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ثساٌطيجةكاٌى طةشةكسدُ
طةشة كسدُ :

بة ثىَ كؤوةلَيَك ياضاى ٌةطؤز زوودةدات و دووزة لة ِةزةوةكى

ثساٌطيجةكاٌى ( ياضاكاٌى ) طةشة كسدُ :
 -1طةشة كسدُ  ..ثسؤضةيةكى بةزدةواً و زِيَك و ثيَكة ،و دووزة لة ثضسِاُ و
ٌازيَكى و ِةزِةوةكى :
بةزدةواوي طةشة ( ويتاثؤليصً ) ....بىَ ثضساُ ( باشٌةى لةٌاو يةك )
ِةٌطاو بةِةٌطاو  (...فيَسبووٌى شواُ ) ...طسوطاهَ ــ بيَصاز كةزة ...دواتس ...وٍطة
وٍط ــ ٌةغىةيةكة بؤ خةوتٍى ...دواتس ...دةٌط ..كؤوةليَك دةٌط
...زضتةى يةك ووشة  ....قطةكسدُ ....
زؤيصنت ..تةقمَةى ضةز ضك ..دةضتةكاُ ..ثىَ يةكاُ ..طاكؤلَة ...زؤيصنت ..
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 - 2طةشة كسدُ ِ ...ةز دوو طؤزاٌكازى ضةٌديةتى و ضؤٌيةتى دةطسيَتةوة :
كة دةضت دزيَر ئةبيَت  ...ئاضتى كازكسدٌةشي باشرت ئةبيَت ....
طةدةى وٍاهَ و طةوزة ...لة ضايص و وةشيفةى ِةزس كسدُ ...دةطؤزىَ ..
 -3طةشة كسدُ  ...الى وسؤظـــ بةزةو تاكايةتى زيَضكة دةطسىَ ..:
وسؤظــ وةك ِةووو كةس واية ...وةك ِةٌديَك كةس واية ...بةالًَ لةِيض كةضيَكض
ٌاضيَت ...
بضوكرتيَ جياواشى تاكايةتى لةضةزتايي وٍالَى ية  ...وتا طةوزةتس بيت جياواشى
شياتس ...بةثىَ ى ذيٍطةى كؤوةالَيةتى  ،ئابووزى  ،جوطسافى ِ....تد
دواٌةى ( مجكى ليَكضوو ) ...يةك ِيمكةى ثيرتاوة  ...جياواشى ِةية ...
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 -4تيَكساى زِيَرةى طةشةكسدُ دةطؤزى لة ِةووو قؤٌاغةكاٌى ذياٌدا وةك يةك
ٌية :
وٍالَى (  9واٌط و  9زؤذ ) ـ ( 3كغي  45،ضي )لةِيض كاتيَكى بةً واوةية ٌ...يية !
ِ -5ةزيةك لة اليةٌةكاٌى طةشةكسدٌى وسؤظـــ زيَرةو خيَسايى تايبةتى خؤى ِةية :
اليةٌةكاٌى طةشة ( شواٌى  ،جةضتةيي  ،عةقمَى ِ ،ةلَضوٌى  ،ئةخالقى ِ....تد ) ..
ئةً اليةٌاٌة ..بةيةك كات و يةك خيَسايي ٌ...ازؤُ ...جياواشى ..كات و خيَسايي ..
طةشةى جةضتةيي ...شؤزتسيَ ...وٍالَى ضةزةتايي و ِةزشةكازي
طةشةى شواٌى ...وٍالَى  4 – 2ضالَى  ....شؤزتسيَ ...
طةشةى ضيَكطي ِ ...ةزشةكازى ...
طةشةى ِةلضووٌى ...دوايي ِةزشةكازى ...
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 - 6ثسؤضةى طةشةكسدُ بةزيَضكةى دزيَرى ضتووٌى (لةضةزةوة بؤ خوازةوة)
وة ثاٌى ئاضؤيى (لة ٌاوةٌدى لةشةوة بؤ ئةً الو ئةً ال) طةشة دةكات :
يةكةجماز ضتووٌى ...دواتس ئاضؤيي ...
يةكةجماز ضةزى دزوضت ئةبيَت ..ئيٍجا ون وضيٍط ِ....تد ..
يةكةجماز ئةٌداوةكاٌى ٌاوةوة دزوضت ئةبَ ..ئيٍجا شاُ وباهَ و دةضت و ثةجنة
ئةً ِاوكيَصةية ...لة ثريى ثيَضةواٌةية !!!...
-7طةشة كسدُ ثسؤضةيةكى ِةوةاليةٌةوِ ،ةووو اليةٌةكاُ ثابةٌدُ بة يةكرتةوة
و ،كازيطةزياُ ِةية لةضةز يةكرت :
تيَكضووٌى طةشةيةك ....شمَةذاٌى طةشةيةكى تس ...
....
دواكةوتٍى ذيسى ....دواكةوتٍى شواُ – كؤوةاليةتى – ِةلضووٌى
ِتدdr.diyar
2020
- 2021
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 - 8طةشة ئاكاوى ثسؤضةى ثيَطةيصنت و فيَسبووٌة :
(جتسبة جيصه) ...زاكسدٌى ضةز ثيمكاٌة (تا ثيَطةيصنت ٌةبيَت -فيَسبوُ ٌى ية )
 -9طةشة ئاكاوى فاكتةزى بؤواوةو ذيٍطةية :
شيسةكي ( بؤواوة  +ذيٍطة ) ...
 -10واوةى ِةضتياز بؤ طةشة ( الفرتة احلرجة ) :

ئةجناوداٌى ِةٌديَك تاضك و كسداز لةو كاتةدا ..دواتس قةزةبوو كسدٌةوةى شةمحةتة
ئةطةز ئةضتةً ٌةبيَت ...

شاٌا ئيتازد ( دوو كضة طوزطةكة ) ...دازضتاٌى ئةظريؤٌى فةزةٌطا...
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