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  َيطتؤزانتثؤلني كسدني ِزوةزجةكاني 
 

 تَيسةثَيهخ ئةض بابةت ذ
)*****( 

 ضواز ئةضتَيسة
)****( 

 ضَي ئةضتَيسة
)***( 

 َيسةتضدوو ئة
)**( 

 يةك ئةضتَيسة
)*( 

ةكة لةضةز شةقاوي طشيت بَيت يا يةَلكةوتي شوَيه 1
 َيطةيةكي طةشتيازي يةبَيت ث

  ئاضايي ناوةند  باشة  شؤز باشة  ناياب 

 بَيت لةضةز ضاوةي ثيطبووني ذيهطةشوَيهةكة دووز  2
 

 ثابةند ثابةند ثابةند ثابةند ثابةند

 او بَيت بؤ ياتوو ضؤي ئؤتؤوبين شوَيهةكة طوجن 3
 

 ثابةند ثابةند ثابةند ثابةند ثابةند

بَيت لة نًؤوَيك ضةز بةخؤ ثَيكًات شوَيهَيكي بووني 4
 ياخوود دوو نًؤم

 - - - باشرتة  ثابةند

 واشَيكي ناياب و طوجناوي يةبَيت شَي شوَيهةكة 5
 

 ئاضايي  ناوةند باشة  شؤز باشة  ناياب 

  2م144 2م244  2م254 2م354 2م454 بةزاوبةز كةورت نةبَيت انةيِزَير مِزووبةزةكة لة 6

طانيةكانةوة َيطتؤزانتانةي دةكةونة شوَيهة باشزبؤ ئةو ِز 7
 يةبَيت  اىدةزطاي ضةز بةخؤي

 - - باش  ِزَيطاي شؤزباش  بةند ثا
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ِزاشاندنوووةوةي طوجنووواو لوووة ِزووكوووازي     وبوووووني ديكوووؤز  8
 دةزةوةي دةزواشةي ضوونة ذووزةوة  

 ئاضايي   وام ناوةند  باش  شؤز باشة  ثابةند 
 

ئةطةز ِزَيطتؤزانت لة شوَيين باشزطاني نةبَيت ثَيويطتة  9
زضي باخضةكةي بةشَيوةيةكي جواى ِزاشابَيتةوة و كو

جَيطري و كوزضي و وَيصي ئاضايي كة طوجناو بَيت لةطةه 
ثمةكةي لةطةَه بووني ضةتس و شوَيهَيكي تايبةت بؤ 

 ثَيويطيت يةبَيت  كيِزووناكيو اَلى ايازي وهد

 ئازةشوووةند  ئازةشوو وةند  ثابةند ثابةند ثابةند

اني ئؤتؤوبين بةِزَيرةي ثابةند بووى بة ثازكي وةضت 14
 بةزاوبةز

44% 34% 24% 14% 5% 

لةطةَه  كة كؤزي طوجناوي ضةزدةمثةَيوةضت بووى بة دي 11
  لة ديوازي ناوةوةي زَيطتؤزانتةكةدا ثمةكةي دا بطوجنَيت

 ثابةند ثابةند ثابةند ثابةند ثابةند

بووني تةلةفؤني نؤزوالي طشيت بةتايبةتي بؤ شوَيو  12
 طستو )ححوشات( 

 - - - ثابةند ثابةند

واضيين ثاَلتؤ و بووني ضتاندي تايبةت بؤ يةَل شوَيين 13
 خوازدى ناى  ىجن يةَلطس لة نصيك وَيصةكان

 - - ثابةند ثابةند ثابةند

كازي دةضيت و منايشي بووني شوَيهَيكي تايبةت بؤ  14
 فمكمؤزي 

 ئازةشوو وةند  ئازةشوو وةند  ئازةشوووةند ئازةشوو وةند  ثابةند
 

باشرتة  ثابةند ثابةند ثابةند شي و بةخَيسياتوبووني كاز وةندي ثَيشوا 15
 يةبَيت 

 باشرتة يةبَيت
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شةوي يؤَلي زَيطتؤزانت وةِزوةِز كسابَيت و زازاوةكاني  16
كي جؤزي ناياب بة فةزش ِزاخسابَيت ياى بة ووكَيتَي

 ي ثمةكةي ِزاخسابَيت بةثَي

 ثابةند ثابةند ثابةند ثابةند ثابةند

ى  زووناكي تةوة بة شَيواشَيكي جواديوازةكاى ِزاشندزابَي 17
 ي ثمةكةي طوجناي يةبَيت بةثَي

 ثابةند ثابةند ثابةند ثابةند ثابةند

ين بة قوواش شوَيين دانيشت و كوزضي يةكاني دازبَيت 18
ياى يةز جؤزَيكي ياى ضةزم لةجؤزي باش داثؤشسابَيت 

تس ضةبازةت بة ثمة يةك و دوو و ضَي جطة لة كوزضي 
ةزخاى كسدني زووبةز بؤ يةز كوزضيةك ثالضتيك وة ت

 بة زَيرةي بةزاوبةز 

 2م1 2م1 2م1 2م1,3 2م1,5

وَيصةكة دازبَيت ياخوود يةزجؤزَيكي شياو بَيت جطة  19
 لةوَيصي ثالضتيك

 ئاضايي وام ناوةند باش  جؤزي شؤز باش  ناياب

بووني تسؤلي و ئاوَيسي طةزم كسدني خوازدى بؤ  24
ةبازةي يؤَلةكة و ى بةثَي ي قخصوةت كسدني ويوانةكا

  بووني طسيدؤى بؤ خصوةتي ِزاضتةخؤ

باشرتة  باشرتة يةبَيت باشرتة يةبَيت باشرتة يةبَيت
 يةبَيت

 باشرتة يةبَيت

بووني دؤاَلبي خصوةت )ضايت ضتيشو(بؤ ثَيداويطيت  21
 بةزدةضت بؤ خصوةت كسدني وَيصةكاني ويواى

 ئازةشوووةند دئازةشوووةن ئازةشوووةند ثابةند ثابةند

 ئازةشوووةند ئازةشوووةند ئازةشوووةند باشرتة يةبَيت  ثابةند  وبووني خصوةتطوشازي كافرتيالؤبي بووني  22
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–بووني جؤزةكاني خوازدنةوة )خوازدنةوةي غاشيةكاى  23

... ضاي و قاوة  –خوازدنةوةي ضةز وةضت  -شةزبةت 
تايبةت بؤ  يتد( وةتةزخاى كسدني شوَيهَيكي 

  و ئاوَيسي ئَيظ ثسَيظ وادةكسدني خوازدنةوةكاىئا

 ئازةشوووةند ئازةشوووةند ئازةشوووةند ئازةشوووةند ئازةشوووةند

 تةزخاى كسدني شوَيهَيكي تايبةت بؤ يونةز و وؤضيقا  24
 

باشرتة  باشرتة يةبَيت باشرتة يةبَيت  باشرتة يةبَيت
 يةبَيت

 باشرتة يةبَيت

ي و ثةيِسةو كسدني بووني دةزطاي فسياطوشاز 25
 ِزَيهىاييةكاني بةزطسي شازضتاني 

 

 ثابةند ثابةند ثابةند ثابةند ثابةند

كة وؤزكي كةلتوزياى يةية ياى يةز  ةيِزَيطتؤزانت ئةو 26
وؤزكَيكي تايبةت دةبَيت كةه و ثةه و ئةو خوزادنانةي 

 ةكةلتووزوؤزك و كةثَيش كةش دةكات لةطةَه 
 ةكة بطوجنَيتتايبةت

 ثابةند ثابةند ثابةند ثابةند ثابةند

بووني ليطيت خوازدى )ويهيؤ ( بةجؤزةكاني  27
بة خوازدةوةني و ناخؤ و بياني ونووضيين نسخةكانياى 

 شواني كوزدي عسبي و ئيهطميصي 

 ثابةند ثابةند ثابةند ثابةند ثابةند

لة بؤ جؤزي خوازدى ونسخةكاى بووني ويهيؤ و ضتاند  28
 دةزوةي ِزَيطتؤزانت

 

 ثابةند ثابةند ثابةند ثابةند ابةندث

ةز كةورت كاتي ثَيشواشي كسدني ويواى لة ِزَيرةي بةزاوب 29
 (كات ذوَيس 8نةبيت لة )

 ئازةشوووةند ئازةشوووةند ئازةشوووةند ئازةشوووةند ئازةشوووةند
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قاثي بةزدةضيت ضةزوَيص ويواى لة جؤزي شوشةيي بؤ  34
جي ضةبازةت زضالى ضجي بَيت ياى جؤزي فةخفوزي ض

  ثمةكاني تسبة 

 ثابةند  ثابةند  ثابةند  ثابةند  ثابةند 

كةه و ثةلي نانديو/ لة وةجنةه و تةشت و يةوو  31
جؤزةثَيداويطتيةكاني تس لةجؤزي ضتيمي ناياب 

 ( بَيت 18/14)

باشرتة  ثابةند  ثابةند  ثابةند 
 يةبَيت 

 بَيتباشرتة ية

  -ضةقؤ –ضةتاَه  –كةه و ثةلي ضةزوَيص )كةوضك  32
يةووو جؤزةضتيمةكاني تسي بةزدةضت شوشةي خوَي 

ضمكةي دداى  –شوشةي ضسكة  –شوشةي بيبةز  –داى 
( بَيت و لة ثمةي 18/14يتد( لةجؤزي باش بَيت )44

ناياب دا شيو كفت كسابَيت وة بووني ضةلةي تايبةت بة 
و بووني طوَلدانَيكي جواني  ناى ياى قاثي فةخفوزي

يهطي ئاضايي يا كميهطي شوشةيي و بةزكؤش )ناثكو( كم
 تةِز

باشرتة  ثابةند  ثابةند  ثابةند
 يةبَيت 

 باشرتة يةبَيت

 شي بةزدةوام بؤ بؤنةو ئايةنطةكاىئاوادة با 33
 

 ئازةشوووةند ئازةشوووةند ئازةشوووةند ئازةشوووةند ثابةند 

 ئازةشوووةند ئازةشوووةند ثابةند ثابةند ثابةند ندي وَيصةكاى و ِزاشاندنةوةشوَيو طستو ذوازةبة 34

 ثابةند ثابةند  ثابةند  ثابةند  ثابةند بووني طةزوي و ضازدي ناوةندي ياى ياوشَيوةكاني  35
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 ضةزدةم وةبووني ئاوَيسي يةواطؤزكَي 
 ثابةند ثابةند   ثابةند ثابةند  ثابةند  ئاوادةباشي  –خصوةتي باش / خَيسايي  36

دةزطاكاى دازو شوشة بَيت ياى ياى يةزدايَيهانَيكي  37
 تاشةي ضةزدةم 

 ئاضايي ناوةند  باش  شؤز باش  ناياب 

شوشةي ثةجنةزةكاى دةبن جام بَيت ئةو ثةجنةزانةي  38
دةكسَيتةوة تةلي يَيمةطي بؤ دانسابَيت و بةزبةضت 

 نةبَيت لة بيهني دا 

باشرتة  ند ثابة ثابةند  ثابةند 
 يةبَيت

 باشرتة يةبَيت

داناني بةزةبةضيت يةوايي بؤ وَيش ووةطةش لة دةزطاي  39
 ضوونة ذووزةوة كة

باشرتة  باشرتة يةبَيت ثابةند  ثابةند 
 يةبَيت

 باشرتة يةبَيت

باشرتة  ثابةند  ثابةند  ثابةند  بووني ِزوةكي ضسوشيت لة شوَيهةكة 44
 يةبَيت

 باشرتة يةبَيت
 

ى زووناكي لةيةووو بةشة جياجياكاى دا بةجياواشي بوو 41
 – )مطبخ(نانديو  –يؤَلي ناى خوازدى  –)ثَيشواشي 

 يتد(..... باخضة 

 ثابةند  ثابةند  ثابةند  ثابةند  ثابةند 

بووني ِزووبةزَيك لةنَيواى نانديو و يؤَلي ضةزةكي ناى  42
 ى بؤ كاز ئاضاني و خصوةت طوشازي خوازد

 - - باشرتة يةبَيت  د ثابةن ثابةند 

 دابساو نةبَيت لة ِزَيطتؤزانتةكةبووني نانديو كة  43

 
 ثابةند ثابةند  ثابةند  ثابةند  ثابةند 

 - - ثابةند  ثابةند  ثابةند زَيطتؤزانت بؤ  بووني دةزطاي تايبةتي لةبةشي دواوةي 44
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 اني كةه ثةلي ياتووضؤي كازوةنداىيَيه
ِزَيرةي )%( يؤَلي ِزَيطتؤزانت  ِزووبةزي نانديهةكة بة 45

 بَيت 
44% 35% 34% 24% 14% 

ثازاضتين  –بووني بةشي جياجيا لة نانديو )وقبالت  46
 –شوشنت  –ويوةجات  -يةويسكازي –خوازدةوةني 

 –بسذاو وضوز كسدنةوة  –شرينةوةني  –ضةوشةوات 
 يتد(.....بةشي طةزم 

 باشرتة يةبَيت باشرتة يةبَيت باشرتة يةبَيت ثابةند  ثابةند 

شوَيين تايبةت بؤ بةضنت )فسيص(وةبووني فَيهَيك كةزوة  47
)بساد( بؤ داطستو و ثازاضتين طؤشت و ضةوشة كة لةطةَه 

 و ثمةي ِزَيطتؤزانتةكة بطوجنَيت قةبازةي 

 ثابةند ثابةند  ثابةند  ثابةند  ثابةند 

دةكسدني كسدى وئاوابووني شوَيين تايبةت بؤ ثازضة  48
 جؤزةكاى طؤشت 

 - - - - ثابةند

 سابَيت بةكاشي و فةزفوزي تاديوازي نانديو زووثؤش ك 49
 بهىيض

 ثابةند ثابةند  ثابةند  ثابةند  ثابةند 

 لة كةزةضتةيةكي دذة ضوتاندبَيت  ىيضديكؤزي به 54
 

 ثابةند ثابةند  ثابةند  ثابةند  ثابةند 

اوَيسي دوكةه كَيش بووني ئاوَيسي يةوا طؤزكَي و ئ 51
 لةطةَه قةبازةي شوَيهةكة 

 

 ثابةند ثابةند  ثابةند  ثابةند  ثابةند 

 ئاضايي نموةند باش شؤزباشة  ناياب بووني كوزةي غاشي ياى كازةبايي و ئاوَيسي قاث شوشنت  52
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وة ئاوَيسي تَيكةَه كسدى و ثاكركسدى و ئاوادةكسدني 
ضةوشةوات وةيةووو جؤزةكاني كةه و ثةلي ضَيشتخانة 

 و بؤ ئاوادةكسدى يطتيةكاني نانديو ثَيداو

 
ئاوَيسي يةويس شَيالى و باى وازي و  –بووني بويمةز  53

 –( وةكيهةي بةفسIcemaker) –ضةلةوةندزي 
بووني وَيصي طةزم و ضازد بؤ منايش و ثازاضتين 

وةبووني وَيصي وةِزوةِز ياى ضتيمَيكي دذة , خوازدى 
 ك بكسَيتةوة ذةنط كة بة ئاضاني ثا

ثابةند بة جؤزي 
 ناياب 

 ثابةند
 شؤزباش 

 ثابةند ئاضايي ثابةند ناوةند  ثابةند باش 

بووني دؤاَلب و زةفةي ثَيويطت لة  كةزةضتةي دذة  54
 ةَلطستين قاث و كةزةضةي بةزدةضتذةنط بؤ ي

 

 ثابةند ثابةند  ثابةند  ثابةند  ثابةند 

فة و ئاوَيسي بووني طةجنيهةي كةزةضةي وشك / زة 55
يةواطؤزكَي كة شَيواشي تةندزوضت ثةيِسةو كسابَيت بؤ 

داكسدني ئةو كةزةضانة كة لةطةَه قةبازة و ثمةي 
 شوَيهةكة بطوجنَيت 

 ثابةند ثابةند  ثابةند  ثابةند  ثابةند 

زدنةوة بووني شوَيين تايبةت بؤ يةووو جؤزةكاني خوا 56
 بؤ داكسدني خوازدنةوة كاى

 

 ذووز ذووز ووزذ كؤطا كؤطا 

دؤاَلبَيكى  ذووز  ذووز بوونى كؤطايةكى تايبةت بة زووبةزَيكى طوجناو بؤ  57
 تايبةت 

دؤاَلبَيكى 
 تايبةت 

 دؤاَلبَيكى تايبةت 
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تةى داكسدنى كةزضتةى ثاك كسدنةوة كةزض
 قةاَلضؤكسدنى وَيش و وةطةش 

بوونى تؤزي ئاوى طةزم و ضازد لة طةزواوو دةضت  58
 شؤزةكاندا 

 ثابةند ثابةند  ثابةند  ثابةند  ابةند ث

بوونى دةضت شؤز بة زَيرةى ) % ( كوزضيةكانى يؤَلى  59
ناى خوازدى بؤ يةز دانةيةك وةك لة بةزاوبةز ديازى 

( توالَيت ) ئافسةتاى + ثياواى   WCكساوة  و بوونى ) 
( بة جياواش وة يةزيةكة زازاوةى تايبةتى خؤى يةبَيت 

دةم لة بوونى ) ضيفؤى + وبوه + بة شَيواشَيكى ضةز
WC  زؤذيةاَلتىWC  ) %( بة زَيرةى ) زؤذئاوايى

ةيك وةك لة كوزضى يؤَلى ناى خوازدى بؤ يةزدان
   بةزاوبةز ديازى كساوة

25 % 24 % 15 % 14 % 5 % 

زوثؤش كسدنى ديوازو شةوى شوَيهى دةضت شؤز و  64
ى فةزفوزى و ضرياويك ( بة كاش WCطةزواوةكاى و ) 

 و وةزوةز 

 كاشى  كاشى  ضرياويك  ضرياويك و وةزوةز  وةزوةز 

بوونى ئاوَيسى دةضت ووشك كةزةوة لةطةَه كميهيطى  61
 دةضت 

 ثابةند  ثابةند  ثابةند  ثابةند  ثابةند 

بوونى يةواطؤزكَيى طوجناو ) ضاحيبة ( لةطةَه زووبةزو ثمةى  62
 شويهةكاى 

 ابةندث ثابةند  ثابةند  ثابةند  ثابةند 
 

 ثابةند  ثابةند  ثابةند  ثابةند  ثابةند ( لة يةووو يؤَلةكاندا لةكاتى  WCبوونى طةزواو )  63
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  تس لة يؤلَيك لة زَيطتؤزانتَيكدابوونى شيا
64  (WC  و دةضت شؤزةكاى زاضتةوخؤ نةكةوَيتة ضةز )

يؤَلى ناى خوازدى بةَلكو ديوازَيكى جيا كةزةوةى 
 يةبَيت 

 

 ئازةشوو وةند ثابةند  ثابةند  ند ثابة ثابةند 

 كاوةنتةز  كاوةنتةز  يةكةكاى  ذووز  ذووز  بوونى ذووزى كازطَيسى ياى دَيطك  65

بوونى ذووزى خؤطؤزيهى كازوةندةكاى ) ثياواى +  66
ئافسةتاى ( بة جياواش وة بوونى دؤاَلب و شوَيهى تايبةت 

(  WCبة يةَلواضيهى جن و بةزط و بوونى طةزواوو ) 
 تايبةت بة خؤياى

 ئازةشوو وةند  ئازةشوو وةند  ثابةند  ثابةند  ثابةند 

بوونى دةزواخنانةيةكى بضووك بؤ داكسدنى كةزضتةو  67
دةزوانى فسياطوشازى ضةزةتايى لة كاتى زوودانى 

 ضووتاى و بسيهداز بووى  

 ثابةند  ثابةند  ثابةند  ثابةند  ثابةند 

يازى ) قائىة احلطابات ( بؤ بةكازيَيهانى ليطتى ذوَيس 68
 نةكاى وةزطستهى حيطابى ويوا

 ثابةند  ثابةند  ثابةند  ثابةند  ثابةند 

 بوونى خصوةتطوشازى تاكطى  69

 
 باشرتة  باشرتة  باشرتة  باشرتة  باشرتة 

 %  24 %  44 %  74 %  144 %  144بوونى ذوازةيةك كازوةندى شازةشا لة طةشت و طوشازدا  74
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ميانطا بة تايبةتى خصوةت كة دةزضووانى كؤليرو ثة
طةشت و طوشازييةكاى ياى ئةوانةى كة بسواناوةى 

  لة ضةنتةزةكانى خووىل زايَيهاى زايَيهانياى يةية 
بوونى جن و بةزطى يةك ثؤش بة ثَيى تايبةمتةندى  71

 بةشةكاى 
 ثابةند  ثابةند  ثابةند  ثابةند  ثابةند 

 

وةبةزو يازيدةدةزةكاى كة خاوةى شوَيو ياى بةزَي 72
بيانى بوونياى يةية لة شوَيهَةكةدا ضةند شوانَيكى 

 بصانو جكة لة شوانى دايك 

 شواى  1 شواى  1 شواى  1 شواى  1 شواى  2
 

 

 ثابةند  ثابةند  ثابةند  ثابةند  ثابةند  يةكاى ثابةند بووى بةوةزجة طشتي 73
 

ةدةزَيكى شازةشا بوونى شَيفَي شازةشا لةطةَه ضةند يازيد 74
لة بوازى ئةو خوازدنانى كة لة زَيطتؤزانتدا ثَيشكةش 

 بة ثَيى قةبازةى زَيطتؤزانتةكة دةكسَيت 

 تةنًا شَيفت  تةنًا شَيفت  يةك يازيدةدةز  ثابةند  ثابةند 

ثابةند بووى بة زَيهىاييةكانى تةندزوضتى لة ثاك و  75
ووو بؤ ية خاوَيهى و دةزيَيهانى ثَيهاضةى تايبةت

 كازوةندانى شوَيهةكة 

 ثابةند  ثابةند  ثابةند  ثابةند  ثابةند 
 

 زَيهىاييةكانى بةزطسى شازضتانى ثابةند بووى بة  76

 
 ثابةند  ثابةند  ثابةند  ثابةند  ثابةند 

 ثابةند  ثابةند  ثابةند  ثابةند  ثابةند بوونى وؤليدةى كازةباى بَى دةنط بطوجنَى لةطةَه قةبازةى  77
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كازةبا لة  شوَيهةكة ياى زاكَيشانى يَيمى كازةبا ووشةى
لة  يةكَيك لة وؤليدةكانى كسَى كة ثَيداويطتى شوَيهةكة

 نةبوونى كازةبا ثسبكاتةوة 
 ئازةشوو وةند  ثابةند  ثابةند  ثابةند  ثابةند  ةكى ضسوشتى لة يؤَلى ضةزةكى دابوونى زوو 78

 
 ئازةشوو وةند  ئازةشوو وةند  ثابةند  ثابةند  ند ثابة بوونى تابمؤى يونةزى خؤواَلى  79

د يةكَيك لة ثةيسةو كسدنى ضيطتةوى كاشَيس ياخو 84
 ضيطتةوةكانى ضةزدةم 

 كاشَيس  كاشَيس  كاشَيس  ضةزدةم  ضةزدةم 

 ثابةند  ثابةند  ثابةند  ثابةند  ثابةند  شازى كة لة ئاضتى ثمةكاندا بَيت بوونى خصوةتطو 81

 ثابةند ثابةند  ثابةند  ثابةند  ثابةند  اوَيسى ثةخشى وؤضيقا بوونى ئ 82

 باشرتة  باشرتة  باشرتة  باشرتة  باشرتة  يبةتى داخساو بؤ يازي وهدااَلى بوونى شوَيهَيكى تا 83

بووني تابمؤيةكي زووناكي لة ِزووكازي دةزواشةي ياتهة  84
 و ثمةي شوَيهةكي لَي نووضسابَيت ذووزةوة كة ناو

 ثابةند  ثابةند  ثابةند  ثابةند  بةند ثا

ووَيصي   بووني كةزةضةي بؤفيةي كساوة )شفو دتيش 85
 منايش باى وازي ...يتد(

 ثابةند  ثابةند  ثابةند  ثابةند  ثابةند 

 ئازةشوووةند ئازةشوووةند ئازةشوووةند ثابةند  ثابةند كازةبا  بووني زووناكي ئؤتؤواتيكي لةكاتي بِساني ووشةي 86
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 بة ووشةيةكي تس كازبكات
ةشةكاى و دةزباشبووى لة بووني تابمؤي ِزَيهىايي و ب 87

 شوَيهةكة
نووضيين  ثابةند  ثابةند  ثابةند 

 ئاضايي
 نووضيين ئاضايي

 ثابةند  ثابةند  ثابةند  ثابةند  ثابةند  زازةوةي تايبةت بة كةم ئةنداواى بووني 88

ة ئةضتَيسة وكانصاي نووضني و ناو و ثمةي شوَيهةكة ب 89
ة دةزواشةي بسؤنص بة قةبازةيةكي بضووك و داناني ل

 ضوونة ذووزةوة

 ثابةند  ثابةند  ثابةند  ثابةند  ثابةند 
 
 
 

 ئازةشوووةند ئازةشوووةند ثابةند  ثابةند  ثابةند  بووني حاويةي ضازد خؤه و خاشاك 94

                                                
               

 
 
 
 
 
 
 
 
 


