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((Ti2tekî ji min re bibêje,
Lê bila bi zimanê te be..
Reng e1 ez tê neghêjim,
Lê bila, ji zimanê te be..!!))

Yelmaz GUNEY

(1)- Reng e: Belkî (dibe).
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((Ti9tekî ji min re bibêje,
Lê bila bi zimanê te be..
Reng e1 ez tê neghêjim,
Lê bila, ji zimanê te be..!!))

Yelmaz GUNEY

(1)- Reng e: Belkî (dibe).
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Pê gotin
Em dizanin ku , zimanê her gelî, nî ana taybetiya hebûn û
nebûna wî ye, ne tenê alaveke derbirîn û ragiyandinê ye. Reng
e (belkî) ev pênasî, li ser asta jiyana mirovekî (weku kes), ne
cîgirtî be, lê weku taybetmendiyeke netewî, bêguman
rastiyeke rewa û zelal e.
Bextere iya zimanê Kurdî bû, ku li dirêjahiya demê,
derfeteke dîrokî li ber venebû... jîngeheke rizgar, bi dest neket
ku karibe tê de perwerde û ge bibe.
Tevî wê bextere iyê jî, zimanê Kurdî tû î gelek kelem û
astengan bûye. Bi destên zordariyê, berbend û qedexe bûye.
Di tarî evên bêxwedîtiyê de, pa guh û bertalan bûye.
Lê, di gel wê re iyê tevî jî, vî zimanê resen karîbû, di
asêgehên çiyayên Kurdistanê de, xwe ji bi avtin û windabûnê
biparêze. Hebûna netewa Kurd jî, bi hebûna xwe re biparêze.
Rew enbîrên Kurd, ji mêj haydarî giringiya zimên û rola wî
ya netewî bûn. Bi wê bîr û baweriyê jî, hewl dan ku li ser
zimanê xwe rawestin û hindekî wî vejînin.
Ji encamên wê hewldanê, çend pertûkên rêzimanî ji me re
danîn. Reng e, ku ew berhem kurtebir bin, yan jî ne li gora
xwestekê bin. Lê, li gora rew û derfetên wê serdemê, ew
berhem cihê nirxdariyeke giranbiha ne. Danerên wan jî, cihê
rêz û rûmeteke bêhempa ne.
Ji dema Mîr C.A.Bedirxan ta nuho, gelek sal derbaz1 bûne.
Lê hîn jî rêzimaneke li gora xwesteka dema me, nehatiye holê.
(1)- (Baz): li herêminan (bas) hatiye. Bi dîtina min (z) bûye(s). Derbaz jî wekî
(canbaz, rêbaz...) e.
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Çi pertûka rêzimanî, ku van salan hatiye der, bi pirranî, li ber
siya rêzimana C.A.Bedirxan, Re îdê Kurd û yên dîtir hatiye
amedekirin û sînorên wê kurtebirriyê û wan kêmasiyan
jî, ne ikandiye.
Bêguman, asteng û arî eyên (aloziyên) zimanê me gelek in.
Ji pirbûna êwezarên Kurdî heta parçebûna Kurdistanê, sedên
aloziyan di wê navberê de, beranberî me û zimanê me
têne der.
Lê dîsan jî ev nabin behane ku em di gerrîneka bêhêvîtiyê
de, dest ji xwe berdin û li bendî bi avtina zimanê xwe û
windabûna nasnameya xwe ya netewî bimînin.
Bêguman, gelek pirsgirêk û arî eyên zimanê me, bêyî
dezgehin netewî yî fermî çareser nabin. Lê gelek ji wan jî, bi
hi mendiya zanyarnî Kurdperwer û behremend (mewhûb),
çareser dibin
Bi vê nêrînê, em karin li xwe vegerin, zimanê xwe ji
zingara rojgarên bindestî û bêxwedîtiyê pak bikin, nasnameya
xwe ya netewî bi zimanekî tekûz û jîndar rapêçin. Hingê, em ê
(weku neteweyeke xweser û navnas) karibin, bi serbilindayî
xwe nêzî civaka navnetewî bikin, xwe pê bidin nasîn û
bidin pejirandin.
Hingê jî, em ê bi xurtî karibin doza maf û xwestekên
jiyaneke rûmetdar, bo xwe û mirovantiyê bikin. Wê çaxê,
dengvedana doz û gaziyên me, dê li asteke dûrtir û berfirehtir
pêl bide. Balkê iya dengê me jî, dê kûrtir û xurtir be...!
Bo vê bîr û baweriyê, min gelek çalakiyên xwe, yên
torevanî û civakî pa guh kirin û çalakiyên di warê zimên û
rêzimanê de, min dane ber xwe û ji xwe re kirine kar û bar.
Bi vê bîr û baweriyê jî, min di vê pertûkê de xwest ku ez ji
çarçewa rêzimaneke kurtebir û gelemper dûr kevim. Bo vê
egerê jî, min babeta “Nav” tenê, kiriye mijara vê pertûka xwe.
Li dûmahiya vê gotinê dixwazim çend xalên pêwîst
berçav bikim:
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1- Bi nêrîneke rêzimanî yî hûrbîn, navlêkirinên van mijarên
jêrîn jî, ji celebên navan in:
a- Cînav (bernav).
b- Hevalnav (rew , rengdêr)
c- Hevalkar(nîrên lûs û deman).
ç- Jêderên karan (rader).
d- Navên jêderî.
Ev her pênc be ên bêjeyan, ku dikevin ber taybetiyên
navan, ne ji mijara me ne. Lê dema pêvajoya irovekirinê
pêwîstî bi wan hebe, hingê li gora wê pêwistiyê, dikevin
rojeva lêkolînê.
2- Hinek navlêkirinên mijarên rêzimanî, ku ji hêla Mîr C.A.
Bedirxan hatine binavkirin, wek (Lêker, kirar), bi berfirehî
belavbûne. Bi dîtina min ev herdû nav ne li cî ne. Di vê
pertûkê de min li ûna (lêker) gotina (kar) xebitandiye. Lê
(kirar) bi wateya (kirde, kara), min kiriye (kara).
3- Tu karê rêzimanî (nemaze rêzimana Kurdî) bê kêmasî nîne.
Lê, bi amojgarî ( îret) û rexnegiriyê, a î rast dibin û
kêmasî jî sergihayî dibin. Ziman û torevaniya me , bêyî
nirxandin û rexnekirin, tu caran nagihêjin qonaxa xwestekê.
Vêca, hêvî ew e ku çi serinc û têbînî derbarî vê pertûkê
hebin, gerek berçav bibin. Çi bi nivîskî, çi bi devkî.
Lêkolînên li ser ziman û rêzimana Kurdî, mijareke netewî
ye. Ev mijar bi alîkariyeke komelî û tevayî rastir û zengîntir
dibe. Bo vê egerê jî, rexnegiriya çalakiyên rêzimanî erkekî
netewî ye, ji her zimanzanekî kurdperwer tê xwestin.
Amûdê- 20/2/2003
Deham Ebdulfettah
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Nav
Nav

bêjeyeke (wu eyeke) watedar e. Dem tê de nîne.
Anku pêjna demê ji navan nayê. Nav li mirov, ajel (lawir),
balinde û ti tan dibin û wan, bi êweyekî gelemper, yan jî
taybet destnî an dikin.
Wekî:
- Mirov, mêr, jin, kur, keç, Azad, Zîn.....
- Ajel, dewar, pez, beran, bizin, mirî k, kew...
- Ax, ba, av, kevir, dar, gul, sêv.....

Be ên navan
Di zimanê Kurdî de gelek be ên navan hene. Nav, li gora
rew û çawaniya rawe û wateyên wan, bi van cor û celebên
jêrîn dabe dibin:

• Nav ji hêla nasînê

Nav, ji hêla nasîn û nenasînê dû be in:
- Navên pendî (nas).
- Navên nependî (nenas).
a- Navên pendî:
Navên pendî ew nav in, ku bi êweyekî ji van her dû
êweyan têne naskirin:
1- Gi tî:
Wekî: - Mêvanê me biyanî ye.
- Mirî k nikarin bifirin.
2- Taybet:
Wekî: - Azad birayê Zînê ye.
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- Amûdê li de ta Mêrdînê ye.
b- Navên nependî:
Hemû nav di raweya xwe ya resen de pendî ne: (kevir,
mirî k, dar...). Lê ku yek ji van nî andekan (ek, in) bighêje
wan, hingê ew navên pendî dibin navinî nependî.
Wekî: - Kevir ket = Kevirek ket.
- Mirî k mirin = Mirî kin mirin.
- Darê gul daye = Darekê gul daye.
Dêmek navên nependî, ew nav in ku bi yekê ji van her dû
nî andekên nependiyê (ek, in) destnî an dibin.
Wekî: (Mirovek-mirovin, hespek-hespin..).

• Nav ji hêla zayendê

Nav ji hêla zayendê (nêr û mê) jî, dû be ên sereke ne:
- Navên rasteza.
- Navên nerasteza.
a- Navên rasteza:
Navên rasteza navên giyanberan in (caneweran in).
Wekî navên mirov, ajel (lawir) û balindeyan: “Mêr, jin,
Azad, Cêrîn, pez, hesp, bizin, kew, qaz, çivîk...”
Zayendên navên rasteza, bi êweyekî rast û rewa nêrza û
mêza ne. Anku, nî anên nêrînî û mêyîniya wan, a kera û
berçav in.
Ji hêla zayendê ve, navên rasteza sê(3) be in:
1- Navên nêrza(nêr):
- Mêr, kur, ap, Azad, Cêrgo, hesp, beran, ga, nêrî, kele êr..
2- Navên Mêza(mê):
- Jin, keç, met, zîn, Cêrîn, mehîn, mîh, çêlek, bizin, mirî k...
3- Navên dûzayend (dûlayen):
- Dost, heval, mamoste, agirt, qaz, kew, piling, êr,
seg, ker...
Ev navên dûzayend, bo nêr û mê, bi kar tên:
- Hevalê min = Hevala min.
- Kerê re = Kera re .
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b- Navên nerasteza:
Navên nerasteza ew nav in ku li ti tên bê giyan (bê can)
dibin.
Wekî: (Çiya ,derya, çem, de t, ba, ax, zemîn, xanî, av,
pertûk....).
Ev nav nerasteza ne. Anku, bi lêvkirinê tenê nêr û mê ne.
Navên nerasteza dû be in:
1- Nêr:
Wekî: -Xanî, dergeh, çiya, çem, dîwar, kevir...
2- Mê:
Wekî: -Baran, av, gul, roj, hîv, pertûk, dibistan...
Helbet, zayendên navên nerasteza, bi bihîstinê hatine nasîn.
Ji ber vê yekê jî, zayendên wan guhêrbar in. Anku, hindek
navên nerasteza, li herêminan nêr in û li herêmine dîtir mê ne.
Li gora bihîstinê tên lêvkirin.

• Ji hêla wateyê(hebûn û nebûnê)

Nav, ji hêla hebûn û nebûnê, dû be in:
- Navên heyber ( ênber).
- Navên razber.
a- Navên heyber:
Navên heyber ew nav in ku li ti tinî gewdedar û pelandî,
dibin.
Wekî: (Mirov, ajel, çiya, av, xak, kevir, xanî, dar, ber, mêwe,
berf, baran...).
b-Navên razber:
Navên razber navên wan ti tan in, ku ne têne dîtin û ne têne
pelandin. Tenê bi hesteyariyeke zanistî têne nasîn. Anku,
navên razber, navinî ramanî ne, ne gewdedar in.
Wekî: (hi , raman, bîr, sinc, rewi t, derew, soz, bêrî, evîn,
kîn, xeyal...).

• Ji hêla jimarê (mêjer)

Nav, ji hêla jimarê ve, sê (3) be in:
- Navên tek (yekjimar).
- Navên kom (pirjimar).
- Navên komel.
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a- Navên tek:
Navên tek ew nav in ku berjimara wan yek tenê ye.
Wekî: - Bizinê darek ikand.
- Hinarek li dara Zînê ketiye.
Ev navên di her dû hevokan de: (bizinê, darek, hinarek,
dara, Zînê) navinî tek in.
b- Navên kom:
Navên kom ew nav in, ku berjimara wan kom e.
Wekî: - Birayên Zînê, ji xwehên wê pirtir in.
- Cotkaran dar çandin.
Ev nav (birayên, xwehên, cotkaran, dar), navnî kom in.
c- Navên komel:
Navên komel ew nav in ku raweya bêjeyên wan tek e û
wateya naverokên wan, komê destnî an dike.
Wekî: (pez, kerî, bo , kewte, col, naxir, ref, rivde, birr,
komel, komar, le ker, kombend...).
Her yek ji van navan, weku bêje (wu e), tek e, lê naveroka
her navekî, wateya komekê destnî an dike.

• Ji hêla bêjesaziyê

Nav, ji hêla binyata (binyada) bêjesaziyê ve, sê (3) be in:
- Navên xwerû (sade).
- Navên Dari tî (xurdezad).
- Navên lêkdayî (hevedûdanî).

a- Navên xwerû
Navên xwerû ew nav in, ku ji bêjeyeke resen î sade tenê,
saz bûne.
Wekî:(av, ba, xak, qad, çiya, çem, hîm, ax,
bav, bira, keç, cot, dar, gul...).

b- Navên dari tî
Navên dari tî ew nav in, ku ji bêjeyeke xwerû û pê girekê,
yan pa girekê dirust dibin :
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1- bi alîkariya pê giran
(pê gir + navekî xwerû = Navekî dari tî).
Nimûne:
1- (Ba):
- Ba + dan = badan.1
2- (Bê):
- Bê + can = bêcan.
- Bê + guman = bêguman.
3- (Bi):
- Bi + xwe = bixwe
(Min Temo, bixwe dît).
- Bi + xur(xwerû) = bixur(bixûr).
4- (Da):
- Da + bir = dabir2
- Da + ba = daba
- Da + be = dabe
- Da + ketin = daketin.
5- (Ra):
- Ra + ast = r..ast = rast.
- Ra + bûn = rabûn.
6- (Rû):
- Rû + ni tin = rûni tin.
7- (Na):
- Na + çar = naçar.
- Na + giha = nagiha.
8- (Ne):
- Ne + zan = nezan.
- Ne + xwe = nexwe .
- Ne + sax = nesax.
- Ne + ban = neban.
- Ne + wêrek = newêrek.
- Ne + mêr = nemêr.
9- (we):
- We + rîs = werîs.
10- (ve): - Ve + deng = vedeng.
- Ve + rês = verês(tewang).
11- (Hel): - Hel + keftin = helkeftin.
- Hel + best = helbest.
- Hel + west = helwest.
12- (Hil): - Hil + dan = hildan.
(1) - Jêderên karan (lêkeran) jî, ji be ên navan in.
(2) - Dabir (daber).
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- Hil + girtin = hilgirtin.
- Hil + çandin = hilçandin.
13- (Wer): - Wer + bêj = werbêj(werbêjkirin)
- Wer + girtin = wergirtin.

2- bi alîkariya pa giran
(Navekî xwerû+pa girekê=navekî dari tî)
Pirraniya navên dari tî bi alîkariya pa giran saz dibin:
Nimûne:
1- (A):
- Zan + a = zana
- Kar + a = kara
- Bez + a = beza
- Dan + a = dana
- Go + a = goya.
2- (Ahî): - Ten + ahî = tenahî
- Aîn + ahî = înahî
- Kut + ahî = kutahî
- (sanahî, dûmahî, ronahî.......).
3- (Ayî): - Bilind + ayî = bilindayî.
- Dirêj + ayî = dirêjayî.
- Gewr + ayî = gewrayî.
- (kurtayî, dûrayî, re ayî....).
4- (Asî): - Kêm + asî = kêmasî.
- Kurt + asî = kurtasî.
5- (Ak): - Ron + ak = ronak.
- Xur + ak = xurak(xure)
6- (Al): - Hev + al = heval.
- Kort + al = kortal.
- Gend + al = gendal.
- Mend + al = mendal.
- (çengal, kendal, goncal, pergal, delal
- dil + al = delal-).
7- (ar):
- Kevn + ar = kevnar.
- Gem + ar = gemar.
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- Gov + ar = govar.
- Kir + ar = kirar.
- (Zingar, xewar, nivîsar, mirar (mirdar)....).
8- (An): - Seyr + an = seyran.
- Bar + an = baran.
- Heyv + an = heyvan (hîvan).
- (kurtan, bozan, soran, we an).
9- (Anî): - Aêx + anî = êxanî.
- Mêr + anî = mêranî.
- Dost + anî = dostanî.
- (koranî, bûkanî, keçkanî, îranî, kirîvanî..)
10- (Ane): - Roj + ane = rojane.
- Mêr + ane = mêrane.
- Yek + ane = yekane.
- (cejnane, heftane, keçkane, mehane..).
11- (Ayetî): - Dost + ayetî = dostayetî.
- Mirov + ayetî = mirovayetî.
- Kurd + ayetî = kurdayetî.
12- (Atî): - Mirov + atî = mirovatî.
- Jîr + atî = jîratî.
13- (Ang): - Ar + ang = arang1 (Temo, arang e. Mirovan bi
arangiyên xwe tengav dike, wan dixeyidîne).
14- (As): - Mis + as = misas.
- Fin + as = finas.
- Kir + as = kiras.
15- (Bar): - Guhêr + bar = guhêrbar
- Xwar + bar = xwarbar(xure)
- Dî + bar = dîbar2
16- (Ban): - Pas + ban = pasban(pasvan)
17- (Baz): - Can + baz = canbaz.
(1 )- Arang: mirovê tinazker(arangî:qerfên bêrê) (li herêma Kobanê bi kar tê).
(2)- (xwarbar, dîbar), bi (soranî tên xebitandin).
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- Ser + baz = serbaz.
- Rim + baz = rimbaz.1
18- (Çe): - Bax + çe = baxçe
- Derya + çe = deryaçe.
- Keman + çe = kemançe.
19- (Çîv): - kil + çîv = kilçîv.
20- (Dar): - Dil + dar = dildar.
- Birîn + dar = birîndar
- Ol + dar = oldar.
- Kole + dar = koledar.
21- (Dêr): - Guh + dêr = guhdêr.
- Deng + dêr = dengdêr.
- Çav + dêr = çavdêr.
22- (Da ): - Sînor + da = sînorda
- Xêr + da = xêrda 2
23- (E): - Ser + e = sere
- Heft + e = hefte.
- Çil +e = çile.
24- (Ek): - Bad + ek = badek.
- Pê + ek = pê ek.
- Aill + ek = illek
- Çill + ek = çillek.
25- (El): - Kom + el = komel.
- Çep + el = çepel
- Gend + el = gendel.
- Qert + el = qertel.
- (topel, pertel, çetel, çengel..).
26- (Ele): - Zerd + ele = zerdele (mi mi ).
- Kom + ele = komele.
- Bod + ele = bodele.(kawik).
27- (En): - Çîm + en = çîmen.
(1) Reng e, ku (baz) ji (bazî), (lîsk) be.
(2)- Xêrda : xêrxwaz(soranî).
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- Sîm + en = sîmen.
- Pû + en = pû en (pû geh).
- Rew + en = rew en.
- (sotîmen, rêjen, rojen...).
28- (End): - Nav + end = navend.
- Gov + end = govend.
- Ser + end = serend.
- Rev + end = revend.
- Hev + end = hevend.
29- (Ende):-Aerm + ende = ermende.
- Per + ende = perende.
- Ser + ende = Serende.
30- (Ewa): - Pê + ewa = pê ewa.
31- (Ewar):- Xwend + ewar = Xwendewar.
- Bend + ewar = bendewar.
- Kurd + ewar = kurdewar.
32- (Emenî):-Sot + emenî = sotemenî.
- Teq + emenî = teqemenî.
- Çap + emenî = çapemenî.
33- (Ex): - Kel + ex = kelex.
- Pel + ex = pelex.
34- (Er): - Nivîs + er = nivîser.
- Xwên + er = xwêner(xwîner).
- Dan + er = daner.
- Koç + er = koçer.
- Bêj + er = bêjer.
35- (Etî): - kol + etî = koletî.
- Bira + etî = birayetî.
36- (êl): - Kurt + êl = kurtêl.
- Kem + êl = kemêl.
- Xur + êl = xurêl.
37- (êr): - Dil + êr = dilêr.
- Gel + êr = gelêr.
- Ken + ê = kenêr.
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- Ail + ê r= ilêr.
38- (Ga): - Dez + ga = dezga(destga).
- Dani + ga = dani ga.
- Ka + ga = kaga1
39- (Gar): - Roj + gar = rojgar.
- Amoj + gar = amojgar.
40- (Geh): - Der + geh = dergeh.
- Dad + geh = dadgeh.
- Xwendin + geh = xwendingeh.
- Yarî + geh = yarîgeh.
41- (Gîn): - Miz + gîn = mizgîn.
- Xem + gîn = xemgîn.
- Lez + gîn = lezgîn.
42- (Gûn): - Ar + gûn = argûn.
- Par + gûn = pargûn.
- Gul + gûn = gulgûn.
43- (Gîr): -Av + gîr = avgîr.
- Kef + gîr = kefgîr.
- Pê + gîr = pê gîr(pe gîr).
44- (In): - Baz + in = bazin.
- Gaz + in = gazin.
45- (Inde): - Fir + inde = firinde.
- Gaz + inde = gazinde
- Pir + inde = pirinde.
- Pê + inde = pê inde.
46- (Ing): - Sor + ing = soring.
- Bêj + ing = bêjing.
- Ar + ing = aring.
- Pê + ing = pê ing.
- Pa + ing = pa ing.
47- (Il): - Pax + il = paxil.
- Qa + il = qa il.
(1 )- Kaga:kadîn(soranî).
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- Kak + il = kakil.
- Pa + il = pa il.
- Zeng + il = zengil.(zingil).
48- (Ik): - Paç + ik = paçik.
- Zend + ik = zendik.
- Mêr + ik = mêrik.
- Dar + ik = darik.
- Jin + ik = jinik.
49- (Istan):-Kurd + istan = kurdistan.
- Gul + istan = gulistan.
- Dar + istan = daristan.
- Qûm + istan = qûmistan.
50- (Inc): - Sar + inc = sarinc.
- Qol + inc = qolinc.
- Ser + inc = serinc.1
- Nar(hinar) + inc = narinc.
- Doj + inc = dojinc(arî).2
51- (î):
- Kurd + î = Kurdî.
- Roj + î = rojî.
- Av + î = avî.
- Xwe + î = xwe î.
52- (înî): - Kurd + înî = kurdînî.
- Mê + înî = mêyînî.
- Nerm + înî = nermînî.
- Pirr + înî = pirrînî.
53- (în): - Aev + în = evîn.
- Zêr + în = zêrîn.
- Roj + în = rojîn.
- Birr + în = birrîn.
54- (îne): - Zerd(zer) + îne = zerdîne.
55- (ît): - kom + ît = komît.
(1)- Serinc:têbînî, agedarî (soranî).
(2)- Dojinc:Arî (soranî).
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- Qol + ît = qolît.
- Mar + ît = marît.
56- (îtî): - Diz + îtî = dizîtî.
- Law + îtî = lawîtî.
- Ker + îtî = kerîtî.
- Aêx + îtî = êxîtî.
57- (îç): - Kelp + îç = kelpîç1
- Qar + îç = qarîç.
- Zir + îç = zirîç(risas).
58- (î k): - Tal + î k = talî k
- Komer + î k = komerî k.
- An + î k = anî k2
59- (îl): - kunc + îl = kuncîl.
60- (îde) - Ger + îde = gerîde.
- Dî(dîn, dîtin) + îde = dîde.
61- (Kok): - keç + kok = keçkok.
(ik + ok): Keç + (ik+ok) = keçikok.
- Jin + kok = jinkok.
: Jin + (ik + ok) = jinikok.
-Xwi + kok = xwi kok.
:Xwi + (ik + ok) = xwi ikok.
62- (kî): - Kurmanc + kî = kurmanckî.
- Zaza + kî = zazakî.
- Ereb + kî = Erebkî..
- Dirêj + kî = dirêjkî.
63- (ke): - Lût(poz) + ke=lûtke.
- Re + ke = re ke3
64- (Lîn): - Hêk + lîn = hêklîn(hêlîn).
- Xwê + lîn = xwêlîn (xwêdan).
(1)- Kelp: qalibê textîn. koka peyvê Yûnanî ye, ji (kalo-potos),(textê nigqalibê nig), hatiye.
(2)- (An):bilindayî, asman. Ji (an)ê (asman, baran).
(3)- (ke):Ev pa gir di kurmancî de bi kar nayê (lûtke, re ke), (Soranî).
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65- (Lan): - Mîz + lan = mîzelan (mîzdank).
- Aêr + lan = êrelan.
- Berd(kevir) + lan = berdelan.
- Dûv + lan = dûvelan(dobelan).
- Kurd + lan = kurdelan.
- Qamî + lan = qamî elan
- Pû + lan = pû elan.
66- (lok): - Qamî + lok = qamî lok
- Xwîn + lok = xwînelok1
67- (Man): -Ni tî + man = ni timan.
- Aadî + man = adîman.
- Dirûn + man = dirûman.
- Saz + man = sazman.2
68- (Mend):- Hi + mend = hi mend.
- Huner + mend = hunermend.
- Kar + mend = karmend.
- Siya + mend + siyamend.
69- (Nak): - (ev pa gir di Soranî de tê xebitandin, wateya
“tijî, mi t”dide gotinê).
- Derd + nak = derdnak (pir derd)
- Agir + nak = agirnak (pir ewat)
- Ron + nak = ronnak (ronak).
70- (O): - Pat+o=pato(nanê ewitî, yê ku ji tenur dikeve).
- Pî + o = pî o.
- Zeng + o = zengo.
- Aan + o = ano.
71- (N):

- kev + n = kevn.

(1)- Xwînelok: Xwînelan:xwîngeh(cihê xwîn lê rijyaye),(Soranî).
(2) -(Lîn, Lan, Lok, Man):Ev pa gir wateya cî didin. Weku:
-Hêklîn (hêlîn):cihê hêkan.
-Pû elan: cihê pû .
-Qamî lok: cihê qamî ê.
-Dirûnman: cihê dirûnê.
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- Tev + n = tevn.
- Xew + n = xewn.
72- (ok): - Ken + ok = kenok.
- Xeyd + ok = xeydok.
- Xi + ok = xi ok.
- Kel + ok = kelok.
- Fir + ok = firok.
- (gerrok, lîstok, fedyok...)
73- (oke): - Fir + oke = firoke (Soranî)
74- (one): - Par + one = parone.
75- (Ol): - Tît + ol = tîtol (tîtik).
- Zît + ol = zîtol (jihevketî)
- Menc + ol = mencol.
- Kep(qoq) + ol = Kepol(qafê serî)1
76- (Ole): - Re + ole = re ole.
- Pi + ole = pi ole.
- Zirt + ole = zirtole.
- Tir + ole = tirole.
- Gij + ole = gijole.
77- (Oçke):- Mendal + oçke = mendaloçke (mend + (al +
oçke) = mendaloçke)
- Ala + oçke = aloçke (ala-oçke)
78- (Ox): -Kurd + ox = kurdox.
- Kel + ox = kelox.
- Cot + ox = cotox.
- Ku t + ox = ku tox.
- Çar + ox = çarox.
- kil + ox = kilox.
79- (Onek):-Tirs + onek = tirsonek
- Zirt + onek = zirtonek.
- Bizd + onek = bizdonek(bizonek)
80- (Or): - Kul(qul) + or = kulor.
(1)- (Tîtol, Kepol), (Soranî).
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- Pil + or = pilor
- Hil + or = hilor.
81- (Oyî): - Pesn + oyî = pesnoyî(pesnok).
- err + oyî = erroyî ( errok)1.
82- (Ovan):- Dil + ovan = dilovan.
83- (Ta )2:- Ser + ta = serta (porbir).
- Dar + ta = darda (xerat).
84- (Tir): - Sor + tir = sortir.
- Dirêj + tir = dirêjtir.
- Ciwan + tir = ciwantir.
85- (Tî): - ivan + tî = ivantî.
- Bira + tî = biratî.
- Heval + tî = hevaltî.
- Rêwî + tî = rêwîtî.
86- (Tirîn):- Mezin + tiring = mezintirîn.
- Ciwan + tiring = ciwantirîn.
- Bilind + tiring = bilindtirîn.
87- (û): - Pel + û = pelû (pelû dibe).
- el( il) + û = ellû
- Dil + û = dellû.
- Mil + û = melû3.
88- (ûr): - Dest + ûr = destûr.
- Bil + ûr = bilûr.
- Temb + ûr = tembûr (tenbûr).
- Renc + ûr = rencûr (pir-ê ).
89- (ûk): - Piç + ûk = piçûk.
- Tût + ûk = tûtûk.
- Pêpêl + ûk = pêpêlûk.(pêpelûk).
- Pi ir + ûk = pi rûk.
- Çir + ûk = çirûk
90- (Oq): - Zerd + oq = zerdoq.
- Bel + oq = beloq.
(1)- Li ba ûrê welêt, ev rawe tê xebitandin.
(2)- Ev pa gir li ba ûrê welêt bi kar tê.
(3) -Melû: qeflên paleyê (melûvan: qefilvan).
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- Berq + oq = berqoq.
- Mezel + oq = mezeloq.
91- (Van): - iv + van = ivan.
- Ga + van = gavan.
- er + van = ervan.
- Nêçîr + van = nêçîrvan.
92- (Ver): - Gulo(gulok) + ver = gilover (girover).
93- (Wan):- Kar + wan = karwan.
- Ser + wan = serwan1.
- Kiz + wan = kizwan(qizwan).
94- (Waz):-Per + waz = perwaz.
- Gul + waz = gulwaz.
- Lane + waz = Lanewaz2.
- Cî + waz = cîwaz (têvel).
95- (War):-Kurd + war = kurd-e-war (kurdewar).
- Bend + war = bendewar.
- Xwend + war = xwendewar.
96- (Wer):-Ser + wer = serwer.
- Can + wer = canewer.
- Çand + wer = çandewer.
- Kurd + wer = kurdewer.
97- (Awer):-Dil + awer = dilawer.
- Ceng + awer = cengawer.
98- (Xane):- Mey + xane = meyxane.
- Kar + xane = karxane.
- Girtî + xane = girtîxane.
- Bendî + xane = bendîxane.
99- (Zar): - Gul + zar = gulzar
- Lale + zar = lalezar
- Dil + zar = dilzar.
Têbînî:
(1) -(Serwanê hê tiran).
(2) -Lanewaz: Mi ext, penaber(ji lana (cihê) xwe mi ext bûye.(li ba ûrê welêt
tê xebitandin).
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1- Navên ku di vê mijarê de hatine, tenê weku nimûne
berçav bûne.
2- Reng e, ku pê gir û pa girine dîtir jî, li vê herêmê yan li wê
herêmê, hebin. Ev jî nayê wê wateyê ku me hemû êweyên
navên dari tî destnî an kirine.
3- Hindek navên dari tî bi dû-sê(2-3) pê gir û pa giran
saz bûne.
Wekî: - Raxistî=(ra+xist+î).
- Dani tî=(da+ni t+î).
- Lêkoler=(li{wî,wê}+kol+er).
- Girtîxane=(girt+î+xane).
........
4- Dema ku pê girek, yan pa girek dikeve ser navekî xwerû
(sade), rawe û wateya navê xwerû tên guherîn. Anku,
navekî nû, bi wateyeke nû tê sazkirin.
Nimûne:
- Ketin
raketin.
- Be
dabe .
- Dan
badan.
...........
- Kurd
Kurdistan.
- Gul
gulzar
- Dest
destûr.
5- Ev pa girên han,“ge, ga, geh, istan, xane, lan, zar, en”,
wateya (cî) didin.
Wekî:
- (bingeh, daristan, meyxane, êrelan, gulzar, çîmen).
6- Ev pa girên (î, tî, ayetî, ayî, îtî...) wateya navên
razber didin.
Wekî: (bilindî, hevaltî, kurdayetî, dirêjayî, gundîtî...)
7- Pê gir û pa girên dîtir jî, wateyên core-cor, bi ser navên
dari tî ve ber-didin.
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C-Navên lêkdayî (hevdûdanî)

Navên lêkdayî ew nav in, ku ji dû bêjeyên watedar û
berjor, saz dibin.
Wekî:(kalemêr, pîremêr, keskesor, xwînmij, marmasî,
xewrevînok...)
Navên lêkdayî bi van êweyên jêrîn saz dibin:

1- Nav+nav
a- Bi êweyekî rasteder (bê alîkarî):
Wekî:
- Mar + masî = marmasî.
- Pis + mam = pismam.
- Gul + av = gulav.
b- Bi alîkariya (e)yê:
Wekî:
- Hêk + e + rûn = hêkerûn.
- Kal + e + mêr = kalemêr.
- Kesk + e + sor = keskesor.
c- Bi alîkariya (û)yê:
Wekî:
- Qir + û + qal = qir ûqal.
- Kel + û + girî = kelûgirî.
- Xeml + û + xêz = xemlûxêz.
- Gend + û + gû = gendûgû.
- Reng + û + rû = rengûrû1.
Dayikên Kurd, bi ser u tina zarokên xwe re distirên:
-” oka ‘Ey!ayê,
oka Fatmayê..
Xwarin gendûgû ye
û!tin rengûrû ye...”
ç-Bi alîkariya (bi)yê.
Wekî:
- Kar + bi + dest = karbidest (karmend).
- Dil + bi + xwîn = dilbixwîn.
(1)- Seydayê zanyar, Sadiq Beha-eddîn ê Amêdî, ev dari tin, di pertûka xwe
de (Rêzimana Kurdî)-1987-berçav kiriye. Lê, bi dîtina min, gerek, ji hev
cuda bin (xeml û xêz, reng û rû...)û bi vê yekê, ev nav ne lêkdayî ne.
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- Çav + bi + kil = çavbikil.

2- Nav + hevalnav (rengdêr,rew!):
a- Bi êweyekî rasteder (dîrêkt):
Wekî:
- Dil + soz = dilsoz.
- Ser + best = serbest.
- Lep + zêrîn = lepzêrîn.
b- Bi alîkariya (e)yê.
Wekî:
- Hîv(heyv) + e + ron = hîveron.
- Tirb + e + sipî = tirbesipî.
- Mêrg + e + sor = mêrgesor.

3- Nav+binyata kar (lêkerê)-reg-:
- Bi êweyekî rasteder.
Wekî:
- Mêr + kuj = mêrkuj.
- Xwîn + mij = xwînmij.
- Nan + pêj = nanpêj.
- Çol + birr = çolbirr.

4- Hevalnav+hevalnav:

a- Bi êweyekî rasteder.
Wekî:
- în + boz = înboz.
- Sar + germ = sargerm.
(Li herêma me tê gotin: Ev zarok nexwe e, sargermî bûye.
Anku, sermê û germê, li pey hev, lê xistiye. Ji ber vê egerê
nexwe ketiye.).
b- Bi alîkariya (e)yê.
Wekî:
- Kesk + e + sor = keskesor.

5- Hevalnav+nav:

a- Bi êweyekî rasteder.
Wekî:
- Xo + nav = xo nav.
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- Sor + gul = sorgul.
- Bed + kar = bedkar.
b- Bi alîkariya (e)yê.
Wekî:
- Re + e + mar = re emar.
- Pîr + e + merd = pîremerd.
- Kal + e + mêr = kalemêr.

6- Hevalnav+binyata kar (reg):

- Bi êweyekî rasteder.
Wekî:
- Ge + bîn = ge bîn.
- Dûr + bîn = dûrbîn.
- Dûr + avêj = dûravêj(topên dûravêj).
- Re + bîn = re bîn1

7- Binyat+binyat (reg+reg):

a- Bi alîkariya (e)yê.
Wekî:
- Got + e + bêj = gotebêj2
- Gift + e + go = giftego.
b- Bi alîkariya (û)yê.
Wekî:
- Mi t + û + mal = mi tûmal.
- Got + û + bêj = gotûbêj.
- Gift + û + go = giftûgo.

8- Hevalkar+nav:

a- Bi êweyekî rasteder.
Wekî:
- Jêr + zemîn = jêrzemîn.
- Ber + dest = berdest.
- Bin + kiras = binkiras.
- Ser + le ker = serle ker.
b- Bi alîkariya (e)yê.

(1) -Binyatên(regên)karên(bînan, avêjtin) ev in: Ez di-bîn-im. Ez di-avêj-im.
(2)- Binyata jêderî (pê ing), (got+in).
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Wekî:
- Pa + e + roj = pa eroj.
- Bin + e + mal = binemal.
- Rast + e + rê = rasterê.

9- Hevalkar+binyat(reg):

- Bi êweyekî rasteder.
Wekî:
- Bala + fir = balafir.
- Dor + pêç = dorpêç.

10- Dûbarekirina(dûpatkirina) bêjeyê:

a- Bi êweyekî rasteder, ji navên dengan saz dibin.
Wekî:
- Xum + xum = xumxum (dengê baranê).
- Kûr + kûr = kûrkûr (dengê girî).
- Gur + gur = gurgur (dengê ewran, tavan).
..........
b- Bi alîkariya (e)yê jî, ji navên dengan saz dibin.
Wekî:
- Zing + e + zing = zingezing(dengê zengil).
- Zûr + e + zûr = zûrezûr (dengê guran).
- Bar + e + bar = barebar (dengê pez)1
c- Bi alîkariya pa giran.
Wekî:
- Çeq + çeq + ok = çeqçeqok.
(kevirê çeqçeqokê: navê lîstokekê ye).
- Çik + çik + an = çikçikan.
(çikçikan:navê çivîkekî ye).
- Gum + gum + ok = gumgumok.
- Çir + çir + k = çirçirk.

11- Nav+bêjeyeke bêwate:
a- Bi êweyekî rasteder:

(1)- Navên dengan, bi alîkariya (e)yê û bêyî wê jî tên xebitandin
(qîreqîr=qîrqîr..).
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Wekî:
- Av + mav = Av-mav1 (avmav).
- Kevir + mevir = kevir-mevir (kevirmevir).
- Qazî + mazî = qazî-mazî(qazîmazî)2.
b- Bi alîkariya (û)yê.
Wekî:
- Qir + û + qal = qir ûqal.
- Ki t + û + kal = ki tûkal.
- Mi t + û + mir = mi tûmir.

12- Jimarnav+nav:

a- Bi êweyekî rasteder.
Wekî:
- Pênc + em = pênc em
- Sê + pê = sêpê(sêpî).
- Çar + go e = çargo e.
- Çar + pê = çarpê(lawirên çarpê).
b- Bi alîkariya pa gira (k):
Wekî:
- Heft + car + k = heftcark3.
- Sê + gulî + k = sêgulîk (melêb).
- Çar + pê + k = çarpêk. (Ev zarok bi çarpêkan diçe).

(1) -Bo wateya navê pê în bête nasîn, gerek xêzik(-) bikeve navbera herdû
navan: (av-mav, qazî-mazî).
(2) -Qazî-mazî: navê kêzikeke rengîn e:
(Qazî-mazî qulopazî zarokên te kirne gazî). Zarokan pê dilîstin û ew stiran
digotin.
(3) -Heftcark: Giyanbereke piçûk e. Ji celebên kêz û tûpi kan e. Tê gotin, ku
heftcark, heft caran bi mirovan vedide. Ji ber vê jî navê wê bûye
(heftcark).
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Birrê dûwem
- Zayenda navan
I- Navên rasteza
A- Rastezayên mirovan
- Nêrza
- Mêza
- Dûzayend
B-Rastezayên ajelan(lawiran)
- Nêrza
- Mêza
- Dûzayend
II-Navên nerasteza
- Navên endam û pêgirên la ê mirovî
- Navên cil û kincan
- Navên xeml û xi ran
- Navên cilên raxistina malê
- Navên alavên xwaringehê
- Navên be ên xwarinê
- Navên berên daran(Mêwe)
- Navên havil û berhemên çandinê
- Navên pincar û giyê
- Navên qir û qalên hi k
- Navên mêweyên hi k
- Navên pêgirên paleyê
- Navên dar û deviyan
- Navên gul û kulîlkan
- Navên êgir û be ên wî
- Navên lûs û hêwirgehan
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- Navên cîh, bajar û gundan
- Navên alavên teknîkî
- Navên hemû cor û be ên avê
- Navên cih û jêderên avê
- Navên nexwe î û pêgirên wan
- Navên be ên bê (bayî)
- Navên cografî
- Navên riyan (rêyan)
- Navên gewdeyên asmanî
- Navên alavên cotyariya kevin
- Navên alavên çapemeniyê
- Navên birr û be ên avahiyan
- Navên kel û pelên hespan
- Navên çekên err û cengê
- Navên berkê anên petrolî
- Navên pertûk û nivîsaran
- Navên çiyan(çiyayan)
- Navên rengan
- Navên saz û alavên mûzîkî
- Navên dem û çaxan
- Navên berkê anên pî esaziyan
- Navên dermanan
- Navên zemîn û pêgirên wê
- Navên rex û hêlan
- Navên parçeyên qadê yên çandiniyê
- Navên pîj û stiriyan
- Navên alavên hêran û werbêjkirinê
- Navên alavên tevnerêsiyê
- Navên pîvanokên kê an û pîvanê
- Navên lîstokan
- Navên gend û gemarê
- Navên pêgirên te îrêsiyê
- Navên razber
- Navên jêderên karan
- Navên jêderî
- Navên hevalkaran
- Navên hevalnavan
- Navên dengan
- Navên piçûkirî
- Navên lêkdayî
- Navên neguhêrbar
- Cînav
- Navên jimaran(jimarnav)
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Zayenda navan
Destpêk:

Zayend, di zimanê Kurdî (Kurmanciya jorîn) de mijareke
giring e. Hemû corên navan (rasteza û nerasteza), bi hemû
be"ên xwe ve (navên mirov, lawir û ti"tan), yên bernas
(xweser) û yên gi"tî, tev dikevin ber pergala navên nêr û mê.
Anku, çi navên hene, bi nêrînî yan bi mêyînî têne lêvkirin.
Zayend, di hemû "êwezarên Kurdî de, ne bi pergalekê, yan
bi "êwazekî yeksane bi kar tê. Di kurmanciya jorîn de zayend
bi hûrbînî û berfirehî tê xebitandin; lê di kurmanciya jêrîn de,
ne bi wê firehiyê1 tê xebitandin.
Hebûn û nebûna nêr û mê di "êwezar û zimanan de, tu
caran nabe girov û nî"ana pê"ketin, yan jî pa"ketina wan.
Zayenda nêrza û mêza, di zimanê Fransî de bi pirranî têne
xebitandin. Lê di zimanê Ingilîzî de, ne hevqasî tê xebitandin.
Ev jî nayê wê têgehê ku zimanek ji wan, ji yê dîtir resentir û
pê"ketîtir e.
Ti"tê ku ez raki"andime vê tevdan û hevber-kirinê, ew
genge"e û gotebêjên ku di navbera pi"tgirên "êwezarê
(Kurmancî) û yê (Soranî) de, bi tundî li dar dikevin. Her
aliyek (layek) ji wan "êwezarê xwe dide pê" û bi ri"tî
berevaniya wî dike, da ku bibe bingeha zimanê netewî
yê fermî.
Mamosteyê zanyar Cemal Nebez, di pertûka xwe de, ya bi
navê (zincîreyî Kurdewarî zimanî yekgirtûyî Kurdî)2 dibêje3:
(1)- Li hin herêmên Botanê (fereh, ferehî) jî tê lêvkirin.
(2)- Çapkirina bambêrg 1976-Rû.(27).
(3)- Wekî ku Seyda Sadiq Beha-eddînê Amêdî, di pertûka xwe de (Rêzimana
Kurdî). Bexdad-1987.Rû.(171-175),jê veguheztiye.
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Nêr û mê di "êwezarê Kurmancî de, gelek caran, giraniyekê
didin zimên; çiku, çi resenî di zimên de nîne ku em bidin pey,
bo cudakirina nêr û mê. Ji ber vê sedemê jî, divê em nêrînî û
mêyîniya navan di zimanê yekgirtî de pa"guh bikin.
Mamoste S.B.Amêdî, di pertûka xwe de, ya ku me bi nav
kiriye, Rû.(172-175),li mamoste Nebez vedigerîne û li dawiya
bersivê, diçespîne ku nêr û mê, di hindek raweyên "êwezarê
(Soranî) de jî hene; û van mînakan berçav dike:

1-Raweya verêsê (tewangê, palvedanê):
- (Soranî):

- De çime de"tê . (mê)
- De çime çiyayî . (nêr)
- (Kurmancî):- Dê çime de"tê. (mê)
- Dê çime çiyayî. (nêr)

2-Raweya gazîkirinê:
(Soranî):

- Pûrê were. (mê)
- Kure mero. (nêr)
(Kurmancî):- (Metê) were. (mê)
- Kuro mere . (nêr)
Diyar e, ku nêr û mê (di van mînakan de) di her dû
"êwezaran de jî hene. Lê di (Soranî) de nî"andeka gazîkirina
navê nêr (e) ye û di (Kurmancî) de, ew nî"andek (o) ye.
Bi dîtina min, pi"tgirtina "êwezarekî û xwevegirtina ji
"êwezarekî dîtir, rikeberiyeke bêbehane ye. Ri"tiya li ser
reseniya "êwezarekî.
beranberî pa"guhkirina "êwezarên dîtir jî, herêmperestiyeke
awarte ye, nayê pejirandin.
Bo yekîtiya gelê Kurd, damezirandina zimanekî yekgirtî
(yekbûyî) erkekî sereke ye. ji bo pêkanîna vê armancê jî,
baweriyeke kurdewarî yî, bi qasî giraniya armancê tê xwestin.
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Zayend
Bêjeya (zayend), ku bi wateya nêrza û mêza ye, ji jêdera
zayînê(zanê) hatiye dari"tinê. Zayenda navan di zimanê Kurdî
(Kurmancî) de mijareke tevhev û girêkî ye. Ji ber vê yekê jî,
divê em rêbaza mijara xwe ronî bikin, da ku xwêner bi hêsanî
bighêje têgeha wê.

Rêbaza ravekirinê:
Nav:
1- Rasteza.
2- Nerasteza.

I- Navên rasteza
A- Rastezayên mirovan.
B- Rastezayên lawiran(ajel-balinde)

A-Rastezayên mirovan.
1- Navên nêrza.
2- Navên mêza.
3- Navên dûzayend.

1-Navên nêrzayên mirovan

a- Navên taybet (bernas,serenav).
b- Navên gi"tî (hevenav).

a-Navên taybet:
1- Rastenav.
2- Navên piçûkirî.
3- Nasenav.
4- Pa"enav.
B- Navên gi&tî.
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2- Navên mêzayên mirovan
a- Navên taybet.
b- Navên gi"tî.

a-Navên taybet:
1- Rastenav.
2- Navên piçûkirî.
3- Nasenav.
4- pa"enav.
b-Navên gi&tî.

3- Navên dûzayend.

B-Rastezayên lawiran(ajel-balinde)
1- Navên nêrza.
2- Navên mêza.
3- Navên dûzayend.
2-Navên nerasteza (bêhêl, bêlayen):
A-Navên heyber (&ênber)1
1-Navên nêr.
2-Navên mê.
B-Navên razber (nepelandî):
1-Navên nêr.
2-Navên mê.

(1)- Hemû navên rasteza heyber in ("ênber in).

44

zayenda navan
N.rasteza

N.nerasteza

Rastezayên mirovan

N.nêrza

N.taybet

rastezayên lawiran
(giyanberan)

N.mêza

N.gi"tî

N.dûzayend

N.taybet
N.gi"tî

Rastenav
Pa"enav

N.mêza

N.piçûker

N.nêrza

N.dûzayend

N.nasenav

Rastenav

pa"enav

N.heyber

N..razber

N. piçûker
Nasenav

N.nêr

N. mê

N.nêr
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N.m
N.mê

Her wekî ku me di rêbaz û nex"eya zayendên navan de jî
dît, nav ji hêla rasteqîneya zayendê ve, dû be"ên sereke ne:
- Navên rasteza.
- Navên nerasteza.
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Navên rasteza
Navên rasteza ew nav in, ku girov û nî"andekên nêrînî û
mêyîniya wan rast û a"kera ne. Anku, nêrzayên rasteza, bi
hemû rew" û dirûvên xwe ve, didin nasîn ku ew nêrên
rasteqîne ne.
Wekî: (Mêr, kur, Eêrgo, Azad, ga, beran, nêrî, hesp,
kele"êr...).
Mêzayên rasteza jî, bi hemû rew" û dirûvên xwe ve,
destnî"an dikin, ku ew mêyên rasteqîne ne.
Wekî:(jin, keç, Zîn, çêl, mîh, bizin, mirî"k..).
Navên rasteza navên mirov û lawiran (giyanberan) in. Ev
nav, ji hêla wateya hebûn û nebûnê, hemû heyber in.
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Rastezayên mirovan
Navên rastezayên mirovan, bi sê(3) coran dabe" dibin;
1- Navên nêrza.
2- Navên mêza.
3- Navên dûzayend.

• Navên nêrza

Navên nêrzayên mirovan ew nav in ku nêrên celebên
mirovan, bi "êweyekî rast û a"kera destnî"an dikin.
Wekî: (mêr, kur, law, ap, xal, pismam, Azad, Memo,
Ehmed....).
Ji wan mînakên çûyî tê nasîn ku navên nêrzayên mirovan
dû be" in:
a- Navên taybet (bernas, xweser).
b- Navên gi"tî (gelemper).

a-Navên taybet (bernas):

Navên taybet ew nav in, ku li mirovin destnî"ankirî dibin.
Ew mirovên binavkirî di civaka xwe de, bi wan navên taybet
têne nasîn.
Wekî:(Celadet, Alan, Eêrgo, Salar...).
Navên taybet, bi van corên jêrîn, mirovên nêrza
destnî"an dikin:

1-Rastenav(serenav)

Rastenavên mirovan, ew nav in ku ji piçûkanî, bi "êweyekî
rasteqîne û fermî, li wan dibin.
Wekî:
- Miqdadê Bedirxan.
- Eliyê Seydo yê Goranî.
- Ehmedê Xanî.
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2-Navên piçûkirî

Di civaka Kurdî de, gelek caran hinek rastenavên mirovan bi egera hezkirin û xo"ewîstiyê, yan bi egera kêmkirina
kesatiyê- têne piçûkirin (sivikirin). Ew navên piçûkirî, di
civakê de cihê navên rasteqîne digrin. Hindek caran jî, navên
piçûkirî didin ser navên rastenavan û ji wan pirtir têne nasîn.
Wekî:
- (Ibrahîm):îbo, Biro, Berho, Biroka.
- (Isma’îl):Simo, Simko, Simê.
- (Kamîran):Kamo, Kamê.
......HTD..
Ev navên piçûkkirî, bi çi eger û mebestê piçûk bûbin jî, herî
"ûna navên resen digrin. Tîpa (pîta) sereta, ji navên piçûkirî
girnivîs (girde) tê nivîsîn.

3-Nasenav

Nasenavên mirovan ew nav in, ku ji bilî navên wan ên rast
û fermî- di nav civakê de- li wan dibin. Pirraniya mirovên
hunermend, torevan û mûzîkaran bi nasenavên xwe têne
nasîn.
Wekî:
Nasenav

Rastenav

- Cigerxwîn
Eêxmûs.
- Hejar
Ebdurehman.
- Tîrêj
Mela Nayif
- Eivan-perwer
Isma’îl.
...........
Helbet, tîpa sereta, ji nasenavan jî, girde tê nivîsîn.

4-Pa&enav:

Pa"enavên mirovan jî, wekî navên taybet, di nav gel de têne
xebitandin. Tîpên sereta yên pa"enavan jî, girde têne nivîsîn.
Gelek kes, bi pa"enavên xwe yên navnas, ji rastenavên
xwe, pitir têne nasîn.
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Wekî:
- Ehmedê Xanî.
- Salihê Bedirxanî.
- Eliyê Herîrî.
..........
Hindek caran, dû-sê mirovên hevenav (navên wan wekî
hev), di civatekê de, peyda dibin, hingê ew mirov bi
pa'enavan ji hev têne nasîn.
Wekî:
- Ehmedê Darî
- Ehmedê Mandî
- Ehmedê Silîvî.
........
Pa'enavên mirovan, ji gelek jêderan tên hilçandin
(wergirtin), wekî:

a-Navên binemalî(malbatî):

- Hesenê Haco.
- Salihê Yûsifî
- Emînê Perîxanê.
Diyar e, ku ev pa'enav, ji navên bapîr û dapîran hatine
wergirtin.

b-Navên herêm, bajar û gundan:
- Melayê Cizîrî.
- 2erefxanê Bedlîsî.
- 2êxê Kesnezanî.
- Cigerxwînê Hesarî.

c-Navên êl û hozan1:

- Ibrahîm pa'a yê Millî
- Simkoyê 2ikakî.
- Mistê Koçer.

(1)- Gelek caran navê êlê ji navê herêmê tê girtin; û berevajî, navê herêmê jî,
hindek caran, ji navê êlê tê girtin. Ji ber vê tevheviyê, koka hinek navan
nayê nasîn.
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ç-Navên kar û pî"esaziyan:
- Ehmedê Nalbend
- Kawayê Hesinkar.
- Memê 2ivan.

d-Navên pileyên olî û civakî:
Navên pileyên olî û civakî jî, dibin pa'enavên mirovan.
1- Pileyên olî:
- Ehmedê 2êx.
- Hemdînê Mirîd.
- Hesoyê Sofî.
2- Pileyên civakî:
- Siyamendê Begê.
- Cemîlê Axê.
- Ferhadê Keyê.
Têbînî:
1- Heger navekî gi'tî li mirovekî bibe, ew nav dibe navekî
taybet (bernas). Wekî:(baran, birûsk, zinar...).
- Baran rojnamê dixwîne.
- Birûsk nivîserekî zîrek e.
- Zinar pismamê te ye.
2- Heger navekî mêza, li mirovekî nêr bibe, hingê ew nav bi
nêrzayî tê xebitandin.
Wekî: (Xebat, Elend, Roj...).
- Xebat pismamê min e.
- Elend kurekî rastgo ye.
- Roj mamosteyekî jîr e.
3- Heger hevalnavek (rew'ek) bibe navê mirovekî, ew
hevalnav dibe navekî taybet (bernas)
Wekî: (Re', rind, qehreman..).
- Re'o dengbêjekî folklorî ye.
- Rindo dostê Zînê ye.
- Qehreman diçe dibistanê.
4- Heke navê lawirekî (ajelekî), li nêrzayekî mirovan bibe, ew
nav weku navekî taybet bi kar tê.
Wekî:('êr, helo, sîper..).
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- 2êro pertûkek da min.
- Helo, birayê 2îrînê ye.
- Sîper xortekî çeleng e.
5- Heke navekî taybet bi dûzayendî bête xebitandin. Anku, li
herêmekê li mêzayan bibe
û li herêmeke dîtir li nêrzayan bibe, hingê ew nav li gora
navlêkirina herêmê bi kar tê.
Wekî :(Ciwan, Xelat, Jiyan..).
- Ciwan kurekî jîr e.
- Ciwan keçeke jîr e.
- Xelat birayê Zînê ye.
- Xelat xwî'ka 2îrînê ye.
6- Navên ku wateya bilindayî, xurtî û mezinahîyê didin, bi
gelemperî, li nêrzayan dibin.
Wekî: (Hevraz, Bilind, 2êro, Zagros, Sefîn, Ferat...).
7- Navên ku wataya bedewbûn û nazdariyê didin, bi
gelemperî, li mêzayan dibin.
Wekî:(Çinar, Nêrgiz, Gulistan, Nefel, Hêvî, Perwîn, Bihar...).

b-Nêrzayên gi"tî

Navên nêrzayên gi'tî, ên mirovan, ew nav in ku celebekî ji
kesên nêr- bi 'êweyekî gelemper- destnî'an dikin. Anku, her
navekî gi'tî tibabeke
bêjmar, ji celebên nêrzayên mirovan destnî'an dike.
Wekî:(mêr, kur, bira, law, ap, xal, bav, bapîr, bûra, hevling,
xezûr..).
Diyar e ku her navek ji wan navên li jor, celebekî ji
nêrzayên mirovan berçav dike. Çiku dema em dibêjin (mêr),
em jimareke bêsînor, ji (mêran) destnî'an dikin, bêyî ku em
taybetiya pênasiya her mirovekî ji wan, bi navekî xweser
(bernas) hildin. Hemû nêrzayên gi'tî, yên mayî jî, li vê gorê
têne nasîn.
Navên nêrza û mêzayên mirovan ên gi'tî-wek ku Kurdan
(kurmancan) ew xebitandine- li gora vê latika jêrîn
berçav dibin:
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Nêrza
Bav (bab)
Bapîr (kalik)
Kur (law)
Bira (kek)
Ap, mam, am
Xal
Pismam, Kurmam
Birazî(biraza)
Xwarzî =
Xezûr
Bûra
Zirbav(mêrê dê)
Kurhilî (kurê jinê

Mêza
Da(dê)
Dapîr (pîrik)
keç (qîz)
Xwi'k, xweh
Met.
Xaltîk.
Dotmam, keçmam
Birazê (xwarza)
Xwarzê =
Xesû
Di'
Jinbav
Keçhilî (keça jinê ji
mêrekî dî).

Têbînî:
Helbet, ev navên latika jor ne li hemû herêm û navçeyan, bi
vî hawî têne xebitandin. Li navçeyine dîtir, hinek guherîn
peyda dibin. Navinî, kêm-zêde, ji bilî wan hene. wek:
Li bakur û rojavayî Kurdistanê dibêjin: (bav, ap, keç,
met..). Lê ew nav bixwe, li ba'ûrî Kurdistanê, wisan tên
xebitandin: (bab, mam, kiç, pûr..).

• Navên mêza

Navên mêzayên mirovan jî, wekî navên nêrza, dû be' in:
-Navên taybet.
-Navên gi'tî.

a-Navên taybet:

Navên mêza yên taybet, ew nav in ku her yek ji wan,
mêzayeke xweser destnî'an dike.
Wekî:(Zîn, 2êrîn, Nêrgiz, Mizgîn, Perwîn, Çinar...).
Di zimanê Kurdî de, navên taybet bi çend coran1 têne
xebitandin:
(1)- Di hindek zaravan de (cûre, curre) tê gotin, lê di zaravê Silêmaniyê de wekî ku di ferhengan de jî hatiye- (cor) tê gotin.
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1-Rastenav (serenav):
Rastenavên mêza, ew nav in, ku ji piçûkanî ve, bi 'êweyekî
fermî, li mêzayên mirovan dibin. Mirovên mêza, bi wan
navlêkirinên taybet, ji hev têne nasîn.
Wekî:
- Fatima Salih axa.
- Rew'ena Bedirxanî.

2-Navên piçûkirî:
Carinan rastenavên mêza, bi egera 'îranî û xo'ewîstiyê, yan
jî bi egera kêmkirina kesatiyê sivik dibin (piçûk dibin). Lê
dîsan ew navên piçûkirî dimînin navinî taybet, kesatiya
mêzayan didin nasîn. Tîpa navên piçûkirî jî, girde tê nivîsîn.
Wekî:
- Seyranê = Seyro, Seyrê...
- Gulistanê = Gulê.
- Zozanê = Zozê.

3-Nasenav:
Ji bilî rastenavên ku bi 'êweyekî fermî, li mêzayan dibin,
hindek mêza bi navinî gelêrî têne hildan. Ew nasenavên gelêrî
di civakê de 'ûna navên resen digrin. Tîpên sereta, ji
nasenavan jî, girde têne nivîsîn.
Wekî:
Nasenav
-Rastenav
- Emîna
Keça Kurd.
- Zeyneb
Diya Ciwan.
- Nûra
Dîlan.

4-Pa"enav:
Pa'enavên mirovan jî, be'ek ji navên taybet in. Çawa mirov
bi rastenav û nasenavên xwe têne nasîn, wisan bi pa'enavên
xwe jî têne nasîn.
Jêderên pa'enavan, wekî ku me berî nuha jî berçav kirine,
pirr in.
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Wekî:
1- Navê bapîrekî, yan dapîrekê:
Rew'ena Bedirxan.
2- Navê hozekê, yan herêmekê:
- 2îrîna Zîbarî.
- Zîna Omerî.
3- Navê kar û pî"esaziyekê:
- Asiya Nanpêj
4- Navê pileyeke olî:
- Fatima 2êx
5- Navê pileyeke civakî:
- Perwîna Axê(Axayî).
....HTD.....

b-Navên gi"tî:
Navên mêza yên gi'tî, ew nav in ku celebekî ji mêzayên
mirovan, bi 'êweyekî gelemper, destnî'an dikin.
Wekî: (jin, keç, met, xaltîk, dapîr, dot, dotmam, bûk, di', jintî,
jinxal...).
Ev navên li jor, navinî mêza ne, bi 'êweyekî gi'tî, hindek
celebên zayendên mê, destnî'an dikin. Tîpên sereta, yên navên
gi'tî hûrek (hûrnivîs) têne nivîsîn.
Têbînî:
1- Heger navekî gi'tî-bi çi wateyê be jî- li mêzayekê bibe, ew
nav wekî navekî taybet tê xebitandin.
2- Heger navekî nêrza, li mêzayekê bibe, ew nav bi mêzayî tê
xebitandin.

• Navên dûzayend:

Navên dûzayend, ew nav in ku her dû zayendan(nêr û mê),
bi xwe ve digrin. Anku, navên dûzayend, bo nêrzayên
mirovan û mêzayên wan bi kar tên.
Wek:(dost, heval, hevrê, hevkar, mamoste, rêber, nivîser,
dengbêj, sazmend, bajarî, gundî, mi'ext, welatperwer).
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Ev navên dûzayend, bo mirovên nêrza têne xebitandin:
- Dostê min dilsoz e.
- Memo hevalê te ye.
Bo mirovên mêza jî, bi kar tên:
- Dosta 2îrînê dilsoz e.
- 2îrîn hevala Zînê ye.
Nêrza û mêzayên navên dûzayend, bi van 'êwazên jêrîn, ji
hev têne cudakirin:
a-Zêderên (veqetandekên) nêrza û mêzayên
pendî (ê, a):
1- Zêdera (ê), bo nêrzayên tek ên pendî ye:
- Ev pertûka hevalê te ye.
- Mamosteyê min zanyar e.
- Dostê te rastgo ye.
2- Zêdera (a), bo mêzayên tek, ên pendî ye:
- Ev pertûka hevala te ye.
- Mamosteya min zanyar e.
- Dosta te rastgo ye.

tek,

ên

b- Nî'andekên verêsê (tewangê) (î, ê), yên navên tek, di
raweya verêsê de.
1- (î): bo navên nêrza yên tek, ên pendî (nas) û nependî
(nenas), di raweya verêsê de, ye:
- Ev pertûka vî hevalî ye (pendî).
- Ev pênûsa hevalekî ye (nependî).
2- (ê): bo navên mêza yên tek,ên pendî (nas) û nependî
(nenas), di raweya verêsê de, ye:
- Ev pertûka vê hevalê ye (pendî).
- Ev pênûsa hevalekê ye (nependî).
c- Pa'girên bangewaziyê (bangkirinê)(o, ê).
1- (o): nî'andeka gazîkirina nêrzayên tek e:
- (Ey hevalo, delalo,tu her ti'tî dizanî) “Cigerxwîn”
2- (ê): Nî'andeka gazîkirina mêzayên tek e.
- Lê keçê, delalê were malê.
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ç- Cînavên nî'andan, (vî, wî-vê, wê).
1- (vî, wî) (evî, ewî): Ev her dû cînav, di raweya verêsê de, li
pê' navên nêrzayên tek, têne xebitandin:
-Vî (evî) dostî alîkariya min kir.
-Min pertûk da wî (ewî) hevalî.
2- (Vê, wê) (evê,ewê): Ev herdû cînav jî, di raweya verêsê de,
li pê' navên mêzayên tek, têne xebitandin:
-Vê(evê) dostê alîkariya min kir.
-Min pertûk da wê (ewê) hevalê.
Ji wan xal û bendên çûyî, tê zanîn, ku zayendên navên
mirovan, ên dûzayend, bi xebitandina hindek bêjeyan, ji hev
cuda dibin.
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Rastezayên lawiran (ajelan)
Navên lawiran (giyanberan), bi hemû cor û celebên xwe ve,
ji hêla zayendî ve, sê (3) be' in:
1- Navên nêrza (nêr).
2- Navên mêza (mê).
3- Navên dûlayen (nêr û mê).

• Navên nêrza

Hemû navên lawiran, ên nêrza û mêza bi 'êweyekî
gelemper- navinî gi'tî ne. Anku, navên lawiran, ên taybet
nînin.
Wekî: (hesp, mehîn, mîh, bizin, beran, 'êr, hirç, keftar, gur,
kele'êr, mirî'k, qaz, quling, kew, çivîk, qertel, mar, masî,
morî...).
Lê bi 'êweyekî awarte (derî reseniyê), navnî taybet, li
hindek lawirên kedî (kehî) dibin. Ew navên taybet, bi egera
nîzîkbûna wan lawiran, ji jiyana mirovan, li wan dibin. Wekî
navên hindek hesp û mehînan ku di stiranên gelêrî de hatine :
(Borê qer, Bozê rewan, Bêcaniyê....) û navê hindek seg û
tajiyan û hin lawir û balindeyên dîtir...!
Navên nêrzayên lawiran, bi hemû cor û be'ên xwe ve,
navinî gi'tî ne. Ew nav, nêrîniya wan lawiran, bi 'êweyekî
a'kera û rasteqîne berçav dikin.
Wekî:
(ga, hesp, beran, nêrî, lok (nêrê hê'tiran), kele'êr (dîk),
hogeç, kel (nêrê tuxm û tovê her corê lawiran), yekane (nêrê
berazan), givir (nêrê pi'îkan)...).
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• Navên mêza

Navên mêzayên lawiran jî, navinî gi'tî ne, Ew navên gi'tî,
mêyîniya wan lawiran a'kera dikin1.
Wekî: (çêl, mehîn, mî (mîh), bizin, mirî'k, berendîr, ti'tîr,
biza'tîr..).

• Navên dûlayen

Navên dûzayend ew nav in, ku her dû zayendên lawiran bi
xwe ve digrin. Anku, navên lawirên (giyanberên) nêr û mê bi
yek navî, destnî'an dibin.
Pirraniya navên giyanberan (lawir, balinde), yên bejî û yên
avî, dûzayend in.
Wekî: (gur, 'êr, piling, keftar, çeqel, hirç, rêvî (rovî), ker,
gamê', hêstir, req, kûsî, mar, pezmijk, marmîrok, tûpi'k
(dûlpî), qijalk, sîsalk, helo, kew, kevok, qumrî, çivîk, qitik,
masî, marmasî, kevjal, beq û HTD...).
Her navek, ji van navan, dû zayendan bi xwe ve digre.
Weku em bêjin:- Gur:-Gurê nêr, Gura mê.
- 2êr:-2êrê nêr, 2êra mê.
- Kew:-Kewê nêr, Kewa mê.
- Masî:-Masiyê nêr, Masiya mê.
û HTD...... .
Hindek celebên caneweran-di gel ku dûzayend in jî- lê
nêrîniya wan daye ser mêyîniya wan û Kurdan ew bi nêrînî bi
nav kirine.
Wekî: ('êr, gur, piling, rêvî (rovî), keftar, meymûn, sîxur, jîjo,
mar, seg, hê'tir, masî, kûsî, kevjal, helo, baz, qertel, quling,
Kund, ba'oke, zîro, (zorî) tajî2...).

(1)- Diyar e, ku hemû navên nêrza û mêza, yên ku bi peyvine serbixwe têne
nasîn, yên lawirên kedî ne. Lê nêrza û mêzayên lawirên kûvî, bi hindek
bêjeyên hevpar bi nav dibin.
(2)- (*)-Lêvkirina zayendên van navan, li hemû herêmên welêt, ne wekî hev
tê xebitandin. Çiku, bi rêbihîstinê, zayendên van navan têne veguheztin.
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Ev navên dûzayend, bi nêrzayî têne lêvkirin, di gel ku her
yek ji wan jî, bi dû zayendên rasteqîne ye.
Navên hindek celebên canewerên dûzayend jî, bi mêyînî
têne lêvkirin, tev li ku ew jî, nêrza û mêza ne.
Wekî: (kero#k(kîvro#k), hirç, kew, kevok, çivîk, hêstir, ker,
tûpi#k (dûlpî), pi#îk, beq, qaz, qitik, qijnik, sipî, mê#, kêç,
genn, qumrî, kêzik(*)...).
Pirsa ku vê gavê dikeve bîra me, ev e: Gelo, çima Kurdan,
navên hindek caneweran bi nêrzayî lêvkirine û çima navên
hindekan, bi mêzayî lêvkirine ?!.
Bi rastî, çi(tu) belge, li ber destên me nîne, ku em pê
binasin, ka çima Kurdan navên hinek celebên caneweran bi
nêrzayî xebitandine û navên celebinî dîtir, bi mêzayî
xebitandine. Em bi rêbihîstinê fêr bûne, ku navê (rêvî) nêrza
tê lêvkirin û navê (kero#kê) mêza tê lêvkirin.
Ji pelandina navên wan canewerên ku bi nêrzayî tên
lêvkirin, diyar dibe, ku pirraniya wan giyanberan hêzdar û
dirrinde ne.
Wekî: (#êr, gur, keftar, mar, ziya, qertel, helo, kund,
ba#oke...).
û yên laxer û lawaz (qels), bi mêzayî têne lêvkirin.
Wekî: ( kevok, ask (xezal), kero#k, çivîk, perwane, mê#, morî,
kêzik...).
Ev têbînî, heta astekê rast dixuye. Lê ne rêzaneke rasteber
e. Çiku, navên hindek caneweran, derî vê nêrînê, berçav dibin.
(Hirç) bixwe, hêzdar û dirrinde ye, lê bi navê xwe, mêza tê
lêvkirin. Wisan jî, (qantir, sîsalk1), di gel gewd û hêzên wan jî,
bi mêzayî têne lêvkirin.
Beranberî wan jî, hindek giyanberên piçûk û bêhêz, wekî
(mi#k, kurm, re#ole (cîq), têtî, çikçikan2), tev li ku piçûk û
qels in jî, lê navên wan, bi nêrzayî têne lêvkirin.
(1) Qantir: hêstir. Sîsalk: Sîsalka gurrî. (balindeyekî berata ye).
(2)(Têtî, çikçikan): Navên dû celebên çivîkan in.
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Ji van mînak û têbîniyên çûyî, tê zanîn, ku pîvanoka nêrza
û mêzayên navên canewerên dûzayend- ji bilî rêbihîstinê- tu
rêzan û resenî jê re nîne. Anku, me ji dê û bavan bihîstiye, ku
navê (mi#k)î1, nêr e û navê (pi#îk)ê, mê ye.
Bo destnî#ankirin û nasîna nêrza û mêzayên giyanberên
dûzayend, pêdivî ye em van bêjeyên jêrîn, bi kar bînin:

1- Zêderên navên pendî (ê, a)
-(ê): Zêdera nêrzayên tek e. Ev zêder dighêje navên
nêrzayên tek (yekjimar).
Wekî: (kerê re#, gurê har, mi#kê cûn).
-(a): Zêdera mêzayên tek e. Ev zêder dighêje navên
mêzayên tek (yek jimar).
Wekî: (Kera re#, gura har, qaza Fatê).

2- Her dû bêjeyên zayendî (nêr, mê), li pey navên
dûzayend, berçav bibin.
Wekî:
Nêrza
- Kerê nêr
- Hirçê nêr
- Gurê nêr
- Kewê nêr

Mêza
- Kera mê.
- Hirça mê.
- Gura mê.
- Kewa mê.

3- Pê$xistina bêjeyên (nêr, mê).
Wekî:
Nêrza
- Nêreker
- Nêrehirç
- Nêregur
- Nêrekew

Mêza
- Mêker.
- Mêhirç.
- mêgur.
- Mêkew.

(1)- Ev (î) nî#andeka verêsa nêrzayê tek e. Li gelek herêmên bakur û rojava
nayê xebitandin.
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4- Xebitandina bêjeyên (dêl, ma, man), beriya navên
dûzayend, mêzayên çend canewerên dûzayend kif$ dike.
Wekî:
- Dêlegur (gura mê).
- Dêlehirç (hirça mê).
- Ma(n)ker (kera mê).
- Manga1 (çêl, çêlek)-(Soranî)5-Nî$andekên verêsê (tewangê), (î, ê):
- (î): Ev nî#andek dighêje navên nêrzayên tek, di raweya
verêsê de.
Wekî:- Kurtanê(semerê) vî kerî nû ye.
- Ev tûle ji wî segî ye.
- (ê):Ev nî#andeka verêsê, dighêje navên mêzayên tek,
ên berverês.
Wekî:-Kurtanê kerê rizyaye.
-Gewdê hirçê giran e.
6-Bikaranîna cînavên nî$andanê (vî- wî, vê- wê), (evî-ewî,
evê-ewê):
- Vî(evî):Bo nêrzayê tek, ê nêz, tê xebitandin:
- Vî berxî êm bikin.
- Em ê çawa vî kewî bigirin ?.
- Wî(ewî):Bo nêrzayê tek, ê dûr, tê xebitandin:
- Hiriya wî berxî dirêj bûye.
- Kî yê wî hêstirî bigre ?.
- Vê(evê):Bo mêzayê tek, ê nêz, tê xebitandin:
- Vê qazê bibin ser çemî (çem).
- Baskê vê kewê #ikestiye.
- Wê(ewê):Bo mêzayê tek, ê dûr,tê xebitandin:
- Wê mê#ê dûr bixe!
- Pûrta wê kero#kê we#yaye.
(1)- Li gora dîtina min (manga), ji (man+ga) hatiye. Bi vê dîtinê jî, (ga) di
koka reseniya xwe de, dûzayend bû. Ji wê kokê ji (gamê#), -weku navekî
dûzayend- hêj maye.
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7- Heger tîpek (pîtek), ji tîpên navên nêrzayên tek, (a) be1,
ew tîp di raweya verêsê de, dibe (ê).
Vêca ku me navek, di raweya verêsê de, bi tîpa (ê) dît,
gerek em li ser rawestin, reng e (dibe), ku ew navê dûzayend,
nêrza be.
Wekî:
- Jiyana mêsî (masî) bê av nabe.
- Hiriya kêvir (kavir) dirêj bûye.
- Pêvedana mêr (mar) zor çetin e.
Lê ne her navê ku tîpek jê (ê) be, ew nav nêrza ye, wekî
(mê#, gamê#). Ne her tîpa (ê) jî, ku di navekî nêrza de be, ew
tîp, di resiniya xwe de (a) ye.
Wekî: (#êr, mêr).

(1)- Li hindek herêman, tîpa (e) jî, dibe (ê). Wekî: (kew = kêw, pez = pêz, rez
= rêz).
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Navên nerasteza
(Zayendên bêhêl, bêlayen)

Navên nerasteza ew nav in, ku li hemû kel û pel, ti#t û
mi#tên bêcan (bêgiyan) dibin. Çi ew ti#t heyber (#ênber) bin,
wekî:(xanî, ax, av, kevir, agir, dar, gul, lawir....).Çi jî, razber
(nepelandî) bin, wekî:( rastî, hi#, bawerî, biratî, mi#extî,
derew, rew#enbîrî...).
Ew navên li jor, bi her dû be#ên xwe ve, (ên heyber û yên
razber), ti#tinî bêcan destnî#an dikin. Ji ber ku ew ti#tên
binavkirî tev, bê hest û bê can in, navên wan jî, dê ne navên
zayendên rasteqîne bin. Ji ber vê egerê jî, ji wan re tê gotin,
navên bêhêl (bêlayen).
Tu(Çi) rêzan û resenî bo destnî#ankirina nêr û mêyên van
navên bêhêl nîne. Di riya bihîstinê tenê re, bi lêvkirina nêr û
mêyên wan navan hatiye nasîn. Ji ber vê rêbihîstinê jî, hindek
ji wan navên bêhêl, li herêmekê nêrza têne xebitandin û li
herêmeke dîtir mêza têne xebitandin.
Wekî nimûne:(ti#t, por, sîng,xatir...).
Ev nav, li herêma rojavayî bajarê Qami#loyê nêrza têne
bilêvkirin:
- (Vî ti#tî, porê min). Lê, li herêma rojhilatî Qami#loyê, bi
mêzayî têne bilêvkirin:
- (Vê ti#tê, pora min...).
Wekî ku me berî nuha jî gotiye, zayenda van navên
nerasteza, di riya bihîstinê re gihi#tine me. Ji ber vê egerê jî,
kes ne#ê (nikare) bibêje, ka çima (por) nêr e yan jî, çima mê
ye. Her kes, li gora bihîstina xwe, bêjeyê dixebitîne1.
Ji ber vê sedemê jî, pêwîst e, ku em zayenda navên bêhêl- li
gora bihîstina xwe- destnî#an bikin, da ku em karibin, nêr û
mêyên wan- bi qasî ku em karin- çarçove bikin.
(1)- Aloziyên ji vî rengî, bi biryara dezgeheke fermî çareser dibin.
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• Endam û pêgirên la$ê mirovan

Di gel ku mirov bixwe, rasteza ye û zayenda wî nêrza ye,
yan jî mêza ye. Lê navên endamên la#ê mirovî, ne rasteza ne.
Bo vê yekê, pêdivî ye, ku nêrînî û meyîniya wan navan bêne
ronîkirin.
Beriya ku em nêrza û mêzayên navên endam û pêgirên la#ê
(le#ê) mirovî ronî bikin, hêja ye ku em çend têbîniyan berçav
bikin:
1-Nêrînî û mêyîniya navên endamên la#ê (le#ê) mirovî jî, wekî
hemû navên nerasteza, di riya bihîstinê re hatine nasîn. Ji
ber vê yekê, hindek nav li herêminan nêr in û li herêmine
dîtir mê ne. Bo vê egerê jî, kes ne#ê (nekare) bibêje, kîjan
zayend rastir e.
Me jî, li gora bihîstin û zanîna xwe, zayendên van navan
danîne.
2-Navên endamên la#ê mirovî, li hemû herêmên Kurdistanê,
ne wekî hev têne xebitandin. Navên hindek endaman, ji
gundekî ta gundekî tên guhertin.
Wekî: (mijank, bijank, mijdank).
Lê ku em fireh bikin û herêmên #;wezaran di bin çavên xwe
re derbaz1 bikin, em ê bibînin, ku ew guherînên piçûk, mezin
dibin û dighêjin warê têveliyên navlêkirinan.
Nimûne:
Navlêkirina bakur
zik
Tilî
Qeraqûçik
Sorsork
Pidû
Qaçik
Fatre#k
Xwezî

Navlêkirina ba$ûr
Til
Tipil
Qirîç
Sorîçik
Pû
Kilêj
Xalxalk
Xûzav

(1)- Derbaz:(derbas).Tîpa(z)yê, bi dirêjayîya demê re bûye (s).
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Ji ber van têveliyên navlêkirinan jî, em nikarin hemû navên
endamên la#ê mirovî-wekî ku di hemû #êwezaran de hene- bi
kar bînin.
3- Gelek endam û pêgirên la#ê mirovî, yên hûr û nediyar, ta
roja îro jî, li bendî dezgeheke fermî ne, ku navinî layiq li
wan bike. Gelek ji wan endaman hîn jî bê nav in û gelek jî,
bi navinî gelêrî yî dirêj û ne cîgirtî, bi nav bûne.
Mamosteyê zanyar (Ezîz Re#îd Eqrawî1), li ser vê ê#ê
rawestiyaye û di vî warî de pertûkek (nivîsarek), bi navê
(Giyanê mirovî), sala(1978)ê, derxistiye. Mamoste Eqrawî
gelek nav bo pirraniya endam û pêgirên la#ê mirovî berhev û
hevber kirine (mala wî ava). Ji ber van sedeman jî, tu lêkoler,
di vî warî de nikare, bi #êweyekî sergihayî, hemû navên nêr û
mê, yên nerasteza berhev bike. Vêca, heger çi kêmasî di vî
karê min de hebe jî, hêviya min lêbûrîna xwêneran tenê ye.
4- Di salên heftêyan de (kora zanyarên Kurd), li ba#ûrê
Kurdistanê navên hindek endam û pêgirên la#ê mirovî
danîn, nemaze navên endamên hûr û ne diyar.
Digel ku navê ( mirov) bixwe navekî rasteza ye jî, lê navên
endamên la#ê mirovî ne rasteza ne . zayenda wan navan bi
rêbihîstinê hatiye nasîn . anku, zayenda wan li gora bilêvkirina
wan destnî#an dibe, bêyî ku destûrek rêzimanî hebe, me bide
nasîn , ka çima ev navê nerasteza nêr e, yan jî çima mê ye.
Weku nimûne
A- navê nêrza:
(ser, rû, rûçik, kepû (difin), dev, ziman, stû (histû), dest,
zik, pî,ling, dil, çerm, can, giyan, dêm, diran, go#t, hestî, bez,
mejî, (mejû), mil, mû, guh, çav...).

b – navên mêza

( lêv, gerden, qirik, gewrî, pêsîr, pirç, pi#t, sîng, kezeb,
xwîn (xûn), çog, (ejnû) gurçik, pi#ik, fatre#k, çen, #îlav, tilî ,
memik, ciger, gûzek (gwîzek), panî, masûlk ,movik ...).
Ji pelandina navên endamên la#ê mirovî tê nasîn ku:
(1)- Ezîz Eqrawî, endamê kar bû, di kora zanyariya Kurdî de (Ba#ûrê
Kurdistanê).
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1- Tu rêzan û pîvanok bo nasîna navên nêr û mê nîne. Tu
nî#andek jî, bo jihevcudakirina wan nîne. Zayenda hemû
navên nerasteza, bi bihîstinê tenê hatine nasîn û xebitandin.
2- Hemû navên endamên la#ê mirovî, yên cot (zo) û li ber
çavan (diyar), nêr in.
Wekî:
Çav: (her dû çav).
- Çavekî Zînê kul bûye.
- Gerek Zîn li çavê xwe bipirse.
Guh: (her dû guh).
- Guhê Nazê yê çepê giran e.
Dest: (her dû dest).
- Destê rastê, yê silavê ye.
Ling:(her dû ling).
- Lêro ji lingê çepê digazine.
Ji bilî navên (pêsîr, çiçik, memik).
Ev endamê cot (zo), bi mêyînî tê xebitandin.
Wekî:
- Pêsîra Fatê, ya çepê diê#e.
- Zînê ji çiçika rastê digazine.
- Memika rastê bi qasî ya çepê ye.
3- Navên endamên la#ê mirovî, yên cot û neberçav (hinavî),
hemû mê têne xebitandin.
Wekî:
Pi#ik (sîpelk): (her dû pi#ik).
- Cigare ziyanê dighîne pi#ikê.
- Heso ji sîpelka xwe gazinê dike.
Gurçik:
- Gurçika vî nexwe#î ba# kar nake.
-Re#o gazinê, ji gurçika xwe ya rastê dike.

• Navên cil û kincan

Me berê jî, destnî#an kiriye, çi navên ku di zimanê Kurdî
(kurmancî) de hene bi nêrînî, yan jî bi mêyînî tên lêvkirin.
Hemû navên cil û bergên mirovan jî, bi rêbaza zayendî têne
xebitandin (nêr û mê). Gelek navên kincên berxwekirinê
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(lixwekirinê) hene. Ji bilî vê jî, hindek kinc (cil), li herêmin
Kurdistanê bi kar tên û li herêmine dîtir bi kar nayên. Ji ber vê
sedemê jî, navên cilan li hemû herêman, ne yeksan in. Ev jî
me neçar dike, ku em karibin navên hemû be# û parên kincan,
di latikan de, berçav bikin. Vêca, li gor bihîstina xwe, em ê
navên hindek cilan û zayenda wan pê#çav bikin:

a- navên nêrza

(kiras, binkiras, derpê, derling, (deling) , kum, koloz,
kulih, kurk, mîtanî, (qutikê mîtanî ), #al, #erwal, xeftan, …).

b- navên mêza

(berçavk, berdilk, berbisk, çarî, hibrî, (ebrî),dersok, dismal,
(destmal), gore, kember, #ohî, kofî, pêlav, pê#malk, pi#tok,
#imik, #ûtik ...).
Têbînî:
Navên jêderên cil û kincên mirovan jî ne rastezane .
Zayendên wan li gora vê latika jêrîn tên xebitandin:

a-Nêrza:

( Pembo,Hevirmê#, Mû

b-Mêza:

(Hirî, Kitan, Liva, Pirç, Pûrt

,Per (perîk).

• Navên xeml û xi$ran

a-Nêrza:
(Bazin, Guhar, Kil, Kildan, Kilçîv,Lepik, Qor(qorê
zêr),Lehik(berbisk), Xirxar(xilxal)
b- Mêza:
(Berbisk, Bi#kov (bi#kok), Çav#înk, Gerdenî,
Gulik, Gulabend,Gustîlk(hingulîsk),Kespik, Morîk
(Ma#elle),Pê#pelik, Ristik, Xelek, Xizêm

• Navên cilên raxistina malê

Zayendên navên cil û tejên, ku li malan têne raxistin, bi van
#êweyan têne xebitandin:
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a-Navên nêrza (nêr)
(Kulav, text(textê xewê) ).
b-Navên mêza(mê)
Berr, betanî, cil, do#ek, ‘erdî, raxek1, hesîr, kenebe, kursî,
qenefe, mer#, mase, nivîn (lihêf), perde, sicade, #ûjde
(sucade), tej, xalîçe..).
c-Navên ku li herêminan, nêrza tên xebitandin û li
herêmine dîtir mêza tên xebitandin: (balîf, kursî, nazbalîf,
balgeh).

• Navên alavên xwaringehê

Zayendên navên kel û pelên xwarin û xwaringehê jî, bi dû
zayendên nerasteza, têne lêvkirin:
a- Navên nêrza(nêr)
(Çaydan, çetel, destar, hawin, hîz, kevçî, kûz (kwîz), kun
(kunê avê), mitare (mitarê avê), qetremîz, #erbik, tirmiz,
cewdik, kûp, den(denê avê), misîn...).
b- Navên mêza (mê)
(berge# (sifre), bero#, çoçik, çemçik, çeqo (kêrik), fincan,
hesk, kefgîr, kêr, kilît, kovik, lalîk, legan, mastêrk, mesef,
miqilk, niftik, perdax, piyal, sênî, sifre, #û#e, #ekirdank, tas,
te#t, tebek, xwêdank, zerik, teyvik (lalîk, sênî)....).

• Navên be$ên xwarin û vexwarinan

a-Ji bilî (go#t, nan), hemû celebên xwarinên kurdî, yên tên
çêkirin û amedekirin mê ne.
Wekî:
(bastêq, birinc, danhêr, dims, girar, germî, gezo, hêkerûn,
hevrê#k, hêrayî, keçelok, kutilk, merge, mehîr, met (dims),

(1)- Raxek: Mer#.
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Pelûl, tir ik, dimserûn, avdûn, qawirme, qelî, savar1, orbe,
amborek, orbnîsk, orbe îr...HTD....).
b- Her wek me gotiye, (nan, go t), nêrza têne xebitandin.
c- Berkê anên giyanberan
1- Navên berkê anên giyanberên (ajelên) kedî (kehî), wekî:
(bez, çortan, dew, dûv, don, firo, go t, jajî, mast, nîvî k,
rûn, îr, tû) nêr in.
2- (Lorik), mê ye
3- (Hêk) (hêlîn, hêklîn) mê ye.
4- (Hingiv) nêr e.
5- (Çerm, perr, post, ‘iyar) nêr in.
6- (Hirî, liva, pirç, pûrt) mê ne.
7- (Mû, hevirmê ) nêr in.

• Navên berên daran (mêwe)

Ji navên berên daran (mêweyan):
1- (Tirî)tenê nêr e.
2-Navên mêweyên mayî, mê ne. wekî:(Berû, gilyaz(qeresî),
pirtiqal, gûz(gwîz), guhîj, hinar, hirmî, leymûn, mazî,
narinc, sêv, tû, xox, zeytûn, zerdele(mi mi ),.....HTD...

• Navên havil û berhemên çandiniyî

Navên berhemên çandiniya werzî(demsalî, mosimî), li gora
bihîstinê, bi van êweyan berçav dibin:
a- Navên hemû çandiniyên werzî (demsalî), yên ku li takî
bilind dibin, wekî (genim, ceh, garis) nêr in. Ji bilî birincê,
mêye.
- Berkê anên genim jî, wekî: (ard(ar), hevîr, nan, dan, danû,),
ew jî nêr in.
b- Navên hemû çandiniyên werzî, yên ku bi êweyekî tûm û
ne bilind çê dibin, wekî:(nîsk, nok, olik, oqil, kizin), bi
êweyekî kombêjî tên xebitandin.

(1)- (Savar, birinc, dan) ku xav û nekelandî bin, nêr in. Lê ku bûne xwarin,
mê ne.
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Wekî:
- Ev nîskên kê ne ?
- Pez ketiye nav nokên Hemo.
- Çêlek ji kizinan hez dikin.
- <oqilên çolê, ne wekî olikan in.
Lê, her libek ji wan berheman, bi mêyînî tê xebitandin.
Wekî:
- Tu li vê nîskê binêre.
- Serê vê nokê re bûye.
- Ev olika han girs e.
- Vê kizinê û wê oqilê bide ber hev.
c- Navên hemû berhemên çandiniya werzî, yên ku li leman
dikevin û li ser qadê dipijin, wekî (Zebe (<ûtî), petêx,
kundir, xirtik, gundor, xernûbî,qawîn,‘ecûr, terûzî, erengo,
êmîdî) nêr in.
- (<imamok, petrî ok), ji vê bendê der in. Zayenda wan mê ye.
Wekî:- Bêhna vê imamokê xwe e.
- Rengê petrî okê wek yê zebe an e.
d- Navên hemû berhemên çandiniya werzî, yên ku bi pinê ve
çê dibin, wekî:(îsot, bacanên sor, bacanên re , bamî, fasolî)
mê ne.
Wekî:
îsota te tûj e.
- Bacana sor, bi xavî jî tê xwarin.
- Ev bacana re , pir mezin e.
- Fasoliya în, ji ya hi k xwe tir e.
- Bamya în jî, ji ya hi k xwe tir e.
e- Navên hemû berhemên çandiniya werzî, yên ku di nav axê
de mezin dibin, wekî:(pîvaz, sîr, kertêl (betat), tivir(tilb)
gêzer, silkesor, elim) mê ne.
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Wekî:
- Vê pîvazê hûr bike.
- bîna (bêhna) vê sîrê tûj e.
- Rengê vê silkesorê tarî ye.
- Gêzera zer û ya tarî, her dû xwe in.
- Vê tivrê biqe êre.
Têbînî:
1-Navên parçeyên derve, yên wan berhemên binavkirî, wek
(qa il, qalik, qaqilk, qa ilk) nêr in.
Wekî:
- Qa ilê vî zebe î sitûr e.
- Qa ilkê sîrê tenik e.
- Qalikê berwê(berûyê) hi ke.
..........
2-Navên parçeyên navê(hindir) wek (kakil, navik, nav,
dendik, sîsik), mê ne.
Wekî:
- Kakila berûyê(berwê) tal e.
- Sîsika gilyazê di nava wê de ye.
- Lemma zebe an, bi dendikekê çê dibe.
.........
3- Zayendên van navên li jor, li hemû herêmên welêt, ne wekî
hev tên xebitandin.
Navên (qa il, qalik, qaqil...), li herêmekê nêr in û li
herêmeke dî mê ne. Gelo kîjan zayend, rastir e?!
Rastî û a iya van zayendan, nayên pîvan. Çiku ew nav
nerasteza ne. Tenê, bi rêbihîstinê hatine nasîn. Ji ber vê egerê
jî, rastî û a iya zayenda wan, nînin. Lê çaresekirina vê
kê eyê, bo zimanekî yekbûyî, bi biryara dezgehine zanyarî û
fermî tenê, pêk tê.

• Navên pincar û giyê

Zayenda navên (pincar, giya), her dû nêr in:
- Vî pincarî berhev ke.
- Bîna (bêhna) vî giyayî xwe e.
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Lê navên hemû be û corên pincêr û giyê mê ne
Wekî:
- Ev giyabola ha gelekî tal e.
- Pelên tir okê pan in.
- Kulîlka bizbilîqê sipî ye.
- Dibêjin, mar ji pûngê direve.
....HTD.....

• Navên qir û qalên hi k

Ji qir û kew ên ziwa (hi k):
1- (ço, darik, hejik, kelem, kelemper, pû , qalik, qa ilk, qir ik,
stirî, zilik1, kew ) nêr in.
Wekî:
- Vî çoyî...........wî darikî.
- Wî kelemperî........
2- (ka, kapek, kozere, qesele, pel, hûrik (ûrik), kizmûk,
lêmi t..)mê ne.
Wekî:
- Vê kizmûkê bide ser hev.
- Wê qeselê û wê kapekê ji nav hev derîne.
- Vê kayê... -wê lêmi tê.....

• Navên mêweyên hi k

1-Navên hemû cor û celebên mêweyên hi k û zuhakirî, wek
(mewîj, zerdele(mi mi ), bastêq, hejîr, qerqîtik (tifilên
zebe ên zuhakirî), qidam, (nok), qemerdîn, gûz(gwîz),
fisteq, bindeq, berû..), mê ne.
2- Ji bilî (benî)2 nêr e.

• Navên pêgirên paleyê

1- (pale, serpale, dûpale, melûvan (qefilvan), alkê , bar, al
(bar), pi tî) nêr in.
(1)- Zilik, bi her dû zayendan tê xebitandin.
(2)- (Benî), nêrîniya xwe (nêrîtî), ji zayenda (ben) standiye. Ben jî nêr e.
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2- (paleyî, destî, melû (qefl), xorim, gidî , bêder ) mê ne.

• Navên dar û deviyan

1- Navên hemû celebên darên terr( în-he în).
Wek: (dar (dara tuwê), derxik, itil, ajiro (katika darê), katik,
ax ( axa darê), darik (dara piçûk), axik) mê ne.
2- Navên hemû celebên darên hi k (zuwa), wek (dar (darê
ivên), text, be t, mirdiyaq, beyik (darê dirêj û stûr), tîrik,
sing, siqilk, êzing, dep, hej, kut, mîkut, ûnik) nêr in.
- Ji bilî ( iv) ( iva terr û hi k), derî bendê, bi mêyînî tê
xebitandin.
Wekî:
- Serê iva hêzeran girêk e.
- Vê ivê bibe malê.

• Navên gul û kulîlkan

- Gul û kulîlk, ji hev cuda ne. Pelikên gulê lêkdayî (hevgirtî)
ne. Anku, pelikên wê, qat li ser qatê hev dipêçin. Lê
pelikên kulîlkê xwerû(sade) ne. Anku, pelikên wê, bi
qatekê tenê hev digrin.
-Navên hemû reng û celebên gulan mê ne.
Wekî: (Sorgul(gula sor), Cûrî, gula amî...).
- Navên hemû cor û celebên kulîlkan jî, mêne. Wekî: (Benef ,
beybûn, helale, qawan, lale, nisrîn, nefel, nêrgiz, nîsanok,
xecxecok û navên hemû celebên înkayîyê jî, mê ne.

• Navên êgir û pêgirên wî

Ji navên êgir (agirî) û pêgirên wî:
1- (agir, ar, ate , piring (piling), dû, êzing, ardû, pû ) nêr in.
2- (pizot (bizot), kizot, pêt, rivîn, çirîsk (çirûsk), tîn(têhn),
pirîsk, birûsk, arî, xwelî, tenî, tirraf, dûman, dixan, komir,
pilêç (pilîç) )mê ne.
3- Cihên ku agir li wan tê dadan jî, hemû mê ne.
Wekî: (tenûr, tifik, agirdank, argûn, sope (zope), firne,
kozîdank..).
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• Navên lûs û hêwirgehan

Navên lûs (lîs) û hêwirgehan, yên mirov, lawir(ajel) û
balindeyan, bi pirranî mê ne û hindekên kêm, nêr in.
- Navên mê: (bargeh, çadir, çeper (xendeq), gor, goristan, gov,
guher(mexela pezî), hol, holîk, holî, hêwan, hêlîn(hêklîn),
hotêl, havîngeh, jûr (ode), koçik (ko ik) kun(qul), koz,
kozik, kelmoz, (kunemoz) kepir (holik), lan (lana êr-cihê
êr) lod (loda kayê), mal, mê edank, pîn (pîna mirî kan),
pînik (pînika çivîkan), qesir, qul, sera, ser ok, ikeft,
ziving...).
2- Navên nêr:(xanî, axur, kon).
3- Navên alavên sereke, yên ku xanî bi wan ava dibin:
(dîwar, dergeh, derî, ban, bin) nêr in.
4- Navê parçeyên piçûk, yên ku xanî bi wan sergihayî dibin;
(serdor, irrik, mezrîb, çaser, pêpêlk, anî k, qozîk, kunc, go e,
quncik, pencere, kulek, derîzane, navbir, derbaze1..)mê ne.

• Navên cîh û bajar û gundan

1- Ev navên gi tî:(welat, bajar, gund, bajarok, war, cih, ar)
nêr in.
2- Lê ku navinî taybet li (welat, bajar û gundan bibin, hingê
ew navên taybet, dê mê bin.
Wekî:- Ez ji Qami lokê çûme Dêrikê.
- <êrgo ji Dêrûna Axê hat Dêrûna Qulinga.
3- Carnan, hindek navên gundan, ji wateya navê taybet, tê der
û dikeve warê gi tiya navê (gund). Hingê, ew navên
gundan, wekî (cih) bi kar tên û zayenda nêr distînin.
Nimûne:
Gundên bi navên (Girsor, Gir-re , Nayif, Çolme, Nêf,
Silinder2 û HTD..).
Xelkên wan gundan, wisan dibêjin:
- Girsorê Kîkan
- Girsorê Mêrsîniyan.
(1)- Derbaze:derîzaneya jêr, asîtan.
(2)- Navên hin gundên nêzî bajarê Amûdê ne.
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- Girre ê jêrîn
- Nayifê Millan.
- Nêfê Mêrsîniyan
- Çolmê Gabaran.
- Çolmê Gebekan
- Silinderê Badînan.
Bi nêrîna min, mebest ji lêvkirina wan navan (gund), bi
xwe ye. Wekî ku em bibêjin:
- Gundê Kîkan
- Gundê Mêrsîniyan.
Yan jî, bo çi navên wan gundan, nêr têne xebitandin ?!
4- Hemû navên cîhan, ên gi tî, mê ne.
Wekî: (herêm, navçe, dever, der, nav (li wênavê), rast(wê
rastê), naverast, bargeh, gêr, gorepan, ast, aso, rade,
gasîn...).

• Navên alavên teknîkî, yên siwarbûn û veguheztinê

1- Navên hemû cor û celebên alavên teknîkî, yên siwarbûn û
veguheztinê, mê ne.
Wekî: (balafir, firok, ke tî, kelek, kemyon, gemî, noqav,
otombîl, qeyik, pas, poste, pîkap, tirên, tirempêl...).
2- Ji bilî (bisiklêt, mitor), ev her dû nav, bi her dû zayendan
têne lêvkirin:-bisiklêtê min, bisiklêta min.

• Navên hemû cor û be ên avê

- Navên hemû êweyên hebûna avê, li cîhanê mê ne.
Wekî: (av, avî, baran, barov, berf, çirav, girrav, qe a, terez,
teyrok, evnem, sûlav, îp, otav, lehî, xunav, zîpik...).

• Navên cî û jêderên avê

1- Navên hemû jêderên avê mê ne.
Wekî: (açme, avgîr, avzê, bîr, co, cihok, cobar, çavî, çal,
çavkanîk, derya, deryaçe1, gol, kanî, kendav, sarinc...).
2- Ji bilî (çem, delav, rûbar, et) nêr in.
(1)- Deryaçe: piçûkirina(deryayê)ye, (derya piçûk) . Di êwezarê(Soranî) de
bi kar e.
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• Navên nexwe î û pêgirên wan

1- Ji hemû navên ê û nexwe iyan, navê (derd) tenê nêr e.
2- Hemû navên nexwe î û pêgirên wan mê ne.
Wekî: (ê , jan, nexwe î) û navên hemû nexwe iyan jî, wekî:
(ariya (birîn ariya), axivîn (birîn axivî ye), ava re , bawî
bûn, belalûk (balîke), berjeng(berjenga nexwe iyê) ber ojk,
bêhestî, bêhi î, bêmarî, bêntengî, birîn, bîrov, çavwirî,
çavkulî, falic (falinc), harî, gêjî, serê k, dilrawestan, dînîtî,
ê nasîn, gurrîtî, keçelî, kuxik, xûnberdan, kûnêr, ta, sareta,
tîfo, tavgezk, jana zirav, navçûn, navgirî (zikgirî), pence êr,
zekem, jehrî, xûnjehrî, xur, xurî, sorik, mîkutok, bahor,
hal...).

• Navên hemû be ên bê (bayî

1- Navê (ba), bixwe nêr e.
2- Hemû navên dîtir, ên bê (bayî) û rew û pêgirên wî mê ne.
Wekî: (bahoz, bager, baroz, babîsok, babelîsk, bage , badev,
baguv, gerdelûl, sirr, iyaz (eyaz)...).

• Navên cografî

1- Pirraniya navên cografî, yên berz û bilind nêr in.
Wekî:(çiya, gir, qelaç, kepez, koh, ax(çiya), lat1, mitik,
nizar, zinar, tat(xirbe), tilm, xirbe, zozan...).
2- piraniya navên cografî, yên nizm û pan, mê ne.
Wekî:(de t, dol(newal), gasîn, gêr, girav, kevî, gorepan,
qûmistan, panav, rast (wê rastê), naverast, nehêl, newal,
nihal,...).
3- Di gel ku (gelî) nizm e jî, lê nêr e.
4- Pal (pala çiyê, pala girî), berpal ew jî, hevberî çiyê, nizm in,
lê hevberî de tê bilind in. Ji ber vê yekê zayenda wan jî, mê
ne:
(1)- Lat, bi wateya bilindaya tilmekî çiyê, nêr e. Lê (lata qadê û lata pîvanê)
mê ye. Wekî:(serê wî latî), (lata ziviyê).
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- Pala çiyê kesk bûye.
- Berpala girî bê dar e.
5- Navê ( ax), li gora wateyê zayenda xwe distîne:
- Bi wateya (çiya), nêr e.
- Serê wî axî bilind e.
- Bi wateya nehêla di navbera dû bilindayên girî de, mê ye.
- Ez li axa girî rûni tim.
- Bi wateya qiloçê ajelan, nêr e.
- <axê berên ikestî ye.

• Navên riyan (rêyan)

1- Hemû navên op û riyan mê ne.
Wekî:(cade, celde, duriyank, rê, rêbaz, kolan, eqam, op,
rêçik, rêga, arê ( ah-rê,), xaçerêk...).
2- Navê (sînor), nêr e.

• Navên gewdên (gewdeyên) asmanî

Navê (asiman) bixwe nêr e. Lê ti tên asimanî, yên
gewdedar, piraniya wan mê ne.
1- Navên hemû sitêr û gerrestêrên ku li asmên xuya dibin,
mê ne.
Wekî:( hîv(heyv, mah), roj (rok), mehwe (nûhîv), stêr,
gerrestêr û hemû navên sitêran jî: (Gelawêj, Qurix,
Kerwankuj, Komka sêwiyan, Perwîn...), ew jî mê ne.
2- Ji bilî navê (termê merxê), nêr e. Ew ji heft (7) stêrkan pêk
hatiye û li rexê asîmên ê bakur duxuye. Navê (termê
merxê), ji herêmekê ta herêmekê tê guherîn. Lê herî ew
nav, bi (term) dest pê dibe.
Wekî:
- Termê Merxê (nêr e)
- Termê Nûhî
(=)
- Termê Nihê
(=)
- Termê Miryan. (=)
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• Navên alavên cotyariya kevn

Ji navê alavên cot û cotyariya kevn:
1-(halet (ji gelek parçeyan saz dibe), ûrik, nîr, gîsin, berpîk,
bivir, tef o, tevir...)nêr in.
2-(benkulabe, bêr (bêl), mer, cercere (cencere), labût, melêb
(melhêb), misas, sêgulîk, das, qeynax, qalûçik...) mê ne.

• Navên alavên çapemeniyê.
(nivîsgeh û xwendinghan):

1- Navên hemû alavên çapemeniyê, xwendingeh û nivîsgehan
mê ne.
Wekî: (çap, pênûs, pertûk, defter, govar, rojname, belavok,
nex e (xarîte), qelem, xame, jêbir, birrek, rastek, hibir
(mûrekeb, xamav)...).
2- Ji bilî (textere , dep, çelte(çente), pel1, (perr),nêr in.

• Navên birr û be ên avahiyan

1-Ji hemû birr û be ên avahiyan (xanî û malan), ev navên
jêr nêr in:
(xanî, ban, dîwar, derî, dergeh, dep, be t, text, tîrik,
kerpîç(kelpîç), kevir, dar, ber, mirdiyaq, sing, siqilk, hesin...)
(nêr in).
2-(mal, herrî, geç(kils)çemento, pencere, kullek, pêpêlk,
çaser, sifirne, bixêrîk, hew , ir irk, mezrîb, ser ok, dest ok,
serdor...)mê ne.

• Navên kel û pelên hespan

1- Navên hemû kel û pelên (ti t û mi tên) ku bi hespan ve
girêdayî ne, mê ne.
Wekî: (gem, gulik, gulabend, ri me, sergo , navteng, tewl,
zîn, zengo, qeyd, merbet, xurçezîn):
2- Ji bilî navê (hevsar), nêr e:
- Hevsarê mehînê rizyaye.
(1)- Li herêma me, (pel), ku mebest jê (pelê) defterê, yan pertûkê (pelê
nivîsînî)be, nêr e. Lê ku (pela darê) be, mê ye.
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• Navên çekên erî ( er)

Pirraniya navên çekên er û çengê, yên kevn û nû, mê ne.
Wekî: (Rim, tîr, tiving, xencer, kêr, qame, e ar (devançe),
top, mû ek (fîzok), mayin, nanrincok, balefir, firok, noqav
(xewase), tank...).
2- (Gurz, ûr( îr), mertal, zirx, komzir, (xûze), kevan, kanî,
tîrkevan (tîr-kevan)1...),nêr in.

• Navên berkê anên petrolî

- Navên (komir, petrol) mê ne.
- Hemû navên berkê anên petrolê (neftê) mê ne.
Wekî: (Banzîn, dîzel, gaz, mazot, xaz, kîrosîn, sipîrto, zeyt,
volvolîn û ti tên bilastîkî...).

• Navên pertûk û nivîsaran

1- Navên hemû be û corên destnivîs û nivîsaran mê ne.
Wekî:(pertûk(pirtûk), govar(kovar), rojname, belavok,
salname, bawername, destnivîs, ferheng, destnivîsar).
2- Navên hemû êwe û celebên tore û berhemên torevaniyê jî,
mê ne.
Wekî: (Roman, çîrok, kurteçîrok, helbest, destan(dastan),
ano û navên tîpan (pîtan)...).

• Navên çiyan (çiyayan)

(Çiya) bixwe, nêr e. Lê navên çiyan-bi gelemperî- mê ne.
Wekî: (Ararat, Gever, 2ingal, Bagok, Qere dax, Ebdilezîz....). Lê, gelek navên çiyan, bi nêrzayî tên xebitandin.
Wekî:(Qendîl, Bêxêr, Sîpan, Sefîn, Cûdî, Toros, Kewke...).
Bi dîtina min, çi cihê cografî ku heye, navê wî yê taybet
(xweser)mê ye. Lê -weku ji min ve xuya ye- car caran,
zayenda navan, li gora mebesta navlêkirinê destnî an dibe.
Anku, dema em dibêjin (ferat), weku em bêjin (çem). Ji ber

(1)- Tîrkevan(tîr û kevan),bi hev re, nêr e. Lê (tîr) tenê, mê ye.

81

vê wateyê jî (Ferat), di stiranên gelêrî de bi zayenda nêr
hatiye xebitandin:
-(Ferato, Ferato...
Malmîrato,
Pêlê li pêlê xisto,
di ser kendêl re qulapto..!).
Vêca, navên hinek çiyan jî, li gora vê wateyê, bi nêrînî tên
lêvkirin. Mînak:
1- Ez helperikîm jora Bagokê.
(Ez helperikîm wê bilindaya ku bi navê (Bagokê) tê nasîn).
Bagok, navê taybet e, mê ye.
2- Ez hilki iyam serê Cûdî.
(Ez hilki iyam serê “Çiyê”) Cûdî= çiya. Anku mebesta min
ji (Cûdî), çiya bixwe ye.
Bi vê mebestê jî, wateya binavkirinê ev e:
1- Bagok = navê çiyakî nas e.
2- Cûdî = çiyakî nas bixwe ye.
Hindek ji zimanasên Kurd, derbarî vê kê eyê dibêjin:
Heger zayenda navan, beriya ku li çiyan, gund û bajaran bibin,
mê bin, ew nav, wekî xwe, mê dimînin. Lê ku nêr bin, wekî
xwe jî, nêr dimînin.
Bi Baweriya min, ev nêrîn, a çûye. Çiku, gelek nav, di
koka xwe de nêr in; lê dema ku li gund û bajar, çem û çiyan
bûne, bi zayenda mê hatine xebitandin. Nimûne:
- Navê bajarê (Silêmaniyê), mê ye. Lê ew nav, ji navê
(Silêman), Mîrê babaniyan, hatiye standin.
- Navê (Mehmûdiyê) li gelek gundan bûye. Ew nav jî, ji
navê (Mehmûd) hatiye girtin. Di gel vê yekê jî, mê ye.
Bi kurtebirî, zayenda navan, bi wate û mebesta navlêkirinê
ve girêdayî ye. Ji ber vê egerê jî, ku navekî mêza li nêrzayekî
bibe, zayenda wî navî nêr e. Berevajî, jî ku navekî nêrza li
mêzayekê bibe, zayenda wî navî, mê ye.
Dêmek, wate û mebesta navlêkirinê, zayenda navan
destnî an dike.
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• Navên rengan

1- Navê (reng) bixwe nêr e.
-Navên hemû rengan jî, nêr in.
Wekî: (sor)-Ez vî sorî begem1 dikim.
(re )-Re ê tarî dil digre.
(Zer) -Zerê zêrîn rengekî bedew e.
2- Navên (boyax, dibax) mê ne.
Wekî:
- Ceft û rehên xernûbê, kêrî dibaxa me kan tên.
- Boyaxa pêlavan, bo xaniyan nabe.

• Navên saz û alavên mûzîkî

1- Navê (mûzîk)bixwe, mê ye.
2- Navên hemû alavên mûzîkî jî, mê ne.
Wekî:
(billûr, tenbûr, def, dirbek, dahol, keman, kemençe, zirne,
biziq, ney, nay...).

• Navên dem û çaxan

1- Ji navên dem û çaxan, (dan, çille) nêr in:
- Ez ê danê êvarê biçim Helebê.
- Kesek vî çillî2 ji mala xwe der nakeve.
2- Hemû navên mayî, yên ku dem û çaxan destnî an dikin
mê ne.
Mînak:
a- Navên deman: (çirke (saniye), xulek (deqîqe), demjimêr
(katjimêr, se’et3), roj, ev, hefte, meh, sal, sedsal (sede),
dem, serdem, werz (demsal)...).
(1)- Begemkirin: Ecibandin.
(2)- Çille (vî çilleyî). Çellê havînê û çillê sivistanê.
(3)- (Se’et):Ev nav di (Evista) de, bi (sat) hatiye. Seydayê zimanzan “Hesen
Qizilçî“ -Xwe ya Xwedê lêbe- dibêje, tîpa (s), “ji Sat” bûye (k); û (sat)
bûye (kat).
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b- Navên rojên hefteyî: (2em, Yek em, Du em (Dû em),
Sê em, Çar em, Pênc em, în).
c- Navên mehên salê: (Xaklîwe (Avdar), Banemer (Nîsan),
Cozerdan (cehzeran, Gulan), Pû per, (Xizêran), Xermanan
(Bêderan, Temûz), Gelawêj (Tebax), Rezber (îlûn),
Gelerêzan (Çirya pê în) Sermawiz (Çirya pa în), Befranbar
(kanûna yekê) Rêbendan (kanûna dûwê) Re emeh) (Sibat).
ç- Navên werzên (demsalên) salê: (bihar, havîn, payiz,
zivistan).
d- Navên parçeyên rojê: (elend, spîde, nîro, êvar, rojava).
e- Navê (çax),bi tenê, li herêma me, bi her dû zayendan tê
xebitandin. Wekî:
1- Çaxa sînema Amûdê ewitî, ez ne lê bûm.
2- Çaxê sînema ewitî, tu jî ne lê bûyî.
Li gora rêpivana navên dem û çaxan, ez dibêjim, ya rastir,
ew e, ku zayenda navê (çax) mê be.

• Navên berkê anên pî esazî

Navên hemû alav û berkê anên pî esazî, yên teknîkî, bi çi
êweyî û çi navî bin, zayenda wan mê ye.
Wekî :(radiyo, telefizyon, vîdyo, kompyûter, di , setelayt,
radar, tiliskop, têlefon...).

• Navên dermanan

1- Navê (derman) bixwe nêr e.
- Pêwîst e, nexwe vî dermanî bistîne.
2- Zayenda navên dermanan, bi hemû be û celebên xwe ve,
mê ye.
Derman, li gora bikaranîna wan, bi vî êweyê jêrîn
dabe dibin:
a- Libik (berik): Hemû celebên dermanan, ku bi rengê libikan
tên standin, mê ne:
- Vê libikê (libokê), daqurtîne.
b- 2irûb (dermanê ruhn): Hemû dermanên ruhn, ku tên
vexwarin, mê ne:
- Sê kevçiyan ji vê irûbê vexwe.
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C - Derzî: Dermanên ku bi êweyê derziyan derbazî la ê
nexwe dibin, ew jî mê ne:
- Bila nexwe , rojê derziyekê li xwe xe.
ç- Toz: Dermanên toz jî, bi hemû corên xwe ve mê ne:
- Vê tozê, bi avê re vexwe.
d- Xûnberdan (hicam): Dermankirina xûnberdanê (hicaman),
di nav kurdan de, ba bi kar dihat. Navê xûnberdanê
(hicamê) jî mê ye.
- Bila nexwe bi hicamê, xûnê ji pi ta xwe berde.
e-Melhem (merhem): Hemû navên dermanan, ku merhem in,
mê ne:
- Vê merhemê di birînê de bide.
ê-Lebîxe1: kurdan hinek derman, li ser destên xwe amede
dikirin. Hindek heyberên malê, yan jî hinek pincar û giya, li
nav hev dixistin û dikirin mîna hevîrekî ruhn û li birînên
axivî û pizkan (pirzikan) dikirin.
Ji wî celebê dermên re, digotin (lebîxe). Ew jî, mê ye:
- Vê lebîxa ha li birîna xwe ke.
f-Wisan jî dermankirina bi :( ewat, bendik, girêdan, nivi t û
bazbendan...). Ew êwe û êwazên dermankirinê, mê ne.

• Navê zemînê (qadê) û pêgirên wê

1- Navên (zemîn, qad, erd), mê ne.
2- Navên ti tên hi k û xurt (qurs), ku pêgirên zemînê ne wekî
(zuxir, kevir, ber(berd), hîm, kêstek), nêr in, Teht mê ye .
3- Ti tên hûr û nerm, ku pêgirên zemînê ne, wek(ax, sêlak,
qûm, nikar, geç(kils), kils, cis, axlîme, lîme, lêmi t (qir û
qal û gemara li pey lehiyê dimîne). Ew tev mê ne.

• Navên rex û hêla

1- Navên (rex, alî, kenar), bê guman, nêr in:
- Li wî rexî binêre.
- Li aliyê rastê rûne.
- Kenarê çemî vêl e.
(1)- Reng e, ku navê (lebîxe), bi vî hawî saz bûbe: (li hev bixe)=(l...ev
bîxe)=(l...e bîxe)= (lebîxe). Çiku, (lebîxe) ji gelek ti tên lihevxistî pêk
dihat.
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2- Navên (hêl, nav, rast, çep, texm, jor, jêr, pê î, pa î, dawî,
kevî, rêz), mê ne.
- Li wê hêlê tema e ke.
- Zarok li wê navê dilîzin.
- Gundê me rasta gundê we ye.
(= = (li texma) = = =)
- Mala Temo, li wê çepê ye.
(li wê texma çep e)
- Li ser destê rastê bizîvire, ne li ser yê çepê!
- Mala me di rêza mala we de ye,ne li pê iya wê ye, ne li
pa iya wê ye.
- Ez li ber keviya çemî(çem) rûni tim.
...........
3- Hinek navên (alî û rexan), li gora wate û mebesta
binavkirinê, zayendên xwe distînin. Ji wan navan (rojhilat,
rojava, bakur, ba ûr, rast, çep.
Nimûne:
a- Kê eyên rojhilata naverast pirr in.
(rojhilat=herêm, navçe) mê ye.
- Parzemîna Emerîka, li wê rojavaya dûr e.
(rojava=hêla, roj lê diçe ava)mê ye.
- Tu vê rojhilatê hatiyî çi ? ?.
(rojhilat=dema zû) mê ye.
- Zarok li wê rastê dilîzin.
(rast=nav, gorapan) mê ye.
- Li milê çepê bizivire, xaniyê me xuya ye.
(çep=hêl)mê ye.
b- Bajarê me rojhilatî1 (rojhilatê)Helebê ye.
(rojhilat= rex, alî, cih) nêr e.
- Ez bi rê ve, rastî Memo hatim.
(rast=pêrg) nêr e.
(1)- Li hin herêman, zêdera(ê), bi (î)yê lêv dikin, wekî: (rojhilatê welêt=
rojhilatî welêt). Li (‘Efrînê)-(î ji Xwedê xafil e, kafir e) bi kar tê, ji
devla(ê ji ...).
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- Heger tu li Amûdê bî û berê te li çiyayê ‘Ebdil-’ezîzê be;
hingê, bajarê Dirbêsiyê, dê li rastî te be; û Qami lokê jî, dê
li çepî te be (rastî=rastê, çepî=çepê).
Di vê mînakê de:
1- Li gel ku (Ebdil-ezîz) navekî nêr e, lê ku li çiyê bûye,
zayenda mê girtiye.
2- Navên (rast, çep), bi wateya (rex, alî) hatine, ji ber vê egerê
jî, zayenda nêr standine.
Dêmek navên rex û hêlan, li gora wate û mebesta
binavkirinê (di hevokê de), zayenda xwe distînin.

• Navên parçeyên qadê, yên çandiniyê

Navên parçeyên qadê(erdê), yên têne çandin, hindek ji wan
nêr in, hindek jî mê ne.
a- (bax, baxçe, werz(bîstan), rez, bîstan (mixtî), nêr in.
b- (tîr, (tîra genemî), zevî, hox(tîr), dehl (mê e, daristan),
midreb, mi ar, benik1, gulistan, gulzar, gul en(guljen),
mê ne.

• Navên pîj û stiriyan

Her wekî me berê jî gotiye, hemû dar û pîjikên hi k, nêr in.
Li gora vê pîvanokê, hemû cor û celebên pîjik û stiriyan
hi k in û zayendên wan jî nêr in.
Wekî: (kelem, kelemper, darik, pîj, pîjik, stirî, quncir,
qurîncok, zixt, zixtik, qurmik...).

• Navên alavên hêran û werbêjkirinê

a-Navên hemû alavên hêrana (hûrkirina) zêd, nêr in.
Wekî: (a , destar, cirn, hawin, girik, mîkut, ûnik...).
b- Navên alavên dêran û werbêjkirinê.
Wek: (Melêb, sêgulîk), bêr, serad, bêjing, moxil) mê ne.
Wekî: - Cotyar bi melêbê kozerê didêre.
- Zîn ardê xwe li moxilê dixe.
(1)- Bennik: parçeyekî piçûk e, tê avdan. Reng e, ku (bennik) ji pîvana (bi
ben) hatiye, wekî ku em bêjin:( erîtek erd, bostek erd).Ew jî benikek erd.
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• Navên alavên tevnerêsiyê

Navên (tevn, tevnerêsî) mê ne. Lê navên alav û berhemên
tevnerêsiyê, hindek ji wan nêr in, hindek jî mê ne.
a- (Kerkît ( ehekî hesinî ye, ben pê tên kutan), Pîj(pîjekî
serxwar e, yan qiloçekî xezalan e, ben pê tên hildan û
daxistin), bef (textekî panik e, ben pê têne kutan), sing,
ben, dezî, ta..)nêr in.
- Ji berhemên tevnerêsiyê jî:(xa , ferd, tûr, gûnî, qewlik, kîs,
...)nêr in.
b- (sêpî, gurd) mê ne.
- Ji berhemê tevnerêsiyê jî:
(têr, xurcik, xurcezîn, raxek, cilik, mer , tejik,..)mê ne.

• Navên pîvanokên kê an û pîvanê

1- Hemû navên kê an û pîvanê, wek:
(giran, sivik, dirêj, kurt, pan, teng, zirav, qalind, stûr,
tenik), ne guhêrbar in. Anku, weku hevalnavan (rew an) li pey
navên nêrza û mêza tên xebitandin.
Wekî: - zeviya fireh. -xaniyê fireh.
2-Navên pîvanokên kê an û pîvanê, hemû mê ne.
Wekî: (Mêtr(mitir), gaz, gav, bost, kîlo, giram).
Yên mayî (çi piçûktir, çi mezintir) ew jî mê ne.

• Navên lîstokan (leyistikan)

Navên lîstin û lîstokên di nav kurdan de bi kar
dihatin, li
gora herêman dihatin nasîn û navên wan jî, ji herêmekê ta
herêmekê, ne wekî hev bûn.
Ji ber vê egerê jî çetin e, ku em karibin navên hemû lîstikan
berhev bikin û zayendên wan, ji hev cuda bikin.
Lîstikên, li herêma me, dihatin lîstin, zayenda wan, li vê
gorê parve dibe:
1- Lîstikên bi komelî (ji yekî pirtir), dihatin lîstin, mê ne:
(bûka baranê, bûka berfê, bûka mîran, çirrê, çavgirtînk,
ve artok, heftok1, nehberk, dame, kab, gog(hok)...).
- (qirdikê qido ), ji bendê der e. Ew nêr e.

(1)- (Heftok) bi kombêjî, bi nav dibe (were, emê bi heftokan bilîzin), lê yeka
wan, mê ye (vê heftokê).
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2- Lîstokên heyber (bi rengên peykeran), ku zarok bi tena xwe
karin bi wan bilîzin, zayenda wan li gora zayenda
peykeran, destnî an dibe.
Nimûne:
- Lîstokek (hesp) be, zayenda wê nêr e.
:(ka vî hespî, em ê pê bilîzin).
- Lîstokek (mirî k) be, zayenda wê mê ye.
:(ka wê mirî kê, em ê pê bilîzin.

• Navên gend û gemarê

Navên gemarê jî, wekî hemû navên nerasteza, hin ji wan
nêr in, hin jî mê ne.
a- Navên nêr: (gû(pîsî), sergo (gemargeh).
b- navên mê: (gemar, qirêj, mîz, zibil, rêx (rîx), pi kul, tepik,
virrik, pil(vê pilla gû), sil(pil) pelox (komek gû), kenik,
gend (gemar), zelq, çilm, lîk,(lîçik), belxem, tenî, arî,
xwêdan, tirr, fis, kemêl....).

• Navên pêgirên te îrêsiyê

Li gel ku (te î), darekî hi k e jî, lê
zayenda wê mê ye:
- Doxa vê te iyê dirêj e.
Lê parçe û pêgirên te iyê, hin ji wan mê ne, hin jî, nêr in.
1- (Nêk (hesinkekî xwar e, bi serê te iyê ve ye), serte î, dox)
mê ne.
2- (pembo, mû, (bi te iyê têne ristin), rîs, nex, ben, ta) nêr in.
3- (hirî, liva, pirç, pûrt) mê ne.

• Navên razber

Navên razber (manewî), navên hin têgehan in ku nayên
dîtin û nayên pelandin. Wateyên navên razber, bi ramaneke
hi mendî têne nasîn.
Wek:(hi , gazin, (gazind, gazinc), mizgîn, gilî(gileh),
viyan, iyan, evîn, kîn, xeyd, derd, xem...).
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Zayenda navên razber jî, wekî navên heyber, hin ji wan nêr
in, hin jî mê ne.
1- Navên razber, ên nêr:
(hi , derd, gilî (gileh), guneh, girr, webal, ken, girî....).
2-Navên razber, ên mê:
(gazin(gazind, gazinc), mizgîn, evîn, viyan, iyan, kîn,
xeyd, rew , fedî, helwest, hewes, co , guman, derew, erm,
bîr, bawerî, texmîn, bêrî, pêjin, tirs, xem, kul, ê , behî,
berger...).
3- Hindek navên razber bi herdû zayendan têne xebitandin.
Wekî: (hest, xatir,).
- Hestê wî......, xatirê wî......
- Hesta wî......, xatira wî......

• Jêderên karan (lêkeran)

Jêderên karan jî, be ek ji be ên navan in. Zayendên hemû
cor û celebên jêderan mê ne.
Wekî:(- dan (dayîn), çûn (çûyîn), zanîn......
(vê danê, wê zanînê...)
- Çandin, ragiyandin, vegerandin......
(vê çandinê, wê ragiyandinê....).
- Gotin, bira tin, ku tin.........
(vê bira tinê, wê gotinê....).

• Navên jêderî (navên jêderan)

Hemû navên jêderî, navinî razber in. Zayendên wan jî
mê ne.
Wekî:(çandinî, cotkarî, rezvanî, gundîtî, dilsozî, hevaltî,
biratî, berevanî, welatparêzî, kurdewarî...).
(vê welatparêziyê, vê hevaltiyê, wê biratiyê...).

• Navên hevalkaran (hokeran):
Navên hevalkaran dû celeb in:
a- Hevalkarên demane (demî).
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hevalkarên demane, ew nav in, ku çax û deman destnî an
dikin.
Wekî: (çirke1 (saniye) xulek(deqîqe), demjimêr (katjimêr),
roj, ev, hefte, meh, sal, demsal (werz), sedsal (sede),
elend, berbang, sipîde (sibeh), rojhilat, nîvro (nîvroj), êvar,
dem, çax, rojava, ...).
Ev navên, vî be ê hevalkaran tev, mê ne.
(vê çirkê, vê êvarê, vê demê....).
b- Hevalkarên cîgehî:
Hevalkarên cîgehî, ew nav in, ku bi gelemperî, cih û hêlan
destnî an dikin.
Wekî:(jêr, jor, ser, bin, rex, hêl, alî, dûr, nêzîk (nêz), pi t, pê ,
pa , dor, hawîr, ber, hawîrdor..).
Hinek navên hevalkarên cîgehî nêr in; hindek ji wan jî,
mê ne.
1- (ser, bin, rex, alî, )nêr in:
- (serê zeviyê..., binê avê...., li wî aliyê çemî..., li vî rexî...)
2- (jêr, jor, dor, nêzîk, hêl, dûr, hawîr, hawîrdor, pê î, pa î,
dawî...) mê ne.
- (jêra gund..., jora malan..., li dora zeviyê..., li hawîrdora
bajêr.., dawiya riya me nayê....).
3- Navên cîgehî (ber, pa , pê , dûr,), nî andekên zayendan li
wan xuya nabin. Anku, em nikarin bêjin:
(ber+ê,a malê, pa +ê,a xênî, pê +ê,a darê, dûr+ê,a zeviyê).
Ew nav bi (î)yê tên rojeva xebitandinê.
Wekî:(berî malê, pa î xênî, pê î darê, dûrî zeviyê).
Lê ku pa gira (î) gihe te wan navan, hingê ji raweya xwe
ya resen der tên û tev bi mêzayî tên xebitandin.
Nimûne:
- Pê + î = pê î (pê iya malê..)
- Ber + î = berî (beriya gundî..)
- Pa + î = pa î (pa iya bajêr..)
- Dûr + î= dûrî (li vê dûriyê..)
Hingê, dibin navinî razber.
(1)- (Çirke), ji dengê (çirk-çirk)a mîla demjimêrê (se’etê) hatiye standin.
(soranî).
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• Navên hevalnavan (rengdêran)

Hevalnav jî, be ek ji be ên navan in. Wek
(sor, zer, kesk, kurt, dirêj, teng, fireh1, pan, nizm, bilind,
zirav, stûr...).
Hevalnav li pey navan tên xebitandin û wateyên wan, bi
pesn, rew û rengan ronîtir dikin.
Wekî:
- Mêvanek hat. (mêvanekî rêzdar hat).
- Min hespek kirî. (min hespekî ba kirî).
- Gulek bi kivî. (gulek sor bi kivî).
Ji hêla zayendê ve, hevalnav dû be in:
1- Navên rengan, wek (sipî, sor, kesk, zer, în, re , gewr...).
zayenda van navan, nêr e.
Wekî:
- Ji van rengên sor, ez vî sorî divêm.
- Ev înê ha bedew e.
2- Navên rew û pesnan, wek(kurt, dirêj, teng, fireh, pan,
nizm, bilind, ba , pîs, bedew, xwe , sivik, giran, biha,
arzan, mêr, îrîn, piçûk, mezin, comerd, çikûz, kawik,
hi yar..., HTD..).
Ev hevalnav, ne guhêrbar in. Anku, wekî xwe dimînin, bêyî
ku nî andekên zayendê bighêjin wan.
Mînak:
- Ev zevî zirav û dirêj e.
Di vê mînakê de, em nikarin bêjin:
- zirav+(ê,a)zeviyê çi qas e.
- Dirêj+(ê,a)zeviyê çi qas e.
Ji ber vê neguhêrbariyê jî, pêdivî ye ku pa gir bighêjin wan
hevalnavan, da ku nî andekên zayendê, li wan xuya bibin.
Nimûne:
- (zirav):zirav+î -ziraviya zeviyê.
- (dirêj):dirêj+ayî -dirêjayiya (dirêjaya).
- (ba ):ba +î -ba iya mêran...
- (kêm):kêm+asî -kêmasiya pertûkê...
(1)- (Fereh), jî tê xebitandin.
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Bi vê zêdebûnê, hevalnav, ji raweya xwe ya resen têne der
û dikevin warê navên jêderî. Ji ber vê guherînê jî, zayenda van
raweyên hevalkaran, berdewam mê ye.

• Navên dengan

1-Navê (deng) bixwe, nêr e.
Wekî: - Dengê nalînekê tê min.
- Dengê daholê ji dûr ve xwe e.
2- Hemû navên dengan mê ne.
Wekî:
- Bare-bara1 pez e (barîn).
- Çelpe-çelpa masiyan e (çelpîn).
- Çipe-çipa dilopan e
(çipîn).
- Gu e-gu a avê ye (gu în).
- Gure-gura ewran(hewran)e (gurîn).
- Gurpe-gurpa dilê min e (gurpîn).
- Gurme-gurma daholê ye (gurmîn).
- Pite-pita kevaniyê ye
(pitîn).
- Çîve-çîva çivîkan e (çîvîn).
- Tiqe-tiqa kenê wê ye (tiqîn).
- Çirke-çirka demjimêrê ye (çirkîn).
- Terqe-terqa dergeh e.
- Vire-vira keviran e.
- Fîze- fîza bê ye.
- Fire- fira dewaran e.
- Zire- zira keran e.
- Zûre- zûra guran e.
- Ore-ora çêlekan e.
- Qurpe-qurpa kurkê ye.
- Qid-qida mirî kê ye.
- Qîqe-qîqa dîkan e.
- Xum-xuma baranê ye.
(1)- (bare-bar),û dengên dîtir jî, bêyî (e)yê (bar-bar, çelp-çelp...) jî tên.
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- Tike-tika kenn e.
- Fi e- fi a bêvilê ye.
- Fîze-fîza fî ekan e.
- Hîre-hîra hespan e.
- Newe- newa pi îkê ye.
- Qeb-qeba kew e.
- Kaze- kaza seh e.
- Reqe- reqa birûskan e.
- Gupe-gupa êgir e.
- Gume-guma topan e.
- Zinge-zinga naqosê ye.

• Navên piçûkirî1

Navên piçûkirî (piçûk-kirî), ji hêla zayendê ve, bi van her
dû bendan têne ronkirin:
1- Her navê piçûkirî ji wateya navê resen (berî piçûkirinê) dûr
neçûbe, zayenda wî jî wekî zayenda navê resen dimîne.
Wekî:
- Vê darê biparêzin. (dar mê ye).
(vê darikê biparêzin). (darik mê ye).
-Vî qurmî hilînin. (gurm nêr e).
(vî qurmikî hilînin). (qurmik nêr e).
- Vî baxî nefiro in . (bax nêr e).
(vî baxçeyî nefiro in) (baxçe nêr e).
2- Heger navê piçûkirî, hevdengê piçûkirina navekî dîtir be û
wateyên her dû navên piçûkirî (û hevdeng) ne yek bin,
hingê zayendên wan, ne pêwîst e ku yek bin. Reng e, ku her
dû zayend, li hev bên, reng e jî, ku têvel bin.
Nimûne:
a- Girê gundê me bilind e (gir nêr e).
(girikê gundê we nizm e) (girik nêr e) .
- (Girika hevîrê Zînê mezin e) (girik mê ye).
(1)- Piçûk, ji (piç) hatiye. Bi dîtina min, (piçûk), ji (biçûk) rastir e.
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- Zendê rastê ji yê çepê bi hêztir e (zend nêr e).
(zendikê rastê ji yê çepê, bi hêztir e (zendik nêr e).
- (zendika kirasê min teng e). (zendik mê ye).
Di van her dû mînakan de:
- (girikê) axê, (girika) hevîr, hevdeng in, lê ne hevwate ne.
Ji ber vê egerê jî, zayenda wan ne wekî hev e.
- (zendikê) ji zendê mirovî û (zendika) kirês jî, ne hevwate
ne. Zayenda wan jî ne wekî hev e.
b- (destikê vî zarokî ê yaye). (destik nêr e)
- Destikê dasê derizî ye). (destik nêr e).
Di vê mînakê de, her dû (destik), ne hev wate ne, (yek ji
wan dest e, yê dî cihê pêgirtina dest e),. Lê zayenda her dû
navan jî, bi nêrzayî, li hev hatin.

• Navên lêkdayî (hevgirtî, hevbend)

Navên lêkdayî(hevgirtî, hevbend), ew nav in ku ji pirtirî
navekî xwerû (sade), saz bûne.
Wekî:(ciwanmêr, keskesor, hevirmê ..).
Zayenda van navên lêkdayî, têveliyekê di nav zimanzanan
de peyda dike. Ji encamên wê têveliyê, rastnivîsa zayenda
navê (rêziman) e.
Hindek nivîser, wî navî bi mêyînî dinivîsin: (rêzimana
Kurdî). Hindek jî, bi nêrînî dinivîsin, (rêzimanê Kurdî).
Vêca, rastiya zayenda navê (rêziman), çi ye ? Gelo, rêzan û
reseniya zayenda hemû navên lêkdayî çi ye ?.
Li gora dîtina min, zayenda hemû navên lêkdayî, bi van
rêpîvanan têne destnî ankirin:
1- Heger navê lêkdayî ji dû navên xwerû (sade) pêk hatibe û
her dû nav nêr bin, zayenda navê lêkdayî, dê nêr be.
Wekî: -pis+mam=pismam (nêr e).
- kur+xal=kurxal (Nêr e).
2- Heger her dû navên xwerû mê bin, zayenda navê lêkdayî,
dê mê be.
Wekî: - Pîr+jin=pîrejin (mê ye).
- Keç+met=keçmet mê ye).
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3- Lê ku yek ji her dû navên xwerû nêr be û yê dî mê be;
hingê kê eya zayenda navên lêkdayî berçav dibe.
Nivîserên ku zayenda navê (rêziman) nêr dinivîsin, dibêjin:
Heger navê dûwê (dûwem) nêr be, gerek zayenda navê
lêkdayî jî nêr be. Li ber roniya vê rêzanê jî: (rê) mê ye û
(ziman) nêr e. Dêmek (rêziman) nêr e; û (rêzimanê Kurdî), ji
(rêzimana Kurdî) rastir e.
Bi dîtina min, ev nêrîn a iyeke bêrê ye. Zimanê Kurdî
(Kurmancî), li ser watedariya gotinan (wu eyan) pergala
hevoksaziya xwe ava kiriye. Rastnivîsa zimên jî, bi wê
watedariyê ve girêdayî ye.
Anku, wate û mebesta navlêkirinan, zayenda navan
destnî an dikin.
Heger rast, zayenda navê lêkdayî, li gora zayenda navê
dûwê (dûwem) be, em ê derbarî zayenda van navan çi bêjin:
(dotmam, jinap, keçxal....) ?!
Ev her sê navên lêkdayî jî, mêyên rasteza ne. Li gora dîtina
wan nivîserên ku (rêziman) nêr
dinivîsin, gerek ev her sê nav jî, nêrza bin. Çiku, navên
duwem (mam, ap, xal) nêr in.
Aloziya zayenda navên lêkdayî, gerek li gora wate û
mebesta navlêkirinan çareser bibe. Anku, rasteqîneya zayenda
navên lêkdayî, ji reseniya zayenda navên (kes-ti t) ên
navlêkirî (nav li wan bûyî), destnî an dibe.
Nimûne:
Bêjeya (dilge ), ku ji mêzayekê re bibe nav, zayenda mê
distîne: (keçê, Dilge ê were..). Lê ku ji nêrzayekî re bibe nav,
hingê zayenda nêr distîne:(kuro, Dilge o were..)
Lê ku em zayenda navên lêkdayî, li gora zayenda navê
dûwê nî an bikin, emê tû î gelek a iyên bêsînor bibin.
Gerek pîvanoka vê mijarê, tenê wate û mebesta navlêkirinê
be, bêyî guhdana zayenda bêjeya navê rût (bê navlêkirin).
Mînak:
- Hevirmê : (hevîr+mê ). Hevîr:nêr e. Mê : mê ye.
(hevirmê ): nêr e.
- Hêkerûn:(hêk+rûn).Hêk:mê ye.Rûn:nêr e.
(hêkerûn)mê ye.
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-Navmalî:(nav+mal). zayenda vî navî li gora mebesta
navlêkirinê ye:
- ku jin be:(navmaliya me..).
- ku nêr be:(navmaliyê me...).
- Rêziman:(rê + ziman).Rê:mêye. Ziman:nêr e. Her dû bêje
(rêziman), bi wateya (pergala zanîna zimên),(pertûka
zimanzanînê).
- Mebesta navlêkirina (rêziman)ê jî, (gramêr e) Anku,
(rêzimana zimanê Kurdî)= (giramêra zimanê Kurdî).
Li ber ronahiya vê ravekirinê, ez dibînim ku rastiya
zayenda navê (rêziman), mê ye. Anku, gerek (Rêzimana
Kurdî) bê gotin, ne (Rêzimanê Kurdî).

• Navên neguhêrbar

Hindek navên hevalnavan1 (rew û rengdêr) bi navên nêrza
û mêza re tên xebitandin, bêyî ku nî andekên zayenda navan
bighêjin wan. Anku, bi
navên nêr re û yên mê re jî, raweyên wan wekî xwe (bê
guherîn) dimînin.
Wekî: (pê , pa , ber, dûr, nêz, xwe , îrîn, or, tûj, tal, tir ,
ge , zû, dereng, sivik, giran, qels, qelew, stûr, tenik, kurt,
dirêj, teng, pan, fireh, kin, bilind, spehî, bedew, çeleng, il,
zuha, sayî, nizim, bilind,...HTD..).
Derbarî van hevalnavan, em dikarin çend xalan ron2 bikin:
1- Ev hevalnav, di dabe kirina zimên, a berfireh de, nav in
(corekî navan in).
2- Di xebitandina resen de, ku ev hevalnav, -wekî rengdêr- li
pêy navan bên, nî andekên zayendê (ê,a), dighêjin navên
berî wan û ew wekî xwe, bê guherîn dimînin.
Mînak:
- Ev kirasê dirêj, ê kê ye ?
- Ev zeviya dirêj, a kê ye ?
- Te ev tiriyê xwe , ji ku kirrî ?
- Vê sêva xwe , bixwe.
(1)- Ji ber ku ev rew (rengdêr), li pêy navan tên xebitandin, ji wan re gotine
(hevalnav).
(2)- Ron: Ronî.(min xanî ron kir. Xanî ronî ye).
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Di van mînakan de, berçav e ku her dû hevalnav (dirêj,
xwe ), wekî xwe mane. Anku, neguhêrbar in.
3- Lê ku em cihên nav û hevalnavan bi hev biguherin, hingê
pa gir dighêjin hevalnavan.
Wekî: (dirêj = dirêjayî, xwe : xwe î).
- Dirêjayîya (dirêjaya)vî kirasî...
- Dirêjayîya zeviyê.....
- Xwe iya tirî...
- Xwe iya sêvê...
Derbarî vê raweya nû, dû têbîniyên giring berçav dibin:
1- Raweyên van hevalnavên neguhêrbar, bi pa giran têne
guherîn. Ji raweya rew û rengdêran dikevin raweyên
navên jêderî. Bi vê guherînê re, wateyên wan jî têne
guherîn.
Nimûne:
- Fireh =firehî.
- Kêm =kêmayî, kêmasî.
- Dûr =Dûrî, dûranî.
- Sivik =Sivkayî.
- Resen=Resenî.
- Zuha =Zuhayî.
...........HTD.. .
2- Hemû hevalnavên neguhêrbar, ku bi pa giran dibin navên
jêderî, zayenda mê werdigrin. Anku, ji bêzayendî dibin
mêza.
Nimûne:
- Pirr: (pirraniya pertûkan..).
- Dereng:(Vê derengiya bêrê..).
- Giran: (giraniya êlê...).
- Tal:
(taliya merwendê...).
- Kêm: (li vê kêmaniyê...).
- Resen: (reseniya zimên..).
.....HTD... .
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• Cînav

Cînav bêjeyin serbixwe ne, cihên navan digrin. Bi vê
cihgirtinê jî, cînav be ekî navan in.
Wekî:
- Ez Zînê dibînim.
- (ez wê dibînim).
- Zîn û Mîrîn, xu kên hev in.
- (ew , xu kên hev in).
Di pertûkên rêzimana Kurdî de, ji bilî (cînav), navên
(ranav, bernav û pronav) jî, li wan bêjeyan bûne.
Ji ber ku mijara me, zayenda cînavan e, em nêzî ravekirina
cînav û be ên wan nabin. Em ê di warê zayenda cînavan tenê
de bimînin.
1- Hemû cînavên zimanê Kurdî, di raweya resen de, bo her dû
zayendan tên xebitandin, bêyî ku bêne guherîn.
Nimûne:
- Ez te dibînim.(ez,te), bo (nêr û mê).
- Ew me dibînin. (ew,me),bo (nêr û mê)
- Kî hat ? (kî), bo(nêr û mê)
- Ev çi ye ? -Ev kevir e. (nêr).
- Ev pertûk e. (mê).
2- Di raweya verêsê (tewangê) de, nî andekên zayenda nêr û
mê, li hindek cînavan xuya dibin.

a-Cinavên kesîn (kesanî):

Ji nav hemû cînavên kesanî- di raweya verêsê denî andekên nêrînî û mêyînîyê (î,ê), dighêjin cînavê sêyem
(sêwem)ê tek, (ew).
Nimûne:
- Ev pertûka Dilêr e (Dilêrî ye).
- Ev pertûka wî (ew+î) ye.
- Ev pertûka Zînê ye.
- Ev pertûka wê (ew+ê)ye.
- Dilêr (Dilêrî) ji min re got.
- Wî (ew+î) ji min re got.
- Zînê ji min re got
- Wê (ew+ê) ji min re got.
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b-Cînavên nî"andan
Cînavên nî andan, (ev,ew) in.
- Ev: Navê nêz, destnî an dike.
- Ew: Navê dûr, destnî an dike.
Ev cînav-li gora raweya hevokê- bi dû êweyan bi kar tên:
1- Di raweya resen de, ev cînav (ev,ew), bo her dû zayendan
(bê guherîn) tên xebitandin.
Wekî:
- Ev hesp, ê kê ye ?
- Ev mehîn, a kê ye ?
- Ew hespê ha, yê kê ye ?
- Ew mehîna, ya kê ye ?
2- Di raweya verêsê de, nî andekên verêsa navên nêr û mê
(î,ê) dighêjin cînavên nî andanê (ev, ew) û nêrînî û
mêyîniya wan destnî an dikin.
- Ez ê vî (ev+î) hespî bikirrim.
- Tu jî, vê (ev+ê) mehînê bikirre.
- Azad wî (ew+î) agirtî dinase.
- Zîn jî wê (ew+ê) keçê dinase.

c-Cînavên pirsiyarî
Ji cînavên pirsiyarî, cînavê (kîjan) tenê, dikeve bin bandora
verêsê. Anku, nî andekên verêsa navên nêr û mê (î,ê)
dighêjinê û zayenda wî destnî an dikin.
Ev cînav jî, li gora raweya hevokê bi dû êweyan bi kar tê:
1-Di raweya resen de, bo her dû zayendan (bê guherîn) tê
xebitandin.
Wekî:
- Ji van hespan , kîjan bezatir e ?
- Ji van mehînan, kîjan bezatir e ?
2- Di raweya verêsê de, nî andikên verêsa navên nêr û mê,
dighêjin cînavê (kîjan) û zayenda wî destnî an dikin.
Wekî:
- Ji van lawan, tu kîjanî dinasî ?
- Ji van pertûkan, ez kîjanê bixwînim?
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• Navên jimaran (jimarnav)1

Di zimanê Kurdî de, navên jimaran bi sê (3) êweyan têne
xebitandin:

1-Jimarên rût (Salt)
Jimarên rût, ew jimar in ku bi tena xwe (bêyî berjimar)têne
xebitandin. Anku, ew ne jimarên tu ti tan in û tu ti t jî, li ber
wan nîne, ku wî bihejmêrin.
Mînak:
- (1, 3, 37...).
Ev jimar, weku navan tenê (yek, sê, sîh û heft...), têne
bilêvkirin, bêyî ku jimartina ti tekî destnî an bikin. Em ji wan
jimarnavan re, dibêjin (jimarên rût).

2-Jimarên bergir
Jimarên bergir, ew jimar in ku ti tekî dihejmêrin. Anku, ew
jimartina berjimarên xwe ne. Bi vê wateyê, jimarên bergir
çendaniya berjimaran destnî an dikin.

3-Jimarên rêzgir2:
Jimarnavên rêzgir jî, ew jimar in, ku rêza berjimarên xwe,
yan pileya wan destnî an dikin.
Mînak:
(Heger (6) dar, li pey hev, bi rêz bin)
Em ê wan destnî an bikin:
- Dara yekê, di rêzê de (yekem).
- Dara dûwê, di rêzê de (dûwem).
- Dara çarê, di rêzê de (çarem).-....HTD....
Ev jimarên ku qûnaxa (qonax) rêz û pileyên berjimarên
xwe destnî an dikin, em ji wan re dibêjin (jimarên rêzgir).

(1)- Ji ber aloziya vê mijarê, em ê wê bi firehî irove bikin.
(2)- Navên (jimarên rût, jimarên bergir, jimarên rêzgir), ji bo danasînê tenê,
me li wan her sê êweyên xebitandina jimarnavan, kirine.
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Zayenda jimarnavan
- Zayenda navê (jimar) mê ye:
- vê jimarê binivîse!
- Jimara berxên te çend e ?
- Zayenda navên jimaran, li gora êweyên xebitandina wan,
core-cor berçav dibe:

1- Jimarên rût (Salt):
Zayenda jimarên rût, bi van her dû êweyan têne
nî ankirin:
a-Navê jimara (1)ê, mê ye.
b-Navên jimaran, ji yekê(1) pirtir, (2,3, 10,28,..1000...),
nêr in.

Nimûneyeke hîndarî

Di karyariyên matmatîkê de, zayendên jimarên rût, xwe
diyar dibin.
a- (1, 3, 8, 20).
b- (5, 1, 40, 100).
- Heger em (1-yek)a rêza (a) yê bixin ser (5-pênc)ê rêza (b)yê
û(1-yek)a rêza (b)yê jî, bavêjin ser wan, dê koma wan
bibe(heft). Anku, (1+5+1=7).
- Heger em (8-he t)ê rêza (a)yê bêxin ser (1-yek)a rêza (b)yê
û(3-sê)yê rêza (a)yê, ji wan kêm bikin, yên mayî dê (6- e )
bin: (8+1-3=6).
- Heger em wê (1-yek)ê, ji rêza (a)yê û wî (40-çil)î, ji rêza (b)
yê, ji wî (100-sed)ê rêza (b) yê bikujin, yên mayî dê (59pêncî û neh) bin. Anku:(1+40=41), (100-41=59).
- Di lîstika kaxezan (qelemaç, papaz) de jî, zayendên
jimarnavên rût berçav dibin: (vê yekê (yeklibê) bide..., Vî
çarî (çarlibî) bibe.., ka wî he tî (he tlibî) bavêje.., ji te vê
yeklibê û ka wî dehlibî..)
Di van mînakan de, diyar e ku zayenda (yek-1-)ê mê ye. Lê
zayenda jimarên ji yekê pirtir nêr e1.
(1)- Li gora bikaranîna herêma me.
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2-Jimarên bergir
zayenda jimarên bergir jî, bi vî êweyî berçav dibin:
a- Zayenda jimara (1)ê, li gora zayenda berjimara wê tê
nî ankirin:
- Heger berjimar nêr be, zayenda (1)ê jî dê nêr be.
Wekî:
- Hespekî ji xwe re bikire.
- Yek hespî bikire.
- Ji van hespan yekî bikire.
- Heger berjimar mê be, jimara (1)ê jî, dê mê be.
Wekî:
- Mehînekê ji xwe re bikire.
- Yek mehînê bikire.
- Ji van mehînan yekê bikire.
b- Zayenda jimarên, ji yekê û ber jor ve (2,4,9,35,...),li
jimaran xuya nabin. Çiku, ev jimar û berjimarên wan bi
kombêjî têne xebitandin. Di raweya verêsê (tewangê) de,
nî andeka (an) dighêje van jimar û berjimarên wan.
Wekî:
- Ji wan daran, ez heftan dibînim.
- Ez heft daran dibînim.
- Ji van keviran, pêncan bibe!
- Pênc keviran bibe.
- Mêrek heye, bi sed mêran e1.
- Eehîdên welêt, bi sedan in.

3- Jimarên rêzgir

Yek ji taybetiyên jimarên rêzgir ew e, ku berdewam li pey
berjimarên xwe tên xebitandin û cihên wan, di çarçewa rêzê
de nî an dikin.
Wekî:
- Dara çarê kurmî bûye.
- Xaniyê pêncê, yê Fatê ye.

(1)- Di nav gel de (bi sed mêrî ye) jî tê gotin.
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Di van her dû mînakan de, navên (çarê, pêncê), jimarên
rêzgir in, li pey berjimarên xwe (dar, xanî) hatine.
Berjimarên van jimarên rêzgir, bi dû êweyan tên
xebitandin:

a-Berjimarên diyar
Wekî:
- Di vê rêzê de, dara e ê zuha bûye.
- Sînema Amûdê, sala hezar û nehsed û êstê ewitiye.
b-Berjimarên ne diyar
Gelek caran berjimarên vî êweyê jimaran, boyî sivikbûn û
rewanbêjiya hevokan, têne avêtin û wateyên wan ji pêvajoya
hevokan, tên nasîn.
Wekî:
- îroj, çarê min e ku ez li benda te me.
{îroj, (roja) çarê ye, ku ez li benda te me}.
- Ez ê nehê Gulanê biçim Amûdê.
{Ez ê (roja) nehê(ji) Gulanê biçim Amûdê}.
Diyar e, ku navê (roj), di her dû mînakan de, berjimarên
(çarê, nehê) ne. Her dû berjimar jî, ji hevokan hatine avêtin
(roja nehê, roja çarê).

Zayenda jimarên rêzgir
Jimarên rêzgir, ji hêla zayendê ve, bi berjimaran ve, ne
girêdayî ne. Berjimar nêr bin, mê bin, yan jî diyar bin, avêtî
bin.., zayenda jimarên rêzgir, herî mê ye.
Nimûne:
a- Hespê çarê, yê Eêrgo ye.
- Xaniyê yekê, di vê kolanê de yê Fatê ye.
Di gel ku (hesp, xanî) nêr in jî, lê jimarên wan ên rêzgir
(çarê, yekê) mê ne.
b- Mehîna pêncê, nexwe e.
- Bizina heftê, hîtik e.
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Di van mînakan de jî, jimarên rêzgir(pêncê, heftê) mê ne û
berjimarên wan (mehîn, bizin) jî mê ne. Lê zayenda van jimar
û berjimaran, ne girêdayên hev in.
c- îroj, heftê Re emehê ye.
- Nûroz, bîst û yekê Adarê ye.
- Ji he tê mehê, ta bîstê wê, baran dibariya.
Di van mînakan de, berjimar hatine avêtin, lê jimarên rêzgir
(heftê.., bîst û yekê.., he tê.., bîstê..) dîsan mê ne.
Pirsa ku tê ber çavan, ev e:
Gelo çima zayenda jimarên rêzgir, berdewam, mê ye ?
Bi dîtina min, têkiliyeke pabend î ve artî, di navbera navên
van jimaran û berjimareke nepelandî, bi wateya (rêz)ê1 de
heye. Ev berjimara ku berî her jimarê hatiye avêtin, egera vê
zayenda mê ye, ku hemû jimarên rêzgir bi xwe ve digre.
Ji pelandina wê têkiliya pabend, em dighêjin van her dû
encaman:
1- Berjimarên diyar, ew bi êweyekî berçav û a kera,
berjimarên wan jimarên rêzgir in. Lê berjimara rast û rewa,
bêjeya (rêz) e, ku berî her jimarê hatiye avêtin.
Wekî:- Dara yekê, kulîlk daye.
Di vê mînakê de, ji nêrîna pê în dixuye ku (dar) berjimara
(yek)ê ye. Lê ku em bi hûrbînî li mînakê binêrin, berjimara
rasteqîne, bi vî rengî diyar dibe:
- Dara (rêza) yekê kulîlk daye.
- Dara (ku di rêza) yekê de ye.....
2- Heger berjimar ne diyar bin jî, dîsan berjimareke rast û
rewa tê pelandin.
Wekî:
- Dehê vê mehê cejna Qurbanê ye.
Di vê mînakê de, jimara rêzgir (deh) bê berji-mar e,
Berjimara rewa, bi vî rengî berçav dibe:
- (roja) dehê (ji) vê mehê, cejna Qurbanê ye.
- (roja) dehê,(ji zincîra rojên) vê mehê, cejna Qurbanê ye.
(1)- (Rêz), yan gotineke dî, li gora wateya hevokê.
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Ji pelandina van mînak û iroveyan tê nasîn ku:
a- Zayenda berjimara rewa (rêz), yan (roj) mê ye.
b- Bi egera pêwendiya ku di navbera jimara rêzgir û berjimara
wê de, zayenda jimarê jî, berdewam mê ye.
c- heger Berjimara diyar (hespê e ê..) nêr be jî, zayenda
jimara wê, ya rêzgir, her mê ye.
Anku, jimarên rêzgir, bi her reng û her êweyî, mê ne.
Nimûne:
- Rêza yekê...
- Yekê mehê.
- Pola e ê..
- Panzdê mehê.
- Mêrê çarê..
- Bîstê mehê.
- Kurê heftê..
- Sîhê mehê.
- Eehîdê çilê
- Sîh û yekê mehê..
- Bizina heftêyê(70)
- Beranê he têyê(80)
- Gava sedê
- ....HTD... .
Ji pelandina jimarnavên rêzgir tê zanîn ku nî andeka
zayenda wan a mê (ê)ye. Ev (ê) ya ku li dawiya hemû jimarên
rêzgir, xuya dibe, ew bixwe nî andeka verêsa (tewanga) navê
mêza yê tek e.
Wekî:
- Memo diçe dibistanê.
- Hêka mirî kê, ji ya kewê mezintir e.
- Rengê gulê li ber xunavê ge dibe.
Ji vê irovekirinê, em dikarin bêjin ku jimarên rêzgir navinî
mêza ne, di raweya verêsê de têne xebitandin:
- Hespê çarê beza ye.
(Hespê jimara çarê beza ye).
- Pêncê mehê baran barî.
(Roja pêncê ji mehê baran barî).
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Birrê sêyem
- Kombêjî:
- Ronîkirin
I-Navên pendî (nas)
A-Kara (kara-kirde)
- Karayên karên derhingêv
- Karayên karên nederhingêv
B-Berkar (bireser-têker)
- Berkarên rasteder
- Berkarên nerasteder
II-Navên nependî (nenas)
A-Kara
- Karayên karên derhingêv
- Karayên karên nederhingêv
B- navên nependî, yên Berkar
- Berkarên rasteder
- Berkarên nerasteder
III-Kombêjiya awarte
IV-Kombêjiya cînavan
- Cînavên kesînî
- Cînavên nî andan
- Cînavên pirsiyarî
- Cînavên neguhêrbar
- Cînavên nenas(nebinavkirî)
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Kombêjiya navan
di zimanê Kurdî de
• Ronîkirin

Berî ku em dest bi mijara xwe bikin, pêdivî ye ku em çend
xalên giring ronî bikin:
1- Mebesta me, di vê lêkolînê de, ji gotina (zimanê Kurdî),
êwezarê kurmanciya jorîn e.
2- Heger çend navên kom, li pey hev hatin û bi pêwendiyeke
watedar, bi hev girêdayî bin; hingê nî andeka kombêjiyê
dighêje navê dawî tenê.
Wekî:-Ez ê sêv, pirtiqal û hinaran bikirim.
3 Heger navekî taybet (xweser), li çend mirovan, yan jî, li
çend lawiran, yan çend ti tan bibe; hingê nî andeka
kombêjiyê dighêje wî navê taybet û ew jî, wekî, navên
gi tî, dikeve ber rêzanên kombêjiyê.
Nimûne:(navê dû-sê kesan (Azad) be).
- Azad ji bajêr hatin.
- Min pê waziya Azadan kir.
4- Ku navek bi tîpeke (pîteke) dengdêr dawî bibe û bi
nî andeka kombêjiyê (in) bibe kom; hingê (in) dibe (ne).
Wekî: -Awazên Se’îd Yûsif Kurdî ne1.
5- Heke navek bi tîpeke dengdêr (e,a) kuta bibe, di raweya
kombêjiyê de, bi dû êweyan dibe kom:
a- Tîpa navbir (y) dikeve navbera her dû tîpên dengdêr. Anku,
navbera nêv û nî andeka kombêjiyê.
Wekî:
- (Perde): Zîn perdeyan di o.
- (derya): Masiyên deryayan mezin in.
(1)- Li vê gorê, (im) jî dibe (me):(ez Cem îd im =ez Dara me).
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b- Tîpa dengdêr a ku li dawiya navan, tê avêtin.
Wekî:
- Zîn perdan di o.
- Ava deryan or e.

Rêbaza lêkolînê

Ji mijarên rêzimana Kurdî, mijara herî lihevketî û girêkûtkî
mijara kombêjiya navan e. Erê nî andekên kombêjiya navan,
ev her sê nî e (an, ên, in) tenê ne, lê ev nî andek ne li hawakî,
yan bi êweyekî destnî ankirî dighêjin navan, da ku bi hêsanî
babet bête nasîn.
Ev nî andekên kombêjiya navan, di hindek raweyên
hevokan de dighêjin karayan (kiryrana,) û di hindekan de
dighêjin berkaran (bireseran, têkeran,). Di hindek raweyên
dîtir de jî, ew nî andek dighêjin karan (kirinan, lêkeran,).
Ji ber vê tevheviyê, pêdivî ye em babeta xwe, bi hemû êwe
û raweyan ronî bikin.
Eirovekirina mijarê, dê bi vê rêbazê berçav bibe:

Kombêjiya navan
• Navê pendî (nas)

A-Navê pendî, kara (kirde, kiryar).
1- Karayên karên derhingêv
2- Karayên karên nederhingêv .
B-Navên pendî berkar(bireser).
1-Berkarên rasteder.
2-Berkarên nerasteder.

• Navên nependî (nenas)

A -Navên nependî, kara (kirde, kiryar).
1-Karayên karên derhingêv (têper)
2- Karayên karên nederhingêv(têneper).
B - Navên nependî berkar (bireser).
1- Berkarên rasteder.
2- Berkarên nerasteder

• Kombêjiya awarte.

IV- Kombêjiya cînavan.
*
*
*
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Kombêjiya navan
Nav

Cînav

pendî

Nependî

kara
Kara
karayên karên
nederhingêv

Berkar

berkarên
rasteder berkarên

Karayên karên
Derhingêv
Berkar

Berkarên
rasteder

nerasteder

Berkarên
nerasteder

karyên karên karayên karên
derhingêv
nederhingêv

Yek ji egerên tevheviya kombêjiya navan, di zimanê Kurdî
(kurmancî) de, ew e ku nî$eya 1 kombêjiya navên kara û yên
berkar (in) e. ev nî$andek di hindek raweyên hevokan de,
dighêje karan (lêkeran) bixwe.
Wekî: Me dar çandin.

(1)- Nî$e: nî$andek, nî$an.
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Ev (in), nî$andeka kombêjiya (dar) e. Ji ber vê egerê jî,
pêdivî ye em hemû raweyên karan (kirinan, lêkeran) berçav
bikin û nî$andekên kombêjiya navan, di wan de bipelînin.

Pêvajoya kombêjiyê
Em dizanin. Ku nav di zimanê Kurdî de- ji hêla jimarê vedû be$ in.
1- Navên tek (tak), (yekjimar)
2- Navên kom, (pirjimar).
- Navê tek, ew navê ku berjimara wî yek tenê ye.
Wekî:
- Mêvanek hat mala me.
- Ez bi mêvanekî re peyivîm.
- Mêvên xatir xwest.
-Navê kom, ew navê ku berjimara wî, ji yekê pirtir e.
Wekî:
- Mêvanin hatin mala me.
- Ez bi mêvanan re peyivîm.
- Mêvanan xatir xwest.
Nî$andekên kombêjiya navan, di zimanê Kurdî de, ev in:
(an, ên, in).
- (An): Ev nî$andek, di raweya verêsê (tewangê) de, dighêje
navên kom. Anku, ev nî$e dû wateyan, bi hev re
berçav dike:
1- Kombêjiya nî$eyên verêsê, yên tek (ê,î).
Wek: - Mehînê siwarê xwe avêt.
= Mehînan siwarên xwe avêtin.
- Vî hespî siwarê xwe avêt.
- Van hespan siwarên xwe avêtin.
2-Nî$andeka navên kom, di raweya verêsê de.
Wekî: -Min hespin dîtin.
= Ez hespin + an (hespinan) dibînim.
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- (ên): Ev nî$andek, kombêjiya zêderên tek (ê,a) destnî$an
dike. Anku, ew nî$eya kombêjiya wan her dû zêderên
(veqtandekên) tek e.
Wekî:
- Hespê min... û mehîna min...
- Hespên min.. û mehînên min..
Têbînî:
Hindek caran, zêdera (ên) bi (yên) tê xebitandin. Bi nêrîna
min, reseniya bêjeyê (ên) e û (y) navbirra dengan e. Anku,
dengdêran ji hev dibirre.
Wekî: - Ev perdeyên sipî, yên Zînê ne.
- (In): Ev nî$andek bi sê $êweyan tê xebitandin:
1-Wekî nî$andeka kombêjiya navên yekjimar ên nependî.
Mînak: -Kulîlkek li darê ket.
-Kulîlkin li darê ketin.
2- Wekî nî$andeka kombêjiya navan, dighêje karan (kirinan,
lêkeran).
Mînak:- :ivên berxên xwe firotin.
- Hunermendên me Nûrozê pîroz dikin.
3- Wekî karê (bûn)ê di dema nuho de, cudayî nav û cînavan
(serbixwe) tê nivîsîn û kombêjiya nav û cînavên berî xwe
destnî$an dike.
Mînak:- Zeytûnên Efrînê xwe$ in.
- Hûn xwendekar in1 ?.
Lê di her sê bendên bûrî de jî, (in), herî nî$andeka
kombêjiyê ye.
Yek ji taybetiyên zimanê Kurdî ew e, ku çi navê heye, di
reseniya xwe de, navekî pendî (nas)e.
Wekî: - Mar giyanberekî xi$ok e.
- Germa vê havînê dijwar e.
(1)- (in) di benda yekê de (kulîlkek- kulîlkin), tenê, nî$eya kombêjiya
(ek)ê ye.
- Di mînakên bendên (2,3) yan de, pirraniya rêzimanzanan, (in)ê dikin karê
(Lêkera) (bûn)ê, di dema nuho de. Hindek jî, wê dikin pa$koka kesanî
(kesatiyê).
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Lê ku nî$andekên nependiyê (ek, in), bighêjin navên pendî,
hingê ew nav dibin, navinî nependî (nenas)
Wekî: - Memo, marek ku$t.
- Mirovin di gundê me re derbaz bûn.
Ji vê taybetiyê tê zanîn, ku nav, dû be$ in:
1- Navên pendî (nas).
2- Navên nependî (nenas)
Her be$ek, ji van her dû be$ên navan jî, nî$andekên
kombêjiyê, bi $êweyekî cuda dighêjin wan.
Nî$andekên kombêjiya navan, li gora raweyên wan û cihên
wan di pergala hevokan de dighêjin wan. Anku, heger nav di
hevokê de kara be nî$andek dê bi $êweyekî bighêjê, lê ku
berkar (bireser) be dê bi $êweyekî dîtir bighêjê...û her wisan,
li gora taybetiyên navên, dîtir jî, nî$andekên kombêjiyê
dighêjin wan.
Vêca, ji ber van alozî û tevheviyên kombêjiya navan,
pêdivî ye em babeta xwe, bi $êwazekî hûr û berfereh, rave
bikin û kombêjiya her be$ekî navan, li gora rew$ û raweyên
wan, $irove bikin.

I-kombêjiya navê pendî (nas)
• Navên pendî (nas)

Navê pendî jî, wekî her navî, cihekî serekî di rêxistina
hevoka Kurdî de digre. Ew cih jî guhêrbar e, anku cihê navan,
di pergala hevokan de tê guherîn. Yek caran nav di hevokê de
kara tê û yek caran jî, berkar tê. Vêca em ê binêrin,
nî$andekên kombêjiya navê pendî,- di her raweyekê de- çawa
berçav dibin.
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Kara
Em dizanin ku kar (kirin, lêker) dû be$ in, karên derhingêv,
û karên nederhingêv. Nî$andekên kombêjiya karayên
(kiyarên) her be$ekî karan, bi $êweyekî cuda, destnî$an dibin.

• karayên karên derhingêv(têper)

Nî$andekên kombêjiya karayan, di hemû dem û raweyên
karên (lêkerên) derhingêv de, ne bi $êweyekî yeksane berçav
dibin. Di dema bûrî de, nî$andeka (an), dighêje karayên kom.
Lê di dema nuho û pa$erojê (ayinde) de, nî$andeka kombêjiya
karayan (in), dighêje karan bixwe. Her wisan jî, di raweyên
daxwaziyê de, ew (in) -wekî nî$andeka kombêjiya karayên
kom- dighêje karan.
Nimûne:

a-Dema bûrî
Di her çar raweyên dema bûrî de, nî$andeka (an), dighêje
karayên kom, yên karên (lêkerên) derhingêv.
Wekî:- Mirî$kê kulîlkek peritand.
- Mirî$kan kulîlkek peritand.
Di raweyên dema bûrî, yên mayî de jî (peritandiye,
diperitand, peritandibû), nî$andeka kombêjiyê (an) dighêje
karayên kom.

b-Dema nuho
Di dema nuho de, nî$andeka kombêjiya karan (in) e. Ev
nî$andek dighêje karan (lêkeran), bêyî ku raweya karayan- di
navbera tek û komê de- bête guherîn. Anku, kara wekî xwe
dimînin û nî$andeka kombêjiyê (in), dighêje karên wan tenê.
Wekî:

115

- Hesp avê vedixwe.
- Hesp avê vedixwin.

c-Dema pa%erojê (ayinde)
Di dema pa$erojê de jî, nî$andeka kombêjiyê (in), bo
kombêjiya karayên kom, dighêje karan, bêyî ku raweya
karayan bête guherîn.
Wekî:- karker ê (dê) dîwêr ava bike.
- Karker ê dîwêr ava bikin.

ç-Raweya fermanî
Nî$andeka kombêjiya karayên kom, di raweya fermanî de
jî, (in) e. Ev nî$e, dighêje karan bixwe (karayên karên fermanî
ne diyar in).
Wekî:- Rojnameyê bixwîne (tu).
- Rojnameyê bixwînin (hûn).

d-Raweyên daxwaziyê1
Nî$andekên kombêjiya navên kara, di raweyên daxwaziyê
de- li gora demên resen (bûrî, nuho, pa$eroj...) yên beranberî
wan - li karayan, yan li karên wan ên daxwaziyê, berçav dibin.

1- Beranberî dema bûrî
Çawa nî$andeka kombêjiyê (an), dighêje karayên karan di
dema bûrî de, wisan jî, ew nî$andek dighêje karayên karên
daxwaziyê, yên beranberî dema bûrî.
Wekî:
a- Bizinan darek $ikand.
(xwezînî):Xwezî cotkaran darek li $ûnê biçanda.
b- Bizinan darek $ikandiye.
(bilanî): -Bila cotkaran darek li $ûnê çandibe.
c- Bizinan darek di$kand.
(1 )- Raweyên xwestedaxwaziyê ev in: (fermanî, xwezînî, gerekî, hekanî,
bilanî...). Li gora wateya xwestinê nav li raweyê dibe.
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(gerekî): Gerek cotkaran darek li $ûnê çandiba.
ç- Bizinan darek $ikandibû.
(mercî):Heger cotkaran derxikek1 li $ûnê çandibûya, ziyan ê
kêmtir bûya.
Diyar e, ku nî$andeka kombêjiyê (an) di her çar raweyên
dema bûriya resen de, gihi$tiye karayan (bizin+an). Di
raweyên daxwaziyê de, yên beranberî dema bûrî jî, nî$andeka
kombêjiyê (an), gihi$tiye karayên kom (cotkar+an).

2-Beranberî dema nuho
Di dema nuho de, nî$andeka kombêjiyê (in) dighêje karan
(lêkeran), bêyî ku kara bixwe, bêne guherîn.
Di raweyên daxwaziyê de, yên beranberî dema nuho jî,
nî$andeka kombêjiyê (in), dighêje karên karayên kom.
Wekî: - Bizin (gelek bizin) darekê di$kînin.
- (gerekî):Gerek cotkar nehêlin bizin darê
bi$kînin; yan jî, gerek darekê li $ûnê biçînin.

3-Beranberî dema pa%erojê
Di raweyên daxwaziyê de, yên beranberî dema pa$erojê,
dîsan nî$eya kombêjiya navên kara, dighêje karên wan û kara
bixwe bêyî guherîn dimînin. Anku, (in) dighêje karan.
Wekî:- Bizin ê (dê) darê bi$kînin.
- Bila cotkar darê biparêzin.
HTD............
Têbînî:
1- Di mînakên bûrî de, me nî$andekên kombêjiya karayan
tenê berçav kirine, bêyî ku em xwe nêzî kombêjiya
berkaran (bireseran) bikin. Çiku em ê pa$ê li kombêjiya
berkaran vegerin.
2- Heger navê kara bi yekê ji van zêderan (ê,a), kuta bûbe, ew
nav-di hemû demên karan de- bi zêdera (ên)dibe kom:
- Hespê Temo darek $ikand.
(1 )- Derxik: $itlek, darikek piçûk.
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- Hespên Temo darek $ikand.
- Mehîna :êrgo av rijand.
- Mihînên :êrgo av rijand.
- Dostên min kar dikin.
- Hevalên te dilsoz in.

Puxte(xulase)
Kombêjiya navên pendî, yên karayên karên derhingêv:
1- Di dema bûrî û hemû raweyên daxwaziyê de (ên beranberî
dema bûrî), nî andeka kombêjiyê (an) dighêje karayên
kom, bêyî ku karên wan (lêkerên wan) bêne guherîn:
- #agirtan sirûdek xwend.
- Gerek agirtan sirûdek bixwenda.
2- Di dema nuho û pa erojê û hemû raweyên dîtir de (fermanî
û daxwazî, yên beranberî van deman1), nî andeka
kombêjiyê (in), dighêje karên karayên kom û kara bê
guherîn dimînin:
- #agirt sirûdekê dixwînin.
- #agirt ê sirûdekê bixwînin.
- Bila agirt sirûdekê bixwînin.

• Karayên karên nederhingêv:(têneper)

Nî$andeka
kombêjiya
karayên
karên
(lêkerên)
nederhingêv (têneper), di hemû dem û raweyan de, (in)e. Ev
nî$e2 dighêje karan tenê, bêyî ku raweya karayên kom
bête guherîn.
Nimûne:
a- Dema bûrî:
- Gul bi$kivî (tek).
- Gul bi$kivîn (bi$kivî+in)(kom).
b- Dema nuho:
- Gul dibi$kive (tek).
(1)- Van deman: Dema nuho û pa$erojê.
(2)- Nî$e: Nî$andek.
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- Gul dibi$kivin (kom).
Dema pa%eroj:
- Gul ê(dê) bibi$kive (tek).
- Gul ê bibi$kivin (kom).
ç- Raweya fermanî:
- Here dibistana xwe (tu).
- Herin dibistana xwe (hûn).
d- Raweyên daxwaziyê:
Di hemû raweyên daxwaziyê de jî, nî$andeka kombêjiya
karayên kom, dighêje karên (lêkerên) wan ên nederhingêv û
kara bixwe, bêyî nî$andek dimînin.
Nimûne:

1- Beranberî dema bûrî

- Kulîlk bi$kivîn.1
(gerekî):Gerek gul jî bibi$kiviyana.2
...HTD...

2- Beranberî dema nuho:

- Kulîlk dibi$kivin.
(xwezînî):Xwezî gul jî bibi$kivin.
....HTD...

3- Beranberî dema pa%erojê:

- Kulîlk ê (dê) bibi$kivin.
(bilanî):Bila gul jî bibi$kivin.
...HTD...
Têbînî:
a- Heger karên (lêkerên) veguheztî, bi tîpeke (pîteke) dengdêr
kuta bûbin û nî$andeka kombêjiya navan (in) bighêje wan;
hingê tîpa (i), ji (in)ê dikeve û (n) bi tenê dibe nî$andeka
kombêjiyê.
Nimûne:
1- Karker çû dezgehê.
- Karker çûn (çû+in)dezgehê.
(1)- bi$kivîn: (bi$kivî + in).
(2)- bibi$kiviyana: (bibi$kiviya+in+a).
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2- Zîzok li dora xwe geriya.
- Zîzok li dora xwe geriyan (geriya+in).
b- Navê ku bi zêdera (ê,a) kuta bûbe, (ew di çi rawe û bi çi
karî re be jî), kombêjiya wî navî, herî bi (ên)ê saz dibe.
(Kara): - Hevalê te hat = -hevalên te hatin.
- Keça Zînê hat= -keçên Zînê hatin.
(Berkar):- Min dostê te dît=-Min dostên te dîtin.
- Min keça Nazê dît = -Min keçên
Nazê dîtin.
Ji ber vê neguherîna kombêjiyê, em careke dîtir, vê mijarê
dûbare nakin.

Puxte
Kombêjiya navên pendî, yên karayên karên nederhingêv:
- Di hemû dem û raweyên karan de, nî andeka kombêjiya
karayên kom (in) e. Ev nî andek dighêje karan (lêkeran),
bêyî ku kara bêne guherîn:
- Pale çûn dezgehê
- Pale diçin dezgehê
- Pale yê biçin dezgehê.
- Bila pale biçin dezgehê.
...........
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Berkar (bireser, têker)
Di zimanê Kurdî de, dû be ên berkaran (bireseran) hene:
- Berkarên rasteder (dîrêkt)
- Berkarên nerasteder (endîrêkt)
kombêjiya her be ekî berkaran, bi êweyekî cuda saz dibe.

• Berkarên rasteder

Berkarên rasteder, ew nav in, ku bûyerên karan (lêkeran) bi
êweyekî rasterê û yekser, li wan dibin.
Wekî: -Mamoste pertûkê dixwîne.
Di vê mînakê de, berçav e ku bûyera karê (xwendinê), li
pertûkê bûye. Anku, (pertûk) hatiye xwendin.
Cihê berkarê rasteder, di rêxistina hevokê de, berî kar tê.
Anku, di navbera kara û karê wî de cih digre.
Wekî:-Bizinê dar ikand.
Diyar e, ku (dar) berkarê rasteder e; di navbera kara (bizin)
û karê wî ( ikand) de, cih girtiye.
Nî andekên kombêjiya berkarên rasteder li gora dem û
raweyên veguheztina karên derhingêv, destnî an dibin.
Kombêjiya berkaran, di dema bûrî de, ne wekî kombêjiya
wan, di dema nuho û pa erojê de saz dibe.
Ji ber vê newekheviyê jî, em ê kombêjiya berkaran, di her
demekê de, serbixwe ronî bikin:

a-Dema bûrî

Nî andeka kombêjiya berkarên rasteder, di dema bûrî de
(in) e. Ev nî andek, di her çar raweyên dema bûrî de
(rastbûriya xwerû, nêzbûrî bûriya berdewam, bûriya çîrokî),
dighêje karan, bêyî ku berkarên kom bêne guherîn, yan ti tek
bighêje wan.
Nimûne:
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1- Mamoste rojname xwend (tek).
- Mamoste rojname xwendin (kom).
2- Mamoste rojname xwendiye (tek).
- Mamoste rojname xwendine (kom).
3- Mamoste rojname dixwend (tek).
- Mamoste rojname dixwendin (kom).
4- Mamoste rojname xwendibû (tek).
- Mamoste rojname xwendibûn (kom).
Di mînakên jorîn de, peyva (rojname), berkarê rasteder e.
Diyar e, ew berkar wekî xwe (bê guherîn) maye û nî andeka
kombêjiya wî (in), gihi tiye karê (xwendinê ) tenê.

b-Dema nuho

Di dema nuho de, nî andeka kombêjiya navên berkar (an)
e. Ev nî andek dighêje berkaran bixwe; bêyî ku kar bêne
guherîn.
Wekî: - Xwendekarek nameyê dinivîse (tek)
- Xwendekarek nameyan dinivîse (kom).
Diyar e, ku navê (name), di hevokê de, berkar e. Di raweya
kombêjiyê de, nî andeka (an) gihi tiye navê berkar bixwe û
karê (dinivîse) bê guherîn maye.

c-Dema pa eroj

Di dema pa erojê de jî, nî andeka kombêjiya berkarên
rasteder (an)e. Ev nî e dighêje berkarên kom, bêyî ku kar
(lêker) bêne guherîn.
Wekî: - Azad ê (dê) pertûkê bixwîne (tek)
- Azad ê pertûkan bixwîne (kom).
Berçav e, ku nî andeka kombêjiyê (an), gihi tiye berkarê
rasteder (pertûk+an) û karê (bixwîne), wekî xwe
(bê guherîn) maye.

ç-Raweya fermanî

Di raweya fermanî de jî (wekî dema nuho û ya pa erojê)
nî andeka kombêjiya berkarên rasteder (an), dighêje berkaran
bixwe û kar wekî xwe dimînin.
Wekî:
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1- Nameyê binivîse. (tu)
- Nameyan binivîse. (tu)
2- Bizinê bido in . (hûn).
- Bizinan bido in. (hûn).
Di mînaka (1)ê de, kara (kirde) yek e (tu) û berkar (bireser),
(name) ye. Nî andeka kombêjiyê (an) gihi tiye berkar (name
+ an). Di mînaka (2)ê de, kara kom e (hûn) û berkar (bizin) e.
Nî andeka kombêjiyê (an) gihi tiye berkar (bizin+an).
Di her dû mînakan de jî, kar (binivîse, bido in), wekî xwe
(bê guherîn) mane. Lê (in)a, ji karê (bido in), ew nî andeka
kombêjiya karayê karê (bido in) e, ku di rastiya xwe
de (hûn) e.

d- Raweyên daxwaziyê
Nî andekên kombêjiya berkarên rasteder, di raweyên
daxwaziyê de; li gora demên resen, yên beranberî wan
raweyan, têne destnî ankirin.

1- Beranberî dema bûrî
Di raweyên daxwaziyê de, (xwezînî, gerekî, hekînî,
bilanî...), yên beranberî her çar raweyên dema bûrî,,nî andeka
kombêjiya berkaran (in)e. Ev nî andek dighêje karên
derhingêv, bêyî ku navên berkar bêne guherîn.
Nimûne:
a- Zînê gul (pir) çandin (rastbûriya xwerû)
- Xwezî 8îrînê jî, gul biçandana.
b - Zînê gul çandine. (nêzbûrî).
- Gerek 8îrînê jî, gul çandibin.
c- Zînê gul diçandin. (bûriya berdewam)
- Heke 8îrînê jî, gul çandibana, ew ê în hatibana.
ç- Zînê gul çandibûn (bûriya çîrokî)
- Bila 8îrînê jî, gul çandibûna.
û ..HTD.......

2- Beranberî dema nuho
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Di hemû raweyên daxwaziyê de, yên beranberî dema nuho,
nî andeka kombêjiya navên berkar (an) e, Ev nî andek dighêje
Berkaran bixwe û kar bê gihî tok (wek xwe) dimînin.
Wekî: - Hemo berxan difro e1. (nuho).
- Xwezî Hemo, bizinan jî, bifro e.
Raweyên dîtir jî, li vê mînakê tên pîvan.

3- Beranberî dema pa erojê
Di raweyên daxwaziyê de, yên beranberî dema pa erojê,
dîsan, (an) dibe nî andeka kombêjiya navên berkar. Ev
nî andek dighêje berkaran bixwe û karên daxwaziyê, bê
gihî tok dimînin.
Wekî: - Azad ê (dê) berxan bifro e. (pa eroj)
- Xwezî Azad beranan jî bifro e.
Raweyên daxwaziyê, yên mayî jî, li mînakê tên pîvan.

Puxte
Kombêjiya navên pendî, yên berkarên rasteder:
1- Di dema bûrî û hemû raweyên daxwaziyê de (yên beranberî
dema bûrî), nî andeka kombêjiya berkarên rasteder (in)e.
Ev nî andek dighêje karan (lêkeran), bêyî ku berkar
bêne guherîn:
- %îrînê rojname xwend (tek).
- %îrînê rojname xwendin (kom).
- Bila %îrînê pertûk jî, bixwendana (kom).
...........
2- Di hemû dem û raweyên mayî de (nuho, pa eroj, fermanî û
daxwaziyên beranberî dema nûho û pa eroj), nî andeka
kombêjiya berkarên rasteder (an) e. Ev nî andek dighêje
berkaran bixwe, bêyî ku kar (lêker) bêne guherîn:
- %êrgo pertûkan dixwîne.
(1)- Ji bo ku tevhevî di navbera kombêjiya navên kara û yên berkar de, peyda
nebe, me di mînakan de, kara bi raweya tek berçav kirine.
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- %êrgo yê pertûkan bixwîne.
- Pertûkan bixwîne. (tu)
- Xwezî, her kes, pertûkan bixwîne!

• Berkarên nerasteder

Di zimanê Kurdî de, berkarên (bireserên) nerasteder, bi sê
êwazan cihên xwe, di hevokan de digrin:
1- Li pey karan (lêkeran), çi karên derhingêv bin, yan jî yên
nederhingêv bin.
Wekî: - 8ivên ( ivanî) pez bir mêrgê.
- Pezê ivên hat malê.
Di van her dû mînakan de, pêrbesta(daçeka) (bo) ji pê iya
berkarên nerasteder (mêrgê, malê) hatiye avêtin. Çiku
reseniya her dû hevokan ev e:
- 8ivên pez bir (bo) mêrgê.
- Pezê ivên hat (bo) malê.
Bi vê ravekirinê em dikarin bêjin , (berkarê nerasteder, li
pey pêrbesteke avêtî tê xebitandin). Lê ji ber ku pêrbesta avêtî
neberçav e, em dibêjin (li pey karekî tê xebitandin).
2- Li pey pêrbesteke berçav.
Wekî: - Mêvanên min ji Amûdê ne.
- Çend gund li herêma we hene ?.
3- Li pey navekî berçav, ku têkiliyeke watedar, di navbera wî
navî û berkarê nerasteder (li pey wî) de, hebe.
Wekî: - Birayên Zînê li kû ne ?
- Dara hinarê bi kiviye.
Hindek caran, dû-sê berkarên nerasteder li pey hev tên
xebitandin.
Wekî: - Ev kilîta dergehê mala Fatê ye.
Berkarên nerasteder- li gora pêvajoya hevokên wan- bi dû
nî andekên kombêjiyê dibin kom.
a-Heke berkar, di hevokê de rût be, anku ne girêdayê
rew ekê, yan berkarekî dîtir be1. Hingê, bi nî andeka (an) dibe
kom. Ev nî andek dighêje berkarên kom tenê, bêyî ku tu
guherîn bighêje hevokên wan.
(1)- Heke berkarê nerasteder berverês be.
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Wekî: 1- Xor îd nanek da 8ivanî( 8ivên).
- Xor îd nanek da mêvanan.
2- Bîna (bêna) gulê xwe e.
- Bîna gulan xwe e.
3- Kulîlk li darê ketine.
- Kulîlk li daran ketine.
b- Heger têkiliyeke watedar, di navbera berkarê nerasteder û
rew ekê, yan berkarekî dîtir de (li pey wî berkarî), hebe,
hingê berkarê nerasteder bi nî andeka (ên) ê dibe kom û bi
wê (ên) ê jî, girêdana xwe, bi rew û berkarên li pey xwe,
saz dike.
Wekî:
- Bîna gula sor xwe e.
- Bîna gulên sor xwe e.
- Sînorê gundê me ji nî angehê vedigere.
- Sînorên gundên herêmê, ji hev vedigerin.
Berçav e, ku nî andeka (ên), di van mînakên jorîn de, bi dû
karan radibe, (bi dû wateyan hatiye xebitandin):
1- Kombêjiya her dû zêderên (veqetandekên) tek (ê,a) ye:
- Gundê me = Gundên me.
- Mala we = Malên we.
2- Nî andeka kombêjiya hemû navan (bi gelemperî) û
navên berkarên nerasteder (mînakên mijara me).

Puxte

Kombêjiya navên pendî, yên berkarên nerasteder:
1- Heger berkarê nerasteder berverês be (di raweya verêsê de
be) û bi yekê ji van nî andekên verêsê (î,ê) kuta bûbe, ew
berkar bi nî andeka (an)ê dibe kom:
- Darê ivên ( ivanî) = Darên ivanan.
- Bîna gulê ......
= Bîna gulan.
2- Heger berkarê nerasteder, bi zêdereke pendî (ê,a) kuta
bûbe, ew berkar bi zêdera kombêjiyê (ên), dibe kom:
- Pertûka dostê min ....
= Pertûka dostên min ....
- Rengê gula hinarê...
= Rengê gulên hinarê....
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Kombêjiya navên nependî (nenas)
Yek ji taybetiyên zimanê Kurdî yên serekî ew e, ku nav di
raweya xwe ya resen de, pendî ne (nas in).
Wekî: (kevir, dar, mirov, gul...). Lê ku nî andekên nependiyê
(ek, in) bighêjin navên pendî; hingê ew nav dibin navinî
nependî (nenas).
Wekî: (kevirek- kevirin, darek- darin, mirovek- mirovin,
gulek- gulin...).
Zêderên pendî (ê,a-ên), dighêjin navên pendî û nasîna wan
(bi diyarkirina rew , celeb û ariziyên wan) kûrtir û ronîtir
dikin.
Wekî: - Mirovê ronakbîr xêrxwaz e.
- Dara çamê bilind e.
- Zeviyên me ge bûne.
Beranberî wan zêderên pendî, ev her dû zêder (î,e)dighêjin
navên nependî û têkiliyekê di navbera wan û rew , celeb û
arzîyên wan de berçav dikin.
-(î): Dighêje navên nependî, yên nêrzayên tek û kom.
Wekî: - Dostê min mirovekî dilsoz e. (tek)
- Dostên min mirovinî dilsoz in. (kom)
- (E): Dighêje navên nependî, yên mêzayên tek û kom.
Wekî: - Ez ê dareke ba biçînim. (tek)
- Ez ê darine ba biçînim. (kom)
Navên nependî jî, wekî navên pendî, li gora raweyên
navan û demên karan (kirinan), di hevokan de, dibin kom û li
wê gorê jî, nî andekên kombêjiya wan berçav dibin.
Ji ber vê egerê jî, pêdivî ye, em kombêjiya navên nependî
di her rawe û her demê de rave bikin.
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kara(kirde, kiryar)
Navên nependî, yên kara-li gora raweyên karên (lêkerên)
wan- dû be in:
- Karayên karên derhingêv (têper)
- Karayên karên nederhingêv (têneper)
Nî andekên kombêjiya navên kara, ên her be ekî ji wan
be an, bi êweyekî cuda destnî an dibin:

• Karayên karên derhingêv

Karayên karên derhingêv, ne bi êweyekî yeksane1, dibin
kom. Nî andekên kombêjiya van karayan, li gora demên karên
wan, berçav dibin. Ji ber vê yekê, divê em kombêjiya karayên
karên derhingêv, di hemû demên karan de, irove bikin:

a-Dema bûrî

Di dema bûrî de, ev her dû nî andekên kombêjiyê (in,an),
bi van êweyên jêrîn, dighêjin karayên nependî:
1- Heger karayê tek, bi zêdereke nependî (î,e), têkildarê
rew ekê (mirî keke sor), yan celebkî (dareke sêvan), yan
ariziyekî (hespekî Memo) be; hingê nî andeka kombêjiyê
(in) dighêje wî navê karayî û zêdera nependiyê li pey tê.
Wekî: 1- Mirî keke sor libeke tirî revand.
- Mirî kine sor libin tirî revandin.
2- Dareke sêvan pelên xwe we andin.
- Darine sêvan pelên xwe we andin.
3- Hespekî Memo êmê xwe nexwariye.
- Hespinî Memo êmê xwe nexwariye.
2- Heger karayê tek, di raweya verêsê de be. Anku, yek ji van
her dû nî andekên verêsê (î,ê) gihi tibinê; di kombêjiyê de,

(1)- Yeksane: Wekî hev.
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ev her dû nî andek (in+an), bi hev re, dighêjin wî
karayê kom.
Wekî:
1- Hespekî dara me ikandiye.
- Hespinan(..in+an) dara me ikandiye.
2- Bizinekê ava ivên rijandiye.
- Bizininan (in+an) ava ivên rijandiye.
Helbet, ev rêzanên kombêjiya karayên nependî, di her çar
raweyên dema bûrî de jî, bi dirustî saz dibin.

b- Dema nuh

Di dema nuho de, nî andeka kombêjiya karayên nependî,
yên karên derhingêv, (in) e. Ev nî andek dighêje karayên kom
û karên wan, bi hev re.
Wekî: 1- Xwendekarek sirûdê dixwîne.
- Xwendekarin sirûdê dixwînin.
- Keçek maziyan diçine.
- Keçin maziyan diçinin.
2- Xwendekarekî jîr, sirûdê dixwîne.
- Xwendekarinî jîr sirûdê dixwînin.
- Keçeke jêhatî, sirûdê dixwîne.
- Keçine jêhatî, sirûdê dixwînin.

c-Dema pa eroj
Di vê demê de jî, nî andeka kombêjiyê (in), dighêje
karayên nependî yên kom û karên wan ên derhingêv, bi
hev re.
Wekî:
1- Nivîserek ê (dê) mijarê binivîse
- Nivîserin ê mijarê binivîsin.
2- Nivîserekî zana dê mijarê binivîse.
- Nivîserinî zana dê mijarê binivîsin.
- Nivîsereke zana dê mijarê binivîse.
- Nivîserine zana dê mijarê binivîsin.
(mêza)
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ç-Raweya fermanî

Her wekî em dizanin, karayên karên raweya fermanî ne
diyar in. Ji ber vê egerê jî, tu guherîn di pergala fermanî
de nabe.
Wekî: - Waneyê (dersê) rave bike (tu).
- Waneyê rave bikin (hûn).

d-Raweyên daxwazî

Kombêjiya karayên nependî, yên karên derhingêv, di
raweyên daxwaziyê de, li gora demên resen, saz dibe. Anku,
nî(eyên kombêjiya karayên van raweyan, li gora demên resen,
yên beranberî wan, berçav dibin.
Nimûne:

1- Beranberî dema bûrî

Nî(andekên kombêjiya karan, di raweyên daxwaziyê de,
yên beranberî dema bûrî, ev her dû nî(andek in (in,an). Ev
nî(andek, bi van (êweyên jêrîn dighêjin karayên kom:
a- Heger kara, bi yekê ji van her dû zêderên nependiyê (î,e),
girêdayê rew(a xwe, yan berkarê xwe (berkarê navî) be;
hingê nî(andeka kombêjiyê (in) dighêje karayê kom û zêder
li pey wê tê.
Wekî:
1- (lawekî jîr pertûk1 xwend)
- Xwezî lawekî jîr rojname bixwenda.
- Xwezî lawinî jîr rojname bixwenda.
- Xwezî keçeke jîr jî, rojname bixwenda.
- Xwezî keçine jîr jî, rojname bixwenda.
2- (lawekî jîr pertûk xwendiye.
- Gerek lawekî jîr rojname xwendibe.
- Gerek lawinî jîr rojname xwendibe.
- Gerek keçeke jîr jî, rojname xwendibe.
- Gerek keçine jîr jî, rojname xwendibe.
3- (Lawekî jîr pertûk dixwend).
- Bila lawekî jîr rojname xwendiba.
- Bila lawinî jîr rojname xwendiba.
(1)- (pertûk),di hemû hevokên mînakan de yekjimar e(tek) e.
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- Bila keçeke jîr jî, rojname xwendiba.
- Bila keçine jîr jî, rojname xwendiba.
4- (lawekî jîr rojname xwendibû).
- Heke lawekî jîr rojname xwendibûya, me dê
zanîbûya, çi tê de heye!
- Heke lawinî jîr rojname xwendibûya, me dê zanîbûya,
çi tê de heye!
- Heke keçeke jîr jî, rojname xwendibûya, me dê
zanîbûya, çi tê de heye.
- Heke keçine jîr jî, rojname xwendibûya, me dê
zanîbûya, çi tê de heye.
b- Heger kara berverês be; anku di raweya verêsê de be û yek
ji nî(andekên verêsê, yên nependî (î,ê) bighêjê; hingê ev
her dû nî(andek (in) û (an), li pey hev, dighêjin karayê
kom. Anku (in+an).
Çiku: - (in) kombêjiya (ek)e.
- (an) kombêjiya (î, ê) ye.
Nimûne:
1- (Cotyarekî zeviyek kirrî).
- Xwezî cotyarekî zeviyek bikirya.
- Xwezî cotyarinan(cotkarnan) zeviyek bikirya.
2- (Rojnamevanekî gotarek nivîsîye).
- Gerek rojnamevanekî gotarek nivîsîbe.
- Gerek rojnamevaninan(rojnemevanan) gotarek
nivîsîbe.
.....û HTD....

2- Beranberî dema nuho

Di hemû raweyên daxwaziyê de, yên beranberî dema nuho,
nî(andekên kombêjiya karayên nependî (in)e. Ev nî(andek
dighêje karayên kom û karên wan (bi hev re).
Wekî:
1- (Mirovek gulê bîn dike).
- Bila mirovek gulê bîn bike.
- Bila mirovin gulê bîn bikin.
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2- (Kele(êrekî sipî, avê vedixwe).
- Gerek kele(êrekî sor jî, avê vexwe.
- Gerek kele(êrinî sor jî, avê vexwin.
- Gerek mirî(keke re( jî, avê vexwe.
- Gerek mirî(kine re( jî, avê vexwin.
.. HTD....

3- Beranberî dema pa"erojê

Di raweyên daxwaziyê de, yên beranberî dema pa(erojê,
nî(andeka kombêjiyê (in) dighêje karayên kom û karên wan
ên derhingêv jî.
Wekî:

1- (Karkerek ê (dê) dîwêr ava bike).
- Bila karkerek dîwêr ava bike.
- Gerek karkerin dîwêr ava bikin.
2- (Dostekî dilsoz ê(dê) pertûkê bi(îne).
- Xwezî dostekî dilsoz pertûkê bi(îne.
- Gerek dostinî dilsoz pertûkê bi(înin.
- Bila keçine zîrek wê pertûkê bixwînin.
Diyar e, ku kombêjiya karayên karên daxwaziyê yên
beranberî dema nuho û pa(erojê -wekî hev- bi (in) ê dibin
kom. Ev nî(e dighêje
kara û karên wan jî.

puxte
Kombêjiya navên nependî, yên karayên karên derhingêv:
1- Di dema bûrî û raweyên daxwaziyê de, yên beranberî vê
demê, karayên karên derhingêv, bi dû (êweyan dibin kom:
a- Heger kara, bi zêdereke nependî (î,e) kuta bûbe, hingê bi
(in) û zêdera nependî dibe kom:
- Hespekî beza .....= Hespinî beza....
- Mehîneke beza...= Mehînine beza..
b- Heger kara bi nî(andekek verêsê (î,ê) di dawî bûbe,
kombêjiya wî, bi (in+an) saz dibe:
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- Hespekî av vexwar = Hespinan av....
- Mehînekê av vexwar = Mehîninan av...
2- Di hemû dem û raweyên mayî de (nuho, pa(eroj, fermanî,
daxwazî..), nî(andeka (in) dighêje karayên kom û karên
wan (bi hev re):
- Hespek êm dixwe = Hespin êm dixwin.
- Hespek ê êm bixwe = Hespin ê êm bixwin.
- Mehînek êm dixwe = Mihînin êm dixwin.
.......HTD.........

• Karayên1 karên nederhingêv (têneper)

Karên (lkirinên) nederhingêv, ew kar in, ku hevokên wan
bêyî berkarên rasteder, sergihayî dibin:
Wekî: - Zînê çû dibistanê.
- Ava çeman diherike.
- Mêvanek hat mala me.
Nî(andeka kombêjiya karayên karên nederhingêv, di hemû
dem û raweyan de, (in)e.
Ev nî(andek dighêje karayên kom û karên wan ên
nederhingêv (bi hev re).
Nimûne:

a-Dema bûrî

1- Mêvanek hat mala me.
- Mêvanin hatin mala me.
- Mêvanekî biyanî hat mala me.
- Mêvaninî biyanî hatin mala me.
2- Sitêrek çû ava.
- Sitêrin çûn ava.
- Sitêreke ge( çû ava.
- Sitêrine ge( çûn ava.
3- Kevirek ji kelehê dihat xwar.
- Kevirin ji kelehê dihatin xwar.

(1)- Kiryarên nependî..
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- Kevirekî piçûk ji kelehê dihat xwar.
- Kevirinî piçûk ji kelehê dihatin xwar.
4- Sêvek li darê ketibû.
- Sêvin li darê ketibûn.
- Sêveke sor li darê ketibû.
- Sêvine sor li darê ketibûn.

b-Dema nuho
1- Kevokek li asîmên difire.
- Kevokin li asîmên difirin.
2- Kevokeke (în, li asîmên difire.
- Kevokine (în, li asîmên difirin.
3- Kele(êrekî sipî, li avê digere.
- Kele(êrinî sipî, li avê digerin.

c-Dema pa"eroj:
1- Xwendekarek ê here ezmûnê.
- Xwendekarin ê herin ezmûnê.
2- Penaberekî Kurd ê vegere welêt.
- Penaberinî Kurd ê vegerin welêt.
3- Guleke sor dê bibi(kive.
- Guline sor dê bibi(kivin.

ç-Raweya fermanî:

1- Li ser kulêv (kulavî) rûne1.
- Li ser kulêv rûnin (hûn).

d-Raweyên daxwazî:
1- (Guline sor çilmisîn)
- Xwezî kulîlkine zer neçilmisiyana.
- Bila guline (gulne) sor bimana.
...û HTD....
(1)- Li hin herêman (rûnê, rûnên) bi kar tê, lê, li gora rêpîvana berfireh (rûne,
rûnin) dirustir e.
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Berçav e, ku nî(andeka kombêjiya karayên nependî, yên
karên nederhingêv, di hemû dem û raweyên karan de (bê
awarte), (in) e.
Ji mînakên çûyî jî, tê nasîn, ku ev nî(andeka kombêjiyê
(in), dighêje karayên nependî û karên wan jî (bi hev re).

Puxte
Kombêjiya navên nependî,
yên karayên karên nederhingêv:
-Nî andeka kombêjiya karayên nependî, yên karên
nederhingêv, di hemû dem û raweyên karan (kirinan) de (in)
e. Ev nî andek dighêje karayên kom û karên wan, bi hev re:
-Cotkarek çû.... =Cotkarin çûn...
-Keçeke jîr hat =Keçine jîr hatin.
-$agirtek diçe... =$agirtin diçin..
-$agirtek ê biçe =$agirtin ê biçin.
-Bila agirtin biçin û agirtin bên...
....HTD.......
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Navên nependî, yên berkar
Her wekî me berê jî gotiye, ku navên berkar, di zimanê
kurdî de, dû be( in:
- Berkarên rasteder (dîrêkt).
- Berkarên nerasteder (endîrêkt).
Nî(andekên kombêjiya berkarên rasteder; û yên nerasteder
ne wekî hev berçav dibin. Anku, her be(ekî berkarên nependî,
bi (êweyekî dibin kom. Ji ber vê egerê jî, em ê kombêjiya her
be(ekî ji wan, cuda ronî bikin.

• Berkarên nependî, yên rasteder

Berkarên nependî yên rasteder, ew nav in, ku bûyerên
karên derhingêv, bi (êweyekî rasterê, li wan dibin. Anku,
dikevin ber bûyerên karên derhingêv. Cihên berkarên rasteder,
di pêvajoya hevokan de, li navbera kara û karên wan, têne
nî(ankirin.
Wekî: - Zîn gulekê diçine.
- Azad pirsine giran, dike.
Nî(andekên kombêjiya berkarên nependî, yên rasteder, li
gora demên karan, têne destnî(ankirin. Ji ber vê yekê, divê em
kombêjiya berkaran, di her demê de, cuda zelal bikin.

a-Dema bûrî
Di her çar raweyên dema bûrî de nî(andeka kombêjiya
berkarên nependî, yên rasteder (in) e. Ev nî(andek dighêje
berkar û karan, bi hev re.
Nimûne:
1- Nazê xelatek wergirt.
- Nazê xelatin wergirtin.
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- Nazê xelatine giran wergirtin.
- Nazê birayinî xwe xelat kirin.
2- Çîmenê pêlavek kirriye.
- Çîmenê pêlavin kirrîne.
- Çîmenê pêlavine ba( kirrîne.
- Çîmenê kirasinî nû kirrîne.
3- Fivên bizinek difirot (difro(t)
- Fivên bizinin difirotin.
........
4- Fivên berxek kiribû qurban.
- Fivên berxin kiribûn qurban.
.......

b-Dema nuho
Di dema nuho de, nî(andekên kombêjiya berkarên nependî
yên rasteder, bi dû (êweyan berçav dibin:
1- Heger berkarê nependî, di hevokê de, bi zêdereke
nependîyê (e,î) girêdayê rew(ekê yan berkarekî nerasteder
be; hingê nî(andeka (in) dighêje berkarê rasteder û zêder li
pey tê.
Wekî:
- Zîn sêveke sor, dide Nazê.
- Zîn sêvine sor, dide Nazê.
- Naz kirasekî nû, dide Zînê.
- Naz kirasinî nû, dide Zînê.
2- Heger berkarê nependî, di raweya verêsê de be; hingê ev
her dû nî(andekên kombêjiyê
(in,an) bi hev re, dighêjin berkarê rasteder. Çiku:
- (in) nî(andeka kombêjiya (ek) e.
- (an) nî(andeka kombêjiya van nî(eyên verêsê: (ê,î) ye.
Wekî:
1- Zîn sêvekê dide Nazê.
- Zîn sêvinan (in+an) dide Nazê.
2- Naz kirasekî dide Zînê.
- Naz kirasinan (in+an)dide Zînê.
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c-Dema pa"eroj
Nî(andekên kombêjiya berkarên nependî di dema pa(erojê
de, (wekî ku di dema nuho de), bi dû (êweyan dighêjin
berkarên kom:
1-Heke berkarê nependî, bi zêdereke nependiyê (î,e) girêdayî
rew(ekê yan berkarekî nerasteder be, bi nî(andeka (in) dibe
kom:
Wekî:
1- Cotyar ê (dê) gayekî cot, bikirre.
- Cotyar ê gayinî cot , bikirre.
2- Fivan ê bizineke stewr, bifro(e.
- Fivan ê bizinine stewr, bifro(e.
2- Heke berkarê nependî di raweya verêsê de be. Anku, yek ji
van nî(eyên verêsê (î,ê),gihi(tibê, hingê ev her dû
nî(andekên kombêjiyê (in+an) dighêjin berkarê nependî
yê kom.
Wekî:
1- Fivan ê berxekî bifro(e.
- Fivan ê berxinan bifro(e.
2- Cotyar ê darekê biçîne.
- Cotyar ê darinan biçîne.

ç-Raweya fermanî
Di raweya fermanî de jî, kombêjiya berkarên nependî-wekî
ku di dema nuho û pa(erojê de- bi dû (êweyan berçav dibe:
1-Ku berkar rew(dar be, yan jî berkarekî nerasteder li pey
wî bê. Hing, bi nî(andeka (in)ê, dibe kom.
Wekî:
1- Hespekî qenc peyda bike (tu)
- Hespinî qenc peyda bike (tu).
2- Mehîneke qenc peyda bike (tu).
- Mehînine qenc peyda bike (tu).
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2- Ku berkarê nependî, di raweya verêsê de be, nî(andekên
(in+an), dibin nî(eya kombêjiya wî berkarî.
Wekî:
1- Hespekî peyda bike (tu).
- Hespinan peyda bike (tu).
2- Mehînekê peyda bike (tu).
- Mehîninan peyda bikin (hûn).

d-Raweyên daxwazî

Berkarên nependî, di raweyên daxwaziyê de, li gora demên
resen ên beranber, dibin kom û nî(andekên kombêjiyê jî, li wê
gorê têne destnî(ankirin:

1-Beranberî dema bûrî

Nî(andekên kombêjiya berkarên nependî, çawa di her çar
raweyên dema bûrî de berçav dibin, wisan jî di raweyên
daxwaziyê de, ew nî(andek berçav dibin.
Wekî:
a- (Fatê mirî(kin firotin)
- Bila Fatê kele(êrin jî bifrotana.
b- (Fatê mirî(kine qelew firotine),
- Xwezî Fatê kele(êrinî qelew firotibin.
c- (Fatê mirî(kine dîtir difrotin),
- Gerek Fatê kele(êrinî dîtir jî firotibana.
ç- (Fatê hêkin jî, firotibûn),
- Xwezî Fatê hêkin jî hi(tibûna .

2-Beranberî dema nuho

Nî(andekên kombêjiya berkarên nependî, yên raweyên
daxwaziyê, beranberî dema nuho; ew jî wekî nî(andekên
kombêjiya berkarên dema nuho, bi dû (êweyan têne pelandin:
- (nuho):(Mamoste keçine piçûk perwerde dike.
- Gerek mamoste keçine piçûk perwerde bike.
- Bila mamoste kurinî piçûk jî, perwerde bike.
- (nuho): (Mamoste keçinan (in+an) perwerde dike.
- Bila mamoste keçinan perwerde bike.
- Xwezî mamoste kurrinan jî, perwerde bike.
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3-Beranberî dema pa erojê
-Nî andekên kombêjiya berkarên nependî yên raweyên
daxwaziyê, beranberî dema pa erojê jî, wekî nî andekên
kombêjiya berkarên raweyên beranberî dema nuho,
berçav dibin.
Wekî:-Zîn ê sêvine zer bikire
-Bila Naz jî, sêvine zer bikire.
-Gerek hinarinan (in+an) jî, bikire.
HTD...

Puxte
Kombêjiya navên nependî, yên berkarên rasteder:
1-Di dema bûrî û raweyên beranberî wê de (daxwazî),
nî andeka (in) dighêje berkarên kom û karên wan:
-Nazê pertûkin xwendin
-Nazê pertûkine ba , xwendin. .....
2-Di dema nuho, pa eroj û raweyên dîtir (fermanî û
daxwazî) de, kombêjiya berkarên rasteder, bi dû êweyan saz
dibe:
a-Heger berkar, bi zêdereke nependî (î,e) di dawî bûbe,
kombêjiya wî bi (in)ê pêk tê; (“in” dighêje berkarên kom):
-(Kirasekî): Zîn kirasinî nû dikirre.
-(destmalekê):Zîn destmaline rengîn dikirre.
b-Heger berkar, bi nî andekeke verêsê (î,ê) kuta bûbe, ew
berkar bi (in+an) dibe kom:
-(Hespekî): Azad hespinan (in+an) difro e.
-(Mehînekê):Azad mehîninan (in+an)difro e.
-Azad ê hespinan bifro e.
-Hespinan bifro e (tu) . ... HTD...

• Berkarên nependî, yên nerasteder:

Berkarên nependî, yên nerasteder, di zimanê Kurdî de, bi sê
êwazan tên xebitandin:
a- Li pey pêrbesteke diyar.
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Wekî:
- Ez li malekê bûme mêvan.
- Azad ji Amedê vegeryaye.
b-Li pey pêrbesteke nediyar (avêtî).
Wekî:
- Em ê biçin gulistanê.
- 3îrînê pênûsek da Zînê.
Diyar e, ku pêrbestek, ji pê her dû berkarên nerasteder
(gulistanê, Zînê) hatiye avêtin. Çiku, reseniya her dû
mînakan ev e:
- (Em ê biçin (bo)1 gulistanê)..
- (3îrînê pênûsek da (bo) Zînê).
c- Li pey navekî, ku ew nav û berkarê nerasteder, bi
zêdera(ê,a) girêdayê hev bin.
Wekî:
- Dengê ivanekî ji dûr tê min.
- 3ivan li ber siya darekê rûni tî bû.
Nî andekên kombêjiya vî celebê berkarên nependî, ne
girêdayên dem û raweyên karan in. Ew bi raweya verêsê ve,
tên destnî ankirin. Ji ber vê sedemê jî, nî andekên kombêjiyê,
bi dû êweyan dighêjin van berkarên nependî yên nerasteder:
1- Heke berkar, bi yekê ji van zêderên nependîyê (î,e),
girêdayê rew ekê yan berkarekî nerasteder be; hingê
nî andeka (in) dighêje berkarê kom û zêder li pey tê.
Wekî:
a- Nalîna mirovekî birîndar tê min.
- Nalîna mirovinî birîndar tê min.
b- Dengê bilûreke xemgîn dikim.
- Dengên bilûrine xemgîn dikim.
2- Heke berkar, di raweya verêsê de be; hingê ev her dû
nî andek (in,an), bi hev re dighêjin berkarên nependî yên
kom. Anku (in+an).
(1)- (bo), yan jî (ber bi).
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Wekî: - 3êrgo li hevalekî dipirse.
- 3êrgo li hevalinan dipirse.
- Xecê xelatek da keçekê.
- Xecê xelatek da keçinan.
Berkarên nerasteder ên nependî, di çi dem û raweyên karan
de bin jî, nî andekên kombêjiyê, herî bi wan her dû êwazên
bûrî tenê, dighêjin wan.

Puxte
Kombêjiya navên nependî,
yên berkarên nerasteder:
Ev celebê berkaran (dûrî demên karan) bi dû êweyan
dibin kom:
1- Ku berkar bi zêdereke nependî (î,e)di dawî bûbe, hingê bi
(in) ê dibe kom:
- Ez li dostekî ba , digerim.
- Ez li dostinî ba , digerim.
- Em li maleke Kurd bûne mêvan.
- Em li maline Kurd bûne mêvan.
2- Ku berkar berverês (tewandî) bin, hingê bi (in+an),
dibin kom:
- Dengê hevalekî tê min.
- Dengê hevalinan tê min.
- Em li malekê bûne mêvan.
- Em li malinan bûne mêvan.
Têbînî:

Navên komel
Navên komel ew nav in, ku her yek ji wan, bi bêjeyeke tek
wateya navlêkirineke kom dide. Anku, peyva navê komel tek
e, lê wateya navê kom destnî an dike.
Wekî:(gel, milet, komar, komel, kerî, birr, col, bo , garan,
naxir, ref, kewte, rivde, kom, civat, karwan, le ker û HTD...).
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Her yek ji van navên komel -weku bêje- tek e. Ew jî wekî
hemû navên tek, li gora hel û mercên kombêjiyê, bi van
nî andekan (ên, an, in) dibin kom.
Mînak:- Gelê Kurd a tîxwaz e.
- Gerek gelên herêmê jî a tîxwaz bin.
- Ev berx ji wî keriyî maye.
- Ev berx ji wan keriyan maye.
- Naxirek û garanek tev hev bûn.
- Naxirin û garanin tev hev bûn.
- Ev refê qitikan ji kû hatiye ?
- Ev refên qitikan ji kû hatine ?
- Dibe ku refekî dî jî xuya bibe.
- Dibe ku refinî dî jî xuya bibin.
Helbet, nî andekên kombêjiyê, li gora demên karan
(kirinan) û raweyên van navan, dighêjin wan.
Berçav e ku her navek ji navên komel, tev ku tek e jî, lê
komekê destnî an dike.
Wekî ku em bêjin:
- Gel
= (gelek mirovên hevwelatî...)
- Rivde = (birrek gur, hesp...)
- Kewte = (hindek balinde, pez...)
- Garan = (komek çêlek...)
- Naxir
= (komek ker...).
- Bo ê hê tiran (devan).
- Refê çivîkan.
- Colê dewaran.
- Keriyê pez (mîhan..)
...HTD...
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Kombêjiya awarte
Di hemû êwazên kombêjiya navên Kurdî de, yên pendî
(nas) û nependî (nenas) û di hemû raweyên navan de;
nî andekên kombêjiya navên tek (yek jimar) ev in:
1- (An):- Memo pertûkê dixwîne.
- Memo pertûkan dixwîne.
2- (ên): - Mirî ka Zînê nexwe e.
- Mirî kên Zînê nexwe in.
3- (In): - Baranê darek ikand.
- Baranê darin ikandin.
Di hemû dem û raweyên dîtir de jî, herî ev her sê nî andek,
dighêjin navên kom.
Di zimanê Kurdî de (zaravê Kurmancî), pênc (5) nav hene,
bi êweyekî dîtir jî dibin kom1.
Ew nav jî, ev in:(ap, xal, meriv, kirîv, xezûr). Ev her pênc
(5) nav, bi dû (2) êweyan dibin kom:

1-%êweyê resen

Ev nav jî, wekî hemû navên dîtir, bi van her sê nî andekên
kombêjiyê (an, ên, in), dibin kom.
Wekî:
- Roja cejnê, biraza (birazê) diçin malên apan, û xwarza
(xwarzê) diçin malên xalan.
- Kirîvên me jî, xizm û mervên me ne.
- Memo pê waziya Xezûrên2 xwe dike.

2-Kombêjiya awarte
Di vî êweyê kombêjiyê de, nî andeka kombêjiyê (an),
dighêje navên kom, ku bi nî an-dekên (ên,in), kombêjiya xwe
(1)- Reng e, ku ji (5)an pirtir hebin; lê min ji van pêve nepelandine.
(2)- Ku xezûrên Memo, ji yekî pirtir bin.
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sergihayî (temam) kirine. Anku, (an) dikeve beriya (ên)ê
û (in)ê.
Em dizanin, ku koka van her dû nî andekan (ên,in) jî, ev e:
- (ên): Kombêjiya zêderên (veqtandekên) navên pendî (nas),
ên tek (ê,a)ye.
- (In): Kombêjiya nî andeka (ek) e.
Bi vê ronkirinê, tê zanîn ku kombêjiya awarte, ya wan her
pênc navên binavkirî, (li gora raweya pendî û ya nependî)bi
dû êwazan pêk tê:

a-Heger nav pendî bin
Heger ew her pênc(5) nav pendî bin, kombêjiya wan a
awarte, bi nî andekên (an+ên) dirust dibe.
Wekî:
(Apên Zînê li Amedê ne)
- Apanên (ap+an+ên)Zînê li Amedê ne.
- Xalanên 3êrgo penaber in.
- Kirîvanên me jî, mervanên me ne.
- Memo çûye serdana xezûranên xwe.

b-Heger nav nependî bin
Heger ew her pênc (5) nav, nependî bin, hingê kombêjiya
wan a awarte, bi nî andekên (an+in) û zêdera (veqetandeka)
nependiyê (î), pêk tê1.
Wekî:
- (Kirîvinî min koçber in ).
- Kirîvaninî (kirîv+an+in+î) min koçber in.
- Apaninî Zînê ji Helebê hatine.
- Azad alîkariya xalaninî xwe dike.
- Xezûraninî Xecê, lê bûne mêvan.
- Mervaninî we, li Amûdê ne.
(1)- Ji ber ku, ew her pênc nav nêrza ne, zêdera nêrzayîyê tek(î) dighêje wan.
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Derbarî vê kombêjiya awarte, dû têbîniyên ronîker,
berçav dibin:
1- Ev kombêjiya awarte, ji kombêjiya resen, tê dari tin. Anku,
divê ew her pênc (5) nav, bi resenî kom bin (apên.., xalên..,
kirîvên..), yan jî (apin..,xezûrin.., kirîvin..). Hingê
nî andeka (an), dikeve ser wan navên kom û kombêjiyeke
awarte saz dike.
2- Ji ber ku ev kombêjiya awarte, li ser bingeha kombêjiya
resen tê avakirin, navê tek (yekjimar), jê (ji kombêjiya
awarte) nayê. Anku, ev kombêjî, ne koma navekî tek e,
(wek kombêjiya resen). Kombêjiya awarte, bi rêbihîstinê,
tenê, hatiye rojeva xebitandinê.
Pirsa ku derbarî vê mijarê dikeve bîra me , ev e: Gelo, bo çi
Kurdan ev kombêjiya awarte bi kar aniye ?!
Çi têvelî (cudayî), di navbera wateya kombêjiya resen, ku
em bibêjin:(kirîvên te hatin) û ya awarte de, ku em bibêjin:
(kirîvanên te hatin), heye ?!
Bi dîtina min, wateyên her dû kombêjiyan ji hev cuda ne.
- Dema ku em bibêjin:
(Ev mirov apên Zînê ne).
Anku, ew mirov birayên bavê wê ne (apên rasteqîne ne), ne
tu kesên dîtir in. Lê ku em bibêjin:(Ev mirov apanên Zînê ne).
Gerek bê nasîn, ku ew mirov xizmên (mirovên) bavê Zînê
ne, wek (ap, pismam, biraza (birazî), pisê pismaman...), lê ne
birayên bavê wê ne. Dibe ku apekî Zînê jî, di nav koma
(apanên) wê de be. Lê mebest, herî mirovên ap û bavê ne.
Dêmek, kurdan ev kombêjiya awarte, bi kar aniye, bi
mebesta pêkanîna wateyeke firehtir, di warê têkiliyên
mervantiyê de.
Mînak:
1- Xalên min: Birayên dayika min.
- Xalanên min : Xizmên xalên min.
2- Kirîvên me: kirîvên xwînê (ên rasteqîne).
- Kirîvanên me: Xizmên kirîvên me.
....HTD.....
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Puxte
Kombêjiya awarte:
1- Heger ev her pênc (5)nav (ap, xal, kirîv, meriv, xezûr), bi
(ên) bûbin kom, kombêjiya wan, a awarte, bi (an+ên)
saz dibe:
- Apên min.....
=Apanên min...
- Kirîvên te....
=Kirîvanên te...
2- Heger bi (in) û zêdera nependî (î), bûbin kom, hingê
kombêjiya awarte, bi (an+in) û zêdera nependî pêk tê:
- Xalinî Temo... =Xalaninî Temo...
- Merivinî Zînê... =Mervaninî Zînê...1

(1)- Tîpa (i), ji (merivaninî), bo sivikbûna bi lêvkirinê, hatiye avêtin.
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Kombêjiya cînavan:
Li ser asta (radeya) parvekirina bêjeyên zimên, cînav
(bernav) jî, be ek ji be ên navan in. Di pêvajoya hevokan
(risteyan) de, cînav - wekî ku navlêkirina wan jî dide nasîn ûna navan digrin.
Wekî:- Azad pênûsek da Zînê.
- (wî) pênûsek da (wê).
- Kê kî dît ?
- (Nazê) (3îrîn) dît.
Ji ber vê cîgirtinê jî, çawa nav - li gora hel û mercên
kombêjiyê- dibin kom, wisan jî, hindek cînav- li gora be û
taybetiyên xwe- dibin kom.
Di zimanê Kurdî de, gelek be ên cînavan hene. Hinek ji
wan bi êwazinî taybet dibin kom. Hinek jî, bê guherîn
dimînin (nayên komkirin). Ji ber vê yekê, divê em kombêjiya
her be ekî cînavan cuda (ba qe) rave bikin:

• Cînavên kesînî

Cînavên kesînî- li gora raweyên wan, di pergala hevokê dedû be in:
- Cînavên resen (netewandî).
- Cînavên berverês (tewandî).

A- Cînavên resen

- Cînavên resen, ew cînav in, ku di raweya resen, a rahatî de,
tên xebitandin. Ew jî ev in: (ez, tu, ew, em, hûn, ew ).
Kombêjiya van cînavan (ên tek) bi dû êweyan saz dibe:
1- Bi bêjeyine (peyvine) serbixwe. Ew bêje wateya navine
komel didin.
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Mînak:

Tek
Kom
- Cînavên kesê peyîver: - Ez
- Em.
- Cînavên kesê guhdar: - Tu
- Hûn
- Cînavên kesê nediyar: - Ew
- Ew
Diyar e, ku cînavê (ew), bo yekjimarî (tek) û pirjimariyê
(kom)ê jî, hatiye xebitandin. Lê di pergala hevokê de, her dû
rawe, ji hev têne cudakirin:
Wekî: - Ew min dibîne (tek).
- Ew min dibînin (kom).
2- Bi nî andeka kombêjiyê (in). Ev nî andek dighêje karên
cînavên kom. Çi ku cînav kara bin.
Wekî:
- Ez govarê dixwînim.
- Em govarê dixwînin.
- Tu govarê dixwînî.
- Hûn govarê dixwînin.
- Ew govarê dixwîne.
- Ew govarê dixwînin.
Yan jî, ku cînav berkar bin:
Wekî:
- Zînê ez dîtim.
- Zînê em dîtin.
- Zînê tu dîtî.
- Zînê hûn dîtin.
- Zînê ew dît (dîte).
- Zînê ew dîtin.

B-Cînavên berverês (tewandî):
Cînavên berverês ew cînav in, ku di raweya verêsê de têne
xebitandin. Ew jî ev in: (min, te, wî, wê, me, we, wan).
Kombêjiya van cînavan, bi bêjeyine (peyvine) serbixwe
pêk tê, bêyî ku çi nî andek bighêje karên wan.
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Mînak:
Kom
Tek
- Cînavên kesê peyîver:
- Min
-Me1
- Cînavên kesê guhdar:
- Te
-We
- Cînavên kesê nediyar:
- Wî,Wê -Wan.
Kombêjiya vê koma cînavan, nayê guherîn. Heger ew
cînav, di hevokê de kara bin, yan jî berkar bin, kombêjiya
wan, her wekî xwe dimînin.
Nimûne:
a- Ku cînav kara bin:
- Min pertûkek xwend.
- Me pertûkek xwend.
- Te pertûkek xwend.
- We pertûkek xwend.
- Wî,wê pertûkek xwend.
- Wan pertûkek xwend.
b- Ku cînav berkar bin:
- Azad min dibîne.
- Azad me dibîne.
- Azad te dibîne.
- Azad we dibîne.
- Azad wî,wê dibîne.
- Azad wan dibîne.
Têbînî:
Yek ji aloziyên zimanê Kurdî ew e, ku danasîna van
bêjeyan (im,î,e,in), hêj zelal nebûye.
Hindekan, ji rêzimanzanan, ew kirine karê (bûn) ê, di dema
nuho de. Hindekan, ew wekî cînavên dûmdar, dane nasîn.
Hindekan jî, ew kirine pa,kok (pa,gir).

(1)- Navlêkirina (peyîver, guhdar, nediyar) ji (Rêzimana Kurdî). Seyda S.B.
Amîdî. Bexda-1987 hatiye wergirtin.
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Rastiya koka van bêjeyan çi be jî, ne xem e. Di mijara me
de, ya giring ew e, ku em binasin, ka ew bêje, çawa
dibin kom.
Ev bêje (im, î, e) li pey nav û cînavên tek, yên koma(desta)
resen, (ez, tu, ew) tên xebitandin. Kombêjiya wan jî, bi bêjeya
(in) ê saz dibe.
Wekî:
- Mirovê sirûdê dixwîne ez im
- Mirovên sirûdê dixwînin em in.
- Mirovê sirûdê dixwîne tu yî
- Mirovên sirûdê dixwînin hûn in.
- Mirovê sirûdê dixwîne ew e
- Mirovên sirûdê dixwînin ew in.
Ew bêje bi karan ve jî, têne xebitandin, lê dîsan ew
girêdayên nav û cînavan in:
Wekî:
- Ez hatim malê.
- Em hatin malê.
- Tu hatî malê.
- Hûn hatin malê.
- Ew hat (hate) malê.
- Ew hatin malê.

Puxte
Kombêjiya cînavên kesînî:
1- Cînavên koma (desta) resen yên tek, bi dû
dibin kom:

êweyan

a- Bi peyvine serbixwe:
- (Ez= Em. Tu=Hûn. Ew=Ew).
b- Bi nî andeka (in), ku dighêje karên cînavên kom:
- Ew ji malê hatin.
2- Cînavên koma (desta) berverês, bi peyvine serbixwe tenê,
dibin kom:
- (Min=Me. Te=We. Wî,Wê=Wan).
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• Cînavên nî andan

Cînavên nî,andan, di zimanê Kurdî de, ev in: (ev, ew). Ev
cînav ,ûna navên mirov, canewer (giyanber) û ti,tan digrin. Di
pêvajoya hevokan de, cînavên nî,andan bi dû raweyan têne
xebitandin:
- Raweya resen.
- Raweya verêsê.

A-Raweya resen

Di raweya resen de, cînavên nî,andan (ev, ew) bo her dû
zayendên tek û kom têne xebitandin. Nî,andeka kombêjiyê
(in) dighêje karên cînavên kom, bêyî ku cînav bixwe bêne
guherîn; çi ew cînav kara bin, yan jî berkar bin, herî wekî
xwe dimînin:

a- Cînavên nî andan ku kara bin
- (Ev):

- (Ew):

- Ev beran avê vedixwe.
- Ev beran avê vedixwin.
- Ev bizin darê di,kîne.
- Ev bizin darê di,kînin.
- Ew law diçe dibistanê.
- Ew law diçin dibistanê.
- Ew keç naçe dibistanê.
- Ew keç naçin dibistanê.

b- Cînavên nî andan ku berkar bin
- (Ev):

- Min ev hesp kirrîye.
- Min ev hesp kirrîne.
- Te ev mehîn firotiye ?
- Te ev mehîn firotine ?
- (Ew):-Fatê ew kele,êrê sor firot.
- Fatê ew kele,êrên sor firotin.
- Zînê jî ew mirî,ka xwe firot.
- Zînê ew mirî,k tev firotin.

B-Raweya verêsê
Di vê raweyê de, nî,andekên verêsê (î, ê, an), li gora
zayend û jimarê dighêjin cînavên nî,andan. Nî,andeka
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kombêjiya cînavên nî,andan, ên berverês (tewandî) (an) e. Ev
(an) bixwe jî, nî,andeka kombêjiya (î,ê) ye.
Mînak:
1- Cînavên nî andan ku kara bin:
- Vî (evî) ,agirtî sirûdek xwend.
- Van (evan) ,agirtan sirûdek xwend.
- Vê (evê) ,agirtê sirûdek xwend.
- Van (evan) ,agirtan sirûdek xwend.
2- Cînavên nî andan ku berkar bin:
- Ez ê vî (evî) hevalî xelat bikim.
- Ez ê van hevalan xelat bikim.
- Aîrîn vê pertûkê dixwaze.
- Aîrîn van pertûkan dixwaze.
Tîbînî:
1- Heger navên nî,andayî (bernî,an) bêne avêtin, zêderên wan
dimînin. Ew zêder, li pey cînavên nî,andan tên, bo zayend
û mêjerên (jimarên) wan berçav bikin.
Wekî:
1- Ev mirovê jîr pismamê min e.
- Ev (...)ê jîr pismamê min e.
- Ev ê jîr pismamê min e.
2- Ev keça ku çû, Nazê bû.
- Ev (...)a ku çû, Nazê bû.
- Ev a çû Nazê bû.
3- Ev law û keçên çeleng, Kurd in.
- Ev (...)ên çeleng, Kurd in.
- Ev ên çeleng Kurd in.
2- Seydayê zanyar, Celadet Bedirxan, van zêderan (yê, ya,
yên) dike cînavên nî,andan (pronavên î,arkî ên qersene)1.
(1)- Celadet Bedirxan-(Bingehên gramêra Kurdmancî). We,.Nûdem-Swêd1994-Rû.68.
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Celadet van mînakan bo çespandina nêrîna xwe,
berçav dike:
- Yê ku hat birayê min bû.
- Yên ku hatin birayên min bûn.
- Ya ku hat dotmama min bû.
- Yên ku hatin dotmamên min bûn.
Dr. Kamîran Bedirxan jî, li ser wan zêderan radiweste û
navê (pronavên destdaniyê)1, li wan dike.
Dr.Kamîran, vê mînakê bo dîtina xwe berçav dike:
-(Birayên te xebatkar in, lê yên min tiral in).

Puxte
Kombêjiya cînavên nî andan:
1- Raweya resen:
Kombêjiya cînavên nî andan(ev,ew), bi (in)ê pêk tê. Ev (in)
dighêje karên cînavên kom:
- Ev hatin û ew nehatin.
- Min ev dîtin û ew nedîtîn.
2- Raweya verêsê:
Kombêjiya cînavên nî andan, ên nêz (vî, vê), bi(van)pêk tê,
û yên dûr (wî,wê) jî, bi (wan) pêk tê:
- Ez vî, vê dibînim = Ez van dibînim.
- Ez wî, wê nabînim = Ez wan nabînim.

• Cînavên pirsiyarî

Di raweya kombêjiyê de, cînavên pirsiyariyê bê guherîn
dibin kom. Nî,andeka kombêjiyê (in), dighêje karên hindek
cînavên kom û hindek cînav jî, bê nî,andek, têgeha
kombêjiyê didin.
Ji ber vê yekê, em ê kombêjiya her cînavekî cuda (cihê)
ronî bikin:

(1)- Kamîran Bedirxan-(Rêzimana zimanê Kurdî). Parês-1971-Rû.(22-23).
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- Kî: Ev cînav di raweya hevokê, ya resen de, tê xebitandin.
Nî,andeka kombêjiyê (in) dighêje karê (kî) ya kom, bêyî
ku ew bê guherîn.
Mînak:
1- (kara): - Ev kî ye? (tek)
- Ev mêvan e.
- Ev kî ne? (kom)
- Ev mêvan in.
- Kî hat? (tek)
- Mêvanek hat.
- Kî hatin? (kom)
- Mêvanin hatin.
2- (Berkar):- Te kî dît? (tek)
- Min mirovek dît.
- Te kî dîtin? (kom)
- Min mirovin dîtin.
- Kê:Çawa cînavê (ez), di raweya verêsê de bûye (min), wisan
jî cînavê (kî) di verêsê de bûye (kê). Anku, (kê) di reseniya
xwe de (kî) ye.
Wek: - Kî hat? - Ez hatim.
- Te pertûk da kê ?
- Min pertûk da wî.
Di kombêjiyê de tu (çi) nî,andek, li (kê) û karê wê xuya
nabe. Anku, cînavê (kê) - di hevokê de- bo yekjimarê û
komjimarê jî, bi kar tê (bê guherîn).
Wekî:
1- (kara): - Kê dara me ,ikandiye ?
- Vî zarokî dara me ,ikandiye.
- Van zarokan dara me ,ikandiye.
2- (berkar):- Tu kê dibînî ?
- Ez vê keçê dibînim.
- Ez van keçan dibînim.
- Azad alîkariya kê dike ?
- Azad alîkariya (min, me, te, we, wî, wan)
dike.
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- Çi: Ev cînav jî, di kombêjiyê de, bê guherîn dimîne. Lê,
nî,andeka kombêjiyê (in) (li gora verês û neverêsê) dighêje
karê (çi) yê.
Wekî:
1- (kara): - Çi ket ? (tek).
- Çi ketin ? (kom).
2- (Berkar): - Te çi firot ? (tek).
- Te çi firotin ? (kom).
- (Min pênc berx firotin).
Di raweya verêsê de, (çi) û karê wê, (herdû) bê nî,andeka
kombêjiyê (in), têne xebitandin. Hingê, (çi) bo yekjimarî û
komjimariyê jî, tê xebitandin.
Wekî:
- Ez ê çi bidim Jînê?
- (tek): Ez ê (pênûsekê) bidim Jînê.
- (kom: Ez ê (van pertûkan) bidim wê.
- Çî: Ev cînav jî, bi nî,andeka kombêjiyê (in) dibin kom. Ev
nî,andek dighêje karê (çî) ya kom.
- Ev çî te ye (tek).
- Ev çî te ne (kom).
Tîbînî: Bi dîtina min, ev (çî)=çiyî) .
- Ev çî te ye= çiyî te ye.

• Cînavên neguhêrbar

Ji cînavên pirsiyarî û yên ne pirsiyarî jî, hindek cînav
nakevin ber rêzan û reseniya kombêjiya nav û cînavan. Ew
cînavên neguhêrbar, di hemû raweyên hevokan de, wekî xwe
(bê guherîn) têne xebitandin. Ji wan cînav û alavên
neguhêrbar: (çend, kengî, çawa, çima, ka, kanî, kîjik, kîjan,
çilo, çira, çitov, çito, bo çi, ku (kû), xwe, hev, tev,
pev ûHTD...).
Ev cînav û alav (amraz), di hemû ,êwe û raweyên hevokan
de, bê guherîn têne xebitandin.

157

Têbînî:
Cînavê pirsiyariya jimarê (çend) ku di raweya verêsê de be,
nî,andeka kombêjiya verêsê (an) dighêjê.
Wekî:
- Ji van berxan, ,ivan ê (dê) çendan bifro,e?
Ev (an), ne nî,andeka kombêjiya cînavê (çend)e. Ew
nî,andeka kombêjiya navê berjimar e.
Wek:
- Aivan ê çend berxan bifro,e?
Lê dema ku navê berjimar hate avêtin, (an)a wî gihi,te
(çend)ê.
Wek:
- Aivan ê çend berxan bifro,e?
- Aivan ê çendan bifro,e?
(ji wan berxan...).

• Cînavên nenas (nebinavkirî)

Li gora ku cînavên nenas (nependî), di pertûkên
rêzimanzanan de hatine destnî,ankirin1, ev cînav dû be, in:

1- Cînavên xwerû (sade)
(kes, kesek, yek, ti,t, ti,tek, her, hin, hinek, çend, çendek,
filan, bêvan, hîç, çi, tu, hemî, gî, gi,, HTD...).

2-Cînavên lêkdayî (hevbend)
(herkes, herti,t, çikes, çiti,t, tukes, tuti,t, filanti,t,
bêvankes, bêvanti,t, heryek, filanbêvan, HTD...).
Bi dîtina min, navlêkirina (cînav), bo van bêjeyên mijara
me, ne li cî ye.
(1)- Rêzimanivîsên Kurdan, ew cînav bi van navan dane nasîn: -Cigerxwîn
(nenas) -Celadet Bedirxan û Dr. Kamîran Bedirxan(nebinavkirî) -Qenatê
Kurdo (nekif,) -Re,îdê Kurd (nependî)-Tewfîq Wehbî(Mubhem)-Nûrî Elî
Emîn (nediyar)-Sadiq Beha-eddînê Amîdî (nenas).
Diyar e, ku ev bêje, di nêrîna hemû zimanzanan de (cînavên nenas,
nependî...) ne.
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Heger gotina (cînav), bi mebesta, ku ew peyvên
destnî,ankirî, ,ûna navinî nenas digrin hatibe, wekî:
- Her ti,t
= çi ti,tên hene.
- Tu kesî
= kesekî nenas.
......
Heger bi vê wateyê (ew navlêkirin) hatibe, jixwe dirust e.
Lê, ji hêla morfolojî (bêjesazî) û parvekirina rêzimanî ve,
vebir (qet), gotina (cînav), bo navlêkirina wan bêjeyan ne
cîgirtî ye. Anku, ew bêje ne cînav in.
Her be,ekî peyvê (nav, kar, alav, cînav...). danasîneke
taybet bo wî heye. Nî,anên navan û yên cînavan, ne heta dawî
wek hev in.
Hindek nî,andek dighêjin navan, lê naghêjin cînavên
rasteqîne (kesînî, pirsiyarî...).
Nimûne:
1- Zêderên pendî û yên nependî, dighêjin navan:
- (Hesp):
(Hespê min..., hespên min..., hespekî te..., hespinî te...,
hespinî beza...).
- (Mehîn):
(Mehîna min.., Mehînên min.., Mehîneke te.., Mehînine
te..., Mehînine beza...).
- Ev zêder, dighêjin hindekan ji wan (cînavên nenas) jî:
- (Ti,t):
(Ti,tê-ti,ta- min...,ti,tên min..., ti,tekî min..., ti,tinî min...).
- (Hin):
(Hinek hatin,ez hinekan dibînim, hinin tên, tu hinan
dibînî..).
- (Kes):
(Kesê ba,.., kesên ba,..., tu kesekî dibînî, tu kesinan
dibînî...).
- (Yek):
(Yekî pênûsek da min, yekê pênûsek da min...).
2- Nî,andekên bane,aniyê (gazîkirinê)
(o,ê) dighêjin navan:
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- (Ap): (Apo, were malê lo !)
- (keç); (Lê keçê, zû were !).
- Ev nî,andek dighêje hinek, ji wan (cînavên nenas) jî:
- (Filan): (Filano were, filanê here).
- (Filankes): (Filankeso..., filankesê..).
3-Cînavên nî,andan dikevin ser navan û nî,andekên verêsê jî,
dighêjin wan:
- (Berx): (Ev berx qelew e. Ez vî berxî divêm.
Tu van berxan difro,î.. ?).
- (Bizin):(Ev bizin e. Ez vê bizinê divêm.
Tu yê van bizinan bifro,î... ?).
- Hinek ji wan (cînavên nenas) jî, bi cînavên nî,andan (ev, ew)
û bi nî,eyên verêsê re tên xebitandin:
- (ti,t):(Ev ti,tek e. Ez vî ti,tî nakim.
Em van ti,tan nakin..).
- (Kes):(Ez vî kesî dinasim.
Van kesan pirsek kir...).
- (Yek):(Em vê yekê, bi her yekî re nakin...).
Ji wan mînakên çûyî tê zanîn, ku ew bêjeyên bi navê
(cînavên nenas) hatine danasîn, ne cînav in. Bi dîtina min, ew
nav in û ji navan jî, navên herî nenas in. Ji ber ku, heger ew
cînav bûna, ew ê-di xebitandinê de- ji rêza taybetiyên
cînavan1, neketana rêza taybetiyên navan.
Çiku, ew nî,andekên navan, bi cînavên resen re (kesîn,
nî,andan..) nayên xebitandin.
Pi,tî van têbîniyên ku me derbarî navlêkirina (cînavên
nenas) berçav kirine, em ê dîsan li mijara xwe (kombêjiya
cînavên nenas) vegerin.
Cînavên nenas (navên herî nenas), ji hêla kombêjiyê ve,
dû be, in:
(1)- Ji bilî: a-Cînavên nî,andan (ev, ew), ku bi taybetiyên xwe, pitir nêzî
navan in: -(Ez vî, vê, van, -wî, wê, wan dibînim).
b-Cînavê pirsiyarî (kîjan), ku ew jî, di binyata xwe de ev e: (kî+ji+van,
wan). ji ber vê dari,tina lêkdayî, ku bi (van,wan) (ên di binyatê de ne), ew
nêzî cînavên nî,andan kiriye: -(Tu kîjanî, kîjanê, kîjanan dixwazî ).
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- Cînavên guhêrbar, ên ku, wekî navên resen, dibin kom.
- Cînavên neguhêrbar , ên ku nayên guherîn û nakevin ber
pergalên kombêjiyê.
1- Cînavên nenas ên ku dibin kom, ew jî, wekî navan, bi van
nî andekên kombêjiyê (ên, an, in) dibin kom1.
Ji wan cînavan: (ti t, kes, hemî, gî, gelek, gi , pirkes,
pirti t, gelek kes...).
Nimûne:
- (ti t):

- Ti tê (ti ta)qenc) = Ti tên qenc.
- Vî ti tî (vê ti tê) = Van ti tan.
- Ti tekî ba = Ti tinî ba .
- (kes):
- Kesê zana..= Kesên zana..
- Vî kesî...= Van kesan..
- Kesekî got...= Kesinan got...
- Kesekî qenc..= Kesinî qenc...
- (Hemî): - Ez vê komê hemî dixwazim.
- Ez van koman hemiyan..
- Ka hemûçkî…. ka hemûçkan..
- (Gî):
- Ez gîyî dixwazim. Ez giyan dixwazim.
- Ev gî ye. Ev gî ne.
- (Gelek): - Gelekî bide min. Gelekan bide min.
-Ev gelek e. Ev gelek in.
- (Gi ):
- Tu gi î divêyî. Tu gi an divêyî.
- Ev gi e. Ev gi in.
- (Pirkes): - Pirkesî pirsîye. Pirkesan pirsiye.
- (Gelekti t):- Ew gelekti tî dixwaze...
- Ew gelek ti tan dixwaze.
.....HTD.... .
2- Cînavên nenas ên ku nabin kom (wekî xwe dimînin). Ew
jî, ev in:
(her, hîç, tu, çi, yek, heryek2, herçi, herkes, herti t, tukes,
tuti t, filan û bêvan, filanti t, filankes).

(1)- Ev jî girovek e(nî aneke çespandî), ku ew bêje (cînavên nenas) nav in, ne
cînav in.
(2)- (Heryek), nayê komkirin; lê (yek), kombêjiya wê (pir, gelek) e.
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Ev cînavên nenas (nebinavkirî), wekî ku di pertûkên
rêzimanî de hatine, me jî ew veguheztine û bi navê (cînavên
nenas) destnî an kirine.
Lê, bi baweriya min, ew ne tev cînav in, yan jî nav in.
Hindek ji wan alav in (amraz in). Anku, nakevin rêza nav û
cînavan. Ev jî, yek ji sedemên nekombêjiya wan e1.
Ji alavên ku di bin navê (cînavên nenas) de hatine
destnî ankirin:
(her, tu, çi, hîç).

(1)- Ji ber ku mijara me, kombêjiya cînavan e, em xwe nêzî danasîn û
bikaranîna wan, nakin.
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Spasî
Sipas ji van dost û hevalan re, bo wê alîkariya hêja derbarî
amadekirina pirtûkê:
- Rizo Osê, bo lêvegerîna hûrbînî û têbinyên giring.
- Ehmed Hesen, Nezîr Melle, Ehmed Mihemed, bo
rastkirina a iyên rêxistina kompiyûterê… zor sipas..
D. Ebdulfettah
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Jêder
1- Re îdê Kurd-Rêzimana Zimanê Kurdî (Bam-1956).
2- Celadet Bedirxan-Bingeha Gramêra Kurdmancî (SwêdNûdem-1994).
3- Kamîran Bedirxan-Rêzimana Zimanê Kurdî (Parîs- 1971).
4- Feqî Huseyn Sagniç - Rêzimanê Kurdî (Istanbol- 1991).
5- Deham Ebdulfettah-Hindek Aloziyên zimanê Kurdî. (Bam1993).
6- Kamîran Bedirxan û Se’îd Bivan- Zimanê Kurdî (Istanbol1976).
7- Sadiq Beha-eddînê Amêdî- Rêzimana Kurdî (Bexda-1987).
8- Ebdurehman Hacî marûf - Rêzimanî Kurdî (Bergî yekem)Nav. (Bexda-1979).
9- Kurdistan Mukriyanî-Rêzimanî Kurdî (Hewlêr-1987).
10- Ezîz Eqrawî- Giyanî Mirovî-(...-1978).
11- Nesrîn Fexrî- Pa girî (andin) le zimanî Kurdî (Bexda1975).
12- Deham Ebdulfettah- Zimanê Kurdî- Rênivîs (BeyrûtKawa-1998).
13- Nûrî Elî Emîn-Rêzimanî Kurdî (Silêmanî-1960).
14- Qenatê Kurdo-Gramatîka zimanê Kurdî (Yerîvan-1960).
15- Qenatê Kurdo- Rêzimanî Kurdî- Be kerestey diyalîktîkî
Kurmancî û Soranî “Wergêr, ji zimanê Rûsî (Kurdistan
Mukriyanî) “.(Bexda-1984)
16- Mihemed Emîn Hewremanî: Zarî Zimanî Kurdî. Bexda
1981
17- Keça Kurd: zayenda nêr û mê. Berlîn 2001
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Ferhengok
Hindek navlêkirinên zaraveyî(têrm), yên ku di pirtûkê de bi
kar hatine, me ew ji pirtûkê rêzimanî bijartine:
- Kar: Kirin, lêker
- Derhingêv: Têper, gerguhêz, derbaz
- Nederhingêv: Têneper, negerguhêz, nederbaz
- Kara: Kiryar, kirde, kirar
- Berkar: Bireser, serve
- Rasteder: Rasterê, (rastewxo)
- Nerasteder: Nerasterê,(nerastewxo)
- Pêrbest: Daçek,
- Zêder: Veqetandek
- Hevok: Hevek, pevek, riste
- Zayend: Nêrînî û mêyînî, (cins)
- Kombêjî: Pirjimarî, kom
- Pendî: Nas (naskirî)
- Nependî: Nenas (nenaskirî)
- Rasteza: Zayenda rasteqîne (nêr û mêyê rast)
- Nerasteza: zayenda nerasteqîne.
- Hevalnav: Rengdêr, rew (sîfet)
- Hevalkar: Hoker, nîr(zerf)
- Hevwate: Wateyên mina hev
- Hevdeng: dengên mîna hev
- Bêjesazî: Avakirina bêjeyan
- Verês: Tewang
- Berverês: tewndî
- Guhêrbar: Tê guherîn
- Neguhêrbar: nayê guherîn
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NÞîí0Üa@õ‡¾a@ôÝÈ@íÜì@LpbvéÝÜa@†‡Émì@pbzÝ0—¾a@óÝÙ“à
ó véÝÜaI ó î†‹ÙÜa@ó ÍÝÜa@À@Bâ ýaB ó aŠ†@À@Þ rán¾a@La‰è@Êšaín¾a@ñ‡éu@çg
Nëb ¤ýa@a‰ è À k —m@Hßb ¨a@Š‡Ô@ôÝÈI óáèb.à ýg@íè@bà@LHóïÜbá“Üa@óï•bà‹ÙÜa
À ò†b u òí 0‚ Lßb y Þ Ø ô ÝÈ@êåÙÜ@NÞÝ‚@ìc@Ší—Ô@æà@íÝ²ý@Lñ†‹Ð@‡éu@íèì
Lßb ža a‰ è À ñ†‹ ÑÜa@Þ áÉÜa@çc@æ à µ Õî@ô ÝÈ@† äg@NõŠc@b áØ@L|ïz—Üa@ëb¤ýa
çc@† Éîý@a‰ è æ ÙÜ@Nðmb . ü¾a@ð Éá§a@Þ áÉÜa@æ È LßbÙ ’ÿa@æ à ÞÙ “i@† Íîý
Lb å÷bánäa@5 —àì@b ånîíè@ð è | Üa@Lb ånÍÜ@5 —à@À@5ÙÑn Üa@æ È@Ha†a‹ ÐcI ÒÔínä
NóîbÍÜa ë‰ ôåjm@pb. üà@ŠbÅnäbi
æî‰ Üa@âè@†a‹Ðÿa@çc@ojrm@óà‡Õn¾a@líÉ“Üa@lŠb¤@æà@ó—Ýƒn.¾a@ò‡ÈbÕÜa@çg
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pb ÍÝÜa@ó Èíáª@o äbÙÐ@L‡ å a ßb ¤@À@o ÔM‹Ñm@s ïy@N×‹ “Üa@ëb ¤bi@ó rÜbrÜaì M
pb ÍÝÜaI |Ý0 —à@çc@¶g@„ÉjÜa@kèˆì@N1Hóïnî‹Ù.å.ÜaI óïÔ‹“Üa@óîŠ¥a óî‡å a
‡ å a æ à ‡ n¸@LÛ– “à@Þ –c@paˆ@pb ÍÜ@óÈíáª@ôÝÈ@ÖÝ0î@HóïiŠìc@M ì‡å a
ó ïäa‹î`aì@Hóïnî‹Ù .å.ÜaI óïÔ‹ “Üa@ó î‡å a pb ÍÝÜbØ@Lb i‹Ì@b Ùî‹àc@¶a@bÔ‹ ’
R
Nbè5Ìì@óïÐþ.Üaì@óïäbäíïÜaì@óïäbà‹§aì@óïåïmþÜaì
NNb éïÐ@o ÉÔì@|Üa@óåàŒÿaì@béÉ÷bÔì@óÔ†@õ‡àì@Lpa‹v a ÚÝm@‹àc@æà@æÙî@báéà
ê ïÐ@Ú ’ý@b ¿ çh Ð LHð iŠìc@‡å a ìc@ñŠ¥aI LóîíÍÝÜa@pbÈíáža ÚÝm@Š‰u@çbØ@bMîcì
Hóïnî‹Ù .å.Üaì@ó ïiŠìc@‡ å aì@ó ïäa‹î`aI tþr Üa@ó îíÍÝÜa@pb Èíáža ë‰ è çc@í è
Öib 0nm@b äbïycì@Lbé —÷b—‚@„ Éi@À@êib “nmì@Ló àbÉÜa@bémbx æà@5rØ@À@lŠbÕnm
ó Èíáª@Þ Ø ¶g@ó ïánå¾a@pb ÍÝÜa@b àc@NbéÍï –ì@b éma†‹Ñà@æ à Þ ïÝÕÜa@„Éj Üa@À
pa†‹ Ñ¾aì@Îï —Üa@„ Éi@À@bé Ýqb¸ì@b éiŠbÕm@ô ÝÈ@‡èaí “ÜbÐ@Lb éåà
Nbyíšì@‹rØc
LÞîí0Üa@„îŠbnÜa@©È â÷þ¾a@…bå¾a@b ‹Ðínî@n óî†‹ÙÜa@óÍÝÜa@çc@æà@âÌ‹Üa@ôÝÈ
Ló Ô‹Ñn¾a@ó ÑÝnƒ¾a@b émbv pbn ’ â ÝáÝmì@Lkî‰ “nÜaì@kî‰ énÜa@æ à b éÕy@‰ ‚dnÜ
òŠìb ža pb ÍÝÜbi@‹qd nÜaì@‹îí znÜaì@ßb áè`a ó vïnä@k÷aí ’ æ à b éi@ÖÝÈb à ÞîŒmì
â ÌŠì@NNNN@æîì‡ nÜaì@ó ibnÙÜa@ó Ýy‹à@¶g@ðèbÑ“Üa@5jÉnÜa@óÝy‹à@Œìbvnmì@Lóåáïé¾a
ç‹ ÕÜa@ßaí Ž@b énéuaì@|Üa@LkÝ ì kéäì@LÊáÔì@Êåà@æà@ójÉ—Üa@ó.Mï.¾a@pbî‡znÜa
ô ÝÈ@ó î†‹ÙÜa@ó ÍÝÜa@o ÅÐby@‡ ÕÐ@LÚ Üˆ@Þ Ø æ à âÌ‹Üb i Nç¥a ô nyì@ð šb¾a
Ló ïäa‹î`a bémbÕïÕ ’ æ à b è5Ì @æ È b èŒïº@b·@oÅÑnyaì@Lóï b ÿa@bémbï–í—‚
b·@Lbé÷bánäa@óÜb–cì@bé÷båi@óäbnà@‡Øüî@ñ‰Üa@‹àÿa@NóîŠ¥a óïiŠìc@M ì‡å a bémbjî‹Ôì
†íá —Üa@óîŠa‹án a ô ÝÈ@b èMŒÑ¥@Ló îíïy@˜÷b —‚ì@pb àíÕà@æ à ê ïÝÈ@Þán“m
NƒíéåÜa@óïäbÙàaì
NHQYXWI t†aí¨a@óÉj à M †a‡Íi@N†‹ÙÜa@çb Ü M ‡á«@†íÉ à MHQI
pbÍÝÜa@„îŠbnÜ@5uíà@6‹ÈB LHça‹é% óÉàbu@M óïäa‹î*a pbÍÝÜa@ˆbn.cI@‹%b’@Šbî@çb yg@ŠínØ‡Üa@ MHRI
LHQYVPI M ðäb<rÜa@†‡<ÉÜa@M ó<ïäbrÜa@óå Üa@Lóïi†ÿa@pb.aŠ‡Üa@óÝª@LB@bèŠí mì@óïäa‹î*a pbvéÝÜaì
NóïäbåjÝÜa@óÉàb§a@ðäb.aíÜ@‡¼c@6‹Èì@ó»‹m@NQVVMQVU™
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@ âî‡Õm
Bó ïäa‹îgB ó áÝÙi@‡—Õäý@Lbåèì@óïäa‹î`a pbÍÝÜa@óÝ÷bÈ@¶g@óî†‹ÙÜa@óÍÝÜa@ðánåm
béÍï – „ Éi@À@ó iŠbÕn¾a@pb ÍÝÜa@ó Èíáª@¶g@b éi@ð à‹ä@b ¹gì@êóï ŠbÑÜa@ó ÍÝÜa
æ à b è5Ìì@óîín “jÜaì@óïuíÝjÜaì@óî†‹ÙÜaì@óï ŠbÑÜbØ@Lbéma†‹Ñà@„Éiì@óî5jÉnÜa
ó º‡ÕÜa@óï ŠbÑÜaì@óï÷bn .ÐÿbØ@Öj c pb ïäa‹îg@æ à ó È‹Ñn¾a@óÈíáža ë‰è@pbÍÜ
.bèaí ì LHóî‡ï¾aI ì@Hçbn bi@ð ŠbÐI
ó ïiŠìcMì‡ å a pb ÍÝÜa@ó Èíáª@æ à b émbjî‹Õi@ó ïäa‹î`a óÈíáža ë‰è@ðÕnÝmì
Ö áÈÿa@Š‰§aLóîŠ¥a óàìŠÿa@À@Hóïnî‹Ù.å.ÜaI@óîŠ¥a óî‡å a óÈíážaì@Hóïi‹ÍÜaI
.nbÉÜa@pbÍÝÜ@ãbÉÜa@Òïå—nÜa@À@óïÜí¤ ‹rØÿaì@Lbï²Šbm@pbÈíáža ë‰
óî‹ “jÜa@‘b åuÿa@öb áÝÈ@„ Éi@êïÜg@kèˆ@bà@ôÝÈ@†jà@ñíÍÝÜa@Òïå—nÜa@a‰èì
æ à ã‡ ÕÜa@ó åîbjnà@ó åàŒc@À@p‹ub è ó îŠ¥a@HlíÉ “ÜaI Þ ÷bjÕÜa@çc@æ à pb ÍÝÜaì
Zóqþq@pbèb¤a@Àì@LóÉibnnà@pbuí·@LHŠŒ©a@‹¢@l‹ÔI ðÝ–ÿa@béåŽíà
Lb éáïÜbÔc@oåŽín aì@Lb é÷b®c@À@o Ô‹ÑnÐ@LHó ïÜb¨a@biŠìcI l‹ÍÜa@ëb¤bi@¶ìÿa@M
ô ÝÈ@|Ý0–a@|Üa@LóiŠbÕn¾a@óÑÝnƒ¾a@bémbÍÜ@æŽaí¾a@‡Èbjmì@æàŒÜa@ßíŽ Êà@ovnädÐ
béäb0ïn a æŽíàì@ðÔ‹“Üa@ñ‡å a béÝ–c@¶a@òŠb’g LóïiŠìc@M ì‡å a pbÍÝÜbi@bénïá.m
.ðiŠìÿa
Ló ïäa‹î`a ój › a À o ÈŒím@s ïy@.ð i‹ÍÜa@lí å§aì@lí å§a@ëb ¤bi@ó ïäbrÜaì@M
†þi@æà@ðÜbá“Üa@â.ÕÜa@ôny@bi‹Ìì@L@ð ŠbÑÜa@wïÝ©a@ôny@biíåu@béi@Âï±bàì
Nóïäa‹î`a pbÍÝÜa@óÈíáª@ovnädÐ@.‘bÕÑÕÜaì@ô0 íÜa@bï eì@æî‡Ða‹Üa
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