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ڕووباری قاوەڕەنگ و ڕووباری قاوەڕەنگ و 3232  
هۆنراوەی تاكدێڕی هۆنراوەی تاكدێڕی 

عەباس عەبدوڵاڵ یووسف عەباس عەبدوڵاڵ یووسف 

* ڤینفۆبیا لێناگەڕێ، جووتلێوەت ببنە دڵشێوە.* ڤینفۆبیا لێناگەڕێ، جووتلێوەت ببنە دڵشێوە.
* لە خۆمم بیست: زۆرت لەسەر ئاو هوزاندووە، * لە خۆمم بیست: زۆرت لەسەر ئاو هوزاندووە، 

دەبا بە )با( لەسەر )با( بهوزێنی.دەبا بە )با( لەسەر )با( بهوزێنی.
* ئەی ڕووباری قاوەڕەنگ، لە قاوەڵتیدا، * ئەی ڕووباری قاوەڕەنگ، لە قاوەڵتیدا، 

ئاوخۆرەتەو ناشڵێ قوڕاوی.ئاوخۆرەتەو ناشڵێ قوڕاوی.
* خۆم پێش خووم... خووم پێش خۆم، بە * خۆم پێش خووم... خووم پێش خۆم، بە 

ژمنووسە ئەوهایە: ژمنووسە ئەوهایە: 11 =  = 22، ، 22==11..
* دۆژبارەیە، ناو زەمینەخڕە دەكوڵێ )ببوورن * دۆژبارەیە، ناو زەمینەخڕە دەكوڵێ )ببوورن 
من وا ناڵێم( خۆی هێمابێژە: بە پەقرەجان ئاوم من وا ناڵێم( خۆی هێمابێژە: بە پەقرەجان ئاوم 

پێداكەن!پێداكەن!
* ئەسرینەكانی )ج - م...( بتیش سوێرن، دیارە * ئەسرینەكانی )ج - م...( بتیش سوێرن، دیارە 

دەرداوی دەریان.دەرداوی دەریان.
* بەردەڕەقە، خۆی مازوخاند، هاوسات * بەردەڕەقە، خۆی مازوخاند، هاوسات 

سادقڵیشەی هێورا.سادقڵیشەی هێورا.
* ماراتۆنە و لە ناو خینەڕۆی لەش، ڕژگەی لە * ماراتۆنە و لە ناو خینەڕۆی لەش، ڕژگەی لە 

جۆشگەی دەروونە!جۆشگەی دەروونە!
* خۆخ بەچاو ڕامینەمە، بە دەم خورینەمە!* خۆخ بەچاو ڕامینەمە، بە دەم خورینەمە!

* لە برسان مرد، لە تێریان مرد، لە مردەییان مرد!* لە برسان مرد، لە تێریان مرد، لە مردەییان مرد!
* * 1919 چاوی ڕچقن ژفكن،  چاوی ڕچقن ژفكن، 1111 گوێی تیسكن و  گوێی تیسكن و 55  

لمووزی لیكن، نازانم ئی چ دەعبایەكن خوێنەر لمووزی لیكن، نازانم ئی چ دەعبایەكن خوێنەر 
دەزانێ!دەزانێ!

* خۆی ڕۆڵەی خۆیەتی، بە شیری كۆنەنووی * خۆی ڕۆڵەی خۆیەتی، بە شیری كۆنەنووی 
دایەشیعر فریشكاوە. دایەشیعر فریشكاوە. 

* بە فرمێسكان چاوی شووشت، بە لەشچێژەی * بە فرمێسكان چاوی شووشت، بە لەشچێژەی 
خۆی خەنیبوو.خۆی خەنیبوو.

* جێناوی كەسی یەكەمم ونكرد، بۆم * جێناوی كەسی یەكەمم ونكرد، بۆم 
نابندرێتەوە، نە لەناو حەشام نەش لە ناو بتان. نابندرێتەوە، نە لەناو حەشام نەش لە ناو بتان. 

* تژ نەدژ، مەگەر لە چاكشارەدا * تژ نەدژ، مەگەر لە چاكشارەدا بڕەخصێبڕەخصێ!!
* كۆكتێلی دەرمان خستی، كۆكتێلی دەق بووژاندی. * كۆكتێلی دەرمان خستی، كۆكتێلی دەق بووژاندی. 
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* بە وەستانی وت: هۆپ ستۆپ، هۆپەكی لەخۆی * بە وەستانی وت: هۆپ ستۆپ، هۆپەكی لەخۆی 
زانی و زووتر خەیاڵی خۆی جماند.زانی و زووتر خەیاڵی خۆی جماند.

* لە نەیالنەی ئاپسۆ، كالپسۆ كردی بە * لە نەیالنەی ئاپسۆ، كالپسۆ كردی بە 
شاشاعیرو بۆی، خۆی بەالش كرد.شاشاعیرو بۆی، خۆی بەالش كرد.

* ئەو مێشكەی هاولەش، زانی و پێینەگوت: * ئەو مێشكەی هاولەش، زانی و پێینەگوت: 
جەستۆ... بەس ڕاستەهێڵت تیا ماوە!جەستۆ... بەس ڕاستەهێڵت تیا ماوە!

* بومبژنی بۆمبایە: بەد: م ، بەد: ۆ ، بەد: س، * بومبژنی بۆمبایە: بەد: م ، بەد: ۆ ، بەد: س، 
بەد: ی ، بەد: ق ، بەد: ا )یە(. بەد: ی ، بەد: ق ، بەد: ا )یە(. 

* نیگارندۆ بە فڵچەیێ و تاكڕەنگێ، بە * نیگارندۆ بە فڵچەیێ و تاكڕەنگێ، بە 
ئەوپەڕبۆش هەڵگژێی، جیاترین ئەوپەڕبۆش هەڵگژێی، جیاترین 999999999999999999  

ڕەنگەت بۆ دەزایێنێ.ڕەنگەت بۆ دەزایێنێ.
* مووچڕكە لەشی هەژاند، ڕێختەر لە جێوە * مووچڕكە لەشی هەژاند، ڕێختەر لە جێوە 

پلەبەرزە خۆی وت، وەیزانی زەویلەرزەیە.پلەبەرزە خۆی وت، وەیزانی زەویلەرزەیە.
* فلس فلس جەلحەی پڕپڕكرد، لە خۆڕا شكا، * فلس فلس جەلحەی پڕپڕكرد، لە خۆڕا شكا، 

كۆرەبەختیی بۆ كردە خۆشبەختی.كۆرەبەختیی بۆ كردە خۆشبەختی.
* لێوەبزووتەی خوێندەوە، چاوەكانی نا، لە * لێوەبزووتەی خوێندەوە، چاوەكانی نا، لە 

ڕاست ئەوان نەخوێندەوارە.ڕاست ئەوان نەخوێندەوارە.
* درۆیەكی وتی ماسی دەفڕێ، زانسیار بۆی * درۆیەكی وتی ماسی دەفڕێ، زانسیار بۆی 

ڕاسكردەوە: بە نەهەنگەوە دەبنە ناواوی دەرئاوی!ڕاسكردەوە: بە نەهەنگەوە دەبنە ناواوی دەرئاوی!
* لەودیو دەریاوە دەنگت ببیسم برامی، نووسینت * لەودیو دەریاوە دەنگت ببیسم برامی، نووسینت 

بخوێنم زڕبرامی.بخوێنم زڕبرامی.
* ئادەمگەل هاتن و تاكحەوایان ڕفاند، بێچەك * ئادەمگەل هاتن و تاكحەوایان ڕفاند، بێچەك 

جەنگ قەوما!جەنگ قەوما!
* لە زیندووییدا خۆی كاناند، كە مرد بە * لە زیندووییدا خۆی كاناند، كە مرد بە 

هێنجەتی زڕمردوو، زەوی نەیناشتەوە.هێنجەتی زڕمردوو، زەوی نەیناشتەوە.
* وەفایی خۆی تەشییەو شیرین شیعری )پێ( و * وەفایی خۆی تەشییەو شیرین شیعری )پێ( و 

)بۆ( دەڕێسێ!)بۆ( دەڕێسێ!
* لە پێستەی مرۆڤ، تەپڵی جەنگ بۆ جەنگ * لە پێستەی مرۆڤ، تەپڵی جەنگ بۆ جەنگ 

سازدەكرا.سازدەكرا.
* دانەكانت هاڕ و هارن، بێهۆ هەوا دەكۆژن.* دانەكانت هاڕ و هارن، بێهۆ هەوا دەكۆژن.

* كە كامووس لێوی نایە بان لێوی نوستوو، بە * كە كامووس لێوی نایە بان لێوی نوستوو، بە 
چێژاوەی ماچ ڕانەجفرا!چێژاوەی ماچ ڕانەجفرا!

* تراشۆكم سسكارە، سڕینۆكم پەكارە، * تراشۆكم سسكارە، سڕینۆكم پەكارە، 
نەنووسەم بەبارە!نەنووسەم بەبارە!

فەرهەنگچە و لێدەر:فەرهەنگچە و لێدەر:
 . .AbsuAbsu ئەپســۆ. ئابســوو  ئەپســۆ. ئابســوو ApsuApsu ،ئاپســۆ: ئاپســوو، ئاپســۆ: ئاپســوو
ئابســۆ، ئەبســۆ، ئابــزوو. لــە گەردووننامــەی بابلــی ئابســۆ، ئەبســۆ، ئابــزوو. لــە گەردووننامــەی بابلــی 
وا باســكراوە: لــە كۆرەمــژ دوو ڕەگــەز ئافرێــدران: وا باســكراوە: لــە كۆرەمــژ دوو ڕەگــەز ئافرێــدران: 
ئەبســۆی نێــرە و تیامــات، یــان تیامــەی مــێ. ئاپســۆ ئەبســۆی نێــرە و تیامــات، یــان تیامــەی مــێ. ئاپســۆ 
شــیرناوێكی زواڵڵــە، )تیامات(یــش ســوێراو و تــااڵوە.شــیرناوێكی زواڵڵــە، )تیامات(یــش ســوێراو و تــااڵوە.

ئەوپەڕبۆش: ئەو پەڕی بۆشایی / الفراغ ئەوپەڕبۆش: ئەو پەڕی بۆشایی / الفراغ المطلقالمطلق..
بــەد: م + ۆ + س + ی + ق + ا = بەدمۆســیقا - بــەد: م + ۆ + س + ی + ق + ا = بەدمۆســیقا - 
پیتــەكان بــە دەنگــی خۆیــان دەخوێنرێنــەوە، كەســێ پیتــەكان بــە دەنگــی خۆیــان دەخوێنرێنــەوە، كەســێ 
ئــاوازدار  ناوەدەنگــی  بــە  دەتوانــێ  لێبــێ،  ئــاوازدار حــەزی  ناوەدەنگــی  بــە  دەتوانــێ  لێبــێ،  حــەزی 
ــاف -  ــاو - ق ــین - ی ــم - واوۆ - س ــەوە: می ــاف - بیانخوێنت ــاو - ق ــین - ی ــم - واوۆ - س ــەوە: می بیانخوێنت

ــف. ــف.ئەل ئەل
لــە  شووشــت:  خــۆی  چــاوی  فرمێســكان  لــە بــە  شووشــت:  خــۆی  چــاوی  فرمێســكان  بــە 
یادنووســەیەكی خــۆم وەرگیــراوە: لــە یادنووســەیەكی خــۆم وەرگیــراوە: لــە 2727 /  / 33/ / 19751975  
)بــە فرمێســكان چــاوی خــوم شووشــت( بــۆ ئــەم )بــە فرمێســكان چــاوی خــوم شووشــت( بــۆ ئــەم 

كــراوە. جێناوگۆڕكــێ  كــراوە.تاكدێڕییــە  جێناوگۆڕكــێ  تاكدێڕییــە 
بڕەخصێبڕەخصێ: بڕەخسێ )بە پیتی - : بڕەخسێ )بە پیتی - صص - فۆنیترە(. - فۆنیترە(.

بومبــژن: دەنگــی تەقینــەوەی بۆمبایــە. بۆمبژنــی ســێ بومبــژن: دەنگــی تەقینــەوەی بۆمبایــە. بۆمبژنــی ســێ 
بڕگەیــە، بــە دوو بڕگــە بخوێنرێتــەوە : بــوم / بــژ نــی. بڕگەیــە، بــە دوو بڕگــە بخوێنرێتــەوە : بــوم / بــژ نــی. 
لــە بڕگــەی دووەم، پیتــی )ژ(ـــەكەی مەیلەو )ش(ـــە.لــە بڕگــەی دووەم، پیتــی )ژ(ـــەكەی مەیلەو )ش(ـــە.

بۆی خۆی بەالش كرد: بێنرخ خۆی پێ بەخشی.بۆی خۆی بەالش كرد: بێنرخ خۆی پێ بەخشی.
پەقــرەج: ســەتڵ، دەفرێكــی كانینــە لــە )تەنەكــە، پەقــرەج: ســەتڵ، دەفرێكــی كانینــە لــە )تەنەكــە، 
فافۆنــی خۆماڵــی، ئەلمنیــۆم...( بەكورتــی و بەگشــتی: فافۆنــی خۆماڵــی، ئەلمنیــۆم...( بەكورتــی و بەگشــتی: 
شــێوەیەكی لوولەیــی هەیــە، چێوەی بازنەی ســەرەوەی شــێوەیەكی لوولەیــی هەیــە، چێوەی بازنەی ســەرەوەی 
ــە  ــی هەی ــی كەوانەی ــرە، قورپێك ــەی فراوانت ــە بنكەك ــە ل ــی هەی ــی كەوانەی ــرە، قورپێك ــەی فراوانت ــە بنكەك ل
ــەكاردێ،  ــێ مەبەســت ب ــۆ گەل ــرەج ب ــە ئاســنە. پەق ــەكاردێ، ل ــێ مەبەســت ب ــۆ گەل ــرەج ب ــە ئاســنە. پەق ل
وەك: ئاوكێشــانەوە، شــیری دۆشــراو، قــوڕ، چیمەنتــۆ، وەك: ئاوكێشــانەوە، شــیری دۆشــراو، قــوڕ، چیمەنتــۆ، 

ماســت، زبــڵ. دانەوێلــە ... تــاد./ ســگل، جــردل. ماســت، زبــڵ. دانەوێلــە ... تــاد./ ســگل، جــردل. 
پــەكارە: بــەكارە. لــە هەنــدە شــێوەزاری كــوردی پیتــی پــەكارە: بــەكارە. لــە هەنــدە شــێوەزاری كــوردی پیتــی 

)ب( و )پ( جێگۆڕكــێ دەكــەن.)ب( و )پ( جێگۆڕكــێ دەكــەن.
تەشــی: ئامێرێكــی دارینــەی كوردەوارییــە، بــە دەســت تەشــی: ئامێرێكــی دارینــەی كوردەوارییــە، بــە دەســت 
ئیشــی پــێ دەكــری، لەوانەیــە بــە تێدیتــەی فرۆیــدی و ئیشــی پــێ دەكــری، لەوانەیــە بــە تێدیتــەی فرۆیــدی و 

ئابــووری و... بڕەمــزێ.ئابــووری و... بڕەمــزێ.
مامۆســتایەتیم  ســەردەمی  قەڵەمتــراش.  مامۆســتایەتیم تراشــۆك:  ســەردەمی  قەڵەمتــراش.  تراشــۆك: 
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لــە گوندێكــی دووری  لــە گوندێكــی دووری لــە قوتابخانــەی ســەرەتایی،  لــە قوتابخانــەی ســەرەتایی، 
الچــەپ )پارێزگــەی هەولێــر( گوێــم لێبــوو قوتابییــەك الچــەپ )پارێزگــەی هەولێــر( گوێــم لێبــوو قوتابییــەك 
دەڵێتــە هاوپۆلێكــی لــە دووەم: تراشــۆكم وێــدە، واتــا: دەڵێتــە هاوپۆلێكــی لــە دووەم: تراشــۆكم وێــدە، واتــا: 
ــێ بیســت،  ــەم وشــەیەم ل ــدەرێ، كــە ئ ــێ بیســت، قەڵەمتراشــم ب ــەم وشــەیەم ل ــدەرێ، كــە ئ قەڵەمتراشــم ب
ــی  ــكە(ی خولقاندن ــرە )خۆڕس ــەو بەه ــرد ب ــتم ك ــی هەس ــكە(ی خولقاندن ــرە )خۆڕس ــەو بەه ــرد ب ــتم ك هەس
وشــە، بــە خۆشــیانەی دۆزینــەوەی وشــەیەك، تــا وشــە، بــە خۆشــیانەی دۆزینــەوەی وشــەیەك، تــا 
ــراة.  ــەوە/ مب ــی كوردیی ــەی زمان ــو گەنجین ــە نێ ــراة. بخرێت ــەوە/ مب ــی كوردیی ــەی زمان ــو گەنجین ــە نێ بخرێت

مقطاطــةمقطاطــة..
تیســكن: لێــرە بــۆ هەنــدە دەعبــای مــووی درێــژ و تیســكن: لێــرە بــۆ هەنــدە دەعبــای مــووی درێــژ و 

قژنــەی چڵكــن بــەكار هاتــووە.قژنــەی چڵكــن بــەكار هاتــووە.
)ج - م..(: پیتمــاژەی )جوانتریــن - مــێ...( مــێ )ج - م..(: پیتمــاژەی )جوانتریــن - مــێ...( مــێ 

پێشــگرە و ئەوهــا دەنووســرێ: مێبــت.پێشــگرە و ئەوهــا دەنووســرێ: مێبــت.
جەلحــە: گۆزەڵەیەكــی بچكۆالنــەی هێلكەیــی داخــراوە. جەلحــە: گۆزەڵەیەكــی بچكۆالنــەی هێلكەیــی داخــراوە. 
لەالیەكــی ســەرەوەی بــە درێژایــی شــەقایی بــۆ كــراوە، لەالیەكــی ســەرەوەی بــە درێژایــی شــەقایی بــۆ كــراوە، 
ــەراش  ــی ه ــرێ، منداڵ ــێ بك ــارەی ت ــەوە كانپ ــا لێی ــەراش ت ــی ه ــرێ، منداڵ ــێ بك ــارەی ت ــەوە كانپ ــا لێی ت
بــۆ پاشــەكەوت بــەكاری دێنــن، كاتــێ پــڕ بــوو، یــان بــۆ پاشــەكەوت بــەكاری دێنــن، كاتــێ پــڕ بــوو، یــان 
بــۆ  پارەكەشــی  كۆكــراوەی  و  دەیشــكێنن  بــۆ نیوەپــڕ  پارەكەشــی  كۆكــراوەی  و  دەیشــكێنن  نیوەپــڕ 
ــڕن.  ــە دەك ــەژن جەلحەك ــە ج ــەر ل ــر ب ــە. زیات ــڕن. كڕینەی ــە دەك ــەژن جەلحەك ــە ج ــەر ل ــر ب ــە. زیات كڕینەی
ــە شــێوەی ســندووقێكی  ــاش ب ــدە دارت ــە شــێوەی ســندووقێكی پێشــەمڕۆ هەن ــاش ب ــدە دارت پێشــەمڕۆ هەن
بچكۆالنــە دروســتی دەكــرد و لــە پێــش دووكانەكــەی، بچكۆالنــە دروســتی دەكــرد و لــە پێــش دووكانەكــەی، 
عــەرد  لەســەر  فرۆشــتن  بــۆ  نموونەیەكــی  عــەرد چەنــد  لەســەر  فرۆشــتن  بــۆ  نموونەیەكــی  چەنــد 
دادەنــا، لــە ئەمــڕۆدا دەخیلــە لــە تەنەكــە و مەنەكــە و دادەنــا، لــە ئەمــڕۆدا دەخیلــە لــە تەنەكــە و مەنەكــە و 

ــە. ــتیكە، پارەدان ــە.پالس ــتیكە، پارەدان پالس
جەســتۆ: ئــەی جەســتە، ئــەی لــەش، ۆ: ئامــرازی جەســتۆ: ئــەی جەســتە، ئــەی لــەش، ۆ: ئامــرازی 
بانگكردنــی نێرانــە، چ كەمــدوور، چ زۆردوور، لەهەنــدە بانگكردنــی نێرانــە، چ كەمــدوور، چ زۆردوور، لەهەنــدە 

ــووە. ــش بەكارهات ــێ( ی ــۆ )م ــۆری ب ــی فۆلكل ــووە.دەق ــش بەكارهات ــێ( ی ــۆ )م ــۆری ب ــی فۆلكل دەق
جماند: زوو جوواڵند، زوو بزواند.جماند: زوو جوواڵند، زوو بزواند.

چاكشــارە: شــاری یۆتۆپیــا چاكشــارە: شــاری یۆتۆپیــا utopiautopia، یۆتۆبیــا )بــە ، یۆتۆبیــا )بــە 
پیتــی ب( لەســەر زار خۆشــترە/ المدینــة پیتــی ب( لەســەر زار خۆشــترە/ المدینــة الفاضلــةالفاضلــة

حەشام: حەشامەت، عەشامەت، گەلەی خەڵك.حەشام: حەشامەت، عەشامەت، گەلەی خەڵك.
خســتی: خەســتەی كــرد، نەخۆشــی كــردو پێــی كەوتــە خســتی: خەســتەی كــرد، نەخۆشــی كــردو پێــی كەوتــە 

ناوجــێ )نوێن(.ناوجــێ )نوێن(.
ــان  ــدی ڤنســت ڤ ــدەی هۆڵەن ــاوی نیگارن ــان  - ن ــدی ڤنســت ڤ ــدەی هۆڵەن ــاوی نیگارن خــۆخ: خــۆخ: 11 - ن

كــۆخ )كــۆخ )18531853 -  - 18901890( ( 22 - میوەیــە.  - میوەیــە. 

خورینەمە: خۆراكمە. خورینەمە: خۆراكمە. 
خینەڕو: كورتكراوەی خوێنەڕۆ، بۆڕی خوێن.خینەڕو: كورتكراوەی خوێنەڕۆ، بۆڕی خوێن.

دەبا: كورتكراوەی دەبایە، دەبوا.دەبا: كورتكراوەی دەبایە، دەبوا.
دەرئاوی: دەرەوەی ئاو، وشكانی.دەرئاوی: دەرەوەی ئاو، وشكانی.

شــێوەزاری  لــە  دەكــرۆژن،  كورتكــراوەی  شــێوەزاری دەكــۆژن:  لــە  دەكــرۆژن،  كورتكــراوەی  دەكــۆژن: 
ــر(،  ــان - پارێزگــەی هەولێ ــر(، سرێشــمە )ناحیــەی خەلیف ــان - پارێزگــەی هەولێ سرێشــمە )ناحیــەی خەلیف
ــی  ــادە، پیت ــی س ــاڵێك الی خەڵك ــد س ــە چەن ــەر ل ــی ب ــادە، پیت ــی س ــاڵێك الی خەڵك ــد س ــە چەن ــەر ل ب
)ر( ناوەنــدی وشــە فــڕێ دەدرا، لەوانــە: دەكــۆژن  - )ر( ناوەنــدی وشــە فــڕێ دەدرا، لەوانــە: دەكــۆژن  - 
دەكــرۆژن/ دۆپــە: درۆپــە )دڵۆپــە(/ كاو  - كــراو دەكــرۆژن/ دۆپــە: درۆپــە )دڵۆپــە(/ كاو  - كــراو 

...تــاد. ...تــاد.)كاڵو(/  )كاڵو(/ 
دۆژبــارە: دۆژاوی، دۆزەخــاوی، جەهەندەمی، مەبەســت دۆژبــارە: دۆژاوی، دۆزەخــاوی، جەهەندەمی، مەبەســت 
تاكدێڕییــە  ئــەم  زەوی،  بــن  گەلەبوركانــەی  تاكدێڕییــە ئــەو  ئــەم  زەوی،  بــن  گەلەبوركانــەی  ئــەو 

ڕەشــەكۆمیدیایە. هونــەرواژەی  ڕەشــەكۆمیدیایە.نموونــەی  هونــەرواژەی  نموونــەی 
ڕامینەمە: كورتكراوەی تێڕامانمە.ڕامینەمە: كورتكراوەی تێڕامانمە.

ڕچقن ژفكن: چاوێك زۆر بە جیق بێ.ڕچقن ژفكن: چاوێك زۆر بە جیق بێ.
ڕژگە: ڕێژگە / ڕژگە: ڕێژگە / مصبمصب..

داهێنەرەكــەی  جیهانییــە،  لەرزەپێوانێكــی  داهێنەرەكــەی ڕێختــەر:  جیهانییــە،  لەرزەپێوانێكــی  ڕێختــەر: 
ڕێختــەرە و هــەر بەنــاوی ئــەوەوە ناســراوە. زانســیار: ڕێختــەرە و هــەر بەنــاوی ئــەوەوە ناســراوە. زانســیار: 

ــم. ــتیار / عال ــراوەی زانس ــم.كورتك ــتیار / عال ــراوەی زانس كورتك
زەمینەخڕە: گۆی زەوی / الكرة زەمینەخڕە: گۆی زەوی / الكرة األرضیةاألرضیة..

ژمنووسە: ژمارەنووسە / ترقیم.ژمنووسە: ژمارەنووسە / ترقیم.
سادقڵیشــە: قڵیشــێكی ســادیانە، چێژێكی سێكســییە لە سادقڵیشــە: قڵیشــێكی ســادیانە، چێژێكی سێكســییە لە 
ئازاردانــی بەرانبــەر پەیــدا دەبــێ، زاراوەكــە لــە نووســەر ئازاردانــی بەرانبــەر پەیــدا دەبــێ، زاراوەكــە لــە نووســەر 
ــاد 17401740 -  -  ــز دی س ــی )مەركی ــكاری فەڕەنس ــاد و سێكس ــز دی س ــی )مەركی ــكاری فەڕەنس و سێكس
18141814( هاتــووە، پێچەوانــەی ئــەو كارە مازۆخییەتــە، ( هاتــووە، پێچەوانــەی ئــەو كارە مازۆخییەتــە، 
لــەم تاكدێڕییــە، زاراوەكــە لە ســایكۆلۆژیاوە ڕاگواســتەی لــەم تاكدێڕییــە، زاراوەكــە لە ســایكۆلۆژیاوە ڕاگواســتەی 

سروشــت كــراوە و )بەردەڕەقــە(ش ســادیزمە بــووە.سروشــت كــراوە و )بەردەڕەقــە(ش ســادیزمە بــووە.
)مەبەســت:  سســتكارە  كورتكــراوەی  )مەبەســت: سســكارە:  سســتكارە  كورتكــراوەی  سســكارە: 

تاكدێڕانــە(. ئــەم  تاكدێڕانــە(.كەمنووســەی  ئــەم  كەمنووســەی 
ســڕینۆك: پارچــە الســتیكی ســڕینەوەی نووســین، ســڕینۆك: پارچــە الســتیكی ســڕینەوەی نووســین، 
بەتایبــەت ئــی قەڵــەم ڕەســاس و قەڵەمــی ڕەنــگ، بــە بەتایبــەت ئــی قەڵــەم ڕەســاس و قەڵەمــی ڕەنــگ، بــە 

ــاة. ــژراوە / ممح ــۆك داڕێ ــێوەی تراش ــاة.هاوش ــژراوە / ممح ــۆك داڕێ ــێوەی تراش هاوش
یەكــەم  فرچكــدراوە،  فریشــكدراوە،  یەكــەم فریشــكاوە:  فرچكــدراوە،  فریشــكدراوە،  فریشــكاوە: 
ــۆ  ــە ب ــرە، هەروای ــی زای ــۆ منداڵ ــك ب ــۆ شــیرمەمكەی دای ــە ب ــرە، هەروای ــی زای ــۆ منداڵ ــك ب شــیرمەمكەی دای
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هەنــدە گیانــدار و بێچوەكانیــان / اللبــأ، هەنــدە گیانــدار و بێچوەكانیــان / اللبــأ، رضعــة الحلیب رضعــة الحلیب 
األولــی تعطــی للطفــل بعــد الــوالدة.األولــی تعطــی للطفــل بعــد الــوالدة.

فلــس: كاندراوێكــی عێراقییــە و كەمتریــن نرخــی هەیــە، فلــس: كاندراوێكــی عێراقییــە و كەمتریــن نرخــی هەیــە، 
ســااڵنێكی درێــژە بــە كار نایــەت.ســااڵنێكی درێــژە بــە كار نایــەت.

ڤینفۆبیــا: ڤیــن + فۆبیــا، لەئەڤیــن تۆقیــن پێكهاتــووە ڤینفۆبیــا: ڤیــن + فۆبیــا، لەئەڤیــن تۆقیــن پێكهاتــووە 
 : :phobiaphobia فۆبیــا  ئەڤینتۆقــە(،   - فۆبیــا )ئەڤینتۆقیــن  ئەڤینتۆقــە(،   - )ئەڤینتۆقیــن 
لــە  كۆمەاڵوی(یــە،   - )دەروونــاوی  لــە نەخۆشــییەكی  كۆمەاڵوی(یــە،   - )دەروونــاوی  نەخۆشــییەكی 
كۆمەڵگــەی نێــرەداب، زۆرجــارە ڕێ بــە عاشــق نــەدراوە كۆمەڵگــەی نێــرەداب، زۆرجــارە ڕێ بــە عاشــق نــەدراوە 
بگاتــە خۆشەویســتەكەی خــۆی، یانیــش كچــە )لەبــەر بگاتــە خۆشەویســتەكەی خــۆی، یانیــش كچــە )لەبــەر 
هــەر هۆیــەك بــێ( خوونیشــتە تــرس لــێ بووەتــە هــەر هۆیــەك بــێ( خوونیشــتە تــرس لــێ بووەتــە 
فۆبیــا، وشــەی فۆبیــا بەڕەســەن التینییــە و ئینگلیــزی فۆبیــا، وشــەی فۆبیــا بەڕەســەن التینییــە و ئینگلیــزی 
ــرە  ــن، لێ ــەكاری دێن ــان ب ــری جیه ــی ت ــك زمان ــرە و گەلێ ــن، لێ ــەكاری دێن ــان ب ــری جیه ــی ت ــك زمان و گەلێ

ــوردی. ــەیەكی ك ــگری وش ــە پاش ــوردی.دەبێت ــەیەكی ك ــگری وش ــە پاش دەبێت
قاوەڵتــی: قاوەلتــی، قاوەتــی، قاوەڵتــوون، ســبخۆرە، قاوەڵتــی: قاوەلتــی، قاوەتــی، قاوەڵتــوون، ســبخۆرە، 
فطــور فطــور  چێشــتەنگاوان/  یــان  بەیانیــان،  چێشــتەنگاوان/ خواردنــی  یــان  بەیانیــان،  خواردنــی 

الصبــاح - فطــور الضحــی.الصبــاح - فطــور الضحــی.
كالپســۆ: كالیپســۆ، كالیبســوو. كالپســۆ: كالیپســۆ، كالیبســوو. CalypsoCalypso خواچەیەكی  خواچەیەكی 
ــەی  ــاء( دوورگ ــة الم ــی )عروس ــان بووكاوێك ــە، ی ــەی مێی ــاء( دوورگ ــة الم ــی )عروس ــان بووكاوێك ــە، ی مێی
جیجیــا زەرییەكــی جوانــی ســووركەڵە لــە پەڕەبــەرەی جیجیــا زەرییەكــی جوانــی ســووركەڵە لــە پەڕەبــەرەی 
لــەو دوورگەیــەدا پــاش  بــاس كــراوە.  لــەو دوورگەیــەدا پــاش ئۆدیســنامە  بــاس كــراوە.  ئۆدیســنامە 
تێكشــكانی گەمییەكــەی ئۆدیسیۆســی پاشــای ئیتــاكا، تێكشــكانی گەمییەكــەی ئۆدیسیۆســی پاشــای ئیتــاكا، 
زیاتــر لــە حــەوت ســاڵ ڕاگیــری دەكات، بەڵێنێــك زیاتــر لــە حــەوت ســاڵ ڕاگیــری دەكات، بەڵێنێــك 
بــە ئۆدســیۆس دەدا كــە الوێتــی پــێ ببەخشــێ و بــە ئۆدســیۆس دەدا كــە الوێتــی پــێ ببەخشــێ و 
ــێ و  ــەو ڕازی ناب ــاڵم ئ ــەوە، ب ــێ دوور بخات ــی ل ــێ و مەرگ ــەو ڕازی ناب ــاڵم ئ ــەوە، ب ــێ دوور بخات ــی ل مەرگ
گەڕانــەوە بــەرەو واڵتــی خــۆی پەســەند دەكات. دواتــر گەڕانــەوە بــەرەو واڵتــی خــۆی پەســەند دەكات. دواتــر 
بــە فەرمانــی مەزنــی خواوەنــدان زیــۆس، كالیپســۆ بــە فەرمانــی مەزنــی خواوەنــدان زیــۆس، كالیپســۆ 
بەرەڵــاڵی دەكات، جــا دەریــا و دەریــا دەگەڕێتــەوە بەرەڵــاڵی دەكات، جــا دەریــا و دەریــا دەگەڕێتــەوە 
ــاد. ــەری، ... ت ــی هاوس ــاكاو، الی پنیلۆب ــی ئیت ــاد.واڵت ــەری، ... ت ــی هاوس ــاكاو، الی پنیلۆب ــی ئیت واڵت

 - كامــۆس   - كامووســەك   - كامووســە  - كامــووس:  كامــۆس   - كامووســەك   - كامووســە  كامــووس: 
كابیــس، مۆتــە - مۆتەكــە. جــۆرە خەونێكــە تێیــدا كابیــس، مۆتــە - مۆتەكــە. جــۆرە خەونێكــە تێیــدا 
ترســبارێك تووشــی نوســتووی سەرپشــت دەبێــت، ترســبارێك تووشــی نوســتووی سەرپشــت دەبێــت، 
لــە  كەســێكە  كــوردەواری:  كامووسناســەی  لــە بــەالی  كەســێكە  كــوردەواری:  كامووسناســەی  بــەالی 
شــێوەی )مێردەزمــە، دێوەزمــە( بەقورســایی خــۆی شــێوەی )مێردەزمــە، دێوەزمــە( بەقورســایی خــۆی 
بــە  ســنگی  دەدا،  خەونبینــدا  نوســتووی  بــە بەســەر  ســنگی  دەدا،  خەونبینــدا  نوســتووی  بەســەر 

ســنگییەوە دەنــێ، چــاو بــە چــاوی، لــووت بــە لووتــی، ســنگییەوە دەنــێ، چــاو بــە چــاوی، لــووت بــە لووتــی، 
دەم بــە دەمــی، بــەاڵم كامــووس كونەلووتــی نییە، بۆیە دەم بــە دەمــی، بــەاڵم كامــووس كونەلووتــی نییە، بۆیە 
كونەكەپــووی نوســتوو بەتەواوەتــی ناگیــرێ و لەوێــوە كونەكەپــووی نوســتوو بەتەواوەتــی ناگیــرێ و لەوێــوە 
پشــی )نەفــەس( دەخواتــەوە، ئەگەرنــا دەخنكــێ، یــان پشــی )نەفــەس( دەخواتــەوە، ئەگەرنــا دەخنكــێ، یــان 
دەڵێــن زاری كامــووس خــوارەو لــەو كەلێنــە، نوســتوو دەڵێــن زاری كامــووس خــوارەو لــەو كەلێنــە، نوســتوو 
هەناســەی دەمینــێ و ناخنكــێ )نامــرێ(. لــە ناوچــەی هەناســەی دەمینــێ و ناخنكــێ )نامــرێ(. لــە ناوچــەی 
ســەرچیا )خەلیفــان - پارێزگــەی هەولێــر( دەڵێــن: ســەرچیا )خەلیفــان - پارێزگــەی هەولێــر( دەڵێــن: 
)كامۆســەكێ خــۆ پەســە )بەســەر(دا دام(. كامــووس )كامۆســەكێ خــۆ پەســە )بەســەر(دا دام(. كامــووس 
شــەودیتەی نێرانــەو لــە كــوردەواری دەڵێــن: مۆتەدیتــە شــەودیتەی نێرانــەو لــە كــوردەواری دەڵێــن: مۆتەدیتــە 
دەس بــەرێ بــۆ دۆخینــی دەرپــێ، یــان شــەرواڵی دەس بــەرێ بــۆ دۆخینــی دەرپــێ، یــان شــەرواڵی 
خــۆی، ئــەوە یەكســەر مۆتەكــە دەترســێ و وازی لــێ خــۆی، ئــەوە یەكســەر مۆتەكــە دەترســێ و وازی لــێ 
دێنــێ. لەوانەیــە كامــووس بێتــە ســەر ئافرەتیــش، دێنــێ. لەوانەیــە كامــووس بێتــە ســەر ئافرەتیــش، 
ــێ  ــە، نەتوان ــاو كۆمەڵگ ــەرمەباوەی ن ــەر ش ــەاڵم لەب ــێ ب ــە، نەتوان ــاو كۆمەڵگ ــەرمەباوەی ن ــەر ش ــەاڵم لەب ب
دەریببــڕێ، نــەوەك عەیبــە و شكســتی بێنتەســەر دەریببــڕێ، نــەوەك عەیبــە و شكســتی بێنتەســەر 

ــوس. ــوم، كاب ــۆی / جاث ــێتی خ ــوس.كەس ــوم، كاب ــۆی / جاث ــێتی خ كەس
كاناند: كردی بەكان، كاناندن = المعدنة، التمعدن. كاناند: كردی بەكان، كاناندن = المعدنة، التمعدن. 

تێكەڵــەی  لــە  نۆشــاوێكە   ، تێكەڵــەی   لــە  نۆشــاوێكە   ،  CocktailCocktail كۆكتێــل: كۆكتێــل: 
گوشــراوی میوەجاتــە، كۆكتێــل بــۆ هەمەچەشــنەی گوشــراوی میوەجاتــە، كۆكتێــل بــۆ هەمەچەشــنەی 
گۆرانــی چەنــد كەســێك بــەكاردێ، هــەروا بــۆ هەنــدە گۆرانــی چەنــد كەســێك بــەكاردێ، هــەروا بــۆ هەنــدە 
ــم  ــرێ بڵێ ــەوە دەك ــدار، بەالم ــی تایبەت ــا و ئاژەڵ ــم دەعب ــرێ بڵێ ــەوە دەك ــدار، بەالم ــی تایبەت ــا و ئاژەڵ دەعب
)كۆكتێلــی دەق(، مانــای )هاودەقــی - )كۆكتێلــی دەق(، مانــای )هاودەقــی - تناصتناص(یــش (یــش 

دەدات.دەدات.
كۆنەنوو: نووكۆنە.كۆنەنوو: نووكۆنە.

لەنــاو  بــەدە،  وێنەیەكــی  مــرۆڤ...:  لەنــاو لــە پێســتەی  بــەدە،  وێنەیەكــی  مــرۆڤ...:  لــە پێســتەی 
میــژووی كۆنــی هەنــدە ئیمپراتۆریــەت تۆماركــراوە، میــژووی كۆنــی هەنــدە ئیمپراتۆریــەت تۆماركــراوە، 
لەبــەر چــاوی عــەوام پێســتەی دیلیــان دەگروانــد، لەبــەر چــاوی عــەوام پێســتەی دیلیــان دەگروانــد، 
لەوانەیە )چەرمەســەری( دڕندە ســزایەكی ســەردەمانی لەوانەیە )چەرمەســەری( دڕندە ســزایەكی ســەردەمانی 
زۆر پێشــوو بــێ و هــەر لــەو جۆرەیــە، تێیــدا داماڵینــی زۆر پێشــوو بــێ و هــەر لــەو جۆرەیــە، تێیــدا داماڵینــی 

ــام دراوە. ــەر( ئەنج ــی س ــام دراوە.)چەرم ــەر( ئەنج ــی س )چەرم
ــی:  ــژ، بەكورت ــی درێ ــە ماوەڕێ ــە ل ــۆن: كۆغارێك ــی: مارات ــژ، بەكورت ــی درێ ــە ماوەڕێ ــە ل ــۆن: كۆغارێك مارات
لــەو پێشــبڕكێیە نێــر، یــان نێــر و مــێ، الو و پیــر بــە لــەو پێشــبڕكێیە نێــر، یــان نێــر و مــێ، الو و پیــر بــە 
گەلــە بەشــداری دەكــەن، دەنووســرێ ماراســۆن، لێــرە گەلــە بەشــداری دەكــەن، دەنووســرێ ماراســۆن، لێــرە 
پیتــی )ت( بــە دەنــگ لــە )پ( نزیكــە، نموونــەی پیتــی )ت( بــە دەنــگ لــە )پ( نزیكــە، نموونــەی 
هاوجۆرمــان هەیــە: وشــەی )میــراث( كوردێنەكــەی هاوجۆرمــان هەیــە: وشــەی )میــراث( كوردێنەكــەی 
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)میرات(ـە.)میرات(ـە.
مازوخانــد: مازۆخانــد، كــردی بــە مازۆخــی: كردەیەكــی مازوخانــد: مازۆخانــد، كــردی بــە مازۆخــی: كردەیەكــی 
ــدی سێكســانەیە، كەســی بەرانبــەر پێــی خۆشــە،  ــدی سێكســانەیە، كەســی بەرانبــەر پێــی خۆشــە، تون تون
زاراوەكــە لــە )مــازۆخ(ی نووســەر وەرگیــراوە. لــەم زاراوەكــە لــە )مــازۆخ(ی نووســەر وەرگیــراوە. لــەم 
ــتەی  ــایكۆلۆژیاوە ڕاگواس ــە س ــە ل ــە، زاراوەك ــتەی تاكدێڕیی ــایكۆلۆژیاوە ڕاگواس ــە س ــە ل ــە، زاراوەك تاكدێڕیی
سروشــت كــراوە و )بەردەڕەقــە( مازۆخــدار بــووە، یــان سروشــت كــراوە و )بەردەڕەقــە( مازۆخــدار بــووە، یــان 

كــراوە.كــراوە.
مێبتیــش: بتــی مــێ، منــی خوێنــەری ئــەم تاكدێڕییــە، مێبتیــش: بتــی مــێ، منــی خوێنــەری ئــەم تاكدێڕییــە، 
و  نەفەرتیتــی  و  ســۆمەری  )خانمــی  لــە  و جگــە  نەفەرتیتــی  و  ســۆمەری  )خانمــی  لــە  جگــە 
ئەفرۆدیــت...( بــە خەیاڵــم وایــە: جوانتریــن پەیكــەری ئەفرۆدیــت...( بــە خەیاڵــم وایــە: جوانتریــن پەیكــەری 
جیهانــی كــۆن هەبــوو، لــە قــوڕ بــێ، یــان هــەر شــتێ، جیهانــی كــۆن هەبــوو، لــە قــوڕ بــێ، یــان هــەر شــتێ، 

ــاون. ــەرزە فەوت ــگ و زەویل ــەڕ و جەن ــە ش ــاون.ل ــەرزە فەوت ــگ و زەویل ــەڕ و جەن ــە ش ل
نابندرێتەوە: كورتكراوەی نابیندرێتەوە.نابندرێتەوە: كورتكراوەی نابیندرێتەوە.

نــاواوی دەرئــاوی: نــاواوی = كورتكــراوەی نــاو ئــاوی، نــاواوی دەرئــاوی: نــاواوی = كورتكــراوەی نــاو ئــاوی، 
ژیــاوەی نــاو ئــاو و دەرەوەی ئــاو/ برمائــیژیــاوەی نــاو ئــاو و دەرەوەی ئــاو/ برمائــی

نەش: )نە( و پیتی )ش( پێوە لكاوە.نەش: )نە( و پیتی )ش( پێوە لكاوە.
نەنووسە: نەنووسراو.نەنووسە: نەنووسراو.

نەیالنــەی  )لــە  تاكدێــڕەی  لــە  قامیشــەاڵن،  نەیالنــەی نەیــالن:  )لــە  تاكدێــڕەی  لــە  قامیشــەاڵن،  نەیــالن: 
ئاپســۆ...( ئەفســانەی )بابلی و گریكی( م لێكترنجاندووە.ئاپســۆ...( ئەفســانەی )بابلی و گریكی( م لێكترنجاندووە.
 - ڕەنگكێــش   - نیگاركێــش )شــكڵكێش  - نیگارنــدۆ:  ڕەنگكێــش   - نیگاركێــش )شــكڵكێش  نیگارنــدۆ: 
هتدكێشــی لێبوەشــێتەوە(، خوێنــەر مەیلــی هەبــێ هتدكێشــی لێبوەشــێتەوە(، خوێنــەر مەیلــی هەبــێ 
دەشــێت بیكاتــە نیگەرنــدۆ )نیگــە/ رینــدۆ( و بــە دەشــێت بیكاتــە نیگەرنــدۆ )نیگــە/ رینــدۆ( و بــە 

بیڵێتــەوە. خۆشــاواز  بیڵێتــەوە.چەنبــارەی  خۆشــاواز  چەنبــارەی 
هاڕ: ئامێرێ، یان كەسێ شت بهاڕێ.هاڕ: ئامێرێ، یان كەسێ شت بهاڕێ.

هەڵگژێی: بەگژیدا بچی.هەڵگژێی: بەگژیدا بچی.
چەنــد  لــە  ئیدیۆمێكــە  زانــی:  لەخــۆی  چەنــد هۆپەكــی  لــە  ئیدیۆمێكــە  زانــی:  لەخــۆی  هۆپەكــی 
ناوچەیەكــی كــوردەواری بــاو و بــاڵوە، لــە هەڵوەســتەی ناوچەیەكــی كــوردەواری بــاو و بــاڵوە، لــە هەڵوەســتەی 
نــكاوی و ســامباری دەگوتــرێ، تەنیــا لەســەر زاری كەم نــكاوی و ســامباری دەگوتــرێ، تەنیــا لەســەر زاری كەم 

ــاون. ــان پی ــاوەو زیاتری ــەس م ــاون.ك ــان پی ــاوەو زیاتری ــەس م ك
هــۆپ ســتۆپ: جووتەناوێكــی هاومانــان، یەكەمیــان هــۆپ ســتۆپ: جووتەناوێكــی هاومانــان، یەكەمیــان 
خوێنــەر  خوێنــەر .   .stopstop ئنگلیزییــە  دووەمیــان  و  ئنگلیزییــە كوردییــە  دووەمیــان  و  كوردییــە 
دەتوانــێ هــەردووك خێــرا بــە لێكــدراوەی دوو بڕگەیــی دەتوانــێ هــەردووك خێــرا بــە لێكــدراوەی دوو بڕگەیــی 
بخوێنتــەوە: هۆپســتۆپ: هۆپــس/ تــۆپ، هــەروا وەك بخوێنتــەوە: هۆپســتۆپ: هۆپــس/ تــۆپ، هــەروا وەك 
ــە )صص(: (:  ــەكەی بكات ــا )س(ـ ــێ ب ــێ ب ــەزی ل ــن ح ــە )م ــەكەی بكات ــا )س(ـ ــێ ب ــێ ب ــەزی ل ــن ح م

ــۆپ ــۆپصت ــۆپ صت ــۆپ ه ه
لــە  لــە هۆزانــدووە، بهوزێنــی: شــعراندووە، بشــعرێنی،  هۆزانــدووە، بهوزێنــی: شــعراندووە، بشــعرێنی، 

)هــوزان - هــۆزان( وە فرمانگــەرد كــراوە.)هــوزان - هــۆزان( وە فرمانگــەرد كــراوە.
هێنجــەت: حنجــەت، هیجــەت، هوججــەت، بەهانــە، هێنجــەت: حنجــەت، هیجــەت، هوججــەت، بەهانــە، 
مەهانــە، بیانــوو، پەڵــپ/ عــذر )ج( أعــذار، حجــە )ج( مەهانــە، بیانــوو، پەڵــپ/ عــذر )ج( أعــذار، حجــە )ج( 

ــع. ــة )ج( ذرائ ــع.حجــج، ذریع ــة )ج( ذرائ حجــج، ذریع
هێورا: هێوربوو، هێمنبوو.هێورا: هێوربوو، هێمنبوو.

وەفایــی: شــاعیری كــورد )حاجــی میــرزا عەبدولرەحیــم وەفایــی: شــاعیری كــورد )حاجــی میــرزا عەبدولرەحیــم 
شــاری  لــە  شــاری   لــە   18441844 ســاڵی  غەفــوورە(  مــەال  ســاڵی كــوڕی  غەفــوورە(  مــەال  كــوڕی 
ســابالخ زایــرا )لــە دایــک بــووە(، ســاڵی ســابالخ زایــرا )لــە دایــک بــووە(، ســاڵی 19141914 پــاش  پــاش 
گەڕانــەوەی لەحــەج و بوونــی بــە حاجــی، تەمەنــی لــە گەڕانــەوەی لەحــەج و بوونــی بــە حاجــی، تەمەنــی لــە 
حەفتــا دەبــێ، لــە چۆڵــی شــامێ كۆچــی دوایــی دەكات حەفتــا دەبــێ، لــە چۆڵــی شــامێ كۆچــی دوایــی دەكات 
ــەی  ــی نووســەری چام ــژرێ، وەفای ــەوێ دەنێ ــەر ل ــەی و ه ــی نووســەری چام ــژرێ، وەفای ــەوێ دەنێ ــەر ل و ه

بەناوبانگــی )شــیرین تەشــی دەڕێســێ(.بەناوبانگــی )شــیرین تەشــی دەڕێســێ(.


