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١ 

 (ئەلف بێ، ئەلف و بێ، ئەلفوبێ نەک: ) ئەلفبێ 
ر ـ ڕ ـ ز ـ ژ ـ س ـ ش ـ ع ـ غ ـ ف ـ ڤ ـ ق ـ ک ـ   د ـ  ب ـ پ ـ ت ـ ج ـ چ ـ ح ـ خ ـ  ـ ائـ ـ  

 . ێ ـ  ی ـ  ۆـ  ووـ  وـ  ەگ ـ ل ـ ڵ ـ م ـ ن ـ هـ ـ  
*** 

 ڕوونکردنەوە:
  .پیت ٣٤ پیتەکان:

 . پیتی بۆ دانەنراوەکە  (i) بزرۆکە ١+  پیت ٧دەنگ،  ٨ :بزوێنەکان
 دەگێڕن.  نەبزوێنو هەمیش ئەرکی  بزوێنهەم ئەرکی  (و، ی)دوو پیتی 

 
زمانی کوردیدا وشەی لێکدراو لە پلەی یەکەمدا بەبێ هیچ ناوبەندێک پێکەوە دەلکێنرێت،  لە 

  (Alphabetهەموو زمانەکانی دنیادا وشەی ) لە    ئەگەر نەکرا ناوبەند بەکار دەهێنن، هەروەها 
 بێ(. ( نەک )ئەلفوبێ یان ئەلف ئەلفبێکەوا بێت ئێمەش دەنووسین: )، لکێنراوەپێکەوە 

 

 

٢ 
 )ئـ(: هەمزە 

 لەم دۆخانەدا هەمزە دەسڕینەوە: 

   خۆراوا، ڕۆژاوا، مااڵوایی
   اوایی(ئاوا، ماڵئاوا، ڕۆژئخۆر نەک: )

*** 
 :ڕوونکردنەوە

  سەرەتای بڕگەی بزوێنداردا ی بزوێندار و زۆر جاریش لە( لە سەرەتای وشەئـهەمزە )
دەیقرتێنین   دابەاڵم لە وشەی لێکدراوی وەک ئەمانە  ،اژن(ئ، )دەرزیاو(ئدەنووسرێت، وەک )

 چونکە هیچ لە واتاکە ناگۆڕێت: 
 

 و(ئا: گوڵنەکاو = گواڵو )ئگوڵ + 
 اوا( ئ: خۆرنەکاوا = خۆراوا )ئ+  رخۆ 
 

 : گۆشتاو، گواڵو، ماستاو، ڕۆژاوا، مااڵوایی.دەنووسین
 ایی. او ئا، ماڵاو ئ، ڕۆژاو ئ، ماستاو ئ، گوڵاو ئ: گۆشتنەک
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 : )ڕیزپەڕ، لەیاسابەدەر( ئاوارتە 
 . لێوئاڵ ١

اڵ(دا بقرتێنین چونکە قورساییی بزوێنەکە دەکەوێتە سەر "ێ"  ئناکرێت هەمزە لە وشەی )لێو 
 و "ا" و بەبێ هەمزە واتاکە تێک دەچێت، وەک ئەوەیە بڵێی )لێ واڵ(، کە ئەویش هەڵەیە. 

 . قورئان: ٢
 ان(دا بسڕینەوە، چونکە واتاکەی تێک دەچێت. ئهەروەها ناکرێت هەمزە لە وشەی )قور

 
 

٣ 
 پیتی )ڕ(:  

 :دا وەک خۆی دەنوورسێت ی وشە( لە سەرەتا، ناوەڕاست و کۆتاییڕ)

  ڕکان، گڕ از، گ ڕ 
*** 

 ڕوونکردنەوە:
 ( دوو فۆنیمی جیاوازن و لە سیستەمی یونیکۆددا دوو کۆدی جیاوازیان هەیە. ر( و )ڕ. )١ 
(ی سادە  رکوردیدا دوگمەی جیاوازیان هەیە، سەیر دەبێت بە دوگمەی ). لە تەختەکلیلی ٢

 (ی گڕ بیخوێنینەوە. ڕبینووسین بەاڵم بە )
 

 

٤ 
 پیتی )ک(: 

 ( بەبێ نیشانە دەنوورسێت:ک)

  ک، پا ک، چەکخا
 ( ك، پاك، چەكخانەک: )  

*** 
 ڕوونکردنەوە:

، ئەمە لە زمانەکانی  بمێنێتەوە ( یەک بژارە K( کە = )كو  ک)دوو پیتی  لەنێوان پێویستە
 کێشەسازە.    عەرەبی و فارسییشدا لە بواری ئایتیدا هەر

ی لە ئەلفبێی کوردیدا ()کسره ، ژێرە )ضمه( ، بۆرە )فتحه( سەرەکورد لە کۆنەوە نیشانەکانی 
 ( لە سەرەتا و ناوەڕاستیشدا هەر بە )ک( دەنووسرێت، کەوا بێت  کالبردووە، هەروەها پیتی ) 
 ( دەنوسین و خۆمان یەکالیی دەکەینەوە.  ک( بەکار ناهێنین و بەس )كلە کۆتاییی وشەدا ئیتر ) 
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ئەمە بڕیاری )کوردئایتیگرووپ(ە کە فۆنت و تەختەکلیلی یونیکۆدی کوردییان دروست کردووە  
 فەرمانگەی ئایتی و ئەکادیمیاشی لە پشتە. و بڕیارەکەش پاڵپشتیی 

هەڵبەت نووسینی ئەمە بە کۆمپیوتەر و بە شێوەی دیجیتاڵی زیاتر پێوەندیی بە جۆری فۆنت و  
 دوگمەی تەختەکلیلەوە هەیە. 

پاساویشی بۆ نەهێنینەوە  ( بەکار نەهێنین و كگرنگیشە کاتێک بە دەست دەنووسین هەرگیز )
تر ناکوردییە، ئەم جوانیی تێدایە بۆ نووسین و ئەوی تر تێیدا   کە گوایە ئەم کوردییە و ئەوی

 (کە، هەمووی ڕاهاتنێکی سادەیە، پاش ماوەیەک نووسینی )ک( لە کۆتاییدا پێی رادێین: )پا ینی
 

 پەیامێک بۆ مامۆستایانی ناو پۆل کە جاروبار بە دەست دەنووسن:

 بێنیشانە بنووسن. (ی سادەی ک(ی نیشانەدار ) كتکایە لە جیاتیی )
 

 

٥ 
 نەبزوێنی )و(، بزوێنی کورتی )و( و بزوێنی درێژی )وو(:  

 کۆتایی  ناوەڕاست  سەرەتا  

 واڕ  بۆ و ەش نو  زوێن: ب ( نەw و)

 - ردو ک مێد و ئ ( بزوێنی کورت: u و)

 ووت ک وو کەرک باوو ئ بزوێنی درێژ: (  ûوو )
*** 

 ڕوونکردنەوە:

 زوێن:  ب( نە w و . )١

 ( بزوێنی کورت:  u و . )٢

 بزوێنی درێژ:  ( û وو. )٣
 

 زوێنە، ب( نە w و . )١
 لە ناوەڕاست و کۆتاییی وشەدا دێت: بزوێنێک هەمیشە لە سەرەتای وشە یان لەگەڵ 

 وابۆ ، ڕ و ەن ، شو 

 رچ و س، و شە، و
 رچ(وو س، وو شە، وو : نەک)
 



5 
 

( بزوێنی کورتە، لە سەرەتا لەگەڵ هەمزە دێت، لە ناوەڕاست لەگەڵ نەبزوێن دێت، لە  u و . )٢
 کۆتایی دەرناکەوێت:  

 - ،  xul لو خ، ustad ستادوئ
 

 لەگەڵ نەبزوێن دێت،   دا لەگەڵ هەمزە دێت، لە ناوەڕاست سەرەتادابزوێنی درێژە، لە ( ûوو . )٣
 درێژە:  (ی وو )ئەگەر لە پێشیدا پیتی نەبزوێن بێت هەمیشە  دالە کۆتاییو 

 مەتوو حوک/ مەتوو حکد، وو سین، مەحموون
 ( حکومەتنوسین، مەحمود،   نەک: )

*** 
 )وو( هەمیشە لە کۆتاییی وشەدا پاش نەبزوێن درێژە )وو(: 

  ووم، ووچ، ووکوە
 ( و ، مو ، چو وەک نەک: )

*** 
 تێبینی: 

کۆنەوە بڕیاری لەسەر دراوە کە بنووسرێت و ئێستاکەش  هەر لە ( وو )دەنگی درێژی 
ئەکادیمیاش هەر سوورن لەسەر  هەروەها سۆرانی خاوەنڕا و  یزمانەوانانی گەورە و پرۆف

 و نابێت لەبیر بکرێت.  کوردییە ئەمە ڕێسایەکی زمانی بەکارهێنانی. 
 

 = ڕەخنەلێگرتن، ئیرادگرتن هاوردنئووبا
 

 

٦ 
 (: î)ی  دەنگی درێژی 

 سالم یئ رباهیم یئ نجا یئ سەرەتا
 النیپ ریش ریب ناوەڕاست

 ی قەیسەر  یکورد یپەت ١  کۆتایی
 ـی یــێـالد ی یەپەم ی یـائاس ٢کۆتایی  

*** 
 ڕوونکردنەوە:
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 (: î)ی   دەنگی درێژی
، لە سەرەتادا  ( دەنووسرێت یلە هەر کوێی وشەدا بوو هەر بە یەک ) (î)ی  دەنگی درێژی 

 : دەنووسرێتهەمزە لەگەڵ  

 سالم یـئـرباهیم، یـئـ، نجا یـئـ :         (یـ +  ئـ ، )سەرەتا. ١

 الن یەما، پن ر، سی یر، ش یب               . ناوەڕاست:    ٢

 )دوو جۆرە(:  . کۆتایی٣
 :  ١کۆتایی  

 هەبێت:  نەبزوێندەنگی  ( î)ی کاتێک پێش لە 

 ی  ر ، قەیسە یدکور  ،یتپە
 ( یی، قەیسەریی، کوردییپەتنەک: )
 

 : ٢کۆتایی  
( زیاد دەکەین بۆ ئەوەی دوو بزوێن  یـهەبێت ناوبەندی ) بزوێندەنگی  ( î)ی کاتێک پێش لە 

 ( دەنووسرێت: ییبەدوای یەکتردا نەنووسرێن و بە )

 ی ـیـــێـ، خۆجـــی یــێـالدی، یـۆ، شنییـەپاو (،  asayîی یـا)ئاس
*** 

( دەنگی  یکە پێش لە )( یـپچۆ ، یدسوی، یـتە وشەی وەک )پەل بەپێی بڕیاری ئەکادیمیا 
،  یی، سویدییپەت)ەکە بنووسین کردنەوەی دەنگت ناکات بۆ درێژپێویس هاتووە نەبزوێن

لە   ر( دەینووسین.ی: می ی درێژ لە ناوەڕاستیشدا هەر بە یەک )(ی ) دەنگی( چونکە ییچۆپ
 یەکەی دەردەکەوێت:  کورت و درێژیڕستەدا 

 
 ! ی ئازادبژی 

 . یتۆ ئازاد
 ی بە

 ( یدئازا)درێژە دەنگەکە نەبزوێن پاش 
 ( یوەک جێناوی لکاو دەنگەکە کورتە. )تۆ ئازاد

 ( یە)بکورتە دەنگەکە بزوێن پاش 
 دەنووسرێن.  )ی(هەموویان بە 
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٧ 
 لە کۆتاییی وشەدا: ( هـ)

 وشەدا:، بەتایبەت لە کۆتاییی تێکەڵ بکرێت  دا(ە( لەگەڵ بزوێنی )هـنابێت )

 بە بە(. نەک: بەهـ بەهـ ) مەهـ )نەک: مەە(  ماهـ )نەک: ماە(،
 ڕووی دڵبەر کەوتوونەتە جەدەل دیسان و هـ شەوقی مە 

 " سالم"                                                      
 
*** 

 
*** 

 ڕوونکردنەوە:

 (:  هـبۆ نووسینی )
، دروستکراوی )کوردئایتیگرووپ( کە لە سیستەمی  تەختەکلیلی ستانداردی کوردیلە 

 کۆمپیوتەرەکاندا جێگیر کراوە: هەموو مایکرۆسۆفت و  
 

 
 (: هـM+ ) SHIFT( + H)لە پێشدا تەختەکلیلی کوردی، پاشان:  

 

 چۆن پیتێکی کوردی بەم شێوەیە درێژ بکەمەوە:

 کــــــــــــــــوردســــــــــــتــــــــــــان                                     

 بکەیتەوە بنووسە، پاشان: ی لە پێشدا ئەو پیتەی کە دەتەوێت درێژ 

SHIFT ( +M :)کـــــــوردستان 
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٨ 
 (: ی)  ئامرازی دانەپاڵ

 وشە 
ئامرازی  

 دانەپاڵ 
 هاوەڵناوی /گرێی ناوی وشە 

 سنە  یکورد سنە  ی کورد

 سنە ییـکورد سنە  ی یکورد

 کوردپەروەر ـیـیـیەسن کوردپەروەر  ی ییـەسن
*** 

 ڕوونکردنەوە:
، واتە وەک پیتێک یان وشەیەک  ، ئەرکێکی مۆرفۆلۆژییانەی هەیەئامرازی دانەپاڵی (ی)

  یان هاوەڵناوی  گرێی ناویبۆ نموونە فۆنیمێکە بوونی پێویستە،  هەژماری بوونی بۆ دەکرێت،
 . هەرگیز نابێت بقرتێنرێت ، هەر بۆیە دەکاتدروست 

 
 : بزوێن دوو  جیاکەرەوەی، ی ناوبەند(ی)

  بزوێن  ناوبەند  بزوێن 

 ەـیــین ە یـ  ین

 ەـیـیـچ ە یـ  یچ

 ەیـیـکورد ە یـ  یکورد

 ەکانیـیـیـۆشنـ کانە یـ  ییـۆشنـ

 کان ەیـــیـیــێــخۆجـ کانە یـ  ییــێخۆجـ
*** 

 ڕوونکردنەوە:
"  یـبەدوای یەکتردا نانووسرێن، ئەگەر کەوتنە پاڵ یەکترەوە، ئەو کاتە ناوبەندی " بزوێندوو 

 دەخەینە نێوانیان. 
 بزوێن +   یـ+ ناوبەندی  بزوێن 
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٩ 
 ی نیسبەت: (ی )
 :و سێ دۆخی هەیە ( دەنوورسێتی(ی نیسبەت لە کاتی )درانەپاڵ(دا بە یەک )ی)

 
 هاتبێت: . ئەگەر وشەکە بە نەبزوێن کۆتاییی ١

  یر = هەولێ ی+  رهەولێ
 هەروەها: 

 ی ، مەهابادی، کەرکووکی، چەمچەماڵی کرماشان
 

 " دەخەینە نێوانیانەوە: یـکۆتاییی هاتبێت ناوبەندی " بزوێن. ئەگەر وشەکە بە ٢

 ی یا، میراو ییوو، سەرگەڵی یـە، پاو ییـۆشن
 
 ناکەین: ( کۆتاییی پێ هاتبێت هیچی پێ زیاد ی. ئەگەر وشەکە بە )٣

 ئاسۆ سلێمانی لەوێ دانیشتووە. : یسلێامن

   ئاسۆ ئامێدی لەوێ دانیشتووە.: یئامێد

*** 
 ناوی نیسبەت یان درانەپاڵ، لە کوردیدا وا دروست دەبێت:  . ٣

 ( وەک:  ی)ناوی شوێن + 

 . یکەرکووک=   ی+  کەرکووک
هاتوونەتە ناو کوردییەوە و لەژێر کاریگەریی زمانی عەرەبیدا زۆر ناو بە شێوازی عەرەبی 

 بەکار دەهێرنێن و وا جێ کەوتوون کە البردنیشیان نەلواوە: 

 : )ئەمریکا + یی = ئەمریکایی(.کوردییەکەیئەمریکی:  
 (. ئەفریقایی، ئافریقایی، ئافریکایی+ یی =  ئەفریقا: )کوردییەکەیئەفریقی:  
 (.فەرەنسایی+ یی =  فەرەنسا : ) کوردییەکەیفەرەنسی: 

 
 وەرناگرن: "ینەتەوە هەن کە " هەندێک

 ، تاجیک. کورد، ئەفغان، فارس، عەرەب، تورک

 هەندێک نەتەوەش هەن هەر بە ناوی واڵتەکەیان نیسبەت دەدرێن: 

 سویدی، چینی، ژاپۆنی.
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)ی( زیاد  دەکرێت و ( واڵتبۆ دیاریکردنی دۆخی )هاوواڵتێتی( ئەوە ئاماژە بە )

 دەکرێت: 

 ، ئێرانی، ئەفغانستانی. عەرەبستانی، عێراقی، چینی، سویدی

  
 

١٠ 
 : دوودەنگە )دیفتۆنگ(

( چ لە کوردیی ناوەڕاست و چ لە کوردیی خواروودا پێویست بە  وێ، ویدوودەنگەی وەک ) 

 پیتی جیاواز ناکات، هەر بە دوو پیت دەنوورسێت:

 لە کوردیی ناوەڕاست: 

 شوێن، خوێن، جوێن، نوێن، گوێ، توێ.  
 لە کوردیی خواروو: 

 .دوێت )کچ(،  )چۆن( ، چوی )بێستوون( ، بیستوینن )خوێن(خوی
 

 

١١ 
 پیتی "ت" لەبیر نەکرێت: 

 دەستەسڕ، دەستاودەست، ماستاوچی 
 ( دەسەسڕ، دەساودەس، ماساوچی نەک: )
 
 

١٢ 
 جێناوی نیشانە: 

 ( بکات پێکەوە دەنوورسێت: ڕۆژ، شەو، ساڵجێناوی نیشانە کاتێ ئاماژە بە کات )

 (ئەم شەو، ئەم ساڵ، ئەم جار نەک:) ئەمشەو، ئەمساڵ، ئەمجار
 ( بنوورسێت، ئەوە جێناوەکە جیا دەبێتەوە: ە، یبەاڵم ئەگەر پاش کاتەکە پاشبەندی ) 

 ( ئەمشەوە، ئەمساڵە، ئەمجارە نەک: ) ئەم شەوە، ئەم ساڵە، ئەم جارە
 بێ تۆ  ئەم جــارە نـــــەمــــردم من ئەگەر 
 بێ تۆ ئەم خوارە نەچم شەرت بێ هەتا 

 "نالی"                                       
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١٣ 
 وشەی لێکدراو  

( یان بێ هیچ ناوبەندێک پێکەوە ناوبەند وشەی لێکدراو یان بە یارمەتیی )

 دەلکێن:

 

 : . بەبێ ناوبەند١

 ( ماڵ  ماڵ، ڕەشڕەش : نەک) ڕەشامڵ:

 فرۆش، سەهۆڵ فرۆش( : سەهوڵ نەک) سەهۆڵفرۆش:
 
 (: ە، بە، و، ەو، او. بە یارمەتیی یەکێک لەم ناوبەندانە )٢

 ( گوڵە گەنم: نەک) گەنمەگوڵ

 بەجێ( : جێ بە جێ، جێ نەک ) جێبەجێـ

 ( هات و چۆ وچۆ،  : هاتنەک) چۆو هات

 : شارە و شار، شارەو شار( نەک) شارەوشار 

 : پشتاو پشت( نەک ) پشتاوپشت
 

 بۆ نموونەی زۆرتر لە وشەی لێکدراو بڕوانە: 
 خشتەی وشە لێکدراوەکان

 
 

١٤ 
 ژمارەی لێکدراو )ژمارە + ژمارە(: 

 ، نۆزدەڤدە، هەژدە ە، پازدە، شازدە، حەیازدە، دوازدە، سێزدە، چواردژمارەی ئاوێتە:  

 ژمارە( بەجیا دەنووسین: ژمارەی لێکدراو کە پێک هاتووە لە )ژمارە + 

 . هەشتبیست و یەک، سی و پێنج، چل و نۆ، نەوەد و 

یەک سەد، دوو سەد، سێ سەد، چوار سەد، پێنج سەد، شەش سەد، حەوت  

 سەد، هەشت سەد، نۆ سەد، هەزار و دوو سەد، سێ هەزار و چوار سەد. 

http://diyako.yageyziman.com/%da%95%db%8e%d9%86%d9%88%d9%88%d8%b3/#21
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شێوەی دەق کێشەسازە،  نووسینی ژمارە بەتایبەت کاتێک بچینە سەر ژمارەی دوورودرێژ بە 

هەر بۆیە بڕیار دراوە کە هیچ ژمارەیەک کە لە )ژمارە + ژمارە( پێک هاتووە بە شێوەی  

 لێکدراوی پێکەوە نەنووسین. 

 (:431 967 2)منوونەیەک لە ژمارەی گەورە: 
 دوو میلیۆن و نۆ سەد و شەست و حەوت هەزار و چوار سەد و سی و یەک. 

*** 
 

 )ژمارە + وشە(: 

 بەاڵم ژمارە لەگەڵ وشەیەکی تر کە وشەی لێکدراو دروست بکات پێکەوە دەنوورسێت: 
دووشەممە، پێنجشەممە، منداڵێکی یەکساڵە. دوودڵ، چوارچرا، هەزارپێ،  

 چوارتا. 
 
 

١٥ 
  : لێکدراو و کاری   چاوگ

چ   ،(ڕێدانف) ەکرێت چ تێپەڕ بن وەک لێکدراویان لێ دروست د ئەو چاوگانەی کە کاری 

لێ دروست   یکە کاری ناتەواو  (گەرمبوون)  چاوگی ، یان(تێکچوونوەک )بن تێنەپەڕ  

 بەجیا دەنوورسێت:  دووەمەکەیبەشی  گەردانکردندالە کاتی  دەکرێت، 

 : ڕانەبردوو

 ین. ەدەدەیت، فڕێ دەد فڕێ دەدەم، فڕێ  : فڕێدان

 . دەچنتێک   ،تێک دەچێت، تێک ناچێت : تێکچوون

 . نابێتدەبێت، گەرم  گەرم: گەرمبوون

 

 منوونەی تر: 

 . ت دەبم، شێت دەبیت، شێت دەبنشێشێتبوون: 

 . دەبنلەدایک دەبم، لەدایک دەبێت، لەدایک لەدایکبوون: 

 . دەکەم، جێبەجێ دەکەیتجێبەجێ  جێبەجێکردن: 
 (ێ دەکاتجبە، جێ جێبەجێدەکات، جێ بە جێ دەکات نەک: )

 *** 
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 ئەمر: 

 مەدەن.  ێ فڕێ مەدە، فڕێ بدەن، فڕ ، بدەفڕێ 

 . تێک بچن، تێک مەچن تێک مەچۆ، ،بچۆتێک  

 گەرم ببە، گەرم مەبە، گەرم بنب، گەرم مەبن. 

 : ڕابردوو

 . داوە نیاداوە، فڕێ امن دا، فڕێ ی دا، فڕێ تدا، فڕێ م فڕێ

 تێک چووم، تێک چوویت، تێک چوون. 

 . گەرم نەبوونگەرم ن، بوو م نەبووم، گەرم گەرم بووم، گەر 

 دوو وشەی کۆتایی پێکەوە دەلکێن: : ڕابردووی دوور

 تێک چووبووم، تێک چووبوویت، تێک چووبوون. 

 ین. بوویت، گەرم نەبوبووبوو گەرم بووبووم، گەرم 

 *** 
 :  ی کاری سادەگەردانکردن 

 جێناو کەرت نابێت: کاری سادە بە هاتنی 

 خوارد تانخوارد، دە یان خوارد، دەمدەخواردن: 
 : دەم خوارد، دەیان خوارد، دەتان خوارد( نەک)
 

 

١٦ 
   : وشەی داڕێژراو

  یان (suffix پاشگر)، (prefix پێشگر) ئەو وشانەن کە بە یارمەتیی وشەی داڕێژراو 

 وشەی نوێ پێک دەهێنن، وەک:   (confix)کۆنفیکس =  هەردووکیان

 یبەشبێ ،ەڵەهێز، وردبە
   : دوو جۆرە پێشگر

 . (و هتد ڤە ،ڤێ ،ێل ،ێت ،ێپ  ،ڕێ ،ڕۆ ،ەڵه  ر،ەو  ا،ڕ دا، ): سادە. ١

 و هتد(. ک ێو  ک،ڕێ  ک،ێت ک،ێپ ،ە و ێپ ا،ێڕ ل ا،ێڕ ت ،ەو ێت  ا،ێڕ پ  دا،ێت دا،ێ)پ: ناسادە. ٢

 *** 
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 جیا بکەینەوە:  انە پێشەکی ئەم سێ چەمکبا 

 ( ی خۆشە ن ، ۆڵەمشکهێز، بەوشەی داڕێژراو ) . ١

 بڕین( دا گرتن، هەڵگرتن، داچاوگی داڕێژراو ) . ٢

 دەکەم( ڕادەگرین، هەڵدەگرم، داکاری داڕێژراو ). ٣

*** 

  : بە پێشگری سادە، گەردانکردن. ١
 .(و هتد ڤە ،ڤێ ،ێل ،ێت ،ێپ ، ڕێ ،ڕۆ  ،ەڵه ر،ەو  ا،ڕ دا، )
 

 : پێکەوە دەنوورسێت گری سادەبە پێش   تێنەپەڕتێپەڕ،   ،ڕانەبردوو. ١.١

 : تێپەڕ

 . دادەکەین، داناکەینداناکەم، دادەکەم، داکردن: 
 

   : پەڕتێنە

 . ەبێت، هەڵد، هەڵنابیتهەڵدەبیتهەڵنابم، ڵدەبم، هەهەڵبوون: 
 

 پێکەوە دەنوورسێت:  تێپەڕ، تێنەپەڕ، ، ئەمر. ١.٢

 . ، ڕامەکەڕابکە، دامەکەدابکە، داکردن: 

 بە، ڕابن، ڕامەبن. ڕامەڕابە، ڕابوون: 
 

*** 
 : ڕابردوو . ١.٣

 جیا دەبێتەوە:  ی لکاوجێناو بە هاتنی  : تێپەڕ
 نەبڕی. ماندا، بڕی  ماندانەکرد،   مدا، کرد مدا
 

 : پێکەوە تێنەپەڕ: 

 بووم، هەڵبوویت، هەڵبووین.  هەڵهەڵبوون: 

 ، هەڵنەبووین. هەڵنەبووم، هەڵنەبوویت
*** 
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 : ڕابردووی دوور. ٣

  پێکەوە: هەمووی  تێنەپەڕ، 

،  ینبوو ، هەڵبوو هەڵنەبووبوومم، بوو بوو هەڵهەڵبوون: 

 .  هەڵنەبووبووین
 

 جیا دەبێتەوە: ێناو جبە هاتنی  : تێپەڕ

 نەکردبوو.   تانداوو، کردب  ماندانەکردبوو،  مداکردبوو،  مدا کردن: دا
*** 

   ئەکادیمیا لەم دوایییانەدا پێکەوەنووسینیشی ڕێپێدراو کرد:  تێبینی:
کرد(، بەاڵم ئێمە هەر بەجیا دەینووسین، چونکە هەر لە کۆنەوە باو  یکرد، هەڵتکرد، هەڵم)هەڵ

 بۆ ڕێنووسێکی یەکدەست یەک بژارە باشترە تا دوو بژارە. بووە و 
*** 

  :سادەنابە پێشگری ، گەردانکردن. ٢
 و هتد(.  کێو  ک،ڕێ ک، ێت ک،ێپ  ،ە و ێپ ا،ێڕ ل ا،ێڕ ت ،ەو ێت  ا،ێڕ پ دا،ێت  دا،ێ)پ

 

 ووەم جیا دەبێتەوە. لە گەردانکردندا بەشی دیاسا: 
 

 شی دووەمی جیا دەبێتەوە: بە ڕانەبردوو: . ٢.١

 تێپەڕ: 

 ناهێنن. م، پێک دەهێنن، پێک  پێک ناهێنێک دەهێنم، پپێکهێنان: 

 ڕێک ناکەویت.  : ڕێک دەکەوم، ڕێک ناکەوم، ڕێک دەکەویت،ڕێککەوتن

 

 تێنەپەڕ: 

 چن، تێک ناچن. تێک دەچم، تێک ناچم، تێک دەتێکچوون: 

 ێک نابیت. یت، ڕ بڕێک نابم، ڕێک دە ڕێک دەبم،ڕێکبوون: 

 

  بەشی دووەمی جیا دەبێتەوە: : ڕابردوو. ٢.٢
   : تێنەپەڕ

 ڕێک بووم، ڕێک نەبووم، ڕێک بوویت، ڕێک نەبوویت. : ڕێکبوون
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 تێپەڕ: 

   د، ڕێکیان کرد کر ، ڕێکت ، ڕێکم نەکردم کرد ڕێکڕێککردن: 

 

 . ئەمر: ٢.٣

 ن، پێک مەهێنن. پێک بهێنڕێک بکە، ڕێک مەکە، 
 

 ڕابردووی دوور: . ٢.٤

 نەکردبوو.  یانکردبوو، ڕێک  انتنەکردبوو، ڕێک م کردبوو، ڕێک مڕێک
*** 

دەبینێت پێکەوە  ناو دەبێت وریا بین کە کاتێک وشە ئەرکی : تێبینی

دەبینێت بەشی  کاری گەردانکراو دەنوورسێت بەاڵم کاتێک ئەرکی 

 دووەمەکەی جیا دەبێتەوە: 

زۆر قسەیان کرد و ئاخری پێکەوە ڕێککەوتن سەر ئەوان لە

 . ڕێک کەوتن
 ، کاری گەردانکراوە، ڕێنووسیان دەبێت جیاواز بێت. ڕێک کەوتن بەاڵم  " ناوە،ڕێککەوتن"
 

 پێکهێنا(.  نەک: ) .پێک هێناگرووپێکیان ئەوان 
 
 

١٧ 
 سێ پێشگر + چاوگ: 

سێ پێشگر )کە لە باری ئاساییدا تێکەڵێکن لە پێشگری بێواتا و وشەی واتادار( لەگەڵ    ککاتێ

چاوگێکدا دێن، بۆ ئەوەی وشەکان زۆر درێژ نەبنەوە، دوو پێشگرەکەی بەجیا دەنووسین و  

 سێیەم پێشگر دەلکێنین بە چاوگەکەوە )چ پێشگرەکە بێواتا بێت، چ وشەیەک بێت(: 

 لێ هەڵگرتن، خۆ تێ هەڵقورتاندن.  پێ لێ هەڵبڕین، دەست چاوگ: 

 هەڵدەبڕن.  لێ هەڵمەبڕە، پێی  لێهەڵبڕی، پێی  لێ م پێ گەردان: 

 هەڵمەگرە.  لێهەڵگرە، دەستی  لێدەستی 
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١٨ 
 ( بەجیا دەنوورسێن: پێ، تێ، لێ ئامرازی )

 ( بڵێ. یپێ( بڵێ = )بەو ( بڵێ = )بە ئەو )
 (. یپێ(، ئەویش کورت بووەتەوە و بووە بە ))بەو ( کورت بووەتەوە و بووە بە بە ئەو )
 ( یپێ( = )بەو ( = )بە ئەو )

 سەربەخۆیە و کورتکراوەیە.  ( لەڕاستیدا یپێکەوا بێت )
 (ش هەر بە هەمان شێوەیە، هەر بۆیە بە شێوەی سەربەخۆ دەیاننووسین:لێ( و )تێ)

 نەما.( بە من  )پارە  . نەما پێپارەم 
 پارەم پێنەما.(  نەک: )

 .(ناوی (. دەستی خستە ناو ئەوە )دەستی خستە  خست. تێدەستی 
 دەستی تێخست.(  نەک:) 

 دا.( لەو دا. دەستی لە ئەو )دەستی . دا لێدەستی 
 دەستی لێدا.(  نەک:) 
 

 ، وا گەردان دەکرێن: (یان تێدایەپێ، تێ، لێ ئەمانە کە ئامرازی ) 

 وەردا.  تێوەردە، دەستی  تێدەستی  )دەستتێوەردان(:

 نا.  پێدادەنێت، دانی  پێدا  دانی )دانپێدانان(:

 شێواند.لێ  دەشێوێنێت. سەری لێسەری  )سەرلێشێواندن(:
 

 کاتێ جێناوی لکاو دێت، جیا دەبنەوە:

 .(پێموتپێمگوت،  نەک: ) .وت مگوت، پێ مپێ

 لێمانسەند.( نەک: ) سەند. امنلێ
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١٩ 
 وشەی نافەرهەنگی: 

تێکڕا، وشەی لێکدراو و داڕێژراو، کە بوون بە وشەی فەرهەنگی، هەموو کەرتەکانیان پێکەوە  
بنووسرێن، دەستەواژەی هاوەڵکاری و هاوەڵناوی کە هێشتا نەبوونەتە وشەی فەرهەنگی،  

 :  ( semi-space)نیومەودا کەرتەکانیان بەجیا و لێک نزیک بنووسرێن 
  )چنگلەسەرشان، چنگ لەسەر شان( چونکە ئەگەر بنووسین  شان(،لەسەر )چنگ 

هەست بە ناتەواوی یان ناقۆاڵیی دەکرێت، بۆیە بەجیا و لێک نزیک )بە نیومەودا( دەینووسین:  

 سنگ(لەسەر)دەست
 
 

٢٠ 
 نەرێکردن  و و ئەمر  بەردەوامبووننیشانەکانی 

 :ە وشەکانەوەدەلکێن بئەم فۆنیم و نیشانانە 

 ڕۆیشت. نەدەڕۆیشت، دە

 خەمەفڕی، دانەگری، هەڵنە گرە، هەڵبهەڵ
 
 

٢١ 
 ڕەتکردنەوە )نە(ی 
 دەنوورسێت:بەجیا  ڕەتکردنەوە)نە(ی 

 ئێمە هیچامن پێ ناکرێ.نە ئێوە نە دەڕۆم، نە دێم نە 
 
 

٢٢ 
 : کێشەی )د(

سەرەکیی ئەو وشانەی بە )د( کۆتایییان هاتووە، لە کاتی هاتنی "دا" کە (ی د)

 بقرتێرنێت:پاشگرە نابێت 

 هەردا(   :نەک ) دادلەناو هەر بەردا(،  :نەک ) دادلە بن بەر 
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٢٣ 
   : (preposition پێشبەند )

 ەوە:  انپاش خۆی پێش و بە وشەی  ننالکێرنێپێشبەند دوو جۆرە: )سادە و لێکدراو(، 

 پێشبەندی سادە: 

 کوردستان.  بۆفڕۆکە سەفەر دەکات  بە ئەو

 کوێ ئەوت بینی؟  لە تۆ
 

 : پێشبەندی لێکدراو

 مێزەکەیە. لەسەر پێنووسەکە

 ڕۆژنامەکەیە.  لەژێر  کتێبەکە

 دارەکە وەستاوە. لەتەنیشتمنداڵەکە  

 دیوارەکە چاوەڕێ دەکات. لەپاڵتارا 

 بێشکەکەیە.  لەناوکۆرپەکە 

 چوو بۆ خوێندنگە. ئەوین  لەگەڵ ڤیان

 *** 
 ڕوونکردنەوە: 

چ کامیان بەتەنیایی  لە دوو بەش پێک هاتووە، هی  پێشبەندی لێکدراو

بکەن، بۆیە پێویستیان بە   ەو دۆخەدا ئەرکی پێشبەندەکە تەواو ل ناتوانن 

 شبەندەکە. پێ  ئەرکیتەواوکردنی    ، بۆیەکرتە
 

 

٢٤ 
 )پاشبەند(: 

و  ( اڕ  ،ێدا،   ،ەو ە   ،ە )  کە ئامرازن و  رەه   یشیان پێ وتراوە،(پاشگر)کە جاروبار  پاشبەند

 :کە و (یشیان پێ دەوترێت، پاشبەندی لکاودەلکێرنێن بەدوای وشەوە، هەر بۆیە )

 دا. لێرە
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 .سلێامنی  ەدەچمـ

 هاتووم. ەوەلە کەرکووکـــ

 .نازانێت چی بکات دائەو لە خۆشیــ

 لە ماڵ دا ئەوم بینی.(   نەک:) ئەوم بینی. دالە ماڵ

 ئەو لە ماڵ دایە.(  نەک: )  یە.دائەو لە ماڵ

 . بە پێیان هات ڕالە ئامێدی

 هاتوون. وەلە چوارچرا

 ڕۆیشتووین. ەوەبە ماڵ
 

 (: circumposition البەند دەوربەند،)
  دەبینن لە پێشیی ئەو پاشبەندانەی سەرەوەتان کردبێت ئەگەر تێبین

 وەک: .  ( نوورساوەلە)پێشبەندی  انەوە ناوەک

 داماڵ لە

 ەوە ووک کەرکلە 

ال و ئەوالی  کەونە ئەمبێشبەندێک و پاشبەندێک پێکەوە هەر کاتێک پ

 . (circumposition البەند  دەوربەند،)ت:  ێوشەیەکەوە، ئەوە پێی دەوتر
 

ئەگەر لە   "پاشبەند".ان دەوترێت پێی ئێستە "پاشگر"پاشبەندانە دەوترا ەم جاران بتێبینی: 
 ان بینی، پێتان سەیر نەبێت. شوێنێکدا وشەی پاشگرت

   
 

٢٥ 
 )ئامرازی لێکدەر( بەجیا دەنوورسێن: 

 (وتۆ، منوتۆ من   نەک:) تۆ ومن 

 ( تێکۆشە تاخوێنت گەرمە. نەک:) خوێنت گەرمە. تاتێکۆشە 

 (ڕۆ یادانیشە.یاب نەک:) دانیشە.  یابڕۆ  یا
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٢٦ 
 ": بەبێ" و " بێ"  "،بێـ"  کێشەی 

 ێتەوە پێکەوە دەنوورسێت: ێرن هەر کاتێک خاوەندارێتی لە وشەکە بس

 ( کوڕێکی بێ کەس نەک:) کوڕێکی بێکەس 

 )نەک: بێ خانوو، بێ باوک، بێ پارە(. بێخانوو، بێباوک، بێپارە

 بێتۆیی دەمکوژێت. 

 تۆ ناچم. بێتۆ ناچم. = بەبێ 

 ئازادی ژیان ئەستەمە.   بێئازادی ژیان ئەستەمە. = بەبێ 
 
 

٢٧ 
 هاوەڵکاری چۆنیەتی: 

 :پێکەوە دەنوورسێت( هاوەڵکاری چۆنیەتی)

 (بە هێواشی، بە ئەسپایی نەک: ) پەلەبە، ئەسپاییبەهێواشی، بە
*** 

 ڕوونکردنەوە:
   :، بۆ منوونەجۆر هاوەڵکارمان هەیەلەڕووی واتاوە چەند  

 . چۆنیەتی. هاوەڵکاری  ١
 . هاوەڵکاری کاتی. ٢
 . شوێنی. هاوەڵکاری  ٣
 . . هاوەڵکاری چەندیەتی٤

 هتد. 
، چۆنکە فۆنیمەکەی پێش وشەکە )پێشگر(ە و  پێکەوە دەنووسینهاوەڵکاری چۆنیەتی تەنیا 

پێشگریش پێکەوە دەنووسرێت، بەاڵم لەوانی تردا فۆنیمەکەی پێش وشەکە پێشبەندە، پێشبەند  
 بەجیا دەنووسرێت. 

 
 :  )پێکەوە دەنوورسێت( هاوەڵکاری چۆنیەتی. ١

 دەدوێت.   بەجوانیئەو 
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 " هاوەڵکاری چۆنیەتییە. پێشگر و وشەکە پێکەوە دەنووسرێن: بەجوانی. بەجوانی" پێشگرە، "بە"
 

 دەنووسێت. بەهێواشی سارا 
 . )هێواش(  بەهێواشی - ؟تچۆن دەنووسێ

 
  (:دەنوورسێت )بەجیاهاوەڵکاری کاتی . ٢

  چووم بۆ کوردستان. پارمن 
 ( هاوەڵکاری کاتییە، سەربەخۆیە و بەجیا دەنووسرێت. پار)
   
 
 

٢٨ 
 : وشەی )تر = دیکە( و  ئامرازی )تر، ترین(

 ئامرازی پلەی بەراورد و پلەی بااڵ )تر، ترین( دەلکێن بە وشەی پێش خۆیانەوە: 

 ترین ، جوانترجوانجوان، 
 

 بەاڵم وشەی )تر = دیکە( ئامراز نییە و وشەیەکە، بەجیا دەنوورسێت: 

   (دیکە)ڕۆژێکی تر  ڕۆژێکی

 ( دیکە)کەسێکی تر کەسێکی 
 
 

٢٩ 
 ئامرازی )ش( وشە کەرت ناکات: 

 بشتەوێ ناتدەمێ، نەشخۆی. 

 . نەشهات، نەشامنگرت، بشامنبەن
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٣٠ 
 وشەی بێگانە: 

 :کەوانەوەڕێنووسی کوردی دەنوورسێت، یان دەخرێتە وشەی بێگانە بە 

 ئەڵاڵ، قەڵەم، ئەکبەر، سورەیا، ئەمریکا، عەرەبستان، سپانیا 

 ( دەڵێن "ڕێباز".مذهب)لە زمانی کوردیدا بە 
 
 

٣١ 
 کێشەی )دە، ئە(: 

هەمیشە ی کوردیی ناوەڕاستدا ئەدەبیات و وێژەی کۆن هەم لە کرمانجی ولە هەم 

  :هێرناوە" بەکار دە"

  خۆمدە  کەم چی لەبەر  من  دەپرسی گەر

 خۆمدە غەم مەزانە  ەتـ ق برسی  ە ـب  من

 "نالی"                                                      
 " بپارێزین. دەباشرتە لە زمانی ئەدەبیدا شێوەی کۆنی "

 
 

٣٢ 
 : (semi-space)نیومەودا 

 ،  (ماڵڕەش ) ، لێکدراو هێنان(دا) زمانی کوردی زمانێکی لێکدراوییە، پڕە لە وشەی داڕێژراو 
، ڕێنووسی  (دا)لێرە و پاشبەند  کوردستان( لە) ، پێشبەند (ەوە)خواردن ، پاشگرهێز(بە) پێشگر

هەموو ئەمانە هەر لە کۆنەوە دیاری کراون، یاسای خۆیان هەیە، یان دەلکێنرێن بە یەکترەوە  
 یان بەجیا دەنووسرێن. 

ەمانە هەتا  ئەوەی یاسا و ڕێسای ڕێنووسی زمانی کوردی تێک نەچێت بۆ نووسینی ئ لەبەر
بکرێت کەڵک لە نیومەودا وەرناگرین مەگەر دۆخێکی تایبەتی کە نووسینەکە نەشیاو بێت، یان  

 تەوزێمێکی جیهانی، بۆ نموونە:
 ( PDFئێف دی)پی
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٣٣ 
 : کێشەی گۆڕانی )وو( بۆ )ۆ(

نموونەی وەک )خانۆکەم کڕی، جوانۆکەم ئاو دا.( الدانێکی گەورەیە لە ڕێنووس و تێکدانی  
 بنووسرێت: وشەی پێکهاتەی وشەی سەرەکییە، هەر دەبێت 
 خانووەکەم کڕی. جوانووەکەم ئاو دا. 

 
 

٣٤ 
 : )یەک، یێک(

بۆ نووسینی "یێک" پاش بزوێن باشرتە کەڵک لە "یەک" وەربگرین، چونکە  

 ئاسانرتە لە دوو پیتی )یێـ(، هەروەها کەمرت )یـ( دووپات دەبێتەوە:

 )نەک: گرمەیێک(.  گرمەیەک

 (. شنۆیییێک)نەک:   شنۆیییەک

 )نەک: مەهابادییێک( مەهابادییەک
 

 

٣٥ 
 کێشەی جێناوی لکاوی تاک و کۆ: 

لە کاتی نووسینی جێناوی لکاودا نابێت پیتی )ی( لەبیر بکرێت. بۆ ئەوە گرنگە مرۆڤ 

 ئاگاداری خشتەی جێناوە لکاوەکان بێت: 

  کۆ  تاک  کۆمەڵە 

 پەڕ ڕابردووی تێ انی/  تان/  مان ی/  ت/  م + قەد ١کۆمەڵەی 

 پەڕ نەابردووی تێ ڕ  ن / ن / ن ی ـ /  تی/  م +د قە ٢کۆمەڵەی  

 پەڕ و تێنەپەڕ ێت .ڕ ن / ن / ن ی ت / ات، ێت یم /  + دە + ڕەگ  ٣کۆمەڵەی 

 داخوازی  ـن /   ـ / ـە /  /  ـ  + ب + ڕەگ  ٤کۆمەڵەی 

 ان( یمان، تان،  ـ ی ت، کۆمەڵەی یەکەم: )م، کاری تێپەڕ: 
 ( + جێناو یــ)کڕ قەد: کڕین 
 (ی: کڕ نەک ) یـی، کڕتـی، کڕمـیکڕتاک: 
 ( یان: کڕنەک ) یانـ ی، کڕتانـی، کڕمانـیکڕکۆ: 

 ن، ن، ن(ی ـ xت، یم، ) کۆمەڵەی دووەم: کاری تێنەپەڕ: 
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 ( + جێناو یــ)فڕ قەد: فڕین 

 ی ت، فڕ یـ یـم، فڕیـفڕتاک: 

 ن ین، فـڕـ ین، فڕیــیـفڕکۆ: 
*** 

ی جێناو  "ینابێت " هاتبێت، " کۆتاییی یبە "  ،جێناوکاتێک وشەی پێش لە کەوا بێت، 
 ، نموونەی تر:  رێتلەبیر بک

 وت؟  ییـوت؟ چـ  تیوت؟ چ میچ

 وت؟  یانیـ وت؟ چـ تانیوت؟ چ امنیچ
 
 

٣٦ 
 : (و(، )ف(، )ڤ)  تێکەڵکردنی کێشەی 

ئەو ناوانەی لە زمانە  (مان هەیە، دەبێت Vلە زمانی کوردیدا پیتی )ڤ = 

 :بیاننووسین(یان تێدایە وەک خۆی بە )ڤ( Vڕۆژاوایییەکاندا )
 (، ویکتۆر هۆگۆ فیکتور هۆگۆ )نەک:   ڤیکتۆر هۆگۆ

 )نەک: ویدیۆ( ڤیدیۆ
 )نەک: ولو( ڤۆڵڤۆ

 )نەک: ئەرشیف، ئارشیو( ئەرشیڤ، ئارشیڤ 
 (. ئێوا)نەک:  ئێڤا

 

 

٣٧ 
 ڕۆژانی هەفتە:  

 . یەک شەممە(، دووشەممە )نەک: دوو شەممە(  : شەممە، یەکشەممە )نەک
 

 دارمیوەکان:

دار مۆز(، دارگوێز )نەک: دار  دارهەنار )نەک: دار هەنار(، دارمۆز )نەک: 

 گوێز(، دارمێو )نەک: دار مێو( 
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 (: بەپێی( و ) بە پێی)

 خۆی چوو بۆ الی دوکتۆر. بە پێی  بەجیا: 

 بڕیارەکە جێبەجێی بکە.  بەپێی پێکەوە: 
 

 

٣٨ 
 (: وناوبەندی )

 ن. او و ن: هەموان: هەمووا: هەمهەمووان

  (û  وو ( کار دەکاتە سەر بزوێنی درێژی )ابزوێنی )وشەی )هەمووان(دا لە 

ن(،  واو دەبێتە )هەم  (u و یکاتە بزوێنی کورتی )و کورتی دەکاتەوە و دە 

انیان  ( دەخەینە نێو وچونکە دوو بزوێن پێکەوە نانوورسێن، ناوبەندی ) 

ان وایە ئەمەیە  کەچی خەڵک پێی (. hemuwan)  ناو و و دەبێتە: هەم 

 . (hemûanن ووا)هەم

 بزوێن بەدوای یەکرتدا نەهاتوون.  ن( دوواو و )هەم  لە وشەی  کەوا بێت
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 پاشەکی: 

( و  0لەم دنیای پێشکەوتووەی دیجیتاڵییەدا، هەموو نووسینێک لەسەر بنەمای )

( و بەکۆدکردنە، ڕێنووسی یەکدەست بۆ تۆمارکردن و بەدواداگەڕانیان زۆر  1)

 پێویستە. دەتوانن بکرێنە بنەمای کاری گەورەتر بۆ داهاتوودا.  

ئەم ڕێنووسە هەوڵێکە بۆ لێکنزیککردنەوەی هەموو دەقەکان، زمان بەردەوام  

 دەگۆڕێت، با ئێمەش بەردەوام خۆمان نووژەن بکەینەوە. 

 

 ،  ١پوختەی ڕێنووس، وەشانی 

2021-09-25 

 دوایین نوێکردنەوە: 

 2021-09-29 
 

 :سەرهێڵ لە بەردەستدایەلێرەش بە شێوەی ، (ڕێنوسی زمانی کوردی)

 ڕێنوویس زمانی کوردی
 

 خاڵبەندی
 

diyako.yageyziman.com 
 

بەستەرەکەی بکەن، بەردەوام  شانە هەمرت نوێ دەکرێتەوە، سەردانی ەئەم و 

 نوێرتین وەشان دەبینن: 

 نوێرتین وەشان

 

 پرسبڕکێ
 

 پرسیاری فێرخوازان
 
 

 

http://diyako.yageyziman.com/%da%95%db%8e%d9%86%d9%88%d9%88%d8%b3/
http://diyako.yageyziman.com/%d8%ae%d8%a7%da%b5%d8%a8%db%95%d9%86%d8%af%db%8c/
http://diyako.yageyziman.com/
http://diyako.yageyziman.com/wp-content/uploads/2016/03/Puxtey_Renus_Diyako_2021_09_25.pdf
http://diyako.yageyziman.com/wp-content/uploads/2016/03/Puxtey_Renus_Diyako_2021_09_25.pdf
http://diyako.yageyziman.com/wp-content/uploads/2016/03/Puxtey_Renus_Diyako_2021_09_25.pdf
http://diyako.yageyziman.com/wp-content/uploads/2016/03/Puxtey_Renus_Diyako_2021_09_25.pdf
http://diyako.yageyziman.com/%D8%AA%D8%A7%D9%82%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C/
http://diyako.yageyziman.com/%da%95%db%8e%d9%86%d9%88%d9%88%d8%b3/#35

