
 وترکهده ێل یناۆکر یسۆریاڤ یکانشانهین کێسر کهگهئه کانێجشتهین ۆب یژگارۆئام

 

بێنمهوهوێت ئهمهئه بێت ده وهکرێنهئاگادارده ی کهوکاتهتا ئه ڵێت کهت دهحکومه که  وهتان بیر

یان بۆ  یهکڕینی خواردن هه  به پێوستان بێت کهنه کاتهو نها ئهته وهرهدهچنهنه وهبمێنه وهماڵهله

 یان ڕاکردن.  پیاسه

 تبادهیع یگاێو ج کانسهینکان و کهوتهموو مزگه. ههنیناژ  وهکهێپ که  تینیبب کێسکه  تیناتوان

ی پۆ کان و د ر داخراون.پارکه ی پۆ د ر  ت لهکهر خواردنهگهداخراون. ئه یر  بکه یندوهیپه تیگر ردهوه یر

 ن. دهده تێپ نۆ چ که  یوهر ئهسهله یژگار ۆ ئام ۆ ب وهانهێیپ

ر گهتر. ئهدوو مه ۆ ب زهێبپار  کڵخه ڵگهله تۆ خ یدوور  تیو هڵما یوهرهده له که  کێکات

 . دا ڵیگهله کهمه وقهته نی یب کتێسکه

 . ۆ کانت بشستهرم دهگه  یسابون و ئاو  به وههڵما ۆ ب وهتهیاڕ گه  که

 . وههڵما له نیژ ده وهکهێپ که  تێبنه وانهنها ئهته کێسموو کهههله وهرهدوور بکه که  تێب تیر بله

 .تیکهزگاردهڕندان چه یانیژ تیبکه هیژگارۆم ئامله یوهیڕر پهگهئه

 : بکه وهخواره یمانهئه تیبوو  نا ۆ کر   شۆ ر یاڤ تووش   که  وهتهیکهدهیر ر وا بگهئه

 ر  رگوه یداوا وه  بکه ۱۱۱ ۆ ب نۆ فلهجار، ته مکههی
. هی یاۆڕ خ به ۱۱۱ ۆ ب نۆ فله. تهبکه ی 

 شانهین
ی
 . انیکانهی یژگار ۆ ئام له بگره ێگو   وه باس بکه ۆ ب انیتۆ خ کان

 ر خ یایمپانۆ )کتیداوو ێپ یرهخانووبه که  یهیایمپانۆ وکئه  ۆ ب بکه نۆ فلهته  نجا یئ
 خوایهی 

 .(تیداوو ێپ یرهخانووبه که

 ۆ ت که  نههیابگهڕ  انێیپ وه تکههڵناو ما له نیژ ده وهکهێپ که  یسانهو کهئه  ۆ ب بکه نۆ فلهته 

   وه تیشۆ خنه
ی
 . تێکر ده ل   ناتۆ کر   شۆ ر یاڤ گومان

 ژ ڕۆ  ۱٤ ۆ ب وهننهێبم وههڵماله تێبده شدا ۆ ت ڵگهله نیژ ده وهکهێپ که  یسانهو کهموو ئههه 

 که  دوور بگرن له به انۆیخ وه
ی
 تر.  سان

 وهتێبتوان کێندچه وهتهێنێبم دا یکهژووره له تێبده تووش بووه که  یسهو کهئه . 

 سهکه
ی
 ن وهبده یکژووره یرگاده ن  لهببه ۆ ب یوهر بتوانن خواردنهگهئه دا کههڵماتر له کان

ی دابن ۆیب یکهژووره  یوهرهده له ر
 . ی 

 رخان ته تێبده انیکێکهی هیهه کێستئاوده انی کێمامحه له اتر یدا ز کهخانووه ر لهگهئه

 . کهتووش بووه سهکه  ۆ نها بته بکرت به

   یدوا وا لهئه  تێبست ههئاوده انیمام حه  کهینها دا تهکهخانووه ر لهگهئه 

 بهیتا)بهوهتهێپاک بکر  تێبده    تێنێهده یکار به که  تووش بووه سهکه  که  کێرجار هه
 
 ن

ا ( به کهتهێوالته سیکده وه رگاکهده سیکرگا و دهده / کهلوعهبه  پیوا انی ا یکی  به دژه یسیر

 . وهنهبکه پایک وهرهپاککه یکهیر مادههه بوون بهنه وانهر ئهگه. ئه



 وهکههیالگهعه تهێبکر  تێبده تێنێهده یکار به کهتووشبووه سهکه  که  کێس ستهر دههه 

 یلیرمناو به تهێبخر  وه تێبوو دابخر  ڕ پ پاشان که ، له وهنتهێدا بمکهسهکه  یژوور  له وه

 . هیکههڵما یوهرهده له که  ۆڵخ

 ش  ێست کده تێبده تێگر دهڵکان ههبووه سیپ هس  سهده ڕ پ الگهعه که  کێسر کههه  

 . تێست دا بده له

 ن بکه بوون خواردن ئامادهتووش نه تر که یسانهکهو ئه ، که تێنجاو بو ر گگهخ. ئهتبهمه

 مهرئهگهئه . یکهژووره یرگار دهبهله کهتووش بووه سهکه  یژوور  یوهرهده له وه

 تێبوا دهخ ئهتبهمه بکات لهخواردن ئاماده ۆیخ کهتووش بووه سهکه  وه تێب گونجاونه

ر و ، دارگا، کاونته لوعهکارکردن ، به  یووکار ڕ  . وهتهێپاک بکر  تێبوه دهئه یدوا

 سکهده
ی
پاک  یایوور  به وه وهتهێکوژاب  که  تێبده که  کانچهیسو  وه ر ستهۆ ، ت ی. کی  کان

ا به هو نهێبکر   ،ۆ ققاپ ، چه تێبده کهتووش بووه سهکه .  پیوا انی ا یکی  به دژه یسیر

 ێل شتێچ للو پهکه  رداخ وهوچک ، پهکوپ، که  ،ڵتاچه
ی
و ئه تێب، ده تێبهه ۆیخ نان

ست ده له شێست کده وه تێردر ۆ رم جوان بشگه  یت و ئاو حاجه ۆیشامپ به النهو پهکه

ی نده انیدا انی وهنهیکهده انیووشک لۆ ر  چنیک  به نجا ی، ئ نۆیش انیده که  تێبکر  ر
 تا به ی 

 به کهوهووشک کردنه ۆ ب ێکاردبه که  یهیگاێو جئه که  تێب. دهوهوا ووشک ده بنههه

ه  . وهتهێپاک بکر  یسیر

 

  کهسهۆریاڤ که تیدهده وهئه یتارمهی،  تیبکه انهیژگارۆو ئامله یورهیر پهگهئه
 .  تیکهده زگارڕ یکڵخه یانیژ وه وهتهێبنه واڵب

 

 گرتنتان ێگو ۆب سوپاس


