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 طفتوطؤيةكي ذيساٌة

 ئةزكة ياُ واف؟ئايا شاِيَديداُ 
 بةزِيَصاُ!

 لةً بةشةدا ديَيٍة ضةز طفتوطؤ كسدُ لةبازةي يةكيَ لةو ئايةتاٌةي كة كةضاٌي دَلٍةةؤؤط 
وضة  بةةةُ بةطصة      طووةاٌي يةيَ لةةدَلي وطةوَلىاٌاُ دز    ء عةقنَ ٌةؤؤط دةياٌةةويَ  

 ُ ء  بةتايبةت ئافسةتاٌي وطوَلىاُ  دَلي ئةواٌيض وةكو ِي ؤؤياُ تووشي ٌةؤؤشي طووةا
 بيَباوةزِي بةةُ...

 :وةضةلةي شاِيَدي داُبابةتةكةواُ بسيتيية لة 
ء ضةةزكيَنٌة دةيةةٌةة بةَليةةي     ء بة ضةةيس كسدٌيَةةي زِواَلةةتي    ئايةتيَك دةِيٍََئةواُ 

ئةوةي طواية قوزِئاُ زِيَصي بؤ ئافسةت داٌةٌاوة  ئايةتةكة باس لة وةضةةلةي شةاِيَدي داُ   
 دةفةزووويَ:دةكات ؤواي يةزوةزدطاز 

ڈ  ژ   ژ  ڑڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ   گ    چ 

 .البقرة چگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  مئ   
ؤواي يةزوةزدطاز فةزووويةتي با دوو يياو ببٍة شةاِيَد لةوةضةةلةكة  ئةطةةز دوو ييةاو     

دوو ئافسةت شاِيَديةكة بدةُ  لةةو   ئةوةي شاِيَدي بدةُ  با يياويَك و دةض  ٌةكةوت بؤ
كةضاٌةي كة ؤؤتاُ ييَي زِاشيَ بؤ شاِيَدي داُ  بؤ ئةوةي ئةطةةز يةةكيَك لةةو ئافسةتاٌةة     

 بريي ضوو ئةوةي تس بريي خباتةوة.
 

 زِووٌةسدٌةوةي ئايةتةكة:
ضةزةتاي زِووٌةسدٌةوةكةواُ دةَليَني: بةز لةِةز شتيَك ئةو كةضةةي قطةة لةضةةز    لة  -(1

و وةبةضة  ئايةتةكةة    ئايةتةكة دةكات دةبيَ ِةووو ئايةتةكة بّيَينَ بؤ ئةوةي لة واٌةا 
بيةيَ  ئةوةي ضةزةوة كة دَلٍةؤؤشاُ دةيّيٍََ بةشيَةي ئايةتةكةيةة  ضةياقي ئايةتةكةة    

ء قةزش داٌةةوة  دووةويةاُ:    باس لةدوو ش  دةكات  يةكةوياُ: وةضةلةي قةزش وةزطستَ



 باضي كسِيَء فسؤشنت  ليَسة كة باضي شاِيَدي دةكات باضةكة  يَء كسِ وةضةلةي باشزطاٌي
 ء باشزطاٌيية. ء فسؤشنت

ِةوووواُ دةشاٌني كازي باشزطاٌي ييصةيةكة شياتس يياواُ ييَوةي ؤةزيةَ  يةيةدا كسدٌةي   
ُ   ء واهَ بريَوي ء ضةةفةز   ء دازايي لةئةضتؤي يياواٌداية  بةتايبةت كازي باشزطةاٌي كةسد

ء ئةو وآلت ياُ ئةً شاز بؤ ئةةو شةاز بةؤ كةازي باشزطةاٌي لةئةضةتؤي        كسدٌي ئةً وآلت
يياواٌداية  لةواٌةية شيَدةزِؤييىاُ ٌةكسدبيَ ئةطةز بَميَني لةٌيَو دة ِةةشاز باشزطةاُ لةواٌةيةة    

 ء الشة وش ساية كة باشزطاٌي كسدُ لةطةهَ ضسء ئاشة يةك باشزطاٌي ئافسةت ِةبيَ  زِووُ
ي يياواٌدا ديَتةوة ٌةك ئافسةتاُ  لةبةز ئةوةط كة كازةكةة كةةو    و ضةليكة و تواٌا و ِيَص

ء شويٍَةكاٌي باشزطةاٌي كةسدُ دووزُ  ئةةً     لةطةهَ ئافسةتاٌدا دةطوجنيَ بؤية ئافسةتاُ لةزِيَ
َ    دووز بووُ ء  ء ٌةشازةشاييةشياُ واي كسدووة كةو  بيوجنيَ لةةو وةضةةالٌةدا ئاوةادةب

 ببٍة شاِيَد.
اٌيدا كاتيَ ييَويط  دةبيَ شاِيَدي بدزيَ ؤواي يةزوةزدطاز فةزووويةتي بؤية لةكازي باشزط

با دوو يياو ببٍة شاِيَد  بةآلً ئةطةز تةٌّا يةك يياو دةض  كةةوت  ئةةوا دةتةواٌَ ئةةو     
يياوة لةطةهَ دووئافسةت شاِيَديةكة بدةُ  واتة: دوو ئافسةت دةتواٌيَ شاِيَدي بدات لةبسي 

 ة.ئةو يياوةي كة ئاوادة ٌيي
ؤةةواي يةةةزوةزدطاز ِؤكازةكةشةةي زِووُ كسدؤتةةةوة ئةةةً ئافسةتةةةي دووةويةةاُ بؤضةةيية   

  بؤ ئةوةي البقررة  چڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱں  مئ   چ دةفةزووويَ: 
 كاتيَ يةكيَةياُ شتيَك لةبري دةكات ئةوةي ديةةياُ بريي خباتةوة.

ضوويةوة  وزدةكازي زِووداوةكة  ياُ جةازي وا ِةيةة زِووداوةكةة     ي( واتة: لةبريڳ  ڳ)
ةياُ بةريي  ضةوو  ئةةوا دةكةسيَ يةةكيَ    و لةبريي ذوازةي تيَداية ذوازةكةي ييَ ئةشبةز ٌةكسا

 ئةوةي تسياُ خباتةوة.
 
ؤاَليَةي ديةة ئةوةية دةبيَ بصاٌني كة ِةزطيص شاِيَدي داُ واف ٌيية تا بَميَني: ؤواي  -(2

از ئافسةتاٌي لةو وافة بيَبةط كسدووة  بةَلةو ئةزكة  ئةةزكيَةي شؤز قوزِضيصةة    يةزوةزدط
لةكاتيَةدا ؤواي يةزةوةزدطاز ئافسةتاٌي بةؤصةيوة لةةً ئةزكةة  وة ئةطةةز شؤز ييَويطة       



بةات ؤواي يةزوةزدطاز ئةزكةكةي ؤطتؤتة ضةز دوو ئافسةت لةبسي ئافسةتيَك بةؤ ئةةوةي   
 ةجيَ بةةُ  ئايا ئةوة ض بيَسِيَصيةكي تيَداية؟!بتواٌَ ئاضاٌ  ئةزكةكة جيَب

 
ِؤكازةكاٌي لةبري ضووٌةوةي ئةافسةت دةطةزِيَتةةوة بةؤ دوو ِؤكةازي ضةةزةكي وةك       -(3

 ء يصيصةيةكاُ ئةوةياُ زِووُ كسدؤتةوة: تويَريٍةوة شاٌط 
ِؤكازي يةكةً شؤزبةي كات ئافسةت ضسووش  واية بةش  بضووك )جوشئي( ضةزقاَلة   -أ

ء  ئةوةط واي كسدووة شوو ش  بري بضيَتةوة  بةتايبةت ئةطةز شتيَك يطثؤزِي ئةو ٌةةبيَ 
تا زِاددةيةك ليَي دووز بيَ  ِةَلبةتة ئةوة وا دةكات ئةطةزي لةبري ضووٌةوةكةي شؤز شياتس 

 بةات.
ء ضووزِي واٌياٌة ِؤكازطةليَةي تسي لةةبري ضةووٌةوةُ لةةالي     ووُضةثسِيء وٍداهَ ب -ب
ئةزكي ئافسةتياُ لةو زِووةوة قوزِس كسدووة  وا لة ئافسةت دةكةُ ش  شياتس لةبري  افسةت ئ

بةات  كةو  طسٌيي بة كازي وةك باشزطاٌي بدات  ئةوةط ِةووو كةضيَك دةشاٌةيَ كةة   
 شتيَةي شؤز ضسوشتية.

 
ِةوووواُ دةشاٌني كة شاِيَدي داُ ئةزكيَةي قوزِضة  ئةو كةضةي كةة شةاِيَديةكي    -(4

ء تاواٌةة  شؤز جةاز ِةيةة     ييَويطتة لةضةزي شاِيَديةكة بدات  ليَ زِاكسدٌي طوٌاح لةالية
وض  دةبيَ  ٌةك ِةز ئةوة بةَلةو شؤز جةاز  ي شؤزي ليَ دزوسِءو وص  شاِيَدي داُ كيَصة
و ؤةويََ ِزشةتٍيض  ئةةً جةؤزة كازاٌةةط بةزِاضة  ئةافسةت ٌةاتواٌيَ          بؤتة وايةي شةةزِ 

شؤز جازي وا بووة ئةو كةضةي شاِيَديةكةي لةضةز ش  ئةو  وء دووزُ لة ضس ِةَلياٌيسيَ
دزاوة لةاليةُ تاواٌبازةوة ِةزِةشةي كوشتين ليَ كساوة  ضةزةزِاي ئةةو وةتسضةياٌة ؤةواي    

  ئةطةز شاِيَديةكاُ البقرة چں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀمئ   چ يةزوةزدطاز فةزووويةتي: 
لةال بوو دةياٌصاٌي ضةؤُ زِوويةداوة    باٌط كساُ بؤ ئةوةي شاِيَدي بدةُ  شاِيَديةكةشياُ 

 ء شاِيَديةكة ٌةدةُ  ضوٌةة طوٌاِباز دةبَ. ٌابيَ يص  ِةَلبةةُ
 



 ؤواي يةزوةزدطاز ئةو كةضاٌةي بةطوٌاِباز ِةذواز كسدووة كة شاِيَديةكياُ لةاليةة  -(5
ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  چ و شاِيَديةكة ٌادةُ  دةفةزووويَ: 

شازٌةوة ِةز كةضيَك شاِيَدي بصازيَتةوة ئةوا ديازة دَلي   شاِيَدي وةالبقرة چڦڃ  
و ؤؤي تووشي طوٌاح كسدووة  كةواتة: بةزِاض  شاِيَدي داُ ئةزكة ٌةةك وةاف     ٌةؤؤشة

بةزيسضيازيَتييةكي قوزِضة  شؤز جاز ِةية ئةو كةضةي كة ييَويطتة شاِيَدي لةضةز بةدةي  
ُ باوك بيَ! ايك ياُ بسا  ياُ ؤوشك  ياء ٌصيةيَةي ؤؤتة  زِةٌية د دؤض  ؤؤتة  ياُ ؤصً
و عاتيفةةي شؤز شيةاتسة لةة ييةاو       وش  ئافسةت بةشيَوةيةكة ضؤشِةوووواُ دةشاٌني ضس

 ء دةوزو بةزي ؤؤي بدات. لةواٌةية كةو  بتواٌيَ شاِيَدي لةضةز كةضيَةي ٌصيك
 لةو بازةوة ؤواي يةزوةزدطاز فةزووويةتي:

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ    چ 

ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ   

  ئةةي ئةواٌةةي باوةزِتةاُ    النساء چڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ        ڃ  ڃ  ڃ  چ  
ِيٍَاوة  ئيَوة ِةَلطَ بة بةزيا كسدٌي دادطةزي بةِؤي شاِيَدي داٌتاُ بؤ ؤوا جةا ئةطةةز   

ء باوكتةاُ  يةاؤود لةضةةز     اٌة لةضةز ؤؤشتاُ بةيَ يةاؤود لةضةةز دايةك    ئةو شاِيَدي د
ٌصيةاٌتاُ  ئةطةز كةضي شاِيَدي لةضةز دزاو دةوَلةوةٌد ياُ ِةذاز بيَ ٌابيَ زِةضاوي ئةةو  
شتاٌةي بةسيَ ضوٌةة ؤوا لةييَص ة  بؤية شويََ ِةةواو ئازةشووةكاٌتةاُ وةكةةوُ ٌةةوةك     

ء شةاِيَدي ٌةةدةُ  يةاؤود     جا ئةطةز يص  ِةَلبةةةُ  بةِؤي الداٌتاُ لة زِيَيةي زِاض  
 ٌةوَلي بةةُ  ئةوا بةدَلٍياييةوة ؤوا بةوةي ئيَوة دةيةةُ شاٌاو شازةشاو ئاطادازة.

 
ِةووو ئةو ئايةتاٌةي ِيٍَاواُ ئةوةواُ ييَدةَليََ: كة شاِيَدي داُ كازيَةي قوزِضةة    -(6

ضاييةي لةضةز ئافسةت كةً كسدؤتةةوة   ء بةشةيي ؤؤي ئةو قوزِ ؤواي يةزوةزدطاز بة زِةحي
ء وطةوَلىاٌاُ  ئةوةة    دةي كةواتة: بؤضي ئيَىة ٌييةزاُ بني بةقطةي دوذوٍةاٌي ئيطة ً  

لةكاتيَةدا ؤواي يةزوةزدطاز ئةزكيَةي لةضةز ئافسةت كةً كسدؤتةوة كةضي بةيَني تاٌةة لةة    
ايةتةكةة دةطةسُ يةاُ    ئايةتةكة بدةيَ يةٌا بةؤوا؟! بؤية بةزِاض  ئةواٌةي كة زِةؤٍة لةة ئ 



ء  ء بةدواداضةووُ بةةةُ  يةاُ ئةةوةتا دَلٍةةؤؤط      ئةوةتا ٌةشاٌَ  ييَويطتة ووزدتس بسِواٌَ
 ء زِيٍَىويياُ بؤ دةكةيَ. عةقنَ ٌةؤؤشَ  ئيَىة دوعاي ِيدايةت

 
ةسدٌي ئةً ئةزكةة كةة ئةةزكي شةاِيَدي داٌةة      ء ضووك ئيَىة دةيسضني ئةطةز الضووُ -(7

ي بيَ  ئايا بةزِؤذووٌةبووُ لةكاتي ٌةؤؤشيدا ياُ لةةكاتي ضةةفةزدا   لةضةز ئافسةت بيَ زِيَص
ٌويَرةكاُ لةةكاتي ضةةفةزدا بةِةةواُ شةيَوة     بةِةواُ شيَوة بيَسِيَصيية؟ ئايا كؤ كسدٌةوةي 

وً كسدُ لةكاتي دةضتٍةكةوتين ئاو بةِةواُ شيَوة بيَ زِيَصييةة؟ دةي  بيَسِيَصيية؟ ئايا تةيةمم
ئةةةزكَ لةضةةةز تةةاكي وطةةوَلىاُ كةضةةي ؤةةواي يةةةزوةزدطاز ؤةةؤ ئةواٌةةةط ِةةةوووياُ 

وطوَلىاٌاٌي بةؤصيوة لةكاتي ِةبووٌي ئةً عوشزاٌةةدا دةتةواٌَ ئةزكةكةة بةشةيَوةيةكي     
ئاضاٌ و ضووك  ئةجناً بدةُ  ئايا دةتواٌني بَميَني: ضووك كسدٌي ئةةً ئةزكاٌةة بيَسِيَصييةة؟!    

دي داٌةكةط بةِةواُ شيَوة ِيض بيَسِيَصيةةك  بةدَلٍياييةوة ٌةؤيَس  كةواتة: وةضةلةي شاِيَ
 بؤ ؤوا.و بيَيةزدي ء ياكيي  ٌاطةيةٌيَ

 
ف  لةِةٌديَ كاتدا ئافسةتاُ وةك يياواٌَ لة شاِيَدي داٌدا وةك شاٌاياُ: )ئةةبو يوضة   -(8

ِةٌدَي شاٌةاي تةس( ئةوةةياُ ِزووُ كسدؤتةةوة  طوتووياٌةة لةِةٌةدَي شة  يةةك         تاووس و
 يَدي بدات  لة وةضةلةكاٌي:ئافسةتيض دةتواٌيَ شاِ

 وٍداهَ بووُ.
 شري ييَداُ.
 ء ٌاتةواوي ئيطتيّ ه. كوزِيبووٌي كةوو
 كةضةَلي.

 ضيَ .ك
 تةواو بووٌي عيددة.

و  ئةبي لةي ( ئةوةياُ زِةت كسدؤتةوة ابَء  ِةزضةٌدة ِةٌديَ شاٌاي ديةةي وةكو )واليك
اِيَدي بدةُ  بةآلً بةِةزحاهَ وادةً وياٌة: ٌةؤيَس لةو وةضةالٌةط دةبيَ دوو ئافسةت شطوت

 بؤضووٌي ديةة ِةية كةواتة: دةتواٌسيَ كازي ييَ بةسيَ.



 
يسضيازيَك زِووبةزِوي ئةو كةضاٌة دةبيَتةوة كة ييَياُ واية بووٌي دوو شاِيَدي ئافسةت  -(9

ء بيَسِيَصيية بؤ ئافسةت  يسضيازةكةط ئةوةية لة وةضةلةي تةاواٌي شيٍةا ؤةواي     ٌاتةواويي
ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  چ يةزوةزدطاز داواي ضواز شاِيَدي يياوي كةسدووة  دةفةةزووويَ:   

يةةةةا داوا   ئاالنرررر   چڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  
ء بيَسِيَصييةة بةؤ    لةبسي يةك شاِيَد ياُ دوو شةاِيَد ٌاتةةواويي   كسدٌي ضواز شاِيَدي يياو

بةدَلٍياييةةوة   يياو؟ ئةطةز ئةوةي ئافسةت بيَسِيَصي بيَ دةبيَ بيوتسيَ: ئةوةشياُ بيَسِيَصيية!!
 بيَسِيَصي ٌيية بةَلةو لةبةز ِةضتيازي وةضةلةكةية.

 
 بةضةزِاتيَك لةبازةي شاِيَدي داٌي ئافسةت:

بةضةزِاتةي دةوةويَ باضي بةةً زِيَك بةضةز ؤؤً ِاتووة  بةٌدة ئةةو كاتةةي   بةزِيَصاُ ئةً 
كة يةزِلةواٌتاز بووً جازيَةياُ لةطةهَ ضةٌد يةزِلةواٌتازيَةي ديةةة ضةوويَ بةؤ ضازةضةةز     
كسدٌي كيَصةيةك لة وةشازةتي ؤويٍَدٌي باآل لةبةز دةزطا يةكيَ لةو طةجناٌةي كةة كيَصةةي   

ء باضي كيَصةيةكي ؤؤي لةالي يةكيَ لة ئةٌةداً يةزِلةواٌةةكاٌي    ِةبوو زِيَيةي ييَ طستني
ة  وةك ئةوةي كةة شؤز ضةتةوي لةيَ كةساو     ِاوزِيَي كسد  ئةو ِاوزِيَيةي ئيَىةي شؤز يسِ كسد

ئيَىةط شؤز بة ئازاوي لة ذووزةوة يةياوةكةي ئةو طةجنةواُ طةياٌد  طومتاُ: داوا دةكةيَ 
 ء وافةكاٌي بؤ بييَسِدزيَتةوة. وةزبيرييَداواكازيةكاٌي ئةً طةجنة بةِةٌد 

ئةو يةزِلةواٌتازةي كة فايمةكةي وةزطستبوو لةطةهَ يةكيَ لة ضةزؤكي شاٌةؤكاُ كةسدي بةة   
و ِةٌديَ قطةي شؤز ٌاؤؤشةي يةيَ طةوت  ئةةو ضةةزؤك       كيَصة  دةٌيي شؤز بةزش كسدةوة

ئيَىةط شؤز ِةوَلىاٌةدا   شاٌةؤيةط شؤز توزِة بوو طوتي: ضؤُ بةً شيَوةية قطةً ييَ دةَليَي 
ئةو يةزِلةواٌتازة ِيَىَ بةةيٍةوة  بةآلً ِيَىَ ٌةدةبووةوة  ِةز قطةي ٌاؤؤشي ييَ طوت  
ئي  بووة وايةي ئةوةي ضةزؤك شاٌةؤكة ضةاآل لةدذي ئةو يةزِلةةواٌتازة تؤوةاز بةةات     

ساوة دواي شةط واٌط ئةو يةزِلةواٌتازة تيَمي بؤ كسدً طوتي: ضةةاآلً لةضةةز تؤوةاز كة    
 دةوةويَ شاِيَديي بؤ بدةي  وٍيض طومت: ضي ٌووضيوة لةضةز ضةاالكةي؟



ء بة باوكيصي طوتووة  تؤ شاِيَديي بؤ  ً طواية وَ قطةً بةؤؤيوطوتي: ضةاآلي ليَ كسدو
بدة كة وَ قطةً ييَ ٌةطوتووة  وٍةيض طةومت: بةزِاضة  وةَ زِووداوةكةةً بةشةيَوةيةكي       

و ضي  ٌةطوتووة باشي بري ٌاكةويَتةةوة    من تؤ ضي  طوتووةطص  لةبري واوة بةآلً زِيَك بصا
ئايا تؤ قطةت بةةباوكي ئةةو طةوت يةاُ ٌةا ئةةوةً بةري ٌةةواوة  طةوتي: دةي تةؤ وةزة           

لةبةةز  شاِيَديةكةً بؤ بدة! طومت: بةآلً ضؤُ شاِيَدي  بؤ بدةً لةكاتيَةدا لةةبريً ٌةةواوة     
 باوكي ئةو طوتووة ياُ ٌا؟! ئةوةي دَلٍياً دادوةز ليَي دةيسضيَ ئايا قطةت بة

ئةً يةزِلةواٌتازةى شؤز ييَداطريي كسد شاِيَدي بؤ بدةً  وٍيض تيَمي بؤ يةةكيَ لةة ئةٌةداً    
ء لةطةهَ ئيَىة بووُ  يسضةيازً لةيَ    يةزِلةواٌةكاٌي ديةة كسد كة ئاطادازي زِووداوةكة بووُ

ٌا؟  طةوتيَ: بةةَليَ    كسد ئايا فنُ كةس قطةي بة باوكي ئةو ضةزؤك شاٌةؤية طوت  ياؤود
قطةي ييَ طوت!! وٍيض بةٌاضازي تيَمي بؤ ئةٌداً يةزِلةواٌةكةي تس كسدو طومت: فةنُ كةة   
لةطةَلىاُ بوو يسضيازً ليَ كسدووة طوتوويةتي: بةَليَ قطةي بة باوكي طوتةووة  بؤيةة وةَ    

زي ئةةو  ٌاتوامن بيَي شاِيَدي  بؤ بدةً كة قطةت بة باوكي ٌةطوتووة  ئةضَمةُ وَ وزدةكةا 
 قطاٌةً لةبري ٌةواوة! 

 
ٍجا ضةيس بةةُ بةزِيَصاُ بةزِاض  شاِيَدي داُ ئةزكيَةي قوزِضة  كازيَةي ئاضاُ ٌييةة   يئ

كوزِي ٌةاشامن لةةؤؤً  دواي شةةط    ء كةةوو  وة ئةوةي كة وَ كسدً ِةزطيص بة ٌاتةةواوي 
ض ئةةو  واٌط ضي طوتووةو ضي ٌةطوتووة وَ ئةو وزدةكازيةةً لةةياد ٌةةواوة  بةةكسدةيي    

ڳ  ڳ  ڱ  چ ئايةتة لةكيَصةكة بةزجةضتة بوو كة ؤواي يةزوةزدطاز دةفةزووويَ: 

  بةزِاض  وةَ وزدةكازيةكةةً لةةياد ٌةةوابوو     البقرة چڱ   ڱ  ڱمئ   
شاٌيي كة قطةي ييَ طوتووة  بةآلً ئةوةً لةياد ٌةبوو ئايا قطةي بة باوكي طوتووة ياؤود ٌا 
بؤيةةة تةةيَمي بةةؤ ِاوزِيَةةةةواُ كةةسد ئةةةً بةةريي ِيٍَاوةةةوة  زِيَةةك وةك ئةةةوةي ئايةتةكةةة 

بةةة شةةاِيَد ٌةةةك  دةفةةةزووويَ  ئةوةةة لةةة كاتيَةةةدا دةبةةوو ضةةةزؤك شاٌةؤكةةة  ةةةات 
ء ضةٌد كةضةيَةي ديةةةي    بدةًيةزِلةواٌتازةكة  بةآلً ئةً داواي لةوَ ٌةكسد شاِيَدي بؤ 

 بسدبوو.



%(يض لةيادً وابوواية بؤوَ كازيَةي شؤز قوزِس بوو شاِيَدي بدةً 111ِةزوةِا ئةطةز )
ضةةز  و ضويٍَد خبؤً  طوواٌي تيَدا ٌييةة ئةةو كةضةةي كةة شةاِيَديةكةي لة      لةالي دادوةز

 دةدةي توزِة دةبيَ  
 ء ية   ء ضةاَليَك  فسةت دواي شةةط وةاٌط  وة بةكسدةيي بؤً دةزكةوت كةة بةزِاضة  ئةا   

بةوزدي ئةوةي لةياد ٌاويَينَ كةضةي زِوويةداوة  بةزِاضة  وٍةيض دواي ئةةو وةاوة شؤزة       
  كيَصةكةً وةك ئةوةي كة زِوويدابوو لةياد ٌةوابوو  ييَصي واية ئةوة شتيَةي شؤز ئاضايية

ء ضتايصةةي ؤةةواي يةةةزوةزدطاز لةضةةةز ئةةةوة بةةةةيَ كةةة ؤةةواي  وة ييَويطةةتة ضةةوياس
 يةزوةزدطاز ئةً شاِيَديةي لةضةز ئيَىةي ئافسةت ضووك كسدووة.

 


