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  یت ؟ آه ت رازی ده آه ره چۆن دی هاوسه

  
[  kurdish – آردي – آوردی        ]  

 

 

 

 

 

 
 

فارس  سایه:  آردنی ئاماده  

 
 

 

 

 

زیز پشتیوان سابیر عه: ی وه پداچونه          

 
١٤٣٠ ‐ ٢٠٠٩ 
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 ﴾ رضي قلب زوجتك ؟آيف ُت ﴿

 » الكوردية باللغة «

 
 

 

 

  
  ساية فارس : إعداد

 
 

 

 
  

 عزيز صابر بشتيوان :مراجعة
 

١٤٣٠ ‐ ٢٠٠٩ 
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  یت ؟ آه ت رازی ده آه ره چۆن دی هاوسه

  

دا  و رۆژه ی له وه ی ئه رباره ده  ند پرسیاركی دیاریكراوی ل بپرسه چه - ١
  .وردی  به  روویداوه

٢  - ده  آات نه آه پرسیاری لوه رآیزه ته  به  ی آه وه ر ئه سه له  یت خۆت رابھ  
  . و گوی بۆ بگره یت یری بكه سه

  . رگره لی وه  وه سۆزه كو به  ، به گره رمه بزاری وه  آانی به آشه -٣
  ك آاتی خۆتی پ خوله) ٢٠(آاتژمردا،   ر س هه  له  وه مه نی آه الیه به -٤
  . خشه ببه

  . ش بكه آاندا گوی پشكه و بۆنه ژن جه له -٥
٦- آانی بكه و نمایشه ش رووآه و  وهستایشی ش .  
  . ی رابگرهست هه  نگه آاتك دی ته -٧
تی  آه وتنه و هۆی دواآه  بكه  ندی پوه یوه وی په آه آاتی خۆت دواده  آاتك له - ٨

  . نه یه پ رابگه
خر  نه   یان به به  تی لكردی به ك دا داوای یارمه یه له سه مه  ر له گه ئه -٩
  . ی آردووه ه یت هه ربخه وا ده آه ك یه شوه  ك به ، نه وه ره می بده وه

  و به  وه سۆزه و به  یت، داوای لبووردنی ل بكه آه ستی بریندار ده آاتك هه - ١٠
  .ر سه و چاره  وه هیچ لكدانه  ب  وه ی بجووره گه همنی له
  .ی وه باس آردنه  و دووباره آه ته بابه  دان به نه  ست درژه به مه
پویستت   آه  نه یه بیت پی رابگه نھا ته  به  ت آرد آه وه زووی ئه ر ئاره گه ئه - ١١

  یه هه  وه ته آه آاره  ندی به یوه ی په و آاروباره و بیر له نھا بیت ته به  آه  یه هه  وه  به
  . وه یته آه ده

آی خۆت  موو ئاگایه و هه یری بكه آات سه ڵ دا ده گه آاتك گفتوگۆت له - ١٢
نگی تی ڤی  و ده دایبن  یه وه ستته ده بهی  یان گۆڤاره  و رۆژنامه ڕ بۆی، ئه گه  ره بخه
  . وه ره م بكه ت آه آه یه

  . چ شتكت پویسته  لی بپرسه  وه ره ده  چیته آاتك ده - ١٣
  . وه سمه مك بنوم تا بحه وت آه مه بیت پی ب ده آاتك هیالك ده -١٤
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  . رببه تی بۆ دهو دنیایی خۆ  بكه  ندی پوه یوه بیت په ر آار ده سه آاتك له -١٥
  .ویت خۆشم ده  رۆژی دووجار یان زیاتر پی ب  وه مه نی آه الیه  به -١٦
  چیته یدا ده گه  له  آات  وه ره ت خاون بكه آه ی ئۆتۆمبیله وه و ناوه وه ره ده -١٧

  . وه ره ده
 آاتك  آات، پاآوخاون به زی ل ده و حه ئه  آه  آاربھنه به  و بۆنه ئه -١٨

  .بیت و دا ده ئه  ڵ گه له
  .بكات  وره آی گه ویستییه خۆشه  ست به هه  آه  وای ل بكه - ١٩
  .یدا گه له  و ئارام به  وه سۆزه به  ستی بگره ده -٢٠
٢١ - ك هه ربه شه  چ جۆره  زووی له ئاره  وه ره ده  چنه ده  آاتشكه  یه تشی بكه پ .  
  تیه رپرسیارییه و به و ئه  ۆ دیاری بكهچن ت ی بۆی ده یه و چشتخانه ئه -٢٢

  .و ستۆی ئه ئه  ره خه مه
  .خۆتان بگۆڕن  جوانترین شوه  به  وه ره ده  چنه ده  آاندا آه بۆنه  له -٢٣
٢٤ - آه  ڵ گه له  آات ت له آه و با یه بده  سانی تردان گرنگی پوانی  چاو ئه  مین ب
  . ت تۆوه نیسبه  تردا به
  .تدا ببینت آه نو جزدانه  ی خۆی له آه با ونه -٢٥
  . ویستی بۆ بنووسه ی خۆشه آاندا وشه تییه تاییبه  بۆنه  له - ٢٦
م  و خرایت آه و پی خۆشه ئه  آه  ك ل بخوڕه یه شوه  ت به آه ئۆتۆمبیله -٢٧
  . وه ره ی بۆ بكه آه رگای ئۆتۆمبیله وت ده ربكه ی سه وه پش ئه  میشه و هه وه ره بكه

  . گره ی ل مه خنه و ره  آرد ستایشی بكه ر چشتی ئاماده گه ئه - ٢٨
  ویت؟ ئایا خۆشی ده  لی بپرسه  میشه و هه  آانی بكه سته چاودری هه -٢٩
  . نه بكه  پ  وه ی بۆ گایته ر نوآته گه ئه -٣٠
  . ست خۆشی ل بكه و ده  آات سوپاسی بكه ده  آاتك شتكت بۆ ئاماده - ٣١
فۆنت  له ر ته گه ن ئه آه و گفتوگۆ ده شكی خۆش دا دانیشتوون آه  تك لهآا -٣٢

  . وه یته ده م نه وه  بده  وڵ بۆ آرا هه
و   وه آاته ده  ویستی تازه خۆشه  و چونكه  وه ره ده آردن بچنه پیاسه  زۆر جار به - ٣٣

  .م آه بم بیرت دهدوور پی ب آاتك لت
و  م سۆز ست به آاتك هه  ، چونكه م دنیایه ئه ۆڤیدخۆشترین مر  ره بیكه -٣٤
م  رترین دروستكراوی ئه وه خته به  آاته ویش تۆ ده آات ئه ده  و دسۆزییه ویستی خۆشه
  . مینه ر زه سه
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