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شكر و تقدير: 

ي العــراق مــن 
كة مــن قبــل صنــدوق األمــم المتحــدة للســكان �ن هــذا الكتــاب هــو نتــاج جهــود مشــ�ت

خــالل برنامــج الفتيــات الیافعــات وبالتنســيق مــع حكومــة إقليــم كردســتان و منظمــة المســلة.

المنفذيــن عــىل دعمهــم  كائــه  امتنانــه لجميــع �ش عــن  للســكان  المتحــدة  األمــم  يعــرب صنــدوق 
ي  امــج  الــ�ت الــذي ســاعدنا عــىل نــرسش هــذا الكتــاب باإلضافــة إىل تقديــم مجموعــة واســعة مــن ال�ب
تدعــم الفتيــات الیافعــات، و بالتــاىلي تزويــد هــؤالء الفتيــات الیافعــات بالمنصــات والدعــم الــذي 

ن مــع العالــم. تحتاجهــن لمشــاركة أعمالهــن وقصصهــ�ن

هــذا الكتــاب كتبتــه 100 فتــاة یافعــة مــن جميــع أنحــاء العــراق بكلماتهــن الخاصــة. كثــ�ي منهــن 
يواجهــن تحديــات ضخمــة عــىل أســاس يــومي ومــع ذلــك يواصلــن تحــدي العديــد مــن الصعــاب 

للنضــال مــن أجــل حقوقهــن اإلنســانية األساســية.

األمــم  مــع صنــدوق  شــاركن قصصهــن  ي 
اللــوا�ت الشــجاعات  الفتيــات  إىل  خــاص  بشــكر  نتوجــه 

ي  الــ�ت العديــدة  الصعوبــات  فهــم  عــىل  الــدوىلي  المجتمــع  مســاعدة  أجــل  مــن  للســكان  المتحــدة 
ي تســليط الضــوء عــىل  صمودهــن خــالل أصعــب الظــروف.

ي رحلتهــن والمســاعدة �ن
يواجهنهــا �ن

ويــــــج والســويد عــىل إنجــاز  نــود أن نشــكر كل مــن جعــل مشــاركة هــذه القصــص ممكًنــا. شــكًرا لل�ن
ن أدنــاه: ي العــراق عــىل النحــو المبــ�ي

هــذا الكتــاب. شــكرا للمنظمــات المشــاركة �ن

ي حكومــة إقليــم 
یــة، وزارة العمــل والشــؤون االجتماعيــة �ن منظمــة المســلة لتنمیــة المــوارد البرسش

، الجمعيــة  كردســتان، تجديــد عــراق لتنمیــة وتطویــر األقتصــاد، منظمــة مدخــل العــراق الصــ�ي
الطبيــة العراقيــة الموحــدة لإلغاثــة والتنميــة، ومنظمــة نــور الرحمــه لحقــوق االنســان.

جم القصص العربية من تحرير: عبد الستار أحمد - كاتب وم�ت

ي العراق 2022 ، جميع الحقوق محفوظة
© صندوق األمم المتحدة للسكان �ن

مقدمة:

 بحقــوق الفتيــات والتحديــات 
ً
افــا منــذ عــام 2012 ، يحتفــل العالــم باليــوم العالــمي للفتیــات اع�ت

ي جميــع أنحــاء العالــم. نحــن نركــز عــىل الفتيــات لتســليط الضــوء 
ي تواجههــا الفتيــات �ن الفريــدة الــ�ت

عــىل أهميتهــن مــن أجــل الســالم واالزدهــار وتنميــة األ�ة والمجتمــع واألمــة. خــالل  الســنوات 
ن الحكومــات والجمهــور، وتــم  ايــدًا بحقــوق الفتيــات بــ�ي ن  م�ت

ً
العــرسش الماضيــة، كان هنــاك اهتمامــا

ي حقــوق 
توفــ�ي المزيــد مــن الفــرص للفتيــات إليصــال أصواتهــن. ومــع ذلــك، ال تــزال االســتثمارات �ن

، والعنــف،  ن ن الجنســ�ي ن بــ�ي الفتيــات محــدودة. ال تــزال الفتيــات تواجهــن تحديــات مثــل التميــ�ي
ي تفاقمــت بســبب جائحــة كورونــا  والــزواج واألمومــة المبكــرة، وقلــة التعليــم والفــرص العمــل، والــ�ت

. ي
والــراع اإلنســا�ن

 بالفتيــان، وخطــر أكــ�ب 
ً
ي العــراق، تتمتــع الفتيــات بفــرص أقــل إلكمــال التعليــم الثانــوي مقارنــة

�ن
ي ســن 13-14 ســنة. يشــ�ي المســح االجتمــاعي والصــ�ي المتكامــل للمــرأة العراقيــة* إىل 

للــزواج �ن
ي أن الفتيــات يترسبــن مــن المــدارس  وجــن قبــل ســن 18، ممــا يعــ�ن ن أن 25.5٪ مــن الفتيــات ي�ت

ي الحصــول عــىل فــرص عمــل الئقــة.
ولديهــن فــرص أقــل �ن

ي األوقــات الصعبــة. 
ومــع ذلــك، طــورت الفتيــات وســائل عديــدة لإلبــداع والمثابــرة و الصمــود �ن

ي ظــل توفــ�ي المهــارات 
ي العالــم أنــه �ن

و تظهــر الفتيــات الیافعــات البالــغ عددهــن 600 مليــون �ن
ي مجتمعاتهــن.

ات إيجابيــة ودفــع عجلــة التقــدم �ن والفــرص، يمكنهــن إحــداث تغيــ�ي
ي يدعمهــا صنــدوق األمــم المتحــدة للســكان لمنــح  كتــاب »فتيــات الربيــع« هــو أحــد المبــادرات الــ�ت
ًا للتعبــ�ي عــن آرائهــن ومشــاركة القصــص واإللهــام والدعــوة إىل العمــل. و  الفتيــات العراقيــات منــ�ب
ركــزت القصــص عــىل آمالهــن و مخاوفهــن و أحبائهــن و خســائرهن بينمــا كانــت الفتيــات يتنقلــن 

ء بالتحديــات ومســتقبل مجهــول بــكل تصميــم  و إرادة. ن حــا�ن مــىلي مابــ�ي
ي 

 أن نتحمــل المســؤولية - مــع الفتيــات ومــن أجلهــن - وأن نســتثمر �ن
ً
لقــد حــان الوقــت لنــا جميعــا

مســتقبل يؤمــن بكفائتهــن وقيادتهــن وإمكاناتهــن.

ريتا كولومبيا 
ي العراق 

ممثلة صندوق األمم المتحدة للسكان �ن

https://iraq.unfpa.org/en/resources/iraqi-women-integrated-social-and-health-survey-iwish2
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األسم: زهراء
العمر: 17 سنة 

المكان:  مخيم عربت – آش�ت

ي صــالح الديــن، حابــة تحقــق حلمهــا و تــدرس و تصــ�ي معلمــة، لكــن 
ي بنــت اســمها ســبأ وتعيــش �ن

�ن
ي حياتها. ســبأ عندها جارتها اســمها زهراء 

أبوها ما يخليها تدرس وهذا ســببلها شــعور بالتعاســة �ن
وهي معلمــة عمرهــا 26 ســنة ودائمــا تشــجعها حــ�ت تحقــق احالمهــا وتقــول لهــا »هنــاك فتيــات 
ي العالــم، عملــن عــىل أن يحققــن أحالمهــن و طموحاتهــن حــ�ت لــو كان العالــم يقــول 

مناضــالت �ن
اجــعي عــن  حلمــك وحقــك، عليــك أن تشــجعي نفســك وتقوىلي للعالــم أن هنــاك حقــوق  لــك أن ت�ت
لــكل إمــرأة واعمــىلي ألنــك قويــة وانــت لســت وحيــدة، هنالــك فتيــات ونســاء أخريــات مثلــك حاربــوا 
لتحقيــق حلمهــن و اآلن يمســكن شــهادتهن بأيديهــن وهــن جالســات عــىل مكاتبهــن ويعيشــون 

ي فنحــن قويــات ويــدًا بيــد نســتطيع تحقيــق كل أحالمنــا.
عالمهــن بشــكل مختلــف، فــال تخــا�ن

سبأ قررت التحدث مع أهلها و طلبت المساعدة والدتها للتحدث مع أبوها وتعود للدراسة.

نحقق أحالمنا يداً بيد
اإلسم: سارة

العمر: 16 سنة
السكن: مدینة كركوك

اســمي ســارة مــن كركــوك، تركــت الدراســة أثنــاء الحــرب مــع الجماعــات اإلرهابيــة ونزحــت وبســبب 
تهــا  أج�ب لعــدة حــروق  أمي  الصحيــة، حيــث تعرضــت  أمي  الصعبــة وحالــة  المعيشــية  الظــروف 
 عنهــا، لذلــك لــم يكــن 

ً
ليــة نيابــة ن عــىل الجلــوس بــدون حركــة فتوجــب عــىلي القيــام باألعمــال الم�ن

ي اإلكتئــاب وفضلــت اإلنعــزال عــن األختــالط بــأي  عنــدي الفرصــة للعــودة إلىل المدرســة، أصابــ�ن
ي عــدة مــرات بالعــودة 

و�ن ل إال نــادرًا، أخــ�ب ن أحــد، أحببــت فكــرة البقــاء لوحــدي وأن ال أغــادر المــ�ن
ة ذهبــت مــع أمي  ن ة وجــ�ي للمدرســة ولكــن كنــت أ�خ بصــوٍت عــاىلي عليهــم وأبــدأ بالبــكاء، منــذ فــ�ت
ي جلســات اليافعــات والتوعيــة وقــراءة 

لزيــارة منظمــة تــدع )مدخــل العــراق( وشــاركت هنــاك �ن
ي دفعــة بســيطة كي  ي قليــاًل وأعطتــ�ن ت مــ�ن ل وتلــك المشــاراكات غــ�ي ن ي مــن المــ�ن القصــص، خــروحب
ي وأصبــح لــدي دافــع كي أغــ�ي 

أشــارك أكــ�ث معهــم وبــدأت أحــب الفكــرة أكــ�ث وبــدأ التغيــ�ي الحقيــ�ت
ي مجــددًا باألخــص عنــد حصــوىلي عــىل المركــز األول  ي دراســ�ت

، وبــدأت أفكــر �ن ي
ء مــن حيــا�ت ي

�ش
ي دورة الحاســوب، أصبــح عنــدي طمــوح وأمــل بــأن أدرس وأنجــح وأتغلــب عــىل مــا مــررت بــه 

�ن
ي اآلن أن أدخــل دورة  ء وآخــر. أمنيــ�ت ي

ليــة وبــكل �ش ن ي األعمــال الم�ن
والزلــت أحــب أن أســاعد أمي �ن

يــة. ن لتعلــم اللغــة اإلنجل�ي

تعلم اللغة اإلنجليزية أحد أكرب أمنیايت
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اإلسم: ورود
العمر: 15 سنة

السكن: مدینة كركوك

أيــام  أخــرى،  محافظــة  مــن  مهاجــرة  أنــا  الحقيقــة  ي 
�ن ولكــن  ي كركــوك 

�ن اآلن  أقيــم  ورود  اســمي 
ي بســبب الظــروف، وعشــت أيــام طفولــة صعبــة جــدا كوننــا  الســقوط عــام 2003 نزحنــا أنــا وعائلــ�ت

ة تتكــون مــن أب وأم وســبع أخــوة. وح وعائلتنــا كبــ�ي ن فقدنــا مــا نملــك بســبب الــ�ن
ي الســابعة مــن 

 وأنــا أعمــل منــذ أن كنــت �ن
ً
ي يعملــون أيضــا

ي عامــل باألجــرة اليوميــة وجميــع أخــو�ت أ�ب
ن والــدي  عمــري وكنــا جميعنــا نعمــل عــىل جمــع العبــوات البالســتيكية وقطــع األلمنيــوم لــ�ي نعــ�ي

ن فقــط وليــس مــن طــوب. ي المعيشــة وإيجــار البيــت، بيتنــا مــن طــ�ي
�ن

ي ولكــن رغــم هــذه الظــروف لــم تقبــل أمي أن أتــرك 
ي الزراعيــة وتربيــة المــوا�ش

ي األرا�ن
عملنــا أيضــا �ن

ي 
ي الصف الثا�ن

ي المدرسة والحمدهلل أنا اآلن �ن
الدراسة وحاولت أن تفعل ما تستطيع كي نب�ت �ن

ي وأدخــل إحــدى الكليــات وأن أحصــل عــىل وظيفــٍة اســتطيع  المتوســط وأتمــ�ن أن أكمــل دراســ�ت
 . من خاللها مساعدة ومساندة أهىلي

رغم عملنا كرعاة موايش وبقر، لكن والديت مل تسمح لنا بالتوقف عن الدراسة

اإلسم: نور
العمر: 15 سنة

السكن: مخیم كوركوسك

فــة؛  قــدم مح�ت أن تصبــح العبــة كــرة  القــدم و حلمهــا  لعــب كــرة  الرياضــة و  فتــاة هوايتهــا  نــور 
ي مجتمعهــا غــ�ي 

ولكــن تواجــه نــور تحــدي وصعوبــات حيــث أن ممارســة رياضــة كــرة القــدم �ن
مرغوبــة للفتيــات باإلضافــة لعــدم وجــود ملعــب خــاص للفتيــات وتأثــؤ أ�تهــا بالعــادات و التقاليــد 
مــارس 

ُ
ي عمــر محــدد مــن الممكــن أن ت

وبإعتقادهــم أن كــرة القــدم هي فقــط للذكــور وأن الفتــاة �ن
للفتيــات و  القــدم  تــم تشــكيل فريــق  كــرة  المــرات  إحــدى  ي 

باســتمرار. �ن الرياضــة وليــس  هــذه 
حاولــت نــور إقنــاع أهلهــا مــع المدربــة ووافقــوا أن تشــارك و تكــون مــن ضمــن الفريــق وأصبحــوا 
ًا بعــد أن أحــرزت الفــوز عــدة مــرات عــىل مســتوى المخيــم، رغــم أنهــا كانــت تســمع  يدعموهــا كثــ�ي
بعــض التعليقــات الســلبية مــن المجتمــع لكنهــا أســتمرت وكانــت تقنــع نفســها بأنهــا ســوف تفتــح 

ن بممارســة هواياتهــن والوصــول ألحالمهــن. ي يرغــ�ب
الطريــق أمــام العديــد مــن الفتيــات الــآ�ت

ي المدرســة و تهــوى رياضــة كــرة القــدم و يرغــب والديهــا 
نــور اإلبنــة األوىل أل�تهــا وهي متفوقــة �ن

ي لعــب كــرة القــدم، ولكــن اليوجــد ملعــب 
ي المســتقبل، تســتغل وقــت فراغهــا �ن

أن تكــون دكتــورة �ن
ت وهكــذا تفقــد أنوثتهــا ويجــب  ي المخيــم وأهلهــا يمنعوهــا مــن اللعــب ألنهــا كــ�ب

خــاص بالفتيــات �ن
ي إحــدى مراكــز 

ركــز عــىل دراســتها لتحصــل عــىل درجــات جيــدة وتحقــق حلــم والديهــا، و �ن أن تُ
ي المخيــم تــم تشــكيل فــرق فتيــات لكــرة القــدم أصبحــت نــور مــن ضمنهــا وتلعــب هي 

المــرأة �ن
ي ملعــب مغلــق و يرتــدون مالبــس مقبولــة حســب المجتمــع.

ي أوقــات الصيفيــة و�ن
وصديقاتهــا �ن

ي المدرســة و أهلهــا يقدمــون الدعــم لهــا لــ�ي تكمــل دراســتها و 
نــور بعدهــا وهي طالبــة متفوقــة �ن

ي هوايــة غــ�ي مرغــوب بهــا و 
تمــارس مهنــة جيــدة و يفتخــر بهــا أ�تهــا، يجــب أن ال تضيــع وقتهــا �ن

ء بل ســوف تدمرها ألنها فتاة أواًل لن  ي
ي ألي �ش

ي المجتمع و لن تنفعها أصاًل �ن
ليس لها أهمية �ن

ن كــرة القــدم لــ�ي  وجهــا أحــد ولــن تكــون زوجــة وأم مثاليــة، مــن الممكــن أن تلعــب مــرة أو مرتــ�ي ن ي�ت
ي نفســها و يكــون ضمــن ملعــب مغلــق.

ال يبــ�ت �ن
 
ً
ي األ�ة تحــب المدرســة و هي متفوقــة تهتــم بدراســتها وأيضــا

ى �ن ي الحقیقــة نــور األخــت الكــ�ب
�ن

ليــة مــع والدتهــا و االهتمــام بدراســة إخوانهــا األصغــر ليــس لديهــا الوقــت  ن يكــون عليهــا األعمــال الم�ن
ي المدرســة أثنــاء 

ة تلعــب كــرة القــدم �ن ة ولديهــا واجبــات كثــ�ي  أنهــا فتــاة كبــ�ي
ً
ًا وخاصــة لتخــرج كثــ�ي

هــة. ن  تلعــب مــع أفــراد العائلــة أثنــاء الذهــاب لل�ن
ً
درس الرياضــة و أحيانــا

حلمت أن أصبح العبة كرة قدم
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اإلسم: األمل
العمر: 17 سنة

السكن: مخیم داراشکران

ي تتالــف مــن 5 أشــخاص تحلــم أن نصبــح   ي مخيــم داراشــكران مــع عائلتهــا الــ�ت
أمــل فتــاة تعيــش �ن

فيهيــة والثقافيــة وأن يتــم مــن خاللهــا جمــع  يوتيوبــر وأن يكــون لديهــا قنــاة خاصــة بهــا  للمــواد ال�ت
ي المســتقبل لكنهــا تواجــه صعوبــات 

يــة  وتريــد أن تكــون هــذه مهنتهــا �ن عــات لألعمــال الخ�ي الت�ب
المســتلزمات  عــىل  الحصــول  صعوبــة  والتقاليــد،  العــادات  بســبب  األهــل  رفــض  منهــا:  ة  كثــ�ي
ي أمــس الحاجــة 

ا أو موبايــل باإلضافــة إىل الخــوف مــن الفشــل، حيــث أنهــا �ن المطلوبــة مثــل كامــ�ي
لدعــم األهــل واالصدقــاء مــن أجــل تحقيــق حلمهــا.

یجب أن أكون یوتوبرة مشهورة
اإلسم: مریم

العمر: 18 سنة
السكن: مخیم هرشم  

 
ي إكمــال 

وهي فتــاة واعيــة وقویــة  وشــجاعة   وتحــب الدراســة والتعلــم إال أنهــا تواجــه صعوبــة �ن
حیاتهــا  �ن  والمشــاكل  التدخــالت  هــذه  وبســبب  الفكــرة  لهــذه  األهــل  رفــض  بســبب  تعلیمهــا 
الشــخصیة  أصبحــت مریــم فتــاة  ضعیفــة إال أنهــا لــم تتخــىل عــن أحالمهــا لذلــك نجحــت بعــد 

محــاوالت عدیــدة �ن إقنــاع أهلهــا بإكمــال تعلیمهــا. 
حلمهــا أن تصبــح طبیبــة جراحــة  فــی واثقــة  مــن نفســها وتحــب أن تســاعد الفتیــات �ن إكمــال 

دراســتهن وتحقیــق أحالمهــن 
هدفها تحقیق حلمها ونجحت �ن ذلك فی اآلن دكتورة جراحة  ونجحت بجدارة  �ن مهامها .

واصبحــت أكــ�ث قــوة وجــرأة �ن تشــجیع البنــات وإقناعهــن بعــدم اإلستســالم والیــأس واألســتمرار 
�ن تحقیق أحالمهن 

قصه  مریم من تألیف االمهات)2(
 وه رفض  األب لفكرة إكمال دراستها 

ً
مریم فتاة  قویة  وتحب إكمال دراستها إال أنها تجد تحدیا

وسبب رفضه هو الخوف عىل إبنته من كالم الناس. 
إال أن األم ســاندت إبنتهــا ودعمتهــا مــن خــالل محاوالتهــا بإقنــاع األب بــأن تكمــل مریــم دراســتها 

 عــىل الوضــع المعیــسش واإلقتصــادی وتســاعد النــاس .
ً
حــ�ت تســاعده مادیــا

نجحــت األم �ن إقنــاع األب بإكمــال مریــم تعلیمهــا، لذلــك مریــم اآلن طبیبــة جراحــة  وأمــرأة قویــة   
ألنهــا نجحــت �ن تحقیــق حلمهــا مــن خــالل دعــم األهــل لهــا وخاصــة  االم. 

اإلستســالم مهمــا كانــت  لتحقیــق أحالمهــن وعــدم  للفتیــات ودافــع  قــدوة   مریــم أصبحــت  لــذا 
التحدیات. 

علما أنها تحب الدراسة والتعليم ولكن األب وقسم من االخوة لم يسمحوا لها بإكمال دراستها 
والقســم اآلخــر مــن إخوتهــا حاولــوا مســاعدتها والنقــاش مــع العائلــة حــول دراســة مريــم وأهميتهــا 
إال أن األب رفض ح�ت السماع لهم لذلك مريم لم تستطع أن تحقق حلمها بأن تصيح طبيبة. 

ي للبنــت لــم  ي الحقيقــة بســبب خــوف األهــل عــىل مريــم مــن أصدقــاء الســوء ومــن التفكــ�ي الســل�ب
�ن

ي 
يســمحوا لهــا بإكمــال تعليمهــا، فقــط  األكتفــاء بتعلــم مريــم للقــراءة والكتابــة وأن تســاعد أمهــا �ن

ليــة.  ن واجبــات البيــت وتتعلــم االعمــال الم�ن

كان حلمي أن أصبح طبيبة، وحققتها
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اإلسم: سارة
العمر: 15 سنة

السكن: مخیم با�مة

ًا عندمــا وصلــت ســارة لمرحلــة الثانويــة  ي مخيــم با�مــة وتحــب دراســتها كثــ�ي
ســارة فتــاة تعيــش �ن

ليــة و  ن ل و تنشــغل باألعمــال الم�ن ن ي المــ�ن
وهــا عــىل تــرك المدرســة وأن تبــ�ت �ن قــرر أهلهــا أن ُيج�ب

 عنها و كان حديثها اليومي مع والدتها 
ً
تتعلمها ل�ي تتهيأ للزواج، سارة خرجت من المدرسة رغما

بــأن ترجــع لدراســتها ألنهــا تحلــم أن تكمــل دراســتها و تصبــح محاميــة، وكانــت حــذرة عنــد التحــدث 
مــع والديهــا حيــث كانــت تحــاول أن تكــون هادئــة و تتكلــم بأســلوب مــرن ألنهــا تعلــم هــذا التــرف 
ي المخيــم 

مــن صالحهــا لتكــون قــادرة للوصــول إىل هدفهــا، قــررت أن تذهــب إلحــدى المراكــز �ن
ي تدعــم الفتيــات و تحدثــت عــن مشــكلتها و معانتهــا و أنهــا تريــد الحصــول عــىل معلومــات أكــ�ث  الــ�ت
ركــز عــىل أن تتعامــل بلطــف وأن تكــون مرنــة باإلضافــة إىل أنهــا 

ُ
 ت

ً
للتعامــل مــع والديهــا و كانــت دائمــا

ن أن يتحدثــوا مــع والديهــا إلقناعهــم أكــ�ث بــأن ترجــع  طلبــت المســاعدة مــن األشــخاص المختصــ�ي
إىل المدرســة، ســارة تقــول: »أنــا لســت ضــد الــزواج ولكــن هــذا ليــس الســن المناســب لــ�ي أتــزوج 
ي غــ�ي قــادرة عــىل تحمــل هــذه المســؤولية و ليــس لــدي المعلومــات الكافيــة عــن الــزواج  بــه ألنــ�ن
ن بتقديــم التوعيــة ألهلهــا ومحاولــة  << و أســتمر االشــخاص المعنيــ�ي وأرغــب أن أكمــل دراســ�ت
ي النهايــة إقتنعــوا وعــادت ســارة إىل 

كمــل، لــم يقتنعــوا مــن المــرة األوىل ولكــن �ن إقناعهــم بــأن تُ
ي كانــوا يعانــون 

 الــآ�ت
ً
مدرســتها، أصبحــت ســارة محاميــة وأصبحــت تدافــع عــن كل فتــاة و خاصــة

 توصل لهم فكرة اإلرادة واإل�ار للوصول إىل أحالمهن و بأن كل فتاة يجب 
ً
مثلها وكانت دائما

أن تصــل لحلمهــا وتفتــح البــاب أمــام الكثــ�ي مــن الفتيــات مــن أعمارهــن.
 

 

لست ضد الزواج، لكن ليس لدي وقت لتحمل مسؤوليات كبرية
العمر: 14 سنة

السكن: مخیم مام رشان

أتذکــر عندمــا احتلــت داعــش مناطقنــا وهاجرنــا إىل جبــل ســنجار وبقینــا محا�یــن �ن الجبــل 
ة وصلنــا اىل حــدود کوردســتان و ذهبنــا إىل منطقــه  زاویتــه وعشــنا  لمــدة 7 ایــام وبعــد معانــاة  کبــ�ي
هنــاك لمــدة 3 ســنوات وهنــاك بــدأت أول مرحلــة  دراســیة بعــد فقــدان دراســ�ت بســبب الظــروف 
ة اســتمرینا �ن دراســتنا وکنــا أکــ�ث مــن 20 طالــب نــازح نرکــب صنــدوق ســیارة  وبعــد معانــاة  کبــ�ي
الدعــم  بســبب  وذلــك  نستســلم  لــم  ذلــك  رغــم  ولکــن  علینــا  یتنمــرون  المدرســة   طــالب  وکان 
والتشــجیع الکبــ�ي مــن عوائلنــا لنــا وبعــد ذلــك �ن ســنه  2016 فقــدت أ�ب ومــررت بظــروف صعبــة  
عــىل أثرهــا ذهبنــا اىل مخیــم مــام رشــان و أقمنــا هنــاك و أکملــت دراســ�ت �ن المخیــم و عــىل الرغــم 
بــکل حــب وإجتهــاد و�ن کل مرحلــة  أدرس  بهــا کنــت  مــررت  الــ�ت  القاســیة   الظــروف  مــن کافــة 
دراســیة  حصلــت عــىل درجــات عالیــة  وشــهادات التقدیــر والتفــوق و حــ�ت اآلن أعیــش �ن مخیــم 

. مــام رشــان ومســتمرة �ن دراســ�ت

لقد وضعنا فقدان والدي يف بؤس، لكننا مل نستسلم
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اإلسم: آية
العمر: 18 سنة

ي فرضــت علينــا وال ذنــب  ي بســبب عــادات وتقاليــد المجتمــع الــ�ت بــكل أســف حرمــت مــن دراســ�ت
ًا كيــف  . فكــرت كثــ�ي ي ، وخــوف أهــىلي مــن التحــرش �ب ي ي مدينــ�ت

 بســبب ضعــف األمــن �ن
ً
لنــا وأيضــا

ي ســببت ىلي الكآبــة وحالــة نفســية صعبــة؟ وتصفحــت وســائل التواصــل  ي الــ�ت
أتخلــص مــن وحــد�ت

ي تحتــوي عــىل  االجتمــاعي ورأيــت الكثــ�ي مــن القنــوات الموجــودة، فتحــت إحــدى الفنــوات الــ�ت
فيديوهــات تتحــدث عــن قصــص واقعيــة، وبعدهــا بــدأت بزراعــة الزهــور وبيعهــا وتعلقــت بالزهور 

. ي
فأصبحــوا هــم ســعاد�ت

أصبحت الزهور مصدر حيايت وسعاديت
اإلسم: إيمان

العمر: 16 سنة

ي عرفــت بــأن البنــت مــن المعيــب ان تكمــل دراســتها وتلتحــق بأقرانهــا وتكــون أكــ�ث 
منــذ والد�ت

ي النهاية، جلســت 
ي ستفشــل �ن

ن بأن كل محاوال�ت ي كنت عىل يق�ي ة، فأنا لم أســع إلكمالها ألن�ن خ�ب
ي بالتصميــم  ي األعمــال يدويــة و اكتشــفت موهبــ�ت

ي �ن ي البيــت ورضيــت بقــدري، قضيــت وقــ�ت
�ن

، فتفاجئــت القبــول مــن  ي بــأن تنــرسش أعمــاىلي ي صديقــ�ت والحياكــة والخياطــة واتقنتهــا، وطلبــت مــ�ن
ي بأعمــاىلي واصبحــت أعمــل وأبيــع وأعتمــد عــىل نفــسي وأنــا فخــورة  النــاس واإلعجــاب الــذي وصلــ�ن

بــأن لــدي عمــل.

أنا فخورة، أصبحت صاحبة عمل خاص بی
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اإلسم: سارة
العمر: 18 سنة

السكن: مدينة كركوك

ي عمــر الثالثــة عــرسش قــرر أهــىلي 
ي ال أســمع وال أتكلــم و�ن

ي عمــر الخامســة اكتشــف أهــىلي بــا�ن
حقيقــة �ن

ي خــارج البــالد للعــالج ولكــن اتــت منظمــة داعــش واحتلــت المنطقــة ولــم نســتطيع 
أن يأخــذو�ن

الصعبــة  الظــروف  النفســية ســيئة جــدًا بســبب  ي  ي والــدي و كانــت حالــ�ت
تــو�ن الخــروج وبعدهــا 

ي مســتقبل أفضل وأســاعد اهىلي    ويأن أب�ن
ً
ة ومنها الدراســة وأحلم بها دائما وبداخىلي أمنيات كث�ي

ئ وانــا اخيــط  ي كل �ش
ي ال اســتطيع ان أســمع او أتكلــم لــدي موهبــة وذكاء �ن

ي كــو�ن وبالرغــم مــن حالــ�ت
ي ال أســتطيع العيــش كبقيــة 

مالبــس واطــرز واحــوك نمنــم وصــوف ولكــن يبــ�ت بداخــىلي حــزن بــأ�ن
ي الحديــث وبقيــة العائلــة.

ي �ن
ي وأن أشــارك أخــوا�ت

أقــرا�ن

أشتاق أن أسمع أصوات أخوايت
اإلسم: دموع

العمر: 15 سنة
السكن: مدينة كركوك

ًا  ي تأخــرت كثــ�ي
ي أرى بــأ�ن

 لكــن الأســتطيع أل�ن
ً
ي وقــت مبكــر واتمــ�ن العــودة حاليــا

 تركــت المدرســة �ن
ي وبالمختــر 

لحــ�ت مــع صديقــا�ت ن  أن أهــىلي اليقبلــون أن أخــرج مــن الم�ن
ً
عــىل العــودة وخصوصــا

ي الثقة مثل 
ي عىل آتفه ســبب وأتم�ن يعطو�ن ي اســتحقها ويحاســبون�ن ي الثقة ال�ت أهىلي لم يعطون�ن

ي يثقــون أهاليهــم بهــم وألن معملتهــم هيــج ويــاي ال اســتطيع ان أتكلــم مــع احــد 
ي البنــات الــال�ت

بــا�ت
ي حريــة الــرأي وأن ىلي أهميــة مثــل 

ي عــىل أ�اري وأثــق بيهــا هــواي وأتمــ�ن بيــوم ينطــو�ن ســوى أخــ�ت
ي البنــات وعنــد زيارتنــا لمنظمــة مدخــل العــراق شــاركت مــع البنــات بالجلســات اليافعــات وهــذا 

بــا�ت
ي أن أتكلــم عــن نفــسي شــجع�ن

عدم الثقة هو أسوأ يشء يف العائالت
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اإلسم: رفل
العمر: 14 سنة

السكن: الموصل

اهــىلي  عــادات وتقالیــد  بســبب  ي  أکمــل دراســ�ت لــم  ي  لکــ�ن الســادس علــمي  الصــف  فتــاة  �ن  کنــت 
ي کنــت خائفــة  أن  ي بســنوات عدیــدة  لکــ�ن ت عــىل الــزواج مــن شــخص أکــ�ب مــ�ن ي وقــد جــ�ب وقریــ�ت
ن مــن الــزواج وبعــد أن  ي شــدید القســوة  عــىل بعــد مــرور ســنت�ي أرفــض ووافقــت وتزوجــت وکان زوحب
ل وکان یقــول ىلي ارجــع إىل اهلــك لــم أعــد اطیــق الحیــاة  معــك. ن ي مــن المــ�ن ن اخرجــ�ن أنجبــت طفلتــ�ي

تزوجت قرساً وأنا نادمة عىل عدم محاولة لنفيس
اإلسم: فاطمة

العمر: 16 سنة
السكن: مدينة كركوك

ي المخيــم ولــم يتقبــل 
ة �ن العائلــة وعنــد نزوحنــا تركــت المدرســة بســبب ســكننا �ن أنــا البنــت الكبــ�ي

أهــىلي فكــرة الذهــاب كــون المخيــم مــن كل المناطــق وبقيــت أســاعد أمي وبعدهــا رجعنــا للمنطقــة، 
، لكــن بداخــىلي  ي

ي ســادس إبتــدا�ئ
ي بعــد�ن

ي وصلــوا مرحلــة وا�ن
لكــن لــم أســتطيع العــودة ألن زمــال�ئ

ي أي تشــجيع فقــط 
ي العــودة رغــم ظروفنــا ومشــاكل عائليــة وأجــواء مزعجــة جــدًا لــم الــ�ت

رغبــة �ن
ي جلســة اليافعــات وتشــجيع مــن 

ي �ن ي اىل المنظمــة ومشــارك�ت ، وعنــد ذهــا�ب ئ ض عــىل �ش أمي ال تعــ�ت
ي 

قبــل الباحثــات عــىل إكمــال الدراســة وتحقيــق األحــالم وتوصلــوا مــعي لحــل بــأن أكمــل المدرســة �ن
منطقــة غــ�ي منطقتنــا حــ�ت أتغلــب عــىل هــذا الخــوف واإلنطــواء وفعــاًل ذهبــت اىل بيــت أخــواىلي 
ودرســت عندهــم وأكملــت الســادس بتفــوق  الحمــدهلل وتشــعجت أكــ�ث وأريــد ان أحقــق أحــالمي 
وأن أصبــح طبيبــة أســنان وانصــح كل البنــات بــأن يتغلبــون عــىل مشــاكلهم وأن ال يستســلموا لهــا 

ويدافعــو عــن احالمهــم ويحققوهــا. 

    

اضطررت إىل مغادرة منطقتنا ملواصلة دراستي
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اإلسم: سارة
العمر: 15 سنة

السكن: مدينة الموصل

ي 
ي الصــف الثالــث متوســط �ن

ي مدرســتها كانــت آنــذاك �ن
كانــت زينــب إحــدى البنــات المتفوقــات �ن

ويجهــا ألحــد األقــارب إذا  ن اجــع جــدًا ففكــر األهــل ب�ت ات بــدء مســتواها الــدرا�ي بال�ت ة مــن الفــ�ت فــ�ت
، لكنها اســتطاعت أن تســتعيد  ء أثر عىل صحتها النفســية أك�ث ي

ي المدرســة وهذا السش
لم تنجح �ن

ويجهــا بحجــة أنهــا لــم يعــد مســتواها جيــد  ن ي مدرســتها وال يضطــر اآلهــل ل�ت
نشــاطها لــ�ي تنجــح �ن

ي وبالفعــل تــم 
ي المدرســة حيــث نجحــت بمعــدل جيــد لكــن بــ�ت ا�ار األهــل عــىل تزويجهــا بــ�ت

�ن
، حيــث كان عمرهــا آنــذاك 17 عامــا وهــذا الشــخص كان 

ً
تزويجهــا لشــخص أكــ�ب منهــا بـــ 12 عامــا

ـهــا حيــث كانــت تتعــرض  بـ ة بــدأ الــزوج ايضــا بتعنيفهــا و�ن أحــد أقــارب والدتهــا، بعــد الــزواج بفــ�ت
ن بــدون أكل  ي الغرفــة لمــدة يومــ�ي

ي أحــد األيــام قــام الــزوج بحبســها �ن
ب بشــكل شــبه يــومي و �ن للــرن
ب إىل أن فارقت الحياة!   و�ش

الفتيات املتزوجات قرساً يف مأساة
اإلسم: لينا أحمد

العمر: 14 سنة
السكن: مدينة الموصل

ي حيــث 
ي اإلبتــدا�ئ

ي الصــف الثــا�ن
ي كنــت �ن

ي واخــوا�ت
عشــت مــع عائلــة بســيطة مــع والــدي ووالــد�ت

ي رغــم الحــرب وبعــد التحريــر مــن داعــش وبعدمــا أصبحــت  دخــل علينــا داعــش وأكملــت دراســ�ت
ي كانــت عبــارة   الصديقــات و حالــ�ت مــن  ي  قصــص و مشــاكل  ي ســن  13 ســنة كانــت تصادفــ�ن

�ن
ي يــوم 

عــن إكتئــاب وإرهــاق، وبعدهــا دخلــت بعالقــة  حــب كانــت جــدًا ســيئة وكنــت حزينــة و�ن
ي مركــز للنســاء والفتيــات وتحدثــن لنــا عــن 

مــن األيــام دق بابنــا مجموعــة مــن النســاء يعملــون  �ن
ي 

ي إحــدى دوراتهــم  وحدثــت والــدي كي أشــارك �ن
الخدمــات المتاحــة، فقــررت أن أشــارك معهــم �ن

ي 
المركــز ووافــق أن أدخــل لهــذا المركــز بعــد مادخلــت المركــز تعرفــت عــىل صديقــات وشــاركت �ن

ت وأصبحــت فتــاة  قويــة وســعيدة  وأشــارك النــاس  ي تغــ�ي
الــدورات بعــد مادخلــت للمركــز حيــا�ت

ة مراهقــه تعلمــت كيــف أواجــه الحيــاة أشــكر المركــز  ي الحديــث وبعدهــا اكتشــفت انــه كانــت فــ�ت
�ن

عــىلي هــذه الــدورات وأتمــ�ن الخــ�ي لهــم

نحن بحاجة إىل حوار بناء حتى ننجح
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اإلسم: زينب
العمر: 15 سنة

السكن: الموصل القديمة

ي 
ي الصــف الرابــع اإلعــدادي عندمــا كنــت �ن

ي �ن ي الموصــل القديمــة مــع عائلــ�ت
أنــا زينــب أعيــش �ن

جائحــة كورونــا(  )بســبب  العبــور  قــرار  بســبب  الــدرس  ي 
�ن معانــاة  واجهــت  المتوســط  الثالــث 

ي 
ي �ن

ي الــدرس واإلمتحانــات وكانــت درجــا�ت
ن �ن كــ�ي واجهــت معانــاة بحفــظ المعلومــات وعــدم ال�ت

ي 
ي اليــأس وبــأ�ن ي وقــد أصابــ�ن

ي بنفــسي بســبب درجــا�ت الشــهر األول متدنيــة جــدًا وانــا هنــا فقــدت ثقــ�ت
ي  وا تفكــ�ي ي غــ�ي

شــخص فاشــل أصبحــت ال أتحــدث مــع أحــد لكــن وجــدت أشــخاص دخلــوا حيــا�ت
ي ســأع�ب هــذه األزمــة وفعــال بــدأت 

ي أصبــح لــدي امــل بــأ�ن
ي للحيــاة وبــدأوا يشــجعو�ن

وا نظــر�ت وغــ�ي
أتــم اإلســتعداد  ي وانــا عــىل 

النهــا�ئ الــوزاري  ي وخضــت اإلمتحــان 
ي وتحســنت درجــا�ت أقســم وقــ�ت

ي هي تقســيم الوقــت وأيضــا تعلمــت 
 لــن أنســاه طــوال حيــا�ت

ً
للنجــاح وفعــاًل نجحــت وتعلمــت درســا

) ي بنفــسي تــؤدي إىل نجــاحي ي وإنمــا ثقــ�ت )نجــاحي اليــؤدي إىل ثقــ�ت
                                                   

ثقتي بنفيس هي نجاحي
ين عمار اإلسم: ش�ي

العمر: 16 سنة
السكن: مدينة الموصل القديمة

ي عندمــا بــدأت حــرب داعــش كان 
ي أنــا وإخــوا�ت ين مــن الموصــل القديمــة أعيــش مــع عائلــ�ت أنــا شــ�ي

ين مــعي وذهبــت مــع جــدي إىل  ل ســوف آخــذ شــ�ي ن عمــري 12 ســنة عندمــا جــاء جــدي إىل المــ�ن
ن وقــررت أن ارجــع لبيــت اهــىلي  ي بيــت جــدي ليومــ�ي

ي بقيــت �ن
ن مــن أخــوا�ت بيــت جــدي أنــا وإثنــ�ي

ي طريــق 
ء وأنــا لســت معهــم و�ن ي

لهــم �ش أهــىلي جــدًا وخفــت أن يحصــل  ي كنــت قلقــة عــىل 
أل�ن

ض عنــا� تنظيــم داعــش طريقنــا ورجعــت لبيــت جــدي وبقيــت عندهــم 6 أشــهر  الرجــوع اعــ�ت
ي الجانــب األيــرس مــن الموصــل 

ئ أهــىلي �ن ن بعيــدة عــن أهــىلي وال أعــرف عنهــم �ش ي اإلثنتــ�ي
أنــا وأخــوا�ت

ي كنــت أحــب  ي ويطمأنــ�ن ي لكــن جــدي كان يواســي�ن ي أريــد أن أرى أمي وأ�ب
كنــت أبــ�ي كل يــوم أل�ن

ي يــوم مــن األيــام قــرر خــاىلي أن نهــرب مــن داعــش وهربنــا 
ًا و�ن جــدي وبقيــت معــه وكنــت أخــاف كثــ�ي

ن ويقتلهــم،  ي كان يقبــض عــىل الهاربــ�ي ي وقتهــا التنظيــم اإلرهــا�ب
ًا ألن �ن ي ليلــة كنــت خائفــة فيهــا كثــ�ي

�ن
، كنــت ســعيدًة  وانــا كنــت خائفــة مــن ذلــك ولكــن اســتطعنا الهــروب والوصــول إىل بيــت أهــىلي
ي وبالفعــل التقيــت بهــم كانــت مشــاعر حــزن مــع فــرح لــم 

ي وأخــو�ت ًا ســوف أرى أمي وأ�ب جــدًا أخــ�ي
ل، حيــث بــدأت عمليــات  ن ي المــ�ن

ة طويلــة �ن ،  بقينــا لفــ�ت ي ســوف أراهــم بخــ�ي أكــن اتوقــع أبــدًا أنــ�ن
ي كنــت ال افهــم  التحريــر وبعــد عــدة معــارك تحــررت المدينــة بعدهــا قــررت العــودة للمدرســة لكــ�ن
ي 

ي �ن ي إنســانة فاشــلة! ولكــ�ن ي شــعرت أنــ�ن
ي أل�ن درو�ي  لذلــك فقــد رســبت وهــذا أثــر عــىل نفســي�ت

ي ممتــازة وأنــا 
ي الصــف الثالــث المتوســط ودرجــا�ت

الســنة الثانيــة نجحــت وبتقديــر ممتــاز وأنــا اآلن �ن
ي تجــاوزت خــوف داعــش. ي إنســانة قويــة ألنــ�ن

ي أشــعر أ�ن
فخــورة جــدًا بنفــسي أل�ن

        

أشعر بالقوة ألنني تغلبت عىل مصاعب داعش
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اإلسم: طيبة رافع 
العمر: 18 سنة 

السكن: مدينة الموصل 

ي 
. كنــت �ن ي وأمي ي ولــدي 4 أخــوات وأخ واحــد وأ�ب أنــا طيبــة مــن الموصــل القديمــة أعيــش مــع عائلــ�ت

 شــديدًا كنــت أتألــم 
ً
الخامســة عــرسش مــن عمــري عندمــا بــدأت الحــرب مــع داعــش ومرضــت مرضــا

ي إىل المستشــ�ن ألن الحــرب كانــت 
ي ال يســتطيع أن يوفــر ىلي العــالج أو يأخــذ�ن ي وكان أ�ب مــن رقبــ�ت

ي وكنــت ســأصاب بالشــلل فتدخــل جــدي  ي رقبــ�ت
ي يــوم مــن األيــام زاد األلــم �ن

شــديدة وقائمــة و�ن
ي وكنــا نســ�ي تحــت القصــف وكنــت قلقــة عــىل أهــىلي أن  ي وأ�ب

ي إىل المستشــ�ن أنــا وجــد�ت
وأخــذ�ن

ن  ي حيــث كانــت الحــرب مســتمرة ومشــينا تحــت قصــف الطائــرات وقناصــ�ي يصيبهــم مكــروه بســب�ب
ي إىل المستشــ�ن وعندمــا وصلنــا 

ي لــم يتوقفــوا وأ�وا أن يوصلــو�ن
الدواعــش لكــن جــدي وجــد�ت

ن بالحــرب فقــط ولــم تقبــل أن تقــدم  لــم يكــن هنــاك ســوى طبيبــة واحــدة تعالــج المــر�ن المصابــ�ي
ي النهايــة وجدنــا 

ي و�ن ي يبحــث عــن طبيــب يعالجــ�ن
ي جــدي عــىل ظهــره وبــ�ت ىلي المســاعدة فحملــ�ن

طبيــب خــارج المستشــ�ن حيــث أجــرى ىلي عمليــة جراحيــة  بــدون مخــدر وكان األلــم شــديد وعدنــا 
ي الطريــق ســقط صــاروخ أمامنــا وكدنــا أن نمــوت للمــرة الثانيــة وبعــد التحريــر 

ل ونحــن �ن ن اىل المــ�ن
ي بســبب  ي لــم أســتطع إكمــال دراســ�ت ي ولكــ�ن عــدت اىل المدرســة وبــدأت أســتعيد نشــاطي وحيويــ�ت
ي يــوم األيــام طــرق بعــض النســاء بابنــا وعندمــا 

ي مــن هــذا القــرار و�ن ي الظالــم وتعبــت نفســي�ت قــرار أ�ب
مهــارات  تطويــر  لهــم دورات  والفتيات ونقيــم  بالنســاء  مهتمــة  نحــن منظمــة  قالــوا  لهــم  فتحنــا 
ي لــم يمانعــوا فبــدأت أســجل بــكل الــدورات  فأحببــت أن اشــارك معهــم وعندمــا ابلغــت اهــىلي برغبــ�ت
الجلســات  هــذه  اليافعــات ومــن خــالل  لجلســات  األيــام دخلــت  مــن  يــوم  ي 

وأشــارك معهــم و�ن
ي بنفسي وأصبحت اقدم جلســات توعية للفتيات  ي نحو األفضل وأســتعدت ثق�ت ت نفســي�ت تغ�ي

ات  الصغ�ي

         

  

خضعت لعملية جراحية بدون تخدير أثناء حرب داعش
اإلسم: ج�ن عمر 

العمر: 13 سنة
السكن: مدينة الموصل

للموصــل  الحيــاة عاديــة وجميلــة وبعدهــا دخلــوا داعــش  للموصــل كانــت  قبــل دخــول داعــش 
ي إىل  أنــا وعائلــ�ت ي التهديــدات فذهبنــا  ي أ�ب

وح إىل بغــداد بســبب تلــ�ت ن ي للــ�ن أنــا وعائلــ�ت فاضطررنــا 
ي الموصل 

ي الموصل وكنا نقلق عىل أقاربنا الذين �ن
بغداد وكنا كل يوم نسمع عن قصف مكان �ن

وبعدهــا تلقينــا خــ�ب أن داعــش قــد أخــذوا عــمي وبعدهــا أخــذوا بيــت جــدي الــذي كنــا نســكن فيــه 
فشــعرنا بالحــزن الكبــ�ي عليــه وبعدهــا خرجــوا منــه مــع �قــة اغلــب أغــراض البيــت وكل الذكريــات 
ي الطريق رأيت أن أغلب األماكن محطمة 

الجميلة فيه وبعدها تحررت الموصل فعدنا إليها و�ن
ي هــذه األماكــن، واآلن بعــد 

ي عانــت �ن بالكامــل وكان المنظــر مبــ�ي وشــعرت بالحــزن عــىل النــاس الــ�ت
ســنوات عــدة عــادت الــروح والحيــاة للموصــل مــع اإلعمــار والبنــاء وعــادت الموصــل جميلــة لكــن 
ي هــذه 

ي ذهبــت �ن ي الســابق فســيب�ت الكثــ�ي مــن النــاس مفتقديــن الكثــ�ي مــن األرواح الــ�ت
ليــس كمــا �ن

الحــرب.

مدينتي الجميلة تعود اىل الحياة
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اإلسم: سمية عىلي 
 العمر: 18 سنة 

المكان: مدينة الموصل القديمة 

 ألكون طبيبة عيون بإذن هللا.  ســوف أح�ي لكم 
ً
ي الصف الثالث المتوســط ســعيا

 أدرس �ن
ً
حاليا

ي ســن الرابعــة عــرسش مــن عمــري تعرضــت إلصابــة 
ي لحفــظ كالم هللا تعاىل عندمــا كنــت �ن تجربــ�ت

ي لــم أكــف عــن الدعــاء بــأن  أثنــاء عمليــات التحريــر وهــذه اإلصابــة اضعفــت ســمعي وبــري ولكــ�ن
ي فبــدأت مــن 

ي ويرعــو�ن ي بــاىلي فكــرة حفــظ القــرآن وكانــوا أهــىلي يســاندون�ن
ي هللا فخطــرت �ن يشــفي�ن

ن إىل آخــر أحفــظ وأرتــل مــن آيــات القــرآن  حــ�ي
كت عــن طريــق مواقــع التواصــل  ي للقــرآن وقــد اشــ�ت

ي وحفــ�ن ن دراســ�ت وكنــت أقســم الوقــت بــ�ي
ي 

ي وقــت ممتــع ومــن هنــا صــار القــرآن بــكل خطــوة أخطيهــا �ن
بمجموعــات لحفــظ القــرآن وأنــا أقــین

ي  وطــورت مــن نفــسي وأصبحــت أكتــب خواطــر وحكــم أكتــب لكــم بعــض منهــا  ي ونــور در�ب
حيــا�ت

ء جميل يجعلك تب�ت سعيدًا ي
حاول أن تصنع �ش

ي يستحق الرد
تجاهل فليس كل �ش

زينة المرأة أخالقها وليس جمالها 
ي منتصف الطريق مهما كان األمر صعب، واصل الس�ي نحو حلمك لتحققه.

ال تقف �ن

ال تتوقف يف منتصف الطريق، حتى لو كان الطريق صعًبا
اإلسم: نور محمد 

العمر: 17 سنة 
المكان: مدينة الموصل 

ء  ي
ي العائلــة وهــذا الــسش

ي وأنــا أصغــر فــرد �ن
ي وأخــو�ت

ي عائلــة بســيطة  وعشــت مــع والــد�ت
ولــدت �ن

ة داعــش حيــث تركــت  ي كنــا بفــ�ت ي بدايــة طفولــ�ت
ي و�ن ة كــون الجميــع أكــ�ب مــ�ن ســبب ىلي مشــاكل كثــ�ي

ي ورجعــت للمدرســة بعــد التحريــر وعودتنــا للمنطقــة 
ي صــف ثالــث ابتــدا�ئ

المدرســة آنــذاك كنــت �ن
ي للمدرســة مشــاكل دراســية ومشــاكل الصديقــات حيــث أن اغلــب 

واجهــت مشــاكل أثنــاء عــود�ت
ي ذلــك كنــت ال  ي الــزواج والخطبــة( وأنــا ال يناســب�ن

هــم فقــط �ن ي )تفك�ي ي يختلفــون عــ�ن
صديقــا�ت

ي  التواصــل معهــم لكــن قــررت أن أتعــود عليهــم وأســمعهم لكــن ال أتاثــر بهــم وبعدهــا 
أرغــب �ن

ي أحــد األيــام دق بابنــا مــن قبــل مجموعــة مــن النســاء وعنــد الحديــث معهــم قالــوا بــأن نحــن 
و�ن

مركــز مــرأة للنســاء والفتيــات فقــط ونعمــل دورات للنســاء والفتيــات فكلمــت أهــىلي عــن المركــز 
وســمحوا ىلي بالمشــاركة بالدورات المختلفــة عندمــا دخلــت للمركــز كنــت أشــعر بالتعــب النفــسي 
ء وبعدهــا شــاركت بجلســات اليافعــات وتعرفــت عــىل صديقــات مــن خــالل  ي

واإلرهــاق مــن كل �ش
ًا  ي النفســية كثــ�ي هــذه المســاحة اآلمنــة ومــن خــالل هــذا المركــز وهــذه الــدورات تحســنت حالــ�ت
وأصبحــت بوضــع جيــٍد جــدًا قبــل كنــت أخجــل مــن الحديــث والمشــاركة أمــا اآلن فاصبــح لــدي 

جــرأة بالحديــث والمشــاركة.

يحتاج اإلنسان إىل الحوار لبناء الشخصية
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االسم: جمانة سعد
العمر: 14 سنة

السكن: باب البيض

ي مــن زوجــة أبيهــا ألن زوجــة أبيهــا تغــار منهــا وكانــت 
ي عــن بنــت عمرهــا 12 ســنة تعــا�ن أبــدأ قصــ�ت

ة  ة مــن الزمــن تــو�ن األب بحــادث ســيارة وبعــد فــ�ت نــور أجمــل مــن بنــات زوجــة أبيهــا وبعــد فــ�ت
ليــة  ن ة مــن وفــاة والدهــا تركــت نــور الدراســة بســبب زوجــة أبيهــا وجعلتهــا تقــوم باألعمــال الم�ن قصــ�ي
ة لكــن زوجــة أبيهــا قضــت عــىل جميــع أحالمهــا وأحســت بفــراق  جميعهــا وكان لنــور أحــالم كثــ�ي
ي مــن قســوة زوجــة أبيهــا عليهــا وكانــت زوجــة أبيهــا تحرمهــا مــن ذهــاب 

والدهــا وكانــت تتألــم وتعــا�ن
ليــة فقــط لهــا  ن ك األعمــال الم�ن اىل مدرســة وبناتهــا يذهبــون اىل مدرســة وكانــت تبعدهــم عنهــا وتــ�ت
وهــا  أن الجميــع يســأل عنهــا بالمدرســة ومعلمــة  ي يــوم مــن األيــام زارتهــا صديقــات نــور وأخ�ب

و�ن
تبحــث عنهــا وعندمــا رأوا حــال نــور حزنــوا عليهــا النهــا أصبحــت مثــل الخادمــة وهي مازالــت بعمــر 
ت نــور وأصبحــت فتــاة جميلــة وتقــدم لخطبتهــا رجــل ولكــن  الطفولــة وبعــد مــرور الســنوات كــ�ب
كهــا وعــرض  ليــة ولكــن الرجــل لــم ي�ت ن زوجــة أبيهــا رفضــت ألنهــا كانــت تعتمــد عليهــا باألعمــال الم�ن
عــىل زوجــة ابيهــا مبلــغ مــن النقــود مقابــل ان تقبــل وكانــت زوجــة ابيهــا تحــب النقــود فقبلــت بــزواج 
نــور مــن الرجــل ولقــد غــ�ي هــذا الــزواج حيــاة نــور ألن الرجــل كان ذو قلــب طيــب وحنــون وجعلهــا 
هــا  تعــود إىل الدراســة وتكمــل دراســتها  وتحقــق جميــع أحالمهــا وعاشــت حيــاة ســعيدة بعــد ص�ب

وتحملها الكث�ي من القسوة والحرمان بعد وفاة والدها  

مل تسمح يل زوجة أيب بالدراسة واستخدمتني فقط يف األعامل املنزلية
االسم: انوار عمار

العمر: 14 سنة
السكن: باب البيض

كان هناك عائلة تتكون من األب واألم وأربعة فتيات وكان األب يعنف األم وبناته ألنه لم يرزق 
بولــد يحمــل أســمه ومــن شــدة قســوته عندمــا ذهبــت األم إىل المستشــ�ن لــ�ي تلــد البنــت الرابعــة 
ي المستشــ�ن اثنــاء الــوالدة وكان يعاقــب البنــات عقوبــات 

وعلــم األب انــه رزق بالبنــت تــرك األم �ن
ة مــن الزمــن  قاســية حيــث كان يجعلهــم يقفــون تحــت الشــمس الحــارة لســاعات طويلــة وبعــدة فــ�ت
دخــل األب الســجن وعاشــت االم وبنــات براحــة ألن زوجهــا ذهــب عنهــم وعنــدة خروجــه مــن 
ب والعنــف والعواقــب وتمنــت الزوجــة والبنــات  الســجن رجعــت حياتهــم كمــا كانــت ورجــع الــرن
ي الســجن ل�ي يرتاحوا منه وكان األب  يعيش حياته يخرج مع أصدقائه ويذهب 

أن يب�ت األب �ن
ي رحالت ســياحية ويرف أموال عىل نفســه  ويحرم عائلته من أمور الحياة واليرف عليهم 

�ن
ة مــن الزمــن إىل أن رزقــت األم بالولــد الــذي كان يحلــم بــه األب وتغــ�ي  واســتمر هــذا الحــال لفــ�ت
ي 

مهــم ويفعــل كل �ش طبــع األب مــع األم و البنــات وأصبــح حنــون عــىل بناتــه ويحــب زوجتــه ويح�ت
يــردوه منــه

أصبح األخ ینقذ ألخوات
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االسم: شهد ماهر
العمر: 11 سنة  

السكن: باب البيض

ي مــن العزلــة 
ن عندمــا كان عمــري 10 ســنوات، كنــت أعــا�ن انــا الفتــاة الوحيــدة ألهــىلي مــع أخــوة اثنــ�ي

ي مركــز 
الــدورات �ن وعــدم االختــالط مــع الصديقــات بعدهــا قامــت أمي بتســجيل إســمي بأحــد 

ي 
ي واســتفاد بتعلــم أشــياء جديــدة وبــدأت حيــا�ت

ي وقــت فــراعن
خــاص بالنســاء والفتيــات حــ�ت أقــین

تتغــ�ي عندمــا قمــت بحضــور هــذه الــدورة وكان أســمها )اليافعــات( حيــث أصبــح لــدي الكثــ�ي مــن 
ت حيــث كنــت جــدًا كتومــة  ي تغــ�ي ي العــب و أتحــدث معهــن وأيضــا شــخصي�ت

الصديقــات الــال�ت
 قمــت أشــارك 

ً
ي وايضــا وأحــب العزلــة أمــا اآلن انــا أحــب الحديــث واالختــالط والتعبــ�ي عــن رأ�ي

ببعــض جلســات التوعيــة المقدمــة للفتيــات حيــث أصبحــت جــزء مــن ) فتيــات قــادة المجتمــع ( 
. ن أنــا اآلن مــن رواد المركــز الدائمــ�ي

الفرار من العزلة
اإلسم: آية صالح

العمر: 21 سنة
السكن: باب البیض

ســبأ صدیق�ت منذ الطفولة  بعمر خمس ســنوات قضینا کل الســنوات مع بعض ســجلنا �ن نفس 
المدرســة  وداومنــا معــا نقــین جمیــع األوقــات معــا وحــ�ت أثنــاء أیــام العیــد نتســوق نفــس المالبــس 
وأی شــخص کان یرانــا یقــول علینــا أننــا توأئــم أو أخــوات وعندمــا یحصــل بینــا زعــل کنــت بــکل 
ي إســتمرت بالدراســة دخلــت جامعــة   وأنــا ترکــت الدراســة  وصدیقــ�ت

ً
نــا معــا الطــرق أراضیهــا وک�ب

ي 
 اختــاروا الصدیــق الــو�ن

ً
وحصلــت عــىل مــا کانــت تتمــ�ن دائمــا اتمــ�ن الخــ�ي لهــا  نصیحــ�ت دائمــا

الــذي یقــف معاكــم والیغــدر بکــم والیطعــن بظهركــم اختــار الصدیــق الــذی یکــون اخــوك وکل اهلــك 
ي المــر قبــل الحلــو

ویقــف معــك �ن

قـــــصة  صــدیـقــة الــعـــمـــر
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االسم: شهد عمار
العمر: 17 سنة

السكن: باب البيض

وج مــن رجــل  ن ب إبنتــه بقســوة لتــ�ت ي يــوم مــن األيــام كنــت ذاهبــة إىل مستشــ�ن ورأيــت أب يــرن
�ن

ن ســنة وكان عمــر البنــت ســبعة عــرسش ســنة حيــث كان األب يقنــع أبنتــه بالــزواج مــن  عمــره ثالثــ�ي
الــزواج منــه وكانــت ال  تبــ�ي التريــد  البنــت  ًا كانــت  البنــت كان فقــ�ي ي والــد  هــذا الرجــل النــه غــ�ن
وج  ن ك المدرســة وأن تــ�ت ء وال تقــدر أن ترفضــه وكانــت رغبــة والدهــا أن تــ�ت ي

تســطيع أن تفعــل �ش
وتهتــم بزوجهــا . نحــن الفتيــات ال نقبــل بــزواج القــا�ات وال نقبــل مثــل  هــذا العنــف والنقبــل 
ئ مهــم بالمســتقبل وعــىل األب  ك المدرســة بــل ســنكمل التعليــم والقــراءة والكتابــة وســنكون �ش بــ�ت

 يدعمونهــا ويقفــون معنــا لــ�ي  نحقــق احالمنــا.
ً
واألم أن يكونــا معــا

طريقتنا الوحيدة للنجاح هي التعليم والوعي
أإلسم: أنوار

العمر: 15 سنة
السكن: الموصل القديمة

نحــن نســکن �ن الموصــل القدیمــة  ونعیــش مــع أ�ب وأم وأخــو�ت کنــا نــدرس �ن المدرســة قبــل 
ي المدینــة حیــث 

دخــول داعــش للمدینــة  لکــن ترکنــا المدرســة  فیمــا بعــد أثنــاء وجــود داعــش �ن
ك   شــدیدًا علینــا وأمرنــا بــ�ت

ً
حصــل إنفجــار لســیارة  ملغمــة  أمــام بــاب المدرســة  والــدی خــاف خوفــا

المدرســة  ووعدنــا أنــه ســیعیدنا إلیهــا بعــد اســتقرار األوضــاع �ن المدینــة  وبقینــا عــىل هــذا الحــال 
ي المدینــة وتحریرهــا مــن تنظیــم داعــش قــام 

ي �ن لمــده  ثــالث ســنوات وبعــد اســتقرار الوضــع األمــ�ن
أ�ب وأم بتشــجیعنا للعــودة  إىل المدرســة  وبدأنــا نبحــث عــن مــدارس تســتقبلنا للعــودة. 

للدراســة لکــن لــم نحصــل عــىل موافقــة للدخــول ألي مدرســة  بســبب تاخرنــا �ن الدراســة  وعمرنــا 
ي لکــن الظــروف المادیــة  للعائلــة  ال یســمح للــدوام مــع األطفــال وحاولنــا بعدهــا أن نــدرس خــارحب
ئ کبــ�ي عــىل أهلنــا ألنهــم  ال تســمح لنــا بالتســجیل �ن معاهــد الــدروس الخصوصیــة  وهــذا شــکل عــ�ب
 ال نملــک حــ�ت أجــور النقــل و�ن یــوم 

ً
لــم یســتطیعوا أن یدخلونــا بمعاهــد خصوصيــة وکنــا ایضــا

 فقمنــا بزیــارة  
ً
مــن األیــام ســمعنا أن هنــاک مرکــز للنســاء والفتیــات یعــ�ي دورات محــو أمیــة مجانــا

المرکــز والتســجیل بــه ومــن هنــا بــدأت قصتنــا �ن الحیــاة  حیــث ســجلنا بــدورة  محــو األمیــة وســمعنا 
الــدورات  مــن  هــا  الیدویــة   وغ�ي واألعمــال  والصالــون  الخیاطــة   مثــل  اخــرى  هنــاک دورات  أنــه 
 
ً
وأنــه نســتطیع أن نســجل �ن جمیــع الــدورات قمنــا بالتســجیل وحضــور مختلــف الــدورات بــدأ
ي کانــت رغبتنــا منــذ البدایــة  حیــث بدانــا نتعلــم القــراءة  والکتابــة  مــن  مــن دورة  محــو األمیــة  الــ�ت
خــالل هــذه الــدورة  وبعدهــا دخلنــا بقیــة  الــدورات المهنیــة  وأصبحنــا مــن رواد المرکــز �ن یــوم مــن 
ي عمرنــا وهــو برنامــج الیافعــات قمنــا 

ي �ن
ونــا انــه هنــاک برنامــج خــاص بالفتیــات الــآ�ت األیــام أخ�ب

 واإلطــالع عــىل مضمــون هــذه الجلســات حیــث لــم نکــن نتوقــع انهــا ســتکون 
ً
بالتســجیل فیــه ایضــا

ت شــخصیتنا تمامــا وأصبحنــا اقــوى  ذات أثــر کبــ�ي عــىل حیاتنــا مــن خــالل هــذه الجلســات تغــ�ي
ًا وال نعــرف  وأوع قبــل دخولنــا للمرکــز کنــا نتعــرض للتنمــر بشــکل مســتمر وکنــا نتأثــر ونحــزن کثــ�ي
کیــف نتــرف �ن مثــل هــذه المواقــف إىل ان تدربنــا عــىل إدارة الضغــط النفــس وتعلمنــا کیــف 
ء أثــر بصــورة إیجابیــة علینــا وعــىل نفســیتنا وبعــد مــرور  تکــون القیــادة  والثقــة  بالنفــس وهــذا الــسش
 کیفیــة  

ً
ن مــن دخولنــا لهــذا المرکــز اآلن اصبحنــا نقــرأ ونکتــب واکــ�ث ثقــة  بأنفســنا وتعلمنــا أیضــا ســنت�ي

اســتخدام الحاســوب والطباعــة  علیــه باســتخدام برامــج الطباعــة  ومــن خــالل مرکــز المــرأة  ایضــا 
وجدنــا مدرســة قریبــة  مــن دارنــا اســتقبلتنا وســنلتحق بالــدوام المــدر� مــع بــدء العــام الــدرا� 

الجدیــد. 

للتدريب الذايت، النجاح وشيك
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االسم: سارة ميرس 
العمر: 12 سنة 

السكن: مركز باب البيض 

كان هناك فتاة انتقلت حديثا إىل مدرستنا كانت غريبة األطوار نوعا ما كان الجميع يسخر منها 
ة عــىل كتابــة الوظائــف  ي دراســتها لكــن كانــت مجــ�ب

 وحيــدة وكانــت جــدًا مجتهــدة �ن
ً
لقــد كانــت حقــا

ي الصــف ألنهــم يعتمــدون عليهــا باســتمرار إن لــم تفعــل ذلــك لــم إجــرأ 
ليــة لبعــض الفتيــات �ن ن الم�ن

اب منهــا وال التعــرف عليهــا حــ�ت ال أواجــه مشــاكل ال شــأن ىلي بهــا رغــم فضــوىلي حولهــا  عــىل اإلقــ�ت
ي ســاحة المدرســة الخلفيــة كانــت الفتــاة جالســة 

وشــعوري الدائــم بالشــفقة تجاههــا ذات يــوم �ن
ي يضايقنهــا بــدأت العبــث 

وحيــدة كعادتهــا حيــث أتــت إليهــا فتــاة مــن مجموعــة الفتيــات الــال�ت
بشــعرها وثيابهــا اكتفــت الفتــاة بالصمــت رغــم انزعاجهــا الشــديد والواضــح عــىل تعابــ�ي وجههــا 
أمــا الموجوديــن اكتفــوا بالمشــاهدة والضحــك عــىل الفتــاة لــم أســتطع منــع نفــسي مــن التدخــل 
ي شــعرت 

ي ا�ن
ي ال أخــ�ن

فقــد كان المنظــر قاســيا حقــا ذهبــت إىل الفتــاة وأمســكت يدهــا بــكل قــو�ت
ي تدمــع توقفــو عــن الضحــك ال بــل  ببعــض الخــوف لكــن تمالكــت نفــسي مــا حصــل جعــل عيــ�ن
اتــوا جميعــا اىلي وامســكوا بيــدي واحــدة تلــو االخــرى ضــد تلــك الفتــاة الحمقــاء حيــث شــعرت تلــك 
الفتــاة بالخــوف فهربــت هــذا مــا يحصــل كل يــوم مــع آالف األطفــال حــول العالــم لكــن لألســف ال 
ي قــد يهــدم ثقتهــم بأنفســهم إن لــم 

يجــدون مــن يســاعدهم يواجهــون الظلــم لوحدهــم هــذا الــسش
نقــف كلنــا مــع بعضنــا يــدًا بيــد سيســتمر التنمــر بهــدم ثقــة األطفــال بنفســهم وسيســبب لهــم األذى 

دون علــم األهــل بهــم.

لكل ظامل زوال
اإلسم: أمل 

العمر: 17 سنة 
السكن: مدينة الموصل

ي متوفيــة 
لــدي أخ مــن ذوي اإلحتياجــات الخاصــة  وعمــره 13 ســنة أنــا المســؤولة عنــه ألن والــد�ت

ي أصغــر منهــا توفــت ولــدي اخــت   ة تزوجــت والــ�ت بســبب األحــداث أنــا لــدي ثالثــة اخــوات الكبــ�ي
ي  فجــأة 

ي بــأحن ي أعتــ�ن ي كنــ�ت
ي مــن ذوي اإلحتياجــات الخاصــة . تركــت الدراســة أل�ن

ي وأحن أصغــر مــ�ن
ي قــال ىلي ان  ي أو أنــس الــزواج , أ�ب ة أوافــق واتــرك اخويــة الــذي تعلــق �ب ي حــ�ي

ي وكنــت �ن أ�ت نصيــ�ب
كــه أبــدا فوافقــت وتزوجــت مــن  ي الننــا سنســاعده وال ن�ت

وك ىلي أنــا وأن ال أهتــم ألمــر أحن القــرار مــ�ت
ي لــم أســتطيع التفاهــم 

ي وبعــد الــزواج  بشــهرين تطلقــت أل�ن
ي جــا�ن هــذا الرجــل الــذي أ�ت لخطب�ت

ي حامــل وأنــا لــم اكــن أعــرف نفــسي مــاذا 
ة إكتشــفت أ�ن ن مــع بعــض وبعــد فــ�ت معــه لــم نكــن منســجم�ي

. ي
ي هــذا أكــ�ب غلطــة بحيــا�ت يحصــل مــعي بعدهــا أحسســت أن زواحب

لقد زادت مسؤوليتي بسبب ارتكاب أكرب خطأ يف حيايت
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اإلسم: اآلء اكرم 
العمر: 17 سنة  

السكن: مدينة الموصل القديمة

، أتذكــر كل هــذه الكلمــات إىل 
ً
ي الخامســة او السادســة تقريبــا

ئ عندمــا اصبــح عمــري �ن بــدأ كل �ش
ي مجتمعنــا هــذا النــوع مــن 

ة و�ن ؟ أنــا فتــاة وزنهــا زائــد و ســمراء البــرسش
ً
اآلن ، هــل ســوف أنســاها يومــا

ة ســمراء أو يعانــون مــن الســمنة ، عندمــا كنــت  ون مصــدر للتنمــر  ألنهــم ذو بــرسش األشــخاص يعتــ�ب
العــب مــع األطفــال كان الجميــع يضحــك عــىل شــكىلي لهــذا اصبــح ىلي شــخصية عدوانيــة جــدًا كنــت 
ي اإلبتدائيــة 

ب كل مــن يتكلــم عــن شــكىلي و حاولــت أن أتخــ� الموضــوع ، عندمــا أصبحــت �ن ا�ن
 مــا 

ً
ي مدرســة عنريــة نوعــا

ي كنــت �ن
عــاد التنمــر لدرجــه كنــت منبــوذة مــن كل فتيــات المدرســه كــو�ن

ي عنهــا لهــذا أصبحــت أعتمــد عــىل 
ن كنــت أحتاجهــا تبعــد�ن ي حــ�ي ي حــ�ت أخــ�ت ، لــم يكــن أحــد يرافقــ�ن

 ،  وهنــا بــدأ التغ�ي
ً
نفــسي إعتمــادًا كليــا

 
ً
ابتعــدت عــن كل منتجــات التبيــض وتقبلــت شــكىلي وجســمي أحببــت نفــسي جــدًا كنــت ســابقا

 مــن شــكىلي كيــف ســيبدو أمــا اآلن ألتقــط الصــور  بــدون تــردد وبــدون 
ً
ال ألتقــط صــور أبــدًا خوفــا

 مــا ، اآلن 
ً
ي نجحــت نوعــا

ي العدوانيــة وأعتقــد أ�ن ي شــخصية بعيــدة عــن شــخصي�ت فالتــر  بــدأت أبــ�ن
ي أصبحــت لــدي شــعبيه قليلــة لــم 

ي المرحلــة الثانويــة عــدد البــأس بــه مــن األشــخاص يحبــو�ن
انــا �ن

ي أصبحــت واثقــه بنفــسي 
ئ ، لمــاذا؟ أل�ن ي هــذا الــسش أعــد اتعــرض للتنمــر او باألحــرى لــم يعــد يهمــ�ن

وأصبحــت لــدي شــخصية قويــة اليتجــرأ أحــد أن يتعــدى الحــدود مــعي ،  أحــب أن أقــول للفتيــات 
وا داخلكــم ليــس خارجكــم النــاس ســوف تبــ�ت تتكلــم عنــك لــو  وا نفســكم بنفســكم غــ�ي دائمــا غــ�ي
ي نفســك  

ي العالــم ســيظهرون لــك عيــب فالتحــاول إرضائهــم إر�ن
كنــت أكــ�ث إنســان جميــل �ن

»love yourself »ه ن الشــخص اآلخــر ، كلمــه أخــ�ي ي حــدود بينــك وبــ�ي وأعمــل عــىل نفســك لتبــ�ن

الثقة بالنفس  وحب النفس
اإلسم: ديما نا�
العمر: 17 سنة  

السكن: مدينة الموصل

ي َيعــم عــىل فــرحي قليــاًل وذالــك ألســباب 
ي هــذا الَعالــم تفــرح وتحــزن ولكــن ُحــز�ن

انــا فتــاة كأي فتــاة �ن
نظــرات  ولكــن كانــت  المفِرطــه  الُســمنه  مــن  ي 

أعــا�ن ال  الُســمنه  األســباب  هــذِه  إحــدى   ، ُمعينــه 
ي يقــول ىلي ذالــَك . كنــت أتعــرض للتنمــر بشــكل ال يســتوعبُه العقــل وال  الَجميــع وحديثهــم عــ�ن
ي ســبب ىلي إنهيار. ومــرت  ي منهــا ،  واســتهزاء واســتصغار الَجميــع �ب

تقبلــُه النفــوس ولــآن أعــا�ن
ء وأجيُب نفسي بالُبكاء أيضا  ي

فسي مرارًا وتكرارًا لماذا البكاء هل سيغ�ي �ش
َ
ات بدأت  أسئل ن ف�ت

وا الَخواطــر فذالــَك عنــد هللا كبــ�ي قبــل ِســتة    بالقلــوب وإجــ�ب
ً
. رفقــا

فتيــاِت  مــع  هــِة  ن لل�ن يــوٍم خرجــُت  ي 
�ن أيُّ صديقــِة  لــدي  يكــن  لــم  اإلبتدائيــة  ي مرحلــة 

�ن َســنوات 
ي  ٰ قالــت ىلي واحــدٌة منهــم )اذهــ�ب ي َمعهــم حــ�ت

المدرســة ألول مــرٍة كنــُت أشــعر بالفــرِح الَشــديد أل�ن
فــس اليــوم 

َ
ي ن

ي ( وهــا انــا اتعــرُض لإلنِكســار مــرة اخــرى �ن
حــُه لـــَصديقا�ت رجــاءًا لــدي َموضــوع اق�ت

ي الرائعــة  ّ صديقــ�ت ي بأجَمــل ُصدفــة وهي
ي َســالت�ت

ــن أعلــم أ�ن
ُ
جــاَء الَعــوُض مــن هللّا عــز وجــل لــم أك

ي 
ل �ش

ُ
نــت أقــُص لهــا ك

ُ
ة الَســمراِء الَجميلــة والقلــِب الَحنــون ، كانــت ىلي ِمثــل الــَدواء ك َصاحبــة البــرسش

 جــدًا
ٌ
ي بـــ أنــِت َجميلــة

�ن صــ�بِ وتُ

شكرا لك صديقي العزيز
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اإلسم: مريم فراس 
العمر: 17 سنة 

السكن: مدينة الموصل

نت 
ُ
ي ِعندها ك

ي وأفالِم دز�ن ي ِدراَســ�ت
ي �ن فك�ي

َ
ل ت

ُ
ة ، ك نت صغ�ي

ُ
ان جمياًل جدًا عندما ك

َ
ء ك ي

ل �ش
ُ
ك

ي كالَم الناِس .  ٰ ) التنمر( وال يزِعج�ن ال أدِرك ما َمع�ن
الم َحيــث ال أســَتطيُع أّن أتحــدَث 

َ
عــ�ث بالــك

َ
( بــدأُت ات ي

ي االبتــدا�ئ
ي )الثــا�ن

ي الَســابعِة مــن ُعمــري �ن
�ن

جنــُب لفُظهــم 
َ
نــت أَحــاِول أّن ات

ُ
 واحــدة ِبــدون الَتعــ�ث كاَن لــَدي ُحــروف ال أســَتطيُع نطُقهــا ك

ً
كلمــة

ــول إســمي كاَن 
َ
 ابَتعــد َعــن ق

ً
نــت دائمــا

ُ
ي اســمي َيبــدأ بذالــَك الحــرِف، ك

ِمثــل حــرِف )الميــم( ولَحــ�ن
ي المدرســِة .

ي ُمشــكلة �ن
َ

يســبب ىل
ــدي مــَرض ُمعــدي 

َ
كــر أّن ل

َ
ي أف

َعلمــُت ِحينهــا ال أســَتطيُع الَتحــدث ِمثــل ايُّ طفــٍل . النــاس َجعلــو�ن
ريديــن ِبرُسعــٍة 

ُ
ثــ�ي ِمــن ) َمريــم قــوىلي مــا ت

َ
نــت اســمع الك

ُ
ي . ك عنــد الَتحــدث َمعهــم يريــدون ألِفــراَر مــ�ن

. فضــُل ألــرَد بـــ ال أريــُد شــيئاً
ُ
ًا وأ ت واتألــم كثــ�ي

ُ
ي اَخــاف أّن أتَعــ�ث أســك

ــو�ن
َ
( ك

طــق كلمــٍة 
َ
 وَهــذا مــا َجعــل الَتكلــم أصعــَب وأصعــَب وأصعــب ، لَدرجــِة ِعنــد ن

ً
أصَبحــُت إنطوائيــة

ي تظَهــر ..
واحــدة ُعــروَق ُعنــ�ت

ــر 
ُ
ي المدرســِة ، أذك

ــن تســَتطيعي النجــاِح �ن
َ
ي ل

َ ــم تتعالــ�ب
َ
ان االشــخاُص ِمــن َحــوىلي َيقولــون إن ل

َ
ك

الَحــاالت  الخاصــِة ) صفــوف مخصصــة لالشــخاص ذوي  ي ُصفــوِف 
َســيتم وضــِعي �ن ِقيــل ىلي 
االحتياجــات الخاصــة ( 

نت اريُد 
ُ
ي موضوِع الدرِس كم ك

ي �ن ي المدرســِة افَتقدُت الُمشــاركات اليومية ِعندما تســأل ُمعلَم�ت
�ن

ي وأّن َيعلــُم الَجميــُع  ي مــن الَتعــ�ث بالَحديــث مَنعــ�ن
كــن خــو�ن

َ
ــول اإلجابــِة بأعــىٰل صــوٍت ول

َ
الوقــوف وق

  بالتأتــأةِ 
ً
ي ُمصابــة

أ�ن
ي متوســط( أصبحــُت أتحــدُث 

ي الُمتوســط )الَثــا�ن
بــدأُت الَتــدُرب عــىٰل تقوَيــة ِحبــاىلي الَصوتيــة و�ن

َّ بشــكٍل طبيــعي
ي وِمــن اثــأر مــا مــررُت ) ُمخلفــاِت الحــرِب النفســيِة (  ــم اتخــٰ� مــاذا ِقيــَل عــ�ن

َ
ل كــن إىٰل اآلن 

َ
ول

فــسي وجــدُت 
َ
ٰ وعندمــا نظــرُت إىل ن ي

ي نفــسي ، مــن ِصغــري بــدأت بكــرِه ذا�ت
 �ن

ٌ
ٰ لــَدي ثقــة ــم يبــ�ت

َ
ل

ثــ�ي 
َ
َ وأَســمع الك ّ الَنصيحــِة بــأن ازيــد وجبــاِت طعــامي ي

الَجميــع َينظــُر مــعي وأصَبحــو يريــدوَن إعطــا�ئ
 ازيــدي وزنــِك ( 

ٌ
َمــن كلمــِة ) ضعيفــة

نتــیي  ي مــع النــاس لــم تَ
�ت ي بــأدوات وإتضــَح ىلي أن َمســ�ي قلــم ، مســطرِة ، عصــا .. أصَبحــوا يشــِبهون�ن

َبعد
ي تلك الوسادة  .  ي ِم�ن

م كانت ُتعا�ن
َ
ي  ك

ل ليلٍة عىل وَساد�ت
ُ
نت اب�ي ك

ُ
ك

ي اىٰل البدايِة 
عيد�ن ي كلمٍة واحدة تُ

لما أريُد الوصوِل اىٰل النهايِة تأ�ت
ُ
ك

معانايت مع التلعثم
ي بعــِض االَحيــان كــم أريــُد الدخــول اىٰل عقــول النــاِس ألرٰى بمــاذا يفِكــرون وهــم َيرمــون حديــث ال 

�ن
يتحملــُه الصخــر

ٰ ال أجرُح احٍد بل أّن اتفوُه ِبها ح�ت
َ
ي كل كلمِة ق

 اقول لَماذا أنا أفكُر �ن
ً
وأحيانا

ي األخــر وُيوجــد َمــن ال يريــُد أن 
 نقصــُه �نَ

ُ
 لَديهــم قصــِة ولكــن ُيوجــد َمــن يفــِرغ

ً
النــاس : هــم أيضــا

يجــرُح اآلخريــن .
دأئما قولو ألنفسكم الكلمِة قبَل أن تقولونها إن َجرحتكم فأبقوها بداخلكم 
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اإلسم: طيبة عمار 
العمر: 17 سنه 

السكن: مدینة الموصل

هــم كانــت  ء غ�ي ي
ي �ش ًا اليهمــ�ن كنــت طفلــة مرحــة اجتماعيــة أحــب اللعــب وأفــالم الكرتــون كثــ�ي

ء اختلــف عندمــا كان عمــري تســع أو عــرسش ســنوات مــن هنــا بــدأت  ي
ي جميلــة ولكــن كل �ش طفولــ�ت

ي يــوم وليلــة 
ي هــذا الوقــت قــد احتلــت الموصــل مــن قبــل )داعــش ( ولكــن �ن

ي تتغــ�ي لألســوء �ن
حيــا�ت

ي هــذا أن تعيــش هــذا الشــعور . بــدأت ابتعــد  ي ســ�ن
 كان صعــب عــىل طفلــة �ن

ً
ي المــرض ايضــا احَتلــ�ن

ي نفــسي انعدمــت بســبب هــذا المــرض »ســلس البــول« 
ي �ن عــن النــاس واخــاف االختــالط وثقــ�ت

 
ً
ي خوفــا ي الذهــاب إىل أقــار�ب اب مــن أحــد واليعجبــ�ن او )التبــول الــالإرادي( أصبحــت أخــاف االقــ�ت

ي كنــت طفلــه ال أعلــم أن هــذا المــرض هــو عــادي وال فيــه عيــب أو غلــط  مــن أن يعرفــوا مــاذا �ب
ي يتكلمــون كالم جــارح ومــؤذي وعــىل أســاس  ي والذيــن يعرفــون بحالــ�ت بــدأ المقربــون مــ�ن ، هنــا 
ه عــىل  ي عنــد ســماع كالمهــم ومــدا تأثــ�ي مبدئهــم هــذا ُمــزاح ) شــقه ( لكــن اليعرفــون مــاذا يحصــل �ب
ي العــالج لكــن دون 

ي كنــت أبــ�ي برسعــه عنــد ســماع هــذا وهــم يقولــون مايســوى بــدأت �ن نفســي�ت
ي  ن  ولــم اســتفد منهــم ابــدا وكانــو يقولــون انــ�ت ن وحــ�ت المعزمــ�ي جــدوى راجعــت اطبــاء كــ�ث ومعشــب�ي
ي هــذه المعانــاة 

ن �ن ي ومــرت الســن�ي ن بســببك نومــك الثقيــل ودائمــا يضعــون الســبب �ب التتعالجــ�ي
ي  ي غرفــ�ت

ي ســاءت اكــ�ث بــدأت انعــزل �ن اصبحــت قليلــة اختــالط وقليلــة كالم وهادئــة جــدًا  ، حالــ�ت
ب او تقطيــع خصــالت  لســاعات بعــد ســماع الــكالم المــؤذي وصلــت اىل مرحلــة إذاء نفــسي بالــرن
ي كنــت أحتــاج 

ي أل�ن
ي كلمتهــا عنــه بلســا�ن ي مريــم الوحيــده الــ�ت

مــن شــعري ، لــم احــ�ي ألحــد عــن مــر�ن
ي إىل الصــف 

ي ابتــدا�ئ
ي الوحيــدة مــن صــف الثــا�ن الــكالم وَمللــت مــن كــ�ث الكتمــان ، مريــم هي صديقــ�ت

ي  ي كانــت تفهمــ�ن هــا والتأقلــم معهــم هي الوحيــدة الــ�ت ي متوســط لــم أســتطيع التعــرف إىل غ�ي
الثــا�ن

ي الهادئــة ال تعجبهــم 
ًا وترفــا�ت ي ال أتكلــم كثــ�ي

ي ُمملــه ال�ن
و�ن ي بينمــا البعــض كانــو يعتــ�ب وال تمــل مــ�ن

ي البدايه كنت اتذمر 
ي ديمة واالآء �ن

ن ليضافوا اىل حيا�ت ي متوسط التقيت بأجمل اثن�ي
وبعد الثا�ن

ت  ي ولكــن مــع مــرور الوقــت تغــ�ي
 لــم يتقبلــو�ن

ً
ي هــم أيضــا ًا معهــم كل ظــ�ن منهــم وال احــب البقــاء كثــ�ي

ي لــم أنســاها ابــدًا قصــص فيهــا  ة بــدأت بقــراءة القصــص الــ�ت ي هــذه الفــ�ت
 عنهــم ، �ن

ً
ي تمامــا

نظــر�ت
ت بعدمــا  ي اتجــاه الحيــاة تغــ�ي

ي تغــ�ي نظــر�ت ي تفكــ�ي ت شــخصي�ت ًا تغــ�ي ي كثــ�ي معــ�ن وعــ�ب وفادتــ�ن
ي ومســتواي تراجــع  ي دراســ�ت

كنــت افكــر أن الحيــاة لــدي بســبب هــذا المــرض ال اســتطيع التفــوق �ن
ي جميــع المراحــل كنــت أفكــر أن ال مســتقبل ىلي والأاســتطيع تكويــن 

ًا بعدمــا كنــت المتفوقــه �ن كثــ�ي
 
ً
ي هذه الحياة ؟ لكن شيئا

ي �ن
ي يوم من األيام وكنت أقول مافائد�ت

أ�ة وال أستطيع أن أكون أم �ن
ء أصبحــت  ي

ي نفــسي بــدأت ال اهتــم لــسش
ي �ن ي يتغــ�ي لألفضــل بــدأت تعــود ثقــ�ت  بــدأ تفكــ�ي

ً
فشــيئا

ي  ي وراحــة نفســي�ت ي مــن أجــل راحــ�ت
ي حيــا�ت

إنســانه بــاردة جــدًا وهادئــة واتخــذت اســلوب التطنيــش �ن

لقد قتل مريض ثقتي .. لكني مل أتخىل عن أحالمي
ن فقــط  ي المســتقبلية واشــاركها مــع األشــخاص المفضلــ�ي

ي وأحــالمي ومخططــا�ت
بــدأت أرســم أهــدا�ن

ي رحلة عالج جديدة وأنا كىلي أمل وثقة بأنها ستكون 
 بدأت �ن

ً
، واآلن أنا عمري سبعة عرسش عاما

ي 
ي هــذا المــرض ، يوجــد الكثــ�ي مــن الذيــن يعانــون مــن هــذا المــرض �ن

أفضــل رحلــة وآخــر رحلــة �ن
عمــري أو أكــ�ب أتمــ�ن لهــم أن ال يزوهــم اليــأس واإلحبــاط وال يهتمــون  للــكالم الغــ�ي ألنــه ســيؤذيك 
 
ُ
ء ولــه َحــل وعــالج وابــدأ ي

ن والحيــاة التقــف عــىل نقطــه محــددة كل �ش ويتعبــك كونــوا أيجابيــ�ي
بتغيــ�ي أنفســكم وطــوروا مــن أفكاركــم ، حققــوا احالمكــم وال تدفنوهــا ابــدًا ، تقبلــو نفســكم بجميــع 

اشكالها وحُب ذاتكم . 



Spring
Girls

Spring
Girls

51 50

اإلسم: نبأ محمد  
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السكن: مدينة  الموصل

ي الســابعة مــن عمــري كنــت أعيــش وقتهــا 
إســمي ديمــة لــدي 3 أخــوة وأخــت واحــدة عندمــا كنــت �ن

ي أحــد األيــام بــدأت تظهــر 
ي نذهــب اىل المدرســة ســويا لكــن �ن

ي وكنــا انــا وإخــو�ت ي تركيــا مــع عائلــ�ت
�ن

ي أمتلــك  عــىلي أعــراض تســاقط الشــعر وعندمــا ذهبنــا اىل الطبيــب ُصدمنــا بقــول الطبيــب بأنــ�ن
ي وبــدأت 

ي عندمــا عرفــوا بمــر�ن ي إبتعــدو عــ�ن
ي  وحــ�ت أصدقــا�ئ

مــرض الرسطــان ومــن يومهــا إخــو�ت
أســتطع ممارســة  للتنمــر ألن جســمي كان بديــن ولــم  إينمــا ذهبــت وتعرضــت  الكمامــة  بإرتــداء 
ة لكــن  الرياضــة أو تخفيــف الــوزن خوفــا مــن أن يســيطر المــرض عــىلي وأمــوت ، صــح كنــت صغــ�ي
ي بعمــر المراهقــة وكرهــت الحيــاة وحاولــت عــدة مــرات المــوت لكــن 

فهمــت معانــاة الحيــاة وكأ�ن
ي الجميــع  مــع الوقــت ذهبنــا اىل بلــدي ) العــراق (  وشــفيت حمــدا هلل وبــدأ شــعري بالنمــو وأحبــ�ن
ي هــذا المــكان واألن عمــري 15 عامــا وأريــد أن اقــول لكــم أن التبتعــدوا عــن المريــض وتنبــذوه ألنــه 

�ن
يملــك مشــاعر مثلكــم .. أتمــ�ن للجميــع صحــة جيــدة وحيــاة ســليمة..

عىل الرغم من أنني كنت طفالً، إال أنني فهمت آالم الحياة كمراهق
اإلسم: لینا

العمر: 13 سنة
السكن: مدینة الموصل

ي و عنــوان القصــة  )لــم اتــذوق مــن طعامــک ألعــرف  ه  وأ�ب ســأروی لکــم قصــة عــن اخــ�ت الصغــ�ي
طعمــه(

ة  لکــن بمعــ�ن  ة  بعمــر ســته  أعــوام القصــة  قصــ�ي عندمــا حدثــت هــذه القصــة  کانــت أخــ�ت الصغــ�ي
قــوی هیــا لنبــدأ القصــة:

ة  وکان یضــع لهــا الکاتشــب لکنهــا کانــت تبــ� �ن کل لقمــة   تأکلهــا کان  کان أ�ب یطعــم اخــ�ت فطــ�ي
ة فــکان یــرخ علیهــا لتــأکل وکل مــرة  یــرخ علیهــا  یظــن أ�ب أنهــا تبــ� مــن أجــل أن التــأکل الفطــ�ي
ة   ي لــم یصدقهــا وعندمــا إنتهــت أخــ�ت مــن الفطــ�ي ة حــارة  للغایــة ولکــن أ�ب کان عذرهــا هــو أن الفطــ�ي
ظلــت تبــ�ي اىل أن نامــت ذهــب أ�ب مــن أجــل أن یعیــد الکاتشــب للثالجــة  لکنــه إنصــدم عندمــا رآى 
ًا وهــرع یرکــض ألخــ�ت وعانقهــا  انــه قــد کان فلفــل حــار للغایــة  ولیــس کاتشــب أنصــدم أ�ب وحــزن کثــ�ي
وقبــل رأســها وقــال لهــا )آســف فلــم اتــذوق مــن طعامــک مــن أجــل أن أعــرف طعمــه( أتمــ�ن أن 

تنتبهــوا لکالمکــم فهنــاک مــن ینــام وهــو یبــ� بســبب کلمــه  قالهــا أحدهــم لــه.

مل اذق طعامک ألعرف طعمه  
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اإلسم: ريماس عمار وزير
العمر: 14 سنة 

السكن: مدينة الموصل

ن  ي مــن التلعثــم بالــكالم .. األن أحــد أشــهر الممثلــ�ي
( ســابقا طــرد مــن التمثيــل ألنــه يعــا�ن ن )مســ�ت ب�ي

: ي ا .. فأســمعوا قص�ت ي العالم ويضحك الناس بدون أن يتحدث .. وهذا المثل أنا أؤمن به كث�ي
�ن

ات  كان الكثــ�ي  ن ي كنــت أحلــم أن أدخــل ثانويــة المتمــ�ي
ي الصــف الســادس اإلبتــدا�ئ

عندمــا كنــت �ن
ي إمتحانــات نصــف الســنة 

ي فقــد كانــت قليلــة  �ن
يقولــون ىلي ال أســتطيع أن أدخلهــا بســبب درجــا�ت

ن  ي وأدرس لكن عندما رأيت أقرب الناس إىلي يقول ىلي التستطيع�ي
ي درجا�ت

َحسن �ن
ُ
كنت أريد أن أ

بيــة  ال�ت  ( أتــت معلمــة  األيــام  مــن  يــوم  ي 
الــدوام �ن مــن  مــدة  بعــد   ، البدايــة  ي 

الســيطرة �ن فقــدت 
ء لفعلــه( ولــو عارضــه الكثــ�ي مــن النــاس وقالــت  ي

اإلســالمية( وقالــت ) إن هللا إذا أراد أن يفعــل �ش
أيضا كل متوقع آت فتوقع كل ما تتمناه ، ومنذ ذلك اليوم قررت أن أتجاهل الجميع وأتجاهل 
امتحانــات  بــدأت  يــوم  ي 

الغــد و�ن اليــوم والغــد وبعــد  أوقــات  ي كل 
أســتطيع فدرســت �ن كلمــة ال 

الشــهرية وحصلــت عــىل أعــىل الدرجــات فأكملــت نحــو األمــام وكنــت دائمــا أحصــل عــىل درجــات 
ي  ي ألحصــل عــىل معــدل عــاىلي يدخلــ�ن عاليــة فأتــت امتحانــات أخــر الســنة فدرســت طيلــة وقــ�ت
ي نفــسي هــذه هي النتيجــة 

ات فجــاء ذلــك اليــوم وهــو يــوم إعــالن النتائــج فقلــت �ن ن ثانويــة المتمــ�ي
ات أو مدرســة إعتياديــة فذهبــت أنــا  ن ي إمــا أن أقــدم اىل ثانويــة المتمــ�ي ي ســتحدد مصــ�ي النهائيــة الــ�ت

ي األوىل عــىل 
ئ الجميــع لكــو�ن ي إلســتالم النتائــج كنــت خائفــة جــدا تفــاحب

ووالــد�ت
ئ الجميــع حيــث طلبــت المايكروفــون  ي بمعــدل 100٪ تفــاحب ي مدرســ�ت

كل صفــوف الســادس �ن
ء مســتحيل عندمــا يكــون بجانبــك هللا( فقــد جــاء موعــد التقديــم لتلــك الثانويــة  ي

فقلــت )ال�ش
يت مــالزم إختبــار الــذكاء وحاولــت أن أجمــع أكــ�ب عــدد مــن االفــكار إلختبــار الــذكاء  قدمــت وإشــ�ت
ودرســت التحصيــىلي أيضــا طــوال مــدة العطلــة وبــدون أن أدخــل إي دورة درســت بــدون تعــب أو 
توقــف ليصبــح الحلــم حقيقــة فجــاء موعــد األختبــار ودخلــت بــدون أي خــوف ألن هللا اليضيــع 
حــق كل مــن تعــب وعمــل فدخلــت اإلختبــار والحمــدهلل ســهل هللا كل صعــب فكنــت طــوال 
ي ولتكمــل الفرحــة ويــوم مــن األيــام قــد ظهــرت القبــوالت فبحثــت عــن  العطلــة أنتظــر نتيجــة تعــ�ب
ي وانــا فخــورة  إســمي وكنــت مــن المقبــوالت ال أوصــف لكــم الفرحــة وحاليــا أنــا أكتــب لكــم قصــ�ت

ات األوىل للبنــات .. ن ي إحــدى طالبــات ثانويــة المتمــ�ي
بنفــسي جــدًا كــو�ن

الدراسة واالعتامد عىل نفسك سيجعلك شخًصا رائًعا
اإلسم: ميسم إبراهيم منديل صالح

العمر: 18 سنة
السكن: مدينة الموصل

ي فیي ال تمر كأي مواقف أخرى ، مواقف 
ي حياتنا اليمكن أن تكون فعل ما�ن

هنالك مواقف �ن
ي ســتجعلنا  تمنحنــا حيــاة جديــدة وتعلمنــا وتزيدنــا شــجاعة لنبــدأ مــن جديــد تعطينــا القــوة الــ�ت

نســتمر..
إسمحوا ىلي بأن أوضح لكم ما أقصد بقصة مدعمة بتجربة واقعية ..

ة منذ 3 سنوات وكنت أبلغ من العمر حينها 15 عاما وكنت  ي قرية صغ�ي
أنا ميسم كنت أقيم �ن

ي  ي عــىل وشــك اإلنتقــال اىل المدينــة إلكمــال دراســ�ت ي المرحلــة المتوســط كنــا أنــا وعائلــ�ت
طالبــة �ن

ي ســأنتقل إىل مدرســة أكــ�ب وأفضــل وأكــ�ث تطــورًا حيــث كانــت تحتــوي عــىل  وســعدت جــدًا إلنــ�ن
ات وحاســوب ومكاتــب للقــراءة وحدائــق خلفيــة جميلــة كنــت متحمســة للغايــة، وهــا قــد  مختــ�ب
ًا نحــن إنتقلنــا وأمِتعتنــا اىل البيــت الجديــد وســط المدينــة وبعــد اإلنتهــاء  أ�ت اليــوم المنتظــر وأخــ�ي
ي إحــدى الثانويــات القريبــة وتــم قبــوىلي 

مــن أمــور البيــت حــان وقــت المــدارس فذهبنــا وســجلنا �ن
ي 

ة �ن للمبــا�ش كــم كــم كنــت ســعيدة ومتحمســة ومندفعــة  أن أخ�ب أســتطيع  الواقــع ال  ي 
، �ن فيهــا 

ي مســتلزمات الدراســة ومالبــس الــدوام وكنــت أخطــط 
ي وجــد�ت

الــدوام وبعدهــا جهزنــا مــع والــد�ت
اء مالبــس أكــ�ث فخامــة وجمــااًل مــن أجــل ذلــك وكنــت مهتمــة جــدا بــأن أبــدو جميلــة وأنيقــة  لــرسش
ئ  ي اليــوم التــاىلي اســتيقظُت وتجهــزُت مبكــرًا فأ�عــت بأخــذ حمــام دا�ن

ن جميــع الطالبــات ، و�ن بــ�ي
وإرتــداء مالبــس المدرســة الجديــدة مــع إضافــات بســيطة كرشــة العطــر والنظــارات وإنطلقــت 
ي إحــدى المدرســات وودعــت والــدي  ي غايــة الســعادة ، إســتقبلت�ن

مــع والــدي اىل المدرســة وأنــا �ن
ي عــن اســمي وعمــري مــا إن كنــت بخــ�ي أم ال وكانــت تبــدو لطيفــة  ودخلــت مــع الُمدرســة وســألت�ن
المقاعــد  إحــدى  ي 

الجلــوس �ن ي  مــ�ن ي طلبــت  الجميــع يحــدق �ب ، وكان  ي
ي اىل صــ�ن جــدًا وأدخلتــ�ن

ي أن أعــرف عــن نفــسي امــام الطالبــات وكنــت متوتــرة بعــض  الخلفيــة وجلســت بهــدوء وطلبــت مــ�ن
ي إحــدى   عــىلي بعدهــا أكملنــا الــدرس وبعــد اإلنتهــاء مــن الــدرس طلبــت مــ�ن

ً
ء وكان هــذا واضحــا ي

الــسش
ي ويومــا  ي وقــت الفســحة ووافقــت وأصبحــت صديقــ�ت

الطالبــات أن أرافقهــا اىل الســاحة الخلفيــة �ن
بــدا  الــدرا�ي  لكــن كان هنــاك مشــكلة أن مســتواي  الصديقــات  مــن  الكثــ�ي  إكتســبت  يــوم  بعــد 
ي الجميــع  ي وجمــاىلي وقــد عرفــ�ن ي الجديــدة وأناقــ�ت

ضعيفــا جــدًا بالــكاد أدرس كنــت مهتمــة بعالقــا�ت
ي 

ي صــ�ن
ي ومــدى روعتــه وإهتمــامي المنصــب نحــوه، وكنــت أســمع مــن الجميــع �ن بمظهــري الخــارحب

ي غايــة الســعادة والفخــر بمــا أســمعه منهــم ومــرت األيــام وأنــا 
كــم أبــدو جميلــة وجذابــة وكنــت �ن

ن الطالبات ) أوه كم جميلة وسهلة عندما ترى أن الجميع  ي ب�ي اح�ن بصيت أك�ب داخل مدرس�ت
ي حصــة الرياضيــات وكلعــادة أنــا غــ�ي مهتمــة بالحصــص 

ي أحــد األيــام كنــا �ن
ينجــذب إليــك( ، و�ن

ترسل لنا الحياة املواقف واألشخاص الذين نحتاجهم، وليس ما نريده
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والــدروس، وفجــأة ورد إتصــال لإلســتاذة وقالــت : أرجــو أن التصــدروا ضجيجــا حافظــوا عــىل 
الصــف ، وعــىل  لتكــون مســؤولة عــن هــدوء  الطالبــات  إحــدى  هدوئكــم ســأعود حــاال ووكلــت 
بالتحــدث وامتــىلئ  مــاذا يحــدث ؟ وبــدأ الجميــع  بالتســاؤل  بــدأ الجميــع  الُمدرســة  فــور مغــادرة 
الصــف بضجيــج الطالبــات بينمــا كنــت أنــا جالســة وأشــعر بالضجــر إســتدرت اىل الخلــف ألســمع 
 وبصــوت عــاٍل �خــت المراقبــة : 

ً
ئ تمامــا ي المقاعــد الخلفيــة وعــىل نحــو مفــاحب

عــَم يتحدثــون �ن
ي عــن الــكالم مــع مــن هــم خلفــك وإال سأســتدعي المدرســة، لــم أئبــه لهــا أبــدا ثــم عــاودت 

ميســم كــ�ن
ء إىلي  ي وجــیي وقلــت لنفــسي ال يجــب أن أبــدو ضعيفــة يجــب أن أرد لهــا لــن أدعهــا تــسي

الــراخ �ن
عــىلي أن أكــون قويــة فرخــت عليهــا أنــا أيضــا وافتعلنــا شــجارًا داخــل الصــف وكان الجميــع ينظــر 
إلينــا، رمــت تلــك المراقبــة القلــم أرضــا وذهبــت مرسعــة اىل غرفــة المديــرة ولــم تكــن بحاجــة إال اىل 
ي وتقــول : ميســم المديــرة اســتدعت�ي ، شــعرت بالخــوف واإلرتبــاك الشــديد 

بضعــة دقائــق لتــأ�ت
ء وذهبــت بــكل هــدوء اىل المديــرة  ي

ي لــم أفعــل �ش
لكــن لــم أظهــر هــذا ، ترفــت بشــكل طبيــعي وكأ�ن

المديــرة  بــدأت   ، المديــرة  مــع  والمعاونــات  المدرســات  بعــض  وجــود  دخلــت الحظــت  ن  وحــ�ي
ي ليجعلــك رائعــة 

ن نفســك لتقــوىلي مايحلــو لــِك الجمــال اليكــ�ن ي وقالــت ىلي : مــن تظنــ�ي
بتوبيــ�ن

ي نشــاطات المدرســة 
تــان وجميلتــان والتملــك اي مشــاركة �ن مــاذا نفعــل بفتــاة تملــك عينــان كب�ي

والتتفــوق بــأي مــادة مــن المــواد الدراســية لــم أرى شــخص ضعيــف وفاشــل وعديــم المســؤولية 
ي حدثــت  مثلــك مــن قبــل وهنــا أدركــت أن المراقبــة قــد قدمــت شــكوى ضــدي بســبب المشــكلة الــ�ت
 جــدًا وجــارح وكنــت أحــاول كتــم دمــوعي والســيطرة عليهــا 

ً
ي الصــف ، لقــد كان ذلــك الــكالم قاســيا

�ن
بــة قويــة عــىل وجــیي فأنــا تلــك  ولكنهــا قــد ظهــرت مــن دون أن أشــعر كان ذلــك الــكالم بمثابــة �ن
ي اعتــادت ســماع الــكالم الجميــل والمــداح المســتمر ، هنــا توقفــت وحدثــت نفــسي ماهــذا  الــ�ت
؟ ال ليــس الُضعــف 

ً
مــاذا جــرى ىلي مالــذي يحصــل؟ أكنــت عــىل وشــك البــكاء؟ أم كنــت أبــ�ي حقــا

 ، ي ي كالم كهــذا ثانيــة ســأثبت لتلــك المديــرة عكــس ماقالتــه عــ�ن ىلي  لــن أســمح ألحــد أن يســمع�ن
ي يــوم 

، يقــول والــدي دائمــا أن خــ�ي إنتقــاِم هــو النجــاح وهــذا مــا ســيحدث ، كنــت �ن ســأنتقم لنفــسي
ي 

ي الصــف الثالــث المتوســط وســأكمل مابــات بــه ، �ن
ي وهــا أنــا اليــوم �ن

ي األول اإلبتــدا�ئ
مــا طالبــة �ن

ي أدركــت أن الحيــاة ترســل إلينــا المواقــف واألشــخاص الذيــن نحتاجهــم وليــس 
ذلــك اليــوم يــا أعــزا�ئ

ن مانريــد ومانحتــاج ،ذلــك  المواقــف واألشــخاص الذيــن نريدهــم وبالتاكيــد هنالــك فــرق شاســع بــ�ي
ي أدرك أن العالم ال يحتاج إىل أن�ث جميلة  ي الكث�ي وجعل�ن ف ىلي حياة جديدة وعلم�ن

ّ
الموقف خل

ي  ن الكثــ�ي لنفســك ولمــن حولــك ، علمــ�ن ي أنــ�ث حقيقيــة وكيــف تضيفــ�ي
وضعيفــة معــ�ن أن تكــو�ن

 فالحيــاة ليســت بحاجــة إىل المزيــد مــن النســاء الجميــالت 
ً
كيــف تكــون القــوة بمفهــوم أكــ�ث وعيــا

 ليســت بحاجــة لذلــك، 
ً
الضعيفــات صاحبــات الصــوت العــاٍل تحــت مســم القــوة والجــرأة حقــا

نــات ، نســاء قويــات جميــالت  ن عالمنــا اليــوم بحاجــة اىل نســاء واعيــات مثقفــات متعلمــات م�ت
ي 

ك مــن النســاء والفتيــات بنــرسش الــوعي والثقافــة والعلــم كــو�ن ي مســاعدة غــ�ي
ي �ن

فســاهمي ياعزيــز�ت

ي أنــ�ث بــكل معــ�ن الكلمــة فاألنوثــة ليســت مجــرد مظهــر ، األنوثــة 
قويــة واثقــة مــن نفســك كــو�ن

ن أن تلمــعي كنجمــة  ي عظيمــة وعميقــة لــن يفهمهــا الجهــالء فأنــت تســتحق�ي
الحقيقيــة تحمــل معــا�ن

ن وإســعي مــن أجــل ذلــك واحصــىلي عليــه. ي بأقــل مــن ماتســتحق�ي
فــال تــر�ن

ي تأليــف كتــاب ) 
ي ال 18 مــن عمــري وشــاركت �ن

وهــا أنــا اليــوم أكتــب موقــف حصــل ىلي وانــا األن �ن
ي تأليفه وأنا اآلن اشارك 

ي بغداد وكان ذلك أول كتاب أشارك �ن
مقتطفات من القلب والذاكرة( �ن

ي 
ي �ن ي ر�ب  ىلي وقــد يوفقــ�ن

ً
ي كانــت درســا ي وأنقــل لكــم بعــض المواقــف الــ�ت

ي تأليــف الكتــاب الثــا�ن
�ن

ن بــأن إ�ارك   إبــدأي رويــدا رويــدا وأنــا عــىل يقــ�ي
َ
ي أيضــا ي وأنــ�ت المســتقبل لتأليــف الكتــاب الخــاص �ب
ن مــن أجلــه. ن بــه ومــا تســع�ي ســيحقق لــك ماتحلمــ�ي
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، فأســتيقظت  ي بــدأت المدرســة وكانــت أول ســنة دراســية ىلي ، كنــت نائمــة وأتــت أمي لتوقظــ�ن
، كنــت أرتــدي النظــارات الطبيــة وصلنــا اىل  وارتديــت مالبــسي وإتجهــت اىل المدرســة مــع أمي
ي المعلمــات  ي .. دخلــت المدرســة ودلتــ�ن لــت مــن الســيارة وودعــت أمي وودعتــ�ن ن المدرســة ، ف�ن
ي وأصطدمــت بفتــاة بــال قصــد، فبــدأت بالــراخ عــىلي هي 

ي اىل صــ�ن
ي طريــ�ت

ي وكنــت �ن
عــىل صــ�ن

، وأتــت االســتاذة وتوقفــت  ة وبقيــت أبــ�ي ي مبــا�ش
وصديقاتهــا وبــدأت بالبــكاء وذهبــت عــىل صــ�ن

بهــا وأتــت األســتاذة  ي اصطدمــت  الــ�ت الفتــاة  ي أرى 
ي إال وإ�ن

البــكاء وأنــا أشــاهد فتيــات صــ�ن عــن 
ي اصطدمــت  وبــدأت تتعــرف علينــا فبــدأت تســأل التلميــذات مــا إســمك؟ فوصلــت اىل الفتــاة الــ�ت
بها وقالت لها : ما إســمك؟ فردت : ســارة ، فعرفت أن إســمها هو ســارة، نســيت القصة وركزت 
ن ىلي  : هــال تســمح�ي ي الفســحة ذهبــت ألكــون صداقــات فأتــت فتــاة وقالــت ىلي

عــىل الــدرس و�ن
ي بعــام،  أن أكــون صديقتــك؟ فقلــت لهــا : نعــم... أود ذلــك، كان إســمها فاطمــة وكانــت أكــ�ب مــ�ن
ا وقالــت ىلي : يــا إلــیي  فأصبحنــا صديقــات وقلــت لهــا الموقــف الــذي تعرضــت لــه، وانصدمــت كثــ�ي
ي الصــف 

ض ان تكــون �ن ي أنهــا مــن المفــ�ت ن وهــذا يعــ�ن هــذه الفتــاة متنمــرة جــدا وقــد رســبت مرتــ�ي
ي المدرســة، فانصدمــت ممــا قالتــه ىلي 

ي فاحــذري منهــا فســمعتها غــ�ي جيــدة �ن
الثالــث اإلبتــدا�ئ

ي متعمــدة لــ�ي تفعــل  فاطمــة، فخفــت منهــا، مــرت األيــام وطيلــة هــذه األيــام كانــت ســارة تصطــدم �ب
ي أرتــدي النظــارة وأحيانــا يكرسونهــا 

ي أل�ن ىلي مشــكلة وأحيانــا كانــت هي وصديقاتهــا يســخرون مــ�ن
ي  مــت الصمــت إلنــ�ن ن ي إل�ت بــ�ن ي أنهــا ســوف ترن

وكلمــا كنــت أريــد ان أشــتكيها للمديــرة كانــت تهــدد�ن
خائفــة منهــا، بــدأت ســارة بــأن تنجــح بدرجــات ضئيلــة جــدا فقــط مــن أجــل أن تبــ�ت تتنمــر عــىلي 
فأتــت االختبــارات النهائيــة ونجحنــا جميعنــا ومــن ضمننــا ســارة ، وبقيــت ســارة تتنمــر عــىلي اىل 
ي فاطمــة النهــا إنتقلــت اىل مدرســة  ي لألســف خــرست صديقــ�ت أن اصبــح عمــري 12 عامــا ولكنــ�ن
، مــرة ســمعت مجموعــة مــن  ي

ي نفــس صــ�ن
ا ألنهــا بقيــت �ن أخــرى، بــدأت أنزعــج مــن ســارة كثــ�ي

تتنمــر عليهــم ولكــن اليســتطيعون فعــل  أنهــم أصبحــوا يكرهــون ســارة ألنهــا  الفتيــات يقولــون 
ي مثلهــم فقلــت 

ي أعــا�ن هــم أنــ�ن ء ألنهــا تهددهــم، فذهبــت مرسعــة عليهــم مــن أجــل أن أخ�ب ي
�ش

لهــم ، فأصبحنــا صديقــات جميعنــا، ولــ�ي نتخلــص مــن ســارة قررنــا أن نشــاهد مقاطــع كيــف 
ء  ي

ل وعندمــا ذهبنــا اىل المدرســة أول �ش ن نتفــادا المتنمريــن ، شــاهدنا المقاطــع عندمــا عدنــا المــ�ن
ات  ي تتنمــر عليهــن ســارة وراقبنــا ســارة مــن خــالل كامــ�ي

فعلنــاه هــو أن نعــرف مــن هــن الفتيــات الــال�ت
ي اإلدارة وكانــت المديــرة تشــاهد معنــا ماتفعلــه ســارة مــع الفتيــات وكلنــا 

المراقبــة الموجــودة �ن
إجتمعنــا وذهبنــا اىل ســارة باســتثناء المديــرة وبــدأت بالتنمــر علينــا 

الحياة يف دائرة، كل ما تفعله سيعود إليك
ي بعــد قليــل وتطــردك ودخلــت  المديــرة 

تــأ�ت وقلنــا لهــا إخــر�ي وال تنمــري ألن المديــرة ســوف 
ات المراقبــة ، فارتعبــت ســارة وقالــت لهــا المديــرة : عقابــك هــو  ومعهــا االدلــة ، مقاطــع الكامــ�ي
فوافقــت،  حــل  ســارة  أمــام  يكــن  لــم   ، المدرســة  ي 

�ن ن  اســبوع�ي لمــدة  نظافــة  تعمــىلي كعاملــة  ان 
ة ولــم تعــد،  ن وبعدهــا ذهبــت فــ�ت فاصبحــت ســارة عاملــة نظافــة المدرســة ، إنتهــت األســبوع�ي
دخلــت  مــرة مــن المــرات وكانــت هي مرتديــة النظــارات الطبيــة فوجئنــا جميعــا واعتــذرت منــا .. 
فقبلنــا اعتذارهــا وســامحناها ولكــن يبــ�ت هــذا ماتنالــه وتســتحقه فكمــا تعلمــون أن الحيــاة عــىل 

ء تفعلونــه ســيقابلكم هللا بــه يومــا. ي
شــكل دائــرة فــكل �ش

ي فالتنمــر ليــس بمــزاح إنــه ســبب إنتحــار الكثــ�ي مــن األشــخاص 
رســالة القصــة ) ال تتنمــروا يــا أعــزا�ئ

فــإذا تنمرتــم فأفعالكــم ســوف تعــود اليكــم(..
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ء  ي
ي فاقد للبر منذ صغره وهذا السش ي قرية قريبة من المدينة ولدي أختان أم وأب، ا�ب

أعيش �ن
ي إســتطعت أن أكمــل  ة ولكــن بتشــجيع مــن والــدي ومســاندة أ�ب أثــر عــىل عــىل حياتنــا بصــورة كبــ�ي
ي  ي بهــا معظــم احتياجاتنــا الــ�ت

ي فأصبحــت أقــود الســيارة أقــین ي وأن اصبــح اليــد اليمــ�ن ال�ب دراســ�ت
. انــا اليــوم  ي تطلــب رجــال يقــوم بهــا حيــث إســتطعت التغلــب عــىل الخجــل والخــوف مــن أهــل قريــ�ت

ي وتشــجيعهم ىلي .  ي أصبحــت قويــة وكل هــذا بفضــل أمي وأ�ب فخــورة جــدًا بنفــسي إلنــ�ن

لقد أصبحت اليد اليمنى لوالدي
اإلسم: زهراء ادريس 

العمر: 14 سنة 
السكن: مدينة الموصل 

ء ســبب  ي
ي أنــا البنــت الوســ� بينهــن وهــذا الــسش

ي وأمي وإخــوا�ت ي جــدًا بســيطة أعيــش مــع أ�ب عائلــ�ت
ة  ي كانــت بفــ�ت ي بدايــة طفولــ�ت

 �ن
ً
ي ســنا ة كــون هنــاك مــن أكــ�ب ومــن هــم أصغــر مــ�ن ىلي مشــاكل كثــ�ي

ي اإلبتدائيــة 
ي ذلــك الوقــت كنــت �ن

ي ولــم أتركهــا �ن إحتــالل داعــش للمدينــة حيــث أكملــت دراســ�ت
 بســبب الحــرب حــاىلي كحــال جميــع الطلبــة وبعــد التحريــر 

ً
أضطــررت اىل تــرك المدرســة الحقــا

ي 
عــدت اىل المدرســة لكــن واجهــت مشــاكل أكــ�ب مــن عمــري مشــاكىلي كانــت مــع أهــىلي وصديقــا�ت

ي مــن مشــاكل نفســية 
ي  كنــت أعــا�ن ي مختلــف عنهــم جميعهــم وال يوجــد هنــاك مــن يفهمــ�ن تفكــ�ي

هنــاك  أن  ان  الجــ�ي مــن  ســمعت  أن  اىل  أفعــل  مــاذا  أدرك  أكــن  ولــم  ة  نفســية كثــ�ي وضغوطــات 
والــدورات  النفــسي  الدعــم  إعطــاء جلســات  عــىل  وتعمــل  والفتيــات  بالنســاء  منظمــة مختصــة 
ي تســبب ىلي هــذه  ل الــ�ت ن المهنيــة فقــررت أن أذهــب وأجــرب وهي فرصــة للخــروج مــن أجــواء المــ�ن
ي البدايــة وبالفعــل بــدأت بالحديــث ألهــىلي عمــا ســمعته 

الضغوطــات لكــن يجــب ان أقنــع أهــىلي �ن
ي تعلــم الخياطــة وقررنــا أن نذهــب ســويا ونــرى مــاذا ســنقرر 

ولــم يمانعــوا ألن أمي كانــت ترغــب �ن
بعــد الزيــارة  األوىل ومــن خــالل الزيــارة األوىل أحببــت المــكان وأمي كانــت تمتلــك نفــس شــعوري 
وعندمــا بدأنــا نحــرن الجلســات والــدورات تحســنت الحالــة النفســية لدينــا بعدهــا بــدأت اشــارك 
 
ً
وعيــا أكــ�ث  إنســانة  أصبحــت  حيــث  ًا  خاللــه كثــ�ي مــن  ي  شــخصي�ت تحســنت  اليافعــات  نامــج  ب�ب

 أصبحــت أكــ�ث جــرأة 
ً
وأدركــت كيــف أتخلــص مــن مشــاعر الحــزن والضغــط النفــسي واألهــم أيضــا

ي .  وال أخجــل مــن التعبــ�ي عــن رأ�ي

مشاركتي يف دورة نفسية جعلتني شخصية أقوى وأكرث جرأة
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اإلسم: بناة
العمر: 15 سنة

السكن: مدینه  دیاىل

ي منطقــة العبــور تعيــش مــع 
ي برنامــج اليافعــات ســاكنة �ن

فتــاة وهي مــن الفتيــات المشــاركات �ن
نفــس  مــن  تقــدم لخطبتهــا شــاب  المدرســة  ي 

أفــراد وهي طالبــة �ن مــن خمــس  المكونــه  عائلتهــا 
وجيهــا للشــاب رغــم صغــر  ن  مــا إقتنــع أهلهــا ب�ت

ً
ي مجتمــع عشــائري نوعــا

المنطقــة ولكونهــا تعيــش �ن
ســنها باألضافــة إال أن الشــاب أراد مــن الفتــاة تــرك الدراســة , طلبــت الفتــاة المســاعدة وقامــت 
للفتــاة  بالنســبة  الدراســة  وأهميــة  الموضــوع  خطــورة  وتوضيــح  األهــل  مــع  بالتواصــل  الباحثــة 
واإلبتعــاد عــن زواج االطفــال وأثــاره المســتقبلية واألثــار الناتجــة عنــه وبعــد عــدد مــن المحــاورات 
اجــع عــن موضــوع الــزواج وإكمــال الفتــاة لتعليمهــا وتحقيــق  والجلســات تــم إقنــاع األهــل وتــم ال�ت

طموحها 

دياىل – مركز الرنجس
عمرهما: 17 و 12 سنة

السكن: دیاىل

ة تبلــغ مــن العمــر 17 عــام واالخــت  فتاتــان مــن نفــس العائلــة )أخــوات( أحدهــم وهي األخــت الكبــ�ي
الفتيــات  الماديــة بســيطة تعرضــو  أفــراد حالتهــم  ثمــان  العائلــة مــن  ة 12  ســنة تتكــون  الصغــ�ي
تــم اســتدراجهن مــن قبــل  الفيســبوك حيــث  التواصــل األجتمــاعي  لألحتيــال عــن طريــق برامــج 
شــخص تعرفــت عليــه و وعدهــا بالــزواج حيــث إســتنجد أهلهــا بالمركــز وقــام المركــز بالتواصــل 
قبلهــم  مــن  التحــرك  وتــم  الكافيــة  المعلومــات  وإعطائهــم  وإبالغهــم  العســكرية  القيــادات  مــع 
 مــن قبــل المركــز وتــم التوصــل اىل مــكان الفتيــات وإرجاعهــم اىل أهلهــم بصحــة 

ً
والمتابعــة أيضــا

وعافيــة بعــد 24 ســاعة مــن اإلبــالغ وتــم تحريــك شــكوى بحــق الشــخص المحتــال وترتيــب جميــع 
 وتــم إعطــاء العائلــة جلســات توعويــة 

ً
اإلجرائــات القانونيــة بحقــه والمتابعــة مــن قبــل المركــز أيضــا

حــول كيفيــة التعامــل مــع الفتيــات وإحتوائهــن وتوعيــة الفتيــات عــن خطــورة الموضــوع وعــدم 
ت  اإلنجــراف وتصديــق أي شــخص واإلهتمــام بالدراســة واإلبتعــاد عــن كل مايؤثــر عليهــا وعــ�ب

العائلــة عــن إمتنانهــا وشــكرها للمركــز 

)دياىل – مركز الرنجس(
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ي البرة
مركز الزهراء �ن

ــح الفــراش وتتــوىل  ـ ـ ـ ن وهي تعيــش مــع والدهــا طريـ فتــاه تبلــغ مــن العمــر 17 عــام والديهــا منفصلــ�ي
ي شــؤنهم األ�يــة ومنعهــا مــن الفــرص 

ي الفتــاة مــن تحكــم القــارب �ن
رعايــة أختهــا الرضيعــة وتعــا�ن

الحياتيــة وكســب العيــش وكذلــك الدراســة بالرغــم مــن أن الفتــاة ذكيــة جــدًا ولديهــا المهــارات 
ي واإلهمــال 

خاصــة لكســب العيــش وقــد تعرضــت للعديــد مــن أســاليب العنــف اللفــ�ن
ي تدريبــات اليافعــات وفتــح ســجل إدارة الحالــة لهــا 

تــم تقديــم الدعــم النفــسي للفتــاة وإدخالهــا �ن
ي تدريبات المركز الخاص بتجديد عراق منها 

ي دخول العمل التطوعي �ن
ومتابعتها ومساعدتها �ن

ي معهــد الرســم وتطــورت بعــد 
ن كــون الفتــاة أصبحــت  طالبــة �ن الرســم والحياكــة كمدربــة للورشــت�ي

ونيــة  ي تصميــم كفــرات األجهــزة اإللك�ت
ي مجــال الحياكــة ليصبــح مجــال عمــل لهــا كذلــك �ن

ذلــك �ن
ي المركز 

ي مجال الرسم والحياكة وأصبحت فتاة تبعث األمل �ن
وهي األن تعمل بشكل مستمر �ن

ة كذلــك وبــكل حــب ولــكل شــخص تقابلــه وقــادرة عــىل العمــل ورعايــة والدهــا وأختهــا الصغــ�ي

قصة مركز توعوي ونشاط
اإلسم: إ�اء خالد

العمر: 14 سنة
السكن: بغداد 

ي البســتان ووالدتــه تجلــس عــىل كــر�ي متحــرك تراقبــه وتحيــك لــه 
أرنــب صغــ�ي جميــل يلعــب �ن

ي اللعــب ونــسي نفســه وهــو يركــض 
ة لــ�ي تحميــه مــن بــرودة الطقــس إســتمر األرنــب �ن ة صغــ�ي ســ�ت

خلــف فراشــة جميلــه اخذتــه بعيــدًا عــن والدتــه .أضــاع طريقــه ولــم يعــد قــادرًا عــىل العــودة اىل 
ة تحميهــا مــن بــرودة الطقــس  ة كانــت تلعــب ووالدتهــا تحيــك لهــا ســ�ت لــه وجدتــه فتــاة صغــ�ي ن م�ن
التــاىلي  اليــوم  ي 

لــه الطعــام لكنــه رفــض،  �ن بــه وقدمــت  ي عينيــه إعتنــت 
حملتــه ورأت الدمــوع �ن

خرجــت الفتــاة اىل الحديقــة تلعــب هي األخــرى وهي تحمــل معهــا األرنــب تحــاول أن تفرحهــه 
ن  ي الغابــة بــ�ي

ل خلــف فراشــة جميلــة ودخلــت �ن ن  ركضــت بعيــدًا عــن المــ�ن
ً
ي حزينــا مكتئبــا

لكنــه بــ�ت
االشــجار ، أضاعــت طريقهــا وبــدأت بالخــوف والبــكاء ألنهــا اضاعــت والدتهــا وأحســت بمــا كان 

ن  يعانيــه األرنــب المســك�ي
ة أننا ال نشعر بحزن األخرين إال بعد أن نمر بها  الع�ب

ويجب أن الننخدع بالمظاهر الجميلة ونس�ي خلفها وننس من نحن وما هو عنواننا.

نحن ال نفهم آالم ومعاناة اآلخرين حتى منر بها بأنفسنا
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اإلسم: إيالف وليد رشيد
العمر: 15 سنة
السكن: بغداد

ل بســيط  ن ي مــ�ن
كانــت ســ�ب فتــاة جميلــة جــدًا مرحــة تحــب الضحــك واللعــب تعيــش مــع والديهــا  �ن
جــدًا بالــكاد يتوفــر مــا يأكلونــه لكنهــا برغــم ذلــك تعيــش بفــرح لوجــود والديهــا معهــا ..

ي يــوم مــن األيــام ســمعت والديهــا يهمســون لبعضهــم ألول مــرة بصــوت خافــت وال يريدونهــا أن 
�ن

ء أحســت بالخــوف الشــديد منهــم لكنهــا كانــت تقــول  ي
تســمع مــا يــدور بينهــم إتفــق والديهــا بــسش

ي لــن يفعلــون ىلي مكــروه . لنفســها انهــم أمي وأ�ب
ل  ن ة وعــادت للمــ�ن ان تلعــب مــع إبنتهــم باأللعــاب الصغــ�ي ي بيــت الجــ�ي

ي يــوم مــن األيــام كانــت �ن
�ن

الســيارة  عــىل  بيدهــا  تمســح  وبــدأت  بهــا  أعجبــت  فارهــة  ل ســيارة جميلــة  ن المــ�ن أمــام  فوجــدت 
ي تعــاىلي وســلمي عــىل  ل ووجــدت ضيــوف وقــال لهــا والدهــا يــا أبنــ�ت ن منبهــرة بجمالهــا دخلــت للمــ�ن

الضيف 
بــت مــن الضيــف وســلمت عليــه وقالــت لــه كيــف الحــال يــا عــمي لكــن الضيــف ابتســم بطريقــة  إق�ت

مخيفة أخافت س�ب 
ي لك بعض االشياء الجميلة .. ن معه ل�ي يش�ت قال لها والدها ستذهب�ي

مــرت الســنوات وهــا هي اليــوم اصبحــت طفلــة أم تعمــل ليــل ونهــار فقــدت ثقتهــا بمــن حولهــا ولــم 
ن . تــرى والديهــا منــذ ذلــك الحــ�ي

من اللعب الی ربة البیت
 اإلسم: جود عدي حسان

العمر: 12 سنة
السكن: بغداد 

كانــت ريتــا فتــاة شــابة تعيــش مــع جدتهــا وكانــت لديهــا بقرتــان وكانــت ريتــا تحلــب البقرتــان وتبيــع 
اء ،  ي تحلــم بالــ�ث ن عــىل رأســها وتبيعــه و تســكن مــع جدتهــا الــ�ت ي القريــة وكانــت تحمــل اللــ�ب

ن �ن اللــ�ب
ي يــوم مــن األيــام خرجــت البقــرات و�خــت بهــا جدتهــا بمــاذا تفكريــن ياريتــا قالــت لهــا ريتــا كنــت 

�ن
ي قالــت لهــا عليــك أن تعمــىلي لتصبــ�ي ثريــة األحــالم لــن تجعلــك ثريــة 

أحلــم أقصــد أفكــر يــا جــد�ت
ي أن أحلــم ( 

لكنهــا إســتمرت باألحــالم ولــم تســتمع لجدتهــا ) أليــس ىلي حــق �ن
ه  ي القريــة وســيحرن

تهــا أن هنالــك حفــل زفــاف �ن ي نــادت الجــدة عــىل ريتــا وأخ�ب
ي اليــوم الثــا�ن

�ن
ن ؟  العديــد مــن األثريــاء وليــس عليــك الذهــاب اىل الســوق أتفهمــ�ي

ي لمــا ال أعمــل هــل ســيغضبون أهــل 
قالــت ريتــا حفــل زفــاف ! إنــه حــدث يبــدو جميــاًل ولكــن ياجــد�ت

ي الحلــوة 
�ت ي إذا ذهبــُت اىل العمــل ولــم أحــرن الزفــاف ؟ أجابــت الجــدة ال يــا صغــ�ي الزفــاف مــ�ن

إن أهــل الزفــاف طلبــوا مــن الطاهيــة أن تحــرنّ لهــم الحلــوى ويحتاجــون اىل الحليــب الطــازج 
ي مبلــغ مضاعــف  ، قالــت لهــا ريتــا ألجــل المــال ؟ وهــل أســتطيع أن أحــرن  ي أن تعطيــ�ن ووعدتــ�ن
ط أن نحــرن لهــم الحليــب الطــازج لصنــع الحلــوى ، فرحــت  ي قالــت لهــا نعــم بــرسش

الحفــل يــا جــد�ت
ة بينهــم ، ســألبس  ن ريتــا وبــدأت تحلــم بأنهــا ســتحرن الزفــاف وتتعــرف عــىل النــاس وتكــون ممــ�ي
ي مجتهدة والكل يعرف ذلك ، قطعت أحالمها 

أجمل ما عندي وسوف أتحرك بينهم بفخر أل�ن
ن بأنهــم  ا فالحليــب لــم يصــل بعــد اىل الطاهيــة وأنــت تحلمــ�ي الجــدة وقالــت لهــا ال تحلــمي كثــ�ي

ســيعجبون بالحلــوى مــاذا ســأفعل بــك ياريتــا ؟
ي ســأذهب وأحــرن الحليــب وأعمــل بجــد لتوفــ�ي الحليــب الــذي تحتاجــه 

قالــت ريتــا أســفة يــا جــد�ت
اء  الطاهيــة للحلــوى أجابــت جدتهــا وال تبــذري منــه قطــرة أريــد الحليــب الطــازج ألنــه فرصتنــا للــ�ث

حــرن حفــل الزفــاف 
َ
ي ســأعمل بجــد وأحــرن الحليــب ونصبــح أثريــاء ون

قالــت ريتــا نعــم يــا جــد�ت
ي الهــواء ( .

ي قــرا �ن قالــت لهــا الجــدة ) ال تبــ�ن
ن الزهــور لكــن الحــی  ذهبــت ريتــا وكانــت الطريــق مليئــة بالحــی وكانــت ريتــا تحــب الســ�ي بــ�ي
ي للمدينــة ســارت  ي لنفــسي عربــة توصلــ�ن بــدأت ريتــا مــن جديــد تحلــم .. سأشــ�ت تؤلــم قدمهــا 
ي عربــة  ي سأشــ�ت

وهي تدنــدن بأغنيــة عــىل الطريــق وقالــت اإلنــاء ثقيــل لكــن ال يهــم ســأتحمل أل�ن
ي التعــب بــدأت الوصــول اىل القريــة وهي تقــول بقيــت أمتــار  ي عــىل العمــل وتخفــف عــ�ن

تســاعد�ن
 ال أســتطيع 

ً
ي لهــم كوخــا  ، وكيــف ســأب�ن

ً
ي لهــم كوخــا ي الدجــاج وأبــ�ن قليلــة وســأصبح غنيــة وسأشــ�ت

ي وســأصبح ثريــة وســأكون ســيدة أعمــال وســيكون لــدي  ســأطلب مــن أهــل الحفــل أن يســاعدون�ن
ي أثريــاء القريــة وأنــا ســأرفضهم وبينمــا كانــت ريتــا تحلــم  الكثــ�ي مــن الخــدم وســيطلب الــزواج مــ�ن

القصور ال تبنى يف الهواء
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ســقط الحليــب مــن فــوق رأســها وجلســت تبــ�ي وتخــاف العــودة اىل القريــة وتقــول لنفســها ال ال 
ي الهــواء ( .

ي قــرا �ن ؟ وهي تتذكــر عبــارة جدتهــا وهي تقــول لهــا ) ال تبــ�ن ي
مــاذا ســأقول لجــد�ت

اإلسم: مريم الجبوري
العمر: 13 سنة
السكن: بغداد

ة المكونــة مــن الجــد  ة عمرهــا ثمانيــة أعــوام تعيــش مــع أ�تهــا الكبــ�ي كانــت هنالــك فتــاة صغــ�ي
بيضــاء  ة  اشــقر مجعــد وطويــل وبــرسش والجــدة واألم واألب واألخــوان كانــت ذات شــعر جميــل 
 بطريــق طويــٍل وشــاق كانــت متلهفــة دائمــا 

ً
اوان وكانــت تذهــب اىل المدرســة يوميــا وعينــان خــرن

المدرســة  ي 
�ن يــن  ن والمتم�ي والمجتهديــن  المجديــن  التالميــذ  مــن  لكونهــا  المدرســة  اىل  للذهــاب 

ي الحافلــة ، 
ة ال تســتطيع الذهــاب �ن وتعــود اىل البيــت متعبــة ومرهقــة وجائعــة ألنهــا كانــت فقــ�ي

طمحــت هــذه الفتــاة اىل تغيــ�ي واقعهــا اىل األفضــل وكانــت أمهــا تشــجعها عــىل األســتمرار لتحقيــق 
ي مستشــفيات مختلفــة مــن العالــم حيــث أن 

حلمهــا وهــو الحصــول عــىل شــهادة الطــب والعمــل �ن
طموحهــا أن تكــون طبيبــة بارعــة يرســل لهــا طلــب كل دول العالــم و كانــت تحلــم أن يســكن أهلهــا 
بيــت جميــل , وبعــد طريــق طويــل وشــاق لــم تتخــىل الفتــاة عــن طموحهــا وتحقيــق هدفهــا بــأن 
تصبــح طبيبــة ثريــة ناجحــة وكل ذلــك بفضــل الدعــم الــذي قدمــه لهــا والديهــا رغــم فقرهــم واآلن 
ي مــروا  أصبحــت طبيبــة وحققــت هدفهــا وعوضــت والديهــا عــن كل ســنوات الفقــر والحرمــان الــ�ت

بهــا .

املثابرة حتى النجاح
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اإلسم: نور
العمر: 14 سنة

السكن: مدینة الفلوجة

ي    كانت لدي صديقة مقربة جدًا وكانت مريضة بمرض خط�ي وتوفت وأثرت عىل نفسي�ت
بعد مدة أصبح حلمي أن أكون طبيبة لمساعدة المر�ن وإنقاذهم 

تها بحلمي  ًا بعد أن أخ�ب ي كث�ي ي وشجعت�ن ن ىلي هي ُمدرس�ت ومن األشخاص الداعم�ي
ي فهم بعض المواد الدراسية 

وكنت أواجه صعوبة �ن
اص وكنــت ألجــأ إليــه عندمــا أواجــه صعوبــة  ي كثــ�ي ي ويشــجع�ن ي ويدعمــ�ن

لكــن كان والــدي يســاعد�ن
ي  ي دراس�ت

�ن
واألن أعمل عىل تحقيق حلمي بمساعدة أهىلي 

عدم العبور
ن اإلسم: ياسم�ي

العمر: 17 سنة
السكن: الرمادی

 نلعــب كــرة 
ً
حلــمي أن اكــون ُمدرســة رياضــة وأســكن مــع أهــىلي ولــدي أخ يــدرس رياضــة ودائمــا

ي الحديقــة 
 �ن

ً
طائــرة ســويا

ًا كــم هي مفيــدة للجســم والصحــة وكان  ي االلعــاب الرياضيــة واقــرأ عنهــا كثــ�ي وأنــا فتــاة نشــطة تلهمــ�ن
ي أن أتعــرف عــىل تخصــص الرياضــة وأن أدخــل هــذا المجــال وأن أكــون مدرســة 

 ىلي �ن
ً
ذلــك دافعــا

ي أن 
ي الجســم الســليم( يســعد�ن

ناجحــة وأعلــم الطــالب عــىل فوائــد الرياضــة ) العقــل الســليم �ن
ي عاداتهــم اليوميــة فــیي تحمينــا مــن األمــراض 

أســاعد المجتمــع وأن يمارســوا الرياضــة وأن تكــون �ن
 مــا

ً
ي الحيــاة وأســع لتحقيقــه يومــا

ي �ن
ي الجســم نشــطاص هــذا هــد�ن

وتبــ�ت

                               

العقل السليم يف الجسم السليم
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اإلسم: سمیة
العمر: 16 سنة

السكن: مدینة الفلوجة

ة  ي وأخوة إثنان وأخت صغ�ي أعيش مع عائلة تتكون من أمي وأ�ب
ي ألكمل لها   ما تنادي�ن

ً
ي الخياطة دائما

ل وكذلك �ن ن ي أعمال الم�ن
أمي تعمل خياطة وأنا أســاعدها �ن

ن إختيار جميل وكذلك  ائط او تنسيق اللون المناسب تقول ىلي تمتلك�ي ما بدأت مثال وضع الرسش
ي الخياطــة واألعمــال اليدويــة 

ي أمتلــك موهبــة �ن
أعمــل لهــا تطريــز بأشــكال جميلــة تقــول ىلي أمي أ�ن

ي مســتقباًل أتفــق مــع أمي فأنــا أحلــم 
ي أن أســتمر بهــذا الشــكل وأن تكــون ىلي موهبــة تفيــد�ن وتشــجع�ن

ي اليوتيــوب عــن 
 ماهــو جديــد وأبحــث �ن

ً
بــأن يكــون ىلي عمــل خــاص مســتقباًل لذلــك أتعلــم دائمــا

التفصيــل والخياطــة أريــد أن يكــون ىلي محــٌل خــاص أخيــط فيــه بتصاميــٍم جميلــة كذلــك للتطريــز 
 مــا 

ً
وعمــل الحياكــة فأنــا مهتمــة جــدًا بعمــل أشــكال متنوعــة مــن خيــوط الصــوف أو الخــرز دائمــا

ي المدرســة 
ي أعمــال يدويــة يســتخدمونها �ن ات ويطلبــون مــ�ن اننــا أو فتيــاٍت كبــ�ي يأتــون أطفــال ج�ي

ي أن أســتمر بالعمــل وأطــور نفــسي ليكــون ىلي  ًا وأعملــه بــكل ســعادة هــذا يدفعــ�ن ي ذلــك كثــ�ي
يســعد�ن

ي المــدن 
ونيــة وأن يمتــد عمــىلي لبــا�ت ي الصفحــات اإللك�ت

ي أن أنــرسش عمــىلي �ن
مشــغل خــاص وبإمــكا�ن

وأكــون مشــهورة بأعمــاىلي الجميلــة 

                                     

أريد أن أفتح محل خياطة
العمر: 15 سنة
السكن: بردرش

کنت فتاة  �ن 15 من العمر �ن األساس أنا من أکراد سوریا و األن أعیش �ن کامب بردرش بدأت  
ن االتراک إضطرت عم�ت  ء و الحرب بیننا وب�ي قص�ت �ن أکتوبر سنة  2019 بسبب الوضع السي
و عائلتهــا إىل الهجــرة أو إن أحســن القــول فقــد هربــوا اىل کردســتان، بعــد بقائهــم �ن المخيــم هنــا 
لبعــض الوقــت او أشــهر �ن ذلــک الوقــت کنــت �ن ســوریا وکانــت عمــ�ت  تطلــب یــدی إلبنهــا ولــم 
ن  ي أحســن لــک ستعیشــ�ي وحب ن ي أقنعــ�ن أن أوافــق، قــال ىلي أن تــ�ت أکــن راضیــة  بهــذا الــزواج ولکــن أ�ب
بأمــان هنــاک أحســن مــن البقــاء �ن هــذا الخــراب و عــىل األقــل انــت تعرفینــه فهــو مــن العائلــة  
ي  ال 

ي إ�ن ًا و ذهبــت ألخــ�ب زوحب فوافقــت لخاطــر أ�ب و تزوجنــا، مــر عــىل زواحب 5 ایــام بکیــت کثــ�ي
ًا و بــدأ   وإال لمــا تزوجتــک فأغضــب هــذا االمــر زوحب کثــ�ي

ً
ي إیــاک غصبــا ي زوجــ�ن اریــدک و أن ا�ب

ي باســتمرار و اســتمر هــذا العــذاب و االلــم ألشــهر ثــم تدخلــت حمــا�ت �ن األمــر  بــ�ن ي و یرن یعنفــ�ن
ي أتــرف  ي  ســیئة  و غبیــة  و أنــ�ن

ي کل األماکــن بــأ�ن
ي �ن وجعلــت االمــر أســوء و بــدأت تتحــدث عــ�ن

ة  عــىل کل هــذا ومــع مــرور الوقــت و  ن وکأنهــن ال یــرون أ�ن بالفعــل مراهقــة  و صغــ�ي کالمراهقــ�ي
هــذه األحــداث �ن لیلــة شــتاٍء بــاردة  و عاصفــة مهمــا حاولــت لــن أســتطیع وصــف تلــک اللیلــة  فقــد 
ن  ــح  و العاصفــة  فقمــت بوضــع ســک�ي ـ ـ ـ کنــت خائفــة  أن تســقط علینــا خیمتنــا مــن شــدة  قــوة  الریـ
ي حــال إن ســقطت علینــا أن أســتخدمها لــ�ي 

ي أن أفعــل ذلــک �ن تــ�ن ي ألن أخــ�ت أخ�ب
تحــت مخــد�ت

أمــزق الخیمــة و أخــرج منهــا و لکــن لــم تســقط الخیمــة علینــا و لکــن قلبــت حیــا�ت رأًس عــىل عقــب 
ي فوقعــت الواقعــة  و  ي أردت أن أقتــل زوحب ي بأنــ�ن

ن و إتهمــو�ن ي تلــک الســک�ي
ي و حمــا�ت فقــد رأى زوحب

نتحــار فأخــذت  إ
ب حاولــت ا�ڵ ة  الــرن ي وبســبب کــ�ث

ي و تعنیــ�ن �ب ي جهنــم و بــدأوا بــرن
صــارت حیــا�ت

ي للمستشــ�ن إال أن  ي حاولــت األنتحــار لــم یأخذونــ�ن  مــن حبــوب ألدویــة. عندمــا رأوا أنــ�ن
ً
یطــا �ش

ي  للبیــت، وحــ�ت بعــد 
ي و تحســن وضــعي وأعــادو�ن

ي جارتنــا للمستشــ�ن و غســلوا معــد�ت أخذتــ�ن
ي و  ي مجــددًا و قامــت باإلتصــال بــأ�ب ي تزعجــ�ن

کل هــذا لــم یتوقفــوا عنــد هــذا الحــد و بــدأت حمــا�ت
ي 

ي قــواًل بأنــه اذا ســمع هــذا مجــددًا فهــو ســیأ�ت
ي و هــدد�ن ي و وبخــ�ن ي ا�ب قالــت لــه ماتشــاء فأتصــل �ب

ي  ي اىل ا�ب ن اىل حــدود ســوریا لــ�ي تســمل�ن ي مرتــ�ي ي عمــ�ت مــن ســوریا اىل هنــا لقتــىلي بعــد ذلــک اخذتــ�ن
ي األخــری کانــت تعیــش  ي أي  عمــ�ت ي ثــم قالــت ىلي ســأخذک اىل أخــ�ت و لکــن لــم تســتطیع فأرجعتــ�ن
�ن مخیــم آخــر مســم بمخيــم )گــوالن( بقیــت عندهــا لبعــض الوقــت و�ن یــوم مــن األیــام کنــت 
أحــرن الطعــام کنــت تأئهــة بعمــق �ن خیــاىلي و افــکاري وبــدون أن أآلحــظ  أوقعــت المــاء الســاخن 
ي لــ�ي  ي مجــددًا اىل بیــت  زوحب ي عمــ�ت  فأرســلت�ن

ً
 بالغــا

ً
ًا و کان جرحــا عــىل أرجــىلي و أحرقــت نفــس کثــ�ي

ي اىل أي  طبیــب 
ي اىل الطبیــب و لکــن قلیــاًل مــا کانــت تعــرف أنهــم ال یهتمــون و لــم یأخــذو�ن

یأخــذو�ن
ي اىل الطبیــب و 

ان  و أخــذو�ن ي بعــض مــن الجــ�ي
ي عــىل یــدي و رأو�ن

ي کنــت أمــسش
أو عالجــوا حــرو�ت

اضطر والدي للعمل مع داعش من أجل قوت حياتنا، لكنهم قتلوه
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ي یفکــر بإســتمراٍر بإرســاىلي  وصــار وضــعي أحســن  و لکــن لــم ینتــیي عــذا�ب و أآلمي  أبــدًا و کان زوحب
 لیــس لــدي 

ً
 یوضــح ىلي کیــف أنــه لیــس لدیــه مشــاعر إتجــاهي و أنــا أیضــا

ً
اىل بیــت والــدي و کان دائمــا

وجــة  بعمــٍر  ن   م�ت
ً
ي  هــو أنــه کانــت هي أیضــا ي مــ�ن

مشــاعر إتجاهــه والســبب الرئیــسي إلنزعــاج  حمــا�ت
ي کنــت  أفکــر أنــه  صغــ�ي لرجــٍل أکــ�ب منهــا و لــم تکــن تریــد ذلــک و کان زوجهــا یعاملهــا بســوء  لکنــ�ن
ي و لکــن ال لــم تفعــل ذلــک 

ي بمــا أنهــا مــرت بنفــس ظــر�ن
ي و تســاند�ن

کان یجــب علیهــا أن تســاعد�ن
. ي أکــ�ث

بــل صعبــت عــىل حیــا�ت

العمر: 11 سنة
السكن: منطقه  القوسیات

ان وذهبنــا أنــا وأخــ�ت إىل المنظمهــة قمــت بالتســجیل  انــا فتــاة ســمعت بالمنظمــة  مــن بنــات الجــ�ي
ت دورة  الرســم بعدهــا تحدثــت مــع ســت رجــاء  بــدورة  الرســم ألنــ�ن أحــب الرســم والتلویــن حــرن
طي کان وضعنــا �ن  ن مــن منطقــة  البعــاج والــدی یعمــل �ش وقلــت لهــا قصــ�ت نحــن جئنــا نازحــ�ي
ًا وأتمــ�ن أن یعــود  وقــت داعــش معــرض للخطــر الدواعــش قامــوا بســجن أ�ب کنــت اشــتاق إلیــه کثــ�ي
آ   أثنــاء التحریــر ودخــول الجیــش خــرج أ�ب مــن ســجن داعــش وعــاد إلینــا وفرحــت کثــ�ي

ً
إلینــا ســالما

 نســکن �ن منطقــة  القوســیات وترکــت 
ً
وح إىل منطقهــة القوســیات نحــن حالیــا ن بعودتــه قمنــا بالــ�ن

ًا کنت العب معهم وأقین  ي یحبون�ن کث�ي ي البعاج کان بها صدیقا�ت وبنات اقار�ب
ي �ن ي ال�ت مدرس�ت

ي  معهــم وقتــا جمیــاٍل لکــن عنــد نــزوحي إىلي منطقــة  القوســیات لیــس لــدي صدیقــات الیصادقونــ�ن
ي إحــدى المــرات اهــىلي ذهبــوا �ب اىل مدینــة  بغــداد لــ�ي أقــوم بزیــارة  الطبیــب  ألن عنــدی عــوق بعیــ�ن
لــ�ي یصلــح عیــ�ن قــال ألهــىل عندمــا تکــ�ب نقــوم بإجــراء لهــا عملیــة  والبنــات یتلفطــون عــىلي کالم غــ�ي 
آ وعندمــا أشــت� ألم  ن العــورة( والأذهــب إىل المدرســة قلیــاًل أحــزن کثــ�ي الئــق ویقولــون ىلي )أم عــ�ي
یــن نقــوم بإجــراء عملیــة  لعینــک وأنــا اتمــ�ن  ئ ىلي تقــول تحملیهــم عندمــا تک�ب عــن کالم البنــات الســ�ي
ي إىل مرکــز القوســیات وتســجیل  أن أکــ�ب برسعــة  لــ�ي أتخلــص مــن کالم البنــات الجــارح بعــد مجیــ�ئ
ن کنــت أجلــس لوحــدي وکنــت قلیلــة  الــکالم کنــت أتکلــم مــع ســت رجــاء  بــدورة  الرســم أول یومــ�ي
 ألنه کان درس مهمل 

ً
فقط بعد مجی�ئ عدة مرات إىل دورة  الرسم لم أکن أمارس الرسم مسبقا

 جمیــاًل �ن دورة  الرســم مــع 
ً
�ن المدرســة  وال أعــرف تنســیق األلــوان تعلمــت الرســم قضیــت وقتــا

آ للتنمــر قبــل المشــارکة  �ن  الفتیــاة  حیــث أصبــح لــدي صدیقــات العــب معهــم کنــت أتعــرض کثــ�ي
ي 

ي المنظمــة  و�ن
ي �ن دورة  الرســم أصبــح لــدي صدیقــات ألعــب معهــم �ن دورة  الرســم لکــن بمشــارک�ت

( ألنهــا تنــمي حــب الصداقــة   ي
ي قصــة  )صدیــ�ت اننــا ومــن اكــ�ث القصــص الــ�ت أثــرت �ب الــ�ي ألنهــم ج�ي

دون اإلعتمــاد عــىل اللــون أو الشــکل أو أي مظهــر خــارحب أنتظــر حصــة  الرســم کل أســبوع ألزور 
ي المفضــل 

المنظمــة  وألعــب مــع صدیقــا�ت وأحیانــا أزور المنظمــة �ن غــ�ي وقــت الــدورة ألنهــا مــکا�ن
ي وأشــعر بالســعادة  عندمــا أکــون فیهــا.

ي الثــا�ن هــا بیــ�ت وأعت�ب

أود أن أكرب مبكًرا لحل مشكلتي
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العمر: 10 سنوات

أنــا فتــاة عرفــت عــن المنظمــة  مــن حدیــث صدیقــا�ت �ن المدرســة أن فیهــا عــدة  دورات )ریاضــة  
تخیــل  متعــة �ن  أجــد  أنــا  القصــص  قــراءة   المنظمــة  لحضــور  إىل  وقــراءة قصــة ( وجئــت  ورســم 
ي قصــة  )کــوزی( و)�ن مدینــ�ت حــرب( تکلمــت مــع  المواقــف وأحــداث القصــة  وأکــ�ث قصــة أثــرت �ب
ي أثنــاء التحریــر ذهــب  ي أ�ب

ي یتیمــة تــو�ن
ســت رجــاء وحدثتهــا عــن قصــ�ت بفقــدا�ن أ�ب وقلــت لهــا ا�ن

بقنــاص  الجیــش وأصیــب  ي فیهــا  الــ�ت المنطقــه  اآلمنــة   لــ�ي یتحــرروا ویذهبــوا إىل  ي 
أخــوا�ن لیعــ�ب 

 
ً
ي کان عمــری حینهــا 6ســنوات تذکــر والــدی وأشــتاق إلیــه ولــم أنســاه حالیــا

ي قلبــه وتــو�ن
داعــش �ن

أنــا محتفضــة  بصــورة وقبعتــه فیهــا رائحتــه وضعتهــم �ن مــکان مغلــق عندمــا أراهــم أقــوم بالبــکاء. 
ئ إىل المنظمــة   ل یشــعر�ن باإلکتئــاب أل�ن أتذکــر والــدی دائمــآ. قمــت بالمجــ�ي ن وألن بقــا�ئ �ن المــ�ن
إلســتماع القصــص وکذلــک سأشــارک �ن دورة  الرســم ألن الرســم ینــم مهــارا�ت عاليــة واإلبتــکار كي 
أســتطیع رســم مایــدور �ن مخیلــ�ت ألن هــذه الــدورات محرومــون منهــا بالمدرســة بــل إننــا حرمنــا 
مــن الذهــاب إىل المدرســة  نهائیــا بســبب جائحــة کورونــا فلــم أعــد التــ�ت بصدیقــا�ت إال �ن المنظمــة 

ي وألعــب معهــم.
ي بصدیقــا�ت

لذلــک أرغــب بالقــدوم إىل المنظمــة  لــ�ي ألتــ�ت

أتذكر والدي الذي قتله داعش
العمر: 14 سنة

ي أمي عــىل  تــ�ن ، أمــا أنــا فقــد أج�ب ي
ي يدرســون لألمتحــان النهــا�ئ

ي الصــف االبتــدا�ئ
ي اآلن �ن

صديقــا�ت
ة ولــم تســتطع العنايــة بهــا  ي الصغــ�ي ي ألنهــا ولــدت اخــ�ت

ي منــذ الصــف األول اإلبتــدا�ئ تــرك دراســ�ت
ي 

ليــة ورعايــة 6 افــراد بمفردهــا فأنــا أقــوم بمســاعدتها بــكل األعمــال حــ�ت �ن ن والقيــام باألعمــال الم�ن
بيتهــا منــذ جــاءت للدنيــا حــ�ت  ي مــن قمــُت ب�ت

ي كــو�ن ي شــديدة التعلــق �ب ة، أخــ�ت ي الصغــ�ي تربيــة أخــ�ت
ل بســبب  ن كهــا مــعي فــال أســتطيع الخــروج مــن المــ�ن ي مامــا، تذهــب أمي لزيــارة أقاربنــا وت�ت انهــا تناديــ�ن

. ي تعلقهــا �ب
ي  

ة فــال أســتطيع اللعــب كبــا�ت ي وأنــا صغــ�ي
اصبحــت أشــعر بثقــل المســؤولية الملقــاة عــىل عاتــ�ت

قليلــة  نفــسي وأصبحــت  عــىل  وانطويــُت  للمدرســة  الذهــاب  مــن  األخريــات وحرمــت  الفتيــات 
الُمِســنات! وأبــدوا كاألمهــات  الــكالم وحزينــة 

ّ الذهــاب والمشــاركة  وهــا بوجــود برامــج للفتيــات، فعرضــت عــىلي عندمــا زارت أمي المنظمــة اخ�ب
ي حــال حــدوث 

ي ال أعــرف كيــف ســأترف �ن
ددة قبــل الذهــاب أل�ن ي تدريــب اليافعــات كنــت مــ�ت

�ن
ي ال اســتطيع ذلــك، أشــعر بالخجــل  ي الحديــث مــع احــد حــ�ت انــ�ن

أي موقــف مــعي وال أرغــب �ن
ن  كــ�ي ويرتعــش جســدي النحيــل عندمــا اتحــدث مــع الغربــاء وابــدأ بالتلعثــم وأفقــد القــدرة عــىل ال�ت

و الحديــث.
ي تدريب اليافعات.

ي الشتاء وأذكر ان الجو كان ماطرًا للمشاركة �ن
زرت المركز أول مرة �ن

وط الجلســة وقــد أحببــت  ي مــرارا وكيــف تحدثنــا عــن �ش
دد اىل ذاكــر�ت كانــت الجلســة األوىل تــ�ت

ي لمواصلــة  ي باالرتيــاح وشــجع�ن
الرسيــة والحفــاظ عــىل الخصوصيــة بيننــا كفتيــات ممــا أشــعر�ن

القــدوم للمركــز، أمــا فقــرة التعــارف بيننــا كانــت مــن أجمــل البدايــات كانــت صعبــة بالنســبة ىلي 
د  ي لــ�ت

لكنهــا ممتعــة، كــرست حاجــز الخــوف وتحدثــت ألول مــرة عــن نفــسي بــدون وجــود والــد�ت
ي قــادرة عــىل ان أكــون أفضــل ممــا 

، شــعرت بمســؤولية تجــاه نفــسي وأ�نّ ي ي وتعــرف اآلخريــن �ب عــ�ن
أنــا عليــه.

ي دورة لمحــو 
أنــا اليــوم أكملــت تدريــب اليافعــات ثــم شــاركت بتدريــب الحاســوب، وسأشــارك �ن

ي المدرســة.
ي ُحِرمــُت منهــا �ن األميــة ال أســتطيع تعلــم القــراءة والكتابــة الــ�ت

ي 
ي ان أقــوم بإعــداد موضــوع ألعطيــه كنــوع مــن التدريــب لزميــال�ت أســتطيع اليــوم بمســاعدة مدربــ�ت

فأصبحــت ىلي القــدرة والجــرأة عــىل ذلــك.
الحصــول عــىل شــهادة أمــر مهــم لمــن تســتطع إكمــال دراســتها، أمــا بالنســبة ىلي ســأجعل مــن تعلــم 
ي مســتقبال مــن التعليــم كمــا  ي كي  أوســع مــداركي ولــن أحــرم أبنــ�ت

ي حيــا�ت
المهــارات أمــر أســا�ي �ن

حرمــت منهــا أنــا.

سأقوي نفيس لرتبية ابنتي بشكل أفضل يف املستقبل
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اإلسم: ض�
العمر: 13 سنة

ن أتعبتهــا الحيــاة ورســمت الشــقوق عليهمــا آثارهــا  تــ�ي ن وشــعر منكــوش ويديــن صغ�ي ن ذابلتــ�ي بعينــ�ي
ن مــن عمرهــا تجلــس منحنيــة الظهــر عــىل الكــر�ي وترتــدي مالبــس  ي الخمســ�ي

كأنهــا يــدي ســيدة �ن
أقــل مايقــال عنهــا انهــا قديمــة جــدًا.
ض� تتحدث عن حياتها وتقول:

أعتــدت الذهــاب مــع والــدي كل اســبوع ثــالث مــرات إىل مستشــ�ن إبــن ســينا فهــو مصــاب بفشــل 
ىل، أرافقــُه أجهــز الشــاي وبعــض والقليــل مــن الكعــك، اقــوم بتعقيــم 

ُ
كلــوي ويحتــاج إىل غســل الــك

ــع  ـ ي تســتمر ألكــ�ث مــن أربـ ي يســتخدمها قبــل البــدء بعمليــة الغســل الــ�ت الرسيــر وكل األدوات الــ�ت
مــُه 

ُ
ي »أ

ي قيامــه وجلوســه وحركاتــه وأطعمــه وأســقيه المــاء، أشــعر دائمــا ا�ن
ّ �ن ســاعات، يتــكأ عــىلي

ولســت إبنتــه«.
ي 

ي المدرســة للذهاب معه، أشــعر بثقل المســؤولية الملقاة عىل عات�ت
ك دوامي �ن  ل�ت

ً
اضطر أحيانا

ة. وأنــا الزلــت صغــ�ي
ي 

عائلتنــا مكونــة مــن أب وأم وخمــس مــن األخــوة واألخــوات ونجتمــع عــىل العشــاء عــادًة فوالــد�ت
ي بالطبــخ والتنظيــف 

تعمــل كي تعيــل العائلــة  ألن والــدي غــ�ي قــادر عــىل العمــل، نقــوم أنــا واخــوا�ت
ليــة بــداًل عنهــا، كمــا أننــا نســكن مــع بيــت عــمي المكــون مــن 9 أفــراد، و ال أجــد اي  ن وكل األعمــال الم�ن
ي البيــت، لذلــك أســتمر بالقــدوم اىل مركــز المنظمــة منــذ بدايــة افتتاحهــا 

خصوصيــة أو إهتمــام �ن
ي ُتقــدم فيهــا. ي التدريبــات الــ�ت

وســأب�ت أشــارك �ن
ي الحياة ومن حق 

ي  أن لنا حقوق عديدة �ن
دد اىل ذاكر�ت ي تدريب اليافعات وأك�ث ماي�ت

شــاركت �ن
ميــة 

ُ
ي هــذا األمــر رغــم أنهــا أ

ي �ن
الفتــاة إكمــال دراســتها وممارســة ماتحــب مــن أعمال، اعتــ�ب أمي قــدو�ت

ي مجتمــع قــروي إال انهــا  كانــت 
 ونشــأت �ن

ً
ت عــىل تــرك دراســتها وتزوجــت بعمــر ال 14 عامــا جــ�ب

ُ
وأ

ن احتياجاتهــا  وهــذا األمــر مرفــوض  أول مــن كــرست القيــد وبــدأت بالعمــل مــن أجــل العائلــة وتأمــ�ي
ي والزراعــة وتربيــة االوالد، 

ي  مجتمــع يقتــر فيــه دور المــرأة عــىل الــرعي وتربيــة المــوا�ش
عــادة �ن

نزحنــا مــن قريتنــا اىل منطقــة القوســيات بعــد أن دمــرت بيوتنــا أثنــاء حــرب مــع  داعــش، ال تختلــف 
ي وجــدت هنــا صديقــات ومدربــات وأصبحــت المدرســة اقــرب اىل  ًا عــن القريــة لكــ�ن المنطقــة كثــ�ي
بيتنــا، ســأكمل تعليــمي حــ�ت احصــل عــىل شــهادة جامعيــة فحلــمي أن اقــوم بتدريــب الفتيــات عــىل 

. ي
ي ُحرمــن منهــا كمــا ُحرمــت أمي وأخــوا�ت الحقــوق الــ�ت

لقد فهمت أن الفتيات لديهن الكثري من الحقوق يف الحياة
االسم: كوثر احمد

العمر: 17 سنة
السكن: باب البيض

ة ذهبــت إىل اهلهــا وبقــت مــالك مــع أخواتهــا وأبيهــا  مــالك فتــاة، كانــت مــع عائلتهــا مشــاكل كثــ�ي
عندمــا كانــت تبلــغ مــن العمــر أربعــة ســنوات كان أبيهــا يذهــب إىل العمــل وأخواتهــا يذهبــون إىل 
المــدارس وهي تذهــب مــع أبيهــا إىل عملــه ولكــن كان الجــو حــار فاخذتهــا عمتهــا وكان لعمتهــا 
طفلــة واحــدة ولكــن كانــت عمتهــا وابنتهــا ال يحبــون مــالك ألنهــم كانــوا يــرون اإلهتمــام المقــدم مــن 
ة مــن الزمــن عــادت مــالك إىل  عجــون منهــا تحطمــت مــالك منــذ صغــر ســنها وبعــد فــ�ت ن أهلهــا  وي�ن
لها والتحقت بالمدرســة، ولكن عندما إنتهت  الســنة الدراســية رجعت مالك فقالت أمها أن  ن م�ن
والدهــا تركهــم وتــزوج  فحزنــت مــالك عــىل حياتهــا وظروفهــا الصعبــة، حيــث أن األب تــرك العائلــة 
وعــاش مــع زوجتــه الثانيــة حيــث قــام أخــو مــالك بالعمــل لــ�ي يجلــب لقمــة العيــش وكان أخــو مــالك 
ى  بــهــا حــ�ت يصبــح لــون جســدها ووجهــا أزرق وكذلــك كان يعنــف اخــت مــالك الكــ�ب يعنفهــا ويرن
حيــث كان قــا�ي القلــب وظالــم وبعــد مــرور ســنوات أصبــح عمــر مــالك احــد عــرسش عــام عــاد أبيهــا 
هــم انــه تــرك زوجتــه الثانيــة فرحــت مــالك ولكــن فرحتهــا كانــت بحــدود النهــا عندمــا تفــرح  واخ�ب
ا تكــون فرحتهــا ال تكتمــل ألن فرحــة ســعادة موقتــة بقيــة أخــو مــالك يقســو عــىل اخوتــه  كثــ�ي
 
ً
ك الدراســة رغمــا ى واســتمر بتعنيــف مــالك إىل أن جعلهــا تــ�ت ــج األخــت الكــ�ب ـ ـ ـ ويـ ن حيــث قــام ب�ت
ة حصــل اخــو مــالك عــىل فرصــة عمــل خــارج البلــد وكانــت هــذا فرحــة مــالك أيضــا  عنهــا وبعــد فــ�ت
ألنهــا ســوف ترتــاح مــن أخيهــا ولكــن لــم تكتمــل ســعادتها ألنــه أو� خواتهــا االكــ�ب أن يترفــون 
ل مــالك حيــث  ن وجــات ومنازلهــم قريبــة مــن مــ�ن ن كمــا كان يفعــل معهــا حيــث أن االخــوات األكــ�ب م�ت
ب عــىل أبســط االشــياء وبــدون ســبب وبعــد مــرور الوقــت أصبــح عمرهــا ســتة  كانــت مــالك تــرن
ت أم مــالك بانهــم ســوف يذهبــون إىل عــزاء خالهــا وكانــت مــالك  عــرسش عــام تــو�ن خــال مــالك اخــ�ب
ال تعــرف احــد مــن اقاربــهــا وعنــد ذهابهــا رأت شــاب لــم تعــرف مــن هــو وبعدهــا عرفــت أبــن خالــه 
ة جــاء أبــن خالهــا لخطبتهــا ولكــن رفــض األب وحزنــت مــالك  واعجبــت مــالك بابــن خالهــا وبعــد فــ�ت
ه عــن مئســاتها وحياتهــا  ًا ألن فرحتهــا لــم تكتمــل وقــررت مــالك التحــدث مــع أبــن خالهــا وتخــ�ب كثــ�ي
ي مــرة ثانيــة ولكــن والــد مــالك رفضــه مــرة 

ي لخطبتهــا مــرة ثانيــة مــن أهلهــا ووافــق أبــن خالهــا ليــأ�ت
ليــأ�ت

اخــرى فأخــ�ب ابــن خــال مــالك انــه اليرغــب بالتحــدث معهــا ألن هــذا التــرف غــ�ي صحيــح بكــت 
مالك ألنها ســوف تخرس أبن خالها وكلما أرادت مالك التحدث يرفض ويمنع أي تواصل بينهم 
تــه انهــا ســوف تذهــب  وبعــدة مــدة ســمعت بأنــه قــد خطــب والتقــت مــالك مــع ابــن خالهــا واخ�ب
ت الحفلــة مــالك وكانــت حزينــة بســبب رفــض  إىل احــدث صالــون وترتــدي فســتان أبيــض وحــرن
 مــع اإلنســان الــذي كانــت تحبــه ويحبهــا 

ً
والدهــا حيــث كانــت تحلــم أن يكــون هــذا العــرس هــو عرســا

شاركت حفل زفاف ابن عمي الذي أحببته
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حيــث كان ابــن خالهــا وضــع يــده عــىل  خــده وحــ�ت لــم يجلــس مــع زوجتــه عرفــت مــالك انــه ال 
هــا أنهــا الماســة نــادرة صعــب  يريــد زوجتــه وفرحــت مــالك النهــا علمــت انــه مــازال يحبهــا ويعت�ب
الحصــول عليهــا أكملــت حياتهــا بســعادة بعيــدة عــن التعــب واآلالم وقــررت أن تصبــح مصممــة 
ي وراء ظهرها وانتهت القصة إىل هنا التب�ي 

ك الما�ن ي ما يفيدها وأن ت�ت
ازياء وأن تلیي نفسها �ن

. ئ مــین لــو كان خــ�ي لبــ�ت عــىل �ش
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اكتب قصتك اخلاصة
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النهاية





ۆك ژیا�ن کچان چ�ي

 كچا�ن بەهار



ست پ��ێ

- پێشەك
ن ان�ي ن - سوپاس و پ��ي

ن - ئێمە دهست لەناو دهست خەونەکانمان بەدی دههێن�ي
ی یەکێکە لە ئاواتە گەورهکانم ن بوو�ن زما�ن ئینگل�ي - ف��ي

ن م دایکم نەیهێشت واز لە خوێندن بێن�ي - شوا�ن و گاوانیشمان کرد، بە�ڵ
� - گەیشتمە خەونەکەوم... بوونە یاریزا�ن تۆ�پ �پ

- دهبێت ببمە یوتوبەرێ� بەنێوبانگ
- خەونەکەم پزیش� بوو.. ئێستا هێناومەتە دی
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پێشەیک:

و  مــاف  لەســەر  بــە جەختکردنــەوه  جیهــا�ن کچــان  ڕۆژی  یــادی  جیهــان  ســا�ڵ 2012هوه،  لــە 
بــۆ  ئــەوهی کچــان گرنگــن  ســەر  دهخەینــە  ســەرنج  ئێمــە  دهکاتــەوه.  بێوێنەکانیــان  بەرهنگارییــە 
دهیــەی  لــە  نەتــەوهکان.  و  و کۆمەڵــگا  ان  ن خــ��ي پێشــکەوت�ن  و  ئاشــ�ت و خۆشــگوزهرا�ن  پرۆســەی 
لــە الیــەن حکومــەت و خەڵکــەوه،  مافــەکا�ن کچــان  زیاتــر خراوهتــە ســەر  ڕابــردوودا، ســەرن�ب 
ئەوهشــدا  لەگــەڵ  ێت.  ببیســ�ت دهنگیــان  ئــەوهی  بــۆ  ڕهخســێندراوه  بــۆ کچــان  زیاتــر  دهرفــە�ت  و 
بەرهوپێشــچوون لــە مافــەکا�ن کچــان ســنوورداره. کچــان هێشــتا ڕووبــەڕووی ئاڵنــگاری دهبنــەوه 
ی و دایکایــە�ت پێشــوهختە، کــەم پــەروهرده  ی، هاوســەرگ�ي ش وهک جیــاکاری جێنــدهری، توندوتــ�ي
� مرۆییــەکان بــارودۆحن کچانیــان بــەرهو  ، ڤایــرۆ� کۆرۆنــا و ملمــال�ن و هــەىل کار، لــەوهش خراپــ�ت

بــردووه. خراپــ�ت 
یــان هەیــە بــۆ تەواوکــرد�ن خوێنــد�ن ناوهنــدی بــەراورد بــە کــوڕان و  اق، کچــان چانــس کەم�ت لــە عــ��ي
یکردن لــە تەمــە�ن منــدا�ڵ لــە نێــوان 13-14 لەســەر کچــان زیاتــره. ڕووپێــوی  مەتــر� هاوســەرگ�ي
اق ئامــاژه بــەوه دهکات کــە ٪25.5ی کچــان پێــش تەمــە�ن  یــە�ت و تەندروســت�ي ژنــا�ن عــ��ي کۆمە�ڵ
ییان کــردووه، واتــە کچــان لــە قوتابخانــە دادهبڕێــن و دهرفــە�ت دامەزراندنیــان  18 ســا�ڵ هاوســەرگ�ي

کەمــ�ت دهبێــت. 
کردنــەوهی  لەگــەڵ ئەوهشــدا، کچــان بەرهوپێشــچونێ� باشــیان لــە چارهســەرکرد�ن کێشــەکان، ب�ي
� لــە ناخۆشــییەکان بــە خــۆوه بینیــوه.600  ملیــۆن  داهێنەرانــە، خۆڕاگــری و هەســتانەوه ســەر�پ
بــۆ بڕهخســێت و  لــە سەرانســەری جیهــان پیشــانیان داوه کــە ئەگــەر هەلیــان  کــ�پ هــەرزهکار 
لــە  بــدهن و پێشــکەوتن  درێــت، دهتوانــن گۆڕانــکاری ئەرێــ�ن ئەنجــام  بــەرهو پێــش ب�ب تواناکانیــان 

پیشــانبدهن. چــواردهور و کۆمەڵگاکانیانــدا 
نەتــەوه  ســندو�ت  الیــەن  لــە  کــە  دهستپێشــخەریانەی  لــەو  یەکێکــە  بەهــار  کچــا�ن  کتێــ�ب 
بــۆ  اق  عــ��ي بــە کچــا�ن  پالتفۆرمێــک  پێــدا�ن  بــۆ  پاڵپشــ�ت کــراوه  دانیشــتوان  بــۆ  یەکگرتــووهکان 
ۆک و ئیلهامەکانیــان، و هەروههــا بــۆ بڕیــار بــە دهســتان  ن و هاوبەشــیکرد�ن چــ�ي وانــ�ي ڕ ي

دهربڕیــ�ن ت��
ۆکــەکان وێنــەی هیــوا،  و کۆمەڵگــەی نێودهوڵــە�ت بــۆ ئــەوهی بــە کــردار هــاوکاری کچــان بــن. چ�ي
ئالنــگار�ي و  لــە  پــڕ  لــە ئێســتایەك  لــە دهســتدان دهکــەن کاتێــک کچــان  تــرس، خۆشەویســ�ت و 

دهگەڕێــن.   خەونەکانیانــدا  دوای  بــە  نادیــار  داهاتوویــەك 
ن - پێکەوه و لەگەڵ کچان – وهبەرهێنان بکەین  ئێستا کا�ت ئەوهیە کە هەموومان بەرپرسیار ب�ي

لە داهاتووییەک کە باوهڕی بە بەخشنده�ي و سەرکردایە�ت و توانای کچان هەیە.

ریتا کۆڵۆمبیا 
اق نوێنەری سندو�ت نەتەوه یەکگرتووهکان بۆ دانیشتوان لە ع��ي

 : ف ان�ێ ف سوپاس و پ��ێ
 

بــە  اق  عــ��ي لــە  دانیشــتوانە  بــۆ  یەکگرتــووهکان  نەتــەوه  ئــەم کتێبــە هەوڵێــ� هاوبــە�ش ســندو�ت 
مەســەلە. ڕێکخــراوی  و  هەرێــم کوردســتان  حکومــە�ت  لەگــەڵ   

گ
هەماهەنــ�

  ســندو�ت نەتــەوه یەکگرتــووهکان بــۆ دانیشــتوان ســوپا� هەمــوو هاوبەشــە جێبەجێــکارهکا�ن 
وکردنــەوهی ئــەم کتێبــە و پێشکەشــکرد�ن کۆمەڵێــک  ی و هاوکارییــان لــە ب�ڵ دهکات بــۆ پشــتگ�ي
ی کچــا�ن گەنــج دهکــەن، بــەم شــێوهیەش پالتفۆرمێــک بــۆ کچــا�ن  بەرنامــەی بەرفــراوان کــە پشــتگ�ي

ۆک و کارهکانیــان لەگــەڵ جیهــان بــەش بکــەن.  گەنــج دهســتەبەر دهکــەن تــا چــ�ي
 

اق بــە دهســت و پەنجــەی خۆیــان  ئــەم کتێبــە لــە الیــەن 100 کــ�پ گەنجــەوه لــە سەرتاســەری عــ��ي
ئەوهشــدا  لەگــەڵ  دهبنــەوه،   گــەوره 

گ
ئاســتەن� ڕووبــەڕووی  ڕۆژانــە  لەوانــە  زۆرێــک  نــوو�اون. 

مافــە  دهســتهێنا�ن  بــە  بــۆ  بەردهمیــان  ئاســتەنگییەکا�ن  لــە  زۆرێــک  شــکاند�ن  لــە  بەردهوامــن 
ســەرهتاییەکانیان.

ۆکەکانیــان لەگــەڵ ســندو�ت نەتــەوه  ســوپا� تایبەتمــان هەیــە بــۆ ئــەو کچــە بوێرانــەی کــە چ�ي
نێودهوڵــە�ت  تێگەیانــد�ن کۆمەڵگــەی  مەبەســ�ت  بــە  بــەش کــرد  دانیشــتوان  بــۆ  یەکگرتــووهکان 
لــە  بــن  یارمەتیدهریــان  ئــەوهی  بــۆ  لــەو بەرهنگارییــە زۆرانــەی کــە ڕۆژانــە ڕووبــەڕووی دهبنــەوه، 

بارودۆخەکانــدا.  ین  ســەخت�ت لــە  خۆڕاگرییــان  لەســەر  ڕووناکییــەک  درهوشــاندنەوهی 
 

و  ئامادهکــردن  لــە  بــوون  بەشــێک  بکەیــن کــە  ئــەو کەســانە  هەمــوو  ســوپا�  پێمــان خۆشــە   
ئــەم کتێبەیــان کــرده  ــج و ســوید کــە  ـ ـ ـ بــۆ حکومــە�ت نەرویـ ئــەم کتێبــە. ســوپاس  وکردنــەوهی  ب�ڵ

پێکــراوه:  ئاماژهیــان  خــوارهوه  لــە  وهک  بەشــداربووهکان  ڕێکخــراوه  بــۆ  ســوپاس   . ڕاســ�ت
یــە�ت لــە حکومــە�ت هەرێــم کوردســتان،  ڕێکخــراوی مەســەلە، وهزاره�ت کار و کاروبــاری کۆمە�ڵ
ڕێکخراوی تەجدید بۆ گەشەپێدا�ن ئابووری، ڕێکخراوی IHAO، کۆمەڵەی پزیش� یەکگرتووی 

اق بــۆ فریاگــوزاری و گەشــەپێدان - UIMS، ڕێکخــراوی نــور ئەلڕهحمــە بــۆ مــا�ن مــرۆڤ.  عــ��ي
  

ڕۆژنامەنوســەوه  و  ڕ  ي
وهرگــ�� و  نووســەر  غەفــوری،  شــۆڕش  الیــەن  لــە  کوردییــەکان  ۆکــە  چ�ي

کــراوه سەرپەرشــ�ت 
 

© هەمــوو مافــەکا�ن ئــەم کتێبــە پارێــزراوه بــۆ ســندو�ت نەتــەوه یەکگرتــووهکان بــۆ دانیشــتوان لــە 
اق  عــ��ي

https://iraq.unfpa.org/en/resources/iraqi-women-integrated-social-and-health-survey-iwish2
https://iraq.unfpa.org/en/resources/iraqi-women-integrated-social-and-health-survey-iwish2
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ناو: زههرا
تەمەن: 17 ساڵ

شوێ�ن نیشتەجێبوون: کەم�پ عەربەت – ئاش�ت

حەدینە، ئــارهزوو دهکات خوێنــدن تــەواو بــکات و  ســەبا کچێــ�  تەمــەن 14 ســاڵە و خەڵــ� ســە�ڵ
ن کــردووه. زههــرا،  م بــاوك ڕێگــری لێــدهکات، ئــەوهش ژیــا�ن ســەبای غەمگــ�ي ببێتــە مامۆســتا، بــە�ڵ
هاوســ��ي مــا�ڵ ســەبایە، خانمــە مامۆســتای تەمــەن 26 ســاڵ کــە بــەردهوام هــا�ن ســەبا دهدات و 
پــ��ي دهڵێــت: زۆر کــ�پ کۆڵنــەدهر لــە جیهانــدا هــەن کــە هیــوای بەدیهێنــا�ن خــەون و ئاواتەکانیــان 
دهخــوازن و هــەو�ڵ بــۆ دهدهن، تەنانــەت گــەر هەمــوو دونیــاش ڕێگرییــان بێــت، تــۆش دهبێــت 
وهک ئــەو ژنانــەى لەپێنــاو بەدیهێنــا�ن خەونەکانیــان جەنــگاون، نەترســیت و لەگــەڵ ئێمــە پێکــڕا 

». ن دهســت لەنــاو دهســت خەونەکانمــان بــەدی بهێنــ�ي
انەکــەی بــکات و داوای یارمــە�ت لــە دایکیــسش کــردووه تــا بــاوك  ن ســەبا بریــاری داوه قســە لەگــەڵ خ��ي

ڕازى بــکات لــەوهى ســەبا بگەڕێتــەوه بــۆ خوێنــدن.

ئێمە دەست لەناو دەست خەونەکامنان بەدی دەهێنین
ناو: سارا

تەمەن: 16 ساڵ
شوێ�ن نیشتەجێبوون: کەرکووک

تێکچــوو�ن  و  ئابــووری  خــرا�پ  بــارى  و  دهربدهربــوون  و  داعــش  ۆریســتا�ن  ت�ي �ش  هــ��ي هــۆى  بــە 
تەندروســ�ت دایکــم، وازم لــە خوێنــدن هێنــا. دایکــم بــە هــۆى ســووتانەوه، لەســەر جێــگا کەوتــووه، 
بۆیــە کارهکا�ن ناومــاڵ کەوتووهتــە سەرشــا�ن مــن، بۆیــە خوێندنــم لەدهســت چــوو. ئێســتا خەمــۆك 
وى. بەتەنیامانــەوه و نەچوونــە دهرهوهم ال پەســند  دایگرتــووم و خــۆم بــەدوور گرتــووه لــە تێکــە�ڵ
انــد و  ش م مــن بەســەریاندا دهمق�ي ه. زۆرکات پێیــان دهگوتــم بگەڕێمــەوه بــۆ خوینــدن، بــە�ڵ و باشــ�ت

دهگریــام.
چــاالىک  بەشــدار�  و  اق«  عــ��ي »دهروازهی  ڕێکخــراوى  چووینــە  دایکــم  لەگــەڵ  ماوهیــەدا،  لــەم 
و  مــاڵ  لــە  دهرچوونــم  ۆکــم کــرد.  چ�ي خوێندنــەوهی  و  هۆشــیاری  و  و کۆبوونــەوهی گەنجــان 
گۆڕانکارییــەك  دروســتبوو�ن  و  ســەرهتا�ي  پاڵنەرێــ�  بــووه  چاالکییانــە،  لــەو  بەشــداریکردنم 
ۆکــەى دووبــاره گەڕانــەوهم بــۆ خوێنــدن. بەتایبــەت دوای بەدهســتهێنا�ن پلــەى  ڕاســتەقینە و ب�ي
یەکــەم کۆمپیوتــەر لــە خوولــەکان، هانیــدام بگەڕێمــەوه بخوێنــم و ســەرکەوتوو بــم. ئێســتا هــەم 
بچمــە  ئەوهیــە  ئاواتیشــم  دایکمــم، کۆتــا  بەردهســ�ت  و  هــاوکار  ماڵــەوه  لــە  و هەمیــش  دهخوێنــم 

ی. ن ئینگلــ�ي زمــا�ن  بــوو�ن  ف��ي خولێــ� 

فێربووىن زماىن ئینگلیزی یەکێکە لە ئاواتە گەورەکانم



Spring
Girls

Spring
Girls

101 100

ناو: وه روود
تەمەن: 15 ساڵ

شوێ�ن نیشتەجێبوون: کەرکووک

لــە ڕاســتیدا خــۆم دهربــەدهری پارێزگایــەك تــرم، ئاخــر لــە کا�ت ڕووخــا�ن ڕژێــم بەعــس لــە ســا�ڵ 
انەکــەم ئــاوارهى کەرکــووک بوویــن، لەبــەر نالەبــاری دۆحن ژیانیــش منداڵیــم  ن 2003 ئێمــە و خ��ي
انەکەشــمان گــەوره بــوو و بــە  ن زۆر ســەخت بــوو و نەبوونیمــان زۆر چێشــت، بــە تایبــەت کــە خ��ي

. ن دایــک و باوکمــەوه نــۆ کەســ�ي
لــە تەمــە�ن حــەوت  باوکــم ڕۆژانــە کرێــکاری دهکات و مــن و براکانیشــم کار دهکەیــن، مــن خــۆم 
و  دهکــردهوه  کــۆ  ئەلەمنیۆممــان  پارچــەی  و  قوتــوو  براکانــم  لەگــەڵ  دهکــەم،  کار  ســاڵییەوه 
ي خانــوو کــە 

ن لــە پەیداکــرد�ن خــەرج و بژێــوى و کــر�� دهمانفرۆشــت بــۆ ئــەوهی هاریــکاری باوکــم بــ�ي
نــاو خانوویــەك گڵــدا بوویــن. لــە  ئــەوکات 

م لەگــەڵ ئەوهشــدا  لــە زهویــە کشــتوکاڵییەکانیش کارمــان کــردووه، شــوا�ن و گاوانیــش بوویــن، بــە�ڵ
 . ن ن و هەمــوو هــەو�ڵ دهدا تــا لــە خوێنــدن بــەردهوام بــ�ي دایکــم نەیدههێشــت واز لــە خوێنــدن بهێنــ�ي
ســوپاس بــۆ خــوا ئێســتا مــن لــە پــۆىل دووهم ناوهندیــم و هیــوام وایــە بچــم بــۆ یەکێــك لــە زانکــۆکان 

انەکــەم بــدهم. ن و خوێندنــم تــەواو بکــەم و کار بکــەم بــۆ ئــەوهی یارمــە�ت خ��ي

شواىن و گاوانیشامن کرد، بەاڵم دایکم نەیهێشت واز لە خوێندن بێنین
ناو: وه روود

تەمەن: 15 ساڵ
شوێ�ن نیشتەجێبوون: کەرکووک

لــە ڕاســتیدا خــۆم دهربــەدهری پارێزگایــەك تــرم، ئاخــر لــە کا�ت ڕووخــا�ن ڕژێــم بەعــس لــە ســا�ڵ 
انەکــەم ئــاوارهى کەرکــووک بوویــن، لەبــەر نالەبــاری دۆحن ژیانیــش منداڵیــم  ن 2003 ئێمــە و خ��ي
انەکەشــمان گــەوره بــوو و بــە  ن زۆر ســەخت بــوو و نەبوونیمــان زۆر چێشــت، بــە تایبــەت کــە خ��ي

. ن دایــک و باوکمــەوه نــۆ کەســ�ي
لــە تەمــە�ن حــەوت  باوکــم ڕۆژانــە کرێــکاری دهکات و مــن و براکانیشــم کار دهکەیــن، مــن خــۆم 
و  دهکــردهوه  کــۆ  ئەلەمنیۆممــان  پارچــەی  و  قوتــوو  براکانــم  لەگــەڵ  دهکــەم،  کار  ســاڵییەوه 
ي خانــوو کــە 

ن لــە پەیداکــرد�ن خــەرج و بژێــوى و کــر�� دهمانفرۆشــت بــۆ ئــەوهی هاریــکاری باوکــم بــ�ي
نــاو خانوویــەك گڵــدا بوویــن. لــە  ئــەوکات 

م لەگــەڵ ئەوهشــدا  لــە زهویــە کشــتوکاڵییەکانیش کارمــان کــردووه، شــوا�ن و گاوانیــش بوویــن، بــە�ڵ
 . ن ن و هەمــوو هــەو�ڵ دهدا تــا لــە خوێنــدن بــەردهوام بــ�ي دایکــم نەیدههێشــت واز لــە خوێنــدن بهێنــ�ي
ســوپاس بــۆ خــوا ئێســتا مــن لــە پــۆىل دووهم ناوهندیــم و هیــوام وایــە بچــم بــۆ یەکێــك لــە زانکــۆکان 

انەکــەم بــدهم. ن و خوێندنــم تــەواو بکــەم و کار بکــەم بــۆ ئــەوهی یارمــە�ت خ��ي

ناو: نوور
تەمەن: 15 ساڵ

شوێ�ن نیشتەجێبوون: کەم�پ کەورگۆسک

ئــەم  م  بــە�ڵ لێهاتــوو،  یاریزانێــ�  ببێتــە  داهاتــوو  لــە  دهکا�ت  حــەز  و  پێیــە  تــۆ�پ  لــە  حــەزی  نــوور، 
� لــە کۆمەڵگاکــەی ئــەو بــۆ کــژان بەنەشــیاو دادهنرێــت،  ئــارهزووى مەحاڵــە، ئاخــر یاریکــرد�ن تــۆ�پ �پ

لەگــەڵ ئــەوهش گۆڕهپانێــ� تایبــەت بــە کچــان نییــە.
بــکات  ڕازى  انەکــەی  ن خ��ي بــوو  چۆنێــک  هــەر  نووریــش  و  خــرا  ڕێــک  تیپێــ� کچــان  جارێکیــان 
لــە  بــن  بــەردهوام  بنەماڵەکــە�ش  و  بێــت  ســەرکوتوو  واى کــرد کــە  ئەمــەش  و  بێــت  بەشــدار  و 
م ئــەو بــڕوای بەخــۆی هەبــوو و  ، بــە�ڵ . ســەرهڕاى بــوو�ن  چەندههــا قســەی نەرێــ�ن یکرد�ن پشــتگ�ي

یاریەیــان هەبــوو. ئــەو  بــۆ چەندیــن کــ�پ دیکــە کــە خولیــاى  بێــت  تــوا�ن ڕێگەخۆشــکەر 

گەیشتمە خەونەکەوم... بوونە یاریزاىن تۆپی پێ
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ناو: ئەمەل
تەمەن: 17 ساڵ

شوێ�ن نیشتەجێبوون: کەم�پ دارهشەکرانە

انەکــەى ئەمــل لــە 5 کــەس پێــک هاتــوون. خــەو�ن بــوون بــە یوتیوبــەری هەیــە تــا بتوانێــت  ن خ��ي
لــەو ڕێگەیــەوه کۆمــەك کــۆ  و  دابنێــت  ی  بــواری کەیفخــۆ�ش و ڕۆشــنب�ي بــە  تایبــەت  کەناڵێــ� 
م ڕێگــری زۆری لەپێشــە، ئەویــش بەهــۆکاری دابونەریــت و  بــە�ڵ خــوازی،  بــۆ کاری خ��ي بکاتــەوه 
ا و مۆبایــل، بــۆ ئەمــەش پێویســ�ت بــە پاڵپشــ�ت  ســەخ�ت دهســتکەوت�ن پێداویســتییەکا�ن وهک کامــ��ي

ان و هاوڕێکانییــە�ت تــا خەونەکــەی بــەدی بهێنێــت. ن خــ��ي

دەبێت ببمە یوتوبەرێکى بەنێوبانگ
ناو: مریەم

تەمەن: 18 ساڵ
شوێ�ن نیشتەجێبوون: کەم�پ هەرشەم

م ماوهیــەک ڕێگــەى نــەدرا بخوێنێــت، تــا ئــەوهى  بوونــە، بــە�ڵ مریــەم، زۆر حــەزی بــە خوێنــدن و ف��ي
م لەبــەر  ه، بــە�ڵ ن دایــ� بــاوك ڕازی کــرد کــە درێــژه بــە خوێنــدن بــدات. مریــەم خــۆی کچێــ� بەهــ��ي
ئــەو کێشــە و گرفتــەی تــوو�ش بــووه لــە ژیــا�ن تایبــە�ت وایلێکــردووه الواز بێــت، لەگــەڵ ئەوهشــدا 
دهستبەرداری خەونەکەی و خوێندنەکەی نەبووه بۆیە دوای چەندین هەوڵ و تێکۆشان توا�ن 
ســەرکەوتوو بێــت لــە تەواوکــرد�ن خوێنــدن. خــەو�ن مریــەم ئەوهیــە ببێتــە پزیشــ� نەشــتەرگەری و 
بڕوای تەواوی بە خۆی هەیە و حەز دهکات یارمە�ت کچان بدات لە تەواوکرد�ن خوێندنەکانیان 
و بەدیهاێنــا�ن خەونەکانیــان. ئامانجەکــەی بەدیهێنــا�ن خەونەکــەی بــوو و ســەرکەوت تییــدا، ئــەو 
ئیســتا پزیشــکێ� زۆر لێهاتــووه و زیاتــر و زیاتــر هــان و یارمــە�ت کچــان دهدات کــەوا کــۆڵ نــەدهن و 

بــەردهوام بــن لــە بەدیهێنــا�ن خەونەکانیــان.

خەونەکەم پزیشکى بوو.. ئێستا هێناومەتە دی
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ناو: سارا
تەمەن: 15 ساڵ

شوێ�ن نیشتەجێبوون: کەم�پ با�مە

و  بێنێــت  خوێنــدن  لــە  واز  ناچاریــان کــرد  بنەماڵەکــەى  ناوهنــدی،  قۆنــاعن  ســارا کــە گەیشــتە 
ی. گفتوگــۆی  ێــت بــۆ ژیــا�ن هاوســەرگ�ي خەریــ� ڕاپەڕانــد�ن کاروبــاری ناومــاڵ بێــت تــا بەمــە ڕابهێ�ن
ڕۆژانــە ســارا لەگــەڵ دایــ� ئەوهبــوو بگەڕێتــەوه بــەر خوێنــدن، چونکــە خــەو�ن بوونــە پارێــزهرى لــە 
مێشــکدا بــوو. هــەو�ڵ دهدا بــە هێمــ�ن و ڕهوا�ن قســە لەگــەڵ دایــک و بــاوك بــکات و بڕاریــسش دا 
ی ئافرهتانیــان دهکــرد و ســوودى لــە قســەى  بچێــت بــۆ یەکێــك لــە بنکــەکا�ن کەمپەکــە کــە پشــتگ�ي
شــارهزایان و بەئەزموونــان وهگــرت لــە  ڕازیکــرد�ن دایــک و بــاوك بــۆ گەڕانــەوهى بــۆ خوێنــدن. ســارا 
م ئــەو تەمەنــەی ئێســتام نەگونجــاوه و ناتوانــم ئــەو  ی نیــم بــە�ڵ دهڵێــت: »مــن دژی هاوســەرگ�ي
بەرپرســیارییەتییانە لــە ئەســتۆ بگــرم و زانیــاری پێویســتم نییــە«. دوای چەندیــن هــەوڵ، دواجــار 
ســارا گەڕایــەوه بــەر خوێنــدن. ئێســتا ســارا بــووه بــە پارێــزهر و پارێــزگاری لــە هەمــوو ئــەو کچانــە 

دهکات کــەوا تــوو�ش هەمــان کێشــە و گرفــت بوونەتــەوه.

دژى هاوسەرگیرى نیم.. بەاڵم کاىت هەڵگرتنى بەرپرسیاریەىت گەورەم نییە

تەمەن: 14 ساڵ
شوێ�ن نیشتەجێبوون: کەم�پ مام ڕهشان

ۆریســ�ت داعــش ناوچەکەیــان داگــ�ي کردیــن، دهربــەدهر بوویــن و چووینــە ســەر  کــە ڕێکخــراوى ت�ي
چیــای ســنجار و لەوێــش بەگەمــارۆدراوی بــۆ مــاوهی 7 ڕۆژ ماینــەوه. دوای نەهامەتییــەك زۆر 
� کــرد.  لــەوێ یەکــەم قۆنــاعن خوێندنــم دهســت �پ لــەوێ بووینــە.  گەیشــتینە زاویتــە و 3 ســاڵ 
20 قوتــا�ب ئــاواره بوویــن و بــە پشــ�ت ئۆتۆمبێــل هاتوچۆمــان دهکــرد و قوتابییــەکا�ن تــر خۆیــان 
پاڵپشــ�ت  هــۆی  بــە  ئــەوهش  لەگــەڵ  لێــدهدا.  ســەرماندا  بــە  یــان  ن ف�ي و  دهکــردهوه  جیــا  ئێمــە  لــە 
انەکانمــان کۆڵمــان نــەدا. لــە ســا�ڵ 2016 باوکــم لــە دهســت دا و بەمــەش کەوتینــە نێــو ســاتێ�  ن خ��ي
ن و ســەرهڕای هەمــوو ئــەو نەهامەتییــەی  زۆر قــورس. ئێســتا لــە کەمــ�پ مــام ڕهشــان نیشــتەجێ�ي
پێیــدا تێپەڕبوویــن بــە هەمــوو خولیــاوه خوێنــدم و کۆششــم کــرد تــا نمــرهی بــەرز بەدهســت بهێنــم 

و ئێســتاش بەردهوامــم لــە خوێنــدن.

لەدەستداىن باوکم خستنیە نەهامەىت بەاڵم کۆڵامن نەدا
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ناو: ئایە
تەمەن: 18 ساڵ

انەکەم لە دهستدرێژى، لە خوێندن  ن وباوهڕ و کەلتوور و نەری�ت داسەپاو و تر� خ��ي بە هۆی ب�ي
م کــردهوه کــەوا چــۆن بتوانــم ڕزگارم بێــت لــەو تەنیاییــەى کــە تــ��ي کەوتــووم، ئاخــر  دابــڕام. زۆر بــ�ي
 ، بیــ�ن و کەناڵــم  پێگــە  زۆر  و  تییــەکان  تــۆڕه کۆمە�ڵ نێــو  چوومــە  نەبــوو.  بــاش  دهروونیــم  بــارى 
ڕدرابــووهوه،  ي

ۆك ڕاســتەقینەی تێــدا گ�� یەکێــک لەوانــەی کــە ســەرن�ب ڕاکێشــام پێگەیــەك بــوو چــ�ي
بــە هۆیــەوه دهســتم کــرد بــە چانــد�ن گــوڵ و فرۆشــت�ن گــوڵ و هۆگریــان بــووم تــا بوونــە ســەرچاوهی 

ژیــان و دڵخۆشــیم.

گوڵ بووە سەرچاوەى ژیان و دڵخۆشیم
ناو: ئیمان

تەمەن: 16 ساڵ

لــە منداڵییــەوه وا تێگەیەندرابــووم کــەوا شــوورهییە کــچ بخوێنێــت و خــۆی پێــش بخــات. منیــش 
� هیــوا بــووم لــە درێــژهدان بــە خوێنــدن، چونکــە دهمــزا�ن هەمــوو هەوڵێکــم شکســت دههێنێــت.  �ب
لەماڵــەوه دانیشــتم و چارهنــوو� خــۆم قبــووڵ کــرد، کاتەکانــم بــە کاری دهســت بــەڕێ دهکــرد 
لــە هاوڕێیەکــم کــرد  لــە دروومــان شــارهزاییەك گــەورهم بەدهســت هێنــا و داوام  تــا واى لێهــات 
دهکــرد،  ئــارهزووی کارهکانمیــان  هەمــوو کەســەی  بــەو  بــووم  بکاتــەوه. سەرســام  و  بــ�ڵ کارهکانــم 
ن بەخــۆم. شــانازی دهکــەم کــەوا ئێســتا  بۆیــە منیــش دهســتم دایــە فرۆشــت�ن کارهکانــم و پشتبەســ�ت

خاوهنــکاری خۆمــم.

شانازى بە خۆم دەکەم خاوەن کارى خۆمم
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ناو: سارا
تەمەن: 18 ساڵ

شوێ�ن نیشتەجێبوون: کەرکووک

ن و قســەکردنم نییــە. لــە  لــە تەمــە�ن پێنــج ســاڵییەوه خانەوادهکــەم هەســتیان کــرد توانــای بیســ�ت
م داعــش هــات  ت بــۆ چارهســەرکردنم، بــە�ڵ ده ســا�ڵ بریاریــان دا بمبەنــە دهرهوهی و�ڵ ن تەمــە�ن ســ��ي
ت. پاشــان باوکــم کــۆحپ دوا�ي کــرد  و ناوچەکەیــان داگــ�ي کردیــن و نەمانتــوا�ن بچینــە دهرهوهی و�ڵ
و هێنــدهى تــر بــاری دهروونیمــان تێــک چــوو. لــە ناخمــدا ئــاوا�ت زۆرم هەبــوو وهکــو ئــەوهی بڕۆمــە 
� بــدهم. ســەرهڕای ئــەوهی  انەکــەم �پ ن بــەر خوێنــدن و داهاتــووی باشــ�ت بنیــات بنێــم و یارمــە�ت خ��ي
ن  م هەیــە و دهتوانــم دروومــان و چنــ�ي ش تــ�ي م ژیرییــەك زۆر  بــە�ڵ نابیســتم و ناتوانــم قســە بکــەم، 
م ئــەو خەمــە لــە ناخمــدا هــەر دهمێنێتــەوه کــە ناتوانــم بئاخڤــم و گۆهــدار بــم،  ئەنجــام بــدهم، بــە�ڵ

 خوشــکەکانمم.
گ

ئــارهزووى بیســت�ن دهنــ�

ئارەزووی بیستنى دەنگى خوشکەکانم دەکەم
ناو: سارا

تەمەن: 18 ساڵ
شوێ�ن نیشتەجێبوون: کەرکووک

ن و قســەکردنم نییــە. لــە  لــە تەمــە�ن پێنــج ســاڵییەوه خانەوادهکــەم هەســتیان کــرد توانــای بیســ�ت
م داعــش هــات  ت بــۆ چارهســەرکردنم، بــە�ڵ ده ســا�ڵ بریاریــان دا بمبەنــە دهرهوهی و�ڵ ن تەمــە�ن ســ��ي
ت. پاشــان باوکــم کــۆحپ دوا�ي کــرد  و ناوچەکەیــان داگــ�ي کردیــن و نەمانتــوا�ن بچینــە دهرهوهی و�ڵ
و هێنــدهى تــر بــاری دهروونیمــان تێــک چــوو. لــە ناخمــدا ئــاوا�ت زۆرم هەبــوو وهکــو ئــەوهی بڕۆمــە 
� بــدهم. ســەرهڕای ئــەوهی  انەکــەم �پ ن بــەر خوێنــدن و داهاتــووی باشــ�ت بنیــات بنێــم و یارمــە�ت خ��ي
ن  م هەیــە و دهتوانــم دروومــان و چنــ�ي ش تــ�ي م ژیرییــەك زۆر  بــە�ڵ نابیســتم و ناتوانــم قســە بکــەم، 
م ئــەو خەمــە لــە ناخمــدا هــەر دهمێنێتــەوه کــە ناتوانــم بئاخڤــم و گۆهــدار بــم،  ئەنجــام بــدهم، بــە�ڵ

 خوشــکەکانمم.
گ

ئــارهزووى بیســت�ن دهنــ�

ناو: دموع
تەمەن: 15 ساڵ

شوێ�ن نیشتەجێبوون: کەکووک

م ناتوانــم  لــە تەمەنێــ� زووهوه وازم لــە قوتابخانــە هێنــاهوه، ئاواتمــە بڕۆمــەوه بەرخوێنــدن، بــە�ڵ
لەگــەڵ  ڕێگــەی دهرچوونیــش  تەنانــەت  لــە گەڕانــەوهم، خانەوادهکەشــم  دواکەوتــم  چــون زۆر 
مانــا   � �ب زۆر  شــتانێ�  لەســەر  و  نییــە  پێــم  متمانەیــان  انەکــەم  ن بەکــور�ت خ��ي نــادهن.  هاوڕێکانــم 
لۆمــەم دهکــەن. هیواخــوازم ئــەو متمانەیــە دروســت بکــەم وهک خانــەوادهکا�ن تــر، ئەمــەش واى 
کــردووه ناتوانــم لەگــەڵ هیــچ کامێکیــان قســە بکــەم جگــە لــە خوشــکم. تەنیــا ئــەو نهێنییەکانــم 
� لەالیــەن  دهزانێــت، لەبــەر ئــەوه هیــوا دهخــوازم ڕۆژێــك مــا�ن ڕادهربڕیــن و متمانەپێبوونــم بدرێــ�ت
انەکەمــەوه. ئێســتالە کا�ت ئامادهبوونــم لــە چاالکییــەکا�ن دانیشــت�ن گەنجانــە لەگــەڵ کچــەکان  ن خ��ي
اق هاندان و بڕوابەخۆبوونم بۆ دروست بووه و دهمەوێت لەمەوال  لە ڕێکخراوی دهروازهی ع��ي

بــا� خــۆم بکــەم.

بێ متامنەیی خراپرتین شتە لە نێو خێزانەکان
ناو: دموع

تەمەن: 15 ساڵ
شوێ�ن نیشتەجێبوون: کەکووک

م ناتوانــم  لــە تەمەنێــ� زووهوه وازم لــە قوتابخانــە هێنــاهوه، ئاواتمــە بڕۆمــەوه بەرخوێنــدن، بــە�ڵ
لەگــەڵ  ڕێگــەی دهرچوونیــش  تەنانــەت  لــە گەڕانــەوهم، خانەوادهکەشــم  دواکەوتــم  چــون زۆر 
مانــا   � �ب زۆر  شــتانێ�  لەســەر  و  نییــە  پێــم  متمانەیــان  انەکــەم  ن بەکــور�ت خ��ي نــادهن.  هاوڕێکانــم 
لۆمــەم دهکــەن. هیواخــوازم ئــەو متمانەیــە دروســت بکــەم وهک خانــەوادهکا�ن تــر، ئەمــەش واى 
کــردووه ناتوانــم لەگــەڵ هیــچ کامێکیــان قســە بکــەم جگــە لــە خوشــکم. تەنیــا ئــەو نهێنییەکانــم 
� لەالیــەن  دهزانێــت، لەبــەر ئــەوه هیــوا دهخــوازم ڕۆژێــك مــا�ن ڕادهربڕیــن و متمانەپێبوونــم بدرێــ�ت
انەکەمــەوه. ئێســتالە کا�ت ئامادهبوونــم لــە چاالکییــەکا�ن دانیشــت�ن گەنجانــە لەگــەڵ کچــەکان  ن خ��ي
اق هاندان و بڕوابەخۆبوونم بۆ دروست بووه و دهمەوێت لەمەوال  لە ڕێکخراوی دهروازهی ع��ي

بــا� خــۆم بکــەم.
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ناو: ڕهفل
تەمەن: 14 ساڵ

شوێ�ن نیشتەجێبوون: موسڵ

لەخــۆم  لەگــەڵ کەســێ� زۆر  ی  ناچــار کــرام هاوســەرگ�ي بــووم کــە  زانســ�ت  پــۆىل شەشــەم  لــە 
دهکــەی  گەورهتــر بکــەم. ترســام لــە ڕهتکردنــەوهى ئــەم خواســتەى بنەماڵەکــم، بۆیــە ڕازی بــوو. م��ي
ی و لەدایکبــوو�ن دوو  ش بــوو لەگەڵمــدا، پــاش تێپەڕبــوو�ن دوو ســاڵ لــە هاوســەرگ�ي زۆر توندوتــ�ي
دهکــەم لــە ماڵەکــەی دهری کــردم و پــ��ي گوتــم بگەڕێمــەوه مــا�ڵ باوکــم.. ئێســتا مــن  منداڵەکــەم، م��ي

ۆکــەم ببێتــە پەنــد بــۆ کەســا�ن دیکــە. � چارهنــووس ماومەتــەوه... هیــوادارم ئــەم چ�ي �ب

بە زۆر دایانم بە شوو پەشیامنم هەوڵم بۆ خۆم نەدا
ناو: فاتمە

تەمەن: 16 ساڵ
شوێ�ن نیشتەجێبوون: کەرکوک

گەورهتریــن کــ�پ ماڵەوهمانــم. کــە ئــاواره بوویــن قوتابخانــەم جێهێشــت، ئاخــر لــە کەمپــدا دهژیایــن 
انەکــەم دهیانگــوت دهبێــت یارمەتیــدهرى دایکــم بــم. کــە گەڕاینــەوه بــۆ ناوچەکــەی خۆمــان  ن و خ��ي
دووبــاره نەمتــوا�ن بگەڕێمــەوه بــەر خوێنــدن، لەبەرئــەوهی هاوڕێکانــم لــە قۆناغێــ� تردابــوون و 
منیش هەر لە پۆىل شــە�ش ســەرهتا�ي مابوومەوه. لە ناخمدا ویســ�ت خوێندنم هەر هەیە، بۆیە 
ســوود لــە هەمــوو دهرفەتێــک وهردهگــرم. پــاش بەشــداریکردنم لــە چــاالىک دانیشــت�ن گەنجــا�ن کــچ 
ییەك زۆر کــرام بــۆ بەردهوامبــوون لــە خوێنــدن و منیــش بڕیامــدا  لەالیــەن توویژهرانــەوه، پشــتگ�ي
بچمە ناوچەیەك دهرهوهى ناوچەکەی خۆمان. چوومە ما�ڵ خاڵۆکانم مامەوه و پۆىل شەشەمم 
تــەواو کــرد. ئێســتا دهمەوێــت خەونەکــەم بهێنمــە دی و ببمــە پزیشــ� ددان. ئامــۆژگار�ي هەمــوو 

کچێکیــش دهکــەم بــەردهوام بــن لــە بەدیهێنــا�ن خەونەکانیــان و زاڵبــوون بەســەر ناخۆشــییەکان.
 

بۆ بەردەوامبوون لە خوێندن ناچار بووم ناوچەکەی خۆمان جێ بهێڵم
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ناو: سارا 
تەمەن: 15 ساڵ

شوێ�ن نیشتەجێبوون: موسڵ

ۆك کچێکــە بــە نــاوی زهینــە�ب 17 ســاڵ لــە یەکێــك لــە  ۆکێــک خــۆم نییــە، بەڵکــو چــ�ي ئەمــە چ�ي
اق. زهینــەب کچێــ� ســەرکەوتوو بــوو لــە قوتابخانــە و گەیشــتە پــۆىل ســ��ي ناوهنــدی  پارێــزگاکا�ن عــ��ي
بــە شــوو ئەگــەر  بیــدهن  انەکــەی بڕیاریــان دا  ن نــزم دهبوونــەوه، بۆیــە خ��ي تــا دههــات نمــرهکا�ن  و 
ســەرکەوتوو نەبێــت و ئــەوهش هێنــدهى دیکــە دهروو�ن زهینــە�ب خــراپ کــرد و ناچــار بــوو خــۆى 
انەکەی  ن م خ��ي ڕێت، بە�ڵ ماندوو بکات و سەرکەوتووش بوو و توا�ن سەرکەوتووانە ئەو قۆناغە ب�ب
دهکەی زۆر  ســووربوون لەســەر بڕیارهکەیان و دایان بە کەســێ� 12 ســاڵ لە خۆی گەورهتر. م��ي
ش بــوو بەرامبــەری و لــ��ي دهدا. ڕۆژێــك مریــەم لــە ژوورێکــدا زینــدا�ن کــرد و بــۆ مــاوهی دوو  توندوتــ�ي

� نــان و ئــاو دهرگاى لەســەر قوفــڵ تــا زهینــەب گیــا�ن لــە دهســت دا. ڕۆژ �ب
ۆکەم نووسیوه تاوهکو پیشانتا�ن بدهم کەوا کچا�ن زوو بەشوودراو لە چ کێشەیەکدان. ئەم چ�ي

کچاىن بەزۆربەشوودراو لە کارەساتدان
ناو: لینا

تەمەن: 14 ساڵ
شوێ�ن نیشتەجێبوون: موسڵ

پــۆىل دووهم  لــە  دهژیــم. کــە  و خوشــکەکانمدا  بــاوک  و  دایــک  و  ســاده  انێــ�  ن لەگــەڵ خ��ي مــن 
ســەرهڕاى  ماندوویــان کــردم،  ئازاراوییــەکان  ۆکــە  چ�ي ســەریداداین.  بــە  داعــش  بــووم  ســەرهتا�ي 
زۆر  خۆشەویســتییەك  پەیوهنــد�ي  نێــو  ســا�ڵ کەوتمــە   13 تەمــە�ن  لــە  بەدبەختییــەش  ئــەو 
خراپــەوه. ڕۆژێکیــان چووهمــە نێــو کۆبوونەوهیــەك بنکــەی ئافرهتــان و کچــان و منیــش بڕیــارم دا 
لــە چاالکییەکانیــان بەشــدار بــم. بەمــە هــاوڕێ و کەســا�ن نوێــم نــا� و ژیانــم گــۆڕا و بوومــە کچێــ� 
ن و دڵخۆش. لە سەردهم هەرزهکاریم ف��ي بووم کە چۆن بەرهنگاری ژیان ببمەوه. پێشنیار  بەه��ي

دهکــەم ئەوانــەى بــە ســا�ت ناخــۆش تێدهپــەڕن بەشــدارى گفتوگــۆ بنیاتنــەرهکان بکــەن.

بۆ سەرکەوتنامن پێویستامن بە گفتوگۆى بنیاتنەر هەیە
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ناو: زهینەب
تەمەن: 15 ساڵ

شوێ�ن نیشتەجێبوون: موس�ڵ کۆن

لــە پــۆىل ســ��ي ناوهنــدی بــووم کــە بــە هــۆی هاتــ�ن پەتــای کۆڕۆنــا تــوو�ش کێشــە بــووم لــە خوێنــد�ن 
کردنــەوهم  م چەنــد کەســێك هاتنــە ژیانمــەوه کــەوا شــێوازی ب�ي وانەکانــدا نمرهکانــم دابەزیــن، بــە�ڵ
� بەخشــیمەوه کــەوا مــن دهتوانــم ســەرکەوتوو بــم و  بــۆ ژیــان گــۆڕا و  هانیــان دهدام و هیوایــان �پ
لەســەر ئــەو دۆخــە زاڵبــم. کاتەکانــم دابــەش کــرد و نمرهکانــم بــەرز کردنــەوه و لــە تاقیکردنــەوهکان 
بــووم. تێگەیشــتم ســەرکەوتنم ناکاتــە باوهڕبەخۆبوونــم، بەڵکــو باوهڕبەخۆبوونــم  دهرچــووم و ف��ي

دهکاتــە ســەرکەوتنم.

سەرکەوتنم ناکاتە باوەڕبەخۆبوونم، بەڵکو باوەڕبەخۆبوونم دەکاتە سەرکەوتنم

ین ناو: ش�ي
تەمەن: 16 ساڵ

شوێ�ن نیشتەجێبوون: موس�ڵ کۆن

م هــات مــن و دوو خوشــکەکەم  � کــرد تەمەنــم 12 ســاڵ بــوو. باپــ�ي کــە شــەڕی داعــش دهســ�ت �پ
م مــن تاقەتــم نەهێنــا و دواى دوو ڕۆژ بڕیــارم دا بگەڕێمــەوه بــۆ مــا�ڵ  بــرد بــۆ مــا�ڵ خۆیــان، بــە�ڵ
، بۆیــە ناچــار  ن ي ىل� گرتــ�ي

خۆمــان، ئاخــر زۆر دڵــم الیانبــوو. کــە گەڕاندمیانــەوه، لــە ڕێگــە داعــش ڕ��
م و لــەوێ 6 مانــگ ماینــەوه. هیــچ شــتتێكم نــەدهزا�ن لەســەر بنەماڵەکــەم  گەڕاینــەوه مــا�ڵ باپــ�ي
دا  بڕیــاڕی  خاڵــم  ڕۆژێــک  دهدامــەوه.  د�ڵ  هەمــووکات  یشــم  باپ�ي و  دهگریــام  و  دهترســام  زۆر  و 
ابــا ڕاســتەوخۆ  بــە شــەو بمانگەڕێنێتــەوه. مــن ترســم هەبــوو لــەو کاتــەدا، چونکــە هەرکەســێک گ�ي
دهیانکوشــت، لەگــەڵ ئەوهشــدا ئێمــە توانیمــان بگەڕێینــەوه بــۆ مــا�ڵ خۆمــان و زۆر خۆشــحاڵبووم 
بــە دووبــاره بینینەوهیــان و ناخۆشــیییەکانم هەمــووی لــە بــ�ي چــووهوه. پــاش ماوهیــەك و دوای 
م مــن  چەندیــن شــەڕ ناوچەکەمــان ئــازاد کــرا و ئێمەیــش بڕیارمانــدا بگەڕێینــەوه بــۆ قوتابخانــە، بــە�ڵ
لــە وانەکانــم هیــچ تێنەدهگەیشــتم، بۆیــە کەوتــم و ئــەوهش کاریگــەر�ي خــرا�پ لەســەر دهروونــم بــوو 
م لــە ســا�ڵ دووهمــدا توانیــم بــە نایــاب دهربچــم  و هەســتم دهکــرد کەســێ� شکســتخواردووم، بــە�ڵ
ئــەو  لــەوهى بەســەر  م  ن بەهــ��ي بــە خۆمــەوه دهکــەم و هەســت دهکــەم مرۆڤێــ�  و زۆر شــانازی 

هەمــوو ناخۆشــییەی داعشــدا زاڵ بــووم.

هەست دەکەم کەسێکى بەهێزم کە بەسەر ناخۆشییەکاىن داعشدا زاڵ بووم
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ناو: تەیبە
تەمەن: 18 ساڵ

شوێ�ن نیشتەجێبوون: موس�ڵ کۆن

لــە پــۆىل پێنــ�ب ســەرهتا�ي بــووم کــە شــەڕی داعــش  چــوار خوشــک و برایــەك بچووکــم هەیــە. 
� کــرد و نەخۆشــییەك زۆر تونــدم گــرت و ماڵــەوهش نەیاندهتــوا�ن لەبــەر بارۆدوخەکــە  دهســ�ت �پ
و  بۆردوومــان  ژێــر  لــە  م  باپــ�ي زۆر  ئــازاری  لەبــەر  ڕۆژێکیــان  بکــەن.  ن  دابــ�ي بــۆ  پێویســتم  دهرمــا�ن 
انەکــم شــتێکیان ىل� بەســەربێت بــە هــۆی  ن شــەڕ بــردم بــۆ نەخۆشــخانە. زۆر دهترســام کــەوا خ��ي
م ســووربوون و نەگەڕانــەوه تــا گەیشــتینە نەخۆشــخانە و لــەوێ تەنهــا  م و باپــ�ي م داپــ�ي منــەوه، بــە�ڵ
یــەک پزیشــ� لێبــوو ئەویــش تیمــاری برینــدارا�ن شــەری دهکــرد و ڕه�ت کــردهوه کــەوا چارهســەرم 
م لەســەر پشــ�ت خــۆی داینــام و لــە نەخۆشــخانە بــە دوای پزیشــكدا دهگــەرا تــا دواجــار  بــکات. باپــ�ي
� بەکارهێنــا�ن بەنــج نەشــتەرگەری بــۆ  پزیشــکێکمان لــە دهرهوهی نەخۆشــخانەکە دیتــەوه و بــە �ب
کــردم کــە ئازارێــ� زۆری هەبــوو و پاشــان لــە ڕیگــەی گەڕانەوهمانــدا موشــەکێك لەبەردهممــان 

بەربوویــەوه و خەریکبــوو بمانکوژێــت.
م بــە بــەر هاتــەوه،  ن  بــۆ جــاری دووهم و دوای ڕزگاربــوون گەڕامــەوه بــۆ قوتابخانــە و وردهورده هــ��ي
دا، کــە  دهرگایــان  لــە  ئافرهتێــك  ڕۆژێکیــان کۆمەڵــە  لــە خوێنــدن.  بــم  بــەردهوام  نەمتــوا�ن  م  بــە�ڵ
بــە ئافرهتــان و کچــان و   دهدهیــن 

گ
ن و گرنــ� دهرگامــان لێکردنــەوه گوتیــان ئێمــە دامەزراوهیەکــ�ي

بــە  و  بــوو  بــە دڵ  منیــش کارهکانیانــم زۆر  تواناکانیــان و  پەرهپیــدا�ن  بــۆ  بــۆ دهکەینــەوه  خولیــان 
ماڵــەوهم گــوت و ڕهزامەندییــان دهربــڕی و چــووم نــاوم تۆمارکــرد و بەشــداربووم لــە خولەکانیــان.

 لــە چاالکییەکانیــان، ورده ورده کەســایەتیم بــەرهو باشــ�ت ڕۆیشــت و هەســ�ت باوهڕبەخۆبوونــم 
�ن کــچ بەڕێــوه دهبــەم. دووبــاره بــۆ گەڕایــەوه و ئێســتا مــن کۆبوونــەوه بــۆ هۆشــیاکردنەوهی منــدا�ڵ

لە شەڕى داعش بێ بەنج و سڕکردن نەشتەرگەریم بۆ کرا
ناو: جەنا

تەمەن: 13 ساڵ
شوێ�ن نیشتەجێبوون: شاری موسڵ

پێش هات�ن داعش بۆ موســڵ، ژیان ئاســا�ي و جوان بوو و بە هات�ن داعش ئێمەش ناچار بووین 
ن و لەبــەر ئــەو هەمــوو هەڕهشــانەی بــۆ باوکــم دههاتــن  ن و ئــاواره بــ�ي � بهێڵــ�ي ئــەو شــاره جوانەمــان حب
شــوێ�ن  بــە  شــوێن  ســەر  �ش کراوهتــە  هــ��ي دهمانبیســت کــەوا  ڕۆژ  هەمــوو  بەغــدا.  بکەینــە  ڕوو 
م  موســڵ. ڕۆژێکیــان هەواڵمــان بــۆ هــات کــەوا ماممیــان گرتــووه و هەڵیانکووتاوهتــە ســەر مــا�ڵ باپــ�ي
نیــان کــردووه. دوای ڕزگاربــوو�ن موســڵ گەڕاینــەوه بــۆ ماڵەکەمــان. لــە  ک ئێمــە لــ��ي دهژیایــن و تا�ڵ
ڕێگــە هەمــوو شــوێنەکانمان بیــ�ن کــە وێــران ببــوون. دیمەنێــ� زۆر خەمناکیــان هەبــوو و هەســتم 
بــە ناخــۆ�ش دهکــرد بــۆ ئــەو کەســانەی کــەوا ئازاریــان چەشــتووه لــەو ناوچانــە. ئێســتا دوای پێنــج 
ســاڵ و نیــو موســڵ دووبــاره خەریکــە بژیتــەوه و وا ورده ورده ئــاوهدان دهکرێتــەوه و جوانییەکــەی 
ن وهک پێشــ�ت نییــە، لەبەرئــەوهی زۆرێــک کەســوکاریان لــە  م هەرگــ�ي جــارا�ن بــۆ دهگەڕێتــەوه، بــە�ڵ

دهســت داوه.

موسڵەکەم خەریکە دووبارە دەژێتەوە
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لە نێوەڕاستى ڕێگە مەوەستە، ئەگەر ڕێگەکەشت سەخت بێت
ناو: سومەیە

تەمەن: 18 ساڵ
شوێ�ن نیشتەجێبوون: موس�ڵ کۆن

پــۆىل ســ��ي ناوهنــدی دهخوێنــم و هــەوڵ دهدهم ببمــە پزیشــ� چــاو. ئەزمــوو�ن  لــە  ئێســتا، مــن 
مــەوه لــە ئەزبەرکــرد�ن گووتــاری خــوای گــەوره. لــە تەمــە�ن چــوارده ســا�ڵ تــوو�ش  ڕ ي

خۆمتــان بــۆ دهگ��
ن و بیســتنم الواز بــوو. زۆر نــزام دهکــرد کــەوا خــوای گــەوره  گورزێــک بوومــەوه و هەســ�ت بینــ�ي
انەکەمشــم زۆر هانیــان دام  ن ۆزم دا و خ��ي چــارهم بــکات، ئــەوه بــوو بریــاری ئەزبەرکــرد�ن قورئــا�ن پــ�ي

و لەگەڵــم بــوون.
تــۆڕه  ڕێگــەی  لــە  و  کــرد  دابــەش  قورئــان  ئەزبەرکــرد�ن  و  خوێنــدن  نێــوان  لــە  کاتەکانــم 
زۆر  و  ئەزبەرکردنەکــەم کــرد  بەشــداری  چەنــد کۆمەڵەیــەك  لەگــەڵ  یەتییەکانیشــەوه  کۆمە�ڵ
هوه لەگــەڵ هەمــوو هەنگاویــك قورئانــم لەگــەڵ بــوو و کردمــە بەشــێک لــە  م لــ��ي دیــت و لــ��ي ش چــ��ي

ئامــۆژگاری: و  ۆکــە  ب�ي نووســینەوهی  بــە  کــرد  دهســتم  چاکســازیم. 
ـ هەوڵ بده شتێ� جوان بۆ خۆت دروست بکەیتیت، کە هۆکار بێت بۆ دڵخۆشبوونت.

مدانەوه نییە. ی گرنگیپێنەدان ببە، هەموو شتێك شایە�ن وه�ڵ ـ ف��ي
 ئافرهت، خوو و ڕهوشتیە�ت نەوهك جوانییەکەی.

گ
ـ قەشەن�

ن بۆ بەدیهێنا�ن  ـ لەناوهڕاس�ت ڕێگە مەوهستە هەرچەند سەختیش بێت، بەردهوام بە لە ڕۆیش�ت
خەونەکانت.

بۆ بنیاتناىن کەسایەىت مرۆڤ پێویستى بە گفتوگۆیە
ناو: نور

تەمەن: 17 ساڵ
شوێ�ن نیشتەجێبوون: شاری موسڵ

لــە دایــک بوومــەوه، لەگــەڵ دایــک و بــاوک و خوشــک و براکانــم دهژیــم و  انیــ� ســاده  ن لــە خ�ي
ســەرهتای  زۆر کێشــەی کــردووم.  تــوو�ش  شــتێکە کــەوا  ئــەوه  و  هەموویــان گچکەتــرم  لــە  مــن 
� هێشــت.  منداڵیــم لەگــەڵ هاتــ�ن داعــش بــوو. لــە پــۆىل ســ��ي ســەرهتا�ي بــووم کــە قوتابخانــەم حب
پاشــان دوای ڕزگارکــردن گەڕامــەوه بــۆ قوتابخانــە، بــە هــۆى تێپەڕیــ�ن تەمەنەکەمــەوه دووچــاری 
ی بــوو، ئــەوهش  زۆر کیشــە بوومــەوه. هاوڕێکانــم تەنیــا میشــکیان الی شــووکردن و هاوســەرگ�ي
بڕیــارم دا لەگەڵیــان خــۆم  ناچــار  نەبــوو.  تێکەڵییــان  بــە  بۆیــە حــەزم  منــدا نەدهگونجــا،  لەگــەڵ 
م بــە قســەکانیان کاریگــەر نەبــم. پاشــان ڕۆژێکیــان لەالیــەن چەنــد  ڕابهێنــم و گوێیــان لیبگــرم، بــە�ڵ
ئافرهتێکــەوه لــە دهرگامــان درا کــەوا خوولیــان دهکردنــەوه بــۆ ئافرهتــان و کچانــن. منیــش قســەم 
جۆراوجۆرهکانیــان  خولــە  بەشــدار�ي  و  بچــم  پێــدام کــەوا  ڕێیــان  و  خانەوادهکــەم کــرد  لەگــەڵ 
بکــەم. لــەوێ ڕووبەرێــک دروســت کرابــوو کــە تێیــدا هەســتت بــە ئاســایش دهکــرد و لــە ڕێگــەی 
ئــەو بنکەیــەوه بــاری دهروونیــم زۆر باشــ�ت بــوو و لــە دۆخێــ� زۆر باشــدام. پێشــ�ت شــەرمم دهکــرد 
م ئێســتا شــەرمم نەمــاوه لــە بەشــداریکردن و  لــە قســەکردن و بەشــداریکرد�ن گفتوگــۆکان، بــە�ڵ

گفتوگــۆ. پیشــنیار دهکــەم هەمــوو کچێــك بەشــداری ئــەو جــۆره خــول و کۆبوونەوانــە بــکات.
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ناو: جومانە
تەمەن: 14 ساڵ

شوێ�ن نیشتەجێبوون: دهرگای س�پ

ێــت بــە  ش مــن دهمەوێــت بــا� کچێــ� تەمــەن 12 ســاڵ بــە نــاوى »نــوور« بکــەم کــە ئــازار دهچ��ي
ه.  � دهبــات، ئاخــر نــوور لــە زڕخوشــکەکا�ن جوانــ�ت ه�ي �پ دهســ�ت زڕدایکییــەوه. ئــەم زڕدایکــە ئــ�ي
دوای ماوهیــەك بــاوك بــە ڕووداوی هاتوچــۆ کــۆحپ دوا�ي کــرد و بەمــەش نــوور وازی لــە قوتابخانــە 
م  هێنا و زڕدایکەکەی هەموو ئیشەکا�ن ناوما�ڵ بەو دهکرد. ئەم کچە خەو�ن زۆری هەبوو، بە�ڵ
ا. زڕخوشــکەکا�ن  ش زڕدایــ� هەمــووی لــە نــاو بــرد و هەســ�ت بــە بێباوکایــە�ت دهکــرد و ئــازاری دهچــ��ي
نــوور  هاوڕێــکا�ن  ڕۆژێــك  ڕاپەڕێنێــت.  ناومــا�ڵ  دهبــوو کاری  ئــەم  قوتابخانــە، کــەحپ  دهچوونــە 
ســەردانیان کرد پێیان گوت کەوا هەموو کەس لە هەوا�ڵ تۆ دهپرســێت لە قوتابخانە. کە دۆحن 
نووریــان بیــ�ن زۆر خەفەتیــان خــوارد، چونکــە بــەو تەمەنــە بچووکەیــەوه وهک خزمەتکارێــ� ىل� 
هاتبــوو. دوای تێپەڕیــ�ن چەنــد ســاڵ نــور گەورهتــر بــوو و بــووه کچێــ� قەشــەنگ و پیاوێــک هاتــە 
م  ، بــە�ڵ م زڕدایــ� ڕه�ت کــردهوه چونکــە پشــ�ت بــەو دهبەســت لــە ئیشــەکا�ن ناومــا�ڵ داخــوازی، بــە�ڵ
ییە ژیــا�ن نــووری  پیاوهکــە وازی نەهێنــا و بــە بڕێــك پــارهی زڕدایەکەکــەى ڕازی. ئــەو هاوســەرگ�ي
گــۆڕی، لەبەرئــەوهی پیاوهکــە کەســێ� دڵپــاک و بــاش بــوو و هانیــدا بگەڕێتــەوه بــۆ قوتابخانــە و 

خوێنــدن تــەواو بــکات و هەمــوو خەونــەکا�ن بــەدی بێنێــت و ژیانیــ� خــۆش بــە ســەر بەرێــت.

زڕدایکەکەم نەیهێشت بخوێنم و تەنیا کارى ماڵى پێ دەکردم
ناو: ئەنوار

تەمەن: 14 ساڵ
شوێ�ن نیشتەجێبوون: دهرگای س�پ

انێــک شــەش کــە� هەبــوون کــە لــە بــاوک و دایــک و چــوار کــچ پێــک هاتبــوون. باوکەکــە  ن خ��ي
یــەوه و لێیــا�ن دهدا، نەبــوو�ن  انــە بەرامبــەر هاوســەر و کچــەکا�ن دهجوو�ڵ ش هەمــوو جــار توندوت�ي
کــوڕ هێنــدهى تــر تــووڕهى دهکــرد. ئــەو دهمــەى کــە هاوســەرهکەی لــە نەخۆشــخانە بــوو و بــە 
� هێشــت و گەڕایەوه ماڵەوه و  ، لە تووڕهییان نەخۆشــخانەکەى حب ن ک�پ لەدایکبوو�ن چوارهم�ي
ا  کەوتە گیا�ن کچەکا�ن و لەبەر گەرماى ڕاگرتن و لێیدان. ئەوهبوو باوکیان لەبەر ئەو کارانەی �ن
درا و زینــدا�ن کــرا و خانەوادهکــەش ئاهێکیــان بەبــەر هاتــەوه. پــاش ئازادبــوو�ن باوکیــان، دووبــاره 
کەوتنــەوه نێــو هەمــان نەهامــە�ت و ئەشــکەنجەدان. لــە خــەرحب و هەمــوو شــتێک بێبــە�ش کــردن. 
، بەمــەش باوکەکــە بــە تــەواوی هەڵســوکەو�ت  ن � بەخشــ�ي ئەوهبــوو دواجــار خــوای گــەوره کوڕێــ� �پ
انەکــەی و نەرمونیانــ�ت بــووهوه لەگــەڵ هاوســەرهکەی و بــە بــا�ش مامەڵــەى  ن گــۆڕا بەرامبــەر بــە خ��ي

لەگــەڵ کچــەکا�ن دهکــرد.

کوڕێک بووە ڕزگارکەرى خوشکەکان
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ناو: شەهد
تەمەن: 11 ساڵ

شوێ�ن نیشتەجێبوون: دهرگای س�پ

، بەدهســت  هەرچەنــده دوو بــرام هــەن، بــە�ڵ تاکــە کــ�پ خانەوادهکەمــم. لــە تەمــە�ن 10 ســا�ڵ
نــد، دوای ئــەوه دایکــم نــاوی تۆماکــردم  ی و تێکەڵنەبوونــەوه لەگــەڵ هاوڕێکانــم دهمنا�ڵ گۆشــەگ�ي
لــە یەکێــك لــە خولــەکا�ن بنکــەی تایبــەت بــە ئافرهتــان و کچــان بــۆ ئــەوهی کاتــە بەتاڵەکانــم بــە 
ن و کەســیاتیم  ي نوێــم ناســ�ي

بــوو�ن شــ�ت نــوێ بەســەربەرم، ژیانــم گــۆڕا و لــەوێ چەندههــا هــاوڕ�� ف��ي
و و بەشداری کۆبوونەوهی  هوه بوومە کەسێ� تێکە�ڵ ن بوو و لە کەسێ� گۆشەگ�ي باش�ت و بەه��ي
هۆشــیارکردنەوهکانم کــرد و بــۆ کچــان و بوومــە یەکێــك لــە کچــا�ن ســەرکردهی کۆمەڵگــە و ئێســتا 

مــن پێگــەی هەمیشــە�ي ســەرکردایەتیم.

 

لە گۆشەگیرییەوە بوومە کچى سەرکردە
ناو: ئایە

تەمەن: 21 ساڵ
شوێ�ن نیشتەجێبوون: دهرگای س�پ

»ســەبا«، کچێــ� هاوڕێــم بــوو و لــە تەمــە�ن پێنــج ســاڵییەوه کاتەکانمــان لــە قوتابخانــە و مــاڵ بــە 
یەکــەوه بــە ســەر دهبــرد، تەنانــەت بــۆ بازاڕیکردنیــش هــەر پێکــەوه بوویــن و هەرکەســێك ئێمــەی 
دیتبــا دهیگــوت دووانــەن یــان خوشــکن و هەرکاتێكیــش لێــک تــووڕه بوایایــن ئــەوه بــە ڕێگەیــەک 
مــان ئاشــت دهکــردهوه. گــەوره بوویــن و مــن وازم لــە خوێنــدن هێنــا و هاوڕێکــەم بــەردهوام  یەک�ت
ئێــوه ئەوهیــە کــە  بــۆ  ئامۆژگاریــم  بــە دی هێنــا.  ئــەو خەونــەی هەیبــوو  پێــدا و ڕۆیشــتە زانکــۆ و 

ێــرن کــە لــە خــۆ�ش و ناخــۆ�ش لەگەڵتــان بێــت. ش ي بــاش و دڵســۆز هەڵ�ب
هــاوڕ��

 

با هاوڕێکانتان، هاوڕێى تەمەنتان بن
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ناو: شەهد
تەمەن: 18 ساڵ

شوێ�ن نیشتەجێبوون: دهرگای س�پ

ڕۆژێکیــان کــە دهچــووم بــۆ نەخۆشــخانە، بینیــم باوکێــك بــە تونــدی لــە کەچەکــەی دهدات تــا شــوو 
بــە پیاوێــک بــکات کــە � ســاڵ لــە خــۆی گەورهتــره. کچەکــەش تەمــە�ن 17 ســاڵ بــوو. باوکەکــە 
لەبــەر دهوڵەمەنــدى کچەکــەى دهدا بــە پیاوهکــە. کچەکــە دهگریــا و نەیدهویســت شــوو بــەو پیــاوه 

� نەدهکــرا. م کچــە تەنیــا دهگریــا و هیــ�پ �پ بــکات، بــە�ڵ
لەســەر  ن  بــ�ي ســوور  پێویســتە  و  خۆمــان  زووبەشــوودا�ن  بــە  ن  بــ�ي قایــل  نابێــت  ئێمــەی کچــان 

خوێنــدن. لــە  بەردهوامبــوون  و  ئامانجەکانمــان  بەدیهێنــا�ن 

تەنیا ڕێگەى ڕزگاریامن خوێندن و هۆشیارییە
ناو: ئەنوار

تەمەن: 15 ساڵ
شوێ�ن نیشتەجێبوون: موس�ڵ کۆن

قوتابخانــە  لــە  داعــش  هاتــ�ن  پێــش  دهژیــم.  براکانــم  و  خوشــک  و  بــاوک  و  دایــک  لەگــەڵ  مــن 
دهمانخوێنــد. پــاش تەقینەوهیــەک لــە بەرامبــەر دهرگای قوتابخانەکەمــان، لــە ترســان باوکــم پــ��ي 
بــۆ  بــەر خوێنــدن.  ێتــەوه  ن و پەیمــا�ن پێمــان دا دواتــر بمانن��ي � بهێڵــ�ي ن کــەوا قوتابخانــە حب گوتــ�ي
مــاوهی �� ســاڵ لــەو دۆخــە ماینــەوه تــا شــارهکەمان لــە ژێــر دهســ�ت داعــش ڕزگار کــرا و پاشــان 
گەڕایــن بــە دوای قوتابخانەیــەک کــەوا وهرمــان بگرێــت. هیــچ کام لــە قوتابخانــەکان ئامادهنەبــوون 
م  ، بــە�ڵ ن وهرمانبگــرن لەبــەر زۆر دواکەوتنمــان لــە خوێنــدن، پاشــان هەوڵمانــدا بــە پــاره بخوێنــ�ي
انەکەمــان. ڕۆژیکیــان بیســتمان کــەوا بنکەیــەی  ن ن لەبــەر دۆحن خــرا�پ خ��ي لەمــەش ســەرنەکەوت�ي
بکەیــن،  تۆمــار  ناومــان  چوویــن  دهکاتــەوه.  خوێنــدهواری  خــۆڕا�ي  خــوىل  و  هەیــە  ئافرهتــان 
بینیمــان چەندههــا خــوىل تــری وهک دروومــان و کاری دهســ�ت و ئارایشــت هەیــە و دهمانتــوا�ن 
ن و  ی نووســ�ي لــە خــوىل خوێنــدهواری فــ��ي لــە هەمــوو خولــەکان ناومــان تۆمــار بکەیــن. ســەرهتا 
تــا بووینــە  تــر تۆمــار کــرد  لــە خولــە پیشــەییەکا�ن  خوێندنــەوهى باشــ�ت بوویــن و پاشــان ناومــان 
یەکیــک لــە ســەرکەوتووهکا�ن بنکەکــە و پاشــان پێیــان ڕاگەیاندیــن کــەوا خولێــ� گەنجــان هەیــە بــۆ 
کچــا�ن تەمــە�ن ئێمــە. لەوێــش نــاوی خۆمــان تۆمــار کــرد. بــەم شــێوهیە بــەردهوام بوویــن و بەمــەش 
تــر و هۆشــیاتر بوویــن. پێشــ�ت کــە تــوو�ش گێچەڵپێکــردن  ن کەســایەتیمان بەتــەواوی گــۆڕا و بەه��ي
م دواى ڕاهێنــان لەســەر پەســتا�ن  دهبوویــن، دڵمــان تەنــگ دهبــوو و نەمانــدهزا�ن حپ بکەیــن، بــە�ڵ
ن چۆن  دهروو�ن و ڕابەرایەتیکردن و باوهڕبوون بە خۆمان کارى زیاترمان کرد و ئێستا ئی�ت دهزان�ي

. ن کاروبــارى خۆمــان هەڵســووڕێن�ي

بۆ خۆڕاهێنان سەرکەوتن نێزیکە
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ناو: ساره
تەمەن: 12 ساڵ

شوێ�ن نیشتەجێبوون: دهرگای س�پ

ابووهوه بــۆ قوتابخانەکەمــان و ڕهفتــاری نامــۆی دهکــرد و هەمــوو کــەس  »ڕاژینــا«، تــازه گواســ�ت
هەندێــك  م  بــە�ڵ خوێنــدن،  لــە  بــوو  بــە کۆشــش  ئــەوهى کچەکــە  لەبــەر  دهکــرد.   � �پ گاڵتــەی 
بــکات، دهنــا هەڵیاندهکوتایــە ســەری و  بــۆ  ئــەرك ماڵەوهیــان  تــر ناچاریــان دهکــرد  لــە کچــەکا�ن 
م  اریــان دهکــرد. مــن نەمدهویســت لــ��ي نزیــک ببمــەوه و بیناســم تــا تــوو�ش کێشــە نەبمــەوه، بــە�ڵ ن ب��ي
ڕۆژێکیــان لــە گۆڕهپــا�ن قوتابخانکــە ڕاژینــا وهک هەمیشــە بــە تەنیــا دانیشــتبوو و چەنــد کچێکیــش 
ا و بەقســە هاتــم لەســەری  . خــۆم بــۆ نەگــ�ي ن � دهکەنــ�ي � دهکــرد و پــ��ي �پ اریــان دهکــرد و گاڵتەیــان �پ ن ب��ي
م دانــم بــە خۆمــدا گــرت و ڕووبەڕوویــان  و چوومــە بەرامبەریــان. هەرچەنــده ترسیشــم هەبــوو، بــە�ڵ
بوومــەوه. بەمــەش هەوڵمــدا ئــەو کچــە ڕزگار بکــەم لــەم خــووه کــە ڕۆژانــە چەندیــن منــداڵ بــەم 
شــێوهیان بەســەر دێــت و کەســێک نییــە یارمەتییــان بــدات، ئەمــە وادهکات زیاتــر خۆیــان بخۆنــەوه 

. � و باوهڕبەخۆبوونیــان نەمێــ�ن

هەر زاڵمە و زەواڵێکى هەیە
ناو: ئەمەل

تەمەن: 17 ساڵە
شوێ�ن نیشتەجێبوون: موسڵ

ه  برایەکم هەیە خاوهن پێداویســ�ت تایبەتە و تەمە�ن 13 ســاڵە و چوار ســاڵێک لە خۆم بچووک�ت
و ئێســتا مــن بەخێــوى دهکــەم ئاخــر بــە هــۆی ڕووداوێــ� دڵتەزێنــەوه دایکــەم کــۆحپ دوا�ي کــرد 
و �� خوشــ� لەخۆشــم گەورهتــر شــوویان کــردووه. ئێســتا خوشــکێ� لەخــۆم بچووکــ�ت و ئــەو 
برایــەم ماوینەتــەوه. وازم لــە خوێنــدن هێنــا بــۆ ئــەوهی ئــاگام لــە براکــەم بێــت. لــە نێــوان شــووکردن و 
ێــرم. ڕاوێــژم بــە باوکــم کــرد و پــ��ي گوتــم  ش بەخێوکــرد�ن براکــەم دامابــووم، نەمــدهزا�ن کامــە الیــان هەڵ�ب
م پــاش  بڕیارهکــە لــە دهســ�ت خۆمــە، منیــش بڕیــارم دا شــوو بکــەم بــەو پیــاوهی هاتــە داوام، بــە�ڵ
ماوهیــەک لێــک جیــا بووینــەوه، بــە هــۆى نەگوونجانــەوه. بــە تێپەڕيــ�ن کات زانیــم دووگیانــم و الم 
ڕوون دهبێــت چ بکــەم. ئێســتا هەســت دهکــەم شــووکردنەکەم گەورهتریــن هەڵــەی ژیانــم بــوو، 

چونکــە بەرپرســیاریەتەکەم زۆر زیاتــر کــرد.

بە هۆى گەورەترین هەڵەى ژیانەوە بەرپرسیاریەتی خۆم زیاتر کرد
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ناو: ئاال
تەمەن: 17 ساڵ

شوێ�ن نیشتەجێبوون: موس�ڵ کۆن

� کــرد. نازانــم ئاخــۆ ڕۆژێــك  هەمووشــتێک کــە لــە تەمــە�ن پێنــج بــۆ شــەش ســاڵیمەوه دهســ�ت �پ
دادێــت ئــەم کارهســاتانەى ژیانــم لــە بــ�ي بکــەم؟ مــن کچێکــم کێشــم زۆره و پێســتم ئەســمەره و لــە 
ێــن. کــە لەگــەڵ  کۆمەڵگــەی ئێمــە ئــەو جــۆره کەســانە وهک ســەرچاوهی گێجەڵپێکــردن دهبی�ن
تــر دهبــووم. لــە  ش ، بۆیــە هەتــا هــات توندوت�ي ن �ن تــر یاریــم دهکــرد هەمــووان پێــم پێدهکەنــ�ي منــدا�ڵ
� گووتبــام. لــە قۆنــاعن ســەرهتا�ي هەمــوو کچــا�ن قوتابخانــە  هەمــوو ئەوانــەم دهدا کــە قســەیان �پ
� دهکرام، تەنانەت خوشکەکەشم خۆی ىل� بە دوور دهگرتم، بۆیە بە تەواوی پشتم  گاڵتەیان �پ

بــە خــۆم بەســت.
و  هێنــا  ســپیکەرهوه  و  بابەتێــ� کرێــم  هەمــوو  لــە  وازم  � کــرد،  �پ دهســ�ت  هوه گۆڕانکارییەکــە  لــ��ي
خــۆم قەبــووڵ کــرد وهک ئــەوهى کــە هــەم. لەشــوالر و کەســایە�ت خۆمــم خۆشویســت. پێشــ�ت 
� بەکارهینــا�ن هیــچ  � �ب بــە �ب نەمدهوێــرا لەبــەر شــێوازی جەســتەم وێنــەش بگــرم، کــەحپ ئێســتا 
فیلتەرێــك و ڕاڕا�ي وێنــە دهگــرم. دهســتم کــرد بــە بنیاتنــا�ن کەســایەتییەک دوور لــە کاســایەتییە 
انم ســەرکەوتوو بــووم. ئێســتا لــە قۆنــاعن ئامادهییــم و ژمارهیــەك باشــیش  ن هکــەم و واشــ�ب ش توندوت�ي
لــە کەســەکا�ن دهوروبــەرم منیــان خــۆش دهویــت و کــەم تــوو�ش گێچــەڵ دهبــم یــان بەجۆرێــ� تــر 
م  ن ؟ چونکــە ئێســتا زۆر بــڕوام بــە خــۆم هەیــە و کەســیاتییەك بەهــ��ي ي پ ێنــادهم، بــۆحپ

بیڵێــم گــو��
هەیــە و کــەس ناتوانێــت بەرامبــەرم ســنوور ببەزێنێــت، حــەز دهکــەم بــە کچــان بڵێــم: بەدهســ�ت 
نکــرد�ن و دیاریکــرد�ن ســنووری نێــوان خۆتــان و  خۆتــان کەســایەتیتان بگــۆڕن و کار بکــەن بــۆ بەه��ي

)Love Yourself( دهوروبەرتــان، کۆتــا پەیامــم ئەوهیــە

وەک من خۆتان خۆش بوێت
ناو: دیما

تەمەن: 17 ساڵ
شوێ�ن نیشتەجێبوون: شاری موسڵ

م خەمەکانــم  مــن کچێکــم وهک هــەر کچێــ� ئــەم دنیایــە، دڵخــۆ�ش و خــەم خۆمــم هەیــە، بــە�ڵ
خۆشــییەکانم تێــک دهدهن، ئەمــەش لەبــەر چەنــد هۆکارێــ� دیاریکــراو. یەکێــک لــەو هۆکارانــە 
ند. هەندێک کات لەم بارهوه دهستم  قەڵەوییە، بە دهست گاڵتەکردن و بە کەمزانینەوه دهمنا�ڵ

م بــە بــۆ گریــان کۆتــا�ي هاتــووه و پیشــەم ببــووه گریــان. کردووهتــە پرســیارکردن لــە خــۆم، بــە�ڵ
ن بەرامبــەر بــە دڵــەکان، چونکــە الی خــوای گــەوره زۆر گرنگــن.   گرنگــە مرۆڤــەکان نــەرم بنوێــ�ن
دهردهدڵ.  و  پیاســە  بــۆ  نەبــوو  دۆســتێکم  هیــچ  ســەرهتا�ي  قوتابخانــەی  لــە  ســاڵ  شــەش  دوای 
جارێکیــان بــۆ یەکــەم جــار و زۆر بــە دڵخــۆ�ش لەگــەڵ کچــا�ن قوتابخانــە چوومــە دهرهوه، کــەحپ 
هدا  لــ��ي بکــەم.  پێشــنیار  هاوڕێکانــم  بــە  دهمەوێــت  هەیــە  بابەتێکــم  بــڕۆ،  پــ��ي گوتــم:  یەکێکیــان 
م دووبــاره ســۆزداری خــوا بــە دهر کــەوت و نەمــزا�ن  مــن دووبــاره هەســتم بــە کــەم کــردهوه، بــە�ڵ
ین هاوڕێــم کــە وهک دهرمانــە بــۆم. کچێــ�  تــوو�ش کەســێک دهبــم کــەوا دهبێتــە خۆشەویســت�ت
بــاس دهکــەم و ســوپا�  بــۆ  ین، کــە هەمــوو شــتێ�  پــاک و ڕووئەســمەری شــ�ي خــاوهن دڵێــ� 

دهکــەم کــەوا گوێگرمــە.

سوپاس هاوڕێ دڵپاکە ڕووئەسمەرە شیرینیەکەم
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ناو: مریام
تەمەن: تەمەن 17

شوێ�ن نیشتەجێبوون: شاری موسڵ

م لــە خوێنــدن و فیلمــەکا�ن دیــز�ن  هەمــوو شــتێک زۆر جــوان بــوو کــە منــداڵ بــووم، هەمــوو بــ�ي
ار  ن بــ��ي بــە قســەی خەڵــک  بــەوه نەدهکــرد )گێچــەڵ( مانــای چییــە و  ن درکــم  دهکــردهوه و هەرگــ�ي
تــوو�ش  لــە قســەکردن   ، لــە قۆنــاعن دووهم ســەرهتا�ي لــە تەمــە�ن حــەوت ســا�ڵ و  نەدهبــووم. 

بوومــەوه. زمــان  تەتەڵــە�ي 
�ن تر قسە بکەم. خەڵک وام ىل� دهکەن ب�ي بکەمەوه کە نەخۆشییەك  نەمدهتوا�ن وهک مندا�ڵ
درمــم هەیــە، کــە قســەیان لەگــەڵ دهکــەم دهیانەوێــت لێــم ڕابکــەن. زۆر گوێــم لــە ڕســتەى )مریــەم، 
ئاخــر دهترســام زمانــم بیگــرێ. بوومــە گۆشــەگ�ي و ئەمــەش  بــوو،  � چیــت دهوێــت(  بــ�ڵ اکــە  خ��ي
قســەکرد�ن قورســ�ت و ســەخت�ت کــرد بــۆم، تــا ئــەو ڕادهیــەی کــە وشــەیەکم دهردهبــڕی، دهمارهکانــم 
لــە  ناتوانیــت  نەکرێــت  بــۆ  چارهســەرت  ئەگــەر  دهیانگــوت  دهوروبــەرم  خەڵــ�  دهبــوون.  گــ�ي 
ئــەو  )پــۆىل  تایبــەت  پــۆىل  بخرێمــە  پێویســتە  پێیــان گوتــم  مــە  ب�ي بیــت،  ســەرکەوتوو  قوتابخانــە 

کەســانەی کــەوا خــاوهن پێداویســ�ت تایبەتــن(.
لــە قوتابخانــە بەشــداربوو�ن ڕۆژانــەم لــە دهســت دهدا کــە مامۆســتا پرســیاری لەبــارهی بابەتەکــە 
م ترســم لــە  م بدهمــەوه، بــە�ڵ  بــەرز وه�ڵ

گ
دهکــرد، هەرچەنــده دهمەویســت بوهســتم و بــە دهنــ�

نکــرد�ن دهنگەژێیەکانــم. لــە پــۆىل دووی  زمانگرتــن هەبــوو. دهســتم کــرد بــە مەشــقکردن بــۆ بەه��ي
تــا ئێســتا ئــەو قســانەم بــ�ي  م  ، بــە�ڵ ناوهنــدی دهســتم کــرد بــە قســەکردن بــە شــێوهیەك ئاســا�ي
ن  ناچنــەوه کــە لەبارهمــەوه دهکــرا، بــە هۆیانــەوه متمانــەم بــە خــۆم نەمابــوو. ئێســتاش پێــم دهڵــ��ي
م بــۆم  ، بــە�ڵ ن الوازی، بــۆحپ خــواردن ناخــۆی و مەتەڵەکــم ىل� دهدهن و بــە چیلکــەدارم دهچوێــ�ن
شــەوێک  هەمــوو  نەهاتــووه.  خەڵــک کۆتــا�ي  لەگــەڵ  هێشــتا گەشــتەکەم  بووهتــەوه کــە  ڕوون 
. هــەرکات بمەوێــت  ندوویــە�ت لەســەر بالیفەکــەم دهگریــام، ئــەو بالیفــە چەنــده بــە دهســتمەوه نا�ڵ

، وشــەیەک دێــت و دهمباتــەوه ســەرهتا. بگەمــە کۆتــا�ي
هەندێــک جــار دهمەوێــت بچمــە نــاو مێشــ� خەڵکــەوه تــا بزانــم بــ�ي لــە حپ دهکەنــەوه، لــە کاتێکــدا 
قســەیەک فــڕێ دهدهن کــە بــەرد بەرگــەی ناگرێــت. هەندێــک جــار دهڵێــم بــۆحپ بــ�ي لــە هەمــوو 
بۆیــە گرنگــە  نــەدهم.  ئــازاری کــەس  ئــەوهی  بــۆ  بیڵێــم  ئــەوهی  پێــش  دهکەمــەوه کــە  وشــەیەک 
ســەرهتا  پێویســتە  زمانیــان  ســەر  بهێننــە  وشــەیەک  ئــەوهی  پێــش  بکەنــەوه،  بــ�ي  وا  خەڵکیــش 

ئاراســتەی خۆیــا�ن بکــەن، ئەگــەر ئــازاری دان، ئــەوه نابێــت بیهێننــە ســەر زمــان.

زمانگرتوویی ببووە بەاڵى گیاىن من
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ناو: تەیبە
تەمەن: 17 ساڵ

شوێ�ن نیشتەجێبوون: شاری موسڵ

یــە�ت بــووم کــە زۆر حــەزم لــە یاریکــردن و فیلــم کارتــۆن بــوو،  مــن منداڵێــ� ڕووخــۆش و کۆمە�ڵ
م کاتێــک تەمەنــم گەیشــتە ده  هیــچ شــتێ� تــرم بــەالوه گرنــگ نەبــوو، منداڵیــم جــوان بــوو، بــە�ڵ
هوه ژیانــم گۆڕانــکاری بەســەر هــات و خراپــ�ت بــوو. داعــش  ســاڵ، هەمــوو شــتێک جیــاواز بــوو. لــ��ي
شــارهکەیان داگــ�ي کردیــن، بەمــەش لــە شــەو و ڕۆژێکــدا نەخۆشــییەکەیش مــ�ن داگــ�ي کــرد، تــوو�ش 
« بوومەوه، بەمەش لە خەڵک دوور کەوتمەوه، ئاخر لێیان دهترســام  ن نەخۆ�ش »ڕانەگرت�ن م�ي
 ، و متمانــەم بــە خــۆم لەدهســت دا. ئەوانــەی لێمــەوه نزیــک بــوون و بــە حاڵەتەکەمیــان دهزا�ن
دهســتیان کــرد بــە قســەی ئازاربەخــش و گاڵتەکــردن پێــم، کــەس نازانێــت بــە گوێبیســ�ت قســەکانیان 
چیــم بەســەر دێــت چەنــده کاریگەرییــان لەســەر دهروونــم هەیــە. چەنــد ســا�ڵ ئــازاراوی تێپەرێــن. 
لەبــەر قســەى نەرێــ�ن و مەتەڵــەک هێنــده لــە خەڵــک دوور کەوتمــەوه کــە دهســتم بــە ئــازاردا�ن 
. مەریــەم تاکــە کــەس بــوو کــە قســەم لەگــە�ڵ دهکــرد، چونکــە پێویســتم بــە  خــۆم کــرد و قــژم دهڕ�ن
ار بــووم. مریــەم تاکــە هاوڕێمــە، هــەر لــە پــۆىل دووهم ســەرهتا�ي  ن  بــ��ي

گ
قســەکردن بــوو و لــە بێدهنــ�

تــا پــۆىل دووهم ناوهنــدی لەگەڵــم بــووه. زۆر کــۆک بوویــن لەگــەڵ یەکــ�ت و تاکــە کــەس بــوو لــە 
، چونکــە زۆر  ارکــەر دهزا�ن ن ار نەبــوو، لــە کاتێکــدا هەندێــک منیــان بــە ب��ي ن مــن دهگەیشــت و لێــم بــ��ي
قســە ناکــەم و حــەزم لــە تێکەڵبــوون نییــە. دوای قۆنــاعن ناوهنــد�ن دووه کــە� زۆر جوانــم نــا� 

کــە ئەویــش دیمــا و ئــا�ڵ بــوون.
لــەو  هــەر  بۆیــان گــۆڕا،  وانینــم  ڕ ي

ت�� تێپەڕیــ�ن کات  بــە  م  بــە�ڵ نەبــووم،  تێکــەڵ  لەگەڵیــان  ســەرهتا 
ۆکگەلێک  م ناچنەوه، چ�ي ن لە ب�ي ۆکگەلێک کە هەرگ�ي ماوهیەشدا دهستم کرده خوێندنەوهی چ�ي
کردنــەوهی منیــان گــۆڕی،  بــۆم هەبــوو. کەســایە�ت و ب�ي کــە مانایــان هەیــە و ســوودێ� زۆریــان 
م لــەوه دهکــردهوه بەهــۆی ئــەم نەخۆشــییەوه  وانینــم بەرامبــەر بــە ژیــان گــۆڕا، دوای ئــەوهی بــ�ي ڕ ي

ت��
م دواتــر لــە  هیــچ ژیانێکــم نییــە، ناتوانــم لــە خوێنــدن ســەرکەوتوو بــم و ئاســتم زۆر دابەزیــوه، بــە�ڵ
ان  ن م لــەوه دهکــردهوه هیــچ ئایندهیەکــم نییــە، ناتوانــم خــ��ي تــر بــووم. کــە بــ�ي هەمــوو قۆناغــەکان با�ڵ
م ورده ورده  پێک بهێنم و ناتوانم ڕۆژێک ببمە دایک، دهمگوت سوودم چییە لەم ژیانەدا؟ بە�ڵ
کردنــەوهم دهســ�ت کــرد بــە گۆڕانــکاری، متمانــەم بەخــۆم پەیــدا کــردهوه و بوومــەوه بــە کەســێ�  ب�ي
، پالنــم بــۆ ئامانــج و خەونەکانــم دانــا و لەگــەڵ هــاوڕێ نزیکەکانــم بەشــم  زۆر لەســ�خۆ و ئارامــ�ت
کــردن. ئێســتا تەمەنــم 17 ســاڵە و گەشــتێ� چارهســەری نــوێ و پــڕ ئومێــد و متمانــەم دهســت 
ین و کۆتــا گەشــ�ت مــن لەگــەڵ ئــەو نەخۆشــییەدا، زۆرن لــە تەمــە�ن  � کــردووه کــە دهبێتــە باشــ�ت �پ
م هەمــوو شــتێك چارهســەرێ�  بــە�ڵ  ، ن ئــەم نەخۆشــییەوه دهناڵێــ�ن یــان گەورهتــر بەدهســت  مــن 

نەخۆشییەکەم متامنەى کوشتم.. بەاڵم هەرگیز وازم لە خەونەکانم نەهێنا نور

ن  هەیــە، بۆیــە پێویســتە دهســت بــە گۆریــ�ن خۆتــان بکــەن و پــەره بــە خەونەکانتــان بــدهن و هەرگــ�ي
خەونەکانتــان مەکــوژن، خۆتــان بــە هەمــوو شــێوهیەک قبــوڵ بێــت و خۆتــان خــۆش بوێــت.
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ناو: نەبەء
تەمەن: 15 ساڵ

شوێ�ن نیشتەجێبوون: شاری موسڵ

انەکــەم لــە تورکیــا دهژیایــن.  ن ن بــووم، لەگــەڵ خ��ي . کــە حــەوت ســا�ڵ ن ئێمــە �� بــرا و دوو خوشــک�ي
من و خوشک و براکانم پێکەوه دهچووینە قوتابخانە، ڕۆژێکیان نیشانەکا�ن قژ هەڵوهرین تێمدا 
پەنجەم هەیــە  دهرکەوتــن. چووینــە الی پزیشــک، تــوو�ش شــۆک بــووم کــە پزیشــکەکە گــو�ت شــ��ي
و لــەو ڕۆژهوه براکانــم و خوشــکەکانم و تەنانــەت هاوڕێکانــم زیاتــر لێــم دوور دهکەوتنــەوه، بۆیــە 
ناچــار بــووم دهمامــک ببەســتم. بــۆ هــەر شــوێنێک چووبــام دهچەوســامەوه، چونکــە جەســتەم 
کێسش زیاد ببوو و نەمدهتوا�ن وهرزش بکەم یان کێشم دابەزێنم لە تر� ئەوهی نەخۆشییەکە 
م لــە ئــازارهکا�ن ژیــان تێدهگەیشــتم وهک  تەشــەنە نــەکات و بمــرم. ڕاســتە مــن منــداڵ بــووم، بــە�ڵ
لــە ژیــان دهبــووهوه و چەنــد جارێــک هەوڵــم دا  مــەش زۆر ڕقــم  بــە  بــم،  ئــەوهی هەرزهکارێــک 
اق و چــاک بوومــەوه.  �ت خۆمــان عــ��ي م لەگــەڵ تێپەڕیــ�ن کات گەڕاینــەوه بــۆ و�ڵ خــۆم بکــۆژم، بــە�ڵ
ســوپاس بــۆ یــەزدان کــە و قــژم دهســ�ت کــردهوه بــە گەشــەکردن و هەمــوو خەڵــ� خۆشــیان دهوێــم. 
ن هــەوڵ مــەده لــە نەخــۆش خۆتــان  � هاوڕێکانــم بڵێــم هەرگــ�ي ئێســتا تەمەنــم 15 ســاڵە. دهمەوێــت �پ

بــە دوور بگــرن، چونکــە هەســ�ت وهک ئێوهیــە.

هەرچەندە منداڵ بووم، بەاڵم وەک هەرزەکارێک لە ئازارەکاىن ژیان دەگەیشتم

ناو: لینا
تەمەن: 13 ساڵ

شوێ�ن نیشتەجێبوون: شاری موسڵ

ۆکــە ڕوویــدا، خوشــکە  ۆکێکــە لەبــارهی خوشــکە بچووکەکــەم و باوکــم. کاتێــک ئــەم چ�ي ئەمــە چ�ي
ی هەیــە، بــا  ن م مانایــەك بەهــ��ي ۆکەکــە کورتــە، بــە�ڵ بچووکەکــەم تەمــە�ن شــەش ســاڵ بــوو، چ�ي

ۆکەکــە بکەیــن: دهســت بــە چ�ي
م ئــەو لەگــەڵ هــەر قەپاڵێــك  ه و دهیــدا بــە خوشــکەکەم، بــە�ڵ باوکــم کەچــە�پ دهکــرده ســەر کولــ��ي
هکــە نەخــوات، بۆیــە هــاواری کــرد بــە ســەریدا  دهگریــا، باوکــم پــ��ي وابــوو دهگــری بــۆ ئــەوهی کول��ي
م  ه، بــە�ڵ ش هکــە زۆر تــ�ي تــا بیخــوات و هــەر جــارهک هــاواری دهکــرد، خوشــکەکەم دهیگــوت کول��ي
هکــەی تــەواو کــرد، بــەردهوام بــوو لــە گریــان  � نەدهکــرد. کاتێــک خوشــکەکەم کول��ي باوکــم بــاوهڕی �پ
تــا خــەوی لێکــەوت، باوکــم کەچاپەکــەی دهبــردهوه بــۆ نــاو ســەالجەکە و تــوو�ش سەرســووڕمان 
ا ڕایکــرد بــۆ الی خوشــکەکەم  ، و خــ��ي ه نــەوهک کەچــە�پ ئاســا�ي ش بــوو کــە بیــ�ن کەچــە�پ بیبــەری تــ�ي

و ال بــاوه�ش گــرت و گــو�ت )تــام ژهمەکــەی تــۆم نەکــرد تــا بزانــم تامەکــەی چۆنــە(. 
ۆکــە بــۆ پەندوهرگرتنــە لــەوهى کــە بــەر لــە هــەر ڕهفتارێکمــان پێویســتە وریایانــە مامەڵــە  ئــەم چ�ي

بکــەن.

تامی ژەمەکەی تۆم نەکرد تا بزانم تامەکەی چۆنە
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ناو: ڕیماس
تەمەن: 14 ساڵ

شوێ�ن نیشتەجێبوون: شارى موسڵ

نــد، کــەحپ ئێســتا  ی دهینا�ڵ ( پێشــ�ت لــە نوانــدن دهرکرابــوو، چونکــە بەدهســت زمانگــ�ي ن )مســتەر بــ�ي
� ئەوهی قسەش  ن بە�ب ین ئەکتەرهکا�ن جیهان و خەڵک دههێنیتە پێکەن�ي یەکێکە لە بەناوبانگ�ت

ۆکەکــم بگــرن: بــکات. باوهڕێــ� زۆرم بــەم نموونەیــە هەیــە.. بۆیــە گــوێ لــە چ�ي
، زۆر  کــە لــە پــۆىل شەشــەم بنــەڕه�ت بــووم، خەونــم بــە چوونــە ئامادهییــە نایابەکانــەوه دهبیــ�ن
کــەس هەبــوون پێیــان دهگوتــم بەهــۆی کــەم نمرهکانمــەوه ناتوانــم بچــم، لــە تاقیکردنــەوهکا�ن 
ن  دهڵــ��ي پێــم  یــن کەســەکانم  نزیک�ت م کــە  بــە�ڵ بکــەم،  باشــ�ت  نمرهکانــم  ویســتم  ســاڵ  ناوهڕاســ�ت 
ناتوانیــت بیکــەی ســەرهتا هیــوام لــە دهســت دا، دوای ماوهیــەک مامۆســتایەکم لــە پۆلــدا بــا� 
لــەوه کــرد کــە »هەمــوو چاوهڕوانکراوێــک دێــت، چــاوهڕوا�ن هەمــوو شــتێک بکــە کــە ئــارهزووی 
دهکەیــت«. لــەو ڕۆژهوه بڕیــارم دا هەمــووان پشــتگوێ بخــەم و گــوێ نەدهمــە وشــەی »ناتوانــم«، 
� کــرد و بەرزتریــن نمــرهم  بۆیــە بــە بــا�ش خوێنــدم، تــا ئــەو ڕۆژهی تاقیکردنــەوهکا�ن مانگانــە دهســ�ت �پ
بــە دهســت هێنــا، تــا گەیشــتینە تاقیکردنــەوهکا�ن کۆتــا�ي ســاڵ. بــە خۆمــم گــوت: ئەمــە ئەنجــام 
کۆتاییــە کــە چارهنووســم دیــاری دهکات، بۆیــە بــە بــا�ش تاقیکردنەوهکــەم ئەنجــام دا و  لەگــەڵ 
دایکم چووین بۆ وهرگرت�ن ئەنجامەکان. زۆر ڕاڕا بووم، هەموو سەرسامبوون، بەوهى 100٪ـم 

هێنــا
داواکاریــم بــۆ ناوهنــدی پێشــکەش کــرد و دهســتم بــە خۆئامادهکــردن کــرد بــۆ تاقیکردنــەوهی ئاســ�ت 
� هیــچ ترســێک چوومــە ژوورهوه. ســوپاس بــۆ خــوا هەمــوو  زیــرهك. کا�ت تاقیکردنــەوه گەیشــت و �ب
لــە خوێنــکار  بــە خۆمــەوه دهکــەم کــە یەکێکــم  ئێســتا شــانازی  ام.  بــوو و وهرگــ�ي ئاســان  شــتێک 

نایابــەکا�ن ناوهندییــەك نایــا�ب کچــان.

خوێندن و پشتبەسنت بە خود دەتکاتە کەسێکى نایاب
ناو: مەیسەم

تەمەن: 18 ساڵ
شوێ�ن نیشتەجێبوون: شارى موسڵ

تێناپەڕێــت،  تــر  بارودۆخێــ�  هیــچ  چــۆن  ڕابــردوو، وهک  نابنــە  هــەن  ژیانــدا  لــە  دۆخ  هەندێــك 
بــۆ ســەرلەنوێ  مــان دهکــەن و ورهمــان زیــاد دهکــەن  � دهبەخشــن، ف��ي بەڵکــو ژیانێــ� نوێمــان �پ
. ڕێگــەم بــدهن  ن � دهبەخشــن کــە وامــان لێــدهکات بــەردهوام بــ�ي همــان �پ ن دهســتپێکردنەوه، ئــەو ه��ي

بــۆ ڕوون بکەمــەوه: ۆکێــ� ڕاســتەقینە ئەمەتــان  بــە چ�ي
�� ســاڵ لەمەوبــەر لــە گوندێــ� بچــوک دهژیــام، ئــەوکات تەمەنــم 15 ســاڵ بــوو. لــە قوتابخانــەی 
انەکــەم بڕیاریــان دابــوو بچمــە شــار بــۆ تەواوکــرد�ن خوێنــدن، زۆر دڵخــۆش  ن ناوهنــدی بــووم. خ��ي
تاقیگــە  پێشــکەوتووتر کــە  باشــ�ت و  و  بچمــە قوتابخانەیــەك گەورهتــر  بــوو  بڕیــار  بــووم چونکــە 
ن و  بــوو، باخچــەی جــوا�ن هەبــوو. دواجــار ڕۆیشــت�ي تێــدا  ی خوێندنــەوهی  ن مــ��ي و کۆمپیوتــەر و 
جانتاکانمــان بــۆ خانــووه نوێیەکــە بــرد کــە لــە ناوهنــدی شــار هەڵکەوتبــوو. نــاوم لــە یەکێــک لــە 
ام. لــە ڕاســتیدا ناتوانــم پێتــان بڵێــم چەنــد  ئامادهییــەکا�ن نزیــک خانووهکەمــان تۆمــار کــرد و وهرگــ�ي
وابــوو  پالنــم  تــەواو کــرد،  هم  داپــ�ي و  دایکــم  لەگــەڵ  ئامادهکارییەکمــان  هەمــوو  بــووم.  دڵخــۆش 
 جوانــ�ت بکــڕم بــۆ ئــەوێ، و زۆر حــەزم دهکــرد جــوان و ڕهســەن دهربکــەوم لــە نێــوان 

گ
جلوبــەرك

هەموو خوێندکارهکان. ڕۆژی یەکەم زوو هەســتام و ئاوێکم بە خۆمدا کرد و خۆم گۆڕی و بۆنم 
لــە خــۆم دا و چاویکەکــم لەچــاو کــرد. لەگــەڵ دایــک و باوکــم چوومــە قوتابخانــە و زۆر دڵخــۆش 
نێــو قوتابخانــە و  بــۆ چوونــە  وی لێکــردم و ڕێنوێــ�ن کــردم  لــە مامۆســتاکان ســ�ڵ بــووم. یەکێــک 
پۆلەکــەم. هەمــووان چاویــان لەســەرم بــوو، خــۆم ناســاند و بــە هێمــ�ن چــووم دانیشــتم. لەگــەڵ 
ي زیاتــرى بــە 

یەکێــک لــە کــوڕهکا�ن نێــو پۆلەکــەم بوومــە هــاوڕێ، دواتــر و ڕۆژ لــە دوای ڕۆژ هــاوڕ��
دوودا هــات.

خوێندنەکــەم  ئاســ�ت  دروســتکردن،  پەیوهنــد�ي  بــۆ  زۆر  حــەزى  لەبــەر  هەبــوو،  کێشــەیەکم 
گەورهیــان  ناوبانگێــ�  جــوا�ن  و  ڕێکپــۆ�ش  بــۆ  هاوپۆلییەکانــم  پیاهەڵگووتنــەکا�ن  بــوو.  الواز 
کاری بوویــن و وهک هەمیشــە مــن  لــە قوتابخانەکەمــدا بــۆ پەیــدا کــردم. ڕۆژێــک لــە وانــەی بــ�ي
 : ئــارهزووی وانەکانــم نەبــوو کــە لــە نــاکاو پەیوهندییــەک کــرا بــە مامۆســتاوه و وانەکــەى بــڕی و گــو�ت
دهنگەدهنــگ مەکــەن، ئێســتا دهگەڕێمــەوه و یەکێــک لــە خوێنــکارهکا�ن ڕاســپارد کــە بەرپرســیار 
نێــو پۆلەکــە. هــەر لەگــەڵ بەجێهێشــت�ن قوتابخانــە، هەمــووان دهســتیان کــرد  ئــارام  لــە  بێــت 
لــە ژاوهژاوی خوێنــدکارهکان، منیــش هەســتم  بــوو  پــڕ  بــە پرســیارکردن و قســەکردن و پۆلەکــە 
بــەرز چاودێرهکــە هــاواری کــرد:   

گ
بــە دهنــ� نــاکاو و  لــە  اری دهکــرد و هێــور دانیشــتبووم.  ن بــ��ي بــە 

مەیســەم، واز لــە قســەکردن لەگــەڵ ئەوانــەی پشــتەوه بێنــە، ئەگــەر نــا مامۆســتا بانــگ دهکــەم. 

ژیان دۆخ و کەسانێکامن بۆ دەنێرێت کە پێویستامنە، نەک ئەوەى دەمانەوێت
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زۆر گرنگیــم پــ��ي نــەدا، پاشــان دووبــاره دهســ�ت کــردهوه بــە هاوارکــردن بەســەرمدا و لــە د�ڵ خۆمــدا 
گوتــم، نابێــت الواز دهرکــەوم، دهبێــت بیگەڕێنمــەوه شــوێ�ن خــۆى، ڕێگــە نــادهم تــوڕهم بــکات، 
� کــرد، هەمــووان  بــم، بۆیــە منیــش هــاوارم کــرد، و لەنــاو پۆلەکــەدا شــەڕمان دهســت �پ ن دهبێــت بەه��ي

دهکردیــن. ســەیریان 
ى لەســەر کــردم الى بەڕێوهبــەری قوتابخانــەی  چەنــد خولەکێــک ڕۆیشــت و مەیســەم ســکا�ڵ
نیشــانم  م  بــە�ڵ زۆر کــرد،  سەرلێشــێواوی  و  تــرس  بــە  هەســتم  ییــان کــردم.  ڕ ي

بانگهێشــ�ت کارگ�� و 
نــەدا، کــە چوومــە ژوورهوه بینینــم مامۆســتا و بەڕێوهبــەری لــەوهێ دانیشــتوون و بەڕێوهبەرهکــە 
م هیــچ بەشــدارییەك  : حپ بکەیــن لــەو کەمــە جوانییــەی کــە هەتــە، بــە�ڵ سەرزهنشــ�ت کــردم و گــو�ت
ن ســەرناکەوی و  چاالکییــەکا�ن نێــو پۆلــت نییــە، لــە هیــچ وانەیــەک ســەکەوتوو نەبوویــە، هەرگــ�ي
هدا ئــەو چەنــد ڕســتەیە زۆر ئازایــان دام، هەوڵــم  کــە� شکســتخواردووى وهک تــۆم نەبینیــوه. لــ��ي
� ئــەوهی درک بکــەم فرمێســک بەســەر ڕووخســارمدا  م بــە�ب دهدا خــۆم ڕابگــرم و نەگریــم، بــە�ڵ

� کــەوت. داباریــن، بەمــە زهبرێــ� گــەورهم �پ
دوات بــە خۆمــم گــوت چیــم بەســەر هاتــووه، چ ڕوودهدات؟ بۆیــە بڕیــارم دا پێچەوانــەی ئــەوهی 
ین  کــە بەڕیوهبــەر پیــم گوتــووه بســەلمێنم، تۆڵــەی خــۆم بکەمــەوه. باوکــم هەمیشــە دهڵێــت باشــ�ت
ێــت کــە پێویســتمانە، نــەک  تۆڵــە ســەرکەوتنە. تێگەیشــتم کــە ژیــان دۆخ و کەســانێکمان بــۆ دهن��ي
دۆخ و کەســانێک کــە دهمانەوێــت، بــە دڵنیاییــەوه جیاوازییــەك گــەوره هەیــە لەنێــوان چیمــان 
کردم و وای  � بەخشــیم و زۆر شــ�ت ف��ي ي �پ

دهوێت و چیمان پێویســتە، ئەو هەڵوێســتە ژیانێ� نو��
لێکــردم بزانــم جیهــان پێویســ�ت بــە کەســێ� جــوان و الواز نییــە، بــۆی فــ��ي بــووم کــە چــۆن ببمــە 
تــر بــم بەرامبــەر  ن مێینەیــەك ســوودبەخش بــۆ خــۆم و دهوروبــەر. هەوڵــم دا هۆشــیارانەتر و بەه��ي
بــە ژیــان، ژیــان پێویســ�ت بــە ئافرهتێــ� جــوان و لەشــوالر ڕێــک نییــە، دونیــای ئەمڕۆمــان پێویســ�ت 

بــە هۆشــیاری و خوێنــدهواری هەیــە.
ئــەو  تەنیشــت  لــە  جوانــن،  ئافرهتــان  هەمــوو  بێــت کــە  ئــاگادار  هۆشــیار  ئافــره�ت  بۆیــە گرنگــە 
بــە هۆشــیار�ي کلتــوری و زانســت هەیــە. مێینەبــوون تەنهــا ڕواڵەتێــک  جوانیەیانــدا پێویســتیان 
هیەک  ئەســت��ي وهک  ئــەوهن  شــایە�ن  مانــا گەورهکانــە.  هەڵگــری  ڕاســتەقینە  مێینەیــە�ت  نییــە، 
بدرهوشــێنەوه، بۆیــە بــە کەمــ�ت لــەوهی کــە شــایە�ن ڕازی مەبــە و هــەوڵ بــده ئــەوهى دهتهەوێــت 

بهێنیــت. دهســ�ت  بــە 
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ناو: مە�ه
تەمەن: 11 ساڵ

مــن کەســێ� چاویلکەییــم، یەکــەم ســا�ڵ خوێندنــم بــوو کــە لــە ڕێگــەى پۆلەکــەم بــە هەڵــە بــەر 
کچێــک کەوتــم و  ئەویــش بــە ســەرمدا هــاواری کــرد و منیــش بەگریانــەوه چــووم نێــو پۆلەکــەم. لــە 
 . � کا�ت پشــووى وانــەکان، کچێــک هــات و پــ��ي گوتــم: دهتهەوێــت ببینــە هــاوڕێ؟ پێــم گــوت: بــە�ڵ
ایــەوه،  ڕ ي

ۆکەکــەى کچەکــەم بــۆ گ�� ئــەو کچــە نــاوی فاتیمــە بــوو و ســاڵێک لــە مــن گەورهتــر بــوو. چ�ي
: ئــای خوایــە گیــان ئــەم کچــە زۆر چەوســێنەره و دووجــار دهرنەچــووه دهنــا  فاتیمــە یەکســەر گــو�ت

ئێســتا دهبــوو لــە پــۆىل ســێیەم ســەرهتا�ي بووایــە.
و  دهســتادم  لێیــان  و  بــوو  لەچــاو  چاویلکــەم  چونکــە  دهکــردم،   � �پ هاوڕێــکا�ن گاڵتەیــان  و  ســارا 
یان ىل� بکــەم، هەڕهشــەیان  دهیانشــکاند کــە دهشمویســت الی بەڕێوهبــەری قوتابخانەکــە ســکا�ڵ
تــا  تێپــەڕى  شــێوهیە  بــەم  دهترســام.  لــ��ي  چونکــە  دهبــووم  بێدهنــگ  منیــش  بۆیــە  لێدهکــردم، 
م بەداخــەوه فاتیمــە هاوڕێــم لــە دهســت دا لەبــەر ئــەوهی چــووه  تەمەنمــان بــووه 12ســاڵ ، بــە�ڵ
اربــوون دهکــرد بەرامبــەر ســارا، چونکــە ئــەو لــە هەمــان  ن قوتابخانەیــەك تــر. زۆر هەســتم بــە ب��ي
پــۆىل مــن مایــەوه. ئەمــە ئــازار و دهردى هاوڕێــکا�ن تریشــم بــوو، بۆیــە بڕیارمــان دا کــە خۆمــان لــە 
ســارا ڕزگار بکەیــن، بۆیــە دهســتمان کــرد بــە ســەیرکرد�ن گرتــەکا�ن تایبــەت بــە خــۆ ڕزگارکــردن لــە 
چەوســێنەرهکان بــەدوور بگریــن. یەکــەم کارمــان ئــەوه بــوو لەگــەڵ بەڕێوهبــەر ڕێــک بکەویــن و لــە 
ای چاودێــری ســەیرى ســارا بکەیــن. بەڕێوهبــەر لەگــەڵ ئێمــە ســەیری دهکــرد کــە ســارا  ڕێگــەى کامــ��ي

چ لەگــەڵ کچــەکان دهکات.
بۆیــە لەگــەڵ بەڕێوهبــەر چووینــە الى ســارا، بەڕێوهبەریــش بــە بەڵگــەوه بەرامبــەر ســارا وهســتا کــە 
ای تــۆ ئەوهیــە کاری پاککــەرهوه بکەیــت بــۆ مــاوهی دوو هەفتــه. ســارا  زۆر ترســا بــوو و پــ��ي وت: �ن
هیــچ چارهیێــ� نەبــوو، بۆیــه ڕازی بــوو. دوو هەفتەكــه كۆتــا�ي هــات و دوای ماوهیــەك هــات و 

داوای لێبــورد�ن لێکردیــن. ئێمــەش داوای لێبوردنەکەیمــان قبــوڵ کــرد و لــ��ي خــۆش بوویــن.
ن ژیــان لــە بازنەیەکدایــە، بۆیــە هەمــوو کارێــک کــە دهیکەیــت ڕۆژێــک دێــت  هەموومانــە تێگەیشــ�ت

ڕووبــەڕووى خــۆت دهبێتــەوه.

ژیان لە بازنەیەکدایە، هەر کارێک بکەیت بۆت دێتەوە پێش
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ناو: ڕهغەد
تەمەن: 18 ساڵ

شوێ�ن نیشتەجێبوون: شارى مووسڵ

لەگــەڵ دوو خوشــک و دایــک و باوکــم لــە گوندێــ� نزیــک شــارى موســڵ دهژیــن. باوکــم هــەر لــە 
منداڵییــەوه نابینایــە، ئــەم شــتەش بــە شــێوهیەك زۆر بــاش کاریگــەر�ي لەســەر ژیانمــان داناتــوه، 
م بە هاندان و پاڵپشتییەکا�ن باوکم توانیم خوێندن تەواو بکەم و ببمە دهستە ڕاس�ت باوکم،  بە�ڵ
بۆیــە دهســتم کــرد بــە لێخوڕیــ�ن ئۆتۆمبێــل، زۆربــەی شــتەکان و پێداویســتییەکان کــە پێویســتیان 
، وهک چــۆن توانیــم بەســەر شــەرم  ن بــە پیاوێــک هەیــە بــۆ جێبەجێکردنیــان خۆمــان ڕایدهپەڕینــ�ي
ن  و تــر� خەڵــ� گوندهکەشــماندا زاڵ بــم. ئەمــڕۆ زۆر شــانازی بــە خۆمــەوه دهکــەم چونکــە بەهــ��ي

بــووم و هەمــوو ئەمانــەش بەهــۆی دایــک و باوکــم و هاندانیــان بــوو بــۆ مــن.

بوومەتە دەستەڕاستى باوکم
ناو: زههرا

تەمەن: 14 ساڵ
شوێ�ن نیشتەجێبوون:  شارى مووسڵ

انەکــەم زۆر ســادهیە، لەگــەڵ بــاوک و دایکــم و خوشــکەکانم دهژیــم، مــن کــ�پ ناوهڕاســتم لــە  ن خ��ي
نێویاندا، ئەم شتەیش کێشەی زۆری بۆ دروست کردووم، کە لە من گەورهتر و بچووک�ت هەن، 
� بهێڵم، وهک  ئەو کاتە لە قۆناعن سەرهتا�ي بووم، بەهۆی شەڕهوه ناچار بووم قوتابخانە بە حب
ڕووبــەڕووی کێشــەی  م  بــە�ڵ قوتابخانــە،  ڕزگاری گەڕامــەوه  دوای  قوتابییــەکان،  هەمــوو  دۆحن 
کردنــەوهم جیــاواز  ان و هاوڕێکانــم زیاتــر بــوون. ب�ي ن گەورهتــر بوومــەوه و کێشــەکانم لەگــەڵ خــ��ي
بــوو لــە هەموویــان، کەســیش نەبــوو لێــم تێبــگات، نەمــزا�ن حپ بکــەم تــا لــە دراوســێکانەوه بیســتم 
کــە ڕێکخراوێــ� تایبەتمەنــد هەیــە بــە ئافرهتــان و کچــان و کار دهکات بــۆ جێبەجێکــرد�ن خــوىل 
، بۆیــە بڕیــارم دا بچــم و هــەوڵ بــدهم و دهرفەتێکــە بــۆ دهرچــوون  ی دهروو�ن و پیشــە�ي پشــتگ�ي
انەکــەم  ن م دهبــوو خ��ي لــە کەشــوهەوای ماڵەکەشــمان کــە دهبێتــە هــۆی ئــەم پاڵەپەســتۆیانە، بــە�ڵ
انەکــەم کــرد دهربــارهی ئــەوهی بیســتوومە و ئــەوان  ن قایــل بکــەم. دهســتم بــە قســەکردن لەگــەڵ خ��ي
ن و  ی دروومــان بێــت و بڕیارمــان دا پێکــەوه بچــ�ي الریــان نەبــوو چونکــە دایکــم دهیهەویســت فــ��ي
ن دوای یەکــەم ســەردان بڕیــار لەســەر حپ دهدهیــن. لــە یەکــەم ســەردان، مــن شــوێنەکەم  بزانــ�ي
خــۆش ویســت و دایکیشــم هەمــان هەســ�ت مــ�ن هەبــوو، کــە دهســتمان کــرد بــە بەشــداریکردن 
بــە  ئــەوهش دهســتم کــرد  بــووه، دوای  باشــ�ت  بــاری دهروونیمــان  بیــ�ن  باوکــم  دانیشــتنەکان،  لــە 
بەشداریکردن لە پرۆگرام هەرزهکاران، کەسایەتیم لە ڕێگەیەوه زۆر باش�ت بوو، لەگەڵ ئەوهی 
 و فشــاری دهروو�ن 

گ
بوومــە کەســێ� هۆشــیارتر و درکــم بــەوه کــرد کــە چــۆن لــە هەســ�ت دڵتەنــ�

ڕزگارم بێــت، لــە هەمــووی گرنگــ�ت ئــەوه بــوو کــە بوومــە کەســێ� بوێرتــر و شــەرمم نەدهکــرد لــە 
دهربڕیــ�ن بۆچــوو�ن خــۆم.

بەشداریکردن لە خوولێکى دەرووىن کەسایەتیم بەهێزتر و بوێرتر بوو



Spring
Girls

Spring
Girls

145 144

بنکەى: بنکەی زههرا لە بە�ڕه

کچێــ� تەمــەن 17 ســاڵ هەیــە کــە دایــک و بــاوك لێــک جیــا بوونەتــەوه و ئێســتا لەگــەڵ بــاوك 
و خوشــکە ســاواکەی دهژیــت. کچەکــە بەدهســت ئــەرک و بەرپرســیاریەتییەکانییەوه دهناڵێنێــت 
و بێبەشــە لــە خوێنــدن، هەرچەنــده زۆر زیــرهک و کارامــە�ي تایبــە�ت هەیــە بــۆ دابینکــرد�ن بژێــوی 

ی زمــا�ن بووهتــەوه. ش ن و توندوتــ�ي م بەرکەوتــەی چەندههــا شــەپۆىل پشتگوێخســ�ت ژیــان، بــە�ڵ
لــەم کەمپــە پاڵپشــ�ت دهروو�ن بــۆ کچەکــە کــرا و خرایــە بــەر ڕاهێنــان و تۆمــاری فــەرم بەڕێوهبــەر�ي 
کەســییان بــۆ كــردهوه، بەدواداچوونیــان بــۆ كــرد، هەروههــا یارمــە�ت درا بچێتــە كاری خۆبەخــسش 
اق کــرد  بەشــدار بــوو  و پاشــان بەشــداری ڕاهێنانــەکا�ن ســەنتەری تایبــە�ت بــۆ نوێكردنــەوهی عــ��ي
لــە خوولــەکا�ن وێنەکێشــان و دروومــان و لەهەردووشــیاندا ســەرکەوتوو بــوو و پاشــان ڕۆیشــتە 
� کــرد و  پەیمانــگای هونــەر و دروومانیــسش وهکــو ســەرچاوهیەك پەیداکــرد�ن خــەرحب دهســت �پ
 مۆبایــل 

گ
ئێســتاش بووهتــە یەکێــک لــە ڕاهێنــەرهکان و لەهەمــان کاتــدا دیزایــ�ن وێنــەی ســەر بــەرك

ن دهکات. دهکات و بژێــوی خــۆی و بــاوک و خوشــەکەکە�ش دابــ�ي

چیرۆکى بنکەیەکى هۆشیارى و چاالکى
ناو: ئیرساء

تەمەن: 14 ساڵ
شوێ�ن نیشتەجێبوون: ئەلدۆرهى بەغداد

لەســەر کورســییە  دایــ�  و  دهکــرد  یــاری  باخەکــە  لــە  خۆشەویســت  بچــووك  کەروێشــکێ� 
وهکــە دانیشــتبوو ســەیری دهکــرد و چاکەتێــ� بچــووك بــۆ دهچــ�ن بــۆ ئــەوهی لــە ســەرما  جوو�ڵ
بیپاریزێــت. کەروێشــکەکە بــەدهم یاریکردنــەوه بــە دوای پەپوولەیــەك جوانــدا ڕای کــرد و دوای 
ڕێگــەی ون کــردووه. کچێــ�  و  دایــ� دوور کەوتووهتــەوه  لــە  دهکات کــەوا  تەماشــا  ماوهیــەک 
بــووه. خــوارد�ن  لــە چاویــدا قەتیــس  بیــ�ن فرمێســک  بچکۆالنــە کەروێشــکەکەی هەڵگرتــەوه و 
م کەروێشــکەکە ڕه�ت کــردهوه. ڕۆژی دوا�ي کچەکــە لــە مــاڵ هاتــە دهرهوه تــا لەگــەڵ  ، بــە�ڵ � دا�ي
م کەروێشــکەکە هــەر  کەروێشــکەکە لــە نێــو باخچەکــە یــاری بکــەن تــا د�ڵ خــۆش بــکات بــە�ڵ
� ون کــردووه و ناتوانێــت بگەڕێتــەوه بــۆ  غەمبــار بــوو، کــەوا چــۆن بــە دوای پەپوولەیەکــەوه مــا�ڵ
الی دایــ�. کچەکــەش بەمــە غەمبــار بــوو چونکــە ئەویــش دایــ� لــە دهســت دابــوو و هەســ�ت بــە 

دهکــرد. ئازارهکــە 
وانەکە ئەوهیە کەوا ئێمە لە ئازاری کەسا�ن تر تێناگەین تا خۆمان پێیدا تێنەپەڕین.

ئێمە لە ئازاری کەسانی تر تێناگەین تا خۆمان پێیدا تێنەپەڕین
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ناو: ئیالف
تەمەن: 15 ساڵ

شوێ�ن نیشتەجێبوون: ئەلدۆرهى بەغداد

یــاری دهکــرد، لەگــەڵ  ن و  لــە پێکەنــ�ي بــوو و زۆر حــەزی  ســەجا کچێــ� زۆر جــوان و دڵخــۆش 
م  دایــک و بــاوك لــە ماڵێــ� زۆر ســادهدا دهژیــا کــە بــە کــەم ژهمەخواردنێــ� تەواویــان هەبــوو، بــە�ڵ
ي لــە 

ســەرهڕای ئــەوهش بــە خــۆ�ش دهژیــا، چونکــە دایــک و بــاوك لەگەڵیــدا بــوون. ڕۆژێــک، گــو��
دایــک و بــاوك بــوو کــە بــۆ یەکەمجــار بــە چرپــەوه بــۆ یەکــ�ت قســەیاتن دهکــرد. تــرس دایگــرت، 
، خــۆ دایــک و بــاوك ئــازاری �پ ناگایەنــن. ڕۆژێــک  ن م لــە بــەر خۆیــەوه گــو�ت دهبێــت چ بڵــ��ي بــە�ڵ
لــە مــا�ڵ دراوســێکەیان بــوو و لەگــەڵ کچــە بچووکەکەیــان یــاری دهکــرد. کــە هاتــەوه ماڵــەوه و 
پێــدا هێنــا  بــوو و دهســ�ت  بــەدڵ  بیــ�ن کــە زۆر  ي 

نــو�� لەبــەردهم ماڵەکــەدا ئۆتۆمبێلێــ� جــوان و 
و سەرســامانە لــە جوانییەکــەی ڕامابــوو. ڕۆیشــتەوه ژوورهوه، بیــ�ن میوانیــان هەیــە، بــاوك پــ��ي 
هاتــ�ن کــردن و گــو�ت مامــە  هاتنیــان بــکات و نزیکبــووهوه لــە میوانــەکان و بەخ��ي گــوت تــا بەخ��ي
، کــەحپ لەبەرامبــەردا میوانەکــە زهردهخەنــەك کــرد کــەوا ســەجای ترســاند. بــاوك گــو�ت  هــا�ت بەخ��ي

ســەجا تــۆ لەگــەڵ ئــەو دهڕۆیــت و هەنــدێ شــ�ت جوانــت بــۆ دهکڕێــت.
بــە  متمانــەی  و  دهکات  ڕۆژ کار  و  شــەو  و  مــاڵ  ژ�ن  بووهتــە  ســەجا  ئێســتا  و  تێپــەڕی  ڕۆژگار 

نەبینیوهتــەوه. بــاوك  و  دایــک  ســاتەوه  لــەو  و  نەمــاوه  چواردهورهکــەی 

قصة لە یاریکردنەوە بۆ ماڵداریکردن
ناو: جود

تەمەن: 12 ساڵ
شوێ�ن نیشتەجێبوون: ئەلدۆرهى بەغداد

پێداویســ�ت  خــاوهن  و  بینیــ�ن کەمــە  نــوو�اوه کــەوا الوازی  لەالیــەن کچێکــەوه  ۆکــە  )ئــەم چ�ي
تایبەتــە(

هی دهژیــا و دوو مانگایــان هەبــوو، ریتــا لــە گوندهکــەدا خەریــ�  ڕیتــا کچێــ� گەنــج بــوو لەگــەڵ داپــ�ي
ی لەســەر ســەری هەڵگرتبوو  هکەی دهفرۆشــت، شــ�ي دۆشــی�ن ئەو دوو مانگایە بوو و پاشــان شــ�ي
و  دهرهوه  هاتنــە  مانــگاکان  ڕۆژێــک   . دهبیــ�ن دهوڵەمەندبوونــەوه  بــە  خــەو�ن  و  دهیفرۆشــت  و 

: هی هاوارێــ� لێکــرد و گــو�ت داپــ�ي
ـ ب�ي لە حپ دهکەیتەوه ڕیتا.

نم. : خەری� خەون و خەیا�ڵ مدا گو�ت ڕیتاش لە وه�ڵ
ن دهوڵەمەنــدت  ه�ش پــ��ي گــوت: دهبێــت کار بکەیــت بــۆ ئــەوهی دهوڵەمەنــد بیــت، خەونبینــ�ي داپــ�ي

ناکات.
هی نــەدهدا  و لــە بــەر خۆیــەوه دهیگــوت  ي بــە داپــ�ي

م ڕیتــا بــەردهوام خــەو�ن دهبیــ�ن و گــو�� بــە�ڵ
نییــە؟( مــا�ن خەونبینینــم  مــن  )مەگــەر 

ی هەیــە و   هاوســەرگ�ي
گ

 ڕیتــای کــرد و پــ��ي گــوت: لــە گوندهکــە ئاهەنــ�
گ

ه بانــ� ڕۆژێــ� تــر داپــ�ي
بکەیــت. بــازاڕ و کار  نــاکات بچیتــە  پێویســت  ئامــاده دهبــن،  دهوڵەمەندێــ� زۆر 

ه بــۆ کار ناکــەم، ئایــا خەڵــ� لێــم  م داپــ�ي ی! بۆنەیــەك خۆشــە، بــە�ڵ  هاوســەرگ�ي
گ

: ئاهەنــ� ڕیتــا گــو�ت
تــووڕه دهبــن ئەگــەر بچمــە ســەر کار و ئامــادهی ئاهەنگەکــە نەبــم؟

چێشــتلێنەرهکە  لــە  داوایــان  خەڵکەکــە  م  بــە�ڵ ینەکەم.  شــ�ي نــا کچــە  دایــەوه:  م  وه�ڵ هش  داپــ�ي
ه و بەڵێنیــان پێــدام کــەوا  ینیان بــۆ بهێنێــت و بــۆ ئــەوهش پیویســتیان بــە شــ�ي کــردووه کــەوا شــ�ي

بفرۆشــم. پێیــان  خــۆی  نرخەکــەی  دووهێنــدهی 
: بۆ پاره؟ ئایا دهتوانم بەشداری ئاهەنگەکە بکەم. پاشان ڕیتا گو�ت

ی�ن دروست بکەن. ی تازهیان بۆ بەریت بۆ ئەوهی ش�ي ، بە مەرجێک ش�ي � : بە�ڵ ه�ش گو�ت داپ�ي
ییەکە بــکات   هاوســەرگ�ي

گ
ن کــە بەشــداری ئاهەنــ� ڕیتــا دڵخــۆش بــوو و دهســ�ت کــرد بــە خــەون بینــ�ي

و خەڵــک بناســێت و لــە نێوانیانــدا تایبــەت بێــت.
هکە نەگەیشــتووه بــە چێشــتلێنەرهکە،  هش پــ��ي گــوت: »زۆر خــەون مەبینــە. هێشــتا شــ�ي داپــ�ي

ینییەکە دهبێــت. مــن چیــت لێکــەم ریتــا؟ تــۆش خــەون دهبینیــت کــە ئــەوان حەزیــان لــە شــ�ي
ی�ن  ئــەوهی شــ�ي بــۆ  بــە چێشــتلێنەرهکە  هکە دهگەیەنــم  ه، دهچــم وا شــ�ي داپــ�ي  � بــە�ڵ  : ڕیتــا گــو�ت

بــکات. دروســت 

کۆشک بە هەواوە دروست نابێت
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ۆ مەده چونکە ئەوه هەىل دهوڵەمەندبوونمانە. ڕ م دایەوه: دڵۆپێک ل��ي بەف�ي هش وه�ڵ داپ�ي
ن و پاشــان ئامــادهی  ه، زۆر کار دهکــەم و شــ�ي دهگەیەنــم و دهوڵەمەنــد دهبــ�ي � داپــ�ي : بــە�ڵ ڕیتــا گــو�ت

. ن زهماوهنــدهکان دهبــ�ي
ی پ��ي گوت: بڕۆ، کۆشک بە هەواوه دروست مەکە. داپ�ي

م  ن بــوو بــە نێــو گوڵــەکان، بــە�ڵ ڕیتــا رۆیشــت، ڕێگاکــە پــڕ بــوو لــە گــوڵ و ئەویــش حــەزی لــە رۆیشــ�ت
ی  ن و لــە بــ�ي تەپوتــۆزهکا�ن ئازاریــان پــ��ي دهگەیانــد. ڕیتــا جارێــ� تــر دهســ�ت کــردهوه بــە خــەون بینــ�ي
خۆیــدا دهیگــوت: بــۆ خــۆم گالیســکەیەک دهکــڕم کــە دهمگەیێنیــت بــە شــار و لەڕێگــەدا گۆرانیــش 

دهڵێــم.
� دهکــڕی کــە  م ڕیتــا بەرگــەی دهگــرت، چونەکــە گالیســکەیەك �پ هکە قــورس بــوو، بــە�ڵ ســەتڵە شــ�ي
 : یارمــە�ت بــدات کارهکــەى بــۆ ئاســان بــکات. نزیــک بــووهووه لــە گوندهکــە و لەبەرخۆیــەوه گــو�ت
چەند مەترێ� کەم ماوه و دهوڵەمەند دهبم و مریشک دهکڕم و کوالنەیان بۆ دروست دهکەم، 
یم  پاشــان دهبــم بــە خاوهنــکار و خزمەتــکاری زۆرم دهبێــت و خەڵــ� دهوڵەمەنــد داوای هاوســەرگ�ي

لێدهکــەن و منیــش ڕه�ت دهکەمــەوه.
ســا  هکە ڕژا. دانیشــت و گریــا و دهش�ت لــە میانــەی خەونبینیــدا ریتــا ســەتڵەکەی لێکــەوت و شــ�ي
هاتــەوه  ی ب�ي م بڵێــم؟ پاشــان قســەکەی داپــ�ي بگەڕێتــەوه بــۆ گونــد و بەخــۆی دهگــوت حپ بــە داپــ�ي

کــە پــ�ي گــوت )کۆشــک بــە هــەواوه دروســت مەکــە(.

ناو: مریەم
تەمەن: 13 ساڵ

شوێ�ن نیشتەجێبوون: ئەلدۆرهى بەغداد

دهژیــا کــە  انــە گەورهکــەی  ن لەگــەڵ خ��ي بــوو،  ن  ســا�ڵ هەشــت  تەمــە�ن  هەبــوو  بچــووک  کچێــ� 
ه و دایــک و بــاوک و دوو بــرا. قژێــ� شــۆحن درێــژ و لــووىل هەبــوو،  پێکهاتبــوون لــە باپــ�ي و داپــ�ي
پێســت ســ�پ و چاو ســەوز بوو، ڕۆژانە ڕێگایەك دریژ و ســەخ�ت دهبڕی تا دهگەیشــتە قوتابخانە. 
ئەو هەمیشە بە تامەزرۆییەوه دهچووه قوتابخانە، چونکە یەکێک بوو لە خوێندکاره ماندوو و 
بەئەمــەک و بەڕێــزهکا�ن نــاو قوتابخانەکــەی. لەبــەر هــەژارى نەیدهتــوا�ن بــە پــاس هاتووچــۆ بــکات، 
بۆیــە مانــدوو و بــر� دهگەڕایــەوه ماڵــەوه. خــەو�ن بــە گۆڕیــ�ن ژیانیــەوه دهبیــ�ن و بــۆ ئەمــەش دایــ� 
بــەردهوام هــا�ن دهدا تــا بــەردهوام بێــت لەســەر بەدیهێنــا�ن ئاواتەکــەی، کــە ئەویــش بەدهســتهێنا�ن 
بڕوانامــەی پزیشــ� و پاشــان کارکــردن بــوو لــە نەخۆشــخانەکان، بــۆ ئــەوهى خانوویــەك خۆشــیان 
هەبێــت و بــە خــۆ�ش بژیــن. دوای بڕیــ�ن ڕێگەیــەك دوورودرێــژ و ناڕهحــەت کچــە خەونەکــەی 
هاتــە دی. ئێســتا ئــەو بووهتــە پزیشــک و پاداشــ�ت دایــک و باوکیــسش داوهتــەوه کــە ئــەو هەمــوو 

ســاڵە بەهــەژاری هــەر پاڵپشــ�ت خوێندنەکــەى بــوون.

کۆڵنەدان تا سەرکەوتن
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ناو: نور
تەمەن: 14 ساڵ

شوێ�ن نیشتەجێبوون: فەلووجە

مــن نــاوم نــوره و لەگــەڵ دایــک و بــاوک و خوشــک و براکانمــدا دهژیــم. هاوڕێیــەك نزیکــم هەبــوو 
� کــردم،  ئــەو ڕووداوه خــراپ کاری �ت بــوو و کــۆحپ دوا�ي کــرد،  تــوو�ش نەخۆشــییەك ترســانک 
پــاش ماوهیــەک خەونــم ئــەوه بــوو ببمــە پزیشــک و یارمــە�ت نەخۆشــەکان بــدهم و ڕزگاریــان بکــەم. 
بــوو کــە  مامۆســتاکەم  خەونەکــەم  بەدیهێنــا�ن  بــۆ  دهدام  هــا�ن  لــەو کەســانەی کــەوا  یەکێــک 
م دواتــر باوکــم  هەمیشــە پاڵپشــ�ت کــردم. ســەرهتا کێشــەم هەبــوو لــە هەندێــك لــە وانــەکان، بــە�ڵ

یارمــە�ت دهدام تــا بتوانــم بگەمــە خەونەکــەم.

تێنەپەڕین
ن ناو: یاسەم�ي

تەمەن: 17 ساڵ
شوێ�ن نیشتەجێبوون: ڕوومادی

خەو�ن من ئەوهیە ببمە مامۆستای وهرزش. لەگەڵ خانەوادهکەمدا دهژیم و برایەکم هەیە کەوا 
لــە بــە�ش وهرزش دهخوێنیــت و هەمــوو بــە یەکــەوه یــاری تــۆ�پ �پ دهکەیــن لــە باخچەکــەدا و مــن 
� دهبەخشــێت و لەســەری دهخوێنمــەوه  تییــدا زۆر چاالکــم، یــاری وهرز�ش هەمــوو کات ئیلهامــم �پ
. ئەوانــە هەمــوو بوونــە پاڵنەرێــك بــۆ مــن کــەوا زیاتــر  و زۆریــش بەســووده بــۆ لــەش و تەندروســ�ت
ی ســوودهکا�ن  لەســەر ئــەو بــواره بزانــم و بکۆڵمــەوه و ببمــە مامۆســتایەك بــاش و قوتابیــان فــ��ي
تەندروســتدایە(،  جەســتەیەك  لــە  تەندروســت،  )مێشــ�  گوتــراوه  چونکــە  بکــەم،  وهرزش 
دڵخۆشــم دهبمــە یارمەتیــدهری کۆمەڵگــە تــا وهرزش بکــەن و وهرزش ببێتــە یەکێــک لــە خــووهکا�ن 
لەشــمان  بەرامبــەر نەخۆشــییەکان و  لــە خۆمــان دهکەیــن  پارێــزگاری  بەمــە  ڕۆژانەیــان، چونکــە 

چــاالک دمێنێتــەوه. ئــەوه ئامانــ�ب منــە لــە ژیــان و هەوڵــدهدهم بــە دی بهێنــم.

مێشکى تەندروست لە جەستەیەکى تەندروستدایە
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ناو: سومەیە
تەمەن: 16 ساڵ

شوێ�ن نیشتەجێبوون: ئەلدۆرهى بەغداد

دایکــم کاری دروومــان دهکات و منیــش یارمەتیدهریــم لــە کاروبــاری ناومــاڵ و دروومــان. زۆربــەی 
وهک  بکــەم  تــەواوی  مــن  � کــردووه  �پ دهســ�ت  ئــەو  دروومانــەى  ئــەو  تــا  دهکات  بانگــم  کاتــەکان 
اردن  ش یــت و گونجانــد�ن ڕهنگــەکان. پێــم دهڵێــت مــن بەهرهیــەك جوانــم هەیــە لــە هەڵــ�ب لێــدا�ن �ش
و دروومــان و کاری دهســ�ت و هانــم دهدات بــەردهوام بــم بــۆ ئــەوهی لــە ئاینــده ســوودی هەبێــت 
بــۆم. منیــش هــاوڕام لەگــەڵ دایکــم، چونکــە مــن خــەون دهبینــم لــە داهاتــوودا خــاوهن پیشــەی 
خــۆم بــم، بۆیــە بــەردهوام بەدواگــەڕان دهکــەم بــۆ شــ�ت نــوێ و خــۆم فــ��ي دهکــەم، دهمهەوێــت 
دووریــن  و  ن  ڕســ�ت و  نەخشــاندن  تێیــدا  دروومــان، کــە  بــۆ  هەبیــت  خۆمــم  بــە  تایبــەت  دووکا�ن 
ئەنجــام بــدهم، هەروههــا گرنگیــش بــە کاروبــار و شــێوازی جۆراوجــۆر دهدهم لــە خــوری و نەخــش، 
مندا�ڵ دراوســێکانمان یان کچە گەورهکان دێن بۆ الم داوای کاره دهســتییەکانم دهکەن و پاشــان 
بــە هەمــوو دڵخشــیمەوه ئەنجــام  ئــەوه زۆر خۆشــحاڵم دهکات و  بــۆ قوتابخانــە و  دهیپۆشــن 

دن. دهدهم. ئــەوهش پاڵنەرێکــە بــۆ زایــ�ت خۆبەرهپێشــ�ب

دەمەوێت دوکانێکى دروومان بکەمەوە
تەمەن: 15 ساڵ

شوێ�ن نیشتەجێبوون: بەردهڕهش

بــە  � کــرد.  �پ دهســ�ت  ئۆکتۆبــەری 2019  لــە  ۆکەکــەم  ســوریاین، چ�ي بنەڕهتــدا خەڵــ�  لــە  ئێمــە 
انەکــەی ناچــار بــوون  ن هــۆی خــرا�پ دۆحن ژیــان و شــەڕی نێــوان ئێمــە و تورکــەکان، خاڵــم و خ��ي
ه بڵێــم، هەڵهاتــن بــۆ کوردســتان، دوای مانەوهیــان لــە کەمپەکــە بــۆ چەنــد  کــۆچ بکــەن، یــان باشــ�ت
مانگێــک، مــن هــەر لــە ســوریا بــووم. خاڵــم هاتــە داخوازیــم بــۆ کوڕهکــەی و منیــش ڕازی نەبــووم 
م باوکــم قســەی بــۆ کــردم و ڕازی کــردم و پــ��ي وتــم کــە ئەگــەر  ییە، بــە�ڵ لەگــەڵ ئــەم هاوســەرگ�ي
ه بــۆ تــۆ، لــەوێ بــە ســەالمە�ت دهژیــت نــەک لــەم وێرانەیــە بمێنیتــەوه.  ی بکەیــت باشــ�ت هاوســەرگ�ي
یماندا تیپــەڕی  یمان کــرد. 5 ڕۆژ بەســەر هاوســەرگ�ي مــن لــە پێنــاو باوکمــدا ڕازی بــووم و هاوســەرگ�ي
یم لەگەڵدا کردووه.  دهکەمم گوت کەوا من لەبەر باوکم هاوسەرگ�ي و زۆر گریام  و چووم بە م��ي
دهکــەم زۆر تــوڕه کــرد و دهســ�ت کــرد بــە ئــازاردان و ئەشــکەنجەدا�ن بەردهوامــم، بــەم  ئەمــەش م��ي
شــێوهیە چەنــد مانگێــک بــەردهوام بــوو و دواتــر خەســووم دهســتێوهردا�ن کــرد لــە کێشــەکەمان و 
ی کــرد و دهســ�ت کــرد بــە لۆمەکردنــم لــە هەمــوو شــوێنێک کــە مــن خراپــم و گەمــژهم و وهک  خراپــ�ت

ن کــە بەڕاســ�ت مــن هــەرزهکار و گەنجــم.  هــەرزهکار مامەڵــە دهکــەم وهک ئــەوهی نەبیــ�ن
بــە تێپەڕبــوو�ن کات بەســەر ئــەم ڕووداوانــە لــە زســتانێ� ســارد و زریانــاوی شــەو، خێوهتەکەمــان 
بۆیــە چەقۆیەکــم  بکەوێــت،  بەســەرماندا  دهترســام  هاتبــوو  بــەالدا  بۆرانــەوه  و  ڕهشــەبا  بەهــۆی 
خســتە ژێــر بالیفەکەمــەوه چونکــە خوشــکەکەم پــ��ي وتــم وا بکــەم تــا ئەگــەر کەوتــە ســەرمان، 
م چادرهکــە نەکەوتــە ســەر ئێمــە، بەڵکــو ژیــا�ن مــ�ن پێچەوانــە کــردهوه،  ، بــە�ڵ ن بیــدڕم و دهربچــ�ي
چونکــە هاوســەرهکەم و خەســوو بینیــان کــەوا چەقــۆم پێیــە، بۆیــە تۆمەتباریــان کــردم بــە ویســ�ت 
کوشــت�ن هاوســەرهکەم. ئــەو ڕووداوه ژیانــم هێنــدهى تــر کــرده دۆزهخ، دهســتیان کــرد بــە لێــدان 
ن بدهم، بۆیە دهســتەیەک حەبم خوارد.  و هەراســانکردنم، وایان ىل� کردم کە هەوڵم خۆکوشــ�ت
دم بــۆ نەخۆشــخانە، بەڵکــو دراوســێکەمان هــات  كاتێــك بینییــان هــەو�ڵ خۆكوشــتنم داوه نەیانــ�ب
و بــردم بــۆ نەخۆشــخانە و گەدهیــان بــۆ شووشــتمەوه و دۆخــم کــە بــاش بــوو هێنایانمــەوه ماڵــەوه. 
� بێــت و خەســووم جارێــ� تــر  تەنانــەت دوای هەمــوو ئەمانــەش نەیانهێشــت بەوهنــده کۆتــا�ي �پ
ارکردنــم و پەیوهنــدی بــە باوکمــەوه کــرد و هــەرحپ ویســ�ت پــ��ي گــوت، بۆیــە باوکــم  ن دهســ�ت کــرد بــە ب��ي
 کــردم و هەڕهشــەی لێکــردم، گــو�ت ئەگــەر جارێــ� تــر ئەمــە ببیســتمەوه لــە ســوریاوه دێمــە 

گ
بانــ�

ه و دهتکــوژم. ئــ��ي
م  بــە�ڵ بــۆ الی باوکــم،  ێتــەوه  تــا بمن��ي بــۆ ســنوورهکا�ن ســوریا  بــردم  ئــەوه خاڵــم دووجــار   دوای 
چووبوومــە  و  بــووم  خــواردن  ئامادهکــرد�ن  خەریــ�  ڕۆژێکیــان کــە  ماوهیــەک  دواى   . نەیتــوا�ن
� هێشــت، لەبــەر  نــەوه، ئــاوی گــەرم بەســەر پێمــدا و ســووتاندم و برینێــ� قــوو�ڵ حب نێــو خەیا�ڵ

هەندێک کەس سوود لە ئەزموونەکانیان وەرناگرن بۆ باشرتکردىن ژیاىن کەساىن تر
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بەڵکــو  پزیشــک،  الى  دمــە  نەیان�ب دایــ�  و  دهکــەم  م��ي دهڕۆیشــتم کــەحپ  بــە گاگۆڵــ��  ســووتان 
تــا باشــ�ت بــووم. دراوســێکان منیــان بیــ�ن و بردیانــم بــۆ الی پزیشــک 

ێتــەوه بــۆ  ی لــەوه دهکــردهوه بمن��ي ن کۆتــا�ي نەهــات و هاوســەرهکەم بــەردهوام بــ�ي ئازارهکانــم هەرگــ�ي
ما�ڵ باوکم و هەمیشە بۆی ڕوون دهکردمەوه کە چۆن هیچ هەستێ� نییە بەرامبەرم و هۆکاری 
ی  اربــوو�ن خەســوومە. ئاخــر خەسووشــم خــۆى لــە تەمەنێــ� بچووکــدا هاوســەرگ�ي ن ســەرهك ب��ي
دهکــەی خــراپ مامەڵــەی لەگــەڵ کردبــوو. مــن  لەگــەڵ پیاوێــ� گەورهتــر لــە خــۆی کردبــوو و م��ي
یم بــکات لەبــەر ئــەوهی بــە  م لــەوه دهکــردهوه کــە دهبــوو یارمەتیــم بــدات و پشــتگ�ي نەمیشــە بــ�ي

م نەخــ��ي ئــەو ئەمــەى نەکــرد، بەڵکــو ژیانــم قورســ�ت کــرد. هەمــان دۆحن منــدا تێپــەڕی بــوو، بــە�ڵ

تەمەن: 11 ساڵ
شوێ�ن نیشتەجێبوون: ناوچەى قوسیان

چووینــە  خوشــکەکەم  و  مــن  بــوو،  ڕێکخراوێــک  بــا�  لــە  گوێــم  دراوســێکانەوه  کچــا�ن  لــە 
و  وێنەکێشــان  لــە  حــەزم  زۆر  وێنەکێشــان، چونکــە  خــوىل  بــۆ  تۆمــار کــرد  نــاوم  ڕێکخراوهکــە، 
ایــەوه، کــەوا ئێمــە  ڕ ي

ۆك خۆمــم بــۆ گ�� ڕهنگکــردن. پاشــان لەگــەڵ مامۆســتاکەم قســەم کــرد و چــ�ي
ئاوارهبــوون لــە ناوچــەی بەعاجــەوه هاتوویــن و باوکــم وهک ئەفســەر کار دهکات و بارودۆخمــان 

داعشــەوه. بەهــۆی  مەترســیدابوو  لــە 
ســەالمە�ت  و  ســاغ  بــە  وابــوو  هیــوام  و  دهکــرد  م  بــ�ي زۆرم  زینــدا�ن کــرد،  باوکمیــان  داعشــەکان 
بگەڕێتــەوه ناومــان. لــە کا�ت ڕزگارکردنەکــە و هاتــ�ن ســوپا باوکــم لــە زینــدان ئــازاد بــوو و گەڕایــەوه 
بــۆ ناومــان و ئــەوه زۆر د�ڵ خــۆش کــردم، پاشــان ئــاواره بوویــن بــۆ ناوچــەی قوســیان کــەوا ئێســتا 
ن و وازم لــە قوتابخانەکــەم هێنــا لــە بەعــاج و کــەوا هەمــوو کەســە نزیکەکانــم و  لــ��ي نیشــتەجێ�ي
هاوڕیکانــم لێبــوو، هەمــووکات بــە یەکــەوه یاریمــان دهکــرد و کاتیــ� خۆشــمان بــە ســەر دهبــرد، 
هیــچ کەســیش  نەمــا،  هاوڕییەکــم  هیــچ  قوســیات  ناوچــەی  بــۆ  ئاوارهبوونمــان  لەگــەڵ  م  بــە�ڵ

خێلــە. لەبەرئــەوهی چاوێکــم  بــکات  هاوڕێیەتیــم  نایهەوێــت 
 دایــک و باوکــم بردیانــم بــۆ بەغــداد بــۆ الی دکتــۆر بــۆ چارهســەر و گــو�ت کــە گەورهبــوو چارهســەری 
ن )کچــە چــاو خێلەکــە( و ناشــچم بــۆ قوتابخانــە و زۆر دڵتەنــگ  دهکەیــن، کچــەکان پێــم دهڵــ��ي
دهبــم .کاتێــك الی دیاکــم ســکا�ڵ لەســەر قســەی کچــەکان دهکــەم، ئــەو پێــم دهڵێــت کــەوا بەرگەیــان 
بــە زووتریــن کات  بۆیــە حەزدهکــەم  ئــەودهم چارهســە وهردهگــرم،  بــم  تــا کەمێــک گــەوره  بگــرم 
گــەوره بــم بــۆ ئــەوهی قسەوقســەلۆك کچــەکان نەمێنێــت. دوای چوونــم بــۆ بنکــەی قوســیات و 
ناوتۆمارکردنم لە یەکێک لە خولەکا�ن وێنەکێشان، دووهم ڕۆژی سەرهتا بە تەنیا دادهنیشتم و 
کەم قســەم دهکرد و تەنها لەگەڵ مامۆســتاکەم قســەم دهکرد. دوای چەند جار ســەردانکردن و 
ی وێنەکێشــان بــووم و کاتێــ� خۆشــم لەگــەڵ کچــەکان  بەشــداربوونم لــە خــوىل وێنەکێشــان، فــ��ي
ۆکانــەی کــەوا کاریگــەری لەســەرم هەبــووه،  بــە ســەر بــرد و هاوڕێــم پەیــدا کــرد. یەکێــک لــەو چ�ي
� گوێدانــە ڕهنــگ و شــێوازی  ۆك )هاوڕیكەم(ـــە چونکــە بــاس لــە هاوڕێیــە�ت دروســت دهکات �ب چــ�ي
ي وانەی وێنەکێشانم 

ڕووخسار یان هەر دهرکەوتەیەك تری دهرهك، ئێستا هەمووکات چاوهڕ��
هەندێکجــار  و  هاوڕێکانمــدا  لەگــەڵ  بکــەم  یــاری  بچــم  و  ڕێکخراوهکــە  بگەڕێمــەوه  ئــەوهی  بــۆ 
ســەردا�ن ڕێکخراوهکــە دهکــەم، چونکــە ئــەوێ شــوێ�ن دڵخوازمــە و وهک مــا�ڵ دووهمــم ســەیری 

دهکــەم و هەســت بەدڵخــۆ�ش دهکــەم.

باوکم بۆ بژیوى ژیامنان ناچار بوو لەگەڵ داعش کار بکات کەچى کوشتیان
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تەمەن: 10 ساڵ
شوێ�ن نیشتەجێبوون: ...

ۆک بــم،  لــە ڕێکخراوێــ� هاریــکار بەشــدار بــووم بــۆ ئــەوهی ئامــادهی چــاالىک خوێندنــەوهی چــ�ي
ۆکــەی کــە زۆرتریــن کاریگــەری لەســەر مــن  ۆک دهبینــم، ئــەو چ�ي ش لــە چــ�ي پاشــان زانیــم کــەوا چــ��ي
ۆك )کــۆزی( و )لــە شــارهکەم شــەڕ هەیــە( بــوو. لەگــەڵ مامۆســتاکەم لــە ڕێکخراوهکــە  هەبــوو چــ�ي
ایــەوه کــە لــە کا�ت رزگارکردنــدا کــۆحپ دوا�ي کــرد.  ڕ ي

ۆك لەدهســتدا�ن باوکمــم بــۆ گ�� قســەم کــرد و چــ�ي
بابــم چــوو بــۆ ئــەوهی مامەکانــم بپەڕێنێتــەوه و رزگار بکرێــن و بێنــە ناوچەیــەك ئــارام لــە دهرهوهى 
م بەدهســ�ت داعــش پێکــرا و گیــا�ن لەدهســت دا. ئــەو کات مــن تەمەنــم 6 ســاڵ بــوو،  ســوریا، بــە�ڵ
وێــ�  مدایــە. جزدانەکــە کــە وێنەیــەك بــە ک�ڵ ی دهکــەم و ئێســتاش هــەر لەب�ي ه و بــ�ي باوکــم لەبــ�ي
ۆکــەکان  لەســەره، هەڵمگرتــووه و ئێســتاش کــەوا تەماشــای دهکــەم دهگریــم. بــۆ گوێگرتــن لــە چ�ي
هاتمــە ڕێکخراوهکــە، هەروههــا بەشــداری خــوىل وێنەکێشــانم کــرد، چونکــە وێنەکێشــان پــەره بــە 
تواناکانم دهدات لە خەیاڵ و داهێناندا بۆ ئەوهی بتوانم ئەوهی لە مێشــکمدایە وێنەی بکێشــم، 
چونکــە ئــەم خوالنــە لــە قوتابخانــە بێبەشــم لێیــان. تەنانــەت بەهــۆی کۆرۆنــاوه بێبــەش بوویــن لــە 

چوونــە قوتابخانــەش.

بیرى باوکم دەکەم کە بە دەستى داعش کوژرا
تەمەن: 14 ساڵ

شوێ�ن نیشتەجێبوون: ....
مــن،  م  بــە�ڵ  ، ن دهخوێــ�ن تاقیکردنــەوهی کۆتــا�ي  بــۆ  و  ن  ســەرهتای�ي قۆنــاعن  لــە  ئێســتا  هاوڕێکانــم 
دایکــم لــە پــۆىل یەکــەم ســەرهتاییەوه ناچــاری کــردم واز لــە خوێنــدن بهێنــم، چونکــە خوشــکە 
بچووکەکەم هاتە دونیاوه و نەیدهتوا�ن ئاگاداری ئەو بێت و بەتەنیا کاروباری ناوماڵ ڕاپەڕێنێت 
و 6 کــەس بــە خێــو بــکات، بۆیــە مــن یارمــە�ت دهدهم لــە هەمــوو کارهکانیــدا، تەنانــەت خوشــکە 
بچووکەکــەم پــەروهرده دهکــەم، تەمــە�ن چــوار ســاڵە و خــووى بــە منــەوه گرتــووه، تەنانــەت پێــم 
� دایکــە. دایکــم دهچێــت بــۆ ســەردا�ن خزمەکانمــان و الی مــن بەجــ��ي دههێڵێــت و مــن ناتوانــم  ده�ڵ
لــە مــاڵ دهربچــم. هەســت بــە قورســا�ي ئــەو بەرپرســیارێتییە دهکــەم کــە لــە منداڵییــەوه خراوهتــە 
ســەرم، بۆیــە نەمدهتــوا�ن وهک کچــا�ن تــر یــاری بکــەم و بێبــەش بــووم لــە چوونــە قوتابخانــە. بۆیــە 
گۆشــەگ�ي بــووم، لــە دایــ� پــ�ي دهچــووم کــەحپ تەمەنــم تەنیــا یانــزه ســاڵ بــوو. دایکــم کــە ســەردا�ن 
ڕێکخراوهکــەی کــرد پێیــان وت بەرنامــە بــۆ کچــان هەیــە، بۆیــە پێشــنیاری بــۆ کــردم بچــم بەشــداری 
ن دوودڵ بــووم چونکــە نەمــدهزا�ن چــۆن  ڕاهێنــا�ن کچــا�ن هــەرزهکار بکــەم، منیــش پێــش ڕۆیشــ�ت
ڕهفتــار بکــەم و نەشمدهویســت قســە لەگــەڵ هیــچ کەســێکدا بکــەم. هەســت بــە شــەرمەزاری 
دهکــەم و جەســتە الوازهکــەم دهلەرزێــت کاتێــک قســە دهکــەم لەگــەڵ کەســا�ن نامــۆ، دهســت 

کردنــەوه و قســە لەدهســت دهدهم. دهکــەم بــە تەلەتەلــە و توانــای ب�ي
بــۆ  بــاران دهبــاری  مــە کــە  ئــەو بنکەیــەم کــرد، لەب�ي لــە وهرزی زســتاندا ســەردا�ن  بــۆ یەکەمجــار 
ن چەندیــن جــار لــە یادهوهریمــدا دووبــاره  بەشــداریکردن لــە ڕاهێنــا�ن کچــا�ن گەنــج. یەکــەم دانیشــ�ت
لــە نهێــ�ن و پاراســت�ن  لــە مەرجــەکا�ن دانیشــتنەکە کــرد، مــن حــەزم  بــووهوه و چونکــە باســمان 
تایبەتمەندییــەکان بــوو وهک کــچ، ئەمــەش وای کــرد هەســت بــە ئاســووده�ي بکــەم و هــا�ن دام 
یــن ســەرهتاکان،  ناســینەکە، یەکێــک بــوو لــە جوان�ت بــەردهوام بــم لــە هاتنــم بــۆ ســەنتەرهکە، یەک�ت
م ســەرنجڕاکێش بــوو، بەربەســ�ت ترســم شــکاند و بــۆ یەکەمجــار قســەم  بــۆ مــن قــورس بــوو، بــە�ڵ
� ئــەوهی دایکــم لــەوێ بێــت. هەســتم بــە بەرپرســیارێتییەک دهکــرد بەرامبــەر بــە خــۆم  کــرد بــە�ب
و کــە دهتوانــم خــۆم باشــ�ت بکــەم. ڕاهێنانــم بــۆ کچــا�ن هــەرزهکار تــەواو کــرد، دواتــر بەشــداریم 
لەبەرئــەوهی  خوێندهواریــم کــرد،  خولێــ�  بەشــداری  هەروههــا  ڕاهێنــا�ن کۆمپیوتــەر کــرد،  لــە 
لــە قوتابخانــە بێبــەش بــووم. ئێســتا بــە هــاوکاری ڕاهێنەرهکــەم دهتوانــم بابەتێــک ئامــاده بکــەم 
بــۆ ئــەوهی وهک جۆرێــک لــە ڕاهێنــان بیــدهم بــە هاوبەشــەکانم، و توانــا و بوێریــم هەیــە بــۆی. 
منیــش  هــەرحپ  بکــەن،  تــەواو  ئــەو کەســانەی دهتوانــن خوێنــدن  بــۆ  بڕوانامــە گرنگــە  وهرگرتــ�ن 
بــوون دهکەمــە پرســێ� جەوهــەری لــە ژیانمــدا بــۆ ئــەوهی هۆشــیاری خــۆم فراوانــ�ت  کارامــە�ي ف��ي

بکــەم و لــە داهاتــووی خوێندنــدا کچەکــەم بێبــەش ناکــەم وهک چــۆن مــن لــ��ي بێبەشــبووم.

خۆم بەهێز دەکەم تا لە ئایندە کچەکەم باشرت بە خۆم پەروەردە بکەم
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ناو: زوحا
تەمەن: 13 ساڵ

انەكەمــان لــە باوكێــك و دایكێــك و پێنــج خوشــك و بــرا پێــك هاتــوون، بــە زۆری بــۆ نانخــوارد�ن  ن خ��ي
ن ســینا  ئێــواره كــۆ دهبینــەوه. مــن هەفتــەی �� جــار لەگــەڵ باوکــم دهچوومــە نەخۆشــخانەی ئیــ�ب
بــۆ شــۆرد�ن گورچیلــە. چــا و هەندێــك کێــک ئامــاده دهکــەم، پێــش دهســتپێکرد�ن شووشــتنەکە، 
ێــت، خاوێنیــان دهکەمــەوه و دواتــر پڕۆســەکە  انــەی کــە بــەکار دههێ�ن جێگاکــە و هەمــوو ئــەو ئام��ي
ن و  � دهبەســتێت لــە کا�ت هەســتان و دانیشــ�ت زیاتــر لــە چــوار کاتژمــ��ي دهخایەنێــت. باوکــم پشــتم �پ
. هەندێــک جــار  � دهدهم، هەمیشــە هەســت دهکــەم مــن دایــ� ئــەوم نــەک کــ�پ خــۆراک و ئــاوی �پ
� بهێڵم بۆ ئەوهی لەگەڵیدا بڕۆم، هەســت بە قورســا�ي ئەو  ناچار دهبم کاتەکا�ن خوێندنم بە حب

بەرپرســیاریەتییە دهکــەم کــە لەســەر شــانمە لــە کاتێکــدا هێشــتا منداڵــم. 
و  مــن  نییــە،  كاركــرد�ن  توانــای  باوكــم  چونكــە  دهكات،  انەكەمــان  ن خ��ي بژێــوی  بــۆ  كار  دایكــم 
. ئێمــە لەگــەڵ  ن خوشكەكانیشــم خەریــ� چێشــتلێنان و پاككردنــەوه و کاروبــارهکا�ن ماڵــەوه دهبــ�ي
تایبــەت و کــە�  پێــک هاتــوون، و هیــچ ڕووبەرێــ�  ئەنــدام  لــە 9  مــا�ڵ ماممیــش دهژیــن، کــە 
، بۆیــە بــەردهوام دهچمــە بنکــەی ڕێکخراوهکــە  نادۆزمــەوه لــە ماڵەکــەدا لەبــەر زۆری ئەندامــەکا�ن

ن کــراون. تێیــدا دابــ�ي لــەو ڕاهێنانانــەی کــە  لــە بەشــداریکردن  و بەردهوامــم 
بەشــداریم لــە ڕاهێنــا�ن کچــا�ن هــەرزهکار کــرد و ئــەوهی زۆرتــر دێتــە مێشــکم ئەوهیــە کــە ئێمــە لــە 
ژیانــدا مافێــ� زۆرمــان هەیــە و کــچ مــا�ن خۆیــە�ت خوێندنەکــەی تــەواو بــکات و هــەرحپ بــەدڵ 
بێــت بیــکات، مــن دایکــم وهکــو ڕابــەر دهبینــم بــۆ ئــەو بابەتــە، هەرچەنــده کــەوا نەخوێنــدهواره و 
م ئەو یەکەم کەس  ن ژیاوه، بە�ڵ ناچارکراوه واز کە خوێندن بێنێت و لە کۆمەڵگەیەك گوندنش�ي
اناکــەی و  ن بــووه کــەوا کۆتــەکا�ن کۆمەڵگــە بشــکێنێت و دهســ�ت بــە کارکــردن کــردووه لــە پێنــاو خ��ي

دابینکــرد�ن بژێــو ژیانیــان.

لەوە گەیشتووم کە کچان ماىف زۆریان هەیە لە ژیان
ناو: کەوسەر

تەمەن: 17 ساڵ
شوێ�ن نیشتەجێبوون: دهرگای س�پ

لەگــەڵ  و کێشــەی زۆری  ســاڵە  تەمــە�ن حەڤــده  مــەالک کــە  نــاوى  بــە  ۆك کچێکــە  چــ�ي ئەمــە 
انەکــەی هەبــوو. مــەالک لــە تەمــە�ن چــوار ســا�ڵ الی خوشــک و بــرا و بــاوک و دایــ� ناژیــت  ن خ��ي
م پــوور و کچەپوورهکــەی ڕقیــان  بەڵکــو الى پــووری دهژیــت کــە تەنهــا یــەک منــدا�ڵ هەبــوو، بــە�ڵ
ار دهبــوون بــەو هەمــوو گرنگییــەی کــەوا بــە مــەالک دهدرێــت هــەر  ن لــە مــەالک بــوو چونکــە بــ��ي
لــە تەمەنێــ� زۆر بچووکــەوه، دوای ماوهیــەک مــەالک گەڕایــەوه ماڵەکــەی خــۆی، لــە کاتێکــدا 
� هێشــتبوو. مــەالک بــەم زۆر دڵتەنــگ بــوو و ســەخ�ت ژیــا�ن زیاتــر  بــاوك ژ�ن هێنابــوو و مــا�ڵ بــەحب
م لەگــەڵ مــەالک  بــە�ڵ بــۆ دابینکــرد�ن بژێــوی ژیــان،  بــرای مــەالک کاری دهکــرد  � کــرد.  ڕووى �ت
ن دهکــردهوه،  � دهکــرد و لــ��ي دهدا تــا جەســتە و دهموچــاوی شــ�ي زۆر خــراپ بــوو و ســووکایە�ت �پ

بــوون. خوشــکەکانیسش لەگــە�ڵ خــراپ 
د دا. دواتــر براکــەی هــەىل کارێــ� بــۆ هەڵکــەوت لــە دهرهوهی  براکــەی، خوشــکە گەورهکــەی بــە مــ��ي
هکــەی ڕزگاری دهبێــت،  ش شــار و ئــەوهش مــەالىک دڵخــۆش کــرد کــەوا ئیــ�ت لــە دهســ�ت بــرا توندوت�ي
م براکــەی پێــش ئــەوهی بــروات بــە خوشــکەکا�ن گــوت کــەوا بەهەمــان شــێوه لەگــەڵ مــەالک  بــە�ڵ
بجووڵێنەوه. پاش تێپەڕبوو�ن کات مەالک تەمە�ن بووه شــازده ســاڵ و خاڵۆی کۆحپ دوا�ي کرد 
یــان  ی بــوون و یەک�ت و لــە پرســەکەى چــاوی بــە کوڕهخاڵەکــەی کــەوت و پاشــان سەرســام یەکــ�ت
م بــاوك ڕه�ت کــردهوه و ئــەوهش  خــۆش ویســت و کورهخاڵەکــەی هاتــە داخــوازی مــەالک، بــە�ڵ
مــەالىک زۆر غەمبــار کــرد، چونکــە خۆشــییەکەی کا�ت بــوو و پاشــان بڕیــاری دا کــەوا قســە لەگــەڵ 
کوڕهخاڵیــدا بــکات و بــا� نەهامەتییــەکا�ن بــۆ بــکات و دووبــاره بێتــەوه داوای و کوڕهخاڵەکــەی 
م بــاوك دووبــاره ڕه�ت کــردهوه و بــە کوڕهخاڵەکــەی گــوت  ڕازیبــوو کــە دووبــاره بێتــەوه داوای، بــە�ڵ
کــەوا چیــ�ت قســە لــە مــەالک نەکاتــەوه چونکــە ئــەوه کارێــ� ڕهوا نییــە و هەڵەیــە. مــەالک زۆر گریــا. 
ین ئارایشــگە و بــە کراســێ�  دواى ماوهیــەک کــوڕه خاڵەکــەی زهماوهنــدی کــرد، مــەالک لــە باشــ�ت
دهخواســت  هیــوای  و  خــوارد  زۆرى  خەفەتێــ�  و  بــوو  ئاهەنگەکــە  بەشــدارى  جوانــەوه  ســ�پ 
بیــ�ن کــوڕه خاڵەکــەی  لــە ئاهەنگەکــە کــە  زهماوهنــدی خــۆی بووایــە لەگــەڵ کــوڕه خاڵەکــەی. 
دهســ�ت بــووک ناگرێــت و تەنانــەت لەگەڵیــسش دانانیشــێت، زا�ن هێشــتان خۆشەویســ�ت بــۆ ئــەو 

لــە دڵیــدا مــاوه. 
بــە دیزایــ�ن  بــە ژیــا�ن دهدات و بڕیــاری داوه ببێتــە داهێنــەر و خــۆى  بــەردهوام  ئێســتا مــەالک 

ئاســوودهتره. ژیــا�ن کەمێــک  ئێســتا  بهێنێــت.  ڕابــردوو  لــە  واز  تــا  بــکات  جلوبەرگــەوه ســەرقاڵ 

بەشدارى زەماوەندى کوڕە خاڵەکەم کرد کە خۆشم دەویست
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تەمەن: 14 ساڵ
شوێ�ن نیشتەجێبوون: ئەلدۆرهى بەغداد

باوکــم بــە منــدا�ڵ تــا گەورهبوونیــش یــاری لەگــەڵ دهکــردم و بــە دیارییــەکان سەرســام دهکــردم. 
ن بــوو کــە داعــش هاتــە نــاو شــارهکەمانەوه. دۆخمــان خــراپ بــوو، رۆژانــە تەنهــا  تەمەنــم 14 ســا�ڵ
ن  ین پێداویســتییەکا�ن ژیانمــان لــە دهســت دا، پێکەنــ�ي یــەک ژهممــان هەبــوو بیخۆیــن، ســەرهتایی�ت
، ماڵەکەمــان تاریــک بــوو و باوکــم لێمــان تــووڕه دهبــوو، چونکــە نەیدهتــوا�ن  ن و دیارییــەکان ڕۆیشــ�ت
و  دایکــم  و  مــن  بکەیــن،  بوویــن کار  ناچــار  ئێمــەش  بــکات،  ن  دابــ�ي بــۆ  ئێوارهمــان  و  نیــوهڕۆ  نــا�ن 
نەبــوو،  بژێــوی ڕۆژێــک، و زۆرجاریــش بەردهســت  دابینکــرد�ن  بــۆ  خوشــکەکانم کارمــان دهکــرد 

چونکــە دۆخــە خراپەکــە هاوبــەش بــوو بــۆ هەمــووان.
ڕۆژێــک تــوو�ش شــۆک بــووم کاتێــک گوێــم لــە باوکــم بــوو بــە دایکــم گــوت »لەگــەڵ کۆمەڵــەی 
تــا  بکــەم  لەگــەڵ  مــەده�ن کاریــان  بــە شــێوهیەك  هــەزار  بــە 40  داعــش قســەم کــردووه مانگانــە 
م باوکــم گــو�ت »ناچاریــن،  ن بژێــوی ژیــن پەیــدا بکەیــن«، دایکــم ئــەوهی ڕهت کــردهوه، بــە�ڵ بتوانــ�ي

بژاردهمــان نیــە، ئەگــەر نــا یــەک بــە یەکمــان لــە برســێ�ت دهمریــن«.
ئــەوان تەنهــا چەنــد هەفتەیــەك خایانــد، دواتــر هــەوا�ڵ کوشــتنیمان  پەیوهنــدی باوکــم لەگــەڵ 
ن کە چۆن و بۆحپ کوژراوه و تەرمەکەی کوێیە. دوای رزگارکرد�ن  پێگەیشت و کەس پ��ي نەگوت�ي
� کــرد، گوازراینــەوه بــۆ ناوچــەی ئەلقوســیەت کــە  مووســڵ قۆناغێــ� نــوێ و ســەخت دهســ�ت �پ
ژیــا�ن ئێمــەى لــە جــاران قورســ�ت کــرد. مــن و خوشــکەکانم بەهــۆی بــاری داراییــەوه ناچــار بوویــن 
یمان بــکات،  . دایکــم دهســ�ت کــرد بــە کاری دروومــان بــۆ ئــەوهی پشــتگ�ي ن واز لــە خوێنــدن بهێنــ�ي

بەزهحمــەت ڕۆژهکەمــان بەســەر دهبــرد. 
ی بــووم، دوای ئــەوهی  لــە ئەنجــام ئــەو شــتانەی بەســەرمان هــات، تــوو�ش خەمــۆك و گۆشــەگ�ي
ســەردا�ن ڕێکخراوێکــم کــرد و بەشــداریم لــە خــوول و ڕاهێنانەکانیــان کــرد بــۆ پەرهپێــدا�ن تواناکانــم و 
ناســی�ن کچا�ن هاوتەمەنم و هاوڕێیەتیکردنیان. ئێســتا لە جاران بوێرترم، لەگەڵ دایکم ڕاهێنا�ن 
خوێندهواریــم تــەواو کــرد و توانیــم باشــ�ت لــە پێشــووتر بنووســم و بخوێنمــەوه، پاشــان نــاوم تۆمــار 
تەنانــەت کارێــ�  ئاواتەخــوازم  بــم،  بەکارهێنــا�ن  ی  فــ��ي ئــەوهی  بــۆ  لــە ڕاهێنــا�ن کۆمپیوتــەر  کــرد 

ســادهش بکــەم بــۆ یارمەتیــدا�ن خــۆم و دایکــم کــە بــە کارکــردن بــە ئێمــەوه مانــدوو بــووه.
ڕاهێنــا�ن کچــا�ن هــەرزهکار، زۆرێــک لــە چەمکــەکا�ن ژیانــم گــۆڕی و وای لێکــردم زیاتــر بتوانــم 
بــووم کــە ژنــان  مامەڵــە لەگــەڵ ئــەو بارودۆخانــە بکــەم کــە ڕهنگــە ڕووبــەڕووم ببنــەوه، هەروههــا ف��ي
ن و دهتوانــن بەرگــەی ئــەو شــتانە بگــرن کــە پیــاوان بەرگــەی ناگــرن. ســەبارهت بــە ئەزمــوو�ن  ن بەهــ��ي
ســەیرکرد�ن فیلمێــک، بــۆ یەکەمجــار لــە ڕێکخراوهکــەدا هەمبــوو، ســەیری فیلمێکــم کــرد دهربــارهی 
� ویســ�ت خــۆم  پشــتیوا�ن بــاوک بــۆ کچەکــەی، نەمتــوا�ن دان بەخۆمــدا بگــرم و فرمێســکەکانم بــە�ب

باوکم بۆ بژیوى ژیامنان ناچار بوو لەگەڵ داعش کار بکات کەچى کوشتیان
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بــوون، ئەگــەر باوکــم و  هەڵــڕژان. لــە هــەر بوارێکــدا لەبەردهســتمدا بێــت بــەردهوام دهبــم لــە ف��ي
خوێندنیشــم لەدهســت بــدهم واز لــە هەوڵــدان ناهێنــم.
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ۆك خۆت بنوسە تۆش چ�ي
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