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 (دإِرديجيليگي خالک) خۆودۆِلر

  – آ –
 

 ل،ۉآق اُوغ بذئن، آبذئن،آ

 ۉل،اغ اُوغي قيرۉغۉ بذئنآ

 بُىاليطُىيگ، ِکتذه بذئنآ

  .ۉلاغ اُوغب ِاريک رِاک

* * * 

 ياتايذا، پقۉبۉ وچئآ

 ياغئلباغالر آتايذا،

 ياغئلباظ غئغۉ ۉراوا

 .تۉتايذا بارئپ ِهرِگى

* * * 

 ِگتيرضيى، بار اچالرغآ

 ِگتيرضيى، خابار غالرغۉ

 يگئاقاق چُىپاو چئلذه

 .ىِيتيرضي بيسه گۆو غۉ

* * * 

 سئن،غئ سئن، آلماغئ يآ

 سئن،غئ ت اإلمهاغو  خيچ

 ۆليؤگب ِاِيًگ ِضًطيًگ

 .سئنغئ ضُىلما تاغو  خيچ
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* * * 

 خالئًگ، يۆزۆيگذه آل يآ

 بالئًگ، سئًگذاآغ باردئر

 باالم بال ضۆيجي بالذاو

 .بُىاليئى رباويگا غۉضا

* * * 

 ي ايچيًيًگ آرضاليئ،آ

  گئوِخري، گۆو ايچيًيًگ

 گئوِخردير، تمازيا ِيرده

 .جئوِخردير باتماز کۆله

* * * 

 جا،آق-يگئِزلين آپآ

 چا،اقيمغا الرئاقدُود

 زاهچا، گئرِضًگيس پغائطا

 . رپئسچاغا سيگئضۉوضاضا

* * * 

 ه،ِدِپذ يذئن آيذارآ

 ه،د-هِگپ ضئزألر، اإکذه

 لئاُوغ خاو ِجطيًيًگاِ 

 پئذاغا ِبجؤر هاغئى

* * * 

 يِجمالئن اُوتۉرضئى،آ

 يۆوضه اإتۆرضيى، ليًهاِ 
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 هِگِلًذ دۉغالرئ-ِديگ

 .ياپ اُوتۉرضئىغا يماغا

* * * 

 ،اقيالو، آيالو، آياليچآ

 ،اقبۉاليچ ضۉوالر ارقآ

 اإيۆيگ آق باغلئ لتمئعآ

 .اقيچضالال ئئغياراغ

* * * 

  ،ًگاياليايئى آدئآ

 ،ًگادئاغ گئوۆو ِيتگيى

 ياداهاو، ِچکگيى زأخِمت

  .ًگادئاب لطئىقئيئ اغد

* * * 

 باال، آق اليايئىيآ

 باال، يات ذااقيچضالال

 تُىيۉيذا، باالهئًگ إزا

 يئرتطا، اقباير  تاضئآ

 ِيًگًِگطي، وايجئًذاوغۉ

 .يُىرتطا يايا ِخر بۉغالپ

* * * 

 ،يگابُىيۉ ياليايئىآ

 ،يگاتُىيۉ ِگلطيى ُويۉيچئا

 ِگلِمطيى، ه،د-هِگلِمط
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 .رباو آيئًاغۉ هاهاضئ

* * * 

 ياليايئى ايليگين،آ

 ليگين،ه دۆوه ااهاقي

 ضُىرايئن، گئچ گئِچًذه

 .کئلِگليگين يايذاغىُ 

* * * 

 خايئمذاو، ياليايئىآ

 دُويۉيذاو، دُواليايئى

 ِگِرگين، ػئاغي دئآ

 .يۆِرگين يأکيچيمذ ا

* * * 

 ياغئًذاو، ياليايئىآ

 ِگِلر ايػيًِذو، ِجطياِ 

 کئِغک بال تاپطئى، ِکمال

 .خۉغۉيذاو ئلئًذاو،قآ

* * * 

 ايئن،اقب ياليايئن،آ

 ايئن،اقي ضۉوۉيا بال

 ايئن،اقد آلما دئًاآ

 .ِچِکًين ضۆرهه گئزۆيه

* * * 

 آيمايچام، ياليايذاآ
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 تۉهارچام، يايذاضالال

 جاو، ِکرين دۆييؤم رکهاِ 

 .ِاِدييى وآلال ِضًي

* * * 

 ا، آياليار،-ياليارآ

 ضاياليار، إکِذليکذها

 باالم اۉاللئپ، ِهًيًگ

ر ًِ  .ضئِيًيًه اإيِل

* * * 

 ا، آياليار،-ياليارآ

ر، اۉيۉيگ ۉقتُىيل ًِ  ِاِل

 باالم گئز راغا ِهًيًگ

ر ذائقوۉلغىُ  ًِ  .ِبلِل

* * * 

 ا، آياليار،-ياليارآ

 ضاياليار، اإيِلري آق

 تُىيۉيذا، جيگيميًگ ِهًگ

 .غاياليار ِبِذو آتالر

* * * 

 ِگِچر آياليئپ، يالرآ

 ضاياليئپ، ِگِچر گۆيِلر

 زئنغۉ ياليايئى آيآ

 .غاياليئپ ِسرگِ  سالرغئ
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* * * 

 گۆيِلر آياليار، يالر،آ

 غاياليار، سالرغئ تُىيذا

 سالرغئ غايلئ ئاقتُىيذ

  .ِضًِذو آياليار لۉمُوغا

* * * 

 بُىلطۉو، غات سئنغئ يالرآ

 بُىلطۉو، هات دۉغمايالرئ

 ِبرِجگين، ضئيۆيجيطيًه

 .بُىلطۉو آت لئاقتايچاي

* * * 

 سئن آلمالئ،غئ يالرآ

 خالئ، بير رقادوُ  يذاآ

 ِکًارئ، خالئطئًئًگ

 .خۆيؤري ًئًگاغباره ُووا

* * * 

 ، تُىتاي آق گۆيۆم،-يئنآ

 ي،ق غىُ الغۉ الها،آغ ِضى

 گيتِطًگ اۉرارضئًگ واآ

 .يغاتُىر  ِخن راضار،غا ِخن

* * * 

 ضابادا، بؤِبگين آق

 يادا، ِبرِهس تئًئآ
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 ه،ضئِوغ گيِذر إزيا

 .راغاغا الرغا ِگلًي

* * * 

 باالم، ۉچبُىلۉپ ا ظغۉ آق

 باالم، دۆظ ۉهااغر غا

 ِدرياضئًذاو ۉماغر غا

 .باالم يا ايچغا-ياغا

* * * 

 ، ئئغخال دۆيؤييًگ آق

 ئ،ئغبال ضۉوالر ارقآ

 ِگلِطِلر، يذأپا-ضُىراپ

  .ألليگي إز اإيمۆزيًگا

* * * 

گيًگ، يۆِپکِذو آق ًِ  کئي

 بيِلگيًگ، ذئرآق گۆلِذو

 ِدِگًيًگ جايا دإوراو

 .ييۆِرگ کئيطۆو-يايطئى

* * * 

 ضي،ه ِاي اإيۆهيًگ آق

 ضي،ه ضئي کۆهۆظ إيۆهيًگا

 ِگليًچؤ، يارئ ضئِور

 .ضيه ِاي ضئِير اُوتئر
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* * * 

 اضئ،آق ارآق-ارقآ

 اضئ،اقض ضۉوالر ارقآ

 اُويًاضا، ئقِگليپ آغ

 .اضئاقي ياپالرئًگ ِهى

* * * 

 غارالغئپ، ضۉوالر ارقآ

 .ِدِرِدو ِگليؤر ئپقآ

 ِايايئ باالم ِهًيًگ

 !ياراداو؟ غُىيئ ؤمککي

* * * 

 يئ،قۉتُىل ضۉوۉيگ ارقآ

 ًئ،قئخال ضئِير باالم

 ِبِذو آتئًگ اۉيايئ،

 .ِيِگًي ييگيذيًگ چغُى 

* * * 

 ئػار،آق ياپالر ارقآ

 بئکۆِغر، هۆيطه آتالر

 بيِلى دُوضتالرئ باالم

 .غارقااو اوُ ُوغد ۉاللئپا

* * * 

 ػئذئر،اغي باللئن جاقآ

 ػئذئر،اغي يۆِرجيگميًگ
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 اضئ،قاق باالهئًگ گِهً

 .ػئذئراغب ياراو يلها

* * * 

 باللئن، بيِلکلي جاآق

 باللئن، ِيِلکلي راهاغۉ

 بُىلطا، ۉاللئپ آلئنا

  .باللئن ِگِرکلي يلها

* * * 

 بيِلکليِجذير، جاقآ

 ِيِلکليِجذير، ضئًئ

 الضئىاقض آلال ِازيس

 .ِگِرکليِجذير بيسه

* * * 

 هۆيذۆِرييى، ل آتاآ

 يى،گئيِذِري بازارا

 يُىخۉدئًذاو بازارئًگ

  .دُولذۉرايئى ِتگيًگاِ 

* * * 

 بُىلماز، بۉلۉت آي الآ 

 بُىلماز، جاي گئويۆم گئرۆپ

 بؤِبگي خُىِرزهيًيًگ

 .بُىلماز تاي بؤِبگمه إزا
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* * * 

 ئًگ آرچاضئ،اغد الآ 

 پارچاضئ، دُويۉيگ هاوۉت

 بيسيًگ اإيمۆزيًگ، ِضًطيًگ

 .يچاضئغۉ تؤزه آچئالو

* * * 

 باللئن، کليِيلِ  الآ 

 باللئن، يۆِرکلي رضالوآ

 الضا،اقض ئلياشا-خئذئر

 .باللئن ِگِرکلي يلها

* * * 

 دار، ِيًگي کۆرته الآ 

 خۉوواالر، ايل جيگيمي

 ه،ِگچط کئِچِذو جيگين

 .خئرئذار بارئ ساليگغئ

* * * 

 بار، ئآغ الچايئًگآ 

 بار، گئگي ضُىوضايئًئًگ

 ِگيِمِطًگ، دُويئ رهئسغئ

 !اليار؟ِگيِجک آل يؤهه

* * * 

 ِاليمه ِارکي، لذئنآ

  گئرکي، ِضى ئًگاغيچضالال
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  بُىلطا، اغض جايئ ،ِاِجًگ

 .قئر غىُ  زاتذاو خيچ ِاتمه

* * * 

 ،يگاضا آيذارئى لالآ

 ،يگاها يًگئ غىُ ئغال غۉ

 ،يگاها يطايگغىُ  ئًگغال غۉ

 .يگاضا ديألريى إهۆرا

* * * 

 بُىلطۉو، آي لال، آلالآ

 بُىلطۉو، تاي يگاضا يئنآ

 ايلِلر اييطيى، يگئتُىيۉ

  .بُىلطۉو جاي يگاضا ِلر کئغک

* * * 

 آدئًگذاو، لالآ-لالآ

 بادئًذاو، ئًگاغيچضالال

 باغلئجام، يغاهُىلالتُىر 

 .ضاچلئجام يۆِپک چيلله

* * * 

 آيًالئ، لالآ-لالآ

 گۆلي، بير ئًگاغب گۆللي

 بيلبيلي، إي ايچيًيًگا

 .گۆلي ِجطيًيًگ اإزاِ 

 



 آراپ خاتا گچيريپ نشير ادن: عبدالقهار صوفی راد  13

 

* * * 

 آلالداو، لالآ-لالآ

 تئلالداو، الرئاقلپغۉ

 ِبِرو آلالداو، ِضًي

 .ديألييى ياغالر اقۉز ا

* * * 

 آاليئى، لالآ-لالآ

 يُىلاليئى، ضۉوا ِجًگياِ 

 ِگليؤيچؤ، ضۉوداو ِجًگاِ 

  .ِبريپ آلذايئى کيػميع

* * * 

 لال، آلاليار،آ-لالآ

 ر،غا جۆلِگِلري تۉتذئ

 پارچاضئ ؤراغضئود ِضى

 .خئرئذار بُىاللئ بيس

* * * 

 ِاتِطن، آت لالآ-لالآ

 ِاتِطن، يات اتام-ِيناِ 

 ِاتِطن، ِتلِپک يذۉزداوغۉ

 .ِاتِطن دُوو رهئسئذاوغئ

* * * 

 گۆلۆم، ِضى لالآ-لالآ

 بيلبيلين، ئاقالرداغب
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 ديلِلري، ضايرايار غات

 .بيلِلري يؤزيک ايًچه

* * * 

 آلاليئًگ آدئ، لالآ

 وواتئ،قۉ ِبرضيى لالآ

 اهِبريًگ اإوالدئ،ئغپ

  .الضئىاقض راگِپرِوردي

* * * 

 بُىلطۉو، آلاليئًگ لالآ

 بُىلطۉو، يارايئًگ لالآ

 چارئيار دإرت ائمام، ُوو ايکيا

 .بُىلطۉو يارايئًگ غُىالر

* * * 

 ِگِلر، لالضئآ-لالآ

 ِگِلر، ضئقۉياتطا اۉ

 ه،بؤِبگم ِکرين آتلئ

 .ِگِلر پايئ تُىيذاو اإز

* * * 

 سالر،غئ لالضئآ-لالآ

 يى اُووازالر،غير بُىالر

 ِاتِطن، تُىي باالها ِهى

 .ضازالر دۆرلي چالئًار
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* * * 

 خۉو، باالم، آلال آلال

 .ِاِدييى آلئن ِضًي

 بُىلطايگ، ييگيت لئائلئم

 .ِاِدييى ضُىلتاو هايل

* * * 

 ِضى، پايئن ِبِرو آلال

 ِضى، او آيئنُوغد تؤزه

 ِضى، بُىضطايئن جادااقب

 .ِضى ِدضطايئن ديليمذه

* * * 

 جايئما، ِدرهاو لالآ

 تئاليئما،غا جايا

 ياپئػئپ، هُىلال-يػاوا

 .تاپئاليئما يطتؤپا

* * * 

 دييذين آيئما، آلال

 بُىيۉيا، دُوو دارايئ

 ضُىيۉلطئى، رغاچغىُ -يۉوغىُ 

 .تُىيۉيا باالهئًگ غۉ

* * * 

 دييِطن، آلالضئ، آلال

 ضئِيطي، ذايذئرآلتئً
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 دۆِيطي، ِالليذير يۆز

 .ئاضآغ ضُىرار چُىپاو

 ه،ِضمِرتط دۆيه چُىپاو

 .خاالت ِزرلي چُىپايا

* * * 

 باالم، آق جايئن، آلال

 باالم، يات بيػيکذه آق

 ه،ِگِلًذ بابايگ خاچاو

  .باالم خالئًگ آيت-آرزئ

* * * 

 جايئمئًگ اۉجئ، آلال

 گۆيجي، بيليميًگ ِضًطيًگ

 ضئزِلريًگ ِضًيًگ آيذاو

 .ضۆيجي رداوالبال يگاها

* * * 

 اللئ،ِاديپ آ  آلال

 ضااللئ، بيػيگه آق

 ِبِرو آلالداو ِضًي

 .ديأللي ياغئًگ اقۉز ا

* * * 

 ا، آلالداو،-داوآلال

 ِبالداو، الضئىاقض اقخ

ت کۆللي ًِ  گۆيؤِدو هؤخ
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 !خۉدايئن الاقض إزۆيگا

* * * 

 بؤِبگين، اليئىآلال

 بؤِبگين، اليئىآرزئ

 ايئن،اقد آلما ًگاآدئ

 .ِچِکًين ضۆرهه گئزۆيگه

* * * 

 ام آرجايئن،الضآلال

 ِهرِجًين، بيِلى ئقاقخ

 ضاچلئجا، ضارئ ائطلئ

 .باغلئجا رهئتآ-لماآ

* * * 

 بُىلمازهئ؟ الضامآلال

 لمازهئ؟قئ بۉلقا امُوغد

 بير آلال، يارادئپذئر

 بُىلمازهئ؟ ياراو يگاضا

* * * 

 ِضًي، ِهى الضامآلال

 ِضًي، جاي گئويۆم ضئيِطن

 ِضًي، ياز ػالضامغئ عغئ

 .ِضًي ضئيِطن آز گۆيذه

* * * 

 الو،اُوغ خاو الضامآلال
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 الو،اُوغ وکؤ ظغۉ ِدريادا

 هبيليًذ لئچغئ ِکطگير

 .الواُوغ پؤلىاو ۉرۉغذاا

* * * 

 بُىالر، أر الضامآلال

 بُىالر، يار ِاليًذه ِخر

 يذاقاچئ يُىرتۉپ اإيِذو

  .بُىالر کئر گئزي گئريپ

* * * 

 ياراغار، الضامآلال

 دُوالغار، گۆلِلر يگابُىيۉ

 ًگابُىيالرئ دُوالغاو ۆلگ

 .ياراغار دُويالر ِزرباپ

* * * 

 ،يگاضا ديِين الرآلال

 ،يگاها ِگتير ِاِلک تۉر،

 يذۉم،اغ غىُ ي ِتِلىِچذه

 .يگاضا ِاِدِرم ُووهاچا

* * * 

 ِاتِطن، الرآلال-وآلال

 ِاتِطن، ياي الرهاقاآر 

 ه،ِبرض ياظ اقاۉز  آلال

 .ِاتِطن تُىي ًايمئئغي ،بار
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* * * 

 اضئ،آغ وآلال-وآلال

 ، اضئاغتُىه باغئًذا

 پبالئ،غۉ آلتئى ِدِپطي

 . اضئاغۆلپۆلذأر اُوتا

* * * 

 اضئ،آغ وآلال-وآلال

 اضئ،ُوغد بُىلطۉو بۉلقا

 باالهئًگ ِازيس ِهًيًگ

 !ِخمراضئ بُىلطۉو آلال

* * * 

 بار، ئآغ وآلال-وآلال

 بار، ئاغبيلب يئػذاوغا

گًيًگ جايئًگ آرضالو ًِ  کئي

 .بار ياغچ آرت ِاِتگًيًگ

* * * 

 ا،اغو آدآلال-وآلال

 ا،اغپۉد يطۉوغىُ  غالرغۉ

 غالرآق غۉ ئاقذاقپۉد

 .ااغضاد باالها إزا

* * * 

 و آدئًگذاو،آلال-وآلال

 ذاو،دئًگاب ذااقيچلالاض
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 ئًگذاو،اغلپغۉ رهئسئغئ

 .ئًگذاواغلپغا راجاغا

 خُىپباضئ، مئًگئغجقاآر 

 .پباضئغۉ ضۆيرِدپؤهيًگ

* * * 

 ئًگذاو،و آدآلال-وآلال

 بادئًذاو، الىايجئًئًگ

 ِبِرو آلاليئ ِضًي

 .ذاودئًگاي ئىاغرهقاچئ

* * * 

 بؤِبک، و آيآلال-وآلال

 بؤِبک، پاي ِاِجطيًه 

 گئزۆو اُوي، يئمئًگغا تۉر،

 !بؤِبک ِاي و،غۉبُىل باتئر

* * * 

 غالر،غۉ و، آيآلال-وآلال

 ػالر،غئ ييِرده غالرغۉ

 ه،ِگلط ۉقبۉير داوآلال

ت ًِ  .ػالرغئ ًذائاغب ِجً

* * * 

 سئن،غئ و، آي،آلال-وآلال

 .سئنغئ ياي، غئغا راغا

 خۆيؤرلي ئاغباره ُووا
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 .سئنغئ گئويه جاي“ يػيا

* * * 

 ِاِدريص، و آيآلال-وآلال

 ِاِدريص، غاي اغًگايچلالاض

 ِاِدريص، ايات اإيئغلتآ

  .ِاِدريص تُىي آيالپ لتئآ

* * * 

 و آيذاضئ،آلال-وآلال

 ضئ،ِپيذا ِدِگر خاچاو

 بارايذا ياغئًا ُووا

 .ِپيذاضئ ِدِگر غُىيذا

* * * 

  ئ،غو آيالآلال-وآلال

 ئ،ئغلغئ يالئ يۆِپک

 باالم آيِجمال ِازيس

 . ضۆلۆگي ضۉو ايچيًيًگ

* * * 

 و آيالرداو،آلال-وآلال

 بايالرداو، س آالرئصغئ

 ِگتير، ِضپ سئغئ بايالر

 .ِگتير ِگپ سئغئ رئپغا

* * * 

 و آيالرداو،آلال-وآلال
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 چايالرداو، ضۉو آاليئى

 گئِتريپ، کئيِمت هاقاآر 

 .بايالرداو ضُىرايئى سغئ

* * * 

 هايطا، آق وآلال-وآلال

 چُىيطا، گۆِيع قايگاآر 

 بُىلطا، ۉلاُوغ ئسئًذاوا

 .ضئيطه ِضًي ِخن ِجًگاِ 

* * * 

 ايذا،آق وآلال-وآلال

 ايذا،اقي ضۉوا رئىئغض

 ار،اقب گۆلۆپ ِجطياِ 

 .يذاقاکيتاپ اوُ -ِزتغا

* * * 

 جادئر،آق وآلال-وآلال

 جادئر،اقب بيِتى ذااغب

 تۉتايئ ديييپ غار غا

 . جادئراقز  بارياو ۉچۉپا

* * * 

 الضا،آق وآلال-وآلال

 الضا،ۉقذا ااقيچضالال

 بُىلۉپ، ۉاللئپ آداما

  .الضااقخ ضۆيذۆو ِهىاِ 
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* * * 

 ِبًذي، و آلآلال-وآلال

 ِبًذي، ِدرياالر ضاچئًگ

 ر،ِدرأل  چاي ايچيپ ِاِجًگ 

 .يذئغا ِگتيرضه دايئًگ

* * * 

 ِبِرو، و آلآلال-وآلال

 ِبِرو، ضال ااغيچضالال

 ِبِرو، ِزر دئًااکزِ 

 .ِبِرو ِير خۆغۆريًه

* * * 

 ِپري، و آلآلال-وآلال

 ضئرئ، چئليار آضماوآ

 باالم اۉچايذا ِهًيًگ

 .رئاغب دۉغمايئًگ يايطئى

* * * 

  خايا، و آلآلال-وآلال

 ،خايا گۆلگۆو ِيتيرضيى

 ئرضا،آغ ئًگاغيآ-لغىُ 

 .هاقاگئِتِرييى آر 

* * * 

 خايئن، و، آلآلال-وآلال

 جايئن، پيذا ۆضتۆيگذها
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 بُىلطا، ِپص دۉغمايالرئًگ

 .ِهًيًگ آرهايئن بُىلماز

* * * 

 و آاليذئ،آلال-وآلال

 يُىاليذئ، گۆلۆو ئًگاغب

 ِدک، گۆل سئلغئ الردااغب

 .بيِلى اُويًايذئ سالرغئ

* * * 

 آاليطئى،و آلال-وآلال

 بُىاليطئى، ِهًگيسلي گۆل

 بُىلطا، تُىي بير ُوباداا

 .بُىاليطئى ِکتخۉداضئ

* * * 

 و آاليئى،آلال-وآلال

 ضااليئى، ئمااغجغۉ

 ئريار،آغ ِکلألم“ دييمه

 .ِهى آاليئى ِدرديًگي

* * * 

 و آاليئى،آلال-وآلال

 ضااليئى، ااغيچضالال

 ِباليئ ِگِلى يگاضا

 .يُىلاليئى داغا ا،اغد
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* * * 

 و آاللئ،آلال-وآلال

 يااللئ، ئًگاغدُود بال

 رالئ،غا بيِتى ذااغب

 .ِضرألي رالئًئغا

* * * 

 و آالغار،آلال-وآلال

 ياراغار، دُويالر رهاغا

 باغئًذا، جاهبئرۆگي

 .داغئًذا سالرغئ-ِگليى

* * * 

 و آالغار،آلال-وآلال

 دُوالغار، بُىيۉيا گۆل

 لۉياغىُ  يؤزيک گۆلِذو

 .ِگليِػر اقطاقد ِهرِجى

* * * 

 ،اقيغاو آلآلال-وآلال

 ، اقيغاچال وغۉتئپ اۉر آ

 تاپماضايگ، ظغۉ اقيغاچال

 .ياغئلباظ اإرِدک وغۉۉر ا

* * * 

 و آلذئراو،آلال-وآلال

 ضالذئراو، ِبگِرش تئًاآ
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 ِگيذيِرو، خاالت گيِذيه

 .ضُىيذۉراو ضئوۆظ ِگِلًه

* * * 

 و آلذئرار،آلال-وآلال

 ضالذئرار، ِبگِرش تئًاآ

 ِاديپ، خئسهات گۆيه-لاي

 .بيلذيِرر کيمذيگيًي

* * * 

 ػالر،قئو آلآلال-وآلال

 ئػالر،اقب ياغئ گئزۆيگ

 ِدييى، يارئن آي غئًگغا

 .ئػالراغي يۆزۆيگي آق

* * * 

 و آلالضئ،آلال-وآلال

 خاضاضئ، کۆهۆظ ِاليميًگ الضئ،غا ِدهيرِديذير

 .اضئئغج باغئمئًگ آلتئى

* * * 

 و آلالضئ،آلال-وآلال

 گۆل ائطئ، ِگِلر ذاوغۉي

 هاهاضئ، ررئغا ضئيطۆو

  .باالضئ باالهئًگ إزا

* * * 

 و آلاليار،آلال-وآلال
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 ر،غا آلذئ جۆلِگِلري

 رابيلِمىغىُ  ِضًي ِهى

 .رغاِپرِوردي راضئىغىُ 

* * * 

 و آلمالئ،آلال-وآلال

 ضالمالئ، يًاغىُ  لئپآ

 تۉرار، ياتئپ، ايرِدو گيچ

 .ضۆرِهلي غئغا گئزي،

* * * 

 و آپايئى،آلال-وآلال

 ياپايئى، هاخمال ۆضتۆيگها

 ه،هاخمال اۆِغتط ِبگِرش،

 .ياپايئى وغايُىر  يۆِپک

* * * 

 و آپارالر،آلال-وآلال

 چاپارالر، آت تُىيۉيگذا

 تئًذا،اغو  ِگِلى يارئًگ

 .ياپارالر ِچلِپک ۆيػۆپا

* * * 

 و آپئالو،آلال-وآلال

 تاپئالو، ضئيلۆپ-ضئيۆپ

 آلئپ، اغيار  ليًهاِ 

 .تُىپۉالو الرايئمغا
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* * * 

 بُىلطۉو، و آرآلال-وآلال

 بُىلطۉو، يار دُولئ لئغىُ 

 ِالمئذام، باللئما ِهًگ

  .بُىلطۉو ياراو ياراداو

* * * 

 ، و آرواياآلال-وآلال

 ه،ِکرِوي گيِذر غۉلئپغىُ 

 ه،ِگِلًذ يُىلذاو اقۉز ا

 .يًۉياغىُ  يارئًگ گيرضيى

* * * 

 ِگلذي، و آتآلال-وآلال

 ِگلذي، خات يُىلذاو اقۉز ا

 الها،ۉقبؤِبک، ا آلال

 .ِگلذي بيِلى آت ايگقاق

* * * 

 ِاِدييى، و آتآلال-وآلال

 ِاِدييى، بات اغًگايچضالال

 ِبِرو آلاليئ ِضًي

 .ِاِدييى يات ِدهذه بير ِخر

 

* * * 

 ػئ،اغي ت:و آآلال-وآلال
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 ػئ،اغي غات هذاوغا-غئيغا

 رداغذاو،غا بيلِمس دئرغا

 .ػئاغي يات بيِلى دئرغا

* * * 

 و آتالئ،آلال-وآلال

ًگ ِضًطيس ًِ  ياتالئ، ِي

 بُىلۉپ آچئلطايگ، گۆل ِضى

 .ياتالئ ضايايگذا بيس

* * * 

 ،اقو آتاليجآلال-وآلال

 ،اقغاتاليج تۉتۉپ تُىيالر

 تُىيۉيذا، جايئًگ رباوغۉ

 .اقآتاليج هۆيگ اإيلي قرقئ

* * * 

 زئ،غۉ و آتلئآلال-وآلال

 زئ،غۉ باتلئ ئاغيچضالال

ريالياآ ًِ  ۉل،اُوغ يئى اي

 .ۉلاُوغ هۆِير ااغيچضالال

* * * 

 الو،اُوغ و آتلئآلال-وآلال

 الو،اُوغ باتلئ ئاغيچضالال

 ِگِرکلي بيسه أ-ِضى

 .الواُوغ خاتلئ الرئۉقلتغىُ 



 آراپ خاتا گچيريپ نشير ادن: عبدالقهار صوفی راد  30

 

* * * 

 و آتئًچا،آلال-وآلال

 باتئًچا، ُوتۉرضام آيا

 الضئى،اقض ِبِرو ِضًي

 .م اإتۆيچؤًگاِخًگ اقۉز ا

* * * 

 و آلخايذا،آلال-وآلال

 بالخايذا، گئزۆيگ راغا

 باال، ػئاغي بير إزۆيگا

  .ِگًذه الهايگآغ يئيه

* * * 

 و آلخايذا،آلال-وآلال

 ه،گۆيذ ِخر ِگلطيى دايئًگ

 کيػميع يُىخۉت، ِگتيرضيى

 .غُىيذا دُولذۉر جۆبۆيگي

* * * 

 ِاتِطن، ِبص وآلال-وآلال

 ِاتِطن، خئِوش ۉاللطايگ،ا

 ،بيچيپ دُوو گۆلِذو سئلغئ

 .ِاتِطن ِبگِرش ِتگيىاِ 

 اضئ،اقي دُويۉيگ ِبگِرش

 . بئِکطي دۉغۉيئًگ-ِديگ
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* * * 

 و اإوِهلي،آلال-وآلال

 دۆوِهلي، اضئاقي إيگا

 ِگِرک ِگليى بير يگاضا

 .ضۆرِهلي گئزي راغا

* * * 

 و اإزِلريًگ،آلال-وآلال

 گئزِلريًگ، راجاغا يه

 هگيِجِلرد قئرايگغا

 .يۆزِلريًگ ضاالر غئخله

* * * 

 ه،و اإزۆيگآلال-وآلال

 ه،گئزۆيگ ِگلِمس قئۉا

 بازارداو، ضاتئى آلئپ

 .گئزۆيگه چالطام ضۆرهه

* * * 

 ه،و اإزۆيگآلال-وآلال

 ه،گئزۆيگ ِگلطيى قئۉا

 ضااليئًگ يازار يگاضا

 .گئزۆيه ِدگطيى ضئِزو

* * * 

 و، اإلِمطيى،آلال-وآلال

 ضُىلماضئى، گۆلي ئًگاغب
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 هضۉدا ايليميس آ

  .لِمطيىگِ  پؤليياهاو

* * * 

 خابئبئن، وآلال-وآلال

 ِتبيبين، جايا ِدرتلي

 رباو،غۉ گئچۆم گئِچمذه

 .کئلِگليگين ياهذاغىُ 

* * * 

 ِگليؤر، خاو و،آلال-وآلال

 ِگليؤر، گۆو اغًگايچضالال

 هؤگهِگيذير گۆلۆهه

 .ِگليؤر دُوو رهئسئذاوغئ

* * * 

 ِضى، خايئن و،آلال-وآلال

 ِضى، يايئن ئاقذاقضاچ

 باظ اۉرۉپ، ؤِلرهإولۆيا

 .ِضى تاپئاليئن يطتؤپا

* * * 

 ه،ِخميػ وآلال-وآلال

 هئػا،غا گيتذي ِکرِوو

 ه،ِگلط ِکرِوييميس آهاو

 .کۆهۆغه اقتۉتط ِضًي
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* * * 

 ه،ِخميػ وآلال-وآلال

 ه،ِپريػذ تۉتطۉو لۉوغىُ 

 ه،دييط”جاو“ يگاضا کين ِخر

 .ِبخيػذه طيًِلرأکيت

* * * 

 ه،ِخميػ وآلال-وآلال

 هئػا،غا ِهًگسأر بُىيئ

 ه،بيتط گۆل ئًذاغػالغئ

 .ِهِلىغه ئًذاغيازال 

* * * 

 ئذئر،اغچ وآلال-وآلال

ت إيۆيگا ًِ  ئذئر،اغب ِجً

 باغئًا کئچؤييًگ ئقچ

 ئذئر،اغچ ِگليؤو دايئًگ

 ِضًي، ِهى الضامآلال

 .ِضًي ِهى خۆودۆِلِطن

* * * 

 ِاِدييى، وآلال-وآلال

 ِاِدييى، ِضيراو ااغب

 هيذگيذِ  ضۉوا ِجًگاِ 

 !ِبريپ آلذايئى يؤهه

* * * 
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 ِاِدييى، وآلال-وآلال

 ِاِدييى، ِضيراو ااغب

 گۆلۆيي، سئلغئ ئًگاغب

 .ِاِدييى رباوغۉ يگاضا

* * * 

 ِاِدييى، وآلال-وآلال

 ِاِدييى، يات يئآلال

 ِبِرو آلاليئ ِضًي

 .ِاِدييى يات هۆيگ گۆيذه

* * * 

 ِاهيلطيى، وآلال-وآلال

 يۉهۉلطئى، گئزِلر الپقۉا

 ِبرِجک پؤضِگل قئًگاۉا

 .گئهۆلطيى دۉغمايالرئًگ

* * * 

 غئ،غۉ ِال وآلال-وآلال

 غئ،غۉ تُىتئ ليًذهاِ 

 ِگلطه اُوباداو يه ضیاِ 

 .ئػئاغي يازئًگ طئىاغي

* * * 

 غئ،غۉ ِال وآلال-وآلال

 داغئ، ِهرِهر پئمئًگغا

 ِگًِگػچي، ِضًيًگ تايگآ
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 .يُىلباغچئ ِضًيًگ ايگقاق

* * * 

 لمئذام،اِ  وآلال-وآلال

 هئذام، گۆل الرئيگاقيا

 ذئراقئسالرئ اُويمغآ

 .هئذام بال الرئاقدُود

* * * 

 ِالمئذام، وآلال-وآلال

 هئذام، گۆل الرئيگاقيا

 سئل آلماغئ ئًگيگاغيا

 .هئذام ياز گۆيِلري عغئ

* * * 

 ِايِججيک، وآلال-وآلال

 يايئ ايًِچجيک،-قئوُ ا

 ،اقتايچاي هۆِيى آتئ

 . قيئال گئک ِيري دۆغألو

* * * 

 ياتئًچا، وآلال-وآلال

 باتئًچا، ُوتئرئى آيا

 ضايارئى يئلذئسالرئ

  .ِيتيًچؤيگ ِکماال ِضى

* * * 

 ػئذئر،اغي وآلال-وآلال
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 ػئذئر،اغي پاالضئًگ لآ

 تۆيذۆکچي، اضئآغ بير

 .ػئذئراغب اضئآغ بير

* * * 

 ِگليؤر، و آتاضئآلال

 ِگليؤر، ياتاضئ اۉقالپ

 يُىلۉيذاو بازارئًگ آق

  .ِگليؤر گيميًگ آتاضئجي

* * * 

 باالهئًگ، بار ضئآلال

 باالهئًگ، بار تئلالضئ

 هياوئًگ ايچيًذ ِگليؤو

  .باالهئًگ بار دأِدضي

* * * 

 آدئلئ، آلِلي-آلِلي

 لي،کؤدي ِالِلري آق

 ِيًگًِگلي، غاغىُ  يايئ

 .ِتًگًِگلي کيِطِلري

* * * 

 غالر،غۉ ، آيآلِلي-آلِلي

 ػالر،غئ ياداغا غالرغۉ

 ضۆِليماو ين آتاِخک

 .باغالر دراتلئ ايػيغۉ
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* * * 

 ِاتِطن، آي آلِلي-آلِلي

 ِاتِطن، تُىي يۉيذاوغىُ  يۆز

 ياپذئرضام، ِچلِپک ييگذه

 .چاپذئرضام ۉقيرغۉ رراغا

* * * 

 ،اقآياليچ آلِلي-آلِلي

 ،اقبۉاليچ ضۉوئ ِدريا

 اإيۆيگ آق اياتئغآلت

 .اقيچضالال دۉلۉيذا اغض

* * * 

 ،اقيچآيال آلِلي-آلِلي

 ،اقبۉاليچ ضۉوالر ارقآ

 ياراغار اإيِلره آق

 .اقيچضالال بؤِبکلي آق

* * * 

 باالم، آق ،آلِلي-آلِلي

 باالم، يات، راخات ِضى

 ِغرِبتذير، يًاديايئنغا

 !باالم دات ُويايايگطُىيگا

* * * 

 باللئ، آق آلِلي-آلِلي

 ديللي، غيريى ضايراضا
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 گۆللي، سئلغئ اضئاقي

 .دإِيييى گۆلِلريًگه

* * * 

 بؤِبک، آق آلِلي-آلِلي

 بؤِبک، يات ذااقيچضالال

 ه،ضئيِمط ِضًي کين ِخر

 .بؤِبک تۉت، اضئًذاواقي

* * * 

 بؤِبک، آق آلِلي-آلِلي

 بؤِبک، ُىقي ًگ اإيذهِايِ 

 ه،گيِذيذ آوا آتايگ

 ه،گيِذيذ ضۉوا ًگِايِ 

 .بؤِبک يات ذااقيچضالال

 ِگتير، ِات آوداو آتايگ

 .تيرگِ  ضۆيت يگاضا ًگِايِ 

* * * 

 هايطا، آق آلِلي-آلِلي

 يايطا، گۆلِلر إيگۆيها

 بُىلطا، ۉلاُوغ ئسئًذاوا

  .ضئيطه غُىيئ کيػي بار

* * * 

 اي،ُىغي آق آلِلي-آلِلي

 ي،غىُ  ئًگئغلغئ اقالهغآ
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 ي،غاتُىر  ِخن يک،کؤکيل ِخن

 .ِيرده خُىل دارايئپ اُوتئر

* * * 

 باغذاو، آل آلِلي-آلِلي

 ،غذاوغۉ تالرئ اۉچارآ

 آالو، غذاو اۆلًگيغۉ ۉچارا

 .ضاالو گۆل ۆلًگۆضيًها

* * * 

 باغذاو، آل آلِلي-آلِلي

 کۆهۆغِذو، ِيرِلرياِ 

 غذاوغا گئوِخر پباضئغۉ

 .ِضًي ِهى اليئىآلال

* * * 

 بيِتر، آل آلِلي-آلِلي

 بيِتر، گۆل ۉهذااغر غا

 غاضا،غۉ بيليى باللئن

 .بيِتر بُىل ،ِاِکر ِاکيى

* * * 

 بيِتر، آل آلِلي-آلِلي

 بيِتر، گۆل اجاآغ يار

 بارايذا ياغئًا ۆچا

 .بيِتر ديل دۉراو ضايراپ
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* * * 

 ه،ِپًج ، آلآلِلي-آلِلي

 ه،ِپًج بير ئاغلپغۉ ِخر

 لئ،ًگاچايگ ِيريه راوغئ

 .ِيًگًِگلي ِايايئ بير

* * * 

 بُىلماز، آر آلِلي-آلِلي

 بُىلماز، دار دُويۉم بيِچى

 ِلره ِبًذ ضئِيى باللئمئ

 .بُىلماز خُىر ئاقب-إهۆرا

* * * 

 بُىلطۉو، آر آلِلي-آلِلي

 بُىلطۉو، يار ِاليًگذه ِخر

 يذاقاچئ يُىرتۉپ اإيِذو

  .بُىلطۉو خئرئذار سالرغئ

* * * 

 آاليئى، آلِلي-آلِلي

 ِاألييى، اۉيۉيگ ۉقتُىيل

ِجن ًِ  گلًذه جاو ِگل

 .ديألييى بؤِبک ۉلُوغا

* * * 

 آاللئ، آلِلي-آلِلي

 أللي،اِ  اۉيۉيگ ۉقتُىيل
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 ِبِرو آلالداو ِضًي

 .ديأللي تاغب يۆورۆک

* * * 

 آالغار، آلِلي-آلِلي

ک جاقآ ًِ  ياراغار، کئي

 ديلليذير، ضۆيجي باللئن

 .ضئزِلِػر بيِلى هؤخير

* * * 

 آالغار، آلِلي-آلِلي

 ياراغار، ِگيمي ِگِيى

 هو ايچيًذغايُىر  الآ 

 .داالغار بيِلى ِگلًي

* * * 

 آالغار، آلِلي-آلِلي

 ياراغار، يطهگِ  الآ 

 ييگيت ِبگسادا ييچه

 .دُوالغار ئًذاۉغللغۉ

* * * 

 آالغار، آلِلي-آلِلي

 ياراغار، ِگيطه الآ 

 هِکچؤييًگ اۆضتۆيذ آق

 .داالغار بيِلى ِگلًي

* * * 
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 آلذئراو، آلِلي-آلِلي

 ضالذئراو، هاخمال ًاآتئ

 ضُىيۉپ ضئوۆظ ُوتۉراياا

 .ِگيذيِرو خاالت تۉرايا

* * * 

 لذئراو،آ آلِلي-آلِلي

 ضالذئراو، هاخمال ًاآتئ

 يۉو اإلذۆِرو،غىُ  ُوتۉرضاا

 ضالذئراو، الغا تۉرضا

 کيليذي، الضئًئًگغا

 .بۉلۉدئ آضمايئًگ آق

* * * 

 آلذئرار، آلِلي-آلِلي

 ضالذئرار، هاخمال ًاآتئ

 ِيًگيپ دۉغماو ضئِوغذه

 .بيلذيِرر کيمذيگيًي

* * * 

 ًذئ،قئآل آلِلي-آلِلي

 ئ،يذقۉتُىل ضۉوالر ارقآ

 ِيِگًي، دايئطئًئًگ ِبگ

 .ِبِذو آتئًگ اۉيايئ

* * * 

 ،اقآلاليچ آلِلي-آلِلي
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 ،اقتئپايچ ِکًارئ ضۉو

 بُىلطا، اللئنۉغه باللئن

 .اقوايجغۉ أخلي اُوبا

* * * 

 ،اقآلاليچ آلِلي-آلِلي

 ،اقبۉاليچ ضۉوالر ارقآ

 بؤِبک آق هۉخاهِمذين

  .اقيچضالال گئرکۆيگ ِضًيًگ

* * * 

 لالضئ،آ آلِلي-آلِلي

 ِکلِلطي، ذائقياضط گۆل

 بيتير يلي اۆچيى ايعا

 .پيلِلطي بُىالو لئنآ

* * * 

 آلالضئ، آلِلي-آلِلي

 تئلالضئ، غيِرپياِ 

 ِبگِلرِدو، تاالرئآ

 .بايالرداو االرئغآ

* * * 

 ، آلالضئ،آلِلي-آلِلي

 الضئ،غا ِدهير داغئمئًگ

 گيِذر گيجه ِگِلر، گيچ

 .ِضِرضي ييگيتِلريًگ
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* * * 

 آلالضئ، آلِلي-آلِلي

 ِکلِلطي، ذائقياضط گۆل

 ِدضِططي، گۆلۆيگ سئلغئ

 .ِهطِگطي ئًگاغي ضارئ

* * * 

 آلمالئ، آلِلي-آلِلي

 ضۆرِهلي، گئزي الآ 

 گئرِهلي، تۉرۉپ ضؤِخر

 .ضاچئى اإرِهلي لئىآ

* * * 

 آلمالئ، آلِلي-آلِلي

 ضالمالئ، يًاغىُ  لئپآ

 ًذهبيِػ  وۉوغا ضارئ

 .يُىلمالئ ئًذاواغضاپ

* * * 

 آلمالئ، آلِلي-آلِلي

 .ضۆرِهلي گئزي راغا

 يئِرضيى، ئاغل آيغۉ

 .ضايراضئى ديلي بيلبيل

* * * 

 آلپاهئع، آلِلي-آلِلي

 رئع،غا بير يلِلريًگکؤک
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 ضئپات غازادا إزيا

 .يئريع يئِرضه آرضالو

* * * 

 آلتايئ، آلِلي-آلِلي

  ضُىلتايئ، اليالرئًگُوغا

 گلًذه ِارتير آيئت

 .ؤييکۆرت سئلغئ ِگِير

* * * 

 آلتايئ، آلِلي-آلِلي

  ضُىلتايئ، اليالرئًگُوغا

 خاضئلئًذاو يًيًگکا

 .خالتايئ ِگِلر دُولذۉرئپ

* * * 

 ، آلخاهلئ آلِلي-آلِلي

 تالخايلئ، غۉالوغىُ  يتغا

 زئغۉ بال اليئىآلال

 .ِهلِخملي ِضى ِدرديمه

* * * 

 آلخاهئن، آلِلي-آلِلي

 تالخايئن، غۉالوغىُ  بال

 ئن،اغر يا-هِگلط ئاغي

 ِگِرگين،-هۉلئ ايلا
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 گئِريين، ضۆيجي بالذاو

 ضۆِزيين، اقيمغا ضۆيتِذو

 ايئن،اقب گۆيه-ياآ

 ...ايئناقد ِليلي دئًاآ

* * * 

 آلخايا، آلِلي-آلِلي

 ، تالخايا غۉلطئىغىُ  بال

 ياداضا، ئًگاغگۆل آي

 .هاقاگئِتِرييى آر 

* * * 

 آهايا، آلِلي-آلِلي

 ياهايا، ِبرضيى ئًطاپا

 بُىلطا، دۉظ اوياه يکيا

 .بُىالر آخئرزاهايا

* * * 

 آپايئى، آلِلي-آلِلي

 چاپايئى، آت تُىيۉيگذا

 ااغيغىُ  ِگِلى داغذاو

 .ياپايئى ِضرپاي هاخمال

* * * 

 آراپذئر، آلِلي-آلِلي

 ياراپذئر، ااغماقب تآ

 جُىراپذئر، گۆللي ئاغآي
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  .راپذئرغا هِگليًِلر -سغئ

* * * 

 آتايئى، آلِلي-آلِلي

 ِيِتييى، يۆيگهگئو ِضًگ

 بُىلطايگ، ضايا ۆضتۆهها

 .ياتايئى ئًذااغغآ

* * * 

 ديِيييى، آلِلي-آلِلي

 ضئِيييى، يگئِزلميآ

 ه،ِگلط ضاوچئ يُىلذاو داظ

 .ديِيييى تئلال هۆيگ قرقئ

* * * 

 بُىر، دييطه آلِلي-آلِلي

 بُىر، اييطه ِاريگي ضارئ

 ه،ِگلط ضاوچئ گئکِذِپِذو

 .بُىر دييطه مماتغئ باخاضئ

* * * 

 ِضى، خايئن آلِلي-آلِلي

ک ًِ  ِضى، يايئن بيچِطن کئي

 ِضى، ئناغب تۉهار تُىيذا

 .ِضى گۆلۆضتايئن گۆيذه

* * * 

 ػئ،اغي خاش آلِلي-آلِلي
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 ػئ،اغي چۉوالئًگ سئلغئ

 غئ،غا يۆزۆک يِلردها

 باغئ، ِکييک يراداغا

 گئکذه اُويًار، ِکِجِبطي

ِکطي ًِ  ِيرده اُويًار، ِک

 بُىالر، شپىُ  يطامغىُ  ِيرده 

 بُىالر، يطام ائصغىُ  گئکذه

 !خۉو-خۉووا باالم ،آلِلي

* * * 

 ، ائػايطئى آلِلي-آلِلي

 غايطئى،غۉ بيليى تۉرۉپ

 بار تۆِهًليک آتئ هۆيگ

 .دۉغماو اُويذاو اۆيِػًطيى

* * * 

 ِاِدييى، آلِلي-آلِلي

 ِاِدييى، غاي کۆرتؤيگه

  ضئِوغِذو ِگلطه آتايگ

  .ِاِدييى تُىي گۆو ِيذي

* * * 

 ِاِدييى، آلِلي-آلِلي

 گيِذييى، ييرأ ِضًطيس

 ضُىيگ، بيِلى ايػِذو باللئن
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 .ِاِدييى ِگسين ذااغب

* * * 

کلي، آلِلي-آلِلي ًِ  أي

کلي، سئلغئ ِالي  ًِ  چؤي

گيًذه ًِ  چاي ايِچر، چؤي

 .پاي ايِير ئًذااغتاب

* * * 

 بُىلماز، ِاتِطن آر آلِلي

 بُىلماز، دار دُويۉم بيِچى

 سئغئ ِيىضئ باللئمئًگ

 .بُىلماز خُىر ئاقب-إهۆرا

* * * 

 کيػي، خاش ِاتِطن آلِلي

 کيػميػي، ِضِرر تُىهۉش

 ضالطا، جۆبؤ کيػميػيًِذو

 . ِتػىيػي بُىلماز آضئل

* * * 

 بُىالر، يار بُىالر، لماآ

 بُىالر، هؤخريباو باالم

 ضاياليئ ديييپ لماآ

 .بُىالر ديلذار ضئيگۆلي

* * * 
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 يۆزلي، گۆل سئنغئ لماآ

 يذۉزلئ،غۉ بئرۆگي گۆل

 گۆلۆم، آچئالو ذااغب

 . ِدضِطمميلين تُىيۉيذا

* * * 

 ِاديًگ، خُىپبا جايئ لماآ

 ِاديًگ، تُىپبئ راهاغۉ باغئًا

 آلطا، کؤو ياکيً اضئغآ

 !ِاديًگ پباغۉ سئلغئ باغئًا

* * * 

 باالم، ىغئلماداو آلآ

 باالم، وغۉيُىل ئىاغضاپ

 خاالضايگ، سئىغئ کيميًگ

  !باالم ىغئضال يگايًۉغىُ 

* * * 

 يارئًذاو، لماضئًذاو،آ

 رئًذاو،غا مئقئآل آق

 ئًئًگاغب آچئلذئ گۆلي

 .ئًذاواغپۉد گۆل يُىلطۉو

* * * 

 ِهيذايئ، آراپ آلًئ

 .ػئاغي ااغچاپم تالرآ

 ِچػِمطي الراغد گئزي
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 .ػئاغي مؤگهياتئپ ايچ

* * * 

 گيًگِذو آيئالو، آلًئ

 چايئالو، گۆالپ يۆزۆهه

 ضايئالو ِبِذو هذاغۉ

 !جاو بايرام دۆييؤم، ِبِذو

* * * 

 او آيئن،ُوغد ماآلًئ

 پايئن، ِبرِلى تئمااغب

 .ديِيًين باالم ِازيسضئِيًين، بيِلى جايئن

* * * 

 ِاليميًگ آلماضئ، لطامآ

 ضۆرِهطي، گئزۆم چالطام

  باالم آيِجمال ِهًيًگ

 .خۉرهاضئ ئمئسئًگاغب

* * * 

 ،يگاتُىيۉ ِگلطيى لئآ

 ه،اإيۆيگ ِگلطيى هئخماو

 دۉغاليگ-ِديگ ِگِسو بيله

 .يگاتُىيۉ ِبرضيى تايچغا

 ييگيتِلر، چغُى  گئِرغطيى

 ِگليًِلر،-سغئ ُويًاضئىا

 هِديذاِ  أيگ ييگيتِلر
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 .ِگليًِلر بۉالر ئقلاغي

* * * 

 يۆِرک، آل ضاچئ لئىآ

 يۆِپک، چيل ِدِپطيًذه

 چۆيجۆگي، يۆِپگيًگ چيل

 .پۆرچۆگي ِدضِطمميليًگ

* * * 

 يۆِپک، ًگ آلضاچئ لئىآ

 يۆِپک، چيل ضاچئًگ ِدپه

 ِضًي، ِهى خۉوواالضام

 !يۆِپک ِگل، ئمااغجغۉ

* * * 

 خايباتلئ، يًاِجمالآ

 تلئ،غاضُىو دۆِيطي هۆِيى

 کئيِمتلي، ياغئلذاو-لآ

 !خۉو-خۉووا باالم، ِگِرکلي

* * * 

 ا، آپاراو،-پاراوآ

 گئِزل آپاراو، ِکًتِذو

 رئ،قايىُ  إيِلري اإيِذوا

 .يئِکري يًگِبگ اضئقاق

 

* * * 
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 ئن،اغا، آپب-ئناغپبآ

 ئن،اغياپر  ذااقپۉد گۆل

 ضئيِمذيکِلر اُوتۉرضئى

  .ئناغضئيِجک آپب إزۆما

* * * 

 ئمذاو،آغ ئمذاو،اغپبآ

 ئًگذاو،اغد ِگلِطن يًيپا

 جاو، ِکرين باالم ِازيس

 .ئًگذاواغب يُىلطام گۆلِلر

* * * 

 آاليئن، ائغرالآ

 ضئِيًين، لئئقداالغ

 بؤِبگين وگئرِ  داتلئ

 .وايايئنغۉ بُىيۉيا

* * * 

 ِاِديين، خُىپبا هاقاآر 

 ِاِديين، پباغۉ ِدپؤهه

 هايگاليئما اُورايئن،

 چُىاليئن، مااغياغم گۆل

 گئِريي، گئزۆم يلکيا

 .ضئِيًي ديلين غيريى

  !خۉو-باالم، آلال ِازيس

* * * 
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 ،اقپاتر  بُىيۉيذا ئقر آ

 ،اقياپر  ِهى بُىلطايگ، گۆل ِضى

  ِدِگًيًگ اگۆلِجمالم

 .اقتُىپر  طئنغئ گئزۆيه

* * * 

 ِغيذا، بُىيۉيذا ئقر آ

 ِپيذا، ِغِکر ِغيذاداو

 بُىلطۉو، اغض گۆلِجمالئن

 .ِپيذا يه زاتذاو غاباغ

* * * 

 دۆييؤم، هۆرِچِذو ضلئًگآ

 دۆييؤم، إيۆيگ آرچاداوا

 بيچطيى، دُوو يگاضا دايسايگ

  .دۆييؤم پارچاداو يۆِپک

* * * 

 تير،گِ  أ، آت-ِگتير تآ

 ِگتير، يۆکألپ اُوت ىآتئ

 هِجًگًِگليًگ ايچيًذ گۆر

 .ِگتير ِات اإلذۆر، گؤوهيع

* * * 

 ، آرباپذاو تُىرباضئ تآ

کِچطي ًِ  ِزرباپذاو، کئي

 کۆهۆغِذو، ئئغز غا تآ
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 .ئ اييميػِذوئغيُىل آز 

* * * 

 تاجايئن آتلئجا،آ

 خاتلئجا، الرئۉقلتغىُ 

 دۆِزر، ططاقئ ُوتۉرضاا

 .رِگسِ  تاليطا اُوباآ

* * * 

 ضي،ه ِيک نِايِ -تامآ

 گۆل ائطئ، ِگِلر ِضًِذو

 راضئ،غا گئزۆم راغا

 .پاراضئ يۆِرگيميًگ

* * * 

 ِگِلر، ِضًگ آتلئ آتايگ

 ِگِلر، تلئغاضُىو يايئ

 الپ،اقجغۉ ِضًي زئنغۉ

 .ِگِلر داتلئ ُوتۉرضاما

* * * 

 ه،دييِلًذ”!تالو، آتالوآ“

 .بيِلى آتاليار إيگيا

 ه،يِلًذدي”!ضايالو باتئر،“

  .خايباتاليار تالرئآ

* * * 

 گيِذر، تاليئپ آواآ
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 گيِذر، ااغد تُىوغايلئ

 يايئًا، تُىوغاو آضار

 ضئًئًا، داهار يئغا

 گلًذه ياداپ-رئپآ

 .جايئًا رباوغۉ طيِاِج 

* * * 

 ِهًگسأر، خايا تاليطاآ

 ِهًگسأر، دايخايا تۉرضا

 ت اۆضتۆيذه اُوتۉرغئآ

 .ِهًگسأر خايا ضئِيى يلا

* * * 

 لۉهئًگ،اُوغ آتذئر آتئ

 لۉهئًگ،اُوغ غاتذئر دُوضتئ

 ِاتِجک ئقياهايل يگاوُ ا

 .لۉهئًگاُوغ هاتذئر دۉغمايئ

 

  – ب –

 

 ِگليؤر، ييرِدو باباجاو

 ِگليؤر، يۉرداو گئزي-يۆز

 يايئًا تُىوغاو آضئپ

 .ِگليؤر رداوغئ تُىوغايلئ
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* * * 

 کيػي، بال ا،-جاو بابا

 چيػي، ِدهير ليًذهاِ 

 آلطا اغي يالپ،جۉواز آ

 .باغئ جاخئلالر بُىالر

* * * 

 اضئ،قاق بابالئمئًگ

 .ِگِلر ى اُويًادئپآتئ

 باالضئ، ياتطئى ياتطا

 .ِگِلر دييپ”ييرِد  باالم“

* * * 

 جيگين، گيِرلي ااغب

 جيگين، تيِرلي گۆلِلر

 تۆرکِمًباغا ِضردارئن

 .جيگين ِبِرلي لتيپاِ 

* * * 

 جيگين، بال بادام، ذااغب

 جيگين، بُىل، داميىُ  چئلذه

 جاخايئ ِاتطه ِضيراو

 .جيگين ِيل ِيلماياضئ

* * * 

 باردئر، ِضرچه ئًذااغب

 باردئر، آرچا ئًذااغد
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  باالم س آراضئًذاغئ

 .باردئر ِايارچا گئرِضًگ،

* * * 

 ،اقر آلطالبال بازارداو

 ،اقر آلطآلالغ بيليًگه

 جاو، هئرات ئنئغباالج

 .دإيِطک ًگاباغئ رالبال

* * * 

 جايئن آرالئ، يرامبا

 رالئ،غا يۆزۆيه گۆل

 خاالضا، کيمي بايرام

 .ِبرألي آلئپ غُىيئ

* * * 

 ئًذا،اغب جاضئًذا،اقب

 ئًذا،اغچ باخار يئلئًگ

 ضايراغارالر بيلبيلِلر

 .ئًذااغگۆلۆهيًگ اُوت

* * * 

 ئًذا،اغباج ارآق بال

 ئًذا،اغبۉج داهار اغي

 بيػيؤيذير آظ هئذاها

 .ئًذااغباالهئًگ اُوج

* * * 
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 بيِلى، بال أ،-بيِلى بال

 بيِلى، ديل هۉرضئغۉ-ظغۉ

 بؤِبک، آق ِضطيًگي سغئ

 .بيِلى ديل دئًذارايئى

* * * 

 ه،ذيرهاقض باالم، آتئًگ

 ذئرها،قاق هئخئًگ ِضکيس

 هگيِذيگذ ِيره اقۉز ا

 .ذئرهااقب يُىال ِگلًيًگ

* * * 

 باالضئ، باالم-باالم

 گۆل ائطئ، ِگِلر ِضًِذو

 اضطام،ب رئمااغب ِضًي

 .يايرار ائطئ أِلمه

* * * 

 گئزۆيگِذو، راغا باالم

 .ضئزۆيگِذو ضۆيجي ِضًيًگ

 باالم آيگئِزل ِهًيًگ

 .ياليايئى اإزۆيگِذوآ

* * * 

 ِگليؤر ايلِلرِدو، باالم

 لالرداو،غىُ -هِدپ غئپآ

 الضئى،اقض ِضًي يؤماِ 
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 .ديلِلرِدو-گئزِدو ياهاو

* * * 

 ِکِجبؤ، هۆِير باالم

 ا،اغى اُوجِبِرِکت ايًطي

 هدۆِغًذ ِکِجِبِذو

 .ااغجغۉ گيِرر ِگليپ

* * * 

ًِ  جايا باالم  ر،قاِت

 ، ياضار بئورِک ضاهايذاو

 يذهگيذِ  ِهجليطِلره

 .رقاخئسهات بُىالر ِبگِلر

* * * 

 ضئِيييى، ِضًي باالم

 ديِيييى، گۆلۆم رهئسئغئ

 گۆلۆم ائطئًگذاو رهئسئغئ

 .دُويايئى پغائط-پغائطا

* * * 

 ذئر،اقًگ اۉز ياغئ باالم،

 ذئر،ئقياز  ضئکِمک-اقۉرها

 ضام،غامئًگذاو ائطقئلآ

  .ذئرئقآز  ئقآيل آلتئ

* * * 

 ياغذئر، باغئ باالهئًگ
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 داغذئر، يُىلئ ه،إلِمطا

 رقاکئپ اوُ  ۉالاليذاا

  .يُىلذاغذئر يگاکيتاپ اوُ 

* * * 

 باالضئى، باالضئًئًگ

 .ايه ضی ، سِلِذراک

 زۉضئى،غۉ زۉضئًئًگغۉ

 .يه ضیا تازالدارغىُ 

* * * 

 ضئزي، هازالئ بالذاو

 گئزي، دۉر يايئپ ِدک ُوتا

 ضالئپ، غئخله أِلمه

 .يۆزي ِاِدر بؤش ياآ

* * * 

 باالغا، کيميى رالبال

 ه،ِخميػ ِگِسر دۆزده

 طا،ئقچ ِضيله آتاليئپ

 .آالغا هۆِيى آتئ

* * * 

 بُىلطۉو اييِجگيًگ، رالبال

 ِگيِجگيًگ، بُىلطۉو يۆِپک

 يۉتما،بُىلطايگ اۉ ييرده

 !ئىاغِاِجًگ اُوج رئپغا
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* * * 

 ،ًگاباغئ رالبال-رالبال

 ،ًگاتئلطئى آغئغا بال

 دُولذۉرئپ، يگئراقاوُ ا

 .يگادۉغۉ-ِديگ ِبرگيى ظآ

* * * 

 تۆيطيذير، باللئن آدام

 گۆلِلر ائطئذئر، ئطئا

 ايئًگاقد آت باللئما

  .پيطيذير آدام إزيا

* * * 

 باللئن آدئًگ اإِوِلک،

 کئِهِلک، چئپألر يۆورۆپ

 گيِذييًگذِ  ضئِوغه

 .يۆوۆرِک بُىالر ًگآتئ

* * * 

 بُىلطۉو، ياظ باللئن آتئًگ

 بُىلطۉو، ظغۉ هۆِيى آتئًگ

 هگيِذيگذ ضئِوغه ِخر

 .بُىلطۉو يُىلذاظ يِلرِارِ 

* * * 

 بئِلگي، باللئن آيئًگ

 ِيِلگي، غۉيگغۉ رقاغۉيگ
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 ه،چاي ايچط ِذوکؤِض  چئى

 .ِايِگگي هۆيگًگۆلِذِغر

* * * 

 باغذاو، بال باللئن-اللئنب

 غذاو،غۉ تالرئ اۉچارآ

 سئلذاوغئ ِيرِلرياِ 

 .غذاوغا گئوِخر پباضئغۉ

* * * 

 باغذاو، بال باللئن،-باللئن

 داغذاو،-هِدگر  ياليطامآ

 باللئما ِبريًگ ِکطِمک

 .داغذاو آق دُولئ زاوغا

* * * 

 ،ِاِکى بال باللئن-باللئن

 ،ِاِکى گۆل سئلغئ دأل، بال

 گۆلِلريًگ ىِاکِ  ِضًيًگ

 .ِاِکى گۆل طلئائ رآتئ

* * * 

 خارهاو، بال باللئن،-باللئن

 ِدرهاو، ِدرديمه ِضطيًگ

 ه،ضئيِمط ِضًي کين ِخر

 .ِچِکر آرهاو إلۆيچؤا

* * * 
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 ،اقيالج بال باللئن-باللئن

 .اقجغۉ بير يايئ-قئوُ ا

 تۉتۉيگ، تُىي ار آيذاُوغد

 .تۉتۉيگ غاي سئلذاوغئ ضاپ

* * * 

 باالغار، نباللئ-باللئن

ک جاقآ ًِ  ياراغار، کئي

 يطايگ،غىُ  إيگۆيذه آلماا

 .پايالغار بيِلى دُوضتئ

* * * 

 الو،اُوغ خاو باللئن-باللئن

 الو،اُوغ کؤو ِتًگًِگطي خاو

 ئًئپ،اقد ئىاغيار -ُوقا

 .الواُوغ ِخرياو چاپ آتئًگ

* * * 

 الرئًگذاو،اقباره باللئن

 ، الرئًگذاواقهئخ دالچئى

 ه،ِگلط وِهتجيتذِ  ايگقاق

  .الرئًگذاويگاقيا ػارُوغا

* * * 

 ،اقي آلچغاباتئر  باللئن

 ،اقبۉاليچ ضۉوئ يابئًگ

 بُىي آالر واچاالرغىُ 
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 .اقيچضالال بُىر غاخاضئ

* * * 

 ِگل، دا-تۉر ئنضبا باللئن

 ِگل، دا-رغۉ يايئًگ-يگقۉوُ ا

 ِارکيى ايليًگ، ذااقغآ

 !ِگل دا-ريگئ غئدۉغمايالر 

* * * 

 الو،اُوغ تبِ  بُىلما باللئن

 الو،اُوغ تغا خابار ًگهِايِ 

 ِگليؤيچؤ ًگ ايػِذوِاِج 

 .الواُوغ يات دئًجئًگ آلئپ

* * * 

 ِگِلر ايلِلرِدو، باللئن

 گۆلِلرِدو، دُولئ تاخياضئ

 راضئى،غىُ  يگ اإزيآلال

  .ديلِلرِدو گئزِدو، ياهاو

* * * 

 ذاو،اغد ِگليؤر اوُ  باللئن

 ذايذاو،اغد دُولئ جۆبطي

 س آلطا،غئ يپِضچ-ضايالپ

  .ذاواغي تۆوي ييميتيا

* * * 

 کۆيجۆِدو، ِگليؤر باللئن
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 خۆيجۆِدو، دُولئ جۆبۆضي

 تُىيۉيذا جايئًگ باللئن

 . يجيِذو:گيتطيى اي ضئوۆظ

* * * 

 کۆيجۆِدو، ِگليؤر، باللئن،

 خۆيجۆِدو، ازئاغديػج

 راضئىغىُ  آلالم ِازيس

 .ضايجئذاو ياهايئ ِدرت

* * * 

 او،خئىاد ِگليؤر باللئن

 ِدو،ه هيى دُولئ يايئ

 گلًذه دۉغئ-ِديگي

 .ِدوه هيى ِبِرر پايالر

* * * 

 ِگتير، گيِذر، آت باللئن

 ِبک اُوتئر، ت اۆضتۆيذهآ

 بيِلى اُويًاضا، سالرغئ

 .ِدک اُوتئر ِاتِمس ِبتليک

* * * 

 ِگردي، ئىغال غۉ باللئن

 ِبردي، گۆر ياغئًذا ۆچا

 ِضردارئن دۉرهۉغئ بۉ

 .رديبِ  ِپػِگع باللئما



 آراپ خاتا گچيريپ نشير ادن: عبدالقهار صوفی راد  67

 

* * * 

 باالضئ، غۉيگغۉ باللئن

 .ايه ضی جادادئراقب

 ار،ئغي کئپ تايئاغپ آق

 .ايه ضی باللئمئًگ غۉ

 يئِرضيى، ئًگاغگۆل آي

 .ضايراضئى ديليًگ بيلبيل

* * * 

 ،اقيايج ِدرديًگه باللئن

 ،اقضايج بيلبيل ُووازئًگا

 ديکِطن، ايات اإيئغآلت

 .اقيچضالال ِاتِجک غُىيذاو

* * * 

 خارهايئ، جايئًگ باللئن

 ِدرهايئ، ذايئ ايلۉغب

 س آلطا،غئ ضئيۆپ باالم

 .لماز آرهايئغا غُىيذا

* * * 

 ِگِلر، باللئن ايػألضي

 ِگِلر، ديػألضي خاالل

 رايئًگغا گئريپ ايچي

 .ِگِلر چيػألضي ريئىغا

* * * 
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 ضُىياضئ، کئلۆيگ باللئن

 ، خُىياضئ راهايئًگُوغد

 ضئيگۆِدو باللئما غۉ

 .ايه ضی رئپذئرغاضار 

* * * 

 بارضئى، ِهکِذبه باللئن

 بيلطيى، دۆزگۆيي-ِترتيپ

 يذهگيذِ  ضِگرليگهاِ 

 .بُىلطۉو باغتۉتاو باضئن

* * * 

 يئرضۆو، باللئن اُويًاضئى،

 ضۆرضۆو، گؤهي چاپئپ، تآ

 بُىلۉپ تۆرِگى يػيًذها

 .ِبرضيى ِپػِگع يليًها

* * * 

 ياتئردئن، ِضًي باللئن

 باتئردئن، گۆله سئلغئ

 ديييپ،”يطئىغا داوقۉۉا“

 .باظ اۉجۉيذا اُوتۉردئن

* * * 

 ياتماضئى، اقباللئن اۉز 

 باتماضئى، قاضؤِخر اۉ

 تاغالپ، ِيکه باللئمئ
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 .يُىلذاو اإتِمطيى دُوضتئ

* * * 

 ياتايذئر، اۉقالپباللئن 

 باتايذئر، ائغياضط ِپر

 ِاِجطي جۉواو بااليگ

 .ِيِتًذير ياغئًا قرقئ

* * * 

 ذئر،ياتاي اۉقالپباللئن 

 باتايذئر، ائغياضط ِپر

 رۉيذااۉغ باللئمئًگ غۉ

 . ضاتايذئره ِگره ِجطياِ 

* * * 

 غۉيذاو آتاليذئ، باللئن

 بۉلۉتاليذئ، خُىواضئ

 الو،غۉ-تاي هۆِيى آتئ

 ِچِمى، گئک ِيري ِگِسو

 ِکييک اُويًاتماز ِکًتذه

 .يايًاتماز گؤهي ضۉودا

* * * 

 ار،اقب ِهًگ آت ا-باللئن

 ر،قايئ پؤلىاو ۉاللئپا

 ضالئپ، آت تاراپا چار

 .اراقي سالرئًگ ايچيىغئ
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* * * 

 باللئمذاو آياليايئى،

 غاياليايئى، تُىيۉيذا

 يايئى،قاياي هۆيۆپ هايا

 .يايئىقاچاي ضئيگۆألپ

* * * 

 گئزي، راغا باللئمئًگ

 ضئزي، ِغِکر غيريًِذو

 ا،اغراهغىُ  واتايئى

 .تاييار اإزي لمئذاماِ 

* * * 

 ئ،اغضُىر  کؤو باللئمئًگ

 ئ،اغدار  باغئمئًگ گۆل

 ِچکِطن، غئوۆرِلر گيجه

 .ئاغچئر  گئزۆهيًگ گۆيذيس

* * * 

 الرئ،ئقچار  باللئمئًگ

 الرئ،ئقبال کئلِذدير

 ِهًگسأر يارا رهئسئغئ

 .الرئيگاقيا جيگيميًگ

* * * 

 بئِلگي، بالئن آيئًگ

 ئ،ئغبال ضۉوۉيگ ارقآ
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 چاي ايِچر بيِلى ِاِجطي 

 .ألليگي إز اإيمۆزيًگا

* * * 

 باغذاو، بال بالئن-بالئن

 آغذاو، آق دُولئ زاوغا

 باللئما اقِگليى آلط

 .غذاوغا راغا يۆزلي، آق

* * * 

 گۆلۆيگِذو، ِخن بالئًگذاو

 ديليًگِذو، يالئ بيلبيل

 يذهگۆ ِخر يل آياليطئى

 .ضۆيبۆليًگِذو ليکؤکيل

* * * 

 بُىلطۉو، بازار بارايئًگ

 بُىلطۉو، گۆلسار يُىلالرئًگ

 دۉغماو ِاِدو تضيگا قاضا

 .بُىلطۉو بيسار جايئًذاو

* * * 

 تؤچذارئ، باغئمئسئًگ

 هئذارئ، کئيگۆل ًگِاِج 

 .رارئقا-ضابرئ ِيتِمس ِضًطيس ِاِجًگ زاهاو بير

* * * 

 دإِيييى، باغالپ باغئًئ
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 دإِيييى، تاغالپ يػيميا

 باالهئًگ گئِرو ِازيس

 .دإِيييى باغالپ تُىيۉيئ

* * * 

 باغئًذا، خا،-باغئًذا

 .باغئًذا بئرۆک چيله

 رئپ،قاچئ بئرۆگي چيله

 ِضچيپ، ياباتالر-ۉلُىغي

 .لۉهااُوغ تۉتالئًگ تُىي

 .دۉلۉها ِگلطيى هئخماو

* * * 

 دۆغۆريپ، ِبگِلري اإيًه

 دۉغۉيئ اۆيػۆريپ،-ِديگ

 بيػيريپ، پاالو لئاغي

 .بيِلى دۉغئ-ِديگ ييطيى

* * * 

 بئکذۆريپ، ِبِذو آتئى

ًه ًِ  .دإِيييى ِبلِل

 ِگييپ، دُويالر سئرهئغئ

 .دإِيييى ياياضالال

* * * 

 بار، يالئ ِبِذو آتئًگ

 بار، گئلي خالئطئًئًگ
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 باالهئًگ، ِازيس ِهًيًگ

 .بار خالئ ًئًگاغياي ِچپ

* * * 

 گيتِمس ايلِلرِدو، ِبِرِکت

 چيلِلرِدو، ارئغي يُىيبا

 باللئن آيذئن آيتطا،

 .بيلبيلِلرِدو ُووازئا

* * * 

 يئى،بُىال  غۉيگغۉ بيلبيل

 يايئى،ًگا غىُ لالرئغىُ 

 يگذاقاچئ ِضى آتاليئپ

 .بُىاليئى جئالودارئًگ

* * * 

 باللئن، جاآق بيِلگي

 باللئن، جهاقپ يۆِرگي

 ياتئرار زئًگطا ِکِطک

 .باللئن جااقز  دئرغار غا

* * * 

 بيلين آلئپ، اۉاللئپ،

 !باالم بُىلۉپ، اإش لئنآ

 بيِلى ايػِلِطًگ، ئخالشا

 !باالم خُىظ بُىالر، ِجًگاِ 

* * * 
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 ئ،اغبُىيً بُىز آتئًئًگ

 ئ،اغگئز اُويً ئاغبُىيً

 گلًذه گۆلۆپ ُويًاپ،ا

 .ئاغيمغا ضۆيت يِيًيا

* * * 

 بُىيۉيا، جاو، بُىيۉيا

 تُىيۉيا، ًايطئىئغي يلا

 ئرئپ،غئغ ِهًسيلِذو بير

 .تُىيۉيا ِگلطيى چاپار

* * * 

 بُىيۉيئ، جاو، بُىيۉيئ

 ضئِير اُويۉيئ، باللئن

 گلًذه رئدۉغال-ِديگ

 .يۉيئغىُ  ِضميس إلذيرا

* * * 

 چئًارا، ِهًگسأر بُىيۉيگ

 يارا،-يۆزۆيگ آلما گۆل

 ييگيت باتئر کيميى ِضى

 .جاخايا ِگلِمس ضالآ

* * * 

 چئًارا، ِهًگسأر بُىيۉيگ

 يارا،-يۆزۆيگ آلما گۆل

 سئن،آق غئ ۉالل-إضۆپا



 آراپ خاتا گچيريپ نشير ادن: عبدالقهار صوفی راد  75

 

 .دارا ًگئضاچئ دا،-تۉر

* * * 

 ضاياليطئى، بُىيۉيگ اۉزاپ

 ِضًِذو آياليطئى، ًگِايِ 

 تُىيۉيگذا ِضًيًگ رتهاِ 

 .غاياليطئى ِبِذو آتالر

* * * 

 بازار، بازار اۉلئ بۉ

 المغا دإِوت ِاليًذه ِگِسر، جيگين يچيًذها

 .يازار اُوغد ِدرديمه

* * * 

 ر،قايئ پؤلىاو باللئن بۉ

 ار،اقب آت ۉالاليذاا

 ئپ،اقد جايگ بُىيًۉيا تآ

 .اراقي سالرئًگ ايچيىغئ

* * * 

 ا،اغبۉج جاو ا،اغبۉج

 ا،اغِبِرِکت ايًطيى اُوج

 ه،د-هيئر  ئقرهئلذاپجغئ

 .ااغجغۉ گيرگيى ِگليپ

* * * 

  سئن،غئ گۆل سئنغئ ۆلاغب

 سئن،غئ ضۆيبۆل ضاچالرئ
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  ايذا،قاق ألله سالرغئ

  .سئنغئ بيلبيل ُووازئا

* * * 

 ه،دۆي بؤظ کئِغکلي، بؤظ

 .هايا-ِير جۆبۆت ُوتۉزا

 ُىلطا،ب ِکن بيري غُىيۉيگ

 .تايا بيسيًگ ماضئىاقب

* * * 

 تُىيۉيا، جايئًگ بؤغين

 .گيِذييى دإيۆپ-دإيۆپ

 راپ،غۉ ِکِجبؤيي ُووا

 .ِگتيِرييى ِگليى يگاوُ ا

 

  – چ –

 

 اضئ،اقض ضۉوۉيگ ِچػمه

 اضئ،اقي دُويۉيگ دارايئ

 ضيجه اِ  يؤزيک گۆلِذو

 .اضئقاق ييگيتذير ياظ

* * * 

 ار،آق ضۉو ِچػِمِلرِدو

 ار،اقي ئباالم آتئً
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 سالرئغئ ُوباهئسئًگا

 .اراقب رئًچايگا اُوغوُ ا

* * * 

 باضئپ، چايگ ذاضئًئُىغچ

 باضئپ، ِديگ ًئاغدإرت آي

 آوالر آضئپ، يايئًا

 .سئماغئ ِگِلر غايُىر 

* * * 

 اچالر،غآ”ػئلئغچ-ػئلئغچ“

ر ُويذاا ًِ  غالر،غۉ گيسِل

 ئساقاغ جاآق باللئن

 .باغالر يازئپ دييپ،”آلال“

 

  – د –

 ئ،اغو غىُ  ايچيًيًگ اغد

 دإِوگي، دإِور اضئقاق

 ، ِچکِطن اتاغت گيِجِلر

 . ئاغتۉو  يۆزۆهيًگ ِضى

* * * 

 ِضريِلر، ذايۉغب ذااغد

 گئرۆِلر، بُىيۉيگ ماقچئ

 ضاچئًگذاو الچغۉ ِضکيس

 .ئ اإرۆِلراغب ِخيِکل
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* * * 

 ِگتيِرو، اقذاو آير اغد

  ِگتيِرو، اقباير  تُىيذاو

 ِدک اضئآغ لئُوغگئر 

 .پيلِذو اإتۆِرو وقۉوُ ا

* * * 

 ، تير اُوهچايئه:گ ذاواغد

 زاهچايئ، ِبِرر هالئًا

 ِضمِرديپ، هالئى اواقب

 .لئ اُوهاچايئاغي يِير

* * * 

 تير اُوهچايئ،ه:گ ذاواغد

 زاهچايئ، ِبِرر هالئًا

 خااليئ جايئًگ هؤهِمت

 .پارچايئ يۆِپک ِگِير

* * * 

 داغارالر آرچايئ، ذاواغد

 پارچايئ، مماتغئ ِگيذيرِلر

 يچايئ،اق غۉيالج گۆلِجمال

 .يگاضا ديألرِلر خۉدايذاو

* * * 

 ئن،اغدار  ديػلي ذاواغد

 ِگِرگين، ئن،اغدقاآر 
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 ضئيِمِطن، باالهئ غۉ

 .يۆِرگين باريار چاتالپ

 

* * * 

 الرداو،اغد ا،-الرداواغد

 الرداو،اغب گۆل اۆزدۆم بير

 ضُىراضام، ِدِرگيًگي

 .خايالرداو ضلئِيتيًگآ

 يُىوچاضئ، ريًگريکلِ اِ 

 يچاضئ،غۉ-گۆل الرئًگاغب

 ِدضِططي، ِهِلىغه گۆل

 .ِهطِگطي ئًگاغي ضارئ

* * * 

 ِهى، الرئ ايًِذِرراغد

 ِهى، دإيِذِرر ًگئآتئ

 و آتئ،غۉر غۉ بير گۆو غۉ

 .ِهى گئيِذِرر ًگادايئ

* * * 

 ِتلِپگي، ِگِير دايئطئ

 ِچلِپگي، يايار ضيِاجه 

 ئ،اغلپغۉ باالهئًگ غۉ

 .ِغماال رگيذِ  ئپئغا

 آيئػذا، آلال-آلال
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 ه،ييػذقا ِگِسر ِبًذأيگ

 ه،ِپريػذ لتمئع ايکيآ

 .بير ايػذه خايطئطئ ِخر

* * * 

 يالبئراپ، دايگ آتايذا

 داراپ، ضاچ ُوتۉريارئىا

 ئناغچ گيتِجک ئمائغي

 .يئرأپ گيِذر باللئمام

* * * 

 اضئ،اقي دُويۉيگ دارايئ

 اضئ،اقض ۉوالرار ضقآ

 ،اضئقاق بؤِبگميًگ آق

 .ياتاليا-ياتاليا ِگِلر

* * * 

 ضالذئرار، الغا ِدهير

 دُولذۉرار، يچيًه اُوباا

 يۉو اإلذۆِرر،غىُ  بؤظ ُووا

  .دييذيِرر”ِاِکى جُىهارت“

* * * 

 دۆييؤم، بال رقاچئ ِدپؤ

 دۆييؤم، غُىل اراقد دۆوهه

 ت اۆضتۆيذه اُوتۉرغئ،آ

  .دۆييؤم خاو بير ياکگئي
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* * * 

 طۉو،بُىل بُىيۉيگ ِدک ِدِرک

 بُىلطۉو، يۉوغىُ  ربايئًگغۉ

 جاو، ِکرين باالم، ِگِرکلي

 .بُىلطۉو تُىيۉيگ اوقۉلالا

* * * 

 ِاتطيى، ديِيًين دييِطن

 بيتطيى، گئوۆو ايطِلگي

 بؤِبک، آق الضامآلال

 .راخات آتطئى دايگالرئًگ

* * * 

 يئريِمس، ئقز غا دۆيپذه

 ِاريِمس، کۆهۆظ ضۉودا

 ضئيِمذيک باللئمئ ِهًگ

 . يارئماز تذااغو  خيچ

* * * 

 ِضى، ِدضطايئن ديليمذه

  ِضى، بُىضطايئن ئمذااغب

 ِضى، او آيئنُوغد تؤزه

 .ِضى پايئن ِبِرو آلال

* * * 

 ايئن،ُوغد ا،-ايئنُوغد

 ،اقريغئ يات بير أ-ِاِجًگ ايئن،ُىغض ذئراقضارئمط
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 .ايئنُوغد ِهًيًگ ايگقاق

* * * 

 جايئن آتاليار، دإوراو

ًِ  ياتغا ًاآتئ  ر،ِبکِل

 غئى آليايچا،غۉ چالئپ

 .الياراقض ِبِذو آتئ

* * * 

 دإيِذِرييى،-دإِيييى

 گئيِذِرييى، بازارا

 ر آلطئى،البال بازارداو

 .دُويالر آلطئى گًيًهاِ 

* * * 

 دإيۆغيًگِذو، دإِيييى،

 يئريػيًگِذو، پئيادا

 دإِيييى، لين ايػذهاِ 

 دإِيييى، سئن آغذاغآ

 ه،ِدگِمط ِالين گۆو بۉ

 .دإِيييى هگيچذ رتهاِ 

 

* * * 

 ِگليؤر، دايئًگ دۆکۆر-دۆکۆر

 ِگليؤر، پايئًگ راقابير اوُ 

 ِگليؤر، دايسايگ ذاو آغئپاغد
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 .ِگليؤر هاهايگ هذاو آغئپغۉ

 

* * * 

 ِگيذيِريين، دۆرلي-دۆرلي

 اييذيِريين، اقداه داتلئ

 باالضئ باالهئًگ ِازيس

 !ايه ضی ررئغا ضئيطۆو

 

* * * 

 ئًگ،اغد ذايلئاغه دۆرلي

 ئًگ،اغب بيػذي يِىضيه

 .ضايراغئپ بيلبيلِلري

 ئًگ،اغچ جُىغمالئ جُىغيار

 لۉم،اُوغ ِضى بُىلذۉيگ تلئاغب

 !لۉماُوغ ِهى واييارئىغۉ

 

  – اِ  –

 

 بؤِبک، گۆلۆم يِججيکاِ 

 بُىلماضايگ، ِضى کي رآِغ  بؤِبک، ديلين ضايراياو

 .بؤِبک ديلين ضايراهاز

* * * 

 ايگ ايِػًگًگير،قاق ِجًگ،اِ 
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 .ِارته آالرالر غضئال

 هاتاداو، ِبرِلى غضئال

 .کۆرته تيِکريص يگاضا

* * * 

 ػئ،اغي بير باالم، ِازيس

 ػئ،اغب ضئيۆليؤو يلذها

 گئزِلِطن، جئقاآر ِکِط 

 .ػئاغي ِضًِذو تاپئلماز

* * * 

 ضۆِليماو، باالم ِازيس

 ديألرِهى، ذاواقخ ِضًي

 ِبريؤيچؤ، ديِلگين اقخ

 .دۉرارهاو ِايألپ ضابئر

* * * 

 ئن،اغد راغا ين،ِازيس

 ئن،اغب آلما هيِىلي

 ئن،اغچئر  گيجه قئرايگغا

 !خۉو جاو آلال يۉرهؤهِمت

* * * 

 ،ئقن اۉغاجِاکذي  کيىاِ 

 ،ئقيۉهػاج ۉيالرئُىغب

  جيگيميًگ ِازيسِهًيًگ

 .ئقيۉهػاج خؤضيِيتي
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* * * 

 ألييى،ِاک ل اۆضتۆيذهاِ 

 اليئى،اقض ِازيس جايذاو

 بُىلطايگ، گيتِجک واقۉوُ ا

 .ِبکألييى ئغًگئجاجۉقب

* * * 

 ِاليًذه اُويًار، غئغۉلاِ 

 يايئًذا اُويًار، تازئطئ

 داهار، وغا هچئطئًذاوغا

 .داهار اغي ۆِزيگًگيطيًِذوا

* * * 

مذهاِ  ًِ  ِبريِلى، ِل

 دۆزۆِلى، کئِيًيمذه

 ۉل،اُوغ جاو رئناغب راغا

 !ۉلاُوغ خاو جايئن غيريى

* * * 

 ليمِذو اييميع آالر،اِ 

 يۆکۆم آالر، هذاوقاآر 

 بارضا، ياغا بؤظ ُووا-ُووا

  .ديرأر گۆو آلًئمذاو بير

* * * 

 تاهذئراضئ، ليًذهاِ 

 ، يذاالضئغا راجاغا
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 باجئطئ، بازارچئالر

  .ييگيتِلر اُورتايجئطئ

* * * 

 ِالِلرِدو، جاآق ليًگاِ 

 گيتِمس ايلِلرِدو، ِبِرِکت

 باللئن آيذئن آيتطا،

 .بيلبيلِلرِدو ُووازئا

* * * 

 بُىاليئى، ظغۉ ًگهلياِ 

 يايئى،غىُ  ضُىلۉيگذا-اغض

 ه،ِگلط هئخماو ِيرِدو داظ

 .بُىاليئى جئالودارئًگ

* * * 

 ِالِلرِدو، أ-لِلرِدواِ 

 گۆلِلرِدو، طذئرغئ باغا

 تًاپ،غا ِهکِذبه آرهاو

 .ديلِلرِدو ِايچه إوِروا

 

* * * 

 ه،ِالِلريًذ ِلريِال 

 ه،بيلِلريًذ ضئًالرئ

 ا،تۉتط ضۉو جيگين ِهًيًگ

 .چيلِلريًذه اليگغايايگ
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* * * 

 ،ئقلاغي لِلريًذه ِالاِ 

 ،ئقلاغب بيل بيلِلريًذه

 ضيِاجه  ياتماز گيجه

 .ئقلمئذاها اُويالاِ 

* * * 

 ِالِلري، خؤ-لِلرياِ 

 بيلِلري، ئرهاضئىغآ

 ه،ِاتط تُىي االرئغآ

 .لالرئغىُ  ِاِدر خئسهات

* * * 

 ِالِلري، خؤ،-لِلرياِ 

 گۆلِلري، باغا طذئرغئ

 باغالضا، يازئپ پقاوُ ا

 .ديلِلري کئپ إوِرِيرا

* * * 

 ِالِلري، خؤ،-لِلرياِ 

 ِپلِلري، باريار ِچکيپ

 دإکۆليپذير گًيًهاِ 

 .ِتلِلري ئًئًگاغلپغا

* * * 

 ِايارئ، يا،-يارئاِ 

 ِکًارئ، بارضئى ُويًاپا
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 بئرۆگي، ئاقباغئًذ

 .خۆيؤري ًيًگيه ضياِ 

* * * 

 باللئن، ِپًذيى آل، ًگِايِ 

 باللئن، ِگل، ۉرۉپت يرِدو

 ااغراهغىُ  واتايئ گۆل

 باللئن، بُىل، تاييار هئذام

* * * 

 بئوِرگي، ِاتِلًگ يِگگياِ 

 ػئ،اغي مؤگهديػألپ ايي

 ياز آلماضئ ئًگيگاغيا

 .ػئاغي مؤگهپ اييغائطا

* * * 

 بيتيملي، ِيرِلر ضريکاِ 

 تۉتۉهلئ، چالراق غىُ ير آ

 بُىيلئ، ياي ئريئالرئاغي

 .يلئبىُ  ِگس ِگرِديِلري

 

  – أ –

 دۆِغر، گۆو أپيػِگِذو

 بيِػر، رئناغب ه،دۆغط گۆو

 ايئنُوغد ئاقذۉقللغۉ

 .دۆِغر يادئما گۆيذه
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  – گ –

 ئن،اغد راغا دئرلئغا

 ئن،اغب آلما هيِىلي

 ئن،اغچئر  گيجه قئرايگغا

 .ِگِرگين ِهًيًگ ِضًطيًگ

* * * 

 ياالر،غا ئاقيرادغا

 هاياالر، جۉللئ هاخمال

 لئپ،باالم اۉال ِهًيًگ

 .بُىي آالر گيتذيگيچه

* * * 

 ِگِلر، سغئ بير يراداوغا

 .غلئجاغا راغا يماغئ

 باللئما، ِبريًگ لئپآ

 .ديػليجه خۆيجي سئغآ

* * * 

 لۉهئًگ،اُوغ آزدئر هئغا

 لۉهئًگ،اُوغ ضازدئر ِکيپي

 گلًذه ياداپ-رئپآ

 .لۉهئًگاُوغ يازدئر ػئغئ

* * * 

 خۆيگًگۆردأر، اقريغئ پئذاغا

 ردار،ًگئغايگ ِگليى دۉلذا
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 آو آلطا، تازئالرئ

 .دۆيگًگۆردأر دۆوِهِلري

* * * 

 يۆزلي، گۆل گئزلي، راغا

 يذۉزلئ،غۉ بئرۆگي گۆل

 ئًذاو،اغلپغۉ يذۉزلئغۉ

 .ِتلِپگيًِذو غيرهايئ

* * * 

 ۉل،اُوغ هايئل گئزيگه راغا

 ۉل،اُوغ يئلقا هؤگهگئِتر

 ِضًيًگ ائسئًگذا ًگِايِ 

 .ۉلاُوغ ضايئل لمئذاماِ 

* * * 

 راضئ،غا گئزۆم راغا

 ِضِرضي، ديلين اقضاير 

 بؤِبک آق ياليايئىآ

 .چئراضئ يُىلالرئمئًگ

* * * 

 راضئ،غا گئزۆم راغا

 پاراضئ، جيِگرهيًگ ِضى

 ئمذئرآغ گئز ِخمِمِلر

 .راضئغا گئزۆهيًگ ِضى

* * * 
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 ديِيييى،”گئزۆم راغا“

 يايئى،غىُ  گيِرو جايئن

 رإوِغًي، گئزۆم راغا

 .يىِاِدي آلالالر ِضًي

* * * 

 را،قار قا گئزۆم راغا

 را،غا يذۉزداوغۉ ضاچئ

 ئًذا،اغلپغا يذۉزئغۉ

 .ِتلِپگيًذه دۆوِهطي

* * * 

 ئ،ئغگئزۆم ائػ راغا

 ئ،ئغياراغ إيمۆزيًگا

 ئ،اغياپر  غيرکؤ ضارئ

 .ئاغضاپ آلما داتلئ

* * * 

 دير،ه دۆزد تايمئس راجاغا

 .ديره بيسد تاياپالرئ

 باالهئًگ، ضئِور ِهًيًگ

 .سدادئرغئ ئزيگ راغا

* * * 

 ئن،اغد راغا راضئغا

 ئن،اغب ضايالئ ىقئضال

 ِضًي ِهى خۉوواالضام
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 .ئناغچ ضئيِملي يًئآ

* * * 

 يئپ اۉچار،غا رالواچغا

 يايئپ اۉچار، ياتئىغا

 ِگليًي باالهئًگ ِهًگ

 .ِگِچر رداپًگئغايگ تئره

* * * 

 س،يگئالغا تذئرغا-تماغا

 ِدرِوزأيگيس، پُىالتذاو

 يگذاقاچئ الرآتاليئپ

 .سًگئآغار اُووازئ اغد

* * * 

 وا،قۉباغالر اوُ  تًاپغا

 .ِخپذه ِخر گۆيِلر، يالر،آ

 تؤليميى ِضردار لئپآ

 .ِهکِذپذه باالم رقاوُ ا

* * * 

 يُىرتا،-يُىرتا ِگِسرضيًگ

 ه،ِارت آالرضئًگ غضئال

 پارچايگذاو آالو غضئال

 .کۆرته تيِکريص يگاضا

* * * 

جه ًِ  تۉرضايا، جاو، ِگل
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 رضايا،غۉ گيرِهًيًگدِ 

 ذئئقجايئن آج جيگين

 .ِبرِضًه کئکه بيرجه

* * * 

 ِگِرگين، أ،-ِگِرگين

 چئِرگين، بيِلى چايئن

 ه،هايايئًگ اۆضتۆيذ آق

 .ِگِرگين ِگِسر ُوباا

* * * 

 يادئًا، گۆيذيس-هگيج

 .جاو اقاق ِضًي، ضاالر

 ًا،اغجغۉ ِگلمؤو-هِگل

 .جاو اقاق ِضًي الرآ 

* * * 

 وۉدئر،غىُ  ا،-وۉدئرغىُ 

 ضۉوۉدئر، ِچػمه باللئن

 ضئکمؤيگ اۉاللطئى، ۉرهايگ،ا

 .ۉدئرُىغچ گۆيۆيگ يۉرلئ

* * * 

 يۉيا،غىُ  يِبريًگغىُ  چغُى 

 تُىيۉيا، ِبريًگ زئغۉ

 دايساضئ بيِلى دايئطئ

 .تُىيۉيا ِگلطيى دۉرهاو
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* * * 

 يجيلي،:زئ ايغۉ-يۉوغىُ 

 ِپًِجلي، خايبات آرضالو

 ِضًي ِهى اليئىآلال

 .خۆيجۆلي دُولئ طيکۆرتِ 

* * * 

 ِضى، ئنآغ گئزِلريمذه

 ِضى، ئناغي يۆِرک إزۆيگا

 ه،دۆييؤد قيىُ  رهايئنآ

 .ِضى ئناغب ِدِرلي چار

* * * 

 راضئ،غا گئزِلريميًگ

 ضي،ه ِضر  ضئزِلريميًگ

 ه،ِگيط دُوو يۆِپک جيگين

 .ضيه گئر  ِخممؤيگ ِگِلر

* * * 

 ِضى، وايجئغۉ گئزۆهيًگ

 ِضى، ِبِگًجي يۆِرگميًگ

 ريى،ِاکأل ِال اۆضتۆيذه 

 .الرئىاقض زيساِ  ِضًي

* * * 

 ِگِسر، دۉرياالر گئکذه
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 يۆِزر، ضُىياالر ضۉودا

 تۆِپًگلي غاغىُ  لياِ 

 ِگِسر، ضتئًذاقا ِهرِگى

 .جيگين اُويئ اۆرکۆِزر

* * * 

 ديِيييى،”گئزۆم گئِرر“

 يايئى،غىُ  گيِرو جايئن

 رإوِغًي گئزهۆيگ راغا

  .يىضئِيي يۉپغىُ  کؤکيل

* * * 

 ،يگابُىيۉ وايايئىغۉ

 ،يگاتُىيۉ ِگلطيى ِخممه

 ايلِلرِدو اقۉز ا-اقۉز ا

 .يگاتُىيۉ ِگلطيى دايئًگ

* * * 

 ي،غابُىل يقىُ  زۉالرئًگغۉ

 ي،غابُىل تُىي ًايالرئًگئغي

 ِگليپ، ِبگِلر يگاتُىيۉ

 .دييِگي”خاو ِبِرِکلال“

* * * 

 ياغذئر، باغئ زئمئًگغۉ

 داغذئر، يُىلئ إلِمطها

 سئاق غئلۉهئًگ آلجُوغا
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 .غذئرغا المغا گئز، راغا

* * * 

 گۆل، سئلغئ بيِتى هذاغۉ

 .ِدضِطمبيل بيِتى ذااغد

 بيلبيل، ضايراو ضؤِخرده

 .ضۆيبۆل بيِتى ِيرده بُىز

 ه،بُىلطام اإزۆيگ رباوغۉ

 ه،ضئزۆيگ ضئخِبتلي-ضاز

 ِاِدييى آلالالر ِضًي

 !خۉو-خۉو باالم، خۉووا

* * * 

 باخار، يچاالر آچذئغۉ

 غار،-غار ذئآق ِچػِمِلر

 هيۆزۆيگ ِيًه ِارتير 

 .ضاچار غئخِلطيى گۆِيع

* * * 

 ،ًگاسئآغ گۆل ِهى رباوغۉ

 ،ًگاسئآغ ضال پيططؤيي

 ِگليؤيچؤ، پيططه بازارداو

 .ًگاسئآغ بال دإِيييى

* * * 

 بُىلطۉو، يۉوغىُ  ربايئًگغۉ
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 بُىلطۉو، دايئًگ ِوکيليًگ

 بُىيۉيذا ۉوۉيگار ضقآ

 .بُىلطۉو تُىيۉيگ لئغُىوخۉي

* * * 

 بُىاليئن، رباو آيلئغۉ

 بُىاليئن، تايلئ ِهله

 يذهِدپؤيگ اۆضتۆ لئئقپاه

 .بُىاليئن تُىيلئ إيِلريا

* * * 

 طا،آق ضۉو غِبگيِذوغۉ

 .خُىوۉزئ دُولذۉرارالر

 ه،ِگِلًذ رباوغۉ يذئآ

 .پۉزئغىُ  چاالر سئنغئ

* * * 

 ِضرِچِذو، تۉتذۉم غالرغۉ

 رچاداو،پا يۆِپک ِگيذين

 ،اقتۉتط بير اإي باللئما

 !، آرچاداو جۆِيىيتِذو

* * * 

 ئن،اغغغۉ ا-ئناغغغۉ

 ئن،اغغغۉ يۆِپکِذيذير

 بُىلۉپذئر تئًگاغو  ِهکِذپ

 !کئِغگين يگئجاۉقب لآ
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* * * 

 ياتئردئن، باللئمئ گۆل

 باتئردئن، باال سئىغآ

 ديييپ،”آلطئى طئًئقئۉا“

  .ِچکيپ اُوتئردئن غئوۆر

* * * 

 کئِغگين، ِگيگيى، گۆلگۆو

 کئِغگين، ر اييگيىالبال

 گلًذه ياداپ ِجًگاِ 

 .کئِغگين دييگيى،”رهاآ“

* * * 

گي، گۆلگۆِيذير ًِ  کئي

 بيِلگي، ذئرآق رداوغا

 ِيِلکلي، ِزرباپ الآ 

 .ِگِرکلي ِهًيًگ ألألم

* * * 

 ياغئراو، گۆو گۆلکۆضي

 دايگ آتئراو، ضئقۉۉا

 زئ،غۉ بال يِجِريينآ

 .ًيِض  ِهى اليئىآلال

* * * 

 رباو،ًگا غۉباغئ گۆلِلر

  رباو،ًگا غۉغئغا المغا
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 دييمؤييى يگاضا ِيکه

 .رباويگا غۉدۉغۉ-ِديگي

* * * 

 رباو،ًگا غۉباغئ گۆلِلر

 رباو،يگا غۉخۉغۉ ئلقآ

 رباو،غۉ ديػيًگه خۆيجي

 رباو،ًگا غۉغئغا المغا

 .رباوًگا غۉُوباداغئا

* * * 

 ألِلطي، گۆل گۆلِلريًگ

 ِيطي،دأ رهئسئًئًگغئ

 بيير يؤهه بارضايگ إيًها

 .ايه ضی يئىغا سئمئًگغئ

* * * 

 گئِريين، يالئ گۆلِلر

 ِبِريين، ضۉوۉو الپغۉ

 باالم، ِازيسگۆألِلک

  !ِجِريين ِهًيًگ ِضًطيًگ

* * * 

 گۆلِجِرو، گۆلۆم-گۆلۆم

 ِگِلى، گۆلِلريًگ ائطئ

 ه،دإغۆي اراقد ۆلاغب

 .ياغئًا وايايئىغۉ
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* * * 

 ػئ،اغي ۆلگ گۆلۆم،-گۆلۆم

 ػئ،اغي چۉوالئًگ سئلغئ

 هِکِجب ِگِلى گۆلۆهه

 .ػئاغي مؤگهگيت لئپآ

* * * 

 گۆل اإوِضر، گۆلۆم،-گۆلۆم

 بئوِضر، الراغد گۆِلًذه

 باالم، گۆل گۆل اإوِضًين

 !باالم بال بئوِضًين اغد

* * * 

 گۆلۆضتاو، گۆلۆم، گۆلۆم،

 بُىضتاو، بيِلى اغب گۆلۆم

 بُىلطۉو، گۆل گۆلۆم ِهًيًگ

 .بُىلطۉو بيلبيل ئًذااغب

* * * 

 راپذئر،غا گۆلۆم-گۆلۆم

 داراپذئر، ضاچئى گۆلۆم

 ه،ِضِرتط داراپ-يۉوۉپ

  .ضاچئ اۉزاپذئر گۆلۆهيًگ

* * * 

 ياغئپذئر، بيِرييؤم گۆو

 ذاو آغئپذئر،اغد راغا
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 هيۆزۆي يجاخايمئًگآ

 .دۆغۆپذير تئطئاغي يآ

* * * 

 ِگليؤر، گۆپۆر آت-گۆپۆر

 .ِگليؤر کين سالرغئ ًگقئچئ

 دئپ،غالغا دُويۉو رهئسغئ

 .ِگليؤر جاو باللئن ِهًيًگ

* * * 

 چاپئًگ، گۆپۆر آت گۆپۆر،

 . پئًگق غاتۉتۉيگ، اُووال تُىي

 باالم اُوزاو آتئًا

 !ياپئًگ ِضرپاي يۆِپکِذو

* * * 

 ،ئقطئًذغئ بُىاليطُىيگ سغئ

 ،ئقدييپ، ائمطئًذ”بُىر ۉلُوغا“

 ،ئقلذيگئيا سئًگ آدئغئ

 .يلذيکاگي دييپ،”بُىلذئ سغئ“

* * * 

 دييِطن، گۆل گۆله سئلغئ

 ، ػاهازاُوغ گۆله ۆلاغب

 دييِطن، سغئ ساغئ ِخممه

 .ػاهازاُوغ گۆلۆهه إزا

* * * 
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 إيۆم،-گۆل اإيۆم سئلغئ

 بُىيۉيگ، بارابار گۆله

 ِبِربيلِمِطن، يئل بۉ

 .تُىيۉيگ بيريى يئل ِگلِجک

* * * 

 إيۆم،-گۆل اإيۆم سئلغئ

 بُىيۉيگ، راباربا گۆله

 باالم آيِجمال، ِازيس

 .تُىيۉيگ اوقبُىلطۉو اۉلال

* * * 

 خايا،-خايا گۆل سئلغئ

 ه،دأي دُولئ خاياضئ

 گۆل تاپئالر ضايگغائطا

  .يهاِ -تاپئلماز آتا

* * * 

 خارهايئن، گۆلِذو سئلغئ

 ِدرهايئن، ِدرديمه ِضى

 ه،ِبرض ديِلگين آلال

 .ِپرهايئن باالم ِازيس

* * * 

 خارهايئن، گۆلۆم لسئغئ

 آرهايئن، ُىقي بُىلطايگ، ِضى

 هۉخاهِمت، باالم ِهًيًگ
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 .ِدرهايئًگ ِضًيًگ آلال

* * * 

 ه،لما ايليًذآ سئلغئ

 .هۉيۉيگ بار دايئطئ ِبگ

 ًذهديلي ۉلئ ايليًگا

 .هۉيۉيگ بار دايساضئ گۆل

* * * 

 خايئ، سالرئًگغئ سئنغئ

 تاخيايئ، تيِکر سئنغئ

 ايئًگ،اقد آت سئماغئ

 .جايئ يطئىقاچئ قار ات

* * * 

 سهئذئر،غئ سئنغئ-سئنغئ

 زهيذير،:بي دُويئ ِگِيى

 االرئآغ دييمؤيگ ز:بي

 .رهئسئذئرغئ گۆلگۆيه

* * * 

 کيػي، سغئ سئنغئ-سئنغئ

 ئًگ اييميػي،اغب سئنغئ

 ذا اُويًاضا،اغب سئنغئ

 .يايًاضا گۆل ايچيًذه

* * * 

 ، تايا سغئ سئنغئ-سئنغئ
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 ايا،ت يۆز ِگِلر سئماغئ

 راضئى،غۉ تاياضئ يۆز

 .تايا بير ضئِيًين ِخر

* * * 

 هايا، سغئ سئن،غئ-سئنغئ

 هايا، يۆز ِگِلر سئماغئ

 راضئى،غۉ هاياضئ يۆز

 .هايا يۆز ضئِيًين ِخر

* * * 

 ساضئى،غئ سئن،غئ-سئنغئ

 ضاچئًگ اۉزاضئى، سئنغئ

 داراضئى، ِخن يۉوضۉو، ِخن

  .غُىيۉيگ اۆچيى اۉزاضئى

* * * 

 يالئ، سغئ سئنئغ-سئنغئ

 يالئ، گۆل سئلغئ سئنغئ

 ضئيِمذيک، سئمئغئ ِهًگ

 .يالئ گۆيگ ِخن الل بُىالر

* * * 

 رهئػا،غئ سئنغئ-سئنغئ

 دۉرهۉغا، طئىئقچ سئنغئ

 دأل اقچاتج ضئيِمذيگًه

 .دۉرهۉغا طئىئقچ خاالپ
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* * * 

 ضئى،قادوُ  خالئ سئنغئ

 ضئى،قاۉالاليطُىيگ اوُ ا

ک ًِ  ه،ِاِجطيً تيکطيى کئي

 .اضئىاقي ِجريپجيکبِ 

 

* * * 

 بُىالر، ِکطگير لئجئغئ

 بُىالر، رغئآت تۆِپًگي

 ًذهِيري بُىالو ِهيليص

 .بُىالر ضئزِلري اإتگۆر

 

* * * 

 هۆيۆپ اۉچايئن، راتغئ

 گئِچًين، گئرضه يئنغا

 ديييپ،”يل“ ديييپ،”واتاو“

 .ضام ايِچًينقا ذاواقخ

 

* * * 

 ياو، ِخر ياو، ِخر دُويۉيگ رهئسغئ

 گئريؤو، ِاي ِضًي باالم،

 ه،گيتم ِيره آوا داظ

 . بۆرياو رئاغب ال،-بُىلذۉم



 آراپ خاتا گچيريپ نشير ادن: عبدالقهار صوفی راد  106

 

* * * 

 ِدرألييى، ِگييپ رهئسئغئ

 پاراليئى، ِگييپ دارايئ

 تُىيۉيذا، جايئًگ جيگين

 .ياداهايئى، اُويًايئى

 

* * * 

 يئريػلي، رهئلغئ-رهئلغئ

 لئچلئ،غئ راغا يايئ

 الولئ،غئ لئچالرئغئ

 .آالولئ يايساالرئ

 

* * * 

 ألِلسارلئ، گۆيي عغئ

 يارلئ،-لمئذام آلمااِ 

 جاو، ِکرين باالم ِازيس

 .يارلئ ضئِور ئًگاغجغۉ

 

  – خ –

 

 کۆيِجک، خاي أ،-کۆيِجگ خاي

 کۆيِجک، تاي هۆِيى آتئ

 ياغئًا، ِيِتر باضئن
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 .داغئًا ًارئغي ضِگراِ 

* * * 

 ِخِلِػر، أ،-ِخِلِػر

 دۆِغر، ظغۉ رضا،غۉ ِخپبيک

 ه،ِگلط دايئطئ يُىلذاو داظ

 .بيِػر تۆوي ِاتلي يچيا

* * * 

 ِگِسر، زالرغا خُىوادا

 يۆِزر، ضُىياالر ضۉودا

 ِهرِگًذير، باالم ِهًيًگ

 .يذئرغار غۉ يايئى-وقۉوُ ا

* * * 

 غالر،غۉ خُىواداو اۉچاو

 ِدروۆغِلر، ِگِسو ُوباا

 باالها، ديأليگ ياظ اقۉز ا

 ِايِليؤر، بۉلقا آلال

 .يالئػالر سيگئلطاقئ ضيس

* * * 

 اۉيئ، آق خُىراضايئًگ

 سئما،غئ ِگلطيى کئيِمت

 کيػميػي، ضارئ يرايئًگاِ 

 .سئماغئ ِگلطيى قتُىيلۉ

* * * 
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 باالم، يات باالم، خۉووا

 باالم، بات گۆله سئلغئ

 يًۉيذاغىُ  واتاو ِازيس

 !باالم غات ِخميػه إش،ا

* * * 

 ِضًي، خۉو خۉووا،-خۉووا

 ِضًي، ضۉو الراقض راضطاآ

 ئ،ئغبال گضۉو ايچيًيً

 .ألليگي إز اإيِلرييًگا

* * * 

 خۉوۉيا، خۉووا-خۉووا

 ه،گئزۆي ِگلطيى قئۉا

 دايئطئ ِاضِگر هۉيۉيگ

 .ِگلطيى اإيۆيه هاوآ

* * * 

 کئِغگين، خۉووا خۉووا،

 .ياتئرئى ئقخۉوواالپج

 ِگليؤيچؤ، ِجًگ ايػِذواِ 

 .إزۆم اۆورأپ اُوتئرئىا

* * * 

 بؤِبک، آق خۉووااليئى،

 بؤِبک، پؤک رزۉوالرئآ

 يذهگيذِ  ضۉوا ًگِايِ 
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 .بؤِبک يات ِگليؤيچؤ تؤ

 

* * * 

 بؤِبک، آق خۉووااليئى،

 بؤِبک، ؤکپ رزۉوالرئآ

 گيِذيذير، آوا آتايگ

 گيِذيذير، ضۉوا ًگِايِ 

 .بؤِبک يات ِگليؤيچؤ تؤ

 

* * * 

 تئذئر،اغو  خۉوواالضام

 تئذئر،اغت ضُىلتاو إيۆيگا

 يُىال، اقب ه،اۆِچگ ئقچ

 .تئذئراغو  ِجکِگل دايئًگ

 

* * * 

 يُىال، دۆغذۆم دييذين،”خۆو“

 ضُىال، ذاواغض ماياماقب

 الپ اُويايطا،آغ باالم

 .ِاله ِدرِرو آلمالئ

 

* * * 

 ه،دييِطن اإزۆي”خۆودي“
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 ه،گئزۆي ِگِلر قئۉا

 داو اُويايايذاقۉۉا

 .ضئزۆيه يۉيگق غىُ الغۉ

 

* * * 

 ه،بيلبيل دييِطًگ”خۆودي“

 ه،گۆل ئقبيلبيلِلر آغ

 تۉرالئ، بيِلى ِخرضؤ

 .بيله دايئًگ ليذه گي

 

* * * 

 باللئن، خۉو خۆودي،-خۆودي

 باللئن، يۉو يۆزۆيگي-لاِ 

 بُىلطايگ، جاآق يۉوۉيئپ

 .باللئن وآق غۉ بُىالرضئًگ

 

* * * 

 غالر،غۉ خۉو خۆودي،-خۆودي

 ػالر،غئ ياداغا غالرغۉ

 ي آلطا،غا باغئى ياغا

 .يه ضیاِ  الرغا غايغا

 

* * * 
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 غالر،غۉ خۉو دي،خۆو-خۆودي

 ػالر،غئ بُىيۉيذا ِدريا

 آلالخئن گۆيچلي دراتئغۉ

 .ئػالراغب بيسه ِضًي

 

* * * 

 غالر،غۉ خۉو خۆودي،-خۆودي

 ػالر،غئ ييِرده غالرغۉ

 هگئرض داظ ئىاغد خاضار

 .ػالرغئ يۉردۉيذا گۆرِگى

 

* * * 

 ِضًي، خۉو خۆودي-خۆودي

 ِضًي، ضۉو الراقض راضطاآ

 يِضً گۆلي ئًگاغب خايطئ

 . ضُىوضايئ ئًگاغياپر  گۆل

 

* * * 

 ِخسيل، خۉو خۆودي،-خۆودي

 ِهًسيل، دۆِغى الرااغد

ک قايۉ ًِ  سئل،غئ-چئن کئي

 .باالم ِدرهايذئر ِدرده
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* * * 

 باالم، خۉو خۆودي، خۆودي،

 باالم، يۉو، يۆزۆيگي-لاِ 

 بُىلطايگ، جاآق يۉويۉپ

 .باالم وآق غۉ بُىالرضئًگ

 

* * * 

 الو،غاوُ  خۆو خۆودي، خۆودي،

 الو،اُوغ دإو خارهاو تۉرۉپ

 گلًذه ِجًگ آرئپاِ 

 .الواُوغ گۆل دييگيى،”رهاآ“

 

* * * 

 خۆوِلًذي، خۆودي-خۆودي

 کئوِلًذي، ئقبال ضۉودا

 ضۆِليماو ِخکين آتا

 .ِترِبًذي ياغئًذاو گئز

 

* * * 

ر، خۆودي-خۆودي ًِ  خۆوِل

ر، ئقبال ضۉودا ًِ  کئوِل

 بُىلطا ِاضِگر ۉاللئپ،ا

رتِ  غۉيذاغىُ  ًِ  .رتيپِل
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* * * 

 خۆوألريى، خۆودي-خۆودي

 کئوألريى، ذاو آرچااغد

 ئًذاواغپۉد رچايئًگآ

 .باللئما بييريى ِبسأپ

 

* * * 

 بُىل، ئًذااغب خۆوديًيًگ

 بُىل، ئًذااغض ياليئپآ

 بُىالر ياز گۆيِلريًگ عغئ

 .بُىل ئًذااغجغۉ يارئًگ

 

  – اي –

 

 بُىلطۉو، ۉقيرغۉ ييميتيًگا

 بُىلطۉو، ۉقبۉير داوآلال

 هِگِلًگذ ِيرِلرِدو داظ

 .ِگلطيى االيگآغ ِازيس

 

* * * 

 زئ،غۉ چغُى  ِگليؤر يِلرِدوا

 زئ،غۉ چغُى  بيسيًگ بيري
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 جاو، دإوِلت باالم ِهًيًگ

 .رهئسئغئ دُويئ ِگِيى

 

* * * 

 گئِريي، گئزۆهيًگ يلکيا

 ضئِيًي، ديليميًگ جۉواو

 سئن،غئ ئًاواقد ِضپ-غاي

  .ِاِدييى آلالالر ِضًي

 

* * * 

 اضئ،آغ بار، يًيطيا

 بارئطئ، ِاتطيى ِگًِگع

 غُىيئ، بيلطيى ِخمِمِلر

 .ِيًگًِگطي دير ًذهِغرهِ 

 

* * * 

 گۆِيػي، ۉپذئرُوغد يرا

 غئ،غۉ تُىتئ ليًذهاِ 

 جيگين آودادئر ِهًيًگ

 .ئػئاغي يازئًگ اراغي

 

* * * 

 بيِلى، بات بارار يػها



 آراپ خاتا گچيريپ نشير ادن: عبدالقهار صوفی راد  115

 

 بيِلى، براي آالر آتآ

 زايئپ،غا خاضئلئ بُىل

 .بيِلى غئخرات تاياالر

 

  – ج –

 

 گئِريين، مماتغئ جايذاو

 ِبِريين، ضۆيذۆهي آق

 يگاضا ديييپ”ۉاللطئىا“

  .ِبِريين يۆِرگيمي

 

* * * 

 را،غا غار گئزۆيگ جايئن

 بۉيرا،-بۉيرا ضاچالرئ

 ئًذا،اغلپغۉ يذۉزئغۉ

 .ِتلِپگيًذه ئاغماقچ

 

* * * 

 ديِيييى،”گئزۆم جايئن“

 ،يايئىغىُ  گيِرو جايئن

 رإوِغًي گئزۆهيًگ راغا

 .ضئِيييى يۉپغىُ  يلکؤک
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* * * 

 يالئ، جاو جايئن-جايئن

 يالئ، جام کۆهۆظ-آلتئى

 گلًذه هذاوغۉ ضۉوضاپ

 .يالئ چال دۉراو پاغئرداپ

 

* * * 

 ه،ِبًذ ًگاجايئ جايئن

 يذا،غا غايئىغىُ  ِغِکر

 ا-باالم ِازيس ِهًيًگ

  .ِگًذه ئًگئغلغئ ِغرِهًذه

 

* * * 

 کيػميػي، خئىا جايئن

 هؤهيػي، دُويئ ِگِيى

 کۆهۆغي، بۉخار ديػي

 .هئػئغا گۆرِگى بيلي

 

* * * 

 هار،قاگۆل جيگين آدئًگ

 داهار، يۉر گئزۆيِذو-يۆز

 ضئًذاو اُويايئپ،قۉۉا

 .ِاِهر هؤِهِذو جاقآ
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* * * 

 بُىلطۉو، ياظ جيگين آتئًگ

 بُىلطۉو، ظغۉ هۆِيى آتئًگ

 ذه گيِذيگ يارئما ِخر

  .بُىلطۉو کۆهۆظ ئًگاغباير 

 

* * * 

 بارايذئر، ااغب جيگين

 گئِريذير، ِجِرو ذااغب

 ِالمئذام ايگآغ ضِگراِ 

 .يئِريذير ياتالپ ِضًي

 

* * * 

 کئِچِذو، ِگليؤر جيگين

 بُىيئ ايًِچِذو، ۉزئىا

 بيچيًگ، دُوو بير جيگيمه

 .پارچاداو سئلغئ-ياغئل

 

* * * 

 ِگِلر ايلِلرِدو، جيگين

 گۆلِلرِدو، دُولئ بئرۆگي

 تيِکييى، دُوو جيگيمه
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 .گۆلِلرِدو دارايئذاو،

 

* * * 

 يۉرۉدئر، گئزۆم جيگين

 دۆرۆدير، ِيِمى ديػي

 اُوبادا اُوواداو غۉ

 .بيريذير جيگيِلريًگ

 

* * * 

 گۆلي، گۆلِلريًگ جيگين

 بيلبيلي، إز اإيِلرييًگا

 يذهگيذِ  ضۉوا جيگين

 .لالرئغىُ  ئرهاضئىغآ

 

* * * 

 ،ِاِکر گۆل سئلغئ جيگين

 گۆلۆيي ِيتيػذيِرو ِچِکر، چيل دا،-ارارضۉو 

 .رقاچئ آلئپ بايراهذا

 

* * * 

 دأِيطي، دۆرۆيگ جيگين

 خُىياضئ، ياياهذا ظآ

 بيِلى اُويًاغطئى، جيگين
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 .تاياضئ رئًگئغض ِهله

 

* * * 

 يالئ، آي ا-جاو جيگين

 يالئ، تاي گۆيه-ياآ

 طا،ئقچ ِضيله ِبِسييپ

  .يالئ تاي ساغئ ِخممه

 

* * * 

 آرايئ، ا-اوج جيگين

 ار آيئ،ُوغد ضمايذاآ

 ِايايئ ضاپ آلتئًذاو

 .ِالِلري ضادرايچ اُويًار

 

* * * 

 مئ،قئيال جايئًگ جيگين

 يئ،قۉتُىل ِدرياالرئًگ

 ِدضِططي، گۆلۆيگ سئلغئ

 ِهطِگطي، ئًگاغي ضارئ

  .خاضطاضئ يئلئًگ ِيذي ضئيِمذيک جيگيمي ِهًگ

 

* * * 

 ياغئًذا، وقۉجيگين اوُ 
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 اغئًذا،ب تاخيا غايلئ

 ذا اُويًاضا،اغب گۆيذيس

 .دۆيػۆيذه رقاکيتاپ اوُ 

 

* * * 

 لالرئ،آق غىُ  جيگيميًگ

 يُىلالرئ، يذئًگذئرآ-يآ

 ًذهِچِک  زأخِمت جيگين

 .لذئر ايلِلريغا خايراو

 

* * * 

 لالرئ،غىُ  زُور جيگيميًگ

 بيلِلري، ئرهاضئىغآ

 ِچکيپ، ِکع تُىرلئاقتر 

 .ِالِلري تۉتار رۉل

 

* * * 

  بيػِمذي، ذينکاِ  جئِوو

 دۆغِمذي، ضۉو ُورتاضئًاا

 ه؟ييِرد ِاِجًگ جيگين،

 .دۆغِمذي گئزۆم گۆو بۉ

 

* * * 
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 ،ئقن اۉغاجِاکذي  جئِوو

 ،ئقوغاجغىُ  ۉيالرئُىغب

 ا-باالم ِازيس ِهًيًگ

 .ئقيۉهػاج گۆلِذو سئلغئ

 

* * * 

 خۆيجۆِلر، جۆبۆضيًذه

 گئرضه ائًجاالر، سالرغئ

 يذاقاچئ سالر اُويًاغئ

 .ِپًِجألر ئًذاوغالپغۉ

 

  – ک –

 

 ه،ِتِجً گيتطيى ايگقاق

 ه،ِاِجًگ ِگتيرضيى قاق

 گئرِهکليک ياغئًگ اقۉز ا

  .ِاِجًگه ِاتطيى ِيطيپ

 

* * * 

 خايئذئر، اضئًئًگقاق

 جايئذئر، ِجطيًيًگاِ 

 ضُىلتايئذئر، ۉلئ ايليًگا

 !خۉو-خۉووا باالم ِگِرکلي
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* * * 

 کئوِضر، ِکل أ،-کئوِضر ِکل

 ِيل اإوِضر، اوذاغد ِبييک

 ه،جاخئلالرئًگ ايچيًذ

 .گۆل اإوِضر دۆييؤم ِهًيًگ

 

* * * 

 ًذهايچي اغچارب کيچي

  .ِگليپذير ت اُويًادئپآ

 ِيًگًگه ايِبريپ، ِيذي

 .ِگليپذير ضايالدئپ سغئ

 

* * * 

 ِگليؤر، پًگاکيػ کيچيجيک آت

 ِگليؤر، ديػألپ ۉيايئىا

 هۉخاهِمت، باالم ِازيس

 .ليؤرگِ  باغالپ باغئى تُىي

 

* * * 

 بؤِبک، گۆلۆم کيچيجيک

 بؤِبک، ديلين ضايراياو
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 ين،ِازيسبُىلماضايگ ِضى

 .بؤِبک ديلين ضايراهاز

 

* * * 

 بُىلطۉو، اغچ ِضًيًگ کئيگلۆيگ

 بُىلطۉو، اغب ِاتِجگيًگ ِضيل

 گيرِضًگ، ِضيله ًگائاغب

 .بُىلطۉو يار يارادايئًگ

 

* * * 

 ِبرضيى آلالضئ، ياظ کئپ

 هُىلالضئ، بُىل ديِلگذه

 ياتايذا چيلذه ارئپ

 .ِکلِلطي ئرهاضئىاغ

 

* * * 

 ه،ِاليًذ اقضاره کۆهۆظ

 ه،بيليًذ اقغغۉ تيرهه

 هايا آق باالم ِهًيًگ

  .ديليًذه ۉلئ ايليًگا

 

  – ل –
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 رهئسئ،غئ ألألم آدئًگ

 يذۉزئ،غۉ ِدريا ضاچئًگ

 يئلذئسئ، يايئًئًگ يآ

  .بالذئسئ يايئًئًگ ِگليى

 

  – م –

 

 ِضى، يۉرئ تيًگِهِذيييِ 

 ِضى، بيري ايگاغچ تلئاغب

 يۉردۉهئسدا راغطئسغا

  .ِضى بيري گۆلۆيگ ضُىلماز

 

* * * 

 ،يگابُىيۉ دإِيييى ِهى

 ه،بيػيکلي اإيۆيگ آق

 گيتطيى، ضاوچئ ُول اُوبا

 .گيتطيى ضاوچئمئس آتلئ

 

* * * 

 بارايئى، ِهى اإيگۆيِذو

 گئِرييى، تُىيۉيئ غۉيگ

 هئخمايا، تۉتاو پئغا

 .ِبِرييى پۉلۉو ۉمتُىر
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* * * 

 هايطا، آق باالم ِهًيًگ

 يايطا، گۆلِلر إيگۆيه

 بُىاليذا جيگيطي ۉلُوغ

 .يايطا ِچلِپک ضۆزۆليپ

 

* * * 

 باالم آهاغا، ِهًيًگ

 داغا، الراغب ًئآتئ

 ه،ضئِوغ گيذيپ إزي

 .ِتػىيػه يارغىُ  ِجطيىاِ 

 

* * * 

 باالم آتاليطئى، ِهًيًگ

 ياتاليطئى،غا اتالرئ

  ضُىلماضئى يۆزي رگۆللِ 

 .بۉلۉتاليطئى خُىواضئ

 

* * * 

 باغذاو، بال باالم ِهًيًگ

 باغذاو، اياليطام آلتئى

 آغذاو، آق دُولئ زاوغا
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 .باللئما ِبرِضن ياخار

 

* * * 

 باالجا، باالم ِهًيًگ

 ، پاالجا الراغب ًئآتئ

 ه،گئرض سغئ کئِچِلرده

 .بيِلجه يئِرر ُويًار

 

* * * 

 ذئر،يقابال باالم ِهًيًگ

 يذئر،قالقا غاائػ کئيگلي

 س اۉرضا،غئ بيِلى لماآ

 .يذئرقايال غُىيئ آلال

 

* * * 

 ي،غابُىل بار باالم ِهًيًگ

 ي،غابُىل يار دُولئ يًئغىُ 

 لذاضئىغىُ  اليذاقئيئ

 .يغابُىل رکؤِهِذت پيرِلر

 

* * * 

 گۆلذۆر، بير باالم ِهًيًگ

 پۉلذۉر، دُولئ اضئاقي
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 لئغۉ آلاليئًگ اتاضئ

ِجطي  .گۆلذۆر سئلغئ ِِ

 

* * * 

 ظ اۉردئ،غۉ باالم ِهًيًگ

ِجطي اُويئ  بيػيردي، ِِ

 دادئردئ، يگػۉضئًاغىُ 

 .ػئردئئغي پايئى اقاق

 

* * * 

 ذادئر،اغد باالم ِهًيًگ

 ذادئر،اغب خُىغئ کئيگۆل

 .ِگلطه يار ذاو آلما،اغب

 .ذادئراغچ دۉظ ايِيى-ِديگ

 

* * * 

 ، داتلئذئر باالم ِهًيًگ

 ئذئر،باتل ئاغيچضالال

 ِپريساتلئذئر، دۉلئ

 .ِبِذو آتلئذئر پئطئغا

 

* * * 

تذير، باالم ِهًيًگ ًِ  ِجً
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 ماتذئر،ئغي دُولئ اقضاچ

 ضاياضئًذا ِضردار ِبييک

تذير گئِزل ايلين ًِ  .ِجً

 

* * * 

 ه،ِهِلىغ باالم ِهًيًگ

 ه،کۆهۆغ ِچکِطک راهئىغآ

 ياغا، ِضى ضئيطۆو، ِجًگاِ 

 .ييىده اِ  آلالالر ِضًي

 

* * * 

 کيبي، ِير باالم ًيًگهِ 

 کيبي، ِزر ِلريکؤکيل

 ،اقيۉهػ-يۉهرئ ضئزِلري

 .کيبي ِپر هئاليئمذئر

 

* * * 

 باالم اُويًاضئى، ِهًيًگ

 بُىيالضئى، ِدريايئ گيًگ

 جُىراپ آق ذااقآي آق

 .يايًاضئى إز اإيۆيذها

 

* * * 
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 باالم اُويًاضئى، ِهًيًگ

 يايًاضئى، يل ايچيًذها

 ئ،دۉغالر-ِديگ مؤيگيگۆيمؤ

 .ضيىه ديًگل ِلر ليکه تؤز 

 

* * * 

 دير،ه باالم اإيذ ِهًيًگ

 تُىيذادئر، دۉغالرئ-ِديگ

 گئزي باالهئًگ ِهًيًگ

 .سدادئرغئ لئيگاقيا لآ

 

* * * 

 ضيى،ه باالم اإلم ِهًيًگ

 ضُىلماضئى، گۆلي ِکىاِ 

 دييارا تلئاغب بۉ

 .ضالماضئى يازار دۉغماو

 

* * * 

 باالم اۆغؤپذير، ِهًيًگ

  داغاپذئر، آلماذاو اغد

 لماضئى آلذئرئپذئر،آ

 .يُىلذۉرئپذئر ئىاغلپغۉ
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* * * 

 خايباتلئ، باالم ِهًيًگ

 تلئ،غاضُىو ضيه دۆي هۆِيى

 مماتلئغئ ضئزي ضئزألو

 !خۉو-خۉووا باالم، ِگِرکلي

 

* * * 

 يايًاضئى، باالم ِهًيًگ

 راو اُويًاضئى،غئ ِاليًذه 

  بارايذا ياغئًا ۆچا

 .ىضايراضئ ديييپ”هدأد“

 

* * * 

 ياتئپذئر، باالم ِهًيًگ

 باتئپذئر، گۆله سئلغئ

 باالهئ، ضيس ُوياتمايگا

  .گيذيپذير قايايگجا اۉ

 

* * * 

 ياغئًذا، باالم ِهًيًگ

 باغئًذا، سئلغئ ياغئل،

 تۉتطا، االرئ اإيغآ
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 .داغئًذا ألألم ُويًارا

 

* * * 

 ،ِاِکى باللئن آي ِهًيًگ

 ،ِاِکى غاي ئاغئًجاقد

 ضيه ِاج ًگجايئ باللئن

 .ِاِکى اياغباغ گۆو بۉ

 

* * * 

 باللئن آياليار، ِهًيًگ

 ضاياليار، يل ايچيًذها

 راتئق غئالغۉهئػغا

 .تُىواليار يػيگيًذها

 

* * * 

 ئللئ،آق باللئن ِهًيًگ

 ئللئ،اقي ديلي غيريى

 ، ِضکيللي هۆيطه غايُىر 

 .ِغکيللي سئغئ الوآ 

 

* * * 

 ِگتير، باللئن آت ِهًيًگ

 ِگتير، باتخاي تالرئآ
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 ئقتلغاضُىو دايساالريا

 .ِگتير چيت گۆل ِغتذالئ

 

* * * 

 ِگتير، باللئن آت ِهًيًگ

 ِبک اُوتئر، ت اۆضتۆيذهآ

 ِيرِدو آضمايا اۉچۉپ 

 .ِگتير ضۉراتئى يئًگآ

 

* * * 

 ،اقچغىُ  بير باللئن ِهًيًگ

 ،اقپئچ جئوِخر بيليًذه

 ه،چاي ايچط ِذوکؤِض  چئى

  .اقبۉرچ-اقبۉرچ ِدرألر اإل

 

* * * 

 دايا، بير باللئن ِهًيًگ

 يايا، ِخر ِضِچر ِتًگًگه

 ِهردايا، هۆيطه راتغئ

 .ِپروايا سالرغئ-ِگليى

 

* * * 
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 ػئ،اغي بير باللئن ِهًيًگ

 ػئ،اغي چۉوالئًگ سئلغئ

 باغئ، يُىوغاو يراداغا

 .غئغا يۆزۆک يِلردها

 

* * * 

 ػئ،اغي بير باللئن ِهًيًگ

 ػئ،اغي پاالضئًگ-خالئ

 باغئ، الواُوغ اُوتۉرضا

 .يُىلذاغئ سالرغئ تۉرضا،

 

* * * 

 بُىلطۉو، بؤظ باللئن ِهًيًگ

 بُىلطۉو، بؤظ کئِپليپ اُوو

 يذهگيذِ  ِيرِلره داظ

  .بُىلطۉو يُىلذاظ ِريِلراِ 

 

* * * 

 راجا،غا باللئن ِهًيًگ

 باراجا، باباضئًا

 ِبرضه آلماضا، لئُىقت

  .ِدِرجه ِبرضه ِضرپاي
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* * * 

 ِگِرکلي، باللئن ِهًيًگ

 ِيِلکلي، تئلال ۆضتيا

 ِگِلر گيجه ه،گيتط گيچ

 .يۆِرکلي غاخئِمرداو

 

* * * 

ر، باللئن ِهًيًگ ًِ  ِگري

 گئرۆِير، سالرغئ گئزۆيه

 ِاِديِلر ضتقا باللئما

 .کئزه اۉرۉيار-ُوداا

 

* * * 

 گئِزلذير، باللئن ِهًيًگ

 گۆلذۆر، راضاغا ساغئ

 ًگيگئدا ِبک ِکِجِبطيى

 .يلذيرِخس ِگلطه ِگليى

 

* * * 

 داتلئذئر، باللئن ِهًيًگ

 باتلئذئر، ئاغيچضالال

 باالهئًگ گئِرو ِازيس

  .اتلئذئراغض غارئغىُ 
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* * * 

 ِدک اُوتئر، باللئن ِهًيًگ

 ِبک اُوتئر، ت اۆضتۆيذهآ

 ه،ِبرِهط آتئى تاضئآ

  .ِدک اُوتئر البيلِمسآ 

 

* * * 

 ه،ِهِلىغ باللئن ِهًيًگ

 ه،کۆهۆغ ِچِکريص راهئىغآ

 ياغا، ِضى ضئيطۆو، ررئالراغ

 .ِاِدييى آلالالر ِضًي

 

* * * 

 ه،ِهِلج باللئن ِهًيًگ

 ه،بيِلج يُىرتار، اُويًار

 يارئ ضئِور لۉهئًگُوغا

 .چاالجا رئپذئرغئيئل

 

* * * 

 باللئن اُوواداو، ِهًيًگ

 ، واداوغىُ  دإکۆلِمس ضۉو

 ضئيِمذيک باللئمئ ِهًگ
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  .گيتطيى اُوباداو پقئچئ

 

* * * 

 باللئن اُوتۉرار، ًگِهًي

 باتئرار، باال ليًياِ 

 سئًئغئ دايساضئًئًگ

 .ِگتيِرر ِگليًليگه

 

* * * 

 باللئن اُوتۉرضئى، ِهًيًگ

 ِيتيرضيى، خۉداي ًئغئرئط

 راپ،غۉ تُىيالر لئًذاوغارئط

 .ِيتيرضيى گۆيۆيه-يلا

 

* * * 

 باللئن اإوِهلي، ِهًيًگ

 دۆوِهلي، اضئاقي إيگا

  ۉپ،ياق غىُ لپغۉ ِيًگِطِذو 

 .ضئيِملي ِارِکِلذيپ

 

* * * 

ر، ِهًيًگ ًِ  باللئن اإيِل
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 ضاياليار، يل ايچيًذها

 ظغۉِهلِ  ِبِذو آتئ

  .تُىواليار يػيگيًذها

 

* * * 

 ، رػه کؤپي باللئن ِهًيًگ

ًِ  جايا ضئزي  ، رکؤِت

 يذهگيذِ  ِيرِلره ِخر

 .رکؤخئسهات يگاهۉ ِبگِلر

 

* * * 

 ضازايذا، باللئن ِهًيًگ

 زايذا،غا اريًغا رهئسئغئ

 ساردئپ،غئ دُويۉو رهئسغئ

 .زايذاغا بازار ِگِسر

 

* * * 

 ضازايذا، باللئن ِهًيًگ

 زايذا،غا يًادارغا بال

 يئِرضيى، ئاغگۆل آي

 .ضايراضئى ديلي بيلبيل

 

* * * 
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 ِضِرتطيى، باللئن ِهًيًگ

 ِاِرضيى، رئغا ئًگاغد

 بُىلۉپ، ۉاللئپ آداما

 .راضئىغا ِگليًه-سغئ

 

* * * 

 ار،اقب تاي باللئن ِهًيًگ

 ار،اقد غاي تايالرئًا

 چالطا، ضاز پقئچئ ِدپؤ

 .اراقي سالرئًگ ايچيىغئ

 

* * * 

 ذاو،ئقغال باللئن ِهًيًگ

 ذاو،ئقبال ذئرآق باللئن

 ائًجئتماضئى، بُىيذاغالرئ

 .ذاوئقخال ديألپ آلذئن

 

* * * 

 ييگيت، غُىخ باللئن ِهًيًگ

ِکر  چيگيت، ئًذااغب ِِ

 ،هگيتط آوا آتاليئپ

 .ييگيت ِضگِطى ئسئًذاا
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* * * 

 چئًئ،-چئى باللئن ِهًيًگ

 دالچئًئ، جۆبۆضيًذه

 ِگلِص  گيجه گيذيپ، گيچ

 .الچئًئ ييگيتِلريًگ

 

* * * 

 بُىلطۉو، خاو باللئن ِهًيًگ

 بُىلطۉو، خُىز يۆکي يۆکألو

 گلًذه ياداپ-رئپآ

 .بُىلطۉو سغئ ُويًاغايئا

 

* * * 

 يالئ، خاو باللئن ِهًيًگ

 يالئ، دايخاو يريِػًگًگا

 يذهِاِد  واضپ ِضردارئ

 .يالئ جُىغياو ئلخاهئ

 

* * * 

 ييگيت، خاش باللئن ِهًيًگ

 چيگيت، ئًذااغب راق

 گيِذر، آوا آتاليئپ

 ييگيت، ِضگِطى يايئًذا
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 ِضِرضي، ييگذيًگ ِضگِطى

  .تئِرضي أخليطيًيًگ

 

* * * 

 ياز اُويًار، باللئن ِهًيًگ

 گۆيس اُويًار، ياز اُويًاهاز،

 تُىيۉيذا باللئمئًگ غۉ

 .س اُويًارغئ الئاغُوتا

 

* * * 

 ياتماضئى، باللئن ِهًيًگ

 گيتِمطيى، قات اۉاغبيى

 تاغالپ، ِيکه باللئمئ

 .يُىلذاو اإتِمطيى دُوضتئ

 

* * * 

 ياتئپذئر، باللئن ِهًيًگ

 باتئپذئر، ائغياضط گۆل

 دۉغئ-ِديگ ِاتمؤيگ غُىوخۉو

  .دايگالر آتئپذئر ييؤماِ 

 

* * * 

 ياغاضئى، باللئن ًيًگهِ 



 آراپ خاتا گچيريپ نشير ادن: عبدالقهار صوفی راد  141

 

 داغاضئى، ذاو آرهئتاغد

 گلًذه ايالراُوغد

 .دۆِغطيى کئرپه يۆِپک

 

* * * 

 بُىلطۉو، ياظ باللئن ِهًيًگ

 بُىلطۉو، ظغۉ ۉراو آوئا

 يذهگيذِ  هؤگيػِلما

 .بُىلطۉو يُىلذاظ ِريِلراِ 

 

* * * 

 ياغئًذا، باللئن ِهًيًگ

 باغئًذا، بئرۆک يلئآ

 رديِک  اإي آق گۆهمۆرِدديپ

 .دۉغۉيذا اضئ اإيًۆيگاغ

 

* * * 

 ِايايئ، باللئن ِهًيًگ

 دارايئ، ِضرپيکِلري

 کۆهۆغِذو، کۆيِسضي ضۉو

 .بۆرۆيچِذو زايالرئغا

 

* * * 
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 گئز، زئن آالغۉ ِهًيًگ

 ضئز، غيريى بُىيلئ، چئًار

 يارئًگ اإلِمطيى، االو

 .ِگس بيله إهۆربُىيئ

 

* * * 

 يالئ، گۆلۆم آي ِهًيًگ

 خالئ، بير رقادوُ  يذاآ

 ئ،اغر غئ خالئطئًئًگ

 .ئاغدار  ِالليذير يۆز

 

* * * 

 گۆلۆم اُوواداو، ِهًيًگ

 واداو،غىُ  دإکۆلِمس ضۉو

 گئکذه اُويًار، کِجِبطي

 ِيرده اُويًار، کئِلِگطي

 بُىالر، پُىش يطامغىُ  ِيرده بُىالر، يطام ائصغىُ  گئکذه

 

* * * 

 خالئ، ِال گۆلۆم ِهًيًگ

 خالئ، بير رقادوُ  آيذا

 طئًئًگ اإيذۆهي،خالئ

 .يۆِرگيًگ آيذئمئ
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* * * 

 يالئ، سئن آيغئ ِهًيًگ

 يالئ، ياي ِچکيِلى کيرغي

 ضئز آلطايگ، بير سئًذاواغ

  .يالئ چاي ِازيِلى يتغا

 

* * * 

 ضارئذئر، سئنغئ ِهًيًگ

 دۉرۉدئر، ذاواغي ضارئ

 ًذهدۉغۉيئًگ ايچي-ِديگ

 .بيريذير ِچِپرِلر يًگ

 

* * * 

 ،هکيچگيً جايئن ِهًيًگ

 ه،بادام اۆچگيً ذااغب

 ضُىلماضئى، گۆلۆم ذااغب

 .باالم اإلِمطيى ِازيس

 

* * * 

 خۉواليار، جايئن ِهًيًگ

ر، ضۉو ذائقار  ًِ  کئوِل

 ضاچئ راغا باالهئًگ
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 .تُىواليار بيلذه يًچه

 

* * * 

 جيگين آباداو، ِهًيًگ

 سداو اُوواداو،غئ ِخممه

 ديػِلري، يالئ خۆيجي

 .غالرئغا دۉر چئسئلئپ

 

* * * 

 ، جيگين آدئلئ ِهًيًگ

 لي،کؤدي لالرئغىُ  آق

 يۆِرکلي، آرضالو دايئطئ

 .ِگِرکلي جۉواو دايساضئ

 

* * * 

 يالئ، جيگين آي ِهًيًگ

 يالئ، تاي گۆيه-ايا

 يالئ، بئوِرگي زئغۉ

 .يالئ ئغِجِرو اُووال 

 

* * * 

 جيگين آيذئرار، ِهًيًگ

 يايذئرار، خالئطئًئ
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 ِگيذيِرر، خاالت گيِذيه

 .ضُىيذۉرار ضئوۆظ ِگِلًه

 

* * * 

 جيگين آيالرداو، ِهًيًگ

 بايالرداو، ِگلطيى ضئًچئ

 ه،ِبرِهط سئىغئ بايالر

 .ِگذايالرداو المارئص

 

* * * 

 جيگين آلاللئ، ِهًيًگ

 تئلاللئ، کيِطِلري

 ِبلأللي، هۆِيى آتئى

  .ِالأللي دُويۉو ِگِيى

 

* * * 

 لئ،اقجيگين آپ ِهًيًگ

 ِچِپکلي، يئعغا ئاغآي

  .لئاقتاي يۉوغىُ  ِالِلري کئِپکلي، آتلئ، ئسئ

 

* * * 

 ار،اقب جيگين آت ِهًيًگ

 ار،اق قاقتُىيً اتالرئ
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ِجميس ًِ  ِگأليِص  ِگل

 .ارقاق ألله جيگين ِهًگ

 

* * * 

 ِگتير، جيگين آت ِهًيًگ

 ِبک اُوتئر، ات اۆضتۆيذه

 گيتِص  آوا آتاليئپ

 .ِگتير کئپ الوغۉ-ِکييک

 

* * * 

 ،جيگين آتاليطا ِهًيًگ

 ه،ِبکِلًط ياتغا ًاآتئ

 گلًذه يُىلذاو ئقايل

 .وواتاليطاقۉ يۆِرگميس

 

* * * 

 جيگين آتاليطئى، ِهًيًگ

 ِبکِلًطيى، ياتغا ًاآتئ

 خايباتئًذاو ًئًگآتئ

 .کيليتِلًطيى الالرغا

 

* * * 

 جيگين آتاليطئى، ِهًيًگ
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 ِبکِلًطيى، ياتغا ًاآتئ

 دُواليايذا، إيۆيه

 .ِبکِلًطيى سغئ ضئرتئًا

 

* * * 

 جيگين آتلئذئر، ِهًيًگ

 خاتلئذئر، کيِطِلري

 ار،اقب گۆلۆپ سالراغئ

  .اتلئذئرقهئال دييِطًگ

 

* * * 

 جيگين آتلئجا، ِهًيًگ

 خاتلئجا، جۆبۆِلري

 ارقاق هساغا ار،اقب ساغئ

 .ِکراهاتلئجا ِغيله

 

* * * 

 يالئ، بال جيگين ِهًيًگ

 يالئ، بيلبيل ضايرايار

 اياغباغ بيِلى وقۉوُ 

 .يالئ گۆل يِججيکاِ  بير

 

* * * 
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 يذئر،قابال جيگين ِهًيًگ

 ضيلِکًذير، ِتلِپجيگيى

 طا،اقب يۉوغىُ  چئلِلرده

 .ِيلِکًذير ًذائاغآي

 

* * * 

 بُىلطۉو، باظ جيگين ِهًيًگ

 بُىلطۉو، ياظ هۆِيى آتئ

 هاياتذاو، تُىرباضئ ات

  .ياباتذاو ًئًگ اييميآتئ

 

* * * 

 گۆلذۆر، بير جيگين ِهًيًگ

 بيلبيلذير، ايراوض ذااغب

 ًذهِيتِ  ييگيتليگه

  بيلذير ِهرتليگيى ايله

 

* * * 

 کيػي، بير جيگين ِهًيًگ

 غئ،غۉ ئًئًگاغد وقابال

 ضاپ آلتئى، الرئاقاقض

 .ِالِلري ضادرايچ اُويًار
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* * * 

 ،غاهئر  بير جيگين ِهًيًگ

 ،غائًذا ائطئر غال غۉ

 خالئ بؤظ باخاضئًذاو

 «غاوُول“ بير اضئًاآغ ِخر

 

* * * 

 خۉرها، بير جيگين ِهًيًگ

 بۉرها، دُولئ ئغال غۉ

 باخاضئ جيگيميًگ ِهًگ

 .غايُىر  هۆيگ ، ِارِکک ِضگِطى

 

* * * 

 ػئ،اغي بير جيگين ِهًيًگ

 ػئ،اغي پاالضئًگ-خالئ

لِلرده  غئغا يۆزۆک ِِ

 .باغئ ِکييک الردااغب

 

* * * 

 بئِکرلي، جيگين ِهًيًگ

 رلئ،قايىُ  جۆلگه گيتطه

ليًذه  ۉوخُىرج خالئ ِِ

 .ِغِکرلي گئزي يکي
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* * * 

 بۆرجۆدير، جيگين ِهًيًگ

 گۆرجۆدير، دألذير، بۆرجي

 ه،گيتط ِپِريگ اضئقاق

 .خارجئذئر جۆبۆضيًيًگ

 

* * * 

 دۉر، راپغا جيگين ِهًيًگ

 ياراپذئر، هؤگهۆيم تآ

 ديييپ،”بُىل پ، آلئنقاوُ ا“

 .پذئرغاضار  يگاِضردار اوُ 

 

* * * 

 ِگِرکلي، جيگين ِهًيًگ

 چئِرکلي، تيرپِ  لياِ 

 يۆِرکلي، آرضالو تاضئآ

کلي گئوِدري ايه ضی ًِ   .کئي

 

* * * 

 وجادئر،غىُ  جيگين ِهًيًگ

 تُىوجادئر، الرئاقلپغۉ

 ًذهِگيِ  تاخيا گۆللي
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 .وجادئرغىُ  سداوغئ ِخممه

 

* * * 

 گۆل اإوِضر، جيگين ِهًيًگ

 ِضر،-هِضرب بيِلى گۆلِلر

 الئًگ،اقب بيِلى رالبال

 .ًگالئاقي ضۉوا ضۆيتِذو

 

* * * 

 يالئ، گۆل جيگين ِهًيًگ

 خالئ، بير رقادوُ  آيذا

 بيتيمي، خالئطئًئًگ

 .چيتيمي ِالليذير يۆز

 

* * * 

 گۆلِذيذير، جيگين ِهًيًگ

 دۆرِديذير، پئياالضئ

 سئغئ ِضردار لئ،اُوغ خاو

 .گۆلِذيذير سئلغئ اضلئ

 

* * * 

 لئ،ئقلغئ جيگين ِهًيًگ

 لئ،ئقلاغي باغئ اإيمه
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 باريار ِهکِذبه يرِدو

  .لئآق گۆيِذو آرتار-گۆو

 

* * * 

 راتلئ،غئ جيگين ِهًيًگ

 اتلئ،اغض غارالراغىُ 

 هؤخريباو بُىالر اإرأو

 .داتلئ ضۆزِلري ضئزألو

 

* * * 

 بُىر، دييطه جيگين ِهًيًگ

 بُىر، ضئيطه دييپ”يابات-يتغا“

 ه،ِگلط ضاوچئ ِيرِدو اقۉز 

 .بُىر دييطه تۆِهى هۆيگ بؤظ

 

* * * 

 يئِرضيى، نجيگي ِهًيًگ

 داراضئى، ئًئاغلپغۉ

 ِبًِذِلًگ راغا گئزي

 .ِدگِمطيى گئزي يگاوُ 

 

* * * 

 ِکيِکِرو، جيگين ِهًيًگ
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 کئِکِرو، ِکييکِلري

 راو،قاجُىيگ باغئًذا ضۉو

 .هپاراوغىُ  باغئًذا اظ

 

* * * 

 کيػميػي، جيگين ِهًيًگ

 هؤهيػي، دُويئ ِگِيى

لي  کۆهۆغلي، بۉخار ِِ

  .يئػلئغا گۆرِگى بيلي

 

* * * 

 ه،کيچگيً جيگين ِهًيًگ

 ه،ئًگ ايچيًاغب گيرهه

 پئياالضئ ضۆيت سئاغ

 .بادام ايچيًه ديلي

 

* * * 

 هازئلئ، جيگين ِهًيًگ

 تازئلئ، غاغىُ  ئسئ

 لئاقاليالرئ اۉغُوغ

 .کئِغکلي دۆِيِلري

 

* * * 
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 ِهرِگًذير، جيگين ِهًيًگ

 يذئر،غادۉر  باغئًذا اغد

 ِکيگيًي باغئًئًگ اغد

  .يذئرغاغِذو اۉر بؤ ُوو-ُوو

 

* * * 

 يئر، پقاجيگين اوُ  ِهًيًگ

 يئر، پقابِ  چائقدقاوُ 

 باخاالر آلئپ، بؤغليک

 .يئر بئکۆپ ضئًپا ضئًپذاو

 

* * * 

 خاو، جيگين اُوراز ِهًيًگ

 ِدرهاو، ِدرديمه ِضطي

 جايئما يارار ئطئ

 . پئراواغز  ايبار-هۆغک

 

* * * 

 جيگين اُوتۉرضئى، ِهًيًگ

ليًه  ضيى،يۆزۆک اإتۆر  ِِ

 يذهِکچؤيگ اۆضتۆ جااق

  .ياپ اُوتۉرضئىغا يماغا
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* * * 

 باتئرضئى، باال ِاليًي جيگين اُوتۉرضئى، ِهًيًگ

 گلًذه بُىيذاغالرئ

 .ِگتيرضيى ذاو اييميعاغب

 

* * * 

 جيگين اإوۆلطيى، ِهًيًگ

 ضئيۆلطيى، ضئيگۆِلًطيى،

 .ضُىوۉلطئى گۆيِذو ِيذي ه،ِاديلط تُىي باللئما

 

* * * 

 باضايذا، اقِيذأ آي ه،جيگين اإِضًذ ِهًيًگ

 ِگتيِرر بؤغليک گۆيذه

 .يذاقاِهکِذپذه اوُ  آق

 

* * * 

 پايخاضلئ، جيگين ِهًيًگ

 ِضطلي، غير ضئپات، ِپِلًگ

 ئًگ آرضاليئ،ئغازاتل

 .ِيطلي ِضردارئًگ ِبييک

 

* * * 

 ضارئذئر، جيگين ِهًيًگ
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 دۉرۉدئر، ذاواغي ضارئ

 لۉيذاوغىُ  تۉلمازغۉ يع

 .بيريذير رِلًگِچپِ  چئى

 

* * * 

 ضارئذئر، جيگين ِهًيًگ

 دۉرۉدئر، ذاواغي ضارئ

 بيريذير، کئپۆيگ إزي

 .يارئذئر سئًگغئ ُوواداو

 

* * * 

 ضئراتلئ، جيگين ِهًيًگ

 اتلئ،اغض غارالرئغىُ 

 گيِذر واقۉيرِدو اوُ 

 .لئآق گۆيِذو آرتار گۆو

 

* * * 

 تاراچئ، جيگين ِهًيًگ

 هچئ،غا بيليًه ضاچئ

 گۆلگۆو اُويًار گئزِلري

 .آراچئ کيرپيکِلري

 

* * * 
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 تۉر، اُويًا، جيگين ِهًيًگ

 گير اُويًا، تۉتۉلطا، تُىي

غيِرپ  گئِتر، لغىُ  أ-ِِ

 .بير اُويًا تۆِهًه هۆيگ

 

* * * 

 دۉر، تۉرۉپ جيگين ِهًيًگ

 دۉر، رۉپغۉ يايئى-وقۉوُ 

 يئماليگغا آزاو پؤلي

 .دۉر ئًذاو اۉرۉپاغرضغۉ

 

* * * 

 رۉپذئر،تۉ جيگين ِهًيًگ

 ضۆلگۆو اۉرۉپذئر، يکي

 خُىرازدئر، ۉرايجاضئ

 .دۉرۉپذئر ۉرۉغذئرئپ

 

* * * 

 خاللئجا، جيگين ِهًيًگ

 خئياللئجا، کئيگۆلي

 خئيالئىأکي کئيگلۆيذ 

  .باللئجا بيلِمسآيذا
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* * * 

 خايالئ، جيگين ِهًيًگ

 دأيؤيي، چئپألر غالرغۉ

 ضايراضا، سئغئ تاغضار 

 .خايرايئ سئغئ ِتِجى

 

* * * 

 ييگيت، خاش جيگين ِهًيًگ

ِکر  ، غيبيت ئًذااغب ِِ

 ه،گيتط آوا آتاليئپ

 ييگيت، ِضگِطى ئسئًذا

 ِضردارئ، ييگذيًگ ِضگِطى

 .هئذارئ إز اإيِلرييًگ

 

* * * 

 خُىضطادئر، جيگين ِهًيًگ

 دألذير، اۉضطادئر، خُىضطا

 يذهگئرِ  جيگيمي ِهًگ

  .خاضطادئر ِگليًِلر-سغئ

 

* * * 

 طئى،جيگين ائػاي ِهًيًگ

 غايطئى،غۉ بيليى تۉرۉپ
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 بار تۆِهًليک آتئ هۆيگ

 .دۉغماو اُويذاو اۆيِػًطيى

 

* * * 

 ِايِججيک، جيگين ِهًيًگ

 ِتلِپجيک، تيِکر اضئقاق

 ،ئقًايذغئ ديييپ،”قاسهئغئ“

 .ِارِکجيک غۆکۆر، خۉدايا

 

* * * 

 ِايايئ، جيگين ِهًيًگ

 دارايئ، ِکِتى، ِگِيًي

 ضاياضئًذا ِضردار ِبييک

 .ايئ-گۆو دئراضۉدا

 

* * * 

 ياتئپذئر، جيگين ِهًيًگ

 باتئپذئر، گۆله رهئسئغئ

 پ،قاکئپ اوُ  ۉالاليذا

 .ِيتيپذير ائغالئمل

 

* * * 

 ياغئًذا، جيگين ِهًيًگ
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 باغئًذا، اقلپغا ِهله

 دۉر راغئپغا دُوضتالرئ

 .داغئًذا ِدرِوزأييًگ

 

* * * 

 ياغئًذا، جيگين ِهًيًگ

 باغئًذا، ضۆهِمى ياغئل

 تۉتايذا اإي آق اضئاغ

  .داغئًذا دۉغالرئ-ِديگ

 

* * * 

 ياغئًذا، جيگين ِهًيًگ

 باغئًذا، بار ۉقهُىيج گئز

 گلًذه ُويًاپ اإيه

 .داغئًذا جُىراالرئ

 

* * * 

 لۉم آهاغا،اُوغ ِهًيًگ

 داغا، آق الراغب ىآتئ

 يايئًذا دايئطئ ِبگ

 .ياغا کئپ باالم، ياغا،

 

* * * 
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 لۉم آتالئ،اُوغ ِهًيًگ

 ياتالئ، ًذاضاياضئ

 ه،ِيتِمط هالئ لئًگغا

 .ضاتالئ يجيطيًي:ي

 

* * * 

 لۉم آتاليذئ،اُوغ ِهًيًگ

 وواتاليذئ،قۉ تالرئآ

 يالئ، دۆغِمس گۆو يۆزۆيه

 .بۉلۉتاليذئ خُىواضئ

 

* * * 

 لۉم اإوِهلي،اُوغ ِهًيًگ

 دۆوِهلي، اضئاقي إيگ

 ،ئقئلاقچ ذائقلاغچارب

 .يککؤکيل دۉراو ضايراپ

 

* * * 

 تۉرۉپذئر، لۉمغاوُ  ِهًيًگ

 رۉپذئر،غۉ جايالر تؤزه

ضِگرليگه  ِيتيػيپ، ِِ

 .ِگريپذير اقبايذ ياغئل
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* * * 

 الو،اُوغ خاو لۉماُوغ ِهًيًگ

 الو،اُوغ خُىز دُولئ ئۉغلتغىُ 

 ه،ِگِچًذ کئِچِلرِدو

 .الواُوغ سغئ بُىلطۉو ئقاغ

 

* * * 

 ري،ِاکِ  لۉماُوغ ِهًيًگ

 رئ،قايىُ  جۆلگه گيِذر

 خُىرجۉو خالئ ِبِذو، لآ

 .رئقايىُ  اليذاواُوغ ِخممه

 

* * * 

 ِايايئ، لۉماُوغ ِهًيًگ

 دارايئ، ِگيمي ِگِيى

 ضئزِلر وقاچئ سئًذاوغآ

 .ِغرابئ رزرۉهئًگآ

 

* * * 

 ياغئًگذا، لۉماُوغ ِهًيًگ

 داغئًذا، سالرغئ-الوُوغا

 تئاغو  بيِلجه اُويًاو

 .باغئًذا االرئغج ِزر
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* * * 

 خايئن آرباپذئر، ِهًيًگ

 ِزرباپذئر، دُويئ ىِگيِ 

 بارايذا ِگليى ائسئًذاو

 .رباپذئرغا ضئيئًذاو ايت

 

* * * 

 ه،دۆردأي مقاِار  ِهًيًگ

 ه،دأي غۉياغۉ ِضِپر

 ًذههۆيِ  راتئًاغئ

 .ديىايا-دألي سالرغئ

 

* * * 

 باللئمئًگ آرچاضئ، ِهًگ

 پارچاضئ، ِبگِرش-هاوۉت

 بُىلطا گۆل آتايگ-ًگِايِ 

 .يُىوچاضئ ِضى ايچيًيًگ

 

* * * 

 ِهًگسأر، سئن آياغئ ِهًگ

 ِهًگسأر، چايا ياباتلئ

 تُىيۉيذا ألِلميًگ إز
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 .ِهًگسأر بايا اضئقاق

 

* * * 

 ظ اۉرضايگ،غۉ بُىلۉپ، ِهرِگى

 دۆغۆرِضًگ، ِکييک ذاواغد

 ِگتيريپ، يۆکألپ دۆيؤ

 .بيػيرِضًگ ِاديپ ِکباپ

 

* * * 

 يِلر،اغ آقب هيِىلي

 دإکۆِلر، دۆر ديليًِذو

 پِلرگئري گئِرو ِضًي

 .الرقۉبۉ گيريپ خيًه

 

* * * 

 بُىلطۉو، ظغۉ هۆِيى آتئًگ

 بُىلطۉو، کۆهۆظ ياتئغا

 !بُىلطۉو يُىلذاظ ِاِريِلر ه،گيِذيگذ ِيرِلره ِخر

 

* * * 

 يالئ، ِيل هۆِيى آتئ

 .باالهئًگ خُىوايئذئر،

 تۆِهى، هۆيگ دُويئ ِگِيى
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 .باالهئًگ دارايئذئر،

 ضۉوئ، ِغِکر يِچًي

 .ًگباالهئ ِغرابئذئر،

 ِاتي، يليککؤک يِيًيا

 .باالهئًگ ِکبابئذئر،

 

* * * 

 ضابايئ، هۆِيى آتئ

 دارايئ، دُويئ ِگِيى

 لئ،اغب ِضکيس ِضرپيگي

 .لئاغي ۉقيرغۉ زايئغا

 ِگپِلتِمس، ِکلچيک ِکًتذه

 ضُىياردا اُوت اُوتالتماز،

 تؤجي، ِدِپذه آلتئى

 .هؤتؤجي س اإيۆيگًگئيال

 

* * * 

 ِهًگسأر، هئخمايا هۆيطه

 ِهًگسأر، دايخايا دۆغطه

 آاليذا يايسا ِاليًه 

 .ِهًگسأر خايا ِاِدرِهى 
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* * * 

 کۆرِتطي، سئًگغئ هؤِضر

 يئرتاضئ، ِگييپ إزيا

 ئ،اغبُىيً بُىز آتئًئًگ

 .ئاغگئز اُويً ئاغبُىيً

 

  – و –

 

 بُىر، دييطه يابات-يابات

 بُىر، رئپ اييطهغا يذاغا

 ه،ِگلط ضاوچئ يتذاوقار اضاه

 .بُىر دييطه اباخ مماتغئ

 

  – اوُ  –

 

 ،اقضايج بيلبيل ُووازئًگا

 ،اقيايج ضئيگۆِدو يگاضا

 ديکيپ، ايات اإيئغآلت

 .اقيچضالال ِاتِجک غُىيذاو

 

* * * 

 بيِلى، زئغۉ ِگِلر قُووالا

 بيِلى، بيريًيًگ ائسئ-بير



 آراپ خاتا گچيريپ نشير ادن: عبدالقهار صوفی راد  167

 

 رقاچئ لۉم اُويًاپاُوغ ِبگ

 .بيِلى سئغئ يگػۉضئًئًگغىُ 

 

* * * 

 تۆيطلي، ِخر بُىالو الوُوغا

 ،ائطلئ هازئ ِدضِطمميل

 ضئِيًين، بيِلى جايئن

 .ديِيًين ِکرين دئًاآ

 

* * * 

 تۆيطلي، ِخر بُىالو الوُوغا

 ،طلئائ وۉوغا ِدضِطمبيل

 ئطئًگذاو آياليايئى،ا

 .غاياليايئى تُىيۉيگذا

 

* * * 

 غا، الواُوغ الو،اُوغ الو،ُوغ

 داغا، الهااغب ًگآتئ

 ه،ضئِوغ گيتِطًگ إزۆيگ

 .تُىهاغا ِرريصگئ بيس

 

* * * 

 گيِذر، اليئن اُويًارُوغا
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 گيِذر، يايًار يااکر اِ 

 ه،ضئيِمط ِجطي اُويئاِ 

 .گيِذر ضُىوار يۆزۆو گۆل

 

* * * 

 ۉپذئر،اقي لۉم آدئُوغا

 ئپذئر،اقب بؤرضيى الراغد

 يۆزۆگًي ِبِرو يارئًگ

 .ئپذئراقد ئًااغباره

 

* * * 

 ياغئًذا، وقۉلۉم اوُ ُوغا

  ذا،باغئً بار ِزخيًي

 کيتاپ آلطا، ِاليًه

 .داغئًذا الواُوغ ِخممه

 

* * * 

 ياغئًذا، بؤظ لۉم اُووُوغا

 باغئًذا، ِتلِپک ضيلکمه

 ه،گيتط اياليئپ آوا

 .داغئًذا ييگيذي قئرق
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* * * 

 بُىالر، ِير ِهًيًگ لۉمُوغا

 بُىالر، غير بُىالر، آرضالو

 ه،ِاتط قللۉغۉ ۉاللئپ،ا

 .بُىالر ِضرِکرده ۉلئا

 

* * * 

 ياغئًذا، وقۉلۉم اوُ ُوغا

 باغئًذا، بار ِزخيًي

 کيتاپ آاليذا، ليًهاِ 

 .داغئًذا الواُوغ أخلي

 ه،پيطط بۉريئ ،اقسئ اُويمغآ

 ِچِپر اۉضطا، ياضاو ُويئا

 ِگلذي، ۉضطاضئًذاو اۉزا

 .ِگلذي سغئ ِيريه ۉلُوغا

 

* * * 

 يذئر،قاچئ ييگيت لۉمُوغا

 ايذئر،اقد يايئى-وقۉوُ ا

 ميىکي اقپغا دإغِلري

 .ايذئراقب ديک دۉغمايا

 

* * * 
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 ۉلِبگين اُوواداو،ُوغا

 ، يُىواداو دإکۆلِمس ضۉو

 ًگيگئدا ِبک ِکِجِبطيى

 . هاياداو لماضئىقئيئ

 

* * * 

 ُودۉو ايچيًيًگ اُوهچاضئ،ا

 زاهچاضئ، وۉو ايچيًيًگغا

رِچطي، آق ًِ  اإيۆيگ اي

 .باللئمئ خۆودۆألييى

 

* * * 

 اليالر،اُوغ ِگِلر ُويًاپا

 اليالر،اُوغ ِگِلر ۆپگۆل

 بُىي آلئپ باللئن اإِضر

 .بُىالر ضاپالئ گۆيي

 

* * * 

 دۆغذي، ضايا آتذئن، قوُ ا

 ضُىياالر اۉچذئ، ضايذاو

 ضُىياضئ جايئمئًگ غۉ

 .دۆغذي خُىوۉزا ِگليپ
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* * * 

 ِهًيًگ، گۆلۆم ضئىقاوُ ا

 ِهًيًگ، ديلين ضايراياو

 بُىلطا اللئنۉغه پقاوُ ا

 .گِهًيً باللئن ِبِگًذير

 

* * * 

 ِهًگسأر، خايا ُوتۉرضاا

 ِهًگسأر، دايخايا تۉرضا

 بُىلطا، ۉاللئپ آداما

 .يارار ِدرديًه يليًگا

 

* * * 

 ا، اُوتۉرضئى،-ُوتۉرضئىا

 ِگتيرضيى، ضۉو ذهکؤدي

 ئ اۆزۆلطيى،اغضاپ ًگکؤدي

 .ضۆزۆلطيى گئزي ساليگغئ

 

* * * 

 رباو،غۉ تۉرايا ُوتۉرئپا

 رباو،غۉ راياغۉ ِهيليص

 هِيرد رۉلياوغۉ صِهيلي

 .رباوغۉ دۉرايا ُويًاپا
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  – اإ –

 

 خاي،-خاي جايئن، إِوزا

 تاي، ِهله هۆِيى آتئ

 باغئًا، چئًار رقاچئ

 .داغئًا يئِکر ارئغي

 

* * * 

 رئ،قايىُ  إيي اإيِذوا

 يئِکري، خايئًگ إزيا

 لئ،ئقيارل ِگِلى خايذاو

 .لئۉقدۉرل اإيِلري آق

 

* * * 

 ضئِيطي، إيۆهيًگ آلتئىا

 !خۉو-سئن، آلالغئ يجيضۆ

  اضئ،ُوغد باغئمئًگ آلتئى

 !خۉو-باالم، آلال ِازيس

 

* * * 

 باالم، بُىلطۉو آق إيۆيگا
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 باالم، بُىلطۉو قدوُ  يليًگا

 زالئن ِاِدو ضتيگا قاضا

 .باالم لطئىغا ِضرِهًيپ

 

* * * 

 لۉهئًگ،اُوغ يازدئر إزيا

  لۉهئًگ،اُوغ ضازدئر لبئقا

 ه،د-هِگلط ياداپ-رئپآ

 .لۉهئًگاُوغ يازدئر ػئغئ

 

* * * 

 إزۆم اييمؤو اييذيِريين،ا

 ضئيذۆِريين، يماوغىُ  غاخئر

 ِگيذيِريين، دُويالر رهئسئغئ

 .ِضًي باالم اليئىآلال

 

  – ر –

 

 آتاليار، ا-جاو ِرِجپ

ر، ياتغا ًاآتئ ًِ  ِبکِل

 غۉو آليايچا،غۉ چالئپ

 .الياراقض ِبِذو آتئ

 



 آراپ خاتا گچيريپ نشير ادن: عبدالقهار صوفی راد  174

 

  – ش –

 

 ػئ،اغي بير بُىاليئًگ اغض

 ػئ،اغي پاالضئًگ-الئخ

 هئػئ،غا گۆرِگى ديػيًگ

 م،کؤبؤ بال اليئىآلال

 .ِضًي ِهى خۆودۆألييى

 

* * * 

 اليئن،اُوغ ديألو ئقلاغض

 اليئن،اُوغ ديألو ِبگليک

ِجطيًه ًِ  ِگليپ، ِگل

 .اليئناُوغ ديألو ئقلاغي

 

* * * 

 بُىاليئى، ئقضاد ااغضاد

 بُىاليئى، ئقتًگا غاغئآ

 هِگِلًگذ هؤگهِگس ِضى

 .ضُىيايئى تۉتۉپ ضئوۆظ

 

* * * 

 ضاوچئالر، بُىالي ايگاغضاد

 چئالر،اغبُىي بُىيار لاِ 
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 ر:ِگتي دُوو جيگيمه ِهًگ

 .گيِذو ائسچئالر هاغات

 

* * * 

 ،قاُووال گؤر اضئاغضاد

 ،قر اُووالغئ ئئغربايلغۉ

 بُىاليئن، االراغضاد

 .آاليئن ئًئاغذاغض

 

* * * 

 ،قر اُووالگؤ اضئاغضاد

 ،قر اُووالگؤ ئئغربايلغۉ

 ػئ،اغب ضاخئ دايئطئ

  .قبير اُووال ِخًگيًه ِخر

 

* * * 

 بُىاليئى، غۉيگاق غۉضاير 

 يايئى،غىُ  ضُىلۉيگذا-اغض

 ه،ِگلط هئخماو ِيرِدو داظ

 .بُىاليئى جئالودارئًگ

 

* * * 

 ضااليئى، ااغيچضالال
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 يُىلاليئى، خئىا ئگايقاق

 باالضئ، سئًگغئ ػئاغي

 .آلالاليئى ِضًي ِهى

 

* * * 

 ائرايئى، اغًگئيچضالال

 رايئى،غۉ ضازئًگ گۆيذه

 خۉدايذاو ِبِرو ِضًي

 .ديألييى ياغالر اقۉز ا

 

* * * 

 باتلئذئر، ئًگاغيچضالال

 داتلئذئر، گئِزل، ِجًگاِ 

 ِاضِگر خرئماوغا ايگقاق

 .خايباتلئذئر تالرئآ

 

* * * 

 بُىلطۉو، باتلئ ئًگاغيچضالال

 بُىلطۉو، ِپريساتلئ دۉلۉيگ

 بُىلطۉو، ِذو آتلئبِ  پئًگغا

 !بُىلطۉو زاتلئ خاياتالرئًگ

 



 آراپ خاتا گچيريپ نشير ادن: عبدالقهار صوفی راد  177

 

* * * 

 بُىلطۉو، باتلئ ئًگاغيچضالال

 بُىلطۉو، خاتلئ رخاوغۉ ِاليًگ 

 يگ،کؤِگليؤ  پقاهُىلالدا اوُ 

 .لذاضئىغىُ  پيرِلر-ِاِريِلر 

 يارئ، دۆييؤييًگ تئاغي

 بارئ، دۆييؤييًگ ياالو

 خئرئذارئ، سالرئًگغئ

 !خۉو-گئزۆم، آلال راغا

 

* * * 

 ئًذاو،اغب ئًگاغيچضالال

 ئًذاو،اغچ تُىهاغالئ

 ه،گيرض ااغب ياليئپآ

 .ئًذاواغب ِهِلىِغلي

 

* * * 

 ِگليؤر، يئپ آيئًگضالال

 ِگليؤر، پايئًگ راقابير اوُ 

 ِگليؤر، دايسايگ ذاو آغئپاغد

 .ِگليؤر دايئًگ هذاو آغئپغۉ
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* * * 

 ئ،اغپاچ وۉوغا ضارئ

 ِضِچگي، ال اإيمؤييًگآ 

 أ،-جيگين هکئرپ ِهًيًگ

  .ئاغچغىُ  إز اإيمۆزيًگا

 

* * * 

 ياو،ضالال ِگييپ ضارئ

ى، ِگييپ رهئسئغئ ًِ  ِبلِل

 دييپ،”إِيرا“ اضئًاقاق

ى باالهذئر بۉ ًِ  .ديلِل

 

* * * 

 يار،ضالال ِگيطه ضارئ

ر، ِگيطه ِبگِرش ًِ  ِبلِل

 باضار، ِبک أديک ِجىه بئک

 .طارغئ بيل اقغغۉ تيرهه

 

* * * 

 ضۆتۆگي، هايايگ ضارئ

 ئًگ اۆبتۆگي،ئغپاه آق

 ِگلِطِلر، ضُىراپ يذأپ،ا

 .ئئغتآغ هُىلاليگ غئرآ
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* * * 

 ِگِرک؟ يؤ ئقضايذ ضارئ

 .ِگِرک ااغضالم ضابئى

 ه،ِگِلًذ باللئن ايػِذو

 .ِگِرک ااغيۉوه ليًياِ 

 

* * * 

 ايئن،ُىغض ئن،اغضارئمط

 ايئن،ُوغد سئًذاوغئ يات

 بُىلطا، يات ِاِجًگ ُووارراما

  .ايئنُوغد گِهًيً ايگقاق

 

* * * 

 ضايايگذا، ضايااليئى

 ضايايگذا، ِپًااليئى

 بُىلۉپ، ۉاللئپ آداما

 .آيايگذا ِهًي الاقض

 

* * * 

 خُىپباضئ، هئًگقاِضى آر 

 پباضئ،غۉ بئرۆک غايلئ

 باضايئن، رئمااغب إزا



 آراپ خاتا گچيريپ نشير ادن: عبدالقهار صوفی راد  180

 

 .بُىيًۉهذاو آضايئن إزا

 

* * * 

 باالضئ، باالهئًگ ِضى

 ألِلطي، ياز آيئًئًگ

 ِضًي، ِهى ِاتِطن وآلال

 !باالضئ؟ کيميًگ ايگقاق

 

* * * 

 ،يگاها ِبطذير بُىلطايگ ِضى

 ،يگاها دۆرۆضذير دۆييؤ

 جاخايذا بُىلماضايگ ِضى

 .يگاها – ِخِبطذير دۆييؤ

 

* * * 

 ِضى، ألله ِضى، گۆل بير ِضى

 ِضى، خاچاو اۉالال ِضى

 بُىلئًچايگ، اوقِضى اۉلال

 .ِاِدرِضى وغا رئمئاغب

 

* * * 

 ِضى، خُىغئ هيًگگئويۆ ِضى

 ِضى، يُىلذاغئ إهرۆهيًگا
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 ضؤِخري دۉرهۉغئمئًگ

 .ِضى غئغۉ رزۉوالرهئًگآ

 

* * * 

 ِگِرگين، ِهًيًگ ِضى-ِضى

 يۆِرگين، ۆزۆلِميؤوا

 ييليگين، ضۆيگک ايچيًذه

 .ضۆلۆگين ضۉو ايچيًذه

 

* * * 

 ِضًايئن، ِهًيًگ ِضى-ِضى

 بارايئى، ييرأ ِضًطيس

  ِپًايئن، رارغىُ  گۆيِذو

 .دۉرايئى ِهى ايگذاضاي

 

* * * 

 بُىلطۉو، اغچ کئيگلۆيگ ِضًيًگ

 بُىلطۉو، اغچارب ِگِسييًگ

 هگيِذيگذ ضاپارا ِخر

 .بُىلطۉو يار يگاضا آلال

 

* * * 

 يئن،اکهِ  ِهًيًگ ِضًطيًگ
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 يئن،اکهِ  گۆل ايچيًذه

 ياراضئى قاخال-هيلا

 .يئناکدۆ  خارئتلئ ِهًگ

 

* * * 

 ِضًايئن، ِهًيًگ ِضًطيًگ

 ِپًايئن، ريگۆيلِ  عغئ

 هاو اإيِلرداغبُىلم ِضى

ًگ ًِ  .يئنآ-گۆو ِگِچر ِي

 

* * * 

 ايئن،-گۆو ِهًيًگ ِضًطيًگ

 بارايئى، ياوقا ِضًطيس

 بُىلۉپ آچئلطايگ، گۆل ِضى

 .دۉرايئى ضايايگذا ِهى

 

* * * 

 ئن،ئغضايذ ِهًيًگ أ-ِضى

 ضئِيًذيگين، ائغضايذ

 بارايگذا ياغا بؤظ ُووا

 .ئنئغوايذيگا غۉبُىيۉ

 

* * * 
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 ِپرهاو، ِبرضه ِضردارئن

 خرئماو،غا االرئغآ

 باالم اۉاللئپ، ِهًيًگ

 هؤخريباو، بُىالر اإرأو

 

* * * 

 ضُىلالردا، ضُىيام-ضُىيام

 ه،چئلِلرد ِگِسر ضُىيام

 ضئًذا،قاآر  ضاچئ راغا

 .کئلِلرده ِگِسر يۆورۆپ

 

* * * 

 هؤليگي، جيگين ضئيذۆم

 ألليگي، ًيًگايه ضي

 وجا ِکرين گئزۆم راغا

 .غؤييگي ِاريک ِپيِىيت

 

* * * 

 ضئيۆپ اُوتۉرضام،-ضئيۆپ

 ِيتيرِضن، ضئيگۆِلريى

 ضئيۆيخاو آتلئ اُوباداو

  .ِگتيرِضن ِگليى ضئيگۆلي

 



 آراپ خاتا گچيريپ نشير ادن: عبدالقهار صوفی راد  184

 

* * * 

 بئِرک،-بئرِک باغئ ضۉو

 ِگِرک، بۆکِمک بئِرگي

 دإورايا باالم ِازيس

  .ِگِرک سغئ ِهًگيسلي گۆل

 

* * * 

 هئػئ،غا بُىيۉيذا ضۉو

 کۆهۆغي، رِگًچديػِلري اۆ

 باالهئًگ کيچيجيک ِهًگ

 .ياباتذئر اييميػي-يتغا

 

* * * 

 ضۉو اُوتئ، بيِتى ضۉودا

 ضۉراتئ، جايئًگ دۉردئ

 ه،ِگلط گيچ ِگِسِلًچِذو

 .تئغا خُىرالر ضيىه جاِ 

 

* * * 

 ضۉو اُوتئ، بيِتر ضۉودا

 راتئ،غئ هۆِير باللئن

 ِضکيلي، ًئًگآتئر غئ

 .يليکؤک هۆيطه اُويًار
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* * * 

 ار آياليئپ،آق ۉوالرض

 غاياليئپ، رقاچئ سالرغئ

 تۉتطۉو تُىي باالم اۉلئ

  .سيا اإيِلًيپغئ ضئِور

 

* * * 

  بؤِبگين، ارآق ضۉوالر

  بؤِبگين، ئًاراقد گۆل

 ئًگ ايچيًِذواغيچضالال

 .بؤِبگين اراقب گۆلۆپ

 

* * * 

 گئِريين، ضۆيجي ضۆيتِذو

 ضۆِزيين، اقيمغا ضۆيتِذو

 ايئن،اقب گۆيه-ياآ

 .ايئناقد خۉرها دئًاآ

 

* * * 

 ضۆتۆگي، يًۉيگغىُ  ضۆرۆلي

 تايئًگ اۆبتۆگي،اغپ آق

 ِگلِطِلر، يذأپا-ضُىراپ
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 .ئئغتآغ يايلئمالرئًگ

 

* * * 

 ِهى، ضؤِخرِلر اُويايار

 ِهى، يالبارار ااغخۉد

 ِبِرو آلالداو ِضًي

 .ِهى ديألر اإهۆر اقۉز ا

 

  – ظ –

 

 باالهئًگ، باردئر غايئ

 هئًگ،باال باردئر تايئ

 لۉيذاغىُ  يؤزيک گۆلِذو

 .باالهئًگ باردئر يايئ

 

* * * 

 ِاتِطک، تُىپبئ الداوآ -غاخئ

 ِاتِطک، گۆپبي چيتِذو رهئسئغئ

 تۉتايذا اضئ اإيِلرغآ

 .ِاتِطک پباغۉ کۆهۆغِذو-آلتئى

 

* * * 

 غؤييگي، ِغتذالئًئًگ
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 هيگي،گؤ ياخالئًگ گۆل

 تۉتار ِدرِرو ،آتاليئپ

 .دإيۆگي چئًئ،اقر غا

 

* * * 

 غؤييگي، ِغتذالئًئًگ

 بُىالرهئ؟ ِبيله آجئ

 باالضئ ِگليى کئرپه

 بُىالرهئ؟ ضۆيجي بالذاو

 

* * * 

 غؤييگي، ِغتذالئًئًگ

 .هؤگبُىليار اييم جئآ

 باالضئ، ايمئًگُوغد إزا

 .مؤگهضئي بُىليار ضۆيجي

 

  – ت –

 

 ه،ايچيًذ اغچارب اقئرجاقت

  .جاو بايار ت اُويًاديار،آ

 ريپ،ِيًگًگه ايبِ  يذي

 .جاو بايار ضايالديار سغئ
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* * * 

 ،ًگايايئ تُىوغاو آضما

 يئًا،اق غايؤخ لماغا

 تُىوغاو آوالپ اإلذۆرِضًگ،

 .ًگاضئًئ داهار يئغا

 

* * * 

 ًايطئى،ئغي تۉتطايگ، ايل تُىي

 وايطئى،يگا غۉضا آتايگ

 داغئًگذاو ِاِيًگ ياچار

 .آياليطئى يُىال ِيذي 

 

* * * 

 ئ،ػقئلغا يالرئًگقۉتُىل

 لکيػي،غۉ ياتئر الپقۉا

 داوقۉُويايايطُىيگ اۉا

 .ػئقئِهًِذو آالر آل

 

* * * 

 ردار،ًگئغايگ ِگليى تئرده

 خۆيگۆردأر، اقريغئ پئذاغا
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 ُىقي ديػي هاهاضئًئًگ

 .هۆيگًگۆلذأر بۉريئ-سئغآ

 

* * * 

 پۉدار،-پۉدار باغئ تۉت

 گيِذر، دۉرهاو کئلِگطي

 ايگذاوآغ باتئر ِضًيًگ

 .ِاِدر ِخِذر ياهايالر

 

* * * 

 ي،غابُىل اإي آق تۉتايئًگ

 !يغابُىل تُىي ًايالرئًگئغي

 ه،ِاتط ضتيگا قاضا کين ِخر

 !يغابُىل اياغباغ هئذام

 

  – اۉ –

 

 لذئپ،غاطغئ يُىلئ اقۉز ا

 .ِگلِطذي جايئ اقاق

 دُولذۉرئپ، يۉر إيمۆزها

 .بُىلطادئ تُىهاغا-تُىي

 

* * * 
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 بُىلطۉو، بُىيۉيگ ۉزالطئى،ا

 بُىلطۉو، اإيۆيگ ذاوآلتئً

  دۆزۆيذه گيًگ ُوباهئًگا

 .بُىلطۉو تُىيۉيگ گۆو ِيذي

 

* * * 

 هئػذاو،غا بُىيۉيگ ۉزئىا

 کۆهۆغِذو، ئًگاغب اقاقض

 يه ضیاِ  اراغض ضۆيت کئپ

 .وهيػِذوگؤ يالئ ۆيگۆزا

 

* * * 

 واو،غۉۉزئى آر ا-ۉزئىا

 رباو،يگا غۉبُىيۉ باالم،

 ضايئالو، ئىاقي ياتذاو

 .ايئالوچ تئلال يۆزۆيگه

 

* * * 

 ضئًذاو اُويايار،قۉۉا

ر، کۆرته هاخمال ًِ  ِگيي

 ِاله آلطا، يه ضیاِ 

 .ضئيۆِير بُىلۉپ ِدک گۆل
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* * * 

 ضئًذاو اُويايار،قۉۉا

 دايايار، تيرِضگيًه

 طا،ئقچ ييگيت ۉاللئپ،ا

 .واياريگا غۉِجطي اوُ اِ 

 

* * * 

 بُىلطۉو، تُىيۉيگ اوقۉلالا

 بُىلطۉو، يۉوغىُ  ربايئًگغۉ

 يذهدۆزۆ گيًگ يئًگيۉضا

 !دۆززۆم اُويًالطئى-دۆززۆم

 .ئلطئىئغي بارئطئ يلا

 

* * * 

 بُىلطۉو، ِکييک ۉرايئًگا

 بُىلطۉو، غيريى ِکبابئًگ

 تئًگذااغو  ِگِلى وداوآ

 .بُىلطۉو هئخمايلئ إيۆيگا

 

* * * 

 ۉرهاِوريًگ، اۉاللطئى،ا

 ِضمِرضيى، ضئکمؤِوريًگ،
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 يئِرضيى، دۆکگۆل-دۆکگۆل

 اۉرهاضئى،تيِکى  ًااغيآ

 بيخايايگ، سئلغئ گئزي

 .ِدگِمطيى گئزي يگاغۉ

 

* * * 

 گئکِذو اۉچار، ۉچارالرا

 يايئپ اۉچار، ياتئىغا

 ِگليًي دۆييؤهيًگ إزا

 .ِضِچر دۆرِلر ديليًِذو

 

  – اۆ –

 

 ا،اغۆلپۆل اُوتا-ۆلپۆلا

 ا،اغيات ِگِلر إکۆزا

 أخلي اُوبايئًگ ايالتئ،

 .ااغضاد جايا ِليلي

 

  – و –

 

 گۆلسادا، سئغئ ِوزير

 ِبگسادا، سئغئ ِبگيًگ

 بُىلطۉو ئقآغ سئماغئ
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 .غازادا لئاُوغ غايئًگ

 

  – ائ –

 

 ،اقائطماي ػئاغي ئطئا

 .ِيِگًي ئطمايئلالرا

 ِبِذو آتالر اۉيايئ،

 .ِيِگًي ِبگساداالر

 

* * * 

 ِهًگسأر، گۆلِلره ئطئًگا

 ِهًگسأر، بيلبيله ِضطيًگ

 سالرغئ ِاغِذيذه ِضطيًگ

 .ِهًگسأر اياپُىرخ-دألي

 

* * * 

 چاپايئى، آت ًگذاغئئػا

 ياپايئى، ِچلِپک يگاتُىيۉ

 تۉتذۉرضام، تُىيالرئى خاو

 .آتذئرضام اقبغا آلتئى

 

  – ي –

 ،اقبۉاليچ ضۉوئ يابئًگ
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 ،اقي آلچغاباتئر  ئقباغل

 بُىي آالر واچاالرغىُ 

 .اقيچضالال بُىر غاخاضئ

 

* * * 

 يارئ، دۆييؤييًگ تئاغي

 بارئ، دۆييؤييًگ ياالو

 خئرئذارئ سالرئًگغئ

 !خۉو-گئزۆم، آلال راغا

 

* * * 

 ه،ديليًذ ضئزِلر ػئاغي

 ه،ِاليًذ سئل آلماغئ

 سئًگغئ گئِرو باالهئ

 .بيليًذه ئاغلئجاغي

 

* * * 

 داهجاالپ، اراغي ئعاغي

 هچئالپ،غا لۉم آتئىُوغا

 يًۉيذاغىُ  سغئ ُوواداوا

  .بُىيًۉيذا ياپئًجاضئ

 

* * * 
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 ار،آق ضۉو ياپ ايچيًِذو

 ر،قاچئ راضئًا اُوتغئ

 ايگقاق ِضًيًگ ايِػًگًگير

 .اراقد”يراتغا“ دإغۆيه

 

* * * 

 ياراپذئر، ا،-ياراپذئر

 ياراپذئر، ااغماقب تآ

 ِهًگسأر، خايا هۆيطه تآ

 ِهًگسأر، دايخايا دۆغطه

 رايذا،اۉغ يئرأپ-يئرأپ

 .ِهًگسأر خايا لئآرزئ

 

* * * 

 ياتايئى، يايئًگذا يات،

 آتايئى،دۆِغک  هاخمال

 زئن،غۉ بال الضاياقۉا

 .تايئىغا هؤخير هؤخريًگه

 

* * * 

 ارئى،اغض ئرئغض ذااقيات

 ديِيريى، باال دۉر، يگرئآ

 ما، اإيذه اُوتۉرقخُىولۉ
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 .يارئىغۉ ضۆيت ًگاجاهئ

 

* * * 

 دۆِغگي، يايئن ياتطام

 ئ،اغغغۉ بيلين تۉرضام

 ضئقاخال ليميًگ آلتئىاِ 

  .اضئاقگۆلي دإغۆهيًگ

 

* * * 

 جيگين، ياتئرضام تطايگ،يا

 جيگين، گئِترِضن تۉرضايگ،

 دۆِغکلي، ذاوئقپاه آق

 .لئاقغغۉ ئقلاغي إيمها

 

* * * 

 بُىاليئن، باظ ذائقياغل

 ضااليئن، هئخماو إيۆيها

 سئًئغئ خاالو يلذها

 .ِاليًه آاليئن إزا

 

* * * 

 پارالدئپ، اقبايذ ياغئل

 تارالدئپ، ًگئۉچارئا
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 جيگين، ضمايذا اۉچآ-لآ

 !جيگين ضئرئى آچ ماوضآ

 

* * * 

 ِگلطه ائرايماز، ِيلِلر

 بۉاليماز، ِگلطه ضيلِلر

 ، چئوغۆضي يايئمئًگ ِيل 

  .يگػۉضئغىُ  يايئمئًگ ئقا

 

* * * 

 بُىلذئ، يات گۆيِلر يُىوۉز

 بُىلذئ، غات گۆيِلر هلئغا

 االرئًگآغ خرئماوغا

 .بُىلذئ ِخر ايػذه اۉضطات

 

* * * 

 ِدرِلطيى، آتئًگ غايُىر 

 اُورياضئى، يگاضا وِلتدإ

 ِبالالر، ِگِلى يگاضا

 .يايراضئى داغا-ااغد

 

* * * 
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 يئريػلي، يابئلئ غايُىر 

 تۉرۉغلئ، ِبِذو آتالر

 جاو، ِکرين باالم ِهًيًگ

 .ِگريػلي بُىيلئ ۉزئىا

 

* * * 

 ضُىرار، يُىل هۆيۆپ غايُىر 

 ضُىرار، تُىي هۆيۆپ ِبِذو

 ئًئن،ُىغي مازئغض يُىال

 .رئنئآغ گئِترِهس تآ

 

* * * 

 ،ًگاداهغا يئرِجى-يئرِجى

 .کئِچِلر بُىلطۉو، رباوغۉ

 ،اغًگاآي باتطا تيِکى

 .ِاِجِلر بُىلطۉو، ِدرهاو

 

* * * 

 وواتئن،قۉ بُىلطام يئرأر

 ياتئن،غا بُىلطام ۉچارا

 إي ايچيًذه اُويًاضايگ،ا

 .وواتئنقۉ بُىالرضئًگ ِضى

 



 آراپ خاتا گچيريپ نشير ادن: عبدالقهار صوفی راد  199

 

* * * 

 يئًگ آيذئمئ،آ-يۆزي

 يۆِرگيميًگ آيذئمئ،

 ِاچيِلر يۉر ِلمهأ

 .خالئطئًئًگ اإيذۆهي

 

* * * 

 دإکۆِلى، يۉرالر يۆزۆيه

 ِچکيِلى، ضيمِذو بُىيئ

 يۆِپک، آل ضاچئ لئىآ

 .يۆِپک چيل ضاچئ ِدپه

 

* * * 

 ِگِلر، يئل دُواليئپ، يئل

 لۉم اۉالالر،اُوغ ِهًيًگ

 بُىلۉپ، ِاِدرِهى غُىيذا

 .ضاالر يُىل  ِکهِکػايا

 

  – ز –

 

 گي،هيگؤ وۉوغا زاهچا

 غؤييگي، ِاريک ِپيِىيت

 جاو ِکرين گئزۆم راغا
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 .ألليگي ِجطيًيًگاِ 

 

* * * 

 هئػمئ؟غا بُىيۉيگ زئبا

 کۆهۆغمي؟ ديػيًگ باللئن،

 ِايِججيک، الرئًگاقيآ

 غمئ؟غۉ بير اۉچار ِضى يا

 

 ساناواچالرئ خۆودي

 

 ه،پيطط بۉريئ ،اقسئ اُويمغآ

 ِچِپر اۉضطا، ياضاو غۉيئ

 ذي،ِگل ۉضطاضئًذاو اۉزا

 ِگلذي، سغئ ِيريه ۉلُوغا

 

* * * 

 الها،آغ جيگين الها،غآ

 ِبِرييى، ئپقاق ِغتذالئ

 غؤييگًي ِغتذالئًئًگ

 .ِبِرييى ئپاقد يگابُىيًۉ

 

* * * 

 ،ِاتمؤگه خۉووا ،آلال
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 .بُىلطا بُىظ ِالين کؤِکػ

 ،مؤگهگيت ِاديپ خُىپبا

 .بُىلطا داظ هاهايگ اإيي

 ،ِاتمؤگه خئيال-رزۉوآ

 .بُىلطا ياو ئقهئطط ِهله

 ،مؤگهِگي داغۉتُىه-تُىي

 .بُىلطا دُوو دارايئذاو

 ،مؤگهورۉپ اييغىُ  ذااغي

 .بُىلطا دإظ بيِلى غاپئر غا

 ا،اغيمغىُ  ػئرئپئغي دۉلذا

 .بُىلطا هؤظ چۉوال-چۉوال

 

* * * 

 ه،ِپًج و آلآلال-وآلال

 ه،ِپًج بير ئاغلپغۉ ِخر

 يُىرۉيجا، او اُوتئئغي

 زاهچا، وۉيئغا يِيىا

 اُودۉيئ اُوهچا، اوئغي

 پارچا، يۆِپک ِگِيًي

 .رئًجاغا باضماز آضال

 

* * * 

 کۆهۆغِذو، ئئغز غا تآ
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 ئ اييميػِذو،ئغيُىل آز 

 ِدو،ه ۆزۆکِلري اۆلکا

 ، ِدوه ِلًگک الرئۉقدۉرل

 هۆيذۆِرو، گيِذيه آت

 ِگيذيِرو، دُوو ِگِلًه

 .لئغايُىر  گيتطه يُىال

 .کئلِگلي چادئر ۆضتيا

 

* * * 

  – ِسضهِهًگ تاضئًاآ

 .ِکلِلطي ِبِذو آتئًگ

  – ِهًگِسضه باباضئًا

 .ِضلِلطي خاضا ياغئل

  – ِهًگِسضه هاهاضئًا

 .ِپلِلطي رپئسئًگغا غير

  – ِهًگِسضه دايئطئًا

 .ئاغبيلب لئچغئ ِکطگير

  – ِهًگِسضه دايساضئًا

 .ئاغضاچب يۆِپک دۆرلي

  – ِهًگِسضه ضيًهه ِيًگًگ 

ک، دارايئ ًِ  .دُوو رهئسغئ کئي

  – ِهًگِسضه ِجطيًهاِ 
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 .باالضئ ِپريسات-خۆير

 

* * * 

  – ػاضااُوغ تاضئًاآ

 .ئاغبيلب لئچغئ ِکطگير

  – ػاضااُوغ ًهيه ضياِ 

  .ئاغياغم ِهرِوريتذير

  – ػاضااُوغ ِيًگًِگطيًه

 .ئاغضاچب يۆِپکِذيذير

  – ػاضااُوغ دايئطئًا

 .ئاغبيلب لئچغئ دۆيرهه

 

* * * 

 لئ،ئقباللئن آد-باللئن

 أديکلي، راغا ئاغآي

 تۆيذۆکلي، غاغىُ  لياِ 

 تۆيذۆِجگيى آاللئًگ،

 ضااللئًگ، ااغضايذئج

 ُىقي لپئغۉ ئًگاغضايذئج

 .ُىقي زۆلپي سئًگغئ ُوواداوا

 

* * * 
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 بار آلماالر، باللئمذا

 .يُىلماالر گئرضه سالرغئ

 خۉرهاالر، بار باللئمذا

 .بۉرهاالر گئرضه سالرغئ

 

* * * 

 ِلر،ه بار اۆلج باللئمذا

 .بۆرِجألر گئرضه سالرئغ

 ِلر،ه پيطط بار باللئمذا

 .خاضطاالر گئرضه سالرغئ

 

* * * 

 ِاريکِلر، بار باللئمذا

 .ِگِرکألر گئرضه سالرغئ

 بار اۆزۆهِلر، باللئمذا

 .دۆزۆهألر گئرضه سالرغئ

 

* * * 

 ه،کئِچذ ِبييک-ِبييک

 .باللئمئًگ باردئر، دايئطئ

 يُىلالردا، اقۉز ا-اقۉز ا

 .باللئمئًگ ئر،بارد دايساضئ

 ئ،اغچغىُ  ئًگاغد دايئطئ
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 .ِضِچگي گۆلۆيگ دايساضئ

 

* * * 

 آلمالئ، غاخاضئ بير

 .هاهاضئ الر اُوتئر،آ 

 گۆل، سئلغئ غاخاضئ بير

 .هاهاضئ گۆلألر اُوتئر،

 ِپيِىيذي، غاخاضئ بير

 .هاهاضئ ِپيألر اُوتئر،

 تۉدايا، غاخاضئ بير

 .هاهاضئ تۉتار اُوتئر،

 

* * * 

 ۉتذايذئر،ت اضئاغبُىض

 .ِاِجطي تۉتار اُوتئر،

 ،غا، ائطئر ئقآض آلتئى

 .ِاِجطي ضار اُوتئر،آ

 ِگليؤيچؤ، يارئ ضئِور

 .ِاِجطي ضئِير اُوتئر،

 ِگِلًطُىيگ، يارئ ضئِور

 .ِاِجطي گيِذر، ضئيۆپ

 

* * * 



 آراپ خاتا گچيريپ نشير ادن: عبدالقهار صوفی راد  206

 

 ،ئقبُىالرل يۆکي راۉغب

 .سئماغئ ِگلطيى، جاقبۉ

را ًِ  ،ئقبُىالرل يۆکي ي

 .سئماغئ ِگلطيى، جاقآ

 ، يًئغىُ  هايگ ئًگغػالغئايگه

 .سئماغئ ِگلطيى، هايگالپ

 اۉيۉيذاو، آق ذايئًگۉغب

  .سئماغئ ِگلطيى، پمهاِ 

 

* * * 

 

 يماز،قاچاي ضۉو ذااقچاي

 .سئماغئ ِگِلر، غايُىر 

 تۉتام، بير يًجيکِلريا

 .سئماغئ ِگِلر، راۉغب

 اۉيۉيذاو، آق خُىراضايئًگ

 .سئماغئ ِگِلر، ِچلِپک

 إغۆيِذو،د يۉيئًگغىُ  هايگ

 .سئماغئ ِگِلر، اقضاچ

 ذيريپ،ؤکض ِبِذو آتئى

 ذئرئپ،ئقهۉرتۉو ا راغا

 .سئماغئ ِگِلر، ِکتخۉدا

 الو،اغب تُىربا ضئًاقاآر 
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 .سئماغئ ِگِلر، جۉواو

 

* * * 

 ِالِلري، اقچاپ-اقچاپ

 لالرئ،غىُ  ئرهاضئىغآ

 تُىيۉيذا اضئًئًگغآ

 . ِالِلري ضئرضئى ِچلِپک

 

* * * 

 ري،ِاللِ  اقچاپ-اقچاپ

 لالرئ،غىُ  ئرهاضئىغآ

 تُىيۉيذا دايئطئًئًگ

 .ِالِلري يايار ِچلِپک

 

* * * 

 ًا،ئغچار  ،اقب ًائغچار 

 .سالرئغئ وار،قىُ  چايذا

 ًا،غدُوال  ،اقب ًاغدُوال 

 .سالرئغئ دُواليذئرار،

 

* * * 

 ،اقب ئًااغب ًئًگئغچار 

 .ِاِدر اإزي ِضييل الرااغب
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 ،اقب ًاغدُوال  ًئًگغدُوال 

 .ِاِدر اإزي لِهيي سالراغئ

 

* * * 

 ِاِتک، ليناِ 

 ِتِسک، ِتگيناِ 

 ِدگيرِهى، ئنئغياضط باظ

 ِکًذيريک، دۆِغگين ضئى

 ِاليمِذو، گيتِمس ضاپئ

 .گئزۆهِذو گيتِمس تُىتئ

 

* * * 

 ريکذه ِاريک،اِ 

 ِگريک، غئغا گئز

 ۆزۆهذه اۆزۆم،ا

 ضئزۆم، غيريى بير

 يًجيرده ايًجير،ا

 زئًجئر، ديػِلري

 .ػئاغي ىِض  ا-جاو باللئن

 

* * * 

 بيتيملي، ِيرِلر ضريکاِ 

 تۉتۉهلئ، چالراق غىُ ير آ



 آراپ خاتا گچيريپ نشير ادن: عبدالقهار صوفی راد  209

 

 بُىيلئ، ياي ئريئالرئاغي

 بُىيلئ، ِگس ِگرِديِلري

ک ياغئل ًِ  ياراغار، کئي

 بيِلى اُويًاغار، دۉظ-ِديگ

 باالها، ِهًيًگ ِدگمؤيگ

 .راغاريگا غاسالر اوُ غئ

 

* * * 

 لئ،اقضاچ ئرآغ ئۉغلتغىُ 

 .تُىيۉيا ِگلطيى، هاهاضئ

 ِضِچکلي، بُىيًئ اإيمه

  .تُىيۉيا ِگلطيى، دايساضئ

 .تُىيۉيا ِگلطيى ِيًگًِگطي لئ،اقجغۉ گيًگ ئز،گال آ 

 

* * * 

 زئًگذئن آلمايئ، گئگه

 ،«يئاهازد“ ضۆرضۆو جيگين

 تُىيۉيذا، جيگيميًگ إزا

 ِگيِجک؟ يؤهه أ،-يؤهه اييِجگ –

 .يار اييِجک بيِلى آلما –

 .ِگيِجک دار ِکِتًيًي –

 .ضئيِجک يار جيگين يًگِهً –

 



 آراپ خاتا گچيريپ نشير ادن: عبدالقهار صوفی راد  210

 

* * * 

 گئرۆييؤر، گئز گئِزِيکِذو

 .ِاِجطي رباو،غۉ گئزه

 ِاألپ، ِپططاي اۉو-ِپططاي

 .ِاِجطي کۆلچه اييذير،

 راپ،غۉ کۆرته ياغئلذاو-لآ

 .ِاِجطي ِگيذير، ًهِاگًي

 ِاديپ گئز دۉغالريا-ِديگ

 .ِاِجطي يايذئر، ِچلِپک

 

* * * 

 گئرۆييؤر، گئز گئِزِيکِذو

 .ِاِجطي رباو،غۉ گئزۆيه

 ِاألپ، اۉو آق ِاِلکذه آق

 .ِاِجطي بيػير، پيػمه

 خالتاداو آق بۆزِهک سئغآ

 .اضئقاق ِضِچر، ِتًگًگه

 

* * * 

 ِگليؤر، گۆپۆرديًگ آت گۆپۆرديًگ،

 ِگليؤر، کين سالر،غئ ًگقئچئ

 ضؤپِجذيپ، ر آتئًئغئ

 جادئپئقدُويۉو ا رهئسغئ
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  .ِگليؤر جاو يًاهئراتآ

 

* * * 

 بُىر، دييطه سئنئغ-سئنغئ

 بُىر، رئپ اييطهغا باال

 ه،ِگلط ضاوچئ يِلرِدوا

 .بُىر دييطه تۆِهى يۆز بؤظ

 ،غايُىر  بؤظ کئِغکلي، بؤظ

 .هايا بؤظ يۉو،غىُ  ِضگِطى

 بُىلطا، ِکن بيري غۉاليگ

 بيسيًگ اُويا، ِگلِمطيى

 .تايا بيسيًگ ماضئىاقب

 

* * * 

 خايئ، سالرئًگغئ سئنغئ

 تاخيايئ، تيِکر سئنغئ

  ايئًگاقد آت سئماغئ

  .ضايئ خاتاردا بُىلماز

 ها،قاِاتِطن آر  خُىپبا

 ،يگاااقي طاماقد دۆوهه

 ضئيِمِطِلر، ِضًي ِاِگر

 .يگااقاق ًئًگغئيآيذا
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* * * 

 جيگيرِدک، جيگين-جيگين

 ،اقوۉردغىُ  بيِػى ااغي

 دأِيطي، ئًگاغوۉردغىُ 

  .باالضئ غۉيگغۉ رغئآل

 

* * * 

 جيگيرِدک، جيگين-جيگين

 ،اقوۉردغىُ  بيِػى ااغي

 دأِيطي، ئًگاغوۉردغىُ 

 .خاياضئ واچايئًگغىُ 

 

* * * 

 جيگيرِدک، جيگين-جيگين

 ،اقوۉردغىُ  بيِػى ااغي

 يئرأييى، ليمه آلئپاِ 

 .دُواليئى گۆله رهئسئغئ

 

* * * 

 جيگيرِدک، جيگين-جيگين

 ،اقوۉردغىُ  بيِػى ااغي

 ضي،ه دأي ئًگاغوۉردغىُ 

 .ايه ضی ررئغا ضئيطۆو



 آراپ خاتا گچيريپ نشير ادن: عبدالقهار صوفی راد  213

 

 

* * * 

 ِاتِطن، خُىپبا جايئ جيگين

 ِاتِطن، پباغۉ رايذاوغئ يۆز

 هاخمالذاو سئلغئ-ياغئل

 .ِاتِطن گۆپبي يايئجااِ 

 

* * * 

 ِارِکک، ضارئ تارتاو ِکِجبه

 !ضارضذئرهاِور، آيئمئ

 ه،ِپطيًگ ايچيًذ ِبِلًت

 !ِارضذيرهؤِور، آيئمئ 

 

* * * 

 ، ذئقُىقئ کين کين اۉردئ،

 يُىخۉدئ، آق بازارئًگ

 چئاقز غىُ  ِکطيلميع يلاِ 

گيى ًِ  .دئقادوُ  چال کئي

 

* * * 

 يًئ،غىُ  هايگ ئًگغػالغئهايگ

 .سئماغئ ِگِلر، هايگالپ



 آراپ خاتا گچيريپ نشير ادن: عبدالقهار صوفی راد  214

 

 اۉيۉيذاو، آق ضيايئًگآ

 .سئماغئ ِگِلر، ِچلِپک

 تۉتام، بير يًجيکِلريا

  .سئماغئ ِگِلر، راۉغب

 ِيلمايا، ِيًگًِگطيًه

 .سئماغئ ِخًيس آزدئر،

 ،اقغغۉ بيل گۆررۆيگچيطيًه

 .سئماغئ ًيس آزدئر،ِخ 

 «اقدۉغ“ ِبک ضاوچئطئًا

 .سئماغئ ِخًيس آزدئر،

 

* * * 

 ِگليؤر، خايذاو باللئن ِهًيًگ

 ِگليؤر، ئًذاواغب خايئًگ

 هاياتلئ، کۆهۆظ ضيه کيط

 تلئ،غاضُىو مماتغئ يايئ

 ِگليؤر، ِضِچگيًِذو گۆلۆيگ

 .ِگليؤر ئًذاواغجغۉ گئِزل

 

* * * 

 ضارئمئ، باالم ِهًيًگ

 يارئمئ، ئًگيذقار اضاه
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 تارئمئ، دۉتار ليًذهاِ 

 بارئمئ، ِجطيًيًگاِ 

 ه،ِگلط ضاوچئ يتذاوقار اضاه

 .ِگلطه ضئًچئ ااغضئًاله

 

* * * 

 باللئن آتاليذئ، ِهًيًگ

 بۉلۉتاليذئ، خُىواضئ

 الو،غۉ-تاي هۆِيى آتئ

 ِچِمى، گئک ِيري ِگِسو

 ِکييک اُويًاتماز، چئلذه

 .يايًاتماز گؤوهيع ضۉودا

 

* * * 

 .ِلِمىاۆوِو  —

 .دۆوِوِلِمى —

 بيِلى، يئغا يًۉيگغىُ  راغا

 گيتذي؟ ييرأ لئاُوغ دايسام —

 .گيتذي دۉزا —

 .ِگِلر ِارته — ِگِلر؟ خاچاو —

 ص،غئ ًيًگِاگ —

 ال،غايُىر  دۆظ، يُىال —

  .رباالغا رئًجايئغا —
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* * * 

 واخاضئ، واِخي-واِخي

 غاخاضئ، گۆلۆيگ سئلغئ

 باالهئًگ ضئيگۆلي ِهًگ

 .باخاضئ مماتغئ إرأوا

* * * 

 واخاضئ، واِخي،-واِخي

 غاخاضئ، گۆلۆيگ رهئسئغئ

 ه،ضئيِمط غۉيئ کين ِخر

 .غاخاضئ تۉدۉيگ ضئرتئًا

 

* * * 

 رباو،غۉ واِخيِلر-واِخي

 رباو،غۉ يالرقاتىُ  جاقآ

 رباو،غۉ ُودۉيذا اُوهچاا

 رباو،غۉ زاهچا وۉيذاغا

 رباو،غۉ دۉلۉچ دهه دۆي

 رباو،غۉ لئچغئ دايئطئ

 رباو،غۉ آيراو ذاقاچاي

 .رباوغۉ بايرام دايساضئ

 

* * * 
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 ِاِدو، يۆيگ ضاچئن يۆِپک

 ِاِدو، ِتًگ خالئمئ ِهًگ

 گيجه ِاِدو، گۆيذيسِلرهي

 ِاِدو، گۆيگ ديلِلريمي

 ِاديپ، ِاِتگين آت رتآ

 ِاديپ، هچئغا ِاِتگين إيگا

 .ِضًي ِاِدييى خۉوواالر

 

 ِگلِمذي ايگقاق

 

 بيِلى ِکرِوو ِگِسک آداهطئ بير .يِاِکً گئريؤر وئغىُ  رأوياييُىلذاغئًئ اإ ِگليى بير

 ِاجاپ ه،د-هِگلط ضيه گئر  يؤچه ِگلًيًگ آداهطئًئ اُول  .گيذيپذير يۉرتالرا داظ

 :خۉوواالپذئر أکر ه ِغيل اضئًئاغچ ه،د-بيلمؤيذير رئپقاچئ داغئًا ِاديپ،

 ياپارئى، ِضرپيک خؤلي

 تاپارئى، گئويۆيگ غُىيذا

 ياتئِبر، ،سئنغئ ياتئِبر

 ِضًي، ِهى خۆودۆألريى،

 !ِضًي ِهى تاپباتالرئى،

 .ِگلِمذي ايگقاق

 

 جُىراپ، گۆللي ًذائاغآي

 خاراپ، خالئن گئرِهِطن، بير

 راپ،يگا غادا ػاهذاوآغ يلکيا
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 ال،-بُىلذۉ مقا-مقا تذئنقا

 ِضًي، ِهى خۆودۆألريى،

 ِضًي، ِهى تاپباتالرئى،

 .ِگلِمذي ايگقاق

 

 ردا،لالغىُ  آيالم-آيالم

 تازئ اُويًار، بيِلى تيلکي

 ه،کئلِلرد بُىيلئ دئس

 .ز اُويًارغا بيِلى إرِدکا

 ِضًي، ِهى خۆودۆألريى،

 !ِضًي ِهى تاپباتالرئى،

 .ِگلِمذي ايگقاق

 


