
 

 ئێش و ئازار

 

کارهێنانی جەستە. هەروەها باری کو برینێکی جەستەیی یان چۆنێتی بەئێش یان ئازار بۆی هەیە بۆچەندین هۆی جیاواز بگەڕێتەوە، وە

دەروونیش بۆی هەیە ببێتە هۆی ئێش و ئازار. بۆ نموونە فشاری دەروونی و خەم و خەفەت دەکرێت ببێتە مایەی ئێش و ئازار یان گرژی 

ێك و شێوازی  کانی هەر کەستوانائێش و ئازار هەمیشە لەکەسێکەوە بۆ کەسێکی تر جیاوازی هەیە.  بەهێزییماسولکەکان. هەست کردن بە 

لکردنی ئێش و ئازار کاریگەری هەیە بۆ سەر چۆنێتی هەست کردن بەو ئێش و ئازارانە. شتێکی باشە گوێ لە ئێش و ئازارەکەت کۆنترۆ

بگریت، ئەوە دەبێتە مایەی خۆ پاراستن لە دروستبوونی زیانی زیاتر. جاری وا هەیە لەدوای کۆتایی هێنانیش بە هۆیە سەرەکیەکەی ئێش و 

لەوانەیە ئێش و ئازارەکە هەر بمێنێتەوە و شتە ئاساییەکان وەکو گەرما و سەرما و دەست لێدان وکو ئازار هەستی پێ بکرێت.  ،ارەکەئاز

 پێویست ناکات زۆر بە وریاییەوە مامەڵە لەگەڵ ئێش و ئازار بکەیت، بەڵکو لەژیان بەردەوام بە و چەندێك بۆت کرا جموجۆڵ بکە.  

 

 داگەڵ ئێش و ئازارژیان بەسەربردن لە

 

کراو ز دەکرێت بەاڵم هیچ هۆیەکی دیاریهەندێك جار بۆ ئێش و ئازار لەگەڵ ئەوەشدا کە چەندین دوکتۆری جیاواز و چەندین پشکنینی جیاوا

ە ئەو کەسە بدۆزیتەوە. ئەمەش و شێوازی چاککردنەوەی بۆ نادۆزرێتە. لەوکاتەدا بێگومان حەز دەکەیت '' خەتابارێك'' بۆ بارودۆخەک

یانەش زۆر ناخۆشی هەبووبێت و ئەو ناخۆشی خەمۆکی و تووڕەیی بێت. لەوانەیە لە ژیانی ئەو مرۆڤەدا مایەپووچ دەکات و لەوانەیە تووش

زارەکەت قەبووڵ لەکاتی ئاوهادا شتێکی گرینگە ژیانی خۆت و ئێش و ئا ەکات، '' دڵم ژان د زار لەجەستەیدا بمێننەوەلەشێوەی ئێش و ئا

کردن لەگەڵ ئێش و هەڵیت، چاکتر وایە هەوڵ بدەیت ڕێگاچارە بدۆزیتەوە بۆ ئەوەی بەدوای هۆی ئازارەکە بگەڕێ بکەیت. لەجیاتی

ئازارەکەت. بەهۆی ئێش و ئازارەوە پێویست ناکات تەنانەت خەتای خۆتیش بگریت. دەکرێت بڵێیت؛ '' لەبەر ئەوەی من مرۆڤێکم بایەخم 

ویستە شتێك بکەم بۆ باشترکردنی ئەو بارودۆخەی خۆم''. لەالی خوارەوە چەندین ڕێگای چارەی جیاجیا هەیە کە پێویست دەکات هەیە، پێ

ان بکەیتەوە بۆ کەمکردنەوەی ئازارەکانت. مرۆڤەکان هەر کەسە و شتێکی جیاواز بەکەڵکیان دێت. شتێکی باشە ئەگەر شارەزای ئێش و یتاقی

 یاداشتی ئازارەکانت.  کەم دەکەنەوە، بۆ نموونە دەفتەرت هەبێت بۆ نوسینی ئەو شتانەی کە ئازارەکاتئازارەکانت بیت لەگەڵ 

 

 ردنەوەی ئێش و ئازارککەم

 

چارەسەری ساردی یان گەرمی، بە دەرمان یا بە جموجۆڵ کردن و ڕاهێنانی بە ئێش و ئازاری جەستەیی دەکرێت بۆ نموونە بە شێالن، 

 جەستەیی جیاجیا کەم بکرێتەوە. 

 

ئازارەکە بەشێوەیەکی جەستەیی  هەستەورەیەکان و بیرکردنەوەکانیش ڕۆڵی گرینگیان هەیە. تەنانەت ئەگەر هۆیدا لە چەشتنی ئێش و ئازار

تەوە بێت هەست کردن بە ئازارەکەدا لە مێشکدا دروست دەبێت. بۆیە دەکرێت بەهۆی مێشکەوە ئازار کەم بکرێتەوە، کە لەوکاتەدا لە جەستە

 مێشك هەواڵەکردنی ئازەرەکە خامۆش دەکات. 

 

یە کە، چۆن بیر لە ئازار دەکەیتەوەو چۆن مامەڵەی ئەو شتەی کە کاریگەری زۆری هەیە بۆ هەست کردن بە ئێش و ئازار ئەوە •

کی بەهێز هەستی پێ ە لەوانەیە وەکو شتێکی ترسناك و بێزاریەلەگەڵدا دەکەیت. بۆ نموونە ئەگەر نەزانیت هۆی ئازارەکە چی

 بکرێت. لە کاتی ئاوهادا بەرگەگرتنی ئازار سەخت تر دەبێت. 

مایەی زیادکردنی گرژی لە جەستەدا.  ەئازارەکە بەهێزتر دەبێت و دەبێتەکە بدرێت بایەخ بە ئێش و ئازار زۆر کاتێك بەبەردەوامی •

لەوانەیە وا هەست بکەیت کە ناتوانیت بیر لە ئازارەکە نەکەیتەوە. بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا کردەوەیەك بکەیت کە حەزت لێ بێت یان 

 بۆ البردنی سەرنجت لەسەر ئێش وئازارەکە.  بچیتە الی کەسانێك کە دڵت پێیان بکرێتەوە لەوانەیە یارمەتیدەر بێت 

ئێش و ئازاری منداڵ بە دڵدانەوەی دایكی کەم دەبێتەوە. ئەو شتە کە کەسێك چاوی لێ بێت و بایەخی پێ بدات بۆ کەسانی  •

ش و گەورەتەمەنیش هەر وایە. خزمەت و چاودێری کەسانی تر و دڵدانەوە و کۆمەك کردن یارمەتیدەرن بۆ ئیدارەکردن لەگەڵ ئێ

 ئازارەکە. 

بەڕاهێنان کردنی خەیاڵ دەتوانیت فێری ئەوە بیت کە چۆن لەگەڵ ئێش و ئازاردا ئیدارە بکەیت. بۆ ئێش و ئازار دەکرێت بۆ  •

و دەتوانیت باشتر مامەڵە لەگەڵ ئەو  وەردەگرێتشێوەیەكی  ا ئازارەکەنموونە بە قەبارە و بە ڕەنگ خەیاڵ بکرێت. لەو کاتەد

بە هەناسەدانی هێمنانە خەیاڵی شێوەی ئازارەکە بگۆڕێت بۆ شێوەیەك کە کەمتر بێزارکەر ی ئەوە دەتوانیت شێوەیە بکەیت. دوا

 بێت.  

خاوکردنەوەش یارمەتیدەرە بۆ ئیدارەکردن لەگەڵ ئێش و ا دەبێت. لەبەر ئەوە ڕاهێنانی خۆزۆر جار ئێش و ئازار گرژی لەگەڵد •

 ئازارەکە. 

  تری پیشەیی وەربگریت.  یارمەتیدەریدەتوانیت یارمەتی لە چارەسەرکاری سروشتی، چارەسەرکاری دەروونی یان  •

 

ەکەت: ئێش و ئازارت هەیە، دەتوانیت ڕاهێنان بکەیت لەسەر ئەوەی کە بەڕەزامەندیەوە مامەڵە بکەیت لەگەڵ خۆت و لەگەڵ ئێش و ئازار

 بەاڵم لەژیاندا زۆر شتی تریش هەیە. پێویست ناکات ئێش و ئازار ڕێگری بێت لەبەردەم ژیان و ژیانێکی باش. 


