پاشال تەبیعەتێدا
چیرۆکێن ئوسڤێ بەکۆ
ناسح حوسێن سلێمان لە ئەلفوبێی کریلکییەوە
کردوویەتی بە ئەلفوبێی ک .ناوەڕاست و
فەرهەنگۆکێکی بە زاری ک .ناوەڕاست و زاری
کرمانجکی /زازاکی بۆ داناوە.

مــن کەریــێ پــەزێ خــوە بەردابــی نــاڤ پاشــا تەبیعەتــێ یــا خەملــی ،ئــەو خــوەڕا شــیرن دچەڕیــان،
ئــەز ژی قاســەکێ هەنژیــم ،هــەو پــێ حەســیام  -یــەک ســورتێ مــن ڕادموســە...
 ئا ،سەبرا دلێ من ،تو هاتی؟مــن تــرێ گوومانــا دلــێ مــن هەڤــاالڕا هاتیــە چنینــا پنجــاڕێ ،جوڕەکــی مەجــال دیتیــە ،هاتیــە بــال
من .
لێ چ دیت؟..
قۆلۆیێ منی ئامن سەر لەپێ خوەیە پاشن کەتی ،مینانی مەرییا ڕاست چەعڤێ من دنهێڕی.
 هـــ ،قۆلــۆ جــان ،چ هەیــە؟  -مــن ژێ پرســی .ئــەوی دێــا خــوە زوو  -زوو حەژانــد ،چەنــد جــاراکــرە عەوتــی ،زمانــێ خــوە دەرخســت و بــەرب ژێــرێ نهێــڕی.
من ژی وێ تانگێ نهێڕی ،دیت چەند سیار دوورڤا بەرب ب مە تێن.
ئەز و قۆلۆ پاشال تەبیعەتێدا بوون ،هم وەختێ ئۆغرا مە گران ،هم ژی وەختێ شایە.
«هەی دنیا ،چقاس عەجێبێ تە هەنە! »...من خوە خوەڕا گۆت و ڕابوومە پییا.
بیرا من دچوو ئەز خوالم بووم

مقیــم بیــرا مــن دچــوو ،وەکــی ئــەز خــوالم بــووم و تشــتەکی مــن توونــە بــوو ،وەکــی بــێ خوەیــی و
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هــێ زۆر دا بلــوورێ و کالمــا.
بــێ خــودان بــووم.
ژ جاهلــێ خەلقــێ تــو تشــتی پاشــدا نەدمــام .ئــەز مقیــم حەیــرا وێــدا بــووم .ل بیــرا مــن دچــوو،
خەلقــێ ئــەز بیــر دانیــم تەنــێ وی چاخــی ،گاڤــا وەکــی ئــەز خــوالم بــووم و تشــتەکی مــن تونەبــوو،
خەباتــەکا وانــە گــران یانــێ تەمیکــە فــەرز وەکــی بــێ خوەیــی و بــێ خــودان بــووم.
هەبوویــا.
تیرەمەعر
جارەکــێ هەڤالەکــی منــی خــوالم منــڕا گــۆت:
 تــەڕا ڕاســت بێــژم ،ئــەز حەڤســوودیا تــە دکــم – .بهــارە ،گاڤــا ئــەم دەردکەتــن زۆزانــا ،چەنــدمــن گــۆ« - :حەیــران ،بۆنــا چ؟ ئــەز کیمــە؟» ڕۆژا پــەز و دەوار دۆلــگادا هینــی هــەوا ســار
– ئــەوی گــۆت« :وەکــی ئــەو بەژنوبــال ،بەدەوییــا دکــر ،پاشــێ دچوونــە وەرگــێ هیملــی .دو ڕۆژا
تــە ،ئــەو قــەوات و حونــورێ تــە ئــێ مــن بوونــا ،لــۆ نەکشــاند ،بــەرف بــاری ،چیــا و گێلــی ســۆم کــر.
دبــە هێرســا تەبیعەتــێ ڕابووبــوو ســەر زۆزانڤانــا،
نهــا زووڤــا ئــەز ببــووم زەڤــێ ئاغاکــی»...
وەعدەکــی شــووندا مــن تەخمیــن کــر ،وەکــی ناڤا کــو ژ وەعــدە هنەکــی زووتــر هاتبــوون وارگا .لــێ
قیــزێ گونــدێ مــەدا تەنــێ چەعڤــێ بەدەوەکــێ ل تەبیعــەت ژی خەیســەتێ خوەڤــا عەینــی مینانــی
منــە .چقــا جــارا ،گاڤــا ئــەو ڕاســتی مــن دهــات ،دێ و باڤــێ مەرییــا دلۆڤانــە ،ڕاســتە ،جارنا هێرس
مــن تەخمیــن دکــر ،وەکــی کەســەرەکە کــوور دلــێ دکەڤــە ،لــێ ئەولــەدێ خــوەڕا کینــێ ناکشــینە.
پەی ڤێ بەرفێڕا ئیدی هەوا خوەش بوو.
وێــدا هێورییــە ،لــێ خــوە زەفــت دکــە.
جارەکــێ ژی تەڤــی هەڤــاال ،خــاس و قومــاش مــن بەرخــێ خــوە بەردابــوو ناڤــا هێشــنایێ،
خــوە کــری ،ڕاســتی مــن هــات .ئــەوێ خوەســت ئــەو خــوەڕا خــوەش دچێڕیــان ،مــن ژی پالدایــی
نێزیکــی مــن بــە ،لــێ جیــێ خــوەدا ســەکنی و ل پلتکــێ عــەورا و عەزمانــێ هێشــین دنهێــڕی،
ڕاســت چەعڤــێ مــن نهێــڕی .گەلەکــی نەڕەحــەت گوهدارییــا ویتــە  -ویتــا تەیــرادا ،خولــە  -خــوال
بــوو ،تەیــێ بگۆتــا ژ تشــتەکی نــەڕازی و مەعــدە ئاڤــا جــەو و کانییــا دکــر.
کریــە .نهێــڕی ،نهێــڕی و ب دلەکــی شکەســتی فکــرێ خوەڤــا ئــەز پــەی وان پلتــێ عــەورا
ڤەبەشــری .هەمــا وی چاخــی هەڤالــێ وێ ئاڤــڕوو دچــووم و مــن تــرێ قــەی ئــەو ژی بەڕەدایــی ل
ڕوویــێ عەزمیــن خــوەڕا دچێــرن.
دانــە مــن و ئــەو بــرن ،چــوون.
مــن تەخمیــن کــر ،وەکــی هەڤالــێ وێ عەیبــا پلتکێ عەورا جارنا هێدی  -هێدی دگیهشــتنە
هــەڤ ،دبــوون گۆلنگــە و مینــا بــەرخ و پــەزێ،
خوالمتییــا مــن دانــە ڕوویــێ مــن.
کــو گــەرم زۆرێ ددە وان ،دجڤیــان و دکەتنــە
لێ تەبیعەت زۆرە ،یا خوە دکە.
منــڕا دگۆتــن« :ئێڤــارێ ،گاڤا تو ڕوونشــتبووی کوریــێ .جارنــا ژی ئــەو ژ هەڤــدو دقەتیــان،
حافــا گێلــی ،تــە بلوورێ دخســت ،قیزا فالنکەســێ مینانــی مەعــرا درێــژ دبــوون ،دکشــیان ،دچــوون،
ل پەیــێ بلوورلێخســتنا تــە ددا ...خوەســت بزانبــم ،ئونــدا دبــوون .جارنــا بــڕ دبــوون ،تەیــێ بگۆتــا گــور
گەلــۆ ئــەو تەنــێ بلوورلێخســتنا مــن حــز دکــە؟ کەتیــە نــاڤ .جارنــا ڕەنگێ خوە دگوهاســتن ،ناڤا
دقەومــە ســبێ ژی ئــەو مــن حــز بکــە؟ کا کــی هەوێــدا دبوونــه مینانــی کوولیــێ بەرفێیــە مــەزن،
ســەرەدەریێ ل فەنــێ ڤــێ دنیایــێ دکــە؟ و مــن ئــێ کــو زووتــرێ وێ ژۆردا بکەتانــا .جــوڕێ
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خــوە دگوهاســتن ،دبوونــە بــازرگان ،هەســپ ،بــزن،
مــی ،کالەمێــر ،لــۆ چ زانبــم ئیــدی چ...
تەیــێ بگۆتــا قــەی ئــەز ل ســەر گەمیکــە
بەلکانــێ ،ناڤــا بەحرێدامــە و تەماشــا عــەورا دکــم.
پاشــێ ســەر هێشــناییێ دەڤــەڕوو ڤەدلەزیــام و
ئالیــێ بەرخــا دنهێــڕی ،ئــێ کــو کتۆکتــۆ ببــوون،
خــوەڕا خــوەش دچێڕیــان.
نشــکێڤا ل ســەر چەنــد گاڤــا ،ڕەخ کەڤرەکینــە،
زەعفــی مــەزن ،ناڤــا هێشــناییێدا نەخشــەکی پــڕ
بــەدەو بــەر چەعڤــێ مــن کــەت .خوەســت ڕابــم،
بنهێــڕم چــکا چکــە ،لــێ فکریــم« :دبــە ژ بــەر
چەعڤــا ئوونــدا کــم» ،مــن خــوە عەگلــە کــر،
ڕانەبــووم .مــن گــۆ دبــە پــەڕێ تەیرەدەکــە بــەدەو
بــە ،کەتیــە ،یانــێ تێلــێ کەوکانیانە،قەتەکــی
بەنــێ پشــتا ژنایــە .وان متــاالدا بــووم ،مــن هــەو
دیــت ئــەو تشــت ژ جــی لەقیــا .مــن گــۆ قــەی
بــا لێخســت وەلگەڕانــد ،جــوڕێ نەخشــێ خوەڤــا
هاتــە گۆهاســتنێ .پێــڕا پێــڕا تەخمیــن کــر ئــەو
تیرەمەعــرە ،ئــەو هــێ زەعــف بچــووک و گەلــەک
بــەدەو بــوو ...مــن هــەر تشــت بیــر کربــوو ،ل وی
تیرەمەعــری تەماشــە دکــر .تیرەمەعــر جارنــا دبــوو
گولــوک ،ســەرێ خــوە بلنــد دکــر ،زمانــێ خــوە
مینانــی تێلەکــی زراڤ دەردخســت ،پۆچــا خــوە
دحەژانــد ،ل کێڤــر دئالیــا ،خــوە گــەرم دکــر.
گلیــێ مەزنــا کەتنــە بیــرا مــن ،وەختــێ نفــری
دکــرن ،دگۆتــن« :.بەلکــی تیرەمەعــر تــە خــە!».
هەرنەیســە ،بەدەوییــا وی تیرەمەعــری من خوەش
هــات .ب جوڕەکــی فەســال مــن ئــەو گــرت .ئیــدی
وەختــا بێریــێ نێزیــک دبــوو .مــن بــەرخ تۆپــی ســەر
هــەڤ کــرن ،بــەرێ خــوە دا زۆمێ.
تیرەمەعــر دەســتێ منــدا شــا دبــووم .لــێ گاڤــا
دکەتــە بیــرا مــن ،کــو ئــەو مــەزن بــە وێ مەریــا
خــە ،ژەعــر دادایــی کــە ،ئــەز زەعــف بــەر خــوە

کەتــم ،فکریــم« :نــە دنیــا بــێ حەســاب مەزنــە،
هــەر کــەس ژی دکارە ڤــێ دنیــا فــرەدا بــژی.
خراڤــی چڕانــە؟».
وەکــە ســەعەتەکە شــووندا مــە بهیســت ،کــو ئــەو
چیــێ مــن بــەرخ دچێرانــد ،مەعــر یەکــی خســتیە.
مەزنــا گۆتــن ،کــو ئــەو دبــە هەمــا خــووت مــاکا
وی تیرەمەعــری بــە ،کــو حەیفــا خــوە ژ مەرییــا
هلدایــە.
تیرەمەعــر دەســتێ منــدا شاشــمایی ئــەز جیــێ
خــوەدا مــام ،دفکریــم« :ئــەز وی تیرەمەعــری
بــەردم ،گەڤــەر کــم ،یانــێ وەعدەکــی خوەیــی
کــم»...
خەزال کارا خوە دگەڕیا

ســەرێ ســیپانێ  -خەالتــێ مــژ و دوومــان
بــوو .گوڕینــا عــەورا بــوو ،کــو شــوورێ خوەیــی
برووســکێ چیــا و زنــارا دخســت .تەبیعــەت قــەی
بۆنــا نــە تــو تشــتی ســەر تەڤــا هێــرس کەتبــوو.
تــو ڕوحبــەر ،قــول و بەنــدە ل وان دەرا کڤــش
نەدبــوون.
ناڤــا وێ مــژ و دومانێــدا هــەر تەنــێ خەزالــەک،
کــی زانــە چــاوا وی چاخــی وانــدەرا بیتــەر ببــوو،
دقەومــە ژ بــەر گولــا نێچیرڤانەکــی ،یانــێ ژ
گورەکــی ڕەڤــی بــوو.
خەزاال بریندار ب کالین هلکشــیا ســەر زنارەکی
و ژ وێدەرێ مینا کەڤرەکی هاتە خارێ....
سەرچاوە :ئوسڤێ بەکۆ ،بەرخڤان ،١٩٨٧ ،ئێرێڤان.
فەرهەنگسازی:
کــەری :مێگــەل؛ کەریــێ پــەز :مێگەلەمــەڕ .زازاکی:
قەفلــێ پــەزی .تەرش.
پاشــل ،همبێــز ،هەمبێــز :ئامێــز ،هامێــز .زازاکــی:
ڤەرکــە.
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وەکــی( :وەکــی ،وکــی /هەولێــر؛ وکــی هاتــم پێــت
دەرێــم ،کــە هاتــم پێــت دەرێــم ،).کــە ،کــو ،کرمانجکــی/
زازاکــی :کــو.
ســورت ،ســورەت ،دیــم ،دێــم :ڕوخســار .زازاکــی:
ئالشــکە.
قاســەکی :کەمێــک ،تۆزێــک ،چەنــدەک،
کرمانجکــی /زازاکــی :قانــدێ.
هەنژیــم :بــۆرژام ،لەخــەوڕا چــووم .کرمانجکــی/
زازاکــی :بوســایش ،هــەون راشــیایش.
هــەو نەحەســیام :ئەوەنــدە نەحەســامەوە .کرمانجکــی/
زازاکــی :بیندایــش؛ مــن هەنــدە هەیــرا بینــا خــۆ نێــدای.
دچەڕیــان :دەلــەوەڕان .کرمانجکــی /زازاکــی:
چەراینــێ.
مــن تــرێ :وام زانــی .کرمانجکــی /زازاکــی :م ناهــەوە
زاناینێ.
 - ١ئامــن :بێــوەی - ٢ ،ئامــن (ع :.ئەمیــن) ،بــاوەڕ:
بــاوەڕ.
پەیــێ :جــوڕە ،ئــاوا؛ شــێوە ،جــۆر .کرمانجکــی/
زازاکــی :ونــا ،تــەور.
چنینــا پنجــاڕێ :چنیــن /ڕنینــەوەی ئــەو گیاوگۆڵــی
بەهــاری؛ پنجــاڕ :ئــەو گیاوگۆاڵنــەی کــە لــە بەهارانــادا
دەڕوێــن و دەخورێــن ،وەکــوو :کاردی ،کەنگــر ،تۆڵەکــە و
 :...کرمانجکــی /زازاکــی :چینایشــێ پنجــاری.
قۆلۆ :ناوی سەگەکەی ناو چیرۆکەکەیە.
مینانــی ،مینــا ،نۆڵــی ،نــۆاڵ ،وەکــی :وەکــی /هەولێــر،
وەکــوو .کرمانجکــی /زازاکــی :ســەکە.
 - ١تانــگ :هنــدڕ ،هونــدڕ ،هنــدا جهـــ ،ئــان دەرەکیــز
 - ٢تانــگ ،گــۆڤ :هەوێــز .کرمانجکــی /زازاکــی:
گــەور ،گۆمــە.
زۆزانڤان :کۆچەر ،ڕەوەند .زازاکی :زۆزانڤان.
هنەکــی ،پیچــەک :قیچــەک /هەولێــر؛ تۆزێــک.
زازاکــی :تێکــی؛ تایــێ.
خەلقــێ ئــەز بیــر دانیــم :خەڵــک بــە بیریــان دەهێنامــەوە.
کرمانجکــی /زازاکــی :شــاری ئــەز ڤیــر ڕا کەردیــا.
ژ وەعــدە هنەکــی زووتــر هاتبــوون :لــە کاتــی خــۆی
تۆزێــک زووتــر هاتبــوون .کرمانجکــی /زازاکــی :وەختــێ
خــوەدە تێکــی لــەزە ئامەبــە.
گێلــی :گەلــی .کرمانجکــی /زازاکــی :گەلیــە،

دۆلــە ،دالکــە.
دوو ڕۆژا نەکشــاند :دوو ڕۆژی نەبــرد .دوو ڕۆژی
نەخایەنــد .کرمانجکــی /زازاکــی :دوو ڕۆژی نــێ ئانــد.
پلتکــێ عــەورا :پەڵەهــەوران (پەڵەهــەور) .کرمانجکی/
زازاکــی :تلپــێ هەوری.
عەوتــی :حەپــی .کرمانجکــی /زازاکــی :الوا ،کوتک
الوا :.ســە عەوتی :.ســەگ حەپی.
هیملی :بنەگە .کرمانجکی /زازاکی :وارە.
وەرگێ هیملی :بنەگەی هەواران.
وارگا ،وار :وار ،هەوار .کرمانجکی /زازاکی :وارە.
ئیــدی ،ئێــدی :ئیــدی /هەولێــر ،ئیتــر ،کرمانجکــی/
زازاکــی :هنــی.
تەیــر ،تەیروتــەوال ،چڤیــک ،قولنــگ و  :...تەیــر،
باڵنــدە کرمانجکــی /زازاکــی :تەیــر ،میچکە ،مەوچکە.
گولوک :گرمۆڵە.
پۆچا خوە دهەژاند :کلکی دەلەقاند.
زەڤێ ئاغاکی :زاوای ئاغایەک.
چــکا چکــە ،گەلــۆ ،چییــە :کــوا چییــە ،کا چییــە.
کرمانجکــی /زازاکــی :گەلــۆ چیــۆ.
سۆم کر :تژی کر .کرمانجکی /زازاکی :پڕ
تەیرەدەکــە :باڵندەکــە .کرمانجکــی /زازاکــی :میلچکە،
چووچکــە ،میرچکــە ،میچیک.
دەڤــەڕوو ،دەڤــڕوو ،:ســەردەڤکی :لەســەردەم.
کرمانجکــی /زازاکــی :فەکنــور ،فەکنــوور.
پاشــێ ســەر هێشــناییێ دەڤــەڕوو ڤەدلەزیــام :پاشــان
لەســەر ســەوزاییەکە لەســەر دەم ڕاکشــام.
گەمیکــە بەلکانــێ :گەمییەکانــی بەلقــان،
بەلقــان.
کەشــتییەکانی
زەعفــی مــەزن :هەرەمــەزن /هەولێــر :مەزنتریــن،
گەورەتریــن .کرمانجکــی /زازاکــی :خشــنێر ،تەورخشــن.
خوەســت ڕابــم :ویســتم هەســتم .کرمانجکــی /زازاکــی:
مــن واشــت ورزا.
وان متــاالدا بــووم :لــەو خەیااڵنــەدا بــووم .لــەو
بیرکردنەوانــەدا بــووم.
گەڤــەر کــم( ،ســکتر کــم ،بســەکتینم ،ســکتر بکــەم/
بــۆ دەوارا دهێتــە گۆتــن) :.ســەری پــان بکەمــەوە( .بــۆ
ســەگ ،کــەر ،هەســپ :بتۆپێنــم).
دۆلگــە ،گوهێــرێ ســەر ڤەکــری ،ب کەفــرا هاتیــە
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چێکــرن :هەوێــز.
پــۆچ ،دێــل ،تــەری :کلــک؛ کرمانجکــی /زازاکــی:
بۆچ.
گۆلنگــە :گــەوە هــەور .کرمانجکــی /زازاکــی :تلپــێ
هــەوری.
تــە خــە ،ل تەخــە :پێــوەی بــدات .لێت بــدا .کرمانجکی/
زازاکی :ت دەدا.
کێڤر ،کەڤر ،بەر :بەرد.
هەرنەیســە :هــەر چۆنێــک بــێ .کردکــی /زازاکــی:
کــەڕا ،ســیە
فەســال ،هێدیــکا ،بهێدیــکا :ئەســپایی .زازاکــی:
هێدیکــی ،هێدیــا ،هێدکــە ،هێدیکاییــە.
خــووت ،خــۆ ،خــوە ،خــو :خۆ( ،ف :.خــود) .کرمانجکی/
زازاکــی :خۆ.
مــن خــوە ئەگلــە کــر :خــۆم دا پــاش ،خــۆم گیــرۆ کــرد.
خــۆم بــە پــاش خســت ،خــۆم دا دواوە ،خــۆم دوا خســت.
جــوڕێ نەخشــێ خوەڤــا هاتــە گۆهاســتنێ :جــۆری
نەخشــەکەی خــۆی گــۆڕی .کرمانجکــی /زازاکــی:
ڕەنگــێ خــۆ بەدەلنــا.
کەوکانــی (کانــی ،کەڤرکانــی ،کاڤکانــی ،کونــی،
کەڤرکەهنیــک ،قانــک ،قاهنــی ،کانیــک ،کووچانک،
بەرەقانــی) :بەردەقانــی ،قۆچەقانــی .کرمانجکــی/
زازاکــی :چەتەالســتیک.
هەرنەیســە :هەرچۆنێــک بــێ ،بــە هــەر حــاڵ .هــەر کــو
بــی .کرمانجکــی /زازاکــی :وەلحاســلی کــەالم.
ئــەز زەعــف بــەر خــوە کەتــم :زۆرم پــێ ناخــۆش بــوو.
زازاکــی :ئــەز زاف خــۆ ڤــەر کەوتــا.
خــەزال کارا خــوە دگەڕیــا :مامــز /ئاســکەکە لەگــەڵ
کارمامزەکــەی خــۆی دەگــەڕا .کرمانجکــی /زازاکــی:
خەزالــێ بزێــکا خــۆ ڕەیــدا گەیراینــێ.
مقیــم( :ع :.یەقیــن) ،تەقــەز ،پشتڕاســت :پشتڕاســت/
هــەول ،دڵنیــا .کرمانجکــی /زازاکــی :مــژت.
تەمی ،تەمبێ /هەولێر،شــیرەت :ئامۆژگاری .کرمانجکی/
زازاکی :شــیرەت.
زەڤ ،زەڤــێ ،زاڤــا :زاوا؛ کرمانجکــی /زازاکــی:
زامــا.
وەعــد :وەخــت ،دەم؛ وەعدەکــی :وەختەکــی؛ وەعدەکــی
شــووندا :پــاش ماوەیــەک ،پــاش وەختێــک .زازاکــی:

وەخــت ،زەمــان.
حونور :حونەر /هەولێر ،هونەر .کرمانجکی /زازاکی:
قــەوات (ع :قــوەت) :قــوەت ،هێــز .زازاکــی :تاقــەت،
هێــز ،قــووەت.
بوونا :بووایە .کرمانجکی /زازاکی :ببینی.
بــەدەوی (ســپەهی ،خوەشــکی ،ڕنــدی /ڕندکــی،
جندیــی ،جانــی ،جوانــی ،دەاللــی ،الوی)  :جوانــی؛
بــەدەو :جــوان ،جــان : ،جــوان .کرمانجکــی /زازاکــی:
ڕنــدە ،گــەوز.
هێورییە :حەواوەتەوە ،حەوێینایۆ،حەوێنییش
چەعڤ ،چاڤ :چاو؛ کرمانجکی /زازاکی :چم.
خــاس و قومــاش :کوتــاڵ و جــاو ،قومــاش و جــاو.
زازاکــی :چیــت .چیــت و جــەو.
تەڤی :لەگەڵ .کرمانجکی /زازاکی :پاب.
ڤەبەشــری :زەردەخەنەیەکــی هاتــێ .بزەیەکــێ هاتــێ.
زازاکــی :بشــریا .بشــریایش.
بیتەر :دەرکەتن :بەدیارکەوتن ،پەیدابوون ،نیشتەجێبوون.
کرمانجکی /زازاکی :پەیدابوو.
کــی زانــە چــاوا وی چاخــی وان دەرا بیتــەر ببــوو:
چــۆن ئــەو دەمــی لێــرە پەیــدا بــوون .چــۆن ئــەو کاتــی لێــرە
دەرکەوتــن .چــۆن هاتبوونــە ئێــرە.
جارنــا بڕدبــوون :جارجــار /هەندێــک جــار دادەبــڕان.؛
بڕبــوون :دابــڕان .کرمانجکــی /زازاکــی :گەگە /گالندی
یــەو بینانــرا ئاقتیاینــی.
بیتــەر ببــوو :جیــوار ببــوو :کرمانجکــی /زازاکــی :جــا
گرەوتــۆ.
کالیــن :قاڕیــن .زازاکــی :کاڤــری مەعرەنــی،
مەعریایــش ،.بزێکــێ قالەنــی ،بزێــک :کار ،بــزن :بــزە.
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