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 كي: پێشه. 1

 ّأً رۆژًاهَ  بَ گرًگییذاى  بَ  تَ تایبَ كٔ یَ كَ یَ ًگ، دٍ رادیۆی  لَ هرۆڤ كأً هافَ ّأً رۆژًاهَ ٓ كَ یَ
 ّأً رۆژًاهَ چاالكی رّٓ  لَ چ ئیتر بي، دٍ ق چَ تیایذا هرۆڤ  كَ ٓ تاًَ بابَ ّ ئَ ّ هرۆڤ كأً هافَ
 ّ هپیي كَ كْ ٍّ ٓ دیكَ چاالكی ٓ رێگَ لَ یاخْد ّأً، رۆژًاهَ تٔ بابَ ّ  رًاهَ بَ هِێٌأً رَُ بَ كْ ٍّ

 .ُتذ... ّ ضیویٌار ّ راپرضی ًجاهذأً ئَ ُا رٍّ َُ ّ راُێٌاى ّ خْل ٓ ٍّ كردًَ

  لَ ،(NED) هریكی ئَ دیوْكراضی بۆ ًیػتوأً ضٌذّقی پاڵپػتی  بَ دا كأً چاالكیَ ٓ چْارچێٍْ لَ
 هاًگٔ لَ كَ هیاى كَ یَ بذات، ًجاهی ئَ  كَ دیارییكردبْ راپرضی دّ دا 2018/2019 ضاڵی ٓ پرۆژٍ

 ى الیَ لَ پێیاى زاًیاریی پێذأً  لَ رهیاى گَ ًْضأً رۆژًاهَ رای زاًیٌی  بَ بْ ت تایبَ ًجاهذرا، ئَ غْبات
 ژًأً غذاریی بَ ئاضتٔ زاًیٌی  بَ  تَ تایبَ  كَ  یَ راپرضیَ م ئَ هیػیاى دٍّ ، ٍّ كاًَ رهیَ فَ زگا دٍ
 .دا ت حكْهَ  لَ رهیاى گَ

 اڵم بَ ، ًیَ ضت ردٍ بَ لَ دا رهیاى گَ  لَ ژى رأً رهاًبَ فَ ٓ ژهارٍ ٓ بارٍ لَ ّرد ئاهارێكٔ  تَ ڵبَ َُ
 راى رهاًبَ فَ كۆی ٓ ژهارٍ كٔ ضێیَ  ٍّ هَ كَ الی بَ ّ  زۆرٍ یاى كَ رێژٍ  كَ ى كَ دٍ ٍّ بَ  ئاهاژٍ كاى پێذراٍّ

 بااڵٓ پۆضتٔ ٓ ژًاًَ ّ ئَ ٓ رێژٍ ریػذا راهبَ بَ لَ.دا كاى غارضتاًیَ زگا داهْدٍ  لَ تٔ تایبَ بَ بێت دٍ
 ّ ظ بَ ًاّ بۆ  ٍّ تَ غۆڕبٍْ ظ هَ ئَ ، دیارییكراٍّ ّ م كَ زۆر ، یَ َُ دا كَ ضٌْرٍ  لَ حكْهییاى

 .كاًیع ُۆبَ

 ئایا دا؟ كاى حكْهیَ  پرۆژٍ ّ پالى ّ بڕیار  لَ فیعلیي غذاریی بَ ًذ تاچَ ژًاى ئایا:  یَ ٍّ ئَ پرضیار
  لَ ژًي ٓ ٍّ ئَ ُۆی بَ ئاخۆ ؟ ٍّ زییاًَ گَ رٍ ًٔ الیَ ُۆی بَ كرێت دٍ ردا راهبَ بَ لَ جیاكارییاى ًذ تاچَ

 كرێي؟ دٍ ظ بێبَ  پلَ ّ پۆضت

  رهاًگَ فَ  لَ ژًاى رۆڵی پرضی كرۆكی  بَ یػتي گَ ّ  پرضیاراًَ م ئَ اڵهٔ ٍّ بۆ  رێگَ باغتریي
 ّردتر" راپرضیی"  لَ ظ هَ ئَ بۆ ، ٍّ ژًاًَ خْدی لَ  اڵهَ ٍّ رگرتٌٔ ٍّ دا، رهیاى گَ كأً حكْهیَ
 . ٍّ بذاتَ هاى پرضاًَ م ئَ اڵهٔ ٍّ  ژهارٍ ّ داتا  بَ ٓ ٍّ ئَ بۆ  ٍّ ًابیٌیٌَ
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 دا كَ راپرضیَ  لَ ك یَ غێٍْ بَ ، ٍّ بٍْ  چاپكراٍّ فۆرهی ٓ رێگَ لَ ، ًجاهواًذاٍّ ئَ  كَ ٓ راپرضیَ م ئَ
غارەّاًیەکاى، چاّدێریی ّ گەغەپێذاًی گەغتْگْزار، ) گػتٔ تٔ رایَ ڕێْبَ بَ( 5)  لَ فۆرم 100

ئاّی  بازرگاًی ّ)چاّدێریی  تٔ رایَ ڕێْبَ بَ( 2) ّ( ەتی، کػتْکاڵ ّ رۆغٌبیری ّ ًُْەرکۆهەاڵی
 ەالر كَکە بارەگایاى لە قەزای  ( فەرهاًگە )ژیٌگەی گەرهیاى(،1دەّرّبەری گەرهیاى( ّ )

 ُاّكارٓ  بَ  خطێٌراٍّ رٍ غذاراى بَ هْ َُ بۆ فػار بێَ ب ّ ًِێٌٔ ٓ ٍّ اڵهذاًَ ٍّ ٓ هیٌَ زٍ ، غكراٍّ دابَ
  لَ كاى ًجاهَ رٍ دٍ ظ ّپێیَ بَ ّ ڵبژێرى َُ  بژاردٍ ّاقیعیتریي ّ درّضتتریي ٓ ٍّ ئَ بۆ زگاكاًیاى، دٍ

 .بي ًسیكتر  ٍّ راضتییَ

 بۆ دا، ت حكْهَ  لَ ژًاى رۆڵی ٓ بارٍ لَ ّرد كٔ داتایَ  بَ  یػتٌَ گَ ، كَ راپرضیَ ًجاهذأً ئَ  لَ ئاهاًجواى
 ى الیَ لَ چ ، ٍّ تَ حكْهَ ى الیَ لَ چ ركردًٔ ضَ لَ كار ضتٔ بَ هَ بَ داُاتْ بۆ ها بٌَ  ببێتَ ٓ ٍّ ئَ

 .زی گَ رٍ كطأً یَ ّ ژًاى هافی  بَ ر گرًگیپێذٍ زگاكأً داهْدٍ

  كَ یي بكَ  اًَّ فەرهاًگ تی رایَ ڕێْبَ بَ ّ گػتٔ  تیَ رایَ ڕێْبَ بَ ّ ئَ ضْپاضی غذاەلێر  پێْیطتَ
 .هاى كَ كارٍ ّتٌٔ ركَ ضَ بۆ بْى باظ ُاّكارێكٔ  كَ ، دراٍّ ًجام ئَ تێذا یاى كَ راپرضیَ

 ژًأً خْاضتٔ ّ بۆچْى ٓ قیٌَ راضتَ رێكٔ رخَ دٍ غواى كَ راپرضیَ ّ پێكابێت هاى كَ ئاهاًجَ ُیْایي بَ
  ّرٍ گَ پێی ّ  ّااڵیَ رگاهاى دٍ رًجێكیع، ضَ ّ تێبیٌی ّ  خٌَ رٍ ر َُ بۆ بْبێت، رهیاى گَ رٓ رهاًبَ فَ
 .بیي دٍ
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 فۆرمی راپرسی. 2
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 راپرسی اڵمي وه .3

 

 دەزگاکەت دا؟ تاچەًذ ُەضت بە جیاکاری رەگەزیی دەکەیت لە پرضیاری یەکەم:

 

 %31 رێژەی بە پێٌاکەى ُەضت جیاّازیەک" ُیچ"ُەڵبژاردەی دەردەکەّێت دراًّەتەّە کە ّەاڵهاًەی ئەّ پێی بە
 جیاّازیەکی بە ُەضت ژًاى %20 بەراهبەریػذا لە بْە، راپرضیەکە بەغذاری فەرهاًبەری ژًاًی زۆریٌەی ّەاڵهی

 ٓ%18" م كَ" ٓ بژاردٍ ك رٍّ َُ. دەکەى زۆر جیاّازی بە ُەضت کە ژًاى %17 لەگەڵ دەکەى،" زۆرزۆر"
 . پێكِێٌاٍّ كاًیاى اڵهَ ٍّ ٓ%14" ًذ هاهٌاٍّ" ٓ بژاردٍ ّ كاى اڵهَ ٍّ
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 :پرضیاری دّەم

 لەّەی ئێطتا ُەتە بۆ دەضتەبەر دەبْ؟ زیاترتتاچەًذ پێتْایە ئەگەر "ًێر" بْیتایە پۆضت ّ پلەی 

 

 پێیاًْایە بەغذاربْ ژًاًی ی %30 رێژەی ّاتە راپرضیەکەیە تۆپی" زۆرزۆر"ُەڵبژاردەی پرضیارە ئەم دەرئەًجاهی
 پێْەری تە ًەکردٍّ ژًبًْیاى بەغذاربْ ژًاًی %29 لەبەراهبەریػذا دەبْ، زیاتریاى پلەی ّ پۆضت بًْایە پیاّ ئەگەر

 ّ َ ــ%14" م كَ"  ّ َ ــ%18  كَ پرضیارٍ بۆ" زۆر" اڵهٔ ٍّ ك رٍّ َُ. بەرزتر پلەی ّ پۆضت ّەرًەگرتٌی
 . %9" ًذ هاهٌاٍّ"
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 پرضیاری ضێیەم:

 ئایا رّیذاّە خۆت یاى ُاّڕێکەت بەُۆی ژى بًْەّە لە پۆضت ّ پلەی ئیذاری بێبەظ کرابي؟

 

 خۆیاى غەخطی ّەک %50 رێژەی بە بْ بەغذار ژًاًی ًیْەی کە دەرکەّتْە ئەّە خاڵەدا ئەم دەرئەًجاهی لە
 %15 لەبەراهبەریػذا ژًبًْیاًەّە، بەُۆی ئیذاری پلەی ّ پۆضت لە کرابي بێبەظ ًەُاتْە بەضەردا ئەّەیاى

 ئیذاریاى پلەی ّ پۆضت داّای کاتێک رّ خطتۆتە ئەّەیاى ّاتا ُەڵبژاردّە، یاى"زۆرزۆر" ُەڵبژاردەی بەغذاربْاى
" زۆر" ٓ بژاردٍ  بَ %10 ّ" ًذ هاهٌاٍّ"  بَ %11 ّ" م كَ"  بَ %14 ك رٍّ َُ. بێبەغکراّى ژًبًْەّە بەُۆی کردّە

  . ٍّ تَ اڵهیاًذاٍّ ٍّ
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 پرضیاری چْارەم: 

 ُەیە پۆضت ّ پلەی حکْهی ّەربگرى؟تاچەًذ ژًاى دەرفەتیاى 

 

" ُیچ" ّەاڵهی ژًاى %31 دەبیٌیي دەرئەًجاهەکەیذا لە کراّە، ئاراضتە گػتی بەغیْەیەکی پرضیارە ئەم
 ّ پۆضت پێذراّە دەرفەتیاى ژًاى" کەم" تاڕادەیەکی پێیاًْایە کە %18 لەگەڵ ُەڵبژاردّە، پێٌادرێت دەرفەتێکیاى

 بۆ پێذراّە یاى"زۆرزۆر"دەرفەتی ژًاى ّایذەبیٌي ّ جیاّازە رایاى ژًاى %20 پێچەّاًەّە بە. ّەربگرى حکْهی پلەی
 .ٍ "ًذ هاهٌاٍّ"  پێیاًْایَ %14 ّ ٍ "زۆر"  كَ تپێذاًَ رفَ دٍ بیٌي ّایذٍ %17 ك رٍّ َُ پۆضت، پلەّ ّەرگرتٌی
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 پرضیاری پێٌجەم:

 لە پێذاًی پۆضت لە فەرهاًگەکەدا، چاًطی ژًاى زیاترە یاى پیاّاى؟

 

 چاًطی الیاًْایە ّ دەضتٌیػاًکردّە پیاّاًیاى ُەڵبژاردەی %67 رێژەی بە پرضیارە ئەم ّەاڵهی بۆ بەغذاربْ ژًاًی
 لە زیاترە ژًاى چاًطی الیاًْایە بەغذاربْاى %5لە ُەهاًکاتذا  فەرهاًگەکەیاًذا، لە زیاترە ژًاى لە پیاّاى

 اڵهیاى ٍّ ًازاًن  بَ ٓ %8 ّ  یَ َُ چاًطیاى ردّكیاى َُ  پێیاًْایَ %23 پۆضت، پێذاًی لە فەرهاًگەکەیاًذا
 . ٍّ تَ داٍّ
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 غەغەم:پرضیاری 

  اى ّ پیاّاًی فەرهاًبەر دەڕّاًي؟بەرپرضاًی بەظ ّ ُۆبەکاى ّەک یەک لە تْاًای ژًئایا بەڕێْبەراى ّ 

 

 ّ بەظ بەرپرضاًی ّ بەڕێْبەر الیەى لە دەزاًرێت کەم بە تْاًایاى کە رایاًْایە %46 رێژەی بە ژًاى خاڵەدا لەم
 لەگەڵ ژى ّەک ئەهاى تْاًای ًێْاى لە ًاکەى جیاّازی بەغەکاى لێپرضراّی ّ بەڕێْبەر ّایذەبیي %38. ُۆبەکاى

 م كَ  بَ پیاّاى تْاًآ  كَ  یَ ٍّ ئَ یاى كَ اڵهَ ٍّ یع%1 ّ  ٍّ تَ داٍّ اڵهیاى ٍّ ًازاًن  بَ %15 دا، پیاّ فەرهاًبەراًی
 .زاًي دٍ
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 تْاًای ژًاى بەکەم دەزاًي

 تْاًای پیاّاى بەکەم دەزاًي
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 زاًیاری:

 تەهەى:

 

بۆ  36بەغذاربْاى تەهەًیاى  %19دایە،  ضاڵی 35بۆ  20تەهەًیاى لە ًێْاى  %78بەغذاربْاًی راپرضیەکە 
 بەغذاربْى. %3 بەرێژەی ُەرّەُا بەغذاربْاًی ضەرّ پەًجا ضاڵ ،دایە ضاڵی 50

 بڕّاًاهە: 

 

 %20ُەڵگراًی بڕّاًاهەی بەکالۆریۆش  راپرضیەکەی پێکِێٌاّە، ۆم، ًیْەی بەغذاربْاًیُەڵگری بڕّاًاهەی دبل
 %15ی لەگەڵ ضەرەتایی بە رێژەی یەکطاًی يی ّ ًاّەًذيبەغذاربْاى بْى، ُەرّەُا ُەڵگراًی برّاًاهەی ئاهادە

 بەغذاربْى لە راپرضیەکەدا.

78% 

19% 

3% 

 ضاڵ 35بۆ  20

 ضاڵبەکەم دەزاًي 50بۆ  36

 ضاڵ بەکەم دەزاًي 50ضەرّ 
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 دکتۆرا ّ هاضتەر

 بەکالۆریۆش 

 دبلۆم

 ئاهادەی

 ًاّەًذی ّ ضەرەتایی
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 نجامي راپرسی ره ده. 4

 

 رهیاى، گَ ضٌْرٓ زگاكأً داهْدٍ  لَ ى كَ دٍ زیی گَ رٍ جیاكاریی بًْٔ  بَ ضت َُ ر رهاًبَ فَ ژًأً ٓ زۆریٌَ. 1
 حکْهەت دەزگاکاًی ًێْ لە ُەضتپێکراّ جیاّازی کۆی ئەگەر ّەاڵهەکاى بۆ گػتی خْێٌذًەّەی لەکاتی ك یَ غێٍْ بَ

 بەراهبەریػذا لە دەبێت %69 رەگەزیەکاى جیاّازیە بە ُەضتکردى رێژەی دەبیي گػتی غێْەی بە  بکەیي پۆلێي
 .ًاکەى جیاّازیەک ُیچ بە ُەضت 31%

 زیاتر یاى پلَ ّ پۆضت رگرتٌٔ ٍّ تٔ رفَ دٍ ّا ئَ ، بًْایَ ر راهبَ بَ زی گَ رٍ  لَ ر گَ ئَ  پێیاًْایَ ر رهاًبَ فَ ژًأً. 2
 ئەگەر کە کەم ّ زۆر غێْەی بە داًاّە گریواًەیاى حکْهەت دەزگاکاًی لەًێْ ژًاى %71 رێژەی ك یَ غێٍْ بَ بْ، دٍ
 ُەیاًە، ژى ّەک ئێطتا کە لەّەی دەبْ بااڵتریاى پۆضتی ّ زیاتر دەضەاڵتی ئەّا بْبایەى،" ًێر" رەگەزی لە

 .ّەربگرى بااڵتر پلەی ّ پۆضت کە ئەّەی ُۆکاری ًەبْەتە بْى ژى کە دەبیٌي ّای ژًاى %29 لەبەراهبەریػذا

  لَ ك یَ غێٍْ بَ. غكراّى بێبَ  پلَ ّ پۆضت رگرتٌٔ ٍّ  لَ  ٍّ بًَْ ژى ُۆی بَ  كَ  پێیاًْایَ غذاربْ بَ ژًأً ٓ ًیٍْ. 3
 %50 رێژەی بە بەغذاربْ ژًاًی دەبیٌیي دا گػتی بەراّردکردًی لەکاتی دا، م ضێیَ پرضیاری اڵهٔ ٍّ ڵی غیتَ

 بْى ژى ّابْە پێیاى %50 رێژەی بەُەهاى ەاڵمب ًەبْە بًْیاًەّە ژى بە پەیْەًذی" ُیچ" رەتکردًەّەیاى پێیاًْایە
 .پۆضت داّاکردًی کاتی لە رەتکردًەّەیاى بۆ بْە ُۆکار" کەم ّ هاهٌاًّذ" تاڕادەیەکی یاخْد" زۆر زۆر"

 خْێٌذًەّەی. رگرى ٍّ حكْهیی ٓ پلَ ّ پۆضت  ضتَ ردٍ بَ لَ یاى ٍّ ئَ تٔ رفَ دٍ هتر كَ  كَ بیٌي ّایذٍ گػتٔ بَ ژًاى. 4
" ُیچ" ژًاى رایاًْایە بەغذاربْ ژًاًی %49 رێژەی بە دەبیٌیي دا كَ راپرضیَ  لَ م چْارٍ خاڵی ئەًجاهی بۆ گػتی
 دەرفەتی ژًاى پێیاًْایە بەغذاربْاى %37 بەاڵم پۆضت، پلەّ ّەرگرتٌی بۆ پێذەدرێت دەرفەتیاى" کەم" یاخْد
 ّ پۆضت پێذاًی پێیاًْایە بْاًیع بەغذار %14 کاتێکذا لە ئەهە بااڵکاى پۆضتە پلەّ لە بەغذاری بۆ ُەیە زۆریاى

 .ە"هاهٌاّەًذ" تارادەیەکی بەژًاى پلە

 ًِا تَ ، هترٍ كَ پیاّاى  بَ راّرد بَ بَ پۆضت رگتٌٔ ٍّ بۆ ّاى ئَ چاًطی  كَ بیٌي ّایذٍ ژًاى گػتی بەغیْەیەکی. 5
 ژًاًی زۆریٌەی بەراهبەردا لە پۆضت، ّەرگرتٌی بۆ زیاترە پیاّاى لە ژًاى چاًطی فەرهاًگەکاًیاًذا لە رایاًْایە 5%

 بْە، الپەضەًذ رایەیاى ئەم %64 کە بەغێْەیەک فەرهاًگەکەیاى لە زیاترە پیاّاى چاًطی ّایذەبیٌي فەرهاًگەکاى،
 لە پۆضت ّەرگرتٌی بۆ رەخطاّە ُەل ُەهاى پیاّاى ّ ژًاى بۆ رایاًْابْە بەغذاربْەکاى %23 ئەهەغذا لەگەڵ

 .فەرهاًگەکەیاًذا
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 زگا دٍ رپرضأً بَ ّ رٓ ڕێْبَ بَ ى الیَ لَ ژًاى تْاًآ  كَ  یَ ٍّ ئَ م، غَ غَ پرضیاری اڵهٔ ٍّ بۆ گػتی دەرئەًجاهی. 6
 لە دەبیٌرێت کەهتر تْاًاکاًیاى پیاّاى رایاًْایە %1 رێژەی بە ًِا تَ ك یَ غێٍْ بَ بیٌرێت، دٍ م كَ بَ كأً غَ بَ ّ

 ّ بەظ بەرپرضاًی ّ بەڕێْبەر ّایە پێیاى %36 لەبەراهبەریػذا بەغەکاًەّە، بەرپرضاًی ّ بەڕێْبەراى الیەى
 . فەرهاًگەکەیاًذا لە دەزاًي بەکەم ژًاى تْاًای ُۆبەکاى
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 كان راسپارده. 6

 

  پلَ ّ پۆضت پێذأً بۆ  ًیَ  عادیالًَ ّ كطاى یَ كٔ هایَ بٌَ  كَ بیٌي ّایذٍ ، كَ راپرضیَ ڵی غیتَ  بَ ضتي بَ پػت بَ. 1
 ضتٌیػاًكردًٔ دٍ  لَ بێت دٍ  بۆیَ ، كَ ضٌْرٍ ٓ ئیذارٍ  لَ  رچاٍّ بَ كٔ ًگیَ ًَ ظ هَ ئَ رهیاى، گَ رٓ رهاًبَ فَ ژًأً  بَ
 .بكرێت زی گَ رٍ ًگیی ُاّضَ ّ بااڵًص چآّ رٍ دا كاى ُۆبَ ّ ظ بَ رپرضأً بَ داًأً ّ زگاكاى دٍ رٓ ڕێْبَ بَ

 كاتێكذا لَ بێت،  ٍّ تیَ اڵیَ كۆهَ تٔ قڵیَ عَ پێع  لَ ًگاّێك َُ ًذ چَ بَ ّ بێت جیاّاز ئیذاریی تٔ قڵیَ عَ بێت دٍ. 2
 ّ باغتر ٓ ئاراضتَ  بَ بردًٔ ٍّ ّپێػَ رٍ بَ ّڵی َُ ّ بكات  كَ تیَ اڵیَ كۆهَ  دۆخَ ر ضَ لَ كار اڵت ضَ دٍ بێت دٍ

 ڵ گَ لَ  رهٌاًَ غَ ّ دا كَ تیَ اڵیَ كۆهَ  ّغَ رٍ ریی كاریگَ ژێر  تَ ّتٍْ كَ خۆی یي كَ ضتذٍ َُ چٔ كَ بذات، چاكطازییذا
.  ٍّ تَ داٍّ ًگی رٍ هیع لَ  یَ َُ ڵذا كۆهَ  لَ پیاّ  لَ هتر كَ چاّێكٔ  بَ ژًاى هاغاكردًٔ تَ ّ كات دٍ ڵَ هاهَ دا ژى دۆزی

 ّڵی َُ  زٍّ رچی َُ بێت دٍ رێن، َُ كأً كارپێكراٍّ یاضا ّ جیِأً ها بٌَ  بَ  دژٍ ّ  ًگَ ًَ خاڵێكٔ ظ هَ ئَ
 .بذرێت كۆتاییپێِێٌأً

 كچۆى ٍّ ز، گَ رٍ هآ بٌَ ر ضَ لَ كاى پۆضتَ بۆ ى بكَ دیاریی ك یَ رێژٍ  كَ ضٌْرٍ كأً رهاًگَ فَ یي كَ دٍ پێػٌیاز. 3
 چآّ رٍ دا ت حكْهَ  لَ ّاظ ئَ دا، كاى ڵبژێردراٍّ َُ  ًَ ًجْهَ ئَ ّ هاى پارلَ  لَ  یَ َُ ژًاى  بَ ت تایبَ ٓ رێژٍ ّ" كۆتا"
 .بكرێت  هایَ بٌَ م بَ كار ّ بكرێت  هَ ئَ

 ، یَ َُ كاًذا پۆضتَ  لَ ٓ زییَ گَ رٍ  ًگَ الضَ  بارٍ ّ ئَ ٓ ٍّ كردًَ ًگ ُاّضَ بۆ ك رییَ ضتپێػخَ دٍ كْ ٍّ تْاًرێت دٍ. 4
 بي، هێ زی گَ رٍ  لَ ًێرى، زی گَ رٍ  لَ  كَ ٓ زگایاًَ داهْدٍ ّ ئَ رأً ڕێْبَ بَ درێتٔ یاریذٍ یاى جێگر  كَ رج هَ  بَ بكرێت

 . درّضتَ ر َُ كاًیع ُۆبَ ّ ظ بَ بۆ  هَ ئَ

 كطاًی یَ هكی چَ ٓ ٍّ قْڵكردًَ بۆ  ٍّ بكرێتَ زگاكاى داهْدٍ  بَ ت تایبَ راُێٌأً ّ خْل زاًیي دٍ پێْیطتی بَ. 5
 رۆڵی غێت دٍ ًی دٍ هَ ڵی كۆهَ كأً رێكخراٍّ ظ هَ ئَ بۆ پیاّ، ّ ژى ًێْاى كطأً یَ راركردًٔ رقَ بَ ّ زیی گَ رٍ
 .بگێڕى رچاّ بَ
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