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کانریهزانیاری بۆ مشته  
 

ن له ێ دهی کۆچ دهرمانگهفه پشکنی  کرێنست پ   
 

ن ده ست بهده وه ۲۰۱۹.۱.۱۵ڕۆژی  ی کۆچ لهرمانگهفه له کرێت. پشکنی   
 

 بێت. بهڕ دهتێپه راکردنن کانزاوهیێیک ئاشکهروازهده بێت لهی کۆچ بێت، دهرمانگهبۆ فه یس کهموو کههه
ن کهمانهکان دهپشکنینه کانن ندهکان و کارمهرهکان، پارێزهرجمهکان، متهریهبۆ مشته کهشوێنه وێت دڵنیا بی 

ی کۆچ شوێنێیک پارێزراو بێت. رمانگهفه  
 

 
ن و زوو وه بکه خۆت ئاماده رهبۆ پشکنی   

 
ن ئاسانتی دهرهکانی دیارکراو وه  ر لهک بهخوله ۱۵ وهمهالی که به کانزا   کانن کهموو شتهر ههگهبێت ئه. پشکنی 

ن و ئه ورهکانن گهکو ملوانهنێیت، وهناودا بێت دابکه یان ئاسن له  
ن لهو پشتی  ر قایشی سهوان بۆ پشکنی 

ن دابنێیت.    پشکنی 
 

اییتی بێت.  کهپشکنینهمتی بێت بۆ ک ئهڵ کهگهکانن لهتا بتوانیت، با شته ین کهکهپێشنیاز ده  
خت   

 
ن یان پێ   دهبێت، وهکانزا هه  الشتدا پارچه ر لهگهکان بڵێت ئهپشکنینکاره به  

  روهستکرد. ههکو پرۆتت 
 

ها بڵ
بێت. ر ههگهئه ڵ خۆت بێنهگهبێت و کارنی جهازی دڵیش لهر جهازی دڵت ههگهئه  

 
ن وانن ژێرکراس دهی کانزانی یان زنجت  یان کهدوگمه رگیشدا، بۆ نمونهجڵوبه پارچه ها کانزای لهروههه توانن بی 
. وهنگلێدانههۆی زه به  

 
ی دایک یان باویک خۆیدا له توانێت لهده کهڵ بێت، منداڵهگهت لهر منداڵێیک بچکۆڵهگهئه ن  

ی روازهده ئامت 
نرێن. داده وهر قایشی ڕوونکرنهسهله کهی منداڵهکانن دیکهڕ ببێت. خواردن و شتهتێپه نن کانزاوهراکردئاشکه  

 
 

ن پێت ده وه بۆ ژووره موو جارێک کههه کرێتدێیت، پشکنی   
 

ن پێت ده بۆ ژووره موو جارێک کههه که  بزانه  وهرهساتێکیش بۆ دهر بۆ کورتهگهکرێت. ئهدێیت، پشکنی 
ڕ ببیت. تێپه راکردنن کانزاوهی ئاشکهروازهڕێگای ده دیسان به که  ، پێویستهوهڕێیتهبچیت و بگه  

 
 ڕێگای  تاییدا لهرهسه کان لهپشکنینه

 
کرێن. پاشان ست ن   دهڕایسیۆ ده و له” راتاپیهانتێ   ”هێلسینیک پاسیڵ

کرێن. ست ن   دهش دهکهرمانگهی فهکانن دیکهوو شوێنهمهه کان لهپشکنینه  
 

ن. دادگاکانیش هه زیران و لهنن وهنجومهئه مان، لهرلهپه له بۆ نمونه کان هاوشێوهپشکنینه  
 


