
 

 

پۆلیسی ىاتووچۆ   ی كو و خێرایو ڕاندنی ئو حوكمی تێپو
   دیاری كردووه

] kurdish – كردي – كوردی  [  
 

 
 
 

 
 واز و رێنمایی توا و بانگو ی زانستی و فو وه یی بۆ لێكۆلینو میشو ی ىو لیژنو

 

 ڕی ئیسالم ىاوش ماڵپو  شی زمانی كوردی لو ی بو ستو ده: رگێڕانی وه

 زیس تیوان سابیر عوپش :ی وه پێداچونو

 
 
 

 

 

 

2014 - 1435 

 
 



 

 

الرسعة اليت حددها املرور  جتاوزحكم 
 «باللغة الكردية » 

 

 
 

 اللجنة ادلائمة للبحوث العلمية واإلفتاء وادلعوة واإلرشاد
 
 
 
 

فريق قسم اللغة الكردية بموقع دار اإلسالم  :ترمجة
 

 بشتيوان صابر عزيز :مراجعة
 

 
 

2014 - 1435 

 



 

 

 

پۆلیسی ىاتووچۆ   ی كو و خێرایو ڕاندنی ئو حوكمی تێپو
   دیاری كردووه

ن پۆنیسی  الیً  نً  ی كً َ خێرایً كان ئً ی ضۆفێري زۆرتً :پرسیار 

وذێكیطیان  ًٌ  ڕیىه، تگري پً تێیذي  َيستىیطان كرا دي  ٌاتَُچۆَي

پات  َاَ قً ی تً كً دادي عً  خُڕن كً خێرا ئۆتۆمثیم نێذي  ٌێىذي

  تمرێت تً  َي زۆري  و خێرایً ٌۆی ئً سێك تً ر كً ن، ئایا ًٌ كً دي

ورێت ؟  تكُژی گیاوی خۆی دادي

اڵت  درَد َ صً  تان، َي َمیٍري  َري سُپاس تۆ خُای گً :اڵم  وه

راوی  یت َیار َیاَي ر محمذ انمصطفی َئال َتً سً الو نً يَس

.   تایً تا ًٌ ًٌ

پۆنیسی ٌاتُچۆ   ی كً َ خێراییً تۆی ئً  ضۆفێر درَست وییً  

  ریطی كً سً نً  َاجثً  ڕێىێت، تگري تێی پً  دیاری كردََي

ئیحتیاط   ، َي تۆی دیاری كراَي  تێت كً  َ خێراییً وذی ئً پاتً
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ڕتَُوی زیاد  تێپًرپێچی كردن تێت،  داری سًتكات َئاگا

ر ٌاتَُ  گً ، ئً ر درَست وییً ًٌ  َي ی دیاری كراَ ئً ڕادي نً

َ  خُازراَ ڕََیذا ئً تَُ َ ڕََداَێكی وً كان وً وذی ڕێىمایً پاتً

ستذرێژیكار  دي  َ تً  رَ زیاوێكً ري مَُ زي ی ًٌ( ضامه )   ضۆفێري

)   ێت نًتذر( سزا)عزیر  تً  كً  ضً َي قی ئً ًٌ  ورێت، َي دادي

كاویص  جۆري جۆرێك نً َ تً(   َي ستی مُسڵماواوً دي ن كارتً الیً

ضی  ساوً َ كً ی خۆی َ ئً َ كاري تً  تكرێت، چُوكً( ئذیة  تً) 

ك  یً ٌیچ ضێُي ، تً َي كاتً ترسی دي ڵیذان دََچاری مً گً نً

سی تریطی  وٍا خۆیطی تێت َ كً تً  ر تً گً ئً  درَست وییً

ترسی  ضذا خۆی دََچاری مً تً و حانً نً  تێت، چُوكً ڵذا وً گً نً

  َ كاري ری َاز تٍێىێت نً سً نً  َاجثً  ، تۆیً َي كاتً رگ دي مً

سىَُر   نێخُریىی زیاد نً  َ َازتٍێىێت نً  ترسیذاري مً

ترافیك ) وذی  ری پاتً سً نً  ٌا َاجثً رَي رچَُن، ًٌ دي

ڕێىێت،  پً وذا تێیان وًكاتی سَُر تَُویا تێت َ نً( كان الیتً

،  ٌیچ ئۆتۆمثهێكی تریطی نێ وییً  ر گُماویطی َاتَُ كً گً ئً
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  رواچێت، تۆیً ی ڕاست دي كً گُماوً   یً جاری َاًٌ  چُوكً

زێىێت، َ خێرایی  تثً( كان  ترافیك الیتً)   درَست وییً

َ  وذی ئً ر ضۆفێرێك پاتً ًٌ  ڕێىێت، تۆیً سىَُردار تێپً

ست َ  دي ن كارتً نً الیً  كً  یً َي تێت ضایاوی ئً وً  ڕێىماییاوً

ی جارێكی  َي تۆ ئً) تكرێت ( ئذیة  تً)   َي نێپرسراَاوی میریً

(   ساوی تر  وذیص تۆ كً پً  َ تثێت تً  َي كاتً ی وً تر دََتاري

.   ش زاواتري َري خُای گً
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