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 ديارى بؤ

 
 

 هةر كةسةكَى حةز ذ ناظَين كوردى بكةت
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 ثَيشةكى
 

 
 
 

ئةظ ثةرتووكا د دةستَين هةوةيَين هَيذا دا بةرهةمَى ضةند ساالَين دويظواوون   
 خالَين خوارَى: و مانديبوونا منة و مةرةم ذ دانانا وَى ظةدطةِرت بؤ ظان

أ/  ضونكى كةس ذ مة نينة كو باةردةوام ثَيويساتى ن ناظاان نةهاةى باؤ ناظك ناا       
و  انساةنتةران، كؤظاار   ان، كؤمثانيان، مالثاةران، ف ؤشطةه ان،)زارؤكان، دوكان

 رؤذنامان و...هتد(.
 ن/  دا ئةم بزانني كو ئةو ناظَين ئةم بكار دئينني ذ كيذ زمانى هاتينة وةرط تن.

دا ئةم ن دروستى بزانني كا كيذ ناظ يَين كوكانة و كيذ يَين كوِركاناة و كياذ   جا/ 
يَين هةردووانة؛ ضونكى طةلةك جارا خةلك ن شاشيظة ناظَى كوِران بؤ كوان 

 بكار دئينن يان بةروظاذى.
 /  دا ئةم رامانا وان ناظان بزانني يَين لسةر مة يان مة دظَيت بكار بينني.د
 دان كو ئةو ناظَين كةشةف َيت و بَى مانا دناظ مة دا كَيم بنب. /  دا هةول بهَيتةه
/  دا هةر كةسةك د ناخَى خوة دا ناظَين كاوردى ن راماناا وان ظاة دطاةل نااظَين      و

و ن سااةر هَيااذاتيا ناااظَين   بيانى)ئااةوَين ئااةم بكااار دئياانني( بااةراورد بكااةت  
 .كوردى هةل ببت

باازانني)و ةااوة نااة يااَين مااة( و  / دا بااةس ئااةم ناااظَين خااةلكى ن مااولكَى خااوة  ز
 بةروظاذى )خةلك ناظَين مة ن يَين خوة بزانن و نة مولكَى وان(.
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، كاو بظاَين   ىباؤ ظةكؤلاةرَين بياانى و خوياان     ت/ دا بةرهةمةكَى بةردةست هةبحا
 ظةكؤلينان لسةر ناظَين كوردان بكةن.

 
ن  هةرضااةندة ن درَيااذاهيا سااا)ن و  خااا) )جااا( ثَياادظى ثااى رؤنك نااَى يااة،     

بااةردةوامى ناااظ ن شاشااى هاتينااة هةلبااذارتن بااؤ كااو و كااوِران، لااةو يااَى بوويااة     
تشااتةكَى ئاسااايى و نوكااة ناااظَى كااوِرا بااؤ كوااان و يااَى كوااان بااؤ كااوِران دهَيتااة       

د باوةرَين كةظن دا )ئةرد( ذى مينا ذنكَى هةلبذارتن، ىَل هةرضةوا بت يا دروستى 
ك باردار دبت و زارؤكاان دئينات و ن   )مَى( هاتية هذمارتن؛ ضونكى كا ضةوان ذن

زارؤكان رادبت، هةر ن هةمان شَيوة ئةرد ذى ساةروكانيا ذياار    نثةروةردةك نا وا
و ذيانااا م ؤظااى و هااةمى بوونااةوةران هاتيااة هااذمارتن ن ضااَيبوون و طةهشاا  و 

، لةوا دبَيذنة زمانَى هةر دةظةرةكَى يان وة)تةكى مفاوةرط تن ذ بةروبؤمَين خوة
دةيكَى(، كو مةبةست ذ )دةيك(َى هاةمان )زادطاةه: وة)ت(َى م ؤظاى ياة،      )زمانَى

بؤيااة ذى ناااظَين )طونااد، باااذَي ، وة)ت، كيشااوةر و دنيااا(يَى بااؤ كوااكان هاتينااة       
هةلبذارتن. ذ )ياةكَى ديظاة دو تشات لساةر روياَى ظاى ئاةردى هةناة كاو ئاةو ذى           

)ضايا و رويباار(    وا ذى نااظىَ هَيمايَى )هَيز(َينة، كو ناظدارن ن )ضيا و رويبار(، لاة 
هااةمى رويبااار و ضاايايان ثَيدظيااة بااؤ كوِركااان بهَيتااة هةلبااذارتن؛     ةااوة و ناااظَى

 . انى ضةظةنطَى كوِركا و زة)مان بوويةضونكى هَيز و مَي
ديسان ثةيوةندييةك يا هةى د ناظبةرا ثةيظَين )ذن، ذين و ذياان( دا؛ ضاونكى   

زارؤكان دئينت ئةو هَيمايَى ذيانَى ية، لاةو   ثَيشينيَين مة هزر دك ن كو مادةم ذن
ذى ن هةمى زمانان و د هةمى كةلتؤران دا ثةيظَين كو ثةيوةندى ن )ذيان(َى ظاة   

. و د هاةمان دةم دا ثاةيظَين   بكارئينان دهاتنة / كوكان(ذنكان)هةين وةك ناظ بؤ 
هاتيناة   )مَي ، مةرد، مةرط و م ن( ذى ثَيكظة دط َيداينة و ئةو هَيمايَى )م ن(َى

هذمارتن، ض لدويظ بؤضوونا سةرى بت كو )مَي ( باردار نابن و زارؤكاان ناائينن،   
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بوويااة ل ثَيناااظ  ض لاادويظ وَى بؤضااوونَى باات كااو هااةردةم )مَياا ( خوةطؤريكااةر   
هةبت ئاةو  ذى هندةك ئارماجنان، لةوا هةر ثةيظةكا كو ثةيوةندى ن )م ن(َى ظة 

هةلباذارتن. باؤ هايو     دهاتناة كوِركاان(  ثةيظ ن شانازيظة وةك ناظ بؤ )مَي كاان/  
؛ ضاونكى هةطاةر   وناة نةئينايناة  منود ظَى ثَيشاةكيَى دا  من  ئَيك ذ ظان بؤضوونان

 هوين ل ناظَين ظَى ثةرتووكَى مَيزة بكةن دَى دةهان ناظَين ذ ظان رةنطان بينن.
هةروةسا هةذى ياة بَياذم كاو هنادةك نااظ هاةم ياَين كوِركاناة و هاةم ذى ياَين           

، كاو  ئينياناة دا هاةردو ثشاكَين )نااظَين كواكا و نااظَين كوِركاا(        دلةو من كوكانة، 
 .( ظة هةينعاطفةثِ انيا وان ئةون يَين ثةيوةندى ن دلينيَى)

هاةول داياة ثِ انياا وان نااظَين كاوردى و       ند ظَى ثةرتووكَى دا ما هةرضةوا بت 
من طةلاةك نااظ    بيانى بينم يَين ئةم كورد بكار دئينني، ىَل د هةمان دةم دا رةنطة

 نةئينابن ذى، ئةو ذى ذبةر ضةند ئةطةران، ذ وان:
 ( د بَى رامانن و خةلكةكى ن نةزانى دارَيذتينة.2
 ( خةلكةكى ن شاشى ذ زمانَين بيانى وةرط تينة.1
 ( كَيم بكار دهَين و كَيم بكار هاتينة.3
 ( هندةك نةهاتينة سةر هزرا من.4
ارك نَى ئااةز ن سااةر رامانااا هناادةك ذ وان ( نااة دناااظ ذَياادةران دا و نااة ن ث سااي2

 .ذ كيذ زمانينةرةطَى وان يان من نةزانيية  هةلنةبوومية
ذ )يَى دةساتوورا زماانَى كاوردى ظاة د شاشان، باؤ منووناة )كاار: فعا (           ك( هندة6

ياان هنادةك جااران )رساتة:  ذاة( ذى وةك       شوينا )ناظ: اسم(ى بكار ئيناياة 
 .)ناظ( ن كار ئيناينة

 
اية ئةز ثَيشةكيا ظَى ثةرتووكَى درَيذ بكاةم؛ ضاونكى ثةرتووكاةكا دى    من نةظي

، كو ئةو ذى ظةكؤليناةكا تَيا  و   ن ناظَى )ناظَين ئيسالمى( بازارى يا كةظتيةيا من 
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ن طشاتى   نااظى تةسةل و طةلةك هوي  و بةرف ةهة لدؤر ناظان و ياسا و رَيساايَين  
وةرطَيِ اياة، لاةو مان نةظياياة ن     و )ناظَين ئيسالمى( ن تايبةتى، كو من ذ فارسى 

 ظةجويتنا هةمان بابةت لظَي ة ذى سةرَى خواندةظانان بَيشينم.
بؤ زانيناا خواناةظانَين خوةشاتظى.. ذباةركو مان نااظَين طةلاةك زماناان د ظاَى          
ثااةرتووكَى دا جااى داينااة، لااةو ئااةز نةضااار بااووم ئااةو ثيتااَين كااو ئااةو ذى بكااار    

( بنظيساام، ىَل د ، ع، غذ، ص، ض، ط، ظ حـــ، ث،دئينن)بااؤ منوونااة يااَين :ااةرةبى: 
هاااةمان دةم دا مااان ياااا هاااةول داى كاااا ئاااةم ضاااةوا وَى ثاااةيظَى ياااان وى نااااظى     

وى شاَيوازَى بذَيظك ناَى د نااظ دو كظاناان دا     ( دكةين لباةر كَيذاةكا وَى،   تلفظبذَيظ)
 بنظيسم.

هَياذا  ثشتى ظَى ثَيشةكيَى من رَيبةرَى فةرهةنطَى يَى دياارك ى دا خوانادةظانَى   
باشى بسةر رةطَى وى ناظى هاةلببت ياَى وى ماةرةم ثاَى هاةى. هةرضاةندة ما ؤظ        
نةشَيت رةطَى طةلةك ناظان ن مولكَى زمانةكى)مذذةتةكى( ل قةلةم بادةت و دنااظ   
زمانةكَى دى ذى دا هةر هةمان ثةيظ)ناظ( ل كار بت، ن تايباةتى زماانَين )هنادو    

َياك ظاظارتناا وان ن زةتةتاة، ىَل هاةر     ئريانى( كو طةلةك تَيكذى هاةظ بوويناة و ذ  
ضةوا بت بؤ ظَى ثةرتووكَى من ثشتا خوة ن ذَيدةران بةستى ية و هيظيدارم هةر 
شاشيةكا كو بةرضاظَين خواندةظان و زمانزان و ظةكؤلةرَين بةركةفتى بكةظت ماة  
ئاطةهدار بكةن يان رةخنةيةكا ئاظاكةر لسةر بنظيسان، دا ئاةم بشاَيني باؤ ضااثَين      

 اتى شاشيَين خوة راستظة كةين.داه
 
 

 مةسعود خالد طوىل
 22/2/1122 -دهؤك 
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 رَيبةر
 
 

 ئارامى رئا
 ئاشورى ئاش

 ئاظَيستايى ئاظ

 ثشكا ئَيكَى ذ ناظى ئاظَيستايى ية و ثشكا دووَى ثةهذةظى ية ثةه ،ئاظ
 هةم ئاظَيستاييا و هةم ثةهذةظييا بكار ئيناينة ثةه - ئاظ
 َيستاييا و هةم سانسك يتييا بكار ئيناينةهةم ئاظ سان -ئاظ 

 ثشكا ئَيكَى ذ ناظى ئاظَيستايى ية و ثشكا دووَى فارسى ية ئاظ، فا
 ثشكا ئَيكَى ذ ناظى ئاظَيستايى ية و ثشكا دووَى كوردى ية ئاظ، كو
 ئةرمةنى ئةر
 ئسثانى ئسث
 ئنطذيزى ئنط

 ئيتاىل ئيتا
 ر دئيننئيتاىل و يونانى هةردو بكا يو -ئياتا 
 بابذى بابا
 ثةهذةظى ثةه

 ت كى ت 
 ثشكا ئَيكَى ذ ناظى ت كى ية و ثشكا دووَى :ةرةبى ية ت ، :ةر

 ثشكا ئَيكَى ذ ناظى ت كى ية و ثشكا دووَى فارسى ية ، فات 
 ثشكا ئَيكَى ذ ناظى ت كى ية و ثشكا دووَى كوردى ية ت ، كو
 روسى روس
 سانسك يتى سان

 كَى ذ ناظى سانسك يتى ية و ثشكا دووَى فارسى يةثشكا ئَي فاسان، 
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 س يانى س 
 س يانى و كورد هةردو بكار دئينن  كو -س  
 :ةرةبى ر:ة

 ثشكا ئَيكَى ذ ناظى :ةرةبى ية و ثشكا دووَى ت كى ية ت  ر،ة:
 ثشكا ئَيكَى ذ ناظى :ةرةبى ية و ثشكا دووَى فارسى ية :ةر، فا
 ى :ةرةبى ية و ثشكا دووَى كوردى يةثشكا ئَيكَى ذ ناظ :ةر، كو

 :ةرةن و كورد هةردو بكار دئينن كو -:ةر 
 :ربى ب:

 ثشكا ئَيكَى ذ ناظى :ربى ية و ثشكا دووَى كوردى ية :ب، كو
 فارسى فا

 ثشكا ئَيكَى ذ ناظى فارسى ية و ثشكا دووَى ت كى ية ت  فا،
 :ةرةبى ية ثشكا ئَيكَى ذ ناظى فارسى ية و ثشكا دووَى فا، :ةر

 ثشكا ئَيكَى ذ ناظى فارسى ية و ثشكا دووَى كوردى ية كو فا،
 فارس و كورد هةردو بكار دئينن كو - فا
 ثشكا ئَيكَى ذ ناظى فارسى ية و ثشكا دووَى مةغوىل ية مةغ ، فا

 ف ةنسى ف 

 فينيقى فيا
 كوردى كو

 ةثشكا ئَيكَى ذ ناظى كوردى ية و ثشكا دووَى ت كى ي كو، ت 
 ثشكا ئَيكَى ذ ناظى كوردى ية و ثشكا دووَى :ةرةبى ية كو، :ةر
 ثشكا ئَيكَى ذ ناظى كوردى ية و ثشكا دووَى فارسى ية كو، فا
 )تينى )
 لورى لور
 مةغوىل مةغ
 هندى هند
 هولةندى هولا
 يونانى يو
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 ئَيكَىثشكا 
 

 انناظَين كوك
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 ئـ

 
 
 
 
 

 رامان رةط ظنا
 وةكى ئاظَى زة)ل و ثاقذ فا (سآبدي) بديسئا

 فا برخ(آوخ )ب ئا
كةسااا كااو رويااَى وَى وةكااى   –رةوشااةن  –نااازك  –جااوان 
 ئاظَى بت

 شاد، دخلوةش –طو) هةردةم طةش  فا برون(آ) ب ونئا

 باغ، بيستان فا بسال(آ) بسالئا

 ، تاظطةسويالظ فا بشار(آ) بشارئا

 طو) نيذوفةر –شني  –ئاظَى وةكى ئاظَى، ن رةنطَى  فا ن(بطوآ) ونطبئا

 فا بناز(آ) بنازئا
نااظَى   –دركةية ذ نةرمييا ثويستى  –جهَى شانازييا ئاظَى 

 ذنكةكَى ية د شةهكارا هؤزانكى يا )ظَييس و رامني( دا

 فا بنوس(آ) بنوسئا
دارةكااة كااو رةنطااَى دارَى وى رةشااة و فَيقيااَى وَى وةكااى      

 ت يية و تام ش ينة

 فا بنوش(آ) بنوشئا

  -ئاظاا كااو ن سااةحةتى د طاةورييا م ؤظااى دا بوااتة خااوار   
ناظَى ذنكةكَى ية د شةهكارا هؤزانكى يا )ظَييس و راماني(  

 دا

 فا (بيذآ) ذبيئا
دركةياااة ذ م ؤظاااَى ن بااازاظ و  –ض يساااكا ئااااط ى، ئااااط  

 )كاض
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 ئاط  فا تش(آ) شةتئا

 فا تشني(آ) شنيةتئا
 –ؤر ن رةنطااَى ئاااط ى، ساا  –طااةش، وةكااى ئاااط ى طااةش  

 كارتَيكةر، كاريطةر

 ئاظ ترا(آ) ت ائا
نااظَى هةيظاةكا    –يةزةتَى ل ئاط ى ساةميان   –ئاط  ئات ، 

 ثاييزَى ية د سالناما ئريانى دا

 جؤرةكَى ثةِرؤكَى نةرمة –ئةتذةس، حةري   ت   تالزئا

 ئاط  ئاظ تور(آ) تورئا

 جَيبةجَيكةر، كةسا كو تشتى دطوهؤِرت ئاش تورينائا

 ئايندة، ثاشةرؤذ :ةر تية(آة )تيئا

 يو ناَيتئا

هااازرَى، )د ضااايظانؤكَين يونانياااان دا ئاااانكو خوداظةنااادَى 
ناظَى ثايتةختَى وة)تَى  – (هونةرى، زانينَى و ثيشةسازيَى

 يونانَى ية ن زمانَى يونانيان ةوة

خااةرمان، خااةرمانا هااةيظَى، رؤناهيااا دؤرماناادؤرى هااةيظا  كو ئاخَذة
 سةيوانضواردةشةظى، هالة، 

 مةها ئادارى، مةها دةسثَيكا بهارَى كو ئاخذَيظة

كااول و كةسااةر،  –ئاااه راهااَيالن  –ذ ئاااخَى، وةكااى ئاااخَى  كو ئاخني
 جؤرةكَى طوىَل ية – حةس ةت

 كول و كةسةر، حةس ةت –ئاه راهَيالن  كو ئاخينك

 فا دا(آ) دائا
ف يشاتا شاياندةر، ف يشاتا كاو هَيازَى ل       –ثاداشا مينةظى 

 ى زَيدة دكةتم ؤظ

 ناظَى هةيظا سيَى ية ذ سا) زايينى  – بهار س  (ارذآئادار )

 -س   ئاداريك
 كو

جؤرةكَى طو) ئادارى  –طو) كو دةسثَيكا بهارَى طةش دبت 
 ية

 ، بة ثيتندةسودم مفادار،  كو ئادان

 نيسودئا
 دونيس(آ)

 فيا
طولااةكا زةر و سااؤرة كااو ن تنااَى ل دةمااَى رؤذ  ئااةدونيس، 

 َين خوة دوةشينتة ئةردى ظةدبتتيشك
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 ئاش ريناودئا
ر)ذ ضاايظانؤكا طذطااام  يااا بااابذى هاتيااة وةرطاا تن(    وئاااد

 ئانكو: هاريكار، يارمةتيدةر

ناااظَى باااذَي ةكَى يااة ل باااكورَى ثارَيزطااةها دياربااةك َى ل    كو ئادييةمان
 كوردستانا باكور

 خةم  و كؤك فا را(آ) رائا

 –جهَى ما ؤظ هاةردةم ىَل باذيت     – هةظالينى، دؤستايةتى كو ئارا
 هةبوون، د ناظدا بوون

 فا راسته(آَى )راستئا
ئاةو   –خةمذى، كةساا كاو خاةم  و كؤكاا وَى هاتياة كا ن       

 كةسا كو خوةدى سالؤخَين باشَين ئةخالقى بت

 –طااةرميان، جهااَى كااو كؤضااةر زظسااتانا خااوة ىَل دبااؤرينن  كو ئاران
 دةرد و ئازار

 ز ، طَيول بؤ طةهش  ن ئارماجنةكَىظَييان، حة كو ئارةزوو

 يو ميسةرتئا
د ضااايظانؤكَين يونانياااان دا خوداظةنااادَى نَيواااريَى ياااة و   

 خويشكا )ئاثولون(يية كو هةردو جَيمكن

 ذنا شةركةر، ذنا شةرظان :ب ةرسينئا

 رميتائا
 -ئاظ 
 ثةه

 ئارام بووى –عمةتان خوداظةندَى ني

 فا رمتى(آ) يتَيرمئا
ف يشاااااتا  –ثااااااك، ثاقاااااذ   –ؤظ ساااااةرنةرم، خاااااوة   

 ف يشتا زَي ةظان ل سةر طؤيا ئةردى –خؤشةويستيَى 

 ئةرمةنى، كوكا ئةرمةنى ئةر ةرمينئا

 رؤناهى، ت وسكة، تةييسني كو ئارؤنط
 ئارهان، ئازرين، تؤرةبوون كو ئاريان

 فا ريانا(آ) ريانائا
جوط افيناسان ئةظ ناظة دانابوو سةر وى جهى يَى مذذةتَى 

 ىَل دذيانئارى 

 فا رياناز(آ) ريانازئا
جهاَى شااانازييا مذذاةتَى ئااارى، كةساا كااو ن ك ياارَين خااوة     

 ببتة سةدةمَى هندَى كو مذذةتَى ئارى شانازيَى ثَى ببةن
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 ئاريان، ئارهان، ئازرين كو ئارين
 ذ نةذادَى ئارى، كوكا ذ مذذةتَى ئارى كو رينائا

 ، طَيول بؤ طةهش  ن ئارماجنةكَى ئارةزوو، ظَييان، حةز فا رزو(آئارَيزو )

 فا زادة(آَى )زادئا
كةسا كو ذ سالؤخَين نةرةوايَين ئةخالقى ثاراستى و ثاقذ 

 رةها، ئازاد –بت 

 خةم و قةه  –ئَي  و ذان  كو ئازار

 ف  زاليائا
جااؤرةكَى طااوىَل يااة وةكااى كؤفكايااة و ن رةنطااَين )سااثى،     

  ثيظازى، زةر، سؤر و ئةرغةوانى( دهَينة دي

 (آذرئازةر)
 -ئاظ 
 ثةه

نااظَى   –ناظَى هاةيظا ناةهَى ياة ذ ساا) هاةتاظى ياا ئرياناى        
هااةتاظى د ئريانااا   ؤذا نااةهَى يااة ذ هااةمى هااةيظَين سااا)  ر

 ناظَى ف يشتا ثارَيزظانا ئاط ى ية –كةظن دا 

 نةرمى، ميه ةبانى، بةزةيى –شةرم، حةيا  فا ذرم(آ) رمةزئا

 مةزنَى ثةرستطةها سةرؤك و فا ذرمه(آ) هَيرمئازة

 ئارهان، ئاريان، تؤرةبوون كو ئازرين
 متام، رةبةق، لدويظ ئَيك، بَى كَيم و كاسى، بَى ظةبِ ين كو ئازطار

كورديك يا ثةيظا ):زيز( يا :ةرةبى ية، ئانكو: خؤشتظى،  كو ئازيز
 خؤشةويست

 فا سا(آ) سائا
خؤراط ى،  –خةم  و كؤكا كو دبتة ئةطةرَى جوانيا كوَى 

 هةيبةت

 دركةية ذ جوانى و دة)ليَى – ، كةذال، مامزخةزال كو سكئا

 ركا خةزاىَل، كارمامزخفشا خةزاىَل، كا كو ئاسكول

 هند مسان(آ) مسانئا

، د بنةرةت دا ثةيظةكا لَيكادايا هندوئاةوروثى ياة    ئةمسان
: شني( ئانكو )بةرَى شني( كاو ئاةو   /ماننو)ئاس: بةر + م

بااةرَى مااةزنَى شااني :ةرشااَى     ل وَى باااوةرَى بااوون ئااةو  
 خودايَى مةزنة

 جؤرةكَى مةيَى ية  –ئةلند، دةمَى ذنوى رؤذ دهةلَيت  كو سوئا
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 ثشىاست، دَلنيا –تةنا، رةحةت، بَى خةم  فا (آسودةئاسوودة )

 كو ئاسؤس
زؤمااةكا خااوةش و كانيااةكا مااةزن و زة)ل و سااويالظةكا     

 – رياقااَىهااةرى بذناادة ل دةظااةرا )طوىل(يااا ل كوردسااتانا :
 ضيايةكة ل بةرامبةر قةلعةدزَى ل كوردستانا :رياقَى

 :ةر سيا(آا )سيئا

هةظاذينا فري:اةونى ياة    كوا )ماوزاحم( و   –ذنا خةمطني 
كو موسا ثَيغةمبةر)س( ذ ئاظا رويبارَى )نيا ( ظاةط تى و   

 كيشوةرَى ئاسيا – ك ىةودانن نهَينى ظة 

 فا شتى(آ) شيتئا
ى، هاااةظالينى، ثةيوةنااادييا دؤسااات –ثَيكظاااةذيان  ئاشاااتى،

 سةروذنوى ثشتى دل ذَيكمانَى

 فا شنا(آ/ئاشَينا )شنائا

ئةو كةس  –دنياسني  كو ئةم وَى ائةو كةس ناسيار، نياس،
يان ئةو تشتَى كو ئةم دئينينة بريا خوة ياان ماياة ل باريا    

ئةظينادار،   –لسةر تشاتةكى ياان كاارةكى ئاطةهادار      –مة 
 لدؤست، هةظا – ، شةيدادلبةر

 رةنطَى شينَى ئةمسانى –ئةشنو، ئةمسان  ئاظ ئاشنو

 ئاش شورينائا
تَيكاااادةر،  –يااااَى ئاشااااوورى، هااااةر تشااااتةكَى ئاشااااوورى  

 جَيبةجَيكةر

 ئاشاوا، كةظنة ناظَى كة) ئامَيديَى بوو كو ئاشيث

 غابانوئا
 ، فا

 مةغ

هةظاذينا   – : خاتويناا ماةزن  غا )مغولي( + بانو)فارساي( ئا
 ئاغاى

 :ةر ق(فاآ) فاقئا
نااااظَى هةظاااذينا  –زةماااان، رؤذطاااار  –جيهاناااا ئاااةمسانى 

 بوو هؤزانظانَى ناظدار )نيزاميَى طةجنةوى(

 دركةية ذ جوانى و نازداريَى –بة)، ئاتاف  :ةر فة(آ) تةفئا

 سةحةختوةش دةستخؤش، فا فرين(آ) رينةفئا

 فا فتاب(آ) فتانئا

ان: )تااا: رؤذ، خاااؤر( + آفهاااةتاظ، هاااةتاو: ثَيكهاتياااة ذ )  
رؤناهى، نوي هة(، واتة ئةو نوي هة يان ئةو رؤناهيا كو ذ 

 دركةية ذ جوانيَى –رؤذَى دطةهتة ئةردى 
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 ئاواز فا وا(آ) ائاظ

 جوان، قةشةنك، دة)ل، خشكؤك ت  ادانئاظ

 – ئاظةدان –كؤما رويباران يان كانيكان كو بونة سةرَيك  كو ئاظان
 ناظَى كويستانةكَى ية ل كوردستانَى

 فا ون(آ) نظةئا

 و ناااظَى وَى رسااتَى يااة يااا تاا ى  –هالويسااتى، هةلواساا او 
هنااادةك فَيقياااَين دى ثَيظاااة دكاااةن و ن نيظاااا خانيظاااة     

 دهالويسن 

 بنَي ة )ئاظةن( فا (نطوآ) طنئاظة

 حةذَيكةر، موشتاق فا ويده(آَى )يدئاظ

 فا ويز(آ) يزئاظ
تشااتَى هااةر  –طولااةكا رةنااط سااؤرا زةنطذااؤكى يااا جوانااة   

 (و طوهاركان ار و بوويك وةكى )رستك، بازنكبهاد

 خوِرى، بَى غ ، زة)ل –تايبةت  –دلبةر، ئةظيندار  فا ه(يذوآَى )ذيئاظ

 ئاظكَي  كو ئاظيظان

 ، فات  ق بانو(آ) ق بانوئا
توينا سثى، : خا(: خاتوين( + بانو)فارسي: سثىت كي) قئا

 ا كو رويةكَى جوان و سثى هةبتكةس

 ثىس )وفارسى: طول(: ط  )طوي( + : سثىت كيق)ئا ، فات  (لوطق آ)  ويطق ئا

 هشيار، وريا، ثَى ئاطةه كو ئاطا
 وةكى ئاط ى)وةكى ئاط ى طةرم يان سؤر ن رةنطَى ئاط ى( كو  ينطئا

 طؤِريا ئاط ى –ئاط دانك، جهَى كو ئاط ى تَيدا هةلدكةن  فا الوه(آظَى ))ئا

 جؤرةكَى طوىَل يةناظَى  كو ئا)ل

 فا الله(آ ))ىَلئا

طولةكا جؤراوجؤرة كو ن رةنطَين زةر، سثى و ساؤر  ئا)ل، 
ار ئينااان، بكاان دةساات دكااةظن و ثااى بااؤ جااوانيَى دهَيتااة 

 ق( ذىَي)شةقاي جؤرةكَى وَىهةروةسا فارس دبَيذنة 

 ناظَى جؤرةكَى طوىَل ية –ئاليان، تَى ئاهلان  كو ئا)ن
 غةش زَيِ ، زَيِ َى خؤرى و بَى ت  لتونئا

 بنَي ة )ئالتون( ت  لتنيئا
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 دركةية ذ جوانيَى –سَيظ  ت  ماالئا

 كوا جوان و دلبةر –بويكا نةم ا دةريايى  ئةر لنوشئا

 َىنووطولوئا
 نه(طولوآ)

 فا

 – بات  كاان كو رويَى وَى يان ئالةكَين وَى وةكى حوليكةسا 
ناااظَى هةظااذينا ئةردةشااريَى  –و سااثى  كوااا جااوان و سااؤر

 َى ئةمخينييان بووئَيكةم شاه

 ف  ليسئا
، كوااا ذ بنااةمالَين ئوجياااخكوااا رةسااةن، كوااا ن ئة اا  و  

 جوامَي  و خؤ  ؤظ

 ا ئاط ىيطوِر ت  لي ئا

ئااال، رةنطااَى ئااال، رةنطااَى سااؤرَى      –تااَى ئاليااان، ئااالزين    كو ئالني
 ظةبووى

 يو ماتيسئا
جاااؤرةكَى ئامتيسااات، جةمةسااات، كةمةسااات، ئةرغاااةوان، 

 د طةوهةرسازيَى دا بكار دهَيت بةرَى بهادارة كو

 هيظى، ئارةزوو، ئاوات، هيوا :ةر مال(آ) مالئا

كةظنااة ناااظَى باااذَي َى   –خَي وبَياا ، بةرةكااةت   –بااةخت  كو ئامةد
 )دياربةك (َى ية

 :ةر ِمنة(آا )نيمئا

، ذنكا ناةت س، ذنكاا دلَيا     – ، ئَيمن، ئةولةتةنا، ثشىاست
، خاتوينااا ةجااهبنو خاتوينااا موكااوم   – ذنكااا ن جااةرط 

 دةيكا حمةمةد ثَيغةمبةرى بوو )س( – خؤراط 

ثايتةختَى مريطةها بادينانة كو نوكة ذى هةر ن ظى ناظى  كو ئامَيدى
 يا ئاظاية

 باوةش، هةمبَيز كو ئامَيز
 باوةر و بري –سةبةن، سةدةم، ئةطةر  فا ن(آ) نئا

 دايك ت  نائا

 :ب نائا

، دة)ل، انناااةرم و لاااةش جاااو –خؤشاااتظى، خؤشةويسااات 
كةسااا كااو ببتااة سااةدةمَى خولقاناادنا  دلبااةر،  – خشااكؤك

 ئةظينَى جلةم كةسَى بةرامبةر
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 ت  ناليئا

بةىَل ثا دايك يا هةى)ئةظ ناظة يَى سةردةمَى كؤلاةتيَى ياة   
و دةمَى زةنطينةكى يان مريةكى ظياباا كؤلةكَى):ةبادةكَى(   
خااوة بف ؤشاات دا بَيااذت ئااةظى كوِرى)يااان ئااةظَى كوااَى(     

كةساا   –ذى يا هةى و هةردو ثَيكظة دهَينة فا ؤتن  دةيك 
دركةياة ذ رؤناهياا    –ذ ئةظينا دايكاَى   بت بةه ةمةندكو 

 يكَىاضاظَى د

 فا ناهيتا(آ) ناهيتائا

كةسا كو ناثاكى و ثيسى و خ ابيَى ثاويو دكاةت   ئاناهيد، 
نااااظَى خوداظةنااادا ئااااظَى ياااة كاااو د ئاظَيساااتايَى دا وةك  –

 هاتية سالؤخدانكوةكا جوان و با)بةرز 

 بنَي ة )ئاناهيتا( فا ناهيد(آ) ناهيدئا

 د ئؤىَل بابذيَين كةظن دا ناظَى خوداظةندا ئةمسانى بوو بابا نوئا

 ناظَى كةظنة ثايتةختَى ئةرمةنستانَى بوو ئةر نوشئا

 بنَي ة )ئاناهيتا( فا نيتا(آ) نيتائا

 هؤط ا باش –كةسا كو زوى دبتة هةظا) م ؤظى  ر:ة نسة(آة )سينئا

 ، داخواز، هيظى، هيوا، تاسةئارةزوو، خواستةك كو واتئا

ثشاكةك   –دةنطَى خؤش، س وود، ئاهةنط  –دةنط، بانط  ثةه ئاواز
 موزيكَى، هةر ئَيك ذ دةزطةهَين موزيكَى و ضقَين وَى ذ

 ىَل زظ ين، ذ كوذيَى ضاظان ل كةسةكى نَيِ ين كو ئاور
 كا رؤناهيَىديؤخوةديك، نةينك، خ كو ئاوَينة

 كو ئاوَيذة
 –زةظيا بةر ئاظَى، زةظياا كاو باةردةوام تاةِر و ئاظادار بات       

 ناظَى طوندةكَى ية سةر ن باذَي َى قةلعةدزَى ظة

 فا هار(آ) هارئا
جؤرةكَى طوىَل ية كو بةلطَين وَى تَيكذةكة ذ رةنطَين ساثى،  

 سؤر، ث تةقاىل و ثيظازى

 ثةه (هنطآ) طنةهئا
 –ظَييااان، ئااريادة  – شااادى – ئاااواز –مااؤزيكَى  ك ذثشااكة

 مةخسةد، ئارمانج

 شاهى، ديالن كو ئاهةنط
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 ، مامزخةزال، ئاسك فا هو(آ) هوئا

 خةزا) بيابانَى فا هيد(آ) هيدئا

 كو ئاهني
كول و كةسةر، حةسا ةت   –ئاخني، ئاخينك، ئاه راهَيالن 

مة:دةنااةكَى دى كااو دطااةل ئاساانَى حة)ناادى   –ئاساان  –
 ل ك نهاتبتة تَيكة

 ، مانطهةيظ، مةه ت  يئا

 ئا)ظَى ث سيارَى ية، ئانكو: ئةرى؟ ، ما؟  فا ئايا

 :ةر ية(آة )يئا
هااةر ئَيااك ذ ثاا تَين ديااارَين سااؤرةتةكا     –نيشااان، هَيمااا  

 قورئانَى و ثةرتووكَين دى يَين ئةمسانى

 وةكى هةيظَى ت  يتايئا

 وةكى هةيظَى ت  كةيتئا

 ، فات  نةيتئا
مااةهوةش، هااةيظ( + تااةن )فارسااى: لااةش(:  ئاااى )ت كااى: 

 مةهثةيكةر، كةسا كو لةشَى وَى وةكى هةيظَى سثى بت

 شاد، خوةش ت  يدائا

 وةكى هةيظَى ت  كةيدئا

 تاظهةيظ، شةوقا هةيظَى ت  طنةيدئا

 ئاخينك راهَيالن ذ كول و كةسةرا كو ن دىل كةفتى كو ئايدل

 ، فات  يسائا
وةكاى   –: جاوان  (وةكاى  :( + سا)فارساي : هاةيظ ت كيي)ئا

 هةيظَى 

 ، فات  يسانئا
 –: جااوان (: وةكااىفارسااي( + سااان ): هااةيظ) ت كااي يئااا

 وةكى هةيظَى

 هةيظا د ئاظَى دا ت  داوي سوئا

 ، فات   ويطي ئا
: طاو) وةكاى   (فارساى: طاول    )طويا ( + : هاةيظ ت كاي ي )ئا

 هةيظَى

 هةيظا جوان ت  لةزيوطي ئا

 دؤرماندؤرى هةيظَى هالة يان سةيوانا ت  يالئا
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 كؤما هةيظا، مانطةكان ت  يالرئا

 رؤناهيا هةيظَى ت  يذمائا

 تاظهةيظ، شةوقا هةيظَى، هتانةم ت  يذيئا

 ، فات  ينازئا
 –: جهَى شانازيا هةيظَى (: نازدارفارسيي)ت كي( + ناز )ئا

 نازدار وةكى هةيظَى

 فا ييد(آ) ييدئا
ةسااا ثااِ  باازاظ و  دركةيااة ذ ك –ئاااط ، ض يسااكَين ئاااط ى  

 ضا)ك

 ئاط ، ض يسكا ئاط ى فا (ييذآ) ذييئا

 رَيباز –ئؤل، دين  –رَيسا، قانون، ياسا  –رَى و رةسم  ثةه ئايني
 ئارموي ، حةري  :ب )اب يشم( مةب يشئة

 يو (اطلس) سةذئةت
ية  جؤرةكَى طوىَل – ثةِرؤكَى ئارمويشى، ثةِرؤكَى حةري ى

 ى( يان )بيتونيا(يا كو ئةم دبَيذينَى )طولبؤر
 ئةجاو، شةرم، ئاب و، حةيا كو ئةجان

 :ةق  – ، خةونةكانخةون :ةر ئةحالم )احالم(
 ناظَى بنةمالةكا طو)نة –بةخت، ئَيقبال، شةنس  –ستَي   فا )اخى( رةختئة

 ض يسكا ئاط ى فا )اخط ( رةطخئة

 ثالثشت، ثالطةه، جهَى كو م ؤظ ثا) خوة بدةتَى ئاش درينائة

 ةرخةوانئ
 كو )ئةرغةوان(

ماااؤرةكَى تايبةتاااة لاااةو ئاااةو رةناااط ذى ناظااادارة ن     وى
طولةكا جوان و بَيهنخوةش و رةنط سؤرة  –)ئةرغةوانى( 

ناظَى فارسى يَى  –رةنطَى سؤرَى تارى  –كوليذكا هنارَى  –
(، و Judas treeدارةكااَى يااة كااو د ئنطذياازى دا دبَيااذنَى )

ت و ماةزناهيا وَى ِرا  ئةظة هةمان دارة يا جربي  د هةيباة 
 ديار بووى و ثةياما ثَيغةمبةرينيا موساى)س( طةهانديَى

 دَلنيا، ثشىاست، بَى خةم كو ئةرخةيان
 تشتَى كو بةرامبةر دراظةكَى كَيم بهَيتة كِ ين فا ئةرزان

 هَيذا، رَيزدار، بةرَيز فا )ارزندة( َىندةرزئة
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 هابةرَيز، بهادار، ط انب فا َى )ارزينة(رزينئة
 بنَي ة )ئةرخةوان( فا )ارغوان( انةظرغئة

 دركةية ذ دلَين ئةظيندار –زيكَى ية وناظَى ئامريةكَى م يو نونةرغئة

 بنَيِ ة )ئةرغةظان( كو ئةرغةوان
 ، بنَي ة )ئةرغةنون(كورتك يا ثةيظا )ئةرغةنون(ة يو رغونئة
 هةديةديارى، خة)ت،  ت  غانةرمئة

 )ارنواز( ازةظرنئة
 –ئاظ 
 ثةه

 خودانا ئاخفتنَين هَيذا

 جوان، دة)ل –طةش  –سثى  ئاظ  )اروس( روسئة

 د ضيظانؤكَين يونانيان دا خوداظةندا ئةظينَى ية ف  روسئة

 :ب رحيائة
 –ينَى تل فذسا  ةناظَى بااذَي ةكَى كةظنا   –جهَى بَيهنخوةش 
 جؤرةكَى طوىَل ية

 ين، هؤ ةندت ينى:اقذ فا )ارشني( شنيئةرَي

 كو رئةزمة

ضاايايةكة ل ثارَيزطااةها سااذَيمانيَى ل كوردسااتانا :رياقااَى،   
ئةظ ضياية ن ناظَى شاذنا كورد )ئةزمةر خاتوينَى( هاتياة  
ناااظك ن كااو خويشااكا )فااةروخ ثاشااا(ى بااوو و ب ايااَى وَى    
لسةردةمَى هاتناا ئيساالمَى ثاشاايَى )مةرطةظاةر و ثشادةر      

 هةتا بةردةشان و بنط د( بوو
 بَينف ةه، تةنا – ة، ئارام، ق ار  ةب ، ئوق كو ئةزوا

 طول، طوَلةكان :ةر ئةزهار )ازهار(
 نام ت، دَى ذيت –دئينت)ن ظى بهاى دئينت(  كو ئةذى
 دَى ذين، نام ين )مةبةست ذَى مذذةتة( كو ئةذين

 رةسةنى، رةسةنايةتى :ةر (اصالةئةسالة )
 زةتةت، دذوار، ضةتن كو ئةستةم

هةسارة، هةر ئَيك ذ هةسارَين طةِرؤكَين  –ةر ستَي ، ئةخت كو ئةستَي ة
 كؤما رؤذَى
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 ، هةرسى، ف مَيسكرؤندك، هَيسى، ئةس ين فا )اس ا( س ائة

 ، ف مَيسك، هةرسىرؤندك، هَيسى كو س ينئة

 كؤما ثةيظا )اسم( ئانكو ناظ :ةر )أمساْ ( مسائة

ةنطاَى  ؤر و سثى بت، كوا رةنطاَى وَى ن ر سكوا رةنطَى وَى  :ةر ئةمسةر
 طةمنى بت

 خوداظةندا ئةظينى و خَي  و بةرةكةتَى ية ئاش ):شتار( شتارئة

 بذندت  –ماقويذى  :ةر ئةش ةف )اش ف(

 فا ئةشك )اشك(
نااااظَى  – ، هةرسااى، ف مَيساااك رؤناادك، هَيساااى، ئةسااا ين 

بنةمالاااةكا ناظااادارا ئريانياااان باااوو كاااو دةماااةكَى درَياااذ      
 دةستهة)ت ل ئريانَى ك بوو)ئةشكانيان(

رةنطاااَى شاااينَى   –ئاشااانو، ئاااةمسان، طونباااةدا ئاااةمسانى    ئاظ ئةشنو
 ئةمسانى

 مةزنى، هَيذات  :ةر (اعظمئة:زةم )

 جؤرةكَى دارَى ية فا )اف ا( ف ائة

 كةيفخوةش، دلشاد :ةر ئةف اح )اف اح(
 هةل، طةش)ئاط َى هةل، ض اكَى طةش( فا )اف وز( ف وزئة

 فا َى )افسانة(فسانئة

ناظاااادار، ن  –ظانؤك، ضااااريؤكا خااااةياىل  ئةفسااااانة، ضااااي 
كةسااا كااو هنااد جوانااة كااو    – جااوان، دة)ل –ناااظودةنط 

 خةيالةكَى يان هزرةكَى دئينتة ثَي  ضاظَين م ؤظى

 فا )افس ( رةفسئة
ثذةيااةكا لةشااكةرى يااة ئااانكو   – تااانج، كااو)ظَى شاااهاتيىَ 

 (ضابطميالزم)

 سةرجن اكَي  –سح ى، جادوويى  فا )افسون( فسونئة

 ثةريشان، بذالة)ثى بؤ ث ضَى بكار دهَيت( فا )افشان( فشانةئ

 رؤناهيا هةتاظَى، هةتاظ، هةتاو، رؤناهيا رؤذَى فا )افشيد( فشيدئة

 دةردةدار، رةجنؤر، ب يندار فا ئةفطار
 خؤشتظياتى، دلدارى، خؤشةويستى كو ئةظني
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 يو قاقيئة
و  ىكاو طاولَين وَى ئويشاى ئويشا     ةدارةكا جوان و ن خةمذ
 سثي و بَيهن خوةشن 

 ثريؤزت  –ثاكى  :ةر )أقدس( سةقدئة

 بةخشندةت ، لَيبؤرت ، دلؤظانى –دارت  رَيزت ، هَيذا :ةر )أك م( مةك ئة

 ستَي ، ئةختةر فا )الوا( اظلئة

 دةظةر، ناحية ت  لكائة

 يو ماس الئة
بهااادارت ين بااةرة كااو د جااوانىين و رةقىياان و ديامونااد، 

 طةوهةرناسيَى دا بكار دهَيت ثيشةسازيَى و

ئَيمانةت، راسثارتنا تشتةكى يان كةسةكى جلاةم كةساةكَى    :ةر (امانةئةمانةت )
 جهَى باوةريَى

 هيظى، ئارةزوو، ئومَيد :ةر ئةمةل )ام (

 )امريا( مريائة
 ،:ةر
 فا

 ، ذنكا فةرماندة: ذمنريامري): بي( + ا )فارسي(

 ، ذنكا فةرماندة)امري( ئانكو: ذمنري يا ثةيظايمَيك  :ةر (أمريةة )مريئة

 :ةر (أمينةة )مينئة
يااا ثااةيظا )امااني( ئااانكو كوااا جهااَى باااوةريَى، كوااا    يمَيك 

 قةجنيكار

 هنار فا )انار( نارئة

 هزرئةندَيشة،  فا َى )انديشة(نديشئة

 فا َى )انطيزة(يزطنئة
ئةو كاةس  ئةنطَيزة،  –ئةطةر، سةدةم  –بزوَينةر، لظينةر 

 تشتَى كو م ؤظى ثال بدةت بؤ ئةجنامدانا كارةكىيان ئةو 

 كؤما ثذنطا، ثذنطةكان :ةر ئةمنار )أمنار(
 كؤما ثةيظا )نور(ة، ئانكو: رؤناهى، نوي هة :ةر ئةنوار )أنوار(

 ا ئؤىَل مانى، كةسا كو لدويظ دينَى مانى دضووثةيط  فا )انوشا( نوشائة

 فا َى )انوشة(نوشئة

ذ كةساااايةتيَين  –دخلاااوةش شااااد،  –ناااةم ، هةرهاااةيى  
ناظَى شةهزادةكا ساساانى باوو ل    –شةهناما فريدةوسى ية 

 تيسفون
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 ئةظني، ظيان، ظني كو ئةوين
 خانى، كاخ، ظَيذة كو ئةيوان
 جوان، خشكوك، دة)ل، رند كو ئةيهوت

 طِ نذين، بزة :ةر )إبتسام( ساميبتئ

 دو:ا، راز و نياز، موناجات :ةر ئبتيهال )إبتهال(

 :ب  َيستئ
 هةظذينا خةشايارشااهَى ئاةمخينى باوو    –ستَي ، ئةختةر 

 كو ن ئؤىل ظة يا جوهى بوو

 شانازى ب ن :ةر ئفتيخار )افتخار(
 تاجنةطول، ضةثكةطول :ةر )اكذي ( كذي ئ

 ضاظةرَى بوون، ضاوةروانى ك دن، بةندةمان :ةر (انتظارئةنتيزار )
 سةركةف  :ةر ئنتيسار )انتصار(

 ، م اوىوةردةك فا اردك() كةردئو

 شتَيهَيب رديئو
 )ارديبهشت(

 فا

ناااظَى  –ناااظَى هااةيظا دووَى يااة ذ هااةمى سااالَين هااةتاظى   
ف يشتا نوينةرا ثاكيَى ية كو ثاراستنا ئاط ى ذى د ستويَى 

 وَى داية

 فا َى )اركيدة(ركيدئو
طولااةكا رةنااط طةشااة كااو ثةِركااةكَى وَى ذ هااةردووَين دى  

 مةزنىة

، نطاكيائةباذَي ةكَى كوردستانا توركياية كو ثَيشى ناظَين ) كو رفةئورفا/ ئو
 ئوديسا و روها( ذى لسةر بوون

 كو ئورمية
، باذَي ةكَى كورداياة ل كوردساتانا ئرياناَى و    ورمَى، هورمَى

 نهو سةنتةرَى ثارَيزطةها ئازةرباجيانا رؤذئاظاية ل ئريانَى
 بنَي ة )ئورمية( كو ئورمَى

 يو رنينائو
ان بااوو د ميتولؤجؤييااا عمااةتخوداظةناادا بااةرف ةهى و ني

 يونانيان دا

 يو ورينائ
نا و ثاارَيزةرا  د ضيظانؤكَين يونانيان دا خوداظةنادا ئاةمسا  

 ئةظينا ئةمسانى ية
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 :ةر )أفُاق( قوفئو
ئاسؤ، ثةرطةه، هةسوو: ئةو هَيال كو لبةر ضااظَين م ؤظاى   

 ينة ئَيكوةسا ديار دبت كو ئةرد و ئةمسان يَين طةهشت
 ستَي ، ئةختةر ت  ولدوزئ

 كةهيبوون، فَي بوون، راهاتن –ئةظينى  :ةر (ُالفةئولفةت )

 ئوم كةلسوم
 (كلثوم)ام 

 :ةر

ئارمويشاَى ن   –يا سةر و ضاظَين وَى ن طؤشات، روى ثا    
ناااظَى كوااةكا حمةمااةد ثَيغةمبااةرى     –سااةرَى ئااا)ي ظااة   

ى هاتياة  بوو)س( كو ثشتى ذ :وتبةيَى كوِرَى ئةبو لةهاةب 
ناااظَى  –بااةردان شااوى :ومسااانَى كااوِرَى :ااةففانى ك بااوو  

كوااةكا ئيمااام :ااةىل بااوو كااو شااوى ن :ومااةرَى كااوِرَى        
ناااظَى سااىانبَيذةكا هااةرى ناظاادارا   – خااةتتابى ك بااوو)د(

 :ةرةبا ضةرخَى بيستَى زايينى بوو كو خةلكا مص َى بوو
 ئومَيد، هيظى فا َى )اميدة(ميدئو

 سندسئارموي ،  ت  ئيثةك
 بري و باوةر – بؤضوون، رةئى –هزر، ئةندَيشة  ف  ةيدئ

 وة)تَى ئريانة  –جهَى كو مذذةتَى ئارى لسةر دذيان  ئاظ )اي ان( ريانئ

 يا ئريانى، كوكا ئريانى فا َى )اي انة(ريانئ

 :ب )ارم( مةئري
باغااةكَى ضاايظانؤكيية كااو ن ئاظاااهيَين بذنااد و جااوانيَى      

 نا رؤستةمَى زال بووناظَى هةظذي –ناظدارة 

 خوةطؤريك ن، جانفيدايى :ةر (إيثارئيسار )

 :ةر ئيس اْ  )اس اْ (
حمةمااةد ثَيغةمبااةر)س( تَياادا    شااةظا   –ضااوونا ن شااةظ  

 ضووية قودسَى و ثاشى ضووية ئةمسانا

 –ك ناااة :اااةدةت و لسةرضاااوون   –هيباااوون، فَي باااوون   :ةر ئيالف )إيالف(
 حةذَيك ن

 :ةر )اهلام( ذهامئي

ساا وش، هاازرا كااو ذ نشااكةكيظة بطةهتااة هاازرا      ى، وةحاا
ن ، ئةو هزر و رامانَين د سةرَى م ؤظى دا ثةيدا دبم ؤظى

 بَيى ئةطةر و فاكتةرَين دةرةكى
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 ئيشارةتئيماذة، ئاماذة،  :ةر )اميا( يمائ

 باوةرى :ةر ئيمان )اميان(
  ةب ين،  ةب  ئينان، كةسا كو  ةب ا م ؤظى دئينت :ةر ئيناس )إيناس(

 هايدارك ن –ئاطةهدارك ن ذ سزاى يان مةت سيَى  :ةر (نذارإئينزار )
 قةجنى ىَل ك ن –شادك ن  :ةر ئينعام )إنعام(

 ثايتةختَى وة)تَى ئةرمةنستانَى ية ئةر ئَي يظان

ئَيااوارة، هنطااور، دةمااَى نَيظبااةرا ثشااتى نيظاا ؤ و بااةرى        كو ئَيظار
 رؤذئاظابوونَى دا

 )س(ن ئادةمى يةناظَى كوا با يو قذيمائَي

 :ةر (اقليمةئَيقذيما )
ثارزةظى، قاررة  –ضارَيكا طؤيا ئةردى  –ئاظ و هةوا، سةقا 

كَى خودان طةلةك ذ وة)تةكى كو هةرَيم، دةظةر، ثارضة –
 كولتور و زمان و دان و نةريتةكَى تايبةت لسةر بذين

 :ةر (اهلةئَيالهَى )

هاَى( ن لاَيظ   ةوة ثاةيظا :اةرةبى )الة(ياة ىَل فاارس )ئَيال    
خوداياةك باوو كاو     مواة د بريوباوةرَين كاةظن دا ني دكةن، 

نوينةرا هندةك تشتَين تايباةت باوو و ن رةنطاَى ذنكاةكَى     
 دهاتة تةندارك ن

 فات ،  )املريا( ذمريائَي
: (: جااانطؤرى ( + مااريا )فارسااي  : ئَياا ، هااؤز    )ت كااي ئَياا

 خوةطؤريكةرا ئَيذَى، جانفيدايا هؤزَى

 ، رؤناك، طةشرؤناهى يو ذنائَي

 فا ت ، )الناز( ذنازئَي
: ياا ناازدار   (: ناازدار ( + ناز )فارساي : ئَي ، هؤز  )ت كيئَي

 ، يا دةلالندى جلةم هؤزا خوةجلةم ئَيال خوة

 ( ية، بنَيِ ة )ئامينا(آمنةكورديك يا ثةيظا ) كو ئَيمؤ/ ئَيمَى
 ، رازاوةخةمالندى فا )ايواز( ازظيئَي
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 نراما رةط ظنا

 كو بابان

 –مالبان، بابانى، زظِ ينا كوَى بؤ مالبابَى ثشتى بويكانيَى 
ناااظَى :ةشااريةكَى يااة ل  –ناااظَى مرينشااينةكا كااوردى بااوو 

نااظَى   –ناظَى دةظاةرةكَى ياة ل كوردساتانَى     –كوردستانَى 
ضااااةندين دةسااااتهة)تدارَين سنسااااال بابانيااااان بااااوو ل     

  كوردستانَى

 ث تةقال كو باتوش
 بشكوذا ذنوى ظةبووى وك باتينك

 باتَينؤك، طول ئا)ل كو باتينوك

 خويشكا مةزن، دادة، دادَى ت  باجى
 ، باظى، باوى، ضوالةباهيظ، باهيو فا بادام

 ، باهيظَين بوويكباهيظؤك فا )بادامك( كةبادام

 ضثكَين ئاظَى كو ذ ئةمسانى دهَينة خوار –بارين  ئاظ باران

 ت  ،فا بارلي
بااةردار،  –مفااادار  ندةسااودم :+ لي)ت كااي(بار)فارسااي( 

 بةرهةمدار، دارا ن فَيقى

 باوةشينك كو ةباروش

 باران هاتن، بةف  هاتن كو بارين

 جؤرة طيايةكَى كةسك و بةلط سثى ية كو بارَين
 بارَين، جؤرة طيايةكَى كةسك و بةلط سثى ية كو بارَينة
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 فَيقيَى كو ن باى ذ دارَى دكةظت كو َيذباِر

 ن رةواج –ن بةرةكةت  كو انَيذِربا

 بازنك، دةستبةند كو ةبازن

 ناظَى ئاوازةكَى ية كو بازو

 ناظَى بالندةكَى بوويكَى رةنط خوةليكى ية كو رؤباز

 كو يالنذبا

ل باذة)ن، باجاة)ن، هؤزةكاا كورداياة     –جهَى با ىَل دهَيت 
دؤرمانااااااادؤرى بااااااااذَي َى خاناااااااةقينَى ل باشاااااااوورَى    

 دستانا :رياقَى(كوردستانى)كور

 سويك، بازار –شار  كو  َيذبا

 طو) نوى بشكفتى كو طباستين

 ن هَيز، ن شيان د ظةكؤلني و سةملاندنان دا كو باسكار

 كةسَين كو مالَين وان ن مذى ظة و هةرؤذ ل جهةكَى كو باشيال

 كو باغان
خ يسااتان يااان جنيكااَين فَيقااى كااو ن رة   ، ضااةند بباخااان

 ئَيكظة بن

 طولةباغ، طو) دناظ باغان دة كو ولباغدةط
 سويالظ، تاظطة، تاوطة، هةَلدَي  كو باف 
 باوى، باهيظ، باهيو، بادام، ضوالة كو باظى
 فَيقيَى كو ن باى ذ دارَى بكةظت، فَيقيَى كو باى داقوتاى كو باكوت

 ذؤرى، سةرى، سالل –بةذن درَيذ  –بةرزى، بذندى  كو با)
 كو بةرةظ ثَيشظةضوونَى ية ائةو تشت يان ئةو كةس فا َى )بالندة(ندةبال

 فا َى )باليدة(باليد

كةساااا كاااو  – ماااةزن باااووى، ثَيشاااظة ضاااووى، طةشاااةك ى
شانازيَى ن خوة دبةت، كةسا كاو طةلاةك د خاوة دطاةهت،     

 لة خؤ بايى

 كو نَلَيبا
دارَى كاااو ددانناااة باااةر   –باليفاااك  –بااااوةش، هاااةمبَيز  

 دا دةرطةه ظةنةبت دةرطةهى

 سثَيدة، سحار فا )بامك( كةبام
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 ناسناظَى باذَي َى )بةخل(ة –طةش، تةيسؤك  فا بامي

 ناسناظَى باذَي َى )بةخل(ة –طةش، تةيسؤك  ئاظ باميك

باذَي ةكة ل كوردستانا ئرياناَى )باانَى ئَيكاى دبتاة حةوشاا       كو بانة
 يَى دى، لةو دبَيذنَى بانة(

 ، خامن، ستىخاتوين فا بانو

 كو وبانو
جهةكَى ثان و بةرين ل سةرَى ضيايةكى يان ط ةكى ى، بان

 يان زوي ةكى

 هوشدارى، ئاطةهدارك نا خةلكى ن دةنطةكَى بذند كو وازطةبان

 كو باوان

 – مالبان، بابانى، زظِ ينا كوَى بؤ مالبابَى ثشتى بويكانيَى
دةظاااةرةكا نهَيذياناااة ساااةر ن ثارَيزطاااةها دهاااؤك ظاااة ل     

 كوردستانا :رياقَى

 بِ وا بؤضوون، بري و باوةر، كو رةباو

 باوةشينك، ثانكة كو نشَيةباو

 كو ندةباو
بنةمالةكا ناظدارا كوردانة كو ل بااكورَى ئرياناَى    –رةسةن 

 حوكمةتةك دامةزراندبوو

 ذ هؤزةكا بذالةيا كوردانة –خودان، خوةدى، خاوةن  كو نباوَي

 (ذاذى دا ظباييك، طيايةكَى كويستاناية)ثى دكةنة دنا كو باهيك
 موكوم، بنةجه –ط نطى، ثويتة  –بها، قةدر و قيمةت  كو خةباي

 بنرية )باهيك( كو باييك

 :ب ةبتساب
نااظَى هةظاذينا داوود ثَيغةمباةرى)س( و     –ساويند   –كو 

 دةيكا سذَيمان ثَيغةمبةرى بوو)س(

 :ةر )بتول( تولةب

كةساااا كاااو خاااوة ذ هاااةمى  –دةهماااةنثاك، خوةثاراساااتى 
قةتاندى و خوة تةرخان ك ى بؤ :يباادةتى  خوةشييان ظة

ناسااناظَى فاتيمايااا كوااا حمةمااةد     –ئةظيناادار، شااةيدا   –
ثَيغةمبةرى بوو)س( و هةروةسا ناسناظَى م يةمايا دةيكاا  

 :يسا ثَيغةمبةرى بوو)س(
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 ن هَيز، ن زاخ –ن تَيهن، طةرم و طوِر  كو تنيةب

 خوةشكامةران، بةختيار، خوةدى رؤذطارةكَى  كو بةختةوةر

 لَيبؤرين، :ةفوك ن كو خشنيةب

 جوان، شؤخ، رند، خشكؤك كو بةدةو

 )بدرى( دريةب
، :ةر
 فا

هةر تشتةكَى ط َيدايى  –هةيظا متام، هةيظا ضواردةشةظى 
 هةيظا متام بت

كوااا زةردةشاات  –ناااظَى هةسااارةكا طةِرؤكااة ذ كؤمااا رؤذَى  كو بةرجيس
 ثَيغةمبةرى بوو)س(

 دار، دلبةر، خؤشتظىبةردلك، ئةظين كو بةردل

 ئاظ رزيةب
 –ضاايا  – ى، بااةرزاي، بذنااداهىجهااَى بااةرز، جهااَى بذنااد   

 دركةية ذ بةذنا بذند

 رزينةب
 – فا

 كو

نااظَى ضايايةكى ياة ل كوردساتانَى      –شكؤدار، خاوةن شكؤ 
 دكةظتة ناظبةرا مهاباد و سةردةشتَى دا

 سةوكَيت لسةر سَيهذَى دثَيذن كو َيَ بةرس

 فا )ب شيد( رشيدةب
: فَيقيااَى هااةتاظَى، مَيااوةيَى  (هااةتاظ( + شاايد ) فَيقااىباا ) 
 خؤرَى

 خوارنا ئَيظارييان م ؤظ دخؤت بةرى دةمَى شيظَى كو وشَيبةر

 سثى و جوان وةكى بةف َى فا )ب فى( ريفةب

 سثى و جوان وةكى بةف َىبةف ين،  فا )ب فني( رفنيةب

 يظَى، طةشاتيا دؤرماندؤرى هةةهال فا )ب هون( رهونةب
 رَيزدار، هَيذا كو بةرَيز

 يا نةيارى دبةزينت، يا دوذمنى رادتةقينت كو زانةب

 ئاهةنط، رَيكخستنا ئاهةنطَين خوةشيَى فا بةزم
 يا نةيارى دبةزينت، يا دوذمنى رادتةقينت كو نزَيةب

 ن ئَي ، ئَيشةلؤ، ن دةرد، دةردناك، ذاندار، ن ذان كو بةذان
 د و با)ةق كو نةذب
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 ، م ارىدوِر، لولو –مةرجان  كو ستامبة

 كو بةستورة
 –هشااكةِرؤ، رويبااارَى كااو ن تنااَى ل بهااارا ئاااظ ىَل بواات      

طوندةكااة ل نَيظبااةرا هااةولَي َى و هاظينطااةها ثريمااام دا ل 
 كوردستانا :رياقَى

 ناظَى كوا ئيسما:ي  ثَيغةمبةرى بوو)س( :ب ةمسةب

 كو بةسنا
 َى ئاةوة كاو هاةر كاو    )مةبةست ذنة بةسة، هَيذ بال هةبن

يَين هةين لةو دخاوازن هَياذ زارؤك هاةبن باةلكى ئَياك ذ      
 ثةسن، مةدح – وان دةركةظت كوِر(

 سؤزدار، خودان ثةميان و ذظان كو بةسؤز
 كورتك يا ناظَى )بةسنا( بنَي ة )بةسنا( كو بةسَى

 ثشكدار كو شدارةب

 ثاقذ و بذوين وةكى بةف َى كو ف انةب

 كو ف انبارةب
ناظَى ئَيكاةم هاةيظا وةرزَى زظساتانَى     –َى بةف بارينَى دةم
 ية

 لؤ)ظ، شذؤظة كو بةف او

 كو بةف ين
كواكا ساثى و جاوان     – سثى و جوان وةكاى باةف ىَ  تشتَى 

جااؤرةكَى  – جهااَى مشااة بااةف  ىَل ببااارت –وةكااى بااةف َى 
 طوىَل ية

 خاتوينا ذ بنةما) بةطا، خاتوينا بةطزادة ت ، فا بةطيخان
 تِ انةكةر، سوحبةتوى كو )رةب

 (ةسا بوويكىذ طَيالفَيقيةكة وةكى طَيالسا ىَل ئالبالؤ) كو ك)لؤبة

 جؤرةكَى طو) بَينخوةشة و جوانة  –نازدار ز، ابةن كو ةبةلةجن

 لقيسةب فا )بذقيا( لقياةب

 :ةر )بذقيس( لقيسةب
ل يةمااةنَى كااو هةظواااخا    بااوو مااةليكا باااذَي َى )سااةبا(  

 ةمبةرى بوو)س(سذَيمان ثَيغ

 بةِروى :ةر (بلوطبةلؤت )
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 سؤز، ثةميان، ق ار كو نَلَيبة
 نازدار، نازةنني كو نازةب

 ناظدار، ن ناظودةنط كو ناوةب

 طول بنةف  فا َى )بنفشة(فشةنةب
 ئاستةنط، جهَى ئاسى ل ضياى –ضيايَى مةزن  كو بةنةن

 جهَى راوةستيانا ثاثؤرا، ميناْ  كو بةندةر
 يمةتق، ن بهادار كو ن خةب

 يَى بؤ هةتاهةتايَى دهَيتة زيندانك ن كو نيطنةب

 طيايةكَى بهارى ية و دهَيتة خوارن كو ننيةب

 )بهار( هارةب
 – فا

 كو

دركةية ذ نةرمى و جاوانيَى   –بهار، ئَيكةمني وةرزَى ساىَل 
 – هةماةدانَى)ئريانَى( ثارَيزطاةها  ناظَى بااذَي ةكَى ياة ل    –

 ننَى بوو ل سةردةمَى سةجلؤقيياسةنتةرَى كوردستا

 بهارَى، وةرزَى بهارَى ضاخَىدةمَى بهارَى،  فا )بهاران( هارانةب

 وةكى بهارَى فا )بهارك( كةهارةب

 فا )بهارين( هارينةب
هاةر   –يا ل بهاارَى هاتبتاة ساةر دونياايَى      –بهارة، بهارى 

 فَيقيةك يان طيايةك كو ل بهارَى بطةهت

 بنَي ة )بةهارين( فا )بهارة( َىهارةب

 مهانة، هَيجةتبهانة،  فا َى )بهانة(هانةب

 ، خوةشىشادماني :ةر (بهجة) تةهجةب

 ئارمي ، ئاوريشم فا َى )به امة(ه امةب

 مفادار، هةردةم سودمةند فا َى )به انة(ه انةب
 زاناتى، دةستهةىل، شارةزايى كو بةه ة
 جةننةتفريدةوس،  – ناظَى جؤرةكَى طوىَل ية كو بةهشت
 ن رةونةق، روى طةش، روى ظةك ى، كةسا بةرضاظ :ةر (بهيَّةبةهيا )

بةيني، زةربوون، زةربوونا ثوي  و ثةلةخى يان طةهشتنا  كو بةهني
 جةه و طةمنى
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 :ةر (َبيانبةيان )

زمانَى دةرةهيك ن و رؤهنك ن و  –راطةهاندن، داخويانى 
ن كااار  ئااةم كااورد ل ظااَى داويااَى ثااى   –ديارك نااا رامااانَى 

دئينني ذبةر باةيانا ياان رَيككاةفتنناما ياازدةى ئاادارَى ل      
ناظبةرا شؤرةشا كوردى و رذَيما ذ ناظووويا :رياقَى ل سا) 

 َى2792
 ئاشك ا، خويا فا بةيان )بيان(

 سثَيدة، سحار كو بةيان
 جؤرة طولةكا كوليذك هوي ةنازناز، بةيبوون،  كو بةيبوين

 بان، ضؤل، دةشتبيا :ةر بةيداْ  )بيداْ (
 بةف ، سةهول، قةريسؤك كو بةيسة

 ، كوضؤضبوويك كو َلؤكوب

 ، بذؤَل، مذؤَلمذيالنك كو ذانطبِ 

 بنَي ة )بِ ذانط( كو ذةنطبِ 

 ف  ب ليان
ئةملاسااا كااو هاتبتااة دات اشااني؛ ضااونكى وَى تةييسااني و      

 جوانيةكا تايبةتيى يا هةى ذ ئةملاسا نةت اشى

 ة، خؤزطخوةزى كو ب يا

 ، ثةميانق ار كو ياربِ 

 كو ةقيب 
بةرامبااةر تيشاكَين تااظَى يااان   ئارؤنطظاةدان ياان تةييساني    

 هةر تشتةكَى دى

 هةولدان، تَيكوشني، خةبات ك ن –لظني، جوو)نةوة  كو بزظني
 جؤرةكَى دارا رةق و طةلةك ئازاية وةكى ئابنوسَى كو وارذب

 مذيالنك كو ؤَلذب

 وَينثاقذ، ثاك، خا كو بذوين
 جؤرةكَى دارا رةق و طةلةك ئازاية وةكى ئابنوسَى كو نوَيذب

 بَى سةروبةر –ذَيك بة)ظةبوون، بذالةبوون  كو بذيان
 ذيار، هَيظينَى ذيانَى كو وَيذب
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يااان  ا وَى)تَيكااةليا وَى( دطااةل كةسااةكى كةسااا كااو مااةيان  كو بستةه
 ثشىاست، دَلنيا –مالةكَى باش بت 

 ظةبوون، ظةبني، طةش بوونبشكف ،  كو بشكظني
 نذين، بزة ئانينة سةر لَيظانكةنني، طِ  كو بشكورين
 غونوة، سؤلني –كوليذك بشكوفك،  كو بشكوذ
 كةسا كو ئةردى دكَيذت كو َ بكَي

نااظَى   –خويناة  بالندةكَى بوويك و جوان و خاوةش  ناظَى  كو بذب 
 جؤرةكَى طوىَل ية

 :ةر بذور 
َى رةق و زة)ل و تةييساااؤكة نااااظَى كةرةساااتةكَى كاااانى يااا

 وةكى شويشَى

 بذورين
 ،:ةر
 فا

: زة)ل و تةييساااؤك وةكاااى بذاااور): بي( + يااان )فارساااي(
 بذورَى

ناااظَى دةظااةرةكا هااؤزا طوليانااة سااةر ن قااةزا زاخؤظااة ل      كو بذَيجان
 كوردستانا :رياقَى

 ض يسكا ئاط ىثَيت، ئاط ،  كو ةسَذَيب

طا ضياى كو هَيدى هَيدى دبتة وةرثال، دةهمةنا ضياى، دان كو بنار
 دةشت

 كو ف ةبن

، جلااةم ئةظينااداران هَيمااايَى هناادَى يااة كااو   طااول بنااةف 
دلبةر داخاوازَى ذ دلادارى دكاةت و دبَياذتَى باال ل هاةمى       

 دةما ئةز ل بريا تة مب
 كابانى، خاتوينا بةر ماىَل كو وانةبن

 تو زارؤكَى منى، تو بوويكَى منى :ب بنيا

 كو بوران
:ةورَى  –، بَيهنا خوةشة ل كؤضكا دهَيتة رةشاندن بوخري

نااااظَى كواااا  –هاتناااا باااةف  و بااااى ظَيكاااِ ا  –باااارانى ياااة 
 كيس اى)خس و ثةرظيز(ى بوو

 وةردةكا مَى كو نيضبور
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 ، كوليذكبشكوذ، بشكوفك –سؤلني غونوة،  فا )بوذانة( َىناذبو

 ، باغ، جنيكستانيب فا بوستان

 طينىمزموذدة،  :ةر ا )بش ى(ش وب

 كو كانوبو
 نااااظَى بااااذَي ةكَى –ثاااةيظا )باااووك( كؤماااا  –روى دة)ل 
 ل رؤذهالتَى كوردستانَى)كوردستانا ئريانَى(خوةشة 

 بَينخوةش كو شؤخنؤب

 بَيهندار، خوةدى بَيهنةكا خوةش كو ندارؤب

 رويدان، رووداو كو بوويةر

 ئارةزوو فا )بوية( َىبوي

 رازى، قانع كو نبوَي

 دركةية ذ نةرمى و جوانيَى –ئَيكةمني وةرزَى ساىَل  وك  بهار

هاةر   –بهارَى هاتبتة ساةر دونياايَى   وةرزَى يا ل  –بهارى  كو بهارة
 فَيقيةك يان طيايةك كو ل بهارَى بطةهت

شاااكةفتةكا ماااةزن و ن ئاظاااة ل دةظاااةرا ساااندييا نَيزياااك  كو بهَي 
 باذَي َى زاخؤ ل كوردستانا :رياقَى

 كو بياظ
 –ثَيطاااةه، بةرثَيطاااةه  – ، فةرساااةند، فورساااةتدةليظاااة

 (َفضا)بؤشاييا ئةمسانى
 بَى هةظتا، بَى وَينة فا بيتا

 ناظَى ستَي ا زوه ةية فا ختوبيد

 كو برييا
غةريبى، نامؤيى، هزر)من برييا تة ك ية: ئةز ياا كةتيماة   

 د هزرا تة دا، يا ذ تة غةريبم(
 ةكا جوان و ضةق شؤرةدار –شةنطةبى، دارة بييا جوان  كو بيشةنط
 زانني ت  بيذطة
 بينني، دي  كو بيناهى

 (نظريبي بى نةزي  )
 ،فا
 :ةر

 : بَى هةظتا، ئَيكانة): بي(نظريبي)فارسي( + 
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 هزر، بؤضوون –بيناهى  –دي ، ضاظثَيكةتن، ديدار  كو بينني

 كو بَيجان

نااااظَى دو كةهلاياااة ل كوردساااتانا   –باااَى طياااان، باااَى روح  
ئَيك ياا ل دةظاةرا طولياا هناداظ طونادَين )بَيجاان،       :رياقَى، 

 –كانيااا تويااا و زرَياازة( يااا دى يااا ل هنااداظ طااةليَى ئا)نااة 
 ناظَى هؤزةكا مةزنة ل كوردستانا توركيا 

 كو خالَيب
هاظينطاةه و ساويالظ و طونادةكَى خوةشاة ل      – بَى نيشاان 

 دةظةرا سؤران ل كوردستانا :رياقَى
 ةئارام، ئاسود كو مةخ َىب

 خةرمان، ئاخَذة، جؤخني كو بَيدةر

 كو  ونبَي
بالندَى كو جهَى ذيانَى نةبت، بالندَى كاو باؤ خاوة هَيذيناا     

 ضَينةكةت و هةردةم ذدةرظة بت

 سةركَيشا بَي ييا – بَي ىشريدؤش،  كو بَي يظان

 كو بَيزا
طيايااةكَى بااَيهن خااوةش و تااام خوةشااة كااو نَي كااا طيااايَى    

يَى ل زؤزانا و جهَين سار و ضيايى )بويك(َيية، ئةظ طياية 
 شني دبت و بؤ بكارئينانا ذاذى بكار دهَيت

 ثةريشان –وةستياى  –بَى ئةزمان، كةِر و )ل  كو بَيزار

كةساااَى ياااان كةساااا كاااو دةنطوباساااان ل رادياااؤيَى ياااان        كو بَيذةر
 تَيذةظزيؤنَى دبَيذيت

َى لباةر  ظان كاةمين جهاَى كاو نَيواري    –بَى طومان، باَى شاك    كو ؤسبَي
 دنَيتنَيوريا خوة ظة

 بَى سنور، بَى توخيب، بَى ئةندازة، بَى حةد، لة رادةبةدةر كو ؤشبَي

 حوىل، بَى ط ذى، تةخت كو ذكةَيب

 بَى بةظ ، بَى رةقيب، ئَيكانة كو كنبَي

 دركةية ذ جوانيَى  –بَى بةظ   كو ةردَيطب

 كو ذوبَي
و جارنا هشك  جؤكا دةمدةمى، جؤكا جارنا ئاظ ثَيدا بهَيت

 ببت
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 ذيدرَيذ، خودَى تةمةنَى تة درَيذ كةت فا )مبانى( مانيَيب

 بَى هةظتا، بَى منوونة كو ةنوَي بَي

 يارا باشى، هةظا) ضَيى فا )بهتا( هتاَيب

 كوا باشى فا )بهدخت( ختوهدَيب

 وةكى بيهَى، وةكى فَيقيَى بيهَى بَيهنخوةش فا )بهديس( هديسَيب

 روى دة)ل، روي جوان فا  خ()به خوه َيب

 ئاظ )بهشت( شتَيهَيب
فاااريدةوس، باشاااى، باشاااىين، باشاااىين جاااه، بةهشااات،    

 جةننةت

 بةهشتى، ئةو كةسا جهَى وَى )بةهشت: باشىين جه( بت ئاظ ة )بهشتة(شتَيهَيب

 باشىين رؤناهى فا )بهشيد( هشيدَيب

 باشىين ئارةزوو فا َى )بهكامة(هكامَيب

 جوانىين نازدارى، كةشخةت ين :يشوة و ك يشمة فا هناز()ب هنازَيب

 باشىين هَينطظني –خوةشىين ظةخوارن  فا )بهنوش(هنوش َيب

 بةطيخان، خاتوينا ذ بنةما) بةطا ت  ميطبَي
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 ث
 
 
 
 
 

 رامان رةط ظنا
 باغ، بيستان –، فريدةوس، باغَى بةهشتَى رديسةث فا ارديسث

 ئويشيَى ت ى فا ةنط(ط )ثاشنةاشث

 روى ثاك، روى دة)ل فا )ثاك خ( خو اكث

 كةسا كو ئةظينا وَى ذ دل و بَى خاث و سةرداب ن بت فا، كو ثاكظني
 كوا ثاقذ، كوا جوان و ثاك فا ثاكيزة

 ، بويستان، جنيكباغ فا اليزث

 –فا  ثاييز
 وةرزَى ثاييزَى، وةرزَى سَييَى يَى ساىَل كو

 دةمَى ثاييزَى، وةرزَى ثاييزَى –ا ثةيظا )ثاييز( كؤم فا اييزانث

 ثةروانة، ثة)تينك كو ثةثوولة

 كو ثةخشان
نظيسااينةكا ئااةدةبى يااة كااو خااوةدى ئاهااةنط و كَيشااةكا    

 – (َنثـــرتايباااةتى ياااة و ن :اااةرةبى و فارساااى دبَياااذنَى )
 بة)ظك نا تشتةكى ن مشةيى

 بوونةوةر فا َى )ثديدة(ديدثة

 ثةرةسَيَذاكةثَيذستانك، ، حاجى رةشك فا )ث ستو( ستوةرثة

 فا )ث ند( ندةرثة
ثااةرؤكَى ئارمويشااى يااَى سااادة، ئارمويشااَى بااَى نااةخ  و    

 نيطار

 ط ، ضيايَى بوويك فا )ث ندك( كةندةرثة
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 كو رتوثة

كااوردي بذَيظك نااا ثااةيظا )ث تااو: ثااةرتوظ( يااا فارسااى يااة،   
 ئااارؤنط،ئااانكو: ث تااةو، تيشااك، تيشااكَين رؤذَى، رؤناااهى، 

يَى و)ثااةرت ةناااظَى هؤزانظااانَى مااةزنَى كااورد   –تةييسااني 
 هةكارى(

 باغ، بيستان –فريدةوس، باغَى بةهشتَى  فا )ث ديس( رديسثة

 رؤناهيا دؤرماندؤرى هةيظَىخةرمان، سةيوان، هالة،  فا )ث سون( رسونثة

 فا )ث وا( اظرثة
 –ئَيمنااااهى، ئاسااااي   –فةرساااةند، دةليظاااة  –تَيبيناااى 
 ، سةهمت سثةروا، 

 ثة)تينك، ثةثوولةثةروانة،  فا َى )ث وانة(انظرثة

 فا )ث وين( نيظرثة
، دةساتةكةكة ذ شاةش ساتَي َين تةييساؤك د     ؤ ضذو ا، ثَي

 بؤرجَى )طا( دا

 وةكى ثةِرَى بالندانةرم  فا )ث طون( ونطورثة

 ثةِرؤكَى ئارمويشى يَى بَى نةخ  و نيطار فا )ث نيان( رنيانثة

 ثة)تينك، ثةثوولة فا انة(ثةروانة )ث و
 نيطةران –خةمدار  كو ثةرؤش

 بنَي ة )ثةرظني( ئاظ ثةروين )ث وين(
 كوة جوانا ذ نفشَى شةيتانى يان ئةجنا فا ثةرى
 جوان وةكى ثةرييا فا )ث يا( رياثة

 ثةرييا بوويكثةريوة،  فا وَي )ث يوة(ريثة

 ، روجيوان مينا ثةرييانخودانا رويَى وةكى ثةرييا فا )ث يوه ( ه وَيريثة
 ثةرى خاتوين، ثةرى خامن  فا ثةرخيان

 خودانا رويَى وةكى ثةرييا، روجيوان مينا ثةرييان فا )ث ي خ( خوري ثة

 خودانا رويَى وةكى ثةرييا، روجيوان مينا ثةرييان فا )ث ي و( ووري ثة

 فا )ث يزاد( ريزادثة
ناااظَى  –جااوان وةكااى ثااةرييا  –بااووى  نيااا كااو ذ ثااةرييا

 ن بووهةظذينا داريوشَى دووَى يَى شاهَى ئةمخينيا

 جوان وةكى ثةرييا فا )ث يسا( ريساثة
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 شاها ثةرييا فا )ث يشا( ريشاثة

 ثةشَيو، بري بة)ظ، ئالؤز، خةمطني، دل ن خةم، دلكول فا ثةريشان )ث يشان(
 جوان وةكى ثةريياثةريوةش،  فا )ث يوش( شظةريثة

 جوان وةكى ثةرييا و هةيظَى اف )ث مياة( رمياهثة

 فا )ث ين( رينثة

كوااا قوبادشاااهى بااوو كااو     – بالناادا نااةرم وةكااى ثااةِرىَ  
دانةيةك ذ )ئاظَيستا(يَى ن زماانَى ثةهذاةظى باؤ موباةدَين     

 بووو هنارتبوو هندستانَى نظيسى 

 كةسا كو وةكى ثةرييا نازدار بت فا )ث يناز( رينازثة

 اظةكَى جوانخودانا ن فا )ث ينام( رينامثة

 مةدح، سالؤخدان، سيفاتَين باش ذ كةسةكى دان كو ثةسن

 كو ثة)

زاراظااةكَى جؤتيااارى يااة كااو مةبةساات ذَى رَيذةيااةكا زؤرا   
باران بارينَى ية كو ئةو ةاوة ذى دبتاة دو جاؤرَين )ثاة)     
طَيسنى: ئانكو هندى طَيسن د ئاةردى دا دضاتة خاوار ئاةو     

ةدى: ئاانكو تاةِربوونا   ئةرد هند ياَى تاةِر بات( و )ثاة) حا     
ئةردَى هشاك و ئاةردَى شاهدار لاذَي  بارانباارينَى بطةهناة       

 ئَيك(

مةها طة)رَيزان، هةيظةكة ذ ثاييزَى كاو   –وةرزَى ثاييزَى  كو ثةلطوةرين
 بةلطَين داران زةر دبن و دوةريَين

 كو ثةنا
تااان، كورتك يااا ثااةيظا )ثناااة( يااا فارسااى يااة، ئااانكو: هانااا، 

ئومَيااد،  – باا ن و داخااوازا هاريكاااريك نىَ  ثااةناههااةوار، 
 هاريكارى –تةناهى   – هيظى

 نامة فا ثةيام
 ووشة، كؤمةكا ثيتان ظَيكِ ا كو رامانةكا متام بدةن كو ثةيظ

 دانوستاندن، طفتوطؤ، طَينطاشة كو ثةيظني

 –فا  ثةيوةند )ثيوند(
 كو

ثةيوةناادى،   -ثَيكظةنويساايان، ثيااك كاا ن، ثةت ؤمااةك ن  
 زيكبوونا دو كةسان دطةلَيكلَيكنَي
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 ن قيمةتن ن خ،  ئاظ بهاِ ث

 بنَي ة )ثةرتو( كو ث تةو

ئاظ،  ثِ زان
 كو

 طةلةك زانا، طةلةك ذي 

ئاظ،  ثِ ذين
 كو

، يا هند :اةم ى بباةت كاو ذ ذياناا خاؤ      تَي  ذيان، ذياندار
 تَي  ببت

ئاظ،  ثِ سؤز
 كو

ن خاوة  لسةر ثةميان و ق ارَي طةلةك سؤزدار، يا كو طةلةك
 وةستتبرا

ئاظ،  ثِ شاد
 طةلةك كةيفخوةش، طةلةك شاد كو

ئاظ،  ثِ شةنط
 كو

تَيااا  تيشاااك،   –تريَياااذ، تاااريؤذ، تيشاااك، تيشاااكَين رؤذَى   
 طةلةك جوان –ض يسكَين ئاط ى  –ب يقةدار 

ئاظ،  ثِ ظني
 تَي ظني، ظياندار كو

ئاظ،  ثِ طةش
 طةلةك رؤهن، طةلةك رؤناك كو

ئاظ،  ثِ ناز
 نازدارطةلةك  كو

 كوليذك، بشكوفكا دارَى – ثة) ئاط ى، ثةشك، بزؤت كو ثشكؤ

 فا )ثوثك( كثةوث
ك، هودهاااود، بالنااادَى :اقااا  و ناظااادارَى ساااذَيمان  ووثاااةث

 ثَيغةمبةرى)س(

جاااؤرةكَى بالنداياااة و نَيااا َى وَى ناظااادارة ن )ئةبااادال( و   كو ثؤِر
 دبَيذنة كؤما هةردووان ظَيكِ ا )ماريا(

 ثورشاد )ث شاد(
 –ئاظ 
 ثةه

نااااظَى هةظاااذينا ، ، ثاااِ  كاااةيفخوةششااااد طةلاااةكثِ شااااد، 
 داريووشَى دووَى يَى شاهَى ئةمخينيان بوو

 تَي  طول، جهَى كو طةلةك طول ىَل بن فائاظ،  )ث ط ( لطورثو
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 ك نازدارةلةطةلةك جوان، ط فائاظ،  )ث ناز( رنازثو

 بنَيِ ة )ثؤِر( كو ثؤِرَى

 فا )ثولك( كةولث
ن ماسيان ياان ياَين جوانكااريَى باؤ خةمالنادنا      ثويذةك)يَي

 جذكَين ذنكا(

 ثوينط، طيايةكَى بَينخوةشة ذ بنةما) نة:نا:َى فا وناث

 ثوينط، طيايةكَى بَينخوةشة ذ بنةما) نة:نا:َى فا َى )ثونة(ونث

 سةركةفتى فا ثريوز
 ن روومةت، موقةددةس، موبارةك كو ثريؤز
 اظَىكانيك، كةهنى يا ئ ت  ثينار
 بنَي ة )ثةرظني( كو ثَي ؤ
 ثَى ئاطةه، ئاطةهدار كو ثَيزان

 دركةية ذ دةظَى يارَى –فستةق  فا َى )ثستة(ستثَي

 كازيوة، ئةلند، بةرةبةيان فا )ثطاة( اهثَيط

 شةثؤل، سيثةل، شذقاظَين ئاظَى كو ثَي 
 حاجى رةشك، ثةرةسَيَذاكة، ثةرةستو كو ثَيذستانك

 ظةشارتى، شاردراو اف ثَينهان )ثنهان(
 س وش، ئيذهام، وةحى –نامة، ثةيام  فا ثَييغام )ثيغام(

 فا )ثيوند( ندظةيثَي
ثةيوةناادى،   -ثَيكظةنويساايان، ثيااك كاا ن، ثةت ؤمااةك ن  

 لَيكنَيزيكبوونا دو كةسان دطةلَيك
 مةيَى اثةميانة، جاما شةِرابَى، ثةرداغ فا َى )ثيمانة(يمانثَي
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 ث، ت
 
 
 
 
 

 رامان رةط ظنا
 طةش، ئارونطدار، درةخشان فا تابان

 خةزال، ئاسك :ب تابيتا

 بالندةكَى نَيوريَى ية فا تاتينا

 ستَي ، ئةختةر هند تارا

ضاوو و   –هيزار، هيزارا سؤرا دداننة ساةر ساةرَى باويكَى     كو تارا
 بؤ هةتاهةتايَى ئاوارة بوو

ى يااة، كااو ثايتااةختَى كورديك يااا ثااةيظا )تهاا ان( يااا فارساا كو تاران
 مشةخت بوون، كؤضك ن –وة)تَى ئريانَى ية 

 زةظيَين ضاندنَى ت  تار)

 شةنطستة، بنواشة، بنيات ئاش تارميتا

 جؤرةكَى ثةِرؤكَى ئارمويشى ية فا َى )تافتة(تافت

 باف ، تاوطة، سويالظ، هةَلدَي  كو تاظطة

ز كو ذ نشكةكَى ظاة  رَيذنةيا بارانَى، بارانةكا بؤش و ن هَي كو تاظى
 بَيت و زوى ظةكةت

 ئَيكانة كو تاكانة
 كؤضك، سةرا فا تا)ر
 شتَىهرؤناهيا بة ئار تاليا

 دلؤظان، بةخشندة ت  تاميال
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 ثاك، ثاراوة، ثاقذ ذ طونةهان  ئاش تاميما

 هاظني، هامني، هاوين، وةرزَى طةرمَى ساىَل كو تاوسان
 دَي باف ، تاظطة، سويالظ، هةَل كو تاوطة

 بزة، طِ نذين، بشكورين :ةر )تبّسم( مسوسةبةت

 ئاواز، سىان فا َى )ت انة(رانةت

 ئاواز، سىينا د بن لَيظان ظة :ةر )ت ناُّم( منونةرةت
 ماقوي  –تةي ؤك، طذَي ة، طذلؤك، تةِرط  كو تةرزة

 نوبةرة، فَيقيَى نوى طةهشتى، مَيوةيَى ذنوى ضَيبووى فا )ت وند( ندظةرةت

 طو) تةر و تؤل، طو) طةش فا )ت ط ( لوطرةت

 ضاوةِروانى، ضاظةرَيياتى، بةندةمان لور تةرنة
 سةظى و سةلكَين كو ذ شفكَين دارا بيَى دهَينة  فا )ت نيان( رنيانةت

 ناظَى كانيةكَى ية ل بةهشتَى :ةر )تسنيم( سنيمةت

)لؤكا( دارةكة وةكى ئالبالؤياا ضايايى)بة   –جؤرةكَى طياية  كو تةظ ى
 كو طولَين سؤر و هوي  ددةت

جؤرةكَى طياياة ل   –وةكى دارا تةظ يَى جوان و ن خةم   كو تةظ ين
 ضيا شني دبت

 كو تةظ َيز

 : تب + ريز( يا فارسى ية، ئةو ذى ربيزكورديك يا ثةيظا )ت
كانيةك باوو ئاظاا وَى تاياا نةخوةشاان دئيناا خاوار و ئاةو        

ئاظاا كا ن ذى هاةر ن ظاى     باذَي َى لدؤر ظاَى كاانيَى هاتياة    
ئةو ةوة باذَي ةكَى كةظنَى كورداية  –ناظى هاتية ناظك ن 

 و سةنتةرَى ثارَيزطةها ئازةرباجيانا رؤذهالتة
 ثارز، دارتِ اشةكا ن سىى يا ضيايى ية كو تةظزَينة

باراناا بهاارى كاو زوى و باؤش دهَيات و زوى      تاظى، رَيذنة،  كو تةظى
 ظةدكتةظة

 ط سك، ه ميكا دَيم فا )تذكا( لكاةت

 ئارةزوو، خواستةك، هيظى :ةر ()متنّاا ناةنمةت
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 :ةر )متيم( ميمةت
ناظوااااظك، موه كاااا كاااو ن م ؤظاااان ياااان خانياااان ظاااة       

 دهالويسن دا ذ دربَى ضاظهاظَيذيَى دوي  بت

 ثةيكةر، بوت فا )تنديس( نديسةت

 كوليذك، بشكوفكَين داران فا )تنى( نيةت

 ئَيكانة –َى تةنها، ن تن كو تةنيا
 َىوليذكَين هنارك فا )تنى نار( ني نارةت

 تةي َى بازى يَى مَى )دبَيذنة يَى نَي  ذى: تةر)ن( كو تةوار

 ت  ت كان

ل سااةردةمَى مااةغؤ)  –رةنطااةكَى داوةتايااة  –روى جااوان 
ناظااةكَى تايبااةتى بااوو دانابوونااة سااةر ذنكااَين ماااقويذَين    

  زةنطني و كاربدةستَين مةزنَين مريى

 تيشكَين هةيظَى، تاظا هةيظَى كو ت يفة/ ت َيفة
 فَيقيَى تذى تذى ثَيكظة وةكى ئويشيَي ت ى كو تذؤظة

د زمااانَى فارسااى دا )تااةظانا( دهَياات بذَيظكاا ن، ئااانكو: ن     فا توانا
 شيان، ن هَيز

 هند توتيا
كا ،   –طيانةوةرةكَى لةش خاِ ة و ل بناَى دةرياايَى دذيات     

 كذَى سوحبانى

 كةس يان تشتةكَى زَيدة بهادار –خة)ت، ديارى  :ةر (حتفةة )حفوت

 )توران( رانوتو
 –ئاظ 
 ثةه

ناظَى وة)تَى كو ن ناظَى )تور(َى كوِرَى )ف ةيدون(َى شاهَى 
ثيشدادييان هاتية ناظك ن كو ذ طؤ) ئارال تا دؤرماندؤرى 

 رويبارَين دجيذة و فؤرات ةوةظة دط ت 

 كو تؤرين
ن تؤرة،  –ذنكا سذسذؤك  –ن، قةه ين زيزبوون، زوَي بوو

دلباةر، ئةظينادار،    –ذنكا تؤرةظاان   –ن ئةدةن، ن رةشت 
 شةيدا

 ةبا، باهؤزهِ  ئار توفان

 فا َى )تهمينة(همينةت
ناااظَى هةظااذينا رؤسااتةمَى زال و دةيكااا    –ن هَيااز، دلَياا   

 سةه ابَى قارةمان بوو
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 ستوينكةسكوسؤر، كةسكوئا)، كَيذة فا َى )ترياذة(ذتريا

 تيشكا رؤذَى كو تريؤذ
 (طنيتةقن، هةِرى ):ةرةبا يا ك ية:  ئار تينا

 خةون، ئةوا م ؤظ د خةو دا دبينت فا تينان

 مويَى جوان ت  ذنازَيت

 سيسك فا )تيهو( يهوَيت

 ض كة، ئَيك ذ شَيستَى ذ خولةكَى)دةقيقَى( :ةر (سانيةانية )ث

 :ةر (يايسورةء )اثرّي
، كؤمةكا ستَي اية كو ن تنَى شاةش  ذو ا ؤ، ضثةروين، ثَي

 ستَي  ذَى دهَينة دي 
 بةر، بةرهةم :ةر (سةمةرةة )رَمَث

 ط انبها، بهادار :ةر (سةمني) مثني

 ثةسن، مةدح – سوثاس، دو:ا :ةر (سةناء )ثنا
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 رامان رةط ظنا
 جَي ييا، ذنكا كؤلة، ذنكا :ةبد :ةر (جاريةجارية )

 ضا)ك، زي ةك –دةست رةنطني  كو انجاز
 حَيشىا شريَى وَى كَيم بووى –هَيزا راكَيشانَى  –راكَيشا  :ةر (جاذبةجازيبا )

 ئةى جان: هةروةكى بَيذية ئَيكى )جانَى من، روحا من(  فا جانا

 ، بةردلك، دلبةريار –خؤشتظى، خؤشةويست  فا جانان

 َىدة)ىَل، خشكؤكَى، شؤخَى، رند كو جانَى

خااوة  –ذنكااا كااو دضااتة شااةِرى، ذنكااا كااو دضااتة جيهااادَى  :ةر (جاهدةجاهيدا )
 وةستاند، بزاظ ك ، هةول دا

 بشكوذك، بشكوذكَين دارا فا ة(جوانجةظانَى )

 هَيماشةق ، سيمبول، رةمز،  كو جةظةنط
 مةزن، شكؤدار :ةر (جليلةجةليال )
 ، خشكؤكجوان، ذنكا جوان :ةر (مجيلةجةميال )

 بةهشت :ةر )جنان( اننةج

 بةهشت، باغَى بةهشتَى :ةر )جنّة( تنةنةج

 طةوهةر، بةرَين بهادار :ةر )جواه ( واه ةج

 نةقذةك، جارةك –طةِريانةك  :ةر (جولةجةولة )
 جظيان، جةميان، لَيك خِ ظةبوون، لَيك كؤمبوون كو جظني
 ارتة: يبك ييا ثةيظا فارسى )طذنار(ة، ئانكو: طوهلن :ةر جذنار
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 :ةر (جلوةجذوة )
نااز و   – ئاشاك ابوون، خوياابوون   –جوان، ساةرجن اكَي   

ديارييا كو زاظا ددةتة بويكَى دةمَى ذنوى دضاتة   –:يشوة 
 ناظَى ثةرتووكا ثريؤزا ئَيزديانة –نك 

 جانَى، خشكؤك، دة)ل، شؤخ، رند، شةنط، قةشةنط كو جوان

 :ةر جوةي ا )جوي ا(
نااةكا حمةمااةد ثَيغةمبااةرى جريا –طااو) سااؤر، سااؤر طااول  

زاناياةك باوو بااوةرى ن طاؤتنَين ثَيغةمباةرى       –بوو)س( 
 هةبوو

 تةظنكةر، شال ضَيكةر كو جؤَ)
 تَيكؤشني، خةبات –لظني، بزظني  كو جوولة
 طةوهةر فا )جوه ( رةجوه

 خةزال، ئاسك، مامز مةغ جريان

 كةيهان، دنيا، طَيتى، طؤيا ئةردى ئاظ جيهان

 :ةر (هوجلجَيذظَى )

( ياا :اةرةبى ياة و خاةلكَى ماة ل      جلوةفارسيك يا ثةيظا )
ئريانااَى ظااى ناااظَى ن ظااَى لَيظك نااَى بكااار دئياانن، بنَيااِ ة       

 )جذوة(

 ظةماى، ن جى ماى، ذ هةظا)ن ظةقةتياى كو جَيماو
   
   
   



 55 

 

 ض
 
 
 
 
 

 رامان رةط ظنا

 كو ضارض ا

مهابادَى كاو   ضوارض ا، ناظَى مةيدانةكَى ية ل نيظا باذَي َى
َى قازى حمةماةدى ل وَيا َى ئَيكاةمني كؤماارا     11/2/2746ل 

سااةربةخؤيا كوردسااتانَى راطةهانااد و هااةر ل وَياا َى و ل    
َى قاااااازى حمةمااااااةد و هاااااةظالَين وى هاتنااااااة   32/3/2749

 سَيدارةدان

 يا ظيانا وَى ثاك و بَى خاثاندن بت كو ضاكظني
 ن ئاواز دهَيتة خواندن هؤزانا كو فا ضامة

 ن ئاواز دهَيتة خواندن ضامة، هؤزانا كو فا َى )ضامة(امض

َى لةشكةرى سةردةست –ناسناظَى زانايَين ئايينَى ئَيزديانة  ت  ضاوي 
 يَى ئؤمسانييان بوو

 هؤزان )ن تايبةتى قة يدة( فا ة(كامضضةكامَى )

 ئةو كةسا ن نازداركى ب َيظة دضت فا )ضمان( مانةض

 مةيَى، ثةيا) شةرابَى جاما فا )ضمانة( َىمانةض

 فا )ضمن( نةمةض
، ضاااي ، مَياا ط، شااةكار – ضاايمةن، ف يااز، زةظيااا ن ف يااز

 هةرَيز، ئةردَى ن ف يز

 فند، فةنةر، مؤم كو ض ا

طاااةش، رؤنااااهى، جهاااَى كاااو ن ضااا ا و فةناااةران هاتبتاااة  فا ض اغان
 رؤهنك ن



 56 

 كوليذكا دارَى –بشكوذا دارَى  كو ض ؤ
 طوِريا ئاط ى ، بَذَيسة ق يسكا ئاط ى، كو ض يسك
 تةييسينا كَيم، ت وسكةى كةم كو ض يسكة

، دةستةكةكة ذ شةش ساتَي َين تةييساؤك د   ثَي ؤ، ثةروين كو ضذو ا
 جؤرةكَى طو) سوسنَى ية – بؤرجَى )طا( دا

 كو ضنار

ن خااةم  و كااؤك و تةمااةن درَيااذة كاااو     دارةكااا بذنااد و   
ددةت بااةلكو تنااَى بااةلطَين نااوى بااةروظاذى دارَياان دى، نااة 

َى وَى ذى هااةر يااَى نوييااة، لااةو يااا بوويااة هَيمااايَى     قااةلث
 طةجناتيَى و ذيانا هةروهةر

 طياية ذىجؤرةكَى  –دارضنارا بوويك  كو ضنارؤك
 طيايةكَى طةلةك بَيهنخوةشَى كويستاناية كو ضنوور

 كو ضنني
ق تفاناااادن، ذَيظةك ن)مةبةساااات ذَى ضاااانينا طااااو) يااااان 

راضااااااندن،  –كاااااى ساااااَيظاية(  قياااااَين وةذَيظاااااةك نا فَي
 رس )مةبةست ذَى راضاندنا تةظنا يان رستنا ثةِرؤكاية(

 بنَي ة )ضارض ا( كو ضوارض ا

 داوةت، ديالن، طؤظةند –سةرضةمكا داوةتَى  كو ضوثى
 طيايةكة ل ضياى شني دبت و طولةكا جوان ثَيظة دهَيت كو ضؤرين

َييااا ديانااا بااؤ   باذَي كااةكَى جااوان و ضاايايى يااة ل سااةر ر    كو ضؤمان
 حاجؤمةرا، كو ذ )يَى رذَيما بة:س ظة هاتبوو خ ابك ن

 نةذاد، توخم فا يىاض

 كوليذك  –بشكوذ  – طول ت  كةويض

جؤرةكَى طو) رةنط زةر و ث تةقاىل يا بَيهنخوةشة كو ثى  كو ضيوةك
 د حةوشَين ما)ن دا دهَينة ضاندن

 نناظَى ف يشتا زانست و زانيارييا ئاظ يستاض

باااغ و  –مَياا ط، شااةكار، ضاااي ، هااةرَيز، ئااةردَى ن ف يااز  كو ضيمةن
 بويستان
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 ض ماية؟ كو ضيمان

 ئاظ ضينود

ةوة بذَيظك نا ظَى ثةيظَى يا دروست )ضاينظةد(ة، ئاةو ذى   
هةمان ث ا سرياتَى ية د ئؤىَل زةردةشتى دا)ثا ا ل ناظباةرا   
ئااةردى و ئااةمسانى دايااة كااو كةسااَين باااش ن سااانةهى ىَل  

سازادان   –ةرباز دبن و يَين خ ان ذى دكةظنة دوذةهاَى(  د
 يان سزا لَيك ن 

 ، ذَيدةر، ضاظيكا ئاظَىكاني، كةهنىضة ة،  ئاظ َى )ضشمة(شمَيض

 ، ثةرةسَيَذكةحاجريةشك فا ة )ضذوذة(ذَيوذَيض

 زةظيكَي ، وةرزظان، جؤتيار، جؤتكار كو ضَينةر
 دَيم، روى، روخسار فا َى )ضه ة(ه َيض
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 رامان رةط ظنا
 ، ذنكا زةظيكَي ذنكا جؤتيار :ةر (ةحارثحاريسة )

 ئةظيندار، دلبةر، خؤشتظى :ةر (ةحبيبحةبيبا )

 ئارموي ، ثةِرؤكَى ئارمويشى :ةر )ح ي ( ري ةح

 جوان، ذنكا روى دة)ل :ةر )حسنا( سناةح

 خودان ئةس  و ئوجياخ :ةر (حسيبةحةسيبا )
 تَيشكا شَي ى :ةر (حفصة)حةفسا 

 زانا و ئاطةهدار ن زانستَين جؤراوجؤرذنكا  :ةر (حكيمةا )كيمةح

 :ةر (ةحليمحةليما )

ئةوا ل خةلكى دباؤرت  لَيبؤر،  –نةرم و حةليم، سةرنةرم 
شاريداية  ئةو كةس باوو ياا    –هَيمن ئارام، ل سةر خوة،  –

 )س( و مةزن ك ى حمةمةد ثَيغةمبةرى

 دلَي ى، ئازايةتى :ةر (محاسةحةماسة )

 كوت  :ةر حةمام
 نظشتى و بازبةندَين كو ن مذَى م ؤظى ظةدكةن :ةر حةماي 

 سؤرَى، كوا خولكَى وَى ن سؤرى ظة بت –سؤرت   :ةر (محراء) م اةح

ثةسااندايى، يااا كااو مااةدحَين وَى     –سوثاساادار، شااوك يا   :ةر (محديةحةمديا )
 هاتبنة ك ن

 :ةر (محيدةة)ميدةح
ثةسانداى،   – كاو سوثاسايا وى هاتياة كا ن     ا ى، يستايشك

 كةسا كو مةدحَين سالؤخَين وَى يَين باش هاتبتة ك ن
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 :ةر )حنا( ناةح

جؤرةكَى طوىَل ياة، كاو جلاةم ئةظيناداران هَيماايَى       – خةنا
هناادَى يااة كااو دلاادار يااَى بسااةر فنااد و فَيذااَين دلبااةرَى        
ة هااةلبووى و دبَيااذتَى ئَياادى ئااةز ن حيذااَين تااة ناهَيماا     

 خاثاندن

 بةخشندة، لَيبؤر ،دلنازك، دلؤظان :ةر )حنان( نانةح

 :ةر (حنيفةا )نيفةح
ئاااةوا باااةرَى وَى ل  – راسااات و دروسااات، ثااااك و باااذوين 

 ثةرَيسَيخود – راستيَى بت

 :ب )حاوا( واةح
و دةيكاا   )س(ناظَى هةظذينا بان ئاادةمى  – ، زيندةطىذيان

 هةمى م ؤظانة
 يندةطىذيان، ز :ةر (حياةحةيات )

 ناظَى بةندةرةكَى ية ل فذستينَى :ةر )حيفا( يفاةح

 ن تام، تاخموةش –ش ين  :ةر حذو
 ثةقيشكَين كو ن سةر ئاظَى دكةظن :ةر (ُحبابةحوبابة )

 حؤرى، كوة جوانا بةهشتَى :ةر )حور( رؤح

 :ةر (ةُحّرة )رورح
 – ، سااتىخاااتوين، خااامن –ذنكااا ئااازاد، ذنكااا سةربةساات  

 َين بنةمالَين ناظدار و ماملةزن بووناسناظَى ذنك

 ريؤح
، :ةر
 كو

 كوة جوانا بةهشتَى، ذنكا جوان

 رياؤح
 ،:ةر
 فا

 جوان بتَى ريؤئةو كةسا كو وةكى ح

 كوة جوانا بةهشتَى :ةر (حوريةا )ريؤح

 ئالؤ، هةلؤضة، فَيقيةكَى تام مز و تام ت شة كو حوليك

 :ةر )ُحمريا( ي اةموح
ناساناظَى :ائيشاايا    –ؤر و ساثى  ذنكا لاةش ساثى، ذنكاا سا    

 هةظذينا ثَيغةمبةرى بوو )س(

   
   



 61 

 

 خ
 
 
 
 
 

 رامان رةط ظنا
 خاتوينا بوويك  فا )خاتونك( كةخاتون

 فا ونخاتو

ناسناظَى ذنكاَين كاةيس ماقويا  و     –خامن، ستى خاتوين، 
ناسااناظَى هةظااذينا خاقااانَى   – ةذ بنااةمالَين شاااه و مرياناا 

ةساااااويا ئةنوشاااااَي وانَى  ضاااااينَى باااااوو كاااااو بباااااوو خ   
 )نةوشَي وانَى :ادل(دادطةر

 بريهاتن، بريةوةرى، يادةوةرىياد،  :ةر (ةخاطرخاترية )

 كشم ، مَيويذَين بوويكَين بَى بةرك كو خاتينؤك
 جؤرةكَى بةرَى بوركانى ية فا خارا

 غازَى، كوكا )واز، نازك ئةندام كو خازَى
 رؤذهالت فا )خاوةر( رظةخا

 نةم ، هةردةم ساخ :ةر (ةالدخخاليدا )

 تاكَى تةِرَى طياى :ةر (خامةخامةت )

 كو خان )خانَى(
ذناا كاو    –كورتك يا ثةيظا )خامن(ة، ئانكو: خاتوين، ساتى  

طةهشااتية ثااال )خااان(اتيَى، كااو )خااان( ثذةيةكااة ذ )مااري/  
 ئةمري(ى مةزنىة

 كو خانزاد
ى َي خاو)م و خوداماان كاو د ماا) ئاغاا     زارؤك –كوا خانى 

مااريا مريطااةها سااؤران بااوو ل  –ظااة هاتبتااة سااةر دنيااايَي 
 زايينى (29)و دةسثَيكا ضةرخَى  (26)دومياهيا ضةرخَى 
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 خاتوين، ستى ت  خامن

 بزاظ، تَيكؤشني، هةولدان –كار، كوش   كو خةبات
 شةرمني :ةر خةجول )خجول(

 كو (خدجيةخةجيجا )

سااةر  زارؤكااَى يااان زارؤكااا كااو بااةرى ذظااانَى خااؤ هاتبتااة   
  –دونيايَى)ئااااانكو نااااةه مااااةهَين خااااؤ متااااام نااااةك بن( 

ناااظَى  –بااةرهاظَيتى، ثااةزَى كااو بااةرَى وَى ذ بااةر ضااووى   
كاااا ئَيكاااةمني هةظاااذينا حمةماااةد ثَيغةمباااةرى)س( و دةي 

 يةزارؤكَين وى و دةيكا موسذمانا

 كو َى/ خةجخةج
كورديك ياااا ثاااةيظا )خدجياااة( ياااا :اااةرةبى ياااة، بنَياااِ ة    

َين فولكذاااؤرَى كاااوردى دا نااااظَى  د ضاااريؤك –)خاااةجيجا( 
 بةردلكا )سيابةند(ى ية

كورديك ياااا ثاااةيظا )خدجياااة( ياااا :اااةرةبى ياااة، بنَياااِ ة     :ةر (خدجيةخةدجيا )
 )خةجيجا(

 ا ن نازدارى و دفنبذندى ن رَيظة دضتلةجنة و )ر، ئةو فا )خ امان( رامانةخ

رى سااةيوان، ئاخَذااة، هالااة، رؤناهيااا دؤرماناادؤ     –بَياادةر  كو خةرمان
 هةيظَى

 ثاييز، وةرزَى ثاييزَى كو لدويظ هاظينَى ِرا دهَيت فا )خزان( زانةخ

 كةسكاتى، جهَى ن ضيمةن و ف يز :ةر (خضراخةزرا )

خزَيمك، خةلةك يان بوخوكا زَيِ ى كو كوك دكةنة دفناا   كو خةزَيم/ خزَيم
 خوة بؤ جوانيَى 

تانا توركياا  (ة ل كوردسا خـطط ئةباذَي َى خة)ت) –ديارى  كو خة)ت
 كو ضيايَى سيثانى يَى ل هناظ ظى باذَي ى

 كول، كةسةر، ثةريشانى كو خةم )خةمَى(
 خةمدار، دل ن كول، ثةريشان كو خةمطني
 خةمالندى، رازاوة، خوة جوان ك ى، خوة كاروكؤك ك ى كو خةمذني
 ىدةظ ن كةن فا خةندان
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 كةنى، بشكورين فا خةندة )خندة(

 ةر: خةنساْ  )خنساْ (

)مةبةسات  ضَيال كويظى – بذند بت ا وَى ثيوةكَىذنكا دفن
ذَى ضاااظَين مااةزن و رةشااَين ضااَيال كااويظى نااة؛ ضااونكى     
 –:اااةرةن طةلاااةك حاااةز ذ ظاااان رةنطاااة ضااااظان دكاااةن( 

(ة متاضـر بنـع عمـرو بنـع ا ـرث     ناسناظَى ذنا موسذمان )
( دذيااااا و ضااااةندين كااااةس ذ 664 – 292كااااو ل سااااالَين )

لَيزم هاتبوونة كوش  و وَى هؤزانَين كةسوكارَين وَى يَين 
خةمطني ثَى ظةهاندينة و ك ينة سىانَين خةمدار و ئاةو  

 ن ظان سىان و هؤزانا طةلةك يا ناظدارة

 خةزا) نازك و ضاظ جوان –مامز، خةزال، ئاسك  :ةر (خولةخةو) )
 تشتَين كو م ؤظ د خةو دا دبينت كو خةون
 ضاظَين وَى ذ خةوَى ظةنةبنخةوتة، ضاظ ل خةو، يا  كو خةوين

 دلامان، تورة بوون، :َيجز بوون، س  بوون كو خةييدين
 خشيان، ب َيظةضوونا بَى دةنط كو خزيان

خزَيمك، خةلةك يان بوخوكا زَيِ ى كو كوك دكةنة دفناا   كو خزَيم
 خوة بؤ جوانيَى

 طةوهةر، طةهوةر، زَيِ  و تشتَين ط انبها كو خش 

 كو خفتان
شةِركةر دبن زرى و كومزرييان ظة دكةنة باةر   ك اسَى كو

كاا اس، ئَيذااةكَى ذنكايااة، كورتةكةكااة ذنااك لسااةر   –خااوة 
 ك اسى دكةنة بةر خوة

 تَيشكا خةزاىَل كو خف / خفشَى
 داخوازكةر –هيظى، ئومَيد، ظيان  كو خواز/خوازَى

 خوةزيك، هيظى، ئومَيد – ، خؤزطةب يا، خؤزى كو خوةزى
 قيةكَى تام خوةشةخؤخ، فَي كو خؤخَى

كورديك ياااا ثاااةيظا )خدجياااة( ياااا :اااةرةبى ياااة، بنَياااِ ة     كو خودةجيا
 )خةجيجا(
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 خؤديكا رؤناهيَى، ئاوَينة، نةينك كو خؤديك
 طةش و ئارؤنطدار وةكى رؤذَى فا )خ وش( خوروش

 خوةزيك، هيظى، ئومَيد –ب يا، خوةزى  كو خؤزطة
 ى، ئومَيدخوةزيك، هيظ – ، خؤزطةب يا، خوةزى كو خؤزى
 طةوهةرا تةييسؤك و ئارؤنطدار – ةن ئاظ و تةر و تاز فا خوشان

طةشاابني، يااا باااوةرى هااةبت كااو ثاشااةرؤذ د بةرذةوةنااد و  كو خؤشبني
 باشيا وَيداية

ذ دلااةكَى ثاقااذ و بَيطااةرد  –ظيانااةكا باااش، ظيانااةكا هَيااذا  كو خؤشظني
 حةز ل كةسةكى ك ن

 يا مبينتة د خوةشيان دا كو خؤ ني
 خوةش و جوان فا خوشني

 فا َى )خوشة(شوخو

كؤماةكا ساتَي ا كاو ما ؤظ      –ئويشى)وةكى ئويشايَى تا ى(   
د  وةسا هزر بكةت سالؤخَين وةكهةظ و ثَيكظةط َيدانةك يا

بااورجَى كااو: ناااظَى شةشااةمني     –ناظبااةرا وان دا هااةين  
 ا طةمن د دةستةبورجة كو وةكى كوةك

 حةز ذ خوةكةر، خوةظياى كو خؤظني

تااةِراتى و ضااثكَين ئاااظَى كااو  هاااوان، شااةومن، ذالااة، ذيااال،   كو وناظخ
 سثَيدةهيَين بهارَى دكةظنة سةر بةلطَين طو)

 بنَي ة )خوناظ( كو خوناو
 خوةيا، ديار، ئاشك ا، بةىل كو خؤيا

 كو خويسار
خوسار، ئالشتة، ضثَيكن ئاظَى يَين قةِرسى ميناا ق يساكَين   

ن ساارَين ثاييزةكاا درةناط    هوي َين بةف َى كاو ساثَيدةهييَ  
 جؤرةكَى طوىَل ية – دكةظنة سةر ئةردى و ط  و طياى

 هزر، ئةندَيشة –هةلوةسة  :ةر خيال
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 رامان رةط ظنا
 خوازيار، داواكار –هيظى، ئومَيد، ئارةزوو  كو داخواز

 ش ين و ئاخف  خوةش ت  دادلي

 ضريؤك فا داستان
 ا بة)ظداظ داظ، ت كو داظني

 ف  داليا
كاااو ئاااةم ن كاااوردى  ا جاااوان و بَيهنخوةشاااةنااااظَى طولاااةك

 دبَيذينَى )كةوكةبؤك(

 داماى، دلاماى، :َيجز، ثةريشان كو داماو

 :ةر (دانيةدانيا )

ئةو تشتَى م ؤظ حةز  –تشتَى ضاظ ببينت و دل حبةبينت 
د  ذَى بكااةت و ئااةو ةااوة ن نااك م ؤظااى ظااة بهَياات )كااو   

شااتَى همةبةساات ذَى حااةزَين بة المى دابريوباااوةرَين ئيساا
نااة، بااؤ منوونااة دةمااا ماا ؤظ حااةز بكااةت دةساات باظَيتااة    

شاتى ظاة   هسَيظةكَى، دَى ئةو سَيظ ةوة ن ناك م ؤظاَى بة  
 هَيت(

 ئةوا خوة ددةتة ناظ مذذةتةكى و نة ذ وان :ةر (دخيلةدةخيال )

 كو دةرسيم

ةرطاةه  ثةيظةكا لَيكدراوا شَيوةزارَى زازايى ياة و ذ )دةر: د 
هاةمان   –+ سيم: زياظ( ثَيكهاتياة، ئاانكو: دةرطاةه زياظ      

باذَي َى )دَي سم(ة ل كوردستانا توركيا كو هةمى كوردن.. 
 ك ينة )توجنةىل(ناظَى وى َى توركان 2739ل سا) 



 66 

 فا )دريا( رياةد
ئةو ئاظة يا رةخةكَى وَى يان ثى ظةك ى بن  ؛دةريا، بةح 

 قيانوس يان زةريايانو د وان رَيكان ِرا بوتة سةر ئو

طؤل، دةريايا كو هاةمى رةخاَين وَى هشاكى بان )رويباار و       فا دةرياضة
 كانى بَينة سةر و ذَى دةرنةكةظن(

 كو دةشتان
 –جهَى تةخت و ثان و بَى داروبار  –كؤما ثةيظا )دةشت( 

طوندةكاة دكةظتااة سااةر ساانورَى كوردسااتانا توركيااا دطااةل  
 :رياقَى دةظةرا بةروارى با) ل كوردستانا

جهااَى كااو  – داربؤشااةكا كااو تااايَين وَى د ناظَيكاادا ضااووين  :ةر (دغيلةدةغيال )
 م ؤظ ل وَي َى ذ كوشتنا خوة دت ست

 جوان و خوين ش ين، خشكؤك، كةشخة كو دة)ل
 رَيبةر، رَى نيشاندةر – روهن و ئاشكةرارَيكا  :ةر (دليلةدةليال )
 ئةظيندار، دلدار :ب (دليلةدةليال )

 فا مةن )دمن(ةد
دةهمةنا ضياى، دانطا ضياى، جهَى كو دةشت ضيا ل وَيا َى  

 دطةهنة ئَيك

 دةريا ت  دةنيز

 وة)ت، وة)تَى خوةدى حوكمةت و هةمى سازيَين مريى  :ةر (دولةدةولةت )

 فا سيتودر
نااظَى هةظاذينا ئةنوشاريوانَى ثاديشااهَى      –درستى، راستى 
 ساسانيان بوو

 ، ئارؤنطدارتةييسؤك فا درةخشان

 –فا  د)را
 كو

ذ  –خوةشااتظى، خؤشةويساات  –جهااَى خااوةش و دلاا فَين 
 ية كةسايةتيَين شةهناما فريدةوسى

 دلنيا، ثشىاست فا د)رام

 كو رةدلب

يا دىَل )وكا دطةل خوة دبةت، يا كوِركاا شاةيدا و حاةي ان    
 –سااااةرجن اكَي   –جااااوان، دة)ل، خشااااكؤك  –دكااااةت 

 ئةظيندار، شةيدا

 يا دل داية م ؤظى، ئةظيندار، بةردلك فا نددلبة
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 دل ثاقذ، دل سافى، كةسا كو ض د دىل دا نةبت كو، فا دلثاك
 دلظني، داخوازى و ئارةزوويَين دىل كو دخلواز
 دخلوةش، كةيفخوةش، شاد، خوةشحال كو دخلؤش

 كو دلدار
 –دلَيااا ، ئاااازا، ناااةت س  –ئةظينااادار، دلباااةر، خؤشاااتظى 

 ميه ةبان، دلؤظان

 دلف ةه، دلظةك ى –دلطةش  كو دل ؤن
 دل شكةستى، خةمطني، ثةريشان كو دلذار
 يا ذيانا وَى ن دىَل وَى بت كو دلذين

 كو دلستان

 –ئةظيناادار، خوةشااتظى، شااةيدا  –جااوان، سااةرجن اكَي  
نااااظَى ديواناااةكا هؤزانظاااانَى كاااورد )ساااةب ى    –وارَى د) 
 بؤتانى(ية

 وةفادار، موخذس –كةر دلسؤذ، خةخمؤر، حةزذَي كو دلسؤز
 وةفادار، موخذس –دلسؤز، خةخمؤر، حةزذَيكةر  كو دلسؤذ
 خوةشحال، دخلوةش كو دلشاد

 دلسؤز، خةخمؤر، حةزذَيكةر كو دلشةوات
 دلشكةستى، دلكول، خةمدار كو دلشكاو

يا ظيانا وَى ن دىَل وَى  –دخلواز، داخوازى و ئارةزوويا دىل  كو دلظني
 بت

 كو دلكةش
 –جااوان و دة)ل  –باااش، قااةنج، ضاااك   –جن اكَي  سااةر

 ثارضةيةكة ذ موزيكا ئريانى

 دلكةسةر، خةمطني، دلربين كو دلكول
 دلف ةه، دلظةك ى –دل ؤن  كو دلطةش
 يا دىَل وَى ماى، تؤرة بووى، :َيجز، خةييدى، ثةريشان كو دلامان
 جوان و شايستة –يا جهَى شانازيا دىل  فا دلناز

 ارام، مسؤطةرئ، ، دلشىاستث كو دلنيا

 دلشاد، دخلوةش، كةيفخوةش لور دلواز
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 كو دهلني
يا دىَل وَى هني بووى، يا ض ئاخف  يان نهَيناى د دىَل خاوة   
دا نةهَيالين، يا دىَل خاوة دةرَياذ كا ى باؤ هةظاىَل)هاةظا)(      

 خوة
 هةظا) دىل، هؤط ا طيانى كو دليار

 خةمطني، ثةريشان دل شكةستى،دلكول، ذار، دل كو دليذار
 ك ، دىل ئةو حةبانددىل حةز ذَى  كو دليظيا
 دلكَى بوويك، دلنازك كو دليك
 كةسا ن دل، دةستظةك ى، سةرهذيناى –دلنةرم، دلنازك  كو دلني

 لبةكا م اريَى – ارييا مةزن م :ةر (ةّرُدة )ِرود

 ردانة()ُد ةردانود
 :ةر،
 فا

 و خوةشتظى : طةلةك هَيذا)فارسي(ةدر): بي( + دان

 )ُدرسا( رساود
 :ةر،
 فا

 : وةكى م اريَى، وةكى لوئذوئَىدر): بي( + سا)فارسي(

 هةر ساخ بت، هةر مبينت، ذى درَيذ بت ت  /دورسندورسني

 ناظَى بورجةكَى ية  –قولنط  وقاز  ت  رناود

 )ُدرناز( رنازود
 :ةر،
 فا

 نازك وةكى دوِرَى  – : دوِرا جواندر): بي( + ناز)فارسي(

 (ُدّردوِرَى )
:ةر، 
 كو

 ْ م ارى، لوئذو

 (قضّيةقةزيية) –رَيك، رَيباز  كو دؤز

طااازى كاا َى، بااؤ خااوة هيظااى ذ     –راز و نياااز، موناجااات   :ةر (عاُددو:ا )
 خودايَى مةزن ك ن

قةزايةكا خوةش و دلكةشة ساةر ن ثارَيزطاةها ساذَيمانيَى     كو دوكان/ دووكان
 ظة ل كوردستانا :رياقَى 

 :ةر ا )دنيا(ونيد
ذياناا خاوةش و ن    –ذيانا كَيم و بَى بهاا   – ، طَيتىجيهان

 تام
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 كو دهؤك
دو )هؤك( ذ دان و دكاكى وةك خويك ذ رَيباريان كو جهَى 

دهاتة وةرط تن، كو نوكة ئةو جه يَى بووياة ثارَيزطاةه و   
 سةنتةرَى ثارَيزطةهَى ية ذى ل كوردستانا :رياقَى

 خة)ت، هةدية كو ديارى
 باذَي ةكَى مةزنة ل كوردستانا :رياقَى  كو انادي

 يو ديانا

د ضيظانؤكَين رؤمى دا  و ا يونانى ية؛(ئارتةميس)هةمان 
و ذنكاناة ل   ن، طياناةوةرا نهةيظَى، دارساتانا )خوداظةندَى 

 ، هةظتاهةظكوي  – (دةمَى زارؤكبوونَى

 ةؤكَى ئارمويشى يَى رةنطينجؤرةكَى ثةِر فا ديبا

 بؤضوون، را، هزر –، هةستا بينينا ضاظى بينني كو دي 

ياا كاو ديتناا     – قارةمانا ضاريؤكةكا فولكذاؤرَى كاوردى ياة     كو دي  هزار
 وَى) يان ديتنا تبذةكا وى( ن هزار زَيِ ان بت

 فا ديدار
 – ثااةيظني، دانوسااتاندن –هةظاادي ، ضاااظ ثَيااك كااةف   

 روى، روخسار، دَيم

 ، طؤظةند، ضؤثى، داوةتسةما، شاهى، هةَلثةِركَى كو ديالن
 بَى دةنط و بَى ب ويسى اباران :ةر (دميةدمية )

 كو دميةن
وَيناةر،   –سةركؤَلم، هناارؤكَين روى، )م   –روى، روخسار 

هاااةر ثارضاااةيةك ذ س وشاااتى كاااو ظ بةرضااااظَى م ؤظاااى  
 (رنَظَمبكةظت)

 :ب ةدين
نااااظَى كواااا ياااة:قون   –كةساااا كاااو تاااؤ) خاااوة ظاااةك ى   

 ا يوس  ثَيغةمبةرى ية)س(ثَيغةمبةرى و خويشك

 كؤمةكا هةلةستَين ظةهاندى دناظ بةرطَى ثةرتووكةكَى دا :ةر ديوان
 جهَى كو ىَل ثَيشوازييا مَيهظانان دكةن  –كؤضك، سةرا  كو ديوان
 ىَل قةومتى، ىَل قةوماو، بة)ديتى –وَي ان  كو دَي ان

 تةييسؤك، ئارؤنطدار فا ن )درخشان(خشاة َيد

 روهن و ئارؤنطدار فا درفشان() فشانة َيد
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 كو دَي س
ــرَرسذ ثااةيظا ) ( يااا فارسااى هاتيااة وةرطاا تن، ئااانكو:    دي

هاةر تشاتَى كاو درةنطايى ذ      –فيقيَى كو درةنط بطةهيت 
 دةمَى خوة يَى دةستنيشانك ى ضَيببت

 بنَي ة )دةرسيم( كو دَي سم
 كةظن، كةظنار كو دَي ين

نام ين )مةبةسات ذَى مذذةتاة،    دَى ذيانَى بةينة سةر، ئةم كو دَيذين
 ئانكو: مذذةتَى كورد دَى هةر مينيت(

 خةمِ ةظني، يا دىل ئارام دكةت فا (آسادَيالسا )دل 

 خوةشتظى، خؤشةويست فا (آرا)دل  الراَيد

 خوةشتظى، يا جهَى خوة د دىَل م ؤظى دا بكةت –جوان  فا (آويز)دل  يزظالَيد

 ئةظيندار، شةيدا –سةرجن اكَي   –جوان، دة)ل  فا دَيذبةر )دلرب(

 فا )دجلو( ذجوَيد
خةمهااةلط ، كةسااا كااو    –خااةخموار  – ةجااوان و شايساات 

 ئةظيندار –دلةى دىَل م ؤظى ددةت 

 فا )دلدار( ذدارَيد
 –دلَيااا ، ئاااازا، ناااةت س  –ئةظينااادار، دلباااةر، خؤشاااتظى 

 ميه ةبان، دلؤظان

 خوةشحال، دخلوةش فا )دلشاد( ذشادَيد

 فا لك ()د شةذكَيد
 –جااوان و دة)ل  –باااش، قااةنج، ضاااك   –سااةرجن اكَي  

 ثارضةيةكة ذ موزيكا ئريانى

 فا )دلطون( ونطذَيد
، خوةشتظى وةكاى دىل)ئاانكو: كاا م ؤظاى ضاةند      وةكى دىل

 دىَل خوة دظَيت هند ئةو ذى دظَيت(

 جوان و شايستة –يا جهَى شانازيا دىل  فا )دلناز( ذنازَيد

 هةظا) دىل، هؤط ا طيانى فا )دليار( ذيارَيد

 ئةظيندار، خوةشتظى  –جوان، سةرجن اكَي   فا (دلستان) دَيذَيستان

 روجيوان، روى دة)ل، يا دورهَى وَى خشكؤك بت كو دَيمجان
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 رامان رةط ظنا
 ناظَى طولةكا بهارى ية  فا رابو

 –ئاظ  رابو
 ثةه

 خة)ت، ديارى، ثَيشكَي 

 بةرخوةدان، بةرهنطارى، بةرهةلستكارى كو رابوون
 ناظدار، ن ناظودةنط فا رابيا

باااااةرخوةدان، باااااةرهنطارى،   –رابوونةظاااااة، هةساااااتان   كو رابني
 بةرهةلستكارى

 ، ئاخَيزسةرهذدان كو راثةرين
 مشةختى، كؤضك ى، موهاج  :ةر راح 

 :ب راحي 
نااظَى هةظاذينا ياة:قون ثَيغةمباةرى ياة كاو        –ميه، ماه  

 يوس  ثَيغةمبةرى بوو)س( دةيكا 

 مشةختى، كؤضك ى، موهاج  :ةر (لةراِح) ةذيراح

 نهَينى، ئاخفتنَين نةثةنى فا راز

 خةمذى، خةمالندى كو رازاوة
 كةسا جهَى باوةريَى –هةلط  و ثارَيزظانا نهَينيا  كو رازيا

، طياياااةكَى باااَيهن خاااوةش و تاااام خوةشاااة و د     رزياناااك كو رازيانة
 ا ن كار دهَيتدةرمانسازيَى د

 قاي ، رازى  :ةر (راضيةرازية )
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 كو راذان

خااوة  –نظساا ، د خااةو ضااوون  –رازان، خااوة درَيااذك ن 
هاةذيان،   –ئامادةك ن، خوة كارك ن، خاوة خِ خوةشاك ن   

نااظَى   –ياان )نادكَى    لظني بؤ ثَي  و ثاش وةكاى هَيزكاىَ  
طوندةكى ية ل كوردستانا ئرياناَى كاو باؤ ماوةياةكَى درَياذ      

رك دايةتيا )ثااارتى دميااوك اتى كوردسااتان/:رياق( ل   سااة
 وَي َى بوو

 خزمةت كو راذة

 فا ةرافون
هةمان )ثونة(ية: ثوينط، طياياةكَى بَينخوةشاة ذ بناةما)    

 نة:نا:َى

 ش ؤظة، لَيكدانا واتايَين ثةيظان كو راظة
 هزر، بري و بؤضوون كو رامان
 ، :ةلاماندىهةظؤتك ى، كةهى فا كةرام

 بذند، ئةظ از با)، ئاش رامينا

 ود، ئاوازوس  –ئارامى، ئاساي   –شادى، خوةشى  فا )رام (  َيرام

 ن هوي ى و كوي ى ل كةسَى بةرامبةر مَيزةك ن :ةر (رانيةرانيا )

 كو رانيا/ رانية

ة ل دةظاااةرا ساااذَيمانيَى ل  َى خاااؤش و دلظةكاااةر بااااذَي ةك
ظااادارة؛ رياقَى كاااو ن دةروازا راثاااةرينَى نااكوردساااتانا :ااا

َى دذى رذَيما باة:س  2/3/2772ضونكى ئَيكةم باذَي  بوو ل 
 ل :رياقَى سةر هذداى

 كو رايات
ناظبااةرا ضااؤمان و ل طوناادةكَى دلظةكااةر و كويسااتانى يااة 

 حاجؤمةرا ل كوردستانا :رياقَى
 بَيهنا خوةش :ةر ةراحي

 خوةشتظى، خؤشةويست فا رايكا

 ، خوةش خولقى، خوةش س وشتىميه ةبانى، دلؤظانى :ةر (ةرأفرةئفةت )

 :ةر (ربابةة )بابةر
ئاامريةكَى   –:ةورَى ساثى   – ، وة:د و ق ارسؤز و ثةميان
 موزيكَى ية
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 بهار، هةردةم طةش وةكى بهارَى –باغ  :ةر (ربيعةرةبيعا )
 ناظَى هةظذينا ئةيون ثَيغةمبةرى بوو)س( –دلؤظانى  :ةر (رمحةة )تةر

 دلؤظانزَيدة ن، ميه ةبا :ةر (ةرحيمرةحيما )

 رةوشةن، رؤناهى، رؤناك – ئارؤنطدار، تةييسؤك فا )رخشا( خشاةر

 رةوشةن، رؤناهى، رؤناك – ئارؤنطدار، تةييسؤك فا )رخشان( خشانةر

 ئةوا كو رويةكَى رؤهن و طةش هةى فا )رخشيد( خشيدةر

كةساا خاودان ئةسا  و ئوجيااخ،      –ثاك، خوِرى، خوِرساتى   كو رةسةن
 ثاك نةذاد

 :ةر )ر:نا( :ناةر
خااثينؤك، كةساا كاو ن جوانياا      –جوان، دة)ل، خشاكؤك  
 جؤرةكَى طوىَل ية –بةذن بذند  – خوة م ؤظى دخاثينت

 ثايةبةرز، هَيذا –بذند، بةرز  :ةر (رفيعةا )فيعةر

يا هةر دةم كارك ى بؤ رةظاَى دا  ظؤك، ةر –بازدان، غاردان  كو رةظني
 ار بكةت خوة ذ زومل و ستةما نةيارى رزط

 جوان، خشكؤك، دة)ل –رةنطاورةنط، هةمةجؤر  كو رةنطني
 ئاشويت، رهيانا بةف َى ل ضيا و بةتةنارةنوو،  كو رةنى

 بةلطوةرين، طةَ)رَيزان، وةريانا طول و بةرطا كو رةوتني

 )روشن( نةوشةر
 –فا 
 كو

نااظَى شااذنةكا مريطاةها باديناان باوو ل       – رؤناهى، طاةش 
تؤرةظاناةكا ناظادارا كاورد باوو ذ     وشةنبري و رة –ئامَيديَى 

بنةما) بةدرخانييان كاو ل دومياهياا ضاةرخَى ضاوويى ل     
 سوريا مالئاظايى ك ية

 تةِرى، طةشاتى، جوانى :ةر رةونةق )رونق(
 ئازاد، رزطار، قورتال فا )رها( هاةر

 بارانا بؤش و بسةرَيكظة كو رةهَي 
 ة ثارةثارَىنكةت –هيظى ك ن  :ةر رجا

 :ةر (َرحيان) حانر
بَيهنخوةشاة ذ بناةما)    كاةياان طولا   طياياةك  –بَيهنخوةش 
 نة:نا:َى
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 جوان، دة)ل، خشكؤك كو رند/رندَى
 ناظَى دارةكا بَيهنخوةشة ل كنارَين شامَى ل سوريَى :ةر (رندةرند )

 :ةر (رؤياوئيا )ر

 زر و خةيا)ن داناة ااخةون، ديتنَين كو ن تنَى د جيهانا ه
اريَى ماا ؤظ دبينياات يااان دئينتااة ثااَي  ضاااظَين  و ل هشااي

 خوة

جهااَى ىَل نَي ينااَى،  –هاازر، ئةندَيشااة   –دياا ، بؤضااوون  كو روانطة
 جهَى كو م ؤظ ن هوي ى ىَل دنَي ت

 بَينف ةه، رَيظةضوونا ن بَينف ةهى :ةر روةيدا )رويدا(
 ياقوتا سؤر، جؤرةكَى بةرَى بهادارة ) روبينا

 ن ئاب وو، ذ خوة شةرم، ن روومةت كو رووثاك

روى طااةش، كةسااا كااو رويااَى وَى طااةش باات وةكااى ثااةلَين   كو رووثةل
 ئاط ى

 روجيوان، روى طةش، روى دة)ل، سةروضاظ ظةك ى كو رووجوان
 روى، دَيم فا )رخسار( خسارور

 طةش روىرووخؤش،  فا )رخشاد( خشادور
 روى طةش، روى جوان، سةروضاظ ظةبووى كو رووخؤش

 فا ة(رودابَى )روداب

زارؤكااَى  ئااانكو: (: رؤناااهىآبــه+  : زارؤكرود) ثَيكهاتيااة ذ
ذ كةساتيَين شةهناما فريدةوسى  –رؤناهيَى، كوا رؤناهيَى 

 هةظذينا زاىل ئانكو دةيكا رؤستةمَى ثةهذةوانة –ية 

 روودان، رويدان، بوويةر، سةرهاتى، ثَيشهات كو رووداو
 ر، سةرهاتى، ثَيشهاترووداو، رويدان، بووية كو روودان

 طو) روزا بوويك، طول حمةمةدا بوويك ف  زيتاور

 رؤذةكانطةلةك رؤذ، كؤما ثةيظا رؤذ،  كو انذؤر

 يا حةز ذ هةتاظَى بكةت – يا حةز ذ رؤذَى بكةت كو رؤذظني
 سةردةم، ضاخ، دةم كو رؤذطار

 خوة يان طةشاتيا خوة( تياوةكى رؤذَى)ض ن طةرما كو ينذؤر
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 رؤناهى، رؤناك فا روشنا

 :ةر (ةرقيروقةييا )

يا ن ثشىاستى طاظاان باةر ن ثَيشظةضاوونى     –ثَيشكةفتى
)س( كاو  ثَيغةمبةرى باوو حمةمةد ناظَى كوةكا  –دهاظَيت 

بةرى ئيسالمةتيَى شوى ن ):وتبةيَى كوِرَى ئةبولةهةبى( 
ك بوو و ثشتى هاتنا ئيساالمَى؛ ضاونكى ):وتباة( ن باان     

لةو ذَى هاتة باةردان و ثاشاى شاوى    ظة نةبوونة موسذمان 
هةروةسا ناظَى كوةكا  –ن :ومسانَى كوِرَى :ةفانى ك )د( 

 ئيمام :ةىل و كوةكا ئيمام حسَينى ذى بوو)د(

 دةظ ل كةن، روى طةش، سةروضاظ ظةك ى كو رووكةن
 سةروضاظ ظةك ىرووخؤش، روى طةش،  كو رووطةش

 كو رووطةه
ز و نيااازَى بةرامبااةر قيبذااة، جهااَى كااو م ؤظااَى ل دةمااَى را

كةضا كو هند جوان و دلباةر بات كاو باةرَى      –رادوةستت 
 دلدارَى وَى هةردةم بؤ ئاليَى وَى بت

 ضريؤكَين درَيذ كو رؤمان
 هنار :ةر )رّمان( انوممر

 رةوشةن، رؤناهى، رويطةش كو ناكؤر

 رةوشةن، رؤناك كو رؤناهى
 ، هةرسى، ف مَيسكهَيسى، ئةس ين كو رؤندك

 رووةك، طيايَى كو شني دبت و طةشة دكةت فا )رويا( ياورو

 خةون، ديتنَين كو ن تنَى د جيهانا هزر و خةيا)ن دانة :ةر (رؤياويا )ر

رووثةل، روى طةش، كةسا كاو روياَى وَى طاةش بات وةكاى       كو رويثةل
 ثةلَين ئاط ى

 روى طةش، روى دة)ل، سةروضاظ ظةك ى كو روجيوان
 رووداو(بنَي ة ) كو رويدان
 م ارى، دوِر يو ريتا

 ، وةكى مةليكا هَيذازشكؤدار، وةكى شاذنا ثايةبةر ) رجيينا
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 دلبةر، ئةظيندار –خوةشتظى، خؤشةويست  فا ريكا

خاةزا) كاو ثنياَين ساثى ىَل      –باشى، قاةجنى   –زَيدةبوون  :ةر ريم
 كةظزا كو ن سةر ئاظَى دكةظت –نةبن 

 نَىضثكَين بارا :ةر (ِرهامريهام )
 رَيكا باش و ن سةروبةر، رَيبازا جوان و هةذى كو رَيجوان
 رَيناس، رَيبةر، شارةزا كو رَيزان
 كذدان، ضاظ كذدان –دابارين، بارين  كو رَيذان
 تاظيا بارانا بهَيز كو طةلةك نةظةكَيشت كو رَيذنة
 رَيكا ذيانَى كو رَيذين

ساار و باةف ين و ل   طيايةكَى ضيايى يَى ت شة و ل جهاَين   كو رَيظاس
 دةسثَيكا وةرزَى بهارَى ضَيدبت

رَيكا مة، رَيباازا ماة، ئاةو رَياك ياان رَيباازا كاو ئاةم لساةر           كو رَيمان
 رَيكا مان و نةم يَى – دضني

طيايةكَى كويستانى ياَى خؤرساتى    – رَيزان، رَيبةر، شارةزا كو رَيناس
 ية كو د دةرمانسازيَى دا ن كار دهَيت

 نظيس، دةستوور و ئاوايا نظيسينَىرَي كو رَينووس

 رَيوان
نااظَى   –رَيظانط   –رَيكَى، رَيبةر  رَيكَى، شارةزايا ائاطةهدار كو

طوناادةكى يااة ل دةظااةرا طولييااا سااةر ن قااةزا زاخؤظااة ل   
 كوردستانا :رياقَى
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 رامان رةط ظنا

 كو زارا

رةوشاةن،  : كورديك يا ثةيظا )زه اْ ( يا :ةرةبى ية، ئاانكو 
كوااااا حمةمااااةد فاتيمايااااا ناظَى ناساااا –رؤناااااهى، رؤناااااك 

 كةو، ذةرةذ – ثَيغةمبةرى بوو )س(

 ثاقذ، ثاك –باش، قةنج  :ةر ةزاكي

 تَيطةهش ، بسةرهةلبوون –زانست، زانيارى  كو زانني
 كةسا كو ضاظ ل دونيايَى و خوشيَين وَى نةبت :ةر (ةزاهدزاهيدا )

 ر و ط يَىدةنطَى زَيما كو زايةَلة
 ناظَى بةرةكَى بهادارة :ةر )زب جد( دةرجةبةز

 يسطنةرةز
 )زرنطيس(

 كةزى زَيِ ، كةسا كو كةزيَين وَى ن رةنطَى زَيِ ى بن فا

 فا )زربانو( ربانوةز
، خاتوينا طةلةك جوان و بهادار وةكى زَي ى، طةلةك جوان

 وةكى زَيِ ى

 رين تاجةرز
 فا )زرين تاج(

ناظَى رويبارةكَى  –ا زةر ن رةنطَى زَيِ ى ئاظ –تاجنا زَيِ ى 
ية كو ذ ضيايَين كوردستانَى سةراوذَي  دبت و درذتة طؤ) 

 ئورميَى

 جوانىين كو –ذنكا جوان، كوكا جوان  كو زةرى
 ئوقيانوس –دةريا  كو زةريا
 كابانيا بةر ماىَل كو زةريان
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 :ةر )ز:ف ان( رانة:فةز

نااظ خاوارنَى دا دا تاام و    طيايةكَى بَيهنخوةشة كو دكةناة د 
طيايةكاة ذ بناةما) زةنباةقا    بَيهنا خوارنَى خوةش بكاةت،  

كو طولَين ثاييزى يَين سثى و بنةفشى ددةت و ضةند سا) 
 تةمةنى دبةت

 خوة ثاراستى ذ طونةهان –ثاك، ثاقذ  :ةر (كيةزا )كيةز

سااخذةم، ساازطار )هنادةك كاةس      –ثاقذ، باذوين، خااوَين    كو زة)ل
 يظَى ن زو)ل( ذى بذَيظ دكةنظَى ثة

 ، ضاخرؤذطار، سةردةم فا ة(زمانزةمانَى )

 يو ديم ةز
ئةمريالااد، بااةرةكَى بهااادارة و د طةوهةرسااازيَى دا مشااة ل  

 كارة

 سيسن، سؤسن – بابةليسك، بة)ليسك فا )زنبق( قةنبةز

 زةنط  كو زةنط

 :ةر )زه اْ ( ه اةز

سةروضاظ طةش و ذنكا سثى و  –رةوشةن، رؤناهى، رؤناك 
فاتيماياااا كواااا حمةماااةد ثَيغةمباااةرى ناظَى ناسااا –روهااان 

 )س(بوو

 :ةر )زيتون( نويتوةز
، دارةكاا ثاريؤزة ل جاةم طةلاةك ئاؤلَين ئاةردى و       زةيتوين

 ئةمسانى و ذ وان ذى موسذمانةتي و ئَيزدياتيَى 

 :ةر )زينب( نةينةز

كوااا  –كوااا حمةمااةد ثَيغةمبااةرى بااوو)س(  –دارا جااوان 
كاو دطاةل    )د(ى باوو حساةين  :ةىل و خويشاكا ئيماام  ئيمام 

 ب ايَى خوة )حسةين(ى ل شةِرَى كةربة) شةهيد ببوو

بايَى باشوورى، بايَى قيبذَى، رةشةبا، هاتنا بةف  و باران و  كو زريان
 ئازرين، ئاريان –زي هان، خوريان  –باى ثَيكظة 

نطااَى ضاايك دة –ئارؤنطظااةدانا سااتَي َى، تةييسااينا سااتَي َى  كو زريوة
 ضيكا ضويوكا

طؤلةكا ئاظَى ية و جهةكَى طةشت و طاوزارى ياة ل بااذَي َى     كو زرَيبار
 مةريوانَى ل كوردستانا ئريانَى
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 زظستان، وةرزَى سار و بةف ينَى ساىَل كو زستان
 زستان، وةرزَى سار و بةف ينَى ساىَل كو زظستان

:ب،  زلفَى
 كو

 غةمبةرى بوو)س(ناظَى ذنبابا يوس  ثَي –بسك، جَينيك 

 بوو (هارون ال شيد)ناظَى هةظذينا  –هةلبذارتيا بوويك  :ةر (ةيدبززوبةيدا )

 :ةر (زهرةزوه ة )

 –خوداظةندا جوانيَى و ئاةظينَى ياة باوو جلاةم رؤمانياان      
د دةقاَين ضايظانؤكى دا ئاةو كواة ياا       –ناظَى طولاةكَى ياة   

ةم هةر دو ف يشتَين )هاروت و ماروت( خاثانادين، كاو جلا   
ئارييان ناظدارة ن )ناهيد(، مص ى دبَياذنَى )بادوخات( و   
:ةرةن دبَيذنَى )زوه ة( كو نوكة ستَي ةك ن هةمان نااظ  

 ل ئةمسانى ية جلةم هةر ئَيك ذ ظان نةتةوان

 :ةر زمزم

 –دةنطناظااة بااؤ رةوانبوونااا ئاظااا كانيااا دهَيتااة بكارئينااان  
سااتانا ضاايايَى :ااةرةفَى ل :ةرةبناااظَى كانيكااةكا ثااريؤزة ل 

 و حةجاجى دضنة سةر و ذَى ظةدخؤن  سعودى

 كو زؤزان
كويستان، فةرةشاني، هاظينطاةه، هاوينةهاةوارا كؤضاةران،     
جهااَى ل هاظينااان هااوين و دلظةكااةر و ل زظسااتانا سااار و    

 بةف ين

 :ب )زليخا( خياةلوز

ناااظَى هةظااذينا :ااةزيزَى    –زةليااان، حولسااني، تةحسااني   
 )س(ثَيغةمبااةرىبااوو كااو ل يوساا   (ى فوطيفــارمصاا َى)

و ل ثااةى هنادةك ظااةطَيِ انان ببااوو هةظااذينا   :اشاق ببااوو 
 دووَى يا يوس  ثَيغةمبةرى ذى

 :ةر (زهرةة )ه وز

ساااتَي ا  –رؤنااااهى  –طاااول، كوليذاااك  –تاااةِرى و جاااوانى 
باااؤ ياااة  نااااظَى ئةختاااةرا دووَى –ساااثَيدَى و ئَيظاااارى ياااة 

 د كؤماا رؤذَى دا كاو طةشاىين ئةختاةرا    نَيزيكيَى ذ رؤذَى 
 ى و نازداريَى يةتئةمسانى ية و هَيمايَى هَيذا

 جوان، خشكؤك، دة)ل، قةشةنط فا زيبا
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 هةذار، دةستكورت، نةدار كو زيظار

 فا )زيور( رظةزي
 خش ، زَي  و زيظ، –خةم ، كؤك زَيوةر، زينةت، جوانى، 

 يَى تشت ثَى ةةمذت – طةوهةر

 ظىزيظى، ن رةنطَى زيظى، بهادار وةكى زي كو نيظزي

 كو زيالن

 –دارئالينكةكة كاو هاةمى بةلطاة و ن دياواران ظاة دضات       
 –ناظَى هؤزةكَى ية ل دةظةرا مؤشَى ل كوردساتانا توركياا   

ناظَى دةظةرةكا ضيايى ية ل باذَي َى دَي مسَى ل كوردستانا 
(كيذومةت ييا باشاوورَى  17ناظَى ضيايةكى ية ل ) –توركيا 

 َي َى ثاوة ل كوردستانا ئريانَىباذ
 زةمني، ئةرد، طؤيا ئةردى ئاظ زميا

 كو زين

جذةكَى تايبةتة كو سوياركار لسةر ثشتا هةسثى دادنان دا  
د ضااريؤكا فؤلكذااؤرى يااا )مااةمَى    –بشااَين ىَل سااويار باانب  

ئا)ن( و د شةهكارا )ماةم و زيان( ياا ئةتاةدَى خاانى دا      
 ناظَى بةردلكا )مةمؤ(ى ية

 :ةر (زينة) تةزين
ى و ئااةو تشااتَى كااو بااؤ جوانكااار   ، كااؤك،خااةم –جااةذن 

 خةمالندنَى دهَيتة بكارئينان

 كو زيوان

ضااني ضااني، خااال خااال، كةسااا كااو سةروضاااظَين وَى ثااِ ى  
دانةوَيذةكة دناظ طةمنى دا شني دبات   –نيشانَين هوي  بن 

و وةك ئاااادة دهَيتاااة هاااذمارتن باااؤ طاااةمنى ىَل ةاااوة د      
 دةرمانسازيَى دا بكار دهَيت

 ، ن رةنط يان بهايَى زَيِ ىستَى زَيِ ى، وةكى زَيِ ىذ كةرة كو ينِ َيز

 نالنال، ط ى و ثَيطؤتن ن م يان يان ن حاىَل خوة كو زَيمار

 كو زَيوة
ناظَى طةلاةك   –طؤِرستان، طؤِرستانا ثري و وةىل و ثياوضاكا 

 طوند و دةظةرانة ل كوردستانَى

 كو زَيوةر
ظ، زَياا  و زياا  –خااةم ، كااؤك  زيظااةر، زينااةت، جااوانى،   

 يَى تشت ثَى ةةمذت – طةوهةرخش ، 
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 رامان رةط ظنا

 كو ذارمان

هااةذار مااان، بااةلنطاز مااان، يااا كااو ض فااةرقى ل ذيااارا وَى    
يا كاو ماياة باَى ساةميان)ض دةياك، ض باان، ض        –نةبووبت 

 سةركَي  و رَيبةر(
 طو) طةش –طةش  كو ذاكاو

 طيايةكَى جوانة و خؤرستى ية كو ةا)نذ

 / ذاىَل ةالذ
 – فا

 كو

ذيااال، شااةومن، خوناااظ، خوناااو، هاااوان، تااةِراتى و ضااثكَين   
 – ئاظَى كو سثَيدةهيَين بهارَى دكةظناة ساةر باةلطَين طاو)    

ناظَى دارةكاا هاةردةم كةساكة كاو طاولَين       – ضثكَين بارانَى
ناظَى دو طوندانة ساةر ن   –سثى و زةر و ثةمبةيى ددةت 

ةربااااةت سااااةر ن  باااااذَي َى ضةموااااةمال و باااااذَي كَى :  
 ثارَيزطةها سذَيمانيَى ظة ل كوردستانا :رياقَى

 طوِريا ئاط ى –ض يسكا ئاط ى  فا ذاييذ

 سؤز، ثةميان –ذوان، دةمةكَى ديارك ى بؤ هةظديتنَى  كو ذظان
 شنةبا، ئةياز، بايَى هوين لور ذنةو
 دلؤثَين ئاظَى، ضثكَين ئاظَى كو ذنؤ

 كو وانذ
هينشاااكَين  – ؤ هةظاااديتنَىبااا َى دياااارك ىذظاااان، دةماااةك

 خةوَى، نوق سك

 بَيهنظةدان، ثشودان، حةسانةوة كو ذوذيان
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 جاندار، ساخ، زيندى –ذين، زيندةطى ك ن  كو ذيان

 فا يالذ

ذالة، شةومن، خوناظ، خوناو، هاوان، تةِراتى و ضثكَين ئاظَى 
لباا   – كو ساثَيدةهيَين بهاارَى دكةظناة ساةر باةلطَين طاو)      

 ةِرطَىطذلؤكَى، لبا ت

نااظَى   –طاذلؤكا هاوي ، تاةرزة     –ثةلَين د بن خوةليَى ظاة   كو ذيذة
 ضيايةكى ية ل دةظةرا دَي مسَى ل كوردستانا توركيا

 طذلؤكا هوي ، تةرزة لور ذيذة
 تةمةن درَيذ بوون كو ذميان
 زيندةطى، ذى رابوارتن د دونيايَى دا كو ذين
 هؤ ةند، ذي ، طةلةك زي ةك ف  يناذ

 هؤ ةند، ذي ، طةلةك زي ةك ف  ينوسذ

ل دةظةرا سنة و دؤرماندؤرى وَى شوينا ثاةيظا )ذياوار( ن    كو ذيوان
 ناظَى طولةكا سثى و جوانة –كار دئينن، بنَي ة )ذيوار( 

 ن شَيوة زارَى هةورامى ئانكو )ذيان، زيندةطى( كو ذيواى
 بةخَيوكةر، خودانكةر، سةميان كو ذَينةر
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 رامان رةط ظنا
 مزطينى، موذدة ئاش ساب ينا

 :ةر (ةساجدساجيدا )
 –ساااوجدةكةر، ياااا خاااوة باااؤ خاااودايَى خاااوة دضاااةمينت 

 سا كو نظَيذَى دكةتةكنظَيذكةر، 

 جادووطةر، يا ن ناز و ك يشمَين خوة خةلكةكى ةاثينت :ةر (ةرساِحساحريا )

 كنارَى دةريايَى، ثةِراظَى ئاظَى :ةر ساح 

 :ب اسار

نااظَى هةظاذينا    –شةهزادة خااتوين، كواا ذ بناةما) شااها     
ئيااارباهيم ثَيغةمباااةرى و دةيكاااا ئيساااحاق ثَيغةمباااةرى     

 بوو)س(

 ضؤل، بيابان كو سارا

 –بةرةباااةيان، كاااازيوة، ئاساااؤ، ئةلناااد، باااةرَى ساااثَيدَى       كو سارة
 سوبةهى، سثَيدةهيا سوبةهى

 طولةتؤلك، طو) شةمعدانى ت  ساردونيا

 اف سارى

ئَيك ذ باذَي َين ط نطَين ئرياناَى ل ثارَيزطاةها مازنادةرانَى    
ية كاو ساةنتةرَى ثارَيزطاةها نااظربى و ماةزنىين بااذَي َى       

طةلاةك   2792دةظةرَين بااكورَى ئرياناَى ياة كاو ثشاتى ساا)       
كااوردَين مااة يااَين مشااةختبووى ذ كوردسااتانا :رياقااَى ل    

 وَي َى ئاكنجى ببوون 
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 طول بةيبوين، طو) نازناز –زةز طو)  ت ، فا سارى طول
 ثاك، خوِرى، بَى غةش، بَى طةرد فا سارينا

 ضارة، دةرمان، تيمار، ضَيبوونا ب ينَى كو سارَيذ

زة)ل، ثاقاذ، باذوين،    –ساخذةم، ساازطار، باَى ئاَي  و ذان     كو سازطار
 خاوَين 

 كو ساسون

يا  َى و هَي ظة2771باذَي كَى كوردستانا توركياية كو ل سا) 
بووية قةزايةك سةر ن ثارَيزطةها )ئَيذاه: بامتاان(َى ظاة..    
ناظَى وَى ذ سةردةمَى )ئورارتو(يان و هةتا هاتنا ئيساالمَى  
)ساسون( بوو ىَل ثشتى ئيسالمةتى طةهشتية ظاَى دةظاةرَى   
ناظَى بباوو )قابذجاةوز: وارطاةهَى طاويزا(، ىَل د دي ؤكاَى دا      

ةكة هااةر ل ضااياي –هااةر )ساسااون( هاتيااة بكااار ئينااان     
مريطةهااةكا  –( ماايىان بذناادة  17793هااةمان دةظااةر كااو ) 

 –كااوردان بااوون ل دةظااةرا بتذيسااَى ل كوردسااتانا توركيااا  
ناااظَى سااةرهذدانةكا كااوردى بااوو ن سةركَيشاايا )حمةمااةد   
:ةىل يونس( دذى رذَيما توركيا يا وى سةردةمى ل ساالَين  

 (َى2736تا  2716)
 ارمةتيدةر، ثشتةظانهاريكار، ي :ةر (ةدساِعسا:يدا )

 جاما شةرابَى، ثةرداغا مةيَى ت  رةساغ

 :ةر ساقي
مااةيطَي ، ئااةو كةسااَى كااو مااةيَى دكةتااة ثااةياىَل و ددةتااة    

 مةيظةخؤران

 سادة، ئاسان، ن سانةهى كو ساكار
 ساخذةم، بَى ئَي  و ئةلةم :ةر (ةساملساليمة )

 :ب ةسالوم

نااظَى   –ى دؤساتى و هاةظالين   – ئاساي ، ئارامى –ئاشتى 
خويشكا م ياةمايَى بوو)ئاانكو خالاةتا :يساا ثَيغةمباةرى      

 بوو )س((

 ان، سؤز، بةَلَينسويند، ثةمي فا سام
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 ساهى، ئةمسانَى بَى ئةور كو سامال

 :ةر مريااس

ذنا هَيذا، ذنا  – هةظال و هؤط ا شةظ و نيظ شةظاسةمريا، 
ناااظَى مااةتا شاا ينَى د ضااريؤكا )خساا ؤ و  –خااودان قااةدر 

ناظَى  –ن( دا كو هةمان :ةرةبيك يا )مةهني بانو(ية ش ي
 تاخةكى ية ل نَيزيكى مةككةهَى ل :ةرةبستانا سعودى

 كةسا كو بةرهةظ بت بؤ ضوونا نَيوريَى –ذنكا بةذن بذند  :ةر ةسامي

 ت  ساناز
 – تشتَى كَيم و ن زةتاةت ن دةسات بكاةظت   كَيم وَينة، 

 ية َىةكطول ناظَى –كةسا كو زوى تؤرة دبت 

 ناظدار، ن ناظودةنط ت  سانذي

 سيبةرا رؤناهى يا دارستانَى فا سانيا

ل هندةك دةظةرَين كوردستانا ئرياناَى باؤ )ساانا، سااناهى،      كو سانيا
 هَيسان، ئاسان( ن كار دهَيت

 زاوة، :ةتارود، مَي كورى، هةسارةكا طةِرؤكة ذ كؤما رؤذَى  كو ساوة
 ، ئاواتيظى، هيوائومَيد، ئارةزوو، ه ئاش ساورينا

 ، خوةدى ئةخالقةكَى باشسنج باش، رةوشت باش فا (ساويزساظيز )

 ط انبها و ن قيمةت فا (ساويسساظيس )

 سامال، ئةمسانَى بَى ئةور كو ساهى

 :ةر (ةرساِهساهريا )
 – ظااةرةظى ا وَىخااةوذنكااا نةنظسااتى، ذنكااا هشاايار، ذنكااا 

 رويَى :ةردى – كانيكا كو ئاظ ذ بةر دضت

 عمةتني ت  اياس

 ثشت و ثةنا، هاريكار و ياريدةر –سيبةر، سه  فا ساية
 بالندةكَى ضيظانؤكى ية )سيمةرخ، :ةنقا( فا ساينا

 دةرثشت و ثةناه، هاريكار و ياري –سيبةر، سه  فا ة(سايسايَى )

 فا باةس
ناااظَى باااذَي ةكى يااة ل وة)تااَى يةمااةنَى كااو )بااةلقيس(ا      

 ليكا وَي َى بووسذَيمان ثَيغةمبةرى)س( مة

 ، كةظؤككوت  فا باروةس
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 ، بةيانسثَيدة، سحار :ةر )سح ( رةحةس

 فا ظ )س و(رةس
ال رَيك و ثَيك و ئةظيندارا بةذن و ب –دارا سةروَى سةرو، 

 وةكى دارا سةروَى بذند و لَيكداى

 ثاشَذى شيع ، قافيا هؤزانَى كو سةروا
 وةكى دارا سةروَى فا، كو سةروين

 راثةرين، ئاخَيز كو سةرهذدان
 شادى، كةيفخوةشى، خوةشبةختى :ةر (سعادةسة:ادةت )

 خوةشبةخت ، خوةش ئَيقبال –ثريؤز، موبارةك  :ةر (سعيدةة ):يدةس

 :ةر سةلوا )سذوى(

هَيانطظني   –هةر تشتَى كو ببات ئةطاةرَى ئةظيناداربوونَى    
نااظَى ئةظينادارا ماة)يَى     –سةمان، نااظَى بالنادةكَى ياة     –

ى ية د ثِ انيا هؤزانَين وى دا كو مةبةست ذَى زاتاَى  جزي 
 خودَى ية

 :ةر (ةسكينسةكنا )
 –مااةزناهى و هةيبااةت   –ئااارامى، بَينف ةهااى  تااةناهى، 

 ناظَى كوا ئيمام حسَينى بوو)د(

ضايايةكَى   –رزطاربوون ذ :َيب و :ذذةتان، ساخذةم باوون   :ةر سةلاما )سذمى(
 رةبستانا سعوديمةزنة ذ سنسذة ضيايَى )  ( ل :ة

 :ةر (ةسليمسةليما )
خااودان هَيااز بااؤ دادوةريااَى و    – و ض ىَل نااةهاتى ساااخذةم

 ذَيك ظاظارتنا قةجنى و خ ابيَى

 سان سةما
سااوم، سااوما، هااوم، هومااا: طيايااةكَى ثااريؤزة جلااةم مذذااةتَى 
ئاااارى و ئؤلاااادارَين زةردةشاااتى و ناااااظَى وَى لااااةييزتن و   

 ى ِرا دهَيتةك نهةلثةركَيية يا دبةر سؤتنا ظى طيا
 ئةمسان :ةر ْ )مساْ ( ماةس

 طو) يامسينة فا نةمةس

 ناظدار، بناظودةنط –ئةفسانة، ضيظانؤك  :ةر )مس ( م ةس

كوااكا ئةمسااةر، كوااكا خااولكَى وَى نااة طةلااةك رةش و نااة   :ةر (مسراءسةم ا )
 طةلةك سثى
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 هةظال و هؤط ا شةظ و نيظ شةظا :ةر )مسريا( مرياةس

 ثةسن، مةدح – سوثاس، دو:ا :ةر (ناءَثسةنا )
 رؤناهيا ب ويسيَى :ةر (َسناسةنا )
 ناظَى طيايةكَى ناظدارة كو د دةرمانسازيَى دا بكار دهَيت كو سةنا

 رةنطةكَى طو)ية كو سةناريا

ئةلناد،   –سوبةهى، سوبةينَى  –سةودا، بازارك ن، معامذة  كو سةوا
 جودا، جياواز –بةرةبةيان، كازيوة 

 ، :ةشقئةظني، ظيان ت  اودةس

كوكا رةنطَى روخسارَى وَى ساثيَى   –شينكاتيا ضؤل و ضيا  كو سةوزة
 جؤرةكَى مَيويذاية –بسةر زةريظة بت 

 بةف ، بةستى، قةِراسة، قةشا ت  سةهول

 فا ى )سهى(هةس
راست، شةكاوة)ئةظة سالؤخَى دارا سةروَى ياة و دةماَى باؤ    

 و خؤراط (ةذنبذند ار دئينن ئانكو كوةكا بكوكا ذى بك

 طةشت، طةِريانا كؤم كؤمة بؤ جهَين طوزارى كو سةي ان

 كو سةيوان

ئاخَذة، خاةرمان، خاةرمانا هاةيظَى، رؤناهياا دؤرمانادؤرى      
 –خيظاةت، كاوين، رة اال     –هةيظا ضواردةشاةظى، هالاة   

ناظَى ط ةكاَى ناظادارة ل ناظةنادا     –ناظَى جؤرةكَى طوىَل ية 
 باذَي َى سذَيمانيَى

 ئةوا كارَى وَى ن خَي  بَي  بت –خَي كةر، مةرد  –ثريؤز  ئاظ ثةنتاس
 شؤخ و شةنط، رند، دة)ل، جوان كو سثةهى
 دَيم سثى، كةسا كو رويَى وَى سؤر و سثى بت كو سثيدَيم
 بةيانى، بةرةبةيان، سحار، دةمَى رؤذهالتنَى كو سثَيدة
 خاتوين، خامن كو ستى
 ئةختةر ئاظ ستَي 

ئاظ،  ستَي ين
 وةكى ستَي َى، وةكى ئةختةرَى كو
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 كورديك يا ثةيظا )سح ( يا :ةرةبى ية، ئانكو: سثَيدة كو سحار
 كذَي ضاظا –طةردةنييا زَيِ ى يان يا م ارييان  كو س مة
 شنة، شنةبا، ئةياز، بايَى هني و فَينكَى سثَيدةهيا كو س وة
 شادى، خوةشحاىل :ةر س ور

ك نَى ية كاو ن ظاَى   ئَيكةم ثةيظا ثةيوةندي –سة)م، درود  كو ساَلظ
 ثةيظَى داخوازا سالمةتى و ئاشتيَى بؤ هةظدو دكةن

 دةرمانَى خةمطينييا –سةب  و ئارامى  :ةر سذوان

بااذَي َى سانة يااان )ساةنةندج(ة كااو ساةنتةرَى ثارَيزطااةها      كو سنة
 )كوردستان(ة ل كوردستانا ئريانَى

 يشَى تةنكةجؤرةكَى ئارمو :ةر سندس )ُسنُدس(
 دارا كاذَى فا سنوبةر
 خا) رةش، نوقتا رةش :ةر (ُسَويداءسوةيدا )
 دةولك، دؤلكَى بوويكَى ئاظَى كو سوراحى

طااو) سااؤر، طااو) روز، طااو) موحةممااةدى، طااو) هَيمااايَى      كو سؤرطول
 ئةظينييا ثاك و ذ نيظا دىل

 فا ة )س مة(رموس
كو باؤ رةشاك نا   ، كةرةستَى رةنط رةش َى ضاظاكذسورمَى، 

 ا بكار دئيننكضاظ و مذويالن

، كةرةساتَى رةناط رةش كاو باؤ رةشاك نا ضااظ و       َى ضاظاكذ كو سورمَى
 ا بكار دئيننكمذويالن

 طو) سؤر، سؤرطول فا سوري

 ثةروين، ضذو ا،  ؤ، ثَي ئاش سوريا

 فا  )سوزان( زانوسو

يا كو ن ئةظني، ناز و ك يشمة يان جوانيا خوة دىَل كةسَى 
كةسااا كاو دىَل وَى ذ كااول و   –ساؤتى   – بةرامباةر بسااؤذت 

 كؤظانان ن خةم و كةسةر بت

سؤزين، ذنكا لسةر ثاةميان و ساؤزا خاوة، ذنكاا وةفاادار ن       كو سؤزان
 وة:د و ق ارا خوة
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 سؤزان، خودان سؤز و ثةميان، خوةدى وة:د و ق ار كو سؤزين

 /سوسةنسوسن
 –فا 
 كو

يشااااى ئويشااااى و جااااؤرةكَى طاااو) ئو سيسااان، سةوسااااةن،  
 كو ن ثيظازان دهَيتة ضاندن رةنطاورةنط و جؤراوجؤرة

 شاد، كةيفخوةش :ةر سو:اد )ُسعاد(
 كربيت، سولفؤر –، سؤند سويند ثةه )سوطند( ندةطسو

 خوةشتظى، خؤشةويست ت  ذيطسو/   طسو

ئاظاا ئَيكاَى ياة كاو ذ هاةر تشاتةكى        –ثَيشةنطا لةشاكةرى   :ةر (ُسطفةسو)فة )
 ظاش دهَيتة ط

 باف ، تاظطة، تاوطة، سويالظ، هةَلدَي  كو سوو)ظ
 سةرؤكا دةولةتَى :ةر (ُسلطانسولتان )

 ت  مازاسول
ذنااا كااو زوى ثااري   –ذنااا دل تااةر  – هااةردةم كااةيفخوةش

 نةبت و نيشانَين قورموينَى لسةر و ضاظا ديار نةكةن

 غونوة، بشكوذ، طو) هَيذ نةظةبووى كو سولني
 رَيزدار، بةرَيز – ، موبارةكزثريؤ ف  سولينا

 ئةلند، كازيوة، سةوطةر، بةرةبةيان، سثَيدا زوىئاسؤ،  كو سوما

 كو سؤما
ئارؤنطظةدانا رؤناهياةكَى ذ   –رؤناهيا ضاظان، هَيزا ديتنَى 

ناااظَى باذَي كااةكَى يااة سااةر ن  –ئاسااؤ، ئةلنااد  –دوي ظااة 
 ثارَيزطةها ئورميَى ظة ل كوردستانا ئريانَى

 خوةشتظى، خؤشةويست فا سوميا

 خؤشةويستى –ميه ةبانى، دلؤظانى  فا سوميتا

 بالندَين كو لبةر لَيظَين دةريايان دذين ت  سونا

 :ةر )سنب ( لونبوس
جااؤرةكَى طااو) بَيهنخوةشااا ئويشااةيي و دناظَيكِ ايااة و ن     

 طوليا طةمنى – رةنطَين سؤر، شني، سثى و زةر يَين هةين

 ق اذي ، : يو سونيا
 ستَي ةكا كَيم رؤناهى ية د ناظ كؤما )دن ا) غ ( دا :ةر )ُسها(سوها 

 طةرما هاظينَى :ةر سوهام )ُسهام(
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 يالةهوس
 :ةر )سهيال(

ةااوة )ُسااهي (ة ئااةو ذى سااتَي ةكا    – نااةرم و رَيككااةفتى 
طةشة ل دومياهيا زظستانَى دةردكةظت و ضونكى ل وة)تَى 

 هي  ميانى()يةمةن(َى ن باشى دهَيتة دي  دبَيذنَى )س

 ت  سوي 
كةسا كاو جهاَى خاوة    خؤشةويست، خؤشتظى، حةزذَيك ى، 

 د دىَل خةلكى دا ك ى

 باف ، تاظطة، تاوطة، هةلدَي  كو سويالظ
 ساية، سه كو سيبةر

 كو سيثان

ضيايَى كو هةمى  –بذنداهيا كو دبتة كؤسث د رَييا باى دا 
رةنيااا بااةف َى،   –دةمااَين ساااىَل بااةف  ذَى خااالس نااةبت    

ضاايايةكة ل هنااداظ دةرياضااا وانااَى ل    –ئاشااويتا بااةف َى  
 نَيزيك باذَي َى خة)تَى، لةو ناظدارة ن )سيثانَى خة)تَى(

 سويالظ، تاظطة –ثَي ، ثَيال مةزن، شةثؤل  كو سيثةل
 جيهان، دنيا، طيتى هند سيتا
 سيناهى، تارمايى –سيبةرا م ؤظى يان هةر تشتةكَى دى  كو سيتاظ

 سويالظ، تاظطة –يبةرا م ؤظى يان هةر تشتةكَى دى س كو سيتاظك
 طنةسري

 )سرينط(
 ية َى ضيظانؤكىةكسيمةرخ، بالند فا

ذنكا خولكَى وَى ساؤر و ساثى و ث ضاا وَى     –سثى، كةظةر  كو سيسَى
 زةر بت

 ثةِرؤكَى ئارمويشى يَى نةرم فا سيفور

 ف  سيظةر

 دةظةرةكااة ل نَيزيااك ثايتااةختَى ف ةنسااا)ثاريس( كااو ل    
َى ل ظااَى دةظااةرَى ثااة ميانااةكا نَيظدةولااةتى ن     21/8/2711

و  63و  61ناااظَى )ظَي ساااى( هاااتبوو ط َياادان و د بةناادَين )
( يااَين ظااَى ثااةمياننامَى دا هناادةك مااافَين هَيااذا بااؤ وى  64

 سةردةمى دابوونة مذذةتَى كورد
 روى، دَيم، روخسار، طؤنا :ةر سيما
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 ئاظ سيمةرخ

ساائن(ة، ئااانكو: )سااني ماا غ(، كااو    د ئاظَيسااتايَى دا )م غو
)ماا غ( ئااانكو بالناادة و )سااني( ذى ئااانكو )شاااهني(، واتااة  
مةبةست ذَى هةمان بالندَى شااهني ياَى نَيواريَى و شااهَى     

د ئااااةدةبياتَى دا و ن تايبااااةتى د شااااةهناما  –بالندانااااة 
 –فريدةوسااى دا بالناادةكَى ئةفسااانةيى هاتيااة هااذمارتن     

 ذ زاتَى خودَىجلةم  ؤفيَين خودَيناس دركةية 
 ئةوا كو رويَى وَى سثى بت وةكى زيظى فا )سيم خ( خوسيم 

 تشتَى ذ زيظى هاتية ضَيك ن  –وةكى زيظى  زيظني، فا سيمني

بةروظاذى ثةيظا )رؤناهى: رؤشنايى(، ئانكو: ديتنةكا كاَيم   كو سيناهى
 و )واز، تارمايى

 كو سينةم
مَيااديَى و خويشااكا مااريَى ئا  –ناااظَى جااؤرةكَى طااوىَل يااة    

بةردلكا حةمكَى تؤظى بوو ىَل نةطةهشاتنة ئَياك و ئاةظينا    
 وان ن م نا وان ن دومياهى هات

 ناوضة و باذَي ةكة ل كوردستانا توركيا كو سيواس

 فا )سثيدار( يدارثَيس
دارا سثى، سثيندار، دارةكة ذ بناةما) بياَى ىَل باةرطَين وَى    

 دتةييسن

 فا ة )سثيدة(يدثَيس
باةيان، كاازيوة، رؤناهياا كاَيم رةنطاا ئاةمسانى       ئةلند، بةرة

 بةرى تاظ بهةلَيت

 فا ة(ستارسَيتارَى )
نااظَى دةيكاا    –بةخت، ئَيقباال، شاةنس    –ستَي ، ئةختةر 

 ئةبو :ةىل سينايَى زانا و بذيمةتَى ناظدارة

 فا ة(ستودسَيتودَى )
ثةساانداى، ستايشااك ى، كةسااا كااو بةحسااَى وَى ن قااةجنى   

 هاتية ك ن

 كو سَيظَى
كوكا كو ن رةنطَى خوة ياان هَياذاتيا خاوة وةك )ساَيظ(َى     

 بت كو جؤرةكَى فَيقى ية
 ناظَى جؤرةكَى طوىَل ية كو سَيذوان
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 رامان رةط ظنا
 تجؤرةكَى ثة)تينكَين مةزنة كو ثى ن شةظَى دفِ  فا )شاث ك( كةرةثشا

 فا )شاث ى( ريةثشا
نااةما) شاااها كااو وةكااى  كوااا جوانااا ذ ب – شاااها ثااةرييان

 ثةرييا جوان بت

 ثَيال ثَيال، ثَيال طةلةك مةزن، سيثةل، شةثؤل كو شاثَي 
 خوةشحال، دخلوةش –تةر و تازة  فا شادان

 دخلوةش، كةيفخوةش كو شادان
 رويطةش، روى ن كةن فا )شادرخ( خوشادر

 رويطةش، روي ن كةن فا و )شادرو(شادرو

 ةيفخوةشخوةشحال، شاد، ك فا شادمان
 خوةشحال، كةيفخوةش فا شادي

 كو شارةبان
قةزايةكة سةر ن ثارَيزطاةها   –مةزن و رَيظةبةرا باذَي ى 

ديااا) ظااة ل :رياقااَى و جااؤرةكَى هنارانااة كااو هااةر ل ظااى   
 باذَي ى ضَيدبن

 كارامة، زي ةك، زانا، دةستهةل و ذي  د كارةكى دا كو شارةزا

ذَي َى كو مةزنىين يةكا وَى يا ماريى  شةه ستان، قةزا، با كو، فا شارستان
 )قاميةقامى( بت

ناااظَى طوناادةكَى مةزنااة سااةر ن باااذَي َى دهااؤكَى ظااة كااو    كو شاريا
 خةلكَى وَى هةمى كوردَين ئَيزدينة
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 هةيظ، مةها ل ئةمسانى ئار شارَى
 شةهزادة، كوا شاها، كوا ذ بنةما) شاها كو شازادة

دناااظ كؤمااةكا ذنكااان دا ذ هااةميان  شاااذن، شاااها ذنكااا، يااا   فا شازةنان
 بذارةت  و ماقويذى بت

 كو شاكار

، كاارةكَى  كارَى ديار و بةرضاظ، كارَى هَيذا و ذَيهااتى نظ ة، 
باش و مةزن كاو كةساَى ناةك ى ياان نةشاياى بكاةت ياان        

كاااارَى  –زوى ن زوى ذ كةساااَى ناااةهَيت ئاااةجنام بااادةت   
 شاهانة

 ان طو) حمةمةدى يةشاها طو) كو ئةو ذى سؤرطول ي كو شاطول

شالوول، بالندةكَى بوويكَى دةنطخوةشاة ذ رةنطاَى هازار و     كو شالوي 
 بذبال

 خال، نيشان :ةر (شامةشامةت )
 ناظدار ببت، ن ناظودةنط بكةظت ئاش شامريام

فا،  شامريان
 :ةر

 –شاها ئةمريان، كةسا كو فةرمانَى ل فةرماندةيان دكةت 
 جؤرةكَى داوةتا كوردى ية

 طوليا طةمنى، سونبو) طةمنى كو اشان

كةسا كاو شاانازيَى ن خاوة     –شةهنار، نازدار وةكى شاهى  كو شاناز
 دبةت

 شذخا مَيشا هنطظينى كو شانة
 زؤزان، كويستان كو شانةشني

سةكؤيا منايشك نَى، تيات و، هونةرَى نوانادن و لاةييزتنَى    كو شانؤ
 كو ن ماكا هةمى هونةران دهَيتة نياسني

 خوداظةندا دَي ينا ئاف ةتاية ل كوردستانَى كو شكاشاو
 )مةليكا( مَيشَين هنطظينىشاها كو شاهةنط

كااااةي  و  –شاااايى، دياااالن، داوةت، شاااةهيان، طؤظةناااد      كو شاهى
 خوةشى، شادى



 95 

 دلبةرا جوان –ئامادة، بةرهةظ  –ديدةظان شاهد،  :ةر (شاِهدةشاهيدا )
 كةسا دخلوةش و شاد بت –خودانا شةهيان و طؤظةندَى  كو شاهيظان

 نشايا
 –فا 
 كو

 شايةن، هَيذا، ن سةرظة، هةذى، )يق، شايستة

 شايان، هَيذا، ن سةرظة، هةذى، )يق، شايستة كو شايةن

 ئاش شاي ايا
كاو ئاةظ ساتَي ة ن )ئاةناهيتا، ظيناوس ياان        ستَي ا ناهياد 

  زوه ة( ذى ناظدارة
 بَى هةظتا، بَى وَينة ت  شايذي

 هى، ديالن، داوةت، شةهيان، كةي  و خوةشىشا كو شايى
 رةنطاورةنط، جؤراوجؤر –سيناهى، تارمايى  كو شةبةنط

 ىَل ية كو ن شةظَى بَيهنا خوة دوةشينتوجؤرةكَى ط فا ن بوةش

 ، ذيالخوناظ، ذالةشةومن،  فا )شبنم( مةبنةش

 –دركةيااة بااؤ زي ةكيااَى    –تَيشااكا شااَي ى   –شااَي ا مااَى   كو شةثال
 جوان، رند، شةنط، شؤخ، دة)ل –ؤ جوانيَى دركةية ب

 كو شةث زة
طولةكا كاويظى ياة وةكاى ثيظؤكاا      –ئالؤز، شةثذى، مذوي  

كااو كةرةسااتَى بَيهؤشااكةر تَيدايااة و ئااةو كةرةسااتة دبتااة   
 هَيظَين بؤ ضَيك نا دوندرمَى

 ثَي ، ثَيال مةزن، سيثةل، شذقاظَين مةزنَين ئاظَى كو شةثؤل
 ض يسكا ئاط ى – تةييسني، ئارؤنطظةدان :ةر (شرارةة )رارةش

 )ش مني( رمنيةش
 –فا 
 كو

 ، ئاب ومةند، ن روومةت، كوكا ذ خوة شةرمحةيادار

 يا بذند، هَيذا :ةر (شريفةشةريفا )
 دذواريا بَيهنا خوةش :ةر (َشذاشةزا )

كورديك يا ثاةيظا )شاع ( ياا :اةرةبى ياة، ئاانكو: هاؤزان،         كو شة: َى
 هةلبةست، ضامة

 بةِرةظان، مةهدةرضى :ةر (شفيعةا )فيعةش
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 ميه ةبان، دلؤظان :ةر (شفيقةا )فيقةش

دركةية ذ هندَى كو خةم  –هةر ما شةظ، شةظ درَيذ بوون  كو شةظمان
 و ثةريشانى هةر مان و خوةشيا شوينا وان نةط ت

ئارام و بَيادةنط   –ن رةنطَى شةظَى، رةش  –وةكى شةظَى  كو شةظني
 وةكى شةظَى

 :ةر )شقايق( قَييقاةش

، جلةم ئةظينداران ئاةظ طولاة   كطو) بيتانؤك، طو) نيساني
هَيماااايَى ن هَياااز لَيااادانا دىَل دلااادارى ياااة باااؤ دلباااةرَى ذ  

 طةرمةطةرا ئةظينيا وَى

 مَي ط، ضيمةن كو شةكار

 سان شةك 

ية كاو ذ ساذكا و    كةرةستَى بذورى يَى ش ين و رةنط سثى
ناااظَى  –وان، دة)ل روي جاا – لةظااةنا شااةك َى ضااَيدكةن  

 يزَى شاهَى ساسانيان بوو ظياركا ئةسفهانى يا خس و ثةر

 )شكيال( كيالةش
 :ةر،
 فا

 : جوان، دة)لشكي ): بي( + ا )فارسي(

 دةظ ل كةن، رووخؤش –مؤم، شةمالك  كو شةم/شةمَى
 رؤناهيا فند و ض ا –مؤم، فند، ض ا، فةنةر  كو شةمال

وةكى طوندؤراناة ىَل ذ وان بواويكىة    شةمامؤك، فَيقيةكَى كو شةمام
 طوندؤرَى بوويكَى طةخ طةخ و جوان و بَيهنخوةش –

 ) سى( مسيةش
 ،:ةر
 فا

 : يا هةتاظَى، ذ هةتاظَىفارسي( س): بي( + ي)

 ) يال( ميالةش
 ،:ةر
 فا

 يَى باكورى: شنة، س وة، با ي ): بي( + ا)فارسي(

 بَيهنا خوةش :ةر (مشيمةا )ميمةش

 شؤخ، شةثال، جوان، دة)ل، خشكؤك كو شةنط
 بى شةنط، بييا ضةق شؤر، دار بييا جوان كو شةنطةبى
 شةظبَي ى كو شةوارة
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 شةظَى بَيهنا خوة دوةشينتطولةكا بَيهن خوةشة كو ن  كو شةوبوو

دةماَى رؤذ   –شةظانة، هةمى شاةظان، سةرانساةرى شاةظَى     كو شةوطار
 ئاظا دبت هةتا رؤذ دهةلَيتةظة

 خوناظ، خوناو، ذالة، ذيال كو شةومن
 بنَي ة )شةظني( كو شةوين

 هةظذينا شاهى، كابانيا شاهى، مةليكة فا )شةبانو( هبانوةش

 شارةزا، كارامة، زي ةك، زانا، دةستهةل و ذي  د كارةكى دا كو شةه ةزا

كورديك يا ثةيظا )شه زاد( يا فارسى ية، ئانكو: باذَي ى، ذ  كو شةه ةزاد
 باذَي ى دايكبوويا

 فا شةه بانوو
ناظَى كواا ياةزدطوردَى ساَييَى باوو كاو       –خاتوينا باذَي ى 

هةظذينا ئيمام حسَينى)د( و دةيكا ئيمام زةينذعابدينى)د( 
 بوو 

 فا )شه زاد( ه زادةش

ناااظَى كوااةكا جوانااة كااو  –بوويااا باااذَي ى كذ دايباااذَي ى، 
ة ضريؤكَين )هازار شاةظ و شاةظةك( ذ زاردةظاَى وَى هاتينا     

 ظةطوهاس 

 )قاميةقامى( بتمةزنىين يةكا وَى يا مريىقةزا، باذَي َى  كو شةه ستان

 فا )شه ناز( ه نازةش
ذ كةسايةتيَين شاةهناما فريدةوساى ياة،     –نازدارا باذَي ى 

 كوا جةمشيدىََ شاهَى ثيشداديان بوو

فا،  شةهكاس
 ت ارك يان ثةرداغا كو شاهى ئاظ يان مةى ثَى ظةدخوار :ةر

 :ةر )شهال( هالةش

كوكا كو شيناتيا  –ضاظ جوان و خاثينؤك  –رةنط رةش 
جاااؤرةكَى   –ضااااظَين وَى ن ساااةر رةشاااى دا زال باااووى    
 نَي طزَى ية كو خةلةكا نيظا وَى سؤر يان مؤرة

 نازدار وةكى شاهى فا شةهناز )شهناز(

 –ياااا طةلاااةك دىَل وَى بواااتة تشاااتى و ذَى تَيااا  ناااةبت      :ةر شةهوان )شهوان(
 ردةَ)ن، جهَى طةلةك بةر ىَل بنبة
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 داوةت، هةلثةِركَى –كةي ، خوةشى، شاهى، شادى  كو شةهيان

 فا )شهني( هنيةش
، هاةر تشاتةكَى كاو مذكاَى     يا شاهى –وةكى شاهى، شاهانة 

 شاهى بت

 ئةظيندار، دلدار ئار يداةش

 :ةر (َشيماء) مياةش

ةر ذنكااا كااو نيشااانةك لسااخودانااا خاااىَل، خودانااا نيشااانَى، 
ناظَى كوا )حةليماة ساعدية(يا شاريدةر     –ئةرزنكا وَى بت 

 و خودانكةرا حمةمةد ثَيغةمبةرى بوو)س(

 باسك ن، شةرحك ن –تة:بريك نا خةونَى  كو ش ؤظة

 ثةه ش ين

 –خااوةش، ن تااام   –تامااا شاا ين)بةروظاذى تااةحالتيَى(  
نااااظَى باااةردلكا )فاااةرهاد(ى ياااة د ساااةرهاتيا )شااا ين و   

و هةظاذينا )كيسا ا: خسا و ثاةرويز(َى     فةرهاد( دا كو ببو
 شاهَى ئريانَى

 لؤ)ظ، قةشةم، لَيشاو، شذَيوة، بارينا بةف  و بارانَى ظَيكِ ا كو شذؤظة

 كو شذَي 

طول نوخني، طو) )لة، ئةظ طولاة هَيماايَى خوةطاؤريك نَى    
ية و لسةر مةزارَين شةهيدان دهيتة دانان.. ديسان جلاةم  

ياة كاو دلادار ذ خؤشةويساتييا      ئةظينداران هَيمايَى هندَى
 دلبةرا خوة بَى بةه ة

 لؤ)ظ، قةشةم، لَيشاو، شذؤظة، بارينا بةف  و بارانَى ظَيكِ ا كو شذَيوة
 كةسا با)بةرز و بةذن جوان –دارا هةردةم كةسك  فا  شاد

 س وة، ئةياز، بايَى فَينك و هينَى سثَيدةهيا كو شنة

 كو شنؤ
نااااظَى  –هيناااَى ساااثَيدةهيا  سااا وة، شااانة، ئاااةياز، باااايىَ 

باذَي كاااةكَى خوةشاااة ل كوردساااتانا ئرياناااَى كاااو ئرياناااى   
 دبَيذنَى )اشنوية: ئوشنةظييَى(

وَي ان و كاظ ، جهَى كو  –شوينوار، ثا ايَين كةظنةواران  كو شنيار
 هاتبتة خ ابك ن و كةس ىَل نةبت

 كةنيا بوويكا، كةنيا زارؤكَين نويزادة كو شنيان
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 ط، شةثال، رند، جوان، دة)ل، خشكؤكشةن كو شؤخ
 كوا شؤخ و شةنط، كوكا رةند و شةثال كو شؤخان
 ذنكا بةذن بذند و جوان كو شؤرَى

 طوِريا ئاط ى :ةر (شعلةة ):ذوش

 َى )ُشك انة(ك انوش
 :ةر،
 فا

 : سوثاسى، قةدردانى)فارسي(ةشك ): بي( + ان

 سوثاسى، سوثاسدار :ةر شوك يا )ُشك ية(

 :ةر (ةشهر)شوه َى 
ن لَيظك نا )شوه َى( د ناظ ماة دا ثاى بةربة)ظاة، ئاانكو:     

 ناظدار، بةرنياس، ن ناظودةنط

كاااارين، تاااوانني، ذ دةسااات هااااتن، دةرحاااةق ئةجنامااادانا   كو شيان
 هَيز، زاخ –كارةكى دةركةف  

 بةرهةظ، ئامادة –هةذى، ذَيهاتى  –ثَيوَيبووى  كو شياو
 ثةريشان فا شيبا

 هوينة بايَى كو ن شةظ دهَيت –ؤناهى، رؤناكى ر كو شيبا
 ئاواز، سىان ئاش شريات

 فا شرياز

باذَي ةكاة   –ذاذى  –دارةكا وةكاى بة)لؤكَى)ئالبالؤيَى(ياة   
ابان حوقا /   [كو مةلبةندَى هؤزانظاانَين ناظاداة    ل ئريانَى

جوط افيناسَى موسذمانَى ضةرخَى ضوارَى كؤضى دبَياذت:  
هاتة د ظى باذَي ى دا ىَل ضو تشات  تشتَى خوارنَى طةلةك د

ذَى دةرنةدكةفت، لةو ناظَى خةلكَى ظى بااذَي ى ذى وةكاى   
و ئاةظ ناظاة    ضاوو  )شري: شَي (ى باؤ خاوارنَى ن كولباةوي   

 ]ذى هةر يَى ذ هندَى هاتى
 بنَي ة )ش ين( ثةه شريين
 ساخبوون ذ ئَيشَى :ةر (ِشفاءشيفا )

 فا ة(شيفتشيفتَى )
، كةسااا كااو د ئااةظينيَى دا وةكااى َىينئةظيناادار، دينااا ئااةظي
 م ؤظَين شَيت لَيهاتى
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 فا )شيوا( اظشي
)ياا د ئااخفتنَى دا زماانَى وَى     ثاك، ثاراوة رةهوان، رةوان،

 ثاك و رةهوان بت(

 زاراظةكَى زانستَى بريكاريَى ية –ذنكا زانا و تَيطةهشتى  كو شيكار

 فا شيالن

كاو باةرَى وى    دارةكاة  –جؤرةكَى طاوىَل ياة    –زاد، خوارن 
وةكااى و هناادى لبااَين زةيتوينانااة ىَل رةنطااَى وان سااؤرة و   

 تاما وان ش ينة

طازيك نااا هااةظال و كااةس و كارانااة بااؤ خااوارنَى د رَييااا      كو شيالن
 جؤرةكَى طوىَل ية –خودَى دا 

 مَيهظاندارى، كةيفخوةشى مةغ شيالن

ساَى  ط ى و زَيمارا ن كؤمةل باؤ كة  –شينى، تازى، بةهى  كو شيوةن
 م ى

 يان هَيدى هَيدى يا ظةدبيت غونوا كو هَيذ نةظةبووى فا )شكوفا( كوفاَيش

 فا َى )شكفتة(فتوكَيش
نااااازك و  –تااااةر و تااااول  –بشااااكفتى طااااو) ظااااةبووى، 

 ، خةنداندةظ ن كةن –كةيفخوةش 

 كوليذك، كوليذكا دارَى كو فَيقى ثَيظة بت فا َى )شكوفة(كوفَيش

 كو شَينى

نةخشااااااةكة ذ نةخشااااااَين   – جااااااؤرةكَى طااااااوىَل يااااااة  
مةحفوي ان)ضَيدبت ذ نااظَى ئَيكاةمني تةظنكاةرا خوداناا     
نةخشى)شَينى(يَى هاتبتة وةرط تن و ضَيدبت ذى ذ ناظَى 

ساااىانةك و  –طاااول شاااَينيَى ةاااوة هاتبتاااة وةرطااا تن(   
 سةليقةكا طؤظةندا كوردى ية

 – ميناااك، منوونااة   – تااةرزئاااوا، رةنااط، شااَيوة، جااؤر،   كو شَيواز
 از، رَي ةورَيب

 كو ةوشَي
 – ميناااك، منوونااة   – تااةرزئاااوا، رةنااط، شااَيواز، جااؤر،  
 رَيباز، رَي ةو
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 ص/ ض
 
 
 
 

 رامان رةط ظنا

 :ةر )ساحلا( ةصا 
 باش، قاةنج  –شايستة، هَيذا، )يق  –راستيكار، قةجنيكار 

 خودانا بري و باوةر و كار و ك يارَين دروستَين ئؤىل –

 ثاك، زة)ل :ةر ( افية )سافيا

 :ةر )سةبا(  با
 –بايَى هَيديى يَى كاو ذ )ياَى بااكورَى رؤذهالتظاة دهَيات      

 ثةيامبةرَى نَيظبةرا دو ئةظينداران دا

 سثَيدة :ةر  باح )سةباح(

 جوانى، )وينى :ةر )سةباحةت( ةصباح

 تَيشتةخةو، خةوا سثَيدةهيا :ةر (سةحبةصبحة )
 تةحةم  ن  ةب  و :ةر )سةب يا( ةصربي

 جوان، دةل، خشكؤك :ةر (سةبيحاصبيحة )
 ةِرىشطؤرةثانا  –بيابان، دةشت  :ةر )سةح ا(  ح ا

 دةنطظةدانا دةنطى –دةنط  :ةر )سةدا(  دا

 طو) سؤر، طول حمةمةدى فا )سةد ثةِر(  ث د

 :ةر )سةدةف(  دف

َى دةريااايى يااة كااو ماا ارى تَياادا   رةقااطيانااةوةرةكَى لااةش 
سَى ستَي انة كاو ن شاَيوَى سَيطؤشاةكَى ل    ناظَى  –ضَيدبت 

 ئةمسانى خويانة

 :ةر )سةديقا( ةصديق

 -دؤساات، هااةظال، هااؤط    –طةلااةك راسااتطؤ و دروسااتكار   
ناسااااناظَى :ايشااااايا هةظااااذينا حمةمااااةد ثَيغةمبااااةرى و   

 م يةمايا دةيكا :يسا ثَيغةمبةرى بوو)س(
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 :ةر )سوغ ا(  غ ي
مااَى كااو ذ  هااةر تشااتةكَى – ، كوااكا بوااويكذنااا بوااويكى

 هةمى هةظنةو:َين خوة بوويكى بت

 :ب )سةفورا(  فورا

كةسا كو ثارة و داراييا خاوة ياا كاو باؤ رؤذَيان تاةنطاظيان       
كةسا كو ئامانان ثاقذ و ظالة بكاةت   –هةلط تى مبةزَيخت 

ناااظَى هةظااذينا مويسااا ثَيغةمبااةرى و كوااا شااو:ةيب       –
 ثَيغةمبةرى بوو)س(

 :ةر )سةفية( ةصفي
نااااظَى هةظذيناااةكا حمةماااةد ثَيغةمباااةرى   – هةلباااذارتى

 بوو)س(

 ئةظيندار، دلبةر –بوت، ثةيكةر  :ةر )سةنةم(  نم

 دارا كاذَى كو دارةكا هةردةم كةسكة فا )سةنوبةر(  نوب 

 :ةر )سةهبا(  هبا
ن  ماةيا كاو رةنطاَى وىَ    –مةيا كاو ذ رة َياوى ضاَيدكةن    

 سةر سؤرى ظة بت

 هةتاظ –)تنَى، سثَيدة دةمَى رؤذهة :ةر )زوحا( حىُض
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 / ظ ط
 
 
 
 

 رامان رةط ظنا

 يو )تاوس( طاوس
بالندةكَى ثةِر رةنطاورةنطاة كاو ن هَيماايَى جواناا بالنادان      

 ستَي ةكا طةشة ل ئةمساناناظَى  –هاتية ناظك ن 

 :ةر ة )تاهريا(طاهر
ناسناظَى فاتيماياا كواا    –بَيطونةه  – ، تافيذك ىثاقذ، ثاك

 مةد ثَيغةمبةرى و خةدجيايا هةظذينا وى ية)س(حمة

 ندةهؤشكةرةسةي ، غةريب، سةرسوورهَينةر، م فا (تورفةة )طرف

 خفشا خةزاىَل، تَيشكا خةزاىَل – زَيِ ، ئالتؤن :ةر (تة)) طط

 :ةر (تةنناز) ازـّطن
طةلااةك جااوان، كوااكا كااو   –نااازدار، نااازةنني، :يشااوةطةر 
 جوانيا وَى م ؤظى ةاثينت

 ناظدار، ن ناظودةنط :ةر (تةننان) انـّطن

 ئاوازا خوةش –دةنطةدانا دةنطى  :ةر (تةنني) طنني

 :ةر (توباى )طوب
نااظَى دارةكاَى ياة ل     –ئَيقبال، باةخت   –خوةشى و شادى 

 بةحشتَى

 فا (تؤتىى )طوط
بالناادةكَى جااوان و ثااةِر رةنطينااة كااو دئاخظاات و ن زارى  

 م ؤظان ظةدكةت

 خوةش –قةنج  ،باش – ، بذوين، خاوَينثاك، ثاقذ :ةر (تةيبةتة )طيب

 :ةر (ريفازة) ةظريف
ئاااااخف  خااااوةش و  –بااااةذن زراظ و نااااازك و لَيكااااداى  

 كةسا ناظواظ ظةبووى –جوان و ذي   –وى سوحبةت

 ثشتةظان، ثشتط ، ثالثشت  :ةر (زةهريا) ةظهري
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 ع
 
 
 
 
 

 رامان رةط ظنا
 يا كةسةكى يان تشتةكى بثةرَيست –خودَيناس  :ةر (عابدةا )دي:اب

 دلينى، ميه ةبانى :ةر (ةعاطف:اتيفا )

 :ةر (ةعاتك:اتيكا)

يا ذ كةظناتيَى  –زة)ل  –مةرد، دةستظةك ى، سةرهذيناى 
ناااظَى مااةتا حمةماااةد    –ذنااا بَيهنخااوةش    –سااؤر بااووى   

 ثَيغةمبةرى بوو )س(

 هِ ةبا، بايَى ن هَيز س  (ةعاصف:اسيفا )

ثارَيزى ذ دةرد و ئَيشا،  –بةِرةظانيا خودَى ذ :ةبدَى خوة  :ةر (ةعافي:افيا )
 نوشيجان

 ذي ، خودان :ةق  و تَيطةهشتنةكا زَيدة :ةر (ةعاقل:اقيال )

 جيهان، دونيا :ةر (عاَلم) مة:ال

 :ةر (ةعالي:اليا )
ناظَى  –يا بذندت ، هَيذات   –باش، ثايةبةرز، هَيذا، بةرَيز 

 بوو كوا )هارون ال شيد(ى

 ئاظاكةر :ةر (ةعامر:امريا )

 :ةر (ةعايش:اييشا )

وَى بااش بات، كةساا كاو حاال و ذياارا وَى        كةسا كو دروماا 
ناظَى كواا ئةبوباةك ى و هةظاذينا حمةماةد      –خوةش بت 

 ثَيغةمبةرى بوو)س( كو ن دةيكا موسذمانا دهَيتة نياسني

 تَى هةلدكةن كؤمةكا بَيهنَين خوةشة كو زة:فةرانَى :ةر (َعبري:ةبري )
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 دان، بةخشي  :ةر (عطا:ةتا )

 دان، بةخشي  :ةر (ةعطي:ةتيية )

 :ةر (عادلة:ةدوي  )
د ضريؤكةكا فولكذؤرَى كوردى  – دادثةروةر، ذنكا ن وذدان

 دا ناظَى بةردلكا )دةروَيشَى :ةبدى(ية

 :ةر (عارفةا )فيرة:
ئااةو كةسااا كااو ن رَيكااَين ثاقااذك نا     –ئاطةهاادار  –زانااا 

 هزرمةندى خودايَى خوة دنياستن و  نةفسَى

 :ةر (عذرا:ةزرا )

 –ى و كوينيا خوة ثاراستى كوا كوني، كوا هَيذ نةشويك 
ناسااناظَى فاتيمايااا كوااا حمةمااةد ثَيغةمبااةرى و م يااةمايا  

نااااظَى ئةظينااادارا  –دةيكاااا :يساااا ثَيغةمباااةرى باااوو)س( 
 )وامق(ى ية د ضريؤكا )وامق و :ةزرا( دا

 هَيذا، خوشةويست، ط اظى، بهادار، بةرَيز ةر: (ةعزيز:ةزيزا )

 ط نط، هَيذا –بةرف ةه، طةلةك، ف اوان  –مةزن  :ةر (ةعظيم:ةزميا )

 هَينطظني، ئةنطةبني :ةر (عسل:ةسةل )
 خوة ذ خ ابييان ثاراستى –دةهمةنثاك  :ةر (عّفاف) فافةف:

 خوة ذ خ ابييان ثاراستى –دةهمةنثاك  :ةر (ةعفيف:ةفيفا )

 ب: يققة:

جاؤرةكَى باةرَى بهاادارة؛ و ضاونكى      –ث ضا زةرا زارؤكاى  
رةنطَى ظى بةرَى بهادار ميناا ث ضاا ثِ انياا زارؤكاان زةر و     

 قةهوايية د ناظَيكدا، لةو ناظَى وى ذى ك ينة :ةقيق

 :ةر (ةعقيل:ةقيال )

ذناا ذ بناةمالَين جاوامَي  و     –ذنا خودان ئةس  و ئوجيااخ  
كابااانى،  –يااان يااا :َيذااى   مااةردةذنا تاااخى – خااوة  ؤظ
 هةر تشتَى ذ هةمى نفشَى خوة مةردت  –هةظذين 

 :ةر ):نرب( رةنبة:

بَيهنخوةشااة كااو جااؤرةكَى رةش و هنكيااَى وكةرةسااتةكَى د
 – ماساااااى وى ضاااااَيدكةت و بةرددةتاااااة د دةرياااااايَى دا   

 زة:فةران
 سيمةرخ، بالندةكَى ئةفسانةيى ية –ذنكا ستودرَيذ  :ةر ):نقا( نقاة:

 كةسا ثابةند بت ن سؤز و ثةميانَين خوة :ةر (عهديةا )يهدة:
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 كورديك يا ثةيظا ):يد( يا :ةرةبى ية، ئانكو: جةذن كو :ةيدَى

 :ةر (ةعصم:سمةت )
 – ، حةزا خاوة دوي ك ناَى ذ خ اباى و طوناةها    بَيطونةهى

 ، ط دانةرستك – دةهمةنثاكى
 ثاراستى خوة ذ خ ابييانيا  –دةهمةنثاك ذنكا  :ةر (ةعّف:ففةت )

 ثايةبةرز، هَيذا –بذند، با)  :ةر (لياُع:وليا )

 خوةشطوزةرانى، كاسا كو ذيانا خوة ن خوةشى ببؤرينت :ةر (ةشرِع:يش ةت )
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 غ
 
 
 
 
 

 رامان رةط ظنا
 خازَى، كوكا )واز، نازك ئةندام :ةر زَىغا

 ا جوان و دةهمةنثاككذن :ةر (غانيةة )غاني

 كةزيَين ظةهاندى :ةر (ديرةغة )دي ةغ

 رؤذئاظا –كوكا رؤذئاظايى  :ةر (غربيةغةربيا )
 بيانى، بَيطانة، نامؤ، كةس نةناس :ةر (غريبةغةريبا )

 خةزال، ئاسك، مامز :ةر )غزال( زالةغ

 تَيشكا مَى يا خةزاىَلخفشا خةزاىَل يا مَى،  :ةر (غزالةة )زالةغ

 هؤزانا ئةظيندارى :ةر )غزل( لةزةغ

 :ةر (غمزةة )مزةغ
لظاندنا ضااظ و ب ياا ذباؤيى كاو ساةرجنا كةساَى بةرامباةر        

 بهَيتة راكَيشان، ك يشمة، ناز

 زيز، زوَي ، تنطذى، :َيجزس ، ذ )غةيدين( هاتية، ئانكو:  كو غةيدا
 غةريبى، ذيان ل جهةكَى بيانى :ةر (ُغربةغوربةت )

 فا، كو غونوة

كاو ذناوى ياا دةسات      بشكوذ، سؤلني، طو) نةبشكفتى، طو)
ن ظاااةبوونَى دكاااةت، جلاااةم ئةظيناااداران ئاااةظ غونواااةية  
هَيمايَى هندَى ية كو دلبةر داخوازَى ذ دلدارَى خوة دكةت 

 كو زَيدةت  دىَل من نةشكَينة
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 ف
 
 
 
 
 

 رامان رةط ظنا
 سةركةفتى –رزطاربووى  :ةر (ةفائزفائيزا )

 / فاتيمافامتا
 (ةفاطم)

 :ةر

( يااا :ااةرةبى يااة،  فاطمــةتك يااا ناااظَى ) كااورديك ى و كور
ذناا كاو    –ئانكو: يا بوويكَى وَى دوي ى وَى شاريظة دكاةن   

ناااااظَى كوااااا حمةمااااةد    –بوااااويكَى خااااوة شااااريظةك ى   
 ثَيغةمبةرى بوو )س(

 و ذ بنةما) كوت كاية( طاثذة)بالندةكَى هندى كوت كا :ةر (ةفاختفاختة )

ياا خاةلك منَيكاارَين وَى بان باؤ      ، خودان قةجنى و مننةت :ةر (فاِضلةفازيال )
 قةجنا وَى د دةرحةق وان دا ك ى

 ، كةسا كو جوانيا وَى م ؤظى ةاثينتطةلةك جوان :ةر (ةانتـّففةتتانة )

 انازيَى ن خوة دبةتشلةخؤبايى، كةسا كو  :ةر (فخريةا )خ يةف

 فا )ف انك( كةرانةف
ناااظَى دةيكااا ف ةياادونَى   –)تينك، ثةثوولااة، ثةروانااة ةثاا

 ثاديشاهَى ثيشدادييان بوو

 يارا قِ ك نَىبِ يارا نةهَيالنَى، بِ  كو فةرمان
 شادمانى، كةيفخوةشى، خوةشحاىل :ةر )ف ح( حةرةف

 )ف حناز( حنازةرةف
 ،:ةر
 فا

 : خودانا شادى و نازدارييانف ح): بي( + ناز)فارسي(

هَى كويستان، زؤزان، هاظينطةه، هاوينةهةوارا كؤضةران، ج كو فةرةشني
 ل هاظينان هوين و دلظةكةر و ل زظستانا سار و بةف ين
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 يسطنةرةف
 )ف نطيس(

 فا

نااااظَى كواااا   –ذ كةساااايةتيَين شاااةهناما فريدةوساااى ياااة   
ئةف اساااايابَى تااااورانى و هةظااااذينا سياظوشااااى و دةيكااااا   

 كةخيوس ةوَى ثاديشاهَى كةيانى بوو

 ثةرديس، باغَى بةهشتَى فا )ف ديس( رديسةف

 زانا، :اق ، ذي  فا نة(َى )ف زارزانةف

 فةرمان، دةستوور، ئةم  فا )ف مان( رمانةف

 فةرهود، تا)ن –قِ ك ن، نةهَيالن، ذ بن ب ن  كو فةرمان
 بةناز و شكؤدار، كوا نازدار و كةيس ماقوي  فا )ف ناز( رنازةف

 رةسةن، خودان ئةس  و ئوجياخ فا )ف نيا( رنياةف
 لتؤر، دان و نةريتكو –قاموس، ثةيظنامة  فا فةرهةنط

 شكؤدار، ثايةبةرز، رَيزدار فا )ف يار( ريارةف

 فا )ف يال( ريالةف

خودان ئةنادام و هةيكةلاةكَى ماةزن و شاكؤدار، كةساا كاو       
)هندةك  مةزناهى و كةيس ماقويذى ذ كةلواشَى وَى ببارت

 كةس ظَى ثةيظَى ن )ف يال( ذى بذَيظ دكةن(

 ةسند و دحلةبنيطةلةك جوان، دلث فا )ف يبا( ريباةف

 نايان – ، بَى وَينةبَى هةظتا –ئَيكانة، يةكتا  :ةر (فريدةا )ريدةف

 جوان وةكى ثةرييان فا )ف يسا( ريساةف

 جوان وةكى ثةرييان فا )ف يشا( ريشاةف

 جوان وةكى ثةرييان فا )ف يوش( شظةريةف

 فا )ف ميا( رمياةف
يياا  جوان و خؤشةويسات، كةساا كاو ذ باةر جوانياا و نازك     

 خوة خوةشتظى بت جلةم خةلكى

 خوةدى هَيذايى و جوانييا وةكى هةيظَى فا )ف مياة( رمياهةف

 شكؤدار، هَيذا، ثايةبةرز، مةزن، رَيزدار فا )ف ين( رينةف

 شكؤدار، هَيذا، ثايةبةرز، مةزن، رَيزدار فا )ف ينا( ريناةف

 فا )ف يناز( رينازةف
ان دةم دا كااةيس بااةناز و شااكؤدار، كوااا نااازدار و د هااةم   

 ماقوي 
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 ، سةرف ازىسةربذندى –ثذةيا بذند  :ةر (فضيلةفةزيذة )

 فا )فغان( غانةف
ف يااااد، شااايوةن، نالناااال و هاااةوار و ط ياااان ن     فيغاااان، 

 دةنطةكَى بذند

 غستانةف
 )فغستان(

 فا

جهااااا يااااان وة)تااااَى   بةغسااااتان، باغسااااتان، بويسااااتان،   
 –ساى ياة   ذ كةساايةتيَين شاةهناما فريدةو   –خوداظةندان 

نااااظَى كواااا )كياااد(َى شااااهَى هندساااتانَى و ئَياااك ذ ذناااَين  
 ئسكةندةرَى مةقدونى بوو

 و جوانىين طةوهةر ماس، ئةلاماس، دياموند، بهادارت ين الوه كة)مةف

 –زظ ؤكَين خيزى ل ئةمسانا و زظ ؤكَين ئاظَى ل دةريايَى  :ةر فةلةك )فذك(
 بورجَين ئةمسانى  

 زةمان، رؤذطار – دنيا، طَيتى كو فةلةك

 )فذكناز( كنازةلةف
:ةر، 
 فا

ئاةوا كاو ن هاتناا وَى ئاةرد و     : فذك): بي( + ناز)فارساي( 
ناااظَى  –طةلااةك جااوان   – ئااةمسان نااازدار و جااوان دباات  

هةظا) ش ينا هةظذينا خوس و ثةرظيزى بوو ئةوا ضريؤكا 
 ئةظيندارييا وَى ناظدار ن )ش ين و فةرهاد(

 فةلةكناس )فذكناس(
 :ةر،
 كو

و باورج  كةسا كو زانياريَين زَيدة هةبن د بوارَى ئاةمسانى  
 و ستَي ان دا

 فند، ض ا، مؤم، قةندي  :ةر (رفنفةنةر )
 سةركةفتى –رزطاربووى  :ةر (ةفوزيفةوزييا )
 تَيطةهشتى :ةر (ةفهيمفةهيما )

 فا فةي وز )فريوز(

باةرةك ياان    –سةركةفتى، لسةر نةيارَين خاوة زال باووى   
و شااني شااني ئااةمسانى  ةكا بهااادارة و رةنطااَى وَىطةوهااةر
 )شني و كةسك د ناظَيكدا(يةكةزوانى 

 دلدار، ئةظيندار، شةيدا –شؤرةش، سةرهذدان  :ةر (فتنةة )فتن

 ، هةرسىرؤندك، هَيسى، ئةس ين كو ف مَيسك
 تةييسؤك –رةوشةن، رؤناهى  –تشتَى ئاط  ثَيظة  فا ف وزان
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 فا ف وغ

نااظَى   –طوِريا ئااط ى   –ث تةو، تيشك  –رؤناهى، رؤناكى 
هؤزانظانااةكا هةظوااةرخا ئريانااى يااا هااةرى ناظاادار بااوو د   

 سةدَى بؤرى دا)ف وغ فةروخزاد(

بوونةوةرةكَى مذياكةت،  –حؤريَين بةهشتَى  –خوداظةند  فا ف يشتة
 ئةمسانى ية كو ذ م ؤظى ذي ت  و هَيذات ة

 ) و ئاظزبوونَى بوول جةم رؤميَين كةظن خوداظةندا طو ) فذورا

 بنَيِ ة )فذورا( ) فذوريا

 يان رةنطَى زيظىزيظ، وةكى زيظى، ن هَيذاتيا زيظى  :ةر (ةَضُففوززة )

 دةنطةكَى طةلةك بذند، قَي ى و هةوارا ذدل فا انذفو

 ، بةهشت، باشىين باغثةرديس، باغَى بةهشتَى فا (ف دوسفريدةوس )

 (زفةي وبنَيِ ة ) فا ة(فريوزفريوزَى )

ف يااد،  كوردي بذَيظك نا ثةيظا )فغان( يا فارسى ية، ئانكو:  كو فيغان
 شيوةن، نالنال و هةوار و ط يان ن دةنطةكَى بذند

 بنَيِ ة )ف يشتة( فا ة(ف شتفَي َيشتَى )

 هني، سةقايَى نة طةلةك سار و نة طةلةك طةرم كو فَينك
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 كو ظاظَي 
ظاظارتى، ظةدةرك ى، ذَيط تاى،   –ذَيك جودا، ذهةظ جياواز 

 هذبذارتى

 ظةبوون، طةش بوون، بشكظني، بشكف  كو ظةبني

 كو ظةذةن

ذ  –ساااخبوونةظة  –ض يسااكَين ئاااط ى   –تااَيهن، طااةرما  
 –)ظاااةذةنني( هاتياااة، ئاااانكو: ظةذةنانااادن، ظةوةشااااندن   

ةر ذبان دةركاةتن، ذبا    –جظجظني، لظذظني)خاوة ظاةذةنى(   
 زةهلان )بةرةك ظةذةنى و ظَى كةت(

 زيندى بوونةظة، ساخ بوونةظة  –ساخك نةظة، ذياندنةظة  كو ظةذين
 ثاشدامان، د جه دا مان، ن جى مان، ذ كاروانى ظةقةتيان كو ظةمان

 )بنَي ة: ظينوس( ستَي ا زوه ة ف  )ونوس( نوسظة

 –دار هؤزانظاااان، رَيكخاااةرا هةلبةساااتَين كاااَي  و ساااةروا  كو ظةهني
 تةظنكةر، كوكا كو تةظنان رابوينت

 ثةيدا، ئاشك ا، خوةيا فا (ويداظَييدا )

ئاااةظينى، خؤشةويساااتى، :ةشاااق، دلباااةرى، حاااةزذَيك ن،   كو ظيان
 ظَييان، ئريادة –ويس  

 –ئاظ  ظيدا
 سان

ثةرتووكاااةكا كاااةظن و ثاااريؤزة دطاااةل  –زانااني، زانياااارى  
 سانسك يتى يةئاظَيستايَى و كةظنىين دةقَى ئايينى يَى 

 قَيِ ى و هةوار راهَيالن ذبؤيى كو خةلك د هةوارَى بهَين كو ظيزار
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 زانست و كةلتؤر فا (ويستاظيستا )

 ذيان، ذيانةكا نوى س  ظيظيان

 –ئةظينى، خؤشةويستى، :ةشاق، دلباةرى، دل داناة هاةظ      كو ظني
 ئارةزوو، حةز، ئومَيد

 ئةظينى، خؤشةويستى، :ةشق، دلبةرى كو ظينا
 ئةظيندار، :اشق، شةيدا كو ظيندار
 يا ن ئةظينيا خوة شاهى، يا دخلوةش ن ئةظينيا خوة كو ظينشاد

كةسااا كااو حااةز ذ وة)تااَى خااوة دكااةت، كةسااا كااو ئااةظينا    كو ظينوار
 وة)تى د دىل دا بت

ئياتا  ظينوس
 يو –

نااظَى   –خوداظةندا جوانيَى و ئةظينيَى ية جلةم رؤمانيان 
ةقَين ضيظانؤكى دا ئةو كوة ياا هاةر دو   د د –طولةكَى ية 

ف يشتَين )هاروت و ماروت( خاثاندين، كاو جلاةم ئاريياان    
ناظدارة ن )ناهيد(، مص ى دبَياذنَى )بادوخات( و :اةرةن    
دبَيااذنَى )زوهاا ة( كااو نوكااة سااتَي ةك ن هااةمان ناااظ ل      

 ئةمسانى ية جلةم هةر ئَيك ذ ظان نةتةوان
 ، دلبةرىئةظينى، خؤشةويستى، :ةشق كو ظينَى

 جؤرةكَى ئامريَى موزيكَى ية ذ بنةما) كةمانَى ئيتا (ويو)ظيؤ) )

 طول بنةف  ف  ظيؤلَيتا
د شةهكارا ئةدةبَى فارسى دا يا هؤزانظان فخ الادين اساعد    فا ظَييس )ويس(

ط طانى، )ويس: ظَييس( خواستييا شاهَى شاهان )خورشيد 
وو كاو )راماني(َى   شاه: مه دادَى دووَى( يَى شاهَى ئريانَى ب

 ب ايَى شاهى ىَل :اشق ببوو

   
   
   



 117 

 

 ق
 
 
 
 
 

 رامان رةط ظنا

 كو قاز/ قازَى
ستؤدرَيذَى هندى ثاَل درَيذ و بالندةكَى  –وةردةك، م اوى 

 هَيمايَى جوانيَى ية –:ةلؤكَى ية 

 مفا، سود كو قازانج

 :ةر (قاهرةا )ريقاه

يان يا زةظذةكان يان  زال، راسةر، يا ن هَيزا خوة)يا :ةقذى
ياا   – يا لةشكةرى( شيابت لساةر هاةظ كَين خاوة زال بات    

ذنكا بَى دةلنط و نة يا  –دةستثَيشخةر د هةر تشتةكى دا 
 تَيكةليَى

 ثايتةختَى وة)تَى مص َى :ةر (قاهرةقاهرية )

 قاسثةثاسث، دةنطَى كةوى كو قةبني

  م خَيةدةق
 )قدم خري(

 :ةر

ن  باؤ ساةر جيهاانَى ثاريؤز بات و      ئةو كةسا كاو هاتناا وىَ  
و ضااكى و خوةشاى و باةرف ةهى بكةظتاة     خَيا    هاتنا وَى
ناااظَى شااَي ةذن و شؤرةشااطَي ةكا كااوردة كااو ل     –دنيااايَى 

دةظااااااةرَين لورسااااااتان و هةمااااااةدانَى لبااااااةر سااااااينطَى  
دةسااتهة)تدارييا شااااهَى ئرياناااَى راوةسااتيا و ثشاااتى ساااَى   

و د زينادانا  هةيظان شاةِر دطاةل كا ى، هاتاة ئَيخساريك ن      
 تةه انَى ظة طيانَى خوة ذ دةست دا

 خودان هَيز، خودان شيان –مةزن  –بهادار، رَيزدار  :ةر (قدريةقةدريا )
 يةو سثى جؤرةكَى طو) جوانا سؤر يان ثيظازى مَيخةك،  يو نف ةرةق
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 هةظال، هؤط  –نَيزيك  :ةر قةرين

 – بااةف ا ئاااظط تى شااذَيوة، لااؤ)ظ، لااَيالظ، لَيشاااو، شااذؤظة،    كو قةشةم
 نازك، نازدار

 جوان، دة)ل، خشكؤك فا )قشنط( طنةشةق

 ناظَى ئَيك ذ ضوارضووظَين هؤزانا ن كَي  و سةرواية :ةر (ةقصيدقةسيدة )

 ضثك، دلؤث :ةر (ةقطرقةت ة )

 :ةر )قم ( رةمةق
رةنطااَى قااةهواييَى تااارى وةكااى     – ، مااانط، مااةه هااةيظ
 ورئانا ثريؤزناظَى سؤرةتةكَى ية ذ ق –خورمَى 

 تةرازى، قةثان :ةر قةنتار )قنتار(

 كو قةندي 

ضايايةكة ل كوردساتانا :رياقاَى     –فند، فةنةر، مؤم، ضا ا  
( 3486كو بذندت ين ضيايَى زجنريا زاط ؤسة و بذندييا وى )

ضيايةكة ل نَيزيك باذَي َى مهابادَى ل كوردساتانا   –مَيىة 
 ئريانَى

 :ةر )قم ى( م يوق

 ناظَى بالندةكَى ية كو ذ كوت كا بواويكىة اك، وةرشان، توت
ناااظَى طوناادةكى و ضاايايةكى و كةهلااةكَى يااة ل دةظااةرا    –

 بةروارى با) ل كوردستانا :رياقَى
 يا ن ط يظة و ن دةنطةكَى بذند بكةتة هةوار و طازى كو قَي ين
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 ف  كات ين
و ثاك بت بَياى د باةر خاوة ِرا    ثاك، ثاقذ، كةسا كو جوان 

 ضووبت

 ناظَى دةظةرةكَى ية ل ئةم يكا باكور ف  كارولني

 ئاظا طةلةك كةهنييا كو كارَيز
 هةرا و هةوار، قَيِ ى و ف ياد كو كازين
 ئةلند، بةرَى سثَيدَى، بةرةبةيان، ئَيكةم تريَيذا رؤذَى كو كازيوة

وةكاى داركااذَى     –ندةطى؟ كا ذيان؟، كانَى ذيان؟، كانَى زي كو كاذين
 هةردةم ن خةم  و كؤك

 يا م ؤظى بَى مننةت دكةت :ةر (كافيةكافييا )
 كا ظيان؟، كانَى ئةظينى؟ كو كاظني
 تةكووز، طةهشتى :ةر،كو كامالن
 تةكووز، بَى كَيم و كاسى، بَى كَيماسى :ةر (ةكاملكاميال )

 نازدار ل كيظةية، كانَيية نازَى كو كاناز

 كةهنى، ضة ة، ذَيدةر، ضاظيكا ئاظَى كو كانى
 كانَينة هوين؟، هوون ل كيظةنة؟ كو كاهني

 :ةر كةتان )كتان(
كتان، طيايةكَى داظ بذندة و كوليذكَين شاني ثَيظاة دهاَين و    
 –بؤ ضَيك نا ثاةِرؤكَين كتاانى مفاا ذَى دهَيتاة وةرطا تن      

 كةظزا بسةر ئاظَى دكةظت
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 فا ة(ك انكةرانَى )
 –لَيظا هشك ذ دةريايَى ياان رويباارى   قةراغ، اظ، كنار، ثةِر

 سةمت، رةخ، ئال

ناظَى ثارَيزطةه و باذَي َى جاوان   –ط َى ن خةم  و كؤك  كو كةركووك
 و زةنطينة ن طازَى ل كوردستانا :رياقَى 

 :ةر (ةكرميكةرميا )
 –كاو   – دةساتظةك ى، ساةخى  ذنكا مةرد باؤ مااىَل خاوة،    
 لةشى وةكى ضاظىهةر ئةندامةكَى ط انبها ذ 

 كوكا كو كةزيكَين وَى زةر بن كو كةزي زةر
 كوكا ضاظ شني –ثةزَى كويظى  –خةزال، ئاسك، مامز  كو كةذال
 ئةو كانيكا ئاظَى ية يا ل سةرَى ضياى دزَيت كو كةذاو
 ثةِرؤكَى كو ذ ئارمويشى هاتية ضَيك ن كو كةذين
 سثى، سيس، ثويست سثى، لةش سثى كو كةذَى
 ، بةزاندراتةقاند – ، دانا سةرَيكنقاند –شكاند  :ةر )كس ( كةسةر
 شكةس ، نسكؤ –كول، كؤظان، خةم، خةفةت  كو كةسةر

 شاشكةكا ن سيم و مؤركة و ذنك دكةنة سةرَى خوة كو كةس ةوان

 :ةر (كعبةكة:بةت )
ئاظاهيَى كو باةرَى رةش د كاوذى دا    –ئاظاهيَى ضواركوذى 

 –ئاااؤدة، ماااةزةلك، ذؤر  –ان كااا –داناى)باااةرَى باااةيتَى( 
 ثةردا كوينيَى يا جاريَى

وةكاااى كاااةظ ى، ن هَياااذاتى ياااان ن ماااةزناهى ياناااذى ن   كو كةظ ين
 موكومييا كةظ ى

 جؤرةكَى دارَى ية كو كةظؤت
 كوت  كو كةظؤك

ثنيااَين بااةف َى ئااةوَين كااو ل بهااارَى ذى هَيشااتا دميننااة     كو كةظى
 سةرَى ضيايَين سار و بةف ين

 سثى و جوان و نازك وةكى كةظيَين بةف ى كو كةظني

 :ةر (كلثومكةلسوم )
ئارمويشاَى ن   – ، روى ثا  ضاظَين وَى ن طؤشت و يا سةر
 ظةئا)ي سةرَى 
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 دركةية ذ كةزيَين دلبةرَى –تةله، تةىل، داظ، خةفك  فا )كمند( ندةمةك

 –:ةر  كةنارى )كنارى(
 كو

رة.. ئااةظ ناااظَى بالناادةكَى دةنطخوةشااة، كااو رةنطااَى وى زة 
ناظة ذ جهَى ذيانا وى هاتية وةرطا تن؛ ضاونكى جهاَى وى    
ياااَى ساااةرةكى طزيااا تَين )كةناري(ناااة ياااَين ئوقيانوساااَى  

 ئةتذةسى
 خةندة، ثَيكةنني –قيز، دؤت، كو  كو كةنى

 كو يان ذنكا كو ن زَيِ  هاتبتة كِ ين –خودام  فا كةنيز )كنيز(

 :ةر (كوثركةوسةر )

تاؤزا زؤر و   –ة و كةتى ساةرَيك  تشتَى زَيد –زؤر و مشة 
ئاظا شا ين   –مةزنَى طةلةك مةردينيَى دكةت  –لسةرَيك 

نااااظَى ساااؤرةتةكا قورئاناااا    –شاااتى هرويبارةكاااة ل بة –
 ثريؤزة

 :ةر كةوكةن )كوكب(
هةر ئَيك ذ طاؤيَين كؤماا رؤذَى    هةسار، –ستَي ، ئةختةر 

 جؤرةكَى طو) جوان و مةزن و رةنطاورةنطة –

بالنااادةكَى جاااوان و دةنطخوةشاااة و ل ضااايا دذيااات و ل      كو كةو/ كةوَى
 كوردستانَى دمشةنة و نَي َى وَى ناظدارة ن )روباد(

 جؤرةكَى طةوهةرا بهادارة فا )كه با( باوه ةك

مااالؤفى،  –رامكاا ى، هااةظؤتك ى، فَي كاا ى، تة:ذيمااداى     كو كةهى
 طيانةوةرَى كو ل مال دهَيتة خودانك ن

 بنَي ة )كةهى( كو كةهني
 جوان، خشكؤك، رند، دة)ل كو كةيالن

 كو كةيوان
ناااااظَى ط ةكااااى يااااة ل  –سااااتَي ا زوحةل)ساااااتورنوس(ة 

نااظَى ب اياَى )ساةيوان(ى ياة ئاةوَى )طا دى        –كةركووكَى 
 سةيوان( ل سذَيمانيَى ثَى هاتية ناظك ن

 بنَي ة )كةتان( :ةر كتان

 ئيتا كتايون
َين شاةهناما  ئَيك ذ كةسايةتي –، خاتوينا جيهانَى كسايون

 فريدةوسى ية



 122 

 :يشوة ناز، غةمزة، فا ةشميك 

 –لَيظااا هشااك ذ دةريااايَى يااان رويبااارى     ، قااةراغ، ثااةِراظ كو كنار
 ، )سةمت، رةخ، ئاىل

 ناظَى دارةكَى ية + بنَيِ ة )كةنارى(  كو كنارى
 كورتَى، كةسا كو بةذنا وَى كورتك بت كو كنَى

 كو كنَي 
بَيهنخوةشة، كو ئَياك ذَى ن ساىى   ناظَى دو جؤرَين دارَين 

ناااظَى  –و يااا دى بااَى سااىية و مااار ذ بَيهنااا وان درةظاان    
 طيايةكى ية ذى كو طولَين جوان ثَيظة دهَين

 ، مةزنىمةزن :ةر (كربيكوب ا )

كةظؤك، بالندةكة كو د م ؤظايةتيَى دا ن هَيمايَى ئاشتيَى  كو كوت 
 هاتية نياسني)ن تايبةتى يا رةنط سثى(

 كو ؤضةرك
رةظةند، خَيالت، كةساَين كاو ل هاظيناا دضانة زؤزاناا و ل      

ناظَى هؤزةكا طةلاةك ماةزن    –زظستانا دهَينةظة طةرميانا 
 و تَي  ضةقة كو ل كوردستانا توركيا و :رياقَى دبة)ظةنة

ئااةو جهااة يااَى كااو ن ماكااا  –جهااَى كااوردا، وة)تااَى كااوردا  كو كوردستان
 شارستانيةتان هاتية ناظك ن

َى بةرى زاييناَى  2924ئَيكةم دةولةتا كوردان بوو كو ل سا)  كو وردونياك
 هاتبوو دامةزراندن

 كَيوستان، جهَين تَي  ضيا، جهَين طةلةك ضيا ىَل بن كو كؤسار

 فا كوشك
نااااظَى كواااا ئريةجى)ئاااانكو ناااةظيا  –قةسااا ، كااااخ، ظاااَيال 

 ف ةيدون( ثاديشاهَى ثيشدادى بوو 

بيبيكاا ضااظى،    –ةس ةت، خةم، خةفاةت  كول، كةسةر، ح كو كؤظان
 طذَينةى ضاو

 كةسةردار، دلكول، خةمطني كو كؤظاندار
 رةنج و وةستيان – ، خزمةتكارخودام فا كولفةت )ُكذفت(

 غونوا بشكفتى يا ط  و طيا و داروبارا كو كوليذك
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 كَيوستان، جهَين تَي  ضيا، جهَين طةلةك ضيا ىَل بن فا كوهسار

كويسااتان، زؤزان، ضاايا و جهااَين سااار و   –ن ضاايايى جهااَي فا كوهستان
 ناظَى كوردستانَى ية ثشتى موغوليا داطريك ى –بةف ين 

 زؤزان، ضيا و جهَين سار و بةف ين كو كويستان
 كوا ثاديشاهى فا )كيادخت( ختوكياد

 (طبيعع) س وشت س  كيانا

 ئاظ كيشوةر )كشور(
ئاةم   – هاةبن  ئةردَى كو سنورَين ديارك ىدةظةر، وة)ت، 

 كورد بؤ ثارزةظى)قاّرة( ذى ن كار دئينن

 كو كيكان
نااااظَى هاااؤزةكَى ياااة ل دةظاااةرا بةهااادينان ل كوردساااتانا  
:رياقااَى و هناادةك ذ ظااَى هااؤزَى ل كوردسااتانا توركيااا ذى 

 هةنة
 كى ماينة ساخ؟ كى ماينة د جه دا؟ كو كيمان

 فا كيميا

ف ى ثاَى  يَى كاو دظياان سا    ية ئكسري)كةرةستَى ئةفسانةيى
هاةر تشاتَى كاو كاَيم بات و ن      كاَيم وَيناة،    –بكةنة زَيِ ( 

 كةسا فَيذباز و خاثينؤك –فند و فَي   –دةست نةكةظت 

 يتَيطهان، دنيا، ييهان، جةك فا ة(كيهانكَييهانَى )
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 ط
 
 
 
 
 

 رامان رةط ظنا
 بانط، دةنطَى بذند كو طازى

 دةرَيذك نطازن، طذة و طازندة، دل كو طازين
 ، ذدةرظةى طةوريَىحةفك، قِ ك –ستؤ  كو طةردةن

جااؤرةكَى  –شاا يناهيا كااو دكةظتااة سااةر بااةرطَين ضااوىل     كو طةزؤ
 ضةرةزاية

بالزيز، بة)ليساك، بابةليساك، طولةكاة ل دةساثَيكا بهاارَى       كو طةزيزة
 دبشكظت

روى طةش، سةر و ضاظ  –ظةبووى، بشكفتى، طو) ظةبووى  كو طةشاوة
 )هندةك كةس )طةشاو( ن تنَى ن كار دئينن( ظةبووى

 يا ئةظينيا وَى طةش و ثاك و ذ دل بت كو طةشظني

 كو طة)وَيذ
ناااظَى سااتَي ةكَى يااة ثشااتى دياربوونااا وَى طااةرما هاااظينَى   

نااظَى هةيظاةكا    –دشكَيت و دنيا هَيدى هَيادى هاني دبات    
 كوردى ية ل ناظةراستا وةرزَى هاظينَى

زَيِ  و زيظَين كو ذنك بؤ جاوانيَى و  خش ،  – اداربةرَى به كو طةوهةر
 خةمالندنَى بكار دئينن

 تيشكَين رؤذَى كو ط شة
 بشكورين، بزة ئَيخستنة سةر لَيظان كو طِ نذين

 ك ة ط ى، رؤندك ذ ضاظَين خوة باراندن، ط يا كو ط ى
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 ط ين، رؤندك باراندن كو ط يان

يايةكى ية ل ثارَيزطاةها  ناظَى ض – رؤندك باراندن، ط يان كو ط ين
 ( ميىان بذندة3642لورستانَى ل كوردستانا ئريانَى كو )

 ئَيكةمني تيشكا هةتاظَى كو ئةردى روهن دكةت كو طزنط
 تةرزةتةِرط،  كو طذلؤك
 بنَي ة )طة)وَيذ( كو طالظَيذ
 بيبيكا ضاظى كو طذَينة

و د  كااو يااان ذنكااا نااة طةلااةك بذنااد و نااة طةلااةك قةلااةو   كو طورجَى
 هةمان دةم دا لةشَى وَى شتاى و رَيكوثَيك

 باش، قةنج –جوان، خوةشك، خوشكؤك، دة)ل  ت  طؤزةل )طويزةل(

 كو زَىؤط
كورديك يا ثةيظا )طاويزةل( ياا تاوركى ياة، ئاانكو: جاانَى،       

د ضريؤكةكا مَي انيَي يا كاوردان   –باشَى، قةجنَى  –رندَى 
  خاسةزَى( يَى مَيؤدا ناظَى دةيكا ):ةمَى ط

 كو طؤظةند
ضايايةكَى بذنادة    – ، ضاوثى شةهيان، ديالن، شاهى، داوةت

ل دةظاااةرا شاااَي وان ماااةزن نَيزياااك طونااادَى ئةرطؤشاااَى ل 
 كوردستانا :رياقَى

 فا (آرا)ط   راو)ط
كةسا كو ئةو ذ طاوىَل جاوانى    –تشتَى كو طوىَل دخةمذينت 

 بت و ئةو ن جوانيا خوة خةمذةكا زَيدةت  بدةتة طوىَل

 كو طو)ظ
مةياظا بَيهنخوةش كو ذ دلؤثاندنا بةركم، طوَ)و، ئاظا طو)، 

 و ئاظَى دهَيتة ضَيك ن (حمةمةدى)ن تايبةتى طو) طو) 

 طول ئا)ل، رةبةنؤك، مَيالقة كو طوَ)َلة

 كو طو)ن

هاةيظا ساَييَى ياة ذ     –كؤما ثةيظا )طول(، ئانكو: طولاةكان  
ردى ية دذى حوكماةتا  ناظَى شؤرةشةكا كو –وةرزَى بهارَى 
َى ظةكَيشاااابوو( ن 2788تاااا ئاااةنفا)  16/2/2796:رياقاااَى )ذ 

سةرؤكاتيا بارزانيَى ناةم  و ثشاتى وةغاةرك نا وى ذى ن    
 سعود بارزانى( بةردةوامى ثَي هاتة دانةسةرؤكاتيا )م
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ساااؤرطول، طاااو) حمةماااةدى، جاااؤرةكَى طاااو) تَيااا  ثاااةِر و  كو ةباغطول
 بَيهنخوةش و مفادارة

 فا )ط  اندام( ندامةلوط
جاوان و  يا بةذنا وَى وةكاى باةذنا ساؤرطوىَل تاةر و تاؤل و      

 بت نازك

 كةسا كو سينط و بةرَى وَى وةكى طوىَل نةرم و نازك بت  فا )طذرب( رةلبوط

 هةر ئَيك ذ ثشكَين كو طوىَل دخنَيمن –روخسار روى،  فا )طذربط( طرةلبوط

 )ط  بهار( بهارولط
 – فا

 كو

طاااو) كاااو ل بهاااارَى   –بشاااكوفكا طاااوىَل   –طاااو) دةشاااتى  
طولةكا كةسكا ثِ  بةلطاة)ماهوتى(   –، طو) بهارَى بشكظتب
كةهلااةكا مةزنااة نَيزيااك باااذَي َى )وان(َى ل كوردسااتانا    –

 سىانبَيذةنا ناظدارا كوردا خةلكا ئامَيديَى ية  –توركيا 

 )ط  ث ى( ريةلثوط
 – فا

 كو

جاؤرةكَى طاوىَل    – اوةكى طو) و ثةريي و نازك جوانكوكا 
 ية)ثةريظةش(

 )ط  جهان( هانيجلوط
 – فا

 كو
 باشىين و جوانىين طول ل جيهانَى

 كو ولونط

كةساا  نةخشاني،   –طولبذَي ، بذارة، هةلبذارتى، سةرثشاك  
ئاةوا كاو    –كو ن  اؤفى طاو) لساةر ثاةِرؤكا دنةخشاينت      

   طو) دضنت، كةسا كو طو) ذَيظة دكةت

 فا )طذوني( نيولوط
ئةوا كو طو) دضنت، كةساا   –سةرثشك  ،ارة، هةلبذارتىبذ

 كو طو) ذَيظة دكةت

 كةسا كو طو) دضينت كو ولونيط

 – فا طوخلان
 كو

 –طول خاتوين، طول خامن، خاتوينا كو نااظَى وَى )طاول(ة   
ناظَى خويشكا نوح ثَيغةمبةرى بوو)س( و طؤِرَى وَى يَى ل 

 ستانا :رياقَى)شيناظا: ب ةهيم خةليال/ زاخؤ( ل كورد

 )طذزار( لزاروط
 – فا

 كو
 طولستان، طولشةن، جهَى كو طةلةك طول ىَل هةبن

 وةكى طوىَل فا )طذسان( لسانوط
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 ئةو كةسا كو سةر و رويَى وَى وةكى طوىَل جوان بت فا )طذس ( رةلسوط

 )طذستان( لستانوط
 – فا

 كو
 طولزار، طولشةن، باخوَى طو)

 ، باشىين و جوانىين طولشاها طو) فا )طذشا( لشاوط

 فا )طذشاد( لشادوط
ئاااةو كةساااا كاااو ن ديتناااا طاااو)     – طاااو) طاااةش و تاااةرِ  

 كةيفخوةش دبت

 طولستان، طولزار فا )طذشن( نةلشوط

 طو) كو وةكى تاظَى دتةييست فا )طذشيد( لشيدوط

 طولزار، طولستان، طولشةن كو طولشَين
 سؤر وةكى طو) سؤر ن رةنطَى طوىَل، رةنط فا )طذفام( لفاموط

 ، ئةظيندارا طو)يا حةز ذ طو) بكةت كو طولظني
 سؤر وةكى طو) سؤر فا )طذطون( نووطلوط

 فا )طذنار( لناروط
نااظَى هةظاذينا ئةردةشاريَى بابكاان      ––كوليذكا دار هنارَى 

 يَى ثاديشاهَى ساسانى بوو

 كَى طوىَل يةجؤر – يا وةكى طوىَل نازك و نازدار بت فا )طذناز( لنازوط

 بت و هَيذا كةسا كو ناظَى وَى وةكى ناظَى طوىَل جوان فا )طذنام( لناموط

 فا )طذنواز( وازةلنوط
كةساا كااو ن نيشااانا حااةزذَيك نَى دةسااتَى خااوة ن طااو) دا  

 ، كةسا كو طو) نةوازش دكةتدئينتة خوار

 كوليذكا دار هنارَى كو طوهلنار

 )طذيار( لياروط
 – فا

 كو

هةظال و هةظدةما طو) بت، كةساا كاو ساةب ا وَى    كةسا كو 
ناظَى طوندةكى ية  –َيت كو لدةف طو) روينت هن هندَى ب

 نَيزيكى باذَي َى مهابادَى ل كوردستانا ئريانَى

 طوليزار
 – فا

 كو
 طولستان، طولشةن، جهَى كو طةلةك طول ىَل بنطولزار، 

كو،  طوليشان
 هَيذا وةكى طوىَل :ةر
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 بويك ت  لنيوط

 ، وةكى طوىَلن رةنطَى طوىَل –يا طوىَل  فا )طذني( لنيوط

 كو ىَلوط

وةكاااى طاااوىَل)ن جوانياااا خاااوة ياااان بَيهناااا خاااوة ياااان        
كورتك يا نااظَين )طاولزار، طاوليزار،     – خؤشةويستيا خوة(

 طولشةن و طولستان(ة

رويبارةكااة كااو ذ باان ضاايايَى طااارةى دهَياات و د دةظااةرا       كو طؤم 
 وِرَى ِرا دضيتة سةر رويبارَى خازرىمزوي ى ذَي ى و ناظك

كو ذناك   يانذى ك يستال و شبهةى طوهاركَين زَيِ  و زيظى كو طوهار
 بؤ جوانيَى دئَيخنة طوهَين خوة

 فا )طوه ( رةوهط
قيمااةت و جةوهااةرَى م ؤظااى،  –بااةرَى بهااادار طةوهااةر، 

 ، ئةسذَى و نيهادَى م ؤظىم ؤظى بهايَى

 ، قةنجباش –جوان، دة)ل  ت  لةزويط

 جيهان، دنيا فا يتاط

 جيهان، دنيا فا ييتط

 كةزى فا يسوط

 بة)لؤكَين مةزن، ئالبالؤيَين مةزن فا طيالس
 ، ئالتؤنزَيِ  ئةر يذداط

 زَيِ ، ئالتؤن ئسث طيذدا
 بكةنة، بكة كةنى ت  طيذدا
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 رامان رةط ظنا
 ظة ل كوردستانا ئريانَى دةظةرةكا كورداية سةر ن مهابادَى كو )جان

 –فا  )جةوةرد
 بةرةكَى ط انبهاية ن رةنطَى شني و خةم َى تارى كو

 شاهينَى نَيوريَىبالندَى شاهني،  ت  نيض)

 يو نة)د
رةنطاَين )زةر، ساؤر و ث تاةقاىل(     جؤرةكَى طاوىَل ياة كاو ن   

 يَين هةين

 طةلةك جوان، كوكا كو جوانيا وَى م ؤظى ةاثينت كو )ر

 جوان، دة)ل، خشكؤك كو )را
 لةهى، لَيهمشت، لَيسةر، ئاظِ ابوون كو )فاو
 )وذة، طؤرانى، سىان، سىانَين كؤظاندار كو )ظذة
 رويَى سؤر ن رةنطَى طوىَل – جؤرةكَى طوىَل ية فا  ))لة()ىَل

 ىَل هةبنزةظيا كو مشة طولَين )لة  فا (زارة)ل)ىَل زار )

 لةند، جهَى شَي ا –هَيالنة  هَيذني، كو )نة
 هَيذني، هَيالنة فا )نَى ))نة(

 )ظذة، طؤرانى، سىان، سىانَين كؤظاندار كو )وذة

 ثةه )هيجان
ناظادار ن    ياان جهاىَ   بااذَي   –باذَي َى ه يَى، جهاَى ه ياَى   

جااااوانىين باااااذَي َى ثارَيزطااااةها  –تةظنكااااةرَين ه يااااَى 
 وانىين باذَي َى ئريانَى يةطةيالنَى)باكورَى ئريانَى( و ج
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 جوان، سثةهى –نةرم  –ميه ةبان و خوةش رةفتار  :ةر (ةلطيفلةتيفة )

 هذيان، لةرزين كو لةرزان

 سان )لع ( : ةل

ياا طةوهاةرةكا بهاادارة كاو ن      باةرةك  –سؤر، رةنطَى سؤر 
رةنطااَين )سااؤر، كةسااك، شااني، زةر و رةش( يااَين هااةين ىَل 

 ر بووىثى ن سؤراتيَى يا ناظدا

 :ب :ياةل
نااظَى هةظاذينا ياة:قون     –ثريؤز، موباارةك، موقاةددةس   

 ثَيغةمبةرى بوو)س(

 نةرم، ذنكا نةرمو نةرمو :ةر لةميس )لاميس(
 نازدار، بةناز –جوان، خشكؤك  كو لةجنة

 كورتك يا ثةيظا )لة:يا(ية، بنَي ة )لة:يا( :ب لةيا/ لةية
 ا شةظاشةظ، شةوةكان، كؤم :ةر )لياىل( ياليةل

 –:ةر  لةيال )ليذى(
 فا

ئةو كةي  و خوةشيا كاو د دةماَى سةرخوةشابوونَى دا باؤ     
ناااظَى ئَيااك ذ ئاااوازَين  –كةسااَى مةيظااةخؤر دةساات ددةت 

 كةظنَين موزيكا ئريانى ية

 كو لةيالن

جهاااوةرى،  –بياباااان، ضاااؤل، دةشااات  –ب يقاااة، تةيساااني 
ا و ذ ت اويذكااة، سااةران، تريَيااذا رؤذَى)د طااةرما هاااظينَى د  

دوي ظة وةكى طةِرَين ئاظَى ل ثاَي  ضااظَين م ؤظاى خوياا     
دباان ىَل دةمااا ماا ؤظ دطااةهتَى ض شااوينوارَين ئاااظَى ل وارا    

نااظَى باذَي كاةكَى    –نابينت، دبَيذنة ظى حالةتى: لةيالن( 
نااظَى رويباارةكَى ياة ل     –ية سةر ن قةزا كاةركووكَى ظاة   

 وةدةظةرا خؤشناوةتى ل نَيزيك باذَي كَى شةقال
 يامسينا بنةفشى طوىَل ية، طولجؤرةكَى  طنئ نكيالةل
 منشةظا  :ةر (ليليى )يذةل

 فا لةميوين )ليمون(
تاا ش و تااام ك، فَيقيااةكَى بَيهنخااوةش و  ؤليماالااةميوون، 
 – زةرة و كةساااكة ذ بناااةما) ث تاااةقا) رةناااط شااا ين و 

 لةميويندوز )خوَى يا ت ش(
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 م ارى، دوِرلولو،  :ةر (ؤةلؤللوئذوْ  )

د بنيات دا ثةيظا )لوري (ة، ئانكو: خودانا تاجنَى، ذنكا كاو   ) لورا
 تانج لسةر سةرى بت

 يو لورا
ناااظَى ئَيااك ذ وَينااَين    –ضااةنط، ئااامريةكَى مااوزيكَى يااة    

 يةفةلةكيَين باكورى)بورجَين ئةمسانى(

 لور لؤرستان

جهااَى كااو مذذااةتَى )لااؤر( ىَل دذياات، كااو لااؤر ةااوة دبَيااذنَى 
( 7نهو ثارَيزطةهةكا وة)تاَى ئرياناَى ياة كاو )     –)لووريسو( 

قةزا سةر ن وَيظةنة و سنورَى وَى ذ بااذَي َى )ساونقور( و   
)كةنطاوةر( دةسثَيدكةت و هةتا )ئةندميَيشكا خؤزستان(َى 
دضت و ثِ انيا خاةلكَى ظاَى ثارَيزطاةهَى مذذاةتَين )لاؤر( و      

 )لةك(ن

 كو لؤرين
 –ظااة سااىان طااؤتن  لؤراناادن، )يااالى كاا ن، د باان لَيظااان   

ساةركؤنة، ساةرزةن ، دالاةهى،     –سىانا نظاندنا زارؤكاان  
 طازندة

 ف  لؤزان

باااذَي ةكَى ف ةنسااى ئاخَيظااة ل وة)تااَى سويساا ا، ل سااا)     
َى ثةميانااةكا نَيظدةولااةتى ىَل هاااتبوو ط َياادان كااو ن    2713

نسبةت مذذةتَى كورد هةظدذ بوو دطاةل ثاةميانا )سايظةر(    
ثااةميانا لااؤزان دا هاتنااة ثشااتطوه     ضااونكى مااافَين وان د 

 هاظَي 
 ذنا روى جوان و با)بةرز :ةر (لعبة) تة:بول

 ثةمبى، سثى و نةرم و نازك وةكى ثةمبى كو لوكة
 لَيالظ، لَيشاو، شذؤظة، قةشةم، بةف ا ئاظط تى كو لؤ)ظ
 ناظَى طوندةكَى كوردستانَى ية لبةر بنارَى كَيذةشينى كو لؤ)ن
 ناظَى جؤرةكَى طوىَل ية –، دوِر م ارى كو لولو
 ذي ، زانا:اق ، مَيك يا ثةيظا )لبيب(:  :ةر ةليب

 ةظنة ناظَى وة)تَى )ليديا(كيا هاتية وةرط تن ذ  ئةر ليدا
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 خاتوين، ستى، خامن ) ليدا

 خوةشتظيا هةميان، يا هةمى كةس حةز ذَى بكةن يو ليدا
 بةنيا ثاقذا خودَى :ب ليزا

 م ارى، دوِر لولو، كو ليذؤ
 جؤرةكَى طوىَل ية، طةزيزة، بة)ليسك، بابةليسك كو ليذؤز

 فا ؤليم
ك، فَيقيااةكَى بَيهنخااوةش و تاا ش و شاا ين و زةرة و ؤليماا

 كةسكة ذ بنةما) ث تةقا)

 سويالظا بوويك، تاظطةيا نزم ئنط لينا

 رؤناهى، رؤناكى روس لينا
 ضةقَى دارَى :ةر لينا
 قةشةنط ،جوان، دة)ل ) ليندا

 بسثؤر، زانا، شارةزا، كاردان، كارامة كو لَيزان
 )فاو، لةهى، لَيهمشت كو لَيسةر
 لؤ)ظ، شذؤظة، قةشةم، لَيشاو، بةف ا ئاظط تى –ئاظا شَيذى  كو لَيالظ
 كنار، رةخَى رويبارى يان دةريايَى كو لَيوار
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 م
 
 
 
 
 

 رامان رةط ظنا

 :ةر (ةمائدمائيدا )
نااظَى ساؤرةتةكَى    –وارن، سوف ا رائَيخستى يا خوارناان  خ

 ية ذ قورئانا ثريؤز

 خوةدى شكوه و مةزناهى، رَيزدار، بةرَيز :ةر (ةماجدماجيدا )

 جوان، دة)ل، خشكؤك –خةزال، ئاسك، مامز  مةغ مارال

ناظَى ثارَيزطةه و سةنتةرَى ثارَيزطةهاةكا كوردساتانَى ياة     كو ماردين
 مَي دين(وركيا )ل كوردستانا ت

 ف  ت َيطمار
كاو ئاةم دبَياذينَى     جؤرةكَى طو) جاوان و رةناط ساثى ياة    
 )كوليكةشك( و هندة ذى دبَيذنَى )مينا(

 ثةناطةه، هةشارطةه :ب مارلني

 ف ةنسييا يا ذ :ربييا وةرط تى: م يةم :ب ماري

 ضَيال طؤلكَى وَى حوىل و سثى –ثَى سظك ل ضوونَى  :ةر (ماريةماريا )

 :ب (مارية) ماريا
، دةيكاااا :يساااا ئيتاليياااا ياااا ذ :ربيياااا وةرط تاااى: م ياااةم 

 ثَيغةمبةرى)س(

جؤرةكَى بالنداية )دبَيذنة مَييا وان ثؤِر و دبَيذنة يَى نَي   كو ماريا
 ئةبدال و دبَيذنة هةردووان ظَيكِ ا ماريا( 

 ئاظ –جؤك و جؤبار  ئةر مارينا

 :ةر ةماري
ئَيك ذ هةظاذينَين حمةماةد    ناظَى –ذنا طةش و روى سثى 
 ثَيغةمبةرى بوو)س(
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 كةسا كو مازييا دضنت و ظَيددةت كو مازيون

 :ةر (مالكةا )كيمال
خاااودان، ئاااةربان، ئاااةوا كاااو كةساااةك ياااان تشاااتةك ن      

 ضارةنظيسَى خوةظة د دةستَين وَى دا

 كةذال، ئاسك، خةزال كو مامز

 فا ماندانا

اك(َى نااااااظَى كواااااا ئاساااااتياط)زوحح  –:ةنباااااةرا رةش 
دومياهيك ثاديشااهَى ميادييا و هةظاذينا كةمبوجيياةى و     

 دةيكا كوروشَى مةزنة ثاديشاهَى ئةمخينييان بوو

 كو مانوشاك
نااااظَى خويشاااكا مةنوضاااَيه َى  –بناااةف ، طاااول بناااةف  
 ثاديشاهَى ثيشدادى بوو

 طو)ظ :ةر )ماْ الورد( ردةماو

ن رةنطاَى زةرى،   –ماويزةر، جؤرةكَى تظةنطَين بةرَى بوو  كو ماوزةر
 بسةر زةريظة

 مةه، هةيظ ئاظ ماه

 ريدةفئاماه
 (آفريد)ماة 

 فائاظ، 

كةسا كو وةكى هةيظَى هاتية ضَيك ن  –يا ذ هةيظَى بووى 
هةظاااذينا  –ذ كةساااايةتيَين شاااةهناما فريدةوساااى ياااة   –

 )ئريةج(َى كوِرَى ف ةيدون شاهَى ثيشدادى بوو

 فائاظ،  )ماة بانو( بانوماه
ا ةكااى هااةيظَى دتةييساات، رويطااةش وةكااى هااةيظذنااا كااو و

 ضواردةشةظى

 جوان وةكى هةيظَى فائاظ،  َى )ماة ثارة(ارثماه

 جوان وةكى هةيظَى و ثةرييا فائاظ،  )ماة ث ى( ريةماهث

 رةيكَيماهث
 )ماة ثيك (

 وَى وةكى هةيظَى جوان و سةرجن اكَي  بت لةشَىا ئةو فائاظ، 

 ماسى فا ماهي

 شارةزا :ةر (ماهرةماهريا )
 زانا و خؤراط  –موكوم، قاييم، بنةجه  :ةر (متينةا )تينةم

 خوةشتظى، خؤشةويست :ةر (ةحمبوبمةحبوبة )



 137 

 ثَيطؤتن، ثةسندان :ةر (مدحيةمةدحيا )

 :ةر (ةمدينمةدينا )
نااااظَى بااااذَي ةكى ل :ةرةبساااتانا ساااعودى كاااو     –بااااذَي  

 ئَيكَى يَى دةولةتا ئيسالمى يةثايتةختَى 

 س  رجانةم

:ةرةبان ذ س يانييان وةرط تيية: طياندارةكَى باَى بِ باِ ة   
و بواااويكَى دةرياااايى ياااة، كاااو ثا اااايَين رةناااط ساااؤرَين 
طوي هااةط تيَين ظااى طيانااةوةرى د طةوهةرسااازيَى دا بكااار 

 ناظَى جؤرةكَى طوىَل ية – دهَين و دبنة طةوهةرَين بهادار

 نخوةشةطيايةكَى بةلط هوي َى تيذ و بَيه كو مةرزة
 ةندك ىسسةندبووى، ثةثة :ةر (ةمرضيمةرزية )

 فا )م م ( رةرمةم
جؤرةكَى بةرَى بهادارة كو ثاى د ثةيكةرساازى و ئاظاهياان    

 دا بكار دهَيت

 فا )م م ين( رينةرمةم
تشاااتَى ذ باااةرَى مةرماااةرى هاتياااة    –وةكاااى مةرماااةرى  

 ضَيك ن

 فا) باش و دو:ايا خَي َى فا )م وا( رواةم
 ناظَى ضيايةكى ية ل مةككةهَى :ةر م وى(مةروا )
 باذَي ةكَى كوردانة ل كوردستانا ئريانَى كو مةريوان
 ، هنطورئَيظار –شةظ  :ةر (مساءمةساْ  )

 سةرخوةش و شاد –مةستكةر، سةرخوةشكةر  فا َى )مستانة(ستانةم

كورديك يااا ثااةيظا )مشااع ( يااا :ااةرةبى يااة، ئااانكو: ضاا ا،   كو مةشخةل
 خةتري

 َى )مشيانة(يانشةم
 –ئاظ 
 ثةه

نااااظَى ئَيكاااةمني ذناااة د ميتولوجياااا ئرياناااا كاااةظن دا كاااو 
بةرامباااةرى وَى د ضااايظانؤكَين ساااامييان دا دبتاااة دةيكاااا 

 هةمى م ؤظان )حاوا/حةوا(

 ثاراستى، ثاقذ، بَى طونةه :ةر (ةمعصوممة:سوما )

 :ةر (ةمقبلمةقبيال )
خوةشبةخت،  :يا :ةرةبى ية، ئانكو مَيك يا ثةيظا )مقب (

 خوةش ئَيقبال
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 كو مةلةس/ مةلةز
دةرسااؤكا درَيااذ يااان   –جااؤرةكَى ثااةِرؤكَى ئارمويشااى يااة  
تام مز، تاما ت ش و  –ضارؤكا كو ذنك دكةنة سةرَى خوة 

 ش ين ثَيكظة
 ف يشتة :ةر (كَلَممةلةك )

 جوان، نازك و دة)ل فا )مذوس( لوسةم

 كوكا باش – كوا جوان و خوين ش ين :ةر (مليحةا )ليحةم

 هةظذينا شاهى، كابانييا شاهىشاذن، شةهبانو،  :ةر (ةملكمةليكا )

 ، ثةِرؤكَى بوويكَى كو شوينا كذينسَى بكار دئينندةستمال :ةر مةندي  )مندي (

 :ةر (رنَظَم) مةنزةر
، وَينةر، هةر ثارضةيةك ذ س وشتى كو ظ بةرضاظَى دميةن

 م ؤظى بكةظت

 كةفتىسةر :ةر (ةمنصورمةنسورة )

 فا مةنيجا
مةنياااذة، كواااا ئةف اسااايابى ياااة د   –ثااااك و روى ساااثى 

ناظَى وَى شااذنا باادينى ياة ياا ل      –شةهناما فريدةوسى دا 
 )زةمبي  ف ؤش(ى :اشق بووى

 سان هاةم
ياقويتا ساؤر و شاينَى    – ةبةرةكَى وةكى بذوورا ئارؤنطدةر

 تارى د ناظَيكدا

 )مهستى( سيتةهةم
 – فا

 كو

: هةيظ (كوردى: خاتوين( + سيت)، هةيظمةه: مه)فارسي
ناظَى سىانبَيذةكا هةرى ناظدارا كورد  – ، مةهبانوخاتوين

َى 1119بوو كو ن زمانَى فارسى سىان دطاؤتن و ل هاظيناا   
 ل ئةم يكا ضووية بةر دلؤظانيا خودَى

 تو هةيظىهستى( ية، ئانكو:  ةكورتك يا ناظَى لَيكدارَى )م فا )مهستى( سيتةهةم

 وةكى هةيظَى فا ة(ارث ةمثارَى )مةه

 رةيكَيهثةم
 )مة ثيك (

 فا
ئااةوا كااو   –ئااةوا كااو وةكااى هااةيظَى طااةش و جااوان باات    

  )وينيا هةيظَى سةرجن اكَي  بتوَى وةكى لةشَى )وينيا 

 بنيةجهةم
 )مة جبني(

 – فا
 :ةر

: خوداناا ئاةنيا   (: ئاةنى ( + جبني): بي: هةيظ)فارسيةم
 ى دة)لروجيوان، رو –سثى و جوان 
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 طةش و جوان وةكى هةيظَى –وةكى هةيظَى  فا )مهتا( هتاةم

 ، تاظةهةيظنوي ه و رؤناهيا هةيظَى فا )مهتان( هتانةم

 :ةر (مهديةيا )هديةم
هيدايةت باووى، ساةر رَى باووى، ياا هاتبتاة ساةر رَياك و        

 بويك –رَيبازا راست و دروست 

 فا و )مه و(ه وةم
وَى وةكاى هاةيظَى طاةش و    ئةو كةساا كاو روياَى    مةه وى، 
 جوان بت

 وةكى هةيظى جوان فا )مهسا( هساةم

 تيشكَين هةيظَى، ثةرتوويَين هةيظَى –هةيظا طةش  فا )مهشيد( هشيدةم

 طةلةك جوان –وةكى هةيظَى  فا (َمهَوشظةش )هةم

 ئةوا كو وةكى هةيظَى جوان و نازك و نازدار بت فا )مهناز( هنازةم

 ى هةيظَىوةك فا )مهني( هنيةم

مةيني)ماةيينا   –ناظةند، ناظةراست، ناظبةرا دو تشاتان دا   كو مةيان
 جؤرةكَى ت ى ية –ماستى( 

 كورديك يا ثةيظا )م يةم(ة، بنَي ة )م يةم( كو مةي ؤ/ مةي َى
 دوِر، لوئذوْ   كو ارىم 

 :ةر )م يم( مةم ي

طولةكا ساثى و بَيهنخوةشاة كاو بَيهناا وَى طةلاةك       –باران 
نااظَى دةيكاا    –و هَيمايَى ثشىاستى و دَلنيااييَى ياة   دمينت

نااااظَى ساااؤرةتةكَى ياااة ذ  –:يساااا ثَيغةمباااةرى باااوو)س( 
 قورئانا ثريؤز

 كو مزطني 
مااوذدة طااةهني، كةسااا كااو مزطينيااَى يااان دةنطوباسااةكَى     

 خوةش دطةهينتة كةسانَين ضاظةرَى
 رزنازك ئةندام، زة:يفا بةذن بذند، ذنكا رةقك و با)بة كو مس ى

 خاتوينا بةذن بذند و نازك ئةندام –خاتوينا رةنط زةر  كو مس خيان
 تافيذكةر، خاوَينكةر –ثاك و ثريؤز  :ةر ة(مطهر) موتتةهرية

 جؤرةكَى طوىَل ية –ئذوْ  م ارى، دوِر، لو فا )م واريد( اريدظروم
 مزطينى، دةنطوباسةكَى خوةش و شاديبةخ  فا ة )مذدة(دذوم
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 مذويالنك فا )مذطان( انذطوم
 ثةيط ا دينَى ئيسالمَى، موسذمان :ةر (مسلمةة )ميسذوم

 سان )ُمشك( شكوم
مسااك، كةرةسااتةكَى بَيهنخااوةش كااو د كيسااكةكَى دا ل باان 

 زكَى جؤرةكَى خةزا) نَي  ضَيدبت

 شةمالك، فند، ض ا، فةنةر كو مؤمَى/ مؤم
 طةش، رؤناك، رؤناهى :ةر (ةرّوَنُممونةووةرة )

 طؤِر –دومياهى  :ةر نتهى(مونتةها )م

 :ةر (ةنريُممونريا )
رةوشةن، طاةش، رؤنااهى،    –ئةو تشتَى كو رؤناهيَى بدةت 

 ذنكا طةش و جوان – رؤناك

 ) مونيكا
شااريةتكار، ئااةو كةسااا كااو ماا ؤظ مشاااوةرَى و طوفتوطااؤيَى   

 ن ئةجنامدانا كارةكى راببتدطةل دكةت بةرى 

 فا مهاباد
 –كااو طةلااةك مااذ ىَل باات    مااةه ئاباااد، مااذط تى، جهااَى    

ثايتاااةختَى ئَيكاااةمني كؤماااارا ساااةربةخؤيا كوردساااتان و  
 مةلبةندَى دةظةرا موك يانة

 فا ميىا

، كو و ئانكو )مه : ميه (ثةيظةكا زمانَين ئريانيَين كةظنة 
ئاااةو ذى خوداظةنااادا دلؤظاااانيَى و دادوةرياااَى ياااة و هااايو 

ةف لَيباؤرين لاد   و تشتةك ل ثَي  ضاظَين وَى بةرزة ناابن 
 ثشتةظانا راستيَى  –وَى نينة بؤ ثةميانشكَينان 

 كو ميديا

كورديك يا ناظَى مذذةتَى )ماد(ة كو كةسةكى ذ ظى مذذاةتى  
ن ناظَى )دياكو( دةولةتةك دامةزرانادبوو و نااظَى دةولاةتا    
خوة ذى ك بوو )مااد(.. هنادةك كاةس كاوردان ذ نفا  و      
بااااةرةبابَين )ماااااد: مياااادى(ان دهااااذمَي ن )هةرضااااةندة  
نةوةساية و كورد طةلةك ذ مياديان كاةظنىن( لاةو ذى ن    

 شانازيظة ناظَى وان لسةر كوَين خوة دادنن

:ةر،  مريال
 كو

مااريا كااو روخسااارَى وَى ن رةنطااَى سااؤرى ظااة باات، ئااةمريا 
 سؤر و سثى
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 تَيشكَين شَي ا بابا مريان

 مريان
 ،:ةر
 فا

و  فارساايهَيمااايَى كااؤمك نَى د زمااانَين  مري): بااي( + ان)
ضااةقةكَى  – ئااانكو: طةلااةك مااري، ئااةمريةكان   (كااوردى دا

هؤزا كؤضةرانة ل كوردساتانا :رياقاَى كاو ذ باةر زَيادةهيا      
 وان ئةو ةوة نهو ن هؤزةك دهَينة نياسني

 فا مرييام
ناااظَى خويشااكا مويسااا ثَيغةمبااةرى     –قةلااةو و ن هَيااز  

 بوو)س(

 دا (جوزاجَيمك)ستَي ةكة د بؤرجَى  :ةر ميسان

 فا مينا

كااااو ئااااةم ن كااااوردى دبَيااااذينَى    جااااؤرةكَى طااااوىَل يااااة  
ويوكَى ية ىَل ثاةِرَين وى  بالندةكَى وةكى ض –)كوليكةشك(

 طننرةرةنطاو

 بةندةر، جهَى راوةستيانا كةشتييا :ةر (ميناءمينا )
 نازدارا من، نازكا من فا ميناز

 بةهشت –ئةمسان  فا مينو

 يك بووىوة)ت، جهَى م ؤظ ىَل ذ دا فا (ميَهن) نةميه
 ئةو كوت ا ةوينيت كو ميهداد

 ، دلسؤزدلؤظان فا )مه بان( بانةه يم

 بنَي ة )ماردين( كو مَي دين
 ذ دلؤظانيَى()يان  (يا ميه َى)ذ هةتاظَى فا (ِمهرى) ه يَيم

 مةي ظةخؤر فا (ِمينوش) ينوشَيم

   
   
   



 142 



 143 

 

 ن
 
 
 
 
 

 رامان رةط ظنا

 :ةر (ةنائلنائيال )
 –كااو طةهشااتبتة مااةرةم و مةخسااةدَين خااوة  ئااةو كةسااا 

 ناظَى هةظذينا )ئومسانَى كوِرى :ةفانى( بوو )د(

 حَيشىا بةزةك –ذنكا رزطاركةر  :ةر (ناجيةناجيا )
 دياركةر – طازيكةر :ةر (ةناديا )نادي

 ئومَيد، ئارةزوو  ف  ناديا

 كةظتوَينة، تشتَى بهادار و كَيم ن دةست ب كَيم :ةر (ةرناِدنادي ا )

 ئارةزووئاوات، ئومَيد،  روس نادين

 يو نارسيس

نَي طز)ناظَى طةجنةكَى دة)ل و روجيوان بوو د ضيظانؤكَين 
يونانيان دا كو دةمَى وَينَى خوة د ئاظَى دا ديتاى، ئَيكساةر   
:اشقَى خاؤ باوو و خاوة ئاظَيتاة د ئااظَى دا دا وَيناَى خاوة        

  طزَى(هةمبَيز بكةت، ىَل خةندقى و بوو طولةكا نَي

 )لنط، فَيقيةكَى ن ئاظ و تام ت شة ذ بنةما) ث تةقا) فا نارنج

 فا نارين
نااازك وةكااى دار هنااارَى، جااوان و خشااكؤك  –تااةر و تااؤل 

 وةكى لبَين هنارَى

 كو نارين

نارينااك، سااىانا خةماادار، سااىانا كااو ن     –نااارَى، بويااك  
ا ذنكاا – بااويكَى دبَيااذن دةمااَى ذ مااا) بااابَى وَى دةردئااَيخن

كةهلااةكا بوااويك بااوو د ناااظ   –نااازك، تااةنك  –شااةرمني 
 كةهلا )دمدم( دا كو بنةجها )خانَى لةث زَيِ ين( بوو
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 )طولناز(ناظَى جؤرةكَى طوىَل ية – ك يشمة، غةمزة فا ناز

 فا نازان
كةسااا كااو شااانازيَى ن جوانيااا خااوة  دفنبذنااد، لااةخؤبايى، 

 ، كةسا كو خوة ن جوانيا خوة مةزن دكةتدبةت

 فا )نازنني( ننيةزنا

 –نازدار، باةناز  –دة)ل و نازك  –طةلةك خؤشتظى، هَيذا 
ناظَى طوندةكَى ية ل  –جؤرةكَى طوىَل ية  – جوان و ش ين

 كوردستانا :رياقَى ل بةر بنارَى ضيايَى سةفينى

 ئةو كةسا كو وةكى ثةرييا نازدار و جوان بت فا )ناز ث ى( ريةثناز

 فا نازدار

ئااةو كةسااا كااو ن رَيظةضااوون و    ازةنني،بااةناز، ناا  نااازك،
نازاندى، كةسا  – رةفتارَين خوة سةرجنا خةلكى رادكَيشت

 كو ن ناز و نيعمةت مةزن بووى

 خشت، رومَى كورت :ةر نازك

 كو نازك
ئةظينااادار،  –دة)ل  ،جاااوان –ناااةرم  – ناااازةنني، ناااازدار

 باريك، زراظ – با)بةرز و نازك ئةندام –شةيدا 

 نازلي
 –فا 
  ت

نااااظَى  –: ناااازدار، :يشاااوةطةر ناز)فارساااي( + لي)ت كاااي(
نااظَى   – كوليذكاا دار زةيتاوينَى ياة    – باذَي ةكَى توركياياة 

 ئاوازةكا سىانا كوردى ية ل كوردستانا ئريانَى

 )بةيبوون(طول بةيبوين كو نازناز

 فا نازي
يَى نازكَى، يَى نازدارَى )رةفتار و جوانى و هَيذاتيا نازك و 

 ا(نازدار

 :ةر (ناظرةنازي ا )
نوينةرا ماريى باؤ    – رَيظةبةر –ضاظدَي  زَي ةظان،  –ضاظ 

رَيظةبااةرا كاروبااارَين سياسااى يااان    – نضااارةك نا ئاريشااا 
 ئابوورى

 كوكا نازدار و :يشوةضى فا نازيال

 شانازيك ن، شةهنازى ن خوة يان تشتةكى ب ن كو نازين

 فا َى )نازينة(نازين
زدارَى )رةفتار و جوانى و هَيذاتيا نازك و يَى نازكَى، يَى نا

 نازدارا(
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 ئةم دَى م ين، ئةم ذيانَى نابةينة سةر –دارا كاذَى  كو ناذين

 كو ناسكؤَل
 – نازةنني، نازدار، ئانكو: نازك، بوويكك يا ثةيظا )ناسك(

با)بااةرز و  –ئةظيناادار، شااةيدا   –دة)ل  ،جااوان –نااةرم 
 باريك، زراظ – نازك ئةندام

يااا دانةنياسااينَى دكااةت، يااا خااةلكَى ثَيااك     –داخوازكااةر  :ةر (ناشدةشيدا )نا
 ددةتة ناساندن

 زاد، خوارن – ، بويستانباغ –ذنكا د خوةشيان دا  :ةر (ناعمةنا:يما )
 يا ناظَى وَى ن جوانى و نازكى و بهادارييا زَيِ ى بت كو ناظزَيِ 
 ناظةراست، ناظنجى كو ناظني
 ر ئَي  و ذانا يان خةم و كؤظانا نالناىَل دكةتكةسا ذ بة كو نا)ن

نالاةك ن، نالناال كا ن،     –ط ين، ط يان ذ بةر ئَي  و ذانا  كو نالني
 نا)ندن

 ناظَى باذَي ةكى ية ل ف ةنسا ف  نانسي

 فا ناهيد

كةساا كاو ناثااكى     - ستَي ا )ئةناهيتا، ظينوس يان زوه ة( 
ظةنادا ئااظَى   نااظَى خودا  –و ثيسى و خ ابيَى ثويو دكاةت  

ية كو د ئاظَيستايَى دا وةك كوةكا جوان و با)بةرز هاتياة  
 – يةذ كةساااايةتيَين شاااةهناما فريدةوساااى  –ساااالؤخدان 

ناظَى دى يَى كتايوناا هةظاذينا طةشتاساث شااهَى كيانيياان      
 بوو

 فا نايان
كَيم وَينة، تشتَى بهادار كو زوى ن زوى ن دةست نةكةظت 

اشااة كااو ن تنااَى قوتااابيَين   ثذااةيا زؤر بذنااد و هااةرة ب   –
 زي ةك دشَين ن دةست خوةظة بينن

 كةرةستةكى ش ين و بذؤرين و رةقة وةكى شةك ؤكا :ةر )نبات( باتةن

 ذنكا قةلةو و بةذن بذند –ذنكا ماقوي   :ةر (نبيلةنةبيال )
 قورتالبووى، رزطاربووى :ةر (جناةنةجات )

 يان ثَيويستيَىن دةستظةئينانا داخوازيَى  :ةر نةجاح )جناح(
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 :ةر (ءجنط) جالةن
ذنكااا كااو تيكااا  – ذنكاا كااو ضاااظَين وَى مااةزن و جااوان باان 

 ضاظَى وَى درَيذ بت

 ستَي ، ئةختةر :ةر (جنمةة ) ةن

 :ةر )جنوى( جواةن

ما ؤظَين كاو نهَينياا باؤ      –، ئاخفتنا نهَينى ئاخفتنا هَيدى
تاة  ناظةكة بؤ جاؤرةكَى راز و نياازَى دهيَ   –هةظدو دبَيذن 

 بكارئينان

 دهمةنثاك، رةسةن، ذ بنةمالةكا ثاقذ و خوةثاراستى :ةر (جنيبةا )جيبةن

 مَيشا هنطظينى :ةر (حنلةنةحذة )
 ذنكا نةخشكةر – نةخشدار، رةنطني، رةنطاورةنط كو نةخشني

 ، طازىف ياد، بانط، هةوار، دةنطَى بذند :ةر (نداء) داةن

 :ةر نةديم )نديم(
ا كاو ل كؤضاكَين ماةزنان دروينات و     كةس –هةظال، هؤط  

)ناظَى كوِركاية ىَل بؤ كواكان   دطةل وان دكةظتة سوحبةتَى
 ذى ل كارة(

 :ةر (ندميةة )دميةن
كةسا كاو ل كؤضاكَين ماةزنان دروينات و      –هةظال، هؤط  

 دطةل وان دكةظتة سوحبةتَى

 فا )ن مني( رمنيةن
، ميه ةباااندلنااةرم،  – وةكااى بااةلطَى طااوىلَ  نااةرم و نااازك

 نةرمؤ نةرمؤ، هانى مانى –مسكني، سةرنةرم  – دلؤظان

 فا نةرميان
 ذ كةساايةتيَين شاةهناما فريدةوساى    –بةذن و بال جاوان  

ةاااوة نااااظَى  [(ة ساااتةمَى زالؤر)نااااظَى بابكاااالكَى   – ياااة
 ]كوردان بؤ كوكان ذى بكار ئيناية ةكوِركاية، ىَل م

ذنكا كو ثَيشاةنطا لةشاكةرى    –ئاطةهداركةر، هوشداريدةر  :ةر (نذيرةنةزي ا )
 بت

 دلبةر، جوانا د) بكَيشتة خوة :ةر (نضريةنةزي ا )
 ذ بريا مة ناضيت، دَى هةر مينتة ل بريا مة كو نةذبري

 جؤرةكَى طوىَل ية و رةنطَين وان ثيظازى، سؤر و زةرن فا )نسىن( نةرةستةن

 طولةكا بَيهن خوةشة ثِ  بةلط و طولة فا )نس ين( س ينةن
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 :ةر (ةنصيبةسيبا )ن
ثشاك،   –ضاارةنظيس، تةقادي     –بةخت، ئَيقبال، شاةنس  

 باه ا هةر كةسةكى ذ تشتةكى

 س وة، شنة، بايَى هوين و هَيدى :ةر )نسيم( سيمةن

كورتك يااا ثااةيظا )نااة ني يااان نااة ي (ة ن شااَيوةزارَى    لور نة ة
 لورى، بنَي ة )نة ي (

 كو  ي ةن

كوااا جااوان، جوانااا    –ؤك ، خشااكجااوان، دة)لنة يذااة، 
 –خنجيالنااة و دلااِ فَين، جوانااا دلكااةش و نااازك ئةناادام   

 جؤرةكَى طوىَل ية

 لور نة ني
، بنَياا ة ىَل ن زاراظااَى لااورى هاةمان )نااة ي (ا كااوردى ياة  

ن شااااَيوة زارَى بااااةختيارى ل كوردسااااتانا  – )نااااة ي (
 ئريانَى ئانكو: نازةنني، نازدار

 س وودهةلبةست،  :ةر (نشيدنةشيدا )

كااةرديك ،  –رَيكااا روهاان و ئاشااك ا   –كااةي  و خوةشااى  :ةر (َنعامةنة:ام )
 مةزنىين بالندَى هَيك كةرة

 ثوينط، طيايةكَى بَيهنخوةشة :ةر )نعناع( :ناعةن

 :ةر (ةنعيمنة:يما )
ئااةوا ببتااة سااةدةمَى خوةشااحاىل و ئاراميااا  –خَياا  و بَياا  
 مةرانىخوةشى و كا –دان و بةخشي   –ذيانا م ؤظى 

 كو نةغةدة

ئاةو  ذى / ناةقى  : طوندَى نةقى يةَنَقدهكورديك يا ثةيظا )
ئاظاك ى( كو ئاةو ذى   َنَقدهكةس بوو يَى باذَي َى نؤكة ية 

ناظَى باذَي ةكَى كوردستانَى ية سةر ن قةزا ئورميَى ظاة ل  
َى ن هازاران كةساَين   2792و ثشاتى ساا)    كوردستانا ئريانَى

 اقَى ل وَي َى ئاكنجى ببوونكوردَين دةربةدةر ذ :ري
 ئاواز، ئاهةنط :ةر (َنَغمنةغةم )
 ئاهةنطئاواز،  :ةر (ةنغمنةغمة )

 طيايةكَى بَيهنخوةشة كو نةفةل
 ط انبها، بةركةفتى – نايان، كَيم وَينة :ةر (نفيسةا )فيسةن
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 كو نةظ وز

ناااوي ؤذ، د بنياااات دا ثةيظاااةكا فارساااية ئاااانكو ناااةوروز،  
 ئاارى ىين جاةذنا نةتاةوييا مذذاةتَين    مةزن –رؤذةكا نوى 

 – ياة  سةرساا) كاوردى و ئرياناى    –)ذ وان كوردان ذى( ية
 ناظَى ئَيكةمني هةيظة ذ سالذمَي ا كوردى

 مزطينى، موذدة فا )نويد( يدةظن
 ، بَيهنخوةشىبَيهنا خوةش :ةر (َنكَهةةكهة )ن

 )نوا( اةظننةوا/ 
 –فا 
 كو

اطةه، هةشار، نيهاانى  ثةن – ، ئاهةنطدةنطَى خوةش، ئاواز
كواكا   –كواكا ناوى طةهشاتى، سانَيذة كاو       –نوى، تازة  –

ناظَى ئَيك  –هَيز، توانا، شيان  –جوان و خوة خةمالندى 
 ذ ئاوازَين كةظنَين موزيكا ئريانى ية

 ، قةجنىباشى –، قسمةت باه ، نة يب –دان، بةخشي   :ةر )نوال( والةن

َيهمشتا كاو ذ ئةطاةرَى حاةليانا    ل –نهال، دؤل، طةىل، شيظ  كو نةوال
 بةف ا سةرَى ضيا ضَيدبت

شةهنط، بالندةكَى ماسيخؤرة هندى كوت َى و جارنا ذ وَى  :ةر نةورةس )نورس(
 مةزنىة

 بنَي ة )نةظ وز( كو نةوروز
 شتذَى دارَى كو ذ نوى هاتية ضاندن فا )نهال( هالةن

 ضا)كظان –بزووتنةوة بزاظ،  :ةر (ةنهضنةهزةت )

 تَيهنى :ةر ةهال )نهذى(ن
 سةي ان :ةر (نزهةنزهةت )

 كو نسكؤ
شكةس ، هاةلنطف  )مةبةسات ذَى نةكساا ياان شكةساتنا      

َى ياة، كاو درباةكَى ماةزن ن شؤرةشاا كاوردى ياا        2792سا) 
 ناظدار ن شؤرةشا ئيذونَى كةفتى ل كوردستانا :رياقَى(

 جهَى هةردةم سيبةر ىَل بتنزار، ثشتةتاظ،  كو نسَى
 ، زَيد، خاك، وة)تنيشتمان كو شتيمانن

 ذؤردانى، نشيظى، بةر ن ذؤر كو نشَيو



 149 

بااةرَى بهااادارة كااو طوهااارك و طوسااتيذكا ثااَى    مااؤرك يااان   فا نطني
 دخةمذينن

 موزيك، ئاواز :ب يناطن

 ، رؤناكطةش –تةر و تول، نوى  فا )نوب ( رةنوب

 نويبوون، نووبوون، سةروذنوى تازة بوونةظة كو نووبني
 نوو بوون، سةروذنوى تازة بوونةظة كو نويبوون
 دةسثَيكا وةرزَى بهارَى  فا نوبهار

 دلبةر يان ذنكا روجيوان سان نوبهار

 نوى ثَي ، ثَيذةكا نوى كو نووثَي 

نوى خواز، يا داخوازا نوياتيَى و ثَيشظةضاوونَى د كاارةكَى    كو نووخواز
 يان رَيبازةكَى دا بكةت

 م، دةمةكَى نوى، ضاخ و وةختةكَى تازةنوى دة كو نوودةم

 :ةر نور
ئَيااك ذ ناااظَين  –نيشااان  –كوليذااك  –رؤشاانايى، رؤناااكى 

 ناظَى سؤرةتةكَى ية ذ قورئانا ثريؤز –خودايَى مةزنة 

 نورا
، :ةر
 فا

: مَيك ييااا ثااةيظا )انااور(ة ئااانكو:  نااور): بي( + ا)فارسااي(
 طةش، رؤناهى

 نوران
، :ةر
 فا

 فارساي( ثاشاط َى وةكييااتيَى/    + ان): باي(  رؤناكى/ نور)
 ئانكو: وةكى رؤناهيَى، وةكى نوي هَى

 نوري
، :ةر
 فا

: نورانى، يى نورَى، هاةر تشاتةك   نور): بي( + ي)فارسي(
 (َى بت وةكى )طةشاتى، جوانى، ثاكىكو ط َيدايى رؤناهي

 نورين
، :ةر
 فا

: نورانى، يى نورَى، هةر تشاتةك  )فارسي(ننور): بي( + ي
 (كىدايى رؤناهيَى بت وةكى )طةشاتى، جوانى، ثاكو ط َي

 دارا  نةوبةرَى، دارا كاذَى فا انذنو

تااازة داهاااتى، تشااتَى نااوى هاتيااة كةشاافك ن، تشااتَى نااوى    كو نووذةن
 ثةيدا بووبت

 ذينةكا نوى، ذيانةكا نوى كو نووذيان



 151 

 نوى ذين، ذينةكا نوى، ذيانةكا نوى كو نووذين
 طوهدار، طوهدَي  فا نوشا

 فا نوشان
ظةخؤر(، يَى تشتةكَى ظةخوارنَى  ظةخؤر)ئاظ ظةخؤر، مةي

 ظةخؤت

 فا نوشناز
يا نازداريَين وَى ذَى بَين، يا ن نازدارى و غةمزةيَين خوة 

 هَيذ ش ينى ىَل بهَيت

بةرامبةر وَى رستا كوردى ية دةما دبَياذن ):افياةت بات(     فا نوشيجان
 يان )طيانى ثَى بط ى(

 فا نوشيد
ناظَى دةيكا )مانى( بوو كاو خاوة ن    –نوى، رؤذا نوى  تاظا

 دومياهيك ثَيغةمبةر ل قةلةم دابوو 

 فا نوشني
ةشاى د طاةوريا م ؤظاى دا بواتة     تشتَى كو ن خو –ش ين 
 تشتَى كو دل ثَى خوةش ببت –خوار 

 نوي ظني، ظيانةكا نوى كو نووظني
 زيظ فا َى )نق ة(ق ون

 كوكا طةنج –تى طو) نوى بشكف فا )نوط ( لوطنو

 س  نونا
ناااظَى دةيكااا ئياارباهيم  –ة )حوت(يهااةمان بااورجَى ماسااى
 ثَيغةمبةرى بوو )س(

 ضالكا ل ئةرزنكا بوويكى –ماسى  :ةر (نونةنونَى )

 كو نهارى
كةسااا كااو جذكااَين   –طاا ى، شااينى  –خااةمطني، خةماادار 

كةسااا كااو  –رةش ك يااة بااةر خااوة ذبااةر خةمااةكا مااةزن 
 دبَيذتثَيطؤتنان ن م ييان 

 فا نياز
ئاوات، هيظاى، ئاارةزوو    – ثَيدظياتى، ثَيويستى، موحتاجى

 ئةجنامدانا كارةكىهزر يان خةيا)  –

 كو نيبةر/ نويبةر
 –ار، بةرهةمَى نوى، بوويكَى ناةخ ى  نيبار، نويبار، نووب

جاؤرةكَى كظاانَى باوو كاو      –خَيظة، فَيقيَى ناوى طةهشاتى   
 طةلةك تري ظَيكِ ا دهاظَي 
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 نوو ثَي ، ثَيذةكا نوى كو  / نويثَي نيثَي
 نوو دةم، ضاخ و وةختةكَى نوى و تازة كو نيدةم/ نويدةم

 رؤذا رابوونةظَى، رؤذا قيامةتَى ئاظ نريظانا
 بنَي ة )نةظ وز( –رؤذةكا نوى، نةوروز، نةظ وز  كو نريؤذ/ نوي ؤذ

 –ئارماااانج، كَيااا   –هَيماااا، ضاااةظةنط، رةماااز، سااايمبؤل  كو نيشان
 ديارى، خة)ت، ويسام –خال  –ك ا، خوةيا، ديار ئاش

 ، وَينةردميةن –نشتيمان، وة)ت، زَيد، ذَيطة، وار  كو نيشتمان
 نوى دةركةتى، نوى ثةيدابووى، تشتَى نوى ثةيدا بووى كو نيظار
 نوى ظني، ظيانا نوى كو نيظيان
 ناظنجى، ناوةند –نوى ظني، ظيانةكا نوى  كو نيظني

 فا نيكا
نااظَى رويباارةكَى ياة ل بااكورَى      –شة، ضةند خوةشة با ض

 ئريانَى
 هةظتايَى باشان –باش، قةنج  فا نيكتا

 تاجنا باشيَى ل سةر سةرى بت، كةسا طةلةك باشئةوا  فا تاجنيك

 ت  ،فا تاشنيك
: وةكاى باشاان، ميناا ما ؤظَين     نيك)فارسي( + تااش)ت كي( 

 قةنج

 ةمزةيَين جوان و باش بتكةسا كو خودان نازدارى و غ فا نيكناز

 دة)ل، جوان –باش، قةنج  فا نيكو

 فا (اراطـِن) ارطين
كاو   –خاةم  و كاؤك    – ، وَيناةر دمياةن  –نةخ ، وَيناة  

 دلبةر، خوةشتظى، يار – يان ذنكا روجيوان

 نيال
سان، 
 فا

( + ىنسك يتاس طولةكا رةنط شينَى بسةر رةشيظةية/ني )
: نيذاى، )جاةوةردى، ن   فارساي(  /ياة  ثاشط َى وةكيياتيَىا)

 )ني (َى رةنطَى طو)

 ونطنيذ
سان، 
 فا

 ( +ىنسك يتاس طولةكا رةنط شينَى بسةر رةشيظةية/ني )
: نيذاى، )جاةوةردى،   فارسي( /ية ثاشط َى وةكيياتيَى)طون

 )ني (َى ن رةنطَى طو)
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 سان رةنيذوف
طولةكة كو د دةرمانسازيَى دا ن كار دهَيات و رةنطاَين وَى   

 ى و زةرننيذى، سث

 تاجنا بوويكا خةمالندى ن طةوهةرا فا نيمتاج

 با)بةرز، نةرم و نول، خوةش ئةندام –جوان، دة)ل  :ب نينا

 بَيهن خوةشة و ناظَى طيايةكَى ضيايى يَى بةلط ثةحن كو نينؤر

 كو زط َين
نارساايس( كااو طولااةكا  بنَياا ة: ذ يونااانى هاتيااة وةرط تن)

 َين سثى و زةربَيهن خوةش و جوانة ن طولبةرط

 فا (يناطـِن) نيطَين
بااةرَى بهااادارة كااو طوهااارك و طوسااتيذكا ثااَى    مااؤرك يااان  
 دخةمذينن
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 رامان رةط ظنا

 ةر: رةهاج
رةظاؤك، كؤضاكةر، كةساا كاو ذ جهاةكى       –مشةخت باووى  

 بار بكةت و بوتة جهةكَى دى

 :ب رةهاج
ثَيغةمبةرى و دةيكا ناظَى هةظذينا ئيرباهيم  –شار، باذَي  

 ئسما:ي  ثَيغةمبةرى بوو)س(
 كوهستان، جهَى ضيايى، جهَى طةلةك ضيا ىَل بن :ب هارا

 دةنطَى ئاظَى يان باى –دةنطَى بذند  كو هاذة
 طةرمَى ساىَلوةرزَى هاوين، تاوسان، ني، مها كو هاظني

 يو ةهال

سااةيوان، خااةرمانا دؤرماناادؤرى هااةيظَى، نوي هااا رةنااط    
لاادؤر هااةيظَى و هناادةك جاااران لاادؤر رؤذَى ذى  سااثى كااو 

 دهَيتة دي 

 طةرمَى ساىَلوةرزَى هاوين، تاوسان، هاظني،  ئاظ هامني

 كو هانا

ف يااد،   – ب ن و داخوازا هاريكاريك نَى ثةناههةوار، تان، 
هاريكاارى   –تةناهى   –باوةرى  – ئومَيد، هيظى –هةوار 

 بيناهى، هَيزا ديتنَى –

 كو هاوان

اظ، خوناو، ذالة، ذيال، شةومن، تةِراتى و ضاثكَين ئااظَى   خون
كااو سااثَيدةهيَين بهااارَى دكةظنااة سااةر بااةلطَين طااو) )ئااةظ  
ثةيظة ل دةظةرَين دؤرماندؤرى باذَي َى كؤية ل كوردستانا 

 :رياقَى ن كار دهَيت(
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 هةظتا، وةك ئَيك كو هاوتا

وان و هازرا   ئَيكدل، يَين كو د هةمى هةلساوكةوتان دا دىلَ  كو هاودل
 وان مينا هةظ بت

كةسا جهَى باوةريَى، كةسا ما ؤظ ساِ  و نَيهنياَين خاوة باؤ       كو هاوراز
 بَيذت، كةسَين كو ثارَيزظانَين سِ  و نهَينيَين هةظدو بن

 هةظذين، هةظال، دؤست كو هاوذين

 هايَيدَى / هايدة
 (ةهايد)

 :ةر

 – تكةر، كةسا كو توبة ك ى و هاتية سةر رَيكاا راسا  توبة
ناظَى سىانبَيذةكا ناظدارا كوردة كو ن زمانَى فارسى سىان 

 دطؤتن)خويشكا مةهةستيَى بوو(

ساااةروكانيا )رؤنااااهيَى،  –هاااةتاو، تااااظ، خاااؤر، هاااؤر، رؤذ  كو هةتاظ
 طةرمايَى و ذيانَى( لسةر ئةردى

 بنَي ة )هةتاظ( كو هةتاو
 مةرهةم، دةرمانَى ب ينَى كو هةتوان

 كو هةدار

بَينف ةه، تةنا  –ةب ، ئةزوا، ئوق ة، ئارام، ق ار خودار،  
 –كةسااا كااو ن ثااارَى خااوة هاريكاريااا خااةلكى دكااةت      –

زيااا ةك، هشااايار،  –باااةخت، ئَيقباااال  –داراياااى، ساااامان 
 ضةلةنط

 :ب ةدسةه

ناظَى هةظذينا خةشايارشاهَى شاهَى ئةمخينييان بوو كو د 
 بناةرةت دا جوهى)ياةهودى( بااوو و ثاشاى نااظَى وى هاتااة    
طوهارتن ن )ئسى(، ماةزارَى وَى و خااىَل وَى )موردةخااى(    

 كةظنَين هةمةدانَى نة ل ئريانَى ذ جهَين شينواريَين

 بويك – خة)ت، ديارى :ةر (هديةة )ديةه

 دَى هةر هَيني، دَى هةر زظِ ينةظة، دَى هةر ظةطةِرين كو هةردَين

نَى بةينااة دَى هااةر ذياان، دَى هااةر ذيااا  –ذيانااا هةروهااةر  كو هةرذين
 سةر

 رؤندك، ئةس ين، هَيسى، ف مَيسك كو هةرسى
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 هةردةم كةيفخوةش، هةردةم دخلوةش و شاد كو هةرشاد

هااةردةم طااةش)وةكى ثااةىَل يااان وةكااى طااوىَل يااان وةكااى        كو هةرطةش
 رؤناهيةكَى(

 هورمى، ه ميك، فَيقيةكَى تام خوةشة كو هةرمَى

بَى كاةس، باَى    –ان، ئالؤز ثةريش –ذار، بةلنطاز، دةروَي   كو هةذار
 هَيز

 هةذيان، لةرزين كو هةذان
 هةذان، لةرزين كو هةذيان

بهااا، قيمااةت،  –هااةذيان، هااةذان، لااةقيان، راذان، لااةرزين   كو هةذين
 بزاظ، هةول، ثَيكؤل، جؤَ)نةوة –ن خ 

 هةر ئَيك ذ طؤيَين طةِرؤكَين كؤما رؤذَى –ئةختةر، ستَي   كو هةسارة
 زيندةطى ذيان، – هةبوون فا )هستى( سيتةه

 نازك، حةسساس كو هةستيار

 كو هةظ ست
قاااض، دارةكااا ضاايايى يااا بااةلط تيااذ و شااويذنى يااة وةكااى   

هاااون او،   –كااااذَى، دارةكاااا ثاااريؤزة جلاااةم زةردةشاااتييان 
 هؤزانا ظةهاندى، هةلبةستا ن كَي  و سةروا

 كةسا كو كول و ذان و كةسةرَين وان وةكهةظ بن كو هةظذان
 ئارام بوون، دل ةحةت بوون كو يانظةه

 كو ةبطةه
طاةل خاوة دئينات دةماَى ذ ساةفةرةكَى      ديارييا كو م ؤظ د

 ضنتة، ضانتة –ظةدطةِريَيت 

دةركااةت، سةرهذينا)مةبةساات ذَى دةركااةتنا رؤذَى يااة ل     كو هة)ت
 رةظى، بازدا –بةرَى سثَيدَى( 

هن باااااَي ئاااااا)ل، ئا)لاااااة، طولاااااةكا جواناااااا رةناااااط زةر و  كو هة)ل
 )هة)ل( كو ثى ذ ثَينجى جؤرَين وَى يَين هةين خوةشة

 كو ةَلَ)ةه
طةركا طولَين نَي  كاو باؤ ئاظزك ناا طاولَين ماَى و       –هة)ل 

 بؤ ضَيك نا شةمايا هَينطظينى بكار دهَيت
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 كو هةلبةست
 –ئاخفتنَين سةرةوة و بَى راستى، هؤزان، ضامة، هؤنِ او 

و هةساتيَين شكةساتى    جةببار، كةسا كو طاةهَين خاةلياى  
 كةسا ريشيَين جذكان ظةدهوينت –ددةتة بةرَيك 

 –هاااةلبني، هذااابني، طاااةش باااوون، ئااااط  تاااَى باااةربوون    كو هةلبوون
 بةرثابوون)بؤ ض يسكا شؤرةشان دهَيتة طؤتن(

 بنَي ة )هةلبوون( كو هةلبني
 شةهيان، داوةت – سةماك ن، رةقسني كو ينِرةثَلةه
 فِ ةكة، رزدة –اظطة، تاوطة ، تسويالظ كو  دَيَلةه

 كو هةلز
طيايةكَى ناظدارَى بةلط زراظ و درزيكى ياَى كويساتانى ياة    
كااو دةرمااان ذَى دهَيتااة ضااَيك ن و دهَيتااة خااوارن و بااؤ      

 طيانةوةران ذى ضةرةيةكا زَيدة مفادار و خوةشة

قاييشاااا كاااو د مذاااَى خاااوة ددةيااانن و شريى) شاااريى( ن   كو هةماي 
 نظشتى، بازبةند – كاظالنظة ثَيظة دكةن

 وةكى، مينا –هةظتا، هةظكوي   فا )همتا( متاةه
 هنطظني كو هةنط
 ثَينطاظ، قوناغ –دةم، وةخت، كات  كو هةنطاو

 حاوا خاتوين )ذ ناظَى حاوايا دةيكا م ؤظان هاتية( كو هةوةخان
 ن رةنطَى ئةورى، وةكى ئةورى كو هةورين

 كو هةولَي 
َيزطااةهَى و ثايتااةختَى هااةرَيما ثارَيزطااةه و سااةنتةرَى ثار

فيدرا) كوردستانا :رياقَى ية و ئَيك ذ بااذَي َين كاةظنار و   
 مةزنَين كوردستانَى ية ذى 

 طةلةك تَيهنى :ةر (َهيامهةيام )
 ضةندةك، ماوةيةك، مدةهةكَى كَيم كو هةيام

 ت س، سةهم –مةزناهى  :ةر (َهيبة) تةيبةه

 زراظ ذنكا ناظتةنط :ةر (هيفاءهةيفا )
 مةها ساىَل –مانط، مةها ئةمسانى  كو هةيظ
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 واذةيةكة بةرامبةر ظَى طؤتنَى: )وَيظة ذ كيظة دهَيت؟!( :ةر (َهيهاتهةيهات )

ئةو ط ة يَى )مريحماَى( ضاووية    –شةنس، ئَيقبال، بةخت  كو هةيهات
 سةر دةمَى ذ بةر م نَى دِرةظى)د ضيظانؤكةكا كوردى دا(

 ، فَيقيةكَى تام خوةشةهورمى، هةرمَى كو ه ميك
 هذمارا هزار –بذب   كو هزار
 دي ، بؤضوون –خةيال  –بري، ئةندَيشة  كو هزر

 داخواز، هيظى، ئاوات كو هزرةت
 يا بةردةوام ن خةيا)ن دذيت –يا هةردةم د هزران دا  كو هزرين
 بايَى هوينَى كو ل بةر لَيظا دةريايَى دهَيت لور هظار

سةرهذينا)مةبةساات ذَى دةركااةتنا رؤذَى يااة ل   دةركااةت،  كو هالت
 بةرَى سثَيدَى(

 بنَي ة )هةلبوون( كو هذبني
 تاظ، هةتاظ، خؤر، رؤذ يو هذيا
 دارةكة كو فَيقيَى وَى يَى لب لب و تام خوةشة كو هنار

 دبَيذنة سةد حَيشىا )هند(  :ةر هند
 كورتك يا ناظَى )هندوستان: وة)تَى هندى يا(نة هند هند

 شةظا طةلةك تارى، شةظا تبذواظ كو هندس
 هند، وة)تَى هندى يا  هند هندستان
 ئَيظار، زةردةثةر كو هنطؤر

 خؤشبةخت، خوةش ئَيقبال فا )هوةت( ختةبؤه

 :ةر )هدى( داوه
رَى  – ، رَيكاااا راسااات نيشاااا كةساااةكى دان رَينماااايى كااا ن

 ئاشك ايى  –رَييا راست و دروست  –رؤهنك ن  –نياسني 

 خؤر، تاظ، هةتاظ كو رؤه

 :ب هورام
نااااظَى ثاديشااااهةكَى ياااة كاااو نااااظَى وى د   –بذناااد، باااةرز 

 ثةرتووكا ثريؤزا جوهييان دا يا هاتى

 رؤذهالت، خاوةر، مةش ق –رؤذ هالتن، زةردة كةوتن  كو هؤرامان
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 ت  كو، رتاشؤه
: ئةو كةسا كاو وةكاى هاةتاظَى    ( + تاش)ت كي(كوردىهور)

 رؤناك بت

 ئةو كةسا كو لةشةكَى ثاك و طةش هةبت مينا هةتاظَى ، فاكو نةرتؤه

 كو، فا رزادؤه
ثااااك، رةساااةن، ذ بنةمالاااةكا ناااةجيب و  –كواااا هاااةتاظَى 

 خانةدان

 ه ميك، هةرمَى، فَيقيةكَى تام خوةشة كو هورمى
 رؤناهيا هةتاظَى، نوي ها رؤذَى كو ريؤه

 هزار، بذب  كو هوزار
 نَي طزا نوى بشكفتى فا هوزان

 كو زانؤه

كةساا كاو   طةلةك زانا،  – هةلبةست، هؤن اوة، ضامة، شع 
 –ؤفيان دا  ااهااؤيَين  و شااارةزا باات د رَيااورةمسَين هاااي  

ئاطةهااادارى  ائاااةو كةساااة يااا  – هةلبةساااتظانهةساااتيار، 
 بترويدانةكَى 

 كو هؤذين
هوساااية  –هااةظؤت بااوون، راهاااتن، هااي بااوون، فَي بااوون  

هاااؤ و  –وةياااة( ذياااان، ذياناااا ماااة هاااةرا هوسااااية)وةك خ
 سةبةبَى ذيانَى، هؤكار و سةدةمَين ذيانَى

 ئاشك ا، خوةيا، ديار فا )هويدا( يداظَيهو

 ئاظ )هما( ماوه

يةزةتااةكَى زَي ةظانااة ل رووةكااا )هومااا( كااو ساااخذةتَين      
بالنااادَى خوةشااابةختيَى،  –سااااخك نَى و جاااانكى هةناااة  

 بالندةكَى كةلواش مةزنَى ضيظانؤكى بوو كو خةلكَى بةرَى
د وَى هزرَى دا بوون هةطةر سيبةرا ظاى بالنادةى بكةظتاة    

 سةر سةرَى ض كةسةكى دَى ئةو كةس خوةشبةخت بت

 كو مانؤه
وةكى خوة مان، دروماا وان ياان ذياارا وان ض طوهاؤرين ن     

 خوةظة نةدي  

 فا يالةموه
ناااظَى هااةظا) شاا ينَى بااوو )شاا ين ذى هةظااذينا خساا و      

 وو(ثةرظيزى و ئةظيندارا فةرهادى ب
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 هؤزان، هةلبةست، شع  كو ةن اوؤه

 يارا باش و قةنج فا )هويار( يارؤه
 كةسا كو ن كةلواشَى خوةظة هوي )بوويك( بت كو هوي َى )هوورَى(

 كو هريان
ناااظَى جهااةكَى خااؤش و دلظةكااةرة ل بااةر بنااارَى ضاايايَى    

 سةفينى ل ثشتا هاظينطةها شةقالوة

 بويكَى داددةن خَيذى، تؤِرا كو بسةر سةرَى كو هيزار
 هيكار، فَي كةر، مامؤستا كو هيظان
 داخواز، تكا، رجا –هيوا، ئاوات، ئومَيد  كو هيظى

هيوادار، ئومَيدةوار، ئاواتاةخواز، ئارةزوومةناد، ن هيظاى،     كو هيظيدار
 طةشبني

 هيظان، فَي كةر، مامؤستا كو هيكار
 ن هَيز، ن زاخ ) هيذدا

كورتك يا ناظَين )هينكار و هيندار(ة،  –هوين، فَينك، سار  كو هينَى
 ئانكو: فَي كةر، مامؤستا

 كو هَي ؤ
–جؤرةكَى طو) بةذن بذناد و باةلط و طولباةرط ثةحناة     

ناظَى باذَي كةكَى و ضيايةكى ية سةر ن باذَي َى قةلعةدزَى 
 ظة ل كوردستانا :رياقَى

 كو اذهَي
، شايسااااتة، هااااةذى، بسااااةرظة، )يااااق –رَياااازدار، بااااةرَيز 

 كةتى، هةلكةتى، ذَيهاتىبةر

 رؤندك، ئةس ين، هةرسى، ف مَيسك كو هَيسى
 بنَي ة )هيظى( كو هَيظى

 بنَي ة )هيظيدار( كو هَيظيدار

 كو النهَي
هَيالناة،   –، ن جاى هشا    دةست ذَى باةردان، هاةى كا ن   

 هَيذني، )نة

 هَيذني، )نة، ما) بالندا كو هَيالنة
  بالنداهَيالنة، )نة، ما) كو هَيذني
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 يو نَيذَيه

د ئةفسااانَين يونانييااان دا )هَيذااَين(    –رؤناااهى، رؤناااكى  
هةظااذينا )مااةنالس(َى ثاديشاااهَى )سااثارت(ييان بااوو كااو    

ةساااثَى تااا وادة( ساااةرا وَى   شاااةِرَى ناظااادارَى )تاااةروا: ه  
 رويدابوو

 نيشان، شةق  –ضةظةنط، سيمبول، رةمز  كو هَيما
 دةهمةن ثاك كو ؤمهَي

 ينانئ كو نانهَي
 فتنة، ئاشون –طةلةك باش  –سةي ، مةندةهؤشكةر  فا َى )هنطامة(امطنَيه

 ثاشةرؤذ، ئايندة لور هَيواز
 ئةيوان، هؤل كو وانهَي

 هَيدى، تةنا، ئارام كو هَيور
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 و
 
 
 
 
 

 رامان رةط ظنا
 ئةظيندار –شياندار  –يا بَى مننةت  :ةر (واجدةواجيدا )
 يا ماية ن تنَى و بَى وَينة و بَى هةظكوي  :ةر (ةواحدواحيدا )

 رويبار – نيشتمان، خاك  ، زَيد،ئةرد، وة)ت :ةر (وادي) وادي
 طو) سؤرا نازك ئةر وارتوش

يا كو ذيانا وَى ن وة)تَى وَيظة ط َيداى بت، يا دوي كةف   كو وارذين
 ذ وة)تى و ذيان ل وة)تَين بيانيا بؤ وَى ن زةتةت بت

ئةظيندارا وة)تاَى خاوة، كةساا كاو طةلاةك حاةز ذ وة)تاَى         كو وارظني
 خوة بكةت

 بارين، باران يان بةف  بارين)ن شَيوةزارَى هةورامى( كو وارين
 :اشق، ئةظيندار، شةيدا :ةر ةوال

 دايك :ةر (والدةواليدا )
 شاهثادي –مَيك يا ثةيظا )واىل(ية، ئانكو: حاكم، خونكار  :ةر (ةواليواليا )

نااظَى طؤل)دةرياضاة(كَى    –باذَي ةكة ل كوردستانا توركياا   كو وان/ وانَى
 ية هةر ل هةمان باذَي 

 ) )وانَى(ية ن زمانَى ئةرمةنييا ناظَى دةرياضة يان طؤ ئةر وانوش

 خة)تَى شكؤدارَى خودَى فا وانيا

 :ةر (ةوجيهوةجيها )
 خاودان قاةدر و قيماةت جلاةم     –جوان، دة)ل، خوشاكؤك  

 خةلكى، رَيزدار، هَيذا
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 :ةر (ةوحيدوةحيدا )
 – ئانكو: ئَيكانة، يةكتا، بَى وَيناة  ة،مَيك يا ثةيظا )وحيد(

 يا خوة ظةدةرك ى و هَيالية ن تنَى

 –فا  وةرامني
 كو

 –نانَى كو ذ ئارَى طةمن و جةهى ثَيكظاة هاتبتاة ضاَيك ن    
ا ناظَى باذَي ةكَى ئرياناَى ياة ساةر ن ثارَيزطاةها تاةه ان يا      
ثايتةخت ظة )ن فارسى دبَيذنَى: ظةرامني( و د ئاظَيستايَى 

 دا ناظَى ظى باذَي ى ن )وارنا( هاتية
 ( يا :ةرةبى ئَيكةَوردةطول، رةطَى وَى و ثةيظا ) ئار رتاةو

 طو) رةنط سؤر كو هةردةم بةرَى وَى ل هةتاظَى ية فا )ورتاج( رتاجةو

اى كاو هَيادى هَيادى دبتاة     بنار، دةهمةنا ضياى، دانطا ضاي  كو وةرثال
 دةشت

 طول :ةر (ردةَووةردة )
 جهَيزييا بويكَى –ئوردةك، م اوى  كو وةردةك

 نوق سكَين خةوَى، هينشكَين خةوَى :ةر وةسةن )وسن(
 قوم ى، بالندةكة كو ن كوت ا بيابانَى ذى ناظدارة :ةر )ورشان( رشانةو

 ن تِ اشةكا ناظدارةجؤرةكَى دارا بوويك يا –كوت   :ةر )ورقا( رقاةو

 وةرين، وةرهان، هةلوةرين كو وةريان
 ئارؤنطظةدان، تةييسني كو ةريشةو

 وةريان، وةرهان، هةلوةرين كو وةرين
 شاليار، شايار –هاريكار، يارمةتيدةر  :ةر (وزيرةوةزي ا )

 دة)ل، جوان، قةشةنط :ةر (وسيمةة )سيمةو

 نا ن هَيزهةذان، لظي –بة)ظك ن، ضاثك ن  كو شانةو
 ئةختوبارى، ئةمةكدارى :ةر (وفاءوةفا )

 ن هةيبةت، خوةراطِ  –نازدار، بةناز  كو نازةو
 بنةف ، رةنطَى مؤر، رةنطَى خةم  – طول بنةف  كو وشةنةو

 بهار، وةرزَى بهارَى كو هارةو

 وذدان، م وةت، زةمري، ناخ :ةر وجدان
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 بؤ بَيهنظةدانَى دةمةكَى كورتبَيهنظةدان، حةسانةوة،  كو انضو

نااظَى   –باذَي ةكَى كورداية ل كوردستانا ئريانَى )ئاورميَى(   كو ورمَى
 طؤل)دةرياضة(كَى ية ل هةمان باذَي 

 جهَى طو طةلةك طولَين زةر ىَل هةبن كو و)ن

 بةرزة، هندا كو وندا

 ظيان، خؤشةويست، دلبةر كو ويان

 ئةظني :ةر (ِودادويداد )
 ئازا، ن جةرطنةت س،  كو وَي ين

ثةستة، ساىانا بذاةز، ساىانا كاو داوةتاى لباةر بذاةييزن و         كو وَيذنة
 طؤظةندَى بكةن

 كو وَينةر
ئةظ ثةيظة ن شَيوةزارَى هةورامى ية، ئانكو: دميةن، هاةر  
ثارضاااااةيةك ذ س وشاااااتى كاااااو ظ بةرضااااااظَى م ؤظاااااى    

 (رنَظَمبكةظت)
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 ى
 
 
 
 
 

 رامان رةط ظنا
  هة)ت و ثايةدارى )ن شَيوةزارَى هةورامى(دةست كو ايار

 كو يارسان
)هنادةك ظاَى ثاةيظَى     ناظَى بري و باوةر يان ئؤىَل كاكةييانة

 ن )يارَيسان( بذَيظ دكةن(

 يارا كو وةكى طوىَل جوان بت فا )يارط ( لوطيار

 يارا دة)ل و نازدار فا يارناز

 خوةشحاىل، كةيفخوةشى :ب يارين

 فا ياس
وان و بَيهنخوةشاة  كاو ن رةنطاَين )ساؤر، ساثى،      طولةكا ج

 زةر و بنةفشى( يَين هةين

 ئاستةنط، جهَين ن زةتةت بؤ هاتن و ضوونَى ل ضياى كو ياسة

دارتِ اشةك يان طولةكا مةزن و بَيهخوةش و جواناة كاو ل    فا ياسةمةن )يامسن(
 سثى، زةر، سؤر يان بنةفشى( ددةتسةرَى بهارَى طولَين )

 بنرية )ياسةمةن( فا يامسني

 –جهاَى بَيهنظاةدانَى    –جهَى طَيِ انا ئاهةنط و خوةشييان  كو يانة
 جهَى ئةجنامدانا بةريكانَين وةرزشى 

 ة ذ ثةرتووكا ثريؤزا زةردةشتييان )ئاظَيستا(يَىثشكةك ئاظ يةسنا

ل جةم هةورةمانان نااظَى وى باةرَى بهاادارة ياَى ثةيالاة و       كو ية ة
 دى يَين شويشةيى ذَى دهَينة ضَيك نثةرداغ و تشتَين 

 رةنطَى كةسكَى ظةبووى لور ية ى
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 ت  غماةي
نااااظَى بااااذَي ةكى ياااة ل   –تاااا)ن، دةساااتكةفتَين شاااةِرى  

 توركستانَى كو خةلكَى وَى ن جوانيَى د ناظدارن

 هةظدو ظيان، حةز ذ هةظدو ك ن، ئَيكودو حةباندن كو يةكظني
 ئَيكبوونئَيكةتى، ئَيكط تن،  كو يتكَيةي

 ضذو ا –خةترية  كو يةلاموم
 كوت ا كويظى :ةر (ميامةيةمامة )
 ئازا، دلَي  –مةفةر، قورتال  كو يةمان
 وةكى ستَي َى –ستَي ، ئةختةر  ت  زيذد

 :ب يوكابد
ناااظَى دةيكااا موسااا ثَيغةمبااةرى   –خوداظةناادا مااةزناهيَى 

 بوو)س(

 ئَيكانة، بَى هةظتا فا َى )يطانة(انطَيي
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 انكوِركناظَين 
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 رامان   رةط ظنا

 فا (آبان) ئابان
 ف يشاتا ضااظدَي ا ئااظىَ    – ذ ساا) هاةتاظى  ية هةيظا هةشتَى 

 ذ هةمى هةيظان د ئريانا كةظن داية رؤذا دةهَى ناظَى  –ية 

 بتني(آ) ئابتني
 –ئاظ 
 ثةه

اظَى باابَى ف ةيادونَى   نا  –م ؤظَى قةجنيكار  –طيانَى تةكووز 
 بوو شاهَى ثيشدادييان

 ، خالد، جاويدهةردةمى، نةم  :ةر بد(آ) ئابد

 :ب برام(آ) ئاب ام
رَيبةر،  –بابَى ثايةبةرز  بان، – ئيرباهيمئاب اهام، ئرباهيم، 

 )س(ناظَى ئيرباهيم ثَيغةمبةرى ية –ثَيشةوا 

 فا بستا(آ)ستاَيئاب
شةنطسااتة،  –ا زةردةشااتييانناااظَى ثااةرتووكا ثااريؤز، ئاظَيسااتا
 بنيات

ناساااناظَى ساااةرؤكَى ثارتاااا كاركاااةرَين  –ماااام، ب اياااَى باااابَى  كو ئاثؤ
 كوردستانَى ية):ةبدولال ئوجة)ن(

 باثري ت  تا(آ) ئاتا

 ت  تابك(آ) كئاتابَي
راهَينااةر يااان مامؤسااتايَى زارؤكااان و ن تايبااةتى      –باااثري 
 (تة خواندنئةتابةك ذى دهَي)ن شاه و ئةمريان َيزارؤك

 بةرشى، ئةو كةسَين كو ناظَين وان وةكهةظ بن ت  تاش(آ) ئاتاش

 ئاظ ترا(آ) ت ائا
ناااظَى هةيظااةكا  –يااةزةتَى ل ئاااط ى سااةميان  –ئاااط  ئااات ، 

 ثاييزَى ية د سالناما ئريانى دا

 ئات ابان
 ترابان(آ)

 –ئاظ 
 ثةه

 شتىثَيشةوايَى ئؤىَل زةردة –ضاظدَي  يان ثارَيزظانَى ئاط ى 
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 رزينةش بةئات
 تش برزين(آ)

 ئاط َى مةزن يان ئاط َى ن هةيبةت فا

 شزادةئات
 تش زاد(آ)

 يَى ذ ئاط ى بووى، كوِرَى ئاط ى فا

 مةغ تيط(آ) ئاتيال

 ياي( بوو كو ئيمث اتؤر: مةغوىلناظَى شاهَى هؤزا )هون –ئاظ 
، ئاةو ل نَيظباةرا   شكةساتبوو وى رؤما شةرقى لساةر دةساتَى   

و ماةزنىين ئيمث اتؤريياا    زايينى( ذياياة  423تا  412سالَين )
ئةوروثا، هةر ذ رويبارَى ئورال بط ة تا دانون هةمى ل ذَيا   

.. وةك تااةميوور و ضااةنطيزى، ئااةو ذى  دةسااتهة)تا وى بااوو
جار ن قارةماان و جلاةم هنادةكان ذى ن بَيا ةحم هاتياة ل      

ل ثِ انياااا دةظاااةرَين جيهاااانَى خاااةلكى نااااظَى   –قةلاااةم دان 
ا سةروك وةزي ا ب يتاناا ك باوون )ئااتيال    (مارط َيت تاضةر)

 هون(

 كؤظاندار، دلكول، دلكةسةر كو ئاخدار
 راثةرين، سةرهذدان كو ئاخَيز
 بوو د ئريانا كةظن داموبةدةكى ناظَى  – ، ن خبها فا خش(آ)  َيئاخ

 فا داد(آ) ئاداد
ذ ئةفسااااانا طذطامشااااَى بااااابذى هاتيااااة وةرطاااا تن، ئااااانكو      

 (بارانَى َى وهةواى، تويفان)ندَى ةظخودا

 ، بة ثيتندةسودم مفادار،  كو ئادان

 ناظدار، بناظودةنط فا دىل(آ) ئادلي

 :ب مةئاد

 – ، م ؤظااَى ن ساانج و ئااةخالق  ثااةروةردةك ى، ن ئااةدةن 
م ؤظاَى كاو    –ئَيكةمني م ؤظ كاو خاودايَى ماةزن ئاف انادى     

ن  خاةزا) ساثى كاو طاةخَين     –رةنطَى وى وةكى طةمنى بات  
 َى بنورةنطَى ئاخَى لسةر كةظذَى 

 روالةت، شَيوة، شَيواز، سيما كو ئادطار
 هاريكار، ياريدةر ئاش ائادور
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 كو ئادى
هندةك ن ):ودةى( ل قةلةم ددةن، ئةو ةوة خودَيناساةكَى  
 اااؤفى باااوو و خاااةلكَى )هاااةكار/ جولاااةمَي طَى( باااوو ل      

 كوردستانا توركيا(
 طؤرةثان، قاد، مةيدان كو ئارا

 ئةر ئارارات
نااظَى ضايايةكَى    –ئاط ى داغ، ضيايَى كو ئااط  ذَى دثةشايت   
( ماايىان 2239كاو )  بوركاانى ياَى بذناادة ل كوردساتانا توركيااا   

 بذندة

 كو )ئاراس( ئاراز

و كورد و  (ة/ ارس: فارسىناظَى رويبارَى )ئةرةسا كورديك ي
.. سااةروكانيا ظااى )ئاااراز( لااَيظ دكااةن ظااَى ثااةيظَى ن تااورك 
ارى دةظةرا )ئارثا ضااى(ة ل )ئاةرزةروم/ توركياا(يَى، و    رويب

زايينى( و ل ثةى رَيككةفتنناما )طولستان( ئةظ  2823ل سا) )
ةرا وة)تاَين  رويبارة يَى هاتياة هاذمارتن وةك سانور د نَيظبا    

و هَيااذاتيا ظااى ناااظى ل جااةم كااوردان     ا، روساايا و ئريانااَى د 
تةفا باارزانى  مة) مسا نةم  ظةدطةِرت بؤ وَى مةشا دي ؤكيا 

( ذ ظاااى رويباااارى دةربااااز 28/6/2749و هاااةظالَين وى كاااو ل )
 ببوون و طةهشتبوونة ئاخا رؤسيا

 فا رام(آ) ئارام

 جهَى بَيدةنط –هَيدَى، بَيدةنط  –م ؤظَى سةرهشَين خوة  
ئوقيانوسا ثاسيفيك، نااظَى ماةزنىين ئوقيانوساا جيهاانَى      –

يا و ئوسااىاليا و يااة كااو دكةظتااة د ناظبااةرا ثااارزةظيَين ئاساا  
 ئةم يكا و جةمسةرَى باشوور و دةريايا ب ينط دا

 جهَى س وشتَى وَى طةرم بتطةرميان،  كو ئاران

 فا رش(آ) شةئار

ذ كةسايةتيَين شةهناما فريدةوسى ية،  –:اق ، زي ةك، ذي  
ناظَى ثةهذةوانَى ناظدارَى ئريانى ية لساةردةمَى مةنوضاَيه َى   

تريهاظَيااذيَى دا طةلااةك فَياا س و  د  وشاااهَى ثيشاادادييان كاا 
 شارةزا بوو

 ، موبارةكثريؤز فا رتا(آ) ئارتا



 172 

 ئاط َى بهَيز –بَذَيسة، ض يسكا ئاط ى  ئة ئارتني
 بنَي ة )ئارةش( فا رتني(آ) ئارتني

 طوِريا ئاط ى، طةرمها ئاط ى كو ئارتني

 ت  ئارخا
ظاة، كةساَى    هَيظيايَ  كةسَى كاو ما ؤظ بشاَيت خاوة بهَيذتاة ن     

 هَى باوةريَىج

 مَي خاس، دلَي ، :ةطيد –شةرظان، شةركةر  :ب ئارسن

 فا رشام(آ) ئارشام
نااظَى كاوِرَى )ئاريامةنَياه( و     –وةكاى ه ضاَى بهَياز بات      يَى

 بابَى )ويشتاسب(ى كو ذ بنةما) ئةمخينييان بوو

 ريظئارشا
 رشاوير(آ)

 زة)مَى ثريؤز فا

 و شادهةردةم طةش، دخلوةش  ت  رويج(آ) يجظئار

 ئةزموون، تاقيك ن فا روين(آ) نيظئار

 بنَيِ ة )ئارخا( ت  ئاركا

 ئارمانج – ئارةزوو فا رمان(آ) ئارمان

 ئارمناك
 رمناك(آ)

 فا
كوِرَى )هايكا(ية و ئةو كةسة يَى ئةرمةنى خوة  –ئةرمةنى 

 ذ بةرةبابَين وى دهةذمَي ن

 فا رمني(آ) ئارمني
َى ضاااوارةمني كاااوِرَى ذ كةساااايةتيَين شاااةهنامَى ياااة و نااااظ 

 كةيقوبادى ية ذ بنةما) كةيانيان

 كو ئارنا
نااظَى طونادةكى ياة ل نَيزياك      – ئارى، ذ ناةذادَى ئاريايياان   

 باذَي َى نةقةدة ل كوردستانا ئريانَى

 كةسَى خوةدى سالؤخَين باش فا رون(آ) ئارون

 كو ئاري

خؤجااه، بنةجه)بااةروظاذى كؤضااةرا كااو دضاانة كويسااتانا و  
نااةذادَى هندوئااةوروثى كااو لسااةردةمَين   –يَينةظااة( ظةدطةِر

طةلااةك كااةظن ثَيكظااة دذيااان و ثاشااى بوونااة دو جااوينَين      
مةزن، هندةك ذَى هاتنة هناد و ئرياناا كاةظن و هنادةك ذى     

 ضوونة ئةوروثايا نوكة
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 بنَيِ ة )ئارى( فا ريا(آ) ئاريا

 ، كوِرَى مريامريزا – سةرؤك، سةركَي  سان ئاريا
 ثارَيزظان و زَي ةظانَى مذذةتَى ئارى فا ريابان(آ)ئاريابان

 سةروةر و سةرؤكَى مذذةتَى ئارى فا ريابد(آ) دوئارياب

 ناظَى سةردارةكَى لةشكةرَى ئةمخينيان بوو فا رياز(آ) ئارياز

  َينةئاريام
 ريامنش(آ)

 فا
نااظَى كاوِرَى داريوشاَى     –خوةدى سنج و رةفتارَين ئارياييان 

 بوومخينيان ةشاهَى ئ

 ه َيئاريام
 ريامهر(آ)

 فا

ناسااناظَى كااو ل  –كةسااَى كااو ئااةظينا ئارياييااان د دىل دا باات 
هااةتاظى( و ن هةلكااةفتا بيساات و ثَينجااةمني  6/2344مااةها )

سااال ؤذا شاااهاتيَى ذ )يااَى )اذااس ساانا( و )شااوراى مذى(ظااة  
 شاهَى ثةهذةظى( كو شاهَى ئريانَى بوو داينة )حمةمةد رزا

 ن، تؤرةبوون، ئازريانئارها كو ئاريان
 ناظَى مةزنةكَى ميديان بوو كو ئاريتما

 ضيايةكة د نَيظبةرا مةريوان و سنة دا كو ئاريز

 ف  َىئاريست

 د ضاايظانؤكَين يونانيااان دا ناظاادارة ن )ئاريسااتئوس(، ئااةو   
خودانك ناا مَيشاا هنطظيناى    ةوة كوِرَى )ئةثولون(يية و وى 

 نيشا خةلكى دابوو

 ةتَى ئارى هةر مان، طةىَل ئارى بَى بنيات نةبوومذذ كو ئارميان
 ذ نةذادَى ئارى كو ئارين

 مَي خاس، :ةطيد فا ريوراد(آ)ئاريوراد

 خؤراط   موكوم، بنةجه، –زي ةك، مَي خاس  كو ئازا

 ماملةزن، خانةدان –سةربةست، رزطار  ئاظ ئازاد

 خةم و قةه  – ئَي  و ذان كو ئازار

 :ب ذر(آ) رةئاز
هةساثَى كاو راناَين     –)س( بابَى ئيارباهيم ثَيغةمباةرى   ناظَى
 د رةش و دةستَين وى ن رةنطةكَى دى بن وى

 باشىين ئاط ، ناظَى كوِرَى )ئازةرباد(يية ذ بنةما) كيانيان فا ذربه(آزةربَيه )ئا
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 فا ذرداد(آ) ردادزةئا
يااااَى ئاااااط ى داى، كةسااااَى ذ ئاااااط ى بااااووى، ناااااظَى بااااابَى   

 ةما) كيانيان)ئازةرباد(يية ذ بن

 فا ذرفر(آ)رةرفزةئا
 –كةسَى كو وةكى ئاط ى خاوةدى ماةزناهى و هةيباةت بات     

 ناظَى مةزنةكَى سةردةمَى ئةمخينيانة

 رنوشزةئا
 ذرنوش(آ)

 طةرمها هةردةمى، ئاط َى كو ض جاران نةظةم يَيت فا

 متام، رةبةق، لدويظ ئَيك، بَى كَيم و كاسى، بَى ظةبِ ين كو ئازطار
 خ ة زَيئا

 (آذرخش)
 ناظَى رؤذا نةهَى ذ هةيا نةه ذ سا) هةتاظى –ب ويسى  فا

 وةرار، طةشةك ن، ثَيشظةضوون كو ئاذار

 اداسثئاس
 داس(سثاآ)

 فا

دومياهياااك شااااهَى ميديياناااة كاااو لساااةر دةساااتَى كورؤشاااَى  
زرَيناااااااااااااااااةرَى سنساااااااااااااااااال ةمةزن)شااااااااااااااااااه و دام

( ضااااؤك داناااااى و شكةساااا  (ئةمخينيانهةخامةنشااااييان)
 زوحاك( دنياسنيك يان ائاستيوى ثى ن ) مةخوارى، ئ

 بتني(ئابنَيِ ة ) فا ن(سثياآ)يانثئاس

 بنَيِ ة )ئاسثاداس( فا (ستياذآذ )ئاستيا

 ئةلند، كازيوة، سةوطةر، بةرةبةيان، سثَيدا زوى كو ئاسؤ

 كو ئاسؤس
 –ضاايايةكة ل بةرامبااةر قةلعااةدزَى ل كوردسااتانا :رياقااَى    

زن و زة)ل و سويالظةكا هاةرى  زؤمةكا خوةش و كانيةكا مة
 بذندة ل دةظةرا )طوىل(يا ل كوردستانا :رياقَى

 ئاسويَى 
 (ئاثويه)

 فا
م ؤظاَى قاةجنيكار    –بتني(ة ئانكو: طيانَى تةكووز ئاهةمان )

 بوو ناظَى بابَى ف ةيدونَى شاهَى ثيشدادييان –

 ئوستاد يان مامؤستايَى ثايةبةرز فا (يمسآ) ئاسيم

 :ةر (فَصآسةف )ئا

ناااظَى وةزياا َى سااذَيمان ثَيغةمبااةرى)س(  –شااريةتكارَى زانااا 
ناساناظَى وةزيا َين ئرياناى     –بوو، كو ذ نفشَى ئاةجنان باوو   

 بوو لسةردةمَى ئيسالمةتيَى
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 :ب رةئاش
ناااااظَى ئَيااااك ذ كااااوِرَين يااااة:قون     –شاااااد و خوةشااااحال  

 بوو ثَيغةمبةرى)س(

 ، هةظالينىثَيكهاتى، ئاشتبوون –خوةشى و تةناهى  ئاظ ئاشتى
 كةسَى كو ل بةر ئاشى كار دكةت كو ئاشظان

 ئاش ئاشور
 وى كو ية ناظَى كوِرَى دووَى يَى )سام(ى –تَيكدةر، طؤرانكار 
 ئاظا ك ىيا )نةينةوا: مويس ( 

 بهَيز، ن زاخ، قةوى ئاش ئاشينا

 –ت   ئاغا
 مةغ

 –وياا ، رَياازدار ماق –مااةزنَى هااؤزَى، سااةرؤكَى :ةشااريةتَى  
 مام  -ب ايَى مةزن   – خاوةن شكؤشكؤدار، 

 باشى، ضَيى –سةروةر، سةرؤك  ت  ئاغاسى

 ئاف يدون
 (ف يدونآ)

 فا

ناما فريدةوساى  هةمان )ف ةيدون(ة، كاو ذ كةساايةتيَين شااه   
و ذ شااهَين ثيشادادييان دهَيتاة هاذمارتن، ئةظاة هاةمان       ية 

هةظكارييا )كاوَى ئاسنطةر( زوحااكَى خوينمَياذ    كةسة يَى ن
 ةر كورسيكا دةستة)تَى ئيناينة خوارذ س

 اديسظئا
 واديس(آ)

 مزطينىده، ذوم فا

ئةو رةطَين زراظَين دارَى كو ئاظَى و خوارنَى ذ ره و ريشاا)ن   فا (آوندئاظةند )
 دبةنة ضةق و بةلطان

 ثاية و ثذةيا لةشكةرى كو ئاظةند
 ئاظطَي  –ئةبدال، دةروَي ، هةذار  كو ئاظدةل

 ناظَى ثةرتووكا ثريؤزا زةردةشت ثَيغةمبةرى ية ئاظ تا(وسآئاظَيستا )
 ئةدطار، رةوشت، سنج، رةفتار كو ئاكار
 ، قازانجسود، مفا –بةر، بةرهةم  – ، داوى، دومياهىئةجنام فا ئاكام

 جَيطري، نيشتةجَى كو ئاكنجى

 كو ئاكو
 م ؤظاَى ماةزن و خاودان شايان     –جهَى بذند  –كَيذييا ضياى 

 ةظةرا رانية ل كوردستانا :رياقَى )ئاكويان(خَيذةكة ل د –
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 هايدار، ئاطةهدار كو اطئا

ئا)هااةلط ، كةسااَى كااو ئااا) د دةسااتان دا و ظ بااةر شااةرظانان   كو ئا)ظان
 دكةظت و بةر ن بةرؤكَين شةِريظة دضت

 كو ئا)ن

 –ضايايةكة ل كوردساتانا توركياا     –تَى ئاليان، لادؤر ئاهلاان   
وردساااتانا :رياقاااَى و كوردساااتانا خَيذاااةكا كورداياااة كاااو ل ك

ريؤكا )مااةمَى ضااناااظَى خااَيال مااةمَى يااة د   –توركيااا دذياان 
 ئا)ن( يا كوردى دا

 ، قارةمان، دلَي ثةهذةوان ت  ئالب

 ت  )نةئالب ئارس
نااظَى ئَياك    –شَي َى دلَي ، دركةية ذ م ؤظَى دلَي  و نةت س 

 ذ شاهَين خودان شيانَين سةجلؤقييان بوو

 ت  كنيةئالب ت
ناظَى دامةزرَينةرَى سنسال غةزناةوييان باوو    –زة)مَى دلَي  

 )ئال بوية( بووسنسال ناظَى مريةكَى  –

 روى جوان – ، زَيِ ينوةكى زَي ى ت  ئالتونتاش

ضايايةكة ل دةظاةرا شاَيخان ل     –كةظنة ناظَى جزي ا بؤتاناة   كو ئاماد
 كوردستانا :رياقَى

 ، داخواز، ئارةزوو، ئومَيدهيظى – مةرةم، مةخسةد كو ئامانج

كااةظنَى باااذَي َى  ناااظَى –خَياا  و بَياا ، بةرةكااةت   –بااةخت  كو ئامةد
 دياربةك َى ية

 ، هةمتاهةظكوي ، هةظتا كو ئامثا
 ئامودةريا، ناظَى رويبارَى )جيحون(ة فا موى(آ) ئاموي

هاريكار،  – ئةنباز، هةظال، هاوِرَى، ش يك، دؤست، دةستةب ا كو ئاميار
 يدةريار

 بناظودةنط، ناظدار ت  ئاني 

 هيظى، ئارةزوو، هيوا كو ئاوات

ذ بَى  خانيَى وى وَي ان بووى ومشةخت، وارهَي ، كةسَى كو  فا ئاوارة
 وارى دةربةدةر بووى
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ناااظَى ضاايايةكى يااة ل ذَي ييااا باااذَي َى ساانة ل كوردسااتانا       كو ئاويةر
 ئريانَى

 :ةر ية(آ) تةئاي
 َى بةرضااظ و دياار، كةساَى روى دة)ل   كةسةك –نيشان، هَيما 

 هةر ثشكةك ذ سؤرةتا قورئانا ثريؤز –

 ولالتةئاي
 (آية اهلل)

 :ةر
ثذةيااةكا ئااؤىل يااة جلااةم  –، نيشااانا خااودايى هَيمااايَى خااودَى

 خوةندةكارَين شيعة مةزهةن

 ثةيكةر، سةنةمت، وب  ت  كةبئاي

 وةكى هةيظَى، مةه وى  ت  ئايتاش

 ةيظَى بووى، مةهزادةيَى ذ ه ت  غم ةئايت

 ئاخينك راهَيالن ذ كول و كةسةرا كو ن دىل كةفتى كو ئايدل
 ناكؤناهى، رؤرةوشةن، ر ت  ئايدين

 :ةر (أباذر)رزةبائة
ئااةبوزةر، ناااظَى ئَيااك ذ سااةحابيَين    –بااابَى تَيشااكا مَي يااَى  

 ثَيغةمبةرى)س(

 :ةر ئةبدال )أبدال(
 –شاوينط ، جَيطا    ة، ئاانكو:  يا :ةرةبى ي كؤما ثةيظا )بدل(

ن ياَين د هازرا ساؤفييان دا دةماا ئَياك      و قةجنيكار ئةو ضاك
 دم ت ئَيكة دى دهَيتة شوينَى

 بالندةكة و مَييَى وى ناظدارة ن )ثؤِر( –دةروَي ، هةذار  كو ئةبدال

 ك ةبوبئة
 )ابوبك (

 :ةر

ئَيكااااَى و جَيطاااا َى  بااااابَى كوااااَى، كااااو ناسااااناظَى خااااةليفَى
باااابَى هاااةمان خةليفاااة  وةساااا )س(، هةرثَيغةمباااةرى ياااة 

 )س(َى ية كو هةظذينا ثَيغةمبةرى بوو:ائيشاي

 نةسةحلبوئة
 )ابواحلسن(

 بابَى حةسةنى، كونيا ئيمام :ةىل ية)د( :ةر

 لةزفلبوئة
 (ابوالفضل)

 :ةر
وارةمني كااوِرَى ئيمااام :ااةىل  خااودانَى هونااةرى، ناسااناظَى ضاا 

 ية)د( 

 لقاسمبوئة
 )ابوالقاسم(

 ونيا حمةمةد ثَيغةمبةرى ية)س(بابَى قامسى، ك :ةر
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 ت  كةباتئة

لساااااةردةمَى  –راهَيناااااةرَى زارؤك و شااااااهزادان  –بااااااثري 
و فةرمانادَين طشاتى ياَين     قاجاريياان ئةظاة ناساناظَى وةزيا     

ناسناظَى هةر ئَيك ذ شااهَين ساةرةوة    و هةروةسا لةشكةرى
 بوو كو خوةدى حوكمةتةكا جهكى)مةحةلذى( بوون

 دةرمان، ضارةسةرى، مذحةمهةتوان،  كو ئةتوان
 ئَيكانة، ناظةكَى خودايَى مةزنة :ةر )أحد( دةحئة

 :ةر )أتد( دةتئة
كةسااَى كااو طةلااةك سوثاساادار، ناظةكااة ذ ناااظَين حمةمااةد       

 ثَيغةمبةرى)س(

 :ةر )أدهم( مةدهئة

ناظَى شاهةكَى باةخلَى   –رةش، كةسَى كو رويَى وى رةش بت 
باااؤ خاااوة  ى)زاهاااد(باااوو كاااو دةسااات ذ شااااهاتيَى باااةردا و 

 هةلبذارت

 :ةر )أديب( ديبئة
ئااااخف  زان، ئااااخ  نااااس، مامؤساااتا، هيظاااان، فَي كاااةر،    

 تؤرةظان
 بنَي ة )ئاراز( فا س(ار) سةرئة

كاو كةساةك ياان    َى ، ئاةو خاودان كؤما ثةيظا )رن(ة، ئاانكو:    :ةر ئةربان
 داضارةنظيسَى خوةظة د دةستَين وى  تشتةك ن

 اييَى دروستكار، ئاريَى راستيكارئاريريا، ئا، ارتائ فا )ارتاريا(رتاريائة

 هةظذينَى دلَي ، هةظذينَى مَي خاس ت  نيةطرتئة

 طنةرتئة
 )ارتنط(

 فا
ــارقليطنااااظَى ثاااةرتووكا وَيناااةدارا ماااانى)  ( كاااو خاااوة ن فـ
 دومياهيك ثَيغةمبةر دابوو ناساندن

 رجاسبئة
 )ارجاسب(

 –ئاظ 
 ثةه

 خوةديَى هةسثَين بهادار

 تا و ضقَين زة)مى، نف  و بةرةبابَى زة)مى ت  ئةردال
 شريةردئة

 )اردشري(

 –ئاظ 
 ثةه

 –كمةتااةكا ثااريؤز هااةى ئااةو كةسااَى كااو ح –شااَي َى جااوان 
 ذ كةسايةتيَين شةهناما فريدةوسى ية  –شاهاتييا ثريؤز 

 خوة ثاراستى، قةجنيكار –موبةد  ئاظ )نةردئة



 179 

كاوردان  دان و نااظَى مرينشاينةكا   ناظَى هؤزةكا كور –ئاشظان  كو ئةردة)ن
 بوو كو سةنتةرَى وَى باذَي َى )سنة: سنندج( بوو

 وانةردئة
 )اردوان(

 فا
ذ كةسايةتيَين شةهناما فريدةوساى   –كاران هاريكارَى قةجني

 ناظَى ضةند شاهَين سنسال ئةشكانى ية –ية 

 ئةرذةنط
ستةمَى زال ل ناظَى وى دَيوى ية يَى رؤ –بنَيِ ة )ئةرتةنط(  فا )ارذنط(

 مازةندةرانَى شةِر دطةل ك ى
 ناظَى كوِرَى سولتان مةسعودَى غةزنةوى بوو –شَي   ت  )نةرسئة

 رشاسبئة
 )ارشاسب(

 خودانَى هةسثَين نَي  فا

 فا )ارشان( رشانئة
ناظَى كوِرَى ئةردةشريَى دووَى يَى  –طةلةك زانا، طةلةك ذي  
 شاهَى ئةمخينيان بوو

 ئار رشيائة
 ):ا ش( ثاةيظا  يان كورسيكا شاهاتيَى، ئةظ ثةيظاة و   تةخت

 :ةرةبى ذ ئَيك رةطينة يا

 ئةمريةكَى مةلكشاهَى سةجلوقى بوو –بازرطانَى طةِرؤك  ت  شةرغئة

 ئَيك ذ سولتانَين مةغو)ن بوو ت  رغونئة

 ة( دانام ناظَى ثةهذةوانةكى ية د ضيظانؤكا )طةرشاسب فا )ارف (ف  ةرئة

 بذندت ، هَيذات ، ثايةبةرزت  :ةر )أرفع( عةرفئة

 ن هَيز، ن زاخ ئاظ  )ارواد( ادظرئة

 ناظَى رويبارةكى ية ل ئريانَى فا )اروند( ندظةرئة

 :ةر ئةرقةم )أرقم(
نااااظَى وى كةساااى ياااة ياااَى ل   –دلَيااا ، مَي خااااس، :ةطياااد  

كؤمباوونَين  حمةمةد ثَيغةمبةرى)س( دةسثَيكا ئيسالمةتيَى 
 )ا)رقم بن ابي ا)رقم(ك ند وى نهَينى ل ما)خوة يَين 

 ئازاد، سةربةست، رزطار ت  )اركني( ركنيئة

 رماسبئة
 )ارماسب(

 َى هةسثَين ئارامخودان فا

 دلؤظان، ن رةحم، بة بةزةيى كو ئةرمان
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 كةرمانئة
 )ارمانك(

 فا

 خوارنواَيكةرىَ ناظَى شةهزادةيةكى ية كو بِ يار دابوو ببتاة  
ك ذ هةردو طةجنَين كو رؤذانة كؤضكا زوححاكى دا بشَيت ئَي

دهاتناة سااةرذَيك ن بااؤ مااارَين ساةر مذااَين زوححاااكى، ئااازاد   
 شوينَى ثةزةكى سةرذَي بكةتل بكةت و 

 ناظَى ثَيغةمبةرةكَى بةنى ئس ائيذيانة –مةزن بوويى  :ب رميائة

 شةرظان، شةركةر ئاظ  )ارناك( رناكئة

 ضةلةنط، ضا)ك ك، ةزي   فا )اريس( ريسئة

 كو زمةرئة

ضيايةكة ل ثارَيزطةها سذَيمانيَى ل كوردساتانا :رياقاَى، ئاةظ    
ضااياية ن نااااظَى شاااذنا كاااورد )ئةزمااةر خااااتوينَى( هاتياااة    
نااااظك ن كاااو خويشاااكا )فاااةروخ ثاشاااا(ى باااوو و ب اياااَى وَى 
لسااةردةمَى هاتنااا ئيسااالمَى ثاشااايَى )مةرطةظااةر و ثشاادةر    

 هةتا بةردةشان و بنط د( بوو
 مارَى مةزن، ئةذدةها –بةيداخ  ئا)، كو ئةذدةر
 نام ت، دَى ذيت –دئينت)ن ظى بهاى دئينت(  كو ئةذى
 دَى ذين، نام ين)مةبةست ذَى مذذةتة، مذذةتَى مة نام ت( كو ئةذين

 شَي  :ةر )أسد( دةسئة

 دينةددةسئة
 :ةر )أسدالدين(

ئةو كةسَى كاو د رَيياا باةرط يك ن ذ ديناى دا وةكاى شاَي ى       
 اس بتدلَي  و مَي خ

 ولالدةسئة
 )أسداهلل(

 (دة)َين ئيمام :ةىل يئَيك ذ ناسناظ –شَي َى خودَى  :ةر

 ، كةيفخوةشىشادت  – خوةشبةختى :ةر )أسعد( دةسعئة

 بوويكى :ةر (َاصَغرةر )غئةس

 شَي كورتك ييا ثةيظا )ئةرسة)ن(ة، ئانكو:  ت  ئةسالن

 م ؤظَى خولك رةش –رةنطَى رةش  –مارَى مةزن  :ةر ئةسوةد )أسود(
 ئةسيذةددين

 (ا ي  الدين)
 يَى كو د ئؤىل دا رةسةن بت :ةر
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 سةش ئة
 )أش س(

 :ةر
ناظَى ئَيك ذ ساةحابيَين ثَيغةمباةرى    – زة)مَى دلَي ، د)وةر

 بوو)س(

 ةددينفةش ئة
 )أش ف الدين(

 يَى كو د ئؤىل دا ذ هةميان شةريفى بت :ةر

 شا: ت ، هؤزانظانى –تَي  ثوي ت  ت، ويطةلةك ن ث :ةر ئةشعةر )أشع (
 هَيسىهةرسى، رؤندك، ف مَيسك، ئةس ين،  فا ئةشك )اشك(

 ، موبارةكثريؤز فا )اشو(شو ئة

 :ب شريئة
ناااااااظَى كااااااوِرةكَى يااااااة:قون   – خوةشااااااحال، دخلااااااوةش

 ثَيغةمبةرى)س(

 هةلبذارتى، بذارة، يَى هَيذارت  :ةر )أ:ال( :الئة

 ف اسيانئة
 )اف اسيان(

 –ئاظ 
 ثةه

ذ كةساايةتيَين   –يَى ت س و ساةهمَى بَيختاة دلاَين خاةلكى     
 شةهناما فريدةوسى ية و ناظَى شاهَى تورانيانة

 كو فشارئة

ناظَى ناحياةكَى ياة ل كوردساتانا ئرياناَى)ن كاوردى دبَياذنَى       
نااااظَى ئَيذاااةكا ماااةزنا توركاناااة كاااو طةلاااةك      – هةوشاااار(

 دةستهة)تدارى ل ئريانَى ك ية

 بذندت ين، با)ت ين، هَيذات ين :ةر (افَضلئةفزةل)

 ئةفزةلةددين
 (ل الدينافَض)

 يَى هَيذات ين و ثايةبةرزت ين بت د ئؤىل دا :ةر

 جيدار، ميالزم، ثذةيةكا لةشكةرى ية فا ئةفسةر
 ونتفالئة

 (افططون)
 يو

نااااااظَى فةيذةساااااوفَى يوناااااانى و ثاااااةي ةوَى ساااااوق اتى و   
 ية دامةزرَينةرَى فةلسةفا ئةكادميى

 ذَيهةل –بذند  –سالل  كو ئةظ از
 مةزنى :ةر )أكرب( رةكبئة

 ت  شةكدئة
 –دوقااااؤر)يَى داى ذ رهااااةكَى و بااااان ذ رهااااةكا دى باااات(   

 ئةظيندار، دلدار، خؤشتظى

 ، تةطةرةكؤسث، رَيط  –سةدةم، سةبةن  كو ئةطةر
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 ورز )الربز(لبئة
 –ئاظ 
 ثةه

كاانى  طِ  سنسذة ضيايةكَى هاةرة بذناد و   ناظَى –ضيايَى بذند 
هالتَى تا رؤذئاظاى( هةمى ذية كو باكورَى ئريانَى )بط ة ذ رؤ

ناظاادارة ن  ىيااَى ظااةط تى و بذناادت ين كَيذيااا ظااى ضاايايى ذ  
 )دةماظةند(

 دادئةلاله
 )اهلل داد(

:ةر، 
 فا

 كو خودَى ضَيك ىيان م ؤظَى بوونةوةرَى ، خودَى دا

 ئةلالهيار
 )اهلل يار(

:ةر، 
 فا

 هاريكار و ثشتةظانَى وى بتئةو كةسَى كو خودَى 

 بةرةبةيان، كازيوة، سثَيدا زوى كو ئةلند
 ناظَى ضيايةكى ية ل باشوورَى هةمةدانَى ثةه )الوند( ندةلوئة

 ئاساي ، ئَيمناهى :ةر )أمان( مانئة

 ولالهمانئة
 )أمان اهلل(

 :ةر
ن هيظيااا خااودَى ظااة، ئااةو كةسااَى كااو بااؤ ئَيمنبااوونَى خااوة   

 دَى ظةهيظيا خو هَيالية ن
 وةفادار، سؤزدار كو ئةمةكدار

 يَى مةزنى و خودان قةدرت  :ةر ئةاةد )أاد(
 ثاشا، خوندكار  ةر: )أمري(مريئة

 ةر: )أمني( منيئة
ناساناظَى حمةماةد ثَيغةمباةرى     –راستيكار  –جهَى باوةريَى 

 ية)س(

 ةددينمينئة
 )أمني الدين(

 بت و كار بنةجه بت ئةو كةسَى كو د ئؤىل دا جهَى باوةريَى ةر:

 ولالهمينئة
 )أمني اهلل(

 يَى جهَى باوةريا خودَى بت :ةر

  ةب  ثَى هاتى، هةظال :ةر ئةنةس )أنس(
 ئاميار، هةظال، هاوِرَى، ش يك، دؤست فا ئةنباز
 بةر، بةرهةم، ذَيهات –داوى، دومياهى  كو ئةجنام

 رؤهنى، رؤناهيى :ةر ئةنوةر )أنور(
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 هةردةم ساخ، نةم  فا )انوش(نوش ئة

 انظنوشريئة
 )انوشريوان(

 فا

 –كةسااَى روح و رةوانااَى وى نااةم  بت)هااةردةم ساااخ باات(   
ساساانيانة كاو ن دادطاةر):ادل(يَى     بةرنياسَىناظَى شاهةكَى 

ناظدار بوو، حمةمةد ثَيغةمبةر)س( لساةردةمَى شااهاتيا ظاى    
 شاهى هاتبوو سةر دنيايَى

 هؤط ، هةظال :ةر ئةنيس
 ئَيكانة، بَى هةظتا ةر: )أوحد(ئةوحةد 

 ئةوحةدةددين
 )أوحدالدين(

 ئةو كةسَى كو د ئؤىل دا ئَيكانة و بَى هةظتاية ةر:

 هةَلوةدا، ئاوارة، سةرطةردان، بَى رَيكوكؤ)ن كو ئةودال
 دلدار، شةيدا، :اشق كو ئةويندار
 ثياوضاك، خؤ  ؤظ، جوامَي  كو ئةه ةو

 ندوةداوخخودَى،  فا  هورائة

 فا زدةهورامئة
ناظةكَى خودَى ياة د ئاؤىَل زةردةشاتى دا     – ، ئورمةزدهورمز

 ناظَى ستَي ا موشتةرى ية –

 كؤما ثةيظا )يد(ة، ئانكو: دةست، دةستةكان :ةر ئةياد )أياد(

 ت  يازئة

خاااو)م و نااااظَى  –باااايَى هيناااَى ساااثَيدةهيان سااا وة، شااانة، 
رضةندة كو هةبوو سولتان مةتوودَى غةزنةوى  خؤشتظيَى

)ئااةياز( كااوِرك ذى بااوو، ىَل سااولتان :اشااق و شااةيدايَى وى    
 ببوو

 ت  كةيبئة
َى كو هةيظَى ئةو مةزن ي – ضواردةشةظىهةيظا هةيظا متام، 

 ك ى

 خو)مَى هةيظَى ت  كنيةيتئة

 ئةيواز، ئامادة، بةرهةظ كو ئةيظةز
 رةخَى ضةثَى –يَى ن ساناهيى  :ةر ئةيسةر )أيس (
 رةخَى راستَى –يَى ن زَيدةهيى، يَى ن بةرةكةتى  :ةر (ئةميةن )أمين
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 :ب )أيون( يونئة

ناااااظَى  –ئااااةو كةسااااَى كااااو ظةدطةِرتةظااااة نااااك خااااودَى     
ساااةب  و بَينف ةهياااَى ناظااادارة؛   ن ثَيغةمباااةرةكى ياااة كاااو

ضااونكى طةلااةك ئااَي  و بااة) بسااةرى هاااتبوون و وى خااوة  
وة دروستاهى ديساان سااخذةمييا خا    لبةر هةميان ط ت تا ن

 دةستظة ئينايةظة ن
 زة)مَى ن جسارةت، نةت س، ئازا :ةر ئةيهةم )أيهم(

 شادى، خوةشى :ةر )إبتهاج( بتهاجئ

 شادى، خوةشى :ةر )إبتهاش(بتهاشئ

 :ب رباهيمئ

رك و رك و  –، با اهيم، با ةهيم   رباهيمئاب ام، ئاب اهام، ئيا 
بابَى كؤماةكا   –ن هوي بينى ل تشتةكى يان كةسةكى نَيِ ن 

 ئيرباهيم ثَيغةمبةر)س( – ؤظان يان بابَى ثايةبةرز م

 ولالهحسانئ
 )احسان اهلل(

 قةجنييا خودَى :ةر

 :ةر )إدريس( دريسئ

خواناادةظا)دةرس خواناادى(، ثَيغةمبةرةكااة كااو ناااظَى وى دو 
جاران د قورئانا ثريؤز دا يَى هاتى و يا هاتية طاؤتن كاو وى   

ظااهى ياَين ئاظاا    و ئا جذك و قةلاةم)ثَينووس( ياَين ضاَيك ين   
 ك ين و زانستَى كيميايَى يَى دةرَيخستى

 س افي ئ
 )ا  افي (

 :ب

ناااظَى ئَيااك ذ ضااوار ف يشااتَين      –وةكااى ئاااط ى تةييسااني    
نَيزيكى خاودَى ياة كاو ل رؤذا رابوونةظَى)قياماةتَى( ئاةو ل      

 فرِيكَى ددةت و م ييان رادكةتةظة

 ارَى يونانَى بووناظَى شاهَى ناظد –زة)مَى هاريكار  يو رةندةسكئ

 راستى، دروستى  فا )اشتاد( شتادئ

 :ب ذياسئ

ثةيظا )ئذياس( د زماانَى :اربى دا ئاانكو: فاةرمان ةوايَى مان      
نااااظَى  –دلَيااا ، مَي خااااس، باااوَي ، :ةطياااد    –خاااودَى ياااة  

ثَيغةمبةرةكَى بةنى ئس ائيذييانة و د ئيسالمةتيَى دا ئَيك ذ 
 ضوار ثَيغةمبةرَين هةردةم ساخ)نةم (ة
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نةخوةشااىين شااةظا زظسااتانَى    –هناادور، تَيظااة، د ذؤرظااة    ئاظ ئنتةر
 ية)ثِ انيا خةلكى نوكة ظَى ثةيظَى ن ):نتةر( بذَيظ دكةن(

 خوةدى لةشَى جوان، كةسَى بةذن و با) وى جوان بت فا )اوتانا( وتانائ

 مةزناهى –تةخت يان كورسيكا شاهينيَى  فا )اورند( ندةورئ

 دة)ىل، جوانى –تةخت يان كورسيكا شاهينيَى  فا ط )اورنط(نةورئ

 كو خودَى ضَيك ىيان م ؤظَى بوونةوةرَى خودَيدا،  فا )اورداد(ورداد ئ
 زدةورمئ

 )اورمزد(
 فا

ناااظَى  –ناظااةكَى خااودَى يااة د ئااؤىَل زةردةشااتى دا  –هااورمز 
 ستَي ا موشتةرى ية

 شَي  :ةر (ُأسامةة )سامئو

 مةغ تايئوط

وِرَى ضاةنطيزخانَى ماةغؤل و جَيطا َى وى    كا  ناظَى سَييةمني
بوو كو ثشتى م نا بابَى خوة و لدويظ وة يةتا باابَى خاوة   

 ن ض  رؤذان ئةو ببوو سةرؤكَى مةغؤ)ن

 طةشبني، ن هيظى، هيظيدار كو ئومةر

 فا )اميد( ميدئو
ثالطااةه،  –ان و ئااارةزوو طَيااول و ظَييااهيظااى، ئاااوات، هيااوا،  

 رم بكةتجهَى م ؤظ ثشتا خوة ثَى طة

 بنَي ة )ئوميد( كو ئومَيد
 طورطَى بوويك :ةر (ُأَويس) يسةوئو

 بنرية )ئرباهيم( :ب ئيرباهيم

 فا )اي ج( جةريئ

ناااظَى بوااويكىين كااوِرَى ف ةياادونَى     –هاريكااارَى ئارييااان  
شاهَى ثيشدادييان، كو هندةك ظةكؤلةر دبَيذن نااظَى وة)تاَى   

تن؛ ضااونكى ئريةجااى  ئريانااَى يااا ذ ناااظَى وى هاتيااة وةرطاا    
 ن)ئريان( و ب ايَى وى)توران(ى ذى )تاوران( ظ باةر كاةفتبوو   

 ئةوَين ئةم د كورديَى دا دبَيذينَى )ئريان و تريان(

 :ب )ارم(م ةئري

ناظَى كوِرَى سامَى كوِرَى نوح ثَيغةمبةرى ياة كاو دبتاة باابَى     
نااظَى بااغَى ):اد(يياة ياان بااذَي َى كاو شاةددادَى         – ى):اد(
 :ادى ئاظا ك ى  كوِرَى
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 رَينيشاندان، رَيبةرى :ةر )إرشاد( شادئري

 )ايزد( دةيزئ
 –ئاظ 
 ثةه

د ميتولوجيا ئريانا كةظن دا، هةر ئَيك ذ ف يشتَين  ندوةخدا
كو ذ )يَى ط نطيَى ظة ثشتى )ئةمشاسثةندان( دهاتن ناظادار  

 بوون ن )ئيزةد( و هةظواتاية دطةل )خوداوةند(

 ناهثةد ةيزئ
 ة()ايزدثنا

 ئةو كةسَى كو خودَى ثشتةظانَى وى بت فا

 داد دةيزئ
 )ايزد داد(

 فا
نااظَى زاناياةكى    –خودَيدا، بووناةوةرَى كاو خاودَى ضاَيك ى     

 بوو لسةر دةمَى ئةردةشَي َى بابكان يَى شاهَى ساسانيان

 ديارةيزئ
 )ايزديار(

 فا
ناااااظَى  –ئااااةو كةسااااَى كااااو خااااودَى ثشااااتةظانَى وى باااات   

 يس و رامني( داظَياكارا هؤزانكى يا )كةسايةتيةكى ية د ش

 ، جانفيدايى، خوةطؤريك نداكارييف :ةر (يثارإئيسار)

 :ب )اسحق( سحاقئي
ئيارباهيم ثَيغةمباةرى   و نااظَى كاوِرَى ساارايَى     – دةظ ن كةن

 ية)س(

 ، دينَى موسذمانانئؤىَل ثةيط َين حمةمةد ثَيغةمبةرى)س( :ةر )اسالم( سالمئي

 سما:ي ئي
 ()امسا:ي 

 :ب
ناظَى كوِرَى هاجةرَى و  –ئةو كةسَى كو خودَى طوه ىَل بووى 

 ئيرباهيم ثَيغةمبةرى ية)س(

 ناظَى بابَى داوود ثَيغةمبةرى بوو)س( :ب يشائ

 :ةر )اش اق( ش اقئي

وَى فةلسااةفَى يااة يااا )شااَي    ناااظَى  –ئارؤنطاادان، تةييسااني  
 شةهابةدينَى سةه ظَي دى( ذ فةلسةفا ئاةفالتؤنى وةرط تاى  

 د ناظ موسذمانان دا بة)ظ ك ى و 

 بنَيِ ة )ئذياس( :ب يذيائ

 ثَيشةوا :ةر ئيمام )امام(
 ليومام قئي

 )امام قذى(

 ر،ة:
 ت 

 )مةبةسات ذَى خو)ماَى ئيمام :اةىل ية)د(( خو)مَى ئيمامى

 :ةر )إميان( يمانئ
باااوةرى  –باااوةرى هااةبوون ن خااودَى و ثَيغةمبااةرا و ئااؤىل  

 راستييا هزرَى يان فةرمانةكَىو ى هةبوون ن دروست
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 خودَى ثشتةظانَى ويية :ب ئيهود
 يَى خودَى، خودَيناس كو ئَيزدين

 نديارثةسئَي
 )اسثنديار(

 –ئاظ 
 ثةه

ناظَى ثةهذةوانةكَى ئريانى  –بوونةوةرَى ثريؤز  ،نديارةسفئَي
ناظَى كوِرَى )طةشتاسب: شاهَى ئريانَى( و )كتايون: كوا  –ية 

 ؤمَى ية(قةيسةرَى ر

 ةناظَى ثةرتووكا ثريؤزا زةردةشتييانئاظَيستا،  ئاظ )اوستا( ستائَيظَي

 ، فات  )الوني( نيوذئَي
هةلباذارتيَى   ئانكو: ،ثَيكهاتية ني)فارسي(ض)ت كي( +  ذ ئَي 

 ئَيذَى، بذارةيَى هؤزَى
 ت خةمَى ذ هؤزا خوة ةؤ يَى د هزرا ئَيال خؤ دا بت، يَى فات ،  )الياد( ذيادئَي
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 رامان   رةط ظنا

 كو بابا
ناااظَى هؤزانظااانَى  –باااثري  –ن رَيزطاا تن طااازى بااابَى كاا ن  

 يةناظدارَى كورد )بابا تاه َى هةمةدانى(

 كو بابان

ناسناظَى )ئيارباهيم ثاشاا(يَى    –ناظَى مريطةهةكا كوردان بوو 
بااوو و وى مااريَى بابانااة كااو ئاظاكااةرَى باااذَي َى سااذَيمانيَى      

ساااةنتةرَى مريطاااةها خاااوة ذ )قة)ضاااوا)ن( ظةطوهاساااتبوو   
 )سذَيمانيَى( 

 بابَى بوويك  –موكوم، بنةجه  ئاظ كةباب

 كو ريثبا

دركةياااااة ذ زاناااااايَى  –باااااابَى دةيكاااااَى ياااااان ياااااَى باااااابَى  
اسااااناظَى هؤزانظااااانَى كااااورد )باااااثري   ن –بناظسالظةضااااووى 

 دينةوةرى(ية

 ت  بامتان
ل كوردساااتانا  رَى ثارَيزطاااةهَى ياااةو ساااةنتة ثارَيزطةهاااةك

ىَل توركيا ل  ( بووÊlihكو ناظَى وَى يَى كةظن )ئَيذه: توركيا 
 َى ناظَى وَى طوهارت و ك ة )بامتان(2729سا) 

 باغظان، باخوةظان، وةرراز كو باخةوان

 كو سلَيةباد
ناظَى  –دركةية ذ وى كةسَى هةردةم مةست يان سةرخوةش 

 ية باذَي ةكَى كوردستانَى

 كو بادين
بةهدين، بَيهدين، دينَى باشاى، باشاىين ديان )مةبةسات ذَى     

مريطةهااةكا كااةظنا كااوردان بااوو و   –دينااَى زةردةشااتى يااة(  
 )ئامَيدي( سةنتةرَى وَى بوو
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 كو بادينان

، كةساَين كاو   بيََهندينان)ئةو كةسَين ئؤىَل وان باشاىين ئاؤل(  
 – دضان  لادويظ ديناَى زةردةشات ثَيغةمباةرى )بةهادين(يىَ     

زاراظاااةكَى زماااانَى كاااوردى ياااة و ئاااةو   –بااااوةردار)موئمن( 
 دةظةرة يا خوةديَين ظى زاراظى لسةر دذين

 ب ويسى :ب باراك

 –كورديك يا ثةيظا )به ام( يا فارسى ية، ئانكو: ساةركةفتى   كو بارام
 يَى ن جوانى و باشى هاتية ثةروةردك ن

 نى دهَينة خوارضثكَين ئاظَى كو ذ ئةمسا –بارين  ئاظ باران

ئاظ،  بارانى
 وةك بارانَى، ذ بارانَى كو

 فا دةبارب
يزَى ظموزيكذةن و ئاوازدانةرَى ناظدارَى كؤضكا خوسا ؤ ثاةر  

 بوو شاهَى ساسانييان

طاا ذ، زظ )وةكااى   –بذنااد  –ديااار، خويااا، ئاشااك ا، بةرضاااظ    :ةر بارز
 نظيسينا زظ (

 كو بارزان

ناادَى كوردايااةتيَى و  مةلبة –بااةرزانى، بااةرزايى، بذنااداهى   
لةناااادا شااااَي  و مَي خاسااااَين كوردثااااةروةرة ل كوردسااااتانا  
:رياقَى)كااو بنااةما) مااة) مسااتةفا بااارزانى يااَى سااةرك دة و   

 بابَى روحى يَى مذذةتَى كورد خةلكَى ظَى دةظةرَينة(
 يَى ذ خوداظةندَى هةيظَى بووى)ذدايكبووى( ئاش بارسني

 :ةورَى ن ب ويسى :ةر بارق

ناااظَى بااةرَى يااَى ضاايايَى )حااةم ين(ة كااو دكةظتااة ذَي ييااا       وك بارما
 كوردستانَى

 كو فا، بارمان

ناااظَى  –كةسااَى رَياازدار و هااةذى و خااوةدى طيانااةكَى مااةزن  
ناظَى دلَي ةكَى تؤرانييان بوو  –سةرلةشكةرةكَى ميديان بوو 

 ذ كةسايةتيَين شةهناما فريدةوسى ية –

 بايةكَى بهَيز دطةل دا بت بايَى ن هَيز، بارانا كو كو بارؤظ
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 )واز، لةغةر، زة:ي  –زراظ  فا باريك
 كَيذيا ضياى كو باريكان

 ةناظَى هؤزةكا كوردان كو سانَيباِر

 سةوداطةر، مالف ؤش، تاج  فا بازرطان

 كو بازيان

نااظَى جهاةكى ياة ل     –جهَى كو بةرساينطَى وى ظاةك ى بات    
كوردسااتانَى كااو ل  نَيزيااك باااذَي َى سااذَيمانيَى ل باشااوورَى    

وَيااا َى شاااَي  ماااةتوودَى حةفياااد شاااةِرةكَى ماااةزن دطاااةل 
 ئنطذيزان ك بوو

 سويك، بازار، جهَى كِ ين و ف ؤتنَى –شار، باذَي   كو ارذبا

 ئةوَى تشتى رادئَيخت –ف ةهكةر  –ظةك ى، مةرد دةست :ةر (باسطباست )
 دَي ين، كةظن، كةظنار كو باستان

 د ضيايان كو هةمى ل ئَيك سنسذة ضياى بنكَيذيَين ضةن كو باسكان

 دلَي ، ئازا، مَي خاس :ةر باس 
 طِ نذى، زة)مَى دةظ ن كةن :ةر باسم
 ضارةسةرى، دةرمان –روب وى بوون  بةرط ى، بةرهنطارى، كو باشار

 باشووك، باشيك، جؤرةكَى بالندَى نَيوريَى ية :ةر باشق
 انة: رؤذهالتَى كوردستانَى(ناظَى ضيايةكى ل )ب –هَيذني  كو باشوان

 ، خوارَى(ذَي ىئَيك ذ ضوار سةمتانة) كو روباشو

 باخوةظان كو انظباغ

 يَى خةلكَى طوندَى )باظا( بت  –باهيظ، باهيو  كو باظى

 :ةر باق 

ئاةوَى تشاتى شاةق     – كةسَى كاو تشاتان دكةلَيشات   شةقكةر، 
وةكااى زانينااَى يااان هااةر تشااتةكَى دى،  يااان ظااةدكؤلت دكااةت

)حمماد   ناسناظَى ئيمامَى ثَينجَى يَى شايعييانة  – ةلةك زاناط
 باق (

 مايى، ذبةرماى :ةر (باقيباقى )
 ، باَ)(ساللسةرى، ذؤر، ئَيك ذ ضوار سةمتانة ) كو باكور
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باايَى ن هَياز كاو تاؤز و      –بؤران، هاتناا باةف  و بااى ظَيكاِ ا      كو باطةر
 ، طةرةلوول، هِ ةبابابةليسك –غوبارَى راكةت 

 سةرى، ذؤرى –، بةذن و بال بةذن كو باَ)

 كو بانةباَل
ناظَى ئامريةكَى موزيكاا كاوردى ياة كاو      –بالندَى نَيوريَى ية 

 ن ثفك نَى دهَيتة ذةنني

 كو كةباَل
نااظَى ضايايةكى  و دةظاةرةكَى و هاؤزةكَى و      –هةستيَى مذى 

 طوندةكى ية ل كوردستانا :رياقَى

 ةه،  اب سينطف ةه، بَينف  كو بالبةر
 فِ ندة كو ةندباَل

 باليؤز، سةفري كو زوَيباَل

 باَلوَيز، سةفري، نوينةرَى وة)تى ل وة)تةكَى دى كو باليؤز
 سثَيدة فا بامداد

 طازى، هةوار، دةنطَى بذند – طازىك ن، بانط هةلدَي ان كو طبان

 بوو ناظَى مةزنىين شاهَى ئاشوورييان ئاش الثباني

كااو ماا ؤظ ذَى ضااووبت و ديسااان ىَل ظةطةرتةظااة، جهااَى جهااَى  كو باوان
 م ؤظ قةسد بكةتَيظة

 كةرتك، سنورَى نَيظبةرا دو زةظيان دا –بِ وا، ئيمان  كو رةباو

 كو زؤباه
، طااةردةلوول، بازظريكاا بهَيااز كااو ذ ئااةردى  ، هِ ةبااابابةليساك 

 دةسثَيدكةت و بةر ن ئةمسانى بذند دبت

 كو ظباهي
دَيمااة و بااةرَى وَى يااَى هشااك دبَيااذنَى   دارةكاااباااهيو، باااظى، 

 باهيظ و بةرَى وَى يَى تةِر دبَيذنَى )باهيظ تةِرك(

 ثَيدظى، ثَيويست فا بايا

 ثويتةثَيك ن، ط نطى ثَيدان  كو بايةخ

 كو زيدةباي

نااااظَى خودَيناساااَى ناظااادارَى كاااورد    –ئيمانااادار، بااااوةردار  
باااكورَى  ناااظَى بااذَي ةكى يااة ل – يااة )بايةزياادَى بةسااتامى(

 َى)كوردستانا توركيا(كوردستان
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 جةذن، :ةيد ت  باي ام
 بَى شؤل، بَى كةد و كةسب، بَي كار :ةر (بطالبةتال )

 خوةش، خوةشتام كو تامةب

 بذةز، حَي ، توند كو تاوةب

 بةختيار، خؤشبةخت كو بةختةوةر
 ختيارةب

 )ةتيار(
 كو

َى يااَى ناااظَى مامؤسااتايَى مااؤزيك –خوةشاابةخت بةختااةوةر، 
 بووكو كةظنىين هؤزانظانَى ئريانيية  (روودةكى)

 كو ختياريةب

ناااظَى تريةكااةكا مااةزنا كوردانااة كااو ل )خوزسااتان، زاط ؤسااا  
ئَياك   – ناظَى هؤزةكا لورى يانة – ناظني و ئةسفهان(َى دذين
 ذ زاراظَين زمانَى كوردى ية

 متام، دو هةيظَين دو هةيظَين ضواردة شةظى :ةر بةدران )بدران(
 ةدديندرةب

 )بدرالدين(
 يَى د دينداريَى دا مينا هةيظَى طةش بت :ةر

 ذ ناظَين خودايَى مةزنة –ئاف اندةر، داهَينةر، ضَيكةر  :ةر بةديع )بديع(
 بَيهنخوةش كو رامةب

 كو ن ئاظا كانييان يان رويباران بهَيتة ئاظدان بةرئاظ، زةظيا كو راوةب

 ناظبذيظان كو بةرةظان
 رَيزان، رَيبةر، رَينيشاندةر كو نيبةرب

يَى كو كةفتية بةر ثَيالن، يَى كو نةخوةشى و بارط انى يَين  كو بةرثَي 
 رؤذطارى كارتَيك ن ىَل ك ي، بارط ان، خةمدار، ثةريشان

 بةرؤذ كو رتاوةب

 جوان، دة)ل –بةرضاظ  كو اوضرةب

 كةسَى كو ل بةر كةظ ا يان شكَيِ ا بت كو بةرضةل
 تَيشكَى ميهَى )بةرخ( كو ؤبةرخ

ضاك بوون، باش بوون، نةخوةشَى طاظ بؤ طاظَى تةندروساتيا   كو بةرخَي 
 وى بةر ن ساخبوونَى بزظِ تةظة
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 كو رداشةب
، ئااةجنامكورديك ياا ثااةيظا )ب داشات( يااا فارسااى ياة، ئااانكو:    

 ، ذَيهاتبةر، بةرهةم

 بذندبوونا ئاظا دةريايَى)مةد( كو رزاوةب

 هةيظا ضواردةشةظى كو ماةرزةب

 ئاط َى مةزن فا )ب سام( رسامةب

 مذذةت، ئوممةت فا )ب شان( رشانةب

 دانطا ضياى، دةهمةنا ضياى كو ركاوةب

 كو روارةب

رةخ و  –جوانىين ثشك ذ دانطا ضياى  –سةي انطةها ضياى 
ن شاشاااايظة بااااؤ )مَيااااذوو، دا  ك ماجنييااااا ذَياااا ىد  – رةخ

 رَيكةفت( بكار دئينن

 جهَى كو بةرَى وى ل رؤذَى بتبةرتاو،  وك بةرؤذ
 ئامادة، ل كار، كارك ى، خوة خِ خوةش ك ى كو بةرهةظ

 بةرهةلستكار كو بةرهنطار

كةسااااةردار، دلكااااول،  –ن ئااااَي ، ن دةرد، ذاناااادار، ن ذان  كو بةذان
 بارط ان

 ن سةهم ت سناك ،  كو سامةب

 دةظ ن كةن، بةشؤش :ةر (بّسامبةسسام )

 ، بة ثيت، بة كةَلكفادارم كو ودوسةب

 سؤزدار، خودان ثةميان –ذ نيظا دىل  كو زؤسةب

 :ةر (َبصريبةسري )
ناظةكااة ذ  – بينااا، كةسااَى كااو دبيناات   –، هاياادار ئاطةهاادار

 ناظَين خودايَى مةزن
 خوةشحال، كةيفخوةش، دةظ ن كةن :ةر (َبسيم) سيمةب

 طينيان ددةتة م ؤظىيَى طةلةك مز :ةر بةشار )بشار(
 ثشكدار، يَى بةرهةظى ئاهةنطةكَى يان كؤمبوونةكَى ببت كو بةشدار

 مزطني، كةسَى كو مزطينيَى ددةت :ةر (َبشري) شريةب

 مةزنَى ئَيذَى، مةزنَى تاييفَى ت  كتاشةب
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 بوويكَى نةخ ى :ةر بةك  )بك (
 جهَى راوةستيانا كةشتييا، ميناْ  فا بةندةر

كةساَى كاو وة)تاَى وى داطريكا ى      –يدا ئةظيندار، دلدار، شاة  كو بةندةوار
 ، ذظاندارهيظيدار – بت و ئةو ن خوة دةربةدةر بووبت

يَى خاةلكَى طونادَى )بةنادا( بات، كاو       –دي ، ئَيخسري، ط تى  كو بةندى
 طوندةكَى هؤزا دؤسكيانة سةر ن ثارَيزطةها دهؤك ظة

 ئا)، بةي ةق كو بةندي 

هاااةظاىَل  –سااانَيذة طاااةنج،  – بةختاااةوةر –ساااا)ر، ماااةزن   كو بةنطني
 )مةمؤ(ى بوو د ضريؤكا )مةم و زين(ا ئةتةدَى خانى دا

 بةركةفتى –جوانى و رةونةق دان  – رةوشةنى، طةشاتى :ةر ْ( بهابةهاْ  )

 ئةددينهاةب
 )بهاْ الدين(

 يَى بةركةفتى بت د دينى دا – طةشاتيا دينى :ةر

 دلَي ، مَي خاس، :ةطيد ت  روهادةب

 دينَى زةرادةشتى، باشىين دين ظئا بةهدين

ثااةيِ ةوَين بةهاادينيَى، كةسااَين كااو لاادويظ دينااَى زةردةشاات  ئاظ بةهدينان
 ثَيغةمبةرى )بةهدين(يَى دضن

 فا )به ام( ه امةب
ناظَى ستَي ا  – يَى ن باشى هاتية ثةروةردك ن –سةركةفتى 
 ضاظدَي ييا رَيظنطان دكةت يا ئةو ف يشتةية –مةرخيَى ية 

 ، يَى رؤذَين وى ن خوةشى دسةر ِرا دةرباز دبنخوةشبةخت فا )به وز( وزه ةب

 ذدايكبوويَى ضَيى فا )بهزاد( هزادةب

)بةهشت( ةاوة ئاانكو باشاىين جاه و بةهشاتى ئاانكو ئاةو         ئاظ بةهشتى
 كةسَى جهَى وى )بةهشت: باشىين جه( بت 

 :ةر )بهذول(هذول ةب

كو هةمى ساخذةتَين  م ؤظَى –م ؤظَى مةزن  –مةزن، سا)ر 
ذيا  و زاناايَى ساةردةمَى     كةساايةتيىَ  –باشيَى ل نك هاةبن  

 –)هااارون ال شاايد(ى بااوو كااو خااوة ن ديناااتى ئينااابوو دةر 
 ناظَى كةظنىين هؤزانظانَى ئؤلدارَين يارَيسانة
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 فا )بهمن( نةهمةب

ناظَى هاةيظا ياازدَى ياة ذ ساا)      –كةسَى كو هزرا باش دكةت 
رةنياا    –ةمني هةيظاة ذ وةرزَى زظساتانَى(  هةتاظى)ئانكو دوو

ناااظَى ئَيااك ذ ئاااوازَين كااةظنَين موزيكااا   – ، ئاشااويتبااةف َى
 ئريانى ية

 خوةشحال، كةيفخوةش :ةر بةهيج )بهيج(
 ن هَيز، ن زاخ كو زهَيةب

 دَي ين –كةظنار  –كةظن  ت  بةيات
 زةظيا نةكَيالى، زةظيا نةضاندى كو بةيار

 بةيتولال
خانيَى خودَى، ناسناظة بؤ وى كةسى ياَى ماوةياةكَى درَياذ ل     :ةر )بيت اهلل(

 جريانةتييا )كة:بَى: بةرَى بةيتَى( ذيابت
 جةذن، :ةيد ت  ي امةب

كاو باؤ راكا ن    يان ئاسنَى ضذمَي ، لؤسة، مةَلغة، دارَى ليهازة،  كو بةي ةم
 يان ذ جه لظاندنا تشتَين ط ان يان كةظ ان ن كار دئينن

 ، سةهؤل، بةستى، قةِراسةشاقة كو بةيسة
 داخدار، ن خةم، خةمطني كو بداخ

 هةظاىَل ذي  و زانا كو ب اخاس

 ب اخاس
 (ب اخاص)

، كو
 :ةر

 ب ايَى تايبةتى، دةستةب ا

 هةظال، دؤست كو رةب اد

 كو ستؤب اد
ناااظَى هؤزةكااا كوردانااة و ناااظَى دةظااةرةكَى و  –هااةظاىَل ذ دل 

 :رياقَى اضيايةكى ية ل كوردستانناظَى 

 بنَي ة )ئرباهيم( كو ب اهيم
 بنَي ة )ئرباهيم( كو ب اييم
 بنَي ة )ئرباهيم( كو ب ةهيم

 بري و باوةر كو وابِ 

 ب ويسى كو ب وسك
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 وةكي  سثارتةدار، –نوينةر  كو ب يكار

 كو ب يندار
كةسَى كاو لةشاَى وى با ين ىَل هاةبن     زامدار، درن ظَى كةتى، 

 كةسةر، دلدلكول، كؤظاندار –

هةولاادان، تَيكوشااني،   –باازاو، بزوتنااةوة، جوَ)نااةوة، لظااني    كو بزاظ
 خةبات

  ة )بزاظ(بنَي كو بزاو
 هذبذارتى، ذَيط تى، ذَى ظاظارتى كو ارذب

 ئةردَى ن شينكاتى كو وارذب

 هؤزةكا كوردانة كو بذباس

 بةرز، با) كو بذند
 طةلةك زانا كو تةبذيم

 ، دانطا ضياىضياىوةرثال، دةهمةنا  كو بنار
 ناظدار، ن ناظودةنط كو بناظ

 :ب نبنيامَي
ناااااظَى بوااااويكىين كااااوِرَى يااااة:قون     –كااااوِرَى ضااااةثَى  

 ثَيغةمبةرى)س( و راحيذَى بوو

 بياظ، وار – ، فةرسةنددةرفةت، دةليظة كو بوار
 ، ذؤردانى، سةرنشيظىبةر ن ذؤر كو بانؤب

 كو تانؤب

دسااتانا توركيااا)جزي ا دةظةرةكااة ل كور – هؤزةكااا كوردانااة
مريطةهااةكا كااةظنا كااوردان بااوو ل ناظبااةرا سااالَين  –بؤتااان( 

(َى زاييناى و ساةنتةرَى وَى بااذَي َى )جزيا (َى     2849تا  2311)
 زمانَى كوردييةزاراظةكَى  – بوو

 جؤرةكَى رحانا ضيايى ية فا طنةبور

 ، طةنج، )وجوان فا رناوب

 سةملاندندةلي ، ط ؤظة،  :ةر )ُب هان( رهانوب

 نةددينرهاوب
 )ُب هان الدين(

 كةسَى كو د ئؤىل دا هةبوونا خوة سةملاندبت :ةر
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 سثى، رةنطَى رةش و سثى د ناظَيكدا كو بؤزؤ
 خوةمةزنك ن، خوة ثَيذك ن –شني بوون، طةشةك ن  كو انذبو

 دلَي ، ئازا، مَي خاس، نةت س، :ةطيد كو بوَي 
 ن خ، قيمةت كو بها
 ة ل دةظةرا هةورامانا ل باشوورَى كوردستانَىةكطوند كو ةبيار
 طريؤدة، ط فتار، ئالؤز، ثةريشان كو بيتار
 ئاطةهدار – هشيار فا بيدار

 بريهات، بريئينانةظة كو بريةوةر
 بريثاك، بريضاك، هزر ثاقذ، هزرمةند كو بريباش
 بنرية )بريباش( كو بريثاك
 بنرية )بريباش( كو بريضاك
 ى و خوةشحاىل ل بريا خوة ئينانةظةشاد كو بريشاد

بريمةند، هزرظان، هزرمةند، بريطاةش، كةساَى كاو كاارَى وى      كو بريكار
 كارةكَى هزرى و مذويالهى بت

 بنَي ة )بريكار( كو بريطةش
 بنَي ة )بريكار(  كو بريمةند

 كو بريهات

ثى ئةو ماال ظاى نااظى باؤ كاوِرَين       –بريةوةرى، بريئينانةظة 
 ن يَين طةلةك كاو هاةبن و باَى هيظاى بان كاو       خؤ هةلدبذَي

وان كاااوِرةك هاااةبت، ىَل ثاشاااى دَى بيناااى خاااودَى كاااوِرةك     
 (: خودَى ئةو ذ بري نةك ندايَى)واتة بري ل وان هات

وةساتياى،   –كةسَى كوخوة ذ ك نا كارَين ك َيت بدةتة ثااش   فا بيزار
 بَيزار، ثؤسيدة، شةث زة – بَيهَيز

 فا بيستون

 –نى يااان قةساا ا كااو سااتوين تَياادا نااةبن  خااا –ثةرسااتطةه 
جهةك و ضيايةكىََ نَيزيكى كةرمةشانَى ية كو فةرهادى ئةو 
ضيا مست و جؤ ىَل ظةك  دا بَيا ى ن رَيكاا وَى جاؤوَى شاريى     

 بيننة قةس ا ش ينَى
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 ناظَى ئَيكةمني بانط هةلدَي  د ئيسالمَى دا – ، ئاوئاظ :ةر (ِبطل) الليب

 َيزةكةر، كةسَى كو دبينتتةماشةظان، م كو رةبين

 بَى باه ، بَى بةش، ض ظَيِ ا نةطةهشتى  كو بَيبار
 ، ئازا، دلَي نةت س كو باكبَي

 بنَي ة )بَيبار( كو شةببَي

 ئَيكانة، بَى هةظتا كو تابَي

 بَى طونةه كو تاوانبَي
 ناظَى طوندةكَى ية ل ناظ بةروارى با) ل كوردستانا :رياقَى كو بَيتكار

 بَى تَيهن، بَى طةرماتى، بَى هَيز كو نيتبَي

 فا بَيخود
يَى كو ض ن دةساتَى وى ناةبن و باَى ئاطاياناة هنادةك كااران       

ناسااااناظَى هؤزانظااااانَى كااااوردَى ناظاااادار )مااااة)     –بكااااةت 
 مةتوودى بَيخود(ة

 ، هايدارئاطةهدار – ، نةنظستىهشيار كو داربَي

 كو زاربَي
وةساتياى،   –بدةتة ثااش  كةسَى كوخوة ذ ك نا كارَين ك َيت 

 بَيهَيز
 كةسَى كو دةنطوباسان ل راديؤيَى يان تَيذةظزيؤنَى دبَيذيت كو بَيذةر

 كو سارانبَي

كةسَين كو بَى ط ؤظة و  –بَى سةر، بَى سةركَي ، بَى رَيبةر 
ناظَى طوندةكى ية نَيزيك  –دةلي  ن كؤمةل هاتبنة كوش  

 باذَي َى سننة ل رؤذهالتَى كوردستانَى

 بنَي ة: )بيستون( كو بَيستون
 بةشؤل، بةتال، بَى كةد و كةسب كو بَيكار

 كو سةكبَي
ناسااناظَى  –كةسااوكار  ، بااَىتنااَى و بااَى ثشااتةظان، بااَى خااودان

 هؤزانظانَى ناظدارَى كورد )فائق بَيكةس(ة

 بَى جه، بَى وة)ت كو بَيوار
 ندظةهاَيب

 )بهاوند(
 خوةديَى باشييان فا
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 كوِرَى باشى فا ر()بهثوور ثهَيب

 بوونةوةرَى باش، ئاف ندَى باش فا )بهداد( هدادَيب

 دينباشىين دينَى زةرادةشتى،  فا )بهدين( هدينَيب

 فا )به ام( ه امَيب

 – ياَى ن جاوانى و باشاى هاتياة ثاةروةردك ن      –سةركةفتى 
نااظَى وَى ف يشاتا كاو ضااظدَي ييا      –ناظَى ستَي ا مةرخيَى ية 

 رَيظنطان دكةت

 طنةه َيب
 )به نط(

 رةنطَى باشى، جؤرَى باشى، كةسَى باشى فا

 ، يَى رؤذَين وى ن خوةشى دسةر ِرا دةرباز دبنخوةشبةخت فا )به وز( ه وزَيب

 فا )بهزاد( هزادَيب
)ئةم كورد ظَى ثةيظَى ن )بةهزاد( ن لَيظ ذدايكبوويَى ضَيى 

 دكةين(

 فا )بهطو( وطهَيب
نااظَى كةساةكى    –ئاخفتنَين باش  ئاخف  خوةش ، خودانَى
 يس و رامني( داظَيية د شةهكارا هؤزانكى يا )

 خودانَى باشىين ناظى فا )بهنام( هنامَيب

 كةسَى كو ذ تومخَى باشانة فا )بهنيا( هنياَيب
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 رامان   رةط ظنا

 كو ثابةند
ثاةميان  يَى لسةر وة:د و سؤزَين خوة بت، يَى ثاَيطري بات ن   

 و ق ارَين خوة
 طيايةكَى بَيهن خوةشة كو ثاث يك
 بابَى بوويكبابةك،  –موكوم، بنةجه  ئاظ ثاثةك

 بةرف ةهى ئاش اترياث

 كو اداشث
حةقَى قةجنيَى، تشاتَى مااددى ياان ميناةظى     خة)تَى باشيَى، 

 كو م ؤظ بةرامبةر ئةجنامدانا كارةكَى باش وةردط ت

 (بنَيِ ة )ثاداش كو اداشتث

 خونكار، حاكم فا، كو ادشاث

 كةسَى كو ل جهةك يان مةيدانةكا نةديار شةِرى بكةت ئنط ثارتيزان

 فا ارسث
ذ مذذااةتَين ئااارى كااو ل ذَي يااا ئريانااَى     ى يااةناااظَى مذذةتااةك 

 يا ئةظ مذذةتة ىَل دذينية خؤجه ببوون و ناظَى وَى دةظةرَى 

 باوةردار، ئيماندار فا ارساث

 كو ثارَيزةر
خوةثاراسااتى، كةسااَى كااو   –ثشااتةظان، هاريكااار  –ةظان بااةِر

خوة ذ خ ابيَى ياان هاةر تشاتةكَى كاو نةخوةشاى و ئاَي  و       
 دةردان ضَيكةت دوي  بكةت

 نيطةهبان، زَي ةظان، ثارَيزظان كو ثاسةوان

 ، كوفا اشاث
لسااةردةمَى ئيمث اتؤرييااا ئومسااانى دطؤتنااة خونكااارى يااان    

 بوولةشكةرى و مريى  ئَيك ذ ثذةيَين –حاكمى )ثاشا( 
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 دلثاك، دل ثاقذ، دل سافى كو ثاكدل

خااودان ئةساا  و ئوجياااخ، كةسااَى ذ بنااةمالَين ناظاادار و ن       فا ثاكزاد
 روومةت

كورديك يا ثةيظا لَيكدراوا فارسى )ثاى كاوة: بناَى ضاياى(ية:     كو ؤثاك
 ، وةرثالدةهمةنا ضياى، دانطا ضياى

 ك َيكار، كاركةر، شؤلكةر كو ثالة
 ثةهذةوان، قارةمان، مَي خاس كو لةوانثا

 ثَيوان، ثَيذان، ثةرذان، تان، تةميان، شوي هة كو ثاوان
 رَيزدار، هَيذا –ثذةدار، ثايةبةرز  –هةردةمى، نةم   كو ثايةدار

 كو ثةرتو
كوردي بذَيظك نا ثةيظا )ث تو: ثةرتوظ( يا فارسى ية، ئاانكو:  

 –ارؤنط، تةييساني  ئث تةو، تيشك، تيشكَين رؤذَى، رؤناهى، 
 يَى هةكارى(يةوناظَى هؤزانظانَى مةزنَى كورد )ثةرت

 ثَيذان، ثَيوان، ثاوان، تان، تةميان، شوي هة كو ثةرذان

 – كو ثةرطار
 فا

ئاااا)ظَى ئةندازياريياااة كاااو وَيناااَى  –ساااةروبةر، حاااال، دروم 
 بازنةى ثَى دهَيتة ضَيك ن 

 ناظَى طيايةكى ية فا )ثذند( ندثةذة

 خةمبار، كةسةردار، دلكول، كؤظاندار كو ثةذارة ثةذار/

 )ث ويز( يزظرثة
 – ئاظ

 ثةه

–ذ كةساااايةتيَين شاااةهناما فريدةوساااى ياااة   –ساااةركةفتى 

 ية شاهَى ساسانييان)خس ؤ: كيس ا(ناظَى دويةمنيناس

 – بةخَيوكااةر، خودانكااةر –شااةيدا، ئةظيناادار، حةزذَيكااةر   كو ثةروةر
 ثةروةردةكةر

باااة تةنطاااةوة هااااتن،   – ، كةساااةرخاااا دىل، كؤظاااانخاااةم، دا كو ثةرؤش
 خةمداربوون

 كو ثةسار
ناازار، جهااَى ثشااتةتاظ ذ   –زنااار، كااةظ َى خؤرسااتى و بذنااد   

ارطةها اةشااااه –جهااااَى كااااو باااااران ذَى نااااةط ت   –ضااااياى 
 نَيوريظانى
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 ثةشةنط
 )ثشنط(

 فا

نااااظَى ضااايايةكى ياااة نَيزياااك ضااايايَى بيساااتون ل بااااذَي َى   
ناظَى ضةند كةسايةتيانة د  –ريانَى ك ماشانَى ل كوردستانا ئ

شةهناما فريدةوسى دا )مة)يَى جزي ى د ضةند هؤزاناةكَين  
 خوة دا ئةظ ناظة بكار ئيناية(

ثةريشااان، ئااالؤز، بريبااة)ظ، خااةمطني، دل ن خااةم، دلكااول،     كو ثةشَيو
 خةمدار

 ثةهذةظى
 ثةه )ثهذوى(

 –ييان زاراظةكة ذ زاراظَين زمانَى كورد يَى ساةردةمَى ساساان  
ضةقةكة ذ مذذةتَى كاورد كاو ئاةم نوكاة وان ن )فةهذاةوى        

 فةيذى( دنياسني
 س وش، ئيذهام، وةحى –نامة  فا )ثيام( يامثة

 خوةيا، ئاشك ا كو ثةيدا
 ، رَيسا، بنةما، سستةمال ثةى ضوون، ياس كو ثةيِ ةو

كورديك يا ثةيظا )ثَييك: ثيك( يا فارساى ياة، ئاانكو: ثيذاك،      كو ثةيك
 مةبةر، قاسدنا

كا دةستنيشااانك ى كةسااَى كااو لاادويظ رَيباااز يااا فةلسااةفةية   كو ثةيط 
 بوت

 سؤز، ق ار كو ثةميان

ئاظ،  ثِ شاد
 طةلةك كةيفخوةش، طةلةك شاد كو

 شارةزا د وارةكَى دةستنيشانك ى دا، لَيهاتوو، كارامة كو ثسثؤر
 ثالثشت، هاريكار كو ثشتةظان
 ، يارمةتيدةرثشتةظان، هاريكار كو ثشتيوان
 ثة) ئاط ى كو ثشكؤ
 بَيهنظةدان كو ثشوو

 –طيانةوةرةكَى دِرندة يَى خال خال يان طةخ طةخ و جواناة   فا ثذنط
 دركةية ذ هَيز و شيانَى –هَيمايَى مَي خاسى و دلَي يَى ية 
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 ياوةر، ثشتةظان كو شتيارثو

 كوِرَى باشى فا )ثوربة( هَيوربث

 :ةزيز َىكوِر فا )ثورك( كةورث

  ستي ، فو)دثويال،  كو )وث

 فا وياث
ثَيشكةفتنَى ثَينطاظان دهاظَيذت و  ةظثَيشظةرؤ، كةسَى كو بةر

 بزاظَى دكةت

 كو ثريان

)ثري( ثذةيةكا ئؤىَل ئَيازدى و   –كةسَين ثري، كةسَين دانعةم  
زةردةشااتيانة و )ثااريان( كؤمااا ظااَى ثااةيظَى يااة، ئااانكو ئااةو     

ناظَى طةلةك طوند و شاارانة   –ذةيَى كةسَين طةهشتينة ظَى ث
ل كوردساااااتانَى، ذ وان: )ل كوردساااااتانا توركياااااا/ طونااااادَى 
شؤرةشااطَي َى كااورد شااَي  سااة:يدَى ثااريان(، )ل كوردسااتانا    
:رياقاااَى/ ل دةظاااةرا باااارزان و هاااةورامان( و )ل كوردساااتانا 

 ئريانَى/ باذَي كَى ثريانشار)خانة((

ل كوردستانا :رياقَى )ل ناظباةرا   ضيايةكة ل دةظةرا زَيبارييا كو ثريس
 ئاك َى و بارزان(

ضااااااايايةكة ل نَيزياااااااك هاااااااةولَي َى كاااااااو هاظينطاااااااةها    كو ثريمام
 سة)حةددين)ثريمام( لسةر ئاظا بووية

 بابَى دايكَى –باثري  كو ثريؤ
 خوةشحال، شاد –ثريؤز ن روومةت،  –سةركةفتى  فا ريوزث

 طةش، شاد و دخلوةشهةردةم شني، هةردةم  فا )ثدرام( درامثَي

 )ث داد(  دادثَي
 –ئاظ 
 ثةه

 ئَيكةمني بوونةوةر، ئَيكةمني تشتَى كو خودَى ئاف اندى

 شةركةر، شةرظان ئاظ  )ث شان(  شانثَي

 ناظَى وة)تَى )ئريان(َيية ن زمانَى ئنطذيزى  ئنط )ث شيا(  شياثَي

 كو ثَي ؤ
د  ، دةستةكةكة ذ شاةش ساتَي َين تةييساؤك   ثةروينضذو ا، 

 ( داثور: بؤرجَى )طا
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 يو   يامثَي
د ضيظانؤكَين كةظنَين يوناانى دا نااظَى دومياهياك خونكاارَى     

 )تةروا(ية كو باذَي َى وى كةتة دةستَى يونانيان

ن ئةماااةك، ئةمةكااادار،  –ثاااَى ئاطاااةه، ئاطةهااادار، هايااادار   كو ثَيزان
 وةفادار، يَى قةجنيَين خةلكى ذ بري نةكةت

 تان، ثاوان، ثَيوانثةرذان،  كو ثَيذان
 دلتةنط، خةمطني، ثةريشان فا )ثذمان( مانثَيذ

ثذةياةكا لةشاكةرى    –سةركَيشَى كاروانى، كةسَى ل باةراهيَى   كو ثَيشةنط
 ية كو سَى ستَي  ل سةر مذينة )نقيب(

ثذةيااةكا لةشااكةرى يااة ئااانكو سااةرؤكَى  –سااةركَي ، رَيبااةر  كو ثَيشةوا
 هةمى ئةفسةران )قائد(

ئاةو كةساَى    –سةركَي ، ساةركاروان، ثَيشاةنط    –بةرامبةر  كو ثَيشبةر
 وة)ت يان دؤزا خوة بةر ن ثَيشظة ب ى

ثذةيةكا لةشاكةرى ياة كاو بالنادةك ن تناَى ل ساةر مذاى ياة          كو ثَيش ةو
 )رائد(

ثذةيةكا لةشكةرى ية كو بالندةك و ستَي ةك ل سةر مذى ية  كو ثَيشكار
 )مقدم(

 سةركةفتى ثَيشظةضووى، كو ثَيشكةفت
 بنَي ة )ثَيشكةفت( كو ثَيشكةوت

 كو ثَيشمةرطة
يَى ئامادة بت بؤ ئازاديا  –جانفيدا، جانطؤرى، خوةطؤريكةر 

وة)تَى خوة يان سةرئَيخاندنا دؤزا خوة بَى بةرامبةر طياانَى  
 خوة بكةتة قوربان

 بوويةر، رويدان، رووداو، سةرهاتى كو ثَيشهات
 ثةرذان، تان، تةميان، شوي هةثاوان، ثَيذان،  كو ثَيوان

 هزر، طومان، شك فا )ثندار( ندارثَي

 سةركَى ئاسنى يَى تيذَى تريَى يان يَى رومَى فا )ثيكان( يكانثَي
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 رامان   رةط ظنا

 :ةر دينتاج
ئااةو كةسااَى وةكااى كورتك يااا ثااةيظا )تاااج الاادين(ة، ئااانكو:  

 تاجنَى بت بؤ ئؤىل

 بابَى ئيرباهيم ثَيغةمبةرى)س( ناظَى :ب تارح

 ناظَى بابَى ئيرباهيم ثَيغةمبةرى)س( :ب تارخ 

 تارى، شةظا تارى، شةظا تبذواظ فا تاريك
 ئاليط ، )يةنط  كو تاطري

جهاَى زَي ةظاانيَى، باورج، دوي طاةه، جهاَين       –قةس ا شااها   كو تاوةر
 بذند بؤ ديدةظانيَى

 يَى تووشى خةلةتييان نةبت يَى شاشيَى قةبوي  نةكةت، ت  تامياز

 هنَي ، ثيذك، ثةيك، ثةيامبةر فا تةتةر )تى(
 يا مَى ذى: تةوار(تةي َى بازى يَى نَي )دبَيذنة  كو تةر)ن
 زَي ةظانَى كاروانييا، ثاسةوانَى كاروانييا، رَيبةرَى كاروانييا كو تةسيار

 ن شيان، ن هَيز، ن زاخ فا )توانا( اناةظت

ط ؤثةكا سياسى  –ظ، لظني، يَى ئارام و راوةستياى نةبت بزا كو تةظطةر
 كو خوةدى ثةي ةو و ث ؤط امةكَى تايبةت بن

 :ةر (يقـَت) قيةت
ناساااناظَى  –ذ طوناااةهان ثاراساااتى   –ئيمانااادار، بااااوةردار  

 (حممد َتقي) ئيمامَى نةهَى يَى شيعةيانة

 ئاف ندَى ئَيكانة، ئاف ندَى بَى هةظتا فا رينةفئاك ةت

 بةزؤك، كةسَى كو حَي )بذةز( دكةتة غار فا )تكاور( اوركةت
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 شاهزادة – رةوان، د)وةهذةث ت  )تكني( كنيةت

 شاهزادة – رةوان، د)وةهذةث ت  )تطني( نيةطت

 :ةر )متيم( ميمةت
تةكووز، يَى تةمام)بَى كَيماساى( هاتبتاة ئاف انادن ياان ياَى      

 خوة طةهاندبتة ثذةيا متامةتى و كامالنَى

 ثةريشان، ئالؤز كو طةزارتةن
 وحيدةت

 )توحيد(
 :ةر

ن ن ئَيكاناة و  خاودايَى ماةز  ، ئَيكانةثةرَيسىيةكتاثةرَيسى، 
 بَى هةظتا نياسني

 سةركةف ، ثَيشكةف  :ةر )توفيق( وفيقةت

 ن شيان، ن هَيز، ن زاخ فا )تهم( همةت

 هماسبةت
 (هماسبت)

 خودانَى هةسثَى بهَيز فا

 ناسناظَى روستةمَى زالة –دانَى لةشَى بهَيز خو فا )تهم (نةهمتةت

 تةهمورةس
 (تهمورث)

 فا
د تارخياا تةباةرى و    –سَييةمني شاهَى ثيشداديانة  –دلَي  

(ا مةساعودى دا ياا هااتى كاو لساةردةمَى ظاى       الـذهب )م وج 
 ؤىَل خوةظة ل هندستانَى ديار بووشاهى )بوودا( ن ئ

 ةن روستةمَى زالذ ناسناظَي –ثةهذةوان  فا )تهمني( همنيةت

 طذلؤك، تةِرط، تةرزة كو تةي ؤ
 ثةرذان، تان، ثاوان، شوي هة كو تةميان

 وروميةت

 مةغ

نااااظَى مةزناااة شااااهَى موغاااو)ن و دامةزرَيناااةرَى  – ئاسااان
 – 2367)تاةميوور لاةنط   كو ناظادارة ن   ةسنسال تةميورييان

 زايينى( 2412

 ت  ت خان

و ن فاةرمانا )خاان(ى   ااَى كاةر دةمَى مةغو)ن ئةو كةساالس
وك ن دطاااؤتنَى اااااان هاتباااا :ةفاااااا بااااج و خةراجاااااذ دان

 )ت خان(

ذ فارسى هاتية وةرط تن ىَل فارسى ظَى ثاةيظَى )تاةظانا( ن     فا توانا
 لَيظ دكةن، ئانكو: ن شيان، ن هَيز، ن زاخ
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 سنوور، مةرز، سةرمةرز، سةرحةد، كةوشةن، حدويد كو توخيب
 ن شةهناما فريدةوسىذ كةسايةتيَي ئاظ تور

 ، خؤل، ئاخخاك :ةر (تـُراب) رانوت

 دلَي ، د)وةر، مَي خاس ئاظ )تورج( جةتور

 وَيذةظان، ئةديب كو تؤرةظان

 تورى
 (+ ى طور)

:ةر، 
 كو

ــورئاماذةيااة ن موسااا ثَيغةمبااةرى دةمااا ل ضاايايَى )    (َى ط
ثَيغةمباااةرينى باااؤ هااااتى و ذباااةر كاااو ظاااَى هةلكاااةفتَى د   

ن دا بايةخا خوة يا تايبةت هةية، لةو ئةظ فةلسةفا  وفييا
ناسااااناظة ذى بااااؤ سااااالكَين خااااوة يااااَى يااااَين خذوةضااااى     

 هةلبذارتينة، ئانكو: ضيايى، شاخةوان
 توي ى، ئاذةلةكة ذ رةنطَى رويظيا كو تورى

 كو توروس
ناظَى سنسذة ضيايةكى ياة ل كوردساتانا توركياا كاو ذ )ياَى      

ساثَيدكةت و باةر ن   رؤذئاظاى ظة ذ بااذَي َى )ماةرةش(َى دة  
 هةتا هةرَيما )جؤلةمَي ط(َى دضت رؤذهالت ظة

 ، هةسثَى سةركةشهةسثَى شةمبؤز ت  توسن

 يو توما
نااااااظَى  –هاااااةظِ َى، هااااااوِرَى   – ، هاااااةظاجلَيمكجَيماااااك

 حةوارييةكَى :يسا ثَيغةمبةرى بوو)س(

 نظيسني كو تومار
 لَيكؤلةر، ظةكؤلةر كو توَيذةر
 رَى كوكان ِراطو) د بةر سة كو تيتان
 تيشكَين رؤذَى –رؤذ  كو تريَيذ

 ئةر  انطتي

ناظَى دةولةتا هةرى تةمةندرَيذا كوردانة كو ئةرمةنييان ل 
ناااااااظَى  –( بااااااةرى زايينااااااَى دامةزراناااااادبوو 99سااااااا) )

ناساناظَى   – سةرلةشكةرةكَى خةشايارشااهَى ئاةمخينى باوو   
و )ئااارام تيطاا ان(َى سااىانبَيذَى ناظاادارَى ئةرمااةنى يااة كاا     
 خزمةتةكا طةلةك هَيذا بؤ سىان و زمانَى كوردى ك ية(
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 دةرمان، ضارةسةرى كو تيمار
 بوي  –دارستان  فا تيماس

 شؤرةشطَي ، خةباتكةر كو تَيكؤشةر

 كو تَيذى
تَيذاادار، ئااةو جاا  و بااةرطَين كااةظنَين كااو تَيذكااَين زراظااَين   

 زَيِ ى د راضاندنا وَى دا بكار دهاتن

 تؤلظةكةر –ِ ، شؤرشظان شؤِرشطَي :ةر رئثا

 وَي ةك، نةت س –نةلظ، موكوم، بنةجه، خؤط ، خؤراط   :ةر بعثا

 ذي ، :اق  – رةوشةن، طةش :ةر ثاقب

 :ةر ثامر
ن ظةرَيذ، ن داهات، تشتَى كو بةرهاةم هاةبت،   بةرهةمدار، 

 دارا كو فيقى بدةت

 ، خةباتكةرشؤِرشطَيِ  :ةر راوث
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 رامان   طرة ظنا

 :ةر جاب 

جةببار، كةسَى كاو هةساتيَين شكةساتى     –زامل، ستةمكار 
َى ناظَى كيمياطاةرةكَى ناظادار   –يان خةلياى ددةتة بةرَيك 

 (انّيَح)جاب  بن موسذمانة 

 ضاظ بذؤق :ةر (جاحظجاحز )
 بةىَل ن ئاخفتنا كؤ)نكى، دابةشكةر ةهةمان )قاسم( :ةر جاسم

 هةردةمى نةم ، فا جاظيد )جاويد(

 كو جانثوو)

ن جةرط، دلَي ، مَي خااس، جاان ثاويال، ياَى طياانَى وى ذ      
خَيزانااةكا  –ئاساانى رةقااى يااان وةكااى ثاايالى رةق باات      

كاااوردَين دورزيناااة و ثِ انياااا وان نهاااو ل وة)تاااَى لوبناااان  
 دذين)بنةما) ناظدارا وةليد جانبو)د(

 طياندار، هةر تشتةكَى خوةدى روح فا جاندار
 جيهانطري، :الةمطري كو جانطري
 طياندار، زندىجاندار، : جان)فارسي( + لي)ت كي(  ت  فا، جانذي

 ن بزاظ فا جاهد

 :ةر )جّبار(بارةبج

ئاةوَى كوشاتنَى دكاةت ساةرا      – خودان هَيز و دةساتهة)ت 
كةسااَى كااو هةسااتيَين شكةسااتى يااان خااةلياى  –تنطااذينَى 

تَي ا ثَياك  ( سا 38كؤمةكا ساتَي اية كاو ذ )   –ددةتة بةرَيك 
ذ  –دهَياات و وَينااةيَى م ؤظااةكَى راوةسااتياى ثَيااك دئياانن 

 ناظَين خودايَى مةزنة
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 ، نشتةرطةرنشتةركار :ةر جةرراح )جّ اح(
 بوو ناظَى ثَيغةمبةرةكَى بةنى ئس ائيذييانجةرطيس،  يو رجيسةج

 :ةيد –شاهى، خوةشى  كو جةذن
 ةمةزن، ن كةلةخ، زة)مَى ن خؤظ :ةر جةسيم )جسيم(

 رة:فةج
 (رَجعَف)

 :ةر

نااظَى ئيماامَى    –رويباارَى بواويك    –جؤكا مةزن، جؤباار  
نااظَى ب اياَى ئيماام     – )جعف   اادق( شةشَى يَى شيعةيانة

 ( د:ةىل ية)

 انشريةظج
 )جوانشري(

 فا
ناظَى كاوِرَى   – ، مَي خاس وةكى شَي ةكَى طةنجطةجنةشَي 

 خس ؤ ثةرظيزَى شاهَى ساسانييان بوو

 هَيماشةق ، سيمبول، رةمز،  كو جةظةنط
 مَيالك، جةرط، كةزةن كو جةطةر

 –جااةرط ن خااوين، يااَى زَياادة خةماادار و بااارط ان باات     كو جةطةرخوين
 ناسناظَى هؤزانظانَى مةزنَى كورد )شَي  موس(ة

 سةر دارَىل ئةو كةوة يَى  كو جة)د
 مةزناهى :ةر (َجطل) )لةج

 رؤ، رويبار، ضةم، جؤم كو جة)ل
 دينةد)لةج

 الدين( َجطل)
 :ةر

، ياَى كاو ن كاار و كا دارَين خاوة ساةنط و       مةزناهيا ئاؤىل 
 مةزناهيا ئؤىَل خوة ثىت  بكةت

 :ةر (َجليل) لي ةج
ناظةكاااة ذ نااااظَين   –دار ؤبةركاااةفتى، شاااك  –ثايةباااةرز 

 خودايَى مةزن

 جوانى، دة)ىل :ةر (َجمال) مالةج

 دينةدمالةج
 (َجمال الدين)

 :ةر

ياَين   خاوة يَى كو ن كار و ك دار و رةفتاارَين  ، ؤىلجوانيا ئ
بكااةت د ئااؤىَل خااوة جااوانى و خااةمذينى هَيااذا و شايسااتة 

 داخةلكى  ضاظَين

 فا، جةمبةىل
 :ةر

جااةم/ فارسااى( + )اااةىل: كورتك يااا ثااةيظا   )جااةمب: نااك،
 :ةىل ية/ :ةرةبى( ئانكو: هةظاىَل ئيمام :ةىل)د(
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 يفخوةششاهَى مةزن و كة فا ) شاد(مشادةج

 مشيدةج
 ) شيد(

 فا

نااااااااظَى  –تةييساااااااؤك، ئارؤنطااااااادار   –كاااااااوِرَى رؤذَى 
نااااظَى كاااوِرَى  –كةساااايةتيةكَى شاااةهناما فريدةوساااى ياااة 

ه و ؤ)تااةهمورةس(َى شاااهَى ثيشااداديانة كااو خااودانَى شااك 
 مةزناهيةكا خودايى بوو

 جوان، خشكؤك، دة)ل :ةر جةمي  ) ي (
 شةِرؤكة، شةرخواز( )شةِر، لَيك كةف  كو جةنط/ جةنطؤ

 شةِركةر، شةِرظان كو جةنطاوةر

 :ةر (َجواد) وادةج
ناظةكاااة ذ نااااظَين   – ، ساااةرهذيناىماااةرد، دةساااتظةك ى 

 َى ئيمامَى نةهَى يَى شيعةيانةةكناسناظ –خودايَى مةزن 

كورديك يااا ثااةيظا )طااويزةل( يااا ت كااى يااة، ئااانكو: جااوان،  كو جةوزةل
 باش، قةنج –دة)ل 

 جيهان، دنيا فا ن()جها هانةج

 هشايادث – زَي ةظانَى دونيايَىخوداوةند،  فا دار(جهان)هاندارةج

 هانسوزةج
 سوز( جهان)

 فا
كةسَى كو فتنة و بةلبةىَل بةرثا دكةت ل جيهانَى بَيى كاو  

 جيهانَى و بوونةوةرَين تَيدا لبةر ضاظ بط ت

 هانشادةج
 شاد( جهان)

 دلشاد بنئةو كةسَى كو خةلكَى جيهانَى ذَى  فا

 هانشريةج
 شري( جهان)

 ثةهذةوان و د)وةر د جيهانَى دا فا

 جيهانطري، كةسَى كو دونيايَى ظةدط ت فا )جهانطري(ريطهانةج

 هاريكار و ثشتةظانَى خةلكَى دونيايَى فا )جهانيار(هانيارةج

 :ب ئي اجرب
س وش، ناظَى ئَيك ذ هةر ضوار ف يشاتَين نَيزيكاى خاودَى    

 سدى و خةفسة كارَى وى قاكو 

 بنَي ة )جربائي (  :ب جربي 

 ئةجنوومةن كو جظات
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 :ةر  هور 

َى ةكشاااه – حةذَيكااةر، )يااةنط  –، خااةلك كؤمااا م ؤظااان
د شاااهناما فريدةوسااى دا  كااو ناااظَى وى يااَىيااة هندسااتانَى 

 هاتى

 سةرباز، :ةسكةر :ةر (جنديجندى )
 دة)ل، جوان، خشكؤك كو جندى
 مةرد، سةرهذيناى، خوة  ؤظجؤمةرد،  كو جوامَي 
 جؤكا مةزن كو جؤبار
 و بيستانا دكةت يَى كارَى زةظي ضَينةر، ؤتكار،وةرزظان، ج كو جؤتيار

لساةر  ياا  كةشاتيا ناوح ثَيغةمباةرى)س(    دبَيذن كو َى ضياي كو جودى
 داراوةستياى كو دكةظتة ناظبةرا سذؤثيا و شةرنةخَى 

 جؤبار و ئاظدانا دكةت وكةِراخ، كةسَى كو كارَى جؤ  كو جؤظان
 نجؤقةكا م ؤظاسةركَيشَى  –خواجة، قوجة، زانا  كو جؤقى

 فا )جويا( ياوجو
شتةكى بةرزة ياان  كةسَى كو ل ظةديتنا تظةكؤلةر، لَيطةِر، 

 بابةتةكَى نة سةملاندى بطةِريَيت

 مَي خاس، ئازا، دلَي  –جوامَي ، خوة  ؤظ  كو جؤمةرد
 فةرقجودا، ظاظَي ،  كو جياواز
 ئةفسةرَين ئَيك يان دو ستَي  لسةر مال بن كو جيدار
 خةزال، ئاسك، مامز ت  جريان

ذ رةطَى )جار( يا :ةرةبى هاتية ضَيك ن، ئانكو: هةظسوى،  كو جريان
 كةسَين كو مالَين وان ن رةخ ئَيك ظة بن

 (هادــِججيهاد )
 يَى شةِرى بكةت ل ثَيناظ بسةرئَيخساتنا ديناىَ   –شةِرك ن  :ةر

 خودَى
 شوينط ، ب يكار كو جَيط 
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 رامان   رةط ظنا

 فا )ضابك( كوابض
جاااوان و ناااازك، روى دة)ل و  –ضسااات، ضاااةلةنط  ، ضاااا)ك
 كةشخة

رؤذهاااات، دةمهاااات، دةليظاااة ياااا هذكاااةفتى)بؤ منووناااة ن       كو ضاخهات
 ئةجنامدانا ك يارةكَى يان هةلك نا شؤرةشةكَى(

  ، سةرثةرشتضاودَي كو ضاظدَي 
 كةسَى كو رةنطَى ضاظَى وى شني بت كو ضاظشني
 زي ةك، ضةلةنط كو ضا)ك
 ضاظدَي ، سةرثةرشت كو ضاودَي 
 دركةية ذ م ؤظَى طةلةك زي ةك و هو ةند كو ضاومار

  ياوض
 )ضاووش(

 ت 
ئةو كةسَى كاو ظ باةر خاةلكى دكاةظت و درويشامَين ئاايينى       

 ددةت
 تةتةر، نامةبةر –ثَي  سةنطةر، خةَل، س كو ضةثةر
 ط ان، ن زةتةت، دذوار ت  ضةتن
 رَيرِب، ضةتة، جةردةضى، رَيط  – ضةكهةلط ، ضةكدار كو ضةتؤ
 كَيذياى ضياى، سةرَى ضياى فا )ضكاد( كادضة

 كةسَى بةرهةظ بؤ ضوونا شةِرى –خودان ضةك  كو ضةكدار
 زي ةك، زظريك، زفت، ضست، ضا)ك كو ضةلةنط

 مةغ يزضةنط
ناااظَى شاااهَى  –موكااوم، بنةجااه  – مااةزن – ن هَيااز، ن زاخ

 ناظدارَى مةغو)ن بوو
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 فند، فةنةر، مؤم كو ض ا
 ق يسكا ئاط ى كو ض يسك
 كةسَى كو ل ضؤىَل يان دةشتَى دذيت كو ضؤىل

 كو ياض
جهاَين باةرز و بذناد ثاَي      ط َى بذناد، كَياو، كاةذ، كاؤ،     شاخ، 

 سار، فَينك، هني – دةشتَى ظة
 ضيايى، شاخةوان، كةسَى كو ل ضيا دذيت كو نضياظا

 كةسَى كو حةز ذ ضيا بكةت كو ضياظني
 ضياظان، شاخةوان، كةسَى كو ل ضيا دذيت كو ضيايى
 بوويك و خشكؤك وةكى ضويوكَى كو ضيوؤ
 زةنطني، دةولةمةند كو ضيدار

 ئاظ ضينود

ةوة بذَيظك نا ظاَى ثاةيظَى ياا دروسات )ضاينظةد(ة، ئاةو ذى       
ث ا سرياتَى ياة د ئاؤىَل زةردةشاتى دا، ثا ا ل ناظباةرا       هةمان

ئةردى و ئةمسانى دا كو كةسَين بااش ن ساانةهى ىَل دةربااز    
سازادان ياان سازا     –دبن و يَين خ ان ذى دكةظناة دوذةهاَى   

 لَيك ن 
 زةظيكَي ، وةرزظان، جؤتيار، جؤتكار كو ضَينةر
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 رامان   رةط ظنا

 :ةر )حامت( مةحات
 ةى(اا طذ هاؤزا ) ناظَى زة)مةكى بوو  –قِ ا رةش، قة) رةش 

 يا :ةرةبان كو ن ناندةهى و مةردينيَى ناظدار بوو

سك تَي ، خزمةتكارَى تايبةتَى  –ثةردة، ستارة  –ب ى، ب ه  :ةر حاجب
 شاهى

 (حاجيحاجى )
:ةر، 
 فا

: باى( + )ى/ فارساى(: حاةجى، كةساَى كاو د ماةها        )حاج/
ا ضااووبتة بااةر بااةرَى بااةيتَى و مةناسااكَين      ( دذي ا جــة )

 حةجَى ن جه ئينابن
 توند و تيذ :ب حاديد

 :ةر (حارثحارس )
ناااااظَى مامااااةكَى حمةمااااةد  – شااااَي  – جؤتيااااار، زةظيكَياااا 
 ثَيغةمبةرى بوو )س(

 :ةر (حافظحافز )

ذ  هاةمى  كةسَى كاو قورئاان   – ، ثارَيزكارنيطةهبان، ثاسةوان
، ئاةو  يثـا شاارةزايَين حاةد  لادويظ ئاخفتناا    – بةر ك بات 

ذ  يثـا و ساوننةتَي و  اةدهزار حاةد    َىكةسة يَي كو كتاب
 ذ ناظَين خودايَى مةزنة – بةر بزانت

 حافزددين
 (الدين حافظ)

 ثاسةوانَى دينى، نيطةهبانَى ئؤىل :ةر

 سةرؤك –خونكار  –دادوةر، قازى  :ةر حاكم
 ئاطةهدار، تَيطةهاندى كو حاىل
 ظَى كوِرةكَى نوح ثَيغةمبةرى بوو)س(نا –ثشتةظان  :ب حام
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 سوثاسدار :ةر حامد

 ثشتةظان :ةر حامي

 :ب حانان
ناااااظَى د)وةرةكااااى بااااوو لسااااةر دةمااااَى داوود     –دلؤظااااان 

 ثَيغةمبةرى )س(

 عمةتانيخودانَى ن :ب حانون

 خؤشتظى، ئةظيندار، يار :ةر )حبيب( بيبةح

 ولالهبيبةح
 )حبيب اهلل(

 خؤشتظيَى خودَى :ةر

 :ب جىةح

ناظَى ئَيك ذ ثَيغةمبةرَين بواويكَين :ربيياة    – جةذن، :ةيد
و نظيساااةرَى ثاااةرتوكا )حةجى(ياااة و ضاااونكى ئاااةو د رؤذا  
جةذنا قوربانَى دا هاتبوو ساةر دونياايَى نااظَى وى ك بووناة     

 )حةجى(
 + بنَي ة )حةجى( بنَيِ ة )حاجى( كو حةجى

 دةرطةهظان –ئاسنطةر  :ةر حةدداد )حّداد(
 خةمطني، ثةريشان :ةر )حزين( زينةح

 ناظَى ئيمامَى دووَى يَى شيعةيانة –باش، قةنج، ضاك  :ةر )حسن( نةسةح

 حةسون
 زةنطذؤتك، زةنطذؤك)جؤرةكَى بالندَى كوؤضة( :ةر )حسُّون(

 سيبةح
 )حسيب(

 :ةر
خودان رَياز و حورماةت، ئاةو    خودان ئةس  و ئوجياخ، هَيذا، 

 سَيبةك بؤ بَيتة ك نيا وى حيكةسَى كو ذبةر جوامَي 

 :ةر (َحكيم) كيمةح
 ، زاناا، :اامل  يَى كو د زانستَين جودا جودا دا شارةزايى هةبت

 نؤذدار، ثزيشك –

ناساناظَى  اؤفى    –كويِ نج، ئةوَى ثةمبى و ه يَى ظةدضِ ت  :ةر (حّطجحةلالج )
 و خودَيناسَى ناظدار )منصور حالج(ة

 :ةر (َحليم) ليمةح
ئاةوَى ل خاةلكى   لَيباؤر،   –ة، هاَيمن  ل سةر خاو  –سةرنةرم 
 ايَى مةزنناظةكة ذ ناظَين خود –دبؤرت 
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 حةمدولاله
 (َحمداهلل)

 :ةر

ناظَى مَيذوونظيس و  –ئةو كةسَى كو سوثاسيا خودَى دكةت 
ية)تاداهلل   ضةرخَى هةشاتَى كؤضاى   جوط افيناسَى ناظدارَى

 (مستويف

:ةر،  حةم ين
 كو

ةكى يااة ل كوردسااتانا ناااظَى ضااياي –سااؤر، ن رةنطااَى سااؤرى 
 :رياقَى كو دبتة سنورَى كوردستانَى ذ )يَى ذَي يظة

 ثَيغةمبةرى بوو)س(حمةمةد ناظَى مامَى  –شَي   :ةر (َحمزةة )مزةح

 ناظةكَى خودَى ية –ستايشك ى، يَى سوثاسيا وى هاتية ك ن  :ةر (َحميد) ميدةح

 :ةر (َحنان) نانةح
سااالؤخةكَى خااودايَى  –دلنااازك، دلؤظااان، بةخشااندة، لَيبااؤر  

 مةزنة

 كوندلك، بةذن كورت، كن :ةر حةنبةل)حنب (
 تاي  كو حةنبةل

ثاةيط َين ئيماام    –كةسَى كو بؤ شويشاتنا تشاتان دودل بات     :ةر حةنبةىل
 ئةتةدَى حةنبةىل)خ(

 :ةر (َحنيف) ني ةح
ئةوَى بةرَى وى ل راستيَى  –راست و دروست، ثاك و بذوين 

 ثةرَيسَيخود –بت 

(َحنني) ننيةح  غةريب، برييا تشتةكى ك ن :ةر 

 نةزةكا نيشتةجَييَين باذَي َى كؤيةناظَى هؤ كو حةوَيز
 (دناسناظَى ئيمام :ةىل بوو) –شَي   :ةر (َحيدر) رةيدةح

نااااظَى مةقاماااةكا  – حاااةيريى، مةنااادةهؤش، سةرساااوورماى كو حةي ان
 ناظدارة سىانا كوردى ية كو ل دةوروبةرَى باذَي َى هةولَي َى

 شريَى تيذ و بِ ةك :ةر حسام

 دينةدحسام
 )حسام الدين(

 :ةر
ئةو كةسَى كو ذ بؤ بةرط يك ن ذ دينى وةكى شريةكَى تيذ و 

 بِ ةك بت

 زاناتى، دانايى –فةلسةفة)ن تايبةتى فةلسةفا ئيسالمى( :ةر (ةحكَم) تةحكم

 حوججةت
 (ةُحجَّ)

كةسة ياَي كاو كتاان     ، ئةويثالدويظ ئاخفتنا شارةزايَين حةد :ةر
 ذ بةر بزانت  يثاو سوننةتَي و سَي هزار حةد
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 ينةسوح
 )ُحسني(

 :ةر
نااظَى   –كورتك يا ثةيظا )حةسةن( ئانكو: باش، قةنج، ضاك 

 ئيمامَى سَييَى يَى شيعةيانة

 سةر رويت، حؤض، بَى ث ض كو حيتؤ

 حؤل، طَيذ، كَي  –ضاظ ويِ   كو حَيول
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 رامان   رةط ظنا

 كو بوورخا

ناظَى رويبارةكَى ية كاو ذ كوردساتانا توركياا دزَيات و د نااظ      
باذَي َى زاخؤ ِرا دةرباز دبات و ل )با ةهيم خاةلي ( تَيكذاى     

كااوذيَى )توركيااا، سااوريا    رويبااارَى )هياازل( دباات و ل سااىَ  
 :رياق(َى دطةهتة سةر رويبارَى )دجيذة(

 ن بووهَين ضني و توركاناسناظَى شا –شاهَى شاهان  ت  خاقان

 خو)م، خزمةتكار :ةر خادم
 رويبارةكة ل كوردستانا :رياقَى كو خازر
 ، هةروهةر زيندىنةم ، هةردةمى :ةر خالد

 خوِرى، خؤرست، بَى غ ، بَى زةغةل :ةر خالس )خالص(
 ناظةكة ذ ناظَين خودايَى مةزن –ضَيكةر، ئاف ندة  :ةر خالق

 ةرا سندييا ل كوردستانا :رياقَىضيايةكة ل دةظ كو خامتري
 مريخان، مةزنَى مريا كو خانةمري

ناسناظَى قارةمانَى داستانا  – خان، ثذةيةكة ذ مريى مةزنىة كو خانؤ
 كةهلا دمدم )خانَى لةثزَيِ ين(ة

ناساناظَى هؤزانظاانَى    –هؤزةكا كوردانة ل كوردستانا توركيا  كو خانى
 ناظدارَى كورد )ئةتةدَى خانى(ية

 ثاقذ، بذوين كو نخاوَي

 تَيكوشني، بزظني، هةولدان –كار، كوش   كو خةبات
 مةشخةل، ئاط دان كو خةتري/ خةترية



 222 

 شايارةخ
 (خشايار)

 ناظَى كوِرَى داريوشَى شاهَى ئةمخينيانة – ، مَي خاسدلَي  فا

زارؤكاااَى شاااَيخى، ئاااةو زارؤكاااَى كاااو رَيباااازَين شاااَيخاتيَى        :ةر (َخَلفخةلةف )
 ندبت ىَل ئةو ةوة كوِرَى شَيخةكَى تةريقةتَى بتنةخوا

 تيظكذَى دارَى، قةلثَى دارَى كو خةلةف

 :ةر (َخليل) لي ةخ
دةساتكورت،   –لةغاةر، )واز، زة:يا     –خؤشتظى  –هةظال 
 ناسناظَى ئيرباهيم ثَيغةمبةرى ية)س( –هةذار 

 ولالهليذةخ
 (َخليل اهلل)

 م ثَيغةمبةرى ية)س(هةظاىَل خودَى، ناسناظَى ئيرباهي :ةر

كةسااَى كااو خااةم ذَى دبااارن، خااةمطني، دلكااول، ثةريشااان،      كو خةمبار
 بارط ان

 خةمهةلط ، بارط ان كو خةخمؤر
 خةمطني، دلكول، ثةريشان، بارط ان كو خةمدار
 خةمدار، ثةريشان، دلكول كو خةمطني
 خةخمؤر، خةمهةلط ، ش يكَى خةمَين خةلكى كو خةمؤ

 لةشكةر –ثَينجشةمب  :ةر (َخميس)خةميس
 دةظ ن كةن فا خةندان

ناساناظَى هؤزانظاانَى ماةزنَى     –ئةوَى د بن خيظةتاظة دذيت  :ةر (َخّيامخةييام )
 ئريانى ):ومةر خةييامَى نَييشابورى(ية

 ةدديني ةخ
 )خريالدين(

 ئةو كةسَى كو د دينى دا باشىينة :ةر

 ولالهي ةخ
 )خرياهلل(

 :ةر
ةساَى كاو ذ ناك خاودَى ظاة باشاييةك       يا خودايى، ئةو كيباش

 يان خَي ةك طةهشتبتَى

 :ةر (رضخخدر )

كاو لثاةى هنادةك     ئةفسانةيى ياة  ناظَى ثَيغةمبةرةكَىخزر، 
طؤتنان وى ئاظا حةياتَى يا ظةخوارى، لةو باؤ هاةتا هاةتايَى    

 و هةردةم ثشتةظانَى دينى و ديندارانة دَى مينتة ساخ
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 كو خفتان
رى و كومزريياان ظاة دكةناة باةر     ك اسَى كو شةِركةر دبن ز

كاا اس، ئَيذااةكَى ذنكايااة، كورتةكةكااة ذنااك لسااةر      –خااوة 
 ك اسى دكةنة بةر خوة

 فا خواجة
خزماااةتكارَى ماااا) شااااه و ماااريان كاااو    –قوجاااة، جاااؤقى  

كاروبااارَي وان دطااةل ذنكااَين كؤضااكَى بااوو و بااةرى ببنااة      
 خزمةتكار دهاتنة خةساندن)ذ مَي انى دهاتنة ئَيخس (

داخوازك ى، خوازبَينى ك او، كةساَى كاو هاتبتاة ظةخوانادن      كو خواستى
 يان داخوازك ن بؤ جهةكى يان هةلكةفتةكَى

 ئةو كةسَى كو خودَى ثشتةظانَى وى بت فا )خدايار(داياروخ

 كو خودَيدا

هاةر تشاتةك )وةك    –كةسَى كو ذ نوى هاتية سةر دونيايَى 
ةما خاودَى  مال و سامان، ناظودةنط يان زارؤك و...( ن كاةر 

 طةهشتبنة كةسةكى

 بَينف ةه، يَى خوة لبةر ئَي  و ئازاران ط تى –خؤط   كو خؤراط 
 مشادةروخ

 )خ مشاد(
 و نازك، شاد و شةنطول تةِر فا

 ئاظ )خ داد( ردادوخ
بوو جلةم  ناظَى ف يشتَى ثاسةوانَى ئاظَى –كامالن، طةهش  

 زةردةشتيان

ساةروكانيا   –ةتاو، تااظ، خاؤر، هاؤر    هرؤذ،  –رؤناهيا رؤذَى  ئاظ خورشيد
 رؤناهيَى، طةرمايَى و ذيانَى لسةر ئةردى

 ، قيذى، قَيِ ى، هةوارطف ياد، بان فا (خ وش)روشوخ

 جودا، سةرةوة، راسةرى خوة كو خؤسةر

 فا )خس و( س ووخ
كةسااَى كااو ن ضاااكي و  –ثاديشاااه  –ناظاادار، ن ناااظودةنط 

 باشيَى ناظَى وى ضووبت

 شابة، دةظةرةكة ل كوردستانا توركياخؤ كو خؤشةن
 خؤشتظى، خؤشةويست كو خؤشةظى
 ن خوةشى مان، ن خوةشى ذيان، يَى ماية د خوةشييان دا كو خؤ ان



 224 

 خؤشناو، كةسَى ناظَى وى خوةش بت كو خؤشناظ

 كو خؤشناو
هؤزةكا مةزنة ل كوردستانا :رياقَى و  –خؤشناظ، ناظخوةش 

ة ل ناظبااةرا حااةري  تااا   جهااَى وان دةظااةرا خؤشااناوةتى ياا   
 شةقالوة

 دخلوةش، كةيفخوةش، خوةشحال فا )خشنود(خوشنود

 وارةكَى خوةش، وة)تةكَى خوةش و ئاظا كو خؤشوار

 فا خوشني

ناااااظَى مةزنااااة ئؤلاااادارَى يارسااااانان   – خااااوةش و جااااوان
بوو)خوشني شاه( كو نوكة ذى وى ن بابَى خوة ياَى روحاى   

 دهةذمَي ن
 نف ةهبَيه –خؤراط   كو خؤط 

 هشيار، هايدار –خوةنياس  كو خؤناس

كورديك يا ثةيظا )خري( يا :ةرةبى ية، ئانكو: باشى، قةجنى  كو خَي ؤ
 خَي خواز، خَي كةر، خةي ى، قةجنيكار –

 هاتنا وى ن خَي  و بةرةكةت بوو  كو خَي هات

كورديك يا ثةيظا )خري( يا :ةرةبى ية، ئانكو: باشى، قةجنى  كو خَي ى
 خواز، خَي كةر، خةي ى، قةجنيكارخَي  –

 كو خَيظة
دياربووناااا دةساااثَيكا فَيقاااى و خاااوارنَين وةكاااى خياااار و      

 باجانسؤركا
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 رامان   رةط ظنا
 بةرهةظ، ئامادة )دابينك ن: ئامادةك ن، بةرهةظك ن( كو دابني

 خةمبار، دلكول، خةمطني كو داخدار
 ثَيويستى، ثَيدظياتى، ثَيداويستى –زوو خواستةك، ئارة كو داخواز
 :ادلدادثةروةر، ةر، طداد فا دادار

 يَى ل داديَى بطةِريَيت، يَى داخوازا :ةدالةتَى بكةت كو دادخواز

 فا )دادبة( هَيدادب
نااااظَى باااابَى )ابااان  –ئافةريااادَى باشاااى، بووناااةوةرَى باشاااى 

 بوومقفع(َى نظيسةرَى ناظدارَى ضةرخَى دووَى كؤضى 

 قازى، دادظان، حاكم كو دادوةر
 ثشتةظانَى ياسايَى، يَى داديَى):ةدالةتَى( جَيبةجَى دكةت كو داديار

 فا دارا

)دارا( يااان )داران( بكااار   هناادةك كااةس ناااظَى )داريااوش(ى  
ناااظَى شاااهةكَى كيانيانااة د شاااهناما فريدةوسااى و    –دئياانن 

 مةنزؤما نيزاميَى طةجنةوى دا

 كو دارا
ئااةو كةسااَى كااو تشااتةك يااان   ، دةولةمةنااد، زةنطاانيهااةيى، 
 هةبت سامانةك

 دارت اش، نةججار كو دارتاش

ئَيزينطظان، داربِ ، كةسَى كو بؤ سؤتنَى قةستا ئاقارى دكاةت   كو دارظان
 و دارَين هشك دبِ ت

 هةيى، ئةو كةسَى كو تشتةك يان ماليةتةك هةبت فا داريا

 ييانخودانَى باشييان، خودانَى قةجن فا داريوش
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كةظنااة مريطةهااةك بااوو ل دةظااةرا بادينااان و سااةنتةرَى وَى   كو داسن
 باذَي َى )دهؤك(ا نوكة بوو

 ، ديارىخة)ت فا داشان

 ، ديارىخة)ت فا داشاد

 داماى، دلاماى، :َيجز، ثةريشان كو داماو
 ئاوازا نةرم و نازك فا دامور

 َيكا دارستانَى، دةسثدةهمةنا دارستانَى، دانطا دارستانَى فا دامون

 ناظَى كوِرَى ية:قون ثَيغةمبةرى بوو)س( –حاكم، دادظان  :ب دان

 زانا، ذي ، :اق  فا دانا

 كو دانةر
دامةزرَينةر، كةسَى كاو شةنطساتَى    –ةر، ئاظاكةر، نذيار ضَيك

نظيسااةرَى ثااةرتووك و  –ئاظاهيااةكَى يااان رَيبااازةكَى دداناات  
 فةرهةنط و هؤزانا

 :ب دانيال

:ربى ية و ظَى رامانَى ددةت: )خودَى دادظاانَى مناة(   ناظةكَى 
د ):ةهادا   َين ناظئيناياة ناظَى ئَيك ذ هةر ضوار ثَيغةمباةر  –

ئةظ ناظاة هاةم باؤ كواا و هاةم ذى باؤ كاوِرا ل         – :ةتيق( دا
كارة بؤ منوونة دؤستا دَي يناا مذذاةتَى كاورد كاو كاو باوو ىَل       

 ناظَى وَى )دانيال ميىان( بوو. 

 ، زانيارىزانست فا ن ()دا  َيدان

 :ب داوود

ناااااظَى ثَيغةمبااااةرةكَى بااااةنى   –خؤشااااتظى، خؤشةويساااات 
كااو ن  و بااابَى )سااذَيمان ثَيغةمبااةرى يااة)س((   ئساا ائيذيانة

 (َى ياَى ناظادار  بـربط دةنطَى خوة يَى خوةش و لَيدانا مزماار) 
 بوو

 بةر، بةرهةم، ذَيهات كو داهات
 زَيِ ين كو دةبان

(ة)دبؤر دةبؤر )ةوة ئاةظ  ساتَينط، زركَيتكاا ساؤرا ماةزن     –شا هنطظيناى  مَي :ب 
 يَى هاتية بكار ئينان(ناظة يَى ذنكاية، ىَل بؤ زة)مان ذى 
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 :ةر (َدخيلدةخي  )
و خااوة ذ وان ئااةوَى خااوة ددةتااة ناااظ مذذةتااةكى    حااةوياى، 

لاااةلكو ئاااةو  بااات ناااة ذ وان ئاااةو د راساااتى داباااذمَي ت ىَل 
 حةويايَى وان بت

 يبارضةم، رو كو دةران
 ، فةرسةند، بياظدةليظة كو دةرفةت

 كو دةرطةظان
دركةياة باؤ وى كةساى     – ، ثاساةوان زَي ةظانَى بةر دةرطةهى

وارَى وى و يَى نةياران ئاةو ذ وارَى وى دةركا ى   يان مذذةتى 
 داطريك ى

هةر تشتَى كو نةخؤشاى و ب يناداريَى   هةتوان، ضارة، تيمار،  كو دةرمان
 ساخ كةت

 كو دةروَي 
)ن ؤبَى ضارة، باَى رَياك و كا    –ةندةر، هةذار، دةستكورت قةل
ثاااةيط َين هاااةردو رَيباااازَين شاااَيخاتيَى    –خودَيثاااةرَيس  –

 )قادرى و نةقشةبةندى(
 كارامة، شارةزا –زي ةك، ضةلةنط، مَي خاس  كو دةستهةل

دةستكؤ، دةستك، كةسَى كو د ناظبةرا دو كةسان دا دئاخظات   كو دةسكؤ
 ك بكتدا وان لَيك نَيزي

 ضؤىل، يَى ل ضؤىَل بذيت، خةلكَى دةشتَى كو دةشتى
 جوان و خوين ش ين كو دة)ل

يَى بزانت كةنطى دةمَى ئاخفتنَى ياة و كاةنطى دةماَى كاار و      كو دةليظزان
 ك يارانة

 ، ئوقيانوسدةريا ت  دةنيز

 ندظةماةد
 )دماوند(

 فا
سنساااذة  بذنااادت ين كَيذياااانااااظَى  –خاااوةدى هذااام و بوخاااار 

 ل تةه انَى)ثايتةختَى ئريانَى( ةيَين ئةلبورزضيا

 ؤضااااخهات، رؤذهاااات، دةليظاااة ياااا هذكاااةفتى)بؤ منووناااة بااا  كو دةمهات
 ئةجنامدانا ك يارةكَى يان هةلك نا شؤرةشةكَى(

 ضيايَى ئاسنى ت  دةمريداغ
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 نديةكي، هو ةزي  :ةر (َدها) هاةد

 كو دختور

و: نوشااادار، ياااا )دكتاااور(ة، ئاااانك )تيناااىكورديك ياااا ثاااةيظا 
جلاااةم يوناااانى ياااَين كاااةظن دطؤتناااة    – ثزيشاااك، حاااةكيم 

)دكتور( ىَل ناوكى )دكتاور( باؤ وى مامؤساتاى      ىمامؤستاى ذ
دهَيتااة طااؤتن يااَى ثااال )دكتااورا(يَى د بااوارةكَى تايبااةت دا ل  

 زانكؤيةكَى وةرط تبت
 سةيَى هار –شَي   :ةر درباز )درباس(

 ةخت، ضةتنزةتةت، ئةستةم، س –هار، تيذ  كو دذوار
 د)وةر، دلَي ، مَي خاس، :ةطيد كو د)وةر

 كؤظاندار، دلكول، دل ن خوين كو دلربين

م ؤظاَى دانعاةم  كاو تاةرز و رَيازَين       –طةنج، جحَي ، تؤ)ز  كو دلتةر
 جحَيال ذ خوة ضَيبكةت

 تشتَى دل ةوازت كو دخلواز
 دلشاد، كةيفخوةش كو دخلؤش
 دلربين، خةمدار كو دخلوين

 شةيدا، ئةظيندار، خوةشتظى، خؤشةويست كو داردل
 دل ض مسى، خةمطني كو دلذار
 دل ن ئَي ، دلكول، خةمطني كو دلذان
 وةفادار، موخذس –دلسؤذ، خةخمؤر، حةزذَيكةر  كو دلسؤز
 وةفادار، موخذس –دلسؤز، خةخمؤر، حةزذَيكةر  كو دلسؤذ
 ئازا، نةت س، :ةطيد، مَي خاس، بوَي  كو دلشَي 

 دلكول، دلكةسةر كو لكؤظاند
 دلكؤظان، دلكةسةر كو دلكول
 دلف ةه، دلظةك ى –دل ؤن  كو دلطةش
 س ، زيز، زوَي ، تورة كو دلامان

 بَى دل، يَى ذبةر ئةظينيا خوة هاى ل دونيايَى نةمابت كو دلامةست
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 ، دلئارام، مسؤطةرثشِىاست كو دَلنيا

ل غااةريبييان باات و دىَل وى  ئةظيناادارَى وة)تااَى خااوة، يااَى    كو دلوار
 بدويظ وة)تَى وى ِرا بت

 شةيدا، ئةظيندار كو دلوةر
 ن رةحم، بة بةزةيى –بةخشندة، لَيبؤر  كو دلؤظان
 ، ئازا، مَي خاس، :ةطيدد)وةر كو دلَي 

 ضييه(كَيشة)خودان قة ةدىدؤزظان، خودان دؤز، خو كو دؤزدار
 ضييه(شة)خودان قةخوةدى كَيدؤزدار، خودان دؤز،  كو دؤزظان
 هةظال، هؤط ، ب ادةر، دةستةب ا سان دؤست
 هؤزةكا مةزنا كوردانة ل كوردستانا :رياقَى و توركيا كو دؤسكى
 شاهني، بالندَى نَيوريَى ية ت  دؤغان

 تؤز و غوبار –ومان ومذ و د كو ومان ود

يااَى ذ كةسااوكارَين خااوة دوي كااةفتى، يااَى ذ خاازم و باا ادةرا   كو دوي كةس
 ظةقةتياى

 ضوو غةريبييا، ذ كةس و كار و وة)تَى خوة ظةقةتيا كو دوي كةفت
 ئاوارة، يَى ذ وة)تَى خوة دوي  كةتى، يَى ل غةريبيان دذيت كو دوي وار
 يَى ذ وة)تَى غةريبيان هاتى، يَى ذ جهةكَى دوي  هاتى كو دوي هات

 ، زَيد، خاك، ذَيطةوة)ت، نشتيمان :ةر ديار
 وةيا، بةىل، ئاشكةراخ كو ديار

 بةخشي  –خة)ت  كو ديارى

 :ةر دجيذة)دجذة(

:ةرةبيك يا ثةيظا )تيط ة: تيزرو، سظك، سا ت(ا فارساى ياة    
كو ل سةردةمَى ئةمخينيان ناظَى رويباارى )دجيذاة(يَى نوكاة    

رويبارةكااة ذ ضاايايَى تااؤرؤس ل باااكورَى كوردسااتانَى  –بااوو 
هااةرميا كوردسااتانا  دزَياات و ل باااذَي َى زاخااؤ دهَيتااة دناااظ    

:رياقاااَى دا و ل نَيزياااك كةناااداظَى فارساااى ئاااةو و رويباااارَى 
 )فورات( تَيكذى هةظ دبن
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روى،  – ثاةيظني، دانوساتاندن   –هةظدي ، ضاظ ثَيك كةف   فا ديدار
 روخسار، دَيم

 بينةر، ضاظدَي ، شاهد كو ديدةظان
 مَيذوو كو دي ؤك

 مَيذوونظيس، دي ؤكنظيس كو دي ؤكظان
 بةِرةظانى ذ خوة ك ن :ةر اع )دفاع(ديف

 ثارزنني، سةفاندن، ثا)وتن –بَيدةر دانة باى  كو دَي ان
 د)وةر، دلَي ، مَي خاس، :ةطيد فا دَيالظةر )د)ور(

 د)وةر، دلَي ، مَي خاس، :ةطيد فا دَيذري)دلري(

 شَيت، دين، كةسَى دَيوان هنطافتى، يَى ن ثةى دَيوان كةتى ئاظ دَيوانة

 ذبيح اهلل
 )زةبيحولاله(

 :ةر

 
 

ئااااااااااةو كةسااااااااااَى د رَييااااااااااا خااااااااااودَى دا هاتبةتااااااااااة 
ناسااناظَى  –طااؤريك يَى خااودَى   –قوربااانىك ن)طؤرىك ن( 

 ئيسما:ي  ثَيغةمبةرى ية)س(

 هةتاظ، خؤر، رؤذ :ةر )زةكا( ذكا
 هو ةند، ذي ، بريتيذ :ةر )زةكى( ذكي

 ذوالفقار
 (زولفةقار)

 :ةر
 )د(يةناظَى شريَى ئيمام :ةىل 
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 رامان   رةط ظنا
 ، ثسثؤرشارةزا –رَيبةر، ثَيشِ ةو  كو رابةر

 –رابوونااااة سااااةرخوة   –ين ين، سااااةرهذدان، راثااااةرِ وراباااا كو رابوون
 بةرهنطارى، بةرهةلستكارى، بةرخوةدان

 بنَي ة )رابوون( كو رابني

 زانا، ذي  –جوامَي ، خوة  ؤظ  فا راد

 زانا، ذي  –امَي ، خوة  ؤظ جو فا رادين

 هةلط َى نهَينييا فا رازدار

سةرةوة، يَى نة كةس د ساةر ِرا و ناة كاةس د بناِ ا )كاةس       كو راسةر
 ئةم ا ل وى ناكةت و ئةو ذى ئةم ا ل كةسَى ناكةت(

وةكهاةظى،   –دادى، :ةدالاةت   –دروستى، بَى ضةث و ضاويِ    كو راستى
 يةكسانى

 ىَل دةرباز ببت رَيكا كو م ؤظ فا راشا

 :ةر راشد
 –ئااةو كةسااَى كااو د رَييااا راساات دايااة       –ئؤلاادار، ديناادار  

 ظَيِ اطةهشتى –تى هشطة

 هيظيدار –حةزذَيكةر  :ةر راغب
 ئةوَى تشتى بذند دكةت :ةر رافع
 سارون، راظكةر، نَيوريظان كو راظيار

َى ثذةيةكا لةشكةرى ية كو سَى ستَي  و بالندةك ي –خؤراط   كو راط 
 رَيظةبةرَى هةر كؤليذةكَى ذ زانكؤيَى –لسةر مذى):ميد( 
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 بوو ناظَى وةزي َى كةيقوبادَى شاهَى كيانيان فا رامان

 –هزركااا ن، تاااَى هااازرين  –مةبةسااات، مةخساااةد، ماااةرةم  كو رامان
 بؤضوونا مة، راى ئَيمة –سةرسوورمان، مةندةهؤش بوون 

 شظان فا راميار

 سياسةمتةدار كو راميار

 فا نيرام
يس(َى د ظَياا ) ئةظيناادارىَ  –هااةظؤتبووى، سااةرنةرم بااووى   

 يس و رامني( داظَيشةهكارا هؤزانكى يا )

 سارون، راظكةر، نَيوريظان كو راوكار
 رَيظينط، رَيبوار –سارون، راظيار، نَيوريظان، راظكةر، راوكار  كو راويار
 )دانوستاندن و ث سيار ن كةسةكى ك ن(ث سيار كو راوَيذ
 سةرؤكَى هؤزَى، مةزنَى :ةشريةتَى كو ؤزراه
 دنَي ت و ضاظدَي يَى ىَل دكةت خودَى ن ط نطى لَيئةوة يَى  :ب رايا

 ، قازاجنكةرفايدةكار، مفادار، سوودمةند :ةر (َرباحرةباح )
 بهار :ةر (َربيعةبيع )ر

 –جذكاَين دِريااى و ثناى كا ى      –ئةردَى باَى طياا و باَى مفاا      كو رةثال
 كاركةفتى و خةسثالةتشتَين ذ 

 ذ سا) كؤضىية ناظَى هةيظا حةفتَى  –ذَى ت سا و مةزن ك   :ةر (َرَجب)ن ةجةر

 بةرضاظ كو رةضاو

 :ةر (َرمحن) تانةر

و هااةمى  يااة ميه ةبااان، دلؤظان)ئااةظ دلؤظانييااة يااا طشااتى    
 –م ؤظااان ظااةدط ت، ض باااوةردار باات و ض بااَى باااوةر باات(     

 ناظةكة ذ ناظَين خودايَى مةزن

 ةتتةر
 (َرمَحة)

 :ةر
ميه ةباااانى و لَيبؤريناااا   –، باااةزةيى دلؤظاااانىميه ةباااانى، 

 تايبةت ن خودايَى مةزن ظة

 :ةر (َرحيم) حيمةر

؛ ضااونكى ىدلؤظااان) تايبةمتةناادى يااا د ظااَى دلؤظااانيَى دا هااة
 –ئةظ دلؤظانية ن تنَى بؤ خودان باوةرانة ل رؤذا قيامةتَى( 

 ناظةكة ذ ناظَين خودايَى مةزن
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 :ةر (َرّزاق) زاقةزر
ناظةكاة ذ   –يَى كو نان يان خوارنا م ؤظاى ياا رؤذاناة ددةت    

 ناظَين خودايَى مةزن

 رةزوان، باخوةظانَى رةزَين ت ى كو رةزظان
 رةزظان، باخوةظانَى رةزَين ت ى كو رةزوان

 خؤراط  –موكوم، بنةجه  :ةر (َرزين) زينةر

 رةهابووى، رزطاربووى فا ستارةر

 وَينةكَي ، شَيوةكار، نيطاركَي  :ةر (رّسام) سامةسر

 ثيغةمبةر، هنَي ، ثةيك، ثيذك :ةر (َرسول) ولوسةر

 يةزةتَى داديَى، ف يشتَى دادظانيَى د ئؤىَل زةردةشتيان دا ئاظ رةشنؤ

 :ةر (َرشيد) شيدةر

يااَى خااودانَى بةذنااةكا بذنااد و  –ئاقذاادار  –هيدايااةت بااووى 
ناظةكاة ذ نااظَين خاودايَى     –  مَي خااس، دلَيا   –لَيكداى بات  

 مةزن

 ةددينشيدةر
 َرشيد الدين()

 :ةر

ئةو كةسَى كو بؤ بةرط يك ن ذ دينى مَي خااس و دلَيا  بات    
 و نااظَى نظيساةر و هؤزانظاانَى ناظادارَى ضاةرخَين ثَينجااىَ      –

 ( ناظدار بوووطواطشةشَى كؤضى ية كو ن ناسناظَى )

 سؤرةتةكَى ية د قورئانا ثريؤز دا ناظَى –دةنطَى ب ويسيان  :ةر (َرعد) :دةر
 هةظِ ى، هاوِرَى، هةظال :ةر فيق(َررةفيق )

 بذند، ثايةبةرز، بهادار :ةر فيع(َر) فيعةر

 ةددينفيعةر
 فيع الدين(َر)

 يَى خوةدى ثاية و ثذةيةكا بذند بت د دينى دا :ةر

 غةريب، يَى ذ وة)تَى خوة دوي  كةفتى –كؤضةر، طةِرؤك  كو رةظةند
 يارمةتيدةر، هاريكار ئاظ ةظؤر

 كو رةظؤ
ت ساَين تشاتةكى دا باازدان( هاتياة، ئاةو       : ذذ رةطَى )رةظاني 

يااان ذ  ن زؤرى كةرييا:ةساابااؤ منوونااة ذ  رةظى)كةسااة يااَى  
 سوخ ةكا ن تة:دايى رةظني(

 ذ ناظَين خودايَى مةزنة –ضاظدَي   –زَي ةظان  –ار طثارَيز :ةر قيب(َررةقيب )
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 رةمةزان
 (نضاَمَر)

 :ةر

، بااةرَى كااو هنااد طااةرم باات هااةتا لةشااَى بااةرَى طااةرم و طااوِر
ناظَى هةيظا نةهَى ية ذ سا) كؤضى كو  – م ؤظى ثَى بسؤذت

 موسذمان د ظَى هةيظى دا ن رؤذى دبن
 واستيان، بَى هَيزبوون، دةوخني فا رةنج

 واستياى، بَى هَيز بووى، دةوخى فا رةجنور

وجوان، طاةجنَى رياه و مسبَيا  ىَل ناةهاتي     سنَيذة، زِركوِرة، نة كو رةوال
 هةذار، نةدار، بةلنطاز، كَيم دةرامةت –

 جان، طيان، روح ئاظ رةوان
 هزر، دةروون – َىسظك ل ضوونثَى رةهوان،  كو رةوان
 غةريب، يَى ذ وة)تَى خوة دوي  كةفتى –كؤضةر، طةِرؤك  كو رةوةند
 ئاىل، )، )ُبعد( كو رةهةند
 وار، رَيبار، رَيظنط، كاروانىرَيب كو رةه ؤ
 خؤش ؤ، ثَى سظك، يَى ل رَيظةضوونَى خوةش بوت كو رةهوار

ياااَى باااؤ  –ثاااَى ساااظك، ياااَى ل رَيظةضاااوونَى خاااوةش بوااات   كو رةهوان
 ئاخفتنَى يان خواندنا بابةتةكى زي ةك بت

 خو)م، خزمةتكار –بةنى، :ةبد  فا )رهى( هيةر

 ، تكاهيظى، ئومَيد :ةر رجا

 :ةر (ضاررزا )
ظَى سانا نا –قايذبوون، رةزامةندى، ذ كةساةكى دخلوةشابوون   

 )د((رضاعلي )ئيمامَى هةشتَى يَى شيعةيانة

 قورتالبووى، رةهابووى –ئازاد، سةربةست  كو رزطار

سنَيذة، زِركوِرة، نةوجوان، طاةجنَى رياه و مسبَيا  ىَل ناةهاتي      كو روال
 هةذار، نةدار، بةلنطاز، كَيم دةرامةت –

 كةوَى نَي  –رَينيشاندةر  كو بادرو
 ولالهروح

 )روح اهلل(
 )س(ناسناظَى :يسا ثَيغةمبةرى ية روحا خودَى، :ةر

 رويطةش، روى ظةك ى، دةظ ن كةن كو خؤشورو
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 فا )روزبة( هَيروزب

ناظَى دروستَى )ساةملان   – ، بةختيار، بةختةوةرخوةشبةخت
بةرى بوو)س( ن ناظدارَين ثَيغةمكو ئَيك ذ هةظالَي يةفارسى(

ل ضاةرخَى   (ى ياة كاو  )ابان مقفاع  نظيساةر  ناظَى دروستَى  –
 دذيا دووَى كؤضى

 –دةمَى خؤرهالتنَى تاا خاؤر ئاظاابوونَى     –هةتاو، تاظ، خؤر  ئاظ رؤذ
 لسةر ئةردىية و ذيانَى  يا رؤناهي و طةرماسةروكان

 سةردةم، ضاخ، دةم كو رؤذطار

يظة يا هذكةفتى)بؤ منوونة بؤ دةلهات ؤذ، دةمهات، ضاخهات،  كو رؤذهات
 ئةجنامدانا ك يارةكَى يان هةلك نا شؤرةشةكَى(

 فا )رستم(م ةستور

( روس)كاو ذ دو ثاةيظَين   ياة  ثةيظةكا لَيكدراوا كةظنا ئريانى 
تاااةم، كاااو طةشاااةك ن، ماااةزنبوون( + هشاااينبوون، )ئاااانكو: 

)دلَياا ، ثةهذااةوان( ثَيااك (ة، واتااة: تااةهمكورتك ييااا ثااةيظا )
رامانا ثةيظَى ظَيك ا دبت: )ئةو كةسَى كو ن دلَي ى و هاتية، 

ياة كاو    ناظَى ثةهذةوانَى شةهناما فريدةوساى  –مةزن بووى( 
 ن )روستةمَى زال( ناظدارة

 ددينةكنور
 (َركن الدين)

 :ةر
، ياَى باؤ ديناَى خاوة ببتاة هاَيم و       بنواشة و شةنطستَى ديناى 

 بنياتةكَى موكوم

 وشةنبري، بريطةشهزرمةند، هزرظان، رة كو رؤناكبري
 ، رَيكا رؤناهىهَيال رؤناهى كو رؤنهَي 
 طولزار، طولستان –مَي ط  –باخوة  :ةر (رياضرياز)

 رَيبوار، رَيظينط كو رَيبار
 شؤث، رَيك كو رَيباز

راباةر،   –رَينيشااندةر   –رَيظةباةر   –رَيزان، رَيناس، شاارةزا   كو رَيبةر
 سةركَي ، ليدةر

 َيظنط، كاروانىرَيبار، ر كو رَيبوار
 رَيناس، رَيزان كو رَيبني
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رَيباااوار،  –بااااج وةرطااا َى ساااةرَى رَيكاااا  –ثاساااةوانَى رَيكاااا  كو رَيدار
 رَيظينط

كةساَى ل   –يَى رَييا وى د وارَى وى ياان وة)تاَى وى بكاةظت     كو رَيدوار
 غةريبيا بت و جار جار قةستا وة)تَى خوة بكةت

ياَى دويا ى ئارماانج و ئاارةزووَين      – يَى رَيكا وى دويا  بات   كو رَيدوي 
 خوة بت

 راستةرَى بووى، يَى هاتية سةر رَيكا دروست و حةقيَى كو رَي است
 رَيناس، رَيبةر، شارةزا كو رَيزان
 بةرَيز، هَيذا، هةذى كو رَيزدار

 فا )رسا(سا َير
هاااةر تشاااتَى مااا ؤظ ن   –دان و ناااةريت، :ااا ف و :اااةدةت  

رَييا طةهش  ن ئارمااجنَى   ن شيان د –سانةهى تَى بطةهت 
 يان جهةكَى دا

كةسَى كو تشتةكى دِرَيسات، ئاةوَى تاةظنى    تةظنكةر، ضَينةر،  كو رَيسان
 رادضينت

 رَيبار، رَيبوار، كاروانى، مساف  كو رَيظينط رَيظنط/
 ئاست، مستةوا كو رَيكار

 هؤزةكا مةزنة –ك(، ئانكو: رَى، رَيطايةكان كؤما ثةيظا )رَي كو رَيكان
 ل كوردستانا :رياقَى

 رَيكةوت، ذ نشكةكيظة كو رَيكةفت

 رَيط 
 
 كو

ثةيط َى رَيبازةكا ئؤىل يان  رَيبازط ، يَى –ضةتة، جةردةضى 
ئاماذةيااة ن هناادَى كااو نااةيار و نةحااةز يااَين  –سياساى باات  

 داوان و ضا)كى و كاروبارَين وان  بووينة ئاستةنط د رَيكا

مة، ئةو رَيك يان رَيبازا كو ئةم لسةر دضاني  رَيكا مة، رَيبازا  كو رَيمان
 رَيكا مان و نةم يَى –

طيايةكَى كويستانى يَى خؤرستى ياة   –رَيزان، رَيبةر، شارةزا  كو رَيناس
 كو د دةرمانسازيَى دا ن كار دهَيت
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 رَينجبةر

خاةخمؤر، كةساَى كاو خاةمَى ذ ماا)       –ثالة، كاركةر، ك َيكار  كو
كاةت خاؤ هةطاةر ضاةند ثَيظاة      خوة دخؤت و كةدةكا ثاقذ د

 ماندى ببت ذى
 ، رَيبةررَينيشاندةر كو رَينوما

 رَيوان

ناظَى طوندةكى  –رَيظنط  –ئاطةهدارَى رَيكا، ضاظدَي َى رَيكا  كو
يااة ل دةظااةرا طولييااا سااةر ن قااةزا زاخؤظااة ل كوردسااتانا      

 :رياقَى
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 رامان   رةط ظنا
 سَى كو دضتة سةرةدانا كةسةكى يان جهةكىمَيهظان، كة :ةر زائ 

 كو زاخؤ

باذَي ةكَى كوردستانا :رياقَى ية ساةر ن ثارَيزطاةها دهاؤك    
كورتك يا ناظَى ئاةزياخؤ)كوِرَى دةريااخؤ كاوِرَى ناوح      –ظة 

لسااةر دةمااَى وى باااذَي َى دبَيااذن ثَيغةمبااةرى يااة )س( كااو 
 ناظك ن(ن ة ية ئاظاك ن لةو ن ناظَى وى هاتيزاخؤ هات

ناظَى شَيوةزارةكَى زمانَى كاوردى ياة كاو ل     –نةظى، زارؤك  كو زازا
 كوردستانا توركيا ثَى ئاخَيظَين خوة هةنة

 ثةه زاط ؤس

ئاااةو سنساااذة ضاااياية ياااَى موهااااج َين    –ضااايايَى ماااةزن 
ن، ي/ ساطارتى( ىَل ئاكنجى باوو ثىهندوئةوروثى يَين )زاطار

ردسااتانا ئااةظ سنسااذة ضااياية ذ كنااارَين طااؤ) )وان(َى ل كو  
توركيا دةسثَيدكةت و دناظ ئاخا كوردستانا ئريانَى و ئرياقَى 
را دةرباااز دباات و هااةتا ثارَيزطااةهَين )فااارس و ك مااان( ل  

 ئريانَى ظةدكَيشت

 فا زال

ثري، كةسَى كو مويَين وى هةمى سثى بن)ض بواويك بات ض   
)ناةرميان(ى كاو دبتاة     ناظَى كوِرى )سام(َى كوِرَى –مةزن( 

 ةم(َى ثةهذةوانَى شةهنامَى بابَى )روست

 كؤظاندار، دل ن كول –ب يندار  كو زامدار
 ، تَيطةهشتىذي ، :اقذداردانا، زانةر،  كو زانا

 ، تَيطةهشتىذي ، :اقذداردانا، زانا،  كو ةرزان
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 هةظاىَل زانينَى، يَى حةز ذ زانينَى بكةتذي ، زانا، دانا،  كو زانيار

 طةهش ، بسةرهةلبوونتَي –زانست، زانيارى  كو زانني

ضيايَى كو ذ ئاليَى نزارى ظة دكةظتة هنداظ باذَي َى دهؤكَى  كو زاوا
 ل كوردستانا :رياقَى

 جورئةت، نةت سى كو رةزاو

 كةسَى كو ضاظ ل دونيايَى و خوشيَين وَى نةبت :ةر زاهد
 طةش :ةر زاه 

 شتوراتةز
 )زراتشت(

 فا
مبةرَى كاورد و ئرياناى   ناظَى ثَيغة –خودانَى حَيشىَين زةر 

 ية لسةر دةمَى )طةشتاسث(َى شاهَى كيانييان

 بنَي ة )زةراتوشت( ئاظ )زرتشت(شتورتةز

 ئةوَى كو خودَى بووية ئةطةر كو ئةو بهَيتة سةر دونيايَى :ب رحياةز

 بنَي ة )زةراتوشت( فا )زردشت(شتةردةز

 فا )زريون( ريونةز
جهاَى كةساك و ن    –ين وةكى زَيِ ى، ن رةنطَى زَياِ ى، زَيا ِ  

 شينكاتى و دلظةكةر

 ثَيشةوا، رَيبةر :ةر (َزعيم) :يمةز

 ةددين:يمةز
 (َزعيم الدين)

 ثَيشةوا و رَيبةرَى دينى :ةر

 داخوازى ك ن ئاظ زةظةنط

 :ب (َزَكريا) رياةكةز

ناااظَى  –ئااةو كةسااَى كااو خااودَى هااةردةم ئااةو ل بااري باات    
اساااَى ناظااادار  نااااظَى زاناااا و كيميان  –ثَيغةمباااةرةكى ياااة  

 )زةكةريا رازى(ية كو )سثريتو( يا ضَيك ى

 بدةتذ ماىَل خوة  ىزكاتيَى  –ثاقذ، ثاك، بذوين  :ةر (َزكي) كيةز

 دةم، ضاخ، وةخت :ةر (َزمان) مانةز

 كو زةند
ثشاكةكة ذ ثاةرتووكا    –كةظنة ناظَى دةظاةرا ساذَيمانيَى ياة    

كاو وى و   ناسناظَى )كةريم خاانَى زةناد(ة   –ثريؤزا ئاظَيستا 
 بنةما) وى ضةندين سا)ن دةستهة)ت يا ل ئريانَى ك ى
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 دةولةمةند، دارا، ساماندار كو زةنطني
 ناظَى  ةحابيةكَى ثَيغةمبةرى ية)س( –زَيدةهى  :ةر (َزيد) يدةز
 كورتك يا ثةيظا )زين العابدين( :ةر (َزينال) ينالةز

 ةددينينةز
 (َزين الدين)

 ا دينىدندة)لبوون و خةمالنئةوَى دبتة ئةطةرَى  :ةر

 يا :ةرةبى ية ك يا ثةيظا )زين العابدين(كوردي كو لةينةز

 ةينةلعابدينز
 (َزين العابدين)

 :ةر
يااَى دناااظ :يبادةتكااةران دا ذ هااةميان كةشااخةت  و خااوة     

 )د(ناسناظَى ئيمامَى ضوارَى يَى شيعةيانة –خةمالنديى 

 بنَيِ ة: )زوبةي ( كو زبَي 

ظَى هؤزةكاااا مةزناااة ل دةظاااةرا حاااةري َى ل كوردساااتانا ناااا كو زرار
 :رياقَى

بايَى باشوورى، بايَى قيبذَى، رةشةبا، هاتنا باةف  و بااران و    كو زريان
 ئازرين، ئاريان –زي هان، خوريان  –باى ثَيكظة 

 كةسَى كو د دةريايَى دا كار دكةت كو زرَيوان

 كو زمناكؤ
ئاخااا كوردسااتانا   ئَيااك ذ ضاايايَين سنسااال زاط ؤسااة د ناااظ  

ناظَى طوندةكى  –ل نَيزيك باذَي َى دةربةندخيان  :رياقَى دا
 ية سةر ن باذَي َى هةلةبوة ظة

 كو زنار
جهةكَى  –ايَى بةرى يض –ضةلةبةر، كةظ َى طةلةك مةزن 

كةظ يناااة ذ ضاااياى كاااو ذ ئةطاااةرَى بيظةلاااةرز و داضاااوونا 
 ئةردى يَى ديار بووى

ناااظَى مامااةكَى   – ئااةوَى كااةس نةشااَيتىَ   –اش زة)مااَى باا  :ةر زوبةي  )زبري(
 )س(بوو حمةمةد ثَيغةمبةرى 

 كو زؤران

وةكى طاوىَل  ئانكو:  ،كورديك يا ثةيظا )سه ان( يا فارسى ية
ساتةمَى  ؤَى رناظَى كوِر –كةيفخوةش، شاد  –و تؤل  تةِر –

سااتةمى ةااوة هاااتبوو كوشاا  بَيااى  ؤزالااة كااو ن دةسااتَى ر
 خوة بنياست كوِرَى
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 )زورانبازى( ناظَى كةظنة وةرزشةكا خوةلَيكدانَى ية كو رانوز

 ئاظ انظروز
خودايَى رةهاية و وى ئاهؤراماةزدا  دا  ئاريياند ميتولؤجيا 

 و ئةه ميةن دروستك ينة

باااكورَى ضاايايةكة ل  –هاظينطااةها بوااويك، كويسااتانؤك    كو زؤزك
 رةواندوز ل كوردستانا :رياقَىباذَي َى 

 :ةر (ُزَهري) ي ةهوز

ناظَى هندةك كةسايةتيَين مَيذوويى و هنادةك هؤزانظاانَين   
)ذ وان حكاايم الشااع اْ  زهااري باان ابااى سااذمى، كااو    :ةرةبااة

هؤزانظااانَى سااةردةمَى جاهذيااةتَى يااة و ل سااالَين نَيظبااةرا   
 ((َى زايينى دذيا619يان  622تا  231)

 ، ساخ، ذيندارىزند فا زيا

ةبى ية، ئانكو كؤما طورطاا،  ( يا :ةرِذئابكورديك يا ثةيظا ) كو زيان
 طورطةكان

 زَيدة، طةلةك :ةر زياد
 ن هةروة ضوون، بَى مفا ضوون، هةدةر بوون، خسار بوون كو زيان
 دلَي ، مَي خاس – هو ةند، ذي  –ضست، ضةلةنك  فا )زي ك( كةزي 

 هةذار، دةستكورت، دةست تةنط، بةلنطاز كو زيظار

 كو زيالن

 –ةلطااة و ن ديااواران ظااة دضاات دارئالينكةكااة كااو هااةمى ب
 –ناظَى هؤزةكَى ية ل دةظاةرا مؤشاَى ل كوردساتانا توركياا     

ناظَى دةظةرةكا ضيايى ية ل باذَي َى دَي مساَى ل كوردساتانا   
(كيذوماةت ييا باشاوورَى   17ناظَى ضيايةكى ية ل ) –توركيا 

ةكَى ية سةر ناظَى طوند –باذَي َى ثاوة ل كوردستانا ئريانَى 
 ل كوردستانا ئريانَى جوانِ ؤ ظة  ن باذَي َى

 ناظَى دةظةرةك و هؤزةكا كوردانة ل كوردستانا :رياقَى كو زَيبار
 وة)ت، نيشتيمان، وار كو زَيد

 ضاظدَي ، سةرثةرشت –نيطةهبان، ثاسةوان  كو زَي ةظان
 وةكى زَيِ ى، ذ رةنطَى زَيِ ى، ن بهايَى زَيِ ى كو زَيِ ؤ
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 و ثَيطؤتن ن م يان يان ن حاىَل خوةنالنال، ط ى  كو زَيمار

راسااتةوخؤ، ئَيكسااةر)بؤ ثةخشااَى   –زناادى، ساااخ، ذيناادار   كو زَيندى
 راديؤ و تَيذةظزيؤنَى(

 نؤبةدار كو زَيوان
 زيظى، رةنطَى زيظى كو زَيوةر
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 رامان   رةط ظنا

 كو ذارمان

يااارا وى هااةذار مااان، بااةلنطاز مااان، يااَى كااو ض فااةرقى ل ذ     
يااَى كااو مايااة بااَى سااةميان)ض دةيااك، ض بااان، ض  –نااةبووبت 

 سةركَي  و رَيبةر(

 بَى كس، بَى خودان –هةذار، بةلنطاز  كو ذارؤ

 طو) طةش –طةش  كو ذاكاو
 سةربَيذينك يان نيظشكَى هةر تشتةكى فا اوذ

 سؤز، ثةميان –ذوان، دةمةكَى ديارك ى بؤ هةظديتنَى  كو ذظان
 هينشكَين خةوَى، نوق سك – َي ة )ذظان(بن كو ذوان
 ثةشَيمان، ثؤ ان كو ذؤظان

 خشت يان روما بوويك كو دو سةرَين تيذ هةبن فا وبنيذ

 ذيار
بااذَيو،  – ذيااان، بؤراناادنا ذيانااا رؤذانااة، ذيانااا شارسااتانيانة    كو

 هَيظَينَى ذيانَى
 زيندى، ساخ كو ذياندار
 خودان ذيان، خودان زيندةطى كو ذيندار

نااظَى ضايايةكى    –طاذلؤكا هاوي     –ثةلَين د بن خوةليَى ظاة   كو ذيذة
 ية ل دةظةرا دَي مسَى ل كوردستانا توركيا

 ناظَى ضيايةكى ية ل دؤ) )جافايةتى( ل كوردستانا :رياقَى كو ذيذوان

بات، ياَى دوي كاةف  ذ     ذيانا وى ن وة)تَى ويظة ط َيداييَى  كو ذينوار
 ةتةت بتوة)تى بؤ وى طةلةك ز
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 ذيوار

 
 كو

 –ذى بؤرانادن، رابواردناا تةماةنى     –كةتوار، دورهَي ، واقع 
 – باذَيو، هَيظَيناَى ذياانىَ    –بارَى ذيانَى، ضةوانيا ذين ك ناَى  

ناظَى طوندةكَى و ضيايةكى ية ل دةظةرا )هةورامان تاةخت(ا  
 كوردستانا ئريانَى

ظا )ذيااوار( ن ل دةظااةرا ساانة و دؤرماناادؤرى وَى شااوينا ثااةي كو ذيوان
 ناظَى طولةكا سثى و جوانة –كار دئينن، بنَي ة )ذيوار( 

 بذارة، هةلبذارتى كو ذَيط 
 ثَى ضَيبوو –داهات، بةر، بةرهةم  كو ذَيهات
 هةذى، هَيذا، شايستة، )يق كو ذَيهاتى
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 رامان   رةط ظنا

 :ةر سابق
، د باةر ِرا كا ن   –ةظن ط َيداى ن دةمَى بؤرى ظة، ثَيشني، ك

 ظ بةر كةف 

 ت  ساتكني
 خؤشاتظى،  –ماةى، :اةرةق    –، جاماا شاةِرابَى   يَىثةيا) مة
 داخوازك ى – ، شةيدائةظيندار

 كةسَى كو خوة بؤ خودَى دضةمينت :ةر ساجد

 ةه، هةيظم ئاش سارو

 نَيوريظان، راظكةر، راظيار كو سارون

 كو سارى
ا لورساتانَى  (خوِرةم ئاباد) َى ناظَى ضيايةكى ية نَيزيك باذَي

ناظَى رويبارةكَى ياة   –( ميىة 2391ل كوردستانا ئريانَى كو )
 نَيزيك باذَي ى )ماكو( ل كوردستانا ئريانَى

 )ضارةسةرييا ب ينَى(تيمار، دةرمان، ضارة كو سارَيذ
 موسيقار، موزيكذةن كو سازظان

 فا ساسان

شااااةهناما ناااااظَى هناااادةك كةسااااايةتيَين    –ث سااااياركةر 
فريدةوسى ذ وان نااظَى بااثريَى )ئةردةشاري(َى دامةزرَيناةرَى     

 سنسال شاهاتيا ساسانييان

 كو ساسون

َى و هَي ظاة ياا   2771باذَي كَى كوردستانا توركياية كو ل سا) 
بووية قةزاياةك ساةر ن ثارَيزطاةها )ئَيذاه: بامتاان(َى ظاة..       

ئيساالمَى   ناظَى وَى ذ سةردةمَى )ئورارتو(ياان و هاةتا هاتناا   
)ساسون( بوو ىَل ثشاتى ئيساالمةتى طةهشاتية ظاَى دةظاةرَى      
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ببوو )قابذجةوز: وارطةهَى طويزا(، ىَل د دي ؤكَى دا  وَى ناظَى
ضيايةكة هةر ل هاةمان   –هةر )ساسون( هاتية بكار ئينان 

مريطةهةكا كوردان بوون  –( ميىان بذندة 17793دةظةر كو )
ناظَى سةرهذدانةكا  –وركيا ل دةظةرا بتذيسَى ل كوردستانا ت

كوردى بوو ن سةركَيشيا )حمةمةد :ةىل يونس( دذى رذَيما 
 (َى2736تا  2716توركيا يا وى سةردةمى ل سالَين )

 ثشتةظان و ثارَيزظانَى زة)مان يو ساشا

 هاريكار –زةندك)ناظبةرا طةها دةستى و ئةنيشكَى(  :ةر سا:د

 مةيطَي  –ئاظدةل، ئاظطَي   :ةر ساقى
 سادة، ئاسان، ن سانةهى كو ساكار

 فا سا)ر

سةردارَى ساوثاى، فةرمانادَى    –مةزن ، شاه، خونكار، حاكم
 ، ثَيشااةوا)ةوة ثذةيااةكا لةشااكةرى يااة كااو سااةرىَ    سااوثاى

تةي َى بازى و دو شَي  و ستَي ةك ياان دو ساتَي  ياَى لساةر     
 مذى كو ن :ةربى دبَيذنَى )ف يق((

احل( يااا :ااةرةبى يااة، ئااانكو: ديناادار، كورديك يااا ثااةيظا ) اا كو سالة
 م ؤظَى ضاك و خودَيناس

 ، ضةلةبةركةظ  ت  سالداش

 ساخذةم، بَى :َيب، تةندروست :ةر سامل

 ئاط  فا سام

 ئاخفتنا خوةش –ضريؤكا خوةش  سان سام

 ساهى، ئةمسانَى بَى ئةور كو سامال

 فا سامان
،  ااةب ، هااةدار –رَيكوثَيااك ك نااا كااارى  –وة)ت، وار، ئاااخ 

 ئارام، ق ار 

خوةشاااى و  –رَيكوثَياااك  –داهاااات ياااان ذَيهااااتَى دةولاااةتَى  كو سامان
 تةناهى

 ن ت س، ن سةهم، ت سناك، ن هةيبةت كو سامدار
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 ضيظانؤكبَيذ –ضريؤكبَيذ  :ةر سام 

 :ةر سامي
ئاةو كةساَين كاو بادويظ )ساام(َى كاوِرَى        – ثايةبةرز، بذناد 

 نوح ثَيغةمبةر)س( كةفتني

 هاريكارَى ئاط ى، ثارَيزظانَى ئاط ى فا ارسامي

 مةزنَى ئَيذَى كو سانان

 ثري، دانعةم ، م ؤظَى ن ناظسالظةضووى س  ساوا
 ئومَيد، هيظى، هيوا ئاش ساورا

 خةو ظةرةظىنةنظستى، هشيار،  :ةر ساه 

 سامال، ئةمسانَى بَى ئةور كو ساهى
 ب َيظةضوويى  :ةر ساي 

 )نةبةس
 )سبالن(

 فا
)ئةردةبي ( ل باذَي آ  ضيايةكى ل ئازةرباجيانا ئريانَى ظَىنا

 ( ميىة4822كو بذنداهيا وى )

 :ةر (ستـّار) تارةتس
 –، يااَى ثةردةيااةكَى بسااةر شاشاايَين م ؤظااى دادةت خنَيظااةر

 مةزن َىايناظةكة ذ ناظَين خود

 جادةجس
 سجـّاد()

 :ةر
َى)خوة دضااةمينت بااؤ  دكةسااَى كااو طةلااةك دضااتة سااوج    

 ناسناظَى ئيمامَى ضوارَى يَى شيعةيانة –مةزن( خودايَى 

 ، :ةور، هةورئةور :ةر (َسحاب) حانةس

 ف ازةرةس
 )س ف از(

 ، سةربذندازريرفةس فا

 فا سةرباز )س باز(
 –شةِركةر، شةِرظان، لةشكةر، جندى  –ضةكدارَى دةولةتَى 

 ئةوة يَى وَينَى تةي ةكَى بازى ن كومَى)كو)ظَى( ويظة بت

ياَى )ياةنط َى ض ثارتاةكا سياساى      –ئازاد، رةها، سةربةست  كو سةربةخؤ
 نةبت

 سةربذند، سةرفرياز كو سةربةرز
 ئازاد، رزطار كو سةربةست
 :ربةت، دةرس ذ شاشيَين كةسةكى وةرط تن كو سةربؤر
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 كو سةرثةل

ثذةياااةكا  –ساااةرك دَى سااايه هاااةتا ثَينجاااى ثَيشااامةرطا      
:اةرةبى دبَياذنَى    ضةكدارَين سوثاى و لةشكةريى ية كاو ن 

ضاااااخَى  –سةرضااااةقَين بذناااادَين دارَى  –فصااااي (  آمــــر)
 دةسثَيك نا بارانَى كو ثة) بكةظت

 كو سةرثَي 

رؤذهالتَى كوردساتانَى  ناظَى باذَي ةكى ية ل سةرثَي  زةهاو، 
كااو دكةظتااة د ثارَيزطااةها ك ماشااان دا و يااا ل بااةر بنااارَى    

طااةِرت بااؤ  ضاايايَى زاط ؤسااى و كااةظناريا ظااى باااذَي ى ظةد   
نةخشاَى   و كاةظنىين  ( سا)ن بةرى نوكة و ئَيكاةمني 4811)

  هذكؤ)ى د كةظ ان دا ل ثارزةظيا ئاسيا يا ل ظى باذَي ى
 سةرتيث

ليوا، ثذةيةكا لةشكةرى ية كو تاةي ةكَى باازي و دو شاَي  ل     فا )س تيث(
 سةر مذينة، ن :ةرةبى دبَيذنَى )لواْ (

 نةت س، ئازا، مَي خاس كو سةرض 
 سةرحان

 طورط –شَي   :ةر )س حان(

 سنوور، كةوشةن، سةرمةرز، توخيب كو سةرحةد
 ئازادبوون، رزطاربوون كو سةرخوةبوون

 فا )س دار( ردارةس

سااةرهةنط)ثذةيةكا لةشااكةرى يااة كااو     – ثَيشااةوا، رَيبااةر 
تااةي ةكَى بااازى و دو سااتَي  يااَى لسااةر مذااى، ن :ااةرةبى       

 دبَيذنَى ):قيد((

 كات، وةخت، ضاخ دةم، كو سةردةم
 حَيبةتى، سةرسوورماى، حةي ان، مةندةهؤش كو سةرسام

سااةيدا، هَيااذا، ثااةيظا رَيزط تنااَى يااة بااؤ بانطك نااا كةسااَى       فا سةركار
 بةرامبةر

 بذند، سةربذند كو سةركةش

يَى سةركةف  ن دةستظة ئيناى، ياَى د ئةجنامادانا كاارةكى     كو سةركةفت
 دا بسةر كةفتى
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 كةفت، طةهشتة ئارماجنا خوةسةر كو سةركةوت
 كةسانَين ثذة ئَيك د رَيظةب نا حزبةكَى يان لةشكةرةكَى دا كو سةرك دة
 دةمَى بةردةوام، هةروهةر :ةر (َسرَمدسةرمةد )
 سةرخوةش كو سةرمةست
 ( ميىة2486ناظَى ضيايةكى ية ل دةظةرا شارباذَي  كو ) كو سةرمةن

( 2448بااذَي َى ساذَيمانيَى كاو )    ورَىناظَى ضيايةكى ياة ل بااك   كو سةرمةند
 ىةمي

 رابةر، سةركَي ، رَيبةر، سةرؤك كو سةرميان

 فا سةروةر )س ور(

د فارسى دا ن )ساةرظةر( دهَيتاة بذَيظكا ن، ئاانكو شاكؤدار،      
سةرؤك، ئةو ةوة ثذةيةكا لةشكةرى ية كو تةي ةكَى باازي  

ذاى، ن  و دو ستَي  و دو شَي  د ناظ دو بةلطان دا يَى لساةر م 
 :ةرةبى دبَيذنَى )ُمهيب(

سةركَيشااَى  –سااةروةر، خاااوةن شااكؤ، شااكؤدار، فااةرمان ةوا   كو سةرؤك
 مذذةتى يان سةركَيشَى لةشكةرى

 رويدان، رووداو، بسةرهاتى كو سةرهات
 ة:دةددينس

 )سعدالدين(
 يَى ببتة ئةطةرى خوةشبةختيا دينى :ةر

 )سعدى( :ديةس
 فا،
 :ةر

 –ثااااااريؤزى، موبااااااارةكى  :سااااااعد): بي( + ي)فارسااااااي(
ناساااااناظَى  –كاماااااةرانى بةختاااااةوةرى، خوةشااااابةختى، 

 –مش ف الدين مصاذ  شاريازى   هؤزانظانَى ناظدارَى ئريانى )
 (ية شريازي سة:دى

 كامةرانبةختةوةر، خوةشبةخت،  –ثريؤز، موبارةك  :ةر )سعيد( :يدةس

 زجنرية ضيا، سنسال ضيايان كو سةفان

 كو سةفني
ضيايةكَى بذند و سةركةشاة   –ك ثاثؤرَى وةكى كةشتيَى، وة

ذ زجنرية ضيايَى زاط ؤس كو دكةظتاة ثارَيزطاةها هاةولَي َى    
 و يَى ل هنداظ هاظينطةها شةقالوة ل كوردستانا :رياقَى
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 سةظة)ن
 بنَي ة )سةبة)ن( فار )سو)ن(

ساارون،   –ستَي كظان، نيشان شكَين، ئارمانج شاكَين، ثذظاان    كو سةطظان
 راظكةر، راظيارنَيوريظان، 

 ئامانج، نيشانة، ئارماجنَين تريهاظَيذان كو سةطمان

 :ةر سة)م )سالم(
تة: يبك يا ثاةيظا )ساالومة( ياا :اربى ياة، ئاانكو: ئاشاتى،        

 – دؤستى و هاةظالينى  – ئاساي ، ئارامى –تةناهيبةخ  
 ذ ناظَين خودايَى مةزنة

 فا )سذمان( مانالةس

و و خةلكَى ئرياناَى باوو    ووناظَى سةحابيةكَى ثَيغةمبةرى ب
و كارَى وى سةرت اشاني  ناظَى وى يَى دروست )روزبَيه( بوو 

بوو و فارسان دطؤتة سةرت اشان )سةملان( لاةو ن )ساةملانَى   
 فارسى( بةرنياس ببوو 

ئةو كةسَى كو تشتةك يان زةنطني، دةولةمةند، دارا، هةيى،  كو سةلاميان
 هةبت سامانةك

 دادظانيةكا دروستبت بؤ  زهَيبَى ي –ذةم، تةندروست ساخ :ةر )سذيم( ليمةس
 ماسيط  :ةر (َسّماك)سةمماك 
 ضيايةكة ل كوردستانا توركيا ل دةظةرا ضةىَل كو سةمةدار

 ماسى :ةر )مسك( كةمةس

 سةمةندةر
 (َسَمندر)

 :ةر

جاناااةوةرةكَى ئةفساااانةيى ياااة و دطاااؤتن ئاااةظ جاناااةوةرة   
 يَيت، ذباةر هنادَى   كةرةستةيةكى ددةت كو ئاط  ثاَى ظاةدم  
خشااؤكةكَى وةكااى  –دطااؤتن ئااةو ةااوة ن ئاااط ى ناسااؤذت  

( جؤرَين وى هةنة و ياَى ذ  71كمكة)ضةثوةثيسك(يية كو )
ساام( و يااَى ذ هااةميان مااةزنى ذى    379هااةميان بوااويكى ) 

 ( كيذؤيان31سم(ة و كَيشا يَى مةزن دطةهتة )224)

 :ب  موئَيةس
ناااظَى  –كاا ى  طوهاادايَى خااودَى، كةسااَى طوهااداريا خااودىَ   

 ةثَيغةمبةرةكَى بةنى ئس ائيذييان
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خااااودان و مااااةزنَى ماااااىَل، خودانكااااةر يااااان بةخَيوكااااةرَى  كو سةميان
 سةرؤك و رَيبةرَى ئَيذَى يان يَى وة)تى –ئةندامَين ماىَل 

  هةظال، هؤط  –ضريؤكبَيذ  :ةر (َسمري) مريةس

 ذ ناظَين خودَى ية –ت طوهدار، طوهطَي ، يَى طوه ىَل دبي :ةر (َسميع) ميعةس
 ةنائةددينس

 (الدين سناء)
 ئةوَى ببتة ئةطةرَى رؤناهيَى د دينى دا :ةر

 سونقور،  قار، بالندةكَى نَيوريَى ية فا سةجنةر
 ضةثةر، كؤز، تابى، خةندةك فا سةنطةر )سنط (
 ط ان، ن سةنط فا، كو سةنطني)سنطني(

 باه ، ثشك، بةش :ةر (َسهام) هامةس

 ينددةهامةس
 الدين( َسهام)

 :ةر
، ئةوَى بةشدارى د سةرئَيخساتنا ديناى   ه  و ثشكَين دينىاب

 دا ك بت

 فا )سهند( ندةهةس
بااااكورَى بااااذَي ى  لئاااةلبورز  سنساااال ضااايايَي ضااايايةكة ذ

 (ئازةرباجيانا رؤذئاظا ل ئريانَى /)مةراغة

دركةيااة ذ  –ساايبةرا تَياا  و تااوذى يااا دارَى  –سااه، ساايبةر  كو سةهةند
 رمايا طةلةك زَيدةسة

 خودانَى شريى،  شريظان :ةر (سّيافسةيياف )
 ةيفةددينس
 (سيف الدين)

 :ةر
كةسااَى كااو بااؤ بااةرط يك نَى ذ دينااى وةكااى شااريى باات و      

 نةياران ذناظ ببةت

 كو سةيفؤ
كورتك ى و كورديك ياا ثاةيظا :اةرةبى )ساي  اهلل(ة، ئاانكو      

د رَييااا  كةسااَى كااو وةكااى شااريَى خااودَى دهَيتااة هااذمارتن و 
 خودَى دا شةِرى دكةت

 ةيفولالهس
 )سي  اهلل(

 :ةر

كةسااَى كااو وةكااى شااريَى خااودَى دهَيتااة      –شااريَى خااودَى  
ناسناظَى )خالد  – هذمارتن و د رَييا خودَى دا شةِرى دكةت

باان وليد(ييااة كااو ئَيااك ذ ناظاادارت ين قارةمااانَين مَيااذووا     
 ئيسالمَى ية
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 كو سةيوان
رؤناهياااا دؤرمانااادؤرى هاااةيظا ئاخَذاااة، خاااةرمانا هاااةيظَى، 

جاؤرةكَى   –خيظاةت، كاوين، ر اال     –ضواردةشةظى، هالاة  
 ناظَى ط ةكَى ناظدارة ل ناظةندا باذَي َى سذَيمانيَى –طوىَل ية 

ضيايةكة ل دةظةرا  –دارا سثى، دارةكا بةذنبذند و بَى بةرة  كو سثيندار
 هندةك طوندانة ل دةظةرا بادينان ب ادؤستييا و ناظَى

 شنة، شنةبا، ئةياز، بايَى هني و فَينكَى سثَيدةهيا كو وةس 

هؤزانا كو ن ئاوازةكا هشاياركةر   –جؤرةكَى طؤتنا سىاناية  ثةه س وود
 دهَيتة خواندن

 ئاظ س وش

ف يشتةكة د ئؤ) زةردةشتى دا كاو   –بهيس ، طوهداريك ن 
ئااااةركَى ثةيامبااااةريَى د نَيظبااااةرا خااااودَى و زةردةشاااات    

د ستويَى وى دا بوو، و د ئايينَى ئيساالمَى   ثَيغةمبةرى)س(
ف يشااتةكة كااو سااَى رؤذان    –دا بةرامبااةر )جربائياا ( يااة   

 ثشتى م نَى ضاظدَي يَى ل جانَى م ؤظَى م ى دكةت

 كو س وشت
نيهاااااد، خولااااق و خااااؤ،   –اااااةبيعةت ط وَينااااةر،دميااااةن، 

اةبيعةتَى طاةبيعةت)هةر وةكى ئةم بَيذين فالن كةس د ط
 بَى بة) و مسكينة( خوة دا م ؤظةكَى

ناظَى دى يَى باذَي َى )فارقني(َى ية ل ناوضةيا )ئاماةد(َى ل   كو سذيظان
 كوردستانا توركيا 

 كو مسكؤ

كااورتك ى و كورديك يااا ثااةيظا :ااربى )ئيسااما:ي (ة، ئااانكو  
)مسكؤيَى شكاك(ة كو  –ئةو كةسَى كو خودَى طوه ىَل بووى 

ز( ل 2831تااااا  2811شؤرشاااطَي ةكَى كاااورد باااوو ل ساااالَين )    
كوردسااااااتانا ئريانااااااَى شؤرشااااااةك ك بااااااوو دذى رذَيمااااااا  

 دةستهة)تدارا رزا شاهَى ثةهذةظى

 كو سندى
هؤزةكااااا مةزنااااة كااااو ثِ انيااااا وان ل باااااذَي َى زاخااااؤ و      
دةوروبااةرَين وَى دذياان و باه ةكااا كااَيم ذى ل كوردسااتانا     

 توركيا دذين
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 –ياد  توخيب، ماةرز، ساةرمةرز، ساةرحةد، كةوشاةن، حدو     كو سنوور
 ثَيذان، ثةرذان، ثَيوان، تان

 كو سوار

زينااى،  –كةسااَى كااو ل هةسااثى يااان دةوارةكااَى سااويار باات  
سةرَى ماال ط ةكاى ياان ضايايةكى، وةكاى )ساوارا ساتةورَى،        

زال، ل هنداظ و دشَيت بزاظاةكَى   –سوارا بةنا، سوارا تويكا( 
 بذندت ، بةرزت  –بكةت)بؤ منوونة د ياريا دامانَى دا( 

 مةزن َىايناظةكة ذ ناظَين خود –ثاك و بذوين  :ةر (بحانُس)سوحبان

مريطةهةكا كاوردى باوو ل كوردساتانا :رياقاَى و ثايتاةختَى       كو سوران
 وَى رةواندوز بوو

 ضيايةكة ل دةظةرا سذَيمانيَى ل كوردستانا :رياقَى كو سورداش
 دلَي ، مَي خاس –ن شيان  فا سورين

 ميان، خودان وة:د و ق ارذظاندار، خودان ثة كو سؤزدار

 ئاظ سوشيانت

د ئاااااؤل و باااااري و بااااااوةرَين    –، قورتالكاااااةر رزطاركاااااةر
ياَى وةكاى    ثَيغةمبةر ياان رَيباةرةكَى ديناى    زةردةشتييان دا

):يسايَى مةسيحييان، خدرَى موسذمانان و مةهاديَى شايعة   
دَى هَيااات و باااؤ جيهاااانَى و    مةزهاااةبَين موساااذمان(ة كاااو  

 جيهانييان بتة رزطاركةر

 سوق ات
 (ُسقراط)

 يو
فويذةسااااؤفَى مااااةزنَى يونااااانى كااااو مامؤسااااتايَى      ناااااظَى

 )ئةفالتون(ى بوو

 ميانةلوس
 (ُسليمان)

 :ب

كااو بااوو ناااظَى ثَيغةمبااةرةكَى بااةنى ئساا ائيذييان  –ئاشااتى 
خودَى طةلةك نهَينى ذ زانست و كاروبارَين ساةي  و زماانَى   

سوثايةك مَي  و مؤر و تةي  و تةوا)ن نيشا وى دابوون و 
 ذ ئةجن و م ؤظان دانابوونة بةر خزمةتا وى

 سولتان، شاه، ثاديشاه  :ةر (ُسلطانولتان )س

 مةغ وزولدوس
 –لسةر دةمَى )غازان خان(ى بوو غو)ن ةناظَى ئةمريةكَى م

 ناظَى كةظنَى باذَي َى )نةقةدة(ية ل كوردستانا ئريانَى
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 رويباررؤ،  فا سوما

 بالندةكَى نَيوريَى ية سةجنةر،  قار، فا سونقور

 :ةر (ُسها) هاوس
د وَيناَى فةلاةكيَى )تاةرمَى :اَى: دن     ستَي ةكا كَيم نوي هة 

 ا)كرب(دا

 :ةر (ُسهيل) ي ةهوس

كو ئاةو ذى   د وَينَى فةلةكيَى )سةفينة( دا ةطةشىين ستَي 
(Canopus) سااااتَي ةكا طةشااااة ل دومياهيااااا زظسااااتانَى  –ة

هااةمى جهااان ثااى دهَيتااة  دةردكااةظت)ل وة)تااَى يةمااةنَى ذ
 دي ، لةو دبَيذنَى: السهي  اليماني(

 ه انوس
 )سه ان(

 فا

 –كةيفخوةش، شاد  –و تؤل  تةِر –وةكى طوىَل  –روى سؤر 
ساتةمى ةاوة   ؤساتةمَى زالاة كاو ن دةساتَى ر    ؤَى رناظَى كوِر

 هاتبوو كوش  بَيى كوِرى خوة بنياست

 بنَي ة )سوار( كو سويار

 كو سهظان

سيبةردار، سايبةرظان، هاةر كةساَى ياان هاةر تشاتَى        سيبار،
دركةيااة بااؤ وى كةسااى يااَى    –ساايبةرَى ل م ؤظااى بكااةت   

م ؤظااى بَيختااة باان ساايبةرا دلؤظانيااا خااوة و رةتااَى ن       
 م ؤظى ببةت

سااايامةند، سااايامةك، ئةظينااادارَى خاااةجَى ياااة د ضاااريؤكا    كو سيابةند
 فولكذؤرى يا كوردى دا

 فا سياثؤش

ذكاَين رةش دكةتاة باةر خاوة ذ باةر      رةشثؤش، كةسَى كاو ج 
هةلبةسااتظانةكَى  –خةماادار، خااةمطني   –خةمااةكا طاا ان  

ك ماجنى نظيسَى ناظدارة كو ل دومياهيا ضاةرخَى ناؤزدَى ل   
 باذَي َى )سذيظان: فارقني(َى ل كوردستانا توركيا دذيا  

 خودانَى هةسثَين رةش فا )سياوش(شظوسيا

 كةسيام
 فا )سيامك(

ئةو كةساَى كاو ماويَى وى     –ذ ذن نةئيناى زطورد، كوِرَى هَي
نااظَى   –ذ كةسايةتيَين شةهناما فريدةوسى ياة   –رةش بت 

 كوِرَى كيومةرسَى شاهَى ثيشدادييان بوو
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 ندةسيام
 )سيامند(

 كو

كورديك يا ثةيظا )سيامةك(ا فارساى ياة، بنَيا ة )سايامةك(     
قارةمااانَى  – ناااظَى ضاايايةكى يااة   –ساايابةند، ساايامةد   –

ا فولكذؤرى يا كوردى ية كاو تَيادا دلادارَى كواةكَى     ضريؤكةك
 ية ن ناظَى )خةجَى(

 بنَي ة )سهظان( كو سيبار

 َىسيبوي
 )سيبوية(

 فا

نااظَى رَيزماانزانَى ناظادارَى     –بَيهناا ساَيظَى    –سَيظا بوويك 
ضااةرخَى دووَى كؤضااى يااة كااو ل )شاارياز: ئااريان( دذيااا و      

 نةذَيظ دك:ةرةن ناظَى وى ن شاشى ظة )سيبةوةيهى( ب

 كو سيثان

ضيايَى كاو هاةمى    –بذنداهيا كو دبتة كؤسث د رَييا باى دا 
رةنياااا باااةف َى،  –دةماااَين سااااىَل باااةف  ذَى خاااالس ناااةبت 

ضااايايةكة ل هناااداظ دةرياضاااا واناااَى ل  –ئاشاااويتا باااةف َى 
 نَيزيك باذَي َى خة)تَى، لةو ناظدارة ن )سيثانَى خة)تَى(

 ةدديناجريس
 (ِسراج الدين)

 ئةو كةسَى كو وةكى ض اك يان رؤناهيةكَى بت د دينى دا ر:ة

 رويبارةكة ل ثارَيزطةها سذَيمانيَى ل كوردستانا :رياقَى كو سريوان
 لَيظك نا ف ةنسى هةمان ناظَى )كوروش(ى ية ىَل ن ف  سريوس
 شاه، ثاديشاه، مةلك، قةيسةر ئيتا سيزار
 ، ئوردةكوةردةك فا سيكا

 ى و طةشسث فا )سيمك( كةسيم

 ئاظ سيميار
ناسناظَى  –رازط ، يَى نهَينيا بثارَيزت و ثشتا راستيَى بط ت 

 زةردةشت ثَيغةمبةرى بوو)س(

 :ب / سيناْ سينا

طزي تةكا كويساتانى ياة    نيموةناظَى  –هةيظ، مانط، مةه 
ل باااااكورَى رؤذهالتااااَى مصاااا َى كااااو ل وَياااا َى مويسااااا      

نااظَى   –رينيَى بةر)س( هاتة هةلبذارتن بؤ ثَيغةمباة مثَيغة
ثزيشااك و زانااايَى ناظاادار )ئااةبو :ااةىل   و ناسااناظَى باااثريَى 
 سينا(ية
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 ينانةددينس
 (ِسنان الدين)

 :ةر
روماَى  ساةرَى  ئةو كةسَى كو بؤ بةرط يك نَى ذ دينى وةكاى  

 بت و نةياران ثويو بكةت

 خودانَى هةيظَى، خوداظةندَى ضاظدَي  ل هةيظَى ئار سينؤ
 ك، رؤناهىتريَيذك، تيش كو سينؤ

ناظَى ضيايةكى ية ل باشاوورَى بااذَي َى ئايالم ل كوردساتانا      كو سيوان
 ئريانَى

 فا )سثند( ندَيثةس

دانةوَيذةكا رةش و بَينخوةشة و ذباؤيى كاو ما ؤظ ذ درباَين     
ضاااظهاظَيذيَى ثاراسااتى باات كؤمااةكا وَى دانااةوَيذَى ن ئاااط ى 

ا د وةردكااةن و وى ئاااط ى هلنااداظ سااةرَى م ؤظااى دزظاا ينن 
 دويكَيذَى وى ئاط ى ن سةر م ؤظى دا بهَيت

 ه ادَيثةس
 )سثة راد(

 خؤ  ؤظَى سوثاى فا

 ئامسان فا )سثه ( ه َيثَيس

 كو سَيظؤ
 ذ ناظَى مَيوةيَى )سَيظ( هاتية وةرط تن، ئانكو: وةكى سَيظَى

كورديك ي و كورتك ييا ثةيظا )سةيفولاله: سي  اهلل( ياا   –
 :ةرةبى ية
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 رامان   رةط ظنا
 بازيَى نَيوريَى يَى رةنط سثىشةهباز،  كو شاباز

 كو شابانى

بانيا كو تاةختَى شااهى)بنةجها شااهى( ىَل     –بانيا بةرف ةه 
ضااايايةكة و كةهلةكاااة ل هناااداظ بااااذَي كَى باتيفاااا ل   –ياااة 

 كوردستانا :رياقَى
 َين بيانىكونسول، قونس ، ياريدةرَى باليؤزى ل وة)ت كو شابةندةر

 كوندةبؤ، كوندَى مةزنَى، بومَى مةزن كو شابؤ
 ، ثسمريكوِرَى شاهى، شاهزادة فا ورثشا

 زي ةك :ةر (شاطر)  تشا

 طِ طِ ا :ةورا، دةنطَى ب ويسيَى كو شاخة

رازةوان، ضاياثيظ، ياَى كاارَى     –ضيايى، ياَى ل ضاياى دذيات     كو شاخةوان
 وى بسةركةفتنا ضيايان بت

 وةش، كةيفخوةشدخل كو شادان
 باشىين شادى فا )شادبة( هَيشادب

 نيةطشادت
 )شادتطني(

 ثةهذةوانَى شاد، ثةهذةوانَى كةيفخوةش ت  فا،

 ، كةيفخوةش، خوةشحالشادمانشاد،  فا شادكان

 ، كةيفخوةش، خوةشحالانشاد، شادك فا شادمان

ناااظَى باااثريَى ) ااالح الاادين ايااوبى(  –شاااهى، كةيفخوةشااى  فا شادى
 وبو
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 خوةشحال، شادمان، كةيفخوةش فا شاديار

 باذَي  كو شار

 خودايَى ثاديشاهى ئاش شاراي 

 ثاديشاهَى ثريؤز ئاش شاروسني

 سويارضاكَى مَي خاس، شةهذةوةند، دلَي  كو شاسوار
 هؤزانظان، هةلبةستظان :ةر  شا:

 كو شاكار
َى ، كاارةك كارَى دياار و بةرضااظ، كاارَى هَياذا و ذَيهااتى     نظ ة، 

باش و مةزن كو كةسَى نةك ى يان نةشياى بكاةت ياان زوى   
 كارَى شاهانة –ن زوى ذ كةسَى نةهَيت ئةجنام بدةت 

 سوثاسدار :ةر  شاك

 قوتابى، خويندكار – بةردةست، هاريكار فا شاط د
 هَي ش، هةَلمةت، ثة)مار، هجووم كو شاَ)و

 كو شاليار

 –شاااةه يار  –شااااهيار، هاااةظال و هاااؤط َى شااااهى، وةزيااا  
مةراسيمةكة كو ن هةلكةفتا  –ثاديشاه و مةزنَى باذَي ةكى 

م نا )ثري شاليار(ى و لسةر مةزارَى وى ل ضاذَى زظساتانَى ل   
 دةظةرا هةورامان دهَيتة ك ن

بهادارة و د طةوهةرسازيَى و ثيشةسازيَى  طةوهةرةكائةملاس،  س  شامري
 دا طةلةك ن كار دهَيت

 فا، شامري
 مريانثاديشا، ثاشا، شاهَى  خانةمري، :ةر

 شذخا مَيشا هنطظينى كو شانة

 شانذي
 :ةر،
 ت 

هاااةذى  –: هاااةذى شاااانازيَى  شاااان): بي( + لاااي) ت كاااي(  
  ناظدار، بناظودةنط –ثةسندانَى 

 ثارَيزظانَى شةظَين رؤذيط ان ئاش شاهارا

 :ةر شاهد
 –َى جوان خوةشتظى، دلدار –دة)ل، روى جوان  –ديدةظان 
 ةرهةظئامادة، ب
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 ناظدار، بناظودةنط :ةر شاه 

 خوشاه 
 )شاه خ(

 فا
ئااةو كةسااَى كااو رويااَى وى وةكااى يااَى شاااهى شااكؤدار و ن      

 هةيبةت بت

 نَيظةشاهس
 )شاهسون(

 ت 
 –كةسَين كو حةز ذ شاهى دكةن، هاةظال و هاؤط َين شااهى    

 ناظَى هندةك ئَيذَين توركانة ل ئريانَى

 بنَي ة )شاكار( فا شاهكار

 ئةو كةسَى كو وةكى شاهى مةزن و شكؤدار بت فا شاهو

 ناظَى هندةك ضيايانة ل كوردستانا ئريانَى كو شاهؤ
 جةذن، :ةيد –داوةت، زةماوةند  –خوةشى، شادى  كو شاهى

 فا شاهني
، بالنااادةكَى نَيواااريَى ياااة –وةكاااى شااااهى، وةكاااى ساااةرؤكى 

 (رَقَصسةرؤكَى بالندانة )
 )يق، بسةرظةهَيذا، شايستة، ن، شاية فا شايان

 ئاش شاي ايا
كااو ئااةظ سااتَي ة ن )ئااةناهيتا، ظينااوس يااان     سااتَي ا ناهيااد 

 زوه ة( ذى ناظدارة

 فا )شبان( بانةش
 –، شااوان، يااَى دضااتة بااةر ثااةزى، خودانكااةرَى ثااةزى شااظان

 ثارَيزظان، سةميان

 :ب بناةش
قةسا ا )حاةزقيا(يَى    نااظَى شاوينكارةكىَ   –طةنج، )و، تؤ)ز 
 يان بوويثاديشاهَى جوه

 بوو ناظَى كوِرَى هارونَى ثَيغةمبةرَى بةنى ئس ائيذييان :ةر (َشبري) بريةش

 ى بوو ناظَى كوِرَى :اد)س( :ب )شّداد( دادةدش

 راكيمةش
 )ش اكيم(

 خونكار يان حاكمَى باذَي ى فا

 مةزناهى، ضَيىينى :ةر (َشَرف) فةرةش

 دينةفةدرةش
 الدين( َشَرف)

 دينى  روومةتاةطةرَى ثاراستنا شةرةف و كةسَى كو دبتة ئ :ةر

 شةركةر، شةركار، ضةكدار، كةسَى ثشكدار د شةِرى دا كو شةرظان
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يَى كو كةد و كةساثا وى شاةر بات و ضاى دى ذ بذاى شاةرى        كو شةركار
 نةزانت

 بنَي ة )شةرظان( كو شةركةر

 :ةر (فيَشر) ري ةش
تاااَى وة)نااااظَى ضااايايةكى ياااة ل   –بهاااادار، هَياااذا، رَيااازدار  

 ا سعودى:ةرةبستان

 دينةدريفةش
 الدين( فيَشر)

 رَيزدار و ثايةبةرز د دينى دا – خودانَى دين و ئايينَى ثاقذ :ةر

 :بانةش
 عبان()َش

 )هةيظا بةرى رةمةزانَى(ناظَى هةيظا هةشتَى ذ سا) كؤضى :ةر

 ، مةهدةرضىبةِرةظان :ةر فيع()َش يعفةش

 ، دلؤظاندلنازك :ةر فيق()َش قفيةش

دركةياة   –ثاسةوانَى ن شةظَى ثاسةوانيَى دكةت  –شةظطَيِ   كو شةظطةِر
 ذ م ؤظَين مَي خاس

بنَياا ة )شااةظطةِر( + يااَى كااو ئاهااةنطَين خوةشاايَى ن شااةظ       كو شةظطَيِ 
 بةرهةظ دكةت و هةظالَين خوة ن وَى خوةشيَى شاد دكةت

 ب ا :ةر قيق()َش قيقةش

 سان شةك 

كو ذ سذكا و لةظةنا  رةنط سثىكةرةستَى بذورى يَى ش ين و 
ناااظَى   –روي جااوان، دة)ل، كةشااخة    – شااةك َى ضااَيدكةن 

سةرؤك هؤزةكَى ناظدارَى ط اظييان بوو و سىان ثاَى هاتيناة   
 طؤتن)شةك  ئاغا(

 :ةر كور()َش كورةش
ئااانكو يااَى   ناظااةكَى خااودايَى مةزنااة   –طةلااةك سوثاساادار  

 خة)تَى مةزن ددةتن بةرامبةر كارَى كَيم

 ، بالبةر، سينطف ةه، بَينف ةهن  ةب  و تةحةم  فا كيب(َش) كيبةش

 رؤناهيا فند و ض ا –مؤم، فند، ض ا، فةنةر  كو شةمال

 –شةمامؤك، فَيقيةكَى وةكى طوندؤرانة ىَل ذ وان بواويكىة   كو شةمام
 طوندؤرَى بوويكَى طةخ طةخ و جوان و بَيهنخوةش
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ا :ةرةباناة كاو تَيكذاى كاوردان بوويناة ل      ناظَى خَيذةكا مةزن :ةر (َشَمرشةمةر)
 دةظةرَين سنورى يَين كوردستانا :رياقَى و سوريا

 رؤذا ئَيكَى ية ذ حةفتيَى د سالناما ئيسالمى دا كو شةمبى

شااةمزين، كااورتك ى و كورديك يااا ثااةيظا ) ااس الاادين(ا       كو شةمدين
 :ةرةبى ية، ئانكو يَى بؤ دينَى خوة وةكى هةتاظَى بت

 بنَي ة )شةمدين( وك شةمزين
 ناظَى سؤرةتةكا قورئانا ثريؤزة –رؤذ، هةتاظ  :ةر (َشمس) مسةش

 دينةدمسةش
 الدين( َشمس)

 يَى بؤ دينى وةكى هةتاظَى بت :ةر

 معونةش
 ) عون(

 بوو ناظَى ب ايةكَى يوس  ثَيغةمبةرى)س( –طوهدار  :ب

 اسممةش
 (َشّماس)

 س 
يان تةخةكة  ضينةك –خزمةتكار  –شةماشة  –خودَيناس 

 ذ ئؤلدارَين مةسيحى

 بايَى كو ذ باكور دهَيت :ةر (َشميل) مي ةش

 ذَى ضَيبووى  جهَى ةَي  و بةرةكةت، كةسَى خَي ئاش ةمينةش

 شؤخ و شةنط هند )شنط (ةنطةلش

 شةنطستة، بنيات، بنواشة، ئةساس كو شةنطست
 ضة)ك، دارَى كو طويز و مازييا ثَى دوةرينن كو شةنَي 

 طةش، ئارونطدار :ةر،كو وقىشة

 :ةر (َشهابشةهان )
طوِرياااةكا طةشاااا ئااااط ى ياااة ل :اااةمسانى  –طوِرياااا ئااااط ى 

 جارجار ديار دبت و دبَيذن ستَي ةك رذت

 دينةدهابةش
 الدين( َشهاب)

 :ةر

نااظَى   –ئةو كةسَى كو وةكى ستَي ةكا رؤناهى ية د دينى دا 
ضى)شااهان حااةكيم و زانااايَى ناظاادارَى ضااةرخَى هةشااتَى كؤ 

 ية الدين سه وردى(

 بازيَى نَيوريَى يَى رةنط سثى  فا )شهباز( هبازةش

 مةنىين ثةِرَى بالندةى فا )شهبال( هبالةش
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 شاهَى مةزن و خودان سة)حييات فا )شهُبد( دوهبةش

 شاهَى دلؤظان فا )شه اد( ه ادةش

 فا )شه ام( ه امةش

بتاااة ياااَى وةكاااى شااااهان هات   –شااااهَى شااااد و خوةشاااحال   
)شااةه( ئااانكو )شاااه( و )رام( ئااانكو ئااةو    – ثااةروةردةك ن

ف يشااتَى خوةشاابةختى و رزقااى ، كااو ئااةو ف يشااتة ذى د     
 ئيسالمةتيَى دا )ميكائي (ة

 ه بانةش
 )شه بان(

 حاكمَى باذَي ى فا

 ه تاشةش
 )شه تاش(

 هةظوة)تى –: جريان، هةظسوى شه )فارسي( + تاش)ت كي( ت  فا،

 ه زادةش
 )شه زاد(

 شارةزا –باذَي ى، يَى ل باذَي ى هاتية سةر دونيايَى  اف

 خوه ةش
 )شه خ(

 يَى رويَى وى وةكى يَى شاهى شكؤدار و ن هةيبةت بت فا

 ه ودةش
 )شه ود(

 رويبارَى مةزن فا

 ه وزةش
 )شه وز(

 فا

يَى خودان بةختةكَى وةكى يَى شاهى بات   –شاهَى رؤذطارى 
 ةرظيز)كيس ا(يَى شااهىَ ناظَى وى باذَي ى بوو يَى خس و ث –

 ساسانيان ئاظا ك ى

 يَى رويَى وى وةكى يَى شاهى شكؤدار و ن هةيبةت بت فا و )شه و(ه وةش

 ه يارةش
 )شه يار(

 ثاديشاه، شاه، فةرمان ةوا، خونكار، حاكم فا

 رظةه يةش
 )شه يور(

 فا

ناظَى رؤذا ضاوارَى ذ هاةمى    –ناظَى ف يشتا ثارَيزظانا ئاط ى 
ناظَى هةيظا شةشاَى ذ   – هةتاظى ل ئريانا كةظن هةيظَين سا)
 سا) هةتاظى

 شازادة، كوِرَى شاها، كوِرَى ذ بنةما) شاها فا شةهزادة
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 شاسوار، دلَي ، مَي خاس كو شةهذةوةند
 خودانَى ناظَى شاهانة فا )شهنام( هنامةش

ةردةَ)ن، ب –بوتة تشتى و ذَى تَي  نةبت يَى طةلةك دىَل وى  :ةر شةهوان )شهوان(
 جهَى طةلةك بةر ىَل بن

 بريهاتنَين شاهى فا )شهياد( هيادةش

 يار و هاريكارَى شاهى فا )شهيار( هيارةش

 :ةر (َشهيدشةهيد )
ذ  –ئةوَى د رَيكا خودَى دا دهَيتة كوش   –شاهد، ديدةظان 

ناظَين خودايَى مةزنة ئانكو ئاةوَى ل هاةمى جهاان ئاماادة و     
 ضو ل بةر بةرزة نةبت

 ، ناسيارن ناظودةنط، ناظدار، بةرنياس :ةر (َشهريشةهري )
 ذ هؤزَين :ةرةبانة :ةر (َشيبان) يبانةش

 ئةظيندار، دلدار كو شةيدا
 كَى شَي ى، تَيشكَى شَي ىبةض :ةر شب 

ثارَيزظاان،   –شوان، يَى دضتة بةر ثةزى، خودانكةرَى ثاةزى   كو شظان
 سةميان

 نَيوري، راظ فا شكار

ناااظَى هؤزةكااا مةزنااة ل كوردسااتانا ئريانااَى، كااو شؤرشااطَي َى  كو شكاك
 كورد )مسكؤيَى شكاك( سةرؤكَى ظَى هؤزَى بوو

 بنَي ة )شظان( كو شوان
 مَي خاس، دلَي ، :ةطيد، ئازا، وَي ةك :ةر )ُشجاع( جاعوش

 راثةرينا كؤمكؤمة كو شؤرةش

خةباتَى دكةت، خودان شؤرةشَى، كةسَى كو ل ثَيناظ دؤزةكَى  كو شؤرةشظان
 كةسَى بةشدار د سةرهذدانةكا جةماوةرى دا

 يبة:وش
 )ُشعيب(

 :ب
ناظَى خةزوي َى مويسا ثَيغةمبةرى بوو)س( و ئةو ةاوة ذى  

 ناظَى ضيايةكى ية ل يةمةنَى –ثَيغةمبةر بوو 
 شوَينةوار، كةظنةوار، كاظذةجه كو شوينوار
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 ثةريشان فا شيبا

 ة بايَى كو ن شةظ دهَيتهوين –رؤناهى، رؤناكى  كو شيبا

 :ب (شيثت )شي
ثااةى بااري و  ناااظَى سااَييةمني كااوِرَى ئااادةم و حاااوايَى كااو ل  

 باوةرَين موسذمانان خوةدى ثايةيا ثَيغةمبةرينيَى بوو

 ب يقةدار، ئارؤنطدار، تةييسؤك كو شيت

 فا شرياز

باذَي ةكاة ل   –دارةكاا وةكاى بة)لؤكَى)ئالبالؤيَى(ياة     –ذاذى 
مةلبةندَى هؤزانظانَين ناظدار )سة:دى شاريازى و  ئريانَى كو 

اباان حوقاا / جوط افيناسااَى موسااذمانَى   [حااافز شااريارى(ية 
ضااةرخَى ضااوارَى كؤضااى دبَيااذت: تشااتَى خااوارنَى طةلااةك     
دهاتة د ظاى بااذَي ى دا ىَل ضاو تشات ذَى دةرنةدكاةفت، لاةو       
ناظَى خةلكَى ظى باذَي ى ذى وةكى )شري: شَي (ى بؤ خوارنَى 

و ئااةظ ناظااة ذى هااةر يااَى ذ هاتااة ل قةلااةم دان وي ن كولبااة
 ]هندَى هاتى

 ، دلَي ، مَي خاسكوِرَى شَي ا فا شريزاد

 َيشريوي
 )شريوية(

 دلَي ، مَي خاس –شكؤدار، مةزن  فا

 سةر راك ن ذ نةساخيَى، ضَيبوون، ساخذةم بوون :ةر يفاْ ش

 ش ؤظةكةر، توَيذةر كو شيكار
 ذؤرىباكور،  :ةر (ِشمال) ماليش

 شوينوار، شوَينةوار، كةظنةوار، كاظذةجه كو شينوار

 :ةر، شَي  موس
 :ب

نااااااااظَى هؤزانظاااااااانَى  – )شاااااااي  موساااااااى(شاااااااَي  موسا
 نيشتيمانثةروةرَى كورد )جةطةرخوين(ى ية

 :ةر،كو شَيخؤ
شاااااااااَي ، ثاااااااااةيط َى ئَياااااااااك ذ هاااااااااةردو رَيباااااااااازَين   

ماةزنَى بناةماىَل ياان     –شَيخاتيَى)نةقشةبةندى يان قاادرى(  
 زَىهؤ

 ئازا، مَي خاس، كةسَى كو بؤ مَي انيَى زةراظا شَي ا هةبت كو شَي دل
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 ، دلَي ، مَي خاسكوِرَى شَي ا كو شَي زاد
 شَي َى ضيا كو شَي كو

 شَي وان
 
 كو

مرينشااينةكا كااوردى بااوو و هؤزةكااا كوردانااة ل كوردسااتانا    
ساااةنتةرَى دةظاااةرا بارزاناااة ل   –توركياااا ل دةظاااةرا واناااَى  

 :رياقَىكوردستانا 
 نَيوري، راظ فا شَيكار )شكار(

 رَيباز، رَي ةو – ميناك، منوونة  – تةرزئاوا، ، شَيوة، جؤر كو شَيواز
 شةيدا، ئةظيندار، دلدار فا شَييدا )شيدا(
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 ض، ص
 

 

 

 

 

 رامان   رةط ظنا
 طةهينةر –طةهشتى  –راست و دروست  :ةر )سائب( صائب

 رؤذيط  :ةر )سائم( صائم

 ثارَيزةر، ثارَيزظان :ةر )سائن( صائن

 :ةر )سابر( صابر
ذ  –تةحاااةم   ن  اااةب  وبالباااةر، ساااينطف ةه، بَينفااا ةه، 

 ناظَين خودايَى مةزنة

 هةظال و هةظدةم –سةروةر  –خودان، خوةدى  :ةر )ساحب( صاحب

 :ةر )سادق( صادق
ظَى ئيمااامَى شةشااَى يااَى   ساانانا – راساات و درساات  و،طراساات
 )جعف   ادق(يانةشيعة

 :ةر )سارم( صارم
زة)ماَى   –باِ ةك   –لةتكاةر، قوتكاةر، ث تكاةر     –شريَى تيذ 

 دلَي ، د)وةر، مَي خاس

 بةر ن ذؤر ضوون، بسةركةف ، هذباسك بوون :ةر )ساعد( صاعد

 :ةر )ساحل( صاحل

خودان بري و باوةر و كار و  –باش، قةنج  –هَيذا، دروستكار 
 (مثـود ناظَى ثَيغةمبةرَى مذذةتَى ) –دينى ك يارَين دروستَين 

 بوو

 سثَيدة  :ةر (سةباح) صباح

 ةخودايَى مةزنذ ناظَين  –طةلةك ن  ةب   :ةر (سةببار) ارصّب

 ، دة)ل، رندجوان :ةر (سةبي صبيح )
 صدرالدين

 (سةدرةددين)
 رَيبةر و ثَيشةوايَى دينى :ةر
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 صدران
 (سةدران)

:ةر، 
 فا

 مةزن و سةرؤك

 صدوق
 (سةددوق)

 ستؤدهةظال،  – وطراست :ةر

 ط نط ئاش (سةديدة)صديده

 صديق
 (سةدديق)

 :ةر
دؤسااات، هاااةظال، هاااؤط ،   –طةلاااةك راساااتطؤ و دروساااتكار  

 دةستةب ا

 :ةر (سةفا) صفا
 –ئاشاااتى، ثَيكظاااةذيان  –دمياااةنَى جاااوان و هاااةوا خاااوةش 

 ناظَى ضيايةكى ل مةككةهَى –دلثاك  –ئَيك ةنطى، ئَيكدىل 

 ضَيدكةت )مسى(مسطةر، يَى ئامان و كةلوثةلَين سف ى :ةر (سةففار) صفار

 (سةفدةر) صفدر
 :ةر،
 فا

:  ةف شكَين، شاةرظان، شاةركةر،     ): بي( + در)فارسي(
 )د(ية ذ ناسناظَين ئيمام :ةىل –دلَي ، مَي خاس 

 :ةر (سةفةر) صفر
ناااظَى ضاايايةكى ل  – كؤضااىذ سااا) يااة ناااظَى هااةيظا دووَى 

 ينَىنَيزيك مةد

 صفوة
 (سةفوةت)

 بذارةيَى تشتى –يَى ذ هةميَى ضَيى  –خؤرستَى تشتى  :ةر

 صفي الدين
 (ةددينيسةفي)

 ، يَى بؤ دينَى خوة كةسةكَى بذارة بتهةلبذارتيَى دينى :ةر

 صفي اهلل
 (يولالهيسةف)

 هةلبذارتيَى خودَى، ناسناظَى بان ئادةمى ية)س( :ةر

 ا كو بةنى ذ خودايَى خوة دكةتنظَيذ، دو:اي :ةر (سة)ت) صطت

 صطح الدين
 (سة)حةددين)

 جنيا دينىةيَى ببتة ئةطةرَى باشى و ق :ةر

 ذ ناظَين خودايَى مةزنة –بَى نياز، نة موحتاج  :ةر (سةمةد) صمد

  صمصام
 (سةمسام)

 شريَى تيذ و بِ ةك –شريَى كو نةضةميَيت  :ةر
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  ذ هةمى دىل، ذ نيظا دىل :ةر (سةميم) صميم

 صنعان
 (سةنعان)

 :ةر

شااااَي  :ااااارف و هؤزانظاااانَى ماااةزنَى ئريانى)  لثاااةى طؤتناااا   
( دا منطــق الطــريد ثااةرتووكا وى ) نةيشااابورى( رَىططــا:ااة

) نعان( نااظَى خودَيناساةكَى ماةزن باوو كاو هاةفتَى م ياد        
و ساااةر خاااات ا ئاااةظينا وى ن كواااةكا مةسااايحى   هاااةبوون 

 ِرازاضووبوو سةر دينَى مةسيحيا و ببوو شظانَى بة

 ، راظكةر، راظيار، راوضى، شيكارظان، ساروننَيوريظان :ةر (سةيياد) ادصّي

 اكّحَض
 (زةححاك)

 
 :ةر

 
 
 

ئرياناى)ذ وان كاورد( ذى ذ كاةظن     – يَى طةلةك دكةتة كةنى
ذباةر نَيزيكيياا    وةرة ظى ناظى بؤ زارؤكَين خوة بكار ناائينن 

ذ ذ كاو  ظَى ثةيظَى بؤ ناظَى )ئاساتياك: زوححااك/َى خوينمَيا   
 (كةسايةتيَين زامل و ستةمكارة د شةهناما فريدةوسى دا

 دلَيِ ، مَي خاس، :ةطيد –ثةهذةوان  –شَي َى دِرندة  :ةر )درغام( ضرغام

 نوي هة، رؤناكى، رةوشةنى :ةر ء )زياء(ضيا

 ضياءالدين
 (زيائةددين)

 نوي ها دينى، يَى بؤ دينَى خودَى وةكى نوي هَى رؤناك بت :ةر

 ةضياف
 (زيافةت)

 مَيهظاندارى :ةر
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 رامان   رةط ظنا

 :ةر )تارق( طارق
ساتَي ا ساثَيدَى كاو هاةمان ئةختاةرا       –ئةوَى ن شاةظ هااتى   

 ناظَى سؤرةتةكا قورئانا ثريؤزة –زوه ةية 

 ندكارقوتابى، فَيخواز، خوي –داخوازكةر  :ةر )تالب( طالب

 بةخت و ئَيقبال –، هة)تن)وةكى رؤذ هة)تن( دةركةف  :ةر )تالع( طالع

 :ب )تالووت( طالوت
كااو بااوو نااظَى سااةردار يااان فةرماناادةكَى باةنى ئساا ائيذييان   

 دطةل )جالؤت(ى ن شةر ضووبوو

 ةناظَى سؤرةتةكا قورئانا ثريؤز :ةر )تاها( طاها

 :ةر )تاهر( طاهر
ناااااظَى كااااوِرةكَى حمةمااااةد  –بااااَى طونااااةه  –ثاقااااذ، ثاااااك 

 )س(بوو غةمبةرىثَي
 شيةشادماني، خو :ةر (تةرةن) طرب

 ، بالندةكَى نَيوريَى يةشاهني ت  )توغان( طغان

 بالندةكَى نَيوريَى ية ذ بنةما) بازى ت  )توغرول( طغرل

 :ةر (تةحلة) طلحه
ناااظَى  –دارا مااؤزَى  –دارةكااا ن سااىى يااة حَيشااى دخااؤن    

  ةحابيةكَى ثَيغةمبةرى بوو)س(

 ئار فان()توو طوفان
، ئااظِ ابوون، )فااو   –تويفان، باهؤز و باهوِرَين طةلةك دذوار 

 دةنط و دؤر، قةرةبالغ – لَيهمشت

 ةناظَى سؤرةتةكا قورئانا ثريؤز :ةر )تاها( طه

 ثسطهما
 (تةهماسث)

 خودانَى هةسثَين ن هَيز فا
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 ثاككةر، ثاقذكةر :ةر )توهوور( طهور

 :ةر (تةييارار)طّي

اسااناظَى )جة:فااةر(َى ب ايااَى ئيمااام :ااةىل     ئااةوَى دفااِ ت؛ ن 
يااة)د(، كااو د شااةرةكى دا هااةردو دةساات و هااةردو ثااَين وى  
ذَيظة ببوون و ثاشى طيانَى خوة ذ دةست دابوو لةو حمةمةد 

ئااانكو ن ضااةنطَين ثَيغةمباةرى)س( ئااةظ ناسااناظة دانااا سااةر  
 شتَى فِ ىئيالهى بةر ن بةه

 ينثاك، ثاقذ، خاوَين، بذو :ةر (بيتةي) طيب

 :ةر (تةيفور) طيفور
ناظَى خودَيناسَى ناظدار )بايةزيدَى  –ناظَى بالندةكَى بوويكة 

 بةستامى(ية

 تظريكتيهو،  فا )تيهوج( طيهوج

 سةركةفتى :ةر (زاف ) ظافر

 ديار، بةيان، ئاشك ا، خويا :ةر (زاه ) ظاهر
 سوحبةتوىئاخف  خوةش،  –روح سظك  :ةر (زةري ) ظريف

 سةركةف  :ةر (زةفةر) ظفر
 دياربوون، خويابوون :ةر (زوهوور) ظهور

 ثشتةظان، ثشتط ، ثالثشت :ةر (زةهري) ظهري
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 رامان   رةط ظنا
 يَى كةسةكى يان تشتةكى بثةرَيست –خودَيناس  رة: :ابد

 :ب :اد
هاود ثَيغةمبااةر)س( ثَيغةمبااةرَى   ى ياة يااىَ اوى مذذةتااَى اناظا 
 وان

 دادثةروةر رة: :ادل

 رة: :ارف
ئةو كةسَى كو ن رَيكَين ثاقذك نا نةفسَى  –ئاطةهدار  –زانا 

 و هزرمةندى خودايَى خوة دنياست

 تيَى تشتان بثارَيز –ثارَيزةر  رة: ( مسم ):ا:ا

 دلدار، ئةظيندار، شةيدا رة: :اشق

 يا سا) كؤضى ذ هةيظا موحةررةم ية رؤذا دةهَى رة: :اشور

 اظاكةرئ رة: :ام 

 :ب :اموس

ئَيااااك ذ دوازدة ثَيغةمبااااةرَين بوااااويكة د ):ةهاااادا  –ار باااا
 بباوو َى يشظان (يَى بةرى زايينَى ذ963:ةتيق( دا كو ل سا) )

ثاااةرتووكا  خاااودانَىو هاااةر ئاااةظ ثَيغةمباااةرة    ثَيغةمباااةر
 ذى ):اموس(ة

 باسةب:
 (َعّباس)

 رة:

 –ثَيغةمباةرى باوو)س(    ناظَى مامَى حمةمةد –شَي َى بيشى 
ناسااناظَى ب ايااَى ئيمااام حسااَينى بااوو كااو ل شااةِرَى بيابانااا      

 كةربة)يَى ئا)هةلط َى هَيزَين ئيمام حسَينى بوو
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 ةبدولاله:
 ):بداهلل(

 رة:
نااااظَى باااابَى حمةماااةد   –باااةنيَى خاااودَى، :ةظااادَى خاااودَى  

 ثَيغةمبةرى بوو)س(

 :ةبد مةناف
 ):بد مناف(

و: بااةنيَى مااةنافى، ناظةكااة ذ ناااظَين )بااةرى ئيسااالمَى( ئااانك  :ةر
 :ةبدَى مةنافى)مةناف ذى ئَيك ذ  ةنةمَين كاف ان بوو(

 :ةبدولكةريم
 وى خودايى يَى ن كةرةم و بةخشي  بةنيَى خودَى، :ةبدَى :ةر ):بدالك يم(

 ثَيدان، ثَى بةخشني رة: (عطاء:ةتاْ  )
 :ةتائولاله

 (اهللءعطا)
 يَى خودَى ثَيداى، يَى خودَى ثَى بةخشى رة:

 رة: (عّطارتتار ):ة

كةسااَى طااو)ظَى ضااَيدكةت يااان     –هااوي دةف ؤش، ثيذااةوةر  
ناسااااناظَى خودَيناسااااَى  ااااؤفى و هؤزانظااااانَى  – دف ؤشاااات

ــارناظااادارَى ئرياناااَى )ف يدالااادين اباااو حاماااد حمماااد        عطـ
 كؤضى(ية628 – 241نيشابورى/ 

 رة: (عطارد:ةتارد )

ذاةزت ين  بباؤ رؤذَى كاو    هاسارا طةِرؤكةناظَى نَيزيكىين تري، 
( رؤذَيان ماة ئاةو    88كؤماا رؤذَى ياة؛ ضاونكى هاةر )     هةسارا

واتة هةتا طؤيا ئةردى جاارةكَى  جارةكَى لدؤر رؤذَى دزظ ت، 
لدؤر رؤذَى بزظ ت هةسارا )تري: :ةتارد( ثى ذ ضوار جااران  

لةو ذى رةنطة مة كوردا و ئريانيان ناظَى لدؤر رؤذَى دزظ ت، 
 َى بذةز دضتبتة )تري( ضونكى وةكى تريوَى ك 

 ، خة)تديارى رة: (عطّية:ةتيية )
 :ةج ةم
 (َعجَرم)

 زة)مَى توند و دذوار و ن هَيز :ةر

 :ةجيب
 (َعجيب)

 يَى م ؤظ ذَى حَيبةتى بت :ةر

 لةزؤ، م ؤظَي كو د كار و ك يارَين خوة دا بذةز بت :ةر (لَعجي) :جي 
 ، دادثةروةرىدادوةرى، دادطةرى –داد  رة: ):دل( دلة:
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 :ب ):دن( دنة:

ل ثااةى طؤتنااا ثااةرتووكا ثااريؤز     – بةهشااتا لسااةر ئااةردى  
كو هةر كةساةك  [ئَيكةمني جهة كو )ئادةم و حةوا( ىَل ذياين

وةكااى خااوة، وى جهااى كوردسااتان، :َياا اق، ئااةف يقيا يااان      
 ]كةنداظَى فارسى دزانت

 رة: ):دنان( دنانة:
د  )س(يااة حمةمااةد ثَيغةمبااةرى  (َى يااَى12بابكااالكَى )ناااظَى 

 ابن هشام( دا سرية( و )طربىشةجةرةنامَين )تاري  
 مةزناتى، طةورةيى رة: (عظمة:ةزةمة )

 ثالثشت، ثشتةظان، يار و ياوةر –زةندك  رة: (عضد) ةزد:

 :ةزدةددين
 (عضدالدين)

 ثشتةظانَى دينى رة:

 :ب ):زرا( زراة:

ثَيغةمبةرةكَى بةنى ئس ائيذيان  –يارى، هاريكارى، يارمةتى 
و رَيبااةرَى دويااةمني دةسااتةكا كؤضاابةرَين ئَيخسااريَين    بااوو

 جوهى بوو كو ذ باب  ظةدطةِراندنةظة فذستينَى

 رة: ):زيز( زيزة:

هَياازدارَى كااةس  –ط اظااى، هَيااذا، بااةرَيز، رَياازدار، خؤشااتظى 
ياَى كاَيم وَيناة و     –نةشَيتَى، ساةركةفتيَى نةهَيتاة شاكاندن    

اكماااةكَى نااااظَى هاااةر ح –زوى ن دةسااات نةكاااةظت  نى زو
مص َى بوو كو حوكم ل مص َى و باذَي َى ئسكةندةريَى ك با 

 ذ ناظَين خودايَى مةزنة –

 ةددينزيزة:
 ):زيز الدين(

 يَى د دينى دا رَيزدار بت رة:

 ةزيزولاله:
 ):زيز اهلل(

 يَى ل نك خودَى هَيذا بت رة:

 رة: (عظيم:ةزيم )
ذ  –طةلااةك  –بااةرف ةه  –طاا نط، ن ناا خ، هَيااذا  –مااةزن 

 ةناظَين خودايَى مةزن

 :ةسكةر
 ضةكدارَى دةولةتَى، لةشكةر :ةر ):سك (
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 ئاش :ةشتار

ئاخى ئيش اخة )أسارياة( ياَى كاو دايكاا وى هةلباذارتى ذ باؤ       
شاهاتيَى شوينا )بع (ى يَى كو ضووية جيهانا ذَي ى، ىَل دةما 
 َىضاااووية ساااةر كورسااايكَى، ناااة ساااةرَى وى طةهشاااتة ساااةر

وى طةهشتنة ئةردى، ئينا راطةهاند كاو  كورسيكَى و نة ثَين 
 ضيايَى )زافون( بكةتئةو نةشَيت دةستهة)تداريَى ل 

 هؤز، خَي  :ةر (عشرية:ةشري )

بااةنيَى كورديك يااا ناااظَى ):بااداهلل( يااَى :ااةرةبى يااة، ئااانكو:   كو :ةظدلة
 خودَى، :ةظدَى خودَى

 ىهَيذا و ط اظ –ذي ، :اق   رة: (َعقيل) قي ة:

 زا، دلَي ، مَي خاسئا كو :ةطيد
 بةرزى، بذنداهى رة: (عطءْ ) )ة:

 :ة)ئةددين
 الدين(عطء)

 يَى ببتة ئةطةرَى بةرز و بذندبوونا دينى رة:

 رة: (َعلي) لية:

ئيماام :اةىل ياة)د(، كاو      – بذنادى، ئاةظ ازى   –بذند، ئةظ از 
و ثسمام عةيان و ضوارةم خةليفَى راشدي ئَيكةم خةليفَى شي

 ةمةد ثَيغةمبةر بوو)س(.زاظايَى حمو 

 ناظةكَى خودايَى مةزنة –زانا، ثَى ئاطةه، ئاطةهدار  رة: (َعليم) ليمة:

 رة: ):م و( م وة:

ن مغـــرية م ابـــعمـــرو ابـــن هشـــا: نااااظَى دروساااتَى )اباااواحلكم
بازرطاناااةكَى ماااةزنَى قورةيشااااَى و   باااوو كاااو    (ىاخلزومـــي 

يا بَى  م ؤظةكَى زي ةك و دلَي  بوو، ىَل ذ بةر دوذمنى يا وى
موساذمانان نااظَى وى   سنور دطةل حمةماةد ثَيغةمباةرى)س(   

 ك بوو )ابو جه (

 رة: (َعّمار) ارةمم:
 يااااوةرةكَىنااااظَى  –موكاااوم و بنةجاااه  –زة)ماااَى بااااوةردار 

 يَى بوويو سومة ياس ىثَيغةمبةرى بوو كو كوِرَى 

 ةميدةددين:
 ):ميد الدين(

 ئةو كةسَى كو لسةر دينى زال رة:
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 بةندةلي:
 ):ندليب(

 بذبذَى نَي  – َى خاخلالبذبذ رة:

بااةنيَى ( يااَى :ااةرةبى يااة، ئااانكو: عبــداهللكورديك يااا ناااظَى ) كو :ةو)/حةو)
 خودَى، :ةظدَى خودَى

ناظَى ):بدالك يم( يَى :ةرةبى كورديك يا  –ثشىاست، دَلنيا  كو :ةولة
 بةنيَى خودايَى ن كةرةم و بةخشي  ية، واتة:

 بذندبوون –شكةف ، ثَيشظةضوون ثَي رة: : وج

 كؤمةكا م ؤظان –شيان و سةركةف   :ةر (ِعزة:زةت )
 دينةد:ز

 ):زالدين(
ئةو كةسَى كو ببتة ئةطةرَى شكؤدارييا دينى رة:

 ولالهتزة:ز
 (عّزة اهلل)

 مةزناهيا خودَى رة:

 كورديك يا ثةيظا ):زرا( يا :ربى ية، بنَي ة ):ةزرا( كو :زَي 
 خوة دوي ك نَى ذ خ ابى و طونةها حةزا –ثاك، ثاقذ  :ةر (ععصم:سمةت)

 ، :ةظدَى بوويكبةنيَى بوويك رة: وبةيد ):بيد(:

 خو)م، خزمةتكار :ب وبةيد ):بيد(:

 وبةيدولاله:
 ):بيداهلل(

 َى خودَىي بةنيَى بوويك رة:

 رة: (ثمانَعومسان ):
ارى، ماار، تَياذكَى ما    –تَيذكَى ض كى كاو جاؤرةكَى بالندةياة    

 نة)د(ناظَى خةليفَى سَييَى يَى موسذمانا –تريةمار 

 نة)د(ناظَى خةليفَى دووَى يَى موسذمانا رة: (ُعَمر) رةمو:

 م انو:
 رة: )ُ:م ان(

)س( بوو ناظَى بابَى مويسا ثَيغةمبةرى – ئاظاهى – ئاظةدانى
 ةناظَى سؤرةتةكا قورئانا ثريؤز –

 كؤما بةنييان رة: (ِعباد) بادي:

 ولالهادبي:
 (ِعباداهلل)

 بةنيَين خودَى رة:
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 :ب ):يسى( :يسا

رامانا دروست د زمانَى :ربى دا، ئانكو: )خاودَى دَى هاريكاار   
نااظَى   – ، قورتالكةررزطاركةر –بت، خودَى دَى رزطار كةت( 

)س( كو ن نااظَين )يساوع و يوشاع(    ثَيغةمبةرَى مةسيحييانة
 انا سةرى ددةن.ذى ناظدارة و ئةظ ناظة ذى هةر هةمان رام

 رة: (ِعماد) مادي:

، جهاَى ما ؤظ   ثالطاةه  –قاسدَى لةشكةرى، ثةيكَى لةشاكةرى  
با)خانة، ئاظاهيَى زراظ و  – ستوين، دنطة – ثا) خوة بدةتَى

 بذند

 يمادةددين:
 (ِعمادالدين)

 رة:
، ئةو كةسَى كاو باؤ ديناَى خاوة ببتاة      ثالطةه و ستوينا دينى

 ثالطةه و ستوينةكا موكوم

 ةتنايي:
 (ِعناية)

 هاريكارى، يارمةتى –باشى، قةجنى  –ضاظدَي ى  رة:
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 رامان   رةط ظنا

 مةغ غازان

 ن خوة ناظَى )غازان خانَى كوِرَى ئاةرغون  –قازان، مةجنةل 
ياااة.. وى ئاااؤىَل  سنساااال ئيذخاااانى دامةزرَيناااةرَىو ماااةغول( 
و  وة كا ة )حمماود(  و ناظَى خ بوو موسذمان( هَيال و )بودايى

ل [كاو ببناة موساذمان    هاندان ةغولهةمى فةرمان ةوايَين م
ناظ مةغو)ن نةريتةك هاةبوو باؤ ناظك ناا زارؤكاان كاو ئاةو       
ذى دةمَى زارؤك دهاتة سةر دونيايَى، ضاظَى وان ن ض تشاتى  
كةفتبا ناظَى وى تشتى دداناناة ساةر زارؤكاَى خاوة، و دةماَى      

، ضااااااظَى وان ن غاااااازان خاااااان هاتياااااة ساااااةر دونياااااايىَ   
 ]مةجنةل)غازان(َى كةفتبوو لةو ناظَى وى ك نة )غازان(

 :ةر غازي
، ياَى بواتة غةزوَى)شاةِرَى    شةركةرَى دينى، هَي شبةرَى ئاؤىل 
 ئيسالمَىدينَى كاف ان( ل ثَيناظ ن سةرئَيخاندنا 

 ، نةبةرهةظنةهاتى، نةئامادة :ةر غائب
 (َى يان ئالييةكىزالبوون لسةر نةفسزال )سةركةفتى،  :ةر غالب

 هند غاندى

)مهامتاا  هندى )طانادى( ياة، كاو ناساناظَى     تة: يبك يا ثةيظا 
، ئاااةو ذى رَيباااةرَى سياساااى و باااابَى روحاااى ياااَى ياااةطاندى(

رزطار ك  و كار ستان ذ دةستَى ئنطذيزان هندييانة و وى هند
 (ندك  بؤ ثَيكظةذيانا )هندوس( و )موسذمانا

 قةرةض، دةىل :ةر (َغَجرغةجةر )
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 :ةر (َغدير) دي ةغ

جهةكة ل ناظبةرا مةككةه و مةدينة دا كو ئاظا  –ب كا ئاظَى 
ل جةم شيعةيان ئاةو جهاة    –بارانا ل وى جهى خِ ظة دبوو 

يَى حمةمةد ثَيغةمبةرى)س( ئيماام :اةىل)د( ل شاوينا خاوة     
( روى داباوو و  ذي ا جـة /28ك ية خةليفة، ئةظ رويدانة ل )

 ينى ية ن ناظَى )غدي  ُخم( نوكة ئةو رؤذ جةذنةكا ئاي

 بيانى، بَيطانة، نامؤ :ةر (َغريبغةريب )
 بالندَى خوةش ئاواز، تةي َى خوةشخوين :ةر (َغريدغةريد )
 ئاسك، خةزال، مامز :ةر (َغزالغةزال )

 غةزةنفةر
 (رنَفَضَغ)

 شَي َى بيشى :ةر

 ايَى مةزنةذ ناظَين خود –:ةفوكةر لَيبؤر، بةخشندة،  :ةر (َغّفار) فارةفغ

 :ةر (َغفُور) رووةفغ
ذ نااظَين   –بةخشندة و :ةفوكةرَى طوناةهان  دلؤظان، لَيبؤر، 
 خودايَى مةزنة

 ثاسةوان :ةر (َغفريغةفري )

 :ةر، غةخمؤر
 غةمطني، غةمبار، بارط ان كو

:ةر،  غةمبار
 غةمطني، بارط ان، غةخمؤر فا

ناسااناظَى )شااَي    –ت هاريكااار، يااَى ل هااةوارا م ؤظااى بهَياا     :ةر (وثَغغةوس )
 :ةبدولقادرَى طةيالنى(ية

 طوهدار و فةرمانبةرَى كةسةكى –سنَيذة، زِركوِرة  :ةر )ُغالم( )موغ

 :ةر (غياثس )غيا
ذ  –يااَى ل هااةوارا م ؤظااى بهَياات، يااَى ل تانااا م ؤظااى بهَياات 

 ناظَين خودايَى مةزنة

 غياسةددين
 (غياث الدين)

 :ةر
هاريكار بت بؤ ثشتةظانيك ن ذ يَى ل هةوارا دينى بوت، يَى 
 دينى يان ثَيشظةب نا دينى

 شَي دل، نةت س، مَي خاس – طِ دار، خودان غريةت :ةر غةيور )غيور(



 283 

 

 ف
 

 

 

 

 

 رامان   رةط ظنا
 رزطاربووى – سةركةفتى :ةر )فائز( زيفائ

 ى، كاَلووظةب َىرةنط –سةركةفتى  :ةر فات 

 :ةر (فاطرفات  )
سااؤرةتةكا  –ناظةكااة ذ ناااظَين خااودَى  –ئاف ناادة، ضااَيكةر 

 قورئانا ثريؤزة

 زي ةك، زانا، ئاطةهدار :ةر (فاطنفاتن )

 بةركةفتى :ةر فاخ 

 :ب فاران

ذ بيابانااا )قااادش ناااظَى دةشااتةكَى يااة كااو بااةنى ئساا ائيذى  
ب نياااع: بياباناااا ثاااريؤزا ئااااوارةييَى/ وارطاااةهَى كاااو باااةنى 

باااؤ ذيااااين(  ئسااا ائيذى ضااا  ساااا)ن ل وَيااا َى وةك ئااااوارة
 ذ وَياا َى دزظ ينةظااةو  ا دضااوونة وَياا َىو طااةِريان سااةي ان

 )دةريايا سؤر(

 ضةنط ظةك ى –ئَيكانة، ن تنَى  :ةر فارد

 ، مَي خاس، ثةلةوان:ةطيد – ، سويارضاكسويار :ةر فارس

 :ةورَى ن تنَى –يَى حةقى و نةحةقيَى ذَيك جودا بكةت  :ةر فارق

 :ةر فاروق

 ظاظَي كةر، جوداكةر، ذَيك جياوازكاةر  –ةر دادوةر، دادثةرو
ياَى طةلاةك    – يَى حةقى و نةحةقيَى ذَيك جاودا بكاةت   –

ناسااناظَى ئيمااام :ومااةرَى دوميااةمني خااةليفَى  –دت ساايت 
 )د(موسذماناية

 يَى هَيذات  و بةركةفتيى د زانينَى دا –بةركةفتى  :ةر (فاضل) لزفا
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 ن دةستظة ئيناىيَى بسةركةفتى، يَى سةركةف   :ةر فايق

 :ةر (فتـّاح) تاحةتف

)مَي خاسَين كاو دةرطاةهَين   ظةك ؤك، يَى دةرطةهان ظةكةت
 كةهلان ظةدكةن يان خودايَى كو دةرطةهَى رزقاى ظةدكاةت(  

 ناظةكة ذ ناظَين خودايَى مةزن –

 دينةدحتةف
 )فت  الدين(

 سةركةف  د دينى دا :ةر

 ةحتولالهف
 )فت  اهلل(

 سةركةفتنا خودَى :ةر

 لية: ت ةف
 (فتحعلي)

 :ةر

: ساااةركةفتنا (ثايةباااةرزلي) ة( + :اااساااةركةف ت ) ةفااا
)هةطااةر ئيمااام    سااةركةفتنا ئيمااام :ااةىل   –ثايةبةرزانااة 

د شةرةكى دا بساةركةفتبا و د وَى ساةركةفتنَى دا    )د(:ةىل
زارؤكااةكَى موسااذمانا هاتبااا سااةر دونيااايَى، وان ن باشااى      

ردةم بريا وان ل وَى دديت كو ناظَى وى بكةن فتحعذى دا هة
 سةركةفتنَى بهَيت(.

 :ةر (فتحي) فةحتى
فةت )سااةركةف ( + ى)كورتك يااا :ااةىل يااة: ثايةبااةرز(:     

 – ساااةركةفتنا ئيماااام :اااةىل  –ساااةركةفتنا ثايةبةرزاناااة  
 سةركةفتى

 دينةدخ ةف
 )فخ الدين(

 يَى جهَى سةربذندى و شانازيَى بت بؤ دينى :ةر

:ةر،  فةخ ى )فخ ي(
 ، جهَى سةربذنديَىنازيَىجهَى شا فا

 جهَين بذند فا )ف ازان( رازانةف

 ؤندروت :ب رامةف

 بت، يَى ل نةيارَين خوة ببؤرت يَى ل نةيارَين خوة خوةش فا )ف ام ز(رزةرامةف

 :ةر (َفَرج) جةرةف
نااةمانا تااةنطاظيَى، ظااةبوونا دةرطااةهَين بااةرف ةهيَى لسااةر  

 ئازادى، سةربةستى – م ؤظى
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 ، ثايةبةرزشكؤمةند، شكؤدار فا د()ف ُب دوربةف

 ست وراست و در فا )ف بود(ودوربةف

 )وجود(هةبوونا كو ل هةمبةر نةبوونَى ية فا )ف تاش(رتاشةف

  ةزي:جوم فا )ف جود(رجودةف

 ، دخلوةشندانةشادان، خ :ةر (َفرحان)رحانةف

 َىندورخةف
 )ف خندة(

 ثريؤز، موبارةك فا

 ئَيكانةيةكتا،  :ةر (َفردان) ردانةف

 فا )ف زاد( رزادةف
كةسَى كو ن شكؤمةندى هاتية سةر دونيايَى، كةساَى كاو ذ   

 دايك بووى ن شكؤه و جة)ل

 ة، شايستهَيذا)يق،  فا )ف زام( رزامةف

 زانا، ذي  –دلَي ، مَي خاس  كو فةرزانة
 زانا، ذي  فا (ةف زان)فةرزانَى 

 دا وةزي ة د ياريا شةت ةجنَى فا )ف زين( رزينةف

 حةكيم، زانا، :اقذدار فا )ف ساد( رسادةف
 سةركةف  كو فةرسةت
 هةل، دةرفةت، دةليظة كو فةرسةند

 فا )ف شاد( رشادةف
ية د كؤماا   َى(مةري ) ناظَى هةسارا طةِرؤكا  - ق ةروح و :
 رؤذَى دا

 رشاسبةف
 )ف شاسث(

 –ئاظ 
 ثةه

 خودانَى هةسثَين ن هَيز

 و مينا هةتاظَى خوةدى شكؤه و مةزناهى بتكةسَى ك فا )ف شيد( رشيدةف

 ثشك، باه ، بةش فا )ف شيم( رشيمةف
 ثَيشطؤتن، ثَيشةكى فا )ف واك( اكظرةف

 )ف مان( رمانةف
 – فا

 كو
 فةرمان، دةستوور، ئةم 
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فةرهود،  –قِ ك ن، نةهَيالن، ذ بن ب ن  – دةستوور، ئةم  كو فةرمان
 تا)ن

 زدارشكؤدار، رَي فا )ف مند( ندةرمةف

 فةرمان، دةستوور، ئةم  فا )ف مني( رمنيةف

 دومياهيك، داوى فا )ف ناد( رنادةف

 ، يَى ضاظَى وى ذ خةوَى ظةنةبنخةوتة فا )ف ناس( رناسةف

 يَى ناظَى وى هَيذا و جوان بت فا )ف نام( رنامةف

 ، دةلي ةط ؤظة، بةلط فا )ف نود( رنودةف

 دادخورةف
 ثريؤز، :ةدالةتا ثريؤز دادثةروةرييا فا )ف خداد(

 خزادورةف
 )ف خزاد(

 فا
ناظَى ف يشتا ضااظدَي  لساةر    –يَى ن ثريؤزى ذ دايك بووى 

 طؤيا ئةردى

 فا )ف هاد( رهادةف
ئةظيندارَى شا ينا هةظاذينا    – ية ذ كةسايةتيَين شةهنامَى

 بوو خس و ثةرظيزى

 ك نَى فةرياد، هاوار، ن دةنطةكَى بذند داخوازا هاريكارى كو فةرهاد

 فا )ف هود( رهودةف
 – مة:ادةنَى كااو لااذَي  تاَيهن و طااةرمايَى هاتبتااة طوهااارتن  

 راستطؤيى د دينى دا

 :ةر )ف هود( رهودةف
 – كااوِرَى شااَي ى، تَيشااكَى نَياا  يااَى شااَي ى   – كااوِرَى جااوان

 فةرمان، تا)ن –زة)مَى با)بةرز و ن كةلةخ 

 رهوشةف
 (ف هوش)

 ار، هو ةندخودان هوش و زي ةكى، هوشد فا

 هاوار، ن دةنطةكَى بذند داخوازا هاريكارى ك نَى فا فةرياد
 ئازادى، سةربةستى –ئازاد، سةربةست، رزطار  سان فةريان

 ، دةطمةننايان –بَى هةظتا، بَى بةظ   –ئَيكانة، يةكتا  :ةر (ريدـَف) ريدةف

 ةددينريدةف
 الدين(ريدـَف)

 و بَى هةظتا بتئةو كةسَى كو د دينى دا ئَيكانة  :ةر
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 ةتكهزرثاك، كةسَى كو جوان هزر د فا )ف مين( نةرميةف

 يَى خودان جوانى و شكؤدارى بت فا )ف ميند(ندةرميةف

 يَى خودان ناظَى جوان و هَيذا بت فا )ف ينام( رينامةف

 كةسَى كو د ئاخفتنا خوة دا ن رؤن و ئاشك ايى باخظت :ةر (فصي فةسي  )

 ى، ضاكى، باشى قةجن :ةر (فضلفةزل )

ياااَى كاااو ئيفذاااةحَى  –ماااان  –قورتاااالبوون  –ساااةركةف   :ةر فة)ح )فالح(
 ببينت

 ناظَى سؤرةتةكا قورئانا ثريؤزة –ئةلند، بةرةبةيان، كازيوة  :ةر (َلقـَف) قةلةف

 فةلةكناس
 )فذكناس(

:ةر 
 كو –

و باورج  كو زانياريَين زَيدة هةبن د بوارَى ئاةمسانى   َىكةس
 او ستَي ان د

 ، زاناتَيطةهشتى :ةر فةهيم )فهيم(

 :ةر (اضّيَففةيياز )
ماةرد،   –ياَى ن زَيادةهى    – جوامَي  و دلؤظان، خوة  ؤظ

 دةستظةك ى

حاااكم، خونكااار،  –ذَيااك جوداكااةرَى حااةقى و نةحااةقيَى   :ةر فةيسةل )فيص (
 شريَى بِ ةك –قازى 

 نويدوةف 
 )ف يدون(

 –ئاظ 
 ثةه

شاااهَين ثيشاادادى يااة كااو ن    ئَيااك ذ – ئاف ناادة، ضااَيكةر 
هاريكاريااا كاااوَى ئاساانطةر دومياااهى ن سااتةما زوححاااكَى    

 خوينمَيذ ئيناى

 ، بؤضوونهزر، بري، ديد :ةر (فكرةفك ةت )
 خودان ديت و بؤضوون، هزرمةند، بريمةند، هزرظان  :ةر فك ى

 دل :ةر (فؤادوئاد )ف

 جوامَي ى، خوة  ؤظى، سةخيياتى :ةر (ُفتوة) تةتووف

 ئاش فورات
جهاَى مةناد و ناة طةلاةك     مةياظ، دةراظَى باش، بؤرَى باش، 

ذ  ةرويبارةكاا –ئاظااا زة)ل  –شاا ين  – كااوي  ذ رويبااارى 
 و د كوردستانَى را دبؤرت. دزَيت ئةرمةنستانضيايَين 

 دةرفةت، هةل، فةرسةند دةليظة، :ةر (ُفرصة) تسةروف
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 :ةر )ف قان( رقانوف

  –( ذَيااك جااودا بكااةت اطــلبيااَى راسااتى و شاشاايَى)حةق و 
ناااظَى سااؤرةتةكَى يااة ذ   –قورئانااا ثااريؤزة  دروسااتَىناااظَى 

 قورئانا ثريؤز

 رةهورووف
 (ف وه )

 –ئاظ 
 ثةه

د ئؤىَل زةردةشتى دا نااظَى وان ف يشاتانة   ضاظدَي ، ثارَيزةر)
نا م ؤظى ذ ئةمسانان دهَينة يَين بؤ ضاظدَي يك ن و ثاراست

 خوار(

  شَي :ةر فرياس )ف اس(
 تَيطةهش  ذي ى،زي ةكى، هشيارى،  :ةر (ِفراسة) تةاسريف

 بةهشتكوردي بذَيظك نا ثةيظا فارسييا )ف دوس(ة، واتة:  كو دوسريف
 سةركةفتى فا فريوز

  دوسَيف
 (ف دوس)

 بةهشتفريدةوس،  فا

كورديك يا ثةيظا )فاارس( ياا :اةرةبى ياة، ئاانكو: ذَيهااتى،        كو فَي س
  خاس، :ةطيد، ثةلةوانلَيهاتوو، زي ةك، مَي
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 رامان   رةط ظنا

 سان )وارونا( اروناظ

سااااةردةمَى كةيانيانااااة و هةروةسااااا ناااااظَى خوداظةناااادةكَى 
خوداظةنااادةكَى ئاااايينَى ويااادايى ياااة، ئاااانكو: خوداظةنااادَى  

 ضاظدَي  ل ئةمسانى

 ظةدةر، هاظى، يَى خوة ذ خةلكى دوي  ك ى كو ظاِرَى

 كو ظاظَي 
ظاظاارتى، ظاةدةرك ى، ذَيط تاى،     –ذَيك جودا، ذهةظ جيااواز  

 هذبذارتى

 ناكى، رؤشنايىؤر فا )وخ ( خ ظة

داناااة رةخاااةكى،   –هذااادان، هذااادانا خيظاااةتَى ياااان كاااوىَل     كو ظةدان
 دانان، كَيذى ظةدان بؤ ئارماجنانَى –ظةدةرك ن 

 ظاِرَى، هاظى، يَى خوة ذ خةلكى دوي  ئَيخستى كو ظةدةر
 نَيوريظانَى سيسكا، نَيوريظانَى تَيذكةوك و كةوسيسكا فا )و طري(ريط ظة

 زظ ينةظة، طةِرانةوة كو ظةطةِر

 كو ظةط 
داطريكةر، كةسَى كو ئةردَى ئَيكى دئَيختاة بان دةساتَى خاوة     

: كةسَى كو ئابوورَى د مةزاختيَى خوة دا بكةت ئابوورظان –
 و ثاران بؤ خوة بكةتة د ثاشقو)ضكان ِرا

 كو َيِ ظةط
 –طؤتنةظااااة، يااااَى ئاخفتنااااةكَى ذ ئَيكااااَى دى ظااااةطؤهَيزت  

بَيذى نثارضااة سااىانا ل سااىا  نيااَى ل داوةتااا  –ضااريؤكبَيذ 
 كةسَى كو م ؤظان يان ثةزى دزظِ ينتةظة  –ظةطَيِ ت 
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 ثاشدامان، د جه دا مان، ن جى مان، ذ كاروانى ظةقةتيان كو ظةمان
 خؤر، هةتاظ، رؤذ ئار )وندا( نداظة

 )ونداد( ندادظة
 ،ئاظ
 ثةه

 ئارةزوو  –هيظى، ئومَيد 

 ، ذ هةظا)ن ظةقةتياىظةماى، د جه دا ماى كو ظةهَي 

ئةردَى كو ذ بةر سِ  و سةقةم و جةمةدط تنَى سست و باَى   كو ظيار
 ، ئةردَى خويسارط تىهَيز بووى

 ئةظيندار، :اشق، شةيدا كو ظيندار
 دخلوةش ن ئةظينيا خوة يَى ن ئةظينيا خوة شاهى، يَى كو ظينشاد

كةسااَى كااو طةلااةك حااةز ذ وة)تااَى خااوة بكااةت، يااَى ئااةظينا  كو ظينوار
 وارَى وى د دىل دا بت

 ةئاظَيستا، ناظَى ثةرتووكا ثريؤزا زةردةشتييان فا )وستا( ستاظَي
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 رامان   رةط ظنا

 ةر: قائد
 ةكة د وَينااى سااتَي –رَيبااةر، ثَيشااةوا، ثَيشاا ةو، سااةرك دة   
 فةلةكى يَى تةرمَى :َى)دن ا)كرب( دا

 :ةر قاب 
ناظةكاة ذ   –رازى، قاةبويذك ن   –روينشتى  – ، )يقةشايست

 ناظَين خودَى

 زة)مَى دَيمَى وى جوان و خشكؤك بت :ةر قابوس

 :ب قابي 
نااظَى كاوِرَى باان ئاادةمى)س( و ب اياَى       –ن دةستظة ئيناان  

 تَى وى هاتية كوش ية و هابي  ن دةسهابيذى 

 ناظواظط َى :ةر (قاطبقاتب )
 ناظةكَى خودايَى مةزنة –خودان شيان، توانا  ةر: قادر

 ، :ةطيدقةه ةمان، ثةهذةوان كو قارةمان

 ب: قارون

زة)مةكَى زةنطاني باوو ذ باةنى ئسا ائيذييان كاو هةظوااخَى       
و وةزياا َى )فري:ااةون(ى بااوو،  مويسااا ثَيغةمبااةرى بااوو)س(

َيكااةمني كةسااَى دامةزرَينااةرَى زانسااتَى كيميااايَى     ئااةو ن ئ
هاتية نياساني؛ ضاونكى وى زَياِ  ذ ئااخَى طا ت و هاةر ئاةظ        

 كارَى وى ذى بوو كو بووية ئةطةرَى زةنطينيا وى

 دادوةر، دادظان، حاكم :ةر (قاضىزى )قا

 ، هنَي ، ثةيامبةرتةتةر، ثةيك :ةر ( دسد )قاقا

 :ةر قاسم
سويندخوارى، يَى كو هاتبتة سويند  –دابةشكةر، لَيكظةكةر 

 ناظَى كوِرةكَى حمةمةد ثَيغةمبةرى بوو)س(  –دان 
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 قاي ، رازى، قانع :ةر قانع

 :ةر قاه 
 يَى ن هَيزا خوة)يا :ةقذى يان يا زةظذةكان ياان زال، راسةر، 

 خوة زال بتكَين يا لةشكةرى( شيابت لسةر هةظِ 

 ئاظ قايا
د ميتولوجياا  باةرى باوو)س( و   كايا، كةيا، باابَى ناوح ثَيغةم  

ئَيكااةم كااةس بااوو باااوةرى ن ئاهورامااةزداى زةردةشااتيان دا 
 ئيناى

 كايا، كةظ ، ضةلةبةر ت  قايا
 بةب ، ثذنطَى طةخ طةخ ت  قةبالن

:ةر،  قةدرى
 هَيزدار، خودان شيان –زةنطني  –مةزن  –رَيزدار، بهادار  كو

 قةددوس
 (َقّدوس)

 ودايَى مةزنةذ ناظَين خ –ثاك، ثاقذ  :ةر

  مةزن َىايناظةكة ذ ناظَين خود –خودان شيان، ثَيظةهاتى  :ةر (ديرـَق) دي ةق
 سنَيذَى رةش، زِركوِرَى رةش ت  كنيةراتةق

 رةشؤ، يَى خولكَى وى رةش تةحذة بت ت ، كو قةرؤ
 بةزاز، قوماشف ؤش، ئارميشف ؤش، ثةرؤكف ؤش :ةر (قـَّزاز) ازةززق

 رتكو :ةر (قصريقةسري )
 جوان :ةر قةسيم )قسيم(

 رةندةلةق
 )قذندر(

 كو

دةساتةكةكا  اوفييانة كاو ضاو ثويتاةى       – ، هةذاردةروَي 
نااظَى   – دان و ناةريتان نيانن  ض نادةنة دونيايَى و ط َيدايى 

 ضيايةكى ية ل ناظ دؤلةمةرييان ل كوردستانا :رياقَى

 ةمةرةددينق
 )قم الدين(

 هةيظَى طةشئةو كةسَى كو د دينى دا وةكى  :ةر

 )د(بوو ناظَى ئَيك ذ هةظالَين ئيمام :ةىل :ةر ةنبةر )قنرب(ق

 قةنج، باش، ضاك )ثيتا )ؤ( يا دةلالندنَى ية( كو قةجنؤ
 لةمثة، فةنةر، ض ا :ةر )قندي ( ندي ةق
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 كو قةندي 
ضيايةكة ل كوردستانا :رياقَى كاو بذنادت ين ضايايَى زجناريا     

ضايايةكة ل نَيزياك    – ىة( مَي3486زاط ؤسة و بذندييا وى )
 باذَي َى مهابادَى ل كوردستانا ئريانَى

 ةوامةددينق
 )قوام الدين(

 ئةوَى دبتة ئةطةرَى موكومى و بنةجهييا دينى :ةر

 قارةمان، ثةهذةوان كو قةه ةمان
 ناظةكَى خودايَى مةزنة –بهَيز، ن زاخ  :ةر )قّهار( هارةهق

 كو قةي ان
 –ظيااةكا دةمكااى، ئاريشااا وةختااى تةنطا –ئابذؤقااة، دؤرثااَيو 

باااةَلَين، ذظاااان دياااارك ن باااؤ دةماااةك و جهاااةك و كاااارةكَى  
 شةِرَى توند و تيذَى نةخؤشيَى –دةستنيشانك ى 

 :ب قةيدار

قةيدار ثَيغةمبةر كوِرَى ئيسما:ي  ثَيغةمباةرى و بابكاالكَى   
ناظَى باذَي ةكى ية  –سيهَى يَى حمةمةد ثَيغةمبةرى ية)س( 

كااو هااةر ن ناااظَى كااوِرَى   زةجنااان( ل ئريانااَىل ثارَيزطااةها )
ئيسما:ي  ثَيغةمبةرى هاتية ناظك ن؛ ضونكى طؤِرَى وى يَى 

 ل وَي َى

 :ةر قةيس )قيس(

ةكَى بوو كو ذ مَيذوةرة ثةراستنا وى هاتبوو ذ باري  ناظَى بوت
ك ن و ن تنَى ناظَى وى مابوو سةر زماناان، لاةوما :اةرةبان    

ناااظَى  –بااةنيَى قةيسااى(  ناااظَى خااوة دكاا ن ):باادالقيس:    
 كو ن )مةجنون: شَيت( ناظدار بوو دلدارَى لةياليَى بوو

 بوو روسياناسناظَى شاهَين رؤمَى و  –قِ ال، ثاديشاه  ) ةيسةر )قيص (ق

 –مذمذَين هشاك كا ى    –َى كاكذكا مذمذ –مذمذة، زةردةل  كو قةيسى
 َى كو لبةر هةتاظَى هشك دكةن ئاظا مذمذ

 :ةر ()قّيوم مويوةيق

ياَى باَى دةساتثَيك و باَى      –طةلةك بنةجاه، طةلاةك موكاوم    
دوميااااهى و باااةردةوام ياااَى راوةساااتياى لساااةر رَيظاااةب نا      
كاروباارَين هاةبوونَى و بَياى وى ض كاار ن رَيظاة نةضان، كااو       

 ناظةكة ذ ناظَين خودايَى مةزن –ئةو ذى خودَى ية 
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 موبارةك، ثريؤز –خوةثاراستى، دةهمةنثاك  –باوةردار  :ةر قديس

 شري،  شَي  ت  قذيو

ناظَى جؤرةكَى ئا)ظَى جوانكاريَين ذنكاناة  بةربسك، ف كَيت،  كو قوتاس
 كو دئَيخنة ث ض و بسكَين خوة

 قوتبةددين
 (قطب الدين)

 بت ةكىيَى بؤ ئؤىل وةكى تةوةر)حمور( –زانايَى دينى  :ةر

 كو قؤضان
هاةذاران  ذ  باجا ساا)نة كاو ئاغاا و بةطذاةر     –سةنةدا مذكى 

باذَي ةكااة ل ثارَيزطااةها خوراسااان كااو كااورد ىَل    –دسااتينن 
 دذين

 ودرةتولالهق
 (قدرةاهلل)

 هَيز و شيانا خودَى :ةر

 فا )قُا بان( ربانوق

ظاةطَيِ ،   طَياِ ، باة)   باة)  –ثةيظا رَيزط تنَى ياة، ئاةز طاؤرى    
تشتَى كو م ؤظ ن خَي ا وى نَيزيكاى خاودَى    –دةسةرطةِران 

دووةم هةيظاة   – جاانطؤرى، فيادايى   –بوون  نَيزيك –ببت 
كو  جةذنا مةزنا موسذمانانة –ذ سا) موسذمانا)سا) كؤضى( 

 ن جةذنا سةركةفتنا دينى ئيسالمَى ناظدارة
 كوردي بذَيظك نا ثةيظا )قشون( يا فارسى ية، ئانكو: لةشكةر كو قؤشةن

 كو قولنط
ن و بالنادةكَى كؤضااكةرة و ل ئااةمسانى وةكاى سَيطؤشااة دفاا ِ  

ؤشةى( ئةوة ياَى ذ هاةميان   سةركَيشَى وان)يَى ل سةرَى سَيط
 بوويكى و ن هَيزت 

 بةنى، :ةبد –سنَيذة، زِركوِرة  ت  )قذى( ليوق
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 رامان   رةط ظنا

 كو اتؤك
ضيايةكَى بذندة ل كوردستانا توركياا ل دةظاةرا باَى شاةبابَى     

 ستانا :رياقَىضيايةكة ل دةظةرا طولييا ل كورد –
 كاتؤىل، تريةكةكة ذ هؤزا دؤسكييا كو كاتؤل
 ةكى داشارةزا، بسثؤر، يَى ن شيان و بةرهةظ د هةر كار كو كارامة

 زماخنؤش، سوحبةتوى فا ط )كارنط(نةكار

 فا كاردار

ى)بةرامبةر اوالاااا –خونكااااار، حاااااكم   – ، شااااالياروةزياااا 
كاااار،  وةدىاااااؤل، خاااااخاااودان ش – وكة(اااااةرَى ناااااثارَيزط

 رَينجبةر

 كو كاردؤخ
ثَيشاااةوايَى كاااورد، كةظناااة نااااظَى كورداناااة و زةيناااةفؤنَى    

د ثاةرتووكا خاوة دا ن    َى باةرى زاييناَى(  412)ل ساا)  يونانى
 ئيناية نظى ناظى ناظَى كوردا

ناااظَى ئَيكااةم دةولااةتا كااوردى  –وردا، كوردسااتان ااااوة)تااَى ك كو كاردونياش
 بوو

 سشةه ةزا، كارنا كو كارزان
 شؤلكةر، ك َيكار كو كاركةر
 كارزان، شةه ةزا كو كارناس
 مزطني، يَى مزطينيَى ددةت، موذدة طةهني ئةر كارو

طاانيَى ذ  رقافيذة، كؤمةكا م ؤظان ظَيكِ ا كاو ن مةبةساتا باز   كو كاروان
 باذَي ةكى يان وة)تةكى بونة ئَيكَى دى
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 كو كارؤخ
 َى بااذَي َى رانياة  بااكور ل  ذ سنسال زاط ؤس ضيايةكَى بذندة

 ( مَيىان بذندة1961و )ك

كانَى ية رؤذ؟)ئةظ ناظة ثى هينطَى دهَينة داناان دةماَى رؤذ    كو كارؤذ
 دغةيريت(

 :ةر (كاظم) مزكا

يَى تؤرةبوونا خوة دا:وي ت، يَى ن رويَى خوة نةئينتاةدةر  
ناسااااناظَى ئيمااااامَى حااااةفتَى يااااَى     –كااااو يااااَى :َيجاااازة   

 ()د(موسى كاظم)شيعةيانة

ذ ثاديشاهَين كيانيان باوو و كاوِرَى    –شاهَى ن هَيز و شيان  فا كاظوس)كاووس(
 )كةيقوباد(ى بوو

 ظةكؤلني، لدويظووون فا )كاوش( وشظكا

 ئا)يَى كاوَى ئاسنطةر كو ن )دَي ةفشَى كاظيانى( ناظدارة فا )كاويان( يانظكا

 ظَى )كاوة(كا
 –ئاظ 
 ثةه

نااااظَى كااااوة:  – ةيااا ذ كةساااايةتيَين شاااةهناما فريدةوساااى 
نى دومياهياك ن  ييا ف ةيادو ئاسنطةرةكَى بوو كو ن هاةظكار 

 زوححاكَى خوينمَيذ ئيناذيان و دةستهة)تا 

باؤ هَياذاتيَى ن كاار دهَيات باال ب اياَى        –ب ا، ب اياَى ماةزن    كو كاكة
 م ؤظى نةبت ذى

لبااا د نيظااا هناادةك مَيااوةيَين وةكااى  –بااةردلك، خوةشااتظى  كو كاك 
 ظ، كةزوان، مذمذة و...( دا)طويز، باهي

 يو كامبيز

 َىيَى فارسى ياة كاو نااظَى كاورِ     ناظَى )كمبوجية( يونانيك يا
و ئااةو ةااوة ذى  بااوو سااةرؤكَى ثارسااييانكوروشااَى  مااةزنَى

َى بةرى زايينَى( بباوو ساةرؤكَى    211تا  231سالَين نَيظبةرا )
 ثارسييان

 فا وكااو
، ئااةو ة كااةفتىئااةو كةسااَى كااو باادويظ خوةشاايَين دىَل خااو  

 كةسَى كو ل خوةشييان بطةِريَيت

 فا كام ان
ئاةو كةساَى كاو د     –م ؤظَى طةهشاتية ما ادا خاوة    كامريان، 

 ، راسةرزال –ا سةركةفتى بت هةر كارةكى د



 297 

 سةركةفتى –خوة  م ادَينطةهشتية هيظى و ئةوة يَى  فا )كام وا( اةظكام 

 بنَي ة )كام ةظا( فا كامكار

 تةكووز، بَى كَيم و كاسى، بَى كَيماسى، كامالن :ةر كام 

 فا كاميان
َى كو طةهشتية هيظى ة يئةو كةسخوةشبةخت، بةختةوةر، 

 سةركةفتى –و داخوازيَين خوة 

 فا كاميار
َى كو طةهشتية هيظى ة يئةو كةسخوةشبةخت، بةختةوةر، 

 سةركةفتى –و داخوازيَين خوة 

 بنَيِ ة )كام ان( كو كامريان
 كانَى وارَى مة يَى نوى؟ كو كانيوار
 كانيكا وارى، كانيكا وة)تى كو كانى وار

 كانَى وار؟ ، كانَى وة)ت؟ كو كاوار

 كو كاوة

)ئةوة ياَى لباةر ئااط ى    سؤتنا ثيستى، سؤتنا ضاةرمَى لةشاى  
ذ  – ياااان لباااةر هاااةتاظَى ثويساااتَى لةشاااتَى وى بساااؤذت(     

 ناااظَى ئاساانطةرةكى – يااة كةسااايةتيَين شااةهناما فريدةوسااى
نى دومياهياااك ن ذياااان و رييا ف ةيااادوباااوو كاااو ن هاااةظكا 

 زوححاكَى خوينمَيذ ئينا دةستهة)تا

 كو كاويس

 –كورديك يا ثةيظا )كاووس( يا فارسى ياة)بنَي ة: كااظوس(   
كورتك ييا )كاكة: ب ا + وةيس: ناظَى شَيخةكَى ناظادار باوو/   

 ناظَى سىانبَيذةكَى فولكذورى يَى ناظادارىَ  –وةيسذقةرةنى(ة 
 كورد بوو)كاويس ئاغا(

 وةزع، زورؤف كو كاودان
 كةظ ، ضةلةبةر ت  كايا

 دورهَي ، واقع كو كةتوار
 بالندةكَى ئاظى يَى جوان و كؤفى بذندة كو كةِرةظان
 ضاظتَي ى، مةردينى، جوامَي ى :ةر (َكَرمكةرةم )

 ذ ناظَين خودايَى مةزنة –دةستظةك ى، سةخى  :ةر )ك يم( ريمةك
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 سثى، سيس، ثويست سثى، لةش سثى كو كةذؤ
 ، قةلعةكةل، كةله، دذ، قةَ)ت كو كة)ت
 جوان، خشكؤك، دة)ل كو كةلةش

 ولالهليمةك
 )كذيم اهلل(

 :ةر
ناساناظَى مويساا    –ئةو كةسَى كو خاودَى دطاةل وى ئااخفتى   

 ثَيغةمبةرى ية)س(

 :ةر )كمال( مالةك
باااَى  –كاااامالن، تاااةكووز، بذنااادت ين ثذاااةيا هاااةر تشاااتةكى 

 زاناتى، ذي ى –كَيماسى بوون 

 ةددينمالةك
 )كمال الدين(

 :ةر
ئااةو  –ئااةو كةسااَى كااو د دينااى دا يااَى متااام و تااةكووز باات  

 كةسَى كو دبتة ئةطةرَى كامالنبوونا دينى

 كو )كةنداو( ظكةندا
كةنااداو، خااةليج، ئاظااا كااو سااَى رةخااَين وَى هشااكى باان و د   

ك ى بات و بطةهتاة ساةر    رةخَى ضوارَى ِرا رَييا وَى ئاظَى ظاة 
 زةريايَى يان ئوقيانوسَى

ئةردَى رهياى ذبةر ئاظَى يان ذ بةر هةِرف  و ذ جه ضوونا  كو كةندال
 ط ، تةثؤَلكة، ضيايَى بوويك –ئةردى 

 :ب ةنعانك

ئااةو ةااوة ناااظَى نااةظيَى نااوح     – نااةرم حااةليم، سااةرنةرم 
دينَى ثَيغةمبةرى بوو واتة كوِرَى )سام(ى بوو، ىَل باوةرى ن 

باااثريَى خااوة نااةئينابوو و دذايااةتيا دينااَى وى دكاا  و بااةر    
تويفانَى كةفت و م ، ىَل بةرةبابَين وى ل دةظاةرَين فذساتني   
و ئاااوردنَى بناااةما) ناظااادارا كاااةنعانييان ثَياااك ئيناااا كاااو     
 )ية:قون و اسحاق و ئيرباهيم و يوس ( ذ وَى بنةماىَل نة.

 س ووخيةك
 )كيخس و(

 فا
ذ كةسااايةتيَين شااةهناما   –ثايةبااةرز  ثاديشاااهَى مااةزن و 

 ية فريدةوسى

 وةكى شاهى، شاهانة، خوةدى سنج و رةوشتَى شاهانة فا )كيسان( يسانةك

 :ةر، كةيفى
 كو

 –كااااةيفخوةش، يااااَى حااااةز ذ خوةشااااى و شاااااديَى بكااااةت 
سوحبةتوى، ئاخف  خاوةش، كةساَى كاو خاةلكى دخلاوةش      

 دكةت
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 كو كةيوان
اظَى ط ةكاااااى ياااااة ل نااااا –ساااااتَي ا زوحةل)سااااااتورنوس(ة 

ناااظَى ب ايااَى )سااةيوان(ى يااة ئااةوَى )طاا دى     –كااةركووكَى 
 سةيوان( ل سذَيمانيَى ثَى هاتية ناظك ن

 كت، تاقانة، ئَيكانة، بَى وَينة كو كتؤ
 كوردَين خؤجه، كوردَين جه نةطوهؤر كو ك مانج

ياااَى ن كااا َى ياااان ن حةقدةساااتةكَى   –كاركاااةر، شاااؤلكةر  كو ك َيكار
 ةكى بؤ كةسةكى يان )يةنةكى بكةتديارك ى كار

كةسكؤسااؤر، كَيذةسااتوين،  –تريهاظَيااذ، ضااةكَى تريهاظَيااذيَى  كو كظان
 كةسكوئا)، ثةلكةزَي ينة

 ض، هوي ؤبوويك، كوض فا )كوضك( كضةكو

نااااظَى ضااايايةكى ياااة نَيزياااك بااااذَي كَى خاااةليفان ساااةر ن   كو كوِرةك
 ثارَيزطةها هةولَي  ظة ل كوردستانا :رياقَى

كوردَين دطةل مادطانى)كوردَين مادى(، كاوردَين كاو تَيكاةىل     كو كوردمانج
 مذذةتَى ميدى بووين و خوة ن ميدى ل قةلةم ددةن

ئااةو كةسااة يااَى تَيكااةىل و شااارةزايى د فةرهااةنط و دان و     كو كوردناس
 نةريت و زمانَى كوردان دا هةى

 مَي ضاك –كوردى، كاردؤخى  كو كوردؤ

ئااةو زمانااة يااَى   –، كةسااَى ذ مذذااةتَى كااورد باات   كاااردؤخى كو كوردى
 مذذةتَى كورد ثَى دئاخظت

 كوروش
 

 فا
وان ئااةمخينييان بااوون كااو ناظاادارت ينَى ناااظَى سااَى شاااهَين 

 )كوروشَى مةزنة( ئةوَى )تةختَى جةمشيد( ئاظا ك ى

ناظَى ضيايةكى ية ل نَيظبةرا باذَي َى دوكان و كؤية ساةر ن   كو كؤس ةت
 ذَيمانيَى ظة ل كوردستانا :رياقَىثارَيزطةها س

 ، ضا)كن بزاظ فا )كوشا( وشاوك

رةجنااادةر، تاقا)كاااةر، كةساااَى كاااو خاااوة      –كاااارا، ن كاااار   كو كووشيار
 دواستينت ل ثَيناظ ئارماجنةكَى يان ئةجنامدانا كارةكى
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بيبيكااا ضاااظى،  –كااول، كةسااةر، حةساا ةت، خااةم، خةفااةت  كو كؤظان
 طذَينةى ضاو

 كةسةردار، دلكول، خةمطني كو كؤظاندار
 :ةطيد، مَي خاس –كةوكةل، كةوَى نَي   كو كؤكةل

 هااورى، جااؤرةكَى دةسااتهة)تَى يااة ن هةلبااذارتنَى ذ )يااَى  كو كؤمار
 مذذةتى ظة دهَيتة وةرط تن

 :ةر (ُكَميل) ي ةموك

ناااظَى  –ثااةيظا )كاماا ( هاااتى، ئااانكو: كااامالن، تااةكوز  ذ يااا 
( و دذ هاةظالَين ئيماام :اةىل باوو)     كوِرَى )زياد(يية كو ئَياك 

ئةوى دو:ايةك يا هاةى كاو باؤ خاوة باةردةوام دكا  و ئاةو        
 دو:ا ن ناظَى وى )دو:ايا كومةي ( ناظدار بووية

 طنةكوه 
 )كوة رنط(

 فا
ل ضاايايَى )زةردكااوه( ل   يااة  ناااظَى رويبااارةكَى و نهالااةكَى   

 ئريانَىكوردستانا دةظةرا بةختيارى ل 

 ةلةك ضيا ىَل هةبنجهَى كو ط فا كوهسار

 ئةو كةسَى كو بنةجها وى ل ضياى بت فا كوهيار

 ناظَى طيايةكى ية كو رها وى وةكى يا لةظةنَى ية – ضيايى فا كوهني

 ثةز كويظى، كةذال –كَيوى، كووظى، ضيايى، نةهةظؤتك ى  كو كويظى
 ، قِ الثاديشاه، سولتان، خونكار، فةرمان ةوا فا كيا

 ي ، زاناذ:اق ،  فا كياجور

 طنةكيار
 )كيارنط(

 رةنطَى ثاقذ و جوان فا

 فا )كيارخ( خوكيار
بت) رويَى وى وةكى يَى  ةئةو كةسَى خوةدى رويةكَى شاهان

 ن هةيبةت بت(جوان و د هةمان دةم دا شاه و سولتانان 

 شاهَى مةزن فا )كيازند( ندةكياز

 وةكى شاهى، شاهانة فا (كياوش) شظةكيا

 فا كيان
نسااال شاااهاتيا دويااةمني س –هان، كؤمااا سااولتانان كؤمااا شااا

 ضيظانؤكييا ئريانى ية)ئةم ن كوردى دبَيذينَى: كةيانى(
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 ثاديشاهَى دلَي ، شاهَى مَي خاس فا شري كيان

 فا (ِكسرى) س ايك
:  ثاديشااه  ى ياة شَيوَى بذَيظك نا :ةربى يَى نااظَى )خوسا و(  

 كةسَى كو ن ضاكي و باشيَى ناظَى وى ضووبت –

 خةبات، بزاظ، تَيكوشني :ةر يفاح )كفاح(ك
 فَيقيةكَى تام ت ش و دلظةكةرة –بنَي ة )كويظى(  كو كيظى

 ةرسكيوم
 (كيومرث)

 فا

ل ثااةى طؤتنااا شااةهناما فريدةوسااى ئَيكااةمني  – ذيانااا ماا ى
فاةرمان ةوايَى جيهاانَى و ئَيكاةمني شااهَى سنساال شاااهاتييا      

 ثيشدادييانة 

 طنةنارَيك
 )كنارنط(

 رماندار، خونكار، حاكمفة فا

 فا )كندر( رةندَيك
ذ كةسايةتيَين شةهناما فريدةوسى  –ستوركةكا بَيهنخوةشة 

 ية

 جيهان، دنيا، طَيتى فا )كيهان( يهانَيك
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 رامان   رةط ظنا

 كو طابان
ئَيك ذ  ةحابيَين ثَيغةمبةرى باوو كاو كاوردة و ل     –طاظان 

 َى ببوو موسذمان دةسثَيكا ئيسالمةتي

 ضيايةكَى بذندة ل دةظةرا سةرسنكى ل كوردستانا :رياقَى كو ةارط

 ثةرييا بوويك ئةر ارنيكط

 ، جيهاندنيا، طَيتى –زةمان، رؤذطار ضةرخ، ، فةلةك فا طةردون

 كو طةردى
هؤزةكااا كورانااة ل كوردسااتانا توركيااا، هناادةك ذَى مشااةخت 

ردساااتانا :رياقاااَى بوويناااة و ل حاااةري  و رةوانااادوزَى ل كو 
 ئاكنجى بووينة

 ، ئازا:ةطيد، مَي خاس، قارةمان، دلَي ، بوَي  كو طةرناس

يَى دخلوةش بت ن ئاينادةى، ياَى بااوةرى هاةبت كاو رؤذَيان        كو طةشبني
 داهاتى دَى دخوةشى بن ذ رؤذَين ضوويى

 يَى وارَى وى يان وة)تَى وى طةش و رؤناك بت كو طةشوار
 ات، مذذةت زظ يظة)ذ غةريبييان(مذذةت ه كو طةهلات
 هؤزةكا مةزنة ل كوردستانَى –ثشتةظان بؤ مذذةتَى خوة  كو طةليار

دركةيااة ذ  –خااوةدان طااةمى، يااَى قايااك و طااةمييان بهاااذؤت  كو طةميظان
 كةسَى زَيدة ئةظيندار و مةلةظان د دةريا ئةظينيَى دا

 دةمزان، دةمناس كو طةهزان

طةهشااا ؛ ضاااَيبوون)وةكى  –طةهشااا   طةهشااا ؛ ذ رَيظاااة كو طةهني
 طةهش ؛ كامالن بوون، تةكووزبوون –فَيقى( 
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 كو ط اظى
هؤزةكااااا مااااةزنا كوردانااااة ل  –خوةشااااتظى، خؤشةويساااات 

كوردستانا توركيا و طةلاةك ذَى ل دةظاةرَين جاودا جاودايَين     
 بادينان ل كوردستانا :رياقَى بة)ظ بووينة

 طريؤدة، ئالؤز، ثةريشان فا ط فتار

نااظَى ضايايةكى ياة ل ثارَيزطاةها      –رؤندك باراندن، ط ياان   كو  ينط
 ( ميىان بذندة3642لورستانَى ل كوردستانا ئريانَى كو )

 ئَيكةمني تيشكا كو سثَيدةهيان دادكةظتة ئةردى كو طزنط
 رزةودطو

 )طودرز(
 فا

ذ ثةهذةوانَين ناظدارَين شاةهناما فريدةوسايية كاو    طوهدةرز، 
 رؤستةمَى زاىل هةظدةم بوو دطةل

 كو طؤران
ناظاةك باوو زةردةشاتييان     –هؤزةكا طةلةك ماةزنا كورداناة   

دانابوونااة سااةر وان كةسااَين كااو ئااؤىَل زةردةشااتى دهااَيالن و  
 دبوونة موسذمان)طاور، طاوران(

 ، كوفا )ط طني( نيطرطو
بزنا قةهواييَى كَيم رةنط كو مةرةز ذ ماويَى   –وةكى طورطا 
ن شااااةهناما فريدةوسااااى و ذ ةتيَيذ كةساااااي –وَى ضااااَيدبت 

  كةيانيانة شاهزادة و ثةهذةوانَين

هااوِرين، رةوان بوونااا ن هَيااز يااا     –طوِريااا ئاااط ى، بَذَيسااة    كو طوِرى
 رويبارى

 باش، قةنج –جوان، خوةشك، خوشكؤك، دة)ل  ت  طؤزةل )طويزةل(

 كو طؤظةند
ضايايةكَى بذنادة ل    – ، ضاوثى شةهيان، ديالن، شاهى، داوةت

ظةرا شَي وان مةزن نَيزيك طوندَى ئةرطؤشَى ل كوردساتانا  دة
 :رياقَى

 فا )طذشاة( لشاهطو

ثاةى باري و    ل –شاها طو))مةبةست ذَى طول حمةمةدى ية( 
باااوةرَين ثارسااييان )طولشاااه( ئَيكااةمني م ؤظااَى سااةر طؤيااا   

 ئةردى ية)ئانكو بان ئادةمة(

ناااظَى  –جااةهى و  طااوليَين طااةمن –ثةرضااةم، بااذى، طااو)ىل   كو طوىل
 هؤزةكا كوردانة ل دةظةرا زاخؤ ل كوردستانا :رياقَى
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 ناظَى رويبارةكى ية كو ذ بن ضيايَى طارةى دهَيت و د دةظةرا كو طؤم 
 رى ذَي ى و ناظكوِرَى ِرا دضيتة سةر رويبارَى خازرىمزو

 كو طوهدار
طوهدَي ، بهيسةر، بيسةر، طوَى رايةل، يَى طوهَى خوة بدةتاة  

 –خاااوة ماااةزنى و زاناااات  و ن ياااا وان بكاااةت     كةساااَين ذ
 سةرثةرشت، ضاظدَي ، بةخَيوكةر، خودانكةر، سةميان

 كو طوهدةرز

 –هوشاايار و هةسااتدار  –م ؤظااَى د كااارَى خااوة دا رذد باات  
ذ  –م ؤظااااَى كااااو ث تااااةك ذ طااااوهَى وى هاتبتااااة بااااِ ين    

ثةهذةوانَين ناظدارَين شةهناما فريدةوسيية كو هةظادةم باوو   
دبَياااذن ضاااونكى طاااوهَى وى دةرزى   ةمَى زاىل)دطاااةل رؤسااات 

 (بوو)بِ ى بوو( لةو ئةظ ناظة ىَل هاتبوو ك ن
 كةسَى كو ن ديدةظانى و ثاسةوانيَى لسةر كةهلَى رادبت كو طؤيار

 ةنطيارط
 )طيارنط(

 سةردار، سةرك دة، فةرماندة فا

 فا طيو

هةطةر )طيو( ن تنَى هات، ئانكو )ذيان(، ىَل ةوة ئةظ ثةيظاة  
ل ثااةى  – ذيانااا ماا ى(ة، ئااانكو: ثرتك يااا ثااةيظا )كيااوم كو

طؤتنا شةهناما فريدةوسى ئَيكةمني فةرمان ةوايَى جيهانَى و 
 ئَيكةمني شاهَى سنسال شاهاتييا ثيشدادييانة

 ط اظى، هَيذا، رَيزدار فا )ط امى(  اميطَي

 زظ ؤك، زظ ؤكا دةريايَى يان يا رويباران فا )ط دان(  دانطَي

 طويز فا )ط دو(  دوطَي

مَيذؤرد، طيادانة، طيايةكة ل زؤزانا شني دبت و طاولَين شاني    كو طَيندةل
 ددةت و دانةوَيذةكا وةكى نؤكا ثَيظة دهَيت

 (طيوبنَيِ ة ) كو طَيو
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 رامان   رةط ظنا
 ناظَى خةزوي َى ية:قوون ثَيغةمبةرى بوو)س( –سثى  :ب )بان

 دظى، ثَيويستثَي :ةر )زم
 خال، ب ايَى دةيكَى كو )لؤ
 بنَي ة ))بان( :ةر انو)

نااظَى جاؤرةكَى ساىانا كاوردى      –كوِركَى طاةنج و روى دة)ل   كو )وك
 ية

 ناظَى ئَيك ذ ب ايَين يوس  ثَيغةمبةرى بوو)س( –نَيزيك  :ب )وى

 –طااةجنيتى، تااؤ)زى، جحَيذينااى   –دة)ل، جااوان، خشااكؤك   كو )وين
 ِركَى ن دَيم و رويَى خوةظة دة)ل و جوان بتكو

 هَيذا، شايستة، هةذى :ةر )يق
 ذي ، زانا، دار:اقذ :ةر )لبيب( بيبةل

 :ةر (لطيفلةتي  )
ذ  –دلؤظاان   –بواويك   – جاوان، ساثةهى، خشاكؤك    –نةرم 

 ناظَين خودايَى مةزنة

ضسات،   –ثَى ساظك، سا ت، ضاوون خاوةش، ياَى بذاةز بوات         كو لةزطني
 روخيوةش، رويظةك ى –ك، ضةلةنط ضا)

 كؤما ضةكدارا، :ةسكةر كو لةشكةر

 –سويار، سويارضاك  –)وَى جوان و خشكؤك، طةجنَى دة)ل  كو لةوةند
 رةنطةكَى سوثايَى توركى بوو

 طوِريا ئاط ى، ئاط  :ةر لةهةن )هلب(
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 ووناظَى بابَى ية:قوون شاهَى  ةففارى ب –شَي َى دِرندة  :ةر (ليثلةيس )

 –سااةركةف   –كارك نااا ن دىَل خااوة  –نااازكى  –دلؤظااانى  :ةر (لطفلوت  )
 ثارَيزطارى

 لوتفعةىل
 (لطفعلي)

 :ةر
ئاةو   – ( ميه ةباان بات  دئةو كةساَى كاو وةكاى ئيماام :اةىل)     

 كةسَى كو ظ بةر دلؤظانيا ئيمام :ةىل بكةظت

 لوتفولاله
 (لطف اهلل)

 يا خودَى بكةظتيَى ظ بةر دلؤظان – ميه ةبانييا خودَى :ةر

ثذااةيا ئةندامااةتيا ثةرلااةمانى يااة ل  –زةنطااني، دةولةمةنااد  ئنط لؤرد 
 ب يتانيا

 كو لؤرى
ظةلؤراندن، ئةو سىانة ياا دةياك باؤ زارؤكاَي خاوة ياَى سااظا        

ئةو زاراظة يَى )لاور: ضاةقةكَى كورداناة(     – دبَيذت دا بنظت
 ثَى دئاخظن

 ف  لؤزان

َى 2713)تَى سويسا ا، ل ساا)   ئاخَيظة ل وةباذَي ةكَى ف ةنسى 
ثةميانااةكا نَيظدةولااةتى ىَل هاااتبوو ط َياادان كااو ن نساابةت     
مذذاةتَى كااورد هةظادذ بااوو دطاةل ثااةميانا )سايظةر( ضااونكى     

 مافَين وان د ثةميانا لؤزان دا هاتنة ثشتطوه هاظَي 

 :ةر )لقمان( قمانول

نااظَى حاةكيم و زاناياةكى ياة كاو لثاةى        –نوشدار، حاةكيم  
رَين ئيسالمَى يَى )حةبةشى( بوو و لسةر دةماَى داوود  نظيسا

و هاةر ذ باةر وى ئاةم كاورد دبَيذيناة      ثَيغةمبةرى)س( دذيا 
ناااظَى سااؤرةتةكَى يااة ذ   –)لوقمااان(  ذى نوشاادار و حااةكيما

 قورئانا ثريؤز

 ه اسبول
 )هل اسث(

 ية ذ كةسايةتيَين شةهنامَى –ندرو وخودانَى هةسثَي ت فا

هَيزةكااا  –ثارَيزطااةه، ئوسااتان، وياليااةت    –بااةي ةق  ئااا)، :ةر ليوا ْ 
 ثذةيةكا لةشكةرى ية –لةشكةرى 

 بسثؤر، زانا، شارةزا، كاردان، كارامة كو لَيزان
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 ، رةشاشكا بارانَى، رَيذنة، رةهَيَذةتةظى، تةظيا بارانَى كو لَيزمة
 )فاو، لةهى، لَيهمشت كو لَيسةر

 لَيشاو
ئاظااا كااو ن هَيااز    –انَى ظَيكااِ ا شااذؤظة، بارينااا بااةف  و بااار    كو

 دركةية ذ بةرف ةهيَى –دحةِركت، ئاظا طةلةك ن تةوذم 
 ، لَيكؤلةرظةكؤلةر كو لَيطةِر
 كنار، رةخَى رويبارى يان دةريايَى كو لَيوار
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 رامان   رةط ظنا

 :ةر ماجد
ن ذ نااااظَي –خاااوةدى شاااكوه و ماااةزناهى، رَيااازدار، باااةرَيز  

 يَى مةزنةخودا
 نوشدار، حةكيم –ذي ، زانا، زي ةك  بابا مادؤ
 ميدى( بت ميدى، يَى ذ نةذادَى )ماد: كو مادؤ

 رَيبةر، ثَيشةوا ئاش مارتني

 رؤذا مة نةبؤرى، شةظ ن سةر مة دا نةهات كو مارؤذ
 هَيكا مَي ويَى :ةر مازن
 مةزن، طةورة، زةخم كو مازن

 تة ن زمانَى ئةرمةنىناظَى ضيايَى ئارارا ئةر ماسيس

 ئةلالهماشا
 (ماشاءاهلل)

 مةرحةبا، ئافةرين –ئةو تشتَى خودَى حةز بكةت  :ةر

 بةرهةمهَينةر بابا ماشؤ

 :ةر مالك
ن تشاااتةك ن خاااودان، ئاااةربان، ئاااةوَى كاااو كةساااةك ياااا     

 تَين وى داضارةنظيسَى خوةظة د دةس

ل كوردستانا  ناظَى ضيايةكى ية ل نَيزيك باذَي َى قةلعةدزَى كو مامةند
 :رياقَى

 كو مانوش

 مةنووضااَيه َى ثاديشاااهَى ثيشاادادى كااو ناااظَى ضاايايةكى يااة
نااظَى ضاةند كةساانة ذ     – لسةرَى وى ضاياى ذ داياك بووياة   

 بابكالَين مةنووضَيه َى ثاديشاهَى ثيشدادى
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 فا ماني

ناظَى دامةزرَينةرَى ئؤىَل )مانةظى(ية كاو خاوة ن دومياهياك    
)مااانى ابااوو و ناااظَى وى يااَى دروساات  ثَيغةمبااةر ل قةلااةم د
زاييناى هااتبوو ساةر دونياايَى و      122فاتك( باوو كاو ل ساا)    

َى وى خااااةلكَى دةيكااااا وى ذ نااااةذادَى ئةشااااكانييان و باااااب 
 هطمةتانة)هةمةدانَى( بوو

 طةش و جوان وةكى هةيظَى  فا ماهان

 ثةحنكةر، رايَي ، بةرف اوانكةر :ةر ماهد

 هةيظَى هةظال و هؤط َى فا ماهيار

 مونةئم
 )مأمون(

 :ةر
 –كةساَى جهاَى بااوةريَى     –ئَيمن، يَى ذيانا وى ثاراستى بت 

 اظَى كوِرَى )هارون ال شيد(ى بوو.ن

 ئارمانج، مةرةم، مةخسةد، نياز، ئنيةت كو مةبةست
 باران :ةر (َمَطر) رةتةم

 :ب (َميت) تيةم
ناااااظَى بااااابَى يااااونس  –دانااااا خااااودَى، بةخشااااينا خااااودَى 

 )س(ية بةرىثَيغةم

 :ةر )متني( تنيةم
ذ ناظَين خودايَى  –زانا و خؤراط   –موكوم، قاييم، بنةجه 

 مةزن

 ضيايةكة ل دةظةرا بادينان ل كوردستانا :رياقَى كو مةتني
 خودان مَيذوو –ناظدارى  –هَيذايى  –مةزنى  :ةر )اد( جدةم

 دينةدجدةم
 )ادالدين(

 دارييا دينىيَى ببتة ئةطةرى مةزناهى و شكؤ :ةر

 جدودةم
 (جدودَم)

 خوةشبةخت، ن ئَيقبال :ةر

 :ةر )ايد( جيدةم
ذ ناظَين خاودايَى   –خوةدى رَيز و حورمةت، رَيزدار، بةرَيز 

 مةزنة

 ودتوةم
 )حممود(

 :ةر
 –باش، قةنج  –ئةو كةسَى يان ئةو تشتَى هاتبتة ثةسندان 

 ذ ناظَين حمةمةد ثَيغةمبةرى ية)س(
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 قةجنيكار، خوة  ؤظ –ئازا، نةت س  دلَي ، سان مةرد

 –كؤمااا ثااةيظا )مااةرد(، ئااانكو: زة)مااَين دلَياا  و مَي خاااس   سان مةردان
 زة)مَين جوامَي  و قةجنيكار

 كو مةردؤخ
نةخؤشيا باةر ن خا ان باوون و م ناَى ظاة، نةخوةشاَى كاو        

ناساااناظَى تريةياااةكا كورداناااة كاااو   –سااااخبوونا وى ناااةبت 
 رابووينطةلةك زانا يَين ذ ناظ 

، م ؤظااَى طةلااةك قةلااةو و  ثااةحن بااووى، ذ بااةرَيك ضااووى  كو مةرشؤ
 سست و خاظ

 ل جةم ئؤلَين ئريانى ئانكو )خودَى( فا )مزدا( زداةم

 روخسار –نيشان، هَيما  :ةر (رظَهَممةزهةر )

 مةس ور
 )مس ور(

 كةيفخوةش، دلشاد :ةر

 سعودةم
 )مسعود(

 بارةكثريؤز، مو –خوةشبةخت، ن ئَيقبال  :ةر

 سي ةم
 )مسي (

 :ب

ناسناظَى :يسا ثَيغةمبةرى ية)س(؛  – ، قورتالكةررزطاركةر
ضاااونكى دةماااَى وى دةساااتَى خاااوة ن جهاااةكَى ن ئَيشاااَى      

يَى ن  –نةساخةكى دا ئينابا خوار ئةو نةخوةش ساخ دبوو 
 –هااةظال، هااؤط    –روينااى لةشااَى وى هاتبتااة ثةرخاناادن   

 سثةحى، سةروضاظ دة)لجوان، 

 وك مةشخةل
كورديك يااا ثااةيظا )مشااع ( يااا :ااةرةبى يااة، ئااانكو: ضاا ا،     

 خةتري
 مةشهود

، رؤذا رابوونةظَى، ئاةو رؤذا كاو   رؤذا قيامةتَى –رؤذا ئةينى  :ةر )مشهود(
 بينيترؤذَى هةر ئَيك ذ مة دَى وَى 

 )مشى( شيةم
 –ئاظ 
 ثةه

د ميتولؤجيااااا ئريانااااا كااااةظن دا هااااةمان )بااااان ئااااادةم(َى  
، كااو ئَيكااةم زة)م بااوو هاتيااة سااةر    ضاايظانؤكَين سااامييانة 

 دونيايَى
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 : وفةم
 )مع وف(

 بةرنياس، ناظدار، ن ناظودةنط :ةر

 مة:سوم
 (معصوم)

 ثاراستى، ثاقذ، بَى طونةه :ةر

 مةغاوي 
 هَيزا تايبةت يا لةشكةرىشةِرظانَى  :ةر )مغاوي (

 فتونةم
 ئةظيندار، دلدار، شةيدا :ةر )مفتون(

 مةقسود
 (قصودَم)

 :ةر
ئااةو كااارَى كااو كةسااةكى لبااةر باات ن   –رةم، مةخسااةد مااة

 ئةجنامدانا وى راببت

 نةثةنى، نةديارك ى – يَى تشتى باش ظةشَي ت :ةر (َمكتوم) مةكتوم

حمةماةد  سؤرةتَين كو ل مةككةهَى باؤ   –خةلكَى مةككةهَى  :ةر (َمّكيمةككى )
 هاتينة خوارى)نازل بووين( )س(ثَيغةمبةرى

 اظذةن، يَى شارةزا بؤ شةقاندنا ئاظَين بؤش و مةزنئاظباز، ئ كو مةلةظان
 ذ ناظَين خودايَى مةزنة –خودانَى مذكى  – ، قِ الشاه :ةر (َملك) مةلك

 ناظَى خؤطؤريكةرةكَى مةسيحييةتَى ية –ثاديشاه  ئار لكاةم

 ناظَى بابَى خدر ثَيغةمبةرى ية)س( :ب لكانةم

 ثةريشان، داماى، ثؤسيدة كو مةلوي 

 وك مةم

كورتااةناظ و كااورديك يَى ناااظَى )حممااد( يااَى :ااةرةبى يااة،      
ثةسن دايى، كةسَى كاو طةلاةك ماةدحَين وى هاتبناة     ئانكو: 
دلدارَى زينَى ية د شااكارا ئةتاةدَى خاانى )ماةم و      – ك ن
 ضريؤكا فولكذؤرى يا )مةمَى ئا)ن( دا وزين( 

ن دايى، ثةسثةيظا )حممد( يا :ةرةبى ية، ئانكو:  توركيك يا ت  مةمةد
 كةسَى كو طةلةك مةدحَين وى هاتبنة ك ن

 مةمدوح
 ثةسندايى، ثةسن لَيك ى :ةر (ممدوح)
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باوو و ض ذ  ك ذ بوت) ةنةم(َين بةرى ئيساالمَى)كاف ان(  ئَي :ةر (َمناف) مةناف
 جهَى وى بوتى و ثةرستظانَين وى نةهاتية زانني

 كو مةند/ مةندؤ
ئاظااااا  –مااااايى، نةضااااووى  –خااااودان، خااااوةدى، خاااااوةن  

، م ؤظاَى  م ؤظَى لسةرخوة و شاكؤدار   –راوةستياى و نةلظ 
 لةشَى م ؤظى، كةلةخ، كةلواش –هَيمن و ئارام 

 كؤمك يا ثةيظا )مةند(، بنَي ة )مةند( كو مةندان
 مةنسور
 (نصورَم)

 باران –سةركةفتى  :ةر

 مةنوضَيه 
ذ ثاديشاااهَين  –شااتى هااةبت  هكةسااَى كااو روخسااارةكَى بة   فا )منوضه (

 يشداديانةث

جهاااَين بَيهنظاااةدانَى كاااو لساااةر رَيياااا باااؤ   –كانيكاااا ئااااظَى  :ةر مةنهةل )منه (
 رَيظينطان دهَينة ضَيك ن

 –زاهد، كةسَى كو ضااظ ل دونياايَى و خوةشايَين وَى ناةبت      :ةر مةولةوى
 ناسناظَى خويندكارَين ئايينى ية جلةم موسذمانا

 كوِركَى بوويك، نويزادة :ةر مةولود )مولود(

 فا )مهبد( هبودةم
 – يااة ذ كةسااايةتيَين شاةهناما فريدةوساى   –وةكاى هاةيظَى   

 بوو ناظَى وةزي َى زانايَى ئةنوشريظانَى شاهَى ساسانيان

 :ةر (مهدي) هديةم

تااة سااةر رَيااك و ةت بااووى، سااةر رَى بااووى، يااَى هاتبهيداياا
ناااااظَى ئيمااااامَى دوازدَى يااااَى  –رَيباااازا راساااات و دروساااات  

 ارة ن )حمةمةد مةهدى(شيعةيانة كو ناظد

 هةيظا ئارام فا )مه ام( ه امةم

مااوذدة طااةهني، كةسااَى كااو مزطينيااَى يااان دةنطوباسااةكَى       كو مزطني 
 خوةش دطةهينتة كةسانَين ضاظةرَى

ذ )مزوي ى( هاتية، ئاانكو ئاةو كةساَى ذ هاؤزا )مزوي ى(ياا       كو مزوي 
 بت)ض مزوي ى ذؤرى بت يان ذَي ى(

 وةكهةظى :ةر (مساواةمساوات )
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كؤضااك ى، بااارك ى،  –كؤضااى، سااا) كؤضااى يااا موسااذمانان    كو مشةختى
 دةربةدةربووى

 :ةر مفتى
سةرناظة بؤ وان زانايَين ئايينى كاو ن شاةريعةتى ئاريشاَين    

ئةو كةسَى كو ماافَى )فتاوة(دانَى    –خةلكى ضارةسةر دكةن 
 هةبت

 طةل، نةتةوة، روونشتظانَين وة)تةكى فا مذذةت
 سةركةفتى –ن هَيز  :ةر (ؤيدمموئةيةد )

  كةباروم
 (ُمباَرك)

 ثريؤز، كةسَى كو ثَى وى يَى خَي َى بت :ةر

 دينةدبارزوم
 )ُمبارزالدين(

 :ةر
شةركةر د رَييا دينى دا، ياَى باؤ سةرئَيخساتنا ديناى شاةرى      

 بكةت
 موتتةه 

 (ُمطَّهر)
 تافيذكةر، خاوَينكةر –ثاك و ثريؤز  :ةر

 موتيعولاله
 (طيع اهللُم)

 كةسَى كو طوهدارَى فةرمانَين خودايَى مةزن بت –طوهدار  :ةر

 ابةجتوم
 )ُمجتبى(

 (دناسناظَى ئيمام حةسةنى ية) –هةلبذارتى  :ةر

 مةرةرحوم
 ُمَحرَّم()

 هةيظا ئَيكى ية ذ سا) كؤضى –بووى حةرام  :ةر

 دةممةحوم
 (ُمَحمَّد)

 :ةر

 –كا ن  ثةسن دايى، كةسَى كو طةلةك مةدحَين وى هاتبناة  
نااااظَى دومياهياااك ثَيغةمباااةرة كاااو ن ثَيغةمباااةرَى ديناااَى    

 ناظَى سؤرةتةكَى ية ذ قورئانا ثريؤز –ئيسالمَى بةرنياسة 

 ديارةةممحوم
 (ُمَحمَّديار)

 -:ةر 
 فار

 يار و ياوةرَى حمةمةدى، هةظاىَل حمةمةدى

 دينةدحبوم
 )ُمحب الدين(

 حةذَيكةرَى دينى :ةر
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 مةشةحتوم
 (َشمــَُمحت)

 خودان شكوه و مةزناهى :ةر

 سحدوم
 (ثحدُم)

 :ةر
ئاخفتنكةر، ئةو كةسَى كو حةديسَين ثَيشةوايَين دينى ديار 

 دكةت

 ذ ناظَين خودايَى مةزنة –قةجنيكار، يَى كارَين باش بكةت  :ةر )ُمحسن(حسنوم

 تحيوم
 (طُمحي)

 :ةر

دؤرثَيوكةر، ئاةو تشاتَى    –دةوروبةر، ذينطةه  –ئؤقيانوس 
َى كااو ماا ؤظ دؤرثااَيو ك باات و سااةروكانيا    يااان ئااةو كةساا  
 ذ ناظَين خودايَى مةزنة –طوهؤرينَى بت 

 ذ ناظَين خودايَى مةزنة –زينديكةر، ساخكةر  :ةر (ُمحي) حييوم

 دينييةدحوم
 (ُمحي الدين)

 دينى، يَى دينى بظةذينتةظة زينديكةرَى :ةر

 :ةر )ُمختار( ختاروم
امادانا كاارةكى ياَى    ئةو كةسَى كو بؤ ئةجنامدان ياان نةئةجن 

 هةلبذارتى –ئازاد بت 

 دلسؤز، دلسؤذ، وةفادار :ةر )خمذص(موخذس
 ، خواست، خواستةك، ئارةزووداخواز، هيظى :ةر )ُم اد( رادوم

 ةزارتوم
 (ىضُمرَت)

 :ةر
كةسَى كو هاتبتة ثةساةندك ن، كةساَى كاو خاةلك ذَى رازى     

 بت

َياااك ذ نةظيوااا كَين ئ – ، مَي كاااَى كواااؤضزة)ماااَى بواااويك :ب موردوخاى
 )بنيامَين(َى ب ايَى يوس  ثَيغةمبةرى ية)س(

 رس وم
 )ُم س (

 هنَي ، هنَي َى نامَىثةيامبةر، نامةبةر،  :ةر

 رَينيشاندةر، رَيبةر :ةر )ُم شد( رشدوم

 موزةففةر
 (رفََّظُم)

 سةركةفتى :ةر

 موزةففةرةددين
 (الدينرفََّظُم)

 سةركةفتى د دينى دا :ةر
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 :ب (ا )موسىموس

ا فري:ةونى دانابوو سةر موساا  ذ ئاظَى ظةط تى)ئةظ ناظة كو
موساااااا  –ذ ئااااااظَى ظاااااةط تبوو( ثَيغةمباااااةرى؛ ضاااااونكى 

ثَيغةمبااةرة)س( كااو كااوِرى :ااوم انَى ثَيغةمبااةرَى باااةنى      
ئس ائيذيان بوو و لسةردةمَى فري:ةون خؤفؤى هاتبوو ساةر  

رة ناظَى ئيمامَى حةفتَى ياَى شايعةيانة كاو ناظادا     –دونيايَى 
 (كاظمن )موسى 

 جوان و ثاك، ثاقذ و دة)ل :ةر (ُمَصّفا)فاوسةفم

 يبةسوم
 (َسيبُم)

 :ةر

ل  ب ايانااة كااو ناااظَى ئَيااك ذ هةرسااَى –ئااازاك ى، رةهاااك ى 
ن كؤضااى بوخااارا ثااارَى بةربااة)ظَى ضااةرخَين دةسااثَيكى ياايَ 

 ضَيك ين

 موستةفا
 (ىمصطف)

 :ةر

 –ذار، باذارة  هةلباذارتى، با   –تشتَى ذ هاةمى تشاتان ضاَيى    
دامةزرَينةرَى ثارتا  – ناسناظَى حمةمةد ثَيغةمبةرى ية)س(

دميوك اتا كوردستانا :رياقاَى و باابَى روحياَى نةتاةوا كاورد      
 يَى ناظدار ن )مة) مستةفا بارزانى(

 موسعةن
دةوارَى  –حَيشىَى باَى هةظساار و كاةس ىَل ساويار ناةبووى       :ةر )مصعب(

 ، دةوارَى نةهةظؤتك ىنة:ةمل
 ضاككةر، دروستكةر، هؤستا :ةر )ُمصذ ( ذ وسم

 موسذحةددين
 (صذ  الدينُم)

 :ةر
ناسااناظَى هؤزانظااانَى  –ككةرَى دينااى، هؤسااتا د دينااى دا ضااا

 مةزنَى ئريانى )سة:دى شَي ازى(ية

 :ةر )ُمسذم( سذموم
نااظَى كاوِرَى :اةقيذى     –ثةيط َى ديناَى ئيساالمَى، موساذمان    

 ى بوو)د(يان ب ازايَى ئيمام حسَين

 موسيب
 (صيبُم)

 :ةر
ئااةو كةسااَى كااو ن سااةر راسااتيا   –دروسااتكار، كااار بنةجااه 

 كارةكى هةل ببت

 جؤشدار، دخلوةش، طةلةك ن طَيول :ةر )ُمشتاق(شتاقوم

 ش فوم
 )ُمش ف(

 :ةر
جلاااةم  اااوفيان ئاااةو كةساااة ياااَى خاااودَى وى     –ضااااظدَي  

 ئاطةهدارى وذدانَين خةلكى دكةت
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 دينةدش فوم
 ين()ُمش ف الد

 :ةر

ناااظَى هؤزانظااانَى مااةزنَى ضااةرخَى     –ضاااظدَي  د دينااى دا  
حااااةفتَى كؤضااااى يااااَى ئريانااااى )موشاااا فةددين سااااة:دى   

 شَي ازى(ية

 بذند –بنةجه، موكوم  :ةر )ُمشيد( شيدوم

 :ةر (َمشري) شريوم

ئةو كةساَى كاو باؤ ئةجنامادانا كاارةكى دانوساتاندنَى دطاةل        
دةساتهة)تداريَى   ثذةياةكا  – وةربطا ن بكةن و بؤضوونا وى 

 د سةر وةزي يَى ِرا بوو

 دينةدشريوم
 )ُمشريالدين(

 :ةر
ئةو كةسَى كاو د ديناى دا رَيباةر و رَينيشااندةرَى كةساانَين      

 بتدى 

ذ  –حاااةج  –بةهشااات  –ضاااارةنظيس  –جهاااَى دزظ نَيظاااة  :ةر مو:اد )ُمعاد(
 ناظَين قيامةتَى ية

 مذلة:وم
 (ُمَعلـّم)

 ظان، هيكةرمامؤستا، فَي كةر، هي :ةر

 رةةمم:وم
 (رُمَعمَّ)

 ئاظاك ى :ةر

 مو:ةمم 
 (ُمَعّمر)

 ثري، بناظسالظةضووى، دانسال :ةر

 مو:تةزد
 (معتضد)

 :ةر
نااظَى ئَياك ذ    –يَى هاريكاريَى ذ كةسةكى يان ثى وةربط ت 

 خةليفَين :ةبباسى بوو

 مو:تةسم
 (معتصم)

 دةستكةفتى، ئةو تشتَى م ؤظ ن دةستظة دئينت  :ةر

 مدة:توم
 (ُمعتـَمد)

 :ةر
نااااظَى ئَياااك ذ خاااةليفَين    -جهاااَى بااااوةريَى، بااااوةرثَيك ى  

 (َصفارى ليث:ةبباسى بوو كو هةظدةم بوو دطةل )

 ناظةكَى خودايَى مةزنة –، ن دان و كةرةم بةخشندة :ةر (عطيُم) مو:تى

 دينةد:زوم
 )معزالدين(

 كةسَى كو دين جلةم وى هَيذا و :ةزيز بت :ةر
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 هاريكار :ةر ُمعني() :نيوم

 هَي شبةر :ةر غريمو
 يارمةتيدةر، هاريكار :ةر (ُمغيثموغيس )

 كو موكسى
)موكساااَى دةظةرةكاااة ل  بت خاااةلكَى موكساااىَ كةساااَى كاااو  

ناسااناظَى هؤزانظااانَى ناظاادارَى كااورد   –كوردسااتانا توركيااا( 
 فةقيَى تةي انة

 ذةيةكا لةشكةرى يةثميالزم، ئةفسةر،  –ياوةر، هاريكار  :ةر مو)زم )ُمالزم(
 مة)، زانايَى ئايينى ية د دينَى ئيسالمَى دا :ةر (ُماّلمولال )

 / مذحةمموحلم
 يَى طؤشت دايى، يَى قةلةو ك ى، يَى ربيتة ك ى :ةر )مذحم(

 متازوم
 )ممتاز(

 بذارة –بةرضاظ  –نايان، طةلةك باش  :ةر

 مونزر
 (نذرُم)

 :ةر
نااظَى رويباارةكى ياة     – هشياركةر و شريةتكةر، هوشداركةر

 ل كوردستانا توركيا

 قةجنيكار :ةر )ُمنعم( مونعم
 مونيب

يااَى شااوينا ئَيكااى  –بارانااا بااؤش  –بهااارا كااؤك و ن خااةم   :ةر )ُمنيب(
 ، جَيط دط ت

 طةش و جوان :ةر )ُمنري( مونري
 موهاج 

 مشةختى، كؤضك ى :ةر )مهاج (

 دةنةنهوم
 (دـّمهن)

نَى ضَيك ى ياان شاريَى ل هندساتانَى    شريَى ذ ئاسنَى هندستا :ةر
 هاتية ضَيك ن

 موهةميةن
ئةوة يَى غاةي ى خاوة ذ ت ساَى قورتاال دكاةت و وى ئاَيمن        :ةر )ُمهيمن(

 ذ ناظَين خودايَى مةزنة –دكةت 

:ةر،  مريال
 كو

مريَى كاو روخساارَى وى ن رةنطاَى ساؤرى ظاة بات، ئاةمريَى        
 سؤر و سثى
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 َين شَي ابةضكَين شَي ا، تَيشك بابا مريان

 فا ،:ةر مريان

و  فارسااايهَيماااايَى كاااؤمك نَى د زماااانَين مري): باااي( + ان)
ضاةقةكَى هاؤزا    – ئانكو: طةلةك مري، ئةمريةكان (كوردى دا

كؤضةرانة ل كوردستانا :رياقَى كو ذ بةر زَيادةهيا وان ئاةو   
 ةوة نهو ن هؤزةك دهَينة نياسني

 و فةرمان ل )خان(ان دك خانةمري، ثاشايَى ثاشا، كةسَى ك كو مريخان

 :ةر فا، مريزا
 –نظيساةر، كاتاب    – ثسمري، شاهزادة، كوِرَى ئةمري و شاهان

 خويندةوار، خوانا

 :ةر مريم 
( يا :ةرةبى ية، ئانكو دةستهة)تدارَى ُمحيكورديك يا )أمري 

د ئةفسااانَين كااوردى دا ئَيااك ذ وان كةسااانة يااَين   –زيناادى 
 ةم يَى دطةِريا وةكى )خدرى و ئسكةندةرى( ل ن

 كو مريؤ
 :كونكورديك ى و دةلالندييا ثةيظا )ئةمري(ا :ةرةبى ياة، ئاا  

ثاشاااااا،   –فةرمانااااادة، كةساااااَى كاااااو دةساااااتووران ددةت     
 دةستهة)تدار

 سؤز و ثةميان :ةر (ميثاقميساق )

 فا ميشا
طيايااةكَى  –هااةردةم بهااار، هااةردةم طااةش، هااةردةم طااةنج   

 هةردةم كةسكة

 ذظاندان –دةمَى ذظانى  – و ثةميانان، ق ارطةه جهَى سؤز :ةر ميعاد

 :ةر (ِمعراج) ع اجيم
ئةو شةظة يا حمةمةد ثَيغةمبةر)س( تَيادا باال    –بذندبوون 

 خودَى ظة بذند بووية ئةمسانا

 :ةر (ِمقداد) قداديم
ناظَى ئَيك ذ  ةحابيَين حمةمةد ثَيغةمبةرى)س( و ئَياك ذ  

 ئَيكةمني شيعيَين ئيمام :ةىل)س(

 :ب ائي ميك
ناظَى ئَيك ذ هةر ضوار  –كية وةكى خودَى؟  –وةكى خودَى 

 ف يشتَين نَيزيكى خودَى

 فا ميالد
ذ كةسااايةتيَين شااةهناما   – يااَى هااةتاظَى داى، كااوِرَى رؤذىَ 

 )بابَى طورطينى ية(فريدةوسى ية
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 رؤذا بوونَى، سال ؤذا ذ دايكبوونَى :ةر ميالد
 ح انَيم

 (ِمحراب)
 مينبةر :ةر

 خوة  ؤظ، قةجنيكار –:ةطيد، دلَي ، ئازا، زي ةك  كو  خاسمَي
 شةكار، ضيمةن، ضةمةن، ضاي ، هةرَيز، ئةردَى ن ف يز كو مَي ط

 ه انَيم
 )مه ان(

 فا
كةساَى كاو وةكاى هاةتاظَى      – يَى طةلةك حةز ذ ئاظَى بكاةت 

 ذ كةسايةتيَين شةهناما فريدةوسى ية – طةش بت

 يَى مةزن، دلؤظانَى مةزنبةخشندة فا )مه داد( ه ادَيم

 رازا مةزن، نهَينى يا مةزن فا )مه از( ه ازَيم

 كةسَى خؤشتظى، خؤشةويست فا )مه ان( ه انَيم

 ه تاشَيم
 )مه تاش(

 هةظكويفَى خؤشةويستيَى، دةستةب ايَى ميه َى فا

 يَى هةتاظَى داى، كوِرَى رؤذَى فا )مه داد(ه دادَيم

 يه  و خؤشةويستىخوةدى م فا )مه دار(ه دارَيم

 هةظاىَل هةتاظَى فا )مه يار(ه يارَيم

ميوان، مةميان، مَيظان، كةساَى كاو ن ساةرةدان دهَيتاة ماال       كو مَيهظان
 يان وة)تَى م ؤظى

 خودانَى ناظَى جوان فا )مهنام( هنامَيم
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 رامان   رةط ظنا
 فتنكةر، قسةكةرخئا رة: (ناطقتق )نا

 رة: ناج 
ياَى ياا ثَيادظى ن     –يَى كارَى خوة ئةجنام داى  – سةركةفتى

 دةستظة ئيناى

 ، قورتالبووىرزطاربووى رة: (ناجي) ناجى

 رة: نادر
ناااظَى  – بااَى هااةظتا، كااَيم وَينااة –بااذارة  – ، دةطمااةننايااان

 دامةزرَينةرى سنسال شاهاتيا ئةفشاريية ل ئريانَى

 تا ضاظدَي  لسةر رويبارانف يش –ثَيشظةرؤ و ثِ  بزاظ  ناس نادين

 شاد، دخلوةش، خوةشحال  رة: (رضنازر )نا

 رة: (ناظرزر )نا

نوينااااةرَى مااااريى بااااؤ  – رَيظةبااااةر –ضاااااظدَي  زَي ةظااااان، 
رَيظةباااةرَى كاروباااارَين سياساااى ياااان   –ضاااارةك نا ئاريشاااا 

 ئابوورى
 هاتية خوارَى رة: نازل
 ، تَيكؤشةرخةباتكةر رة: (ناضلزل )نا

 سافى ذ هةر تشتةكى ثاك و يَى –شريةتكةر  :ةر  (ناس  )نا 
 ناسحةددين

 (نا   الدين)
 شريةتكةر د دينى دا رة:

 ، ثشتةظانهاريكار –يَى سةركةفتنَى ددةت  رة: (نا  ناس  )

 ناس ةددين
 (نا  الدين)

 رة:
يااَى هاريكاااريَى بكااةت دا دياان بسااةر   –هاريكااار د دينااى دا 

 بكةظت 
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 ، خزم، كةسوكارئاشنا –اظدار، ن ناظودةنط بةرنياس، ن كو ناسيار
 ناظَين خودايَى مةزنة – مفادار، سوودبةخ  ةر: نافع

 خوةشناظ، خؤشناو كو ناظخؤش
 ناسيار، ناس او، ن ناظودةنط كو ناظدار
 ناس او ناظدار، ن ناظودةنط، كو ناظدَي 
 تيَى ناظَى وى ن جوانى و نازكى و بهادارييا زَيِ ى ب كو ناظزَيِ 

 كو ناظسةر
طؤثيتكاا دارَى، ساةرَى    –كَيذيا ضياى، بذندت ين جهَى ضاياى  

نااااظَى ثارضاااةيةكَى ياااة ذ ضااايايَى طاااارةى ل هناااداظ  –دارَى 
 هاظينطةها ئاشةوا ل كوردستانا :رياقَى

بَى م اد، بَى هيظى، جوانةماةرط، ياَى ل )ويناى و دةساثَيكا      فا ناكام
 يايَى شاهى نةبتطةجناتى يا خوة مب ت و ن خوةشيَين دن

 كةسَى ذ بةر ئَي  و ذانا يان خةم و كؤظانا نالناىَل دكةت كو نا)ن

 كو نالبةند
ناسااناظَى )مااة)  –نااال دكااةت  نةند، كةسااَى كااو دةواراسااؤلب

ئةتةدَى نالبةند(ة كو هؤزانظاناةكَى ناظادارَى كاورد باوو ل     
 َى زايينى خؤ كوشتى ية2763كوردستانا :رياقَى و ل سا) 

 كو ىلنا

و  ةهؤزانظانااةكَى ناظاادارَى كااورد –كاا   طاا ى، ط يااا، نالااةنال
دامةزرَيناااةرَى قوتاةاناااا شاااع َى ياااة ل دةظاااةرا )باباااان( و   
مةزنىين هؤزانظانَى سؤرانة كو ناظَى وى يَى دروست )خادر  

ز(َى ل طوناادَى )خاااك و 2979و ل سااا) ) ةئةتااةد شاااويس(
َى و ل خاااؤَل/ دةظاااةرا شاااارةزوورى( هاتياااة ساااةر دونيااااي    

ل ئسااتانبوىَل ضااووية بااةر دلؤظانيااا   ز( 2893) سااا)دومياهيااا 
خااودَى و هااةر ل وَياا َى و ل طؤِرسااتانا )قااةرج ئةتااةدى(    

 هاتية ظةشارتن
 ناظودةنط، بةرنياس ناظدار، ن فا نامدار

 ، ن ناظودةنطناظدار فا )نامور( رظةنام

 بيانى، بَيطانة، غةريب كو نامؤ
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 دةنط، ن ناظوناظدار فا نامي

 روناهى، روناكى، نوي هةروشنايي،  شئا ناهريا

كَيم وَينة، تشتَى بهاادار كاو زوى ن زوى ن دةسات نةكاةظت      فا نايان
 ثذةيا زؤر بذند و هةرة باش –

 كةسَى بَى شيان ل غاردانَى –نةِرةظ، كؤلنةدةر، خؤراط   كو نةبةز

 رة: (نيب) بيةن
 –ت  م ؤظاااااَى ذ هاااااةمى م ؤظاااااان بذنااااادت  و ثايةباااااةرز 

 )س(ية ناسناظَى حمةمةد ثَيغةمبةرى –ثَيغةمبةرَى خودَى 

 ن كةلةخ، خودان كةلةخ –ماقوي   :ةر نةبي  )نبي (
 رزطارى، ئازادى رة: (جناةت )جاةن

 نةجاتولاله
 (جناة اهلل)

 ئةو كةسَى كو خودَى ئةو رزطار ك ى رة:

 ، دارتاشدارت اش :ةر نةججار )جّنار(

 نةجاشى
 (جناشي)

 :ةر

مااةلكَى  –يااَى نَيوااريَى دئاريناات دا بوااتة بااةر نَيوااريظانى    
حةبةشاااة باااوو دةماااَى ثَيشاااوازى ل ئَيكاااةمني مشاااةختيَين  

ذى جة:فااةرَى ثساامامَى مشااةختى موسااذمان كاا ى كااو ئااةو 
 ثَيغةمبةرى)س( و هةظالَين وى بوون )د(

 رة: نةجةف )جن (
ياة  ناظَى باذَي ةكى  – ىَل نةهَيتئةو جهَى كو ئاظ ذَى بذندت  

(، ئاةظ بااذَي ة ن   دل :رياقَى كو ماةزارَى ئيماام :اةىل ىَل ياة)    
 سةنتةرَى بِ ياردانا شيعةيان و ثايتةختَى وان دهَيتة زانني

 ستَي ، ئةختةر رة: )جنم( جمةن
 ةددين ةن

 )جنم الدين(
 ئةو كةسَى كو وةكى ستَي َى د ئةمسانَى دينى دا دتةييست رة:

 رة: )جنيب( جيبةن
خودان ئةس  و ئوجياخ  – ن، ثاك، دةهمةنثاكشةري ، رةسة

 مةرد، سةخى، دةستظةك ى –هةلبذارتى، بذارة  –

 دينةدجيبةن
 )جنيب الدين(

 ثاك و رةسةن د دينى دا رة:
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 بةرزة، بزر، وندا، هندا كو نةديار

 رة: )نديم( ديمةن
كةساَى كاو ل كؤضاكَين ماةزنان دروينات و       –هةظال، هاؤط   

 تَىدطةل وان دكةظتة سوحبة

 نةبةز، كؤلنةدةر، خؤراط  كو نةِرةظ

كةسااَى كااو د كااارك نَى دا يااان ئاااخفتنَى دا سساات و خاااظ و    كو نةرمؤ
 هانى مانى بت

 رميانةن
 )ن ميان(

 فا
 ياة  ذ كةسايةتيَين شاةهناما فريدةوساى   –بةذن و بال جوان 

 ةستةمَى زالؤناظَى بابكالكَى ر –

 ذ ناظَين ثَيغةمبةرانة –اطةهداركةر ئ – نيشان –هؤشدارى  رة: (ذيرَننةزي  )
 طةش  –شاد  رة: (ضريَننةزي  )
 هةظبةر، هةظتا، ميناك، هةظوَينة :ةر (َنظرينةزي  )
 بنةكؤك، رةضةلةك، ئة   كو نةذاد
 ةذ بريا مة ناضيت، دَى هةر مينتة ل بريا م كو نةذبري

 ستوهةن
 )نستوة(

 فا
ذ  –نَى نةكةت ئةو كةسَى نةواستت، ئةوَى هةست ن وةستيا

 ية كةسايةتيَين شةهناما فريدةوسى

ناااظَى سااؤرةتةكا قورئانااا   –سااةركةف   –يااارى، هاريكااارى  رة: (نص نةس  )
 ناظَى ئَيك ذ ثاديشاهَين سامانيان بوو –ثريؤزة 

 نةس ةددين
 (نص الدين)

 رة:

ذ  –هاريكارَى دينى، يَى ثشتةظان بت كو دين بسةر بكاةظت  
ن )جوحااا(،  وى هناادةككااو كى يااة كةسااايةتيَين ضاايظانؤ 

هنااادةك ن )ماااة) نةسااا ةددين( و هنااادةك ذى ن )ماااة)     
 مةشهور( دنياسن

 نةس ولاله
 (نص اهلل)

 هاريكارييا خودَى، يَى خودَى هاريكار و ثشتةظانَى وى بت رة:

 ذ ناظَين خودايَى مةزنة –هاريكار، ياوةر، ثشتةظان، ثالثشت  رة: (نصرينةسري )

 نةسريةددين
 (ريالديننص)

 هاريكارَى دينى، يَى ثشتةظان بت كو دين بسةر بكةظت رة:
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 طيايَى ذ نوى شني بووى و بذند بووى –ئاف اندن، ضَيك ن  :ةر (نشأةنةشئةت )

 :ةر )نعمان(نة:مان
و ل ذَي  بناةما)   طيانةوةرةكَى دةريايى ية كو وةكى طوىَل ية

َين ثَيظاة  سةدان شاكَين ذةه اوى يا  طو)ن دهَيتة هذمارتن و
 و د ناظ :ةرةبان دا ناظدارة ن )شقائق النعمان( 

 رة: )نعيم( :يمةن

ئةوَى ببتة سةدةمَى خوةشحاىل  – مال و مذك – خَي  و بَي 
خوةشاااى و  –دان و بةخشاااي   –و ئارامياااا ذياناااا م ؤظاااى 

 شتَى يةهذ ناظَين بة –ئاراميا هزر و هةستا  – كامةرانى

نااااظَى ب اياااةكَى يوسااا    –كااادانا مااان  شاااةِرَى مااان، خوةليَ  :ب ةفتاىلن
 ثَيغةمبةرى بوو)س(

 كو نةظ وز

ناوي ؤذ، رؤذةكاا   د بنيات دا ثةيظةكا فارسية ئانكو ناةوروز،  
)ذ وان ياة  ئاارى مةزنىين جةذنا نةتاةوييا مذذاةتَين    –نوى 

نااااظَى  – ياااة سةرساااا) كاااوردى و ئرياناااى   –كاااوردان ذى( 
 ئَيكةمني هةيظة ذ سالذمَي ا كوردى

 مزطينى، موذدة فا )نويد( يدةظن

 رة: (نقي) قيةن
ناسااناظَى  –بااذارة، هةلبااذارتى  -سااافى، زة)ل  –ثاقااذ، ثاااك 

 ئيمامَى دةهَى يَى شيعةيانة

 سةرؤكَى سةنديكايةكا ثيشةيى –ثذةيةكا لةشكةرى ية  :ةر نةقيب )نقيب(
 دينييةدقةن

 (نقي الدين)
 بذارة د دينى دا رة:

 كو نةم 
ساخ، كةسَى كو ناظَى وى ن باشى دمينات  هةردةمى، هةردةم 

 هَيدى، هَيمن، ئارام، بَيهنف ةه –

 :ب نةم وود

دةظاااةرا بةتذيساااَى ل ياااة ل و دةرياضاااةكَى نااااظَى ضااايايةكى 
ناظَى باذَي ةكَى كةظنار و شوينوارى ياَى   –كوردستانا توركيا 
ناااظَى وى ثاديشاااهى يااة يااَى ئياارباهيم      –كوردسااتانَى يااة  

 تية د ناظ ئاط ى داثَيغةمبةر)س( هاظَي
 هةذهةذؤك، سست و خاظ :ةر (نـَواشنةواش )
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 كةناضة)بالندةكَى ئاظى ية(قاقذيباز،  :ةر نةورةس)نورس(
 بنَيِ ة )نةظ وز( كو نةوروز

كورديك يا ثةيظا فارسى )نوزاد(ة، ئانكو: نوى زادة، بواويكَى   كو نةوزاد
 ذ نوى هاتية سةر دونيايَى

–تاؤ)زَى جاوان    –دةريا  –دان، بةخشي   –)مَى مةرد زة :ةر نةوفةل )نوف (

 حَيفتيارَى نَي 
 كَيم وَينة –)واز، لةغةر، زة:ي   :ةر نزار
 ثشتةتاظ، جهَى كو رؤذ ىَل نةدةت يان ثى سيبةر ىَل بت كو نزار

ئاظاكااةر، كةسااَى كااو خااانى و ئاظاهيااان دنااذنت، كةسااَى كااو     كو نذيار
 ئينانا تةقنَىربكاخانيان ذ بةرا ضَيدكةت بَيى 

 كو نووبار

نيبااار، بةرهااةمَى نااوى،    –، دةسااثَيكا بهااارَى  سااةرَى بهااارىَ 
 –بوويكَى نةخ ى، بوويكَى ئَيكَى كو دهَيتاة ساةر دونياايَى    

جااؤرةكَى كظااانَى بااوو كااو   –خَيظااة، فَيقيااَى نااوى طةهشااتى  
 طةلةك تري ظَيكِ ا دهاظَي 

 ةرثةرشتضاظدَي ، س –ثاسةوان، نيطةهبان  كو نؤبةدار
 هةردةم، هةروهةر، هةميشة فا نوتاش

 :ب نوح

ثَيغةمبةرةكَى خودَى ية و باابَى دووَى   –نظةداى، رةحةت بَي
يااَى نفشااَى م ؤظااى يااة ثشااتى بااان ئااادةمى و ثشااتى تويفانااا 

 ناظَى سؤرةتةكا قورئانا ثريؤزة –مةزن 

 كو نووخواز
ةكَى نوى خواز، ياَى داخاوازا نويااتيَى و ثَيشظةضاوونَى د كاار     

 يان رَيبازةكَى دا بكةت

 :ةر نور
ئَياااك ذ نااااظَين  –نيشاااان  –كوليذاااك  –رؤشااانايى، رؤنااااكى 

 ناظَى سؤرةتةكَى ية ذ قورئانا ثريؤز –خودايَى مةزنة 

 دينةدنور
 )نورالدين(

 رة:
ناااظَى هؤزانظااان و نظيسااةرَى   –رؤناااهى و طةشاااتييا دينااى  

 مى(يةناظدارَى ضةرخَى نةهَى كؤضى ):ةبدول ةتان جا
 بنَي ة )نةظ وز(  فا نوروز
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 نوي ه و رؤشناييا خودَى رة: ولاله)نوراهلل(نور

 هةديةديارى، خة)ت،  فا نورهان

 ة كةشفك ن، نوى ثةيدا بووىتازة داهاتى، تشتَى نوى هاتي كو نووذةن
 ذيارةكا نوى، ذيانةكا شارستانيانةيا نوى كو وذيارون

 فا نوشان
ئاظاا   –وريا م ؤظى دا بواتة خاوار   ئاظا كو ن سةحةتى د طة

 شةربةتا تاخموةش –ذيانَى، ئاظا حةياتَى 

 فا نوشدار

كورتك ياا   –حةكيم، دةرمانساز، ئةوَى دةرمان جلةم هاةبت  
ثةيظا )نوشادارو(ية، ئاانكو )دةرماان(، كاو روساتةمَى زال ىَل      
دطااةِريا دا بااؤ كااوِرَى خااوة )سااوه ان(ى بيناات ثشااتى وى ن 

 خوة ب يندار ك ىدةستَى خوة كوِرَى 

 كو نوذدار
ة، ياا(وثةيظااةكا بااَى ئةساسااة و شاشااة و يااا دروساات )نوشاادار

ساااةرةرايى شاشااايا وَى ذى، ئاااةم وةك   –بنَيااا ة )نوشااادار(  
 هةظواتا بؤ )حةكيم، ثزيشك، دوختور( بكار دئينني

 يارَى نةم   –هةظال يان يارَى وةكى هَينطظينى ش ين  فا نوشيار

 نوىتازه،  فا )نوين( نيظنو

 فا نياز

 –ئاوات، هيظاى، ئاارةزوو    – ثَيدظياتى، ثَيويستى، موحتاجى
مااةرةم، مةخسااةد، مةبةساات، ئنيااةت، هاازر يااان خااةيا) كااو 

 م ؤظ دكةتة دىَل خوة دا كارةكى ئةجنام بدةت

 كو نيبار/ نويبار

نووبااار، بةرهااةمَى نااوى،   –سااةرَى بهااارى، دةسااثَيكا بهااارَى  
 –كو دهَيتاة ساةر دونياايَى     بوويكَى نةخ ى، بوويكَى ئَيكَى
جااؤرةكَى كظااانَى بااوو كااو   –خَيظااة، فَيقيااَى نااوى طةهشااتى  

 طةلةك تري ظَيكِ ا دهاظَي 

نااظَى   –رذَيام   -سيساتةم   –ثاةيِ ةو   –كؤمةلةيةكا ياساايان   رة: (ظامِننيزام )
 (Alnilamستَي ةكا طةشة ل ئةمسانى)

 نيزامةددين
 (ظام الدينِن)

 و دين ن سةروبةر و رَيك ثَيك ببتيَى ببتة ئةطةر ك رة:
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 س  نيسان

ناظَى بارانا بهارى، بارانا كو ل هةيظا دووَى ذ بوهارَى بباارت  
كااو ن بويكاااا   بهااارَى ياااة وةرزَى ناااظَى دويااةمني هاااةيظا    –

 هةيظَين ساىَل ناظدارة

 ضا)كى، ضةلةنطى –شادى، خوةشى  رة: (شاطِننيشات )

 ب ويسييان ناظَى ف يشتَى ضاظدَي َى فا نيشام

خااال، خااالَين  –هَيمااا  –شااويندةوس، شااوينوار  –ئارمااانج  كو نيشان
 لسةر سةر و ضاظان يان لةشى

 رة: (ِنعمة) تةعمين
ئااةوَى ببتااة سااةدةمَى خوةشااحاىل و ئاراميااا    –خَياا  و بَياا  
 دان و بةخشي  –ذيانا م ؤظى 

 نيعمةتولاله
 (اهلل ةعمِن)

ة ياا خاودَى دطاةل م ؤظاى     دانا خودَى، ئةو خَي  و بةرةكةتا  رة:
 دكةت

 ثةهذةوان زادة فا )نيوزاد( زادظني

 م ؤظَى باش –باش، قةنج  فا نيك

 فا نيما

ناسناظَى ):ةىل ئَيسافةنديار:   –كظان  –ناظدار، ن ناظودةنط 
نيمااا يوشاايج(ة كااو هؤزانظااانَى ناظاادارَى ئريانااَى ل ضااةرخَى   

يااا و ن بااابَى هؤزانااا نوى)هؤزانااا هةظوااةرخ(    بااوو بااؤرى 
 دهَيتة نياسنينى)فارسى( ئريا

 نوي وار، يَى ل جه يان وارةكَى نوى بنةجه بووى كو نيوار
 ناخ، دل و دةروون، هةستا دةروونَى كو نيهاد

 كو نَيوريظان
سارؤن، راظيار، راظكةر، راوضاى، شايكارظان، كةساَى كاو كاارَى      

 وى راظ و نَيوري بن
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 رامان   رةط ظنا

 :ب هابي 

 ناظَى كاوِرَى ئاادةمى باوو )س(    –دةم، نةفةس، هةمل، بوخار 
كو ن دةستَى ب ايَى خوة )قابيا (ى هااتبوو كوشا  و ئةظاة     

 ئَيكةمني كوش  بوو دناظ نفشَى م ؤظى دا ضَيدبت

دةليظاة ياا هذكاةفتى)بؤ منووناة     رؤذهات، دةمهات، ضاخهات،  كو هات ؤذ
  نا شؤرةشةكَى(بؤ ئةجنامدانا ك يارةكَى يان هةلك

 :ةر هات 
ئااةو  طازيكااةرَى كااو دةنطااَى وى بهَيتااة بهيساا  ىَل –ساا وش 

 ئامريَى تةلةفؤنَى ية – ةوة نةهَيتة دي 

 ظةطةِريا وة)تى، ثشتى غةريبيَى ديسان زظِ يظة وة)تَى خوة كو هاتوار

دلكا وى ركةسَى كو يارا وى يان بة –هاتى، ذ رَيظة طةهشتى  كو هاتيار
 فةرةكَى ظةطةِريابتذ سة

 :ةر (هادي) هادي

هيدايةتكةر، رَينيشاندةر، رَيبةر، كةسَى كو رَيكا راست نيشاا  
ناظَين ذ ناسااا –ذ نااااظَين خاااودايَى مةزناااة  –م ؤظاااى ددةت 

 حمةمةد ثَيغةمبةرى ية)س(

 :ب هاران
 –ضاايايى، كةسااَى كااو بنااةجها وى ل ضااياى باات   شاااخةوان، 

 ى بوو)س(ناظَى ب ايَى ئيرباهيم ثَيغةمبةر

 :ب هارون

 –ضاايايى، كةسااَى كااو بنااةجها وى ل ضااياى باات   شاااخةوان، 
و هاةظكارَى وى باوو    ناظَى ب ايَى موسا ثَيغةمبةرى باوو)س( 

لساااااةردةمَى ثَيغةمباااااةرينيا وى.. جاااااوهى و مةسااااايحى و 
 موسذمان ظَيكِ ا هةظ ةئينة كو ئةو ذى ثَيغةمبةر بوو 
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 ، ثشتةظانهاريكار، ئاليكار، يارمةتيدةر كو هاريظان
 يارمةتيدةر، ثشتةظان، هاندةر كو هاريكار
 هاريكار، ئاليكار، يارمةتيدةر، ثشتةظان كو هاريوان

 :ةر هاشم
ضَيك نا ئةو كةسة يَى نانى هوي  دكةت بؤ  –رَيزدار، بةرَيز 

 ناظَى بابكالكَى حمةمةد ثَيغةمبةرى بوو)س( –تةش يبَى 

بَيطانااة، خااوة ظااةدةرك ى ذ نااامؤ، غااةوارة، غااةريب، بيااانى،   كو هاظى
 كةسوكار و هةظا)ن

 خال، ب ايَى دةيكَى كو هالؤ
 شكؤدار، ثايةبةرز – ناظدار، بناظودةنط، بةرنياس يو هامان

 ئةورَى باران ذَى ببارت :ةر هام 

 فا هامون

ناظَى طؤلةكَى ية ل  –زةظيا راست، زةظيا بَيى نزمى و بذندى 
دى ثريؤزيياةكا تايبةتاة د   كاو خاوة   دةظةرا سيستان ل ئريانَى

 ئؤىَل زةردشتيان دا

 حةي ان، سةرسورماى، مةندةهؤش فا هامي

 طةرمَى ساىَلوةرزَى هاوين، تاوسان، هاظني،  ئاظ هامني

 ثشتةظان، هاريكار، ثالثشت كو هاندةر
 ناظَى هندةك ناظدارَين :ةرةبانة :ةر (هاني) هاني

 طظنينهَي ئنط هانى
 ، دةنطَى بذندطازى، بانط كو هاوار
 هةظتا، وةك ئَيك كو هاوتا
 يَين كو هةظ هزر و بري بنئَيكدل،  كو هاودل

هةم از، كةساااَى كاو ما ؤظ ساِ  و نَيهنياَين خاوة باؤ بَياذت،          كو هاوراز
 كةسَين كو ثارَيزظانَين سِ  و نهَينيَين هةظاادو بن

 كو هاورَى
ن كاو د  هاةظاىَل ساةفةرَى، كةسايَ    –هةظال، ب ادةر، دةستةب ا 

هاةظ رَيبااز، كةساَين كاو ذ      –نطيَى دا دبنة هةظالَين هةظ ظرَي
 )يَى سياسى ظة ئَيك هزر و بري هةبن
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هااةظكار، يااَين كااو ثَيكظااة كااارةكى    –هاريكااار، يارمةتياادةر   كو هاوكار
 ئةجنام بدةن

 هشيار، سةرخوة –ئاطةهدار، ثَى ئاطةه  كو هايدار

ةكى ن دةنطوباساةكى ئاطةهادار   َى كاو خةلكا  ئاطةهكةر، كةسا  كو هايدةر
 هشياركةر، بَيداركةر ذ خةوا غةفذةتَى –بكةت 

 خودانَى هةسثَين رةسةن فا (هباسث)ثباسةه

هَيالناا وى تشاتَى ناة ذ هاةذى      –مشةخت بووى، كؤض كا ى   :ةر (َهَجرهةجةر )
 مةردَى باش –دذواريا طةرمَى  –هَيالنَى 

  َينةخامةه
 )هخامن (

 فا

ا ثةيظةكا لَيكدايية ذ هةخا)دوست و يار( + د فارسيا كةظن د
مةنَي )فةهم و هةست( رامانا وَى ظَيكِ ا دبت: فةهما، زاناا،  

نااااااااظَى دامةزرَيناااااااةرَى سنساااااااال   –خاااااااودان هةسااااااات 
 هةخامةنشى)ئةمخينى(يانة 

 كو هةدار
كةساَى كاو ن    –بَينف ةه، تاةنا   –ق ة، ئارام، ق ار و ةب ، ئ

 –دارايااى، سااامان   – ثااارَى خااوة هاريكاريااا خااةلكى دكااةت   
 زي ةك، هشيار، ضةلةنط –بةخت، ئَيقبال 

 هةمى وةختا، هةمى دةما كو هةردةم

هؤزةكا كؤضةراية ل دةظاةرَين )ماة)تيا،    – خةلكَى كويستانا كو هةردى
 كاراثَيت و دياربةك َى( ل كوردستانا توركيا

سةردةساات، سااةركةفتى، يااَى هااةردةم بسااةر نااةيارى يااان        كو هةرزال
 تةنطان دا زال بووىئاس

 هةردةم كةيفخوةش، هةردةم دخلوةش و شاد كو هةرشاد
 كو م ن باه ا وى نةبت مذذةتَىنةم ، هةرساخ،  –نةم ى  كو هةرمان

 كو هةرَيم

ثاااارزةظى،  –ضاااارَيكا طؤياااا ئاااةردى  –ئااااظ و هاااةوا، ساااةقا 
دةظاااةر، ثارضاااةيةك ذ وة)تاااةكى كاااو     –قااااررة كيشاااوةر، 

ر و زمان و دان و نةريتةكَى تايباةت  مذذةتةكَى خودان كولتو
 لسةر بذين



 334 

 كو هةذار

باَى كاةس، باَى     –ثةريشاان، ئاالؤز    –ذار، بةلنطاز، دةروَيا   
ناسااناظَى نظيسااةر و هؤزانظااانَى كااورد و هااةظال و      –هَيااز 

هةظوةثةرَى بارزانيَى ناةم  ):ةبادررةتان شاةرةفكةندى:    
 ز( ذياية2772تا  2712هةذار موك يانى(ية كو ل )

 هَيذا، شايستة، بسةرظة، )يق، بةركةتى، بهادار كو هةذى
 )ك، ضةلةنطضا –وان، دة)ل ج –هَيذا، باش  فا )هذي ( ي ةذه

بازاظ،   –بهاا، قيماةت، نا خ     –هةذيان، هةذان، لةقيان، راذان  كو هةذين
 هةول، ثَيكؤل، جؤَ)نةوة

 هةرةس، ئاشويتا بةف َى، رةنيا بةف َى كو هةسةم

كوردي بذَيظك نا ثةيظا )حسن( يا :ةرةبى ية، ئانكو، قاةنج،   كو هةسةن
 باش

 حةسساسنازك،  كو ستيارةه

 يار، بةردلك –، ياوةر هؤط ، دةستةب ا، ب ادةر، دؤست كو الةظه

 هاوتا، وةك ئَيك كو هةظتا
 هةظوةرخ، هاوضةرخ، هاوكات، هاودةم، سةردةميانة كو هةظواخ

 اوكات، هاودةم، سةردةميانةهةظواخ، هاوضةرخ، ه كو هةظوةرخ
 هةظواخ، هةظوةرخ، هاودةم، هاوكات –هةظاىَل هةميشةيى  كو هةظدةم
 هاو ئاوات، كةسَين كو هيظى و ئارةزوويَين وان ئَيك بن كو هةظدل

 وةكهةظ، وةكى ئَيك كو هةظ ةنط

 كو هةظ ست
ذنى ياة وةكاى كااذَى،    دارةكا ضيايى يا بةلط تيذ و شاوي  قاض،

هاااون او، هؤزاناااا   –زة جلاااةم زةردةشاااتييان  دارةكاااا ثاااريؤ 
 ظةهاندى، هةلبةستا ن كَي  و سةروا

 كةسَين كو ثَيكظة كارةكى دكةن –هاريكار، ياريدةر  كو هةظكار

 كو هةظوار
هةظوة)تى، هااو)تى، هةمشاةه ى، ياَين كاو ض خزماايينى و      
م ؤظاهينى دطةلَيك نةبن بةس خةلكَى ئَيك وة)ت يان ئَيك 

 باذَي  بن
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 كو هةكار/ هةكارى

دةظةرةكة يا ثاِ ى ضايايَين ئاساَى و     –موكوم، ئاسَى، بنةجه 
ِركااة و مةلبةناادَى وَى باااذَي َى )جولااةمَي ط(ة ل كوردسااتانا 

ناسااااناظَى  –ناااااظَى مرينشااااينةكا كااااوردان بااااوو  –توركيااااا 
هؤزانظااااانَى ناظاااادارَى كااااورد )ثااااةرتووَى هااااةكارى( و يااااَى 

ةحيم رةتاااااى شانؤنظيساااااَى كاااااوردَى ناظااااادار ):ةبااااادرر
 هةكارى(ية

 ئاسَى و ن زةتةتهةلةمويت، ضيايَى  كو توموةلةه

جةببار، كةسَى كو طاةهَين خاةلياى    –هؤزان، ضامة، هؤنِ او  كو هةلبةست
 و هةستيَين شكةستى ددةتة بةرَيك و ساخ دكةتةظة

 فِ ةكة، رزدة –، تاظطة، تاوطة سويالظ كو  دَيَلةه

 رَيكةفت –سةند فةرهةل، دةليظة،  كو هةلكةفت
 رَيكةفت –فةرسةند هةل، دةليظة،  كو وتةكَلةه

 ط ، ضيايَى بوويك كو ؤكَلةه

 كو  طلةه
ثةسااندةر)ئَيك  –( بارى يااان خااةمايااَى تشااتةكى بهااةلط ت) 

 ئَيكى دهةلط ت: ئانكو ئَيك ثةسنَين يَى دى دكةت(

 كو وردطلةه

ناااظَى بذناادت ين   –باشااىين سااةركَي ، باشااىين جذااةودار   
كوردسااتانا :رياقااَى كااو دكةظتااة نَيزيااك باااذَي َى    ياية ل ضاا

 رةواندوز و د جوط افيَى دا ن )حةسارؤست( ناظدارة

 كو مةتَلةه
هَياا ش، ( يااا :ااةرةبى يااة، ئااانكو:  محلــةكورديك يااا ثااةيظا )

 وموهجثة)مار، شا)و، 

 ن هَيزةيَى زَيدة بالندةكَى نَيوريَى ، ئةهلؤ كو ؤَلةه

 ، ضيايةكة ل دةظةرا سؤران ل كوردستانا :رياقَىهندرين كو هةندرَين

 كو وارةه

هاظينطاااةه، هاوينةهاااةوار،  –باااانط، قَياااِ ى، طاااازى، ف يااااد 
زؤزان، جهَى م ؤظ ل هاظينا و ذ بةر زؤرييا طةرمَى هةوارَين 

خيظااةتا  –خااوة دطااةهينتَى و قةسااتا فَينكييااا وَى دكااةت     
 شاهى ل هاوينةهةواران)هاظينطةهان(
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 هةظال، دؤست –دةنطوباس  كو واَلةه

 كو ازوِرةه
هااةظاىَل ذ دل، هااةظاىَل طةلااةك باااش، هااةظاىَل كااو هنااد جهااَى   

 باوةريَى بت هةتا راز و نهَينيَين خوة بؤ هةظدؤ ببَيذن

 كو ورامةه
 –هاااةلَيت ددةماااَى رؤذهالتناااَى، ساااثَيدَى زوى دةماااَى تااااظ   

 هةورامانى، خةلكَى دةظةرا هةوامان

 كو ورامانةه

)د ناااظ ئاخااا كوردسااتانا ئريانااَى و   ل كوردسااتانَى دةظةرةكااة
كوردسااتانا :رياقااَى دا( كااو س وشااتَى وَى طةلااةك خااوةش و   
جاوان و دلظةكااةرة و خااةلكَى وَى خاودان زاراوةيااَى تايبااةتَى   

 )هةورامى(نة

 دةستةك، ط ؤث :ةر (ةئَهي) تةيئةه

 ت س، سةهم –و مةزناهى شكؤه  :ةر (َهيبة) تةيبةه

 ولالهتةيبةه
 (يبة اهللَه)

 خودَى ياشكؤه و مةزاهي :ةر

 يكَىوباشويك، تَيذكَى باش :ةر (هيثمهةيسةم)
 واذةيةكة بةرامبةر ظَى طؤتنَى: )وَيظة ذ كيظة؟!( :ةر (َهيهاتهةيهات )

ئاةو طا ة ياَى )مريحماَى( ضاووية       –شةنس، ئَيقباال، باةخت    كو هةيهات
 دا( سةر دةمَى ذ بةر م نَى دِرةظى)د ضيظانؤكةكا كوردى

 ، رةئىدي ، بؤضوون –خةيال  –بري، ئةندَيشة  كو هزر
 هزرمةند، هزرطةش، بريتيذ، رةوشةنبري كو هزرظان

 هزرمةند، هزرظان، بريتيذ، رةوشةنبري كو هزرطةش
 هزرظان، هزرطةش، بريتيذ، رةوشةنبري كو هزرمةند

 كو هشيار
َيان  وريا، ل سةر هةست و بري –ثَى ئاطةه، ئاطةهدار، هايدار 
بَيدار، نةنظستى، ذ خةو رابووى  –خوة، خودان بري و هؤش 

 زانا، ذي ، ضةلةنط، هؤ ةند –
 ل نَيزيك، جلةم –بةرانبةر، رويربوى  –ل سةر سةرى  كو هنداظ

 هةندرَين، ضيايةكة ل دةظةرا سؤران ل كوردستانا :رياقَى كو هندرين
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 ظا زظستانَى يةنةخوةشىين شة –ئنتةر، تَيظة، د ذؤرظة  ئاظ هندور
 ، نامةبةرثةيك، تةتةر، ثةيامبةر كو هنَي 
 هةلط َى باشييان، هةلط َى قةجنييان ئاظ هوب 

 سنعةتكار كو خ ةهوت

 با)بةرز، بةذن و بال جوان –ن هَيز  فا )هوتن( نةهوت

 :ةر هود

راستةرَى بووى، ئةو كةسَى كو بؤ رَيكا راست هيدايةت بووى 
 –ةباا  و زةنااط د حااوكم انيَى دا   ة)ت، زحااوكم، دةسااته  –

طيانةوةرَى دوقؤر، طيانةوةرَى كو دةيك ذ نةذادةكى و بان ذ 
بااةرَى مناااظَى ثَيغة –شكةسااتى، شااكاو  –نااةذادةكَى دى باات 

نااظَى   – )ىَل د زمانَى :ربى دا دطؤتنَى :ااب ( بوو مذذةتَى :اد
 كَى ية د قورئانا ثريؤز داتةسؤرة

 ازيك نا دىَل خوة، هاى دلؤ ثةيظا طازيك نَى بؤ ط كو هؤدل
 كةهورم

 )هورمك(

 -ئاظ 
 ثةه

 خودانكةرَى ثةزىشوان، ، شظان

 فا )ه مز( رمزوه

ناااظَى رؤذا ئَيكااَى ذ هااةمى هااةيظَين سااالَين هااةتاظى ل ئريانااا 
نااااظَى شااااهةكَى   –نااااظَى ساااتَي ا موشاااتةرى ياااة    –كاااةظن 

 ساسانيان بوو

 ه ميك كو هورمى
 ، دؤستَى خؤرَىهةظاىَل هةتاظَى فا هوريار

 كو زانؤه

طةلاةك زاناا، ياَى شاارةزا      – هةلبةست، هؤن اوة، ضامة، شع 
هةساتيار،   –ؤفيان دا  ا هاؤيَين   و رةمسَين هااي  و بت د رَي

هةلبةساااتظان، شاااا: َى كاااو قة ااايدا)جؤرةكَى شاااع َى ياااة( 
 بتئةو كةسة يَى ئاطةهدارى رويدانةكَى  – ظةدهوينت

 ةنطهوش
 )هوشنط(

 فا

ذ  –ذيااا  و خاااوةدى كاااةلتؤر   –نيَين بااااش ضاااَيكةرَى خاااا 
و  ذ شاااهَين ثيشاادادييان بااوو –كةسااايةتيَين شااةهنامَى يااة 

 بوو (جةذنا سةدة)دامةزرَينةرَى 
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 ، بَى خودانتةنَى، بَى كةس كو ةنطهوش

 زانا، ذي   –خوةدى هوش، هوشيار، سةر هوش و بريَين خوة  كو هوشدار
 ندةهو 

 )هو ند(
 ، ضةلةنط، ضا)ك، زظريككزي ة –ذي ، زانا  فا

 زانا، ذي   –خوةدى هوش، هوشدار، سةر هوش و بريَين خوة  فا هوشيار
 بَيدار، نةنظستى –زانا، ذي   –خوةدى هوش، هوشدار  كو هوشيار

 ئاشك ا، خوةيا، ديار فا )هويدا( يداظَيهو

 هيبووى، فَي بووى –هةظال، ب ادةر، دؤست  كو  ؤطه

 ؤزة ل نك ئريانيَين كةظنذ طيايَين ثري فا هوم

 ية ذ كةسايةتيَين شةهناما فريدةوسى –يَى باش هزر دكةت  فا هومان

ارا وان ض طوهاؤرين ن خوةظاة   ذيا  كااودان و وةكى خوة ماان،   كو هؤمان
 ناظَى خودايَى مةزنة ن شَيوةزارَى )زازايى( – نةديت

 موبارةك ثريؤز، فا مايونوه

 كو مايونوه
ناظَى ضيايةكى ياة   –اوازةكا موزيكَى ية ئ –ثريؤز، موبارةك 

 ل نَيزيك باذَي َى سنة ل كوردستانا ئريانَى

 هزرثاك، يَى هزرَين باش بكةت فا )هومن( نةهوم

 :ةر )ُهّمام( اموممه
هَيااذا،  –خااودان ثايااة و ثذااة   –ودان هيممااةت خااوَياا ةك، 
 رَيزدار

 دينةداموممه
 )ُهّمام الدين(

 و خودان ثاية و ثذة بت يَى د دينى دا رَيزدار :ةر

 سةركَيشَى وَى دةستةكَى يَين دضنة دروينا طةمن و جةهى كو هؤناس
 خوةشناظ فا هونام

 كو هونةر

ثَيوَيبوونَين خودايى، كارَى كةسانَين دةست رةنطني، حنَيا ،  
زوى ذ كةسااانَين ئاسااايى   ئااةو ك يااار و ثَيِ ابااوونَين زوى ن 

 –شَيوةكارى، شاانؤ ...(  نةهَيت بكةن، وةك )سىان، موزيك، 
 ثيشة، سنعةت –ئاكارَى باش، رةفتارا باش 
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 كو ندونةرمةه

خااودان   –، كارامااة كةسااَى كااارةكَى ن حنَياا  بكااةت، شااارةزا
هونةر، يَى كو د بوارةكَى هونةرى)شَيوةكارى، شانؤ، موزياك،  

د ساةردةمَين باةرَى دا دطؤتناة     –سىان و...( دا شارةزا بات  
رظانَين كااو شااارةزايى د تريهاظَيااذيَى و  وةرزشااكاران يااان شااة 

 شريانَى دا هةبن ذى )هونةرمةند(

 تةداييه
 (هداية)

 :ةر
ناظَى نظيساةرَى ناظادارَى ئرياناى    ناسا  –رَينيشاندان، رَيباةرى  

 ى يةيَى ضةرخَى ضوويى )سادق هيدايةت(
 ناظَى ف يشتَى باية فا هريان

 فا هرياد
وى خوةشاحال و  كةساَى كاو روياَى    روى طاةش،  روى ن كةن، 

 شاد بت

 ندةهريم
 )هريمند(

 فا
ناسناظَى  –ل دةظةرا سيستانا ئريانَى  ةناظَى رويبارةكَى مةزن

 طةشتاسثَى شاهَى كيانيان بوو

 كو هيزل
رويبارةكة ذ كوردساتانا توركياا دزَيات و ل سَيطوشاا سانورَى      
كوردسااتانا):رياق، توركيااا و سااوريا( ل نَيزيااك كؤمةلطااةها    

 ( دضتة سةر رويبارَى دجيذة)ب ةهيم خةلي 
 مامؤستا، هيكار، فَي كةر كو هيظان
 داخواز، تكا، رجا –هيوا، ئاوات، ئومَيد  كو هيظى

هيااوادار، ئومَياادةوار، ئاواتااةخواز، ئارةزوومةنااد، ن هيظااى،    كو هيظيدار
 طةشبني

 فَي كار، فَي كةر، هيظان، مامؤستا كو هيكار
 ، دانةردامةزرَينةر كو هيمدار

 :ةر (ِهّمة) تةميمه
 –ئريادة، ظَييان، حةزةكا زَيدة بؤ بطةهشاتنا ن ئارماجناةكَى   

 جوامَي ى، خوة  ؤظى

 ، ئارةزوو، ئاواتئومَيد، هيظى كو هيوا

 تةنا، ئارامهَيور،   – يةواش، ن دىَل خوة، سةرخوة كو ديهَي

 بةرف ةه، ثان، بةرين كو  اهَي
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 كو  شهَي

مااةغوىل يااة، ئااانكو: ثااة)مار،  كورديك يااا ثااةيظا )يااورش( يااا
رؤنااادك، ف مَيساااك،   – فشاااار – هجاااوم مةت،اشااااَ)و، هةلااا 

 ئةس ين

 يو سَي مَيه

و ثَيغةمبةرَى خاودَى ياة   ية  ناظَى كوِرَى )زئوس( و )مايا(يَى
د ضيظانؤكَين يوناانى دا و دبَياذن ئاةو ساةرةتا خوداظةنادَى      

اشاى  موزيكَى باوو و وى ئاامريَى )ضاةنط( ياَى ضاَيك ى، ىَل ث     
بااااوو خوداظةناااادَى )شااااظانيَى، بازرطااااانيَى، طؤتاربَيااااذيَى،    

 مئاةو ئَيكاة  [تؤرةظانيَى، ئةندازةطرييَى، وةرزشكاريَى و دزياىَ 
كةس بوو كاو دزى كا ى؛ ضاونكى وى ضاَيذَين ئااثولوى دزى      

 (]بوون و ئامَي َى ضةنطَى ذ رويظيكَين وان ضَيك بوو
 ن هَيز، ن زاخ كو هَيزدار

 كو اذهَي
، بةركاةتى،  شايستة، هاةذى، بساةرظة، )ياق    –بةرَيز  رَيزدار،

 هةلكةتى، ذَيهاتى

 هَيشتا يَيت ماين)ض وةك كةس ض وةك مذذةت( كو هَيذمان
 بنَي ة )هيظى( كو هَيظى

ناساناظَى هؤزانظاانَى هةظواةرخَى كاورد      –بنَي ة )هيظيدار(  كو هَيظيدار
 )حةبيب كةلةش(ة

 يشان، شةق ن –ضةظةنط، سيمبول، رةمز  كو هَيما

 كو منهَي

ئاَيمن، ياَى جهاَى بااوةريَى      –، ل سةرخوة، هَيدى، هَيور ئارام
ناسناظَى هؤزانظانَى ناظدارَى كورد )حممد امني سيد حسن  –

شي  ا)سالم موك ى(ية كو ن )هاَيمن موك ياانى( ناظادارة و    
 ل دومياهيا ضةرخَى بؤرى ضووية بةر دلؤظانيا خودَى

 كو هَيور
بوَي ، نةت س،  –ثةناطةه، هةشارطةه  –، هَيدى ئارام، هَيمن
 ئازا، دلَي 
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 رامان   رةط ظنا
 ذ ناظَين خودايَى مةزنة –هةيى  :ةر واجد

 ئَيكانة، بَى هةظتا –ئَيك  :ةر واحد

 جهَى ثريؤز ئاش وادا

 وة)ت، نشتيمان، زَيد، ذَيطة، خاك كو وار

ردةم ل باريَى بات، يااَى ض جاار نشااتيمانَى    ياَى وة)تاَى وى هااة   كو واربري
 خوة ذ بري نةكةت

 كةسَى كو وة)تَى خوة ئاظا دكةتةظة كو وارشني
 خودانَى وارى، خوةديَى وة)تى كو وارظان

يااَى شااارةزايى و ناساايارى د هااةمى بااوارَين وة)تااَى خااوة دا    كو وارناس
 هةبت، يَى وة)تَى خوة ذ هةمى )يةنان ظة ناس بكةت

 كةسَى كو وة)تَى خوة دهَيذت و دضتة غةريبيا كو َي واره
 سالؤخدةر، كةسَى كو سالؤخَين تشتى ددةت –ش ؤظةكةر  :ةر وا  

 :ةر (وايف) وايف
رَياااذةيا كاااو م ؤظاااى ماااةرةم ثاااَى، كاااافى، باااةس، قاااةدارا       

 وةفادار، ئةمةكدار –دةستنيشانك ى و تَي ا ثَيويستيَى 

 رةسةن، ذ بنةمالةكا ناظدار –بهادار  :ةزيز، هَيذا، رَيزدار، :ةر وا)

 ذ ناظَين خودايَى مةزنة –ثاديشاه  –حاكم، خونكار  :ةر والي

 :ةر وامق
ناظَى زة)مةكى بوو كو ئةظيندارَى ):ةزرا(يَى بوو و ضاريؤكا  

 )وامق و :ةزرا(وان ن ناظَى هةردوويان ناظدارة

 خةلكَى باذَي َى )وان(َى ل كوردستانا توركيا كو وانى
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 ناظةكَى خودايَى مةزنة –بةخشندة  :ةر واهب

 سا)ر، خودان ثاية و ثذة –مةزنَى كؤمَى  – ماقوي  :ةر (وجيه) جيهةو

 ولالهجيهةو
 )وجية اهلل(

 خودانَى قةدر و قيمةتَى خودايى :ةر

 تةحدةو
 (وحدة)

 ، تةنَيبوونتةنَييى –ةتى، يةكتايى ئَيكان :ةر

 :ةر )وحيد( حيدةو
يَى خوة ظاةدةرك ى و هَيالياة ن    – َى، بَى هةظتائَيكانة، تةن

 تنَى

 دينةدحيدةو
 )وحيدالدين(

 ئَيكانة و بَى هةظتا د دينى دا :ةر

 ذ ناظَين خودايَى مةزن –طةلةك ميه ةبان  :ةر )ودود( دودةو

 ورة، مة:نةويات –طةشةك ن، مةزن بوون، ثَيشظةضوون  كو وةرار
 طولَين مشة، طةلةك طول ئاش ردينةو

 كؤما وةرزا، وةرزةكان –ثارَيزظان، ثاسةوان، نيطةهبان  كو رزانةو

 ثشتةظانَى ئاهؤرامةزداى كو وةرمةزيار

 هةتاظا ن كةي ، هةتاظا خوةش  كو ةنطرشةو

 ثاضظةكةر، موتةرجم كو  طَيرةو

 هاريكار، يارمةتيدةرَى شاهى –شاليار، شايار، هةظاىَل شاهى  :ةر وةزي  )وزي (
 ذَيهاتى –جوان، سةروضاظ جوان  :ةر يم(وةسيم )وس
 سؤز، ثةميان، ق ار، بةَلَين :ةر وة:د )و:د(
 وة:دولاله

 (َوعداهلل)
 سؤزا خودَى، ثةميان خودَى :ةر

 هةظال، هؤط  :ةر (َوفيقوةفيق )
 شوينكار، ب يكار :ةر وةكي  )وكي (

 وار، خاك، نيشتمان، زَيد، ذَيطة كو وةَ)ت
 بةرسظثةيام،  كو مَ)ةو
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 :ةر (ولي) ليةو

 –هةظثاةميان   –ثشاتةظان   –هةظال  –ئةظيندار  –سةميان 
بارانااا كااو لاادويظ بااارانَى ِرا  –ضاااك، خااؤ  ؤظ  –طوهاادار 
بذناااادت ين ثذااااة د دينااااَى ئيسااااالمَى دا ثشااااتى    –دهَياااات 

ذ ناااظَين  –( د)يااة ناسااناظَى ئيمااام :ااةىل –ثَيغةمبااةرى)س( 
 خودايَى مةزنة

 كؤلة، بةنى، :ةبد –كوِر  –وويى، ذدايكبوويى ب :ةر وةليد )وليد(
 ذ ناظَين خودايَى مةزنة –طةلةك بةخشندة  :ةر )وهان( هانةو

 ب يقةدار، تةييسؤك :ةر وةهاج )وهاج(

 :ةر (َوَهب) نةهةو
نااااظَى باااابَى ئاميناياااا دةيكاااا حمةماااةد      –دان، بةخشاااي  

 ثَيغةمبةرى بوو)س(

 كو وةيس
ار بااوو و طااؤِرَى وى يااَى ل   وةيااس قااةرةنى، شااَيخةكَى ناظااد  

)ماااايى دةشااات: ناحيةكاااة ل كوردساااتانا ئرياناااَى ل ذَي يياااا  
 باذَي َى كةرمةشان(

 ئاظ وةيسى
ئةو كةس بوو يَي دطاةِريا و ئاايينَى زةرادةشاتى باة)ظ دكا ،      

 (َي زةرادةشتيَى بووُمَبّشرمزطني)
 وذدان، زةمري، ناخ :ةر وجدان
 ثشوودان، بَيهنظةدان كو وضان
 بنارَى ضياى، دانطا ضياى، دةهمةنا ضياى كو الوةرث

باااازظني، لظااااني، باااازوتن، جوَ)ن)ئااااةظ ثةيظااااة ل دةظااااةرا    كو وةرزين
 خؤشناوةتى ل كوردستانا :رياقَى ل كارة(

بااةرط ، لةمثااةر، كؤسااث،    –طااريةك، يااَى تشااتى وةردطاا ت     كو وةرط 
 قاييم، خؤراط ، بنةجه، نةلظ –تةطةرة 

  ، هؤ ةندزي ةك، ضةلةنط – ئاطةهدار ، هايدار،هوشيار كو وريا

 كورديك يا )وجدان(ة، ئانكو: ناخ، زةمري كو وذدان
 ( يَى :ةرةبى ية: بنَي ة ):ومسان(عثمانكورديك يا ناظَى ) كو وسو

 باوةرى، ثشىاستى، دَلنيايى –باوةرى ثَى ئينان  :ةر (ثوقُووسووق )
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 ، هؤ ةندلةنطزي ةك، ضة – هايدار، ئاطةهدار، وريا كو وشيار
 هندا، بةرزة، نةديار كو وندا
 ناظَى ضيايةكى ية ل لورستانَى  لور ويزان

 :ةر (ِوقار) قاريو
موكااومى،  –ئااارامى، هَيمنااى  –هةيبااةت، شااكؤه، مااةزناهى 

 نةجهىط انى، ب

 دلَي ، نةت س، مَي خاس كو  اوَي

 توانني، شيان، كارين كو وَيزان
 تؤرةظان، ئةديب  كو وَيذةر
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 رامان   رةط ظنا
 ، هَيماشانين ئاش يادا

 فا ارطياد

ئااةو تشااتَى ذ كةسااةكى يااان تشااتةكى     بااريةوةرى، بريهااات، 
ا ناساااناظَى )بابااا –، دياااارى باااؤ بريهااااتن دمينتاااة د جاااه دا

حاةق( باوو و طاؤِرَى وى ل     يادطار(ة، كو مَي ضاكةكَى )ئةه 
اناَى و جلاةم )كاكاةيى(يان    دةظةرا )زةهااو(ة ل كوردساتانا ئري  

 ثريؤزة و دضنة سةر طؤِرَى وى

 شيان، زاخ، توانايى فا يارا

 هةظكويفَى يارَى، وةكى يارَى فا يارتا

 هةردةمى، بؤ هةتاهةتايَى مانة هةظالَين ئَيك هةظاىَل كو يارمان
 ئةو كةسَى كو بزانت كيذ دؤستَى وى باشة و كيذ نة كو يارناس
 ، يارمةتيدةررهاريكا كو ياريدةر

 دةستوور، رَيسا، بنةما، قانوون مةغ ياسا

 :ةر ياس 

يَى تشتى  –ئةوة يَى بةرَى هةظالَين خوة ددةتة )يَى ضةثَى 
ناااظَى بااابَى :ااةممارى، ذ  –ان  صااقة –ن ساااناهى دئَيخاات 

 )س(بوو هةظالَين تايبةتى يَين حمةمةد ثَيغةمبةرى

 :ةر ياسني

كاااو ل دةماااَى   ا ثاااريؤز دانااااظَى ساااؤرةتةكَى ياااة د قورئانااا   
نةساخبوونَى لسةر نةخوةشى دخوينن و دبَيذن دةرماناةكَى  

 بؤ نةخوةشى مينةظى)معنوى( ية
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 هةر ساخ بى، زيندى بى ت  ياشا

 ، نةم ، هةردةمى:ةم  درَيذ، كةسَى كو هةر بذيت ت  ياشار

 هاريكار، ثشتةظان، ياوةر فا )ياور( رظةيا

 بةرةكَى ط انبهاية فا ياقوت

 زوي ، ط َيت بذند كو يا)ن

ب يكاار، جَيطا ،    –هةظال، دؤست، هاورَى، دةساتةب ا، هاؤط     كو ياوةر
 هاريكار، ياريدةر

 :ب ا )حييى(حيةي
كو ئَيك ذ مةزناة ثَيغةمباةرَين باةنى     ناظَى كوِرَى زةكةرياية

 ئس ائيذييان بوو

 ئيمام :ةىل ية)د( ناسناظَى – دةستَى خودَى، هَيزا خودَى :ةر ةدولاله )يداهلل(ي

 :ب رمياةي
ناااظَى ثَيغةمبااةرةكَى بااةنى   –مااةزن بااووى، رَياازدار بااووى   

 ئس ائيذييان بوو

 ئيزةد، خودَى، خوداوةند فا )يزدان( زدانةي

 كو يةزدين
ئااةو كةسااَى كااو ببتااة كورديك يااا ناااظَى ):زالاادين(ة، ئااانكو: 

ذ )يااةزدان( يااا فارسااى هاتيااة   – ئةطااةرَى شااكؤدارييا دينااى 
 ك ن، ئانكو: م ؤظَى خودَى، خودَيناسضَي

 نو:قوةي
 )يعقون(

 :ب

ناظَى كوِرَى ئيسحاقى)س( و بابَى يوسفى)س( كو  –نَي ةكةو 
: ئةو كةساَى كاو   ئةو ةوة ثَيغةمبةرة و ناظدارة ن )ئس ائي 
( و دةمَى دبَيذن د ياريا خوةلَيكدانَى دا شياية خودايَى مةزن

كو ذ نفشاَى )ئسا ائيذى:    )بةنى ئس ائيذى( ئانكو ئةو كةسَين
 ية:قوبى(

ئَيكبوون، هةظط تى، ئَيكط تى، يةكَيتى، ئَيكدةسات و ئَيكادل    كو يةكبوون
 و ئَيك زمان بوون

 كو - فا )يكتا( كتاةي
ئَياك ذ نااظَين خاودايَى     –ئَيكانة، بَى وَينة، تةنَى، بَى هةظتا 

 مةزنة

 ئَيكدل، هةظ ةئى و تةبا، هةظ هزر و بري كو يةكدل
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هةظ بري، هةظ هزر، هةظ رَى، هةظ رَيبااز، ياَى باري و بااوةرَين      كو ةكِ َىي
 وان وةكهةظ بن

 ت  نالةي
سةردار، سةرؤك)ن تايبةتى سةرؤكَى كاو ناةذادَى وى تاورك    

 بت(

 :ب )يهودا( هوداةي
َى ةكناظَى كوِر –خودَى دهَيتة ثةراس   –حةمد و سوثاسى 

 ية:قون ثَيغةمبةرى ية)س(

 :ب نا()يوح ناةيوح
ناااااظَى ئَيااااك ذ بابكااااالَين مةسااااي   –عمااااةتَين خااااودايى ني

 ناظَى حةوارييةكى مةسيحى ية)س( –ثَيغةمبةرى)س( 

 :ب يوس 
َى ياة:قون  ةكنااظَى كاورِ   – كةتدمشة ئةو ، كةتدزَيدة  ئةو

 كو ئةو ةوة ذى ثَيغةمبةرة ثَيغةمبةرى)س(

 كؤت  ،يونس :ب نيونا

 كؤت  :ب يونس

 ييذماز
نااظَى   – دلَيا ، :ةطياد، مَي خااس    –بَى باك، باوَي   نةت س،  ت 

 هونةرمةندَى سينةماكارَى مةزنَى كوردة)ييذماز طوناى(
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 دهؤك - 1118

رامان و بنةرةتَيت هندةك ثةيظ و ناظَين دي ؤكى، تارق شوك ى خةمؤ، وةشانَين سثريَيز،  (3
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 دهؤك - 1117ضاثخانا هاوار، ضاثا دووَى 
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 دهؤك
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مزورى، وةشانَين سثريَيز، ضاثخانا وةزارةتا ثةروةردَى،  مصطفىفةرهةنطا ناظَين كوردى،  (21
 هةولَي  - 1112ضاثا ئَيكَى 

 – 1116فةرهةنطى ناوى كوردى، سةَ)ح كوردى، وةشانَين كتَيبخانةى ذيان، ضاثا دووَى  (22
 سذَيمانى

َين كوردى(، بادين  احل جاسم، وةشانَين كؤمةلةى كتَيبخانة و زانياريةكانى ناظدَي )ناظ (21
 دهؤك - 1112كوردستان، ضاثخانا هاوار، ضاثا ئَيكَى 

 ، هةولَي 1114طولدان، قةضاخ، ضاثخانا وةزارةتا ثةروةردَى، ضاثا ئَيكَى  (23



 351 
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 بريوت – 2191داراملشرق، الطبعة السابعة جد يف اللغة واالعطم، املن (12
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 1112بةروارى ا  طهني ا طؤتار، ناجى ( ذ رةوشةنبرييا كوردى/ ظةكؤل16
 1112( زارؤكَين جيهانا ئاشتى و ئاشؤثَى/ ظةكؤلني، هزرظان :بداهلل ا 19
 1112( دهؤك د سةربؤِران دا/ بريةوةرى،  ديق حامد ا 18
 1112( جاك درَيدا و هةلوةشاندن/ ظةكؤلني، د. فازل :م  ا 17
 1112ا  ةِرظانةكى/ رؤمان، :صمت حممد بدلاا( داويا ش31
 1112( ثَيذَين رةخنةيى/ رةخنة، نعمت اهلل حامد نهَيذى ا 32
 1112( دةما هَيشتا طيانةوةر دشيان باخظن/ ضيظانؤكَين مذذى، و: حجى جعف  ا 31
 1112( بةر ن دةقَى خؤماىل/ دةق و ش ؤظةك ن، ئيرباهيم ئةتةد مسؤ، 33
 1112فازل :م ، ( مَيمَيتيكس، ذ هزرك نَى تاكو ئايديؤلؤجيايَى/ د. 34
 1112( كةلتؤر.. ناساايؤناليزم و :ةرةبكا ن/ ظةكؤلني، :ةبدال نورى، 32
 1112( ثةيظَين بَى ثةردة/ ظةكؤلينَين رةخنا ئةدةبى، :بداخلالق سولتان، 36
 1112( نظس  د ضاظَين نَي طزَى دا/ هةلبةست، بةشري مزوي ى، 39
 1112:يسا، ( ذ فةلسةفا بةرخودانَى/ هةلبةست، رةمةزان 38
 1112( ئةوَى دذى هةميا/ كورتةضريؤك،  بي  حممد حسن، 37
 1112( نذيارطةرى/ د. فازل :م ، 41
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 1112سذيم،  مصطفىوتوبيايى دا/ هةلبةست، ( :شق د بةهشتةكا ي28
 1116، مصطفى( ئةزَى د هةمبَيزا هةناسَين تة دا/ ضريؤك، امسا:ي  27

 1116( رؤمان ل دةظةرا بةهدينان/ ظةكؤلني، رةمةزان حةجى، 61
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و فى حسن  (/ بياابذوط افيا،1111-2732) ضاثةمةنيياَات رةوشااةنبريَيت دةظااةرا بةهدينااان (64

 1116ردَينى، 
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