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لهكهرهنتینهداتوندوتیژیدژبهژنانههڵكشاوه

پیاوانــی گه رمیــان چــۆن كه ره نتینه یــان 
برده سه ر؟                      ««3

كچان له  كه ره نتینه ش دا به رده وامبون له  
كاركردن                        ««5               

ژنانــى پزیشــك و كارمه ندى ته ندروســتى 
به ڕوى كۆرۆنادا ده وه ستنه وه        ««6            

◘ نه وژین

به پێی به دواداچونه كانى )نه وژین( و 
به  پشت به ستن به  داتا فه رمیه كان، 
رێژه ى حاڵه ته كانى توندوتیژی دژ به  

ژنان له ماوه ى كه ره نتینه ى ماڵه وه دا له  
سنورى گه رمیان، زیادیكردوه .

لــه  به دواداچونێكــى )نه وژیــن( دا كــه  
باڵوكراوه تــه وه ،  دا   )2( الپــه ڕه   لــه  
له ســه ر  توندوتیــژی  ئه وه خراوه تــه ڕو 
بنه مــاى ره گــه ز و به تایبــه ت به رامبه ر 
بــه  ژنان، له مــاوه ى كه ره نتینه دا زیادی 

كردوه .
له وبــاره وه  رائیــد )فریــاد هیدایــەت(، 
بەڕێوبەرایەتــی  وتەبێــژی 
به ره نگاربونــه وه ى توندوتیــژی خێزانی 
گەرمیان، بۆ )نه وژین( وتى: ئامارەکانی 
توندوتیژی بەگوێرەی مانگی شوبات كه  
پێــش کەرەنتینەیــه ، کەمتــرە، چونكه  
پێشــتر ئەگەر لە مانگێکــدا 50 پەڕاوی 
لێکۆڵینەوە هەبوایە، ئێستا 30 پەڕاومان 
هەیــە، واتە كه یســه كان بە رێژەی %40 

کەمیان کردوە.
له كاتێكدایــه  كــه   ئــه م كه مبونه وه یــه  
مانگــى ئادار به  كاریگــه ری رێكاره كانى 
خۆپاراســتن لــه  كۆرۆنــا بــه  گشــتى 
پشــوى فه رمیی بــوه  و هاواڵتیانیش له  
ماڵه كانیــان دا ماونه تــه وه ، هه ربۆیه  به  
رای ئه و وته بێژه  ئه مه  ده رخه رى ئه وه یه  

كه  توندوتیژیه كان زیادیان كردوه .
ئــەو بەرنامــەی خۆپارێــزی  »لەچــاو 
و کەرەنتینــە و دەرنەچونــه ی خەڵــک 
لەماڵه وه ، هێشــتا ئــەم رێژەیە زۆرە«. 
بەڕێوبەرایەتــی  وتەبێــژی  وته بێــژی 
به ره نگاربونــه وه ى توندوتیــژی خێزانی 

گەرمیان وای وت.
ئامــاژه   ژنــان  چاالكوانێكــى  هــاوكات 
حاڵه ته كانــى  زۆربــه ى  بــه وه ده كات 

◘ نه وژین

پۆلیسی گه رمیان رایده گه یه نێت 
به رده وامن له  لێكۆڵینه وه  له  روداوى 

گیان له ده ستدانى ژنێك به  فیشه ك له  
گوندی )ساڵح ئاغا(ى سه ر به  ناحیه ى 

قۆره تو و تائێستا یه كال نه بوه ته وه  
بۆیان.

له كاتێكــدا  و   )2020/4/6( رۆژى 
هاواڵتیــان لــه  كه ره نتینــه ى ماڵــه وه دا 
بــون، هه واڵی گیان له ده ســتدانى ژنێك 

له  گوندی ساڵح ئاغای سه ر به  ناحیه ى 
قۆره تو له  گه رمیان باڵوكرایه وه .

به پێی راگه یه نراوى پۆلیســی گه رمیان، 
ئه و ژنه  له دایكبوى ســاڵی 1986ـــه  و 
هاوســه ری هه یه  و خاوه نى )3( مناڵه ، 
بــه  وتــه ى هاوســه ره كه ى، روداوه كــه  
خۆكــوژی بــوه  و بــه  فیشــه ك خــۆی 

كوشتوه .
لــه و بــاره وه  مقه ده م )عه لــی جه مال(، 
بــه   گه رمیــان،  پۆلیســی  وته بێــژی 
رادیــۆی ده نگى وت: پــاش ئه نجامدانى 
توێكارى پزیشــكیی بۆ ژنه كه  له  كه الر، 

بــه  پێویســتمان زانیی بــۆ ئه نجامدانى 
توێــكارى دیكــه  و به دواداچونى زیاتر، 
په یمانــگاى  بــۆ  بنێریــن  ته رمه كــه ى 

دادوه رى سلێمانى.
رونیشیكرده وه  تائێستا یه كال نه بوه ته وه  
كــه  ئایا روداوه كــه  خۆكوژی بــوه  یان 
كوشــتن، هه ربۆیه  چــاوه ڕێ ده كه ن له  
رێگــه ى پزیشــكی دادوه رییه وه  به ڵگه ى 
پێویستیان له وباره یه وه  به ده ست بگات.
هاوكات هاوســه رى ژنه كه  بــه  فه رمانى 
و  راگیــراوه   دۆســیه یه دا  لــه و  دادوه ر 

لێكۆڵینه وه كردنیش به رده وامه .

گیــان  دۆســیه ى  لێكۆڵینــه وه ی  لــه   پۆلیــس: 
له ده ستدانى ژنه كه ى ساڵح ئاغا به رده وامین

توندوتیــژی لــه م ماوه یــه دا، هــی ئه و 
خێزانانه  بون كه  پێشــتریش كێشــه یان 
هه بــوه ، بۆیــه  له مــاوه ى مانه وه یان دا 
له ماڵــه وه  دوبــاره  كێشــه كان ســه ریان 

هه ڵداوه ته وه .
الیخۆشــیه وه  شــاره زایه كى كۆمه اڵیه تى 
توندوتیــژی   حاڵه ته كانــى  زیادبونــى 

گرێده داته وه  به  دۆخی ئابورییه وه .

لەتیف حســێن، توێژەری کۆمەاڵیەتی، 
بۆ )نه وژین( وتى: بەهۆی کەرەنتینەوە 
ژمارەیەکــی زۆر خەڵــک بێــکار بون و 
کارەکانیان لەدەســتداوە، ئەمە بۆخۆی 

هۆکارێکە بۆ فشاری دەرونی، بەتایبەت 
پیــاوان کــە زۆر جــار ئەمــە بەتوڕەیی 
دەربڕیــن لــە بەرامبــەر خێزانەکانیــان 

پیشان ده ده ن.

ده مامك دروســت ده كــه ن و بێبه رامبه ر 
ده یبه خشن                       ««7

ئه م ژماره یه  ی 
)نه وژین( تایبه ته 
به  روماڵی  كۆرۆنا

تابلۆی شێوه كار: ئه ڤین عومه ر



كۆمهڵ

◘ نه وژین، پەرژین کامەران

ئه و رێكارانه ى كه  بۆ روبه ڕوبونه وه ى 
كۆرۆنا گیراونه ته به ر به تایبه تى 

كه ره نتینه ى ماڵه وه ، له هه ندێك باردا 
توندوتیژی به رامبه ر به  ژنانى زیاتر 
كردوه ، به وهۆیه شه وه  كه  هاتوچۆ 
قه ده غه كراوه ، ئامارێكى دروست 

له وباره وه  له به رده ستدا نیه .

لــە هەمــو کات  توندوتیــژی خێزانــی 
لەگــەڵ  هەیــە،  بونــى  ســاتەکاندا  و 
باڵوبونەوەی پەتــای کرۆنا و دەرکردنی 
بڕیاری کەرەنتینە و بە ماڵ نشینکردنی 
پیاوان، توندوتیژییە خێزانییەکان زیاتر 

هەست پێدەکرێت.
ئه و ژنانه ى توندوتیژیان به رامبه ركراوه ، 
بــاس له وه ده كــه ن كه  هاوســه ره كانیان 
خراپتــر لــه  جــاران مامه ڵه یــان له گه ڵ 

كردون.
سارا، ٤٥ ساڵ، ناوی خوازراوی ژنێکە، 
بەگریانــەوە بــۆ )نەوژیــن( دوا و وتى: 
»مێردەکــەم ئیهانــەم دەکات و خراپە 
لەگەڵمــا، لەو کاتەوەی کەرەنتینە هەیە 
قســەی ناخۆشم پێ دەڵێت، هەڕەشەی 
زۆر  حاڵــم  لێــدەکات،  جیابونــەوەم 

زۆرخراپە بەدەستیەوە«.
له وه ده كــه ن  بــاس  دیكــه   ژنانــى 
بــه رده وام مانــه وه ى پیــاوان لەماڵ دا، 
هــۆکاری ســه رهەڵدانەوەی توندوتیژییە 

خێزانیەکانه .
بەناز، 38 ساڵ، ناوى خوازراوى ژنێكى 
دیكه یه ، وتى: »ئــەم کەرەنتینەیە بوە 
هــۆی ئــەوەی کێشــە خێزانییەکانمان 
ســەرهەڵبداتەوە، بەردەوام شــەڕمانە، 
هەمو ماڵەکەم لێبوە بە کۆرۆنا، دەست 
بــۆ هەرشــتێک ئەبــەم ئەڵێت پیســە، 
ژیانــم زۆر ســەخت بوه بەدەســتیەوە، 
هەندێکجار بیر لەخۆکوشــتن ئەکەمەوە 
بەهۆی ئەو ئــازار و خەفەتەی ئەیچێژم 
بەدەســتیەوە، بــەاڵم لەبــەر مناڵەکانم 

ناچار دانم بەخۆمدا گرتوە«.
لــه وه ده كات،  بــاس  چاالكوانێــك 
ســه رده مى  توندوتیــژی  حاڵه ته كانــى 
كۆرۆنا، زیاتر له ناو ئه و خێزانانه دا هه یه  

كه  پێشتر كێشه یان هه بوه .

لهماوهىكهرهنتینهداتوندوتیژیهرەگەزییەکانههڵكشاون
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لەیالعەبدوڵــاڵ، بەرپــرس لــە یەکێتــی 
ژنــان، بــۆ )نەوژین( دەڵێــت: زۆربەی 
ئــەو ژنانەی پەیوەندیمان پێوە دەکەن، 
ئــەو خێزانانــەن کە پێشــتر ناخۆشــی 
بــە  هەبــوە،  تیایانــدا  توندوتیــژی  و 
كێشــه كانیان  پیــاوان  لەماڵەوەبونــی 
ســه رى هەڵداوەتە، چونكه  بەهۆی ئەو 
کاتە زۆرەی لەماڵــەوەن بەریەککەوتنی 

زیاتر رودەدات.
ئه و چاالكوانه  تێبینی ئه وه شى خسته ڕو 
كه  به شــێكى به رچاوى ئــه و خێزانانه ى 
كێشه  و توندوتیژیان هه بوه  له م ماوه یه  
و په یوه ندیان پێیانــه وه  كردوه ، ئه وانه  

بون كه  باری مادیان خراپ بوه .
یاساناسێک باس لەوەدەکات کاریگەرییە 
خراپەکانی ئەم بارودۆخە، دوای کۆتایی 
هاتنی كه ره نتینه ی ماڵه وه  و كردنه وه ى 
ده زگا فه رمیه كان، زیاتر دەردەکەوێت.

راوێــژکاری  حەمەڕەشــید،  شــۆخان 
یاســایی، وتى: لــەدوای تەواوبونی ئەم 
بارودۆخە، بۆمان دەردەکەوێت کە کێشە 
خێزانییــەکان چەنــد زۆرە و حاڵەتــی 

جیابونەوە رو لە زیادبون دەبێت.
ئه گه رچی هه مو ئه وانه ى دواندمان جه خت 
له  زیادبون یان به رده وامى حاڵه ته كانى 
توندوتیــژی دژ بــه  ژنــان ده كه نــه وه ، 
بــه اڵم به پێی ئاماره  فه رمیه كان، رێژه ى 
توندوتیــژی تۆماركــراو كه متره ، كه  به  
رای به رپرســێك، خــودى ئــه م ئاماره  

به ڵگه یه  له سه ر زۆری توندوتیژیه كان.
وتەبێــژی  هیدایــەت،  فریــاد  رائیــد: 
به ره نگاربونــه وه ى  بەڕێوبەرایەتــی 

بــۆ  گەرمیــان،  خێزانــی  توندوتیــژی 
)نه وژین( وتــى: ئامارەکانی توندوتیژی 
بەگوێــرەی مانگــی شــوبات كــه  پێش 
کەرەنتینەیــه ، کەمترە، چونكه  پێشــتر 
پــەڕاوی   ٥0 مانگێکــدا  لــە  ئەگــەر 
  30 ئێســتا  هەبوایــە،  لێکۆڵینــەوە 
پەڕاومــان هەیــە، واتە كه یســه كان بە 

رێژەی ٤0% کەمیان کردوە.
له گه ڵ ئه مه شــدا ئه و وته بێــژه  پێیوایه  
هێشــتا رێژه كــه  بــه رزه  »لەچــاو ئەو 
بەرنامــەی خۆپارێــزی و کەرەنتینــە و 
دەرنەچونه ی خەڵک لەماڵه وه ، هێشــتا 

ئەم رێژەیە زۆرە«.
به ڕێوبه رایه تى ناوبراو، به هۆی راگیرانى 
ده وامى فه رمیه وه ، ته نها ئه و كه یســانه  
وه رده گرێــت كه  به  »گه رم« ناســراون 
ئه مــه ش  مه ترســیدارن،  دۆســیه ى  و 
وایكــردوه  زۆرجار له رێگــه ى هێڵه كانى 

په یوه ندیه وه  كه یســی ژنانى توندوتیژی 
به رامبه ركراو وه ربگیرێت.

كاره كانــى  رێكخــه رى  ســابر،  ڤیــان 
گه شــه پێدان  بــۆ  خه ڵــك  رێكخــراوى 
وتــى:  )نه وژیــن(  بــۆ  له گه رمیــان، 
رێكخراوه كه مان هێڵی گه رمی په یوه ندی 
لــه  ناوچــه  جیــاوازه كان ته رخانكردوه  
بــۆ پاڵپشــتی ده رونــى و یاســایی و 
كۆمه اڵیه تى ژنان، له و ماوه یه شدا چه ند 
ژنێك كــه  توندوتیژیــان به رامبه ركراوه  

په یوه ندیان پێوه  كردوین.
كۆمه ڵگه ییــه كان،  بــواره   شــاره زایانى 
بــاس له وه ده كه ن ره وشــى كه ره نتینه  و 
به تایبه تى لێكه وته  ئابورییه كانى، رۆڵی 
هه یــه  له  زیادبونــى حاڵه تى توندوتیژی 

ره گه زی.
لەتیف حســێن، توێژەری کۆمەاڵیەتی، 
بۆ )نه وژین( وتى: بەهۆی کەرەنتینەوە 

ژمارەیەکــی زۆر خەڵــک بێــکار بــون، 
ئەمــە بۆخــۆی هۆکارێکــە بۆ فشــاری 
دەرونی، بەتایبــەت پیاوان کە زۆر جار 
ئەمــە بەتوڕەیــی دەربڕین لــە بەرامبەر 

خێزانەکانیان پیشان ده ده ن.
وتیشی: هۆکارێکی دیكه  ترس لە خودی 
ئــەم نەخۆشــییەیه  کە ئێســتا بەرۆکی 
هەموانــی گرتــوە، وایکــردوە ئارامــی 
دەرون تێکبــدات و پەنــا بــۆ توڕەیــی 
دەبرێــت، ئەم توڕەییەش بەســەر ژن و 

مناڵ دا دەشکێتەوە.
ئه و توێژه ره  جه ختیش ده كاته وه  له وه ى 
پێویســته  خێزانــه كان دان به خۆیانــدا 
بگــرن، وتــى: »ده بێــت زمانێکــی تر 
بدۆزنــەوە و گفتوگۆی پێبکــەن لەبری 
توندوتیژی، ئەمــە ئەو رێگایه یه  کە ژن 
و پیاو دەتوانن لەم بارودۆخەدا ســودی 

لێ ببینن«.

ژنانىگهرمیانچۆنخۆیانلهكۆرۆناپاراست؟

◘ نه وژین، زریان محه مه د

له  به دواداچومێكى )نه وژین( دا، 
ژنانى گه رمیان ئاماژه  به و رێكارانه  

ده ده ن كه  بۆ خۆپارێزیی له  ڤایرۆسی 
كۆرۆنا گرتویانه ته به ر، به تایبه تى له  

ماڵه كانیان دا، باس له وه ده كه ن زیاتر 

له  جاران گرنگییان به م الیه نه  داوه .

لەگەڵ ســەرهەڵدانی ڤایرۆســی کۆرۆنا 
بــۆ  مەترســیه كانى،  زیادبونــى  و 
روبەڕوبونــەوەی، یەکێــک لــە كاراترین 
ریگاچارەکان،  خۆپارێزیی و پابەندبون 

بو بە رێنمایە تەندروستیەکان.

ژنــان به وپێیــه ى زۆرینــه ى كاروبــاری 
ماڵه وه  راده په ڕێنــن، باس له و رێكارانه  

ده كه ن كه  له م روه وه  گرتویانه ته  به ر.
شــادی حەیدەر، 2١ ســاڵ، دانیشتوی 
شــاری کــەالر و ژنــى ماڵەوەیــە، لــە 
بــۆ  خۆپارێزییــەکان  رێــکارە  بــارەی 
روبەڕوبونــەی ڤایرۆســی کۆرۆنــا، بــۆ 

)نەوژین( دەڵێت: »لەگەڵ سەرهەڵدانی 
مەترســی باڵوبونەوەی ڤایرۆسی کۆرۆنا 
لــە گەرمیان خۆمانمــان کەرەنتینە کرد 
و بۆ شــتێکی پێویستی نەبوایە لە ماڵ 

نەدەرۆشتمە دەرەوە«.
بەردەوامــی  بــە  لەوەشــکرد:  باســی 
و  مــاڵ  پاکڕاگرتنــی  و  دەستشــتن 
پاککــەرەوەکان  مــادە  بەکارهێنانــی 

)معقم( ئه نجام ده ده م.
ژنــان ئامــاژه  بۆ ئــه وه  ده كــه ن، جگه  
لــه  كارى پاكڕأگرتنــى خــود و ماڵه وه ، 
ئه ركێكى تریان ئاگاداربونى مناڵه كانیان 
بــوه  لــه وه ى بــه  باشــیی پاكوخاوێنى 

خۆیان رابگرن.
میدیا فەرحان، 38 ســاڵ، دانیشــتوی 
شــاری کــەالر و ژنى ماڵــەوە، ئاماژه ى 
به وه كــرد: »یەکێــک لــەو رێنمایانــەی 
کــە جێبەجێــم کــردوە ئەوەیــە کە بە 
بەردەوامــی دەســتەکانمان دەشــۆین و 
مناڵەکانیشــم فێرکــردوە کە پێویســتە 
دەســتیان بشــۆن، هەروەها ماڵیش بە 
بەردەوامــی تەعقیــم دەکــەم بــە مادە 

پاککەرەوەکانی وەک دیتۆڵ«.
هێمــای بــۆ ئــەوەش کــرد: لــە کاتــی 
چونــە دەرەوەمان دەمامــک بۆ خۆم و 
مناڵەکانیشــم بەکاردەهێنم و تێکەڵ بە 
قەرەباڵغــی نابین و به  ته واوى پابەندی 

رێنماییەکانین.
خۆپارێزیــەکان  رێنمایــە  لــە  یەکێــک 
بــۆ روبەڕوبونــەوەی ڤایرۆســی کۆرۆنا 
ئەوەیە کە ســەردان کردن و پەیوەندیە 

و  بکرێتــەوە  کــەم  کۆمەاڵیەتیــەکان 
بەریەککەوتن رونەدات، لێرەدا پرســیار 
پابەندبــون  تاچەنــد  ژنــان  ئەوەیــە: 
بــە رێنماییــەکان و ســەردان کــردن و 

بەریەککەوتنیان کەم کردوەتەوە؟
حەپســە محەمەد، ٥0 ساڵ، دانیشتوی 
شاری کەالر و ژنى ماڵەوە، وه اڵمى ئه م 
پرسیاره  ده داته وه  و ده ڵێت: بۆ ئەوەی 
زیاتر خــۆم بپارێزم پابەنــدی رێنماییە 
تەندروســتیەکان بوم و خۆم کەرەنتینە 
کرد لە ماڵەوە و سەردانی هیچ کەسێکم 

نەکردوە.
ئامــاژەی بەوەشــکرد: بەریەککەوتن و 
ماچكردن و دەســت لە ملکردنم هەموی 
نەهێشــتوە، لەگــەڵ ئــەوەش دەمامک 

بەکاردەهێنم.

بەریەککەوتن و 
دەست لە ملکردنم 

نەهێشتوە

زۆربه ی 
توندوتیژیه كان له و 
خێزانانه دا بو كه  
پێشتر كێشه یان 

هه بو



بهدواداچون

◘ نه وژین، شۆخان حەمەساڵح

ره نگه  بژارده ى ئه وه ى به رده وام 
له ماڵه وه  بێت و بۆی نه بێت بچێته  
ده ره وه  و سه ركار، به الی )شه هاب(
ه وه  بژارده یه كى دور و بیرلێنه كراوه  
بوبێت، هه تا ئه وه ى به  كاریگه ریی 
رێكاره كانى كۆرۆناوه  ئه و واقیعه  

به دییهات و سه رو مانگێك ئه و ژیانه ى 
ئه زمون كرد.

مانــه وه ى پیــاوان لــه  ماڵــدا، یه كێــك 
بــون له  دیارترین ئــه و بابه تانه ى كه  له  
كاتى كه ره نتینــه ى ماڵه وه دا ببوه  جێی 
باســوخواس، هه ندێــك بــه  بێزاریه كى 
زۆره وه  باســی لێوه ده كــه ن، هه ندێكــى 

تریشــیان بــه  ئه زمونێكــى جیــاواز و 
به سودى ده زانن.

هێمــن کەریم، نوســەر، رایوایە پیاوانی 
ئێمــە دەرەكین، به و مانایه ى هەمیشــە 
ماڵیــان بۆحەوانــەوە بینیــوە »پیــاو 
لەماڵدا نەیتوانیوە تێبگات كە مناڵەكەی 

چی دەكات و چی دەوێت«.
ده شــڵێت: پیاومــان هەیە وەك شــكۆ 
بە ســنگ دەرپەڕاندنەوە باســی ئەوەی 
كــردوە كــە »كەی بیەوێــت دێتەدەر و 

كەی بیەوێـت دەڕواتەوە«.
ئــه م دۆخــه  وایكــردوه  پیــاوان نه زانن 
كاته كانــى خۆیــان له كاتــى مانه وه یان 
له ماڵــه وه  بــه  دروســتى بــه كار بێنن و 
هه ندێكجار كارێلێكیان ئه نجامداوه  ته نها 

بۆ خۆسه رقاڵكردن.

لــه وه ده كات  بــاس  شــەهاب ســەعید، 
له ماوه ى مانه وه ى دا له  ماڵه وه  به زۆری 
خۆی به  فەیســبوک و سۆشیال میدیاوه  
ســه رقاڵ كردوه ، لەگەڵ هەندێك كار كه  

خۆی به  »وردە ئیش« ناوى بردن.
بــه اڵم ره نگــه  كێشــه كه  هــه ر مانــه وه  
له ماڵــه وه  نه بێت، به  قه ده ر ئه وه ى ئه م 
مانه وه یه  لێكه وته ى تری هه بوه  له ســه ر 
پیــاوان به تایبه تى له  روى ئابورییه وه  و 
وایكــردوه  كاریگه ریی له ســه ریان زیاتر 

بێت.
هۆشــمەند عەلــی، بــاس لــه وه  ده كات 
جێگیــر نەبونی باری دارایی كه ســه كان 
به تایبه ت ئه وانه ى بێكار بوبون، كێشه ى 

بۆ زۆرێك له  ماڵه كان خوڵقاندوه .
بەشێک له  پیاوان، له ماوه ى مانه وه یاندا 
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گه ڕاونه تــه وه  بۆ گونده كانیــان و له وێ 
»كه ره نتینه یان« گوزه راندوه .

»بــه هۆی  وتــى:  حامیــد،  محه مــەد 
قەدەغەکردنــی هاتوچــۆوه ، پەنــام بۆ 
گونــد بــردوە، چەند رۆژێــک لەوێ بوم 

و هاتمەوە«.
ئه گــه ر كه ســانێك هه بن جــاڕس بوبن 
له  مانــه وه  له  ماڵه وه دا، ئه وا كه ســانى 
دیكــه  هه ن كــه  به  هۆكارێــك بۆ لێكتر 

نزیكبونه وه ى خێزانه كانى ده زانن.
هێمن کەریم، ده ڵێــت: ئەم ماوەیەى له  
ماڵه وەبون سودێكی زۆر دەبەخشێت بۆ 
تیگەیشتن لەبونیەتی ژیان و تێگەیشتن 

لەخودی ژن.
پێیشــیوایه  پیــاو له و رێگه یه وه  ئاشــنا 
ده بێت به و رۆڵه  زۆره ى كه  ژنان له  ماڵ 
و خێزانه كانیــدا ده یگێــڕن »تێدەگەیت 
لەوه ى بەڵی ژن حەوت پەراسوی لەپیاو 

زیاترە«.
ئامانــج محه مــه د، هــاوڕای )هێمن(ه  و 
پێیوایــه  ئــه م ماوه یه  پشــویه كی باش 
بوه . وتى: »ماڵ زۆرخۆشە، هەم لەڕوی 
دەرونیەوە هەمیش لەڕوی جەستەییەوە 

ئیسراحەتێکمان وەرگرت«.
هه ندێــك له  پیــاوان بــاس له وه ده كه ن 
مانه وه یــان له ماڵــه وه  هاوكاریان بوه  بۆ 
ئــه وه ى ئــه و كارانــه ى كه  پێی ئاشــنا 
نه بــون یــان لێــی دابڕاون، ده ســت به  

ئه نجامدانى بكه نه وه .
)شــه هاب( باس له وه ده كات كه  زۆرجار 
چێشتى دروســتكردوه ، ئه مه ش پێشتر 
پێــی رانه هاتــوه . )هێمن(یــش بــاس 
له وه ده كات ده رفه ت بوه  بۆ خوێندنه وه ، 
)هۆشــه نگ(یش به كاتێكــى گونجــاوى 
زانیوه  بۆ ئه نجامدانى هه ندێك كاروباری 

ناوماڵ و رێكخستنه وه یان.
له گــه ڵ ئه وه شــدا به گشــتى بۆچونــى 
پیاوان له ســه ر ئه وه ن كه  ئه م مانه وه یه  
له ماڵ گۆڕانكاری تێدا دروســتكردون و 
وایلێكردون به  بۆچون و قه ناعه ته كانیان 

دا بچنه وه .
ده ڵێــت:  له وبــاره وه   كه ریــم،  هێمــن 
شــتێكە  گــۆراوە  لەمنــدا  »ئــەوەی 
كەنامەوێــت وەك جــاران بژیــم و ئیدی 
سروشــتیم و هیچ شــتێك ناتوانێت زۆر 

الم گرنگ پیشانبدرێت«.

◘ نه وژین، هاوژین مه هدی

»هەمو شتێک لەبەرچاوم بوە بە 
کۆرۆنا، لەو کاتەی کۆرۆنا باڵوبۆتەوە 
ته نانه ت دەستم ناچێتە خوێندنیش«. 

)سارا(ى ته مه ن )19( ساڵ، به  
نیگه رانیه وه  وای ده وت.

ئــه و دۆخــه ى ئه م كچه  فێرخــوازه  تێی 
كه وتــوه ، روبــه ڕوى زۆرێــك لــه  ژنــان 
بوه ته وه  به شێوه ى جیاواز. به  راده یه ك 
ژنــان بــاس له وه ده كــه ن كه  مه ترســی 
توشــبون به  ڤایرۆســی كۆرۆنا، ترس و 
تۆقین و دڵه ڕاوكێكانیانی زیاتر كردوه .

له پــاش  له وه ده كــه ن،  بــاس  ژنــان 
ســه رهه ڵدانى ئه م په تایه وه ، زۆر شــت 

تیایاندا گۆڕاوه .
شــاناز رەحیم، ژنی ماڵەوەیه  و خاوەنی 
دو مناڵــە. بــۆ )نەوژیــن( بــاس لــە 
بەســەربردنی کاتــی کەرەنتینە دەکات 
»هیــچ وەکو پێشــوتر نیــم، زۆر زیاتر 
عەمەلــی بــوم و هەمــو شــتێک پاكــژ 
)تعقیم( ده كــه م، تەنانەت ئەو خواردن 
و میوانەش کە ده یانكڕم كیسه كانیشیان 

ته عقیم ده كه م«.
ئه و باس له وه شده كات كه  هه مو شتێك 
له  پێش چاوى بوه تــه  كۆرۆنا، ئه مه ش 
رۆژه  ســه ره تاییه كانى  لــه   به تایبه تــى 

كه ره نتینه دا له الی زیاتر بوه .
ئــه م دۆخه ى كه  )شــاناز( تێیكه وتوه ، 
به  رای پســپۆڕێكى ده رونى، حاڵه تێكى 

ئاساییه .
مامۆســتا  مــەردان،  عه لــی  د.پــگاە 
لەبەشــی دەروناســی زانکۆی گەرمیان، 
بۆ )نەوژین( دەڵێت: »حاڵەتی ئێســتا 
كه  مه ترســی باڵوبونه وه ى كۆرۆنا هه یه  
و رێــكارى زۆریش گیراوه ته به ر، ترس و 

كۆرۆناترسوتۆقینیلهناوژنانزیاتركردوه

دڵەڕاوکــێ و تێکچونی خــەو و خواردن 
تاڕادەیەک ئاساییە، به اڵم له  سنورێكى 

دیارییكراو«.
ئه و پسپۆڕه ى ده رونناسی باس له وه ش 
و  زۆربێــت  ترســەکە  ئەگــەر  ده كات 

كه سه كه  بەردەوام بیر لە مردن بکاتەوە 
و نیشانە جەستەییەکانی لێدەربکەویت، 
پزیشــكی  ســەردانی  پێویســتە  ئــەوا 

ده رونى بكات.
ئــه م دۆخــه  ده رونیــه ، تایبــه ت نیه  به  

ته مه نێكــى دیاریكراو، به ڵكــو ژنانى له  
هه مو ئاست و ته مه نێكدا گرتوه ته وه .

ســارا رەمەزان، خوێنــدکاری پەیمانگا، 
به هــۆی  كــه   ده كات  لــه وه   بــاس 
مه ترسیه كانى په تاى كۆرۆناوه ، ته نانه ت 

ده ستیشی ناچێته  خوێندن.
وتــى: »لــەدوای باڵوبونــەوەی کۆرۆنا 
لــەدوای  خوێنــدن،  ناچێتــە  دەســتم 
باڵوبونەوەی توشبونی نوێش ئەم ترسەم 
زیاد دەکات، هەمیشە بیرلەوەدەکەمەوە 

خوێندنی ئه مساڵم به گوێ ده گات؟«.
ده رونــى،  توێژه رێكــى  له به رامبــه ردا 
جه خــت لــه و كاریگه رییانــه  ده كاتــه وه  
كه  ئه م په تایه به ســه ر كــۆی كۆمه ڵگا 
و  به تایبه تیــش به ســه ر فێرخوازانه وه  

هه یبوه .
محه مــه د نه جیــب، بۆ )نه وژیــن( وتى: 
»بیگومان ترس له م ڤایرۆسه  كاریگه ری 
فێرخــوازان  ده رونــی  له ســه ر  زۆری 
هەبوە، به اڵم پێویســتە دوربکەونەوە لە 
هەواڵــەکان و پالنێکــی رۆژانە دابنێن و 
کاتەکانی خــەو و خواردن و خوێندن و 
کاتبەســەربردن دیاری بکەن، هەروەها 
دایکان و باوکانیش پێویســتە کەشێکی 
ئارام و دور لەم باســانە بۆ مناڵەکانیان 

دابین بکەن«.
)ســارا( زیاتــر لــەوە دەترســێت کــە 
کەسانی نزیک و خزم و ئازیزانی به هۆی 
ڤایرۆســی کۆرۆنــاوه  لەدەســت بــدات. 
هەروەک )شــاناز(یش لەوە دەترســێت 
کە مناڵەکانی بەرگریان الوازە و نەوەک 

نه خۆشیه كه  بگرن بەرگه ی نەگرن.
له به رامبه ردا )د. پــگاه عه لی(، ئاماژه  
بــه وه ده كات كــه  پێویســته  ژنــان دان 
به خۆیانــدا بگــرن و لێنه گه ڕێــن تــرس 

به سه ریاندا زاڵ بێت.
لــه وروه وه  رێنمایی به  ژنــان ده دات كه  
به  زۆریی به دواداچون بۆ هه مو هه واڵ و 
زانیارییه كان نه كه ن به شــێوه یه ك ترس 
و تۆقینیــان تێــدا بچێنێــت، وه كخــۆی 
وتى: »پێویست ناكات هەمیشە چاویان 

لەسەر كه ناڵه كان بێت«.

به هۆی 
قەدەغەکردنی 

هاتوچۆوه ، پەنام بۆ 
گوند بردوە

له  كه ره نتینه وه  
تێدەگەیت ژن 

حەوت پەراسوی 
لەپیاو زیاترە



راپۆرت

◘ نهوژین،خۆشبینجهالل

سهرباریئهوسودهتهندروستیهىكه
لهكهرهنتینهوهبهرههموتاكهكان
ولهنێویشیداژنانكهوت،بهاڵم

لهپاڵئهوهشداژنانباسلهوهدهكهن
كهرهنتینهودۆخهكهبهگشتى،فشاری
دهرونىزۆریلهسهردروستكردبون.

پــاشئهوهىبهكاریگهرییرێكارهكانى
خۆپارێزیــیلــهكۆرۆنــابــۆمــاوهى
زیاتــرلهمانگێكهاواڵتیــانلهماڵهوه
مانــهوه،دهرفهتــىدهرچونوگهڕانو
بهســهركردنهوهزۆركهمیكرد،ئهمهش
وایكــردفشــارێكىزۆربكهوێتــهســهر

دهرونىهاواڵتیان.
ژنانباسلهوهدهكهندۆخهكهبهگشتى
مهترســیداروئاڵۆزبــوه،مانهوهشبه
ناچارىلهماڵهوه،فشــارهكانىلهســهر

قورسكردون.
روخۆشحهســهن،59ساڵ،دانیشتوی
کــەالر،باسلهوبارودۆخــهدهكاتكه

بههۆیكۆرۆناوهچهشتویهتى.
ئــهوبهوهۆیهىنهخۆشــیدرێژخایهنى
مانــهوهى بهوهكــرد ئامــاژهى ههیــه،
لهماڵــهوههێنــدهىتــردهرونــىئاڵۆز

كردوهوناڕهحهتىكردوه.
بــه و بهناچــارى واملێهاتبــو وتــى:
تهلهفزیۆنــهوه دیــار بــه بــهردهوام
دادهنیشــتم،گوێمبــۆزانیاریوههواڵ
لهبــارهىنهخۆشــیهكهوهرادهخســت،

ئهمهشدهرونمىهیالككردبو.
هاونــاز،كچــى)رۆخۆش(ـــه،ئامــاژه
بــهوهدهكاتكهلهودۆخــهدائهوانبه
قهدهرئهوهىلهخهمیدایكیاندابون،

كهمترلهخهمیخۆیانبون،ئهمهشبۆ
ئهواندۆخێكىزۆرناڕهحهتبوه.

بهوهۆیــهى ژنــان لــه ههندێــك
كهســوكارهكانیانلهشــارێكىدیكهیه
وبهكاریگــهرىقهدهغهكردنــىهاتوچۆ
رێگهىدیتنیاننهدهدرا،بۆیهههستیان

بهخهمبارییوناڕهحهتىكردوه.
ئاوازئازاد،30ســاڵ،دانیشتویکەالر،
بۆ)نەوژیــن(وتی:كهســوكارهكهملە
شــارێکیتردەژین،منیــشلهكهالرم،
بەهۆیئــەوەیهاتوچۆکــردنقەدەغە
کرابو،بۆیهزۆربیریانمدەکردوئهمهش
کردبــوم، زۆری شــڵەژانێکی توشــی
بهشــێوهیهكخەونــمبــەوەوهدەبینی

دوبارەبتوانمخێزانەکەمببینمەوە.
ئهگهرچــیدۆخهكهبۆههمــوتاكهكان
وبهتایبــهتژنــانقــورسبــوه،بهاڵم
وهكخۆیانباسیلێوهدهكهن،بهوهۆیهى
ســودیخۆیانــىتێدابــوه،توانیویانه

پێیڕابێن.
نەرمیــنعەلــی،30ســاڵ،دانیشــتوی
کەالر،بۆ)نەوژین(وتی:ســەرەتازۆر
شڵەژابوموتوشــیقەلەقیهاتبومکە
لەماڵــەوەبوم،بەاڵمبەپێیکاتخۆمم
بەخوێندنــەوەیکتێبســەرقاڵکرد،
تــاواملێهــاتدۆخەکەئاســاییبویەوە

بەالمەوە.
ئــهمكارهىكه)نهرمیــن(كردویهتى،
یهكێكــهلــهورێگایانــهىكــهبــهرای
توێژهرێــك،رۆڵــیزۆرهبۆجێگیربونى

دۆخیدهرونىژنان.
پرشــنگئەحمــەد،توێــژەریدەرونی،
باسلەوەدەکاتئــەمدۆخەکاریگەری
دروســتكردوهلەســەردەرونــیژنــان،
بەتایبەتیشئەوکەســانەیکەپێشــتر

◘ نهوژین،پەرژینکامەران

كهرهنتینهىماڵهوهوئهوبارودۆخه
دهرونیهىبهوهۆیهوههاتهئاراوه،
ژنانىدانهبڕیلههاوكاریكردنىئهو
خێزانانهىپێویستیانبهكۆمهكو

هاوكارییه،بهڵكوبهشێكىبهرچاویان
لهرێگهىپرۆژهوكاروههڵمهتى

جیاوازهوه،رۆڵیبهرچاویانگێڕاله
هاوكاریكردنىخێزانهكهمدرامهتهكان.

بههــۆی دۆخــهى ئــهو بهكاریگــهری
كۆرۆنــاوههاتــهئــاراوه،زۆرخێزانله
ســهرچاوهىبژێویــیودارایــیبێبهش
بون،ئهمهشهانىژمارهیهكچاالكوان
جیــاواز ههڵمهتــى دا، خێرخــوازی و

ئهنجامبدهن.
لهنێــوئــهوچاالكوانانهدا،ژنــانرۆڵی
دیــاروبهرچاویانههبــوه،ئهوانباس
لهوهدهكــهنســهرباریئاســتهنگهكان،
توانیویانــه بــهوهى دڵخۆشــن بــهاڵم
هــاوكاریپێویســتبــهكهمدرامهتــان

بگهیهنن.
هێشــوفەتــاح،یەکێکــەلــەوژنانــەی
خێرخــوازی گروپێکــی سەرپەرشــتی
ژنــە و خــۆی رێگــەی لــە دەکات،
هاوکارەکانیەوە،دەســتیکردوەبەکارە

خێرخوازییەکانی.
بــۆ)نەوژیــن(دواووتــی:»بەهــۆی
گروپێکــیتایبــەتبــەژنانلــەتۆڕی
کۆمەاڵیەتیفهیسبوكهوه،پەیوەندییەکی
بەردەوامــملەگەڵخانمانهەیە،ماوەی
چوارســاڵەئەمکارەدەکەم،هەمیشــە

خانمانپشتگیرییانکردوم«.
هەرچەنــدە دهكات بــهوهش ئامــاژه
زۆرینــەیئهوژنانــهىكۆمهكىدهكهن
خاوەنــیگیرفانــیخۆیاننیــن،بهاڵم
لەوبەشەپارهیهىكهپێیاندەدرێتبۆ

سهرباریقهدهغهىهاتوچۆهاوكاریخێزانهكهمدرامهتهكانیاندهكرد

»لهههڵمهتهخێرخوازیهكانداژناندهستپێشخهربون«

كهرهنتینهتهندروستیىژنانىپاراستودهرونىئازاردان
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پێداویســتیەکانیخۆیان،گرتویانەتەوە
وهــاوکاریئهویــانكــردوهبــۆكاره

خێرخوازیهكانى.
ئهگهرچــیهاتوچــۆودهرچــونلــهم
و قهدهغــه كهرهنتینــهدا ماوهیــهى
ســنورداربو،بهاڵمئهوهىئاسانكاریی
بــۆژنانــىچاالكــوانكــردوه،تــۆڕه
كۆمهاڵیهتیهكانــه،كــهلــهورێگهیهوه
توانیویانهههڵمهتهكانیانههڵبسوڕێنن.
پ.ا،یەکێکــیتــرەلــەوژنانەیکاری
»ئــەو دەڵێــت: دەکات. خێرخــوازی
سۆســیال رێگــەی لــە پۆســتانەی
میدیــاوەدەکرێــت،کاریگــەریهەبوە
لەســەربەخشــینیژنــانوگەیاندنــی

هاوکارییەکانیانبەئێمە«.

ههڵســوڕێنهرانى و ئهنجامــدهر
ههڵمهتهكانــىكۆمهككردنــىكهســانى
كهمدرامــهت،رێژەیبەشــداریژنانبە

گرنگدەزانن.
»ئــەوژنانــەیئەبەخشــنژمارەیــان
ئێجگارزۆرە،سەرچاوەیهاوکارییەکانی
ئێمەشپشتیبەوانبەستوەکەخێری
خۆیــانبــەئێمەئەبەخشــنوئێمهش
دهیگهیهنینــهكهســانىكهمدرامهت«.

)پ.ا(وایوت.
)هێشــوفەتاح(یــشباسلــهوهدهكات
ژمارهىئهوژنانــهىكۆمهكىههڵمهته
خێرخوازیــهكاندهكهن،زۆره»بەتەنها
ژنــانهاوکارییــانکــردومومتمانــەی
ئەوەیانبهمنبەخشیوە،بەبێئەوەی

بیانناسمهاوکارییەکانیاندەگەیەنن«.
ژیانــی کرۆنــا پەتــای باڵوبونــەوەی
کۆمەڵگــەیگۆڕی،ئــهمگۆڕانكاریهش
بهتایبهتىمانــهوهلهماڵهوه،زیانهكهى
بــهزۆریبۆئهوتوێــژهبوكهبهههژار
وكهمدهســتناودهبرێنوپاروینانیان
لەسەرکاریرۆژانەیە.ژنانیژیاندۆست
لەرێگەیهەڵمەتەخێرخوازییەکانیان،

خەمیئەمتوێژهیانلەکۆڵنا.
پ.ا،لهوبارهوهدهڵێت:»ژنانوپیاوان
پەیوەندیمــانپێوەدەکــەنهاوکارییان
بکەیــن،توانایئەوەیانلــێرابینیوین
کــەپێداویســتیەکانیاندابیــنبکەین،
خۆشبهختانهتوانیومانەبەپێداویستی
خۆراکوپێدانیکرێخانو،هاوکارییان

بکەین«.
بــهوهدهكات ئامــاژه فەتــاح، هێشــو
توانیویانهلهمماوهیهداهاوکاری)200(
خێزانبكهن،بهدابینكردنىپێداویستی
خۆراکومنااڵنودەرمانینەخۆشــانی

درێژخایەنوکرێخانو.
کارە ئامانجــی دهشــڵێت:
خێرخوازییەکانــیئێمــەهاوکاریکرنــی
کەســانیکەمدەرامەتە،بەتایبەتیلەم
بارودۆخــەداکەهیچرێگەچارەیەکنیە
بۆپەیداکردنیســادەترینســهرچاوهى

بژێوییان.
جگــەلــەوژنانــەیلــەرێگــەیگروپ
کاری تــرەوە کەســانی هــاوکاری و
خێرخوازیدەكەن،ژنانێکهەنبەتەنیا
ولەرێگەیداهاتیکاریدەســتییەوە،

پرۆژهىخێرخوازیئهنجامدهدهن.
خەاڵتمحهمهد،یەکێکەلەوژنانەوبۆ
)نەوژین(باســیكارهكهىبهمشێوهیه
دەکات:»لەڕێگەیداهاتیکارەکەمەوە
چەندیــنژنــمخستوەتەســەرکار،لەم
بارودۆخەشــدازۆرتریــنئــەوجالنــەی
هەڵمگرتبون،بەنیوەنرخفرۆشــتەوە،
داهاتەکەیــمتەرخانکــردبــۆهــاوکاری
وکڕینــیپێداویســتیخۆراکــیئــەو

خێزانانەیپێویستیانبو«.
ئهگــهرئــهمژنانــهوهكــوئهركێكــى
ئــهو ئهنجامدانــى بــه كۆمهاڵیهتــى
ههڵمهتانــهههســتابن،ئــهوابــهرای
چاالكوانێــك،دهرخهرىئهورۆڵهیهكه

ژنانلهههموبوارهكاندادهیگێڕن.
دڵســۆززەنگەنــە،چاالکــیکۆمەڵــی
مەدەنــی،بۆ)نەوژیــن(وتــی:»ژنــان
لــەهەمــوبارودۆخەکانداکــەروبەڕوی
کۆمەڵــگادەبێتەوە،رۆڵیســەرەکییان
دۆخانــهدا لــهم بهتایبهتــى هەبــوە،
خێرخوازیــهوه کاری رێگــەی لــه

دەستپێشخەربون«.

دەواموچونەدەرەوەیانهەبوه،یاخود
سەردانیکەسوکاریانکردوە،بهاڵمئەم
ماوەیــەیکــەلەماڵەوەبــونوبوارى
چونــەدەرەوەیــاننهبــوه،بێگومــان
هەســتیبێتاقەتــیوبێزاریــانتێــدا

دروستبوه.
)پرشنگ(بۆ)نەوژین(وتیشی:ئهگهر
ژنانخۆیانسەرقاڵبکەنوهەوڵبدەن
هەندێــکچاالکیبەســودئەنجامبدەن
خوێندنــەوە، وەرزشــکردن، وەک:

ئیشــیدەســتیو...هتــد،یاخودئەو
چاالکیانــەیکەحــەزوخولیایانهەیە
لەگەڵیانــدا،ئــهواكهمتــردهكهونهژێر
وادهكات و دۆخهكــهوه كاریگهریــی

بهسهریدازاڵبن.

تابلۆیشێوهكار:رهمزیهحهسهن
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◘ نه وژین، زریان محه مه د

به درێژایی رۆژانى كه ره نتینه ى ماڵه وه ، 
)هۆزان( به رده وام بو له  كاركردن، 
ئه گه رچی به هۆی به ركه وتنیانه وه  

له گه ڵ هاواڵتیان، مه ترسی 
گواستنه وه ى ڤایرۆسی كۆرۆنایان بۆ 

هه بوه .

به مه به ســتى روبەڕوبونەوەی ڤایرۆســی 
کۆرۆنــا، کۆمەڵێــک رێــکاری ئیــداری 
و تەندروســتی گیرایــە بــەر، له نێویــدا 
شــوێنكاره كان،  و  دوكان  داخســتنى 

بــه اڵم هه ندێك له  ماركێــت و بازاڕه كان 
بــه  كراوه یــی هێڵرانه وه ، له نێویشــیاندا 
ژماره یه ك له  كچانى كارمه ند، به رده وام 

بون له  كاركردن.
ئــه و كچانــه ى كاریــان ده كــرد، بــاس 
زۆره وه   ئاگاییه كــى  بــه   له وه ده كــه ن 

ده چونه  سه ر كار.
هــۆزان حەمید، 22 ســاڵ، لــە یەکێک 
لە هەفتە بازاڕەکانــی کەالر کاردەکات، 
ســەبارەت بــە کارکردنیــان لــە كاتــى 
كه ره نتینــه ى ماڵه وه  دا، بــۆ )نەوژین( 
وتــى: لــە کاتی مەترســی باڵوبونەوەی 
ڤایرۆســی کۆرۆنــا کە کارمــان دەکرد، 

ئیشــەکەمان تاڕادەیــەک قــورس بــو، 
چونکە بەریەککەوتنی زۆرمان هەبو.

وتیشی: تاڕادەیەک ترساوین هەمومان، 
ئەگەرچی رێــکارە خۆپارێزیەکانمان بە 
بەردەوامــی جێبه جێ ده كــرد و لەالیەن 
خاوەنی بازاڕەکەشــه وه  هەمو شــتێكى 

تەعقیم کردنمان بۆ دابین کرابو.
وه كــو ئه و كچــه  كارمه ندانــه  هێماى بۆ 
ده كــه ن، له الیه ك دڵخــۆش بون به وه ى 
به رده وامــن له  كاركردن و پێداویســتی 
هاواڵتیــان دابیــن ده كــه ن، له الیه كــى 
هه بــوه   لــه وه   ترســیان  دیكه شــه وه  

نه خۆشیه كه یان بۆ بگوێزرێته وه .

كچانلهكهرهنتینهشدابهردهوامبونلهكاركردن

دەریــا ئیبراهیم، 26 ســاڵ، لە مۆڵێكى 
شاری کەالر کاردەکات، نه یشارده وه  كه  
كاركردن له و بارودۆخه دا بۆیان ئاســان 
نەبوه ، بەاڵم سه رباری ئه وه ش خۆشحاڵ 
بون له  رێگــه ى كاركردنیانه وه  هاوکاری 

هاواڵتیانیان كردوه .
ژوان حســێن، 21 ســاڵ، له  ماركێتێك 
دا لــه  كــه الر كارده كات، ئاماژەی بەوە 
کرد به وهۆیه ى كارى ماركێتینگ ئه نجام 
ده ده ن، بۆیــه  مه ترســی گواســتنه وه ى 

نه خۆشیه كه  له سه ریان هه بوه .
وتــى: لــە کاتی مەترســی باڵوبونەوەی 
ڤایرۆســی کۆرۆنــا کارکــردن بــۆ ئێمە 
قــورس بــو، چونکــە یەكێک لــە رێگە 
خۆپارێزیەکان ئەوەبو کە بەریەککەوتن 
نەبێت، لە کاتێکدا ئێمە رۆژانە بە دەیان 

کەسمان دەبینی.
یه كێــك له و مه ترســیانه ى كــه  كچانى 
كارمه نــد ئاماژه ى بــۆ ده كه ن، ئه وه بوه  
تاچه نــد هاواڵتیــان پابه نــد ده بــن بــه  

رێكاره  ته ندروستیه كانه وه ؟
»ئاســتی  وتــى:  له وبــاره وه   هــۆزان، 
بــارەی  لــە  خەڵکــی  تێگەشــتنی 
نەخۆشــیەکەوە کەمە و تەنانەت هەشە 

باوەڕی به  نه خۆشیه كه  نیە«.
ژوان-یــش هێمــای بــۆ ئەوەکــرد كــه  

به مه به ســتى دڵنیابونه وه ، لەو بازاڕەى 
خۆپارێزیــان  تیمێکــی  كارده كــه ن، 
پێکهێنــاوه  بــۆ ئــەو هاواڵتیانــەی کــە 
ســەردانیان دەکــرد، بۆئــه وه ى پێــش 

چونەژورەوە پاكژ »تعقیم« بکرێن.
کارکردن لە هەفتــە بازاڕەکاندا کارێکی 
ئاســان نەبو بۆ کچان، بەهۆی مەترسی 
باڵوبونــەوەی کۆرنا، هه ربۆیه  بەشــێک 
لــە مۆڵــەکان بۆ رێگری کردنــی زیاتر، 
سیستەمی گەیاندنی بێبه رامبه رى كااڵ و 

پێداویستیه كانیان جێبەجێ کردوه .
وتــى:  له وبــاره وه   ئیبراهیــم،  دەریــا 
ئێمــه  كه متــر ده واممــان ده كــرد بــۆ 
ئــەوەی قەرەباڵغــی دروســت نەبێــت، 
له به رامبه ریشــدا رێگەیەکــی دیکەمــان 
گەیاندنــى  ئەویــش  بەکارهێنــا 
شــتومه كه كان بــو بــە بێبەرامبــەر، بۆ 
ئەوەی مەترسی باڵوبونەوەی ڤایرۆسەکە 

کەمتر بکەینەوە.
لــه   به وهۆیــه ى  جه ختیشــیكرده وه  
ده كــرد،  كاریــان  و  بــون  ده ره وه  
هه ربۆیــه  زیاتــر له  هاواڵتیــان پابه ندى 
و  بــون  ته ندروســتیه كان  رێنماییــه  
وه كــو  خۆپارێزیه كانــى  كه ره ســته  
ده مامك و ده ستكێشــیان به  به رده وامى 

به كارهێناوه .
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جیاواز له  سااڵنى رابردو، ئه مساڵ 
)هودا( هیچ بڕه  زێڕێكى نه كڕی، 

چونكه  ئه و پاره یه ى بۆ ئه و مه به سته  
خستبویه  الوه ، كه م بو بۆ كڕینی ئه و 

بڕه  زێڕه ى كه  خۆی ده یویست.

كۆرۆنــا كه  وه كــو په تایه كــى جیهانى 
مه ترســیدار ناســێنرا و هه مــو جیهانى 
خســته  دڵه ڕاوكێــوه ، هــه ر كاريگه ریی 
به ڵكــو  لێنه كه وتــه وه ،  ته ندروســتى 
كاریگه ریــی زۆری ئابوریی و دارایشــی 
لێكه وته وه . یه كێكیش له و بوارانه ى كه  

به هۆی كۆرۆناوه  زیانى پێگه یشــت، 
بازاڕ و بوارى زێره .

به كاریگه ری ئه و ره وشــه ى كه  رویداوه ، 
نرخــی زێــڕ لــه  بازاڕه كانــدا زۆر بــه رز 
بوه ته وه ، ئه مه ش وایكردوه  ژنان نه توانن 

به پێی ئه وه ى ده یانه وێت بیكڕن.
به شــێك له  ژنان بــاس له وه ده كه ن كه  
به هۆی ئــه م به رزبونه وه یه ، ناتوانن زێڕ 

بكڕن.
هــودا، ٣0 ســاڵ، پارەکانــى کۆکردەوە 
و داینابــو زێــڕ بکڕێــت، بــەاڵم بەهۆى 
گرانبونــى نرخى زێڕه وه ، ئه و كاره ى بۆ 

نه چوه  سه ر.
وتــى: »هەمــو ســاڵێک ده خیله یــه ك 
دەکەمــەوە بــۆ ئــەوەى پــاره ى تێــدا 
كۆبكه مه وه  بۆ كڕینی زێڕ، بەاڵم ئەمساڵ 
بــه و پاره یه  نەمتوانى زێڕ بکڕم، بەهۆى 

گرانبونى نرخه كه یه وه «.
بــەرزى نرخى باج لە بۆرســەى جیهانى 
دا کاریگــەرى زۆرى لەســەر نرخى زێڕ 
هەبوە، بەهۆى کاریگەرى کۆرۆناوە ئه م 
بازرگانیه ى بەرەو لێوارى نەمان بردوە.

زێڕەنگــەرى  دوکانــى  دلێــر،  دلۆڤــان 
هەیە، بــۆ )نەوژین( دەڵێت: نرخی زێڕ 
بەشــێوەیەکى زۆر بەرزبویــەوە بەهۆى 
داخســتنى فڕۆکەخانەکان کە کاریگەرى 

لەسەر جیهان هەبو.
»ئاڵتونــى عەیــارە 1٨ لــە 1٧٧ هەزار 
بــوە 2٣٨ هــەزار، عەیــارە 21 لە 2٣0 
بوە 2٧0 و عەیارە 24 لە 242 بوە 2٨0 

هەزار«. )دلۆڤان( واى وت.
لەهەرێمى کوردســتان دا نزیکەى 1600 
دوکانــى زێڕەنگــەرى هەیە کــە کڕین و 

فرۆشــتن بە زێــڕەوە دەکەن، ئەگەرچى 
ئەم وەرزە بە وەرزى کڕین و فرۆشــتنى 
زێــڕ ناودەبەن و ژنــان زۆرتر تیایدا زێڕ 
دەکڕن، بەاڵم ئه مســاڵ وه ك زۆر بواری 

تر، ئه م بواره ش جیاواز بو.
شــیالن، ٣2 ســاڵ، باســی له وه كــرد 
ویســتویه تى بــۆ ئه م به هــاره  تاقمێكی 
نوێی زێڕ بكڕێت، به اڵم ئه م خواســته ى 

نه هاتــه  دی، به تایبه تــى كــه  به  
كاریگه ری كۆرۆناوه  هه مو شت 
گۆڕا و »نه ورۆز و به هاریش 

هه ر له بیر نه مان«.
بەپێی نرخى بۆرســەى 

جیهانــى  گومرکــى 
هەرێم لەبەرامبەر 
کیلۆیــەک زێڕدا 
دۆالر   ٣00
وەردەگیرێــت، 

و  بــازرگان  چەنــد  ئەمســاڵ  بــه اڵم 
دوکاندارێک ئیفالسیان کردوە.

ئــاراس فوئاد، یاریدەدەرى بەڕێوەبەرى 
زێڕەنگەرانى ســلێمانى، بــۆ )نەوژین( 
دەڵێت: نرخى زێڕ بە بۆرســە لە 14٣0 
دینــى بــوە 16٣0 دینــى، بــەرزى ئەم 
نرخــەش بوە هۆى ئــەوەى هەندێک لە 
دوکاندارەکانى زێــڕ زیانێكی زۆر بكه ن 
و دوکانەکانیــان هەڵگرتــەوە، لەگەڵ 

ئەوەشدا قەرزارى زۆر بون.

ئیشەکەمان 
قورس بو، چونکە 
بەریەککەوتنی 
زۆرمان هەبو

خۆشحاڵين له  
رێگه ى كاركردنیه وه  

هاوکاری 
هاواڵتیانمان كردوه



فیچهر

◘ نهوژین،ئامینهمحهمهد

لهكاتێكدازۆرینهىهاواڵتیانله
ماڵهكانیاندابونبههۆیرێكارهكانى
كۆرۆنا،بهاڵم)هێرۆ(بهردهوامبو
لهدهوامكردن،ئهولهیهكێكله
ههستیارترینشوێنهكاندادهوامی
دهكرد،كهبهشىچارهسهركراوانى

كۆرۆنایه.

ئهگهرچیزۆرینــهىدهزگاحكومیهكان
بهكاریگهریــیرێكارهكانــىخۆپارێــزی
بــهاڵم راگیــرا، دهوامیــان كۆرۆنــا
بهپێچهوانهوهلهدهزگاتهندروستیهكاندا
دهوامكــردنبــهردهوامبــو،لهنێوئهو
دهزگایانــهشداژنــانرۆڵوئامادهیی

بهرچاویانههبوه.
ژنانــىكارمهندلهكهرتىتهندروســتى،
ئاماژهبــۆئهوهدهكهنلــهمئهركهیاندا
ئاســتهنگیانهاتوهتــهپێــش،بــهاڵم
سهرباریههموشتێكدڵخۆشبونبهو

رۆڵهىدهیگێڕن.
هێرۆئەحمەد،کارمەندێکیتەندروستیە
لــەبەشــیچارەســەرکردنیتایبەتبە
کۆرۆنــالهكــهالر،بــۆ)نەوژین(وتی:
خۆشبەختانەتائێســتاهیچحاڵەتێکی
کۆرۆنامــاننیە،بەاڵمهەرنەخۆشــێک
داخــڵبکرێــتحســابیتوشــبویبــۆ
دەکەیــن،تــائــەوکاتــەیئەنجامــی

پشکنینەکانیبۆدەرئەچێت.
ئهمخاڵهوایكردوه)هێرۆ(وهاوڕێكانى
بــهوریاییــهوهمامهڵهبكــهن»دەبێت
حــەزەروەرگریــنومەترســیزۆرمان
لەســەرە،چونکــەئێمــەبەرکەوتــەی

یەکەمین«.
ســهرباریئــهممهترســیانهش،بــهاڵم
)هێرۆ(دڵخۆشــهبهورۆڵهىدهیگێڕت،
وهكخــۆیوتــى:»خزمــەتکــردنبە

هاواڵتیانمایەیشانازییە«.
و پێخــۆش پیشــهكهیان ئهگهرچــی
تهنانــهتالپیرۆزیشــه،بهاڵمبهشــێك
لــهژنانــىكارمهنــدنایشــارنهوهكــه
بههۆیپهیوهندیراســتهوخۆیانلهگهڵ
نهخۆشــهكاندا،مهترسیگواستنهوهى

نهخۆشیهكهیانلەسەربوە.
لــه كارمهنــد كهریــم، فرمێســک
كــهالر، فریاكهوتنــى نهخۆشــخانهى

◘ نهوژین،خۆشبینجهالل

)سنور(حەزوخولیایهكىزۆریبۆ
وێنەکێشانههبو،بەاڵمبەهۆینەبونی

کاتوسەرقاڵیبەکارکردنەوە،
هەرگیزئەوهەلەیبۆنەڕەخساوە
کەپەرەبەوحەزەیبداتووێنە
بکێشێت،بهاڵمكهرهنتینهئهو

دهرفهتهىپێدا.

بهوهدهكــهن ئامــاژه ژنــان بهشــێكى
ماڵــهوه لــه مانهوهیــان مــاوهى
بهكاریگــهریباڵوبونــهوهىكۆرۆنــاكه
بــه»كهرهنتینهىماڵهوه«ناســراوه،
قۆســتوهتهوهبــۆبــرهودانبــهوحهز
بــۆ یــان ههیانبــوه، ئارهزویانــهى و
بههێزكردنــىئهوبههرانــهىكهههیانه
ولهرابــردودادهرفهتیاننهبوهگرنگی

ئهوتۆیپێبدهن.
ســنورئەحمەد،29ساڵ،كارمهندهله
رێكخراوێكــىمرۆیی،بــاسلهوهدهكات
بەهۆیسەرقاڵیلەکارەکەیداهەرگیز
ئەوهەلەیبۆنەڕەخســاوەکەپەرەبە
بەهرەىوێنهكێشــانىبدات،بهاڵمئهم
ماوهیــهىكهلهماڵــدابوه،دهالقهیهك

لهسهرئهوبههرهیهىكراوهتهوه.
وتــى:ئــهوماوهیهىبههــۆیكۆرۆناوه
لهماڵــهوهبویــن،كاتێكــىزۆرباشبو
بــۆمنوگرنگیــیزیاترمبــهبههرهى

وێنهكێشــاندا،بهشــێوهیهكزۆرینهى
كاتهبهتاڵهكانمبهوێنەکێشــانبەسەر

برد.
كارهیشــی ئــهم هــاوكات ســنور،
بهكارهێنــاوهبۆكهمكردنهوهىفشــاره
كهرهنتینهكهوه كهبههــۆی دهرونیهكان
زیاتردهبن»لەرێگەیوێنەکێشــانەوە
شڵەژانەدەرونیهكانکەمدەبنەوە«.

ههندێكلهژنانســهرقاڵییانبهخێزان
وكارهكانیــان،دهرفهتــىئــهوهىبــۆ
نهڕهخســاندونبتوانــنبههــرهىنــوێ
فێربــن،بــهاڵمبونــىئهوههمــوكاته
بهتاڵهیــانبهكارهێناوهبۆبرهودانبهو

بههرهنوێیانه.
زریــوەیونــس،30ســاڵ،كارمهنــدى
دانیشــتوىکــەالر،لــهنمونــهىئــهو

ژنانهیه.
ئهوســەرباریئــەوەیهاوســەرگیریی
کردوەوخاوەنیدومناڵە،لەپاڵئەوەی
گرنگیبەخێزانهكهىدهدات،لهمكاتى
كهرهنتینهیــهدابرهوىبهوحهزهىداوه
كهبۆئیشیدهستههیبوه،بهتایبهتى

دیزاینكردنىمۆم.
وتی:حەزملەدیزاینکردنودروستکردنی
مۆمە،ئەمماوەیەدهرفهتبوبۆئهوهى
بهباشــیئــهوكارهفێربــم،بۆئهوهى
بتوانــملــهداهاتــوداپــهرهىزیاتــری

پێبدهم.
رهنگــهئهگــهربپرســیندیارتریــنئهو

پیشــانهىكــهژنــاندهیانزانــنچیه؟
راســتهوخۆوهاڵمهكاندرومانوچنین
وكارىدهســتىبــن،بهاڵمســهرباری
ئــهوهشرێژهیهكىبهرچاولهژنانههن
كهلهوبههرانهدازۆرشارهزانین،بۆیه
ئــهوانئهمماوهیهیانقۆســتوهتهوهبۆ

فێربونىئهوپیشانه.
هاونــازبەکــر،33ســاڵ،دانیشــتوى
خوشــکە لهوهكــرد باســی کــەالره،
گەورەکــەیبهرگــدورهوکاریدرومان
وچنیــندەکات،ئهویــشزۆرحــەزی
لێبــوهوئهمماوهیــهبوهتهدهرفهتێك

بۆئهوهىفێریئهوپیشهیهبێت.
وتــى:»بەنیــازممنیشلەپاڵئیشــی
رۆژانــەمدا،لەداهاتــوداگرنگــیزیاتر

بەکاریدرومانبدەم«.
ماوهیــهى ئــهم ژنــان لــه ههندێــك
كهرهنتینهىماڵهوهیانتهرخانكردوهبه
كارێلێــك،كهژنــانزۆركهمترخۆیان

لێداوه.
النــەخەلیــل،28ســاڵ،دانیشــتوى
کــەالره،ئــهمماوهیــهخۆیبــهكارى

كشتوكاڵهوهسهرقاڵكردوه.
ئــهوبۆ)نەوژین(وتــی:وەکحەزێکی
خــۆموئهزمونێكــىتــازە،بەشــێکی
بچوکــملەباخەکەمانداکردوەبهكێڵگه
وچهنــدشــەتڵێکى)تەماتــە،ترۆزی،
باینجانوبیبەر(متێداچاندوهورۆژانە
چاودێریاندهكهموئاگاملێیاندەبێت.

ژنانىپزیشكوكارمهندىتهندروستىبهڕوىكۆرۆنادادهوهستنهوه

ژنانلهكهرهنتینهىماڵهوهدابههرهكانیانپهرهپێدهدهن

6ژمارە)40(نیسانی2020

بــۆ)نهوژیــن(وتــى:بەهــۆیئــەوەی
تائێســتاهیچپێکوتەیەکــیتایبەتبە
نەخۆشییەکەنیە،بۆیەئێمەشبێبەریی

نینلەهەرزیانێکیڤایرۆسەکە.
کەوسەرفەریق،هاوكارێكى)فرمێسك(
ـهولهنهخۆشخانهىفریاكهوتندهوام
دهكات،جهخــتلــهبونــىمهترســی
تهندروستىلهپیشهكهیاندهكاتهوه.

وتــى:هیچدڵنیانیــنلەوکەلوپەالنەی
کــەپێمــاندەدەنلــەکاتــیدەوام،
چونکــەبەڕێکیئــەوجالنەناپۆشــین
کــەلەبەریدەکەینبۆخۆپاراســتنلە

نەخۆشیکۆرۆنا.
)هێــرۆ(شبــاسلــهوهدهكاتكهئهو
رێكارانهىدانراونپارێزراونین،چونكه
وهكخــۆیهێماىبۆكرد»بەرکەوتنمان
لەگــەڵنەخۆشدازۆرەبەهۆینەبونی

شوێنیگونجاوەوە«.
رهنگهمهترسیهكانبۆئهوكارمهندانهى
لهبهشىتاقیگهكاردهكهن،زیاتربێت.

ئهمخاڵــهكارمهندێكىتاقیگهجهختى
لێدهكاتهوه.

جوانساڵح،وتى:زیاترلەهەموکەس
مەترسیمانلەسەرە،بەهۆیوەرگرتنی

سامپڵونزیکبونەوەلەنەخۆش.
هاوشــێوهىكهرتىگشــتى،لهكهرتى
تایبهتیتهندروســتیشداژنانرۆڵیان

بینیوه.
چیامحهمــهد،کارمەندیتەندروســتی
لــهشــاریپزیشــکیگەرمیــان،وتى:
وهكههرنهخۆشخانهیهكىتر،ئێمهش
بههۆیقهرهباڵغیوهاتنىنهخۆشــهوه
بــهاڵم بــوه، لهســهر مهترســیمان
بهگرتنهبــهرىرێنمایــهكانســهركهوتو
بویــنودڵخۆشیشــیملــهمماوهیــهدا

هاوكارینهخۆشهكانمانكردوه.
تهندروســتى، كارمهندانــى هاوشــانى
ژنانىپزیشــكیشرۆڵیانلهمماوهیهى

باڵوبونهوهىكۆرۆناداههبوه.
د.ســەنارەشــید،پزیشــكیژنــانو

لــهنهخۆشــخانهىشــههید مناڵبــون
شــێرهىنهقیبلهكهالر،بۆ)نهوژین(
وتــى:جگــەلــەوەیلــەنەخۆشــخانە
یارمەتــیورێنمایــیبەردەواممــانبه
نەخۆشــەکانمانداوه،لەماڵیشەوەلە
رێگــەیتەلەفونــەوەیارمەتــیژنانمان
داوه،بهتایبهتــىكــهبههۆیقهدهغهى
ســهردانى نهیاندهتوانــى هاتوچــۆوه

پزیشكونهخۆشخانهكانبكهن.
بهشــێكلهكارمهنداننیگهراننلهوهى
زۆرجارلهالیهنهاواڵتیانهوهكارهكانیان

بهههندوهرناگیرێت.
جــوان،لهوبــارهوهوتــى:زۆرمانــدو
دەبیــن،بــەاڵمبهداخــهوهههندێــكله
خەڵکیرێزلــەکارەکانمانناگرنولە
تۆڕەکۆمەاڵیەتیەکانداچەندینقسەی

ناخۆشدەبینینودەبیستین.
بــهاڵموادیــارهههموئهمانــهنهبونهته
هــۆیئهوهىئــهوكچانهلــهكاركردن
ساردبكهنهوه،بهدرێژاییئهوماوهیهى

هاواڵتیــانلهماڵهكانیاندابون،ئهوان
بهپێــیخشــتهىدیارییكــراودهوامــى

خۆیانكردوه.
فرمێسک،لهوبارهوهوتى:زۆردڵخۆشم
بــەکارەکــەم،چونکــەهاوکاریکردنــی
کەسیبەرامبەرەکەئەویشنەخۆشە.

ههندێكله
خەڵکیرێز
لەکارەکانمان

ناگرن
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◘ نه وژین، زریان محه مه د

له نێو هۆڵێك دا، ژماره یه ك كچ 
سه رقاڵی كاره كانیانن، به  كارامه ییه وه  

ئه و كه ره ستانه ى له به رده ستیانه  
به كارى دێنن و به رهه مى پزیشكی پێ 

دروست ده كه ن.

ئــه و ژماره  كچه ، له  رێگــه ى رێكخراوى 
هاوكاری ئه ڵمانیه وه  له ناحیه ى رزگاری، 
ده ســتیان بــه  پرۆژه یــه ك كــردوه  بــۆ 
دروســتكردنى ده مامــك و كه ره ســته ى 
خۆپارێزیی پزیشكیی، دواتریش به سه ر 
هاواڵتیان و ئه و الیه نانه ى پێویســتیانه ، 

دابه شى ده كه ن.
ئــه و كچانه ى به شــدارن لــه و پرۆژه یه ، 
بــاس له وه ده كــه ن كــه  ده یانه وێت له و 

رێگه یه وه  خزمه تێك بگه یه نن.
پــەرواز ئەحمەد، یەکێک لــە ئه ندامانى 
تیمــی کچانی خۆبەخش لــە رێکخراوی 
هاوکاری ئەڵمانــی لەگەرمیان، لەبارەی 
کارەكه یانــه وه ، بۆ)نەوژیــن( دەڵێــت: 
بــۆ  خۆبەخشــین  کچانــی  تیمێکــی 
مــاوەی ١0 رۆژە دەســتمان کــردوە بە 
دروســتکردنی دەمامک و جلی پزیشکی 
هاواڵتیانــی  و  ئەمنیــەکان  هێــزە  بــۆ 
گەرمیان به مه به ســتى خۆپاراستنیان لە 

ڤایرۆســی کۆرۆنا، ئامانجیشمان ئەوەیە 
کــە خزمەتێک بــە ناوچەکــەی خۆمان 

بکەین.
شــێوازى كاره كانى ئه و پرۆژه یه  ئه وه یه  
كه  پێداویســتیه كانى له الیه ن رێكخراوى 
هــاوكاری ئه ڵمانیــه وه  دابین ده كرێت و 
ئــه و كچانه ش هه ڵده ســتن بــه  دورین و 

دروستكردنى.
پــه رواز، له مبــاره وه  وتــى: رێکخــراوی 
كه ره ســته كانی  ئەڵمانــی  هــاوکاری 
كاره كــه ی بــۆ دابین کردویــن و خۆمان 

دەیدورین.
به شــێك له  به شــدارانى ئــه و پرۆژه یه ، 
خۆیــان پیشــه ى به رگــدوری و خه یاتى 
ده كه ن، ئه م ماوه یه ى كه ره نتینه  له  بری 
مانه وه  له  ماڵه وه ، تواناكانى خۆیان له م 

پرۆژه یه دا خستوه ته گه ڕ.
بەمــۆ زەیــد محەمــەد، یەكێکــی تر لە 
خۆبەخــش  کچانــی  تیمــی  ئەندامــی 
لــە رێکخــراوی هــاوکاری ئەڵمانــی لە 
گەرمیــان، ده ڵێت: »ئێمە خۆمان کاری 
خەیاتــی دەکەین لە ماڵەوە، ئێســتا بە 
هاوکاری رێکخراوی هاوکاری هەستاوین 
و  دەمامــک  دروســتکردنی  کاری  بــە 
جلــی پزیشــکی بــۆ هاواڵتیــان و هێزە 

ئەمنیەکانی ناوچەکە«.
ئه و كچه  به رگدوره  ئاماژه ى به وه شــكرد 

رێكخراوه كه  پێشــتر خۆی ئه و ده مامك 
و پێداویســتیانه ى ده كــڕى و دابه شــى 
ده كــرد، بــه اڵم دواتــر بڕیــاری دا هه ر 
خــۆی لــه  رێگــه ى ئــه و تیمــه  كچه وه  
كه ره ســته كان دروســت بكات »پێشتر 
پێداویســتیە خۆپارێزیەکانیان  خۆیــان 
ده كــڕی بــۆ ناوچەکــە، دواتــر گۆڕیان 

بەمەی ئێستا«.
پێــی  كچانــه   ئــه و  كــه   كاره ى  ئــه و 
هه ڵده ستن، بوه ته  مایه ى خۆشحاڵییان، 
به شــێوه یه ك كــه  خۆیــان به  به شــدار 
ده زانــن له و هه واڵنه ى هه یه  بۆ به رگرتن 
به  باڵوبونه وه ى كۆرۆنا له  سنوره كه دا.

به مــۆ، له و روه وه  وتى: دڵخۆشــین بەم 
کارەی کــە دەیکەین، خۆشــحاڵ دەبین 
کچانی تر هەبن و بەشــداری ئەم جۆرە 
کارانە بکــەن، بۆ ئەوەی جێدەســتمان 

دیار بێت لە ناوچەکەماندا.
ئــه و پرۆژه یه  لــه  دو بــه ش پێكهاتوه ، 
به شــى دروســتكردن و به رهه مهێنانــى 
كه ره سته  و به رهه مه كان، به شى دابه ش 

كردن.
پــەرواز ئەحمەد، هێمــای بۆ ئەوە کرد: 
»ئێمــە تەنهــا کاری دوریــن و ئامــادە 
کردنی دەکەین، تیمێکی دیکەمان هەیە 

دابەشی دەکات«.
بەمۆ-ش ئامــاژه ى به وه كرد تیمه كانیان 
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كه ره ســته كان بــه  زۆربــه ى ناوچه كه دا 
دابه ش ده كه ن.

كــه   ئه ڵمانــى،  هــاوكارى  رێكخــراوى 
بــاس  پرۆژه كه یــه ،  ئه نجامــده رى 
له وه ده كات كاره كه یان تاڕاده یه كى باش 

جێگه ى گرتوه .
سەرپەرشــتیاری  ئەنــوەر،  ســلێمان 
پرۆژەکانی رێکخراوی هاوکاری ئەڵمانی 
لــە گەرمیــان، بــۆ )نەوژیــن( وتــی: 
سەرپەرشــتی  هــاوکاری  »رێکخــراوی 
و  دەمامــک  دروســتکردنی  پــرۆژەی 
پێداویستیەکانی تری خۆپارێزی دەکات 
لــە ناحیەی رزگاری، بە تیمێکی کچانی 
خۆبەخــش كه  لــە نێوان ٧ بــۆ ١0 كچ 

دەبن«.
باســی لەوەشــکرد: ئامانجمــان ئەوەیە 
و  بکەیــن  ناوچەکــە  کــە خزمەتیکــی 
هاوکارێکی باشــبین بۆ ئەو هێزانەی کە 
لە سەر شــەقامەکانن، هه روه ها بۆ ئەو 
بەڕێوبەرایەتیانــەی کــە بــە بەردەوامی 
لە کاردان بۆ روبەڕوبونەوەی ڤایرۆســی 

کۆرۆنا.
و  کچــان  رۆڵــی  بــە  ســەبارەت 
بەشداریکردنیان له و پرۆژه یه ، )سلێمان 
ئەنوەر( وتی: »بەشداریکردنی ئەو تیمە 
و کچان بە گشــتی بەرز دەنرخێنین کە 
بە بەردەوامی لەگەڵمانن بۆ هەر کارێک 

کە بمانەوێت ئەنجامی بدەین«.

بەشداریکردنی ئەو 
تیمە کچه  بەرز 

دەنرخێنین

ئامانجمانه  
خزمەتێکی  

ناوچەکەمان بکەین
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