Lehenga min tu yî
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Amadekirina “Lehenga min tu yî”
Ev pirtûk hilberîna projeya ku ji aliyê Koma Lêveger a Alîkariya Tenduristiya Derûnî û Psîkokososyal a Komîteya
Hevbeşa Hemîşeyî a saziyan (IASC MHPSS RG) ve hatiye pêşxistin e. Proje, tevî beşdarbûna dê-bav, xwedîker, mamoste û zarokên ji 104 welatên cîhanê, bi alîkariya pisporên di asta welat û herêmî ve endamên (IASC MHPSS RG) ve
piştgirîkirin. Ji bo ku pêdiviyên tenduristî yên zarokên ku di rewşa vegiriya COVID-19ê de ne werin nirxandin, rapirseke cîhanî bi zimanê Erebî, îngîlîzî, Îtalyanî, Fransî Îspanyolî hatibû amadekirin, hatiye belavkirin. Bi rêya bikaranîna encamên vê pîvanê, çarçoveya mijarên ku di çîrokê de werin bikaranîn, hatiye çêkirin. Pirtûk, bi karanîna rêbaza vegotina çîrokên bi rêya zarokên gelek welatên ku ji COVID-19ê bandor bûne, hattiye belavkirin. Li gorî paşragihandinên ji
zarok, dêbav û xwedîkeran, pirtûk ji nû ve hatiye raçavkirin û wek rewşa dawî amade bûye.
Ji gelek deverên cuda yên cîhanê, ji 1700an zêdetir zarok, dêbav û xwedîker, mamosteyan, bi çi awayî li hember
COVID-19ê rawestane, ji bo ku bi me re parve bikin zemanê xwe veqetandin. Ji bo ev zarok, dêbav û xwedîker tevlî
vê rapirsiya me bûn û îlham dane me, em spasiyên xwe raberî wan dikin. Ev çîrok, ji aliyê zarokên dinyayê ve hatiye
pêşxistin, ji wan bo wan.
komîteya IASC MHPSS RG, bo metn û nexşa vê pirtûkê spasiyê xwe dişîne Helen Patuck.
Ev weşan, li lîsansa Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 IGO lisansı (CC BY-NC-SA 3.0
IGO; https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo) de hatiye weşandin. Li gorî mercên vê lîsansê be, hûn
dikarin, bêyî mebestên bazirganî cardin vî karî hilberînin yan wergerînin yan jî lihev bînin, lê bi şêwaza durist û hêja
navê çavkaniya wê bê diyarkirin.

Pêşekî
“Lehenga min tu yî” pirtûkeke ji wan zarokan re ku di seranserê cîhanê de şewba COVID-19 bandor daniye ser wan.
Pirtûka “Lehenga min tu yî” divê ji aliyê dê-bav yan xwedîker yan jî mamostayan ve, ji zarok yan jî komeke biçûk a zarokan
re bê xwendin.Çênabe zarok bi awayeke serbxwe, bê serperiştiya dê-bav yan xwedîker yan jî mamosta vê pirtûkê bixwîne.
Rêbera temamkar bi navê “Kiryar ji lehengan re” ku piştre tê weşandin, alikar dibe ji bo çareserkirina wan mijar û kêşeyên ku
girêdayî COVID-19ê ne; bi taybettir jî alikariya zarokan dike ku hestên xwe kontrol bikin, herweha çendîn çalakiyên din jî ji bo
zarokan têde cih digirin ku li gorî pirtûkê tên kirin.

Wergêranan
Koma Lêvegerê bi xwe dê serperiştiya wergera Erebî, Çînî, Fransî, Rûsî û Îspanyolî bike. Ji bo
serperiştiya wergera zimanên din serî li Koma Lêveger ya Tenduristiya Derûnî û Derûn-Civakî
IASC, (MHPSS) (mhpss.refgroup@gmail.com)ê bidin. Hemû wergerên ku qediyane, di malpera
Koma Lêvegerê IASC de dê werin weşandin.
Ku heke wergerekî yan jî lêanîneke vê berhemê çêkin, tikaye xalên li jêr berçav bigrin:
•
•
•
•
•

Destûr nayê dayîn ku hûn logoya xwe (yan logoya ajansake alîkarîyê) li ser berhemê zêde
bikin.
Di rewşeke lêanînê de(ango guherînên di metnê yan dîtbariyê de) destûr nayê dayîn ku
logoya IASCê were bikaranîn. Di karanîna vê berhmê de, divê ti amajeyek neye dayin ku
IASC, karê saziyek yan berhemek yan jî aliyekê servîsê ya taybet piştrast dike.
Divê hûn heman lîsansê yan jî lîsanseke hevasta Creative Commons ji bo karê wergêran yan
jî lihevanînên xwe werbigirin.
Lîsansa hevbeş a CC BY-NC-SA 4.0 yan 3.0 hatiye pêşniyazkirin. Lîsteya lîsansên hemaheng:
Lîsansên; https://creativecommons.org/share-your-work/licensing-considerations/compatible-licenses
Di zimanê wergerê de divê vê agahiyê zêde bikin: “Ev werger/lêanîn ji aliyê Komîteya
Hevbeşa Hemîşeyî a saziyan (IASC) ve nehatiye hilberandin. IASC ji naveroka vê wergerê/
lihevanînê yan rastiya wê ne berpirsiyar e. Çapa resen ya bi îngîlîzî ya “Komîteya Hevbeşa
Hemîşeyî a saziyan, ya Lehenga Min Tu yî: Zarok Çawa Li Hemberî COVID-19ê Karin
Têdikoşin! Lîsans: CC BY-NC-SA 3.0 IGO wê wek bingehîn were pejirandin.

Beşa Kurdî-Kurmancî ji aliyê Qendîl Şeyxbizînî & Muhsîn Ozdemîr hatiye wergerkirin.

Dayîka Sara, lehenga Sarayê ye, ji ber ku ew
hem dayîka herî baş û hem jî zanyara herî baş a
dinyayê ye. Lêbelê dayîka Sarayê bi xwe jî nikarî
dermanekê ji bo COVID-19 peyda bike.
Sarayê ji diya xwe pirsî bê “COVID-19 dişibihe
çi?
Diya Sarayê got: “COVID-19, bi qasî ku em
nikarin bi çav bibînin, ewqasî biçûk e”. “Bi
kuxik û bêhnijîna mirovên nexweş û wexta dest
li eşyayeke li dora xwe didin re dest pê dike.
Kelewehca mirovên nexweş bilind dibe, dikuxin
û carna jî dema nefesê distînin zorê dikişînin.”
Sarayê pirsî, “ji ber ku ewqasî biçûk e em
nikarin li hemberî wê têbikoşin?
Diya wê got, “Em dikarin li hemberî wê
têbikoşin. Lewma divê tu di ewlehiyê de bî
Sara... Vîrûs cur bi cur bandorê li mirovan dike
û di têkoşîna li hemberî wê tu dikarî alîkariyê
bidî me. Zarok taybet in û ew jî dikarin alîkariyê
bikin. Ji ber hemûan divê tu di tenduristî û
ewlehiyê de bimînî. Tu dikarî bibî
lehenga min!”

Wê şevê, wexta Sarayê xwe li ser textê xewê
dirêj kirî, ewqasî jî xwe weke lehengekî hîs nedikir. Xemgîn bû. Dixwest biçe dibistanê, lê dibistan
girtîbû. Dixwest hevalên xwe bibîne lê ev ewle nebu.
Sarayê ji COVID-19 xwest hew dunyaya wê bitirsîne.
Wexta çavê noqand, got: “hêza sûper a lehengan
heye”. Ma çi yê min heye?”
Nişkave, di tariyê de, dengeke aram navê wê anî
zimên.
Sarayê got; “Kî ye li wir?
Dengî pirsî: “Ji bo bibî leheng pêwistiya te bi çi
heye?”
Sarayê got: “Divê rêyekê peyda bikim ku ji hemû
zarokên dinayayê re vebêjim wê xwe çawa biparêzin,
bi vî hawî ew ê jî karibin hemû kesên din biparêzin…”
Dengî pirsî: “Nexwe, ji bo pêwistiya te divê ez bibim
çi?”
“Pêwistiya me bi tişteke bifire heye… Tiştek dengbilind…Tişteke ku karibe alîkariyê bike!”
Bi huje huje tişteke ecêb xwe avête nava roniya
heyvê..

Bêhn li Sarayê çikiya û got: “Tu jî kê yî?”
Got: “Ez Ario”.
Sarayê got: “Min berê qet Ario nedîtibû”.
Ario got “Rastî bixwazî her tim li vir im” û
gotina xwe domand: “Ez ji naxê te têm”.
Sarayê got: “Heke tu bi min re bî…
Nexwe ez karim ji hemû zarokên dinyayê
re COVID-19 vebêjim.” “Dikarim bibim
lehengek! Ka bise, Ario, ku COVID-19 li
holê be çûna seferê ewle ye?”
Ario got: “Tenê wexta bi min re yî ewle
ye, Sara” “Wexta bi min re yî tiştek nikare
zererê bide te”

Bi vî hawî, Sarayê xwe avêt ser pişta Ario û bi hevre ji pencerê derketin û
şevdemiyê ber bi nava asîmên ve bilind bûn. Ber bi stêrkan ve firîyan û silav li
Heyvê kirin.

Di dema bilindbûyîna rojê de, li
beyabaneke xweşik a ku zarok lê dileyistin
û pramîdên wê hebûn, peyabûn.
Zarokan ji keyfan qêr dan û destê xwe ji
Ario û Sarayê re li ba kirin.
Ji zarokan yekî got: “Hûn bi xêr hatin”, Ez
Selîm im!” “Hûn li vir çi dikin? Biborin, em
nikarin xwe nêz bikin, herî kêm yek metreyî
divê em dûr bisekinin”
Sarayê got: “Aha, jixwe em jî ji ber vê li
vir in!” û domand: “Ez Sara û ev jî Ario ye.
Ma we dizanî, em zarok dikarin cîran, heval
û malbatên xwe ji COVID-19 biparêzin” û
dikir bêje em jî jixwe “ji bo wê em hemû…”
û bidomîne….
Selîm bi bişirîn got: “Divê em destê xwe bi
av û sabûnê bişûn”. “Em dizanin, Sara. Her
weha, ku em nexweş bin, dive em bi ser
enîşkên xwe de bikuxin û di cihê destdanê
de divê destê xweji hevre li bakin. En hewl
didin dernekevin derve lê em li bajarekî pir
qelebalix dijîn… Herkes li male namîne.”
Ario got: “Himm, belkî di vê hêlê de ez
karibim alîkariyê bikim. COVID-19 nikarin
bibînin lê ... Dikarin min bibînin! Hadê siwar
bin, lê, tika ye li ser baskên min ên cuda
rûnin. Herî kêm baskên min metreyekê ji
hev dûr in!”

Ario, Selîm û Sara danîbûn
ser her du baskên xwe ber bi
asîmên bilind bû. Bi hirmijîn
û stirînê li ser bajarî de firiya!
Selîm, ji zarokên li kolanan re
bi qêrînî, digot:
“Haydê! Biçin, ji malbatê xwe
re bêjin, em di malê de bêtir
di ewlehiyê de ne! Rêya herî
baş a ku em hev biparêzin,
ew e ku em li malê xwe de
bin!”
Mirovan ji tişta ku dîtîn gelekî
matmayî mabûn. Destê xwe ji
wan re hejandin, lihev kirin ku
di malê xwe de bimînin.

Ario li asîmên ber bi
bilindahiyên pir jor ve
baskên xwe vekirin. Selîm
ji keyfan qêr didan. Wexta
di nav ewran de bûn,
firokek di kêleka wan de
derbaz bû û rêwîyên di
firokê de bi heyirîmayî li
wan nihêrîn.
Selîm got: “Nêz dê wê
pêwist bike, kêm be jî
divê mirov dernekevin
seferê.”Li hemû deverên
dinyayê sînoran digrin û
divê em gişt li cihê lê ne bi
hezkiriyên xwe bimînin”
Sarayê dot: “Gelek tişt tên
guhertin” “carna ev min jî
hinekî ditirsîne.”
Ario got: “Sara! Hebûna guherîna hin tiştan dibe ku tirsdêr
be û serê mirov tevlî hev bike.” “Wexta ditirsim pir hêdî
bêhna xwe dikşînim û agir ji devê min derdikeve!”
Ario, ji devê xwe gokeke mezin a êgir firrand!
Pirs kir ku “Dema hûn ditirsin çawa aram
dibin?”

Sarayê got: “Pir hez dikim hizra kesekî bikim ku li cem
xwe di ewlehiyê de dibînim.”
Selîm got: “Ji her kesên ku hastên ewlehiyê didin min,
difikirim; wek bapîrê min û dapîra min. Ez gelekî bêriya wan dikim. Bi hizra ku ji min, COIVD-19 dê bigihê
wan, nikarim wan himêz bikim. Berê di hemû dawiyên
heftiyan de me hev didît lê niha na.. ji bo ku divê em
wan biparêzin, em hev nabînin”
Sara, ji hevalê xwe pirsî: “Tu dikarî li wan bigerî?”
Selîmê got: “belê çawa. Ew, her roj li min digerin û ez
jî wan re tiştên ku dikin, vedibêjim ji wan re. Bi wan re
axaftin dihêl ku ez xwe baş hîs bikim.”
Ario got: “hêsayî ye em bêriya wan kesan dikin ku ji
me hez dikin.” Ev nîşan dide ku bê çiqasî giringiyê
didin wan. Ku hûn lehengine din bibînin, dê we rihettir bike?
Sara û Selîmê bi dengekî bilin gotin: “Belê ji kerema
xwe re”
Ario got: “Newaze ye! “Hêzeke pir super a hevala min
Sashayê heye.”“De ka em biçin!”

Bi vî hawî ber bi rûyê erdê ve nizm bûn û li gundekî biçûk daketin. Keçikek li derveyê mala xwe
kulîlk kom dikirin. Wexta çavê bi Ario û zarokên
ku li ser baskên wîde rûnîştîn, ket, tîqetîq pê ket.
Keçikê bi qêrînî bang kir: “Ario!”. “Herî kêm divê
em metreyekê dûr bisekinin, ji ber wê, ji we re
himêzkirinekê birêdikim! Hûn li vir çi dikin?”
Ario got: “Sasha, her ku te himêzkirina xwe got,
min hîs kir. çiqasî qîmetê ji hev re digrin û kiryarên
me çi ne. Min xwest hevalên min jî hêza te ya
sûper hîn bibin.”
Sashayê got: “Hêza min a sûper çi ye?”
Ario got: “Ji wexta ku yek ji mabata te nexweş
ketiye û virve, ji bo ku COVID-19 negihînî kesine
din, li malê dimînî.”
Sashayê got “Belê, yê nexweş e, bavê min e û
hetanî bi giştî baş bibe wê li odeya xwe ya razanê
bimîne.”

“Lê ewqasî jî ne xerab e! Em dileyîzin, xwarinê
çêdikin, di baxçeyê xwe de wextê xwe derbaz dikin
û tev bi hev re xwarinê dixwin. Bi birayên xwe re,
em tilîyên lingê xwe lihev dixin û direqisin.
Em pirtûkan dixwînin û bi vî hawî fêrbûnê
didomînim, ji ber ku bêriya dibistanê dikim.
Ji malê derneketin, di serî de hinekî xerîb dihat, lê
niha hêsa dixwiyê.”
Ario got: “Ev, her demê wisa ne hêsan e Sasha.
Her ku li malê yî ji bo keyfkirinê û li hezkiriyên xwe
re li hev bikî rêyan dibînî. Aha, ji ber vê tu lehenga
minî!”
Selîm got: “Qet bi malbata xwe re pev diçî?”
Sashayê got: “Carna em pev diçin.” “Lê divê
ji aliyê sebr û ferasetê de, her weha di mijara
lêborînê de leztir bin. Ev hêzeke rastîn a sûper e, ji
ber ku wisa dike ku mirov hem xwe û hem yên din
baştir hîs bike. Her weha hinekê pêwistiya min bi
tenê mayînê jî çêdibe. Bi tena serê xwe ji strandin
û reqsê hez dikim! Carna jî dikarim hevalê xwe jî
bigerim...”
Sarayê ji Ario pirsî: “Nexwe, ew mirovên ku ji mala
xwe dûr in yan jî ew ên ku qet mala wan jî tuneye?”
Ario got: “Ev pirseke newaze ye. De ka em
biçin hîn bibin bê çawe ye”

Bi vî awayî xatirê xwe ji Sashayê xwestin û dubare
bi firê ketin. Wexta li giraveke bi avê dorpêç bûyî
daketin, dinya hinekê germ bûbû.

Li wir kampeke ji mirovan tije dîtin. Keçikekê ji
dûr ew dîtin û destê xwe ji wan re hejand.
Keçikê got: “Silav Ario, bi dubare dîtina ez
gelek keyfxweş bûm! Em hewl didin herî kêm
metreyekê dûrî hev bisekinin, ji ber wê ez ê ji vir
bi te re biaxivim. Lê, ez pir dixwazim bi hevalên
te re hevnas bim! Navê min Leylaye!”
Sarayê bersiv da û got “Merheba Leyla! Ez Sara
me û ev jî Selîm e. Dibêjim qey hûn hewl didin
xwe ji COVID-19ê biparêzin. Baş e, wekî din çi
dikin?”
Leylayê di bersivê de got: “Em bi av û sabûnê
destê xwe dişûn.”
Selîmê pirs kir “Baş e, ma bi ser enîşkên xwe de
dikuxin?”
Laylayê pirs kir bê: “Hûn dikarin nîşanî me
bidin?” û Selîmê jî nîşanî wan da.
Leylayê got: “Em tev hewl didin wêrek bin lê
tiştek heye min dixe min nîgeran dike. Li ser vê
mijarê dikarim bi we re biaxivim? Min bihîst, yek
nexweş ketiye û miriye û vê ez pir tirsandim. Ma
rast e, mirov bi COVID-19ê dimrin?”

Ario axîneke kûr kişand û li ser beşa binî ya xwe ya
pehn rûnişt.
Ario got: “Belê, gelî lehengên biçûk, ev hinekî xerîb
e. Him mirov dike ku xwe nexweş hîs nekin lê hin
mirov nexweş dikevin, tew dike hin bimrin. Aha, ji
ber wê, divê em li hemberî êxtiyaran û nexweşên
din zêdetir hişyar bin, ji ber ku ew hêsantir nexweş
dikevin. Carna dema ku em pir ditirsin yan jî xwe di
ewlehiyê de hîs nakin, xeyala ciheke ku em xwe ewle
dibînin dibe ku alîkar be. Hûn dixwazin vê bi min re
biceribînin?”
Hemû zarokan ev qebûl kirin û Ario ji wan xwest ku
tev çavê xwe binoqînin û xeyala deverekê bikin ku li
wir di ewlehiyê de ne.
Ario got: “Xwe bi kêliyekê yan bi bîranînekê ve girê
bidin ku hûn xwe lê di ewlehiyê de hîs dikin.
Piştre ji wan pirsî ku li cihê ku di ewlehiyê de ne xwe
çi dîtine û çi hîs kirine û bêhneke çawa standine. Dîsa
pirsî bê li cihê ku di ewlehiyê de bûn keseke taybet
heye ku vexwînin û pê re çi nîqaşê bikin.
Ario got:“Her ku hûn tirsiyan yan hîs kir ku xemgîn in,
dikarin biçin cihê xwe yê ewle.” “Ev hêza we ya sûper
e, hûn dikarin vê bi heval û malbatên xwe re parve
bikin. Her weha ji bîra we neçe ku ez û gelek mirovine
din jî qîmet didine we. Ev jî wê ji we re bibe alîkar.”

Leylayê got: “Em hemû dikarin qîmetê bidin hev.”
Ario got: “Gelek rast e, Leyla. Em her li kû bin, bila bibin, divê em qîmetê bidin hev. Di tu dixwazî tevlî rêwîtiya me ya dawîyê
bibî?”
Leylayê biryar da ku, bi Ario û hevalê xwe yên nû re rêwîtiyê bike. Ji bo ku Leylabi wan re bû, Sara gelekî bextewar bû ji ber ku
dizanî diviyabû carna em piştevaniya hev bikin. Bi bêdengî, bêyî ku axaftinekê bikin firiyan lê dîsa jî Leylayê dizanî ku hevalên
wê yên qîmet didinê.

Hêdî hêdî çiyayên berfî xwiya dikarin û Ario
daket gundekî biçûk. Çend zarok li kêleka
newalekî dileyistin, yek ji zarokan destê xwe
hejand û bang kir û got “Ario!”
Ario got: “Merheba Kîm. Hevalno, ez
dixwazim hûn bi hin hevalên min ên ku berê
bi COVID-19ê ketibûn û niha baş bûne re hev
nas bin.”
Selîmê pirsiya got: “Hîseke çawa bû?”.
Kîm got: “ez dikuxiyam û carna min
germiyeke zêdê hîs dikir. Her weha gelekî
betilîbûm û çend rojan qet in nexwest
bileyizim. Lê têr têr razam û malbata min pir
baş li min nihêrî. Hin dêbavên me û babîr û
dapîrên me neçar man biçin nexweşxaneyê.
Hemşîre û doktor gelekî nazik nêzıkatî kirin û
mirovên li dora me jî li malê gelekî alîkariya
me kirin. Piştî çend heftiyan, dîsa em baş
bûbûn”.

Yek ji zarokên din got: “Ez hevalê Kîm im.” “Em qey hev nebînin jî tenê ji bo
ku Kîm bi COVID-19 ketibû me dev ji hevalbûnê berneda. Tu caran min dev ji
qîmetdayînê bernade û ji bo ku dîsa em bi wî re dikar bileyîzin, pir bextewar in!”
Ario got: “Carna wek hevalê hevdu tişta herî baş em karibin bikin, hevdû parastin
e. Her çiqasî ev bê wê wateyê jî ku em ê heyamekê ji hev dûr bimînin jî.”

Leylayê got: “Em ji bo hevdû dikarin tiştine wisa bikin.”
Selîmê got; “Rojek dê were dîsa em ê karibin bileyîzin û mîna berê biçin dibistanê.”
Êdî wexta hatibû, Sara, ji hevalên xwe yên nû xatir bixwaze û vegere malê. Soz danhev ku vê maceraya bi hevre jiyane tu carê
jibîr nekin.
Sara pir xemgîn bû ku şayend heta demekê hevdu nebînin. Lê dema gotina hevalê Kîm hate bîra wê, baştir xwe hîs kir. Tenê
hev nedîtin, nayê wê wateyê ku tu ji wan hez nakî.

Ario, ew hemû gihandin malên
xwe, berî ku ji cem Sarayê rabe, li
bendê ma heta ku Sarayê raza
Sarayê prsî; “Em dikarin heman tiştî
sibê jî bikin?”
Arîi got; “Na Sara, êdî dema wê
hatiye ku li cem malbata xwe
bimînî.” “Çîroka me ji bîr neke.
Tu dikarî bi dest şuştin û mayina li
malê hezkiriyên xwe biparêzî. Ez tu
caran dûr nakevim. Ku tu çûyî cihê
xwe yê ewle dikarî her demê bi min
re bî.”
Sara bi dengekî nizm got; “Tu
lehengê min î.”
Ario jî got; “Tu jî lehenga min î
Sara. Tu lehenga her kesî ku ji te
hez dikin”

Sara bi xew ve çû û dotira rojê wexta ji
xewê rabû, Ario çûbû. Sara jî, ji bo ku pê
re biaxive çû cihê xwe yê ewle û piştre
hemû tiştên ku di macerayên xwe de
dîtibûn û hîn bûbû, wêneyên wan xêz kir.
Tevî wêneyên xwe ji bo ku tiştên jiyayî
vebêje çû cem dayîka xwe.
Got: “Ji parastina mirovan em tev dikarin
alîkariyê bikn, dayê can. Di maceraya
xwe ez bi gelek lehengan re hevnas
bûm!”
Diya wê got: “Tu rast dibêjî Sara! Mîna
doktor û peristyarên ferîşteyî, ji bo
mirovan ji COVID-19 biparêzin gelek
leheng hene. Lê te anî bîra min ku em
tev dikarin her rojê bibin lehengek,
lehenga min a herî mezin jî tu yî.”

