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ل سەر کولیلک هێشین 
بووبوون

عەسکەرێ بۆیک
ڤەگوهاستن ژ تیپێن ک. ژۆرین بۆ تیپێن ک. 

ناڤین و دانانا فەرهەنگۆکێ: ناسح حوسێن سلێمان 

وێ ســالێ، هاڤینــێ بــاژاڕێ ئێریڤانــێ پــڕ گــەرم بــوو. مــەرڤ دەیــاخ نەدکــر. مــن دەســتوور ژ جیــێ 
کارێ خــوە هلــدا و چەنــد ڕۆژا چوومــە گوندەکــی کوردێــن ئێــزدی ئــێ بەرپــاال چیایــێ ئەلەگــەزێ، 

مــاال مەتــا خــوە. 
هاڤینــا، ئــەو وارێ چیاییــن پــڕ خوەشــە، قــووچ، گــر و نــەوال، مێــرگ- چیمــەن ب هــەزار ڕەنگــی 
دخەملــن. ئــەو دەر ژ ئێریڤانــێ، دەشــتا ڕەوانــێ ئەوقــاس ژی دوور نینــە، د ناڤبــەرا وانــدا، ئانجــاخ وەکــە 
٦٠ - ٧٠ کیلۆمێتــر هەبــە، لــێ هــەوا ورا ئوســا هێنــک و خوەشــە تــێ بێــژی ژ نــاڤ کەلەکــەال دەشــتا 
ــوو. هەوەســکارییا  ــدا ڕوونشــتاندن نەدب ــی بوهوشــتێ... د مال ــا فەتســۆک جارەکێڤــا دکەڤ ــێ ی ڕەوان
چیــا تــم ئــەز بــەر ب خــوە دکشــاندم. ســبێ هەتــا ئێڤــارێ ل نــاڤ مێــرگ- چیمــەن، قــووچ و گەلییــا 

دگەڕیــام.
بەرێڤــار بــوو، شــڤەڕییا ل نــاڤ قووچــاڕا ڤەدگەڕیامــە گونــد. نێزکایــا گونــد ڕاســتی گوندییەکــی 
ڕووســپی هاتــم، ئــەو ل ســەر کەڤرەکــی بــەر شــڤەڕێ ڕوونشــتبوو، جغــارە دکشــاند. مــن ســاڤ دایــێ.
- کــەرەم کــە، تــو ژی دەمەکــێ ڕوونــێ، خۆرتــۆ، )کالــێ جینــارێ مەتــکا مــن بــوو، زانبــوو ئــەز 
کــی مــە، دەی ل مــن کــر(، زانــم ڕۆژنامەڤانــی، د ڕیــا تــەزەدا تشــت- مشــتا دنڤیســی، دەرهەقــا ڤــی 

تلمیــدا ژی بنڤیســە...
تــو ڤــی تلمــێ هانــێ یــێ کێلــەکا ڕێ دنهێــڕی؟ گــۆڕە، مەزەلــە، مەرڤەکــی بــاش بــوو، ســەد 
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ــراڤ  ــاال عــەردێ خ ــا. م ــرێ ئوس ــا جیوانمێ حەیف
بــە، قەنــج و خراڤــا ژ هــەڤ جــودا ناکــە. گشــکا 
ژی د پاشــا خــوەدا ڤەدشــێرە. لــێ کرنــا قەنــج ژ 

بیــرا عەڤــدا ناچــە.
ســالێن خــراب بــوون. ســاال هــەزار نەهســەد و 
هیژدەهـــ ئــان نۆزدەهـــ بــوو، پــاک نایــێ بیــرا مــن، 
دنیــا ل هــەڤ کەتبــوو، تــرک، ئەرمەنــی، ڕووس 
و کورمانــج تــەڤ ل هــەڤ بووبــوون. خەلکــێ 
ڕۆمــا  لەشــکەرێ  بڕەڤــن.  کــودا  نزانیبــوو  ژی 
گهیشــتە  هــات  نەبخێــر  لێهییەکــە  وەک  ڕەش 
گونــدێ مــە ژی. خەلکــێ غەزەبــا ڕۆمــا ڕەش 
دیتبــوو، پێــرا - پێــرا گونــد هیشــتن، ڕەڤیــان. ئــەم 
چەنــد مالــێ بێچــار مــان. ئــەو چەنــدەک بــوو، دو 
زارۆکێــن جێــوی ژ مــەڕا بووبــوون. ســێ زارۆکــێ 
مــە یێــن گڤــرک ژی هەبــوون، باڤــێ مــن ئــێ 
ســالی  هەیشــتێ  دەڤــی  دەڤــی-  ژی  ڕەمەتــی 
هەبــوو. ئــەز ژی بــێ کێــف بــووم. چ ســەرێ تــە 
بێشــینم، ئــەم فکریــن: » دەوســا کــو ل ســەرێ 
ڕێیــا زارۆک د دەســتێ مــەدا قــڕ بــن، ئــەم مــاال 
ــەم  ــن ئ ــەڤ ڕەڤی ــد ت ــترە.« گون ــرن باش ــوەدا بم خ
چەنــد مالێــن ئوســا یێــن خوەیــی نەخــوەش، فەقیــر، 

بــێ هەســپ و گا، د گونــددا مــان. 
عەســکەرێ تــرکان، حەمیدیێــن کورمانجێــن مــە 
ــن  ــوون... کورمانجێ ــد ب ــژە گون ــولمان ت ــێ موس ی
حەمیــدی، بــاوەڕ کــی ژ لەشــکەرێن تــرکا ژی 
خراڤتــر بــوون: تاالنچــی، بێئــەدەب، بێویــژدان... د 
ــاژ  ــەوتین، کــەس ه ــال دش ــوو، م ــاالن ب ــددا ت گون

کەســی نــی بــوو.
چ  مــن  لــێ  مــن.  دلــێ  ل  کەتبــوو  قــورف 
دکاربــوو بکــرا؟ چ ژ دەســتێ مــن دهــات؟ قــاز- 
قودرەتــا خــوەدێ ڕۆژا ئــەول، هەتــا ئێڤــارێ کــەس 
لســەر مــاال مــەدا نەهــات. مــاال مــە هــم کەڤنــە 
بنعــەرد بــوو، هــم ژی پــەڕێ گونــد بــوو، بــاال 
وان نەدکشــاندنە. تاالنچــی کەتبوونــە ناڤــا گونــد، 

دەرێ مــاال ڕنــد دشــکێناندن، دکەتنــێ، زێــڕان و 
هەبوونــێ دگەڕیــان.

مــە ژی ژ ترســێ دێمــێ ئامۆژنــا تــە، یــێ 
کەچکــێ مــە یێــن هــوور تەنــی کرنــە، ئــەم مالــێ 
ــارێ  ــەدە. ئێڤ ــەر ن ــە خەب ــن، کــو کــەس م دەرنایێ
مــن ڕنــد دەری دادا، هــەر یــەک ژ مــە، د خێنــی 
ــە  ــە چــرا ڤێخســتیە، ن ــە م ــان. ن ــدا تەلی ل جیەکی
بخێــری دادایــە، کــو ڕۆنایــێ، یــان دوو نەڤینــن، د 

ســەر مــەدا نەیێــن. 
نشــکێڤا دێری خســتن. مە ئامۆژنا تە د تەولێدا 
باڤــێ خــوە دەری  ڤەشــارت، مــن و کالەمێــرێ 
دەڤکــەن،  بلنــد،  تالیانــی  جیوانمێرەکــی  ڤەکــر. 
جلــێ لەشــکەریێ لــێ، ب ســێ عەســکەرڤە ب 
دۆرێ کەتنــە هونــدوڕ. مێــرک ب کورمانجــی 

ــە: ســاڤ دا م
- مالێ، ئێڤارا وە ب خێر!

- ل ســەر چاڤــێ مــەڕا هاتنــە، ئاغــا کــەرەم 
کــن!

- ئیشەڤ هوون دکارن مێڤانا خوەیی کن؟
ــە، الوۆ. ســەر ســەرا،  ــێ خوەدێن ــان مێڤان - مێڤ
ســەر چاڤــا. دەرێ مــە تمــێ ل بــەر مێڤانــێ خێــرێ 
ڤەکرییــە. کــەرەم کــن ئــۆدێ، - باڤــێ مــن گــۆت 
و ئــەم پێشــیا وان کەتــن، ئــەو برنــە ئــۆدێ. ژ 
وانــڕا، کــوالڤ ل ســەر خەســیا ڕاخســتن، چــرا و 

بخێــری ڤێخســتن.
نهــا زارۆ دترســن، هــەر دو زارۆکــێ ســێوی، ل 
ــە  ــا ت ــن، ئامۆژن ــی د بێشــیکێدا دگری ــێ خێن ئالی
خــوە ڤەشــارتیە، ئــەز ژی ســپیچۆلکی بوومــە، 
ســەکنیمە، نزانــم چ بکــم. باڤــێ مــن ژی ژ مــن 
خرابتــر، بێچــار ل چاڤــێ مــن دنهێــڕە، زارۆک ژی 

ــن... دگری
جیوانمێر حالێ مە تەخمین کر:

- د ڕییــا خــوەدێ، دایــکا زارۆکا ل کویــە؟ 
بــرا شــیر بــدە زارۆکێــن خــوە، وانــا کــەڕ بکــە؟ 
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ڕیســپی، تــو ژی وەرە ل ژۆرێ جیــێ خــوە ڕوونــێ! 
قــەت نەترســن، هەتــا ئــەز ل ڤــرم، دەســتێ کەســی 

ل وە ناکەڤــە.
پاشــێ وی گازی زارۆکــێ مەیــێ مــەزن کــر، 
شــەکر دا وان، عەســکەرەک شــاند خــوارن ئانــی و 
ب باڤــێ منــڕا کەتــە خەبەردانــێ. دە چیــرۆک، 
مەســەلە و مەتەلۆکــێ دنیایــێ، تــەڤ ل جــەم 
نیڤــێ  هەتــا  هەبــوون.  مــن  باڤــێ  ڕەحمەتیــێ 
شــەڤێ، شــەڤبێرک خــاس نەبــوو... باڤــێ مــن 

ــێ. دگــۆت، وی ژی گوهـــ ددای
ئوســا، هەتــا لەشــکەرێ ڕۆمــێ د گونــدێ مەدا 
بــوو، وەک مەلەکــێ قەنجیــێ گوهــێ جوانمێــر ل 
ســەر مــە بــوو. گاڤــا د جییەکیــدا دچــوو ژی، 
دو عەســکەر ل بــەر دێــری ددا ســەکناندن، کــو 
کــەس مــە خەبــەر نــەدە. مــن تــێ دەردخســت کــو 
ئــەو د نــاڤ عەســکەرێ ڕۆمــێ دا مەزنــە، ئــەو 
عەســکەرێ تــەڤ وی دگەڕیــان ئــەو ژی کــورد 

بــوون، هەڤالــێ وی بــوون.
گوندێــن مــە یێــن کوردێــن ئێــزدی یــێ دۆرا مــە 
ــدێ  ــەو گون ــن، ئیاهــی ئ ــڕ گــران دیت زیانەکــە پ
گونــدان  ژ  پاشــێ،  نەڕەڤیابــوون.  ژێ  خەلــک 
مــە جــاب و دەرهەقــا بوویەرێــن زولــم و غەزەبــا 
ئانیبوونــە  هەبــوو  زولــم  چ  بهیســتن.  عەجێــب 
ــدی  ــن حەمی ســەرێ خەلکــێ. گشــک ژ کوردێ
ئەوقــاس ل  وان  نزانــم چمــا کینــا  بــوون.  گازن 
ســەر ئەرمەنیــا نەبــوو، چمــا ل ســەر مــە... هەتــا 
ژی  ئێزدیــان  گوندێــن  مەزەلێــن  ســەر  کەڤــرێ 
شــکێناندبوون، مێــر پــڕ کوشــتبوون، هنــەک ژی 
دیــل ب خــوەڕا بربــوون، کــو تــاالن، چــەک و 

دەستگوهەســتی کــن. وان  ســیاحێ 
ــوون، کورمانجــی  ــەو ژی کــورد ب ــۆ، ئ ــێ باڤ ئ

دئاخڤیــن، ئــەڤ جیوانمێــرا ژی کــورد بــوو...
ســایا ســەرێ وی جیوانمێــری، کــەس ل ســەر 

مــاال مــەدا نەهــات.

ــاڤ عەســکەر زوو  ــەو ژ ن ــوو. ئ ــێ ب ڕۆژا داوی
ــا، گازی مــن کــر، ئــەز و ئــەو ب تەنــێ  ڤەگەڕی

مــان، ژ منــڕا گــۆت:
قــرار  ڤەکشــە،  پاشــدا  عەســکەرێ  ســبێ   -
هەیــە، ئیشــەڤ وێ زیانەکــە مــەزن بدنــە خەلکــێ 
)داویــێ ژی گــۆت(، دکاری ب دزیڤــا جــاوێ 
بــدە گوندییــا، یــان بــرا ب تەحەرەکــی بڕەڤــن، یانــێ 

ــن.  ــۆپ ب ــۆدا وەدا ت ژی د ئ
وێ شــەڤێ، کــی ل گونــد مابــوو، د ئــۆدا مــەدا 
کــۆم بــوون. هــەر ســێ عەســکەرێ هەڤالــێ وی، 
ــۆدێ  ــەو ژی ل ئ ــوون، ئ ــری ســەکنی ب ــەر دێ ل ب
د ناڤــا مــەدا ڕوونشــتبوو القــردی دکــر، دئاخڤــی. 
گوهـــ ددا چیرۆکێــن باڤــێ مــن. کێفــا وی ب 
بەیتــێ فەقیــێ تەیرانــڕا دهــات... عەڤدەکــی زانــە 
ــوو. مــە تــێ دەردخســت، هــەر تشــت دکــر، کــو  ب

حــازر نەترســن.
خــورت بــوو بــرێ مــن، مێرەکــی خــورت بــوو. 
وان ڕۆژێــن، کــو ســەرێ مەرڤەکــی و ســەرێ 
ــر وەک  ــوو، جیوانمێ ــەڤ ب مریشــکەکێ وەک ه
شــێرەکی ســەکنی بــوو کــو زیانــێ نەدنــە مــە.

مــن  پرســەکە  مەنێــڕە،  قســوورێ  ئاغــا   -
هەیە،)باڤــێ مــن ژێ پرســی(، تــێ ســبێ هــەڕی، 
لێ ئەم د دەرهەقا پســمامێ خوەدا قەت تشــتەکی 

ــن؟  نزان
بێــژم، ڕیســپی،)وی کەســەرەکە  ئــەزێ چ   -
ــوەش ڕاســتی  ــەم ڕۆژەکــە خ کــوور ڕاهیشــت(، ئ
هــەڤ نەهاتنــە، کــو ب هەڤــڕا بکنــە گالــەگال. 
دەورانەکــە خرابــە، ئــەم پیــرە- پیــرە بوونــە، ســەرێ 
ــە دەڤــێ شــوورێ خەلکــێ.  ــا بوون ــان ڕێ و درب ڤ
ــڕا، کــو  ــم ڤ ــم تێ ــن خــوە دڕەڤ ــاڤ هەڤالێ ــەز ژ ن ئ
وەحشــیتییا هنــەکان نەڤینــم... نەڤینــم ئــەم کــورد، 
ــاش  ســەڤا خەلکــێ چ تیننــە ســەرێ هــەڤ... ب
ئــەوە دەرێ کــوال ڤەنەکم،)ئــەو دەمەکــێ کــەڕ 
گــۆت(،  ڤێخســت،  پێچــا  جخــارە  پاشــێ  بــوو، 
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ــە، خــوە  ــا مــن وە هەی ــەڕم، تەمیی ــەزێ ســبێ ه ئ
ئــورس  ل  خــوە  گاڤــێ  ڤــێ  هــەال  نەکــن،  بیــرا 
بگــرن، پاشــێ بزانبــن وەالتــێ وە هەیــە. د وەلێتــدا 
ــە. ژ وەالتــێ مــەرڤ شــیرینتر  خێرخــوازێ وە هەن

ــە... ــو تشــت تون ت
تــرک  نیڤــێ شــەڤێ هەیــدادە ل عەســکەرێ 
کــەت، پاشــدا کشــیان. چ دکــەت پێشــیا وان تــاالن 

ــان.  دکــرن، دشــکێناندن، دشــەوتاندن، دڕەڤی
شــاندن.  خــوە  هەڤالــێ  عەســکەرێ  ئــەوی 
ــەر دێریــدا ســەکناندن، کــو  هەســپێ زینکــری ل ب

تــرک بکشــن. هەتــا داویــێ 
بــوو، شــەڕەکی گــران. فشــەک مینــا  شــەڕ 
و  ئێرمەنییــا  چەکــدارێ  دباریــان.  تەیرۆکــێ 
ســیارێن جانگیــر ئاغــا خــوە گیهاندبوونــە فێــزا 
گونــد. مــە ژێ هیڤــی کــر کو ســیار بــە، هەڕە...

نەچوو.
ــە،  ــرا بکشــن، هــەڕن، پاشــێ. دەڤخــوون بوون - ب

زارۆک گونەنــە...
نــاڤ  د  ئێزدیــا  ســیارێن  نەکشــاند  دەمــەک 

خوانــێ. هاتنــە  گونــددا 
- دە، هــوون ئێــدی خــاس بــوون، بمینــن د نــاڤ 
خوەشــیێدا، - ئــەوی گــۆت، بانــز دا ل ســەر پشــتا 

هەســپێ و زەنگــوو لــێ دا.
هەسپ تەیێ بگۆتا فڕیا...

لــێ ل فێــزا گونــد، هەمــا ل ڤــرا، ژ هەســپێ هاتــە 
خــوار. ئاخیــن ژ دلــێ مــە هــات. ئــەم گیهیشــتنێ، 
فشــەکا بــێ خێــر ناڤمــا وی ڤەژەندبــوو. ل ڤــڕ ژی 
مــە ئــەو تەســلیمی عــەردێ کــر. ئــا ئەڤــە ژی 

تربــا وییــە.
مــن تربــێ نێهێــڕی. ل ســەر کولیلــک هێشــین 

ــوون. بووب
١٩٧٠

سەرچاوە:
ڕووپــەل:) ٨٥ - ٨٨(، تۆلهلــدان، عەســکەرێ 

بۆیــک، وەشــانێن نــا، چ١، ٢٠١٥.
 

فەرهەنگۆکا ک. ژۆرین - ک. ناوەڕاست:
ــە  ــوون: گوڵــی ل ل ســەر کولیلــک هێشــین بووب
ســەر شــین بووبــوو/ ببــوو، کولیلکــی لــە ســەر شــین 

ببوو.
دەیــاخ، خــۆ/ خوەلبەرگرتــن: بەرگەگرتن، خۆگرتن، 

ئارام، ســەبر، حەوســەلە.
مــن دەســتوور ژ جیــێ کارێ خــۆ هلــدا: مۆڵەتــم 
هلــدا:  وەرگــرت،  خــۆم  کارەکــەی  شــوێنی  لــە 

وەرگــرت، هلــدان: وەرگرتــن.
بەرپال: قەدپاڵ.

چیایین: چیایی.
کال: باپیر.

دایــک؛  خووشــکی  پلــک،  پــوور،  مــەت: 
بــاوک. خووشــکی  پلــک،  پــوور،  خالــەت: 

قووچ: قووچەک، گردۆڵکە.
ئەوقاس: ئەوەندە، هێندە.
ئانجاخ: ئەگەر، ئینجا.

ورا: ئەوێ؛ هەوا ورا: هەوای ئەوێ.
فەتسۆک: پڕووکێنەر، خنکێنەر.

دەی ل مــن کــر: قســەی لەگــەڵ مــن کر، قســەی 
لەگــەڵ کــردم، دەنگــی دام، دەنگــی منی دا.

ــان  ــە دەرگای ــاکاو ل ــری خســتن: لەن نشــکێڤا دێ
دەرکــە،  دەرکــە:  دەریــک،  دەری،  دێــری،  دا. 

دەرگــە. درگا،  دەرگا، 
تەول: تەویلە.

ــدوڕ:  ب ســێ عەســکەرڤە ب دۆرێ کەتنــە هون
بــە ســێ ســەربازەوە لــە دوای یــەک هاتنــە ژوورەوە، 
بــە ســێ عەســکەرەوە بــە نــۆرە هاتنە هونــدڕ ژۆرێ.

مێرک: پیاوەکە، زەالمەکە، 
هەوەسکاری: ئارەزوومەندی.
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شڤەڕێ: باریکەڕێ، توولەڕێ.
من ساڤ دایێ: ساڵوم لێ کرد.

تلم: تیلم، بستایی، بستی.
پاشل: باخەڵ، باوەش.

زانم، دزانم: دەزانم، ئەزانم.
پێــرا - پێــرا گونــد هیشــتن: بــەش بــەش گوندیــان 

بەجێهێشت.
دو: دوو.

تەڤ، هەمی، هەموو: هەموو.
جێوی: جمک، دووانە.

گڤرک: هەراش.
ڕەمەتی: ڕەحمەتی.

خوەیی: خاوەن.
دەڤی دەڤی: نزیکی.

کــەس هــاژ کەســی نــی بــوو: کــەس ئــاگای لــە 
کــەس نەبوو.

ســام،  ســاو،  پــڕ،  ترســا  )ئەرژەنــگ،  قــورف 
ســام،  خــۆف(:  دەهشــەت،  هێــب،  هێــو،  ســەهم، 
خــۆف، تــرس؛ قــورف کەتبــوو ل دلــێ مــن: تــرس 

کەوتبــووە دڵــم، ترســێک کەوتبــووە دڵــم.
پــەڕ: پەڕگــە؛ پــەڕێ گونــد: پەڕگــەی گونــد، 

الچــەپ، 
زێــڕان و هەبوونــێ دگەڕیــان: لــە زێــڕ و هەبــوون 
ئــاری کەســێکی هەبــوون/  دەگــەڕان؛ هەبــوون: 

ــە. ــە/ هەبووەی ــدە. هەبوەی دەوڵەمەن
نخاڤتــن،  ڤەشــارتن،  تەلیــن:  تەلیان،ڤەشــارت، 
تەالنــدن ٢- تەلیــان، پــال دان، ڤەزەلیــان: ڕاکشــان، 

پالیــان داوە. 
تالیــان، ١- قەمــەر: ڕەشــتاڵە؛ قەمەرێ ڤەکری، 

ئەســمەر: ئەســمەر. ٢- کەڵەگەت، کەرەگەت.
بــرا، بــا: بــا؛ بــرا شــیر بــدە زارۆکێــن خــوە: 
بــا شــیر بداتــە منداڵەکانــی، بــا شــیری بداتــە 

خــۆی. منداڵەکانــی 
د ڕییــا خــوەدێ: لــە ڕاهــی خــوا/ خــودا. بــۆ 

خاتــری خــوا.
مەلەکێ قەنجیێ: فریشــتەی چاکە، مەالیکەتی 

خێــر و چاکە.
مــن تــێ دەردخســت: ١- دەمزانــی ٢- هەڵــم دێنــا، 

هــەرم دەینا.
تــەڤ: لەگــەڵ؛ ئــەو عەســکەرێ تــەڤ وی 
ئــەو  لەگــەڵ  عەســکەرانەی  ئــەو  دگەڕیــان: 

دەگــەڕان.
ئیاهــی، غەینــی، غنجــی، غەنجــی، ژ غەینی، 
ژ بلــی، ژ غەیــری: غەیــری، جگــە، جگــە لــەو/ 

لــەم، بێجگــە، بێجگــە لــە.
ڕووسپی، ڕیسپی: ڕیشسپی.

پاشداڤەکشــیان: )بەرەوپاشــەوە کشانەوە(، کشانەوە؛ 
پاشــدا کشــیان: بــەرەو پاشــەوە کشــانەوە، کشــانەوە 

)ئــەوان كشــانەوە.(.
جیوانمێر، جوانمێر،جوانمێرد، جۆمەرد: جوامێر.

دەڤکەن: دەم بە پێکەنین دەم بە خەندە.
جلــێ لەشــکەریێ لــێ: جلــی ســەربازی لــە بــەر 

بــوو.
پــاک: بــاش؛ پــاک نایــێ بیــرا مــن: بــاش نایــێ 
بیــرا مــن.: بــاش بــە بیــرم نایــێ. بــاش نایێتــە بیــرم. 

بــاش نایەتــە بیرم.
چەنــدەک: ماوەیــەک، ئــەو چەنــدەک بــوو: 

ماوەیــەک بــوو.
کەلکەل: قرچە قرچ، قرچەقرچی گەرما.

بوهوشت: بەهەشت.
لهەڤکەتــن: تێکچــوون؛ دنیــا ل هــەڤ کەتبــوو: 

دنیــا تێکچووبــوو.
جێوی، جێمک، جمک: جمک، دووانە.

خرابــە،  وێــران،  بنعــەرد(:  )بنهــەرد،  بنــەرد، 
خەرابــە،

پــەڕێ گونــد: لەوپــەڕی گونــد، ئەپــەڕی گونــد، 
الچەپ:

دێــری، دەری، دەرکــە، دەرگــەه: دەرکــە، دەرگا، 
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دەرگە.
دێم، ڕوو: ڕوو، ڕوخسار.

دەردکەڤــە:  تێــڕا  دوو  کــو  کولــەکا  بخێــری، 
ئاگردانانــەی  و  ســۆبە  ئــەو  ئاگــردان،  بوغــاری، 
کــە دووکەڵەکەیــان بەهــۆی بۆڕییەکــەوە دەچێتــە 
ســەر بــان؛ مــە نــە بخێــری دادایــە: نــە ئاگردانمــان/ 
)کردیتــەوە، کردۆتــەوە، داگیرســاندووە، پــێ کردووە، 

هــەڵ کــردووە(.
کــو کــەس مــە خەبــەر نــەدە: کــە کەس قســەمان 
ــەوە. کــە  ــان نەکەوێت ــت. کــە کــەس نزیکم پێنەڵێ
ــتەممان  ــەوە. کــەس س ــک نەبێت ــان نزی کــەس لێم

لــێ نــەکا.
ســەر  ل  کــەس  بەســەردادان؛  ســەرداهاتن: 
ــان  ــی ماڵەکەم ــات: کــەس توخن ــەدا نەه ــاال م م
دانەدایــن. ماڵەکــەی  بەســەر  کــەس  نەکــەوت. 
گواســتنەوە؛  جیگوهەســتی:  دەستگوهەســتی، 

کــو دەستگوهەســتی کــن: بیگوازنــەوە.
خەســیل )گوندێــن ئێزدییــادا ل ســەرحەدێ، ژ 
چیــا، گیهایــێ ناڤــا گــۆال ئاڤێــدا شــین دبــن 
تشــتێ وەک جــا چــێ دکــرن، مــاالدا داڤێژنــە 
ســەر عــەردێ، کــو کوالڤــا ســەر ڕاخــن(: حەســیر، 

حەســیل.
کوالڤ: لباد.

ــن؛  ســپیچۆلکی: ڕەنگســپیهەڵگەڕان، ڕەنگپەڕی
ســپیچۆلکی بــووم: ڕەنگپەڕیــو بــووم؛ ڕەنگــم ســپی 

هەڵگــەڕا، ڕەنگــم پــەڕی.
گالــەگال، ئاخافتــن، شــۆر، دەی، شــتەغلین، 

قســە، قســەدان، خەبــەر، هەوالــدان: قســە.
هەیــدادە، هێــورزە، قالمــە قالــم: گــەڕەالوژێ، 

گــەڕەالوژە.
فشەک، فیشەک: فیشەک.

گران: ســەخت، دژوار؛ شــەڕەکی گران: شەڕێکی 
سەخت، شەڕێکی دژوار.

دەڤخوون: ) دەمبەخوێن(، دەستبەخوێن، 

فێــز: ئالییــا ژۆریــن: الی ســەرەوە، پەڕگــە؛ فێــزا 
گونــد: ســەرەوەی گونــد، ســەرپەڕی گوند.

ڤەژەندن: پێکان؛ ناڤما وی ڤەژاندبوو: ناوشــان/ 
ناوملــی پێــکا بوو.

من تربێ نێهێڕی: سەیری گۆڕەکەم کرد.


