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II 

Förord 
 
 
 

Denna bok inleds med källor som information och inspiration inhämtats från. Detta har i sin tur 
bidragit till bokens utformning och uppbyggnad. 
 
Vidare fortsätter boken med en förslagen alfabet både på Latin och Arameiska bokstäver, ord i 
bestämd form och obestämdform, pronomen, adjektiv - komparation, människokroppen-
handen, människokroppen-foten, människokroppen-inre organ, människokroppen-
andningsorgan, färger, förklaring till ordlistans uppbyggnad, förkortningar och som sista del av 
boken består den av ordlista med ungefär 8000 ord. 
 
Viktigt att poängtera att orden som är översatta från ”Ferhengî Başûr, fjärde upplagan, 
Utgiven av Abbas Jalilian” är tolkningar från originalboken. Men stor omsorg och tid har 
lagts ner på att tolka orden så korrekt och så nära original betydelserna som möjligt. 
 
Vill även passa på att hedra alla tappra, modiga och kunniga landsmän och landskvinnor från 
alla städer runt om Kurdistan. 
 
 
Stockholm, januari 2016 
Hussein Ali Fattah 

     

  



III 

Källor 
 

• Ferhengî Başûr, fjärde upplagan, Utgiven av Abbas Jalilian (Ebbas Celîlîan   �MNس JK�J��ن(

PDF format 

• Rêzimanî Kurdî, Zarî Kełhuřî, (���V WJN ت ��Y��) @ 2004, PDF format 

• Svenska-Kurdiska Lexikon (Nordkurdiska), @ 2006, Bok format 

• Svenska-Kurdiska Lexikon (Sydkurdiska), @ 2007, Bok format 

• Svenska ordbok, @ 2012, Utgiven av Svenska Akademin, Bok format 

• Svenska Akademins Ordlista Över Svenska Språket, @ 2015, Utgiven av Svenska 

Akademin, Bok format 

• Norstedts Svenska Synonymordbok, @ 2009, Bok format 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV 

Kommentarer till alfabetet 
  

I denna bok utgår författaren från Kurmanji (Kurmancî) latin alfabetet med undantag för bokstäverna 

(LL, ll / Ł, ł), (RR, rr / Ř, ř) och (Ü, ü). 

Ovanstående tilläggs bokstäver är markerat med tilläggs bokstäver i alfabetet. 

 

Författaren har valt att översätta ord i boken där latin bokstäverna dubbla (LL, ll / Ł, ł), (RR, rr / Ř, ř) 

förekommer enligt följande principer: 

 

 RR - rr i början av ord: RR - rr i mitten av ord: RR - rr i slutet av ord: 

Princip 1 Rê Cuwanrrû Kawirr 

Princip 2 Řê Cuwanřû Kawiř 

 

 

 

 LL - ll i början av ord: LL - ll i mitten av ord: LL - ll i slutet av ord: 

Princip 1 - Kelleşêr Mall 

Princip 2 - Kełeşêr Mał 

 

 

 

 

 

 

 

 



V 

Alfabetet med bokstäver 

Latin 

bokstäver 

Tilläggs 

bokstäver 
Uttal Kurdiska bokstäver 

   (Isolerad) (Första) (Mediala) (Slutlig) 

A , a  Som: a ا �h ا ـ� 

B , b  Som: b ـ  بM  ـMـب  ـ  

C , c  Som: jump ـ  جK  ـKـ  lـ  

Ç , ç  Som: ch => Charlie ـ  چr  ـrـ  sـ  

D , d  Som: d ـد  ـد  د  د  

E , e  Som: ä ه  �h  ـ�  ـ�  

Ê , ê  Som två: ee ـ  ێvh  ـvێ  ـ  

F , f  Som: f ـ  فx  ـyف  ـ  

G , g  Som: g ـ~  ـ{ـ  |ـ  گ  

H , h  Som: h ـ�  ـ�  ھ  ه  

I , i  Som: ie         

Î , î  Som två: ii ـ ی�h ـ�ـ Wـ 

J , j  Som: zh ـژ  ـژ  ژ  ژ  

K , k  Som: k ـ�ـ  �ـ  ک  �  ـ

L , l  Som: l ـ  لـ  لJـل  ـ  

 LL , ll / Ł , ł Som två: ll => lax ـڵ  ـ�ـ  �ـ  ڵ  

M , m  Som: m ـم  ـ�ـ  �ـ  م  

N , n  Som: n ـن  ـ�ـ  �  ن  

O , o  Som: å ۆ  ۆh  ـۆ  ـۆ  

P , p  Som: p ـپ  ـ�ـ  �ـ  پ  

Q , q  Som: arlse => qin ـق  ـ�ـ  �ـ  ق  

R , r  Som: r ـر  ـر  ر  ر  

 RR , rr / Ř , ř Som två: rr ـڕ  ـڕ  ڕ  ڕ  

S , s  Som: s ـ  سV  ـVـس  ـ  

Ş , ş  Som: sh => körsbär ـش  ـ�ـ  �ـ  ش  

T , t  Som: t ـت  ـ�ـ  �ـ  ت  

U , u  Som: o و  وh  ـو  ـو  

Û , û  Som två: oo وو  ووh  ـوو  ـوو  

 Ü , ü Som: u ـۊ  ـۊ  ۊ  ۊ  

V , v  Som: v ـڤ  ـ�ـ  �ـ  ڤ  

W , w  Som: w ـو  ـو  و  و  

X , x  Som: kh ـ   ـ�ـ  �ـ  خ  

Y , y  Som: j => januari ـ  ی�ـ  �ـ  Wـ  

Z , z  Som: z ـز  ـز  ز  ز  
 



VI 

Alfabetet med ord 

Latin bokstäver Kurdiska bokstäver Svenska 

Agir �hر| Eld 

Bira Mرا  Bror 

Cî KW  Plats 

Çaw, Çew, Çem, Çeş r ،و�r� ،وr� ،مrش�  Ögon 

Dar دار  Träd 

Dem مده  Mun 

Êware vhواره  Kväll 

Faf, Fabir xف�  ،xرM�  Tvättmedel 

Gurg |گور  Varg 

Heşt ت�ھ�  Åtta 

Çil لr  Fyrtio 

Mîmig ��~�  Faster, Moster 

Jin نژ  Kvinna 

Kar ¥ر�  Arbete 

Lêw, Liç و، لvلs  Läpp 

Minall / Minał ڵ���  Barn 

Mar ر��  Orm 

Nan ن��  Bröd 

Dokan نۆد��  Affär, Butik 

Pîr ر��  Gammal 

Qaweyî وه��W�  Brun 

Sîr   Vر�  Vitlök 

Kawirr / Kawiř ڕ��و  Lamm 

Sûr Vوور  Röd 

Şar ر��  Stad 

Tif ف�  Spott 

Duwane دووا��  Tvilling 

Rûj / Řûj ژووڕ  Dag 

Xün یـۊ�  Blod 

Hevde  �¦ده�  Sjutton 

Mîwe �هو�  Frukt 

Xallû / Xałû وو���  Morbror 

Yek �ک�  En/Ett 

Zim, Zimistun, Zimisu, Zimsan ون، زم، ز�Vو، ز�Vنز��V�  Vinter 



VII 

 Vokaler och konsonanter 

Vokaler Konsonanter 

A , a B , b 

E , e C , c 

Ê , ê Ç , ç  

I , i D , d 

Î , î F , f 

O , o G , g 

U , u H , h 

Û , û J , j 

Ü , ü K , k 

  L , l 

 LL , ll / Ł , ł  

 M , m 

 N , n 

 P , p 

 Q , q 

 R , r 

 RR , rr / Ř , ř  

 S , s 

 Ş , ş 

 T , t 

 V , v 

 W , w 

 X , x 

 Y , y 

 Z , z 

 

  



VIII 

Ord i bestämd form och obestämd form 
 

Svenska 

 Singular Plural 

Böjning av: Obestämd Bestämd Obestämd Bestämd 

Kvinna Kvinna Kvinnan Kvinnor Kvinnorna 

Bror Bror Brodern Bröder Bröderna 

Make Make Maken Makar Makarna 

 

 

Sydkurdiska 

Alternativ 1: 

 Singular Plural 

Böjning av Obestämd Bestämd Obestämd Bestämd 

  (+) e (+) ege (+) eyl (+) eyle (+) eylege 

Jin (Kvinna) Jin Jine Jinege Jineyl Jineyle Jineylege 

 

Böjningsform av Kurdiska ord som slutar med bokstäverna b, c, ç, d, f, g, h, i, j, k, l, ll / ł, m, n, o, p, q, 

r, rr / ř, s, ş, t, u, û, v, w, x, y, z kan göras enligt ovanstående alternativ. 
 

 

 Singular Plural 

Böjning av Obestämd Bestämd Obestämd Bestämd 

   (+) ge (+) yl (+) yle (+) ylege 

Bira (Bror) Bira  Birage Birayl Birayle Biraylege 

 

Böjningsform av Kurdiska ord som slutar med bokstäverna a, e, ê, î, ü kan göras enligt ovanstående 

alternativ. 

 

 

 



IX 

 

Alternativ 2: 

 Singular Plural 

Böjning av Obestämd Bestämd Obestämd Bestämd 

  (+) e (+) ege (+) el (+) ele (+) elege 

Jin (Kvinna) Jin Jine Jinege Jinel Jinele Jinelege 

 

Böjningsform av Kurdiska ord som slutar med bokstäverna b, c, ç, d, f, g, h, i, j, k, l, ll / ł, m, n, o, p, q, 

r, rr / ř, s, ş, t, u, û, v, w, x, y, z kan göras enligt ovanstående alternativ. 

 
 

 Singular Plural 

Böjning av Obestämd Bestämd Obestämd Bestämd 

   (+) ge (+) gel (+) gele (+) gelege 

Bira (Bror) Bira  Birage Biragel Biragele Seggelege 

 

Böjningsform av Kurdiska ord som slutar med bokstäverna a, e, ê kan göras enligt ovanstående 

alternativ. 
 

 

 Singular Plural 

Böjning av Obestämd Bestämd Obestämd Bestämd 

   (+) yege (+) yel (+) yele (+) yelege 

Şü (Make) Şü  Şüyege Şüyel Şüyele Şüyelege 

 

Böjningsform av Kurdiska ord som slutar med bokstäverna î, ü kan göras enligt ovanstående 

alternativ. 
 

 

 

  



X 

Pronomen 

 

Personliga pronomen 

Subjektsform 

Svenska Kurdiska (Latin) Kurdiska (Arameiska) 

Jag Me, Mi, Min ��، ن ،م� 

Du Ti, Tin, To, Tu  و  ،�ۆ ،�ن ،ت�  

Han Ew(e), Eü  �hه(و،( �hۊ  

Hon Ew(e), Eü �hه(و(، �h ۊ  

Den Ew(e), We �hوه )،ه(و  

Det Ew(e), We �hوه )،ه(و  

Man (Nye) ���)(  

Vi Ême, Îme ��vh، ���h 

Ni Êwe, Îwe, Iwe, Üye وهvh، وه�h، ،وه ��ۊ  

De Ewan, Wan �hوان ،وان  

 
Objektsform 

Svenska Kurdiska (Latin) Kurdiska (Arameiska) 

Mig Mi, Min, Me ن ،م�، �� 

Dig Ti, Tin, To, Tu  و  ،�ۆ ،�ن ،ت�  

Honom Ew(e), Eü  �hه(و،( �hۊ  

Henne Ew(e), Eü �hه(و(، �h ۊ  

Den Ew(e), We �hوه )،ه(و  

Det Ew(e), We �hوه )،ه(و  

En (Nye) ���)(  

Oss Ême, Îme ��vh، ���h 

Er Êwe, Îwe, Iwe, Üye وهvh، وه�h، ،وه ��ۊ  

Dem Ewan, Wan �hوان ،وان  

 

 



XI 

Reflexiva pronomen 
 

Svenska Kurdiska (Latin) Kurdiska (Arameiska) 

Mig Xwem  م�وه 

Dig Xwe(d - t) ت) -(د �وه  

Sig Xwey ی�وه  

Oss Xweman ن�وه�� 

Er Xwe(d - t)an ت)ان -(د �وه  

Sig Xweyan ن�وه�� 

 

 Possessiva pronomen (En/Ett-ord) 
 

Svenska Kurdiska (Latin) Kurdiska (Arameiska) 

Min/Mitt Mine ��� 

Din/Ditt Tine, Tone, Tune و��، �ۆ������ ،  

Hans Ewese, Wese �hوه�Vوه ،�V  

Hennes Ewese, Wese �hوه�V ،وه�V  

Dess Ewese, Wese �hوه�Vوه ،�V  

Dess Ewese, Wese �hوه�Vوه ،�V  

ens Êmese, Îmese ��vh�V���h ،�V  

vår/vårt Êmese, Îmese ��vh�V���h ،�V  

er/ert Xwe(d - t)ane ت)ا�� -(د �وه  

Deras Ewanese/Ewane, Wanese/Wane �hوا���V�h/وا��، وا���Vوا��/  

  

 

 

 
 

 



XII 

Possessiva pronomen (Plural) 
 

Svenska Kurdiska (Latin) Kurdiska (Arameiska) 

Mina Xweme وه��� 

Dina Xwe(d - t)e ت)ه -(د �وه  

Hans Xweye وه���  

Hennes Xweye وه���  

Dess Ewese, Wese �hوه�Vوه ،�V  

Dess Ewese, Wese �hوه�Vوه ،�V  

ens Xwemane وه�����  

våra Xwemane وه�����  

era Xwe(d - t)ane ت)ا�� -(د �وه  

Deras Xweyane وه�����  

  



XIII 

Adjektiv - Komparation 
 

Svenska 

Positiv Komparativ Superlativ 

Dyr Dyrare Dyrast 

Kort Kortare Kortast 

Vitt Vitare Vitast 

Ung Yngre Yngst 

 

 

Kurdiska (Latin) 

Positiv Komparativ Superlativ 

Giran Girantir Girantirîn 

Kull (Kuł) Kulltir (Kułtir) Kulltirîn (Kułtirîn) 

Çermig Çermigtir Çermigtirîn 

Cuwan Cuwantir Cuwantirîn 

 

 

Kurdiska (Arameiska) 

Positiv Komparativ Superlativ 

  �ر�ن|را�  �ر|را� |ران

  �ر�ن�و�  �ر�و�  �وڵ

�r~ر�  �r}رر��  �r}نر��ر�  

  �ر�نKووا�  �رKووا�  Kووان

  



XIV 

Människokroppen-hand 
 

Svenska Kurdiska (Latin) Kurdiska (Arameiska) 

1. Tumme Kilig kelle (Kilig kełe), Kilike kelle (Kilike kełe), 

Sipyekwije 
 ~J�������J� ، �������V ،وژه�  

2. Pekfinger Dûşaw lise �Vدوو��و ل  

3. Långfinger Balla berze (Bała berze), Berze lüte, Hellmeqüte 

(Hełmeqüte), Kilig dirîj, Kilig nawrast, Kilik nomin 
�M ©�Mرزه�M ،ـۊ�����، ھ�لـۊ�� رزه� ،

� �J~ در�ژ، �J~ ��وراVت، J�

  �ۆ�ن

4. Ringfinger Biratüte, Kilewane ،را�ـۊ��M ��Jوا���  

5. Lillfinger Kilig tüte, kilike tüte, Tüte, Tütelle (Tütełe) 
، ، �ـۊ��، ���J �ـۊ���J~ �ـۊ��

  ���ـۊ��

6. Handflata Naw des, Naw lep, Qepall (Qepał) ڵپ، ��س، ��و ل���و ده��  

7. Hand Çepall (Çepał), Çeçül, Des, Dest �r،ڵ�� �r،ـۊلr تس، دهدهV 

8. Handled Miç s� 

9. Finger Kilig, Kilik ~J�، �J� 

10. Nagel Nixan, Nîxan, Nüxan ن، ���ن���ـۊ��ن ،��  

 

 

  



XV 

Människokroppen-foten 
 

Svenska Kurdiska (Latin) Kurdiska (Arameiska) 

1. Häl Pajne ژ����  

2. Ankel Qapgare, Qap pa پ �� ،���{�ره��  

3. Vrist Miç pa �� s�  

4. Tå Çingi pel, Çingi peyl, Çingi çül, Kilig pa, Kilik pa �� ~�r،ـۊل، لr ~�r ،�� ~J� 

�� �J�  

5. Fot Qaç, Qul, Pa ،ول، ��چ� ��  



XVI 

Människokroppen-inre organ 
 

Svenska Kurdiska (Latin) Kurdiska (Arameiska) 

1. Lever Cerg, Ciger, Cyer (Cyyer) �Kرگ، �}K،ر ��K���K) ر)ر  

2. Gallblåsa Zyelle (Zyełe), Zyellê (Zyełê), Zyellig (Zyełig) ��،��ز ��ز،ª� ��ز~�  

3. Blindtarm Lêxerû kûre, Lîxerû kûre, Kûr lêxerû, Kûr lîxerû ��v،روو �وورهل ���روو �وورهل، 

��vروو،�وور ل ���روو�وور ل 

4. Magsäck Gede, Geye (Geyye), Gye (Gyye), Gûpall 

(Gûpał) 
 )،(|��� |�� )،(|��� |�� ،ده|�

 |وو��ڵ

5. Bukspottkörtel Penkirîyas س�����ر¥�  

6. Tunntarm Lêxerû barîke, Lêxerû büçig, Lîxerû büçig, Lîxerû 

barîke 
��vل���ر�M روو، ��vل،~rـۊM روو 

 روو �Mر���ل��� روو Mـۊr~،ل���

7. Tjocktarm Lêxerû gewra, Lîxerû gewra ��vورا،روو |�ل ���وراروو |�ل 

8. Njure Gurçê, Gurçig, Gurçîlik, Willk (Wiłk) ،ªrور| ،~rور| ،�J�rور| � و�

9. Urinblåsa Gimêzdan, Mêzdan, Mêzdanik, Mêzilldan 

(Mêziłdan) 
 �vزدا��، �vزدان، |�vزدان،

 �vز�دان

 

 

 

 



XVII 

Människokroppen-andningsorgan 
 

Svenska Kurdiska (Latin) Kurdiska (Arameiska) 

1. Näshåla Birrnaq (Biřnaq), Birrnax (Biřnax) ،ڕ��قM ڕ��خM  

2. Svalg Bin qurûjnek, Naqirre (Naqiře), Naxirre (Naxiře), 

Qurrig (Quřig), Rîqnase, Xirrnak (Xiřnak) 
 ،���ڕه ک،Mن �ورووژ�� �ڕ��ق،

  �ڕ��ک ،ڕ�����V �وڕگ، ،���ڕه

3. Struphuvud Qirrûgne (Qiřûgne) ��|ڕوو� 

4. Lunga Pifî, Süye, Süyerêşk, Werêşk ،Wy� ��ـۊV، ��ـۊV،��vوه ر��vر 

 

 

 



XVIII 

Färger 
 

 Svenska Kurdiska (Latin) Kurdiska (Arameiska) 

 Vit Çermig �r~ر� 

 Grå Xakî, Bûr وورM ،W���  

 Svart Qillaxî (Qiłaxî), Reş (Řeş), Sîye, Sye, Sya ڕ ،W�«ه���V ،��V ،���V ،ش  

 Klarblå Asmanî W���V�h  

 Blå Kew و��  

 Grön Sewz �Vوز   

 Gul Zerd ردزه  

 Orange Narincî, Pirteqallî (Pirteqałî) ر��� ،WKر���W���  

 Brun Qaweyî وه��W�  

 Rosa Pembeyî ���M�W�  

  Röd Sûr, Süyer, Qirmiz ��ـۊV ،وورVر، �ر�ز  

  Lila/Viollet Benewş, Binewş, Wenewş �M����M ،و����وش، وهوش  



XIX 

Förklaring till ordlistans uppbyggnad 
 

Så här är orden i ordlistan uppbyggda: 

  



XX 

Förkortningar 
 

Här anges förklaringar till Svenska förkortningar som förekommer i ordlistann. 

(verb) Verb s.k. Så kallad (e), så kallat  

(subst.) Substantiv st. Stycken 

(interj.) Interjektion S:t, S:ta Sankt, Sankta 

(adj.) Adjektiv t.ex. Till exempel 

(adv.) Adverb t.o.m. Till och med 

(pron.) Pronomen t.v. Tills vidare 

(prep.) Preposition v.g. Var god 

(konj.) Konjugation äv. Även 

bl.a. Bland annat/andra st. Stycken 

ca Cirka S:t, S:ta Sankt, Sankta 

dr Doktor t.ex. Till exempel 

dvs. det vill säga t.o.m. Till och med 

e.d. Eller dylikt t.v. Tills vidare 

e.Kr.  Efter Kristus v.g. Var god 

el. Eller dylikt äv. Även 

em. Eftermiddag   

enl. Enligt   

etc. Et cetera   

f.d. Före detta   

f.Kr. Före Kristus   

fm. Förmiddag   

f.n. För närvarande   

fr.o.m. Från och med   

f.ö. För övrigt   

förk. Förkortning   

inkl. Inklusive   

jfr Jämför   

kl. Klockan   

m.fl. Med flera   

m.m. Med mera   

obs. Observera   

o.d. Och dylikt   

osv. Och så vidare   

p.g.a. På grund av   

resp. Respektive   
 



1

A a ا
A ewe 
	 وه  �
 Ademe 
�ده �	 

A ewe �� �� وه  Acameyle  ��	 �
����
• Den där • Dungarna (subst.)

• Ja den där böjningsform av dunge

A eye  �	 �� �� • Lunderna (subst.)

• Den där böjningsform av lund

• Ja den där • Snåren (subst.)

Aa  ���� böjningsform av snår

• Ja (interj.) Acameylege  �" ��	 �
����
just det, visst. Bekräftande • Dungarna (subst.)

(svar) på en fråga böjningsform av dunge

• Jo (interj.) • Lunderna (subst.)

används för att inleda svaret böjningsform av lund

på en fråga som man själv • Snåren (subst.)

ställer; även som utfyllnad böjningsform av snår

när man börjar berätta något Acan ����ن
Acam ����م • Konstapel (subst.)

• Dunge (subst.) lägre polistjänsteman

liten samling träd Adak ��داک
• Lund (subst.) • Ö (subst.)

mindre lövskog landområde med vatten 

• Snår (subst.) runt omkring

småskog (risig) Adake ��دا-� 
• Bush (subst.) • Ön (subst.)

snårig vildskog (i Afrika) böjningsform  av ö

Acame  �
���� Adakege ��دا-� "� 
• Dungen (subst.) • Ön (subst.)

böjningsform av dunge böjningsform av ö

• Lunden (subst.) Adakeyl ��دا-� 	ل
böjningsform av lund • Öar (subst.)

• Snåret (subst.) böjningsform av ö

böjningsform av snår Adakeyle ��دا-� 	�� 
Acamege  �" �
���� • Öarna (subst.)

• Dungen (subst.) böjningsform av ö

böjningsform av dunge Adakeylege ��دا-� 	�� "� 
• Lunden (subst.) • Öarna (subst.)

böjningsform av lund böjningsform av ö

• Snåret (subst.) Adar (Kurmancî)

böjningsform av snår • Månad 12 (subst.)

Acameyl 
� 	ل���� 20 februari - 20 Mars

• Dungar (subst.) Adem ��ده م
böjningsform av dunge • Människa (subst.)

• Lunder (subst.) individ av släktet

böjningsform av lund Homo sapiens; man el. kvinna 

• Snår (subst.) el. barn

böjningsform finns inte Ademe  �
��ده 
• Snår (subst.) • Människan (subst.)

böjningsform finns inte böjningsform av människa
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Ademege  	�
�ده �	  Ajell darî (Ajeł darî) 
�ژه ڵ داری

Ademege  �" �
��ده  ohämmat erotisk

• Människan (subst.) Agirîn ��"ر	ن
böjningsform av människa • Kåt (subst.)

Ademeyl ��ده 
� 	ل sexuellt upptänd

• Människor (subst.) • Liksom brand 

böjningsform av människa • Eldig (adj.)

Ademeyle  ��	 �
��ده  Aiêm ���9م
• Människorna (subst.) • Människa (subst.)

böjningsform av människa individ av släktet

Ademeylege  �" ��	 �
��ده  Homo sapiens; man el. kvinna 

• Människorna (subst.) el. barn

böjningsform av människa Aiêmî :
9���
Ademî :
��ده  • Mänsklig (adj.)

• Mänsklig (adj.) som gäller människan

som gäller människan • Mänsklig (adj.)

• Mänsklig (adj.) som är typisk för människan

som är typisk för människan • Mänsklig (adj.)

• Mänsklig (adj.) human

human Ajajik ��ژاژک
Aferim ��>� رم • Gäspning (subst.)

• Bravo (interj.) (fysiologi) det att gäspa

bra • Sträcka på kroppen

Aferîn ��>� ر	ن Ajajikî ��ژاژ-:
• Bravo (interj.) • Gäspning (subst.)

bra (fysiologi) det att gäspa

Aga kirdin ��"� -ردن Ajan ��ژان
• Upplysa (verb) • Vakt (subst.)

ge praktisk upplysning till det att vakta, vakthållning, person 

Agir  ;som vaktar (el. grupp av personer) ��"ر

• Eld (subst.) vaktpost

flamma, låga; brinnande • Väktare (subst.)

material person som vaktar

Agire ��"ره  byggnader etc (om natten)

• Elden (subst.) Ajawe ��ژاوه 
böjningsform av eld • Orolighet (subst.)

Agirege ��"ره "�  bråk, uppror

• Elden (subst.) Ajawlle (Ajawłe)  �Cژاو��
böjningsform av eld • Orolighet (subst.)

Agireyl ��"ره 	ل bråk, uppror

• Eldar (subst.) Ajell (Ajeł)  ��ژه ڵ
böjningsform av eld • Boskap (Subst.)

Agireyle ��"ره 	��  kreatur, stora husdjur

• Eldarna (subst.) • Djur (subst.)

böjningsform av eld levande varelse som inte är en 

Agireylege ��"ره 	�� "�  växt (el. människa)

• Eldarna (subst.) Ajell dar (Ajeł dar) ��ژه ڵ دار
böjningsform av eld • Herde (subst.)

Agir berek ��"ر �F ره ک person som vaktar boskap

• Fjäril (subst.) Ajell darî (Ajeł darî) ��ژه ڵ داری
en insekt med stora vackra vingar • Boskapsskötsel (subst.)

Agirî ��"ری det att föda upp och hålla boskap 

• Liderlig (adj.) i ett lantbruk
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Ajinî 
�ژ)' Amade 
���ده 

Ajinî :Jژ�� • Besudlad (adj.)

• Simma (verb) • Örn (subst.)

förflytta sig med kroppsrörelser i en rovfågel av familjen Aquilinae

vatten (om föremål "flyta") • Gam (subst.)

Ajinîn ��ژJ	ن asätande rovfågel av familjerna 

• Sim (subst.) Vulturidae och Cathartidae

simsätt, simning Alû balû ��Kوو K�Fوو
Ajuwan ��ژووان • Körsbär (subst.)

• Manligt namn/killnamn (subst.) liten röd stenfrukt från träden

• Ständigt närvarande Prunus avium eller Prunus cerasus

• Alltid redo Alû balûe ��Kوو K�Fووه 
Alig NK�� • Körsbäret (subst.)

• Gurka (subst.) böjningsform av körsbär

frukt av grönsaksväxten Alû balûege ��Kوو K�Fووه "� 
Cucumis sativus • Körsbäret (subst.)

Alige  �OK�� böjningsform av körsbär

• Gurkan (subst.) Alû balûeyl ��Kوو K�Fووه 	ل
böjningsform av gurka • Körsbär (subst.)

Aligege  �" �OK�� böjningsform finns inte

• Gurkan (subst.) Alû balûeyle ��Kوو K�Fووه 	�� 
böjningsform av gurka • Körsbären (subst.)

Aligeyl ���OK 	ل böjningsform av körsbär

• Gurkor (subst.) Alû balûeylege ��Kوو K�Fووه 	�� "� 
böjningsform av gurka • Körsbären (subst.)

Aligeyle  ��	 �OK�� böjningsform av körsbär

• Gurkorna (subst.) Alûçe  �PووK��
böjningsform av gurka • Plommon (subst.)

Aligeylege  �" ��	 �OK�� frukt av trädet Prunus domestica

• Gurkorna (subst.) Alüçe  �PـۊK��
böjningsform av gurka • Plommon (subst.)

Alla (Ała) T�� frukt av trädet Prunus domestica

• Flagga (subst.) Amac 
�ج��
duk som hissas i mast eller stång • Mål (subst.)

för igenkänning; fana slutpunkt, riktpunkt 

• Ädel (adj.) (bildligt "ändamål, syfte")

som är av utsökt kvalitet. Om • Riktpunkt (subst.)

människor "moraliskt högtstående" mål som man riktar in sig mot

Allet (Ałet) ���C ت • Syfte (subst.)

• Peppar (subst.) avsikt, ändamål

stark krydda från växter av släktet • Ändamål (subst.)

Piper mål, bestämt syfte

Alletinî (Ałetinî) :JZ �C�� Amade 
�ده ��
• Peppar (subst.) • Bett (subst.)

stark krydda från växter av släktet (i uttryck)

Piper • Färdig (adj.)

Allişt kirdin (Ałişt kirdin) ��C]ت -ردن klar

• Avlösa (verb) • Färdig (adj.)

efterträda, ersätta nära, redo

Alû ��Kوو • Redo (adj.)

• Plommon (subst.) färdig, beredd (i fraser)

frukt av trädet Prunus domestica
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Amade kirdin 
���ده  /ردن Anî '(�


Amade kirdin 
�ده  -ردن�� • Teckna (verb)

• Bereda (verb) meddela med tecken, signalera

förbereda • Åberopa (verb)

• Färdigställa (verb) hänvisa till, stödja sig på

göra klar, göra i ordning Amanc  _J�
�� 
• Förbereda (verb) • Mål (subst.)

göra i ordning i förväg, planera; slutpunkt, riktpunkt (bildlig

öva in "ändamål, syfte")

• Iordningställa (verb) • Riktpunkt (subst.)

inreda; arrangera mål som man riktar in sig mot

• Preparera (verb) • Syfte (subst.)

förbereda avsikt, ändamål

• Tillreda (verb) • Ändamål (subst.)

göra i ordning (mat) mål, bestämt syfte

• Utarbeta (verb) Amse (Le Ewista) (�Zaو ��  �K) �a
��
sätta ihop (något skriftligt), • Granne (subst.)

producera en av två el. flera personer som

Amaj 
�ژ�� bor nära varandra

• Mål (subst.) Amû 
وو��
slutpunkt, riktpunkt (bildligt • Farbror (subst.)

"ändamål, syfte") pappas bror. (vuxen) man

• Riktpunkt (subst.) (vardagligt; även tilltalsord)

mål som man riktar in sig mot Amûza 
ووزا��
• Syfte (subst.) • Kusin (subst.)

avsikt, ändamål barn till ens mammas eller

•  Ändamål (subst.) pappas syskon

mål, bestämt syfte • Farbrors barn

Amaje 
�ژه �� Amûza jin 
ووزا ژن��
• Antydning (subst.) • Farbrors sons fru

vink, försiktig upplysning; Amûza weza 
ووزا وه زا��
insinuation. Användning: mest i • Farbrors barnbarn

plural Amûzaza 
ووزازا��
• Hänvisning (subst.) • Farbrors barnbarn

referens Anew ���J و
• Rörelse (subst.) • Maner (subst.)

gest, åtbörd (särskilt om stil, sätt. Variantform: manér

kroppsrörelse) • Still (adv.)

• Tecken (subst.) sätt att utföra eller utforma något

kroppsrörelse, gest • Beteende (subst.)

• Åtbörd (subst.) uppförande

tecken med kroppen, gest • Uppförande (subst.)

Amaje kirdin 
�ژه  -ردن�� sätt att uppföra sig, beteende

• Anmärka (verb) • Sätt (subst.)

påpeka uppförande, beteende

• Framhålla (verb) Anî :J��
fästa uppmärksamheten på • Brådskande (adj.)

(något), påpeka som måste ske snabbt

• Peka (verb) • Sprätt (subst.)

visa (med fingret) (även försvagat fart

"leda tankarna i en viss riktning")

• Påpeka (verb)

fästa någons uppmärksamhet på
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Anîşk  (Soranî) 
�):89  (7ۆرا)') Arzin 
�رزن

Anîşk  (Soranî) (:Jۆراa)  e[	J�� som talar tyst

• Armbåge (subst.) (bildligt "stillsam, försynt")

leden mellan överarmen och • Behärskad (adj.)

underarmen lugn, samlad

Aram ��رام • Manligt namn/killnamn (subst.)

• Avspänd (adj.) Areq ��ره ق
inte nervös, lugn • Svett (subst.)

• Fridfull (adj.) vätska som tränger ut genom

lugn huden när man blir varm, transpiration

• Lugn (adj.) Arga (Lekî) (:- �K) �"ر��
som rör sig mycket lite (om • Månad 10 (subst.)

atmosfär etc. "ostörd, fridfull") 23 december - 20 januari

• Lågmäld (adj.) Arig ��رگ
som talar tyst (bildligt "stillsam, • Eld (subst.)

försynt") flamma, låga; brinnande

• Behärskad (adj.) material

lugn, samlad Arişk e[ر��
• Manligt namn/killnamn (subst.) • Rapning (subst.)

Arase  �aرا�� stöta upp luft från magen

• Proper (adj.) Arrazanin (Ařazanin) ��ڕازاJن
välvårdad, snygg • Pryda (verb)

• Prydlig (adj.) förse med prydnad

ordentlig och tilltalande • Pynta (verb)

Araz ��راز dekorera

• Sjuka (subst.) • Snygga (verb)

sjukdom göra snygg(are)

• Sjukdom (subst.) Arsen ��ر�a ن
kroppslig el. själslig ohälsa; • Haka (subst.)

åkomma ansiktets nedersta del

• Ve (subst.) Arû (Soranî)  ��روو 
elände, olycka • Gurka (subst.)

• Smärta (subst.) frukt av grönsaksväxten Cucumis

plågsam kroppslig känsla som sativus

orsakas av skada el. sjukdom Arû ��روو
• Värk (subst.) • Tandkött (subst.)

ihållande smärta den vävnad som närmast omger

Ard ��رد tänderna

• Mjöl (subst.) Aruq ��روق
mald säd • Rapning (subst.)

Ardigin ��رد"ن stöta upp luft från magen

• Havtorn (subst.) Arûq ��رووق
en buske (Hippophae rhamnoides) • Rapning (subst.)

i familjen havtornsväxter stöta upp luft från magen

Arem (Le Ewista) (�Zaو ��  �K) ره م�� Arü ��رۊ
• Avspänd (adj.) • Tandkött (subst.)

inte nervös, lugn den vävnad som närmast omger

• Fridfull (adj.) tänderna

lugn Arzin ��رزن
• Lugn (adj.) • Haka (subst.)

som rör sig mycket lite ansiktets nedersta del

(om atmosfär etc. "ostörd, fridfull")

• Lågmäld (adj.)
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Aş (Soranî) 
�ش Asin 
�7ن

Aş (Soranî) ��ش Aşast ��]�aت
• Kvarn (subst.) • Komfort (subst.)

anläggning eller maskin för bekvämlighet

malning Asayiş ���a	ش
Aş (Kurmancî) • Komfort (subst.)

• Kvarn (subst.) bekvämlighet

anläggning eller maskin för Asayişt ���a	]ت
malning • Komfort (subst.)

Asan ���aن bekvämlighet

• Bekväm (adj.) Aşaz ��]�ز
behaglig, skön • Komfort (subst.)

• Lätt (adj.) bekvämlighet

enkel, okomplicerad Asê ma��
Asare ���aره  • Rådjur (subst.)

• Stjärna (subst.) ett hjortdjur av släktet Capreolus

 lysande himlakropp; figur med Aşgezerrîne (Aşgezeřîne)  �J	زه ڕ �O[��
4--6 vassa uddar som återger • Nyckelpiga (subst.)

en sådan (bildligt "berömd artist") en liten röd skalbagge med svarta prickar

Asarege ���aره "�  • Regnbåge (subst.)

• Stjärnan (subst.) en mångfärgad ljusbåge på

böjningsform av stjärna himlen (vid regnskurar

Asareyl ���aره 	ل blandad med solsken)

• Stjärnor (subst.) Aşgezerrînege (Aşgezeřînege)  �" �J	زه ڕ �O[��
böjningsform av stjärna • Nyckelpigan (subst.)

Asareyle ���aره 	��  böjningsform av nyckelpiga

• Stjärnorna (subst.) • Regnbågen (subst.)

böjningsform av stjärna böjningsform av regnbåge

Asareylege ���aره 	�� "�  Aşgezerrîneyl (Aşgezeřîneyl) ��]�O زه ڕ	�J 	ل
• Stjärnorna (subst.) • Nyckelpigor (subst.)

böjningsform av stjärna böjningsform av nyckelpiga

Asare zille (Asare ziłe)  �Cره  ز�a�� • Regnbågar (subst.)

• Plejaderna (subst.) böjningsform av regnbåge

Plejaderna är en öppen stjärnhop Aşgezerrîneyle  ��	 �J	زه ڕ �O[��
i Oxens stjärnbild som fått sitt (Aşgezeřîneyle)

 namn efter den grekiska mytologins • Nyckelpigorna (subst.)

 namn för de sju nymferna böjningsform av nyckelpiga

Πλειάδες, vilka var döttrar • Regnbågarna (subst.)

 till Atlas och Pleione böjningsform av regnbåge

Asare zillge (Asare ziłge)  �OCره  ز�a�� Aşgezerrîneylege   �" ��	 �J	زه ڕ �O[��
• Plejaderna (subst.) (Aşgezeřîneylege)

Plejaderna är en öppen stjärnhop • Nyckelpigorna (subst.)

i Oxens stjärnbild som fått sitt böjningsform av nyckelpiga

 namn efter den grekiska mytologins • Regnbågarna (subst.)

 namn för de sju nymferna böjningsform av regnbåge

Πλειάδες, vilka var döttrar Asin ��aن
 till Atlas och Pleione • Järn (subst.)

Asaş ���aش ett hårt metalliskt grundämne

• Komfort (subst.) som bl a används till stål

bekvämlighet • Järn (subst.)

Aşas ��]�س läkemedel som innehåller järn

• Komfort (subst.)

bekvämlighet
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Asin rruwa (Asin řuwa) 
�7ن  ڕووا Astareyle 
�A7�ره :@	 

Asin rruwa (Asin řuwa) 	���  ڕووا Asmaneyle 
��J 	�� ڕوواa��
• Magnet (subst.) • Himlarna (subst.)

anordning som drar till sig järn böjningsform av himmel

Asinger ���OJa ر • Skyarna (subst.)

• Smed (subst.) böjningsform av sky

person som har till yrke att smida Asmaneylege  �" ��	 �J�
a��
Asînger (Le Pehllewî) ��a	�OJ ر (�s  �K ھ�q وی) • Himlarna (subst.)

Asînger (Le Pehłewî) böjningsform av himmel

• Smed (subst.) • Skyarna (subst.)

person som har till yrke att smida böjningsform av sky

Asingere ���OJa ره  Asmanî :J�
a��
• Smeden (subst.) • Klarblå (färg) (adj.)

böjningsform av smed Asmin 
نa��
Asingerege ���OJa ره "�  • Himmel (subst.)

• Smeden (subst.) rymd över jorden

böjningsform av smed • Sky (subst.)

Asingereyl ���OJa ره 	ل himmel

• Smeder (subst.) Asmîn 
	نa��
böjningsform av smed • Himmel (subst.)

Asingereyle ���OJa ره 	��  rymd över jorden

• Smederna (subst.) • Sky (subst.)

böjningsform av smed himmel

Asingereylege ���OJa ره 	�� "�  Aşpêj (Kurmancî)

• Smederna (subst.) • Kock (subst.)

böjningsform av smed person som har till yrke att laga mat

Asîye  �		a�� Aşpez ��]�s ز
• Rådjur (hona) (subst.) • Kock (subst.)

ett hjortdjur av släktet Capreolus person som har till yrke att laga mat

• Kvinnlig namn/tjejnamn (subst.) Aşpezxan ��]�s ز�tن
Ask ea�� • Kök (subst.)

• Rådjur (subst.) rum där man lagar mat

ett hjortdjur av släktet Capreolus Aşpezxane  �J�tز �s[��
Asman 
�نa�� • Kök (subst.)

• Himmel (subst.) rum där man lagar mat

rymd över jorden Aşpezxaney büçig NPـۊF  ی �J�tز �s[��
• Sky (subst.) • Pentry (subst.)

himmel litet kök

Asmane  �J�
a�� Astare ���Zaره 
• Himlen, Himmelen, Himmlen (subst.) • Stjärna (subst.)

böjningsform av himmel  lysande himlakropp; figur med 

• Skyn (subst.)  �" �J�
a�� 4--6 vassa uddar som återger

böjningsform av sky en sådan (bildligt "berömd artist")

Asmanege  �" �J�
a�� Astarege ���Zaره "� 
• Himlen, Himmelen, Himmlen (subst.) • Stjärnan (subst.)

böjningsform av himmel böjningsform av stjärna

• Skyn (subst.) Astareyl ���Zaره 	ل
böjningsform av sky • Stjärnor (subst.)

Asmaneyl 
��J 	لa�� böjningsform av stjärna

• Himlar (subst.) Astareyle ���Zaره 	�� 
böjningsform av himmel • Stjärnorna (subst.)

• Skyar (subst.) böjningsform av stjärna

böjningsform av sky
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Astareylege  	�
�A7�ره :@	  Aw mirwarî 
�و �رواری

Astareylege ���Zaره 	�� "�  Ataseyl ���a�Z 	ل
• Stjärnorna (subst.) • Vakter (subst.)

böjningsform av stjärna böjningsform av vakt

Astmû 
ووaZ�� Ataseyle  ��	 �a�Z��
• Himmel (subst.) • Vakterna (subst.)

rymd över jorden böjningsform av vakt

• Sky (subst.) Ataseylege  �" ��	 �a�Z��
himmel • Vakterna (subst.)

Asya �	a�� böjningsform av vakt

• Asien (subst.) Ater ���Z ر
en av de sju världsdelarna • Eld (subst.)

Asyaw ��a	�و flamma, låga; brinnande

• Kvarn (subst.) material

anläggning eller maskin för malning Ateş ���Z ش
Asyawe ��a	�وه  • Eld (subst.)

• Kvarnen (subst.) flamma, låga; brinnande

böjningsform av kvarn material

Asyawege ��a	�وه "�  Aw ��و
• Kvarnen (subst.) • Vatten (subst.)

böjningsform av kvarn den vanligaste vätskan på jorden

Asyaweyl ��a	�وه 	ل (i sjöar, hav etc), H2O

• Kvarnar (subst.) • Säd (subst.)

böjningsform av kvarn sperma

Asyaweyle ��a	�وه 	��  Aw aweşû ��و ��وه ]وو
• Kvarnarna (subst.) • Hagga (subst.)

böjningsform av kvarn otrevlig kvinna

Asyaweylege ��a	�وه 	�� "�  Aw baz ��و �Fز
• Kvarnarna (subst.) • Simmare (subst.)

böjningsform av kvarn person som simmar

Asyayî :	�	a�� Aw bazî ��و �Fزی
• Asiat (subst.) • Simning (subst.)

person från Asien förflytta sig med kroppsrörelser

• Asiatisk (adj.) i vatten

som har att göra med Asien Aw cüye ��و �ـۊ	� 
Atac ���Zج • Bira (subst.)

• Behov (subst.) öl

något man måste ha, nödvändighet • Bärsa (subst.)

Atas ���Zس öl

• Vakt (subst.) • Öl (subst.)

det att vakta, vakthållning, person alkoholdryck som görs av malt,

(el. grupp av personer) som vaktar; humle och vatten

vaktpost Aw mirwar ��و 
روار
• Väktare (subst.) • Grå starr (subst.)

person som vaktar grå starr, katarakt, är en grumling

byggnader etc (om natten) av den normalt helt genomskinliga

Atase  �a�Z�� ögonlinsen orsakat av att linsens

• Vakten (subst.) celler dör och blir grå

böjningsform av vakt Aw mirwarî ��و 
رواری
Atasege  �" �a�Z�� • Grå starr (subst.)

• Vakten (subst.) grå starr, katarakt, är en grumling

böjningsform av vakt av den normalt helt genomskinliga

ögonlinsen orsakat av att linsens
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Awall (Awał) 
�واڵ Awlêjnge 	F(ژGHو�


celler dör och blir grå Awerroçke (Aweřoçke)  �wPوه ڕۆ��
Awall (Awał) ��واڵ (Soranî)

• Vän (subst.) • Stuprör (subst.)

person som man tycker om stupränna

och har gemenskap med Awewer (Lekî) (:- �K) وه وه ر��
• Polare (subst.) • Månad 06 (subst.)

(manlig) vän, kamrat (vardagligt) 24 augusti - 23 september

Away ��وای Awgûşt ��و"وو]ت
• Landsbygd (subst.) • Buljong (subst.)

område som inte har stadsbebyggelse soppa av klart köttspad

• By (subst.) • Soppa (subst.)

en liten grupp med hus, samhälle flytande maträtt kokad på frukt,

Awaye ��وا	�  grönsaker, kött el dyl

• Landsbygden (subst.) (bildligt "oreda, röra")

• Byn (subst.) Awi dem ��و ده م
böjningsform av by • Saliv (subst.)

Awayege ��وا	� "�  vätska i munnen, spott

• Landsbygden (subst.) Awir ��ور
• Byn (subst.) • Eld (subst.)

böjningsform av by flamma, låga; brinnande

Awayeyl ��وا	� 	ل material

• Landsbygder (subst.) Awis ��وس
• Byar (subst.) • Gravid (adj.)

böjningsform av by med barn, havande

Awayeyle ��وا	� 	��  • Havande (adj.)

• Landsbygderna (subst.) som väntar barn, gravid

• Byarna (subst.) • Avlelse (subst.)

böjningsform av by befruktning (ålderdomligt)

Awayeylege ��وا	� 	�� "�  Awis kirdin ��وس -ردن
• Landsbygderna (subst.) • Befrukta (verb)

• Byarna (subst.) göra med barn; pollinera

böjningsform av by Awiş ��وش
Awbend Famn (subst.) • ��وJ �Fد

• Damm (subst.) (öppna) armar och bålens framsida

Vattensamlng, bassäng • Fång (subst.)

Awe rrêj (Awe řêj) ��وه  ڕ9ژ Famn

• Vattenfall (subst.) • Kram (subst.)

ställe i en flod där vattnet omfamning (såsom ömhetsbetygelse)

störtar ner från en avsats Avjen ��xژه ن
Awêne (Soranî) (:Jۆراa)   �J9و�� • Simmare (subst.)

• Spegel (subst.) person som simmar

en reflekterande (glas)skiva Avjenî  :J ژهx��
(som man kan se sin egen bild i) • Simning (subst.)

(även bildligt om sådant som förflytta sig med kroppsrörelser

fungerar på liknande sätt) i vatten

Awerrêjine (Aweřêjine) (:Jۆراa)   �Jوه ڕ9ژ�� Awlêjge ��و9Kژ"�
(Soranî) • Vattenfall (subst.)

• Stupränna (subst.) ställe i en flod där vattnet störtar

rör som leder bort vatten från hustak ner från en avsats

Awerro (Aweřo) (Soranî) ��وه ڕۆ  Awlêjnge �OJ9ژKو��
• Utlopp (subst.) • Vattenfall (subst.)

ett vattendrags mynning, avlopp ställe i en flod där vattnet störtar
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Awmall (Awmał) 
�و��ڵ Azad kirdin 
�زاد /ردن

ner från en avsats som finns längst ut

Awmall (Awmał) ��و
�ڵ Axirkar ��tر-�ر
• Konkurrent (subst.) • Slutligen (adv.)

person som deltar i konkurrens, medtävlare till sist, till slut (om tid och rum)

• Rival (subst.) Axirser ��tر�a ر
Medtävlare om att vinna någons • Slutligen (adv.)

 kärlek  (även mer allmänt till sist, till slut (om tid och rum)

"konkurrent") • Den sista gången

Awre ��وره  Ayim ��	م
• Där (adv.) • Människa (subst.)

på det stället individ av släktet

Awrêj ��وڕ9ژ Homo sapiens; man el. kvinna 

• Utlopp (subst.) el. barn

ett vattendrags mynning, avlopp Ayime  �
	��
Awrêjnige  �OJوڕ9ژ�� • Människan (subst.)

• Utlopp (subst.) böjningsform av människa

ett vattendrags mynning, avlopp Ayimege  �" �
	��
• Vattenfall (subst.) • Människan (subst.)

ställe i en flod där vattnet störtar böjningsform av människa

ner från en avsats Ayimeyl 
� 	ل	��
Awrîşim ��ور	]م  • Människor (subst.)

• Siden (subst.) böjningsform av människa

ett slags blankt, fint tyg Ayimeyle  ��	 �
	��
• Silke (subst.) • Människorna (subst.)

(mjukt tyg av en) slags tunn böjningsform av människa

och blank tråd Ayimeylege  �" ��	 �
	��
Awsan ��و�aن • Människorna (subst.)

• Värdelös (adj.) böjningsform av människa

som saknar värde Ayimî :
	��
Axa jin ���t ژن • Mänsklig (adj.)

• Hemmafru (subst.) som gäller människan

kvinna som är hemmamake • Mänsklig (adj.)

Axabawe ���F�tوه  som är typisk för människan

• Manligt namn/killnamn (subst.) • Mänsklig (adj.)

Axabira ��F�tرا human

• Manligt namn/killnamn (subst.) Azad ��زاد
Axabizirg ��F�tزرگ • Fri (subst.)

• Manligt namn/killnamn (subst.) lös, obunden, ledig

Axan ���tن • Manligt namn/killnamn (subst.)

• Manligt namn/killnamn (subst.) Azad kirdin ��زاد -ردن
Axirê ��tرێ • Befria (verb)

• Slutligen (adv.) göra fri, rädda; låta slipp

till sist, till slut (om tid och rum) • Fria (verb)

Axiremîn ��tره 
	ن frikänna

• Sista (adj.) • Frige (verb)

som ligger sist (om tid och rum) släppa lös, försätta på fri fot

• Yttersta (adj.) • Frigöra (verb)

som finns längst ut befria

Axirîn ��tر	ن • Frikalla (verb)

• Sista (adj.) befria från militärtjänst

som ligger sist (om tid och rum) • Frikänna (verb)

• Yttersta (adj.) förklara oskyldig
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Azadî 
�زادی

• Frisläppa (verb)

frige

Azadî ��زادی
• Frihet (subst.)

makt att själv bestämma

över sina handlingar

Azadîy ��زاد	:
• Frihet (subst.)

makt att själv bestämma

över sina handlingar

Azate (Le Ewista) (�Zaو ��  �K)  �Zزا��
• Fri (subst.)

lös, obunden, ledig

• Manligt namn/killnamn (subst.)

Azewem ��زه وه م
• Sörjande (subst.)

det att sörja

Azeweme  �
��زه وه 
• Sörjandet (subst.)

böjningsform av sörjande

Azewemege  �" �
��زه وه 
• Sörjandet (subst.)

böjningsform av sörjande

Azewemeyl ��زه وه 
� 	ل
• Sörjanden (subst.)

böjningsform av sörjande

Azewemeyle  ��	 �
��زه وه 
• Sörjandena (subst.)

böjningsform av sörjande

Azewemeylege  �" ��	 �
��زه وه 
• Sörjandena (subst.)

böjningsform av sörjande

Azille û bazille (Aziłe û baziłe)  �Cز�F و  �Cز��
• Vuxen (adj.)

minsta självständiga

språkliga enhet

Azirre û bazirre ��زڕه  و �Fزڕه 
(Aziře û baziře)

• Vuxen (adj.)

minsta självständiga

språkliga enhet

Azma �
��ز
• Experiment (subst.)

prov, försök

• Försök (subst.)

(natur)vetenskaplig

undersökning, experiment

• Prov (subst.)

Försök, undersökning
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B b ب
Ba �L Ballege (Bałege)  	� 	M�L

Ba �F Babû F�Fوو
• Vind (subst.) • Fader (subst.)

luft i rörelse, blåst manlig förälder

• Fader (subst.) • Far (subst.)

manlig förälder manlig förälder, pappa

• Far (subst.) • Farsa (subst.)

manlig förälder, pappa (vardagligt) far, pappa

• Farsa (subst.) • Pappa (subst.)

(vardagligt) far, pappa manlig förälder

• Pappa (subst.) Bacanê sor (Kurmancî)

manlig förälder • Tomat (subst.)

• Medhåll (subst.) (frukt av) växten Solanum

stöd, instämmande lycopersicum

• Stöd (subst.) Balafir (Kurmancî)

hjälp, understöd • Flygplan (subst.)

• Uppbackning (subst.) fordon för lufttransport,

stöd, hjälp flygmaskin

Bab û bapîr �Fب و s�F	ر • Plan (subst.)

• Förfader (subst.) flygplan

person som man härstammar ifrån Balafirgeh (Kurmancî)

• Anfader (subst.) • Flygplats (subst.)

äldste kände förfader plats där flygplan startar och landar, flygfält

• Far och farfar Balîk e	K�F
Baba yarî � ��ری� • Vårta (subst.)

• Linssoppa (en slags linssoppa) liten hård upphöjning på huden

(subst.) Balîke  �w	K�F
Babe gewra �F�F  "� ورا • Vårtan (subst.)

• Farfar (subst.) Balîkege  �" �w	K�F
pappas pappa. Variantform: farfader • Vårtan (subst.)

Babe gewre �F�F  "� وره  Balîkeyl K�F	�w 	ل
• Farfar (subst.) • Vårtor (subst.)

pappas pappa. Variantform: farfader Balîkeyle  ��	 �w	K�F
Babelîsk (Kurmancî) • Vårtorna (subst.)

• Tromb (subst.) Balîkeylege  �" ��	 �w	K�F
virvelstorm • Vårtorna (subst.)

Babet �F�F ت Ball (Bał) �Fڵ
• Din far • Arm (subst.)

• Din farsa övre extremitet hos människan

• Din farsa • Vinge (subst.)

• Motiv (subst.)  kroppsdel som fågel flyger

ämne, tema med (bildligt om motsvarande

• Tema (subst.) del på flygplan)

ämne, huvudfråga Ballege (Bałege)  �" �C�F
• Ämne (subst.) • Armen (subst.)

område som man behandlar böjningsform av arm

(i tal el. skrift) • Vingen (subst.)

böjningsform av vinge
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Balleyl (Bałeyl) L�M	 :ل Balon (Kurmancî)

Balleyl (Bałeyl) �C�F 	ل Ballinceylege (Bałinceylege)  �" ��	 ��JC�F
• Armar (subst.) • Kuddarna (subst.)

böjningsform av arm böjningsform av kudde

• Vingar (subst.) Ballinde (Bałinde) JC�Fده 
böjningsform av vinge • Fågel (subst.)

Balleyle (Bałeyle)  ��	 �C�F ryggradsdjur med vingar och fjädrar

• Armarna (subst.) Balliş (Bałiş) C�Fش
böjningsform av arm • Kudde (subst.)

• Vingarna (subst.) Stoppat fodral (att vila huvudet på)

böjningsform av vinge Ballişe (Bałişe)  �[C�F
Balleylege (Bałeylege)  �" ��	 �C�F • Kudden (subst.)

• Armarna (subst.) böjningsform av kudde

böjningsform av arm Ballişege (Bałişege)  �" �[C�F
• Vingarna (subst.) • Kudden (subst.)

böjningsform av vinge böjningsform av kudde

Ball girtin (Bał girtin) �Fڵ "رZن Ballişeyl (Bałişeyl) C�F]� 	ل
• Flyga (verb) • Kuddar (subst.)

ta sig fram i luften böjningsform av kudde

(med hjälp av vingar), sväva Ballişeyle (Bałişeyle)  ��	 �[C�F
Ball girtinewe (Bał girtinewe) �Fڵ "ر�JZ وه  • Kuddarna (subst.)

• Flyga (verb) böjningsform av kudde

ta sig fram i luften Ballişeylege (Bałişeylege)  �" ��	 �[C�F
(med hjälp av vingar), sväva • Kuddarna (subst.)

Balla berze (Bała berze) �F T�F رزه  böjningsform av kudde

• Långfinger (subst.) Ballişt (Bałişt) a[C�Fت
handens längsta finger • Kudde (subst.)

Ballaberize  (Bałaberize ) (:Jۆراa)   رزه �FT�F Stoppat fodral (att vila huvudet på)

(Soranî) Ballon (Bałon) (Soranî) (:Jۆراa) ۆنC�F
• Långfinger (subst.) • Ballong (subst.)

handens längsta finger liten uppblåsbar gummipåse;

Balldar (Bałdar) C�Fدار luftfarkost

• Fågel (subst.) Ballte (Bałte)  �ZC�F
ryggradsdjur med vingar och fjädrar • Hackkniv (subst.)

Ballew girtin (Bałew girtin) �C�F و "رZن • Köttyxa (subst.)

• Flyga (verb) Ballun (Bałun) C�Fون
ta sig fram i luften • Ballong (subst.)

(med hjälp av vingar), sväva liten uppblåsbar gummipåse;

Ballinc (Bałinc) _JC�F luftfarkost

• Kudde (subst.) Ballûs (Bałûs) C�Fووس
Stoppat fodral (att vila huvudet på) • Famn (subst.)

Ballince (Bałince)  ��JC�F (öppna) armar och bålens

• Kudden (subst.) framsida

böjningsform av kudde • Fång (subst.)

Ballincege (Bałincege)  �" ��JC�F famn

• Kudden (subst.) • Kram (subst.)

böjningsform av kudde omfamning

Ballinceyl (Bałinceyl) JC�F�� 	ل (såsom ömhetsbetygelse)

• Kuddar (subst.) Balon (Kurmancî)

böjningsform av kudde • Ballong (subst.)

Ballinceyle (Bałinceyle)  ��	 ��JC�F liten uppblåsbar gummipåse;

• Kuddarna (subst.) luftfarkost

böjningsform av kudde
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Balük L�Hـۊک Baş L�ش

Balük K�Fـۊک Bapîreyle s�F	ره 	�� 
• Vårta (subst.) • Farfäderna (subst.)

liten hård upphöjning på huden böjningsform av farfar

Balüke K�Fـۊ-�  Bapîreylege s�F	ره 	�� "� 
• Vårtan (subst.) • Farfäderna (subst.)

Balükege K�Fـۊ-� "�  böjningsform av farfar

• Vårtan (subst.) Bapîrre (Bapîře) s�F	ڕه 
Balükeyl K�Fـۊ-� 	ل • Styvfar (subst.)

• Vårtor (subst.) man som ens mor gift om sig med

Balükeyle K�Fـۊ-� 	��  Baran �Fران
• Vårtorna (subst.) • Regn (subst.)

Balükeylege K�Fـۊ-� 	�� "�  vattendroppar från moln (bildligt "stor mängd") 

• Vårtorna (subst.) Bardar �Fردار
Bamye   �	
�F • Gravid (adj.)

• Okra (subst.) med barn, havande

avlång, ljusgrön frukt av • Havande (adj.)

en tropisk ört (äts kokt eller som väntar barn, gravid

rå som grönsak) Bardar kirdin �Fردار -ردن
Ban pîyalle (Ban pîyałe)  �C�		s ن�F • Befrukta (verb)

• Glas (subst.) göra med barn; pollinera

kärl av glas (el. liknande material) Barîkî :w	ر�F
att dricka ur • tbc (förk) (subst.)

Banan �J�Fن tuberkulos

• Framtid (subst.) • Tuberkulos (subst.)

kommande tid, eftervärld en smittsam infektionssjukdom

Banbarge �FJ�Fر"�  Baş �Fش
• Brudfölje (subst.) • Seså (interj.)

grupp personer som åtföljer ett lugn, det ordnar sig

brudpar särskild vid färd till • Bra (adj.)

eller från kyrkan god, fin, prima

• Brudtärna (subst.) • Bra (adv.)

Bane pîyalle (Bane pîyałe)  �C�		s  �J�F fint, prima, väl

• Glas (subst.) • Bravo (interj.)

kärl av glas (el. liknande material) bra

att dricka ur • Fin (adj.)

Bane şew �J�F  ]� و bra, utmärkt

• I morgon kväll • Nå (interj.)

• I morgon natt (som sammanfattning eller

Bapîr s�F	ر när man väntar på svar)

• Farfar (subst.) • Väl (adv.)

pappas pappa. Variantform: farfader på ett bra sätt (även allmänt "mycket"). 

• Manligt namn/killnamn (subst.) Användning: betonat

Bapîre s�F	ره  • Väl (adv.)

• Farfarn, Farfadern (subst.) i alltför hög grad.

böjningsform av farfar Användning: betonat

Bapîrege s�F	ره "�  • God (adj.)

• Farfarn, Farfadern (subst.) bra, fin (även vardagligt go)

böjningsform av farfar • Väl- (förled)

Bapîreyl s�F	ره 	ل bra, på ett utmärkt sätt

• Farfäder (subst.) • Falk (subst.)

böjningsform av farfar rovfågel (känd för sin goda syn)

av släktet Falco
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Batlî '@A�L Bawgeyl L�و�	 :ل

Batlî :�Z�F Bawesîr �Fوه a	ر
• Batteri (subst.) • Hemorrojder (subst.)

elektrisk kraftkälla (en sjukdom med) uppsvullna

Batman 
�نZ�F blodkärl vid ändtarmens öppning)

• Mycket (adj.) Bawesürê �Fوه aۊرێ
som har stor mängd • Hemorrojder (subst.)

(icke-neutrala former något högtidliga) (en sjukdom med) uppsvullna

• Riklig (adj.) blodkärl vid ändtarmens öppning)

stor, rik Bawet �Fوه ت
• Översvallande (adj.) • Din far

överflödande • Din farsa

Bawa gewra �Fوا "� ورا • Motiv (subst.)

• Farfar (subst.) ämne, tema

pappas pappa • Tema (subst.)

variantform: farfader ämne, huvudfråga

Bawan �Fوان • Ämne (subst.)

• Farföräldrar (subst.)    område som man behandlar 

pappas föräldrar (i tal el. skrift)

Bawe gewre �Fوه  "� وره  Bawg �Fوگ
• Farfar (subst.) • Fader (subst.)

pappas pappa manlig förälder

variantform: farfader • Far (subst.)

Bawedewrîş �Fوه ده ور	ش manlig förälder, pappa

• Mantis (subst.) • Farsa (subst.)

mantis är ett släkte av (vardagligt) far, pappa

bönsyrsor. Mantis ingår • Pappa (subst.)

i familjen Mantidae manlig förälder

Bawerr (Baweř) �Fوه ڕ Bawge �Fو"� 
• Förtroende (subst.) • Fadern (subst.)

förtroligt meddelande böjningsform av fader

• Förvissning (subst.) • Fadern (subst.)

övertygelse; säkerhet böjningsform av far

• Tillit (subst.) • Farsan (subst.)

förtroende böjningsform av farsa

• Tro (subst.) • Pappan (subst.)

övertygelse att något är sant Bawgege �Fو"� "� 
• Tro (subst.) • Fadern (subst.)

religiös övertygelse, lära, religion böjningsform av fader

• Trosbekännelse (subst.) • Fadern (subst.)

tro el. religion (i kristen tro böjningsform av far

bön som sammanfattar tron) • Farsan (subst.)

• Övertygelse (subst.) böjningsform av farsa

det att vara övertygad (även • Pappan (subst.)

uttryck för detta "fast förvissning") Bawgeyl �Fو"� 	ل
Baweş �F • Fäder (subst.)وه ش

• Famn (subst.) böjningsform av fader

(öppna) armar och bålens framsida • Fäder (subst.)

• Fång (subst.) böjningsform av far

famn • Farsor (subst.)

• Kram (subst.) böjningsform av farsa

omfamning • Pappor (subst.)

(såsom ömhetsbetygelse)
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Bawgeyle  	@: 	�L�و Bayequjege  	�L�:	 Rوژه 

Bawgeyle �Fو"� 	��  • Trädgårdar (subst.)

• Fäderna (subst.) böjningsform av trädgård

böjningsform av fader Baxçe  �Pt�F
• Fäderna (subst.) • Trädgård (subst.)

böjningsform av far område med odlade växter; tomt

• Farsorna (subst.) • Gård (subst.)

böjningsform av farsa markområde inhägnat av byggnader

• Papporna (subst.) • Täppa (subst.)

Bawgeylege �Fو"� 	�� "�  liten trädgård

• Fäderna (subst.) Baxçewan  �Pt�F وان
böjningsform av fader • Trädgårdsmästare (subst.)

• Fäderna (subst.) person som sköter eller förestår

böjningsform av far en (handels)trädgård

• Farsorna (subst.) Baxe  �t�F
böjningsform av farsa • Gården (subst.)

• Papporna (subst.) böjningsform av gård

Bawgane  �J�"و�F • Trädgården (subst.)

• Sparv (hane) (subst.) böjningsform av trädgård

Bawg û bapîr �Fوگ و s�F	ر Baxege  �" �t�F
• Förfader (subst.) • Gården (subst.)

person som man härstammar ifrån böjningsform av gård

• Anfader (subst.) • Trädgården (subst.)

äldste kände förfader böjningsform av trädgård

• Far och farfar Baxeyl �t�F 	ل
Bawg û biragem �Fوگ و Fرا"� م • Gårdar (subst.)

• Far och bror min böjningsform av gård

• Min far och bror • Trädgårdar (subst.)

Bawiş �Fوش böjningsform av trädgård

• Famn (subst.) Baxeyle  ��	 �t�F
(öppna) armar och bålens framsida • Gårdarna (subst.)

• Fång (subst.) böjningsform av gård

famn • Trädgårdarna (subst.)

• Kram (subst.) böjningsform av trädgård

omfamning (såsom ömhetsbetygelse) Baxeylege  �" ��	 �t�F
Bawk �Fوک • Gårdarna (subst.)

• Fader (subst.) böjningsform av gård

manlig förälder • Trädgårdarna (subst.)

• Far (subst.) böjningsform av trädgård

manlig förälder, pappa Baxewan �t�F وان
• Farsa (subst.) • Trädgårdsmästare (subst.)

(vardagligt) far, pappa person som sköter eller förestår

• Pappa (subst.) en (handels)trädgård

manlig förälder Bayequj �F	� ~وژ
Bax �Fخ • Uggla (subst.)

• Gård (subst.) en rovfågel av släktet Strix

markområde inhägnat av byggnader Bayequje �F	� ~وژه 
• Trädgård (subst.) • Ugglan (subst.)

område med odlade växter; tomt böjningsform av uggla

Baxan �t�Fن Bayequjege �F	� ~وژه "� 
• Gårdar (subst.) • Ugglan (subst.)

böjningsform av gård böjningsform av uggla
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Bayequjeyl L�:	 Rوژه :ل Bê lê SH SL

Bayequjeyl �F	� ~وژه 	ل Bazarr (Bazař) �Fزاڕ
• Ugglor (subst.) • Basar (subst.)

böjningsform av uggla österländsk marknadsplats;

Bayequjeyle �F	� ~وژه 	��  butik med allehanda varor;

• Ugglorna (subst.) byggnad med butiker

böjningsform av uggla • Marknad (subst.)

Bayequjeylege �F	� ~وژه 	�� "�  (offentligt utlyst och regelbundet

• Ugglorna (subst.) återkommande) handel utomhus;

böjningsform av uggla torghandel; basar (används i

Bayequş �F	� ~وش sms idag om stora

• Uggla (subst.) försäljningsställen i allmänhet)

en rovfågel av släktet Strix Bazî �Fزی
Bayequşe �F	� ~و]�  • Lek (subst.)

• Ugglan (subst.) sysselsättning för nöjes skull

böjningsform av uggla • Spel (subst.)

Bayequşege �F	� ~و]� "�  sysselsättning för nöjes skull efter

• Ugglan (subst.) vissa regler (särskilt om

böjningsform av uggla sällskapslek och sport; även

Bayequşeyl �F	� ~و]� 	ل bildligt om roller på teaterscen)

• Ugglor (subst.) Bazirgan (Kurmancî)

böjningsform av uggla • Affärsman (subst.)

Bayequşeyle �F	� ~و]� 	��   person som yrkesmässigt

• Ugglorna (subst.) sysslar med affärer (bildligt

böjningsform av uggla person som är skicklig i att

Bayequşeylege �F	� ~و]� 	�� "�  sköta affärer)

• Ugglorna (subst.) • Köpman (subst.)

böjningsform av uggla person som säljer, affärsman,

Bayim �F	م handlande

• Mandel (subst.) Bazne (Soranî) (:Jۆراa)  �Jز�F
nöt från mandelträdet • Cirkel (subst.)

Prunus amygdalus ring

Bayime  �
	�F • Krets (subst.)

• Mandeln (subst.) cirkelformig linje

böjningsform av mandel • Ring (subst.)

Bayimege  �" �
	�F form som liknar en cirkel (även

• Mandeln (subst.) om föremål som har denna form)

böjningsform av mandel Bê bin F mFن
Bayimeyl 
� 	ل	�F • Bråddjup (adj.)

• Mandlar (subst.) mycket djup

böjningsform av mandel Bê deng NJ ده mF
Bayimeyle  ��	 �
	�F • Konsonant (subst.)

• Mandlarna (subst.) (lingvistik) språkljud som bildas

böjningsform av mandel med varierande förträngning

Bayimeylege  �" ��	 �
	�F av språkröret. Språkljud som kan

• Mandlarna (subst.) bilda stavelse endast

böjningsform av mandel med vokal ("p, s, m" etc)

Baz baz �Fز �Fز Be lê mK  �F
• Svartvit (adj.) • Slå honom

svart och vit • Slå henne

Baz bazîn �Fز �Fز	ن Bê lê mK mF
• Svartvit (adj.) • Slå honom

svart och vit • Slå henne
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Bê nür SL )ـۊر Bêdengî 'F( دهGL

Bê nür J mFـۊر dessvärre, olyckligtvis

• Ful (adj.) Bêdem 9Fده م
inte vacker att se på • Blyg (adj.)

Bê tawan �Z mFوان  osäker i sällskap med andra,

• Oskyldig (adj.) generad

inte skyldig (om verksamhet • Förlägen (adj.)

"ofarlig")   generad, blyg

Bê tuwan Z mFووان • Försagd (adj.)

• Oförmögen (adj.) blyg, osäker, tystlåten

ur stånd (att) • Skygg (adj.)

• Maktlös (adj.)  blyg och osäker tillsammans

som inte har makt, hjälplös med andra

Bêawan ��9Fوان Bêdem û zuwan 9Fده م و زووان
• Öken (subst.) • Blyg (adj.)

landområde med mycket torrt  osäker i sällskap med andra,

klimat och mycket lite växtlighet generad

Bêawane  �J��9واF • Förlägen (adj.)

• Öknen (subst.)   generad, blyg

böjningsform av öken • Försagd (adj.)

Bêawanege ��9Fوا�J "�  ���9وا�J 	ل blyg, osäker, tystlåten

• Öknen (subst.) • Skygg (adj.)

böjningsform av öken  blyg och osäker tillsammans

Bêawaneyl ���9وا�J 	ل med andra

• Öknar (subst.) • Oförmögen (adj.)

böjningsform av öken ur stånd (att)

Bêawaneyle  ��	 �J��9واF Bêdeng NJ 9دهF
• Öknarna (subst.) • Ljudlös (adj.)

böjningsform av öken som inte hörs, tyst

Bêawaneylege  �" ��	 �J��9واF • Avspänd (adj.)

• Öknarna (subst.) inte nervös, lugn

böjningsform av öken • Fridfull (adj.)

Bêbext t �F9Fت lugn

• Eländig (adj.) • Lugn (adj.)

som lever under svåra förhållanden som rör sig mycket lite (om

• Olycklig (adj.) atmosfär etc. "ostörd, fridfull")

drabbad av olycka, sorgsen • Lågmäld (adj.)

Bêçare �P9Fره  som talar tyst (bildligt "stillsam,

• Hjälplös (adj.) försynt")

som är utan hjälp; utlämnad • Behärskad (adj.)

• Sate (subst.) lugn, samlad

stackare (vardagligt) • Tyst (adj.)

• Stackars (adj.) som inte ger ljud ifrån sig (om

olycklig (uttrycker medlidande) personer "som talar lite

Beçge  �OP �F el. inte alls")

• Unge (subst.) Bêdengî :OJ 9دهF
barn (vardagligt) • Tyst (adj.)

• Unge (subst.) som inte ger ljud ifrån sig (om

avkomma till djur personer "som talar lite

Bedaxwe (Soranî) (:Jۆراa)  وهtدا �F el. inte alls")

• Dessvärre (adv.)

tyvärr

• Tyvärr (adv.)
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Bêdengi dûm GLده )U دووم Behareyle L	 ھ�ره :@	 

Bêdengi dûm 9Fده NJ دووم • Främmande (adj.)

• Ljudlös (adj.) ny och obekant

som inte hörs, tyst • Utländsk (adj.)

• Avspänd (adj.) person från ett annat land

inte nervös, lugn (än ens eget)

• Fridfull (adj.) • Utlänning (subst.)

lugn person från ett annat land

• Lugn (adj.) (än ens eget)

som rör sig mycket lite (om Bêguman O9Fو
�ن 
atmosfär etc. "ostörd, fridfull") • Förstås (adv.)

• Lågmäld (adj.) naturligtvis, självklart

som talar tyst (bildligt "stillsam, • Givetvis (adv.)

försynt") naturligtvis

• Behärskad (adj.) • Jovisst (adv.)

lugn, samlad • Naturligtvis (adv.)

• Tyst (adj.) givetvis, självfallet, förstås

som inte ger ljud ifrån sig • Självfallen (adj.)

(om personer "som talar lite självklar, otvivelaktig

el. inte alls") • Självklar (adj.)

Bêdill (Bêdił) 9Fدڵ naturlig, självfallen

• Hjärtlös (adj.) Bêhall (Bêhał) ��9Fڵ
utan känsla, kall, grym • Slö (adj.)

Bedre �F دره  kraftlös och håglös

• Badra (subst.) • Krasslig (adj.)

Befranbar (Soranî) (:Jۆراa) ر�FJرا< �F lite sjuk

• Månad 10 (subst.) Behane �Jھ� �F
23 december - 20 januari • Förevändning (subst.)

Bêgane  �J�O9F ursäkt

• Främling (subst.) • Svepskäl (subst.)

obekant person, främmande påhittad orsak, undanflykt,

• Främmande (adj.) förevändning

ny och obekant • Undanflykt (subst.)

• Utländsk (adj.) ursäkt för att inte göra något,

person från ett annat land förevändning, svepskäl

(än ens eget) • Ursäkt (subst.)

• Utlänning (subst.) försvar el. motivering (för något

person från ett annat land (felaktigt) man gjort)

(än ens eget) Behar  �F ھ�ر 
Bêganek (Le Pehllewî, Pehłewî) �J�O9F ک (�s  �K ھ�q وی) • Vår (subst.)

• Främling (subst.) årstiden efter vintern

obekant person, främmande Behare �F ھ�ره 
• Främmande (adj.) • Våren (subst.)

ny och obekant böjningsform av vår

• Utländsk (adj.) Beharege �F ھ�ره "� 
person från ett annat land • Våren (subst.)

(än ens eget) böjningsform av vår

• Utlänning (subst.) Behareyl �F ھ�ره 	ل
person från ett annat land • Vårar (subst.)

(än ens eget) böjningsform av vår

Bêganîk (Le Pehllewî, Pehłewî) J�O9F	e (�s  �K ھ�q وی) Behareyle �F ھ�ره 	�� 
• Främling (subst.) • Vårarna (subst.)

obekant person, främmande böjningsform av vår
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Behareylege  	�L	 ھ�ره :@	  Bêkar XGL�ر

Behareylege �F ھ�ره 	�� "�  plats där Gud bor

• Vårarna (subst.) • Paradis (subst.)

böjningsform av vår ljuvlig plats. (bibliskt "den plats

Beheşt �F ھ� ]ت där Adam och Eva bodde" även

• Eldorado (subst.) om den plats dit de saliga

paradis, lyckoland kommer efter döden)

• Himmel (subst.) Beheyşte  �Z[	 ھ� �F
plats där Gud bor • Eldoradot (subst.)

• Paradis (subst.) böjningsform av eldorado

ljuvlig plats. (bibliskt "den plats • Himlen, Himmelen, Himlen (subst.)

där Adam och Eva bodde" även böjningsform av himla

om den plats dit de saliga • Paradiset (subst.)

kommer efter döden) böjningsform av paradis

Beheşte  �Z[ ھ� �F Beheyştege  �" �Z[	 ھ� �F
• Eldoradot (subst.) • Eldoradot (subst.)

böjningsform av eldorado böjningsform av eldorado

• Himlen, Himmelen, Himlen (subst.) • Himlen, Himmelen, Himlen (subst.)

böjningsform av himla böjningsform av himla

• Paradiset (subst.) • Paradiset (subst.)

böjningsform av paradis böjningsform av paradis

Beheştege  �" �Z[ ھ� �F Beheyşteyl �F ھ� 	]�Z 	ل
• Eldoradot (subst.) • Eldoradon (subst.)

böjningsform av eldorado böjningsform av eldorado

• Himlen, Himmelen, Himlen (subst.) • Himlar (subst.)

böjningsform av himla böjningsform av himla

• Paradiset (subst.) • Paradis (subst.)

böjningsform av paradis böjningsform finns inte

Beheşteyl �F ھ� ]�Z 	ل Beheyşteyle  ��	 �Z[	 ھ� �F
• Eldoradon (subst.) • Eldoradona (subst.)

böjningsform av eldorado böjningsform av eldorado

• Himlar (subst.) • Himlarna (subst.)

böjningsform av himla böjningsform av himla

• Paradis (subst.) • Paradisen (subst.)

böjningsform finns inte böjningsform av paradis

Beheşteyle  ��	 �Z[ ھ� �F Beheyşteylege  �" ��	 �Z[	 ھ� �F
• Eldoradona (subst.) • Eldoradona (subst.)

böjningsform av eldorado böjningsform av eldorado

• Himlarna (subst.) • Himlarna (subst.)

böjningsform av himla böjningsform av himla

• Paradisen (subst.) • Paradisen (subst.)

böjningsform av paradis böjningsform av paradis

Beheşteylege  �" ��	 �Z[ ھ� �F Bêhîwa  وا	�9F
• Eldoradona (subst.) • Hopplös (adj.)

böjningsform av eldorado som är utan hopp, tröstlös, ohjälplig

• Himlarna (subst.) Bek �F ک
böjningsform av himla • Groda (subst.)

• Paradisen (subst.) kräldjur tillhörande klassen

böjningsform av paradis Amphibia el släktet Rana

Beheyşt �F ھ� 	]ت Bêkar �w9Fر
• Eldorado (subst.) • Arbetslös (adj.)

paradis, lyckoland som saknar arbete

• Himmel (subst.)
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Bêkare XGL�ره  Belenêre L	 H	 G(ره 

• Sysslolös (adj.) Belekanikege  �" �wJ�- �K �F
som saknar något att sysselsätta • Ugglan (subst.)

sig med böjningsform av uggla

• Friställd (adj.) Belekanikeyl �wJ�- �K �F 	ل
Arbetslös (förskönande • Ugglor (subst.)

omskrivning) böjningsform av uggla

Bêkare �w9Fره  Belekanikeyle  ��	 �wJ�- �K �F
• Dagdrivare (subst.) • Ugglorna (subst.)

person som är sysslolös av böjningsform av uggla

egen vilja Belekanikeylege  �" ��	 �wJ�- �K �F
Bêkarî �w9Fری • Ugglorna (subst.)

• Arbetslöshet (subst.) böjningsform av uggla

det att gå utan arbete på grund Belemaçe  �P
 �K �F
av brist på jobb (i samhället) • Vad (subst.)

• Sysslolöshet (subst.) bakre (muskulös) del av underbenet

Bêkes �w9F س Belemaçê mP�
 �K �F
• Ensam (adj.) • Vad (subst.)

utan sällskap; isolerad bakre (muskulös) del av underbenet

Bêkesî :a �w9F Belemaçig NP�
 �K ه
• Ensamhet (subst.) • Vad (subst.)

avskildhet, isolering bakre (muskulös) del av underbenet

Beleçeq �P �K �F ق • Armbåge (subst.)

• Armbåge (subst.) leden mellan överarmen och

leden mellan överarmen och underarmen

underarmen Belemirk 
رک �K �F
Beleçeqe  �~ �P �K �F • Armbåge (subst.)

• Armbågen (subst.) leden mellan överarmen och

böjningsform av armbåge underarmen

Beleçeqege  �" �~ �P �K �F Belemirke 
ر-�  �K �F
• Armbågen (subst.) • Armbågen (subst.)

böjningsform av armbåge böjningsform av armbåge

Beleçeqeyl �P �K �F ~� 	ل Belemirkege 
ر-� "�  �K �F
• Armbågar (subst.) • Armbågen (subst.)

böjningsform av armbåge böjningsform av armbåge

Beleçeqeyle  ��	 �~ �P �K �F Belemirkeyl 
ر-� 	ل �K �F
• Armbågarna (subst.) • Armbågar (subst.)

böjningsform av armbåge böjningsform av armbåge

Beleçeqeylege  �" ��	 �~ �P �K �F Belemirkeyle 
ر-� 	��  �K �F
• Armbågarna (subst.) • Armbågarna (subst.)

böjningsform av armbåge böjningsform av armbåge

Belefîrre (Belefîře) �K �F >	ڕه  Belemirkeylege 
ر-� 	�� "�  �K �F
• Diarré (subst.) • Armbågarna (subst.)

magsjuka som bl a yttrar sig böjningsform av armbåge

i lös avföring Belenêr 9J �K �Fر
Belekanik eJ�- �K �F • Armbåge (subst.)

• Uggla (subst.) leden mellan överarmen och

en rovfågel av släktet Strix underarmen

Belekanike  �wJ�- �K �F • Bock (get) (subst.)

• Ugglan (subst.) hanne av get

böjningsform av uggla Belenêre 9J �K �Fره 
• Armbågen (subst.)

böjningsform av armbåge
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Belenêrege  	�L	 H	 G(ره  Belût (Le Pehłewî) L	 Hووت (H	  Z	 ھY	 وی)

• Bocken (get) (subst.) Belgîne  �J	OK �F
böjningsform av bock • Gomspene (subst.)

Belenêrege 9J �K �Fره "�  utväxt i svalget nedhängande

• Armbågen (subst.) från bakre kanten av gomseglet

böjningsform av armbåge Belî :K �F
• Bocken (get) (subst.) • Ekollon (subst.)

böjningsform av bock ekollon frukterna, i form

Belenêreyl 9J �K �Fره 	ل av nötter, kallas ekollon

• Armbågar (subst.) Belîtig NZ	K �F
böjningsform av armbåge • Gomspene (subst.)

• Bockar (get) (subst.) utväxt i svalget nedhängande

böjningsform av bock från bakre kanten av gomseglet

Belenêreyle 9J �K �Fره 	��  Belkîne  �J	wK �F
• Armbågarna (subst.) • Gomspene (subst.)

böjningsform av armbåge utväxt i svalget nedhängande

• Bockarna (get) (subst.) från bakre kanten av gomseglet

böjningsform av bock Bêll (Bêł) 9Fڵ
Belenêreylege 9J �K �Fره 	�� "�  • Spade (subst.)

• Armbågarna (subst.) redskap att gräva med (även om

böjningsform av armbåge redskap med liknande utseende)

• Bockarna (get) (subst.) • Aska (subst.)

böjningsform av bock pulver som blir kvar när något

Belenîsk ea	J �K �F har brunnit

• Armbåge (subst.) Bellallüke (Bełałüke) CT �Fـۊ-� 
leden mellan överarmen och • Vild surkörsbär (subst.)

underarmen Bellê (Bełê) mC �F
Belenîske  �wa	J �K �F • Ja (interj.)

• Armbågen (subst.) just det, visst. Bekräftande

böjningsform av armbåge (svar) på en fråga

Belenîskege  �" �wa	J �K �F Bellg (bełg) NC �F
• Armbågen (subst.) • Blomblad (subst.)

böjningsform av armbåge • Kronblad (subst.)

Belenîskeyl J �K �F	�wa 	ل • Blad (subst.)

• Armbågar (subst.) löv

böjningsform av armbåge • Löv (subst.)

Belenîskeyle  ��	 �wa	J �K �F blad på träd och buskar

• Armbågarna (subst.) Bellka (Bełka) �wC �F
böjningsform av armbåge • Utan (konj.)

Belenîskeylege  �" ��	 �wa	J �K �F men (anger motsats)

• Armbågarna (subst.) Bellke (Bełke)  �wC �F
böjningsform av armbåge • Utan (konj.)

Belerîqe �K �F ر	��  men (anger motsats)

• Diarré (subst.) Bellkim (Bełkim) wC �Fم
magsjuka som bl a yttrar sig • Utan (konj.)

i lös avföring men (anger motsats)

Belg NK �F Belût (Le Pehllewî, Pehłewî) K �Fووت (�s  �K ھ�q وی)
• Örsnibb (subst.) • Ekollon (subst.)

nedre delen av örat ekollon frukterna, i form

Belgey gûş �OK �F ی "ووش av nötter, kallas ekollon

• Örsnibb (subst.)

nedre delen av örat
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Belü L	 Hـۊ Berd L	 رد

Belü K �Fـۊ • Kåk (subst.)

• Ekollon (subst.) fängelse

ekollon frukterna, i form Bendûş J �Fدووش
av nötter, kallas ekollon • Ryggsäck (subst.)

Belüke K �Fـۊ-�  ett slags väska att bära på ryggen

• Klitoris (subst.) Benêrega 9J �Fره "�
del av kvinnans könsorgan • Station (subst.)

Variantform: clitoris tjänstelokal, institution

Bend J �Fد Benewş �J �F وش
• Finka (subst.) • Lila (färg) (adj.)

fängelse, häkte, arrest blandning av rött och blått, violett

• Fängelse (subst.) • Violett (färg) (adj.)

anstalt där man avtjänar fängelsestraff färgad som violer, lila

• Kåk (subst.) Benewşe �J �F و]�
fängelse • Lila (färg) (adj.)

• Bindel (subst.) blandning av rött och blått, violett

remsa eller band som binds om något • Violett (färg) (adj.)

• Sats (subst.) färgad som violer, lila

del av en mening Benga �OJ �F
• Streck (subst.) • Damm (subst.)

tvättlina vattensamlng, bassäng

Bendan J �Fدان Benge  �OJ �F
• Månad 11 (subst.) • Damm (subst.)

21 januari - 19 februari vattensamlng, bassäng

Bendav (Kurmancî) Beniye  �	J �F
• Damm (subst.) • Damm (subst.)

vattensamlng, bassäng vattensamlng, bassäng

Bender J �Fده ر Beran (Soranî) (:Jۆراa) ران �F
• Hamn (subst.) • Bagge (subst.)

skyddad plats för båtar hane av får

• Manligt namn/killnamn (subst.) • Vädur (subst.)

Bendere J �Fده ره  bagge

• Hamnen (subst.) Beraz (Soranî) (:Jۆراa) راز �F
böjningsform av hamn • Gris (subst.)

Benderege J �Fده ره "�  svin (bildligt "smutsig el. äcklig

• Hamnen (subst.) person")

böjningsform av hamn • Svin (subst.)

Bendereyl J �Fده ره 	ل husdjur (av släktet Sus)

• Hamnar (subst.) som föds upp för köttets skull

böjningsform av hamn Beraz (Kurmancî)

Bendereyle J �Fده ره 	��  • Gris (subst.)

• Hamnarna (subst.) svin (bildligt "smutsig el. äcklig

böjningsform av hamn person")

Bendereylege J �Fده ره 	�� "�  • Svin (subst.)

• Hamnarna (subst.) husdjur (av släktet Sus)

böjningsform av hamn som föds upp för köttets skull

Bendîxane  �J�t	دJ �F • Nasse (subst.)

• Finka (subst.) gris (barnord)

fängelse, häkte, arrest Berd �F رد
• Fängelse (subst.) • Sten (subst.)

anstalt där man avtjänar (liten lös bit av) bergmaterial

fängelsestraff
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Berd birr (Berd biř) L	 رد Lڕ Berz kirdin L	 رز /ردن

• Förbannelse (subst.) ekollon frukterna, i form

• Dråpslag (subst.) av nötter, kallas ekollon

katastrof Bêrrü (Bêřü) 9Fڕۊ
• Katastrof (subst.) • Blyg (adj.)

stor och svår (plötslig) olycka  osäker i sällskap med andra,

Berd birr (Berd biř) �F رد Fڕ generad

• Stenhuggare (subst.) • Förlägen (adj.)

stenhuggare är en person vars   generad, blyg

yrke är att forma sten �F رد �Zش • Försagd (adj.)

Berd taş �F رد �Zش blyg, osäker, tystlåten

• Stenhuggare (subst.) • Skygg (adj.)

stenhuggare är en person vars  blyg och osäker tillsammans

yrke är att forma sten med andra

Berdawî �F Bêrrü rrega (Bêřü řega) رداوی  ��ۊ ڕه ��
• Stenig (adj.) • Blyg (adj.)

full med sten  osäker i sällskap med andra,

Berdeste  �Za رده �F generad

• Disponibel (adj.) • Förlägen (adj.)

tillgänglig, till förfogande   generad, blyg

• Knegare (subst.) • Försagd (adj.)

(välanpassad) person med blyg, osäker, tystlåten

ordnat arbete (nedsättande) • Skygg (adj.)

• Springpojke (subst.)  blyg och osäker tillsammans

pojke som åker ärenden med andra

(för butiker o dyl) Berx �F رخ
Berdî gurçîle (Soranî) (:Jۆراa)  ��	Pردی "ور �F • Lamm (subst.)

• Njursten (subst.) fårets unge

njursten är koncentrerade salter Berxe  �tر �F
som bildats till stenar i kroppen • Lammet (subst.)

Berg �F رگ böjningsform av lamm

• Blad (subst.) Berxege  �" �tر �F
löv • Lammet (subst.)

• Löv (subst.) böjningsform av lamm

blad på träd och buskar Berxeyl �F ر�t 	ل
• Dress (subst.) • Lamm (subst.)

dräkt, kostym (mest om böjningsform finns inte

damkonfektion) Berxeyle  ��	 �tر �F
• Dräkt (subst.) • Lammen (subst.)

klädsel, kläder (bildligt "yttre form") böjningsform av lamm

• Kläder (subst.) Berxeylege  �" ��	 �tر �F
plagg (t ex byxor, kjol) som man • Lammen (subst.)

har på kroppen. Användning: plural böjningsform av lamm

• Plagg (subst.) Berz �F رز
något som man klär sig med • Hög (adj.)

Bergdür �F ر"دۊر som räcker långt ovanför

• Skräddare (subst.) marken, lång

hantverkare som syr kläder • Höjd (subst.)

Berîdest (Soranî) (:Jۆراa)  تa ده	ر �F läge el. avstånd ovanför marken

• Handflata (subst.) Berz kirdin �F رز -ردن
handens insida • Lyfta (verb)

Berrü (Beřü) �F ڕۊ höja till en högre nivå, föra uppåt

• Ekollon (subst.)
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Berza kirdin L	 رزا /ردن Bêşeylege  	� 	@: 	9GL

• Resning (subst.) Beş birdin  �F ش Fردن
det att resa (upp) något • Ta andel

Berza kirdin �F رزا -ردن • Ta del

• Lyfta (verb) Beş kirdin �F ش -ردن
höja till en högre nivå, föra uppåt • Dela (verb)

• Resning (subst.) avskilja i delar

det att resa (upp) något • Dela (verb)

Berzayî �F رزا	: ha gemensamt

• Höjd (subst.) • Portionera (verb)

läge el. avstånd ovanför marken dela ut i mindre delar

Berze lüte  �ZـۊK  رزه �F • Räcka (verb)

• Långfinger (subst.) vara tillräcklig, förslå (även "vara, pågå")

handens längsta finger Beşa kirdin �F ]� -ردن
Berzek �F رزه ک • Dela (verb)

• Skärseld (subst.) avskilja i delar

plats där själen antas renas • Dela (verb)

efter döden (bildligt "svår prövning") ha gemensamt

Berzew kirdin �F رزه و -ردن • Portionera (verb)

• Lyfta (verb) dela ut i mindre delar

höja till en högre nivå, föra uppåt Bêşe  �[9F
• Resning (subst.) • Dunge (subst.)

det att resa (upp) något liten samling träd

Berzî �F رزی • Lund (subst.)

• Höjd (subst.) mindre lövskog

läge el. avstånd ovanför marken • Snår (subst.)

• Hög (adj.) småskog (risig)

som räcker långt ovanför Bêşege  �" �[9F
marken, lång • Dungen (subst.)

Beş �F böjningsform av dunge ش

• Andel (subst.) • Lunden (subst.)

del, bidrag böjningsform av lund

• Avdelning (subst.) • Snåret (subst.)

avskild del inom företag böjningsform av snår

el. sjukhus el. ämbetsverk etc Bêşeyl 9F]� 	ل
(om lokal, personal eller • Dungar (subst.)

verksamhet) böjningsform av dunge

• Ficka (subst.) • Lunder (subst.)

fack, avdelning böjningsform av lund

• Punkt (subst.) • Snår (subst.)

avsnitt, del böjningsform av snår

• Parti (subst.) Bêşeyle  ��	 �[9F
avgränsad del, stycke • Dungarna (subst.)

• Del (subst.) böjningsform av dunge

mindre bit av en helhet • Lunderna (subst.)

• Tilldelning (subst.) böjningsform av lund

vars och ens fastställda • Snåren (subst.)

(an)del, ranson böjningsform av snår

Beş ber �F Bêşeylege ش �F ر  �" ��	 �[9F
• Arvinge (subst.) • Dungarna (subst.)

person som ärver böjningsform av dunge

• Arvtagare (subst.) • Lunderna (subst.)

person som ärver böjningsform av lund
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Beşka �X9 	L Beüle  	Hۊ 	L

• Snåren (subst.) • Gnidig (adj.)

böjningsform av snår snål

Beşka �w[ �F Bext t �Fت
• Kanske (adv.) • Lyckträff (subst.)

möjligen, eventuellt, kanhända tursamt bra resultat

• Måhända (adv.) • Lycka (subst.)

kanske tur, framgång

• Möjligen (adv.) • Tur (subst.)

eventuellt, möjligtvis det att gynnas av slumpen;

• Möjligtvis (adv.) lycka; framgång

möjligen Bextdar Zt �Fدار
Beşkim w[ �Fم • Lycklig (adj.)

• Kanske att full av lycka, glad (även "som

Bêtam �Z9Fم får positiva följder")

• Fadd (adj.) Bextekî :- �Zt �F
smaklös, jolmig • Tillfällighet (subst.)

• Smaklös (adj.)  resultat av okontrollerade eller

som saknar smak (både oförutsedda omständigheter; slump

bokstavligt och bildligt) Bextewaran �Zt �F واران
Bêtir Z9Fر • Månad 03 (subst.)

• Bättre (adj.) 22 maj - 22 juni

mera bra el. god Beü �F ۊ
Bêtirîn Z9Fر	ن • Brud (subst.)

• Bäst (adj.) kvinna på sin bröllopsdag

Bêtir + în (vardagligt "flicka")

Bewasîr ه واa	ر • Sonhustru (subst.)

• Hemorrojder (subst.) hustrun till en persons son

(en sjukdom med) uppsvullna • Svärdotter (subst.)

blodkärl vid ändtarmens öppning sons maka

Bewçê mPو �F Bey nür �F ی Jـۊر
• Varför (adv.) • Ful (adj.)

av vilken anledning inte vacker att se på

Bêwêjdan 9Fو9ژدان Beyanî :J�	 �F
• Samvetslös (adj.) • Morgon (subst.)

Bêwijdan 9Fوژدان de första timmarna på dagen

• Samvetslös (adj.) Beyanî baş (Soranî) (:Jۆراa) ش�F :J�	 �F 
Bevre (Le Ewista) (�Zaو ��  �K)  رهx �F • God morgon! (interj.)

• Grå (färg) (adj.) hälsningsfras som nyttjas

färgad som aska under morgonen

Bex bext �F خ t �Fت Beyanîy (Soranî) (:Jۆراa) :	J�	 �F
• Eländig (adj.) • Morgon (subst.)

som lever under svåra förhållanden de första timmarna på dagen

• Olycklig (adj.) Beüle  �Kۊ �F
drabbad av olycka, sorgsen • Docka (subst.)

Bexew �F زه و leksak som ser ut som en

• Önskan (subst.) människa; skyltfigur

det som man önskar • Brud (subst.)

• Jag önskar kvinna på sin bröllopsdag

används oftast o utryck (vardagligt "flicka")

Bexîl (Soranî) (:Jۆراa)  ل	t �F • Sonhustru (subst.)

• Avundsjuk (adj.) hustrun till en persons son

missunnsam • Svärdotter (subst.)
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Beülkan L	 ۊXH�ن Billênî (Biłênî) '(GYL

sons maka uppmuntrande tillrop

Beülkan � ۊ���ن • Hurra (interj.)

• Docka (subst.) (utrop av glädje eller för att hylla någon)

leksak som ser ut som en • Leve (subst.)

människa; skyltfigur hurrarop

Bîcik e�	F Bil Fل
• Liten (adj.) • Stor (adj.)

obetydlig ifråga om storlek, ålder etc som överskrider det normala

• Små (adj.) i fråga om mått, omfattning etc  

obetydliga ifråga om utsträckning  (om ålder "vuxen")

eller omfattning • Grov (adj.) 

Användning: plural till "liten" skrovlig, ojämn; inte finfördelad, 

• Gemen (adj.) inte bearbetad (i detalj)

liten (om bokstav med speciell (bildligt "ohyfsad, rå")

form; motsats "versal") Bilind (Kurmancî)

Bifran �رانF • Hög (adj.)

• Månad 10 (subst.) som räcker långt ovanför marken, lång

23 december - 20 januari • Hög (adj.)

Bigde OFده  som ligger långt upp på ljudskalan

• Qama (subst.) • Hög (adj.)

den Qama ( turkiska : Kama) som har stor omfattning

växelvis stavas Quama och känd • Förhöjd (adj.)

som Kina i Kaukasus och en ökad, stegrad

Kama i Georgien, är en typ av • Överordnad (adj.)

lång och bred tveeggat striderna som har högre rang

kniv eller korta svärd , hemma Billaçe (Biłaçe)  �P�F
i Tjerkessien och angränsande • Åska (subst.)

områden i Kaukasus oväder med blixtar och muller,

• Dolk (subst.) åskväder (även bildligt om starka ljud)

ett slags kniv Billaçe hirr (Biłaçe hiř) �P�F  ھڕ
Bihar ر��F • Åska och blixt

• Vår (subst.) • Åskväder (subst.)

årstiden efter vintern oväder med åska

Bihare ��Fره  Billallük (Biłałük) C�Fـۊک
• Våren (subst.) • Vild surkörsbär (subst.)

böjningsform av vår Billaze (Biłaze) �Fزه 
Biharege ��Fره "�  • Flamma (subst.)

• Våren (subst.) eldslåga

böjningsform av vår • Låga (subst.)

Bihareyl ��Fره 	ل flamma, eldslåga

• Vårar (subst.) Billên (Biłên) 9qFن
böjningsform av vår • Hög (adj.)

Bihareyle ��Fره 	��  som räcker långt ovanför marken, lång

• Vårarna (subst.) • Hög (adj.)

böjningsform av vår som ligger långt upp på ljudskalan

Bihareylege ��Fره 	�� "�  Billênay (Biłênay) �J9qFی
• Vårarna (subst.) • Höjd (subst.)

böjningsform av vår läge el. avstånd ovanför marken

Bijî Fژی Billênî (Biłênî) :J9qF
• Bravo (interj.) • Höjd (subst.)

bra läge el. avstånd ovanför marken

• Heja (interj.)
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Billisk (Biłisk) 87YL Binçek L)\	 ک

Billisk (Biłisk) eaqF (bildligt även "avgrund, klyfta")

• Spett (subst.) Bin û binçek Fن و �PJF ک
ett slags järnstång som är • Rötter (subst.)

spetsig i ena ändan • Ursprung (subst.)

• Flamma (subst.) början (i tid och rum), upphov,

eldslåga härkomst

• Låga (subst.) Bin û binçîne  �J	PJF ن وF
flamma, eldslåga • Rötter (subst.)

Billiske (Biłiske)  �waqF • Ursprung (subst.)

• Flamma (subst.) början (i tid och rum), upphov,

eldslåga härkomst

• Låga (subst.) Bin û bineçe  �P �JF ن وF
flamma, eldslåga • Rötter (subst.)

Billûze (Biłûze) qFووزه  • Ursprung (subst.)

• Flamma (subst.) början (i tid och rum), upphov,

eldslåga härkomst

• Låga (subst.) Binball (Binbał) �FJFڵ
flamma, eldslåga • Armhåla (osäker)

Bilyaq �F	�ق gropen mellan arm och bröst

• Pupill (subst.) Binçax �PJFخ
den mittersta, svarta, delen av ett öga • Dokument (subst.)

• Ögonhåla (subst.) skriftligt dokument

Ögonhålor (orbita, av latin • Urkund (subst.)

orbis = cirkel) är de hålor i kraniet skrift, handling

där ögonen är placerade. Hos Binçaxe  �t�PJF
människan är hålan ungefär • Dokumentet (subst.)

4 till 5 cm djup böjningsform av dokument

Bîmar 
�ر	F • Urkunden (subst.)

• Patient (subst.) böjningsform av urkund

person som vårdas (på sjukhus) Binçaxege  �" �t�PJF
• Sjuk (adj.) • Dokumentet (subst.)

som inte har bra hälsa böjningsform av dokument

Bîmarisan 
�ر�aن	F • Urkunden (subst.)

• Lasarett (subst.) böjningsform av urkund

sjukhus Binçaxeyl �t�PJF 	ل
• Sjukhus (subst.) • Dokument (subst.)

institution där man vårdar böjningsform finns inte

sjuka; lasarett • Urkunder (subst.)

Bin mallgir (Bin małgir) Fن 
�OCر böjningsform av urkund

• Hushållerska (subst.) Binçaxeyle  ��	 �t�PJF
kvinna som är anställd för att • Dokumenten (subst.)

sköta ett hem böjningsform finns inte

• Husmor (subst.) • Urkunderna (subst.)

fru i huset; föreståndare för ett böjningsform av urkund

större hushåll. Binçaxeylege  �" ��	 �t�PJF
Variantform: husmoder • Dokumenten (subst.)

Bin qurûjnek Fن ~ورووژ�J ک böjningsform finns inte

• Strupe (subst.) • Urkunderna (subst.)

främre delen av halsen hos böjningsform av urkund

människor och djur Binçek �PJF ک
• Svalg (subst.) • Rötter (subst.)

övre delen av matstrupen • Ursprung (subst.)
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Bincig U](L Binewşe L)	 و9	 

början (i tid och rum), upphov, härkomst genom födsel

härkomst Binêşit (Soranî) (:Jۆراa) 9]تJF 
Bincig N�JF • Tuggummi (subst.)

• Buske (subst.) ett slags seg sötsak som tuggas

ett slags litet träd som grenar men inte sväljs

sig vid roten Binewan �JF وان
Binçirr (Binçiř) PJFڕ • Hushållerska (subst.)

• Mörker (subst.) kvinna som är anställd för att

frånvaro av ljus, dunkel sköta ett hem

• Djupt och mörkt • Husmor (subst.)

Bine benge  �OJ �F  �JF fru i huset; föreståndare för ett

• Upprinnelse (subst.) större hushåll.

början, ursprung Variantform: husmoder

• Ursprung (subst.) • Hemmafru (subst.)

början (i tid och rum), upphov, kvinna som är hemmamake

härkomst Binewane  �Jوا �JF
Bineçe  �P �JF • Hushållerskan (subst.)

• Börd (subst.) böjningsform av hemmafru

härkomst genom födsel • Husmodern (subst.)

Bineçek �P �JF ک • Hemmafrun (subst.)

• Börd (subst.) Binewanege  �" �Jوا �JF
härkomst genom födsel • Hushållerskan (subst.)

Binemall (Binemał) 
�ڵ �JF böjningsform av hemmafru

• Familj (subst.) • Husmodern (subst.)

föräldrar och barn; hushåll • Hemmafrun (subst.)

• Hushåll (subst.) Binewaneyl �JF وا�J 	ل
grupp som lever ihop, familj • Hushållerskor (subst.)

Binemalle (Binemałe)  �C�
 �JF böjningsform av hemmafru

• Familjen (subst.) • Husmödrar (subst.)

böjningsform av familj • Hemmafruar (subst.)

• Hushållet (subst.) Binewaneyle  ��	 �Jوا �JF
Binemallege (Binemałege)  �" �C�
 �JF • Hushållerskorna (subst.)

• Familjen (subst.) böjningsform av hemmafru

böjningsform av familj • Husmödrarna (subst.)

• Hushållet (subst.) • Hemmafruarna (subst.)

Binemalleyl (Binemałeyl) 
��C 	ل �JF Binewaneylege  �" ��	 �Jوا �JF
• Familjer (subst.) • Hushållerskorna (subst.)

böjningsform av familj böjningsform av hemmafru

• Hushåll (subst.) • Husmödrarna (subst.)

Binemalleyle (Binemałeyle)  ��	 �C�
 �JF • Hemmafruarna (subst.)

• Familjerna (subst.) Binewş �JF وش
böjningsform av familj • Lila (färg) (adj.)

• Hushållen (subst.) blandning av rött och blått, violett

Binemalleylege (Binemałeylege)  �" ��	 �C�
 �JF • Violett (färg) (subst.)

• Familjerna (subst.) färgad som violer, lila

böjningsform av familj Binewşe �JF و]� 
• Hushållen (subst.) • Lila (färg) (adj.)

Bîner (Soranî) (:Jۆراa)  ر �J	F blandning av rött och blått, violett

• Tittare (subst.) • Violett (färg) (subst.)

person som tittar färgad som violer, lila

Binerret (Bineřet) �JF ڕه ت
• Börd (subst.)
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Bini hengił Lن ھ	 )Fڵ Biray Lرای

Bini hengill (Bini hengił) Fن ھ� OJڵ böjningsform av bror

• Armhåla (subst.) Biragem Fرا"� م
gropen mellan arm och bröst • Brodern min

Binik (Kurmancî) Birake Fرا-� 
• Underlägg (subst.) • Brodern (subst.)

något som läggs under något böjningsform av bror

annat som skydd Birakem Fرا-� م
Binrrayex  (Binřayex) (Soranî) (:Jۆراa)  خ �	ڕاJF • Brodern min

• Underlägg (subst.) Biram Fرام
något som läggs under något • Min bror

annat som skydd • Min broder

Binzar JFزار Biranig NJراF
• Accent (subst.) • Bror (subst.)

främmande sätt att tala, brytning manligt syskon

Bira  راF • Broder (subst.)

• Bror (subst.) manligt syskon

manligt syskon • Brorsa (subst.)

• Broder (subst.) bror

manligt syskon Birar Fرار
• Brorsa (subst.) • Bror (subst.)

bror manligt syskon

Bira belü Fرا K �Fـۊ • Broder (subst.)

• Ett litet växt likt en palmträd manligt syskon

Bira beş F • Brorsa (subst.)را �F ش

• Del av arv bror

• Rättvis fördelning Birar za Fرار زا
Bira beşî :[ �F راF • Brorsbarn (subst.)

• Partnerskap (subst.) barn till en persons bror 

• Kompanjonskap (subst.) Biratûte  �ZووZراF
Bira jin را ژنF • Ringfinger (subst.)

• Svägerska (subst.) det finger som är närmast lillfingret

makes eller makas syster; Biratüte  �ZـۊZراF
broders maka • Ringfinger (subst.)

Bira û beş Fرا و �F ش det finger som är närmast lillfingret

• Del av arv Biratütege  �ZـۊZراF
• Rättvis fördelning • Ringfingret (subst.)

Birader Fراده ر böjningsform av ringfinger

• Bror (subst.) Biratüteyl  �ZـۊZراF
manligt syskon • Ringfingrar (subst.)

• Broder (subst.) böjningsform av ringfinger

manligt syskon Biratüteyle  �ZـۊZراF
• Brorsa (subst.) • Ringfingrarna (subst.)

bror böjningsform av ringfinger

Biradery Fراده ری Biratüteylege  �ZـۊZراF
• Broderskap (subst.) • Ringfingrarna (subst.)

det att känna gemenskap som böjningsform av ringfinger

bröder Biray Fرای
• Brödraskap (subst.) • Broderskap (subst.)

fast sammanslutning mellan det att känna gemenskap som

likasinnade bröder

Birage Fرا"�  • Brödraskap (subst.)

• Brodern (subst.) fast sammanslutning mellan
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Birayetî 'A 	:راL Birng U(رL

likasinnade Birinca Kelîyayî (Kurmancî)

Birayetî :Z �	راF • Kokt ris

• Broderskap (subst.) Birinci dem kîşya FرJ_ ده م -	]	�
det att känna gemenskap som • Kokt ris

bröder Birinci hellkîşya �	[	wC ھ� _JرF
• Brödraskap (subst.) (Birinci hełkîşya)

fast sammanslutning mellan • Kokt ris

likasinnade Birinci kulya �	Kو- _JرF
Biraza Fرازا • Kokt ris

• Brorsbarn (subst.) Birinci kulyag FرJ_ -وK	�گ
barn till en persons bror • Kokt ris

Biraza we za Fرازا وه  زا Biring ellajekî (Biring ełajekî) FرT �� NJژه -:
• Brorsbarn barn (subst.) • Flat eller slätt sten som kastats

Birazag Fرازاگ så att den studsar på vattenytan

• Brorsbarn (subst.) Biring hellajekî (Biring heajekî) FرNJ ھ� Tژه -:
barn till en persons bror • Flat eller slätt sten som kastats

Biraze (Le Ewista) (�Zaو ��  �K)  رازهF så att den studsar på vattenytan

• Flamma (subst.) Birîq Fر	ق
eldslåga • Lyster (subst.)

• Låga (subst.) glans

flamma, eldslåga • Briljans (subst.)

Birîceker Fر	�� -� ر glans

• Glänsande (adj.) • Glans (subst.)

som glänser skimmer, sken (bildligt "prakt")

(bildligt "mycket framstående") Birîqeker Fر	�� -� ر
• Lysande (adj.) • Glänsande (adj.)

mycket framstående som glänser

Birîci bac Fر	_ �Fج (bildligt "mycket framstående")

• Lyster (subst.) • Lysande (adj.)

glans mycket framstående

• Briljans (subst.) Birîqi baq Fر	ق �Fق
glans • Lyster (subst.)

• Glans (subst.) glans

skimmer, sken • Briljans (subst.)

(bildligt "prakt") glans

Birîci hirr (Birîci hiř) Fر	_ ھڕ • Glans (subst.)

• Lyster (subst.) skimmer, sken (bildligt "prakt")

glans • Ögonfrans (subst.)

• Briljans (subst.) hår i kanten på ögonlocket

glans Birjang NJرژاF
• Glans (subst.) • Ögonfrans (subst.)

skimmer, sken hår i kanten på ögonlocket

(bildligt "prakt") Birm Fرم
Birinc _JرF • Ögonbryn (subst.)

• Ris (subst.) båge av hårväxt ovanför ögat

(korn av) växten Oryza sativa Birmû Fر
وو
Birinc (Soranî) (:Jۆراa) _JرF • Ögonbryn (subst.)

• Ris (subst.) båge av hårväxt ovanför ögat

(korn av) växten Oryza sativa Birng NJرF
Birinc (Kurmancî) • Blindtarmsinflammation (subst.)

• Ris (subst.) blindtarmsinflammation

(korn av) växten Oryza sativa (appendicit) innebär inflammation
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Biro (Soranî) Lرۆ (7ۆرا)') Biskiteylege  	� 	@: 	AX7L

av maskformiga båge av hårväxt ovanför ögat

blindtarmsbihanget Birüye Fرۊ	� 
(latin appendix vermiformis) • Ögonbryn (subst.)

Biro (Soranî) (:Jۆراa) رۆF båge av hårväxt ovanför ögat

• Ögonbryn (subst.) Bîs F	س
båge av hårväxt ovanför ögat • Nummer 20 (räkn.)

Birra (Biřa) Fڕا 20, tjugo

• Vass (adj.) Bîs u yek �� و �� ک
som har skarp egg el. spets • Nummer 21 (räkn.)

• Spetsig (adj.) 21, tjugoett

försedd med (vass) spets • Övriga nummer 22-29 lika

(bildligt "spydig, vass") detta koncept ==> Bîs + u + du

Birrade (Biřade) Fڕاده  Bisaw �aFو
• Järnfilspån (subst.) • Mottagare (subst.)

mycket små järnpartiklar person som tar emot något; adressat

• Järnspån Bîshezar F	��a زار
Birrek (Biřek) (Soranî) (:Jۆراa) ڕه کF • Nummer 20 000 (räkn.)

• Såg (subst.) 20 000, tjugotusen

större, tandat verktyg (att skära i trä med) Bîshizar F	�aزار
Birrnaq (Biřnaq) Fڕ�Jق • Nummer 20 000 (räkn.)

• Näshåla (subst.) 20 000, tjugotusen

näshålan (latin: cavum Biskit waFت
nasi, cavitas nasi) är den del av • Kex (subst.)

luftvägarna som befinner sig se käx

bakom näsan i mitten av ansiktet • Käx (subst.)

och är förbundet till yttervärlden torr och knaprig (osötad) kaka.

genom näsborrarna Variantform: kex

• Näsbrosk (subst.) Biskite  �ZwaF
Birrnax (Biřnax) Fڕ�Jخ • Kexet (subst.)

• Näshåla (subst.) böjningsform av kex

näshålan (latin: cavum • Käxet (subst.)

nasi, cavitas nasi) är den del av böjningsform av käx

luftvägarna som befinner sig Biskitege  �" �ZwaF
bakom näsan i mitten av ansiktet • Kexet (subst.)

och är förbundet till yttervärlden böjningsform av kex

genom näsborrarna • Käxet (subst.)

• Näsbrosk (subst.) böjningsform av käx

Birsêtîy (Soranî) (:Jۆراa) :	Z9aرF Biskiteyl �ZwaF 	ل
• Hunger (subst.) • Kex (subst.)

behov av mat, svält även böjningsform finns inte

bildligt "begär, längtan") • Käx (subst.)

• Svält (subst.) böjningsform finns inte

brist på näring under längre tid, Biskiteyle  ��	 �ZwaF
hunger • Kexen (subst.)

Birsîy (Soranî) (:Jۆراa) :	aرF böjningsform av kex

• Hungrig (subst.) • Käxen (subst.)

som känner hunger, svulten, sugen böjningsform av käx

Birü Fرۊ Biskiteylege  �" ��	 �ZwaF
• Ögonbryn (subst.) • Kexen (subst.)

båge av hårväxt ovanför ögat böjningsform av kex

Birye Fر	�  • Käxen (subst.)

• Ögonbryn (subst.) böjningsform av käx
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Bisküt X7Lـۊت Bîsusêyim L:7وG7:م

Bisküt waFـۊت på plats nummer 28

• Kex (subst.) • Tal 28 (räkn.)

se käx Bîsuheyştim F	aوھ� 	]Zم
• Käx (subst.) • Tjugoåttonde (räkn.)

torr och knaprig (osötad) kaka. på plats nummer 28

Variantform: kex • Tal 28 (räkn.)

Bîstim F	Zaم Bîsunohim F	aوJۆھم
• Tjugonde (räkn.) • Tjugonionde (räkn.)

på plats nummer 20 på plats nummer 29

• Tal 20 (räkn.) • Tal 29 (räkn.)

Bîsuçuwarem F	aوPوواره م Bîsunüyehim F	aوJۊ	� ھم
• Tjugofjärde (räkn.) • Tjugonionde (räkn.)

på plats nummer 24 på plats nummer 29

• Tal 24 (räkn.) • Tal 29 (räkn.)

Bîsuçuwarim F	aوPووارم Bîsupencim F	aوJ �s�م
• Tjugofjärde (räkn.) • Tjugofemte (räkn.)

på plats nummer 24 på plats nummer 25

• Tal 24 (räkn.) • Tal 25 (räkn.)

Bîsuduhem F	aودوھ� م Bîsupencimîn 
	ن�J �sوa	F
• Tjugoandra (räkn.) • Tjugofemte (räkn.)

på plats nummer 22 på plats nummer 25

• Tal 22 (räkn.) • Tal 25 (räkn.)

Bîsuduhemîn F	aودوھ� 
	ن Bîsusêhem F	aو��9a م
• Tjugoandra (räkn.) • Tjugotredje (räkn.)

på plats nummer 22 på plats nummer 23

• Tal 22 (räkn.) • Tal 23 (räkn.)

Bîsuduhim F	aودوھم Bîsusêhemîn 
	ن ��9aوa	F
• Tjugoandra (räkn.) • Tjugotredje (räkn.)

på plats nummer 22 på plats nummer 23

• Tal 22 (räkn.) • Tal 23 (räkn.)

Bîsuduhimîn F	aودوھ
	ن Bîsusêhim F	aو�9aم
• Tjugoandra (räkn.) • Tjugotredje (räkn.)

på plats nummer 22 på plats nummer 23

• Tal 22 (räkn.) • Tal 23 (räkn.)

Bîsuduyem F	aودو	� م Bîsusêhimîn �9
	نaوa	F
• Tjugoandra (räkn.) • Tjugotredje (räkn.)

på plats nummer 22 på plats nummer 23

• Tal 22 (räkn.) • Tal 23 (räkn.)

Bîsuduyemîn F	aودو	� 
	ن Bîsuşeşim F	aو]� ]م
• Tjugoandra (räkn.) • Tjugosjätte (räkn.)

på plats nummer 22 på plats nummer 26

• Tal 22 (räkn.) • Tal 26 (räkn.)

Bîsuduyim F	aودو	م Bîsuşeşimîn F	aو]� ]
	ن
• Tjugoandra (räkn.) • Tjugosjätte (räkn.)

på plats nummer 22 på plats nummer 26

• Tal 22 (räkn.) • Tal 26 (räkn.)

Bîsuheftim F	aوھ� >Zم Bîsusêyim F	aو9a	م
• Tjugosjunde (räkn.) • Tjugotredje (räkn.)

på plats nummer 27 på plats nummer 23

• Tal 27 (räkn.) • Tal 23 (räkn.)

Bîsuheştim F	aوھ� ]Zم
• Tjugoåttonde (räkn.)
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Bîsûyekim L:7و:	 /م Bûr (Le Pehłewî) Lوور (H	  Z	 ھY	 وی)

Bîsûyekim F	aو	� -م böjningsform av öken

• Tjugoförsta (räkn.) Bîyawaneyle  ��	 �Jوا�		F
på plats nummer 21 • Öknarna (subst.)

• Tal 21 (räkn.) böjningsform av öken

Bixde tFده  Bîyawaneylege  �" ��	 �Jوا�		F
• Qama (subst.) • Öknarna (subst.)

den Qama ( turkiska : Kama) böjningsform av öken

växelvis stavas Quama och känd Biz Fز
som Kina i Kaukasus och en • Get (subst.)

Kama i Georgien, är en typ av husdjur av släktet Capra

lång och bred tveeggat striderna Bizin Fزن
kniv eller korta svärd , hemma • Get (subst.)

i Tjerkessien och angränsande husdjur av släktet Capra

områden i Kaukasus Bizin küyey Fزن -ـۊ	� ی
• Dolk (subst.) • Stenbock (subst.)

ett slags kniv capra är en genus av däggdjur,

Bixt tFت getterna eller vilda getter, som 

• Förtal (subst.) består av upp till nio arter,

lögnaktigt skvaller inklusive vilda getter, den

Bixtan �ZtFن markhor, och flera arter är

• Förtal (subst.) kända som ibex

lögnaktigt skvaller Bû kirdin Fوو -ردن
Bixte  �ZtF • Lukta (verb)

• Qama (subst.) känna lukt, vädra

den Qama ( turkiska : Kama) Bûk (Soranî) (:Jۆراa) ووکF
växelvis stavas Quama och känd • Brud (subst.)

som Kina i Kaukasus och en kvinna på sin bröllopsdag

Kama i Georgien, är en typ av (vardagligt "flicka")

lång och bred tveeggat striderna • Sonhustru (subst.)

kniv eller korta svärd , hemma hustrun till en persons son

i Tjerkessien och angränsande • Svärdotter (subst.)

områden i Kaukasus sons maka

• Dolk (subst.) Bûkeşûşe  (Soranî)   (:Jۆراa) �[وو�� ]ووF
ett slags kniv • Docka (subst.)

Bixtêan ��9ZtFن leksak som ser ut som en

• Förtal (subst.) människa; skyltfigur

lögnaktigt skvaller Bûm Fووم
Bixtû ZtFوو • Jag är

• Förtal (subst.) Bûmelerze (Soranî)   (:Jۆراa)  رزه �K �
Fوو
lögnaktigt skvaller • Jordbävning (subst.)

Bîyawan F		�وان kraftig skakning i jordytan

• Öken (subst.) Bûr Fوور
landområde med mycket torrt • Ödemark (subst.)

klimat och mycket lite växtlighet naturområde långt från

Bîyawane  �Jوا�		F bebyggelse; vildmar

• Öknen (subst.) • Grå (färgen grå)

böjningsform av öken färgad som aska

Bîyawanege  �" �Jوا�		F Bûr (Le Pehllewî, Pehłewî) Fوور (�s  �K ھ�q وی)
• Öknen (subst.) • Grå (färgen grå)

böjningsform av öken färgad som aska

Bîyawaneyl F		�وا�J 	ل
• Öknar (subst.)
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Bûx Lووخ Büçikille (Büçikiłe)  	YX\ـۊL

Bûx Fووخ Büçikille (Büçikiłe)  �qwPـۊF
• Ånga (subst.) • Minst (adj.)

(moln av) vatten el. annan obetydligast (i längd, storlek etc)

vätska i gasform Büçiktir FـۊZwPر
Buxtan (Soranî)   (:Jۆراa) ن�ZtوF • Mindre (adj.)

• Förtal (subst.) obetydligare (i storlek); tämligen liten

lögnaktigt skvaller Büçiktirîn FـۊZwPر	ن
Büçig NPـۊF • Minst (adj.)

• Liten (adj.) obetydligast (i längd, storlek etc)

obetydlig ifråga om storlek, Büm Fـۊم
ålder etc • Jag var

• Små (adj.)

obetydliga ifråga om utsträckning

eller omfattning 

Användning: plural till "liten" 

• Gemen (adj.)

liten (om bokstav med speciell

form; motsats "versal")

Büçigellane (Büçigełane)  �JT �OPـۊF
• Mycket liten (adj.)

Büçigelle (Büçigełe)  �C �OPـۊF
• Mindre (adj.)

obetydligare (i storlek); tämligen liten

• Minst (adj.)

obetydligast (i längd, storlek etc)

Büçigille (Büçigiłe)  �qOPـۊF
• Minst (adj.)

obetydligast (i längd, storlek etc)

Büçigtir FـۊZOPر
• Mindre (adj.)

obetydligare (i storlek); tämligen liten

Büçigtirîn FـۊZOPر	ن
• Minst (adj.)

obetydligast (i längd, storlek etc)

Büçik ePـۊF 
• Liten (adj.)

obetydlig ifråga om storlek,

ålder etc

• Små (adj.)

obetydliga ifråga om utsträckning

eller omfattning 

Användning: plural till "liten" 

• Gemen (adj.)

liten (om bokstav med speciell

form; motsats "versal")

Büçikellane (Büçikełane)  �JT �wPـۊF
• Mycket liten (adj.)

Büçikelle (Büçikełe)  �C �wPـۊF
• Mindre (adj.)

obetydligare (i storlek); tämligen liten

• Minst (adj.)

obetydligast (i längd, storlek etc)
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C c ج
Cacig U]�] Call (Cał) [�ڵ

Cacig N��� • Trollkarlar (subst.)

• Tuggummi (subst.) böjningsform av trollkarl

ett slags seg sötsak som Cadûgereyle ��دوو"� ره 	�� 
tuggas men inte sväljs • Häxorna (subst.)

Caçig NP�� böjningsform av häxa

• Tuggummi (subst.) • Trollkarlarna (subst.)

ett slags seg sötsak som böjningsform av trollkarl

tuggas men inte sväljs Cadûgereylege ��دوو"� ره 	�� "�
Cade ��ده  • Häxorna (subst.)

• Väg (subst.) böjningsform av häxa

mark som man färdas på, gata; • Trollkarlarna (subst.)

resa; avstånd, distans böjningsform av trollkarl

(även abstrakt om utveckling etc) Cadûgerî ��دوو"� ری
• Väga (subst.) • Trolleri (subst.)

gå till väga ("göra något på trollkonster; något obegripligt

ett visst sätt") Cajik ��ژک
• Led (subst.) • Tuggummi (subst.)

Sträcka där man kan färdas ett slags seg sötsak som

Cadû ��دوو tuggas men inte sväljs

• Magi (subst.) Caket ��-� ت
Trolldom • Jacka (subst.)

• Trolldom (subst.) ytterplagg som är kortare än en

verksamheten att med övernaturliga rock (även om kavajen

medel påverka omgivningen i en byxdräkt)

Cadû kirdin ��دوو -ردن Cakete  �Z �-��
• Trolla (verb) • Jackan (subst.)

verka med mystiska krafter böjningsform av jacka

(bildligt "göra konster, trixa") Caketege  �" �Z �-��
Cadûger ��دوو"� ر • Jackan (subst.)

• Häxa (subst.) böjningsform av jacka

elak trollkvinna Caketeyl ��-� �Z 	ل
• Trollkarl (subst.) • Jackor (subst.)

person som gör trollkonster, böjningsform av jacka

illusionist Caketeyle  ��	 �Z �-��
Cadûgere ��دوو"� ره  • Jackorna (subst.)

• Häxan (subst.) böjningsform av jacka

böjningsform av häxa Caketeylege  �" ��	 �Z �-��
• Trollkarlen (subst.) • Jackorna (subst.)

böjningsform av trollkarl böjningsform av jacka

Cadûgerege ��دوو"� ره "�  Calcalok ��K��Kۆک
• Häxan (subst.) • Spindel (subst.)

böjningsform av häxa litet leddjur med åtta ben av

• Trollkarlen (subst.) klassen Arachnoidea

böjningsform av trollkarl Call (Cał) ��ڵ
Cadûgereyl ��دوو"� ره 	ل • Ung (adj.)

• Häxor (subst.) Som har låg ålder

böjningsform av häxa
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Callcalloke (Całcałoke)  	aۆM�]M�] Car car [�ر [�ر

Callcalloke (Całcałoke) ��C��Cۆ��  Camîlik e�	
��
• Spindel (subst.) • Bägare (liten sådan) (subst.)

litet leddjur med åtta ben av • Skål (liten sådan) (subst.)

klassen Arachnoidea Camülik eKـۊ
��
Callcallûk (Całcałûk) ��C��Cووک • Bägare (liten sådan) (subst.)

• Spindel (subst.) • Skål (liten sådan) (subst.)

litet leddjur med åtta ben av Canîxanî :J�t	J��
klassen Arachnoidea • Vattenkokare (subst.)

Callcallûke (Całcałûke) ��C��Cوو-�  en vattenkokare, som ibland

• Spindeln (subst.) kallas en tekanna eller teakettle, 

böjningsform av spindel är en typ av potten, oftast

Callcallûkege (Całcałûkege) ��C��Cوو-� "�  metall, specialiserade för kokande

• Spindeln (subst.) vatten, med lock, pip och

böjningsform av spindel handtag, eller ett litet kök

Callcallûkeyl (Całcałûkey) ��C��Cوو-� 	ل apparat av liknande form som

• Spindlar (subst.) fungerar i en fristående sätt

böjningsform av spindel • Kanna (subst.)

Callcallûkeyle (Całcałûkeye) ��C��Cوو-� 	��  behållare (för vätska), tillbringare

• Spindlarna (subst.) Canta �ZJ��
böjningsform av spindel • Väska (subst.)

Callcallûkeylege (Całcałûkeyege) ��C��Cوو-� 	�� "�  behållare (med handtag) att

• Spindlarna (subst.) bära saker i

böjningsform av spindel • Handväska (subst.)

Cam (Soranî)   (:Jۆراa) م�� liten (dam)väska att bära i handen

• Bägare (subst.) • En slags vapen

dryckeskärl Cantage  �"�ZJ��
Camek 
� ک�� • Väskan (subst.)

• Spegel (subst.) böjningsform av väska

en reflekterande (glas)skiva • Handväskan (subst.)

(som man kan se sin egen bild i) böjningsform av handväska

(även bildligt om sådant som Cantayl ���ZJ	ل
fungerar på liknande sätt) • Väskor (subst.)

Cameke  �- �
�� böjningsform av väska

• Spegeln (subst.) • Handväskor (subst.)

böjningsform av spegel böjningsform av handväska

Camekege  �" �- �
�� Cantayle  ��	�ZJ��
• Spegeln (subst.) • Väskorna (subst.)

böjningsform av spegel böjningsform av väska

Camekeyl 
� -� 	ل�� • Handväskorna (subst.)

• Speglar (subst.) böjningsform av handväska

böjningsform av spegel Cantaylege  �" ��	�ZJ��
Camekeyle  ��	 �- �
�� • Väskorna (subst.)

• Speglarn (subst.) böjningsform av väska

böjningsform av spegel • Handväskorna (subst.)

Camekeylege  �" ��	 �- �
�� böjningsform av handväska

• Speglarn (subst.) Car ��ر
böjningsform av spegel • Gång (subst.)

Cametene  �J �Z �
�� tillfälle

• Spindel (subst.) Car car ��ر ��ر
litet leddjur med åtta ben av • Stundtals (adv.)

klassen Arachnoidea då och då
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Car carê [�ر [�رێ Cergeyle  	@: 	�[	 ر

Car carê ��ر ��رێ • Lokal (subst.)

• Ibland (adv.) Utrymme som används

då och då, emellanåt för kollektiv verksamhet

Car we car ��ر وه  ��ر Cejn �� ژن
• Stundtals (adv.) • Fest (subst.)

då och då sammankomst där man äter

• Ibland (adv.) och dricker gott och har roligt

då och då, emellanåt • Skiva (subst.)

Cara bê (Kurmancî) fest (vardagligt)

• Nästa gång (adv.) Cejnan �� ژ�Jن
Caran ��ران • Månad 01 (subst.) 

• Förr (adv.) 21 mars - 20 april

förut, tidigare Celek �� �K ک
Carêkî tir (Soranî)   (:Jۆراa) رZ :�9ر�� • Bläckfisk (subst.)

• Nästa gång (adv.) ett havsdjur med åtta armar

Carêtir ��رZ9ر Celeke  �- �K ��
• Nästa gång (adv.) • Bläckfisken (subst.)

Carew ��ره و böjningsform av bläckfisk

• Envis (adj.) Celekege  �" �- �K ��
som inte ger sig, enveten, ihärdig • Bläckfisken (subst.)

Caritir ��رZر böjningsform av bläckfisk

• Nästa gång (adv.) Celekeyl �� �K -� 	ل
Carrû (Cařû) ��ڕوو • Bläckfiskar (subst.)

• Sopborste (subst.) böjningsform av bläckfisk

borste att sopa golv med Celekeyle  ��	 �- �K ��
Carrûege (Cařûege) ��ڕووه "�  • Bläckfiskarna (subst.)

• Sopborsten (subst.) böjningsform av bläckfisk

Carrûeyl (Cařûeyl) ��ڕووه 	ل Celekeylege  �" ��	 �- �K ��
• Sopborstar (subst.) • Bläckfiskarna (subst.)

Carrûeyle (Cařûeyle) ��ڕووه 	��  böjningsform av bläckfisk

• Sopborstarna (subst.) Ceng NJ ��
Carrûeylege (Cařûeylege) ��ڕووه 	�� "�  • Krig (subst.)

• Sopborstarna (subst.) strid med vapen mellan stater

Carû ��روو Cenig NJ ��
• Envis (adj.) • Krig (subst.)

som inte ger sig, enveten, ihärdig strid med vapen mellan stater

Caş ��ش Cerg �� رگ
• Föl (åsnans unge) (subst.) • Lever (subst.)

Cawetenke  �wJ �Z وه �� ett inre organ i kroppen

• Spindel (subst.) Cerge �� ر"� 
litet leddjur med åtta ben av • Levern (subst.)

klassen Arachnoidea böjningsform av lever

Cê m� Cergege �� ر"� "� 
• Utrymme (subst.) • Levern (subst.)

Plats el. rum (för något böjningsform av lever

• Plats (subst.) Cergeyl �� ر"� 	ل
Område med ett bestämt läge • Levrar (subst.)

• Läge (subst.) böjningsform av lever

Placering (i tid el. rum) Cergeyle �� ر"� 	�� 
• Rum (subst.) • Levrarna (subst.)

Plats, utrymme böjningsform av lever
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Cergeylege  	� 	@: 	�[	 ر Cigere [F	 ره 

Cergeylege �� ر"� 	�� "�  Cicû ��وو
• Levrarna (subst.) • Igelkott (subst.)

böjningsform av lever ett litet däggdjur med taggar

Ceşn �� ]ن på ryggen

• Fest (subst.) • Kyckling på barn språk

sammankomst där man äter Ciftker ��wZ ر�
och dricker gott och har roligt • Bonde (subst.)

• Skiva (subst.) person som odlar jorden,

fest (vardagligt) jordbrukare, lantbrukare

Cêwî (Kurmancî) • Hemmansägare (subst.)

• Tvilling (subst.) bonde (mest som titel)

ett av två samtidigt födda syskon • Lantbrukare (subst.)

Cewrik (Kurmancî) bonde, jordbrukare

• Valp (subst.) • Jordbrukare (subst.)

unge av hund person som ägnar sig åt

Cewz �� وز jordbruk, bonde, lantbrukare

• Valnöt (subst.) Ciftyar �Z	�ر�
frukt och virke av trädet • Bonde (subst.)

Juglans regia person som odlar jorden,

Cewze �� وزه  jordbrukare, lantbrukare

• Valnöten (subst.) • Hemmansägare (subst.)

böjningsform av valnöt bonde (mest som titel)

Cewzege �� وزه "�  • Lantbrukare (subst.)

• Valnöten (subst.) bonde, jordbrukare

böjningsform av valnöt • Jordbrukare (subst.)

Cewzeyl �� وزه 	ل person som ägnar sig åt

• Valnötter (subst.) jordbruk, bonde, lantbrukare

böjningsform av valnöt Ciga �O�
Cewzeyle �� وزه 	��  • Sär- (förled)

• Valnötterna (subst.) åtskild

böjningsform av valnöt • Separat (adj.)

Cewzeylege �� وزه 	�� "�  som är för sig själv, fristående

• Valnötterna (subst.) • Avskild (adj.)

böjningsform av valnöt • Åtskild (adj.)

Cî :� Cige  �O�
• Utrymme (subst.) • Smått (adv.)    

plats el. rum (för något lite, en aning

• Plats (subst.) • Aning (subst.)

område med ett bestämt läge liten mängd

• Läge (subst.) Cigê mO�
placering (i tid el. rum) • Smått (adv.)    

• Rum (subst.) lite, en aning

plats, utrymme • Aning (subst.)

• Lokal (subst.) liten mängd

utrymme som används för Ciger ��O ر
kollektiv verksamhet • Levern (subst.)

Cî şem �: ]� م böjningsform av lever

• Ljusstake (subst.) Cigere ��O ره 
hållare för ljus • Levern (subst.)

• Stake (subst.) böjningsform av lever

hållare för stearinljus
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Cigerege  	�[F	 ره  Cinig U(]

Cigerege ��O ره "�  Cileşirrege (Cileşiřege) ��� ]ڕه "� 
• Levern (subst.) • Bläckfisken (subst.)

böjningsform av lever böjningsform av bläckfisk

Cigereyl ��O ره 	ل Cileşirreyl (Cileşiřeyl) ��� ]ڕه 	ل
• Levrar (subst.) • Bläckfiskar (subst.)

böjningsform av lever böjningsform av bläckfisk

Cigereyle ��O ره 	��  Cileşirreyle (Cileşiřeyle) ��� ]ڕه 	�� 
• Levrarna (subst.) • Bläckfiskarna (subst.)

böjningsform av lever böjningsform av bläckfisk

Cigereylege ��O ره 	�� "�  Cileşirreylege (Cileşiřeylege) ��� ]ڕه 	�� "� 
• Levrarna (subst.) • Bläckfiskarna (subst.)

böjningsform av lever böjningsform av bläckfisk

Cigey ��O ی Cili cî

• Smått (adv.)    • Säng (subst.)

lite, en aning en möbel att sova i, bädd

• Aning (subst.) • Bädd (subst.)

liten mängd säng, viloplats

Cike �w� Cilige  �O��
• Sparv (subst.) • Bläckfisk (subst.)

En finkfågel ett havsdjur med åtta armar

• Tätting (subst.) Cillall (Ciłał) ��ڵ
Samlingsnamn för småfåglar • Manligt namn/killnamn (subst.)

(dvs sparvar, finkar etc) • Ståt (subst.)

Cikege  �" �w� prakt

• Sparven (subst.) Cimêz 
9ز�
Böjningsform av sparv • Rörelse (subst.)

• Tättingen (subst.) (folk)organisation med ett

Böjningsform av tätting (ideellt) mål

Cikeyl ��w 	ل Cimis 
س�
• Sparvar (subst.) • Rörelse (subst.)

Böjningsform av sparv (folk)organisation med ett

• Tättingar (subst.) (ideellt) mål

Böjningsform av tätting Cimişt 
]ت�
Cikeyle  ��	 �w� • Rörelse (subst.)

• Sparvarna (subst.) (folk)organisation med ett

Böjningsform av sparv (ideellt) mål

• Tättingarna (subst.) Cimiz 
ز�
Böjningsform av tätting • Rörelse (subst.)

Cikeylege  �" ��	 �w� (folk)organisation med ett

• Sparvarna (subst.) (ideellt) mål

Böjningsform av sparv Cinig NJ�
• Tättingarna (subst.) • Dress (subst.)

Böjningsform av tätting dräkt, kostym (mest om

Cile  ��� damkonfektion)

• Bläckfisk (subst.) • Dräkt (subst.)

ett havsdjur med åtta armar klädsel, kläder (bildligt "yttre

Cileşirr (Cileşiř) ��� ]ڕ form")

• Bläckfisk (subst.) • Kläder (subst.)

ett havsdjur med åtta armar plagg (t ex byxor, kjol) som

Cileşirre (Cileşiře) ��� ]ڕه  man har på kroppen

• Bläckfisken (subst.) • Plagg (subst.)

böjningsform av bläckfisk något som man klär sig med
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Cins [)س Cûr kirdin [وور /ردن

Cins �Jس Cisn �aن
• Ras (subst.) • Ras (subst.)

art (av djur el. växt); slag art (av djur el. växt); slag

• Genus (subst.) • Genus (subst.)

en språklig böjningskategori en språklig böjningskategori

som bygger på form ("bok -en, som bygger på form ("bok -en,

bord -et") eller innehåll bord -et") eller innehåll

(manligt eller kvinnligt kön) (manligt eller kvinnligt kön)

• Material (subst.) • Material (subst.)

(rå)ämne som kan bearbetas (rå)ämne som kan bearbetas

(även om kunskapsstoff) (även om kunskapsstoff)

Cinte  �ZJ� Ciwamêrane (Soranî)   (:Jۆراa)   �J9را
�وا
• Väska (subst.) • Ridderlig (adj.)

behållare (med handtag) att artig och ädel (som en riddare)

bära saker i Civge �O��
• Handväska (subst.) • List (subst.)

liten (dam)väska att bära i handen knep, slughet

Cintege  �" �ZJ� Civge baz ���F  �Oز
• Väskan (subst.) • Listig (adj.)

böjningsform av väska som använder list, slug, knepig

• Handväskan (subst.) Cixcixe  �t�t�
böjningsform av handväska • Skallra (subst.)

Cinteyl ��ZJ 	ل skramlande leksak för spädbarn

• Väskor (subst.) Cixcixege  �" �t�t�
böjningsform av väska • Skallran (subst.)

• Handväskor (subst.) böjningsform av skallra

böjningsform av handväska Cixcixeyl �t��t 	ل
Cinteyle  ��	 �ZJ� • Skallror (subst.)

• Väskorna (subst.) böjningsform av skallra

böjningsform av väska Cixcixeyle  ��	 �t�t�
• Handväskorna (subst.) • Skallrorna (subst.)

böjningsform av handväska böjningsform av skallra

Cinteylege  �" ��	 �ZJ� Cixcixeylege  �" ��	 �t�t�
• Väskorna (subst.) • Skallrorna (subst.)

böjningsform av väska böjningsform av skallra

• Handväskorna (subst.) Comîtenke  �wJ �Z	
�ۆ
böjningsform av handväska • Spindel (subst.)

Cirz �رز litet leddjur med åtta ben av

• Hörn (subst.) klassen Arachnoidea

yttre eller inre vinkel av ett föremål Cotmeh (Kurmancî)

• Hörna (subst.) • Månad 07 (subst.)

hörn 24 september - 24 oktober

• Vrå (subst.) Cozerdan (Soranî)   (:Jۆراa) ۆزه ردان�
hörn (av ett rum etc) • Månad 03 (subst.)

• Vinkel (subst.) 22 maj - 22 juni

öppning mellan två räta linjer Cûcik (Kurmancî)

som utgår från samma punkt, • Kyckling (subst.)

hörn unge av hönsfågel

Cûr kirdin �وور -ردن
• Brygga (verb)

(om vissa drycker:) framställa,

göra
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Cûtiyar  (Soranî) Cücige [ووA:�ر  (7ۆرا)')    	F]ـۊ]

Cûtiyar  (Soranî)   (:Jۆراa)  ر�	Zوو� • Kategori (subst.)

• Bonde (subst.) klass vars medlemmar delar

person som odlar jorden, vissa egenskaper

jordbrukare, lantbrukare • Läger (subst.)

• Hemmansägare (subst.) grupp, parti

bonde (mest som titel) • Gäng (subst.)

• Lantbrukare (subst.) grupp; liga

bonde, jordbrukare • Klunga (subst.)

Cuwamîr �ووا
	ر tätt sammanhängande grupp

• Ridderlig (adj.) (människor), skock

artig och ädel (som en riddare) Cwanû (Soranî)   (:Jۆراa) ووJوا�
• Manligt namn/killnamn (subst.) • Föl (subst.)

Cuwan �ووان unge till häst

• Ung (adj.) Cü �ـۊ
som har låg ålder • Som (konj.)

• Vacker (adj.) i egenskap av, såsom (även vid

behaglig att se el. höra (särskilt jämförelse)

om en persons utseende; om Cya �	�
väder "klart och soligt") • Separat (adj.)

Cuwane mergî 
� ر":  �Jووا� som är för sig själv, fristående

• Dö i ungdomens ålder • Avskild (adj.)

Cuwanî :Jووا� • Åtskild (adj.)

• Ungdom (subst.) Cyawaz �	�واز
den tid då man är ung (även • Sär- (förled)

massord "unga människor") åtskild

• Fägring (subst.) • Separat (adj.)

skönhet (högtidligt) som är för sig själv, fristående

• Skönhet (subst.) • Avskild (adj.)

 egenskapen att vara vacker • Åtskild (adj.)

Cuwanmerd 
� ردJووا� • Annorlunda (adj.)

• Ridderlig (adj.) olik, ovanlig

artig och ädel (som en riddare) • Olik (adj.)

Cuwanrrû (Cuwanřû) �وواJڕوو inte lik, skild, annorlunda

• Javanrud (subst.) (försvagat "varierande, diverse")

en stad i Kermanshah. Namnet • Olika (adv.)

på staden kommer från Javan inte på samma sätt, på avvikande sätt

roud vilket innebär flod av Jav • Skiljaktig (adj.)

eller Jåfs det traditionella namnet annan, olik

på invånarna, som är ättlingar till • Skild (adj.)

Jaf stammen och talar sorani varierande

kurdiska . Ett äldre namn på Cyawazî �	�وازی
Javanrud var Alani • Skiljaktig (adj.)

Cuwaw �وواو annan, olik

• Svar (subst.) • Skild (adj.)

upplysning (efter en fråga) varierande

Cuz �وز Cücig N�ـۊ�
• Uppbåd (subst.) • Kyckling (subst.)

grupp människor som sammankallas för visst syfte unge av hönsfågel

• Grupp (subst.) Cücige  �O�ـۊ�
samling personer som hör ihop • Kycklingen (subst.)

(bildligt om samling föremål böjningsform av kyckling

som hör ihop)
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Cücigege   	� 	F]ـۊ] Cüyezerdan [ـۊ:	 زه ردان

Cücigege   �" �O�ـۊ� Cüye �ـۊ	� 
• Kycklingen (subst.) • Korn (subst.)

böjningsform av kyckling siktmärke på vapen

Cücigeyl �ـۊ��O 	ل Cüyege �ـۊ	� "� 
• Kycklingar (subst.) • Kornet (subst.)

böjningsform av kyckling böjningsform av korn

Cücigeyle  ��	 �O�ـۊ� Cüyeyl �ـۊ	� 	ل
• Kycklingarna (subst.) • Korn (subst.)

böjningsform av kyckling böjningsform finns inte

Cücigeylege  �" ��	 �O�ـۊ� Cüyeyle �ـۊ	� 	�� 
• Kycklingarna (subst.) • Kornen (subst.)

böjningsform av kyckling böjningsform av korn

Cyer �	� ر Cüyeylege �ـۊ	� 	�� "� 
• Lever (subst.) • Kornen (subst.)

ett inre organ i kroppen böjningsform av korn

Cyere �	� ره  Cüyedirew �ـۊ	� دره و
• Levern (subst.) • Månad 03 (subst.)

böjningsform av lever 22 maj - 22 juni

Cyerege �	� ره "�  Cüyezerd �ـۊ	� زه رد
• Levern (subst.) • Månad 03 (subst.)

böjningsform av lever 22 maj - 22 juni

Cyereyl �	� ره 	ل Cüyezerdan �ـۊ	� زه ردان
• Levrar (subst.) • Månad 03 (subst.)

böjningsform av lever 22 maj - 22 juni

Cyereyle �	� ره 	�� 
• Levrarna (subst.)

böjningsform av lever

Cyereylege �	� ره 	�� "� 
• Levrarna (subst.)

böjningsform av lever

Cül �ـۊل
• Rörelse (subst.)

(folk)organisation med ett

(ideellt) mål

Cüleke  �- �Kـۊ�
• Judisk (adj.)

som avser judar

• Jude (subst.)

medlem av det folk som bodde i

Palestina under Jesu tid och

sedan spritts över världen

Cüli cal �ـۊل ��ل
• Rörelse (subst.)

(folk)organisation med ett

(ideellt) mål

• Rörelse (subst.)

förflyttning

Cünat �ـۊ�Jت
• Lus (subst.)

insekt som lever i människors

el. djurs skinn el. hår
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Ç ç چ
Çaçûll (Çaçûł) \�\ووڵ Çap kirdin \�پ /ردن

Çaçûll (Çaçûł) P�Pووڵ Çakûç (Kurmancî)

• List (subst.) • Hammare (subst.)

knep, slughet ett verktyg att slå i spikar med etc

Çaçûlle baz (Çaçûłe baz) P�Pوو�F  �Cز Çalak (Soranî)   (:Jۆراa) ک��P
• Listig (adj.) • Aktiv (adj.)

som använder list, slug, knepig verksam, (ivrigt) sysselsatt

Çaket �P-� ت • Arbetsam (adj.)

• Jacka (subst.) som gärna arbetar, flitig

ytterplagg som är kortare än en • idog (adj.)

rock (även om kavajen flitig, arbetsam

i en byxdräkt) Çalake (Soranî)   (:Jۆراa)  �-��P
Çakete  �Z �-�P • Grävling (subst.)  

• Jackan (subst.) rovdjuret Meles meles

böjningsform av jacka Çalake  �-��P
Çaketege  �" �Z �-�P • Grävling (subst.)  

• Jackan (subst.) rovdjuret Meles meles

böjningsform av jacka Çalakege  �" �-��P
Çaketeyl �Z �-�P 	ل • Grävlingen (subst.)  

• Jackor (subst.) böjningsform av grävling

böjningsform av jacka Çalakeyl ��P-� 	ل
Çaketeyle  ��	 �Z �-�P • Grävlingar (subst.)  

• Jackorna (subst.) böjningsform av grävling

böjningsform av jacka Çalakeyle  ��	 �-��P
Çaketeylege  �" ��	 �Z �-�P • Grävlingarna (subst.)  

• Jackorna (subst.) böjningsform av grävling

böjningsform av jacka Çalakeylege  �" ��	 �-��P
Çakêt �P-9ت • Grävlingarna (subst.)  

• Jacka (subst.) böjningsform av grävling

ytterplagg som är kortare än en Çallaw (Çaław) T�Pو
rock (även om kavajen • Brunn (subst.)

i en byxdräkt) hål i marken att hämta vatten

Çakête  �Z9-�P ur; schakt

• Jackan (subst.) Çallî çinake (Çałî çinake)  �-�JP :C�P
böjningsform av jacka • Haka (subst.)

Çakêtege  �" �Z9-�P ansiktets nedersta del

• Jackan (subst.) Çallî çinawke (Çałî çinawke) �JP :C�Pو-� 
böjningsform av jacka • Haka (subst.)

Çakêteyl �Z9-�P 	ل ansiktets nedersta del

• Jackor (subst.) Çane �J�P
böjningsform av jacka • Haka (subst.)

Çakêteyle  ��	 �Z9-�P ansiktets nedersta del

• Jackorna (subst.) Çap kirdin �Pپ -ردن
böjningsform av jacka • Skriva ut (verb)

Çakêteylege  �" ��	 �Z9-�P göra utskrift från dator till skrivare

• Jackorna (subst.) • Trycka (verb)

böjningsform av jacka framställa (böcker etc) i tryckpress
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Çapan \�Z�ن Çawak çî \�واک \'

Çapan �s�Pن Çarenüseyle �Pره Jـۊ�a 	�� ه "� 
• Lösdrivare (subst.) • Pannorna (subst.)

person som varken har fast böjningsform av panna

arbete el. bostad Çarenüseylege �Pره Jـۊ�a 	ل
• Luffare (subst.) • Pannorna (subst.)

person som ständigt är på böjningsform av panna

vandring, lösdrivare Çareserî �Pره �a ری
Çapxane �J�ts�P • Lösning (subst.)

• Sätteri (subst.) metod att klara av

plats där man sätter text (ett problem etc); förklaring

• Tryckeri (subst.) Çarewa �Pره وا
plats där man trycker böcker, • Kreatur (subst.)

tidningar, affischer etc större husdjur (t ex kor), boskap

Çarçimik e
Pر�P Çargûş �Pر"ووش
• Fyrkantig (adj.) • Fyrkant (subst.)

som bildar en fyrkant ruta, kvadrat

Çare �Pره  • Kvadrat (subst.)

• Panna (subst.) fyrkant med räta vinklar

översta del av ansikte • Ruta (subst.)

• Lyckträff (subst.) fyrkant

tursamt bra resultat Çarşem (Kurmancî)

• Lycka (subst.) • Dag 3, (Onsdag) (subst.)

tur, framgång veckans tredje dag

• Tur (subst.) Çarwa �Pروا
det att gynnas av slumpen; lycka; framgång • Kreatur (subst.)

Çare ser �Pره  �a ر större husdjur (t ex kor), boskap

• Lösning (subst.) Çaw �Pو 
metod att klara av • Öga (subst.)

(ett problem etc); förklaring det man ser med, synorgan,

• Åtgärd (subst.) synförmåga (bildligt om saker

handling (för att nå ett visst syfte), som har ögats form el. funktion) 

ingripande, behandling Çaw kiz �Pو -ز
Çarek �Pره ک • Dålig synförmåga

• Fjärdedel (subst.) Çaw kizî �Pو -زی
fjärdedel eller kvart (1/4) är ett • Dålig synförmåga

rationellt tal. Om man delar något Çaw le des �Pو �K  ده س
i fyra lika stora delar är en av • Nödställd (adj.)

dessa delar en fjärdedel som är i en nödsituation

Çarenüs �Pره Jـۊس • Behövande (adj.)

• Panna (subst.) som behöver hjälp

översta del av ansikte (mest substantiverat)

Çarenüse  �aـۊJ ره�P Çaw le desî :a ده  �K و�P
• Pannan (subst.) • Behov (subst.)

böjningsform av panna något man måste ha, nödvändighet

Çarenüsege  �" �aـۊJ ره�P Çawak �Pواک
• Pannan (subst.) • Pipa (subst.)

böjningsform av panna rör med behållare för tobak

Çarenüseyl �Pره Jـۊ�a 	ل som används vid rökning

• Pannor (subst.) Çawak çî :P واک�P
böjningsform av panna • Pipmakare (subst.)
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Çawak saz \�واک 7�ز Çeçwanik \	 \وا)8

Çawak saz �Pواک �aز • Förväntning (subst.)

• Pipmakare (subst.) förväntan.

Çawake �Pوا-�  Användning: mest plural

• Pipan (subst.) Çaweyl �Pوه 	ل
böjningsform av pipa • Ögon (subst.)

Çawakege �Pوا-� "�  böjningsform av öga

• Pipan (subst.) Çaweyle �Pوه 	�� 
böjningsform av pipa • Ögonen (subst.)

Çawakeyl �Pوا-� 	ل böjningsform av öga

• Pipor (subst.) Çaweylege �Pوه 	�� "� 
böjningsform av pipa • Ögonen (subst.)

Çawakeyle �Pوا-� 	��  böjningsform av öga

• Piporna (subst.) Çawrraw (Çawřaw) �Pوڕاو
böjningsform av pipa • Rykte (subst.)

Çawakeylege �Pوا-� 	�� "�  prat, skvaller

• Piporna (subst.) • Skvaller (subst.)

böjningsform av pipa löst prat som sprids från person till

Çawax �Pواخ person

• Pipa (subst.) Çeç �P چ
rör med behållare för tobak • Hand på barnspråk

som används vid rökning Çeçben �FP �P ن
Çawax çî :P واخ�P • Armband (subst.)

• Pipmakare (subst.) smycke som bärs runt handleden

Çawax saz �Pواخ �aز • Armring (subst.)

• Pipmakare (subst.) Çeçe kirdin �P �P  -ردن
Çawaxe  �tوا�P • Vänja (verb)

• Pipan (subst.) göra van, träna

böjningsform av pipa Çeçull (Çeçuł) P �Pوڵ
Çawaxege  �" �tوا�P • Listig (adj.)

• Pipan (subst.) som använder list, slug, knepig

böjningsform av pipa Çeçûll (Çeçûł) P �Pووڵ
Çawaxeyl �Pوا�t 	ل • Listig (adj.)

• Pipor (subst.) som använder list, slug, knepig

böjningsform av pipa Çeçull baz (Çeçuł baz) P �Pوڵ �Fز
Çawaxeyle  ��	 �tوا�P • Listig (adj.)

• Piporna (subst.) som använder list, slug, knepig

böjningsform av pipa Çeçûll baz (Çeçûł baz) P �Pووڵ �Fز
Çawaxeylege  �" ��	 �tوا�P • Listig (adj.)

• Piporna (subst.) som använder list, slug, knepig

böjningsform av pipa Çeçwane  �JواP �P
Çawe • Armband (subst.)

• Upprinnelse (subst.) smycke som bärs runt handleden

början, ursprung • Armring (subst.)

• Ursprung (subst.) Çeçwanig NJواP �P
början (i tid och rum), upphov, • Armband (subst.)

härkomst smycke som bärs runt handleden

Çawege �Pوه "�  • Armring (subst.)

• Ögat (subst.) Çeçwanik eJواP �P
böjningsform av öga • Armband (subst.)

Çawerrê (Çaweřê) �Pوه ڕێ smycke som bärs runt handleden

• Förväntan (subst.) • Armring (subst.)

hopp om att något skall ske
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Çeçül \	 \ـۊل Çekiçinake  	/�(\/ 	\

Çeçül P �Pـۊل Çej �P ژ
• Hand (subst.) • Smak (subst.)

yttersta delen av en människas arm förmåga att känna sött, surt etc

• Karda (subst.) Çêj (Soranî)   (:Jۆراa) 9ژP
hand (vardagligt) • Smak (subst.)

• Nypa (subst.) förmåga att känna sött, surt etc

hand (vardagligt) Çek �P ک
• Omgång (subst.) • Check (subst.)

uppsättning (kläder) ett slags betalningsmedel,

• Parti (subst.) bankanvisning

omgång, spel • Vapen (subst.)

Çeçünig NJـۊP �P redskap för att skada el. döda

• Armband (dekorativ) (subst.) (vid anfall el. försvar)

• Armring (dekorativ) (subst.) • Örfil (subst.)

Çeft �P >ت slag mot öra el. kind med flata handen

• Sned (adj.) • Antikverad (adj.)

inte rak föråldrad, otidsenlig

• Vind (adj.) • Föråldrad (adj.)

sned, skev omodern

• Skev (adj.) • Gammal (adj.)

sned, krokig (bildligt "felaktig, som har en viss ålder; som har

förvrängd") hög ålder; som har existerat länge

• Dålig människa • Otidsenlig (adj.)

Çêft û çill (Çêft û çił) 9�ت و PڵP omodern

• Vind (adj.) • Sand (subst.)

sned, skev material av finmalt mineral

• Skev (subst.) Çek û çinake  �-�JP ک و �P
sned, krokig • Haka (subst.)

• Skevhet (subst.) ansiktets nedersta de

det att vara skev • Käke (subst.)

• Snedvriden (adj.) del av ansiktsskelettet där

Çeftellis (Çeftełis) C �Z< �Pس tänderna sitter

• Gourmand (subst.) Çekçekûle (Kurmancî)

person som uppskattar god • Fladdermus (subst.)

mat i stora mängder litet flygande däggdjur av 

Çefti çill (Çefti çił) �P >ت Pڵ ordningen Chiroptera

• Vind (adj.) Çekçekûle (Kurmancî)

sned, skev • Fladdermus (subst.)

• Skev (subst.) litet flygande däggdjur av 

sned, krokig ordningen Chiroptera

• Skevhet (subst.) Şevşevok (Kurmancî)

det att vara skev • Fladdermus (subst.)

• Snedvriden (adj.) litet flygande däggdjur av 

Çeftilla û çeftî (Çeftiła û çeftî) :Z< �P و �Z< �P ordningen Chiroptera

• Vind (adj.) Çekdar �P -دار
sned, skev • Väpnad (adj.)

• Skev (subst.) försedd med vapen, beväpnad

sned, krokig Çekiçinake  �-�JP- �P
• Skevhet (subst.) • Haka (subst.)

det att vara skev ansiktets nedersta de

• Snedvriden (adj.)
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Çekiçinawe \	 /\)�وه  Çemerra (Çemeřa) \	 �	 ڕا

• Käke (subst.) Çem �P م
del av ansiktsskelettet där • Öga (subst.)

tänderna sitter det man ser med, synorgan,

Çekiçinawe �JP- �Pوه  synförmåga (bildligt om saker som

• Haka (subst.) har ögats form el. funktion) 

ansiktets nedersta de • Flod (subst.)

• Käke (subst.) större vattendrag

del av ansiktsskelettet där • Älv (subst.)

tänderna sitter större vattendrag, flod

Çeklle (Çekłe)  �q- �P (även i namn)  �
 �P
• Antikverad (adj.) Çeme

föråldrad, otidsenlig • Ögat (subst.)

• Föråldrad (adj.) böjningsform av öga

omodern • Floden (subst.)

• Gammal (adj.) böjningsform av flod

som har en viss ålder; som har • Älven (subst.)

hög ålder; som har existerat länge Çeme dê 
�  دێ �P
• Otidsenlig (adj.) • Vad har jag med honom att göra

omodern • Vad har jag med henne att göra

Çekllefis (Çekłefis) �q- �P >س Çeme Mîran 
	ران  �
 �P
• Antikverad (adj.) • Cheshme Miran (subst.)

föråldrad, otidsenlig landsbygd utanför Javanrud som

• Föråldrad (adj.) heter Cheshme Miran

omodern Çemedan 
� دان �P
• Gammal (adj.) • Koffert (subst.)

som har en viss ålder; som har packkista, (kraftig) resväska

hög ålder; som har existerat länge Çemege  �" �
 �P
• Otidsenlig (adj.) • Ögat (subst.)

omodern böjningsform av öga

Çekme bûr 
�  Fوور- �P • Floden (subst.)

• Enväldig (adj.) böjningsform av flod

som bestämmer ensam • Älven (subst.)

• Auktoritär (adj.) böjningsform av älv

enväldig, diktatorisk Çemendefer 
� Jده >� ر �P
• Maktfullkomling (adj.) • Tåg (subst.)

diktatorisk en rad sammankopplade

Çekuş (Soranî)   (:Jۆراa) وش- �P järnvägsvagnar dragna av ett lok

• Hammare (subst.) Çemere 
� ره  �P
ett verktyg att slå i spikar med etc • Armen gurka (subst.)

Çêlek (Kurmancî) den armeniska gurka, 

• Ko (subst.) Cucumis melo var. Flexuosus, 

ett husdjur som ger mjölk är en typ av lång, slank frukt som

• Kossa (subst.) smakar som en gurka och ser ut

kossa (barnord) ungefär som en gurka inuti

Çêll (Çêł) (Soranî)   (:Jۆراa) 9ڵP • Nackmuskel (subst.)

• Ko (subst.) Çemerra (Çemeřa) 
� ڕا �P
ett husdjur som ger mjölk • Förväntan (subst.)

• Kossa (subst.) hopp om att något skall ske

kossa (barnord) • Förväntning (subst.)

Çellqe (Çełqe)  ��C �P förväntan

• Sjalett (subst.) Användning: mest plural

mindre sjal (att bära om huvudet)
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Çemeyl \	 �	 :ل Çepell (Çepeł) \	 Z	 ڵ

Çemeyl 
� 	ل �P • Samma storlek

• Ögon (subst.) • Samma längd

böjningsform av öga Çente  �ZJ �P
• Floder (subst.) • Ryggsäck (subst.)

böjningsform av flod ett slags väska att bära på ryggen

• Älvar (subst.) Çente (Kurmancî)

böjningsform av älv • Väska (subst.)

Çemeyle  ��	 �
 �P behållare (med handtag) att bära saker i

• Ögonen (subst.) Çep �P پ
böjningsform av öga • Vänster (adj.)

• Floderna (subst.) som finns på samma sida som

böjningsform av flod hjärtat (hos iakttagaren)

• Älvarna (subst.) • Applåd (subst.)

böjningsform av älv Handklappning

Çemeylege  �" ��	 �
 �P • Handflata (subst.)

• Ögonen (subst.) handens insida

böjningsform av öga Çep û rras (Çep û řas) �P پ و ڕاس
• Floderna (subst.) • Från vänster till höger

böjningsform av flod • Tvärtemot (adv.)

• Älvarna (subst.) tvärtom

böjningsform av älv • Tvärtom (prep.)

Çemig N
 �P raka motsatsen; inte alls

• Hörn (subst.) Çepall (Çepał) �s �Pڵ
yttre eller inre vinkel av ett föremål • Hand (subst.)

• Hörna (subst.) yttersta delen av en människas arm

hörn • Karda (subst.)

• Vrå (subst.) hand (vardagligt)

hörn (av ett rum etc) • Nypa (subst.)

• Vinkel (subst.) hand (vardagligt)

öppning mellan två räta linjer som Çepalle (Çepałe) �C�s �P
utgår från samma punkt, hörn • Örfil (subst.)

Çemindefer 
Jده >� ر �P slag mot öra el. kind med flata handen

• Tåg (subst.) • Långsträckt (adj.)

en rad sammankopplade som sträcker sig långt, lång och smal

järnvägsvagnar dragna av ett lok Çepball (Çepbał) �Fs �Pڵ
Çen �P ن • Vänsterhänt (adj.)

• Hur mycket (adv.) som mest använder vänster hand

• Flera (pron.) Çepdes s �Pده س
mer än en, åtskilliga, många • Vänsterhänt (adj.)

Çenage (Soranî)   (:Jۆراa)  �"�J �P som mest använder vänster hand

• Haka (subst.) Çepell (Çepeł) �s �P ڵ
ansiktets nedersta de • Lortig (adj.)

Çenake  �-�J �P smutsig (vardagligt)

• Haka (subst.) • Smutsig (adj.)

ansiktets nedersta de oren, full av smuts (även om

Çenê mJ �P omoraliska handlingar)

• Hur mycket (adv.) • Snuskig (adj.)

Çene çenê mJ �P  �J �P smutsig, ohygienisk

• Hur mycket (adv.) (bildligt "oanständig")

Çene yek �J �P  	� ک • Solkig (adj.)

• Jämbördig (adj.) smutsig

likvärdig, jämställd
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Çepêll (Çepêł) \	 GZڵ Çeqder \	 Rده ر

• Sölig (adj.) Çeperwînege  �" �J	رو �s �P
blött smutsig • Bältet (subst.)

• Besudlad (adj.) böjningsform av bälte

nedfläckad Çeperwîneyl �s �P رو	�J 	ل
Çepêll (Çepêł) 9s �Pڵ • Bälten (subst.)

• Vänsterhänt (adj.) böjningsform av bälte

som mest använder vänster hand Çeperwîneyle  ��	 �J	رو �s �P
Çeperpêç �9sر �s �P • Bältena (subst.)

• Bälte (subst.) böjningsform av bälte

slags sjal liknande bälte som Çeperwîneylege  �" ��	 �J	رو �s �P
används runt midjan • Bältena (subst.)

Çeperpêçe  �P9sر �s �P böjningsform av bälte

• Bältet (subst.) Çepî çewarşe �P :s �P وار]� 
böjningsform av bälte • Tvärtemot (adv.)

Çeperpêçege  �" �P9sر �s �P tvärtom

• Bältet (subst.) • Tvärtom (prep.)

böjningsform av bälte raka motsatsen; inte alls

Çeperpêçeyl �s �P ر�P9s 	ل Çepî çewaşe �P :s �P وا]� 
• Bälten (subst.) • Tvärtemot (adv.)

böjningsform av bälte tvärtom

Çeperpêçeyle  ��	 �P9sر �s �P • Tvärtom (prep.)

• Bältena (subst.) raka motsatsen; inte alls

böjningsform av bälte Çepi rras (Çepi řas) �P پ ڕاس
Çeperpêçeylege  �" ��	 �P9sر �s �P • Från vänster till höger

• Bältena (subst.) • Tvärtemot (adv.)

böjningsform av bälte tvärtom

Çeperwen �s �P روه ن • Tvärtom (prep.)

• Bälte (subst.) raka motsatsen; inte alls

slags sjal liknande bälte som Çepiş s �Pش
används runt midjan • Killing (subst.)

Çeperwene  �J روه �s �P unge av get

• Bältet (subst.) Çepişe  �[s �P
böjningsform av bälte • Killingen (subst.)

Çeperwenege  �" �J روه �s �P böjningsform av killing

• Bältet (subst.) Çepişege  �" �[s �P
böjningsform av bälte • Killingen (subst.)

Çeperweneyl �s �P روه �J 	ل böjningsform av killing

• Bälten (subst.) Çepişeyl s �P]� 	ل
böjningsform av bälte • Killingar (subst.)

Çeperweneyle  ��	 �J روه �s �P böjningsform av killing

• Bältena (subst.) Çepişeyle  ��	 �[s �P
böjningsform av bälte • Killingarna (subst.)

Çeperweneylege  �" ��	 �J روه �s �P böjningsform av killing

• Bältena (subst.) Çepişeylege  �" ��	 �[s �P
böjningsform av bälte • Killingarna (subst.)

Çeperwîn �s �P رو	ن böjningsform av killing

• Bälte (subst.) Çeqder �P ~ده ر
slags sjal liknande bälte som • Pratig (adj.)

används runt midjan som pratar mycket

Çeperwîne  �J	رو �s �P • Pratsam (adj.)

• Bältet (subst.) som pratar mycket, pratsjuk

böjningsform av bälte
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Çeqi der \	 ق ده ر Çermigtirîn \	 ر�AFر:ن

• Talför (adj.) böjningsform av åker

som har lätt att tala, pratsam Çerdeyle �P رده 	�� 
• Pratsjuk (adj.) • Åkrarna (subst.)

som pratar (för) mycket böjningsform av åker

Çeqi der �P ق ده ر Çerdeylege �P رده 	�� "� 
• Dörrkarm (subst.) • Åkrarna (subst.)

Çeqin �P ~ن böjningsform av åker

• Pratig (adj.) Çerdekall (Çerdekał) �P رده -�ڵ
som pratar mycket • Bonde (subst.)

• Pratsam (adj.) person som odlar jorden,

som pratar mycket, pratsjuk jordbrukare, lantbrukare

• Talför (adj.) • Hemmansägare (subst.)

som har lätt att tala, pratsam bonde (mest som titel)

• Pratsjuk (adj.) • Lantbrukare (subst.)

som pratar (för) mycket bonde, jordbrukare

Çeqû �P ~وو • Jordbrukare (subst.)

• Kniv (subst.) person som ägnar sig åt

redskap att skära med jordbruk, bonde, lantbrukare

Çeqûe �P ~ووه  Çerm �P رم
• Kniven (subst.) • Hud (subst.)

böjningsform av kniva yttersta, skyddande skikt på

Çeqûege �P ~ووه "�  människor och djur

• Kniven (subst.) • Skinn (subst.)

böjningsform av kniva det yttersta på kroppen, hud på

Çeqûeyl �P ~ووه 	ل människor och djur; päls

• Knivar (subst.) • Läder (subst.)

böjningsform av kniva bearbetad djurhud

Çeqûeyle �P ~ووه 	��  (som används till skor, väskor etc)

• Knivarna (subst.) • Fet (adj.)

böjningsform av kniva som innehåller mycket fett

Çeqûeylege �P ~ووه 	�� "�  Çermeserî �P ر
� �a ری
• Knivarna (subst.) • Kval (subst.)

böjningsform av kniva starkt själsligt lidande

Çequsaz �P ~و�aز • Plåga (subst.)

• Knivtillverkare (subst.) svår och ihållande

Çeqûsaz �P ~وو�aز (fysisk el. psykisk) smärta

• Knivtillverkare (subst.) (även om något som orsakar plåga)

Çer �P ر • Prövning (subst.)

• Mun (subst.) psykisk påfrestning

läppar och håligheten innanför dem • Elände (subst.)

Çerd �P رد svårt tillstånd, nöd

• Åker (subst.) Çermig N
�P ر
jord som man odlar på; (större) • Vit (färg) (adj.)

område för odling, fält färgad som snö (beroende på

Çerde �P رده  föremål även "ljus, ofärgad")

• Åkern (subst.) Çermigtir �P ر
ZOر
böjningsform av åker • Vitare (färg) (adj.)

Çerdege �P رده "�  böjningsform av vit

• Åkern (subst.) Çermigtirîn �P ر
ZOر	ن
böjningsform av åker • Vitast (färg) (adj.)

Çerdeyl �P رده 	ل böjningsform av vit

• Åkrar (subst.)
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Çermigî 'Fر� 	\ Çetez \	 A	 ز

Çermigî :O
�P ر gas tränger fram

• Ögonvita (subst.) Çêşt 9P]ت
vitt område i ögat som omger • Grunka (subst.)

regnbågshinnan sak, grej (vardagligt)

Çermille (Çermiłe)  �q
�P ر • Ting (subst.)

• Ljushyad (adj.) sak, föremål

med ljus hy • Tingest (subst.)

Çermille û nermille  �q
�P ر
�q  و �J ر (konstig) sak

(Çermiłe û nermiłe) • Föremål (subst.)

• Vacker (adj.) konkret objekt, sak

behaglig att se el. Höra • Grej (subst.)

(särskilt om en persons utseende; sak, pryl

om väder "klart och soligt") • Pryl (subst.)

• Grann (adj.) sak (vardagligt)

vacker, snygg • Sak (subst.)

• Snygg (subst.) föremål

vacker, stilig • Objekt (subst.)

• Snygging (subst.) föremål

snygg person Çetall (Çetał) �Z �Pڵ
• Fager (adj.) • Lösdrivare (subst.)

vacker person som varken har fast

Çermîne  �J	
�P ر arbete el. bostad

• Äggvita (subst.) • Luffare (subst.)

det genomskinliga innehållet i ett ägg person som ständigt är på

• Ögonvita (subst.) vandring, lösdrivare

vitt område i ögat Çetalldirr (Çetałdiř) C�Z �Pدڕ
Çermûllik (Çermûłik) eCوو
�P ر • Listig (adj.)

• Ljushyad (adj.) som använder list, slug, knepig

med ljus hy Çetallî (Çetałî) :C�Z �P
Çermülig NKـۊ
�P ر • Driven (subst.)

• Vacker (adj.) gå på driven ("driva omkring")

behaglig att se el. Höra • Lösdriveri (subst.)

(särskilt om en persons utseende; lösdriveri var i Sverige enligt 1885 års

om väder "klart och soligt") lag ett brott "underlåtenhet att

• Grann (adj.) ärligen försörja sig" som även

vacker, snygg innefattade att "stryker kring landet"

• Snygg (subst.) • Flanör (subst.)

vacker, stilig person som flanerar

• Snygging (subst.) Çetell (Çeteł) �Z �P ڵ
snygg person • Lösdrivare (subst.)

• Fager (adj.) person som varken har fast

vacker arbete el. bostad

Çeş �P ش • Luffare (subst.)

• Öga (subst.) person som ständigt är på

det man ser med, synorgan, vandring, lösdrivare

synförmåga (bildligt om saker Çetez �Z �P ز
som har ögats form el. funktion) • Kaxig (adj.)

Çeşme �
[ �P som försöker hävda sig, mallig

• Brunn (subst.) • Framfusig (adj.)

kurort som oblygt tränger sig fram, påträngande

• Källa (subst.) • Uppnosig (adj.)

ställe där vatten eller olja eller som säger emot äldre personer
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Çetün \	 Aـۊن Çewrî \	 وری

på ett respektlöst sätt böjningsform av öga

• Uppkäftig (adj.) • Grodden (subst.)

som säger emot på ett respektlöst böjningsform av grodd

sätt (vardagligt) • Skottet (subst.)

Çetün Z �Pـۊن böjningsform av skott

• Framfusig (adj.) Çewege �P وه "� 
som oblygt tränger sig fram, påträngande • Ögat (subst.)

• Uppnosig (adj.) böjningsform av öga

som säger emot äldre personer • Grodden (subst.)

på ett respektlöst sätt böjningsform av grodd

• Uppkäftig (adj.) • Skottet (subst.)

som säger emot på ett respektlöst böjningsform av skott

sätt (vardagligt) Çeweyl �P وه 	ل
Çew �P و • Ögon (subst.)

• Öga (subst.) böjningsform av öga

det man ser med, synorgan, • Groddar (subst.)

synförmåga (bildligt om saker som böjningsform av grodd

har ögats form el. funktion) • Skott (subst.)

• Grodd (subst.) böjningsform finns inte

början till en växt Çeweyle �P وه 	�� 
• Skott (subst.) • Ögonen (subst.)

ny knopp el. nytt blad som växer böjningsform av öga

ut från en växtstam • Groddarna (subst.)

Çew kalle (Çew kałe)  �C�- و �P böjningsform av grodd

• Kvinnlig namn/tjejnamn (subst.) • Skotten (subst.)

• Någon som är klarblå ögon böjningsform av skott

• Någon som är ljusblå ögon Çeweylege �P وه 	�� "� 
Çewak �P واک • Ögonen (subst.)

• Pipa (subst.) böjningsform av öga

rör med behållare för tobak • Groddarna (subst.)

som används vid rökning böjningsform av grodd

Çewak çî :P واک �P • Skotten (subst.)

• Pipmakare (subst.) böjningsform av skott

Çewak saz �P واک �aز Çewerrê (Çeweřê) �P وه ڕێ
• Pipmakare (subst.) • Förväntan (subst.)

Çewake �P وا-�  hopp om att något skall ske

• Pipan (subst.) • Förväntning (subst.)

böjningsform av pipa förväntan

Çewakege �P وا-� "�  Användning: mest plural

• Pipan (subst.) Çewneyar (Soranî)   (:Jۆراa)  ر�	 �Jو�P
böjningsform av pipa • Avundsjuk (adj.)

Çewakeyl �P وا-� 	ل missunnsam

• Pipor (subst.) Çewr �P ور
böjningsform av pipa • Fet (subst.)

Çewakeyle �P وا-� 	��  som innehåller mycket fett

• Piporna (subst.) Çewrî �P وری
böjningsform av pipa • Fett (subst.)

Çewakeylege �P وا-� 	�� "�  ämne som människor och djur

• Piporna (subst.) har under huden som reservnäring

böjningsform av pipa • Flott (subst.)

Çewe �P وه  smält fett

• Ögat (subst.)
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Çewrraw (Çewřaw) \	 وڕاو Çilhizar \@jزار

Çewrraw (Çewřaw) �P وڕاو Çift �تP
• Rykte (subst.) • Lås (subst.)

prat, skvaller anordning att låsa med

• Skvaller (subst.) Çigîrr (Çigîř) OP	ڕ
löst prat som sprids från person till person • Nagel (subst.)

Çexmax 
�خt �P hornbildning på finger- och tåspetsar

• Flinta (subst.)  • Klo (subst.)

flinta är en bergart som till stor skarp tånagel på vissa djur

del består av kiseldioxid (SiO2) Användning: mest i plural

och har ett relativt glas-aktigt Çikê mwP
utseende • Smått (adv.)    

Çexmür 
ـۊرt �P lite, en aning

• Kaxig (adj.) • Aning (subst.)

som försöker hävda sig, mallig liten mängd

• Framfusig (adj.) Çikell (Çikeł) �wP ڵ
som oblygt tränger sig fram, påträngande • Liten (adj.)

• Uppnosig (adj.) obetydlig ifråga om storlek, ålder etc

som säger emot äldre personer • Små (adj.)

på ett respektlöst sätt obetydliga ifråga om utsträcknig

• Uppkäftig (adj.) eller omfattning 

som säger emot på ett respektlöst Användning: plural till "liten"

sätt (vardagligt) • Gemen (adj.)

Çexû t �Pوو liten (om bokstav med speciell

• Kniv (subst.) orm; motsats "versal")

redskap att skära med Çikelltir (Çikełtir) ZC �wPر
Çexûe t �Pووه  • Mindre (adj.)

• Kniven (subst.) obetydligare (i storlek); tämligen liten

böjningsform av kniva Çikelltirîn (Çikełtirîn) ZC �wPر	ن
Çexûege t �Pووه "�  • Minst (adj.)

• Kniven (subst.) obetydligast (i längd, storlek etc)

böjningsform av kniva Çil Pل
Çexûeyl t �Pووه 	ل • Nummer 40 (räkn.)

• Knivar (subst.) 40, fyrtio

böjningsform av kniva Çil u yek Pل و 	� ک
Çexûeyle t �Pووه 	��  • Nummer 41 (räkn.)

• Knivarna (subst.) 41, fyrtioett

böjningsform av kniva övriga nummer 42-49 lika

Çexûeylege t �Pووه 	�� "�  detta koncept ==> Çil + u + du

• Knivarna (subst.) Çileya paşîn (Kurmancî)

böjningsform av kniva • Månad 10 (subst.)

Çica ��P 23 december - 20 januari

• Var (adv.) Çileya pêşîn (Kurmancî)

på vilken plats? • Månad 09 (subst.)

• Vart (pron.) 23 november - 22 december

på vilken plats? Çilhezar ���P زار
• Hän (adv.) • Nummer 40 000 (räkn.)

Çicaê m���P 40 000, fyrtiotusen

• Var (adv.) Çilhizar ��Pزار
på vilken plats? • Nummer 40 000 (räkn.)

• Vart (pron.) 40 000, fyrtiotusen

på vilken plats?

• Hän (adv.)
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Çillêç (Çiłêç) kGY\ Çinaweylege  	�\)�وه :@	 

Çillêç (Çiłêç) �9qP • Vrå (subst.)

• Glupsk (adj.) hörn (av ett rum etc)

lysten, omättlig • Vinkel (subst.)

Çillês (Çiłês) 9qPس öppning mellan två räta linjer som

• Glupsk (adj.) utgår från samma punkt, hörn

lysten, omättlig Çimris 
رسP
Çillêsî (Çiłêsî) :a9qP • Rysning (subst.)

• Frosseri (subst.) darrning av köld el. känsla

överflödigt och omåttligt ätande Çimriz 
رزP
och drickande, en av de sju • Rysning (subst.)

dödssynderna inom den darrning av köld el. känsla

romersk-katolska kyrkan Çin Pن
Çillkin (Çiłkin) wqPن • Haka (subst.)

• Lortig (adj.) ansiktets nedersta del

smutsig (vardagligt) Çina �JP
• Smutsig (adj.) • Haka (subst.)

oren, full av smuts ansiktets nedersta del

(även om omoraliska handlingar) Çinake  �-�JP
• Snuskig (adj.) • Haka (subst.)

smutsig, ohygienisk ansiktets nedersta del

(bildligt "oanständig") Çinake dan �JP-�  دان
• Solkig (adj.) • Bladdra (verb)

smutsig prata strunt (vardagligt)

• Sölig (adj.) Çinake dirîj �JP-�  در	ژ
blött smutsig • Pratig (adj.)

• Besudlad (adj.) som pratar mycket

nedfläckad • Pratsam (adj.)

Çîllkrr (Çîłkř) (Lekî) (:- �K) ڕwq	P som pratar mycket, pratsjuk

• Månad 03 (subst.) • Talför (adj.)

22 maj - 22 juni som har lätt att tala, pratsam

Çillm (Çiłm) qPم • Pratsjuk (adj.)

• Snor (subst.) som pratar (för) mycket

slem från näsan, snuva Çinarim �JPرم
• Snuva (subst.) • Rysning (subst.)

slem i näsan, snor darrning av köld el. känsla

Çiman 
�نP Çinawe �JPوه 
• Målande (adj.) • Haka (subst.)

åskådlig, uttrycksfull ansiktets nedersta del

• Som om Çinawege �JPوه "� 
Çimanê mJ�
P • Hakan (subst.)

• Målande (adj.) böjningsform av haka

åskådlig, uttrycksfull Çinaweyl �JPوه 	ل
• Som om • Hakor (subst.)

Çîmen 
� ن	P böjningsform av haka

• Gräs (subst.) Çinaweyle �JPوه 	�� 
växt av familjen Gramineae • Hakorna (subst.)

(även om samling av liknande växter) böjningsform av haka

Çimk e
P Çinaweylege �JPوه 	�� "� 
• Hörn (subst.) • Hakorna (subst.)

yttre eller inre vinkel av ett föremål böjningsform av haka

• Hörna (subst.)

hörn
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Çinawke \)�و/	  Çirr û çene (Çiř û çene) \ڕ و \	 )	 

Çinawke �JPو-�  • Taburett (subst.)

• Haka (subst.) låg stol utan ryggstöd

ansiktets nedersta del • Pall (subst.)

Çingi çül P NJPـۊل stol utan ryggstöd

• Tå (subst.) Çirç Pرچ
rörlig, smal del längst fram på fot • Slummer (subst.)

Çingi çüle  �KـۊP NJP lätt (och kort) sömn

• Tån (subst.) • Tupplur (subst.)

böjningsform av tå kort sovstund

Çingi çülege  �" �KـۊP NJP • Rädsla (subst.)

• Tån (subst.) oro, fruktan

böjningsform av tå • Fruktan (subst.)

Çingi çüleyl P NJPـۊ�K 	ل rädsla

• Tår (subst.) • Förfäran (subst.)

böjningsform av tå rädsla, fasa

Çingi çüleyle  ��	 �KـۊP NJP • Farhåga (subst.)

• Tårna (subst.) fruktan, ängslan

böjningsform av tå • Rysning (subst.)

Çingi çüleylege  �" ��	 �KـۊP NJP darrning av köld el. känsla

• Tårna (subst.) Çirkin Pر-ن
böjningsform av tå • Lortig (adj.)

Çingi pel �s NJP ل smutsig (vardagligt)

• Tå (subst.) • Smutsig (adj.)

rörlig, smal del längst fram på fot oren, full av smuts

Çingi pele  �K �s NJP (även om omoraliska handlingar)

• Tån (subst.) • Snuskig (adj.)

böjningsform av tå smutsig, ohygienisk

Çingi pelege  �" �K �s NJP (bildligt "oanständig")

• Tån (subst.) • Solkig (adj.)

böjningsform av tå smutsig

Çingi peleyl �K �s NJP 	ل • Sölig (adj.)

• Tår (subst.) blött smutsig

böjningsform av tå • Besudlad (adj.)

Çingi peleyle  ��	 �K �s NJP nedfläckad

• Tårna (subst.) Çîrok (Soranî)   (:Jۆراa) رۆک	P
böjningsform av tå • Berättelse (subst.)

Çingi peleylege  �" ��	 �K �s NJP historia, skildring, beskrivning

• Tårna (subst.) Çirr û çaw (Çiř û çaw) Pڕ و �Pو
böjningsform av tå • Ansikte (subst.)

Çingi peyl �s NJP 	ل framsidan av huvudet

• Tå (subst.) • Nuna (subst.)

rörlig, smal del längst fram på fot ansikte

Çir û kû Pڕ و -وو • Nylle (subst.)

• Regnbåge (subst.) ansikte

regnskog är skog med hög årlig • Öga och ögonbryn

nederbörd, åtminstone Çirr û çene (Çiř û çene)  �J �P ڕ وP
1500 millimeter, utspridd över • Haka (subst.)

minst 9 månader av året ansiktets nedersta de

Çirawa Pراوا • Käke (subst.)

• Stol (subst.) del av ansiktsskelettet där

en sittmöbel med ryggstöd för tänderna sitter

en person
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Çiř û çirkin \ڕ و \ر/ن Çorrge (Çořge)  	�\ۆڕ

Çirr û çirkin (Çiř û çirkin) Pڕ و Pر-ن • Grej (subst.)

• Smutsig och förorenad sak, pryl

Çirresîye (Çiřesîye)  �		a ڕهP • Pryl (subst.)

• Regnbåge (subst.) sak (vardagligt)

regnskog är skog med hög årlig • Sak (subst.)

nederbörd, åtminstone föremål

1500 millimeter, utspridd över • Objekt (subst.)

minst 9 månader av året föremål

Çirrge (Çiřge) Pڕ"�  Çişt xane  �J�t ت[P
• Urin (subst.) • Kök (subst.)

vätska som avsöndras från njurarna rum där man lagar mat

Çirriçaw (Çiřiçaw) Pڕ�Pو Çiştê mZ[P
• Ansikte (subst.) • Någonting (pron.)

framsidan av huvudet Variantform: nånting

• Nuna (subst.) Çiştker �wZ[P ر
ansikte • Kock (subst.)

• Nylle (subst.) person som har till yrke att laga mat

ansikte Çiwalû (Soranî)   (:Jۆراa) ووKواP
• Öga och ögonbryn • Grävling (subst.)  

Çirriçew (Çiřiçew) Pڕ�P و rovdjuret Meles meles

• Ansikte (subst.) Çivîk (Kurmancî)

framsidan av huvudet • Fågel (subst.)

• Nuna (subst.) ryggradsdjur med vingar och fjädrar

ansikte Çix �P
• Nylle (subst.) • Schasa iväg hund

ansikte Çixçê mPtP
• Öga och ögonbryn • Schasa iväg hund

Çirriçinake (Çiřiçinake)  �-�JPڕP Çixe  �tP
• Haka (subst.) • Schasa iväg hund

ansiktets nedersta de Çixwirr (Çixwiř) tPوڕ
• Käke (subst.) • Äng (subst.)

del av ansiktsskelettet där gräsmark

tänderna sitter Çixwirrîn (Çixwiřîn) tPوڕ	ن
Çirrwesîye (Çiřwesîye)  �		a ڕوهP • Äng (subst.)

• Regnbåge (subst.) gräsmark

regnskog är skog med hög årlig Çîya (Kurmancî)

nederbörd, åtminstone • Berg (subst.)

1500 millimeter, utspridd över stor upphöjning av sten i

minst 9 månader av året jordytan, kulle; berggrund

Çirû Pروو • Fjäll (subst.)

• Ek skog (osäker) berg som når över trädgränsen

• Ollon (subst.) Çok (Kurmancî)

frukt av ek el. bok • Knä (subst.)

Çişt P]ت leden mellan lår och underben

• Grunka (subst.) Çorrge (Çořge) Pۆڕ"� 
sak, grej (vardagligt) • Kiss (subst.)

• Ting (subst.) urin

sak, föremål • Piss (subst.)

• Tingest (subst.) urin

(konstig) sak • Urin (subst.)

• Föremål (subst.) vätska som avsöndras från njurarna

konkret objekt, sak
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Çûlle (Çûłe)  	Mوو\ Çuwarqapî 'Z�Rووار\

Çûlle (Çûłe)  �CووP en sittmöbel med ryggstöd för

• Igelkott (subst.) en person

ett litet däggdjur med taggar på ryggen • Taburett (subst.)

• Öde (adj.) låg stol utan ryggstöd

inte bebodd, tom (på människor), • Pall (subst.)

övergiven stol utan ryggstöd

Çûllî (Çûłî) :CووP Çuwar paçe  �P�s ووارP
• Igelkott (subst.) • Alla fyra delar

ett litet däggdjur med taggar på ryggen Çuwar parçe  �Pر�s ووارP
Çûpeme  �
 �sووP • Alla fyra delar

• Kork (subst.) Çuwar paye  �	�s ووارP
lätt material som består av bark • Stol (subst.)

från korkeken en sittmöbel med ryggstöd för

Çûpemege  �" �
 �sووP en person

• Korken (subst.) • Taburett (subst.)

böjningsform av kork låg stol utan ryggstöd

Çûpemeyl 
� 	ل �sووP • Pall (subst.)

• Korkar (subst.) stol utan ryggstöd

böjningsform av kork Çuwarde Pووارده 
Çûpemeyle  ��	 �
 �sووP • Nummer 14 (räkn.)

• Korkarna (subst.) 14, fjorton

böjningsform av kork Çuwardehem Pووارده ھ� م
Çûpemeylege  �" ��	 �
 �sووP • Fjortonde (räkn.)

• Korkarna (subst.) på plats nummer 14

böjningsform av kork • Tal 14 (räkn.)

Çuwale (Soranî)   (:Jۆراa)  �KوواP Çuwardehemîn Pووارده ھ� 
	ن
• Mandel (subst.) • Fjortonde (räkn.)

nöt från mandelträdet på plats nummer 14

Prunus amygdalus • Tal 14 (räkn.)

Çuwar Pووار Çuwardehezar Pووارده ھ� زار
• Nummer 04 (räkn.) • Nummer 14 000 (räkn.)

4, fyra 14 000, fjortontusen

Çuwar çimik e
P ووارP Çuwardehizar Pووارده ھزار
• Fyrkant (subst.) • Nummer 14 000 (räkn.)

ruta, kvadrat 14 000, fjortontusen

• Kvadrat (subst.) Çuwardemîn Pووارده 
	ن
fyrkant med räta vinklar • Fjortonde (räkn.)

• Ruta (subst.) på plats nummer 14

fyrkant • Tal 14 (räkn.)

Çuwar çu Pووار Pو Çuwarem Pوواره م
• Ram (subst.) • Fjärde (räkn.)

kant; infattning (bildligt "gräns") på plats nummer 4

Çuwar çu der Pووار Pو ده ر • Tal 04 (räkn.)

• Dörrkarm (subst.) Çuwargûşe Pووار"وو]�
Çuwar hezar Pووار ھ� زار • Fyrkantig (adj.)

• Nummer 4000 (räkn.) som bildar en fyrkant

4000, fyratusen Çuwarim Pووارم
Çuwar hizar Pووار ھزار • Fjärde (räkn.)

• Nummer 4000 (räkn.) på plats nummer 4

4000, fyratusen • Tal 04 (räkn.)

Çuwar pa �s ووارP Çuwarqapî :s�~ووارP
• Stol (subst.) • Dörrkarm (subst.)
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Çuwarqed \ووارR	 د Çwardehemîn \وارده ھ	 �:ن

Çuwarqed Pووار~� د böjningsform av pipa

• Sjalett (subst.) Çûxeylege  �" ��	 �tووP
mindre sjal (att bära om huvudet) • Piporna (subst.)

Çuwarşe Pووار]�  böjningsform av pipa

• Tvärtemot (adv.) Çwak Pواک
tvärtom • Pipa (subst.)

• Tvärtom (adv.) rör med behållare för tobak

raka motsatsen; inte alls som används vid rökning

Çuwarsed Pووار�a د Çwak çî :P واکP
• Nummer 400 (räkn.) • Pipmakare (subst.)

400, fyrahundra Çwak saz Pواک �aز
Çuwarsed hezar Pووار�a د ھ� زار • Pipmakare (subst.)

• Nummer 400 000 (räkn.) Çwakege Pوا-� "� 
400 000, fyrahundratusen • Pipan (subst.)

Çuwarsed hizar Pووار�a د ھزار böjningsform av pipa

• Nummer 400 000 (räkn.) Çwakeyl Pوا-� 	ل
400 000, fyrahundratusen • Pipor (subst.)

Çuwarşem Pووار]� م böjningsform av pipa

• Dag 3, (Onsdag) (subst.) Çwakeyle Pوا-� 	�� 
veckans tredje dag • Piporna (subst.)

• Manligt namn/killnamn (subst.) böjningsform av pipa

Çuwarşeme  �
Pووار]�  Çwakeylege Pوا-� 	�� "� 
• Dag 3, (Onsdag) (subst.) • Piporna (subst.)

veckans tredje dag böjningsform av pipa

Çuwaryek Pووار	� ک Çwar Pوار
• Fjärdedel (subst.) • Nummer 04 (räkn.)

fjärdedel eller kvart (1/4) är ett 4, fyra

rationellt tal. Om man delar något Çwar hezar Pوار ھ� زار
i fyra lika stora delar är en av • Nummer 4000 (räkn.)

dessa delar en fjärdedel 4000, fyratusen

Çuwaryekî Pووار	� -: Çwar hizar Pوار ھزار
• Fjärdedel (subst.) • Nummer 4000 (räkn.)

fjärdedel eller kvart (1/4) är ett 4000, fyratusen

rationellt tal. Om man delar något Çwar Pوار
i fyra lika stora delar är en av • Nummer 14 (räkn.)

dessa delar en fjärdedel 14, fjorton

Çûx Pووخ Çwardehezar Pوارده ھ� زار
• Pipa (subst.) • Nummer 14 000 (räkn.)

rör med behållare för tobak 14 000, fjortontusen

som används vid rökning Çwardehizar Pوارده ھزار
Çûx çî :P ووخP • Nummer 14 000 (räkn.)

• Pipmakare (subst.) 14 000, fjortontusen

Çûx saz Pووخ �aز Çwardehem Pوارده ھ� م
• Pipmakare (subst.) • Fjortonde (räkn.)

Çûxege  �" �tووP på plats nummer 14

• Pipan (subst.) • Tal 14 (räkn.)

böjningsform av pipa Çwardehemîn Pوارده ھ� 
	ن
Çûxeyl Pوو�t 	ل • Fjortonde (räkn.)

• Pipor (subst.) på plats nummer 14

böjningsform av pipa • Tal 14 (räkn.)

Çûxeyle  ��	 �tووP
• Piporna (subst.)
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Çwardemîn \وارده �:ن Çüzire \ـۊزره 

Çwardemîn Pوارده 
	ن sprida, kasta omkring

• Fjortonde (räkn.) • Röra (verb)

på plats nummer 14 vispa (även bildligt "skapa oordning")

• Tal 14 (räkn.) Çül Pـۊل
Çwarem Pواره م • Dropp (subst.)

• Fjärde (räkn.) stänk, droppande

på plats nummer 4 • Droppe (subst.)

• Tal 04 (räkn.) liten vätskepartikel

Çwarim Pوارم • Vin (subst.)

• Fjärde (räkn.) alkoholdryck gjord på vindruvor

på plats nummer 4 (el. annan frukt); vindruvor

• Tal 04 (räkn.) Çüze Pـۊزه 
Çwarsed Pوار�a د • Grodd (subst.)

• Nummer 400 (räkn.) början till en växt

400, fyrahundra • Skott (subst.)

Çwarsed hezar Pوار�a د ھ� زار ny knopp el. nytt blad som

• Nummer 400 000 (räkn.) växer ut från en växtstam

400 000, fyrahundratusen Çüzere Pـۊزه ره 
Çwarsed hizar Pوار�a د ھزار • Grodd (subst.)

• Nummer 400 000 (räkn.) början till en växt

400 000, fyrahundratusen • Skott (subst.)

Çü Pـۊ ny knopp el. nytt blad som

• Hurdan (pron.) växer ut från en växtstam

av vilket slag, vad för slags. Çüzille (Çüziłe) �CـۊزP
Användning: frågande • Grodd (subst.)

• Lik (adj.) början till en växt

som har samma utseende som • Skott (subst.)

el. påminner om något ny knopp el. nytt blad som

• Liknande (adj.) växer ut från en växtstam

(nästan) likadan, likartad Çüzire Pـۊزره 
• Som (konj.) • Grodd (subst.)

i egenskap av, såsom början till en växt

(även vid jämförelse) • Skott (subst.)

• Hade gått ny knopp el. nytt blad som

Çü yek Pـۊ 	� ک växer ut från en växtstam

• Jämn (adj.)

som fördelar sig regelbundet;

alltid el. överallt lika stor

• Lika (adv.)

av samma grad el. mått el. storlek etc

• Likadan (pron.)

av samma slag

Çüçanin PـۊJ�Pن
• Breda (verb)

sprida ut (något över en yta).

Variantform: brer

• Bre (verb)

se breda

• Sprida (verb)

fördela åt olika håll (även bildligt

förmedla till många personer)

• Sprätta (verb)
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D d د
Da gerdya دا �	 رد:� Dadxwazeyle دادmوازه :@	 

Da gerdya دا "� رد	� • Borg (subst.)

• Lösdrivare (subst.) slott, fästning

person som varken har fast Dacege دا�� "� 
arbete el. bostad • Fästningen (subst.)

• Luffare (subst.) böjningsform av fästning

person som ständigt är på • Borgen (subst.)

vandring, lösdrivare böjningsform av borg

Da gerdyaê m��	دا "� رد Daceyl دا�� 	ل
• Lösdrivare (subst.) • Fästningar (subst.)

person som varken har fast böjningsform av fästning

arbete el. bostad • Borgar (subst.)

• Luffare (subst.) böjningsform av borg

person som ständigt är på Daceyle دا�� 	�� 
vandring, lösdrivare • Fästningarna (subst.)

Da gerdyag دا "� رد	�گ böjningsform av fästning

• Lösdrivare (subst.) • Borgarna (subst.)

person som varken har fast böjningsform av borg

arbete el. bostad Daceylege دا�� 	�� "� 
• Luffare (subst.) • Fästningarna (subst.)

person som ständigt är på böjningsform av fästning

vandring, lösdrivare • Borgarna (subst.)

Da gerdyan دا "� رد	�ن böjningsform av borg

• Driven (subst.) Dacdar دا�دار
gå på driven ("driva omkring") • Slottsvakt (subst.)

• Lösdriveri (subst.) • Portvakt (subst.)

lösdriveri var i Sverige enligt Dadxwaz داtواز
1885 års lag ett brott "underlåtenhet • Avhoppare (subst.)

att ärligen försörja sig" som även person som (illegalt) lämnar sitt

innefattade att "stryker kring landet" land (för ett annat)

• Flanör (subst.) • Flykting (subst.)

person som flanerar person som är på flykt från sin

Dabesan دا�a �Fن hemtrakt 

• Binda (verb) Dadxwaze دادtوازه 
knyta, fästa, surra (även bildligt) • Avhopparen (subst.)

• Proppa (verb) • Flyktingen (subst.)

stänga böjningsform av flykting

• Sluta (verb) Dadxwazege دادtوازه "� 
stänga • Avhopparen (subst.)

• Stänga (verb) • Flyktingen (subst.)

tillsluta, slå igen böjningsform av flykting

• Tillsluta (verb) Dadxwazeyl دادtوازه 	ل
stänger • Avhoppare (subst.)

• Bomma (verb) • Flyktingar (subst.)

stänga böjningsform av flykting

Dac داج Dadxwazeyle دادtوازه 	�� 
• Fästning (subst.) • Avhopparna (subst.)

permanent försvarsanläggning • Flyktingarna (subst.)
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Dadxwazeylege  	�دادmوازه :@	  Dallig (Dałig) UMدا

böjningsform av flykting Dajeyl داژه 	ل
Dadxwazeylege دادtوازه 	�� "�  • Fästningar (subst.)

• Avhopparna (subst.) böjningsform av fästning

• Flyktingarna (subst.) • Borgar (subst.)

böjningsform av flykting böjningsform av borg

Dagîr دا"	ر • Sprickor (subst.)

• Ockupant (subst.) böjningsform av spricka

person som ockuperar Dajeyle داژه 	�� 
Dagîr kirdin دا"	ر -ردن • Fästningarna (subst.)

• Tillskansa (verb) böjningsform av fästning

skaffa sig (utan att ha rätt till det), • Borgarna (subst.)

bemäktiga sig böjningsform av borg

• Besätta (verb) • Sprickorna (subst.)

inta, ockupera böjningsform av spricka

• Invadera (verb) Dajeylege داژه 	�� "� 
det att göra invasion • Fästningarna (subst.)

• Ockupera (verb) böjningsform av fästning

inta och hålla (ett område) med • Borgarna (subst.)

vapenmakt böjningsform av borg

(allmänt "ta i besittning") • Sprickorna (subst.)

Dagîrker دا"	ر-� ر böjningsform av spricka

• Ockupant (subst.) Dajdar داژدار
person som ockuperar • Slottsvakt (subst.)

Dagîrkere دا"	ر-� ره  • Portvakt (subst.)

• Ockupanten (subst.) • Sjuksköterska (subst.)

Dagîrkerege دا"	ر-� ره "�  person med speciell utbildning

• Ockupanten (subst.) som vårdar sjuka; (sjuk)syster

Dagîrkereyl دا"	ر-� ره 	ل • Sköterska (subst.)

• Ockupanter (subst.) person som utbildats för att

Dagîrkereyle دا"	ر-� ره 	��  vårda sjuka, sjuksyster

• Ockupanterna (subst.) • Syster (subst.)

Dagîrkereylege دا"	ر-� ره 	�� "�  sjuksköterska

• Ockupanterna (subst.) (mest som tilltalsord)

Dahatû داھ�Zوو Dajigar داژ"�ر
• Framtid (subst.) • Sjuksköterska (subst.)

kommande tid, eftervärld person med speciell utbildning

Daj داژ som vårdar sjuka; (sjuk)syster

• Fästning (subst.) • Sköterska (subst.)

permanent försvarsanläggning person som utbildats för att

• Borg (subst.) vårda sjuka, sjuksyster

slott, fästning • Syster (subst.)

• Spricka (subst.) sjuksköterska

smal ränna (genom bristning) (mest som tilltalsord)

(även bildligt) Dallig bawg (Dałig bawg) دا�F NCوگ
Dajege داژه "�  • Farmor (subst.)

• Fästningen (subst.) pappas mamma

böjningsform av fästning Dallig (Dałig) NCدا
• Borgen (subst.) • Mor (subst.)

böjningsform av borg kvinnlig förälder, mamma

• Sprickan (subst.) variantform: moder

böjningsform av spricka • Mamma (subst.)

mor, moder
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Dallig dallig (Dałig dałig) UMدا UMدا Daristan درA7�ن

Dallige (Dałige) �OCدا mammas mamma

• Modern (subst.) Dapîre داs	ره 
böjningsform av mor • Farmorn, Farmodern (subst.)

• Mamman (subst.) böjningsform av farmor

böjningsform av mamma • Mormorn, Mormodern (subst.)

Dalligege (Dałigege)  �" �OCدا böjningsform av mormor

• Modern (subst.) Dapîrege داs	ره "� 
böjningsform av mor • Farmorn, Farmodern (subst.)

• Mamman (subst.) böjningsform av farmor

böjningsform av mamma • Mormorn, Mormodern (subst.)

Dalligeyl (Dałigeyl) دا�OC 	ل böjningsform av mormor

• Mödrar (subst.) Dapîreyl داs	ره 	ل
böjningsform av mor • Farmödrar (subst.)

• Mammor (subst.) böjningsform av farmor

böjningsform av mamma • Mormödrar (subst.)

Dalligeyle (Dałigeyle)  ��	 �OCدا böjningsform av mormor

• Mödrarna (subst.) Dapîreyle داs	ره 	�� 
böjningsform av mor • Farmödrarna (subst.)

• Mammorna (subst.) böjningsform av farmor

böjningsform av mamma • Mormödrarna (subst.)

Dallig dallig (Dałig dałig) NCدا NCدا böjningsform av mormor

• Mormor (subst.) Dapîreylege داs	ره 	�� "� 
mammas mamma • Farmödrarna (subst.)

Dalligane (Dałigane)  �J�OCدا böjningsform av farmor

• Sparv (hona) • Mormödrarna (subst.)

en finkfågel böjningsform av mormor

Damen دا
� ن Dar tewn دار �Z ون
• Kjol (subst.) • Trä mattvävstol

kvinnoplagg som går från midjan Darisan دار�aن
och ner över benen • Skog (subst.)

Damene  �J �
دا större område med träd

• Kjolen (subst.) Darisane  �J�aدار
böjningsform av kjol • Skogen (subst.)

Damenege  �" �J �
دا böjningsform av skog

• Kjolen (subst.) Darisanege  �" �J�aدار
böjningsform av kjol • Skogen (subst.)

Damenyl دا
� J	ل böjningsform av skog

• Kjolar (subst.) Darisaneyl دار�J�a 	ل
böjningsform av kjol • Skogar (subst.)

Damenyle  ��	J �
دا böjningsform av skog

• Kjolarna (subst.) Darisaneyle  ��	 �J�aدار
böjningsform av kjol • Skogarna (subst.)

Damenylege  �" ��	J �
دا böjningsform av skog

• Kjolarna (subst.) Darisaneylege  �" ��	 �J�aدار
böjningsform av kjol • Skogarna (subst.)

Danîşituwan  (Soranî)   (:Jۆراa) ووانZ[	Jدا böjningsform av skog

• Befolkning (subst.) Darisan berrü (beřü) دار�aن �F ڕۊ
folk, invånare • Ek skog

Dapîr داs	ر Daristan در�Zaن
• Farmor (subst.) • Skog (subst.)

pappas mamma större område med träd

• Mormor (subst.)
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Daristane  	(�A7دار Datek داA	 ک

Daristane  �J�Zaدار att lindra symptom vid sjukdom

• Skogen (subst.) eller skada eller för att bota sjukdom

böjningsform av skog • läkemedel (subst.)

Daristanege  �" �J�Zaدار kemiskt ämne i fast tablett,

• Skogen (subst.) flytande lösning eller annan form

böjningsform av skog som via mun, hud, analöppning

Daristaneyl دار�J�Za 	ل eller på annan väg intages i kroppen

• Skogar (subst.) för att påverka denna, ofta för

böjningsform av skog att lindra symptom vid sjukdom

Daristaneyle  ��	 �J�Zaدار eller skada eller för att bota sjukdom

• Skogarna (subst.) Darû داروو
böjningsform av skog • Medicin (subst.)

Daristaneylege  �" ��	 �J�Zaدار kemiskt ämne i fast tablett,

• Skogarna (subst.) flytande lösning eller annan form

böjningsform av skog som via mun, hud, analöppning

Darkunikere (Soranî) دار�و��J ره  eller på annan väg intages i kroppen

• Hackspett (subst.) för att påverka denna, ofta för

en fågel av familjen Picidae att lindra symptom vid sjukdom

Darsimnek 
�J کaدار eller skada eller för att bota sjukdom

• Hackspett (subst.) • läkemedel (subst.)

en fågel av familjen Picidae kemiskt ämne i fast tablett,

Darsimneke  �- �J
aدار flytande lösning eller annan form

• Hackspetten (subst.) som via mun, hud, analöppning

böjningsform av hackspett eller på annan väg intages i kroppen

Darsimnekege  �" �- �J
aدار för att påverka denna, ofta för

• Hackspetten (subst.) att lindra symptom vid sjukdom

böjningsform av hackspett eller skada eller för att bota sjukdom

Darsimnekeyl 
�J -� 	لaدار Daruxane  �J�tدارو
• Hackspettar (subst.) • Apotek (subst.)

böjningsform av hackspett försäljningsställe för läkemedel

Darsimnekeyle  ��	 �- �J
aدار Darûxane  �J�tداروو
• Hackspettarna (subst.) • Apotek (subst.)

böjningsform av hackspett försäljningsställe för läkemedel

Darsimnekeylege  �" ��	 �- �J
aدار Dastüle  �KـۊZaدا
• Hackspettarna (subst.) • Skära (subst.)

böjningsform av hackspett kort halvcirkelformad lie

Darteknek دار�J- �Z ک Dasüle  �Kـۊaدا
• Hackspett (subst.) • Skära (subst.)

en fågel av familjen Picidae kort halvcirkelformad lie

Darteqne  �J~ �Zدار Dasülke �wKـۊaدا
• Hackspett (subst.) • Skära (subst.)

en fågel av familjen Picidae kort halvcirkelformad lie

Dartornek دارZۆر�J ک Datek دا�Z ک
• Hackspett (subst.) • Lag (subst.)

en fågel av familjen Picidae allmän rättsregel (el. samling

Daru دارو rättsregler) i ett land; förordning

• Medicin (subst.) (bildligt "regelbundet förlopp")

kemiskt ämne i fast tablett, • Rätt (subst.)

flytande lösning eller annan form rättvisa

som via mun, hud, analöppning

eller på annan väg intages i kroppen

för att påverka denna, ofta för
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Datkbend (Pehłewî) داLXA	 )د (H	  Z	 ھY	 وی) De êra ده  
Gرا

Datkbend (Le Pehllewî, Pehłewî) داJ �FwZد (�s  �K ھ�q وی) • Stänga (verb)

• Lag (subst.) tillsluta, slå igen

allmän rättsregel (el. samling • Tillsluta (verb)

rättsregler) i ett land; förordning stänger

(bildligt "regelbundet förlopp") • Bomma (verb)

• Rätt (subst.) stänga

rättvisa Dawet (Kurmancî)

Dawan داوان • Bjudning (subst.)

• Kjol (subst.) kalas (med inbjudna gäster)

kvinnoplagg som går från midjan • Bröllop (subst.)

och ner över benen fest när man gifter sig

Dawane  �Jداوا Dawill (Dawił) داوڵ
• Kjolen (subst.) • Fågelskrämma (subst.)

böjningsform av kjol anordning avsedd att skrämma 

Dawanege  �" �Jداوا bort fåglar

• Kjolen (subst.) Dawille (Dawiłe)  �Cداو
böjningsform av kjol • Fågelskrämman (subst.)

Dawaneyl داوا�J 	ل böjningsform av fågelskrämma

• Kjolar (subst.) Dawillege (Dawiłege)  �" �Cداو
böjningsform av kjol • Fågelskrämman (subst.)

Dawaneyle  ��	 �Jداوا böjningsform av fågelskrämma

• Kjolarna (subst.) Dawilleyl (Dawiłeyl) داو�C 	ل
böjningsform av kjol • Fågelskrämmor (subst.)

Dawaneylege  �" ��	 �Jداوا böjningsform av fågelskrämma

• Kjolarna (subst.) Dawilleyle (Dawiłeyle)  ��	 �Cداو
böjningsform av kjol • Fågelskrämmorna (subst.)

Dawar داوار böjningsform av fågelskrämma

• Fågelskrämma (subst.) Dawilleylege (Dawiłeylege)  �" ��	 �Cداو
anordning avsedd att skrämma • Fågelskrämmorna (subst.)

bort fåglar böjningsform av fågelskrämma

Daware داواره  Dayg N	دا
• Fågelskrämman (subst.) • Mor (subst.)

böjningsform av fågelskrämma kvinnlig förälder, mamma

Dawarege داواره "�  variantform: moder

• Fågelskrämman (subst.) • Mamma (subst.)

böjningsform av fågelskrämma mor, moder

Dawareyl داواره 	ل De ده 
• Fågelskrämmor (subst.) • Nummer 10 (räkn.)

böjningsform av fågelskrämma 10, tio

Dawareyle داواره 	��  De cî ده  �:
• Fågelskrämmorna (subst.) • I stället (adv.)

böjningsform av fågelskrämma som ersättning; i utbyte

Dawareylege داواره 	�� "�  • Istället (adv.)

• Fågelskrämmorna (subst.) som ersättning; i utbyte

böjningsform av fågelskrämma • Varför (adv.)

Dawesan ن�a داوه av vilken anledning

• Binda (verb) De derya ده  ده ر	�
knyta, fästa, surra • Sjöss (subst.)

• Proppa (verb) De êra ده  �9را
stänga • Härifrån (adv.)

• Sluta (verb) från denna plats, bort

stänga
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De êre ده  
Gره  Dem çew ده م \	 و

De êre ده  �9ره  på plats nummer 10

• Härifrån (adv.) • Tal 10 (räkn.)

från denna plats, bort Dehizar ده ھزار
De êrew ده  �9ره و • Nummer 10 000 (räkn.)

• Härifrån (adv.) 10 000, tiotusen

från denna plats, bort Dejîn ده ژ	ن
De kû ده  -وو • Smärta (subst.)

• Varifrån (adv.) plågsam kroppslig känsla som

från vilken plats orsakas av skada el. sjukdom

De kûra ده  -وورا • Värk (subst.)

• Varifrån (adv.) ihållande smärta

från vilken plats Dêkye  �	w9د
De kûre ده  -ووره  • By (subst.) 

• Varifrån (adv.) en liten grupp med hus, samhälle

från vilken plats • Landsbygd (subst.)

De kûrew ده  -ووره و område som inte har stadsbebyggelse

• Varifrån (adv.) Dellall (Dełał) ده Tڵ
från vilken plats • Mäklare (subst.)

De kuwa ده  -ووا person som förmedlar (fastighets)

• Varifrån (adv.) affärer

från vilken plats • Mellanhand (subst.)

De xew hellperrîn ده  �t و ھ� �sC ڕ	ن person el. företag som förmedlar

(De xew hełpeřîn) varor mellan producent och

• Hoppa ur sömn konsument

Debance Dellek (Dełek) ده �C ک
• Pistol (subst.) • Knuff (subst.)

kort handeldvapen stöt (med kroppen) som flyttar

• Puffra (subst.) något

pistol • Puff (subst.)

• Revolver (subst.) lätt knuff

handeldvapen med roterande (även bildligt)

magasin • Mink (subst.)

Deh ده ه vessla (med dyrbart skinn) av

• Nummer 10 (räkn.) arten Mustela vison

10, tio Dellek dan (Dełek dan) ده �C ک دان
Dehem ده ھ� م • Fösa (verb)

• Tionde (räkn.) driva framför sig

på plats nummer 10 • Knuffa (verb)

• Tal 10 (räkn.) ge en knuff, stöta till

Dehemîn ده ھ� 
	ن • Tränga (verb)

• Tionde (räkn.) tvinga (någon) att förflytta sig

på plats nummer 10 Dellekî awî (Dełekî awî)  ده �C �: ��وی    
• Tal 10 (räkn.) (Soranî) (:Jۆراa)  

Dehezar ده ھ� زار • Bäver (subst.)

• Nummer 10 000 (räkn.) gnagaren Castor fiber

10 000, tiotusen Dem çew ده م �P و
Dehim ده ھم • Ansikte (subst.)

• Tionde (räkn.) framsidan av huvudet

på plats nummer 10 • Nuna (subst.)

• Tal 10 (räkn.) ansikte

Dehimîn ده ھ
	ن • Nylle (subst.)

• Tionde (räkn.) ansikte
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Dem genge  	F( 	�ده م  Dengi bas ده )L U�س

Dem genge  �OJ �" ده م (fysiologi) det att gäspa

• Klotvicker/tandvicker (subst.) Demi şewekî ده م ]� وه -:
(Vicia narbonensis) är en ärtväxtart • Morgon (subst.)

som beskrevs av Carl von Linné de första timmarna på dagen

Dem hişk e[ده م ھ • Gryning (subst.)

• Död (adj.) dagning, ljusning

som har slutat leva, avliden, livlös Demi sû ده م aوو
Dem û çew ده م و �P و • Morgon (subst.)

• Ansikte (subst.) de första timmarna på dagen

framsidan av huvudet • Gryning (subst.)

• Nuna (subst.) dagning, ljusning

ansikte Deng NJ ده
• Nylle (subst.) • Ljud (subst.)

ansikte det som hörs

Dem wişk e[ده م و • Läte (subst.)

• Död (adj.) (oartikulerat) ljud

som har slutat leva, avliden, livlös (även om fågelsång)

Demançe (Soranî)   (:Jۆراa)  �PJ�
ده  • Röst (subst.)

• Pistol (subst.) det som hörs när någon talar, stämma

kort handeldvapen • Röst (subst.)

• Puffra (subst.) ställningstagande vid val

pistol • Stämma (subst.)

• Revolver (subst.) röst

handeldvapen med roterande • Sång (subst.)

magasin det att sjunga, sjungande

Demarekûll (Demarekûł) ده 
�ره -ووڵ Deng xweş ده t NJوه ش
• Skorpion (subst.) • Välljud (subst.)

djur i ordningen (Scorpiones) vackert ljud

tillhörande klassen spindeldjur Dengar ده �OJر
(Scorpionidea) vars underkäkar • Vokal (subst.)

är försedda med saxklor och en (lingvistik) tonande, stavelsebildande

svansliknande, rörlig bakkropp språkljud som bildas med ringa

som ytterst utrustats med en förträngning av språkröret

spetsig, krökt giftklo; individ av Dengdan ده OJدان
dessa djur • Eko (subst.)

• Dem + are + kûll återkastat ljud

Demarekûlle (Demarekûłe)  �Cره -وو�
ده  Dengdanewe ده OJدا�J وه 
• Skorpionen (subst.) • Eko (subst.)

Demarekûllege (Demarekûłege)  �" �Cره -وو�
ده  återkastat ljud

• Skorpionen (subst.) Dengedeng (Soranî)   (:Jۆراa) NJ ده �OJ ده
Demarekûlleyl (Demarekûłeyl) ده 
�ره -وو�C 	ل • Brus (subst.)

• Skorpioner (subst.) starkt väsande ljud, sus

Demarekûlleyle (Demarekûłeyle)  ��	 �Cره -وو�
ده  Dengî :OJ ده
• Skorpionerna (subst.) • Duktig (adj.)

Demarekûlleylege  �" ��	 �Cره -وو�
ده  som har god förmåga, skicklig, duglig

(Demarekûłeylege) • Klyftig (adj.)

• Skorpionerna (subst.) intelligent, klipsk

Deme kawekî ده 
�  -�وه -: • Skarp (adj.)

• Gäspning (subst.) intellektuellt skärpt

(fysiologi) det att gäspa Dengi bas ده �F NJس
Deme kawikî ده 
�  -�و-: • Konversation (subst.)

• Gäspning (subst.) samtal
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Dengidûm ده )Fدووم Derhamsage  	�ده رھ��7�

• Samtal (subst.) som saknar ett hem

muntligt utbyte av tankar • Kringflackande (adj.)  

(särskilt om sådant utbyte per telefon) som reser hit och dit

• Nyhet (subst.) Derban ده ر�Fن
något som är nytt • Portvakt (subst.)

(särskilt "ny information") person som vaktar ingången

Dengidûm ده OJدووم (även "fastighetsskötare")

• Brus (subst.) Derbane  �J�Fده ر
starkt väsande ljud, sus • Portvakten (subst.)

Dengidûng NJدووOJ ده Derbanege  �" �J�Fده ر
• Brus (subst.) • Portvakten (subst.)

starkt väsande ljud, sus Derbaneyl ده ر�J�F 	ل
Dengubas ده OJو�Fس • Portvakter (subst.)

• Konversation (subst.) Derbaneyle  ��	 �J�Fده ر
samtal • Portvakterna (subst.)

• Samtal (subst.) Derbaneylege  �" ��	 �J�Fده ر
muntligt utbyte av tankar • Portvakterna (subst.)

(särskilt om sådant utbyte per telefon) Derde barîke  �w	ر�F  ده رده
• Nyhet (subst.) • tbc (förk) (subst.)

något som är nytt tuberkulos

(särskilt "ny information") • Tuberkulos (subst.)

Dengûbas ده OJوو�Fس en smittsam infektionssjukdom

• Konversation (subst.) Derek ده ره ک
samtal • Fanders (subst.)

• Samtal (subst.) (vardagligt kraftuttryck)

muntligt utbyte av tankar Dereq ده ره ق
(särskilt om sådant utbyte per telefon) • Frist (subst.)

• Nyhet (subst.) uppskov, anstånd

något som är nytt • Respit (subst.)

(särskilt "ny information") uppskov, anstånd

Denten (Le Pehllewî, Pehłewî) ده �ZJ ن (�s  �K ھ�q وی) • Uppskov (subst.)

• Tand (subst.) tillåtelse att vänta med något som

hård, vit bildning i munnen med man är ålagd att göra, anstånd

uppgift att sönderdela mat • Anstånd (subst.)

(även om föremål med liknande uppskov

funktion) Derewere ده ره وه ره 
Der û ban ده ر و �Fن • Hemlös (adj.)

• Portvakt (subst.) som saknar ett hem

person som vaktar ingången • Kringflackande (adj.)  

(även "fastighetsskötare") som reser hit och dit

Der û bane  �J�F ده ر و Derga ده ر"�
• Portvakten (subst.) • Dörröppning (subst.)

Der û banege  �" �J�F ده ر و Derge ده ر"� 
• Portvakten (subst.) • Dörröppning (subst.)

Der û baneyl ده ر و �J�F 	ل Derhamsa �a
ده رھ�
• Portvakter (subst.) • Granne (subst.)

Der û baneyle  ��	 �J�F ده ر و en av två el. flera personer som

• Portvakterna (subst.) bor nära varandra

Der û baneylege  �" ��	 �J�F ده ر و Derhamsage  �"�a
ده رھ�
• Portvakterna (subst.) • Grannen (subst.)

Der we der ده ر وه  ده ر böjningsform av granne

• Hemlös (adj.)
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Derhamsayl ده رھ��7�:ل Derwaneylege  	�ده روا)	 :@	 

Derhamsayl ده رھ�
�a	ل Dermaneyl ده ر
��J 	ل
• Grannar (subst.) • Mediciner (subst.)

böjningsform av granne böjningsform av medicin

Derhamsayle  ��	�a
ده رھ� • Läkemedel (subst.)

• Grannarna (subst.) böjningsform finns inte

böjningsform av granne Dermaneyle  ��	 �J�
ده ر
Derhamsaylege  �" ��	�a
ده رھ� • Medicinerna (subst.)

• Grannarna (subst.) böjningsform av medicin

böjningsform av granne • Läkemedelen (subst.)

Derhawsa �aده رھ�و böjningsform av läkemedel

• Granne (subst.) Dermaneylege  �" ��	 �J�
ده ر
en av två el. flera personer som • Medicinerna (subst.)

bor nära varandra böjningsform av medicin

Derhawsage  �"�aده رھ�و • Läkemedelen (subst.)

• Grannen (subst.) böjningsform av läkemedel

böjningsform av granne Dermanxane     �J�tJ�
ده ر
Derhawsayl ده رھ�و�a	ل • Apotek (subst.)

• Grannar (subst.) försäljningsställe för läkemedel

böjningsform av granne Derr (Deř) ده ڕ
Derhawsayle  ��	�aده رھ�و • Sugga (subst.)

• Grannarna (subst.) grishona

böjningsform av granne • Grishona och söt

Derhawsaylege  �" ��	�aده رھ�و Derre (Deře) ده ڕه 
• Grannarna (subst.) • Suggan (subst.)

böjningsform av granne böjningsform av sugga

Derman ده ر
�ن Derrege (Deřege) ده ڕه "� 
• Medicin (subst.) • Suggan (subst.)

kemiskt ämne i fast tablett, böjningsform av sugga

flytande lösning eller annan form Derreyl (Deřeyl) ده ڕه 	ل
som via mun, hud, analöppning • Suggor (subst.)

eller på annan väg intages i kroppen böjningsform av sugga

för att påverka denna, ofta för Derreyle (Deřeyle) ده ڕه 	�� 
att lindra symptom vid sjukdom • Suggorna (subst.)

eller skada eller för att bota sjukdom böjningsform av sugga

• läkemedel (subst.) Derreylege (Deřeylege) ده ڕه 	�� "� 
kemiskt ämne i fast tablett, • Suggorna (subst.)

flytande lösning eller annan form böjningsform av sugga

som via mun, hud, analöppning Derwan ده روان
eller på annan väg intages i kroppen • Portvakt (subst.)

för att påverka denna, ofta för person som vaktar ingången

att lindra symptom vid sjukdom (även "fastighetsskötare")

eller skada eller för att bota sjukdom Derwane  �Jده روا
Dermane  �J�
ده ر • Portvakten (subst.)

• Medicinen (subst.) Derwanege  �" �Jده روا
böjningsform av medicin • Portvakten (subst.)

• Läkemedlet (subst.) Derwaneyl ده روا�J 	ل
böjningsform av läkemedel • Portvakter (subst.)

Dermanege  �" �J�
ده ر Derwaneyle  ��	 �Jده روا
• Medicinen (subst.) • Portvakterna (subst.)

böjningsform av medicin Derwaneylege  �" ��	 �Jده روا
• Läkemedlet (subst.) • Portvakterna (subst.)

böjningsform av läkemedel
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Derweç ده روه چ Des xweş ده س mوه ش

Derweç ده روه چ • Synål (subst.)

• Fönster (subst.) nål att sy med

glasad öppning i vägg eller tak • Dussin (subst.)

• Liten dörr smalt och spetsigt redskap att

Derya ده ر	� sticka genom tyg med och ofta

• Hav (subst.) att sy med

det sammanhängande vatten (bildligt även om andra spetsiga föremål)

som omger jordens fastland, ocean Des ده س
Derürn ده رۊن • Hand (subst.)

• In (adv.) yttersta delen av en människas arm

till insidan (av något) • Karda (subst.)

• Innandöme (subst.) hand

det inre av något (vardagligt)

• Inre (subst.) • Nypa (subst.)

inre del av något hand

Derün dar ده رۊن دار (vardagligt)

• Modig (adj.) • Omgång (subst.)

som har mod, orädd uppsättning (kläder)

• Morsk (adj.) • Parti (subst.)

orädd, karsk omgång, spel

Derzen ده رزه ن Des nîşan ده س J	]�ن
• Nål (subst.) • Belägg (subst.)

smalt och spetsigt redskap att exempel, belysande citat

sticka genom tyg med och ofta • Ex (subst.)

att sy med exempel, exemplar

(bildligt även om andra spetsiga föremål) • Exempel (subst.)

• Synål (subst.) föredöme, mönster

nål att sy med • Exempel (subst.)

• Dussin (subst.) (typiskt) fall, belägg

smalt och spetsigt redskap att • Modell (subst.)

sticka genom tyg med och ofta (standard)utförande av en viss

att sy med vara (t ex bilar, maskiner, kläder)

(bildligt även om andra spetsiga föremål) • Prov (subst.)

Derzen heçîr ده رزه ن ھ� P	ر litet urval (ur något större), exempel

• Nål och tråd • Specimen (subst.)

Derzî ده رزی exemplar

• Nål (subst.) Des nîşan kirdin ده س J	]�ن -ردن
smalt och spetsigt redskap att • Märkera (verb)

sticka genom tyg med och ofta förse med märke

att sy med Des wişk e[ده س و
(bildligt även om andra spetsiga föremål) • Snål (adj.)

• Synål (subst.) överdrivet sparsam

nål att sy med • Sniken (adj.)

Derzi têwill (Derzi têwił) ده رز 9Zوڵ snål

• Mitten delen av pannan • Gnidig (adj.)

• Mitt i pannan överdrivet sparsam

Derzin ده رزن Des xweş ده س tوه ش
• Nål (subst.) • Tack (subst.)

smalt och spetsigt redskap att (uttryck för uppskattning; även

sticka genom tyg med och ofta som interjektion "jag tackar")

att sy med • Tacksam (adj.)

(bildligt även om andra spetsiga föremål) som känner sig ha något att
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Desanik ده 7�)8 Desillat (Desiłat) ده n7ت

tacka för den man som en kvinna är

Desanik eJ�a ده förlovad med

• Armband (subst.) • Förlovad (adj.)

smycke som bärs runt handleden som har förlovat sig

• Armring (subst.) Desgîrûî ده Oa	رووی
Desar ده �aر • Förlovning (subst.)

• Handkvarn (subst.) överenskommelse om giftermål

• Hushållskvarn Desharr (Deshař) ده ��aڕ
hand- eller eldriven kvarn för • Handkvarn (subst.)

hushållsbruk • Hushållskvarn

Desçep ده �Pa پ hand- eller eldriven kvarn för

• Vänsterhänt (adj.) hushållsbruk

som mest använder vänster hand Desherr (Desheř) ده ��a ڕ
Desellat (Desełat) ده T �aت • Handkvarn (subst.)

• Bukt (subst.) • Hushållskvarn

få bukt med något hand- eller eldriven kvarn för

• Lösning (subst.) hushållsbruk

metod att klara av Desi axir ده س ��tر
(ett problem etc); förklaring • Slutligen (adv.)

• Åtgärd (subst.) till sist, till slut (om tid och rum)

handling (för att nå ett visst syfte), Desig Na ده
ingripande, behandling • Förevändning (subst.)

• Inflytande (subst.) ursäkt

makt att påverka, maktställning • Svepskäl (subst.)

• Påverkan (subst.) påhittad orsak, undanflykt,

inflytande som leder till förändring förevändning

• Herravälde (subst.) • Undanflykt (subst.)

välde, makt, behärskning ursäkt för att inte göra något,

• Makt (subst.) förevändning, svepskäl

förmåga och kraft att styra, • Ursäkt (subst.)

herravälde försvar el. Motivering

Desewsar ده �a و�aر (för något (felaktigt) man gjort)

• Tygel (subst.) • Hörn (subst.)

rem att styra (riddjur) med yttre eller inre vinkel av ett föremål

• Töm (subst.) • Hörna (subst.)

rem att styra (dragdjur) med hörn

• Sele (subst.) • Vrå (subst.)

anordning med remmar (för dragdjur) hörn (av ett rum etc)

Desgîran ده Oa	ران • Vinkel (subst.)

• Fästman (subst.) soppning mellan två räta linjer

den man som en kvinna är som utgår från samma punkt, hörn

förlovad med Desillat (Desiłat) ده �aت
• Fästmö (subst.) • Bukt (subst.)

den man som en kvinna är få bukt med något

förlovad med • Lösning (subst.)

• Förlovad (adj.) metod att klara av

som har förlovat sig (ett problem etc); förklaring

Desgîrû ده Oa	روو • Åtgärd (subst.)

• Fästman (subst.) handling (för att nå ett visst syfte),

den man som en kvinna är ingripande, behandling

förlovad med • Inflytande (subst.)

• Fästmö (subst.) makt att påverka, maktställning
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Desillatdar (Desiłatdar) ده An7دار DestibilawÎ (Soranî) ده pLA7وی (7ۆرا)')  

• Påverkan (subst.) förevändning

inflytande som leder till förändring • Undanflykt (subst.)

• Herravälde (subst.) ursäkt för att inte göra något,

välde, makt, behärskning förevändning, svepskäl

• Makt (subst.) • Ursäkt (subst.)

förmåga och kraft att styra, försvar el. Motivering

herravälde (för något (felaktigt) man gjort)

Desillatdar (Desiłatdar) ده Z�aدار Despiçig NPsa ده
• Mäktig (adj.) • Förevändning (subst.)

som har stor makt ursäkt

Desînik eJ	a ده • Svepskäl (subst.)

• Armband (dekorativ) (subst.) påhittad orsak, undanflykt,

• Armring (dekorativ) (subst.) förevändning

Desirr (Desiř) ده aڕ • Undanflykt (subst.)

• Grammofon (subst.) ursäkt för att inte göra något,

skivspelare förevändning, svepskäl

• Skivspelare (subst.) • Ursäkt (subst.)

grammofon försvar el. Motivering

(utan förstärkare och högtalare) (för något (felaktigt) man gjort)

Deskar ده �waر Deşt (Soranî)   (:Jۆراa) ده ]ت
• Handgjord (adj.) • Slätt (subst.)

gjord för hand större område med plan mark

Deskird ده waرد (utan träd)

• Handgjord (adj.) • Vidd (subst.)

gjord för hand stor yta (utan träd)

Desnüs ده Jaـۊس Deşt ده ]ت
• Handskrift (subst.) • Slätt (subst.)

gammal handskriven text större område med plan mark

• Handskriven (adj.) (utan träd)

skriven för hand Destan ده �Zaن
• Bok (subst.) • Kök (subst.)

tryckt skrift, volym, band rum där man lagar mat

Despaçe kirdin ده �P�sa  -ردن Destan büçig NPـۊF ن�Za ده
• Förvirra (verb) • Pentry (subst.)

bringa i oordning, förbrylla litet kök

Despêçig NP9sa ده Destgîran  (Soranî)   (:Jۆراa) ران	OZa ده 
• Förevändning (subst.) • Fästman (subst.)

ursäkt den man som en kvinna är

• Svepskäl (subst.) förlovad med

påhittad orsak, undanflykt, • Fästmö (subst.)

förevändning den man som en kvinna är

• Undanflykt (subst.) förlovad med

ursäkt för att inte göra något, • Förlovad (adj.)

förevändning, svepskäl som har förlovat sig

• Ursäkt (subst.) Destgîranîy (Soranî)   (:Jۆراa) :	Jرا	OZa ده
försvar el. Motivering • Förlovning (subst.)

(för något (felaktigt) man gjort) överenskommelse om giftermål

Despêçik eP9sa ده DestibilawÎ (Soranî)   (:Jۆراa) وی�FZa ده
• Förevändning (subst.) • Slöseri (subst.)

ursäkt misshushållning, ödslande

• Svepskäl (subst.)

påhittad orsak, undanflykt,
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Destinûsî kon (Soranî) ده A7)ووa '7ۆن Dewar ده وار

Destinûsî kon ده JZaووa: �ۆن för att påverka denna, ofta för

(Soranî) (:Jۆراa)  att lindra symptom vid sjukdom

• Handskrift (subst.) eller skada eller för att bota sjukdom

gammal handskriven text Devançe (Kurmancî)

Destnivîs (Kurmancî) • Pistol (subst.)

• Handskrift (subst.) kort handeldvapen

gammal handskriven text • Puffra (subst.)

Destûr ده Zaوور pistol

• Order (subst.) • Revolver (subst.)

uppmaning (som man måste handeldvapen med roterande

lyda), befallning magasin

• Befallning (subst.) Dewançe  �PJده وا
order • Pistol (subst.)

Desûr ده aوور kort handeldvapen

• Order (subst.) • Puffra (subst.)

uppmaning (som man måste pistol

lyda), befallning • Revolver (subst.)

• Befallning (subst.) handeldvapen med roterande

order magasin

Deswen ده aوه ن Dewançege  �" �PJده وا
• Armband (dekorativ) (subst.) • Pistolen (subst.)

• Armring (dekorativ) (subst.) böjningsform av pistol

• Handbojor (subst.) • Puffran (subst.)

en typ av bojor för att låsa fast böjningsform av puffra

en persons händer • Revolvern (subst.)

Desünik eJـۊa ده böjningsform av revolver

• Armband (subst.) Dewançeyl ده وا�PJ 	ل
smycke som bärs runt handleden • Pistoler (subst.)

• Armring (subst.) böjningsform av pistol

Desür ده aۊر • Puffror (subst.)

• Lik (adj.) böjningsform av puffra

som har samma utseende som • Revolvrar (subst.)

el. påminner om något böjningsform av revolver

• Liknande (adj.) Dewançeyle  ��	 �PJده وا
(nästan) likadan, likartad • Pistolerna (subst.)

• Som (konj.) böjningsform av pistol

i egenskap av, såsom • Puffrorna (subst.)

(även vid jämförelse) böjningsform av puffra

Dewa ده وا • Revolvrarna (subst.)

• Medicin (subst.) böjningsform av revolver

kemiskt ämne i fast tablett, Dewançeylege  �" ��	 �PJده وا
flytande lösning eller annan form • Pistolerna (subst.)

som via mun, hud, analöppning böjningsform av pistol

eller på annan väg intages i kroppen • Puffrorna (subst.)

för att påverka denna, ofta för böjningsform av puffra

att lindra symptom vid sjukdom • Revolvrarna (subst.)

eller skada eller för att bota sjukdom böjningsform av revolver

• läkemedel (subst.) Dewar ده وار
kemiskt ämne i fast tablett, • Svart tält

flytande lösning eller annan form kurdisk svart tält

som via mun, hud, analöppning

eller på annan väg intages i kroppen
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Dewarekel ده واره /	 ل Dewre ده وره 

Dewarekel ده واره -� ل riklighet, överflöd

• Svala (subst.) • Kvinnlig namn/tjejnamn (subst.)

en småfågel av familjen • Flock (subst.)

Hirundinidae grupp, klunga, skara, samling

Dewaxane  �J�tده وا • Skock (subst.)

• Apotek (subst.) oordnad grupp

försäljningsställe för läkemedel Dewlletmen (Dewłetmen) 
� نZ �Cده و
Dêwelüke د9وه Kـۊ-�  • Besutten (adj.)

• Tromb (subst.) förmögen, välbärgad

virvelstorm • Förmögen (adj.)

• Virvelvind (subst.) rik

Dewen (Soranî)   (:Jۆراa)  ده وه ن • Rik (adj.)

• Buske (subst.) som har många ekonomiska

ett slags litet träd som grenar tillgångar

sig vid roten • Rik (adj.)

Dewll (Dewł) ده وڵ som innehåller en stor mängd

• Trumma (subst.) av något

ett slags slaginstrument med • Tät (adj.)

skinn spänt över en ihålig cylinder rik

Dewlle (Dewłe)  �Cده و Dewllkut (Dewłkut) ده وwCوت
• Trumman (subst.) • Trumslagare (subst.)

böjningsform av trumma person som spelar trummor

Dewllege (Dewłege)  �" �Cده و Dewllkute (Dewłkute)  �ZوwCده و
• Trumman (subst.) • Trumslagaren, Trumslagarn (subst.)

böjningsform av trumma böjningsform av trumslagare

Dewlleyl (Dewłeyl) ده و�C 	ل Dewllkutege (Dewłkutege)  �" �ZوwCده و
• Trummor (subst.) • Trumslagaren, Trumslagarn (subst.)

böjningsform av trumma böjningsform finns inte

Dewlleyle (Dewłeyle)  ��	 �Cده و Dewllkuteyl (Dewłkuteyl) ده وwCو�Z 	ل
• Trummorna (subst.) • Trumslagare (subst.)

böjningsform av trumma person som spelar trummor

Dewlleylege (Dewłeylege)  �" ��	 �Cده و Dewllkuteyle (Dewłkuteyle)  ��	 �ZوwCده و
• Trummorna (subst.) • Trumslagarna (subst.)

böjningsform av trumma person som spelar trummor

Dewllemen (Dewłemen) 
� ن �Cده و Dewllkuteylege (Dewłkuteylege)  �" ��	 �ZوwCده و
• Besutten (adj.) • Trumslagarna (subst.)

förmögen, välbärgad person som spelar trummor

• Förmögen (adj.) Dewra ده ورا
rik • Därifrån (adv.)

• Rik (adj.) från det stället

som har många ekonomiska Dewre ده وره 
tillgångar • Där borta (adv.)

• Rik (adj.) på det där stället

som innehåller en stor mängd Dewre ده وره 
av något • Tidrymd (subst.)

• Tät (adj.) sammanhängande tidsperiod

rik • Blockad (subst.)

Dewllet (Dewłet) ده و�C ت  avspärrning av handel till och

• Förmögenhet (subst.) från ett land

kapitaltillgångar (även om avspärrning vid

• Rikedom (subst.) arbetskonflikt)

stora tillgångar, förmögenhet; • Belägring (subst.)
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Dewre dan ده وره  دان Dêrewa دGره وا

Dewre dan ده وره  دان Dezîran ده ز	ران
• Belägra (verb) • Fästman (subst.)

omringa för att tvinga försvarare den man som en kvinna är

att ge upp förlovad med

• Omringa (verb) • Fästmö (subst.)

bilda en ring runt (i fientligt syfte) den man som en kvinna är

Dewre kirdin ده وره  -ردن förlovad med

• Belägra (verb) • Förlovad (adj.)

omringa för att tvinga försvarare som har förlovat sig

att ge upp Dezünik eJده زۊ
• Omringa (verb) • Armband (subst.)

bilda en ring runt (i fientligt syfte) smycke som bärs runt handleden

Dewrew ده وره و • Armring (subst.)

• Därifrån (adv.) Dezüran ده زۊران
från det stället • Fästman (subst.)

Dewrîş ده ور	ش den man som en kvinna är

• Morbror (subst.) förlovad med

mammas bror eller mammas • Fästmö (subst.)

systers man den man som en kvinna är

• Manligt namn/killnamn (subst.) förlovad med

Dewrîş balîk e	K�F ش	ده ور • Förlovad (adj.)

• Mantis (subst.) som har förlovat sig

mantis är ett släkte av bönsyrsor. Dezüranî :Jده زۊرا
Mantis ingår i familjen Mantidae • Förlovning (subst.)

Dewrîş balîk hure ده ور	ش K�F	e ھوره  överenskommelse om giftermål

• Mantis (subst.) Dêz د9ز
mantis är ett släkte av bönsyrsor. • Svart (färg) (adj.)

Mantis ingår i familjen Mantidae färgad som sot

Dewrîş çuwîne  �J	ووP ش	ده ور • Lila (färg) (adj.)

• Mantis (subst.) (blandning av) rött och blått, violett

mantis är ett släkte av bönsyrsor. • Violett (färg) (adj.)

Mantis ingår i familjen Mantidae färgad som violer, lila

Dewrîşek ده ور	]� ک Dêr د9ر
• Mantis (subst.) • Försent (adv.)

mantis är ett släkte av bönsyrsor. alltför sent, inte i tid

Mantis ingår i familjen Mantidae • Sen (adj.)

Dezga ده ز"� som inträffar efter förväntad

• Maskin (subst.) tidpunkt, försenad

apparat som utför arbete och Dêra د9را
drivs med energi (t ex el) • Härifrån (adv.)

• Apparat (subst.) från denna plats, bort

teknisk anordning; instrument; Dêre د9ره
maskin • Härifrån (adv.)

(även bildligt om organisation etc) från denna plats, bort

Dezîle ده ز	��  Dêrew د9ره و
• Trollslända (subst.) • Härifrån (adv.)

rovinsekt med långsträckt och från denna plats, bort

smal bakkropp, långa vingar och Dêrewa د9ره وا
utstående fasettögon, individ av • Härifrån (adv.)

olika arter som tillhör ordningen från denna plats, bort

trollsländor (Odonata)
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Dêrewe دGره وه Diganeyl د��)	 :ل

Dêrewe د9ره وه • Hojar (subst.)

• Härifrån (adv.) böjningsform av hoj

från denna plats, bort • Tvåhjulingar (subst.)

Dî دی böjningsform av tvåhjuling

• Åsyn (subst.) Diçerxeyle  ��	 �tر �Pد
syn, anblick • Cyklarna (subst.)

• Annan (pron.) böjningsform av cykel

inte den här; ytterligare, övrig • Hojarna (subst.)

• Till (adv.) böjningsform av hoj

ytterligare • Tvåhjulingarna (subst.)

• Väl (adv.) böjningsform av tvåhjuling

nog, troligen, eller hur? Diçewekî د�P وه -:
• Övrig (adj.) • Diskriminering (subst.)

som är kvar, återstående nedsättande särbehandling av

Dî (Le Pehllewî, Pehłewî) دی (�s  �K ھ�q وی) människor eller grupper av människor

• Åsyn (subst.) Diêan د��9ن
syn, anblick • Tand (subst.)

• Annan (pron.) hård, vit bildning i munnen med

inte den här; ytterligare, övrig uppgift att sönderdela mat

• Till (adv.) (även om föremål med liknande funktion)

ytterligare Diêan jan د��9ن ژان
• Väl (adv.) • Tandvärk (subst.)

nog, troligen, eller hur? ont i en tand

• Övrig (adj.) Diêan rrîçekî (Diêan řîçekî) �� ��د���ن ڕ�
som är kvar, återstående • Bruxism (subst.)

Di kilig têwill (Di kilig têwił) د -�9Z Nوڵ bruxism (av grek. βργµος,

• Oturlig (adj.) gnissling') är den medicinska

Dicar د��ر termen för tandgnissling och

• Dubbelt (adv.) pressning

två gånger räknat Diêan rrüçekî (Diêan řüçekî) د���ن ڕۊ�� ��
• Två gånger (adv.) • Bruxism (subst.)

Dicare د��ره  bruxism (av grek. βργµος,

• Igen (adv.) gnissling') är den medicinska

ännu en gång, åter; tillbaka termen för tandgnissling och

Diçerxe  �tر �Pد pressning

• Cykel (subst.) Difin (Kurmancî)

ett slags trampfordon med två hjul • Näsa (subst.)

• Hoj (subst.) luktorgan hos människan

cykel (vardagligt) Digan د"�ن
• Tvåhjuling (subst.) • Tand (subst.)

cykel med två hjul hård, vit bildning i munnen med

Diçerxege  �" �tر �Pد uppgift att sönderdela mat

• Cykeln (subst.) (även om föremål med liknande funktion)

böjningsform av cykel Digane  �J�"د
• Hojen (subst.) • Tanden (subst.)

böjningsform av hoj böjningsform av tand

• Tvåhjulingen (subst.) Diganege  �" �J�"د
böjningsform av tvåhjuling • Tanden (subst.)

Diçerxeyl د�P ر�t 	ل böjningsform av tand

• Cyklar (subst.) Diganeyl د"��J 	ل
böjningsform av cykel • Tänder (subst.)

böjningsform av tand
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Diganeyle  	@: 	(��د Dikaneyle د/�)	 :@	 

Diganeyle  ��	 �J�"د Dijmin دژ
ن
• Tänderna (subst.) • Fiende (subst.)

böjningsform av tand ovän, motståndare

Diganeylege  �" ��	 �J�"د • Antagonist (subst.)

• Tänderna (subst.) motståndare, fiende

böjningsform av tand Dijminî :J
دژ
Digan jan د"�ن ژان • Fiendskap (subst.)

• Tandvärk (subst.) det att vara fiender 

ont i en tand Dijwar دژوار
Digan rrîçekî (Digan řîçekî) �� ��د��ن ڕ� • Benig (adj.)

• Bruxism (subst.) kinkig, invecklad

bruxism (av grek. βργµος, • Påfrestande (adj.)

gnissling') är den medicinska ansträngande, mödosam

termen för tandgnissling och • Marig (adj.)

pressning svår, besvärlig

Digan rrüçekî (Digan řüçekî) د��ن ڕۊ�� �� (vardagligt)

• Bruxism (subst.) • Vansklig (adj.)

bruxism (av grek. βργµος, svår att klara av, riskabel

gnissling') är den medicinska Dikan د-�ن
termen för tandgnissling och • Affär (subst.)

pressning butik

Digan têjkere د"�ن 9Zژ-� ره  • Butik (subst.)

• Vattenkrasse (subst.) affär, handelsbod

en salladsgrönsak Dikan (Kurmancî)

Digme  �
د" • Affär (subst.)

• Knapp (subst.) butik

liten skiva som sys fast på kläder • Butik (subst.)

etc affär, handelsbod

(för att hålla ihop dem) Dikandar د-�Jدار
• Knapp (subst.) • Affärsinnehavare (subst.)

liten platta som man trycker på • Butiksinnehavare (subst.)

för att manövrera en maskin etc • Butiksägare (subst.)

Dijayetî :Z �	دژا Dikane  �J�-د
• Oense (adj.) • Affären (subst.)

oenig, osams böjningsform av affär

• Opposition (subst.) • Butiken (subst.)

starkt motstånd på grund av böjningsform av butik

avvikande mening Dikanege  �" �J�-د
(särskilt om politisk grupp som • Affären (subst.)

inte är i regeringsställning) böjningsform av affär

Dijdar دژدار • Butiken (subst.)

• Slottsvakt (subst.) böjningsform av butik

• Portvakt (subst.) Dikaneyl د-��J 	ل
Dijmen دژ
� ن • Affärer (subst.)

• Fiende (subst.) böjningsform av affär

ovän, motståndare • Butiker (subst.)

• Antagonist (subst.) böjningsform av butik

motståndare, fiende Dikaneyle  ��	 �J�-د
Dijmenî :J �
دژ • Affärerna (subst.)

• Fiendskap (subst.) böjningsform av affär

det att vara fiender • Butikerna (subst.)

böjningsform av butik
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Dikaneylege  	�د/�)	 :@	  Dimarekûll (Dimarekûł) د��ره  /ووڵ

Dikaneylege  �" ��	 �J�-د stor glädje

• Affärerna (subst.) • Glädje (subst.)

böjningsform av affär känsla av upprymdhet och

• Butikerna (subst.) tillfredsställelse

böjningsform av butik • Trivsel (subst.)

Dîke (Soranî)    (:Jۆراa) ��	د känsla av att man trivs

• Annan (pron.) • Välbehag (subst.)

inte den här; ytterligare, övrig nöje och glädje

• Till (adv.) Dillpîs (Diłpîs) دsC	س 
ytterligare (Soranî) (:Jۆراa)   

• Övrig (adj.) • Svartsjuk (adj.)

som är kvar, återstående som lider av svartsjuka

Dîl د	ل Dillrreq (Diłřeq) دCڕه ق  
• Fånge (subst.) • Hjärtlös (adj.)

fängslad person utan känsla, kall, grym

Dîlim د	�م • Nedrig (adj.)

• Lat (adj.) elak

ovillig att arbeta, bekväm • Obarmhärtig (adj.)

(av sig), slö som saknar medkänsla, skoningslös

• Slöfock (subst.) Dillserd (Diłserd) د�aC رد
slö eller lat person • Hopplös (adj.)

• Soffliggare (subst.) som är utan hopp, tröstlös, ohjälplig

alltför lat person; slöfock, latmask Dillsûz (Diłsûz) دaCووز
Dilîwan دK	وان • Medlidsam (adj.)

• Synål (subst.) som känner el. visar medlidande

nål att sy med (ofta om nedlåtande attityd)

Dilîwane  �Jوا	Kد Dillsûzî (Diłsûzî) دaCووزی
• Synålen (subst.) • Medömkan (subst.)

Dilîwanege  �" �Jوا	Kد medlidande

• Synålen (subst.) • Ömkan (subst.)

Dilîwaneyl دK	وا�J 	ل medlidande, medkänsla

• Synålar (subst.) Dilltengî (Diłtengî) :OJ �ZCد
Dilîwaneyle  ��	 �Jوا	Kد • Längtan (subst.)

• Synålarna (subst.) det att önska starkt el. vänta ivrigt

Dilîwaneylege  �" ��	 �Jوا	Kد Dîlmanc _J�
د	�
• Synålarna (subst.) • Översättning (subst.)

Dill (Dił) دڵ det att översätta; den text som

• Hjärta (subst.) översatts

kroppens centrala blodpump Dim دم
• Buk (subst.) • Svans (subst.)

hålighet i kroppen för mage och långsmal böjlig bakdel på (dägg)djur

tarmar etc; mage • I det närliggande

• Mage (subst.) • "Malliman hay dim"

buk Dimarekûll (Dimarekûł) د
�ره  -ووڵ
Dilldar (Diłdar) دCدار • Skorpion (subst.)

• Modig (adj.) djur i ordningen (Scorpiones)

som har mod, orädd tillhörande klassen spindeldjur

• Morsk (adj.) (Scorpionidea) vars underkäkar

orädd, karsk är försedda med saxklor och en

Dillixoşîy  (Diłixoşîy )  svansliknande, rörlig bakkropp دtCۆ]	: 

(Soranî) (:Jۆراa)   som ytterst utrustats med en

• Fröjd (subst.) spetsig, krökt giftklo; individ av
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Dimarekûłe  	Mره /وو�د� Dirêj (Soranî) درGژ (7ۆرا)')   

dessa djur • Såg (Verb)

• Dem + are + kûll de såg (ewan dîn)

Dimarekûlle (Dimarekûłe)  �Cره -وو�
د Dîndar د	Jدار
• Skorpionen (subst.) • Religiös (adj.)

Dimarekûllege (Dimarekûłege)  �" �Cره -وو�
د som tillhör en religion

• Skorpionen (subst.) (om människor "from, troende")

Dimarekûlleyl (Dimarekûłeyl) د
�ره -وو�C 	ل Dîndarî د	Jداری
• Skorpioner (subst.) • Religiositet (subst.)

Dimarekûlleyle (Dimarekûłeyle)  ��	 �Cره -وو�
د det att vara religiös

• Skorpionerna (subst.) Dîwar د	وار
Dimarekûlleylege  �" ��	 �Cره -وو�
د • Mur (subst.)

(Dimarekûłeylege) vägg el. inhägnad av sten, tegel etc

• Skorpionerna (subst.) (bildligt "hinder")

Dinan د�Jن • Vägg (subst.)

• Tand (subst.) sida på ett hus eller i ett rum;

hård, vit bildning i munnen med lodrät yta

uppgift att sönderdela mat (bildligt "avskärmning, hinder")

(även om föremål med liknande funktion) Dîware د	واره 
Dinane  �J�Jد • Muren (subst.)

• Tanden (subst.) böjningsform av mur

böjningsform av tand • Väggen (subst.)

Dinanege  �" �J�Jد böjningsform av vägg

• Tanden (subst.) Dîwarege د	واره "� 
böjningsform av tand • Muren (subst.)

Dinaneyl د�J�J 	ل böjningsform av mur

• Tänder (subst.) • Väggen (subst.)

böjningsform av tand böjningsform av vägg

Dinaneyle  ��	 �J�Jد Dîwareyl د	واره 	ل
• Tänderna (subst.) • Murar (subst.)

böjningsform av tand böjningsform av mur

Dinaneylege  �" ��	 �J�Jد • Väggar (subst.)

• Tänderna (subst.) böjningsform av vägg

böjningsform av tand Dîwareyle د	واره 	�� 
Dinan jan د�Jن ژان • Murarna (subst.)

• Tandvärk (subst.) böjningsform av mur

ont i en tand • Väggarna (subst.)

Dinan rrîçekî (Dinan řîçekî) :- �P	ن ڕ�Jد böjningsform av vägg

• Bruxism (subst.) Dîwareylege د	واره 	�� "� 
bruxism (av grek. βργµος, • Murarna (subst.)

gnissling') är den medicinska böjningsform av mur

termen för tandgnissling och • Väggarna (subst.)

pressning böjningsform av vägg

Dinan rrüçekî (Dinan řüçekî) :- �Pن ڕۊ�Jد Dirêj (Soranî)    (:Jۆراa) در9ژ
• Bruxism (subst.) • Lång (adj.)

bruxism (av grek. βργµος, som har en viss längd

gnissling') är den medicinska • Lång (adj.)

termen för tandgnissling och som har stor längd i tid och rum

pressning • Långt (adv.)

Dîn د	ن  på stort avstånd  (i tid och rum)

• Religion (subst.) • Längd (subst.)

dyrkan av övernaturliga makter, avlångt stycke

gudstro
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Dirêj (Kurmancî) Dişmin د�9ن

Dirêj (Kurmancî) Dirû dayin دروو دا	ن
• Lång (adj.) • Ljuga (verb)

som har en viss längd inte tala sanning, luras

• Lång (adj.) Dirû wetin دروو وه Zن
som har stor längd i tid och rum • Ljuga (verb)

Dirîj kirdin در	ژ -ردن inte tala sanning, luras

• Sträcka (verb) Dirûzin درووزن
räcka (med handen) • Lögnare (subst.)

användning: ofta med partikel person som ljuger

• Räcka (verb) • Lögnhals (subst.)

sträcka ut (även "överlämna" Dîsa (Kurmancî)

(med en sådan rörelse)) • Igen (adv.)

Dirîja kirdin در	ژا -ردن ännu en gång, åter; tillbaka

• Sträcka (verb) • Ånyo (adv.)

räcka (med handen) på nytt

användning: ofta med partikel Dîsan (Soranî)    (:Jۆراa) ن�a	د 
• Räcka (verb) • Igen (adv.)

sträcka ut (även "överlämna" ännu en gång, åter; tillbaka

(med en sådan rörelse)) Dişeme  �
د]� 
Dirîjay در	ژای • Dag 1, (Måndag) (subst.)

• Långsida (subst.) veckans första dag

den längre sidan av något Dişge  �O[د
• Längd (subst.) • Tråd (subst.)

utsträckning i rum och tid tunt garn (för sömnad)

Dirîjî در	ژی (allmänt om liknande produkt

• Långsida (subst.) av andra material)

den längre sidan av något Dişgege  �" �O[د
• Längd (subst.) • Tråden (subst.)

utsträckning i rum och tid böjningsform av tråd

Diris درس Dişgeyl د]�O 	ل
• Korrekt (adj.) • Trådar (subst.)

felfri, riktig böjningsform av tråd

(om mänskligt uppträdande "hövlig") Dişgeyle  ��	 �O[د
• Riktig (adj.) • Trådarna (subst.)

felfri, korrekt böjningsform av tråd

• Rätt (adj.) Dişgeylege  �" ��	 �O[د
riktig, korrekt • Trådarna (subst.)

Diris kirdin درس -ردن böjningsform av tråd

• Fabricera (verb) Dişmen  د]
� ن
tillverka (i fabrik) (bildligt "hitta på") • Fiende (subst.)

• Fingera (verb) ovän, motståndare

låtsa, hitta på • Antagonist (subst.)

• Uppföra (verb) motståndare, fiende

bygga Dişmenî :J �
د]
• Konstruera (verb) • Fiendskap (subst.)

göra modell till (och bygga) det att vara fiender 

• Brygga (verb) Dişmin د]
ن
(om vissa drycker:) framställa, göra • Fiende (subst.)

Dirû دروو ovän, motståndare

• Lögn (subst.) • Antagonist (subst.)

osanning motståndare, fiende
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Dişminî د�9)' Dizeyle دزه :@	 

Dişminî :J
د] Diwazehizar دوازه ھزار
• Fiendskap (subst.) • Nummer 12 000 (räkn.)

det att vara fiender 12 000, tolvtusen

Disû دaوو Diwênê (Soranî) mJ9دو
• Övermorgon (subst.) • Igår (adv.)

Dîten (Le Pehllewî, Pehłewî) د	�Z ن (�s  �K ھ�q وی) dagen före idag

• Åsyn (subst.) • I går (adv.)

syn, anblick Diwirr (Diwiř) دوڕ
• Annan (pron.) • Auktoritär (adj.)

inte den här; ytterligare, övrig enväldig, diktatorisk

• Till (adv.) • Autoritär (adj.)

ytterligare se auktoritär

• Övrig (adj.) • Diktator (subst.)

som är kvar, återstående envåldshärskare

Diwanzde دواJزده  • Get som är två år gammal

• Nummer 12 (räkn.) Dîye د		� 
12, tolv • Nummer 10 (räkn.)

Diwanzdehemîn دواJزده ھ� 
	ن 10, tio

• Tolfte (räkn.) Dîyehem د		� ھ� م
på plats nummer 12 • Tionde (räkn.)

• Tal 12 (räkn.) på plats nummer 10

Diwanzdehezar دواJزده ھ� زار • Tal 10 (räkn.)

• Nummer 12 000 (räkn.) Dîyehemîn د		� ھ� 
	ن
12 000, tolvtusen • Tionde (räkn.)

Diwanzdehizar دواJزده ھزار på plats nummer 10

• Nummer 12 000 (räkn.) • Tal 10 (räkn.)

12 000, tolvtusen Dîyehim د		� ھم
Diwanzdemîn دواJزده 
	ن • Tionde (räkn.)

• Tolfte (räkn.) på plats nummer 10

på plats nummer 12 • Tal 10 (räkn.)

• Tal 12 (räkn.) Diz دز
Diwanzehem دواJزه ھ� م • Tjuv (subst.)

• Tolfte (räkn.) en person som stjäl

på plats nummer 12 • Snattare (subst.)

• Tal 12 (räkn.) person som snattar

Diware دواره  Dize دزه 
• Igen (adv.) • Tjuven (subst.)

ännu en gång, åter; tillbaka böjningsform av tjuv

Diwazdhimîn دوازدھ
	ن • Snattaren (subst.)

• Tolfte (räkn.) Dizege دزه "� 
på plats nummer 12 • Tjuven (subst.)

• Tal 12 (räkn.) böjningsform av tjuv

Diwaze دوازه  • Snattaren (subst.)

• Nummer 12 (räkn.) Dizeyl دزه 	ل
12, tolv • Tjuvar (subst.)

Diwazehem دوازه ھ� م böjningsform av tjuv

• Tolfte (räkn.) • Snattare (subst.)

på plats nummer 12 Dizeyle دزه 	�� 
• Tal 12 (räkn.) • Tjuvarna (subst.)

Diwazehezar دوازه ھ� زار böjningsform av tjuv

• Nummer 12 000 (räkn.) • Snattarna (subst.)

12 000, tolvtusen
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Dizeylege  	�دزه :@	  Duh (Kurmancî)

Dizeylege دزه 	�� "�  Dokaneylege  �" ��	 �J�-دۆ
• Tjuvarna (subst.) • Affärerna (subst.)

böjningsform av tjuv böjningsform av affär

• Snattarna (subst.) • Butikerna (subst.)

Do (Kurmancî) böjningsform av butik

• Igår (adv.) Dokut şewar دۆ-وت ]� وار
dagen före idag • Midnatt (subst.)

• I går (adv.) tid omkring kl 00 på natten

Do lül دۆ Kـۊل Domdîke  �w	د
دۆ
• Muskedunder (subst.) • Trollslända (subst.)

ett muskötliknande vapen, men rovinsekt med långsträckt och

med kortare, trattformad pipa smal bakkropp, långa vingar och

och grövre kaliber utstående fasettögon, individ av

• En slags vapen olika arter som tillhör ordningen

Docare دۆ��ره  trollsländor (Odonata)

• Igen (adv.) Domer kûll (Domer kûł) دۆ
� ر -ووڵ
ännu en gång, åter; tillbaka • Skorpion (subst.)

Dogerî دۆ"� ری djur i ordningen (Scorpiones)

• Fönster (subst.) tillhörande klassen spindeldjur

glasad öppning i vägg eller tak (Scorpionidea) vars underkäkar

Dogme  �
دۆ" är försedda med saxklor och en

• Knapp (subst.) svansliknande, rörlig bakkropp 

liten skiva som sys fast på kläder som ytterst utrustats med en

etc (för att hålla ihop dem) spetsig, krökt giftklo; individ av

• Knapp (subst.) dessa djur

liten platta som man trycker på • Dom + er + kûll

för att manövrera en maskin etc Dorrege (Dořege) دۆڕه "� 
Dokan دۆ-�ن • Bastard (subst.)

• Affär (subst.) avkomma av två individer som

butik tillhör olika arter

• Butik (subst.) • Mulatt (subst.)

affär, handelsbod Dorû دۆروو
Dokane  �J�-دۆ • Lögn (subst.)

• Affären (subst.) osanning

böjningsform av affär Doşmin دۆ]
ن
• Butiken (subst.) • Fiende (subst.)

böjningsform av butik ovän, motståndare

Dokanege  �" �J�-دۆ • Antagonist (subst.)

• Affären (subst.) motståndare, fiende

böjningsform av affär Drawsêtî (Soranî) :Z9aدراو
• Butiken (subst.) • Grannskap (subst.)

böjningsform av butik omgivning

Dokaneyl دۆ-��J 	ل Du دو
• Affärer (subst.) • Nummer 02 (räkn.)

böjningsform av affär 2, två

• Butiker (subst.) Dû دوو
böjningsform av butik • Yoghurt blandat med vatten 

Dokaneyle  ��	 �J�-دۆ Duh (Kurmancî)

• Affärerna (subst.) • Igår (adv.)

böjningsform av affär dagen före idag

• Butikerna (subst.) • I går (adv.)

böjningsform av butik
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Duhem دوھ	 م Dused u heşta u yek دو7	 د و ھ	 A9� و :	 ک

Duhem دوھ� م Dûrge (Soranî)    (:Jۆراa)   �"دوور
• Andra (räkn.) • Ö (subst.)

på plats nummer 2 landområde med vatten runt omkring

• Tal 02 (räkn.) Dus دوس
Duhezar دوھ� زار • Vän (subst.)

• Nummer 2000 (räkn.) person som man tycker om och

2000, tvåtusen har gemenskap med

Duhî (Kurmancî) • Polare (subst.)

• Igår (adv.) (manlig) vän, kamrat (vardagligt)

dagen före idag Dûşaw lise  �aK دوو]�و
• I går (adv.) • Pekfinger (subst.)

Duhim دوھم det finger som är närmast tummen

• Andra (räkn.) Dused دو�a د
på plats nummer 2 • Nummer 200 (räkn.)

• Tal 02 (räkn.) 200, tvåhundra

Duhizar دوھزار Dused hezar دو�a د ھ� زار
• Nummer 2000 (räkn.) • Nummer 200 000 (räkn.)

2000, tvåtusen 200 000, tvåhundratusen

Dujmin (Soranî)    (:Jۆراa) ن
دوژ Dused hizar دو�a د ھزار
• Fiende (subst.) • Nummer 200 000 (räkn.)

ovän, motståndare 200 000, tvåhundratusen

• Antagonist (subst.) Dused u bîs u yek دو�� د و �� و �� ک
motståndare, fiende • Nummer 221 (räkn.)

Dujminayetî (Soranî)    (:Jۆراa) :Z �	�J
دوژ 221, tvåhundratjugoett

• Fiendskap (subst.) övriga nummer 222-229 lika detta

det att vara fiender koncept ==> Dused + u + bîs + u + du

Dûkan (Soranî)    (:Jۆراa)  دوو��ن Dused u çil دو�a د و Pل
• Affär (subst.) • Nummer 240 (räkn.)

butik 240, tvåhundrafyrtio

• Butik (subst.) Dused u çil u yek دو�� د و �  و �� ک
affär, handelsbod • Nummer 241 (räkn.)

Dûll (Dûł) دووڵ 241, tvåhundrafyrtioett

• Dal (subst.) övriga nummer 242-249 lika detta

fördjupning mellan två höjder, sänka koncept ==> Dused + u + çil + û + yek

• Ravin (subst.) Dused u hefta �Z< د و ھ� �aدو
djup klyfta i berg • Nummer 270 (räkn.)

• Hink (subst.) 270, tvåhundrasjuttio

kärl med handtag att bära vätska Dused u hefta u yek دو�� د و ھ� "!� و �� ک
m m i, spann • Nummer 271 (räkn.)

• Spann (subst.) 271, tvåhundrasjuttioett

(större) kärl med handtag, hink övriga nummer 272-279 lika detta

• Driven (subst.) koncept ==> Dused + u + hefta + u + yek

gå på driven ("driva omkring") Dused u heşta �Z[ د و ھ� �aدو
• Lösdriveri (subst.) • Nummer 280 (räkn.)

lösdriveri var i Sverige enligt 280, tvåhundraåttio

1885 års lag ett brott "underlåtenhet Dused u heşta u yek دو�� د و ھ� $!� و �� ک
att ärligen försörja sig" som även • Nummer 281 (räkn.)

innefattade att "stryker kring landet" 281, tvåhundraåttioett

• Flanör (subst.) övriga nummer 282-289 lika detta

person som flanerar koncept ==> Dused + u + heşta + u + yek
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Dused u heyşta �A9: 	د و ھ 	دو7 Duwançeyle دووا)\	 :@	 

Dused u heyşta �Z[	 د و ھ� �aدو Duşeme  �
دو]� 
• Nummer 280 (räkn.) • Dag 1, (Måndag) (subst.)

280, tvåhundraåttio veckans första dag

Dused u heyşta u yek دو�� د و ھ� �%!� و �� ک Dûşemme  (Soranî)    (:Jۆراa)   �

 دوو]� 
• Nummer 281 (räkn.) • Dag 1, (Måndag) (subst.)

281, tvåhundraåttioett veckans första dag

övriga nummer 282-289 lika detta Duşexu (Le Pehllewî, Pehłewî) دو]� tو (�s  �K ھ�q وی)
koncept ==> Dused + u + heşta + u + yek • Helvete (subst.)

Dused u newed دو�a دوو�J وه د det ondas tillhåll, outhärdlig plats

• Nummer 290 (räkn.) (även som svordom)

290, tvåhundraåttio Dusî :aدو
Dused u newed u yek دو�a دوو�J وه دوو	� ک • Vänskap (subst.)

• Nummer 291 (räkn.) det att vara vän med någon

291, tvåhundraåttioett • Kamratskap (subst.)

övriga nummer 292-299 lika detta det att vara kamrater

koncept ==> Dused + u + newed + u + yek • Försoning (subst.)

Dused u penca ��J �s د و �aدو det att bli vänner igen, förlikning

• Nummer 250 (räkn.) Dûsî :aدوو
250, tvåhundrafemtio • Vänskap (subst.)

Dused u penca u yek دو�� د و )� '&� و �� ک det att vara vän med någon

• Nummer 251 (räkn.) • Kamratskap (subst.)

251, tvåhundrafemtioett det att vara kamrater

övriga nummer 252-259 lika detta • Försoning (subst.)

koncept ==> Dused + u + penca + u + yek det att bli vänner igen, förlikning

Dused u şes دو�a د و ]� س Duwançe  �PJدووا
• Nummer 260 (räkn.) • Pistol (subst.)

260, tvåhundrasextio kort handeldvapen

Dused u şes u yek دو�� د و $� س و �� ک • Puffra (subst.)

• Nummer 261 (räkn.) pistol

261, tvåhundrasextioett • Revolver (subst.)

övriga nummer 262-269 lika detta handeldvapen med roterande

koncept ==> Dused + u + şes + u + yek magasin

Dused u sî :a د و �aدو Duwançege  �" �PJدووا
• Nummer 230 (räkn.) • Pistolen (subst.)

230, tvåhundratrettio böjningsform av pistol

Dused u sî u yek دو�� د و �� و �� ک • Puffran (subst.)

• Nummer 231 (räkn.) böjningsform av puffra

231, tvåhundratrettioett • Revolvern (subst.)

övriga nummer 232-239 lika detta böjningsform av revolver

koncept ==> Dused + û + sî + w + du Duwançeyl دووا�PJ 	ل
Dused u yek دو�� د و �� ک • Pistoler (subst.)

• Nummer 201 (räkn.) böjningsform av pistol

201, tvåhundraett • Puffror (subst.)

övriga nummer 202-220 lika detta böjningsform av puffra

koncept ==> Dused + u + du • Revolvrar (subst.)

Duşem دو]� م böjningsform av revolver

• Dag 1, (Måndag) (subst.) Duwançeyle  ��	 �PJدووا
veckans första dag • Pistolerna (subst.)

• Manligt namn/killnamn (subst.) böjningsform av pistol

Duşem (Kurmancî) • Puffrorna (subst.)

• Dag 1, (Måndag) (subst.) böjningsform av puffra

veckans första dag • Revolvrarna (subst.)



85

Duwançeylege  	�دووا)\	 :@	  Dyehezar د:	 ھ	 زار

böjningsform av revolver eller skada eller för att bota sjukdom

Duwançeylege  �" ��	 �PJدووا • läkemedel (subst.)

• Pistolerna (subst.) kemiskt ämne i fast tablett,

böjningsform av pistol flytande lösning eller annan form

• Puffrorna (subst.) som via mun, hud, analöppning

böjningsform av puffra eller på annan väg intages i kroppen

• Revolvrarna (subst.) för att påverka denna, ofta för

böjningsform av revolver att lindra symptom vid sjukdom

Duwane  �Jدووا eller skada eller för att bota sjukdom

• Tvilling (subst.) Duyem دو	� م
ett av två samtidigt födda syskon • Andra (räkn.)

• Konversation (subst.) på plats nummer 2

samtal • Tal 02 (räkn.)

• Samtal (subst.) Duyemîn دو	� 
	ن
muntligt utbyte av tankar • Andra (räkn.)

(särskilt om sådant utbyte per telefon) på plats nummer 2

• Dubbelprat • Tal 02 (räkn.)

Duwanze دوواJزه  Duyim دو	م
• Nummer 12 (räkn.) • Andra (räkn.)

12, tolv på plats nummer 2

Duwanzehem دوواJزه ھ� م • Tal 02 (räkn.)

• Tolfte (räkn.) Duyimîn دو	
	ن
På plats nummer 12 • Andra (räkn.)

• Tal 12 (räkn.) på plats nummer 2

Duwanzehemîn دوواJزه ھ� 
	ن • Tal 02 (räkn.)

• Tolfte (räkn.) Dûzex دووزه خ
På plats nummer 12 • Helvete (subst.)

• Tal 12 (räkn.) det ondas tillhåll, outhärdlig plats

Duwanzehezar دوواJزه ھ� زار (även som svordom)

• Nummer 12 000 (räkn.) Düçig NPدۊ
12 000, tolvtusen • Bihang (subst.)

Duwanzehizar دوواJزه ھزار en löst hängande del

• Nummer 12 000 (räkn.) (mest bildligt)

12 000, tolvtusen • Liten svans (subst.)

Duwanzemîn دوواJزه 
	ن Dye د	� 
• Tolfte (räkn.) • Nummer 10 (räkn.)

På plats nummer 12 10, tio

• Tal 12 (räkn.) Dyehem د	� ھ� م
Duwar دووار • Tionde (räkn.)

• Svart tält på plats nummer 10

kurdisk svart tält • Tal 10 (räkn.)

Duware دوواره  Dyehemîn د	� ھ� 
	ن
• Igen (adv.) • Tionde (räkn.)

ännu en gång, åter; tillbaka på plats nummer 10

Duway دووای • Tal 10 (räkn.)

• Medicin (subst.) Dyehim د		� ھم
kemiskt ämne i fast tablett, • Tionde (räkn.)

flytande lösning eller annan form på plats nummer 10

som via mun, hud, analöppning • Tal 10 (räkn.)

eller på annan väg intages i kroppen Dyehezar د	� ھ� زار
för att påverka denna, ofta för • Nummer 10 000 (räkn.)

att lindra symptom vid sjukdom 10 000, tiotusen
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Dyehizar د:	 ھزار Düyeteyle  	@: 	A 	:دۊ

Dyehizar د	� ھزار • Sista (adj.)

• Nummer 10 000 (räkn.) som ligger sist

10 000, tiotusen • Yttersta (adj.)

Dyekat د	� -�ت som finns längst ut

• By (subst.) Düyeke دۊ	� -� 
en liten grupp med hus, samhälle • Igår (adv.)

• Landsbygd (subst.) dagen före idag

område som inte har stadsbebyggelse • I går (adv.)

Dyeke د	� -�  Düyeşew دۊ	� ]� و
• By (subst.) • Igår natt

en liten grupp med hus, samhälle • Igår kväll

• Landsbygd (subst.) Düyet دۊ	� ت
område som inte har stadsbebyggelse • Dotter (subst.)

Düne  �Jدۊ barn (till någon) av kvinnligt kön, flicka

• Igår (adv.) • Flicka (subst.)

dagen före idag barn av kvinnligt kön, ung kvinna

• I går (adv.) • Jänta (subst.)

dagen före idag flicka

Dür دۊر • Tjej (subst.)

• Avlägsen (adj.) flicka, kvinna

som är långt borta, fjärran Düyete  �Z �	دۊ
• Längre (adv.) • Dottern (subst.)

se långt böjningsform av dotter

• Långt (adv.) • Flickan (subst.)

på stort avstånd (i tid och rum) böjningsform av flicka

• Undan (adv.) • Jäntan (subst.)

i riktning bort från någon böjningsform av jänta

Dür kirdin دۊر -ردن • Tjejen (subst.)

• Avlägsna (verb) böjningsform av tjej

få att försvinna Düyetege  �" �Z �	دۊ
• Köra (verb) • Dottern (subst.)

tvinga (bort) böjningsform av dotter

Düra kirdin دۊرا -ردن • Flickan (subst.)

• Avlägsna (verb) böjningsform av flicka

få att försvinna • Jäntan (subst.)

• Köra (verb) böjningsform av jänta

tvinga (bort) • Tjejen (subst.)

Düran دۊران böjningsform av tjej

• Sömnad (subst.) Düyeteyl دۊ	� �Z 	ل
syende; något som man syr på • Döttrar (subst.)

Düranin دۊراJن böjningsform av dotter

• Sy (verb) • Flickor (subst.)

arbeta med nål och tråd böjningsform av flicka

(för att fästa ihop något) • Jäntor (subst.)

Düya gil دۊ	�"ل böjningsform av jänta

• Slutligen (adv.) • Tjejer (subst.)

till sist, till slut böjningsform av tjej

(om tid och rum) Düyeteyle  ��	 �Z �	دۊ
Düya xir دۊ	�tر • Döttrarna (subst.)

• Slutligen (adv.) böjningsform av dotter

till sist, till slut • Flickorna (subst.)

(om tid och rum) böjningsform av flicka
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Düyeteylege  	� 	@: 	A 	:دۊ

• Jäntorna (subst.)

böjningsform av jänta

• Tjejerna (subst.)

böjningsform av tjej

Düyeteylege  �" ��	 �Z �	دۊ
• Döttrarna (subst.)

böjningsform av dotter

• Flickorna (subst.)

böjningsform av flicka

• Jäntorna (subst.)

böjningsform av jänta

• Tjejerna (subst.)

böjningsform av tjej

Düyet baz دۊ	� ت �Fز
• Flickjägare (subst.)

Düyetî :Z �	دۊ
• Singelflicka

• Pupill (subst.)

den mittersta, svarta, delen av ett öga

• Kvinnlig namn/tjejnamn (subst.)

Düyetî çew دۊ	� �P :Z و
• Pupill (subst.)

den mittersta, svarta, delen av

ett öga

Düze دۊزه 
• Problem (subst.)

svårighet som inte lätt kan avhjälpas

• Trubbel (subst.)

besvär

(vardagligt)
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E e ه
Ebrû 
	 Lروو Ellwesan (Eełwesan) 
	 Mوه 7�ن

Ebrû �� Fروو böjningsform av knä

• Ögonbryn (subst.) Ejnûeyle �� ژJووه 	�� 
båge av hårväxt ovanför ögat • Knäna (subst.)

Ebrûege �� Fرووه "�  böjningsform av knä

• Ögonbrynet (subst.) Ejnûeylege �� ژJووه 	�� "� 
böjningsform av ögonbryn • Knäna (subst.)

Ebrûeyl �� Fرووه 	ل böjningsform av knä

• Ögonbryn (subst.) Ellbet (Ełbet) �� �FC ت
böjningsform finns inte • Javisst (interj.)

Ebrûeyle �� Fرووه 	��  just det (används i samtal för 

• Ögonbrynen (subst.) att visa att man instämmer)

böjningsform av ögonbryn • Givetvis (adv.)

Ebrûeylege �� Fرووه 	�� "�  naturligtvis

• Ögonbrynen (subst.) Ellbete (Ełbete)  �Z �FC ��
böjningsform av ögonbryn • Javisst (interj.)

Eger (Soranî)   (:Jۆراa) ر �" �� just det (används i samtal för 

• Bara (konj.) att visa att man instämmer)

om • Givetvis (adv.)

• Huruvida (adv.) naturligtvis

om, ifall (högtidligt) Ellbijardin (Ełbijardin) �� FCژاردن
• Om (konj.) • Välja (verb)

ifall, såvida; huruvida bestämma sig för (en av flera

• Såvitt (konj.) möjligheter)

såvida, om (särskilt "utse (genom röstning)")

Eger �� "� ر Ellbijartin (Ełbijartin) �� FCژارZن
• Bara (konj.) • Välja (verb)

om bestämma sig för (en av flera

• Huruvida (adv.) möjligheter)

om, ifall (högtidligt) (särskilt "utse (genom röstning)")

• Om (konj.) Ellisanin (Ełisanin) �� J�aCن
ifall, såvida; huruvida • Lyfta (verb)

• Såvitt (konj.) höja till en högre nivå, föra uppåt

såvida, om • Resning (subst.)

Ejno (Soranî)   (:Jۆراa) ۆJژ �� det att resa (upp) något

• Knä (subst.) Ellkenîn (Ełkenîn) �� J �wC	ن
leden mellan lår och underben • Gräva (verb)

Ejnû �� ژJوو kasta upp jord; göra grop i

• Knä (subst.) marken (även bildligt)

leden mellan lår och underben Ellpaçîn (Ełpaçîn) �� P�sC	ن
Ejnûe �� ژJووه  • Klippa (verb)

• Knäet (subst.) skära med sax

böjningsform av knä Ellwesan (Eełwesan) �� Cوه �aن
Ejnûege �� ژJووه "�  • Binda (verb)

• Knäet (subst.) knyta, fästa, surra (även bildligt)

böjningsform av knä • Proppa (verb)

Ejnûeyl �� ژJووه 	ل stänga

• Knän (subst.)
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Ellpaçîn (Ełpaçîn) 
	 ZM�\:ن Enaşta �A9�( 	


• Sluta (verb) Emrûe 
رووه  ��
stänga • Päronet (subst.)

• Stänga (verb) böjningsform av päron

tillsluta, slå igen Emrûege 
رووه "�  ��
• Tillsluta (verb) • Päronet (subst.)

stänger böjningsform av päron

• Bomma (verb) Emrûeyl 
رووه 	ل ��
stänga • Päron (subst.)

• Gräva (verb) böjningsform finns inte

kasta upp jord; göra grop i Emrûeyle 
رووه 	��  ��
marken (även bildligt) • Päronen (subst.)

Ellpaçîn (Ełpaçîn) �� P�sC	ن böjningsform av päron

• Klippa (verb) Emrûeylege 
رووه 	�� "�  ��
skära med sax • Päronen (subst.)

Ellwijain (Ełwijain) �� Cوژان böjningsform av päron

• Välja (verb) Emsall (Emsał) 
�aڵ ��
bestämma sig för (en av flera • I år (adv.)

möjligheter) Emsall wehar dêr hatige(s)  �OZڵ وه ھ�ر د9ر ھ��a
 ��
(särskilt "utse (genom röstning)") (Emsał wehar dêr hatige(s)) (س) 

Elü �� Kـۊ • Våren är sen i år

• Persika (subst.) Emsall wehar dêr hatiyes 
�aڵ وه ھ�ر د9ر ھ�Z	� س ��
saftig, sammetsluden frukt av (Emsał wehar dêr hatiyes)

trädet Prunus persica • Våren är sen i år

Elüçe  �PـۊK �� Emşew 
]� و ��
• Plommon (subst.) • I natt (adv.)

frukt av trädet Prunus domestica tidsuttryck under den kommande

Em (Kurmancî) natten

• Oss (pron.) • Inatt (adv.)

• Vi (pron.) • I kväll (adv.)

(vi, oss) (anger den talande tidsuttryck (under) den kväll som

plus en eller flera andra) följer den innevarande dagen

Em sall (Em sał) (Soranî)   (:Jۆراa) ڵ�a م �� • Ikväll (adv.)

• I år (adv.) Enar �� �Jر
Em sall behar diwakewtuwe �� م �aڵ �F ھ�ر دوا-� وZووه  • Granatäpple (subst.)

(Em sał behar diwakewtuwe) (:Jۆراa)  en rund äppelformad frukt

(Soranî) Enarege �� �Jره "� 
• Våren är sen i år • Granatäpplet (subst.)

Emirro (Emiřo) (Soranî)   (:Jۆراa)  ڕۆ
 �� böjningsform av granatäpple

• I dag (adv.) Enareyl �� �Jره 	ل
denna dag; nuförtiden • Granatäpplen (subst.)

• Idag (adv.) böjningsform av granatäpple

Emirroj (Emiřoj) (Soranî)   (:Jۆراa) ڕۆژ
 �� Enareyle �� �Jره 	�� 
• I dag (adv.) • Granatäpplena (subst.)

denna dag; nuförtiden böjningsform av granatäpple

• Idag (adv.) Enareylege �� �Jره 	�� "� 
Emrrû (Emřû) 
ڕوو �� • Granatäpplena (subst.)

• I dag (adv.) böjningsform av granatäpple

denna dag; nuförtiden Enaşta �Z[�J ��
• Idag (adv.) • Frukost (subst.)

Emrû 
روو �� morgonmål

• Päron (subst.)

frukt från trädet Pyrus communis
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Encîr 
	 )[:ر Enü 
	 )ـۊ

Encîr �� J�	ر • Vindruvor (subst.)

• Fikon (subst.) böjningsform av vindruva

frukt av fikonträdet Ficus carica Engîreyle �� OJ	ره 	�� 
• Anjir (subst.) • Druvorna (subst.)

landsbygd i Javanrud som böjningsform av druva

heter (ر	�Jل ا") • Vindruvorna (subst.)

Encîre �� J�	ره  böjningsform av vindruva

• Fikonet (subst.) Engîreylege �� OJ	ره 	�� "� 
böjningsform av fikon • Druvorna (subst.)

Encîrege �� J�	ره "�  böjningsform av druva

• Fikonet (subst.) • Vindruvorna (subst.)

böjningsform av fikon böjningsform av vindruva

Encîreyl �� J�	ره 	ل Engür �� OJـۊر
• Fikon (subst.) • Druva (subst.)

böjningsform av fikon frukt av vinrankan

Encîreyle �� J�	ره 	��  • Vindruva (subst.)

• Fikonen (subst.) frukt av vinrankan

böjningsform av fikon Engüre �� OJـۊره 
Encîreylege �� J�	ره 	�� "�  • Druvan (subst.)

• Fikonen (subst.) böjningsform av druva

böjningsform av fikon • Vindruvan (subst.)

Engill (Engił) �� OJڵ böjningsform av vindruva

• Armhåla (subst.) Engürege �� OJـۊره "� 
gropen mellan arm och bröst • Druvan (subst.)

Engille (Engiłle)  �qOJ �� böjningsform av druva

• Armhålan (subst.) • Vindruvan (subst.)

Engillege (Engiłege)  �" �qOJ �� böjningsform av vindruva

• Armhålan (subst.) Engüreyl �� OJـۊره 	ل
Engilleyl (Engiłeyl) �� �qOJ 	ل • Druvor (subst.)

• Armhålor (subst.) böjningsform av druva

Engilleyle (Engiłeyle)  ��	 �qOJ �� • Vindruvor (subst.)

• Armhålorna (subst.) böjningsform av vindruva

Engilleylege (Engiłeylege)  �" ��	 �qOJ �� Engüreyle �� OJـۊره 	�� 
• Armhålorna (subst.) • Druvorna (subst.)

Engîr �� OJ	ر böjningsform av druva

• Druva (subst.) • Vindruvorna (subst.)

frukt av vinrankan böjningsform av vindruva

• Vindruva (subst.) Engüreylege �� OJـۊره 	�� "� 
frukt av vinrankan • Druvorna (subst.)

Engîre �� OJ	ره  böjningsform av druva

• Druvan (subst.) • Vindruvorna (subst.)

böjningsform av druva böjningsform av vindruva

• Vindruvan (subst.) Enü �� Jـۊ
böjningsform av vindruva • Alltså (adv.)

Engîrege �� OJ	ره "�  således, följaktligen

• Druvan (subst.) (vid sammanfattning eller

böjningsform av druva precisering av det som sagts)

• Vindruvan (subst.) • Dess (adv.)

böjningsform av vindruva desto

Engîreyl �� OJ	ره 	ل • Desto (adv.)

• Druvor (subst.) användning: endast i fraser

böjningsform av druva
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Enü çe 
	 )ـۊ \	  Erwa 
	 روا

• Då (adv.) böjningsform av arab

i så fall, alltså Erewege �� ره وه "� 
Enü çe  �P ـۊJ �� • Araben (subst.)

• Så vad böjningsform av arab

Enü çe bikem? �� Jـۊ �wF  �P م؟ Ereweyl �� ره وه 	ل
• Alltså vad ska jag göra? • Araber (subst.)

• I så fall vad ska jag göra? böjningsform av arab

• Så vad ska jag göra? Ereweyle �� ره وه 	�� 
Enü kî �� Jـۊ -: • Araberna (subst.)

• Alltså vem böjningsform av arab

• I så fall vem Ereweylege �� ره وه 	�� "� 
Eqrar kirdin �� ~رار -ردن • Araberna (subst.)

• Tillstå (verb) böjningsform av arab

erkänna, medge (formellt) Erewî �� ره وی
• Medge (verb) • Arabiska (subst.)

erkänna, hålla med om ett semitiskt språk (som talas

Eqrewe �� ~ره وه  av araber)

• Repressalie (subst.) • En slags ras av ko/tjur

vedergällning Erkewaz �� ر-� واز
användning: mest i plural • Arkavaz (subst.)

Eqrewî �� ~ره وی område nära Ilam som talar Kurdiska

• Repressalie (subst.) Erkewazî �� ر-� وازی
vedergällning • Arkavaz (subst.)

användning: mest i plural område nära Ilam som talar Kurdiska

Eqrewî kirdin �� ~ره وی -ردن Ermenî :J �
�� ر
• Ger igen (verb) • Armenier (subst.)

ge lika för lika, hämnas person från Armenien

Erdellan (Erdełan) �� رده Tن • Armenisk (adj.)

• Manligt namn/killnamn (subst.) som är från el. avser Armenien

• Modig (adj.) Erra (Eřa) �� ڕا
som har mod, orädd • Hurså (adv.)

Ereb (Kurmancî) varför (säger du det)?

• Arab (subst.) • Varför (adv.)

manlig person som tillhör ett av vilken anledning

arabisktalande folk • För (prep.)

Erebî (Kurmancî) (anger avsikt eller mål)

• Arabiska (subst.) Erra çe (Eřa çe)  �P ڕا ��
ett semitiskt språk (som talas • Varför (adv.)

av araber) av vilken anledning

Ereq �� ره ق Erra ewan (Eřa ewan) �� ڕا �� وان
• Svett (subst.) • För dem

vätska som tränger ut genom Erraw (Eřaw) �� ڕاو
huden när man blir varm, transpiration • Hurså (adv.)

Ereq kirdin �� ره ق -ردن varför (säger du det)?

• Svettas (verb) • Varför (adv.)

avsöndra svett av vilken anledning

Erew �� ره و • För (prep.)

• Arab (subst.) (anger avsikt eller mål)

manlig person som tillhör ett Erwa �� روا
arabisktalande folk • Ande (subst.)

Erewe �� ره وه  êvernaturligt väsen

• Araben (subst.) • Själ (subst.)
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Erxewan 
	 رm	 وان Ew 
	 و

en människas intellekt, känsla Eşkeftege  �" �Z< �w[ ��
och vilja • Grottan (subst.)

Erxewan �� ر�t وان Böjningsform av grotta

• Purpur (färg) (adj.) Eşkefteyl �� ]�Z< �w 	ل
Erxewazî �� ر�t وازی • Grottor (subst.)

• Purpur (färg) (adj.) Böjningsform av grotta

Erzan �� رزان Eşkefteyle  ��	 �Z< �w[ ��
• Billig (adj.) • Grottorna (subst.)

som inte kostar mycket Böjningsform av grotta

(bildligt "dålig, banal") Eşkefteylege  �" ��	 �Z< �w[ ��
• Lågpris (subst.) • Grottorna (subst.)

lågt pris Böjningsform av grotta

Erzanî :Jرزا �� Eşkewt �� ]�� وت
• Billighet (subst.) • Grotta (subst.)

• Prisbillighet (subst.) Rum i berg, håla

• Låg pris (subst.) Eşkewte  �Zو �w[ ��
Erzanway �� رزاJوای • Grottan (subst.)

• Billighet (subst.) Böjningsform av grotta

• Prisbillighet (subst.) Eşkewtege  �" �Zو �w[ ��
• Låg pris (subst.) • Grottan (subst.)

Esare �� �aره  Böjningsform av grotta

• Stjärna (subst.) Eşkewteyl �� ]�w و�Z 	ل
 lysande himlakropp; figur • Grottor (subst.)

med 4--6 vassa uddar som återger Böjningsform av grotta

en sådan (bildligt "berömd artist") Eşkewteyle  ��	 �Zو �w[ ��
Esarege �� �aره "�  • Grottorna (subst.)

• Stjärnan (subst.) Böjningsform av grotta

böjningsform av stjärna Eşkewteylege  �" ��	 �Zو �w[ ��
Esareyl �� �aره 	ل • Grottorna (subst.)

• Stjärnor (subst.) Böjningsform av grotta

böjningsform av stjärna Esme (Le Ewista) (�Zaو ��  �K) �
a ��
Esareyle �� �aره 	��  • Himmel (subst.)

• Stjärnorna (subst.) rymd över jorden

böjningsform av stjärna • Sky (subst.)

Esareylege �� �aره 	�� "�  himmel

• Stjärnorna (subst.) Espê (Soranî)   (:Jۆراa)  msa ��
böjningsform av stjärna • Lus (subst.)

Eşe (Le Ewista) (�Zaو ��  �K)  �[ �� insekt som lever i människors

• Mjöl (subst.) el. djurs skinn el. hår

mald säd Estêre (Soranî)   (:Jۆراa)  9رهZa ��
Êsk (Soranî)   ea9� • Stjärna (subst.)

• Ben (subst.)  lysande himlakropp; figur 

del av skelett med 4--6 vassa uddar som återger

Êskan (Soranî) ��wa9ن en sådan (bildligt "berömd artist")

• Ben (subst.) Ew �� و
del av skelett • Han (pron.)

Eşkeft �� ]�w >ت (anger manlig individ)

• Grotta (subst.) Användning: böjd form används

Rum i berg, håla som objekt och efter preposition

Eşkefte  �Z< �w[ �� • Honom (pron.)

• Grottan (subst.) se han

Böjningsform av grotta
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Ew dêr hat 
	 و دGر ھ�ت Ewqere 
	 وR	 ره 

• Hon (pron.) nominativ

(anger kvinnlig individ) Ewca �� و��
Användning: böjd form används • Där borta (adv.)

som objekt och efter preposition på det där stället

• Henne (pron.) Ewcî �� و�:
se hon • I stället (adv.)

• Den (bestämd artikel) som ersättning; i utbyte

användning: vid adjektiv (+ substantiv) Ewe �� وه 
• I (prep.) • Den (pron.)

före (om klockslag) användning: utpekande och

• På (adv.) ibland betonat

(i riktning) mot • Det (pron.)

Användning: verbpartikel se den pron

• På (prep.) • Denna (pron.)

enligt bruket i den här

• Vid (prep.) Ewe we çende? �� وه  وه  J �Pده ؟
med avseende på, när det • Hur mycket kostar det?

gäller, ifråga om Ewe we çene? �� وه  وه  �J �P ؟
• Vatten (subst.) • Hur mycket kostar det?

den vanligaste vätskan på jorden Ewe we çenige? �� وه  وه  �OJ �P ؟
(i sjöar, hav etc), H2O • Hur mycket kostar det?

Ew dêr hat �� و د9ر ھ�ت Eweyş �� وه 	ش
• Han kom för sent • Han också

• Hon kom för sent • Hon också 

Ew dereng geyşit (Soranî) �� و ده ره NJ "� 	]ت • Den också

• Han kom för sent (:Jۆراa)  Eweyşe �� وه 	]� 
• Hon kom för sent • Han också

Ewan �� وان • Hon också 

• Dem (pron.) • Den också

 personligt pronomen som syftar Ewiyş �� و	ش
på de omtalade i objektsform; • Han också

personligt pronomen i tredje • Hon också 

person plural ackusativ och dativ • Den också

• Dom (pron.) Ewla �� و�
vardaglig och talspråklig • Den sidan

stavningsvariant av de; personligt • Där borta

pronomen som syftar på flera Ewlima �
Kو ��
omtalade i subjektsform; personligt • Med mig

pronomen i tredje person plural Ewliman 
�نKو ��
nominativ Med oss

Ewane  �Jوا �� Ewqe �� و~� 
• Dem (pron.) • Så mycket

 personligt pronomen som syftar • Såpass

på de omtalade i objektsform; • I den grad

personligt pronomen i tredje Ewqer �� و~� ر
person plural ackusativ och dativ • Så mycket

• Dom (pron.) • Såpass

vardaglig och talspråklig • I den grad

stavningsvariant av de; personligt Ewqere �� و~� ره 
pronomen som syftar på flera • Så mycket

omtalade i subjektsform; personligt • Såpass

pronomen i tredje person plural • I den grad
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Ewqire 
	 وRره  Eüyş 
	 ۊ:ش

Ewqire �� و~ره  Användning: böjd form används

• Så mycket som objekt och efter preposition

• Såpass • Honom (pron.)

• I den grad se han

Ewr �� ور • Hon (pron.)

• Moln (subst.) (anger kvinnlig individ)

 samling av vattenpartiklar i Användning: böjd form används

atmosfären som skymmer solen som objekt och efter preposition

(även om samling av andra • Henne (pron.)

partiklar i luften) se hon

• Sky (subst.) Ey çe  �P ی ��
moln • Så vad

Ewra �� ورا Ey çü �� ی Pـۊ
• Hungrig (subst.) • Så hur

som känner hunger, svulten, sugen • I så fall hur

• Där (adv.) Eye  �	 ��
på det stället • Den (pron.)

Ewrayî �� ورا	: användning: utpekande och

• Hunger (subst.) ibland betonat

behov av mat, svält även • Den här

bildligt "begär, längtan") • Det (pron.)

Ewrda �� وردا se den pron

• Där (adv.) • Denna (pron.)

på det stället den här

Ewre �� وره  Eyer �� 	� ر
• Där (adv.) • Bara (konj.)

på det stället om

Ewrege �� وره "�  • Huruvida (adv.)

• Molnet (subst.) om, ifall (högtidligt)

böjningsform av moln • Om (konj.)

• Skyn (subst.) ifall, såvida; huruvida

böjningsform av sky • Såvitt (konj.)

Ewreyl �� وره 	ل såvida, om

• Moln (subst.) Eyeyş �� 	� 	ش
böjningsform av moln • Denna också

• Skyar (subst.) • Detta också

böjningsform av sky • Den här också

Ewreyle �� وره 	��  Eyeyşe  �[	 �	 ��
• Molnen (subst.) • Denna också

böjningsform av moln • Detta också

• Skyarna (subst.) • Dessa också

böjningsform av sky • Den här också

• Där (adv.) Eylo (Kurmancî)

på det stället • Örn (subst.)

Ewreylege �� وره 	�� "�  en rovfågel av familjen Aquilinae

• Molnen (subst.) Eüyş �� ۊ	ش
böjningsform av moln • Han också

• Skyarna (subst.) • Hon också 

böjningsform av sky • Den också

Eü �� ۊ
• Han (pron.)

(anger manlig individ)
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Ê ê ێ
Ê S
 Êwar 
Gوار

Ê m� Êrda �9ردا
• Den (pron.) • Här (adv.)

användning: vid adjektiv (+ substantiv) på denna plats, hos mig

• Den (pron.) Êrdane  �J9ردا�
användning: utpekande och • Här (adv.)

ibland betonat på denna plats, hos mig

• Den här Êrdayle �9ردا	�� 
• Det (pron.) • Här (adv.)

se den pron på denna plats, hos mig

• Denna (pron.) Êre �9ره 
den här • Här (adv.)

• Detta (pron.) på denna plats, hos mig

se denna • Nu (adv.)

• Dessa (pron.) i det här ögonblicket

se denna Êrenge  �OJ 9ره�
Êkzîma (Soranî)   (:Jۆراa)  �
��9ز	 • Nu (adv.)

• Eksem (subst.) i det här ögonblicket

utslag på huden Êreyle �9ره 	�� 
Êll (Êł) �9ڵ • Här (adv.)

• Stam (subst.) på denna plats, hos mig

en grupp (människor) med Êringe  �OJ9ر�
samma ursprung och livsvillkor • Nu (adv.)

Ême (Soranî) �
9� i det här ögonblicket

• Oss (pron.) Êsk (Soranî)   (:Jۆراa)   ea9�
• Vi (pron.) • Ben (subst.)

(vi, oss) (anger den talande del av skelett

plus en eller flera andra) Êskan (Soranî)   (:Jۆراa) ن�wa9�
Ême �
9� • Ben (subst.)

• Oss (pron.) del av skelett

• Vi (pron.) Êstik (Soranî)   (:Jۆراa) eZa9�
(vi, oss) (anger den talande • Ben (subst.)

plus en eller flera andra) del av skelett

Ême we giştî :Z["  وه  �
9� Êvar (Kurmancî)

• Vi alla • Afton (subst.)

Êra kväll (högtidligt utom i vissa

• Här (adv.) uttryck, särsk. namn på dagar) 

på denna plats, hos mig • Kväll (subst.)

Êran dagens övergång till natt, afton

• Iran (subst.) • Kvällskvist (subst.)

ett land i Asien (vardagligt)

• Kvinnlig namn/tjejnamn (subst.) Êwar �9وار
Êranî :J9را� • Afton (subst.)

• Iransk (adj.) kväll (högtidligt utom i vissa

som rör Iran eller det iranska folket uttryck, särsk. namn på dagar) 

• Persisk (adj.) • Kväll (subst.)

som hör samman med (det gamla) dagens övergång till natt, afton

Persien (nuvarande Iran)
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Êware 
Gواره 

• Kvällskvist (subst.)

(vardagligt)

Êware �9واره 
• Afton (subst.)

kväll (högtidligt utom i vissa

uttryck, särsk. namn på dagar) 

• Kväll (subst.)

dagens övergång till natt, afton

• Kvällskvist (subst.)

(vardagligt)

Êwarege �9واره "� 
• Aftonen (subst.)

böjningsform av afton

• Kvällen (subst.)

böjningsform av kväll

Êwareyl �9واره 	ل
• Aftonar (subst.)

böjningsform av afton

• Kvällar (subst.)

böjningsform av kväll

Êwareyle �9واره 	�� 
• Aftonarna (subst.)

böjningsform av afton

• Kvällarna (subst.)

böjningsform av kväll

Êwareylege �9واره 	�� "� 
• Aftonarna (subst.)

böjningsform av afton

• Kvällarna (subst.)

böjningsform av kväll

Êwe (Soranî)   (:Jۆراa)  9وه� 
• Ni (pron.)

vid tilltal till flera personer

• Ni (pron.)

vid tilltal till en (okänd) person; formellt

• Er (pron.)

användning: objektsform till "ni"

Êwe we giştî :Z["  9وه  وه�
• Er alla

• Ni alla (ex.)
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F f ف
Fabir u�Lر Ferman u	 ر��ن

Fabir >�Fر • Slug (adj.)

• Tvättmedel (subst.) intelligent när det gäller att lura folk

rengöringsmedel för tvättning av kläder Fêllbazî (Fêłbazî) >�Fq9زی
Fabire >�Fره  • Slughet (subst.)

• Tvättmedelt (subst.) list slughet

Fabirege >�Fره "�  Fellek (Fełek) >� �C ک
• Tvättmedelt (subst.) • Himmel (subst.)

Fabireyl >�Fره 	ل rymd över jorden

• Tvättmedel (subst.) • Sky (subst.)

Fabireyle >�Fره 	��  himmel

• Tvättmedelen (subst.) Fenbaz >� �FJز
Fabireylege >�Fره 	�� "�  • Listig (adj.)

• Tvättmedelen (subst.) som använder list, slug, knepig

Faf >�ف Fenerî >� �J ری
• Tvättmedel (subst.) • Listig (adj.)

rengöringsmedel för tvättning av kläder som använder list, slug, knepig

Fafe  �<�< Feni fêll (Feni fêł) >� ن >9ڵ
• Tvättmedelt (subst.) • List (subst.)

Fafege  �" �<�< Knep, slughet

• Tvättmedelt (subst.) Feni fît >� ن >	ت
Fafeyl >�>� 	ل • List (subst.)

• Tvättmedel (subst.) Knep, slughet

Fafeyle  ��	 �<�< Fênik (Soranî)   (:Jۆراa) eJ9<
• Tvättmedelen (subst.) • Sval (adj.)

Fafeylege  �" ��	 �<�< kylig (på ett behagligt sätt)

• Tvättmedelen (subst.) (även bildligt)

Fam >�م Fênikîy (Soranî)   (:Jۆراa) :	wJ9<
• Kläm (subst.) • Svalka (subst.)

Fars >�رس behaglig kyla

• Persisk (adj.) Feranek >� را�J ک
som hör samman med (det gamla) • Kvinnlig namn/tjejnamn (subst.)

Persien (nuvarande Iran Fereng NJ ره �<
Farsî :aر�< • Ordbok (subst.)

• Persiska (subst.) bok som innehåller orden i ett språk 

språk som talas i Iran och förklaringar på samma språk

Farsîy :	aر�< • Lexikon (subst.)

• Persiska (subst.) ordbok

språk som talas i Iran • Kvinnlig namn/tjejnamn

Fêll (Fêł) >9ڵ Ferman >� ر
�ن
• List (subst.) • Befallning (subst.)

Knep, slughet order

Fêll û telleke (Fêł û tełeke)  �- �C �Z 9ڵ و< • Bud (subst.)

• List (subst.) befallning

Knep, slughet • Diktat (subst.)

Fêllbaz (Fêłbaz) >�Fq9ز påtvingad lösning, påbud, befallning

• Listig (adj.)

som använder list, slug, knepig
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Ferman dan u	 ر��ن دان  Firewan uره وان

• Order (subst.) • Mycket (adj.)

uppmaning (som man måste lyda), som har stor mängd

befallning (icke-neutrala former något högtidliga)

Ferman dan >� ر
�ن دان  • Mycket (adv.)

• Befalla (verb) i hög grad

ge order • Mäkta (adv.)

• Kommendera (verb) mycket (allmänt förstärkande)

beordra, befalla; föra befäl över • Riklig (adj.)

Fermande >� ر
�Jده  stor, rik

• Befäl (subst.) • Utomordentligt (adv.)

chef eller ledare inom hierarkiskt mycket (allmänt förstärkande)

ordnad, vanligtvis uniformerad, • Åtskilligt (adv.)

organisation (t.ex. militär, polis mycket

eller på fartyg) Fire qül >ره  ~ـۊل
Fermander >� ر
�Jده ر • Bråddjup (adj.)

• Befäl (subst.) mycket djup

chef eller ledare inom hierarkiskt Fire wirra (Fire wiřa) >ره  وڕا
ordnad, vanligtvis uniformerad, • Pratig (adj.)

organisation (t.ex. militär, polis som pratar mycket

eller på fartyg) • Pratsam (adj.)

Fîl >	ل som pratar mycket, pratsjuk

• Elefant (subst.) • Talför (adj.)

det största nu levande landdjuret som har lätt att tala, pratsam

Fîle  ��	< • Pratsjuk (adj.)

• Elefanten (subst.) som pratar (för) mycket

böjningsform av elefant Firebaş >ره �Fش
Fîlege  �" ��	< • Skitbra (adj.)

• Elefanten (subst.) Firerrü (Fireřü) >ره ڕۊ
böjningsform av elefant • Kaxig (adj.)

Fîleyl >	�� 	ل som försöker hävda sig, mallig

• Elefanter (subst.) • Framfusig (adj.)

böjningsform av elefant som oblygt tränger sig fram, påträngande

Fîleyle  ��	 ��	< • Uppnosig (adj.)

• Elefanterna (subst.) som säger emot äldre personer

böjningsform av elefant på ett respektlöst sätt

Fîleylege  �" ��	 ��	< • Uppkäftig (adj.)

• Elefanterna (subst.) som säger emot på ett respektlöst

böjningsform av elefant sätt (vardagligt)

Fincan (Soranî)   (:Jۆراa)  ن��J< Firetir >ره Zر
• Kopp (subst.) • Mer (adj.)

liten skål (med öra) som man som har större utsträckning

dricker ur • Mer (adv.)

Fire >ره i högre grad, ytterligare

• Långt (adv.) • Ytterligare (adv.)

mycket dessutom, ännu (mer)

• Himla (adv.) Firetirîn >ره Zر	ن
mycket (vardagligt) • Mest (adj.)

• Jätte (förled) som utgör största delen

mycket, fantastiskt el. mängden, störst

(allmänt förstärkande; vardagligt) Firewan >ره وان
• Kanon (förled) • Långt (adv.)

mycket, enormt (vardagligt) mycket
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Firewanî uره وا)' Firrûkeyle (Fiřûkeyle)  	@: 	/ڕووu

• Himla (adv.) flyggplan

mycket (vardagligt) Firrokexane (Fiřokexane)  �J�t ڕۆ��< 
• Jätte (förled) (Soranî) (:Jۆراa)  

mycket, fantastiskt • Flygplats (subst.)

(allmänt förstärkande; vardagligt) plats där flygplan startar och

• Kanon (förled) landar, flygfält

mycket, enormt (vardagligt) Firrûke (Fiřûke)  �-ڕوو<
• Mycket (adj.) • Flygplan (subst.)

som har stor mängd fordon för lufttransport, flygmaskin

(icke-neutrala former något högtidliga) • Flyg (subst.)

• Mycket (adv.) trafik med flygplan; flygväsen; flygvapen

i hög grad • Plan (subst.)

• Mäkta (adv.) flyggplan

mycket (allmänt förstärkande) Firrûkege (Fiřûkege)  �" �-ڕوو<
• Riklig (adj.) • Flygplanet (subst.)

stor, rik böjningsform av flygplan

• Utomordentligt (adv.) • Flyget (subst.)

mycket (allmänt förstärkande) böjningsform av flyg

• Åtskilligt (adv.) • Planet (subst.)

mycket böjningsform av plan

Firewanî :Jره وا< Firrûkexane (Fiřûkexane)  �J�t �-ڕوو<
• Överflöd (subst.) • Flygplats (subst.)

onödigt mycket av något, överskott; lyx plats där flygplan startar och

• Övermått (subst.) landar, flygfält

överflöd Firrûkexanege (Fiřûkexanege)  �" �J�t �-ڕوو<
Firexas >ره �tس • Flygplatsen (subst.)

• Skitbra (adj.) böjningsform av flygplats

Firey >ره ی Firrûkexaneyl (Fiřûkexaneyl) >ڕوو-� �J�t 	ل
• Överflöd (subst.) • Flygplatser (subst.)

onödigt mycket av något, överskott; lyx böjningsform av flygplats

• Övermått (subst.) Firrûkexaneyle (Fiřûkexaneyle)  ��	 �J�t �-ڕوو<
överflöd • Flygplatserna (subst.)

Firey firewan >ره ی >ره وان böjningsform av flygplats

• Jätte (förled) Firrûkexaneylege  �" ��	 �J�t �-ڕوو<
mycket, fantastiskt (Fiřûkexaneylege)

(allmänt förstärkande; vardagligt) • Flygplatserna (subst.)

• Kanon (förled) böjningsform av flygplats

mycket, enormt (vardagligt) Firrûkeyl (Fiřûkeyl) ل	ڕوو-� <
• Utomordentligt (adv.) • Flygplan (subst.)

mycket (allmänt förstärkande) böjningsform finns inte

Firezan >ره زان • Flyg (subst.)

• Kvinnlig namn/tjejnamn (subst.) böjningsform finns inte

Firrîn (Fiřîn) >ڕ	ن • Plan (subst.)

• Flyga (verb) böjningsform finns inte

ta sig fram i luften (med hjälp av Firrûkeyle (Fiřûkeyle)  ��	 �-ڕوو<
vingar), sväva • Flygplanen (subst.)

Firroke (Fiřoke) (Soranî)   (:Jۆراa)  ڕۆ��< böjningsform av flygplan

• Flygplan (subst.) • Flygen (subst.)

fordon för lufttransport, flygmaskin böjningsform av flyg

• Flyg (subst.) • Planen (subst.)

trafik med flygplan; flygväsen; flygvapen böjningsform av plan

• Plan (subst.)
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Fiřûkeylege   	�uڕوو/	 :@	  Firyetir uر:	 Aر

Firrûkeylege (Fiřûkeylege)   �" ��	 �-ڕوو< • Uppkäftig (adj.)

• Flygplanen (subst.) som säger emot på ett respektlöst

böjningsform av flygplan sätt (vardagligt)

• Flygen (subst.) Firyetir >ر	� Zر
böjningsform av flyg • Mer (adj.)

• Planen (subst.) som har större utsträckning

böjningsform av plan • Mer (adv.)

Firye >ر	� i högre grad, ytterligare

• Långt (adv.) • Ytterligare (adv.)

mycket dessutom, ännu (mer)

• Himla (adv.) Firyetirîn >ر	� Zر	ن
mycket (vardagligt) • Mest (adj.)

• Jätte (förled) som utgör största delen

mycket, fantastiskt el. mängden, störst

(allmänt förstärkande; vardagligt) Firyexas >ر	� �tس
• Kanon (förled) • Skitbra (adj.)

mycket, enormt (vardagligt) Fis >س
• Mycket (adj.) • Fis (subst.)

som har stor mängd ett utsläpp av en blandning gaser

(icke-neutrala former något högtidliga) ur anus; flatulens

• Mycket (adv.) Fis dan >س دان
i hög grad • Fisa (verb)

• Mäkta (adv.) släppa gaser ur ändtarmen (vardagligt)

mycket (allmänt förstärkande) • Fjärta (verb)

• Riklig (adj.) fisa (vardagligt)

stor, rik Fîti fen >	ت >� ن
• Utomordentligt (adv.) • List (subst.)

mycket (allmänt förstärkande) Knep, slughet

• Åtskilligt (adv.) Fîti fenbaz >	ت >� �FJز
mycket • Listig (adj.)

Firye qül >ر	�  ~ـۊل som använder list, slug, knepig

• Bråddjup (adj.)

mycket djup

Firye wirra (Firye wiřa) >ر	�  وڕا
• Pratig (adj.)

som pratar mycket

• Pratsam (adj.)

som pratar mycket, pratsjuk

• Talför (adj.)

som har lätt att tala, pratsam

• Pratsjuk (adj.)

som pratar (för) mycket

Firyebaş >ر	� �Fش
• Skitbra (adj.)

Firyerrü (Firyeřü) >ر	� ڕۊ
• Kaxig (adj.)

som försöker hävda sig, mallig

• Framfusig (adj.)

som oblygt tränger sig fram, påträngande

• Uppnosig (adj.)

som säger emot äldre personer

på ett respektlöst sätt
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G g گ
Ga berd �� L	 رد Gallûn (Gałûn) ��Mوون

Ga berd "� �F رد Gahes "�ھ� س
• Sten (stor sten) • Kanske (adv.)

Ga car "� ��ر möjligen, eventuellt, kanhända

• Emellanåt (adv.) • Måhända (adv.)

ibland, då och då kanske

• Stundom (adv.) • Möjligen (adv.)

ibland (högtidligt) eventuellt, möjligtvis

• Tidvis (adv.) • Möjligtvis (adv.)

ibland, då och då möjligen

Ga kemûter 
وو�Z ر �- �" Gahis "�ھس
• Klippduva (subst.) • Kanske (adv.)

klippduva (Columba livia) är en möjligen, eventuellt, kanhända

fågelart i familjen duvor • Måhända (adv.)

Ga kemûtere 
وو�Z ره  �- �" kanske

• Klippduvan (subst.) • Möjligen (adv.)

Ga kemûterege 
وو�Z ره "�  �- �" eventuellt, möjligtvis

• Klippduvan (subst.) • Möjligtvis (adv.)

Ga kemûtereyl 
وو�Z ره 	ل �- �" möjligen

• Klippduvor (subst.) Galaksî (Soranî)   (:Jۆراa) :a���"
Ga kemûtereyle 
وو�Z ره 	��  �- �" • Galax (subst.)

• Klippduvorna (subst.) stjärnsystem

Ga kemûtereylege 
وو�Z ره 	�� "�  �- �" Gall kirdin (Gał kirdin) "�ڵ -ردن 
• Klippduvorna (subst.) • Bua (verb)

Ga kemûtir 
ووZر �- �" ropa bu (åt något som man ogillar)

• Klippduva (subst.) Galle kirdin (Gałe kirdin) "��C  -ردن
klippduva (Columba livia) är en • Skoja (verb)

fågelart i familjen duvor skämta

Ga kemûtire 
ووZره  �- �" • Skämta (verb)

• Klippduvan (subst.) säga lustigheter, skoja

Ga kemûtirege 
ووZره "�  �- �" Gallte (Gałte)  �ZC�"
• Klippduvan (subst.) • Skoj (subst.)

Ga kemûtireyl 
ووZره 	ل �- �" skämta

• Klippduvor (subst.) • Skämt (subst.)

Ga kemûtireyle 
ووZره 	��  �- �" lustighet, skoj

• Klippduvorna (subst.) • Upptåg (subst.)

Ga kemûtireylege 
ووZره 	�� "�  �- �" skämtsamt påhitt

• Klippduvorna (subst.) Gallte kirdin (Gałte kirdin) "��ZC  -ردن
Ga kewter "� -� و�Z ر • Skoja (verb)

• Klippduva (subst.) skämta

klippduva (Columba livia) är en • Skämta (verb)

fågelart i familjen duvor säga lustigheter, skoja

• Korsten för svart tält Gallûn (Gałûn) "�Cوون
kurdisk svart tält • Gallon (subst.)

Ga kewtere "� -� و�Z ره  engelskt rymdmått (ca 4,5 l);

• Korsten för svart tält amerikanskt rymdmått (ca 3,8 l)

kurdisk svart tält
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Gamêş ���Gش Gazin ��زن

Gamêş 
9ش�" Gasineyle  ��	 �Ja�"
• Tjur (subst.) • Plogarna (subst.)

hane av nötkreatur, älg etc böjningsform av plog

Gamêşe  �[9
�" Gasineylege  �" ��	 �Ja�"
• Tjuren (subst.) • Plogarna (subst.)

böjningsform av tjur böjningsform av plog

Gamêşege  �" �[9
�" Gawane rreşke (Gawane řeşke)  �w[ ڕه  �Jوا�"
• Tjuren (subst.) • Stare (subst.)

böjningsform av tjur tättingen Sturnus vulgaris

Gamêşeyl 
9]� 	ل�" Gawasin "�واaن
• Tjurar (subst.) • Plog (subst.)

böjningsform av tjur redskap som används för att

Gamêşeyle  ��	 �[9
�" vända jord eller röja undan snö

• Tjurarna (subst.) Gawasine  �Jaوا�"
böjningsform av tjur • Plogen (subst.)

Gamêşeylege  �" ��	 �[9
�" böjningsform av plog

• Tjurarna (subst.) Gawasinege  �" �Jaوا�"
böjningsform av tjur • Plogen (subst.)

Gamiş 
ش�" böjningsform av plog

• Tjur (subst.) Gawasineyl "�وا�Ja 	ل
hane av nötkreatur, älg etc • Plogar (subst.)

Gamişe  �[
�" böjningsform av plog

• Tjuren (subst.) Gawasineyle  ��	 �Jaوا�"
böjningsform av tjur • Plogarna (subst.)

Gamişege  �" �[
�" böjningsform av plog

• Tjuren (subst.) Gawasineylege  �" ��	 �Jaوا�"
böjningsform av tjur • Plogarna (subst.)

Gamişeyl 
]� 	ل�" böjningsform av plog

• Tjurar (subst.) Gawesin "�وه aن
böjningsform av tjur • Plog (subst.)

Gamişeyle  ��	 �[
�" redskap som används för att

• Tjurarna (subst.) vända jord eller röja undan snö

böjningsform av tjur Gawesine  �Ja وه�"
Gamişeylege  �" ��	 �[
�" • Plogen (subst.)

• Tjurarna (subst.) böjningsform av plog

böjningsform av tjur Gawesinege  �" �Ja وه�"
Gaqûrr (Gaqûř) "�~ووڕ • Plogen (subst.)

• Månad 05 (subst.) böjningsform av plog

24 juli - 23 augusti Gawesineyl "�وه �Ja 	ل
Gasin "�aن • Plogar (subst.)

• Plog (subst.) böjningsform av plog

redskap som används för att Gawesineyle  ��	 �Ja وه�"
vända jord eller röja undan snö • Plogarna (subst.)

Gasine  �Ja�" böjningsform av plog

• Plogen (subst.) Gawesineylege  �" ��	 �Ja وه�"
böjningsform av plog • Plogarna (subst.)

Gasinege  �" �Ja�" böjningsform av plog

• Plogen (subst.) Gazim "�زم
böjningsform av plog • Skomakarkniv (subst.)

Gasineyl "��Ja 	ل Gazin "�زن
• Plogar (subst.) • Skomakarkniv (subst.)

böjningsform av plog
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Gazirr (Gaziř) ��زڕ Gełarrêzan (Soranî) �	 xڕGزان

Gazirr (Gaziř) "�زڕ • Vimsig (adj.)

• Skomakarkniv (subst.) som har tankarna i oordning,

• Syrsa (subst.) virrig (vardagligt)

insekt av underordningen Grylloidea • Virrig (adj.)

Gêa ��9" oklar i tankegången, förvirrad

• Tiggare (subst.) • Yr (adj.)

person som (huvudsakligen) som lider av yrsel, vimmelkantig

livnär sig på att tigga Gêjellûke  ( Gêjełûke )  (Soranî)   (:Jۆراa) وو��C 9ژه" 
Geç Tromb (subst.) • "� چ

• Gips (subst.) virvelstorm

vitt, lätt ämne som man kan • Virvelvind (subst.)

forma när det är fuktigt och som Gêjuwêj (Soranî)   (:Jۆراa) 9ژوو9ژ"
är stelt och hårt när det torkat • Vimmelkantig (adj.)

Geç karî "� چ -�ری yr, förvirrad

• Puts (subst.) Gelawêj "� �و9ژ
rappning • Månad 05 (subst.)

Geda "� دا 24 juli - 23 augusti

• Tiggare (subst.) • Kvinnlig namn/tjejnamn (subst.) 

person som (huvudsakligen) Gelawêjewe  (Soranî)   (:Jۆراa)   و9ژه وه� �"
livnär sig på att tigga • Månad 05 (subst.)

Gede "� ده  24 juli - 23 augusti

• Magsäck (subst.) Gelawîj (Lekî) (:- �K) ژ	و� �"
organ som bearbetar mat till en • Månad 05 (subst.)

lös massa 24 juli - 23 augusti

• Våm (subst.) Gele û gefe "� �K  و "� >� 
(anatomi) största och första • Här (subst.)

rummet i magen hos idisslare armé (mest om äldre förhållanden)

Geftir "� >Zر • Armé (subst.)

• Större (adj.) krigsmakt; markstridskrafter

komparativ av stor (även bildligt "stor skara")

böjningsform av stor (Gef + tir = Geftir) • Division (subst.)

• Grövre (adj.) (militär) avdelning; klass i

böjningsform av grov fotbollsserie etc

(Gef + tir = Geftir) Gele û gepe  �s �" و  �K �"
Geftirîn "� >Zر	ن • Här (subst.)

• Störst (adj.) armé (mest om äldre förhållanden)

böjningsform av stor • Armé (subst.)

(Gef + tirîn = Geftirîn) krigsmakt; markstridskrafter

• Grövst (adj.) (även bildligt "stor skara")

böjningsform av grov • Division (subst.)

(Gef + tirîn = Geftirîn) (militär) avdelning; klass i

Geiumeiêze "� �و
� �9زه  fotbollsserie etc

(Le Pehllewî, Pehłewî) (�s  �K ھ�q وی) Gelekî sipas (Kurmancî)

• Kiss (subst.) • Tack så mycket

urin Gell (Geł) "� ڵ
• Piss (subst.) • Mellan benen

urin Gellarrêzan (Gełarrêzan) "� Tڕ9زان
Gêj (Soranî)   (:Jۆراa) 9ژ" (Soranî) (:Jۆراa)  

• Dåsig (adj.) • Månad 08 (subst.)

slö, sömnig 25 oktober - 22 novomber

• Snurrig (adj.)

yr, vimmelkantig
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Gellaxezan (Lekî) ('/ 	H) زان 	mx 	� Gencege  	� 	]( 	�

Gellaxezan (Lekî) (:- �K) زان �tT �" inte bra, dåligt

• Månad 08 (subst.) • Oäven (adj.)

25 oktober - 22 novomber (nästan alltid i negerade uttryck)

Gelûr "� Kوور dålig Fraser: inte oäven, inte så

• Lösdrivare (subst.) oäven

person som varken har fast • Pjåkig (adj.)

arbete el. bostad (nästan alltid i negerade uttryck)

• Luffare (subst.) dålig Fraser: inte pjåkig, inte så

person som ständigt är på pjåkig

vandring, lösdrivare • Risig (adj.)

Gelûrî "� Kووری dålig (vardagligt)

• Driven (subst.) • Skral (adj.)

gå på driven ("driva omkring") som har låg kvalitet

• Lösdriveri (subst.) (även om hälsa "dålig")

lösdriveri var i Sverige enligt • Illaluktande (adj.)

1885 års lag ett brott "underlåtenhet • Stinkande (adj.)

att ärligen försörja sig" som även presensparticip av stinka

innefattade att "stryker kring landet" Genall (Genał) "� �Jڵ
• Flanör (subst.) • Krafs (subst.)

person som flanerar skräp

Gemall (Gemał) 
�ڵ �" • Skräp (subst.)

• Hanhund (subst.) värdelösa kasserade saker, avfall

hund av hankön Genalldan (Genałdan) "� C�Jدان
Gemallege (Gemałege)  �" �C�
 �" • Soptunna (subst.)

• Hanhunden (subst.) stor behållare (med lock) att

böjningsform av hanhund slänga skräp i

Gemalleyl (Gemałeyl) 
��C 	ل �" Genalldane (Genałdane)  �JداC�J �"
• Hanhundar (subst.) • Soptunnan (subst.)

böjningsform av hanhund böjningsform av soptunna

Gemalleyle (Gemałeyle)  ��	 �C�
 �" Genalldanege (Genałdanege)  �" �JداC�J �"
• Hanhundarna (subst.) • Soptunnan (subst.)

böjningsform av hanhund böjningsform av soptunna

Gemalleylege (Gemałeylege)  �" ��	 �C�
 �" Genalldaneyl (Genałdaneyl) "� C�Jدا�J 	ل
• Hanhundarna (subst.) • Soptunnor (subst.)

böjningsform av hanhund böjningsform av soptunna

Geme kirdin 
�  -ردن �" Genalldaneyle (Genałdaneyle)  ��	 �JداC�J �"
• Skoja (verb) • Soptunnorna (subst.)

skämta böjningsform av soptunna

• Skämta (verb) Genalldaneylege  �" ��	 �JداC�J �"
säga lustigheter, skoja (Genałdaneylege)

• Leka (verb) • Soptunnorna (subst.)

hålla på med lek(ar) böjningsform av soptunna

• Spela (verb) Genallxe (Genałxe)  �tC�J �"
ägna sig åt spel (bildligt "uppföra • Brandrester

en viss teaterroll"; utvidgat även Genc _J �"
låtsas) • Skatt (subst.)

Gen "� ن rikedom, dyrbarhet

• Dålig (adj.) Gencege  �" ��J �"
oduglig, usel • Skatten (subst.)

• Dåligt (adv.) böjningsform av skatt

illa

• Illa (adv.)
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Genceyl �	 )[	 :ل Germa �	 ر��

Genceyl "� J�� 	ل böjningsform av stor

• Skatter (subst.) (Gef + tirîn = Geftirîn)

böjningsform av skatt • Grövst (adj.)

Genceyle  ��	 ��J �" böjningsform av grov

• Skatterna (subst.) (Gef + tirîn = Geftirîn)

böjningsform av skatt Gerce "� ر�� 
Genceylege  �" ��	 ��J �" • Illavarslande (adj.)

• Skatterna (subst.) Gerçik ePر �"
böjningsform av skatt • Torr trädgren

Gencî :�J �" som förebådar dålig framtid

• Manlig namn/killnamn (subst.) Gerde ba �F رده �"
Genehîr "� �J ھ	ر • Tromb (subst.)

• Ful (adj.) virvelstorm

inte vacker att se på • Virvelvind (subst.)

Geneje "� �J ژه  Gerde wa "� رده وا
• Ful (adj.) • Tromb (subst.)

inte vacker att se på virvelstorm

Genell (Geneł) "� �J ڵ • Virvelvind (subst.)

• Ful (adj.) Gerdegüçan "� رده "ـۊ�Pن
inte vacker att se på • Damm (subst.)

Geneş "� �J ش fint stoft

• Ful (adj.) Gerdelül "� رده Kـۊل
inte vacker att se på • Damm (subst.)

Genim "� Jم fint stoft

• Jag är dålig Gêrî (Soranî)   (:Jۆراa) 9ری" 
mi genim, xas nîm, iüşin genim م "� Jم، �tس J	م، �ـۊ]ن • Myra (subst.)

xwey wetyese ayim mi genim "� Jم tوه ی وه Z	� �a  ��	م م  liten insekt av familjen

nexwerem wellam (wełam) "� Jم t �Jوه ره م وه Tم ��	م Formicidae som bildar

ayim gûş niya �	J ووش" välordnade samhällen

• Vete (subst.) Gêrîk (Kurmancî)

sädesslaget Triticum vulgare • Myra (subst.)

Gep "� پ  liten insekt av familjen

• Stor (adj.) Formicidae som bildar

som överskrider det normala i välordnade samhällen

fråga om mått, omfattning etc  Germ "� رم
(om ålder "vuxen") • Varm (adj.)

• Grov (adj.) som har hög temperatur, het

• Konversation (subst.) Germ kirdin "� رم -ردن
samtal • Värma (subst.)

• Samtal (subst.) göra varm

muntligt utbyte av tankar • Värma (subst.)

(särskilt om sådant utbyte per telefon) avge värme

Geptir "� Zsر Germa kirdin "� ر
� -ردن
• Större (adj.) • Värma (subst.)

komparativ av stor göra varm

böjningsform av stor • Värma (subst.)

(Gef + tir = Geftir) avge värme

• Grövre (adj.) Germa �
"� ر
böjningsform av grov • Hetta (subst.)

(Gef + tir = Geftir) värme, glöd

Geptirîn "� Zsر	ن
• Störst (adj.)
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Germew kirdin �	 ر�	 و /ردن Gewc �	 وج

Germew kirdin "� ر
� و -ردن gå på driven ("driva omkring")

• Värma (subst.) • Lösdriveri (subst.)

göra varm lösdriveri var i Sverige enligt

• Värma (subst.) 1885 års lag ett brott "underlåtenhet

avge värme att ärligen försörja sig" som även

Germî :
"� ر innefattade att "stryker kring landet"

• Värme (subst.) • Flanör (subst.)

hög temperatur; hetta person som flanerar

(även bildligt "varm känsla") Gew "� و
Gerrawen (Geřawen) "� ڕاوه ن • Dubbelhaka (subst.)

• Geravand (subst.) • Under strupen

Geravand (persiska: دJراو", även • Under svalgen

romanized som Gerāvand, Gew gewe "�و "�وە
Garāvand och Garāwand, även • Dubbelhaka (subst.)

känd som Gerāvand-e Khāleşeh) Gewad "� واد
är en by i Baladarband Rural • Hallick (subst.)

District, i centrala distriktet i man som lever på prostituerades

Kermanshah County, Kermanshah inkomster

provinsen, Iran • Kopplare (subst.)

Gerrek (Geřek) "� ڕه ک man som lever på koppleri,

• Samhälle (subst.) sutenör, hallick

mindre tätort Gewadî "� وادی
• Område (subst.) • Koppleri (subst.)

avgränsad yta straffbar verksamhet som innebär

Gert "� رت att man tjänar pengar på att en

• Damm (subst.) annan person prostituerar sig

fint stoft Gewat "� وات
• Stoft (subst.) • Hallick (subst.)

damm, pulver man som lever på prostituerades

• Pulver (subst.) inkomster

finfördelat ämne • Kopplare (subst.)

Gerteçüçan "� رP �Zـۊ�Pن man som lever på koppleri,

• Damm (subst.) sutenör, hallick

fint stoft Gewatî :Zوا �"
Gerteçüçe  �PـۊP �Zر �" • Koppleri (subst.)

• Damm (subst.) straffbar verksamhet som innebär

fint stoft att man tjänar pengar på att en

Gertegüçan "� ر�Z "ـۊ�Pن annan person prostituerar sig

• Damm (subst.) Gewc "� وج
fint stoft • Dum (adj.)

Gerünig NJرۊ �" obegåvad, enfaldig

• Armband (dekorativ) (subst.) • Idiot (subst.)

• Armring (dekorativ) (subst.) mycket dum person, stolle

Geştell (Geşteł) "� ]�Z ڵ (som skällsord; vardagligt)

• Lösdrivare (subst.) • Korkad (adj.)

person som varken har fast dum, ointelligent

arbete el. bostad (vardagligt)

• Luffare (subst.) • Larvig (adj.)

person som ständigt är på dum, fånig

vandring, lösdrivare (vardagligt)

Geştellî (Geştełî) :C �Z[ �"
• Driven (subst.)
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Gewell (Geweł) �	 وه ڵ Geye  	: 	�

Gewell (Geweł) "� وه ڵ Gewher nas "� وھ� ر �Jس
• Buske (subst.) • Ädelstenskännare (subst.)

ett slags litet träd som grenar Gewra "�ورا
sig vid roten • Stor (adj.)

• Gren och blad på buske som överskrider det normala i

Gewelle (Gewełe)  �C وه �" fråga om mått, omfattning etc  

• Gren och blad på buske (om ålder "vuxen")

Gewellege (Gewełege)  �" �C وه �" Gewra jin "� ورا ژن
• Busken (subst.) • Hemmafru (subst.)

böjningsform av buske kvinna som är hemmamake

Gewelleyl (Gewełeyl) "� وه �C 	ل Gewra mall (Gewra mał) "� ورا 
�ڵ
• Busken (subst.) • Storfamilj (subst.)

böjningsform av buske familj eller hushåll med fler

Gewelleyle (Gewełeyle)  ��	 �C وه �" medlemmar än föräldrar och

• Buskarna (subst.) barn (även icke släktingar)

böjningsform av buske Gewratir "� وراZر
Gewelleylege (Gewełeylege)  �" ��	 �C وه �" • Större (adj.)

• Buskarna (subst.) komparativ av stor

böjningsform av buske böjningsform av stor 

Gewer "� وه ر (Gewra + tir = gewratir)

• Juvel (subst.) Gewratirîn "� وراZر	ن
Slipad ädelsten • Störst (adj.)

• Kvinnlig namn/tjejnamn (subst.) böjningsform av stor

Gewez "� وه ز (Gewra + tirîn = gewratirîn)

• Tamarisk (subst.) Gewre "� وره 
tamarisk eller Keltisk tamarisk, • Stor (adj.)

Tamarix gallica, är en buske som överskrider det normala i

som kan bli åtta meter hög fråga om mått, omfattning etc  

• Öken träd (om ålder "vuxen")

Gewezn "� وه زن Gewretir "� وره Zر
• Hjort (subst.) • Större (adj.)

ett hovdjur med greniga horn komparativ av stor

(Cervus) böjningsform av stor 

Gewezne  �Jوه ز �" (Gewre + tir = gewretir)

• Hjorten (subst.) Gewretirîn "� وره Zر	ن
böjningsform av hjort • Störst (adj.)

Geweznege  �" �Jوه ز �" böjningsform av stor

• Hjorten (subst.) (Gewre + tirîn = gewretirîn)

böjningsform av hjort Geye  �	 �"
Gewezneyl "� وه ز�J 	ل • Magsäck (subst.)

• Hjortar (subst.) organ som bearbetar mat till en

böjningsform av hjort lös massa

Gewezneyle  ��	 �Jوه ز �" • Våm (subst.)

• Hjortarna (subst.) (anatomi) största och första

böjningsform av hjort rummet i magen hos idisslare

Gewezneylege  �" ��	 �Jوه ز �" • Tripe (subst.)

• Hjortarna (subst.) är en typ av ätbara slaktbiprodukter

böjningsform av hjort från magar av olika husdjur

Gewher "� وھ� ر
• Juvel (subst.)

slipad ädelsten

• Kvinnlig namn/tjejnamn (subst.) 
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Geyye  	:: 	� Gezînîkege  	� 	X:(:ز 	�

Geyye  �		 �" Gezenek "� زه �J ک
• Magsäck (subst.) • Eksem (subst.)

organ som bearbetar mat till en utslag på huden

lös massa Gezer "� زه ر
• Våm (subst.) • Morot (subst.)

(anatomi) största och första en gulröd rotfrukt

rummet i magen hos idisslare (bildligt "stimulans, lockbete")

• Tripe (subst.) Gezere "� زه ره 
är en typ av ätbara slaktbiprodukter • Moroten (subst.)

från magar av olika husdjur böjningsform av morot

Geüye "� ۊ	�  Gezerege "� زه ره "� 
• Dubbelhaka (subst.) • Moroten (subst.)

Gêz "9ز böjningsform av morot

• Tamarisk (subst.) Gezereyl "� زه ره 	ل
tamarisk eller Keltisk tamarisk, • Morötter (subst.)

Tamarix gallica, är en buske böjningsform av morot

som kan bli åtta meter hög Gezereyle "� زه ره 	�� 
• Öken träd • Morötterna (subst.)

Gez girtin "� ز "رZن böjningsform av morot

• Bita (verb) Gezereylege "� زه ره 	�� "� 
sätta tänderna i • Morötterna (subst.)

(för att äta, attackera etc) böjningsform av morot

• Bitas (verb) Gezîn "� ز	ن
(ha för vana att) bita (för att skada) • Bita (verb)

(mest om djur) sätta tänderna i

• Nafsa (verb) (för att äta, attackera etc)

bita lätt el. på lek (om hundar) • Bitas (verb)

Gezall (Gezall) "� زاڵ (ha för vana att) bita (för att skada)

• Men (subst.) (mest om djur)

skada (i fras) • Nafsa (verb)

• Lösdrivare (subst.) bita lätt el. på lek (om hundar)

person som varken har fast Gêzer (Soranî)   (:Jۆراa)  9زه ر"
arbete el. bostad • Morot (subst.)

• Luffare (subst.) en gulröd rotfrukt

person som ständigt är på (bildligt "stimulans, lockbete")

vandring, lösdrivare Gezine  �Jز �"
Gezek "� زه ک • Bitande (adj.)

• Förevändning (subst.) skarp, hård

ursäkt • Eksem (subst.)

• Svepskäl (subst.) utslag på huden

påhittad orsak, undanflykt, förevändning Gezînik eJ	ز �"
• Undanflykt (subst.) • Pupill (subst.)

ursäkt för att inte göra något, Gezînîk e	J	ز �"
förevändning, svepskäl • Insekt (subst.)

• Ursäkt (subst.) litet djur med tredelad kropp och

försvar el. motivering (för något sex ben (t ex myra el. fluga)

(felaktigt) man gjort) Gezînîke  �w	J	ز �"
Gezen "� زه ن • Insekten (subst.)

• Bitande (adj.) böjningsform av insekt

skarp, hård Gezînîkege  �" �w	J	ز �"
• Eksem (subst.) • Insekten (subst.)

utslag på huden böjningsform av insekt
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Gezînîkeyl �	 ز:):X	 :ل Gijnîj �ژ):ژ

Gezînîkeyl "� ز	J	�w 	ل lösdriveri var i Sverige enligt

• Insekter (subst.) 1885 års lag ett brott "underlåtenhet

böjningsform av insekt att ärligen försörja sig" som även

Gezînîkeyle  ��	 �w	J	ز �" innefattade att "stryker kring landet"

• Insekterna (subst.) • Flanör (subst.)

böjningsform av insekt person som flanerar

• Gezînîkeylege  �" ��	 �w	J	ز �" Gîje wa "	ژه  وا
• Insekterna (subst.) • Tromb (subst.)

böjningsform av insekt virvelstorm

Gîçell "	�P ڵ • Virvelvind (subst.)

• Krångel (subst.) Gîjelle (Gîjełe) �C ژه	"
fel i funktionen hos en maskin • Tromb (subst.)

• Problem (subst.) virvelstorm

svårighet som inte lätt kan avhjälpas • Virvelvind (subst.)

• Strul (subst.) Gijg "ژگ
trassel, krångel • Knapp (subst.)

(vardagligt) liten skiva som sys fast på

• Trubbel (subst.) kläder etc (för att hålla ihop dem)

besvär • Knapp (subst.)

(vardagligt) liten platta som man trycker på

Gîçell pêç �9s ڵ �P	" för att manövrera en maskin etc

• Krångel (subst.) Gîjî "	ژی
fel i funktionen hos en maskin • Senilitet (adj.)

• Problem (subst.) ålderdomssvaghet, förändringar

svårighet som inte lätt kan avhjälpas i samband med åldrandet 

• Strul (subst.) Gijigya "ژ"	�
trassel, krångel • Kryddört (subst.)

(vardagligt) ört som används för att krydda

• Trubbel (subst.) maträtter

besvär Gijigyage "ژ"	�"� 
(vardagligt) • Kryddörten (subst.)

Gîhayên bihiharat (Kurmancî) böjningsform av kryddört

• Kryddört (subst.) Gijigyayl "ژ"	�	� ل
ört som används för att krydda • Kryddörter (subst.)

maträtter böjningsform av kryddört

• Dåsig (adj.) Gijigyayle "ژ"	�	�� 
slö, sömnig • Kryddörterna (subst.)

• Snurrig (adj.) böjningsform av kryddört

yr, vimmelkantig Gijigyaylege "ژ"	�	�� "� 
• Vimsig (adj.) • Kryddörterna (subst.)

som har tankarna i oordning, böjningsform av kryddört

virrig (vardagligt) Gîjiwîj "	ژو	ژ
• Virrig (adj.) • Vimmelkantig (adj.)

oklar i tankegången, förvirrad yr, förvirrad

• Yr (adj.) Gîjiwirr (Gîjiwiř) "	ژوڕ
som lider av yrsel, vimmelkantig • Vimmelkantig (adj.)

Gîjaw "	ژاو yr, förvirrad

• Vattenvirvel (subst.) Gijnîj "ژJ	ژ
Gîje gîj "	ژه  "	ژ • Koriander (subst.)

• Driven (subst.) en art (Coriandrum sativum) inom

gå på driven ("driva omkring") växtfamiljen flockblommiga växter

• Lösdriveri (subst.) (Apiaceae); individ av arten koriander
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Gîlas �:pس Gîr dan �:ر دان

Gîlas "	�س böjningsform av urinblåsa

• Läderskor (subst.) Gimêzdaneyl 
9زدا�J 	ل"
• Bigarrå (subst.) • Urinblåsor (subst.)

en körsbärssort böjningsform av urinblåsa

Gile  ��" Gimêzdaneyle  ��	 �J9زدا
"
• Räkneord (subst.) • Urinblåsorna (subst.)

ord som anger antal böjningsform av urinblåsa

• St (förk.) Gimêzdaneylege  �" ��	 �J9زدا
"
stycken. Variantform: st. • Urinblåsorna (subst.)

• Styck (subst.) böjningsform av urinblåsa

(för varje) exemplar Ginall (Ginał) "�Jڵ
Gile wijin "��  وژن • Krafs (subst.)

• Handplocka (verb) skräp

välja ut (medarbetare som man • Skräp (subst.)

själv vet är lämpliga) värdelösa kasserade saker, avfall

Gile wijin kirdin "��  وژن -ردن Ginalldan (Ginałdan) "C�Jدان
• Handplocka (verb) • Soptunna (subst.)

välja ut (medarbetare som man stor behållare (med lock) att

själv vet är lämpliga) slänga skräp i

Gilla (Giła) �" Ginalldane (Ginałdan)  �JداC�J"
• Blad (subst.) • Soptunnan (subst.)

löv böjningsform av soptunna

• Löv (subst.) Ginalldanege (Ginałdan)  �" �JداC�J"
blad på träd och buskar • Soptunnan (subst.)

Gillarrêzan (Giłarrêzan) "�ڕ9زان böjningsform av soptunna

• Höst (subst.) Ginalldaneyl (Ginałdan) "C�Jدا�J 	ل
årstiden efter sommar • Soptunnor (subst.)

• Månad 06 böjningsform av soptunna

24 augusti - 23 september Ginalldaneyle (Ginałdan)  ��	 �JداC�J"
Gillkû (Giłkû) "wqوو • Soptunnorna (subst.)

• Grav (subst.) böjningsform av soptunna

plats i marken där en död är Ginalldaneylege (Ginałdan)  �" ��	 �JداC�J"
begraven; brett dike • Soptunnorna (subst.)

Gimêz 
9ز" böjningsform av soptunna

• Kiss (subst.) Ginallxe (Ginałxe)  �tC�J"
urin • Brandrester

• Piss (subst.) Ginas "�Jس
urin • Snål (adj.)

• Bord (subst.) överdrivet sparsam

en möbel • Sniken (adj.)

Gimêz kirdin 
9ز -ردن" snål

• Kissa (verb) • Gnidig (adj.)

kasta vatten, urinera (vardagligt) överdrivet sparsam

• Pinka (verb) Gîr dan "	ر دان
kissa (vardagligt) • Blockera (verb)

• Pissa (verb) avspärra, hindra

kissa (vardagligt) • Hindra (verb)

Gimêzdan 
9زدان" utgöra hinder för (om personer

• Urinblåsa (subst.) även "hejda")

blåsa i kroppen där urinen samlas

Gimêzdanege  �" �J9زدا
"
• Urinblåsan (subst.)
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Giran �ران Girm û hirr (Girm û hiř) �رم و ھڕ

Giran "ران Girdekaneylege  �" ��	 �J�- رده"
• Dyr (subst.) • Valnötterna (subst.)

som kostar mycket, dyrbar böjningsform av valnöt

• Kostsam (adj.) Girdell (Gerdeł) "رده ڵ
som kräver stora kostnader, • Rundad (adj.)

(alltför) dyrbar som har rund el. avjämnad form

• Påkostad (adj.) Girew "ره و
som någon kostat mycket pengar • Förutsättning (subst.)

på, dyrbar omständighet som utgör ett

• Tung (adj.) nödvändigt villkor för något

som väger (alltför) mycket • Villkor (subst.)

(även bildligt "svår, besvärlig") det som fordras för att något ska

• Angelägen (adj.) ske, förutsättning (även om

viktig fysiska omständigheter)

• Betydande (adj.) • Pant (subst.)

viktig; avsevärd, stor föremål som utgör säkerhet för lån

• Central (adj.) • Gisslan (subst.)

viktig, ledande, huvud- person(er) som hålls i fångenskap

• Viktig (adj.) av någon som vill tvinga sig till

betydelsefull, angelägen fördelar (pengar, rätt att fritt

• Vital (adj.) lämna platsen etc)

livsviktig Girdew kirdin "رده و -ردن
Girav (Kurmancî) • Samla (verb)

• Ö (subst.) föra samman (saker) i ett visst syfte

landområde med vatten runt omkring Girdû "ردوو
Gird kirdin "رد -ردن • Valnöt (subst.)

• Samla (verb) frukt och virke av trädet Juglans regia

föra samman (saker) i ett visst syfte Girîng (Soranî)   (:Jۆراa)  NJ	ر"
Girda kirdin "ردا -ردن • Angelägen (adj.)

• Samla (verb) viktig

föra samman (saker) i ett visst syfte • Ansenlig (adj.)

Girdaw "رداو avsevärd, betydlig

• Vattenvirvel (subst.) • Betydande (adj.)

Girde ba �F  رده" viktig; avsevärd, stor

• Tromb (subst.) • Central (adj.)

virvelstorm viktig, ledande, huvud-

• Virvelvind (subst.) • Färgstark (adj.)

Girdekan "رده -�ن intressant, originell

• Valnöt (subst.) Gîrisin "	رaن
frukt och virke av trädet Juglans regia • Grina (verb)

Girdekane  �J�- رده" gråta, gnälla

• Valnöten (subst.) • Gråta (verb)

böjningsform av valnöt fälla tårar

Girdekanege  �" �J�- رده" • Skrika (verb)

• Valnöten (subst.) gråta (mest om barn)

böjningsform av valnöt Girm û hirr (Girm û hiř) "رم و ھڕ
Girdekaneyl "رده -��J 	ل • Åska (subst.)

• Valnötter (subst.) oväder med blixtar och muller,

böjningsform av valnöt åskväder (även bildligt om starka ljud)

Girdekaneyle  ��	 �J�- رده" • Åska och blixt

• Valnötterna (subst.) • Åskväder (subst.)

böjningsform av valnöt oväder med åska
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Girme herr (Girme heř) �ر�	  ھ	 ڕ Giwêzeyle �وGزه :@	 

Girme herr (Girme heř) "ر
�  ھ� ڕ • All (pron.)

• Åska (subst.) varje, vilken (vilket, vad) som helst

oväder med blixtar och muller, • Allesamman (pron.)

åskväder (även bildligt om starka ljud) alla (tillsammans)

• Åska och blixt • Rubb (subst.)

• Åskväder (subst.) Gisik ea"
oväder med åska • Sopborste (subst.)

Girmi hirr (Girmi hiř) "رم ھڕ borste att sopa golv med

• Åska (subst.) Gisikege  �" �wa"
oväder med blixtar och muller, • Sopborsten (subst.)

åskväder (även bildligt om starka ljud) Gisikeyl "�wa 	ل
• Åska och blixt • Sopborstar (subst.)

• Åskväder (subst.) Gisikeyle  ��	 �wa"
oväder med åska • Sopborstarna (subst.)

Girre girr (Giře giř) "ڕه  "ڕ Gisikeylege  �" ��	 �wa"
• Värmen från elden • Sopborstarna (subst.)

Girtekan "ر�Z -�ن Gişt "]ت
• Valnöt (subst.) • All (pron.)

frukt och virke av trädet Juglans regia hela (mängden av)

Girtekane  �J�- �Zر" • All (pron.)

• Valnöten (subst.) varje, vilken (vilket, vad) som helst

böjningsform av valnöt • Allesamman (pron.)

Girtekanege  �" �J�- �Zر" alla (tillsammans)

• Valnöten (subst.) • Rubb (subst.)

böjningsform av valnöt • Allihop (pron.)

Girtekaneyl "ر�J�- �Z 	ل alla, allesamman

• Valnötter (subst.) • Samtliga (adj.)

böjningsform av valnöt allesammans, alla

Girtekaneyle  ��	 �J�- �Zر" Giştidan "]Zدان
• Valnötterna (subst.) • Er alla

böjningsform av valnöt • Ni alla (ex.)

Girtekaneylege  �" ��	 �J�- �Zر" Giştiman 
�نZ["
• Valnötterna (subst.) • Vi alla

böjningsform av valnöt Giştitan "]�ZZن
Girze "رزه  • Er alla

• Råtta (subst.) • Ni alla (ex.)

en gnagare av familjen Muridae Giwêz "و9ز
Girzege "رزه "�  • Valnöt (subst.)

• Råttan (subst.) frukt och virke av trädet Juglans regia

böjningsform av råtta Giwêze "و9زه 
Girzeyl "رزه 	ل • Valnöten (subst.)

• Råttor (subst.) böjningsform av valnöt

böjningsform av råtta Giwêzege "و9زه "� 
Girzeyle "رزه 	��  • Valnöten (subst.)

• Råttorna (subst.) böjningsform av valnöt

böjningsform av råtta Giwêzeyl "و9زه 	ل
Girzeylege "رزه 	�� "�  • Valnötter (subst.)

• Råttorna (subst.) böjningsform av valnöt

böjningsform av råtta Giwêzeyle "و9زه 	�� 
Giş "ش • Valnötterna (subst.)

• All (pron.) böjningsform av valnöt

hela (mängden av)
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Giwêzeylege  	��وGزه :@	  Gopeyl �ۆZ	 :ل

Giwêzeylege "و9زه 	�� "�  Gizigege "ز"� "� 
• Valnötterna (subst.) • Sopborsten (subst.)

böjningsform av valnöt Gizigeyl "ز"� 	ل
Giya �	" • Sopborstar (subst.)

• Växt (subst.) Gizigeyle "ز"� 	�� 
planta, ört • Sopborstarna (subst.)

• Ört (subst.) Gizigeylege "ز"� 	�� "� 
växt som vissnar ner varje år, • Sopborstarna (subst.)

planta, blomma Goçûn "ۆPوون
Giyage  �"�	" • Käpp (subst.)

• Växten (subst.) grov pinne

böjningsform av växt • Stav (subst.)

• Örten (subst.) lång käpp som man stöder sig på

böjningsform av ört Goçûne  �JووPۆ"
Giyayl "	�	ل • Käppen (subst.)

• Växter (subst.) böjningsform av käpp

böjningsform av växt • Staven (subst.)

• Örter (subst.) böjningsform av stav

böjningsform av ört Goçûnege  �" �JووPۆ"
Giyayle  ��	�	" • Käppen (subst.)

• Växterna (subst.) böjningsform av käpp

böjningsform av växt • Staven (subst.)

• Örterna (subst.) böjningsform av stav

böjningsform av ört Goçûneyl "ۆPوو�J 	ل
Giyaylege  �" ��	�	" • Käppar (subst.)

• Växterna (subst.) böjningsform av käpp

böjningsform av växt • Stavar (subst.)

• Örterna (subst.) böjningsform av stav

böjningsform av ört Goçûneyle  ��	 �JووPۆ"
Giyan "	�ن  • Käpparna (subst.)

• Ande (subst.) böjningsform av käpp

övernaturligt väsen • Stavarna (subst.)

• Själ (subst.) böjningsform av stav

en människas intellekt, känsla Goçûneylege  �" ��	 �JووPۆ"
och vilja • Käpparna (subst.)

Gizê "زێ böjningsform av käpp

• Sopborste (subst.) • Stavarna (subst.)

borste att sopa golv med böjningsform av stav

Gizê dan "زێ دان Gop "ۆپ
• Sopa (verb) • Kind (subst.)

göra ren(golv etc.) med en borste ansiktets mjuka delar på bägge

el. kvast sidor om näsan

Gizenek "زه �J ک Gope  �sۆ"
• Eksem (subst.) • Kinden (subst.)

utslag på huden böjningsform av kind

Gizig "زگ Gopege  �" �sۆ"
• Sopborste (subst.) • Kinden (subst.)

borste att sopa golv med böjningsform av kind

Gizig dan "زگ دان Gopeyl "ۆ�s 	ل
• Sopa (verb) • Kinder (subst.)

göra ren(golv etc.) med en borste böjningsform av kind

el. kvast
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Gopeyle  	@: 	Zۆ� Gullperî (Gułperî) �وZM	 ری

Gopeyle  ��	 �sۆ" 21 april - 21 maj

• Kinderna (subst.) Gullan (Gułan) (Soranî)   (:Jۆراa) نTو"
böjningsform av kind • Månad 02 (subst.)

Gopeylege  �" ��	 �sۆ" 21 april - 21 maj

• Kinderna (subst.) Gullan (Gułan) "وTن
böjningsform av kind • Månad 02 (subst.)

Goşt (Soranî)   (:Jۆراa)  ۆ]ت" 21 april - 21 maj

• Kött (subst.) Gullbanû (Gułbanû) "وJ�FCوو
muskel- och fettvävnad hos • Kvinnlig namn/tjejnamn (subst.)

människor och djur (även om de Gullcar (Gułcar) "وC��ر
mjukdelar hos djur som används • Blomsteräng (subst.)

som mat) Gulldan (Gułdan) "وCدان
Goştaw (Soranî)   (:Jۆراa) و�Z[ۆ" • Kruka (subst.)

• Buljong (subst.) högt och bukigt kärl (av lergods)

soppa av klart köttspad (bildligt "feg person")

Gû "وو • Vas (subst.)

• Bröstvårta (subst.) kärl att sätta snittblommor i

(anatomi, erotik) rosa eller brun Gulldane (Gułdane)  �JداCو"
utskutande del på vardera bröst • Krukan (subst.)

på kvinna eller man böjningsform av kruka

Gûçan "وو�Pن • Vasen (subst.)

• Käpp (subst.) böjningsform av vas

grov pinne Gulldanege (Gułdanege)  �" �JداCو"
• Stav (subst.) • Krukan (subst.)

lång käpp som man stöder sig på böjningsform av kruka

Gûçane  �J�Pوو" • Vasen (subst.)

• Käppen (subst.) böjningsform av vas

böjningsform av käpp Gulldaneyl (Gułdaneyl) "وCدا�J 	ل
• Staven (subst.) • Krukor (subst.)

böjningsform av stav böjningsform av kruka

Gûçanege  �" �J�Pوو" • Vaser (subst.)

• Käppen (subst.) böjningsform av vas

böjningsform av käpp Gulldaneyle (Gułdaneyle)  ��	 �JداCو"
• Staven (subst.) • Krukorna (subst.)

böjningsform av stav böjningsform av kruka

Gûçaneyl "وو�J�P 	ل • Vaserna (subst.)

• Käppar (subst.) böjningsform av vas

böjningsform av käpp Gulldaneylege (Gułdaneylege)  �" ��	 �JداCو"
• Stavar (subst.) • Krukorna (subst.)

böjningsform av stav böjningsform av kruka

Gûçaneyle  ��	 �J�Pوو" • Vaserna (subst.)

• Käpparna (subst.) böjningsform av vas

böjningsform av käpp Gulleestêre (Gułeestêre) "و9Za �� �Cره 
• Stavarna (subst.) (Soranî) (:Jۆراa)  

böjningsform av stav • Lysmask (subst.)

Gûçaneylege  �" ��	 �J�Pوو" individ av någon av arterna

• Käpparna (subst.) inom familjen lysmaskar

böjningsform av käpp (Lampyridae) i ordningen skalbaggar

• Stavarna (subst.) Gullnaz (Gułnaz) "و�JCز
böjningsform av stav • Kvinnlig namn/tjejnamn (subst.)

Gulan (Kurmancî) Gullperî (Gułperî) "و�sC ری
• Månad 02 (subst.) • Kvinnlig namn/tjejnamn (subst.)
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Gullxane (Gułxane)  	(�mMو� Gurca kirdin �ور[� /ردن

Gullxane (Gułxane)  �J�tCو" Gur (Kurmancî)

• Växthus (subst.) • Varg (subst.)

glashus där man driver upp växter det vilda hunddjuret Canis lupus

Gullxanege (Gułxanege)  �" �J�tCو" Gûr "وور
• Växthuset (subst.) • Kalv (subst.)

böjningsform av växthus kons unge (även om ungen till

Gullxaneyl (Gułxaneyl) "و�J�tC 	ل älg, rådjur etc)

• Växthus (subst.) Gurc "ورج
böjningsform finns inte • Bett (subst.)

Gullxaneyle (Gułxaneyle)  ��	 �J�tCو" (i uttryck)

• Växthusen (subst.) • Färdig (adj.)

böjningsform av växthus klar

Gullxaneylege (Gułxaneylege)  �" ��	 �J�tCو" • Färdig (adj.)

• Växthusen (subst.) nära, redo

böjningsform av växthus • Redo (adj.)

Gullxenan (Gułxenan) "و�J �tCن färdig, beredd (i fraser)

• Kvinnlig namn/tjejnamn (subst.) • Pigg (adj.)

Gullzar (Gułzar) "وCزار glad och livlig

• Blomsteräng (subst.) • Rörlig (adj.)

Gûna �Jوو" som rör sig (lätt) (även "som

• Kind (subst.) lätt kan flyttas")

ansiktets mjuka delar på bägge • Spänstig (adj.)

sidor om näsan som verkar vital och vältränad

Gûnage  �"�Jوو" • Brådskande (adj.)

• Kinden (subst.) som måste ske snabbt

böjningsform av kind • Stubben (subst.)

Gûnayl (vardagligt)

• Kinder (subst.) • Bitti (adv.)

böjningsform av kind • Tidig (adj.)

Gûnayle  ��	�Jوو" som är i början av en viss period

• Kinderna (subst.) Gurc kirdin "ورج -ردن
böjningsform av kind • Bereda (verb)

Gûnaylege  �" ��	�Jوو" förbereda

• Kinderna (subst.) • Färdigställa (verb)

böjningsform av kind göra klar, göra i ordning

Gund (Soranî)   (:Jۆراa) دJو" • Förbereda (verb)

• By (subst.) göra i ordning i förväg, planera; öva in

en liten grupp med hus, samhälle • Iordningställa (verb)

• Land  (subst.) inreda; arrangera

landsbygd • Preparera (verb)

Gup "وپ förbereda

• Kind (subst.) • Tillreda (verb)

ansiktets mjuka delar på bägge göra i ordning (mat)

sidor om näsan • Utarbeta (verb)

Gûpall (Gûpał) "وو�sڵ sätta ihop (något skriftligt), producera

• Magsäck (subst.) Gurca kirdin "ور�� -ردن
organ som bearbetar mat till en • Bereda (verb)

lös massa förbereda

• Våm (subst.) • Färdigställa (verb)

(anatomi) största och första göra klar, göra i ordning

rummet i magen hos idisslare • Förbereda (verb)

göra i ordning i förväg, planera; öva in
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Gurcane �ور[�)	  Gurgeyle  	@: 	��ور

• Iordningställa (verb) Gurçik (Kurmancî)

inreda; arrangera • Njure (subst.)

• Preparera (verb) kroppsorgan som avskiljer

förbereda överflödig vätska (vatten,

• Tillreda (verb) urinämnen etc) från blodet

göra i ordning (mat) Gurçîle (Soranî)   (:Jۆراa)   ��	Pور"
• Utarbeta (verb) • Njure (subst.)

sätta ihop (något skriftligt), producera kroppsorgan som avskiljer

Gurcane  �J��ور" överflödig vätska (vatten,

• Brådskande (adj.) urinämnen etc) från blodet

som måste ske snabbt Gurçîlik e�	Pور"
• Stubben (subst.) • Njure (subst.)

Gurçê mPور" kroppsorgan som avskiljer

• Njure (subst.) överflödig vätska (vatten,

kroppsorgan som avskiljer urinämnen etc) från blodet

överflödig vätska (vatten, Gurçîlike  �w�	Pور"
urinämnen etc) från blodet • Njuren (subst.)

Gurcew kirdin "ور�� و -ردن böjningsform av njure

• Bereda (verb) Gurçîlikege  �" �w�	Pور"
förbereda • Njuren (subst.)

• Färdigställa (verb) böjningsform av njure

göra klar, göra i ordning Gurçîlikeyl "ورP	��w 	ل
• Förbereda (verb) • Njurar (subst.)

göra i ordning i förväg, planera; öva in böjningsform av njure

• Iordningställa (verb) Gurçîlikeyle  ��	 �w�	Pور"
inreda; arrangera • Njurarna (subst.)

• Preparera (verb) böjningsform av njure

förbereda Gurçîlikeylege  �" ��	 �w�	Pور"
• Tillreda (verb) • Njurarna (subst.)

göra i ordning (mat) böjningsform av njure

• Utarbeta (verb) Gurg "ورگ
sätta ihop (något skriftligt), producera • Varg (subst.)

Gurçig NPور" det vilda hunddjuret Canis lupus

• Njure (subst.) Gurg (Soranî)   (:Jۆراa) ورگ"
kroppsorgan som avskiljer • Varg (subst.)

överflödig vätska (vatten, det vilda hunddjuret Canis lupus

urinämnen etc) från blodet Gûrg (Le Pehllewî, Pehłewî) "وورگ (�s  �K ھ�q وی)
Gurçige  �OPور" • Varg (subst.)

• Njuren (subst.) det vilda hunddjuret Canis lupus

böjningsform av njure Gurge "ور"� 
Gurçigege  �" �OPور" • Vargen (subst.)

• Njuren (subst.) böjningsform av varg

böjningsform av njure Gurgege "ور"� "� 
Gurçigeyl "ور�OP 	ل • Vargen (subst.)

• Njurar (subst.) böjningsform av varg

böjningsform av njure Gurgeyl "ور"� 	ل
Gurçigeyle  ��	 �OPور" • Vargar (subst.)

• Njurarna (subst.) böjningsform av varg

böjningsform av njure Gurgeyle "ور"� 	�� 
Gurçigeylege  �" ��	 �OPور" • Vargarna (subst.)

• Njurarna (subst.) böjningsform av varg

böjningsform av njure



117

Gurgeylege  	� 	@: 	��ور Gü hesarege  	��ـۊ ھ	 7�ره 

Gurgeylege "ور"� 	�� "�  Gûştaw "وو]�Zو
• Vargarna (subst.) • Buljong (subst.)

böjningsform av varg soppa av klart köttspad

Gûrr pişnek (Gûř pişnek) "ووڕ �J[s ک Guweke "ووه -� 
• Grävling (subst.)  • Bröstvårta (subst.)

rovdjuret Meles meles (anatomi, erotik) rosa eller brun

Gûrr pişnekege  �" �- �J[s ووڕ" utskutande del på vardera bröst

(Gûř pişnekege) på kvinna eller man

• Grävlingen (subst.)  Guwer "ووه ر
böjningsform av grävling • Kalv (subst.)

Gûrr pişnekeyl "ووڕ �J[s -� 	ل kons unge (även om ungen till

(Gûř pişnekeyl) älg, rådjur etc)

• Grävlingar (subst.)  Gûz (Kurmancî)

böjningsform av grävling • Valnöt (subst.)

Gûrr pişnekeyle  ��	 �- �J[s ووڕ" frukt och virke av trädet Juglans regia

(Gûř pişnekeyle) Guz (Le Pehllewî, Pehłewî) "وز (�s  �K ھ�q وی)
• Grävlingarna (subst.)  • Valnöt (subst.)

böjningsform av grävling frukt och virke av trädet Juglans regia

Gûrr pişnekeylege  �" ��	 �- �J[s ووڕ" Gwiz "وز
(Gûř pişnekeylege) • Valnöt (subst.)

• Grävlingarna (subst.)  frukt och virke av trädet Juglans regia

böjningsform av grävling Gü "ـۊ
Gûrrkenek (Gûřkenek) "ووڕ-� �J ک • Avföring (subst.)

• Grävling (subst.)  (det som kommer ut vid) tömning

rovdjuret Meles meles av tarmen

Gûrrkenekege (Gûřkenekege)  �" �- �J �-ووڕ" Gü esare "ـۊ �� �aره 
• Grävlingen (subst.)  • Lysmask (subst.)

böjningsform av grävling individ av någon av arterna

Gûrrkenekeyl (Gûřkenekeyl) "ووڕ-� �J -� 	ل inom familjen lysmaskar

• Grävlingar (subst.)  (Lampyridae) i ordningen skalbaggar

böjningsform av grävling Gü esarege "ـۊ �� �aره "� 
Gûrrkenekeyle (Gûřkenekeyle)  ��	 �- �J �-ووڕ" • Lysmasken (subst.)

• Grävlingarna (subst.)  böjningsform av lysmask

böjningsform av grävling Gü esareyl "ـۊ �� �aره 	ل
Gûrrkenekeylege (Gûřkenekeylege)  �" ��	 �- �J �-ووڕ" • Lysmaskar (subst.)

• Grävlingarna (subst.)  böjningsform av lysmask

böjningsform av grävling Gü esareyle "ـۊ �� �aره 	�� 
Gûş "ووش • Lysmaskarna (subst.)

• Öra (subst.) böjningsform av lysmask

det som man hör med, hörselorgan Gü esareylege "ـۊ �� �aره 	�� "� 
Gûşt "وو]ت • Lysmaskarna (subst.)

• Kött (subst.) böjningsform av lysmask

muskel- och fettvävnad hos Gü hesare "ـۊ ھ� �aره 
människor och djur (även om • Lysmask (subst.)

de mjukdelar hos djur som individ av någon av arterna

används som mat) inom familjen lysmaskar

Guşt (Le Pehllewî, Pehłewî) "و]ت (�s  �K ھ�q وی) (Lampyridae) i ordningen skalbaggar

• Kött (subst.) Gü hesarege "ـۊ ھ� �aره "� 
muskel- och fettvävnad hos • Lysmasken (subst.)

människor och djur (även om böjningsform av lysmask

de mjukdelar hos djur som

används som mat)
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Gü hesareyl �ـۊ ھ	 7�ره :ل

Gü hesareyl "ـۊ ھ� �aره 	ل
• Lysmaskar (subst.)

böjningsform av lysmask

Gü hesareyle "ـۊ ھ� �aره 	�� 
• Lysmaskarna (subst.)

böjningsform av lysmask

Gü hesareylege "ـۊ ھ� �aره 	�� "� 
• Lysmaskarna (subst.)

böjningsform av lysmask

Gü kirdin "ـۊ -ردن
• Skita (verb)

ha avföring (något stötande)

Gyan (Le Pehllewî, Pehłewî) "	�ن (�s  �K ھ�q وی)
• Ande (subst.)

övernaturligt väsen

• Själ (subst.)

en människas intellekt, känsla

och vilja

Güaw "ـۊ��و
• Kloak (subst.)

avlopp(sledning)

Gye  �	"
• Magsäck (subst.)

organ som bearbetar mat till en

lös massa

• Våm (subst.)

(anatomi) största och första

rummet i magen hos idisslare

• Tripe (subst.)

är en typ av ätbara slaktbiprodukter

från magar av olika husdjur

Gyehirr (Gyehiř) "	� ھڕ
• Bulimi (subst.)

bulimi är en ätstörning som

innebär att man hetsäter, det vill

säga äter mycket stora mängder

mat och upplever sig inte ha

kontroll över ätandet

Gyeke  �- �	"
• By (subst.) 

en liten grupp med hus, samhälle

• Landsbygd (subst.)

område som inte har stadsbebyggelse
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H h ه 
Ha kû ھ� /وو Hambaz ھ��L�ز

Ha kû ھ� -وو • Morbrors barn

• Var är Ham zuwan ھ�م زووان
Ha kûre ھ� -ووره  • Samma språk

• Var är att prata samma språk

Ha welim ھ� وه Kم Hamac ھ�
�ج
• Med mig • Mål (subst.)

• Är med mig slutpunkt, riktpunkt

Ha welman 
�نK ھ� وه (bildligt "ändamål, syfte")

• Med oss • Riktpunkt (subst.)

• Är med oss mål som man riktar in sig mot

Haçer ھ��P ر • Syfte (subst.)

• Flinta (subst.)  avsikt, ändamål

flinta är en bergart som till stor • Ändamål (subst.)

del består av kiseldioxid (SiO2) mål, bestämt syfte

och har ett relativt glas-aktigt utseende Hamall (Hamał) ھ�
�ڵ
• Skiftnyckel (subst.) • Konkurrent (subst.)

ställbar skruvnyckel person som deltar i konkurrens,

Hacere ھ��� ره  medtävlare

• Kvinnlig namn/tjejnamn (subst.) • Rival (subst.)

Hacî leq leq ھ��: �K ق �K ق medtävlare om att vinna någons

• Stork (subst.) kärlek

fågel ur familjen storkfåglar (även mer allmänt "konkurrent")

Hacî leq leqe  �~ �K ق �K :�ھ� Hamallî (Hamałî) :C�
ھ�
• Storken (subst.) • Konkurrens (subst.)

böjningsform av stork (inbördes) tävlan mellan

Hacî leq leqege  �" �~ �K ق �K :�ھ� (jämbördiga parter)

• Storken (subst.) (särskilt om ekonomiska förhållanden)

böjningsform av stork • Rivalitet (subst.)

Hacî leq leqeyl ھ��: �K ق �K ~� 	ل konkurrens om någons uppskattning

• Storkar (subst.) Hamar ھ�
�ر
böjningsform av stork • Flat (adj.)

Hacî leq leqeyle  ��	 �~ �K ق �K :�ھ� slät, jämn

• Storkarna (subst.) Användning: neutrum saknas

böjningsform av stork • Jämn (adj.)

Hacî leq leqeylege  �" ��	 �~ �K ق �K :�ھ� plan, slät; rak

• Storkarna (subst.) • Plan (subst.)

böjningsform av stork jämn och slät

Hallû (Hałû) ھ�Cوو  Hamar kirdin ھ�
�ر -ردن
• Morbror (subst.) • Bana (verb)

mammas bror eller mammas göra framkomlig

systers man Hambaz ھ�
�Fز
Hallû jin (Hałû jin) ھ�Cوو ژن • Lekkamrat (subst.)

• Morbrors fru kamrat (som ett barn leker med)

Hallûza (Hałûza) ھ�Cووزا • Jämnårig (adj.)

• Kusin (subst.) med samma ålder

barn till ens mammas eller

pappas syskon
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Hambazî ھ��L�زی Hamsayl ھ��7�:ل

Hambazî ھ�
�Fزی • Medarbetaren (subst.)

• Lekkamrat (subst.) böjningsform av medarbetare

Hambeş ھ�
�F ش Hamkareyl ھ�
�wره 	ل
• Kompanjon (subst.) • Jobbarkompisar (subst.)

person som driver ett företag • Kollegor, Kolleger (subst.)

som delägare böjningsform av kollega

• Delägare (subst.) • Medarbetare (subst.)

person som äger en del i t ex böjningsform finns inte

ett affärsföretag; kompanjon Hamkareyle ھ�
�wره 	�� 
• Partner (subst.) • Jobbarkompisarna (subst.)

person som man samarbetar • Kollegorna, Kollegerna (subst.)

med (i idrott även "medspelare"; böjningsform av kollega

även om person som man har • Medarbetarna (subst.)

erotisk relation till) böjningsform av medarbetare

• Gemensam andel Hamkareylege ھ�
�wره 	�� "� 
Hame  �
ھ� • Jobbarkompisarna (subst.)

• Gåva (subst.) • Kollegorna, Kollegerna (subst.)

något man får, present böjningsform av kollega

• Skänk (subst.) • Medarbetarna (subst.)

gåva böjningsform av medarbetare

• Souvenir (subst.) Hamkarî ھ�
�wری
minnessak • Samarbete (subst.)

• Suvenir (subst.) gemensamt arbete, samverkan

minnessak • Samverkan (subst.)

• Jag är samarbete

(min hame lêre) 
ن ھ�
�  9Kره )) Hamrra (Hamřa) ھ�
ڕا
(min hame dêre) 
ن ھ�
�  د9ره )) • Vän (subst.)

(min hame êre) 
ن ھ�
�  �9ره )) person som man tycker om och

Hame (Le Ewista) (�Zaو ��  �K)  �
ھ� har gemenskap med

• Sommar (subst.) • Polare (subst.)

den varmaste årstiden (manlig) vän, kamrat (vardagligt)

Hamên (Le Ewista) (�Zaو ��  �K) 9ن
ھ� • Sällskap (subst.)

• Sommar (subst.) samvaro

den varmaste årstiden • Umgänge (subst..)

Hamkar ھ�
�wر det att umgås, samvaro

• Jobbarkompis (subst.) Hamrrê (Hamřê) ھ�
ڕێ
person som man arbetar • Sällskap (subst.)

tillsammans med samvaro

• Kollega (subst.) • Umgänge (subst..)

yrkeskamrat det att umgås, samvaro

• Medarbetare (subst.) Hamsa �a
ھ�
medhjälpare, kollega • Granne (subst.)

Hamkare ھ�
�wره  en av två el. flera personer som

• Jobbarkompisen (subst.) bor nära varandra

• Kollegan (subst.) Hamsage  �"�a
ھ�
böjningsform av kollega • Grannen (subst.)

• Medarbetaren (subst.) böjningsform av granne

böjningsform av medarbetare Hamsayl ھ�
�a	ل
Hamkarege ھ�
�wره "�  • Grannar (subst.)

• Jobbarkompisen (subst.) böjningsform av granne

• Kollegan (subst.)

böjningsform av kollega
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Hamsayle ھ��7�:@	  Hawar  ھ�وار 

Hamsayle  ��	�a
ھ� Hamzawa ھ�
زاوا
• Grannarna (subst.) • Svåger (subst.)

böjningsform av granne makes eller makas bror; systers

Hamsaylege  �" ��	�a
ھ� man

• Grannarna (subst.) Hamzawage ھ�
زاوا"� 
böjningsform av granne • Svågern (subst.)

Hamsall (Hamsał) ھ�
�aڵ böjningsform av svåger

• Jämnårig (adj.) Hamzawayl ھ�
زاوا	ل
med samma ålder • Svågrar (subst.)

Hamsay ھ�
�aی böjningsform av svåger

• Grannskap (subst.) Hamzawayle ھ�
زاوا	�� 
omgivning • Svågrarna (subst.)

Hamsaye  �	�aھ�و böjningsform av svåger

• Granne (subst.) Hamzawaylege ھ�
زاوا	�� "� 
en av två el. flera personer som • Svågrarna (subst.)

bor nära varandra böjningsform av svåger

Hamser ھ�
�a ر Hasan ھ��aن
• Gemål (subst.) • Bekväm (adj.)

maka el. make (till kunglig person) behaglig, skön

• Hustru (subst.) • Lätt (adj.)

(någons) fru, maka enkel, okomplicerad

(i förhållande till sin man) Hasanî :J�aھ�
• Maka (subst.) • Lätthet (subst.)

hustru tillstånd av minimal ansträngning

• Make (subst.) eller utan bekymmer 

äkta man Hatêr ھ�9Zر
Hamsin ھ�
aن • Kanske (adv.)

• Jämnårig (adj.) möjligen, eventuellt, kanhända

med samma ålder • Måhända (adv.)

Hamta �Z
ھ� kanske

• Like (subst.) • Möjligen (adv.)

motstycke eventuellt, möjligtvis

• Make (subst.) • Möjligtvis (adv.)

like, motsvarighet möjligen

• Motsvarande (adj.) Hatin ھ�Zن
som motsvarar; liknande • Komma (verb)

Hamza ھ�
زا anlända, nå (fram), infinna sig

• Tvilling (subst.) • Komma (verb)

ett av två samtidigt födda syskon ha sitt ursprung (i)

Hamzage ھ�
زا"�  Haw zuwan ھ�و زووان
• Tvillingen (subst.) • Samma språk

böjningsform av tvilling att prata samma språk

Hamzayl ھ�
زا	ل Hawar  ھ�وار 
• Tvillingar (subst.) • Ramaskri (subst.)

böjningsform av tvilling högljudd klagan

Hamzayle ھ�
زا	��  • Rop (subst.)

• Tvillingarna (subst.) yttrande med hög röst som hörs på avstånd

böjningsform av tvilling • Skri (subst.)

Hamzaylege ھ�
زا	�� "�  skrik

• Tvillingarna (subst.) • Utrop (subst.)

böjningsform av tvilling rop (av förvåning)
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Hawbaz ھ�وL�ز Hawlifeyle  	@: 	{Hو�ھ

• Vrål (subst.) • Medarbetare (subst.)

kraftigt oartikulerat rop, tjut medhjälpare, kollega

Hawbaz ھ�و�Fز Hawkare ھ�و-�ره 
• Lekkamrat (subst.) • Jobbarkompisen (subst.)

kamrat (som ett barn leker med) • Kollegan (subst.)

• Jämnårig (adj.) böjningsform av kollega

med samma ålder • Medarbetaren (subst.)

Hawbazî ھ�و�Fزی böjningsform av medarbetare

• Lekkamrat (subst.) Hawkarege ھ�و-�ره "� 
Hawbeş ھ�و�F ش • Jobbarkompisen (subst.)

• Kompanjon (subst.) • Kollegan (subst.)

person som driver ett företag böjningsform av kollega

som delägare • Medarbetaren (subst.)

• Delägare (subst.) böjningsform av medarbetare

person som äger en del i t ex Hawkareyl ھ�و-�ره 	ل
ett affärsföretag; kompanjon • Jobbarkompisar (subst.)

• Partner (subst.) • Kollegor, Kolleger (subst.)

person som man samarbetar böjningsform av kollega

med (i idrott även "medspelare"; • Medarbetare (subst.)

även om person som man har böjningsform av medarbetare

erotisk relation till) Hawkareyle ھ�و-�ره 	�� 
• Gemensam andel • Jobbarkompisarna (subst.)

Hawbeşî :[ �F ھ�و • Kollegorna, Kollegerna (subst.)

• Partnerskap (subst.) böjningsform av kollega

• Kompanjonskap (subst.) • Medarbetarna (subst.)

Havîn (Kurmancî) böjningsform av medarbetare

• Sommar (subst.) Hawkareylege ھ�و-�ره 	�� "� 
den varmaste årstiden • Jobbarkompisarna (subst.)

Hawîn (Soranî)   (:Jۆراa)  ن	ھ�و • Kollegorna, Kollegerna (subst.)

• Sommar (subst.) böjningsform av kollega

den varmaste årstiden • Medarbetarna (subst.)

Hawin ھ�ون böjningsform av medarbetare

• Mortel (subst.) Hawkarî ھ�و-�ری
ett slags skål där man krossar • Samarbete (subst.)

kryddor etc gemensamt arbete, samverkan

Hawine  �Jھ�و • Samverkan (subst.)

• Morteln (subst.) samarbete

Hawinege  �" �Jھ�و Hawlif ھ�وKف
• Morteln (subst.) • Tvilling (subst.)

Hawineyl ھ�و�J 	ل ett av två samtidigt födda syskon

• Mortlar (subst.) Hawlife  ��Kھ�و
Hawineyle  ��	 �Jھ�و • Tvillingen (subst.)

• Mortlarna (subst.) böjningsform av tvilling

Hawineylege  �" ��	 �Jھ�و Hawlifege  �" ��Kھ�و
• Mortlarna (subst.) • Tvillingen (subst.)

Hawkar ھ�و��ر böjningsform av tvilling

• Jobbarkompis (subst.) Hawlifeyl �� 	لKھ�و
person som man arbetar • Tvillingar (subst.)

tillsammans med böjningsform av tvilling

• Kollega (subst.) Hawlifeyle  ��	 ��Kھ�و
yrkeskamrat • Tvillingarna (subst.)

böjningsform av tvilling
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Hawlifeylege  	� 	@: 	{Hو�ھ Hawzawaylege  	�ھ�وزاوا:@	 

Hawlifeylege  �" ��	 ��Kھ�و en av två el. flera personer som

• Tvillingarna (subst.) bor nära varandra

böjningsform av tvilling Hawsall (Hawsał) ھ�و�aڵ
Hawmall (Hawmał) ھ�و
�ڵ • Jämnårig (adj.)

• Konkurrent (subst.) med samma ålder

person som deltar i konkurrens, Hawsay ھ�و�aی
medtävlare • Grannskap (subst.)

• Rival (subst.) omgivning

medtävlare om att vinna någons Hawser ھ�و�a ر
kärlek • Gemål (subst.)

(även mer allmänt "konkurrent") maka el. make

Hawmallî (Hawmałî) :C�
ھ�و (till kunglig person)

• Konkurrens (subst.) • Hustru (subst.)

(inbördes) tävlan mellan (någons) fru, maka

(jämbördiga parter) (i förhållande till sin man)

(särskilt om ekonomiska förhållanden) • Maka (subst.)

• Rivalitet (subst.) hustru

konkurrens om någons uppskattning • Make (subst.)

Hawrrê (Hawřê) ھ�وڕێ äkta man

• Vän (subst.) Hawta �Zھ�و
person som man tycker om och • Like (subst.)

har gemenskap med motstycke

• Polare (subst.) • Make (subst.)

(manlig) vän, kamrat (vardagligt) like, motsvarighet

• Sällskap (subst.) • Motsvarande (adj.)

samvaro som motsvarar; liknande

• Umgänge (subst..) H awtemen (Soranî)   (:Jۆراa)  ن �
 �Zھ�و 
det att umgås, samvaro • Jämnårig (adj.)

Hawrrêyetî (Hawřêyetî) :Z �	9ھ�وڕ med samma ålder

(Soranî) (:Jۆراa)  Hawwillatî (Hawwiłatî) :ZTھ�وو
• Vänskap (subst.) • Landsman (subst.)

det att vara vän med någon person från samma land som

• Kamratskap (subst.) en själv

det att vara kamrater Hawyarîy  (Soranî)   (:Jۆراa)  :	ر�	ھ�و 
Hawsa �aھ�و • Lekkamrat (subst.)

• Granne (subst.) kamrat (som ett barn leker med

en av två el. flera personer som Hawzawa ھ�وزاوا
bor nära varandra • Svåger (subst.)

Hawsage  �"�aھ�و makes eller makas bror; systers

• Grannen (subst.) man

böjningsform av granne Hawzawage ھ�وزاوا"� 
Hawsayl ھ�و�a	ل • Svågern (subst.)

• Grannar (subst.) böjningsform av svåger

böjningsform av granne Hawzawayl ھ�وزاوا	ل
Hawsayle  ��	�aھ�و • Svågrar (subst.)

• Grannarna (subst.) böjningsform av svåger

böjningsform av granne Hawzawayle ھ�وزاوا	�� 
Hawsaylege  �" ��	�aھ�و • Svågrarna (subst.)

• Grannarna (subst.) böjningsform av svåger

böjningsform av granne Hawzawaylege ھ�وزاوا	�� "� 
Hawsê (Soranî)   (:Jۆراa) maھ�و • Svågrarna (subst.)

• Granne (subst.) böjningsform av svåger
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Hawzige  	�ھ�وز Hejmar (Kurmancî)

Hawzige ھ�وز"�  Hefta �Z< ھ�
• Tvilling (subst.) • Nummer 70 (räkn.)

ett av två samtidigt födda syskon 70, sjuttio

Hawzigege ھ�وز"� "�  Hefta hezar ھ� >�Z ھ� زار
• Tvillingen (subst.) • Nummer 70 000 (räkn.)

böjningsform av tvilling 70 000, sjuttiotusen

Hawzigeyl ھ�وز"� 	ل Hefta hizar ھ� >�Z ھزار
• Tvillingar (subst.) • Nummer 70 000 (räkn.)

böjningsform av tvilling 70 000, sjuttiotusen

Hawzigeyle ھ�وز"� 	��  Hefta u yek ھ� >�Z و 	� ک
• Tvillingarna (subst.) • Nummer 71 (räkn.)

böjningsform av tvilling 71, sjuttioett

Hawzigeylege ھ�وز"� 	�� "�  övriga nummer 72-79 lika detta 

• Tvillingarna (subst.) koncept ==> Hefta + u + du

böjningsform av tvilling Hefte  �Z< ھ�
Haym ھ�	م • Vecka (subst.)

• Vi är period av sju dagar

Hayme  �
ھ�	 (från måndag till söndag); arbetsdagar

• Vi är (i motsats till lördag-söndag)

Hayme mall (Hayme mał) 
�ڵ  �
ھ�	 Heftim ھ� >Zم
• Vi är hemma • Sjunde (räkn.)

Haymine  �J
ھ�	 på plats nummer 7

• Vi är • Tal 07 (räkn.)

Haymine mall (Haymine mał) 
�ڵ  �J
ھ�	 Hejarî ھ� ژاری
• Vi är hemma • Fattigdom (subst.)

Heçîr ھ� P	ر brist på pengar, nöd, elände

• Tråd (subst.) Hejde ھ� ژده 
tunt garn (för sömnad) (allmänt • Nummer 18 (räkn.)

om liknande produkt av andra 18, arton

material) Hejde hezar ھ� ژده  ھ� زار
Hef ھ� ف • Nummer 18 000 (räkn.)

• Nummer 07 (räkn.) 18 000, artontusen

7, sju Hejde hizar ھ� ژده  ھزار
Hefsed ھ� >�a د • Nummer 18 000 (räkn.)

• Nummer 700 (räkn.) 18 000, artontusen

700, sjuhundra Hejdehem ھ� ژده ھ� م
Hefsed hezar ھ� >�a د ھ� زار • Artonde (räkn.)

• Nummer 700 000 (räkn.) på plats nummer 18

700 000, sjuhundratusen • Tal 18 (räkn.)

Hefsed hizar ھ� >�a د ھزار Hejmar (Kurmancî)

• Nummer 700 000 (räkn.) • Antal (subst.)

700 000, sjuhundratusen mängd

Heft ھ� >ت • Nummer (subst.)

• Nummer 07 (räkn.) siffra el. siffergrupp i ett räknesystem

7, sju (som anger ordningsföljd, storlek etc)

Heft hezar ھ� >ت ھ� زار (även om något som har ett visst nummer)

• Nummer 7000 (räkn.) • Räkneord (subst.)

7000, sjutusen ord som anger antal

Heft hizar ھ� >ت ھزار • Siffra (subst.)

• Nummer 7000 (räkn.) tecken för ett helt tal

7000, sjutusen (även bildligt "antal, summa")

• Tal (subst.)
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Hêk (Kurmancî) Hełepiłe kirdin ھ	 M	 YZ	  /ردن

matematiskt begrepp, antal el. bakterier

• Värde (subst.) • Soluppgång (subst.)

tal (som anger storleken på en   solens "rörelse" upp över horisonten

variabel), siffra vid dagens början. Vi beskådade

Hêk (Kurmancî) en vacker soluppgång

• Ägg (subst.) Hellbet (Hełbet) ھ� �FC ت
det som hönan (och andra fåglar) • Javisst (interj.)

lägger och som kan utvecklas just det (används i samtal för

till en ny individ att visa att man instämmer)

• Ägg (subst.) • Givetvis (adv.)

könscell hos honor som efter naturligtvis

befruktning kan utvecklas till Hellbijardin (Hełbijardin) ھ� FCژاردن
en ny individ • Välja (verb)

Hêka mirîşkan (Kurmancî) bestämma sig för

• Hönsägg (subst.) (en av flera möjligheter)

ägg från höna (särskilt "utse (genom röstning)")

Hel ھ� ل Hellbijartin (Hełbijartin) ھ� FCژارZن
• Sned (adj.) • Välja (verb)

inte rak bestämma sig för

Hêlke (Soranî)   (:Jۆراa)  �w�9ھ (en av flera möjligheter)

• Ägg (subst.) (särskilt "utse (genom röstning)")

det som hönan (och andra fåglar) Helldirrîn (Hełdiřîn) ھ� Cدڕ	ن
lägger och som kan utvecklas • Nöta (verb)

till en ny individ slita (genom ständigt bruk)

Hêlkegir (Soranî)   (:Jۆراa) ھ���9 "ر • Riva (verb)

• Äggkopp (subst.) dela (papper etc) i bitar

föremål som används för att hålla Helle kirdin (Hełe kirdin) ھ� �C  -ردن
kokta ägg på plats när de ska ätas • Missräkna (verb)

Hêlkewrron (Hêlkewřon)   (:Jۆراa) وڕۆن �w�9ھ • Misstaga (verb)

(Soranî) Helle lîkanî (Hełe lîkanî) :J�w	K  �C ھ�
• Omelett (subst.) • Driven (subst.)

vispade ägg (och vatten) som gå på driven ("driva omkring")

gräddats i stekpanna • Lösdriveri (subst.)

Hêlkeyi mirîşk (Soranî)   (:Jۆراa) e[	ر
ھ�w�9 ی  lösdriveri var i Sverige enligt

• Hönsägg (subst.) 1885 års lag ett brott "underlåtenhet

ägg från höna att ärligen försörja sig" som även

Hellaket (Hełaket) ھ� T-� ت innefattade att "stryker kring landet"

• På gränsen av • Flanör (subst.)

• Jag var på gränsen till att dö person som flanerar

• Keftime hellaketi (hełaketi) mirdin 
�  ھ� T-� ت 
ردنZ< �- Hellepille kirdin (Hełepiłe kirdin) ھ� �qs �C  -ردن
Hellatin (Hełatin) ھ� ZTن • Ila (verb)

• Understödja (verb) skynda

bistå, hjälpa Variantform: understöder • Kvicka (verb)

• Jäsa (verb) skynda sig (vardagligt)

genomgå en jäsningsprocess; • Rappa (verb)

långsamt svälla upp genom jäsning skynda sig (vardagligt)

(bildligt om stadigt ökande • Skynda (verb)

(politiskt el. socialt) missnöje) göra något hastigt

• Jäsning (subst.) (även "förflytta sig hastigt")

kemisk process som leder till att • sno (verb)

ett ämne utvidgas el. sväller upp skynda sig (vardagligt)

genom inverkan av jästsvampar
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Hellet (Hełet) ھ	 M	 ت Hełmeqüteyle  	@: 	AـۊR 	�M 	ھ

Hellet (Hełet) ھ� �C ت böjningsform av drake

• Öken (subst.) Helling (Hełing) NJC ھ�
landområde med mycket torrt • Örn (subst.)

klimat och mycket lite växtlighet en rovfågel av familjen Aquilinae

Hellete (Hełete)  �Z �C ھ� • Gam (subst.)

• Öknen (subst.) asätande rovfågel av familjerna

böjningsform av öken Vulturidae och Cathartidae

Helletege (Hełetege)  �" �Z �C ھ� Hellisanin (Hełisanin) ھ� J�aCن
• Öknen (subst.) • Lyfta (verb)

böjningsform av öken höja till en högre nivå, föra uppåt

Helleteyl (Hełeteyl) ھ� �Z �C 	ل • Resning (subst.)

• Öknar (subst.) det att resa (upp) något

böjningsform av öken Hellk (Hełk) eC ھ�
Helleteyle (Hełeteyle)  ��	 �Z �C ھ� • Försök (subst.)

• Öknarna (subst.) • Strävan (subst.)

böjningsform av öken Hellkenîn (Hełkenîn) ھ� J �wC	ن
Helleteylege (Hełeteylege)  �" ��	 �Z �C ھ� • Rycka (verb)

• Öknarna (subst.) hastigt dra ur läge

böjningsform av öken Hellkinîn (Hełkinîn) ھ� JwC	ن
Hellexerc (Hełexerc) ھ� �t �C رج • Gräva (verb)

• Slösare (subst.) kasta upp jord; göra grop i

person som ofta slösar marken (även bildligt)

Hellexercî (Hełexercî) ھ� �t �C ر�: • Rycka (verb)

• Slöseri (subst.) hastigt dra ur läge

misshushållning, ödslande Hellkizyan (Hełkizyan) ھ� wCز	�ن
Hellfîrranin (Hełfîřanin) �	ڕاJنC ھ� • Tända (verb)

• Skita (verb) börja brinna

ha avföring (något stötande) (mest bildligt "gripas av entusiasm,

Hellfirrîn (Hełfiřîn) �ڕ	نC ھ� lust etc")

• Flyga (verb) Hellm (Hełm) (Soranî)   (:Jۆراa) مC ھ�
ta sig fram i luften (med hjälp • Ånga (subst.)

av vingar), sväva (moln av) vatten el. annan vätska

Hellg (Hełg) NC ھ� i gasform

• Försök (subst.) • Imma (subst.)

• Strävan (subst.) små vattenpartiklar som lägger

Hellhüt (Hełhüt) ھ� �Cـۊت sig på t ex en fönsterruta, kondens

• Drake (subst.) • Kondens (subst.)

sagodjur som sprutar eld kondenserad vattenånga

Hellhüte (Hełhüt)  �Zـۊ�C ھ� Hellmeqüte (Hełmeqüte)  �Zـۊ~ �
C ھ�
• Draken (subst.) • Långfinger (subst.)

böjningsform av drake handens längsta finger

Hellhütege (Hełhütege)  �" �Zـۊ�C ھ� Hellmeqütege (Hełmeqütege)  �" �Zـۊ~ �
C ھ�
• Draken (subst.) • Långfingret (subst.)

böjningsform av drake böjningsform av långfinger

Hellhüteyl (Hełhüteyl) ھ� �Cـۊ�Z 	ل Hellmeqüteyl (Hełmeqüteyl) 
� ~ـۊ�Z 	لC ھ�
• Drakar (subst.) • Långfingrar (subst.)

böjningsform av drake böjningsform av långfinger

Hellhüteyle (Hełhüteyle)  ��	 �Zـۊ�C ھ� Hellmeqüteyle (Hełmeqüteyle)  ��	 �Zـۊ~ �
C ھ�
• Drakarna (subst.) • Långfingrarna (subst.)

böjningsform av drake böjningsform av långfinger

Hellhüteylege (Hełhüteylege)  �" ��	 �Zـۊ�C ھ�
• Drakarna (subst.)
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Hełmeqüteylege  	� 	@: 	AـۊR 	�M 	ھ Hellûkî (Hełûkî) ھ	 Mوو/'

Hellmeqüteylege  �" ��	 �Zـۊ~ �
C ھ� böjningsform av fälla

(Hełmeqüteylege) • Saxarna (subst.)

• Långfingrarna (subst.) böjningsform av sax

böjningsform av långfinger Hellqaweylege (Hełqaweyege) ھ� ��Cوه 	�� "� 
Hello (Heło) Fällorna (subst.) • ھ� Cۆ 

(Soranî) (:Jۆراa)  böjningsform av fälla

• Örn (subst.) • Saxarna (subst.)

en rovfågel av familjen Aquilinae böjningsform av sax

Hellperrge (Hełpeřge) ھ� �sC ڕ"�  Hellsirrîn (Hełsiřîn) ھ� aCڕ	ن
• Dans (subst.) • Radera (verb)

rytmisk kroppsrörelse till musik sudda ut

• Svängom (subst.) • Sudda (verb)

dans (vardagligt) utplåna, radera

Hellperrgege (Hełpeřgege) ھ� �sC ڕ"� "�  Hellsirryan (Hełsiřyan) ھ� aCڕ	�ن
• Dansen (subst.) • Halka (verb)

böjningsform av dans förlora fotfästet för att underlaget

Hellperrgeyl (Hełpeřgeyl) ھ� �sC ڕ"� 	ل är glatt

• Danser (subst.) (bildligt "hamna i sämre position")

böjningsform av dans • Slira (verb)

Hellperrgeyle (Hełpeřgeyle) ھ� �sC ڕ"� 	��  glida utan att få fäste på körbanan

• Danserna (subst.) (om bilhjul)

böjningsform av dans Hellû (Hełû) ھ� Cوو
Hellperrgeylege (Hełpeřgeylege) ھ� �sC ڕ"� 	�� "�  • Örn (subst.)

• Danserna (subst.) en rovfågel av familjen Aquilinae

böjningsform av dans Hellûe (Hełûe) ھ� Cووه 
Hellperrge kirdin ھ� �sC ڕ"�  -ردن • Örnen (subst.)

(Hełpeřge kirdin) böjningsform av örn

• Dansa (verb) Hellûege (Hełûege) ھ� Cووه "� 
röra sig rytmiskt till musik • Örnen (subst.)

(Kurdisk dans) böjningsform av örn

Hellqaw (Hełqaw) ھ� ��Cو Hellûeyl (Hełûeyl) ھ� Cووه 	ل
• Fälla (subst.) • Örnar (subst.)

redskap som man fångar djur i böjningsform av örn

• Sax (subst.) Hellûeyle (Hełûeyle) ھ� Cووه 	�� 
fångstredskap • Örnarna (subst.)

Hellqawe (Hełqawe) ھ� ��Cوه  böjningsform av örn

• Fällan (subst.) Hellûeylege (Hełûeylege) ھ� Cووه 	�� "� 
böjningsform av fälla • Örnarna (subst.)

• Saxen (subst.) böjningsform av örn

böjningsform av sax Hellûje (Hellûje) ھ� Cووژه 
Hellqawege (Hełqawege) ھ� ��Cوه "�  (Soranî) (:Jۆراa)  

• Fällan (subst.) • Plommon (subst.)

böjningsform av fälla frukt av trädet Prunus domestica

• Saxen (subst.) Hellûkî (Hełûkî) ھ� Cوو-:
böjningsform av sax • Vagga (subst.)

Hellqaweyl (Hełqaweyl) ھ� ��Cوه 	ل säng (som kan gunga)

• Fällor (subst.) för spädbarn (bildligt "plats där

böjningsform av fälla något har uppstått")

• Saxar (subst.)

böjningsform av sax

Hellqaweyle (Hełqaweyle) ھ� ��Cوه 	�� 
• Fällorna (subst.)
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Hellwa (Hełwa) ھ	 Mوا Hemêmal (Le Pehłewî) ھ	 ��G�ل (H	  Z	 ھY	 وی)

Hellwa (Hełwa) ھ� Cوا Hêma �
ھ9
• Helva (subst.) • Alltjämt (adv.)

helva (från persiska) وا��, även fortfarande

halava (sanskrit), halvah • Fortfarande (adv.)

(hebreiska), halawi (arabiska), ännu, alltjämt

eller halwa (hindi) är en konfektyr • Än (adv.)

gjord på mannagryn eller tahini ännu, fortfarande

(sesampasta) • Ännu (adv.)

Hellweda (Hełweda) ھ� Cوه دا än, fortfarande, alltjämt

• Hemlös (adj.) • Nu (osäker)

som saknar ett hem Hêmaê m��
ھ9
• Kringflackande (adj.)  • Alltjämt (adv.)

som reser hit och dit fortfarande

Hellwesan (Hełwesan) ھ� Cوه �aن • Fortfarande (adv.)

• Binda (verb) ännu, alltjämt

knyta, fästa, surra • Än (adv.)

• Proppa (verb) ännu, fortfarande

stänga • Ännu (adv.)

• Sluta (verb) än, fortfarande, alltjämt

stänga • Nu (osäker)

• Stänga (verb) Hemall (Hemał) ھ� 
�ڵ
tillsluta, slå igen • Bärare (subst.)

• Tillsluta (verb) person som bär något speciellt

stänger Hêman ھ9
�ن
• Bomma (verb) • Alltjämt (adv.)

stänga fortfarande

Hellwijanin (Hełwijanin) ھ� CوژاJن • Fortfarande (adv.)

• Välja (verb) ännu, alltjämt

bestämma sig för • Än (adv.)

(en av flera möjligheter) ännu, fortfarande

(särskilt "utse (genom röstning)") • Ännu (adv.)

Hellü (Hełü) ھ� Cـۊ än, fortfarande, alltjämt

• Örn (subst.) • Nu (osäker)

en rovfågel av familjen Aquilinae Hembaz ھ� 
�Fز
Helûlik eKووK ھ� • Lekkamrat (subst.)

• Vagga (subst.) kamrat (som ett barn leker med)

säng (som kan gunga) • Jämnårig (adj.)

för spädbarn (bildligt "plats där med samma ålder

något har uppstått") Hembazî ھ� 
�Fزی
Helûrik ھ� Kوورک • Lekkamrat (subst.)

• Vagga (subst.) kamrat (som ett barn leker med)

säng (som kan gunga) Hemêmal (Le Pehllewî, Pehłewî) 9
�ل (�s  �K ھ�q وی)
ھ� 
för spädbarn (bildligt "plats där • Konkurrent (subst.)

något har uppstått") person som deltar i konkurrens,

Helü ھ� Kـۊ medtävlare

• Persika (subst.) • Rival (subst.)

saftig, sammetsluden frukt av medtävlare om att vinna någons

trädet Prunus persica kärlek

Helüçe  �PـۊK ھ� (även mer allmänt "konkurrent")

• Plommon (subst.)

frukt av trädet Prunus domestica
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Hemîr ھ	 �:ر Henas ھ	 )�س

Hemîr ھ� 
	ر böjningsform av päron

• Deg (subst.) Hemsa �a
ھ� 
 hopknådad massa som ska bli • Granne (subst.)

bröd (även utvidgat om annan en av två el. flera personer som

massa) bor nära varandra

• Massa (subst.) Hemsall (Hemsall) ھ� 
�aڵ
substans (särskilt om halvfabrikat • Jämnårig (adj.)

vid pappersframställning) med samma ålder

• Smet (subst.) Hemüşe ھ� 
ـۊ]� 
kladdig blandning som ska • Alltid (adv.)

gräddas jämt, ständigt

Hemîşe  �[	
ھ�  • Jämnan (subst.)

• Alltid (adv.) (vardagligt)

jämt, ständigt • Städse (adv.)

• Jämnan (subst.) alltid, ständigt (ålderdomligt)

(vardagligt) Hemza ھ� 
زا
• Städse (adv.) • Tvilling (subst.)

alltid, ständigt (ålderdomligt) ett av två samtidigt födda syskon

Hemîşek (Le Pehllewî, Pehłewî) ھ� 
	]� ک (�s  �K ھ�q وی) Hemzage ھ� 
زا"� 
• Alltid (adv.) • Tvillingen (subst.)

jämt, ständigt böjningsform av tvilling

• Jämnan (subst.) Hemzayl ھ� 
زا	ل
(vardagligt) • Tvillingar (subst.)

• Städse (adv.) böjningsform av tvilling

alltid, ständigt (ålderdomligt) Hemzayle ھ� 
زا	�� 
Hemrra (Hemřa) ھ� 
ڕا • Tvillingarna (subst.)

• Vän (subst.) böjningsform av tvilling

person som man tycker om och Hemzaylege ھ� 
زا	�� "� 
har gemenskap med • Tvillingarna (subst.)

• Polare (subst.) böjningsform av tvilling

(manlig) vän, kamrat (vardagligt) Henar ھ� �Jر
• Sällskap (subst.) • Granatäpple (subst.)

samvaro en rund äppelformad frukt

• Umgänge (subst..) Henarege ھ� �Jره "� 
det att umgås, samvaro • Granatäpplet (subst.)

Hemrû ھ� 
روو böjningsform av granatäpple

• Päron (subst.) Henareyl ھ� �Jره 	ل
frukt från trädet Pyrus communis • Granatäpplen (subst.)

Hemrûe ھ� 
رووه  böjningsform av granatäpple

• Päronet (subst.) Henareyle ھ� �Jره 	�� 
böjningsform av päron • Granatäpplena (subst.)

Hemrûege ھ� 
رووه "�  böjningsform av granatäpple

• Päronet (subst.) Henareylege ھ� �Jره 	�� "� 
böjningsform av päron • Granatäpplena (subst.)

Hemrûeyl ھ� 
رووه 	ل böjningsform av granatäpple

• Päron (subst.) Henas ھ� �Jس
böjningsform finns inte • Andetag (subst.)

Hemrûeyle ھ� 
رووه 	��  indragning av luft i lungorna

• Päronen (subst.) • Andan (subst.)

böjningsform av päron (i frasen)

Hemrûeylege ھ� 
رووه 	�� "� 
• Päronen (subst.)
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Henasege  	�ھ	 )�7	  Hengüreylege  	�ھ	 )Fـۊره :@	 

Henasege  �" �a�J ھ� Hengege  �" �OJ ھ�
• Andetaget (subst.) • Biet (subst.)

böjningsform av andetag böjningsform av bi

Henaseyl ھ� �a�J 	ل Hengeyl ھ� �OJ 	ل
• Andetag (subst.) • Bin (subst.)

böjningsform finns inte böjningsform av bi

Henaseyle  ��	 �a�J ھ� Hengeyle  ��	 �OJ ھ�
• Andetagen (subst.) • Bina (subst.)

böjningsform av andetag böjningsform av bi

Henaseylege  �" ��	 �a�J ھ� Hengeylege  �" ��	 �OJ ھ�
• Andetagen (subst.) • Bina (subst.)

böjningsform av andetag böjningsform av bi

Hencîr ھ� J�	ر Heng xwerige ھ� t NJوه ر"� 
• Fikon (subst.) • Biätare (subst.)

frukt av fikonträdet Ficus carica (Meropidae) är en familj med

Hencîre ھ� J�	ره  fåglar som tillhör ordningen

• Fikonet (subst.) praktfåglar

böjningsform av fikon Hengwîyin (Spranî)   (:Jۆراa)  ن		وOJ ھ� 
Hencîrege ھ� J�	ره "�  • Honung (subst.)

• Fikonet (subst.) ett sött och trögflytande ämne

böjningsform av fikon som produceras av bin

Hencîreyl ھ� J�	ره 	ل Hengür ھ� OJـۊر
• Fikon (subst.) • Druva (subst.)

böjningsform finns inte frukt av vinrankan

Hencîreyle ھ� J�	ره 	��  • Vindruva (subst.)

• Fikonen (subst.) frukt av vinrankan

böjningsform av fikon Hengüre ھ� OJـۊره 
Hencîreylege ھ� J�	ره 	�� "�  • Druvan (subst.)

• Fikonen (subst.) böjningsform av druva

böjningsform av fikon • Vindruvan (subst.)

Henek ھ� �J ک böjningsform av vindruva

• Skoj (subst.) Hengürege ھ� OJـۊره "� 
skämt • Druvan (subst.)

• Skämt (subst.) böjningsform av druva

lustighet, skoj • Vindruvan (subst.)

• Upptåg (subst.) böjningsform av vindruva

skämtsamt påhitt Hengüreyl ھ� OJـۊره 	ل
Henek kirdin ھ� �J ک -ردن • Druvor (subst.)

• Skoja (verb) böjningsform av druva

skämta • Vindruvor (subst.)

• Skämta (verb) böjningsform av vindruva

säga lustigheter, skoja Hengüreyle ھ� OJـۊره 	�� 
Heng (Soranî)   (:Jۆراa)  NJ ھ� • Druvorna (subst.)

• Bi (subst.) böjningsform av druva

en insekt som samlar honung • Vindruvorna (subst.)

Heng NJ ھ� böjningsform av vindruva

• Bi (subst.) Hengüreylege ھ� OJـۊره 	�� "� 
en insekt som samlar honung • Druvorna (subst.)

Henge  �OJ ھ� böjningsform av druva

• Biet (subst.) • Vindruvorna (subst.)

böjningsform av bi böjningsform av vindruva
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Hepi lüt ھ	 پ Hـۊت Herizan froşitin ھ	 رزان uرۆ9ت 

Hepi lüt ھ� پ Kـۊت Her rrû (Her řû) ھ� ر ڕوو
• Fjäril (subst.) • Dagligen (adv.)

en insekt med stora vackra vingar varje dag

Heps ھ� sس Her rrûj (Her řûj) ھ� ر ڕووژ
• Finka (subst.) • Dagligen (adv.)

fängelse, häkte, arrest varje dag

• Fängelse (subst.) Heraêher ھ� را���9 ر
anstalt där man avtjänar fängelsestraff • Stående (adj.)

• Kåk (subst.) ofta återkommande; som är

fängelse utan tidsbegränsning

Her ھ� ر Heraher ھ� راھ� ر
• Blott (adv.) • Stående (adj.)

bara ofta återkommande; som är

• Bara (adv.) utan tidsbegränsning

endast Herawher ھ� راوھ� ر
• Endast (adv.) • Stående (adj.)

bara, enbart, blott ofta återkommande; som är

• Enbart (adv.) utan tidsbegränsning

bara Herêm (Sonanî)   (:Jۆراa)  ھ� ر9م
• Uteslutande (adv.) • Landskap (subst.)

enbart del av landet

• Alltid (adv.) • Län (subst.)

jämt, ständigt geografiskt område som är en

• Jämnan (subst.) administrativ enhet inom

(vardagligt) statsförvaltningen

• Jämt (adv.) • Region (subst.)

alltid, ständigt geografiskt område

• Städse (adv.) Herî (Kurmancî)

alltid, ständigt (ålderdomligt) • Dy (subst.)

Her ewe ھ� ر �� وه  gyttja, slam

• Den där • Gyttja (subst.)

• Ja den där vattenhaltig jord, slam, dy, mudder

Her eye ھ� ر �� 	�  • Lera (subst.)

• Den här en jordart som är mjuk och

• Ja den här formbar i vått tillstånd och hård i

Her kam ھ� ر -�م torrt tillstånd

• Vardera (pron.) • Slam (subst.)

var och en (av flera), var gyttja, dy, grums

Her ke ھ� ر -�  Hêriş ھ9رش
• Envar (pron.) • Anfall (subst.)

var och en, alla (högtidligt) plötslig fientlig åtgärd, angrepp

• Varje (pron.) • Framstöt (subst.)

var och en i sänder anfall, attack

Her kes ھ� ر -� س (bildligt "energisk åtgärd")

• Envar (pron.) Herizan froşitin ھ� رزان >رۆ]ت
var och en, alla (högtidligt) (Soranî)  (:Jۆراa)  

• Varje (pron.) • Dumpa (verb)

var och en i sänder sälja en vara till ett billigare pris

Her kû ھ� ر -وو (särskilt på en utländsk marknad)

• Var som helst (adv.) • Realisera (verb)

Her Kûre ھ� ر -ووره  sälja till nedsatt pris

• Var som helst (adv.)
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Herizan froşîyi kirdin ھ	 رزان uرۆa ':9ردن Heşar heşar ھ	 9�ر ھ	 9�ر

Herizan froşîyi kirdin ھ� رزان >رۆ]	: �ردن Herreşe û gurreşe ھ� ڕه ]�  و "وڕه ]� 
(Soranî) (:Jۆراa)  (Heřeşe û guřeşe)

• Rea (verb) • Hot (subst.)

sälja på rea (vardagligt) varning för följderna om inte

Herrac (Heřac) ھ� ڕاج talarens krav uppfylls

• Auktion (subst.) Herreşe û gwirreşe ھ� ڕه ]�  و "وڕه ]� 
försäljning (efter utrop) till den (Heřeşe û gwiřeşe)

som bjuder högst • Hot (subst.)

• Rea (subst.) varning för följderna om inte

realisation talarens krav uppfylls

Herrac (Heřac) ھ� ڕاج • Hotelse (subst.)

(Soranî) (:Jۆراa)  hotfullt yttrande

• Auktion (subst.) Herrû (Heřû) ھ� ڕوو
försäljning (efter utrop) till den • Dagligen (adv.)

Herrac kirdin (Heřac kirdin) ھ� ڕاج -ردن varje dag

• Rea (verb) Herzan ھ� رزان
sälja på rea (vardagligt) • Billig (adj.)

• Realisera (verb) Som inte kostar mycket

sälja till nedsatt pris (bildligt "dålig, banal")

Herracî (Heřacî) ھ� ڕا�: • Lågpris (subst.)

• Realisation (subst.) lågt pris

försäljning av varor till nedsatt pris Herzanî :Jھ� رزا
Herre (Heře) ھ� ڕه  • Billighet (subst.)

• Såg (subst.) • Prisbillighet (subst.)

större, tandat verktyg • Låg pris (subst.)

(att skära i trä med) Hesar ھ� �aر
Herrege (Heřege) ھ� ڕه "�  • Gård (subst.)

• Sågen (subst.) markområde inhägnat av byggnader

böjningsform av såg • Inhägnad (subst.)

Herreyl (Heřeyl) ھ� ڕه 	ل område innanför stängsel

• Sågar (subst.) (även om själva stängslet)

böjningsform av såg Heşar ھ� ]�ر
Herreyle (Heřeyle) ھ� ڕه 	��  • Kurragömma (subst.)

• Sågarna (subst.) lek där någon letar efter några

böjningsform av såg som gömt sig

Herreylege (Heřeylege) ھ� ڕه 	�� "�  • Dold (adj.)

• Sågarna (subst.) gömd, undanskymd

böjningsform av såg Heşar dan ھ� ]�ر دان
Herre kirdin (Heře kirdin) ھ� ڕه  -ردن • Dölja (verb)

• Såga (verb) gömma, täcka (över)

skära med såg • Gömma (verb)

Herreşe (Heřeşe) dölja ھ� ڕه ]� 

• Hot (subst.) • Skyla (verb)

varning för följderna om inte dölja med något täckande

talarens krav uppfylls • Stoppa (verb)

• Hotelse (subst.) gömma, spara

hotfullt yttrande Heşar heşar ھ� ]�ر ھ� ]�ر
Herreşe kirdin (Heřeşe kirdin) Kurragömma (subst.) • ھ� ڕه ]�  �ردن

• Hota (verb) lek där någon letar efter några

varning för följderna om inte som gömt sig

talarens krav uppfylls
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Hesare ھ	 7�ره  Heştim ھ	 A9م

Hesare ھ� �aره  • Brudtärna (subst.)

• Stjärna (subst.) ung kvinna som uppvaktar

 lysande himlakropp; figur bruden vid större (kyrk)bröllop

med 4--6 vassa uddar som återger • Svärföräldrar (subst.)

en sådan (bildligt "berömd artist") ھ� �aره  svärmor och svärfar

Hesarege ھ� �aره "�  • Svärfar (subst.)

• Stjärnan (subst.) far till någons make el. maka

böjningsform av stjärna Hêşke (Le Ewista) (�Zaو ��  �K)  �w[9ھ
Hesareyl ھ� �aره 	ل • Torr (adj.)

• Stjärnor (subst.) inte våt eller fuktig, utan vätska;

böjningsform av stjärna (av)torkad; vissnad

Hesareyle ھ� �aره 	��  • Snustorr (adj.)

• Stjärnorna (subst.) Hêşku (Le Ewista) (�Zaو ��  �K) وw[9ھ
böjningsform av stjärna • Torr (adj.)

Hesareylege ھ� �aره 	�� "�  inte våt eller fuktig, utan vätska;

• Stjärnorna (subst.) (av)torkad; vissnad

böjningsform av stjärna • Snustorr (adj.)

Heşarge ھ� ]�ر"�  Hest ھ� aت
• Gömställe (subst.) • Ben (subst.)

ställe där man gömmer något el. del av skelett

sig själv Heşt ھ� ]ت
Hesell (Heseł) ھ� �a ڵ • Nummer 08 (räkn.)

• Honung (subst.) 8, åtta

ett sött och trögflytande ämne Heşt hezar ھ� ]ت ھ� زار
som produceras av bin • Nummer 8000 (räkn.)

Hesêll (Hesêł) ھ� 9aڵ 8000, åttatusen

• Damm (subst.) Heşt hizar ھ� ]ت ھزار
vattensamlng, bassäng • Nummer 8000 (räkn.)

Heşeme  �
ھ� ]�  8000, åttatusen

• Fobi (subst.) Heşta �Z[ ھ�
tvångsföreställning; skräck • Nummer 80 (räkn.)

Heşeng NJ �[ ھ� 80, åttio

• Fobi (subst.) Heşta hezar ھ� ]�Z ھ� زار
tvångsföreställning; skräck • Nummer 80 000 (räkn.)

Hesêrezerrîne (Hesêrezeřîne)  �J	9ره زه ڕa ھ� 80 000, åttiotusen

• Regnbåge (subst.) Heşta hizar ھ� ]�Z ھزار
en mångfärgad ljusbåge på himlen • Nummer 80 000 (räkn.)

(vid regnskurar blandad med solsken) 80 000, åttiotusen

Hesin (Kurmancî) Heşta u yek ھ� ]�Z و 	� ک
• Järn (subst.) • Nummer 81 (räkn.)

ett hårt metalliskt grundämne 81, åttioett

som bl a används till stål övriga nummer 82-89 lika detta 

• Järn (subst.) koncept ==> Heşta + u + du

läkemedel som innehåller järn Hestî (Kurmancî)

Hesinger (Kurmancî) • Ben (subst.)

• Smed (subst.) del av skelett

person som har till yrke att smida Heştim ھ� ]Zم
Hesîre ھ� a	ره  • Åttonde (räkn.)

• Brudfölje (subst.) på plats nummer 8

grupp personer som åtföljer ett • Tal 08 (räkn.)

brudpar särskild vid färd till eller

från kyrkan
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Heştsed ھ	 7A9	 د Hewîr ھ	 و:ر

Heştsed ھ� ]�aZ د Hewa naseylege  �" ��	 �a�J ھ� وا
• Nummer 800 (räkn.) • Meteorologerna (subst.)

800, åttahundra böjningsform av meteorolog

Heştsed hezar ھ� ]�aZ د ھ� زار Hewall (Hewał) ھ� واڵ
• Nummer 800 000 (räkn.) • Nyhet (subst.)

800 000, åttahundratusen något som är nytt

Heştsed hizar ھ� ]�aZ د ھزار (särskilt "ny information")

• Nummer 800 000 (räkn.) • Må (verb)

800 000, åttahundratusen känna sig (om hälsotillstånd

Hesü ھ� aـۊ eller välbefinnande)

• Avundsjuk (adj.) Hevde ھ� xده 
missunnsam • Nummer 17 (räkn.)

• Svartsjuk (adj.) 17, sjutton

som lider av svartsjuka Hevde hezar ھ� xده  ھ� زار
Hesübeqü ھ� aـۊ�F ~ـۊ • Nummer 17 000 (räkn.)

• Avundsjuk (adj.) 17 000, sjuttontusen

missunnsam Hevde hizar ھ� xده  ھزار
• Svartsjuk (adj.) • Nummer 17 000 (räkn.)

som lider av svartsjuka 17 000, sjuttontusen

Hesüre ھ� aـۊره  Hevdehim ھ� xده ھم
• Brudfölje (subst.) • Sjuttonde (räkn.)

grupp personer som åtföljer ett på plats nummer 17

brudpar särskild vid färd till eller • Tal 17 (räkn.)

från kyrkan Hevdemî :
ھ� xده 
• Brudtärna (subst.) • Sjuttonde (räkn.)

ung kvinna som uppvaktar på plats nummer 17

bruden vid större (kyrk)bröllop • Tal 17 (räkn.)

• Svärföräldrar (subst.) Hevdemîn ھ� xده 
	ن
svärmor och svärfar • Sjuttonde (räkn.)

• Svärfar (subst.) på plats nummer 17

far till någons make el. maka • Tal 17 (räkn.)

Hew kirdin ھ� و -ردن Hevîr (Kurmancî)

• Bua (verb) • Deg (subst.)

ropa bu (åt något som man ogillar)  hopknådad massa som ska bli bröd

Hewa dan ھ� وا دان (även utvidgat om annan massa)

• Slänga (verb) • Massa (subst.)

kasta ifrån sig (även "kassera") substans (särskilt om halvfabrikat

Hewa nas ھ� وا �Jس vid pappersframställning)

• Meteorolog (subst.) • Smet (subst.)

person som ägnar sig åt meteorologi kladdig blandning som ska gräddas

Hewa nase  �a�J ھ� وا • Smetig (adj.)

• Meteorologen (subst.) kladdig

böjningsform av meteorolog Hewîr ھ� و	ر
Hewa nasege  �" �a�J ھ� وا • Deg (subst.)

• Meteorologen (subst.)  hopknådad massa som ska bli bröd

böjningsform av meteorolog (även utvidgat om annan massa)

Hewa naseyl ھ� وا �a�J 	ل • Massa (subst.)

• Meteorologer (subst.) substans (särskilt om halvfabrikat

böjningsform av meteorolog vid pappersframställning)

Hewa naseyle  ��	 �a�J ھ� وا • Smet (subst.)

• Meteorologerna (subst.) kladdig blandning som ska gräddas

böjningsform av meteorolog
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Hewîr (Soranî) ھ	 و:ر (7ۆرا)')   Heüla ھ	 ۊ|

Hewîr (Soranî)   (:Jۆراa) ر	ھ� و Hewşe ھ� و]� 
• Deg (subst.) • Gården (subst.)

 hopknådad massa som ska bli bröd böningsform av gård

(även utvidgat om annan massa) • Inhägnaden (subst.)

Hewlle (Hewłe)  �Cھ� و böjningsform av inhägnad

• Handduk (subst.) Hewşege ھ� و]� "� 
tygstycke att torka sig med • Gården (subst.)

(efter tvättning etc) böningsform av gård

Hewllege (Hewłege)  �" �Cھ� و • Inhägnaden (subst.)

• Handduken (subst.) böjningsform av inhägnad

böjningsform av handduk Hewşeyl ھ� و]� 	ل
Hewlleyl (Hewłeyl) ھ� و�C 	ل • Gårdar (subst.)

• Handdukar (subst.) böningsform av gård

böjningsform av handduk • Inhägnader (subst.)

Hewlleyle (Hewłeyle)  ��	 �Cھ� و böjningsform av inhägnad

• Handdukarna (subst.) Hewşeyle ھ� و]� 	�� 
böjningsform av handduk • Gårdarna (subst.)

Hewlleylege (Hewłeylege)  �" ��	 �Cھ� و böningsform av gård

• Handdukarna (subst.) • Inhägnaderna (subst.)

böjningsform av handduk böjningsform av inhägnad

Hewlle la (Hewłe la) �  �Cھ� و Hewşeylege ھ� و]� 	�� "� 
• Befogenhet (subst.) • Gårdarna (subst.)

rättighet böningsform av gård

• Disposition (subst.) • Inhägnaderna (subst.)

förfogande(rätt) böjningsform av inhägnad

Hewramî :
ھ� ورا Heyinî  (Soranî)   (:Jۆراa)  :J	 ھ� 
• Hawrami (adj.) • Dag 5, (Fredag) (subst.)

Hawrami dialekten inom Kurdiska veckans femte dag

Hewraw ھ� وراو Heyjde ھ� 	ژده 
• Äng (subst.) • Nummer 18 (räkn.)

gräsmark 18, arton

Hewrrê (Hewřê) ھ� وڕێ Heyjde hezar ھ� 	ژده  ھ� زار
• Vän (subst.) • Nummer 18 000 (räkn.)

person som man tycker om och 18 000, artontusen

har gemenskap med Heyjde hizar ھ� 	ژده  ھزار
• Polare (subst.) • Nummer 18 000 (räkn.)

(manlig) vän, kamrat (vardagligt) 18 000, artontusen

• Sällskap (subst.) Heyjdehem ھ� 	ژده ھ� م
samvaro • Artonde (räkn.)

• Umgänge (subst..) på plats nummer 18

det att umgås, samvaro • Tal 18 (räkn.)

Hewş ھ� وش Heüla ھ� ۊ�
• Gård (subst.) • Best (subst.)

markområde inhägnat av byggnader odjur

• Inhägnad (subst.) • Monster (subst.)

område innanför stängsel odjur, vidunder

(även om själva stängslet) • Vidunder (subst.)

Hewsa �aھ� و odjur

• Granne (subst.) • Befogenhet (subst.)

en av två el. flera personer som rättighet

bor nära varandra • Disposition (subst.)

förfogande(rätt)
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Heyrû ھ	 :ڕوو Hij ھژ

Heyrû ھ� 	ڕوو det som förflyter mellan olika

• Herregud (interj.) händelser

(vardagligt) ett (mildare) kraftuttryck (även om en viss period)

• Jösses (interj.) Hez ھ� ز
(milt kraftuttryck) • Önskan (subst.)

Heyşt ھ� 	]ت det som man önskar

• Nummer 08 (räkn.) • Önskemål (subst.)

8, åtta önskan, önskning

Heyşt hezar ھ� 	]ت ھ� زار • Önskning (subst.)

• Nummer 8000 (räkn.) önskan

8000, åttatusen • Njutning (subst.)

Heyşt hizar ھ� 	]ت ھزار känsla av lust

• Nummer 8000 (räkn.) • Nöje (subst.)

8000, åttatusen verksamhet som ger lustkänsla,

Heyşta �Z[	 ھ� glädje

• Nummer 80 (räkn.) (särskilt om underhållning)

80, åttio Hez kirdin ھ� ز -ردن
Heyşta hezar ھ� 	]�Z ھ� زار • Njuta (verb)

• Nummer 80 000 (räkn.) ha lustkänslor (inför något)

80 000, åttiotusen Hezar ھ� زار
Heyşta hizar ھ� 	]�Z ھزار • Nummer 1000 (räkn.)

• Nummer 80 000 (räkn.) 1000, ettusen

80 000, åttiotusen Hezîran (Kurmancî)

Heyşta u yek ھ� 	]�Z و 	� ک • Månad 03 (subst.)

• Nummer 81 (räkn.) 22 maj - 22 juni

81, åttioett Hezbû ھ� زFوو
övriga nummer 82-89 lika detta • Timjan (Subst.)

koncept ==> Heşta + u + du kryddväxten Thymus vulgaris

Heyştim ھ� 	]Zم Hezbye  �	Fھ� ز
• Åttonde (räkn.) • Timjan (Subst.)

på plats nummer 8 kryddväxten Thymus vulgaris

• Tal 08 (räkn.) Hezwe ھ� زوه 
Heyştsed ھ� 	]�aZ د • Timjan (Subst.)

• Nummer 800 (räkn.) kryddväxten Thymus vulgaris

800, åttahundra Hîç ھ	�
Heyştsed hezar ھ� 	]�aZ د ھ� زار • Alls (adv.)

• Nummer 800 000 (räkn.) över huvud taget

800 000, åttahundratusen • Dank (subst.)

Heyştsed hizar ھ� 	]�aZ د ھزار slå dank ("göra ingenting")

• Nummer 800 000 (räkn.) • Dyft (subst.)

800 000, åttahundratusen inte ett dyft ("inte alls")

Heyf ھ� 	ف • Fjuttig (adj.)

• Synd (adv.) futtig

tråkigt, ofta på så sätt att någon • Inget (pron.)

går miste om något värdefullt • Intet (pron.)

Heyn ھ� 		ن inte något, ingenting

• Dag (subst.) • Smack (subst.)

tid, period inte ett smack ("ingenting alls")

Användning: endast i fraser Hij ھژ
• Dags (subst.) • Galla (subst.)

tid (på dagen) slags gröngul vätska från levern

• Tid (subst.)
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Hij hillall (Hij hiłał) ھژ ھnڵ Hingiv (Kurmancî)

Hij hillall (Hij hiłał) ھژ ھ�ڵ Hillû (Hiłû) ھqوو
• Spya (subst.) • Persika (subst.)

det som någon kräkts upp saftig, sammetsluden frukt av

Hij hillawirdin (Hij hiławirdin) ھژ ھ�وردن trädet Prunus persica

• Kräkas (verb) Hillûe (Hiłûe) ھqووه 
få upp mat från magen genom • Persiskan (subst.)

munnen, kasta upp, sp böjningsform av persika

• Spy (verb) Hillûege (Hiłûege) ھqووه "� 
kasta upp (mat från magen • Persiskan (subst.)

genom munnen), kräkas böjningsform av persika

(även bildligt) Hillûeyl (Hiłûeyl) ھqووه 	ل
Hijding NJھژد • Persikor (subst.)

• Knä (subst.) böjningsform av persika

leden mellan lår och underben Hillûeyle (Hiłûeyle) ھqووه 	�� 
Hîlke  �w�	ھ • Persikorna (subst.)

• Ägg (subst.) böjningsform av persika

det som hönan (och andra fåglar) Hillûeylege (Hiłûeylege) ھqووه 	�� "� 
lägger och som kan utvecklas • Persikorna (subst.)

till en ny individ böjningsform av persika

Hîlke û rrün (Hîlke û řün) ھ	��w  و ڕرۊن Hinas ھ�Jس
• Omelett (subst.) • Andetag (subst.)

vispade ägg (och vatten) som indragning av luft i lungorna

gräddats i stekpanna • Andan (subst.)

Hillak (Hiłak) ھ�ک (i frasen)

• Törstig (adj.) Hinasege  �" �a�Jھ
som törstar • Andetaget (subst.)

• Mycket törstig (adj.) böjningsform av andetag

Hillaket (Hiłaket) ھ�-� ت Hinaseyl ھ�a�J 	ل
• På gränsen av • Andetag (subst.)

• Jag var på gränsen till att dö böjningsform finns inte

• Keftime hellaketi (hełaketi) mirdin 
�  ھ� T-� ت 
ردنZ< �- Hinaseyle  ��	 �a�Jھ
Hillatin (Hiłatin) ھ�Zن • Andetagen (subst.)

• Understödja (verb) böjningsform av andetag

bistå, hjälpa Variantform: understöder Hinaseylege  �" ��	 �a�Jھ
• Jäsa (verb) • Andetagen (subst.)

genomgå en jäsningsprocess; böjningsform av andetag

långsamt svälla upp genom jäsning Hiner ھ�J ر
(bildligt om stadigt ökande • Konst (subst.)

(politiskt el. socialt) missnöje) inlärd förmåga

• Jäsning (subst.) • Konst (subst.)

kemisk process som leder till att estetisk verksamhet; produkter

ett ämne utvidgas el. sväller upp inom (bild)konsten (tavlor etc)

genom inverkan av jästsvampar Hinermen ھ�J ر
� ن
el. bakterier • Artist (subst.)

• Soluppgång (subst.) konstnär; skådespelare

  solens "rörelse" upp över horisonten • Konstnär (subst.)

vid dagens början. Vi beskådade person som utövar (bild)konst

en vacker soluppgång Hingiv (Kurmancî)

Hillm (Hiłm) ھqم • Honung (subst.)

• Ånga (subst.) ett sött och trögflytande ämne

(moln av) vatten el. annan vätska som produceras av bin

i gasform
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Hinik ھ)8 Hişkyan ھX9:�ن

Hinik eJھ Hişk e[ھ
• Sval (adj.) • Torr (adj.)

kylig (på ett behagligt sätt) inte våt eller fuktig, utan vätska;

(även bildligt) (av)torkad; vissnad

Hinikî :wJھ • Torr (adj.)

• Svalka (subst.) (alltför) saklig

behaglig kyla (även negativt "tråkig")

Hîr ھ	ر • Snustorr (adj.)

• Utseende (subst.) helt torr (bildligt "tråkig")

det sätt på vilket något el. någon Hişk bün ھ]F eـۊن
ser ut, (det) yttre • Torka (verb)

• Anlete (subst.) bli torr

ansikte • Styvna (verb)

Hirrûş kirdin (Hiřûş kirdin) ھڕووش -ردن bli styv

• Smula (verb) • Stelna (verb)

göra sönder till smulor, krossa bli stel, styvna

(även bildligt) (om ämne "övergå till fast form")

• Splittra (verb) Hişk kirdin ھ]e -ردن
slå i små stycken (bildligt "skilja • Torka (verb)

åt"; om person även reflexivt göra torr

ägna sig åt för många saker på (även "ta bort något kladdigt

en gång) el. smutsigt")

Hisar ھ�aر Hişkanî :J�w[ھ
• Gård (subst.) • Torka (subst.)

markområde inhägnat av byggnader långvarig torr väderlek

• Inhägnad (subst.) Hişkanin ھ]J�wن
område innanför stängsel • Torka (verb)

(även om själva stängslet) bli torr

Hişar ھ]�ر • Styvna (verb)

• Kurragömma (subst.) bli styv

lek där någon letar efter några • Stelna (verb)

som gömt sig bli stel, styvna

• Dold (adj.) (om ämne "övergå till fast form")

gömd, undanskymd Hişke sall (Hişke sał) ھ]�a  �wڵ
Hişar hişar ھ]�ر ھ]�ر • Torka (subst.)

• Kurragömma (subst.) långvarig torr väderlek

lek där någon letar efter några Hişkî :w[ھ
som gömt sig • Torka (subst.)

Hişar kirdin ھ]�ر -ردن långvarig torr väderlek

• Dölja (verb) • Knäskål (subst.)

gömma, täcka (över) ett skålformat ben framför knäleden

• Gömma (verb) Hişkyan ھ]w	�ن
dölja • Torka (verb)

• Skyla (verb) bli torr

dölja med något täckande • Styvna (verb)

• Stoppa (verb) bli styv

gömma, spara • Stelna (verb)

Hişarge ھ]�ر"�  bli stel, styvna

• Gömställe (subst.) (om ämne "övergå till fast form")

ställe där man gömmer något

el. sig själv
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Hîwa (Soranî) ھ:وا (7ۆرا)')   Hül ھـۊل

Hîwa (Soranî)   (:Jۆراa) وا	ھ däggdjuret Ursus

• Förhoppning (subst.) • Galt (subst.)

förväntning, utsikt grishane

• Hopp (subst.) • Gris (subst.)

önskan att något skall gå bra, svin

förhoppning • Nasse (subst.)

(även om person som man hoppas på) svin

• Önskan (subst.) • Svin (subst.)

det som man önskar husdjur (av släktet Sus) som

• Önskning (subst.) föds upp för köttets skull

önskan Hüç ھـۊچ
Hizar ھزار • Alls (adv.)

• Nummer 1000 (räkn.) över huvud taget

1000, ettusen • Dank (subst.)

Honer ھۆ�J ر slå dank ("göra ingenting")

• Konst (subst.) • Dyft (subst.)

inlärd förmåga inte ett dyft ("inte alls")

• Konst (subst.) • Fjuttig (adj.)

estetisk verksamhet; produkter futtig

inom (bild)konsten (tavlor etc) • Inget (pron.)

Honermen ھۆ�J ر
� ن • Intet (pron.)

• Artist (subst.) inte något, ingenting

konstnär; skådespelare • Smack (subst.)

• Konstnär (subst.) inte ett smack ("ingenting alls")

person som utövar (bild)konst Hüç ke ھـۊچ
Horm ھۆرم • Ingen (pron.)

• Ånga (subst.) inte någon

(moln av) vatten el. annan vätska Hüç kes ھـۊچ
i gasform • Ingen (pron.)

Host (Le Pehllewî, Pehłewî) ھۆaت (�s  �K ھ�q وی) inte någon

• Ben (subst.) Hüçkam ھـۊ�wPم
del av skelett • Ingen (pron.)

Huşke (Le Ewista) (�Zaو ��  �K)  �w[ھو inte någon

• Torr (adj.) Hüha ھـۊھ�
inte våt eller fuktig, utan vätska; • Drake (subst.)

(av)torkad; vissnad sagodjur som sprutar eld

• Torr (adj.) Hühage ھـۊھ�"� 
(alltför) saklig • Draken (subst.)

(även negativt "tråkig") böjningsform av drake

• Snustorr (adj.) Hühayl ھـۊھ�	ل
helt torr (bildligt "tråkig") • Drakar (subst.)

Hûz ھووز böjningsform av drake

• Stam (subst.) Hühayle ھـۊھ�	�� 
en grupp (människor) med • Drakarna (subst.)

samma ursprung och livsvillkor ھوه ر böjningsform av drake

Hwer Hühaylege ھـۊھ�	�� "� 
• Sol (subst.) • Drakarna (subst.)

den starkt lysande himlakropp böjningsform av drake

som jorden får ljus och värme Hül ھـۊل
av; solsken • Blond (adj.)

Hü ھـۊ som har ljust hår

• Björn (subst.)
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Hülan ھـۊ|ن Hürim ھـۊرم

Hülan ھـۊ�ن värdelösa småsaker, krimskrams

• Blond (adj.) • Krimskrams (subst.)

som har ljust hår värdelösa småsaker

Hür ھـۊر Hürdew kirdin ھـۊرده و -ردن
• Minne (subst.) • Smula (verb)

förmåga att komma ihåg göra sönder till smulor, krossa

(även om den sinnesfunktion där (även bildligt)

man lagrar erfarenheter etc) • Splittra (verb)

• Omsorg (subst.) slå i små stycken (bildligt

noggrannhet skilja åt; om person även reflexivt

• Försiktig (adj.) ägna sig åt för många saker på

aktsam, varsam en gång)

Hür kirdin ھـۊر -ردن Hürewar ھـۊره وار
• Ihåg (adv.) • Försiktig (adj.)

i uttrycket komma ihåg aktsam, varsam

Hürd ھـۊرد • Rädd (adj.)

• Minut (subst.) aktsam, varsam

minut (mest i sammansättning i • Aktsam (adj.)

betydelsen "i små partier") rädd (om), varsam, försiktig

• Små (adj.) (vanligen om (döda) ting)

obetydliga ifråga om utsträcknig • Varsam (adj.)

eller omfattning försiktig, aktsam

Användning: plural till "liten" Hürim ھـۊرم
Hürda kirdin ھـۊردا -ردن • Välsignelse (subst.)

• Smula (verb) (bön till Gud om) välgång; glädje

göra sönder till smulor, krossa (även allmänt "godkännande,

(även bildligt) uppmuntran")

• Splittra (verb) • Jag minns

slå i små stycken (bildligt

skilja åt; om person även reflexivt

ägna sig åt för många saker på

en gång)

Hürde ھـۊرده 
• Slant (subst.)

peng, mynt

• Småpengar (subst.)

mynt (som är värda mindre än

tio kronor)

• Växel (subst.)

pengar i mindre valörer,

växelpengar

Användning: massord

Hürde firûş ھـۊرده  >رووش
• Återförsäljare (subst.)

detaljhandlare

Hürde Hewalle (Hürde hewałe)  �Cھـۊرده  ھ� وا
• Krams (subst.)

värdelösa småsaker, krimskrams

• Krimskrams (subst.)

värdelösa småsaker

Hürde walle (Hürde wałe)  �Cھـۊرده  وا
• Krams (subst.)
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I i
Illac (Iłac) 
nج Ispill (Ispił) 
Z7ڵ

Illac (Iłac) ��ج Imrrûj (Imřûj) 
ڕووژ�
• Bota (verb) • I dag (adv.)

göra frisk, läka; avhjälpa denna dag; nuförtiden

• Lägga sig (verb) • Idag (adv.)

placera sig horisontellt mot Imsall (Imsał) 
�aڵ�
underlaget (särskilt "gå till sängs") • I år (adv.)

Illaj (Iłaj) ��ژ Imsall wehar dêr hatige(s) 
�aڵ وه ھ�ر د9ر�
• Lägga sig (verb) (Imsał wehar dêr hatige(s)) ھ��OZ (س)

placera sig horisontellt mot • Våren är sen i år

underlaget (särskilt "gå till sängs") Imsall wehar dêr hatiyes 
�aڵ وه ھ�ر د9ر ھ�Z	� س�
Illatin (Iłatin) ��Zن (Imsał wehar dêr hatiyes)

• Understödja (verb) • Våren är sen i år

bistå, hjälpa Variantform: understöder Imşew 
]� و�
• Jäsa (verb) • I natt (adv.)

genomgå en jäsningsprocess; tidsuttryck under den kommande

långsamt svälla upp genom jäsning natten

(bildligt om stadigt ökande • Inatt (adv.)

(politiskt el. socialt) missnöje) • I kväll (adv.)

• Jäsning (subst.) tidsuttryck (under) den kväll som

kemisk process som leder till att följer den innevarande dagen

ett ämne utvidgas el. sväller upp • Ikväll (adv.)

genom inverkan av jästsvampar Irra çe (Iřa çe)  �P ڕا�
el. bakterier • Varför (adv.)

• Soluppgång (subst.) av vilken anledning

  solens "rörelse" upp över Işkeft �]�w >ت
horisonten vid dagens början. • Grotta (subst.)

Vi beskådade en vacker soluppgång rum i berg, håla

Imca ��
� Işkefte  �Z< �w[�
• Det gör inget • Grottan (subst.)

• Det är inte viktig böjningsform av grotta

• Ok Işkeftege  �" �Z< �w[�
• Fortsättning av ord i men mening • Grottan (subst.)

• Därefter (adv.) böjningsform av grotta

 Efter detta Işkefteyl �]�Z< �w 	ل
• Sedermera (adv.) • Grottor (subst.)

 Sedan; senare böjningsform av grotta

• Sedan Işkefteyle  ��	 �Z< �w[�
 Därefter, därpå • Grottorna (subst.)

Variantform: sen böjningsform av grotta

Imrrû (Imřû) 
ڕوو� Işkefteylege  �" ��	 �Z< �w[�
• I dag (adv.) • Grottorna (subst.)

denna dag; nuförtiden böjningsform av grotta

• Idag (adv.) Ispill (Ispił) �saڵ
Imrrû sû kirdin (Imřû sû kirdin) 
ڕوو aوو -ردن� • Mjälte (subst.)

• Vela (verb) blodorgan i övre vänstra delen

inte kunna bestämma sig (vardagligt) av bukhålan
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Ispille (Ispiłe)  	YZ7


Ispille (Ispiłe)  �qsa�
• Mjälteen (subst.)

böjningsform av mjälte

Ispillege (Ispiłege)  �" �qsa�
• Mjälteen (subst.)

böjningsform av mjälte

Ispilleyl (Ispiłeyl) ��qsa 	ل
• Mjältear (subst.)

böjningsform av mjälte

Ispilleyle (Ispiłeyle)  ��	 �qsa�
• Mjältearna (subst.)

böjningsform av mjälte

Ispilleylege (Ispiłeylege)  �" ��	 �qsa�
• Mjältearna (subst.)

böjningsform av mjälte

Itaq ��Zق
• Rum (subst.)

avdelning i hus

Itaqe  �~�Z�
• Rummet (subst.)

böjningsform av rum

Itaqege  �" �~�Z�
• Rummet (subst.)

böjningsform av rum

Itaqeyl ��Z~� 	ل
• Rum (subst.)

böjningsform finns inte

Itaqeyle  ��	 �~�Z�
• Rummen (subst.)

böjningsform av rum

Itaqeylege   �" ��	 �~�Z�
• Rummen (subst.)

böjningsform av rum

Iüye �ـۊ	� 
• Ni (pron.)

vid tilltal till flera personer

• Ni (pron.)

vid tilltal till en (okänd) person; formellt

• Er (pron.)

användning: objektsform till "ni"

Iüye we giştî :Z["  وه  �	ۊ�
• Er alla

• Ni alla (ex.)
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Î î ی
Î '
 Îsale  	H�7:


Î :� en eller flera andra)

• Den (pron.) Îme we giştî :Z["  وه  �
	�
användning: vid adjektiv (+ substantiv) • Vi alla

• Den (pron.) Îmrrû (Îmřû) 
ڕوو	�
användning: utpekande och • I dag (adv.)

ibland betonat denna dag; nuförtiden

• Den här • Idag (adv.)

• Det (pron.) Îmrrûj (Îmřûj) 
ڕووژ	�
se den pron • I dag (adv.)

• Denna (pron.) denna dag; nuförtiden

den här • Idag (adv.)

• Detta (pron.) Îmsall (Îmsał) 
�aڵ	�
se denna • I år (adv.)

• Dessa (pron.) Îmsall wehar dêr hatige(s) 
�aڵ وه ھ�ر د9ر	�
se denna (Îmsał wehar dêr hatige(s)) ھ��OZ (س)

Îgil �	Oل • Våren är sen i år

• Denna gång Îmsall wehar dêr hatiyes 
�aڵ وه ھ�ر د9ر ھ�Z	� س	�
• Därefter (adv.) (Îmsał wehar dêr hatiyes)

efter detta • Våren är sen i år

• Sedan (adv.) Îmşew 
]� و	�
därefter, därpå • I natt (adv.)

Variantform: sen tidsuttryck under den kommande

• Sedermera (adv.) natten

sedan; senare • Inatt (adv.)

Îgile  ��O	� • I kväll (adv.)

• Denna gång tidsuttryck (under) den kväll som

• Den här gången följer den innevarande dagen

Îla �	� • Ikväll (adv.)

• Den här vägen Îngilîzî �	�OJ	زی  
Îlon (Kurmancî) • Engelska (subst.)

• Månad 06 (subst.) språk som talas i England

Îmca ��
	� (m fl länder)

• Det gör inget Înî  (Kurmancî)

• Det är inte viktig • Dag 5, (Fredag) (subst.)

• Ok veckans femte dag

• Fortsättning av ord i men mening Îro (Kurmancî)

• Därefter (adv.) • I dag (adv.)

 Efter detta denna dag; nuförtiden

• Sedermera (adv.) • Idag (adv.)

 Sedan; senare Îroj (Kurmancî)

• Sedan • I dag (adv.)

 Därefter, därpå denna dag; nuförtiden

Variantform: sen • Idag (adv.)

îme  �
	� Îsal bihar dereng maye (Kurmancî)

• Oss (pron.) • Våren är sen i år

• Vi (pron.) Îsale  �K�a	�
(vi, oss) (anger den talande plus • I år (adv.)
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Îsal (Kurmancî)

Îsal (Kurmancî)

• I år (adv.)

Îşkete (Le Ewista) (�Zaو ��  �K)  �Z �w[	�
• Grotta (subst.)

rum i berg, håla

Îwe �	وه 
• Ni (pron.)

vid tilltal till flera personer

• Ni (pron.)

vid tilltal till en (okänd) person; formellt

• Er (pron.)

användning: objektsform till "ni"

Îwe we giştî :Z["  وه  وه	�
• Er alla

• Ni alla (ex.)

Îye  �		�
• Den (pron.)

användning: utpekande och

ibland betonat

• Den här

se den pron

• Det (pron.)

den här

• Denna (pron.)
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J j ژ
Ja kirdin ژا /ردن Jêr tet ژGر A	 ت

Ja kirdin ژا -ردن • Än (konj.)

• Idissla (verb) i förhållande till

tugga en gång till Jêr ژ9ر
(om kor; bildligt "tjata om") • Under (prep.)

Jajdarî ژاژداری i läge nedanför

• Kapitalism (subst.) (även bildligt om lägre nivå,

samhällssystem där kapital och underordnad ställning etc)

produktionsmedel ägs av enskilda • Under (prep.)

Jall (Jał) ژاڵ i läge innanför (dolt el. skymt)

• Gift (subst.) • Begåvad (adj.)

skadligt el. hälsofarligt ämne med goda anlag, intelligent

• Oleander (subst.) • Intelligent (adj.)

oleander (Nerium oleander) en begåvad

art i det monotypiska släktet • Skärpt (adj.)

Nerium i familjen oleanderväxter intelligent, vaken (vardagligt)

Jalle (Jałe)  �Cژا • Redig (adj.)

• Oleander (subst.) duktig

oleander (Nerium oleander) en • Smart (adj.)

art i det monotypiska släktet slug, slipad (något nedsättande)

Nerium i familjen oleanderväxter • Slug (adj.)

Jan ژان intelligent när det gäller att lura

• Smärta (subst.) folk (på ett omärkligt sätt)

plågsam kroppslig känsla som Jêr des ژ9ر ده س
orsakas av skada el. sjukdom • Lydig (adj.)

• Värk (subst.) som lyder utan invändningar

ihållande smärta Jêr desî :a ژ9ر ده
Jar ژار • Lydnad (subst.)

• Gift (subst.) det att lyda

skadligt el. hälsofarligt ämne • Fat (subst.)

Je ژه  tallrik

• Av (adv.) • Tallrik (subst.)

användning: verbpartikel; anger ett slags platta på vilken mat

efterbildning serveras och äts, fat

• Av (prep.) (även om portion som serveras

(om material, ämne) på tallrik)

• Från (prep.) Jêr ket ژ9ر -� ت
(anger startpunkt i tid och rum) • Undervattensgrotta

• Från (prep.) Jêr pyalle (Jêr pyałe)  �C�	s ژ9ر
(anger ursprung eller härkomst) • Underlägg (subst.)

• Från (prep.) något som läggs under något

((av)skiljande) annat som skydd

• Sedan (prep.) Jêr serî ژ9ر �a ری
från, efter • Kudde (subst.)

• Utifrån (prep.) stoppat fodral

(med utgångspunkt) från (att vila huvudet på)

• Å (prep.) Jêr tet ژ9ر �Z ت
på (ålderdomligt utom i vissa fraser) • Undervattensgrotta
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Jêre ژGره  Jire ژره 

Jêre ژ9ره  mängd

• Underlägg (subst.) • Nummer (subst.)

något som läggs under något siffra el. siffergrupp i ett

annat som skydd räknesystem (som anger ordningsföljd,

Jerej ژه ره ژ storlek etc) (även om något som

• Rapphöna (hane) (subst.) har ett visst nummer)

en art (Perdix perdix) inom • Siffra (subst.)

fågelfamiljen fälthöns tecken för ett helt tal

(Phasianidae); individ av arten (även bildligt "antal, summa")

rapphöna • Tal (subst.)

Jêrêj ژ9ر9ژ matematiskt begrepp, antal

• Brons (subst.) • Värde (subst.)

metallblandning av koppar och tenn tal (som anger storleken på en

(även om tredjeplats i tävling) variabel), siffra

Ji vira (Kurmancî) Jin ژن
• Härifrån (adv.) • Kvinna (subst.)

från denna plats, bort vuxen person av honkön

Jiçe  �Pژ Jin şelîte  �Z	K �[ ژن
• Varför (adv.) • Hagga (subst.)

av vilken anledning otrevlig kvinna

Jijû ژژوو Jinane  �J�Jژ
• Igelkott (subst.) • Feminin (adj.)

ett litet däggdjur med taggar på ryggen kvinnlig

Jijûege ژژووه "�  • Kvinnlig (adj.)

• Igelkotten (subst.) som hör samman med kvinnligt kön

böjningsform av igelkott • Kvinnlig (adj.)

Jijûeyl ژژووه 	ل som anses typiskt för kvinnor

• Igelkottar (subst.) Jine  �Jژ
böjningsform av igelkott • Kvinnan (subst.)

Jijûeyle ژژووه 	��  böjningsform av kvinna

• Igelkottarna (subst.) Jinege  �" �Jژ
böjningsform av igelkott • Kvinnan (subst.)

Jijûeylege ژژووه 	�� "�  böjningsform av kvinna

• Igelkottarna (subst.) Jinegan ژ�J "�ن
böjningsform av igelkott • Kvinnor (subst.)

Jile  �Kژ böjningsform av kvinna

• Bläckfisk (subst.) Jineyl ژ�J 	ل
ett havsdjur med åtta armar • Kvinnor (subst.)

Jilege  �" �Kژ böjningsform av kvinna

• Bläckfisken (subst.) Jineyle  ��	 �Jژ
böjningsform av bläckfisk • Kvinnorna (subst.)

Jileyl ژ�K 	ل böjningsform av kvinna

• Bläckfiskar (subst.) Jineylege  �" ��	 �Jژ
böjningsform av bläckfisk • Kvinnorna (subst.)

Jileyle  ��	 �Kژ böjningsform av kvinna

• Bläckfiskarna (subst.) Jire ژره 
böjningsform av bläckfisk • Begåvad (adj.)

Jileylege  �" ��	 �Kژ med goda anlag, intelligent

• Bläckfiskarna (subst.) • Intelligent (adj.)

böjningsform av bläckfisk begåvad

Jimare ژ
�ره  • Skärpt (adj.)

• Antal (subst.) intelligent, vaken (vardagligt)
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Jirec ژره ج Jüjallig (Jüjałig) UMژۊژا

• Redig (adj.) Jiyell (Jiyeł) ژ	� ڵ
duktig • Besk (adj.)

• Smart (adj.) skarp, bitter

slug, slipad (något nedsättande) • Bitter (adj.)

• Slug (adj.) besk, skarp

intelligent när det gäller att lura Jnû (Le Pehllewî, Pehłewî) ژJوو (�s  �K ھ�q وی)
folk (på ett omärkligt sätt) • Knä (subst.)

Jirec ژره ج leden mellan lår och underben

• Rapphöna (hane) (subst.) Jojû ژۆژوو
en art (Perdix perdix) inom • Igelkott (subst.)

fågelfamiljen fälthöns ett litet däggdjur med taggar på ryggen

(Phasianidae); individ av arten Jû ژوو
rapphöna • Smärta (subst.)

Jirej ژره ژ plågsam kroppslig känsla som

• Rapphöna (hane) (subst.) orsakas av skada el. sjukdom

en art (Perdix perdix) inom • Värk (subst.)

fågelfamiljen fälthöns ihållande smärta. Sammandragning

(Phasianidae); individ av arten av livmodern vid förlossning

rapphöna Jûjî (Kurmancî)

Jirêj ژر9ژ • Igelkott (subst.)

• Tenn (subst.) ett litet däggdjur med taggar på ryggen

ett silverglänsande metalliskt Jüjallig (Jüjałig) NCژۊژا
grundämne (Sn) • Geting (subst.)

Jîşk (Soranî)   (:Jۆراa) e[	ژ stickande, gul- och svartrandig

• Igelkott (subst.) insekt av släktet Vespidae

ett litet däggdjur med taggar på ryggen

Jiyan ژ	�ن
• Levnad (subst.)

livstid (även om livsföring)

• Liv (subst.)

det att leva, levnad

• Livhanken (subst.)

livet (vardagligt)

• Tillvaro (subst.)

existens, liv

Jiyan (Soranî)   (:Jۆراa) ن�	ژ
• Levnad (subst.)

livstid (även om livsföring)

• Liv (subst.)

det att leva, levnad

• Livhanken (subst.)

livet (vardagligt)

• Tillvaro (subst.)

existens, liv

Jîyan (Kurmancî)

• Levnad (subst.)

livstid (även om livsföring)

• Liv (subst.)

det att leva, levnad

• Livhanken (subst.)

livet (vardagligt)
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K k ک
Ka �/ Kakewen /�/	 وه ن

Ka �- böjningsform av tall

• Far (subst.) Kaçu -�Pو
manlig förälder, pappa • Kniv (subst.)

• Pappa (subst.) redskap att skära med

far Kahû -�ھوو
• Senior (subst.) • Grönsallat (subst.)

den äldre grönsaksväxten Lactuca sativa

(används för att skilja far från son) • Sallad (subst.)

• Bror (subst.) en grönsak med stora, gröna blad

manligt syskon Kajîle (Soranî)   (:Jۆراa)   ��	ژ��
• Används vid när man ska ropa på pappa • Killing (subst.)

• Halm (osäker) (subst.) unge av get

strå av sädesväxter Kak -�ک
• Hö (subst.) • Storebror (subst.)

torkat gräs (som foder åt djur) äldre bror till en person

Kaban (Soranî)   (:Jۆراa)  ن�F�� • Sött bakverk från staden Kermanshah

• Hemmafru (subst.) • Respektvisning vid tilltal till en

kvinna som är hemmamake manlig person

Kac -�ج Kaka �-�-
• Gran (subst.) • Storebror (subst.)

barrträd av släktet Picea äldre bror till en person

• Tall (subst.) • Respektvisning vid tilltal till en

ett barrträd av släktet Pinus, fura manlig person

Kace  ���- Kake  �-�-
• Granen (subst.) • Far (subst.)

böjningsform av gran manlig förälder, pappa

• Tallen (subst.) • Pappa (subst.)

böjningsform av tall far

Kacege  �" ���- • Senior (subst.)

• Granen (subst.) den äldre

böjningsform av gran (används för att skilja far från son)

• Tallen (subst.) • Storebror (subst.)

böjningsform av tall äldre bror till en person

Kaceyl -��� 	ل Variantform: broder

• Granar (subst.) • Manligt namn/killnamn (subst.)

böjningsform av gran Kakeme  �
 �-�-
• Tallar (subst.) • Kungsljus (subst.)

böjningsform av tall kungsljus (Verbascum thapsus)

Kaceyle  ��	 ���- är en art i familjen flenörtsväxter

• Granarna (subst.) som förekommer i stora delar

böjningsform av gran av Eurasien

• Tallarna (subst.) Kakeşan -�-� ]�ن
böjningsform av tall • Galax (subst.)

Kaceylege  �" ��	 ���- stjärnsystem

• Granarna (subst.) Kakewen -�-� وه ن
böjningsform av gran • Kakavand (subst.)

• Tallarna (subst.) den Kakavandi stammen har
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Kakeyî ': 	/�/ Kardarege  	�/�رداره 

mycket nära relationer med ställe där vatten eller olja eller

Jalilavand stam, delar de många gas tränger fram

av samma historia och båda har Kanser (Kurmancî)

nära band till Zand stammen där • Cancer (subst.)

de mirgated in under Shah Abbas kräfta, elakartad svulst, tumör

eran. Om inte störst, de är en • Kräfta (subst.)

av de största Laki stammarna cancer

Kakeyî :	 �-�- Kar û kirdar -�ر و -ردار
• Yarsanism (subst.) • Gärning (subst.)

Yarsanism eller Yarí är en handling, verk, dåd

guranispråkig religion, som • Handling (subst.)

utvecklades ur shiitisk sufism det som man gör, gärning

av Sultan Sohak omkring år 1400. • Operation (subst.)

Ofta benämns yarsanerna med (komplicerad) procedur för att

ermen Ahl-e Haqq ("Sanningens nå ett visst resultat

folk"). Enligt yarsanerna själva Kara -�را
skall Sultan Sohak härstammat • Aktiv (adj.)

från imamen Musa al-Kazim verksam, (ivrigt) sysselsatt

Kakîle (Soranî)   (:Jۆراa)  ��	-�- • Verksam (adj.)

• Kindtand (subst.) som har ett visst arbete; sysselsatt

en av flera tänder innanför • Företagsam (adj.)

kinden bakom hörntänderna driftig, energisk

Kakîle  ��	-�- • Driftig (adj.)

• Kindtand (subst.) företagsam

en av flera tänder innanför Karame �
-�را
kinden bakom hörntänderna • Driftig (adj.)

Kakîlege  �" ��	-�- företagsam

• Kindtanden (subst.) Karamed -�را
� د
Kakîleyl -�-	�� 	ل • Driftig (adj.)

• Kindtänder (subst.) företagsam

Kakîleyle  ��	 ��	-�- Karamedî -�را
� دی
• Kindtänderna (subst.) • Driftig (adj.)

Kakîleylege  �" ��	 ��	-�- företagsam

• Kindtänderna (subst.) Karameyî :	 �
-�را
Kakillemêşan (Kakiłemêşan) 
9]�ن �q��� • Driftig (adj.)

(Soranî) (:Jۆراa)  företagsam

• Spindel (subst.) Karaza -�رازا
litet leddjur med åtta ben av • Matt kam

klassen Arachnoidea Kardar -�ردار
Kakşan -�-]�ن • Tjänsteman (subst.)

• Galax (subst.) löntagare med administrativa

stjärnsystem uppgifter

Kakullî (Kakułî) :Cو-�- Kardar (Soranî)   (:Jۆراa) ردار�-
• Höna med kalufs • Verb (subst.)

Kalat -��ت ordklass som anger vad någon

• Får (subst.) el. något gör el. utsätts för

ullhårigt gräsätande djur av (t ex "kasta, regna, sova")

släktet Ovis Kardare -�رداره 
Kanî :J�- • Tjänstemannen (subst.)

• Brunn (subst.) böjningsform av tjänsteman

kurort Kardarege -�رداره "� 
• Källa (subst.) • Tjänstemannen (subst.)
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Kardareyl /�رداره :ل Karxane  	(�mر�/

böjningsform av tjänsteman person som arbetar

Kardareyl -�رداره 	ل (med kroppsarbete); jobbare

• Tjänstemän (subst.) (ibland i motsats till "tjänsteman")

böjningsform av tjänsteman • Jobbare (subst.)

Kardareyle -�رداره 	��  person som arbetar

• Tjänstemännen (subst.) (med kroppsarbete)

böjningsform av tjänsteman (vardagligt)

Kardareylege -�رداره 	�� "�  Kargere -�ر"� ره 
• Tjänstemännen (subst.) • Arbetaren (subst.)

böjningsform av tjänsteman böjningsform av arbetare

Karewan -�ره وان • Jobbaren (subst.)

• Karavan (subst.) Kargerege -�ر"� ره "� 
grupp av resande som med sina • Arbetaren (subst.)

packdjur färdas genom områden böjningsform av arbetare

där inga banade vägar finns • Jobbaren (subst.)

• Husvagn (subst.) Kargereyl -�ر"� ره 	ل
litet hus på hjul att dras efter bil • Arbetare (subst.)

Karg (Soranî)   (:Jۆراa) رگ�� böjningsform finns inte

• Champinjon (subst.) • Jobbare (subst.)

ätlig svamp av släktet Psalliota Kargereyle -�ر"� ره 	�� 
• Murkla (subst.) • Arbetarna (subst.)

en slags ätlig svamp som växer böjningsform av arbetare

om våren • Jobbarna (subst.)

• Svamp (subst.) Kargereylege -�ر"� ره 	�� "� 
en sorts växt av klassen Fungi • Arbetarna (subst.)

Karga -�ر"� böjningsform av arbetare

• Fabrik (subst.) • Jobbarna (subst.)

industri, verkstad Karname  �
�Jر�-
• Verk (subst.) • Arbetsbok

industrianläggning Kartinek -�ر�JZ ک
Kargage -�ر"�"�  • Spindel (subst.)

• Fabriken (subst.) litet leddjur med åtta ben av

böjningsform av fabrik klassen Arachnoidea

• Verket (subst.) Karwan -�روان
böjningsform av verk • Karavan (subst.)

Kargayl -�ر"�	ل grupp av resande som med sina

• Fabriker (subst.) packdjur färdas genom områden

böjningsform av fabrik där inga banade vägar finns

• Verk (subst.) • Husvagn (subst.)

böjningsform finns inte litet hus på hjul att dras efter bil

Kargayle -�ر"�	��  Karxane  �J�tر�-
• Fabrikerna (subst.) • Kök (subst.)

böjningsform av fabrik rum där man lagar mat

• Verken (subst.) • Fabrik (subst.)

böjningsform av verk industri, verkstad

Kargaylege -�ر"�	�� "�  • Verk (subst.)

• Fabrikerna (subst.) industrianläggning

böjningsform av fabrik • Karkhaneh (subst.)

• Verken (subst.) landsbygd utanför Kangavar som

böjningsform av verk heter Karkhaneh

Karger -�ر"� ر
• Arbetare (subst.)
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Kase pişt /�7	  9Zت Kawêj kirdin /�وGژ /ردن

Kase pişt -�s  �a]ت Kasey ejnu -��a 	: �� ژJو
• Sköldpadda (subst.) • Knäskål (subst.)

kräldjur med ryggsköld Kasey ejnue -��a ی �� ژJوه 
Kase pişte  �Z[s  �a�- • Knäskålen (subst.)

• Sköldpaddan (subst.) Kasey ejnuege -��a ی �� ژJوه "� 
böjningsform av sköldpadda • Knäskålen (subst.)

Kase piştege  �" �Z[s  �a�- Kasey ejnueyl -��a ی �� ژJوه 	ل
• Sköldpaddan (subst.) • Knäskålar (subst.)

böjningsform av sköldpadda Kasey ejnueyle -��a ی �� ژJوه 	�� 
Kase pişteyl -��Z[s  �a 	ل • Knäskålarna (subst.)

• Sköldpaddor (subst.) Kasey ejnueylege -��a ی �� ژJوه 	�� "� 
böjningsform av sköldpadda • Knäskålarna (subst.)

Kase pişteyle  ��	 �Z[s  �a�- Kasey ziranî :Jزرا :	 �a�-
• Sköldpaddorna (subst.) • Knäskål (subst.)

böjningsform av sköldpadda ett skålformat ben framför knäleden

Kase pişteylege  �" ��	 �Z[s  �a�- Kaseyi ejno (Soranî)   (:Jۆراa)  ۆJی �� ژ �a�� 
• Sköldpaddorna (subst.) • Knäskål (subst.)

böjningsform av sköldpadda ett skålformat ben framför knäleden

Kasey çem -��a ی �P م Kat (Soranî)   (:Jۆراa) ت�-
• Ögonhåla (subst.) • Dag (subst.)

ögonhålor (orbita, av latin tid, period

orbis = cirkel) är de hålor i Användning: endast i fraser

kraniet där ögonen är placerade. • Dags (subst.)

Hos människan är hålan tid (på dagen)

ungefär 4 till 5 cm djup • Tid (subst.)

Kasey çeme  �
 �P ی �a�- det som förflyter mellan olika händelser

• Ögonhålan (subst.) (även om en viss period)

Kasey çemege  �" �
 �P ی �a�- Kat -�ت
• Ögonhålan (subst.) • Dag (subst.)

Kasey çemeyl 
� 	ل �P ی �a�- tid, period

• Ögonhålor (subst.) Användning: endast i fraser

Kasey çemeyle  ��	 �
 �P ی �a�- • Dags (subst.)

• Ögonhålorna (subst.) tid (på dagen)

Kasey çemeylege  �" ��	 �
 �P ی �a�- • Tid (subst.)

• Ögonhålorna (subst.) det som förflyter mellan olika händelser

Kasey çew -��a ی �P و (även om en viss period)

• Ögonhåla (subst.) Kawe -�وه 
ögonhålor (orbita, av latin • Manligt namn/killnamn (subst.)

orbis = cirkel) är de hålor i • Dal (subst.)

kraniet där ögonen är placerade. fördjupning mellan två höjder, sänka

Hos människan är hålan • Ravin (subst.)

ungefär 4 till 5 cm djup djup klyfta i berg

Kasey çewe -��a ی �P وه  Kawêj -�و9ژ
• Ögonhålan (subst.) • Idisslare (subst.)

Kasey çewege -��a ی �P وه "�  ruminantia; en underordning till

• Ögonhålan (subst.) ordningen partåiga hovdjur.

Kasey çeweyl -��a ی �P وه 	ل Individ av underordningen idisslare 

• Ögonhålor (subst.) Kawêj kirdin -�و9ژ -ردن
Kasey çeweyle -��a ی �P وه 	��  • Idissla (verb)

• Ögonhålorna (subst.) tugga en gång til

Kasey çeweylege -��a ی �P وه 	�� "�  (om kor; bildligt "tjata om")

• Ögonhålorna (subst.)
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Kawêşt /�و9Gت Kaüş kirdin /�ۊش /ردن

Kawêşt -�و9]ت Kawrreyle (Kawřeyle) -�وڕه 	�� 
• Idisslare (subst.) • Lammen (subst.)

ruminantia; en underordning till böjningsform av lamm

ordningen partåiga hovdjur. Kawrreylege (Kawřeylege) -�وڕه 	�� "� 
Individ av underordningen idisslare • Lammen (subst.)

Kawêşt kirdin -�و9]ت -ردن böjningsform av lamm

• Idissla (verb) Kawrre nêr -�وڕه  9Jر
tugga en gång til • Bagge (subst.)

(om kor; bildligt "tjata om") hane av får

Kawîç -�و	� Kax -�خ
• Idisslare (subst.) • Palats (subst.)

ruminantia; en underordning till slottsliknande byggnad

ordningen partåiga hovdjur. • Slott (subst.)

Individ av underordningen idisslare pampigt bostadshus för kungliga

Kawîç kirdin -�و	� -ردن eller adliga personer

• Idissla (verb) Kaxe  �t�-
tugga en gång til • Palatset (subst.)

(om kor; bildligt "tjata om") böjningsform av palats

Kawirr (Kawiř) -�وڕ • Slottet (subst.)

• Lamm (subst.) böjningsform av slott

fårets unge Kaxege  �" �t�-
Kawirre (Kawiře) -�وڕه  • Palatset (subst.)

• Lammet (subst.) böjningsform av palats

böjningsform av lamm • Slottet (subst.)

Kawirrege (Kawiřege) -�وڕه "�  böjningsform av slott

• Lammet (subst.) Kaxeyl -��t 	ل
böjningsform av lamm • Palats (subst.)

Kawirreyl (Kawiřeyl) -�وڕه 	ل böjningsform finns inte

• Lamm (subst.) • Slott (subst.)

böjningsform finns inte böjningsform finns inte

Kawirreyle (Kawiřeyle) -�وڕه 	��  Kaxeyle  ��	 �t�-
• Lammen (subst.) • Palatsen (subst.)

böjningsform av lamm böjningsform av palats

Kawirreylege (Kawiřeylege) -�وڕه 	�� "�  • Slotten (subst.)

• Lammen (subst.) böjningsform av slott

böjningsform av lamm Kaxeylege  �" ��	 �t�-
Kawis -�وس • Palatsen (subst.)

• Manligt namn/killnamn (subst.) böjningsform av palats

Kawlî :Kو�- • Slotten (subst.)

• Zigenare (subst.) böjningsform av slott

Kawrr (Kawř) -�وڕ Kaxan -��tن
• Lamm (subst.) • Manligt namn/killnamn (subst.)

fårets unge Kaüş -�ۊش
Kawrre (Kawře) -�وڕه  • Idisslare (subst.)

• Lammet (subst.) ruminantia; en underordning till

böjningsform av lamm ordningen partåiga hovdjur.

Kawrrege (Kawřege) -�وڕه "�  Individ av underordningen idisslare 

• Lammet (subst.) Kaüş kirdin -�ۊش -ردن
böjningsform av lamm • Idissla (verb)

Kawrreyl (Kawřeyl) -�وڕه 	ل tugga en gång til

• Lamm (subst.) (om kor; bildligt "tjata om")

böjningsform finns inte
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Kaüşt /�ۊ9ت Kelawe /	 |وه 

Kaüşt -�ۊ]ت Keftarege -� >�Zره "� 
• Idisslare (subst.) • Hyenan (subst.)

ruminantia; en underordning till böjningsform av hyena

ordningen partåiga hovdjur. Keftareyl -� >�Zره 	ل
Individ av underordningen idisslare • Hyenor (subst.)

Kaüşt kirdin -�ۊ]ت -ردن böjningsform av hyena

• Idissla (verb) Keftareyle -� >�Zره 	�� 
tugga en gång til • Hyenorna (subst.)

(om kor; bildligt "tjata om") böjningsform av hyena

Kazim xanî :J�t زم�- Keftareylege -� >�Zره 	�� "� 
• Staden Kazem Khani-ye Olya (subst.) • Hyenorna (subst.)

Kec -� ج böjningsform av hyena

• Sned (adj.) Kefter -� >�Z ر
inte rak • Duva (subst.)

• Vind (adj.) fågel av släktet Columba

sned, skev Keftîr -� >Z	ر
• Skev (adj.) • Spatel (subst.)

sned, krokig (bildligt "felaktig, Kehrî -� ھری
förvrängd") • Get (subst.)

Kefa dest (Kurmancî) husdjur av släktet Capra

• Handflata (subst.) Kehrpe  �sھر �-
handens insida • Barn (subst.)

Kefgîr -� >O	ر en ung människa från födseln

• Spatel (subst.) och något tiotal år framåt; en

Kefîr -� >	ر persons son eller dotter

• Spatel (subst.) • Unge (subst.)

Keflle  �q< �- barn (vardagligt) 

• Halit (subst.) • Alla organism innan de når mognad

halit, ofta vardagligt kallat bergsalt Kejaj -� ژاژ
eller stensalt, är mineralformen • Snål (adj.)

av natriumklorid (salt) överdrivet sparsam

• Stensalt (subst.) • Sniken (adj.)

• Majs (subst.) snål

majs (Zea mays) är en ettårig, • Gnidig (adj.)

upp till 6 meter hög art i familjen överdrivet sparsam

gräs. Det var Christofer Columbus Kejewan -� ژه وان
som tog majsen till Europa • Bergsbestigare (subst.)

Keflle zirrat -� >�q  زڕات • Bergsklättrare (subst.)

• Majs (subst.) Kêl (Soranî)   (:Jۆراa) 9ل-
majs (Zea mays) är en ettårig, • Gravsten (subst.)

upp till 6 meter hög art i familjen Kelake  �-� �-
gräs. Det var Christofer Columbus • Liv (subst.)

som tog majsen till Europa midja

Keftar -� >�Zر • Midja (subst.)

• Hyena (subst.) den smala delen av kroppen

ett djur som lever på döda djur ovanför höfterna

• Hyena (subst.) Kelawe -� �وه 
ofta starkt nedsättande • Ruin (subst.)

Keftare -� >�Zره  rester av ett hus el dyl

• Hyenan (subst.) • Kalaveh (subst.)

böjningsform av hyena landsbygd utanför Ravansar som

heter Kalaveh
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Kelem /	 H	 م Kêllge (Kêłge) (Soranî)  	FYGa 

Kelem -� �K م böjningsform av tjur

• Kål (subst.) Kellegaylege (Kełegaylege)  �" ��	�" �C �-
grönsaken Brassica oleracea • Tjurarna (subst.)

• Vitkål (subst.) böjningsform av tjur

en köksväxt av släktet Brassica Kelleheriz (Kełeheriz) -� �C ھ� رز 
Kelepçe (Soranî)   (:Jۆراa) �Ps �K �- (Lekî) (:- �K)
• Handbojor (subst.) • Månad 09 (subst.)

en typ av bojor för att låsa fast 23 november - 22 december

en persons händer Kellemiqaw (Kełemiqaw) 
��و �C �-
Kelerm -� �K رم • Bihåleinflammation (subst.)

• Kål (subst.) Kellepçe (Kełepçe) �Ps �C �-
grönsaken Brassica oleracea • Armband (subst.)

• Vitkål (subst.) smycke som bärs runt handleden

en köksväxt av släktet Brassica • Armring (subst.)

Kelgerd -� �OK رد Kelleşêr (Kełeşêr) -� �C ]9ر
• Lösdrivare (subst.) • Tupp (subst.)

person som varken har fast hanne hos hönsfåglarna

arbete el. bostad Kelleşêrege (Kełeşêrege) -� �C ]9ره "� 
• Luffare (subst.) • Tuppen (subst.)

person som ständigt är på böjningsform av tupp

vandring, lösdrivare Kelleşêreyl (Kełeşêreyl) -� �C ]9ره 	ل
Kelgerdî -� �OK ردی • Tuppar (subst.)

• Driven (subst.) böjningsform av tupp

gå på driven ("driva omkring") Kelleşêreyle (Kełeşêreyle) -� �C ]9ره 	�� 
• Lösdriveri (subst.) • Tupparna (subst.)

lösdriveri var i Sverige enligt böjningsform av tupp

1885 års lag ett brott "underlåtenhet Kelleşêreylege (Kełeşêreylege) -� �C ]9ره 	�� "� 
att ärligen försörja sig" som även • Tupparna (subst.)

innefattade att "stryker kring landet" böjningsform av tupp

• Flanör (subst.) kellga (kełga) �OC �-
person som flanerar • Tjur (subst.)

Kell (Kell) (Soranî)   (:Jۆراa) ڵ �- hane av nötkreatur, älg etc

• Tjur (subst.) kellgage (kełgage)  �"�OC �-
hane av nötkreatur, älg etc • Tjuren (subst.)

Kellêa (Kełêa) ��9C �- böjningsform av tjur

• Tjur (subst.) kellgayl (kełgayl) -� �OC	ل
hane av nötkreatur, älg etc • Tjurar (subst.)

Kellebçe (Kełebçe) �PF �C �- böjningsform av tjur

• Armband (subst.) kellgayle (kełgayle)  ��	�OC �-
smycke som bärs runt handleden • Tjurarna (subst.)

• Armring (subst.) böjningsform av tjur

Kellega (Kełega) �" �C �- kellgaylege (kełgaylege)  �" ��	�OC �-
• Tjur (subst.) • Tjurarna (subst.)

hane av nötkreatur, älg etc böjningsform av tjur

Kellegage (Kełegage)  �"�" �C �- Kêllge (Kêłge)  �Oq9� 
• Tjuren (subst.) (Soranî) (:Jۆراa)  

böjningsform av tjur • Bondgård (subst.)

Kellegayl (Kełegayl) -� �C "�	ل jordbruk, lantgård, lantbruk

• Tjurar (subst.) • Farm (subst.)

böjningsform av tjur lantgård (i USA); ställe där man

Kellegayle (Kełegayle)  ��	�" �C �- föder upp djur

• Tjurarna (subst.)
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Kellhurr (Kełhuř) /	 jMوڕ Kemerbenege  	� 	( 	Lر 	� 	/

• Land (subst.) böjningsform av fiol

odlat jordstycke • Violinerna (subst.)

• Lantbruk (subst.) böjningsform av violin

jordegendom Kemar 
�ر �-
• Åker (subst.) • Kant (subst.)

jord som man odlar på; (större) yttre del eller sida av något

område för odling, fält • Ren (subst.)

Kellhurr (Kełhuř) -� �Cوڕ kant vid väg el. åker

• Kelhur (subst.) Kemare 
�ره  �-
en kurdisk stam i den sydligaste • Kant (subst.)

delen av iranska Kurdistan. yttre del eller sida av något

Stammen beskrivs som den mest • Ren (subst.)

kraftfulla stammen främst i provinsen kant vid väg el. åker

Kermānšāh och andra delar av Kemê m
 �-
regionen som "en av de äldsta, • Smått (adv.)    

om inte den äldsta, av stammar lite, en aning

i Kurdistan • Aning (subst.)

Kellkît (Kellkît) -� wC	ت liten mängd

Matt kam Kemêg N9
 �-
Kelluk (Kełuk) -� Cوک • Smått (adv.)    

• Tjur (subst.) lite, en aning

hane av nötkreatur, älg etc • Aning (subst.)

Keman (Kurmancî) liten mängd

• Fiol (subst.) Kemerben 
� ر�F ن �-
ett musikinstrument • Bälte (subst.)

• Violin (subst.) rem att bära om midjan, livrem

fiol (bildligt "långsmalt område, zon")

Keman (Soranî)   (:Jۆراa) ن�
 �- • Livrem (subst.)

• Fiol (subst.) bälte kring midjan

ett musikinstrument • Skärp (subst.)

Kemançe  �PJ�
 �- band att ha om midjan; bälte, livrem

• Fiol (subst.) • Svångrem (subst.)

ett musikinstrument livrem

• Violin (subst.) Kemerbene  �J �Fر �
 �-
fiol • Bältet (subst.)

Kemançege  �" �PJ�
 �- böjningsform av bälte

• Fiolen (subst.) • Livremmen (subst.)

böjningsform av fiol böjningsform av livrem

• Violinen (subst.) • Skärpet (subst.)

böjningsform av violin böjningsform av skärp

Kemançeyl 
��PJ 	ل �- • Svångremmen (subst.)

• Fioler (subst.) böjningsform av svångrem

böjningsform av fiol Kemerbenege  �" �J �Fر �
 �-
• Violiner (subst.) • Bältet (subst.)

böjningsform av violin böjningsform av bälte

Kemançeyle  ��	 �PJ�
 �- • Livremmen (subst.)

• Fiolerna (subst.) böjningsform av livrem

böjningsform av fiol • Skärpet (subst.)

• Violinerna (subst.) böjningsform av skärp

böjningsform av violin • Svångremmen (subst.)

Kemançeylege  �" ��	 �PJ�
 �- böjningsform av svångrem

• Fiolerna (subst.)
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Kemerbeneyl /	 �	 رL	 )	 :ل Kemûtireyl /	 �ووAره :ل

Kemerbeneyl 
� ر�J �F 	ل �- • Försagd (adj.)

• Bälten (subst.) blyg, osäker, tystlåten

böjningsform av bälte • Skygg (adj.)

• Livremmar (subst.) blyg och osäker tillsammans med

böjningsform av livrem andra

• Skärp (subst.) Kemrrü rrega (Kemřü řega) 
ڕۊ ڕه "� �-
böjningsform finns inte • Blyg (adj.)

• Svångremmar (subst.)  osäker i sällskap med andra, generad

böjningsform av svångrem • Förlägen (adj.)

Kemerbeneyle  ��	 �J �Fر �
 �-   generad, blyg

• Bältena (subst.) • Försagd (adj.)

böjningsform av bälte blyg, osäker, tystlåten

• Livremmarna (subst.) • Skygg (adj.)

böjningsform av livrem blyg och osäker tillsammans med

• Skärpen (subst.) andra

böjningsform av skärp Kemtar 
�Zر �-
• Svångremmarna (subst.) • Hyena (subst.)

böjningsform av svångrem ett djur som lever på döda djur

Kemerbeneylege  �" ��	 �J �Fر �
 �- • Hyena (subst.)

• Bältena (subst.) ofta starkt nedsättande

böjningsform av bälte Kemtare 
�Zره  �-
• Livremmarna (subst.) • Hyenan (subst.)

böjningsform av livrem böjningsform av hyena

• Skärpen (subst.) Kemtarege 
�Zره "�  �-
böjningsform av skärp • Hyenan (subst.)

• Svångremmarna (subst.) böjningsform av hyena

böjningsform av svångrem Kemtareyl 
�Zره 	ل �-
Kemerbend (Soranî)   (:Jۆراa)  دJ �Fر �
 �� • Hyenor (subst.)

• Bälte (subst.) böjningsform av hyena

rem att bära om midjan, livrem Kemtareyle 
�Zره 	��  �-
(bildligt "långsmalt område, zon") • Hyenorna (subst.)

• Livrem (subst.) böjningsform av hyena

bälte kring midjan Kemtareylege 
�Zره 	�� "�  �-
• Skärp (subst.) • Hyenorna (subst.)

band att ha om midjan; bälte, livrem böjningsform av hyena

• Svångrem (subst.) Kemtêar 
��9Zر �-
livrem • Hyena (subst.)

Kemllane (Kemłane)  �J�
 �- ett djur som lever på döda djur

• Smått (adv.)    • Hyena (subst.)

lite, en aning ofta starkt nedsättande

• Aning (subst.) Kemûter 
وو�Z ر �-
liten mängd • Duva (subst.)

Kemlle (Kemłe)  �q
 �- fågel av släktet Columba

• Smått (adv.)    Kemûtir 
ووZر �-
lite, en aning • Duva (subst.)

• Aning (subst.) fågel av släktet Columba

liten mängd Kemûtirege 
ووZره "�  �-
Kemrrü (Kemřü) 
ڕۊ �- • Duvan (subst.)

• Blyg (adj.) böjningsform av duva

 osäker i sällskap med andra, generad Kemûtireyl 
ووZره 	ل �-
• Förlägen (adj.) • Duvor (subst.)

  generad, blyg böjningsform av duva



157

Kemûtireyle /	 �ووAره :@	  Kepu (Soranî)  a	 Zو (7ۆرا)')  

Kemûtireyle 
ووZره 	��  �- flicka

• Duvorna (subst.) • Tjej (subst.)

böjningsform av duva flicka, kvinna

Kemûtireylege 
ووZره 	�� "�  �- Kenîşke  �w[	J �-
• Duvorna (subst.) • Dottern (subst.)

böjningsform av duva böjningsform av dotter

Kendan -� Jدان • Flickan (subst.)

• Sockerskål (subst.) böjningsform av flicka

Kengawer -� �OJوه ر • Jäntan (subst.)

• Kangavar (subst.) böjningsform av jänta

Kangavar ligger i den östligaste • Tjejen (subst.)

delen av Kermanshah, på den böjningsform av tjej

moderna vägen från Hamadan till Kenîşkege  �" �w[	J �-
Kermanshah, identisk med ett spår • Dottern (subst.)

av Sidenvägen, som ligger på ett böjningsform av dotter

avstånd av ca 75 km från Hamadan • Flickan (subst.)

och 96 km från Kermanshah böjningsform av flicka

Kengewer -� �OJ وه ر • Jäntan (subst.)

• Kangavar (subst.) böjningsform av jänta

Kangavar ligger i den östligaste • Tjejen (subst.)

delen av Kermanshah, på den böjningsform av tjej

moderna vägen från Hamadan till Kenîşkeyl -� J	�w[ 	ل
Kermanshah, identisk med ett spår • Döttrar (subst.)

av Sidenvägen, som ligger på ett böjningsform av dotter

avstånd av ca 75 km från Hamadan • Flickor (subst.)

och 96 km från Kermanshah böjningsform av flicka

Kengir -� OJر • Jäntor (subst.)

• Akantus (subst.) böjningsform av jänta

en växt vars blad alltifrån antiken • Tjejer (subst.)

ofta har efterbildats i dekorativ böjningsform av tjej

konst Kenîşkeyle  ��	 �w[	J �-
(t ex vid utsmyckning av kapitäler) • Döttrarna (subst.)

Kengirege -� OJره "�  böjningsform av dotter

• Akantusen (subst.) • Flickorna (subst.)

Kengireyl -� OJره 	ل böjningsform av flicka

• Akantusar (subst.) • Jäntorna (subst.)

Kengireyle -� OJره 	��  böjningsform av jänta

• Akantusarna (subst.) • Tjejerna (subst.)

Kengireylege -� OJره 	�� "�  böjningsform av tjej

• Akantusarna (subst.) Kenîşkeylege  �" ��	 �w[	J �-
Kenî :J �- • Döttrarna (subst.)

• Brunn (subst.) böjningsform av dotter

kurort • Flickorna (subst.)

• Källa (subst.) böjningsform av flicka

ställe där vatten eller olja eller • Jäntorna (subst.)

gas tränger fram böjningsform av jänta

Kenîşk e[	J �- • Tjejerna (subst.)

• Dotter (subst.) böjningsform av tjej

barn (till någon) av kvinnligt kön, flicka Kepu (Soranî)   (:Jۆراa) وs �� 
• Flicka (subst.) • Näsa (subst.)

barn av kvinnligt kön, ung kvinna luktorgan hos människan

• Jänta (subst.)
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Kepû /	 Zوو Kermêş (Soranî) /	 ر�Gش (7ۆرا)')  

Kepû -� sوو Kergeden -� ر"� ده ن
• Maskros (subst.) • Noshörning (subst.)

växten Taraxacum vulgare ett stort afrikanskt hovdjur med

Kepû giçî :P" ووs �- horn på nosen

• Uggla (subst.) Kergedenege  �" �J ر"� ده �-
en rovfågel av släktet Strix • Noshörningen (subst.)

Kepû kere -� sوو -� ره  böjningsform av noshörning

• Turkduva (subst.) Kergedeneyl -� ر"� ده �J 	ل
turkduva (Streptopelia decaocto) • Noshörningar (subst.)

är en fågel inom familjen duvor böjningsform av noshörning

Kepûll (Kepûł) -� sووڵ Kergedeneyle  ��	 �J ر"� ده �-
• Huvud (subst.) • Noshörningarna (subst.)

den del av kroppen där ögon, böjningsform av noshörning

öron, näsa, mun och hjärna finns Kergedeneylege  �" ��	 �J ر"� ده �-
(bildligt "förstånd, begåvning"; • Noshörningarna (subst.)

även om föremål som liknar ett huvud) böjningsform av noshörning

Kepûlle (Kepûłe)  �Cووs �- Kerkît -� ر-	ت
• Huvudet (subst.) • Matt kam

böjningsform av huvud Kerkûll (Kerkûł) -� ر-ووڵ
Kepûllege (Kepûłege)  �" �Cووs �- • Nässla (subst.)

• Huvudet (subst.) en växt av släktet Urtica som

böjningsform av huvud bränns vid beröring

Kepûlleyl (Kepûłeyl) -� sوو�C 	ل Kerkûlle (Kerkûłe)  �Cر-وو �-
• Huvuden (subst.) • Nässlan (subst.)

böjningsform av huvud böjningsform av nässla

Kepûlleyle (Kepûłeyle)  ��	 �Cووs �- Kerkûllege (Kerkûłege)  �" �Cر-وو �-
• Huvudena (subst.) • Nässlan (subst.)

böjningsform av huvud böjningsform av nässla

Kepûlleylege (Kepûłeylege)  �" ��	 �Cووs �- Kerkûlleyl (Kerkûłeyl) -� ر-وو�C 	ل
• Huvudena (subst.) • Nässlor (subst.)

böjningsform av huvud böjningsform av nässla

Kepûll qeü (Kepûł qeü) -� sووڵ ~� ۊ Kerkûlleyle (Kerkûłeyle)  ��	 �Cر-وو �-
• Stor huvud • Nässlorna (subst.)

Kepûll qeün (Kepûł qeün) -� sووڵ ~� ۊن böjningsform av nässla

• Stor huvud Kerkûlleylege (Kerkûłeylege)  �" ��	 �Cر-وو �-
Kepûllik (Kepûłik) eCووs �- • Nässlorna (subst.)

• Huvud (subst.) böjningsform av nässla

den del av kroppen där ögon, Kerküt -� ر-ـۊت
öron, näsa, mun och hjärna finns • Matt kam

(bildligt "förstånd, begåvning"; • Kirkuk (subst.)

även om föremål som liknar ett huvud) Kirkuk (arabiska ر�وك�,

Kêrd (Soranî)   (:Jۆراa) 9رد� kurdiska ر-ووک �-, Kerkûk) är en

• Kniv (subst.) stad i norra Irak och är den

redskap att skära med administrativa huvudorten för

Kergeden (Soranî)   (:Jۆراa) ر"� ده ن �- provinsen Kirkuk

• Noshörning (subst.) Kermêş (Soranî)   (:Jۆراa) 9ش
-� ر
ett stort afrikanskt hovdjur med • Broms (subst.)

horn på nosen ett slags stickande, blodsugande

Kergeden (Kurmancî) insekt

• Noshörning (subst.) • Styng (subst.)

ett stort afrikanskt hovdjur med ett slags parasiterande fluga

horn på nosen



159

Kerraş (Keřaş) /	 ڕاش Kes û kareylege  	�/	 س و /�ره :@	 

Kerraş (Keřaş) -� ڕاش böjningsform av kanin

• Mjäll (subst.) Kerüyeylege -� رۊ	� 	�	�� "� 
små vita fjäll i huvudets hårbotten • Kaninerna (subst.)

Kerraşk (Keřaşk) e[ڕا �- böjningsform av kanin

• Mjäll (subst.) Kes -� س
små vita fjäll i huvudets hårbotten • Person (subst.)

Kerret (Keřet) -� ڕه ت människa, individ

• Gång (subst.) (ofta vid antalsuppgift)

tillfälle • Pers (subst.)

Kerretêtir (Keřetêtir) -� ڕه Z9Zر person(er)

• Nästa gång (adv.) • Bekant (subst.)

Kerretitir (Keřetitir) -� ڕه ZZر person som man känner (ytligt)

• Nästa gång (adv.) Kes û kar -� س و -�ر
Kerrg (Keřg) -� ڕگ • Familj (subst.)

• Härva (subst.) släkt

bunt med garn • Släkt (subst.)

Kerrge (Keřge) -� ڕ"�  grupp av personer som har

• Härvan (subst.) samma stamfar el. stammor,

böjningsform av härva släktingar

Kerrgege (Keřgege) -� ڕ"� "�  • Hushåll (subst.)

• Härvan (subst.) arbete i ett hem

böjningsform av härva Kes û kare -� س و -�ره 
Kerrgeyl (Keřgeyl) -� ڕ"� 	ل • Familjen (subst.)

• Härvor (subst.) böjningsform av familj

böjningsform av härva • Släkten (subst.)

Kerrgeyle (Keřgeyle) -� ڕ"� 	��  böjningsform av släkt

• Härvorna (subst.) • Hushållet (subst.)

böjningsform av härva böjningsform av hushåll

Kerrgeylege (Keřgeylege) -� ڕ"� 	�� "�  Kes û karege -� س و -�ره "� 
• Härvorna (subst.) • Familjen (subst.)

böjningsform av härva böjningsform av familj

Kerteşî :[ �Zر �- • Släkten (subst.)

• Bolltistel (subst.) böjningsform av släkt

bolltistel (Echinops sphaerocephalus) • Hushållet (subst.)

är en art i familjen korgblommiga böjningsform av hushåll

växter Kes û kareyl -� س و -�ره 	ل
Kertille (Kertiłe)  �qZر �- • Familjer (subst.)

• Liten korg böjningsform av familj

Kerwêşk  (Soranî)   (:Jۆراa) e[9رو �- • Släkter (subst.)

• Kanin (subst.) böjningsform av släkt

ett hardjur av släktet Oryctolagus • Hushåll (subst.)

Kerüye -� رۊ	�  böjningsform av hushåll

• Kanin (subst.) Kes û kareyle -� س و -�ره 	�� 
ett hardjur av släktet Oryctolagus • Familjerna (subst.)

Kerüyege böjningsform av familj

• Kaninen (subst.) -� رۊ	� "�  • Släkterna (subst.)

böjningsform av kanin böjningsform av släkt

Kerüyeyl -� رۊ	� 	ل • Hushållen (subst.)

• Kaniner (subst.) böjningsform av hushåll

böjningsform av kanin Kes û kareylege -� س و -�ره 	�� "� 
Kerüyeyle -� رۊ	� 	�	��  • Familjerna (subst.)

• Kaninerna (subst.) böjningsform av familj
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Kesa �7 	/ Kew rrix (Kew řix) /	 و ڕخ

• Släkterna (subst.) Keşkeyl -� ]�w 	ل
böjningsform av släkt • Knäskålar (subst.)

• Hushållen (subst.) Keşkeyle  ��	 �w[ �-
böjningsform av hushåll • Knäskålarna (subst.)

Kesa �a �- Keşkeylege  �" ��	 �w[ �-
• Sköldpadda (subst.) • Knäskålarna (subst.)

kräldjur med ryggsköld Keşkek -� ]�w ک
Kesaw -� �aو • Knäskål (subst.)

• Slaktare (subst.) ett skålformat ben framför knäleden

person som har till yrke att slakta Keşkeke  �- �w[ �-
Kesaw xane  �J�t و�a �- • Knäskålen (subst.)

• Slakteri (subst.) Keşkekege  �" �- �w[ �-
plats där man slaktar djur • Knäskålen (subst.)

Kesê ma �- Keşkekeyl -� ]�w -� 	ل
• Någon (pron.) • Knäskålar (subst.)

en (i plural "ett par, vissa, somliga") Keşkekeyle  ��	 �- �w[ �-
• Nån (pron.) • Knäskålarna (subst.)

någon Keşkekeylege  �" ��	 �- �w[ �-
Kesêg N9a �- • Knäskålarna (subst.)

• Någon (pron.) Keskesor (Kurmancî)

en (i plural "ett par, vissa, somliga") • Regnbåge (subst.)

• Nån (pron.) en mångfärgad ljusbåge på himlen

någon (vid regnskurar blandad med solsken)

Kesell (Keseł) -� �a ڵ Keskê tarî (Kurmancî)

• Sköldpadda (subst.) • Mörkgrön (färg) (adj.)

kräldjur med ryggsköld en mörkare nyans av färgen grön

Keselle (Kesełe)  �C �a �- Keşnas (Soranî)   (:Jۆراa) س�J[ ��
• Sköldpaddan (subst.) • Meteorolog (subst.)

böjningsform av sköldpadda person som ägnar sig åt meteorologi

Kesellege (Kesełege)  �" �C �a �- Ketlle (Ketłe)  �qZ �-
• Sköldpaddan (subst.) • Liten korg

böjningsform av sköldpadda Kew -� و
Keselleyl (Kesełeyl) -� �C �a 	ل • Rapphöna (subst.)

• Sköldpaddor (subst.) en art (Perdix perdix) inom

böjningsform av sköldpadda fågelfamiljen fälthöns 

Keselleyle (Kesełeyle)  ��	 �C �a �- (Phasianidae); individ av arten

• Sköldpaddorna (subst.) rapphöna

böjningsform av sköldpadda • Blå (färg) (adj.)

Keselleylege (Kesełeylege)  �" ��	 �C �a �- som har samma färg som himlen utan moln

• Sköldpaddorna (subst.) • Klarblå (färg) (adj.)

böjningsform av sköldpadda Kew çirr (Kew çiř) -� و Pڕ
Kesinenase   �a�J �Ja �� • Månad 08 (subst.)

• Främling (subst.) 25 oktober - 22 novomber

obekant person, främmande Kew kewî -� و -� وی
Kesk (Kurmancî) • Galax (subst.)

• Grön (färg) (adj.) stjärnsystem

färgad som färskt gräs • Myr (subst.)

Keşke  �w[ �- torvmark, mosse

• Knäskål (subst.) Kew rrix (Kew řix) -� و ڕخ
ett skålformat ben framför knäleden • Feg (adj.)

Keşkege  �" �w[ �- ovillig att utsätta sig för risker, rädd

• Knäskålen (subst.) • Skraj (adj.)
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Kevan (Kurmancî) Kewter /	 وA	 ر

rädd Kewkî -� و-:
• Skrajsen (adj.) • Kvinnlig namn/tjejnamn (subst.)

skraj Kewrewan -� وره وان
Kevan (Kurmancî) • Bergsbestigare (subst.)

• Båge (subst.) • Bergsklättrare (subst.)

vapen att skjuta pilar med Kewş -� وش
Kewan (Soranî)   (:Jۆراa) وان �- • Doja (subst.)

• Båge (subst.) sko (vardagligt)

vapen att skjuta pilar med • Sko (subst.)

Kewan -� وان fotbeklädnad (vanligen av läder)

• Båge (subst.) • Skodon (subst.)

vapen att skjuta pilar med skor

Kewan kîşan -� وان -	]�ن Kewşe -� و]� 
• Spänna bågen • Dojan (subst.)

Kew züyelle (Kew züyełe)  �C �	و زۊ �- böjningsform av doja

• Feg (adj.) • Skon (subst.)

ovillig att utsätta sig för risker, rädd böjningsform av sko

• Skraj (adj.) • Skodonet (subst.)

rädd böjningsform av skodon

• Skrajsen (adj.) Kewşege -� و]� "� 
skraj • Dojan (subst.)

Kevanî (Kurmancî) böjningsform av doja

• Hemmafru (subst.) • Skon (subst.)

kvinna som är hemmamake böjningsform av sko

• Husmor (subst.) • Skodonet (subst.)

fru i huset; föreståndare för ett böjningsform av skodon

större hushåll Kewşeyl -� و]� 	ل
Kewaw -� واو • Dojor (subst.)

• Kebab (subst.) böjningsform av doja

orientalisk maträtt av fårkött • Skor (subst.)

grillat på spett böjningsform av sko

Kewçik (Soranî)   (:Jۆراa) ePو �- • Skodon (subst.)

• Sked (subst.) böjningsform finns inte

redskap att äta flytande föda med Kewşeyle -� و]� 	�� 
Kewî -� وی • Dojorna (subst.)

• Kvinnlig namn/tjejnamn (subst.) böjningsform av doja

• Manligt namn/killnamn (subst.) • Skorna (subst.)

Kevirê gurçikê (Kurmancî) böjningsform av sko

• Njursten (subst.) • Skodonen (subst.)

njursten är koncentrerade salter böjningsform av skodon

som bildats till stenar i kroppen Kewşeylege -� و]� 	�� "� 
Kewîşk e[	و �- • Dojorna (subst.)

• Mjäll (subst.) böjningsform av doja

små vita fjäll i huvudets hårbotten • Skorna (subst.)

Kewk -� وک böjningsform av sko

• Rapphöna (subst.) • Skodonen (subst.)

en art (Perdix perdix) inom böjningsform av skodon

fågelfamiljen fälthöns Kewş ken

(Phasianidae); individ av arten • Förrum (subst.)

rapphöna Kewter -� و�Z ر
Kewk berdî -� وک �F ردی • Duva (subst.)

• Rapphöna (Blond och grå) (subst.) fågel av släktet Columba
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Kewterege  	�/	 وA	 ره  Kilig dirîje /@U در:ژه 

Kewterege -� و�Z ره "�  • Käringarna (subst.)

• Duvan (subst.) böjningsform av käring

böjningsform av duva Kiç (Soranî)   (:Jۆراa)  ��
Kewtereyl -� و�Z ره 	ل • Dotter (subst.)

• Duvor (subst.) barn (till någon) av kvinnligt kön, flicka

böjningsform av duva • Flicka (subst.)

Kewtereyle -� و�Z ره 	��  barn av kvinnligt kön, ung kvinna

• Duvorna (subst.) • Jänta (subst.)

böjningsform av duva flicka

Kewtereylege -� و�Z ره 	�� "�  • Tjej (subst.)

• Duvorna (subst.) flicka, kvinna

böjningsform av duva Kîerd -	� رد
Keywanû -� 	واJوو • Kniv (subst.)

• Hemmafru (subst.) redskap att skära med

kvinna som är hemmamake Kijajî -ژاژی
• Gumma (subst.) • Snålhet (subst.)

gammal kvinna • Snikenhet (subst.)

• Käring (subst.) • Gnidighet (adj.)

(gammal) kvinna (nedsättande) Kijüj -ژۊژ
Keywanûege -� 	واJووه "�  • Snål (adj.)

• Hemmafrun (subst.) överdrivet sparsam

böjningsform av hemmafru • Sniken (adj.)

• Gumman (subst.) snål

böjningsform av gumma • Gnidig (adj.)

• Käringen (subst.) överdrivet sparsam

böjningsform av käring Kijüjî -ژۊژی
Keywanûeyl -� 	واJووه 	ل • Snålhet (subst.)

• Hemmafruar (subst.) • Snikenhet (subst.)

böjningsform av hemmafru • Gnidighet (adj.)

• Gummor (subst.) Kîl -	ل
böjningsform av gumma • Gravsten (subst.)

• Käringar (subst.) Kilig N�-
böjningsform av käring • Finger (subst.)

Keywanûeyl -� 	واJووه 	ل en del av handen

• Hemmafruar (subst.) Kiligege  �" �O�-
böjningsform av hemmafru • Fingret (subst.)

• Gummor (subst.) böjningsform av finger

böjningsform av gumma Kiligeyl -��O 	ل
• Käringar (subst.) • Fingrar (subst.)

böjningsform av käring böjningsform av finger

Keywanûeyle -� 	واJووه 	��  Kiligeyle  ��	 �O�-
• Hemmafruarna (subst.) • Fingrarna (subst.)

böjningsform av hemmafru böjningsform av finger

• Gummorna (subst.) Kiligeylege  �" ��	 �O�-
böjningsform av gumma • Fingrarna (subst.)

• Käringarna (subst.) böjningsform av finger

böjningsform av käring Kilig dirîj -�N در	ژ
Keywanûeylege -� 	واJووه 	�� "�  • Långfinger (subst.)

• Hemmafruarna (subst.) handens längsta finger

böjningsform av hemmafru Kilig dirîje -�N در	ژه 
• Gummorna (subst.) • Långfingret (subst.)

böjningsform av gumma böjningsform av långfinger
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Kilig dirîjege  	�/@U در:ژه  Kilike tüte  	AـۊA 	X@/

Kilig dirîjege -�N در	ژه "�  böjningsform av lillfinger

• Långfingret (subst.) Kilig tüteyl -�Z Nـۊ�Z 	ل
böjningsform av långfinger • Lillfingrar (subst.)

Kilig dirîjeyl -�N در	ژه 	ل böjningsform av lillfinger

• Långfingrar (subst.) Kilig tüteyle  ��	 �ZـۊZ N�-
böjningsform av långfinger • Lillfingrarna (subst.)

Kilig dirîjeyle -�N در	ژه 	��  böjningsform av lillfinger

• Långfingrarna (subst.) Kilig tüteylege  �" ��	 �ZـۊZ N�-
böjningsform av långfinger • Lillfingrarna (subst.)

Kilig dirîjeylege -�N در	ژه 	�� "�  böjningsform av lillfinger

• Långfingrarna (subst.) Kilik e�-
böjningsform av långfinger • Finger (subst.)

Kilig kelle (Kilig kełe)  �C �- N�- en del av handen

• Tumme (subst.) Kilikege  �" �w�-
det finger som kan vinklas mot • Fingret (subst.)

de andra böjningsform av finger

Kilig kellege (Kilig kełege)  �" �C �- N�- Kilikeyl -��w 	ل
• Tummen (subst.) • Fingrar (subst.)

böjningsform av tumme böjningsform av finger

Kilig kelleyl (Kilig kełeyl) -��C �- N 	ل Kilikeyle  ��	 �w�-
• Tummar (subst.) • Fingrarna (subst.)

böjningsform av tumme böjningsform av finger

Kilig kelleyle (Kilig kełeyle)  ��	 �C �- N�- Kilikeylege  �" ��	 �w�-
• Tummarna (subst.) • Fingrarna (subst.)

böjningsform av tumme böjningsform av finger

Kilig kelleylege  �" ��	 �C �- N�- kilik nomin -�J eۆ
ن
(Kilig kełeylege) • Långfinger (subst.)

• Tummarna (subst.) handens längsta finger

böjningsform av tumme Kilik pêç �9s e�-
Kilig nawrast -��J Nوراaت • Fingerborg (subst.)

• Långfinger (subst.) ett slags fingerskydd som används

handens längsta finger när man syr

Kilig nawraste  �Zaورا�J N�- Kilike kelle (Kilike kełe)  �C �-  �w�-
• Långfingret (subst.) • Tumme (subst.)

böjningsform av långfinger det finger som kan vinklas mot

Kilig nawrastege  �" �Zaورا�J N�- de andra

• Långfingret (subst.) Kilike kellege (Kilike kełege) -��C �-  �w گ
böjningsform av långfinger • Tummen (subst.)

Kilig nawrasteyl -��J Nورا�Za 	ل böjningsform av tumme

• Långfingrar (subst.) Kilike kelleyl (Kilike kełeyl) -��C �-  �w 	ل
böjningsform av långfinger • Tummar (subst.)

Kilig nawrasteyle  ��	 �Zaورا�J N�- böjningsform av tumme

• Långfingrarna (subst.) Kilike kelleyle (Kilike kełeyle)  ��	 �C �-  �w�-
böjningsform av långfinger • Tummarna (subst.)

Kilig nawrasteylege  �" ��	 �Zaورا�J N�- böjningsform av tumme

• Långfingrarna (subst.) Kilike kelleylege  �" ��	 �C �-  �w�-
böjningsform av långfinger (Kilike kełeylege)

Kilig tüte  �ZـۊZ N�- • Tummarna (subst.)

• Lillfinger (subst.) böjningsform av tumme

handens minsta finger Kilike tüte  �ZـۊZ �w�-
Kilig tütege  �" �ZـۊZ N�- • Lillfinger (subst.)

• Lillfingret (subst.) handens minsta finger
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Kilike tütege  	� 	AـۊA 	X@/ Killaskeyle (Kiłaskeyle)  	@: 	X7n/

Kilike tütege  �" �ZـۊZ �w�- Kilîteylege  �" ��	 �Z	�-
• Lillfingret (subst.) • Nycklarna (subst.)

böjningsform av lillfinger böjningsform av nyckel

Kilike tüteyl -�Z �wـۊ�Z 	ل Kilkane  �J�w�-
• Lillfingrar (subst.) • Ring (subst.)

böjningsform av lillfinger form som liknar en cirkel

Kilike tüteyle  ��	 �ZـۊZ �w�- • Fingerborg (subst.)

• Lillfingrarna (subst.) ett slags fingerskydd som används

böjningsform av lillfinger när man syr

Kilike tüteylege  �" ��	 �ZـۊZ �w�- Kilkanege  �" �J�w�-
• Lillfingrarna (subst.) • Ringen (subst.)

böjningsform av lillfinger böjningsform av ring

Kilîl -�	ل • Fingerborgen (subst.)

• Nyckel (subst.) böjningsform av fingerborg

redskap att öppna el. stänga lås Kilkaneyl -��J�w 	ل
med • Ringar (subst.)

(bildligt "verksamt medel, lösning"; böjningsform av ring

i sms även bildligt "viktig, central") • Fingerborgar (subst.)

Kilîle  ��	�- böjningsform av fingerborg

• Nyckeln (subst.) Kilkaneyle  ��	 �J�w�-
böjningsform av nyckel • Ringarna (subst.)

Kilîlege  �" ��	�- böjningsform av ring

• Nyckeln (subst.) • Fingerborgarna (subst.)

böjningsform av nyckel böjningsform av fingerborg

Kilîleyl -�	�� 	ل Kilkaneylege  �" ��	 �J�w�-
• Nycklar (subst.) • Ringarna (subst.)

böjningsform av nyckel böjningsform av ring

Kilîleyle  ��	 ��	�- • Fingerborgarna (subst.)

• Nycklarna (subst.) böjningsform av fingerborg

böjningsform av nyckel Kilkewane  �Jوا �w�-
Kilîleylege  �" ��	 ��	�- • Ringfinger (subst.)

• Nycklarna (subst.) det finger som är närmast lillfingret

böjningsform av nyckel • Ring (subst.)

Kilît -�	ت form som liknar en cirkel

• Nyckel (subst.) Killask (Kiłask) ea�-
redskap att öppna el. stänga lås • Rådjur (hane) (subst.)

med ett hjortdjur av släktet Capreolus

(bildligt "verksamt medel, lösning"; (Kill + ask) (Kił + ask)

i sms även bildligt "viktig, central") Killaske (Kiłaske)  �wa�-
Kilîte  �Z	�- • Rådjuret (hane) (subst.)

• Nyckeln (subst.) böjningsform av rådjur

böjningsform av nyckel Killaskege (Kiłaskege)  �" �wa�-
Kilîtege  �" �Z	�- • Rådjuret (hane) (subst.)

• Nyckeln (subst.) böjningsform av rådjur

böjningsform av nyckel Killaskeyl (Kiłaskeyl) -��wa 	ل
Kilîteyl -�	�Z 	ل • Rådjur (hane) (subst.)

• Nycklar (subst.) böjningsform finns inte

böjningsform av nyckel Killaskeyle (Kiłaskeyle)  ��	 �wa�-
Kilîteyle  ��	 �Z	�- • Rådjuren (hane) (subst.)

• Nycklarna (subst.) böjningsform av rådjur

böjningsform av nyckel
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Killaskeylege  	� 	@: 	X7n/ Kingir /)Fر

Killaskeylege (Kiłaskeylege)  �" ��	 �wa�- Killkillemüşan (Kiłkiłemüşan) 
ـۊ]�ن �qwq-
• Rådjuren (hane) (subst.) • Spindelnät (subst.)

böjningsform av rådjur fångstnät vävt av en spindel

Killaw (Kiław) -�و Killm (Kiłm) -qم
• Hatt (subst.) • Snor (subst.)

ett slags huvudbonad slem från näsan, snuva

• Mössa (subst.) • Snuva (subst.)

mjukt huvudplagg slem i näsan, snor

Killawe (Kiławe) -�وه  Kîlû -	�وو
• Hatten (subst.) • Kilo (subst.)

böjningsform av hatt ett viktmått (=1 000 gram)

• Mössan (subst.) Kîlûgram -	�وو"رام
böjningsform av mössa • Kg (förk.)

Killawege (Kiławege) -�وه "�  kilogram (i sifferuttryck)

• Hatten (subst.) • Kilogram (subst.)

böjningsform av hatt Kilwanik eJوا�-
• Mössan (subst.) • Ring (subst.)

böjningsform av mössa form som liknar en cirkel

Killaweyl (Kiławeyl) -�وه 	ل • Fingerborg (subst.)

• Hattar (subst.) ett slags fingerskydd som används

böjningsform av hatt när man syr

• Mössor (subst.) Kilwanikege  �" �wJوا�-
böjningsform av mössa • Ringen (subst.)

Killaweyle (Kiławeyle) -�وه 	��  böjningsform av ring

• Hattarna (subst.) • Fingerborgen (subst.)

böjningsform av hatt böjningsform av fingerborg

• Mössorna (subst.) Kilwanikeyl -�وا�wJ 	ل
böjningsform av mössa • Ringar (subst.)

Killaweylege (Kiławeylege) -�وه 	�� "�  böjningsform av ring

• Hattarna (subst.) • Fingerborgar (subst.)

böjningsform av hatt böjningsform av fingerborg

• Mössorna (subst.) Kilwanikeyle  ��	 �wJوا�-
böjningsform av mössa • Ringarna (subst.)

Killeşêr (Killeşêr) -�q ]9ر böjningsform av ring

• Tupp (subst.) • Fingerborgarna (subst.)

hanne hos hönsfåglarna böjningsform av fingerborg

Killeşêrege (Kiłeşêrege) -�q ]9ره "�  Kilwanikeylege  �" ��	 �wJوا�-
• Tuppen (subst.) • Ringarna (subst.)

böjningsform av tupp böjningsform av ring

Killeşêreyl (Kiłeşêreyl) -�q ]9ره 	ل • Fingerborgarna (subst.)

• Tuppar (subst.) böjningsform av fingerborg

böjningsform av tupp Kimar 
�ر-
Killeşêreyle (Kiłeşêreyle) -�q ]9ره 	��  • Kant (subst.)

• Tupparna (subst.) yttre del eller sida av något

böjningsform av tupp • Ren (subst.)

Killeşêreylege (Kiłeşêreylege) -�q ]9ره 	�� "�  kant vid väg el. åker

• Tupparna (subst.) Kingir -OJر
böjningsform av tupp • Akantus (subst.)

Killkillemêş (Kiłkiłemêş) 
9ش �qwq- en växt vars blad alltifrån antiken

• Spindel (subst.) ofta har efterbildats i dekorativ

litet leddjur med åtta ben av konst

klassen Arachnoidea (t ex vid utsmyckning av kapitäler) 
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Kingirege  	�/)Fره  Kirdar (Soranî) /ردار (7ۆرا)')  

Kingirege -OJره "�  böjningsform av penis

• Akantusen (subst.) • Pittarna (subst.)

Kingireyl -OJره 	ل böjningsform av pitt

• Akantusar (subst.) Kira -را
Kingireyle -OJره 	��  • Hyra (subst.)

• Akantusarna (subst.) betalning för att man använder något

Kingireylege -OJره 	�� "�  • Utförde

• Akantusarna (subst.) Kiranişîn -راJ]	ن
Kîr -	ر • Hyresgäst (subst.)

• Kuk (subst.) person som hyr en lägenhet

penis Kiranişîne  �J	[Jرا-
(kan uppfattas som stötande) • Hyresgästen (subst.)

• Penis (subst.) böjningsform av hyresgäst

manslem Kiranişînege  �" �J	[Jرا-
• Pitt (subst.) • Hyresgästen (subst.)

penis (stötande) böjningsform av hyresgäst

Kira -را Kiranişîneyl -را[J	�J 	ل
• Hyra (subst.) • Hyresgäster (subst.)

betalning för att man använder något böjningsform av hyresgäst

• Utförde Kiranişîneyle  ��	 �J	[Jرا-
Kîre -	ره  • Hyresgästerna (subst.)

• Kuken (subst.) böjningsform av hyresgäst

böjningsform av kuk Kiranişîneylege  �" ��	 �J	[Jرا-
• Penisen (subst.) • Hyresgästerna (subst.)

böjningsform av penis böjningsform av hyresgäst

• Pitten (subst.) Kiras -راس
böjningsform av pitt • Skjorta (subst.) 

Kîrege -	ره "�  ett tunnare klädesplagg med

• Kuken (subst.) krage, ärmar och knäppning fram

böjningsform av kuk Kirase  �aرا-
• Penisen (subst.) • Skjortan (subst.) 

böjningsform av penis böjningsform av skjorta

• Pitten (subst.) Kirasege  �" �aرا-
böjningsform av pitt • Skjortan (subst.) 

Kîreyl -	ره 	ل böjningsform av skjorta

• Kukar (subst.) Kiraseyl -را�a 	ل
böjningsform av kuk • Skjortor (subst.) 

• Penisar (subst.) böjningsform av skjorta

böjningsform av penis Kiraseyle  ��	 �aرا-
• Pittar (subst.) • Skjortorna (subst.) 

böjningsform av pitt böjningsform av skjorta

Kîreyle -	ره 	��  Kiraseylege  �" ��	 �aرا-
• Kukarna (subst.) • Skjortorna (subst.) 

böjningsform av kuk böjningsform av skjorta

• Penisarna (subst.) Kirdar (Soranî)   (:Jۆراa) ردار-
böjningsform av penis • Gärning (subst.)

• Pittarna (subst.) handling, verk, dåd

böjningsform av pitt • Handling (subst.)

Kirîkareylege -ر	�wره 	�� "�  det som man gör, gärning

• Kukarna (subst.) • Operation (subst.)

böjningsform av kuk (komplicerad) procedur för att

• Penisarna (subst.) nå ett visst resultat
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Kirdar /ردار Kirm /رم

• Verb (subst.) Kirîkareylege -ر	�wره 	�� "� 
ordklass som anger vad någon • Arbetarna (subst.)

el. något gör el. utsätts för böjningsform av arbetare

(t ex "kasta, regna, sova") • Jobbarna (subst.)

Kirdar -ردار Kirk -رک
• Metod (subst.) • Ryggrad (subst.)

(systematiskt) sätt att utföra något rad av skelettkotor i ryggen

• Gärning (subst.) (bildligt "bärande del, stomme"

handling, verk, dåd bildligt "om stark karaktär")

• Handling (subst.) Kirke -ر-� 
det som man gör, gärning • Ryggraden (subst.)

• Operation (subst.) böjningsform av ryggrad

(komplicerad) procedur för att Kirkege -ر-� "� 
nå ett visst resultat • Ryggraden (subst.)

• Verb (subst.) böjningsform av ryggrad

ordklass som anger vad någon Kirkeyl -ر-� 	ل
el. något gör el. utsätts för • Ryggrader (subst.)

(t ex "kasta, regna, sova") böjningsform av ryggrad

Kirde -رده  Kirkeyle -ر-� 	�� 
• Gärning (subst.) • Ryggraderna (subst.)

handling, verk, dåd böjningsform av ryggrad

• Handling (subst.) Kirkeylege -ر-� 	�� "� 
det som man gör, gärning • Ryggraderna (subst.)

• Operation (subst.) böjningsform av ryggrad

(komplicerad) procedur för att Kirki mazê -رک 
�زێ
nå ett visst resultat • Ryggrad (subst.)

Kirîkar -ر	�wر rad av skelettkotor i ryggen

• Arbetare (subst.) (bildligt "bärande del, stomme"

person som arbetar bildligt "om stark karaktär")

(med kroppsarbete); jobbare Kirki pişt -رک s]ت
(ibland i motsats till "tjänsteman") • Ryggrad (subst.)

• Jobbare (subst.) rad av skelettkotor i ryggen

person som arbetar (bildligt "bärande del, stomme"

(med kroppsarbete) bildligt "om stark karaktär")

(vardagligt) Kirki pişte  �Z[s رک-
Kirîkare -ر	�wره  • Ryggraden (subst.)

• Arbetaren (subst.) böjningsform av ryggrad

böjningsform av arbetare Kirki piştege  �" �Z[s رک-
• Jobbaren (subst.) • Ryggraden (subst.)

Kirîkarege -ر	�wره "�  böjningsform av ryggrad

• Arbetaren (subst.) Kirki pişteyl -رک �Z[s 	ل
böjningsform av arbetare • Ryggrader (subst.)

• Jobbaren (subst.) böjningsform av ryggrad

Kirîkareyl -ر	�wره 	ل Kirki pişteyle  ��	 �Z[s رک-
• Arbetare (subst.) • Ryggraderna (subst.)

böjningsform finns inte böjningsform av ryggrad

• Jobbare (subst.) Kirki pişteylege  �" ��	 �Z[s رک-
Kirîkareyle -ر	�wره 	��  • Ryggraderna (subst.)

• Arbetarna (subst.) böjningsform av ryggrad

böjningsform av arbetare Kirm -رم
• Jobbarna (subst.) • Parasit (subst.)

organism som lever på andra
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Kirme /ر�	  Kirwîte  	A:رو/

organismer för att ge eld

(bildligt "person som lever på Kirmîte  �Z	
-ر
andras bekostnad") • Tändstickan (subst.)

• Mask (subst.) böjningsform av tändsticka

ryggradslöst djur av gruppen Vermes Kirmîtege  �" �Z	
-ر
(särskilt den typ som håller till i jorden) • Tändstickan (subst.)

Kirme  �
-ر böjningsform av tändsticka

• Parasiten (subst.) Kirmîteyl -ر
	�Z 	ل
böjningsform av parasit • Tändstickor (subst.)

• Masken (subst.) böjningsform av tändsticka

böjningsform av mask Kirmîteyle  ��	 �Z	
-ر
Kirmege  �" �
-ر • Tändstickorna (subst.)

• Parasiten (subst.) böjningsform av tändsticka

böjningsform av parasit Kirmîteylege  �" ��	 �Z	
-ر
• Masken (subst.) • Tändstickorna (subst.)

böjningsform av mask böjningsform av tändsticka

Kirmeyl -ر
� 	ل Kirmuke -ر
و-� 
• Parasiter (subst.) • Liten mask

böjningsform av parasit Kirmûke -ر
وو-� 
• Maskar (subst.) • Liten mask

böjningsform av mask Kîroşk (Kurmancî)

Kirmeyle  ��	 �
-ر • Hare (subst.)

• Parasiterna (subst.) en gnagare av släktet Lepus

böjningsform av parasit (bildligt även om feg person) 

• Maskarna (subst.) • Kanin (subst.)

böjningsform av mask ett hardjur av släktet Oryctolagus

Kirmeylege  �" ��	 �
-ر Kirrüke (Kiřüke) -ڕۊ-� 
• Parasiterna (subst.) • Tyfus (subst.)

böjningsform av parasit en infektionssjukdom

• Maskarna (subst.) Kirrükemane (Kiřükemane)  �J�
-ڕۊ-� 
böjningsform av mask • Tyfus (subst.)

Kirmacan -ر
���ن en infektionssjukdom

• Kermajan (subst.) Kirwas -رواس
landsbygd utanför Kangavar som • Dress (subst.)

heter Kemarjan dräkt, kostym

Kirmaşan -ر
�]�ن (mest om damkonfektion)

• Kermanshah (subst.) • Dräkt (subst.)

är en stad i västra Iran. Den är klädsel, kläder

administrativ huvudort för (bildligt "yttre form")

provinsen Kermanshah. De • Kläder (subst.)

dominerande språken i staden plagg (t ex byxor, kjol) som man

är kurdiska och persiska har på kroppen

Kirmi büçig NPـۊF رم- • Plagg (subst.)

• Liten mask något som man klär sig med

Kirmî şew (Soranî)   (:Jۆراa) و �[ :
-ر Kirwît -رو	ت
• Lysmask (subst.) • Tändsticka (subst.)

individ av någon av arterna inom liten sticka som är preparerad

familjen lysmaskar (Lampyridae) för att ge eld

i ordningen skalbaggar Kirwîte  �Z	رو-
Kirmît -ر
	ت • Tändstickan (subst.)

• Tändsticka (subst.) böjningsform av tändsticka

liten sticka som är preparerad
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Kirwîtege  	� 	A:رو/ Kiştukall (Kiştukał) /A9و/�ڵ

Kirwîtege  �" �Z	رو- Kîseyi gun  (Soranî)    (:Jۆراa)  ی "ون �a	� 
• Tändstickan (subst.) • Pung (subst.)

böjningsform av tändsticka hudpåse (under penis) där

Kirwîteyl -رو	�Z 	ل testiklarna finns

• Tändstickor (subst.) Kişik çî :P e[-
böjningsform av tändsticka • Vakt (subst.)

Kirwîteyle  ��	 �Z	رو- det att vakta, vakthållning, person

• Tändstickorna (subst.) (el. grupp av personer) som

böjningsform av tändsticka vaktar; vaktpost

Kirwîteylege  �" ��	 �Z	رو- • Väktare (subst.)

• Tändstickorna (subst.) person som vaktar byggnader

böjningsform av tändsticka etc (om natten)

Kîsebirr (Kîsebiř) -	F �aڕ Kişk e[-
• Tjuv (subst.) • Vak (subst.)

en person som stjäl det att vaka, vakande äv. den

• Snattare (subst.) som vakar

person som snattar Kişmiş 
ش[-
Kîsebirre (Kîsebiře) -	F �aڕه  • Russin (subst.)

• Tjuven (subst.) torkad vindruva

böjningsform av tjuv Kişmişe  �[
[-
• Snattaren (subst.) • Russinet (subst.)

Kîsebirrege (Kîsebiřege) -	F �aڕه "�  böjningsform av russin

• Tjuven (subst.) Kişmişege  �" �[
[-
böjningsform av tjuv • Russinet (subst.)

• Snattaren (subst.) böjningsform av russin

Kîsebirreyl (Kîsebiřeyl) -	F �aڕه 	ل Kişmişeyl 
]� 	ل[-
• Tjuvar (subst.) • Russin (subst.)

böjningsform av tjuv böjningsform finns inte

• Snattare (subst.) Kişmişeyle  ��	 �[
[-
Kîsebirreyle (Kîsebiřeyle) -	F �aڕه 	��  • Russinen (subst.)

• Tjuvarna (subst.) böjningsform finns inte

böjningsform av tjuv Kişmişeylege  �" ��	 �[
[-
• Snattarna (subst.) • Russinen (subst.)

Kîsebirreylege (Kîsebiřeylege) -	F �aڕه 	�� "�  böjningsform finns inte

• Tjuvarna (subst.) Kiştek -]�Z ک
böjningsform av tjuv • Ullgarn (subst.)

• Snattarna (subst.) Kiştiêar -]��9Zر
Kîsell (Kîseł) -	�a ڵ • Bonde (subst.)

• Sköldpadda (subst.) person som odlar jorden,

kräldjur med ryggsköld jordbrukare, lantbrukare

Kîsellege (Kîsełege)  �" �C �a	- • Hemmansägare (subst.)

• Sköldpaddan (subst.) bonde

böjningsform av sköldpadda (mest som titel)

Kîselleyl (Kîsełeyl) -	�C �a 	ل • Lantbrukare (subst.)

• Sköldpaddor (subst.) bonde, jordbrukare

böjningsform av sköldpadda • Jordbrukare (subst.)

Kîselleyle (Kîsełeyle)  ��	 �C �a	- person som ägnar sig åt jordbruk,

• Sköldpaddorna (subst.) bonde, lantbrukare

böjningsform av sköldpadda Kiştukall (Kiştukał) -]Zو-�ڵ
Kîselleylege (Kîsełeylege)  �" ��	 �C �a	- • Jordbruk (subst.)

• Sköldpaddorna (subst.) det att odla jorden, åkerbruk

böjningsform av sköldpadda • Lantbruk (subst.)
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Kiştukalle (Kiştukałe)  	M�/وA9/ Kone (Soranî) aۆ)	  (7ۆرا)')  

växtodling och husdjursskötsel, liknande form som fungerar i en

jordbruk fristående sätt

Kiştukalle (Kiştukałe)  �C�-وZ[- • Kanna (subst.)

• Jordbruket (subst.) behållare (för vätska), tillbringare

böjningsform av jordbruk Kiwaw -واو
• Lantbruket (subst.) • Kebab (subst.)

Kiştukallege (Kiştukałege)  �" �C�-وZ[- orientalisk maträtt av fårkött

• Jordbruket (subst.) grillat på spett

böjningsform av jordbruk Kixa �t-
• Lantbruket (subst.) • Hövding (subst.)

Kiştukalleyl (Kiştukałeyl) -]Zو-��C 	ل ledare för en folkstam eller

• Jordbruk (subst.) folkgrupp

böjningsform finns inte Kîyûp -		ووپ
Lantbruk (subst.) • Spade (subst.)

Kiştukalleyle (Kiştukałeyle)  ��	 �C�-وZ[- redskap att gräva med

• Jordbruken (subst.) (även om redskap med liknande

böjningsform av jordbruk utseende)

• Lantbruken (subst.) Kizî -زی
Kiştukalleylege  �" ��	 �C�-وZ[- • Sjuka (subst.)

(Kiştukałeylege) sjukdom

• Jordbruken (subst.) • Sjukdom (subst.)

böjningsform av jordbruk kroppslig el. själslig ohälsa; åkomma

• Lantbruken (subst.) • Depression (subst.)

Kitaw -�Zو (sjuklig) nedstämdhet

• Bok (subst.) Kobra -ۆFرا
tryckt skrift, volym, band • Kobra (subst.)

Kitawe -�Zوه  kobra kallas flera olika ormarter

• Boken (subst.) som finns i Afrika och Asien

böjningsform av bok • Kvinnlig namn/tjejnamn (subst.) 

Kitawege -�Zوه "�  Kojüj -ۆژۊژ
• Boken (subst.) • Snål (adj.)

böjningsform av bok överdrivet sparsam

Kitaweyl -�Zوه 	ل • Sniken (adj.)

• Böcker (subst.) snål

böjningsform av bok • Gnidig (adj.)

Kitaweyle -�Zوه 	��  överdrivet sparsam

• Böckerna (subst.) Kollekezêrrîne (Kołekezêřîne)  �J	ز9ڕ �� �Cۆ�
böjningsform av bok (Soranî) (:Jۆراa)  

Kitaweylege -�Zوه 	�� "�  • Regnbåge (subst.)

• Böckerna (subst.) en mångfärgad ljusbåge på himlen

böjningsform av bok (vid regnskurar blandad med solsken)

Kitêb  (Soranî)   (:Jۆراa)  9بZ� Komît -ۆ
	ت
• Bok (subst.) • Häst (Brun häst) (subst.)

tryckt skrift, volym, band stort husdjur av släktet Equus

Kitirî -Zری Kone (Soranî)   (:Jۆراa)  �Jۆ�
• Vattenkokare (subst.) • Antikverad (adj.)

en vattenkokare, som ibland kallas föråldrad, otidsenlig

en tekanna eller teakettle, är ent • Föråldrad (adj.)

typ av potten, oftast metall, omodern, föråldrad

specialiserade för kokande • Gammaldags

vatten, med lock, pip och handtag, ålderdomlig

eller ett litet kök apparat av • Gammalmodig (adj.)
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Kopirr (Kopiř) (Lekî) ('/ 	H) ڕZۆ/ Kûlla (Kûła) xوو/

omodern, ålderdomlig Kuçig taş -و�Z NPش
• Ålderdomlig (adj.) • Stenhuggare (subst.)

som vittnar om hög ålder; urmodig stenhuggare är en person vars

Kopirr (Kopiř) -ۆsڕ yrke är att forma sten

(Lekî) (:- �K) Kuçigare -و�OPره 
• Månad 04 (subst.) • Flinta (subst.)  

23 juni - 23 juni flinta är en bergart som till stor

Koşk  (Soranî)   (:Jۆراa)  e[ۆ- del består av kiseldioxid (SiO2)

• Palats (subst.) och har ett relativt glas-aktigt

slottsliknande byggnad utseende

• Slott (subst.) Kuçigî :OPو-
pampigt bostadshus för kungliga • Stenig (adj.)

eller adliga personer full med sten

Koxa �tۆ- Kuçigi gurçê mPور" NPو-
• Hövding (subst.) • Njursten (subst.)

ledare för en folkstam eller njursten är koncentrerade salter

folkgrupp som bildats till stenar i kroppen

Koxan (Soranî)   (:Jۆراa) ن�tۆ- Kuçigi gurçig NPور" NPو-
• Hosta (verb) • Njursten (subst.)

Ha hosta njursten är koncentrerade salter

(bildligt om ljud som påminner som bildats till stenar i kroppen

om hosta) Kuçigi gurçîlik e�	Pور" NPو-
Koxe (Soranî)   (:Jۆراa)  �tۆ- • Njursten (subst.)

• Hosta (subst.) njursten är koncentrerade salter

skrällande ljud som framkallas som bildats till stenar i kroppen

av retning i luftvägarna Kuçigîn -وOP	ن
(vid förkylning) • Stenig (adj.)

Kû -وو full med sten

• Flertal (subst.) Kujtin  نZوژ-
plural form • Avliva (verb)

• Plural (subst.) döda

flertal; flertalsform (vanligen djur; även bildligt "dementera")

variantform: pluralis • Dräpa (verb)

• Var (adv.) döda, slå ihjäl (högtidligt)

på vilken plats? • Döda (verb)

• Vart ta livet av

• Hän (adv.) (bildligt "undantränga")

Kuçe (Soranî)   (:Jۆراa)  �Pو- • Mörda (verb)

• Gränd (subst.) begå mord (på), avsiktligt döda

trång gata Kûkin -وو-ن
Kuçeya teng (Kurmancî) • Puckelryggig (adj.)

• Gränd (subst.) Kûleke (Soranî)   (:Jۆراa)   �- �Kوو-
trång gata • Pumpa (subst.)

Kuçig NPو- stor grönsak ur gurkfamiljen

• Sten (subst.) • Zucchini (subst.)

liten lös bit av bergmaterial gurkliknande grönsak, squash

Kuçig agire -وNP ��"ره  Kûlla (Kûła) Tوو-
• Flinta (subst.)  • Bod (subst.)

flinta är en bergart som till stor skjul

del består av kiseldioxid (SiO2) • Skjul (subst.)

och har ett relativt glas-aktigt enkel byggnad för förvaring

utseende • Stuga (subst.)
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Kullajdim (Kułajdim) /وxژدم Kûmiř kîşan /وو�ڕ /:9�ن

liten stuga böjningsform av församling

Kullajdim (Kułajdim) -وTژدم Kûmareylege -وو
�ره 	�� "� 
• Skorpion (subst.) • Församlingarna (subst.)

djur i ordningen (Scorpiones) böjningsform av församling

tillhörande klassen spindeldjur Kûme  �
-وو
(Scorpionidea) vars underkäkar • Massa (subst.)

är försedda med saxklor och en stor mängd (vardagligt)

svansliknande, rörlig bakkropp • Stack (subst.)

som ytterst utrustats med en större hög

spetsig, krökt giftklo; individ av Kumell (Kumeł) -و
� ڵ
dessa djur • Befolkning (subst.)

Kullajdime (Kułajdime)  �
-وTژد folk, invånare

• Skorpionen (subst.) • Samhälle (subst.)

Kullajdimege (Kułajdimege)  �" �
-وTژد mindre tätort

• Skorpionen (subst.) • Samhälle (subst.)

Kullajdimeyl (Kułajdimeyl) -وTژد
� 	ل (stor) grupp människor

• Skorpioner (subst.) (el. djur etc) med gemensamma

Kullajdimeyle (Kułajdimeyle)  ��	 �
-وTژد lagar och sedvänjor; nation, land

• Skorpionerna (subst.) (i bestämd form "staten, det allmänna")

Kullajdimeylege  �" ��	 �
-وTژد Kûmell (Kûmeł) -وو
� ڵ
(Kułajdimeylege) • Befolkning (subst.)

• Skorpionerna (subst.) folk, invånare

Kullencî (Kułencî) :�J �Cو- • Samhälle (subst.)

• Skorpion (subst.) mindre tätort

djur i ordningen (Scorpiones) • Samhälle (subst.)

tillhörande klassen spindeldjur (stor) grupp människor

(Scorpionidea) vars underkäkar (el. djur etc) med gemensamma

är försedda med saxklor och en lagar och sedvänjor; nation, land

svansliknande, rörlig bakkropp (i bestämd form "staten, det allmänna")

som ytterst utrustats med en Kumellga (Kumełga) �OC �
-و
spetsig, krökt giftklo; individ av • Samhälle (subst.)

dessa djur mindre tätort

• Tusenfoting (subst.) • Samhälle (subst.)

mångfoting; generell term för (stor) grupp människor

leddjur med ett stort antal ben (el. djur etc) med gemensamma

Kûllman (Kûłman) 
�نCوو- lagar och sedvänjor; nation, land

• Stuga (subst.) (i bestämd form "staten, det allmänna")

liten stuga • Församling (subst.)

Kûmar -وو
�ر samling människor

• Församling (subst.) Kûmellga (Kûmełga) �OC �
-وو
samling människor • Samhälle (subst.)

Kûmare -وو
�ره  mindre tätort

• Församlingen (subst.) • Samhälle (subst.)

böjningsform av församling (stor) grupp människor

Kûmarege -وو
�ره "�  (el. djur etc) med gemensamma

• Församlingen (subst.) lagar och sedvänjor; nation, land

böjningsform av församling (i bestämd form "staten, det allmänna")

Kûmareyl -وو
�ره 	ل • Församling (subst.)

• Församlingar (subst.) samling människor

böjningsform av församling Kûmirr kîşan (Kûmiř kîşan) -وو
ڕ -	]�ن
Kûmareyle -وو
�ره 	��  • Gräma (verb)

• Församlingarna (subst.) reta sig på något som inte går att ändra
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Kuna /و)� Kûrnû وور)وو/

Kuna �Jو- språk i Kurdistan, ett västiranskt

• Hål (subst.) språk som talas av kurder

öppning genom el. ner i ett föremål Kûre -ووره 
Kuna kirdin -و�J -ردن • Var (adv.)

• Perforera (verb) på vilken plats?

göra hål i, genomborra • Vart (pron.)

Kûp (Soranî)   (:Jۆراa) ووپ� på vilken plats?

• Mugg (subst.) • Hän (adv.)

bägare, kopp Kûre ken -ووره  -� ن
Kûpike hêkan (Kurmancî) • Brudgum (subst.)

• Äggkopp (subst.) man under den dag han gifter sig

föremål som används för att • Måg (subst.)

hålla kokta ägg på plats när de den man som är gift med en

ska ätas persons dotter; svärson

Kûr -وور • Svärson (subst.)

• Blind (adj.) dotters make

som inte kan se Kurk -ورک
Kûr lêxerû -وور �t9K روو • Fjun (subst.)

• Blindtarm (subst.) kort, tunt och mjukt hår

blindtarmen, caecum eller cecum Kûrkûre -وور-ووره 
(latin för 'blind'), är en blint • Fladdermus (subst.)

avslutande utbuktning av tarmen litet flygande däggdjur av

Kûr lîxerû -وور K	�t روو ordningen Chiroptera

• Blindtarm (subst.) Kûrkûrek -وور-ووره ک
blindtarmen, caecum eller cecum • Fladdermus (subst.)

(latin för 'blind'), är en blint litet flygande däggdjur av

avslutande utbuktning av tarmen ordningen Chiroptera

Kûrda -ووردا • Uggla (subst.)

• Var (adv.) en rovfågel av släktet Strix

på vilken plats? Kurmancî :�J�
-ور
• Vart (pron.) • Kurmanji kurdiska

på vilken plats? den kurmanji språk som använder

• Hän (adv.) det latinska alfabetet, är den

Kûrdane  �Jووردا- vanligaste dialekt av det kurdiska

• Var (adv.) språket, som talas av 80% av alla

på vilken plats? kurder

• Vart (pron.) Kûrnan -وور�Jن
på vilken plats? • Snål (adj.)

• Hän (adv.) överdrivet sparsam

Kûrdayle -ووردا	�� • Sniken (adj.)

• Var (adv.) snål

på vilken plats? • Gnidig (adj.)

• Vart (pron.) överdrivet sparsam

på vilken plats? Kûrnû وور)وو/
• Hän (adv.) • Snål (adj.)

Kurdemîr -ورده 
	ر överdrivet sparsam

• Manligt namn/killnamn (subst.) • Sniken (adj.)

Kurdî -وردی snål

• Kurdisk (adj.) • Gnidig (adj.)

som avser Kurdistan eller överdrivet sparsam

kurdiska språket

• Kurdiska (subst.)
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Kûrpe  	Zوور/ Kûşkege  	� 	X9وو/

Kûrpe  �sوور- Kurreyl (Kuřeyl) -وڕه 	ل
• Barn (subst.) • Gossar (subst.)

en ung människa från födseln böjningsform av gosse

och något tiotal år framåt; en • Grabbar (subst.)

persons son eller dotter böjningsform av grabb

• Unge (subst.) • Killar (subst.)

barn (vardagligt) böjningsform av kille

• Alla organism innan de når mognad • Pojkar (subst.)

Kurr (Kuř) �وڕ böjningsform av pojke

• Gosse (subst.) • Söner (subst.)

pojke böjningsform av son

• Grabb (subst.) Kurreyle (Kuřeyle) -وڕه 	�� 
pojke (vardagligt) • Gossarna (subst.)

• Kille (subst.) böjningsform av gosse

pojke (vardagligt) • Grabbarna (subst.)

• Pojke (subst.) böjningsform av grabb

barn av manligt kön • Killarna (subst.)

• Son (subst.) böjningsform av kille

manligt barn (till någon) • Pojkarna (subst.)

Kurre (Kuře) �وڕ böjningsform av pojke

• Gossen (subst.) • Sönerna (subst.)

böjningsform av gosse böjningsform av son

• Grabben (subst.) Kurreylege (Kuřeylege) -وڕه 	�� "� 
böjningsform av grabb • Gossarna (subst.)

• Killen (subst.) böjningsform av gosse

böjningsform av kille • Grabbarna (subst.)

• Pojken (subst.) böjningsform av grabb

böjningsform av pojke • Killarna (subst.)

• Sonen (subst.) böjningsform av kille

böjningsform av son • Pojkarna (subst.)

Kurregan (Kuřegan) -وڕه "�ن böjningsform av pojke

• Gossar (subst.) • Sönerna (subst.)

böjningsform av gosse böjningsform av son

• Grabbar (subst.) Kûsî (Kurmancî)

böjningsform av grabb • Sköldpadda (subst.)

• Killar (subst.) kräldjur med ryggsköld

böjningsform av kille Kûşk e[وو-
• Pojkar (subst.) • Palats (subst.)

böjningsform av pojke slottsliknande byggnad

• Söner (subst.) • Slott (subst.)

böjningsform av son pampigt bostadshus för kungliga

Kurrege (Kuřege) -وڕه "�  eller adliga personer

• Gossen (subst.) Kûşke  �w[وو-
böjningsform av gosse • Palatset (subst.)

• Grabben (subst.) böjningsform av palats

böjningsform av grabb • Slottet (subst.)

• Killen (subst.) böjningsform av slott

böjningsform av kille Kûşkege  �" �w[وو-
• Pojken (subst.) • Palatset (subst.)

böjningsform av pojke böjningsform av palats

• Sonen (subst.) • Slottet (subst.)

böjningsform av son böjningsform av slott
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Kûşkeyl /ووX9	 :ل Küçege  /ـۊ\	 

Kûşkeyl -وو]�w 	ل flinta är en bergart som till stor

• Palats (subst.) del består av kiseldioxid (SiO2)

böjningsform finns inte och har ett relativt glas-aktigt

• Slott (subst.) utseende

böjningsform finns inte Kwiçig taş -و�Z NPش
Kûşkeyle  ��	 �w[وو- • Stenhuggare (subst.)

• Palatsen (subst.) stenhuggare är en person vars

böjningsform av palats yrke är att forma sten

• Slotten (subst.) Kwiçigî :OPو-
böjningsform av slott • Stenig (adj.)

Kûşkeylege  �" ��	 �w[وو- full med sten

• Palatsen (subst.) Kwiçigîn -وOP	ن
böjningsform av palats • Stenig (adj.)

• Slotten (subst.) full med sten

böjningsform av slott Kwilkane �J�wKو-
Kuştin  نZ[و- • Ring (subst.)

• Avliva (verb) form som liknar en cirkel

döda • Fingerborg (subst.)

(vanligen djur; även bildligt "dementera") ett slags fingerskydd som

• Dräpa (verb) används när man syr

döda, slå ihjäl (högtidligt) Kwillkin (Kwiłkin) -وwCن
• Döda (verb) • Luden (adj.)

ta livet av täckt med hår

(bildligt "undantränga") Kwillkine (Kwiłkine)  �JwCو-
• Mörda (verb) • Luden (adj.)

begå mord (på), avsiktligt döda täckt med hår

Kuwane  �Jووا- Kwilwane  �JواKو-
• Antikverad (adj.) • Ring (subst.)

föråldrad, otidsenlig form som liknar en cirkel

• Föråldrad (adj.) • Fingerborg (subst.)

omodern ett slags fingerskydd som

• Gammal (adj.) används när man syr

som har en viss ålder; som har Kwilwanik eJواKو-
hög ålder; som har existerat länge • Ring (subst.)

• Otidsenlig (adj.) form som liknar en cirkel

omodern • Fingerborg (subst.)

Kuvark (Kurmancî) ett slags fingerskydd som

• Svamp (subst.) används när man syr

en sorts växt av klassen Fungi Kwite barîke  �w	ر�F  �Zو-
Kwê (Soranî)   (:Jۆراa) وێ- • Kolera (subst.)

• Var (adv.) en smittsam tarmsjukdom

på vilken plats? Kwîxa �t	و-
• Vart (pron.) • Hövding (subst.)

på vilken plats? ledare för en folkstam eller

Kwêr (Soranî)   (:Jۆراa)  و9ر� folkgrupp

• Blind (adj.) Küçe  �Pـۊ- 
som inte kan se • Gränd (subst.)

Kwiçig NPو- trång gata

• Sten (subst.) Küçege  �Pـۊ- 
liten lös bit av bergmaterial • Gränden (subst.)

Kwiçig agire -وNP ��"ره  böjningsform av gränd

• Flinta (subst.)  
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Küçeyl Küyerrew (Küyeřew) /ـۊ\	 :ل /ـۊ:	 ڕه و

Küçeyl böjningsform av zucchini -ـۊ�P 	ل

• Gränder (subst.) Külekeylege -ـۊ�K -� 	ل
böjningsform av gränd • Pumporna (subst.)

Küçeyle böjningsform av pumpa -ـۊ�P 	ل

• Gränderna (subst.) • Zucchinierna (subst.)

böjningsform av gränd böjningsform av zucchini

Küçeylege Kürk -ـۊ�P 	ل -ـۊرک
• Gränderna (subst.) • Fjun (subst.)

böjningsform av gränd kort, tunt och mjukt hår

Kyenî :J �	- Kürkin -ـۊر-ن
• Brunn (subst.) • Luden (adj.)

kurort täckt med hår

• Källa (subst.) Küxa �tـۊ-
ställe där vatten eller olja eller • Hövding (subst.)

gas tränger fram ledare för en folkstam eller

Kyer -	� ر folkgrupp

• Killing (subst.) Küye -ـۊ	� 
unge av get • Berg (subst.)

Kyere -	� ره  stor upphöjning av sten i

• Killingen (subst.) jordytan, kulle; berggrund

böjningsform av killing Küyege -ـۊ	� "� 
Kyerege -	� ره "�  • Berget (subst.)

• Killingen (subst.) böjningsform av berg

böjningsform av killing Küyeyl -ـۊ	� 	ل
Kyereyl -	� ره 	ل • Berg (subst.)

• Killingar (subst.) böjningsform av berg

böjningsform av killing Küyeyle -ـۊ	� 	�� 
Kyereyle -	� ره 	��  • Bergen (subst.)

• Killingarna (subst.) böjningsform av berg

böjningsform av killing Küyeylege -ـۊ	� 	�� "� 
Kyereylege -	� ره 	�� "�  • Bergen (subst.)

• Killingarna (subst.) böjningsform av berg

böjningsform av killing Küyesan -ـۊ	� �aن
Küleke  �- �Kـۊ- • Fjäll (subst.)

• Pumpa (subst.) berg som når över trädgränsen;

stor grönsak ur gurkfamiljen naturformation där markytan

• Zucchini (subst.) skjuter upp högt över den

gurkliknande grönsak, squash omkringliggande marken

Külekege  �" �- �Kـۊ- Küyerrew (Küyeřew) -ـۊ	� ڕه و
• Pumpan (subst.) • Bergsbestigare (subst.)

böjningsform av pumpa • Bergsklättrare (subst.)

• Zucchinin (subst.)

böjningsform av zucchini

Külekeyl -ـۊ�K -� 	ل
• Pumpor (subst.)

böjningsform av pumpa

• Zucchinier (subst.)

böjningsform av zucchini

Külekeyle  ��	 �- �Kـۊ-
• Pumporna (subst.)

böjningsform av pumpa

• Zucchinierna (subst.)
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L l ل
Ladar |دار Lasareylege  	�|7�ره :@	 

Ladar �دار sympatisör, meningsfrände

• Anhängare (subst.) • Supporter (subst.)

sympatisör, meningsfrände ivrig anhängare (av idrottsklubb)

• Supporter (subst.) • Sympatisör (subst.)

ivrig anhängare (av idrottsklubb) person som sympatiserar med

• Sympatisör (subst.) något, anhängare

person som sympatiserar med Laiîn gir ��	ن "ر
något, anhängare • Anhängare (subst.)

Ladarî �داری sympatisör, meningsfrände

• Stöd (subst.) • Supporter (subst.)

hjälp, understöd ivrig anhängare (av idrottsklubb)

• Sympati (subst.) • Sympatisör (subst.)

känsla av uppskattning person som sympatiserar med

(även solidaritet) något, anhängare

Ladarî kirdin �داری -ردن Laiîn girtin ��	ن "رZن
• Förespråka (verb) • Förespråka (verb)

tala för, förorda tala för, förorda

• Sympatisera (verb) • Sympatisera (verb)

hysa sympati hysa sympati

Lagir �"ر Lale  �K�
• Anhängare (subst.) • Morbror (subst.)

sympatisör, meningsfrände mammas bror eller mammas

• Supporter (subst.) systers man

ivrig anhängare (av idrottsklubb) Laperre (Lapeře) ��s ڕه  
• Sympatisör (subst.) (Soranî) (:Jۆراa)  

person som sympatiserar med • Sida (subst.)

något, anhängare (en av de två ytorna hos ett) bokblad

• Fan (subst.) Lasar ��aر 
beundrare • Diktator (subst.)

Lagirî �"ری envåldshärskare

• Stöd (subst.) • Auktoritär (adj.)

hjälp, understöd enväldig, diktatorisk

• Sympati (subst.) Lasare ��aره 
känsla av uppskattning • Diktatorn (subst.)

(även solidaritet) böjningsform av diktator

Laiîn ��	ن Lasarege ��aره "� 
• Anhängare (subst.) • Diktatorn (subst.)

sympatisör, meningsfrände böjningsform av diktator

• Supporter (subst.) Lasareyl ��aره 	ل
ivrig anhängare (av idrottsklubb) • Diktatorer (subst.)

• Sympatisör (subst.) böjningsform av diktator

person som sympatiserar med Lasareyle  ��aره 	�� 
något, anhängare • Diktatorerna (subst.)

• Fan (subst.) böjningsform av diktator

beundrare Lasareylege ��aره 	�� "� 
Laiîn dar ��	ن دار • Diktatorerna (subst.)

• Anhängare (subst.) böjningsform av diktator
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Layengir (Soranî) |:	 )Fر (7ۆرا)')   Le minew H	  �)	 و

Layengir (Soranî)   (:Jۆراa) رOJ �	� tillgänglig

• Anhängare (subst.) • Tillgänglig (adj.)

sympatisör, meningsfrände som man kan nå

• Partisk (adj.) • Tillgänglig (adj.)

som tar parti för någon eller som man har tillgång till

något, orättvis, osaklig Le dü des �K  دۊ ده س
• Supporter (subst.) • Till buds (adv.)

ivrig anhängare (av idrottsklubb) tillgänglig

• Sympatisör (subst.) • Tillgänglig (adj.)

person som sympatiserar med som man kan nå

något, anhängare • Tillgänglig (adj.)

Layengir �	� OJر som man har tillgång till

• Anhängare (subst.) Le êra �K  �9را
sympatisör, meningsfrände • Härifrån (adv.)

• Partisk (adj.) från denna plats, bort

som tar parti för någon eller Le êre �K  �9ره 
något, orättvis, osaklig • Härifrån (adv.)

• Supporter (subst.) från denna plats, bort

ivrig anhängare (av idrottsklubb) Le êrew �K  �9ره و
• Sympatisör (subst.) • Härifrån (adv.)

person som sympatiserar med från denna plats, bort

något, anhängare Le kû �K  -وو
• Fan (subst.) • Varifrån (adv.)

beundrare från vilken plats

Layingir �	OJر Le kûra �K  -وورا
• Anhängare (subst.) • Varifrån (adv.)

sympatisör, meningsfrände från vilken plats

• Partisk (adj.) Le kûre �K  -ووره 
som tar parti för någon eller • Varifrån (adv.)

något, orättvis, osaklig från vilken plats

• Supporter (subst.) Le kûrew �K  -ووره و
ivrig anhängare (av idrottsklubb) • Varifrån (adv.)

• Sympatisör (subst.) från vilken plats

person som sympatiserar med Le kuwa �K  -ووا
något, anhängare • Varifrån (adv.)

• Fan (subst.) från vilken plats

beundrare Le kwê (Soranî)   (:Jۆراa) وێ-  �K
Le çe  �P  �K • Varifrån (adv.)

• Varför (subst.) från vilken plats

av vilken anledning Le lê mK  �K
Le cî :�  �K • Från honom

• I stället (adv.) • Från henne

som ersättning; i utbyte Le lêd 9K  �Kد
• Istället (adv.) • Från dig 

som ersättning; i utbyte Le lêm 9K  �Kم
• Varför (adv.) • Från mig

av vilken anledning Le lêt 9K  �Kت
Le derya �K  ده ر	�   • Från dig 

• Sjöss (subst.) Le min 
ن  �K
Le des �K  ده س • Från mig

• Till buds (adv.) Le minew 
�J و  �K
• Jag tror
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Le xew hełpeřîn H	  m	 و ھ	 ZM	 ڕ:ن Leş saq H	 ش 7�ق

Le xew hellperrîn �t  �K و ھ� �sC ڕ	ن • Hitom (prep.)

(Le xew hełpeřîn) på denna sida om

• Hoppa ur sömn • Härifrån (adv.)

Leber Kirdin (Soranî)   (:Jۆراa) ر �ردن �F �K från denna plats, bort

• Ta på sig (verb) Lêrewe 9Kره وه 
klä på sig • Härifrån (adv.)

(bildligt "ta ansvar för") från denna plats, bort

Leçer �P �K ر Leryan �K ر	�ن
• Militant (subst.) • Darra (verb)

stridbar skälva, skaka (av köld, ilska,

• Evis (adj.) rädsla etc); vibrera

som inte ger sig, enveten, ihärdig • Rysa (verb)

Lem �K م darra av köld el. känsla

• Buk (subst.) • Skaka (verb)

hålighet i kroppen för mage och darra, skälva; rysa

tarmar etc; mage • Skälva (verb)

• Mage (subst.) darra, bäva

buk Lerz �K رز
Lem pirr (Lem piř) �K م sڕ • Darr (subst.)

• Gravid (adj.) det att darra, darrning

med barn, havande Lerzan �K رزان
• Havande (adj.) • Darrig (adj.)

som väntar barn, gravid som darrar, skakig, skälvande

Lemû 
وو �K Lerzîn �K رز	ن
• Glupsk (adj.) • Darra (verb)

lysten, omättlig skälva, skaka (av köld, ilska,

Lemûr 
وور �K rädsla etc); vibrera

• Glupsk (adj.) • Rysa (verb)

lysten, omättlig darra av köld el. känsla

Lênig NJ9K • Skaka (verb)

• Saliv (subst.) darra, skälva; rysa

vätska i munnen, spott • Skälva (verb)

Lepig Ns �K darra, bäva

• Knapp (subst.) Lerzyan �K رز	�ن
liten skiva som sys fast på kläder • Darra (verb)

etc (för att hålla ihop dem) skälva, skaka (av köld, ilska,

• Knapp (subst.) rädsla etc); vibrera

liten platta som man trycker på • Rysa (verb)

för att manövrera en maskin etc darra av köld el. känsla

Lêra 9Kرا • Skaka (verb)

• Härifrån (adv.) darra, skälva; rysa

från denna plats, bort • Skälva (verb)

Lêre (Soranî)   (:Jۆراa)   9رهK darra, bäva

• Här (adv.) Leş �K ش
på denna plats, hos mig • Kropp (subst.)

Lêre 9Kره  människas eller djurs fysiska

• Härifrån (adv.) materia (huvud, bål, extremiteter)

från denna plats, bort Leş saq �K ش �aق
Lêrewa 9Kره وا • Frisk (adj.)

• Härifrån (adv.) som har (god) hälsa

från denna plats, bort

Lêrewe (Soranî)   (:Jۆراa)   9ره وهK 
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Leş saqî 'R�7 ش 	H Lêwar  GHوار 

Leş saqî :~�a ش �K Lêw 9Kو
• Välmåga (subst.) • Läpp (subst.)

god hälsa en av de två (röda) hudflikar

Leşe  �[ �K som bildar munöppningen

• Kroppen (subst.) • Kant (subst.)

böjningsform av kropp yttre del eller sida av något

Leşege  �" �[ �K • Ren (subst.)

• Kroppen (subst.) kant vid väg el. åker

böjningsform av kropp Lêwege 9Kوه "� 
Leşeyl �K ]� 	ل • Läppen (subst.)

• Kroppar (subst.) böjningsform av läpp

böjningsform av kropp Lêweyl 9Kوه 	ل
Leşeyle  ��	 �[ �K • Läppar (subst.)

• Kropparna (subst.) böjningsform av läpp

böjningsform av kropp Lêweyle 9Kوه 	�� 
Leşeylege  �" ��	 �[ �K • Läpparna (subst.)

• Kropparna (subst.) böjningsform av läpp

böjningsform av kropp Lêweylege 9Kوه 	�� "� 
Leşker �w[ �K ر • Läpparna (subst.)

• Armé (subst.) böjningsform av läpp

krigsmakt; markstridskrafter Lêwe 9Kوه 
• Styrka (subst.) • Blådåre (subst.)

militär trupp dumdristig person

(även om andra grupper) (vardagligt)

Leşkere �w[ �K ره  • Dåre (subst.)

• Armén (subst.) person som handlar oförnuftigt

böjningsform av armé Lêwar  9Kوار 
• Styrkan (subst.) • Kant (subst.)

böjningsform av styrka yttre del eller sida av något

Leşkerege �w[ �K ره "�  • Ren (subst.)

• Armén (subst.) kant vid väg el. åker

böjningsform av armé (nedsättande; ålderdomligt även

• Styrkan (subst.) mentalsjuk person)

böjningsform av styrka • Galen (adj.)

Leşkereyl �w[ �K ره 	ل själsligt sjuk

• Arméer (subst.) (mest försvagat "mycket originell")

böjningsform av armé • Galning (subst.)

• Styrkor (subst.) person som är galen, tok, dåre

böjningsform av styrka • Knäpp (adj.)

Leşkereyle �w[ �K ره 	��  tokig (vardagligt)

• Arméerna (subst.) • Tokig (adj.)

böjningsform av armé galen, vansinnig

• Styrkorna (subst.) (om handling försvagat "konstig

böjningsform av styrka (men lustig)")

Leşkereylege �w[ �K ره 	�� "�  • Vansinnig (adj.)

• Arméerna (subst.) sinnessjuk mest i svagare

böjningsform av armé betydelse "tokig, konstig"

• Styrkorna (subst.) • Vettvilling (subst.)

böjningsform av styrka galen person

Let let �K ت �K ت • Kant (subst.)

• Stycke stycke yttre del eller sida av något

• Stycka dig i bitar • Ren (subst.)
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Lewênderê (Soranî) H Liç	 وG)ده رێ  (7ۆرا)')   kH

kant vid väg el. åker Lêxerû barîke  �w	ر�F روو �t9K
Lewênderê (Soranî)   (:Jۆراa)  ده رێJ9و �K • Tunntarm (subst.)

• Där borta (adv.) tunntarm kallas intestinum tenue

på det där stället på latin. Tunntarmen är ca 5 meter

Lewer kirdin �K وه ر -ردن lång hos människan

• Ta på sig (verb) Lêxerû büçig NPـۊF روو �t9K
klä på sig • Tunntarm (subst.)

(bildligt "ta ansvar för") tunntarm kallas intestinum tenue

Lewerrga (Leweřga) �K وه ڕ"� på latin. Tunntarmen är ca 5 meter

(Soranî) (:Jۆراa)  lång hos människan

• Gärde (subst.) Lêxerû gewra �t9K روو "� ورا
inhägnad åker eller betesmark • Tjocktarm (subst.)

• Vall (subst.) tjocktarm, grovtarm eller intestinum

gräsmark (för slåtter eller bete) crassum är en av tarmkanalens

(ofta som efterled i namn på huvuddelar. Den är cirka 1,5 meter

idrottsplatser) lång på en människa

Lewerrga (Leweřga) �K وه ڕ"� Lêxerû kûre �t9K روو -ووره 
• Hage (subst.) • Blindtarm (subst.)

äng med stängsel, betesmark blindtarmen, caecum eller cecum

• Vall (subst.) (latin för 'blind'), är en blint avslutande

gräsmark (för slåtter eller bete) utbuktning av tarmen

(ofta som efterled i namn på Ley �K ی
idrottsplatser) • Härav (adv.)

Lewerrgayi perjîndar �K av detta (formellt) وه ڕ"�ی �s رژ	Jدار

(Leweřgayi perjîndar) (:Jۆراa)  • Denna (pron.)

(Soranî) den här

• Hage (subst.) Leyra �K 		را
äng med stängsel, betesmark • Härifrån (adv.)

Lewerrge (Leweřge) �K وه ڕ"�  från denna plats, bort

• Hage (subst.) Leyrda �K 		ردا
äng med stängsel, betesmark • Härifrån (adv.)

• Vall (subst.) från denna plats, bort

gräsmark (för slåtter eller bete) Leyrdawa �K 		رداوا
(ofta som efterled i namn på • Härifrån (adv.)

idrottsplatser) från denna plats, bort

Lêwexane �J�t 9وهK • I det här avsnittet (osäker)

• Dårhus (subst.) Leyre �K 		ره 
• Mentalsjukhus (subst.) • Härifrån (adv.)

Lewra �K ورا från denna plats, bort

• Därifrån (adv.) Leyrew �K 		ره و
från det stället • Härifrån (adv.)

Lewre �K وره  från denna plats, bort

• Där borta (adv.) Leyrewa �K 		ره وا
på det där stället • Härifrån (adv.)

Lewrew �K وره و från denna plats, bort

• Därifrån (adv.) Li deryayê (Kurmancî)

från det stället • Sjöss (subst.)

Lêxerû �t9K روو Liç �K
• Tarm (subst.) • Läpp (subst.)

matsmältningskanalen mellan en av de två (röda) hudflikar

magsäcken och ändtarmsmynningen som bildar munöppningen

(även bildligt om något långt och smalt)
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Liçe  	\H Lirqe  	RرH

Liçe  �PK Lîmû 
وو	K
• Läppen (subst.) • Citron (subst.)

böjningsform av läpp en sur citrusfrukt

Liçege  �" �PK Lîmûyî 
وو	:	K
• Läppen (subst.) • Citron färgad (adj.)

böjningsform av läpp Lir Kر
Liçeyl �PK 	ل • Djungel (subst.)

• Läppar (subst.) tropisk snårskog (även bildligt)

böjningsform av läpp • Skog (subst.)

Liçeyle  ��	 �PK större område med träd

• Läpparna (subst.) • Dunge (subst.)

böjningsform av läpp liten samling träd

Liçeylege  �" ��	 �PK • Lund (subst.)

• Läpparna (subst.) mindre lövskog

böjningsform av läpp • Snår (subst.)

Lifane  �J�< �K småskog (risig)

• Tvilling (subst.) Lirg Kرگ
ett av två samtidigt födda syskon • Saliv (subst.)

• Par (subst.) vätska i munnen, spott

två som hör ihop Lirîfe  ��Kر	
Lifanê mJ�< �K • Klar (adj.)

• Tvilling (subst.) ljus, lysande, genomskinlig

ett av två samtidigt födda syskon • Klarhet (subst.)

• Par (subst.) tydlighet

två som hör ihop Lirîfe ker Kر	��  -� ر
Lifanege  �" �J��K • Klart vatten

• Tvillingen (subst.) Lirîpe  �s	رK
böjningsform av tvilling • Klar (adj.)

• Paret (subst.) ljus, lysande, genomskinlig

böjningsform av par • Klarhet (subst.)

Lifaneyl ���J 	لK tydlighet

• Tvillingar (subst.) Lirîpe ker Kر	�s  -� ر
böjningsform av tvilling • Klart vatten

• Par (subst.) Lirîqe Kر	�� 
böjningsform finns inte • Klar (adj.)

Lifaneyle  ��	 �J��K ljus, lysande, genomskinlig

• Tvillingarna (subst.) • Klarhet (subst.)

böjningsform av tvilling tydlighet

• Paren (subst.) Lirîqe ker Kر	��  -� ر
böjningsform av par • Klart vatten

Lifaneylege  �" ��	 �J��K Lirpe  �sرK
• Tvillingarna (subst.) • Klar (adj.)

böjningsform av tvilling ljus, lysande, genomskinlig

• Paren (subst.) • Klarhet (subst.)

böjningsform av par tydlighet

Lîk (Soranî)   (:Jۆراa) e	K Lirpe ker Kر�s  -� ر
• Saliv (subst.) • Klart vatten

vätska i munnen, spott Lirqe Kر~� 
Limr kirdin 
ر -ردنK • Lyster (subst.)

• Samla (verb) glans

föra samman (saker) i ett visst syfte • Briljans (subst.)

glans
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Lirr (Liř) Hڕ Lütewane HـۊA	 وا)	 

• Glans (subst.) smalt landområde närmast hav,

skimmer, sken (bildligt "prakt") sjö o dyl

Lirr (Liř) Kڕ Lüt Kـۊت
• Lur (subst.) • Näsa (subst.)

Lurer (även lorer) är ett folkslag luktorgan hos människan

som främst lever i området Lüte  �ZـۊK
Lorestan (även Luristan) i västra • Näsan (subst.)

Iran böjningsform av näsa

• Lor (subst.) Lütege  �" �ZـۊK
Lîxerû K	�t روو • Näsan (subst.)

• Tarm (subst.) böjningsform av näsa

matsmältningskanalen mellan Lüteyl Kـۊ�Z 	ل
magsäcken och ändtarmsmynningen • Näsor (subst.)

(även bildligt om något långt och smalt) böjningsform av näsa

Lîxerû barîke  �w	ر�F روو �t	K Lüteyle  ��	 �ZـۊK
• Tunntarm (subst.) • Näsorna (subst.)

tunntarm kallas intestinum tenue böjningsform av näsa

på latin. Tunntarmen är ca 5 meter Lüteylege  �" ��	 �ZـۊK
lång hos människan • Näsorna (subst.)

Lîxerû büçig NPـۊF روو �t	K böjningsform av näsa

• Tunntarm (subst.) Lütewane  �Jوا �ZـۊK
tunntarm kallas intestinum tenue • Näsa stift

på latin. Tunntarmen är ca 5 meter

lång hos människan

Lîxerû gewra K	�t روو "� ورا
• Tjocktarm (subst.)

tjocktarm, grovtarm eller intestinum

crassum är en av tarmkanalens

huvuddelar. Den är cirka 1,5 meter

lång på en människa

Lîxerû kûre K	�t روو -ووره 
• Blindtarm (subst.)

blindtarmen, caecum eller cecum

(latin för 'blind'), är en blint avslutande

utbuktning av tarmen

Liyer K	� ر
• Saliv (subst.)

vätska i munnen, spott

Lurr (Luř) Kوڕ
• Lur (subst.)

Lurer (även lorer) är ett folkslag

som främst lever i området

Lorestan (även Luristan) i västra

Iran

• Lor (subst.)

Lût (Soranî)   (:Jۆراa) ووتK 
• Näsa (subst.)

luktorgan hos människan

Lü Kـۊ
• Kust (subst.)

gräns mot hav; strand

• Strand (subst.)
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M m م
Maç ��چ Mallûkan (Małûkan) ��Mوو/�ن

Maç 
�چ svarta prickar

• Kyss (subst.) Mallhalûe (Małhalûe) 
�K��Cووه 
tryckning med läpparna (mot • Nyckelpigan (subst.)

någon annans läppar), puss böjningsform av nyckelpiga

• Puss (subst.) Mallhalûege (Małhalûege) 
�K��Cووه "� 
kyss • Nyckelpigan (subst.)

Maç kirdin (Soranî)   (:Jۆراa) چ -ردن�
 böjningsform av nyckelpiga

• Kyssa (verb) Mallhalûeyl (Małhalûeyl) 
�K��Cووه 	ل
ge en kyss • Nyckelpigor (subst.)

• Pussa (verb) böjningsform av nyckelpiga

kyssa Mallhalûeyle (Małhalûeyle) 
�K��Cووه 	�� 
Maç kirdin 
�چ -ردن • Nyckelpigorna (subst.)

• Kyssa (verb) böjningsform av nyckelpiga

ge en kyss Mallhalûeylege (Małhalûeylege) 
�K��Cووه 	�� "� 
• Pussa (verb) • Nyckelpigorna (subst.)

kyssa böjningsform av nyckelpiga

Mad 
�د Mall awa (Mał awa) 
�ڵ ��وا
• Medien (subst.) • Adjö (interj.)

Medien (fornpersiska: Mada; i avskedsfras

Bibeln Madai; latin: Media; • Farväl (interj.)

kurdiska: Mad, Medya) kallades adjö

i forntiden det som i dag är (högtidligt)

nordvästra Iran Mall diz (Mał diz) 
�ڵ دز
Madî 
�دی • Inbrottstjuv (subst.)

• Mehdi Mallat (Małat) 
�Tت
det sägs att detta namn härstammar • Boskap (Subst.)

från den forntida Medien kreatur, stora husdjur

(fornpersiska: Mada; i Bibeln Mallawa (Maława) 
�Tوا
Madai; latin: Media; kurdiska: • Adjö (interj.)

Mad, Medya) avskedsfras

Mafûr (Soranî)   (:Jۆراa)  وور<�
 • Farväl (interj.)

• Matta (subst.) adjö

golvbeläggning av vävda etc textilier (högtidligt)

Magnêtîs (Soranî)   (:Jۆراa) س	Z9J"�
 Mallbirr (Małbiř) 
�FCڕ
• Magnet (subst.) • Inbrottstjuv (subst.)

anordning som drar till sig järn Mallewa (Małewa) 
��C وا
Majê 
�ژێ • Adjö (interj.)

• Farbrors fru avskedsfras

Makew 
�-� و • Farväl (interj.)

• Rapphöna (hane) (subst.) adjö

en art (Perdix perdix) inom (högtidligt)

fågelfamiljen fälthöns Mallig (Małig) NC�

(Phasianidae); individ av arten • Manligt namn/killnamn (subst.)

rapphöna Mallûkan (Małûkan) 
�Cوو-�ن
Mallhalû (Małhalû) 
�C��Cوو • Docka som är gjord av majs stjälk

• Nyckelpiga (subst.)

en liten röd skalbagge med
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Mallxallû (Małxałû) ��mM�Mوو Mang we mang U(��  وه U(��

Mallxallû (Małxałû) 
�C�tCوو • Hönsen (subst.)

• Nyckelpiga (subst.) böjningsform av höns

en liten röd skalbagge med Mamireylege 
ره 	�� "� �

svarta prickar • Hönorna (subst.)

Mallxallûe (Małxałûe) 
�C�tCووه  böjningsform av höna

• Nyckelpigan (subst.) • Hönsen (subst.)

böjningsform av nyckelpiga böjningsform av höns

Mallxallûege (Małxałûege) 
�C�tCووه "�  Mamû 
وو�

• Nyckelpigan (subst.) • Farbror (subst.)

böjningsform av nyckelpiga pappas bror. (vuxen) man

Mallxallûeyl (Małxałûeyl) 
�C�tCووه 	ل (vardagligt; även tilltalsord)

• Nyckelpigor (subst.) Mamû jin 
وو ژن�

böjningsform av nyckelpiga • Farbrors fru

Mallxallûeyle (Małxałûeyle) 
�C�tCووه 	��  Mamirawî 
راوی�

• Nyckelpigorna (subst.) • Anka (hane) (subst.)

böjningsform av nyckelpiga en tam and

Mallxallûeylege (Małxałûeylege) 
�C�tCووه 	�� "�  • And (hane) (subst.)

• Nyckelpigorna (subst.) sjöfågel av släktet Anas

böjningsform av nyckelpiga Mana �J�

Mallükan (Małükan) 
�Cـۊ-�ن • Bemärkelse (subst.)

• Docka som är gjord av majs stjälk betydelse, avseende

Malos (Soranî)   (:Jۆراa) ۆسK�
 • Betydelse (subst.)

• Sugga (subst.) mening, innebörd

grishona • Innebörd (subst.)

Mam 
�م betydelse, mening

• Farbror (subst.) • Mening (subst.)

pappas bror. (vuxen) man betydelse

(vardagligt; även tilltalsord) Mandû (Soranî)   (:Jۆراa) دووJ�

Mame �
�
 • Trött (adj.)

• Farbror (subst.) som behöver vila

pappas bror. (vuxen) man • Hängig (adj.)

(vardagligt; även tilltalsord) ur form

Mamir 
ر�
 • Led (adj.)

• Höna (subst.) trött, uttråkad

tamfågel av honkön; • Tagen (adj.)

Gallus domesticus fysiskt el. psykiskt påverkad, utmattad

(även om andra hönsfåglar) Manduwîy (Soranî)   (:Jۆراa) :	دووJ�

• Höns (subst.) • Trötthet (subst.)

hönor det att vara trött

Mamirege 
ره "� �
 Mang NJ�

• Hönan (subst.) • Månad (subst.)

böjningsform av höna tolftedel av ett år

• Hönset (subst.) • Måne (subst.)

böjningsform av höns himlakropp som kretsar kring

Mamireyl 
ره 	ل�
 jorden och lyser om natten

• Hönor (subst.) Mang girtin 
�NJ "رZن
böjningsform av höna • Månförmörkelse (subst.)

• Höns (subst.) Mang gîryan 
�NJ "	ر	�ن
böjningsform finns inte • Månförmörkelse (subst.)

Mamireyle 
ره 	�� �
 Mang we mang NJ�

�NJ وه  
• Hönorna (subst.) • Månatlig (adj.)

böjningsform av höna som sker varje månad
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Manga �F(�� Mangi yazde ��)U :�زده 

Manga �OJ�
 Mangi de 
�NJ ده 
• Ko (subst.) • Månad 10 (subst.)

ett husdjur som ger mjölk årets tionde månad

Manga şew 
��OJ ]� و Mangi deh 
�NJ ده ه
• Måne (subst.) • Månad 10 (subst.)

himlakropp som kretsar kring årets tionde månad

jorden och lyser om natten Mangi diwanzde 
�NJ دواJزده 
• Månskensnatt (subst.) • Månad 12 (subst.)

Mangan 
��OJن årets tolfte månad

• Månader (subst.) Mangi diwaze 
�NJ دوازه 
böjningsform av månad • Månad 12 (subst.)

• Månar (subst.) årets tolfte månad

böjningsform av måne Mangi dîye 
�NJ د		� 
Mangane  �J�OJ�
 • Månad 10 (subst.)

• Månatlig (adj.) årets tionde månad

som sker varje månad Mangi du 
�NJ دو
Mange (Kurmancî) • Månad 02 (subst.)

• Ko (subst.) årets andra månad

ett husdjur som ger mjölk Mangi duwanze 
�NJ دوواJزه 
• Kossa (subst.) • Månad 12 (subst.)

kossa (barnord) årets tolfte månad

Mange  �OJ�
 Mangi heft 
�NJ ھ� >ت
• Ko (subst.) • Månad 07 (subst.)

ett husdjur som ger mjölk årets sjunde månad

Mange şew 
��OJ  ]� و Mangi heyşt 
�NJ ھ� 	]ت
• Måne (subst.) • Månad 08 (subst.)

himlakropp som kretsar kring årets åttonde månad

jorden och lyser om natten Mangi no 
�J NJۆ
• Månskensnatt (subst.) • Månad 09 (subst.)

Mangêtir 
�Z9OJر årets nionde månad

• Nästa månad (subst.) Mangi nüye 
�J NJـۊ	� 
Mangew mang NJ�

��OJ و  • Månad 09 (subst.)

• Månatlig (adj.) årets nionde månad

som sker varje månad Mangi penc _J �s NJ�

Mangeyl 
��OJ 	ل • Månad 05 (subst.)

• Månader (subst.) årets femte månad

böjningsform av månad Mangi sê ma NJ�

• Månar (subst.) • Månad 03 (subst.)

böjningsform av måne årets tredje månad

Mangeyle  ��	 �OJ�
 Mangi şeş 
�NJ ]� ش
• Månaderna (subst.) • Månad 06 (subst.)

böjningsform av månad årets sjätte månad

• Månarna (subst.) Mangi yangze 
� NJ	�OJزه 
böjningsform av måne • Månad 11 (subst.)

Mangeylege  �" ��	 �OJ�
 årets elfte månad

• Månaderna (subst.) Mangi yanze 
� NJ	�Jزه 
böjningsform av månad • Månad 11 (subst.)

• Månarna (subst.) årets elfte månad

böjningsform av måne Mangi yazde 
�NJ 	�زده 
Mangi çuwar 
�P NJووار • Månad 11 (subst.)

• Månad 04 (subst.) årets elfte månad

årets fjärde månad
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Mangi yek ��)U :	 ک Marmülikeyl ��ر�ـۊXH	 :ل

Mangi yek 
�NJ 	� ک förrätta vigsel mellan

• Månad 01 (subst.) Marmasî :a�

�ر
årets elfte månad • Ål (subst.)

Mangisîye �		aOJ�
 en fisk som ser ut som en orm

• Månad 11 (subst.) (särskilt Anguilla anguilla)

årets första månad Marmasîye  �		a�

�ر
Mangitir 
�ZOJر • Ålen (subst.)

• Nästa månad (subst.) böjningsform av ål

Mapûs 
�sووس Marmasîyege  �" �		a�

�ر
• Fånge (subst.) • Ålen (subst.)

fängslad person böjningsform av ål

Mapûse  �aووs�
 Marmasîyel 
�ر
�a		� ل
• Fången (subst.) • Ålar (subst.)

böjningsform av fånge böjningsform av ål

Mapûsege  �" �aووs�
 Marmasîyele  �K �		a�

�ر
• Fången (subst.) • Ålarna (subst.)

böjningsform av fånge böjningsform av ål

Mapûseyl 
�sوو�a 	ل Marmasîyele  �K �		a�

�ر
• Fångar (subst.) • Ålarna (subst.)

böjningsform av fånge böjningsform av ål

Mapûseyle  ��	 �aووs�
 Marmilîk e	�

�ر
• Fångarna (subst.) • Ödla (subst.)

böjningsform av fånge ett kräldjur av släktet Lacerta

Mapûseylege  �" ��	 �aووs�
 Marmilîke  �w	�

�ر
• Fångarna (subst.) • Ödlan (subst.)

böjningsform av fånge böjningsform av ödla

Maqe  �~�
 Marmilîkege  �" �w	�

�ر
• Ögonhåla (subst.) • Ödlan (subst.)

ögonhålor (orbita, av latin orbis böjningsform av ödla

= cirkel) är de hålor i kraniet där Marmilîkeyl 
�ر
�	�w 	ل
ögonen är placerade. Hos • Ödlor (subst.)

människan är hålan ungefär 4 till böjningsform av ödla

5 cm djup Marmilîkeyle  ��	 �w	�

�ر
Maqew birdin 
�~� و Fردن • Ödlorna (subst.)

• Glo (verb) böjningsform av ödla

(vardagligt; nedsättande) Marmilîkeylege  �" ��	 �w	�

�ر
• Stirra (verb) • Ödlorna (subst.)

titta ihärdigt (utan att blinka) böjningsform av ödla

• Blänga (verb) Marmülik eKـۊ

�ر
stirra, glo (vardagligt) • Ödla (subst.)

Mar dem 
�ر ده م ett kräldjur av släktet Lacerta

• Rutten snack Marmülike  �wKـۊ

�ر
Mar zig 
�ر زگ • Ödlan (subst.)

• Glupsk (adj.) böjningsform av ödla

lysten, omättlig Marmülikege  �" �wKـۊ

�ر
• Omättlig (adj.) • Ödlan (subst.)

som aldrig blir mätt el. tillfredsställd böjningsform av ödla

Marawî 
�راوی Marmülikeyl 
�ر
ـۊ�wK 	ل
• Snok (subst.) • Ödlor (subst.)

ofarlig orm av familjen Colubridae böjningsform av ödla

Mare kirdin (Soranî)   (:Jۆراa) ره  -ردن�

• Viga (verb)
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Marmülikeyle  	@: 	XHر�ـۊ�� Mazeylege  	���زه :@	 

Marmülikeyle  ��	 �wKـۊ

�ر Maşîneyl 
�]	�J 	ل
• Ödlorna (subst.) • Bilar (subst.)

böjningsform av ödla böjningsform av bil

Marmülikeylege  �" ��	 �wKـۊ

�ر Maşîneyle  ��	 �J	[�

• Ödlorna (subst.) • Bilarna (subst.)

böjningsform av ödla böjningsform av bil

Marre kirdin (Maře kirdin)  ڕه  -ردن�
 Maşîneylege  �" ��	 �J	[�

• Viga (verb) • Bilarna (subst.)

förrätta vigsel mellan böjningsform av bil

Martülig NKـۊZر�
 Matig NZ�

• Ödla (subst.) • Faster (subst.)

ett kräldjur av släktet Lacerta pappas syster eller pappas brors

Martülige  �OKـۊZر�
 fru

• Ödlan (subst.) Matige  �OZ�

böjningsform av ödla • Fastern (subst.)

Martüligege  �" �OKـۊZر�
 böjningsform av faster

• Ödlan (subst.) Matigege  �" �OZ�

böjningsform av ödla • Fastern (subst.)

Martüligeyl 
�رZـۊ�OK 	ل böjningsform av faster

• Ödlor (subst.) Matigeyl 
��OZ 	ل
böjningsform av ödla • Fastrar (subst.)

Martüligeyle  ��	 �OKـۊZر�
 böjningsform av faster

• Ödlorna (subst.) Matigeyle  ��	 �OZ�

böjningsform av ödla • Fastrarna (subst.)

Martüligeylege  �" ��	 �OKـۊZر�
 böjningsform av faster

• Ödlorna (subst.) Matigeylege  �" ��	 �OZ�

böjningsform av ödla • Fastrarna (subst.)

Mas 
�س böjningsform av faster

• Yoghurt (subst.) Mayesîrîy  (Soranî)   (:Jۆراa)  :	ر	a �	�
 
ett slags surmjölk • Hemorrojder (subst.)

• Rådjur (hona) (subst.) (en sjukdom med) uppsvullna

ett hjortdjur av släktet Capreolus blodkärl vid ändtarmens öppning

Masîfirûş �رووش	a�
 Mazak 
�زاک
• Fiskhandlare (subst.) • Åsnehonas mjölk

person som till yrket säljer fisk rad av skelettkotor i ryggen

Masîgir 
�a	Oر (bildligt "bärande del, stomme" bildligt "

• Fiskare (subst.) om stark karaktär")

person som fiskar Maze 
�زه 
(yrkesmässigt) • Ryggrad (subst.)

Masîgîr 
�a	O	ر böjningsform av ryggrad

• Fiskare (subst.) Mazege 
�زه "� 
person som fiskar • Ryggraden (subst.)

(yrkesmässigt) böjningsform av ryggrad

Maşîn 
�]	ن Mazeyl 
�زه 	ل
• Bil (subst.) • Ryggrader (subst.)

ett slags motordrivet fordon böjningsform av ryggrad

Maşîne  �J	[�
 Mazeyle 
�زه 	�� 
• Bilen (subst.) • Ryggraderna (subst.)

böjningsform av bil böjningsform av ryggrad

Maşînege  �" �J	[�
 Mazeylege 
�زه 	�� "� 
• Bilen (subst.) • Ryggraderna (subst.)

böjningsform av bil böjningsform av ryggrad
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Meçek  (Soranî)  �	 H	 وان  Melewan �	 \	 ک (7ۆرا)')  

Meçek  (Soranî)   (:Jۆراa) ک �P �
 • Maskin (subst.)

• Handled (subst.) apparat som utför arbete och

led som förenar hand och arm drivs med energi (t ex el)

• Handlov (subst.) • Kvarn (subst.)

handen närmast handleden anläggning eller maskin för malning

Mecîr 
� �	ر Mel 
� ل
• Tråd (subst.) • Fågel (subst.)

tunt garn (för sömnad) ryggradsdjur med vingar och fjädrar

(allmänt om liknande produkt av • Odjur (subst.)

andra material) vilddjur; monster

• Varp (subst.) Mel û mar 
� ل و 
�ر
grundtråd(ar) i väv • Insekt (subst.) 

Meger 
� "� ر litet djur med tredelad kropp

• Såvida (konj.) och sex ben (t ex myra el. fluga)

om • Kryp (subst.)

• Såvitt (konj.) litet krypande djur

såvida, om • Insekter och termiter

Meiêze (le Ewesta) (�Za وه ��  �K)  9زه� �
 Mel û mûr 
� ل و 
وور
• Kiss (subst.) • Insekt (subst.) 

urin litet djur med tredelad kropp

• Piss (subst.) och sex ben (t ex myra el. fluga)

urin • Kryp (subst.)

Mejî (Kurmancî) litet krypande djur

• Hjärna (subst.) • Insekter och termiter

centrum i huvudet för nervsystemet Mele  �K �

(även bildligt "förstånd"; mycket • Sim (subst.)

intelligent person) simsätt, simning

Mêjû (Soranî)   (:Jۆراa) 9ژوو
 Mele kirdin 
� �K  -ردن
• Datum (subst.) • Bada (verb)

dag (och månad och år) doppa (sig) i vatten

• Historia (subst.) • Duscha (verb)

vetenskapen om det som hänt i tvätta sig i en dusch

världen • Simma (verb)

(även som skolämne) förflytta sig med kroppsrörelser

Meke  �- �
 i vatten (om föremål "flyta")

• Mekka (subst.) Melekelmewt 
� وتK �- �K �

• Gör inte • Dödsängeln - Izra'il (Azrael)

Mekîne  �J	- �
 dödsängeln som tillsammans

• Apparat (subst.) med sina medhjälpare är den

teknisk anordning; instrument; som ska skilja själen från kroppen

maskin när en person dör

(även bildligt om organisation etc) Melewan  وان �K �
 
• Maskin (subst.) • Simmare (subst.)

apparat som utför arbete och person som simmar

drivs med energi (t ex el) • Matros (subst.)

• Kvarn (subst.) sjöman

anläggning eller maskin för malning (som arbetar på däck)

Mekîne (Soranî)   (:Jۆراa)  �J	- �
 • Sjöman (subst.)

• Apparat (subst.) person som yrkesmässigt

teknisk anordning; instrument; tjänstgör på fartyg; matros

maskin

(även bildligt om organisation etc)
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Melewanî �	 H	 وا)' Mêmaneyle  	@: 	(��G�

Melewanî :Jوا �K �
 Melüçig NPـۊK �

• Simning (subst.) • Sparv (subst.)

förflytta sig med kroppsrörelser en finkfågel

i vatten • Tätting (subst.)

Mellaje (Mełaje) 
� Tژه  samlingsnamn för småfåglar

• Hjärna (subst.) (dvs sparvar, finkar etc)

centrum i huvudet för nervsystemet Melüçige  �OPـۊK �

(även bildligt "förstånd"; mycket • Sparven (subst.)

intelligent person) böjningsform av sparv

Mellajig (Mełajig) 
� Tژگ • Tättingen (subst.)

• Hjärna (subst.) böjningsform av tätting

centrum i huvudet för nervsystemet Melüçigege  �" �OPـۊK �

(även bildligt "förstånd"; mycket • Sparven (subst.)

intelligent person) böjningsform av sparv

Mellema (Mełema) �
 �C �
 • Tättingen (subst.)

• Ljum (adj.) böjningsform av tätting

halvvarm Melüçigeyl 
� Kـۊ�OP 	ل
(även bildligt "oengagerad") • Sparvar (subst.)

• Ljummen (adj.) böjningsform av sparv

ljum • Tättingar (subst.)

(vardagligt) böjningsform av tätting

Mellwan (Mełwan) 
� Cوان Melüçigeyle  ��	 �OPـۊK �

• Område (subst.) • Sparvarna (subst.)

avgränsad yta böjningsform av sparv

(bildligt även om något abstrakt) • Tättingarna (subst.)

• Region (subst.) böjningsform av tätting

geografiskt område Melüçigeylege  �" ��	 �OPـۊK �

• Zon (subst.) • Sparvarna (subst.)

område, bälte böjningsform av sparv

Melligşay (Mełigşay) 
� OC]�ی • Tättingarna (subst.)

• Kurdisk klan böjningsform av tätting

en av klanerna från Kalhor stammen Mêman 9
�ن

Mellwen (Mełwen) 
� Cوه ن • Gäst (subst.)

• Område (subst.) person som inbjudits att besöka

avgränsad yta någons hem, främmande

(bildligt även om något abstrakt) • Främmande (subst.)

• Region (subst.) gäst(er); personer på besök

geografiskt område Mêmanege  �" �J�
9

• Zon (subst.) • Gästen (subst.)

område, bälte böjningsform av gäst

Melûl 
� Kوول • Främmandet (subst.)

• Beklämd (adj.) böjningsform av främmande

nedstämd av viss händelse Mêmaneyl 9
��J 	ل

• Deppad (adj.) • Gäster (subst.)

deprimerad, ledsen böjningsform av gäst

(vardagligt) • Främmanden (subst.)

• Deppig (adj.) böjningsform av främmande

svårt nedstämd (under längre tid) Mêmaneyle  ��	 �J�
9

(även försvagat "ledsen") • Gästerna (subst.)

• Deprimerad (adj.) böjningsform av gäst

deprimerad • Främmandena (subst.)

• Nere (adj.) böjningsform av främmande
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Mêmaneylege  	� 	@: 	(��G� Merci daw �	 رج داو

Mêmaneylege  �" ��	 �J�
9
 Meqese  �a �~ �

• Gästerna (subst.) • Saxen (subst.)

böjningsform av gäst böjningsform av sax

• Främmandena (subst.) Meqesege  �" �a �~ �

böjningsform av främmande • Saxen (subst.)

Mêman dar 9
�ن دار
 böjningsform av sax

• Gästvänlig (adj.) Meqeseyl 
� ~� �a 	ل
Mêman darî 9
�ن داری
 • Saxar (subst.)

• Gästfrihet (subst.) böjningsform av sax

Mêman xane  �J�t ن�
9
 Meqeseyle  ��	 �a �~ �

• Gästhus (subst.) • Saxarna (subst.)

• Gäststuga (subst.) böjningsform av sax

• Gästhem (subst.) Meqeseylege  �" ��	 �a �~ �

Mêmanî :J�
9
 • Saxarna (subst.)

• Bjudning (subst.) böjningsform av sax

kalas Meqest 
� ~� aت
(med inbjudna gäster) • Sax (subst.)

• Kalas (subst.) ett redskap med två vassa eggar

fest, bjudning att klippa med

(även bildligt) Meqeste  �Za �~ �

Memig N
 �
 • Saxen (subst.)

• Pattar (subst.) böjningsform av sax

kvinnobröst Meqestege  �" �Za �~ �

(starkt vardagligt) • Saxen (subst.)

Memig mij 
ژ N
 �
 böjningsform av sax

• Spädbarn (subst.) Meqesteyl 
� ~� �Za 	ل
baby • Saxar (subst.)

• Baby (subst.) böjningsform av sax

spädbarn Meqesteyle  ��	 �Za �~ �

variantform: bäbis, bebi • Saxarna (subst.)

Memig xwer 
t Nوه ر �
 böjningsform av sax

• Spädbarn (subst.) Meqesteylege  �" ��	 �Za �~ �

baby • Saxarna (subst.)

• Baby (subst.) böjningsform av sax

spädbarn Merc 
� رج
variantform: bäbis, bebi • Insats (subst.)

Memige xwer 
t  �Oوه ر �
 det man sätter på spel, satsning

• Spädbarn (subst.) • Vad (subst.)

baby en slags tävling där man satsar

• Baby (subst.) pengar på att man har rätt i en

spädbarn viss fråga (som kommer att

variantform: bäbis, bebi avgöras senare) (även om den

Memkemije  (Soranî)   (:Jۆراa)   ژه
 �w
 �
 summa pengar som satsas)

• Napp (subst.) • Vadslagning (subst.)

en slags gummiblåsa som det att slå vad

småbarn får suga på; tröstare • Pakt (subst.)

Meqes 
� ~� س avtal

• Sax (subst.) Merci daw 
� رج داو
ett redskap med två vassa eggar • Insats (subst.)

att klippa med det man sätter på spel, satsning

• Vad (subst.)

en slags tävling där man satsar
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Merci grew �	 رج �ره و Metell (Meteł) �	 A	 ڵ

pengar på att man har rätt i en  liten insekt av familjen Formicidae

viss fråga (som kommer att som bildar välordnade samhällen

avgöras senare) (även om den Mêrûj 
9رووژه 
summa pengar som satsas) • Myra (subst.)

• Vadslagning (subst.)  liten insekt av familjen Formicidae

det att slå vad som bildar välordnade samhällen

Merci grew 
� رج "ره و Mêrûje 
9رووژ
• Insats (subst.) • Myran (subst.)

det man sätter på spel, satsning böjningsform av myra

• Vad (subst.) Mêrûjege 
9رووژه "� 
en slags tävling där man satsar • Myran (subst.)

pengar på att man har rätt i en böjningsform av myra

viss fråga (som kommer att Mêrûjeyl 
9رووژه 	ل
avgöras senare) (även om den • Myror (subst.)

summa pengar som satsas) böjningsform av myra

• Vadslagning (subst.) Mêrûjeyle 
9رووژه 	�� 
det att slå vad • Myrorna (subst.)

Merdim 
� ردم böjningsform av myra

• Folk (subst.) Mêrûjeylege 
9رووژه 	�� "� 
människor, personer • Myrorna (subst.)

Användning: kollektivt massord böjningsform av myra

Mêrewan 
9ره وان Mêrûle  (Soranî)   (:Jۆراa)   �K9روو
 
• Snäll (adj.) • Myra (subst.)

hygglig, vänlig  liten insekt av familjen Formicidae

(om barn även "lydig") som bildar välordnade samhällen

Mêrewanî :J9ره وا
 Mêrzalî :K9رزا

• Vänlighet (subst.) • Manligt namn/killnamn (subst.)

det att vara vänlig Mêş (Soranî)   (:Jۆراa) 9ش

Merr (Meř) 
� ڕ • Fluga (subst.)

• Bagge (subst.) ett slags insekt av ordningen Diptera

hane av får Mêş (Kurmancî)

• Vädur (subst.) • Fluga (subst.)

bagge ett slags insekt av ordningen Diptera

• Grotta (subst.) Mêşk (Soranî)   (:Jۆراa)  e[9

rum i berg, håla • Hjärna (subst.)

Merr (Meř) 
� ڕ  centrum i huvudet för nervsystemet

(Soranî) (:Jۆراa)  (även bildligt "förstånd"; mycket

• Får (subst.) intelligent person)

ullhårigt gräsätande djur av Mêşûle (Soranî)   (:Jۆراa)  �K9]وو
 
släktet Ovis • Mygg (subst.)

Merr Merr (Meř Meř) 
� ڕ 
� ڕ myggor

• Marmor (subst.) användning: kollektivt massord

en slags hård kalksten • Mygga (subst.)

Merrükin (Meřükin) 
� ڕۊ-ن insekt av gruppen Nematocera

• Snål (adj.) Metell (Meteł) 
� �Z ڵ
överdrivet sparsam • Berättelse (subst.)

• Sniken (adj.) historia, skildring, beskrivning

snål • Historia (subst.)

• Gnidig (adj.) berättelse, skildring

överdrivet sparsam (särskilt om berättelser med en

Mêrû (Kurmancî)

• Myra (subst.)
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Mêwan �Gوان Mexşellege (Mexşełege)  	� 	M 	9m 	�

rolig poäng) • Dubb (subst.)

• Story (subst.) kort stift

handling i en film (el. berättelse) (särskilt som skydd mot halka)

Mêwan 
9وان Mêxe  �t9

• Gäst (subst.) • Spiken (subst.)

person som inbjudits att besöka böjningsform av spik

någons hem, främmande • Dubben (subst.)

• Främmande (subst.) Mêxege  �" �t9

gäst(er); personer på besök • Spiken (subst.)

Mêwanege  �" �J9وا
 böjningsform av spik

• Gästen (subst.) • Dubben (subst.)

böjningsform av gäst Mêxeyl 
�t9 	ل
• Främmandet (subst.) • Spikar (subst.)

böjningsform av främmande böjningsform av spik

Mêwaneyl 
9وا�J 	ل • Dubbar (subst.)

• Gäster (subst.) Mêxeyle  ��	 �t9

böjningsform av gäst • Spikarna (subst.)

• Främmanden (subst.) böjningsform av spik

böjningsform av främmande • Dubbarna (subst.)

Mêwaneyle  ��	 �J9وا
 Mêxeylege  �" ��	 �t9

• Gästerna (subst.) • Spikarna (subst.)

böjningsform av gäst böjningsform av spik

• Främmandena (subst.) • Dubbarna (subst.)

böjningsform av främmande Mêxçe  �Pt9

Mêwaneylege  �" ��	 �J9وا
 • Liktorn (subst.)

• Gästerna (subst.) ömmande förtjockning på tårna

böjningsform av gäst Mêxeke  �- �t9

• Främmandena (subst.) • Liktorn (subst.)

böjningsform av främmande ömmande förtjockning på tårna

Mêwan dar 
9وان دار Mexşê (Le Ewista) (�Zaو ��  �K) m[t �

• Gästvänlig (adj.) • Fluga (subst.)

Mêwan darî 
9وان داری ett slags insekt av ordningen

• Gästfrihet (subst.) Diptera

Mêwan xane  �J�t 9وان
 Mexşell (Mexşeł) 
� t]� ڵ
• Gästhus (subst.) • Fackla (subst.)

• Gäststuga (subst.) en fackla är ljuskälla bestående

• Gästhem (subst.) av en brinnande/glödande trästav

Mêwanî :J9وا
 • Marschall (subst.)

• Bjudning (subst.) fackla i form av en burk med

kalas brännbart material

(med inbjudna gäster) Mexşelle (Mexşełe)  �C �[t �

• Kalas (subst.) • Facklan (subst.)

fest, bjudning böjningsform av fackla

(även bildligt) • Marschallen (subst.)

Mewîj (Kurmancî) böjningsform av marschall

• Russin (subst.) Mexşellege (Mexşełege)  �" �C �[t �

torkad vindruva • Facklan (subst.)

Mêx �9
 böjningsform av fackla

• Spik (subst.) • Marschallen (subst.)

liten spetsig metallpinne med böjningsform av marschall

huvud
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Mexşelleyl (Mexşełeyl) �	 9m	 M	 :ل Meüş �	 ۊش

Mexşelleyl (Mexşełeyl) 
� �C �[t 	ل Meüjeylege 
� ۊژه 	�� "� 
• Facklor (subst.) • Russinen (subst.)

böjningsform av fackla böjningsform finns inte

• Marschaller (subst.) Meyman 
�ن	 �

böjningsform av marschall • Gäst (subst.)

Mexşelleyle (Mexşełeyle)  ��	 �C �[t �
 person som inbjudits att besöka

• Facklorna (subst.) någons hem, främmande

böjningsform av fackla • Främmande (subst.)

• Marschallerna (subst.) gäst(er); personer på besök

böjningsform av marschall Meymanege  �" �J�
	 �

Mexşelleylege (Mexşełeylege)  �" ��	 �C �[t �
 • Gästen (subst.)

• Facklorna (subst.) böjningsform av gäst

böjningsform av fackla • Främmandet (subst.)

• Marschallerna (subst.) böjningsform av främmande

böjningsform av marschall Meymaneyl 
��J 	ل	 �

Meyes 
� 	� س • Gäster (subst.)

• Fluga (subst.) böjningsform av gäst

ett slags insekt av ordningen • Främmanden (subst.)

Diptera  �a �	 �
 böjningsform av främmande

Meyese Meymaneyle  ��	 �J�
	 �

• Flugan (subst.) • Gästerna (subst.)

böjningsform av fluga böjningsform av gäst

Meyese  �a �	 �
 • Främmandena (subst.)

• Flugan (subst.) böjningsform av främmande

böjningsform av fluga Meymaneylege  �" ��	 �J�
	 �

Meyesege  �" �a �	 �
 • Gästerna (subst.)

• Flugan (subst.) böjningsform av gäst

böjningsform av fluga • Främmandena (subst.)

Meyeseyl 
� 	� �a 	ل böjningsform av främmande

• Flugor (subst.) Meymün 
ـۊن	 �

böjningsform av fluga • Apa (subst.)

Meyeseyle  ��	 �a �	
 ett människoliknande däggdjur

• Flugorna (subst.) Meymüne  �Jـۊ
	 �

böjningsform av fluga • Apan (subst.)

Meyeseylege  �" ��	 �a �	
 böjningsform av apa

• Flugorna (subst.) Meymünege  �" �Jـۊ
	 �

böjningsform av fluga • Apan (subst.)

Meüj 
� ۊژ böjningsform av apa

• Russin (subst.) Meymüneyl 
ـۊ�J 	ل	 �

torkad vindruva • Apor (subst.)

Meüje 
� ۊژه  böjningsform av apa

• Russinet (subst.) Meymüneyle  ��	 �Jـۊ
	 �

böjningsform av russin • Aporna (subst.)

Meüjege 
� ۊژه "�  böjningsform av apa

• Russinet (subst.) Meymüneylege  �" ��	 �Jـۊ
	 �

böjningsform av russin • Aporna (subst.)

Meüjeyl 
� ۊژه 	ل böjningsform av apa

• Russin (subst.) Meüş 
� ۊش
böjningsform finns inte • Säg inte

Meüjeyle 
� ۊژه 	�� 
• Russinen (subst.)

böjningsform finns inte
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Mezad �	 زاد Miç pa �Z k�

Mezad 
� زاد Mêzdanikege  �" �wJ9زدا

• Pris (subst.) • Urinblåsor (subst.)

kostnad för någon vid köp böjningsform av urinblåsa

Mezad kirdin 
� زاد -ردن Mêzdanikeyl 
9زدا�wJ 	ل
• Värdera (verb) • Urinblåsorna (subst.)

sätta pris på böjningsform av urinblåsa

Meyan 
� 	�ن Mêzdanikeyle  ��	 �wJ9زدا

• Torg (subst.) • Urinblåsorna (subst.)

större öppen plats i en stad; böjningsform av urinblåsa

marknad Mêzdanikeylege  �" ��	 �wJ9زدا

Mêz 
9ز • Urinblåsorna (subst.)

• Kiss (subst.) böjningsform av urinblåsa

urin Mêzilldan (Mêziłdan) 
9زCدان
• Piss (subst.) • Urinblåsa (subst.)

urin blåsa i kroppen där urinen samlas

• Bord (subst.) Mêzilldane (Mêziłdane)  �JداC9ز

en möbel • Urinblåsa (subst.)

Mêz kirdin 
9ز -ردن blåsa i kroppen där urinen samlas

• Kissa (verb) Mêzilldanege (Mêziłdanege)  �" �JداC9ز

kasta vatten, urinera • Urinblåsor (subst.)

(vardagligt) böjningsform av urinblåsa

• Pinka (verb) Mêzilldaneyl (Mêziłdaneyl) 
9زCدا�J 	ل
kissa • Urinblåsorna (subst.)

(vardagligt) böjningsform av urinblåsa

• Pissa (verb) Mêzilldaneyle (Mêziłdaneyle)  ��	 �JداC9ز

kissa • Urinblåsorna (subst.)

(vardagligt) böjningsform av urinblåsa

Mêzdan 
9زدان Mêzilldaneylege  �" ��	 �JداC9ز

• Urinblåsa (subst.) (Mêziłdaneylege)

blåsa i kroppen där urinen samlas • Urinblåsorna (subst.)

Mêzdane �J9زدا
 böjningsform av urinblåsa

• Urinblåsa (subst.) Mi م
blåsa i kroppen där urinen samlas • Ego (subst.)

Mêzdanege  �" �J9زدا
 jag

• Urinblåsa (subst.) • Jag (pron.)

blåsa i kroppen där urinen samlas användning: som subjekt;

Mêzdaneyl 
9زدا�J 	ل objektsform "mig"

• Urinblåsor (subst.) Mi bûm م Fووم
böjningsform av urinblåsa • Jag är

Mêzdaneyle  ��	 �J9زدا
 Mi büm م Fـۊم
• Urinblåsorna (subst.) • Jag var

böjningsform av urinblåsa Miç �

Mêzdaneylege  �" ��	 �J9زدا
 • Handled (subst.)

• Urinblåsorna (subst.) led som förenar hand och arm

böjningsform av urinblåsa • Handlov (subst.)

Mêzdanik eJ9زدا
 handen närmast handleden

• Urinblåsa (subst.) Miç pa �s �

blåsa i kroppen där urinen samlas • Vrist (subst.)

Mêzdanike  �wJ9زدا
 kroppsdel mellan fot och underben

• Urinblåsa (subst.)

blåsa i kroppen där urinen samlas
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Miçben �\L	 ن Millema (Miłema) �� 	Y�

Miçben 
�FP ن barn

• Armband (subst.) (vardagligt) 

smycke som bärs runt handleden Millallan (Miłałan) 
�Tن
• Armring (subst.) • Barn (subst.)

Mîh (Soranî) �	
 böjningsform finns inte

• Tacka (subst.) • Ungar (subst.)

fårhona böjningsform av unge

Mijang NJژا
 Millallane (Miłałane) �JT�

• Ögonfrans (subst.) • Barnslig (adj.)

hår i kanten på ögonlocket lik ett barn; naiv, dum, larvig

Mijdar (Kurmancî) Millalldan (Miłałdan) 
�Cدان
• Månad 08 (subst.) • Sköte (subst.)

25 oktober - 22 novomber underliv hos kvinnor

Mijg 
ژگ (ålderdomligt)

• Hjärna (subst.) • Livmoder (subst.)

centrum i huvudet för nervsystemet det organ hos kvinnan där fostret

(även bildligt "förstånd"; mycket utvecklas

intelligent person) Millalldane (Miłałdane)  �JداC�

Mijge 
ژ"�  • Skötet (subst.)

• Hjärnan (subst.) böjningsform av sköte

böjningsform av hjärna • Livmodern (subst.)

Mijgege 
ژ"� "�  böjningsform av livmoder

• Hjärnan (subst.) Millalldanege (Miłałdanege)  �" �JداC�

böjningsform av hjärna • Skötet (subst.)

Mijgeyl 
ژ"� 	ل böjningsform av sköte

• Hjärnor (subst.) • Livmodern (subst.)

böjningsform av hjärna böjningsform av livmoder

Mijgeyle 
ژ"� 	��  Millalldaneyl (Miłałdaneyl) 
�Cدا�J 	ل
• Hjärnorna (subst.) • Sköten (subst.)

böjningsform av hjärna böjningsform av sköte

Mijgeylege 
ژ"� 	�� "�  • Livmödrar (subst.)

• Hjärnorna (subst.) böjningsform av livmoder

böjningsform av hjärna Millalldaneyle (Miłałdaneyle)  ��	 �JداC�

Mikîs 
w	س • Skötena (subst.)

• Floskel (subst.) böjningsform av sköte

vackert men innehållslöst uttryck • Livmödrarna (subst.)

Mikîs kirdin 
w	س -ردن böjningsform av livmoder

• Erbjuda (verb) Millalldaneylege (Miłałdaneylege)  �" ��	 �JداC�

säga sig vilja ge, ha att ge • Skötena (subst.)

Mîl mîl 
	ل 
	ل böjningsform av sköte

• Randig (adj.) • Livmödrarna (subst.)

som är mönstrad med ränder böjningsform av livmoder

Milînik eJ	�
 Millallî (Miłałî) :C�

• Halsband (subst.) • Barndom (subst.)

smycke el. band att bära runt den tid då någon är barn

halsen Millema (Miłema) �
 �q

Millall (Miłał) 
�ڵ • Ljum (adj.)

• Barn (subst.) halvvarm

en ung människa från födseln (även bildligt "oengagerad")

och något tiotal år framåt; en • Ljummen (adj.)

persons son eller dotter ljum

• Unge (subst.) (vardagligt)
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Milvanik 8(��@� Minalleyl (Minałeyl) �)�M	 :ل

Milvanik eJ���
 • Fasters barn

• Halsband (subst.) • Mosters barn

smycke el. band att bära runt halsen Mîmiza 
زا	

Milwanik eJوا�
 • Kusin (subst.)

• Halsband (subst.) barn till ens mammas eller

smycke el. band att bära runt halsen pappas syskon

Milyon 
�	ۆن • Fasters barn

• Nummer 1 000 000 (räkn.) • Mosters barn

1 000 000, en miljon Mîmiza jin 
زا ژن	

Mîmî :
	
 • Fasters sons fru

• Faster (subst.) • Kusins fru

pappas syster eller pappas brors Mîmiza weza 
زا وه زا	

fru • Fasters barnbarn

• Moster (subst.) • Mosters barnbarn

mammas syster el. Mammas Min 
ن
brors fru • Ego (subst.)

Mîmig N
	
 jag

• Faster (subst.) • Jag (pron.)

pappas syster eller pappas brors användning: som subjekt;

fru objektsform "mig"

• Moster (subst.) Mîna �J	

mammas syster el. Mammas • Kvinnlig namn/tjejnamn (subst.)

brors fru • Aster (subst.)

Mîmige  �O
	
 växt av släktet Aster

• Fastern (subst.) Minall (Minał) 
�Jڵ
böjningsform av faster • Barn (subst.)

• Mostern (subst.) en ung människa från födseln

böjningsform av moster och något tiotal år framåt; en

Mîmigege  �" �O
	
 persons son eller dotter

• Fastern (subst.) • Unge (subst.)

böjningsform av faster barn

• Mostern (subst.) (vardagligt) 

böjningsform av moster Minalle (Minałe)  �C�J

Mîmigeyl 
�O 	ل	
 • Barnet (subst.)

• Fastrar (subst.) böjningsform av barn

böjningsform av faster • Ungen (subst.)

• Mosterar (subst.) böjningsform av unge

böjningsform av moster Minallege (Minałege)  �" �C�J

Mîmigeyle  ��	 �O
	
 • Barnet (subst.)

• Fastrarna (subst.) böjningsform av barn

böjningsform av faster • Ungen (subst.)

• Mosterarna (subst.) böjningsform av unge

böjningsform av moster Minallan (Minałan) 
T�Jن
Mîmigeylege  �" ��	 �O
	
 • Barn (subst.)

• Fastrarna (subst.) böjningsform finns inte

böjningsform av faster • Ungar (subst.)

• Mosterarna (subst.) böjningsform av unge

böjningsform av moster Minalleyl (Minałeyl) 
�C�J 	ل
Mîmige za 
�O  زا	
 • Barn (subst.)

• Kusin (subst.) böjningsform finns inte

barn till ens mammas eller • Ungar (subst.)

pappas syskon böjningsform av unge
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Minalleyle (Minałeyle)  	@: 	M�(� Mîrat رات:�

Minalleyle (Minałeyle)  ��	 �C�J
 böjningsform av livmoder

• Barnen (subst.) Minallî (Minałî) :C�J

böjningsform av barn • Barndom (subst.)

• Ungarna (subst.) den tid då någon är barn

böjningsform av unge Minê kirdin 
mJ -ردن
Minalleylege (Minałeylege)  �" ��	 �C�J
 • Leta (verb)

• Barnen (subst.) försöka hitta, söka

böjningsform av barn • Spana (verb)

• Ungarna (subst.) leta noggrant

böjningsform av unge (med blicken)

Minall xallû (Minał xałû) 
�Jڵ C�tوو Miney kirdin 
�J ی -ردن
• Morbrors barn • Leta (verb)

• Kusin (subst.) försöka hitta, söka

barn till ens mammas eller • Spana (verb)

pappas syskon leta noggrant

Minall xwarza (Minał xwarza) 
�Jڵ tوارزا (med blicken)

• Systers barnbarn Minîş 
J	ش
Minallane (Minałane) �JT�J
 • Jag också

• Barnslig (adj.) Miqnetis (Kurmancî)

lik ett barn; naiv, dum, larvig • Magnet (subst.)

Minalldan (Minałdan) 
C�Jدان anordning som drar till sig järn

• Sköte (subst.) Mir 
ر
underliv hos kvinnor • Höna (subst.)

(ålderdomligt) tamfågel av honkön; Gallus

• Livmoder (subst.) domesticus

det organ hos kvinnan där fostret (även om andra hönsfåglar)

utvecklas • Höns (subst.)

Minalldane (Minałdane)  �JداC�J
 hönor

• Skötet (subst.) Mirege 
ره "� 
böjningsform av sköte • Hönan (subst.)

• Livmodern (subst.) böjningsform av höna

böjningsform av livmoder • Hönset (subst.)

Minalldanege (Minałdanege)  �" �JداC�J
 böjningsform av höns

• Skötet (subst.) Mireyl 
ره 	ل
böjningsform av sköte • Hönor (subst.)

• Livmodern (subst.) böjningsform av höna

böjningsform av livmoder • Höns (subst.)

Minalldaneyl (Minałdaneyl) 
C�Jدا�J 	ل böjningsform av höns

• Sköten (subst.) Mireyle 
ره 	�� 
böjningsform av sköte • Hönorna (subst.)

• Livmödrar (subst.) böjningsform av höna

böjningsform av livmoder • Hönsen (subst.)

Minalldaneyle (Minałdaneyle)  ��	 �JداC�J
 böjningsform av höns

• Skötena (subst.) Mireylege 
ره 	�� "� 
böjningsform av sköte • Hönorna (subst.)

• Livmödrarna (subst.) böjningsform av höna

böjningsform av livmoder • Hönsen (subst.)

Minalldaneylege  �" ��	 �JداC�J
 böjningsform av höns

(Minałdaneylege) Mîrat رات	

• Skötena (subst.) • Arv (subst.)

böjningsform av sköte kvarlåtenskap; ärftlighet, arvsanlag

• Livmödrarna (subst.) • Kvarlåtenskap (subst.) 
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Mîratber �:راLA	 ر Mirjing U(رژ�

det man lämnar efter sig när man Mirebayele  �K �	�F ره

dör, arv • Marmeladerna (subst.)

Mîratber 
	را�FZ ر böjningsform av marmelad

• Arvinge (subst.) • Sylterna (subst.)

person som ärver böjningsform av sylt

• Arvtagare (subst.) Mirebayelege  �" �K �	�F ره

person som ärver • Marmeladerna (subst.)

Mîratgir 
	راOZر böjningsform av marmelad

• Arvinge (subst.) • Sylterna (subst.)

person som ärver böjningsform av sylt

• Arvtagare (subst.) Mirekere 
ره -� ره 
person som ärver • Vaktel (subst.)

Mîratî :Zرا	
 en art (Coturnix coturnix) inom

• Nedärvd (adj.) fågelfamiljen fälthöns

som man fått genom biologiskt (Phasianidae); individ av arten

el. kulturellt arv vaktel

Mîratxwer 
	راtZوه ر Mirekerege 
ره -� ره "� 
• Arvinge (subst.) • Vakteln (subst.)

person som ärver böjningsform av vaktel

• Arvtagare (subst.) Mirekereyl 
ره -� ره 	ل
person som ärver • Vaktlar (subst.)

Mirawî 
راوی böjningsform av vaktel

• Anka (hane) (subst.) Mirekereyle 
ره -� ره 	�� 
en tam and • Vaktlarna (subst.)

• And (hane) (subst.) böjningsform av vaktel

sjöfågel av släktet Anas Mirekereylege 
ره -� ره 	�� "� 
Mirde 
رده  • Vaktlarna (subst.)

• Död (adj.) böjningsform av vaktel

som har slutat leva, avliden, livlös Mirekew 
ره -� و
Mirdig 
ردگ • Bläck (subst.)

• Död (adj.) vätska som går att skriva med

som har slutat leva, avliden, livlös Mirekirre (Mirekiře) 
ره -ڕه 
Mirdû (Soranî)   (:Jۆراa)  ردوو
 • Vaktel (subst.)

• Död (adj.) en art (Coturnix coturnix) inom

som har slutat leva, avliden, livlös fågelfamiljen fälthöns

Mireba �F ره
 (Phasianidae); individ av arten

• Marmelad (subst.) vaktel

fruktmassa (av apelsin etc) i Mirekirrege (Mirekiřege) 
ره -ڕه "� 
geléform • Vakteln (subst.)

• Sylt (subst.) böjningsform av vaktel

mos av bär som kokats med Mirekirreyl (Mirekiřeyl) 
ره -ڕه 	ل
socker • Vaktlar (subst.)

Mirebage  �"�F ره
 böjningsform av vaktel

• Marmeladen (subst.) Mirekirreyle (Mirekiřeyle) 
ره -ڕه 	�� 
böjningsform av marmelad • Vaktlarna (subst.)

• Sylten (subst.) böjningsform av vaktel

böjningsform av sylt Mirekirreylege (Mirekiřeylege) 
ره -ڕه 	�� "� 
Mirebayel 
ره �F	� ل • Vaktlarna (subst.)

• Marmelader (subst.) böjningsform av vaktel

böjningsform av marmelad Mirjing NJرژ

• Sylter (subst.) • Ögonfrans (subst.)

böjningsform av sylt hår i kanten på ögonlocket
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Mirov (Soranî) �رۆڤ Mîşneylege  	� 	@: 	(9:�

Mirov (Soranî) 
رۆڤ Mirüjege 
رۊژه "� 
• En (pron.) • Myran (subst.)

man. böjningsform av myra

användning: obestämt; ej som Mirüjeyl 
رۊژه 	ل
subjekt • Myror (subst.)

• Människa (subst.) böjningsform av myra

individ av släktet Homo sapiens; Mirüjeyle 
رۊژه 	�� 
man el. kvinna el. barn • Myrorna (subst.)

• Själ (subst.) böjningsform av myra

människa Mirüjeylege 
رۊژه 	�� "� 
Mirwet 
روه ت • Myrorna (subst.)

• Kvinnlig namn/tjejnamn (subst.) böjningsform av myra

Mirwetî :Z روه
 Mirüjellan (Mirüjełan) 
رۊژه Tن
• Kvinnlig namn/tjejnamn (subst.) • Myrstack (subst.)

Mirx 
رخ Misafir 
�a>ر
• Höna (subst.) • Passagerare (subst.)

tamfågel av honkön; Gallus person som åker med, resande

domesticus • Resande (subst.)

(även om andra hönsfåglar) person som reser

• Höns (subst.) • Resenär (subst.)

hönor person som reser

Mirxege  �" �tر
 Misafiret 
�a>ره ت
• Hönan (subst.) • Resa (subst.)

böjningsform av höna förflyttning med färdmedel

• Hönset (subst.) (t.ex. tåg, bil, båt)

böjningsform av höns Mişk (Soranî)   (:Jۆراa) e[

Mirxeyl 
ر�t 	ل • Mus (subst.)

• Hönor (subst.) mindre art av släktet råttor

böjningsform av höna • Råtta (subst.)

• Höns (subst.) en gnagare av familjen Muridae

böjningsform av höns Mişk (Kurmancî)

Mirxeyle  ��	 �tر
 • Mus (subst.)

• Hönorna (subst.) mindre art av släktet råttor

böjningsform av höna • Råtta (subst.)

• Hönsen (subst.) en gnagare av familjen Muridae

böjningsform av höns Mîşne  �J[	

Mirxeylege  �" ��	 �tر
 • Tacka (subst.)

• Hönorna (subst.) fårhona

böjningsform av höna Mîşnege  �" �J[	

• Hönsen (subst.) • Tackan (subst.)

böjningsform av höns böjningsform av tacka

Mirxane  �J�tر
 Mîşneyl 
	]�J 	ل
• Ägg (subst.) • Tackor (subst.)

det som hönan (och andra fåglar) böjningsform av tacka

lägger och som kan utvecklas Mîşneyle  ��	 �J[	

till en ny individ • Tackorna (subst.)

Mirüj 
رۊژ böjningsform av tacka

• Myra (subst.) Mîşneylege  �" ��	 �J[	

 liten insekt av familjen • Tackorna (subst.)

Formicidae som bildar välordnade böjningsform av tacka

samhällen
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Mîwe �:وه Müçig U\ـۊ�

Mîwe 
	وه böjningsform av hjärna

• Frukt (subst.) Mizigege 
ز"� "� 
den del av en växt där fröna finns • Hjärnan (subst.)

• Frukt (subst.) böjningsform av hjärna

ätlig, köttig och saftig del av växt Mizigeyl 
ز"� 	ل
Mîye  �		
 • Hjärnor (subst.)

• Tacka (subst.) böjningsform av hjärna

fårhona Mizigeyle 
ز"� 	�� 
Mîyege  �" �		
 • Hjärnorna (subst.)

• Tackan (subst.) böjningsform av hjärna

böjningsform av tacka Mizigeylege 
ز"� 	�� "� 
Mîyeyl 
		� 	ل • Hjärnorna (subst.)

• Tackor (subst.) böjningsform av hjärna

böjningsform av tacka Mû (Soranî)   (:Jۆراa) وو

Mîyeyle  ��	 �		
 • Hår (subst.)

• Tackorna (subst.) tunna strån som växer på kroppen

böjningsform av tacka (särskilt på huvudet)

Mîyeylege  �" ��	 �		
 Mûkêş (Soranî)   (:Jۆراa) وو-9ش

• Tackorna (subst.) • Pincett (subst.)

böjningsform av tacka ett gripverktyg (för små föremål)

Miyes 
	� س Mûmin 
وو
ن
• Fluga (subst.) • Manligt namn/killnamn (subst.)

ett slags insekt av ordningen Diptera Mûrî 
ووری
Miyese  �a �	
 • Myra (subst.)

• Flugan (subst.)  liten insekt av familjen Formicidae

böjningsform av fluga som bildar välordnade samhällen

Miyesege  �" �a �	
 Mûrîj 
وور	ژ
• Flugan (subst.) • Myra (subst.)

böjningsform av fluga  liten insekt av familjen Formicidae

Miyeseyl 
	� �a 	ل som bildar välordnade samhällen

• Flugor (subst.) Mûsa �aوو

böjningsform av fluga • Manligt namn/killnamn (subst.)

Miyeseyle  ��	 �a �	
 Musa abad 
و�F�� �aد
• Flugorna (subst.) • Musa abad (subst.)

böjningsform av fluga landsbygd utanför Kangavar som

Miyeseylege  �" ��	 �a �	
 heter Kemarjan

• Flugorna (subst.) Mûsa abad 
وو�F�� �aد
böjningsform av fluga • Musa abad (subst.)

Mîz (Kurmancî) landsbygd utanför Kangavar som

• Kiss (subst.) heter Kemarjan

urin Muwawî (Soranî)   (:Jۆراa)  وواوی
 
• Piss (subst.) • Luden (adj.)

urin täckt med hår

• Urin (subst.) Mü 
ـۊ
vätska som avsöndras från njurarna • Hår (subst.)

Mizig 
زگ tunna strån som växer på kroppen

• Hjärna (subst.) (särskilt på huvudet)

centrum i huvudet för nervsystemet Müçig NPـۊ

(även bildligt "förstånd"; mycket • Liten (adj.)

intelligent person) obetydlig ifråga om storlek, ålder

Mizige 
ز"�  etc

• Hjärnan (subst.)
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Müçiglle (Müçigłe)  	YF\ـۊ� Müşege  	��ـۊ9	 

• Små (adj.) Müken 
ـۊ-� ن
obetydliga ifråga om utsträcknig • Pincett (subst.)

eller omfattning ett gripverktyg (för små föremål)

Användning: plural till "liten" Mükene  �J �-ـۊ

• Gemen (adj.) • Pincetten (subst.)

liten böjningsform av pincett

(om bokstav med speciell form; Mükenege  �" �J �-ـۊ

motsats "versal") • Pincetten (subst.)

Müçiglle (Müçigłe)  �qOPـۊ
 böjningsform av pincett

• Mindre (adj.) Mükeneyl 
ـۊ-� �J 	ل
obetydligare (i storlek); tämligen liten • Pincetter (subst.)

• Minst (adj.) böjningsform av pincett

obetydligast (i längd, storlek etc) Mükeneyle  ��	 �J �-ـۊ

Müçikille (Müçikiłe)  �qwPـۊ
 • Pincetterna (subst.)

• Mindre (adj.) böjningsform av pincett

obetydligare (i storlek); tämligen liten Mükeneylege  �" ��	 �J �-ـۊ

• Minst (adj.) • Pincetterna (subst.)

obetydligast (i längd, storlek etc) böjningsform av pincett

Müçiktir 
ـۊZOPر Mükîş 
ـۊ-	ش
• Mindre (adj.) • Pincett (subst.)

obetydligare (i storlek); tämligen liten ett gripverktyg (för små föremål)

Müçiktirîn 
ـۊZOPر	ن Mükîşe 
ـۊ-	]� 
• Minst (adj.) • Pincetten (subst.)

obetydligast böjningsform av pincett

(i längd, storlek etc) Mükîşege 
ـۊ-	]� "� 
Mye �	
 • Pincetten (subst.)

• Tacka (subst.) böjningsform av pincett

fårhona Mükîşeyl 
ـۊ-	]� 	ل
Myege  �" �	
 • Pincetter (subst.)

• Tackan (subst.) böjningsform av pincett

böjningsform av tacka Mükîşeyle 
ـۊ-	]� 	�� 
Myeyl 
	� 	ل • Pincetterna (subst.)

• Tackor (subst.) böjningsform av pincett

böjningsform av tacka Mükîşeylege 
ـۊ-	]� 	�� "� 
Myeyle  ��	 �	
 • Pincetterna (subst.)

• Tackorna (subst.) böjningsform av pincett

böjningsform av tacka Müş 
ـۊش
Myeylege  �" ��	 �	
 • Mus (subst.)

• Tackorna (subst.) mindre art av släktet råttor

böjningsform av tacka • Råtta (subst.)

Myew 
	� و en gnagare av familjen Muridae

• Mjau (interj.) Müşe 
ـۊ]� 
(onomatopoesi) ljudhärmande • Musen (subst.)

interjektion för en katts läte. Man böjningsform av mus

säger även att katten jamar • Råttan (subst.)

Myex 
	� خ böjningsform av råtta

• Spik (subst.) Müşege 
ـۊ]� "� 
liten spetsig metallpinne med huvud • Musen (subst.)

• Dubb (subst.) böjningsform av mus

kort stift • Råttan (subst.)

(särskilt som skydd mot halka) böjningsform av råtta
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Müşeyl �ـۊ9	 :ل

Müşeyl 
ـۊ]� 	ل
• Möss (subst.)

böjningsform av mus

• Råttor (subst.)

böjningsform av råtta

Müşeyle 
ـۊ]� 	�� 
• Mössen (subst.)

böjningsform av mus

• Råttorna (subst.)

böjningsform av råtta

Müşeylege 
ـۊ]� 	�� "� 
• Mössen (subst.)

böjningsform av mus

• Råttorna (subst.)

böjningsform av råtta

Müwîn 
ـۊو	ن
• Hårig (adj.)

försedd med (mycket) hår

Müyîn 
ـۊ		ن
• Hårig (adj.)

försedd med (mycket) hår
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N n ن
Naçar )�\�ر Naqiřeylege  	�)�Rڕه :@	 

Naçar �P�Jر Nanewayege �J�J وا	� "� 
• Nödd (adj.) • Bageriet, Bagerit (subst.)

tvingad av omständigheterna böjningsform av bageri

• Nödsakad (adj.) Nanewayeyl �J�J وا	� 	ل
tvungen (formellt) • Bagerier (subst.)

• Ofrånkomlig (adj.) böjningsform av bageri

som inte kan undvikas, nödvändig Nanewayeyle �J�J وا	� 	�� 
• Tvungen (adj.) • Bagerierna (subst.)

tvingad, nödsakad böjningsform av bageri

Naçax �P�Jخ Nanewayeylege �J�J وا	� 	�� "� 
• Patient (subst.) • Bagerierna (subst.)

person som vårdas (på sjukhus) böjningsform av bageri

• Sjuk (adj.) Nanker �wJ�J ر
som inte har bra hälsa • Bagare (subst.)

Nadir �Jدر person som har till yrke att baka

• Manligt namn/killnamn (subst.) (bröd och kakor)

Nafîre �J>	ره  Nankûr wJ�Jوور
• Sax (subst.) • Snål (adj.)

ett redskap med två vassa eggar överdrivet sparsam

att klippa med • Sniken (adj.)

Namûs 
ووس�J snål

• Heder (subst.) • Gnidig (adj.)

anseende på grund av goda överdrivet sparsam

karaktärsegenskaper Naqirre (Naqiře) �J~ڕه 
Nanewa �J�J وا • Strupe (subst.)

• Bagare (subst.) främre delen av halsen hos

person som har till yrke att baka människor och djur

(bröd och kakor) • Svalg (subst.)

Nanewa xane  �J�t وا �J�J övre delen av matstrupen

• Bageri (subst.) (bildligt även "avgrund, klyfta")

ställe där man gör bröd och kakor Naqirrege (Naqiřege) �J~ڕه "� 
Nanewa xanege  �" �J�t وا �J�J • Strupen (subst.)

• Bageriet, Bagerit (subst.) böjningsform av strupe

böjningsform av bageri • Svalget (subst.)

Nanewa xaneyl �J�J وا �J�t 	ل böjningsform av svalg

• Bagerier (subst.) Naqirreyl (Naqiřeyl) �J~ڕه 	ل
böjningsform av bageri • Strupar (subst.)

Nanewa xaneyle  ��	 �J�t وا �J�J böjningsform av strupe

• Bagerierna (subst.) • Svalg (subst.)

böjningsform av bageri böjningsform av svalg

Nanewa xaneylege   �" ��	 �J�t وا �J�J Naqirreyle (Naqiřeyle) �J~ڕه 	�� 
• Bagerierna (subst.) • Struparna (subst.)

böjningsform av bageri böjningsform av strupe

Naneway �J�J وای • Svalgen (subst.)

• Bageri (subst.) böjningsform av svalg

ställe där man gör bröd och kakor Naqirreylege (Naqiřeylege) �J~ڕه 	�� "� 
• Struparna (subst.)
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Narince )�ر)[	  Naw deseylege  	�)�و ده 7	 :@	 

böjningsform av strupe som inte har bra hälsa

• Svalgen (subst.) • Sjukling (subst.)

böjningsform av svalg person som är sjuk, patient

Narince  ��Jر�J (något skämtsamt)

• Kvinnlig namn/tjejnamn (subst.) Nasazgar �a�Jز"�ر
Narincî :�Jر�J • Oförenlig (adj.)

• Orange (färg) (adj.) som inte går att förena

blandning av gul och röd, gulaktigt Nasazî �a�Jزی
röd • Sjuka (subst.)

Naringî :OJر�J sjukdom

• Mandarin (subst.) • Sjukdom (subst.)

ett slags liten apelsin med tunt skal kroppslig el. själslig ohälsa; åkomma

Nasaq �a�Jق • Ve (subst.)

• Dålig (adj.) elände, olycka 

sjuk, svag Nasik ea�J
• Patient (subst.) • Tunn (adj.)

person som vårdas (på sjukhus) som har liten tjocklek, smal

• Sjuk (adj.) Nasilük �a�Jـۊک
som inte har bra hälsa • Oförenlig (adj.)

• Sjukling (subst.) som inte går att förena

person som är sjuk, patient Nasperwer �sa�J روه ر
(något skämtsamt) • Kvinnlig namn/tjejnamn (subst.)

Nasaqî :~�a�J Naşta �Z[�J
• Sjuka (subst.) • Frukost (subst.)

sjukdom morgonmål

• Sjukdom (subst.) Natewan �Z�J وان
kroppslig el. själslig ohälsa; åkomma • Oförmögen (adj.)

• Ve (subst.) ur stånd (att)

elände, olycka • Maktlös (adj.)

Nasax �a�Jخ som inte har makt, hjälplös

• Dålig (adj.) Natuwan Z�Jووان
sjuk, svag • Oförmögen (adj.)

• Patient (subst.) ur stånd (att)

person som vårdas (på sjukhus) • Maktlös (adj.)

• Sjuk (adj.) som inte har makt, hjälplös

som inte har bra hälsa Naw des �Jو ده س
• Sjukling (subst.) • Handflata (subst.)

person som är sjuk, patient handens insida

(något skämtsamt) Naw desege  �" �a و ده�J
Nasaxî :t�a�J • Handflatan (subst.)

• Sjuka (subst.) böjningsform av handflata

sjukdom Naw deseyl �Jو ده �a 	ل
• Sjukdom (subst.) • Handflator (subst.)

kroppslig el. själslig ohälsa; åkomma böjningsform av handflata

• Ve (subst.) Naw deseyle  ��	 �a و ده�J
elände, olycka • Handflatorna (subst.)

Nasaz �a�Jز böjningsform av handflata

• Dålig (adj.) Naw deseylege  �" ��	 �a و ده�J
sjuk, svag • Handflatorna (subst.)

• Patient (subst.) böjningsform av handflata

person som vårdas (på sjukhus)

• Sjuk (adj.)
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Naw lep )�و H	 پ Naxirre (Naxiře) )�mڕه 

Naw lep �Jو �K پ Nawxwage �Jوtوا"� 
• Handflata (subst.) • Stuprännan (subst.)

handens insida • Stupröret (subst.)

Naw lepege  �" �s �K و�J böjningsform av stuprör

• Handflatan (subst.) Nawxwayel �Jوtوا	� ل
böjningsform av handflata • Stuprännor (subst.)

Naw lepeyl �Jو �s �K 	ل • Stuprör (subst.)

• Handflator (subst.) böjningsform finns inte

böjningsform av handflata Nawxwayele  �K �	واtو�J
Naw lepeyle  ��	 �s �K و�J • Stuprännorna (subst.)

• Handflatorna (subst.) • Stuprören (subst.)

böjningsform av handflata böjningsform av stuprör

Naw lepeylege  �" ��	 �s �K و�J Nawxwayelege  �" �K �	واtو�J
• Handflatorna (subst.) • Stuprännorna (subst.)

böjningsform av handflata • Stuprören (subst.)

Naw têwill (Naw têwi ł) �Jو 9Zوڵ böjningsform av stuprör

• Mitten delen av pannan Nawxwirr (Nawxwiř) �Jوtوڕ
• Mitt i pannan • Stupränna (subst.)

Nawerras (Naweřas) �Jوه ڕاس rör som leder bort vatten från hustak

• Mitt (subst.) • Stuprör (subst.)

medelpunkt, centrum stupränna

Nawerrast (Naweřast) �Jوه ڕاaت  Nawxwirrege (Nawxwiřege) �Jوtوڕه "� 
(Soranî) (:Jۆراa)  • Stuprännan (subst.)

• Mitt (subst.) • Stupröret (subst.)

medelpunkt, centrum böjningsform av stuprör

Nawk �Jوک Nawxwirreyl (Nawxwiřeyl) �Jوtوڕه 	ل
• Kärna (subst.) • Stuprännor (subst.)

frö inuti en frukt, sten (i stenfrukt) • Stuprör (subst.)

(bildligt "det innersta, det centrala") böjningsform finns inte

• Navel (subst.) Nawxwirreyle (Nawxwiřeyle) �Jوtوڕه 	�� 
märke på magen efter navelsträngen • Stuprännorna (subst.)

• Innehåll (subst.) • Stuprören (subst.)

det som finns inuti något, substans böjningsform av stuprör

Nawkîle �Jو-	��  Nawxwirreylege �Jوtوڕه 	�� "� 
• Nukleol (subst.) (Nawxwiřeylege)

nukleolen är en struktur som finns • Stuprännorna (subst.)

i den eukaryota cellkärnan • Stuprören (subst.)

Nawrras (Nawřas) �Jوڕاس böjningsform av stuprör

• Mitt (subst.) Nax �Jخ
medelpunkt, centrum • Djup (subst.)

Nawuk (Soranî)   (:Jۆراa) ووک�J avståndet från ytan till botten;

• Kärna (subst.) ställe långt ner (eller in)

frö inuti en frukt, sten (i stenfrukt) • In (adv.)

(bildligt "det innersta, det centrala") till insidan (av något)

• Navel (subst.) • Innandöme (subst.)

märke på magen efter navelsträngen det inre av något

Nawxwa �Jوtوا • Inre (subst.)

• Stupränna (subst.) inre del av något

rör som leder bort vatten från hustak Naxirre (Naxiře) t�Jڕه 
• Stuprör (subst.) • Strupe (subst.)

stupränna främre delen av halsen hos

människor och djur
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Naxirrege (Naxiřege)  	�)�mڕه  Nazik )�زک

• Svalg (subst.) böjningsform av stuprör

övre delen av matstrupen Naxwirreyl (Naxwiřeyl) t�Jوڕه 	ل
(bildligt även "avgrund, klyfta") • Stuprännor (subst.)

Naxirrege (Naxiřege) t�Jڕه "�  • Stuprör (subst.)

• Strupen (subst.) böjningsform finns inte

böjningsform av strupe Naxwirreyle (Naxwiřeyle) t�Jوڕه 	�� 
• Svalget (subst.) • Stuprännorna (subst.)

böjningsform av svalg • Stuprören (subst.)

Naxirreyl (Naxiřeyl) t�Jڕه 	ل böjningsform av stuprör

• Strupar (subst.) Naxwirreylege (Naxwiřeylege) t�Jوڕه 	�� "� 
böjningsform av strupe • Stuprännorna (subst.)

• Svalg (subst.) • Stuprören (subst.)

böjningsform av svalg böjningsform av stuprör

Naxirreyle (Naxiřeyle) t�Jڕه 	��  Naxün t�Jـۊن
• Struparna (subst.) • Nagel (subst.)

böjningsform av strupe hornbildning på finger- och tåspetsar

• Svalgen (subst.) Naxüne  �Jـۊt�J
böjningsform av svalg • Nageln (subst.)

Naxirreylege (Naxiřeylege) t�Jڕه 	�� "�  böjningsform av nagel

• Struparna (subst.) Naxünege  �" �Jـۊt�J
böjningsform av strupe • Nageln (subst.)

• Svalgen (subst.) böjningsform av nagel

böjningsform av svalg Naxüneyl t�Jـۊ�J 	ل
Naxwa t�Jوا • Naglar (subst.)

• Stupränna (subst.) böjningsform av nagel

rör som leder bort vatten från hustak Naxüneyle  ��	 �Jـۊt�J
• Stuprör (subst.) • Naglarna (subst.)

stupränna böjningsform av nagel

Naxwage t�Jوا"�  Naxüneylege  �" ��	 �Jـۊt�J
• Stuprännan (subst.) • Naglarna (subst.)

• Stupröret (subst.) böjningsform av nagel

böjningsform av stuprör Naxün şeytane  �J�Z	 �[ ـۊنt�J
Naxwayel t�Jوا	� ل • Snigel (subst.)

• Stuprännor (subst.) snäckdjur med mycket långsamma

• Stuprör (subst.) rörelser av familjerna Arionidae

böjningsform finns inte och Limacidae

Naxwayele  �K �	واt�J Naxüngîr t�JـۊOJ	ر
• Stuprännorna (subst.) • Nagelsax (subst.)

• Stuprören (subst.) Naz �Jز
böjningsform av stuprör • Kel (subst.)

Naxwayelege  �" �K �	واt�J smek

• Stuprännorna (subst.) Nazî �Jزی
• Stuprören (subst.) • Kvinnlig namn/tjejnamn (subst.)

böjningsform av stuprör Nazig �Jزگ
Naxwirre (Naxwiře) t�Jوڕه  • Tunn (adj.)

• Stupränna (subst.) som har liten tjocklek, smal

rör som leder bort vatten från hustak Nazik �Jزک
• Stuprör (subst.) • Tunn (adj.)

stupränna som har liten tjocklek, smal

Naxwirrege (Naxwiřege) t�Jوڕه "�  • Fin (adj.)

• Stuprännan (subst.) diskret, subtil

• Stupröret (subst.) • Fin (adj.)
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Neçîr )	 \:ر Nexoşxane (Soranî) )	 mۆm9�)	   (7ۆرا)')  

tunn, smal Netewe �Z �J وه
• Graciös (adj.) • Nationalitet (subst.)

mjuk och lätt i kroppsrörelserna tillhörighet till el. medborgarskap

Neçîr P �J	ر i ett visst land

• Jakt (subst.) • Härkomst (subst.)

det att jaga ursprung

• Fångst (subst.) • Ursprung (subst.)

   det att fånga djur även om det början (i tid och rum), upphov,

man fångar, särskilt vid fiske härkomst

• Byte (subst.) Newbe  �Fو �J
fångst, rov • Tur (subst.)

• Villebråd (subst.) ordning, följd

jagat djur Newbet �J و�F ت
Neçîrewan P �J	ره وان • Tur (subst.)

• Jägare (subst.) ordning, följd

person som jagar Newe �J وه 
• Manligt namn/killnamn (subst.) • Barnbarn (subst.)

Neçîrwan P �J	روان barn till någons barn

• Jägare (subst.) Nêwe şew 9Jوه  ]� و
person som jagar • Midnatt (subst.)

• Manligt namn/killnamn (subst.) tid omkring kl 00 på natten

Neft �J >ت Newed �J وه د
• Olja (subst.) • Nummer 90 (räkn.)

trögflytande vätska som är olöslig 90, nittio

i vatten Newed hezar �J وه د ھ� زار
Nehat �J ھ�ت • Nummer 90 000 (räkn.)

• Otur (subst.) 90 000, nittiotusen

motgång som beror på slumpen Newed hizar �J وه د ھزار
• Missöde (subst.) • Nummer 90 000 (räkn.)

mindre olycka 90 000, nittiotusen

• Malör (subst.) Newed u yek �J وه د و 	� ک
missöde • Nummer 91 (räkn.)

Neke  �- �J 91, nittioett

• Gör inte (subst.) övriga nummer 92-99 lika detta 

Nelegor (Soranî)   (:Jۆراa)  ۆر" �K �J koncept ==> Newed + u + du

• Oförenlig (adj.) Newroz (Lekî) (:- �K) ورۆز �J
som inte går att förena • Månad 01 (subst.) 

Nenig NJ �J 21 mars - 20 april

• Farmor (subst.) Nexoş  (Soranî)   (:Jۆراa)  ۆشt �J
pappas mamma • Dålig (adj.)

• Mormor (subst.) sjuk, svag

mammas mamma • Patient (subst.)

Nêrekew 9Jره -� و person som vårdas (på sjukhus)

• Rapphöna (hane) (subst.) • Sjuk (adj.)

en art (Perdix perdix) inom som inte har bra hälsa

fågelfamiljen fälthöns • Sjukling (subst.)

(Phasianidae); individ av arten person som är sjuk, patient

rapphöna (något skämtsamt)

Nermeyi gwê (Soranî)   (:Jۆراa) ی "وێ �
�J ر Nexoşxane (Soranî)   (:Jۆراa)   �J�t[ۆt �J
• Örsnibb (subst.) • Lasarett (subst.)

nedre delen av örat sjukhus

• Sjukhus (subst.)
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Nexşe 	9m 	( Nînok (Soranî) ):)ۆک (7ۆرا)')  

institution där man vårdar sjuka; • Missöde (subst.)

lasarett mindre olycka

Nexşe �[t �J • Malör (subst.)

• Karta (subst.) missöde

förminskad bild av jordytan el. Nijî Jژی
annat område • Lins (subst.)

• Ritning (subst.) frön från en ärtväxt

plan Nijyaw Jژ	�و
(för konstruktion av hus, maskin etc) • Linssoppa (subst.)

Nextê mZtJ soppa gjord på linser

• Smått (adv.)    Nîl J	ل
lite, en aning • Grumlig (adj.)

• Aning (subst.) oklar, ogenomskinlig

liten mängd (även bildligt)

Nextêg N9ZtJ Nîlaw J	�و
• Smått (adv.)    • Grumligt vatten

lite, en aning Nîligaw J	��Oو
• Aning (subst.) • Grumligt vatten

liten mängd Nîm la J	م �
Nexweş وه شt �J • Fjärdedel (subst.)

• Dålig (adj.) fjärdedel eller kvart (1/4) är ett

sjuk, svag rationellt tal. Om man delar något

• Patient (subst.) i fyra lika stora delar är en av

person som vårdas (på sjukhus) dessa delar en fjärdedel

• Sjuk (adj.) Nîm let J	م �K ت
som inte har bra hälsa • Fjärdedel (subst.)

• Sjukling (subst.) fjärdedel eller kvart (1/4) är ett

person som är sjuk, patient rationellt tal. Om man delar något

(något skämtsamt) i fyra lika stora delar är en av

Nexweşî t �Jوه ]: dessa delar en fjärdedel

• Sjuka (subst.) Nîm rrûj (Nîm řûj) J	م ڕووژ
sjukdom • Halvdag  (adj.)

• Sjukdom (subst.) en halv dag, d.v.s. tolv timmar

kroppslig el. själslig ohälsa; åkomma Nîm tilla (Nîm tiła) �Z م	J
• Ve (subst.) • Kvinnlig namn/tjejnamn (subst.)

elände, olycka Nîme şew 
�  ]� و	J
Nexweşxane �J�t[ وهt �J • Midnatt (subst.)

• Lasarett (subst.) tid omkring kl 00 på natten

sjukhus Nîmerri düya (Nîmeři düya) 
� ڕ دۊ	�	J
• Sjukhus (subst.) • Förmiddag (subst.)

institution där man vårdar sjuka; tiden från klockan tolv till kvällen

lasarett Nîmerrû (Nîmeřû) 
� ڕوو	J
Neynûk (Kurmancî) • Middag (subst.)

• Nagel (subst.) tid omkring kl 12 på dagen

hornbildning på finger- och tåspetsar Nîmerrû düya (Nîmeřû düya) 
� ڕوو دۊ	�	J
Neüş �J ۊش • Middag (subst.)

• Säg inte tid omkring kl 12 på dagen

Nezî �J زی Nînok (Soranî)   (:Jۆراa) ۆکJ	J
• Manligt namn/killnamn (subst.) • Nagel (subst.)

Nihat ��Jت hornbildning på finger- och tåspetsar

• Otur (subst.)

motgång som beror på slumpen
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Nirx )رخ Nîxanege  	� 	(�m:(

Nirx Jرخ Nîştiman 
�نZ[	J
• Betalkurs (subst.) • Fosterland (subst.)

börsens pris på värdepapper som land som man är uppvuxen i och

godkänns av både köpare och säljare som man älskar, fädernesland

• Kurs (subst.) • Fädernesland (subst.)

gällande pris, värde hemland

• Pris (subst.) Nîştimanperwer 
��sJ روه رZ[	J
kostnad för någon vid köp • Patriot (subst.)

Nirx nan Jرخ �Jن fosterlandsvän

• Värdera (verb) Nîştimanperwerege 
��sJ روه ره "� Z[	J
sätta pris på • Patrioten (subst.)

Nîsan (Kurmancî) böjningsform av patriot

• Månad 01 (subst.) Nîştimanperwereyl 
��sJ روه ره 	لZ[	J
21 mars - 20 april • Patrioter (subst.)

Nîşan dan J	]�ن دان böjningsform av patriot

• Betyda (verb) Nîştimanperwereyle 
��sJ روه ره 	�� Z[	J
intyga; uttala, visa • Patrioterna (subst.)

• Ställa (verb) böjningsform av patriot

visa för allmänheten Nîştimanperwereylege 
��sJ روه ره 	�� "� Z[	J
• Uppvisa (verb) • Patrioterna (subst.)

visa upp böjningsform av patriot

• Utvisa (verb) Nîştimanperwerî 
��sJ روه ریZa	J
(tydligt) visa • Patriotism (subst.)

• Visa (verb) kärlek och lojalitet till fosterlandet 

låta (någon) se Nixan �tJن
Nîşanî :J�[	J • Nagel (subst.)

• Adress (subst.) hornbildning på finger- och tåspetsar

uppgift om var någon bor, bostad Nixane  �J�tJ
Nîsk ea	J • Nageln (subst.)

• Armbåge (subst.) böjningsform av nagel

leden mellan överarmen och Nixanege  �" �J�tJ
underarmen • Nageln (subst.)

• Lins (subst.) böjningsform av nagel

frön från en ärtväxt Nixaneyl �J�tJ 	ل
Nîsk (Soranî)   (:Jۆراa)  ea	J • Naglar (subst.)

• Lins (subst.) böjningsform av nagel

frön från en ärtväxt Nixaneyle  ��	 �J�tJ
Nîskaw J	�waو • Naglarna (subst.)

• Linssoppa (subst.) böjningsform av nagel

soppa gjord på linser Nixaneylege  �" ��	 �J�tJ
Nîskêne (Soranî)   (:Jۆراa) �J9�a	J • Naglarna (subst.)

• Linssoppa (subst.) böjningsform av nagel

soppa gjord på linser Nîxan J	�tن
Nîskîn (Soranî)   (:Jۆراa) ن	wa	J • Nagel (subst.)

• Linssoppa (subst.) hornbildning på finger- och tåspetsar

soppa gjord på linser Nîxane  �J�t	J
Nismî :
aJ • Nageln (subst.)

• Kvinnlig namn/tjejnamn (subst.) böjningsform av nagel

Nismi şew aJم ]� و Nîxanege  �" �J�t	J
• Midnatt (subst.) • Nageln (subst.)

tid omkring kl 00 på natten böjningsform av nagel
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Nîxaneyl ):m�)	 :ل Nowe )ۆوه 

Nîxaneyl J	�J�t 	ل Nizrê Jزرێ
• Naglar (subst.) • Hicka (subst.)

böjningsform av nagel sammandragning av mellangärdet

Nîxaneyle  ��	 �J�t	J som leder till ljudstötar vid inandning

• Naglarna (subst.) Nizrig Jزرگ
böjningsform av nagel • Hicka (subst.)

Nîxaneylege  �" ��	 �J�t	J sammandragning av mellangärdet

• Naglarna (subst.) som leder till ljudstötar vid inandning

böjningsform av nagel Nizrige Jزر"� 
Nixangîr OJ�tJ	ر • Hicka (subst.)

• Nagelsax (subst.) sammandragning av mellangärdet

Nixe  �tJ som leder till ljudstötar vid inandning

• Ärt (subst.) No Jۆ
(frukt från) växt av släktet Pisum • Nummer 09 (räkn.)

Variantform: ärta  �" �tJ 9, nio

Nixege  �" �tJ Nohezar Jۆھ� زار
• Ärten (subst.) • Nummer 9000 (räkn.)

böjningsform av ärt 9000, niotusen

Nixeyl �tJ 	ل Nohim Jۆھم
• Ärter (subst.) • Nionde (räkn.)

böjningsform av ärt på plats nummer 9

Nixeyle  ��	 �tJ • Tal 09 (räkn.)

• Ärterna (subst.) Nohimîn Jۆھ
	ن
böjningsform av ärt • Nionde (räkn.)

Nixeylege  �" ��	 �tJ på plats nummer 9

• Ärterna (subst.) • Tal 09 (räkn.)

böjningsform av ärt Nohizar Jۆھزار
Nizîk e	زJ • Nummer 9000 (räkn.)

• Nära (adj.) 9000, niotusen

på kort avstånd (i tid och rum) Nok Jۆک
(även bildligt om mänsklig kontakt) • Spets (subst.)

• Snar (adj.) vass ända på ett avsmalnande

nära förestående föremål, udd

• Vippan (subst.) • Tipp (subst.)

• Åt (adv.) yttersta änden av något avsmalnande

nära, inpå • Udd (subst.)

Nizîkî :w	زJ spets, tagg

• Närhet (subst.) • Näbb (subst.)

det att ligga nära; omgivning, mun på en fågel

grannskap Nosed Jۆ�a د
• Närmande (subst.) • Nummer 900 (räkn.)

det att komma nära någon, försök 900, Niohundra

till kontakt Nosed hezar Jۆ�a د ھ� زار
(även om oönskad kontakt) • Nummer 900 000 (räkn.)

Nizîre Jز	ره  900 000, niohundratusen

• Hicka (subst.) Nosed hizar Jۆ�a د ھزار
sammandragning av mellangärdet • Nummer 900 000 (räkn.)

som leder till ljudstötar vid inandning 900 000, niohundratusen

Nizre Jزره  Nowe Jۆوه 
• Hicka (subst.) • Tur (subst.)

sammandragning av mellangärdet ordning, följd

som leder till ljudstötar vid inandning
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Nû )وو Nüesed )ـۊه 7	 د

Nû Jوو Nuzde hezar Jوزده  ھ� زار
• Ny (adj.) • Nummer 19 000 (räkn.)

som inte fanns tidigare eller som 19 000, nittontusen

skiljer sig från det som fanns Nûzde hezar Jووزده  ھ� زار
tidigare • Nummer 19 000 (räkn.)

• Ny (adj.) 19 000, nittontusen

som inte är använd, obegagnad Nuzde hizar Jوزده  ھزار
• Ny- (förled) • Nummer 19 000 (räkn.)

nyligen, nyss 19 000, nittontusen

• Frisk (adj.) Nûzde hizar Jووزده  ھزار
fräsch, ny • Nummer 19 000 (räkn.)

• Fräsch (adj.) 19 000, nittontusen

frisk, ny Nuzdehem Jوزده ھ� م
• Nummer 09 (räkn.) • Nittonde (räkn.)

9, nio på plats nummer 19

Nû çaw Jوو �Pو • Tal 19 (räkn.)

• Det första barnet Nûzdehem Jووزده ھ� م
• Första barnet • Nittonde (räkn.)

Nû çew Jوو �P و på plats nummer 19

• Det första barnet • Tal 19 (räkn.)

• Första barnet Nuzdemî :
Jوزده 
Nûhim Jووھم • Nittonde (räkn.)

• Nionde (räkn.) på plats nummer 19

på plats nummer 9 • Tal 19 (räkn.)

• Tal 09 (räkn.) Nûzdemî :
Jووزده 
Nûhimîn Jووھ
	ن • Nittonde (räkn.)

• Nionde (räkn.) på plats nummer 19

på plats nummer 9 • Tal 19 (räkn.)

• Tal 09 (räkn.) Nuzdemîn Jوزده 
	ن
Nuwa Jووا • Nittonde (räkn.)

• Framför (prep.) på plats nummer 19

före, i spetsen för • Tal 19 (räkn.)

• Före (prep.) Nûzdemîn Jووزده 
	ن
framför • Nittonde (räkn.)

Nuwa girtin Jووا "رZن på plats nummer 19

• Avstyra (verb) • Tal 19 (räkn.)

förhindra Nye  �	J
• Hejda (verb) • Är inte

stoppa, hindra Nüe Jـۊه 
• Spjära (verb) • Nummer 09 (räkn.)

göra motstånd, streta emot 9, nio

• Hålla (verb) Nüe hezar Jـۊه  ھ� زار
Nuxşan Jوt]�ن • Nummer 9000 (räkn.)

• Månad 06 (subst.) 9000, niotusen

24 augusti - 23 september Nüe hizar Jـۊه  ھزار
Nuzde Jوزده  • Nummer 9000 (räkn.)

• Nummer 19 (räkn.) 9000, niotusen

19, nitton Nüesed Jـۊه �a د
Nûzde Jووزده  • Nummer 900 (räkn.)

• Nummer 19 (räkn.) 900, niohundra

19, nitton
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Nüesed hezar )ـۊه 7	 د ھ	 زار Nüyehimîn )ـۊ:	 ھم

Nüesed hezar Jـۊه �a د ھ� زار hornbildning på finger- och tåspetsar

• Nummer 900 000 (räkn.) Nüxane  �J�tـۊJ
900 000, niohundratusen • Nageln (subst.)

Nüesed hizar Jـۊه �a د ھزار böjningsform av nagel

• Nummer 900 000 (räkn.) Nüxanege  �" �J�tـۊJ
900 000, niohundratusen • Nageln (subst.)

Nyezam J	� زام böjningsform av nagel

• Vet inte Nüxaneyl Jـۊ�J�t 	ل
• Ingen aning (subst.) • Naglar (subst.)

Nyezanim J	� زاJم böjningsform av nagel

• Vet inte Nüxaneyle  ��	 �J�tـۊJ
• Ingen aning (subst.) • Naglarna (subst.)

Nür Jـۊر böjningsform av nagel

• Ljus (subst.) Nüxaneylege  �" ��	 �J�tـۊJ
det som gör att man kan se, sken • Naglarna (subst.)

(även bildligt) böjningsform av nagel

• Gudomlig ljus Nüxangîr JـۊOJ�t	ر
Nüqanin • Nagelsax (subst.)

• Blunda (verb) Nüxan wişk e[ن و�tـۊJ
stänga ögonen • Snål (adj.)

(även bildligt "inte låtsas om") överdrivet sparsam

• Stänga (verb) • Sniken (adj.)

tillsluta, slå igen snål

• Tillsluta (verb) • Gnidig (adj.)

stänger överdrivet sparsam

Nüsa �aۊJ Nüyehim Jـۊ	� ھ
	ن
• Skrev (verb) • Nionde (räkn.)

böjningsform av skriva på plats nummer 9

• Han/hon skrev (Ew nüsa) • Tal 09 (räkn.)

Nüsan Jۊ�aن Nüyehimîn Jـۊ	� ھم
• Skrev (verb) • Nionde (räkn.)

böjningsform av skriva på plats nummer 9

• De skrev (Ewan nüsan) • Tal 09 (räkn.)

Nüsayn Jۊ�a	ن
• Skriva (verb)

forma bokstäver, använda skrift

Nüşt kirdin Jۊ]ت -ردن
• Mosa (verb)

göra till mos, krossa

(om saker som avger vätska; även bildligt)

• Knycklar ihop (verb)

krama ihop (t ex ett papper)

Nütig NZـۊJ
• Liten (adj.)

obetydlig ifråga om storlek, ålder etc

Nütigê mOZـۊJ
• Smått (adv.)    

lite, en aning

• Aning (subst.)

liten mängd

Nüxan Jـۊ�tن
• Nagel (subst.)
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P p پ
Pa petî 'A 	Z �Z Paketege  	� 	A 	/�Z

Pa petî :Z �s �s Pajkare �sژ-�ره 
• Barfota (adj.) • Pensionären (subst.)

utan strumpor och skor böjningsform av pensionär

• Utryck för de fattiga Pajkarege �sژ-�ره "� 
Pa pirîk e	رs �s • Pensionären (subst.)

• Fjäril (subst.) böjningsform av pensionär

en insekt med stora vackra vingar Pajkareyl �sژ-�ره 	ل
Pa pirtûk s �sرZووک • Pensionärer (subst.)

• Fjäril (subst.) böjningsform av pensionär

en insekt med stora vackra vingar Pajkareyle �sژ-�ره 	�� 
Pabeü �F�s ۊ • Pensionärerna (subst.)

• Brudfölje (subst.) böjningsform av pensionär

grupp personer som åtföljer ett Pajkareylege �sژ-�ره 	�� "� 
brudpar särskild vid färd till • Pensionärerna (subst.)

eller från kyrkan böjningsform av pensionär

• Brudtärna (subst.) Pajne  �Jژ�s
ung kvinna som uppvaktar • Häl (subst.)

bruden vid större (kyrk)bröllop fotens bakersta del

Paçin (Le Pehllewî, Pehłewî) P�sن (�s  �K ھ�q وی) Pajnege  �" �Jژ�s
• Bergsget (subst.) • Hälen (subst.)

• Vildget (subst.) böjningsform av häl

Pagirre (Pagiře) �s"ڕه  Pajneyl �sژ�J 	ل
• Åderbråck (subst.) • Hälar (subst.)

sjuklig utvidgning av blodåder böjningsform av häl

Paiêz 9��sز Pajneyle  ��	 �Jژ�s
• Höst (subst.) • Hälarna (subst.)

årstiden efter sommar böjningsform av häl

Paj �sژ Pajneylege  �" ��	 �Jژ�s
• Efter (konj.) • Hälarna (subst.)

sedan böjningsform av häl

(vardagligt) Pak kirdin �sک -ردن
• Sedan (konj.) • Rengöra (verb)

efter det att göra ren

• Post- (förled) • Radera (verb)

förled som betyder efter, efter- sudda ut

Pajekişe �sژه -]�  Paken �s-� ن
• Reträtt (subst.) • Förrum (subst.)

återtåg, flykt Paket �s-� ت
• Återtåg (subst.) • Paket (subst.)

reträtt något som är inpackat eller inslaget

Pajerej (Lekî) :- �K ژه ره ژ�s (bildligt "helhet som består av

• Månad 02 (subst.) flera delar")

21 april - 21 maj Pakete  �Z �-�s
Pajkar �sژ-�ر • Paketet (subst.)

• Pensionär (subst.) böjningsform av paket

person som får pension Paketege  �" �Z �-�s
• Paketet (subst.)
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Paketeyl Z�/	 A	 :ل Pareke Z�ره /	 

böjningsform av paket Pansed �aJ�s د
Paketeyl �Z �-�s 	ل • Nummer 500 (räkn.)

• Paket (subst.) 500, Femhundra

böjningsform finns inte Pansed hezar �aJ�s د ھ� زار
Paketeyle  ��	 �Z �-�s • Nummer 500 000 (räkn.)

• Paketen (subst.) 500 000, femhundratusen

böjningsform finns inte Pansed hizar �aJ�s د ھزار
Paketeylege  �" ��	 �Z �-�s • Nummer 500 000 (räkn.)

• Paketen (subst.) 500 000, femhundratusen

böjningsform finns inte Panzde J�sزده 
Pakew kirdin �s-� و -ردن • Nummer 15 (räkn.)

• Rengöra (verb) 15, femton

göra ren Panzde hezar J�sزده  ھ� زار
• Radera (verb) • Nummer 15 000 (räkn.)

sudda ut 15 000, femtontusen

Pallewan (Pałewan) �C�s وان Panzde hizar J�sزده  ھزار
• Mästare (subst.) • Nummer 15 000 (räkn.)

person som vunnit en 15 000, femtontusen

mästerskapstävling Panzdehem J�sزده ھ� م
• Hjälte (subst.) • Femtonde (räkn.)

modig person på plats nummer 15

(även bildligt om huvudperson • Tal 15 (räkn.) 

i böcker etc) Panze J�sزه 
• Champion (subst.) • Nummer 15 (räkn.)

mästare i en sport speciellt 15, femton

boxning; rasdjur Panze hezar J�sزه  ھ� زار
Pamere 
� ره �s • Nummer 15 000 (räkn.)

• Spade (subst.) 15 000, femtontusen

redskap att gräva med Panze hizar J�sزه  ھزار
(även om redskap med liknande • Nummer 15 000 (räkn.)

utseende) 15 000, femtontusen

Pamerege 
� ره "� �s Panzehem J�sزه ھ� م
• Spaden (subst.) • Femtonde (räkn.)

böjningsform av spade på plats nummer 15

Pamereyl 
� ره 	ل�s • Tal 15 (räkn.) 

• Spadar (subst.) Par �sر
böjningsform av spade • Fjol (subst.)

Pamereyle 
� ره 	�� �s förra året

• Spadarna (subst.) Parça �Pر�s
böjningsform av spade • Berättelse (subst.)

Pamereylege 
� ره 	�� "� �s historia, skildring, beskrivning

• Spadarna (subst.) • Historia (subst.)

böjningsform av spade berättelse, skildring

Pan �sن (särskilt om berättelser med en

• Bred (adj.) rolig poäng)

utsträckt, vid • Story (subst.)

• Vid (adj.) handling i en film

som har stor omkrets el. Stor (el. berättelse)

utbredning Pareke �sره -� 
Pandî (Kurmancî) • Fjol (subst.)

• Väktare (subst.) förra året

person som vaktar byggnader etc
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Parêz kar Z�رGز /�ر Pasebaneylege  	� 	@: 	(�L 	7�Z

Parêz kar �sر9ز -�ر Paşayelege  �" �K �	�[�s
• Återhållsam (adj.) • Konungarna (subst.)

om håller igen, måttfull, restriktiv böjningsform av konung

Parêz kirdin �sر9ز -ردن • Kungarna (subst.)

• Försaka (verb) böjningsform av kung

avstå ifrån, (upp)offra Paşan (Soranî)   (:Jۆراa) ن�[�s
Parne  �Jر�s • Därefter (adv.)

• Fjol (subst.) efter detta

förra året • Därpå (adv.)

Parneke  �- �Jر�s efter detta, efteråt, sedan

• Fjol (subst.) • Efteråt (adv.)

förra året senare, efter den tiden

Partî :Zر�s • Härnäst (adv.)

• Partaj (subst.) nu närmast

party • Sedan (adv.)

(vardagligt) därefter, därpå. Variantform: sen

• Party (subst.) • Sedermera (adv.)

fest, kalas sedan; senare

• Sudd (subst.) • Sen (adj.)

festande se sedan

• Parti (subst.) • Varpå (adv.)

politisk sammanslutning varefter (formellt)

Paş �sش • Vartefter (adv.)

• Efter (konj.) efter hand, så småningom

• Sedan (konj.) Paşdes �s]ده س
• Post- (förled) • Besparing (subst.)

• Lamm svans sparad penningsumma

Paşa �[�s användning: mest i plura

• Konung (subst.) Paşdes kirdin �s]ده س -ردن
kung • Spara (verb)

(högtidligt) förvara för framtida behov

• Kung (subst.) variantform: spar

statsöverhuvud i monarki • Arbeta (verb)

(även bildligt "den som härskar, arbeta mer än vanligt för

den förnämste" osv) kommande ledighet

• Manligt namn/killnamn (subst.) Paseban �F �a�sن
Paşage  �"�[�s • Konstapel (subst.)

• Konungen (subst.) lägre polistjänsteman

böjningsform av konung Pasebane  �J�F �a�s
• Kungen (subst.) • Konstapeln (subst.)

böjningsform av kung böjningsform av konstapel

Paşayel �s]�	� ل Pasebanege  �" �J�F �a�s
• Konungar (subst.) • Konstapeln (subst.)

böjningsform av konung böjningsform av konstapel

• Kungar (subst.) Pasebaneyl �J�F �a�s 	ل
böjningsform av kung • Konstaplar (subst.)

Paşayele  �K �	�[�s böjningsform av konstapel

• Konungarna (subst.) Pasebaneyle  ��	 �J�F �a�s
böjningsform av konung • Konstaplarna (subst.)

• Kungarna (subst.) böjningsform av konstapel

böjningsform av kung Pasebaneylege  �" ��	 �J�F �a�s
• Konstaplarna (subst.)
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Paşeřoj (Soranî) Z�9	 ڕۆژ (7ۆرا)')   Paxesür Z�m	 7ـۊر

böjningsform av konstapel böjningsform av pensionär

Paşerroj (Paşeřoj) �s]� ڕۆژ Patext t �Z�sت
(Soranî) (:Jۆراa)  • Huvudstad (subst.)

• Framtid (subst.) stad där ett lands regering finns

kommande tid, eftervärld Patexte  �Zt �Z�s
Pasewan �a�s • Huvudstaden (subst.) وان

• Konstapel (subst.) böjningsform av huvudstad

lägre polistjänsteman Patextege  �" �Zt �Z�s
Pasewane  �Jوا �a�s • Huvudstaden (subst.)

• Konstapeln (subst.) böjningsform av huvudstad

böjningsform av konstapel Patexteyl �Zt �Z�s 	ل
Pasewanege  �" �Jوا �a�s • Huvudstäder (subst.)

• Konstapeln (subst.) böjningsform av huvudstad

böjningsform av konstapel Patexteyle  ��	 �Zt �Z�s
Pasewaneyl �a�s وا�J 	ل • Huvudstäderna (subst.)

• Konstaplar (subst.) böjningsform av huvudstad

böjningsform av konstapel Patexteylege  �" ��	 �Zt �Z�s
Pasewaneyle  ��	 �Jوا �a�s • Huvudstäderna (subst.)

• Konstaplarna (subst.) böjningsform av huvudstad

böjningsform av konstapel Paweü �sوه ۊ
Pasewaneylege  �" ��	 �Jوا �a�s • Brudfölje (subst.)

• Konstaplarna (subst.) grupp personer som åtföljer ett

böjningsform av konstapel brudpar särskild vid färd till

Paşgir O[�sر  eller från kyrkan

• Suffix (subst.) • Brudtärna (subst.)

ändelse som läggs till ord ung kvinna som uppvaktar

• Ändelse (subst.) bruden vid större (kyrk)bröllop

del i slutet av ett ord som läggs Pawis �sوس
till grundformen • Lat (adj.)

Paşgir (Soranî)   (:Jۆراa)  رO[�s ovillig att arbeta, bekväm

• Suffix (subst.) (av sig), slö

ändelse som läggs till ord • Slöfock (subst.)

• Ändelse (subst.) slö eller lat person

del i slutet av ett ord som läggs • Soffliggare (subst.)

till grundformen alltför lat person; slöfock, latmask

Paşkar �w[�sر Paxesü a �t�sـۊ
• Pensionär (subst.) • Brudfölje (subst.)

person som får pension grupp personer som åtföljer ett

Paşkare �w[�sره  brudpar särskild vid färd till

• Pensionären (subst.) eller från kyrkan

böjningsform av pensionär • Brudtärna (subst.)

Paşkarege �w[�sره "�  ung kvinna som uppvaktar

• Pensionären (subst.) bruden vid större (kyrk)bröllop

böjningsform av pensionär Paxesür a �t�sـۊر
Paşkareyl �w[�sره 	ل • Brudfölje (subst.)

• Pensionärer (subst.) grupp personer som åtföljer ett

böjningsform av pensionär brudpar särskild vid färd till

Paşkareyle �w[�sره 	��  eller från kyrkan

• Pensionärerna (subst.) • Brudtärna (subst.)

böjningsform av pensionär ung kvinna som uppvaktar

Paşkareylege �w[�sره 	�� "�  bruden vid större (kyrk)bröllop

• Pensionärerna (subst.)



218

Payêz Z�G:ز Pêkeftig UAu 	XGZ

Payêz �s	9ز • Presentera (verb)

• Höst (subst.) göra en person bekant för en

årstiden efter sommar annan, föreställa

Payiz �s	ز (även utvidgat "visa fram, redogöra för")

• Höst (subst.) • Känna (verb)

årstiden efter sommar ha kunskap om, vara bekant eller

Payiz (Kurmancî) förtrogen med

• Höst (subst.) Pêçî (Kurmancî)

årstiden efter sommar • Tå (subst.)

Payz �s	ز rörlig, smal del längst fram på fot

• Höst (subst.) Pêçîya mezin (Kurmancî)

årstiden efter sommar • Stortå (subst.)

Payz (Soranî)   (:Jۆراa)  ز	��s fotens största tå

• Höst (subst.) Pejar �s ژار
årstiden efter sommar • Ledsen (adj.)

Pazde �sزده  nedstämd, bedrövad

• Nummer 15 (räkn.) (även i artighetsfraser)

15, femton • Sorgsen (adj.)

Pazdehim �sزده ھم som känner sorg, ledsen

• Femtonde (räkn.) • Nedstämd (adj.)

på plats nummer 15 ledsen, sorgsen

• Tal 15 (räkn.) • Bedrövad (adj.)

Pazdehimî :
�sزده ھ ledsen, nedstämd

• Femtonde (räkn.) Pejêwan �s ژ9وان
på plats nummer 15 • Ångerfull (adj.)

• Tal 15 (räkn.) Pejêwanî :Jژ9وا �s
Pazdehimîn �sزده ھ
	ن • Samvetskval (subst.)

• Femtonde (räkn.) ånger, självförebråelse

på plats nummer 15 • Ånger (subst.)

• Tal 15 (räkn.) sorg över något fel man gjort;

Pazdemîn �sزده 
	ن grämelse

• Femtonde (räkn.) Pejm �s ژم
på plats nummer 15 • Ull (subst.)

• Tal 15 (räkn.) hår, särskilt från får, men även

Pazin �sزن från andra djur vars hår vid spinning

• Bergsget (subst.) har egenskaper som liknar fårulls

• Vildget (subst.) • Ylle (subst.)

Pê (Kurmancî) textilvara företrädesvis tillverkad

• Fot (subst.) av ull

nedersta delen av benet Pejmerîn �s ژ
� ر	ن
(även bildligt om nedersta delen • Vissen (adj.)

av andra föremål) som har vissnat

Pê (Soranî)   (:Jۆراa) ms (vardagligt om person "hängig, trött")

• Fot (subst.) Pejmirde �s ژ
رده 
nedersta delen av benet • Vissen (adj.)

(även bildligt om nedersta delen som har vissnat

av andra föremål) (vardagligt om person "hängig, trött")

Pê nasanin J�a�J msن Pêkeftig NZ< �w9s
• Föreställa (verb) • Sirlig (adj.)

presentera förfinad, graciös

• Introducera (verb) • Duglig (adj.)

presentera (en person) mycket lämplig för en (uppgift),
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Pêkeftin XGZ	 Auن Pêllaweyl (Pêławeyl) nGZوه :ل

duktig Pell (Peł) �s ڵ
• Kvalificerad (adj.) • Sten (stor sten) 

tillräckligt kunnig, kompetent • Fjäder (subst.)

Pêkeftin Z< �w9sن del av fågelns dräkt, fjun, dun

• Sirlig (adj.) • En klase druvor (eller liknande detta)

förfinad, graciös Pêlla (Pêła) �9s
Pêkewe (Soranî)   (:Jۆراa)   ��9 وهs • Ben (subst.)

• Ihop (adv.) kroppsdel som människa och

tillsammans, samman djur går med eller står på; nedre

• Samman (adv.) extremitet

till eller med varandra; tillsamman(s) (bildligt om möbler etc)

• Tillsammans (adv.) • Fot (subst.)

i sällskap, ihop nedersta delen av benet

Pelamar 
�ر� �s (även bildligt om nedersta delen

• Anfall (subst.) av andra föremål)

plötslig fientlig åtgärd, angrepp • Doja (subst.)

• Framstöt (subst.) sko

anfall, attack (vardagligt)

(bildligt "energisk åtgärd") • Sko (subst.)

Pelewer �K �s وه ر fotbeklädnad

• Fågel (subst.) (vanligen av läder)

ryggradsdjur med vingar och • Skodon (subst.)

fjädrar skor

Pelewere �K �s وه ره  Pêllaw (Pêław) �9sو
• Fågeln (subst.) • Doja (subst.)

böjningsform av fågel sko

Pelewerege �K �s وه ره "�  (vardagligt)

• Fågeln (subst.) • Sko (subst.)

böjningsform av fågel fotbeklädnad

Pelewereyl �K �s وه ره 	ل (vanligen av läder)

• Fåglar (subst.) • Skodon (subst.)

böjningsform av fågel skor

Pelewereyle �K �s وه ره 	��  Pêllawe (Pêławe) �9sوه 
• Fåglarna (subst.) • Dojan (subst.)

böjningsform av fågel böjningsform av doja

Pelewereylege �K �s وه ره 	�� "�  • Skon (subst.)

• Fåglarna (subst.) böjningsform av sko

böjningsform av fågel • Skodonet (subst.)

Pelkezêrîne (Kurmancî) böjningsform av skodon

• Regnbåge (subst.) Pêllawege (Pêławege) �9sوه "� 
en mångfärgad ljusbåge på • Dojan (subst.)

himlen böjningsform av doja

(vid regnskurar blandad med • Skon (subst.)

solsken) böjningsform av sko

Pelkezêrrîne (Pelkezêřîne)   (:Jۆراa)  �J	ز9ڕ ��K �s • Skodonet (subst.)

(Soranî) böjningsform av skodon

• Regnbåge (subst.) Pêllaweyl (Pêławeyl) �9sوه 	ل
en mångfärgad ljusbåge på • Dojor (subst.)

himlen böjningsform av doja

(vid regnskurar blandad med • Skor (subst.)

solsken) böjningsform av sko

• Skodon (subst.)
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Pêllaweyle (Pêławeyle) nGZوه :@	  Pellp (Pełp) Z	 Mپ

böjningsform av skodon • Pantern (subst.)

Pêllaweyle (Pêławeyle) �9sوه 	��  Pellingeyl (Pełingeyl) �OJC �s 	ل
• Dojorna (subst.) • Leoparder (subst.)

böjningsform av doja böjningsform av leopard

• Skorna (subst.) • Pantrar (subst.)

böjningsform av sko Pellingeyle (Pełingeyle)  ��	 �OJC �s
• Skodonen (subst.) • Leoparderna (subst.)

böjningsform av skodon böjningsform av leopard

Pêllaweylege (Pêławeylege) �9sوه 	�� "�  • Pantrarna (subst.)

• Dojorna (subst.) Pellingeylege (Pełingeylege)  �" ��	 �OJC �s
böjningsform av doja • Leoparderna (subst.)

• Skorna (subst.) böjningsform av leopard

böjningsform av sko • Pantrarna (subst.)

• Skodonen (subst.) Pellm (Pełm) C �sم
böjningsform av skodon • Förevändning (subst.)

Pelleng (Pełeng) NJ �C �s ursäkt

• Leopard (subst.) • Svepskäl (subst.)

det stora kattdjuret Felis pardus, påhittad orsak, undanflykt,

leopard förevändning

• Panter (subst.) • Undanflykt (subst.)

det stora kattdjuret Felis pardus, ursäkt för att inte göra något,

leopard förevändning, svepskäl

• Namnet kan även användas för • Ursäkt (subst.)

namngivning på hund etc (subst.) försvar el. motivering

Pellengege (Pełengege)  �" �OJ �C �s (för något (felaktigt) man gjort)

• Leoparden (subst.) Pellmijya (Pełmijya) 
ژ	�C �s
böjningsform av leopard • Vissen (adj.)

• Pantern (subst.) som har vissnat

Pellengeyl (Pełengeyl) �OJ �C �s 	ل (vardagligt om person "hängig,

• Leoparder (subst.) trött")

böjningsform av leopard Pellmijyag (Pełmijyag) 
ژ	�گC �s
• Pantrar (subst.) • Vissna (verb)

Pellengeyle (Pełengeyle)  ��	 �OJ �C �s dö (av brist på vatten), sloka

• Leoparderna (subst.) (om växter; även bildligt)

böjningsform av leopard • Sloka (verb)

• Pantrarna (subst.) se vissen ut, hänga

Pellengeylege (Pełengeylege)  �" ��	 �OJ �C �s (bildligt om människor "vara

• Leoparderna (subst.) ledsen")

böjningsform av leopard Pellmijyan (Pełmijyan) 
ژ	�نC �s
• Pantrarna (subst.) • Vissna (verb)

Pelling (Pełing) NJC �s dö (av brist på vatten), sloka

• Leopard (subst.) (om växter; även bildligt)

det stora kattdjuret Felis pardus, • Sloka (verb)

leopard se vissen ut, hänga

• Panter (subst.) (bildligt om människor "vara

det stora kattdjuret Felis pardus, ledsen")

leopard Pellp (Pełp) C �sپ
• Namnet kan även användas för • Förevändning (subst.)

namngivning på hund etc (subst.) ursäkt

Pellingege (Pełingege)  �" �OJC �s • Svepskäl (subst.)

• Leoparden (subst.) påhittad orsak, undanflykt,

böjningsform av leopard förevändning
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Pellp gir (Pełp gir) Z	 Mپ �ر Penahinde Z	 )�ھ)ده 

• Undanflykt (subst.) (även om redskap med liknande

ursäkt för att inte göra något, utseende)

förevändning, svepskäl Pêmerege 9
� ره "� s
• Ursäkt (subst.) • Spaden (subst.)

försvar el. motivering böjningsform av spade

(för något (felaktigt) man gjort) Pêmereyl 9
� ره 	لs
Pellp gir (Pełp gir) C �sپ "ر • Spadar (subst.)

• Gnällig (adj.) böjningsform av spade

som lätt gnäller, grinig Pêmereyle 9
� ره 	�� s
• Grinig (adj.) • Spadarna (subst.)

gnällig, sur, missnöjd, kinkig, retlig böjningsform av spade

• Kinkig (adj.) Pêmereylege 9
� ره 	�� "� s
gnällig (om barn) • Spadarna (subst.)

Pellp girtin (Pełp girtin) C �sپ "رZن böjningsform av spade

• Kverulera (verb) Pena girtin �J �s "رZن
vara missnöjd utan orsak, klaga • Betäckning (subst.)

Pêllu (Pêłu) q9sو skydd vid eldgivning o dyl

• Ögonlock (subst.) Penaber �F�J �s ر
en av de hudflikar som man • Avhoppare (subst.)

kan stänga ögonen med person som (illegalt) lämnar sitt

Pêllue (Pêłue) q9sوه  land (för ett annat)

• Ögonlocket (subst.) • Flykting (subst.)

böjningsform av ögonlock person som är på flykt från sin

Pêlluege (Pêłuege) q9sوه "�  hemtrakt 

• Ögonlocket (subst.) Penaberege �F�J �s ره "� 
böjningsform av ögonlock • Avhopparen (subst.)

Pêllueyl (Pêłueyl) q9sوه 	ل • Flyktingen (subst.)

• Ögonlock (subst.) böjningsform av flykting

böjningsform av ögonlock Penabereyl �F�J �s ره 	ل
Pêllueyle (Pêłueyle) q9sوه 	��  • Avhoppare (subst.)

• Ögonlocken (subst.) • Flyktingar (subst.)

böjningsform av ögonlock böjningsform av flykting

Pêllueylege (Pêłueylege) q9sوه 	�� "�  Penabereyle �F�J �s ره 	�� 
• Ögonlocken (subst.) • Avhopparna (subst.)

böjningsform av ögonlock • Flyktingarna (subst.)

Pêlluwî çaw (Pêłuwî çaw) q9sووی �Pو böjningsform av flykting

(Soranî) (:Jۆراa)  Penabereylege �F�J �s ره 	�� "� 
• Ögonlock (subst.) • Avhopparna (subst.)

en av de hudflikar som man • Flyktingarna (subst.)

kan stänga ögonen med böjningsform av flykting

Pembek (Le Pehllewî, Pehłewî) 
�F ک (�s  �K ھ�q وی) �s Penaga �"�J �s
• Bomull (subst.) • Fristad (subst.)

en växt; fröull; en sorts tyg skyddad uppehållsort

Pembeyî (Soranî)   (:Jۆراa) :	 �F
 �s • Skyddsrum (subst.)

• Rosa (färg) (adj.) utrymme som ger skydd mot

ljust röd, skär bomber etc

Peme  �
 �s • Tillflyktsort (subst.)

• Bomull (subst.) ställe dit man flyr

en växt; fröull; en sorts tyg Penahinde �J �sھJده 
Pêmere 9
� ره s • Avhoppare (subst.)

• Spade (subst.) person som (illegalt) lämnar sitt

redskap att gräva med land (för ett annat)
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Penahindege  	�Z	 )�ھ)ده  Pêncşem (Kurmancî)

• Flykting (subst.) • Tal 50 (räkn.)

person som är på flykt från sin Pencahimîn J �s��ھ
	ن
hemtrakt • Femtionde (räkn.)

Penahindege �J �sھJده "�  på plats nummer 50

• Avhopparen (subst.) • Tal 50 (räkn.)

• Flyktingen (subst.) Pence (Soranî)   (:Jۆراa) ��J �s
böjningsform av flykting • Finger (subst.)

Penahindeyl �J �sھJده 	ل en del av handen

• Avhoppare (subst.) Pence ellqe (Pence ełqe)   ��C ��  ��J �s 
• Flyktingar (subst.) (Soranî) (:Jۆراa)  

böjningsform av flykting • Ringfinger (subst.)

Penahindeyle �J �sھJده 	��  det finger som är närmast lillfingret

• Avhopparna (subst.) Pence tûteyi pê (Soranî)   (:Jۆراa) ms ی �ZووZ  ��J �s
• Flyktingarna (subst.) • Lilltå (subst.)

böjningsform av flykting (anatomi) yttersta tån på

Penahindeylege �J �sھJده 	�� "�  respektive fot 

• Avhopparna (subst.) Pencegewreyi pê (Soranî)   (:Jۆراa) ms وره ی �" ��J �s
• Flyktingarna (subst.) • Stortå (subst.)

böjningsform av flykting fotens största tå

Penam �J �sم Pencekelle  (Pencekełe )   �C �� ��J �s 
• Utgjutning (subst.) • Tumme (subst.)

vätskeanhopning i kroppen, som det finger som kan vinklas mot

ger svullnad e dyl de andra

• Ödem (subst.) Pencere J �s�� ره 
sjuklig ansamling av vätska i • Fönster (subst.)

kroppens vävnader glasad öppning i vägg eller tak

Penc _J �s Penceşêr 9ر[ ��J �s
• Nummer 05 (räkn.) • Cancer (subst.)

5, fem kräfta, elakartad svulst, tumör

Penc hezar J �s_ ھ� زار • Kräfta (subst.)

• Nummer 5000 (räkn.) cancer

5000, femtusen Pencetûte   (Soranî)   (:Jۆراa)   �ZووZ ��J �s 
Penc hizar J �s_ ھزار • Lillfinger (subst.)

• Nummer 5000 (räkn.) handens minsta finger

5000, femtusen Penceyi pê (Soranî)   (:Jۆراa) ms ی ��J �s
Penca ��J �s • Tå (subst.)

• Nummer 50 (räkn.) rörlig, smal del längst fram på fot

50, femtio Pencim J �s�م
Penca hezar J �s��ھ� زار • Femte (räkn.)

• Nummer 50 000 (räkn.) på plats nummer 5

50 000, femtiotusen • Tal 05 (räkn.)

Penca hizar J �s�� ھزار Pencimîn 
	ن�J �s
• Nummer 50 000 (räkn.) • Femte (räkn.)

50 000, femtiotusen på plats nummer 5

Penca u yek J �s�� و 	� ک • Tal 05 (räkn.)

• Nummer 51 (räkn.) Pencire J �s�ره 
51, femtioett • Fönster (subst.)

övriga nummer 52-59 lika detta glasad öppning i vägg eller tak

koncept ==> Penca + u + du Pêncşem (Kurmancî)

Pencahim J �s��ھم •  Dag 4, (Torsdag) (subst.)

• Femtionde (räkn.) veckans fjärde dag

på plats nummer 50
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Pêncşeme (Soranî) GZ Perper)[9	 �	   (7ۆرا)')   Z	 رZ	 ر

Pêncşeme (Soranî)   (:Jۆراa)   �
 �[�J9s • Strand (subst.)

•  Dag 4, (Torsdag) (subst.) smalt landområde närmast hav,

veckans fjärde dag sjö o dyl

Pêncşeme   �
 �[�J9s Pêreke 9sره -� 
• Dag 4, (Torsdag) (subst.) • Förrgår (subst.)

veckans fjärde dag Peresdar �s ره aدار
Penîr J �s	ر • Sjuksköterska (subst.)

• Ost (subst.) person med speciell utbildning

ett livsmedel gjort av mjölk och salt som vårdar sjuka; (sjuk)syster

Penkirîyas (Soranî)   (:Jۆراa)  س�		ر�J �s • Sköterska (subst.)

• Bukspottkörtel (subst.) person som utbildats för att vårda

bukspottkörtel, pankreas eller sjuka, sjuksyster

pancreas är ett körtelorgan i • Syster (subst.)

kroppen. Den består av en exokrin sjuksköterska

del (utsöndrar enzymer som bryter (mest som tilltalsord)

ned födoämnen) och en endokrin Peresdarî �s ره aداری
del (insöndrar insulin, glukagon • Omsorg (subst.)

och somatostatin) vård och skötsel

Pepî :s �s • Omvårdnad (subst.)

• Fjäril (subst.) vård av någon under längre tid

en insekt med stora vackra vingar • Skötsel (subst.)

Peprîk e	رs �s vård

• Foderblad (subst.) Pêreşew 9sره ]� و
foderblad, de yttre hylleblad som • Förrgår natt

finns i flertalet blommor och som • Förrgår kväll

tillsammans bildar den del av Perestar �s ره �Zaر
blomman • Sjuksköterska (subst.)

Pepûle (Soranî)   (:Jۆراa)   �Kووs �s person med speciell utbildning

• Fjäril (subst.) som vårdar sjuka; (sjuk)syster

en insekt med stora vackra vingar • Sköterska (subst.)

Pepüle  �Kـۊs �s person som utbildats för att vårda

• Fjäril (subst.) sjuka, sjuksyster

en insekt med stora vackra vingar • Syster (subst.)

Pepülege  �" �Kـۊs �s sjuksköterska

• Fjärilen (subst.) (mest som tilltalsord)

böjningsform av fjäril Perestarî �s ره �Zaری
Pepüleyl s �sـۊ�K 	ل • Omsorg (subst.)

• Fjärilen (subst.) vård och skötsel

böjningsform av fjäril • Omvårdnad (subst.)

Pepüleyle  ��	 �Kـۊs �s vård av någon under längre tid

• Fjärilarna (subst.) • Skötsel (subst.)

böjningsform av fjäril vård

Pepüleylege  �" ��	 �Kـۊs �s Pêrne  �J9رs
• Fjärilarna (subst.) • Förrgår (subst.)

böjningsform av fjäril Pêrnûş 9sرJووش
Pêrar 9sرار • Förrgår natt

• Två år sedan • Förrgår kväll

Pêrareke 9sراره -�  Perper �s ر�s ر
• Två år sedan • Månad 04 (subst.)

Perav (Kurmancî) 23 juni - 23 juni

• Kust (subst.)

gräns mot hav; strand
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Perresêlke  (Peřesêlke )    	X@G7 ڕه 	Z Pêşe  	9GZ

Perresêlke  (Peřesêlke )    �w�9a ڕه �s • Solkig (adj.)

(Soranî) (:Jۆراa)  smutsig

• Svala (subst.) • Spetälska (subst.)

en småfågel av familjen Hirundinidae kronisk infektionssjukdom med

Perwane   �Jروا �s stora hudförändringar och svåra

• Fjäril (subst.) kroppsdeformationer

en insekt med stora vackra vingar • Frost (subst.)

Perwanege  �" �Jروا �s minusgrader, kyla

• Fjärilen (subst.) Pêş aw 9sش ��و
böjningsform av fjäril • Kiss (subst.)

Perwaneyl �s روا�J 	ل urin

• Fjärilen (subst.) • Piss (subst.)

böjningsform av fjäril urin

Perwaneyle  ��	 �Jروا �s Pêş girtin 9sش "رZن
• Fjärilarna (subst.) • Motverka (verb)

böjningsform av fjäril motarbeta, hindra

Perwaneylege  �" ��	 �Jروا �s Pêş keftin 9sش -� >Zن
• Fjärilarna (subst.) • Avancera (verb)

böjningsform av fjäril gå framåt (mil.); bli befordrad

Perwêz �s رو9ز • Utveckla (verb)

• Manligt namn/killnamn (subst.) bli större, växa till

Pes �s س Peşam �s ]�م
• Får (subst.) • Bulnad (subst.)

ullhårigt gräsätande djur av släktet svullnad (på huden)

Ovis • Svullnad (subst.)

• Två dagar eller två år sedan ansamling av kroppsvätska i en

Pesege  �" �a �s kroppsdel

• Fåret (subst.) Pês kirdin 9sس -ردن
böjningsform av får • Smutsa ner (verb)

Peseyl �a �s 	ل göra smutsig, orena

• Får (subst.) (även bildligt)

böjningsform finns inte Pêşe  �[9s
Peseyle  ��	 �a �s • Konst (subst.)

• Fåren (subst.) inlärd förmåga

böjningsform finns inte • Konst (subst.)

Peseylege  �" ��	 �a �s estetisk verksamhet; produkter

• Fåren (subst.) inom (bild)konsten (tavlor etc)

böjningsform finns inte • Anställning (subst.)

Pes bane şew �s س �J�F  ]� و arbete, jobb, plats, tjänst

• Tre nätter sedan • Arbete (subst.)

• Under de kommande tre nätterna tjänst, anställning, yrke

Pes pareke �s س �sره -�  • Funktion (subst.)

• Två år sedan sätt att fungera, verksamhet

Pês 9sس • Företag (subst.)

• Lortig (adj.) förehavande; tilltag

smutsig (vardagligt) • Göromål (subst.)

• Smutsig (adj.) syssla , arbete

oren, full av smuts • Jobb (subst.)

(även om omoraliska handlingar) arbete, verksamhet; resultat av

• Snuskig (adj.) arbete

smutsig, ohygienisk användning: ej förled i sms

(bildligt "oanständig") • Kneg (subst.)



225

Pêşe kar 9GZ	  /�ر Petî 'A 	Z

jobb (vardagligt) Pêşhatin Z��[9sن
• Syssla (subst.) • Uppstå (verb)

göromål, sysselsättning uppkomma, börja

• Tjänst (subst.) • Uppkomma (verb)

anställning med en viss uppstå, börja

arbetsuppgift Peşîman 
�ن	[ �s
(även bildligt) • Ångerfull (adj.)

Pêşe kar 9s]�  -�ر Peşîmanî :J�
	[ �s
• Hantverkare (subst.) • Samvetskval (subst.)

person som har ett hantverk som ånger, självförebråelse

yrke • Ånger (subst.)

Pêşe saz �a  �[9sز sorg över något fel man gjort;

• Hantverkare (subst.) grämelse

person som har ett hantverk som Pêşkeş �w[9s ش
yrke • Dedikation (subst.)

Pêşêne  �J9[9s det att tillägna någon något

• Datum (subst.) Pêşkeş kirdin �w[9s ش -ردن
dag (och månad och år) • Dedicera (verb)

• Historia (subst.) tillägna

vetenskapen om det som hänt i • Framlägga (verb)

världen framföra, presentera

(även som skolämne) • Introducera (verb)

Pesêr bane şew  �[  �J�F 9رa �s presentera (en person)

• Tre nätter sedan • Tillägna (verb)

• Under de kommande tre nätterna ge (som hyllning), dedicera

Pesêr pareke 9a �sر �sره -�  Pespêrar 9sa �sرار
• Tre år sedan • Tre år sedan

Pesêr pêrar 9a �sر 9sرار Pespêrareke 9sa �sراره -� 
• Tre år sedan • Tre år sedan

Pesêr pêrareke 9a �sر 9sراره -�  Pespêre şew 9sa �sره  ]� و
• Tre år sedan • Tre nätter sedan

Pesêr pêreke 9a �sر 9sره -�  Pespêreke 9sa �sره -� 
• Tre dagar sedan • Tre dagar sedan

Pesêreke 9a �sره -�  Pespêrne  �J9رsa �s
• Tre dagar sedan • Tre dagar sedan

Peşêw �s ]9و Pêst (Soranî)   (:Jۆراa) تa9s 
• Ångerfull (adj.) • Hud (subst.)

Peşêwî �s ]9وی yttersta, skyddande skikt på

• Samvetskval (subst.) människor och djur

ånger, självförebråelse • Skinn (subst.)

• Ånger (subst.) det yttersta på kroppen, hud på

sorg över något fel man gjort; människor och djur; päls

grämelse Pêşxane  �J�t[9s
Pêşgir O[9sر • Förrum (subst.)

• Prefix (subst.) Petî :Z �s
förstavelse, förled • Bar (adj.)

Pêşgir (Soranî)   (:Jۆراa) رO[9s öppen, naken

• Prefix (subst.) • Naken (adj.)

förstavelse, förled utan kläder, bar

Pêşgîrî O[9s	ری (bildligt "inte täckt el. skyddad")

• Motverka (verb) • Näck (adj.)

motarbeta, hindra naken
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Petî mij Z	 A' �ژ Peykereyle Z	 X:	 ره :@	 

(vardagligt) Peya kirdin �s 	� -ردن
• Värdelös (adj.) • Finna (verb)

som saknar värde hitta, upptäcka; märka

• Massiv (adj.) • Tänker ut (verb)

som är av samma ämne rätt igenom hitta på, fundera ut

Petî mij 
ژ :Z �s • Påträffa (verb)

• Napp (subst.) inna

en slags gummiblåsa som • Återfinna (verb)

småbarn får suga på; tröstare finna på nytt, hitta (igen)

Petû Z �sوو (i passiv särskilt "finnas, märkas")

• Filt (subst.) Peyamber 
�F ر�	 �s
ett slags täcke, pläd; ett slags • Profeten (subst.)

tjockt tyg böjningsform av profet

Pêxemer 
� ر �t9s Peyambere 
�F ره �	 �s
• Profet (subst.) • Profeten (subst.)

religiös förkunnare böjningsform av profet

(i sms även försvagat om person Peyamberege 
�F ره "� �	 �s
som gör förutsägelser) • Profeten (subst.)

Pêxemere 
� ره  �t9s böjningsform av profet

• Profeten (subst.) Peyambereyl 
�F ره 	ل�	 �s
böjningsform av profet • Profeter (subst.)

Pêxemerege 
� ره "�  �t9s böjningsform av profet

• Profeten (subst.) Peyambereyle 
�F ره 	�� �	 �s
böjningsform av profet • Profeterna (subst.)

Pêxemereyl 
� ره 	ل �t9s böjningsform av profet

• Profeter (subst.) Peyambereylege 
�F ره 	�� "� �	 �s
böjningsform av profet • Profeterna (subst.)

Pêxemereyle 
� ره 	��  �t9s böjningsform av profet

• Profeterna (subst.) Peyker  �s	�w ر
böjningsform av profet • Skulptur (subst.)

Pêxemereylege 
� ره 	�� "�  �t9s konstverk format i sten el. trä el.

• Profeterna (subst.) lera etc

böjningsform av profet • Staty (subst.)

Pexş kirdin t �sش -ردن skulpterad bild av person i (minst)

• Skingra (verb) naturlig storlek

sprida åt olika håll Peykere  �s	�w ره 
(bildligt "få att försvinna") • Skulpturen (subst.)

Pexşa kirdin t �s]� -ردن böjningsform av skulptur

• Skingra (verb) • Statyn (subst.)

sprida åt olika håll Peykerege  �s	�w ره "� 
(bildligt "få att försvinna") • Skulpturen (subst.)  �s	�w ره 	ل

Pexşan kirdin t �s]�ن -ردن böjningsform av skulptur

• Skingra (verb) • Statyn (subst.)

sprida åt olika håll Peykereyl  �s	�w ره 	ل
(bildligt "få att försvinna") • Skulpturer (subst.)

Pexşe  �[t �s böjningsform av skulptur

• Mygg (subst.) • Statyer (subst.)

myggor Peykereyle  �s	�w ره 	�� 
användning: kollektivt massord • Skulpturerna (subst.)

• Mygga (subst.) böjningsform av skulptur

insekt av gruppen Nematocera • Statyerna (subst.)
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Peykereylege  	�Z	 X:	 ره :@	  Pilekaneylege  	� 	@: 	(�/ 	@Z

Peykereylege  �s	�w ره 	�� "�  (och högre djur)

• Skulpturerna (subst.) Pijmanin sژ
�Jن
böjningsform av skulptur • Nysa (verb)

• Statyerna (subst.) häftigt stöta ut luft genom näsa

Peykertaş  �s	�w ر�Zش och mun

• Skulptör (subst.) (särskilt vid förkylning)

person som gör skulpturer Pijme  �
sژ
Peykertaşe  �[�Zر �w	 �s • Nysning (subst.)

• Skulptören (subst.) Pijmîn sژ
	ن
böjningsform av skulptur • Nysa (verb)

Peykertaşege  �" �[�Zر �w	 �s häftigt stöta ut luft genom näsa

• Skulptören (subst.) och mun

böjningsform av skulptur (särskilt vid förkylning)

Peykertaşeyl  �s	�w ر�Z]� 	ل Pîl s	ل
• Skulptörer (subst.) • Peng (subst.)

böjningsform av skulptur mynt, slant

Peykertaşeyle  ��	 �[�Zر �w	 �s (vardagligt)

• Skulptörerna (subst.) • Pengar (subst.)

böjningsform av skulptur användning: plural; massord

Peykertaşeylege  �" ��	 �[�Zر �w	 �s • Kova (subst.)

• Skulptörerna (subst.) pengar

böjningsform av skulptur (vardagligt)

Pez �s ز Pilekan ��s -�ن
• Får (subst.) • Steg (subst.)

ullhårigt gräsätande djur av släktet plan som man stiger på

Ovis • Trappa (subst.)

• Som kockar eller bakar förbindelse med stegvisa avsatser

Pezege �s زه "�  mellan våningar

• Fåret (subst.) (även "trappuppgång")

böjningsform av får Pilekane �J�- ��s
Pezeyl �s زه 	ل • Steget (subst.)

• Får (subst.) böjningsform av steg

böjningsform finns inte • Trappan (subst.)

Pezeyle �s زه 	��  böjningsform av trappa

• Fåren (subst.) Pilekanege  �" �J�- ��s
böjningsform finns inte • Steget (subst.)

Pezeylege �s زه 	�� "�  böjningsform av steg

• Fåren (subst.) • Trappan (subst.)

böjningsform finns inte böjningsform av trappa

Pezd �s زد Pilekaneyl �J�- ��s 	ل
• Is (subst.) • Steg (subst.)

fruset vatten böjningsform finns inte

• Vatten som har frusit till is • Trappor (subst.)

Pî :s böjningsform av trappa

• Talg (subst.) Pilekaneyle  ��	 �J�- ��s
(fast) fett från bukhålan på bl a • Stegen (subst.)

nötkreatur böjningsform av steg

• Späck (subst.) • Trapporna (subst.)

fettlager under huden böjningsform av trappa

Pifî :�s Pilekaneylege  �" ��	 �J�- ��s
• Lunga (subst.) • Stegen (subst.)

andningsorgan hos människan böjningsform av steg
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Pilîsirê Z@:7رێ Pîneçî  ':\ 	(:Z

• Trapporna (subst.) hustak

böjningsform av trappa • Stuprör (subst.)

Pilîsirê �s	aرێ stupränna

• Svala (subst.) Pilûrge �sوور"�
en småfågel av familjen • Stupränna (subst.)

Hirundinidae rör som leder bort vatten från

Pillmijya (Piłmijya) 
ژ	�qs hustak

• Vissen (adj.) • Stuprör (subst.)

som har vissnat stupränna

(vardagligt om person "hängig, Pilûrgege �sوور"� "� 
trött") • Stuprännan (subst.)

Pillmijyag (Piłmijyag) 
ژ	�گqs • Stupröret (subst.)

• Vissen (adj.) böjningsform av stuprör

som har vissnat Pilûrgeyl �sوور"� 	ل
(vardagligt om person "hängig, • Stuprännor (subst.)

trött") • Stuprör (subst.)

Pillmijyan (Piłmijyan) 
ژ	�نqs böjningsform finns inte

• Vissna (verb) Pilûrgeyle �sوور"� 	�� 
dö (av brist på vatten), sloka • Stuprännorna (subst.)

(om växter; även bildligt) • Stuprören (subst.)

• Sloka (verb) böjningsform av stuprör

se vissen ut, hänga Pilûrgeylege �sوور"� 	�� "� 
(bildligt om människor "vara • Stuprännorna (subst.)

ledsen") • Stuprören (subst.)

Pillng (Piłng) NJqs böjningsform av stuprör

• Leopard (subst.) Pilül �sـۊل
det stora kattdjuret Felis pardus, • Stupränna (subst.)

leopard rör som leder bort vatten från

• Panter (subst.) hustak

det stora kattdjuret Felis pardus, • Stuprör (subst.)

leopard stupränna

• Namnet kan även användas för Pilülege  �" �Kـۊ�s
namngivning på hund etc (subst.) • Stuprännan (subst.)

Pillngege (Piłngege)  �" �OJqs • Stupröret (subst.)

• Leoparden (subst.) böjningsform av stuprör

böjningsform av leopard Pilüleyl �sـۊ�K 	ل
• Pantern (subst.) • Stuprännor (subst.)

Pillngeyl (Piłngeyl) �OJqs 	ل • Stuprör (subst.)

• Leoparder (subst.) böjningsform finns inte

böjningsform av leopard Pilüleyle  ��	 �Kـۊ�s
• Pantrar (subst.) • Stuprännorna (subst.)

Pillngeyle (Piłngeyle)  ��	 �OJqs • Stuprören (subst.)

• Leoparderna (subst.) böjningsform av stuprör

böjningsform av leopard Pilüleylege  �" ��	 �Kـۊ�s
• Pantrarna (subst.) • Stuprännorna (subst.)

Pillngeylege (Piłngeylege)  �" ��	 �OJqs • Stuprören (subst.)

• Leoparderna (subst.) böjningsform av stuprör

böjningsform av leopard Pîneçî  :	P �J	s
• Pantrarna (subst.) • Skomakare (subst.)

Pilurge �sور"� person som har till yrke att laga

• Stupränna (subst.) skor

rör som leder bort vatten från



229

Pîneçîye  	::\ 	(:Z Pîrejin (Kurmancî)

Pîneçîye  �		P �J	s • Flätor (subst.)

• Skomakaren, Skomakarn (subst.) böjningsform av fläta

böjningsform av skomakare Pirçeyle  ��	 �Pرs
Pîneçîyege  �" �		P �J	s • Flätorna (subst.)

• Skomakaren, Skomakarn (subst.) böjningsform av fläta

böjningsform av skomakare Pirçeylege  �" ��	 �Pرs
Pîneçîyel s	P �J		� ل • Flätorna (subst.)

• Skomakare (subst.) böjningsform av fläta

böjningsform finns inte Pîre pîyag s	ره  s		�گ
Pîneçîyele  �K �		P �J	s • Gubbe (subst.)

• Skomakarna (subst.) gammal man, gamling

böjningsform av skomakare (vardagligt även om man i allmänhet)

Pîneçîyelege  �" �K �		P �J	s Pîre pîyage  �"�		s  ره	s
• Skomakarna (subst.) • Gubben (subst.)

böjningsform av skomakare böjningsform av gubbe

Pînedûz s	�J دووز Pîre pîyageyl s	ره  s		�"� 	ل
• Skomakare (subst.) • Gubbar (subst.)

person som har till yrke att laga böjningsform av gubbe

skor Pîre pîyageyle  ��	 �"�		s  ره	s
Pînedûze s	�J دووزه  • Gubbarna (subst.)

• Skomakaren, Skomakarn (subst.) böjningsform av gubbe

böjningsform av skomakare Pîre pîyageylege  �" ��	 �"�		s  ره	s
Pînedûzege s	�J دووزه "�  • Gubbarna (subst.)

• Skomakaren, Skomakarn (subst.) böjningsform av gubbe

böjningsform av skomakare Pîre pya �	s  ره	s
Pînedûzeyl s	�J  دووزه 	ل • Gubbe (subst.)

• Skomakare (subst.) gammal man, gamling

böjningsform finns inte (vardagligt även om man i allmänhet)

Pînedûzeyle s	�J دووزه 	��  Pîre pyag s	ره  s	�گ
• Skomakarna (subst.) • Gubbe (subst.)

böjningsform av skomakare gammal man, gamling

Pînedûzeylege s	�J دووزه 	�� "�  (vardagligt även om man i allmänhet)

• Skomakarna (subst.) Pîre pyage  �"�	s  ره	s
böjningsform av skomakare • Gubben (subst.)

Pir baş (Kurmancî) böjningsform av gubbe

• Skitbra (adj.) Pîre pyageyl s	ره  s	�"� 	ل
Pîran kirdin s	ران -ردن • Gubbar (subst.)

• Genomklappning (subst.) böjningsform av gubbe

tillfälligt (psykiskt el. fysiskt) sammanbrott Pîre pyageyle  ��	 �"�	s  ره	s
• Svimma (verb) • Gubbarna (subst.)

plötsligt förlora medvetandet böjningsform av gubbe

Pirç sرچ Pîre pyageylege  �" ��	 �"�	s  ره	s
• Fläta (subst.) • Gubbarna (subst.)

hår (eller annat material) som böjningsform av gubbe

flätats ihop Pîrejin (Kurmancî)

Pirçe  �Pرs • Gumma (subst.)

• Flätan (subst.) gammal kvinna (även allmänt

böjningsform av fläta om kvinna med viss uppgift)

Pirçege  �" �Pرs • Käring (subst.)

• Flätan (subst.) (gammal) kvinna

böjningsform av fläta (nedsättande)

Pirçeyl sر�P 	ل • Kärring (subst.)
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Pîrejin (Soranî) Z:ره ژن (7ۆرا)')   Pirrüşey (Piřüşey) Zڕۊ9	 ی

Pîrejin (Soranî)   (:Jۆراa) ره ژن	s Pîrî s	ری
• Gumma (subst.) • Ålerdom (subst.)

gammal kvinna (även allmänt den tid då man är gammal, hög ålder

om kvinna med viss uppgift) Pirrükanin (Piřükanin) sڕۊ-�Jن
• Käring (subst.) • Trötta (verb)

(gammal) kvinna göra trött

(nedsättande) Pirrüke (Piřüke) sڕۊ-� 
• Kärring (subst.) • Aning (subst.)

Pîrejin s	ره ژن liten mängd

• Gumma (subst.) • Lite (adv.)

gammal kvinna (även allmänt en aning, något

om kvinna med viss uppgift) variantform: litet

• Käring (subst.) • Litet

(gammal) kvinna se lite

(nedsättande) • Lite grann (adv.)

• Kärring (subst.) (mest vardagligt) inte så mycket,

Pîrejine  �Jره ژ	s (mycket) lite 

• Gumman (subst.) • Smått (adv.)

böjningsform av gumma lite, en aning

• Käringen (subst.) Pirrüke pirrük (Piřüke piřük) sڕۊ-�  sڕۊک
böjningsform av käring • Pö om pö (adv.)

• Kärringen (subst.) lite i taget

böjningsform av kärring Pirrüşe (Piřüşe) sڕۊ]� 
Pîrejinege  �" �Jره ژ	s • Aning (subst.)

• Gumman (subst.) liten mängd

böjningsform av gumma • Lite (adv.)

• Käringen (subst.) en aning, något

böjningsform av käring variantform: litet

• Kärringen (subst.) • Litet

böjningsform av kärring se lite

Pîrejineyl s	ره ژ�J 	ل • Lite grann (adv.)

• Gummor (subst.) (mest vardagligt) inte så mycket,

böjningsform av gumma (mycket) lite 

• Käringar (subst.) • Smått (adv.)

böjningsform av käring lite, en aning

• Kärringar (subst.) Pirrüşe pirrüş (Piřüşe piřüş) sڕۊ]�  sڕۊش
böjningsform av kärring • Pö om pö (adv.)

Pîrejineyle  ��	 �Jره ژ	s lite i taget

• Gummorna (subst.) Pirrüşey (Piřüşey) sڕۊ]� ی
böjningsform av gumma • Aning (subst.)

• Käringarna (subst.) liten mängd

böjningsform av käring • Lite (adv.)

• Kärringarna (subst.) en aning, något

böjningsform av kärring variantform: litet

Pîrejineylege  �" ��	 �Jره ژ	s • Litet

• Gummorna (subst.) se lite

böjningsform av gumma • Lite grann (adv.)

• Käringarna (subst.) (mest vardagligt) inte så mycket,

böjningsform av käring (mycket) lite 

• Kärringarna (subst.) • Smått (adv.)

böjningsform av kärring lite, en aning
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Pirrüşlley (Piřüşlley) ZڕۊY9	 ی Pîran kirdin Z:ران /ردن

Pirrüşlley (Piřüşlley) sڕۊ]�q ی (få att) explodera

• Aning (subst.) • Spränga (verb)

liten mängd få att explodera

• Lite (adv.) (bildligt "förstöra något enhetligt")

en aning, något Pîrûzî s	رووزی
variantform: litet • Seger (subst.)

• Litet vinst i tävling

se lite • Triumf (subst.)

• Lite grann (adv.) stor framgång, seger (över någon)

(mest vardagligt) inte så mycket, • Vinst (subst.)

(mycket) lite det som tilldelas en vinnare (i lotteri el. tävling)

• Smått (adv.) • Välgång (subst.)

lite, en aning det att lyckas i livet

Pirrüşne (Piřüşne)  �J�[ڕۊs Pirxanin sرJ�tن
• Aning (subst.) • Snarka (verb)

liten mängd andas ljudligt och snörvlande i

• Lite (adv.) sömnen

en aning, något • Brumma (verb)

variantform: litet låta som en björn, morra

• Litet Pirxe kirdin sر�t  -ردن
se lite • Snarka (verb)

• Lite grann (adv.) andas ljudligt och snörvlande i

(mest vardagligt) inte så mycket, sömnen

(mycket) lite • Brumma (verb)

• Smått (adv.) låta som en björn, morra

lite, en aning Pirüsnek sرۊ�Ja ک
Pirteqalî (Kurmancî) • Svala (subst.)

• Orange (färg) (adj.) en småfågel av familjen

blandning av gul och röd, gulaktigt Hirundinidae

röd Pirüsneke  �- �Jaرۊs
Pirteqallîy (Pirteqałîy) :	C�~ �Zرs • Svalan (subst.)

(Soranî) (:Jۆراa)  böjningsform av svala

• Orange (färg) (adj.) Pirüsnekege  �" �- �Jaرۊs
blandning av gul och röd, gulaktigt • Svalan (subst.)

röd böjningsform av svala

Pirtûk (Kurmancî) Pirüsnekeyl sرۊ�Ja -� 	ل
• Bok (subst.) • Svalor (subst.)

tryckt skrift, volym, band böjningsform av svala

• Litteratur (subst.) Pirüsnekeyle  ��	 �- �Jaرۊs
böcker (och andra skrivna källor) • Svalorna (subst.)

inom ett område böjningsform av svala

Pirtük sرZـۊک Pirüsnekeylege  �" ��	 �- �Jaرۊs
• Murken (adj.) • Svalorna (subst.)

angripen av röta; rutten böjningsform av svala

Pirtükiya sرZـۊ-	� Pîran kirdin s	ران -ردن
• Murken (adj.) • Genomklappning (subst.)

angripen av röta; rutten tillfälligt (psykiskt el. fysiskt)

Pirtükiyag sرZـۊ-	�گ sammanbrott

• Murken (adj.) • Svimma (verb)

angripen av röta; rutten plötsligt förlora medvetandet

Pirûqanin sروو~�Jن
• Detonera (verb)
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Pîşanga  (Soranî) 9:Z Pîyag�F(�  (7ۆرا)')   Z::�گ

Pîşanga  (Soranî)   (:Jۆراa)  �OJ�[	s som gör förutsägelser)

• Expo (subst.) Pîtar s	�Zر
utställning • Sliten (adj.)

• Galleri (subst.) nött av flitigt bruk

lokal för konstutställning (bildligt om människan "trött")

• Mässa (subst.) • Slutkörd (adj.)

stor återkommande utställning uttröttad, utmattad

Pişî :[s Pîvaz (Kurmancî)

• Katt (subst.) • Lök (subst.)

husdjuret Felis ocreata rund grönsak av släktet Allium

domestica; kisse med stark smak

• Sjasa katt • Lök (subst.)

• Schasa katt knöl som planteras i jorden

Pisîk (Kurmancî) Pixew �ts و
• Katt (subst.) • Feg (adj.)

husdjuret Felis ocreata ovillig att utsätta sig för risker,

domestica; kisse rädd

Pişik (Kurmancî) • Skraj (adj.)

• Katt (subst.) rädd

husdjuret Felis ocreata • Skrajsen (adj.)

domestica; kisse skraj

Pişme  �
[s Pixû tsوو
• Nysning (subst.) • Feg (adj.)

Pişmîn 
	ن[s ovillig att utsätta sig för risker,

• Nysa (verb) rädd

häftigt stöta ut luft genom näsa • Skraj (adj.)

och mun rädd

(särskilt vid förkylning) • Skrajsen (adj.)

Pişt girtin s]ت "رZن skraj

• Understödja (verb) Pîya �		s
bistå, hjälpa • Herre (subst.)

Piştîwanî :Jوا	Z[s man

• Medhåll (subst.) (särskilt som könsskiljande

stöd, instämmande beteckning)

• Stöd (subst.) • Karl (subst.)

hjälp, understöd man som har typiska manliga

• Uppbackning (subst.) egenskaper

stöd, hjälp (styrka, sexuell utstrålning etc)

Piştîwanî kirdin Z[s	واJ: -ردن • Man (subst.)

• Understödja (verb) vuxen person av hankön

bistå, hjälpa • Snubbe (subst.)

variantform: understöder (manlig) person

• Backa (verb) (vardagligt)

stödja • Make (subst.)

Pişû s]وو äkta man

• Katt (subst.) • Gentleman (subst.)

husdjuret Felis ocreata Pîyag s		�گ
domestica; kisse • Herre (subst.)

Pitamber (Le Pehllewî, Pehłewî) 
�F ر (�s  �K ھ�q وی)�Zs man

• Profet (subst.) (särskilt som könsskiljande

religiös förkunnare beteckning)

(i sms även försvagat om person • Karl (subst.)
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Pîyage 	��::Z Polîsege  	� 	7:HۆZ

man som har typiska manliga Piyaw (Soranî)   (:Jۆراa) و�	s
egenskaper • Herre (subst.)

(styrka, sexuell utstrålning etc) man

• Man (subst.) (särskilt som könsskiljande

vuxen person av hankön beteckning)

• Snubbe (subst.) • Karl (subst.)

(manlig) person man som har typiska manliga

(vardagligt) egenskaper

Pîyage �"�		s (styrka, sexuell utstrålning etc)

• Herren (subst.) • Man (subst.)

böjningsform av herre (anger obestämd person) 

• Karlen (subst.) • Man (subst.)

böjningsform av karl vuxen person av hankön

• Mannen (subst.) • Manlig (adj.)

böjningsform av man som är av mankön

• Snubben (subst.) Pîye  �		s
böjningsform av snubbe • Talg (subst.)

Pîyageyl s		�"� 	ل (fast) fett från bukhålan på bl a

• Herrar (subst.) nötkreatur

böjningsform av herre • Späck (subst.)

• Karlar (subst.) fettlager under huden

böjningsform av karl Pîyen s		� ن
• Mannar (subst.) • Bred (adj.)

böjningsform av man utsträckt, vid

• Snubbar (subst.) • Vid (adj.)

böjningsform av snubbe som har stor omkrets el. stor utbredning

Pîyageyle  ��	 �"�		s Piywaz (Soranî)   (:Jۆراa) واز	s
• Herrarna (subst.) • Lök (subst.)

böjningsform av herre rund grönsak av släktet Allium

• Karlarna (subst.) med stark smak

böjningsform av karl Pîz s	ز
• Mannarna (subst.) • Vad (subst.)

böjningsform av man bakre (muskulös) del av underbenet

• Snubbarna (subst.) Plîkane (Soranî)   (:Jۆراa) �J��	�s
böjningsform av snubbe • Fotsteg (subst.)

Pîyageylege  �" ��	 �"�		s trappsteg (på fordon

• Herrarna (subst.) • Nedgång (subst.)

böjningsform av herre förbindelseled mellan övre och

• Karlarna (subst.) nedre plan

böjningsform av karl • Trappa (subst.)

• Mannarna (subst.) förbindelse med stegvisa avsatser

böjningsform av man mellan våningar

• Snubbarna (subst.) (även "trappuppgång")

böjningsform av snubbe Polîs sۆK	س
Pîyagane  �J�"�		s • Polis (subst.)

• Manlig (adj.) tjänsteman inom poliskåren

som är av mankön Polîse  �a	Kۆs
• Manlig (adj.) • Polisen (subst.)

typisk el. lämplig för en man böjningsform av polis

Pîyagetî :Z �"�		s Polîsege  �" �a	Kۆs
• Manlighet (subst.) • Polisen (subst.)

böjningsform av polis
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Polîseyl ZۆH:7	 :ل Pyag Z:�گ

Polîseyl sۆK	�a 	ل Pûsçî :Paووs
• Poliser (subst.) • Brevbärare (subst.)

böjningsform av polis ett yrke; person som yrkesmässigt

Polîseyle  ��	 �a	Kۆs delar ut post, postbud

• Poliserna (subst.) Pûşperr (Pûşpeř) sوو]�s ڕ
böjningsform av polis (Soranî) (:Jۆراa)  

Polîseylege  �" ��	 �a	Kۆs • Månad 04 (subst.)

• Poliserna (subst.) • Hud (subst.)

böjningsform av polis yttersta, skyddande skikt på

Pûlle (Pûłe)  �Cووs människor och djur

• Ögonlock (subst.) • Skinn (subst.)

en av de hudflikar som man det yttersta på kroppen, hud på

kan stänga ögonen med människor och djur; päls

Pûllege (Pûłege)  �" �Cووs Pûsya �	aووs
• Ögonlocket (subst.) • Murken (adj.)

böjningsform av ögonlock angripen av röta; rutten

Pûlleyl (Pûłeyl) sوو�C 	ل Pûsyag sووa	�گ
• Ögonlock (subst.) • Murken (adj.)

böjningsform av ögonlock angripen av röta; rutten

Pûlleylege (Pûłeylege)  �" ��	 �Cووs Putê (Le Ewista) (�Zaو ��  �K) mZوs
• Ögonlocken (subst.) • Murken (adj.)

böjningsform av ögonlock angripen av röta; rutten

Pûp sووپ Pya �	s
• Kalufs (subst.) • Herre (subst.)

(ostyrigt) hår, lugg man

Pûpke  �wsووs (särskilt som könsskiljande

• Tuppkam (subst.) beteckning)

tuppens hår på huvudet • Karl (subst.)

Puqalle (Puqałe)  �C�~وs man som har typiska manliga

• Blåsa (subst.) egenskaper

svullnad på huden (styrka, sexuell utstrålning etc)

(som innehåller vätska) • Man (subst.)

Pûqalle (Pûqałe)  �C�~ووs vuxen person av hankön

• Blåsa (subst.) • Snubbe (subst.)

svullnad på huden (manlig) person

(som innehåller vätska) (vardagligt)

Puqawlle (Puqawłe)  �Cو~�وs Pyag s	�گ
• Blåsa (subst.) • Herre (subst.)

svullnad på huden man

(som innehåller vätska) (särskilt som könsskiljande

Pûqawlle (Pûqawłe)  �Cوو~�وs beteckning)

• Blåsa (subst.) • Karl (subst.)

svullnad på huden man som har typiska manliga

(som innehåller vätska) egenskaper

Pûs sووس (styrka, sexuell utstrålning etc)

• Hud (subst.) • Man (subst.)

yttersta, skyddande skikt på vuxen person av hankön

människor och djur • Snubbe (subst.)

• Skinn (subst.) (manlig) person

det yttersta på kroppen, hud på (vardagligt)

människor och djur; päls
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Pyage  	��:Z Pyazeyle Z:�زه :@	 

Pyage  �"�	s man

• Herren (subst.) (särskilt som könsskiljande

böjningsform av herre beteckning)

• Karlen (subst.) • Karl (subst.)

böjningsform av karl man som har typiska manliga

• Mannen (subst.) egenskaper

böjningsform av man (styrka, sexuell utstrålning etc)

• Snubben (subst.) • Man (subst.)

böjningsform av snubbe vuxen person av hankön

Pyageyl s	�"� 	ل • Snubbe (subst.)

• Herrar (subst.) (manlig) person

böjningsform av herre (vardagligt)

• Karlar (subst.) Pyawane  �Jوا�	s
böjningsform av karl • Manlig (adj.)

• Mannar (subst.) som är av mankön

böjningsform av man • Manlig (adj.)

• Snubbar (subst.) typisk el. lämplig för en man

böjningsform av snubbe Pyawatî :Zوا�	s
Pyageyle  ��	 �"�	s • Manlighet (subst.)

• Herrarna (subst.) Pyaz (Soranî)   (:Jۆراa) ز�	s
böjningsform av herre • Lök (subst.)

• Karlarna (subst.) rund grönsak av släktet Allium

böjningsform av karl med stark smak

• Mannarna (subst.) • Lök (subst.)

böjningsform av man knöl som planteras i jorden

• Snubbarna (subst.) Pyaz s	�ز
böjningsform av snubbe • Lök (subst.)

Pyageylege  �" ��	 �"�	s rund grönsak av släktet Allium

• Herrarna (subst.) med stark smak

böjningsform av herre • Lök (subst.)

• Karlarna (subst.) knöl som planteras i jorden

böjningsform av karl Pyaze s	�زه 
• Mannarna (subst.) • Löken (subst.)

böjningsform av man böjningsform av lök

• Snubbarna (subst.) • Löken (subst.)

böjningsform av snubbe böjningsform av lök

Pyagane  �J�"�	s Pyazege s	�زه "� 
• Manlig (adj.) • Löken (subst.)

som är av mankön böjningsform av lök

• Manlig (adj.) • Löken (subst.)

typisk el. lämplig för en man böjningsform av lök

Pyagetî :Z �"�	s Pyazeyl s	�زه 	ل
• Manlighet (subst.) • Lökar (subst.)

Pyalle (Pyałe) �C�	s böjningsform av lök

• Bägare (subst.) • Lökar (subst.)

dryckeskärl böjningsform av lök

• Kopp (subst.) Pyazeyle s	�زه 	�� 
liten skål (med öra) som man dricker ur • Lökarna (subst.)

• Mugg (subst.) böjningsform av lök

bägare, kopp • Lökarna (subst.)

Pyaw s	�و böjningsform av lök

• Herre (subst.)
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Pyazeylege  	�Z:�زه :@	  Püz Zـۊز

Pyazeylege s	�زه 	�� "�  olika arter som tillhör ordningen

• Lökarna (subst.) trollsländor (Odonata)

böjningsform av lök Püşelleqinge (Püşełeqinge)  �OJ~ �C �[ـۊs
• Lökarna (subst.) • Trollsländan (subst.)

böjningsform av lök böjningsform av trollslända

Pyen s	� ن Püşelleqingeyl (Püşełeqingeyl) sـۊ]� �OJ~ �C 	ل
• Bred (adj.) • Trollsländor (subst.)

utsträckt, vid böjningsform av trollslända

• Vid (adj.) Püşelleqingeyle (Püşełeqingeyle)  ��	 �OJ~ �C �[ـۊs
som har stor omkrets el. stor utbredning • Trollsländorna (subst.)

• Långtgående (adj.) böjningsform av trollslända

mycket omfattande Püşelleqingeylege  �" ��	 �OJ~ �C �[ـۊs
• Vidsträckt (adj.) (Püşełeqingeylege)

som sträcker sig vida omkring • Trollsländorna (subst.)

Pül sـۊل böjningsform av trollslända

• Peng (subst.) Püşeqinge  �OJ~ �[ـۊs
mynt, slant • Trollslända (subst.)

(vardagligt) rovinsekt med långsträckt och

• Pengar (subst.) smal bakkropp, långa vingar och

användning: plural; massord utstående fasettögon, individ av

• Kova (subst.) olika arter som tillhör ordningen

pengar trollsländor (Odonata)

(vardagligt) Püşeqingege  �" �OJ~ �[ـۊs
Püle  �Kـۊs • Trollsländan (subst.)

• Pengen (subst.) böjningsform av trollslända

böjningsform av peng Püşeqingeyl sـۊ]� ~�OJ 	ل
Pülege  �" �Kـۊs • Trollsländor (subst.)

• Pengen (subst.) böjningsform av trollslända

böjningsform av peng Püşeqingeyle  ��	 �OJ~ �[ـۊs
Püleyl sـۊ�K 	ل • Trollsländorna (subst.)

• Pengar (subst.) böjningsform av trollslända

böjningsform av peng Püşeqingeylege  �" ��	 �OJ~ �[ـۊs
Püleyle  ��	 �Kـۊs • Trollsländorna (subst.)

• Pengarna (subst.) böjningsform av trollslända

böjningsform av peng Pütar sـۊ�Zر
Püleylege  �" ��	 �Kـۊs • Murken (adj.)

• Pengarna (subst.) angripen av röta; rutten

böjningsform av peng Pütirkya sـۊZر-	�
Püldar sـۊKدار • Murken (adj.)

• Besutten (adj.) angripen av röta; rutten

förmögen, välbärgad Pütirkyag sـۊZر-	�گ
• Förmögen (adj.) • Murken (adj.)

rik angripen av röta; rutten

Püqawlle (Püqawłe)  �Cـۊ~�وs Püz sـۊز
• Blåsa (subst.) • Vad (subst.)

svullnad på huden bakre (muskulös) del av underbenet

(som innehåller vätska)

Püşelleqing (Püşełeqing) NJ~ �C �[ـۊs
• Trollslända (subst.)

rovinsekt med långsträckt och

smal bakkropp, långa vingar och

utstående fasettögon, individ av
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Q q  ق
Qaêrme 
Gر�	 �R Qarçigeyl R�ر\F	 :ل

Qaêrme  �
~��9ر person som vaktar ingången

• Frikassé (subst.) • Jinem carûkîş xwem qapçî derim er

maträtt av småskuret kött i sötsur der waz mînê dene naw serim

sås (Şamî Kirmanşanî)

Qaj ~�ژ Qapgare ~��Osره 
• Kaja (subst.) • Ankel (subst.)

kråkfågeln Coloeus monedula (anatomi) vrist, fotknöl

• Ögonbryn (subst.) Qapyewan ~�s	� وان
båge av hårväxt ovanför ögat • Portvakt (subst.)

Qajege ~�ژه "� person som vaktar ingången

• Kajan (subst.) Qaqez ~�~� ز
böjningsform av kaja • Papper (subst.)

• Ögonbrynet (subst.) tunt plant material av växtfibrer

böjningsform av ögonbryn (även om blad av sådant material)

Qajeyl ~�ژه 	ل • Brev (subst.)

• Kajor (subst.) ett längre, skrivet meddelande, post

böjningsform finns inte Qarç ~�رچ
• Ögonbryn (subst.) • Svamp (subst.)

böjningsform av ögonbryn en sorts växt av klassen Fungi

Qajeyle ~�ژه 	��  Qarçe  �Pر�~
• Kajorna (subst.) • Svampen (subst.)

böjningsform av kaja böjningsform av svamp

• Ögonbrynen (subst.) Qarçege  �" �Pر�~
böjningsform av ögonbryn • Svampen (subst.)

Qajeylege ~�ژه 	�� "�  böjningsform av svamp

• Kajorna (subst.) Qarçeyl ~�ر�P 	ل
böjningsform av kaja • Svampar (subst.)

• Ögonbrynen (subst.) böjningsform av svamp

böjningsform av ögonbryn Qarçeyle  ��	 �Pر�~
Qajik (Kurmancî) • Svamparna (subst.)

• Tuggummi (subst.) böjningsform av svamp

ett slags seg sötsak som tuggas Qarçeylege  �" ��	 �Pر�~
men inte sväljs • Svamparna (subst.)

Qalî :K�~ böjningsform av svamp

• Matta (subst.) Qarçig NPر�~
golvbeläggning av vävda etc textilier • Svamp (subst.)

Qallaw (Qaław) ~�Tو en sorts växt av klassen Fungi

• Kråka (subst.) Qarçige  �OPر�~
fågeln Corvus cornix • Svampen (subst.)

Qap pa �s پ�~ böjningsform av svamp

• Ankel (subst.) Qarçigeyl ~�ر�OP 	ل
(anatomi) vrist, fotknöl • Svampar (subst.)

Qap qap ~�پ ~�پ böjningsform av svamp

• Krullig (adj.)

smålockig

Qapçî :Ps�~
• Portvakt (subst.)
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Qarçigeyle  	@: 	F\ر�R Qehweyî (Kurmancî)

Qarçigeyle  ��	 �OPر�~ • Brunare (färg) (adj.)

• Svamparna (subst.) böjningsform av brun

böjningsform av svamp Qaweyîtirîn ~�وه 		Zر	ن
Qarçigeylege  �" ��	 �OPر�~ • Brunast (färg) (adj.)

• Svamparna (subst.) böjningsform av brun

böjningsform av svamp Qaweytir ~�وه 	Zر
Qaşiq ~�]ق • Brunare (färg) (adj.)

• Sked (subst.) böjningsform av brun

redskap att äta flytande föda med Qaweytirîn ~�وه 	Zر	ن
Qaşiqe  ��[�~ • Brunast (färg) (adj.)

• Skeden (subst.) böjningsform av brun

böjningsform av sked Qawîç ~�و	�
Qaşiqege  �" ��[�~ • Idisslare (subst.)

• Skeden (subst.) ruminantia; en underordning till

böjningsform av sked ordningen partåiga hovdjur.

Qaşiqeyl ~�]�� 	ل Individ av underordningen idisslare 

• Skedar (subst.) Qawîç kirdin ~�و	� -ردن
böjningsform av sked • Idissla (verb)

Qaşiqeyle  ��	 ��[�~ tugga en gång till

• Skedarna (subst.) (om kor; bildligt "tjata om")

böjningsform av sked Qawirme  �
~�ور
Qaşiqeylege  �" ��	 ��[�~ • Frikassé (subst.)

• Skedarna (subst.) maträtt av småskuret kött i sötsur

böjningsform av sked sås

Qaşox ~�]ۆخ Qaüş ~�ۊش
• Sked (subst.) • Läder (subst.)

redskap att äta flytande föda med bearbetad djurhud

Qawe ~�وه  (som används till skor, väskor etc)

• Kaffe (subst.) • Idisslare (subst.)

(dryck på) bönor från kaffebusken ruminantia; en underordning till

Qawexane  �J�t وه�~ ordningen partåiga hovdjur.

• Fik (subst.) Individ av underordningen idisslare 

kafé Qaüşt ~�ۊ]ت
(vardagligt) ruminantia; en underordning till

• Kafé (subst.) ordningen partåiga hovdjur.

servering där man kan dricka Individ av underordningen idisslare 

kaffe etc, fik Qaüşt kirdin ~�ۊ]ت -ردن
• Cafeteria (subst.) • Idissla (verb)

servering, kafé tugga en gång till

Qawey ~�وه ی (om kor; bildligt "tjata om")

• Brun (färg) (adj.) Qefes ~� >� س
som är färgad som choklad etc; • Bur (subst.)

solbränd låda eller rum med gallerväggar

Qaweyî ~�وه 	: Qefez ~� >� ز
• Brun (färg) (adj.) • Bur (subst.)

som är färgad som choklad etc; låda eller rum med gallerväggar

solbränd Qehweyî (Kurmancî)

Qaweyî (Soranî)   (:Jۆراa)  :	 وه�~ • Brun (färg) (adj.)

• Brun (färg) (adj.) som är färgad som choklad etc;

som är färgad som choklad etc; solbränd

solbränd

Qaweyîtir ~�وه 		Zر
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Qelebaçke  (Soranî) R	 H	 L�a\	   (7ۆرا)')   Qepall (Qepał) R	 Z�ڵ

Qelebaçke  (Soranî)   (:Jۆراa)   ��P�F �K �~ alltför stort kroppsomfång på

• Råka (subst.) grund av för mycket fett, övervikt

kråkfågeln Corvus frugilegus Qellawill (Qeławił) ~� Tوڵ
Qelemûn (Soranî)   (:Jۆراa)  وون
 �K �~ • Väktare (subst.)

• Kalkon (subst.) person som vaktar byggnader etc

en hönsfågel av släktet Meleagris (om natten)

Qella (Qeła) T �~ Qellew (Qełew) ~� �C و
• Fästning (subst.) • Stor (adj.)

permanent försvarsanläggning som överskrider det normala

• Borg (subst.) i fråga om mått, omfattning etc  

slott, fästning (om ålder "vuxen")

• Kråka (subst.) Qen ~� ن
fågeln Corvus cornix • Socker (subst.)

Qellage (Qełage)  �"T �~ ett sött, vitt ämne

• Fästningen (subst.) (använt i matlagning)

böjningsform av fästning Qenare ~� �Jره 
• Borgen (subst.) • Kanariefågel (subst.)

böjningsform av borg en slags fink (Serinus canaria)

• Kråkan (subst.) som i Sverige brukar hållas i bur

böjningsform av kråka Qenarî ~� �Jری
Qellayl (Qełayl) ~� T	ل • Kanariefågel (subst.)

• Fästningar (subst.) en slags fink (Serinus canaria)

böjningsform av fästning som i Sverige brukar hållas i bur

• Borgar (subst.) Qendan ~� Jدان
böjningsform av borg • Sockerskål (subst.)

• Kråkor (subst.) Qendan (Soranî)   (:Jۆراa) دانJ �~
böjningsform av kråka • Sockerskål (subst.)

Qellayle (Qełayle)  ��	T �~ Qendax ~� Jداخ
• Fästningarna (subst.) • Socker och vatten som kokas upp

böjningsform av fästning Qentar ~� �ZJر
• Borgarna (subst.) • Hyena (subst.)

böjningsform av borg ett djur som lever på döda djur

• Kråkorna (subst.) • Hyena (subst.)

böjningsform av kråka ofta starkt nedsättande

Qellaylege (Qełaylege)  �" ��	T �~ Qentare ~� �ZJره 
• Fästningarna (subst.) • Hyenan (subst.)

böjningsform av fästning böjningsform av hyena

• Borgarna (subst.) Qentarege ~� �ZJره "� 
böjningsform av borg • Hyenan (subst.)

• Kråkorna (subst.) böjningsform av hyena

böjningsform av kråka Qentareyl ~� �ZJره 	ل
Qella kirdin (Qeła kirdin) ~� T -ردن • Hyenor (subst.)

• Kräkas (verb) böjningsform av hyena

få upp mat från magen genom Qentareyle ~� �ZJره 	�� 
munnen, kasta upp, sp • Hyenorna (subst.)

• Spy (verb) böjningsform av hyena

kasta upp Qentareylege ~� �ZJره 	�� "� 
(mat från magen genom munnen), • Hyenorna (subst.)

kräkas böjningsform av hyena

(även bildligt) Qepall (Qepał) ~� �sڵ
Qellawî (Qeławî) ~� �C وی • Handflata (subst.)

• Fetma (subst.) handens insida



240

Qepallege (Qepałege)  	� 	M�Z 	R Qesaw R	 7�و

Qepallege (Qepałege)  �" �C�s �~ ekonomisk skada

• Handflatan (subst.) Qerec (Soranî)   (:Jۆراa) ره ج �~
böjningsform av handflata • Zigenare (subst.)

Qepalleyl (Qepałeyl) ~� �C�s 	ل medlem av en folkgrupp

• Handflator (subst.) (ursprungligen från Indien) som

böjningsform av handflata finns spridd över världen

Qepalleyle (Qepałeyle)  ��	 �C�s �~ Qert ~� رت
• Handflatorna (subst.) • Lån (subst.)

böjningsform av handflata det att låna (ut) (pengar etc)

Qepalleylege (Qepałeylege)  �" ��	 �C�s �~ (även om det man lånar (ut))

• Handflatorna (subst.) • Skuld (subst.)

böjningsform av handflata (lånade) pengar som måste

Qepan kirdin ~� �sن -ردن betalas tillbaka

• Väga (verb) Qert dan ~� رت دان
mäta vikten på • Låna (verb)

Qepanin ~� J�sن låta någon använda det man äger,

• Kapning (subst.) låna ut

fet att kapa (ett flygplan etc) Qert dayn ~� رت دا	ن
Qepax ~� �sخ • Låna (verb)

• Skelett (subst.) låta någon använda det man äger,

alla ben i kroppen; benstomme låna ut

Qeqnes ~� ~�J س Qert girtin ~� رت "رZن
• Phoenix • Låna (verb)

i den grekiska mytologin , en använda något (kostnadsfritt)

phoenix eller phenix som tillhör en annan

( grek : φοῖνιξ phoinix) är en Qert kirdin ~� رت -ردن
långlivad fågel som cykliskt • Låna (verb)

regenereras eller återföds. använda något (kostnadsfritt)

Associerad med solen , får en som tillhör en annan

phoenix nytt liv genom uppstår Qertbar ~� ر�FZر
ur askan av sin föregångare • Skyldig (adj.)

Qeqnez ~� ~�J ز som har en skuld att betala

• Phoenix användning: ej som attribut

i den grekiska mytologin , en • Skuldsatt (adj.)

phoenix eller phenix som har (stora) skulder

( grek : φοῖνιξ phoinix) är en Qertdar ~� رZدار
långlivad fågel som cykliskt • Skyldig (adj.)

regenereras eller återföds. som har en skuld att betala

Associerad med solen , får en användning: ej som attribut

phoenix nytt liv genom uppstår • Skuldsatt (adj.)

ur askan av sin föregångare som har (stora) skulder

Qerdar ~� ردار Qertdarî ~� رZداری
• Skyldig (adj.) • Debet (subst.)

som har en skuld att betala skulddelen i bokföring

användning: ej som attribut Qeşa (Kurmancî)

• Skuldsatt (adj.) • Is (subst.)

som har (stora) skulder fruset vatten

Qerdarî ~� رداری Qesaw ~� �aو
• Debet (subst.) • Slaktare (subst.)

skulddelen i bokföring person som har till yrke att slakta

Qerebû ~� ره Fوو
• Avbräck (subst.)
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Qesawe R	 7�وه  Qij Rژ

Qesawe ~� �aوه  böjningsform av nationalitet

• Slaktaren (subst.) Qewmeyle  ��	 �
~� و
böjningsform av slaktare • Familjerna (subst.)

Qesawege ~� �aوه "�  böjningsform av familj

• Slaktaren (subst.) • Släkterna (subst.)

böjningsform av slaktare böjningsform av släkt

Qesaweyl ~� �aوه 	ل • Nationaliteterna (subst.)

• Slaktare (subst.) böjningsform av nationalitet

böjningsform finns inte Qewmeylege  �" ��	 �
~� و
Qesaweyle ~� �aوه 	��  • Familjerna (subst.)

• Slaktarna (subst.) böjningsform av familj

böjningsform av slaktare • Släkterna (subst.)

Qesaweylege ~� �aوه 	�� "�  böjningsform av släkt

• Slaktarna (subst.) • Nationaliteterna (subst.)

böjningsform av slaktare böjningsform av nationalitet

Qesaw xane  �J�t و�a �~ Qewr pişkinek ~� ور �Jw[s ک
• Slakteri (subst.) • Grävling (subst.)  

plats där man slaktar djur rovdjuret Meles meles

Qevda dest (Kurmancî) Qewr pişkinekege  �" �- �Jw[s ور �~
• Handled (subst.) • Grävlingen (subst.)  

led som förenar hand och arm böjningsform av grävling

• Handlov (subst.) Qewr pişkinekeyl ~� ور �Jw[s -� 	ل
handen närmast handleden • Grävlingar (subst.)  

Qewm ~� وم böjningsform av grävling

• Familj (subst.) Qewr pişkinekeyle  ��	 �- �Jw[s ور �~
släkt • Grävlingarna (subst.)  

• Släkt (subst.) böjningsform av grävling

grupp av personer som har sgmma Qewr pişkinekeylege  �" ��	 �- �Jw[s ور �~
stamfar el. stammor, släktingar • Grävlingarna (subst.)  

• Nationalitet (subst.) böjningsform av grävling

tillhörighet till el. medborgarskap Qeü ~� ۊ
i ett visst land • Stor (adj.)

Qewme  �
~� و som överskrider det normala

• Familjen (subst.) i fråga om mått, omfattning etc  

böjningsform av familj (om ålder "vuxen")

• Släkten (subst.) Qeyçî :P	 �~
böjningsform av släkt • Sax (subst.)

• Nationaliteten (subst.) ett redskap med två vassa eggar

böjningsform av nationalitet att klippa med

Qewmege  �" �
~� و Qeünî :Jۊ �~
• Familjen (subst.) • Storhet (subst.)

böjningsform av familj det att vara framstående

• Släkten (subst.) • Vidd (subst.)

böjningsform av släkt omfång; utsträckning

• Nationaliteten (subst.) • Stor del av vad som helst

böjningsform av nationalitet Qeysî (Soranî)   (:Jۆراa) :a	 �~
Qewmeyl ~� و
� 	ل • Aprikos (subst.)

• Familjer (subst.) frukt av trädet Prunus armeniaca

böjningsform av familj Qij ~ژ
• Släkter (subst.) • Hår (subst.)

böjningsform av släkt tunna strån som växer på kroppen

• Nationaliteter (subst.) (särskilt på huvudet)
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Qijing U(ژR Qillayle (Qiłayle)  	@:nR

Qijing NJژ~ böjningsform av skata

• Krabba (subst.) Qijqirek ~ژ~ره ک
ett kräftdjur av underordningen • Skata (subst.)

Brachyura kråkfågeln Pica pica

Qijinge  �OJژ~ Qîjqirrek (Qîjqiřek) ~	ژ~ڕه ک
• Krabban (subst.) • Skata (subst.)

böjningsform av krabba kråkfågeln Pica pica

Qijingege  �" �OJژ~ Qilîçk

• Krabban (subst.) • Lillfinger (subst.)

böjningsform av krabba handens minsta finger

Qijingeyl ~ژ�OJ 	ل Qill (Qił) ~ڵ
• Krabbor (subst.) • Aska (subst.)

böjningsform av krabba pulver som blir kvar när något

Qijingeyle  ��	 �OJژ~ har brunnit

• Krabborna (subst.) Qille (Qiłe)  �q~
böjningsform av krabba • Askan (subst.)

Qijingeylege  �" ��	 �OJژ~ böjningsform av aska

• Krabborna (subst.) Qillege (Qiłege)  �" �q~
böjningsform av krabba • Askan (subst.)

Qijqarre (Qijqaře) ~ژ~�ڕه  böjningsform av aska

• Skata (subst.) Qilleyl (Qiłeyl) ~�q 	ل
kråkfågeln Pica pica • Askor (subst.)

Qijqarrege (Qijqařege) ~ژ~�ڕه "�  böjningsform av aska

• Skatan (subst.) Qilleyle (Qiłeyle)  ��	 �q~
böjningsform av skata • Askorna (subst.)

Qijqarreyl (Qijqařeyl) ~ژ~�ڕه 	ل böjningsform av aska

• Skator (subst.) Qilleylege (Qiłeylege)  �" ��	 �q~
böjningsform av skata • Askorna (subst.)

Qijqarreyle (Qijqařeyle) ~ژ~�ڕه 	��   böjningsform av aska

• Skatorna (subst.) Qilla (Qiła) �~
böjningsform av skata • Kråka (subst.)

Qijqarreylege (Qijqařeylege) ~ژ~�ڕه 	�� "�   fågeln Corvus cornix

• Skatorna (subst.) • Fästning (subst.)

böjningsform av skata permanent försvarsanläggning

Qijqarrek (Qijqařek) ~ژ~�ڕه ک Qillage (Qiłage)  �"�~
• Skata (subst.) • Kråkan (subst.)

kråkfågeln Pica pica böjningsform av kråka

Qijqarreke (Qijqařeke) ~ژ~�ڕه -� • Fästningen (subst.)

• Skatan (subst.) böjningsform av fästning

böjningsform av skata Qillayl (Qiłayl) ~�	ل
Qijqarrekege (Qijqařekege) ~ژ~�ڕه -� "� • Kråkor (subst.)

• Skatan (subst.) böjningsform av kråka

böjningsform av skata • Fästningar (subst.)

Qijqarrekeyl (Qijqařekeyl) ~ژ~�ڕه -� 	ل böjningsform av fästning

• Skator (subst.) Qillayle (Qiłayle)  ��	�~
böjningsform av skata • Kråkorna (subst.)

Qijqarrekeyle (Qijqařekeyle) ~ژ~�ڕه -� 	��  böjningsform av kråka

• Skatorna (subst.) • Fästningarna (subst.)

böjningsform av skata böjningsform av fästning

Qijqarrekeylege ~ژ~�ڕه -� 	�� "� 
(Qijqařekeylege)

• Skatorna (subst.)
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Qillaylege (Qiłaylege)   	� 	@:nR Qin  Rن

Qillaylege (Qiłaylege)   �" ��	�~ Qillasîyeylege (Qiłasîyeylege)   �" ��	 �		a�~
• Kråkorna (subst.) • Råkorna (subst.)

böjningsform av kråka böjningsform av råka

• Fästningarna (subst.) Qillasîyeylege (Qiłasîyeylege)   �" ��	 �		a�~
böjningsform av fästning • Råkorna (subst.)

Qillabazille (Qiłabaziłe)  �Cز�F�~ böjningsform av råka

• Korp (subst.) Qillaxî (Qiłaxî) :t�~
kråkfågeln Corvus corax • Svart (färg) (adj.)

Qillabazillege (Qiłabaziłege) �" �Cز�F�~ färgad som sot

• Korpen (subst.) (bildligt om ondska, sorg och

böjningsform av korp olagligheter)

Qillabazilleyl (Qiłabaziłeyl) ~��Fز�C 	ل Qillaxîtir (Qiłaxîtir) ~�t	Zر
• Korpar (subst.) • Svartare (färg) (adj.)

böjningsform av korp böjningsform av svart

Qillabazilleyle (Qiłabaziłeyle)   ��	 �Cز�F�~ Qillaxîtirîn (Qiłaxîtirîn) ~�t	Zر	ن
• Korparna (subst.) • Svartast (färg) (adj.)

böjningsform av korp böjningsform av svart

Qillabazilleylege  �" ��	 �Cز�F�~ Qillf (Qiłf) ~qف
(Qiłabaziłeylege) • Nyckel (subst.)

• Korparna (subst.) redskap att öppna el. stänga lås med

böjningsform av korp Qillfe (Qiłfe)  ��q~
Qillacig (Qiłacig) N��~ • Nyckeln (subst.)

• Kaja (subst.) böjningsform av nyckel

kråkfågeln Coloeus monedula Qillfege (Qiłfege)  �" ��q~
Qillacige (Qiłacige)  �O��~ • Nyckeln (subst.)

• Kajan (subst.) böjningsform av nyckel

böjningsform av kaja Qillfeyl (Qiłfeyl) �� 	لq~
Qillacigeyl (Qiłacigeyl) ~���O 	ل • Nycklar (subst.)

• Kajor (subst.) böjningsform av nyckel

böjningsform av kaja Qillfeyle (Qiłfeyle)  ��	 ��q~
Qillacigeyle (Qiłacigeyle) ��	 �O��~ • Nycklarna (subst.)

• Kajorna (subst.) böjningsform av nyckel

böjningsform av kaja Qillfeylege (Qiłfeylege)  �" ��	 ��q~
Qillacigeylege (Qiłacigeylege)   �" ��	 �O��~ • Nycklarna (subst.)

• Kajorna (subst.) böjningsform av nyckel

böjningsform av kaja Qin  ~ن
Qillarreşke (Qiłařeşke)  �w[ ڕه�~ • Arsle (subst.)

• Råka (subst.) stjärt

kråkfågeln Corvus frugilegus (starkt vardagligt; nedsättande

Qillasîye (Qiłasîye)  �		a�~ äv. om personer)

• Råka (subst.) Variantform: arsel

kråkfågeln Corvus frugilegus • Rumpa (subst.)

Qillasîyege (Qiłasîyege) �" �		a�~ stjärt, bakdel

• Råkan (subst.) (vardagligt)

böjningsform av råka • Röv (subst.)

Qillasîyeyl (Qiłasîyeyl) ~�a		� 	ل bakdel

• Råkor (subst.) (kan uppfattas som stötande)

böjningsform av råka • Stjärt (subst.)

Qillasîyeyle (Qiłasîyeyle)   ��	 �		a�~ bakdel på människa och djur, bak

• Råkorna (subst.)

böjningsform av råka
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Qine  	(R Qinge  	F(R

Qine  �J~ dekorera

• Arslet (subst.) Qinder ~Jده ر
böjningsform av arsle • Bög (subst.)

• Rumpan (subst.) homosexuell man

böjningsform av rumpa • Fikus (subst.)

• Röven (subst.) homosexuell man

böjningsform av röv Qindere ~Jده ره 
• Stjärten (subst.) • Bögen (subst.)

böjningsform av stjärt böjningsform av bög

Qinege  �" �J~ • Fikusen (subst.)

• Arslet (subst.) böjningsform av fikus

böjningsform av arsle Qinderege ~Jده ره "� 
• Rumpan (subst.) • Bögen (subst.)

böjningsform av rumpa böjningsform av bög

• Röven (subst.) • Fikusen (subst.)

böjningsform av röv böjningsform av fikus

• Stjärten (subst.) Qindereyl ~Jده ره 	ل
böjningsform av stjärt • Bögar (subst.)

Qineyl ~�J 	ل böjningsform av bög

• Arslen (subst.) • Fikusar (subst.)

böjningsform av arsle böjningsform av fikus

• Rumpor (subst.) Qindereyle ~Jده ره 	�� 
böjningsform av rumpa • Bögarna (subst.)

• Rövar (subst.) böjningsform av bög

böjningsform av röv • Fikusarna (subst.)

• Stjärtar (subst.) böjningsform av fikus

böjningsform av stjärt Qindereylege ~Jده ره 	�� "� 
Qineyle  ��	 �J~ • Bögarna (subst.)

• Arslena (subst.) böjningsform av bög

böjningsform av arsle • Fikusarna (subst.)

• Rumporna (subst.) böjningsform av fikus

böjningsform av rumpa Qing NJ~ 
• Rövarna (subst.) • Arslet (subst.)

böjningsform av röv böjningsform av arsle

• Stjärtarna (subst.) • Rumpan (subst.)

böjningsform av stjärt böjningsform av rumpa

Qineylege  �" ��	 �J~ • Röven (subst.)

• Arslena (subst.) böjningsform av röv

böjningsform av arsle • Stjärten (subst.)

• Rumporna (subst.) böjningsform av stjärt

böjningsform av rumpa Qinge  �OJ~
• Rövarna (subst.) • Arslet (subst.)

böjningsform av röv böjningsform av arsle

• Stjärtarna (subst.) • Rumpan (subst.)

böjningsform av stjärt böjningsform av rumpa

Qinç �J~ • Röven (subst.)

• Make-up böjningsform av röv

smink(ning) (engelska) • Stjärten (subst.)

Qinç kirdin ~�J -ردن böjningsform av stjärt

• Pryda (verb)

förse med prydnad

• Pynta (verb)



245

Qingege  	� 	F(R Qingdereyl F(Rده ره :ل

Qingege  �" �OJ~ Qing paşne  �J[�s NJ~
• Arslet (subst.) • Häl (subst.)

böjningsform av arsle fotens bakersta del

• Rumpan (subst.) Qing paşnege  �" �J[�s NJ~
böjningsform av rumpa • Hälar (subst.)

• Röven (subst.) böjningsform av häl

böjningsform av röv Qing paşneyl ~�J[�s NJ 	ل
• Stjärten (subst.) • Hälarna (subst.)

böjningsform av stjärt böjningsform av häl

Qingeyl ~�OJ 	ل Qing paşneyle  ��	 �J[�s NJ~
• Arslen (subst.) • Hälarna (subst.)

böjningsform av arsle böjningsform av häl

• Rumpor (subst.) Qinganîsk ea	J�OJ~
böjningsform av rumpa • Armbåge (subst.)

• Rövar (subst.) leden mellan överarmen och

böjningsform av röv underarmen

• Stjärtar (subst.) Qinganîske  �wa	J�OJ~
böjningsform av stjärt • Armbågen (subst.)

Qingeyle  ��	 �OJ~ böjningsform av armbåge

• Arslena (subst.) Qinganîskege  �" �wa	J�OJ~
böjningsform av arsle • Armbågen (subst.)

• Rumporna (subst.) böjningsform av armbåge

böjningsform av rumpa Qinganîskeyl ~J�OJ	�wa 	ل
• Rövarna (subst.) • Armbågar (subst.)

böjningsform av röv böjningsform av armbåge

• Stjärtarna (subst.) Qinganîskeyle  ��	 �wa	J�OJ~
böjningsform av stjärt • Armbågarna (subst.)

Qingeylege  �" ��	 �OJ~ böjningsform av armbåge

• Arslena (subst.) Qinganîskeylege  �" ��	 �wa	J�OJ~
böjningsform av arsle • Armbågarna (subst.)

• Rumporna (subst.) böjningsform av armbåge

böjningsform av rumpa Qingder ~OJده ر
• Rövarna (subst.) • Bög (subst.)

böjningsform av röv homosexuell man

• Stjärtarna (subst.) • Fikus (subst.)

böjningsform av stjärt homosexuell man

Qing pajne  �Jژ�s NJ~ Qingdere ~OJده ره 
• Häl (subst.) • Bögen (subst.)

fotens bakersta del böjningsform av bög

Qing pajnege  �" �Jژ�s NJ~ • Fikusen (subst.)

• Hälar (subst.) böjningsform av fikus

böjningsform av häl Qingderege ~OJده ره "� 
Qing pajneyl ~�s NJژ�J 	ل • Bögen (subst.)

• Hälar (subst.) böjningsform av bög

böjningsform av häl • Fikusen (subst.)

Qing pajneyle  ��	 �Jژ�s NJ~ böjningsform av fikus

• Hälarna (subst.) Qingdereyl ~OJده ره 	ل
böjningsform av häl • Bögar (subst.)

Qing pajneylege  �" ��	 �Jژ�s NJ~ böjningsform av bög

• Hälarna (subst.) • Fikusar (subst.)

böjningsform av häl böjningsform av fikus
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Qingdereyle F(Rده ره :@	  Qirtinî '(AرR

Qingdereyle ~OJده ره 	��  Qirjing NJرژ~
• Bögarna (subst.) • Krabba (subst.)

böjningsform av bög ett kräftdjur av underordningen

• Fikusarna (subst.) Brachyura

böjningsform av fikus Qirjinge  �OJرژ~
Qingdereylege ~OJده ره 	�� "�  • Krabban (subst.)

• Bögarna (subst.) böjningsform av krabba

böjningsform av bög Qirjingege  �" �OJرژ~
• Fikusarna (subst.) • Krabban (subst.)

böjningsform av fikus böjningsform av krabba

Qingir ~OJر Qirjingeyl ~رژ�OJ 	ل
• Akantus (subst.) • Krabbor (subst.)

en växt vars blad alltifrån antiken böjningsform av krabba

ofta har efterbildats i dekorativ konst Qirjingeyle  ��	 �OJرژ~
(t ex vid utsmyckning av kapitäler) • Krabborna (subst.)

Qingirege ~OJره "�  böjningsform av krabba

• Akantusen (subst.) Qirjingeylege  �" ��	 �OJرژ~
Qingireyl ~OJره 	ل • Krabborna (subst.)

• Akantusar (subst.) böjningsform av krabba

Qingireyle ~OJره 	��  Qirmiz ~ر
ز
• Akantusarna (subst.) • Röd (färg) (adj.)

Qingireylege ~OJره 	�� "�  färgad som blod

• Akantusarna (subst.) Qirmiztir ~ر
زZر
Qingqülî :Kـۊ�OJ~ • Rödare (färg) (adj.)

• Armbåge (subst.) böjningsform av röd

leden mellan överarmen och Qirmiztirîn ~ر
زZر	ن
underarmen • Rödast (färg) (adj.)

Qirçin ~رPن böjningsform av röd

• Snål (adj.) Qirqine  �J~ر~
överdrivet sparsam • Rapning (subst.)

• Sniken (adj.) stöta upp luft från magen

snål Qirqinê mJ~ر~
• Gnidig (adj.) • Rapning (subst.)

överdrivet sparsam stöta upp luft från magen

Qirçing NJPر~ Qirrûgne (Qiřûgne)  �J"ڕوو~
• Snål (adj.) • Struphuvud (subst.)

överdrivet sparsam organ i halsen på däggdjur vars

• Sniken (adj.) funktion är att skydda nedre

snål andningsorganen och frambringa

• Gnidig (adj.) ljud

överdrivet sparsam Qirtin ~رZن
Qirçû ~رPوو • Snål (adj.)

• Snål (adj.) överdrivet sparsam

överdrivet sparsam • Sniken (adj.)

• Sniken (adj.) snål

snål • Gnidig (adj.)

• Gnidig (adj.) överdrivet sparsam

överdrivet sparsam Qirtinî :JZر~
Qirjang (Soraî) (:Jۆراa) NJرژا~ • Snålhet (subst.)

• Krabba (subst.) • Snikenhet (subst.)

ett kräftdjur av underordningen • Gnidighet (adj.)

Brachyura
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Qirting U(AرR Qûjeylege  	�Rووژه :@	 

Qirting NJZر~ • Dobbleri (subst.)

• Snål (adj.) det att anordna eller delta i

överdrivet sparsam förbjudet hasardspel

• Sniken (adj.) • Hasard (subst.)

snål slump(spel), vågspel

• Gnidig (adj.) Qomar baz ~ۆ
�ر �Fز
överdrivet sparsam • Hasardspelare (subst.)

Qirtingî :OJZر~ Qoranîk e	Jۆرا~
• Snålhet (subst.) • Armbåge (subst.)

• Snikenhet (subst.) leden mellan överarmen och

• Gnidighet (adj.) underarmen

Qirwaq ~ڕواق Qoranîke  �w	Jۆرا~
• Groda (subst.) • Armbågen (subst.)

kräldjur tillhörande klassen böjningsform av armbåge

Amphibia el släktet Rana Qoranîkege  �" �w	Jۆرا~
Qirwaqe ~روا~�  • Armbågen (subst.)

• Grodan (subst.) böjningsform av armbåge

böjningsform av groda Qoranîkeyl ~ۆراJ	�w 	ل
Qirwaqege ~روا~� "�  • Armbågar (subst.)

• Grodan (subst.) böjningsform av armbåge

böjningsform av groda Qoranîkeyle  ��	 �w	Jۆرا~
Qirwaqeyl ~روا~� 	ل • Armbågarna (subst.)

• Grodor (subst.) böjningsform av armbåge

böjningsform av groda Qoranîkeylege  �" ��	 �w	Jۆرا~
Qirwaqeyle ~روا~� 	��  • Armbågarna (subst.)

• Grodorna (subst.) böjningsform av armbåge

böjningsform av groda Qûç ~ووچ
Qirwaqeylege ~روا~� 	�� "�  • Bagge (subst.)

• Grodorna (subst.) hane av får

böjningsform av groda • Vädur (subst.)

Qise kirdin ~�a  -ردن bagge

• Tala (verb) Qûj ~ووژ
använda rösten till språk, yttra sig • Falk (subst.)

• Förebrå (verb) rovfågel (känd för sin goda syn) 

klandra, tillrättavisa av släktet Falco

• Tillrättavisa (verb) Qûje ~ووژه 
förebrå • Falken (subst.)

Qisye kirdin ~a	�  -ردن böjningsform av falk

• Tala (verb) Qûjege ~ووژه "� 
använda rösten till språk, yttra sig • Falken (subst.)

• Förebrå (verb) böjningsform av falk

klandra, tillrättavisa Qûjeyl ~ووژه 	ل
• Tillrättavisa (verb) • Falkar (subst.)

förebrå böjningsform av falk

Qîtke (Soranî) (:Jۆراa)   ��Z	~ Qûjeyle ~ووژه 	��
• Klitoris (subst.) • Falkarna (subst.)

del av kvinnans könsorgan böjningsform av falk

Variantform: clitoris Qûjeylege ~ووژه 	�� "� 
Qomar ~ۆ
�ر • Falkarna (subst.)

• Dobbel (subst.) böjningsform av falk

spel med kort eller tärning

(ålderdomligt)
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Qumar (Soranî) Rو��ر (7ۆرا)') Qülayî Rـۊ|:'

Qumar (Soranî) (:Jۆراa) ر�
~و • Svalgen (subst.)

• Dobbel (subst.) böjningsform av svalg

spel med kort eller tärning Qurrigeylege (Quřigeylege) ~وڕ"� 	�� "�
(ålderdomligt) • Struparna (subst.)

• Dobbleri (subst.) böjningsform av strupe

det att anordna eller delta i • Svalgen (subst.)

förbjudet hasardspel böjningsform av svalg

• Hasard (subst.) Qurrwak (Quřwak) ~وڕواک
slump(spel), vågspel • Groda (subst.)

Qumilî :�
~و kräldjur tillhörande klassen

• Fältflaska (subst.) Amphibia el släktet Rana

Qumqume  �
~و
�و Qurrwaq (Quřwaq) ~وڕواق
• Fältflaska (subst.) • Groda (subst.)

Qumqumek ~و
�و
� ک kräldjur tillhörande klassen

• Liten ödla Amphibia el släktet Rana

Qurr (Quř) ~وڕ Qurûjnek ~ورووژ�J ک
(Soranî) (:Jۆراa) • Luftstrupe (subst.)

• Dy (subst.) förbindelsen mellan struphuvudet och luftrören

gyttja, slam • Strupe av höns

• Gyttja (subst.) • Kors (subst.)

vattenhaltig jord, slam, dy, mudder kors (eller laryngotracheobronchitis)

• Lera (subst.) är en sjukdom i luftvägarna som

en jordart som är mjuk och formbar vanligtvis utlöses av en akut

i vått tillstånd och hård i torrt tillstånd virusinfektion i övre luftvägarna.

Qurrate (Quřate)  �Zوڕا~ Infektionen leder till svullnad i halsen,

• Stjälk (subst.) vilket stör normal andning och ger

stam på en ört de klassiska symptomen på en

Qurrig (Quřig) ~وڕگ skällande hosta , stridor och heshet 

• Strupe (subst.) Qutirme  �
~وZر
främre delen av halsen hos • Stjälk (subst.)

människor och djur stam på en ört

• Svalg (subst.) Qûxdar ~ووtدار
övre delen av matstrupen • Puckelryggig (adj.)

(bildligt även "avgrund, klyfta") Qûxin ~ووtن
Qurrige (Quřige) ~وڕ"�  • Puckelryggig (adj.)

• Strupen (subst.) Qül ~ـۊل
böjningsform av strupe • Djup (adj.)

• Svalget (subst.) som har stort avstånd till botten;

böjningsform av svalg som går långt ner eller in.

Qurrigege (Quřigege) ~وڕ"� "�  Qülay ~ـۊ�ی
• Strupen (subst.) • Avgrund (subst.)

böjningsform av strupe stup, stor klyfta

• Svalget (subst.) (även bildligt)

böjningsform av svalg • Djup (subst.)

Qurrigeyl (Quřigeyl) ~وڕ"� 	ل avståndet från ytan till botten;

• Strupar (subst.) ställe långt ner (eller in)

böjningsform av strupe Qülayî ~ـۊ�	:
• Svalg (subst.) • Avgrund (subst.)

böjningsform av svalg stup, stor klyfta

Qurrigeyle (Quřigeyle) ~وڕ"� 	��  (även bildligt)

• Struparna (subst.) • Djup (subst.)

böjningsform av strupe avståndet från ytan till botten;
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Qülî 'HـۊR

ställe långt ner (eller in)

Qülî :Kـۊ~
• Avgrund (subst.)

stup, stor klyfta

(även bildligt)

• Djup (subst.)

avståndet från ytan till botten;

ställe långt ner (eller in)

Qüxa �tـۊ~
• Hövding (subst.)

ledare för en folkstam eller folkgrupp
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Ř ř ڕ
Řabiřan (Lekî) ('/ 	H) ڕانLڕا Rawker (Řawker) ڕاو/	 ر

Rabirran (Řabiřan) ڕاFڕان Rasülikege (Řasülikege)  �" �wKـۊaڕا
(Lekî) (:- �K) • Vesslan (subst.)

• Månad 11 (subst.) böjningsform av vessla

21 januari - 19 februari Rasülikeyl (Řasülikeyl) ڕاaـۊ�wK 	ل
Radî (Řadî) ڕادی • Vesslor (subst.)

• Manligt namn/killnamn (subst.) böjningsform av vessla

Radü (Řadü) ڕادۊ Rasülikeyle (Řasülikeyle) ��	 �wKـۊaڕا 
• Ljudradio (subst.) • Vesslorna (subst.)

radio böjningsform av vessla

(i motsats till TV) Rasülikeylege (Řasülikeylege)   �" ��	 �wKـۊaڕا
• Radio (subst.) • Vesslorna (subst.)

utsändning (av tal- och böjningsform av vessla

musikprogram) från radiostation Raw (Řaw) ڕاو
• Radio (subst.) • Jakt (subst.)

apparat som tar emot radiosändningar det att jaga

Radün (Řadün) ڕادۊن • Fångst (subst.)

• Ljudradio (subst.)    det att fånga djur även om det

radio man fångar, särskilt vid fiske

(i motsats till TV) • Byte (subst.)

• Radio (subst.) fångst, rov

utsändning (av tal- och • Villebråd (subst.)

musikprogram) från radiostation jagat djur

• Radio (subst.) Rawbar (Řawbar) ڕاو�Fر
apparat som tar emot radiosändningar • Skrytsam (adj.)

Rage (Řage) ڕا"�  som gärna skryter

• Väg (subst.) Rawçî (Řawçî) :Pڕاو
mark som man färdas på, gata; • Jägare (subst.)

resa; avstånd, distans person som jagar

(även abstrakt om utveckling etc) • Skrytsam (adj.)

• Väga (subst.) som gärna skryter

gå till väga Rawge (Řawge) ڕاو"� 
("göra något på ett visst sätt") • Jaktmark (subst.)

Ragir (Řagir) ڕا"ر Rawî (Řawî) ڕاوی
• Bandit (subst.) • Jakthund (subst.)

förbrytare, gangster • Skrytsam (adj.)

Ragîr (Řagîr) ڕا"	ر som gärna skryter

• Bandit (subst.) • Lögnhals (subst.)

förbrytare, gangster person som ljuger, lögnare

Raste (Řaste) (Soranî) (:Jۆراa)   �Zaڕا Rawker (Řawker) ڕاو-� ر
• Linjal (subst.) • Jägare (subst.)

hjälpmedel för att dra räta linjer person som jagar

Rasülik (Řasülik) eKـۊaڕا • Lögnhals (subst.)

• Vessla (subst.) person som ljuger, lögnare

litet däggdjur av släktet Mustela • Skrytsam (adj.)

Rasülike (Řasülike)  �wKـۊaڕا som gärna skryter

• Vesslan (subst.)

böjningsform av vessla
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Rawşikar (Řawşikar) ڕاوX9�ر Req bün (Řeq bün) ڕه ق Lـۊن

Rawşikar (Řawşikar) ڕاو]�wر Regezperist (Řegezperist) ڕه "� ز�s رaت
• Jaktgrupp (Soranî) (:Jۆراa)

Rê (Řê) ڕێ • Rasist (subst.)

• Väg (subst.) person som har (systematiska)

mark som man färdas på, gata; resa; rasfördomar

avstånd, distans Regezperistîy (Řegezperistîy) :	Zaر �sڕه "� ز
(även abstrakt om utveckling etc) (Soranî) (:Jۆراa)

• Väga (subst.) • Rasism (subst.)

gå till väga (systematiska) rasfördomar

("göra något på ett visst sätt") Rêgir (Řêgir) ڕO9ر
• Bokstav (subst.) • Bandit (subst.)

skrivtecken förbrytare, gangster

Rê kawe (Řê kawe) ڕێ -�وه  Rêhan (Řêhan) ڕ��9ن
• Vintergatan (subst.) • Basilika (subst.)

det svagt lysande ljusband som kryddväxten Ocimum basilicum

sträcker sig över himlen • Kvinnlig namn/tjejnamn (subst.)

Rê û rreng (Řê û řeng) NJ ڕێ و ڕه Rêhane (Řêhane)  �J��9ڕ
• List (subst.) • Basilika (subst.)

knep, slughet kryddväxten Ocimum basilicum

Rêbendan (Řêbendan) ڕJ �F9دان Rêhane (Řêhane)  �J��9ڕ
(Soranî) (:Jۆراa) (Soranî) (:Jۆراa)

• Månad 11 (subst.) • Basilika (subst.)

21 januari - 19 februari kryddväxten Ocimum basilicum

Rêber (Řêber) ڕ�F9 ر Rêjnige (Řêjnige)  �OJڕ9ژ
• Ledare (subst.) • Vattenfall (subst.)

person som leder något, chef ställe i en flod där vattnet störtar

Rêbirr (Řêbiř) ڕF9ڕ ner från en avsats

• Bandit (subst.) Remşan (Řemşan) ڕه 
]�ن
förbrytare, gangster • Månad 12 (subst.)

• Förfall (subst.) 20 februari - 20 Mars

förhinder Req (Řeq) ڕه ق
• Förhinder (subst.) • Hård (adj.)

något som hindrar en (från att komma) som inte ger efter för tryck el.

• Häck (subst.) böjning (om person "okänslig")

hinder • Omild (adj.)

Reçellek (Řeçełek) ڕه �C �P ك hård och obehaglig (om handling)

(Soranî) (:Jۆراa) • Styv (adj.)

• Härkomst (subst.) svår att böja, stel

ursprung • Torr (adj.)

• Ursprung (subst.) inte våt eller fuktig, utan vätska;

början (i tid och rum), upphov, härkomst (av)torkad; vissnad

Rêge (Řêge)  �O9ڕ • Torr (adj.)

• Väg (subst.) (alltför) saklig (även negativt "tråkig")

mark som man färdas på, gata; • Snustorr (adj.)

resa; avstånd, distans helt torr

(även abstrakt om utveckling etc) (bildligt "tråkig")

Regez (Řegez) ڕه "� ز Req bün (Řeq bün) ڕه ق Fـۊن
(Soranî) (:Jۆراa) • Torka (verb)

• Ras (subst.) bli torr

art (av djur el. växt); slag • Styvna (verb)

bli styv

• Stelna (verb)
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Req kirdin (Řeq kirdin) ڕه ق /ردن Rêwe (Řêwe) ڕGوه 

bli stel, styvna • Stare (subst.)

(om ämne "övergå till fast form") tättingen Sturnus vulgaris

Req kirdin (Řeq kirdin) ڕه ق -ردن Reşemê (Řeşemê) m
ڕه ]� 
• Torka (verb) (Soranî) (:Jۆراa)

göra torr • Månad 12 (subst.)

(även "ta bort något kladdigt el. smutsigt") 20 februari - 20 mars

Reqa bün (Řeqa bün) ڕه ~� Fـۊن Reşûlle (Řeşûłe)  �Cڕه ]وو
• Torka (verb) • Stare (subst.)

bli torr tättingen Sturnus vulgaris

• Styvna (verb) Rêw (Řêw) ڕ9و
bli styv • List (subst.)

• Stelna (verb) knep, slughet

bli stel, styvna • Beige (färg) (adj.)

(om ämne "övergå till fast form") blekt gulbrun

Reqa kirdin (Řeqa kirdin) ڕه ~� -ردن Rewanser (Řewanser) ڕه وا�aJ ر
• Torka (verb) • Ravansar (subst.)

göra torr staden Ravansar i provinsen

(även "ta bort något kladdigt el. smutsigt") Kermanshah

Reqanin (Řeqanin) ڕه ~�Jن Rêwar (Řêwar) ڕ9وار
• Torka (verb) • Förbipasserande (subst.)

göra torr • Främling (subst.)

(även "ta bort något kladdigt el. smutsigt") obekant person, främmande

Reqew kirdin (Řeq kirdin) ڕه ~� و -ردن • Främmande (adj.)

• Torka (verb) ny och obekant

göra torr • Utländsk (adj.)

(även "ta bort något kladdigt el. smutsigt") som är från ett annat land (än ens eget)

Reqin (Řeqin) ڕه ~ن • Utlänning (subst.)

• Torrt och hårt person från ett annat land (än ens eget)

Reş (Řeş) ڕه ش Rêwas (Řêwas) ڕ9واس
• Svart (färg) (adj.) • Rabarber (subst.)

färgad som sot köksväxten Rheum rhaponticum

(bildligt om ondska, sorg och Rêwase (Řêwase)  �aڕ9وا
olagligheter) • Rabarbern (subst.)

Reştir (Řeştir) ڕه ]Zر böjningsform av rabarber

• Svartare (färg) (adj.) Rêwasege (Řêwasege)  �" �aڕ9وا
böjningsform av svart • Rabarbern (subst.)

Reştirîn (Řeştirîn) ڕه ]Zر	ن böjningsform av rabarber

• Svartast (färg) (adj.) Rêwaseyl (Řêwaseyl) ڕ9وا�a 	ل
böjningsform av svart • Rabarber (subst.)

Reşge (Řeşge)  �O[ ڕه böjningsform finns inte

• Tråd (subst.) Rêwaseyle (Řêwaseyle)  ��	 �aڕ9وا
tunt garn (för sömnad) (allmänt om • Rabarberna (subst.)

liknande produkt av andra material) böjningsform av rabarber

Reşmall (Řeşmall) ڕه ]
�ڵ Rêwaseylege (Řêwaseylege)   �" ��	 �aڕ9وا
• Svart tält • Rabarberna (subst.)

kurdisk svart tält böjningsform av rabarber

Reşmar (Řeşmar) ڕه ]
�ر Rêwe (Řêwe) ڕ9وه 
• Svart orm • Beige (färgen beige) (adj.)

Reşe sall (Řeşe sał) ڕه ]�  �aڵ blekt gulbrun

• Torka (subst.)

långvarig torr väderlek

Reşêle (Kurmancî)
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Rêwî (Řêwî) (Soranî) Rîqnaseyl (Řîqnaseyl) ڕGوی  ڕ:�)�7	 :ل

Rêwî (Řêwî) Rêz (Řêz) ڕ9وی  ڕ9ز 
(Soranî) (:Jۆراa) (Soranî) (:Jۆراa)

• Räv (subst.) • Aktning (subst.)

ett rödaktigt, långhårigt rovdjur respekt

av släktet Vulpes • Pietet (subst.)

Rewll bün (Řewł bün) ڕه وڵ Fـۊن hänsynsfullhet (mot traditioner)

• Bli nervös • Respekt (subst.)

Rewllew bün (Řewłew bün) ڕه و�C و Fـۊن hög värdering av person, aktning

• Bli nervös • Vördnad (subst.)

Rextaw (Řextaw) ڕه �Ztو heder, respekt

• Säng (subst.) Rezber (Řezber) ڕه ز�F ر
en möbel att sova i, bädd (Soranî) (:Jۆراa)

• Bädd (subst.) • Månad 07 (subst.)

säng, viloplats 24 september - 24 oktober

Rextixaw (Řextixaw) ڕه �tZtو Rêziman (Řêziman) ڕ9ز
�ن 
• Säng (subst.) (Soranî) (:Jۆراa)

en möbel att sova i, bädd • Grammatik (subst.)

• Bädd (subst.) (lärobok i) språklära

säng, viloplats Rihan (Řihan)

Reyin (Řeyin) ڕه 	ن (Kurmancî)

• Vacker (adj.) • Basilika (subst.)

behaglig att se el. höra kryddväxten Ocimum basilicum

(särskilt om en persons utseende; Rîk û pîk (Řîk û pîk) e	s و e	ر
om väder "klart och soligt") • Skötsam (subst.)

• Grann (adj.) som sköter sig väl, ordentlig

vacker, snygg • Ordentligt (adj.)

• Snygg (subst.) noggrann, ordningsam

vacker, stilig (om person; även allmänt

• Snygging (subst.) förstärkande "rejäl")

snygg person Rîng (Řîng) NJ	ڕ
• Fager (adj.) • Saliv (subst.)

vacker vätska i munnen, spott

Reyine (Řeyine)  �J	 ڕه Rîqnase (Řîqnase)  �a�J�	ڕ
• Vacker (adj.) • Strupe (subst.)

behaglig att se el. höra främre delen av halsen hos

(särskilt om en persons utseende; människor och djur

om väder "klart och soligt") • Svalg (subst.)

• Grann (adj.) övre delen av matstrupen

vacker, snygg (bildligt även "avgrund, klyfta")

• Snygg (subst.) Rîqnasege (Řîqnasege) �" �a�J�	ڕ
vacker, stilig • Strupen (subst.)

• Snygging (subst.) böjningsform av strupe

snygg person • Svalget (subst.)

• Fager (adj.) böjningsform av svalg

vacker Rîqnaseyl (Řîqnaseyl) ڕ	��a�J 	ل
Reynek (Řeynek) ڕه 	�J ک • Strupar (subst.)

• Hälsena (osäker) böjningsform av strupe

(anatomi) sena som förbinder • Svalg (subst.)

tvillingvadmuskeln (musculus böjningsform av svalg

Gastrocnemius) med hälen, som

sitter ovanför hälen på baksidan

av foten
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Rîqnaseyle (Řîqnaseyle)   	@: 	7�(�ڕ: Rûje (Řûje) ڕووژه 

Rîqnaseyle (Řîqnaseyle)   ��	 �a�J�	ڕ rädsla, fasa

• Struparna (subst.) • Farhåga (subst.)

böjningsform av strupe fruktan, ängslan

• Svalgen (subst.) Rixû (Řixû) ڕtوو
böjningsform av svalg • Feg (adj.)

Rîqnaseylege (Řîqnaseylege)   �" ��	 �a�J�	ڕ ovillig att utsätta sig för risker, rädd

• Struparna (subst.) • Skraj (adj.)

böjningsform av strupe rädd

• Svalgen (subst.) • Skrajsen (adj.)

böjningsform av svalg skraj

Risk (Řisk) eaڕ Roj baş (Řoj baş)

• Råtta (subst.) (Kurmancî)

en gnagare av familjen Muridae • God morgon! (interj.)

Riske (Řiske)  �waڕ hälsningsfras som nyttjas under

• Råttan (subst.) morgonen

böjningsform av råtta Rojnamevan (Kurmancî)

Riskege (Řiskege)  �" �waڕ • Journalist (subst.)

• Råttan (subst.) person som skriver i en tidning

böjningsform av råtta el. tidskrift, tidningsman

Riskeyl (Řiskeyl) ڕ�wa 	ل • Murvel (subst.)

• Råttor (subst.) journalist

böjningsform av råtta (nedsättande)

Riskeyle (Řiskeyle)  ��	 �waڕ • Publicist (subst.)

• Råttorna (subst.) tidningsman

böjningsform av råtta (även allmänt "författare")

Riskeylege (Řiskeylege)  �" ��	 �waڕ Rojnamewan  (Řojnamewan ) 
� وان  �Jڕۆژ
• Råttorna (subst.) (Soranî) (:Jۆراa)

böjningsform av råtta • Journalist (subst.)

Rîwas (Řîwas) ڕ	واس person som skriver i en tidning

• Rabarber (subst.) el. tidskrift, tidningsman

köksväxten Rheum rhaponticum Ron (Řon) ڕۆن  
Rîwase (Řîwase)  �aوا	ڕ (Soranî) (:Jۆراa)

• Rabarbern (subst.) • Olja (subst.)

böjningsform av rabarber trögflytande vätska som är

Rîwasege (Řîwasege)  �" �aوا	ڕ olöslig i vatten

• Rabarbern (subst.) Rovî (Kurmancî)

böjningsform av rabarber • Räv (subst.)

Rîwaseyl (Řîwaseyl) ڕ	وا�a 	ل ett rödaktigt, långhårigt rovdjur av

• Rabarber (subst.) släktet Vulpes

böjningsform finns inte Rûbar (Řûbar)  ڕوو�Fر 
Rîwaseyle (Řîwaseyle)  ��	 �aوا	ڕ (Soranî) (:Jۆراa)

• Rabarberna (subst.) • Flod (subst.)

böjningsform av rabarber större vattendrag

Rîwaseylege (Řîwaseylege)  �" ��	 �aوا	ڕ • Älv (subst.)

• Rabarberna (subst.) större vattendrag, flod

böjningsform av rabarber (även i namn) 

Rix (Řix) ڕخ Rûj (Řûj) ڕووژ
• Rädsla (subst.) • Dag (subst.)

oro, fruktan ljus del av ett dygn; dagsljus

• Fruktan (subst.) Rûje (Řûje) ڕووژه 
rädsla • Dagen (subst.)

• Förfäran (subst.) böjningsform av dag
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Rûjege (Řûjege)  	�ڕووژه  Rûjta (Řûjta) �Aڕووژ

Rûjege (Řûjege) ڕووژه "�  Rûjname nüse (Řûjname nüse)  �aـۊJ  �
�Jڕووژ
• Dagen (subst.) • Journalisten (subst.)

böjningsform av dag böjningsform av journalist

Rûjeyl (Řûjeyl) ڕووژه 	ل • Murveln (subst.)

• Dagar (subst.) böjningsform av murvel

böjningsform av dag • Publicisten (subst.)

Rûjeyle (Řûjeyle) ڕووژه 	�� böjningsform av publicist

• Dagarna (subst.) Rûjname nüsege  �" �aـۊJ  �
�Jڕووژ
böjningsform av dag (Řûjname nüsege)

Rûjeylege (Řûjeylege) ڕووژه 	�� "�  • Journalisten (subst.)

• Dagarna (subst.) böjningsform av journalist

böjningsform av dag • Murveln (subst.)

Rûjane (Řûjane)  �Jڕووژا böjningsform av murvel

• Daglig (adj.) • Publicisten (subst.)

som förekommer varje dag böjningsform av publicist

• På dagen Rûjname nüseyl 
�  Jـۊ�a 	ل�Jڕووژ
Rûjawa (Řûjawa) ڕووژاوا (Řûjname nüseyl)

• Väst (subst.) • Journalister (subst.)

väderstrecket väster böjningsform av journalist

• Väster (subst.) • Murvlar (subst.)

riktning där solen går ned böjningsform av murvel

Rûjellat (Řûjellat) ڕووژه Tت • Publicister (subst.)

• Ost (subst.) böjningsform av publicist

väderstrecket öster Rûjname nüseyle  ��	 �aـۊJ  �
�Jڕووژ
• Öst (subst.) (Řûjname nüseyle)

väderstrecket öster • Journalisterna (subst.)

• Öster (subst.) böjningsform av journalist

riktning där solen går upp • Murvlarna (subst.)

Rûjhellat (Řûjhellat) ڕووژھ� Tت böjningsform av murvel

• Ost (subst.) • Publicisterna (subst.)

väderstrecket öster böjningsform av publicist

• Öst (subst.) Rûjname nüseylege  �" ��	 �aـۊJ  �
�Jڕووژ
väderstrecket öster (Řûjname nüseylege)

• Öster (subst.) • Journalisterna (subst.)

riktning där solen går upp böjningsform av journalist

Rûjname (Řûjname)  �
�Jڕووژ • Murvlarna (subst.)

• Tidning (subst.) böjningsform av murvel

regelbundet utkommande skrift • Publicisterna (subst.)

med aktuellt innehåll, nyhetsblad böjningsform av publicist

• Dagstidning (subst.) Rûjna (Řûjna) �Jڕووژ
tidning som kommer ut varje dag • Ljus (subst.)

Rûjname nüs (Řûjname nüs) 
�  Jـۊس�Jڕووژ det som gör att man kan se, sken

• Journalist (subst.) Rûjnayî (Řûjna) :	�Jڕووژ
person som skriver i en tidning • Ljus (subst.)

el. tidskrift, tidningsman det som gör att man kan se, sken

• Murvel (subst.) Rûjnay (Řûjnay) ڕووژ�Jی
journalist • Ljus (subst.)

(nedsättande) det som gör att man kan se, sken

• Publicist (subst.) Rûjta (Řûjta) �Zڕووژ
tidningsman • Ljus (subst.)

(även allmänt "författare") det som gör att man kan se, sken
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Rûlle (Řûłe)  	Mڕوو Rüerrü (Řüeřü) ڕۊ
	 ڕۊ

Rûlle (Řûłe)  �Cڕوو som försöker hävda sig, mallig

• Barn (subst.) • Framfusig (adj.)

en ung människa från födseln som oblygt tränger sig fram,

och något tiotal år framåt; en påträngande

persons son eller dotter • Uppnosig (adj.)

Rûllege (Řûłege)  �" �Cڕوو som säger emot äldre personer

• Barnet (subst.) på ett respektlöst sätt

böjningsform av barn • Uppkäftig (adj.)

Rûlleyl (Řûłeyl) ڕوو�C 	ل som säger emot på ett respektlöst

• Barn (subst.) sätt

böjningsform finns inte (vardagligt)

Rûlleyle (Řûłeyle) ��	 �Cڕوو • Djärv (adj.)

• Barnet (subst.) orädd, modig

böjningsform av barn • Ärad (adj.) (osäker) 

Rûlleylege (Řûłeylege)  �" ��	 �Cڕوو högt aktad

• Barnet (subst.) Rü fire (Řü fire) ڕۊ >ره 
böjningsform av barn • Kaxig (adj.)

Rûmet (Řûmet) som försöker hävda sig, mallig ڕوو
� ت 

(Soranî) (:Jۆراa) • Framfusig (adj.)

• Kind (subst.) som oblygt tränger sig fram,

ansiktets mjuka delar på bägge påträngande

sidor om näsan • Uppnosig (adj.)

Rûn (Řûn) som säger emot äldre personer

(Kurmancî) på ett respektlöst sätt

• Olja (subst.) • Uppkäftig (adj.)

trögflytande vätska som är som säger emot på ett respektlöst

olöslig i vatten sätt

Rûşna (Řûşna) �J[ڕوو (vardagligt)

• Ljus (subst.) Rü firye (Řü firye) ڕۊ >ر	� 
det som gör att man kan se, sken • Kaxig (adj.)

Rûşnaî (Řûşnaî) :��J[ڕوو som försöker hävda sig, mallig

• Ljus (subst.) • Framfusig (adj.)

det som gör att man kan se, sken som oblygt tränger sig fram,

Rûşnay (Řûşnay) ڕوو]�Jی påträngande

• Ljus (subst.) • Uppnosig (adj.)

det som gör att man kan se, sken som säger emot äldre personer

Rûşnayî (Řûşnay) på ett respektlöst sätt

• Ljus (subst.) • Uppkäftig (adj.)

det som gör att man kan se, sken som säger emot på ett respektlöst

Rûşta (Řûşta) �Z[ڕوو sätt

• Ljus (subst.) (vardagligt)

det som gör att man kan se, sken Rü zerd (Řü zerd) ڕۊ زه رد
Ruwa (Řuwa) ڕووا • Generad (adj.)

• Räv (subst.) förlägen, besvärad; skamsen

ett rödaktigt, långhårigt rovdjur av • Skamsen (adj.)

släktet Vulpes som känner skam, generad

Ruwî (Řuwî) ڕووی Rüerrü (Řüeřü) ڕۊ�� ڕۊ
• Räv (subst.) • Mittemot (adv.)

ett rödaktigt, långhårigt rovdjur av på motsatt sida av, som har

släktet Vulpes utsikt mot

Rü dar (Řü dar) ڕۊ دار
• Kaxig (adj.)
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Rün (Řün) ڕۊن

Rün (Řün) ڕۊن
• Olja (subst.)

trögflytande vätska som är

olöslig i vatten

Rüwerrü (Řüweřü) ڕۊوه ڕۊ
• Mittemot (adv.)

på motsatt sida av, som har

utsikt mot

Rüye rrü (Řüye řü) ڕۊ	�  ڕۊ
• Mittemot (adv.)

på motsatt sida av, som har

utsikt mot
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S s  س
Sabrên (Soranî) 7�LرGن  (7ۆرا)') Saxtiman 7��Am�ن

Sabrên (Soranî) (:Jۆراa)  ر9نF�a • Stavar (subst.)

• Bock (get) (subst.) böjningsform av stav

hanne av get Saçûeyle P�aووه 	�� 
Sabûn F�aوون • Käpparna (subst.)

• Tvål (subst.) böjningsform av käpp

rengöringsmedel • Stavarna (subst.)

(oftast i fast form) böjningsform av stav

Sabûne  �JووF�a Saçûeylege P�aووه 	�� "� 
• Tvålen (subst.) • Käpparna (subst.)

böjningsform av tvål böjningsform av käpp

Sabûnege  �" �JووF�a • Stavarna (subst.)

• Tvålen (subst.) böjningsform av stav

böjningsform av tvål Saçyan P�a	�ن
Sabûneyl F�aوو�J 	ل • Kompromissa (verb)

• Tvålar (subst.) göra en kompromiss

böjningsform av tvål Sala bê (Kurmancî)

Sabûneyle  ��	 �JووF�a • Nästa år (subst.)

• Tvålarna (subst.) Sall (Sał) �aڵ
böjningsform av tvål • År (subst.)

Sabûneylege  �" ��	 �JووF�a den tid det tar för jorden att gå

• Tvålarna (subst.) runt solen (365 dagar); tiden från

böjningsform av tvål 1 januari till 31 december

Saç �aچ • Årsdag (subst.)

• Kompromiss (subst.) dag då något viktigt inträffat för

sammanjämkning (av motstridiga ett eller flera år sedan

önskemål), medelväg • Jubileum (subst.)

Saçan �P�aن minnesfest

• Kompromissa (verb) Sallêkî tir (Sałêkî tir) Z :�9C�aر
göra en kompromiss (Soranî) (:Jۆراa)

Saçû P�aوو • Nästa år (subst.)

• Käpp (subst.) Samandar 
�Jدار�a
grov pinne • Besutten (adj.)

• Stav (subst.) förmögen, välbärgad

lång käpp som man stöder sig på • Förmögen (adj.)

Saçûe P�aووه  rik

• Käppen (subst.) • Rik (adj.)

böjningsform av käpp som har många ekonomiska tillgångar

• Staven (subst.) • Rik (adj.)

böjningsform av stav som innehåller en stor mängd av något

Saçûege P�aووه "�  • Tät (adj.)

• Käppen (subst.) rik

böjningsform av käpp Saxtiman 
�نZt�a
• Staven (subst.) • Byggnad (subst.)

böjningsform av stav hus

Saçûeyl P�aووه 	ل
• Käppar (subst.)

böjningsform av käpp
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Sazişt 7�ز9ت Sed u deh 7	 د و ده ه

Sazişt �aز]ت Sed �a د
• Kompromiss (subst.) • Nummer 100 (räkn.)

sammanjämkning (av motstridiga 100, etthundra

göra en kompromiss • Damm (subst.)

Sazyan �aز	�ن vattensamlng, bassäng

• Kompromissa (verb) Sed dill (Sed dił) �a د دڵ
göra en kompromiss • Betänksam (adj.)

Sapawis �s�aوس tveksam

• Lat (adj.) • Kluven (adj.)

ovillig att arbeta, bekväm (av sig), slö vacklande när det gäller att ta ställning

• Slöfock (subst.) • Rådvill (adj.)

slö eller lat person obeslutsam, osäker

• Soffliggare (subst.) • Tvehågsen (adj.)

alltför lat person; slöfock, latmask tveksam

Saran �aران • Tveksam (adj.)

• Månad 09 (subst.) som tvekar, obeslutsam

23 november - 22 december • Velig (adj.)

Sê ma som inte kan besluta sig, virrig

• Nummer 03 (räkn.) Sed u bîs �a د و F	س
3, tre • Nummer 120 (räkn.)

Sê pirîsk ea	رs ma 120, etthundratjugo

• Svala (subst.) Sed u bîs u yek �a د و F	س و 	� ک
en småfågel av familjen Hirundinidae • Nummer 121 (räkn.)

Sê yek ma 	� ک 121, etthundratjugoett

• Tredjedel (subst.) övriga nummer 122-129 lika detta 

tredjedel (1/3) är ett rationellt tal. koncept ==> Sed + u + bîs + u + du

Om man delar något i tre lika stora Sed u çil �a د و Pل
delar är en av dessa delar en • Nummer 140 (räkn.)

tredjedel 140, etthundrafyrtio

Sebîl F �a	ل Sed u çil u yek �a د و Pل و 	� ک
• Pipa (subst.) • Nummer 141 (räkn.)

rör med behållare för tobak 141, etthundrafyrtioett

som används vid rökning övriga nummer 142-149 lika detta 

Sebîle  ��	F �a koncept ==> Sed + u + çil + u + du

• Pipan (subst.) Sed u çuwar �a د و Pووار
böjningsform av pipa • Nummer 104 (räkn.)

Sebîlege  �" ��	F �a 104, etthundrafyra

• Pipan (subst.) Sed u çuwarde �a د و Pووارده 
böjningsform av pipa • Nummer 114 (räkn.)

Sebîleyl F �a	�� 	ل 114, etthundrafjorton

• Pipor (subst.) Sed u çwar �a د و Pوار
böjningsform av pipa • Nummer 104 (räkn.)

Sebîleyle  ��	 ��	F �a 104, etthundrafyra

• Piporna (subst.) Sed u çwarde �a د و Pوارده 
böjningsform av pipa • Nummer 114 (räkn.)

Sebîleylege  �" ��	 ��	F �a 114, etthundrafjorton

• Piporna (subst.) Sed u de �a د و ده 
böjningsform av pipa • Nummer 110 (räkn.)

Sebîl çî :P ل	F �a 110, etthundratio

• Pipmakare (subst.) Sed u deh �a د و ده ه
Sebîl saz F �a	ل �aز • Nummer 110 (räkn.)

• Pipmakare (subst.) 110, etthundratio
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Sed u diwanzde 7	 د و دوا)زده  Sed u şeş 7	 د و 9	 ش

Sed u diwanzde �a د و دواJزده  180, etthundraåttio

• Nummer 112 (räkn.) Sed u heyşta u yek �a د و ھ� 	]�Z و 	� ک
112, etthundratolv • Nummer 181 (räkn.)

Sed u diwaze �a د و دوازه  181, etthundraåttioett

• Nummer 112 (räkn.) övriga nummer 182-189 lika detta

112, etthundratolv koncept ==> Sed + u + heşta + u + du

Sed u du �a د و دو Sed û newed �a د و �J وه د
• Nummer 102 (räkn.) • Nummer 190 (räkn.)

102, etthundratvå 190, etthundranittio

Sed u duwanze �a د و دوواJزه  Sed u newed u yek �a د و �J وه د و 	� ک
• Nummer 112 (räkn.) • Nummer 191 (räkn.)

112, etthundratolv 191, etthundranittioett

Sed u dye �a د و د		�  övriga nummer 192-199 lika detta

• Nummer 110 (räkn.) koncept ==> Sed + u + newed + u + du

110, etthundratio Sed û no �a د و Jۆ
110, etthundratio • Nummer 109 (räkn.)

Sed u heft �a د و ھ� >ت 109, etthundranio

• Nummer 107 (räkn.) Sed u nuzde �a د و Jوزده 
107, etthundrasju • Nummer 119 (räkn.)

Sed u hefta �Z< د و ھ� �a 119, etthundranitton

• Nummer 170 (räkn.) Sed u nüe �a د و Jـۊه 
170, etthundrasjuttio • Nummer 109 (räkn.)

Sed u hefta u yek �a د و ھ� >�Z و 	� ک 109, etthundranio

• Nummer 171 (räkn.) Sed u panzde �a د و J�sزده 
171, etthundrasjuttioett • Nummer 115 (räkn.)

övriga nummer 172-179 lika detta 115, etthundrafemton

koncept ==> Sed + u + hefta + u + du Sed u panze �a د و J�sزه 
Sed u hejde �a د و ھ� ژده  • Nummer 115 (räkn.)

• Nummer 118 (räkn.) 115, etthundrafemton

118, etthundraarton Sed u penc _J �s د و �a
Sed u heşt �a د و ھ� ]ت • Nummer 105 (räkn.)

• Nummer 108 (räkn.) 105, etthundrafem

108, etthundraåtta Sed u penca ��J �s د و �a
Sed u heşta �Z[ د و ھ� �a • Nummer 150 (räkn.)

• Nummer 180 (räkn.) 150, etthundrafemtio

180, etthundraåttio Sed u penca u yek �a د و J �s�� و 	� ک
Sed u heşta u yek �a د و ھ� ]�Z و 	� ک • Nummer 151 (räkn.)

• Nummer 181 (räkn.) 151, etthundrafemtioett

181, etthundraåttioett övriga nummer 152-159 lika detta

övriga nummer 182-189 lika detta koncept ==> Sed + u + penca + u + du

koncept ==> Sed + u + heşta + u + du Sed u şanzde �a د و ]�Jزده 
Sed u hevde �a د و ھ� xده  • Nummer 116 (räkn.)

Nummer 117 (räkn.) 116, etthundrasexton

117, etthundrasjutton Sed u şanze �a د و ]�Jزه 
Sed u heyjde �a د و ھ� 	ژده  • Nummer 116 (räkn.)

• Nummer 118 (räkn.) 116, etthundrasexton

118, etthundraarton Sed u sê ma د و �a
Sed u heyşt �a د و ھ� 	]ت • Nummer 103 (räkn.)

• Nummer 108 (räkn.) 103, etthundratre

108, etthundraåtta Sed u şeş �a د و ]� ش
Sed u heyşta �Z[	 د و ھ� �a • Nummer 106 (räkn.)

• Nummer 180 (räkn.) 106, etthundrasex
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Sed u şes 7	 د و 9	 س Sege  	� 	7

Sed u şes �a د و ]� س böjningsform av äpple

• Nummer 160 (räkn.) Sêfeyle  ��	 ��9a
160. etthundrasextio • Äpplena (subst.)

Sed u şes u yek �a د و ]� س و 	� ک böjningsform av äpple

• Nummer 161 (räkn.) Sêfeylege  �" ��	 ��9a
161, etthundrasextioett • Äpplena (subst.)

övriga nummer 162-169 lika detta böjningsform av äpple

koncept ==> Sed + u + şes + u + du Şefeq ]� >� ق
Sed u sî :a د و �a • Gryning (subst.)

• Nummer 130 (räkn.) de första timmarna på dagen

130, etthundratrettio Şefeqe  �~ �< �[
Sed u sî u yek �a د و a	و	� ک • Gryningen (subst.)

• Nummer 131 (räkn.) böjningsform av gryning

131, etthundratrettioett Şefeqege  �" �~ �< �[
övriga nummer 132-139 lika detta • Gryningen (subst.)

koncept ==> Sed + u + sî + u + du böjningsform av gryning

Sed u siêanze �a د و J��9aزه  Şefeqeyl ]� >� ~� 	ل
• Nummer 113 (räkn.) • Gryningar (subst.)

113, etthundratretton böjningsform av gryning

Sed u syanze �a د و a		�Jزه  Şefeqeyle  ��	 �~ �< �[
• Nummer 113 (räkn.) • Gryningarna (subst.)

113, etthundratretton böjningsform av gryning

Sed u yangze �a د و 	�OJزه  Şefeqeylege  �" ��	 �~ �< �[
• Nummer 111 (räkn.) • Gryningarna (subst.)

111, etthundraelva böjningsform av gryning

Sed u yanze �a د و 	�Jزه  Sefra �a >را
• Nummer 111 (räkn.) • Galla (subst.)

111, etthundraelva slags gröngul vätska från levern

Sed u yazde �a د و 	�زده  Şeftalü ]� >K�Zـۊ
• Nummer 111 (räkn.) • Persika (subst.)

111, etthundraelva saftig, sammetsluden frukt av

Sed u yek �a د و 	� ک trädet Prunus persica

• Nummer 101 (räkn.) Şeftelî  (Soranî) (:Jۆراa)  :K �Z< �[
101, etthundraett • Persika (subst.)

Sedhezar �a دھ� زار saftig, sammetsluden frukt av

• Nummer 100 000 (räkn.) trädet Prunus persica

101 000, etthundratusen Seg  �a گ 
Sedhizar �a دھزار • Hund (subst.)

• Nummer 100 000 (räkn.) husdjuret Canis familiaris

101 000, etthundratusen • Jycke (subst.)

Sêf 9aف hund

• Äpple (subst.) (vardagligt)

frukt från trädet Malus silvestris Seg (Soranî) (:Jۆراa)  گ �a 
el. domestica • Hund (subst.)

Sêfe  ��9a husdjuret Canis familiaris

• Äpplet (subst.) • Jycke (subst.)

böjningsform av äpple hund

Sêfege  �" ��9a (vardagligt)

• Äpplet (subst.) Sege  �" �a
böjningsform av äpple • Hunden (subst.)

Sêfeyl 9�� 	لa böjningsform av hund

• Äpplen (subst.) • Jycken (subst.)
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Segege  	� 	� 	7 Sêkerk XG7	 رک

böjningsform av jycke Segî raw (Soranî) (:Jۆراa)  ڕاو :" �a 
Segege  �" �" �a • Jakthund (subst.)

• Hunden (subst.) Segllawî (Segławî) �a "�وی
böjningsform av hund • Bäver (subst.)

• Jycken (subst.) gnagaren Castor fiber

böjningsform av jycke Sêhem ��9a م
Segeyl �a "� 	ل • Tredje (räkn.)

• Hundar (subst.) på plats nummer 3

böjningsform av hund • Tal 03 (räkn.)

• Jyckar (subst.) Sêhemîn 
	ن ��9a
böjningsform av jycke • Tredje (räkn.)

Segeyle  ��	 �" �a på plats nummer 3

• Hundarna (subst.) • Tal 03 (räkn.)

böjningsform av hund Sêhezar ��9a زار
• Jyckarna (subst.) • Nummer 3000 (räkn.)

böjningsform av jycke 3000, tretusen

Segeylege  �" ��	 �" �a Sêhim �9aم
• Hundarna (subst.) • Tredje (räkn.)

böjningsform av hund på plats nummer 3

• Jyckarna (subst.) • Tal 03 (räkn.)

böjningsform av jycke Sêhimîn �9
	نa
Segane  �J�" �a • Tredje (räkn.)

• Flugsvamp (subst.) på plats nummer 3

Seganege  �" �J�" �a • Tal 03 (räkn.)

• Flugsvampen (subst.) Sêhizar �9aزار
Seganeyl �J�" �a 	ل • Nummer 3000 (räkn.)

• Flugsvampar (subst.) 3000, tretusen

Seganeyle  ��	 �J�" �a Seholl (Sehoł) �a ھۆڵ
• Flugsvamparna (subst.) (Soranî) (:Jۆراa)

Seganeylege  �" ��	 �J�" �a • Is (subst.)

• Flugsvamparna (subst.) fruset vatten

Segawî �a "�وی Sêker �w9a ر
• Bäver (subst.) • Stare (subst.)

gnagaren Castor fiber tättingen Sturnus vulgaris

Segbaz �F" �aز Sêkere �w9a ره 
• Hunduppfödare (subst.) • Staren (subst.)

(yrken) person som föder upp hundar böjningsform av stare

Segbaze  زه�F" �a Sêkerege �w9a ره "� 
• Hunduppfödaren, Hunduppfödarn (subst.) • Staren (subst.)

böjningsform av hunduppfödare böjningsform av stare

Segbazege  �" زه�F" �a Sêkereyl �w9a ره 	ل
• Hunduppfödaren, Hunduppfödarn (subst.) • Starar (subst.)

böjningsform av hunduppfödare böjningsform av stare

Segbazeyl ل	زه �F" �a Sêkereyle �w9a ره 	�� 
• Hunduppfödare (subst.) • Stararna (subst.)

böjningsform finns inte böjningsform av stare

Segbazeyle   ��	 زه�F" �a Sêkereylege �w9a ره 	�� "� 
• Hunduppfödarna (subst.) • Stararna (subst.)

böjningsform av hunduppfödare böjningsform av stare

Segbazeylege  �" ��	 زه�F" �a Sêkerk �w9a رک
• Hunduppfödarna (subst.) • Stare (subst.)

böjningsform av hunduppfödare tättingen Sturnus vulgaris
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Sêkerke XG7	 ر/	  Sepye  	:Z 	7

Sêkerke �w9a ر-�  Sengereyle �OJ �a ره 	�� 
• Staren (subst.) • Skyttegravarna (subst.)

böjningsform av stare Sengereylege �OJ �a ره 	�� "� 
Sêkerkege �w9a ر-� "�  • Skyttegravarna (subst.)

• Staren (subst.) Senûq J �aووق
böjningsform av stare • Back (subst.)

Sêkerkeyl �w9a ر-� 	ل låda

• Starar (subst.) • Fack (subst.)

böjningsform av stare förvaringsutrymme

Sêkerkeyle �w9a ر-� 	��  • Kassa (subst.)

• Stararna (subst.) avdelning (i affär, bank etc) där

böjningsform av stare man betalar el. tar emot pengar

Sêkerkeylege �w9a ر-� 	�� "�   Senûqege J �aوو~� "� 
• Stararna (subst.) • Backen (subst.)

böjningsform av stare böjningsform av back

Sellman (Sełman) 
�نC �a • Facket (subst.)

• Manligt namn/killnamn (subst.) böjningsform av fack

Sem �a م • Kassan (subst.)

• Gift (subst.) böjningsform av kassa

skadligt el. hälsofarligt ämne Senûqeyl J �aوو~� 	ل
Semawer 
�وه ر �a • Backar (subst.)

• Tekokningsapparat (subst.:) böjningsform av back

• Samovar (subst.) • Fack (subst.)

(rysk) tekokare, tekök böjningsform finns inte

Semengull (Semenguł) 
� OJوڵ �a • Kassor (subst.)

• Kvinnlig namn/tjejnamn (subst.) böjningsform av kassa

• Jasmin (subst.) Senûqeyle J �aوو~� 	��
jasminsläktet (Jasminum) är ett • Backarna (subst.)

växtsläkte i familjen syrenväxter böjningsform av back

med omkring 200 arter i Afrika, • Facken (subst.)

Asien, Australien, Oceanien och böjningsform av fack

en art i Medelhavsområdet • Kassorna (subst.)

Semtûr 
Zوور �a böjningsform av kassa

• Santur (subst.) Senûqeylege J �aوو~� 	�� "� 
Santur (även santoor) är ett • Backarna (subst.)

stränginstrument som ursprungligen böjningsform av back

kommer från Babylonien • Facken (subst.)

(större delen av södra Irak) böjningsform av fack

Senem �J �a م • Kassorna (subst.)

• Kvinnlig namn/tjejnamn (subst.) böjningsform av kassa

Senember 
�F ر �J �a Senyar J �a	�ر
• Kvinnlig namn/tjejnamn (subst.) • Köpare (subst.)

Senger ر �OJ �a person som köper något

• Skyttegrav (subst.) Seprüng NJرۊs �a
befäst värn för skyttesoldater • Spya (subst.)

(ålderdomligt) det som någon kräkts upp

Sengere �OJ �a ره  Sepye  �	s �a
• Skyttegraven (subst.) • Lus (subst.)

Sengerege �OJ �a ره "�  användning: mest i plural

• Skyttegraven (subst.)

Sengereyl �OJ �a ره 	ل
• Skyttegravar (subst.)
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Seqiz 7	 Rز Serbaze 7	 رL�زه 

Seqiz �a ~ز lycklig (litterärt)

• Terpentin (subst.) Ser xwar �a ر tوار
tjockflytande och välluktande • Undfallande (adj.)

vätska från vissa barrträd alltför medgörlig (inför krav)

• Saqqez (subst.) Ser xweş �a ر tوه ش
Saqqez (eller Saghez, persiska ز�a) • Berusad (adj.)

är en stad i nordvästra Iran.1 påverkad av alkohol

Den ligger i provinsen Kurdistan (bildligt "hänförd")

och hade 139 738 invånare vid • Drucken (adj.)

folkräkningen 201 berusad (av alkohol)

Ser jan �a ر ژان • Försupen (adj.)

• Huvudvärk (subst.) alkoholiserad

ont i huvudet • Packad (adj.)

Ser kiz �a ر -ز berusad

• Ledsen (adj.) (vardagligt)

nedstämd, bedrövad • Rusig (adj.)

(även i artighetsfraser) berusad

• Sorgsen (adj.) • Säll (adj.)

som känner sorg, ledsen lycklig (litterärt)

• Dyster (adj.) • Som svar till tack

ledsen, nedstämd Ser xweşî �a ر tوه ]:
Ser kizî �a ر -زی • Berusning (subst.)

• Sorgsenhet (subst.) det att vara berusad

det att vara sorgsen • Fylleri (subst.)

• Dysterhet (subst.) det att vara berusad

det att vara dyster, sorgsen, • Rus (subst.)

trumpen, nedstämd eller tungsint, berusning

eller situation som präglas av (bildligt "hänförelse")

sådana egenskaper Seraza �a رازا
Ser û çew �a ر و �P و • Frisk (adj.)

• Ansikte (subst.) som har (god) hälsa

framsidan av huvudet • Sund (adj.)

• Nuna (subst.) frisk

ansikte Serbaz �a ر�Fز
• Nylle (subst.) • Soldat (subst.)

ansikte person som tjänstgör i krigsmakten

Ser û şûn �a ر و ]وون • Militär (subst.)

• Adress (subst.) soldat

uppgift om var någon bor, bostad • Knekt (subst.)

• Spår (subst.) ålderdomligt, militär soldat, i

avtryck, märke synnerhet infanterist

(bildligt "märkbart tecken") (fotsoldat)

• Arbete (subst.) Serbaze �a ر�Fزه 
produkt, alster, verk • Soldaten (subst.)

• Lämning (subst.) böjningsform av soldat

minne, rest • Militären (subst.)

• Verk (subst.) böjningsform av militär

produkt av arbete, alster • Knekten (subst.)

• Inverkan (subst.) böjningsform av knekt

effekt, verkan

Ser weş �a ر وه ش
• Säll (adj.)
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Serbazege  	�7	 رL�زه  Serdem 7	 رده م

Serbazege �a ر�Fزه "�  Serbestî (Kurmancî)

• Soldaten (subst.) • Frihet (subst.)

böjningsform av soldat makt att själv bestämma över

• Militären (subst.) sina handlingar

böjningsform av militär Serbilên �a ر9qFن
• Knekten (subst.) • Stolt (adj.)

böjningsform av knekt nöjd med sig själv

Serbazeyl �a ر�Fزه 	ل (även starkt medveten om sitt värde)

• Soldater (subst.) Serbilin �a رqFن
böjningsform av soldat • Stolt (adj.)

• Militärer (subst.) nöjd med sig själv

böjningsform av militär (även starkt medveten om sitt värde)

• Knektar (subst.) Serbilind (Kurmancî)

böjningsform av knekt • Högfärdig (adj.)

Serbazeyle �a ر�Fزه 	��  stolt, viktig, överlägsen, mallig

• Soldaterna (subst.) • Stolt (adj.)

böjningsform av soldat nöjd med sig själv

• Militärerna (subst.) (även starkt medveten om sitt värde)

böjningsform av militär Serçawe �a ر�Pوه 
• Knektarna (subst.) • Upprinnelse (subst.)

böjningsform av knekt början, ursprung

Serbazeylege �a ر�Fزه 	�� "�  • Ursprung (subst.)

• Soldaterna (subst.) början (i tid och rum), upphov,

böjningsform av soldat härkomst

• Militärerna (subst.) Serçeme  �
 �Pر �a
böjningsform av militär • Upprinnelse (subst.)

• Knektarna (subst.) början, ursprung

böjningsform av knekt • Ursprung (subst.)

Serbaz xane  �J�t ز�Fر �a början (i tid och rum), upphov,

• Garnison (subst.) härkomst

alla trupper på en ort Serçewe �a ر�P وه 
• Kasern (subst.) • Upprinnelse (subst.)

permanent byggnad för militär trupp början, ursprung

Serbazî �a ر�Fزی • Ursprung (subst.)

• Värnplikt (subst.) början (i tid och rum), upphov,

skyldighet för män (i Sverige härkomst

mellan 18 och 47 år) att Serde wa �a رده  وا
delta i det militära försvaret • Månad 06 (subst.)

• Militärtjänst (subst.) 24 augusti - 23 september

tjänstgöring inom krigsmakten; Serdem �a رده م
värnpliktstjänstgöring • Dag (subst.)

Serberz �a ر�F رز tid, period

• Stolt (adj.) Användning: endast i fraser

nöjd med sig själv • Dags (subst.)

(även starkt medveten om sitt värde) tid (på dagen)

Serberzî �a ر�F رزی • Tid (subst.)

• Stolthet (subst.) det som förflyter mellan olika

det att vara (mycket) nöjd över sig själv händelser

• Ära (subst.) (även om en viss period)

berömmelse, heder

• Heder (subst.)

erkännande av anseende, ära
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Serden 7	 رده ن Serpêç kGZر 	7

Serden �a رده ن Serkut �a ر-وت
• Bergstopp (subst.) • Repression (subst.)

området kring/ högsta punkten det att undertrycka (något) med

på (en del av) ett berg hårda medel

Serdew kirdin �a رده و -ردن Serkwit �a ر-وت
• Lugna (verb) • Repression (subst.)

dämpa oro det att undertrycka (något) med

• Lindra (verb) hårda medel

göra lättare el. mindre kännbar Serkut kirdin �a ر-وت -ردن
Serefraz �a ره >راز • Kuva (verb)

• Stolt (adj.) slå ner, undertrycka; förtrycka

nöjd med sig själv • Kväsa (verb)

(även starkt medveten om sitt värde) trycka ned

Seregêje  (Soranî) (:Jۆراa)   ره "9ژه �a Serkwit kirdin �a ر-وت -ردن
• Svindel (subst.) • Kuva (verb)

yrsel slå ner, undertrycka; förtrycka

• Yrsel (subst.) • Kväsa (verb)

omtöcknat medvetande, svindel trycka ned

Serew lêj kirdin �a ره و 9Kژ -ردن Serma �
�a ر
• Tippa (verb) • Kyla (subst.)

(få att) välta, stjälpa låg temperatur, köld

Serfraz �a ر>راز • Köld (subst.)

• Stolt (adj.) låg temperatur (i luften), (stark) kyla

nöjd med sig själv • Frost (subst.)

(även starkt medveten om sitt värde) minusgrader, kyla

Sergêj bûn (Soranî) (:Jۆراa) وونF ر"9ژ �a Serma xwardê �a ر
� tواردێ
• Snurrig i huvudet • Förkyld (adj.)

Sergerdan �a ر"� ردان som lider av förkylning

• Villrådig (adj.) Serma xwardin �a ر
� tواردن
osäker om hur man ska handla • Förkylning (subst.)

Sergîj bün �a ر"	ژ Fـۊن slags lindrig virus- eller bakteriesjukdom

• Snurrig i huvudet Sermaweriz (Soranî) (:Jۆراa) وه رز�
�a ر
Serhelldan (Serhełdan) �a رھ� Cدان • Månad 09 (subst.)

(Soranî) (:Jۆراa) 23 november - 22 december

• Uppror (subst.) Sermaye  �	�
�a ر
angrepp mot statsmakten från • Kapital (subst.)

medborgare i ett land, revolt tillgångar som kan ge vinst

Serheng NJ رھ� �a Sermaye (Soranî) (:Jۆراa)  �	�
�a ر
• Överste (subst.) • Kapital (subst.)

officer av högre grad som vanligen kapitalägare; förmögen person

är chef för ett regemente Sermayedar �a ر
�	� دار
Serî gêjbûyî (Kurmancî) • Kapitalist (subst.)

• Snurrig i huvudet kapitalägare; förmögen person

Seriêşan �a ر9]�ن Sermayedar (Soranî) (:Jۆراa) دار �	�
�a ر
• Huvudvärk (subst.) • Kapitalist (subst.)

ont i huvudet kapitalägare; förmögen person

Seriêşe �a ر9]�  Serpêç �9sر �a
• Huvudvärk (subst.) • Turban (subst.)

ont i huvudet huvudbonad av ett långt tygstycke

Serîn (Soranî) (:Jۆراa) ن	ر �a som viras runt huvudet

• Kudde (subst.)

stoppat fodral (att vila huvudet på)
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Serpêçe  	\GZر 	7 Sêşem (Kurmancî)

Serpêçe  �P9sر �a böjningsform av frisör

• Turbanen (subst.) Sertaşeylege  �" ��	 �[�Zر �a
böjningsform av turban • Frisörerna (subst.)

Serpêçege  �" �P9sر �a böjningsform av frisör

• Turbanen (subst.) Sertaşxane  �J�t[�Zر �a
böjningsform av turban • Frisersalong (subst.)

Serpêçeyl �a ر�P9s 	ل lokal där frisör arbetar

• Turbaner (subst.) Sertaşxanege  �" �J�t[�Zر �a
böjningsform av turban • Frisersalongen (subst.)

Serpêçeyle  ��	 �P9sر �a Sertaşxaneyl �a ر�J�t[�Z 	ل
• Turbanerna (subst.) • Frisersalonger (subst.)

böjningsform av turban Sertaşxaneyle  ��	 �J�t[�Zر �a
Serpêçeylege  �" ��	 �P9sر �a • Frisersalongerna (subst.)

• Turbanerna (subst.) Sertaşxaneylege  �" ��	 �J�t[�Zر �a
böjningsform av turban • Frisersalongerna (subst.)

Sêrrix (Sêřix) 9aڕخ Sertiraş �a رZراش
• Kaxig (adj.) • Frisör (subst.)

som försöker hävda sig, mallig person som har till yrke att sköta

• Framfusig (adj.) andras hår

som oblygt tränger sig fram, påträngande Sertiraşe �a رZرا]� 
• Uppnosig (adj.) • Frisören (subst.)

som säger emot äldre personer böjningsform av frisör

på ett respektlöst sätt Sertiraşege �a رZرا]� "�
• Uppkäftig (adj.) • Frisören (subst.)

som säger emot på ett respektlöst böjningsform av frisör

sätt Sertiraşeyl �a رZرا]� 	ل
(vardagligt) • Frisörer (subst.)

Sersewz �a ر�a وز böjningsform av frisör

• Anka (hane) (subst.) Sertiraşeyle �a رZرا]� 	�� 
en tam and • Frisörerna (subst.)

• And (hane) (subst.) böjningsform av frisör

sjöfågel av släktet Anas Sertiraşeylege �a رZرا]� 	�� "� 
• Yppig (adj.) • Frisörerna (subst.)

frodig böjningsform av frisör

• Frodig (adj.) Sêrû (Soranî) (:Jۆراa)  9رووa
välutvecklad • Stare (subst.)

(om växter; om människor "fet") tättingen Sturnus vulgaris

Sertaş �a ر�Zش Serwirr bün (Serwiř bün) �a روڕ Fـۊن
• Frisör (subst.) • Snurrig i huvudet

person som har till yrke att sköta Sêsed �a9a د
andras hår • Nummer 300 (räkn.)

Sertaşe �[�Zر �a 300, trehundra

• Frisören (subst.) Sêsed hezar �a9a د ھ� زار
böjningsform av frisör • Nummer 300 000 (räkn.)

Sertaşege  �" �[�Zر �a 300 000, trehundratusen

• Frisören (subst.) Sêsed hizar �a9a د ھزار
böjningsform av frisör • Nummer 300 000 (räkn.)

Sertaşeyl �a ر�Z]� 	ل 300 000, trehundratusen

• Frisörer (subst.) Sêşem (Kurmancî)

böjningsform av frisör • Dag 2, (Tisdag) (subst.)

Sertaşeyle  ��	 �[�Zر �a veckans andra dag

• Frisörerna (subst.)
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Sêşeme  	� 	9G7 Sewze zar 7	 وزه  زار

Sêşeme  �
 �[9a Sêwilleylege (Sêwiłeylege)   �" ��	 �C9وa
• Dag 2, (Tisdag) (subst.) • Mustascherna (subst.)

veckans andra dag böjningsform av mustasch

Sêşemme  (Soranî) (:Jۆراa)   �

 �[9a Sewillte (Sewiłte)  �ZCو �a
• Dag 2, (Tisdag) (subst.) • Korg (subst.)

veckans andra dag flätad behållare att bära saker i

Set �a ت (även om föremål som liknar en korg)

• Nummer 100 (räkn.) Sewll (Sewł) �a وڵ
100, etthundra • Tuppkam (subst.)

Setll (Setł) Z �aڵ tuppens hår på huvudet

• Hink (subst.) • Ceder träd (subst.)

kärl med handtag att bära vätska Sewllperî (Sewłperî) �a و�sC ری
m m i, spann • Kvinnlig namn/tjejnamn (subst.)

• Spann (subst.) Sewniz �a وJز
(större) kärl med handtag, hink • Grön (färg) (adj.) 

Sewen �a وه ن färgad som färskt gräs

• Ed (subst.) • Tillväxt och uppkomst

högtidligt löfte Sewqatî :Z�~و �a
Sewet �a وه ت • Gåva (subst.)

• Korg (subst.) något man får, present

flätad behållare att bära saker i • Skänk (subst.)

(även om föremål som liknar en korg) gåva

Sewete  �Z وه �a • Souvenir (subst.)

• Korgen (subst.) minnessak

böjningsform av korg • Suvenir (subst.)

Sewetege  �" �Z وه �a minnessak

• Korgen (subst.) Sewqt �a و~�ت
böjningsform av korg • Gåva (subst.)

Seweteyl �a وه �Z 	ل något man får, present

• Korgar (subst.) • Skänk (subst.)

böjningsform av korg gåva

Seweteyle  ��	 �Z وه �a • Souvenir (subst.)

• Korgarna (subst.) minnessak

böjningsform av korg • Suvenir (subst.)

Seweteylege  �" ��	 �Z وه �a minnessak

• Korgarna (subst.) Sewr kirdin �a ور -ردن
böjningsform av korg • Dröja (verb)

Sêwill (Sêwił) 9aوڵ avvakta, vänta

• Mustasch (subst.) Sewz �a وز  
hårväxt på överläppen • Grön (färg) (adj.) 

Sêwille (Sêwiłe)  �C9وa färgad som färskt gräs

• Mustaschen (subst.) • Tillväxt och uppkomst

böjningsform av mustasch Sewz û dêz �a وز و د9ز
Sêwillege (Sêwiłege)  �" �C9وa • Mörkgrön (färg) (adj.)

• Mustaschen (subst.) en mörkare nyans av färgen grön

böjningsform av mustasch Sewze �a وزه 
Sêwilleyl (Sêwiłeyl) 9aو�C 	ل • Mörkhyad (adj.)

• Mustascher (subst.) som har mörk hy; som inte är av

böjningsform av mustasch vit ras

Sêwilleyle (Sêwiłeyle)   ��	 �C9وa Sewze zar �a وزه  زار
• Mustascherna (subst.) • Äng (subst.)

böjningsform av mustasch gräsmark
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Sewzellan (Sewzełan) 7	 وزه xن Sifre dirr (Sifre diř) 7}ره  دڕ

Sewzellan (Sewzełan) �a وزه Tن Seürî �a ۊری
• Äng (subst.) • Räddning (subst.)

gräsmark Sey �a ی
Sewzellanî (Sewzełanî) :JT وزه �a • Hund (subst.)

• Äng (subst.) husdjuret Canis familiaris

gräsmark • Jycke (subst.)

Sewzî �a وزی hund

• Grönsak (subst.) (vardagligt)

födoämne från trädgården Seybaz  �a	�Fز
(sallad, tomat etc) • Hunduppfödare (subst.)

Sewzniztir �a وزJزZر (yrken) person som föder upp

• Grönare (färg) (adj.) hundar

böjningsform av grön Sî :a
Sewzniztirîn �a وزJزZر	ن • Nummer 30 (räkn.)

• Grönast (färg) (adj.) 30, trettio

böjningsform av grön Sî u yek a: و 	� ک
Sewztir �a وزZر • Nummer 31 (räkn.)

• Grönare (färg) (adj.) 31, trettioett

böjningsform av grön övriga nummer 32-39 lika detta

Sewztirîn �a وزZر	ن koncept ==> Sî + u + du

• Grönast (färg) (adj.) Sibat (Kurmancî)

böjningsform av grön • Månad 11 (subst.)

Sewzî têr (Soranî) (:Jۆراa) 9رZ وزی �a 21 januari - 19 februari

• Mörkgrön (färg) (adj.) Siêanze J��9aزه 
en mörkare nyans av färgen grön • Nummer 13 (räkn.)

Sewzî tox (Soranî) (:Jۆراa) ۆخZ وزی �a 13, tretton

• Mörkgrön (färg) (adj.) Siêanze hezar J��9aزه  ھ� زار
en mörkare nyans av färgen grön • Nummer 13 000 (räkn.)

Sêxçûllî (Sêxçûłî) :CووPt9a 13 000, trettontusen

• Piggsvin (subst.) Siêanze hizar J��9aزه  ھزار
vanligt piggsvin (Hystrix cristata) • Nummer 13 000 (räkn.)

är ett däggdjur i familjen 13 000, trettontusen

jordpiggsvin (Hystricidae) Siêanzemîn J��9aزه 
	ن
Sey �a ی • Trettonde (räkn.)

• Sayyid på plats nummer 13

sayyid eller Sayed • Tal 13 (räkn.)

(Seyyed = iranskt, kurdiskt och Siêzehem 9aزه ھ� م
turkiskt uttal. Sayed = arabiskt, • Trettonde (räkn.)

afghanskt, pakistanskt och indiskt på plats nummer 13

uttal) är inom islam en titel som ges • Tal 13 (räkn.)

till manliga ättlingar av profeten Sifir �رa
Muhammed, genom hans dottersöner • Nummer 0 (räkn.)

Hasan och Hussein 0, noll

Seye  �	 �a Sifre �رهa
• Manligt namn/killnamn (subst.) • Bordsduk (subst.)

Seyê avî • Duk (subst.)

• Bäver (subst.) tyg att lägga på bord

gnagaren Castor fiber Sifre dirr (Sifre diř) �ره  دڕa
Sêyim 9a	م • Otacksam (adj.)

• Tredje (räkn.) som inte tackar

på plats nummer 3

• Tal 03 (räkn.)
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Sih (Kurmancî) Sincaq 7)[�ق

Sih (Kurmancî) • Phoenix (subst.)

• Lunga (subst.) i den grekiska mytologin , en

andningsorgan hos människan phoenix eller phenix ( grek :

(och högre djur) φοῖνιξ phoinix) är en långlivad

Sîhezar a	�� زار fågel som cykliskt regenereras

• Nummer 30 000 (räkn.) eller återföds. Associerad med solen,

30 000, trettiotusen får en phoenix nytt liv genom

Sîhizar a	�زار uppstår ur askan av sin föregångare

• Nummer 30 000 (räkn.) Sîmirx 
رخ	a
30 000, trettiotusen • Phoenix (subst.)

Sîle ��	a i den grekiska mytologin , en

• Örfil (subt.) phoenix eller phenix ( grek :

slag mot öra el. kind med flata φοῖνιξ phoinix) är en långlivad

handen fågel som cykliskt regenereras

Simaq 
�قa eller återföds. Associerad med solen,

• Sumak (subst.) får en phoenix nytt liv genom

Simax 
�خa uppstår ur askan av sin föregångare

• Sumak (subst.) Simnanî :J�J
a
Simbêl (Kurmancî) • Semnani (subst.)

• Mustasch (subst.) de Semnani språk är en grupp av

hårväxt på överläppen North iranska språk, talas i 

Sîmel 
� ل	a Semnan provinsen i Iran som

• Phoenix (subst.) har många språkliga funktioner

i den grekiska mytologin , en och strukturer med Caspian språk

phoenix eller phenix ( grek : Sîn (Le Pehllewî, Pehłewî) a	ن (�s  �K ھ�q وی)
φοῖνιξ phoinix) är en långlivad • Barm (subst.)

fågel som cykliskt regenereras bröst

eller återföds. Associerad med solen, • Bröst (subst.)

får en phoenix nytt liv genom övre framsidan på

uppstår ur askan av sin föregångare (människo)kroppen; kvinnans barm

Simêll (Simêł) (:Jۆراa)  9ڵ
a Sinaw �Jaو
(Soranî) (:Jۆراa) • Sim (subst.)

• Mustasch (subst.) simsätt, simning

hårväxt på överläppen Sinaw kirdin �Jaو -ردن
Simênt (Soranî) (:Jۆراa) تJ9
a • Duscha (verb)

• Cement (subst.) tvätta sig i en dusch

bindemedel för murning Sincaf Ja��ف
Sîmerx 
� رخ	a • Trollslända (subst.)

• Phoenix (subst.) rovinsekt med långsträckt och

i den grekiska mytologin , en smal bakkropp, långa vingar och

phoenix eller phenix ( grek : utstående fasettögon, individ av

φοῖνιξ phoinix) är en långlivad olika arter som tillhör ordningen

fågel som cykliskt regenereras trollsländor (Odonata)

eller återföds. Associerad med solen, Sincaq Ja��ق
får en phoenix nytt liv genom • Trollslända (subst.)

uppstår ur askan av sin föregångare rovinsekt med långsträckt och

Sîmîn 
	ن	a smal bakkropp, långa vingar och

• Kvinnlig namn/tjejnamn (subst.) utstående fasettögon, individ av

Simint 
Jتa olika arter som tillhör ordningen

• Cement (subst.) trollsländor (Odonata)

bindemedel för murning

Sîmir 
ر	a
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Sincax 7)[�خ Sinûqeyle  	@: 	R7)وو

Sincax Ja��خ • Bröst (subst.)

• Trollslända (subst.) böjningsform finns inte

rovinsekt med långsträckt och Sînigyle ��	OJ	a
smal bakkropp, långa vingar och • Barmarna (subst.)

utstående fasettögon, individ av böjningsform av barm

olika arter som tillhör ordningen • Brösten (subst.)

trollsländor (Odonata) böjningsform av bröst

Sîne  �J	a Sînigylege  �" ��	OJ	a
• Barm (subst.) • Barmarna (subst.)

bröst böjningsform av barm

• Bröst (subst.) • Brösten (subst.)

övre framsidan på böjningsform av bröst

(människo)kroppen; kvinnans barm Sînmrû (Le Pehllewî, Pehłewî) 
روو (�s  �K ھ�q وی)J	a
Sînege  �" �J	a • Phoenix (subst.)

• Barmen (subst.) i den grekiska mytologin , en

böjningsform av barm phoenix eller phenix ( grek :

• Bröstet (subst.) φοῖνιξ phoinix) är en långlivad

böjningsform av bröst fågel som cykliskt regenereras

Sîneyl a	�J 	ل eller återföds. Associerad med solen,

• Barmar (subst.) får en phoenix nytt liv genom

böjningsform av barm uppstår ur askan av sin föregångare

• Bröst (subst.) Sinûq Jaووق
böjningsform finns inte • Back (subst.)

Sîneyle ��	 �J	a låda

• Barmarna (subst.) • Fack (subst.)

böjningsform av barm förvaringsutrymme

• Brösten (subst.) • Kassa (subst.)

böjningsform av bröst avdelning (i affär, bank etc) där

Sîneylege  �" ��	 �J	a man betalar el. tar emot pengar

• Barmarna (subst.) Sinûqege Jaوو~� "� 
böjningsform av barm • Backen (subst.)

• Brösten (subst.) böjningsform av back

böjningsform av bröst • Facket (subst.)

Sînig NJ	a böjningsform av fack

• Barm (subst.) • Kassan (subst.)

bröst böjningsform av kassa

• Bröst (subst.) Sinûqeyl Jaوو~� 	ل
övre framsidan på • Backar (subst.)

(människo)kroppen; kvinnans barm böjningsform av back

Sînige  �OJ	a • Fack (subst.)

• Barmen (subst.) böjningsform finns inte

böjningsform av barm • Kassor (subst.)

• Bröstet (subst.) böjningsform av kassa

böjningsform av bröst Sinûqeyle Jaوو~� 	�� 
Sînigege  �" �OJ	a • Backarna (subst.)

• Barmen (subst.) böjningsform av back

böjningsform av barm • Facken (subst.)

• Bröstet (subst.) böjningsform av fack

böjningsform av bröst • Kassorna (subst.)

Sînigeyl a	�OJ 	ل böjningsform av kassa

• Barmar (subst.)

böjningsform av barm
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Sinûqeylege  	� 	@: 	R7)وو Siqanege  	� 	(��7

Sinûqeylege Jaوو~� 	�� "�  andningsorgan hos människan

• Backarna (subst.) (och högre djur)

böjningsform av back Sipill (Sipił) saڵ
• Facken (subst.) • Mjälte (subst.)

böjningsform av fack blodorgan i övre vänstra delen av

• Kassorna (subst.) bukhålan

böjningsform av kassa Sipille (Sipiłe)  �qsa
Sinüq Jaـۊق • Mjälteen (subst.)

• Back (subst.) böjningsform av mjälte

låda Sipillege (Sipiłege)  �" �qsa
• Fack (subst.) • Mjälteen (subst.)

förvaringsutrymme böjningsform av mjälte

• Kassa (subst.) Sipilleyl (Sipiłeyl) �qsa 	ل
avdelning (i affär, bank etc) där • Mjältear (subst.)

man betalar el. tar emot pengar böjningsform av mjälte

Sinüqege Jaـۊ~� "�  Sipilleyle (Sipiłeyle)  ��	 �qsa
• Backen (subst.) • Mjältearna (subst.)

böjningsform av back böjningsform av mjälte

• Facket (subst.) Sipilleylege (Sipiłeylege)  �" ��	 �qsa
böjningsform av fack • Mjältearna (subst.)

• Kassan (subst.) böjningsform av mjälte

böjningsform av kassa Sîpûke a	sوو-� 
Sinüqeyl Jaـۊ~� 	ل • Schalottenlök (subst.)

• Backar (subst.) schalottenlök (Allium cepa

böjningsform av back Aggregatum-gruppen) är en

• Fack (subst.) sortgrupp av matlök (Allium cepa)

böjningsform finns inte i familjen lökväxter

• Kassor (subst.) Sipyekwije sa	� -وژه 
böjningsform av kassa • Tumme (subst.)

Sinüqeyle Jaـۊ~� 	��  det finger som kan vinklas mot

• Backarna (subst.) de andra

böjningsform av back Sipyekwijege sa	� -وژه "� 
• Facken (subst.) • Tummen (subst.)

böjningsform av fack böjningsform av tumme

• Kassorna (subst.) Sipyekwijeyl sa	� -وژه 	ل
böjningsform av kassa • Tummar (subst.)

Sinüqeylege Jaـۊ~� 	�� "�  böjningsform av tumme

• Backarna (subst.) Sipyekwijeyle sa	� -وژه 	�� 
böjningsform av back • Tummarna (subst.)

• Facken (subst.) böjningsform av tumme

böjningsform av fack Sipyekwijeylege sa	� -وژه 	�� "� 
• Kassorna (subst.) • Tummarna (subst.)

böjningsform av kassa böjningsform av tumme

Sipas (Kurmancî) Siqan ��aن
• Tack (subst.) • Ben (subst.)

(uttryck för uppskattning; även del av skelett

som interjektion "jag tackar") Siqane  �J��a
Sipas ji bo xwarinê! • Benet (subst.)

(Kurmancî) böjningsform av ben

• Tack för maten! Siqanege  �" �J��a
Sîpelk (Soranî) (:Jۆراa)  eK �s	a • Benet (subst.)

• Lunga (subst.) böjningsform av ben
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Siqaneyl 7��)	 :ل Sîrtix �A7:ر

Siqaneyl �J��a 	ل Sirmanik eJ�
aر
• Ben (subst.) • Kholbehållare (subst.)

böjningsform finns inte Sirme  �
aر
Siqaneyle  ��	 �J��a • Khol

• Benen (subst.) Kohl, (arabiska ل��, Kuhl) är en

böjningsform finns inte sorts ögonsmink som använts

Siqaneylege  �" ��	 �J��a åtminstone sedan bronsåldern,

• Benen (subst.) och är föregångare till eyeliner

böjningsform finns inte och kajal

Sîr a	ر Sirme dan aر
�  دان
• Vitlök (subst.) • Kholbehållare (subst.)

en lök med stark lukt och smak Sirncig N�Jرa
(av växten Allium sativum) • Havtorn (subst.)

• Tjock färg en buske (Hippophae rhamnoides)

Sîre a	ره  i familjen havtornsväxter

• Vitlöken (subst.) Sirrbirdin (Siřbirdin) aڕFردن
böjningsform av vitlök • Halka (verb)

Sîrege a	ره "�  förlora fotfästet för att underlaget är

• Vitlöken (subst.) glatt

böjningsform av vitlök (bildligt "hamna i sämre position")

Sîreyl a	ره 	ل • Slira (verb)

• Vitlökar (subst.) glida utan att få fäste på körbanan

böjningsform av vitlök (om bilhjul)

Sîreyle a	ره 	��  Sirrîn (Siřîn) aڕ	ن
• Vitlökarna (subst.) • Radera (verb)

böjningsform av vitlök sudda ut

Sîreylege a	ره 	�� "�  • Sudda (verb)

• Vitlökarna (subst.) utplåna, radera

böjningsform av vitlök Sirrînewe (Siřînewe) aڕ	�J وه 
Sirêncig N�J9رa • Radera (verb)

• Havtorn (subst.) sudda ut

en buske (Hippophae rhamnoides) • Sudda (verb)

i familjen havtornsväxter utplåna, radera

Sîrawill (Sîrawił) a	راوڵ Sirrxwardim (Siřxwardim) aڕtواردم
• Geting (subst.) • Halka (verb)

stickande, gul- och svartrandig förlora fotfästet för att underlaget är

insekt av släktet Vespidae glatt

Sire aره  (bildligt "hamna i sämre position")

• Tur (subst.) • Slira (verb)

ordning, följd glida utan att få fäste på körbanan

Sire wêran aره  و9ران (om bilhjul)

• Lösdrivare (subst.) Sîrtix �Zر	a
person som varken har fast • Kaxig (adj.)

arbete el. bostad som försöker hävda sig, mallig

• Luffare (subst.) • Framfusig (adj.)

person som ständigt är på som oblygt tränger sig fram,

vandring, lösdrivare påträngande

Sirke aر-�  • Uppnosig (adj.)

• Vinäger (subst.) som säger emot äldre personer

en sur vätska, vinättika på ett respektlöst sätt

• Ättika (subst.) • Uppkäftig (adj.)

vattenlösning av en organisk syra som säger emot på ett respektlöst
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Sişeme  	� 	97 Sîye pirüsinekeyl ::7	  Zرۊ7)	 /	 :ل

sätt på plats nummer 13

(vardagligt) • Tal 13 (räkn.)

Sişeme  �
 �[a Siyaset (Soranî) (:Jۆراa)  ت �a�	a 
• Dag 2, (Tisdag) (subst.) • Politik (subst.)

veckans andra dag inställning till och behandling av

Sîsirk a	aرک frågor som rör statens verksamhet;

• Syrsa (subst.) statskonst

insekt av underordningen Grylloidea (även allmänt "sätt att driva en fråga")

Sîuyekim a	و	� -م Siyaset (Kurmancî)  a	��a ت 
• Trettioförsta (räkn.) • Politik (subst.)

på plats nummer 31 inställning till och behandling av

• Tal 31 (räkn.) frågor som rör statens verksamhet;

Sixan �taن statskonst

• Ben (subst.) (även allmänt "sätt att driva en fråga")

del av skelett Siyasetmedar (Soranî) (:Jۆراa) دار �
Z �a�	a
Sixane  �J�ta • Statsman (subst.)

• Benet (subst.) framstående politiker

böjningsform av ben Siyasetwan (Soranî) (:Jۆراa)  وانZ �a�	a
Sixanege  �" �J�ta • Politiker (subst.)

• Benet (subst.) person som yrkesmässigt sysslar

böjningsform av ben med politik

Sixaneyl �J�ta 	ل Siyasetvan (Kurmancî)

• Ben (subst.) • Politiker (subst.)

böjningsform finns inte person som yrkesmässigt sysslar

Sixaneyle  ��	 �J�ta med politik

• Benen (subst.) Siyawkam (Lekî) (:- �K) و-�م�	a
böjningsform finns inte • Månad 12 (subst.)

Sixaneylege  �" ��	 �J�ta 20 februari - 20 mars

• Benen (subst.) Sîye  �		a
böjningsform finns inte • Svart (färg) (adj.)

Sixt taت färgad som sot

• Ersättning (subst.) (bildligt om ondska, sorg och

betalning olagligheter)

• Kompensation (subst.) Sîyetir a		� Zر
ersättning (för något förlorat), • Svartare (färg) (adj.)

gottgörelse böjningsform av svart

• Vederlag (subst.) Sîyetirîn a		� Zر	ن
ersättning, betalning • Svartast (färg) (adj.)

Sixt dan taت دان böjningsform av svart

• Kompensera (verb) Sîye pirüsinek a		�  sرۊ�Ja ک
ge kompensation, ersätta • Svala (subst.)

Sîxwirr (Sîxwiř) a	tوڕ en småfågel av familjen Hirundinidae

• Piggsvin (subst.) Sîye pirüsineke  �- �Jaرۊs  �		a
vanligt piggsvin (Hystrix cristata) • Svalan (subst.)

är ett däggdjur i familjen böjningsform av svala

jordpiggsvin (Hystricidae) Sîye pirüsinekege  �" �- �Jaرۊs  �		a
Sîyanzehem a		�Jزه ھ� م • Svalan (subst.)

• Trettonde (räkn.) böjningsform av svala

på plats nummer 13 Sîye pirüsinekeyl a		�  sرۊ�Ja -� 	ل
• Tal 13 (räkn.) • Svalor (subst.)

Sîyanzemîn a		�Jزه 
	ن böjningsform av svala

• Trettonde (räkn.)



275

Sîye pirüsinekeyle ::7	  Zرۊ7)	 /	 :@	  Sûne 7وو)	 

Sîye pirüsinekeyle  ��	 �- �Jaرۊs  �		a böjningsform finns inte

• Svalorna (subst.) Sorme  �
aۆر
böjningsform av svala • Khol

Sîye pirüsinekeylege  �" ��	 �- �Jaرۊs  �		a Kohl, (arabiska ل��, Kuhl) är en

• Svalorna (subst.) sorts ögonsmink som använts

böjningsform av svala åtminstone sedan bronsåldern,

Sîye qaj a		�  ~�ژ och är föregångare till eyeliner

• Kaja (subst.) och kajal

kråkfågeln Coloeus monedula Sorme dan aۆر
�  دان
Sîye qaje a		� ~�ژه  • Kholbehållare (subst.)

• Kajan (subst.) Sozimanîy  (Soranî) (:Jۆراa)  :	J�
 aۆز
böjningsform av kaja • Fnask (subst.)

Sîye qajege a		� ~�ژه "�  prostituerad

• Kajan (subst.) • Hora (subst.)

böjningsform av kaja prostituerad kvinna

Sîye qajeyl a		� ~�ژه 	ل Sozisêll (Sozisêł) aۆز9aڵ
• Kajor (subst.) • Regnbåge (subst.)

böjningsform av kaja en mångfärgad ljusbåge på himlen

Sîye qajeyle a		� ~�ژه 	��  (vid regnskurar blandad med solsken)

• Kajorna (subst.) Sozisêr aۆز9aر
böjningsform av kaja • Regnbåge (subst.)

Sîye qajeylege a		� ~�ژه 	�� "�  en mångfärgad ljusbåge på himlen

• Kajorna (subst.) (vid regnskurar blandad med solsken)

böjningsform av kaja Spî (Soranî) (:Jۆراa)  :sa
Sîyemang NJ�
 �		a • Vit (färg) (adj.)

• Månad 12 (subst.) färgad som snö

20 februari - 20 mars (beroende på föremål även "ljus,

Sîyeynig NJ	 �		a ofärgad")

• Pupill (subst.) Spî (Kurmancî)

den mittersta, svarta, delen av • Vit (färg) (adj.)

ett öga färgad som snö

Sîyim a		م (beroende på föremål även "ljus,

• Trettionde (räkn.) ofärgad")

på plats nummer 30 Stêr (Kurmancî)

• Tal 30 (räkn.) • Stjärna (subst.)

Soqan aۆ~�ن  lysande himlakropp; figur med

• Ben (subst.) 4--6 vassa uddar som återger

del av skelett en sådan

Soqane  �J�~ۆa (bildligt "berömd artist")

• Benet (subst.) Sû we şew aوو وه  ]� و
böjningsform av ben • I morgon kväll

Soqanege  �" �J�~ۆa • I morgon natt

• Benet (subst.) Sûdisû aوودaوو
böjningsform av ben • Framtid (subst.)

Soqaneyl aۆ~��J 	ل Kommande tid, eftervärld

• Ben (subst.) Sûne  �Jووa
böjningsform finns inte • Anka (hane) (subst.)

Soqaneyle  ��	 �J�~ۆa en tam and

• Benen (subst.) • And (hane) (subst.)

böjningsform finns inte sjöfågel av släktet Anas

Soqaneylege �" ��	 �J�~ۆa
• Benen (subst.)
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Supas (Soranî) 7وZ�س (7ۆرا)') Syatirîn :7�Aر:ن

Supas (Soranî) (:Jۆراa) س�sوa morgonen

• Tack (subst.) Suwarçak aووار�Pک
(uttryck för uppskattning; även • Ryttare (subst.)

som interjektion "jag tackar") person som rider

Supas bo xorakeke aو�sس Fۆ tۆرا-� -� ! • Proffsryttare

(Soranî) (:Jۆراa) • Jockey (subst.)

Sûr aوور Suwarxas aووار�tس
• Röd (färg) (adj.) • Ryttare (subst.)

färgad som blod person som rider

Sûrtir • Proffsryttare

• Rödare (färg) (adj.) • Jockey (subst.)

böjningsform av röd Suwaw aوواو
Sûrtirîn aوورZر	ن • Oblation (subst.)

• Rödast (färg) (adj.) (religion) offer, gåva

böjningsform av röd Suwaw kar aوواو -�ر
Sûse  �aووa • Välgörare (subst.)

• Visselhöna (subst.) Suwaw karî aوواو -�ری
(Ammoperdix griseogularis) är • Välgärning (subst.)

en fågel i familjen fälthöns inom god gärning

ordningen hönsfåglar Sûxre (Le Ewista) (�Zaو ��  �K)  رهtووa
Sûsê maووa • Röd (färg) (adj.)

• Visselhöna (subst.) färgad som blod

(Ammoperdix griseogularis) är Sûzne  �Jووزa
en fågel i familjen fälthöns inom • Gonorré (subst.)

ordningen hönsfåglar en könssjukdom

Sûsen aوو�a ن Sûznek aووز�J ک
• Lilja (subst.) • Gonorré (subst.)

en växt av släktet Lilium en könssjukdom

• Kvinnlig namn/tjejnamn (subst.) Swêdî aو9دی
Sûsen gull (Sûsen guł) aوو�a ن "وڵ • Svenska (subst.)

• Lilja (subst.) huvudspråket i Sverige

en växt av släktet Lilium Sven (Le Ewista) (�Zaو ��  �K) ن ��a
• Kvinnlig namn/tjejnamn (subst.) • Hund (subst.)

Sûsig Naووa husdjuret Canis familiaris

• Visselhöna (subst.) • Jycke (subst.)

(Ammoperdix griseogularis) är hund

en fågel i familjen fälthöns inom (vardagligt)

ordningen hönsfåglar Swêsin (Soranî) (:Jۆراa)  نa9وa
Sûske  �waووa • Lilja (subst.)

• Visselhöna (subst.) en växt av släktet Lilium

(Ammoperdix griseogularis) är Swetey büçig NPـۊF ی �Z وهa
en fågel i familjen fälthöns inom • Liten korg

ordningen hönsfåglar aووا Sya �	a
Suwa aووا • Svart (färg) (adj.)

• Morgon (subst.) färgad som sot

de första timmarna på dagen (bildligt om ondska, sorg och olagligheter)

Suwa şew aووا ]� و Syatir a	�Zر
• I morgon kväll • Svartare (färg) (adj.)

• I morgon natt böjningsform av svart

Suwa we xeyr aووا وه  �t 	ر Syatirîn a	�Zر	ن
• God morgon! (interj.) • Svartast (färg) (adj.)

hälsningsfras som nyttjas under böjningsform av svart
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Sya sall (Sya sał) 7:� 7�ڵ Süyege  	�7ـۊ:	 

Sya sall (Sya sał) a	� �aڵ • Kajorna (subst.)

• Torka (subst.) böjningsform av kaja

långvarig torr väderlek Sye qajeylege a	� ~�ژه 	�� "� 
Syanze a	�Jزه  • Kajorna (subst.)

• Nummer 13 (räkn.) böjningsform av kaja

13, tretton Syekerk a	� -� رک
Syanze hezar a	�Jزه  ھ� زار • Stare (subst.)

• Nummer 13 000 (räkn.) tättingen Sturnus vulgaris

13 000, trettontusen Syekerke a	� -� ر-� 
Syanze hizar a	�Jزه  ھزار • Staren (subst.)

• Nummer 13 000 (räkn.) böjningsform av stare

13 000, trettontusen Syekerkege a	� -� ر-� "� 
Süç aـۊچ • Staren (subst.)

• Hörn (subst.) böjningsform av stare

yttre eller inre vinkel av ett föremål Syekerkeyl a	� -� ر-� 	ل
• Hörna (subst.) • Starar (subst.)

hörn böjningsform av stare

• Vrå (subst.) Syekerkeyle a	� -� ر-� 	�� 
hörn • Stararna (subst.)

(av ett rum etc) böjningsform av stare

• Vinkel (subst.) Syekerkeylege a	� -� ر-� 	�� "� 
öppning mellan två räta linjer som • Stararna (subst.)

utgår från samma punkt, hörn böjningsform av stare

Süçerr (Süçeř) aـۊ�P ڕ Syemall (Syemał) 
�ڵ �	a
• Piggsvin (subst.) • Svart tält

vanligt piggsvin (Hystrix cristata) kurdisk svart tält

är ett däggdjur i familjen Sür aـۊر
jordpiggsvin (Hystricidae) • Bröllop (subst.)

Sye  �	a fest när man gifter sig

• Svart (färg) (adj.) Süre aـۊره 
färgad som sot • Bröllopet (subst.)

(bildligt om ondska, sorg och böjningsform av bröllop

olagligheter) Sürege aـۊره "�
Syetir a	� Zر • Bröllopet (subst.)

• Svartare (färg) (adj.) böjningsform av bröllop

böjningsform av svart Süreyl aـۊره 	ل
Syetirîn a	� Zر	ن • Bröllop (subst.)

• Svartast (färg) (adj.) böjningsform finns inte

böjningsform av svart Süreyle aـۊره 	�� 
Sye qaj a	� ~�ژ • Bröllopen (subst.)

• Kaja (subst.) böjningsform av bröllop

kråkfågeln Coloeus monedula Süreylege aـۊره 	�� "� 
Sye qaje a	� ~�ژه  • Bröllopen (subst.)

• Kajan (subst.) böjningsform av bröllop

böjningsform av kaja Süye aـۊ	� 
Sye qajege a	� ~�ژه "�  • Lunga (subst.)

• Kajan (subst.) andningsorgan hos människan

böjningsform av kaja (och högre djur)

Sye qajeyl a	� ~�ژه 	ل Süyege aـۊ	� "� 
• Kajor (subst.) • Lungan (subst.)

böjningsform av kaja böjningsform av lunga

Sye qajeyle a	� ~�ژه 	�� 
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Süyeyl 7ـۊ:	 :ل

Süyeyl aـۊ	� 	ل sorts ögonsmink som använts

• Lungor (subst.) åtminstone sedan bronsåldern,

böjningsform av lunga och är föregångare till eyeliner

Süyeyle aـۊ	� 	��  och kajal

• Lungorna (subst.)

böjningsform av lunga

Süyeylege aـۊ	� 	�� "�
• Lungorna (subst.)

böjningsform av lunga

Süyeqanin aـۊ	� ~�Jن
• Hosta (verb)

ha hosta

(bildligt om ljud som påminner om hosta)

Süyeqe aـۊ	� ~� 
• Hosta (subst.)

skrällande ljud som framkallas

av retning i luftvägarna

(vid förkylning)

Süyerêje aـۊ	� ر9ژه 
• Mässling (subst.)

en virussjukdom med utslag (hos barn)

Süyeremûz aـۊ	� ره 
ووز
• Geting (subst.)

Süyerênce  ��J9ر �	ـۊa
• Mässling (subst.)

en virussjukdom med utslag (hos barn)

Süyerêşk e[9ر �	ـۊa
• Lunga (subst.)

andningsorgan hos människan

(och högre djur)

Süyerêşke  �w[9ر �	ـۊa
• Lungan (subst.)

böjningsform av lunga

Süyerêşkege  �" �w[9ر �	ـۊa
• Lungan (subst.)

böjningsform av lunga

Süyerêşkeyl aـۊ	� ر�w[9 	ل
• Lungor (subst.)

böjningsform av lunga

Süyerêşkeyle  ��	 �w[9ر �	ـۊa
• Lungorna (subst.)

böjningsform av lunga

Süyerêşkeylege  �" ��	 �w[9ر �	ـۊa
• Lungorna (subst.)

böjningsform av lunga

Süyerman aـۊ	� ر
�ن
• Kholbehållare (subst.)

Süyermanik eJ�
aـۊ	� ر
• Kholbehållare (subst.)

Süyermê m
aـۊ	� ر
• Khol

Kohl, (arabiska ل��, Kuhl) är en
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Ş ş ش
Şabender 9�L	 )ده ر Şahe 9�ھ	 

Şabender ]�J �Fده ر • Skalden (subst.)

• Manligt namn/killnamn (subst.) böjningsform av skald

Şabextî :Zt �F�[ • Barden (subst.)

• Manligt namn/killnamn (subst.) böjningsform av bard

Şabira ]�Fرا Şaêreyl ]��9ره 	ل
• Manligt namn/killnamn (subst.) • Poeter (subst.)

Şaêr ]��9ر böjningsform av poet

• Poet (subst.) • Diktare (subst.)

person som skriver poesi, diktare böjningsform av diktare

• Diktare (subst.) • Skalder (subst.)

skönlitterär författare, poet böjningsform av skald

• Skald (subst.) • Barder (subst.)

diktare böjningsform av bard

• Bard (subst.) Şaêreyle ]��9ره 	��
skald (litterärt) • Poeterna (subst.)

Şaêr wêş ]��9ر و9ش böjningsform av poet

• Poet (subst.) • Diktarna (subst.)

person som skriver poesi, diktare böjningsform av diktare

• Diktare (subst.) • Skalderna (subst.)

skönlitterär författare, poet böjningsform av skald

• Skald (subst.) • Barderna (subst.)

diktare böjningsform av bard

• Bard (subst.) Şaêreylege ]��9ره 	�� "� 
skald (litterärt) • Poeterna (subst.)

Şaêr üş ]��9ر ۊش böjningsform av poet

• Poet (subst.) • Diktarna (subst.)

person som skriver poesi, diktare böjningsform av diktare

• Diktare (subst.) • Skalderna (subst.)

skönlitterär författare, poet böjningsform av skald

• Skald (subst.) • Barderna (subst.)

diktare böjningsform av bard

• Bard (subst.) Şah ]�ه
skald (litterärt) • Konung (subst.)

Şaêre ]��9ره  kung

• Poeten (subst.) (högtidligt)

böjningsform av poet • Kung (subst.)

• Diktaren (subst.) statsöverhuvud i monarki

böjningsform av diktare (även bildligt "den som härskar,

• Skalden (subst.) den förnämste" osv)

böjningsform av skald Şahe ]�ھ� 
• Barden (subst.) • Konungen (subst.)

böjningsform av bard böjningsform av konung

Şaêrege ]��9ره "�  • Kungen (subst.)

• Poeten (subst.) böjningsform av kung

böjningsform av poet

• Diktaren (subst.)

böjningsform av diktare
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Şahege  	�9�ھ	  Şanze hezar 9�)زه  ھ	 زار

Şahege ]�ھ� "�  Şanazî ]��Jزی
• Konungen (subst.) • Stolthet (subst.)

böjningsform av konung det att vara (mycket) nöjd över sig själv 

• Kungen (subst.) • Ära (subst.)

böjningsform av kung berömmelse, heder

Şaheyl ]�ھ� 	ل • Heder (subst.)

• Konungar (subst.) erkännande av anseende, ära

böjningsform av konung Şanê dan ]�mJ دان
• Kungar (subst.) • Kamma (verb)

böjningsform av kung ordna med en kam

Şaheyle ]�ھ� 	��  Şane kirdin ]��J  -ردن
• Konungarna (subst.) • Kamma (verb)

böjningsform av konung ordna med en kam

• Kungarna (subst.) Şanê kirdin ]�mJ -ردن
böjningsform av kung • Kamma (verb)

Şaheylege ]�ھ� 	�� "�  ordna med en kam

• Konungarna (subst.) Şanig kirdin ]�NJ -ردن
böjningsform av konung • Kamma (verb)

• Kungarna (subst.) ordna med en kam

böjningsform av kung Şanewşan

Şallaw (Şaław) ]�Tو • Skulder mot skulder

• Brunn (subst.) • Skulder vid skulder

hål i marken att hämta vatten • Axel mot axel

ur; schakt Şans ]�Jس
Şamî :
�[ • Lyckträff (subst.)

• Vattenmelon (subst.) tursamt bra resultat

en stor frukt med mörkgrönt skal • Lycka (subst.)

och saftigt, rött fruktkött tur, framgång

• Shami Kermashani (subst.) • Tur (subst.)

Shamurad Mushtaq det att gynnas av slumpen; lycka;

Şamî Kirmaşanî :J�[�

: -ر�[ framgång

• Shami Kermashani (subst.) Şanzde ]�Jزده 
Shamurad Mushtaq • Nummer 16 (räkn.)

Şamü 
ـۊ�[ 16, sexton

• Vattenmelon (subst.) Şanzde hezar ]�Jزده  ھ� زار
en stor frukt med mörkgrönt skal • Nummer 16 000 (räkn.)

och saftigt, rött fruktkött 16 000, sextontusen

Şamüle  �Kـۊ
�[ Şanzde hizar ]�Jزده  ھزار
• Kolokvint (subst.) • Nummer 16 000 (räkn.)

kolokvint (Citrullus colocynthis) 16 000, sextontusen

är en giftig växtart i familjen gurkväxter Şanzdehim ]�Jزده ھم
Şan we şan ]�ن وه  ]�ن • Sextionde (räkn.)

• Skulder mot skulder på plats nummer 16

• Skulder vid skulder • Tal 60 (räkn.)

• Axel mot axel Şanze ]�Jزه 
• Sida vid sida (adv.) • Nummer 16 (räkn.)

Şanaz ]��Jز 16, sexton

• Kvinnlig namn/tjejnamn (subst.) Şanze hezar ]�Jزه  ھ� زار
Şanaz (Soranî) (:Jۆراa) ز�J�[ • Nummer 16 000 (räkn.)

• Stolt (adj.) 16 000, sextontusen

nöjd med sig själv

(även starkt medveten om sitt värde)
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Şanze hizar 9�)زه  ھزار Şaxeyl 9�m	 :ل

Şanze hizar ]�Jزه  ھزار Şaremêrûle (Soranî) (:Jۆراa)  �K9روو
]�ره 
• Nummer 16 000 (räkn.) • Myrstack (subst.)

16 000, sextontusen Şari mirüj ]�ر 
رۊژ
Şanzehem ]�Jزه ھ� م • Myrstack (subst.)

• Sextionde (räkn.) Şaribere ]�ر�F ره 
på plats nummer 16 • Driven (subst.)

• Tal 16 (räkn.) gå på driven

Şanzehim ]�Jزه ھم ("driva omkring")

• Sextionde (räkn.) • Lösdriveri (subst.)

på plats nummer 16 lösdriveri var i Sverige enligt

• Tal 16 (räkn.) 1885 års lag ett brott "underlåtenhet

Şanzemîn ]�Jزه 
	ن att ärligen försörja sig" som även

• Sextionde (räkn.) innefattade att "stryker kring landet"

på plats nummer 16 • Flanör (subst.)

• Tal 16 (räkn.) person som flanerar

Şaperî ]��s ری Şatîl ]�Z	ل
• Kvinnlig namn/tjejnamn (subst.) • Hackkniv (subst.)

Şaperîk e	ر �s�[ • Köttyxa (subst.)

• Fjäril (subst.) Şatü ]�Zـۊ
en insekt med stora vackra vingar • Björnbär (subst.)

Şapûrr (Şapûř) ]�sووڕ bäret Rubus fruticosus

• Manligt namn/killnamn (subst.) Şawanî :Jوا�[
• Har • Liderlig (adj.)

• Med betydelsen av stora son ohämmat erotisk

Şar mirüj ]�ر 
رۊژ Şawetî  :Z وه�[
• Myrstack (subst.) • Liderlig (adj.)

Şaran gerd ]�ران "� رد ohämmat erotisk

• Turist (subst.) Şax ]�خ
person som reser för sitt nöjes skull • Berg (subst.)

Şardar ]�ردار stor upphöjning av sten i jordytan,

• Borgmästare (subst.) kulle; berggrund

vald ledare för stad • Horn (subst.)

Şardin ]�ردن spetsig utväxt på djurhuvud

• Dölja (verb) Şaxe  �t�[
gömma, täcka (över) • Berget (subst.)

• Gömma (verb) böjningsform av berg

dölja • Hornet (subst.)

• Skyla (verb) böjningsform av horn

dölja med något täckande Şaxege  �" �t�[
• Stoppa (verb) • Berget (subst.)

gömma, spara böjningsform av berg

Şareberige ]�ره �F ر"� • Hornet (subst.)

• Driven (subst.) böjningsform av horn

gå på driven Şaxan ]��tن
("driva omkring") • Berg (subst.)

• Lösdriveri (subst.) böjningsform finns inte

lösdriveri var i Sverige enligt • Horn (subst.)

1885 års lag ett brott "underlåtenhet böjningsform finns inte

att ärligen försörja sig" som även Şaxeyl ]��t 	ل
innefattade att "stryker kring landet" • Berg (subst.)

• Flanör (subst.) böjningsform finns inte

person som flanerar
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Şaxeyle  	@: 	m�9 Şeket kirdin 9	 /	 ت /ردن

• Horn (subst.) Şayet ]�	� ت
böjningsform finns inte • Alibi (subst.)

Şaxeyle  ��	 �t�[ bevis för att man inte kan ha

• Bergen (subst.) utfört ett brott

böjningsform av berg (t ex genom att man inte var på

• Hornen (subst.) platsen när brottet begicks)

böjningsform av horn • Vittne (subst.)

Şaxeylege  �" ��	 �t�[ person som inför domstol ger

• Bergen (subst.) upplysningar av betydelse för ett

böjningsform av berg rättsfall (även allmänt "person

• Hornen (subst.) som varit närvarande

böjningsform av horn (när något inträffat) och kan

Şaxaw ]��tو intyga vad som skett")

• Bergig (adj.) • Kanske (adv.)

som kännetecknas av berg möjligen, eventuellt, kanhända

Şaxawî ]��tوی • Måhända (adv.)

• Bergig (adj.) kanske

som kännetecknas av berg • Möjligen (adv.)

Şaxdar ]�tدار eventuellt, möjligtvis

• Djur med horn • Möjligtvis (adv.)

Şaxewan ]��t وان möjligen

• Bergsbestigare (subst.) Şazdemîn ]�زده 
	ن
• Bergsklättrare (subst.) • Sextionde (räkn.)

Şaxewanî :Jوا �t�[ på plats nummer 16

• Bergsbestigning (subst.) • Tal 16 (räkn.)

det att bestiga ett berg Şazinan ]�ز�Jن
Şaxin ]�tن • Kvinnlig namn/tjejnamn (subst.)

• Djur med horn Şehade (Soranî) (:Jۆراa) ھ�ده �[
Şayce  ��	�[ • Pekfinger (subst.)

• Kvinnlig namn/tjejnamn (subst.) det finger som är närmast tummen

Şayed ]�	� د Şeker ]� -� ر
• Alibi (subst.) • Strösocker (subst.)

bevis för att man inte kan ha socker i form av små kristaller

utfört ett brott • Socker (subst.)

(t ex genom att man inte var på ett sött, vitt ämne

platsen när brottet begicks) (använt i matlagning)

• Vittne (subst.) • Manligt namn/killnamn (subst.)

person som inför domstol ger Şekerdan (Soranî) (:Jۆراa) ردان- �[
upplysningar av betydelse för ett • Sockerskål (subst.)

rättsfall (även allmänt "person Şeket ]� -� ت
som varit närvarande • Trött (adj.)

(när något inträffat) och kan som behöver vila

intyga vad som skett") • Hängig (adj.)

• Kanske (adv.) ur form

möjligen, eventuellt, kanhända • Led (adj.)

• Måhända (adv.) trött, uttråkad

kanske • Tagen (adj.)

• Möjligen (adv.) fysiskt el. psykiskt påverkad, utmattad

eventuellt, möjligtvis Şeket kirdin ]� -� ت -ردن
• Möjligtvis (adv.) • Trötta (verb)

möjligen göra trött
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Şeket bün  ـۊنL ت 	/ 	9 Şemame û xałxał 9	 ���	  و m�mM�ڵ

Şeket bün  ـۊنF ت �- �[ Şelem ]� �K م
• Tröttna (verb) • Rova (subst.)

bli trött en rotfrukt

• Tröttna (verb) Şeleme  �
 �K �[
få nog av • Rovan (subst.)

Şeketî :Z �- �[ böjningsform av rova

• Trötthet (subst.) Şelemege  �" �
 �K �[
det att vara trött • Rovan (subst.)

Şel ]� ل böjningsform av rova

• Halt (adj.) Şelemeyl 
� 	ل �K �[
som går ojämnt på grund av skada i benet • Rovor (subst.)

• Slak (subst.) böjningsform av rova

mjuk och utan stadga Şelemeyle ��	 �
 �K �[
• Lös (adj.) • Rovorna (subst.)

som inte sitter (stadigt) fast böjningsform av rova

Şelax ]� �خ Şelemeylege  �" ��	 �
 �K �[
• Piska (subst.) • Rovorna (subst.)

långt och böjligt redskap att slå med, spö böjningsform av rova

• Spö (subst.) Şeletan ]� �Z �Kن
smal böjlig käpp, piska • Kaxig (adj.)

Şelaxe  �t� �[ som försöker hävda sig, mallig

• Piskan (subst.) • Framfusig (adj.)

böjningsform av piska som oblygt tränger sig fram,

• Spöt (subst.) påträngande

böjningsform av spö • Uppnosig (adj.)

Şelaxege  �" �t� �[ som säger emot äldre personer

• Piskan (subst.) på ett respektlöst sätt

böjningsform av piska • Uppkäftig (adj.)

• Spöt (subst.) som säger emot på ett respektlöst

böjningsform av spö sätt

Şelaxeyl ]� ��t 	ل (vardagligt)

• Piskor (subst.) Şelxem ]� �tK م
böjningsform av piska • Rova (subst.)

• Spön (subst.) en rotfrukt

böjningsform av spö Şêlim (Soranî) (:Jۆراa)  �9م[
Şelaxeyle  ��	 �t� �[ • Rova (subst.)

• Piskorna (subst.) en rotfrukt

böjningsform av piska Şêlim (Kurmancî)

• Spöna (subst.) • Rova (subst.)

böjningsform av spö en rotfrukt

Şelaxeylege  �" ��	 �t� �[ Şemame  �
�
 �[
• Piskorna (subst.) • Cantaloupmelon (subst.)

böjningsform av piska en sorts melon (Cucumis melo

• Spöna (subst.) Cantaloupe-gruppen) med ett fint

böjningsform av spö nätmönstrat skal och ljusgrönt

Şelax dan ]� �خ دان eller orange fruktkött; exemplar

• Piska (verb) av denna ört

slå med piska • Cantaloupe (subst.)

• Spöa (verb) Şemame û xallxall 
�  و �tC�tڵ�
 �[
slå med spö (Şemame û xałxał)

(vardagligt även "vinna över") • Nyckelpiga (subst.)

en liten röd skalbagge med svarta
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prickar Şemdaneylege  �" ��	 �Jدا
 �[
Şemame û xallxalle  �C�tC�t و  �
�
 �[ • Ljusstakarna (subst.)

(Şemame û xałxałe) böjningsform av ljusstake

• Nyckelpigan (subst.) • Stakarna (subst.)

böjningsform av nyckelpiga böjningsform av stake

Şemame û xallxallege  �" �C�tC�t و  �
�
 �[ Şeme  �
 �[
(Şemame û xałxałege) • Dag 6, (Lördag) (subst.)

• Nyckelpigan (subst.) veckans sjätte dag

böjningsform av nyckelpiga Şemendefer 
� Jده >� ر �[
Şemame û xallxalleyl 
�  و �C�tC�t 	ل�
 �[ • Tåg (subst.)

(Şemame û xałxałeyl) en rad sammankopplade

• Nyckelpigor (subst.) järnvägsvagnar dragna av ett lok

böjningsform av nyckelpiga Şemendefere 
� Jده >� ره �[
Şemame û xallxalleyle   ��	 �C�tC�t و  �
�
 �[ • Tåget (subst.)

(Şemame û xałxałeyle) böjningsform av tåg

• Nyckelpigorna (subst.) Şemendeferege 
� Jده >� ره "�  �[
böjningsform av nyckelpiga • Tåget (subst.)

Şemame û xallxalleylege   �" ��	 �C�tC�t و  �
�
 �[ böjningsform av tåg

(Şemame û xałxałeylege) Şemendefereyl 
� Jده >� ره 	ل �[
• Nyckelpigorna (subst.) • Tåg (subst.)

böjningsform av nyckelpiga böjningsform finns inte

Şemçe   �P
 �[ Şemendefereyle 
� Jده >� ره 	��  �[
• Spatel (subst.) • Tågen (subst.)

Şemçe (Soranî) (:Jۆراa)   �P
 �[ böjningsform av tåg

• Tändsticka (subst.) Şemendefereylege 
� Jده >� ره 	�� "�  �[
liten sticka som är preparerad • Tågen (subst.)

för att ge eld böjningsform av tåg

Şemdan 
دان �[ Şemî (Kurmancî)

• Ljusstake (subst.) • Dag 6, (Lördag) (subst.)

hållare för ljus veckans sjätte dag

• Stake (subst.) Şemme  (Soranî) (:Jۆراa)   �

 �[ 
hållare för stearinljus • Dag 6, (Lördag) (subst.)

Şemdane  �Jدا
 �[ veckans sjätte dag

• Ljusstaken (subst.) Şemşemekûre 
� -ووره  �[
 �[
böjningsform av ljusstake • Fladdermus (subst.)

• Staken (subst.) litet flygande däggdjur av ordningen

böjningsform av stake Chiroptera

Şemdanege  �" �Jدا
 �[ Şemşemekûrege 
� -ووره "�  �[
 �[
• Ljusstaken (subst.) • Fladdermusen (subst.)

böjningsform av ljusstake böjningsform av fladdermus

• Staken (subst.) Şemşemekûreyl 
� -ووره 	ل �[
 �[
böjningsform av stake • Fladdermöss (subst.)

Şemdaneyl 
دا�J 	ل �[ böjningsform av fladdermus

• Ljusstakar (subst.) Şemşemekûreyle 
� -ووره 	��  �[
 �[
böjningsform av ljusstake • Fladdermössen (subst.)

• Stakar (subst.) böjningsform av fladdermus

böjningsform av stake Şemşemekûreylege 
� -ووره 	�� "�  �[
 �[
Şemdaneyle ��	 �Jدا
 �[ • Fladdermössen (subst.)

• Ljusstakarna (subst.) böjningsform av fladdermus

böjningsform av ljusstake

• Stakarna (subst.)

böjningsform av stake
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Şemşemekûrek 
� -ووره ک �[
 �[ böjningsform av svärd

• Fladdermus (subst.) • Värjorna (subst.)

litet flygande däggdjur av ordningen Şemşêrball (Şemşêrbał) 
]9ر�Fڵ �[
Chiroptera • Svala (subst.)

Şemşemekûreke 
� -ووره -�  �[
 �[ en småfågel av familjen Hirundinidae

• Fladdermusen (subst.) Şemşêrballe (Şemşêrbałe)  �C�F9ر[
 �[
böjningsform av fladdermus • Svalan (subst.)

Şemşemekûrekege 
� -ووره -� "�  �[
 �[ böjningsform av svala

• Fladdermusen (subst.) Şemşêrballege (Şemşêrbałege)  �" �C�F9ر[
 �[
böjningsform av fladdermus • Svalan (subst.)

Şemşemekûrekeyl 
� -ووره -� 	ل �[
 �[ böjningsform av svala

• Fladdermöss (subst.) Şemşêrballeyl (Şemşêrbałeyl) 
]9ر�C�F 	ل  �[
böjningsform av fladdermus • Svalor (subst.)

Şemşemekûrekeyle 
� -ووره -� 	�� �[
 �[ böjningsform av svala

• Fladdermössen (subst.) Şemşêrballeyle (Şemşêrbałeyle)  ��	 �C�F9ر[
 �[
böjningsform av fladdermus • Svalorna (subst.)

Şemşemekûrekeylege 
� -ووره -� 	�� "�  �[
 �[ böjningsform av svala

• Fladdermössen (subst.) Şemşêrballeylege  �" ��	 �C�F9ر[
 �[
böjningsform av fladdermus (Şemşêrbałeylege)

Şemşemekwêre (Soranî) (:Jۆراa)  و9ره� �
 �[
 �[ • Svalorna (subst.)

• Fladdermus (subst.) böjningsform av svala

litet flygande däggdjur av ordningen Şemûter 
وو�Z ر �[
Chiroptera • Fackla (subst.)

Şemşemok (Soranî) (:Jۆراa) ۆک
 �[
 �[ en fackla är ljuskälla bestående

• Fladdermus (subst.) av en brinnande/glödande trästav

litet flygande däggdjur av ordningen • Marschall (subst.)

Chiroptera fackla i form av en burk med

Şemşêr 
]9ر �[ brännbart material

• Svärd (subst.) Şemûtere 
وو�Z ره  �[
långsmalt vapen med spets att • Facklan (subst.)

hugga eller sticka med böjningsform av fackla

• Värja (subst.) • Marschallen (subst.)

långsmalt spetsigt vapen att fäktas böjningsform av marschall

med Şemûterege 
وو�Z ره "�  �[
Şemşêre 
]9ره  �[ • Facklan (subst.)

• Svärdet (subst.) böjningsform av fackla

böjningsform av svärd • Marschallen (subst.)

• Värjan (subst.) böjningsform av marschall

Şemşêrege 
]9ره "�  �[ Şemûtereyl 
وو�Z ره 	ل �[
• Svärdet (subst.) • Facklor (subst.)

böjningsform av svärd böjningsform av fackla

• Värjan (subst.) • Marschaller (subst.)

Şemşêreyl 
]9ره 	ل �[ böjningsform av marschall

• Svärd (subst.) Şemûtereyle 
وو�Z ره 	��  �[
böjningsform finns inte • Facklorna (subst.)

• Värjor (subst.) böjningsform av fackla

Şemşêreyle 
]9ره 	�� �[ • Marschallerna (subst.)

• Svärdden (subst.) böjningsform av marschall

böjningsform av svärd

• Värjorna (subst.)

Şemşêreylege 
]9ره 	�� "�  �[
• Svärdden (subst.)



286

Şemûtereylege  	�9	 �ووA	 ره :@	  Şermezarî 9	 ر�	 زاری

Şemûtereylege 
وو�Z ره 	�� "�  �[ Şeraweyl ]� راوه 	ل
• Facklorna (subst.) • Viner (subst.)

böjningsform av fackla böjningsform av vin

• Marschallerna (subst.) Şeraweyle ]� راوه 	�� 
böjningsform av marschall • Vinerna (subst.)

Şeqarte  �Zر�~ �[ böjningsform av vin

• Tändsticka (subst.) Şeraweylege ]� راوه 	�� "� 
liten sticka som är preparerad för • Vinerna (subst.)

att ge eld böjningsform av vin

Şeqartege  �" �Zر�~ �[ Şerbet ]� ر�F ت
• Tändstickan (subst.) • Saft (subst.)

böjningsform av tändsticka dryck framställd av bär el. frukt;

Şeqarteyl ]� ~�ر�Z 	ل vätska från frukt el. kött etc

• Tändstickor (subst.) Şerbetaw ]� ر�Z �Fو
böjningsform av tändsticka • Saft (subst.)

Şeqarteyle  ��	 �Zر�~ �[ dryck framställd av bär el. frukt;

• Tändstickorna (subst.) vätska från frukt el. kött etc

böjningsform av tändsticka Şerm ]� رم
Şeqarteylege  �" ��	 �Zر�~ �[ • Hut (subst.)

• Tändstickorna (subst.) (oböjligt) i uttrycken hut och hyfs

böjningsform av tändsticka samt veta hut, en uppmaning att

Şeqşeqe (Soranî) (:Jۆراa) �~ �[~ �[ skämmas, uppföra sig ordentligt,

• Skallra (subst.) visa hövlighet och respekt 

skramlande leksak för spädbarn • Skam (subst.)

Şêr ]9ر blygsel

• Lejon (subst.) Şermdar ]� ر
دار
ett stort afrikanskt kattdjur (Felis leo) • Anständig (adj.)

Şêr (Le Pehllewî, Pehłewî) ]9ر (�s  �K ھ�q وی) (moraliskt) passande, lämplig,

• Lejon (subst.) korrekt, hederlig

ett stort afrikanskt kattdjur (Felis leo) Şermende ]� ر
� Jده 
Şêrege ]9ره "�  • Skamsen (adj.)

• Lejonet (subst.) som känner skam, generad

böjningsform av lejon Şermene  �J �
]� ر
Şêreyl ]9ره 	ل • Skamsen (adj.)

• Lejon (subst.) som känner skam, generad

böjningsform finns inte Şermesar ]� ر
� �aر
Şêreyle ]9ره 	��  • Generad (adj.)

• Lejonen (subst.) förlägen, besvärad; skamsen

böjningsform finns inte • Skamsen (adj.)

Şêreylege ]9ره 	�� "�  som känner skam, generad

• Lejonen (subst.) Şermesarî ]� ر
� �aری
böjningsform finns inte • Skam (subst.)

Şeraw ]� راو något att skämmas för, vanära

• Vin (subst.) Şermezar ]� ر
� زار
alkoholdryck gjord på vindruvor • Generad (adj.)

(el. annan frukt); vindruvor förlägen, besvärad; skamsen

Şerawe ]� راوه  • Skamsen (adj.)

• Vinet (subst.) som känner skam, generad

böjningsform av vin Şermezarî ]� ر
� زاری
Şerawege ]� راوه "�  • Skam (subst.)

• Vinet (subst.) något att skämmas för, vanära

böjningsform av vin
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Şermine  �J
]� ر 60, sextio

• Skamsen (adj.) Şeş ]� ش
som känner skam, generad • Nummer 06 (räkn.)

Şermû ]� ر
وو 6, sex

• Blyg (adj.) Şes hezar ]� س ھ� زار
 osäker i sällskap med andra, • Nummer 60 000 (räkn.)

generad 60 000, sextiotusen

• Förlägen (adj.) Şeş hezar ]� ش ھ� زار
  generad, blyg • Nummer 6000 (räkn.)

• Försagd (adj.) 6000, sextusen

blyg, osäker, tystlåten Şes hizar ]� س ھزار
• Skygg (adj.) • Nummer 60 000 (räkn.)

 blyg och osäker tillsammans 60 000, sextiotusen

med andra Şeş hizar ]� ش ھزار
Şêrpence  ��J �s9ر[ • Nummer 6000 (räkn.)

• Cancer (subst.) 6000, sextusen

kräfta, elakartad svulst, tumör Şes u yek ]� س و 	� ک
• Kräfta (subst.) • Nummer 61 (räkn.)

cancer 61, sextioett

Şerr (Şeř) ]� ڕ övriga nummer 62-69. lika detta

• Krig (subst.) koncept ==> Şes + u + du

strid med vapen mellan stater Şeşgûşe ]� ]Oوو]� 
• Fejd (subst.) • Sexhörning (subst.)

strid hexagon (geometri) sexhörning;

• Slag (subst.) en plan geometrisk figur med sex

större strid, drabbning sidor

• Strid (subst.) Şesim ]� aم
kamp • Sextionde (räkn.)

(mellan trupper) på plats nummer 60

(allmänt "tvist, oenighet") • Tal 60 (räkn.)

Şêrû ]9روو Şeşim ]� ]م
• Manligt namn/killnamn (subst.) • Sjätte (räkn.)

Şerwall (Şerwał) ]� رواڵ på plats nummer 6

• Byxa (subst.) • Tal 06 (räkn.)

ett klädesplagg Şesimîn 
	نa �[
Şerwalle (Şerwałe)  �Cروا �[ • Sextionde (räkn.)

• Byxan (subst.) på plats nummer 60

böjningsform av byxa • Tal 60 (räkn.)

Şerwallege (Şerwałege)  �" �Cروا �[ Şeşimîn 
	ن[ �[
• Byxan (subst.) • Sjätte (räkn.)

böjningsform av byxa på plats nummer 6

Şerwalleyl (Şerwałeyl) ]� روا�C 	ل • Tal 06 (räkn.)

• Byxor (subst.) Şeşpalü ]� ]K�sـۊ
böjningsform av byxa • Sexhörning (subst.)

Şerwalleyle (Şerwałeyle)  ��	 �Cروا �[ hexagon (geometri) sexhörning;

• Byxorna (subst.) en plan geometrisk figur med sex

böjningsform av byxa sidor

Şerwalleylege (Şerwałeylege)   �" ��	 �Cروا �[ Şeşsed ]� ]�a د
• Byxorna (subst.) • Nummer 600 (räkn.)

böjningsform av byxa 600, sexhunda

Şes ]� س
• Nummer 60 (räkn.)
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Şeşsed hezar ]� ]�a د ھ� زار (vardagligt)

• Nummer 600 000 (räkn.) • Dåre (subst.)

600 000, sexhundratusen person som handlar oförnuftigt

Şeşsed hizar ]� ]�a د ھزار (nedsättande; ålderdomligt även

• Nummer 600 000 (räkn.) mentalsjuk person)

600 000, sexhundratusen • Galen (adj.)

Şeşsük ]� ]aـۊک själsligt sjuk

• Sexhörning (subst.) (mest försvagat "mycket originell")

hexagon (geometri) sexhörning; • Galning (subst.)

en plan geometrisk figur med sex person som är galen, tok, dåre

sidor • Knäpp (adj.)

Şest ]� aت tokig

• Nummer 60 (räkn.) (vardagligt)

60, sextio • Tokig (adj.)

Şest hezar ]� aت ھ� زار galen, vansinnig

• Nummer 60 000 (räkn.) (om handling försvagat "konstig

60 000, sextiotusen (men lustig)")

Şest hizar ]� aت ھزار • Vansinnig (adj.)

• Nummer 60 000 (räkn.) sinnessjuk mest i svagare

60 000, sextiotusen betydelse "tokig, konstig")

Şestim ]� Zaم • Vettvilling (subst.)

• Sextionde (räkn.) salen person

på plats nummer 60 Şêtî :Z9[
• Tal 60 (räkn.) • Galenskap (subst.)

Şestimîn 
	نZa �[ en tokighet; något som är galet

• Sextionde (räkn.) • Vansinne (subst.)

på plats nummer 60 sjukligt sinnestillstånd

• Tal 60 (räkn.) (mest i försvagad betydelse

Şestîr ]� Za	ر bristande förnuft)

• Kulspruta (subst.) Şêti peterî ]9ت �Z �s ری
ett snabbskjutande automatiskt • Blådåre (subst.)

eldvapen dumdristig person

Şeşxane  �J�t[ �[ (vardagligt)

• Sexhörning (subst.) • Dåre (subst.)

hexagon (geometri) sexhörning; person som handlar oförnuftigt

en plan geometrisk figur med sex (nedsättande; ålderdomligt även

sidor mentalsjuk person)

Şeşyek ]� ]	� ک • Galen (adj.)

• Sjättedel (subst.) själsligt sjuk

sjättedel (1/6) är ett rationellt tal. (mest försvagat "mycket originell")

Om man delar något i sex lika • Galning (subst.)

stora delar är en av dessa delar person som är galen, tok, dåre

en sjättedel • Knäpp (adj.)

Şeşyekî :- �	[ �[ tokig

• Sjättedel (subst.) (vardagligt)

sjättedel (1/6) är ett rationellt tal. • Tokig (adj.)

Om man delar något i sex lika galen, vansinnig

stora delar är en av dessa delar (om handling försvagat "konstig

en sjättedel (men lustig)")

Şêt ]9ت • Vansinnig (adj.)

• Blådåre (subst.) sinnessjuk mest i svagare

dumdristig person betydelse "tokig, konstig")
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• Vettvilling (subst.) Şewalleyle (Şewałeyle) ]� وا�C 	ل 
salen person • Byxorna (subst.)

Şêtxane �J�tZ9[ böjningsform av byxa

• Dårhus (subst.) Şewalleylege (Şewałeylege)   ��	 �Cوا �[
• Mentalsjukhus (subst.) • Byxorna (subst.)

Şew ]� و böjningsform av byxa

• Natt (subst.) Şewane �Jوا �[
mörk del av ett dygn • Nattlig (adj.)

(även i adverbiell användning som förekommer om natten

på natten) Şewder ]� وده ر
Şewe ]� وه  • Klöver (subst.)

• Natten (subst.) en växt av släktet Trifolium

böjningsform av natt Şewekî ]� وه -:
Şewege ]� وه "�  • Morgon (subst.)

• Natten (subst.) de första timmarna på dagen

böjningsform av natt Şewekî xweş ]� وه -: tوه ش
Şeweyl ]� وه 	ل • God morgon! (interj.)

• Nätter (subst.) hälsningsfras som nyttjas under

böjningsform av natt morgonen

Şeweyle ]� وه 	��  Şewkûr ]� و-وور
• Nätterna (subst.) • Nattblind (adj.)

böjningsform av natt Şewkûrî ]� و-ووری
Şeweylege ]� وه 	�� "�  • Nattblindhet (subst.)

• Nätterna (subst.) nattblindhet innebär svårigheter

böjningsform av natt att se i mörker. Det är ett tecken

Şev baş (Kurmancî) på att ögats ljuskänsliga

• God natt! (interj.)  pigmentceller som registrerar

hälsningsfras vid avsked sent på ljus, stavarna, inte fungerar som

kvällen eller innan någon ska sova de ska

Şew baş (Soranî) (:Jۆراa) ش�F و �[ Şevşevok (Kurmancî)

• God natt! (interj.)  • Fladdermus (subst.)

hälsningsfras vid avsked sent på litet flygande däggdjur av ordningen

kvällen eller innan någon ska sova Chiroptera

Şew sû ]� و aوو Şexarte  �Zر�t �[
• I morgon kväll • Tändsticka (subst.)

• I morgon natt liten sticka som är preparerad

Şew xweş ]� و tوه ش för att ge eld

• God natt! (interj.)  Şexartege  �" �Zر�t �[
hälsningsfras vid avsked sent på • Tändstickan (subst.)

kvällen eller innan någon ska sova böjningsform av tändsticka

Şewall (Şewał) ]� واڵ Şexarteyl ]� �tر�Z 	ل
• Byxa (subst.) • Tändstickor (subst.)

ett klädesplagg böjningsform av tändsticka

Şewalle (Şewałe)  �Cوا �[ Şexarteyle  ��	 �Zر�t �[
• Byxan (subst.) • Tändstickorna (subst.)

böjningsform av byxa böjningsform av tändsticka

Şewallege (Şewałege)  �" �Cوا �[ Şexarteylege  �" ��	 �Zر�t �[
• Byxan (subst.) • Tändstickorna (subst.)

böjningsform av byxa böjningsform av tändsticka

Şewalleyl (Şewałeyl) ]� وا�C 	ل
• Byxor (subst.)

böjningsform av byxa
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Şeü ]� ۊ • Spöna (subst.)

• Skjorta (subst.) böjningsform av spö

ett tunnare klädesplagg med krage, Şimame

ärmar och knäppning fram • Cantaloupmelon (subst.)

Şeytanok (Soranî) (:Jۆراa)  ۆکJ�Z	 �[ en sorts melon (Cucumis melo

• Snigel (subst.) Cantaloupe-gruppen) med ett fint

snäckdjur med mycket långsamma nätmönstrat skal och ljusgrönt

rörelser av familjerna Arionidae eller orange fruktkött; exemplar

och Limacidae av denna ört

Şikar ]�wر • Cantaloupe (subst.)

• Jakt (subst.) Şimir 
ر[
det att jaga • Piskan (subst.)

• Fångst (subst.) böjningsform av piska

   det att fånga djur även om det • Spöt (subst.)

man fångar, särskilt vid fiske böjningsform av spö

• Stenbock Şimire 
ره [
Şil ]ل • Piskan (subst.)

• Uppluckrad (adj.) böjningsform av piska

som har blivit lösare • Spöt (subst.)

(även bildligt) böjningsform av spö

• Slank (adj.) Şimirege 
ره "� [
mjuk och utan stadga • Piskan (subst.)

• Blask (subst.) böjningsform av piska

vattnig och tunn dryck • Spöt (subst.)

Şilltax (Şiłtax) ]�Zqخ böjningsform av spö

• Piska (subst.) Şimireyl 
ره 	ل[
långt och böjligt redskap att slå med, spö • Piskor (subst.)

• Spö (subst.) böjningsform av piska

smal böjlig käpp, piska • Spön (subst.)

Şilltaxe (Şiłtaxe)  �t�Zq[ böjningsform av spö

• Piskan (subst.) Şimireyle 
ره 	��[
böjningsform av piska • Piskorna (subst.)

• Spöt (subst.) böjningsform av piska

böjningsform av spö • Spöna (subst.)

Şilltaxege (Şiłtaxege)  �" �t�Zq[ böjningsform av spö

• Piskan (subst.) Şimireylege 
ره 	�� "� [
böjningsform av piska • Piskorna (subst.)

• Spöt (subst.) böjningsform av piska

böjningsform av spö • Spöna (subst.)

Şilltaxeyl (Şiłtaxeyl) ]�t�Zq 	ل böjningsform av spö

• Piskor (subst.) Şimşêr 
]9ر[
böjningsform av piska • Svärd (subst.)

• Spön (subst.) långsmalt vapen med spets att

böjningsform av spö hugga eller sticka med

Şilltaxeyle (Şiłtaxeyle) ��	 �t�Zq[ • Värja (subst.)

• Piskorna (subst.) långsmalt spetsigt vapen att fäktas

böjningsform av piska med

• Spöna (subst.) Şimşêre 
]9ره [
böjningsform av spö • Svärdet (subst.)

Şilltaxeylege (Şiłtaxeylege)   �" ��	 �t�Zq[ böjningsform av svärd

• Piskorna (subst.) • Värjan (subst.)

böjningsform av piska
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Şimşêrege  	�G9�9ره  Şîşe  	9:9

Şimşêrege 
]9ره "� [ • Klarblå (färg) (adj.)

• Svärdet (subst.) Şiqarte (Soranî) (:Jۆراa)  �Zر��[
böjningsform av svärd • Tändsticka (subst.)

• Värjan (subst.) liten sticka som är preparerad för

Şimşêreyl 
]9ره 	ل[ att ge eld

• Svärd (subst.) Şîr ]	ر
böjningsform finns inte • Mjölk (subst.)

• Värjor (subst.) näringsrik vit vätska (från t ex kor)

Şimşêreyle 
]9ره 	��[ Şiraw ]راو
• Svärdden (subst.) • Vin (subst.)

böjningsform av svärd alkoholdryck gjord på vindruvor

• Värjorna (subst.) (el. annan frukt); vindruvor

Şimşêreylege 
]9ره 	�� "� [ Şirawe ]راوه 
• Svärdden (subst.) • Vinet (subst.)

böjningsform av svärd böjningsform av vin

• Värjorna (subst.) Şirawege ]راوه "� 
Şimşêrball (Şimşêrbał) 
]9ر�Fڵ[ • Vinet (subst.)

• Svala (subst.) böjningsform av vin

en småfågel av familjen Hirundinidae Şiraweyl ]راوه 	ل
Şimşêrballe (Şimşêrbałe)  �C�F9ر[
[ • Viner (subst.)

• Svalan (subst.) böjningsform av vin

böjningsform av svala Şiraweyle ]راوه 	�� 
Şimşêrballege (Şimşêrbałege)  �" �C�F9ر[
[ • Vinerna (subst.)

• Svalan (subst.) böjningsform av vin

böjningsform av svala Şiraweylege ]راوه 	�� "� 
Şimşêrballeyl (Şimşêrbałeyl) 
]9ر�C�F 	ل[ • Vinerna (subst.)

• Svalor (subst.) böjningsform av vin

böjningsform av svala Şirîn bira ]ر	ن Fرا
Şimşêrballeyle (Şimşêrbałeyle)  ��	 �C�F9ر[
[ • Manligt namn/killnamn (subst.)

• Svalorna (subst.) Şirr û şîtall (Şiř û şîtał) ]ڕ و ]	�Zڵ
böjningsform av svala • Antikverad (adj.)

Şimşêrballeylege  �" ��	 �C�F9ر[
[ föråldrad, otidsenlig

(Şimşêrbałeylege) • Föråldrad (adj.)

• Svalorna (subst.) omodern

böjningsform av svala • Gammal (adj.)

Şîn (Soranî) (:Jۆراa)  ن	[ som har en viss ålder; som har

• Blå (färg) (adj.) hög ålder; som har existerat länge

som har samma färg som himlen • Otidsenlig (adj.)

utan moln omodern

Şîn (Kurmancî) Şirrtall (Şirrtał) ]ڕ�Zڵ
• Blå (färg) (adj.) • Antikverad (adj.)

som har samma färg som himlen föråldrad, otidsenlig

utan moln • Föråldrad (adj.)

Şinasname  �
�Ja�J[ omodern

• Personbevis (subst.) • Gammal (adj.)

en handling med personuppgifter som har en viss ålder; som har

som visar hur en person blivit hög ålder; som har existerat länge

registrerad i folkbokföringen • Otidsenlig (adj.)

• Födelseattest (subst.) omodern

• Födelsebevis (subst.) Şîşe  �[	[
Şînî kall (Şînî kał) [ • Glas (subst.)	J: ��ڵ 

(Soranî) (:Jۆراa) ett hårt och genomskinligt ämne
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Şîşê S9:9 Şuwane 9ووا)	 

Şîşê m[	[ uppgift om var någon bor, bostad

• Glas (subst.) Şûn û nûne  �JووJ وون و[
ett hårt och genomskinligt ämne • Adressen (subst.)

Şixarte  �Zر�t[ böjningsform av adress

• Tändsticka (subst.) Şûn û nûnege  �" �JووJ وون و[
liten sticka som är preparerad för • Adressen (subst.)

att ge eld böjningsform av adress

Şixartege  �" �Zر�t[ Şûn û nûneyl ]وون و Jوو�J 	ل
• Tändstickan (subst.) • Adresser (subst.)

böjningsform av tändsticka böjningsform av adress

Şixarteyl ]�tر�Z 	ل Şûn û nûneyle  ��	 �JووJ وون و[
• Tändstickor (subst.) • Adresserna (subst.)

böjningsform av tändsticka böjningsform av adress

Şixarteyle  ��	 �Zر�t[ Şûn û nûneylege  �" ��	 �JووJ وون و[
• Tändstickorna (subst.) • Adresserna (subst.)

böjningsform av tändsticka böjningsform av adress

Şixarteylege  �" ��	 �Zر�t[ Şurriş (Şuřiş) ]وڕش
• Tändstickorna (subst.) • Uppror (subst.) 

böjningsform av tändsticka angrepp mot statsmakten från

Şixate  �Z�t[ medborgare i ett land, revolt

• Tändsticka (subst.) • Kvinnlig namn/tjejnamn (subst.)

liten sticka som är preparerad för Şûtî (Soranî) (:Jۆراa)  :Zوو[
att ge eld • Vattenmelon (subst.)

Şixatege  �" �Z�t[ en stor frukt med mörkgrönt skal

• Tändstickan (subst.) och saftigt, rött fruktkött

böjningsform av tändsticka Şuwall (Şuwał) ]وواڵ
Şixateyl ]�Z�t 	ل • Byxa (subst.)

• Tändstickor (subst.) ett klädesplagg

böjningsform av tändsticka Şuwalle (Şuwałe)  �Cووا[
Şixateyle  ��	 �Z�t[ • Byxan (subst.)

• Tändstickorna (subst.) böjningsform av byxa

böjningsform av tändsticka Şuwallege (Şuwałege)  �" �Cووا[
Şixateylege  �" ��	 �Z�t[ • Byxan (subst.)

• Tändstickorna (subst.) böjningsform av byxa

böjningsform av tändsticka Şuwalleyl (Şuwałeyl) ]ووا�C 	ل
Şûn ]وون • Byxor (subst.)

• Spår (subst.) böjningsform av byxa

avtryck, märke Şuwalleyle (Şuwałeyle) ��	 �Cووا[
(bildligt "märkbart tecken") • Byxorna (subst.)

• Lämning (subst.) böjningsform av byxa

minne, rest Şuwalleylege (Şuwałeylege)  �" ��	 �Cووا[
• Efter (konj.) • Byxorna (subst.)

sedan (vardagligt) böjningsform av byxa

• Sedan (konj.) Şuwan ]ووان
efter det att • Herde (subst.)

• Lokal (subst.) person som vaktar boskap

utrymme som används för kollektiv • Manligt namn/killnamn (subst.)

verksamhet Şuwane  �Jووا[
• Plats (subst.) • Herden (subst.)

område med ett bestämt läge person som vaktar boskap

Şûn û nûn ]وون و Jوون
• Adress (subst.)
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Şuwanege  	�9ووا)	  Şüteylege 	� 	@: 	A9ـۊ

Şuwanege  �" �Jووا[ Şüteyle  ��	 �Zـۊ[
• Herden (subst.) • Dillarna (subst.)

person som vaktar boskap böjningsform av dill

Şuwaneyl ]ووا�J 	ل Şüteylege �" ��	 �Zـۊ[
• Herdar (subst.) • Dillarna (subst.)

person som vaktar boskap böjningsform av dill

Şuwaneyle ��	 �Jووا[
• Herdarna (subst.)

person som vaktar boskap

Şuwaneylege  �" ��	 �Jووا[
• Herdarna (subst.)

person som vaktar boskap

Şuwê ]ووێ
• Mardröm (subst.)

ångestfylld dröm

Şuwît (Soranî) (:Jۆراa)  ت	وو[
• Dill (subst.)

en köksväxt använd som krydda

Şü ]ۊ
• Man (subst.)

äkta make

• Make (subst.)

äkta man

Şü kirdin ]ـۊ -ردن
• Gifta (verb)

få en man eller hustru; ingå äktenskap; vigas

• Äkta (verb)

gifta sig med

Şübira ]ـۊFرا
• Svåger (subst.)

makes eller makas bror; systers man

Şübirage ]ـۊFرا"� 
• Svågern (subst.)

böjningsform av svåger

Şübirayl ]ـۊFرا	ل
• Svågrar (subst.)

böjningsform av svåger

Şübirayle ]ـۊFرا	�� 
• Svågrarna (subst.)

böjningsform av svåger

Şübiraylege ]ـۊFرا	�� "� 
• Svågrarna (subst.)

böjningsform av svåger

Şüte  �Zـۊ[
• Dill (subst.)

en köksväxt använd som krydda

Şütege  �" �Zـۊ[
• Dillen (subst.)

en köksväxt använd som krydda

Şüteyl ]ـۊ�Z 	ل
• Dillar (subst.)

böjningsform av dill
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T t ت
Tac A�ج Tanc �(�A

Tac �Zج Tajî (Soranî) (:Jۆراa)  ژی�Z
• Krona (subst.) • Vinthund (subst.)

utsmyckad huvudprydnad med vinthundar är en slank hundrastyp 

symbolisk betydelse med god syn, och en kropp byggd

Tace  ���Z för fart och snabbhet

• Kronan (subst.) Takane  �J�-�Z
böjningsform av krona • Galt (subst.)

(även med betydelsen kungen, staten) grishane

Tacege  �" ���Z • Björn (subst.)

• Kronan (subst.) däggdjuret Ursus

böjningsform av krona Tal �Zڵ
(även med betydelsen kungen, staten) • Besk (adj.)

Taceyl �Z�� 	ل skarp, bitter

• Kronor (subst.) • Bitter (adj.)

böjningsform av krona besk, skarp

(även med betydelsen kungen, staten) • Fiol (subst.)

Taceyle ��	 ���Z ett musikinstrument

• Kronorna (subst.) • Mörkhårig (adj.)

böjningsform av krona Talîq K�Z	ق
(även med betydelsen kungen, staten) • Dato (subst.)

Taceylege  �" ��	 ���Z datum

• Kronorna (subst.) • Datum (subst.)

böjningsform av krona dag (och månad och år)

(även med betydelsen kungen, staten) • Historia (subst.)

Tacir �Z�ر vetenskapen om det som hänt i

• Affärsman (subst.) världen

 person som yrkesmässigt sysslar (även som skolämne)

med affärer • Dag (subst.)

(bildligt "person som är skicklig i tid, period. Användning: endast i fraser

att sköta affärer") • Tid (subst.)

• Köpman (subst.) det som förflyter mellan olika

person som säljer, affärsman, händelser

handlande (även om en viss period)

Tafge  �O<�Z Tamdar 
دار�Z
• Vattenfall (subst.) • God (adj.)

ställe i en flod där vattnet störtar välsmakande, läcker

ner från en avsats Variantform: vard. Go

Tahl (Kurmancî) användning: komp.: "godare godast"

• Besk (adj.) • Smaklig (adj.)

skarp, bitter som smakar bra

• Bitter (adj.) • Läcker (adj.)

besk, skarp som smakar mycket gott

Tajî (Kurmancî) Tanc _J�Z
• Vinthund (subst.) • Krona (subst.)

vinthundar är en slank hundrastyp utsmyckad huvudprydnad med

med god syn, och en kropp byggd symbolisk betydelse

för fart och snabbhet
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Tance  	](�A Taşewanî A�9	 وا)'

Tance  ��J�Z böjningsform av hackspett

• Kronan (subst.) Taqtaq kereyle �Z~�Zق -� ره 	�� 
böjningsform av krona • Hackspettarna (subst.)

(även med betydelsen kungen, staten) böjningsform av hackspett

Tancege  �" ��J�Z Taqtaq kereylege �Z~�Zق -� ره 	�� "� 
• Kronan (subst.) • Hackspettarna (subst.)

böjningsform av krona böjningsform av hackspett

(även med betydelsen kungen, staten) Tarîq �Zر	ق
Tanceyl J�Z�� 	ل • Dato (subst.)

• Kronor (subst.) datum

böjningsform av krona • Datum (subst.)

(även med betydelsen kungen, staten) dag (och månad och år)

Tanceyle  ��	 ��J�Z • Historia (subst.)

• Kronorna (subst.) vetenskapen om det som hänt i

böjningsform av krona världen

(även med betydelsen kungen, staten) (även som skolämne)

Tanceylege  �" ��	 ��J�Z Tarran (Tařan) �Zڕان
• Kronorna (subst.) • Jaga (verb)

böjningsform av krona få att fly

(även med betydelsen kungen, staten) Tarranin (Tařanin) �ZڕاJن
Tancî :�J�Z • Jaga (verb)

• Vinthund (subst.) få att fly

vinthundar är en slank hundrastyp Tase  �a�Z
med god syn, och en kropp byggd • Önskan (subst.)

för fart och snabbhet det som man önskar

Tancî müş 
ـۊش :�J�Z • Önskning (subst.)

• Hermelin (subst.) önskan

hermelin eller lekatt (Mustela erminea) användning: mest i plural

är ett litet mårddjur i släktet Mustela • Entusiastisk (adj.)

Tancî müşege 
ـۊ]� "�  :�J�Z förtjust, hänförd

• Hermelinen (subst.) • Begeistrad (adj.)

böjningsform av hermelin entusiastisk

Tancî müşeyl 
ـۊ]� 	ل :�J�Z • Ivrig (adj.)

• Hermeliner (subst.) full av iver

böjningsform av hermelin Tase kirdin �a�Z  -ردن
Tancî müşeyle 
ـۊ]� 	�� :�J�Z • Önska (verb)

• Hermelinerna (subst.) vilja få förverkligad

böjningsform av hermelin (även utvidgat "vilja ha")

Tancî müşeylege 
ـۊ]� 	�� "�  :�J�Z Tasedar �a�Z دار
• Hermelinerna (subst.) • Ambitiös (adj.)

böjningsform av hermelin full av ambition

Tapestan (Le Pehllewî, Pehłewî) �Za �s�Zن (�s  �K ھ�q وی) Tasemen 
� ن �a�Z
• Sommar (subst.) • Ambitiös (adj.)

den varmaste årstiden full av ambition

Taqtaq kere �Z~�Zق -� ره  Taşewan �Z]� وان
• Hackspett (subst.) • Bergsbestigare (subst.)

en fågel av familjen Picidae • Bergsklättrare (subst.)

Taqtaq kerege �Z~�Zق -� ره "�  Taşewanî :Jوا �[�Z
• Hackspetten (subst.) • Bergsbestigning (subst.)

böjningsform av hackspett det att bestiga ett berg

Taqtaq kereyl �Z~�Zق -� ره 	ل
• Hackspettar (subst.)



296

Tasexwaz A�7	 mواز Taydeylege  	�A�:ده :@	 

Tasexwaz t �a�Zواز Tav �Zڤ
• Ambitiös (adj.) • Strålning (subst.)

full av ambition energiöverföring av elektromagnetiska

• Entusiastisk (adj.) vågor e dyl

förtjust, hänförd Tawan �Zوان
• Begeistrad (adj.) • Synd (subst.)

entusiastisk brott mot Guds bud

• Ivrig (adj.) Tawanbar �Zوا�FJر
full av iver • Skyldig (adj.)

Tate  �Z�Z som har skulden till ett brott el.

• Storasyster (subst.) fel, ansvarig

• Farbror (subst.) • Syndare (subst.)

pappas bror. (vuxen) man person som syndar 

(vardagligt; även tilltalsord) Tawandar �ZواJدار
• Gudfar (subst.) • Skyldig (adj.)

manlig fadder som har skulden till ett brott el.

Tate berd �F  �Z�Z رد fel, ansvarig

• Stor och flat sten • Syndare (subst.)

Tate rrêx (Tate řêx) �Z�Z  ڕ�9 person som syndar 

• Flat eller slätt sten som kastats Tawê �Zوێ
så att den studsar på vattenytan • Smått (adv.)    

Tateza �Z�Z زا lite, en aning

• Kusin (subst.) • Aning (subst.)

barn till ens mammas eller pappas liten mängd

syskon Tavge  �Ox�Z
• Farbrors barn • Vattenfall (subst.)

Tatig NZ�Z ställe i en flod där vattnet störtar

• Farbror (subst.) ner från en avsats

pappas bror. (vuxen) man Tavge (Soranî) (:Jۆراa)  �Ox�Z
(vardagligt; även tilltalsord) • Vattenfall (subst.)

• Storasyster (subst.) ställe i en flod där vattnet störtar

Tatigza OZ�Zزا ner från en avsats

• Systerbarn (subst.) Tawîs �Zو	س
Tatik eZ�Z • Svepning (subst.)

• Farbror (subst.) svepningstyg

pappas bror. (vuxen) man Tawsan �Zو�aن
(vardagligt; även tilltalsord) • Sommar (subst.)

• Storasyster (subst.) den varmaste årstiden

Tatî :Z�Z Tayd �Z	د
• Storasyster (subst.) • Tvättmedel (subst.)

• Farbrors fru rengöringsmedel för tvättning av

Tatîle  ��	Z�Z kläder

• Gift (subst.) Tayde �Z	ده 
Tatirîk e	رZ�Z • Tvättmedelt (subst.)

• Flat eller slätt sten som kastats Taydege �Z	ده "� 
så att den studsar på vattenytan • Tvättmedelt (subst.)

Tav (Kurmancî) Taydeyl �Z	ده 	ل
• Sol (subst.) • Tvättmedel (subst.)

den starkt lysande himlakropp Taydeyle �Z	ده 	�� 
som jorden får ljus och värme • Tvättmedelen (subst.)

av; solsken Taydeylege �Z	ده 	�� "� 
• Tvättmedelen (subst.)
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Tayt A�:ت Tenyayî ':�:( 	A 

Tayt �Z	ت (frukt av) växten Solanum lycopersicum

• Tvättmedel (subst.) Temate (Soranî) (:Jۆراa)  �Z�
 �Z
rengöringsmedel för tvättning av • Tomat (subst.)

kläder (frukt av) växten Solanum lycopersicum

Tayte  �Z	�Z Tematege  �" �Z�
 �Z
• Tvättmedelt (subst.) • Tomaten (subst.)

Taytege  �" �Z	�Z böjningsform av tomat

• Tvättmedelt (subst.) Temateyl 
��Z 	ل �Z
Tayteyl �Z	�Z 	ل • Tomater (subst.)

• Tvättmedel (subst.) böjningsform av tomat

Tayteyle  ��	 �Z	�Z Temateyle  ��	 �Z�
 �Z
• Tvättmedelen (subst.) • Tomaterna (subst.)

Tayteylege  �" ��	 �Z	�Z böjningsform av tomat

• Tvättmedelen (subst.) Temateylege  �" ��	 �Z�
 �Z
Tebax (Kurmancî) • Tomaterna (subst.)

• Månad 05 (subst.) böjningsform av tomat

24 juli - 23 augusti Temell (Temeł) 
� ڵ �Z
Têj 9Zژ • Lat (adj.)

• Vass (adj.) ovillig att arbeta, bekväm (av sig), slö

som har skarp egg el. spets • Slöfock (subst.)

• Spetsig (adj.) slö eller lat person

försedd med (vass) spets • Soffliggare (subst.)

(bildligt "spydig, vass") alltför lat person; slöfock, latmask

• Duktig (adj.) • En typ av handgjorda vapen

slug, slipad Temell ew pa ker 
� ڵ �� و �s -� ر �Z
• Klyftig (adj.) (Temeł ew pa ker)

som har god förmåga, skicklig, duglig • Maskros (subst.)

• Skarp (adj.) växten Taraxacum vulgare

intelligent, klipsk Temüre 
ـۊره  �Z
• Starkt smak • Tanbour (Stränginstrument)

intellektuellt skärpt Kermanshahan tanbur eller

Telle berd (Tełe berd) �F  �C �Z رد kurdiska tanbur eller iranska tanbur

• Stenblock (subst.) eller Tembûr eller Tanboor

Temaşaker 
�]�-� ر �Z (persiska: ورFJZ ), en fretted 

• Tittare (subst.) stränginstrument, är en viktig 

person som tittar form av tanbur

• Åskådare (subst.) Temüreçî :P ـۊره
 �Z
person som tittar på • Tanbur musikant

Temaşawan  (Soranî) (:Jۆراa)  وان�[�
 �Z Temürejen 
ـۊره ژه ن �Z
• Tittare (subst.) • Tanbur musikant

person som tittar Tenya �	J �Z
• Åskådare (subst.) • Allena (adj.)

person som tittar på ensam

Temaşaxane  �J�t�[�
 �Z (ålderdomligt)

• Expo (subst.) • Enda (adj.)

utställning ensam i sitt slag

• Galleri (subst.) • Ensam (adj.)

lokal för konstutställning utan sällskap; isolerad

• Mässa (subst.) Tenyayî :	�	J �Z 
stor återkommande utställning • Ensamhet (subst.)

Temate  �Z�
 �Z avskildhet, isolering

• Tomat (subst.)
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Tenûr (Le Pehłewî) A	 )وور (H	  Z	 ھY	 وی) Tepłjeneylege  	�A	 YZژه )	 :@	 

Tenûr (Le Pehllewî, Pehłewî) J �Zوور (�s  �K ھ�q وی) • Höjderna (subst.)

• Ugn (subst.) böjningsform av höjd

skåp för upphettning (i spis) Tepeylege  �" ��	 �s �Z
• Vedugn (subst.) • Kullarna (subst.)

(mat) ugn som man eldar i, med böjningsform av kulle

ved, för att sedan kunna tillaga • Höjderna (subst.)

mat i den böjningsform av höjd

Tenür J �Zۊر Tepll (Tepł) s �Zڵ 
• Ugn (subst.) (Soranî) (:Jۆراa)

skåp för upphettning (i spis) • Trumma (subst.)

• Vedugn (subst.) ett slags slaginstrument med

(mat) ugn som man eldar i, med skinn spänt över en ihålig cylinder

ved, för att sedan kunna tillaga Tepll (Tepł) s �Zڵ 
mat i den • Trumma (subst.)

Tenürege J �Zۊره "�  ett slags slaginstrument med

• Ugnen (subst.) skinn spänt över en ihålig cylinder

böjningsform av ugn Teplle (Tepłe)  �qs �Z
• Vedugnen (subst.) • Trumman (subst.)

böjningsform av vedugn böjningsform av trumma

Tenüreyl J �Zۊره 	ل Tepllege (Tepłege)  �" �qs �Z
• Ugnar (subst.) • Trumman (subst.)

böjningsform av ugn böjningsform av trumma

• Vedugnar (subst.) Teplleyl (Tepłeyl) �qs �Z 	ل
böjningsform av vedugn • Trummor (subst.)

Tenüreyle J �Zۊره 	��  böjningsform av trumma

• Ugnarna (subst.) Teplleyle (Tepłeyle)  ��	 �qs �Z
böjningsform av ugn • Trummorna (subst.)

• Vedugnarna (subst.) böjningsform av trumma

böjningsform av vedugn Teplleylege (Tepłeylege)  �" ��	 �qs �Z
Tenüreylege J �Zۊره 	�� "�  • Trummorna (subst.)

• Ugnarna (subst.) böjningsform av trumma

böjningsform av ugn Teplljen (Tepłjen) qs �Zژه ن
• Vedugnarna (subst.) • Trumslagare (subst.)

böjningsform av vedugn person som spelar trummor

Tepe  �s �Z Teplljene (Tepłjene)  �J ژهqs �Z
• Kulle (subst.) • Trumslagaren, Trumslagarn (subst.)

rundad höjd som sluttar åt alla sidor böjningsform av trumslagare

• Höjd (subst.) Teplljenege (Tepłjenege)  �" �J ژهqs �Z
kulle, berg • Trumslagaren, Trumslagarn (subst.)

Tepege  �" �s �Z böjningsform av trumslagare

• Kullen (subst.) Teplljeneyl (Tepłjeneyl) qs �Zژه �J 	ل
böjningsform av kulle • Trumslagare (subst.)

• Höjden (subst.) böjningsform finns inte

böjningsform av höjd Teplljeneyle (Tepłjeneyle)  ��	 �J ژهqs �Z
Tepeyl �s �Z 	ل • Trumslagarna (subst.)

• Kullar (subst.) böjningsform av trumslagare

böjningsform av kulle Teplljeneylege (Tepłjeneylege)  �" ��	 �J ژهqs �Z
• Höjder (subst.) • Trumslagarna (subst.)

böjningsform av höjd böjningsform av trumslagare

Tepeyle  ��	 �s �Z
• Kullarna (subst.)

böjningsform av kulle
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Tepllaw (Tepław) A	 nZو Teşxelle (Teşxełe) 	M 	m9 	A

Tepllaw (Tepław) �s �Zو Tereqeyle �Z ره ~� 	�� 
• Tavla (subst.) • Smällarna (subst.)

bild, målning böjningsform av smällare

• Skylt (subst.) Tereqeylege �Z ره ~� 	�� "� 
plakat, tavla • Smällarna (subst.)

Tepllawe (Tepławe) �s �Zوه  böjningsform av smällare

• Tavlan (subst.) Terîk e	ر �Z
böjningsform av tavla • Mörk (adj.)

• Skylten (subst.) som saknar ljus

böjningsform av skylt • Skum (adj.)

Tepllawege (Tepławege) �s �Zوه "�  dåligt upplyst, mörk

• Tavlan (subst.) Terîq �Z ر	ق
böjningsform av tavla • Blygsel (subst.)

• Skylten (subst.) (känsla av) blyghet; skamkänsla

böjningsform av skylt • Blyg (adj.)

Tepllaweyl (Tepławeyl) �s �Zوه 	ل osäker i sällskap med andra, generad

• Tavlor (subst.) • Förlägen (adj.)

böjningsform av tavla generad, blyg

• Skyltar (subst.) Terr (Teř) �Z ڕ
böjningsform av skylt • Blöt (adj.)

Tepllaweyle (Tepławeyle) �s �Zوه 	��  våt, fuktig, sur

• Tavlorna (subst.) • Slaskig (adj.)

böjningsform av tavla våt, sörjig

• Skyltarna (subst.) • Sur (adj.)

böjningsform av skylt blöt, våt

Tepllaweylege (Tepławeylege) �s �Zوه 	�� "�  • Våt (adj.)

• Tavlorna (subst.) täckt eller genomdränkt med vätska

böjningsform av tavla Terr kirdin (Teř kirdin) �Z ڕ -ردن
• Skyltarna (subst.) • Blöta (verb)

böjningsform av skylt göra våt

Teqemenî :J �
 �~ �Z • Fukta (verb)

• Ammunition (subst.) väta, blöta

allt som behövs för att skjuta • Väta (verb)

med eldvapen (kulor, krut etc) göra våt, blöta

• Explosiv (adj.) • Slaska (verb)

som lätt exploderar spilla

• Sprängämne (subst.) Teşam �Z ]�م
• Sprängmedel (subst.) • Bulnad (subst.)

• Explosivt ämne svullnad (på huden)

Teqetûrre (Teqetûře) Z �~ �Zووڕه  • Svullnad (subst.)

• Diarré (subst.) ansamling av kroppsvätska i en kroppsdel

magsjuka som bl a yttrar sig i lös Teske têwill (Teske têwił) 9Z  �wa �Zوڵ
avföring • Oturlig (adj.)

Tereqe �Z ره ~�  Teşqelle (Teşqełe) �C ��[ �Z
• Smällare (subst.) • List (subst.)

liten hylsa med knallpulver Knep, slughet

Tereqege �Z ره ~� "�  Teşqelle bazî (Teşqełe bazî) �F  �C ��[ �Zزی
• Smällaren, Smällarn (subst.) • Listig (adj.)

böjningsform av smällare som använder list, slug, knepig

Tereqeyl �Z ره ~� 	ل Teşxelle (Teşxełe) �C �t[ �Z
• Smällare (subst.) • List (subst.)

böjningsform finns inte Knep, slughet
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Tesyar A	 7:�ر Tewarî A	 وری

Tesyar a �Z	�ر magasin

• Vakt (subst.) Tewançe  �PJوا �Z
det att vakta, vakthållning, person • Pistol (subst.)

(el. grupp av personer) som böjningsform av pistol

vaktar; vaktpost • Puffra (subst.)

• Väktare (subst.) böjningsform av puffra

person som vaktar byggnader • Revolver (subst.)

etc (om natten) böjningsform av revolver

Tesyare a �Z	�ره  Tewançeyl �Z وا�PJ 	ل
• Vakten (subst.) • Pistoler (subst.)

böjningsform av vakt böjningsform av pistol

Tesyarege a �Z	�ره "�  • Puffror (subst.)

• Vakten (subst.) böjningsform av puffra

böjningsform av vakt • Revolvrar (subst.)

Tesyareyl a �Z	�ره 	ل böjningsform av revolver

• Vakter (subst.) Tewançeyle  ��	 �PJوا �Z
böjningsform av vakt • Pistolerna (subst.)

Tesyareyle a �Z	�ره 	��  böjningsform av pistol

• Vakterna (subst.) • Puffrorna (subst.)

böjningsform av vakt böjningsform av puffra

Tesyareylege a �Z	�ره 	�� "�  • Revolvrarna (subst.)

• Vakterna (subst.) böjningsform av revolver

böjningsform av vakt Tewançeylege  �" ��	 �PJوا �Z
Tetalle (Tetałe)  �C�Z �Z • Pistolerna (subst.)

• Brett trä som placeras på pelarna böjningsform av pistol

av svart tält (Kurdisk svar tält) • Puffrorna (subst.)

• Flat eller slätt sten som kastats så böjningsform av puffra

att den studsar på vattenytan • Revolvrarna (subst.)

Tew �Z و böjningsform av revolver

• Feber (subst.) Tewar �Z وار
hög temperatur i kroppen • Duktig (adj.)

Tewan �Z وان som har god förmåga, skicklig, duglig

• Förmåga (subst.) • Klyftig (adj.)

kapacitet intelligent, klipsk

(att göra något) • Skarp (adj.)

• Ork (Subst.) intellektuellt skärpt

styrka, uthållighet • Beredd (adj.)

• Kapacitet (subst.) färdig, redo

prestationsförmåga • Färdig (adj.)

(även om person som gör en god klar

arbetsinsats) • Färdig (adj.)

• Prestation (subst.) nära, redo

det som någon presterar • Klar (adj.)

(särskilt om något bra som färdig

åstadkommits (trots svårigheter)) • Redo (adj.)

Tewançe  �PJوا �Z färdig, beredd (i fraser)

• Pistol (subst.) • Upplagd (adj.)

kort handeldvapen som har lust (till något), hågad

• Puffra (subst.) Tewarî �Z وری
pistol • Beredd (adj.)

• Revolver (subst.) färdig, redo

handeldvapen med roterande • Färdig (adj.)
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Teveian (Le Ewista ) ( �A7و 	
  	H) ن�
 	� 	A Textanî '(�Am 	A

klar • Pannan (subst.)

• Färdig (adj.) böjningsform av panna

nära, redo Têwillege (Têwiłege)  �" �C9وZ
• Klar (adj.) • Pannan (subst.)

färdig böjningsform av panna

• Redo (adj.) Têwilleyl (Têwiłeyl) 9Zو�C 	ل
färdig, beredd (i fraser) • Pannor (subst.)

• Upplagd (adj.) böjningsform av panna

som har lust (till något), hågad Têwilleyle (Têwiłeyle)  ��	 �C9وZ
Teveian (Le Ewista ) ( �Zaو ��  �K) ن�� �x �Z • Pannorna (subst.)

• Förmåga (subst.) böjningsform av panna

kapacitet (att göra något) Têwilleylege (Têwiłeylege)  �" ��	 �C9وZ
• Ork (Subst.) • Pannorna (subst.)

styrka, uthållighet böjningsform av panna

• Kapacitet (subst.) Têwill dar (Têwił dar) 9Zوڵ دار
prestationsförmåga • Lyckosam (adj.)

(även om person som gör en som har tur

god arbetsinsats) • Tursam (adj.)

• Prestation (subst.) som ofta har tur

det som någon presterar • Lycklig (adj.)

(särskilt om något bra som full av lycka, glad

åstadkommits (trots svårigheter)) (även "som får positiva följder")

Tewer �Z وه ر Têwillnek (Têwiłnek) 9Zو�JC ک
• Yxa (subst.) • Pannband (subst.)

redskap att hugga med Tewir �Z ور
Tewere �Z وه ره  • Yxa (subst.)

• Yxan (subst.) redskap att hugga med

böjningsform av yxa Tewire �Z وره 
Tewerege �Z وه ره "�  • Yxan (subst.)

• Yxan (subst.) böjningsform av yxa

böjningsform av yxa Tewirege �Z وره "� 
Tewereyl �Z وه ره 	ل • Yxan (subst.)

• Yxor (subst.) böjningsform av yxa

böjningsform av yxa Tewireyl �Z وره 	ل
Tewereyle �Z وه ره 	��  • Yxor (subst.)

• Yxorna (subst.) böjningsform av yxa

böjningsform av yxa Tewireyle �Z وره 	�� 
Tewereylege �Z وه ره 	�� "�  • Yxorna (subst.)

• Yxorna (subst.) böjningsform av yxa

böjningsform av yxa Tewireylege �Z وره 	�� "� 
Tewîle  (Soranî) (:Jۆراa)   ��	و �Z • Yxorna (subst.)

• Ladugård (subst.) böjningsform av yxa

byggnad för kor (på en lantgård) Tewrat �Z ورات
Variantform: lagård • Torah (subst.)

• Stall (subst.) moseböckerna

 byggnad för hästar; uppsättning (som skriftrullar i synagoga)

hästar Textanî :J�Zt �Z
(även om garage för vissa fordon) • Slätt (subst.)

Têwill (Têwił) 9Zوڵ större område med plan mark

• Panna (subst.) (utan träd)

översta del av ansikte • Jämn mark

Têwille (Têwiłe)  �C9وZ • Plan mark
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Textanyî ':(�Am 	A Tilîya navîn (Kurmancî)

Textanyî :	J�Zt �Z spottklump

• Slätt (subst.) (vardagligt)

större område med plan mark • Saliv (subst.)

(utan träd) vätska i munnen, spott

• Jämn mark Tiftîl �Z	لZ
• Plan mark • Spott (subst.)

Textillanî (Textiłanî) :J�Zt �Z vätska i munnen, saliv

• Slätt (subst.) • Loska (subst.)

större område med plan mark spottklump

(utan träd) (vardagligt)

• Jämn mark • Saliv (subst.)

• Plan mark vätska i munnen, spott

Teüle  �Kۊ �Z Tiftîlk e�	Z�Z
• Ladugård (subst.) • Spott (subst.)

byggnad för kor (på en lantgård) vätska i munnen, saliv

Variantform: lagård • Loska (subst.)

• Stall (subst.) spottklump

 byggnad för hästar; uppsättning (vardagligt)

hästar • Saliv (subst.)

(även om garage för vissa fordon) vätska i munnen, spott

Teülege  �Kۊ �Z Tikanin J�wZن
• Ladugården (subst.) • Droppa (verb)

böjningsform av ladugård låta rinna i droppar

• Stallet (subst.) Tikdes wZده س
böjningsform av stall • Örfil (subt.)

Teüleyl  �Kۊ �Z slag mot öra el. kind med flata

• Ladugårdar (subst.) handen

böjningsform av ladugård Tilî (Kurmancî)

• Stall (subst.) • Finger (subst.)

böjningsform finns inte en del av handen

Teüleyle  �Kۊ �Z Tilîdank (Kurmancî)

• Ladugårdarna (subst.) • Fingerborg (subst.)

böjningsform av ladugård ett slags fingerskydd som används

• Stallen (subst.) när man syr

böjningsform av stall Tilîka hingulîskê (Kurmancî)

Teüleylege  �Kۊ �Z • Ringfinger (subst.)

• Ladugårdarna (subst.) det finger som är närmast lillfingret

böjningsform av ladugård Tilîya beran (Kurmancî)

• Stallen (subst.) • Tumme (subst.)

böjningsform av stall det finger som kan vinklas mot de andra

Tif Zف Tilîya dirêj (Kurmancî)

• Spott (subst.) • Långfinger (subst.)

vätska i munnen, saliv handens längsta finger

• Loska (subst.) Tilîya girdikê (Kurmancî)

spottklump • Tumme (subst.)

(vardagligt) det finger som kan vinklas mot de andra

• Saliv (subst.) Tilîya gustîlkê (Kurmancî)

vätska i munnen, spott • Ringfinger (subst.)

Tifge  �O�Z det finger som är närmast lillfingret

• Spott (subst.) Tilîya navîn (Kurmancî)

vätska i munnen, saliv • Långfinger (subst.)

• Loska (subst.) handens längsta finger
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Tilîya nîşandanê (Kurmancî) Tirekyan Aره /:�ن

Tilîya nîşandanê (Kurmancî) Tinafege  �" �<�JZ
• Pekfinger (subst.) • Repet (subst.)

det finger som är närmast tummen böjningsform av rep

Tilîya pê (Kurmancî) Tinafeyl �JZ>� 	ل
• Tå (subst.) • Rep (subst.)

rörlig, smal del längst fram på fot böjningsform finns inte

Tilîya piçûk (Kurmancî) Tinafeyle  ��	 �<�JZ
• Lilltå (subst.) • Repen (subst.)

(anatomi) yttersta tån på respektive fot böjningsform av rep

Tilîya şehadetê (Kurmancî) Tinafeylege  �" ��	 �<�JZ
• Pekfinger (subst.) • Repen (subst.)

det finger som är närmast tummen böjningsform av rep

Tillesan (Tiłesan) �a �qZن Tinîş JZ	ش
• Stor och flat sten • Du också

Tilleseng (Tiłeseng) NJ �a �qZ Tirawêllke (Tirawêłke)  �wq9راوZ
• Stor och flat sten • Hägring (subst.)

Timaşaker 
�]�-� رZ synvilla, illusion

• Tittare (subst.) Tirawîlke (Tirawêłke) Zراو	���  
person som tittar (Soranî) (:Jۆراa)

• Åskådare (subst.) • Hägring (subst.)

person som tittar på synvilla, illusion

Timaşaxane �J�t�[�
Z Tiraziyî (Lekî) (:- �K) :	رازZ
• Expo (subst.) • Månad 07 (subst.)

utställning 24 september - 24 oktober

• Galleri (subst.) Tirazü Zرازۊ
lokal för konstutställning • Våg (subst.)

• Mässa (subst.) apparat att väga med

stor återkommande utställning Tirê (Soranî) (:Jۆراa) رێZ
Timate �Z�
Z • Druva (subst.)

• Tomat (subst.) frukt av vinrankan

(frukt av) växten Solanum lycopersicum • Vindruva (subst.)

Timatege  �" �Z�
Z frukt av vinrankan

• Tomaten (subst.) Tirekanin Zره -�Jن
böjningsform av tomat • Detonera (verb)

Timateyl 
��Z 	لZ (få att) explodera

• Tomater (subst.) • Spränga (verb)

böjningsform av tomat få att explodera

Timateyle  ��	 �Z�
Z (bildligt "förstöra något enhetligt")

• Tomaterna (subst.) • Skrämma (verb)

böjningsform av tomat göra rädd el. förskrämd

Timateylege  �" ��	 �Z�
Z Tirekîn Zره -	ن
• Tomaterna (subst.) • Brisera (verb)

böjningsform av tomat häftigt explodera

Tinaf �JZف Tirekyan Zره -	�ن
• Rep (subst.) • Brisera (verb)

grovt tågvirke, lina häftigt explodera

Tinaf bazî �JZف �Fزی • Explodera (verb)

• Hopprep (subst.) Sprängas, flyga i luften

• Hoppa rep (även bildligt)

Tinafe  �<�JZ • Knalla (verb)

• Repet (subst.) smälla

böjningsform av rep
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Tireqanin Aره R�)ن Tirsu Aر7و

Tireqanin Zره ~�Jن • Ficklamporna (subst.)

• Brisera (verb) böjningsform av ficklampa

häftigt explodera Tîrmeh (Kurmancî)

• Explodera (verb) • Månad 04 (subst.)

Sprängas, flyga i luften 23 juni - 23 juni

(även bildligt) Tirp Zرپ
• Knalla (verb) • Rädisa (subst.)

smälla den röda rotgrönsaken Raphanus

Tireqyan Zره ~	�ن sativus

• Explodera (verb) Tirr (Tiř) Zڕ
sprängas, flyga i luften • Fjärt (subst.)

(även bildligt) det som hörs när man fjärtar

• Knalla (verb) Tîrr (Tîř) Z	ڕ
smälla • Sned (adj.)

• Skrämma (verb) inte rak

göra rädd el. förskrämd Tîrr tîrre (Tîř tîře) Z	ڕ Z	ڕه 
Tirêze Zر9زه  • Ödla (subst.)

• Stjärt (subst.) ett kräldjur av släktet Lacerta

bakdel på människa och djur, bak Tirr û fîs (Tiř û fîs) Zڕ و >	س
Tirêzege Zر9زه "�  • Arrogans (subst.)

• Stjärten (subst.) självsäkert och nedlåtande

böjningsform av stjärt uppträdande

Tirêzeyl Zر9زه 	ل Tirr û fîz (Tiř û fîz) Zڕ و >	ز
• Stjärtar (subst.) • Arrogans (subst.)

böjningsform av stjärt självsäkert och nedlåtande

Tirêzeyle Zر9زه 	��  uppträdande

• Stjärtarna (subst.) Tirrîn (Tiřîn)

böjningsform av stjärt • Prutta (verb)

Tirêzeylege Zر9زه 	�� "�  fjärta

• Stjärtarna (subst.) (vardagligt)

böjningsform av stjärt Tirş Zرش
Tirî (Kurmancî) • Sur (adj.)

• Druva (subst.) som innehåller syra, syrlig

frukt av vinrankan • Syrlig (adj.)

• Vindruva (subst.) något sur

frukt av vinrankan (bildligt "ironisk")

Tirîk e	رZ Tirsinak Zر�Jaک
• Ficklampa (subst.) • Skrämmande (adj.)

liten batterilampa som skrämmer, oroande

Tirîke  �w	رZ • Otäck (adj.)

• Skrik (subst.) obehaglig el. skrämmande

högt oartikulerat röstljud • Ohygglig (adj.)

Tirîkege  �" �w	رZ fruktansvärd, förskräcklig

• Ficklampan (subst.) (även allmänt förstärkande)

böjningsform av ficklampa • Kuslig (adj.)

Tirîkeyl Zر	�w 	ل som känns skrämmande

• Ficklampor (subst.) • Faslig (adj.)

böjningsform av ficklampa förskräcklig

Tirîkeyle  ��	 �w	رZ Tirsu Zرaو
• Ficklamporna (subst.) • Feg (adj.)

böjningsform av ficklampa ovillig att utsätta sig för risker, rädd

Tirîkeylege  �" ��	 �w	رZ • Skraj (adj.)
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Tirsû Aر7وو Tûjalle (Tûjałe) 	MووژاA

rädd användning: böjd form används

• Skrajsen (adj.) som objekt och efter preposition

skraj Tocar Zۆ��ر
Tirsû Zرaوو • Affärsman (subst.)

• Feg (adj.)  person som yrkesmässigt sysslar

ovillig att utsätta sig för risker, rädd med affärer

• Skraj (adj.) (bildligt "person som är skicklig i

rädd att sköta affärer")

• Skrajsen (adj.) • Köpman (subst.)

skraj person som säljer, affärsman,

Tirûqanin Zروو~�Jن handlande

• Panga (verb) Toêse �a9ۆ�Z
smälla, skjuta • Lat (adj.)

(vardagligt) ovillig att arbeta, bekväm (av sig), slö

Tirûqyan Zروو~	�ن • Slöfock (subst.)

• Smälla (verb) slö eller lat person

ge ifrån sig en kort och hård knall • Soffliggare (subst.)

Tirüskiyan Zرۊwa	�ن alltför lat person; slöfock, latmask

• Lyster (subst.) Toêsey Zۆ��a9 ی
glans • Latsidan (subst.)

• Briljans (subst.) Trên (Kurmancî)

glans • Tåg (subst.)

• Glans (subst.) en rad sammankopplade

skimmer, sken järnvägsvagnar dragna av ett lok

(bildligt "prakt") Truş (Le Pehllewî, Pehłewî) Zروش (�s  �K ھ�q وی)
Tis dan Zس دان • Sur (adj.)

• Fisa (verb) som innehåller syra, syrlig

släppa gaser ur ändtarmen • Syrlig (adj.)

(vardagligt) något sur

• Fjärta (verb) (bildligt "ironisk")

fisa Tû kirdin Zوو -ردن
(vardagligt) • Vika (verb)

Tişt Z]ت lägga dubbel el. i veck

• Grunka (subst.) Tujall (Tujał) Zوژاڵ
sak, grej (vardagligt) • Smått (adv.)    

• Ting (subst.) lite, en aning

sak, föremål • Aning (subst.)

• Tingest (subst.) liten mängd

(konstig) sak Tûjall (Tûjał) Zووژاڵ
• Föremål (subst.) • Smått (adv.)    

konkret objekt, sak lite, en aning

• Grej (subst.) • Aning (subst.)

sak, pryl liten mängd

• Pryl (subst.) Tujalle (Tujałe) �CوژاZ
sak (vardagligt) • Smått (adv.)    

• Sak (subst.) lite, en aning

föremål • Aning (subst.)

• Objekt (subst.) liten mängd

föremål Tûjalle (Tûjałe) �CووژاZ
To     Z • Smått (adv.)ۆ

• Du (pron.) lite, en aning

anger den tilltalade • Aning (subst.)
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Tujllane (Tujłane) 	(xوژA Tuzllane (Tuzłane) 	(xوزA

liten mängd • Hårig (adj.)

Tujllane (Tujłane) �JTوژZ försedd med (mycket) hår

• Smått (adv.)    Tûpan Zوو�sن
lite, en aning • Fotboll (subst.)

• Aning (subst.) bollspel med två lag om elva spelare

liten mängd Tûqîn Zوو~	ن
Tûjllane (Tûjłane) �JTووژZ • Smälla (verb)

• Smått (adv.)    ge ifrån sig en kort och hård knall

lite, en aning Tûqyan Zوو~	�ن
• Aning (subst.) • Smälla (verb)

liten mängd ge ifrån sig en kort och hård knall

Tûk Zووک Tûr Zوور
• Bark (subst.) • Osams (adj.)

yttersta lagret på en trädstam oenig

• Kli (subst.)  Turkîy :	-ورZ
skal från sädeskärnor • Turkiska (subst.)

• Skal (subst.) språk som talas i Turkiet

skyddande hölje Tûse  �aووZ
Tûk girtin Zووک "رZن • Lat (adj.)

• Skala (verb) ovillig att arbeta, bekväm (av sig), slö

ta bort skalet från • Slöfock (subst.)

Tûka girtin Zوو-� "رZن slö eller lat person

• Skala (verb) • Soffliggare (subst.)

ta bort skalet från alltför lat person; slöfock, latmask

Tûkawî (Soranî) (:Jۆراa)  وو��ویZ Tûtî (Soranî) (:Jۆراa)  :ZووZ
• Hårig (adj.) • Papegoja (subst.)

försedd med (mycket) hår en fågel av ordningen Psittaci

Tûkell (Tûkeł) Zوو-� ڵ Tûtî (Kurmancî)

• Bark (subst.) • Papegoja (subst.)

yttersta lagret på en trädstam en fågel av ordningen Psittaci

• Kli (subst.) Tûtik (Soranî) (:Jۆراa) eZووZ  
skal från sädeskärnor • Valp (subst.)

• Skal (subst.) unge av hund

skyddande hölje Tûtirrkesûre  (Tûtiřkesûre ) ZووZڕ-� aووره  
Tûkew girtin Zوو-� و "رZن (Soranî) (:Jۆراa)

• Skala (verb) • Hallon (subst.)

ta bort skalet från (bär av) buskväxten Rubus idaeus

Tûkill (Tûkił) Zوو-ڵ Tuzkall (Tuzkał) Zوز-�ڵ
• Bark (subst.) • Smått (adv.)    

yttersta lagret på en trädstam lite, en aning

• Kli (subst.) • Aning (subst.)

skal från sädeskärnor liten mängd

• Skal (subst.) Tûzkall (Tûzkał) Zووز-�ڵ
skyddande hölje • Smått (adv.)    

Tûkillaş (Tûkiłaş) Zوو-�ش lite, en aning

• Bark (subst.) • Aning (subst.)

yttersta lagret på en trädstam liten mängd

• Kli (subst.) Tuzllane (Tuzłane) �JTوزZ
skal från sädeskärnor • Smått (adv.)    

• Skal (subst.) lite, en aning

skyddande hölje • Aning (subst.)

Tûkin (Soranî) (:Jۆراa) وو�نZ liten mängd
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Tûzllane (Tûzłane) 	(xووزA Tüteyl AـۊA	 :ل

Tûzllane (Tûzłane) �JTووزZ Tün Zـۊن
• Smått (adv.)    • Trä mattvävstol

lite, en aning • Helvete (subst.)

• Aning (subst.) det ondas tillhåll, outhärdlig plats

liten mängd (även som svordom)

Twuvanîk (Le Pehllewî, Pehłewî) ZووJ�x	e (�s  �K ھ�q وی) Tünig NJـۊZ
• Förmåga (subst.) • Trä mattvävstol

kapacitet (att göra något) Tünik eJـۊZ
• Ork (Subst.) • Trä mattvävstol

styrka, uthållighet Türrig (Tüřig) Zـۊڕگ
• Kapacitet (subst.) • Hallon (subst.)

prestationsförmåga (bär av) buskväxten Rubus idaeus

(även om person som gör en Türrige (Tüřige) Zـۊڕ"� 
god arbetsinsats) • Hallonet (subst.)

• Prestation (subst.) böjningsform av hallon

det som någon presterar Türrigeyl (Tüřigeyl) Zـۊڕ"� 	ل
(särskilt om något bra som • Hallon (subst.)

åstadkommits (trots svårigheter)) böjningsform finns inte

Tüçanin ZـۊJ�Pن Türrigeyle (Tüřigeyle) Zـۊڕ"� 	�� 
• Beströ (verb) • Hallonen (subst.)

strö över (något) böjningsform av hallon

(särskilt bildligt "översålla") Türrigeylege (Tüřigeylege) Zـۊڕ"� 	�� "� 
Tyell (Tyeł) Z	� ڵ • Hallonen (subst.)

• Besk (adj.) böjningsform av hallon

skarp, bitter Tüse  �aـۊZ
• Bitter (adj.) • Lat (adj.)

besk, skarp ovillig att arbeta, bekväm (av sig), slö

Tyerîk e	ر �	Z • Slöfock (subst.)

• Mörk (adj.) slö eller lat person

som saknar ljus • Soffliggare (subst.)

• Skum (adj.) alltför lat person; slöfock, latmask

dåligt upplyst, mörk Tüsk eaـۊZ
Tyerîkî :w	ر �	Z • Hår (subst.)

• Mörker (subst.) tunna strån som växer på kroppen

frånvaro av ljus, dunkel (särskilt på huvudet)

Tyerîx Z	� ر	� Tüşk e[ـۊZ
• Hut (subst.) • Killing (subst.)

(oböjligt; i vissa uttryck) det att unge av get (ca 1 år gammal)

skämmas, att uppföra sig Tüskin Zـۊwaن
ordentligt eller att visa hövlighet • Hårig (adj.)

och respekt försedd med (mycket) hår

• Skam (subst.) Tüte  �ZـۊZ
blygsel • Lillfinger (subst.)

Tyet Z	� ت handens minsta finger

• Stor och flat sten Tütege  �" �ZـۊZ
Tük Zـۊک • Lillfingret (subst.)

• Hår (subst.) böjningsform av lillfinger

tunna strån som växer på kroppen Tüteyl Zـۊ�Z 	ل
(särskilt på huvudet) • Lillfingrar (subst.)

Tükin Zـۊ-ن böjningsform av lillfinger

• Hårig (adj.)

försedd med (mycket) hår
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Tüteyle  	@: 	AـۊA

Tüteyle  ��	 �ZـۊZ
• Lillfingrarna (subst.)

böjningsform av lillfinger

Tüteylege  �" ��	 �ZـۊZ
• Lillfingrarna (subst.)

böjningsform av lillfinger

Tütelle (Tütełe)  �C �ZـۊZ
• Lillfinger (subst.)

handens minsta finger

Tütellege (Tütełege)  �" �C �ZـۊZ
• Lillfingret (subst.)

böjningsform av lillfinger

Tütelleyl (Tütełeyl) Zـۊ�C �Z 	ل
• Lillfingrar (subst.)

böjningsform av lillfinger

Tütelleyle (Tütełeyle)  ��	 �C �ZـۊZ
• Lillfingrarna (subst.)

böjningsform av lillfinger

Tütelleylege (Tütełeylege)  �" ��	 �C �ZـۊZ
• Lillfingrarna (subst.)

böjningsform av lillfinger

Tütî :ZـۊZ
• Papegoja (subst.)

en fågel av ordningen Psittaci

Tütig NZـۊZ
• Valp (subst.)

unge av hund

Tütige  �OZـۊZ
• Valpen (subst.)

böjningsform av valp

Tütigeyl Zـۊ�OZ 	ل
• Valpar (subst.)

böjningsform av valp

Tütigeyle  ��	 �OZـۊZ
• Valparna (subst.)

böjningsform av valp

Tütigeylege  �" ��	 �OZـۊZ
• Valparna (subst.)

böjningsform av valp

Tüx Zـۊخ
• Hårig (adj.)

försedd med (mycket) hår

Tüxin Zـۊtن
• Hårig (adj.)

försedd med (mycket) hår

Tüyen Zـۊ	� ن
• Förmåga (subst.)

kapacitet (att göra något)

• Ork (Subst.)

styrka, uthållighet
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U u و
Ula 
و|

Ula �و�
• Den sidan

• Där borta
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Ü ü ۊ
Üye ۊ:	 

Üye ۊ	� 
• Ni (pron.)

vid tilltal till flera personer

• Ni (pron.)

vid tilltal till en (okänd) person; formellt

• Er (pron.)

användning: objektsform till "ni"

Üye we giştî :Z["  وه  �	ۊ
• Er alla

• Ni alla (ex.)
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V v ڤ
Varan ��ران

Varan �xران
• Regn (subst.)

vattendroppar från moln �xران
(bildligt "stor mängd") 

Vehîşt (Le Pehllewî, Pehłewî) �x ھ	]ت (�s  �K ھ�q وی)
• Eldorado (subst.)

paradis, lyckoland

• Himmel (subst.)

plats där Gud bor

• Paradis (subst.)

ljuvlig plats

(bibliskt "den plats där Adam och

Eva bodde" även om den plats

dit de saliga kommer efter döden)

Vehîşte (Le Ewista) (�Zaو ��  �K)  �Z[	ھ �x
• Eldorado (subst.)

paradis, lyckoland

• Himmel (subst.)

plats där Gud bor

• Paradis (subst.)

ljuvlig plats

(bibliskt "den plats där Adam och

Eva bodde" även om den plats

dit de saliga kommer efter döden)
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W w و
Wac واج Waşir وا9ر

Wac واج Waşer وا]� ر
• Dåsig (adj.) • Bricka (subst.)

slö, sömnig metallskiva

• Förvirrad (adj.) (som mellanlägg i skruvförband etc)

oredig, bortkommen • Packning (subst.)

• Snurrig (adj.) slags tätning

yr, vimmelkantig (i vattenkranar o dyl)

• Vimmelkantig (adj.) Waşere وا]� ره 
yr, förvirrad • Brickan (subst.)

• Yr (adj.) • Packningen (subst.)

som lider av yrsel, vimmelkantig Waşerege وا]� ره "� 
Wagîjan وا"	ژان • Brickan (subst.)

• Tromb (subst.) • Packningen (subst.)

virvelstorm Waşereyl وا]� ره 	ل
• Virvelvind (subst.) • Brickor (subst.)

Wagije وا"ژه  • Packningar (subst.)

• Tromb (subst.) Waşereyle وا]� ره 	�� 
virvelstorm • Brickorna (subst.)

• Virvelvind (subst.) • Packningarna (subst.)

Wagîje وا"	ژه Waşereylege وا]� ره 	�� "� 
• Tromb (subst.) • Brickorna (subst.)

virvelstorm • Packningarna (subst.)

• Virvelvind (subst.) Waşew bün وا]� و Fـۊن
Waj واژ • Bättra (verb)

• Dåsig (adj.) bli mera bra el. god

slö, sömnig • Läka (verb)

• Förvirrad (adj.) bli bra (igen) (om sår)

oredig, bortkommen Wasi wirr (Wasi wiř) واس وڕ
• Snurrig (adj.) • Dåsig (adj.)

yr, vimmelkantig slö, sömnig

• Vimmelkantig (adj.) • Förvirrad (adj.)

yr, förvirrad oredig, bortkommen

• Yr (adj.) • Snurrig (adj.)

som lider av yrsel, vimmelkantig yr, vimmelkantig

Wajû (Soranî) (:Jۆراa) واژوو • Vimmelkantig (adj.)

• Namnteckning (subst.) yr, förvirrad

en persons namn skrivet för hand • Yr (adj.)

av personen själv; signatur som lider av yrsel, vimmelkantig

Waran واران Waşine  �J[وا
• Regn (subst.) • Fläkt (subst.)

vattendroppar från moln vinddrag

(bildligt "stor mängd") • Kåre (subst.)

Waşene  �J �[وا vindpust

• Fläkt (subst.) Waşir وا]ر
vinddrag • Bricka (subst.)

• Kåre (subst.) metallskiva

vindpust (som mellanlägg i skruvförband etc)
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Waşire وا9ره  We daxa �mوه  دا

• Packning (subst.) Wayim وا	م
slags tätning • Mandel (subst.)

(i vattenkranar o dyl) nöt från mandelträdet Prunus

Waşire وا]ره  amygdalus

• Brickan (subst.) Wayime  �
وا	
• Packningen (subst.) • Mandeln (subst.)

Waşirege وا]ره "�  böjningsform av mandel

• Brickan (subst.) Wayimege  �" �
وا	
• Packningen (subst.) • Mandeln (subst.)

Waşireyl وا]ره 	ل böjningsform av mandel

• Brickor (subst.) Wayimeyl وا	
� 	ل
• Packningar (subst.) • Mandlar (subst.)

Waşireyle وا]ره 	��  böjningsform av mandel

• Brickorna (subst.) Wayimeyle  ��	 �
وا	
• Packningarna (subst.) • Mandlarna (subst.)

Waşireylege وا]ره 	�� "�  böjningsform av mandel

• Brickorna (subst.) Wayimeylege  �" ��	 �
وا	
• Packningarna (subst.) • Mandlarna (subst.)

Wat û wirre (Wat û wiře) وات و وڕه  böjningsform av mandel

• Rykte (subst.) Waz kirdin واز -ردن
prat, skvaller • Sår upp (verb)

• Skvaller (subst.) öppna

löst prat som sprids från person till • Vecklar upp (verb)

person öppna (genom att ta av omslaget)

Wata �Zوا • Öppna (verb)

• Rykte (subst.) göra öppen

prat, skvaller • Öppna (verb)

• Skvaller (subst.) göra tillgänglig för användande

löst prat som sprids från person till We ban وه  �Fن
person • Uppifrån (adv.)

• Talesätt (subst.) från ett högre läge

stående uttryck We ca birdin وه  �� Fردن
Wate  �Zوا • Utelämna (verb)

• Rykte (subst.) inte ta med, hoppa över

prat, skvaller We çen وه  �P ن
• Skvaller (subst.) • Hur mycket?

löst prat som sprids från person till We çenê mJ �P  وه
person • Hur mycket?

• Talesätt (subst.) We cî وه  �:
stående uttryck • I stället (adv.)

Wateşek وا�Z ]� ک som ersättning; i utbyte

• Cancer (subst.) • Istället (adv.)

kräfta, elakartad svulst, tumör som ersättning; i utbyte

• Kräfta (subst.) We cî birdin وه  �: Fردن
cancer • Utelämna (verb)

Watûre واZووره  inte ta med, hoppa över

• Rykte (subst.) We cî xistin وه  �: Zatن
prat, skvaller • Utelämna (verb)

• Skvaller (subst.) inte ta med, hoppa över

löst prat som sprids från person till We daxa �tوه  دا
person • Dessvärre (adv.)

tyvärr
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We daxêgew وه  داFGm	 و We wîr وه  و:ر

• Tyvärr (adv.) We hür hatin وه  ھـۊر ھ�Zن
dessvärre, olyckligtvis • Komma ihåg (verb)

We daxêgew وه  دا�O9t و minnas

• Dessvärre (adv.) • Minnas (verb)

tyvärr komma ihåg

• Tyvärr (adv.) We hür xisin وه  ھـۊر atن
dessvärre, olyckligtvis • Erinra (verb)

We daxew وه  دا�t و påminna

• Dessvärre (adv.) • Påminna (verb)

tyvärr hjälpa att komma ihåg

• Tyvärr (adv.) We kûre وه  -ووره 
dessvärre, olyckligtvis • Varifrån (adv.)

We der وه  ده ر från vilken plats

• Utanför (adv.) We kûrew وه  -ووره و
på utsidan • Vilken sida

• Utanför (prep.) • Från vilken sida

på utsidan av We rras (We řas) وه  ڕاس
• Utanpå (adv.) • Minsann (adv.)

på utsidan verkligen (förstärkande)

We des nüsiryaê m��	رaـۊJ وه  ده س • Sannerligen (subst.)

• Handskriven (adj.) verkligen, minsann

skriven för hand • Verkligen (adv.)

We dî hatin وه  دی ھ�Zن sannerligen (förstärkande)

• Föda (verb) • Verkligen (adv.)

ge liv åt användning: (i frågor) för att

(även bildligt "ge upphov till") uttrycka tvivel, förvåning etc

We dî kirdin وه  دی -ردن We rrasî (We řasî) :aوه  ڕا
• Finna (verb) • Minsann (adv.)

hitta, upptäcka; märka verkligen (förstärkande)

• Tänker ut (verb) • Sannerligen (subst.)

hitta på, fundera ut verkligen, minsann

• Påträffa (verb) • Verkligen (adv.)

inna sannerligen (förstärkande)

• Återfinna (verb) • Verkligen (adv.)

finna på nytt, hitta (igen) användning: (i frågor) för att

(i passiv särskilt "finnas, märkas") uttrycka tvivel, förvåning etc

We gerd وه  "� رد We rrengi lîmû (We řengi lîmû) 
وو	K NJ وه  ڕه
• m (förk.) • Citron färgad (adj.)

med (i fraser) We wer keftin وه  وه ر -� >Zن
• Med (adv.) • Avancera (verb)

i samverkan gå framåt (mil.); bli befordrad

• Med (prep.) • Utveckla (verb)

under samverkan el. medverkan av bli större, växa till

• För (prep.) We wer kirdin

med hjälp av • Ta på sig (verb)

We hür وه  ھـۊر klä på sig

• I minnet av (bildligt "ta ansvar för")

We hür birdin وه  ھـۊر Fردن We wîr وه  و	ر
• Förglömma (verb) • I minnet av

• Glömma (verb)

inte minnas, förlora ur minnet
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We wîr birdin وه  و:ر Lردن Vehîşt (Le Pehłewî) �	 ھ:9ت (H	  Z	 ھY	 وی)

We wîr birdin وه  و	ر Fردن Weçgeyl وه �OP 	ل
• Förglömma (verb) • Ungar (subst.)

• Glömma (verb) böjningsform av unge

inte minnas, förlora ur minnet Weçgeyle  ��	 �OP وه
We wîr hatin وه  و	ر ھ�Zن • Ungarna (subst.)

• Komma ihåg (verb) böjningsform av unge

minnas Weçgeylege  �" ��	 �OP وه
• Minnas (verb) • Ungarna (subst.)

komma ihåg böjningsform av unge

We wîr xisin وه  و	ر atن Weçke  �wP وه
• Erinra (verb) • Unge (subst.)

påminna avkomma till djur

• Påminna (verb) Weçkege  �" �wP وه
hjälpa att komma ihåg • Ungen (subst.)

We xewer وه  �t وه ر böjningsform av unge

• Vaken (subst.) Weçkeyl وه �wP 	ل
inte sovande • Ungar (subst.)

We xeyr وه  �t 	ر böjningsform av unge

• Med hälsa Weçkeyle  ��	 �wP وه
We xeyr û xweşî وه  �t 	ر و tوه ]: • Ungarna (subst.)

• Med hälsa och välstånd böjningsform av unge

We yek dan وه  	� ک دان Weçkeylege  �" ��	 �wP وه
• Rör (verb) • Ungarna (subst.)

vispa böjningsform av unge

We yeka وه  	� -� Weçke melüçig NPـۊK �
  �wP وه
• Ihop (adv.) • Sparvunge (subst.)

tillsammans, samman Wefranwar وه >راJوار
• Samman (adv.) • Månad 10 (subst.)

till eller med varandra; tillsamman(s) 23 december - 20 januari

• Tillsammans (adv.) Wehar وه ھ�ر
i sällskap, ihop • Vår (subst.)

We yekew وه  	� -� و årstiden efter vintern

• Ihop (adv.) Wehare وه ھ�ره 
tillsammans, samman • Våren (subst.)

• Samman (adv.) böjningsform av vår

till eller med varandra; tillsamman(s) Weharege وه ھ�ره "� 
• Tillsammans (adv.) • Våren (subst.)

i sällskap, ihop böjningsform av vår

Weç kirdin وه چ -ردن Wehareyl وه ھ�ره 	ل
• Spira (verb) • Vårar (subst.)

växa fram ur jorden böjningsform av vår

(även bildligt om annat som Wehareyle وه ھ�ره 	�� 
börjar utveckla sig) • Vårarna (subst.)

Weçak (Le Pehllewî, Pehłewî) وه �Pک (�s  �K ھ�q وی) böjningsform av vår

• Unge (subst.) Wehareylege وه ھ�ره 	�� "� 
avkomma till djur • Vårarna (subst.)

Weçge  �OP وه böjningsform av vår

• Unge (subst.) Vehîşt (Le Pehllewî, Pehłewî) �x ھ	]ت (�s  �K ھ�q وی)
avkomma till djur • Eldorado (subst.)

Weçgege  �" �OP وه paradis, lyckoland

• Ungen (subst.) • Himmel (subst.)

böjningsform av unge plats där Gud bor
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Vehîşte (Le Ewista) (�A7و 	
  	H)  	A9:ھ 	� Wekû وه /وو

• Paradis (subst.) böjningsform av sikt

ljuvlig plats Wêjingeylege  �" ��	 �OJو9ژ
(bibliskt "den plats där Adam och • Siktarna (subst.)

Eva bodde" även om den plats böjningsform av sikt

dit de saliga kommer efter döden) Wêjnî :Jو9ژ
Vehîşte (Le Ewista) (�Zaو ��  �K)  �Z[	ھ �x • Knä (subst.)

• Eldorado (subst.) leden mellan lår och underben

paradis, lyckoland Wêjyan و9ژ	�ن
• Himmel (subst.) • Sikta (verb)

plats där Gud bor låta passera genom en sikt

• Paradis (subst.) • Sovra (verb)

ljuvlig plats rensa bort sådant som inte går

(bibliskt "den plats där Adam och att använda

Eva bodde" även om den plats • Sålla (verb)

dit de saliga kommer efter döden) sortera med såll

Wêjding NJو9ژد (bildligt "gallra, sovra")

• Knä (subst.) Wêjnî :Jو9ژ
leden mellan lår och underben • Knä (subst.)

Wêjin و9ژن leden mellan lår och underben

• Sikt (subst.) Wek وه ک
anordning för uppdelning av • Lik (adj.)

kornformigt material efter storlek, sil som har samma utseende som

Wêjine  �Jو9ژ el. påminner om något

• Sikten (subst.) • Liknande (adj.)

böjningsform av sikt (nästan) likadan, likartad

Wêjinege  �" �Jو9ژ • Som (konj.)

• Sikten (subst.) i egenskap av, såsom

böjningsform av sikt (även vid jämförelse)

Wêjineyl و9ژ�J 	ل Wek yek وه ک 	� ک
• Siktar (subst.) • Jämn (adj.)

böjningsform av sikt som fördelar sig regelbundet;

Wêjineyle  ��	 �Jو9ژ alltid el. överallt lika stor

• Siktarna (subst.) • Lika (adv.)

böjningsform av sikt av samma grad el. mått el. storlek etc

Wêjineylege  �" ��	 �Jو9ژ • Likadan (pron.)

• Siktarna (subst.) av samma slag

böjningsform av sikt Wekû وه -وو
Wêjing NJو9ژ • Var (adv.)

• Sikt (subst.) på vilken plats?

anordning för uppdelning av • Vart (pron.)

kornformigt material efter storlek, sil på vilken plats?

Wêjinge  �OJو9ژ • Hän (adv.)

• Sikten (subst.) • Varifrån

böjningsform av sikt • Lik (adj.)

Wêjingege  �" �OJو9ژ som har samma utseende som

• Sikten (subst.) el. påminner om något

böjningsform av sikt • Liknande (adj.)

Wêjingeyl و9ژ�OJ 	ل (nästan) likadan, likartad

• Siktar (subst.) • Som (konj.)

böjningsform av sikt i egenskap av, såsom

Wêjingeyle  ��	 �OJو9ژ (även vid jämförelse)

• Siktarna (subst.)
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Wel وه ل Wênegerege  	��	 ره  	(Gو

Wel وه ل fotografi

• m (förk.) • Fotografi (subst.)

med (i fraser) bild som framställts genom fotografering

• Med (adv.) • Lik (adj.)

i samverkan som har samma utseende som

• Med (prep.) el. påminner om något

under samverkan el. medverkan av • Liknande (adj.)

• För (prep.) (nästan) likadan, likartad

med hjälp av • Som (konj.)

Welim وه Kم i egenskap av, såsom

• Med mig (även vid jämförelse)

Wellam (Wełam) وه Tم Wênege  �" �J9و
• Men (konj.) • Bilden (subst.)

(anger invändning eller inskränkning) böjningsform av bild

Welleket (Wełeket) وه �C -� ت • Fotot (subst.)

• Dödstrött (adj.) böjningsform av foto

trött intill döden, oerhört trött • Fotografiet, Fotografit (subst.)

Wellg (Wełg) NC وه böjningsform av fotografi

• Löv (subst.) Wêneyl و�J9 	ل
blad på träd och buskar • Bilder (subst.)

Wellng (Wełng) NJC وه böjningsform av bild

• Löv (subst.) • Foton (subst.)

blad på träd och buskar böjningsform av foto

Wêllon (Wêłon) وq9ۆن • Fotografier (subst.)

(Soranî) (:Jۆراa) böjningsform av fotografi

• Violin (subst.) Wêneyle  ��	 �J9و
fiol • Bilderna (subst.)

Welman 
�نK وه böjningsform av bild

• Med oss • Fotona (subst.)

Wenawke وه �Jو-�  böjningsform av foto

• Turkduva (subst.) • Fotografierna (subst.)

turkduva (Streptopelia decaocto) böjningsform av fotografi

är en fågel inom familjen duvor Wêneylege  �" ��	 �J9و
Wêne (Soranî) (:Jۆراa)  �J9و • Bilderna (subst.)

• Bild (subst.) böjningsform av bild

återgivning (av något) genom • Fotona (subst.)

teckning, foto etc böjningsform av foto

(bildligt "skildring") • Fotografierna (subst.)

• Figur (subst.) böjningsform av fotografi

grafisk illustration, bild Wenefşek وه �J >]� ک
• Foto (subst.) (Le Pehllewî, Pehłewî) (�s  �K ھ�q وی)

fotografi • Viol (subst.)

• Kort (subst.) en växt av släktet Viola

foto, bild Wêneger و�J9 "� ر
• Målning (subst.) • Fotograf (subst.)

strykning med färg person som fotograferar

Wêne  �J9و Wênegere و�J9 "� ره 
• Bild (subst.) • Fotografen (subst.)

återgivning (av något) genom böjningsform av fotograf

teckning, foto etc Wênegerege و�J9 "� ره "� 
(bildligt "skildring") • Fotografen (subst.)

• Foto (subst.) böjningsform av fotograf
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Wênegereyl �	 ره :ل 	(Gو Werew kû çîd? وه ره و /وو \:د؟

Wênegereyl و�J9 "� ره 	ل översätta muntligt från ett språk

• Fotografer (subst.) till ett annat

böjningsform av fotograf • Översätta (verb)

Wênegereyle و�J9 "� ره 	��  överföra från ett språk till ett annat

• Fotografer (subst.) Wêran bün و9ران Fـۊن
böjningsform av fotograf • Förfalla (verb)

Wênegereylege و�J9 "� ره 	�� "�  försämras, vanskötas

• Fotografer (subst.) Wêran kirdin و9ران -ردن
böjningsform av fotograf • Rasera (verb)

Wênegir (Soranî) (:Jۆراa)  ر" �J9و fullständigt förstöra

• Fotograf (subst.) • Vandalisera (verb)

person som fotograferar förstöra fullkomligt (och meningslöst)

Wênegir و�J9 "ر  Weranwer وه راJوه ر
• Fotograf (subst.) • Mittemot (adv.)

person som fotograferar på motsatt sida av, som har utsikt

Wênegire و�J9 "ره  mot

• Fotografen (subst.) Werawer وه راوه ر
person som fotograferar • Mittemot (adv.)

Wênegirege و�J9 "ره "�  på motsatt sida av, som har utsikt

• Fotografen (subst.) mot

person som fotograferar Werdes وه رده س
Wênegireyl و�J9 "ره 	ل • Springpojke (subst.)

• Fotografer (subst.) pojke som åker ärenden

person som fotograferar (för butiker o dyl)

Wênegireyle و�J9 "ره 	��  Werdese  �a وه رده
• Fotografer (subst.) • Springpojken (subst.)

böjningsform av fotograf böjningsform av springpojke

Wênegireylege و�J9 "ره 	�� "�  Werdesege  �" �a وه رده
• Fotografer (subst.) • Springpojken (subst.)

böjningsform av fotograf böjningsform av springpojke

Wenewke وه �J و-�  Werdeseyl وه رده �a 	ل
• Turkduva (subst.) • Springpojkar (subst.)

turkduva (Streptopelia decaocto) böjningsform av springpojke

är en fågel inom familjen duvor Werdeseyle  ��	 �a وه رده
Wenewş وه �J و]�  • Springpojkarna (subst.)

• Lila (färg) (adj.) böjningsform av springpojke

blandning av rött och blått, violett Werdeseylege  �" ��	 �a وه رده
• Violett (färg) (subst.) • Springpojkarna (subst.)

färgad som violer, lila böjningsform av springpojke

Wenewşe وه �J و]�  Wêrdin و9ردن
• Viol (subst.) • Förflyta (verb)

en växt av släktet Viola passera, gå (om tid)

Wer dellek (Wer dełek) وه ر ده �C ک • Förgå (verb)

• Fösa (verb) förflyta, försvinna

driva framför sig Werew kû çî? وه ره و -وو P:؟
• Knuffa (verb) • Vilken håll går du mot?

ge en knuff, stöta till • Vilken riktning går du mot?

• Tränga (verb) • Vart går du?

tvinga (någon) att förflytta sig Werew kû çîd? وه ره و -وو P	د؟
Wer gêrran (Wer gêřan) وه ر "9ڕان • Vilken håll går du mot?

(Soranî) (:Jۆراa) • Vilken riktning går du mot?

• Tolka (verb) • Vart går du?
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Werew kû çît? وه ره و /وو \:ت؟ Werz وه رز

Werew kû çît? وه ره و -وو P	ت؟ • Tolkning (subst.)

• Vilken håll går du mot? muntlig översättning

• Vilken riktning går du mot? Wergerandin (Kurmancî)

• Vart går du? • Tolka (verb)

Werêşk e[9وه ر översätta muntligt från ett språk

• Lunga (subst.) till ett annat

andningsorgan hos människan • Översätta (verb)

(och högre djur) överföra från ett språk till ett annat

Werêşke  �w[9وه ر Wergêrran (Wergêřan) وه ر"9ڕان 
• Lungan (subst.) (Soranî) (:Jۆراa)

böjningsform av lunga • Översättning (subst.)

Werêşkege  �" �w[9وه ر det att översätta; den text som

• Lungan (subst.) översatts

böjningsform av lunga Werk وه رک
Werêşkeyl وه ر�w[9 	ل • Lamm (subst.)

• Lungor (subst.) fårets unge

böjningsform av lunga Werke وه ر-� 
Werêşkeyle  ��	 �w[9وه ر • Lammet (subst.)

• Lungorna (subst.) böjningsform av lamm

böjningsform av lunga Werkege وه ر-� "� 
Werêşkeylege  �" ��	 �w[9وه ر • Lammet (subst.)

• Lungorna (subst.) böjningsform av lamm

böjningsform av lunga Werkeyl وه ر-� 	ل
Werew وه ره و • Lamm (subst.)

• Håll (subst.) böjningsform finns inte

riktning från en viss utgångspunkt Werkeyle وه ر-� 	�� 
• Kurs (subst.) • Lammen (subst.)

riktning; riktlinje böjningsform av lamm

• Ledd (subst.) Werkeylege وه ر-� 	�� "� 
riktning • Lammen (subst.)

• Riktning (subst.) böjningsform av lamm

håll, kurs Werx وه رخ
(bildligt "tendens") • Lamm (subst.)

• Väderstreck (subst.) fårets unge

riktning, håll Werxe  �tوه ر
Werew kû وه ره و -وو • Lammet (subst.)

• Var till? böjningsform av lamm

Werew nwa وه ره و Jوا Werxege  �" �tوه ر
• Framåt (adv.) • Lammet (subst.)

i riktning mot ett mål böjningsform av lamm

Werew nuwa وه ره و Jووا Werxeyl وه ر�t 	ل
• Framåt (adv.) • Lamm (subst.)

i riktning mot ett mål böjningsform finns inte

Werew xwar وه ره و tوار Werxeyle  ��	 �tوه ر
• Nedåt (adv.) • Lammen (subst.)

i riktning ned böjningsform av lamm

• Nedåtgående (adj.) Werxeylege  �" ��	 �tوه ر
• Nedåtgående (subst.) • Lammen (subst.)

Werger (Kurmancî) böjningsform av lamm

• Översättning (subst.) Werz وه رز
det att översätta; den text som • Säsong (subst.)

översatts regelbundet återkommande
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Wêşe  	9Gو Weükaneyl وه ۊ/�)	 :ل

tidsperiod böjningsform av bi

(för viss verksamhet) Weweyle وه وه 	�� 
(särskilt om viss årstid) • Bina (subst.)

• Årstid (subst.) böjningsform av bi

tid på året Weweylege وه وه 	�� "� 
(sommar, höst, vinter, vår) • Bina (subst.)

Wêşe و9]�  böjningsform av bi

• Dunge (subst.) Wewer kirdin وه وه ر -ردن
liten samling träd • Ta på sig (verb)

• Lund (subst.) klä på sig

mindre lövskog Wewre وه وره 
• Snår (subst.) • Därifrån (adv.)

småskog (risig) från det stället

Wêşege و9]� "�  Wext وه tت
• Dungen (subst.) • Tid (subst.)

böjningsform av dunge det som förflyter mellan olika

• Lunden (subst.) händelser

böjningsform av lund (även om en viss period)

• Snåret (subst.) Wextê tir وه Z mZtر
böjningsform av snår • Nästa gång (adv.)

Wêşeyl و9]� 	ل Wey وه ی
• Dungar (subst.) • Så (pron.)

böjningsform av dunge sådan

• Lunder (subst.) • Så (adv.)

böjningsform av lund på det här sättet

• Snår (subst.) Weü وه ۊ
böjningsform finns inte • Brud (subst.)

Wêşeyle و9]� 	��  kvinna på sin bröllopsdag

• Dungarna (subst.) (vardagligt "flicka")

böjningsform av dunge • Sonhustru (subst.)

• Lunderna (subst.) hustrun till en persons son

böjningsform av lund • Svärdotter (subst.)

• Snåren (subst.) sons maka

böjningsform av snår Wey lawa وه ی �وا
Wêşeylege و9]� 	�� "�  • Den här vägen

• Dungarna (subst.) Wey lawe وه ی �وه 
böjningsform av dunge • Den här vägen

• Lunderna (subst.) Weükan وه ۊ-�ن
böjningsform av lund • Docka (subst.)

• Snåren (subst.) leksak som ser ut som en

böjningsform av snår människa; skyltfigur

Wewca وه و�� Weükane  �J�-وه ۊ
• Därifrån (adv.) • Dockan (subst.)

från det stället böjningsform av docka

Wewe وه وه  Weükanege  �" �J�-وه ۊ
• Bi (subst.) • Dockan (subst.)

en insekt som samlar honung böjningsform av docka

Wewege وه وه "�  Weükaneyl وه ۊ-��J 	ل
• Biet (subst.) • Dockor (subst.)

böjningsform av bi böjningsform av docka

Weweyl وه وه 	ل
• Bin (subst.)
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Weükaneyle وه ۊ/�)	 :@	  Wihar وھ�ر

Weükaneyle  ��	 �J�-وه ۊ • Härifrån (adv.)

• Dockorna (subst.) från denna plats, bort

böjningsform av docka Weyre وه 	ره 
Weükaneylege  �" ��	 �J�-وه ۊ • Härifrån (adv.)

• Dockorna (subst.) från denna plats, bort

böjningsform av docka Weyrew وه 	ره و
Weüla وه ۊ� • Härifrån (adv.)

• Docka (subst.) från denna plats, bort

leksak som ser ut som en Wezîr  وه ز	ر 
människa; skyltfigur • Minister (subst.)

• Nygift (adj.) statsråd, medlem av regeringen

som nyligen gift sig • Statsråd (subst.)

Weylan وه 	�ن medlem i regeringen, minister

• Hemlös (adj.) Wezîr (Soranî)  (:Jۆراa) ر	وه ز 
som saknar ett hem • Minister (subst.)

• Kringflackande (adj.)  statsråd, medlem av regeringen

som reser hit och dit • Statsråd (subst.)

Weüle  �Kوه ۊ medlem i regeringen, minister

• Docka (subst.) Wezîre وه ز	ره 
leksak som ser ut som en • Ministern (subst.)

människa; skyltfigur böjningsform av minister

• Nygift (adj.) • Statsrådet (subst.)

som nyligen gift sig böjningsform av statsråd

Weylkan وه 	��wن Wezîrege وه ز	ره "� 
• Docka (subst.) • Ministern (subst.)

leksak som ser ut som en böjningsform av minister

människa; skyltfigur • Statsrådet (subst.)

Weylkane  �J�w�	 وه böjningsform av statsråd

• Dockan (subst.) Wezîreyl وه ز	ره 	ل
böjningsform av docka • Ministrar (subst.)

Weylkanege  �" �J�w�	 وه böjningsform av minister

• Dockan (subst.) • Statsråd (subst.)

böjningsform av docka böjningsform finns inte

Weylkaneyl وه 	��J�w 	ل Wezîreyle وه ز	ره 	�� 
• Dockor (subst.) • Ministrarrna (subst.)

böjningsform av docka böjningsform av minister

Weylkaneyle  ��	 �J�w�	 وه • Statsråden (subst.)

• Dockorna (subst.) böjningsform av statsråd

böjningsform av docka Wezîreylege وه ز	ره 	�� "� 
Weylkaneylege  �" ��	 �J�w�	 وه • Ministrarrna (subst.)

• Dockorna (subst.) böjningsform av minister

böjningsform av docka • Statsråden (subst.)

Weyrû وه 	ڕوو böjningsform av statsråd

• Herregud (interj.) Wiçan و�Pن
(vardagligt) ett (mildare) kraftuttryck • Vila (subst.)

• Jösses (interj.) tillstånd då någon eller något

(milt kraftuttryck) vilar, stillhet, avkoppling

Weyse  �a	 وه • Liten stund

• Manligt namn/killnamn (subst.) Wihar وھ�ر
Weysî :a	 وه • Vår (subst.)

• Manligt namn/killnamn (subst.) årstiden efter vintern

Weyra وه 	را
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Wihare وھ�ره  Wiłateylege  	� 	@: 	Axو

Wihare وھ�ره  Wîlkaneyl و	��J�w 	ل
• Våren (subst.) • Dockor (subst.)

böjningsform av vår böjningsform av docka

Wiharege وھ�ره "�  Wîlkaneyle  ��	 �J�w�	و
• Våren (subst.) • Dockorna (subst.)

böjningsform av vår böjningsform av docka

Wihareyl وھ�ره 	ل Wîlkaneylege  �" ��	 �J�w�	و
• Vårar (subst.) • Dockorna (subst.)

böjningsform av vår böjningsform av docka

Wihareyle وھ�ره 	��  Will kirdin (Wił kirdin) وڵ -ردن
• Vårarna (subst.) • Frige (verb)

böjningsform av vår släppa lös, försätta på fri fot

Wihareylege وھ�ره 	�� "�  • Frisläppa (verb)

• Vårarna (subst.) frige

böjningsform av vår • Lösa (verb)

Wîj و	ژ ge fri

• Ljudet av kulor • Befria (verb)

Wijalle (Wijałe) �Cوژا göra fri, rädda; låta slippa

• Geting (liten geting) (subst.) • Bero (verb)

stickande, gul- och svartrandig vara nog

insekt av släktet Vespidae • Släppa (verb)

Wijdan وژدان lossa eller tappa greppet om något

• Samvete (subst.) Willam (Wiłam) وTم
känsla för vad som är rätt och orätt • Men (konj.)

Wijdan (Kurmancî) Willat (Wiłat) وTت
• Samvete (subst.) • Landsbygd (subst.)

känsla för vad som är rätt och orätt område som inte har stadsbebyggelse

Wîjdan (Soranî)  (:Jۆراa) ژدان	و • Fosterland (subst.)

• Samvete (subst.) land som man är uppvuxen i och

känsla för vad som är rätt och orätt som man älskar, fädernesland

Wîje و	ژه  Willate (Wiłate)  �ZTو
• Ljudet av kulor som passerar • Landsbygden (subst.)

Wijnî :Jوژ • Fosterlandet (subst.)

• Knä (subst.) böjningsform av fosterland

leden mellan lår och underben Willatege (Wiłatege)  �" �ZTو
Wijranin وژراJن • Landsbygden (subst.)

• Reglera (verb) • Fosterlandet (subst.)

ekonomiskt utjämna böjningsform av fosterland

• Bekosta (verb) Willateyl (Wiłateyl) و�ZT 	ل
betala • Landsbygder (subst.)

• Åta (verb) • Fosterland (subst.)

ta som sin uppgift, lova (att göra) böjningsform finns inte

Wîlkan و	��wن Willateyle (Wiłateyle)  ��	 �ZTو
• Docka (subst.) • Landsbygderna (subst.)

leksak som ser ut som en • Fosterlanden (subst.)

människa; skyltfigur böjningsform av fosterland

Wîlkane  �J�w�	و Willateylege (Wiłateylege)  �" ��	 �ZTو
• Dockan (subst.) • Landsbygderna (subst.)

böjningsform av docka • Fosterlanden (subst.)

Wîlkanege  �" �J�w�	و böjningsform av fosterland

• Dockan (subst.)

böjningsform av docka
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Willeket (Wiłeket) وM	 /	 ت Wirr (Wiř) وڕ

Willeket (Wiłeket) و�C -� ت böjningsform av gris

• Dödstrött (adj.) • Svinen (subst.)

trött intill döden, oerhört trött böjningsform av svin

Willgerd (Wiłgerd) و�OC رد Wirazeylege ورازه 	�� "� 
• Lösdrivare (subst.) • Grisarna (subst.)

person som varken har fast böjningsform av gris

arbete el. bostad • Svinen (subst.)

• Luffare (subst.) böjningsform av svin

person som ständigt är på vandring, lösdrivare Wirç (Soranî)  (:Jۆراa)  ورچ 
Willgerdî (Willgerdî) و�OC ردی • Björn (subst.)

• Driven (subst.) däggdjuret Ursus

gå på driven ("driva omkring") Wird kirdin ورد -ردن
• Lösdriveri (subst.) • Splittra (verb)

lösdriveri var i Sverige enligt 1885 slå i små stycken

års lag ett brott "underlåtenhet att Wirde ورده 
ärligen försörja sig" som även • Småpengar (subst.)

innefattade att "stryker kring landet" mynt

• Flanör (subst.) (som är värda mindre än tio kronor)

person som flanerar • Växel (subst.)

Willk (Willk) eCو pengar i mindre valörer, växelpengar

• Njure (subst.) • Smula (subst.)

kroppsorgan som avskiljer småbit, korn (av bröd el. dyl.)

överflödig vätska (vatten, • Något (adv.)

urinämnen etc) från blodet lite

• Pollen (subst.) • Smått (adv.)

frömjöl från växter lite, en aning

Wîr kirdin و	ر -ردن Wirde walle (Wirde wałe)  �Cورده  وا
• Ihåg (adv.) • Krams (subst.)

i uttrycket komma ihåg värdelösa småsaker, krimskrams

Wiraz وراز • Krimskrams (subst.)

• Gris (subst.) värdelösa småsaker

svin Wirdi walle (Wirdi wałe)  �Cورد وا
• Svin (subst.) • Krams (subst.)

husdjur (av släktet Sus) som värdelösa småsaker, krimskrams

föds upp för köttets skull • Krimskrams (subst.)

Wiraze ورازه  värdelösa småsaker

• Grisen (subst.) Wirew kû وره و -وو
böjningsform av gris • Vart (adv.)

• Svinet (subst.) till vilket ställe?

böjningsform av svin Wirew kûre وره و -ووره 
Wirazege ورازه "�  • Vart (adv.)

• Grisen (subst.) till vilket ställe?

böjningsform av gris Wirr (Wiř) وڕ
• Svinet (subst.) • Dåsig (adj.)

böjningsform av svin slö, sömnig

Wirazeyl ورازه 	ل • Snurrig (adj.)

• Grisar (subst.) yr, vimmelkantig

böjningsform av gris • Vimsig (adj.)

• Svin (subst.) som har tankarna i oordning, virrig

böjningsform finns inte (vardagligt)

Wirazeyle ورازه 	��  • Virrig (adj.)

• Grisarna (subst.) oklar i tankegången, förvirrad
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Wirra (Wiřa) وڕا Wişardin و9�ردن

• Yr (adj.) som har lätt att tala, pratsam

som lider av yrsel, vimmelkantig • Pratsjuk (adj.)

Wirra (Wiřa) وڕا som pratar (för) mycket

• Pratig (adj.) Wirşe ور]� 
som pratar mycket • Lyster (subst.)

• Pratsam (adj.) glans

som pratar mycket, pratsjuk • Briljans (subst.)

• Talför (adj.) glans

som har lätt att tala, pratsam • Glans (subst.)

Wirrall (Wiřał) وڕاڵ skimmer, sken

• Pratig (adj.) Wirşe dan ور]�  دان
som pratar mycket • Briljera (verb)

• Pratsam (adj.) med sin skicklighet utmärka sig

som pratar mycket, pratsjuk • Prunka (verb)

• Talför (adj.) lysa färggrant

som har lätt att tala, pratsam • Utstråla (verb)

• Pratsjuk (adj.) avge strålar

som pratar (för) mycket (även bildligt om attityd e dyl)

Wirrawe kirdin (Wiřawe kirdin) وڕاوه  -ردن • Glänsa (verb)

• Förebrå (verb) skina, blänka

klandra, tillrättavisa Wirşe dar ور]�  دار
• Tillrättavisa (verb) • Glänsande (adj.)

förebrå som glänser

Wirrî (Wiřî) وڕی (bildligt "mycket framstående")

• Senilitet (adj.) • Lysande (adj.)

ålderdomssvaghet, förändringar i mycket framstående

samband med åldrandet Wirzing NJورز
Wirrigîn (Wiřigîn) وڕ"	ن • Knä (subst.)

• Gnällig (adj.) leden mellan lår och underben

som lätt gnäller, grinig Wişa و]�
• Grinig (adj.) • Vid (adj.)

gnällig, sur, missnöjd, kinkig, retlig som har stor omkrets el. stor

• Kinkig (adj.) utbredning

gnällig (om barn) Wişar kirdin و]�ر -ردن
Wirriwaş (Wiřiwaş) وڕواش • Dölja (verb)

• Vimmelkantig (adj.) gömma, täcka (över)

yr, förvirrad • Gömma (verb)

Wirrwirre (Wiřwiře) وڕوڕه dölja

• Pratig (adj.) • Skyla (verb)

som pratar mycket dölja med något täckande

• Pratsam (adj.) • Stoppa (verb)

som pratar mycket, pratsjuk gömma, spara

• Talför (adj.) Wişardin و]�ردن
som har lätt att tala, pratsam • Dölja (verb)

• Pratsjuk (adj.) gömma, täcka (över)

som pratar (för) mycket • Gömma (verb)

Wirrwirrek (Wiřwiřek) وڕوڕه ک dölja

• Pratig (adj.) • Skyla (verb)

som pratar mycket dölja med något täckande

• Pratsam (adj.) • Stoppa (verb)

som pratar mycket, pratsjuk gömma, spara

• Talför (adj.)
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Wişe (Soranî) و9	  (7ۆرا)')  Witaqeyle  	@: 	R�Aو

Wişe (Soranî)  (:Jۆراa)  �[و böjningsform av öken

• Glosa (subst.) Wişke rrûeyl (Wişke řûeyl) و$��  ڕووه � 
enstaka ord vid inlärning av • Öknar (subst.)

främmande språk böjningsform av öken

• Ord (subst.) Wişke rrûeyle (Wişke řûeyle) و$��  ڕووه �*� 
minsta självständiga språkliga enhet • Öknarna (subst.)

Wişk e[و böjningsform av öken

• Torr (adj.) Wişke rrûeylege (Wişke řûeylege) و$��  ڕووه �*� �� 
inte våt eller fuktig, utan vätska; • Öknarna (subst.)

(av)torkad; vissnad böjningsform av öken

• Torr (adj.) Wişke sall (Wişke sał) و]�a  �wڵ
(alltför) saklig (även negativt "tråkig") • Torka (subst.)

• Snustorr (adj.) långvarig torr väderlek

helt torr Wişkew bün و]�w و Fـۊن
• Hård (adj.) • Torka (verb)

som inte ger efter för tryck el. bli torr

böjning • Styvna (verb)

(om person "okänslig") bli styv

Wişk bün و]F eـۊن • Stelna (verb)

• Torka (verb) bli stel, styvna

bli torr (om ämne "övergå till fast form")

• Styvna (verb) Wişkew kirdin و]�w و -ردن
bli styv • Torka (verb)

• Stelna (verb) göra torr

bli stel, styvna (även "ta bort något kladdigt el.

(om ämne "övergå till fast form") smutsigt")

Wişk kirdin و]e -ردن Wişkî :w[و
• Torka (verb) • Torka (subst.)

göra torr långvarig torr väderlek

(även "ta bort något kladdigt el. Wişkyan و]w	�ن
smutsigt") • Torka (verb)

Wişkanî :J�w[و bli torr

• Torka (subst.) • Styvna (verb)

långvarig torr väderlek bli styv

Wişkanin و]J�wن • Stelna (verb)

• Torka (verb) bli stel, styvna

göra torr (om ämne "övergå till fast form")

(även "ta bort något kladdigt el. Witaq و�Zق
smutsigt") • Rum (subst.)

• Visitera (verb) avdelning i hus

undersöka (kläder och bagage), Witaqe  �~�Zو
granska • Rummet (subst.)

Wişke rrû (Wişke řû) و$��  ڕوو böjningsform av rum

• Öken (subst.) Witaqege  �" �~�Zو
landområde med mycket torrt • Rummet (subst.)

klimat och mycket lite växtlighet böjningsform av rum

Wişke rrûe (Wişke řûe) و$��  ڕووه  Witaqeyl و�Z~� 	ل
• Öknen (subst.) • Rum (subst.)

landområde med mycket torrt böjningsform finns inte

klimat och mycket lite växtlighet Witaqeyle  ��	 �~�Zو
Wişke rrûege (Wişke řûege) و$��  ڕووه ��  • Rummen (subst.)

• Öknen (subst.) böjningsform av rum
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Witaqeylege  	� 	@: 	R�Aو

Witaqeylege  �" ��	 �~�Zو
• Rummen (subst.)

böjningsform av rum

Wîtarten (Le Pehllewî, Pehłewî) و	�Zر�Z ن (�s  �K ھ�q وی)
• Förflyta (verb)

passera, gå (om tid)

• Förgå (verb)

förflyta, försvinna

Witax و�Zخ
• Rum (subst.)

avdelning i hus

Witaxe  �t�Zو
• Rummet (subst.)

böjningsform av rum

Witaxege  �" �t�Zو
• Rummet (subst.)

böjningsform av rum

Witaxeyl و�t�Z 	ل
• Rum (subst.)

böjningsform finns inte

Witaxeyle  ��	 �t�Zو
• Rummen (subst.)

böjningsform av rum

Witaxeylege  �" ��	 �t�Zو
• Rummen (subst.)

böjningsform av rum

Wîz و	ز
• Surr (subst.)

surrande ljud

• Ljudet av kulor

Wîze و	زه 
• Ljudet av kulor

Wyerde و	� رده 
• Förbi (adj.)

slut

(om människor "trött(körd), utpumpad")

• Förfluten (adj.)

förgången, passerad

• Förgången (adj.)

förfluten, passerad

• Inaktuell (adj.)

inte aktuell
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X x خ
Xa �m Xalldar (Xałdar) m�Mدار

Xa �t 21 mars - 20 april

• Ägg (subst.) Xakelîye  �		K �-�t
det som hönan (och andra fåglar) • Månad 01 (subst.) 

lägger och som kan utvecklas till 21 mars - 20 april

en ny individ Xakî :-�t
• Bra (adj.) • Grå (färg) (adj.)

god, fin, prima färgad som aska

• Bra (adv.) • Grusväg (subst.)

fint, prima, väl väg bestående av grus

• Fin (adj.) Xaki xwill (Xaki xwił) �tک tوڵ
bra, utmärkt • Damm (subst.)

• God (adj.) fint stoft

bra, fin Xal (Kurmancî)

• Väl (adv.) • Morbror (subst.)

på ett bra sätt mammas bror eller mammas

(även allmänt "mycket") systers man

• Pung (subst.) Xalî :K�t
hudpåse (under penis) där • Tom (adj.)

testiklarna finns utan innehåll

Xa û rrün (Xa û řün) �t و ڕۊن (även bildligt "utan meningsfullt innehåll")

• Omelett (subst.) • Urblåst (adj.)

vispade ägg (och vatten) som Som har blåsts helt tom

gräddats i stekpanna • Vakant (adj.)

Xagir �t"ر inte tillsatt, ledig

• Äggkopp (subst.) Xall (Xał) �tڵ
föremål som används för att hålla (Soranî) (:Jۆراa)

kokta ägg på plats när de ska ätas • Morbror (subst.)

Xak �tک mammas bror eller mammas

• Jord (subst.) systers man

mull, mylla; odlat markområde Xall û mîl (Xał û mîl) �tڵ و 
	ل
• land (subst.) • Randig (adj.)

fastland som är mönstrad med ränder

• Mark (subst.) Xall xall (Xał xał) �tڵ �tڵ
ägt landområde, ägor • Prickig (adj.)

• Territorium (subst.) som har prickar

en stats område Xall xallî (Xał xałî) :C�t ڵ�t
Xak û xwell (Xak û xweł) �tک و tوه ڵ • Prickig (adj.)

• Damm (subst.) som har prickar

fint stoft Xall xallîn (Xał xałîn) �tڵ C�t	ن
Xak û xwill (Xak û xwił) �tک و tوڵ • Prickig (adj.)

• Damm (subst.) som har prickar

fint stoft Xalldar (Xałdar) C�tدار
Xakelêw (Soranî) (:Jۆراa) 9وK �-�t • Prickig (adj.)

• Månad 01 (subst.) som har prickar

21 mars - 20 april

Xakelêwe 9K �-�tوه 
• Månad 01 (subst.) 
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Xallû (Xałû) m�Mوو     Xas kirdin m�س /ردن

Xallû (Xałû) C�tوو     Xarçeyle  ��	 �Pر�t
• Morbror (subst.) • Svamparna (subst.)

mammas bror eller mammas böjningsform av svamp

systers man Xarçeylege  �" ��	 �Pر�t
Xallûe (Xałûe) C�tووه  • Svamparna (subst.)

• Morbrodern (subst.) böjningsform av svamp

Xallûege (Xałûege) C�tووه "�  Xarçig NPر�t
• Morbrodern (subst.) • Svamp (subst.)

Xallûeyl (Xałûeyl) C�tووه 	ل en sorts växt av klassen Fungi

• Morbröder (subst.) Xarçige  �OPر�t
Xallûeyle (Xałûeyle) C�tووه 	��  • Svampen (subst.)

• Morbröderna (subst.) böjningsform av svamp

Xallûeylege (Xałûeylege) C�tووه 	�� "�  Xarçigege  �" �OPر�t
• Morbröderna (subst.) • Svampen (subst.)

Xallû jin (Xałû jin) C�tوو ژن böjningsform av svamp

• Morbrors fru Xarçigeyl �tر�OP 	ل
Xallû û xwarza (Xałû û xwarza) C�tو و tوارزا • Svampar (subst.)

• Morbror och mostersbarn böjningsform av svamp

• Morbrors barn och mostersbarn Xarçigeyle  ��	 �OPر�t
Xallûza (Xałûza) C�tووزا • Svamparna (subst.)

• Kusin (subst.) böjningsform av svamp

barn till ens mammas eller pappas Xarçigeylege  �" ��	 �OPر�t
syskon • Svamparna (subst.)

• Morbrors barn böjningsform av svamp

Xallûza jin (Xałûza jin) C�tووزا ژن Xarrün (Xařün) �tڕۊن
• Kusins fru • Omelett (subst.)

• Morbrors sons fru vispade ägg (och vatten) som

Xallûza mîmiza (Xałûza mîmiza) 
زا	
C�tووزا  gräddats i stekpanna

• Morbrors barn och mostersbarn Xas �tس
Xallûza weza (Xałûza weza) C�tووزا وه زا • Bra (adj.)

• Morbrors barnbarn god, fin, prima

Xallûza za (Xałûza za) C�tووزا زا • Bra (adv.)

• Morbrors barnbarn fint, prima, väl

Xaneqîn �J�t ~	ن • Fin (adj.)

• Khanaqin (subst.) bra, utmärkt

en stad i Kurdistan • God (adj.)

(stad i provinsen Diyala i östra Irak) bra, fin

Xap �tپ • Väl (adv.)

• List (subst.) på ett bra sätt

knep, slughet Xastir Za�tر
Xarç �tرچ • Bättre (adj.)

• Svamp (subst.) böjningsform av bra

en sorts växt av klassen Fungi Xastirîn Za�tر	ن
Xarçe  �Pر�t • Bäst (adj.)

• Svampen (subst.) böjningsform av bra

böjningsform av svamp Xas bün �tس Fـۊن
Xarçege  �" �Pر�t • Bättra (verb)

• Svampen (subst.) bli mera bra el. god

böjningsform av svamp Xas kirdin �tس -ردن
Xarçeyl �tر�P 	ل • Beriktiga (verb)

• Svampar (subst.) rätta, korrigera

böjningsform av svamp • Reformera (verb)
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Xas û gen m�س و �	 ن Xencereyl m	 )[	 ره :ل

förändra (till det bättre) person som äger något, innehavare

• Förbättra (verb) • Innehavare (subst.)

göra bättre, hjälpa upp person som innehar något

Xas û gen �tس و "� ن Xawin �tون
• Bra och dåligt • Ägare (subst.)

Xas û xiraw �tس و tراو person som äger något, innehavare

• Bra och dåligt • Innehavare (subst.)

Xaw �tو person som innehar något

• Sömn (subst.) Xay �tی
sovande • Ägg (subst.)

• Dröm (subst.) det som hönan (och andra fåglar)

fantasi under sömnen lägger och som kan utvecklas till

• Slö (adj.) en ny individ

kraftlös och håglös Xayi mirx �tی 
رخ
• Siden (subst.) • Hönsägg (subst.)

ett slags blankt, fint tyg ägg från höna

• Silke (subst.) Xêll (Xêł) 9tڵ
(mjukt tyg av en) slags tunn och • Stam (subst.)

blank tråd en grupp (människor) med samma

Xasa bün F �a�tـۊن ursprung och livsvillkor

• Bättra (verb) Xellet (Xełet) �C �t ت
bli mera bra el. god • Fel (adj.)

• Läka (verb) inte rätt, felaktig

bli bra (igen) (om sår) • Fel (adv.)

Xasew bün �a�t و Fـۊن ansvar för ett misstag, skuld

• Bättra (verb) • Miss (subst.)

bli mera bra el. god misslyckande, fel

Xaware �tواره  • Misstag (subst.)

• Främling (subst.) oavsiktligt fel, förbiseende

obekant person, främmande • Tabbe (subst.)

• Främmande (adj.) fel som man gör av misstag

ny och obekant (vardagligt)

• Utländsk (adj.) Xellk (Xełk) eC �t
som är från ett annat land • Folk (subst.)

(än ens eget) människor, personer

• Utlänning (subst.) Användning: kollektivt massord 

person från ett annat land Xemokî (Soranî) (:Jۆراa) :-ۆ
 �t
(än ens eget) • Depression (subst.)

Xaw û xêzan �tو و 9tزان (sjuklig) nedstämdhet

• Familj (subst.) Xencer J �t�� ر
föräldrar och barn; hushåll • Dolk (subst.)

• Hushåll (subst.) ett slags kniv

grupp som lever ihop, familj Xencere J �t�� ره 
• Fru och barn • Dolken (subst.)

Xaw xêzan �tو 9tزان böjningsform av dolk

• Familj (subst.) Xencerege J �t�� ره "� 
föräldrar och barn; hushåll • Dolken (subst.)

• Hushåll (subst.) böjningsform av dolk

grupp som lever ihop, familj Xencereyl J �t�� ره 	ل
• Fru och barn • Dolkar (subst.)

Xawen �tوه ن böjningsform av dolk

• Ägare (subst.)
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Xencereyle m	 )[	 ره :@	  Xerîw m	 ر:و

Xencereyle J �t�� ره 	��  • Främmandet (adj.)

• Dolkarna (subst.) böjningsform av främmande

böjningsform av dolk • Utlänningen (subst.)

Xencereylege J �t�� ره 	�� "�  böjningsform av utlänning

• Dolkarna (subst.) Xerîbege  �" �F	ر �t
böjningsform av dolk • Främlingen (subst.)

Xerengz �t ره OJز böjningsform av främling

• Geting (subst.) • Främmandet (adj.)

stickande, gul- och svartrandig böjningsform av främmande

insekt av släktet Vespidae • Utlänningen (subst.)

Xerezing NJره ز �t böjningsform av utlänning

• Geting (subst.) Xerîbeyl �t ر	�F 	ل
stickande, gul- och svartrandig • Främlingar (subst.)

insekt av släktet Vespidae böjningsform av främling

Xergûş �t ر"ووش • Främmanden (adj.)

• Kanin (subst.) böjningsform av främmande

ett hardjur av släktet Oryctolagus • Utlänningar (subst.)

Xergûşe �t ر"وو]�  böjningsform av utlänning

• Kaninen (subst.) Xerîbeyle  ��	 �F	ر �t
böjningsform av kanin • Främlingarna (subst.)

Xergûşege �t ر"وو]� "�  böjningsform av främling

• Kaniner (subst.) • Främmandena (adj.)

böjningsform av kanin böjningsform av främmande

Xergûşeyl �t ر"وو]� 	ل • Utlänningarna (subst.)

• Kaninen (subst.) böjningsform av utlänning

böjningsform av kanin Xerîbeylege   �" ��	 �F	ر �t
Xergûşeyle �t ر"وو]� 	��  • Främlingarna (subst.)

• Kaninerna (subst.) böjningsform av främling

böjningsform av kanin • Främmandena (adj.)

Xergûşeylege �t ر"وو]� 	�� "�  böjningsform av främmande

• Kaninerna (subst.) • Utlänningarna (subst.)

böjningsform av kanin böjningsform av utlänning

Xergûşeyle �t ر"وو]� 	��  Xerîbî :F	ر �t
• Kaninerna (subst.) • Främlingskap (subst.)

böjningsform av kanin Xerig �t رگ
Xergûşeylege �t ر"وو]� 	�� "�  • Dy (subst.)

• Kaninerna (subst.) gyttja, slam

böjningsform av kanin • Gyttja (subst.)

Xerîb �t ر	ب vattenhaltig jord, slam, dy, mudder

• Främling (subst.) • Lera (subst.)

obekant person, främmande en jordart som är mjuk och formbar

• Främmande (adj.) i vått tillstånd och hård i torrt tillstånd

ny och obekant Xerîw �t ر	و
• Utländsk (adj.) • Främling (subst.)

som är från ett annat land obekant person, främmande

(än ens eget) • Främmande (adj.)

• Utlänning (subst.) ny och obekant

person från ett annat land • Utländsk (adj.)

(än ens eget) som är från ett annat land

Xerîbege  �" �F	ر �t (än ens eget)

• Främlingen (subst.) • Utlänning (subst.)

böjningsform av främling person från ett annat land
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Xerîwe m	 ر:وه  Xerûşkeylege  	� 	@: 	X9روو 	m

(än ens eget) • Nässlorna (subst.)

Xerîwe �t ر	وه  böjningsform av nässla

• Främlingen (subst.) Xerkûlleylege (Xerkûłeylege)  �" ��	 �Cر-وو �t
böjningsform av främling • Nässlorna (subst.)

• Främmandet (adj.) böjningsform av nässla

böjningsform av främmande Xermanan �t ر
��Jن
• Utlänningen (subst.) • Månad 06 (subst.)

böjningsform av utlänning 24 augusti - 23 september

Xerîwege �t ر	وه "�  Xermanan (Soranî) (:Jۆراa) ن�J�
�t ر
• Främlingen (subst.) • Månad 06 (subst.)

böjningsform av främling 24 augusti - 23 september

• Främmandet (adj.) Xermiyes �t ر
	� س
böjningsform av främmande • Broms (subst.)

• Utlänningen (subst.) ett slags stickande, blodsugande insekt

böjningsform av utlänning • Styng (subst.)

Xerîweyl �t ر	وه 	ل ett slags parasiterande fluga

• Främlingar (subst.) Xerrige ser (Xeřige ser) �t ڕ"�  �a ر
böjningsform av främling • Eländig (adj.)

• Främmanden (adj.) som lever under svåra förhållanden

böjningsform av främmande • Olycklig (adj.)

• Utlänningar (subst.) drabbad av olycka, sorgsen

böjningsform av utlänning • Lera på huvud

Xerîweyle �t ر	وه 	��  Xerrige serî (Xeřige serî) �t ڕ"�  �a ری
• Främlingarna (subst.) • Prövning (subst.)

böjningsform av främling psykisk påfrestning

• Främmandena (adj.) • Förbannelse (subst.)

böjningsform av främmande  åkallande av övernaturliga krafter

• Utlänningarna (subst.) i syfte att bringa olycka

böjningsform av utlänning Xerrigî (Xeřigî) �t ڕ":
Xerîweylege �t ر	وه 	�� "�  • Insmord med lera

• Främlingarna (subst.) • Täckt med lera

böjningsform av främling Xerrigîn (Xeřigîn) �t ڕ"	ن
• Främmandena (adj.) • Insmord med lera

böjningsform av främmande • Täckt med lera

• Utlänningarna (subst.) Xerûşk e[روو �t
böjningsform av utlänning • Kanin (subst.)

Xerîwî �t ر	وی ett hardjur av släktet Oryctolagus

• Främlingskap (subst.) Xerûşke  �w[روو �t
Xerkûll (Xerkûł) �t ر-ووڵ • Kaninen (subst.)

• Nässla (subst.) böjningsform av kanin

en växt av släktet Urtica som Xerûşkege  �" �w[روو �t
bränns vid beröring • Kaniner (subst.)

Xerkûlle (Xerkûłe)  �Cر-وو �t böjningsform av kanin

• Nässlan (subst.) Xerûşkeyl �t روو]�w 	ل
böjningsform av nässla • Kaninen (subst.)

Xerkûllege (Xerkûłege)  �" �Cر-وو �t böjningsform av kanin

• Nässlan (subst.) Xerûşkeyle  ��	 �w[روو �t
böjningsform av nässla • Kaninerna (subst.)

Xerkûlleyl (Xerkûłeyl) �t ر-وو�C 	ل böjningsform av kanin

• Nässlor (subst.) Xerûşkeylege  �" ��	 �w[روو �t
böjningsform av nässla • Kaninerna (subst.)

Xerkûlleyle (Xerkûłeyle)  ��	 �Cر-وو �t böjningsform av kanin
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Xesû (Soranî) m	 7وو (7ۆرا)') Xetkeşeyl m	 XA	 9	 :ل

Xesû (Soranî) (:Jۆراa) ووa �t böjningsform av svärfar

• Svärmor (subst.) Xesüreyl a �tـۊره 	ل
mor till en persons make el. maka • Svärföräldrar (subst.)

Xesû (Kurmancî) böjningsform av svärförälder

• Svärmor (subst.) • Svärfäder (subst.)

mor till en persons make el. maka böjningsform av svärfar

Xesû û xezûr a �tوو و �t زوور Xesüreyle a �tـۊره 	�� 
(Soranî)  (:Jۆراa) • Svärföräldrarna (subst.)

• Svärförälder (subst.) böjningsform av svärförälder

svärmor och svärfar • Svärfäderna (subst.)

Xesû û xezûr (Kurmancî) böjningsform av svärfar

• Svärförälder (subst.) Xesüreylege a �tـۊره 	�� "� 
svärmor och svärfar • Svärföräldrarna (subst.)

Xesüran a �tـۊران böjningsform av svärförälder

• Svärförälder (subst.) • Svärfäderna (subst.)

svärmor och svärfar böjningsform av svärfar

• Svärfar (subst.) Xetine  �JZ �t
far till någons make el. maka • Omskärelse (subst.)

Xesürane  �Jـۊراa �t (i rituellt syfte) skära bort yttre

• Svärföräldern (subst.) delen av förhuden på penis

böjningsform av svärförälder (även med avseende på kvinna

• Svärfadern (subst.) skära bort klitoris)

böjningsform av svärfar Xetinege  �" �JZ �t
Xesüranege  �" �Jـۊراa �t • Omskärelsen (subst.)

• Svärföräldern (subst.) böjningsform av omskärelse

böjningsform av svärförälder Xetineyl �JZ �t 	ل
• Svärfadern (subst.) • Omskärelser (subst.)

böjningsform av svärfar böjningsform av omskärelse

Xesüraneyl a �tـۊرا�J 	ل Xetineyle  ��	 �JZ �t
• Svärföräldrar (subst.) • Omskärelserna (subst.)

böjningsform av svärförälder böjningsform av omskärelse

• Svärfäder (subst.) Xetineylege  �" ��	 �JZ �t
böjningsform av svärfar • Omskärelserna (subst.)

Xesüraneyle  ��	 �Jـۊراa �t böjningsform av omskärelse

• Svärföräldrarna (subst.) Xetine kirdin �JZ �t  -ردن
böjningsform av svärförälder • Omskära (verb)

• Svärfäderna (subst.) (i rituellt syfte) skära bort yttre

böjningsform av svärfar delen av förhuden på penis

Xesüraneylege  �" ��	 �Jـۊراa �t (även med avseende på kvinna

• Svärföräldrarna (subst.) skära bort klitoris)

böjningsform av svärförälder Xetkeş �wZ �t ش
• Svärfäderna (subst.) • Linjal (subst.)

böjningsform av svärfar hjälpmedel för att dra räta linjer

Xesüre a �tـۊره  Xetkeşe  �[ �wZ �t
• Svärförälder (subst.) • Linjalen (subst.)

svärmor och svärfar böjningsform av linjal

• Svärfar (subst.) Xetkeşege  �" �[ �wZ �t
far till någons make el. maka • Linjalen (subst.)

Xesürege a �tـۊره "�  böjningsform av linjal

• Svärföräldern (subst.) Xetkeşeyl �wZ �t ]� 	ل
böjningsform av svärförälder • Linjaler (subst.)

• Svärfadern (subst.) böjningsform av linjal
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Xetkeşeyle  	@: 	9 	XA 	m Xezûran (Kurmancî)

Xetkeşeyle  ��	 �[ �wZ �t Xêzane  �J9زاt
• Linjalerna (subst.) • Familjer (subst.)

böjningsform av linjal böjningsform av familj

Xetkeşeylege  �" ��	 �[ �wZ �t • Hushållet (subst.)

• Linjalerna (subst.) böjningsform av hushåll

böjningsform av linjal Xêzanege  �" �J9زاt
Xew �t و • Familjer (subst.)

• Sömn (subst.) böjningsform av familj

sovande • Hushållet (subst.)

• Dröm (subst.) böjningsform av hushåll

fantasi under sömnen Xêzaneyl 9tزا�J 	ل
Xew birdin �t و Fردن • Familjer (subst.)

• Somna (verb) böjningsform av familj

börja sova • Hushåll (subst.)

Xeware �t واره  böjningsform finns inte

• Främling (subst.) Xêzaneyle  ��	 �J9زاt
obekant person, främmande • Familjerna (subst.)

• Främmande (adj.) böjningsform av familj

ny och obekant • Hushållen (subst.)

• Utländsk (adj.) böjningsform av hushåll

som är från ett annat land Xêzaneylege  �" ��	 �J9زاt
(än ens eget) • Familjerna (subst.)

• Utlänning (subst.) böjningsform av familj

person från ett annat land • Hushållen (subst.)

(än ens eget) böjningsform av hushåll

Xeür �t ۊر Xezeb (Kurmancî)

• Deg (subst.) • Vrede (subst.)

 hopknådad massa som ska bli bröd förbittring, ilska

(även utvidgat om annan massa) • Ilska (subst.)

• Massa (subst.) uppretad sinnesstämning, vrede

substans Xezêne (Soranî) (:Jۆراa)  �J9ز �t
(särskilt om halvfabrikat vid • Bank (subst.)

pappersframställning) förvaringsplats, förråd

• Smet (subst.) Xezew �t زه و
kladdig blandning som ska gräddas • Vrede (subst.)

Xezan �t زان förbittring, ilska

• Månad 08 (subst.) • Ilska (subst.)

25 oktober - 22 novomber uppretad sinnesstämning, vrede

• Gryta (subst.) Xezîne  �J	ز �t
ett slags kokkärl, kittel, kastrull • Bank (subst.)

• Kokkärl (subst.) förvaringsplats, förråd

kastrull, gryta Xezûr (Soranî) �t زوور
• Kittel (subst.) • Svärfar (subst.)

stort runt kokkärl far till någons make el. maka

Xêzan 9tزان Xezûr (Kurmancî)

• Familj (subst.) • Svärfar (subst.)

föräldrar och barn; hushåll far till någons make el. maka

• Hushåll (subst.) Xezûran (Kurmancî)

grupp som lever ihop, familj • Svärföräldrar (subst.)

Xezane  �Jزا �t svärmor och svärfar

• Bank (subst.)

förvaringsplats, förråd
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Xill (Xił) mڵ Xişxişeyle  	@: 	9m9m

Xill (Xił) tڵ människor och djur

• Stam (subst.) • Svalg (subst.)

en grupp (människor) med samma övre delen av matstrupen

ursprung och livsvillkor (bildligt även "avgrund, klyfta")

Xillmetî (Xiłmetî) :Z �
qt Xirrnaq (Xiřnaq) tڕ�Jق
• Bjudning (subst.) • Näsa (subst.)

kalas (med inbjudna gäster) luktorgan hos människan

• Kalas (subst.) • Näshåla (subst.)

fest, bjudning (även bildligt) näshålan (latin: cavum nasi,

Xincer Jt�� ر cavitas nasi) är den del av

• Dolken (subst.) luftvägarna som befinner sig

böjningsform av dolk bakom näsan i mitten av

Xincere Jt�� ره  ansiktet och är förbundet till 

• Dolken (subst.) yttervärlden genom näsborrarna

böjningsform av dolk Xirs tرس
Xincerege Jt�� ره "�  • Björn (subst.)

• Dolken (subst.) däggdjuret Ursus

böjningsform av dolk Xişexiş t �[tش
Xincereyl Jt�� ره 	ل • Prassel (subst.)

• Dolkar (subst.) ljudet från torra löv el. papper i rörelse

böjningsform av dolk • Rasp (subst.)

Xincereyle Jt�� ره 	��  lätt skrapande ljud

• Dolkarna (subst.) Xişexiş (Soranî) (:Jۆراa)  شt �[t
böjningsform av dolk • Prassel (subst.)

Xincereylege Jt�� ره 	�� "�  ljudet från torra löv el. papper i rörelse

• Dolkarna (subst.) • Rasp (subst.)

böjningsform av dolk lätt skrapande ljud

Xine (Le Ewista) (�Zaو ��  �K)  �Jt • Rassel (subst.)

• Arsle (subst.) lätt metalliskt ljud (som av kedjor)

stjärt (starkt vardagligt; nedsättande Xişî :[t
äv. om personer) • Tusenfoting (subst.)

Variantform: arsel mångfoting; generell term för

• Rumpa (subst.) leddjur med ett stort antal ben

stjärt, bakdel Xişxiş t[tش
(vardagligt) • Prassel (subst.)

• Röv (subst.) ljudet från torra löv el. papper i rörelse

bakdel • Rasp (subst.)

(kan uppfattas som stötande) lätt skrapande ljud

• Stjärt (subst.) • Rassel (subst.)

bakdel på människa och djur, bak lätt metalliskt ljud (som av kedjor)

Xinye  �	Jt Xişxişe  �[t[t
• Henna (subst.) • Skallra (subst.)

henna är ett rödbrunt färgämne i skramlande leksak för spädbarn

form av ett vanligen grönt pulver Xişxişege  �" �[t[t
som i Sverige framför allt • Skallran (subst.)

används för att färga hår böjningsform av skallra

Xirawe tراوه   Xişxişeyl t[t]� 	ل
• Ruin (subst.) • Skallror (subst.)

rester av ett hus el dyl böjningsform av skallra

Xirrnak (Xiřnak) tڕ�Jک Xişxişeyle  ��	 �[t[t
• Strupe (subst.) • Skallrorna (subst.)

främre delen av halsen hos böjningsform av skallra
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Xişxişeylege  	� 	@: 	9m9m Xurî mوری 

Xişxişeylege  �" ��	 �[t[t Xor (Soranî) tۆر
• Skallrorna (subst.) • Sol (subst.)

böjningsform av skallra den starkt lysande himlakropp

Xişxişek t[t]� ک som jorden får ljus och värme

• Skallra (subst.) av; solsken

skramlande leksak för spädbarn Xorhellhatin (Xorhełhatin) tۆرھ� Z��Cن
Xişxişekege  �" �- �[t[t (Soranî) (:Jۆراa)

• Skallran (subst.) • Soluppgång (subst.)

böjningsform av skallra solens "rörelse" upp över

Xişxişekeyl t[t]� -� 	ل horisonten vid dagens början

• Skallror (subst.) Xû tوو
böjningsform av skallra • Bra (adj.)

Xişxişekeyle  ��	 �- �[t[t god, fin, prima

• Skallrorna (subst.) • Bra (adv.)

böjningsform av skallra fint, prima, väl

Xişxişekeylege  �" ��	 �- �[t[t • Fin (adj.)

• Skallrorna (subst.) bra, utmärkt

böjningsform av skallra • God (adj.)

Xişxişk (Kurmancî) bra, fin

• Skallra (subst.) • Väl (adv.)

skramlande leksak för spädbarn på ett bra sätt

Xîz t	ز Xûtir tووZر
• Fnask (subst.) • Bättre (adj.)

prostituerad böjningsform av bra

• Hora (subst.) Xûtirîn tووZر	ن
prostituerad kvinna • Bäst (adj.)

• Luder (subst.) böjningsform av bra

hora Xuda bîliget tودا F	��O ت
Xizill (Xiził) tزڵ • Må gud bevara dig

• Kurdisk klan Xuda welid tودا وه Kد
en av klanerna i Kalhor trakten • Adjö (interj.)

Xizm tزم avskedsfras

• Släkt (subst.) • Farväl (interj.)

grupp av personer som har samma adjö

stamfar el. stammor, släktingar (högtidligt)

• Bekant (subst.) Xuda welit tودا وه Kت
person som man känner (ytligt) • Adjö (interj.)

Xizmet tز
� ت avskedsfras

• Tjänst (subst.) • Farväl (interj.)

arbete, tjänstgöring, hjälp, service adjö

Xizmetçî :PZ �
tز (högtidligt)

• Tjänare (subst.) Xurî tوری 
person som är anställd för att • Ull (subst.)

passa upp en annan person hår, särskilt från får, men även

• Betjänt (subst.) från andra djur vars hår vid

uppassare anställd hos person spinning har egenskaper som

Xizmetkar tز
� �wZر liknar fårulls

• Tjänare (subst.) • Ylle (subst.)

person som är anställd för att textilvara företrädesvis tillverkad

passa upp en annan person av ull

• Betjänt (subst.)

uppassare anställd hos person
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Xuşk (Kurmancî) Xwemîç k:� وهm

Xuşk (Kurmancî) man som ber en kvinna gifta sig

• Syster (subst.) med honom

kvinnligt syskon Xwazmanî :J�
tواز
Xuye tو	�  • Frieri (subst.)

• Syster (subst.) (formell) anhållan om att få gifta

kvinnligt syskon sig med någon

Xwadan tوادان Xwazmanî kirdin tواز
�J: -ردن
• Saltströare (subst.) • Fria (verb)

Xwardin tواردن be någon om giftermål

• Äta (verb) Xwazmenî ker tواز
� J: -� ر
tugga och svälja (mat); inta (måltid) • Friare (subst.)

Xwarîn tوار	ن man som ber en kvinna gifta sig

• Nedanför (prep.) med honom

under, längre ned än Xwe tوه 
Xwarza tوارزا • Syster (subst.)

• Systerbarn (subst.) kvinnligt syskon

Xwarza weza tوارزا وه زا Xwed tوه د
• Systerbarnbarn • Dig själv

Xwarza za tوارزا زا Xweke tوه -� 
• Systerbarnbarn • Syster (subst.)

Xwasker tوا�wa ر kvinnligt syskon

• Tiggare (subst.) Xwelî (Kurmancî)

person som (huvudsakligen) livnär • Aska (subst.)

sig på att tigga pulver som blir kvar när något

Xwastin tواZaن har brunnit

• Avkräva (verb) Xwell (Xweł) tوه ڵ
begära (något) av (någon) • Aska (subst.)

• Eftertrakta (verb) pulver som blir kvar när något

sträva efter, vilja ha har brunnit

• Ska (verb) Xwelle (Xwełe)  �C وهt
komma att (anger framtid) • Askan (subst.)

Variantform: skall böjningsform av aska

• Vilja (verb) Xwellege (Xwełege)  �" �C وهt
önska, sträva (efter) (även med • Askan (subst.)

försvagad betydelse i uppmaningar) böjningsform av aska

Xwastin (Kurmancî) Xwelleyl (Xwełeyl) tوه �C 	ل
• Önskan (subst.) • Askor (subst.)

det som man önskar böjningsform av aska

Xwazbênîkar (Soranî) (:Jۆراa) ر�w	J9Fوازt Xwelleyle (Xwełeyle)  ��	 �C وهt
• Friare (subst.) • Askorna (subst.)

man som ber en kvinna gifta sig böjningsform av aska

med honom Xwelleylege (Xwełeylege)  �" ��	 �C وهt
Xwazim tوازم • Askorna (subst.)

• Friare (subst.) böjningsform av aska

man som ber en kvinna gifta sig Xweman tوه 
�ن
med honom • Oss själva

• Angelägen (adj.) Xwemanî :J�
tوه 
ivrig, mån (om) • Familjär (adj.)

• Jag vill göra detta förtrolig

(Min xwazim ye bikem) Xwemîç �	
tوه 
Xwazker tواز-� ر • Jag också

• Friare (subst.)
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Xwemîş mوه �:ش Xweşall (Xweşał) mوه 9�ڵ

Xwemîş tوه 
	ش halvmörker när dagsljuset försvinner

• Jag också • Väst (subst.)

Xwendinga �OJدJ وهt väderstrecket väster

• Skola (subst.) • Väster (subst.)

ställe där man undervisar, riktning där solen går ned

läroanstalt Xwerza tوه رزا
(även om undervisningen) • Systerbarn (subst.)

• Skola (subst.) Xweş tوه ش
(skola) • Bra (adj.)

• Skola (subst.) god, fin, prima

riktning inom konst, vetenskap etc • Bra (adv.)

Xwêndinga (Soranî) (:Jۆراa) �OJدJ9وt fint, prima, väl

• Skola (subst.) • Fin (adj.)

ställe där man undervisar, bra, utmärkt

läroanstalt • God (adj.)

(även om undervisningen) bra, fin

• Skola (subst.) • Väl (adv.)

(skola) på ett bra sätt

• Skola (subst.) Xweş deng NJ وه ش دهt
riktning inom konst, vetenskap etc • Välljud (subst.)

Xwer tوه ر vackert ljud

• Sol (subst.) Xweş hatin tوه ش ھ�Zن
den starkt lysande himlakropp • Välkommen (adj.)

som jorden får ljus och värme som man tar emot med glädje

av; solsken • Välkommen (interj.)

• Syster (subst.) (hälsningsfras till besökare o dyl)

kvinnligt syskon Xweş tam tوه ش �Zم
Xwer awa tوه ر ��وا • God (adj.)

• Afton (subst.) välsmakande, läcker

tidpunkt på dygnet då det börjar Variantform: vard. Go

skymma, och ofta även om • Smaklig (adj.)

nattens första timmar som smakar bra

• Skymning (subst.) • Läcker (adj.)

halvmörker när dagsljuset försvinner som smakar mycket gott

• Väst (subst.) Xweş xû tوه ش tوو
väderstrecket väster • Gladlynt (adj.)

• Väster (subst.) som (oftast) har glatt humör

riktning där solen går ned • Godmodig (adj.)

Xwer xisin tوه ر atن som alltid har gott humör

• Solsting (subst.) Xweş xwillk (Xweş xwiłk) eCوt وه شt
uppstår när man solar för länge • Gladlynt (adj.)

och kroppen inte kan bli av med som (oftast) har glatt humör

överskottsvärmen • Godmodig (adj.)

• Värmeslag (subst.) som alltid har gott humör

sjukdom orsakad av stark sol, Xweşall (Xweşał) tوه ]�ڵ
hög temperatur e dyl • Glad (adj.)

Xwerawa tوه راوا upprymd och tillfredsställd

• Afton (subst.) • Lycklig (adj.)

tidpunkt på dygnet då det börjar full av lycka, glad

skymma, och ofta även om (även "som får positiva följder")

nattens första timmar • Jag önskar

• Skymning (subst.)



338

Xweşatin mوه 9�Aن Xwillekû (Xwiłekû) mوM	 /وو

Xweşatin tوه ]�Zن Xweyşkeyl tوه 	]�w 	ل
• Välkommen (adj.) • Systrar (subst.)

som man tar emot med glädje böjningsform av syster

• Välkommen (interj.) Xweyşkeyle  ��	 �w[	 وهt
(hälsningsfras till besökare o dyl) • Systrarna (subst.)

Xweşbawerr (Xweşbaweř) tوه ]�Fوه ڕ böjningsform av syster

• Godtrogen (adj.) Xweyşkeylege  �" ��	 �w[	 وهt
omisstänksam; lättlurad • Systrarna (subst.)

Xweşbawerrî (Xweşbaweřî) tوه ]�Fوه ڕی böjningsform av syster

• Godtrogenhet (subst.) Xweyşkegem tوه 	]�w "� م
att vara godtrogen • Systern min

Xweşbext tوه ]t �Fت Xweyşkeza tوه 	]�w زا
• Lycklig (adj.) • Systerbarn (subst.)

full av lycka, glad Xweyşkim tوه 	]wم
(även "som får positiva följder") • Min syster

Xwesî (Kurmancî) Xwezew tوه زه و
• Svärmor (subst.) • Jag önskar

mor till en persons make el. maka Xwezêw tوه ز9و
Xweşî tوه ]: • Jag önskar

• Fröjd (subst.) Xwezgew tوه ز"� و
stor glädje • Jag önskar

• Förtjusning (subst.) Xwezig tوه زگ
glädje • Jag önskar

• Glädje (subst.) Xwill (Xwił) tوڵ
känsla av upprymdhet och • Aska (subst.)

tillfredsställelse pulver som blir kvar när något

• Trivsel (subst.) har brunnit

känsla av att man trivs • Damm (subst.)

• Välbehag (subst.) fint stoft

nöje och glädje • Stoft (subst.)

Xweşî kirdin tوه ]: -ردن damm, pulver

• Lyckliggöra (verb) Xwille (Xwiłe)  �Cوt
glädja • Askan (subst.)

Xweşmeze tوه ]
� زه  böjningsform av aska

• God (adj.) Xwillege (Xwiłege)  �" �Cوt
välsmakande, läcker • Askan (subst.)

Variantform: vard. Go böjningsform av aska

• Smaklig (adj.) Xwilleyl (Xwiłeyl) tو�C 	ل
som smakar bra • Askor (subst.)

• Läcker (adj.) böjningsform av aska

som smakar mycket gott Xwilleyle (Xwiłeyle)  ��	 �Cوt
Xwet tوه ت • Askorna (subst.)

• Dig själv böjningsform av aska

Xweyşk e[	 وهt Xwilleylege (Xwiłeylege)  �" ��	 �Cوt
• Syster (subst.) • Askorna (subst.)

kvinnligt syskon böjningsform av aska

Xweyşke  �w[	 وهt Xwillekû (Xwiłekû) tو�C -وو
• Systern (subst.) • Aska (subst.)

böjningsform av syster pulver som blir kvar när något

Xweyşkege  �" �w[	 وهt har brunnit

• Systern (subst.)

böjningsform av syster
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Xwillekûe (Xwiłekûe) mوM	 /ووه  Xüs mـۊس

Xwillekûe (Xwiłekûe) tو�C -ووه  • Blodig (adj.)

• Askan (subst.) full med blod; grym, med många

böjningsform av aska dödsoffer

Xwillekûege (Xwiłekûege) tو�C -ووه "�  Xünawlî :Kو�Jـۊt
• Askan (subst.) • Blodig (adj.)

böjningsform av aska full med blod; grym, med många

Xwillekûeyl (Xwiłekûeyl) tو�C -ووه 	ل dödsoffer

• Askor (subst.) Xünawlîn tـۊ�JوK	ن
böjningsform av aska • Blodig (adj.)

Xwillekûeyle (Xwiłekûeyle) tو�C -ووه 	��  full med blod; grym, med många

• Askorna (subst.) dödsoffer

böjningsform av aska Xünî :Jـۊt
Xwillekûeylege (Xwiłekûeylege) tو�C -ووه 	�� "�  • Mördare (subst.)

• Askorna (subst.) person som begår mord

böjningsform av aska • Blodig (adj.)

Xwîn tو	ن full med blod; grym, med många

• Blod (subst.) dödsoffer

röd vätska i kroppen Xünîn tـۊJ	ن
Xwirî tوری • Blodig (adj.)

• Ull (subst.) full med blod; grym, med många

hår, särskilt från får, men även dödsoffer

från andra djur vars hår vid spinning Xünmij 
ژJـۊt
har egenskaper som liknar fårulls • Blodtörstig (adj.)

• Ylle (subst.) grym, mordisk

textilvara företrädesvis tillverkad Xünserd tـۊ�aJ رد
av ull • Kallblodig (adj.)

Xü tـۊ oberörd, kallt beräknande

• Björn (subst.) • Kallsinnig (adj.)

däggdjuret Ursus likgiltig, avvisande

• Galt (subst.) Xünxar tـۊ�tJر
grishane • Blodtörstig (adj.)

• Gris (subst.) grym, mordisk

svin Xünxwar tـۊtJوار
• Nasse (subst.) • Blodtörstig (adj.)

svin grym, mordisk

• Svin (subst.) Xünyerî خJü	� ری
husdjur (av släktet Sus) som • Vedergällning (subst.)

föds upp för köttets skull det att återge ont med ont, hämnd

Xün tـۊ ن • Hämnd (subst.)

• Blod (subst.) straff för en skada som man tillfogats

röd vätska i kroppen • Revansch (subst.)

Xün ciman tـۊن �
�ن upprättelse, hämnd

• Månad 01 (subst.) Xüs tـۊس
21 mars - 20 april • Blöt (adj.)

Xün hatin tـۊن ھ�Zن våt, fuktig, sur

• Blöda (verb) • Sur (adj.)

ge ifrån sig blod, förlora blod blöt, våt

Xünalî :K�Jـۊt • Våt (adj.)

• Blodig (adj.) täckt eller genomdränkt med vätska

full med blod; grym, med många

dödsoffer

Xünalîn tـۊK�J	ن
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Y y ی
Yakerîm :�/	 ر:م Yarî qumar (Soranî) :�ری Rو��ر (7ۆرا)')

Yakerîm 	�-� ر	م Yanzemî :
	�Jزه 
• Turkduva (subst.) • Elfte (räkn.)

turkduva (Streptopelia decaocto) på plats nummer 11

är en fågel inom familjen duvor • Tal 11 (räkn.)

Yan (Soranî) (:Jۆراa) ن�	 Yanzemîn 	�Jزه 
	ن
• Alternativt (adv.) • Elfte (räkn.)

eller på plats nummer 11

• Antingen • Tal 11 (räkn.)

användning: används tillsammans Yare 	�ره 
med "eller" för att uttrycka val • Manligt namn/killnamn (subst.)

• Eller Yaremesî  :a �
	�ره 
(anger alternativ) • Drift (subst.)

Yangze 	�OJزه  skämt, förlöjligande

• Nummer 11 (räkn.) Yarî 	�ری
11, elva • Skoj (subst.)

Yangzehezar 	�OJزه ھ� زار skämt

• Nummer 11 000 (räkn.) • Skämt (subst.)

11 000, elvatusen lustighet, skoj

Yangzehim 	�OJزه ھم • Upptåg (subst.)

• Elfte (räkn.) skämtsamt påhitt

på plats nummer 11 • Anhängare av Yarsan

• Tal 11 (räkn.) • Handtag (subst.)

Yangzehizar 	�OJزه ھزار hjälp

• Nummer 11 000 (räkn.) (vardagligt)

11 000, elvatusen • Tjänst (subst.)

Yangzemî :
	�OJزه  hjälp, service

• Elfte (räkn.) • Hjälp (subst.)

på plats nummer 11 medverkan som gör att något kan

• Tal 11 (räkn.) utföras, bistånd (även om

Yangzemîn 	�OJزه 
	ن omhändertagande i svår situation;

• Elfte (räkn.) även "ekonomiskt bistånd"

på plats nummer 11 • Assistans (subst.)

• Tal 11 (räkn.) hjälp med att lösa en uppgift

Yanze 	�Jزه  Yarî kirdin 	�ری -ردن
• Nummer 11 (räkn.) • Skoja (verb)

11, elva skämta

Yanzehezar 	�Jزه ھ� زار • Skämta (verb)

• Nummer 11 000 (räkn.) säga lustigheter, skoja

11 000, elvatusen • Bistår (verb)

Yanzehim 	�Jزه ھم hjälpa

• Elfte (räkn.) • Hjälpa (verb)

på plats nummer 11 ge hjälp, bistå

• Tal 11 (räkn.) Yarî qumar (Soranî) (:Jۆراa) ر�
	�ری ~و
Yanzehizar 	�Jزه ھزار • Hasardspel (subst.)

• Nummer 11 000 (räkn.) spel där slumpen ensam bestämmer

11 000, elvatusen utgången (lotteri, kasinospel m m)
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Yarwelî 'H روه�: Yekşemme   	�� 	9a 	: 

Yarwelî :K روه�	 • Det (pron.)

• Manligt namn/killnamn (subst.) se den pron

Yasa �a�	 • Denna (pron.)

• Lag (subst.) den här

allmän rättsregel (el. samling • Detta (pron.)

rättsregler) i ett land; förordning se denna

(bildligt "regelbundet förlopp") • Dessa (pron.)

Yatû (Le Ewista) (�Zaو ��  �K) ووZ�	 se denna

• Magi (subst.) Yek 	� ک
trolldom • Nummer 01 (räkn.)

• Trolldom (subst.) 1, en/ett

verksamheten att med övernaturliga Yek dan 	� ک دان
medel påverka omgivningen • Röra (verb)

Yatûk (Le Pehllewî, Pehłewî) 	�Zووک (�s  �K ھ�q وی) vispa

• Magi (subst.) Yeka �- �	
trolldom • Ihop (adv.)

• Trolldom (subst.) i sällskap, ihop

verksamheten att med övernaturliga • Samman (adv.)

medel påverka omgivningen till eller med varandra; tillsamman(s)

Yatûkye (Le Pehllewî, Pehłewî) 	�Zوو-	�  (�s  �K ھ�q وی) • Tillsammans (adv.)

• Magi (subst.) tillsammans, samman

trolldom Yeka dan 	� -� دان
• Trolldom (subst.) • Röra (verb)

verksamheten att med övernaturliga vispa

medel påverka omgivningen Yekan 	� -�ن
Yaxinîn 	�Jt	ن • Varandra (pron.)

• Åta (verb) var och en (av två el. flera) den

ta som sin uppgift, lova (att göra) andre (el. de andra

Yazde 	�زده  Yekane (Soranî) (:Jۆراa)  �J�- �	
• Nummer 11 (räkn.) • Galt (subst.)

11, elva grishane

Yazdehezar 	�زده ھ� زار Yekane (Kurmancî)

• Nummer 11 000 (räkn.) • Galt (subst.)

11 000, elvatusen grishane

Yazdehim 	�زده ھم Yeki tir 	� ک Zر
• Elfte (räkn.) • En annan (pron.)

på plats nummer 11 • Någon annan (pron.)

• Tal 11 (räkn.) Yekim 	� -م
Yazdehizar 	�زده ھزار • Första (räkn.)

• Nummer 11 000 (räkn.) på plats nummer 1; främsta, tidigaste

11 000, elvatusen • Tal 01 (räkn.)

Yazdemîn 	�زده 
	ن Yekim car 	� -م ��ر
• Elfte (räkn.) • För första gången (adv.)

på plats nummer 11 Yekşem (Kurmancî)

• Tal 11 (räkn.) • Dag 7, (Söndag) (subst.)

Ye  �	 veckans sjunde dag; vilodag

• Den (pron.) Yekşemme (Soranî) (:Jۆراa)   �

 �[� �	 
användning: vid adjektiv (+ substantiv) • Dag 7, (Söndag) (subst.)

• Den (pron.) veckans sjunde dag; vilodag

användning: utpekande och ibland Yekşemme    �

 �[� �	 
betonat • Dag 7, (Söndag) (subst.)

• Den här veckans sjunde dag; vilodag
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Yektir :	 /Aر Yuî (Le Pehłewî) :وی (H	  Z	 ھY	 وی)

Yektir 	� -Zر Yeyşeme �
 �[	 �	
• Varandra (pron.) • Dag 7, (Söndag) (subst.)

var och en (av två el. flera) den veckans sjunde dag; vilodag

andre (el. de andra Yezne  �Jز �	
Yektirekî 	� -Zره -: • Brudgum (subst.)

• Varandra (pron.) man under den dag han gifter sig

var och en (av två el. flera) den • Måg (subst.)

andre (el. de andra den man som är gift med en

Yektirî 	� -Zری persons dotter; svärson

• Varandra (pron.) • Svärson (subst.)

var och en (av två el. flera) den dotters make

andre (el. de andra Yuî (Le Pehllewî, Pehłewî) 	وی (�s  �K ھ�q وی)
Yektrian 	� -Zران • Korn (subst.)

• Varandra (pron.)   sädesslaget Hordeum

var och en (av två el. flera) den

andre (el. de andra

Yese  �a �	
• Detta är

• Det är

Yesn (Le Pehllewî, Pehłewî) 	� aن (�s  �K ھ�q وی)
• Fest (subst.)

sammankomst där man äter och

dricker gott och har roligt

• Skiva (subst.)

fest

(vardagligt)

Yew (Le Ewista) (�Zaو ��  �K) و �	
• Korn (subst.)

sädesslaget Hordeum

Yex 	� خ
• Is (subst.)

fruset vatten

Yexdan 	� tدان
• Kista (subst.)

stor låda med lock

Yey ger 	� ی "� ر
• Envis (adj.)

som inte ger sig, enveten, ihärdig

• Enveten (adj.)

envis

Yey rrûj (Yey řûj) 	� ی ڕووژ
• En dag

Yeyş 	� 	ش
• Denna också

• Detta också

• Dessa också

• Den här också

Yeyşe  �[	 �	
• Denna också

• Detta också

• Dessa också

• Den här också
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Z z ز
Zaferan زاu	 ران Zarûege  	�زارووه 

Zaferan زا>� ران böjningsform av knä

• Saffran (subst.) Zanûege زاJووه "� 
starkt gulfärgande krydda från • Knäet (subst.)

liljeväxten Crocus sativus böjningsform av knä

Zafiran زا>ران Zanûeyl زاJووه 	ل
• Saffran (subst.) • Knän (subst.)

starkt gulfärgande krydda från böjningsform av knä

liljeväxten Crocus sativus Zanûeyle زاJووه 	�� 
Zalle (Załe)  �Cزا • Knäna (subst.)

• Gallblåsa (subst.) böjningsform av knä

sitter vid levern, och fungerar som Zanûeylege زاJووه 	�� "� 
en tillfällig lagringsplats för galla • Knäna (subst.)

Zalle birdin (Załe birdin) زاF  �Cردن böjningsform av knä

• Skrämma (verb) Zap زاپ
göra rädd el. förskrämd • Sten som är slät och tunt

Zalle çîn (Załe çîn) زاP  �C	ن som barn leker med

• Frukta (verb) Zar û zemîn زار و زه 
	ن
vara rädd (för) • Jordbruksmark (subst.)

Zama �
زا Zarawe زاراوه  
• Brudgum (subst.) • Dialekt (subst.)

man under den dag han gifter sig variant inom språket

• Måg (subst.) (ofta geografiskt begränsad) 

den man som är gift med en Zarok (Kurmancî)

persons dotter; svärson • Barn (subst.)

• Svärson (subst.) en ung människa från födseln och

dotters make något tiotal år framåt; en persons

Zamdar زا
دار son eller dotter

• Sård (adj.) • Unge (subst.)

som har skadats (mest om personer) barn

• Sårig (adj.) (vardagligt) 

full av sår Zarû زاروو
Zana �Jزا • Barn (subst.)

• Medveten (adj.) en ung människa från födseln och

som har (god) kunskap om något något tiotal år framåt; en persons

(även "klar över sin situation, son eller dotter

målinriktad") • Unge (subst.)

Zanisin زاaJن barn

• Vet (verb) (vardagligt) 

ha kunskap om, känna till Zarûe زارووه 
Zanistin زاZaJن • Barnet (subst.)

• Vet (verb) böjningsform av barn

ha kunskap om, känna till • Ungen (subst.)

Zanû زاJوو böjningsform av unge

• Knä (subst.) Zarûege زارووه "� 
leden mellan lår och underben • Barnet (subst.)

Zanûe زاJووه  böjningsform av barn

• Knäet (subst.) • Ungen (subst.)
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Zarûeyl زارووه :ل Zencîrege  	�زه )[:ره 

böjningsform av unge Zemawend زه 
�وه Jد
Zarûeyl زارووه 	ل • Bröllop (subst.)

• Barn (subst.) fest när man gifter sig

böjningsform finns inte Zemawende زه 
�وه Jده 
• Ungar (subst.) • Bröllopet (subst.)

böjningsform av unge böjningsform av bröllop

Zarûeyle زارووه 	��  Zemawendege زه 
�وه Jده "� 
• Barnen (subst.) • Bröllopet (subst.)

böjningsform av barn böjningsform av bröllop

• Ungarna (subst.) Zemawendeyl زه 
�وه Jده 	ل
böjningsform av unge • Bröllop (subst.)

Zarûeylege زارووه 	�� "�   böjningsform finns inte

• Barnen (subst.) Zemawendeyle زه 
�وه Jده 	�� 
böjningsform av barn • Bröllopen (subst.)

• Ungarna (subst.) böjningsform av bröllop

böjningsform av unge Zemawendeylege زه 
�وه Jده 	�� "� 
Zawa زاوا • Bröllopen (subst.)

• Brudgum (subst.) böjningsform av bröllop

man under den dag han gifter sig Zemîk (Le Pehllewî, Pehłewî) زه 
	e (�s  �K ھ�q وی)
• Måg (subst.) • Mark (subst.)

den man som är gift med en obebyggt landområde, terräng

persons dotter; svärson • Mark (subst.)

• Svärson (subst.) jordyta

dotters make • Tomt (subst.)

Zayelle (Zayelle)  �C �	زا avgränsat markområde (med bebyggelse)

(Soranî) (:Jۆراa) Zemîn زه 
	ن
• Eko (subst.) • Mark (subst.)

återkastat ljud obebyggt landområde, terräng

Zaza زازا • Mark (subst.)

• Zaza människor (subst.) jordyta

den Zaza (zaza), Kird, Kirmanc eller • Tomt (subst.)

Dimilī (Daylami) är ett etniskt iranska avgränsat markområde (med bebyggelse)

personer tyckte mest i dagens Zemîn lerze زه 
	ن �K رزه 
Turkiet, vars modersmål är Zazaki, • Jordbävning (subst.)

som talas i östra Anatolien. kraftig skakning i jordytan

De lever främst i de östra Anatolien Zencîr زه J�	ر
provinser, såsom och Tunceli • Blixtlås (subst.)

Zazakî زازا-: anordning för att kunna sammanfoga 

• Zazaki språket (subst.) och skilja tygstycken gång på gång

Zazaki, även kallad Zaza, Kirmanjki , • Dragkedja (subst.)

Kirdki och Dimli, är ett indoeuropeiskt anordning för att kunna sammanfoga 

språk som talas främst i östra och skilja tygstycken gång på gång

Turkiet av Zaza folket • Kedja (subst.)

Zehferan زه ھ�� ران band av sammanfogade länkar

• Saffran (subst.) Zencîrege زه J�	ره "� 
starkt gulfärgande krydda från • Blixtlåset (subst.)

liljeväxten Crocus sativus böjningsform av blixtlås

Zeman زه 
�ن • Dragkedjan (subst.)

• Tid (subst.) böjningsform av dragkedja

det som förflyter mellan olika • Kedjan (subst.)

händelser böjningsform av kedja

(även om en viss period)
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Zencîreyl زه )[:ره :ل Zerdejuweyle زه رده ژووه :@	 

Zencîreyl زه J�	ره 	ل frukt av trädet Prunus armeniaca

• Blixtlås (subst.) Zerdan زه ردان
böjningsform finns inte • Månad 03 (subst.)

• Dragkedjor (subst.) 22 maj - 22 juni

böjningsform av dragkedja Zerdawill (Zerdawił) زه رداوڵ
• Kedjor (subst.) • Geting (subst.)

böjningsform av kedja stickande, gul- och svartrandig

Zencîreyle زه J�	ره 	��  Zerdawlle (Zerdawłe) �Cزه رداو
• Blixtlåsen (subst.) • Geting (subst.)

böjningsform av blixtlås stickande, gul- och svartrandig

• Dragkedjorna (subst.) Zerde germî :
زه رده  "� ر
böjningsform av dragkedja • Gulsot (subst.)

• Kedjorna (subst.) en sjukdom

böjningsform av kedja (som gör att huden gulfärgas)

Zencîreylege زه J�	ره 	�� "�  Zerdeçewe زه رده �P وه 
• Blixtlåsen (subst.) • Gurkmeja (subst.)

böjningsform av blixtlås smaklöst gult pulver som används

• Dragkedjorna (subst.) som krydda för att ge maträtter

böjningsform av dragkedja en gulaktig färg, ofta inom indisk

• Kedjorna (subst.) matlagning

böjningsform av kedja Zerdeçewege زه رده �P وه "� 
Zenişt زه J]ت • Gurkmejan (subst.)

• Kolit (subst.) böjningsform av gurkmeja

(medicin) inflammation i tjocktarmen Zerdeçeweyl زه رده �P وه 	ل
• Diarré (subst.) • Gurkmejor (subst.)

magsjuka som bl a yttrar sig i lös böjningsform av gurkmeja

avföring Zerdeçeweyle زه رده �P وه 	�� 
Zerafe (Soranî) (:Jۆراa)   �<زه را • Gurkmejorna (subst.)

• Giraff (subst.) böjningsform av gurkmeja

fläckigt djur med lång hals av Zerdeçeweylege زه رده �P وه 	�� "� 
släktet Giraffa • Gurkmejorna (subst.)

Zerafe زه را>�   böjningsform av gurkmeja

• Giraff (subst.) Zerdejalle (Zerdejałe)  �Cزه رده ژا
fläckigt djur med lång hals av • Geting (subst.)

släktet Giraffa stickande, gul- och svartrandig

Zerafege زه را>� "�  Zerdejuwe زه رده ژووه 
• Giraffen (subst.) • Gurkmeja (subst.)

böjningsform av giraff smaklöst gult pulver som används

Zerafeyl زه را>� 	ل som krydda för att ge maträtter

• Giraffer (subst.) en gulaktig färg, ofta inom indisk

böjningsform av giraff matlagning

Zerafeyle زه را>� 	��  Zerdejuwege زه رده ژووه "� 
• Girafferna (subst.) • Gurkmejan (subst.)

böjningsform av giraff böjningsform av gurkmeja

Zerafeylege زه را>� 	�� "�  Zerdejuweyl زه رده ژووه 	ل
• Girafferna (subst.) • Gurkmejor (subst.)

böjningsform av giraff böjningsform av gurkmeja

Zerdalle (Zerdałe) �Cزه ردا Zerdejuweyle زه رده ژووه 	�� 
• Geting (liten geting) (subst.) • Gurkmejorna (subst.)

stickande, gul- och svartrandig böjningsform av gurkmeja

Zerdalû (Soranî) (:Jۆراa) ووKزه ردا
• Aprikos (subst.)
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Zerdejuweylege  	�زه رده ژووه :@	  Zerrebîne (Zeřebîne)  	(:L زه ڕه

Zerdejuweylege زه رده ژووه 	�� "�  en insekt som samlar honung

• Gurkmejorna (subst.) Zerdolle (Zerdołe)  �Cزه ردۆ
böjningsform av gurkmeja • Biet (subst.)

Zerdell (Zerdeł) زه رده ڵ böjningsform av bi

• Geting (subst.) Zerdollege (Zerdołege)  �" �Cزه ردۆ
stickande, gul- och svartrandig • Biet (subst.)

Zerdelü زه رده Kـۊ böjningsform av bi

• Aprikos (subst.) Zerdolleyl (Zerdołeyl) زه ردۆ�C 	ل
frukt av trädet Prunus armeniaca • Bin (subst.)

Zerdêne (Soranî) (:Jۆراa)   �J9زه رد böjningsform av bi

• Gula (subst.) Zerdolleyle (Zerdołeyle)  ��	 �Cزه ردۆ
det gula i ett ägg • Bina (subst.)

• Äggula (subst.) böjningsform av bi

det gula innehållet i ett ägg Zerdolleylege (Zerdołeylege)  �" ��	 �Cزه ردۆ
Zerdewalle (Zerdewałe)  �Cزه رده وا • Bina (subst.)

• Geting (subst.) böjningsform av bi

stickande, gul- och svartrandig Zerduwîy (Soranî) (:Jۆراa)  :	زه ردوو 
Zerdey زه رده ی • Gulsot (subst.)

• Gulsot (subst.) en sjukdom

en sjukdom (som gör att huden gulfärgas)

(som gör att huden gulfärgas) Zerq زه رق
Zerdî زه ردی • Lyster (subst.)

• Gulsot (subst.) glans

en sjukdom • Briljans (subst.)

(som gör att huden gulfärgas) glans

Zerdîne �J	زه رد • Glans (subst.)

• Gula (subst.) skimmer, sken

det gula i ett ägg (bildligt "prakt")

• Äggula (subst.) Zerqi berq زه رق �F رق
det gula innehållet i ett ägg • Lyster (subst.)

Zerdînege  �" �J	زه رد glans

• Gulan (subst.) • Briljans (subst.)

böjningsform av gula glans

• Äggulan (subst.) • Glans (subst.)

böjningsform av äggula skimmer, sken

Zerdîneyl زه رد	�J 	ل (bildligt "prakt")

• Gulor (subst.) Zerr (Zeř) زه ڕ
böjningsform av gula • Guld (subst.)

• Äggulor (subst.) en dyrbar gul metall

böjningsform av äggula Zerr û zêw (Zeř û zêw) زه ڕ و ز9و
Zerdîneyle  ��	 �J	زه رد • Guld och silver

• Gulorna (subst.) Zerrebîn (Zeřebîn) زه ڕه F	ن
böjningsform av gula • Förstoringsglas (subst.)

• Äggulorna (subst.) optiskt instrument som utgörs av en

böjningsform av äggula konvex lins vars syfte är att

Zerdîneylege  �" ��	 �J	زه رد förstora det objekt man tittar på

• Gulorna (subst.) Zerrebîne (Zeřebîne)  �J	F زه ڕه
böjningsform av gula • Förstoringsglaset (subst.)

• Äggulorna (subst.) böjningsform av förstoringsglas

böjningsform av äggula

Zerdoll (Zerdoł) زه ردۆڵ
• Bi (subst.)
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Zeřebînege  	� 	(:L زه ڕه Zeytüne زه :Aـۊ)	 

Zerrebînege (Zeřebînege)  �" �J	F زه ڕه • Kvicksilver (subst.)

• Förstoringsglaset (subst.) ett flytande grundämne (Hg)

böjningsform av förstoringsglas • Silver (subst.)

Zerrebîneyl (Zeřebîneyl) زه ڕه F	�J 	ل en vit glänsande ädelmetall

• Förstoringsglas (subst.) Zewall (Zewał) زه واڵ
böjningsform finns inte • Fiende (subst.)

Zerrebîneyle (Zeřebîneyle)  ��	 �J	F زه ڕه ovän, motståndare

• Förstoringsglasen (subst.) • Antagonist (subst.)

böjningsform av förstoringsglas motståndare, fiende

Zerrebîneylege (Zeřebîneylege)  �" ��	 �J	F زه ڕه Zevî (Kurmancî)

• Förstoringsglasen (subst.) • Åker (subst.)

böjningsform av förstoringsglas jord som man odlar på; (större)

Zerrig (Zeřig) زه ڕگ område för odling, fält

• Aning (subst.) Zewî (Soranî) (:Jۆراa) زه وی
liten mängd • Mark (subst.)

• Lite (adv.) obebyggt landområde, terräng

en aning, något • Mark (subst.)

Variantform: litet jordyta

• Litet • Tomt (subst.)

se lite avgränsat markområde

• Lite grann (adv.) (med bebyggelse)

(mest vardagligt) inte så mycket, Zewî زه وی
(mycket) lite • Mark (subst.)

• Smått (adv.) obebyggt landområde, terräng

lite, en aning • Mark (subst.)

Zerrîne û sîmîne  �J	
	a و  �J	زه ڕ jordyta

(Zeřîne û sîmîne) • Tomt (subst.)

• Regnbåge (subst.) avgränsat markområde

en mångfärgad ljusbåge på (med bebyggelse)

himlen Zeü زه ۊ
(vid regnskurar blandad med solsken) • Mark (subst.)

Zerrîne û sîmînege  �" �J	
	a و  �J	زه ڕ obebyggt landområde, terräng

(Zeřîne û sîmînege) • Mark (subst.)

• Regnbågen (subst.) jordyta

böjningsform av regnbåge • Tomt (subst.)

Zerrîne û sîmîneyl 
	�J 	ل	a و  �J	زه ڕ avgränsat markområde

(Zeřîne û sîmîneyl) (med bebyggelse)

• Regnbågar (subst.) Zeü lerze زه ۊ �K رزه 
böjningsform av regnbåge • Jordbävning (subst.)

Zerrîne û sîmîneyle  ��	 �J	
	a و  �J	زه ڕ kraftig skakning i jordytan

(Zeřîne û sîmîneyle) Zeü zar زه ۊ زار
• Regnbågarna (subst.) • Jordbruksmark (subst.)

böjningsform av regnbåge Zeytûn (Soranî) (:Jۆراa) وونZ	 زه
Zerrîne û sîmîneylege  �" ��	 �J	
	a و  �J	زه ڕ • Oliv (subst.)

(Zeřîne û sîmîneylege) (frukt från) olivträd

• Regnbågarna (subst.) Zeytün زه 	Zـۊن
böjningsform av regnbåge • Oliv (subst.)

Zerd زه رد (frukt från) olivträd

• Gul (adj.) Zeytüne  �JـۊZ	 زه
färgad som guld • Oliven (subst.)

• Mässinglegering böjningsform av oliv

Zêw ز9و
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Zeytünege  	�زه :Aـۊ)	  Zim زم

Zeytünege  �" �JـۊZ	 زه • Mage (subst.)

• Oliven (subst.) buk

böjningsform av oliv • Embryo (subst.)

Zeytüneyl زه 	Zـۊ�J 	ل djur el. växt i allra tidigaste stadier

• Oliver (subst.) (bildligt "början")

böjningsform av oliv • Foster (subst.)

Zeytüneyle  ��	 �JـۊZ	 زه ofött barn, embryo

• Oliverna (subst.) (även bildligt "skapelse")

böjningsform av oliv Zig iêşe زگ �9]� 
Zeytüneylege  �" ��	 �JـۊZ	 زه • Magont (subst.)

• Oliverna (subst.) • Magknip (subst.)

böjningsform av oliv Zig jan زگ ژان
Zibîl زF	ل • Magont (subst.)

• Krafs (subst.) • Magknip (subst.)

skräp Ziganî :J�"ز
• Skräp (subst.) • Glupsk (adj.)

värdelösa kasserade saker, avfall lysten, omättlig

Zibîldan زF	�دان Zige rrû (Zige řû) ز"�  ڕوو
• Soptunna (subst.) • Glupsk (adj.)

stor behållare (med lock) att lysten, omättlig

slänga skräp i Zige şûrre (Zige şûře) ز"�  ]ووڕه 
Zibîldane  �Jدا�	Fز • Diarré (subst.)

• Soptunnan (subst.) magsjuka som bl a yttrar sig i lös

böjningsform av soptunna avföring

Zibîldanege  �" �Jدا�	Fز Zigîşî ز"	]:
• Soptunnan (subst.) • Diarré (subst.)

böjningsform av soptunna magsjuka som bl a yttrar sig i lös

Zibîldaneyl زF	�دا�J 	ل avföring

• Soptunnor (subst.) Zigpirr (Zigpiř) ز"sڕ
böjningsform av soptunna • Gravid (adj.)

Zibîldaneyle  ��	 �Jدا�	Fز med barn, havande

• Soptunnorna (subst.) • Havande (adj.)

böjningsform av soptunna som väntar barn, gravid

Zibîldaneylege  �" ��	 �Jدا�	Fز Zigpirr kirdin (Zigpiř kirdin) ز"sڕ -ردن
• Soptunnorna (subst.) • Befrukta (verb)

böjningsform av soptunna göra med barn; pollinera

Zibr زFر Zikom ز-ۆم
• Grov (adj.) • Kyla (subst.)

skrovlig, ojämn; inte finfördelad, låg temperatur, köld

inte bearbetad (i detalj) • Köld (subst.)

Zibrtir زFرZر låg temperatur (i luften), (stark) kyla

• Grövre (adj.) • Frost (subst.)

böjningsform av grov minusgrader, kyla

(Zibr + tir = Zibrtir) • Kallt och torrt kyla

Zibrtirîn زFرZر	ن Zîle ز	��
• Grövst (adj.) • Örfil (subt.)

böjningsform av grov slag mot öra el. kind med flata

(Zibr + tirîn = Zibrtirîn) handen

Zig زگ Zim زم
• Buk (subst.) • Vinter (subst.)

hålighet i kroppen för mage och den kallaste årstiden

tarmar etc; mage • Blessyr (subst.)
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Ziman (Soranî) Ziyatir (Soranî) ز��ن  (7ۆرا)')  ز:�Aر (7ۆرا)')

lättare sår • Kallt och torrt kyla

• Sår (subst.) Ziranî :Jزرا
blödande skada i kroppens vävnader • Knä (subst.)

Ziman (Soranî) (:Jۆراa)  ن�
leden mellan lår och underben ز

• Språk (subst.) Zirrbawk (Ziřbawk) زڕ�Fوک
människans sätt att meddela sig • Styvfar (subst.)

(genom tal och skrift) man som ens mor gift om sig med

Ziman (Kurmancî) Zistan (Soranî) (:Jۆراa)  ن�Zaز
• Språk (subst.) • Vinter (subst.)

människans sätt att meddela sig den kallaste årstiden

(genom tal och skrift) Zîv (Kurmancî)

Zimistun ز
Zaون • Silver (subst.)

• Vinter (subst.) en vit glänsande ädelmetall

den kallaste årstiden Ziwall (Ziwał) زواڵ
Zimisu ز
aو • Fiende (subst.)

• Vinter (subst.) ovän, motståndare

den kallaste årstiden • Antagonist (subst.)

Zimsan ز
�aن motståndare, fiende

• Vinter (subst.) Ziwan زوان
den kallaste årstiden • Språk (subst.)

Zimsane  �J�a
ز människans sätt att meddela sig

• Vintern (subst.) (genom tal och skrift) 

böjningsform av vinter Zivistan (Kurmancî) ز�Zaxن
Zimsanege  �" �J�a
ز • Vinter (subst.)

• Vintern (subst.) den kallaste årstiden

böjningsform av vinter Ziwr زور
Zimsaneyl ز
�J�a 	ل • Grov (adj.)

• Vintrar (subst.) skrovlig, ojämn; inte finfördelad,

böjningsform av vinter inte bearbetad (i detalj)

Zimsaneyle  ��	 �J�a
ز Ziwrtir زورZر
• Vintrarna (subst.) • Grövre (adj.)

böjningsform av vinter böjningsform av grov

Zimsaneylege  �" ��	 �J�a
ز (Ziwr + tir = Ziwrtir)

• Vintrarna (subst.) Ziwrtirîn زورZر	ن
böjningsform av vinter • Grövst (adj.)

Zînê mJ	ز böjningsform av grov

• Levande (adj.) (Ziwr + tirîn = Ziwrtirîn)

som lever, vid liv, i livet Ziyatir (Soranî) (:Jۆراa) رZ�	ز 
• Vid liv (adj.) • Mer (adj.)

levande, i livet som har större utsträckning

Zînig NJ	ز • Mer (adv.)

• Levande (adj.) i högre grad, ytterligare

som lever, vid liv, i livet • Mera (adv.)

• Vid liv (adj.) • Närmare (adj.)

levande, i livet framför allt, mest

Ziqom ز~ۆم • Vidare (adj.)

• Kyla (subst.) mer, ytterligare

låg temperatur, köld • Vidare (adv.)

• Köld (subst.) ytterligare, längre

låg temperatur (i luften), (stark) kyla • Över (adv.)

• Frost (subst.) förbi en viss gräns

minusgrader, kyla
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Ziyu (Soranî) Zûran gîreylege ز:و (7ۆرا)')  	�زووران �:ره :@	 

Ziyu (Soranî) (:Jۆراa) و	ز vanligen

• Silver (subst.) Zox زۆخ
en vit glänsande ädelmetall • Kyla (subst.)

Zoq زۆق låg temperatur, köld

• Kyla (subst.) • Köld (subst.)

låg temperatur, köld låg temperatur (i luften), (stark) kyla

• Köld (subst.) • Frost (subst.)

låg temperatur (i luften), (stark) kyla minusgrader, kyla

• Frost (subst.) Zoxim زۆtم
minusgrader, kyla • Kyla (subst.)

Zoqim زۆ~م låg temperatur, köld

• Kyla (subst.) • Köld (subst.)

låg temperatur, köld låg temperatur (i luften), (stark) kyla

• Köld (subst.) • Frost (subst.)

låg temperatur (i luften), (stark) kyla minusgrader, kyla

• Frost (subst.) Zoxim زۆtم
minusgrader, kyla • Kyla (subst.)

Zor (Soranî) (:Jۆراa) زۆر låg temperatur, köld

• Allt (pron.) • Köld (subst.)

plural form låg temperatur (i luften), (stark) kyla

• För (adv.) • Frost (subst.)

i väl hög grad, alltför minusgrader, kyla

• Hemskt (adv.) Zoxim زۆtم
oerhört, väldigt • Kyla (subst.)

(allmänt förstärkande; vardagligt) låg temperatur, köld

• Himla (adv.) • Köld (subst.)

mycket (vardagligt) låg temperatur (i luften), (stark) kyla

• Illa (adv.) • Frost (subst.)

mycket minusgrader, kyla

• Kopiös (adj.) Zurafe (Kurmancî)

mycket stor • Giraff (subst.)

• Mycket (adv.) fläckigt djur med lång hals av

i hög grad släktet Giraffa

• Mycket (adj.) Zûran زووران
som har stor mängd • Brottning (subst.)

(icke-neutrala former något högtidliga) idrott som går ut på att få ner en

• Många (pron.) motståndare på rygg

ett stort antal Zûran baz زووران �Fز
Zor supas (Soranî) (:Jۆراa) س�sوa زۆر • Brottare (professionell) (subst.)

• Tack så mycket Zûran gîr زووران "	ر
Zoranbaz (Soranî) (:Jۆراa) ز�FJزۆرا • Brottare (subst.)

• Brottare (subst.) person som sysslar med brottning

person som sysslar med brottning Zûran gîre زووران "	ره 
Zoranbazîy (Soranî) (:Jۆراa) :	ز�FJزۆرا • Brottaren (subst.)

• Brottning (subst.) Zûran gîrege زووران "	ره "� 
idrott som går ut på att få ner en • Brottaren (subst.)

motståndare på rygg Zûran gîreyl زووران "	ره 	ل
Zortirîn (Soranî) (:Jۆراa)  ن	رZزۆر • Brottare (subst.)

• Mest (adj.) Zûran gîreyle زووران "	ره 	�� 
som utgör största delen el. • Brottarna (subst.)

mängden, störst Zûran gîreylege زووران "	ره 	�� "� 
• Oftast (adv.) • Brottarna (subst.)
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Zûran girtin زووران �رAن Züzî زۊزی

Zûran girtin زووران "رZن • Rädsla (subst.)

• Brottas (verb) oro, fruktan

utöva brottning; slåss, kämpa • Gallblåsa (subst.)

Zûrdar زووردار sitter vid levern, och fungerar som

• Tyrann (subst.) en tillfällig lagringsplats för galla

förtryckare Zyellig (Zyełig) NC �	ز
• Översittare (subst.) • Fruktan (subst.)

person som förtrycker andra rädsla

• Kraftfull (adj.) • Förfäran (subst.)

full av kraft rädsla, fasa

• Kraftig (adj.) • Rädsla (subst.)

som har (fysisk) kraft, stark oro, fruktan

Zûrdarî زوورداری • Gallblåsa (subst.)

• Grymhet (subst.) sitter vid levern, och fungerar som

extremt ond och oschysst handling. en tillfällig lagringsplats för galla

Vem vet vad för grymheter som Zyellig çigin (Zyełig çigin) ز	� OP NCن
begås i kriget? • Frukta (verb)

Zûrwen زووره وه ن vara rädd (för)

• Brottare (subst.) Zür زۊر
person som sysslar med brottning • Grov (adj.)

Zûrwene  �J زووروه skrovlig, ojämn; inte finfördelad,

• Brottaren (subst.) inte bearbetad (i detalj)

Zûrwenege  �" �J زووروه Züzî زۊزی
• Brottaren (subst.) • Bitti (adv.)

Zûrweneyl زووروه �J 	ل tidigt

• Brottare (subst.) • Fort (adv.)

Zûrweneyle  ��	 �J زووروه med stor hastighet, snabbt

• Brottarna (subst.) • Snabb (adj.)

Zûrweneylege  �" ��	 �J زووروه som gör något på kort tid, kvick

• Brottarna (subst.)

Zuwan زووان
• Språk (subst.)

människans sätt att meddela sig

(genom tal och skrift) 

Zûwan (Le Pehllewî, Pehłewî) زوووان (�s  �K ھ�q وی)
• Språk (subst.)

människans sätt att meddela sig

(genom tal och skrift) 

Zyelle (Zyełe)  �C �	ز
• Fruktan (subst.)

rädsla

• Förfäran (subst.)

rädsla, fasa

• Rädsla (subst.)

oro, fruktan

• Gallblåsa (subst.)

sitter vid levern, och fungerar som

en tillfällig lagringsplats för galla

Zyellê (Zyełê) mC �	ز
• Fruktan (subst.)

rädsla

• Förfäran (subst.)


