
 نیم ڕستە

شبە جملە یام نیمچە ڕستە. دەسە واچە، عبارە...هتد. کوڵتەرین قسیٛو زوانینە، جە بارو ڕازوانیوە جە یەک لزگی 

ش وەکەرمیٛش بە دوٛی بەشیٛوە یام بەش منەبٙونە پەی نیهاد و گوزارەی، نە کەردەبدروسیان، وەروئانەی منەتاومٛی 

نامٛی  بڕێ جاریٛ  ، مانابەخشەن.تەمامەن مانایوە ڕەستێویهوٙرمەگیٛرٙون. جە وینگاو  وەچەنەن و نەکەردە

چون دەسەواچەمان  ،ولێم چی دمایەوە ئەژناسەکەش فاڕیا نریان مل، (phrase )لکە، فرەیسشدەسەواتەی

 ڕستەی وەش بیەبٙو، وەلێم نیم وەجەکەردە کریٙو دەسەواچەمەین، یانی وەهەن نامیٛش دەسەواچەو کەردە

اڎیشان هٙوربگیٛرٙونە. ئڕەستەی مەویونە، بٛی ئانەی شیٛوەو ی یام وەنیمەڕستە نەخشو کەردە ەگنٙونە.منش وەکەردە

اچی)داخەی گرانەم، ئەفسوس، ەوم هەستکەردەی بەکارمەیٙونە، پەی منونەی وەختێ و سٙوزی پەی بەروستەی

)ساڵم، مەرحەبا(، یانی ساڵم جە تٙو بٙو، تەنیا ویٛش ئەرکو بواچی یانی داخەت پەی وەرو، ئەفسوس وەرو پەیت. ئەر

، چەنی نیم صوات/ نام آوا(الاء )اسامدەنگی کریٙونە بە دوٛی پەلیٛوە: نامیٛ نیمە ڕستە مەڕستێوە هوٙرمەگیٛرٙونە. 

 ڕستەی.

ام تەم ی یام ڕستەی یاگٛی مەگیٛرانە،وەکە پیٛسەو کەردەئا دەنگیٛنٛی یام ئاقسیٛنٛی دەنگی:  : نامیٛ  -1

یاوەرنامٛی نامٛی و چون چەنی نامٛی و سیفەی و قەیدی)دەنگ، ، درکنیٙونەمنەکەرەکەشان قوتدریان یام 

، تەنیا "جە ئەویشان"شانش نیەنە تا جیاش بکەرمیٛوە چەوییٛ ی( هامبەشەن، نیشانێوە تایبوەو یاوەرکەدە

وەی یام ڕستەی منٛی نەخشو کەردەوە جیاشان مەکەرمیٛوە، ئاوەختە مزانو فشار سەرشا بە ماناو ئاوازە

ئا دەنگٛی کە پەی ئاژەڵی بەکار مەیانە و  یوە: یام دەسەو دەنگی دوٛی جٙوریٛنٛی:. دەنگ مەوینان

کٛی و دەنگو ئانزانی و ەدوٛی: دەنگە رسوشتەی ی بەکار مەیانە جەالو ئینسانیوە.ئادەنگٛی کە پەی ئانزان

ی، یاگٛی مەگیٛرانە وەختو قسیٛکەردەینەو وەرنامٛی و یاوەرکەردەئاژەڵی و پەلەوەری کە پیٛسەو نامٛی و یاوە

 نویستەینە. 

و خەمباری و ئیش و  نین کە پەی ناڕەحەتی و ئەفسوسیزناو مەواچمیٛنە)ئای( ئینە دەنگو ئاپەی منونەی وەخێ

تەنیا فشار وزی  نەیام حەسەنە، چیٛگەمەیٙونە، یام)ە( ئی دەنگە پەی چڕیەی بەکار مەلٙونە، کوڕە، ئازاری بەکار

کە تاکید فشار و ئاوازەشان  ،و یاوەرنامیٛ وە ی پەی جیاوەکەردەیش. بڕێ جارٛی یاوەرکەردەسەرو ئاخر هەننە

، پیٛسە)نا نا، تاوتاو، وەرە وەرە، هەرگیز هەرگیز(، نانا من کریانیٛ یام تاقمەو دەنگی ئەژمار مە وەرکەردەهەن، بەیاوە

او واران مەوارٙونە، وەرەوەرەی هەنارەکان مەڕمنیٛنە، هەرگیز هەرگیز من پیٛسە ئی هەرمانیٛمە نەکەردیٛنە، تاو ت

بەخشٙو نیمە ڕەستەکەی مەمنەواچونە(، یانی ئی دەنگە یام نامٛی دەنگیە، وەختیٛوەنە مەواچمیٛش ماناو ئانەی 

بکەرەکەش  ەوەێوەن کەبەخشٙونە، مەکریٙونە بواچمٛی ئی دەنگە بکەرو کەردمەمنەواچینەوە ماناو ویٛش 

کەیش وەخەی گرانەم، ئەفسوس( چیٛگەنە تاقمەو کەردەوەختێوە مەواچمٛی)دان)سالم( ساڵم جەتٙوبٙونە. یام البریا



الشینە گمەن) داخە پەی تٙو وەرونە، ئەفسوس پەی تٙو وەرونە(، بڕێ جاریٛچ تاقمی دەنگی پیٛسەو 

باسکەردەی  زو زو کەرە، پەلەپەل کەرە(.کەیش نەمەنەن)وەێوەن کە ڕستەکەش یام تاقمو کەردەەویاوەرکەرد

اکەردٛی، وارۆ بە جوانی و بەمنونیٛوە باسشان ڎو ئانزانی و ئاژەڵی دەنگٛی رسوشیٛی خودەنگە رسوشتیەکیٛ 

 مەکەرمیٛنە.

 ...هتد ، توڕەبیەیکوڵەی یەک بەشەنە، وەختو  هەست و سوزی و دەردو خەمی ینیم ڕستە: قسێوە:  -2

ئی جوٙرە میانو ئانزانینە پەیڎا مەبٙونە، یانی . مەبەخشٙونە ەممانای تایبٛی و تەما ، مەسازیٙونەبٙونەمەدروسە 

 نیم ڕستە جە بار و دروسناینە مەکریٙونە بە چوار جٙوریٛوە: گوشگیٛرو بواچ هەر ئانزانەن. 

 نیم ڕستەی سادە: ئی جوٙرە یەک بەشەن، لت و کوت منەبٙو، سادەتەر منەبٙونە، پیٛسەو)ئاخ، حەیف(. .1

 ٛیتمانای ویٛسەرەش هەنە)دەس ش: جە یەک بەشی زیاتەرەن، هەر بەشێوە)مرکب(یم ڕستەی ئامیٛتەن .2

 .(، ئای وای، ئای یای. ژەهرو مارییٛ وەش

دروسیٙونە، تەنیا وەختو مەنیم ڕستەی ئەرەتاشیا)مشتق(: جە بەشێوە مانادری و مۆرفیموە ماناسازی  .3

یا پیٛخەمەر، یا خەوز، یا کٙوسەو  منونە: خوایا، یا ئەڵاڵ،مەبٙونە: چڕیەی وەنە ئی جوٙرە نیم ڕستە وەش 

 هەجیجی.

ستەی وابەستە: نیم ڕستێوەنە کە تەمامکەر هوٙرمەگیٛرٙونە، بە یاردی ئامرازو بەستەی یام ئیزافەی، نیم ڕ .4

 ژەهروماری.منونە: بەتون و تەوەس، 

 بکەرمیٛن:  ستە)نامیٛو دەنگی( بە دوٛی جٙورٛی تەر دەسە بەشومٛی نیمەڕاتمهەم 

نیوە مژنەومیٛشان، یانی قسیٛوەنە ەمیشە دەنگیٛنٛی کە جە دەمو ئانزایوە: نامیٛو دەنگیی تایبە: ئی جوٙرە نامٛی ه

 بارەکەاڵ، سبحانەاڵ(.، بە بەمەرحەبا،  پەی ئسەتٛی و ویەردەی بەکار ئاومێنە)ئای، عەجەب،

مٛی و سیفەو قەیدی هامبەشیٛنٛی.) چەنی نامٛی: دوٛی: نامیٛو دەنگی هامبەشی: ئی جوٙرەشان فرەتەر چەنی نا

)ئافەرین، ئافەرین پەی تٙو، حەیف، ئاه، داد، ئیجوٙرە تاومٛی چەنیو نامٛی بەکار بەیانە(.)چەنی سیفەی"یاوەرنامٛی" 

 ی"قید" نا نا، وەشڵەی، هەرگیز، حاشا(.وەخاس، فرە خاس()چەنی یاوەرکەردە

ومێنٛی، یانی کریو بەئامارازو سەرسامی و ئارزوی و  ائامرازەکانە بەکار ئ دەنگیە بابەتو سەرنجە: بڕێوە چی نامیٛ 

 بەستەی ...هتد برنیارە.

 

 

  



 ئاوردەیو نیم ڕستەیمانا و بەکار

ریٙونە چی وەختانە یام ئی ەوکەی مەکش هەنە، پماوەرمٛی، مانای تایبیٛ تاق ویٛش بەکار نیم ڕستە وەختیٛوەنە

 : مەگیٛرانە گەردەن ئەرکیە

ە، پیٛسە: بەخشٙونمەئیستالح، بەکار مەیٙونە و مانا  و: وەختو ئارەزوکەردەینە نیم ڕەستە یام دەسەواتە،ئارەز .1

، وەلێم مرازی دلیٛو ڕستەینە بەکار مەیانیٛ ئی واتٛی یاگی تەرەوە بە شیٛوە ئائیشەڵاڵ، وەشڵەی، ئاخ)

 مەیاٙوشانە(.و وەردەنگ مەبەخشانٛی چیٛگەنە کە تەنیا ویٛشان مەواچینە مانا 

داخی داخانم، داخەی گرانەم، بەداخەوە، حەیف، بەخوا حەیفا، ئای  پیٛسەو:ئەفسوس و داخ واردەی:  .2

 های.

دەردەو خەم: وەختو دەردٛی و خەم و خەفەتینە ئی جوٙرە نیم ڕستە بەکار مەیٙونە: ئاخ و ئۆف، ئای، ئەی  .3

 باوکەڕۆ و براڕۆ. گیان، برا گیان، خوڎا، یا ئەڵڵە، خواڵە گیان، ئەڎا گیان، تاتە گیان،  بابە

خیٛزیای و داواکەردەی: وەختو فەرماندای"داواکەردەی" بە کەسێوە تەری بڕێ نیم ڕستٛی یام دەسەواتٛی  .4

مەواچمیٛنە، پیٛسە: وس، وسکت، دەی، ها، هادەی، ئادەی، بیسمال، یا ئەڵاڵ، یاڵاڵ"پەی دەسپەنە 

 کەردەی هەرمانێوە بنەڕاوە".

وەختو پاریٛزی و وریا بیەی)حەزەرکەردەی( ئی نیمە ڕستا مەواچمیٛنە: سبحانەڵاڵ، ئەڵاڵ، کەردەی: پاریٛز .5

اچی ئەڵاڵ ، یا ئەڵاڵ، یام چیٛوێوە سەیر مەوینی ەوبەتایبە وەختێوەنە کە یٙو گلیٛرٙو و ئاگادرش مەکەرینە م

 مەواچینە سبحانەڵاڵ. 

ن مەواچمٛی: ڕستەیە کە قینیامن مەگنوٙ ٛی و نیم بٛی باکی و بٛی پەروایی: ئی قسان یام دەسەوات .6

 جەحەنم، بەجەحەننەم، دمو هەرکەوەیۆ، گونیٛمۆ، گونو زاڕٙوڵەکەیۆ، پینەیۆ.

بیٛزاری و نەفرەت: وەختیٛوەنە بیٛزارەنی جە چیٛوێوە بڕێ قسٛی هەنٛی مەیان دەمەرە: ئیفف پەی بوٛی  .7

خراپی و ناالیقی. وەختێوە بیٛزارەنی نێوە یام کارێوە گولٛی"بوەی گولە"، ئیششش، عیشش، پەی هەرما

جە کەسێوە یام هەرمانەکاش مەواچی، ئا، ئەها، یام مەواچینە ئەیهوو. چانەی زیاتەریچ ماچی تفف، 

 تفٛی، تفٙو.

دوورکەوتەی و هاگادارکەردەی: پەی دوورکەوتەی و هاگادارکەدەی زاڕٙوی بەکار مەیٙونە بەتایبە وەختێوە  .8

بڤە(. یام وەختێوە چیٛوی پیس و خراپ بەرٙو پەی دەمیش یری مەگنٙووە)اوٛی گەرمٛی یام ئانزیکو ئ

ماچیش پەنە)قغە، قخە، ئیشش(. وەختیٛو چڕی ئەو کەسێوە دوورۆ بٙونە ماچی)هۆو، هۆ، هەی( هۆ فاڵنە 

کەسە، وەلێم هۆۆۆۆۆکەی دریٛژ کیٛشینە. یام وەختێوەنە بارێوەت پەنەنە گەرکتەن ڕات پەی کەرارە، 

دار(. ئەگەر هەسەرە یام هەر بارێ سمەریش پۆوەبا وەختێوە کوجیەی تەنگەالنە ماچی )خەبەر

 مەبەرٙوشان، مەشٙو واچی)تەکە، تەکە( یانی تەکە دە ئیالو بانەماڵی دیوارەکەیرە.



پەسەنڎکەردەی: وەختێوەنە فەرمامنەت مڎا ملەرە پیٛسە پەرچشان مەڎەیوە، ئرت وەرانوەرەکەت  .9

، سەروچەمام، سەرو چەمانم، سەروگیانیم، سەرو ڕٙوحیم، ئا، ئم، ئەرٛی، باشوٙوتەنە: خاس، بەڵٛی، مەیا

 بەڵٛی قوربان.

نورو چەمام،  گیانو من، کتەن وەشەسیای بەروزی پەی کەسێوە: گیان،ەوەشەسیای: وەختێوەنە گەر .10

چەمو من، دڵ و جەرگ، ڕوحی ڕەوان، ڕٙوح و گیانم، ئازیزکەم، گیانەکەم، دڵەکەم،  ،چەمەڕاسەکەم

 هەرچی کەسم، باوانم.

وا، پو،  تەرسنای: وەختو تەرسنای کەسێونە ئی دەنگە یام نیمە ڕستە بەکار مەیٙونە: پخ، وخ، وح، بم،.11

 و چەنی هاوری بەرزی.ئینە پیٛسەو دەنگێوە بەرزی دەمتەوە بەرمەیانٛی هەڵبەت 

 بارکەڵاڵ، ەشو خوای،دەسوەشی و ئافەرین: بە بە، چ خاسەن، ئافەرین، ئافەریم، ماشەڵاڵ، ماشەڵاڵ ب.12

 دەسیٛت وەشٛی، سەرەت وەش، چەمێت گەش، قەڵەمت سەوز.

بەخشٙو، هەرچند بڕێ مەسەرسامی: وەختو سەرسامینە تەنیا ئی دەسە واتە بەکار مەیٙونە و ماناو ویٛش .13

، ئەڵاڵهو واتیاٛم هەنٛی بەنامٛی ئامرازو سەرسامی کە ڕستەنە بەکار مەیانە، منونەو نیم ڕستەی)ئەڵاڵ

. ئەستەغفریٛڵاڵ، سبحانەڵاڵ، الحەولە بی پەنەشمە( بەتایبە کە چیٛوێ جوان مەوینینە و سەرسام ەکبەرئ

ا گیان، پەنابەخوای، وەال، عەجایبەن، سەرسامەن، پەحح، پەححا، ماشەڵاڵ، بابە گیان، تاتە گیان، خو

 نەعوزوبیلال، ئای یای.) ئای یای یای چیٛوەکەی ئانە زل مەکەرە(.

ەدو ریٛوەاڵ، ئەشهتاکیدکەردەی: وەختێوە هەرمانێت بەدڵە بٙو پٛیسە ماچی: ئەرٛی، بەڵٛی، بە پاڵپەشتی و.14

 بیلال، ئەشهەدو، ئاخٙور، ئاخر، پاسەن.

 ێو.، پیٛسە مەواچینە: شیڕڕ، تڕڕ، تڕحمەخسەرە بەکەسێوە بکەری کت بوٙ ەمەخسەرە و گاڵتە:گەر .15

)یانی خاس تا ، یەواش: وسسسس، خاسسێەکتەن هەڕەشٛی بکەری ئەو کەهەڕەشٛی: وەختیٛوە گەر.16

 .و(یاووت پەنە چارت کەر

ئٙوخەی، مەبٙونە، پیٛسە مەواچٙون: شوکر، : وەختیٛوەنە ئانزان وەشحاڵ )شاڎی(وەشحاڵی بەروستەی.17

شن، چەم و دڵی ڕٙوشن، حەمدو لال، وڵکێم، ئای مزانی، چەمیٛام ڕوٙ  ، شکر خوڎایا.ئوخەیچ، حەمدولال

 وڵکیٛم.

و یاردی و کٙومەک: وەختیٛوەنە ئانزان داواو فریادی مەکەرٙونە ئەو خوای پی جوٙرە مەواچٙونە:  فریاد: هاوار.18

ئەڵاڵ، یا ئەڵاڵ)سەرسمٛی، چورمتٛی مەیونە ڕات ماچی ئەڵاڵ، یا ئەڵاڵ(، یا حەزرەتو غەوزی، ڕاو خوڎای و 

و ئەڎاو تاتەیت، یا کٙوسەو هەجیجی، حسامەدین، خەیرە دو پیٛخەمبەری، سەدەقە سەرو وێت.مەولو

 خەیرەو بابەیت، خەیرەو قەبرە تاتەیت. بەتایبە وەختو سواڵکەردەینە ئی جوٙرە نیم ڕستٛی مەواچیانە.



ئۆخەی( ئانە ێوە دژمنەکەت وەنەش قومیٙو مەواچی)و دوسی: وەختسەرزەنشت شاڎبیە بە خەمو دوژمنی و.19

مان. وەختو سەرزەنشت و دٙوسیتەنە یە پاسەت سەرئامان. )دەسێ خوای وەش( کەتٙو پاسەت سەرئاڎب توٙ 

 تەشەرەوە ماچی)گیان( هەر ئینەبٛی سزاکیٛت. )ئەی خاس( کە توش بیەی. ەب

کەری، پەنەت مەواچانە )دەسیٛت وەشٛی، مەخراپە ەشیوەو تەنزی: وەختێوە هەرمانێوەگلەییکەردەی، ب.20

 ئافەریم، چەمیاٛم ڕٙوشن، ئای دنیا، ئای ڕٙوزگار(.

ن: یام ماچمٛی)کفرٛی کەرٙو(، وەختیٛو قینیام مەگنٙونە ئەوە کەسێوە کە هەرمانٛی ناشایستەیٛی و نەفری .21

ماری، قزەڵقورت، ژەقنەمووت، عەمرکٙوتا، ناالیقٛی و نایاگٛی مەکەرٙونە، پیٛسە مەواچمیٛنە: زەهر، زەهرو 

 بیٛناموس، بٛی شەرەف، بواڵو سەرە. جوانەمەرگ، ئازیزمەردە،

وە چیٛوێ نەرٛی"نەفیە" کەری یام بەدرویٛش وزیوە، یام وەختێوە یٙو دروٛی کەرٙو وستەیۆ: وەختێ نەرٛی و دروٙ .22

 هەرگیز، حاشا ولال، ئەسڵەن. ، مەواچینە: ئەستەغفرڵاڵ، نا، نە،

بڕێ ئاژٛی جیاوازیٛنە چڕیەی  چڕیەی و هاوارکەردەی: چڕیەی و هاوار کەردەی، ئاوازەو دەنگی مەفاڕیونە .23

خوا، خوڎایە، خواڵە ەواچی)کەری ئەو خوای و الڵیەوە وەنە ممەهاوار  و هاوارکەردەی هەن: وەختیٛو

یٛخەمەر(. ئەگەر بچڕی ئەو ، ئەی پیام داواو کٙومەکی بکەرینە ئەو خوای و پیٛخەمبەری)ئەی خواگیان( 

، ئەی ی)ئەی دنیارکەبئیسە چ وەختەن(.یام وەختو خەم و خەفەتینە هاوار )ئەی پیای حەسابی،کەسێ

کەریوە(. یا بهۆو....دریٛژش  هاگادارش مەکەریوە)هۆ شاهٙو، شاهوٙ و  چڕیەی ئەوە کەسێڕوزگار(. 

کەری)یا ئەڵاڵ، یا کٙوسەو هەجیجی(. بڕێ جارێچ چڕیەی بە بٛی نیشانە و واتٛی مەوەنەت قٙومیو هاوار 

کەش مەفاڕیٙونە یام تەنیا ئاوەزە، تاتە گیان (. شاهٙو گیان ،تایبٛی ماچمیٛش) کاوان، شاهٙو...وەلێم درێژ

 (.)شاهٙوڵە، حەسەنە، پەی ژەنٛی سوسەنٛی، ئایشیٛیلٛی، سوسەنلٛی تەلعەتیٛ 

 

 نامیٛو دەنگی)نیم ڕستەی دەنگی(

 ئی جوٙرە نیم ڕستە میانو ئانزانی و ئاژەڵینە هەن، گٙوشگیر بیٛزوانەن، پەی چند مەبەست و نیازێوە بەکار مەیٙونە: 

اچی پشٛی ەوپەی نان و ئاو واردەی) پشیلٛی و کتە و گوربە م چڕیەی ئاژەڵی: وەختێوە ئاژەڵ چڕینە .1

گاوە  اچی کوڕڕڕ()ەواچی عەو، عێو() هەر مەوپشٛی() کەرگی ماچی تپٛی تپٛی..منەنویسٙونە() مەی م

 ماچی تشاو...منەنویسیٙونە(،)گوٙرەکە ماچی، گلو گلو گلولە(.

اچمٛی ەو یخ، یەخە، یخە()پەی کتٛی ماچمیٛ ەواچمٛی کتش، بزە مەوڕیەی وەنە و بەرکەردەی:)مەی موخ .2

( ) پەی گاوٛی: وەحا، پەی گوٙرەکەی ، کشە()پەی کەرگٛی: کشفسس( )پەی توتەی: چغ، چغە، چخ

 ەواچمٛی، وەچە، هەچە، هەتە(.وەلە() پەی هەرو هەسەری م



و پەلەوەری  ەواچمٛی هۆش، شوۆششش() پەی کەرگیٛ مدرنای ئاژەڵی: )پەی هەری و هەسەرێ م .3

 اچمٛی پس، یانی پسدەرە(.ەوم

امبەشیشان ههەڵبەتە ئی جوٙرە نیم ڕستٛی یام دەنگٛی فرەو زوانە خویٛشەکانە، یام زوانە براکانە و زوانە هامساکانە 

وانە هەن، پەی منونەی ئافەرین کوردی و فارسی و هەورامی فرەو زوانە ئیرانیەکانە هەن، یا ئەڵاڵ، عەرەبینەو ز

 ئیرانیەکانە هەن...هتد

  امیٛودەنگین

بڕێتەر جە نامیٛودەنگی چیٛگەنە باسمەکەرمٛی، کەزوانی هەورامینە یاگیٛشان هەنە، وەڵتەر بڕێوەما باسکەردیٛنٛی 

واوەی بکەرمیٛوە  ڕیٛخەکەیشان )مصدر( هەنٛی و ئەگەر1باس مەکەرمٛی کە بەتەشکو چەمەین وەلێم ئیجارە ئانیشا

 ی هەرمانە بەرا ڕستەنەو وەختو دواینە، هەرپاسە بەتەنیایچ ماناوە نامیٛ ەوپیٛسەو نامٛی و یاوەرنامٛی و یاوەرکەردە

 ، دەسەبەشٛی مەکریانە پەی سادەی و ئامیٛتەی)سادٛی و ئامیٛتٛی(، منونٛی چی بارەوە: مەبەخشانیٛ دەنگی 

 گروڵیٛی:: ویزەو گوللٛی، ویزە: میٛو دەنگی دروسیان، پیٛسەو:اکەجەیەک ن یوە: نامیٛو دەنگی سادەی:

هەرچیٛوێ کە فرە تیژ بویەرٙو، ویزەو مەشولەی، پاوەی ماچانە "ویژە" ، ئی دەنگە بە شیٛوەی چەمەی 

 نەویەری)ناگزر( هەن زوانو هەورامینە: ویزنای، ویژنای.

ر مەی بەکا: پٛیقەو نەچیری: پیٛقەو شادی و وەشی، هەرپاسە فیٛقە: فٛیقەو زاڕٙواڵ کە پەی کیٛڵٛی و گەپیٛقە:

رمانە میٛنە تەنیا و سادە بەکارشان باوەرمیٛنە و پیٛسەو نامٛی هەاونی فرەو دەنگە رسوشتیەکان مەتیاماوەران. 

امٛی ن، جە بنەرەتنە ئینە ڕیٛخەو چەمەین و مە بٙونە بە نامٛی چەمەی)اسم مصدر(یانی ڕیٛخەوچەمەی + ە = ببەران

قیٛڕە، قیژە، قیٛڕەش ئاما، قیٛژەش ئاما، گیزە، جیڕە، فیڕە. ای= قیٛڕ. ن -چەمەی، پەی منەنەی: قیٛڕنای: قیٛڕنای

 دماتەر بەمنونٛی گردی مەنویسمێنە.

مٛی بنەڕەتنە نادوٛی:  نامیٛو دەنگی ئامیٛتەی)مرکب(: جە دوٛی دەنگان دروس مەبٙونە: پیٛسە وامتا ئی دەنگٛی 

 : کە جەدمایشان ئامان، پیٛسە: باڕە باڕ  (فرەو نامە دەنگیەکانو هەورامی بە )ە، چەمەینٛی، 

ن جە واتٛی ( زیادەچەمەو)باڕنای( هوٙرگیریان، )باڕە( نامٛی چەمەینە،)باڕ( ڕیٛخەو چەمەین، واتٛی یوەمە تەنیا )ە، 

خەو . بڕێ تەردەنگیاٛم هەنٛی تەنیا ڕیٛ ، پرخەپرخێ: بوٙڕە بٙوڕزیاتەر منونیٛ  دوەمی.

: مەکەی منیەیرە، چون بڕێ چەمٛی هەنٛی، تەنیا ڕیٛخەو چەمەکەیشان مەبٙونە بە نامٛی، نامٛی چەمەی.پیٛسەچە

 )پیٛچ پیٛچەن چون حەی(. پیٛچنای، پیٛچای، پیٛتەی: پیٛچ: پیٛچ پچ 
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ە، ایوە، ڕشیایو، دەنگو دڵ هورئامبڕێ تەرمان هەنٛی کە )و( مەگنٙونە میانشا، پیٛسە: قرپ و قاپ: 

ی ( مەگنونە میانشا، یام نامٛی چەمەزوانی هەورامینە، فرەتەرین دەنگەکٛی بە تەشکو جٙورو یوەمینٛی کە)ە،

 دەنگەکانی و چەنی چەمەکەیشان. و چەمەی واوەی مەبانوە. چی بارەو منونٛی منیەمیٛرە سەروچەنی ڕیٛخە

چەمەو  (IPAنامٛی دەنگی بە) نامٛی دەنگی بەهەورامی

دەنگەکەی)چەمەی 

 نەویەر(

 مرخنای mrxamrx : دەنگو لوتیٛ خمرخەمر

Mus موشە موش: هەناسە دای تەنیا بەلوتە موشنای 

 مرقنای mrqamrq نگیٛرتەینەادەنگو گڵوەو بەرانی وەختو بەرمرق: مرقە

 منگنای، مینگنایMi منگەمنگ، مینگە مینگ

Ms ێو هەاڵمەتت بٙونە مشنیتمش. وەخشەم مشنای 

 تەقنای تەقەتەق)دەنگو دایوەنەو چیٛوێوە، پیٛسە بەرەی

 تەپنای tapatap تەپەتەپ)دەنگو لوای ڕانەی سەروبانیرە

 تکنای  تک تک)دەنگو وارانی، ئاوٛی تک تک بێرە واری

 فیڕنایF فیڕە فیڕ)دەنگو لەملوای

 گارنای گارەگار)دەنگو کەرگیٛ 

 گراسکنای گراسکە گراسک)دەنگو کەرگٛی و وارٙوکیٛ 

 گیزنای  گیزە گیز)دەنگو مەشولەی و مەشٛی و ...

 گرمنای گرمەگرم)دەنگو هەوری، دەنگی زل و بەر

 گڕنای گڕەگڕە)دەنگو مەکینەی، دەنگە ڕادویٛنی هەرمانە نەکەروٙ 

 وڕنای بیٛیاگٛی، وڕاوٛی کەردەیوڕە وڕ)قسٛی 

 گیڤنای گیڤەگیڤ)دەنگو وای، واگژەی

 گڤنای گڤەگڤە)دەنگو وای، دەنگو ماشینی خیٛرا بلٙونە

 کزنای کزەکز)کزەو زەخمی، سوت و بریٛژ کەرٙونە

 کڕوزنای کڕوزەکڕوز)هاوارو ئاژەڵی برینداری، ناڵەو دەرونی

 کڕنای کڕەکڕ)دەنگو کڕنای

 کیڕنای کیڕەکیڕ)دەنگو خشنای پۆرەو چیٛوێ ڕەقی

 کرچنای کرچەکرچ)دەنگو کرچەو تفەنگی، کرچەو مەڕیای داری



چیقە چیق)هاوارو چیقەو ژەنان وەختێ بیٛحەیایٛی کەرٙو( 

 قیچە قیچ

چیقنای 

 قیژنای قیژەقیژ)هاوارو ژەنان تا بەیان فریایشەوە

 قیٛڕنای قیٛڕەقیٛڕ)هاوار و داڎ و پیای

 قرخنای قرخەقرخ)قرخەو سینەی، وەختو قوزەینە

پرخەپرخ)دەنگو هەناسە تنڎی شەوێنە، لوتە گیریۆ 

 پرخنی

پرخنای 

 لرخنای سەردت بٙونەلرخەلرخ)لرخەو سینەی، وەختٛی 

 هیٛڕنای هیٛڕەهیٛڕ)دەنگو سینەی وەختو نەوەشینە

 باڕنای ، وەرەباڕەباڕ)دەنگو مەییٛ 

بوٙڕەبٙوڕ)بوٙڕەو مانگاوٛی، بوٙڕەو بەشەری وەختێو هاواری 

 زل کەرٙونە

بوٙڕنای 

 سەڕای،سەڕنای سەڕەسەڕ)دەنگو هەری

 برنای برەبر)دەنگو کەسێوە بە پەلە قسٛی کەرٙونە/پاوەیی

 برزنای برزەبرز)کەسێوە بەپەلە قسٛی کەرٙو،کەس نەیاویٛەنە

 بەلنای بەلەبەل)پەلەپەل قسەکەدەی

بٙوڵەبٙوڵ)دەنگو هەشٛی، خەڵکیچ چیٛرو لچاوە قسٛی کەرٙو 

 ماچانە بٙوڵنای بٙوڵنٙونە

بٙوڵنای 

 بڵیٛسنای بڵیٛسەبڵیٛس)بلسەو زوانو ماری

 پرتنای پرتەپرت)پرتەو شٙوڵەو چراویٛ 

 پتنای پتەپت)پتەو چەمان، پەی شٙوڵەو چراویچ ماچمیٛنەش

 پیٛقنای ، هەلهەلەو شادیپیٛقەپیٛق)پیٛقەو نەچیری

 ویٛقنای ڕوڵەی، ویٛقەو ڕواسیٛ ویٛقەویٛق)ویٛقەی زا

 فیکنای فیکەفیک)دەنگو فیکەوە دەمی

 فیٛقنای فیٛقەفیٛق) دەنگو فیٛقەو گەمەکەردەی

 قیٛقنای قیٛقە قیٛق)دەنگو قازیٛ 

 واقنای واقەواق)واقە واقو زاڕٙوی، 

 زرمنای زرمەزرم) دەنگو کوای زەمینەرەو چیٛوێ، 

 رسمنای رسمەرسم)دەنگو پاو هەسەران، وەختو بار بەردەینە



 پرمنای پرمەپرم)پرمەو هەسەرٛی، پژمە

 پژمای پژمەپژم)دەنگو پژمای

 ڕنایزیٛ  ڕ)دەنگو هاوارو ئینسانی، زاڕٙویزیٛڕەزیٛ 

 زیٛقنای )دەنگو هاوارو زاڕٙوڵەیقزیٛقەزیٛ 

 نوکنای نوکەنوک)دەنگو نەوەشی بە زەریٛڵی

 جوکنای جوکەجوک)هاوارو داڎو نەبیەی و نەداری

 نرکنای نرکەنرک)نرکەو ناڵەو کاوەترٛی، نرکەو ئایری

 نکنای )دەنگو نەوەشی و ئیش و ئازارینکەنک

 شڵەقنای شڵقەشڵق) دەنگو جامی ئاویٛ 

 چوٙڕنای چوٙڕەچٙوڕ)دەنگو چکایرەو ئاویٛ 

لوشکەلوشک)دەنگولوشکەو سەڕنای هەری، 

 هەواورلوشتەی، ئاوی هٙورلوشتەی

لوشکنای 

 قرتنای قرتەقرت)دەنگو کەرگەکڕٛی، ماڕای هیٛڵەی

 قفنای، کفنای، کفای قفەقف،کفەکف)دەنگو قوٙزەی

 قٙوزای قوٙزەقٙوز)دەنکو قفەو ئانزانی

 قولنای قولەقول)دەنگو شیوەنی، قولەش بەرزەن

قریوەقریو)دەنگو بەشەری پەی دوری،پەی بەرکەردەی 

 دەعبای، وەشی و شادینە

 قریونای 

 قرچنای قرچەقرچ)دەنگو سوتەی، 

 هاژنای هاژەهاژ)دەنگو وەستیرەو ئاویٛ 

 لرفنای لرفەلرف)دەنگو لوای پیٛوەرو ئاویٛ 

 حیلنای،هیلنای حیلەحیل، هیلە هیل)دەنگو ئەسپی

 گەفای،گەفنای گەفەگەف)دەنگو توتەی

 حەپنای یەحەپەحەپ)دەنگو توت

 حەچنای حەچەحەچ)دەنگە گەفای دەڵیٛ 

 لرپنای لرپەلرپ،لڵپەلڵپ) دەنگە ئاوٛی کە پەڕەبٙونەو مێوە تەلیٛ 

 جیکنای جیکە جیک)دەنگو جوجەڵیٛ 

 جیڕنای جیڕەجیڕ)دەنگو بەری

چڵپەچڵپ)دەنگو ماچ کەردەی، یام هورلوشتەی و 

 ، چڵپەو دەمی.لیٛسای چیٛوێوە

چڵەپنای 



 شڵپنای شڵپەشڵپ)کەسێوە ملٙو دلٛی ئاوٛی شڵپەش پەنەکەروٙ 

یٛزە مچرکەچرک)دەنگو گمیٛزی کەم کەم کەرینەش، گ

 چرکیٛ 

چرکنای 

 چزنای چزەچز)دەنگو گٙوشت بریٛژنای

دەنگو دەنگو هاڕای، وردکەردەی تەوەنٛی، هاڕەهاڕ)

 هارەی

هاڕای، هاڕنای 

 هەسکنای هەسکەهەسک)دەنگو هەناسەکیٛشتەی بەقوەتی

 خرمنای خرمە خرم)دەنگو وەردکەردەی خیاری دەمەنە

 کرمنای ، قەندەن)دەنگو وردکەردەی چیٛوی رەقی دەمکرمەکرم

 خشنای  شکی هەکە خشیا ئەو یوی،خشەخش)دەنگو چیٛوی و

 قوقنای (کەڵەشیٛری قوقە قوق)دەنگو 

 باعنای (باعەباع)دەنگو وەرەی

 نەڕنای (نەڕەنەڕ)دەنگو شیٛری

 لورنای (لورە لور)دەنگو وەرگی

 جریونای (جریوەجریو)دەنگو مریچڵٛی، بلبلی

 جریکنای (بەچەمریچڵەیجریکەجریک)دەنگو 

 شیڕنای (شیڕەشیڕ)دەنگو بەشەری کە قسٛی هەرانٛی بکەرٙونە

 میاونای (میاوەمیاو)دەنگو پشیلیٛ 

 نوزنای (نوزەنوز)دەنگو توتەکٙوڵەی

 قروسکنای (قروسکە قروسک)دنگو توتەکۆڵەی وەختێوەنە کوشاش

 مڵچنای (مڵچەمڵچ)دەنگو تیکەژاوای دەمنە

 چفنای (چفەچف)دەنگو قسیٛکەردەی بە بیٛدەنگی

 چرپنای (چرپەچرپ) دەنگو پەیان بە یەواشی

 مڕنای (خەریکەن بگژیانیٛ مڕەمڕ)دەنگو توتا وەختێو 

 میزنای (گیٛرٙونەمیزەمیز)دەنگو زارۆڵەی بەهانٛی 

 میٛڕنای (میٛڕەمیٛڕ)دەنگو بەهانە گیٛرتەی، ڕک گیٛرتەی زاڕٙوی

 پشقنای (پشقەپشق)دەنگو ئاوٛی یاگێووەنە مەزیوە، بە تندی

 توشقنای (توشقە توشق)دەنگو توشقنای گوی

 رشیٛخنای (رشیٛخە رشیٛخ)دەنگو هەورە تریشقەی

 قوزنای (قوزەقوز)دەنگو توتەکٙوڵەی



 شاتنای (شاتەشاتە)دەنگو هاوارو ژەنٛی بٛی حەییٛ 

 قلیای (قلەقل)دەنگو خوای

 فیلیای (فیلەفیل)دەنگو جۆرێوە خوای ژەنانە

 فیلکنای فیلکەفیلک هەمان ماناو فیلە فیلیش هەنە

 تیونای ، گواری(تیوەتیو)دەنگو بەچکەو قەلی

 حولنای (حولەحول)دەنگو گڵوٛی وەختو نەوەشینە
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