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Översättarens förord 
 
 
 
 
 
 
Jag har översatt M.D.J. Parisots1 "Bidrag till studiet av den nysyriska 
dialekten i Tur ´Abdin" från franskan. Hans text är från 1897, och han 
sällar sig därmed till de västeuropeiska lingvister (Prym, Socin, 
Nöldeke...) som tidigt intresserade sig för den västliga nyarameiskan, ett 
språk som vid den här tiden ännu saknade ett etablerat skriftspråk. Det 
existerade i flera talade, dialektala varianter, alltid i skuggan av den sedan 
länge döda, klassiska syriskan. 

Parisots "Bidrag" bygger i stor utsträckning på ett kortare fältarbete i 
norra Syrien, då alltjämt inlemmat i Ottomanska riket. Han 
sammanställde sina resultat inför en konferens om semitiska språk.  

I sitt eget förord (som också översatts för den här publikationen) 
påpekar han anspråkslöst att hans arbete ska ses som ett komplement till 
Pryms och Socins redan utgivna verk. Och hans text bär spår av detta -
den är ofullständig och delvis osystematisk. 

Därför har vi inför den här utgivningen i viss mån bearbetat originalet. 
Redaktören har skrivit om şurayt-orden enligt den standardiserade 
translitteration han själv utarbetat. En del verbböjningar har 
kompletterats med tempusformer som saknas i originalet. Liknande 
tillägg har gjorts i andra avsnitt. Vissa redaktionella ändringar har också 
gjorts, och översättaren har då och då skjutit in korta förklaringar och 
kommentarer, som utmärks med en asterisk (*). 

 
Ulf Björklund 
Stockholm, 20 maj 2010 

 

                                                 
1
 Dom Jean Parisot (1861-1923), känd bland orientalister för sin utgåva av Afrahats 

demonstrationer. 
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Kmo xabre 
 

 

 

 

Abo D. Jean Parisot, yaḏoco faransawiyo. Këtle ğalabe kṯowe w kṯawyoṯe cal 

aş şëroye madënẖoye w macërboye. Šboţ 1897, i waziruṯo du yulfono b 
Faransa, këmšayco Parisot lu Madënẖo. Harke, kmaltëm maḏco bu lišono 

şurayt, më ẖa ẖasyo şëroyo ëšme Grigoriyos Cabdalla, bu Ţuro. Bëṯër, u 
mede d maltamle, ksamle gramatik nacimo, kfërasle b faransawi w şurayt b 

ẖarf latini bi mgalṯo dan oriyentalist. 

Bu zabnano, u şurayt ẖaṯo kšëfwo. Ay yaḏoce du zabno, ğalabe maḏco lat-
wolle cal u şurayt. Mawxa, fërsiwo acle, maḏco mšaklo, ba mgale. Ḫa mam 

maḏcani kowe u kṯowano du gramatik. 

 

U kṯowo 

Qamayto, u kṯowo, mtarjëm mu faransawi lu swedi. Ulf Björklund1 mtarjam-
le. Bu mahwo w bu šqolo d hawilan cam ẖḏoḏe, maẖëtlan b ğalabe dëkoṯe 

šroẖe. La´an bu orijinal latwo hawxa šroẖe. Bëṯër cwid cal u lišono şurayt d 
kito b gawe du kṯowo. U cwodo aydarbo hawi? Kubac d šuraẖne hawxa: 

Bi qamayto- Parisot, mëstacmele ẖarfat latini du zabno d huwwe w ğer 
mene d mëstacmëliwo. Ğalabe nëqşaniyat këtwo bënne. Hani kulle mcadli. 

Simi baẖ ẖarfat di alfaba standart, adyawma dë kmëstacmëlina li kṯawto du 

şurayt. 

Da tre- U orijinal du gramatik mëḏyoyo w qëryoyo cam ẖḏoḏe xliţowe. 

Harke, ţre u qëryoyo l xaşra, sim u kṯowo kule mëḏyoyo. B dëkoṯo dëkoṯo, 
dlo šroẖo Parisot bu orijinal mëstacmele jëmlat w xabre mu urhoyo. Hani ste 

ţrën l xaşra. Bëṯër këtwo xabre bu kurmanji, b tërki w bu carabi, hani ste 

mtaqimi, b dukṯayye mtaẖët xabre b şurayt. 

Da tloṯo- Marwëẖ u gramatik du kṯowo. B ğalabe dëkoṯo, fliği af fëcëlat w u 

grošaṯṯe, lašan az zabne du gramatik, ţaw d mëfhomi. Bëṯër bu kṯowano, 
hiw awwël naqla, ëšmone gramatikiye bu şurayt. 

Dan arbco- Bu orijinal du gramatikano, këtwo xëzne d xabre ğalabe 

nacëmto. Haṯe harke mtazido, u mţarwëẖo. Bëṯër ax xabre mtaẖët u 

                                                 
1
 Aẖuno Ulf Björklund, ëno w huwwe, mi šato dan 1978, kuḏcina lë ẖḏoḏe. Hawilan w këtlan 

ğalabe cwodo bu šëklano cam ẖḏoḏe. 
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gawronoyaṯṯe, u aṯtonoyaṯṯe, u fardonoyaṯṯe w u zawgonoyaṯṯe ste 
acmayye. 

Daẖ ẖamšo- Bad diyaloge d bayn lë tre noše, u b ğalabe dëkoṯe ẖrene, 

mtaẖët jëmlat aṯtonoye ste. Harke nafëq li ẖolo, hën mi zangane d kito b 
gawe du lišono şurayt. 

Bëṯër mëd kamël u kṯowo, mšayëc kule, l hën maş şëroyayḏan harke bu 
Swed w larwal du Swed. Abëcno d madno cal u cwodo w cal u ğiyoro d sim, 

ray w fëkër mënayye. Hën mjawabbe w hën ste abadan lë mjawabbe. An 

noše dë mjawabbe, bu ziyudo, abici u şurayt d howe qariwo lu urhoyo. Ḫatta 
u gramatik ste hawxa abici d howe qariwo. An aẖnonani, bë šrolo tacibi, 

makëwwe ğalabe rišayye. Kubenolën tawdi lu tacbo w laf fëkrat d huwwe. 

Cayni kṯowo, mšayëc lay yaḏoce du şurayt ste. Ḫa may yaḏocani, Myaqro 

Prof. Ebbe Knudsen, ğalabe b dëqqa, qrele kul qërniṯo du cwodo d sim. 
Bëṯër, mšayacle af fëkrat w a šroẖe, dë ẖzalle muhim bu gramatik lašan u 

kṯowo. Bu mede dë mqadamle, u gramatik hawi ţaw më meqëm. Këbenole 

tawëdyoṯo, cal u mede dë mqadamle. 

Bi ẖarayto, mšayëc cayni cwodo, lë Prof. Otto Jastrow ste, bëṯër mëd ẖërle 

acle, hawxa kṯëwle “Hano hawi ğalabe šafiro, bu šëklano rakiwo u 
mratboyo”. Këbenole luwwe ste tawëdyoṯo, cal d huleli rëxşa li kṯawtayḏe d 

mitarjëmo w d mitaẖto b riše du kṯowo.  

 
Jan Beṯ-Şawoce 

Madrašto Cëlayto d Södertörn 
Stockholm, iyyar 2010 
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Ur Journal of the Assyrian Academic Society, 1985-86, sid 7-16. 
 

 
Ţuroyo-språket idag och dess talare 

 
 

av Prof. Otto Jastrow 

Översättning: Lennart Simonsson 
 

 
 

 

Inledning 
 

 

Ţuroyo är ett nyarameiskt språk som talas av den kristna befolkningen i ett 
område som traditionellt kallas Turabdin (inhemsk form: Ţurcabdin). Detta 

område ligger i de centrala delarna av Mardin-provinsen i sydöstra Turkiet. 
Ţuroyo-språkets centrum ligger i distriktsstaden Mëḏyaḏ. I Turabdin 

sammanfaller språklig och religiös tillhörighet i mycket stor utsträckning.  
Med undantag för en kurdisktalande1 by (Kfar-boran), talar hela den kristna 

befolkningen i Turabdin egentlig ţuroyo. Det dominerande religiösa 

samfundet bland kristna i Turabdin är den syrisk-ortodoxa jakobitiska 
kyrkan. 

Folkräkningen från 1975 anger antalet invånare i staden Mëḏyaḏ till 16 905. 
Fram till 1970 var antalet kristna och muslimer i Mëḏyaḏ ungefär 

detsamma.2 Men de levde till stor del åtskilda i olika delar av staden,  

muslimerna i Astël [västra delen av Midyat], de kristna i själva Mëḏyaḏ. 
Utifrån ovanstående data från Anschütz kan vi beräkna antalet ţuroyo-talare 

i Mëḏyaḏ till cirka 7 000-8 000 år 1970. Vid samma tid fanns 16 helkristna 
byar och cirka 22 byar med blandad kristen och muslimsk befolkning. Det 

totala antalet ţuroyo-talare i Turabdin år 1970 var uppskattningsvis 20 000.3 

Förutom ţuroyo-gruppen som fortfarande bor i sitt ursprungliga hemland har 
en stor diaspora etablerat sig sedan slutet av Första världskriget. Det 

                                                 
1 Det fanns ytterligare kurdisktalande byar i södra och i norra delen av Turabdin så som 

´Arbaye, Övre Kafro, Aẖlaẖ, Bënkelbe, Ḫaẖ, Yardo, Ermune osv. [red]. 

2 Anschütz, sid 61. 

3 Ibid, sid 21.  
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armeniska folkmordet 1915-16 hade svåra återverkningar på de kristna i 
Turabdin.4 

Som följd av dessa tragiska händelser och efterföljande svårigheter under 

Atatürk-regimen utvandrade tusentals ţuroyo-talande till Syrien och Libanon 
där stora grupper etablerades i Qamišli [Gozarto] i nordöstra Syrien på 

andra sidan turkiska gränsen samt i Beirut. Under 1950- och 1960-talet 
inträffade en annan migrationsvåg. Den påverkade de större städerna i 

västra delarna av Turkiet, särskilt Istanbul där uppskattningsvis 20 000 

ţuroyo-kristna slog sig ner fram till 1960-talet. 

Ungefär vid denna tid började Västtyskland att importera utländsk 

arbetskraft i stor skala. Ett av länderna som bistod den blomstrande 
västtyska ekonomin var Turkiet, och det gav möjligheter för de förtryckta 

kristna. Tusentals utnyttjade möjligheten att emigrera till Tyskland som 
”Gastarbeiter” (gästarbetare). Denna första generation har rotat sig och är 

på väg att assimileras.  När Tyskland några år senare började minska den 

utländska arbetskraften på grund av den ekonomiska konjunkturnedgången 
fick ţuroyo-kristna som ville emigrera söka andra strategier. Orsakerna som 

drev dem att flytta från sitt hemland hade inte försvagats - snarare tvärtom. 

Den stora kurdiska majoriteten som omgav och dominerade Turabdin ökade 

stadigt sitt tryck på den kristna minoriteten. Den kurdiska politiken bestod i 

att ta över kristen egendom mestadels med olagliga metoder. De kristna 
byarna infiltrerades och de drev sakta ut de kvarvarande kristna. De turkiska 

myndigheterna var antingen likgiltiga eller välkomnade detta. Under 1970-
talet började så ţuroyo-kristna att åter söka sig till Tyskland, denna gång 

som politiska flyktingar som sökte asyl.  De hävdade att som kristna var de 
en förföljd minoritet i Turkiet utan möjlighet att behålla sin kulturella, 

religiösa och språkliga identitet samt att de saknade skydd för liv och 

egendom.   

De tyska myndigheterna bestred kategoriskt att det förekom rasistisk eller 

religiös diskriminering i Turkiet. Begäran om asyl avslogs och många 
flyktingar skickades tillbaka till Turkiet där de riskerade fängelse, andra 

stannade kvar i Tyskland där de rättsliga processerna drog ut på tiden. Även 

när militären grep makten i Turkiet och avskaffade de sista resterna av 

                                                 
4 För mer detaljer om öst och väst assyriska (kaldeiska och syriska) folkmordet se Nacim Jozef, 

Turkarnas folkmord på assyrier-kaldéerna och armenierna, 2003, Beṯ-Froso Nsibin; Armalţo 
Isẖaq, De kristnas hemska katastrofer, Osmanernas och ung-turkarnas folkmord i norra 
Mesopotamien 1895/1914-18, 2005, Beṯ-Froso Nsibin; Jacques Rhétoré, Turkarnas heliga krig 
mot kristna i norra Mesopotamien 1915, 2008, Beṯ-Froso Nsibin; Yonan Hërmëz Šahbaz, 
Islams vrede – En redogörelse om turkarnas massakrer på kristna i Persien 1915-18, 2003, 
Beṯ-Froso Nsibin; Beṯ-Şawoce Jan, Sayfo b Ţurcabdin 1914-1915, 2006, Beṯ-Froso Nsibin; 
Gabriele Yonan, Det okända folkmordet på assyrier 1915-18, Södertälje, Beṯ-Froso Nsibin, 
1990, etc.  [red]. 

http://www.acsatv.com/ut.php?bID=37&url=http://www.acsatv.com/filer/Islams-Vrede.pdf
http://www.acsatv.com/ut.php?bID=37&url=http://www.acsatv.com/filer/Islams-Vrede.pdf
http://www.acsatv.com/ut.php?bID=37&url=http://www.acsatv.com/filer/Islams-Vrede.pdf
http://www.acsatv.com/ut.php?bID=37&url=http://www.acsatv.com/filer/Islams-Vrede.pdf
http://www.acsatv.com/ut.php?bID=37&url=http://www.acsatv.com/filer/Islams-Vrede.pdf
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demokratin behöll de tyska myndigheterna sin hårda linje fastän flyktingar 
från andra förföljda minoriteter (t ex yezidierna) och politiska flyktingar 

började komma i större antal. Under tiden hade emellertid andra europeiska 

länder uppmärksammat diskrimineringen av kristna i Turkiet och erkände 
deras rätt till asyl. Sverige var det första land som officiellt öppnade sina 

dörrar för kristna [1967] från Turkiet, och under 1970-talet fick flera tusen 
ţuroyo-kristna komma in i landet och fick asyl. 

Den nuvarande situationen vad beträffar ţuroyo-diasporan i Europa kan 

sammanfattas enligt följande: Sverige har efter att i åratal generöst tagit 
emot kristna och andra flyktingar från Mellanöstern nyligen omprövat sin 

politik och skickar nu tillbaka flyktingar. I Tyskland, å andra sidan, har 
kristna flyktingar vunnit ett antal rättsprocesser under senare år och har 

beviljats asyl på enskilda grunder medan andra har nekats asyl. Men det 
finns fortfarande ingen generell reglering som omfattar hela gruppen.  

Och nya flyktingar fortsätter att komma. Under de första åren av militärt 

styre lindrades läget något i Turabdin. Militären höll mycket noga kontroll 
över det kurdiska området som minskade den kurdiska aggressionen mot 

den kristna minoriteten. Men detta var en bieffekt och säkerligen inte de 
turkiska myndigheternas önskan, och under senare tid har situationen börjat 

försämras igen. I september 1984 kom en enorm flyktingvåg till 

Västtyskland; för närvarande är det oklart hur de tyska myndigheterna 
tänker hantera dem. 

Av alla länder som tagit emot ţuroyo-flyktingar var Sverige det enda som 
gick längre än att enbart visa tolerans. Svenska myndigheter bidrog aktivt till 

att ge ţuroyo-flyktingar bostäder, organiserade kurser i svenska och hjälpte 
människor att anpassa sig till en ny omgivning. Det mest intressanta draget, 

ur lingvistisk synvinkel, var beslutet att införa språkundervisning på ţuroyo i 

svenska skolor med ţuroyo-talande barn. Det visade sig emellertid svårt 
eftersom ţuroyo är ett språk som inte skrivits ner och som saknar litterär 

tradition. Det fanns inga undervisningsmaterial eller andra tryckta texter 
förutom studier som orientalister hade skrivit på ţuroyo.  

År 1983 gav Skolöverstyrelsen ut den första läroboken på ţuroyo för barn. 

Den kallas Toxu Qorena (Kom, låt oss läsa!) och är skriven med ett anpassat 
latinskt alfabet. Kommittén som producerade boken leddes av dr Yusuf 

Isẖaq, som har en doktorsgrad i semitiska språk från American University i 
Beirut. Fastän han själv inte talade ţuroyo5 utan härstammade från Barţëlle i 

norra Irak ledde han kommittén med stor skicklighet och övervann alla 

svårigheter som är inneboende i detta slags pionjärarbete. 

                                                 
5 Yusuf Isẖaq var nyöstsyrisk talande. [red.] 
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Utsikterna för ţuroyo-språkets långsiktiga överlevnad hör nära samman med 
vad som händer i dess hemland, Turabdin. Om utvandringen av ţuroyo-

talande från Turabdin fortsätter i nuvarande takt kommer språket att dö ut i 

sin ursprungliga hemvist inom två, tre decennier. Diasporan kommer troligen 
inte att använda ţuroyo i mer än två generationer.  

Den verkliga faran är därför att inom ungefär 50 år kommer ett av de 
vackraste semitiska språken i modern tid att utrotas. För närvarande är 

ţuroyo inte direkt hotat. Tvärtom. Närvaron av tusentals ţuroyo-talande i 

Västeuropa, de flesta nyanlända, har fört ţuroyo nära forskare på semitiska 
språk och lingvister. Det är nu möjligt att studera ţuroyo utan att lämna 

Sverige, Holland eller Tyskland. 
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Några särdrag för ţuroyo jämfört med andra nyarameiska språk. 
 

 

I fonologin 
 

1) kvarhållande (retention) av faryngal frikativ ẖ (tonlös) och c (tonande): 

 
t ex [maṯlo] 

cafro  jord 
ẖamro  vin 

 

2) kvarhållande (retention) av frikativa varianter av så kallade ”begadkefat” 
av arameiska som f, w, ṯ, ḏ, x, ğ: 

 
t ex [maṯlo] 

kafno hunger 

dahwo guld 
saṯwo vinter 

iḏico känd (bekant) 
baxyo gråt 

rağlo fot 
 

3) förlust av arameisk konsonantgemination med kompensatorisk 

vokalförlängning: 
 

t ex [maṯlo] 
samo gift 

šato år 

cezo get 
gelo gräs 

 
4) samtidigt utvecklas andra typer av konsonantgemination som är 

morfologiskt bestämda pluralis: 
 

t ex [maṯlo] 

karme  vingårdar 
ak karme vingårdarna 

 
grëšle  han drog 

grëšše  de drog 
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5) obetingat skifte av a > o (ord som slutar på -o): 
 

t ex [maṯlo] 

ẖmoro åsna 
Aloho Gud 

 
 
I pronomen- och substantivmorfologi 
 

1) utveckling av bestämd artikel som är prefix till substantivet och bär 
huvudbetoningen: 

 
t ex [maṯlo] 

m sg  u bayto huset 

f sg  i šato  året 
pl  ak karme vingårdarna 

 
(I pluralis finns ingen skillnad mellan genus; initialkonsonanten dubbleras, t 

ex som aq-qayse vederna, ac-ceze getterna etc.) 
2) utvecklingen av enklitiska personpronomen som fungerar som kopula i 

nominalmeningar: 

 
t ex [maṯlo] 

ëno  jag 
harke-no jag är här 

 

hat  du 
harke hat du är här 

 
huwwe  han 

hiyya  hon 

harke-yo  han/hon är här 
 

 
 

I verbmorfologi 
 
1) alla tempus bildas från originalparticip; det finns inget tempus som 

bygger på grundinfinitiv eller substantiverade verb. 
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2) arameiskans tre så kallade verbstammar6 uppkommer fortfarande i 
ţuroyos verbstambildning: 

 

presens  imperfekt 
 

fcal  gorëš   grëšle  att dra 
facel  mẖalëq  mẖalaqle att kasta 

afcel  makrëx  makraxle att låta vända om 

 
3) För varje stam finns det ett syntetiskt passivum som härrör från 

respektive reflexiv stam som härrörs från arameiskan. (Passivum bildas 
därför inte analytiskt med hjälp av hjälpverb.) 

 
 

  presens  imperfekt 

 
eṯfcel  mëgrëš  griš  att bli dragen 

eṯfacal miẖalëq  mẖalëq att bli kastad 
ettafcal mitakrëx  mtakrëx att bli omvänd 

 

4) i eṯfcel finns det en intransitiv böjning där presens är identiskt med 
transitiva verb men där imperfekt har annorlunda mönster ettafcal: 

 
presens  imperfekt 

 
Transitiv  gorëš   grëšle  att dra 

Intransitiv  domëx  damëx att sova 

                                                 
6 Mer om verbstammar se L. Costaz,Grammaire Syriaque, 1986, Dar el-Machreq, Beirut. 
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Den lingvistiska situationen i Turabdin  
 
 

 
Mardin-provinsen hör till de områden som kurdiska nationalister påstår hör 

till Kurdistan, och faktum är att majoriteten i provinsen är kurdiskspråkiga. 

Turkiska, det officiella språket, är inte ursprungligt i Mardin och talas främst 
av lärare, tjänstemän och militärer. Det finns två stora minoritetsspråk, 

arabiska och ţuroyo. Jastrow har skildrat en del arabiska dialekter.7 Som 
tidigare förklarats utgör ţuroyo-området de centrala delarna av Mardin-

provinsen. 

I de allra östligaste delarna av Mardin-provinsen nära irakiska gränsen 
(Silopi-distriktet) finns några få kaldeiska byar som talar en östlig dialekt 

som är släkt med den som talas i Irak, men är helt annorlunda än ţuroyo. 

Andra dialekter i den östliga gruppen kan komma att försvinna fullständigt 

utan att de någonsin dokumenterats. Ändå fram till 1950 hörde de östliga 
dialekterna närmare till ţuroyo-området än idag eftersom judarna i Gziro 

talade en nyarameisk dialekt av östlig typ.8 En del av dem måste emellertid 

ha varit arabiskspråkiga. Ţuroyo och östliga dialekter måste således ha 
funnits mindre än fem mil ifrån varandra fram tills för en generation sedan, 

men uppenbarligen hade de ingen direkt kontakt.  

En annan dialekt av östlig typ upptäcktes 1970 av Jastrow nära Pervari i 
Siirt-provinsen.9 Rent allmänt hör denna dialekt klart till den östliga typen 

men den delar ett allmänt kännetecken med ţuroyo, nämligen att ha bevarat 
faryngal frikativ ẖ och c.  

Den enda nyarameiska dialekt som är nära besläktad med ţuroyo upptäcktes 
av Jastrow 1968 i Diyarbakir. Det hade ursprungligen talats i en enskild by 

som hette Mlaẖso i Lije-distriktet i Diyarbakir-provinsen. Eftersom det låg 
långt inne i armeniskt område förstördes byn under den armeniska 

förintelsen, och de flesta som talade språket dödades. Ett fåtal överlevare 

var i livet 1968 och jag lyckades samla lite material kring denna nästan 
utdöda dialekt.  

Mlaẖso-arameiska har liksom ţuroyo obetingat skifte av a > o och 
bevarandet av faryngal frikativ ẖ och c. Men orden betonas på sista 

stavelsen och långa vokaler i slutna stavelser har inte kortats. Jämför 

följande data: 

                                                 
7 se särskilt Jastrow 1978 och 1981. 

8 Nakano. 

9 Jastrow 1971. 
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Mlaẖso Ţuroyo [Mëḏyaḏ] 

 

ẖmoro ẖmoro åsna 
domxi dëmxi  de sover 

domëx domëx han sover 
qimle qayëm han steg upp 

 

de interdentala spiranterna har inte bevarats men skiftat till sibilanter: 
 

Mlaẖso Ţuroyo  
 

tloso  tloṯo  tre 
izo  iḏo  hand 

 

 
 

En vetenskaplig uppsats  
om Mlaẖso arameiska10 är under arbete 

 
 

 
Slutligen bör något sägas om dialektskillnader inom ţuroyo. På det hela taget 

kan variationerna beskrivas som små, och i hela ţuroyo-området råder 

fullständig ömsesidig förståelse. Hur som helst finns det en klar skillnad 
mellan stadsdialekt (Mëḏyaḏ) å ena sidan, och bydialekter å den andra. På 

det fonologiska planet kännetecknas Mëḏyaḏ-ţuroyo av förkortade i, ë och u 
e o i för betonade stavelser till i och u respektive. Notera att a inte 

förkortas: 

 
 

Byar   Mëḏyaḏ 
 

betonade [cam qëšoyo] 
k-obeli  k-ubeli  han ger mig 

damixi  damixi  de sov 

damixina  damëxina  vi sov 
noţuro  nëţuro  väktare 

ţrile mini   ţrele meni   han lämnade mig 
zuyudo   ziyudo   rest, för mycket 

                                                 
10 Senare kom Mlaẖsos arbete ut i bokform, för mer detaljer se Jastrow Otto, Der 

neuaramäische Dialekt von Mlaẖso, 1994, Harrassowitz Verlag. [red.] 
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obetonade [dlo qëšoyo] 

k-obe   k-obe  han ger 

nafël    nafël   han föll 
 

Å andra sidan har Mëḏyaḏ-ţuroyo bevarat en fonemisk kontrast mellan korta 
vokaler i och u som slås samman till a i de flesta bydialekterna. I ordboken 

kan ett antal skillnader noteras, särskilt vad beträffar låneord. Rent allmänt 

har Mëḏyaḏ lånat från arabiskan medan byarna lånat från kurdiskan. 
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Ţuroyo-utbildning 
 
 

 
 

 

Ţuroyo trädde tidigt fram inom semitisk forskning på grund av Prym/Socin, 
en stor samling texter i tysk översättning. Detta arbete var anmärkningsvärt 

för sin tid och fortsätter vara ett värdefullt dokument eftersom det ger en 
inblick i språket som det var för 100 år sedan. Men verkets användbarhet 

störs av två stora brister: För det första talade den enda informanten som 

författarna fick sina texter ifrån en blanddialekt som växlade mellan Mëḏyaḏ- 
och byformer.  

För det andra, trots sin avancerade fonetiska transkribering gjorde 
författarna ett betydande antal fonemiska nedteckningsmisstag när de skrev 

ner texterna som informanten dikterade. Baserad på Prym/Socin 
producerade Siegel en diakronisk studie som är full av misstag och 

missförstånd eftersom det kombinerar felaktiga uppgifter från källan med 

författarens felaktiga uppfattningar. Boken har således litet värde när det 
gäller ţuroyo studier. 

Efter denna tidiga start hamnade ţuroyo i ett slags halvdvala som det 
räddades ifrån först i slutet av 1960-talet när Hellmut Ritter publicerade tre 

volymer med texter på olika ţuroyo-dialekter samt en tysk översättning. 

Texterna transkriberades från bandinspelningar som Ritters informanter - 
unga ţuroyo-studenter på Istanbuls universitet - gjorde för honom i 

Turabdin.  

Samma författare producerade ytterligare två transkriberingar men var inte i 

livet när de trycktes. Den första var en ţuroyo-ordbok som emellertid inte 
innehöll några verb. Den publicerades i faksimil 1979, åtta år efter Ritters 

död. Ett andra, mycket mer omfattande manuskript, heter 

”Verbalgrammatik”.11 Det innehåller en mycket detaljerad beskrivning av 
verbmorfologi och i tillägg allt lexikaliskt material som rör verbet. 

Förhoppningsvis kommer det andra manuskriptet med sitt omfattande data 
att tryckas.  

Denna författare kom i kontakt med ţuroyo-studier genom Ritter. Som 

doktorsavhandling skrev jag en synkronisk beskrivning av Midën 
bydialektens fonologi och morfologi (1967). Detta arbete har varit ur tryck 

under en tid men ett nytryck är planerad att utkomma i början av 1985. 

                                                 
11 Manuskriptet trycktes senare, se Ritter Hellmut, Grammatik, 1990, Franz Steiner förlag, 

Stuttgart. [red.] 
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Efter åratal ägnade åt arabisk dialektologi har jag nyligen återvänt till 
ţuroyo-forskning. Jag har börjat samla nya data från informanter bosatta i 

Tyskland med sikte på att arbeta fram en beskrivning av Mëḏyaḏ-dialekten. 

Detta kommer enligt min uppfattning att fylla ett stort tomrum i ţuroyo-
forskningen. 
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Förord 
 
 

 

 
 

 
 

Följande dokument insamlades i februari 1897 i samband med ett 
vetenskapligt uppdrag i Syrien, som anförtrotts mig av 

Utbildningsdepartementet [Ministeriet för den offentliga utbildningen].1 

De flesta av de fraser och texter som återges här har inte tidigare 
offentliggjorts. När jag nu publicerar dem, gör jag ändå inte anspråk på att 

lägga till särskilt mycket till det arbete som Eugen Prym och Albert Socin 
ägnat den turabdinska dialekten.2 Inte heller avser jag att granska eller 

korrigera deras verk.  

Jag överlämnar helt enkelt till lingvisterna det material som jag genom 
lyckosamma omständigheter fått möjlighet att samla in hos den syriske 

biskopen Grigoriyos ’Abdalla. Pryms och Socins arbete befriar mig från 
nödvändigheten att grammatikaliskt undersöka dessa dokument.  

                                                 
1 Det här är förordet till M.D.J. Parisot: Bidrag till studiet av den nysyriska dialekten i Turabdin 

[Contribution á l´étude du dialecte néo-syriaque du Tour Abdin] publicerad först i en fransk 
orientalistisk kongressutgåva Actes du onzième congrès international des orientalistes, Paris 
1897, quatrième section: hébreu, phénicien, araméen, ethiopien, assyrien (Handlingar från 
den elfte internationella orientalistkongressen, Paris 1897, fjärde sektionen: hebreiska, 
feniciska, arameiska, etiopiska, assyriska), sid 179-198. 

De grammatiska former som ges i originalet har här av redaktören kompletterats och 
utvidgad. Şurayt har skrivits om enligt det nysyriska latinska standardalfabetet. [red.] 

2 Der neu-aramäische Dialekt des Tur’Abdin, av E. Prym och A. Socin, Göttingen 1881. Jfr Z. D. 
M. G., vol. XXXV, 1881, sid 237-269; se även R. Duval, ”Notice sur des dialectes néo-
araméens” i Mémoire de la Société de linguistique, vol. IX, sid 125-35 (1896). 
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Grammatiska former 
 
 

 

 
 

Personliga pronomen [ëšmone di nafšo] 
 
1:a person ëno  jag 

2:a person hat  du   
3:e person  huwwe  han   

 hiyya  hon   
1:a person  aẖna  vi   

2:a person hatu  ni   

3:e person hënne  de   
Şurayt skiljer ju ofta formerna åt beroende på genus (kön). Nedan skiljs 

därför mellan maskulinum [m], femininum [f] och likalydande. För 1:a 
person sg [fardonoyo] finns alltså två former, m [gawronoyo] och f 

[aṯtonoyo], och likadant är det i 3:e person. Men i 2:a person finns bara en 

form; man kan kalla den likalydande eller gemensam. (*) 
 
 

Bestämda artiklar [ëšmone iḏice] 
 

sg [fardonoyo] 

[m]  u qašo  prästen   
[f]  i aṯto  kvinnan   

 
pl [zawgonoyo]   

aq qaše  prästerna   
an niše  kvinnorna   

 

 

Substantivets suffix [lazqa du ëšmo] 
 

De här suffixen (ändelser som hängs på ordet) anger ju ägaren, och 
motsvarar därför på svenska s.k. possessiva pronomen (min, din ...). Som 

exempel används här substantivet kṯowo (bok) med suffix som anger 
ägaren. (*) 
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1:a person [sg] u kṯowayḏi  min bok 

2:a person [m, sg]   u kṯowayḏox din bok  

2:a person [f, sg] u kṯowayḏëx    
3:e person [m, sg] u kṯowayḏe  hans bok  

3:e person [f, sg] u kṯowayḏa  hennes bok  
 

1:a person [pl] u kṯowayḏan  vår bok 

2:a person [m, pl]  u kṯowaṯxu[n] er bok 
2:a person [f, pl]  u kṯowayḏën  er bok 

3:e person [pl]  u kṯowaṯṯe  deras bok  
 

Motsvarigheterna om substantivet står i pl. kṯowe, ”böcker”.  
 

 

a kṯowayḏi  mina böcker 
a kṯowayḏox m  dina böcker 

a kṯowayḏëx f   
a kṯowayḏe  hans böcker 

a kṯowayḏa  hennes böcker 

a kṯowayḏan  våra böcker 
a kṯowaṯxun  era böcker 

a kṯowaṯṯe  deras böcker 
 

 
Possessivform (ägande) kan även konstrueras med diḏi, vilket förstärker 

uttrycket. Som exempel används kṯowe (böcker). Observera att şurayt (till 

skillnad från svenskan) sätter huvudordet i bestämd form a kṯowe. (*) 
 

a kṯowe diḏi  mina egna böcker 
a kṯowe diḏëx f  dina egna böcker 

a kṯowe diḏox m    
a kṯowe diḏe  hans egna böcker 
a kṯowe diḏa  hennes egna böcker 

a kṯowe diḏan  våra egna böcker 
a kṯowe dëṯxu[n]  era egna böcker 

a kṯowe dëṯṯe  deras egna böcker 
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Andra possessiva uttryck [mloko] 
 

 
 

 

Här uppställs en tabell över fyra ord kolumnvis. Kolumnerna följer sedan på 
vanligt sätt sg och pl-formerna. De fyra orden (gab, l, acm, diḏ) är närmast 

prepositioner till vilka man kan foga suffix (-i, ox, etc) som anger vem. (*) 
 

1:a person  gabi  hos mig  [e]li till mig 
2:a person m  gabox hos dig  [e]lox  till dig 
2:a person f  gabëx  hos dig  [e]lex 3  till dig 
3:e person  gabe  hos honom  [e]le  till honom 
3:e person  gaba hos henne [e]la  till henne 
 
1:a person  gabayna hos oss  laẖna  till oss  
2:a person  gabayxu[n]  hos er  loxu[n] till er  
3:e person  gabayye  hos dem  lënne  till dem 
 
1:a person   acmi  med mig  diḏi  min, mitt, mina 
2:a person m  acmox  med dig  diḏox  din, ditt, dina 
2:a person f  acmëx  med dig  diḏëx  din, ditt, dina 
3:e person  acme  med honom  diḏe  hans 
3:e person acma  med henne  diḏa  hennes 
 
1:a person  acmayna  med oss  diḏan vår, vårt, våra  
2:a person  acmayxu[n]  med er  dëṯxu[n]  er, ert, era 
3:e person  acmayye  med dem dëṯṯe  deras 

                                                 
3 Det [e] som står inom klamrar förekommer bara i bydialekter. I sg 2:a person f är det lite 

krångligare ändå: Midyatdialektens ”lex” ersätts i bydialekter av ”elëx” eller ”elax”. Även i pl 
har bydialekter andra former: 1:a person elan, 2:a person alxu[n], 3:e person alle. [red.] 
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Demonstrativa pronomen  
[ẖlof ëšmo madëlono] 
 

 

 
 

självständig form [form-šaryo] 
 
hano [sg, m],  haṯe [sg, f] den/det här 

hani [pl]  de här [denna/detta/ dessa]  
 

hawo [sg, m]  hayo [sg, f] den/det där  
hanëk [pl]  de där [denna/detta/ dessa] 
 

 
 

förenad form [form-mšarko] 
 
sg [fardonoyo] 

u gawrano  denna man 
i aṯtaṯe  denna kvinna   
 
 
pl [zawgonoyo] 

ag gawrani dessa män 
an nišani dessa kvinnor  
 
 

 

Relativa [coliqe du ëšmo] 
 

Här behandlas vad vi på svenska skulle kalla substantivs genitivformer. 

 
bayto du qašo  pastorns hus  

baxča du malko  kungens trädgård  
rëmoye4 du šëlţono  sultanens soldater  

 

Medan svenskan konstruerar med en genitivändelse (-s), använder şurayt en 
genitiv- eller underordningspartikel, olika prepositioner (d, di, du, dë) som 

                                                 
4 Ordet rëmoyo [sg] och rëmoye [pl] är ett gammalt låneord från den romerska tiden. Det 

används fortfarande i bydialekten. [red.] 
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sätts framför substantiven tillsammans med bestämda artikeln, (d v s 
ungefär som franskans du, de la, des, och ofta på engelska, of the).  

Det som på svenska brukar kallas relativa pronomen (”som” m. fl.) 

motsvarar i şurayt d. (*) 
 

t ex [maṯlo] 
I caraba d fayito, këmtowa.   

Bilen som körde förbi, var svart.  

 
U zcurawo, u babayḏe d këtwe zangin di walaye, yolufo ẖarbowe. 
Den pojke, vars far var rikast i staden, var en dålig skolelev. 
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Interrogativa [xabre mšaylone] 
 
 

 
Här ges ett antal fraser som innehåller något interrogativt (frågande) 

pronomen (typ: vad? vem? hur? vilken? varför?). (*) 

 
hano mënyano? [m] vad är det /här/? [den/det] 

haṯe mënyaṯe? [f]  
mënyo hano? [m] vad /är det här/? [den/det] 

mënyo haṯe? [f] 

hat man hat? vem är du? 
man mërlelox? [m] vem har sagt dig det? 

man mërlelëx? [f]  
mën këbcët? vad vill du? 

ëšmox mënyo? [m]  vad heter du? 
ëšmëx mënyo? [f] 

mën ksaymët? vad gör du? 

mën kit? mën layt? hur är läget? (eg. vad finns och vad 
 finns inte) 

mën kit b iḏox? [m] vad har du (på dig/ med dig/ i handen)?  
mën kit b iḏëx? [f] 

mën knoqëş?  vad fattas? 

mëqqa hawi cëmrox? [m] hur gammal är du? 
mëqqa hawi cëmrëx? [f] 

hat mayna dëkṯo hat? varifrån/från vilken plats/ort är du?  
abro d man hat?  vems son är du? 

barṯo d man hat?  vems dotter är du?  
abne d man hatu?  vems söner är ni? 

abnoṯo d man hatu?  vems döttrar är ni?  

adyawma mënyo?  vilken dag är det? 
mën këmmët?  vad säger du? 

lë këmarno mede [eller]  
lë mërli mede   jag säger ingenting (två varianter på şurayt, 

 här ingår inget frågeord, det är i stället svar 

 på föregående fråga) 
hano lašan mënyo? [m] vad tjänar det där till? 

 vad är det för mening med det där/här?  
haṯe lašan mënyo? [f] 

aydarboyo i hawa adyawma?  vad är det för väder i dag? 

aykoyo u Yacqub?  var är Jakob? 
qay lë kmëžğolët acmi?  varför pratar du mig inte? 
qay lë këmjawbët acli? varför svarar du mig inte? 
aykoyo?  var är hon/han? 
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ayko hat?  var är du? 
mayko koṯët?  varifrån kommer du? 

layko këzzox? [m]  vart går du/vart är du på väg? 

layko këzzëx? [f] 
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Indefinita (obestämda) pronomen  
[ẖlof ëšmo lo iḏico]  
 

 

 
 

 
Exempel på indefinita (obestämda) pronomen. Det sista ex. ingår i ett 

ordspråk som ges i två varianter. 

 
t ex [maṯlo] 

kulle   alla  
kul nošo   vem som helst  

kul yawmo   alla dagar, varje dag jämt och ständigt 

yawmo mede  någon dag (i framtiden) 
naqla mede  någon gång (i framtiden)   

ẖa yawmo   en dag  
 

 
cal dë šqëlxu mu balaš, hawulle mbalaš [eller]  

cal dë šqëlxu dlo mede, hawulle dlo mede  vad ni fått till skänks, det ska 

 ni ge till skänks! 
 

cal dë šqilox mu balaš, hawe mbalaš [m] 
cal dë šqilëx mu balaš, hawe mbalaš [f] vad du fått till skänks, det ska du 

 ge till skänks!  

 
Komparation [qiyoso] 

 
Ordet ”komparation” syftar ju på jämförelse. Man brukar tala om adjektivens 

komparation; man kanske frågar ”Hur kompareras (böjs) ’vacker’?” Svaret är 
”vacker, vackrare, vackrast”. Man ger här bara ett antal jämförelseuttryck. 

(*) 

 
 

Hano rab mawoyo. [m] Den här är större än den där. 
Haṯe rab mayoyo.   [f] 

 

Buğdëd rab më Bayrud´yo,  
elo Bayrud šafër më Buğdëd´yo.  Bagdad är större än Beirut,  

 men Beirut är vackrare än Bagdad.  



32 

 

Šafërtër5 më Buğdëd Vackrare än Bagdad 
 

I wardo xu, [lika xi som]  

bënëfsëji šafërtoyo  Rosen/Rosor är lika vacker/ 
 vackra som violen/violer.  

 
U baytayḏan xu baytaṯxu raboyo. Vårt hus är lika stort som ert.  

Hat faqër mu jiranayḏox hat. [m] Du är fattigare än din granne. 

Hat faqër mu jiranayḏëx hat. [f] 
Hat faqër mi jiranayḏëx hat.  [f] 
 
Ğalabe šafiro.  Mycket vacker.  

I wardo šafërtër 
 mab baybune kulleyo.  Rosen är den vackraste av alla blommor 

 

 
 

                                                 
5 Det sista ledet ges i två varianter, varav komparativändelsen -tër används också på kurdiska. 

[ö. anm.] 
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Räkneord [numarat du bnoyo] 
 
 

 
 

 

Räkneord finns i två former, grundtal (ett, två, tre …) och ordningstal 
(första, andra, tredje…). Först ställs grundtalen 1-10 upp i två spalter [m 

och f]. Sen följer motsvarande ordningstal. Alla grund– och ordningstalen 
har femininformer som anges. (*) 

 

 

grundtal [numarat rišoye]  
 

m   f  

1  ẖa  ẖḏo  
2  tre  tarte   
3  tloṯo  tloṯ  
4  arbco  arbac   
5  ẖamšo  ẖammëš  
6  ëšto  šeṯ  
7  šawco  šwac   
8  tmënyo  tmone  
9  tëšco  čac  
10  caşro  ẖşar  
 
 

ordningstal [numarat du dawro] 
 

m    f 

 

1  qamoyo qamayto  första 
2   da tre dat tarte  andra 
3  da tloṯo da tloṯ  tredje 
4  dan arbco dan arbac  fjärde 
5  daẖ ẖamšo daẖ ẖammëš  femte 
6  dan ëšto daš šeṯ  sjätte 
7  daš šawco da šwac  sjunde 
8  da tmënyo da tmone  åttonde 
9  dat tëšco dač čac  nionde 
10  dac caşro da ẖşar  tionde 
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grundtal 
 
11 ẖḏaẖşar  20 cësri  
12 traẖşar  30 tleṯi 
13 tloṯaẖşar  40 arbci 
14 arbaẖşar  50 ẖamši 
15 ẖamšaẖşar  60 ëšti 
16 ëštaẖşar  70 šawci 
17 šwaẖşar  80 tmoni 
18 tmonaẖşar  90 tëšci 
19 čaẖşar  100 mo  

 
 

21 ẖa w cësri  200 maṯe 
22 tre w cësri  300 tloṯmo 

23 tloṯo w cësri  400 arbacmo 

24 arbco w cësri  500 ẖammëšmo 
25 ẖamšo w cësri  600 šeṯmo 

26 ëšto w cësri  700 šwacmo 
27 šawco w cësri  800 tmonemo 

28 tmënyo w cësri  900 čacmo 
29 tëšco w cësri  1000 alfo 

 

Till sist några uttryck med falgo (halv) och ruco (kvarts) 
 

falgo  halv/hälften 
falge d lalyo midnatt 

falge d saca  halvtimme 

ruce d saca  en kvart 
tre ruce di saca  halvtimme 
tloṯo ruce di saca   tre kvart 
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Verb [fëcël] 
 
 

 
 

I tolv punkter tas här upp former av olika şurayt-verb. Punkt 13 nämner till 

sist hur şurayt konstruerar några uttryck som på svenska brukar uttryckas 
med hjälpverbet ”vara”.  

I systematiska grammatikor brukar de valda exempelverben representera 
olika sätt att böja verben, d.v.s. man brukar peka ut ett antal typmönster för 

hur verben böjs i olika tempus. Här handlar det i stället om lite spridda exempel: 

För några verb anges t. ex.  tempusformerna imperfekt, futurum, 
imperativ, particip). För andra verb anges andra former, eller bara någon 

enstaka form. (*) 

 
 

1 
 
ţworo   att bryta 
huwwe ţwërle   han bröt/hade sönder 

 
 
imperfekt [zabno d fayët] 

 
sg [fardonoyo] 

1:a person ëno  ţwërli  jag bröt  
2:a person m hat  ţwërlox  du bröt 

2:a person f hat  ţwërlëx 

3:e person  huwwe  ţwërle  han bröt 
3:e person hiyya  ţwërla hon bröt 

 
 

pl [zawgonoyo] 

1:a person  aẖna  ţwërlan  vi bröt  
2:a person hatu  ţwërxu[n]  ni bröt 

3:e person  hënne  ţwërre  de bröt 
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futurum [zabno d oṯe] 
 

sg [fardonoyo] 

1:a person m ëno  gëd ţëwarno  jag ska bryta 
1:a person f ëno  gëd ţëwrono 

2:a person  hat  gëd ţëwrët  du ska bryta 
3:e person  huwwe  gëd ţowër  han ska bryta 

3:e person hiyya  gëd ţëwro  hon ska bryta 

  
pl [zawgonoyo] 

1:a person  aẖna  gëd ţëwrina  vi ska bryta 
2:a person hatu  gëd ţëwritu[n]  ni ska bryta 

3:e person  hënne  gëd ţëwri  de ska bryta 
 

 

presens [zabno d ucdo] 
 

sg [fardonoyo] 
1:a person m ëno  kţëwarno  jag bryter 

1:a person f ëno  kţëwrono 

2:a person hat  kţëwrët  du bryter 
3:e person  huwwe  kţowër  han bryter 

3:e person hiyya  kţëwro  hon bryter 
 

pl [zawgonoyo] 
1:a person  aẖna  kţëwrina  vi bryter 

2:a person hatu  kţëwritu[n]  ni bryter 

3:e person  hënne  kţëwri  de bryter 
 

 
Därefter ges imperativ (uppmaningsformerna). 

 

imperativ [m´amrono] 
 

2:a person [sg] ţwar!  bryt! [pl] ţwaru! bryt! 
 

 

Particip [ëšmo facolo/fcilo] 
Här inkluderas andra verb för jämförelse. 

 
m sg     

[gawronoyo, fardonoyo]   
ëno ţwiro  jag är brusten 

hat ţwiro  du är brusten 
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huwwe ţwiro han är brusten 
ëno rẖimo jag är älskad  
hat rẖimo  du är älskad 
huwwe rẖimo  han är älskad 
ëno kayiso jag är bra  
hat kayiso  du är bra 
huwwe kayiso  han är bra 

 

m pl 
[gawronoyo, zawgonoyo] 

aẖna ţwire  vi är brustna 
hatu ţwire  ni är brustna 
hënne ţwire  de är brustna 
 

aẖna rẖime vi är älskade 

hatu rẖime  ni är älskade 
hënne rẖime  de är älskade 

 
aẖna kayise vi är bra 

hatu kayise  ni är bra 
hënne kayise  de är bra 
 

f sg     
[aṯtonoyo, fardonoyo]   

ëno ţwërto  jag är brusten 
hat ţwërto  du är brusten 
hiyya ţwërto  hon är brusten 

  
ëno rẖimto  Jag är älskad  
hat rẖimto  du är älskad 
hiyya rẖimto hon är älskad 
 
ëno kayisto  jag är bra  
hat kayisto  du är bra 
hiyya kayisto hon är bra 
 

f pl 

[aṯtonoyo, zawgonoyo] 
aẖna ţwiroṯo  [ţwire] vi är brustna 

hatu ţwiroṯo  [ţwire]  ni är brustna 
hënne ţwiroṯo  [ţwire]  de är brustna 

 
aẖna rẖimoṯo  [rẖime]  vi är älskade 

hatu rẖimoṯo  [rẖime]  ni är älskade 
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hënne rẖimoṯo  [rẖime]  de är älskade 
 
aẖna kayisoṯo  [kayise]  vi är bra 

hatu kayisoṯo  [kayise]  ni är bra 
hënne kayisoṯo  [kayise]  de är bra 

 
 
 
2 
 
ylofo  lära sig 

huwwe yalëf  han lärde sig 

 
 

imperfekt [zabno d fayët] 
 

sg [fardonoyo] 
1:a person m  ëno  yalëfno  jag lärde mig 
1:a person f  ëno  yalëfono 

2:a person  hat  yalifët  du lärde dig 
3:e person  huwwe  yalëf  han lärde sig 

3:e person  hiyya  yalifo  hon lärde sig 
 

pl [zawgonoyo] 

1:a person  aẖna  yalëfina  vi lärde oss 
2:a person  hatu  yalëfitu[n]  ni lärde er 

3:e person  hënne  yalifi  de lärde sig 
 

 

 
futurum [zabno d oṯe] 

 
sg [fardonoyo] 

1:a person m  ëno  gëd yëlafno  jag ska lära mig 
1:a person f ëno  gëd yëlfono 

2:a person  hat  gëd yëlfët du ska lära dig 

3:e person  huwwe  gëd yolëf han ska lära sig 
3:e person  hiyya  gëd yëlfo hon ska lära sig 

 
pl [zawgonoyo] 

1:a person  aẖna  gëd yëlfina  vi ska lära oss 

2:a person  hatu  gëd yëlfitu[n]  ni ska lära er 
3:e person  hënne  gëd yëlfi de ska lära sig 
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presens [zabno d ucdo] 

 

sg [fardonoyo] 
1:a person m  ëno  kyëlafno  jag lär mig 
1:a person f ëno  kyëlfono   
2:a person  hat  kyëlfët  du lär dig 

3:e person  huwwe  kyolëf  han lär sig 

3:e person  hiyya  kyëlfo  hon lär sig 
 

pl [zawgonoyo] 
1:a person  aẖna  kyëlfina  vi lär oss 

2:a person  hatu  kyëlfitu[n] ni lär er 
3:e person  hënne   kyëlfi  de lär sig 

 

 
 

imperativ [m´amrono] 
 

sg [fardonoyo]  pl [zawgonoyo] 

2:a person  ylaf! [ilaf!] lär (dig)! ylafu! [ilafu!] lär (er)! 
 

 
 
 
3 
 
mamro  att säga 
huwwe mërle  han sa 

 
dëmoro  att beundra 

huwwe mdamër  han beundrade 
 

Här behandlas två verb. Åter börjar det med två spalter, till vänster för 

imperfekt, mërle, till höger för futurum, mdamër. (*) 
 

 
Imperfekt 

 
sg [fardonoyo] 

1:a person m  mërli  mdamarno jag sa att jag beundrade 

1:a person f  mërli  mdamrono 
2:a person m  mërlox  mdamrët du sa att du beundrade 



40 

 

2:a person f  mërlëx  mdamrët 
3:e person  mërle  mdamër han sa att han beundrade 

3:e person  mërla  mdamro  hon sa att hon beundrade 

 
pl [zawgonoyo]  

1:a person  mërlan  mdamrina vi sa att vi beundrade 
2:a person  mërxu  mdamritu[n] ni sa att ni beundrade 

3:e person  mërre  mdamri de sa att de beundrade 
 
 

futurum [zabno d oṯe] 
 

sg [fardonoyo] 
1:a person m  ëno gëd midamarno  jag ska beundra 

1:a person f  ëno gëd midamrono 

2:a person  hat gëd midamrët du ska beundra 
3:e person  huwwe  gëd midamër han ska beundra 

3:e person  hiyya  gëd midamro  hon ska beundra 
 

pl [zawgonoyo] 

1:a person  aẖna  gëd midamrina vi ska beundra 
2:a person  hatu  gëd midamritu[n] ni ska beundra 

3:e person  hënne gëd midamri de ska beundra 
 

 
imperativ [m´amrono] 

 

 sg [fardonoyo]  pl [zawgonoyo] 
2:a person  mar!   säg!  maru!  säg! 

 
 
Imperativ med suffix [m´amrono cam lazqa] 

 
Şurayt hänger på sina suffix som -li, -lox, -lex, -le, -la, för att ange vem som 

tilltalas. Vi använder bindestreck mellan imperativet och -li, -le, -la etc. 
(Medan de självständiga formerna av personliga pronomen följer efter. (*) 

 

Sammansatt form [form-mrakbo] 
mar-li  säg mig 

mar-le  säg honom 
mar-la  säg henne 

mar-lan  säg oss  
mar-lën  säg dem 
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Självständig form [form-šaryo] 
mar lëno  säg till mig 

mar lox [m] säg till dig [själv] 

mar lex [f]  
mar lano  säg till den [han] här 
mar luwwe säg till honom  
mar lawo  säg till den [han] där 
mar laṯe  säg till den [hon] här 
mar liyya säg till henne  
mar layo  säg till den [hon] där 

mar loxu[n]  säg till er [själva] 
mar lani  säg till dem här 
mar lënne  säg till dem 
mar lanëk  säg till dem där 

mar laẖna  säg till oss 

 
mën këmmët?  vad säger du? 

lë këmarno mede jag säger ingenting  
lë mërli mede  jag sa inget 

 

 
imperfekt 

 
mër-li jag sa [eller] jag har sagt  

mër-le  han sa [eller] han har sagt 
mër-la hon sa [eller] hon har sagt 

mër-lox [m] du sa [eller] du har sagt 

mër-lëx [f]  
mër-re  de sa [eller] de har sagt 

mër-xu[n]  ni sa [eller] ni har sagt 
mër-lan  vi sa [eller] vi har sagt 
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4 

 
 
 
 
ẖzoyo  att se 
huwwe ẖzele  han såg  
 

 

presens [zabno d ucdo] 
 

sg m [fardonoyo, gawronoyo] 
1:a person  ëno  kẖuzeno  jag ser 

2:a person  hat  kẖozët  du ser 
3:e person  huwwe  kẖoze  han ser 

 

sg f [fardonoyo, aṯtonoyo] 
1:a person  ëno  kẖëzyono  jag ser 

2:a person  hat  kẖozët du ser  
3:e person  hiyya  kẖëzyo  hon ser 

 

pl [zawgonoyo] 
1:a person  aẖna  kẖuzena  vi ser 

2:a person  hatu  kẖuzetu[n]  ni ser  
3:e person  hënne  kẖozën  de ser 

 
 

futurum [zabno d oṯe] 

 
sg m [fardonoyo, gawronoyo] 

1:a person  ëno  gëd ẖuzeno  jag ska se 
2:a person  hat  gëd ẖozët  du ska se 

3:e person  huwwe  gëd ẖoze  han ska se 

 
sg f [fardonoyo, aṯtonoyo] 

1:a person  ëno  gëd ẖëzyono  jag ska se 
2:a person  hat  gëd ẖozët du ska se  
3:e person  hiyya  gëd ẖëzyo  hon ska se 

 
pl [zawgonoyo] 

1:a person  aẖna  gëd ẖuzena  vi ska se 
2:a person  hatu  gëd ẖuzetu[n]  ni ska se  

3:e person  hënne  gëd ẖozën  de ska se 
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imperfekt [zabno d fayët] 
 

sg m [fardonoyo, gawronoyo] 

1:a person  ëno  ẖzeli  jag såg 
2:a person  hat  ẖzelox  du såg 

3:e person  huwwe  ẖzele  han såg 
 

sg f [fardonoyo, aṯtonoyo] 

1:a person  ëno  ẖzeli  jag såg 
2:a person  hat  ẖzelëx du såg  
3:e person  hiyya  ẖzela  hon såg 
 

pl [zawgonoyo] 
1:a person  aẖna  ẖzelan  vi såg 

2:a person  hatu  ẖzalxu[n]  ni såg  

3:e person  hënne  ẖzalle  de såg 
 

 
imperativ [m´amrono] 

 

2:a person  [sg] ẖzay! se! [pl] ẖzawu! se!  
 
 
 
5 

 
 
 
iboco  att vilja 
huwwe abëc han ville 

 

 
presens [zabno d ucdo] 

 
sg m [fardonoyo, gawronoyo] 

1:a person  ëno    këbacno  jag vill 

2:a person  hat    këbcët du vill 
3:e person  huwwe    kobëc han vill 

 
sg f [fardonoyo, aṯtonoyo] 

1:a person  ëno    këbcono  jag vill 
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2:a person  hat   këbcët  du vill 
3:e person  hiyya    këbco  hon vill 
 

pl [zawgonoyo] 
1:a person  aẖna   këbcina   vi vill 

2:a person  hatu  këbcitu[n]   ni vill 
3:e person  hënne    këbci[ën]   de vill 

 

 
futurum [zabno d oṯe] 

 
sg m [fardonoyo, gawronoyo] 

1:a person  ëno    gëd ëbacno  jag ska vilja 
2:a person  hat    gëd ëbcët du ska vilja 

3:e person  huwwe    gëd obëc han ska vilja 

 
sg f [fardonoyo, aṯtonoyo] 

1:a person  ëno    gëd ëbcono  jag ska vilja 
2:a person  hat   gëd ëbcët  du ska vilja 
3:e person  hiyya    gëd ëbco  hon ska vilja 
 
pl [zawgonoyo] 

1:a person  aẖna   gëd ëbcina   vi ska vilja 
2:a person  hatu  gëd ëbcitu[n]   ni ska vilja 

3:e person  hënne    gëd ëbci[ën]   de ska vilja 
 

 

imperfekt [zabno d fayët] 
 

sg m [fardonoyo, gawronoyo] 
1:a person  ëno    abëcno  jag ville 

2:a person  hat    abicët du ville 

3:e person  huwwe    abëc han ville 
 

sg f [fardonoyo, aṯtonoyo] 
1:a person  ëno    abëcono  jag ville 

2:a person  hat   abicët  du ville 
3:e person  hiyya    abico  hon ville 
 
pl [zawgonoyo] 
1:a person  aẖna   abëcina   vi ville 

2:a person  hatu  abëcitu[n]   ni ville 
3:e person  hënne    abici   de ville 
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imperativ [m´amrono] 

 

2:a person  [sg] ibac!  önska!   
 [pl] ibacu!  önska! 

 
 
 
 
6 
 
 
 
 
qdoro  att kunna 
huwwe qadër  han kunde 

 

 
presens [zabno d ucdo] 

Här i nekande form [form mankërono] 
 

sg m [fardonoyo, gawronoyo] 

1:a person  ëno lë kqudarno  jag kan inte 
2:a person  hat lë kqudrët du kan inte 
3:e person  huwwe lë kqodër  han kan inte 
 

sg f [fardonoyo, aṯtonoyo] 

1:a person  ëno lë kqudrono jag kan inte 
2:a person  hat lë kqudrët du kan inte 
3:e person  hiyya lë kqudro  hon kan inte 
 

pl [zawgonoyo] 
1:a person  aẖna lë kqudrina vi kan inte 

2:a person  hatu lë kqudritu[n] ni kan inte 

3:e person  hënne lë kqudri[ën] de kan inte 
 

 
futurum [zabno d oṯe] 

 

sg m [fardonoyo, gawronoyo] 
1:a person  ëno lë gëd qudarno  jag ska inte kunna 

2:a person  hat lë gëd qudrët du ska inte kunna 
3:e person  huwwe lë gëd qodër  han ska inte kunna 
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sg f [fardonoyo, aṯtonoyo] 

1:a person  ëno lë gëd qudrono jag ska inte kunna 

2:a person  hat lë gëd qudrët du ska inte kunna 
3:e person  hiyya lë gëd qudro  hon ska inte kunna 

 
pl [zawgonoyo] 

1:a person  aẖna lë gëd qudrina vi ska inte kunna 

2:a person  hatu lë gëd qudritu[n] ni ska inte kunna 
3:e person  hënne lë gëd qudri[ën] de ska inte kunna 

imperfekt [zabno d fayët] 
 

sg m [fardonoyo, gawronoyo] 
1:a person  ëno lë qadërno  jag kunde inte 

2:a person  hat lë qadirët du kunde inte 
3:e person  huwwe lë qadër  han kunde inte 
 

sg f [fardonoyo, aṯtonoyo] 
1:a person  ëno lë qadërono jag kunde inte 

2:a person  hat lë qadirët du kunde inte 
3:e person  hiyya lë qadiro  hon kunde inte 
 

pl [zawgonoyo] 
1:a person  aẖna lë qadërina vi kunde inte 

2:a person  hatu lë qadëritu[n] ni kunde inte 
3:e person  hënne lë qadiri de kunde inte 
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7  

 
 
 
 
şëloyo  att be 

huwwe mşalele  han bad 
 

 
presens [zabno d ucdo] 

 
sg [fardonoyo] 

1:a person m ëno  këmşaleno  jag ber 

1:a person f ëno  këmşalyono 
2:a person m hat  këmşalët  du ber 

2:a person f hat  këmşalyët   
3:e person huwwe  këmşale han ber 

3:e person hiyya  këmşalyo  hon ber  

 
pl [zawgonoyo] 

1:a person  aẖna  këmşalena  vi ber 
2:a person  hatu  këmşaletu[n]  ni ber 
3:e person  hënne  këmşalën  de ber 
 

 

futurum [zabno d oṯe] 
 

sg [fardonoyo] 
1:a person m ëno  gëd mşaleno  jag ska be 

1:a person f ëno  gëd mşalyono 

2:a person m hat  gëd mşalët  du ska be 
2:a person f hat  gëd mşalyët   

3:e person huwwe  gëd mşale  han ska be 
3:e person hiyya  gëd mşalyo  hon ska be  

 

pl [zawgonoyo] 
1:a person  aẖna  gëd mşalena  vi ska be 

2:a person  hatu  gëd mşaletu[n]  ni ska be 
3:e person  hënne gëd mşalën  de ska be 
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imperfekt [zabno d fayët] 
 

sg [fardonoyo] 

1:a person ëno  mşaleli  jag bad 
2:a person m hat  mşalelox  du bad  
2:a person f hat  mşalelëx   
3:e person huwwe  mşalele  han bad 

3:e person hiyya  mşalela  hon bad 

 
pl [zawgonoyo] 

1:a person  aẖna  mşalelan  vi bad 
2:a person  hatu  mşalalxu[n]  ni bad  
3:e person  hënne  mşalalle  de bad 
 

 
 
 
8  

 

 
 

 
zëbono  att sälja 
huwwe mzabanle  han sålde 

 
 

imperfekt [zabno d fayët] 
 

sg [fardonoyo] 

1:a person ëno  mzabanli  jag sålde 
2:a person m hat  mzabanlox  du sålde 

2:a person f hat  mzabanlëx   
3:e person  huwwe  mzabanle 6  han sålde 

3:e person hiyya mzabnola  hon sålde 
 

pl [zawgonoyo] 

1:a person  aẖna  mzabanlan  vi sålde 
2:a person  hatu  mzabanxu[n] ni sålde  
3:e person  hënne  mzabanne  de sålde 
 

                                                 
6 I stället för den m imperfektformen mzabanle förekommer också formen mzaballe. [ö. anm.] 



49 

 

 
presens [zabno d ucdo] 

 

sg [fardonoyo] 
1:a person m ëno  këmzabanno  jag säljer 

1:a person f ëno  këmzabnono 
2:a person hat  këmzabnët  du säljer 

3:e person  huwwe këmzabën  han säljer 

3:e person hiyya  këmzabno  hon säljer  
 

pl [zawgonoyo] 
1:a person  aẖna  këmzabnina  vi säljer 

2:a person  hatu  këmzabnitu[n]  ni säljer  
3:e person  hënne  këmzabni  de säljer 
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nqošo  att utsmycka 

huwwe nqišowe  han var utsmyckade 

 
 

Här är det tal om perfekt participformen [ëšmo tam fcilo] 
 

sg [fardonoyo]   

1:a person m  ëno  nqišo  jag är utsmyckad 
1:a person f  ëno  nqëšto 

2:a person m hat  nqišo du är utsmyckad 
2:a person f hat  nqëšto   

3:e person  huwwe  nqišo han är utsmyckad 

3:e person  hiyya  nqëšto  hon är utsmyckad 
 

pl [zawgonoyo] 
1:a person  aẖna  nqiše vi är utsmyckade 

2:a person  hatu  nqiše  ni är utsmyckade 
3:e person  hënne  nqiše de är utsmyckade 
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10 

 
 

 
 

siyomo att göra 
huwwe sëmle  han gjorde 

 

 
presens [zabno d ucdo] 

 
sg [fardonoyo] 

1:a person m  ëno  ksiyamno  jag gör 
1:a person f  ëno  ksaymono   

2:a person hat  ksaymët  du gör 

3:e person  huwwe  ksoyëm han gör 
3:e person  hiyya  ksaymo  hon gör 

 
pl [zawgonoyo] 

1:a person  aẖna  ksaymina  vi gör 

2:a person  hatu  ksaymitu[n]  ni gör 
3:e person  hënne  ksaymi  de gör 

 
 

imperfekt [zabno d fayët] 
 

sg [fardonoyo] 

1:a person ëno  sëmli  jag gjorde 
2:a person m hat  sëmlox  du gjorde  

2:a person f hat  sëmlëx   
3:e person  huwwe  sëmle han gjorde 

3:e person  hiyya  sëmla  hon gjorde 

 
pl [zawgonoyo] 

1:a person  aẖna  sëmlan  vi gjorde 
2:a person  hatu sëmxu[n]  ni gjorde 

3:e person  hënne  sëmme  de gjorde 
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futurum [zabno d oṯe] 
 

sg [fardonoyo] 

1:a person m  ëno  gëd siyamno  jag ska göra 
1:a person f  ëno  gëd saymono 

2:a person hat  gëd saymët  du ska göra 
3:e person  huwwe gëd soyëm han ska göra 

3:e person  hiyya  gëd saymo  hon ska göra 

 
 

pl [zawgonoyo] 
1:a person  aẖna gëd saymina  vi ska göra 

2:a person  hatu  gëd saymitu[n]  ni ska göra 
3:e person  hënne  gëd saymi  de ska göra 

 

Ett par alternativa sätt [som förstärkande] uttryck i futurum 
 

ucdo siyamna m [eller]  jag kommer att göra [nu] 
ucdo saymalla f 
ucdo gëd siyamna m jag kommer att göra  

ucdo gëd saymalla f 
ucdo gëd saymët  du kommer att göra 

 
 

imperativ [m´amrono] 
 

sg [fardonoyo] pl [zawgonoyo] 

sum! [sëm!] gör!  sumu!  gör! 
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mawto att dö 
huwwe mayëṯ  han dog/avled 
 

 
imperfekt [zabno d fayët] 

 
sg [fardonoyo] 

1:a person m  ëno  mayëṯno  jag dog 

1:a person f  ëno  mayëṯono 
2:a person hat  mayiṯët  du dog 

3:e person  huwwe  mayëṯ  han dog 
3:e person  hiyya  mayiṯo  hon dog 

 

pl [zawgonoyo] 
1:a person  aẖna  mayëṯina  vi dog 

2:a person  hatu  mayëṯitu[n]  ni dog 
3:e person  hënne  mayiṯi  de dog 
 
 

futurum [zabno d oṯe] 

 
sg [fardonoyo] 

1:a person m  ëno   gëd maṯno/miyaṯno jag ska dö 
1:a person f  ëno   gëd mayṯono   

2:a person hat   gëd mayṯët  du ska dö 

3:e person  huwwe   gëd moyëṯ  han ska dö 
3:e person  hiyya   gëd mayṯo  hon ska dö 

 
pl [zawgonoyo] 

1:a person  aẖna   gëd mayṯina  vi ska dö 

2:a person  hatu   gëd mayṯitu[n]  ni ska dö 
3:e person  hënne   gëd mayṯi  de ska dö 

 
 

imperativ [m´amrono] 
 

sg [fardonoyo]  muṯ!  [mëṯ!]  dö! 

pl  [zawgonoyo] muṯu!   dö!  
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perfekt particip [ëšmo tam fcilo/facolo] 
 

m [gawronoyo]  

ëno miṯo  jag är död 
hat miṯo  du är död 
huwwe miṯo  han är död 
 

f   [aṯtonoyo]  

ëno mëṯto  jag är död 
hat mëṯto  du är död 
hiyya mëṯto  hon är död 
 

pl  [zawgonoyo] 
aẖna miṯe  vi är döda 
hatu miṯe  ni är döda 
hënne miṯe  de är döda 
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qiyomo  att stiga 
huwwe qayëm  han steg upp 

 

 
futurum [zabno d oṯe] 

 
1:a person m  ëno gëd qamno  jag ska stiga upp 

1:a person f  ëno  gëd qaymono 

2:a person  hat  gëd qaymët  du ska stiga upp 
3:e person  huwwe  gëd qoyëm  han ska stiga upp 

3:e person  hiyya  gëd qaymo  hon ska stiga upp 
 

1:a person   aẖna  gëd qaymina  vi ska stiga upp 
2:a person  hatu  gëd qaymitu[n]  ni ska stiga upp 

3:e person  hënne  gëd qaymi  de ska stiga upp 
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imperfekt [zabno d fayët] 
 

1:a person m  ëno  qayimno  jag steg upp 

1:a person f  ëno qayimono 
2:a person hat  qayimët  du steg upp 

3:e person  huwwe  qayim  han steg upp 
3:e person  hiyya  qayimo hon steg upp 

 

1:a person    aẖna  qayimina  vi steg upp 
2:a person   hatu  qayimitu[n] ni steg upp 

3:e person   hënne  qayimi  de steg upp 
 

 
Optativ [form d iboco] 

 

Det som här kallas optativ kallas ofta konjunktiv eller subjunktiv. Denna 
form uttrycker något icke-existerande, något man kan hoppas på, något 

man önskar ska ske. På svenska uttrycks de ofta med hjälpverb som ”må” 
eller ”måtte”. Här visas hur şurayt kan uttrycka det med ţër, ţrë, ţro- plus 

den form som kallas presens-futurum. Den svenska översättningen skulle 

kunna vara må han stiga upp! (*) 
 

presens-futurum 
 

ţër qoyëm!  må han stiga upp! [Det är] dags att … 
ţër qaymo!  må hon stiga upp! 

ţër qaymina!  må vi stiga upp! 

ţër qaymi!  må de stiga upp! 
 

Till sist några ”optativa” formuleringar som inte har någon anknytning till 
qiyomo. (*) 

 

ţër mëžğël! [eller]   
ţrë mëžğël! må han få säga några ord! 

ţër mëžğele kmo xabre  låt honom säga några ord! 
 

ţër mëžğolo! [eller]   

ţrë mëžğolo!  må hon få säga några ord! 
ţër mëžğolo kmo xabre  låt henne säga några ord! 

ţro-we! så får det bli! som ni önskar! 
 

 
Škur m´Alo d latat u dëžmën diḏi! Give Gud att ni inte är min  fiende! 
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13 
 
 

 
 

 

Verbet ”vara” [Här visas hur şurayt ofta uttrycker vad som på svenska 
uttrycks med former av hjälpverbet ”vara”, i olika tempus (är, var) + 

adjektiv]. (*) 
 

 

presens [zabno d ucdo] 
 
t ex [maṯlo] 

ëno kayiwono m  jag är sjuk 
ëno kayiwtono f   

 
ëno kayisono m  jag är frisk [jag mår bra] 

ëno kayistono f   

 
ëno fşiẖono m  jag är nöjd 

ëno fşëẖtono f   
 

 
förfluten tid [zabno d fayët] 
 
midyatdialekt  bydialekt 

aṯmël mafşëẖowi  m  [wayno] igår var jag nöjd 
aṯmël mafşaẖtowi  f 
 

- aṯmël  fşëẖno   m   igår blev jag nöjd 
- aṯmël  fşëẖono   f   
 
mafşëẖowi  m [wayno] jag var nöjd 

mafşaẖtowi  f 

 
- ëno fşëẖno  m   jag blev nöjd 
- ëno fşëẖono  f   
 

mafşëẖowox  m [wayt] du var nöjd 
mafşaẖtowëx  f 
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- hat fşiẖët  m  du blev nöjd 
- hat fşiẖat  f   

 

mafşëẖowe [wa] han var nöjd 
- huwwe fşiẖ   han blev nöjd 
 
mafşaẖtowa [wa] hon var nöjd 

- hiyya fşiẖo   hon blev nöjd 

 
mafşëẖewan  [wayna]  vi var nöjda 

- aẖna fşëẖina   vi blev nöjda 
 

mafşëẖewoxu  [waytu][n]  ni var nöjda 
- hatu fşëẖitu   ni blev nöjda 
 

mafşëẖewën  [wayne] de var nöjda 
- hënne fşiẖi   de blev nöjda 
 
 

futurum [zabno d oṯe] 
 
ëno gëd mëfşaẖno  m jag kommer att vara/bli nöjd 
ëno gëd mëfşëẖono f  

hat gëd mëfşoẖët  du kommer att vara/bli nöjd 
huwwe gëd mëfşëẖ  han kommer att vara/bli nöjd 

hiyya gëd mëfşoẖo  hon kommer att vara/bli nöjd 
aẖna gëd mëfşëẖina  vi kommer att vara/bli nöjda 

hatu gëd mëfşëẖitu [un] ni kommer att vara/bli nöjda 

hënne gëd mëfşoẖi  de kommer att vara/bli nöjda 
 

 
 

konditionalis [mšarţono] 
 
ëno gëd mëfşaẖnowo m  [iḏa] … jag skulle ha blivit nöjd  [om] … 

ëno gëd mëfşëẖanwo f  [iḏa] … 

hat gëd mëfşëẖatwo  [iḏa] … du skulle ha blivit nöjd  [om] … 
huwwe gëd mëfşaẖwo  [iḏa] … han skulle ha blivit nöjd  [om] … 

hiyya gëd mëfşëẖowa  [iḏa] … hon skulle ha blivit nöjd  [om] … 
aẖna gëd mëfşëẖinawo  [iḏa] … vi skulle ha blivit nöjda  [om] … 

hatu gëd mëfşëẖituwo  [iḏa] … ni skulle ha blivit nöjda  [om] … 

hënne gëd mëfşëẖiwo  [iḏa] … de skulle ha blivit nöjda  [om] … 
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Till sist kommer rubriken particip [ëšmo facolo/fcilo]. Så vitt jag förstår 
vill författaren här visa hur ett uttryck som på franska kan konstrueras med 

presens particip (”étant” på svenska ”varande”) kan formuleras på şurayt.  

Längre ner ges en fras som exempel den kan översättas till svenska så här: 
Då/eftersom jag finner mig väl till rätta överallt, är jag alltid nöjd. (*) 

 
 

 

Presens particip  
[ëšmo facolo/fcilo bu zabno d ucdo] 
 
ëno mafşëẖono  m jag är nöjande 
ëno mafşaẖtono  f 
 

- ëno fşiẖono  m jag är nöjd nu 
- ëno fşiẖtono  f 
hat mafşëẖo hat m du är nöjande 
hat mafşaẖto hat  f 
 
- hat fşiẖo hat  m  du är nöjd nu 

- hat fşëẖto hat  f  

hiyya mafşaẖtoyo  hon är nöjande 
- hiyya fşëẖtoyo hon är nöjd nu 

huwwe mafşëẖoyo  han är nöjande 
- huwwe fşiẖoyo  han är nöjd nu 

aẖna mafşëẖena  vi är nöjande 

- aẖna fşëẖoyena  vi är nöjda nu 
hatu mafşëẖe hatu  ni är nöjande 

- hatu fşëẖoye hatu  ni är nöjda nu 
hënne mafşëẖene  de är nöjande 

- hënne fşëẖoyene  de är nöjda nu 
 
b kul dëkṯo, d ẖuzeno ruẖi ṯniẖo, kuweliyo, dayëm fëşẖo [m] 

b kul dëkṯo, d ẖuzyono ruẖi ṯnëẖto, kuwyoliyo, dayëm fëşẖo [f] 
Då/eftersom jag finner mig väl till rätta överallt, är jag alltid nöjd 
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Riktningssuffix [lazqat madëlone] 
 
Här visar man hur şurayt konstrueras motsvarigheten till svenskans subjekt 

– predikat – objekt (t. ex. jag älskar honom) med hjälp av suffix som hängs 

på verbet / predikatet. (*) 
 

 
t ex [maṯlo] 

ëno krëẖamnole,     jag älskar honom,  
huwwe ste kruẖamli  och han älskar också mig. 

ëno krëẖamna  [m till f] jag älskar henne 

ëno krëẖmalle  [f till m]  jag älskar honom 
hat krëẖmatlan   du älskar oss 

hiyya krëẖmolën   hon älskar dem 
huwwe krëẖamme   han älskar dem 

rẖamle, rẖame  älska honom! 

rẖamla, rẖama   älska henne 
rẖamu lë ẖḏoḏe   älska varandra [ni ska gilla/tycka om 

  varandra] 
nqëšlela  han broderade den till henne [den/det] 

nqëšlale  hon broderade den till honom [den/det] 
këmarnox,  [m till m] jag säger dig 

këmarnëx,  [m till f]  

këmmallox, [f till m]  
këmmallëx,  [f till f]  

këmşacarnox [m till m]  jag förolämpar dig 
këmşacarnëx  [m till f]   

këmşacrallox  [f till m] 

këmşacrallëx  [f till f] 
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Interjektioner  
[xabre mdamrone/mcajbone] 
 
 
Många av de uttryck som återges här kallas för ”interjektioner”, d.v.s. korta, 
fasta uttryck av utropstyp, ofta med just ett utropstecken (Javisst! Tack! 
Hallå!); ibland i stället med frågetecken (t ex Va? Vad nu?). (*) 

 
nacëm, e ja 

lo  nej 
maclumyo  ja/visst 

abadan, baẖ ẖaye lo  aldrig 

lë kowe aldrig (= så blir det inte) 
way lox [m], way lex [f] ve dig 

daywono [m], daywiniṯo [f] idiot, dåre 
ëno raḏyono [m],  instämmer 

ëno rḏiṯono [f]  
xëd kubcët  som du vill 

qum, qumu [pl] stå upp, res dig 

tox [m], tëx [f]  kom 
halëx  gå nu, ge dig iväg 

šmac  hör på, lyssna 
aşëḏ, maşëḏ  hör på, lyssna, titta 

hway maẖiso! [m] [bli] observant! 

hway maẖësto! [f] [bli] observant! 
šlay, klay, štuq  tyst, tystnad 

klawu, šlawu [pl] tysta, hör upp, stopp 
fhëmlox [m], fahimët?  uppfattat, förstått? 

fhëmlëx [f]  uppfattat, förstått? 

rhaţ, yalla  spring, skynda dig 
tox bëṯri/acmi [m] följ mig 

tëx bëṯri/acmi [f]  följ mig 
šqal, mëd  ta, var så god 

lë gayšët  rör inte 
këmašarno [m], këmašrono [f] jag tror 

ẖur  titta 

samëẖle, sameẖe,   förlåt honom 
smaẖle, šbaqle   

samëẖla, sameẖa,  förlåt henne 
smaẖla, šbaqla   

samëẖ, smaẖ, šbaq, šëbqono  förlåt 

samëẖli, šabëqli, šbaqli  förlåt mig 
samëẖli lajan aj jurẖe dë Mšiẖo  förlåt mig för Kristi lidandes /sårs skull 
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Xëzne dax xabre7 - Ordförråd 
 
Aa  

  

abro, abri  son; min son 
- abne [pl] söner 

abšëṯto, abšoṯo [pl]   russin 
admo  blod 

aḏno, aḏnoṯo [pl] öra 
afğani [m]  afghan 

- an afğan [pl] afghaner 

- afğaniye [f]  afghanska 
aẖuno, aẖuni  broder; min bror 

- aẖnone [pl]  bröder 
almani [m] tysk 

almaniye [f] almaniyat [pl] tyska 

- an alman [pl]  tyskar 
- lišono almani  tyska språket 

Alo, Aloho, Alohe [pl]   Gud   
amarikani [m]  amerikan, amerikansk 

- an amarikan [pl]  amerikaner 
- amarikaniye [f],  

  amarikaniyat [pl]  

amerikanska 

aprax, apraxat [pl]  dolmar av vinlöv 
arco, arcoṯo [pl]  jord, mark, botten, grund 

- arce du baẖër  havsbotten 
arğalto, arğalyoṯo [pl]  översvämning, stormflod 

armalţo, armëloṯo [pl] änka 
armëlo, armële [pl] änkling 
armënoyo [m] armenisk  

- armënoye [pl] armenier 
- armënayto [f]  
  armënoyoṯo [pl] 

armeniska 

- lišono armënoyo  armeniska språket 
arwono [m], arwone [pl]  ungtjur, tjurkalv 

atẖolo  den här gången 
atuno, atune [pl]  kalkstens gruva  
aṯro, aṯrawoṯo [pl]  land, stat 
- dawle, dawlat [pl] länder 

aṯto, niše [pl] kvinna, feminin, hona, honkönad 

aw, bac  och, eller 

                                                 
7 Ordlistan är utvidgad. [red.] 
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azaxana, azaxanat [pl]  apotek 
- azači [m], azačiye [pl] apotekare 

- azačiye [f], azačiyat [pl]  

  
  

Bb  
  

babo, babi, ab babe  fader; min fader; fäder 

bac!?  och!? 
badan, badane [pl]  mur, barriär 

- siyoğo, siyoğone, [pl]  vägg 
- šuro, šurone [pl]  

badle, badlat [pl] kostym  
baḏënjan kome  aubergine 

baḏënjan sëmoqe  tomater 
bağlo, bağle [pl]  mulåsna 
- bağëlṯo, bağëlyoṯo [pl]  mulåsne 

baẖër, baẖare [pl] hav 
- Baẖër ẖëworo  Medelhavet 

- Baẖër komo  Svartahavet 

- Baẖër d Qozmin  Kaspiskahavet 
baẖëṯme, baẖëṯmewat [pl] svägerska 

balğam, balğame [pl] slem 
baluţo, baluţe [pl] ek   

bando du qḏolo  nacke 
- ţwërto du qḏolo  bryta nacken av sig 

baqdunas, baqdunasat [pl]  persilja 

baran, barane [pl]  bagge 
barbuţo, barbuţe [pl] finne, blemma, kvissla 

- barbuţo di šato  varböld 
- barbuţo di kamale  mognadstecken, mogenhet, acne 
- barbuţo di foṯo  ansiktsfinne 
- barbuţo du qḏolo  halsfinne 
barko, barkoṯo [pl] knä 
barqo, barqe [pl] blixt   
barri, barriye [pl]  vild 

barriye, barriyat [pl] ödemark, vildmark 

barṯo, barṯi  dotter; min dotter 
başlo, başle [pl]   lök   

başmoro, başmore [pl] spik 
başro, başrone [pl]  kött 

- başro ṯrimo, qiyma  köttfärs 
- başro diqo  hackatkött  

- başro ksido  inlagdkött 
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bašiq, bašiqin [pl]  sparvhök 
baţlono, baţlone [pl] helg 

baxbiš, baxbišat [pl] dricks, dusör, penninggåva 

baxto, baxte [pl]  lycka, öde, skickelse, tur 
- baxto komo  olycklig, otursam, oturlig 

- dlo baxto  eländig, bedrövat, vanlottad 
bayţar [m], bayţarin [pl] veterinär 

- bayţare [f], bayţarat [pl]  

bayto, bote [pl] hus 
- baytoyo, baytoye [pl]  tam, spak, med hela familjen, hushåll, 

familj 
- bayto d maye  toalett 

- bayto du nacimo  livmoder 
baz, bazin [pl]  falk 

bcaye, bcayat [pl]  miljö, fält 

beca, becat [pl] handpennig 
bež, bežat [pl]  beige 

bëcto, bece [pl]   ägg 
bëharat  kryddor 

bëndaqaye, bëndaq [pl]  hasselnöt, hassel 

bërgo, bërge [pl]  torn, borg, horoskop 
bërği, bëreği [pl]  skruv 

bërzayno, bërzayne [pl]  gräsmatta, växt, ört 
bërzëğlayle,  krokus, tidlös, colchicum 

  bërzëğlaylat [pl]   
bëssire  hemorrojder 

bëšolo, bëšole [pl] laga mat   

bëšra, bëšrat [pl]  glädjebud 
bëššara, bëššarat [pl] humla 

bëxluṯo, baxale, bëxliye  avunsjuka, missunnsamhet, svartsjuka 
- baxil [m], baxilin [pl]  avundsjuk, missunnsam, svartsjuk 

- baxile [f], baxilat [pl]  

biyoḏo  förtenna 
- mbayḏono [m], 
   mbayḏone [pl]  

förtennare 

- mbayḏoniṯo [f],  
  mbayḏënyoṯo [pl] 

 

bodbod, bodbodin [pl]  härfågel 
boşni [m] bosnier, bosnisk 

- boşniye [f], boşniyat [pl]  bosniska 
- ab boşniye [pl] bosnier 

- lišono boşni  bosniska språket 
bqela  närbutik, speceriaffär 

- baqolo [m], baqole [pl] speceriaffär, specerihandlare 
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- baqëlto [f], baqëlyoṯo [pl]  
bṯiluṯo  jungfrulighet, orördhet, kyskhet 

- bṯëlto, bṯëloṯo  jungfru, jungfrulig 

- bṯilo, bṯile  jungfrulig, kysk, orörd  
buğro, buğre [pl]  (liten) sten, skott, grus 

bumo, buwam [pl]  uggla 
buza, buzat [pl]  glass 

  

  
Cc  

  
cafşo, cafşe [pl] gall 

caks  motsats, motstridig 
- bu caks  motsätta sig, sätta sig på tvären 

- caks, caksi, caksin [pl]  envis  
- cakse [f], caksat [pl]  
caksuno, caksune [pl]  armbåge  

calcolo, calcole [pl]  virvelvind 
calluja, callujat [pl]  kart (grönt) plommon 

calo, calowat [pl]  kalkontupp 

- caloke, calokat [pl]  kalkonhöna 
camal, camale [pl]  diarré 
cambol, cambolat [pl]  frispark 
cammo, cammone, [pl]  farbror 

- cammowin [pl]  
- abre d cammo kusin, son till en farbror 

- barṯe d cammo  kusin, dotter till en farbror 

camšira [f], camširat [pl] sjuksköterska 
- ẖoṯo, ẖoṯoṯo [pl] syster 

camṯo, camṯoṯo [pl]  faster 
- camoṯo [pl]  

- abre d camṯo kusin, son till en faster 

- barṯe d camṯo kusin, dotter till en faster 
carab [m], carabiye [f]  arab, arabisk, arabiska 

- ac carab [pl] araber 
- lišono carabi  arabiska språket 

caraba, carabat [pl]  bil 

carabiye, carabiyat [pl]  barnvagn, vagn, rullstol 
carbade, carbadat [pl]  tumult, slagsmål, bråk 

carcuro, carcure [pl]  stjälk 
carqëwo di rağlo  häl 

caršo, carše [pl] tand 
- carše du caqël  visdomständer 

- carše du ẖalwo  mjölktänder 
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- başro du caršo  tandkött 
- qaysuso du caršo  tandpetare 

- qurmo du caršo  rot 

- carše di gorësto,  
  ag gorësyoṯo  

oxeltänder 

caskar, cësekër [pl] soldat 
caşiro, caşire [pl] ljus 

caţmo, caţmoṯo [pl] lår 

caymo, cayme [pl]  moln 
cayno, caynoṯo [pl]  öga, vattenkälla 

- cayno cëqto  smalspårig, inskränkt 
- cayno kafënto  omättlig, begärlig, girig, lysten 

- dac cayne čire  asiatiska turkar, mongoler, koreaner, 
kineser, japaner 

- dac cayne zahure  ryssar 

- rëfofo di cayno  ögonlock 
- bëbbo di cayno  pupill, ögonsten, skötebarn, älskling 

cazbo [m], cazbe [pl] ogift 
- cazëbto [f], cazëbyoṯo [pl]   

cazime, cazimat [pl]  inbjudan 

- czomo, czome [pl]   bjuda, invitera, framkalla 
- czimo [m], czime [pl]  gäst, inbjuden person, inbjuden 

- czëmto [f], czëmyoṯo [pl]   
cazrënto, cazrone [pl] hagtorn, crataegus oxyacantha 

ceḏo, ceḏe [pl] helg, högtid, firande  
- Ceḏo Rabo  Påsk 

- Ceḏo Zcuro  Jul 

cëjbo, cajobo, cajobe [pl]   konstighet, underlighet, egendomlighet, 
lustighet, besynnerlighet 

- mcajbo [m], mcajbe [pl]  besynnerlig, konstig, underlig, egendomlig 
- mcajabto [f],  
  mcajabyoṯo [pl] 

 

- macjëbo [m],  
  macjëbe [pl]  

beundrare, utvald, föreslagen 

- macjabto [f],  
  macjëboṯo [pl] 

 

- išara du cëjobo  utropstecken [!] 

cëkkase, cëkkasat [pl] krycka 
cëmoḏo, macmudiṯo  dop   

cënjaşe, cënjaşayat [pl]    plommon 
- cënjaş kome  svartta plommon 

- cënjaş šacuṯe  gula plommon 
cënwo, cënwe [pl] druva 

- cënwe bëssire  omogen och sur vindruvor 
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cëroţo, cërţoṯo [pl] prutta, fjärta, släppa sig 
- cërţiṯo, cërţoṯo [pl]  prutt, fjärt 

- mcarţono [m],  

  mcarţone [pl]  

pruttare, fjärttare 

- mcarţoniṯo [f], 

mcarţënyoṯo [pl] 

 

cezo, ceze [pl]  get 

- ceze ţure  stenbockar 

- şafuro [m], şafure [pl]  killing 
- şafërto [f], şafëryoṯo [pl]  

- giske, giskat [pl]  unggett 
- tëštire, tëštirat [pl]  

- ẖalwo di cezo  nattskärra 
cëzro  dödsängel, Azrail  

cilo [m], cile, cilin [pl]  åsneföl 

- cilto [f], ciloṯo [pl]  
cito, citoṯo [pl]  kyrka 

cliṯo, cliyawoṯo [pl] lada 
clošo, cloše [pl]  trams 

- bas culšët!  sluta tramsa! 

- dlo clošo! sluta tramsa! 
- clošo xalyo  tomma ord, munväder, struntprat 

cloyo, cloye [pl] hög, höjd 
cmolo  samlag 

- cmele acma  han har haft samlag med henne 
- cmela acme  hon har haft samlag med honom 

cşoyo, cşoye [pl]  fastna, tränga in, tränga igenom 

cwijo, cwije [pl]  sned, lutande, böjd, bågig, krokig 
- cawje  kurva  
cwodo, cwode [pl]  arbete 
- maktab du cwodo  arbetsförmedling 

- cwodo komo  svartarbete 

- cawodo [m], cawode [pl]  arbetare 
- cawëdto [f],  

  cawëdyoṯo [pl]  

arbetarkvinna 

- macwëdono [m],  

  macwëdone [pl]  

arbetsgivare 

- macwëdoniṯo [f], 
macwëdënyoṯo [pl] 

 

- ẖuḏro dam macwëdone arbetsgivareföreningen 
- more dë cwodo  företagare 

cwono, cwone [pl]  får, tacka, fårhona 
- faro [m], fare [pl]  lamm   

- farënto [f], farënyoṯo [pl]   
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- kavërre, kavërrat [pl]  ungfår 
  

  

Čč  
  

čacčocin  på eftermiddag 
čačma, čačmat [pl]  toalett 

- čačmači, čačmačiye [pl] avloppsarbetare 

- kënnafči, kënnafčiye [pl]  
čağ, čağat [pl]  tid, tidevarv, ålder 

čaẖčakune, čaẖčakunat [pl] regelstridig, regelvidrig 
čakuč, čakučat [pl]  hammare 

čalkoyuṯo  yezidendom, yezidism 
- cëlmo dač čalkoye  yezidiska världen 

- čalkoyo yezidisk, yezidier 

- čalkayto  yezidinna 
- ač čalkoye [pl]  yezidier, yezidiska folket 

čambar, čënebër [pl]  järnring 
čanţa, čanţat [pl]  väska 

- čanţa di katfo  axelväska 
- čanţa du ẖaşo  ryggväska 
čap [dukṯo] obefintlig, ouppnåelig [håll, ställe] 

- čappi [m], čappin [pl] vänsterhänt 
- čappe [f], čappat [pl]  

čara, čarat [pl]  utväg, möjlighet, lösning 
čawiš [m], čawišin [pl]  bas, förman, korpral 

- čawiše [f], čawišat [pl]  

čawre, čawrat [pl] handduk 
- našufe, našufat [pl]  
- manšafto, manšafyoṯo [pl] torktumlare, torkapparat 
- čawre du kiso, mandelo  näsduk 

čay  te 

- čay du fţur  frukostte 
- čay du diyofo  teparty 

- ţarwoḏo du čay  tesked 
čaydan, čaydanat [pl] tekanna 

čëččo, čëččowin [pl] bröst 

čëlle, čëllat [pl]  fladdermus 
čeni, čuweni [pl]  blå 

čënne, čënnat [pl]  penis (barnsligt) 
čëqmaq, čëqemëq [pl] tändare 

- qëddaẖa, qëddaẖat [pl]  
čiko, čike [pl]  hänga sig i ... 

- mčakčëko, mčakčëke [pl] proppfull 
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- mzaqzëqo, mzaqzëqe [pl]  
- mzamzëmo,  
  mzamzëme [pl]  

 

- mcarmo, mcarme [pl]  
čiro, čire [pl], čërto [f]   trasig, uppsliten, indriven, inbuktad 

čučëko [m], čučëke [f]  liten, lilla, små, ung, yngre 
- čučëkin [pl]  

čugan, čuganin [pl]  käpp 

  
  

Dd  
  

dabara  förvaltning, administration, styrelse, 
ledning, regim 

- mdabronuṯo  styrelse 

- mdabrono [m],  
  mdabrone [pl]  

ordförande, ledare, rektör 

- mdabroniṯo [f],  
  mdabrënyoṯo [pl] 

 

- dabara-ẖşërto  undantagstillstånd  
dabëšto [f], daboše [pl]  getting 
dabibo, dabibe [pl]  insekter 

dado, dadoṯo [pl]  farbrorshustru, svägerska, tant 
daftar, daftare [pl]  häfte, block, skrivblock 

dahwo, dahwone [pl]  guld  
daẖdoẖo, daẖdoẖe [pl]  kiselsten, småglas 

daktor [m], daktorin [pl]  läkare 

- daktora [f], daktorat [pl]  
- daktor dan niše [m]  gynekolog, kvinnoläkare 

- daktora dan niše [f]  
- daktor dac carše [m]  tandläkare 

- daktora dac carše [f]   

- daktor di nafšo [m]  psykolog 
- daktora di nafšo [f]   

damco, damce [pl]  tår 
dano, dane [pl] lerkärl, lerkruka, urna, amfora 

dane, danat [pl]  skift 

- dane d caşriye  kvällsskift 
- dane d şafro  morgonskift 

- cawodo bi dane  skiftarbetare 
danimarqi [m] dansk, danska 

- danimarqiyat [pl]   
- danimarqiye [f]   

- ad danimarqiye [pl]  danskar 
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- lišono danimarqi  danska språket 
danwo, danwe [pl]  svans 

daqno, daqne [pl]  skägg 

daraje di ẖërara  termometer 
darbo, darbone [pl]  väg 

dargëšto, dargëšyoṯo [pl] vagga 
darğo, darğe [pl]  trappa, stadium 

darmono, darmone [pl]  medicin 

dawmo, dawme [pl] träd 
dawrënto, dawrënyoṯo [pl]  cirkel, omkrets, ring 

dawšo, dawšone [pl]  honung   
daxro, daxre [pl]  penis 

dayra, dayrat [pl] cirkel, lägenhet, byrå, kontor 
dayrayto, dayroyoṯo [pl] nunna 

dayro, dayre [pl]  kloster 

dayroyo, dayroye [pl]  munk   
dazga, dazgat [pl]  disk, arbetsbänk 

dëbës, dëbësat [pl] sirap, druvsylt 
dëhniṯo, dëhnawoṯo [pl]  fett, smörjmedel 

dëkkano, dëkkane [pl] affär, butik, arbetsplats 

- moro d dëkkano  affärsinnehavare, butiksägare 
dëkke, dëkkat [pl]  scen 

- slaqu li dëkke [pl] kom upp till scen 
- nẖatu mi dëkke [pl] kom ner från scen 

- nuţu cal i dëkke [pl] hoppa på scen 
dërto, dëroṯo [pl] gård (mellan hus)  

dëžmën, dëžmënin [pl]  fiende 

dino, dine [pl] religion 
- maḏhab, maḏhabe [pl]  sekt, trosbekännelse, kyrkotillhörighet 

dišuṯo förtryck, grymhet, brutalitet, orättvisa,  
- dišo [m], diše [pl]  kränkt, betryckt  

- dëšto [f], dišoṯo [pl]  

diwan, diwanat [pl] divan, soffa 
- qanafe, qanafat [pl]  

droco, droce [pl]  arm 
durošo, duroše [pl] träning, övning, inpassning, tillvänjning, 

uppfostran, exercis, undervisning 

- mdaršono, mdaršone [pl] tränare, lärare 
- mdaršoniṯo,  

  mdaršënyoṯo [pl]  

tränare, lärarinna 
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Ḏḏ  
  
ḏbolo, ḏbole [pl] vissnad, svag 

- ḏabilo [m], ḏabile [pl] vissen 
- ḏabëlto [f], ḏabëlyoṯo [pl]   
ḏëlëm  förtryck, grymhet, brutalitet, despotism 
- ḏëlumo [m], ḏëlume [pl]  grym, tyrannisk, despotisk, tyrann, despot 

- ḏëlëmto [f],  
  ḏëlëmyoṯo [pl] 

 

- ḏlimo [m], ḏlime [pl]  kränkt, betryckt, anspråklös 

- ḏlëmto [f], ḏlimoṯo [pl]  
  

  
Ee  

  

egarṯo, egroṯo [pl]  brev 
eli  till mig 

elo  men, dock, likväl, emellertid 
emo, emi, an emoṯo  moder; min moder; mödrar  

ero, ere [pl]  penis 

  
  

Ëë  
  

ëno  jag 
ëšmo, ëšmone [pl] namn 

- ëšmo (bu lišono)  substantiv 

- ëšma  hennes namn 
- ëšme  hans namn 

ëšqaḏ  förre året 
- tëltaḏ  för förre året 

- cawraḏ  för för förre året 

  
  

Ff  
   

fago, fage [pl]  gren 

fağro  nattvard 
faẖluṯo  sperm, sperma 

- gawro faẖlo  vara manhaftig, maskulin 
faẖo, faẖe [pl]  fälla, bakhåll 

faẖulo, faẖule [pl]  avloppsbrunn 
falsafe, falsafat [pl]  filosofi 

fanar, fanare [pl]  lykta   
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fanos, fanosat [pl]   
faqẖo, faqẖe [pl] blomstra, blomstring 

- hawa daf faqẖe  blomsterdoft 
faransawi [m]  fransman 
- faransawiye [f]  fransyska 

- af faransawiye [pl]  fransmän 
- lišono faransawi  franska språket 

fardo, farde [pl]  singel, den ene, det ena, en, udda 

- numarat fardonoye  udda tal  
farësi [m], farësiye [f] perser, persisk, persiska 

- af fërsoye [pl]  perser 
- lišono farësi  persiska språket 

farmo, farme [pl] bageri 
- dawoqo, dawoqe [pl]  bagare 

- dawëqto, dawëqyoṯo [pl]  bagerska 

farq w tamiziye  diskriminering 
farxo, faruxo, farxe [pl]  unge, foster 

faşşo, faşşe [pl]  ädelsten 
faşuliye, faşuliyat [pl]  böna, bönor 

faši, fašist  fascist 

fayde, faydat [pl]  nytta, gagn, fördel 
faylasuf [m], faylasufin [pl] 

- faylasufe [f],  
  faylasufat [pl] 

filosof  

fayuẖo [m], fayuẖe [pl]  svalkande, avkylande, kylig 
- fayëẖto [f], fayëẖoṯo [pl]  

femo, feme [pl]  mun 

fekiye, fire  frukt 
fëcël, fcolo  verb, aktion, handling, verkan 

- fëcël mcawnono  (bu lišono) hjälpverb 
- facolo  (bu lišono) subjekt 

- fcilo  (bu lišono) objekt 

- facaliye verksamhet  
- rad fëcël  reaktion 

- facolo [m], facole [pl] aktivist 
- facëlto [f], facëlyoṯo [pl]  

fëkto, fike [pl]  vrickning, ledvridning, vrickad 

- iḏo fëkto  vrickad hand 
- rağlo fëkto  vrickad ben 

- şawco fëkto  vrickade finger  
fëloso  konkurs, bankrutt, kollaps, nederlag 

- maflëso, maflëse [pl]  bankruttare 
- maflasto, maflësyoṯo [pl]  bankruttörska  
fërco, fërce [pl] avdelning 
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fërḏino, fërḏine [pl]  smula 
- fërḏino du laẖmo brödsmula 

fërfëšo, fërfëše [pl] fästing 

fërojo  åskådning, beskådning, tittande, seende 
- mfarjono [m],  

  mfarjone [pl]  

åskådare, tittare 

- mfarjoniṯo [f],  

  mfarjënyoṯo [pl] 

 

fërţacno, fërţacne [pl] loppa 
fërto  mjäll, vetekli 

fësoro  tolkning, tydning, syn 
- mfasrono, mfasrone [pl] tolkare 

- mfasroniṯo,  
  mfasrënyoṯo [pl] 

tolkarinna 

- haw këmfasarno [m]  att ha synfel, inte se 

- haw këmfasrono [f] att ha synfel, inte se 
fëstaqaye [m], fëstaq [pl]  pistage 

fëšwiṯo, fëšoyo  fis, fisa 
- mfašyono [m],  

  mfašyone [pl]  

fisig, fisare 

- mfašyoniṯo [f], 
mfašyënyoṯo [pl] 

 

finlandi [m], finlandiye [f] finländare 
finlandiye [f],  

  finlandiyat [pl]  

finska 

- af finlandiye [pl] finländare 

- lišono finlandi  finska språket 

floğo, floğe [pl]  division, delning, indelning, splittring 
- floğo cal ẖḏoḏe  dividera, dela, skilja, splittra 

- flağ w dabër  söndra och härska 
foẖo, foẖone [pl]  sval, kylig 

- fayuẖo [m], fayuẖe [pl]  svalkande, avkylande, kylig 

- fayëẖto [f], fayëẖoṯo [pl]  
forëšto, forëšyoṯo [pl] komma 

foṯo, foṯoṯo [pl]  ansikte 
freḏo, freḏe [pl]  stycke, korn 

- bi freḏo  styckevis, per styck 
froso, frose [pl]  publikation, publicering, utgivning 
fţomo, fţome [pl]  dibarn avvänja 

- fţimo [m], fţime [pl] avvänjad 
- fţëmto [f], fţimoṯo [pl]  
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Gg 
  
gabo, gabe [pl]  parti, sida 

- gabe siyasiye  politiska partier 
- gabo d sosyal-demoqraţoye  socialdemokrater 

- gabo d semoloye  vänsterpartiet 
- gabo d yaroqe  de gröna, miljöpartiet 

- gabo d camo  folkpartiet 

- gabo d zaroce  centerpartiet 
- gabo da mšiẖoye  kristdemokrater 

gaboruṯo  hjältemod, heroism, tapperhet 
- gaboro, gabore [pl]  hjälte 

- gabërto, gabëryoṯo [pl]  hjältinna  
galdo, galde [pl]  hud   

galyo, galye [pl]  öppet, tydlig, på rak arm 

gamiye, gamiyat [pl]  båt, skepp, fartyg 
gamlo, gamle [pl] kamel 
garmo, garme [pl]  ben 
garwo  skabb 

gawdo, gawde [pl] smörkärna 

gawiro [m], gawire [pl]  gift 
- gawërto [f],  

  gawëryoṯo [pl] 

 

gawo, gawe [pl]  mage 

- mazlo du gawo  få lös mage, ha diarré, vara lös i magen 
gawro, gawre [pl] man 

- zlam, zlamat [pl]  
- merëko, merëkin [pl]  
gawzo, gawze [pl] nötter 

- gawzo di rağlo  vrist 
gëdye  tiggeri 

- mgadyono, mgadyone [pl] tiggare 

- mgadyoniṯo,  
  mgadyënyoṯo [pl] 

tiggerska 

gëglo, gëgle [pl]  berusad 
gelo, gëlone [pl] gräs, hasch 

gëšmo, gëšme [pl]  kropp 

gëšmo-šmayono  himlakropp 
- gëšmone-šmayone [pl]  

gëšro, gëšre [pl]  bro, bjälke   
gihano  helvete 

giyožo, giyože [pl] yr 
gliḏo, gliḏe [pl] is 

- buz, buzat [pl]  
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gniẖuṯo  omättlighet, girighet 
- gniẖo [m], gniẖe [pl] omättlig, girig 

- gniẖto [f], gniẖoto [pl]  

goge, gogat [pl]  puck 
gole, golat [pl]  pöl 

golëko [m], golëkin [pl]  kalv 
- golëke [f], golëkat [pl]  

gorësto, gorësyoṯo [pl]  handkvarn 

goro, gore [pl]  terrass, tak, hustak 
gracyuṯo  slaveri 

- greco, grece [pl]  tjänare, slav 
- gracto, gracyoṯo [pl] tjänarinna, slavinna 

  
  

Ğğ  

  
ğala, ğalawat [pl] hungersnöd, fattigdom, brist, knapphet  
ğalţo, ğalţe [pl] fel, misstag, felaktig, oegentlig 
- fawdo, fawde [pl]  

ğamo, ğame [pl]  sorg, grämelse, bedrövelse, bekymmer 

- grošo d ğamo  sörja över, gräma sig, bekymra sig, harmas 
över  

ğarğara, ğarğarat [pl]  gungling 
- soyëm ğarğara [m]  

- saymo ğarğara [f]  gungla 
ğer  annan, förutom, något annat, dessutom 

- ğer ẖa [m], ğer ẖḏo [f]  någon annan, en annan person 

- ğer dukṯo  
 

ğëlofo, ğëlofe [pl] 

någon annanstans, på annat ställe, 
annanstans  

omslag 
ğëyoro d ẖëkëm  maktskifte 
ğiţo, ğiţe [pl]  medbrottsling, delaktig, sjunka 

- gamiye ğëţto  sjunken båt 
- gamiyat ğiţe [pl]  

ğiyfolo, ğiyfole [pl]  överraskning 
- mğayfëlo [m],  

  mğayfële [pl]  

överraskad 

- mğayfalto [f],  
  mğayfalyoṯo [pl] 

 

ğiyoro, ğiyore [pl] sänka sig, gå ner, ändring, skiftning, 
växling  

- gamiye ğayiro  båten gick ner 
ğiyoţo, ğiyoţe [pl] dykning, svimning 

- ğamoţo [m], ğamoţe [pl]  dykare 
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- ğamëţto [f],  
  ğamëţyoṯo [pl] 

 

- ğayoţo [m], ğayoţe [pl] få att svimma 

ğayëţto [f], ğayëţtoṯo [pl]  
  

  
Hh  

   

habobo [m], habobe [pl] blomma 
- habëbto [f],  
  habëbyoṯo [pl] 

 

halxo, halxe [pl]  gång, vandring, promenad, demonstration 

hawa, hawat [pl]  luft 
hawara! hawaryo!  hjälp! 

- ma hawaryo bëṯrox! [m]  jäktig person, otålig 

- ma hawaryo bëṯrëx! [f]  jäktig person, otålig 
hawno, hawne [pl] klokhet, förnuft, intelligens, minne, logik 

- hawno layt!  dumt, oklokt, oförnuftigt  
hayëklo, hayëkle  altare 

- maḏbëẖo, maḏëbẖe [pl]  

haykal, haykale [pl]  staty 
hëḏoyuṯo  judendom 

- cëlmo dah hëḏoye  judiska världen 
- hëḏoyo [m], hëḏoye [pl] jude, judar 

- hëḏayto judinna 
hëjolo, hëjole [pl]  stavelse 

hërhër  flit, flitighet, driftighet 

- azze u hërhër fayiš u 
xërxër  

borta är fliten, kvar är lättjan [ordspråk] 

- azze u hërhër fayiš u ţërţër  borta är fliten, kvar är fisen [ordspråk] 
- azze u hërhër diḏox, [m] du är inte flitig längre 

- azze u hërhër diḏëx [f]  

hiyya  hon 
hizuṯo, hiyëzyoṯo [pl] skakning, ristning, rubning 

- hizo [m], hize [pl]  skakad, ristad, rubbat 
- hëzto [f], hëztoṯo [f]  

hollandi [m]  holländare 

hollandiye [f],  
  hollandiyat [pl]  

holländska 

- ah hollandiye [pl]  holländare 
- lišono hollandi  holländska språket 

hrošo, hroše [pl] anfall, angrepp, attack, aggression, överfall, 
våld 

- hjomo, hjome [pl]  
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huryo, hurye [pl]  krubba 
huwwe  han, de gav 

  

  
Ḫẖ    

  
ẖabbaye, ẖabbayat [pl]  tablett 

ẖabušo, ẖabuše [pl] äpplen 

ẖadid, farzëlo  järn 
- ẖadodo, ẖadode [pl] smed, järnhandlare 

- ẖdeda  smedyrke, järnsmide, järnhandel 
ẖaḏire, xalişe, rhaţu!  klara, färdiga, gå! 

ẖago, ẖage [pl]  fest 
ẖalal  halal, tillåten 

ẖale du facolo  (bu lišono) konjuktiv 

ẖalwo, ẖalwone [pl] mjölk 
ẖalyo [m], ẖliṯo [f] söt 

  ẖalye [pl]  
ẖanak, ẖanake [pl]  skämt, skoj 

- ẖanakči, ẖanakčiyin [pl] skämtare, skojare  
- ẖanakčiye, ẖanakčiyat [pl] skojerska, skämtare 
ẖanfuṯo  hjärtlöshet, skoningslöshet, ovänlighet 

- ẖanfo [m], ẖanfe [pl]   hårdhjärtat, hjärtlös, skoningslös, ovänlig 
- ẖanëfto [f], ẖanëfyoṯo [pl]  

ẖapṯo, ẖappoṯo [pl]  tablett, kvissla, stycke, korn 
- bi ẖapṯo  styckevis, per styck  
ẖaram  syndig, förbjuden 

ẖarbo, ẖarbuṯo [pl]  dålig, usel, svår, ond, elak 
ẖarf garošo  (bu lišono) preposition 
ẖarf maşrono  (bu lišono) konjuktion 
ẖarmatiye, ẖarmatiyuṯo  lisma, smickra 

- ẖarmato, ẖarmatin [pl] lismare, smickrare 

- ẖarmate, ẖarmatat [pl] lismerska, smickrerska 
ẖarše  trollmedel, amulett, abrakadabra 

- ẖarošo, ẖaroše [pl] trollkarl, trollkonstnär, trollpacka  
- ẖarëšto, ẖarëšyoṯo [pl] trollkvinna, häxa, trollkonstnärinna 

- kṯawto daẖ ẖarše  trolltext  
ẖaršëfto, ẖaršëfyoṯo [pl] kackerlacka 
ẖasade, ẖasadat [pl] avunsjuka, missunnsamhet,svartsjuka  
- ẖassud [m], ẖassudin [pl]  avundsjuk, missunnsam, svartsjuk 
- ẖassude [f], ẖassudat [pl]  

ẖasyo, ẖasye [pl]   biskop   
ẖaşiro, ẖaşire [pl]  halmmatta, bastmatta 

ẖaşo, ẖaşe [pl]  rygg, gördel 
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- ẖëmre du ẖaşo  ryggrad 
- ẖëmro du ẖaşo  ryggkota 

- maye du ẖaşo  sperm, sperma 
ẖaṯno, ẖaṯnawoṯo [pl] brudgum  
ẖawro [m], ẖawrone [pl] vän, kompis 

ẖawşalto, ẖawşalyoṯo [pl]  horisont, synkrets, fattningsförmåga, 
förstånd, hals, strupe, svalg 

- ẖawşalţo cëqto  trångsynt, inskränkt, kortsynt 

- ẖawşalto rwëẖto  vidsynt, förutseende, långsynt 
ẖawya, ẖawyat [pl] golf 
ẖaylo, ẖayle [pl]  styrka, kraft, ork, förmåga 
- ẖaylox alo! [m]  må Gud ge dig kraft! 

- ẖaylëx alo! [f]  
- ẖalxun alo! [pl]  

ẖazoye, ẖazoyoṯo [pl]  glasögon 
ẖëldo, ẖëlde [pl]  mullvad 
ẖëlto, ẖëltoṯo [pl]  moster 

- abre d ẖëlto  kusin, son till en moster 
- barṯe d ẖëlto  kusin, dotter till en moster 

ẖemo, šẖanṯo  värme   

ẖëmşo, ẖëmşe [pl] kikärt 
ẖëmyono, ẖëmyone [pl] svärfar 

ẖëngaliyo, čiz  tävling, löpning 
ẖërbaşţo, ẖërbaşyoṯo [pl] hagel 

ẖëşşa, ẖëşşat [pl] del, andel 
- soyëm ẖëşşa  fördela, dela upp 

ẖëwoţo  omringa 

- mẖawţo [m], mẖawţe [pl]  omringat 
- mẖawaţto [f],  
  mẖawëţyoṯo [pl] 

 

ẖfoxo, ẖfoxe [pl]  kräkning, spyende 

- ẖfëxle, ẖfëxxe [pl] han kräkte 

- ẖfëxla, ẖfëxlën [pl] hon kräkte 
ẖiruṯo  frihet 

- ẖiro [m], ẖire [pl]  fri 
- ẖërto [f], ẖërtoṯo [pl]  

ẖiyoko, ẖëkkayk  klåda, kliande 

- kẖoyëk galde [m] bete sig straffvärt 
- kẖoyëk galda [f]  
ẖiyoţo, ẖayţo skrädderi 
- ẖayoţo, ẖayoţe [pl] skräddare 

- ẖayëţto, ẖayëţyoṯo [pl] sömmerska 
- ẖayëţtoṯo [f pl]  

ẖlof ëšmo  (bu lišono) pronomen 
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ẖloqo, ẖloqe [pl]  rakning, raka sig, hår klippning, frisersalong 
- ẖaloqo, ẖaloqe [pl] frisör  
- ẖalëqto, ẖalëqyoṯo [pl] frisörska, järnring 
ẖmërto, ẖmëryoṯo [pl] åsninna 
ẖmoro, ẖmore [pl] åsna 
ẖmoşo, ẖmoşe [pl] surna, bli sur, vara sur, sura, jäsa  
- ẖamuşo [m], ẖamuşe [pl]  sur 

- ẖamëşto [f], 
  ẖamëşyoṯo [pl] 

 

- ẖëmşiṯo  sumak  
ẖmoṯo, ẖmoṯoṯo [pl] svärmor 
ẖnono, ẖnonuṯo [pl] medlidande, kärleksfullhet, ömhet, 

vänlighet 
- ẖanuno [m], ẖanune [pl]  medlidsam, kärleksfull, ömsint, vänlig 

- ẖanënto [f],  

  ẖanënyoṯo [pl] 

 

ẖolo, ẖolone [pl]  morbror, omgivning, plats 

- abre d ẖolo kusin, son till en morbror 
- barṯe d ẖolo kusin, dotter till en morbror  
ẖoṯo, ẖoṯi  syster; min syster 

- aẖwoṯo [pl]  
ẖrimo [m], ẖrime [pl]                berövad, saknad av, blottad på, utblottad, 

utfattig 
- ẖrimto [f], ẖrimoṯo [pl]  

ẖşodo, ẖşode [pl] slåtter, skörd 
- ẖaşodo, ẖaşode [pl] slåttare, skördare 

- ẖaşëdto, ẖaşëdyoṯo [pl] skörderska, slåttare 

- ẖaşëdto [f], ẖaşëdyoṯo [pl] tröskmaskin 
ẖšëmto, ẖšimoṯo [pl] middag, kvällsmat 

ẖubo  kärlek, förkärlek, passion, intresse 
- ẖabibo, ẖabibe [pl] kär, älskad, älskling, älskare 

- rẖimo, rẖime [pl]  
- ẖabibto, ẖabibyoṯo [pl]  älskarinna, älskling, kär, älskad 
- rẖimto, rẖimoṯo [pl]  

ẖuḏro, ẖuḏre [pl] förening, klub 
ẖurma, ẖurmat [pl] hemmafru 

ẖwarṯo [f], ẖwaryoṯo [pl]  vän, väninna, kompis 

  
  

Jj  
  

jacde, jacdat [pl]  väg, huvudgata 
jallaye, jalayto  diskmaskin 

- jallayat, jaloyoṯo [pl]  
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- jloyo, jloye [pl]  diska, diskning 
- jaloyo, jaloye, [pl]  diskare 

- jalayto, jaloyoṯo [pl]  diskerska 

jam, jamat [pl]  glas 
jamjamto, jamjamyoṯo [pl]  skalle 

jandërma, jandërmawat [pl]  soldat 
janjar, janjarat [pl]  tröskmaskin 

jawab, jawabat [pl]  svar 

jëddo, jëddowin [pl] 
- qaššo, qaššowin [pl] 

farmor, morfar, farfar 
 

jënni [m], jënniye [f],  
  jën [pl]  

ande, demon, spöke, andeväsen 

jewi, jewikat [pl]  tvilling 
jëzma, jëzmat [pl]  gummistövel 

jil, jilat [pl] generation 

- jil ẖaṯo  nygeneration 
- jil catiqo  gamlageneration 

jizar, jizarayat [pl]  morot 
jule  kläder 

- jule ẖlime  tjocka/varma kläder 

- jule raqiqe  tunna kläder 
  

  
Ii  

  
iḏo, idoṯo [pl]  hand; händer 

- at tarte idoṯo  båda händerna 

- iḏo b iḏo  hand i hand   
ilono, ilone [pl]  träd, växt 

imomo, imome [pl] dagtid, om dagen, på dagen 
iqoro, iqore [pl]  respekt 

- myaqro [m], myaqre [pl]  respekterad, ärade, vördsam, hövlig 

- myaqarto [f],  
  myaqaryoṯo [pl] 

 

- cam šlome w iqore  med vänliga hälsningar 
iţalyani [m] italienare 

- iţalyaniye [f], 
  iţalyaniyat [pl]   

italienska 

- an iţalyan [pl] italienarna 

- lišono iţalyani italienska språket 
izlandi [m] isländare  

izlandiye [f], izlandiyat [pl]  isländska 
- an izlandiye  isländarna 

- lišono izlandi  isländska språket 
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Kk  
  

kackuno, kackune [pl]  bulle 

kadi  tam 
kağat, këweğët [pl]  papper 

- kağat di čačma  toapapper 
kağat-jam, kağat-jamat [pl]  sandpapper 

kalbi [warëqto w falge, 1½]  [1½] pund 

kalbo, kalbe [pl]  hund 
- kurte, kurtat [pl] hundhona 

- klabṯo, klabyoṯo [pl]  
- këlobo rabies 

- mkalbo, mkalbe [m pl]  rabiessmitta 
- mkalabto, [f] 
  mkalëbyoṯo [pl] 

 

kalo, kaloṯo [pl]   brud, docka 
kamanče, kamančat [pl] liten basfiol 

kamin, kaminat [pl]  bakhåll 
kanţëro, kanţëre [pl]  päron 

karbo  hetta 

karmo, karme [pl]   vingård 
karro [m], karrin [pl]  döv 

- karre [f], karrat [pl]  
kaṯëwto, kaṯëwyoṯo [pl] författarinna 

kaṯowo, kaṯowe [pl] författare 
katulo, katule [pl] torr 

- femo katulo  torr mun 

kefo, kefe [pl] sten 
këkwo, këkwe [pl]  stjärna 

këlofo, këlofe [pl]  förslag, erbjudan, tillbud, anbud  
këlwe, këlwoṯo [pl]  njure 

kënfo, kënfe [pl]  skolväska 

këre, kërewat [pl]  hyra, hyrning, lejning 
kërëlto, kërëlyoṯo [pl] cellkropp 

kësoyo, kësoye [pl]   täckelse, beslöjning, döljande 
- mkasyo [m], mkasye [pl] täckt, beslöjad, dold, tillsluten 

- mkasayto [f],  

  mkasyoṯo [pl] 

 

- mkasyo du kṯowo, foṯo  omslag  
kewo, kewe [pl]   sjukdom 
- kewo d rišo  huvudvärk, besvär, ofreda, tråka ut 

- kewo d ẖaşo  ryggvärk 
- kewo du ẖaşo  gonorré 

- kewo d lebo  hjärtfel 
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- kewo d caršo  tandvärk 
klema, kleme [pl] klämma 

kore  gånger 

koso, kose [pl]  dricksglas, bägare, nattvardskalk 
- qadaẖ, qadaẖe [pl]  

kroati [m], kroatiye [f] kroat, kroatiska 
- a kroat  kroater 

- lišono kroati  kroatiska språket 

kurmanj, [m] kurd, kurdisk,  
- kurmanjiye [f],  
  kurmanjiyat [pl] 

kurdiska 

- bi kurmanjiye  byfolk, byinvånare, lantarbetare 

- ak kurmanj  kurder 
- lišono kurmanji  kurdiska språket 

kuro, kure [pl] härd 

kursi, kuresi [pl]  stol 
kuxo, kuxe [pl] hönseri, hönsfarm, större hönsgård, hydda 

  
  

Ll  

  
lagge, laggat [pl]  stork 

lahbe, lahbat [pl]  flamma, låga 
laẖmo  bröd 

lalo [m], lalin [pl]  stum 
- lale [f], lalat [pl]  

lalyo, lalye [pl]  natt 

- lalyo ţobo, lalyo da niyuẖo  god natt 
laqi  han träffade 

laqyo  hon träffade 
lašan, lajan  för [konjunktiv] 

lcoso, lcose [pl]  tugga, trams 

- bas lucsët!  sluta med trams! 
- dlo lcoso! sluta tramsa! struntprat 

lë, li  particip ändelse 
lğom, lğome [pl] betsel 

lẖem, lẖemat [pl] svets, svetsning, väll  

lis, lisat [pl] fjäderfägård 
lišono, lišone [pl]  tunga, språk   

lo  nej, icke, ej, inte 
lo mede  ingenting, ingen orsak/fara 

lox [m], lex [f] till dig 
loxu  till er 

luzo, luze [pl] mandlar 
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Mm  
  

macnaga, macnagat [pl]  cykelsadel 

madbax, madbaxe [pl]  kök 
- sëfoqe du madbax  husgeråd 

maḏco du trafik  trafik information 
madrašto, madrašyoṯo [pl]  skola 
maggana, magganat [pl]  skruvstäd 

magzuno, magzune [pl]  skära 
mağraz, mağraze [pl]  säkerhetsnål 

maẖlab, maẖlabe [pl]  vejksel 
maktub, maktubat [pl] brev 

- egarṯo, egroṯo [pl]  
malaxo, malaxe [pl] ängel 

malham, malhame [pl]  salva [medicin] 

malẖo  salt 
- malẖo xašënto  grovsalt 

malkuṯo  paradis 
malmulo cloyo  övre käke 

malmulo taẖtoyo  under käke 

malqëţono, malqëţone [pl]  pincett 
mamro, mamre [pl]   uttryck, uttala, säga, yttra 

manšafto, manšafyoṯo [pl]  torktumlare 
manšar, manšare [pl] såg 

maqrasto, maqrasyoṯo [pl]  hävstång, hävtyg, domkraft 
maqwad, maqwade [pl] grimma, töm, koppel 

maraqa, maraqat [pl]  sås 

marzabbe, marzabbat [pl] slägga 
marzuqo [m], marzuqe [pl]  vattenkast, urinering, kissande 

- marzëqto [f],  
  marzëqyoṯo [pl]  

 

masoso, masose [pl] påle 

maṯlo, maṯle [pl]  förebild, exempel 
maṯqab, maṯqabe [pl]   borrmaskin 

maţro  regn 
maţro ẖişo  ösregn 

- koṯe maţro mi arco  
  li šmayo  

ösregnar 

mawḏëcono,  

  ẖale (bu lišono) 
adverb 

mawlëdono, mawlëdone [pl]  uppfödare 

- mawlëdoniṯo,  
  mawlëdënyoṯo [pl]  

uppföderska 

maye  vatten   
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mayiro [m], mayire [pl]  besk 
- mayërto [f], mayëroṯo [pl]  

mazlo w maṯyo  tur och retur 

mažnune, mažnunat [pl] papprika 
mdiẖuṯo, mdoẖo  beröm, lovord, pris 

- madoẖo [m], madoẖe [pl]  smickrare, lovordande 
- madëẖto [f],  

  madëẖyoṯo [pl] 

 

mëcwëṯto, mëcwoṯo [pl]  tarm 
- mëcwëṯto ẖlëmto  tjocktarm 

- mëcwëṯto rafëcto  tunntarm 
meẖo, meẖe [pl] hjärna 

- meẖo mašiğo  hjärntvätta 
- hazze bu meẖo  hjärnskakning 

- admo cal u meẖo  hjärnblödning 
mëhro [m], mëhre [pl]  fölunge 
- mëhërto [f],  
  mëhëryoṯo [pl] 

 

- mahra [f], mahrat [pl]  

mëšẖo  margarin 

mëšmëše, mëšmëš [pl] aprikoser 
mëstaqbël  framtid 

mëštuṯo, mëštawoṯo [pl]  bröllop 
mẖaţo, mẖaţe [pl] synål, vaccin, spruta, injektion 
mẖawbara, mẖawbarat [pl] sällskap 
mẖoyo, mẖoye [pl]  multiplikation, slag 

- mẖoyo cam ẖḏoḏe  multiplicera ihop 
mimro, mimre [pl]  dikt 
mizën di ẖërara  termometer 

mizën, mizënat [pl] vattenpass, våg 
mkacbo [m], mkacbe [pl]  kubikmeter m3 

- mkacabto [f],  
  mkacabyoṯo [pl]  

kubik 

moro, more [pl]  herre, gentleman, herreman, ägare, 

innehavare, besittare, husbonde, 
beskyddare  

- mërto, mërtoṯo [pl] ägarinna, innehavarinna, beskyddarinna 
mqašše, mqaššat [pl] sil 
- şafoye, şafoyat [pl]  

mqaş, mqaşşat [pl] sax, bladfjäder, växel 
mrabco [m], mrabce [pl]  kvadratmeter m2 

- mrabacto [f],  
  mrabacyoṯo [pl]  

kvadrat 

- mrabacto yarëxto [f] rektangel, rektangulär 
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- mrabco yarixo [m] rektangel, rektangulär 
mrakbo [m], mrakbe [pl] sammansatt 

- mrakabto [f],  

  mrakabyoṯo [pl] 

 

- form-mrakbo  sammansatt form 

msalle, msallat [pl] packnål 
mšiẖoyuṯo  kristendom 

- cëlmo di mšiẖuṯo  kristna världen 

- mšiẖoyo [m], mšiẖayto [f] kristen 
- daẖ ẖamši [50]8 kristen, kristna 

mṯalaṯto [f], mṯalaṯyoṯo [pl] triangel 
mṯalṯo [m], mṯalṯe [pl] trea, trio, trippel, trefaldig 

mu, mi, më [komparativ]  än, ifrån 
muklo, muklone [pl]  mat, maträtt  

mxadde, mxaddat [pl]  kudde 

  
  

Nn  
  

nadax, šëlliye  duggregn 

nahro, nahre [pl]  flod  
nahruno, nahrune [pl]  bäck, dalgång, ränna 

naẖšo, naẖšoṯo [pl]  bår 
naqëş, nëquşe [pl] subtraktion, minus, negativ 

- manqeşën më ẖḏoḏe  subtrahera ihop 
nawqito, nawqiyoṯo [pl]  midja 

nbiyyo, nbiyye [pl] profet 

- nbiyuṯo  profetera, förutsäga 
nëbco, nëbce [pl] källa, resurs, referens 

nëcnac  mynta, pepparmynta 
nëcnoco, nëcnoce [pl] krossning, mosande 

- mnacnëc [m],  

  mnacnëce [pl] 

krossad, mosad 

- mnacnëco, mnacnacto [f], 

mnacnëcoṯo [pl] 

 

nëjro  träbom, träregel (som kan användas till att 

låsa en dörr, ”bomma igen”, ”regla”) 

nëmnomo  knorra, murra, muttra 
- mnamnëmono [m], 

mnamnëmone [pl] 

 

- mnamnëmoniṯo [f], 
mnamnëmyoṯo [pl] 

 

                                                 
8 Ordet kommer efter påskfastans femtio dagar. [red.] 
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nëqţo, nuqţo, nëqţoṯo [pl] punkt, prick, märke, plats 
- tarte nuqţe cal ẖḏoḏe  kolon 

- nëqţo cal forëšto  semikolon 

nẖiro, nẖire [pl]  näsa 
niwe  hörntänder 

njera  snickeri, snickring, träslöjd 
- najoro [m], najore [pl] snickare 

- najërto [f], najëryoṯo [pl]  

- dëkkano di njera  snickeriverkstad 
nomuso, nomuse [pl] grundlag, stadgar 

norweji [m] norrman 
- an norwejiye  norrmän 

- norwejiye [f],  
  norwejiyat [pl]   

norska 

- lišono norweji  norska språket 

nuhro, nuhre [pl]  ljus 
nuro  eld   

  
  

Pp  

  
pallëke, pallëkat [pl]  papper 

palţo, palţowat [pl]  rock 
panate  snålhet, gnidighet 

- pënti [m], pëntiyin [pl]  snål, gnidig 
- pëntiye [f], pëntiyat [pl]  

parre, parrat [pl] fjäder 

pasqo, pasqe [pl] rester av pressade vindruv 
pënne, pënnat [pl]  penis (barnsligt) 

përčoqo, përčoqe [pl] krossning, krossa, mala sönder, mosa, köra 
över 

përpare, përparat [pl] portlak, portulaca oleracea 

përpayre, përpayrat [pl]  fjäril 
përtaqane, përtaqanat [pl]  apelsin 

pësmam [m],  
  pësmamin [pl] 

systerbarn, nevö, niece 

- pësmame [f],  

  pësmamat [pl]  

 

pëtte, pëttat [pl]  underliv, vagina (barnsligt) 

pëţoxo  konkurs, bankrutt, gå i konkurs 
- mpaţaxto [f],  
  mpaţaxyoṯo [pl]  

slagen, bankruttörska 

- mpaţxo [m], mpaţxe [pl]  slagen, bankruttare  
pëţpëţ  mer än över, gå längre än 
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- dlo pëţpëţ  överskrida 
pëzpaza, pëzpazat [pl]  urinblåsa 

pëzze, pëzzat [pl] ändtarm 

pipo, pipowat [pl]  pipa 
posţa, posţat [pl]  post 

  
  

Qq  

  
qadëd, qadëdat [pl]  förtorkade frukt 

qafle, qaflat [pl]  skara, flock, grupp, klunga, mängd, följe 
- qaflat qaflat  flockvis (människoskara) 

qalam, qalame [pl] penna 
qale, qalat [pl]  bråk, gräl, slagsmål 

- mqatlono, mqatlone [pl] bråkmakare, bråkstake, grälmakare, bråkig 

- mqatloniṯo,  
  mqatlënyoṯo [pl] 

bråkmakerska, grälmakerska  

qaliye, qaliyat [pl]  rostning, bryning, stekning 
qalmo, qalme [pl]  lus, löss 

- qalmo daẖ ẖeţe  kornvivel 

- qalmo daj jule  kläddlus 
- qalmo du qayso 
- qalmo du quţo  

vägglus 

klamydia 
qamşo, qamşe [pl]  gräshoppa 

qanyo, qanye [pl]  lunga 
- mërara du qanyo  lungblåsa 

- femo du qanyo  lunglop 

qanyono, qanyone [pl]  nötkreatur, storboskap 
qapono, qapone [pl]  bryggvåg, besman 

qapşunaye, qapşunayat [pl] 
qaqwono [m], qaqwone [pl]  

hylsan 
rapphöna 

- qaqwënto [f],  
  qaqwënyoṯo [pl] 

 

- qaqwono baytoyo [m] tam rapphöna 

- qaqwono ţuroyo [m] vild rapphöna 
qarač  zigenare, romer 

- qarači [m]  zigenare, skrikhals, lipsill, grinolle, gaphals 

- qaračiye [f]  zigensk, skrikhals, lipsill, grinolle, gaphals 
- aq qarač [pl]  romer, zigenare 

- lišono qarači  romani 
qarco, qarce [pl]  zucchini 

qarësya  körsbär 
qariš, quweriš [pl] rem, band, bälte, valv 

qariwo [m], qariwe [pl] bröllopsmarskalk, bröllopsvittne, gudfader, 
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gudfar, nära, närliggande, lik, närhet, 
anhörig 

 - qarëwto, qarito [f],  
   qariwoṯo [pl] 

   

qaşlo, qaşle [pl]  skyl 

qaşyo [d laẖmo], qaşye [pl] brödskiva 
qašca, qašcat [pl] frost 

qašišto, qašišyoṯo [pl] prästinna 

qašo, qaše [pl]  präst   
qašto, qaštoṯo [pl]  mormor, farmor, uppföderska 

qašyuṯo  hårdhet, stränghet, skarphet, seghet, 
hjärtlöshet, grymhet 

- qašyo [m], qašye [pl]   hård, sträng, skarp, seg, hjärtlös, grym 
- qšiṯo [f], qšiyoṯo [pl]  

qaţmo, qaţmone [pl] aska 

qaţro, qaţre [pl]  knut, knop, problem 
- i nuqţo du qaţro  knutpunkten  
qawmo, qawme [pl] revolution, revolt, veckning 
- qawmoyo [m],  

  qawmoye [pl]  

revolutionär, omstörtare 

- qawmayto [f],  
  qawmoyoṯo [pl] 

 

- gabo qawmoyo  revolutionärparti  
qawro, qawre [pl]  grav 

- aq qawre, maqbara  begravningsplats, kyrkogård 
qaydo, qayde [pl] bojor 

qayso, qayse [pl] ved, trä 

qayso-qadaẖ,  
qayso-qadaẖe [pl]  

regnbåge  

qayyëke, qayyëkat [pl]  roddbåt 
qbaḏ  magkatarr 

qëbbale, qëbbalat [pl]  skåp 

qëlayto, qëlaytoṯo [pl]  cell, rum 
qëlobo d ẖëkëm  statskupp 

qëluwwe, qëluwwat [pl]  blodpudding 
qëmco, qëmce [pl] tratt 

qërniṯo, qërnawoṯo [pl] hörn 
qërowo, qërowe [pl]  mässa, närma 
qëšoyo, qëšoye [pl]  betona, betoning 

- dlo qëšoyo  obetona, obetoning 
qëšto, qëštoṯo [pl]  båge 

- qaws, qawsat [pl]  
qëwomo, qëwome [pl] motstånd, opposition, insistering, 

fasthållande 
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- mqawmono [m],  
  mqawmone [pl]  

motståndare, opponent 

- mqawmoniṯo [f], 
mqawmënyoṯo [pl] 

 

qëžla, qëžlat [pl]  kasern   

qiyoqo, qiyoqe [pl] härja 
qliḏo ingilizi  skiftnyckel 

qliḏo, qliḏe [pl]  nyckel 

qloco, qloce [pl] körning, drivande, förande 
- qaloco [m], qaloce [pl]  förare, drivare 

- qalëcto [f], qalëcyoṯo [pl]  
- ahliye du qloco  körkort, trafikkort 

qonuno, qonune [pl]  lag, regel 
- qanun, qanunat [pl]  

qriṯo, qëryawoṯo [pl]  by 

- quryoyo [m],  
quryoye [pl] 

bybo 

- quryayto [f],  
  quryaytoṯo [pl] 

 

qšoco, qšoce [pl]  utrota, förinta, tillintetgöra 

- qëšcaniye  ondskefullhet 
- cayno qëšëcto  [med] det onda ögat 

- qëšuco [m], qëšuce [pl]  ondskefull 
- qëšëcto [f], qëšëcyoṯo [pl]  

qţoro, qţore [pl] tak 
- saqëf, saqëfat [pl]  

qubḏo, qubḏe [pl] igelkott 

quflo, qufle [pl] dörrlås, portlås 
- frangiye, frangiyat [pl]  

qurco, qurce [pl]  pung, hästpung 
- qurco di katfo  axelväska 

qurmo, qurme [pl]  verbalstam, källa, rot, härkomst, ursprung 

- bu qurmo w bu caqwo  i grund och botten 
quro  kyla 

quţo, quţe [pl]  vagina, fitta, kvinnans könsorgan, underliv 
  

  

Rr  
  

rabbaniye, rabbaniyuṯo  hjälplöshet, misär, elände 
- rabbano [m],  
  rabbanin [pl] 

hjälplös, stackare 

- rabbane [f], rabbanat [pl]  

račeta, račetat [pl] recept 
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rağlo, rağloṯo [pl]  fot 
raẖyo, raẖye [pl]  vattenkvarn, kvarn 

ramlo, ramle [pl]  sand 

randaj, randaje [pl]  hyvel 
raqḏo, raqḏe [pl] dans 

- damso d raqḏo  bröllopsdans 
- raqḏo di hurse  ringdans 

- raqḏo dak katfoṯo  axeldans 

rasne, rasnat [pl] smutsvatten, avloppsvatten 
rawmo, rawmoṯo [pl]  sjö 

- Rawmo d Urmi  Urmisjön 
- Rawmo du Wan  Wansjön 

rawyo, rawye [pl] berusad, drucken, full 
- šatyo, šatye [pl]  

rëğgo, rëğge [pl]  intresse, hobby 

rëğšo, rëğše [pl] känsla 
reẖo, reẖone [pl]  doft, lukt 

rëmmuno, rëmmune [pl]  granatäpple 
rënje, rënjat [pl]  kviga 

rëqoco, rëqoce [pl]  lagning, reparation 

- mraqcono, mraqcone [pl] reparatör 
- mraqconiṯo,  
  mraqcënyoṯo [pl] 

reparatörska 

rëqto, ruqe [pl]  spott, saliv 

rëşşaş  kvicksilver 
rëţlo, rëţle [pl]  måttenhet som motsvarar 12 kg, pund 

rezo, rezone [pl] ris 

riše d šato  nyårsdag, nyår 
rišo, riše  huvud, ledare 

- qarco, qarce [pl]  
- rišo d ẖuḏro  föreningsordförande 
- rišo d gabo  partiordförande, partiledare 

- rišo d cayle  familj överhuvud 
riš-wazire  statsminister, premiärminister 

rjomo, rjome [pl]  stening 
rucyo [m], rucye [pl] herde 

ruẖo  själ, vind 

ruşi [m] ryss 
- ar ruş [pl] ryssar 

- ruşiye [f], ruşiyat [pl] ryska 
- lišono ruşi  ryska språket 
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Ss  
  

safaha  busa, slöseri, vällust, näsvishet 

safëhto, safihoṯo [f]  slöserska, busig, näsvis 
safiho, safihe [m] busig, näsvis, slösare 
safruno [m], safrune [pl] fågel 
- safrënto [f],  
  safrënyoṯo [pl] 

 

saẖël, saẖëlin [pl] strand, kust 
sakṯo, seke [pl] plogblad 

- sakṯo du abzoro  årder plogblad 
- sakṯo du tren  tågbana 

salo, sale [pl]  korg 
samo, samone [pl]  gift 

samyo [m], smiṯo [f]  blind 

- samye [pl]  
sande, sandat [pl] stöd, stödpunkt, substart 

- i sande [f], u sënodo [m]   (bu lišono) predikat 
sartono [m], sartone [pl]  kräfta, krabba 

- sartënto [f],  

  sartënyoṯo [pl] 

 

sato, sate [pl]  vin (växten), vinstock, vinranka 

sawkëṯto, sawkoṯo [pl] buske 
- sarkëwone [pl]  buskar, grenar 

- ţarošo, ţaroše [pl]  
sayfo, sayfe [pl]  svärd, folkmord 

semo, semone  silver 

semolo, semole [pl]  vänster 
- semoloyo [m],  
  semoloye [pl]   

vänsteranhängare, vänsterorienterad, 

vänsterhant 
- semolayto [f],  
  semoloyoṯo [pl] 

 

- semoloyuṯo  vänsterrörelse, vänsterkrafter 
sëfoqo, sëfoqe [pl] bestik, verktyg 

- sëfoqe du gawro  manliga könsdelar 
sëẖër, sëẖërat [pl]  trolleri, trolldom, magi, förtrollning 

- saẖoro, saẖore [pl] trollkarl, häxsmästare, taskspelare 

- saẖërto, saẖëryoṯo [pl]  häxa, trollkäring, hagga  
sëkkino, sëkkine [pl]  kniv, förskärare 

sëndan, sëndanat [pl]  städ, skoblock 
sënjab, sënjabat [pl]  ekorre 

sësto dayrayto  nyckelpiga 
- sëstoṯo dayroyoṯo [pl]  

sësyo [m], sësye [pl] häst 
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- sësto [f], sëstoṯo [pl]  
sfargëlo, sfargële [pl] kvitten 

siyase, siyasat [pl]  politik 

- msayso [m], msayse [pl] 
- msayasto [f],  

  msayësyoṯo [pl] 

politiserad 

sqëfto, sqëfyoṯo [pl] trottoar 

- kefo di sqëfto  trappsten, stegste 

swedi [m] svensk 
- a swediye [pl]  svenskar 

- swediye [f], swediyat [pl] svenska 
- lišono swedi  svenska språket 

swisri [m] schweizare, schweizisk 
- swisriye [f], swisriyat [pl] schweiziska 

- a swisrawiye [pl]  schweizare 

  
  

Şş  
  

şacor, şacorin [pl]  kyrkvaktmästare 

şadro, şadre [pl]  bröst, bröstkorg 
- riše du şadro  bröstvårta 

şafro, şafrawoṯo [pl]  morgon 
- brix şafro  god morgon 

şaẖu, şaẖwo  torrkyla, frostnatt, svinkall, iskall 
şalẖo, şalẖe [pl]  ihålig, spricka, kluven, klyfta 

şalmo, şalme [pl]  staty, skulptur 

şawmo, şawme [pl] fasta 
- şawmo rabo  påsk fastan 

- şawmo zcuro  jul fastan 
- şawmo d Ninwe  Nineve fastan 

- muklo du şawmo  fastamat, vegetarisk 

şëfër, şëfërat [pl] koppar, noll [0] 
şëffa, qëm-ëšmo (bu lišono) adjektiv 

şëffara, şëffarat [pl] pipa, visselpipa 
- şforo, şfore [pl] blåsa, vissla 

şëfro şëfrawoṯo [pl] matbord 

- mẖaḏër i şëfro  duka matbordet 
- maltëm i şëfro  duka av matbordet 

şënnabraş,  
  şënnabraşayat [pl] 

ödla 

şërbi [m] serb 
- aş şërb [pl] serber 

- şërbiye [f], şërbiyat [pl] serbiska 
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- lišono şërbi  serbokroatiska 
şërra, şërrat [pl] navel 

şfarno, şfarne [pl] bråddjup, gap, klyfta 

şlawniye, şlawniyat [pl] svala 
şuğḏo w şalmo  hedning 

- şuğḏe w şalme [pl]  
şuğlo d cënwe  druvklase 

  

  
Šš  

  
šacballoţa, šacballoţat [pl]  kastanj 

šalfo, šalfe [pl]  (liten) kniv 
šalqa, šalqat [pl]  våg, bölja 
šambar, šambare [pl] flagga 

šamco, šamce [pl]  ljusstake   
šamošo, šamoše [pl] diakon 

- šamëšto, šamëšyoṯo [pl] diakonissa 
šarco, šarce [pl] kospillning 

- fëţuẖo, fëţuẖe [pl] torkade kakor av kospillning 

šawyo, šawye [pl] stängel, skaft, handtag, stjälk 
šawyuṯo  jämlikhet 

šayro, šayre [pl]  armband 
šeko, šeke [pl]  testikel 

- šakkone [pl]  
šene  kindtänder 

šeno, šënoṯo [pl] klippa, grund 

šëbbak, šëbebëk [pl]  fönster 
- šaboko, šaboke [pl]   
- kawto, kawtoṯo [pl]  
šëbhoro, šëbhore [pl] stolthet 

šëblo, šëble [pl]  ax 

šëcolo, šëcëlto  hosta 
- šëcole, šëcëlyoṯo [pl]  

šëqoco, qundarajiye  skomakeri 
- mšaqcono [m],  

  mšaqcone [pl] 
skomakare 

- qundaraji [m],  
  qundarajiye [pl] 

 

- mšaqconiṯo [f],  
  mšaqconyoṯo [pl] 

skomakerska 

- qundarajiye [f],  
  qundarajiyat [pl] 

 

šëwolo, šëwole [pl] fråga, spörsmål 
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- išara d šëwolo  frågetecken 
šğimo [m], šğime [pl]  upptagen, syselsatt, verksam, fullsatt 

- šğimto [f], šğimoṯo  

šira, širat [pl] råd 
- mašwara [m]  rådgivning, rådförsamling, delegation, 

nämnd, styrelse 
- mašwarto [f]  

- maširo, mašwëro,  rådgivare 

  mšawrono [m]  
- huwwe w i mašwarayḏe han och hans delegation 

- mašërto, mašwarto,  rådgivarinna 
  mšawroniṯo [f]  

- hiyya w i mašwarayḏa 
šmayo 

hon och hennes delegation  
himmel 

šoqo, šoqe [pl] underben, gren 

- šoqo d kabrit  tändsticka 
šqoqo, šqoqe [pl] gata, gränd 

šroğo, šroğe [pl]  lampa   
šroẖo, šroẖe [pl]  kommentar 

- šaroẖo [m], šaroẖe [pl]  kommentator 

- šarëẖto [f], šarëẖyoṯo [pl]  
šrolo, šrole [pl]  rätt, rättvis, riktigt, korrekt, sann, verklig 

šţoro, šţore [pl]  idissling 
- ẖëyewën šaţore  idisslare 

šuğlo, šuğlone jobb 
- šuğlo komo svartjobb 

- šağolo [m], šağole [pl] jobbare 

- šağëlto [f], šağëlyoṯo [pl]  
šulke  ärtor 

šumo, šume [pl] slem, snor 
šuqo, šuqoṯo [pl]  marknad, centrum 

- šuqo du cwodo  arbetsmarknad 

- šuqo këmto  svartmarknad 
šuro, šure [pl] vägg 

- siyoğo, siyiğone [pl]  
šutoso, šutose [pl] institution 

  

  
Tt  

  
taẖẖolo, taẖẖoloṯo [pl] morbrors hustru, tant 

taẖtoyo, taẖtoye [pl] nedre del, under del, ned, botten  
takyo, takye [pl] kursiv, horisontell, vågrätt  
talgo  snö 
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- cammo du talgo  snögubbe  
- zlam mu talgo  
- gawro du talgo  
talyo, talye [pl] gömd, dold, hemlig, skyddad, förvarad 
tamro, tamre [pl] dadlar 
tanuro, tanure [pl] bakung 
tarco, tarce [pl] dörr, port 

tawdi, tawëdyoṯo [pl] tack 

- tawdi ğalabe  tack så mycket 
tawno, tawnone [pl]  småhalm, halm, hackelse 

taxtor, daktor, ẖakimo  läkare 
- taxtorin, daktorin,  
  ẖakime [pl] 

 

- taxtor dac carše [m] tandläkare 

- taxtora dac carše [f]  

- taxtor dac cayne [m] ögonläkare 
- taxtora dac cayne [f]  

- taxtor ţuroyo [m] naturläkare 
- taxtora ţurayto [f]  
tayso, tayse [pl]  bock 

- gasko, gaske [pl]  ungbock 
- havuri, havuriye [pl]  

teno, tene [pl] fikon 
tënfilo d nacimo  missfall 

tërk [m]  turk, turkisk 
- tërkiye [f], tërkiyat [pl] turkinna 

- at tërk  turkar 

- lišono tërki  turkiska språket 
tëxmo  ras 

- tëxmonoyuṯo  rasism 
- tëxmonoyo [m], 

tëxmonoye [pl] 

rasist 

- tëxmonayto [f],  
  tëxmonoyoṯo [pl] 

 

tfayo, tfaye [pl] eldstad 
titiye, titiyat [pl] lärka 

tlawco, tlawce [pl] mask 

- tlawco du qayso  trämask 
- tlawco dam maye  larv 

tukoso, tukose [pl] organisation   
tumo  vitlök 

tuz, tuzat [pl]  damm 
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Ţţ 
 

 

ţalo, ţale [pl]  dagg 

ţarbo, ţarbe [pl] fet 
ţarfo, ţarfe [pl]   löv, blad, nagel, citationstecken 

- bayn lë tre ţarfe  inom citationstecken  
ţave, ţavat [pl]  åska 

ţawaš  avbryta fastande 

ţawro, ţawre [pl] oxe 
- ţawro di fadono  plöjoxe 
ţawuz, ţawuzat [pl] påfågel, fasan 
ţayro du baẖër  fiskmås 

ţayuṯo  islam, muhammedanism 
- cëlmo di ţayuṯo  islamiska världen 

- ţayo [m], ţaye [pl] muslim 

- ţayayto [f], ţayoyoṯo [pl] muslimska 
- da tleṯi [30]9  muslim, muslimer 

ţaži, tažiye [f], tažiyat [pl] vinthund 
ţboxo, ţboxe [pl] matlagning 

- ţaboxo, ţaboxe [pl] kock 

- ţabëxto, ţabëxyoṯo [pl] kokerska 
ţëhoro, ţëhore [pl] omskärelse 

- mţahro [m], mţahre [pl]  omskuren 
- mţahrono, mţahrone [pl]  omskärare 

- mţahroniṯo,  
  mţahrënyoṯo [pl]  

omskärarinna 

ţëẖţoẖo, ţëẖţoẖe [pl] lynchning 

- mţaẖţëẖo [m],  
  mţaẖţëẖe [pl]  

lynchad 

- mţaẖţaẖto [f],  
  mţaẖţëẖoṯo [pl] 

 

ţëroẖo, ţëţriẖo  abort 

ţërra ëlla şahro  krona eller klave 
ţërraẖa, ţërraẖat [pl] matta 

ţërši, ţëršiyat [pl] inlagda grönsaker, pickles 
ţërtomo  gnäll 

- mţartëmono [m],  
  mţartëmone [pl]  

gnällig, gnällmåns 

- mţartëmniṯo [f],  
  mţartëmënyoṯo [pl] 

 

ţẖolo, ţẖole [pl] lever 

ţino  lera 

                                                 
9 Ordet kommer efter Ramadan fastemånads trettio dagar. [red.] 
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ţiyara, ţiyarat [pl] flygplan 
- ţiyara daq qanye  drake 

ţizo, ţize [pl] arsele, bak, rumpa 

- naqwo du ţizo  anus 
- xëlfeniye  

ţlamṯo d laẖmo brödlimpa 
- ţalme d laẖmo [pl]  

ţornawida, ţornawidat [pl]  skruvmejsel 

ţrëmbel, ţrëmbelat [pl] fordon 
ţuro, ţurone [pl] berg 

- ţuroyo, ţuroye [pl] vild, primitiv 
ţwiruṯo  utblottning 

- ţwërto [f], ţwiroṯo [pl] bruten, besviken, krossad, brusten, 
utblottad 

- ţwiro [m], ţwire [pl]  

- iḏo ţwërto  bruten hand 
- rağlo ţwërto  bruten ben 

- şawco ţwërto  bruten finger 
- qḏolo ţwiro  bruten nacke 

- garmo ţwiro  bruten av ben 

  
  

Uu  
  

ucdo  nu 
- zabno d ucdo  presens, nu tid 

uda, udawat [pl] rum 

- oda, odayat [pl] rum 
Urdën  Jordanien 

- urdëni [m] jordanier 
- an urdëniye [pl] jordanier 

- urdënayto [f],  

urdëniyoṯo, [pl] 

jordanska 

- urdëniyat [pl]  

utel, utelat [pl] hotell 
  

  

Ww  
  

waẖiduṯo  ensamhet 
- waẖido [m], waẖide [pl]  ensam, den ene, det ena, en, enda, enkel 

- waẖëdto [f], waẖidoto [pl]  
wakilo [m], wakile [pl] 

- wakëlto [f], wakiloṯo [pl] 
ombud, fullmäktig, biträdande 
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walaye, walayat  stad 
- mdiṯo, mdinoṯo [pl]  
wapur, wapurat [pl] färja, båt, ångbåt, ångare 
- papur, papurat [pl]  
wardo, warde [pl]  ros 

warëqto, waroqe [pl] lira, krona 
wariḏo, wariḏe [pl] åder, ven, kärl, nerv, rot 

warqo, waroqe [pl]  papper 

waziruṯo  ministeriet, department 
- waziro [m], wazire [pl]  minister 

- wazërto [f], waziroṯo  
- waziro baroyo  utrikesminister 

- wazërto barayto [f]  
- waziro di cadale  justitieminister 

- wazërto di cadale [f]  

- waziro du cwodo  arbetsmarknadsminister 
- wazërto du cwodo [f]  

- waziro du dëfoco  försvarsminister 
- wazërto du dëfoco [f]  

- waziro du ekonomi  ekonomiminister 

- wazërto du ekonomi [f]  
- waziro gawoyo  inrikesminister 

- wazërto gawayto [f]  
- waziro di goluṯo  immigrationsminister 

- wazërto di goluṯo [f]  
- waziro di marduṯo  kulturminister 

- wazërto di marduṯo [f]  

- waziro di şinaca  industriminister 
- wazërto di şinaca [f]  

- waziro di šawyuṯo  jämlikhetsminister 
- wazërto di šawyuṯo [f]  

- waziro du yëlfono  utbildningsminister 

- wazërto du yëlfono [f]  
- waziro du ytowo  bostadsminister 

- wazërto du ytowo [f]  
- waziro du zroco  jordbruksminister 

- wazërto du zroco [f]  

  
  

Xx  
  

xabro, xabre [pl]  ord 
- xabro mayiro  tragisk 

- xabro ẖalyo/basimo  förtjusande ord/nyhet 
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xane, xanat [pl] ruta 
- dacërina li xane qamayto nu är vi på ruta ett igen 

xanjar, xënejër [pl] dolk  

xas  grönsallat 
xasase  snålhet, småaktighet 

- xasis [m], xasisin [pl] snål, småaktig 
- xasise [f], xasisat [pl]  

xasse, xassat [pl]  sallat 

xawxo, xawxe [pl] persika   
xbar  nyheter 

xer, xerat [pl] godhet 
xëlca, xëlcat [pl] pris, belöning 

- xëlca du Nobel  Nobelpris 
xësoyo, xësoyuṯo  sterilitet 

- tëxsiyo  sterilisera 

- maxsiyo [m], maxsiye [pl]  steril, gall, ofruktsam 
- maxsayto [f],  

  maxsiyoṯo [pl] 

 

- maxsiyono [m],  

  maxsiyone [pl]  

sterilläkare 

- maxsiyoniṯo [f],  
  maxsiyonoṯo [pl] 

 

xëzane, xëzanat [pl] garderob 
xëzne, xëznat [pl] skatt 

xiyene, xayintiye  förräderi, svekfullhet 
- xayën [m], xayënin [pl]  förrädisk, svekfull 

- xayëne [f], xayënat [pl]  

xliţo, xliţe [pl] blandad 
- ekonomi mxalţo  blandekonomi 

xwarzo [m], xwarzin [pl] syskonbarn, nevö, niece 
- xwarze [f], xwarzat [pl]  

xwazi!  jag hoppas, önskar 

  
  

Yy  
  

yaḏoco [m], yaḏoce [pl]  expert, specialist 

- yaḏëcto [f], yaḏëcoṯo [pl]  
yamino, yamine [pl] höger 

- yaminoyo [m],  
  yaminoye [pl]  

högeranhängare, högerorienterad, 
högerhänt 

- yaminayto [f],  
  yaminoyoṯo [pl] 

 

- yaminoyuṯo  högerrörelse, högerkrafter 
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- gabo yaminoyo  höger parti, höger sidan 
yamo, yame [pl] hav 

yaquro [m], yaqure [pl]  tung, svår 

- yaqërto [f], yaqëroṯo [pl]  
yarixo [m], yarixe [pl]  lång 

- yarëxto [f], yarëxoṯo [pl]  
yarquṯo, yarqunyoṯo [pl] grönsaker 

yawmo, yawme [pl] dag 

yawno [f], yawne [pl]  duva 
- gurguro [m], gurgure [pl]  

yaxni, yaxniye [pl]  ragu 
yëlfono, yëlfone [pl] utbildning, vetenskap 

- yolufo [m], yolufe [pl]  elev 
- yolëfto [f], yolëfoṯo [pl]  

- yolufo di madrašto  skolelev 

- malfono, malfone [pl] lärare, sakkunnig, kännare, fackman, 
expert 

- malfoniṯo, malfënyoṯo [pl] lärarinna, sakkunnig, kännare, fackman, 
expert 

- yalifo [m], yalife [pl]  lärd person, vis person 

- yalëfto [f], yalëfoṯo [pl]  
yërmono, yërmone [pl] uppsvällning, svullnad, pösning 

ynoqo, ynoqe [pl] ge di, dia 
  

  
Zz  

  

zabno, zawno  tid, period, epok 
- zabno d ucdo  presens, nutida 

- zabno d fayët/šafëc  dåtid, verbform för förfluten tid 
- zabno d oṯe  futurum, framtid 

zabolo, zabole [m] sophämtare, renhållningsman 

- kanošo, kanoše [pl]  sopare, städare 
- zabëlto [f], zabëlyoṯo [pl]  sophämtare 

- kanëšto, kanëšyoṯo [pl]  soperska, städerska 
zabuqo, zabuqe [pl] gata  

- u zabuqo ẖaṯo  den nya gatan 

- zabuqo şxiro  återvändsgränd 
- zabuqo ciqo  smalgränd 

zalzale, zalzalat [pl] jordbävning 
zambërto  gadd 

zaqţo, zaqţe [pl] varblemma 
zarro, zarre [pl] knapp, knopp 

zawgo, zawge [pl] plural, par, två, dubbel 
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- numarat zawgonoye  jämnt tal 
zawlo  sopor, avfall 

- barmil du zawlo  soptunna 

- salo du zawlo  papperskorg 
zawono [m], zawone [pl] kund 

- zawënto [m],  
  zawënyoṯo [pl] 

 

zayëd  addition, plus, positiv 

- mazedën cal ẖḏoḏe  addera ihop 
zayto  olja 

zaza  zaza 
- az zaza  Zaza-folket 

- lišono zaza  zazaiska språket 
zëbdo, zëbdoṯo [pl]  smör, grädde 

zëbono, zëbone [pl]  sälja 

- zabono, zabone försäljare 
- mzabnono, mzabnone [pl]  

- zabënto, zabënyoṯo  försäljerska 
- mzabnoniṯo,  
  mzabnënyoṯo [pl] 

 

zëcwoqo, zëcwoquṯo  anskri, skrik, skri, jämmerskri 
- mzacwëqono,  
  mzacwëqone [pl] 

skrikare 

- mzacwëqoniṯo, 
mzacwëqënyoṯo [pl]  

skrikerska  

zëğuno [m], zëğune [pl]  kyckling 

- zëğto [f], zëğoṯo [pl]  

zëmoţo, zëmoţoyuṯo  förebrålse, klander 
- mzamţono [m],  
  mzamţone [pl] 

klanderare 

- mzamţoniṯo [f],  
  mzamţënyoṯo [pl] 

 

zëngoro, zëngore [pl] rost, korrosion 
zëţoyo [m], zëţoye [pl] trubadur 

- zëţayto [f] zëţoyoṯo [pl]  
zifkar [m], zifkarin [pl] guldsmed, guldsmedssarbetare 

- zifkare [f], zifkarat [pl]  

zizono, zizone [pl] ogräs 
zmërto, zmëryoṯo [pl] sång 

- zamoro, zamore [pl] sångare 
- zamërto, zamëryoṯo [pl] sångerska 

zoğo, zoğe [pl]  tupp, gevärshane, tuffing 
zraclo, zracle [pl] strömbrytare 

zrağrëğto, zrağrëğyoṯo [pl]  matstrupe, strupe 
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Şëffa dag gawne [lawne]-färgadjektiv 
 
 

 

 
sg m   sg f 

[fardonoyo-gawronoyo]   [fardonoyo-aṯtonoyo] 
 

gawno, lawno  färg   gawanto, lawanto 
ẖëworo  vit   ẖëwërto 

komo svart  këmto   

sëmoqo  röd   sëmëqto 
yaroqo grön   yarëqto 

šacuṯo  gul   šacëṯto 
čeni blå   čeniye 

nilo, këẖli  mörkblå  niliye, këẖliye   

qaţmuni  silver  qaţmuniye 
šacwono  beige  šacwëniṯo/šacwënto 

bënni, qaẖwarangi  brun  bënniye, qaẖwarangiye 
 

 
ëšmo cam i şëffa dag gawne substantiv med färgadjektiv  

qëmësto sëmëqto  röd skjorta   

šuqo sëmoqo  rött tyg   
sawko, şacro komo svart hår   

cayne kome  svarta ögon   
carše ẖëwore  vita tänder   

foṯo šacëṯto  gult ansikte   

daqno sëmoqo  rött skägg   
 

 
 

något längre uttryck som inkluderar de flesta av orden 

baybune ẖëwore, šacuṯe, sëmoqe, kome w nile  
vita, gula, röda, svarta och mörkblåa blommor 

 
šuqo mnaqšo b ğalabe lawne tyg broderat med olika färger 

 
këbcët šuqlët fağro? vill du begå nattvarden?  

šqili fağro  jag har begått nattvarden   

šqilox fağro? [m]  har du begått nattvarden?   
šqilëx fağro? [f] har du begått nattvarden? 

ašër më zawno lë šqili fağro det var länge sedan jag begick  
 nattvarden  
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mësţacraflox? [m] har du syndabekännt dig?  
mësţacraflëx? [f] har du syndabekännt dig? 

maşlawlox cal rišox? [m] har du biktat dig? (ordagrant: har man  

 bett på ditt huvud?) 
maşlawlëx cal rišëx? [f] har du biktat dig? 

maşlawli cal riši  jag har biktat mig   
 

 

ëšmone dë kmo dëkoṯo  några namn på ställen  
Mërde, Marde  Mardin   

Omid  Diyarbekir   
Ţurcabdin  Turabdin   

Urëšlem, Qëdës  Jerusalem   
Šam, Darëmsuq  Damaskus   

Urhoy  Edessa 

Gziro  Gazira 
Addane  Adana 

Nşibin, Nşiwën  Nisibis 
Ninwe Nineve 

Skandarun  Alexandretta 

Ḫasno  Hasankef 
Birto, Sruğ  Seruj 

Wan Van 
Urmi Urmi 

Sëcërd Sert, Siirt 
 

 

 
ëšmone dë kmo noše  några personnamn 

Yešoc-Mšiẖo  Jesus Kristus   
Maryam Maria   

Ndaṯ-Aloho  Jungfrun, Guds moder   

Gawriye, Gabriyel  Gabriel   
Mixayel, Mixo  Mikael   

Yuẖanun, Ḫanna  Johannes, Jan   
Yacqub  Jakob 

Yawsef  Josef   

Fëţrus  Petrus   
Fawlus  Paulus 

Gorgis, Gewergis  Göran 
Yawno  Jonas 

Sţayfo  Stefan 
Ḫana  Anna 

Tarzo  Theres 
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Wardo  Ros, Rosa 
Rafqa  Rebecka 

 

 
yawme di šabṯo veckodagar 

yawme d ẖëšabo  söndag  
yawme dë tre  måndag   

yawme dë tloṯo  tisdag   

yawme d arbco  onsdag   
yawme d ẖamšo  torsdag   

yawme dë cruto  fredag   
yawme d šabṯo  lördag 

 
ay yarẖe månader 

konun-ẖaroyo  januri 

ëšwëţ, šboţ  februari 
oḏër  mars 

nisën  april 
iyyar  maj 

ẖzirën  juni 

tamëz  juli 
ţëbbax, ob  augusti 

aylël, ilën  september 
tëšrin-qamoyo  oktober 

tëšrin-ẖaroyo  november 
konun-qamoyo  december 

 

šëẖlofe di šato årstider 
rabëc  våren 

qayţo  sommaren  
tëšerën  hösten 

saṯwo  vintern 

 
yawmoṯo du rabëc  vårdagarna 

yawmoṯo du qayţo  sommardagarna 
yawmoṯo dat tëšerën  höstdagarna 

yawmoṯo du saṯwo  vinterdagarna 

 
 

Följande ”texter” består av repliker, ibland i dialogform där svaren föregås 
av anföringstecken (-). Först står repliken på şurayt, följd av den svenska 

motsvarigheten, ibland i två versioner: en på mer idiomatisk svenska, följd 
av en mer ordagrann översättning. (*) 
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Hat këbcët d ëzzox lu Ţuro? [m] 
Hat këbcët d ëzzëx lu Ţuro? [f] Vill du resa till Turabdin? 

 
- Ašër këbacno w kmëtmaneno d ëzzi l tamo. [m] 
- Ašër këbcono w kmëtmanyono d ëzzi l tamo. [f] 
Förvisso ska jag resa, och det är min önskan att fara dit. 
 

Qay këzzox l tamo? [m] 

Qay këzzëx l tamo? [f]  Varför reser du dit? 
 

- D ẖuzeno an noše w u aṯraṯṯe. [m] 
- D ẖuzyono an noše w u aṯraṯṯe. [f] 
För att träffa folket och se dess land. 
 

- D ẖuzeno mën kit w mën layt [m] 

- D ẖuzyono mën kit w mën layt [f] 
För att se hur det står till/läget är  

(eg. vad som finns och inte finns). 
 

Camër bayto! Ma mën kit tamo?  
[Ja,] käre vän, hur är det [egentligen] där?  
(eg. Min vän, vad finns där?) 

 
Ënkan krëẖmët Aloho, hawli ëšmo d maye 
För Guds skull, ge mig lite vatten!  
(eg. Om du älskar Gud, etc.) 

 

Falqo d başro.  En bit kött. 
Čike d başro.  En bit kött. 

 
Ënkan kit gabayxu laẖmo, ẖawli ţlamṯo 
Om ni har bröd, kan ni ge mig en limpa 

 
- Aloho d mazët xer diḏox! [m]  
- Aloho d mazët xer diḏëx! [f] 
Må Gud öka din välfärd! 

 

- Dayëm sëmlox acmi ţowuṯo rabṯo. [m] 
- Dayëm sëmlëx acmi ţowuṯo rabṯo. [f] 
Du/Ni har sannerligen/verkligen gjort mig en stor tjänst! 
 

Šëbẖo l Aloho!  
Gud vare lovad/prisad! 
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- Ëno këbacli mëdone.  
Jag behöver några saker. 
 

Latlan lo laẖmo w lo mede.   
Vi har varken bröd eller något annat. 

 
Aẖna faqire, ţwirena. 
Vi är fattiga och har/äger ingenting. 

 
Mëqšëţ më foṯi! 
Försvinn ur min åsyn! 
 

- Qay mën sëmli d mëqšaţno më foṯox? [m till m] 
- Qay mën sëmli d mëqšaţno më foṯëx? [m till f] 

- Qay mën sëmli d mëqšëţono më foṯëx? [f till f] 

- Qay mën sëmli d mëqšëţono më foṯox? [f till m] 
Varför? Vad har jag gjort för att jag ska försvinna ur din åsyn? 

 
Këmarnox: Lë kolët harke! [m till m] 

Këmarnëx: Lë kolët harke! [m till f] 

Këmmallëx: Lë kolët harke! [f till f] 
Këmmallox: Lë kolët harke! [f till m] 
Jag säger dig: Stanna inte här! 
 

Xayifo, di yalla zox, kalbo bišo! [m till m] 
Xayifo, di yalla zëx, klabṯo bišto! [m till f], [f till f] 
Fort, ge dig av, usla hund! 

 
Warox hano lë kminakfët? [m till m] 

Warëx hano lë kminakfët? [m till f], [f till f] 
Skäms du inte? 

 

Warox hano lë kminakfët cal daqne d babox ha? [m till m] 
Warëx hano lë kminakfët cal daqne d babëx ha? [m till f],[f till f] 
Skäms du inte, vid din faders skägg? (icke-idiomatisk svenska) 
 

Mşacarlele  [m till m] 
Han har förolämpat honom,  
 
Mşacarlela  [m till f] 
Han har förolämpat henne 

 
Mşacërlala  [f till f] 

Hon har förolämpat henne 
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Mşacërlale  [f till m] 

Hon har förolämpat honom 

 
- Qay këmşacratli?  
Varför förolämpar du mig? 
 

Këmşacarnox; mën d koṯe menox sëm! [m till m] 

Këmşacarnëx; mën d koṯe menëx sëm! [m till f] 
Këmşacrallox; mën d koṯe menox sëm! [f till m] 

Këmşacrallëx; mën d koṯe menëx sëm! [f till f] 
Jag förolämpar dig, och må allt som är ditt gå om intet! 

 
- Ucdo gëd maẖwenox be mën gëd samno [m till m] 

- Ucdo gëd maẖwenëx be mën gëd samno [m till f] 

- Ucdo gëd maẖwiyallox be mën gëd saymono [f till m] 
- Ucdo gëd maẖwiyallëx be mën gëd saymono [f till f] 
Nu ska jag visa dig vad jag vill (tänker) göra. 
 

Qay kmaškët acli? 
Vad anklagar du mig för? (Varför anklagar du mig?) 
 

- Gëd maškeno aclox, gëd qušacno caynox w cayne d babox ste! [m till m] 
- Gëd maškeno aclëx, gëd qušacno caynëx w cayne d babëx ste! [m till f] 

- Gëd maškiyono aclëx, gëd qušcono caynëx w cayne d babëx ste! [f till f] 
- Gëd maškiyono aclox, gëd qušcono caynox w cayne d babox ste! [f till m] 
Jag kommer att anklaga dig, och jag ska sticka ut ditt öga, och din fars öga 

också! 
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Dialog mellan två m  
[Diyalog bayn tre gawre] 
 
 

Kit gabox laẖmo?  Har du bröd? (eg. Finns det bröd hos dig?) 
- Kit.  Det har jag. (eg. Det finns.) 
Këmzabnët?   Säljer du? 

- E, këmzabanno  Ja, jag säljer. 
Kšuqlët?  Köper du? (Vill du köpa?) 

- E, kšëqalno.  Jag köper. (Jag vill köpa.) 
Mëqqa këbcët?  Hur mycket vill du ha? 

- Këbacno ţlamṯo.  Jag vill ha en limpabröd. 

Ţrowe, xëd këbcët.  Som du vill! 
I ţlamṯo b mëqqayo?  Hur mycket kostar det limpan? 

Bë tloṯo [3] waroqe.  Tre Lira. 
 

Këlle tamo këmzabni i ţlamṯo b warëqto w falge [1½].   
Titta, där man säljer en limpabröd för 1½ lira!  

 

Lë këbacno, lë kţowe tre [2] qërušat.   
Jag vill inte /köpa/ den är inte värd ens två öre. 

 
Tre w falge [2½]. Två och en halv lira. 

 

Lajan xaţër diḏox gëd ubenox.  
För din äras skull, du får den /för det priset. 

 
Tqal!  Väg upp! 

Mëqqa tëqalno?  Hur mycket ska jag väga upp? 

Tqali kilo w falge [1½].  Väg upp 1½ kilo åt mig.. 
Hano kilo w falge [1½].  Det/ här är 1½ kilo. 

Tqali arbco [4] qiyose ẖrene.  Väg upp 4 uns till åt mig. 
Kit acmox kallat faruḏe?  Har du /små-/pengar på dig? 

Kit acmi majidi şaẖiẖo.  Jag har en mejidi (ett mejidimynt) på mig. 
Kibox mşarfatle?  Kan du växla det? 

Aydarbo mşarafne?  Hur då växla det? 

Sume faruḏe.  Växla det / till småpengar. 
 

Mëqqa gëd ubatli acle dë mşarafne?  
Hur mycket ger du mig för att växla det? 

 

Këbaclox mede ẖreno?  Önskar du något annat? 
Kit gabox başle?  Har du lök? 
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Mede ẖreno?  Något annat? 
Kit gabox ţlawẖe?  Har du linser? 

 
[E] kit gabi ţlawẖe, ẖëmşe, şcore, ẖeţe w bërğël.   
Jag har linser, ärtor, korn, vete och burgul. 
 
Rezo, abšoṯo, cënwe, caraq, ẖamro...    
ris, russin, druvor, arrak, vin 
 
Nuno [m], nune [pl]  

nënto [sg, f] fisk 
 

Ḫëmşe mqalye, zayto, mëšẖo da cwone, mëšẖo dat tërtoṯo  
rostade kikärtor, olja, smör av får och ko. 
 

W kit gabi šuqo mu camro w mi marcëzze...   
Jag har också tyg av ylle och gethår, 

 
Këtono, këttan, abrisam  av bomull, linne, siden. 
 

Hani kulle gabine w mën këbcët kibi d manţenox.  
Allt detta har jag, och allt vad du vill ha kan jag ge (erbjuda skaffa åt) dig. 

 
Kit gabox luze, gawze, tene, mëšmëš, xawxe w cënjas?  

Har du mandel, nötter, fikon, aprikoser, persikor, plommon? 
 

Kit gabox šuqo ţawto w šafërto?    
Har du (några) vackra, bra tyger? 
 

Kmo droce këbcët?   
Hur många alnar vill du ha? 
 

Këbacno ẖa ṯawbo kamilo.   
Jag vill ha en hel tygrulle. 

 
Hama kmo falqe d fëṯoṯo zqire, zracle, qiţan.   
Några bitar (lakans-) väv, knappar och passpoal? 
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Dialog mellan två m  
[Diyalog bayn tre gawre] 
 
 

 
 

Këtli aẖuno azze l Amarika. 
Jag har en bror som har farit till Amerika. 
 

Këbacno d këṯawnole maktub - Kibox këṯwatli? 
Jag vill skriva brev till honom. Kan du skriva det [åt mig]? 

 

B ayna lišono këṯawne?  
På vilket språk ska jag skriva till honom? 

 
B ayna lišono kuḏcët?  
På vilket språk kan du [skriva]? 
 

Kuḏacno lišono carabi.  
Jag kan arabiska.  
 

Ëno këbacno b lišono faransawi.  
Jag vill [att du skriver] på franska.  

 

Këbcët [kṯawe] bu lišono ingilizi?  
Vill du [skriva] på engelska? 

 
Lo, ëno kuḏacno bas lišono faransawi.  
Nej, jag kan [bara] på franska. 

 
Kṯaw aydarbo d kuḏcët.  
Skriv som du vill. 
 

Zox amţayli dawaye [ẖëbro] w qalam w warëqto; d howën kayise.  
Gå och hämta bläck, penna och papper; [tänk på att] de ska vara bra (eg. 

må de vara bra)! 

 
Klay šawţo hul d uṯeno.  
Vänta en stund tills jag kommer tillbaka. 
 

De zox w tox xayifo.  
Skynda dig, och kom tillbaka direkt! 
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Amţeli am mëdone d mërlox.  
Jag har hämtat sakerna du sa. 

 

Ytaw hul d quţacno u qalam.  
Vänta, tills jag vässat pennan.  

 
Qţëcli u qalam, mën këbcët d këṯawno?  
[Så,] jag har vässat pennan. Vad vill du att jag ska skriva? 

 
Kṯawle:  
Mi naqqa d azzox marke, lë mšadarloxlan xabro d uḏcina aydarbo azze 
acmox. Aẖna fayišina mẖayre, latlan lo šuğlo w lo camlo harke. Ënkan šğilox 
aw cwëdlox b mede, ţarëslan [mšayëclan] ëšmo d kallat, aw kmo qërušat d 
maşrëfina [maxrëjina] cal ruẖayna. 

Fayišina kafine w zalţone, u ẖmoro mayëṯ, w ac ceze mawbëlënne ač 
čalkoye. Qţëlle babox, fayišina ğalabe ţwire. Aloho mhawën aclayna! 

  

Skriv [så här]: 
Sedan du gav dig av härifrån, har du inte skickat oss ett ord så att vi skulle 

kunna veta hur det går för dig. Här har vi det svårt. Vi har varken affärer 

eller arbete. Om du har haft arbete, eller gjort något [annat], skicka oss lite 
pengar eller några lira, som vi kan spendera själva. 

 
Vi är utsvultna och plundrade (vi har varken mat eller kläder). Åsnan är död, 

yezidierna har tagit getterna, och de har dödat din far. Vi är utblottade. Må 
Gud hjälpa oss! 

 

Qţëfli tloṯ warde  Jag har plockat tre rosor. 
Mşawarle [şwëcle] şërto  Han har målat en tavla. 

Mşawarla [şwëcla] şërto  Hon har målat en tavla. 
Grëšle şërto  Han tog en bild 

Grëšla şërto  Hon tog en bild 

Ëno kmanţenox l boli [m] Jag kommer att minnas dig. 
Ëno kmanţenëx l boli [f] 
 
U dewo axile a cwone   

Vargen har ätit upp våra tackor. 

 
A cwonayḏan axëlile lu dewo  

Våra tackor har blivit uppätna av vargen. 
 
U kṯowano kṯiw më mo [100] šne   
Den här boken skrevs för hundra år sedan. 
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I citaṯe lu ẖasyo macmërole  

Den här kyrkan byggdes/har byggts av biskopen.   

(Eg. Den här kyrkan, biskopen har byggt/byggde den.) 
 

U darbo marke li qriṯo raẖuqoyo?   
Är det en lång väg härifrån till byn? 

 
Mşakarle u darbo  Han tog miste på vägen. 
Mşakarla u darbo   Hon tog miste på vägen. 
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Dialog mellan två f  
[Diyalog bayn l tarte aṯtoṯo] 
 
 

Kit gabëx laẖmo?  Har du bröd? (eg. Finns det bröd hos dig?) 
- Kit.  Det har jag. (eg. Det finns.) 
Këmzabnët?   Säljer du? 

- E, këmzabnono  Ja, jag säljer. 
Kšuqlët?  Köper du? (Vill du köpa?) 

- E, kšëqlono.  Jag köper. (Jag vill köpa.) 
Mëqqa këbcët?  Hur mycket vill du ha? 

- Këbcono ţlamṯo.  Jag vill ha en limpabröd. 

Ţrowe, xëd këbcët.  Som du vill! 
I ţlamṯo b mëqqayo?  Hur mycket kostar det limpan? 

Bë tloṯo [3] waroqe.  Tre Lira. 
 

Këlle tamo këmzabni i ţlamṯo b warëqto w falge [1½].   
Titta, där man säljer en limpabröd för 1½ lira!  

 

Lë këbcono, lë kţowe tre [2] qërušat.   
Jag vill inte /köpa/ den är inte värd ens två öre. 

 
Tre w falge [2½]. Två och en halv lira. 

 

Lajan xaţër diḏëx gëd ubenëx.  
För din äras skull, du får den /för det priset. 

 
Tqal!  Väg upp! 

Mëqqa tëqlono?  Hur mycket ska jag väga upp? 

Tqali kilo w falge [1½].  Väg upp 1½ kilo åt mig.. 
Hano kilo w falge [1½].  Det/ här är 1½ kilo. 

Tqali arbco [4] qiyose ẖrene.  Väg upp 4 uns till åt mig. 
Kit acmëx kallat faruḏe?  Har du /små-/pengar på dig? 

Kit acmi majidi şaẖiẖo.  Jag har en mejidi (ett mejidimynt) på mig. 
Kibëx mşarfatle?  Kan du växla det? 

Aydarbo mşarfalle?  Hur då växla det? 

Sume faruḏe.  Växla det / till småpengar. 
 

Mëqqa gëd ubatli acle dë mşarfalle?  
Hur mycket ger du mig för att växla det? 

 

Këbaclëx mede ẖreno?  Önskar du något annat? 
Kit gabëx başle?  Har du lök? 
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Mede ẖreno?  Något annat? 
Kit gabëx ţlawẖe?  Har du linser? 

 
[E] kit gabi ţlawẖe, ẖëmşe, şcore, ẖeţe w bërğël.   
Jag har linser, ärtor, korn, vete och burgul. 
 
Rezo, abšoṯo, cënwe, caraq, ẖamro...    
ris, russin, druvor, arrak, vin 
 
Nuno [m], nune [pl]  

nënto [sg, f] fisk 
 

Ḫëmşe mqalye, zayto, mëšẖo da cwone, mëšẖo dat tërtoṯo  
rostade kikärtor, olja, smör av får och ko. 
 

W kit gabi šuqo mu camro w mi marcëzze...   
Jag har också tyg av ylle och gethår, 

 
Këtono, këttan, abrisam  av bomull, linne, siden. 
 

Hani kulle gabine w mën këbcët kibi d manţenëx.  
Allt detta har jag, och allt vad du vill ha kan jag ge (erbjuda skaffa åt) dig. 

 
Kit gabëx luze, gawze, tene, mëšmëš, xawxe w cënjas?  

Har du mandel, nötter, fikon, aprikoser, persikor, plommon? 
 

Kit gabëx šuqo ţawto w šafërto?    
Har du (några) vackra, bra tyger? 
 

Kmo droce këbcët?   
Hur många alnar vill du ha? 
 

Këbcono ẖa ṯawbo kamilo.   
Jag vill ha en hel tygrulle. 

 
Hama kmo falqe d fëṯoṯo zqire, zracle, qiţan.   
Några bitar (lakans-) väv, knappar och passpoal? 
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Dialog mellan två f  
[Diyalog bayn l tarte aṯtoṯo] 
 
 

 
 

Këtli ẖoṯo azza l Amarika. 
Jag har en bror som har farit till Amerika. 
 

Këbcono d këṯwalla maktub - Kibëx këṯwatli? 
Jag vill skriva brev till honom. Kan du skriva det [åt mig]? 

 

B ayna lišono këṯwalla?  
På vilket språk ska jag skriva till honom? 

 
B ayna lišono këḏcët? 
På vilket språk kan du [skriva]? 
 

Këḏcono lišono carabi.  
Jag kan arabiska.  
 

Ëno këbcono b lišono faransawi.  
Jag vill [att du skriver] på franska.  

 

Këbcët [kṯawe] bu lišono ingilizi?  
Vill du [skriva] på engelska? 

 
Lo, ëno këḏcono bas lišono faransawi.  
Nej, jag kan [bara] på franska. 

 
Kṯaw aydarbo d këḏcët.  
Skriv som du vill. 
 

Zëx amţayli dawaye [ẖëbro] w qalam w warëqto; d howën kayise.  
Gå och hämta bläck, penna och papper; [tänk på att] de ska vara bra (eg. 

må de vara bra)! 

 
Klay šawţo hul d ëṯyono.  
Vänta en stund tills jag kommer tillbaka. 
 

De zëx w tëx xayifo.  
Skynda dig, och kom tillbaka direkt! 
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Amţeli am mëdone d mërlëx.  
Jag har hämtat sakerna du sa. 

 

Ytaw hul d qëţcono u qalam.  
Vänta, tills jag vässat pennan.  

 
Qţëcli u qalam, mën këbcët d këṯwono?  
[Så,] jag har vässat pennan. Vad vill du att jag ska skriva? 

 
Kṯawla:  
Mi naqqa d azzëx marke, lë mšadarlëxlan xabro d uḏcina aydarbo azze 
acmëx. Aẖna fayišina mẖayre, latlan lo šuğlo w lo camlo harke. Ënkan šğilëx 
aw cwëdlëx b mede, ţarëslan [mšayëclan] ëšmo d kallat, aw kmo qërušat d 
maşrëfina [maxrëjina] cal ruẖayna. 

Fayišina kafine w zalţone, u ẖmoro mayëṯ, w ac ceze mawbëlënne ač 
čalkoye. Qţëlle babëx, fayišina ğalabe ţwire. Aloho mhawën aclayna! 

  

Skriv [så här]: 
Sedan du gav dig av härifrån, har du inte skickat oss ett ord så att vi skulle 

kunna veta hur det går för dig. Här har vi det svårt. Vi har varken affärer 

eller arbete. Om du har haft arbete, eller gjort något [annat], skicka oss lite 
pengar eller några lira, som vi kan spendera själva. 

 
Vi är utsvultna och plundrade (vi har varken mat eller kläder). Åsnan är död, 

yezidierna har tagit getterna, och de har dödat din far. Vi är utblottade. Må 
Gud hjälpa oss! 

 
I citaṯe li dayrayto macmërola 
Den här kyrkan byggdes/har byggts av nunnan.   

(Eg. Den här kyrkan, nunnan har byggt/byggde den.) 
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Citat ur Nya Testamentet 
[Mamre mide mu Mgalyën] 
 

 

 
O Mor! Qay ţrëloxli?   
Min Gud, varför har du övergivit mig? (Matteus 27:46) 
 

Ya barṯo! Kumarnëx: Qum!  
Flicka, jag säger dig: Stå upp! (Markus 5:41) 

 

Mëftëẖ! öppna dig! (Markus 7:34) 
 

Här följer Gamla Testamentets budord, från det fjärde till och med det 
nionde (2 Mosebok 20). 

 

Sëm iqoro l emox w l babox lašan d yurxi ay yawmayḏox bi arcaṯe. [m] 
Sëm iqoro l emëx w l babëx lašan d yurxi ay yawmayḏëx bi arcaṯe. [f] 
Sëm iqoro l emox w l babox lašan d yurxi ay yawmoṯayḏox bi arcaṯe. [f] 
Sëm iqoro l emëx w l babëx lašan d yurxi ay yawmoṯayḏëx bi arcaṯe. [f] 
Hedra din fader och din moder, för att du må länge leva i det land som 
Herren din Gud vill giva dig. 

 
Lë saymët qaţlo  Du skall icke dräpa. 
Lë goyrët, lë zonët  Du skall icke begå äktenskapsbrott. 

Lë gënwët  Du skall icke stjäla. 
 

Cal ẖawrox, sohduṯo b dugle, lë saymët [m]  

Cal ẖwarṯox, sohduṯo b dugle, lë saymët [m] 
Cal ẖawrëx, sohduṯo b dugle, lë saymët [f] 
Cal ẖwarṯëx, sohduṯo b dugle, lë saymët [f] 
Du skall icke bära falskt vittnesbörd mot din nästa. 

 

Bu bayto du ẖawrayḏox, lë mëšţoẖët! [m]  
Bu bayto dë ẖwarṯox, lë mëšţoẖët! [m] 

Bu bayto dë ẖwarṯëx, lë mëšţoẖët! [f] 
Bu bayto d ẖawrëx, lë mëšţoẖët! [f] 
Du skall icke hava begärelse till din nästas hus. [Exodus, 20:12-17] 
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