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بەباپیران و حەسەب و ! ھەند ك شانازی بەباپیران و حەسەب و نەسەبیەوەدەکات 

وادابن ینوە چەندین نەسەبەوە 



وەھەند کیش شانازی بەپاشاکانەوە دەکەن !

     
    

 وپاشاکانی
دیکە و حەسەب و نەسەبەوە   

رانیئ  
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دەو ەتی کوردی دا
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