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شيعرو ثةند
تو ثو رِ ئيحسان و خوةي نةمشي
لدةرويشان ئا بيَ خةمشي "جزيري"
بيَ نرخة رِيش و رِو كة نةرِةنطيَ بة ئابرِو".هةذار"
هةرضيَكي لةناخي ئاخ و دةريان
هي ضؤتة بناو ئةوي لةسةريان ".مةم و زين"
وةفايي ئاخري خيَر بيَ دةميَكة بيَ سةرو شويَنة.
ثريي ئاخر شةرِ وةتةنت فرؤشت
ئابرِوت طؤرِيةوة بة ثآلوو طؤشت" .هةذار"
سةري هةردوكولَمي ئاخؤ طولَي نةو بةهارة ياخؤ
" َ
ف ِمنَ الليالي "نالي"
ط َرف"ى نةهارة زولفي زَ لَ ٌ
بانو ئيَد شنةفت نةجا ئاخيَز ".خاناي قوبادي"
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زستانان ئار و ئةز.
ماسيت ئازمودة لة كةرةي نائازمودة باشرتة"مةسةل"
ئازيز ديارةن وادةي لوامةن
ئةوةداي ئاخر ئةوة نامامةن "مةولةوي"
من شةويَ نالَةم جؤش ئاوةردة بؤ
سةطي ئاسانةت بيَدار كةردةبؤ"مةولةوي"
تاقانة يةتيمي خةلَةيف ئاخري نيشان
تؤ خؤش بي سةدةف بؤ بة فيدات دوربي لة ئافات"نالي"
ئةطةر ضاوي خؤم بة ياية زيينَ هةلَهيَناية
وةهام دةدي ئافتاي كاكة مةميَ جوانة"مةم و زين"
ئاآلطرت بةدةست خورشيدي خاوةر
نوسيا بؤالي بةهرؤزي سةروةر"خورشيدي خاوةر"
سونبول بسةماتيَن و طوالن ثةردة دراندن
بشكفتنة ئالئال و هشني بونة تةرازن"جزيري"
مالياوا كؤنة هاو دةردم
بةدوربي لة ئاهي سةردم"هةذار"
جةبباري بيَ فتوري
سولَتاني بيَ قسوري
رِةززاقي مارو موري
ئاوديَري ديَمةكاني"حاجي"
لة دنيادا رِةفيقي ثياوي كةر هةرطيز نةكةي ئةمحةد
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لة دةس ئينساني بيَ ئاوةز هةتا ئاخر سةرا رِاكة".ئةمحةد موختار جاف"
رِيَوي كةولَي خؤي ئاوةذو دةكرد
ذيشك كةولَي موي ئارةزو دةكرد"سةيفي قازي"
ضاوي كيذيش ئةمين خستة ئةو طولَة
ئيَستة ئاويتةي طلَة كوشتةي دلَة"هةذار"
ئازيزم ئاهري دوري باآلي تؤ
جةستةم كةرد وةبولَ شةمالَ بةرد ثةي كؤ"مةولةوي"
نامةكةت ياوا كؤسم كةفتةوة
دلَةي ئاهريين دا وةنةفتةوة"مةولةوي"
جةزبةي ئاهيَنم دةماخ دان ثةرداخ
ميقناتز تؤي جام كةردة وةياتاخ"مةولةوي"
نة ئاهيَنطةريَ نة ئاهينطةر َي
ئارؤ راطةم كةفت نة ئاهينطةرِيَ"مةولةوي"
زارم وةكو خيالل و نةحيفم وةكو خةيا َل
ئايا دةكةومة زارو بةدلَدا دةكةم ختور"نالي"
دلبةريَ ئريؤ سةحةر ئاظيتة جةرطيَ من دودؤخ
يةك لسينة يةك لدلدا لةو ملن تيَن ئاخ و ئؤخ"جزيري"
كة شةو طريؤم خةيالَي تؤ بةئاغوش
سةهةر ئةز بوستةرم بؤيي طولَ ئايؤ"بابة تايةر"
لة ئولكةي جوانيا طةر اليف شاهي ليَبدةيت ليَت ديَت"بيَكةس"
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كة زينيان كرد لة ثشيت ماينةرِةشكويَت
طةرِا ضاوم لةويَدا زةردو ئةبلَةق"شيَخ رِةزا"
ئةتؤ ئةي ضرضة ثيسةي لينط طواوي
لةطةلَ زةرراتي عالَةم تيَكةآلوي"جةنابي مةال"
مةشرةبي نالي طةليَ ئابي و ترشة بةلَ َ
ي
موعتةريفة خؤي دةلَيَ ضانية ئةتواري من "نالي"
ويَش ئةجي سةلَويَنة مدريَنة ثاوة"سةيدي"
وةكو يةك ديَنة بةرطويَي ثياوي ئةمحةق
سةفريي بولبول و ئاوازي لةقلةق"شيَخ رِةزا"
هةرضةندة وةكو خةجنةري ئةلَماسة زمامن
نابرِيَ سةري مويي لة ئةداي شوكري نيعةمتان"شيَخ رِةزا"
جة واتةي شيَرؤ سةرةفكةندةبني
جة سةوداي طةردون ئةرِامةندة بني"خانا"
لة بةر قاثي سةرا سةفيان دةبةست شيَخ و مةالو زاهيد
مةتايف كةعبة بؤ؟ ئةربابي حاجةت طردي سةيوان بوو"شيَخ رِةزا"
ئةوةند ئةرجو دةكات كوردي كة جار جار
بكةن يادي موحييب بيَ رِيايتيان"كوردي"
قالبم بيَ رِؤح ئةروام نةمةندةن
من دان حةيات زندطيم كةندةن"مةولةوي"
ئةريَ ئةي شيَخة ثيسةي بؤري ضلَكن
ئةريَ ئةي زك هةمانةي غازي بؤ طةن"مةالي طةورة"
ئةطةر ديتيامن ئةزم ،ئةطةر نةيانديم دزم"مةسةل"
ماسيت ئةزمودة لة كةرةي نا ئةزمودة باشرتة"مةسةل"
دةستم كة لةسةد جيَطة بةسةد وةعدة شكاوة
جةبري نيية ئةم كةسرة هةتا نةخيةمة ئةستؤ"نالي"
ئةم ضةرخة كؤنة ماشينةكةي ذةنطي طرتوة
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ضةوري نةكا بةخويَين مة سورِاني ئةستةمة"ثرية ميَرد"
ئةستيَرة بةرزةكان ئةدرةوشيَنةوة بةشةو
وةك ضاوةكاني من نة سرةوتيان هةو نةخةو"ثرية ميَرد"
ئةستيَرة طةري دةكر لة ضاآل
ضارةي رِةشي خؤي دةدي لة خاآل"مةم وزين"
دةما دل دي مبةحبوبان
بشو خو شةنط و ئةمسةر دة"جزيري"
ضيَخي ئةمسةر ثيَض رِةمشاآلني جاف
روثؤشي شيَوةي شاي مشكني كةآلف"شيَخ سةالم"
نالي ئةسةري بيَ ئةسةري غايبة ئةمما
نا لَةيكي حةزين ديَ لة موناجاتي سةحةردا"نالي"
ئةطةر يةك بيَ يادي زولف و ضاوةكةت يةك لةحزة سابريمب
ئةسريي بةندي كافر كوشتةيي بيَدادي ساحري مب"وةفايي"
هةرطا ديَم هيالل ئةو ئةبرؤي سيَوةنط
ية سيم ئةسرين ية ئةشرةيف رِةنط"مةولةوي"
ئةشكم كةلةطةلَ عةشقمة تيفليَكي فةهيمة
هؤشم كةلةطةلَ خؤمشة ثرييَكي نةدانة"نالي"
لة كولَمت هةرضيَ خاريج بيَ سةري ئةطرجية قةيضي كة
بلَيَن با سةر برِيين خارجي بؤ رةونةقي دين بو"سامل"
ئةطةر دةمزاني شةو جيَطات كامة
دةمناية باخةلَ جوتيَ شةمامة"فؤلكلؤر"
ميَخةك بةند ئةخشيَ لةناو مةمكاني
هةزار ئةملؤدة بيَ بة قورباني"فؤلكلؤر"
ئةجما دةضويتة شارةوة ناومالَي عامسةخان
دوبارة ئةيشةكاندةوة باجطر بةبيَ وضان"ثريةميَرد"
كةسينةي ريشمي بةو تيغي نازة ئةجنن ئةجنن كرد
وتي ثةذموردةية ئةم اللة زارة ئاوي تيَدةطرم"مةمحوي"
ئةوند هؤشيارة مةحوي تيَدةطا دنيا خةراباتة
خةرابةي طةردةكا ئةهلي خةرابة بؤ ضي ليَ دةطرم"مةحوي"
ئةوةند زاري كةرد نة ئةندؤي دةرون
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خورِؤش كةرد نةسةنط قولةي بيَستون"خانا"
ثشيت رِيش و شاني زامدارو جدةو بؤ ناعيالج
ضةند قرؤشيَكم هةبوو بؤمدا بة نةت و ئةنزةروت"شيَخ رِةزا"
هةناسةم زولفةكةي الداو مةيليَكي نةكرد ضاوي
نةسيم ئةنطوت و شةو رابردو نةرطس هةر لةخةوداية"نالي"
سةوزة وستةن فةرش ئةو ضةمةن دةس دةس"مةولةوي"
ئةوا لةيال بة رِؤذي حةشر ئةدا وةعدةو دةلَيَ مةحوي
هةتا قامي قيامةت ئاهو واوةيال نةكةم ضبكةم"مةحوي"
هةتا تؤم ئاشنا بوي ئاشنا بون
ئةويَستا مو بة مو ئةغيارة بيَ تؤ"نالي"
ئةي تازة جوان ثريي كة ئيفتادةم و كةوتوم"نالي"

ناوي طوند و مةلَبةند
ئاالن :مةلَبةنديَكة لة كوردستان.
ئاميَدي=عيمادية :شاريَكة لة كوردستان.
ئؤلكة= مةلَبةند مةيدان.

جؤراوجؤر
ئاشة طويَريَذ=ئايشة طويَدريَذ :ناوي شتيَكي نةبو خةيالَية وةك درنج ،مندالَي ثيَ دةترسيَنن.
ئاغزونة :ئاوةزون:ئالَقةزونة=ئاوزونة :ددانة داري كانزا كةمانةي تيَدايةو بؤ داخستين قايشي ثشت و
كةوش و  ...بةكار دةهيَنريَ.
ئال= زةرنةقوتة :ثةجنةي هةرة دريَذي دةست.
ئاخلواج= ثةجنةي شةهادة ،دؤشاو مذة.
ئالَ=ئالَة= هةلَة :جندؤكةي دوذمين زةيسان.
ئالَربدنةوة= مردني زةيسان يان كؤرثةي ساوا بةدةست جندؤكةي ئالَةوة.
ئاويتة= بةراويتة :بيَضوي لةزطدا مردوو.
ئةسيتَ و ثوشو= برييت لة دذايةتي توند"ئةو دوانة وةكو ئةسيتَ و ثوشو يان ليَهاتووة"
ئةنطوتك بذيَر= رِذدو خةسيس.ضروك و رِةزيل.
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ئوجارِ=يةرةقة :دو خوشكي ذني دوبرا بؤ يةكرت دةبنة ئةوجارِي يةك.
ئيَروو=تفاق :ثياو بةئيَرؤ بيَ زستانيش خؤشة.
ئيشار=جؤريَ سةرثؤشي ذنانة كة شان و ثيل دةطريَ ،ضارؤكة ،كؤلَوانة.
ئيَمةني :جؤريَك كةوشي سوري بيَ ثاذنةي ثياوانة.
ئينجة :لةطةلَ فينجة دةطوتريَ=فيزو خؤ بةزل زانني :كابرايةكي بة ئينجةو فينجةية.

ناوي ئاذةلَ و بالَندة
ئاروان= وشرتيَ سيَ بةهاري دييبَ.
ئاروانة= وشرتيَ ضوار بةهاري دييبَ.
ئاقو=هاقو :جؤريَ كؤتر.
ئالَةتانج=هةلَةتانج :جؤريَك مراوي كيَوي سةربةكآلوة.
ئاودةل= ثؤرِي نيَر.
ئةسثة شينة= بالَندةيةكي بةقةد رِيشؤلَةيةو شينة.
ئةهلؤ= هةلَؤ :بالَداري رِاوكةري بةناوبةنط.
ئيَختةرمة= ئةسثي يةدةط.
ئيَسرت= قانرت=هيَسرت :داك مايين كةر باب.
ئيَسرت باآلني :قاتري داك طويَريَذي باوك ئةسث(.هيَسرت طايلة:هيَسرت طايلكة)
ئيشكةرِؤ= يةكسمي فيَرة رِةوت نةكراو.
ئيَكانة=يةكانة :نيَرةي بةراز.

ناوي طيا و طو َل
ئادارؤك= طولَيَكة سةرةتاي بةهار دةثشكويَ.
ئامسني=ياسةمني :طولَيَكي داروكةي سثي بؤن خؤشة.
ئالئال :طولَيَكي بؤن خؤشي سورة.
ئالَقة تيز= طيايةكي طةآلخرِي رِةنط زةيتونى ية ،شريةكةي مايةي زط ضونة.
ئاجارِ= رِةط و بين طيا
ئاجضةباز= طياكةلةرِيزي طيا دؤكولَيوان
ئالَةكؤك= جؤريَ ئةسثنطي توكنة بنكي هةية لة جؤزةرداندا دةريديَنن و دةخيؤن(دياري شوانة ويَلَة ئالَةكؤكة)
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ئالينك= طيايةكة لة داران دةهالَيَ.
ئةرزني=جؤريَك هةجنري.
ئةرذنط= داريَكة لةداري ئةرخةوان دةكات.
ئةسثؤن=ئةسفؤن= بنةطياي بةكةف بؤ جل و دةست شؤرين.
ئةسثةناخ=سثيَناخ=طيايةكة دةيضيَنن و لة ضيَشتليَناندا بةكارديَ.
ئةسثةندةر=طيايةكة بةريَكي طزمولَة دةطريَ بؤ ثوض كردنةوةي ضاوزار دةيسوتيَنن.
ئةشةد بؤ= طيايَكي بؤن خؤشة.
ئيَرظست= داريَكي ليَرةواري درِك دارة.
بةري دار و ميوة
ئارو= ئارويَ :خةيار
ئارؤك= كفتة ساواري ثانكةلَة لة طةمنة كوتاويش دةيكةن.
ئاشاخة= ميوةي رِزيو ،حةيواني بيَ برةو لة جةلَةبدا.
ئالَو بالَو= ميوةيةكي خرِ و ترش و سوري تاريكة ،بةآللَوك ،هةهلةلوك.
ئالَوخبارا :هةلَوذة ثايزةي سوري ئامالَ رةش.
ئالَيسور= هةرميَ السورة ،سيَوة السورة.
ئانطو=ئاونط=ميَالق :ئةو تريَ يةي بؤ زستان هةلَي دةواسن.
ئةلَوجة=هةلَوذة= ئالَوضة :ميوةيةكي خركةلَةي شريينة بة هارو ثايزي هةية .ئالَوذة :هةلَوذة ،عةلوكة،
حةلوكة.
ئيَقآلب= بةركوت :بةر لة خةرمان كةميَ طةمن كوتان بؤ ناني ثيَداويسيت.

ناوي نةخؤشي(مرؤظ/ئاذةلَ/درةخت)
ئارنط= دةرديَكي ئاذةلَة.
ئارهان= ذان و ئيَشي ئةندامي سوتاو.
ئاريان= دلَ تيَكضون و دلَ شيَوان بةهؤي خواردنةوة.
كوان و زيثكة لة لةش هاتن.
ئاظزة ليَلك= نةخؤشي ئاوبةند ،دةردي ئيَسقايي.
ئاطرؤك=ئاطرة=ئاورة=ئايرة :زيثكةي ضةنةو دةم و ضاو،
باي طةرم كةبؤ زةرعات زياني هةية.
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ئالَكة= تةراخوما :نةخؤشيةكي ضاوة.
ئاوبرِ= نةخؤشيةكي ئاذةلَة كة لة خواردنةوةي ئاوي زؤررساردةوة توشي دةبيَت.
ئاوبةند :نةخؤشي زط ئاوسان ،ئيسقايي.
ئاومردواري :نةخؤشيةكي ضاوة ئاوي سثي هةلَديَينَ.
ئاوةشي= نةخؤشي طواني مةرِ كة رِةق دةبيَ و نادؤشريَ.
بةئاو كةوتين دةغل لةبةر ئاوداني زؤر.
ئاو هيَنان= نةخؤشيةكي ضاوة"ضاوي ئاوي هيَناوة".
ئاوي رِةش :نةخؤشيةكي ضاوة"ئاوي رِةشي هيَناوة".
ئووفة= نةخؤشيةكي يةكسمة وةك هةآلمةت ئاو بةلوتيدا ديَت.
ئةبرةش :عةبرةش= مةرِ يابزنةزاو كة شري وشك دةكاو بيَضو تيَر ناكا.
ئيَةقان=نةخؤشي زةردويي.
ئيزؤك= زيثكةي شريي كةلة دةم و ضاوي مناآلن ديَت.
ئيفليج= شةثلَة=نةخؤشي شةثلَة :شةثلَةليَدراو.
ئينتةال+ئيمتةال +ترخة :نةخؤشي طرفت كة لة ئةزم نةكردني خواردنةوة توش دةبن.

خواردن
ئارخاظك= ضيَشيت ئاردورؤن ،كوليَرةي بةشةكرو ئارد.
ئاردثيَض= جؤريَك هةلَواية لة ئارد و شةكر.
ئاسيدة=هةلَوايةكة لة ئارد و رِؤن و دؤشاو.
ئاوار=هةلَواي ئاردو دؤشاوي وشك هةآلتو بؤ زستان.
ئاووتام= ضيَشيت ثيازاو.
ئةشكةنة :طؤشتاويَكي خةست و خؤلَة بةثيازةوة.
ئيشكةلَوا= هةلَواي دؤشاو كة بؤ سةفةري دةبةن.
كات و وةرز
ئاخسبات= ثازدة رِؤذي كؤتايي ضلةي زستان.
ئاخلَيَظة ،ئاخة ليَوة  :هةوةلَي بةهار كة سةوزايي بة ئاستةم سةر دةردةهيَنيَت.
ئاخنةبا= رِؤذةكاني كؤتايي زستان،كاتيَ هةفتةيةك لة ضلةي بضوك ماوبيَ.
ئؤغةن= دوامني حةفتةي ضلةي بضوك.
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ئةرخةوان سور= بريتية لة هةوةلَي نةورؤز.
ئةيار=ئايار= مانطي ثيَنجةمي خاض ثةرستان ،لة نيَوان خاكة ليَوةو بانة مةرِدا)May(.
ئةيلول=مانطي نؤيةمي خاض ثةرستان لة نيَوان رِةزبةر و خةزةلَوةردا)Sept(.
ئيَلَدة  :لةطةلَ بيَلَدة دةطوتريَ :ثازدة رِؤذي هةرة سةرماي زستان.

كيَش و ثيَوانة
ئالَيت رةم = كيَشانةيةكة بةرامبةر بة ثةجناوثيَنج طرام.
ئةللي رةم= كيَشانةيةكة بةرامبةر بة ضوار سةدو ثةجنا طرام.
ئيزرةم= كيَشانةيةكة بةرامبةر بة نيو كيلؤ"لة سةردةشت و سولةمياني"
ئيطرةم :كيَشانةيةكة بةرامبةر بة دوسةد طرام.
ئينج= بة شيَك لة دوازدة بةشي ثيَ()Inch
شويَن و جيَطة
ئاخلَة= خةرمانةي مانط ،ثاثؤكةي مار.
بة ذوريَكي كورتة ديواري سةردانةثؤشراو دةلَيَن
كة بؤ كا و طيا ساز دةكريَ.
ئادان= زةوي بةثيت و بةرةكةت.
ئاراز= رِوبارريَكة لة سنوري ئيَران و رِوسيا.
ئازنط= خانوي بةسةر تةختة بةردي ثانةوة دروستكراو.
ئةيارة=عةيارة :ثيَوانة ،دةفريَ كة شيت وردي وةك دةغلَي ثيَ دةثيَون.
هاوواتاي فارسي
ئابات= ئاباد
ئابرِو= آبرو
ئابوتاب= آب وتاب (رِيَك و ثيَك)
ئابومنا= آبومنا
ئابونة= آبونة
ئاتةش بازي=آتشبازي
ئاتةش ثارة= آتشثارة(زرنط)
ئاتةشكةدة= آتشكدة
ئاتةشخانة= آتشخانة
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ئاتةشي= آتشي
ئاجورِ=آجور
ئاجيل= اجيل
ئاضةر= آضار
ئاخ=آخ
ئاخا= ئاغا=آقا
ئاخرزةمان= آخرزمان
ئاخرةت= آخرت
ئاخورِ=ئافرِ= آخور
ئادةم=آدم
ئادةمي =آدمي
ئادةميزاد= آدميزاد
ئارام= آرام
ئارد= آرد
ئارةق= عرق
ئارةق ضن= عرق ضني
ئارةق كردن= عرق كردن
ئارةق طري= عرقطري
ئاريَ=آري
ئازاد=آزاد
ئازادي=ئازادي
ئازاردان= آزاردن
ئاذان=اذان = ثؤليس
ئاسان= آسان
ئاسودة=آسودة
ئامسان=آمسان
ئاسيا=آسيا
ئاشثةز:ضيَشت ليبَنةر =آشثز.
ئاشثةزخانة= آشثزخانة
ئاشت= آشت
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ئاشيت=آشيت
ئاشق=عاشق
ئاشكرا=آشكرا
ئاشنا=آشنا
ئاغلَةب= آغلب
ئافات=آفات
ئافةت=آفت
ئافةريدة=آفريدة
ئافةرين=آفرين
ئاقلَ=عاقل
ئاقيدة=عقيدة
ئامادة=آمادة
ئامؤ=عمو
ئاويَزان= آويزان
ئاويَزة=آويزة
ئايني=آيني
ئايندة= آيندة
ئؤردو= أردو
ئؤمةت=امت
ئوميَد=اميد
ئةبرؤ=آبرو
ئةبلة= ابلة
ئةبلَةق=ابلق
ئةبةدةن= ابدا
ئةبةدي= ابدي
ئةجر=اجر
ئةجةل=اجل
ئةحوال= احوال
ئةحوالثرس=احوالثرس
ئةخبار=اخبار
12

ئةدةب=ادب
ئةدةبي=ادبي
ئةرباب=ارباب
ئةرزان=ارزان
ئةرزن=ارزن
ئةرِة=ارة
ئةزةل=ازل
ئةزةلي=ازلي
ئةساس=اساس
ئةساسي=اساسي
ئةسث=اسث
ئةسث سوار=اسث سوار
ئةسكةناس=اسكناس
ئةسكةنة=اسكنة
ئةسلَةحة= اصلحة
ئةسلَ=اصل
ئةسةر= اثر
ئةسري= اسري
ئةشك=اشك
ئةفسون=افسون
ئةفسةر=افسر
ئةغلَةب=اغلب
ئةطةر=اطر
ئةلَماس=املاس
ئةمانةت=امانت
ئةمانةتي=امانيت
ئةمر=امر
ئةمو=عمو
ئةمن=امن
ئةمةل=امل
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ئةنار=انار
ئةنبار=انبار
ئةجنام=اجنام
ئةجنومةن=اجنمن
ئةندازة=اندازة
ئةندام=اندام
ئةنزةرةوت=انزروت
ئةنطور=انطور
ئةنطيَز=انطيز
ئةوج=اوج
ئةوالد=اوالد
ئةوةلَ=اول
ئيجارة= اجارة
ئيحتمال= احتمال
ئيحتياج=احتياج
ئيخالس=اخالص
ئيدارة=ادارة
ئيدعا=ادعا
ئريادة=ارادة
ئيسراحةت=اسرتاحت
ئيسها=اسهال
ئيشتيها=اشتها
ئيشق=عشق
ئيفتار=افطار
ئيفتخا=افتخار
ئيقبال=اقبال
ئيقدام=اقدام
ئيقرار=اقرار
ئيلتيفات=التفات
ئيَلةك=ألك
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ئيَلةك= يلك
ئيمان=أمان
ئيمتيحان=امتحان
ئيمزا=امضا
ئيمسالَ=امسال
ئيم شةو=امشب
ئيمكان=امكان
ئيمال=امال
ئينتيخابات=انتخابات
ئينتيزار=انتظار
ئينشا=انشا
ئينقيالب=انقالب
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