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 طفتوطؤيةكي ذيزاُة

 ئايا ئيضالَ رِيَطاي كاركزدُي هة ئافزةت قةدةغة كزدووة؟
 بةرِيَشاْ!

كة ي ء يةكة، هةَ بةشةدا دةضيِة صةر ئةو بةَهطاُة ئةَ بةشةًاْ تةواوكةري بةشي بيضت
كزدُي ئافزةت دةكةْ، ٓةروةٓا باصي ئةوة دةكةيّ ض كاريَم طوجنااوة هةطاةيَ   باس هة كار

كزدُي ئافزةتاُااا ٓاةبّ؟ دةضايِة    ًةرجاُةط ضني كة ثيَويضتة هة كاار ئافزةت؟ ئايا ئةو 
 خشًةت شةريعةتي خواي ثةروةردطار بؤ وةآلًي ئةَ ثزصياراُة.

صاةمًي خاواي    ي ئةو دوو كضةي شوعةييبخواي ثةورةردطار هة صورِةتي )اهقصص( باص
ًاآلتةكاُياْ ٓيَِابووة صةر ئةو برية ئاوةي كة تايبةت بوو كاتيَم كة ًةرِ و  كزدووة هيَيبَ

عاةوْ رِاي  ا صةمًي خواي هيَيبَ هةدةصات فري وصو ًاآلت، هةو كاتةدا ً بة ئاوداُي ًةرِ
بةري بريةكة كؤبووُةتةوة بؤ وكزدووة، ٓاتؤتة شاري ًةديةْ، ديارة خةَهليَلي سؤر هةدةور

هةدوورةوة وةصتاوْ، خاواي ثاةروةردطار    ًةرِ و ًاآلتةكاُياْ، ئةَ دوو ئافزةتةطئاوداُي 
كزدُي ئاةو دوو ئافزةتاة كاة خوشام     ت، هةطةيَ ٓؤكاري كارباصي ئةو دميةُةًاْ بؤ دةكا



و  ةء شالؤي ئاةو دوو ئافزةتاة باةِرَيشة دةكاات هاة ًاًةَها        بووُة، ٓةروةٓا باصي شةرَ
 وصا صةمًي خواي هيَيبَ.ٓةَهضوكةوتياْ هةطةيَ ً

 خواي ثةروةردطار دةفةرًوويَ:
ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ     ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  چ 

ڤ  ڤڤ   ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ  ڃ   ڃ  چ  

 .القصص چچ  
ةَهيَم وصا صةمًي خواي هيَيبَ طةيصتة ئاوي بريةكة هة شاري ًةدياةْ، كؤًا  كاتيَ ًواتة:

و ًاآلتاةكاُياْ ئااو دةدا، هاةو موة دوو ئاافزةتي      هة خةَهلي بيين هةمي بريةكة كة ًةرِ
وصا صةمًي خواي هيَيبَ هةدواوةي خةَهلةكة وةصتابووْ، ً و ًاآلتياْ هةم بوو بيين ًةرِ

و ثزصياري هايَ كازدْ، ئاةواُيض طوتيااْ:      كة ئةَ دميةُةي بيين ضووة مي دوو ئافزةتةكة
بةري بريةكاة ضاؤيَ ُةكاةْ،    اْ ئاو ُادةيّ تا خةَهلةكة دةوروو ًاآلتةكاُي خؤً ًةرِ ئيٌَة

فضااقهل اٌااا ثااٍ تااو  ا  و تواُاااي كااار كزدُااي ُيية،) لي ثااريةثياااويَ باوكيصااٌاْب
واتة:ًوصا صةمًي خواي هيَبيَت ًةرداُاة ًاةرِ و   بِوصزيَت  42+42ايةتياهظى......(ئ

اُي بةرِيَلزد و ضووة ذيَز صيَبةري داريَلةوة و ُشاي كزد و ًاَمتةكاُي ئاودا و ئيِجا كضةك
فةرًووي)ئةي ثةروةردطارا بةرِاصيت توَ خيَز و بيَزي سوَرت بةصةردا رذاُاووَ،بةَمَ ٓيَصاتا  
ٓةذارَ و ئاتاجي بةخصيصي سياتزمت(،دواي تاويَم ياةكيَم هاة كضاةكاْ سوَر باة شاةرَ و      

باوكٍ باُطات  ي ًوصا،كة طةيصتة مي ثيَي وت : ة محةياوة بةرِيَطادا دةرِوَيصت و دةٓات
اايّ ًةرِ و ًاَمتاُاةي باوَت ئةجناًا   دةكات و حةس دةكات ثاداشيت ئةو ضاكة و ئاوداُةي 

حةواُاةوة   بااتةوة،كاتيَم ًوصا صةمًي خاواي هةصاةربيَت طةيصاتة مي باوكيااْ دواي    
ة توَ ئاي  رسطاارت   :ًةتزصباوكي كضةكاْ وتي طيَزِايةوة،ٓةًوو بةصةرٓاتةكةي خؤي بؤ 

 سي صتةًلاراْ.بوو هةدةصت ٓؤ
ثاةروةردطاري   ِطة ئافزةت هةكاتي كاركزدْ بةشاةرَ و شالوَ ًاًةَهاة بلاات،    ضةُاة طزي

تي ئةًاةط ُيصااُةي بااوةرِدارييَيت ئاافزة     باَمدةصت شآيَاي شةرَ و شلوَت بوَ بااات، 
ة فاةرًودةي ثيَةةًباةري خاوادا    بةشيَلة هة باوةرِ وةن ه باوةرِدارة ضووُلة شةرَ و شلؤ

 ٓاتووة.



كزدُي ئاافزةت، بةتايباةت هةكاتيَلااا ئاافزةت     ئةَ ئايةتة ئاًاذةية بؤ رِيَطةداْ باة كاار  
كزدْ ُةفةقاةي بليَصايَ، ئاةو كاتاة كاار      ثيَويضيت بة كار كزدْ بيَ، كةصيَلي واي ُةبيَ

ليد   ا}ًوويةتي: فةر ثيَةةًبةري خوا داواي يارًةتي هة خةَهم بلات ,باش ة هةوةي 
{العليا خري مً الي  الصفلى واب أ مبً تعول

واتاة: دةصيت بةرس، دةصتيَم كة ببةخصيَ،  (1)
 و ضاك ة هة دةصتيَم كة ثاْ دةكزيَتةوة بؤ ئةوةي خيَزي ثيَ بلزيَ. باش 

تويَذةري قورِئاْ شيَخ ًوحةممةد ًتوةهوي شاةعزِاوي هاة تةفضاريي ئايةتةكاةي صاةرةوةدا      
، يةكاةًياْ:  طةرِاُااةوة  ٓؤكاار  كزدُةكةياْ باؤ دوو ئافزةتةكة ٓؤكاري كار دوو}: تدةَهيَ
 ئةواْ ثيَويضتياْ بة كار كازدْ ٓاةبوو،   ،دووةًياْ: ثيَويضتياْباوكياْ،  ء بيَتواُاييثريي

 .{طار ئةًةي هةطؤتزة باس ُةكزدووةخواي ثةروةرد
ٍ   }ياةتي:  فةرًوو هة فةرًوودةيةكي ًوبارةكاا ٓااتووة ثيَةةًباةري خاوا     ُكلُُّكده  َاا

ٍ لِدُِ واٍُدوا   ٍ  فِي َأ ً  َاعِيَّتُِِ ، واالرَّجُلُ َاا ٍ  واماص ئُوٌل عا ً  َاعِيَّتُِِ ، اِلإِمااوُ َاا  واُكلُُّكه  ماص ئُوٌل عا
ً  َاعِيَّتَِاا ً  َاعِيَّتُِِ ، وااِلنار َأُة َااعِياْة فِي باي تِ زاو جَِاا واماص ئُوَلْة عا ٓاةًووتاْ   (2){ماص ئُوٌل عا

بةرثزصيارْ، ٓةًووشاتاْ ثزصايارتاْ هاي دةكزيَات صاةبارةت باة بةرثزصاياريَتيةكةتاْ،        
ثزصياريصي هيَ دةكزيَ هاةبارةي بةرثزصاياريَتييةكةي،   وة و حوكٌزِاْ بةرثزصة  دةصةآلتاار

ء ًِااَهي، ثزصياريصي هايَ دةكازيَ هاةبارةي بةرثزصاياريَتييةكةي،      ثياو بةرثزصة هة ًايَ
 ت بةرثزصة هة ًاَهي ثياوةكةي، ثزصياريصي هيَ دةكزيَ هةبارةي بةرثزصياريَتييةكةي.ئافزة

شيَخ عةباوهعةسيش بّ باس رِةمحةتي خواي هايَيبَ دةَهايَ: ثيااو بةرثزصاة هاةوةي ُةفةقاةي       
ء ًِااَهةكاُي بلات، ئافزةتيض بةرثزصة هةوةي صةرثةرشيت ًِااَهاةكاْ بلاات،    ئافزةت

و خؤشةويضاتياْ باؤ    ت، ثةروةردةياةكي جواُيااْ بلاات، صاؤس    بةجواُي بةخيَوياْ بلاا 
ء في ِةتي  شتكاريَلي بؤ ٓةَهلةوت هةطةيَ صزو بِويَينَ، شري باات بة ًِااَهةكاُي، ئةطةر

طوجنا وةكو ًاًؤصتايةتي، دكتؤري، ياْ ٓةر كاريَلي تزي تايباةت باة ئافزةتااْ، ئاةوا     
 رِيَطةي ثيَاراوة ئةجناًياْ باات.
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 :ةَ طيَزِاُةوةية بلةيّبا صةيزي ئ
ٌ  تاخ رُجا َف} ٌ  تاجُ َّ ىاخ َلَاا َفساجاراٍاا َاجٌُل َأ َأتات  جاابِرا ب ًا عاب  ِ اللَُِّ ياُقوُلا ُطلَِّقت  خااَلتِي َفَأَاادات  َأ

ٌ  تا     صاد َّقِي َأو  تاِفعالِدي   اليَّبِيَّ صالَّى اللَُُّ عاَلي ُِ واشالَّها َفَقالا باَلى َفجُد يي ىاخ َلد ِ َفإِىَّد ِ عاصادى َأ
ابزي عةباوَهآلوة خوا هيَياْ رِاسي بيَ دةَهيَّ: ثوورَ تةآلق درا، ديارة واتة: هة ج (3){ماع رُوّفا

 و تةشةري هيَ دةدا دارخورًاياْ ٓةبووة، خشًةتي دار خورًايةكاُي كزدووة، ثياويَم تاُة
ةعيادةداي، بؤت ُيية بيَيت كاري ء ه : تؤ تاسة جيا بوويتةتةوة هة ثياوةكةتو ثيَي دةَهيَت

 و خشًةتي دارخورًا بلةي، ئافزةتةكة ضوو صلاآلي هةمي ثيَةةًبةري خاوا   كيََوطة
، بزِؤ خشًةتي كيَوطةكةت بلة، صةر ثةرشايت  فةرًووي: بةَهيَ ثيَةةًبةري خوا كزد، 

 و ضاكة بلةيت! دارخورًايةكاُت بلة، هةواُةية هةرِيَي كارةكةتةوة خيَز
 بلةْ بةرِيَشاْ!صةيز 

بيِيوياةتي ئاةو    هةطةيَ ئةوةي ئةو ئافزةتة هة عيادةدا بووة، بةآلَ ثيَةةًبةري خاوا  
ُةفاةرًوو: بازِؤ هةًاَهاةوة     ئافزةتة بؤ كاري ضان دةضيَ، ثيَويضيت باة كارةكةشاة، ثيَاي   

 ثيَلي ئةجناَ باة.ًووي: بزِؤ كارةكةي خؤت بةرِيَلوو كار ًةكة، فةر ةداُيص
م ُااوي شايفا باوو،    ئافزةتيَا  تخةتتاب خاوا هيَاي رِاسي بيَا   وًةري كورِي هةصةردةًي ع

ة بااكاازدي  عوًااةري كااورِي خااةتتاب ٓةَهيبااذارد وء هيَااشاْ بااوو،  نئااافزةتيَلي ضااام
 صةرثةرشتياري باسارِ.

 
وشيت ئافزةت ُااطوجنيَ، ئاافزةت خاؤي تووشاي     ةُايَ كار ٓةية ٓةرطيش هةطةيَ صزبةآلَ ٓ

شيت خؤي دةكاات، هةٓاةًاْ كاتااا باةٓؤي كارةكاةوة      ْ هةصزوهةمدا ء جؤريَ خصوُةت
ء عاةقىَ   ء ئااساري سؤر دةبيَتاةوة، هةمياةْ كةصااُي ديَ ُاةخؤط      و ئيَض تووشي كيَصة

ۇ  ۇ   چ ضيَوةي ئةو ئايةتةي خواي ثاةروةردطار دةفاةرًوويَ:   ُةخؤط، دةضيَتة ضوار

ئةصتؤي بةُاةكاُي  ، خواي ثةروةردطار شتيَم ُاخاتةالبقرة چۆ  ۆ  ۈ  ۈ  مت   
 كة هةتواُاي ئةواْ بةدةر بيَ.
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 تةكضاي، يااْ ئؤتاؤًبيَوي باار ٓاةَهطز، يااْ       ووُة ئافزةت ٓةَهضايَ باة هيَراورِيين   بؤ من
كزدْ هة كاف يا، ٓةَهبةتة ئةو كاراُاة ئاافزةت تووشاي    ثاصةواُي، ياْ كزيَلاري، ياْ كار

 و ئاريصةي سؤر دةكةْ. كيَصة
 

 بةصةرٓات:
بيِيٍ هةو ٓةريٌَةي خؤًاْ صيَ طاةُ  دةصاتطري كزاباووْ،     اَهيَلي ئامساُيكةًُّ خؤَ هة 

ضاؤي كاف ياياةكياْ كزدباوو، هاةو كاف ياياة ئاافزةتيَلي       وهةصةر ئةوةي كة شةواُة ٓات
و طيَضةَهي جِضاي  بووْ هةشةويَلاا بضّ رِووصي كاري كزدووة، ٓةرصيَ طةجنةكة رِيَللةوت

ئةو ئافزةتاة خااُوويَلي باةكزيَ طزتباوو      اري كاف يابلةْ، شةواُة دواي ك بة ئافزةتةكة
ةي شاةو  ُش، بةآلَ ئةَ صيَ طةجنة دواي دواو دةرطاكةي قوفىَ دةدات دةضووةوة ئةو خاُووة

ء كويوااي دةرطاكااةياْ شاالاُابوو، ٓةرصاايَلياْ  و قوفااىَ ضااوبووُة صااةر ئااةو خاااُووة
 صةر ئافزةتةكة!! ةدةصتاريَذيياْ كزدبوو

باصي خؤي دةكزد، دةيطوت: ًّ بةردةواَ ئةو طيَضاةآلُةَ ثايَ كازاوة    ِجا ئةو ئافزةتة يئ
ء هةُيَو كاف يا، بةآلَ ُةطةيصتؤتة ئةو ئةُااسةيةي بةصيَ ثياو دةرطااي   هةكاتي كار كزدْ
ء دةصتاريَذيٍ بلةُة صةر، هيَزة سؤر باةرِووُي بؤًااْ دةردةكاةويَ كاة      ًاَهةكةَ بصليَِّ

ئافزةت قةدةغة كزدووة، هةبةر كارةصاتي هةَ جؤرةياة،   خواي ثةروةردطار ٓةُايَ كاري هة
 ء ثاريَشراو بيَ. بؤ ئةوةية ئافزةت صةمًةت

ء باةرطي ثيااواْ، ًاّ واَ     ٓةروةٓا ئافزةتيَلٍ بيين ئؤتؤًبيَوي تةكضي هيَاةخورِي بةجى
و طوتي: ًّ هةبةر ُةداري باري  ساُي ثياوة، دواتز كة ًتٌاُةي ثيَ كزدَ خؤي ئاشلزا كزد

ء بةرطي ثياوامن هةبةر كزدووة بؤ ئاةوةي ُةُاصازيٍَ    رايي كاري تةكضي دةكةَ، بؤية جىدا
 من كارةكة بؤ ئافزةتاْ شياو ُيية.ضوُلة دةسا

 
ُاوي )رِوفةياةي ئةُصارِي( بوو، ئةَ ئافزةتاة  ئافزةتيَم  هةصةردةًي ثيَةةًبةري خوا 

ء  ُط رِوويبااية رِوفةياة خؤيئافزةتيَلي سؤر هيَشاْ بوو هةكاري ثشيصلي، ٓةر كاتيم جة
 و بزيِةكاُياْ تيٌار دةكزدْ. ضةُا ئافزةتيَم دةضووْ بزيِاارةكاُياْ دةبزدة ذيَز ضادر



 ثيَةةًباةري خاودا   كااتيَ بزيِااار باوو    كورِي ًوعاس خوا هيَاي رِاسي بيَات    صةعاي
ي ثشيصلي ًتٌاُة رِوفةياة، ثيَةةًبةري خوا  رِةمشاَهةكةةُة مي فةرًاُي كزد كة بيب

و  ئةَ ئافزةتاة  بةَ ئافزةتة ٓةبوو، دواي تةواو بووُي جةُطي ئوحود ثيَةةًبةري خوا 
 .خةَهاتي رِيَشهيَِاُي ثيَبةخصنيضةُا ئافزةتيَلي تزي بةشيَوةيةكي تايبةت 

 
 طزُط يّ ًةرجةكاُي كار كزدُي ئافزةت:

لي شةرعي دةرضيَ باؤ  ء بةرطيَ كزدْ دةبيَ بةجىةر كاتيَم ئافزةت دةربضيَ بؤ كارٓ -(1
وصت ُيية ئافزةت بةصفووري بضايَتة صاةر   اسيَم بةٓيض ثاصاويَم دركار كزدْ، بةٓيض شيَو

 كار، ياْ بضيَتة دةرةوة بؤ ٓةر ًةبةصتيَم.
ةرشتيارةكةي خؤي وةربطزيَات  ًؤَهةت هة صةرث تئافزةت ئةطةر كض بيَ ياْ ذْ دةبيَ -(4

، ًؤَهةتةكةط تةُٔا تكزدْ بيَ ًؤَهةت دةربضيَكار، ُابيَ ئةو ٓةًوو كاتذًيَزة كزدْبؤ كار
و هةصةرةتاي كارةكة وةردةطرييَ دواي ئةوة رِؤذةكااُي دواتاز كارةكاة بةشايَوةي      يةن جار

 ئاصايي خؤي ئةجناَ دةدا.
ُابيَ كاري دةرةوة صةرقاَهي بلات هة كارة صةرةكييةكةي، ُاابيَ كارةكاةي ئةوةُااة     -(3

، بةثيَضةواُةوة ٓةَ ء ًيَزد ء ًِاايَ ثزذيَتة صةر ًايَُةت بيَ دريَذ و ء دوور ء طزاْ قورِس
 ثياوةكةشي دةكات. ًِاايَ و صتةَ هة خؤي ٓةَ هة 

كزدُيض ء بزِواُاًاة ئاطااي هاة شاوو     كزدْء كاار  ٓةُايَ ئافزةت بةداخةوة هةبةر خويَِاْ
بووُي ء ًِاايَ  كزدْا ديَتةوة، ئةو كاتة دةرفةتي شووُاًيَينَ، دواي صاآلُيَلي سؤر بة ئاط

 ُاًيَينَ، ياْ سؤر كةَ دةبيَتةوة.
 :لزدبوو، شووي ُةكزدبوو، ثزصيارَ هيَي( صايَ 33رِؤذيَلياْ ئافزةتيَم ٓاتة مَ تةًةُي )

ء بزاكاُيصاٍ ٓاةر    ء باوكٍ ُاةًاوة خوشام   ؟ طوتي: ًّ دايمتضؤْ ذياْ بةصةر دةبةي 
ذووريَليااْ ثايَ داوَ، هاةويَ     خؤياُّ، ًِايض هاةًاَهي خااَهيَلٍ    ذياُييةكةياْ خةريلي 

دةذيٍ، ئةَ ئافزةتة ثيَص  ضووبو بؤ وآلتاي ئاةًزيلا دكتاؤراي خويَِاابوو، دواي ئاةوةي      
ِجا طةرِابوويةوة، دَهِياَ ضةُاةٓا ئاافزةتي تاز   ي( صايَ ئ22تةًةُي طةيصتبووة ُشيلةي )

 ٓةْ بةَ شيَوةيةْ.



ُيَاو ًاايَ هاةياد بلاات، ئاةو       بةرثزصاياريَيت  تكزدُةكاةي ُابيَا  ئافزةت هةثايَ كار -(2
  ْ  ء خؤشةويضاات  فةرًوودةيااةي ٓةًيصااة هةبااةر ضاااوبيَ كااة ثيَصااووتز ٓيَِاًااا

    ْ  تء ثزصياريصاياْ هايَ دةكزيَا    فةرًوويةتي: ئافزةتااْ بةرثزصايارْ هاةًاَهي ثياوةكاُياا
 هةبارةي ئةو بةرثزصياريَتييةياْ.

خوارِصلياا بطاوجنيَ وةن  ء  توشئافزةت بةشيَوةيةن بيَ هةطةيَ صزكزدُي دةبيَ تلار -(2
 ثيَص  ئاًاذةًاْ ثيَي دا.

 
 بةرِيَشاْ!

و وياليةتة يةكطزتووةكاُي  بةٓؤي ئةجناًااُي كاري ُةشياو بة ئافزةت هة وآلتاُي ئةورِوثا
صةر ئافزةتاْ، بؤ ويَِة: هة  ًةتزصياار ٓةْ هةبارةي دةصتاريَذيلزدُةئةًزيلا ئاًاري سؤر 

تووشاي  ء صااآلُة   يَذةي ئةو كضاُةي كة هة قؤُااغي ئاًاادةيني  وآلتيَلي وةكو ئةًزيلا رِ
 %(.25دةصتاريَذي صيَلضي دةبِةوة هةميةْ ثياواُةوة دةطاتة هة )

( ًِااَهي ُاشاةرعي هاةدايم دةبايَ، هةمياةْ ئاةو      141,111ٓةر هة ئةًزيلا صاآلُة )
 كضاُةوة كة قوتابي كؤهيَذ ياْ ئاًادةيني.

كاة  ( ًِااَهي ُاشةرعي هةدايم دةبايَ،  311,111ئةورِوثا ) ٓةروةٓا صاآلُة هة وآلتاُي
 كيَية؟ ي ًِااَهةكةباوك ُاساُاريَت

سؤري صةرباساُي ئاةًزيلي ئاةو ًِااَهاة ُاشاةرعياُةْ كاة       ةبؤية دةطوتزيَ: سؤربةي ٓةر
 باوكياْ ديار ُيية، بؤية سؤر بيَ بةسةيني.

، ة%(24لضيياْ دةكزيَتة صةر هة )كزدْ دةصتاريَذي صيَيَذةي ئةو ئافزةتاُةي هةكاتي كاررِ
%(ي ئةو ئافزةتاُةي دةصتاريَذي صيَلضيياْ دةكزيَتاة صاةر هاةرِووي دةرووُياةوة     61هة )

%( ثةُا بؤ ثشيصم 14ء تووشي ُةخؤشي دةرووُي دةبّ، هةو رِيَذة سؤرةدا تةُيا ) دةرِوخيَّ
 دةبةْ ئةواُي ديلة ٓةًووياْ دةيصارُةوة.

%(ي ئافزةتااْ  31( ئةجناَ دراوة، هاة ) 1653تي ُةًضا صاَهي )هة هيَلؤَهيِةوةيةن هةوآل
 تووشي دةصتاريَذي صيَلضي دةبّ.



%(ي ئافزةتااْ واس هاة كارةكاُيااْ    3(  )1661هة ئةَهٌاُيا هة هيَلؤَهيِةوةيةن هةصاَهي )
 دةٓيَِّ بةٓؤي ئةوةي تووشي طيَضةَهي صيَلضي دةبّ هةميّ ثياواُةوة.

 َهيِةوة ُويَيةكاْ دةَهيَ:ٓةروةٓا هة يةكيَ هة هيَلؤ
 %(ي ئافزةتاُي فةرِةُضي41هة )
 %(ي ئافزةتة ٓؤَهةُايةكا25ْ)
 %(ي ئافزةتة بةريتاُيةكا42ْ)

 كزدُياْ.يَذي صيَلضي دةبِةوة هة كاتي كارتووشي دةصتار
( ئافزةت هةُيَو بارةطاكة، هة 542ٓةروةٓا هةُيَو بارةطاي ُةتةوة يةكطزتووةكاْ هةكؤي )

 ء دةصتاريَذي صيَلضي بووُةتةوة. تووياُة: تووشي بيَشاري%(ياْ طو21)
ئةًة هةُيَو بارةطاي ُةتةوة يةكطزتووةكاْ هاة ُيوياؤرن، كاة بةحيضااب كاُطااي ًاا        

 ء ًا  ئافزةتة، ئةي هةشويَِاُي تز دةبيَ ضؤْ بيَ؟! ًزؤظاا
 ةطةسباسيياة ُة، دةرديَلي ديلةي كوشِاة ٓةية ئةويض ٓاورِاصةرةرِاي ئةو داتا ًةتزصياار

ئافزةت هةطةيَ ئافزةت تووشي مداُي  و ، ثياو هةطةيَ ثياوبةتايبةتي هة ئةورِوثا و ئةًزيلا
َ جؤرة ٓاوصةرطرييية دةكات، ، ئةياصاط ثاَهجصيت ئةَ جؤرة مداُة دةكاتجِضي بووُة، 

ْ  14,111,111هة ئاةًزيلا )  تةُات ء ثيااوي هاةَ جاؤرة ٓاةْ،      ( حةظااة ًوياؤْ ذ
 ُةي هة كةُيضةكاُّ.بةتايبةت ئةوا

 


