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كةالرو نةبوونى  جيطايةكى   
تايبةت بؤ  مةى خواردنةوة 














 



 

 
 

 
 

 
 

 

هاوار لةدةست نةوت و بةنزين 
 


 



 






 

 

 

 

 

 
 

 

شارةوانى رزطارى (باج) لة سةر ئةو 
 كةخانويان داوة بةكرى هاوالَتيانة دادةنى






 

 
 

 

شؤفيرةكانى شارى كةالر 
 (٥٠) ديناريان ثى نيية 






 



  



 
 

شارةوانى ِرزطارى اليدةبات و  
هاوآلتيان وةك خؤى ليدةكةنةوة 
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