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چەند وتەیەک
ئەمەی بەردەستتان ،لیستەیەیک رێکخراوی تەواوی ئەو پەند و ئیدیۆمانەیە کە هاوکارمان ئاراس ئیلنجاغ کۆیکردوونەتەوە و
شیکردنەوەی بۆ کردوون..
لەم لیستەیەدا رەچاوی ریزبەندن ئەلفوبن ناوەکان کراوە ،پاشان زمان و شێوەزمانەکان.
تۆمارەکان بەپن توانا و دەستکەوتن زانیاری ،پێناسیان نووساوە ،وێنە ئەگەر دەستمان کەوتبێت خراوەتە پاڵ
تۆمارەکەیەوە .هەروەها هەر مێتاداتایەیک تری پێویستیش وەک پاشکۆ لەگەڵ تۆمارەکاندا دانراون.
لەگەڵ هەر تۆمارێک لینکێک هەیە ،ئەو لینکە گریدراوە بە تۆمارەکەوە لەسەر ماڵپەڕی کوردیپێدیا ،بابەتەکان هەندێکجار
گۆڕانکارییان بەسەردادێت و باشێ دەکرێن ،مێتاداتا و وێنەیان دەخریتەسەر ،بۆ ئەوەی لە دوا ڤێشن ئەو تۆمارە ئاگاداربیت،
کلیک لە بابەتەکە بکە و لە ماڵپەڕی کوردیپێدیادا بیکەرەوە.
لە کۆتان هەر بابەتێکدا ،وێنەی کویک ریسپۆنس هەیە ،ئەم وێنەیە کە سکێ دەکرێت ،یەکسەر دەتباتە سەر بابەتەکە
لەسەر ماڵپەڕی کوردیپێدیا.
هەندێک بابەت پەیوەستکراوە بە بابەن ترەوە ،بۆ نموونە نووسەر بە پەڕتووکەکانییەوە ،یان هەندێک بابەت فاییل
پەیوەندیداری لەگەڵە ،ئەوانە لێەدا پیشان نەدراون و بۆ بینینیان دەبێت لە ماڵپەڕی کوردیپێدیادا سەیریان بکەیت.
تێبین :وەشان یەکەیم ئەم کوردیپێدیانامانە ،تاقیکردنەوەن!
ئەم پەڕتووکە بەشێوەیەیک ئۆتۆماتیگ لە بەرنامەیەیک کۆمپیوتەرن تایبەت بە رێکخراوی کوردیپێدیاوە ئافرێندراوە.
بەهیوای ئەوەی ئەم لیستەیە زۆرتر و پاکژتری بکەین و بەزووترین کات وەشانێگ تر بخەینە بەردەسن ئێوەی بەڕێز..
رێکخراوی کوردیپێدیا
https://www.kurdipedia.org
contact@kurdipedia.org
08-08-2022
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اوەکان کوردیپێدیا
بڵوکر
 #ناوی پەڕتووک

زمان

ژمارەی
وەشان

الپەڕەکان -
A4

رۆژی
بابەت
دەرچوون

 68ئاراسنامە – وەشان 2

کوردن
ناوەڕاست

2

724

-02-14
1179
2022

 67ژنکوژینامە  -وەشان 3یەم

کوردن
ناوەڕاست

3

69

83

-03-08
2021

2020 66نامە  -وەشان 1

کوردن
ناوەڕاست

1

687

366

-02-25
2021

2019 65نامە  -وەشان 1

کوردن
ناوەڕاست

1

459

363

-01-01
2020

 64ژینگەنامە  -وەشان 1

کوردن
ناوەڕاست

1

173

158

-01-10
2019

2018 63نامە  -وەشان 1

کوردن
ناوەڕاست

1

624

365

-01-03
2019

2017 62نامە  -وەشان 1

کوردن
ناوەڕاست

1

472

363

-01-03
2018

 61چۆنێتن بەکارهێنان کوردیپێدیا

کوردن
ناوەڕاست

1

30

0

-04-02
2017

2016 60نامە  -وەشان 1

کوردن
ناوەڕاست

1

208

348

-01-22
2017

شهدائنا ق حرب ضد الدولة االسالمية -
59
داعش ،الطبعة ١

🇦🇸 عرن

1

1252

-10-10
2028
2016

دور احداث شنكال ق تطوير القضية
58
الكردية

🇦🇸 عرن

1

20

0

-09-26
2016

رۆڵ رووداوەکان شنگال لە پێشخستن
57
دۆزی کورد

کوردن
ناوەڕاست

1

21

0

-08-08
2016

 56شەهیدان شەڕی داعش  -وەشان 1ەم

کوردن
ناوەڕاست

1

1734

-05-12
3287
2016

2015 55نامە  -وەشان 1

کوردن
ناوەڕاست

1

153

339

-01-01
2016

 54یارینامە  -وەشان 1

کوردن
ناوەڕاست

1

11

9

-09-17
2015

 53ناندینامە  -وەشان 1

کوردن
ناوەڕاست

1

29

45

-09-17
2015

 52پاسۆکنامە  -وەشان 2ەم

کوردن
ناوەڕاست

2

189

141

-09-11
2015

 51هونەرنامە  -وەشان 2ەم

کوردن
ناوەڕاست

2

1219

-09-10
2075
2015
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 50چاالکواننامە  -وەشان 2ەم

کوردن
ناوەڕاست

2

1249

-09-10
2075
2015

 49وێنەنامە  -وەشان 2ەم

کوردن
ناوەڕاست

2

882

-09-10
2333
2015

 48بەڵگەنامە  -وەشان 1ەم

کوردن
ناوەڕاست

1

847

771

-09-10
2015

 47ئەتڵەسنامە  -وەشان 1ەم

کوردن
ناوەڕاست

1

42

93

-09-10
2015

 46ئامارنامە  -وەشان 1

کوردن
ناوەڕاست

1

901

-09-09
1191
2015

 45نووسەرنامە  -وەشان 2ەم

کوردن
ناوەڕاست

2

2703

-09-09
4563
2015

 44بڵوکراوەنامە  -وەشان 2ەم

کوردن
ناوەڕاست

2

325

719

 43پەڕتووکنامە  -وەشان 2ەم

کوردن
ناوەڕاست

2

5207

-09-08
11223
2015

 42گەپنامە  -وەشان 2ەم

کوردن
ناوەڕاست

2

190

476

 41ناونامە  -وەشان 2ەم

کوردن
ناوەڕاست

2

1347

-09-07
4294
2015

 40پەندنامە  -وەشان 2ەم

کوردن
ناوەڕاست

2

1579

-09-07
5613
2015

 39زیندانینامە  -وەشان 2ەم

کوردن
ناوەڕاست

2

2849

-09-07
7015
2015

-09-08
2015

-09-07
2015

 38پاسۆکنامە  -وەشان 1ەم

کوردن
ناوەڕاست

1

89

117

-03-18
2015

 37داعشنامە  -وەشان 2ەم

کوردن
ناوەڕاست

2

58

92

-03-14
2015

 36کۆبانێنامە  -وەشان 2ەم

کوردن
ناوەڕاست

2

136

191

-02-01
2015

 35شوێنەوارنامە  -وەشان 2ەم

کوردن
ناوەڕاست

2

135

226

-01-24
2015

 34شوێننامە  -وەشان 2ەم

کوردن
ناوەڕاست

2

1347

-01-22
2957
2015

 33پێشمەرگەنامە  -وەشان 2ەم

کوردن
ناوەڕاست

2

353

536

-01-21
2015

 32وەرزشنامە  -وەشان 2ەم

کوردن
ناوەڕاست

2

75

113

-01-19
2015

 31جاشنامە  -وەشان 2ەم

کوردن
ناوەڕاست

2

140

287

-01-18
2015

48

 30ژنکوژینامە  -وەشان 2ەم

کوردن
ناوەڕاست

2

30

41

-01-18
2015

 29رێکخراونامە  -وەشان 2ەم

کوردن
ناوەڕاست

2

510

960

-01-16
2015

 28هاوڕێنامە  -وەشان 4ەم

کوردن
ناوەڕاست

4

1859

-01-15
5035
2015

 27براکوژینامە  -وەشان 2ەم

کوردن
ناوەڕاست

2

172

285

-01-11
2015

 26ئەنفالنامە  -وەشان 2ەم

کوردن
ناوەڕاست

2

165

359

-01-10
2015

 25شەهیدنامە  -وەشان 2ەم

کوردن
ناوەڕاست

2

3935

-01-04
7345
2015

2014 24نامە  -وەشان 1

کوردن
ناوەڕاست

1

166

344

-01-01
2015

 23کۆبانێنامە  -وەشان 1ەم

کوردن
ناوەڕاست

1

118

130

-11-23
2014

 22گەپنامە  -وەشان 1ەم

کوردن
ناوەڕاست

1

236

428

-11-23
2014

 21داعشنامە  -وەشان 1ەم

کوردن
ناوەڕاست

1

26

27

-11-16
2014

 20پێشمەرگەنامە  -وەشان 1ەم

کوردن
ناوەڕاست

1

403

514

-06-10
2014

 19هاوڕێنامە  -وەشان 3ەم

کوردن
ناوەڕاست

3

1653

-06-03
4811
2014

 18وێنەنامە  -وەشان 1ەم

کوردن
ناوەڕاست

1

722

-06-03
1419
2014

 17وەرزشنامە  -وەشان 1ەم

کوردن
ناوەڕاست

1

78

101

 16چاالکواننامە  -وەشان 1ەم

کوردن
ناوەڕاست

1

1284

-06-02
1778
2014

-06-02
2014

 15ژنکوژینامە  -وەشان 1ەم

کوردن
ناوەڕاست

1

31

33

-06-01
2014

 14براکوژینامە  -وەشان 1ەم

کوردن
ناوەڕاست

1

219

282

-06-01
2014

 13هونەرنامە  -وەشان 1ەم

کوردن
ناوەڕاست

1

1204

-06-01
1695
2014

 12زیندانینامە  -وەشان 1ەم

کوردن
ناوەڕاست

1

1812

-06-01
3172
2014

 11ناونامە  -وەشان 1ەم

کوردن
ناوەڕاست

1

1238

-06-01
3259
2014
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 10رێکخراونامە  -وەشان 1ەم

کوردن
ناوەڕاست

1

546

937

-05-31
2014

 9شوێنەوارنامە  -وەشان 1ەم

کوردن
ناوەڕاست

1

100

171

-05-31
2014

 8شوێننامە  -وەشان 1ەم

کوردن
ناوەڕاست

1

1396

-05-31
2887
2014

 7بڵوکراوەنامە  -وەشان 1ەم

کوردن
ناوەڕاست

1

435

756

-05-31
2014

 6پەندنامە  -وەشان 1ەم

کوردن
ناوەڕاست

1

110

404

-05-31
2014

 5جاشنامە  -وەشان 1ەم

کوردن
ناوەڕاست

1

163

285

-05-30
2014

 4ئەنفالنامە  -وەشان 1ەم

کوردن
ناوەڕاست

1

188

358

-05-28
2014

 3نووسەرنامە  -وەشان 1ەم

کوردن
ناوەڕاست

1

2291

-05-28
3289
2014

 2شەهیدنامە  -وەشان 1ەم

کوردن
ناوەڕاست

1

2753

-05-27
6140
2014

 1پەڕتووکنامە  -وەشان 1ەم

کوردن
ناوەڕاست

1

3562

-05-25
12747
2014
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دەربارە!
کوردیپێدیا ،پڕۆژەیەکە بۆ کۆکردنەوەی هەر زانیارییەیک پەیوەست بە کوردستان و کورد و بەهیوایە لە پاشەڕۆژدا ببێتە
پڕزانیاریێین سەرچاوەی کوردی و بەهۆیەوە بەئاسان بزانرێت :یک ،کێیە؟! و کوێ ،کوێیە؟! و چ ،چییە؟!...
کوردیپێدیا وشەیەیک لێکدراوە و لە کوردی و پێدیا پێکهاتووە .وشەی پێدیا ،وشەی دووەیم وشەی لێکدراوی گریکن
ئەنسیکلۆپێدیایە ) (encyclopediaکە بەواتای ناسێ یان زانین یاخود زانیارن گشن دێت .وشەی کوردیپێدیاش لەوەوە
داتاساوە و دەکرێت واتای کوردناس ،کوردیناس یان کوردزانێ یاخود زانیارن کوردی بدات.
سەرچاوەکان کوردیپێدیا بریتییە لە:
ئەو تۆمارانەی کە هاوکاران کوردیپێدیا لەنێو ماڵپەڕەکان ئنتەرنێت دەیدۆزێتەوە و لە یەکێک لە پۆلەکان کوردیپێدیادا
چڕوپڕیدەکاتەوە و هەندێکجاریش هەوڵ گۆڕین رێنووسە هەڵەکان دەدرێت و بەشێوەیەیک دروست تۆماریدەکاتەوە ،بەن
ئەوەی دەستکارن ناوەڕۆیک بابەتەکان بکرێت .هەر بابەتێک لە هەر ماڵپەڕێکەوە وەربگێێت ،وەک ئەمانەتێگ زانسن ناوی
ماڵپەڕەکە لە لیسن سەرچاوەکەدا تۆماردەکرێت.
ئەو بابەتانەی کە میوانان کوردیپێدیا بۆماندەنێن و لەڕن فۆڕیم تۆمارکردن بابەتێکەوە ئامادەیدەکەن .هەر بابەتێک لەالیەن
هەر میوانێکەوە بەدەستمان بگات ،ناوی ئەو میوانە دەبێتە سەرچاوەی ئەو بابەتە .تکایە هەر کەسێک نایەوێت ناوی لە
لیسن سەرچاوەکان کوردیپێدیادا ببێت با ئاگادارمانبکاتەوە.
ئەو نامە تایبەتییانەی کە بەدەست کوردیپێدیا دەگەن و پەیوەسێ بە ژیان و کارنامەی ئەو کەسانەی کە دەخوازن وەک
بابەتێک بێنە نێو ئەم کوردیپێدیایەوە.
ئەو بابەتانەی کە هاوکاران کوردیپێدیا لە دوو تون بڵوکراوەکاندا ئامادەیدەکات و چڕوپڕیدەکاتەوە و پۆلێن دەکات.
ئەو دیمانانەی کە هاوکاران کوردیپێدیا لەگەڵ کەسانێکدا ئەنجایم دەدات ،بەمەبەسن نووسینەوەی بیۆگرافن کەسێک،
شوێنێک ،رێکخراوێک ،بڵوکراوەیەک یان هەر شتێگ تری پەیوەست بە کوردستان و کورد.
تەواوی بابەتەکان پۆل رێکەوت و رووداو لە داتابەیش هاوڕێنامەوە وەرگێاوە ،بڕوانە :هاوڕێنامە بۆ مێووى کوردستان و
کورد – دانان :هاوڕێ باخەوان  -چان یەکەم – بنکەى چاپ و پەخش سەردەم  -زنجێە ( - )16چاپخانەی روون –
سلێمان – . 1999
هەر تۆمارێک بێتە نێو کوریدپێدیاوە ،بە شێوەیەک لە شێوەکان پەیوەندن بە کوردستان و کوردستانییانەوە هەیە ،هیچ
بابەتێک لە دەرەوەی ئەو تەوەرانە تۆمار ناکرێت .لەو تێوانینەوە هەندێکجار ژیان و کارنامەی کەسێگ ناکورد دەبینیت ،ئەو
کەسە یان کوردناسە و خاوەن باسێکە لەسەر کورد یان کوردستانییەیک ناکوردە ،یاخود پەیوەندن بەڕووداوێگ
کوردستانییەوە هەیە.
کوردیپێدیا ،هیچ پەیوەندییەیک بە ویکیپێدیا و هەر رێکخراوێگ ترەوە نییە ،پڕۆژەیەیک سەربەخۆیە و ئەرکێگ تایبەتن
رێکخراوی کوردیپێدیایە.
تکایە ئەگەر هەر زانیارییەک لەم داتابەیسەدا بۆ بەڕێزتان گونجاو نییه و ناخوازن لێەدا ببێت ،ئەوا کوردیپێدیای ل
ئاگاداربکەنەوە.
کوردیپێدیا هەر زانیاری و وێنەیەک لە هەر سەرچاوەیەکەوە وەربگرێت ،بۆ مەبەستێگ بازرگان بەکاریناهێنێت.
کوردیپێدیا بەردەوامە لەسەر پاکژکردن بابەتەکان و وەرگێان ساڵە کۆچ و هەتاوییەکان بۆ ساڵ زایین بەشێوەیەیک
دروست ،تکایە لە هەڵە و کەموکورتییەکانمان ببوورن.
هەر زانیارییەک لە کوردیپێدیاوە وەربگێێت ،پێویستە ناوی سەرچاوەکەن و ناوی کوردپێدیای لەسەر بنووسێت.
ماڵپەڕ و داتابەیش کوردیپێدیا بە دۆت نێت  - #Cو  SQLو لە هەندێک الپەڕەشدا بە گووگڵ  APIئامادەکراوە کە بەشێگ
زۆر کەیم  Adobe Flash Playerبەکاردێنێت .رۆژانە لەسەر دوو سێڤەری جوودا بەکئەن داتا و وێنەکان دەکرێت،
تاوەکو پارێزراوبن لەهەر هێشێگ هاکەرەکان!.
ماڵپەڕی کوردیپێدیا لەسەر براوسەرەکان ئنتەرنێت ئێکسپلۆرەر ،فایەر فۆکس ،سەفاری ،ئۆپێا و گووگڵ کرۆم بەتەواوەن
تێست کراوە و بەن کێشە کاردەکات ،تکایە ئەگەر هەر کێشەیەکتان بوو ئەوا ئاگادارمان بکەنەوە..
بەهۆی هەوڵەکان هاوکارمان کاک (هەڤاڵ نەژاد)ەوە ،کوردیپێدیا لە رۆژی  ٢٠١٣-١١-١١بووە رێکراوێگ فەڕیم و لە هەولێ
لە فەرمانگەی رێکخراوە ناحکومییەکان تۆمارکرا.
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بەهیوای ئەوەی کوردیپێدیا بکەینە پڕزانیاریێین سەرچاوەی کوردی و بانگ زانیارن نەتەوەن کورد!
لەگەڵ رێزی هاوکاران کوردیپێدیا:

هاوکاری بەشداربوو لەم بەرهەمەدا ژمارەی بابەت
ئاراس ئیلنجاغ

1526

دامەزرێنەری کوردیپێدیا :هاوڕێ باخهوان
Tel.: +31 (6) 54710293
2008 - 2022

52

بابەت1526 :
رۆژی دەرچوونPM5:10:59 2022/8/8 :
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بابەت1 :

ی
ا
ئاتەشبازی بە کنگ خاڵ ناکرێ

https://www.kurdipedia.org/?q=20171203074623143390
ئاتەشبازی بەکنگ خاڵ ناکرێ
زياتر ئەم ئيديۆمە لە رۆژهەڵن کوردستان بەکاردەهێێێت ئاتەشبازی ياری فيشەکە شێتە و تەقەی خۆشيە لە رۆژان شادی
و جەژندا ،لە نەبون و نەداريشدا ئەم ياريە و قۆشمە و گاڵتەيە بەگێفان بەتاڵەوە ناکرێت ،بە واتايەیک تر ناکرێت دەربڕين
خۆس و شادی لە سەر حسان قنگێگ خاڵيەوە بێت واتە(بەتاڵ و حەتاڵ) هەر بۆيەش ووتراوە(ئاتەشبازی بەکنگ خاڵ
ناکرێ)
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 7:46:23 2017/3/12
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت2 :

ئادار مەشکە لەدار ،رلێە یان لە شنگار
https://www.kurdipedia.org/?q=20220329133021409356
ئادار مەشکە لەدار ،لێە یان لە شنگار
دوو بەس مانگ ئادار دەکەوێتە ناو مانگ(ڕەشەمە-ڕەشەمانگ) ساڵ کوردییەوە ،لە
سەرەتای ئه و مانگە هیچ قوت و زەخێە و دانەوێڵەیەک نامێن ،مانگێگ ڕەشە و لە گۆتە و
پەند و بالۆرە و ئیدیۆیم کوردەواری لەسەری ووتراوە :ڕەشەمە ڕەشگ ڕووان ،بەشەڕ دین
بوک و خەسوان ،یان ڕەشەمە بەتاڵ دەن جواڵ و کەندوو ،بەشەڕ دەین بوک و خەسوو،
بەڵم لە دە ڕۆژی کۆتان مانگ ئاداریش دەبێتە مانگ(خاکەلێوە) و نەورۆز کە کورد گوتەن
دەچێتە نێوبەهار و سەرماوسۆڵەی زستان بارگەی دەپێچێتەوە و گژوگیا مۆڵەت(ئێن)
دەدرێن و پلەکان گەرما بەرز دەبێتەوە ،بەمەش گیاوگۆڵ نەشونما و باڵ دەکەن و
بەرزدەبنەوە و دەبنە لەوەڕێگ پڕ بەزاری مەڕوماڵت ،ماڵتیش وەرزی زاوزن تێپەڕاندووە،
بەرخ و کاریلەکانیش ووردە ووردە فێە گیاخواردن دەبن و ماست و بەرهەمەکان زیاد دەبن و
وتراویشە :ماسن بواران وەکو ڕووباران ،ئیێ بێییەکان بە مەنجەڵ گەورە گەورە شێی
دۆساو لە پاوانان و لەوەڕگایان بەسەر سەرەوە دەهێننەوە چ ئاوان و چ ڕەشماڵن و
دەکەونە هەڵبەستن مەشکە و ژەنین مەشکە ،ئه و هەموو باسکردنە بۆ ئەوەیە بزانرێت:
ئادار مەشکە لەدار ،لێە یان لە شنگار ،شنگاریش دەڤەرێگ وران کوردانە ،تێکەڵەیەک لە
کوردی ئێدی ئێدیخان و کوردی موسڵمان تێدایە هەندێجار بە(شنگاڵ) و(سنجار)
و(شەنگاڵ)یش گۆدەکرێت ،لە دامێن چیای(شنگار)ە و تێکەڵ بەدەشن(نەینەوا) دەبێت و
دەشتێگ کایک بەکایک بەپیت و بەرەکەتە ،ئه و تێکەڵیەش لە ئیدیۆمەکەدا بۆ ئەوەیە بوترێت
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چ لە گەرمیان و چ لە کوێستان ماست و بەرهەمەکان زۆر دەبن ،ئەوە زیاتر الدێنشینان و
ڕەوەند و کۆچەرییە کوردەکان بەکاری دەهێێ]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 1:30:21 2022/29/3
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت3 :

ئادار ناچ بەن دۆ ،نيسان ناچ بەن جۆ
https://www.kurdipedia.org/?q=20190428101550285665
ئادار ناچ بەن دۆ ،نيسان ناچ بەن جۆ يان لەگەرميان يان لەشەنگاڵ
ئەم ئيديۆمە ئەوەندەی پەيوەندی بە ئەزمون و تاقيکراوەی وەرزێر و کشتيار و جوتيار و
جۆوان و شوانکارەی کوردانەوە هەيە ئەوەندە بۆ مەبەست و توانج و ماناسازی و وشەسازی
بەکارنەهاتووە چونکە مانگ ئادار واتە خاکەلێوە و نەورۆز کە گژوگيا پڕ بە زار و دەیم مەڕ و
بزن هاتووە و له و مانگەدا کاريلە و برخۆڵە گەورە بوون و دەتوانن ئەوانيش گياوگۆڵ بخۆن
لەجيان شێی دايکيان لەاليەکيێيشەوە مەڕ و بزنيش تێ و پڕ دەبن و ئەوەی بچێتە
بن(ددان)يان دەچێتە ناو(گوان)يان بەمەش شێ و بەرهەمەکان زۆر دەبێت بۆيە
وتراوە(ئادار ناچ بەن دۆ) بڕگەی دووەیم ئيديۆمەکەش مانگ(نيسان) واتە کۆتان(گوڵن)
و سەرەتان(جۆزەردان) واتە دانەوێڵەی جۆ لەمانگ گوڵن شێی ن دەکەوێت و لەمانگ
جۆزەردان وادەی درەووی دێت ئينجا ئەم دروێنەيە هەندێجار لە سنوری دەشن شەنگاڵ
دەبێت ياخود لە گەرميان واتە له و دوو ناوچەيە لە يەکێکيان دروێنەی جۆ پێشێ يان دواتر
دەکرێت بۆيە وتراوە(نيسان ناچ ن جۆ ،لەيان لەشەنگاڵ يان لەگەرميان).
Quick Respons Code:

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 10:15:50 2019/28/4
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت4 :

ئارداوێژی دەیم خۆشە
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https://www.kurdipedia.org/?q=20171203075826143393
ئارداوێژی دەیم خۆشە
دۆڵەدانەی ئاس(دۆرەدان) کە مزاش و گەنیم بۆ هاڕين ن دەکرێت و بەرداش(بەردە ئاش) دەيهاڕێت و دواتر لەوێوە و دوای
هاڕين دەچێتە(ئارداوێژ) و کۆدەکرێتەوە دەخرێتە گونيەوە ،ئينجا ئەمە بووە بە کينايە و درکە و دەربڕ لە کوردەواريدا ئەگەر
کەسێک گفت و لفت و ئاخاوتن خۆش بێت و قسەی خۆش و گەرم و بەگوڕ بێت دەوترێت فالنە کەس(ئارداوێژی
خۆشە).
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 7:58:26 2017/3/12
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت5 :

ئاردی ر ژ
بێاوە ،کەپەیک ماوە
https://www.kurdipedia.org/?q=20220524232447414749
ئاردی بێاوە ،کەپەیک ماوە
بێان :کرداری دابێشێ و بێتن هاڕاوەی وردبووی دانەوێڵەیە بە هێڵەگ ،کەپەک :توێکڵ
دانەوێڵەی هاڕاوی وەکو(گەنم و جۆ و برنج و گەنمەشایم و شۆفان) لە کان دابێان لە
هێڵەگ گێ دەبێت لە بنەچەدا توێژاڵ تۆوەکەیە کە بۆ پارێزگاری تۆوەکە خوڵقاوە تاوەکو
چاندن و چەکەرەکردن ،کان خۆی کە باراس دانەویڵەی گەنمیان دەبردە ئاس و لە ئاسیاو
بۆ ئارد دەهاڕدرا و کە دەهاتەوە بۆ ماڵەوە کابانەکان لە هێڵەگیان دەدا و ئاردەکە دەچووە
خوارەوە و ئەوەی لە کونیلەکان هێڵەگەکە گێ دەبوو ئه و توێکڵ و توێژاڵە بوو کە پن
دەوترێت :کەپەک ،ئەوە بووە بە ئیدیۆم و بەکارێک دەوترێت کە بەرە و کۆتان بێت و
زۆربەی زۆری ئەنجام درابێت هاوشێوەی(گا گوراوە کلیک ماوە) ،یان تەمەن مرۆڤ بەرە و
کۆتان بێت ،هاوشێوەی(ئاردی جەواڵم خواردووە و هەمبانەم ماوە)هەندێجاریش
دەوترێت :فڵنە کەس کاری خۆی تەواو کردیە ئاردی خۆی بێشتیە و کەپەیک خۆی
ڕێشتیە)]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان
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🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 11:24:47 2022/24/5
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت6 :

ئاروو بەبڕیک خۆيەوە جوانە
https://www.kurdipedia.org/?q=20200816115711386933
ئاروو بەبڕیک خۆيەوە جوانە
ئیدیۆمەکان لەناوچەکان کوردستان و هەندێکجاریش لە گوندێکەوە بۆ گوندێکیێ جیاوازن
لە داڕشتنەوە ،بەگوێرەی ژیان و گوزەران و پیشە و کاروکاسبیان ،ئاروو بەروبوومەیک
هاوینەیە بەشێوەیەیک گشن پن دەوترێت(خەیار) بەڵم لە هەندێ ناوچە و خۆجن پن
دەوترێت(ئاروو) ،بڕک :واتە پنج و بنە ڕووەکەکه ،شێوەی ئیدیۆیم(بەرد لەجێگەی خۆیدا
سەنگینە) لێەدا وتراوە(ئاروو بەبڕیک خۆیەوە جوانە) واتە هەر کەسە بە کۆمەڵەکەی
خۆیەوە جوانە و بایەچ ن دەدرێت ،یان هەرشتە لەپێگە و جێگە و ڕێگەی خۆیدا گونجاو و
لەبارتر ولەبەردڵنێە ،لەهەندێ ئیدیۆیم تری وەک(هەر تەیرە و بەڕەوی خۆی ،یان ڕێوی
لەکون خۆی هەڵگەڕێتەوە گەڕ دەبێت)درکە و کینایەی ئاروو بەبڕیک خۆیەوە جوانە
هەست ن دەکەیت]1[ .
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 11:57:11 2020/16/8
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت7 :

ئاسن داک و بان ناپرس
https://www.kurdipedia.org/?q=20181006081930156796
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ئاسن داک وبان ناپرس
لە کوردەواريدا بە مەکينە و تراکتۆر و ئۆتۆمبيل بەتێکڕا دەوترێت(ئاسن) هەموو ئەمانە
پێويسن بە ڕوون گۆڕين و سوتەمەن و گريس و حەقدەسن فيتەر و تايە و پەنجەرچ و تاد
دەبێت هەڵبەت هەموو ئەمانەش بە پارە دەکڕێ-ن ،ئينجا کاتێک کارێکت بۆ هەر کەسێک
کرد ئه و کەسە ئەگەر دايک وباوک بێت يان قەوم و خوێش ئەوا دەبێت حەقدەسن
مەکينەکە يان تراکتۆرەکە يان ئۆتۆمبيلەکە وەربگريت ،ئەگەرنا زۆر زوو ئامێە ئاسنەکەت
قەرزارت دەکاتەوە بەهۆی هەميشە خەرجيەوە بۆ ئامێەکە لە روون و گريس و تايە گۆڕين و
بەنزينخانە وتاد ،ئينجا هەرکەسێک ئامێەکە و کاسبيەکەی خۆی زۆر خۆشبوێت بەهيچ
شێوەيەک کەس نابوێرێت لە حەق و کرن ئامێەکەی ئەگەر دايک و باوکيش بێت ئه و
دەڵێت(ئاسن داک وبان ناپرس).
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 8:19:30 2018/6/10
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت8 :

ئاسنگەر دەزانێت لەگەڵ ئاسندا چ بکات
https://www.kurdipedia.org/?q=20190116071043210202
ئاسنگەر دەزانێت لەگەڵ ئاسندا چ بکات
وتراويشە(نان بۆ نانەوا ،گۆشتيش بۆ قەساب) يان(زێڕ الی زێڕينگەر بەقەدرە) لێەش
ووتراوە(ئاسن الی ئاسنگەر بەقەدرە) ئاسن کە کەرەسەی ئاسنگەرييە هەر ئاسنگەر کە
پيشەيەن دەزانێت چۆنە و چيە و هەر ئەويش دەزانێت بەکاردێت يان ناشێت بۆ
بەکارهێنان و دروستکردن کەل و پەل و پێداويسن ،ئەم ئيديۆمە بۆ ئەوەيە کە مرۆڤ خۆی
لە هەموو کارێک هەڵنەقورتێن و هەرکەسە و بەپن خۆی يان بەگوێرەی پسپۆڕی و وەستان
و شارەزاييەکەی لەسەر شتەکان بدوێ يان بێتە ئاخاوتن.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان
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🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 7:10:43 2019/16/1
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت9 :

ی
ئاسن سارد کوتانە
https://www.kurdipedia.org/?q=20180623083106152020
ئاسن سارد کوتانە
ئاسنگەر ،کورەی هەيە بۆ تواندنەوەی ئاسن تاوەکو بەپياکێشان و پياکوتان بەئارەزووی
خۆی شێوەی ئاسنەکە بگۆڕێت و ئەوەی گەرەکيەن لن دروستبکات ،تا وەکو گەرم
نەکرێت ئاسنگەر ناتوانێت هيچ لە شێوەی ئاسن و پارچە شيشەکە بکات ،چونکە تا بەيان
ئاسنگەر لەسەر دەزگاکەی بە کوتک و چەغماغەکەی پارچە ئاسنێگ سارد بکوتێت جگە لە
هيالک بوون و ماندووبوون و عارەقەی شێ و مۆر هيچ سودێک نابينێت ،ئەم حاڵە لە
دەربڕی کوردەواريدا هاتووە بۆ کەسێگ المل و(ئينکار) نەيەوێت بسەڵمێنێت ،يان کارێک
هيچ ئەنجامێگ نەبێت.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 8:31:06 2018/23/6
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت10 :

ئاسياو ن ئاو ناگەڕێ
https://www.kurdipedia.org/?q=20190116071236210203
ئاسياو ن ئاو ناگەڕێ
وتراويشە دەڵن(ئاس ئاو ل بڕايە) بەر لە ئاس ئاگر ئاشەکان بەئاوێ دەگەڕان و کاريان
دەکرد ،بۆيە لەرووی ڕاستەقينەوە ئاسياو ن ئاوناگەڕێ ،ئەم ئيديۆمە بەکاردێت بۆ
ئەنجامدان کارێک کە کەموکوڕی هەبێت بۆ ڕاپەڕاندن چۆن دەوترێت(گا بەپوش ناپەڕێت)
ئاوهاش ووتراوە ئاشەکە بەن ئاو ناگەڕێ هەروەک چۆن شێخ ڕەزای تاڵەبان-ش لە هەجوو
کردندا زۆر لێانانە بەکاري هێناوە(ئاس سمن ئێوە بەئاوی کێی ئێمە ناگەڕێ).
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:

رۆژهەڵن کوردستان
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:Quick Respons Code

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 7:12:36 2019/16/1
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت11 :

ئاشپەز خلە ن و شاگردەکەی بلە ن هەر کەس بيخوا گول ئەن
https://www.kurdipedia.org/?q=20180120070846144156
ئاشپەز خلە ن و شاگردەکەی بلەن هەر کەس بيخوا گول ئەن
ئاشپەز واتە چێشت لێنەر خلەش ناوی بچوککراوەی خەليل-ە لەبەر پۆخڵ و چرپن پن
دەوترێت خلە ،بلەش ئيێاهيم-ە و لەبەر هەمان مەبەست ناوەکەی بچوککراوەتەوە بۆ بلە،
ئينجا لە گوندێگ کوردەواری بهێنە بەرچاوی خۆت چێشت لێنەر و شاگرد يەک خاسيەت
و ئەدگاريان هەبێت و کەس نەبێت ئەوانە بکرێنە سەرپاڵە ،دەبێت ئه و کارەی دەيکەن چۆن
بێت ،ديارە کارێگ ناتەواو و ناڕێک ئەنجام دەدەن ،بۆيە ئەگەر دوو کەس پيس و پۆخەڵ و
شێتۆکە چێشتێک ل بنێ لەبەر پيش شيوەکە-چێشتەکە-ئاشەکە ئەوەی بيخوات گڕوو-
گەڕ -گول دەبێت ،هەڵبەت مەبەسن سەرەیک و ڕاستەقينە چێشتەکە نيە بەڵکو
هەرکارێکيێە کە دوو کەس بيکەن بەيەکەوە لە جێگە و ڕێگەی ئه و کارە و متمانەيە نەبن
هەندێجار ئەم ئيديۆمە بەشێوازێگ تر بەکارهاتووە(کەس نەبێت ڕەجەب سەرپاڵە بێت).
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 7:08:46 2018/20/1
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت12 :

ی
ئاشن پشيلە مشکە
https://www.kurdipedia.org/?q=20190116065905210201
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ئاشن پشيلە مشکە
ئەگەر بۆ مرۆڤ(ئاشن پڕتەبەقەی ماڵ) بێت بۆ بۆ گيانەوەری وەک(پشيلە) مشک هێماو
ڕەمزی ئاشن نەبێت ،مرۆڤ کە برس بوو ئەوەندەی پن بکرێت لە خۆراک دەگەڕێت و
هەندێ مرۆڤيش وەک دڕەندەش پێويست بکات بەدەسن دەهێێ ئەوە لەکان قات و قڕی
و گران و نەبون سەختدا لەاليەکيێيشەوە لەکان ئارایم و شێنەن دا خێان ئەگەر سامان و
ماڵ نەبێت پڕدەبێت لە دەنگە دەنگ و ژاوەژاو و ناتەبان و ناڕەزان بە پێچەوانەشەوە ماڵ و
سامان و پارە ئه و نارەزاييانە زۆر کەم دەکەنەوە تامايەی بەرقەراربوون ئاشن ،سەبارەت
بەپشيلەش ئەگەر مشگ لەمشە بێت ئەوا دڕندەن و گەڕۆیک و مڕەمڕە و سمرخ سمرچ
لەکۆڵ دەبێتەوە و کەمێين شەڕە پشيلە ڕوودەدات هەربۆيە ئه و حاڵەی پشيلە بووە
بەئيديۆم و جێگەی تەبەقەی پڕئاشن ماڵەی گرتۆتەوە.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 6:59:05 2019/16/1
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت13 :

ی
ی
بەگاوان گوندی دەکەوێ
ڕن
ئاغ گوندی ی
https://www.kurdipedia.org/?q=20190116072455210206
ئاغای گوندی ڕن بەگاوان گوندی دەکەوێ
ئاغای گوند واتە گەورە داربەدەست و دەسەڵتداری گوندی هەموو کاروبارەکان گوند بە
قسە و دەنگ ئه و دەنگ دەدرێت و دەڕوات بەڕێوە ئينجا هەندێجار ئەم ئاغای ئاواييە
لەخۆبان دەبێت و هيچ بۆ دوارۆژ ناهێڵێتەوە و رۆژان رۆژی لەدوايە ،رۆژ هەيە پێويستمان
بە سادەترين کاراکتەری ئاوی دەبێت کە ئەويش گاوانە ،لەوانەيە ئاغا ئاغايەتيەکەی بەهەر
هۆکارێکەوە بێت لەدەست بدات و پێويسن بەوە هەبێت تەنها چێڵێک کە شێی دەیم ماڵ
و مناڵ پێوە بەندە گاوان بۆی بخاتە ناو گاڕانەوە ،کەواتە پايە بەرزی و لوتکە هەموو رۆژێک
نابێتە شوێن و فەرمانگەی فەرمانەکانت بۆيە دەبێت چاوت دوارۆژ ببينێت و ئه و ئيديۆمە
لەبێ نەکەی کە دەفەرموێ(ئاغای گوندی ڕن بەگاوان گوندی دەکەوێ).
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان
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🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 7:24:55 2019/16/1
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت14 :

بەرینان بێت
ئاگات لە
ی
https://www.kurdipedia.org/?q=20220619123738419110
ئاگات لە بەرینان بێت
ئه و ئیدیۆمە لە دەشن هەولێێ زۆر بەکاردەهێێێت ،لە ناوچەی رواندزێش هاوشێوەی
ئەوە دەوترێت :چ پەنکە هەورا نابین لە وران کۆیەش دەڵێ :پەرە هەور دیارە ،بەگشتیش
لە ناو کوردان دەوترێت :دیوار بەگوێ یە ،بەرین واتە :پانتان و فراوان ئه و کۆڕ و
کۆبوونەوەی کە تۆ تێیدایت ،هەندێجار قسە وەردەگریت و بە ئارەزووی خۆت باس ئەم و
ئه و دەکەیت ،ئەوانەی لە کۆڕەکەن بە هەویرەخوێیەک دەگەنەوە به و کەسەی کە تۆ
باس دەکەیت ،خەڵکانێکیش به و ئیدیۆمە دەتهێننەوە هۆش و ئاگاداریت ن دەدەن کە
کەس و کاری ئه و کەسە لێەیە کە تۆ بەخراپە ناوی دەهێنیت ،ئامادەبوانیش بە هۆشداری
و بەبێهێنانەوە و ئاگادارکردنەوەت دەڵێ :ئاگات لە بەرینان بێت]1[ .
تایبەتمەندییەکان بابەت
🏙 شار و شارۆچکەکان:

♖ هەولێ

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 12:37:38 2022/19/6
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت15 :

ئاگر ن دوو کەڵ نابێت
https://www.kurdipedia.org/?q=20190116072011210205
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ئاگر ن دووکەڵ نابێت
ووتراويشە(گوی وشک لەبەالش بە قون کەسەوە نانوسێت) ئاو(هايدرۆجێ و ئۆکسجێ)
و کەرەسەی سوتەمەن دەتوانن چڕەدوکەڵ دروست بکەن ،واتە ئەگەر ئەمانە يەکدی
گرنەبوون دووکەڵ نايەتە ئاراوە ،دووکەڵ کە اليەنە نەرێنيەکەيە لەم ئيديۆمەدا واتە هەر
کارێک کە ئەنجام دەدرێت يان جێبەچ دەکرێت هەندێ لێکەوتەی خران ل دەکەوێتەوە
واتە ناکرێت کارێک ئەنجام نەدرێت لەبەر هەندێ لێکەوتەی نەرێن.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 7:20:11 2019/16/1
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت16 :

ئاگر بەئاوی پيسيش دەکوژێتەوە
https://www.kurdipedia.org/?q=20180626094154152112
ئاگر بەئاوی پيسيش دەکوژێتەوە.
ئاگر کە کەوتەوە دەبێت بێ لە کوژاندنەوەی بکرێت ،لە کۆندا پەنا بۆ ئاو دەبرا و هەرچ ستڵ و مەنجەڵ و تەنەکەی
بەردەست هەبوو پڕ پڕ لەئاو دەکراو بەگورچ دەپڕژێێايە سەر ئاگرەکە ،ئينجا ئه و ئاوە تا پيس و قوڕاوبێت باشێ کلوکۆی
ئاگرەکەی خامۆش دەکرت و زمانەی ئاگری دەبڕييەوە ،هەندێجار ناکۆکيەک دەکەوێتە نێوان دوو خانەوادەی ڕەسەن
شارێک يان گوندێکەوە خوێن ڕشتن ل دەکەوێتەوە و چەندين کەس لەسەر ئه و ناکۆکيە دەکوژرێت ،بەچەندين کەسايەن
و ريش سن و پياوی خانەدان و رێک و پێک ناکوژێتەوە ئەوەی ئاگرەی دوژمنايەتيە کەچ بە بۆرە پياوێک يان کەسێک
کەناوی لە قوتوی عەتاريش نيە دەتوانێت بيکوژێنێتەوە و چارەسەری کێشەکەيان بکات بۆيە وتراوە(ئاگر بە ئاوی پيسيش
دەکوژێتەوە)
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 9:41:54 2018/26/6
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ناوی تۆمارکار:

ئاراس ئیلنجاغ

بابەت17 :

ئاگر بەری دای لەسەری
https://www.kurdipedia.org/?q=20190116065425210200
ئاگربەری دای لەسەری
ئاگر بەيەکێک لە ڕەگەزەکان ژيان دادەنرێت لەسەر زەوی هەربۆيە گەالن زۆر لە
ئيديۆمەکانيان دا بەکاريدەهێێ لە شوێن جۆراوجۆر بۆ مەبەسن جياجيا ،هەندێجار
بە(نيعمەت) و هەندێجار بە(نيقمە) دەشکێتەوە دەوترێت(ئاگربەربوو لەماڵم) يان(ئاگر
لەماڵيان ناکرێتەوە) يان(ئاگری ئاگردانيان کوژايەوە) يان(س شت هەرچەندە کەم بن
مەترسيدارن ئەوانيش نەخۆس و دوژمن و ئاگر).....تاد.
ئەم ئيديۆمەش کە دەڵێت(ئاگر بەری دای لەسەری) واتە سەرەوە و بەرەوە(ژوروو و
خواروو)ی گرتەوە ،ئەمەش واتە کار لەکارترازان و کوژاندنەوەی زەحمەت بووە ياخود ئەگەر
بشکوژێێێتەوە ئەوا کاری خۆی کردووە لە سوتاندن و برژاندن و کلوکۆدامرکاندنەوە ،ئەم
دەربڕينە بەکاردێت بۆ گرفتێک يان کێشەيەک لەبچوکيەوە سەر بکێشێت بۆ گەورە بوون و
لەدەست دەرچوون و توانای ئەوە نەمێنێتەوە کەزاڵ بيت بەسەر گرفت و کێشە و
مەسەلەکە بۆيە بە دەربڕينەوە دوای گەورە بوون گرفت ووتراوە(ئاگر بەری دای لەسەری)
واتە دەبێت هەرچ زووە دەست بەکاربێ بۆ کوژاندنەوەی ئەگەرنا دوور ن يە هەموو
اليەکمان بسوتێێ به و ئاگرەوە.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 6:54:25 2019/16/1
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت18 :

ئاگر لەسەر ی
پشن بکەوە
https://www.kurdipedia.org/?q=20220616174123418845
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ئاگر لەسەر پشن بکەوە
پشت :لە لە خوار پشن ملەوە تا سەر کەفەڵ و سمن مرۆڤە ،بەئێسکێگ گەورەی درێژکۆڵە
بەسێاوەتەوە کە پن دەوترێت:بڕبڕەی پشت ،هەر زەبر و لێدانێک بەر ئه و پشتە بکەوێت
تەواو کار لە چاالیک و جولەی مرۆڤ دەکات ،بۆیە پشت لە زۆر بواردا لە ئیدیۆیم کوردیدا
ئاماژەی پێکراوە وەک :پشتەوشکێن کردەوە ،پشن شکاند ،پشن شکا ،پشن هەیە ،ن
پشتە ،پشن بە سەفین دایە ،پشت ئەستور و....تاد ،لێەش دووبارە پشت له و ئیدیۆمەدا
بەکارهاتووە لە بەر پڕبایەچ پشت بۆ مرۆڤ و ڕاگری هەموو ئەندامەکان تری لەش بە
سەرەیەوە ،ئەگەر زیان بەر پشت بکەوێت کار لە هەموو بزاوتێک دەگێێت و شەلەل و
دەستەپاچە دەمێنیەوە ،ئاگریش کە پشن مرۆڤ بگرێتەوە بەتەواوەن پەیک دەخات و
ئەگەری چاکبونەوەی کەمێ دەبێتەوە ،بۆیە بووە به و ئیدیۆمە و بۆ فەوتاندن(مەحفکردن)
و لەناوبردن و تواندنەوە و پەکخسێ و سوتاندن و دوورخستنەوە بەڕق و کینەوە دەوترێت:
ئاگری لەسەر پشن بکەوە]1[ .
تایبەتمەندییەکان بابەت
🏙 شار و شارۆچکەکان:

کۆیە

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 5:41:23 2022/16/6
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت19 :

ئاگری بن کایە
https://www.kurdipedia.org/?q=20200924225311388154
ئاگری بن کایە.
کا ،ئەگەر گڕی گرت ،ئاگرەکەی گڕێگ کزی هەیە وهێواش هێواش کایەکە دەسوتێنێت و
دووکەڵێگ خەسن ڕەنگ شێ و بۆر وسن وڕەس دەبێت ودووکەڵێکە خنکێنەرە و چاوکوێر
دەکات ،ئه و گڕەش لەژێری کایەکەوەیە و تا هەموو کایەکە نەسوتێنێت ناکوژێتەوە ،ئەوە
بووە بەئیدیۆم بەکەسێگ فێڵباز و تەڵەکەباز کە دەسن هەبێت لە ئاگرخۆشکردن و
فیتنەبازی دا ،کەچ لە ڕواڵەت و لەڕووشدا بەکەسێگ باش و دۆست خۆی نیشان دەدات
به و جۆرە کەسانە دەوترێت(ئاگری بن کا)]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان
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🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 10:53:11 2020/24/9
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت20 :

ئاگری ژ
پوس يە
https://www.kurdipedia.org/?q=20190112081944190965
ئاگری پوس-يە
پوش و پەڵش وەک دارودرەخت بە(ووزەی سەوز) دادەنرێن کە وشکيش دەبنەوە تيشگ
خۆر زۆر ماندووی کردوون وەک رووەیک(قاڵۆغان) دەبنە زەخێەی(بەردەئەسن) يان وەک
دارە چنارۆیک لە پڕ ئاگری لە خۆی هەڵدەهێنا و گرپەی کردووە و بووە بە بڵێسە و ئاگر،
پوش وپەڵش هێندە ئامادەيە بۆ گڕگرتن هەندێجار تەنها بەبەرزبوونەوەی پلەی گەرما لە
خۆيدا گڵپەدەکات هێندە لەبارە نەبێتەوە ،ئەم خاسيەتەی پوش بووە بە ئيديۆم و بۆ
کەسێگ توندە(تەبيعات) و زوو هەڵچوو يان ئه و کەسانەی لەگەڵ(تڕ)ی خۆيان بەشەڕ
دێن ووتراوە فالنە کەس کەڵیک قسە لەگەڵ کردن ن يە وەک(ئاگری پوس يە).
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 8:19:44 2019/12/1
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت21 :

ئاگری ژێر پۆلوان بە تينە
https://www.kurdipedia.org/?q=20171214083852143509
ئاگری ژێر پۆلوان بە تينە
پۆلو واتە پشکۆ زۆر هاومانای تری وەک(سکڵ و پەنگر و پەڕەنگ و پۆڵۆ و پشکۆ وپەن)ی هەيە هەموو ئەمانەش لە ئەنجایم
ئاگرێکەوە بووە کە کردون بە پشکۆ ،هەڵبەت گڕ و تين پۆلو دار و چيڵکەی سەرووی خۆی دەکاتە خۆراک چونکە تەواو
داگێساوە بەرە و خۆڵەمێش دەڕوات گەڕانەوەی نيە ،وەک گڕو ئاگری قرچەی جگەرسوتان(شەهيد بوون کوڕ و جەریک
دايک وباوک) ،شەڕ بە کۆنە قينانان دەکرێت ،شەڕی کۆنە عەگيدان ،ئاگری ن خۆڵەمێش دڵ عاشق بە هەموو ئەمانە بە
ئيديۆمەوە دەوترێت(ئاگری ژێر پۆلوان بەتينە).
تایبەتمەندییەکان بابەت
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🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 8:38:52 2017/14/12
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت22 :

ئاگری لەسەر ی
پشن کردەوە
https://www.kurdipedia.org/?q=20200902011252387403
ئاگری لەسەر پشن کردەوە.
ئاگری لە خلەوخەرمان بەردا ،گەڵجاڕەکەیان سوتاند ،هەموو ئاگر کردنەوەیەک
دەسەڵتێگ دەرەبەگایەن لە پشت بووە لە کۆندا ،دوو تەوژم و بەرە بکەونە ڕکابەری ئەوا
یەکێکیان سەر دەکەوێت ،هەندێجار سەرکەوتنێگ بەهێ و پشت شکێ ڕوودەدات یان
بردنەوەیەیک فێڵبازانە ڕوودەدات و بەتەواوەن کابری دۆڕاو دەسوتێنێت و به و جۆرە
بردنەوەیە دەوترێت بەخوای وای بردەوە یان واسەرکەوت بەسەریدا(ئاگری لەسەر پشن
کردەوە)]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 1:12:52 2020/2/9
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت23 :

ئاليگ بەر هەورازە
https://www.kurdipedia.org/?q=20171122092413143298
ئاليگ بەر هەورازە
جوتيارێ يان وەرزێرێ نێەکەرێگ هەبێت کەم کا و جۆ و ئاليگ بدان و بەڕەڵالی بکات لەکان ن ئيشيدا و هەرکاتێکيش
باراش بباتە ئاس ئەوا نێەکەرەکەی بە بێ دێتەوە و باری دەکات بەڵم نێەکەرەکە لە هەورازێکدا لەبەر ن خزمەن پەیک
دەکەوێت ناچار لەبەر هەورازەکەوە هەندێک کا و کۆن بدرێن تاوەکو هەندێک گوڕ و تين ن بکەوێت و باراشەکەی بۆ
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بگەيەنەتە ئاس ،ئينجا هەر حاڵەتێگ له و شێوەيە بەديکرا لە ناو کوردان بە هاوکاری و دەستگرۆن و نانەکە دەوترێت هيچ
ن يە ئەوە(ئاليگ بەر هەورازە) ،هەندێجار حزبە خاوەن ميليشياکان ئه و سيستەمە پەيڕە و دەکەن لەکان گرژی و شەڕ و
شۆڕەکان دا موچەی چەکدارەکانيان دابێ دەکەن.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 9:24:13 2017/22/11
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت24 :

مسکێن کێوان لە بن ی
ی
دێن
ئایه بزنە
https://www.kurdipedia.org/?q=20190116073605210207
ئایه بزنە مسکێن کێوان لەبن دێن
وتراويشە(خودا حەق بزنە کۆريش لە شاخداری دەسێنێتەوە-دەکاتەوە ئەگەر بزنە مسکێ
مەبەست کۆريس-يش بێت هەڕاستە) ئایه هەر گيانلەبەرێ مرۆڤ يان ئاژەڵ لەئەنجایم ن
دەسەڵن و نەبون دێتە کايەوە ئەگەرنا خۆی دەسن بڕوات و هەبێت چنگ خۆی
دەگەيەنێن و هيچ پێويست بە ئایه و ئاخ بۆ هەڵکێشان ناکات ،ئينجا ئەگەر دەرئەنجایم
زوڵمێک بێت ئه و ئایه و ئاخە ئەوا خودای گەورە هەڵ ناگرێت چونکە نزاو پاڕانەوە و
هەنيسک و ناڵەی زۆرڵێکراو کێو لە بن دێن و خودا خۆی دەکاتە خاوەن و تۆڵەی بۆ
وەردەگرێتەوە ،مسکێ واتە خەڵیک هەژار و ن دەرەتان و ڕەشۆک و ڕەمەیک و جۆوان و
بەرەوان و کاسن نانەسگ ،جەندرمەکان عوسمانیل کەدەهاتن دەيەک و پێنج يەک وشەش
يەک و مەڕانە و بزنانە و فروجانەيان لە مسکێ و هەژاران وەردەگرت و خەڵکيش ن
دەسەڵت و دەستەپاچە بوو بەڵم ئایه-يان کێوی بێستون لەبن دەردێنا ،به و حاڵە
زۆرداريە وتراوە(ئایه بزنە مسکێن کێوان لەبن دێن).
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
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کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

AM 7:36:05 2019/16/1
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت25 :

ئاو بەگوريس دەبەستێتەوە
https://www.kurdipedia.org/?q=20180623084148152025
ئاو بەگوريس دەبەستێتەوە
ئاو شلەيەیک ن تام و ن ڕەنگ و بۆنە ،ئەوەی دەکەوێتە بەرچاو يان لەدۆچ گازيە يان شليە يان ڕەقيە ،زياتر شلەيەیک شلە،
شلەش بەگوريس و کێبڵ و حەبل نابەسێێتەوە ،زياتر ئەم ئيديۆمە بۆ شتێگ(مستەحيل) بەکاردەهێێێت و دەوترێت فالنە
کەس ئاو بەگوريس دەبەستێتەوە واتە کارێک دەکات کە ئەنجایم نيە و کەس پێش خۆی نەيکردووە چونکە ناکرێت.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 8:41:48 2018/23/6
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت26 :

ئاو خەستکردنەوە
https://www.kurdipedia.org/?q=20180623083941152024
ئاو خەستکردنەوە
ئاو پەين و چڕی خۆی هەيە بەڵم شلەيەیک ن تام و ن ڕەنگ و بۆنە ،ئەوەی دەکەوێتە بەرچاو يان لەدۆچ گازيە يان شليە
يان ڕەقيە ،زياتر شلەيەیک شلە و خەست نيە کاتێک خەستە يان ئاوێتە بووە يان تێکەڵەی تری تێکراوە،ئاوخەستکردنەوە
واتە شتێکە رن ن ناچێت.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
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[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 8:39:41 2018/23/6
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت27 :

ی
دەمێن
ئاو دەڕوا زي خ بەچ
https://www.kurdipedia.org/?q=20190131071923242316
ئاو دەڕوا زي خ بەچ دەمێن
زي خ کە پێکهاتەی وورد و خاشبووی جۆرەکان بەردە بەهۆی کەشکاری-ەوە ،مادەيەیک ن
گيان و ن کەڵک و ڕووتەوەبووە لە خاسيەتەکان گڵ و خاک ،ئاويش سەرچاوەی ئاوەدان و
پێکەوەژيان و بونياتنان شارستانيەت و گەشەکردن مرۆڤايەتيە لەدوو گەرديلەی
هايدرۆجێ و ئۆکسجێ پێکهاتووە ،ئەوەی لەسەر رووی زەوی دەبيێێت لە کشتياری و
پيشەساری و بازرگان و ئاژەڵداری و تاد هەموو بەن ئاو هەڵناکات وکارئاسان بۆ نايەتە
کايەوە ،کەواتە ئاو بەکەڵک و زي خ ن کەڵکە بۆ يە بە ئيديۆمەوە بۆ لەدەستدان شتێگ
بەنرخ و مانەوەی شتێگ تيابەستە نەبوو بەهەناسە هەڵکێشانەوە ووتراوە(ئاو دەڕوا زي خ
بەچ دەمێن).
Quick Respons Code:

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 7:19:23 2019/31/1
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت28 :

ئاو زۆر لە گۆمدا ماوە بۆگەن دەبێت
https://www.kurdipedia.org/?q=20190120081945216642
ئاو زۆر لە گۆمدا ماوە بۆگەن دەن
گۆی زەوی رێژەی رووبەری ئاوی س هێندەی وشکاوييەکانيەن بەڵم %97ی ئاوەکان
لەدەرياوزەرياکان سوێرن بۆيە مرۆڤ دەتوانێت لەوشکاوييەکان و کيشوەرەکان بەئاسودەن
هەڵبکات و بۆن گەنيووی دەريا و زەرياکان بۆ نەيەت ،بەڵم گۆم و گۆمليچەکان و کان و
کانياوەکان و رووبار و روبارۆچکەکان کە زۆربەيان ئاويان شێينە بۆ خواردنەوە دەشێ و
مرۆڤ پشت به و ئاوانە دەبەستێت بۆ خواردنەوە و پيشەسازی و خۆشوشێ و کاری
کشتياری بەڵم هەموو ئەم ئاوانە %3ی ئاوی سەر رووی زەوی پێکدێێ ،خاسيەن ئاوی
شێينيش وايە ئەگەر رابوەسن و پەنگ دابێتەوە و جولەی نەبێت هێدی هێدی گەنيو
ی
مرۆق هەراسان دەکرد ،ئينجا
دەبێت و خۆی لەخۆيدا دەبێتە چڵکاو ،بۆن ساردی و گەنيوی
کە وتراوە(ئاو) زۆر لەگۆمدا بمێنێتەوە بۆگەن دەبێت واتە زۆر مانەوە لەشوێنێک چ ماڵن
چ فەرمانگە چ شوێن و مەزار و نزاگە هەرچەندە وەک ئاوی شێين بەنرخ بيت هەر
لەکۆتاييدا بۆگەن و بێراو و قێل بۆوە دەبيت بۆيە زۆر لە جێيەک مەمێنەوە تا رێز لێگێاو
بيت نەوەک بە بينينت دەست بەلوتيانەوە بگرن.
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تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 8:19:45 2019/20/1
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت29 :

ی
شوێن خۆی دەگرێتەوە
ئاو
https://www.kurdipedia.org/?q=20200826231251387223
ئاو شوێن خۆی دەگرێتەوە.
دۆڵ هەموو ڕووبارێک بەدرێژان ڕۆژگار و بارودۆخەکان ئاووهەوا دروستبوون و دامەزراون،
بەساڵ کەم ونامسۆگەری ن باران و زەنە و شەستە وڕەهێڵە باراندا گوزەری کردووە،
وشکەساڵ و تەڕوتوس زۆری بینیووە ،ئه و دۆڵەی دروستبووە جێگەی متمانە نییە لە
سەروبەندی وشکەساڵ و قان باراندا خانوبەرە و شوێن نیشتەجێبوون و حەوانەوە
دروست بکرێت ،چونکە بەدڵنیاییەوە لەساڵ باران زۆردا الڤاوی ڕووبارەکە لەگەڵ خۆی
ڕاپێچ دەکات و زیان گیان و ماددی ل دەکەوێتەوە ،بۆیە بەساالچوان لەدێر زەمانەوە
وەک ڕێنمان و ئاگادارکردنەوە بۆ نەوەکان دەڵێ(ئاو شوێن خۆی دەگرێتەوە)]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 11:12:51 2020/26/8
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت30 :

ی
دەکون
ئاو لە گونيەدا
https://www.kurdipedia.org/?q=20180623085042152030
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ئاو لە گونيەدا دەکون
ئاو شلەيەیک ن تام و ن ڕەنگ و بۆنە ،ئەوەی دەکەوێتە بەرچاو يان لەدۆچ گازيە يان شليە يان ڕەقيە ،زياتر شلەيەیک شلە،
شلەش پێويسن بەکوتان نيە بەتايبەت بخرێتە ناو گونيەشەوە واتە هەرنابێت چونکە ئاو خۆی شلەيە چۆن بکوترێت ،ئه و
ئيديۆمەش بۆکارێگ نابەچ و رێ ن نەچوو و مستەحيل بەکاردەهێێێت.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 8:50:42 2018/23/6
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت31 :

ئاو هەموو ئاشەکەی بردبوو ،کابرا بەدوای چەقچەقەدا دەگەڕا
https://www.kurdipedia.org/?q=20190317072408281821
ئاو هەموو ئاشەکەی بردبوو ،کابرا بە دوای چەقچەقە دا دەگەڕا
ئاش يان ئاسياو دوو جۆری هەبوو ئاس ئاو و ئاس ئاگر ،ئه و ئاشەی بە ئاو کاريدەکرد پن
وتراوە ئاس ئاو ،ئاس ئاويش پێويسن بەدەراو و سەرچاوەی ئاو هەبوو بۆيە يان لە نزيک
کارێز و کان و سەرچاوە دامەزراوە يانيش لە رۆخ و کەناری رووبارۆچکە و رووباران
دامەزرێێاوە ،ئاش کە کاريکردوە و کورد وتەن کە(گەڕاوە) دەنگێگ هەبوو بە(چەقەچەق)ی
ئاس ناوی هاتووە و بە هۆی دووبارە بوونەوەی هەمان دەنگ شێوەی ئاوازيش لێهاتووە
وتراوە چەقەوێڕەی ئاس ،ئينجا ئه و ساڵەی زەنە باران و ساڵێگ تەڕو توش و بەئاو بوايە لە
وەرزی بەهاردا ئەگەری الفاو و ئاودەربوون زۆر بووە و هەندێجار سێڵو و الفاوی دەم چۆم
و ڕووباران هاتووە و ئاس ئاوی بەتەواوی ڕاماڵيوە و برديويەن ،خاوەنەکەس هيچ ئەوەی
نەزانيووە ئاو بردويەن وتويەن دەنگ چەقەچەق ئاشەکە نايەت ،ئەمە واتە لە(ن خەبەران
کەشکەک سڵوات) واتە کەس ن ئاگا و لەدوای شن بچوک چوو ،هەروەها هەمان ئيديۆم
بەشێوەيەکيێ هەيە و وتراوە(گايەڵ بەگاڕانەوە چوو ،لە گۆڵکە سووری دەپێچێتەوە).
Quick Respons Code:

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 7:24:08 2019/17/3
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
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بابەت32 :

ئاو و ئاو چوو
https://www.kurdipedia.org/?q=20171012101020142880
ئاو و ئاو چوو
هەروەها دەوترێت(وەک بەفرەکەی پار توايەوە) بۆ شتێک بەکاردێت کە وەرگرتنەوە و گەڕاندنەوە و بەدەستهێنان قورس و
ئاستەم و گران بێت بۆ نمونە پارەت الی پياوێگ زۆر قەرزار بێت ،پەيمان و بەڵێن کەسێگ پەيمان شکێ بۆ
گەراندنەوەی(ئەمانە)تێک.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 10:10:20 2017/12/10
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت33 :

ئاوی حەمامیش نامێنێتەوە
https://www.kurdipedia.org/?q=20220226211401406397
ئاوی حەمامیش نامێنێتەوە
لە کۆندا گەرماو و کورکردن لە دەوروبەری کانیاو و جۆگا و ڕووباران و چۆمەکاندا بووە،
مەنجەلێکیان پڕ ئاوکردووە ،ئاگریان لە ژێریدا کردۆتەوە و کە گەرم بووە خۆیا ن شوشتووە،
لە شارەکانیشدا لەگەڵ پێشکەوتن شارستانیەت گەرماو و حەمام دروستکراوە و
حەمامچیەکان باشێین بازاڕیان هەبووە و هەندێک لە خانەوادەکانیش
نازناوی(حەمامچ)یان وەرگرت بە هۆی ئه و پیشەوە ،ئینجا ئه و حەمامانە هەموو کەسێک
ڕووی ن دەکرد و خۆیان تێدا دەشوشت و هیچ پشکە ئاوێک نامایەوە ،ئەوە بووە بە ئیدیۆم
و بۆ دڵدانەوەی ئه و کچ و کوڕانەی کە ژنیان نەهێناوە و شوویان نەکردووە ،کەمێکیش پوت
و نابوت و بەرچاو نێ ،وتراوە :دڵ لە دڵەی مەدەن و خەمتان نەبێت ئاوی حەمامیش
نامێنێتەوە]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان
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🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 9:14:01 2022/26/2
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت34 :

ا
شێين لەگڵ سوێر دەرناچ
ئاوی ر
https://www.kurdipedia.org/?q=20200816114730386931
ئاوی شێين لەگڵ سوێر دەرناچ
ئاو لە سوشتدا ن تام و ن ڕەنگ و ن بۆنە ،هەر کاتێک ئه و خاسیەتانەی گۆڕان بەسەر
داهات واتە کاریگەرییەک یان هۆکارێگ لەپشتەوەیە ،بۆ نمونە ئاوێک خوێواو بێت کاریگەری
زۆری گەردیلەکان خوێیە لە ئاوەکەدا ،ئیێ به و شێوەیە گڵ سوێریش خوێیەکەی لە
ئاوەکەدا دەتوێتەوە و ئاوەکە شێین لە دەست دەدات و دەبێتە شۆرەکات و خوێواوک ،ئه
و ئیدیۆمە بە تەوسەوە بەکەسێک دەوترێت کە کردەوەی باس ل ڕەچاو نەکرێت و
جێگەی چاوی نییە و بنچینیەیک ڕێک و پێگ نیە و وەک بۆ هەمان مەبەست وتراویشە(کفر
کاریتەی ل هەڵناکەوێت)]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 11:47:30 2020/16/8
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت35 :

مێ
ئاوەدان ن حەریر ،هەر گوندێک و نۆ ر
https://www.kurdipedia.org/?q=20211230073519399842
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ئاوەدان ن حەریر ،هەر گوندێک و نۆ مێ
دیارە گوندەکان دەوروبەری هەریر وەکو گوندی قادیانە ،کەس دڵفراوان و متمانە بەخۆی
تێدایە و هەموویان خۆیان بەکەم نازانن و خۆیان بەمێ و پاشا دادەنێ ،بۆیە بەتەوسە و
گاڵتە و گەن کوردەوارییەوە وتراوە(ئاوەدان ن حەریر ،هەر گوندێک و نۆ مێ)]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 7:35:19 2021/30/12
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت36 :

ئه و باوکەت مرد
https://www.kurdipedia.org/?q=20220616180031418856
ئه و باوکەت مرد
لە هەولێ و کۆیە دەڵێ :ئه و بابەت مرد ،باوک ،باب کە بەخێوکەر و پەروەردەکارە ،بژێوی
و قوت و خۆراک و جل وبەرگ و پێداویستیەکان ڕۆژانە و ژیان بۆ مناڵەکان دابێ دەکات،
هەروەها پشت و پەنا و پەسێو و پشتیوانە بۆ هەموو کاروبارەکان لێقەومان و
پێداویستیەکان و پارێزەری سەرسەخن نەوەکانیەن ،هەندێ مناڵ به و هەموو
خزمەتگوزارییەی کە باوک دابین دەکات تەواو بە ناز و نوز دەبن و چەتوون و سەرکێش
دەکەن ،گەورەکانیش بە هۆی هەبوون پشتێکەوە لە کارێکدا غروور و لە خۆبان دەبن ،ئه و
حاڵەتە کراوە بە ئیدیۆم و بە کەسانێک دەوترێت کە پشت بە کەسێک دەبەسێ بۆ
سەرکێش و سەرپێچ و لەڕێ الدان ،کە ئه و کەسە نەما بە تەوسەوە پن دەوترێت :ئه و
باوکەت مرد ،ئه و بابەت مرد]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 6:00:31 2022/16/6
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
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بابەت37 :

ئه و تڕەی لە قنگتايە بيکەنە
https://www.kurdipedia.org/?q=20171109083553143124
ئه و تڕەی لە قنگتايە بيکەنە
ئيديۆمێکە لە کاتێکدا بەکاردەهێێێت کە دوو کەس لە چەلەحان و گفتوگۆيەک نەگەنە چارەسەر و يەکێکيان دەست
دەکات بە هەڕەشە و گوڕەشە ئەويێيش بە توڕەييەوە و بەن منەتيەوە پن دەڵێت(ئه و تڕەی لە قنگتايە بيکەنەيان چ تڕێکت
نەکردووە بيکە) واتە چيت لە دەست دێت بيکە.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 8:35:53 2017/9/11
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت38 :

ئه و خەبەرە هەرزان دەبێت
https://www.kurdipedia.org/?q=20180820092108154558
ئه و خەبەرە هەرزان دەبێت
لەناو کورداندا خەڵکانێک هەنە زۆر زوو دەيانەوێت س و ڕاز و نياز و زانياری و خەبەروباس خەڵیک بزانن ،بۆ هەر خەبەرێک
س بۆ چوار پرسيار دەکەن و ناگەنە هيچ سەرچاوە و زانيارييەیک دروست بۆ زانين هەواڵەکە لەبەر ئەمەيە کورد بۆ روودان
رووداوێک يان نهێن بابەتێک يان کۆبوونەوە و گردبوونەوەيەک يان خەبەروباسێک وتويەن دڵ لەدڵە مەدە (ئه و خەبەرە
هەرزان دەبێت) واتە هيچ شن تا ئەبەد بەنهێن نامێنێتەوە و ئەمڕۆ يان سبەی دەزانرێت چ ڕوويداوە.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 9:21:08 2018/20/8

76

ناوی تۆمارکار:

ئاراس ئیلنجاغ

بابەت39 :

ئه و دێر و هەرشەمەی لۆچییە؟
https://www.kurdipedia.org/?q=20220429201814411822
ئه و دێر و هەرشەمەی لۆچییە؟
:
پەرستگای جولەکەکان لە کوردستاندا ،پن دەگوترا ( دێر) یان(هەرشەم) ،لەکۆندا ئەوانەی
دەمارگێی ئاینیان هەبووە ،شەوی(هەین) لەسەر ڕۆژی(شەممە) بەمناڵە وردکە ،لە
درەنگان شه و بەر دەرگای ئه و دێر وهەرشەمانەیان پڕ دەکرد لە زبڵ و خۆڵ و خاشاک،
هەندێجاریش دەچوونە سەر ڕێگە و ماڵ جولەکەکان ،بزمار و زبڵ وزاڵ و درەختە شکاو و
دڕکیان دەخستە بەردەم دەرگا و ڕێگای دێر و ناو حەوشەی هەرشەمەکانیان پڕدەکرد لە
پیش و پۆخڵ ،ئه و چێۆکە زارەکیە و دەماودەم گێدراوەتەوە ،ئینجا لە شاری کۆیە تا
کۆتان چلەکان سەدەی بیستەم( )1950-1948گەڕەکێگ جولەکەنشێ هەبوو ،کە تا ئەم
دواییانەش پن دەوترا(:گردی جولەکان)و خاوەن دێر و هەرشەیم خۆیان بوون ،لە کۆیە
پێکەوە ژیان ئایینەکان(موسلمان و گاور و جولەکە) لەکۆنەوە تا ئەمڕۆس لەگەڵدا بێت زۆر
باش بووە و گرژی و توندوتێی لەنێوانیاندا ڕووینەداوە ،وەکو هاوشاری و هاوڵن بەیەکەوە
هەڵیانکردووە و بەشداری خەم و خۆس یەکێیانکردووە ،هێنانەوەی نمونەی کۆیە و
جولەکە تەنها بۆ ئەوەیە بڵێم ئه و ئیدیۆمە لە کۆیە تا ئێستاش بەکاردەهێێێت بۆ
خانووبەرەیەیک گەورە و کۆن هاوشێوەی پەرستگای دێر و هەرشەم بێت به کەس پاک و
خاوێن و سارد و گەریم زستان و هاوین ڕانەگێێت و خزمەت نەکرێت خەڵیک کۆیە بە
سەرسوڕمانەوە دەڵێ :ئه و دێر و هەرشەمەت لۆچیە؟]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 8:18:14 2022/29/4
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت40 :

ئه و ماستە مووەیک تێدایە
https://www.kurdipedia.org/?q=20200908155048387676
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ئه و ماستە مووەیک تێدایە.
ماست ڕەنگ سپیە و زۆرجارانیش ڕێک دەکەوێت مووی مانگا و بزنەکە یان خوری مەڕی
تێدەکەوێت لەکان دۆشێ و لەبێداندا ،موو زۆربەی جاران ڕەنگ ڕەشە ،زۆر بەجوان
لەناوسپێن ماستەکەدا دەردەکەوێت ،ئەوە الیەنە ڕاستەقینەکەیە و وەکو ئیدیۆمیش
بەکاردێت بۆ گومانکردن لە ئەنجامدان کارێک یان ئەنجامدان جێگەی سەرسوڕمان بێت
دەوترێت(ئه و ماستە مووەیک تێدایە) واتە لەبەالش و ختوخۆڕان ئه و کارە ئەنجام نەدراوە،
بەڵکو مەرام و مەبەستێگ بەرژەوەندیخوازانەی لەپشتەوە هەیە]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 3:50:48 2020/8/9
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت41 :

ژ
ئيش پينه و پەڕۆ هەر دەگاتە نيوەڕۆ
https://www.kurdipedia.org/?q=20180626102846152116
ئيش پينە و پەڕۆ هەر دەگاتە نيوەڕۆ
هەندێکجاريش دەوترێت ئيش پينەوپەڕۆ ناگاتە نيوەڕۆ ،واتە کارێک بناغە و مێابێگ پتەوی نەبێت ئەگەر تا ئەستێەش
بڕوات هەر دەروخێت ،ئەمە زياتر بۆ کارێک بەکاردەهێێێت کە پێداويستيەکان ڕاپەڕاندن ئه و کارە ئامادە نەکرابێت و لێە و
لەوێ هەندێک کەرەسە و ئامێی خراپ و ناشايستە بەکارەکە ئامادە کرابێت.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 10:28:46 2018/26/6
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت42 :
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ی
ی
ژ
تەخن
وەخن پاشای سەر
ئيش
https://www.kurdipedia.org/?q=20181224074654181729
ئيش وەخن پاشای سەر تەخن
کارێک پێويست بێت بکرێت هەر دەن ئەنجایم بدەيت کاتێک کارەکە خۆت خاوەندارێن
بکەيت يان لە ئەستۆت بێت ،ئينجا ئەگەر کان بۆ تەرخان بکرێت و هەوڵ چ بەجێکردن
بدرێت لە ئان و سان خۆيدا واتا(وەخن) ئەوا کورديش لە ئيديۆمێکيێدا بۆ هەمان
مەبەست وتويەن(کاری ئەمڕۆ مەخەرە سبەين) ئەوەی پێت سپێدراوە چ بەجن بکەيت
هەست بەئاسودەن دەکەيت و هەندێکيش بەخۆت دەنازيت شێوە پاشايەک خۆت دێتە
بەرچاو و لەتەخت و شوێن خۆتەوە هەست بە خۆس جێبەجێکردن کار دەکەيت کە
خۆشيەکەی تەواو دڵخۆس دەهێنێت و داوەمووەکان دەم و چاو و پرچ پن دەشنێنەوە،
بەپێچەوانەشەوە کارێکت ن بسپێدرێت و يان کارێگ خۆت کە چ بەجێت نەکرد هەست
بەنائارایم و تەمبەڵ و تەوەزەڵ دەکەيت هەر لەبەر ئەمانەيە کورد بە دەربڕينەوە
وتويەن(ئيش وەخن ،پاشای سەرتەخن).
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 7:46:54 2018/24/12
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت43 :

ا
ئۆمەرمەندان نەیکا بەگیسگ ،خاڵخاڵن دەیکا بەمریشگ
https://www.kurdipedia.org/?q=20220226211831406399
ئۆمەرمەندان نەیکا بەگیسگ ،خاڵخاڵن دەیکا بەمریشگ
ئۆمەرمەندان ،چاکێکە لە گوندی(ئۆمەر مەندان)ی شارەدن شوان کەرکوک ،ناوی
گوندەکەش لەناوی ئه و مەزار و چاکەوە هاتووە ،خاڵخاڵنیش تاکە چیایە لە سنوری
پارێزگای کەرکوک و زیاتر لە هەزار مەتر بەرزە لە ئاسن ڕووی دەریاوە ،بێوبۆچوون و گۆتە و
گێانەوە هەیە دەوترێت :خاڵخاڵن و هەیبەسوڵتان خوشک و برا بوون ،لەسەر شاچ
هەیبەت سوڵتان ،گومبەتۆکە هەیە و مەزارە و لەسەر لوتکەی خاڵخاڵنیش غەرەکە بەرد و
گۆڕغەریبەیەیک لێیە و دەوترێت :چایک خاڵخاڵنە ،ئینجا هەردوو چایک(ئۆمەرمەندان و
خاڵخاڵن) لە یەکێییەوە نزیکن بۆیە کراوە بە ئیدیۆم و ئەگەر کەسێک داوای کارێک بکات
و کارەکە بە بەرامبەر بکرێت ،خاوەن کارەکەش خۆی گران بکات بیەوێت منەتباری بخاتە
سەر داواکار ،بەمە داواکار نیگەران دەبێت و مامەڵەی خۆی دەکات و ن منەن دەخاتەڕوو
کاتێک پن دەڵێت :ئۆمەرمەندان نەیکا بە گیسگ ،خاڵخاڵن دەیکا بە مریشگ]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان
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:Quick Respons Code

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 9:18:31 2022/26/2
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت44 :

ئیش گەیشتە رنێ ی
گاین
https://www.kurdipedia.org/?q=20210224203904391721
ئیش گەیشتە نێ گاین
نێ لە خۆڕسکەوە بۆ گاین نە خولقێێاوە ،ئەوە زانراوە کە مێینە بۆ ئه و کارەی تایبەتە و چ
عەیبێگ نییە ،بە ڕێ وشوێن ئادان و سوننەن خۆی بۆ ئه و کارەی مەیسەر کراوە ،نێ گایێ
ناباوی و ڕێزپەڕییە ،لەسەر ئه و خووە دزێوە لە ئاینە ئاسمانیەکان ،هۆز و نەتەوەی گەورەی
لە مێوی مرۆڤایەن ن سدراوە و نغرۆکراون وەکو هۆزەکەی پێغەمبەر(لووت) کاتێک ئه و
دیاردەی نێگاینە پەرە دەسێنێت ڕێزپەڕی و ناوێزەن و الدان کۆمەڵیەن ڕوودەدات و کاروبار
ئاڵۆزکاوی دەبێت و مرۆڤایەن قێ لە خۆی دەکاتەوە ،لە کوردەواریدا_نێ گایێ) بە
قێەونێین شێوەی گان گانۆیک دادەنرێت ،ئه و حاڵەتە لە ئیدیۆیم کوردیدا جێگەی بوویتەوە
و بۆ گەورە بوون کارێک و لە دەست دەرچوون و زوڵمێگ گەورە و ئابڕوچون و ناوێزەن و
الدانێگ لەڕادەبەدەر دەوترێت ئیش گەورە بووە گەیشتە نێ گاین]1[ .
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 8:39:04 2021/24/2
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت45 :

هن قۆچ بەگە بەمردویش گونت لەسەر قونانە
ن ر
https://www.kurdipedia.org/?q=20200918213934388024
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ن هن قۆچ بەگە بەمردویش گونت لەسەر قونانە
قۆچ بەگ ،یان قۆچ پاشا حاکمێگ بەهێ و بەتوانا و بەزەبر بووە و خەڵیک ڕەش و ڕووت و
ڕەشۆیک و تەواوی چێ و توێژی هاوڵتیان خۆشیان ویستووە ،دەگێنەوە پیاوێک لە
سەروبەندێک دەسن دێن و دەیکوژێت ،بۆ سەڵماندن قارەمانێن خۆی گوایە قۆچ بەیک
کوشتووە ،هەڵدەستێک گون لە دەغاڵێن و دەیکاتە توڕەگە و بە بەرپشتیەوە دەخات و
ڕۆژێک لە ئاهەنگێک لەسەرچۆن هەڵدەپەڕێت و تورەگە گون قۆچ بەگەی لە بەر پشن
بووە ولەکان هەڵپەڕین بەسەر قونیدا هەڵتەکیوەتەوە و پێەژنێکیش ئەوە دەبینێت و
بەتەوس و ڕق و سوکایەتیەوە دەڵێت(ئن هن قۆچ بەگە بەمردویش گونت لەسەر قونانە)
خەڵیک هەڵپەڕکێکە هەموویان لە تریقەی پێکەنین دەدەن وکابرای بکوژی قۆچ بەگە شەرم
دایدەگرێت و شاییەکە چ دەهێڵێت ،ئینجا ئه و ئیدیۆمە بۆ قارەمانێن کەسێک
بەکاردەهێێێت کە بەمردویش ناپیاو و نامەردەکان هەر لن دەترسن]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 9:39:34 2020/18/9
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت46 :

ی
ئێسێيان ناڵ دەکرد کەر کلیک بڵند دەکرد

https://www.kurdipedia.org/?q=20170802074226141715
ئێسێيان ناڵ دەکرد کەر کلیک بڵند دەکرد
ی
مرۆق گرتۆتەوە ،ئه و کەسەی ئه و ئيديۆمەی ئاراستە دەکرێت ،دەبێت
دووبارە بۆ نەفایم کەر ئه و ئيديۆمە سەر وگوێالیک
کەسێگ کاڵ فام و گێل بێت ،چونکە ناڵکردن ئێسێ پەيوەندی بە ئەوەوە نيە بۆ کلیک بڵند دەکات ،واتە کارێک پەيوەندی بە
تۆوە نيە لە نەفایم بەسەر خۆن دەهێن]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 7:42:26 2017/2/8
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ناوی تۆمارکار:

ئاراس ئیلنجاغ

بابەت47 :

ی
ئێسێی ماچەيە رپێ نابێت

https://www.kurdipedia.org/?q=20171120082236143283
ئێسێی ماچەيە پێ نابێت
ئێسێ لە باوکێگ نێەکەر و دايکێگ ماين دەکەوێتەوە و ئينجا له و دوو ڕەگيەدا چ یم چ نێەکەی نەزۆک دەردەچێت واتە
ئێسێ نەوە ناخاتەوە ئينجا ئەگەر(ماچە) واتە(یم) بوو ئەوا لەبەر ئەوەی نەزۆکە هەميشە بە توند وتۆڵ دەمێنێتەوە چونکە
سک ناکات و جاشکۆڵە ناخاتەوە ،ئەگەر ژنێکيش لە تەمەنێگ گەورەوە هەر توند وتۆڵ وجوان و سفت وسۆڵ بێت
بەخۆشيەوە پن دەوترێت(ئێسێی ماچەيە پێ نابێت).
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 8:22:36 2017/20/11
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت48 :

ژ
ئێش ددان بەخه و ناشگ
https://www.kurdipedia.org/?q=20190128094059234899
ئێش ددان بەخه و ناشگ
ئێش ددان لەقوڵن پوک و دەمار-ەوە سەرچاوەی گرتووە کورد وتەن(خوێن وگۆشتە)
ئەوەی بريندارە بەهۆی ئازارەوەيە هاوار دەکات و کەسيش ن ئازار هاوار ناکات ،هەموو
برينە قولەکان وەک ئێش ددان و ژان گورچيلەکان پڕسۆوبە ئازارن ،بونيادەم هەر هێو
ووزەيەیک هەبێت ناتوان بارتەقای ئه و ئێش و ئازارە بێت ،ئينجا له و ئيديۆمەدا(ئێش و
خەو) تێکەڵکێش کراون کە خه و بەهيچ شێوەيەک ناتوان چارەسەری دەردە دڵ و زام و
قرچەی جەرگ سوتان و لەدەستدان ئازيزان و خۆشەويستان بکات واتە هەندێ گرفت
بەچارەسەری کان و نەرمە شێالن هيچ سودێکيان نيە و تەنها چارەسەری ڕيشەکێش
هەتوان هەندێ پێشهات و نەخۆشيەکانمانە.
Quick Respons Code:

🗄 سەرچاوەکان
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کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 9:40:59 2019/28/1
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت49 :

ی
شێی دێ و لەگەڵ مەریک دەڕوا
ئەخالق لەگەڵ ر
https://www.kurdipedia.org/?q=20220425225334411461
ئەخالق لەگەڵ شێی دێ و لەگەڵ مەریک دەڕوا
ئەخالق ئاکار و خووی مرۆڤ دەگرێتەوە ،بەگوێرەی کۆمەڵگا و جیاوازی شارستانیەتەوە،
پێناسە و چەمکەکەی دەگۆڕێت ،لە کوردەواریدا ڕەوشن چاک و کردەوەی باش و مێخاس
و مێخاس و جوامێی و نابدەن و سەخاوەت و خاوەن هەڵوێست و قسە و گوفتار و بوێر و
شاهێدی بە حەقدان و درۆ نەکردن و داوێن پایک و پاکێەن...تاد ،هەموو ئەوانەی هەڵگری
ئه و خاسیەتانەن بە ئاکار بەرز و بە ئەخالق ناودەبرێن ،لەبەر ئەوەی دایک قوتابخانەی
یەکەیم گۆشکردن مرۆڤە و لەگەڵ لەدایکبوون و فرچک گرتن و شێ پێدان کۆرپەڵە ئه و
خوونەریت و ڕەفتارانە وردە وردە نەش و نما دەکات و بۆ هەر کارێگ باش دەوترێت:
ڕەحمەت لەشێت یان شێی پایک خواردووە ،هەندێجاریش دایک بۆ خران هەڵس و کەون
مناڵەکان بە توڕەییەوە دەڵێت :ئه و شێەتان ل حەڕام بێت ،بەمەبەسن دوور کەوتنەوە
لەکاری خراپە و نابەچ ،بەشێوەیەیک تریش وتراوە :خویەک بیگری بەشێی تەریک ناکەی
تاپێی ،لێەدا شێی دایک بووە بە بنەمای پەروەردە و دروستبوون کەسایەن مناڵ و
مرۆڤ ،چونکە ئه و خووەی لە مناڵیەوە فێی بیت تا مردن و مەرگ ناتوانرێت وازی ل
بهێێێت ،بۆیە بە ڕێنوین و بۆ ناساندن دەوترێت :ئەخالق لەگەڵ شێی دێ و لەگەڵ
مەریک دەڕوا]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 10:53:34 2022/25/4
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت50 :

ئەرن هەورازی کەر تڕێنییه
ی
https://www.kurdipedia.org/?q=20220226204831406390
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ئەرن هەورازی کەر تڕێنییه
لەگوندەکان بناری چیای هندرێن ئه و ئیدیۆمە باوە و دەوترێت :دەڵن هەورازی کەرتڕێن
هندرێنە ،کە هەورازێگ سەختە ،کاتێک گوێدرێژەکان بەبارەوە پێیدا سەردەکەون لەبەر
دژواری و ڕیک لێ و الپاڵ و قەدپاڵەکە ،دەست دەکەن بەتەرس و تڕکردن ،ئەمە بووە بە
ئیدیۆم و بۆ سەخن و دژوارییەک کە لەڕێگادا دووچاری مرۆڤ ببێتەوە دەوترێت :ئەڕن
هەورازی کەرتڕێنییە]1[ .
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 8:48:31 2022/26/2
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت51 :

ئەرن کۆر یان هەرسێیه
ی
https://www.kurdipedia.org/?q=20220220214118405825
ئەرن کۆران هەرسێیه
کۆران ئه و ڕێچکە دژوار و الن و عاس و نالەبارەیە کە مرۆڤ زەحمەت دەتوانێت پێیدا
گوزەر بکات لە ناوچە شاخاوییەکاندا هەیە ،وای بۆ دەچم کۆڵن شاریش هەر لە و
کۆرانەوە هاتبێت و کرابێتە(کۆڵن) کۆران هەرسیش کۆرانێکە لە گوندی بنەکاولەی ئاکۆیان
چۆڵە و بەترسە لەپشن ئاواییە و زۆرجاران ورچ-هەرس لێبیێاوە ،بۆیە ئه و دژواری و
نالەبارییە و ترس لە دڕندەی کێوی بووە بە ئیدیۆم بۆ شوێن تەنگەبەر و پڕمەترس
دەوترێت :ئەرن کۆران هەرسێیە]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 9:41:18 2022/20/2
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت52 :
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ئەرن کۆرە ماری
ی
https://www.kurdipedia.org/?q=20220221203757405901
ئەرن کۆرە ماری
خشۆیک مار ،لە کوردەواریدا زۆر ناوی هەیە بەپن تەمەن و ڕەنگ و جۆریان وەکو :تولەمار و
گاینگێ و ڕەشەمار و کورەوەیباب و زەردە مار و....تاد ،لە وران کۆیە دەوترێت(کوڕە
وەیباب) بەڵم لە رواندزێ بە(کۆرەمار) ناودەهێێێت ،خاسیەن ماری کورە وەیباب ئەوەیە
نابیێێت و کڕ و ن خشپەیە و خۆی مەڵس داوە لەگەڵ ئەوەشدا ژەهرەکەی کوشندەیە،
ئینجا بەکەسێگ فێڵباز و تەڵەکەبازی کڕ و ن دەنگ دەوترێت :ئەرن کۆرەماری]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 8:37:57 2022/21/2
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت53 :

ئەرێن چایک دار بەڕوییه
ر
https://www.kurdipedia.org/?q=20220220215538405827
ئەرێن چایک دار بەڕوییه
لە گوندی ئاکۆیان رواندزێ :عومەر ناوێک ،پیاوچاک بووە ،دوای مردن بەڕوویان لەسەر
گۆڕ و گڵکۆیەکەی چاندووە ،بووە بەچاک و مەزار و زیارەتگا و پێ ،لە ناوچەکە بە چایک(دار
بەڕوو) ناوی دەرکردووە ،بووە بە ئیدیۆم و بەکەسێگ بڕوادار و لە خواترس و جێگای متمانە
دەوترێت :ئەرن چایک دار بەڕوییە]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 9:55:38 2022/20/2
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
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بابەت54 :

ئەسپ بەڕاکردن ئاليگ خۆی زياد دەکات
https://www.kurdipedia.org/?q=20190122071428222136
ئەسپ بەڕاکردن ئاليگ خۆی زياد دەکات
ئەسن ڕەسەن خزمەن خۆی زياد دەکات بەتايبەت کاتێک لە سوارسوارێن دڵ خاوەن و
سوارەکەی خۆی خۆش دەکات ،هەڵبەت لێەدا ئەسپ کراوەتە نمونە بەڵم ئەم ئيديۆمە
بۆ مرۆڤيش دەبێت ،کاتێک راسپێدراوە بۆ ئەنجامدان کارێک ،ئەگەر بەسەرکەوتون
ئەنجایم بدات دەستخۆس و پاداشت و پياهەڵدان چنگ دەکەوێت ،ئەم ئيديۆمە
گوزارشتيە بۆ کەسێک بەکاردێت کە کارەکەی خۆی خۆش بوێت و بەڕاست و ڕێک و پێگ
ئەنجایم بدات لەبەرامبەريشدا رزق و رۆژوو و دەسکەون زياد دەکات بەپێچەوانەشەوە کار
لەداهات و رزق و بژێويەکەی دەکات هەربۆيە کورد وتويەن(ئەسپ بەڕاکردن ئاليگ خۆی
زياد دەکات).
Quick Respons Code:

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 7:14:28 2019/22/1
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت55 :

ی
سەرپشن خۆی دەکات
ئەسپ سەيری سواری
https://www.kurdipedia.org/?q=20190122071727222137
ئەسپ سەيری سواری سەرپشن خۆی دەکات
ئەسپ کە بۆ بەزين و غارغارێن نمونەی ن يە و تاکە وڵغە بەرزەيە کە مرۆڤ بۆ
سوارسوارێن و ڕاکردن و پێشێیک و لەجەنگ و ڕووبەڕوو بونەوەکاندا بەکاري هێناوە ،بەڵم ئه
و ئەسپەی بەغارە و نابەزێ دەبێت سوارەکەی شۆڕەسوار بێت و قارەمان و پياوی سەرپشن
ئەسپ بێت و ئامادە بێت تاگالن لەسەر پشن ئەسپەس نەيەتە خوارەوە ،ئينجا کاتێک
سوار سوارچاک بێت ئەسپيش لەوە ن دەگات و ئەسپداری خۆی دەکات بەڵم بۆی
دەرکەوێت کە سوارەکەی جوامێ و سوارچاک ن يە ئەوا ئەويش ن هەڵجليکانن بۆ دەکات
و ئەسپداريەکەی تەواو ناکات ،ئەم ئيديۆمە واتە رەعيەت سەيری سەرکار و سەردارەکەی
دەکات ئەگەر خەمخۆر و کار کەر بوو ئەوا ئەوانيش خەمخۆر و کارکەر دەبن.
Quick Respons Code:

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
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کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

AM 7:17:27 2019/22/1
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت56 :

ئەسپ و زین ،کەر قەڕازە
https://www.kurdipedia.org/?q=20220429203513411827
ئەسپ و زین ،کەر قەڕازە
زین ،لە چەرم و تەختە دروست دەکرێت لە جیان(کۆپان-کورتان) دەکرێتە سەر پشن
وڵغە بەرزەی ماین و ئەسپ و سوار لەسەری دادەنیشێت ،بەهیچ کلۆجێک کورتان لە
ئەسن ناوەشێتەوە تەنها بە زینەوە جوانە و هەر زینیش ل دێت ،قەڕازە ،هەندێجار گۆڕان
لە دەنگ پین(ز) ڕوودەدات لە گۆکردن دەبێتە(قەڕاسە) ،قەالدەس ن دەگۆترێت ،دەخرێتە
سەر مل و سەر و گوێالیک گوێدرێژ زۆر جوان لن دەوشێتەوە ،ئەوەش لەالیەن
کوردەوارییەوە بووە بە ئیدیۆم بۆ لێهاتن و لێک وەشانەوە و هەرکەسە و بەجل و بەرگ و
نەرین خۆی دەوترێت :ئەسپ و زین ،کەر قەڕازە]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 8:35:13 2022/29/4
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت57 :

ئەسن چاک شولێگ بەسە
https://www.kurdipedia.org/?q=20190127060858229556
ئەسن چاک شولێگ بەسە
ئەسن چاک و ڕەسەن ئەوەيە کە سوار بناسێت و قاچەکان باريکن و تێڕە و وبەغارە،
شۆڕەسواری هەبێت وەک بروسک و تارمان دەڕوات و وەکو موس ڕێ دەبڕێت ،شول واتە
شوله دار ن يە و شێوەی قامچيە کە سوار ئەسپ لە تەشکەری ئەسپەکەی دەدات بە
دەنگ و هاوار لێکردن ،ئينجا ئه و ئەسپەی ڕەسەن بێت کەجارێک دەنگ غاردان و بەزينت
لێکرد پێويسن بەدووبارەکردنەوە نابێت تاوەکو شۆڕەسوار داوای ل دەکات کە بەزين و
غارغارێنەکەی کەم بکاتەوە و رايبگرێت ،ئينجا دەوترێتيش(ئينسان حەرفێگ بەسە) واتە ئه
و کەسەی کاری خۆی بزانێت يەک ئيما و هێما و پين بەسە بۆ ئەوەی کارەکەی راپەڕێنێت و
پێويست بە ن گوتن و نەقێە لێدان ناکات.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🏙 شار و شارۆچکەکان:

سلێمان

🗺 وڵت:

باشووری کوردستان
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:Quick Respons Code

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 6:08:58 2019/27/1
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت58 :

ئەسن لەدەست کۆری نایەته دەرێ
https://www.kurdipedia.org/?q=20210224204110391722
ئەسن لەدەست کۆری نایەته دەرێ
ئەسن مێووی وورد و بچوکە ،زیندەوەرێگ مشەخۆرە و خوێن مژە لە نێو پرچ و قژ و سەری
مرۆڤ دەژی ،ئەسپێیەیک پێگەیشتوو ،هێندەی قەبارەی تۆوی(کونچ) دەبێت ،کۆریش
واتە کەسێگ کوێر و نابینایه ،ئەسن لەکان سەرڕۆنێ بە هەردوو پەنجەی ئەسن کوژە پان
وپلیق دەکرێتەوە قرچەیەیک لێوە دێت و بکوژەکەش دەیم ئاوێ دەکات هاوشێوەی
تەقاندن زیپکە ،ئینجا کوێر خاسیەن وایە ئەگەر شتێک بگرێت توند دەیگرێت تا لەناو
دەسن مردار نەبێتەوە بەری نادات بۆ ئەوەی لەدەسن دەرنەچێت ،ئه و حاڵەتە بووە بە
ئیدیۆم و بە خەڵیک قرچۆک و ڕژد و رەزیل کە وەکو کوێری دەست بەماڵێوە بگرێت
دەوترێت(ئەسن لەدەست کۆری نایەتە دەرێ)[]1
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 8:41:10 2021/24/2
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت59 :

ژ
ئەسپەس يان ئەتڕێ يان ئەفڕێ
https://www.kurdipedia.org/?q=20190122072005222138
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ئەسپەس يان ئەتڕێ يان ئەفڕێ
ئەسپەس بەغارترين ئەسپە و باشێين جۆرەکانيەن ،قاچەکان باريکن و تێڕە و وبەغارە،
شۆڕەسواری هەبێت وەک بروسک و تارمان دەڕوات و وەکو موس ڕێ دەبڕێت،
لەچاوتروکانێک ڕەشبۆس(ئەسپەس) دەگاتە سەرت نايەڵێت يەک بەکلیک خۆت بڕۆيت
ئەسپەس لە دێرزەمانەوە جێگەی متمانەی شۆڕەسواران بووە هەربۆيە لەزۆربەی داستان و
رووبەرووبونەوەکان و سەروەرييەکان و قارەمانێن ناوی هاتووە ،ئينجا لێەدا کە بووە بە
ئيديۆم بەهۆی تێڕۆيەن لە ڕێگاوبانان هەندێجار ئەم تێڕۆيە دووچاری پێکان دەکات کە
پێکاش ئەوا چەندين تەقەڵە ل دەدات ئەگەری زۆری هەيە قاچەکان يان میل بشکێت
بەمەش ئەسپێن خۆی لەدەست دەدات و کەڵیک مەيدان نامێنێت(تڕ)ين بۆ بەکارهاتووە،
خۆ ئەگەر کارەکەی ن ئەنجامدرا هيچ وڵغێکيێ نايگان(فڕ)ين بۆ بەکارهاتووە ،وەک گرە و
کردنە لەسەر ئەسپە س و ئەوانەی بە ئەسن س دەچن لەبەر چاالکيان يان دەردەچن و
سەردەکەون يان توس هەڵدێر دێن و مليان دەشکێت بۆيە بەدەربڕينەوە وتراوە(ئەسپەس
يان ئەتڕێ يان دەفڕێ).
Quick Respons Code:

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 7:20:05 2019/22/1
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت60 :

سێ لە قێنە
ئەستووک،ئەستوویک ر
https://www.kurdipedia.org/?q=20220506221003412954
ئەستووک ،ئەستوویک سێ لە قێنە
لە زاری(ئەسعەد ئاغای نەوەی مەحمود ئاغای سارتگ)یەوە وەرم گرتووە کان خۆی مام
سەعید ناوێک لە گوندی سارتک)ی شارەدن سێگردکان هەبوو ،بەڕەحمەت بێت هەموو
جاران دەیگووت :کابانەکم دەوێت ئەستویک سێ لە قێنم بۆ بکات ،لە هەولێ و کۆیە و
قەراج و کەندێناوە بە ئەستورکە و ئەستورک و کولێەی گەورەی سەر ساج و سێێ
دەوترێت :ئەستووک ،کە لەدوو ئەنگوتکە هەویر یان زیاتر کابان و نانکەران دروستیان
دەکرد ،ناوەکەی لە(ئەستوور)ەوە هاتووە ،وەکو نان تێی تەنک و جوان نەبوو ،بەڵکو
کولێەیەیک لچ ئەستوری گەورە بوو ،زیاتر لە کۆتان نان کردن ژنان دەیانکرد بۆ بەرچان و
ماست ن خواردن دەیانێژاند ،ئه و ئەستووکە گەورەیە کە کەیبانوو پان دەکردەوە دواتر یان
بە دەست یان لەسەر تێۆگەکەوە بەسەر سێەکەی دادەدا تەپەی لێوە دەهات ،ئه و
ئاگردانانەی لەسەر کوچک و بەرد دانرابوون سێەکانیان دەڵەقایەوە و دەیجوالندەوە ،به و
ئەستوکە دەوترا سێ لەقێ ،ئەوە زیاتر گوزارشت بوو لەوەی کە وەرزێر و سەپان و پاڵە و
ڕەنجبەر و کرێکار و زەحمەتکێش و جۆوان و کشتیار و جۆتیار به و کولێە و ئەستوکەی
نەبێت تێ ناخۆن ،بۆیە وەکو ئیدیۆیم لێهاتووە ئه و ڕەنجبەرانەی بەنان تێی تێیان
نەخواردووە ووتویانه ئەستووک ،ئەستویک سێ لەقێنە ،نەوەک ئه و نانۆکانەی کە سیان و
چوار بڕسن برسێتیمان ناشکێنێت]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان
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:Quick Respons Code

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 10:10:03 2022/6/5
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت61 :

ی
ئەسن و پوشن
https://www.kurdipedia.org/?q=20171212072100143464
ئەسن و پوشن
ئەسن :بەردێکە لە ئەنجایم بەريەک کەوتن لەگەڵ پارچە ئاسنێک يان بەردێکيێ پريسکە و پريشکە ئاگری ل دەبێتەوە و بۆ
ئاگرکردنەوە و جگەرە داگێسان بەکاردەهێێا ،پوش :گژوگيای بەهاران کە دەگاتە خەرمانان و هاوين وشک وبرينگە و هەر کە
پريشکە ئاگرێگ بەرکەوێت يەکسەر هەڵدەگێس و ئاگر دەگری ،ئينجا لێەدا لە کوردەواريدا لە ئيديۆم و دەربڕيندا
بەکاردەهێێێت بۆ دوو مەبەسن نزيکبوونەوەی کوڕ و کچ عازەب و خەڵوەت و تەنيابوون بەيەکەوە لەاليەکيێيشەوە بۆ
دوو کەس نەگونجاو و بزێو و نزيکە فيتنە و شەڕ و شۆڕ دەوترێت(ئاگر وپەنگرن بەيەکەوە يان ئەسن و پوشن بەيەکەوە).
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 7:21:00 2017/12/12
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت62 :

ئەگەر ئاژەڵ تينوی بێت فيکەی بۆ چيە؟
https://www.kurdipedia.org/?q=20190127062248229559

90

ئەگەر ئاژەڵ تينوی بێت ،فيکەی بۆ چيە؟
وتراوە(ئەگەرمرۆڤ خەوی بێت سەرين ناوێت) يان(سگ برس لەهيچ ناپرس) بۆ ئاژەڵيش
کە هەستەکان هەيە و غەريزەی خواردن و خواردنەوە و.....تاد هەيە ،ئەگەر تينوی بێت
ئەوا يەکسەر بەدوای دابينکردن و تێکردن خۆی دەگەڕێت لە هەر شوێنێک توس ئاو هات
بە يەک بێ بێن پێوە دەنێت تا هەناسەی خۆی سواردەکات هەر دەیم لەئاوەکە
ناپچڕێنێت ،ئينجا مرۆڤ خۆی هەر دەیم ڕاهاتووە کە وڵغەبەرزە يان گوێدرێژێک ئاو بدات
فيکەی بۆ ل دەدات ئەگەرنا ئەسپێک يان کەرێک تێنوی نەبێت فيکەی سەمفۆنيا ئاسای
کۆنرسێن بۆ ل بدەيت ناچێت بەالی ئاوەکەوە ،ئەمە بۆ مرۆڤيش دروستە بۆيە بەئيديۆم و
دەربڕينەوە وتراوە(ئەگەر ئاژەڵ تينوی بێت ،فيکەی بۆ چيه؟ )
Quick Respons Code:

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 6:22:48 2019/27/1
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت63 :

ئەگەر ئاغاژن ر ی
حێ بێت ،کارەکەر چ بکات
https://www.kurdipedia.org/?q=20170704102528140950
ئەگەر ئاغاژن حێ بێت ،کارەکەر چ بکات
ديارە خەڵیک رەمەیک و رەشۆیک وشەی(حێ) بە پێودانگێگ خێڵەیک لێکدەداتەوە و پن وايە کە وشەی حێ هاتە ئاراوە
بەشێگ زۆری پەيوەندی بە دامێن مرۆڤەوەيە ،بەڵم ئەوە راستيەکە نيە ،چونکە وشەی(حێ) پێچەوانەکەی(ئازا)يە،
لەبەرگريکردن ئەوەی هەڵمەن دوژمن راگرێ ئازايە و ئەوەی لەبەری رابکات حێە ،سەیک پاسەوانيش ئەگەر بوەڕێ و
نەهێڵێت لە ماڵ و کەڵوپەل خاوەنەکەی نزيک بێتەوە پن دەوترێت سەگێگ ئازا بەپێچەوانەکەس پن دەوترێت سەگێگ
حێە ،وشەی حێ پێچەوانەی(ئازا ،ن هەڵوێست ،سەچ و دڵواڵ و دڵکراوە و تاد) دێت ،ئەم پەندە کورديە لە کوردەواريدا
بەکارهاتووە بۆ کەسێک کە پەروەرێن ماڵ و خاوەن ماڵ بێت و پاسەوان و هەڵوێست و ئازايەن نەبێت بۆ ديوەخان و
دەروهەيوان و ماڵ خۆی چۆن کارەکەر و غوالم و خزمەتگوزرارەکان دەتوانن ئه و خزمەت و بوارەی کاری تێدا دەکەن
سەرکەوتوو بن چونکە ئەوان بەندەی گوێڕايەڵن]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
دیارینەکراو |
[]1

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
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کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

AM 10:25:28 2017/4/7
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت64 :

ژ
ژ
بپۆس
سی
ئەگەر ئەتەوێ بەهەشت بنۆس ،نەفش رتێکە و ڕ
https://www.kurdipedia.org/?q=20190127061354229557
ئەگەر ئەتەوێ بەهەشت بنۆس ،نەفش تێکە و سی بپۆس
بەهەشت نۆشێ ئاسان نيە و کاری گەرەکە تا پێگەيشتن ،لە هەموو ئاينە ئاسمان و
ناوچەييەکان و دەستچێن بێوبۆچون مرۆڤەکان ،جەختکردنەوە لە تێکردن برس
لەهەموو ئايينەکاندا گوزارشن مرۆڤ دۆسن و مرۆڤايەتيە ،بەڵم مەرج و پێوەر هەيە بۆ
تێکردن خەڵیک برس ،بەتايبەت بۆ رێزگرتن نەک بەزەن هاتنەوە چونکە بەزەن هاتنەوە ن
رێزگرتن ئەوا جۆرێک لەسەرکۆنە(ئيهانە)ی تێدايە ،سەرکۆنە و تێکردن بەهەشن ن
بەدەست نايەت بەڵکو تێکردن و داپۆشێ دوو کرداری يەک لەدوای يەکێ ،بە تايبەتيش
ويژدان و بەزەييت بۆ پڕکردنەوەی پێداويسن مرۆڤێگ برس بێت ئەوا بەهەشت خۆی
شوێن ئه و کەسانەيە چ پێويست ناکات بۆ دونيای فان و کايەی مناڵن ئه و ناز و
بەخشينەی بەهەشت لەکيس خۆت بدەيت وەک عەتار هاواری بۆ بکەيت دەمێکە لە
تەلەفزيۆنەکان تەوژمە ئيسالميەکان لە باشوری کوردستان خێان و خەڵیک نەدار دەهێننە
سەر شاشەکان و بەناوی هانا و خێخوازييەوە کار لە کەرامەتيان دەکەن و هەر بۆ
بەدەستهێنان بەهەشتيش ئه و کارە دەکەن و دەق(دەسن چەپ نابێت بەخێی دەسن
ڕاست بزانێت) فەرامۆش دەکەن ئەم دەربڕينە لەناو کورداندا لەچوارچێوەی ئه و
فەرمودەيەی پێغەمبەری ئيسالم(د.خ) دا هاتووە کە کورديش فەرمويەن(ئەگەر ئەتەوێ
بەهەشت بنۆس ،نەفش تێکە و سی بپۆس).
Quick Respons Code:

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 6:13:54 2019/27/1
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت65 :

ئەگەر بەتەمای سێبەری خڕنووک بیت ،هەتاو دەتسوتێنێت
https://www.kurdipedia.org/?q=20220622213325419583
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ئەگەر بەتەمای سێبەری خڕنووک بیت ،هەتاو دەتسوتێنێت
خڕنووک :گیایەیک دڕکاوی دەشتان و کێویلەی بچووکه ،بەرێگ درێژکۆڵەی تفن هەیە،
شاعێان لە دەقە شیعرەکانیاندا بە شتێگ کەم سەیریانکردووە وەکو شێخ ڕەزای تاڵەبان
لەهەجووی شاری کەرکوکدا فەرمویەن:
کەبان گۆشن بزن ،فاکهەی بەری خڕنووک ،لەمن بێسن جە فای شارە حێەکەی کەرکوک
له و ئیدیۆمەش بچوویک ڕووەکەکە هاوشێوەی پنچە(نۆک) و(نیسک)ە ،خۆی چ و
سێبەری چ ،هاوشێوەی ئه و ئیدیۆمە وتراوە :ئەگەر زبڵت بە خۆت داکرد بڕۆ سەر زبڵدان
گەورە ،هەڵبەت ئەمە مەبەسن دەراوی گەورە ماڵنە کە دەبنەپەنا و پەسێو ،نەوەک خەڵیک
گزگڵ و بودەڵە ،کە بۆ(هانا) بۆبردن دەست نادەن ،بچوویک ڕووەیک خڕنووک و سێبەرەکەی
بووە بە ئیدیۆم و بەکاردەهێێێت بۆ رێنوێن و ڕێنمان و ئامۆژگاری ژیان بۆ ئەوانەی کە پەنا
بۆ شن بچووک دەبەن دەوترێت :ئەگەر بە تەمای سێبەری خڕنووک بیت ،هەتاو
دەتسوتێنێت]1[ .
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 9:33:25 2022/22/6
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت66 :

ئەگەر بەدوعا دەبوو پشقڵ بەخورما دەبوو
https://www.kurdipedia.org/?q=20181002090053156703
ئەگەر بەدوعا دەبوو پشقڵ بەخورما دەبوو
هەرچەندە لەبێوبۆچون ئاين و ئايێاکاندا بەهۆی کۆشش کەسيەوە زۆرێک لە دەق و
وتەکان دەگۆڕدرێن و مەبەسن جياجيايان ل دروست دەکرێت ،بەڵم لەهەموو
ئاينەکاندا(نزاو پاڕانەوە) سەرمەشقە و هەبووە و هەيە و دەمێنێت ،چونکە بەشێگ زۆری
ئاينەکان لەسەر بنەمای نزاو پاڕانەوە رێکخراون و بەدەقيش نوساون(داوا لەخودا بکە
وەڵمت دەداتەوە) ئەم بنەمايە زۆر کاری ن دەکرێت و(تەها حوسێ) بێمەند و نوسەری
مەزن ميرسی عەرەبيش وتويەن(نزا و پاڕانەوە-دوعا-ن دەسەڵتەکان دەيکەن) خودای
گەورەش لە قورئان پێۆزدا فەرمويەن(مرۆڤەکان ئەوەی بەکۆشش و ماندووبون بەدەسن
نەهێێ ،هيچ شتێکيان بەدەست ناکەوێ) هەربۆيە کوردی موسلمانيش لە ئيديۆمدا
فەرمويەن(ئەگەر بەدوعا دەبوو ،قشپڵ بەخورمادەبوو) واتە ن هەوڵ و تێکۆشان هيچ
شتێک بەدەست ناهێێێت چونکە ئەگەر بەدوعا بێت ئەوا هەرچ قشپڵ دونيا هەيە
دەبێتە دەنکە خورما.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:

رۆژهەڵن کوردستان
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:Quick Respons Code

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 9:00:53 2018/2/10
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت67 :

ئەگەر بەرد ین يە لە کەوشتا بۆچ ئەشەیل
https://www.kurdipedia.org/?q=20190127061718229558
ئەگەر بەرد ن يە لە کەوشتا ،بۆچ ئەشەل
کەوش پێڵوە ئينجا چ لە پێست يان دار يان پەڕۆ دروستکراوە ،دوای لەپێکردن ئەگەر
بەردۆچکەيەیک تێدابوايە ،ئەوا يەکسەر ئازاری(ن)ی دەدايت و زۆر لەسەری برۆيشتبوايەی
يەکسەر دووچاری لەنگ و شەلين دەکردی ،ئەمە واتە ڕاستەقينەکەی ئيديۆمەکە بەڵم
دەربڕينەکە بۆ مەبەسن تر بەکارهاتووە وتراويشە(دار هەڵێە سەیک دز ديارە يان گوی
وشک لەبەالش بەقون کەسەوە نانوسێت يان قەلقەالشکە لە خۆی بەشکە) ئەم
ئيديۆمانە هەمووی نزيکن لە مەبەست واتا و لێکدانەوەی ئەم پەندەی کە دەڵێت(ئەگەر
بەرد ن يە لە کەوشتا ،بۆ چ دەشەڵ) واتە لەبەالش ناشەليت و تۆش کارێکت کردووە کە
پەيوەندی به و بابەتەوە هەيە.
Quick Respons Code:

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 6:17:18 2019/27/1
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت68 :

ئەگەر خه و ئەبوو بەمايە کەروێشک ئەبوو بەگايە
https://www.kurdipedia.org/?q=20190128084618234896
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ئەگەر خه و ئەبوو بەمايە ،کەروێشک ئەبو بەگايە
خه و وسەرخه و شکاندن بۆ پشودان و ئارامگرتنە ئەگەر زياتر بايەخيان ن بدرێت و زۆری
کات بۆ تەرخان بکەيت ئەوا بە پێچەوانەوە مرۆڤ دووچاری جۆرێک لە ماندووبوون و
دودڵ دەکات و لە سود ن گەياندنەوە دەگۆڕێت بۆ زيان گەياندن ،نمونەش بۆ ئەمە ئەگەر
خەوی زۆر سودێگ هەبوايە ئەوا(کەروێشک) بەهۆی زۆر خەوتنەوە دەبوايە ببێتە(گا) ،ئەم
ئيديۆمە گوزارشتيە بۆ کارێک کە ئەنجامدان ن کەڵک و(سەمەر)بێت ،واتە هەندێ کار کە
مرۆڤ ئەنجایم دەدات بەزيادەڕۆييەوە هيچ سود و بايەخ و بەرهەمێگ ن يە و پێويستە
تەنها لە سنوری خۆی چ بەچ بکرێت خەوی بە نمونە هێناوەتەوە بەڵم بۆ زۆربەی کارە
هاوشێوەکانيش دەگونجێت.
Quick Respons Code:

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 8:46:18 2019/28/1
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت69 :

ی
درۆيان نەگايە
ئەگەر دایک

https://www.kurdipedia.org/?q=20180815091453153994
ئەگەر دایک درۆيان نەگايە
لەناو کورداندا ئەگەر بەڵێنێک بدرێت و درەنگ چ بەجێبکرێت و کۆمەڵێک بڕوبيانوو بدۆزرێتەوە بۆ چ بەجێنەکردن،
لەکاتێکدا هەموو بيانووەکان نابنە مايەی دڵنەوان ئه و کەسەی بەڵێنەکەی پێدراوە ،يان دڵ بەڵێ پێدراوەکە بە پاساوەکان
ئاو نەخواتەوە و پن وابێت دەتوانرێت بەڵێنێکە جێبەجێبکرێت و بەڵێ پێدراو بەڵگەيەک دەخاتە ڕوو و دەڵێت(ئەگەر دایک
درۆيان نەگايە) ئەوەتە بۆ چ بەجن ناکات ،ئينجا ئەم دەربڕە بۆ ئەوە بەکاردێت کە بنەما هەبێت بۆ ڕاييکردن کارێک يان
جێبەجێکردن بەڵێنێک کەچ ئەوەی بەڵێنەکەی داوە خۆی دەدزێتەوە بۆيە دەوترێت ئەگەر دايگ درۆی نەگاوە با چ
بەجن بکات.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 9:14:53 2018/15/8
ئاراس ئیلنجاغ
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بابەت70 :

ئەگەر دزيت تاريکە شه و زۆرە
https://www.kurdipedia.org/?q=20190128091245234897
ئەگەر دزيت تاريکە شه و زۆرە
مەحوی مەزن دەفەرموێت(سەتری-داپۆس -گوناهکارانە شەو) لە ئيديۆميشدا کورد
وتويەن(شه و قەڵی مێدانە) لە تاريکە شەويشدا وتراوە(شەوی پێشمەرگەيە يان زێندينانە)
هەرچەندە له و ئيديۆمەدا(تاريکە شەو)و(دزيکردن) واتە ڕاستەقينەکەی ئەم درکە و کينايە
و دەربڕينەن بەڵم مەبەست لەم ئيديۆمەدا ئەوەيه مرۆڤ دەتوانێت ئه و دەرفەت و هەالنە
لە کيس خۆی نەدات و پێويست ناکات دواتر لەکان نەبوون بوار و کان گونجاو دەسن
خۆی بشکێنێتەوە يان بيانوی ناجۆر ببينێتەوە ،بۆ نمونە ئەگەر کارت دزيکردن بوو ئەوا چ
تاريکەشه و زۆرە بۆ ئەنجامدان و چ پێويست ناکات بەرۆژی رووناک ئه و کارە قێەونە
ئەنجام بدەيت.
Quick Respons Code:

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 9:12:45 2019/28/1
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت71 :

ئەگەر ديتيانم ئەزم ئەگەر نەيانديتم دزم
https://www.kurdipedia.org/?q=20171212072223143465
ئەگەر ديتيانم ئەزم ،ئەگەر نەيانديتم دزم
لە کوردەواريدا ئەوەی زەفەرت ن دەبات يان کەس و کار و دۆست و هاوڕێ و خزم وخوێشە يان ئەندامان خێانەکەتە بۆ
هەر کارێک بيەوێت دەرحەقت ئەنجایم بدات ،چونکە جێگەی متمانەيە و دەرگای ماڵەکەت بۆ هەموو ئه و کەسانە
کراوەتەوە ،ئينجا هەندێجار وارێک دەکەوێت ئه و کەسە نزيکانە چاودەبڕنە ناموس يان ماڵ و رزق و رۆژی و ئازوخە و پارە
و پولت ،زۆر بەتێادين دێنە ماڵەکەتەوە لە ئامادەنەبوون خۆت و مەرامەکانيان چ بەچ دەکەن ئەگەر رێک بکەوێت بيان
بين ئەوا کەس وکار و ميوان و دۆستە بۆ ديدەن و ميوان و قاوەڵن هاتووە خۆ ئەگەر لەوێ نەبيت ئەوا ژنت مارە دەکات و
سەروەت و سامانيشت دەبات و دز دەردەچێت هەر له و چوارچێوەيە لە ئيديۆیم کوردەواريدا ووتراوە(ئەگەر ديتيانم ئەزم و
ئەگەر نەيانديتم دزم).
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان
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🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 7:22:23 2017/12/12
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت72 :

سەروپن کەمتيار بخورايە نە ئەدرا بەمن
ئەگەر
ر
https://www.kurdipedia.org/?q=20170926093839142732
ئەگەر سەروپن کەمتيار بخورايە نە ئەدرا بەمن
ئيديۆمێکە بۆ بەد بەخن خۆی کەسێک دەيڵێت ،واتە هێندە ن يەخبارم و ن(تالحم) ئەگەر شتێگ چاک بووايە بەری
نەدەکەوت ،هەڵبەت پاچەی گۆلک و مەڕ و بزن بوايە باشێ دەبوو و ئه و قسەيەی نە دەگوت.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 9:38:39 2017/26/9
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت73 :

ئەگەر سەری لەبەر هەتاو سن نەکردبێت
https://www.kurdipedia.org/?q=20180815091921153996
ئەگەر سەری لەبەرهەتاو سن نەکرد بێت
تەمەن و زەمەن و کات و سەردەم قوتابخانەی(فێبوون)ن ،کورد وتويەن(کەس لەسگ
دايکيەوە هيچ شت فێ نەبووە) ئينجا هەرکەسێک کە دێته ژيانەوە و پرۆسەی فێبوون
بەدرێژان تەمەن دەست ن دەکات وەک بەسەر ن کەوتن و گۆکردن و جياکردنەوەی ڕۆژ و
شه و خۆرسکانەيە ،کەکەسێک تەمەن بگاتە سەرووی چل ساڵ و کامڵبوونەوە و سەری
ماش وبرنچ سن بێت دەبێت لەژياندا شتێک فێبوو بێت ،خۆ ئەگەر شتێک فێنەبووبێت
ديارە سەری لەبەر هەتاو سن کردووە و هەر لەبەر هەتاو وەستاوە بۆيە هيچ نازانێت ،جا
لێەدا ئه و ئيديۆمە بۆ ئەوە بەکاردێت کە کەسێک چووبێتە ساڵەوە دەوترێت(ئەگەر سەری
لەبەر هەتاو سن نەکردبێت) دەبێت شتێک بزان.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:

رۆژهەڵن کوردستان

97

:Quick Respons Code

کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

AM 9:19:21 2018/15/8
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت74 :

ئەگەر شەڕت کرد ژ
ی
ئاشن تێدا بێهێڵەوە
بەس
https://www.kurdipedia.org/?q=20181229100121181968
ئەگەر شەڕت کرد بەس ئاشن تێدا بێهێلەوە
مرۆڤ بونەوەرێگ کۆمەڵيەن يە بە ن مرۆڤەکانيێ هەڵناکات بەڵم کەزۆريش پێکەوە دەبن دووچاری گرژی و شەڕو ناکۆیک و
ناتەبان دەبنەوە هەندێجار ئه و شەڕە بەدەست هەردوو الن يە چونکە کورد دەڵ(شەڕ وتڕ بەدەست خۆت ن يە) بەڵم
کەس عاقڵمەند ئەوەيە کەدووچاری شەڕ هات سبەی لەبێ بێت و بای ئەوەندە بهێڵێتەوە کە پێويستە ئه و شەڕە کۆتان
بێت و رێگەچارەی ئاشن وون نەکرێت بۆی بدۆزرێتەوە ئينجا رێگەچارەی ئاشن ئەوەيە لەکان شەڕدا بەس ئاشن
بهێڵيتەوە بۆيە کورد وتويەن(ئەگەر شەڕت کرد بەس ئاشن تێدا بێهێلەوە)
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 10:01:21 2018/29/12
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت75 :

ی
ی
ی
دەخەفن دەڵن ی
ی
جەفن
دەرن کوندە بە
ناخەفن
بەڕەخن ،ئەگەر لە خۆت
ماین
ئەگەر لە خۆت
ر
ی
https://www.kurdipedia.org/?q=20220617214252418972
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ئەگەر لە خۆت دەخەفن دەڵن ماین بەڕەخن ،ئەگەر لە خۆت ناخەفن دەرن کوندە بە
جەفن
لە کوردەواریدا ژنان زۆرترین کاروباری ناوماڵ و کێڵگەیان هەڵسوڕاندووە لە گەردی بەیان و
کازێوەوە دەستیانکردووە بە ئامادەکردن کولێە و نان و چا و ماست ،دواتر جێگا هەڵگرتن و
گسگدان ماڵ و حەوشه و هەیوان و ئاوهێنان لەسەر کان و پڕکردن حاجەت و
پێداویستیەکان ماڵ و دواتر کاری ڕادان و دۆشین مێگەلە مەڕ و بە گسگ کفر ماڵین گەوڕ
و کۆکردنەوەی خۆڵەمێش و زبڵ و خاشایک ماڵ ،توتنەوان و پەلک و گەڵکردنەوە و داو
لێدان و بژارکردن و تێڵەگە و پاشۆڵ پڕ گیا بۆ ئاژەڵ دابەستە و دروێنە و تێلەکێش و
بێینگ کردن و ساوار کوڵندن و...تاد ،هەموو ئه و کارانە تەپ و تۆز و ئارەقە و تەمینۆیک
سێ و ساج و دووکەڵ ئاگردان بە دەم و چاو و تەوێڵ و گەردن و بناگوێیان دەنوسا و
وەکو(کوندەی بەجەفت)یان ل دەهات ،ڕەنگیان ڕەش هەڵدەگەڕا وەکو کوندەی ڕەس
قەتران کە بەهۆی کوڵندن جەفت و خستنە جەفتاوەوە ڕەنگ ڕەش ڕەش هەڵدەگەڕا،
هەفتەی یەک ڕۆژیش ژنان دەچوونە کوڵ کردن(کور) خۆیان دەشوشت و ئارەقە و چڵیک
یەک هەفتەیان بە ئاو دادەدا و خاوێن دەبوونەوە و دەبوونەوە بە کولیکە سورەی جوان و
ماین بە ڕەخت ،ئه و حاڵەتەی ژن کورد ئه و پەند و ئیدیۆمەی دروستکردووە کە دەڵێت:
ئەگەر لە خۆت دەخەفن دەڵن ماین بەڕەخن ،ئەگەر لە خۆت ناخەفن دەرن کوندە بە
جەفن]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 9:42:52 2022/17/6
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت76 :

ئەگەر مەعبود نەيدا ،مەحمود چ بکا
https://www.kurdipedia.org/?q=20190225072355276957
ئەگەر مەعبود نەيدا ،مەحمود چ بکا
دەگێنەوە لەم زەمينە پان و پۆڕەی ماڵ مرۆڤايەن سوڵتان مەحمودێک لە يەکێک
لەکنارەکان ئەم گێتيە ڕانەوا و فەرمانڕەوا بووە ،رۆژێک لە ڕۆژان بە بازاڕ ن دەپەڕێت و
دەنگێک سەرنچ سوڵتان بۆ الی خۆی ڕادەکێشێت کە دەبينێت وەستايەیک(جۆڵ) لە
دوکانێکدا لەسەر کارگە جۆڵييەکەی کاردەکات لەبەر خۆيەوە دەڵێت(چەندەيە هەر
ئەوەندەيە) ئەوە بە بەردەوایم مەکۆيەکە دەهاوێژێت و شانەکە توند دەکێشێت و دەڵێت
چەندەيە هەر ئەوەندەيە ،سوڵتان لەدڵ خۆيدا دەڵێت(ئەم پياوە هەژارە با ئەم نيوەڕۆ
خوانە خوانێگ سوڵتان بۆ ئامادە بکەم و بۆی بنێم لە ژێر پڵوی ساوار يان چەڵتوک و
برنجەکەش هەندێک لێەی زێڕی بۆ ن بکەم) کە نيوەڕۆ دادێت سوڵتان ئەوەی بەدڵ
داهات چ بەجن دەکات بە نۆبەداران دەڵێت خواردنێگ سوڵتان ئامادەبکەن ،کە
ئامادەيان کرد سوڵتان تەواوێگ پێويست لێەی زێڕ دەخاتە ژێر پڵوەکەوە ،فەرمان دەکات
بۆ کابرای(جۆڵ)ی ببەن ،کاتێک دەگەنە الی وەستای جۆڵن پن دەڵێ ئەمە سوڵتان
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مەحمود بۆی ناردووی ،ئەويش وەريدەگرێت و دەڵێت(ئەمە خواردن من ن يە دەيفرۆشم
و چەندين جەم-ژەیم خۆیم ن دابێ دەکەم) سوڵتان دوای چەند رۆژێکيێ دەچێتەوە بازاڕ و
دەبينێت وەستای جۆڵکە هەر دەڵێت(چەندەيە هەر هەندەيە) سوڵتان لەدڵ خۆيدا
دەڵێت(ديارە ئه و پارەی من بۆم ناردووە کەم بووە و بەس هەموو پێداويستيەکان
نەکردووە) بۆيە فەرمان دەکات کام(شون) گەورەيە بيکڕن ،دەست و پێوەنديش چ بەجن
دەکەن ،کە دەچێتەوە کۆشک بانگ نۆبەدار دەکات و دەڵێت(شوتيەکە بکۆڵن و هيچ ناوی
تێدا مەهێڵن تەنها پەڵک و توێکڵەکەی بمێنێت) ئينجا سوڵتان مەحمود پڕی دەکات لە
لێەی زێڕ و دەينێێت بۆ کابرای جۆڵ ،بەهەمان شێوەی پێشوو جۆالييەکە دەڵێت(ئەم
شوتيە گەورەيە خۆرایک من نيە و دەيفرۆشێت) پاشماوەيەکيێ سوڵتان بەالی دوکانەکەی
گوزەر دەکات هەر گون لە(چەندەيە هەر هەندەيە) دەبێت ،بۆيە لەکابرای جۆڵ نزيک
دەبێتەوە و لن دەپرسێت ئەرێ کابرا من دووجار هاوکاريم بۆ ناردی جارێک بە نيوەڕۆ خوان
و جارێکيش بەدياری شوتيەک کە هەردووکيان پڕ بوون لە لێەی زێڕ ،وەستايەکەش
دەڵێت(بەڵ قوربان خودا پايەدارت بکات بەڵم هەردووک جار گوتم ئەمانە خۆرایک من نێ
و فرۆشتمن بۆ ئەوەی قوت و خۆرایک چەندين جەیم ترم بۆ دابێ بکات) ،ئينجا سوڵتان
سەر بەرز دەکاتەوە بەخودای گەورە دەڵێت(ئەگەر مەعبود نەيد ،مەحمود چ بکا) مەعبود
واتە پەرسێاو-خودا ،مەحمود-يش ناوی سوڵتان فەرمانڕەوای زەمانە ،ئەمە بووە بە ئيديۆم
واتە هەرچەندە مرۆڤ هەوڵ بدات ئەگەر خودا ڕەزامەندی لەسەر نەبێت ن کەڵکە.
Quick Respons Code:

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 7:23:55 2019/25/2
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت77 :

ی
ی
گۆمەسپان
کوێستان ،هەڕوە دەربەندی
ئەگەر نەگەيشتيە
https://www.kurdipedia.org/?q=20181215081246177957
ئەگەر نەگەيشتيە کوێستان ،هەڕوە دەربەندی گۆمەسپان
پشن زنجێە چيايەکان(هەيبەسوڵتان و باواچ و کێشکە و سەفێ) واتە بۆ باکور-يان
لەکوردستاندا پن دەوترێت(کوێستان) کەباران ساڵنەی مسۆگەرە و لە ()500مليمەتر
کەمێ نابارێت و ناوچەی بەرز و سەرکەشن و باراناوی و فێنکن ،بەڵم بۆ باشوری ئەم
ڕەوەزشاخە چياييانە دەبێتە(گەرمێ-گەرميان) و باران ساڵنەی نامسۆگەرە و رێژەی باران
ساڵنەی خۆی دەدات لە()200مليمەتر بەتێکڕای ساڵنە و کەم باران و وشک و گەرمن،
ئينجا لەنێوان(کێشکە و سەفێ) دەربەندی(زيارەت و گۆمەسپان) هەيە و بەردەوام ن
کزەی کوێستان و نمەباران و چۆڕاگەی بەفرێ نابێت و نەرمەبايەک و جارجارەش
ڕەشەبايەیک نێوان بەرزی چياکان و پێدەشن دامێن چياکان هەيە و ساڵن بەباران و
زەنەباران دەبێتە زەنەک و مێگ و گژوگيايەیک باش و ئاو ولەوەڕێگ باس ل دەڕسگ و
شوانکارەکانيش مەڕو ماڵەتەکانيان تێ لە گژوگيا و ئاو دەخۆنەوە ،ئەم دەربەندە ئەم
خاسيەتانەی کەهەيەن نزيکە لە خاسيەت و تايبەتمەندی کوێستانان بۆ لە کوردەواری
شاری پێە هەولێێ دەوترێت(ئەگەر نەگەيشتيە کوێستان،هەڕوە دەربەندی گۆمەسپان).
تایبەتمەندییەکان بابەت
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🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 8:12:46 2018/15/12
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت78 :

ئەگەر ڕازی نیت ،ئەوە خەرەند
https://www.kurdipedia.org/?q=20220219112101405592
ئەگەر ڕازی نیت ،ئەوە خەرەند
وتراویشە :دەخۆی ناخۆی ئاوی سارد ،یان تێ ئاوی سارد بخۆوە ،زۆرجاران دەمەقاڵ
تووندی نێوان دوو الیەن ئەو ئیدیۆمەی ل دەکەوێتەوە و تێیدا بەکاردەهێێێت ،بەتایبەت
لە بوار و حاڵەن ن منەت بوون دەوترێت ،دیارە لە رواندزێ ئیشەکە گەورەتر کراوە ،لە
جیان ئاوی سارد خواردنەوە و ساردبوونەوە ،پێشنیاری خۆ فڕێدان و مل شکاندن تێدایە و
هیچ چار نییە یان ڕازی بە ،یان خۆ هاوێشتنە خەرەندی هەڵێێرە ،وەک مامەڵە لە نێوان
ڕەزامەندی و پەسند نەکردن بابەتێک بە ن منەتیەوە دەوترێت :ئەگەر ڕازی نیت ،ئەوە
خەرەند]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 11:21:01 2022/19/2
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت79 :

ئەگەر کوڕ هەبێت ،تاريکە شه و زۆرە
https://www.kurdipedia.org/?q=20200822220229387092
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ئەگەر کوڕ هەبێت ،تاريکە شه و زۆرە.
مەحوی مەزنە شاعێی کورد به کەم نەیڕوانیوەتە(شەو) لەڕووی پاککردنەوەی دەروون
بە(سەتری گوناحکاران)ی داناوە ،کوردیش لەدێرزەمانەوە ووتویەن(شه و قەڵی مێدانە) ئه
ی
مرۆق قارەمان و بەجەرگ دەتوانێت ئەسن خۆی تێدا
و شەوانەی ئەنگوستەچاوە و تاریکە،
تاو بدات ،تا ڕۆژ دەبێتەوە چ بیەوێت درێغ نەکا وجێبەجن بکات ،ئەم ئیدیۆمە بۆ
مەبەست بەکاردێت واتە ئەگەر پیاو و مەرد و جوامێ هەبێت بۆ ئەنجامدان کارێگ مەزن
بەتایبەت بۆ لێدان دوژمن و داگێکەران ئەوا تاریکە شه و زۆرە کە هەر شەوەی قەڵیەیک
جوان مەرد و مێانە]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 10:02:29 2020/22/8
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت80 :

ئەگەر کەر هەيە کەرکەدەنيش هەيە
https://www.kurdipedia.org/?q=20171214083700143508
ئەگەر کەر هەيە کەرگەدەنيش هەيە
کەر يان گوێدرێژ ئەوەندەمان کار پێيانکردووە لەڕابردوو بۆيە زۆرترين پەند و ئيديۆم له و
ئاژەڵە پڕبايەخە وەرگێاوە و لەسەری هاتۆتەوە ،کەر ديارە ئەگەر بيەوێت کارێک بکات
بەتايبەت نێەکەرەکەی زۆر بەزەحمەت بەرزەفت و کۆنێۆڵ دەکرێت و ئەوەی گەرەیک
بێت بەنێەکەری ئەنجایم دەدات ئەگەر شێی حەوت گەڕەکيش بڕشێنێت و پشن مڵ
ماکەرێش زام قوڵ بکات گون ن نادات ،کەرگەدەن-يش ئەگەر وەک خاسيەت وەريبگرين
واتە کەرێک کارێگ گەند-نابەچ بکات ،بەڵم کەرگەدەن يان کەرکەدەن ئاژەڵێکە خورت و
تێکسمڕا و تێکچەقيو و پته و و بەهێ ديارە ئەگەر ئاڕاستەيەیک کەوتە بەر ديدەوە يەکسەر
مڵ پێوە دەنێت وەک بەراز و شفرەکەی لە شفرەی بەراز گەورەترە و المل و نەگەڕاوە و
ملهوڕە ،ئينجا ئەگەر کەسێک بيەوێت بەنێەکەری و ملهوڕی کارێک بکات پن
دەوترێت(ئەگەر کەر هەيە کەرگەدەنيش هەيە) واتە لەتۆش کەرتر و ملهوڕتر هەيە ئاگات
لەخۆت بێت.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان
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🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 8:37:00 2017/14/12
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت81 :

ژمێ
ئەنگوتک ر
https://www.kurdipedia.org/?q=20190106091208184609
ئەنگوتک ژمێ
ئارد لەگەڵ ئاو تێکەڵ بکرێت دەبێتە(هەوير) دوای شێڵن هەوير ئينجا دەکرێتە پارچە
پارچەی خڕيلە و شێوە گۆ بەوە دەوترێت(ئەنگوتک) کە پڕ بە لەپە دەستێکە بۆيە پن
ووتراوە(ئەنگوتک) هەر ئەنگوتکەی دەکرێتە يەک(نان) تا ئێە باسکردن ئارد و ئاو و هەوير
و ئەنگوتک و نانە ،ژمێ واتە ژماردن(تعداد) ئەنگوتک ژماردن بۆ کەيبانوو ئاساييە تابزانێت
چەند نان ن دەبێت ئه و هەويرەی شێڵندويەن ،بەڵم پياوەکەی کەيبانوەکە بيانژمێێت
مەبەسن ئەوەيە بزان ئايا خەسار نابێت يان بۆ ئه و ژمارەيە ئامادەکراوە ،کورت و کرمانچ
پياوێک ڕەزيل و قرچۆک و گێفان تەسک بێت پن دەوترێت بەخوا برا پياوێگ ڕەزيلە
ئەو(ئەنگوتک ژمێە)ە.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 9:12:08 2019/6/1
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت82 :

گێفان و ئەوە بازاڕ
ئەوە ر
https://www.kurdipedia.org/?q=20200910230505387787
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ئەوە گێفان و ئەوە بازاڕ
گێفان و بازاڕ ،ناویان لە دوای یەکەوە دێت چونکە بازاڕکردن پشت دەبەستێت بە جۆری
گێفان پڕی و بەتاڵ ،بازاڕیش شوێن خستنەڕووی کەل وپەلەکانە ،دەبێت پڕپێداویسن
بێت بۆ دابینکردن خواستەکان مرۆڤ ،ئه و ئیدیۆمە بەکاردێت بۆ ن منەن مرۆڤ لە
بەدەستهێنان شتێک یان کەل وپەل و پێداویستیەک ،کە ئەگەر پارە و پول هەن و بەڕک پڕ
بێت ،شتەکەش لەبازاڕدا هەبێت ،هیچ حەوجە بە منەتباری ناکات و یەکسەر بەدەسن
دەهێنێت و دەیکڕێت هەر بۆیە بووە بە ئیدیۆم و بەگوزارشن ن منەن دەوترێت(ئەوە
گێفان و ئەوە بازاڕ)]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 11:05:05 2020/10/9
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت83 :

ئەوە گەز و ئەوە ئەرز
https://www.kurdipedia.org/?q=20200916220257387996
ئەوە گەز و ئەوە ئەرز
گەز ،پێوانەیەکە لە مەترێک کورتێە و له( دار و شیشەیەک) وەک ڕاستەیەیک باریک
دروستکراوە ،پێوانەی قوماس پێدەکراو چوار بۆ پێنج گەز قوماش ،کراس گەوران ژنان و
پیاوان تێدەبوو ،ئه و پێوانەیە لە ئیدیۆیم(گەوادی دوو گەز و س گەز)یش بەکارهاتووە،
ئەرز یان عەرز واتە زەوی ،پێوانەی گەز بۆ پێوانەکردن ڕووبەری زەوییە ،ئەوە بووە بە
ئیدیۆم بۆ مەبەسن ن منەتکردن کەسێک یان الیەنێک بەکاردەهێێێت ،کاتێک دوو کەس
لە یەکێی توڕەدەبن و دەگەنە کۆتان بە یەکێی دەڵێ ئەوە گەز و ئەوە ئەرز ،واتە فەرموو
ئەگەر پیاوی گەزی خۆت بەکاربێنە بزانە خودا بە کاممان دەدات]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 10:02:57 2020/16/9
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ناوی تۆمارکار:

ئاراس ئیلنجاغ

بابەت84 :

ئەوە یل لێیە ،هێشتا لۆ لۆ مایه
https://www.kurdipedia.org/?q=20220619123341419109
ئەوە ل لێیە ،هێشتا لۆ لۆ مایه
لە حەیران و الویک کوردەوارییدا الوکبێ و حەیران خوانەکان ،بۆ سافکردن گەروویان چەند
جارێک ئحم ئحمیان دەکرد و دواتر هەڵیان دەکرد سەرەتا بە :دەڵێیل دەڵێیل دەڵێیل ...دواتر
دەڵۆن لۆ...دەڵۆن لۆ...دەڵۆن لۆ ،تەواو بڕی بێ و پشووی خۆیان تاق دەکردەوە و بەوەش
دەزانرا کە ئه و حەیران خوێنە یان الوکبێە دەنگێگ باش و ساف و خۆس هەیە ،جار هەبوو
ئه و دەڵێیل-یە ،زۆر درێژەی دەکێشا بە گوێرەی پشووی الوکبێەکە ،هەموو زۆر
گوتنەوەیەکیش دەبێتە بنەمای کەم بایەخ بوون و نیگەران گوێگر ،ئینجا ئەوە بووە بە
ئیدیۆم و لەبواری کاروباری رۆژانەی کوردەواریدا بۆ زۆری و کەیم یان ئاسان و قورس و
زەحمەن کارێک بۆ ترساندن و قورس کارەکە یان سوور بوون لەسەر کارەکە هەر لەگەڵ
دەست پێک و سەرەتاکەی یان تا نیووەی ئیشەکە رۆیشتووە ئینجا دەوترێت :ئەوە ل لێیە
هێشتا لۆ لۆ مایە]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 12:33:41 2022/19/6
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت85 :

ئەوەش لە بەختانە
https://www.kurdipedia.org/?q=20171218094054143559
ئەوەش لە بەختانە
کەسێگ بەدبەخت و چارە ڕەش ونەگبەت و بەش مەينەت دەست بۆ هەر کارێک ببات دووچاری زيان و نەهامەن و
کارەسات دەبێت يان لەگەڵ هەر کەسێک بکەوێتە مامەڵە و کارەوە ئه و کەسە خراپ و بەدکار و گەمژە و بەڵی خوايە بۆيە
دەوترێت چيبکەين ئەوەش لە بەختمانە يان(ئەوەش لە بەختانە).
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:

رۆژهەڵن کوردستان
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:Quick Respons Code

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 9:40:54 2017/18/12
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت86 :

ئەوەندە بچووە شوێنان شتێکت هەڵدەنە بەر پێيان
https://www.kurdipedia.org/?q=20180826093008154931
ئەوەندە بچووە شوێنان شتێکت هەڵدەنە بەرپێيان
ئەمەش نزيکە لە ئيديۆمەکان(دووری و دۆسن و دووری و پوری) له و ئيديۆمەدا باس لەوە دەکرێت زوو زوو مەچووە الی
دۆست و خزمان چونکە ئەگەر زۆر سەردانيان بکەی ئەوا نرچ خۆت و سەردانەکەت کەم دەبێتەوە ،بەڵکو درەنگ برۆ ئەوا
لەبەر پێت گيسکێک يان کاوڕێک سەر دەبڕن وەک پێشوازی و دەربڕين رێز و خۆشەويستيان بۆت بۆيە بەدرکە و کينايەوە
وتراوە(ئەوەندە بچووە شوێنان ،شتێکت هەڵدەنە بەر پێيان).
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 9:30:08 2018/26/8
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت87 :

ئەوەندە وەستايە موو دەقڵیشێنێت
https://www.kurdipedia.org/?q=20200824192944387130
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ئەوەندە وەستايە موو دەقڵیشێنێت.
موو لەکوردەواریدا لەناو ئیدیۆمدا زۆر شوێن گرتووە وەک(بووە بە مووی کونە لووت ،میل
لەداوە موویەک باریکێە ،بەقای موو و بەقای شوو ،ئه و ماستە مووەیک تێدایە) له و
ئیدیۆمەشدا موو قڵیشاندن هاتووە ،هەڵبەت داوە موو زۆر باریکە و ئاستەمە بقڵیشێێێت،
بەڵم بەکەسێگ وورد و دەسێەنگێ و وەستا و شارەزای بەتوانا دەوترێت(ئەوەندە وەستایە
موو دەقڵیشێنێت)]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 7:29:44 2020/24/8
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت88 :

ئەوەندەی قوزی بزن لەگۆڕێيە قوزی مەڕ بوايە حەيای دەچوو
https://www.kurdipedia.org/?q=20180826092657154929
ئەوەندەی قوزی بزن لەگۆڕێيە ،قوزی مەڕ بوايە حەيای دەچوو
لەزاری گفتوگۆی مەڕ و بزنەوە دەوترێت لەهەرد و کێودا کاتێک مەڕێک بە غاردان دەڕوات
دونگ بەرز دەبێتەوە و شوێن زاوزن(قوز)ی بەدەردەکەوێت ،بزنيش دەڵێت(های هوو
هەموو هەرامەت له و گۆڕەيە)
ئەم گفتو گۆيە مرۆڤ دايناوە و بەپاشەڵ(بزن و مەڕ) بەراوردێگ لەنێوان دوو مرۆڤ داناوە
مرۆڤێک خاوەن ئابڕو و شەرم لەگەڵ مرۆڤێگ پێچەوانە ،هەڵبەت مرۆڤە بە ئابڕو و
شەرمنەکە دەکەوێتە ژێر تانە و تەشەری مرۆڤە ن شەرمەکە ،بەنمونە ساڵ دوازدەی مانگ
بزن قوزی لەگۆڕێيە کەچ بەيەک غاردان و دونگ بەرزبوونەوەی مەڕ و بەدەرکەوتن قوزی
لن دەکاتە هەڵ و دەڵێت ئەرێ وەلڵ قوزی کەوتە گۆڕێ.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 9:26:57 2018/26/8
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ناوی تۆمارکار:

ئاراس ئیلنجاغ

بابەت89 :

ئەوەی بچێتە بن زاران ،ئەوەدێتە بن گوانان
https://www.kurdipedia.org/?q=20200909131310387694
ئەوەی بچێتە بن زاران ،ئەوەدێتە بن گوانان
ی
مرۆق کورد لەسەر زاری بزنانەوە وەک پەیدەبای هیندی دایهێناوە ،گوایە بزن
ئه و ئیدیۆمە
بەبێچوەکان ،کاریلەکان خۆی دەڵێت :ئەوەی نەچێتە بن زاران ،ناچێتە ناو گوانان ،ئیێ
جوتیار و وەرزێر و ئاژەڵداری کوردیش دەڵێ(ئەوەی بچێتە بن زاران ،ئەوە دێتە بن گوانان)،
بزن لەپێدەشت و هەرد و کێوان و لەوەرگاکان دەلەوەڕێت و ئه و گژوگیایەی دەیخوات
دەچێتە بن زاروددان و دواتر لەڕێگەی کۆئەندایم تایبەتەوە هەرس دەبێت و دەچێتە بن
گوان دەبێتە شێ ،ئینجا ئه و ئیدیۆمە گوزارشتە بۆ ئەوەی ئەگەر مرۆڤ هەولێک نەدات بۆ
بەدەستهێنان رسق و رۆژوو ،خۆی ماندوو نەکات ئەوا هیچ بەدەست ناهێنێت ،یان
کرێکارێک ئەگەر رۆژانە نەچێتە کرێکاری کرن نابێت و جوتیاریش داس و بێڵەکەی
بەکارنەهێنێت دانەوێڵە و بەروبویم نابێت ،فەرمانبەرێک دەوایم مانگانەی نەکات موچەی
نابێت هەموو ئەمانە وایکردووە کورد بەئیدیۆمەوە بڵێت(ئەوەی بچێتە بن زاران ،ئەوە دێتە
بن گوانان)]1[ .
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 1:13:10 2020/9/9
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت90 :

ی
بێوەژن دەيکەيت ،بەکچ عازەن بتکردايە
ئەوەی بە

https://www.kurdipedia.org/?q=20181027081428159983
ئەوەی بە بێوەژن دەيکەيت بەکچ عازەن بتکردايە
کورد وتويەن(کەنگر و ماست بە وەعدی خۆی) واتە هەموو کار ئەنجامدانێک کات و سان خۆی هەيە لەبەهاراندا هەم
ماست هەم کەنگريش زۆرە بەڵم لە پايزاندا هەردووکيان کاتيان بەسەرچووە بۆ ماستيش ئەگەر مانگا دەنا مەڕ وبزن ئاوسن و
شێيان نەماوە ،ئەوەی بەبێوەژن دەکەيت دەبوايە بەکچێن بتکردايە هەر ئه و ئيديۆمەی(کەنگر وماست)ەکەيە واتە هەر
شتە وکارەی لەسات و تۆغيان و سەردەیم خۆی چونکە ئەوەی لەکان خۆيدا ئەنجام نەدرێت ئەوا لەکاتێگ تردا زۆر ئاستەم
و زەحمەت و قورسە چ بەجێکردن هەر بۆيە بە دەربڕەوە کورد وتويەن(ئەوەی بە بێوەژن دەيکەيت ،بەکچ عازەن
بتکردايە).
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:

رۆژهەڵن کوردستان
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:Quick Respons Code

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 8:14:28 2018/27/10
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت91 :

کێ کردمان بە قنگ دامانەوە
ئەوەی بە ر
https://www.kurdipedia.org/?q=20171109081933143116
بەکێ کردمان بە قنگ دامانەوە
ئەم ئيديۆمە له و چێۆکەدا ماناکەی وەردەگريت:حەماغای گەورەی کۆيە گۆران ئای ئای گوتووە(:هەی داد هەی بێداد
لەگەڵ مامەوە ،خۆس و ترس بە تاڵ دامەوە) بەڵم کێخوا حەوێزی شاخەپيسکە دەڵێت :ئاغا نا بەخوا لەالی ئێمە ئای
ئای وەکو جەنابت ناڵێ ،حەماغا دەڵێت حەوێز الی ئێوە چۆن ئەڵێ ،کێخوا حەوێزيش دەڵێت الی ئێمە دەڵێ( :هەی داد
هەی بێداد لەگەڵ مامەوە ،هەرچ بە کێ کردم بە قنگ دامەوە) حەما غاش دەڵێت هاهاها حەوێز يەکجار واشنا بەخوا
ئيش ئەم زەمانە هەمووی وەکو ئەڵن وايە-خەم ڕەوێن ،بەسەرهات و قسە خۆشەکان کوێخا حەوێز ،مراد دڵپاک
شاخەپيسکەن ،چاپخانەی شارەوان هەولێ ،1976 ،الپەڕە]2[]1[.14
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کوردن ناوەڕاست | بەسەرهات و قسە خۆشەکان کوێخا حەوێز ،مراد دڵپاک شاخەپيسکەن،
پەڕتووک |
[]2
چاپخانەی شارەوان هەولێ ،1976 ،الپەڕە.14
کان تۆمارکردن:
AM 8:19:33 2017/9/11
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت92 :

ی
بەبێوەژن دەیکەی ،بەکچ بتکردبوایه
ئەوەی
https://www.kurdipedia.org/?q=20201011100425388865
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ئەوەی بەبێوەژن دەیکەی ،بەکچ بتکردبوایه.
بێوەژن ،واتە ن هاوژین بۆ ژنان ،کچ و کێیش دیارە واتە هێشتا جاحێڵە و لەماڵەباوانە و
ئامادەیە بۆ شووکردن ،مرۆڤ ئەگەر بۆ هەر کارێک کە ئەنجایم دەدات پێوەی خەریک و
ماندوو بێت ،یان وورد بێت لە جێبەجێکردن ئەوا بەرهەمێگ باس دەبێت ،زۆرجاران
لەسەر کچ و کێان دەخوازرێت کە وورد و بێتێ و کارزان و کارمەند بن لە هەڵێاردن ماڵ و
مێد و کابان چایک ،پاس ماڵ و مێد و کەیبانوی باش ،هەرچیەک بکەیت بە تەوسەوە پێت
دەوترێت(ئەوەی بە بێوەژن دەکەیت ،بەکچ بتکردبوایە)]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 10:04:25 2020/11/10
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت93 :

ئەوەی بەدزی کەڵ بخوات بەئاشکرا دەزێت
https://www.kurdipedia.org/?q=20180820092321154559
ئەوەی بەدزی کەڵ بخوات بەئاشکرا دەزێت
کورد لەسەروبەندی بەموسڵمانبوونيەوە ووتويەن (دين محەمەد بەئاشکرا خۆشە) واتە
کاری ڕاست و ڕەوان هەردەبێت بەڕاسن و ن پەردە بکرێت ،زۆرجار واڕێکەوتووە يەکێک
ويستويەن کارێک بەنهێن بهێڵێتەوە و خەڵیک و دەورووبەر لن ن خەبەر بن و بەدزی و
شاراوەن ئەنجایم بدات وەک کەڵ خواردن مانگا بەنمونە دەهێنێتەوە ئەگەر مانگا(چێڵ-
چێ) بەدزيەوە کەڵ بخوات ئەوا دوای چەند مانگێک چ لەدوو گيانيەکەی دەکات يان
چۆن گوێرەکەکەی دوای لەدايکبوون دەشارێتەوە بۆيە ووتراوە(ئەوەی بەدزی کەڵ بخوات
بەئاشکرا دەزێت) واتە هيچ شن تا ئەبەد بەنهێن نامێنێتەوە و ئەمڕۆ يان سبەی دەزانرێت
چ ڕوويداوە يان چ گوزەراوە.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
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کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

AM 9:23:21 2018/20/8
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت94 :

شێی گەرم سوتابێت ،لە ئاوی گەرم دەڕەوێتەوە
ئەوەی دەیم بە ر
https://www.kurdipedia.org/?q=20171109082736143120
ئەوەی دەیم بەشێی گەرم سوتا ن لە ئاوی گەرم دەڕەوێتەوە
هەروەها وتراويشە مارانگاز لە خشکەی(قەلقەالشيک)يش دەترسێت ،ئەم ئيديۆمە بەکاردێت بۆ کەسێک يان بۆ ئەوەی
زيانێک يان ئازارێک يان کارەساتێگ بەرکەوتبێت بەهۆی شتێکەوە ئەوا لە هاوشێوەی ئەوانيش يان خاسيەتەکانيشيان
دەترسێت ،شێی گەرم و ئاوی گەرم ،خشەی مار و خشکەی قەلقەالش ،قەلقەالش واتە دڕکە زەردە و دڕەکە گنگر کە
پايزان بەهۆی با-وە لەسەر زەوی دەروات و پوش وپەڵس پێوە دەلکێت و خشەی دێت کەبا دەيگوازێتەوە.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 8:27:36 2017/9/11
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت95 :

ئەوەی زۆر بخوات زۆر ناژێت
https://www.kurdipedia.org/?q=20180929102706156590
ئەوەی زۆر بخوات زۆر ناژێت
زۆر خۆری خاسيەتێگ باش نيە و کەس(زۆر خۆر) توس چەندين چەرمەسەری تەندروسن و ئابوری و کۆمەاليەن
دەبێتەوە لە ژيان رۆژانەيدا بۆيە کورد هەوڵ داوە ئەم زۆرخۆريە کەم بکاتەوە و رێگە و ڕێنمان بۆ دەربکات يەکێک له و ڕێگە
و ڕێنماييانە ئەوەيە کە دەڵێت(ئەوەی زۆر بخوات زۆر ناژێت) واتە ژيان و مردن بە کەم خۆرایک و زۆر خۆرایک ن يە ،مرۆڤ
پێويست ناکات بۆ ژيان زۆر بخوات بەڵکو واباشە بەشێوازێگ دروست و پێويست بخوات نەوەک خۆی بەزۆر خواردن
ماندوو بکات و زيان کۆمەاليەن و ئابوری و تەندروسن لە خۆی بدات ،بۆيە وەک ڕێبەدی و ئامۆژگاری کورد بە دەربڕينەوە
دەڵێت(ئەوەی زۆر بخوات زۆر ناژێت).
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان
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🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 10:27:06 2018/29/9
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت96 :

ی
دەکون
ئەوەی سنگ بخوا ،سنگ
https://www.kurdipedia.org/?q=20201102132100389588
ئەوەی سنگ بخوا ،سنگ دەکون
وتراویشە دایگ دز بڕێ وەخت سێ ئەخوات و بڕێ وەختیش سێ ئەکوتێت ،سنگ و
سینگ و سینە لە هەر ئاژەڵ و زیندەوەرێکدا جێگەی سەرنجن و بۆ خواردنیش خۆشێ و
پڕداوان ،هاوشێوەی ئه و ئیدیۆمەش وتراوە (ئەوەی لەدەرگای خەڵیک بدات لەدەرگای
دەدرێتەوە) دز کە رۆژانە دزی ماڵ خەڵک دەکات و سینگ خۆش و بەتایم وەچنگ
دەکەوێ لە ڕێگای دزیارییەوە ،دایکیش یان خاوەنەکەی لەگەڵیدا چەالو و سینەکەی
بخوات ،رۆژێکیش دێت کە دزەکە گێا و فەالقەکرا ئەوا دایگ و خاوەنەکەی لەتاوی دا
سینگ خۆیان دەکوتن و شین بۆ دەکەن ،بەبارێکیێیش ئەوەی زوڵم لە خەڵیک بکات و
چەوسێنەر بێت ئەوا رۆژێک دادێت تۆڵەی لێدەکرێتەوە نمونە سینگ خواردنەکان(عەل
حەسەن مەجید کیمیاوی) لە هەشتاکان سەدەی رابردوو دەرحەق بەخەڵیک کوردستان و
کیمیاباران کردن هەڵەبجە چۆن دواتر لە سەدەی بیست و یەک لە سێدارەدرا و پەن خرایە
گەردەن ئه و ئیدیۆمەی کورد بۆ هاوشێوەکان وەکو سەدام حوسێ و فازل بەڕاک و عەل
کیمیاوی وتاد ووتراوە(ئەوەی سنگ بخوا ،سنگ دەکون)]1[ .
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 1:21:00 2020/2/11
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت97 :

ئەوەی گيسکێگ نەبێت ،گيسکێک ناهێنێت
https://www.kurdipedia.org/?q=20180820093030154561
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ئەوەی گيسکێگ نەبێت ،گيسکێک ناهێنێت.
کوردەواری ژيان و گوزەران لەسەر ئاژەڵداری و کشتياری و وەرزێری بووە ،ئەوەی مێگەڵە
مەڕ و بزن و گايەل هەبووايە ئەوا لەڕێگەی بەخێوکردنيانەوە دەيتوان داهاتێگ وەدەست
بکەوێت لە بەروبومەکان(شێ و بەرهەمەکان و گۆشت و خوری و مووەکان)ەوە بەمەش
هەندێ لەپێداويستيەکان خۆی دابێ دەکرد به و داهاتەی وەدەسن کەوتووە له و
بەرهەمانە ،هەروەها ئەگەر چەند سەرێک ئاژەڵ مەڕ و بزن هەبووايە شێەمەن و دۆ و
ماست و ماستاوی خۆی هەبوو،خۆ ئەگەر پارچە مەڕێک يان بزنێگ نەبووايە هەرچاوی
لەدەسن مەڕدارەکان تر بووە بۆ چۆڕێ شێ و ماست و قنچکە گۆشن ،لەبەر ئەمانە بووە
لەناو کوردان وتراوە ئەوەی گيسکێگ نەبێت ،گيسکێک ناهێنێت.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 9:30:30 2018/20/8
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت98 :

ئەوەی لە خوانەترس لە هيچ ناپرس
https://www.kurdipedia.org/?q=20180728080303153124
ئەوەی لەخوای نەترس ،لەهيچ ناپرس
خوا ،دامەزرێنەر و خوڵقێنەری زەوی و ئاسمانەکانە ،چاودێر و ئاودێری دێمەکارانە ،رزق و رۆژووی هەموو زيندە رۆحەکان
دابێ دەکات ،ئاگای لە پەنهان و ئاشکرايان هەيە ،بێوباوەڕی کوردان وايە خواناسان و ئەوانەی لەخوا دەترسن مادام
کەسێک چاودێری کارو هەڵس و کەوتيان دەکات ويژدانيان رێگە نادات کاری دزێو و نابەچ بکەن ،بەڵم ئەوەی خوانەناس و
لەخواترس نەبێت ،هيچ چاودێر و رەقيبێگ نيە يان ئاينێگ نيە ويژدان محاسەبە بکات يان تاوەکو لە کاری دزێو و نابەچ و
کوشێ و دزی و تاد بگەڕێتەوە بۆيە وتراوە(ئەوەی لەخوا نەترس ،لەهيچ ناپرس).
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
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کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

AM 8:03:03 2018/28/7
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت99 :

شێ بمێنێتەوە کەمتيار ئەيخوا
ئەوەی لەبەر ر
https://www.kurdipedia.org/?q=20190128092725234898
ئەوەی لەبەر شێ بمێنێتەوە کەمتيار ئەيخوا
مرۆڤ هەردەم حەز دەکات خاسيەن ئاژەڵە بەهێەکان وەک شێ و پڵينگ بەخۆيەوە
بلکێنێت و خاسيەته دزێوەکان وەک فێڵبازی و بۆگەخۆری و ترس بخاتە پاڵ نەيارەکانيەوە،
شێ کە سەرداری دارستانە و بەهێە و نێچێی پوخت و پڕ گۆشت ڕاو دەکات ،دوای ئەوەی
ژەیم خۆی دەخوات ئيێ ئەوەی دەمێنێتەوە پن دەوترێت(کەالک) و ئيێ(کەمتيار)ەکان
دەتوانن سودی ل ببيێ و بيخۆن ئەم ئيديۆمە هەندێ جار بەشێوازيێيش بەکارهاتووە
وەک(لەدوای شێان ڕێوی دەکات گێان)يان(پشيلە لەماڵ ن يە مشک تليليانە) هەموو
ئەمانە بۆ ئەوە بەکاردەهێێێن کە ئەگەر کەس شياو نەبێت بۆ پۆستێک يان ئەنجامدان
کارێک يان لەپاش بەجێمان مێان يان مارەکردنەوەی بێوەژنێک...تاد دەوترێت(ئەوەی
لەبەر شێ بمێنێتەوە کەمتيار ئەيخوا).
Quick Respons Code:

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 9:27:25 2019/28/1
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت100 :

لەنێەکەر بێت ،دەبێت لەسەر زبڵدان بگەوزێت
ئەوەی ر
https://www.kurdipedia.org/?q=20170709170015141243
ئەوەی لەنێەکەر بێت ،دەبێت لەسەر زبڵدان بگەوزێت.
ئه و پەندە کورديە بۆ کەسێک بەکار دێت کەماوەيەیک باش ن کێشە وگرفت بێت و دواتر لەپڕ کێشە و گرفت و کارێگ کەم
عاقڵنەی ل روو بدات.
چونکە ئەوەی لە توخیم نێەکەريش بێت هەر سيفەتە بۆ ماوەييەکان بۆ دەگوازرێتەوە کە ئەويش هەڵبەت ئارەزوو دەکات
لە ناو خۆڵەمێش(مشگ) و زبڵدان وگيفۆک بگەوزێت]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان
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🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
PM 5:00:15 2017/9/7
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت101 :

ری
لەهێە بێت دێتە ئەسکو
ئەوەی
https://www.kurdipedia.org/?q=20180820091419154557
ئەوەی لەهێە بێت دێتە ئەسکو
هێە لەپێستەی(گيسک و کاوڕ)ە دوای خۆشکردن بە(جەون بەڕوو و پەلکەهەنار) ئينجا
جوان دەيان شووشت و ماوەيەک ماست و دۆی ن دەکرا و پاشماوەيەک پڕيان دەکرد لە
رۆن(روون)ی قرچاوە و دەبووە(هێەی ڕۆن) ئەسکو-ش :کەوچگ دارە ،سەری وەک ناو
لەپەدەستۆکە بوو رۆنەکەی ن دەردەهێێاو دەکرايە مەنجەل چێشتەوە ،ئينجا بۆ روودان
رووداوێک يان نهێن بابەتێک يان کۆبوونەوە و گردبوونەوەيەک يان خەبەروباسێک کورد
ووتويەن دڵ لەدڵە مەدە( ئەوەی لەهێە بێت دێتە ئەسکو)
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 9:14:19 2018/20/8
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت102 :

ی
بشکێن
ئەوەی ناویک بوێ دەن توێکڵيش
https://www.kurdipedia.org/?q=20181013072733158027
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ئەوەی ناویک بوێ دەن توێکڵيش بشکێن
ناویک هەر شتێک توێکڵ و بەرگێگ ڕەق هەيە کە پارێزگاری ل دەکات ئەوەی بيەوێت
ناوکەکەی دەست کەوێت دەبێت ئه و بەرگە ڕەقە تێپەڕێنێت و بيێێت چ بەقرتاندن چ
بەشکاندن يان هەر شێوازێکيێی کە زەبر و ماندوبون و هەوڵدان بوێت ،ئەمە بووە
بەئيديۆم و دەربڕ بەکاردەهێێێت بەمەبەست بۆ ئەوەی هيچ شتێک لەخۆڕا و بەن
ماندووبون نايەتە دەست و بەدەست ناکەوێت.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 7:27:33 2018/13/10
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت103 :

ئەوەی کەرێگ نەبێت کەرێک ناهێنێت
https://www.kurdipedia.org/?q=20180819095802154347
ئەوەی کەرێگ نەبێت ،کەرێک ناهێنێت
لەکۆندا(بارەبەر-باربەر) يان(ووڵغە بەرزە) شوێن ماشێ و ئۆتۆمبيیل ئەمڕۆی گرتبۆوە ،بۆ
هەموو کارێگ(ناوماڵ و کێڵگە و بەبازاڕبردن و باراش بردنە ئاش و بارەدارهێنان و ڕەشکە کا و
تێکەی ئاو وخاک وخۆڵ وقەتارەی ترێ و تەماتە و گندۆرە و تاد) گواستنەوە رۆڵ کارای
هەبووە ،ئەگەر ئارد و ئاو و دار لەماڵێک بێايە ئەوا دەبوايە گەنم و دانەوێڵە بەپشن
گوێدرێژەکە ببات بۆ ئاش ،تێکەکە بخاتە سەرپشن ووڵغە بەرزەکە بەرە و کان و کارێز و
ڕووبارەکە ببات و پڕی بکات ،بۆ هێنان بارەداريش بە پشن کەرەکەيەوە بچێتە هەرد و
کێوان و دارستان و لێەوارەکان بۆ هێنانەوەی بارەدارێک ئينجا ئەگەر کەسێک کەرێک يان
ووالغە بەرزەيەیک نەبووايە و ئه و هەموو کارەی ماڵ و کێڵگه و بازاڕ و تاد هەبوايە
لەبەرخۆيەوە دەيگۆت(ئەوەی کەرێگ نەبێت کەرێک ناهێنێت)هەڵبەت ئەمەش بۆ ئێستا
لەبارە بوترێت ئەوەی(ئۆتۆمبيلێگ نەبێت ،ئۆتۆمبيلێک ناهێنێت).
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان
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🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 9:58:02 2018/19/8
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت104 :

شێێ بخۆن
با برنج و ر
https://www.kurdipedia.org/?q=20220616161228418818
با برنج و شێێ بخۆن
ئه و ئیدیۆمە چێۆکێگ هەیە ،لە سەدەی نۆزدەیەمدا لە مێنشین سۆراندا خاتوو(خانزادی
مێی سۆران) قەڵەمڕە و بووە دەگێنەوە کە خەڵیک گوندەکان دەوروبەری(حەریر) و(باتاس)
هەژار و ن دەرەتان و ن بژێوی و برس بوون ،کە خەبەر و هەواڵ دراوە بە خانزادی مێی
سۆران کە خەڵیک ئاوان و الدێنشینان مێنشینەکەی برسێ ،ئەویش وتویەن :با برنج و
شێێ بخۆن ،لە کۆندا شێەمەن زۆرترین تێکەڵ زۆرترین چێشت و خۆراک کراوە
وەکو(دۆینە ،دۆغەوا ،قوڕا و برنج و شێ و...تاد) خەڵیک هەردوو ئاوەدان و شارۆچکەی
وەکو حەریر و باتاس برنج و پەزێگ باشیان هەبووە ،خواردن برنج و شێ بەیەکەوە باوبووە،
الی خانزاد وابێت هەموو گوندەکانیش وەکو حەریر و باتاس برنج و شێیان زۆرە ،نەیزانیووە
کە بارودۆچ ئابوریان زۆر خراپە ،ئەوە بووە بە ئیدیۆم و بۆ ن ئاگان و ناشارەزان کەسێک
بەتەوس و گاڵتە و توانج و پەالرەوە وتراوە :با برنج و شێێ بخۆن]1[ .
تایبەتمەندییەکان بابەت
🏙 شار و شارۆچکەکان:

سۆران

مێنشێ:

سۆران

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 4:12:28 2022/16/6
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت105 :

باب و کوڕ لەسەر یەک ئاخوڕی کەرێ نابەستنەوە
https://www.kurdipedia.org/?q=20201010204622388823
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باب و کوڕ لەسەر یەک ئاخوڕی کەرێ نابەستنەوە
کورد به درێژان مێوو نەخۆشیەیک دریم هەبووە و بەردەوایم پێداوە بووە بە(خۆرە) لە
زۆربەی پەیوەندییە کۆمەالیەن و ئابوری و سیاسیەکان دۆزی کوردی داوە ،ئەویش ناتەبان
و ناکۆیک و دوو بەرەکییە.
لەباوک و کوڕ ،نزیکێ لەیەکدی نییە ،کە جەرگ وپشت و پەنای یەکێن ،ئینجا ئەوان
ناکۆک و ناتەبا بن واتە کارلەکارترازاوە ،بۆ ناکۆیک و ناتەبان و دووبەرەیک گوند و ئاواییەک بە
ئیدیۆمەوە دەوترێت هێندە ناکۆکن(باب و کوڕ لەسەر یەک ئاخوڕی کەرێ نابەستنەوە)]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 8:46:22 2020/10/10
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت106 :

ا
بار بەالی ن دەسەڵتدا ئەکەوێ
https://www.kurdipedia.org/?q=20220329134446409361
بار بەالی ن دەسەڵتدا ئەکەوێ
وتراویشە :بەڕە لە تەنکیەوە دەدڕێت ،هەڵبەت باریش کە خراوەتە سەر پشن وڵغەبەرزە
یان گوێدرێژ هەر بە گوریس و پەتک و داوەوە گرێدراوە ،ئه و گوریسەی پەتەیە ئەگەری
پسان زۆرترە و بارەکە به و الیەدا خوار دەبێت و دەبێتە البار(بار بەالباران ،ناگاتە هەواران)
ئیێ ماوەیەیک کەم ئه و بارە ڕێ دەکات و بەالی گوریش پەتەوە دەکەوێت ،ئەوە مانا
ڕاستەقینەکەی ئیدیۆمەکەیە ،وەکو خواسێ و لێکچواندن خەڵیک کەم دەست و دەست
کورت بەن دەسەڵت دانراوە وەکو توانای گوریسە پەتەکە ،بۆیە وتراوە :بار بەالی ن
دەسەڵتدا ئەکەوێ ،کێشە و گرفتێک لە نێوان نەدار و دەوڵەمەندێکدا ڕووبدات ،زۆرتر
لەسەر هەژارەکە دەکەوێت وەکو لە خواپێداوەکە]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 1:44:46 2022/29/3
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ناوی تۆمارکار:

ئاراس ئیلنجاغ

بابەت107 :

ا
گێ هەر تەرس لەدوای خۆی بەچ دێڵ
بار ر
https://www.kurdipedia.org/?q=20210305203115392064
بارگێ هەر تەرس لەدوای خۆی بەچ دێڵ
ئه و ووڵغە بەرزەی لە ئەسپ و ماین دەتکێتەوە ،ئەگەر بۆ سوارسوارێن و غارغارێن
دەست نەدات ،باری ن دەگوازرێتەوە ،نازناوەکەوی دەبێتە(بار+گێ) ،هەموو بارەبەرێک
لەبەر قورس بارەکەی زوو زوو بە هۆی ئه و فشارەی دەکەوێتە سەر ئەندایم
دەرچەی(تەرس)ی خۆی دەکات ،تەرس پاشەڕۆی ووڵغە بەرزەیە چ ئەسپ و ماین و
ئێسێ و گوێدرێژ ،تەرس ئەگەر بۆ پەین ئاژەڵ نەبێت بۆ هیچ شتێک دەست نادات و ن
کەڵکە و لەگەڵ ئەوەشدا بۆنیش ناخۆشە ،ئەوە بووە بە ئیدیۆم بەکەس نەفام و کەودەن
و ن خێ و هیچ لەبار نەبوو دەوترێت بارگێ هەر تەرس لەدوای خۆی بەچ دێڵ]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 8:31:15 2021/5/3
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت108 :

بارنەبەر ،ژ
بەس ر ی
نەقێە و دارە
https://www.kurdipedia.org/?q=20220806234911426919
بارنەبەر ،بەس نەقێە و دارە
دەوترێت ( :لە کەریان پرس مەنزلت کوێیە؟ون :نەقێە دەزان) هەروها وتراویشە:
(کوتەک دەزان ،قۆناغ لە کوێیە؟) ،بار نەبەر واتە ئه و وڵغە بارەبەرەی کە لە گواستنەوەی
بار و کەل و پەلدا خۆی دەگڵخێن و خراپ بارێ دەبات و خۆی بە پاش دەدات ،ئەوا
خاوەن کەروبار نەقێیەیک دەسەوێنێتە کەفەڵ و ال قەبرغەی ،نەقێە داردەستێگ درێژە
بزمارێک بە لووتەکەیەوەن وڵغ ن ل دەخوڕن ،ئەگەر کەسێک کارێک نەکات و ترسێگ
ن نیشان بدرێت ئەوا لە بەر ترسەکە کارەکە بەخێان ئەنجام دەدات و کورد بۆ ئەوەش
وتویەن :بارنەبەر ،بەس نەقێە و دارە]1[ .
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:

رۆژهەڵن کوردستان
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:Quick Respons Code

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 11:49:11 2022/6/8
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت109 :

باريک ڕێسە
https://www.kurdipedia.org/?q=20171213081210143479
باريک ڕێسە
خوری تا باريک بڕێرسێت پەسندترە و خۆفرۆش و بەرچاوترە ،ئينجا ئەگەر کەسێک نەریم بنوێنێت لە گفتو گۆ و مامەڵە و
کاروباردا يان هەندێجار ماستاوچ بێت يان زمان شێين و زمان لوس بێت پن دەوترێت(فالنە کەس باريک ڕێسە).
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 8:12:10 2017/13/12
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت110 :

باری کەر ،هەمیشە قورسه
https://www.kurdipedia.org/?q=20220805201439426668
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باری کەر ،هەمیشە قورسه
کەر ،گوێدرێژ ،لە پۆل باربەرەکانە ،هاوشێوەی حوشێ و ئێسێ و بارگێ ،هاوشێوەی ئه و
ئیدیۆمە وتراویشە :کەر باری بڕنه و بێت گورگ دەیخوات ،ئاژەڵ بەستەزمان وەکو گوێدرێژ
مرۆڤ لە کۆنەوە شارستانیەن لەسەر پشتیدا دروستکردووە و هەر ئه و ئاژەڵە بووە کە
هەموو کارێگ قوس گواستنەوەی پێکراوە ،ئینجا بەستە زمان ئه و ئاژەڵە کراوە بە هێما بۆ
ی
مرۆق کەودەن و نەفام و گێلۆکە ،کە ئه و چێ و توێژەی کۆمەڵگا بە هۆی نەزانینەوە
هەمیشە ئەرکیان قورس و زەحمەتکێش بووە بۆیە وتراوە :باری کەر ،هەمیشە قورسە]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 8:14:39 2022/5/8
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت111 :

باریگ دەڕێسێت
https://www.kurdipedia.org/?q=20210201191014391098
باریگ دەڕێسێت
باریک ڕێسێ واتە خورییەک داوێگ زۆری ن دەبێت ،ئەگەر هەندێک ئەستورتر بێت ئەوا
زووتر لە تەس ڕێسیەکەی دەبێتەوە و کان بۆ دەگەڕێتەوە ،بەڵم ئەگەر باریک بڕێرسێت
ئەوا کاتێگ زۆرتری دەوێت بۆ تەواو بوون ،ئەوە بووە بووە بە ئیدیۆم و لە کوردەواریدا
بەکەسێگ زۆربڵ و چێەدرێژ و چیکەنە دەوترێت بەخوا باریک ڕێسە یان فالنەکەس باریگ
دەڕێسێت]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 7:10:14 2021/1/2
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
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بابەت112 :

بارە گوێزی یل نێیت ،خڕەی نایەت
https://www.kurdipedia.org/?q=20220805195815426662
بارە گوێزی ل نێیت ،خڕەی نایەت
بارە گوێز ،هەر چۆنێک بار بکرێت هەر خڕەی لێوە دێت ،بەڵم ئەگەر کەسێک نەفام و
کەودەن و گێڵ و دەبەنگ بێت ،خراپ هەست بە خڕەکەی دەکات ئەمە لەالیەک
لەالیەکیێیشەوە بەکەسێگ گوێ لەمست و لە ئەڵقەلە گوێ دەوترێت هەرچ ل باربکەی
ڕێک و ڕاست هەڵیدەگرێت ن خڕە و خشپە و مل بادان یەکسەر دەیگوازێتەوە کورد بە
گاڵتەوە بەجۆرە کەسانە دەڵێت :بارە گوێزی ل نێیت خڕەی نایەت]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 7:58:15 2022/5/8
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت113 :

بازی پشيلە تا دەرگای کادينە
https://www.kurdipedia.org/?q=20170923161158142707
بازی پشيلە تا دەرگای کادينە
پشيلە هەرچەندە لەتێەی پڵنگ وشێە بەڵم هەر پشيلەيە و تواناکان ناگات بەتوانای ئەوان
لەبازدان و پەالماردان ،لەجيان دارستان وسەوزەڵن بێشکە و النەی هەر کادين-ە،
لەکوردەواريشدا کەسێگ ن توانا هەڕەشە بکات پن دەوترێت لن مەترسن بازی پشيلە تا
دەرگای کادينە.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 4:11:58 2017/23/9
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ناوی تۆمارکار:

ئاراس ئیلنجاغ

بابەت114 :

باسکە سەگە
https://www.kurdipedia.org/?q=20171213081329143480
باسکە سەگە
باريک و تاژيلەن لياقەيەیک باس هەيە و توانا ڕاکردن و بازدان زۆرە و پشو درێژە ،ئەم دەستەواژەيەش لە سەیک(دوڕە)ەوە
واتە دوو ڕەگەوە هاتووە کە باویک سەگە و دايگ تاژی باريکە ،ئينجا ئه و ئيديۆمە زياتر بۆ گەنج و الوان بەکاردەهێێێت
کاتێک ياريەیک لەگەڵ ئەنجام دەدەيت و ئه و ماندوو نابێت تۆی بەتەمەنێيش زوو پەکت دەکەوێت و دەڵن(هەی باسکە
سەگ) يان فالن کاکە باسکە سەگە.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 8:13:29 2017/13/12
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت115 :

باش بار نەهاتووە
https://www.kurdipedia.org/?q=20171213080923143477
باش بار نەهاتووە
بارهێنان و بارهاتن واتە هەڵکەوتن و ڕەخساندن و پەروەردەکردن ئينجا ئەگەر کەسێک هەندێک خاسيەت و ئەدگاری
ناپەسەندی هەبێت پن دەوترێت(باش بار نەهاتووە) واتە باش پەروەردە نەکراوە ،يان ئەگەر کەسێک لەکارێکدا سەرکەوتوو
نەبێت بەهۆی ئەوەی زووتر ئه و کارەی نەکردبێت و ڕاهێنان خران لەسەر کردبێت هەردەوترێت(باش بارنەهێێاوە).
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
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AM 8:09:23 2017/13/12
ئاراس ئیلنجاغ

کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:
بابەت116 :

بەشێ چ بە رتێ
باوکم کوژرا چ
ر
https://www.kurdipedia.org/?q=20190202074822245463
باوکم کوژرا چ بەشێ چ بەتێ
کوشێ چ بە تێ بێت يان شێ هەر کوشتنە ،ئەم ئيديۆمە به و مەبەستە بەکاردێت کە تۆ
شتێگ گرانبەها يان دانسق و دەگمەن لەکيس بدەيت گرنگ نيە چۆن لەدەستت داوە
دواجار لەتۆ ڕۆيشتووە ،ئينجا کاتێک باوکمان کە ئازيزترين کەس بێت المان کە کوژرا کوژرا
ئيێ پێويست ناکات شێ و ڕێوی بۆ بهێێێتەوە چۆن کوژرا بەچ کوژرا ،ئەم پەندە واتە شتە
بەنرخەکان کە نەمان چۆن و کەی نەمان هيچ لە لەدەست دانيان کەم ناکاتەوە.
Quick Respons Code:

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 7:48:22 2019/2/2
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت117 :

ا
ا
باڵی کورتە و دەڵ دیوار بڵندە
https://www.kurdipedia.org/?q=20220624125004419713
باڵی کورتە و دەڵ دیوار بڵندە
وتراویشە( :بیانووی تڕ نان جۆیە) یان(شەل نییە ،پای شکاوە) یان(شان نازان دەڵ
عاردەکە خوارە) ،لە کوردەواریدا بیانوو دیتنەوە بۆ کار زۆر بووە ،ئەوانەی لە بارایاندا نەبووە
کارێک بکەن ،یان بۆ شاردنەوەی ڕاستیەکان و دان پێدانەنان یان خۆ به کەم نەزانێ و خۆ
دەرخسێ ،هەڵساون بە دۆزینەوە و هێنانەوەی پاساوی نابەچ بۆ ئەنجام نەدان کارێک
وەک خواری زەوی بۆ ئەوانەی هەڵپەڕیک نازانن و بڵندی دیوار بۆ ئەوانەی باڵیان کورتە و
ئه و دیووی دیوارەکە نابیێ ،یان لە پت و لەدەست دەرچوون تڕ بیانووی ئەوە دەهێننەوە
بەخوا نانەکەمان جۆیە ،دەنا ئێمەش تووند دەیگرین و نایکەنێ ،بۆیە کورد هەموو ئەمانەی
لە شوێن خۆیدا کردووە بە ئیدیۆم و به و کەسەی بیانووی ناجۆر دەهێنێتەوە بۆ ئەنجام
نەدان کارێک وتویەن :باڵی کورتە و دەڵ دیوار بڵندە]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code
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باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 12:50:04 2022/24/6
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت118 :

بچۆ بێگار ،دامەنیشە بێکار
https://www.kurdipedia.org/?q=20211230072104399837
بچۆ بێگار ،دامەنیشە بێکار
بێگار واته :سوغرە(بەبێم دێ سولێمان دارولمولیک بابان بوو ،نەمەحکویم عەجەم ،نە
سوغرەکێش ئال عوسمان بوو-شێخ ڕەزای تاڵەبان) سوغرە و بێگاری زاڵم و دەرەبەگ بە
ڕەش و ڕووت و خەڵیک ڕەشۆیک و ن دەسەڵن دەکرد ،لەسەردەیم عوسمانیەکان بێگاری لە
ترۆپک دابوو ،بێگاری زۆر زەحمەن بۆ الدێ نشینان کورد دروستکردبوو ،الوەکانیان دەنارد
بۆ کاری خۆیان بەنانەسگ و کولەمەریک ،کاری قورسیان پێدەکردن ،بێکاریش واتە :مرۆڤ
دەستەوئەژنۆ دابنیشێت و هیچ کارێک ئەنجام نەدات ،کورد هەردوو حاڵەن چەشتووە
بەڵم بێگاری ن باشێ بووە لە بێکاری ،بۆ ئەمەش وتویەن( :شەڕ لە بەتاڵ باشێە) یان(بچۆ
بێگار ،دامەنیشە بێکار)]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 7:21:04 2021/30/12
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت119 :

برا ئەگەر گاوانە ،خوشک چاوی لەدەستانە
https://www.kurdipedia.org/?q=20180829100616155045
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برا ئەگەر گاوانە ،خوشک چاوی لەدەستانه
لە کوردەواريدا برا بەپشت و پەنا و قەڵ و بەم دواييانەش بە(سەفێ) وەک دەوترێت(پشن
بەسەفين داوە) يان(پشن بەسەفين بەستووە) واتە ئه و کەسە ن کەس نيە و پشتێگ
هەيە بۆيە وادەکات ،گاوان ئەگەر چ پيشەيەیک حەڵل و زەڵلە بەڵم کورد بە بەراوردی
شوانکارە بەپيشەيەیک خوارتر سەيری دەکات ئەمەش لەشان و هەڵپەڕکن کوردەواريدا
ڕەنگ داوەتەوە لەسەر سەرچۆن و(سەرچۆن کێش) هەزاران شەڕ ڕوويداوە بەڵم
لەسەر(گاوان) کەمێين ئارەقە ڕژاوە ،لەبەری زاڵ کلتوری پياوساالری لە کۆمەڵ کوردەواری
رۆژهەڵن ئيێ کچ يان خوشک (بەن هێخۆی هاتۆتە بەرچاو بەگوێرەی داب و نەريت و
کەلتور) بۆيە هەموو کات بەستايش و سەناوە بەباوک و برا و کەس و کاری خۆيدا
هەڵگوتووە و زياد لەپێويست بەرز و پێۆزيان دەکات و هەميشەش چاوی لەدەستيانە بۆ
هەموو جۆرە هاوکارييەک و حەزيش دەکات زوو زوو سەری ل بدەن تا بەخەڵک و
دەروجێان بفرۆشێتەوە و بڵ(من زۆربەی رۆژەکان برا و کەس و کارم سەردانيم دەکەن و
ئاگايان لێمە) ئينجا ئه و حاڵەتانە ئه و ئيديۆم و پەند و دەربڕينەی دروستکردووە(برا ئەگەر
گاوانە ،خوشک چاوی لەدەستانه).
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 10:06:16 2018/29/8
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت120 :

برا برايە ،بازاڕ جودايە
https://www.kurdipedia.org/?q=20181217062536181611
برا برايە بازاڕ جودايە
وتراويشە برا برايە کيسەی جودايە ،ئەگەر دوو گوجيلە لەبری مرۆڤ بکەينە نمونە بەن
پارچە گۆشتێک زۆر بەهێمن لەسەر شان و میل يەکێی دەخەون بەڵم کەپارچەيەک
گۆشتت خستە بەردەميان گوێت لەمڕە و چاوت بەددان گڕکردنەوەيان دەکەوێت زۆر
بکێشێت پەالماری يەکێيش دەدەن ،ئەمە واتە تەماچ پارچە گۆشتەکە حاڵەتەکەی
لەدەست لەمالن-وە گۆڕی بۆ مڵمالن ،ئينجا دوو برا کە دەگەنە نان خۆيان بەئاشکرا بۆ
ئەوەی دووچاری حاڵەن گوجيلەکان نەبن دەڵێ(برامان بران ،کيسەمان جيان) يان برا برايە
بازاڕ جودايە ،واتە هەرکەسە و بەگوێرەی گێفان خۆی و خوێن و خزمايەن لە جێگەی
خۆی.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:

رۆژهەڵن کوردستان
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:Quick Respons Code

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 6:25:36 2018/17/12
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت121 :

برای باوەژن نە دۆستە و نەدوژمن
https://www.kurdipedia.org/?q=20190204073625250060
برای باوەژن نه دۆستە نە دوژمن
باوەژن خۆی خراپ دەبێتە دايک ئينجا نۆرەی براکەيەن ببێتە خاڵ ،زۆردەمێکە گوێبيسن
ئەوە بوين کە وتراوە(باوەژن خوا بناسە) لەهەزار باوەژن يەک باوەژن خاس دەچەرچ و
ئەوانيێ زڕەيان دەگاتە کەشکەالن فەلەک ،کە باوەژن نەبێتە دايک و شوێن دايک
نەگرێتەوە ئەی چۆن براکەی ناسياوەن و ئاشنايەن و دۆستايەن بۆ ئێمە دەبێت کەواتە
بۆيە دەوترێت برای باوەژن نەدۆستە و نەدوژمن واتە نە بەچاوی خاڵ لێن بڕوانە و
نەبەچاوی ناحەز و دوژمن بەڵکو بەئاسان دەبێت وەربگێێت.
Quick Respons Code:

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 7:36:25 2019/4/2
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت122 :

بردیان بۆ ڕاوە ژووژک
https://www.kurdipedia.org/?q=20220622212750419579
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بردیان بۆ ڕاوە ژووژک
وتراویشە :لە ژوان ژووژکانیان داناوە ،لە گوندەکان کوردستان ئەگەر کەسێگ شاری
سەردان بکردبان و خۆی زۆر ن عاقڵێ بێت لە خەڵیک ئاوان و خۆی دەرب هێنایە ،ئەوا
گەنجێک یان الو چاکێک لن نیگەران دەبوو و دەیویست بڕی تاق بکاتەوە و پن دەڵێت:
ئەمشه و دەچینە ڕاوە ژووژک ،تۆش وەرە لەگەڵمان کارێگ ئاسانە ،ئەویش ڕازی دەبوو ،کە
شه و دادەهات ،دەیانێدە دەرەوەی ئاوان و گونیەکیان دەدایە دەسن و پێیان دەگوت :ئه و
گونیەی بگرەوە ،ئێمە له و بەرەوە لە تەنەکەی دەدەین ،ژووژکەکانیش لە ترس دەنگ
تەنەکەکەی بەرە و الی گونیەکە دێن و تۆش بە هێواس دەریک گونیەکەی دەبەستیت ،ئیێ
کابرا ڕازی دەبوو ئەوانیش دەچوون لە تەنەکەیان دەدا و هەر پێدەکەنێ ،تا زیاتر لە یەک
کاتژمێ ئه و بەزمەی ن دەکەن ،ئەوە حاڵەتە گشتاندن بۆ کراوە و بووە بە ئیدیۆم و
دەوترێت :لە ژوان ژووژکانیان داناوە یان بردیانە ڕاوە ژووژک ،واتە :کەسێگ نەفام و
نەشارەزایە دەتوانرێت فێڵ ل بکرێت]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 9:27:50 2022/22/6
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت123 :

ی
خوازبێن
مەنێە بۆ
مەنێە بۆ نان و جوان-يش
برس
ر
ر
https://www.kurdipedia.org/?q=20190204074125250061
برس مەنێە بۆنان ،جوانيش مەنێە بۆ خوازبێن
دەوترێت(سگ برس لەهيچ ناپرس)يان(يان برس ئامۆژگاری وەرناگرێت) چونکە هەموو
خولياو ئارەزووی لەسەر دابينکردن پارچە نانێکە تاوەکو گەدەی ن پڕبکاتەوە و
برسێتيەکەی بڕەوێنێتەوە ،هيچ بەند و بالۆرەيەکيش شوێن سک خاڵيەن ناگرێتەوە ،توس
هەر نانێک بێت لوس دەکات لە برژان و خاوی و گرمخاوی و کەڕەپوو و تاد ناپێچێتەوە،
جوانيش واتە گەنج و الو ئەگەر گەنج و الويش بنێی بۆ بينين کچان ئەوا هەموو کچێکيان
بەدڵە و ن جوانە تەنها و تەنانەت ئەگەر دوو داوە مووی بەسەريەوە بێت ڕازيە و پن نەرم و
نيان و شۆڕە سوار و شۆڕە ژن خەونەکانيەن هەر لەبەر ئەمەيە بووە بە ئيديۆم و کورد
وتويەن(برس مەنێە بۆنان ،جوانيش مەنێە بۆ خوازبێن).
Quick Respons Code:

🗄 سەرچاوەکان

128

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 7:41:25 2019/4/2
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت124 :

ا
بریک گەڵوێژ
https://www.kurdipedia.org/?q=20180926102005156260
بریک گەڵوێژ
لەسەرەتای مانگ(ئاب) و مانگ گەالوێژ لە باشوری کوردستان و نزيک گەرمەسێ و گەرميان
زاواوەی(برک)ی گەڵوێژ دەوترێت ،ئەمەش لەدوای هەڵهاتن ئەستێەی(گەالوێژ)
دێتەکايەوە ،بەرۆژ دونيا گەرمە و بەشەويش فێنکە و س دەبێتە هۆی خاوکردنەوەی گەڵ و
بەرووبووم ،سەرەتای وەدەرکەوتن پايزە و خەرمان دەغل و دان نابێت بگاتە(بریک گەڵوێژ)
چونکە خاو و چێ دەبێتەوە بۆ کوتان لەبار نابێت ،بۆ گەڵجاڕی توتن-يش هەر زيان هەيە و
نايەلێت تەواو وشک ببێتەوە.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 10:20:05 2018/26/9
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت125 :

گێە
بزن بۆ ربێە ،گاجووت بۆ ر
https://www.kurdipedia.org/?q=20220608234608416894
بزن بۆ بێە ،گاجووت بۆ گێە
بێ :چەقاندن دارە ،کەسێک لە سەری دادەنیشێت بۆ گرتن سەری مەڕ و بزنەکان بۆ
دۆشینیان ،گاجووت :گۆڵکە نێی س ساڵن کە بۆ گێەی خەرمان و جووتکردن زەوی و زار
بارهێێاوە ،بزن بۆ بەر بێ دەبێت و گاجوتیش گێەی ن دەکرێت ،ئه و حاڵەتە کراوە بە
ئیدیۆم و بەکاردەهێێێت بۆ کار دابەشکردن بە گوێرەی کارزان و لێوەشاوەن به سەر
کەسەکان و هەرکەسه و کارێک دەبێتە پسپۆڕیەکەی وەک ئاگادارکردنەوە و به بێهێنانەوە و
هەندێجار وەک تەوس و توانجیش بەکارهێێاوە و دەوترێت :بزن بۆ بێە و گاجووت بۆ گێە،
هاوشێوەی ئه و ئیدیۆمەش وتراوە :نان بۆ نانەوا ،گۆشت بۆ قەساب]1[ .
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:

رۆژهەڵن کوردستان
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:Quick Respons Code

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 11:46:08 2022/8/6
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت126 :

جن خۆی خۆش دەکات
بزن بۆ شەوێک ر
https://www.kurdipedia.org/?q=20220507225429413095
بزن بۆ شەوێک جن خۆی خۆش دەکات
بزن ،ئاژەڵێگ ماڵ کاوێژکەری شێدەرە ،بەخێو دەکرێت بۆ شێ و گۆشت و پێستەکەن و
مووەکەی ،شوانکارەکان کورد کە ئه و ئاژەڵەیان ڕاگرتووە و بەخێوکردووە ،شارەزای
خاسیەت و ئەدگاری بوون ،بۆیە لە زۆر ئیدیۆمدا بەکاری هێناوە ،زۆربەی جارانیش بۆ
تایبەتمەندی نەرێن بۆ هەندێ مرۆڤ به کارهاتووە وەک :بزنە به تەگەیە ،دەڵن بزنە،
دەڵن بزن لەڕە و...تاد ،له و ئیدیۆمەدا بەرامبەر مرۆڤێگ بێباک و کەمتەرخەم و
فەرامۆش(ئیهمال) بەکاردەهێێێت کە بایەخ به کارەکەی خۆی یان پاک و خاوێن و
ڕێکخستنەوەی خانووەکە و ماڵ و حاڵ خۆی نەدات ،بۆ جولەکردن و ڕەنج و ئەرک و
زەحمەتکێشان بۆ حەسانەوە و پشوودان خۆی ،بە تەوسەوە پن دەوترێت :بزن بۆ شەوێگ
جن خۆی خۆش دەکات]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 10:54:29 2022/7/5
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت127 :

بزن و عەینەکیان نەگۆتیە
https://www.kurdipedia.org/?q=20200901132112387357
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بزن و عەینەکیان نەگۆتیە.
بزن ،ئاژەڵێگ ماڵ و کێوییە ،کۆمەڵێک خاسیەت و تایبەتمەندی خۆی هەیە ،وەک بزێوی و
الوازی و ڕەقەڵەن و کەم شێی و قاڕەی بەرز ،هەموو ئەوانە وایکردووە مرۆڤ لە زۆر
ئیدیۆمدا بەکاری بهێنێت و بزن بکاتە نمونە وەک(:بزن بۆ شەوێک شوێن خۆی خۆش
دەکات) و(دەڵن بزنە بەتەگەیە) و(خوا حەق بزن گۆریس لەبزن شاخدار دەکاتەوە)
و(دەڵن بزنە)و تاد ،لێەش جارێکیێ بزن لە ئیدیۆمدا بەکارهاتووە دەوترێت(بزن و
عەینەکیان نەگۆتیە) عەینەک ،چاویلکەیە ،هەندێک جار کەسێک زۆر بنەمای دواکەوتون
و نەفایم و کەودەن و گەمژەن و گەڵۆری و کەرێن و گێیل تێدایە ،یان لە کەلتورێگ
دواکەوتون پێگەیشتووە ،یان لە ئاسن پلەیەیک وەزیق وکارگێی و یاسان و پزیشگ
ئەوتۆدایە ،ئەگەر هەڵەیەک لەسەر بنەماکان خۆی بکات پن دەوترێت بەخوای(بزن و
عەینەکیان نەگووتیە)]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 1:21:12 2020/1/9
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت128 :

بژێويان لە ماڵدا نيە
https://www.kurdipedia.org/?q=20171213094750143487
بژێويان لەماڵدا نيە
بژێوی واتە خلە و خەرمان و ئازووخە و دانەوێڵە و ئاردو نۆک و نيسک يان هەرشن کە مرۆڤ پن بژيێت و گوزەران ن
بکات ،ئه و ئيديۆمە بۆ کەسێگ دەس کورت و هەژار و نەدار و ناگوزر بەکاردەهێێێت کە عەشتەبای خوای لەماڵ نەبێت.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 9:47:50 2017/13/12
ئاراس ئیلنجاغ
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بابەت129 :

بشفڕێ هەر بزنە
https://www.kurdipedia.org/?q=20171109081455143114
بشفڕێ هەر بزنە
بزن ئاژەڵە و باڵندە نییە ،بەڵم له و ئیدیۆمەدا وەک باڵدار ئاماژەی پێدراوە ،دەگێنەوە لە
یەکێک لە ئاواییەکان کوردستان دوو جوتیار لە دوورییەکەوە چاویان بە ڕەشاییەک
دەکەوێت یەکێکیان دەڵێت :قەڵەڕەشە و ئەویێ دەڵێت :بزنە ،به و شێوەیە هەردوو ال
سوور دەبن لەسەر بۆچونەکان خۆیان ،ووردە ووردە نزیک دەبنەوە و ئەوەی
دەڵێت:قەڵەڕەشە بەردێک لە ڕەشاییەکە دەگرێت و قەڵەکە دەفڕێت ،ئەویش دەڵێت نەم
ووت :قەڵەڕەشە کابرای کە بەبزن تێگەیشتووە دەڵێت :بەخوای بشفڕێت هەر بزنە.
ئینجا ئه و ڕووداوە بووە بە ئیدیۆم و بەکەسێگ نەسەڵمێ دەوترێت بەخوای بابە بشفڕێت
هەربزنە ،واتە سودی نیە لەگەڵ بڵێیت]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 8:14:55 2017/9/11
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت130 :

بگرمێنە و مەبارێنە ،بخوڕە و مەبڕە
https://www.kurdipedia.org/?q=20200816120225386935
بگرمێنە و مەبارێنە ،بخوڕە و مەبڕە
هەوری پڕ ئاو دەگرمێنێت و یان بەشەستە باران یان بەنمەباران دەبارێت و هەرچ زەوی
وزار هەیە ڕەباس دەکات و هەورە تریشقەکەس سوتێنەرە و زیان گەیەنرە ،ڕووەک و
شتومەک و ئاژەڵ و مرۆڤیش دەربازی نابێت لە زیانەکان ،بخوڕە :لێەدا واتە هەڕەشە بکە و
مەبڕە :واتە چ بەجن مەکە و هیچ مەکە وەک چۆن لە بڕگەی یەکەم :بگرمێنە و مەبارێنە
واتە بەگرمەگرم هەڕەشە بکە و هیچ زیانێکیش بەکەس مەگەیەنە و مەبارێنە.
لەواتا ڕاستەقینەکەی ئیدیۆمەکە دەردەکەوێت مەبەسن سەرەیک له و ئیدیۆمەدا ئەوەیە بۆ
ئاڕاستەکردن نەوەیەیک نوێ هەندێک خۆگفکردنەوە و گەف بکە بەڵم پەیڕەوی ل مەکە،
یان لە ناو کۆمەڵگا و حەشیمەن خەڵیک ڕەمەیک و ڕەشۆیک خۆ دەرهێنانەک بۆ تواناکانت بکە
و هیچیش مەکە تەنها بە زار و قسە و خۆگرژکردنەوە بێت ،چونکە دەرئەنجایم تریشقە و
بڕین بۆ خۆ دەربازبوون و پەروەردەکردن و خۆ دەرهێنان نابێت و کارەسان ل دەکەوێتەوە
کارەکەت بەرهەمێگ نابێت]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
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🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 12:02:25 2020/16/8
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت131 :

بلوێر بەزێنە
https://www.kurdipedia.org/?q=20171214082936143504
بلوێر بەزێنە
بلوێری چ مێی مناڵ لە بێشکە و النکەدا لە قەميش يان پالستيک دروستدەکرێت ،هەندێک مناڵ جولە و بزاوتيان زياترە و
زوو زوو مێيان لە بلوێرەکەوە سەر دەکا به و حاڵەتە دەوترێت مناڵەکە بلوێرەکەی بەزاندووە ،بەڵم کە بووە کورێگ تەواو
يان پياو يان کەسێگ ن گەيشتوو بە بزاوت و بزۆک و بزۆز و ن ئۆقرە و ن ئارام و دانەسەکناو و نارەحەت دەوترێت بەخوا
کەسێگ(بلوێر بەزێنە).
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 8:29:36 2017/14/12
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت132 :

بن گۆیم گرت
https://www.kurdipedia.org/?q=20171012100911142879
بن گۆیم گرت
ئەگەر شتێک بکەوێتە بن گۆمێگ قوڵەوە ئەوا دۆزينەوەی زۆر ئاستەم و قورس دەبێت ،بۆ کارێگ لە دەستچوو دەوترێت بن
گۆیم گرت]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
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🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 10:09:11 2017/12/10
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت133 :

بنە مۆم
https://www.kurdipedia.org/?q=20200826232649387228
بنەمۆم
بنەمۆم ،کاتێک مۆمێک دادەگێسێت و هەمووی دەسوتێت تەنها ژێرەکەی دەمێنێتەوە،
هەڵبەت ئەویش ئه و ڕەونەق و جوانیەی پێش گڕتێبەربوونەکەی نامێنێت و دەبێتە
تۆپەڵێگ تواوەی ناڕێک و شێوە جۆراوجۆری زەرد و بۆری ناچونیەک ،بەکەسێگ کورتیلەی
ناشێین دەوترێت(بنەمۆم)]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 11:26:49 2020/26/8
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت134 :

بنە کوندە
https://www.kurdipedia.org/?q=20200826232445387227
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بنە کوندە
کوندە لەپێسن ئاژەڵ دروست دەکرێت و دوای خۆشکردن و بەکارهێنان و خستنە سەر
کوندەڵن ،ڕەنگ ڕەش ڕەش دەبێتة ئینجا ژێرەوەی کوندە ،کە بنەکوندەس ن دەوترێت
خڕیڵەیە و توند بەسێاوە بۆ ئەوەی ئه و ئاوەی تیایەن نەڕژێت ،بەهۆی زۆر بەکارهێنانەوە،
قەوزەی شین ل دەدات و ڕەنگ سەوزێگ تۆخ و مەیلەوڕەش دەبێت ،ئینجا بەکەسێگ
ڕەس قەڵەوی کورتیلە دەوترێت(بنەکوندە) واتە ڕەش و خڕیلە و کورتیلەیە]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 11:24:45 2020/26/8
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت135 :

ا
به قسە ئاڵ زەنگانە ،بەکردەوە ڕي خ لە لنگانە
https://www.kurdipedia.org/?q=20190418083227285594
به قسە ئاڵ زەنگانە ،بەکردەوە ڕي خ لە لنگانە
دەسماڵ سن سابوون بە قەرز ،نان ن خوێ دەخوات تڕی سوێر دەکات ،ئەمانە ئه و
ئيديۆم و پەندانەن کە بۆ کەس هەژار و دەست کورت و ن دەرەتان و برس و ڕەش و ڕوون
ن چارە بەکارهاتوون کە بەخۆياندا هەڵدەدەن و ستايش و پياهەڵدانەکان لەگەڵ داکەوتەی
ژيان و گوزەرانيان يەکناگرێتەوە بۆ نمونە(به قسە ئاڵ زەنگ-انە) واتە بەقسان لە وەچە و
خانەوادەی زەنگێ و دەوڵەمەندانە ،بەکردەوە و داکەوتەی سەر زەويدا(ڕي خ لە لنگ-انە)
واتە لە بەر هەژاری و دەست کورن ڕيچ گايەل و مانگا و چێڵن لە ديواری(هۆر-گەوڕ)ی
ئاژەڵن دەدات بۆ ئەوەی ببێتە(الس-سەرگێ) خۆن و ماڵ و منداڵ ن گەرم بکاتەوە يان
شێی مانگای ن بکوڵێن هەر لەبەر ئەمەيە بەکەسە هەژارە بەخۆهەڵدەرەکان بە
ئيديۆمەوە دەوترێت(بەقسە ئاڵ زەنگانە ،بەکردەوە ڕي خ لە لنگانە).
Quick Respons Code:

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 8:32:27 2019/18/4
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ

135

بابەت136 :

ی
بەنێی
بوار بەباران گەڕەک بەژن جوان مێگەڵ ر
https://www.kurdipedia.org/?q=20190317073534281824
بوار بەباران گەڕەک بەژن جوان مێگەل بەنێی
بوار واتە بوهار و بەهار ،ساڵ خۆش و پڕ باران نەبێت بەهاران دونيا سەوز و تەڕ نابێت،
گەڕەک-يش ئەگەر ژنێگ جوان ل نەبێت ئاوەدان وکۆمەاليەن و پڕ باس و خواس و کۆڕ و
کۆبونەوە نابێت ،مێگەڵ-يش ئەگەر نێييەیک جوان نەبێت ئەوا ئه و کاروبزنانەی لە ڕانەکە
دەکەونەوە قرغ و خاپەرۆک و ئايەغ و نابووت و ناڕەسەن و پەڕپوت دەبن و چ مێگەڵەیک
جوان نايەتە بەرچاوان ،هەر بۆيە کورد هەرس حاڵەن بەديدەگرتووە و فەرمويەن(بوار
بەباران و گەڕەک بەژن جوان و مێگەڵ بەنێی).
Quick Respons Code:

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 7:35:34 2019/17/3
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت137 :

بوخچەی نەکراوەيە
https://www.kurdipedia.org/?q=20171214083041143505
بوخچەی نەکراوەيە
بەربەختەس ن دەوترێت لە زمان کورديدا بوخچە هەندێک پرێسکەی گەورە و بچوکە يان پارچە پارچەيە ،يا پارچە
پەڕۆيەکە کەلوپەل تێدەکرێت ،ئينجا ئەگەر پرێسکەکە يان بوخچەکە توند گرێ بدرێت نازان چ تێدايە ،لێەدا بۆ کوڕ يان
کچ عازەب کە هێشتا شووی نەکردبێت يان کوڕە ژن نەهێنا بێت پێيان دەوترێت بەربەختە يان(بوخچەی نەکراوەيە) واتە
هێشتا نەچۆتە ماڵ خۆن و نەشويکردووە نە ژن هێناوە.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
تۆڕی کۆمەڵیەن |
[]1
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 8:30:41 2017/14/12
ئاراس ئیلنجاغ
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بابەت138 :

بوو بوو ،نەبوو کەڕەپوو
https://www.kurdipedia.org/?q=20210305204027392066
بوو بوو ،نەبوو کەڕەپوو
هەر لەسەر کەڕەپوو وتراویشە(ئیمان سوکە هەروەک کەڕەپوو) کەڕەپوو بەفرێگ تەنکە و
زوو دەتوێتەوە و زۆر خۆی ناگرێت و نامێنێتەوە ،ئەوەش بووە بە ئیدیۆم ئەگەر زۆر
بەتەمای کارێک یان ئیشێک نەبیت ،هەوڵێگ ئاسان بۆ بدەیت دەوترێت ئه و کارە بکە بوو
بوو نەبوو کەڕەپوو]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 8:40:27 2021/5/3
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت139 :

ا
ا
بووک گەيشتە ناو داڵن خەسو وەک وورچ دەيناڵند
https://www.kurdipedia.org/?q=20190323085858282777
بووک گەيشتە ناو داڵن خەسو وەک وورچ دەيناڵند
هەندێک ووشە هەن وەک دژيەکيان ل هاتووە لەوانە(بوک و خەسو) و(مشک و پشيلە)
و(دۆست و ناحەز) تاد ،بوک لە کوردەواريدا بە هاوژين و هاوسەری کوڕی ماڵ وتراوە،
خەسو-ش دايگ کێ و کوڕە دەگرێتەوە ،کەم ڕێکەوتووە بوک و خەسو کۆکێ بەڵکو
بەدرێژان تەمەنيان ناتەباو ناڕێک و نەگونجاون بەيەکەوە ،ئينجا لەهەمووی سەيرتر
ماوەيەکەوە بوک-يان کێان ئۆينباز بوون و لەدوای خەسوو وشەی گيان بەکاردێێ
وەک(خەسوگيان) هەڵبەت ئەمەش ئيديۆم و کينايەیک مەبەستداری مەکربازيانەی نوێ يە
کێان فێی بوون ئەگەر نا خەسو و گيان عەرەب وتەن(کوجامەرەحەبا) چونکە ئه و دووانە
تا رۆژی قيامەت و پەسڵن ناتەبا-ن ،بەهۆی ئه و ناتەبان و قسەی يەکێيان ژانە سەرە بۆيە
کورد وتويەن(بووک گەيشتە ناو داڵن خەسو وەک وورچ دەيناڵند)
Quick Respons Code:

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
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کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

AM 8:58:58 2019/23/3
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت140 :

بووکەکەمان زۆر جوانە ،بالوکەی لە لێوانه
https://www.kurdipedia.org/?q=20220507230152413099
بووکەکەمان زۆر جوانە ،بالوکەی لە لێوانه
بووک :کێێکە تازە مارە کران و بە شوو درا بێت ،لە سەروبەندی دەزگێان و گواستنەوە و
زەماوەندیدا هەر بووکە ،لە ناو کۆمەڵگای کوردیدا تا درەنگانێک کە کوڕ و کچیشیان پاچەڵە
و گەورە دەبێت هەر دەڵێ :بوویک حاچ خدری یان بوویک پوور ئایش ،بالوکە یان بالووک
یان بالوویک :گرێیەیک بچکۆڵنەیە لە جەستەی گیانداران پەیدا دەبێت ،لە دەست و قاچ و
دەم و لێوی مرۆڤیش دێت ،له و ئیدیۆمەدا بووک و بالووکە ڕۆشناییان خراوەتە سەر :بووک
جوانییە و بالووکەش ناڕێکییه ،بەتایبەت کە لە شوێنێگ دیاری وەکو دەم و لێو بێت ،ئه و
ئیدیۆمە بەکاردەهێێێت بۆ کەسێک یان کارێک کە لە هەموو بوارەکەوە لێهاتوو نەبێت،
بەڵکو خاوەن پەڵە و هەڵەشەن و نەنگن و خاڵ خراپ و ناشێینیش بێت ،بەتەوسەوە
وتراوە :بووکەکەمان زۆر جوانە ،بالووکەی لە لێوانە]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 11:01:52 2022/7/5
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت141 :

ی
مەیدان رنێەکەری حاجیاوا
بووە بە
https://www.kurdipedia.org/?q=20220619124141419111
بووە بە مەیدان نێەکەری حاجیاوا
لە دەشن بیتوێن شارەدن(حاجیاوا) تاوەکو سەرەتان سەدەی بیست و یەک مەیدانێگ
گەورەی فرۆشێ و خستنەڕووی وڵغە بەرزە و بارەبەری هەبوو ،هەموو ناوچەکان بیتوێن
و پشدەر و مەنگوڕایەن و خۆشناوەن و بناری کۆسەت و کۆیە و...تاد کەر و ئێسێ و ئەسپ
و وڵغەکانیان بۆ ساغکردنەوە و فرۆشێ بردووە بۆ ئه و مەیدانە ،هەڵبەت مەیدانێک
زۆرترین نێەکەر و ماکەری ل کۆبکرێتەوە شێە و زەڕە و زەڕین نێەکەر دەچێتە کەشکەالن
فەلەک لەگەڵ هات و هاوار و دەنگ دەڵڵن تێکەڵ دەبوو ،کورد وتەن :سەگ ساحێن
خۆی ناناسیەوە ،ئه و حاڵەتە بووە بە ئیدیۆم و لە وران کۆیە ،ئەگەر ماڵێک کچە عازەبیان
هەبێت و گەنج و تواری ئه و ئاواییە ڕوویان ن بکەن و ماڵیان بەردەوام پڕبێت لە کۆرەبژ و
جحێڵن بەتەوسەوە پێیان دەوترێت :بووە بە مەیدان نێەکەی حاجیاوا]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
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🏙 شار و شارۆچکەکان:

کۆیە

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 12:41:41 2022/19/6
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت142 :

بووە بەشوانەکەی ،حەق نادیاری
https://www.kurdipedia.org/?q=20211230071020399833
بووە بەشوانەکەی ،حەق نادیاری
لە کوردەواریدا هەر کەسێک شوان بکردبوایە ،حەقەشوان پێدەدرا ،زۆرجاریش وا ڕێک
دەکەوت کوڕیشکەیەک ،خاوەن مەڕوماڵت بەڵێن ئەوەی پێدەدرا ،کێێگ پێدەدەن ئەگەر
ماوەی حەوت ساڵن شوان بکات ،کوڕەش لەبەر خاتری نازدار حەیران یەک رۆژەی بەدوو
ڕۆژە و یەک ساڵەی بەدوو ساڵە دەبرد بەڕێوە و شوانیەیک باس بە ئومێدی بێی خان
دەکرد و بەرگەی گەرما و سەرمای هاوین و زستان دەگرت ،کە ماوەکە تەواو دەبوو،
بیانویەکیان دەدۆزییەوە و هەرجارەی قسەیەکیان دەکرد و شوانەیان دەخافڵند تاوەکو
کێەکەیان بەمێد دەدا ،شوانەکەش ڕەنچ بەفێۆ دەڕۆیشت ،ئینجا ئەوە بووە بەئیدیۆم و
بەکەسێگ ڕەنجەڕۆ و فریودراو دەوترێت بووە بەشوانەکەی حەق نادیاری]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 7:10:20 2021/30/12
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت143 :

بووە بەمووی کونە لوت
https://www.kurdipedia.org/?q=20170921103301142665
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بووە بەمووی کونە لووت
لوون هەموان وەکو کونەکانیێی مرۆڤ دەوروبەر و قەراغەکان پڕییەن لەموو ،ئه و مووانە
بە زەل و قامیش شیوەرۆک و نمرگە ئاوان دەچێت ،بوون بە پارێزەر و ڕێکخستن
ڕژێنەکان ،ئه و مووانە زیادبن یان کەم بەکەموکورن دادەنرێت و کۆسە و پڕموو هەر
بەنەنگ هاتۆتە بەردیدە ،تا ئێە قسەکردنە لەسەر موو ،ئینجا مووی کونە لووت ،هەندێجار
وارێک دەکەوێت موویەک لە کون لوتەوە دێتە دەرەوە و مرۆڤ لەدوورەوە دەیبینێت و
واهەست دەکات سەر ڕێگەی لێگرتووە ،هەندێکجار کەسێک لە هەموو کات و ساتێک
وشوێنێک ئامادەیە ،دەچیە بازاڕی لەوێیە ،دێیەوە گەڕەیک هاتۆتەوە ،لەزەماوەندێ لە
پرسەدا لەکۆڕ و کۆبونەوە لەسەرکان پیاوان لەڕن کان ژنان و بەرمزگەون و سەرقەبران،
جگە لەمەش هەندێک جار کەسێک ڕێگری سەرەکییە لە ئەنجامدان کارێک بەهەموو
ئەمانە بە ئیدیۆمەوە دەوترێت فالنە کەس بووە بەموی کونە لووت]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 10:33:01 2017/21/9
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت144 :

بووە تڕی ناو رانک
https://www.kurdipedia.org/?q=20170920151435142647
بووە تڕی ناو رانک
ديارە رانک و چۆغە لەدێر زەمەوانەوە کورد پۆشيويەن ،تڕيش با و بژی ناو ريخۆڵەکانە و لە دەرچەوە بەدەنگێگ بەرزەوە
بەڕەڵڵ دەکرێت ،مرۆڤ کە توس هات و لە پن دەرچوو لەناو کۆڕ وکۆبونەوەدا هيچ گومان تێدا نيە هەم دەنگ و هەميش
بۆنە گەنيوە هێڵکەييەکەی بڵو دەبێتەوە بەمەش ئارەقەی شەرمەزاری دايدەگرێت و کورد وتەن حەيا بەرەيە ،بۆيە ئەگەر
کارێک لەدەست دەرچو و رووويدا و خەڵک پن زانن و دەنگيش دايەوە وجێگەی شەرمەزاريش بێت ئەوا ئه و کاتە دەوترێت
بووە تڕی ناو رانک]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان
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🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
PM 3:14:35 2017/20/9
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت145 :

بووە گانە سە
https://www.kurdipedia.org/?q=20220521221615414545
بووە گانە سە
سەگ یەکێک له و ئاژەڵنەیە کە کان جووتبون بە ئاشکراو و بەبەرچاوی خەڵکیەوە ،بە
مەراسیمێگ قەرەباڵغەوە ئەنجام دەدات ،گۆڵە و گەماڵ هەموو ناوچەکە بەدوای ئه و
دێڵەبەبایە دەکەون و وەک نۆرەگرتن بەدواوەی دەبن و هەرجارەی کام سەگ خورت و
بەهێ و سم سووڕاوەیە دەکەوێتە دەڵەکە و دەنوسێت ،بۆ ماوەیەک دێڵه بەبایەکە تووند
چوویک سەگەکە دەگرێت ،تا حاڵەن ئۆرجازیم(ئەوپەڕی چێ وەرگرتن)ی تەواو دەبێت،
هەڵبەت بۆ سەگە گەماڵەکە ئەوە کارێگ قورس و زەحمەت دەبێت و کاری نەنگ
دەکەوێت ،ئه و حاڵەتەی جووتبون سەگ بۆ دوو مەبەست کورد کردویەن بە ئیدیۆم،
یەکەمیان :بۆ کارێک ئەگەر ببێتە گرێ کوێرە و عاس بوون لە کارێک ڕووبدات دەوترێت:
ئەوە چ بوو ،بووە گانە سە ،دووەمیان :ئەگەر نۆرە و سە گرتنێگ زۆر ن بۆ وەرگرتن شتێک
و بەر نەکەوێت ،وەکو نۆرەگرتن گەماڵەکان بۆ نوسان بە دێڵەکەوە دەوترێت :بەخوای
بووە گانە سە]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🏙 شار و شارۆچکەکان:

کۆیە

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 10:16:15 2022/21/5
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت146 :

ی
ياسين گۆڵیک
بووە
https://www.kurdipedia.org/?q=20171109075236143106
کرديانە ياسين گۆڵیک
يان(بووە ياسين گۆڵیک) کاتێک مانگايەک لە گاڕانەکەی بەهەر هۆيەکەوە دابێابوايە خاوەن مانگاکە دەچووە الی مەال و
نوشتەچ و خێخوای گوندی بەڵکو دوعای دەم بەستان گوریک بۆ بکات ،ئيێ ديارە لە نەخۆشکەوتن گا و مانگا و گۆڵکيش
پەنايان بۆ ياسێ خوێندن بردووە وەک بێوباوەڕێک بۆ ئەوەی بەنزا و پاڕانەوە گۆڵکەکەيان چاک ببێتەوە ،ئينجا ئەگەر
هاوشێوەی ئه و حاڵەتە زۆر بوايە دەگوترا ئەوە چيە بووە ياسين گۆڵیک ،ئەم ئيديۆمە ئێستاش زۆر بەکار دەهێێێت لە زۆر
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گوتن لەسەر بابەتێک و چێەدان و درێژبوونەوە زۆر ئيديۆیم له و شێوەيەش هەيە وەک(خوێن کراسەکەی عوسمان و
خوێن سياوەحش).
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 7:52:36 2017/9/11
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت147 :

ڕن شایم
بووە ی
https://www.kurdipedia.org/?q=20200916220001387995
بووە ڕن شایم
لەکۆندا کوردی موسڵمان دوورترین ڕێگەی نێوان شام و شارەزوور بووە ،بۆ فەریزە و ئەریک
جێبەجێکردن(حەج) بەپێیان و بەپشن ووڵغ و حوشێ و کاروان و قەتار بووە ،ئه و ڕێگەیە
توش بووە لە گەرما و سەرما و بڕین بیابان و تێنوێن و برسێن و چەتە و چەتەگەری و تاد له
و ڕێگایەدا هەبووە ،ڕێگایەیک ئاسان نەبووە سەفەر و ڕێبواری ئه و ڕێگایە ،ئینجا ئه و ڕێگای
شامە بووە بە ئیدیۆم بە کەسێک دەوترێت کە شتێک زۆر دوور بخاتەوە ،یان رێیەیک کورت
هەر نەبڕێت و بە تەوس و گاڵتەوە دەڵێ چییە بووە ڕن شایم]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 10:00:01 2020/16/9
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت148 :

بووە کەری نیوە زەڕ
https://www.kurdipedia.org/?q=20220302212433406782
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بووە کەری نیوە زەڕ
وتراویشە:نیوە زەڕیان کرد ،نیوە زەڕیان کرد ،هەڵبەت زەڕین دەنگ نێەکەرە ،دەنگێگ
گەورەیە و گوزارشت و پەیامە ،ماکەر و نێەکەر تن دەگەن ،بۆ خڕنازکردن و سمڕسمڕ و ن
کوتانیش خۆی ن دەردەخات بەتایبەن ماکەرێک ببینێت چ لە دۆچ قەوچێ و بە تەڵەب
بێت چ ئاگای لە هیچ نەبێت ،خاوەنەکەس هەندێکجار لێوەی نزیکە و لە قەوچە وچەنەی
دەداتەوە ،بەمەش نیوە زەڕ دەبێت ،ئینجا ئەوە بووە بە ئیدیۆم و ئەگەر کەسێک بە
:
پەڕۆشەوە بیەوێت قسەیەک بگێێتەوە و قسەکەی ن بێن خۆی بەگاڵتەوە دەڵێت نیوە
زەڕتان کردم ،خۆ ئەگەر کەسێکیش زۆر خۆی هەڵبکێشێت بۆ ئەنجامدان کارێک و دەست
بەکارەکەی بکات و نەهێڵن تەواوی بدات بەتوانج و تەوس و لە تەنگەدانەوە دەوترێت:
بووە کەری نیوە زەڕ]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 9:24:33 2022/2/3
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت149 :

بويتە بنيشتە خۆشەی سەر زاران
https://www.kurdipedia.org/?q=20180104075841143749
بويتە بنيشتە خۆشەی سەر زاران
هەروەها دەوترێت(بووە بە بنێشتە خۆشکەی سەر زاران) واتە کەسێک بکەوێتە ناو زارانەوە وەک بنێشت ،بنێشتيش
خۆشکە و بەچێ و بەتام و شێينە ،خۆش واتە بە لەزەت ،ئينجا ئه و بنێشتەی لەناو زاران بێت بەردەوام دەجورێت و ئەوبەر
و بەری پێدەکرێت ،ئەمە زياتر بۆ کارێک يان هەڵوێستێک يان رەفتارێگ کۆمەاليەن خەڵیک بێکار و حەتاڵ ئەوەندەی بێێ و
ببەن و زۆر باس بکەن پن دەوترێت ئەوەچ بوو بووە(بنێشتە خۆشەی سەر زاران).
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 7:58:41 2018/4/1
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ناوی تۆمارکار:

ئاراس ئیلنجاغ

بابەت150 :

بویک وەرتیانە
https://www.kurdipedia.org/?q=20220221210008405931
[]1بویک وەرتیانە
خەڵیک وەرن کێ و کوڕیان پاک و خاوێێ و حەز بە دڵتەڕی و شیگ و پۆشتەوپەرداچ
دەکەن ،دەوترێت کە کچەکانیان مێدی دەکەن زۆر خۆیان بۆ مێدەکانیان ڕێک دەخەن و
پاک وخاوێێ و رۆژێ دوو بۆ سێجار خۆیان دەشۆن ،ئینجا ئەگەر کەسێک زۆر دڵ تەڕ
بێت پن دەوترێت :بویک وەرتیانە.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 9:00:08 2022/21/2
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت151 :

مێ خوانەکەی لە وير
بيت بە ر
https://www.kurdipedia.org/?q=20180125100533144266
بيت بە مێ خوانەکەی لە وير
ئەمە شێوەزاری لوڕيە لە گوندەکان شارەدن سێگردکان شارۆچکەی کۆيە بەتايبەت لە ئاوان ئۆمەرگومبەت بەکاردێت
مەبەست له و دەربڕە ئەوەيە دەبێت هەردەم شوکرانە بژێری خوای خوڵقێنەری ئاسمان و زەوی بيت ،چونکە هەر ئه و تۆی
لە نەبونەوە دروستکردوە و ئەويش تۆی کردووە بەمێ و هەر ئەويش دەتکاتەوە گەدا.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 10:05:33 2018/25/1
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ناوی تۆمارکار:

ئاراس ئیلنجاغ

بابەت152 :

بڕکیان تاڵە
https://www.kurdipedia.org/?q=20210106113411390758
بڕکیان تاڵە
بڕک واتە پنج و بنە گیاوگۆڵ و ڕووەک ،زیاتر لە بێستان چاندن گندۆرە و ترۆزی
دەوترێت(بڕکە گندۆرە و بڕکە شارۆخ و تەرۆزی) ئەوانەی بێستانیان چاندووە زۆر چاک
دەزانن هەندێ بڕک چ گندۆرە بێت چ تەرۆزی بڕکیان تاڵە واتە ئه و بەرهەمەی دەیگرن زۆر
تاڵە و وەک ژەقنەبوتییە ،بەتایبەن(شارۆخ و تەرۆزی) ئەگەر دانەیەیک تاڵیان بخۆیت وا
هەست دەکەیت تاڵ هەموو بێستانەکە لەناو ئه و ترۆزیەدا کۆکراوەتەوە ،بەکەوچێک بۆ
دوو کەوچک هەنگوین ئینجا تام و چێی تاڵیەکە ناڕوات ،ئه و بڕک تاڵیە کراوە بەئیدیۆم
بەکەس خراپ و شەڕانگێ و ناکەس بەچە و نامەرد و ناپیاو و بودەڵە و هیچ و پوچ کە
لەباب و باپێییەوە ئه و نامەردییەی بۆ مابێتەوە دەوترێت هاوڕێیەتیان مەکەن ئەوانە(بڕکیان
تاڵە) واتە بەخانەوادەوە لە(بڕکە)وە تاڵن چۆن خۆیان بەرهەیم شێینیان دەبێت]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 11:34:11 2021/6/1
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت153 :

بکەويە بەر پێيان ،نەکەويە سەر زاران
https://www.kurdipedia.org/?q=20181217060328181610
بکەوە بەر پێيان نەکەوە سەرزاران(بکەويە بەرن-يان ،نەکەويە سەرزار-ان)
زۆر گوێت لێبووە ووتراوە کۆمەڵێک(حاچ) کەوتونەتە بەر پێيان و گيانيان سپاردووە ،يان
وتراوە سمکۆڵن ووڵغەبەرزە زەوی و زارەکان نەهێشتێ يان هەوڵدراوە زەردەشت بخرێتە
بەردەیم کۆمەڵێک گای خورتەوە تاوەکو پان و پيليق بکرێتەوە ،کەوتنە بەرپێيان جگە لەوەی
بەئازار و ئەشکەنجەيە گيان سپاردنيش بەدواوەيە ،ڕەوينەوەی ئاژەڵ و مرۆڤ لەيەکدی
دەکەن چونکە هەردووک گيانەاليانە بۆ ژيان و لەمەترسيەکاندا وەک يەک دەڕەونەوە و
ئەوەی بکەوێتە بەر پێيان پن ل دەنێ بۆ دەربازبوون خۆيان ،بەڵم جياوازی مرۆڤ
لەوەدايە کە قسەکەرە و زمان بەخراپ و چاک دەگێێ ،زمان خراپييەکەی لە جەنجەڕ و
کاکوت و کەوتنە بەرپێيان خراپێ دەهاڕێت و کەسايەن مرۆڤ دەتوان بکاتە کاوکۆت و
سوک و ريسوای بکات بۆيە کورد لەدرککردن بەم حاڵەتە وتويەن(بکەوە بەرپێيان ،نەکەوە
سەرزاران)
تایبەتمەندییەکان بابەت
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🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 6:03:28 2018/17/12
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت154 :

بۆ ئەوەندە قوون قوچاوی
https://www.kurdipedia.org/?q=20170926132839142736
بۆ ئەوەندە قوون قوچاوی
دەست قوچاوە ،واتە مرۆڤێگ قرچۆک و(رەزيل)ە ،يان وتراوە(رق لە ددان خۆيەن) چونکە پن دەخوات و خەرچ دەوێت
يان وتراوە(گوی ناکات تاوەکو نەخوات) ئينجا لێەدا قون قوچاو بۆ ئه و دەربڕينەيە کە قرچۆیک و پيسکەيەکەی زياترە بۆيە
قون خۆی دەقوچێنێت تا هيچ خەرچ نەبێت بۆ خواردن.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
PM 1:28:39 2017/26/9
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت155 :

بۆ باچ حەالوی باس بکە
https://www.kurdipedia.org/?q=20190112075502190964
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بۆ باچ حەڵوی باس بکە
دەگێنەوە لەم شاری(سلێمان)يەی خۆمان پورە(حەالو)ناوێگ جولەکەی دوکاندار هەبووە،
ووردەواڵەی فرۆشتووە ،خەڵیک شار بە(موسڵمان و گاور و جولەکه)ەوە خۆشيان ويستووە و
کڕياری کەل و پەلەکان بوون ،بەڵم ئەم پور حەالوە گوێ-ی زۆر گران بووە ،هەر کەسێک
گفتوگۆ و قسەی لەگەڵ کردبێت ئەوا زۆر درەنگ حاڵ بووە يان هەر حاڵ نەبووە ،بۆيە
ئەگەر قسەيەک جێگەی(وەرگرتن) نەبێت يان(باوەڕ) پێکردن نەبێت دەوترێت(بڕۆ بۆ باچ
حەالوی باس بکە؟!) يان دەوترێت بابە(دەڵن بۆ باچ حەالوی باس دەکەيت؟).
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 7:55:02 2019/12/1
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت156 :

بۆ ی
بەرچ هەژار چ گورگ چ سوار
https://www.kurdipedia.org/?q=20211218112730398829
بۆ بەرچ هەژار چ گورگ چ سوار
دەگێدرێتەوە کە جارێک گورک لەڕانە مەڕێک دەدات و بەرخێک لەگەڵ خۆی دەبات و
سوارماینێکیش بەوناوە دەڕوات و بەخێان و چاپویک بەرخەکە لە گورگەکە دەستێنێتەوە
بەڵم بۆخۆی لەگەڵ خۆی دەیبات ،شوانەکەش دەڵێت :بۆ بەرچ هەژار چ گورگ چ
سوار ،ئەوە بووە بەئیدیۆم و بۆ چەوساندنەوە و زوڵم و زەوتکردن و داگێکاری دەوترێت چ
دوژمن و چ دۆست چ هاوزمان بێت یان بێگانە ئەگەر زولم بکات چ بە عەگاڵەوە بێت چ
بەجامانەوە هەر زولمە بۆیە کورد بۆ ئه و حاڵە فەرمویەن(بۆ بەرچ هەژار چ گورگ و چ
سوار)]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 11:27:30 2021/18/12
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ناوی تۆمارکار:

ئاراس ئیلنجاغ

بابەت157 :

بۆ پارەی ،بن سێبەری هەوری
https://www.kurdipedia.org/?q=20220219110831405588
بۆ پارەی ،بن سێبەری هەوری
پارە و پول و دراو بەنرخ و گرانبەهان و دەستکەوتنیان ئاسان نییە ،پێویسن بەڕەنج و
زەحمەتکێشان و رەنجبەری هەیە ،بۆیە هەڵگرتن و پاشەکەوت کردن پێویستە ،ئینجا
دەگێنەوە له و وران کوردەوارییەی خۆمان ،کەسێک پارەی لە ژێر بەردێک دەشارێتەوە
کە(کەوەڕۆژ)ی لەسەرە ،واتە سێبەری هەوری دایپۆشیووە ،یان بڵێێ :هەوری کردووە بە
نیشان بۆ دۆزینەوەی ،هەر بۆیە ئەو نەزان و کاڵفامیە بووە بە ئیدیۆم و بە نەزان شت
هەلگرتن و بێۆکەی مناڵنە و نەفامانە دەوترێت :بۆ پارەی بن سێبەری هەوری]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 11:08:31 2022/19/2
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت158 :

ی
ی
دايکون
قاوەڵن نەوەک
بۆ

https://www.kurdipedia.org/?q=20171230095521143658
بۆ قاوەڵن نەوەک دايکونقاوەڵن يان قاوەلتبوون :چێشتەنگاو ،نێوان نان بەيان و نان نيوەڕۆيە.
داکوتێ :جێنشێ بوون و مانەوە لە بيست و چوار کاتژمێ زياتر و بەسەرەوە
بەکەسێک دەوترێت کە ميوانيەکەی بگەيەنتە حاڵەن جاڕس بوون واتە ديدەن دۆست بەسعات و نەبيە مايەی
هەراسانکردن و بێارکردن بۆيە لە دەربڕی کوردەواريدا ووتراوە(کورە بۆ قاوەڵن نەمگوت بن داکون).
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان
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🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 9:55:21 2017/30/12
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت159 :

بۆ گيسکێک گايەک مردار مەکەوە
https://www.kurdipedia.org/?q=20190131073050242317
بۆ گيسکێک گايەک مردار مەکەوە
زۆر ئيديۆم وەک ئامۆژگاری هاتووە وەک(ئاو بتبات لەپردی نامەرد مەپەڕەوە) ئەم
ئيديۆمەش رێنوێن و ڕێنمان گرتۆتە خۆ ،بەراوردی دوو ئاژەڵ دەکات لە ڕووی سود و توانا و
قەبارەيان بۆ نمونە(گيسک) ن تەنگ و توش و قەبارە بچوک و توانا الواز و ن گۆشتە،
لەبەرامبەردا(گا) قەڵه و و هەوجاڕ ڕاکێشت و جوتيار و گاگێە و پڕگۆشتە ،مەبەسن سەرەیک
ئيديۆمەکە ئەوەيە بۆ شتێگ بچوک شتێگ گەورە لە کيس خۆت مەدە يان بۆ شتێگ
هەنوکەن و خراپ شتێگ هەتاهەتان و باش لە دەست خۆت مەدە يان روونێ بۆ ئامانچ
گەورەتر هەوڵبدە نەوەک کاری بچوک و شن خراپ.
Quick Respons Code:

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 7:30:50 2019/31/1
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت160 :

ا
بۆ نانێک ماڵ خۆی جياکردەوە
https://www.kurdipedia.org/?q=20190131073956242318
بۆ نانێک ماڵ خۆی جياکردەوە
نان ئه و خۆراکەی هەموو مرۆڤێک هەوڵ بەدەستهێنان دەدات چ بە رێگەی دروست يان
نادروست ،ناتوانێ بەن زاد و نان هەڵبکەين و چێۆک و بوبووی زۆريش هەن بە هۆکاری
لە بەهەشت وەدەرچون ئادەم و دايکە حەوای دادەنێ ،هەر بۆيە تا ئێستا نەوەکان
ئادەم(ئادەمێاد) هەر بەچاوی دەست کەوت سەيری ئەم زاد و قوت و نانە دەکەن جارێک
بۆ نانێک خۆيان لەبەهەشت وەدەر دەنێ و بۆ نانێکيێ خۆيان دەدەن بەکوشت و
هەندێجاريش بەهای خۆيان لەمرۆڤەوە لەدەست دەدەن بەوەی بۆ بەدەستهێنان نان(قۆچ
و چڕنوک و گەزگرتن و شمشێ و چەک) بەکاردەهێێ يان شان وباڵ و بەئارەقەی
نێوچەوانەوە بەرهەیم دێێ ،ئەم حاڵە زۆر ئيديۆم و پەند و دەربڕی ل دروستبووە ئەم
ئيديۆمە نمونەيەکە گوزارشتيە و مەبەست تێيدا ئەوەيە مرۆڤ نابێت بۆ پاروە نانێک خۆی
لە دۆست و خزم و خوێش و نەتەوە و ميللەت و هاوس و کەس و کاری خۆی جيابکاتەوە
چونکە ئه و پاروە هەر دەست دەکەوێت نەوەک به و شێوەيەی ببێتە مايەی نيگەران و
دڕدۆنگ و دوورکەوتنەوە لەيەکێی.
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Quick Respons Code:

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 7:39:56 2019/31/1
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت161 :

بۆ کوێر چ شەو ،چ ڕۆژ
https://www.kurdipedia.org/?q=20211218114134398832
بۆ کوێر چ شەو ،چ ڕۆژ
بۆ ئومێد و هیوا وتراوە:کوێر تا دەمرێت بە تەمای دوو چاوی ساغە ،کوێر لە ئیدیۆم و
پەندی کوردەواریدا جێگای کراوەتەوە و بە نمونە هێێاوەتەوە ،لێەدا کە دەوترێت :بۆ کوێر
چ شه و چ ڕۆژ واتە هیچ جیاوازییەیک نییە چونکە ئه و هەر چاوی نابینێت و بۆ ئه و بیست
و چوار کاتژمێەی خودا هەر شەوە ،کەواتە ڕۆژ بەدەرەوە بێت یان نا بۆ کوێر وەکو خۆیەن،
ئینجا کورد ئەگەر گۆرانکارییەک لەبارودۆخێک بێتە کایەوە و هیچ سودێگ نەبێت ،خەڵیک
هەژار و کەم دەرامەت و بارودۆخیان هەروەکو خۆی بێت ،بەکینایە و درکەوە دەوترێت :بۆ
کوێر چ شه و چ ڕۆژ]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 11:41:34 2021/18/12
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت162 :

بۆتە ئەسکوێ لە هەموو چێشتان هەيە
https://www.kurdipedia.org/?q=20171212072404143466
بۆتە ئەسکوێ لە هەموو چێشتان هەيە
ووتراويشە لە هەموو هێەيەک ئەسکووە ،ئەسکو يان ئەسکوێ کەوچکێگ گەورەی کلک درێژە ئەم ئيديۆمە بۆ کەسێک
بەکاردەهێێێت کە لەهەموو بابەت و کار و کۆڕ وکۆبونەوە و گروپ و کۆمەڵە و رێکخراوێکدا ئەندامە و قسە و هەڵوێسن
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خۆی هەيە بەتەوسەوە به و ئيديۆمە گوزارشت لە جاڕس دەکرێت و بە بێارييەوە پن دەوترێت(بۆتە ئەسکوێ لە هەموو
چێشتان-يان-هێەيەک هەيە).
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 7:24:04 2017/12/12
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت163 :

بۆرە پياوە
https://www.kurdipedia.org/?q=20171214083143143506
بۆرە پياوە
بۆرە پياو به و پياوە دەوترێت کە ڕەمەیک و ئاسان بێت و کەس نەيناسێت ڕوونێ بڵێێ(کەس نەناس) بێت ،بۆرە پياو هەم
بەتەوسەوە بۆ سوککردن پياوەکە دەوترێت هەميش لە نەناسينيەوە پن دەوترێت ،کەسێک هەڵبداتە خۆن و خۆی بکاتە
خولە پێە و کەچ هيچيش لەبارا نەبێت پن دەوترێت دانيشە بۆرە پياو ،لەاليەکيێيشەوە بەهۆی نەناسينەوە زۆر پياوی
قارەمان و خۆراگر پن ووتراوە بۆرەپياو.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 8:31:43 2017/14/12
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت164 :

ی
دەقێ ی
ێن دەیم پڕ با بێت
بۆق
رڕ
https://www.kurdipedia.org/?q=20190131074502242319
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بۆق دەقێێن دەیم پڕ با بێت
زووڕنا بەن پڕبا بوون گون مرۆڤ ل نادرێت ،شەڕيش بەشێ و مامەڵەش بەدراو نەبێت
ئەنجام نادرێن ،قێەقێی بۆقيش چ بەتاک ژەنيار بێت چ بەکۆمەڵ و کۆنرسێت پێويستيان
بەدەم پڕبا بوون هەيە ،ئەمەش گوزارشتيە واتە تا لە توانای خۆت ڕانەديت مەچووە
مەيدان يان ئەگەر پشتت بەچيای سەفێ نەداوە کارێگ قورس و ياچ ئەنجام مەدە ،يان
کلکێگ بەهێت نەبوو وەک سەگ ئێسقانت ن ناشکێت هەموو ئەمانە واتە ئه و کارەی کە
کاری تۆ ن يە خۆن ل مەدە چونکە وتراوە(بۆق دەقێێن دەیم پڕ با بێت).
Quick Respons Code:

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 7:45:02 2019/31/1
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت165 :

بۆگەخۆرە
https://www.kurdipedia.org/?q=20170803083256141759
بۆگەخۆرە
هەر خۆراکێک پاشماوە بێت لە کوردەواری پن دەوترێت بۆگە ،يا خود گژو گيايەگ لە سەر زبڵدان و گيفۆک و سەرينگوالن
وزەڵکاو و چڵکاودا بڕوێت دەبێتە بۆگە ،لە هەردوو حاڵەت هەم مرۆڤ بۆ خۆراکەکە و هەميش ئاژەڵ بۆ گژوگيايەکە کەم
وارێککەوتووە ئه و جۆرە خۆراک وگژوگيايە بخۆن ،ئه و ئيديۆمە بۆ کەسێک بەکاردێت کە هەموو جۆرە خۆراک وشتێگ
ياساغ و پيس چ بخوات چ دڵ بکەوێتە سەری و عەوداڵ بێت و ن س و دوو بيەوێت يان بيخوات به و کەسە دەوترێت
بۆگە خۆرە]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 8:32:56 2017/3/8
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت166 :
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بیانووی تڕ ی
نان جۆیە
https://www.kurdipedia.org/?q=20170801083638141677
بيانوی تڕ ،نان جۆيە
مرۆڤ ئەگەر بيەوێت بۆ سەرنەکەوتن يان بۆ ئەنجام نەدان کارێک يان هەڵوێستێک بيانو ببينێتەوە ئەوا بيانوی پروپوچ
زۆرە ،دەق ئيديۆمەکە(نان جۆ)ی داناوە بەبيانويەک بۆ تڕکەنێک کە ئەگەر نان گەنم بوايە ئەوا تڕەکەی نەدەکرد ،يان
هەوير شێل-ێک ببێێت دەستم گێاوە هەر ئەوەندەم لەبێە]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 8:36:38 2017/1/8
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت167 :

بیوری کۆڵکانیش هەیە
https://www.kurdipedia.org/?q=20200825220145387184
بیوری کۆڵکانیش هەیە.
بیور :تەوەرداس ،بیور زۆر بەئاسان چل و لق و پۆن دارەکان دەبڕێتەوە و پارچە پارچەیان
دەکات و ئامادە دەبن بۆ بارەدار و تەختە و دابینکردن پێداویستیەکان سوتان و
دروستکردن کەل و پەل ،هەندێک جار کۆڵکە دارێک بە تەورداسێک و بیورێگ ئاسان
نتێێتەوە بۆیە بەتایبەت بیورێگ بۆ دەهێێێت.
ئه و حاڵە بووە بە ئیدیۆیم خوازراو(هەر زاڵمەی زەوالێگ هەیە) واتە هەر کەسە کەسێگ
بەرامبەری هەیە ،ئەگەر کەر هەیە کەر گەدەنیش هەیە ،وتراویشە(گوریک کەرخۆریش
هەیە) ،هەموو ئه و ئیدیۆمانە بۆ ئەوەیە بڵێم هەرچەندە کەسێگ بەهێ بیت ،کەس
بەتواناتر هەیە و توس کەس خۆت دەبیت]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |

باشووری کوردستان

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
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کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

PM 10:01:45 2020/25/8
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت168 :

ن بوار ،لە ئاوی داوە
https://www.kurdipedia.org/?q=20200816120751386936
ن بوار ،لە ئاوی داوە.
بوار :لێەدا واتە ئه و شوێنەی ڕووبار کە ،تەنکە و بڕە و ن یە و قوالن کەمە ،واتە بواری
پەڕینەوە لە ڕووبارەکەدا هەیە و مرۆڤ دەتوانێت بەن چوپ و بەلەم و مەلەوانزان بە پێیان
لەئاوەکە بدات و بپەڕێتەوە ،ن بوار :واتە بەهیچ شێوەیەک مرۆڤ بە پێیان ناتوانێت
ڕووبارەکە بێێت چونکە قوڵ و خوڕە و مرۆڤ نقوم دەکات و دەیبات و دەیخنکێنێت.
ئه و ئیدیۆمە بەکاردەهێێێت بۆ کەسێک کە هیچ شارەزا نەبێت لەکارێک و ئەنجایم دابێت
و زیان گەورەی بەرکەوتبێت تا دەگاتە زیان گیان ،هەندێجار لەئەنجامدان کاری بازرگان و
سیاس و کۆمەالیەتیش بەکاردەهێێێت کە کەسێک بە نەفایم و نەزان لەکارەکە خۆی ن
هەڵقورتێن و سەرکەوتووش نەبێت ،به و جۆرە مرۆڤانە بەتەوسێکەوە دەوترێت(ن بوار،
لەئاوی داوە)]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 12:07:51 2020/16/8
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت169 :

ن دۆنە
https://www.kurdipedia.org/?q=20170927135315142760
ن دۆنە
هەندێجاريش دەوترێت ن زاخە ،دۆن لە زمان کۆنە واتە(گيان) لە دۆناو دۆن-ەوە هاتووە کە يەکێک دەمرێت گيانەکەی
دەچێتە ناو گياندارێکيێەوە بە گوێرەی خاسيەتەکان ،بەڵم لێەدا واتا کەسێک کە هيچ توانايەیک نەبێت و جەسارەت و
ئازايەن و غێەن نەبێت پن دەوترێت ن دۆنە.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:

رۆژهەڵن کوردستان
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:Quick Respons Code

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
PM 1:53:15 2017/27/9
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت170 :

ی
ئەبین
ن دەرن خەون بەگەزی خامەوە
https://www.kurdipedia.org/?q=20220314192938408300
ن دەرن خەون بەگەزی خامەوە ئەبین
لە کۆندا قوماش و پەڕۆ کەم بوون ،هیچ خێانێک نەیتوانیووە بە تەواوەن جل وبەریک
خاوخێان دابێ بکات ،بۆ خەڵیک ڕەشۆکیش ئەوە هەر مەپرسە ،زۆربەیان گون ڕووت و ن
دەرن بوون ،هەر بۆیەش لە کوردەواریدا وشەی گاڵتە و گەپ ئامێی وەکو(گونت ڕووت)
زۆر بەکارهاتووە ،زۆر جار وا ڕێکەوتووە جوتیارێگ هەژار لە کان جووت کردن و کاری
کشتیاری و دروێنە و سەرپاڵەیدا شەڕواڵە خامەکەی فڕێداوە بۆ ئەوەی بیپارێزێت و نەدڕێت
تا لە ناو ئاوەدان لە بەری بکات ،ئینجا ئه و نەبوونیەی خام و قوماش و پەڕۆیە بووە بە
ئیدیۆم دەوترێت :ن دەرن خەون بە گەزی خامەوە ئەبین واتە مرۆڤ چ نەبوو ،ئارەزووی
دابینکردن ئه و پێداویستیەی هەیە ،چ ڕووت ن ،جل وبەرگ و پۆشین بوێت ،چ برس
بێت ،نان و خۆراک چ ن جێگە و الن بێت ،شوێن حەوانەوەی بوێت...تاد]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 7:29:38 2022/14/3
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت171 :

ژ ی
ا
بێينگ کون بڵوە
ر

https://www.kurdipedia.org/?q=20171214082712143502
بێينگ کون بڵوە
بێينگ بۆ دابێتن دانەوێڵە و ئاردە کەپەیک ساوارە ،ئينجا ئەگەر کونيلەکان بڵو و کراوە و گەورە بن ئەوا هيچ جۆرە
دابێتنێگ ن ناکرێت و جێگەی ئەوە ن يە کاری ن بکرێت چونکە بەدڵنياييەوە هيچ ڕاناگرێت و بەمەش کارەکە لەڕيسەوە
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دەبێتەوە خوری ،ئەم ئيديۆمە زياتر بۆ کەسانێک بەکاردێت کە قسە لەزاريان گێ نەبێت و هيچ نهێن و کارێک لە دەميان گێ
نابێت و يەکسەر وەک تڕی دەم با بڵو دەبێتەوە ،يان هەندێک و زياتر لە قسە و گفت و لفتيان خۆ هەڵکێشان و
بەخۆداهەڵگوتنە و لە ڕاستيشدا هەر ئەوەن کە خۆيان هەن بۆيە به و کەسانە دەوترێت هيچ نيە بێەينگ کون بڵون.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 8:27:12 2017/14/12
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت172 :

بێوەژن ژ
کۆس
https://www.kurdipedia.org/?q=20220624130808419717
بێوەژن کۆس
بێوەژن :ژنێکە کە مێدەکەی نەماوە و مردووە ،خۆی ماوەتەوە و ئەریک بە خێوکردن ماڵ و
منداڵ بەتەنها کەوتۆتە ئەستۆ ،بۆ ئه و پیاوەی کە ژنەکەس مردووە هەر دەوترێت:
بێوەپیاو ،سەخن ژیان و کۆست کەوتن و بێوەژەن کەوتن لە کوردەواریدا زۆر دژوار بووە
چونکە کارکردن هەمووی بەدەست وبازوو بووە ،هەڵبەت پیاویش له و بوارەدا ماسوڵکە و
شان و باڵ گونجاونێە ،بۆیە ئه و ژنەی بەتەنها بمابایە و پیاوی نەبووایە ،ڕەنج و
زەحمەتکێشیەکەی دەبووە دوو هێندەی پێشووتری ،ئه و زەحمەتکێشانە بۆ بە خێوکردن
ماڵ و منداڵ پن دەوترێت :بێوەژن کۆس ،ئەوەش بووە بە ئیدیۆم و بە پیاوێگ ڕەزیل و
قرچۆک و دەست قوچاو و کە لە هەموو کارێکدا دەیەوێت بپچڕێتەوە و پاشکەوت بکات و
بۆ خۆی البدات و هەر هەڵ بگرێت و بۆ خۆن و ماڵ و منداڵ سەرف و خەرج نەکات
بەتەوسەوە پن دەوترێت :ئه و بێوەژن کۆشیەی بۆ یک دەکات؟]1[ .
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 1:08:08 2022/24/6
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ

156

بابەت173 :

ا
خێی ن دەشێت
بێوەژەن کۆڵەگەی ماڵ زێڕ بێت ر
https://www.kurdipedia.org/?q=20201011100957388866
بێوەژەن کۆڵەگەی ماڵ زێڕ بێت خێی ن دەشێت.
بێوەژن ،واتە ن هاوژین بۆ ژنان ،هەڵسوڕاندن کاروباری ژیان هەروا ئاسان نییە ،بەڵکو
ورەبەرزی و بوێری و چاونەترس وجەسوری و تێکۆشان زۆری گەرەکە ،هەڵبەت ئەگەر
خێان(ژن و پیاو) بەرێوەی ببەن ،خۆ ئەگەر باڵێکیان نەما ،بەتایبەت(نێەکە) پیاوەکە ،ئەوا
بۆ(مێیەکە-ژنەکە) کە پن دەوترێت(بێوەژن) قورسێ دەبێت ،بەگوێرەی کۆمەل
کوردەواری ،چونکە پێداویسن ماڵ و منداڵ یەکجار زۆرە و دابینکردن هەوڵ و ماندوو
بونێگ زۆری گەرەکە ،بەتەنیا ناکرێت هەر پێویسن بەدەستگرۆییە بۆیە لەکوردەواری بە
پێشینەیەیک ئایینیەوە دەوترێت(بێوەژن کۆڵەگەی ماڵ زێڕ بێت خێی ن دەشێت)]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 10:09:57 2020/11/10
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت174 :

ا
بە ئاگری گەش نەبمەوە بۆ بە دوو کەڵ ڕەش ببمەوە
https://www.kurdipedia.org/?q=20190418082546285593
بەئاگری گەش نەبمەوە بۆ بەدووکەڵ رەش ببمەوە
ئاگر بۆ زۆر پێداويسن مرۆڤ لەکۆنەوە بەکاري هێناوە بۆ خۆگەرم کردنەوە يەکێکە لە هەر
بەکارهێنانە باوەکان مرۆڤايەن ،ئينجا ئاگر ئەگەر گەش و لە کڵپە و بڵێسه دابێت
سودەکەی زۆرترە ،نەوەک لە کان خامۆس و کزی و خۆڵەمێش چونکە لەباری دووەمدا
بەس چڕەدووکەڵ چاوت کوێر دەکات و فرمێسگ نەڕژاوت دەهێنێتە جۆش و خرۆش،
ئينجا ئاگری گەش و خامۆش لە ئيديۆیم کوردەواريدا بەکارهاتووە و وتراوە(بەئاگری گەش
نەبمەوە بۆ بە دووکەڵ ڕەش ببمەوە) واتە ئەگەر شتێک اليەنە چایک و باشيەکەی بۆ من
نەبێت بۆ پاشەڕۆ و بەرماوەکەی زيان بەمن بگەيەنێت هەر نزيک له و ئيديۆمەش بە
تەوس-ەوە وتراوە(لەقازانچ تەريکم لە زەرەرێ شەريکم) واتە بەرهەم و بەروبوم بۆمن
نەبێت بۆ لە زەرەر و زيانەکەيدا بەشدار بم وەک چۆن لێەدا وتراوە لە گەس ئاگر بەشدار
نەبم لە خامۆس و چڕە دووکەڵ بۆ بەشداربم
Quick Respons Code:
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🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 8:25:46 2019/18/4
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت175 :

بە پشيلە يان گوت :گووت بەدەرمان دەچ ،دەچوو ئەيکرد بە ژێر خۆڵەوە
https://www.kurdipedia.org/?q=20190525085635289805
بە پشيله -يان گوت :گووت بەدەرمان دەچ ،دەچوو ئەيکرد بەژێر خۆڵەوە.
زۆر کەس هەيە لەم دونيايە نايەوێت(قالۆنچە ،قاڵۆچە)ش سوود-خێ لە(گو)ەکەی
ببينێت ،پشيلە-ش به و جۆرە کەسانە چوێێاوە له و ئيديۆمەدا ،ديارە ئێەن و رژدی پشيلە
وادەکات کە وا کەس سوود لە گوەکەس نەبينێت بۆيە دەيشارێتەوە ،لەم ژيانەی من و تۆ
تێيدا دەژين زۆر کەس ئه و خاسيەت و سيفەتانەی هەيە کە پووشن و دەست
قوچاوييەکەی هێندە زۆرە کە کەم کەس دەتوانێت سوود و خێ لە دەسن ببينێت و ئەگەر
داوای شتێگ ل بکرێت هەس بێت دەيشارێتەوە و سەدان سوێندی لەسەر دەخوات کە
نيەن و ناتوانێت خێ و چاکە و پياوەتيەیک ن بکات ئينجا لەکوردەواريدا به و جۆرە کەسانە
دەوترێت(بە پشيله -يان گوت :گووت بەدەرمان دەچ ،دەچوو ئەيکرد بەژێر خۆڵەوە).
Quick Respons Code:

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 8:56:35 2019/25/5
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت176 :

بە پشيلەی گۆشت(تەوزي ع) ناکرێت
https://www.kurdipedia.org/?q=20170731103810141655
بە پشيلەی گۆشت(تەوزي ع) ناکرێت
ئيديۆمێکە بۆ کەسێک بەکاردەهێێێت کە لەئاست ڕاسپاردن کارێک نەبێت کە پن
دەسپێدرێت ،بۆ پشيلە گۆشت جێگەی بايەخ و قون سەرەکيەن ئەگەر ئەو بکرێتە
سەرپاڵە و سەرپشک بەدڵنياييەوە بەشێگ زۆری بۆ خۆی گل دەداتەوە و بەشەکەی تريش
دەخاتە ژێر گڵەوە کەواتە ناکرێت کەسێک لە ئاسن ڕاسپاردن کارێک نەبێت و کارەکەی ن
رابسپێێت]1[ .
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:

رۆژهەڵن کوردستان

158

:Quick Respons Code

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 10:38:10 2017/31/7
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت177 :

بە تاوستان هان لەسیبەر پەرک ،بەزمستان بە جوارە وە چنە سەر چار خەرک
https://www.kurdipedia.org/?q=20220504222109412742
بە تاوستان هان لەسیبەر پەرک ،بەزمستان بە جوارەوە چنە سەر چار خەرک
لەشێوەزاری(لوڕی) خزمان گوندی(ئۆمەر گومبەت)ی شارەدن(سێگردکان)ی شاری کۆیەوە
وتراوە ،شێوەی قسەی نەستەق و پەند و ئیدیۆیم وەرگرتووە ،هەندێک دەڵێ ئەوە
وتەی(خاڵەحمەوە-خاڵە ئەحمەد) کە پیاوێگ قسەزان بەرەی کاکیەکان گوندی
ئۆمەرگومبەت و پیاوماقوڵ دەربەندییەکان بووە ،ئۆمەرگومبەتیەکان خەڵیک زۆر کاسب و
شارەزان لەکاری کشتیاری و وەرزێری و ماڵداری و ئاژەڵداری ،رووبەری گوندەکەیان
نزیکەی()50کیلۆمەتر چوارگۆشە دەبێت ،زەوی کشتوکاڵیان کەمە ،بەڵم پاوان و لەوەڕگای
زۆرە بۆ بەخێوکردن مەڕوماڵت ،لە هەر چوار وەرزی ساڵ کار و کاسبیەک دەکەن و خۆیان
موحتاچ ئەم و ئه و ناکەن و بە شان و بازووی خۆیان ،نان و بژێوی بەرهەم دێێ ،بۆیە
خەڵیک ناکاسبیان خۆش ناوێت ،بۆیە بوون بە خاوەن ئه و ئیدیۆمە جوانە ،کە دەڵێ بە
تاوستان هان لە سیبەر پەرک ،ناوچە کەنارییەکان زن بچووک ڕووەیک(پەرک)ی زۆرە کە لە
بنەچەدا واتە(ن بەر) سێبەرەکەس مرۆڤ ناتوانێت لەبەری بحەسێتەوە ،چونکە گەڵکان
شاش و واشن تیشگ خۆر پێیاندا گوزەر دەکات و بە بەرچاو یان شان و مل و سەری ئه و
کەسە دەکەوێت کە لەژێری دایە ،تاوستان واتە هاوین کە وادەی کار و کەسابەتە هەندێ
کەس ناکاسب بە گەلۆری و تەمبەڵ دەچنە ژێر ئه و ڕووەکەوە ،زمستانیش واتە زستانیش
بە جەواڵ و گونیە و تورەگەوە دەچنە سەر چاڵە گەنیم خەڵیک و ناچار دەست لەم و له و
پان دەکەنەوە یان چاڵە گەنیم خەڵیک دەبڕن ،ئەوە بووە بەپەند و ئیدیۆم بە خەڵیک ناکاسب
و تەمبەڵ و عەمەل مەندە دەوترێت :بە تاوستان هان لە سیبەر پەرک ،بە زمستان بەجوارە
چنە سەر چار خەرک]1[ .
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 10:21:09 2022/4/5
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ناوی تۆمارکار:

ئاراس ئیلنجاغ

بابەت178 :

بە جەڕ و مەنگەنەيە
https://www.kurdipedia.org/?q=20171221093004143580
بە جەڕ و مەنگەنەيە
جەڕ بزماری بەپێچە و بچێتە نێو هەر شتێکەوە دەرهێنان زەحمەتە و هەميش بە خوار و خێچ کاری خۆی دەکات،
مەنگەنەش ئامێێکە ئاسنگەر و بۆريچيەکان بۆ گرتن پارچە پۆڕی و ئاسن بەکاری دەهێێ ،ئەگەر هەر شن بگرێت ئەوا زۆر
بە توندی دەيگرێت و زەحمەتە لن ببێتەوە ،لێەدا وەک دەربڕ و درکە و کنايە بەکارهاتووە بۆ کەسێگ جاڕس و ئينکار و
مونجێ و چێەدرێژ و نەسەڵمێ و ئەگەر پێت لە پن بچەقێت ئەوا وەک قێ وايە و لەقاچ و پێت نابێتەوە.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 9:30:04 2017/21/12
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت179 :

بە چەقەنەيەک حاڵ دەگرێت
https://www.kurdipedia.org/?q=20171230095912143662
بە چەقەنە حاڵ دەگرێت
:
چەقەنە :قامک و پەنجە بەيەک دادان ،حاڵ جەزمەی دەروێش لەکان زيکرا ،بەکەسێک دەوترێت بەچەقەنە حاڵ
دەگرێت کە زوو بکەوێتە ژێرکاريگەرييەوە.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
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AM 9:59:12 2017/30/12
ئاراس ئیلنجاغ

کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:
بابەت180 :

بە دۆ کەڕەتێک ر ی
ئەڵێ ترشه
https://www.kurdipedia.org/?q=20220329133551409358
بە دۆ کەڕەتێک ئەڵێ ترشه
هەموو کورد دەزانێت دۆ خواردنەوەیەیک ترشە ،هەر بۆیەش کردویەن بەنمونەیەیک جوان
بۆ ئه و کەسانەی کە الیەن خران خۆیان نابیێ و وتویەن :کەس بەدۆی خۆی ناڵ ترشە،
ئەمە لەالیەک لەالیەکیێیشەوە ئه و ترشێتیە جارێکیێ لە ئیدیۆمێگ جوانێ بەکارهاتۆتەوە
ئەویش :بەدۆ کەڕەتێک دەوترێت ترشە ،واتە زۆر هەڵناگرێت یەکجار بوترێت بەسە و
پێویستە بەدووبارە و سێبارە و دەبارەکردنەوە ناکات ،مرۆڤ کاتێک بێار دەبێت لە کەس
بەرامبەر چ بەهۆی تێنەگەیشتنەوە بێت چ بەهۆی زۆرگوتنەوە بێت بە ناڕەزای و
توڕەبونەوە دەوترێت ئای چەندت ووت :بەدۆ کەڕەتێک دەوترێت ترشە یان زۆر گوتن
قورئان خۆشە]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 1:35:51 2022/29/3
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت181 :

بە دەنکە جۆيەک دەزەڕێت
https://www.kurdipedia.org/?q=20171109084045143127
بە دەنکە جۆيەک دەزەڕێت
کەسێک زوو بکەوێتە هەڵەوە يان نەفام و کاڵفام بێت پێش دەوترێت(بەجامە ئاوێک دەکەوێتە مەلەوە) واتە ژيرييەکەی
زۆر کەمە و زوو دەکەوێتە داوەوە خۆ ئەگەر دەنکە جۆ وەربگێێت لەگەڵ زەڕين واتە کەسێگ کەرە و يەک دەنکە جۆی
بەسە بۆ زەڕين.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان
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🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 8:40:45 2017/9/11
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت182 :

بە قنگ هەناسە دەدات
https://www.kurdipedia.org/?q=20171109084337143129
بە قنگ هەناسە دەدات
ئەم ئيديۆمە بۆ کەسێک بەکاردێت کە ئەوەندە ماندوو و هيالکە ناتوانێت بۆ ساتێکيش دابنيشێت و زۆر پڕکارە و نان
بەدۆيان ڕاناگات و هەميشە و بەردەوام لە کاردايە و پڕئيشە و ناتوان سەری خۆی بخورێنێت بۆيە پن دەوترێت بە قنگ
هەناسە دەدات.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 8:43:37 2017/9/11
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت183 :

بە قونيا مەخە
https://www.kurdipedia.org/?q=20170926133440142740
بە قونيا مەخە
ئەگەر گوێدرێژێک بارەکەی قورس بێت و توانای باربردنيش کەم بێت لە هەندێ شوێندا ئەگەری کەوتن بارەکەی
قوناوقون هەيە ئەمەش خراپێين حاڵەتە بۆ ئه و کەسەی بيەوێت بارەکەی بگەيەنێتەوە ،يان هەندێجار دەوترێت(سەراقون
کرد) واتە بەپێچەوانەوە کارەکەی تێکدا ،لێەش ئه و ئيديۆمە بۆ ئەوە بەکاردێت کە کەسێک بيەوێت کارێک بکات و
هيچيش ل نەزانێت خاوەن کارەکە کەسەيری دەکات دڵ کارەکەی ناگرێت و پن دەڵێت لن گەڕێ يان زياتر دەڵێت و دەڵ
بە قونيا مەخە واتە کارەکە سەقەت مەکە.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:

رۆژهەڵن کوردستان
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:Quick Respons Code

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
PM 1:34:40 2017/26/9
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت184 :

ناگێێ
بە قونە خشگ ،بەغدا ر
https://www.kurdipedia.org/?q=20190418100007285595
بەقنگە خشگ بەغدا ناگێێ
دەوترێت سوڵتان سڵێمان قانون عوسمان بەس بە تەپ و تۆزی لەشکرەکەی سوپاس
سەفەوييەکان بەسەرکردايەن(تەهماسپ) ترساند و لەرزاند و بەغداديان چۆڵکرد چونکە
سوپاکەی پڕچەک و بێباوەڕی ڕێچکەی سونيگەران بوون ،پشت ئەستوربوون بۆ ئەوەی کە
سەردەکەون و بۆ سەرکەوتن ڕێيان گرتبوو ،ئەم ئيديۆمە بۆ ستايش لەشکری عوسمانيەکان
ن يە و بۆ سەرکۆنەی لەشکری سەفەوييەکان نيە بەڵکو ئەمە داکەوتە و رووداوێگ مێون
سەدەی شازدەيەیم زاين يە(1534ز).
بەغداد کە هەميشە لەگەڵ دەرکەوتن(جێنشين عەباسيەکان) و بەتايبەت بونياتنەرەکەی
جێنشێ(جەعفەری کوڕی مەنسور)شارێک بووە هەردەم ژمارە بووە لە ناوچەکەدا ،ئينجا
لێەدا بۆيە کراوە بە ئيديۆم(بە قنگە خشگ بەغدا ناگێێ) لەمێوودا هەميشە بە
ئۆپەراسيۆن و لەشکرکێش ن ژمارە ئينجا کەوتووە و داگێکراوە وەک
لەشکرکێشيەکان(ئەسکەندەری مەقدۆن و هۆالکۆی مەغۆڵ و ئيسماعيل سەفەون و
سوڵتان سڵێمان قانون و جۆرج بۆس ئەمريگ و تاد) کەواتە کاری قورس بەگاڵتەوە ناکرێت
بۆيە دەوترێت(بەقنگە خشگ بەغدا ناگێێ).
Quick Respons Code:

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 10:00:07 2019/18/4
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت185 :

ناگێێ
بە قينگە خليسگ دوژمن ر
https://www.kurdipedia.org/?q=20190204072800250059
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بەقينگە خليسگ دوژمن ناگێێ
وتراوە(بەپێوە شەهيد بوو) يان(لەسەر پشن ووڵغ نەهاتە خوارەوە تا شەهيد بوو)
يان(بەسەر لێواری گوەللدا دەڕوا) هەموو ئەمانە واتە رووبەڕووبونەوەی دوژمن بە ترسنۆیک
و دودڵ نابێت بەڵکو دەبێت بەسەربڵندی وبەپێوە و بەمێخاس بێت چونکە خەڵیک
ترسنۆک و ژيانپەرست ناتوانن دوژمن ببەزێێ يان دەستگێی بکەن هەربۆيە له و ئيديۆمەدا
بە مەبەست و توانج قينگە خليسگ بەکارهاتووە بۆ کەس ترسنۆک و ن توانا پن
وتراوە(بەقينگە خليسگ دوژمن ناگێێ).
Quick Respons Code:

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 7:28:00 2019/4/2
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت186 :

ا
بە قەیل دەڵ گدی گدی

https://www.kurdipedia.org/?q=20171126094710143320
بە قەل دەڵ گدی گدی
قەل ڕەنگ ڕەشە و گدی گديش بانگکردن بزنە ،هەڵبەت بزنيش زۆرينەيان لە کوردستان ڕەنگيان ڕەشە ،ئينجا ئەم ئيديۆمە
لێەدا بۆ چەند مەبەسن بەکارهاتووە:
يەکەميان :واتە کەسێگ نەسەڵمێنە و بشفڕێ هەر پن وايە بزنە.
دووەميان :کەسێگ هەژار و نەدار بێت پن دەوترێت بابە زۆر هەژارە و هيچ نيە و بە بزن دەڵ گدی گدی.
سێيەميان :نەفام و نەزانە قەل ببين پن وايە بزنە و پن دەڵێت گدی گدی.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 9:47:10 2017/26/11
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت187 :
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بە مەاليان ووت کاغەزێکمان بۆ بنوسە ی
وون قاچم قڵيشاوە
https://www.kurdipedia.org/?q=20190513080403286970
بەمەاليان ووت کاغەزێکمان بۆ بنوسە وون قاچم قڵيشاوە
هەندێ بيانو گرتن هەيە لەگەڵ ناوەڕۆیک کارێک ناگونجێت ،نوسين کاغەز بە دەست و
پەنجەی دەنوسێت چ پەيوەندی بە قاچ قڵيشانەوە ن يە ،ئەوەی تڕێک بکەنێت چ
پەيوەندی بەنان جۆ-وە ن يە ،لە ناو کۆمەڵدا زۆر جاران کۆمەڵێک بيانوو دەوترێن و
دەبيێێنەوە و بەکاردێن بۆ ئەنجام نەدان کارێک يان فەرامۆشکردن کە لە بنەچەدا ئه و
بيانووە رێگر نێ لە ئەنجامدان کارەکە بەڵکو هەر ئەوەيە ڕاستەوخۆ ناڵێت ئه و کارەی ناکەم
بۆيە بۆ ئەم جۆرە بيانوو گرتنانە ووتراوە(بەماليان ووت کاغەزێکمان بۆ بنوسە وون قاچم
قڵيشاوە) بەتەوسەوە بەکاردێت واتە مەبەست ئەنجام نەدانە ئەگەرنا بيانوەکە رێگر نيە لە
ئەنجامدان کارەکە.
Quick Respons Code:

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 8:04:03 2019/13/5
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت188 :

بە هەزار وێر قەرزێک پڕ ناکاتەوە
https://www.kurdipedia.org/?q=20220507224824413093
بە هەزار وێر قەرزێک پڕ ناکاتەوە
وێر :پارەدانە لە جیان شن بۆ کەسێک  ،لەناو کەلتوری کوردەواری تا ئەم دواییانەش زۆر
باوی بوو ،کاتێک یەکێک لە چایخانەیەک یان ساردەمەنیەک ،چایەیەک یان شەربەتێگ
دەخواردەوە دەسن بۆ باغەڵ و گێفان دەبرد تاوەکو پارەکەی بدات ،خاوەن شوێنەکە
دەیگووت پارەکەت دراوە ،به و پیاوەتیە دەوترا :وێر ،لەگەڵ گۆڕانکاری لە سیستەیم ئابوری
و بژێوی خەڵک ئه و پیاوەتییەش کاڵبۆوە و بۆیە لە زۆربەی دوکانەکان خواردنەوە و
شێنەمەن و تاوەکو هەندێک لە چێشتخانەکانیش لەسەر دیوارەکانیان نوساوە :تکایە وێر
ن یە ،قەرزیش :دراو یان کەل وپەل بۆ ماوەیەیک دیاریکراو بدرێت بە کەسێک و دواتر
لەماوەی دیاریکراودا دەبێت بدرێتەوە بە خاوەنەکەی ،ئه و دوو دیاردەیە(وێر ،قەرز) له و
ئیدیۆمەدا بەکارهاتوون ،هەزارجار پارەی چایەیک هاوڕێیەکت بدەیت لە چایخانەیەک،
شوێن دانەوەی قەرزێگ بۆ پڕناکاتەوە ،وەکو ڕێنوێن و ئامۆژگاری دەوترێت :بە هەزار وێر
قەرزێک پڕ ناکاتەوە واتە :هەموو شتێک ڕێ و شوێن و جێگەی خۆی هەیه]1[ .
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code
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باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 10:48:24 2022/7/5
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت189 :

ر ی
جۆخێ سوور نابێتەوە
بە هەموو بایەک
https://www.kurdipedia.org/?q=20220314195733408305
بە هەموو بایەک جۆخێ سوور نابێتەوە
وتراویشە :لە هەموو هەورێ باران نابارێت یان هەموو سمێڵ سورێک هەمزاغا نییە یان
هەموو چەک بەدەست و بەرگ بۆرێک پێشمەرگە نییە ئه و ئیدیۆمەش هاوشێوەی
ئەمانەیە ،جۆخێ واتە خەرمان بەکاوکۆتەوە ،هەم دانەوێڵە و هەم کایەکەشە بەیەکەوە ،بە
شەنەبا و شەن و که و دان و کایەکە لە یەکدی جیادەکرێتەوە ،لە کۆندا بۆ گاڵتە و گەپ و
بەڕێکردن کۆڕ و دانیشتنەکان دەیانکردە مەتەڵۆکە و دەیان ووت :کاچوو مادان چییە؟
مەبەستیان ئه و جۆخێ و خەرمان و ڕەوسە و شارایە بووە ،کە بە هۆی کزە و سوە و بای
شەماڵەوە بووە نەوەک ڕەشەبا و گڕەوفڕە ،چونکە ڕەشەبا دانەکەش لەگەڵ خۆی دەبات و
جوتیار و وەرزێر ڕەنج بە خەسار دەکات ،بەڵم بای شەماڵ هەم فێنگ دەداتە کایک جوتیار و
سەپان هەمیش بە هێواس تەنیا کایەکە لە جۆخێ و ڕەوسەکە دوور دەخاتەوە بەمەش
خەرمان سوور دەبێت و گەنمەکەی دەبێتە ڕەوسە ،ئینجا ئه و حاڵەتە بووە بە ئیدیۆم و
دەوترێت :بە هەموو بایەک جۆخێ سوور نابێتەوە]1[ .
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 7:57:33 2022/14/3
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت190 :

بە هەوهەوی سواران دەکرێت نەک بە تڕوتۆن رپێێژنان
https://www.kurdipedia.org/?q=20190513081437286973
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بەهەوهەوی سواران دەکرێت نەک بە تڕوتۆن پێێژنان
هه و هەوی سواران واتە دەنگ و سەدا و هاوار و دەنگدان ئەسپ و ووڵغ بەرزە بۆ
ڕووبەڕوو بونەوە و شەڕ و پەالماردان و گەڕاندنەوەی تاڵن و ڕمبازی و غارغارێن و
سوارچایک و تاد ،تڕوتۆپ واتە خۆ بەزلزانێ و تيابەستەنەبوون و لە خۆڕازيبوون ،سواران
واتە سوار چاک و شۆڕە سواری لە شەڕدا نەگڵو و ئامادەيە لەسەر ئەسپ بمرێت ،پێێژن-
يش واتە کەس بەساڵچووی و کەنەفت و پەککەوتە و ناچاالک ،تێکڕای ئەمانە کراوە
بەئيديۆم و وتراوە(بەهەوهەوی سواران دەکرێت نەک بە تڕوتۆن پێێژنان) واتە کارێگ
مەزن هەبێت بۆ ڕووبەڕووبونەوە و گيان لەسەردەستان بە سوارچاک و عەگيد و مێخاسان
ئەنجام دەدرێت نەوەک بە پرتەوبۆڵەی پێێژنان.
Quick Respons Code:

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 8:14:37 2019/13/5
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت191 :

بە کلیک مرایک راگەيشت
https://www.kurdipedia.org/?q=20171107090025143079
بەکلیک مرایک راگەيشت يان بەکلیک مرایک راناگات
کەسێک لە خوانێک داوەتکراوە زۆر درەنگ فريا بکەوێت و بەرماوەی بەرکەوێت دەوترێت بەکلیک(مراک)ی راگەيشت ئەوە
گوزرارشتە راستەقينەکەيە ،مراک لە ملعەقەی زمان عەرەبيەوە هاتووە کەوچک کورديەکەيەن ،بەالم بووە بە دەربڕ بۆ
کۆمەڵێک هەولوێسن هاوشێوە بۆ نمونە لە خولەکان کۆتان ياريەک ببين يان لەکان زيادکراودا گۆل يەکسان بکەيت يان
بەر لەدەستپێکردن شەڕێک بگەيتە شەڕگە و رۆڵت هەبێت لە هەڵنەگێسان شەڕە ،هەندێجاريش دەوترێت بەکلیک کەوچکا
راناگات واتە تازە درەنگە فريای هيچ ناکەويت و کارەکە زۆری ل رۆيشتووە.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 9:00:25 2017/7/11
ئاراس ئیلنجاغ
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بابەت192 :

ی
ی
ئێسێ ناکرێت
جون
بەئاليگ کەر
https://www.kurdipedia.org/?q=20180929104058156598
بەئاليگ کەر جون ئێسێ ناکرێت
توانای هەر يەک له و دوو وڵغە(گوێدرێژ و ئێسێ) لە کارکردن وەک جوت و باربردن و
بەزين و سوارە و لۆقە دا جياوازە بەدڵنياييەوە ئێسێ بەهێترە و بەرگەی باربردن ناوچە
شاخاوی و سەختەکان هەيە و بۆ ئەمەش پێويسن بەئاليگ باشێ لە گوێدرێژ هەيە،
بەگوێرەی ئەم دەربڕە بێت ئاليگ(کەر) کەمێ و خراپێە وەک لە ئاليگ ئێسێ ،کەچ هەموو
کارێگ قورس-يش ن دەکرێت لەکێڵگە و بردنە ئاش و گواستنەوەی قرسە و ڕەشکەی کا و
تاد ،ئەمە يەکێک بەکاردەهێنێت کەکارێگ قورس لە ئەستۆ و لەسەر شان بێت
لەبەرامبەريشدا کرێ و موچەيەیک کەیم هەبێت يان کارێگ قورس ن بسپێدرێت و
لەبەرامبەريشدا پاداشتێگ کەم وەربگرێت ناچار بە تەوس و دەربڕينەوە دەڵێت(بەئاليگ کەر
جون ئێسێ ناکرێت).
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 10:40:58 2018/29/9
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت193 :

ی
دەگێێ
شان
بەن گۆران ی
رڕ
https://www.kurdipedia.org/?q=20190327094950283399
بەن گۆران شان دەگێێ
وتراويشە(لەوشگ بەياری هەڵدەپەڕێت) ئەوە بۆ خەڵیک دڵتەڕ بەکارهاتووە کچە عازەب و
کوڕە عازەن خوڕت هەبووە هەر له و گۆڕەی سيوسيوەی دەرگای داری گرتووە و لەتەکيەوە
دەسن کردووە بە هەڵپەڕين و پن وابووە چ کچە لەدەسن يان کوڕە لەدەسن و هيچ ئاواز و
گۆرانيەکيش نەووتراوە نە لێدراوە تاوەکو به و ئاواز و گۆران يەی هەڵپەڕێت تەنها گەشەی
هۆڕمۆنەکانە ئه و جۆش و خرۆشەی بۆ پەيداکردووە ئەگەر نا نەگۆران و نەزوڕنا و نەدۆ
هەيە ئه و بەزم و هەڵپەڕينەی لە چ يە؟
ئينجا لەکوردەواريدا به و کەسانەی کە دڵ-يان زۆر تەڕە و نان ن ئاوڕژێن دەکرێت بە
ئيديۆمەوە دەوترێت(بەن گۆران شان دەگێێ).
Quick Respons Code:
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🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 9:49:50 2019/27/3
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت194 :

ی
ی
دەتەکێن
بەپن خۆی
https://www.kurdipedia.org/?q=20181231080213182125
بە پن خۆی دەتەکێن
ئيديۆمێکە بەکاردەهێێێت بۆ کەسێک کە خۆی زۆر خاوێن وباوێن ڕابگرێت و خۆی لەهەموو کارێک نەدات و زوو زووش
خۆی دادەتەکێن لە تۆز و خۆڵ ئەمە بۆ واتە ڕاستەقينەکەی بەڵم بۆ دەربڕينەکە واتە ئه و کەسەی پن دەوترێت(بەپن
خۆی دەتەکێن) فێبەرز و خۆبەزڵزان و لەخۆباييە و دڕدۆنگ و دوو دڵە بەرامبەر هەموو شن ڕازی نابێت يان پن شورەييە
يانيش لوتبەرزە و بەمە ڕازی نابێت بۆيە کورد بەتەوسەوە به و جۆرە مرۆڤانە دەڵێت کوڕە بابە فالنە کەس بەس بەپن خۆی
دەتەکێن.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 8:02:13 2018/31/12
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت195 :

بە-تا-يەیک نۆزدە ڕەمەزانان دەخوات
https://www.kurdipedia.org/?q=20190525085840289806
به  -تا-يەیک نۆزدە ڕەمەزان-ان دەخوات.
لەرز و تا نەخۆشيەیک درم و کوشندەيە و هەر کەسێک دووچاری بێت ئەوا يەکسەر
دەيخاتە سەرچ و لەسەر جێش کورد ووتەن(حەجمان ن يە -يان نابێت) کەسێکيش
هێندە نەخۆش بێت خوای گەورە لە مانگ(ڕەمەزان) دەيبەخشێت و دەتوانێت ئه و
ڕەمەزانەی تايەکەی گرتووە(فيديە) بدات لە بری(بەرۆژوو) نەبونەکەی ،هەندێ مرۆف
باوەڕدارييەکەی بەهێە و سەباری ئه و نەخۆشيانەش هەندێک لە رۆژەکان ئه و مانگە هەر
بەرۆژوو دەبێت ،لەبەرامبەريش خەڵکانێک هەن ناتوانن لە رۆژان ئاسان و لەشساغ دا
بەرۆژوو بن ،ئينجا ئەگەر(عوزر)ێکيان هەبێت ئەوا باشێين ئيش لەسەر دەکەن و کورد
ووتەن(مام ڕەمەزانەکەی لەسەر دەخۆن)
ئەم ئيديۆمە بۆ کەسێگ ن توانا و ن باوەڕ و ن سەليقە و ترسنۆکيش بەکاردەهێێێت کە
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بيانوی بچوکيش گەورە دەکات بۆ ئەنجام نەدان کارێک يان خۆ ل دەربازبوون بۆيە بە
تەوس-ەوە پێيان دەوترێت(به  -تا-يەیک نۆزدە ڕەمەزان-ان دەخوات ).يان دەوترێێيش(بە
پخەيەک حەوت مەنجەڵە شێ-ان دەڕژێنێت-دەڕشێنێت)
Quick Respons Code:

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 8:58:40 2019/25/5
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت196 :

ی
ئەشکێن
بەتێێ دوو نيشان
ر
https://www.kurdipedia.org/?q=20200819112341387019
بەتێێ دوو نيشان ئەشکێن
وتراویشە( :بە بەردێ دوو نیشان پێکا ،یان بە بەردێ دوو چوێلەکە دەکوژێت) وتراوێگ
کۆمەالیەن باوە ،بەکەسێگ زۆرزان و لێان دەوترێت ،چونکە زۆر وەستایانە و کارزانانە
کارێک ئەنجام دەدات بەهۆیەوە دوو ئامانج دەپێکێت به و جۆرە کارە وتراوە فالنە کەس(به
تێێ دوو نیشان ئەشکێن)]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 11:23:41 2020/19/8
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت197 :

گێی دادا و گەڕايەوە
بەتەشکەری بار ر
https://www.kurdipedia.org/?q=20170802073838141713
بەتەشکەری بارگێی دادا و گەڕايەوە
هەندێ جار دەوترێت(بەتەشگ بارگێيدا گەڕايەوە) ،ئەوە زياتر بۆ شاند يان نوێنەری کەسێک يان کەسێک کە بۆ کارێک،
داخوازيەک دەڕوات بۆ شوێنێک ،جێگەيەک ،بەدەسن خاڵ بگەڕێتەوە لە سەردان و سەفرەکەی هيچ بەدەست نەهێنا
بێت ،يان بۆ گژوگيايەیک بەهارە ،بۆ رراوکردن هەر گياندار و پەڵەوەڕێ بڕوات هيچ نەهێنێت و راو نەکات دەگوترێت فالنە
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کەس بەتەشگ بارگێيدا گەڕايەوە يان بە تەشکەری بارگێی دادا و گەڕايەوە ،تەشەکەر و تەشگ لە بارگێيدا زياتر به(داوێن
وتەشکەر) واتە هەردوو پەڵ دواوەی نەوەک دەستەکان]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 7:38:38 2017/2/8
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت198 :

جێان ن ن نان دەن و بەتەمای دۆستيش ن گان دەن
بەتەمای ر
https://www.kurdipedia.org/?q=20171123090045143304
بەتەمای جێان ن ن نان دەن و بەتەمای دۆستيش ن گان دەن
هەوڵ و تێکۆشان هاوس نان و رۆژووەکەی هەر بۆ خۆيەن و کەندوی پڕ ئاردی ئه و هيچ نانێگ بۆ تۆ ن يە و هەر بۆ
خۆيەن با جارێک لە جاران يەک دوو کولێەت بۆ بنێێت ،دۆست و ياريش لە ماڵ خۆيەن و هەميشە ناتوان وەک ژنەکەت
لەالت بێت بەگوێرەی کەلتوری ووڵت بۆيە ووتراوەی ئەوەی بە تەمای نان هاوس بێت ن نان دەبێت و ئەوەی بەتەمای
گان دۆستيش بێت ن گان دەبێت.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 9:00:45 2017/23/11
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت199 :

بەتەمای فرۆی مانگای زەردە
https://www.kurdipedia.org/?q=20191126141848375880
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بەتەمای فرۆی مانگا زەردە
لەکوردەواریدا دەوترێت مانگای زەرد شێەکەی چەورە و کەرەی زۆری ل دەگێێت و ماست
و ماستاو و دۆیەکەی خۆشێە وەک لە جۆرەکانیێی مانگای سوور و ڕەش و شێ و بۆر،
هەروەها لە قورئان پێۆزیش ناوی مانگای زەرد هاتووە ،فرۆ-ش شێی مانگا دوای زاین کە
پن دەوترێت(ژەک) ئەوەی لەبەر گۆڵکەکە-گوێرەکەکە دەمێنێتەوە دەدۆسێت و دەخرێتە
تاوێرێکەوە یان مەنجەلێکەوە دەخرێتەسەر ئاگر و پاش هەندێک کوڵن و دەمدان دەبێتە
تۆپەڵ وپلیت پلیت شێوەی دەڵەمه و پەنێی ژاژی ل دێت و هەندێک شەکریش
پێوەدەکرێت و بەنان و چان دەخورێت و خۆراکێگ زۆر خۆش و بەتامە ئینجا لێەدا وەک
درکە بەکارهاتووە مانگای زەرد واتە شتێگ بەنرخ و گرانبەها و خاوەن جێگە و پێگە
هەرکەسێک تەمای گرتن لە شتێگ پڕبایەخ یان لە کێۆڵەیەیک جوانکیلە بە دەربڕینەوە
ووتراوە فالنە کەس(بەتەمای فرۆی مانگای زەردە)]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

🗄 سەرچاوەکان
ماڵپەڕ |
[]1
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

باشووری کوردستان

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
PM 2:18:48 2019/26/11
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت200 :

بەجوو سەرت بخوسێنە ،بەگاور بیتاشە
https://www.kurdipedia.org/?q=20220613231351417456
بەجوو سەرت بخوسێنە ،بەگاور بیتاشە
جیاوازی ئاین و ڕک وکینەی ئایێاکان هاوشێوەی پارت و قەوارە و گروپ و حزبەکان بۆ
گرتنەدەسن دەسەڵت و پەیڕە و کردن بێوبۆچوون و سەپاندن قەڵەمڕەوی خۆیان لە
هەڵپەدان ،بۆ ئەمەش شێوازی جیاواز جیاواز بەکاردەهێێ بۆ سووککردن و ن ڕێزیکردن و
ناو و ناتۆرە و ناوزڕاندن یەکێی بەتایبەت لەالیەن ئاین باڵدەستەوە ،لە کوردەواری کە
زۆرینەی خەڵیک لە پەیڕەوان ئاین ئیسالمن ،ئیدیۆیم له و جۆرەیان زۆر بەکارهێناوە وەکو:
دەڵن جووە ،جووی ڕشا ،ڕەنگ دیانان ل نیشتووە ،هاوشێوەی ئه و ئیدیۆمەشمان هەیە
وەکو(نان موسان بخۆ ،لەماڵ گاور بخەوە یان لە ماڵ جولەکان نان بخۆ ،لە ماڵ مەسیچ
بنوو) له و ئیدیۆمەش دەڵێت :بۆ پاک و خاوێن و لێان لە کارێک بە جوولەکە ئەنجایم
بدە ،بەڵم ئەوەی مەترسیدار بوو ،بۆ سەالمەن و دڵنیان و متمانە بە گاور و دیانەکان چ
بەجن بکه ،سەر خوساندن بۆ پاکبوونەوەیە ،بەڵم تاشێ شن نووک تێی ن دەکەوێت و
مەترسیدارە ،ئینجا ئەوە لە کوردستان بووە بە ئیدیۆم و وتراوە :بە جوو سەرت بخوسێنە،
بە گاور بیتاشە.
[]1
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان
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:Quick Respons Code

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 11:13:51 2022/13/6
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت201 :

بەحر ناخرێتە ناو جەڕەوە
https://www.kurdipedia.org/?q=20220617221933418976
بەحر ناخرێتە ناو جەڕەوە
بەحر :دەریا ،پانتاییەیک فراوان زەوییە ئاو دایپۆشیووە ،قوڵ و ن بن وەسف کراوە ،لە
شێنەییدا هێمن و ئارام بەخشە ،لە کان شەپۆڵ و زریاندا توڕە و کارەساتبارە ،لەبەر گەورەن
و زەبەڵچ زۆر پەند و ئیدیۆمیش لەسەر هاتووە وەک :دەریا بە دەیم سەگ پیس نابێت،
دەڵن بەحرە شێڵو(لێڵ)نابێت ،هێندە نهێن پارێزە دەڵن(بەحرە) ،لێەدا لە بەرامبەر ئه و
ئاوە زۆرەی دەریا ،هاتوون گۆزە و کوپە و جەڕەیان بە نمونە هیناوەتەوە ،کە بەحر بە
ملیۆنان ملیۆن جەڕە زیاتر پڕ دەکات چۆن لە کوپە و جەڕەییەک دەکرێت؟ بچویک جەڕە و
ئاوی دەریا بەراورد کراوە ،کە بەهیچ کلۆجێک ئه و بەرواردکارییە نابێت بکرێت ،بەڵم بۆ
ڕێنوێن و ئامۆژگاری و ڕێنمان و هۆشداری پێدان بە مرۆڤ بەکاردەهێێێت تاوەکو هەر
کەسە توانا و بایەچ خۆی وەک خۆی وەربگێێت و بزانێت ،هاوشێوەی ئیدیۆیم(بە قەد
بەڕەی خۆت ن ڕاکێشە) جەخت دەکرێتەوە کە دەریا ناخرێتە ناو جەڕەیەکەوە]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 10:19:33 2022/17/6
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت202 :

بەحەوت قەڵەم ئار ی
ایشن کردووە
https://www.kurdipedia.org/?q=20211224124247399373
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بەحەوت قەڵەم ئارایشن کردووە
وتراویشە به حەوت قەڵەم خۆی ڕازاندۆتەوە یان لە حەوت ئاوی داوە قاچ تەڕ نەبووە،
یان حەوت بەڕک و حەوت گێفان و حەوت پەستەک و...تاد ،ئه و ژمارە حەوتانە لە
کوردەواریدا بۆ خەڵکێگ زۆر زان و زۆر لەبار و دونیا دیدە و زۆری خوێندوە یان مامۆستای
زۆر شتانە ،عەرەبیش دەڵێ(سەبعە سەناییع) ،کەسێک هەڵەیەک بکات و لەخۆی دوور
بخاتەوە ،دەوترێت یک دەرەقەن دێت ئەوە(بەحەوت قەڵەم ئارایشن کردووە)]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 12:42:47 2021/24/12
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت203 :

ی
ی
ی
نەبان پێوە
شێنە سێوە شەکر و
کێی کەر یان پێوە،
بەخن خەریک ر
بەخن مە تارە سێوە ر
https://www.kurdipedia.org/?q=20220617213547418970
بەخن مە تارە سێوە کێی کەران پێوە ،بەخن خەریک شێنە سێوە شەکر و نەبان پێوە
لە کۆیە زیاتر ئه و ژنە بەتەمەن و ڕەشبینانە دەیڵێ ،کە گلەن لە بەخت و شانش خۆیان
دەکەن ،ناشوکرن و بەهیچ شێوەیەک شوکرانە بژێر نێ و پێیان وایە بەخن باش هەر ڕوو
لە خەڵیک تر دەکات و لە ژیاندا بەالی ئەواندا نایەت ،وا هەست دەکەن نا خۆس و
نەخۆس و دەرد و بەڵ هەر ئەوان بەسەر دەکاتەوە ،هیچ خێیان نە لە خۆیان و نە لەمێد و
ماڵ و مناڵ نەدیووە ،ئەمەش لە دایکان و پێشینانەوە بۆیان بەجێماوە و دووچاری خەمۆیک و
دڵتووندی و نیگەران کردوون ،کاریگەری بەسەر دڵ و دەروونیاندا جێهێشتووە ،خۆیان
بەخاوەن ئه و بەدبەختیە دادەنێ ،له و بەند و بالۆرە و ئیدیۆمەدا میوەی سێو
وەرگێاوە(بەختدارەکان ،سێوی شێین) و(ن بەختەکان ،سێوی تاڵ)یان بۆ بەکارهاتووە،
هەر کاتێک دووچاری حاڵەتیگ نەخوازراو و بەسەرهات و کارەسات و ڕووداوێک ببنەوە بە
ناشوکرییەوە دەڵێ :بەخن مە تارە سێوە کێی کەران پێوە ،بەخن خەریک شێنە سێوە
شەکر و نەبان پێوە]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

🗄 سەرچاوەکان

174

باشووری کوردستان

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 9:35:47 2022/17/6
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت204 :

بەخزمە خزمە کردی بە قوزما
https://www.kurdipedia.org/?q=20170926133023142737
بەخزمە خزمە کردی بە قوزما
خزم وخوێش جێگەی متمانەيە و هەموو جۆرە راسپاردەيەیک به و هۆيەوە لەال دادەنرێت ،هەندێجاريش ئه و خزمە ناتوانێت
لە ئاسن ئه و راسپاردەيە بێت و ناپایک ل دەکات ،کەواتە ئه و ئيديۆمە بۆ کەسێک بەکاردەهێێێت کە بەهۆی نزيگ و
خزمايەن توانيويەن زوڵمێکت ل بکات کە کەسيێ نەيتوانيووە ئه و ناحەقيەت بەرامبەر بکات.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
PM 1:30:23 2017/26/9
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت205 :

بەخێا بنە برنجەیک ،سەد داڕوجان ئاوێ دەخواتەوە
ر
https://www.kurdipedia.org/?q=20220126120507402831
بەخێا بنە برنجەیک ،سەد داڕوجان ئاوێ دەخواتەوە
(داڕوجان-کاڕووشە) ڕووەکێگ فرە ساڵیە ،حەوت ساڵن وشگ بکەنەوە دواتر بارودۆچ
گونجاو بێت دەست بەڕوان و شێ بوونەوە دەکات ،زیان زۆری بۆ بەرووبومە
کشتوکاڵیەکان هەیە بەتایبەن دانەوێڵەی برنج  ،بۆیە جوتیاری کورد لە ئیدیۆمدا برنج و
داڕوجان کۆکردۆتەوە و بەماناداری گوزارشن لێکردوون و بۆ مەبەسن تر بەکاری هێناوە
هاوشێوەی(بەخێا گوڵە گەنمەیک سەد گوڵە زیوان ئاو دەخواتەوە) ،زیوان گیایەکە
تۆوەکەی تاڵە لەناو دەغڵ و دان دەڕوێت و ئەگەر کەسێک بیخوات دەڵێ خەوی دێت و
نانیش تاڵ دەکات ئەگەر لەگەڵ گەنمەکەی بهاڕدرێت ،کوردەواری هەردوو ئیدیۆم لەکان
ئەنجامدان کارێک بۆ کەسێگ نزیک و هاوڕێ و دۆست یان نزیکە خوێنە ،یان
خەزوورانگەرە یان خۆشەویست ،کە بەهۆیەوە خەڵکیێ سوود مەند بن دەوترێت(بەخێا
بنە برنجەیک ،سەد داڕوجان ئاوێ دەخواتەوە) یان(بەخێا گوڵە گەنمەیک سەد گوڵە زیوان
ئاو دەخواتەوە) ،یان هاوشێوەیێی هەیە دەوترێت(لەبەر خاتری خاتران ،دەچمە سەر دین
کافران)]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت

175

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 12:05:07 2022/26/1
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت206 :

بەخێا گوڵە گەنمەیک چەند گوڵە زیوان ئاوێ دەخۆنەوە
ر
https://www.kurdipedia.org/?q=20201028194433389552
بەخێا گوڵە گەنمەیک چەند گوڵە زیوان ئاوێ دەخۆنەوە.
لەناوچەکان کوردستان بەشێوازی جیاواز دەوترێت وەک(بەخێی گوڵەگەنمەیک ....یان
بەخێا ....یان بەهۆی ....یان لەسایەی گوڵەگەنمەیک ...تاد) ،ئاودێری دێمەکاران خوایە،
گەنیم زەوی پشتئاو بە باران ئاو دەدرێت و زەوی بەرئاویش بە کارێز و جۆگە و ئەستێە و
بێان ئاو دەدرێت ،چ باران و چ ئاودێرییەکە هەر بۆ گەنم ئاودانەکەیە ،کەچ له و نێوەندەدا
گوڵە زیوانەکانیش هاوشێوەی گوڵەگەنمەکان ئاو وەردەگرن و دەخۆنەوە.
ئەمە بووە بە ئیدیۆم و بەمەبەست بەکاردەهێێێت بۆ کارێک کە تایبەتمەندە بۆ کەسێک
دەردەچێت و لەبەرخاتری ئه و هاوشێوەکان بگرێتەوە ،زۆرجاران کێێک حەزی لە کوڕێک
کردووە بەهۆی کوڕەکەوە چێشتێگ خۆس بۆ خوشکەکان کردووە یان بردووە ،یان کوڕێک
دڵ بۆ کچێک چووە بە هۆیەوە تانکەری پڕ ئاوی بۆ گەڕەکە ن ئاوەکەیان بردووە به و جۆرە
کارانە دەوترێت(بەخێی گوڵە گەنمەیک چەند گوڵە زیوان ئاوێ دەخۆنەوە)]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 7:44:33 2020/28/10
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت207 :

ی
ی
سەربان
بەپان هەر دەچێتەوە
بەدرێژی يان
https://www.kurdipedia.org/?q=20181002092646156708
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بەدرێژی يان بەپان هەر دەچتەوە سەربان
ئەم ئيديۆمە بۆ پێوانە بەکاردێت بەڵم ئەژماريش بۆ پێوانەکە نەکرێت ،بۆنمونە دوو
جوتياری کورد کێشە و گرفتيان لەسەر(ناوان) واتە بارست و نێوان دوو پارچە زەوی
تەنيشت يەکێی هەيە ،کە هەندێجار ئاڵۆزی دروست دەبێت و ڕەنگە بەخوێن ڕشتن
يەکێی کۆتان ن بێت ،چونکە يەکێک لەوەرزێرەکان بەهيچ پێودانگێک ڕەزامەند نابێت
تەنها ئەوەی خۆی گەرەکيەن و حساب بۆ قارس و ناواندانەری گوند و ئاوان و کێڵگە
نەکات ،يان دەسەڵتداری ملهوڕ بۆ گرتنەبەری دەسەڵت هيچ ڕێکەوتنامە و ئاگربەست و
پەيمانێک لەگەڵ ياچ و ئۆپۆزسيۆن وڵت ناباتە سەر تەنها ئەوەی خۆی مەبەستيەن ئەوە
چ بەچ دەکات ،يان لەسيستەیم دەرەبەگايەن ئاغا و کێخوای ئاوان هيچ گوێ بەقسە و
بێوبۆچون مسکێ و جوتيار نادات و ئەوەی لەمێشگ خۆيەن هەر ئەوەی چ بەچ
دەکات بۆيە به و شێوە هەڵس وکەوتانە لە ئيديۆم و دەربڕی کوردەواريدا ووتراوە(بەدرێژی
يان بەپان هەر دەچتەوە سەربان).
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 9:26:46 2018/2/10
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت208 :

بەدزی ر ی
ئێرائيلەوە دەگەڕێ
https://www.kurdipedia.org/?q=20190520091130289202
بەدزی ئێرائيلەوە دەگەڕێ
فريشتەی گيان کێشان کە (ئێرائيل -عێرائيل)ە ،رۆژانە و شەوانە و هەموو سان کاری ئه و هەر رۆح و گيان کێشان
مرۆڤەکان سەر گۆی زەوييە بە کۆمەڵێک هۆکاری نەخۆس و تەمەن و ڕووداوگەڵێگ وەک حاچ قادری کۆن
دەفەرموێ(نايەتە تەخمێ حەواديش سبەين) ئينجا ئەگەر مرۆڤێک پەککەوتە و نەخۆش و ڕەنگ زەرد و ن تەنک وتۆژ و
سيس و لەڕ و الواز و کەم توانا بێت و کورد وتەن(بەسەری بڕوات) ئەوا ئەگەر يەکێک لە ئەحواڵ بێسێت ئەوا بە
ئيديۆمەوە دەوترێت(بە دزی ئێرائيلەوە دەگەڕێ) واتە زۆر نەخۆش و لەڕ و الواز بووە و خۆی ن ناگێێت.
Quick Respons Code:

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
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AM 9:11:30 2019/20/5
ئاراس ئیلنجاغ

کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:
بابەت209 :

بەديوار وەتن عمرت چەندە وەت بەیک بويشن زانيک
https://www.kurdipedia.org/?q=20180125100253144264
بەديوار وەتن عەمرت چەندە وەت بەیک بوويشن زانيک
ئەمە شێوەزاری لوڕيە لە گوندەکان شارەدن سێگردکان شارۆچکەی کۆيە بەتايبەت لە ئاوان ئۆمەرگومبەت بەکاردێت
مەبەست له و دەربڕە ئەوەيە کە خانوبەرەی کوردەواری کە لەقوڕ دروستکراوە ئەگەر قوڕەکە تێ کا(یک) نەبوايە ئەوا ئاوی
باران زوو ڕايدەماڵ و دەبووە مايەی دەڵندن ئاو بۆ ديوارەکان و ديوارەکان دەروخاند ،واتە ئەگەر کای زۆر بوايە تەمەن
خانوەکە درێژ دەبوو ،ئەمەش وەک کينايە بەکاردێت بۆ کارێگ باش و تەواو لە هەموو رووەکانەوە کە مەترس لەداهاتووی
ئه و کاروبارە نەبێت بۆيە ووتويانە(بەديوار وەتن عومرت چەندە وەت بەیک(کا) بويشن زانيک).
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 10:02:53 2018/25/1
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت210 :

بەدۆی دەرکان گەورە بووە
https://www.kurdipedia.org/?q=20211218114529398834
بەدۆی دەرکان گەورە بووە
ئه و دەرگا و ئه و دەرگا کردن بۆ پەیداکردن بژێوی ژیان باچ خۆی هەیە و لەناو کوردان
کراوە بە ئیدیۆم بەکەسێک دەوترێت(بەدۆی دەرکان گەورە بووە) واتە هەژار و ن دەرەتان
بووە و مەمرە و مەژی ژیاوە و لێە و لەوێ چاوی لەدەسن خەڵک بووە تا چۆڕەشێ و قاپە
ماستێگ ن بدەن ،بۆیە ئێستاش چاوی لەدۆی دەرگایانە]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code
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باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 11:45:29 2021/18/12
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت211 :

بەدەرزی ربێ هەڵکەندنە
https://www.kurdipedia.org/?q=20180623084459152028
بەدەرزی بێ هەڵکەندن
بێهەڵکەندن ئامێی قەلەم و سمبە و قازمە و جۆرەها ئامێی تايبەن بۆ دابينکراوە لەگەڵ پێشکەوتن تەکنەلۆجيای
سەردەم ،وتراوە خوێندن بێێکە بەدەرزی لێدراوە واتە بە پێنوسەکەت ساڵنە هەندێک هەڵدەکەن ئەمە وەک خوازە
بەکارهاتووە ،بەڵم بێ بەدەرزی لێدان له و ئيديۆمەدا واتە کارێگ قورس و ن ئەنجام دەکرێت چونکە بێ بەدەرزی تەواو
نابێت و لە هەڵکەندن نابيتەوە.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 8:44:59 2018/23/6
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت212 :

هەڵناگێێت
بەدەستێک دوو گندۆرە
ر
https://www.kurdipedia.org/?q=20180623084914152029
بە دەستێک دوو گندۆرە هەڵناگێێت
دوو کاڵەگ يان شون بە يەک دەست هەڵناگێێت ،واتە مرۆڤ لە يەک کاتدا ناتوانێت دوو کار ئەنجام بدات دەبێت کارێک
بۆ کارێک بەجێبهێڵێت ،بۆيە به و مرۆڤانەی چەند کارێک بەيەکەوە لەسەرخۆيان کۆدەکەنەوە پێيان دەوترێت(بەدەستێک
دوو گندۆرە هەڵناگێێت).
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان
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🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 8:49:14 2018/23/6
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت213 :

بەدەمێک دەخۆن و بە قنگێک دەڕين
https://www.kurdipedia.org/?q=20171109083920143126
بەدەمێک دەخۆن و بەقنگێک دەڕين
ئەم ئيديۆمە بەکاردێت بۆ دوو کەس کە زۆر هاوڕن يەکێ بن و هەردەم بەيەکەوە بن لە خۆس و ناخۆشيەکانيان ،کەسيش
نەتوانێت نێوانيان تێک بدات هەندێجاريش بە تەوسەوە دەوترێت بەدەمێک دەخۆن و بە قنگێک دەڕين.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 8:39:20 2017/9/11
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت214 :

بەر بوویک شێخ و شەيتانە
https://www.kurdipedia.org/?q=20171224081042143595
بەربویک شێخ و شەيتانە
بەربوک واتە پاخەسو ئه و ژن يان ئافرەتەی کە لەکۆندا لەگەڵ زاوادا سەر و دەستێگ بوکيان دەگرت و کارکتەرێگ بوک
گواستنەوە و ئاهەنگ و ژن و ژنخوازی بووە لە کەلتوری کوردەواريدا ،شێخ واتە پێ و پياو چاک و خاوەن(تەجروبە) و
ئەختيار و تەگبێ کەری قەوم و هۆز و خانەوادە و بنەماڵە و بەرەباب ،شەيتانيش لە ناو موسلمانان نەفرەت لێکراوە بە هۆی
لە خۆباييەکەن و سەرپێچیکردن فەرمان خوای گەورە و لەدڵ ودەروون موسلمانانيش فيتنە و ئاژاوە و بەالڕێ بردن
موسلمانە لەرێگەی حەق و راستيدا ،ئەم ئيديۆمە بەکاردەهێێێت بۆ کەسێگ فێڵباز ،گەڕساز ،بەدکار ،کالوچ ،دەستێ،
چاوبەست و جادوگەر ،دووڕوو ،واتە (لەگەڵ مەڕ شێ دەگات و لەگەڵ گورگيش گۆشت دەخوات).
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:

رۆژهەڵن کوردستان
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:Quick Respons Code

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 8:10:42 2017/24/12
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت215 :

ی
نابین
بەر رپن خۆی
https://www.kurdipedia.org/?q=20220505204256412791
بەر پن خۆی نابین
مرۆڤ کاتێک بەر پن خۆی نابینێت کە دووچاری بەرکەوتنێگ گەورە بێت لەسەریدا
بەهۆیەوە بتاسێت ،یان ڕق و کینەیەیک زۆر و توڕەبوونێگ گەورەی هەبێت لەکار وبارێک کە
تەواو بەهۆیەوە سەری ل دەشێوێت ،جاریش هەیە لەبەر کەیف خۆس و دڵخۆشیەیک فرە،
ئه و خۆشیە زۆرە وادەکات هەست لەالی بێت ،بۆیە ئاگای لەدەوروبەرەکەی خۆی
دەبڕێت ،جاروباریش هەیە بەهۆی بێ و سەرقاڵیەوە بەهەردوو چاوی سەیرت دەکات
کەچ تۆ نابینێت چونکە بەچاوی دڵ تۆ نابینێت و چاوی سەریش خوێندنەوەت بۆ ناکات،
لە هەموو ئه و کاتانەدا دەوترێت :فڕ چاوی نابینێت ،ئه و حاڵەتە واقیغ و داکەوتانە
ئەوەندەی فێیکێ ئەوەندە بەرجەستە نێ ،چونکە چاوەکان ساغن و بینیایان لە ڕاستیدا
زۆرباشیشە ،ئەوە بووە بە ئیدیۆم بەکەسێک یان بەڕەوتێک دەگوترێت کە ن لێکدانەوە،
کوێرانە و نەفامانە کارێک ئەنجام دەدەن و ئایندەی هەنگاوەکانیان ناخوێننەوە و نابیێ وەکو
سەر لێشێواو دێنە بەرچاو ،بە بکەران ئه و کارانە لە کوردەواریدا بە نیگەران و دڵتەنگیەوە
دەوترێت :بەر پن خۆی نابینێت ،یان بەرپن خۆیان نابیێ واتە :سەر لێشێوان]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 8:42:56 2022/5/5
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت216 :

بەراز تا بۆز نەبێت ،بێناموس نابێت
https://www.kurdipedia.org/?q=20220221210653405934
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بەراز تا بۆز نەبێت ،بێناموس نابێت
لە زۆر ناوچەی کوردستان لەبری ئه و ئیدیۆمە دەوترێت:پێە سەی عەمەل گوجیالن،
مرۆڤ کە بەساڵ بچێت و هێشتا مەییل ن ناموس هەبێت ،بۆز :واتە تێکەڵ بوون ڕەنگ
سن و ڕەش یان ماش و برنچ ،وشەی :بازەش هەر لە بوون پەڵەی سن و ڕەش بەیەکەوە
هاتووە ،ئه و کەسانەی ن ناموس بکەن و لەگەڵ تەمەنیان یەکدی نەگرێتەوە بەتەوسەوە
پێیان دەوترێت :بەراز تا بۆز نەبێت ،ن ناموس نابێت]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 9:06:53 2022/21/2
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت217 :

ا
بەراز خۆی لەسەگ بدات گڵو دەبێت

https://www.kurdipedia.org/?q=20181220073627181670
بەراز خۆی لەسەگ بدات گڵو دەبێت
بەراز و سەگ لە کۆمەل کوردەواری دا هەردوو کيان بە(گڵو) دادەنرێن و بۆ بەريەکەوتن لەگەڵ مرۆڤ قێەونن ئەگەر
رووبدات دەستت بەر سەگ يان بەراز بکەوێت ناچار دەبێت بچيت دەستت ئاوەگڵ-ئاوەگر بکەيت ،ئينجا له و ئيديۆمەدا
هاتووە بەراز بە بەرازی خۆی بەسەگ بکەوێت گڵو دەبێت واتە پێويستە(بە گڵ+ئاو) بشورێت تاوەکو گڵويەکەی نەمێنێت
ئينجا وەک ئيديۆم بۆ دوو کەس پيس و گڵو بەکاردێت کە هاوڕن يەکێی بن يان کەسێک زۆر پۆخڵ و ناڕەسەن و پيس
بێت بە درکەوە پن دەوترێت(بەراز خۆی لەسەگ بدات گڵو دەبێت).
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 7:36:27 2018/20/12
ئاراس ئیلنجاغ
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بابەت218 :

ی
بەرچ بەرانە
https://www.kurdipedia.org/?q=20170921132617142672
بەرچ بەرانە
ئيديۆمێکە لەواقيعدا بۆ ئه و بەرخە بەکاردەهێێێت کە ئاژەڵدار دریک ن دەکات بۆ بوون بە بەرانێگ ڕەسەن و پێويستە
بەخێوی بکات تا ڕانەکەی بەرانێگ باس هەبێت ،بەڵم بۆ مرۆڤ کينايە و درکەيە بۆ کوڕێک بەکار دەهێێێت کە لەمناڵيەوە
خاسيەت و ئەدگاری پياوانە و مەردانەی تێدا دەرکەوێت دەوترۆێت بەراسن بەرچ بەرانە]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
PM 1:26:17 2017/21/9
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت219 :

ی
بەرچ چلەی ،گۆلیک ڕەشەمەی ،کاری ئادارێ پەسندن
https://www.kurdipedia.org/?q=20210515115437394069
بەرچ چلەی ،گۆلیک ڕەشەمەی ،کاری ئادارێ پەسندن
چلەی زستان سەرماوسۆڵەیە و دونیا دەیبەستێت و کاریلە ناتوانێت لەساردوسەی
هەڵبکات مەگەر بەرخ بەرگەی ئه و سەرمایە بگرێ و گۆلکیش لەمانگ ڕەشەمانگ بزێ،
مانگ ونیوێک شێی دایگ دەخوات و زوو بەهاری بەسەر دادێت و گیا زۆر دەبێت و تێ
گژوگیا دەخوات و گەورە و قەڵه و دەبێت و کاریش لە ئادارێ بزێ پەسندە چونکە
ساردوسۆڵەی زستان بارگەی پێچاوەتەوە و کاریلەش به و بارودۆخەوە جوانێ گەشە دەکات
هەربۆیە وەکو ئەزمون کوردەواری بووە بەدرکە و کینایە و کورد ئەزمونان وتویویانە(بەرچ
چلەی ،گۆلیک ڕەشەمەی ،کاری ئادارێ پەسندن)]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |

باشووری کوردستان

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
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کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

AM 11:54:37 2021/15/5
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت220 :

بەرد ئەدرێت بەدەرگای داخراودا
https://www.kurdipedia.org/?q=20190202075647245465
بەرد ئەدرێت بەدەرگای داخراودا
وتراويشە(دەرگايەک کليیل هەبوو مەيشکێنە) کەواتە دەرگايەک داخراو بێت و کليليش نەبێت نەک هەر بەردی ل دەدەرێت
ئەگەری شکان و لەڕێسمەبردنيش هەيە ،ئه و دەرگايانەی کراونەتەوە يان ئاسان دەکرێنەوە و واڵ و کراوەن زۆر زەحمەتە
کەس بێ لە بەرد ن گرتنيان بکاتەوە ،بەڵم ئه و دەرگايانەی دەخراون لەبارن بۆ بەرد ن گرتن ،ئينجا ئەم دەربڕينە هەر بۆ
دەرگا نەوتراوە بۆ بێی داخراو و ئەدگاری ناجۆری داخراو و گۆشەگێی و کاروکردەوەی نەزانراو و داپۆساو و کڵۆمکراو
دەتوانرێت وەک هۆشداری و ئاگادارکردنەوە وئامۆژگاری بوترێت(بەرد ئەدرێت بەدەرگای داخراودا).
Quick Respons Code:

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 7:56:47 2019/2/2
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت221 :

بەرد تل بدە ،ن کار مەبه
https://www.kurdipedia.org/?q=20220617220708418974
بەرد تل بدە ،ن کار مەبه
هاوشێوەی ئه و ئیدیۆمە ،ئیدیۆیم تر هەیە وەکو(بچۆ بێگار ،دامەنیشە بێکار) و(شەڕ لە
دەست بەتاڵ باشێە) ،لە ڕۆژهەڵن کوردستانیش ئەگەر نزا و تووک و دوعا لە یەکێک
بکەن دەڵێ :خودایە ن کار ن یان خودا ن کارت کا ،بێگار و سوغرەکێش و شەڕکردن دوو
کاری قورس و سەخت و دژوارن ،بەڵم هێشتا لە دەست بەتاڵ باشێن ،لێەش
خلۆرکردنەوە و تلدانەوەی بەردی زل و گەورە لەالپاڵ و هەرد و کێوان کارێگ گران و پشت
شکێنە ،بەڵم هێشتان بە بەراوردی ن کاری بە بەرهەمێ و بە بایەخێە ،پێشینان کورد
هێندە ئەزمون ناپەسند و سفت و تاڵ و ناخۆشیان لەگەڵ بێکاریدا بینیووە ،کە بەهۆی ن
کارییەوە مرۆڤ بێ لە هەزاران کاری ناڕێک و ناجۆر و نالەبار و ناقۆڵ و الدان کۆمەالیەن
دەکاتەوە یان چاوی لەدەسن ناکەسان بووە بە هۆی نەبوون و نەداری و دەست کورتیەوە،
بۆیە وەکو ڕێنوێن و ئامۆژگاری و ڕێنمان و هۆشداریدان بە الو و جحێڵ و جەوان کورد
فەرمویەن :بەرد تل بدە ،ن کار مەبە]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

184

:Quick Respons Code

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 10:07:08 2022/17/6
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت222 :

ا
بەرد کوڵندن

https://www.kurdipedia.org/?q=20180623084346152027
بەرد کوڵندن
بەرد کانزايەیک ڕەقە و چەندين جۆری ئاگرين و گۆڕاو و نيشتوی هەيە ،بەرد داخ و دەشکێێێت و رێکيش دەخرێت و
پارچەپارچە دەکرێت و جۆرەهای شێوە و کەرەستەی ل دروست دەکرێت ،بەڵم کوڵندن نەزانراوە تا ئەمرۆ بەرد
بکوڵێێێت ئەمەش هەر گوزارشتە لە ن ئەنجایم کارێک دەوترێت فالنە کەس بەرد دەکوڵێنێت و ئه و کارە بەرد کوڵندنە
واتە ن ئامانج و ئەنجامە.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 8:43:46 2018/23/6
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت223 :

ژ
بەرداس لەسەر دەگەڕێ
https://www.kurdipedia.org/?q=20171225093805143609
بەرداس لەسەر دەگەڕێ
مەبەست لەو تەوەرەيە کە بەردە ئاشەکەی لەسەرە و ئه و هۆکاری سوڕاندن و دەوران و خوڵندنەوەی خەڕکە بەردەکەيە،
ئەم ئيديۆمە بەکاردێت بۆ کەسێگ(سەر بەگۆبەند و سەری گۆبەند و بن گۆبەندە) يان پشێووی و ئاژاوەگێی و هۆکاری
هەموو بەڵ و نەهامەتيەکانە ،يان ئەوەی لێقەومان هێنايە کايەوە و سەری گەواڵە و بن گەواڵەيە هەر ئه و کەسەيە کە
تەوەری بەرداشەکەيە.
تایبەتمەندییەکان بابەت
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🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 9:38:05 2017/25/12
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت224 :

بەردی بچێنێت دەیبێت
https://www.kurdipedia.org/?q=20200905113802387525
بەردی بچێنێت دەیبێت
بەرد ،زادەی کەشکارییە و بەپێکهاتەیەیک کانزان ئەژماردەکرێت جۆری نیشتو و گۆڕاو و
ئاگرین هەیە ،ناڕوێێێت بەڵکو گۆڕانکاری کەش و هەوا دروسن دەکات و هەر ئەویش
تێکوپێگ دەشکێنێت ،بەرد لە ئیدیۆمدا زۆر بەکارهاتووە چونکە گەالن دونیا سوشت
دۆسێ و پشت بەژینگەی دەوروبەری خۆیان دەبەسێ بۆ دڵرەق دەوترێت(دەڵن بەردی
ڕەقە) لەبواری تریش بەکارهاتووە(بەرد لەجن خۆی سەنگینە) و(دەڵن بەردە بەگوی
دادەدات) و(بەقای مێدی و سێبەری بەردی) و(بەردەباز) و تاد ،ئینجا لێەدا(بەردی بچێن
دەین) واتە کەسێگ سەر بەڕسق و ڕۆژووە و هەر کاسبیەک بکات خوا دەست بەباڵییەوە
دەگرێت و بۆی دەبێتە خێوبەرەکەت و قازانج و داهات و بەروبومێگ باس بۆ دێتە
بەرهەم و خەرمان پڕ دەبێت]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 11:38:02 2020/5/9
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت225 :

ی
ی
دەشن
بەسن ،چۆلەکەی
بەردی
https://www.kurdipedia.org/?q=20210305203635392065
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بەردی بەسن ،چۆلەکەی دەشن
بەست ،پانتاییەیک گەورەیە لە بەردۆچکەی ڕاپێچراو و ڕاماڵراوی ڕووباران دروست دەبێت،
بەگوێرەی شوێن پێکهاتنیان شێوەیان جیاوازە لە دامێن شاخەکان شێوە پانکەییە و لە
دەڵتاکان سێگۆشەییە و لە پێدەشتان پان وپۆڕە وەکو بەسن(شەرغە)ی نێوان دێگەڵە و
سێگردکان ،بەرد لەبەسن زۆرینەیە بەگاڵتەوە وتراوە(پیاوێک لەبەسن شەرغەی دوو بەردی
بەدەستەوە بووە لە بەردی سێیەم گەڕاوە ووتیویانە لەچ دەگەڕن وتویەن لەبەردی سێیەم
دەگەڕێم کە له و بەستەی تەڵق ن نەخورابێت ،سەرچاوە :کۆبەرهەیم بڵو نەکراوەی
تاهێ ئەحمەد حەوێزی2020:زایین)
چۆلەکەی دەشن واتە باڵندەی پاساری و کێشکە ،کە ئەوانیش وەک بەردی بەسن لەژمارە
نایەن و زۆر وزەبەندن ،ئه و ئیدیۆمە بۆ شن فرە و زۆر دەوترێت کە دەستکەوتنیان ئاسان
بێت]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 8:36:35 2021/5/3
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت226 :

بەردی الدێ ی
ژيان تێدايە

https://www.kurdipedia.org/?q=20171109083737143125
بەردی الدێ ژيان تێدايە
مرۆڤ لە سوشتدا پێويسن بەهەموو شتێک دەبێت بەتايبەتيش لە گوند و الدێکاندا ،ئينجا بەرد لەالدێ جگە بۆ
دروستکردن خانوبەرە و چيلە و کۆليت و حەسار وەک چەکيش بەکارهاتووە و بووە بەفيشەیک قۆچەقان و پەالری شوان و
ناوان زەوی و زار و بەردەبازی رووبار و جۆگەلە و جۆباران و کەل و پەل ناوماڵ و بەردە جۆن و دەستاڕ و بەردە ئاش و بەردە
ی
مرۆق ن کراوەتەوە بەتايبەت لە الپال هەرد
خەروا و تاد هەندێجار لە رووی واتاييەوە سودی دەرون هەبووە و دڵ و دەرون
و زنار و شيو و دۆلەکان و بنميچ گۆم و رووبار و کارێزەکان کە شێوەی چاوی قرژاڵ روونن ،کەواتە بۆيە وتراوە(بەردی الدێ
ژيان تێدايە).
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان
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🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 8:37:37 2017/9/11
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت227 :

بەردێک نەزان بيخاتە ئاوەوە بەهەزار زانا دەرنايەت
https://www.kurdipedia.org/?q=20180604170200151307
بەردێک نەزان بيخاتە ئاوەوە بەهەزار زانا دەرنايەت
وەستای کارزان بەردی زەق دەخاتە نێو ديوارەوە ،بەڵم ئەگەر وەستايەکە يان بەنناکە شارەزان کەم بوو يان سەرەتا بوو زۆر
زەحمەت دەتوان بەردی زەق بخەوێنتە ديوارەوە ،ئينجا ئەگەر وەستايەیک نەزانيش بەسەقەن بەردەکەی خستە ديوارەکەوە
بەهەزاران وەستای لێوەشاوە ئه و قيناچ و بەدگونيەن و خوارييەی دروستيکردووە چاک نابێتەوە ،بەرد ئەگەر بخرێتە نێو
ئاوەوە لەبەر سەنگ و قورساييەکەی يەکسەر دەچێتە بن گۆمەکە و زۆر زەحمەت دەتوانرێت بهێێێتە دەرەوە ئينجا ئەگەر
ئه و کەسەی بەردەکەی فڕێداوە نەزانێت لە چ کات و ساتێک يان لە چ شوێن و ناوچەيەک بەردەکەی فڕێداوە ئەوە خۆ کار
لەکارترازاوە و دەرهێنان ئاستەنگ و ئاستەم دەبێت ،بۆيە ئەم درکەيە لە کوردەواريدا بەکاردێت بۆ کارێک يان هەوڵێک بۆ
ئەنجامدان کارێک ،لەاليەن کەسێکەوە کە کاری ئه و نەبێت و شارەزان لە کارەکە نەبێت بەدڵنياييەوە سەقەن دەکات و
بەهەزار کارناس و وەستا و زانايان چاک نابێتەوە.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
PM 5:02:00 2018/4/6
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت228 :

بەردەیک لەسەر ی
دان
https://www.kurdipedia.org/?q=20220215225826405191
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بەردەیک لەسەر دان
لە ژیان رۆژانەدا کورد بەردی زۆر بەکارهێناوە و کۆمەڵێک پێداویسن خۆی ن پڕکردۆتەوە،
بەردیش لە زۆر ئیدیۆمدا بەکارهێناوە وەکو( :بەرد لە جن خۆیدا سەنگینە ،قسەی زۆر
ڕەقە دەڵن بەردە بەناو گویدا دەدات ،کوچک لە ئاگری گەرمێە ،بەردێگ لەسەر بەردێک
داناوە ،لە ئیدیۆیم (بەردەیک لە سەر دان) واتە ئەو بابەتە زۆر هەستیارە با کەس نەزانێت و
بەنهێن هەستیاری بمێنێتەوە]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 10:58:26 2022/15/2
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت229 :

بەرۆژووە
https://www.kurdipedia.org/?q=20180530082432151152
بەرۆژووە
بەکەسێگ گێڵ ،نەفام ،کەودەن ،ن ئاوەز-عەقڵ ،نەزان ،المل و نەسەڵمێ ،خۆبەزلزان ،هيچ لەبارا نەبوو ،تيابەستە نەبوو،
عەشتەبای خوای ل نەزانێت ،فڕی بە جمهوريەتەوە نەبێت ،دۆشاو بەگون بێت ،هەپرەگوون و کاڵفام ون نەگەيشتوو و گا
بەگون ناس بێت دەوترێت ئينجا فالنە کەس چيه هڕی لەبڕی ناکاتەوە و له و بوارەوە (بەرۆژووە) واتە دەیم بەسێاوەتەوە و
ناتوانێت هيچ لەبارەوە بڵێت يان بکات ...تاد.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 8:24:32 2018/30/5
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت230 :

189

بەری تەنگانە کورتە
https://www.kurdipedia.org/?q=20200815123004386902
بەری تەنگانە کورتە
لەدێر زەمانەوە بە تاقیکردنەوەی یەک لەداوای یەک کورد گوتویەن  :بەری تەنگانەی کورتە ٫هەڵبەت تەنگانە لە کوردیدا
ی
مرۆق خۆگر و پشوو درێژ دەتوانێت
واتە :ڕۆژان ناخۆس وەکو نەبون و هەژاری و نەخۆس و شەڕ وشۆڕ و....تاد ،ئینجا
بەسەریدا زاڵ بێت؛ ئەمە بووە بەئیدیۆم وەک بەچاو دادانەوەی دۆست و خزم یاخود بۆ هاندان و خۆڕاگری و ئومێد
بەخشێ دەوترێت بەری تەنگانەی کورتە.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

باشووری کوردستان

PM 12:30:04 2020/15/8
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت231 :

بەزاک و ماکەوە هاتوون
https://www.kurdipedia.org/?q=20220516230906414154
بەزاک و ماکەوە هاتوون
لە کوردەواریدا ،شوانکارەکان به هاران کار و بەرخ لەگەڵ مەڕ و بزن تێکەڵ دەکەن بۆ ئەوەی
تێ شێ بخۆن و فێە لەوەڕیش بێ ،بەمەش دەنگ و سەدایەیک زۆر و قاڕە و مرق و باڕەیەیک
باش دروست دەبێت لە نێوان بزن و کارژۆڵە و مەڕ و بەرخۆڵەکان ،ئینجا لە نێوان
کەندێناوە و قەراج و شەمامک و کۆیە و پشدەر و مەنگوڕایەن و موکریان هەموویان ئه و
زاراوەیە(زاک و ماک) بەکاردەهێێ واتە :زا و ما یان ساوا و دایک ،ئەوە بووە بە ئیدیۆم و لە
کوردەواریدا ئەگەر بڵێ بە خاوخێانەوە هاتوون دەوترێت :بە زاک و ماکەوە هاتوون]1[ .
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 11:09:06 2022/16/5
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت232 :

شێ دەکاتە ڕێوی
بەزمان ر
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https://www.kurdipedia.org/?q=20190520091257289203
بەزمان شێ دەکاتە ڕێوی
ئه و ئەندامەی ناو زاری مرۆڤ دەتوانێت ببێتە چەقۆ و تيغ و ئاوی بەخوڕ و تۆفان و ڕەشەبا و لێمە و کورد ووتەن بەربێتە
گيان هەر شتێک ئاتاری لەسەر پاتاری ناهێلێت ،هەندێجاريش دەبێتە کڵوەشەکر و قۆزاخەی پەمۆ و دەنگ جۆبار و نەرمە
هەوا و سوە و شنەی شەماڵ ئارام و خوناوی سەر گژوگيا و کورد وتەن(دڵ بەرد نەرم دەکات) ئەمە لە حاڵەتە ئاساييەکان
و نائاساييەکاندا هەندێجار ئه و زمانەچکۆڵەيە مرۆڤ وا قسەی ن دەکات هەست ناکات تواناکان خۆی چەندە و بان
چەندە بۆ نمونە مرۆڤێک توانای کەیم هەبێت بەزمان دەتوان خۆی وانيشان بدات کە شێە و لە بنەچەشدا توانای
ڕێوييەکيش نيە ،ئينجا بەمەبەست و دەربڕينەوە به و جۆرە کەسانە دەوترێت(بەزمان شێ دەکاتە ڕێوی) واتە لە کردەوەدا
تيابەستە نەبووە و تەنها بەزاروپلە.
Quick Respons Code:

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 9:12:57 2019/20/5
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت233 :

دەسپێێ
بەزی بەکتگ
ر
https://www.kurdipedia.org/?q=20171226094604143619
بەزی بەکتگ دەسپێێ
بەز:پيو ،چەوری گۆشتە ،ئينجا کە پشيلەی گۆشت خۆر ئه و بەزە ببينێت دەیم ئاو دەکات و حەوت سەربان بۆ دەکات و
هەر حەوت ڕۆحەکەی لەسەر دادەنێت و يەکسەر حەپەلوس دەکات ،ئينجا کەسێک سيفەن ئه و پشيلەی هەبێت و
ئەمانەتێگ لەال دابێێت دەوترێت بەخوا بابم باشە يان کێت بە ئەمانەتدار و ئەميندار داناوە فالنە کەس وەک ئەوە
وايە(بەزی بەکتگ بسپێی)
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 9:46:04 2017/26/12
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت234 :
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بەس گووەکەی تەرس ین يە
https://www.kurdipedia.org/?q=20170802073155141710
بەس گووەکەی تەرس ن يە
ئيديۆمێکە بەکاردەهێێێت بۆ کەسێک کە زۆر کەڵحۆ و نەفام و گێل و هەڵەوەڕ و کار نابەچ يە ،واتە هيچ قازانج و سودێگ
نيە لەبەر کەڵحۆن و نابەجن هەڵس وکەون خۆ ئەگەر گوەکەی تەرس بوايە ئەوا لە کوردەواری سودی ل وەردەگێا
وەک(سەرگێ و الس و تەپاڵە و قەرەسەقوڵ) بۆ سوتان بەکار دەهات ،بەڵم ئێستا لەبەر ئەوەی ن گومان هاوشان(کەر-
گوێدرێژ)ە ،بەڵم بەداخەوە ناتوانێ سوود لەپاشەڕۆکەس وەرگرين چونکە وەک وتراوە بەس گوەکەی تەرس نيە]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 7:31:55 2017/2/8
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت235 :

بەستەی ئاغا ژنە
https://www.kurdipedia.org/?q=20171221092405143577
بەستەی ئاغا ژنە
بەستە لە بەسێ و گرێدانەوە هاتووە ،وابەستەبوون و گێۆدەبوون و پەيوەنديەیک گيان بەگيان نێوان دوو کەس يان دوو
خوليا و دوو عاشق و ماشقە و ئەويندار ،لە کوردەواريدا ئاغا ژنيش کەسێگ خان و مان و خاوەن جوان و بڕيار و دەست و
پەيوەند و دەست ڕۆيشتوو بووە و وەک هەسان ئاغا بووە ئەگەر کەسێگ خۆش بويستبوايە ئەوا کێشە و گرفن کەم دەبوو
و نان دەکەوتە ڕۆنەوە لە نێو چوتياراندا ئەگەر يەکێک لەالی دەسەڵن دەرەبەگيەوە جوان بچوايە بەڕێوە و دۆسن ئاغا ژن
بوايە دەوترا فالنەکەس کێشەی نيە و(وابەستەی ئاغا ژنە).
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

AM 9:24:05 2017/21/12
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت236 :

192

بەسمن سن نەگەڕاوە ،بەدەسکە ژ
ی
پوس ناگەڕێتەوە
https://www.kurdipedia.org/?q=20170927135203142759
بەسمن سن نەگەڕاوە ،بەدەسکە پوس ناگەڕێتەوە
ئيديۆمێکە بۆ کەسێک بەکاردێت کە شتێگ گرنگ و بە بەهای پێدرابێت وەرينەگرتبێت چۆن شن ن بەها وهيچ
وەردەگرێت ،لە بنەچەدا بۆ گا بەکارهاتووە ،بەگژۆکردن مانگايەیک خەپان رازی نەبووە چۆن بەدەسکە پوش و توێ توێ
دەگەڕێتەوە.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
PM 1:52:03 2017/27/9
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت237 :

بەسەر حەوت پشقڵ باز دەدات
https://www.kurdipedia.org/?q=20171109084211143128
بەسەر حەوت پشقڵ باز دەدات
وتراويشە ئەگەر ختەی ل بکەی بەسەر حەوت مەنجەڵ شێ بازدەدات بۆ کەسێک بەکاردەهێێێت کە(مەدح)ی خۆی
بکات و لەراستيشدا وانەبێت و وادەرنەچێت.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 8:42:11 2017/9/11
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت238 :
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بەشه و جەردە و بەڕۆژ مەردە
https://www.kurdipedia.org/?q=20190523100230289277
بەشه و جەردە بە رۆژ مەردە
بەشه و وبەرۆژ جەردەن و نايشانەوە
لە کۆندا زۆر بەسەر شەودا هەڵدەرا و دەوترا(شه و قەڵن مێدانە) و مەحوی مەزن-يش
دەيوت(سەتری گوناحکارانە شەو) لەزەمان(جاهيیل-نەفایم) پێش ئيسالم ئەگەر کەسێک
دزی ن نەکرايە ژنيان ن نادا دەيانووت لەبرسان دەمرێ ،دزن و جەردەيش سەردەمانێک
جێگەی بەخۆهەڵدان بووە خۆم ساڵ  2013لە يەکێک لە گوندەکان کوردستان ناوی
کەسايەتيەکان مێوون گوندەکەم لە ئەنجومەنێک داوا کرد وون باپێەم فڵن زۆر ناودار
بووە ووتم ناودارييەکەی چ بوو(پاڵەوان و نان دەر و کێخوا و خاوەن ديوەخان و
پێشمەرگەی دوازدە سوارەی مەريوان و لەشکری شێخ مەحمود و شۆرس ئيێاهيم خان
دەڵۆ) ون بابۆت باس بکەم(بۆی گێامەوە کە کان خۆی چۆن توانيويەن چەیک فڵنە ئاغای
دەسێۆيشتو بدزێت) ،لەوێ رۆژێ دزيش ئەتەکێت و بنەما و پێوەری خۆی هەبوو ئەگەر
نمەیک ماڵێکيان بکردايە بەبڕای بەبڕای دزيان ل ناکرد ،ئينجا ئه و ئيديۆمەی بەشه و
جەردەيە واتە بەشه و ڕاو وڕووت دەکات و خەڵیک رووت دەکاتەوە بەرۆژيش خۆی دەکاتە
مەرد و پياوی(سوڵح و سەڵحەت-ئاشتەوان) و ناو کۆڕ و (مەجليسان) هەڵبەت ئەمەش
پيشەی بەشێک لە دەرەبەگەکان بوو لە سەدەی رابردوو بەشەوان بە پياوەکان و
داردەستەکانيان(گاجوت و ئەسپ و مەڕو ماڵت و ڕەشەوڵغ و کەچە چەک و شن
گرانبەهايان) دە دزی و بەرۆژيش ديوەخانيان ن دەرازاندەوە و خۆيان بە پياوماقوڵ نيشان
دەدا و ئەلقە بەگوێيان ن دابەستە دەکرد و گەڵجاڕ و خەرمان جوتيارانيان ن دەسوتاندن،
بۆيە وتراوە بەشه و جەردەيە و بەرۆژ مەردە بەداخەوە ئێستا بەشه و و بەرۆژ جەردەن و
نايشارنەوە بۆيە دەکرێت لەمرۆدا بوترێت(بەشه و وبەرۆژ جەردەن و نايشانەوە).
Quick Respons Code:

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 10:02:30 2019/23/5
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت239 :

ی
دەسن خۆی ديت باویک خۆی نا ناسێت
بەشەر ئەگەر
https://www.kurdipedia.org/?q=20180830090727155082
بەشەر ئەگەر دەسن خۆی ديت بان خۆی ناناسێت
بونيادەم و بەشەر مەبەست لێيان مرۆڤە ،خاسيەن جۆراوجۆر لەمرۆڤەکاندا هەيە و هەڵس وکەوت و بێ و باوەڕ وئەندێشە
و ئەدگاری جياواز جياواز لێيان بەديدەکرێت بەنمونە خۆ بەزلزان و گەورە يان لووتبەرز و خۆسەپێ و خۆبەشت زان و تاد،
پێکهاتەی بەشەر وايە لە الوازی و کزۆڵ و داکشان ونەخۆس و هەژاری و بارودۆخ خران بێت خاسيەن خۆبەکەمزان و
ملکەچ و ن دەسەڵن و ن نەفش و سادەن و خاکيەن زياد دەکات بەپێچەوانەشەوە کە هەبوو و دەوڵەمەند و تەندروست
باش بوو واهەست دەکات پێويسن بەکەس نەماوە و کەس ناناسێت ،بەنمونەی جوانێ مناڵ تا دەبێتە سەرووی هەژدەساڵ
لەاليەن دايک و باوکيەوە گۆش و پەروەردە و بەخێودەکرێت لەمناڵيدا ناتوانێت خۆس خاوێن بکاتەوە و ژەمێکيش خۆراک
پەيدا بکات و ناتوانێت هەنگاوێکيش بڕوات ،لەمێد منداڵيدا بەن دايک وباوک هيچ پێداويستيەیک بۆ دابێ ناکرێت کورت و
کرمانچ(کەس لەپڕێک نەبووە بەکوڕێک)
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ئينجا ئه و مناڵە کە گەورە بوو و بووە خاوەن دەسەڵت و داران و ماڵ و مناڵ خۆی ئەوا ئەوەندە لەخۆی دەگۆڕێت باویک
خۆس ناناسێتەوە کە بەخێوی کردووە وادەزان لەپڕێ بووە به و پياو و کوڕە بۆيە کورد ژيرانە ووتويەن(بەشەر ئەگەر دەسن
خۆی ديت بان خۆی ناناسێت).
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 9:07:27 2018/30/8
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت240 :

ی
ی
ناسکێە
سەخێ و لەگوڵ
بەشەر لەبەرد
https://www.kurdipedia.org/?q=20190204072356250057
بەشەر لەبەرد سەخێ و لە گوڵ ناسکێە
مرۆڤ بونەوەرێکە هەم الواز هەميش بەهێ ،هەندێ جار قاڵبونەوەی مرۆڤ مرۆڤ
سەرسام دەکات چۆن مرۆڤ بەرگەی ئەم هەموو کۆسپ و تەگەرەی ژيان دەکات هەبون و
نەبون و گران و هەرزان و شەڕ و ئاشن و دڕدۆنگ و پێکەوە ژيان و نەخۆس و لەش
ساغ....تاد ،لەهەمان کاتيشدا مرۆڤ زۆر ن هێ و الواز و ن دەسەڵتە بەرامبەر دياردە
سوشن و مرۆييەکان وەک بومەلەرزە و الفاو وڕەشەبا و گەرما و سەرما و خۆڵباران و تاد له
و چوارچێوەيەوە وتراوە(بەشەر لەبەرد سەخێ و لەگوڵ ناسکێە) واتە وەک بەرد بەرگەی
کەشکاريش دەگرێت و وەک گوڵيش سەرما و گەرما دەيسوتێنێت.
Quick Respons Code:

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 7:23:56 2019/4/2
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت241 :

بەقای موو و بەقای شوو
https://www.kurdipedia.org/?q=20200908154831387675
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بەقای موو و بەقای شوو.
موو ،باریکە و ئەگەر کەمێک توند ڕایبکێشیت دەپسێت ،واتا ناتوانیت پشن ن ببەستیت
بۆ بەستنەوەی شتێک و پشن خۆن ل بکەیتەوە ،بۆ کچانیش شوو کردن و مانەوەی
لەگەڵ هاوسەر و هاوژینەکەی وەکو ئه و داوە مووە وایە جێگەی متمانەی تەواوەن نییە،
ئه و ئیدیۆمە بەشێوەی تریش گوتراوە(بەقای مێدی و سێبەری بەردی) ،زۆرجار
واڕێکەوتووە پیاوێک لەتەمەنێگ درەنگدا ژن دووەم بهێنێت بۆیە لە کوردەواریدا زیاتر
لەزاری ژنانەوە ووتراوە بەخوای خوشکم(بەقای مو و بەقای شو) وەکو یەکە]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 3:48:31 2020/8/9
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت242 :

بەقنگيەوە خستيە چاڵەوە
https://www.kurdipedia.org/?q=20171109092439143132
بەقنگەوە خستيە چاڵەوە
هەندێجار لە نێوان دوو الدا بەر لە دەستپێکردن شەڕ و گرژی گوێبيسن کۆمەڵێک هەڕەشە و گورەشەی جۆراوجۆر دەبێ،
کە شەڕەکە ڕوودەدات اليەک اليەکيان دەبەزێنێت و تەواو دەمکوت و سەرکون دەکات ئينجا بە تەوسەوە لە کوردەواريدا
ووتراوە(بە قنگەوە خستيە چاڵەوە)
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 9:24:39 2017/9/11
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت243 :
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ا
بەگوريش خەڵیک دەڵ پەتە
https://www.kurdipedia.org/?q=20190120081523216641
بەگوريش خەڵیک دەڵ پەتە
گوريس دوای ڕێستن مووی بزن به و کەرەسەيەی کە بووە بەگڵۆرەی موو لەاليەن وەستای
خۆيەوە دەڕێرسێت و دروست دەکرێت بۆ کۆمەڵێک پێداويسن بەکاردەهێێێت بەتايبەت
بۆ بەستان(بار) چ لەسەر پشن ووڵغەبەرزە بێت يان لەناو عارەبانەی تراکتۆری بێت،
هەروەها بۆ بەستانەوەی کەر و ماين و ئێسێ و ئەسپ بەکارهاتووە ،يان توندکردن
تێڵەگەی گەنم و...تاد هەندێجار ئەم گوريسە بەهۆی زۆر بەکارهاتن و کۆنيەوە دەخورێتەوە
و پارچەپارچە دەبێت بەهەر پارچەيەیک دەوترێت(پەتە) وەک(تيلم)ە پەڕۆ کە خاسيەن
گوريسيەکەی لەدەست دەدات و بۆ بار بەستان و تێلەکێش دەست نادات ،ئينجا هەندێ
کەس هەن شت و مەیک خەڵیک دەشکێێ و بايەچ ن نادەن تەنها مەدح و ستايش و
پياهەڵدان بە کەلوپەل خۆيان دەڵێ ئينجا لە کوردەوارييدا بەدرکە و ئيديۆمەوە دەوترێت
فڵنە کەس گوريش خەڵیک ن پەتەيە واتە شن خەڵیک بەهەند وەرناگرێت و پن هيچ ن يە.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 8:15:23 2019/20/1
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت244 :

بەگۆر گوێمان بڕی بەدێڵ دەرچوو
https://www.kurdipedia.org/?q=20171108094328143098
بەگۆر گوێمان بڕی بەدێڵ دەرچوو
گوچيلەی نێ کە پن دەوترێت(گۆر) لە تەمەنێگ بچوکەوە خاوەن پەز بۆ پاسەوان بەخێوی دەکات و زۆر زوو هەردوو گون
دەبڕن کەم رێکەوتووە گوچيلەی(دێڵ) گون بێدرێت و کەميش بە خێو کراوە ،ئەمەش بۆ ئەوە دەگەڕێتەوە کە گۆر دەتوانێت
پاسەوانێگ باس ل پەروەردە بکرێت بۆ ڕانە بزن و مەڕ و ماڵت ،ئينجا کاتێک ئەمە وەک خوازە بۆ مرۆڤ بەکاردەهێێێت
دەبێتە ئيديۆم و دەربڕێگ ناوازەی جوان بۆ نمونە کارێک بە کەسێک دەسپێی و پێت وايە لە ئاسن جێبەجێکردن ئه و کارە
دايە کەچ لە نيوەی کارەکەدا بۆت دەردەکەوێ هەڵەت کردووە و ئه و کەسە لە ئاسن ئه و کارە نەبووە که پێيت سپاردووە
و ناتوان تەواوی بکات و کۆل بدات و بەجن بهێڵێت دەوترێت(بە گۆر گوێ-مان بڕی دێڵ دەرچوو).
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:

رۆژهەڵن کوردستان
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:Quick Respons Code

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 9:43:28 2017/8/11
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت245 :

ا
ی
دەسن بۆ پڵوبردووە
بەگەورەن
ی
https://www.kurdipedia.org/?q=20200830091236387276
بەگەورەن دەسن بۆ پڵوبردووە.
وتراویشە(بەگەورەن فێی پڵو خواردن بووە) فێبوون پرۆسەیەیک دوور و درێژە ،هەر
لەمنداڵیەوە دەست ن دەکات تا کامڵ و پێبوون ،ئەگەر بەپێی هەوڵ فێبوون بدرێت
درەنگە و کارلەکار ترازاوە و ئه و زووە به و درەنگەی ڕاناگات ،زۆرجاران دەبیێێت کەسێک
زۆر درەنگ دەوڵەمەند دەبێت لەگەڵ ئەتەکێن دەوڵەمەندداری و خاوەن سەرمایە
یەکناگرێتەوە ،یان ئەوەی لە گوندەوە بچێتە شار ،هەندێ کەسیش لە خۆی دەگۆڕێت
بەوەرگرتن پلەیەک یان کارێگ نوێ و تاد ،هەندێ ڕەفتار و کاری نابەچ دەکات ،بۆیە
بەتەوسەوە به و جۆرە کەسانە دەوترێت(بەگەورەن دەسن بۆ پڵوبردووە)]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 9:12:36 2020/30/8
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت246 :

ا
بەماڵ پڕ لە ڕازیانەوە بەسک ئێشە بمرن
https://www.kurdipedia.org/?q=20220325182203409050
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بەماڵ پڕ لە ڕازیانەوە بەسک ئێشە بمرن
ڕازیانە گیایەیک ساڵنەیە ،گەڵکەی دداندارە ،گوڵەکەی سن و بەرەکەی وورد و قاوییە،
مادەیەیک گرنگ تێدایە پن دەوترێت :ڕۆن ڕازیانە کە وەکو دەرمان کوردەواری بەکارهاتووە
بۆ هەرسکردن و کەمکردنەوە و نەهێشتن ژان ڕیخۆڵه و سکچون و بۆ چارەسەری نەخۆس
تر سوودی ل بیێاوە ،لەفۆلکلۆری کوردەواریش وتراوە:
هۆی کایک جوتیار ،جوتت شا گوڵ ن
تووەکەت رازیانە خەرمانت گوڵ ن
ئەوە بووە بە ئیدیۆم و بۆ حاڵەتێگ هەبوون بەرهەمێک یان کەرەسەیەک یان کانزایەک یان
سەروەت و سامانێگ گرانبەها و نەسانرێت بە دروسن بەرهەم بهێێێت وەکو حەسەت و
بەداخێکەوە دەوترێت :بە ماڵ پڕ لە ڕازیانەوە بەسک ئێشە بمرن]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 6:22:03 2022/25/3
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت247 :

ا
بەمێدی نيە بە خوڵيە
ر
https://www.kurdipedia.org/?q=20190513080200286969
بەمێدێ نيە بە خوڵيە
وتراويشە(فاتيەلەی خوشکم چ تڕەتڕەی مێدان هەڵنەگرت و خوا دوو کوڕيژکۆکەی پێداوە)
بۆ ئەم ئيديۆمە دەگێنەوە لەنێو ماڵە ڕەوەند و کۆچەريان لە نێوان کوێستان و گەرميانان
کێۆڵەيەک چەند مناڵێگ دەبێت و هەر لەگەڵ هۆبەی ڕەشماڵ ماڵ باوان(دايک وباوک)
هاتوچۆی کوێستان و گەرميان کردووە ،بەن ئەوەی شووی کردبێت ،ئينجا زۆر جاران
بەکێان و کوڕان وتراوە لەکان خۆيدا بچنە ژيان هاوسەری و خێان پێکەوە بنێ وە ئەگەرنا
تەمەنيان بەرەوژوور و بەفێۆ دەچێت و کۆز وپەچەيان ساوا دەبێت و ن وجاغ و منداڵ
دەبن بەمەش ماڵيان کوێر(کۆر) دەبێتەوە ،بۆ وەڵیم ئەمە پێەژنە کۆچەری و ڕەوەندان
گۆتين(بەمێدی نيە بەخوڵيە ،فاتيلەی کێم چ مێدی نينە ،دوو غورام کۆرەی تۆی هەنە)
ئەمە بووە بەئيديۆم بۆ گوزارشت لە توانای خودای گەورە بۆ پێدان منداڵ و بۆ گاڵتە و
گەپيش بەکاردێت کاتێک بيانەوێت وەڵیم هاوسەرگێی و مێدکردن و ژنهێنان بدەنەوە.
Quick Respons Code:

🗄 سەرچاوەکان
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کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 8:02:00 2019/13/5
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت248 :

ی
بەنان دەرکان گەورە بووە
https://www.kurdipedia.org/?q=20220621215527419388
بەنان دەرکان گەورە بووە
دەرک :دەرو ،دەروازە ،دەرگا ،دەری ،دەرکه ،قان ،لە هەندێ ناوچەی تری کوردستان
دەوترێت :بەدۆی دەرکان گەورە بووە ،دەرکە لە نزاو توکیش دەوترێت لە ناوچەی
مەنگوڕایەن(ئەکە دەرکت بە قوڕێ گێێ) ،نان :هەویری پانکراوەیە بە تێۆک و لەسەر سێ
برژێێاوە ،زاد و قوون ڕۆژانەی مەردومە ،ئه و کەسانەی نان ڕۆژانەیان نەبێت یان ئەوڕۆ به
و ڕۆیان هەبێت ،هەژار و کەمدەرامەت و نەدارن ،هەیانە بە ئارەقەی نێوچەوان پەیدای
دەکات ،هەشە بە سواڵ و سەدەقە و دەرۆزەکردن پەیدای دەکات ،ئیجا ئه و جۆرە کەسە
هەر چاویان لەدەسن خەڵکە ،وەکو ئەوانەی کە بەنان حەڵل گەورە نەبوون ،ئەگەر
دەوڵەمەندیش بن ڕەزیل و چاوچنۆک و چاویان لە دەسن ئەم و ئەوە ،بەتەوسەوە به و
جۆرە کەسانە دەڵێ :بەنان دەرکان گەورە بووە]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🏙 شار و شارۆچکەکان:

کۆیە

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 9:55:27 2022/21/6
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت249 :

ی
بەن برای ئاوريشمە
https://www.kurdipedia.org/?q=20181215080146177956
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بەن برای ئاوريشمە
وتراويشە(ريسە بێە موويە) مرۆڤ لەبەر ئەوەی بونەوەرێگ کۆمەاليەتيە ن يەکێ
هەڵناکەن بەتايبەت ژيان خوشک و برا ،خوشک لەکۆمەل کوردەواريدا برای زۆر خۆش
دەوێت ،هەرشتێک لەالی براوباوانيەوە بچێت بۆی ئه و بەنرخ و رێزەوە لن دەڕوانێت
ئەگەر داوەبەنێگ بزنێکيش بێت يان داوە بەنێگ خوری و سوف بێت ئه و وای لێک
دەداتەوە بەنێگ(ئاوريشميە) چونکە ئەوەندەی براکەی خۆش دەوێت هەموو شتەکان ئه و
بەجوان دەبينێت بۆيە لە ئيديۆیم کوردەواريدا بووە بەدەربرێگ زۆر جوان بۆ خۆشەويسن
خوشک بۆ برايان وتراوە(بەن برای ئاوريشمە) واتە گفتوگۆ هەڵناگرێت و تەنەکەی بەر
دەرگاشيان زيووە و تەپاڵە و ريخيان پشکۆی شەوی تارە.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 8:01:46 2018/15/12
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت250 :

بەنەکە ئاڵۆز بووە
https://www.kurdipedia.org/?q=20171207094621143421
بەنەکە ئاڵۆز بووە
کێشەيەک يان گرفتێک بگاتە گرێ کوێرە و چارەسەری قورس بێت و خەريک بێت بگاتە بنبەست ئێستای هەرێیم
کوردستان لە ڕووی سياس و کۆمەاليەن ناوەخۆن و دەرەیک و پەيوەندی لەگەڵ بەغدا گەيشتۆتە ئه و حاڵەتەی ئه و
ئيديۆمە کورديە جێگەی خۆی بکاتەوە و بوترێت(بەنەکە ئالۆز بووە).
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 9:46:21 2017/7/12
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ناوی تۆمارکار:

ئاراس ئیلنجاغ

بابەت251 :

بەهار لە گەرمیان دێت و زستانیش لە کوێستان
https://www.kurdipedia.org/?q=20220103204255400257
بەهار لە گەرمیان دێت و زستانیش لە کوێستان
لەگەڵ یەکەم باران پەڵە ،کوێستان سارد و سۆڵە ڕووی تێدەکات و هەندێجار بەفر دەبێتە
مێوان شاخە سەرکەشەکان کوردستان ،یەکسەر بەریک هەژاری دەدڕێت و پێویسن
بەسۆپای دار و شوێن و حەوانەوەی گەرم و گوڕ دەبێت ،بەپێچەوانەشەوە لە گەرمیان
بەیەکەم باران بارین پەڵە و تاڕادەیەیک بەرزی پلەکان گەریم بارودۆخێک دەڕەخسێت بۆ
شینبوون و چەکەرەکردن گژوگیا ،ئه و حاڵەتە لەالیەن بەساڵچوانەوە زوو دریک پێکراوە،
بەتایبەت ئەوانەی کوێستان و گەرمیانیان کردووە لەپێدەشن پێبازی کەناری ڕووباری
.
سێوان و دەربەندیخان ،بۆیە وتویانە(بەهار لەگەرمیان دێت و زستانیش لە کوێستان) []1
Quick Respons Code:

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 8:42:55 2022/3/1
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت252 :

بەهارە لە هەمزە کۆری
https://www.kurdipedia.org/?q=20180116072108144059
بەهارە لە هەمزە کۆری
هەمزە کۆر گوندێکە لە سنوری شارۆچکەی قوشتەپەی پارێزگای هەولێ ،دەگێنەوە رێبوارێک رێ دەکات و دەگاتە سنوری
ئەم گوندە تڕێگ گەورە دەکەنێت و ئاوڕ دەداتەوە کەس ديار نيە و دەڵێت :بەهارە لە هەمزە کۆری ،پاش ماوەيەکيێ رێ
کردن دووبارەی دەکاتەوە و ئاوڕێکيێ دەداتەوە و بەهەمان شێوە دەڵێت بەهارە لە هەمزەکۆری ،بەڵم بۆ جاری سێيەم
لەگەڵ تڕکردن و ئاوڕدانەوە پياوێک لەدوای خۆی دەبين لن دەپرسێت کاکە لە مێە بەدواوەیم ئەويش دەڵێت :ئەوە
سێيەمێ بەهارە لەدواوەتم ،ئينجا ئه و ئه و ئيديۆمە بووە بەدرکە و کينايە بۆ گوزارشت لە هەپرە گون و کاڵفایم و دەبەنگ
کەسێک بەکاردهێێێت و ئەگەر کەسێک ئه و جۆرە هەڵس و کەوت و کەودەنيەی هەبێت بەتەوس و گاڵتەوە
دەوترێت(بەهارە لە هەمزە کۆری).
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان
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🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 7:21:08 2018/16/1
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت253 :

بەهەزار زاوا ،ماڵم نان ئاوا
https://www.kurdipedia.org/?q=20190513081106286971
بەهەزار زاوا ،ماڵم نان ئاوا
نەوەی زاوا بۆ خۆيەن چونکە وتراوە(کێ بەراوە) و ئەوەی لن بچێنێت ئه و دەبێتە خاوەن
وەچە و نەوەکەی ،بۆيە ئەگەر پياوێک لە کوردەواريدا هەزار کێی بەمێدی هەبێت و يەک
تاقە کوڕی نەبێت ئەوا ئاگردان بەرە و کزبوون و کوژانەوە دەچێت و ماڵ لەمناڵ و نەوەی
خۆی ئاوەدان نابێت ،هەربۆيە ئه و حاڵەتە لەناو کورداندا بەتايبەت لە خێڵەکيدا زۆر
ووتراوتەوە(بەهەزار زاوا ،ماڵم نان ئاوا) واتە ئەوەی لەپشن خۆم نەبێت ،ئەوەی لەسکە یه
خۆم نابێت تا ماڵ ن ئاوەدان و گەش بێت و شانازی بەوەچەکانيەوە بکەم.
Quick Respons Code:

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 8:11:06 2019/13/5
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت254 :

ا
بەيار کێڵن و گای لەڕيان نەگۆتيە

https://www.kurdipedia.org/?q=20171109092605143133
بەيار کێڵن و گای لەڕيان نەگوتووە
کاری گران و ئامانچ گەورە بە کەس ن هێ و الواز نە جێبەچ دەکرێت و نە دێتە ئامانج ،هەر به و شێوەيەش زەوی ڕەق بە
گای لەڕ و الواز ناکێڵرێت ئەم ئيديۆمە بەکاردێت بۆ کارێگ قورس کە کەسێگ ن توانا گرتويەتيە بەر بەتەوسەوە پن
دەوترێت(بەيار کێڵن و گای لەڕيان نەگۆتيە).
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان
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🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 9:26:05 2017/9/11
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت255 :

ی
ی
دوژمنايەن چيابوک ،دبوکە داوە موييک
دۆستايەن و
بەين

https://www.kurdipedia.org/?q=20180125100114144263
بەين دۆستايەن و دوژمنايەن ،چيا بوک ،دبوکە داوە موييک
ئەمە شێوەزاری لوڕيە لە گوندەکان شارەدن سێگردکان شارۆچکەی کۆيە بەتايبەت لە ئاوان ئۆمەرگومبەت بەکاردێت
مەبەست له و دەربڕە ئەوەيە دۆستايەن ئەگەر بەرقەرار بوو ئەوا نێوان(بەين) ی مرۆڤەکان هێندە نزيکە تەنها داوە کويەکە
و ئەگەريش نێوانيان دوژمنايەن بوو ئەوا مرۆڤەکان کێوێک يان چيايەیک گەورەی بەزنار لە نێواندايە ،ئينجا ئەگەر
دۆستايەتيت لەدەستدا دوژمنايەن جێگەی گرتەوە ئەوا چيايەک دەکەوێتە نێوانەوە بەڵم سوڵح و ئاشن و پێکەوە ژيان ئه و
چيايە دەکاتەوە داوە مويەک.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 10:01:14 2018/25/1
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت256 :

بەيەوە بمری ،نەک ئەڕای بمری
https://www.kurdipedia.org/?q=20180125095820144261
بەيەوە بمری ،نەک ئەڕای بمری
ئەمە شێوەزاری لوڕيە لە گوندەکان شارەدن سێگردکان شارۆچکەی کۆيە بەتايبەت لە ئاوان ئۆمەرگومبەت بەکاردێت
مەبەست له و دەربڕە ئەوەيە بەهەوڵ و ماندبوون و ئارەقەی نێوچاوان دەتوان ئەوەی دەتەوێت بەدەسن بهێنيت و چاوت
لە دەسن کەس نەبێت چونکە ئەگەر بەتەمای هاوس بيت ن شيو سەردەنێيتەوە ،قەت لەحەسەن شتێکا مەمرە بەلکو
لەڕێگەی بەدەستهێنان بمرە باشێە ئەمەش بە خەبات و کۆشش و تەقەڵ بەدەست دێت ئەگەر گيان لەسەر دانانيش
بەدواوە بێت ئاساييە.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:

رۆژهەڵن کوردستان
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:Quick Respons Code

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 9:58:20 2018/25/1
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت257 :

بەڕ نابێتە پۆست ،دوژمن نابێتە دۆست
https://www.kurdipedia.org/?q=20211231083439399908
بەڕ نابێتە پۆست ،دوژمن نابێتە دۆست
بەڕە ڕایەچ ئێستا و بەتان کۆن بووە ،کورد بەزۆر شێوە لە ئیدیۆمدا بەکاری هێناوە وەکو:
یاخوا نەچێتە بن بەڕەی دوژمنم ،بەڕە لە تەنکییەوە دەدڕێت ،پێش تان بەڕەی بەخۆمان
دادەین ،بەگوێرەی بەڕەی خۆت ن ڕاکێشە....تاد ،بەڕە یان لە خوری یان لە پەڕۆ کۆن
دروست دەکرا ،زۆرتر بەڕە لە پەڕۆ و هەتا نایلۆن کۆنەش دەچێا و تەون دەکرا ،پۆست واتە
کەڵ و پێستە و فەوری ئاژەڵ هەڵبەت مرۆڤ لە ڕاو وشکاردا دوای ماندوبونێگ زۆر
لەساڵن لەمانگان دانەیەیک ڕاو دەکرد و تا پیستەی خۆش دەکرد و دەباغ دەکرد زۆری
دەوێست ،هەم جوان و هەمیش گەرمێ بووە ،بۆیە لەبەڕەی زۆر باشێ بوو ،دوژمنیش ئیێ
دیارە کە جێگای متمانە نییە و هەر کاتێک دەرفەت وەرگرێت دەسن خۆی وەکو گورگ
دەوشێنێت ،هەردوو حاڵەت لە نێو یەک ئیدیۆمدا شوێنیان کراوەتەوە بووە به و
ئیدیۆمە(بەڕ نابێتە پۆست ،دوژمن نابێتە دۆست) واتە شن خراپ هیچ کاتێک جێگەی
ئومێد نییە و نابێتە شن چاک]1[ .
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 8:34:39 2021/31/12
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت258 :

بەڕوو ین لە قەپێلیک بچیە دەرێ
https://www.kurdipedia.org/?q=20201216190610390129
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بەڕوو ن لە قەپێلیک بچیە دەرێ؟
بەڕوو قەپێلک و توێکلێگ ڕەق و سفت و سۆل و تۆکمەی هەیە ،بەڵم کە کان هات لە
قەپێلکەکەی بەئاسان دەردێت ،ئینجا ئه و لە قەپێلک دەرچوونە بووە بە ئیدیۆم و
بەکەسێک دەوترێت کە زۆر هۆگری کەس وکار و خزم و خوێش نەبێت ،گوزارشتە لەوەی
کە مرۆڤ نابێت لە قەوم و خوێش بەدەربێت ،پێویستە نزیک و تێکەڵیان بێت بۆیە
وتراوە(بەڕوو ن لە قەپێلیک بچیە دەرێ؟)]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 7:06:10 2020/16/12
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت259 :

ی
هەسن
بەڕەی خەڵیک ،دەبێت لەسەری
https://www.kurdipedia.org/?q=20190202075319245464
بەڕەی خەڵیک دەبێت لەسەری هەستيت
وتراويشە(بە قەد بەڕەکەت ن ڕابکێشە يان بۆ کوڕمان دەچينە سەر بەڕەی خەڵیک و بۆ
کچيشمان خەڵک دێتە سەر بەڕەمان يان بەڕە لەالی تەنکيەوە دەدڕێت) ئەم هەموو شێە و
بێەيە سەبارەت بە بەڕە گوتراوە لە ئيديۆیم کورديدا بەڕە کە ڕايەخێگ تەونکاريە چ بە
خوری و موی ڕێرساو يان پەڕۆ چێاوە ،مرۆڤ لەسەر دادەنيشێت و پاڵ دەکەوێت و
دەخەوێت و تاد ،هەموو مرۆڤێک لە نێو کوردەواريدا بەڕە سەيەیک هەيە بەگوێرەی توانای
خۆی ،هەر کاتێک بچيتە ماڵ يەکێک ئەوا فەرموت ل دەکرێت و بەڕەت بۆ ڕادەخرێت ،کە
تۆ ميوان بيت هەم بەڕەت بۆ ڕادەخرێت و هەميش رێز لێگێاو دەبيت ،له و ئيديۆمەدا ئەم
دەبێت لەسەر بەڕە هەڵسانە گوزارشتيە واتە چونە سەر بەڕەی خەڵیک کان يە و قاوەڵن يە
و نەوەک هەميشەن و داکوتێ بەڵکو دوای چاخواردنەوە و ميوان دەن ماڵ ئاوان ل
بکەيت و لەسەر بەڕەکە هەڵبستيت و بۆ خاوەنەکەی بگەڕێنيتەوە بۆيە لە دەربڕين
کوردەوايدا ووتراوە(بەڕەی خەڵیک دەبێت لەسەری هەستيت).
Quick Respons Code:

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 7:53:19 2019/2/2
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ناوی تۆمارکار:

ئاراس ئیلنجاغ

بابەت260 :

ی
ئەشکێن
بەکارەکەر بڵێيت خانم ،کاسە و کەوچکت
https://www.kurdipedia.org/?q=20190418100237285596
بەکارەکەر بڵێيت خانم کاسە و کەوچکت ئەشکێن
رێزگرتن لە يەکێی کارێگ بەچ يە ،بەڵم بۆ ئەويش وتراوە(هەموو شت بەخوێ و خوێ-ش
بە مەعنا) واتە سنورێک دەبێت بۆ هەموو هەڵوێست و کار و کردەوەيەک يان خواردن و
خواردنەوەيەک هەبێت ،کارەکەر يان بەکرێ گێاو و خزمەتکار واتە کارکەری ماڵ و ديوەخان
و کيڵگە و تاد دەبێت هەم کاری ديار بێت هەميش شوێن و جێگەی ئەگەر ئه و بە ئارەزووی
خۆی ڕەفتاری کرد تۆش پن بڵن خانم ئەوا دەبێتە خاوەن ماڵ و ن لەسەر پێيان دادەنێت و
هەندێجار بەخاوەن کار و ماڵ دەڵێت(قەي چيەکا بۆ دەستێگ نادەيدەين يان گەيەنن خۆ
دونيا خرا نابێت) يان هەندێجار لەخۆی دەردەچێت کاسە و کەوچگ ماڵ دەشکێنێت ،ئەم
ئيديۆمە بۆ ئەوە بەکارهاتووە هەرکەسە و ماف و شوێن و جێگەی خۆی هەيە و کەس
ناتوان کاری کەسێکيێ ئەنجام بدات و رێزيش وەک هەموو شتێک سنوری خۆی هەيە.
Quick Respons Code:

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 10:02:37 2019/18/4
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت261 :

ا
بەکفتەی دەڵ فڵتە
https://www.kurdipedia.org/?q=20200824193202387131
بەکفتەی دەڵ فڵتە
فڵتە فڵت ،کە دەم بڵ بوو ڕوودەدات ،هەر کەسێک بە کفتەی بڵ فڵتە واتە ددانەکان کەم
بوون و شێوەیەیک ناشێین و ناحەزی دەبێت ،لەگەڵ ئەوەش دەنگ قسەکردنیش
دەگۆڕێت و ڕەوان و پەن دەرناچێت ،ئه و ئیدیۆمە بەکاردەهێێێت وەک تەوس و بۆ
ناشێیکردن بەکەسێک کە تەمەن هەیە و ددانەکان نەماون دەوترێت فڵنە کەس بە
کفتەی دەڵ فڵتە]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code
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باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 7:32:02 2020/24/8
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت262 :

بەکلیک دەخوڕێت
171109084617143130https://www.kurdipedia.org/?q=20
بەکلیک دەخوڕێت
لە کوردەواريدا ووتراوە سەگ بە هێی کلیک ئێسک دەشکێنێت هەروەها بەيەکێکيش دەوترێت بە کلیک دەخوڕێت کە
کەسێگ بەهێ لە پشتيەوە بێت و هاوکار و دەستگرۆی بکات لە هەڵسوڕاندن کارەکان و کوتەیک پشت کەندووە بۆ ئه و
هەڕەشانەی کە لەسەريەن ،ئينجا کەسێک يەکێگ لە پشت بێت دەوترێت(بەکلیک دەخوڕێت).
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 8:46:17 2017/9/11
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت263 :

بەکێی خەلق گان ئەکات
ر
https://www.kurdipedia.org/?q=20200824193813387134
بەکێی خەلق گان ئەکات.
ئەوەی بەتەمای شیوی هاوس بێت ن شێو سەردەنێتەوە ،ئەوەی سواری ئەسن خەڵیک بێت پیادەیە ،هەموو بەتەمای
خەڵک بوونێک هەر پەشیمان لەدوایە و جێگەی شانازیکردن نییە ،ئینجا بەهەموو ئه و کەسانەی بەهۆی خەڵکانەوە خۆیان
هەڵدەدەنەوە یان کارێک ئەنجام دەدەن بە تەوسەوە پێیان دەوترێت ئەمانە(بەکێی خەلق گان ئەکات)]1[]1[]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان
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🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
PM 7:38:13 2020/24/8
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت264 :

ا
ری
دەمێێت
بەکێی منداڵ
ر

https://www.kurdipedia.org/?q=20170801083446141676
بەکێی منداڵ دەمێێت
ئيديۆمێکە بۆ کەسێک بەکاردێت کەتەمەن مناڵ و هەرزەکاری بڕی بێت و بەرە و کامڵبوون چوو بێت ،بەڵم کار و
کردەوەکان و بێکردنەوەی هەر له و قۆناغ هەرزەن و مناڵ ماوەتەوە وەک پێە ژن يان پێە پياوێ لەگەڵ گەنج والوان
بيەوێ ڕە و ببات يان کارێگ مناڵنە و هەرزەکارانە بکات پن دەوترێت فالنە کەس هەر بەکێی مناڵ مێ دەکات]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 8:34:46 2017/1/8
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت265 :

ا
ا
بەکەروێشک دەڵ ڕاکە ،بەتانج-يش دەڵ بيگرە
https://www.kurdipedia.org/?q=20190418100813285597
بە کەروێشک دەڵ ڕاکه ،بەتانج-يش دەڵ بيگرە
وتراويشە(لەگەڵ مەڕ شێ دەکات و لەگەڵ گورگ-يش گۆشت دەخوات) يان(دوو قوز و
دوو قونە) يان(کەری ناوجۆگەيە) کەروێشک لێە زۆر لێکراو و پەالمار دراوە و ژيان
لەمەترسيدايە کە پن دەوترێت(ڕاکە) ئەوە ڕێنوێن و هاندانيەن و ئەگەر دەربازی بێت ئەوا
قەرزاربار دەبێت ،گورگ-يش کە زۆردار و هێشبەرە و دەيەوێت دەست بەسەر گيان
دابگرێت کە پن دەوترێت(بيگرە) واتە تۆ شايستەی ئه و کەروێشکەی مەهێڵە ڕابکە و
بيگرە و بيخۆ ئەميش مەران و کوسکێش و ماستاو کردنە و هەر هيچ نەبێت اليەنگێی ئه و
پەالمار و کارەکەی دەکەيت و به و گوفتار و زارشێين و مەراييە خۆت لە گورگ نزيک
دەکەيتەوە ،هەڵبەت ئەم ئيديۆمە کەروێشک و گورگ کراون بەدوو دژ و نەيار و ناحەز
بەڵم ئەمە بۆ مرۆڤەکانيش راست و دروستە هەندێ مرۆڤ هەيە لەيەک کاتدا لەگەڵ دوو
الی نەيار و ناحەز و دژ بەيەکە و لەالی هەردوکيان بەدۆست ئەژماردەکرێت لەراستيشدا
مرۆڤێگ دووڕوو و دوو زمانە و درۆزن و کوسکێشە.
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Quick Respons Code:

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 10:08:13 2019/18/4
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت266 :

ی
هەڵێی و تڕێگ کەند
بەکەريان وت مەعريفەت بنوێنە لنگ
ڕ
https://www.kurdipedia.org/?q=20190421101059285629
بەکەريان وت مەعريفەت بنوێنە لنگ هەڵێی و تڕێگ کەند
کورد ئەگەر دڵ کارێک نەگرێت دەڵێت(بريا تڕێکت بکردايە) يان(ديسان گووت تێکرد)
يان(تڕێگ کرد و کارەکەی تێکدا) لێەش ئەم ئيديۆمە(مەعريفە و کەر)ی کردووە بە بنەما بۆ
ناوەڕۆیک ئيديۆمەکە ،مەعريفە زانست و زانياری و هۆش و ڕووناکبێيە ،کەر-يش گوێدرێژو
بەستەزمان و کۆڵبەر و ماندوو باربەرە ،ئينجا کورديش کوێ لەمسن و بارهاتنەکەی ئه و
گوێدرێژەی بە نەفایم ون نەگەيشتون لەقەڵەم داوە بۆيە ئەگەر کەسێک کاری قورس
بکات و کارەکەر و گوێ لەمست بێت سيفەن(دەبەنگ و کەودەن و کاڵفایم و کەر)ی
دەدەنە پاڵ ،هەموو ئەمانەش گوزارشتە بۆ ئەوەی کەر و مەعريفەتيان نەووتووە بۆيە ئەگەر
کەسێک بە نەفام دابێێت و داوای کارێگ حەکيمانەی ل بکرێت و نەتوانێت ئەنجایم
بدات دەوترێت(بەکەريان وت مەعريفەت بنوێنە لنگ هەڵێی و تڕێگ کەند).
Quick Respons Code:

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 10:10:59 2019/21/4
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت267 :

ی
بەقون خاری خۆم
بەکەری خۆم ،بەجواری خۆم ،سەرم
https://www.kurdipedia.org/?q=20200822002324387081
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بەکەری خۆم ،بەجواری خۆم ،سەرم بەقون خاری خۆم
کەسێک چاکەیەک لەگەڵ یەکێک بکات ،لە هەموو ڕوویەکەوە بۆ نمونە لە کوێرەدێیەک
یارمەن بدەیت بۆ ئەوەی باراش بباتە ئاش ،جواڵ و کەرەکەی ن بدەیت ،هێشتا
پرتەوبۆڵەی بکات خاوەن جواڵ و کەرەکە دەڵێت :بابە ئەوەندەی ناوێ بەکەری خۆم
بەجواری خۆم سەرم بەقون خاری خۆم.
ئه و ئیدیۆمە وەک ناڕەزان دەربڕینێک بەکاردێت بۆ ن باری و ن منەن کەسێک دەرحەق
بەکردەوەیەیک چاکە کە لەگەڵ ئەنجام دەدرێت]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 12:23:24 2020/22/8
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت268 :

بژمێە
بەکەوچکم رادێرە ،لە رێزێم ر
https://www.kurdipedia.org/?q=20200830003932387273
بەکەوچکم رادێرە ،لە رێزێم بژمێە.
کەوچکە ماستێک ،یان چێشتێک ،لەماڵ کوردەواریدا کەیبانوو خۆی چێشن دەکردە ناو
قاپ و دەوری و لەگنەکانەوە ،هەموو ئەندامان خێان و مێوانەکان دەژمارد و بە کەوچک و
کەوگێەکەی دەسن بۆی پڕدەکردن لە چێشت ،ئه و ئیدیۆمە گوزارشتیە بۆ ڕیزگرتن ئه و
کەسەی ئه و ئیدیۆمە دەڵێت مەبەسن(نەوس) نییە بەڵکو مەبەسن ڕێزە ،بۆیە بە نیگەران
و دڵگرانیەوە دەڵێت :بەکەوچکم ڕادێرە ،لە ڕێزێم بژمێە واتە زۆر کەمم بۆ بخە ناو قاپەکەوە
بەس لە رێزی خەڵکیم دابن و قەدرم بگرە]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 12:39:32 2020/30/8
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
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بابەت269 :

پاتەخۆری بەرماوە خۆرە
https://www.kurdipedia.org/?q=20171223091532143584
پاتەخۆری بەرماوە خۆرە
پاتە و بەرماوە لە کورديدا پاشماوەی خۆرایک کەسێگ ترە دوای ئەوەی بەکەيف و سەفای خۆی ل خواردووە و تێی
خواردووە و هەندێگ ماوەتەوە ،لە ئيديۆیم کوردەواريدا بۆ پياوی خۆفرۆش ،جاش ،تۆڕی ،هيچ و پوچ سەر سواڵکەر و
خەڵیک خوازەڵۆک(خوازۆک) و گەدان و چڵکاوخۆری و کاسە لێش بەکاردەهێێێت و دەوترێت فالنەکەس پاتە خۆرە يان
بەرماوەخۆرە.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 9:15:32 2017/23/12
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت270 :

پارو لە دەم دەفڕێنێت
https://www.kurdipedia.org/?q=20220508224341413273
پارو لە دەم دەفڕێنێت
:
وتراویشە :تیکە فڕێنە ،پاروو ئه و ئەندازە خواردنەیە کە بەجارێک دەخرێتەوە دەمەوە بۆ
خواردن ،تیکە و باڵووڵەس ن دەوترێت ،لە کوردەواریدا لەمانگ رەمەزاندا لە گوندەکاندا
بەر لە بانگ ئێوارە ،هەر پیاوەی کە دەچووە مزگەوت بۆ بەربانگ پاروویەک نان
دەپێچایەوە بە گوێرەی ئه و چێشتەی لەماڵەوە بۆ بەربانگ ئامادەیانکردووە ،له و نێوەندە
هەندێکجار منداڵن چەتوون ئه و پارووە نانەیان دەڕفاند ،هەڵبەت ئه و منداڵنەش
تەماحیان دەچووە سەر تیکە و پارووە ئامادەکراوەکە ،ئەوە الیەن ڕاستەقینەی
ئیدیۆمەکەیە ،وەکو ئیدیۆمیش بە کەسێگ تەماحکار و جەردە کە بۆ پەیداکردن نان خۆی
حەرام و حەڵڵ نازان و ناپرس و لێک جیاناکاتەوە بە تەوسەوە پن دەوترێت :پاروو لەدەم
دەفڕێنێت]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code
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باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 10:43:41 2022/8/5
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت271 :

پاروو بکەوێتە ژ
کۆس نەوەک عاردی
https://www.kurdipedia.org/?q=20220720224851424098
پاروو بکەوێتە کۆس نەوەک عاردی
ئەو ئەندازە کەمەیە لە خۆراک کە بە جارێک بخرێتە دەمەوە ،وتراوە :پارووە نانێک ،ئەو
پارووە نانە جاری واهەبووە برنج و ساوار و نیسک و نۆک و گۆشن تێدابووە ،جاری واش
هەبووە هەر چنکە گۆشتێکە ،کۆشیش :بە خوار ورگ و سەر هەردوو ڕانەکەی مرۆڤ
لەکان دانیشتندا دەگوترێت ،عارد :لە ئەرزەوە هاتووە کورد بە(عارد) گۆی دەکات ،لەناو
وەرزێران لەبەر ئەوەی بەڕەنچ شان و بازوو زاد و خۆرایک خۆیان بەرهەمهێناوە زۆر رێزی
نان و پارووە نانیان گرتووە ،ئەگەر پاروویەک لەزار و دەمیان بکەوتایە سەر کۆشیان ئەوا
سوودێگ دەبوو و پیس نابوو ،بەکەڵکیان دەهات و دەیانخوارد ،ئەو حاڵەتە ڕاستەقینەیە
بووە بە ئیدیۆم و کورد بەکاری هێناوە ،بۆ لە دەست دەرچوون شتێگ بەنرخ و گرانبەها ،بەڵم
ئەگەر ئەو شتە بەنرخ و گرانبەهایە بکەوتایە دەست خزم و خوێش و کەس و کار و برا و
عەشێەت و هۆز وتراوە :پاروو بکەوێتە کۆس نەوەک عاردی]1[ .
بیستومە پاروو لە زار بکەوێ
بۆ کۆش چاکێە نەک لێە و لەوێ
تایبەتمەندییەکان بابەت
♖ هەولێ

🏙 شار و شارۆچکەکان:
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 10:48:51 2022/20/7
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت272 :

ی
کەمێ ،برایەک زیاتر
پاروویەک
https://www.kurdipedia.org/?q=20211218114816398835
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پاروویەک کەمێ ،برایەک زیاتر
مرۆڤ زۆر چاوچنۆکە ئەگەر بنەمایەک بۆ کەمکردنەوەی ئه و چاوچنۆکیەی نەگرێتەبەر
زیان ن دەگەیەنێت ،بۆ نمونە له و ئیدیۆمەدا بەئاشکرا وتراوە :پاروویەک کەمێ ،برایەک
زیاتر واتە ئەگەر لە کەمێک یان هەندێک لە داهات و خواردن و پێداویسن خۆت ببوری
ئەوا کەسێگ تر پێداویستیەیک پڕ دەبێتەوە و بۆیە لە زۆر خواردندا ئه و ئیدیۆمە
کورتکراوەتەوە و دەوترێت پاروویەک کەمێ ،برایەک زیاتر]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 11:48:16 2021/18/12
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت273 :

پارە بە قنگ هەڵدەگرێت
https://www.kurdipedia.org/?q=20171109082948143121
پارە بە قنگ هەڵدەگرێت
ئيديۆمێکە بەکاردەهێێێت بۆ کەسێگ رژد و پولەیک و پارەپەرست و قرچۆک و تامەزرۆی فلس وعانە واتە بەهيچ شێوەيەک
پول و پارە لەدەسن دەرباز نابێت ئەگەر هەردوو دەسن گێا بێت ئەوا بەقنگ هەليدەگرێتەوە وەک چۆن بە زۆربڵ يەکيش
وتراوە(ئەگەر دەیم بگريت بە قنگ قسە دەکات).
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 8:29:48 2017/9/11
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت274 :

پاش تەگەی کردۆتەوە
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https://www.kurdipedia.org/?q=20170920143836142644
پاش تەگەی کردۆتەوە
بزن کە بەتەگە هات ،تەگەی ن بەردەبێت و تەگە دەخوات ،هەندێ جار بزنەکە بەهەر هۆکارێک بێت تەگە ناگرێت و پاش
ماوەيەک بەتەگە دێتەوە به و حاڵەتە دەوترێت پاش تەگە ،ئەم حاڵەتە بۆ مرۆڤيش لە کوردەواريدا وەک ئيديۆم بەکارهاتووە
بۆنمونە -:کەسێک بۆماوەيەک لەماڵە ئاغاکەی دوور بکەوێتەوە چ بە توڕە بوون و زوير بوون بێت يان لەسەر کارەکەی
بەهۆی هەڵوێستێگ ياچ بووانەی دوور خرابێتەوە ،کەچ پاشماوەيەک دەبينيت کابرا چۆتەوە سەرکارەکەی بەنەریم
نواندنەوە به و حاڵەتەش لە کوردەواريدا دەوترێت کابرا پاش تەگەی کردۆتەوە]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
PM 2:38:36 2017/20/9
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت275 :

ژ
پاس بار یان فەرەنچ دەپۆشێت

https://www.kurdipedia.org/?q=20180109082106143899
پاس باران فەرەنچ دەپۆشێت
فەرەنچ واتە کەپەنک لوای مەڕ و ماڵتە لە خوری دروست دەکرێت شوانە وێڵە بەکاری دەهێێ بۆ تەڕ نەبوون لەکان باران
بارين دا بەخۆيان دادەن ،ئينجا ئەگەر دوای باران بەخۆن دابدەی هيچ سوودی نيە و کارلەکارترازاوە ،ئەمە بەتەوسەوە
بەکاردەهێێێت بۆ کەسێک کە کارێگ لەدەست چووە ئينجا رێوشوێن بۆ دەگرێتە بەر تا بيگەڕێنێتەوە بۆيە وتراويشە(پاس
باران کەپەنک بۆچيە).
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 8:21:06 2018/9/1
ئاراس ئیلنجاغ
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بابەت276 :

ژ
پاس تڕێ ،خەپشەی بڕێ
https://www.kurdipedia.org/?q=20170801083859141678
پاس تڕێ ،خەپشەی بڕێ
لە ناو کوردان با ل بەربوون زۆر جێگەی نيگەران و شەرمە ،ئينجا ئەگەر بايەیک توند و دەنگدارت ل بەر بوو واچاکێە،
شوێن شەرميشت بێێ چونکە خەپشە واتە(قوز ،يان شوێن شەرم) يان مەالکان پن دەڵێ(دەعباکە) ،ئينجا ئه و ئيديۆمە
لێەدا بۆ کەسێک يان کارێک بەکاردەهێێێت کە نابووايە رووبدات خۆ ئەگەر روويدا يان ئەنجامدرا ،خەپشە و شوێن
شەرميش لەسەر دابنن هەر ئەوەندە جێگەی زيان و شەرم و سوو ل بوونەوە و نيگەران بووە ،کورت و کرمانچ ئەگەر
کارێگ وەک تڕ بکەيت ،خەپشەش بێيت هەر وەک خۆی ل نايەتەوە]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 8:38:59 2017/1/8
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت277 :

ژ
تەشن زێرت لەسەر ی
ی
بن
پاس رووتکردن
https://www.kurdipedia.org/?q=20171109075811143109
پاس رووتکردن تەشن(تاس) زێر لەسەرت بن
عەرەب دەڵێ(بەعدە خەراب لبەسە) ئەم ئيديۆمە لەوەوە هاتووە کاتێک جەردە و رێگری رێگاکان تاڵنيان کردی و ئەوەی
پێت بوو لێيان بردی و رووتيانکردييەوە تازە بۆچ تاس و تەشن بەتاڵ بشاريتەوە ،واتە بەر لەوەی کارێک رووبدات دەبێت
ئامادەکاری بۆ بکەيت و کاروانەکەت بپارێزی خۆ ئەگەر کارەکە روويدا و تاڵنکرای ئيێ دەتوان(تاس و تەشت)ی بەتاڵ
بخەيتە بەرچاو و لەسەرن بنن ،بەپێچەوانەشەوە وتراوە(تەشن ئاڵتون بخەرە سەرتەوە) واتە دونيا لە ئاسايش و هێمن
دايە.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان
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🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 7:58:11 2017/9/11
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت278 :

ژ
پاس لەگێالیک دەدات
https://www.kurdipedia.org/?q=20201002211755388585
پاس لەگێالیک دەدات
پاس ،مەبەست الق و قاچ دواوەی بزنە ،کە شوان بە(پاشەڵ ،پاس) ناوی دەبات ،بزن
لەکان غاردان بۆ ئالیگ ڕووکراوی وەک (کاوجۆ ،خوێ ،پەرێزو گوڵوەچن داوەری گوڵە
گەنم و جۆ) یان بۆسەرکۆل و جۆگەی ئاو خواردنەوە ،پاشەڵ یان پاس لەبەر خێا ڕۆیشتن
واهەست دەکەیت بەر گوێ و شەویالیک دەکەوێت کە شوان پن دەڵێت( :گێالک).
لەزاری شوانانەوە ئەوە بووە بە ئیدیۆم و تێکڕای خەڵیک کوردستان لەکاتێکدا کە کەسێک
زۆر بەپەرۆشە بۆ گەیشێ بەکەسێک یان ئەنجامدان کارێک یان وەرگرتن پلەوپایەک یان
بەرژەوەندییەیک تایبەن خۆی پن دەوترێت هێندە خێایە یان هێندەی حەز لێیە(پاس
لەگێالیک دەدات)]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 9:17:55 2020/2/10
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت279 :

پاشەڵت جوانە
https://www.kurdipedia.org/?q=20170923155049142703
پاشەڵت جوانە
زۆر جار ئەمە بەکەسێک دەوترێت کە قسەی خراپ بەخەڵک بڵێت وخۆس کەسێگ خراپ بێت ،لەاليەکيێيشەوە مەدچ
خۆی بکات و ئه و خاسيەتانەی نەبێت و ئەدگاريش لەگەڵيدا يەک نەگرێتەوە.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:

رۆژهەڵن کوردستان
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:Quick Respons Code

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
PM 3:50:49 2017/23/9
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت280 :

ی
پان نەن بەخونە ،ئەوەی دی مەکر و جادونە

https://www.kurdipedia.org/?q=20180109081913143898
پان نەن بەخونە ،ئەوەی دی مەکر و جادونە
ئەم ئيديۆمە لەزاری سەرە ژنە کۆييانەوە سەرچاوەی گرتووە و شێوەزاری کۆييانە ،پانە نەن بەخونە واتە :کە مناڵ لە دامێن
ئافرەتەوە دێتە دەرەوە و چاو بەژيان هەڵدێن پاژنەی پن هەم دايک و هەميش مناڵ بە خوێن دەن ،خون بەشێوەزاری
کۆييانە واتە خوێن ،ئينجا هەر ئه و مناڵە جەریک دايکە و ئەوانيێ جەریک دايکان ترن نابنە جەریک کەس جگە لەدايگ
خۆيان ،ئەوەی دی مەکر و جادونە واتە :خەڵکيێ تەنها مەران کەر و ئۆينباز و گەڕچ و فرت و فێڵە ،تەواوی ئيديۆمەکە
واتە هەرکەسێک لەخۆت نەبێت جەریک بۆت ناسون و جەرگسۆزە و دڵسوتاوت نابێت ئەوانەی تر کە خۆيان لێت نزيک
دەکەنەوە هەريەکە مەرامێک و جادويەک و مەبەستێگ بەرژەوەند خوازی لەتۆی نزيک دەکاتەوە بۆيە سەرە ژنە کۆييەکان
دەڵێ(پان نەن بەخونە ،ئەوی دی مەکرو جادونە).
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 8:19:13 2018/9/1
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت281 :

پاڵ بە دیواری رووخاوەوە مەدە
https://www.kurdipedia.org/?q=20220805195420426660
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پاڵ بە دیواری رووخاوەوە مەدە
وتراویشە :ن مەخە سەر تەختەی چروک مەن ،ئه و دیوارەی درز و کەلەبەر و ڕوخان
هەبێت ،جێگای متمانە و پشت ن دان و پشت ن بەسێ نییە ،نابێتە نوان و داڵدە و پەناگە
و سێبەر ،چونکە هەر کاتەیک بڕوخێت دەروخێت ،ئەوە کورد وەکو ئیدیۆم بەکارهێناوە بۆ
ئەوانەی پشت بە کەسانێک دەبەسێ کە جێگەی بایەخ و گرنگیدان و پشت ن بەسێ
نێ ،چونکە تیابەستە نەبوون و بەکەڵیک ئەوە نایەت متمانەیان ن بکرێت بۆیە کورد
بەتەوس و درکەوە دەڵێت :پاڵ بە دیواری ڕووخاوەوە مەدە]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 7:54:20 2022/5/8
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت282 :

پایزە برا
https://www.kurdipedia.org/?q=20220608232558416890
پایزە برا
لە وڵن کوردەواریدا لە سەرەتای بەهار و خاکەلێوە ،سەرما و سۆڵەی زستان بارگەی
دەپێچێتەوە ئیێ کشتیار و وەرزێر و شوانکارەی کورد دەکەونە خۆ بۆ کارکردن و کاری کێڵگە
و زەوییە کشتوکاڵیەکان و بە خێوکردن مەڕوماڵت هێندە زۆر دەبێت ،کەس سەری خۆی
ن ناخورێێێت ،ئه و بەروبویم دانەوێڵەی(گەنم و جۆ و نۆک و نیسک)ەی لە زستان
چێێاوە ،خەریکە بەرە و پێگەیشێ دەچێت و جۆزەردان و خەرمانان و گەڵوێژ دێت،
دروێنە و کیشە و قرسە و خەرمان و قەسەر و گێە و کوتان و شەنە باکردن و ڕەشکە و
سواچ کادین و دەسکەنەی نۆک و نیسک و بژاری بێستان و لە ئاژەڵداریش بڕینەوەی مەڕو
ماڵت و شه و بەکێو و بێکردن ،لە زەوییە کشتوکاڵیەکانیش جووتکردن و کێڵن و وەرد
دانەوە و شۆبڕین و هەڵدانەوەی دۆریخه و ن مەڕە و بێڵ تەپ و گۆڵ و خەت و خاکاو و
ئاودان و ئاودێری و جۆگە و جۆبار هەڵبەسێ و ئاوبارە و شەڵەگە و شتڵ لێدان و بژارکردن و
کاروباری زۆر و زەوەندی کێڵگە و توتن لێدان و گەڵجاڕ و زاخە و بۆ بازاڕ بردن و
ساغکردنەوەی بەرهەمەکان و گواستنەوە و باراش لێکردن و ڕێگای ئاس و..تاد ،لەگەڵ
کۆتان هاتن کاروباری ئاژەڵداری و باخداری و کشتیاری و وەرزێری ،لە کۆتان مانگ
گەڵوێژدا جوتیارەکان دەگەڕێنەوە ناو ئاوان و کاری سەرسواخ و قوڕکاری و خشت بڕین
دەکەن ،هەموو ئه و کاروبارانە لە کوردەواریدا پێویسن بە هەرەوەزی و کاری بەکۆمەڵ و
دەستگرۆن و زبارەکردن هەیە ،کورد لە کۆندا لەوەرزی بەهار و هاوین هێندە پڕ ئیش بووە،
شه و و ڕۆژی لەسەر یەک داناوە بۆ ڕاپەڕاندن کاروبارەکان تاوەکو وەرزی پایز هاتووە ئینجا
بێ و پشوویەیک داوە ،ئه و حاڵەتە پڕ ئیشیەی بەهار و هاوین و ن کاروبارەییەی پایزان و
سەرماوەرز و سەرەتای زستانان بووە بە ئیدیۆم و بەکاردەهێێێت بۆ کەسێک کە لەکان
کاروبار و دەستگرۆن و زبارە و هەرەوەزی دیار نەبێت و بۆ ئیش و کارێگ خۆی دوای
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تەواوبوون کارەکان سەربدات ،کارێک یان داواکاریەکیش هەبێت ،یان بە ن ئیش سەر
لەکەس نەدات بە تەوسەوە به و جۆرە کەسانە دەوترێت :پایزە برا]1[ .
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 11:25:58 2022/8/6
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت283 :

پشت شۆرمان ین يە
https://www.kurdipedia.org/?q=20190429105442285667
پشت شۆر-مان ن يەمرۆڤ کە دەچێتە(سەر شۆر) ەوە(گەرماو-حەمام) قورسێين کاری پشت شوشێ-شۆرين
بوو ،چونکە گۆشەی سوڕانەوەی دەست کارێگ زۆر ئاستەمە و وەک پێويستيش ناتوانرێت
چڵیک پشت پاک و خاوێن بکرێتەوە ،بۆيە دايکان هەم پشن مناڵەکان و هەميش پشن
مێدەکانيان دەشوشت-دەشۆری ،تا ئێە هيچ ناچێتە ناو ئيديۆیم کوردەوارييەوە چونکە
کارێگ ئاسان و رێپێدراو بووە لە کۆمەڵ کوردەواريدا ،بەڵم ئەوەی بووە بە کينايە و درکە و
توانج و مەبەسن گوماندار ئەوەيە پياوی بێگانەی هەژمون بەدەست چ لەشار و چ لەشاخ
لەاليەن هەندێ خێانەوە زۆر ڕێزی لێگێاوە و زياد لە پێويست مەران و کوسکێش و ماستاو
و مل پان بۆ کراوە تا کار گەيشتۆتە ئه و ڕادەی کێی جاحێڵ و ژن جوان خاوەن ماڵ بە ن
ڕادين چووە بۆ سەرشۆر و پشن ئه و پياوە نامەحرەمە هەژموندارەی شوشتوە،
هەرچەندە(شەرع)يش دەڵێت(ئەگەر سەگێک لە ژوورێک هاتەدەرەوە و دەیم دەڵێسيەوە و
پڕ زار و لێوی ماست بوو ،کەچويتە ژوورەوە يەک مەنجەڵ ماستت بين له و ماستە بخۆ
مەرج ن يە ئه و سەگە دەویم ن هاويشتبێت ،بەڵم وتراويشە(مێش هيچ ن يە بەس بەری
دڵ پياوی دەگرێت) بۆيە دياردەی پشت شۆرين نامەحرەم لە سەرشۆری ماڵ خۆت
بەتەوس و توانج و پەالری الق شکێنەوە کورد وتەن(بۆن خوێن و ناموس)ی ل دێت و
دەوترێت بۆيە ئێمە کارمان بۆ ناکرێت چاک دەزانێ چونکە(پشت شۆر-مان ن يە) واتە
نەرمە گەوادی-مان ن ناکرێت.
Quick Respons Code:

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
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کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

AM 10:54:42 2019/29/4
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت284 :

پشيلە شۆری کرد
https://www.kurdipedia.org/?q=20180611083945151480
پشيلە شۆری کرد
زۆرجار گوێ بيسن(پشيلە شۆرێکم کرد) يان (پشيله شۆری کرد) يان(ئۆتۆمبيلەکەم
پشيلەشۆر دەکەم) هەڵبەت پشيلە گيانەورێکە لە بەرە و وەچە و پۆل شێوپڵنگانە ،شوێن و
النەی ووشکاون و دێمەکاری و کێون و دارستانە و جۆری(ماڵ)يەکەس بەژيانم نەمبينوە
بچێتە ناو ئاوەوە ئەگەر ئاويش بۆ بێژێن ئەوا خێاو گورج ڕادەکات و ناهێڵێت لەس تەڕ
ببێت ،چوست و چاڵیک پشيلە لەبازدان و خۆدەربازکردن و هەڵتن ن وێنەيە ،کاتێک ئاوی
ن بکەوێت هێندە خێا خۆی لە ئاوەکە الدەدات بەوە دەچێت زۆر قڵس(قرس) بێت بەئاو،
ئينجا ئەگەر مناڵن يان هەر کەسێگ گەورە و بەتەمەنيش زۆر حەز بە خۆشوشێ و مانەوە
نەکات لەسەرشۆر(سەرشۆرگە-حەمام) و زوو و بەپەڵە هێندێک ئاو بکات بەخۆيدا
دەوترێت ئەوە چيە(پشيلەشۆرت کرد) واتە يەکجار زوو هاتيتە دەر تەنها بان چڵک نەرم
کردنەوە ئاوت بەخۆتدا کردووە ،ئەم حاڵەتەش لەناو کوردان کراوە بەدرکە و
دەربڕی(پشيلەشۆرت کرد) :بە کەسێک دەوترێت کە حەزنەکات زۆر لە سەرشۆر بمێنێتەوە
وکەمێک ئاو بکات بەخۆيدا و بێتە دەرەوە.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 8:39:45 2018/11/6
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت285 :

پشکە سە
https://www.kurdipedia.org/?q=20210324102755393116

221

پشکە سە
پشک واتە بەش(سە) واتە سەگ له و وراتەی کۆیە بە سەگ دەوترێت(سە) هەندێجار بە
پروشە ئاو و پڕیشکە ئاویش دەوترێت(پشکە ئاو) ئەوەی لەسەگ بکەوێتەوە پن
دەوترێت(پشکە سە) هەڵبەت پشکە سەگیش لە سەگەکە گڵوترە ئینجا بەکەسێگ گڵو و
فێڵبازی تەڵەکەباز دەوترێت(پشکە سە) واتە لەسەیک گڵوتر]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 10:27:55 2021/24/3
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت286 :

پلە مووچەیه
https://www.kurdipedia.org/?q=20220720224452424095
پلە مووچەیه
هەندێ ئیدیۆم لە زاری هاوڵتیەکەوە دەردەچێت و دواتر خەڵکانیێ لن وەردەگرن و لە
شوێن تر دەیڵێنەوە ،ئیێ ووردە ووردە دەبێتە قسە یان وتە یان ئیدیۆمێگ گشن ،ئیدیۆیم
پلە مووچە لە سنوری شارەدن تەقتەق لەدوای پێکهێنان حکومەن هەرێیم کوردستان لە
ساڵ 1992ەوە خەڵیک بەسەر زاریان دادەهات و به و کەسانە دەوترا کە پلەیەیک سەربازی
یان کارگێی باشیان پێدەدرا بەڵم هیچ فەرمانگە و شوێنێک نەبوو خزمەن ل بکەن یان
سەرباز و کارمەندیان بەڕێوە نابرد ،تەنها مانگانە مووچەکەی خۆی وەردەگرت و دەبووە
مفتەخۆری حازر بەدەست ،ئێستا ئه و ئیدیۆمە هەموو هەرێیم کوردستان گرتۆتەوە
چونکە لە هەرێم خەڵکانێگ زۆر پلەی جۆراوجۆری حزن و حکومییان پێدراوە و هەیە،
کەچ هیچ ئەرکێگ تایبەت بە پلەکەیان ن ڕانەسپێدراوە ،بۆنمونە :چەندین بەرپرس هەیە
پلەی لێێساوی کۆمیتە یان ناوچەیە کەچ ناوچە و کۆمیتەیەک بەڕێوە نابەن ،چەند
ئەفسەری پلەدارمان هەیە ،یەک سەرباز بەڕێوەنابەن ،یان بەڕێوەبەری ناحیە و وەزیریشمان
هەبووە کە هیچ وەزارەتێگ بەڕێوە نەبردووە به و جۆرە کەسانە وتراوە :پلە مووچە ،واتە
هیچیان بەدەست نییە تەنها مووچەکەیان ن دەدرێت]1[ .
تایبەتمەندییەکان بابەت
🏙 شار و شارۆچکەکان:

کۆیە

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان
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🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 10:44:52 2022/20/7
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت287 :

پوشکە لەکای نابژێردرێت
https://www.kurdipedia.org/?q=20210324102620393115
پوشکە لەکای نابژێردرێت
وتویانە :بە حوشێیان ووت :کوێت خوارە؟ لەوەڵمدا وتویەن :جا کوێم ڕاستە!
ئیدیۆیم(پوشکە لەکای ژماردن)یش هەر وەکو ئه و حوشێەیە چونکە(کا) لە(پوش و
قەسەر) دروست دەبێت ئاستەمە پوشکە لەکای بژمێدرێت ،هەندێجار شتێک یان کارێک
بگرە کەسێک هەموو ڕەفتار و هەڵس وکەوت و تێکڕای لەس کەم وکورن و کوڕییه ،ئینجا
بن نەنگییەکان بژمێیت بە تەوس و ئیدیۆمەوە دەوترێت(پوشکە لەکای نابژێردرێت) واتە
شتەکە خۆی هەموو لەس عەیب و کەموکوڕییە چ دەژمێیت؟![]1
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 10:26:20 2021/24/3
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت288 :

پوشکەیان پساندییه
https://www.kurdipedia.org/?q=20210328202900393244
پوشکەیان پساندییه
منداڵ لە کوردەواریدا بە(پوشکە) پساندن یاری(لەبێمە)یان ن دەکرد و دوو منداڵ لە نێوان
خۆیان پوشکەیان دەپساند و لەکان پساندنەکەدا گرەوێکیان دەکرد ،ئەوەی له و گرەوە
بیێدبوایەوە ئەویێ گرەوەکەی دەدۆڕاند و لەسەر چ ڕێکەوتوون دەبێت بەوە ڕازی بێت ،ئه
و یارییە هەندێجار سەری دەکێشا بۆ نیگەران لێکێ توڕەبوون ،له و حاڵەتەش هەر
پوشکەیان دەپساند و دەیانگۆت(دووشکم) واتە قسەمان لەگەڵ یەکێی نەما ،ئینجا ئه و
پوشکە پساندنە بووە بە ئیدیۆم و بەدوو کەس نێوان خراپ و نێوان نەبوو دەوترێت بابە
ئەوانە پوشکەیان پساندیە واتە نێوانیان نییە]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
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🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 8:29:00 2021/28/3
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت289 :

ژ
پوس بەر ڕۆژە
https://www.kurdipedia.org/?q=20171221092709143578
پوس بەر ڕۆژە
پوش وشکە گيای دەشت و دەرە ،لە پوشەڵن و جێگەی وشکە گيای زۆرەوە بووە بەگيای با بردەڵەی وشگ بەر بەرۆچک و
خۆرەتاو ،کاتێک بەيەکێک بووترێت(پوس بەر بەرۆژە) واتە پياوێگ سوک و چروک و تيا بەستە نەبوو ن سەنگە.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 9:27:09 2017/21/12
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت290 :

پياو لە بنەماڵە نابڕێت
https://www.kurdipedia.org/?q=20200816121707386940
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پياو لە بنەماڵە نابڕێت.
پیاو :پێموایە وشەی پیاو لە(له سەر پێیانەوە) هاتووە و دواتر بووە بە(پیاو) چونکە هەموو
نێێک ئه و خاسیەتەی نییە ،دەبوو پیاو بۆ هەردوو ڕەگەزیش بەکارب هاتبوایە ،ئه و کەسانەی
دەتوانن هاوکاری و یارمەن و هەرەوەزی و خۆبەختکردن و قوربان بدەن بەکات و تەمەن و
داران خۆیان بۆ ئەوەی خەڵکان دەوروبەریان سود وەربگرن و دەستبار و دەستگرۆییان
بکەن ،خاسیەن پیاوەتیان دەدرێتە پاڵ ،ئینجا لە هەموو بنەماڵەیەک وەک چۆن
وتراوە(چۆم ،ن چقڵ نابێت)یان(چەم ن چەقەڵ نابێت) ئەوهاش پێچەوانەکەی هەیە و
وتراوە(پیاو لەبنەماڵە نابڕێت) واتە خانەوادە و بەرەباب و بنەماڵە وماڵبات و عێڵ و
عەشێەت و هۆز و خێڵ نییە کە پیاو ماقوڵ و نەجیب زادە و سەرخێڵێگ مەزن و ناوداری
نەبێت و تا ئه و خانەوادەیەش بمێێ هەر پیاویان ل هەڵدەکەوێ چونکە وتراوە(پیاو لە
بنەماڵەی نابڕێت)]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 12:17:07 2020/16/8
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت291 :

ی
ی
لەبەنەخوێن خۆی هەڵش گوو دەکات بەخۆيا
پياو ڕق
https://www.kurdipedia.org/?q=20190205073124252165
پياو ڕق لەبەنەخوێن خۆی هەڵش گوو دەکات بەخۆيا
بەنە-خوێن(دۆخێ) بەن-ی خوری وموی ئاژەڵە وای ن دەگەم بەهۆی ئەوەی لەسەرناوک-
ەوە بەسێاوە بوبێتە(بەنە-خوێن) ئەم بەنەخوێنە زۆربەی لە خوری دروستکراوە بەم دواييە
لە(سوف) دروست دەکرا بەنێگ تۆکمە و قايم بوو هەم ژن هەم پياو شەڕواڵ و دەرن-کەی
ن گرێ داوە ،ئەم بەنە خوێنە چێۆیک زۆری لەپشتەوە لەسەر باس دەکرێت کچان لە
شەوی سوردا-بوکێن دەيانکردە گرێ کوێرە هەم لەترسان هەم لەسەگيان ،لەترسان ديارە
بەڵم لەسەگيان بۆ ئەوە بوو بزانرێت ئەوەی پن دراوە و ژن بەژنەی پێکراوە پەردەی تەواوە
يان بزانێت تابراکەی بەزاوا دەبێت يان زووتر بەزاوا بێت ،ئينجا زاوای گێلۆکە هەر بەددان و
دەست هەوڵ داوە بەنەخوێنە گرێدارەکە بکاتەوە بەمەش بەرامبەر زووتر کاری خۆی
کردووە ،ئينجا لێەدا له و ئيديۆمەی سەرەوە بەنەخوێن بە شێوازێکيێ بەکارهێێاوە کورد
وتويەتيش(کەرە دێزە بەمردن خۆی دێتە پێشەوە تاوەکو خاوەن زەرەر بکات) بەهەمان
شێوە پياوی نەفام لە حەشمەت و خەفەن نەبونەوەی بەنەخوێن و دۆخينەکەی وەک
ی
مرۆق نەفام و نەزان وەک کەرە
کەرە دێزەکەی ڕق هەڵدەسن گو دەکات بەخۆيا واتە
دێزەيە خۆی هەڵبدێرێن پن باشێە لەوەی قسەيەیک نابەچ يان کارێگ نارێگ سەر
نەگرێت.
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Quick Respons Code:

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 7:31:24 2019/5/2
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت292 :

پياو کەندووە ژن لەدووە
https://www.kurdipedia.org/?q=20171120092933143285
پياو کەندووە ژن لە دووە
رزق و رۆژوو دابێ کردن بنەمايەیک سەرەیک پێکەوەنان خێانە لەووڵن خۆمان ،ئينجا لەبەر ئەوەی پياو بای دەشتێيە و لە
دەرەوە بۆ دابينکردن پێداويستيەکان هەوڵ دەدات و کەندووی ماڵەکەی پڕ دەکات لە دانەوێڵە و ئارد ،ژنيش چاودێری ئەوە
دەکات کەندووەکە چ تێدايە يان چ تێدا ن يە و هەر لە ئاردی ئه و کەندووە ژەمە خۆرایک ماڵەوە لە خواردن و نان
ئامادەکات ،واتە ئەوەی لە کەندوو نەبێت ناچێتە سەر خوان هەر لەبەر ئەمەش ووتراوە(پياو کەندووە ژن لەدووە) واتە پياو
دەبێت کاسن بدۆزێتەوە و ژن هاوکاری بکات.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 9:29:33 2017/20/11
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت293 :

پياوی ترسنۆک کوتەیک زلە
https://www.kurdipedia.org/?q=20190209075612256681
پياوی ترسنۆک کوتەیک زلە
بەردی زل-گەورە نيشانەی رانەوەشاندنە ،دەمەزەن و زۆر گوتن نيشانەی دەست کورن و ن دەسەڵن يە ،خۆهەڵکێشان و
بەخۆداگوتن گوزارشن گەوچ يە ،زۆر جار وا رێکەوتوووە پياوی بوودەڵە و ترسنۆک هەندە(مەدح وسەنا) و بە خۆيانا
هەڵدەدەن و گون گا و ئەژديها و فيل بادەدەن ،بەزمان و گفتوگۆ و بەرئاگردان رۆستەیم زاڵ و مێئەرسەالن و خولە پێە و
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مامەڕيشەن و لە تاودان و رووبەڕوو بونەوەش رێويلە و بودەلە و جاشولکە دەردەچن هەر بۆيە بە ئيديۆمەوە لە ناو کوردان
به و تەرزە پياوە وتراوە(پياوی ترسنۆک کوتەیک زلە).
Quick Respons Code:

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 7:56:12 2019/9/2
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت294 :

پياوێگ تەڕنە
https://www.kurdipedia.org/?q=20171225093218143605
پياوێگ تەڕنە
تەڕن لە کورديدا زۆر مانای هەيە وەک(گزيکار ،فێڵباز ،گەڕساز ،تەشقەڵەباز ،تەڵەکەباز ،دەستێ ،زمانرس ،ن فەڕ ،بەسوێ و
ئازار ،کالوچ ،چاوبەست) کەواتە هەر پياوێک لەناو کورداندا يەکێک له و خاسيەتەی هەبێت پەسند نيە و بە پەسنەوە پن
دەوترێت(پياوێگ تەڕنە) هەندێکجاريش لە گۆ و ئاخافتندا وا هەست دەکەيت دەوترێت پياوێگ تڕنە.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 9:32:18 2017/25/12
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت295 :

رپێی ئاخر شەڕ
4094654142608https://www.kurdipedia.org/?q=2017091
پێی ئاخر شەڕ
ئيديۆمێکە بۆ کەسێگ بەتەمەن و بەساڵچوو بەکاردەهێێێت کە لە کۆتان تەمەنيدا قسەی ئاشتەوان و پێکەوەژيان ناکات و
هەر لە قسە وقسەڵۆک و ناو وناتۆرە و ئاژاوە و ناتەبان زمان بەکاردەهێنێت]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
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🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 9:46:54 2017/14/9
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت296 :

ی
سەيان
رپێی

https://www.kurdipedia.org/?q=20170914093825142605
پێی سەيان
پێی سەيان ئيديۆمێگ جنێوە بە کەسێگ بەتەمەن کار و کردەوە نارێک و نەگونجاو و قسە ڕەق و ناخۆش دەوترێت]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 9:38:25 2017/14/9
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت297 :

رپێی و سەد عەيب ،قەرزاری هەزار
https://www.kurdipedia.org/?q=20190209080959256682
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پێی وسەد عەيب ،قەرزاری هەزار
وەک حاچ گەورە شاعێ سەبارەت به(پێی) فەرمويەن :سەرم سەراپا بۆتە لۆکە ،شەوێ
هەمڕازمە پشێ و کۆکە ،پێی زۆرنيشانەی هەيە کورد هەمووی بە(عەيب و عار) شەرم و
شورەن لێکداوەتەوە بۆی ،هەر لەبەر ئەمەشە وتراوە(پێی و هەزار عەيب) بەڵم لەم
ئيديۆمەدا بۆ رێکەوتن و زياتر بۆ دەرخستن دەردی گران(قەرزاری) ژمارەی شورەييەکان
ی
مرۆق قەرزدار زۆر تێ بە
پێی لەهەزارەوە کراوە بە(سەد) قەرزاری دەردێگ کوشندەيە و
بازاڕدا ن دەپەڕێت و هەر باس و خواسێک بێتە کايە گون هەڵدەخات و قوراغ دەبێت
بزانێت خاوەن قەرز داوای پارەکەی ناکاتەوە ،کەسێک باغەڵ پارەی تێدا نەبێت اليەن
دەروونيش بەرە و خراپ بوون دەڕوات هەربۆيە کورد وتويەن(پێی و سەد عەيب،
قەرزاری هەزار)
Quick Respons Code:

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 8:09:59 2019/9/2
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت298 :

ی
گوجيالن
رپێە سەی(عەمەل)

https://www.kurdipedia.org/?q=20170731103543141654
پێە سەی(عەمەل) گوجيالن
ئيديۆمێکە بۆ کەسانێک بەکاردەهێێێت کە بەگوێرەی تەمەن خۆيان هەڵس وکەوت ناکەن ،بۆ نمونە پێە پياوێک حەز لە
ناو کێۆڵن و کوڕيژکان بکات و بە پێودانگ ئەوان قسە بکات و هەڵپەڕێت و تاد]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 10:35:43 2017/31/7
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت299 :
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رپێە قۆتڕ
https://www.kurdipedia.org/?q=20170731104125141656
پێە قۆتڕ
ئيديۆمێکە بۆ کەسێک بەکار دەهێێێت کەسەر و پرچ لەبەر هەتاو سن کردبێت و هيچ تيا بەستە نەبوو و کەسايەن نزم و
کەم فام و خۆ هەڵقوڕتێ و کاری نابەچ دەکات و بەپن ئاست وتەمەن و بەڕەکەی خۆی ن لەکاران راناکێشێت]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 10:41:25 2017/31/7
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت300 :

رپێە کەر و قەڕاسەيان نەگۆتيە
https://www.kurdipedia.org/?q=20171109092847143135
پێەکەر و قەڕاسەيان نەگۆتيە
کات و تەمەن لە کوردەواريدا زۆر بايەچ پێدراوە و لە کۆنەوە وتويانە(کەنگر و ماست بە وادەی خۆی) لێەدا ئه و دەربڕە بۆ
کەسێک بەکاردێت کە لە تەمەنێگ پێييەوە دەسن بەکارێک کردبێت و لەگەڵ ڕيش و تەمەن نەگونجێت ،پێەکەر و
قەڕاسەيان نەگۆتيە واتە هەر شتە و بە وادەی خۆی.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 9:28:47 2017/9/11
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت301 :
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پیاو بای دەشتێیه
https://www.kurdipedia.org/?q=20220727222653425009
پیاو بای دەشتێیه
لە کۆمەڵگەی داب و نەرین و سوننەن ڕۆژهەڵن و کوردستان دا ،ڕەگەزی نێینە و پیاوان
کاروباریان لەدەرەوەی ماڵ بووە لە کێڵگە و هەرد و کێوان و چێواری و چەرچ و قاچاغچ و
ڕێبواری و قەتار و کاروانچ و پێشمەرگایەن و سەربازی و کرێکاری و...تاد.
با :جووڵەی ئاسۆن بەرگە هەوایە ،بەهۆی جیاوازی لە پلەکان گەرمییەوە بەبەردەوایم
ناوچەی پەستان بەرز و نزم پەیدا دەبن و یەکبینە با هەڵدەکات لە ناوچەکان گۆی زەوی،
هەر کاتێک بچیە دەشت و دەر ئەو بایە بەتەواوەن هەست ن دەکەیت ،ئینجا لە
کوردەواریدا ئەو بایە و پیاویان بە یەکێی چوواندووە ،بووە بە ئیدیۆمێگ گوزارشن و لە
گوندەکان کوردستان بەکاردەهێێێت بۆ جیاکردنەوەی کاروباری پیاوان کە لە دەرەوەی ماڵە
و کەم پیاوان لە ماڵ دەبن بۆیە وتراوە :پیاو بای دەشتێیە]1[ .
تایبەتمەندییەکان بابەت
🏙 شار و شارۆچکەکان:

کۆیە

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 10:26:53 2022/27/7
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت302 :

پیاوکوژ گوێچکەی قیتە
https://www.kurdipedia.org/?q=20211218182756398875
پیاوکوژ گوێچکەی قیتە
پیاوکوژ ،لەکوردەواریدا بە دوژمندار ئەژمار دەکرێت ،دوژمنداریش تا ئاشتەوان نەکات هەر
دەبێت خۆی بپارێزێت لەکەس وکاری کوژراوەکە ،یەکێک لە ئەدگارەکان خۆپاراسێ گوێ
قوڵغ و قیتیە ،بۆ بیستن خەبەر وباسان بۆیە ئه و حاڵەتە بووە بە ئیدیۆم
دەوترێت(پیاوکوژ گوێچکەی قیتە)]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

🗄 سەرچاوەکان
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باشووری کوردستان

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 6:27:56 2021/18/12
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت303 :

رپێ لە خۆشیان ناتڕێ
https://www.kurdipedia.org/?q=20220203201928403748
پێ لە خۆشیان ناتڕێ
مرۆڤ کە به ساڵدا دەچێت وردەوردە هەموو ئەندامەکان سست و ناچاالک دەبن،
خۆویست و خۆنەویسن تێکەڵ دەبێت ،سەرباریش کۆمەڵێک نەخۆس و دەردە پێی سەر
هەڵدەدەن ،یەکێک له و دەردانە وردە ئاهەنگ پاشەڵ مرۆڤە ،کە بەدەنگ و ن دەنگ لە
دەرچەوە بەڕەڵڵدەبێت ،ئەو حاڵەته ،داکەوتە ڕاستەقینە بووە بە ئیدیۆم و دەوترێت(پێ لە
خۆشیا ناتڕێ) بۆ ئەوە بەکاردێت کە هیچ شتێک لە خۆڕا نییە و بۆ هەر کار و کردەوەیەک
هۆکاری خۆی هەیە]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 8:19:28 2022/3/2
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت304 :

ی
ڵێژاو
رپێەژن دۆ ر ڕ
https://www.kurdipedia.org/?q=20220325182456409051
پێەژن دۆ ڵێژاو
دۆ بەرهەیم شێەمەنیە و لە کۆنەوە کورد مەڕوماڵن بەخێوکردووە بۆ شێ و خورییەکەی و
گۆشتەکەی ،دۆ کە بەرهەیم ماست و ئاوی تێکەڵکراوی ناو مەشکەیە ،بەڕاهەژاندن(کەرە
و دۆ)ی ل دروست دەکرێت ،دۆ خواردنەوەیەیک ترش و مزرە ،لە هەموو کاتێک و شوێنێک
دەخورێتەوە ،لە ژەمەکان و دوای ژەمەکان و وەکو عەسە چاو و چێشتەنگاو و شێوان ،لە ناو
کێڵگە و پەرێز و سەرجۆخێ...تاد ،ژنان کورد کاری مەشکە ژەنینیانکردووە ،هەر لە بێدان و
دۆشین مەڕوماڵت و پارزنگ و کوڵندن و هەوێنکردن و خستنە ناومەشکە و ڕاژاندن و
تێکەڵوی ئاو و ماست بە پێوان ،کات و سات و ماوەیەیک دوور و درێژی ویستووە ئینجا
خوانەخواستەش ئەو دۆیە بڕژێت ئەوا مایەپوچ دەردەچێت ،ئەوە بووە به ئیدیۆم و به
کەسێگ ڕەنج بە خەسار و مایەپوچ بوون لەکارێک دەوترێت بووە پێەژن دۆ لێژاو]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان
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:Quick Respons Code

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 6:24:56 2022/25/3
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت305 :

تەڕپێ
پیسکەی
ر
https://www.kurdipedia.org/?q=20210113225029390887
پیسکەی تەڕپێ
مرۆڤ تا بە تەمەن بڕوات ئارەزووەکان بۆ ژیان و موڵکایەن زۆرتر دەبێت بەتایبەن ژن و
مێینەی الجوانێ و شێینێ دەبێت ،ئینجا ئەگەر پێوەرێک و قالبێک بۆخۆی دانەنێت و
بکەوێتە دوای ئارەزووەکان و ڕۆچون و زیادەڕۆن تێدا بکات ئەوا توس لۆمە و گازاندە و ناو
وناتۆرە دەبێت ئه و پیاوانەی مەراقیان دەبێتە کێ و ژنان لەتەمەنێگ گەورە کورد بە
ئیدیۆمەوە پێیان دەڵێت(پیسکەی تەڕ پێ) واتە پێوخەڕۆ بووە کەچ دڵ هەر تەڕەی
دەخوازێت]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 10:50:29 2021/13/1
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت306 :

ی
لەشان شلە
ن مەڕە

https://www.kurdipedia.org/?q=20180514093707150851
ن مەڕە لەشان شلە
پێمەڕە شان و پيلێگ باس دەوێت ،دەبێت چوارشانە و تێک سمڕاو و باسک و بازوويەیک باش هەبێت بۆ داگرتن(بێڵ)
خاکەناز و هەڵگێانەوەی زەوی ئه و کارە لە بنەڕەتدا کاری(گاجوتە) ،ئينجا ئەگەر بە يەکێکيێ کارەکە بکرێت الت ئاسان
دەبێت و خۆت ماندووبوون و ئارەق ڕشێ و گرژبوون ماسوڵکەت دووچار نابێت بۆيە تێکڕای کارەکە بەهەند وەرناگريت و
پێتوايە کارەکە بەئاسان دەڕوات بەڕێوە بۆيە به و کەسانەی کە خەیم کارێکيان نيە چۆن دەکرێت و جێبەچ دەکرێت
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دەوترێت فالنە کەس پێمەڕە لەشان شلە واتە خۆی کارەکە ناکات هۆوپێناو و سەرمايەی بۆ بەکاردێن کە خۆی کۆی
نەکردۆتەوە.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 9:37:07 2018/14/5
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت307 :

ی
ی
گەرمێ
نزيکێ ،ئاگری
ن يەک

https://www.kurdipedia.org/?q=20181117085332162828
ن يەک نزيکێ ،ئاگری گەرمێ
ئەمە بۆ هەست وسۆزی خزمايەن و قەوم و خوێش بەکاردەهێێێت مرۆڤ جەریک بۆ ئه و کەسە دەسون کە هەندێک
نزيکێە چ لەوالتەکەت يان شارەکەت يان گوندەکەت يان ماڵەکەت ،هەڵبەت باوان لە پێش خاڵوان-ە و برا لەپێش
ئامۆزايانە و مناڵەکەشت کەس له و لەپێشێت نيە بە بەراوردی ئەو ،ئينجا ئەم هەست و سۆزە لەدەربڕين کوردەواريدا بووە
بە درکە و کينايە و ئيديۆم بەکاردەهێێێت کاتێک دەتەوێت هاوکاری خزمێک يان هاوسێيەک يان هاوشارييەک يان هاو-
وڵتيەک بدەيت دەوترێت(ن يەک نزيکێ ئاگری گەرمێ) واتە جەرگسۆزەی دەبيت بەهۆی نزيکيەکەيەوە.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 8:53:32 2018/17/11
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت308 :

پێچک چارە ،بە ئەژمارە
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https://www.kurdipedia.org/?q=20220429200859411819
پێچک چارە ،بە ئەژمارە
پێچک چوارە بە ئەژمارە ،لە هەولێێ دەوترێت :پێچک چارە ،پێچک یان پێچکە دەست و
پن ئاژەڵ ووردی وەکو کار و بەرخ و بزن و مەڕە ،هەڵبەت دوو دەست و دوو قاچیان هەیە
بەیەکەوە دەبێتە چوار پەل و چوار پێچک ،کوشتنەوەی ئه و ئاژەڵەش بۆ گۆشتەکەی زۆر
خواسن لەسەرە و بەتایبەت سەروپێیەکەی(کەەلل و پاچە) ،کەیبانووی کورد کە زۆر پێیەوە
ماندوو بووە بە شوشتنەوە و خاوێنکردنەوە و ئامادەکردن ،لەکان ئامادەبوون و کوڵن و
هاتنە سەرخوان هەمووی بەتامەزرۆییەوە حەز بەخواردن دەکەن و لەبەر کەیم پێچکەکان
بەس هەموو ئەوانە ناکات کە لەسەر سفرە و خوانەکە کۆبونەتەوە ،ئەوە الیەن
ڕاستەقینەکەیە لە ئیدیۆمەکە ،بەکارهێنانیش بەمەبەسن ئیدیۆم وەک ڕێنوێن و شارەزان
و ناساندن کەیم شتێک لەڕووی بڕ و ڕێژەوە بۆ پێوانە و بە ئابوریانە بەکارهێنان دەوترێت:
پێچک چوارە ،بە ئەژمارە]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 8:08:59 2022/29/4
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت309 :

پێچک چوارە بە ئەژمارە
https://www.kurdipedia.org/?q=20180820094416154572
پێچک چوارە بە ئەژمارە
پێچک واتە پن کاريلە و گيسک و بزن و مەڕ و ماڵت ،هەڵبەت(چوار) پن هەيە ،بۆ گۆڵک
و مانگا و گاش هەمان پێچک دەوترێت ،ئينجا کە پاچە و سەرون لێێاوە لەوەوە سەرچاوەی
گرتووە کە سەروون سنوردارە و هەر تەنها چەند کەسێک دەتوانێت سەروپێيەک بخوات و
بەس زۆر لەخەڵیک ناکات ،ئەمە بووە بەدرکە و کينايە و زۆر بەکاردێت بەتايبەت بۆ کەیم
بەرهەمێک يان کەل وپەلێک يان خۆراکێک بۆ گلەن بڕين بەکاردێت دەوترێت بەخوا
بەرهەمەکە کەمە هەر بەس خۆمانيش ناکات يان بەخوا چوار پەرتوکە تەنها بۆ بان
چوارکەسە يان سەروپن کاريلەکە پێچک چوارە و بەئەژمارە...تاد.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان
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🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 9:44:16 2018/20/8
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت310 :

پێخواس خوا نەناس
https://www.kurdipedia.org/?q=20190107090936186217
پێخواس خوانەناس
لەکوردەواريدا کە باوکێک دەمرێت کۆمەڵێک مناڵ چاوگەس لەدوا بەچ دەمێنێت ،به و
مناڵنە دەوترێت(پێخواس خوانەناس) واتە هەم نەبوون و ن بەخێوکەرن تا پێڵو و جل
وبەرگ و رزق و رۆژويان بۆ پەيدا بکات ئەمە پێخواسيەکەيە ،خوانەناسيەکەشيان واتە زۆر
مناڵن و هەتيون و نەگەيشتونەتە تەمەن پێگەيشێ وخۆيان خۆيان بناسن بۆيە دەوترێت
فڵنە کەس دوای خۆی زۆری(پێخواس خوانەناس) جێهێشتووە پێويستە هاوکاريان بکرێت
هەم هەژارن و هەميش مناڵ و هەتيون دەستيان داری نەگرتووە.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 9:09:36 2019/7/1
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت311 :

ی
پێسن سەگ بە دەباخ پاک نابێتەوە
https://www.kurdipedia.org/?q=20171109093003143136
پێسن سەگ بە دەباخ پاک نابێتەوە
پێستەی ئاژەڵ بە تاڵەمەشکە و هەنار و جەفت خۆش دەکرا و دەکرا بە مەشکە و کوندە و جەوەندەر و تاد ئه و کارانەش
کاری دەباخ خانە بووە بەڵم لێەدا ئه و ئيديۆمە خوازراوە چونکە پێسن سەگ هەر گڵوە قەت بە دەباخ خانە خاوێن
نابۆوە ،ئينجا ئەم دەربڕە بۆ کەسێگ بەدخو و گڵو وەک سەگ بەکارهاتووە کە بەهيچ شن خاوێن نابێتەوە و هەر پياوێک
يان کەسێگ گڵوە.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:

رۆژهەڵن کوردستان
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:Quick Respons Code

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 9:30:03 2017/9/11
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت312 :

پێستەخۆرن
https://www.kurdipedia.org/?q=20170801085017141682
پێستەخۆرن
ئيديۆمێکە بۆ کەسانێک بەکاردەهێێێت کە ئەوەی دەستيان بکەوێت(حەالل)ە و ئەوەی دەستيان نەکەوێت(حەرام)ە ،يان
ئەوەندە بە(تەماح)ن و تەماحگێن پێستەی گۆلک و سەرە مريشک و قاچيش دەخۆن و نايەڵن ئاژەڵ وەک پشيلە و سەگ
و چەقەڵ و رێوی سوديان ل ببين چ جای مرۆڤ سوديان ل ببين]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 8:50:17 2017/1/8
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت313 :

تان بەڕەی بەخۆمان دادەین
پێش ی
https://www.kurdipedia.org/?q=20211211213829398341
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پێش تان بەڕەی بەخۆمان دادەین
لەکۆندا لەبری بەتان بەڕە بەخۆدادراوە ،زۆر ئیدیۆیم تری لەسەر هاتووە وەکو(نەچیە بن
بەڕەی دوژمنم) یان(دەبێت بچیە سەر بەڕەی خەڵیک) له و ئیدیۆمەدا کە دەوترێت(پێش
تان بەڕەی بەخۆمان دادەین) مانا ڕاستەقینەکە ئەوەیە سەرما وسۆڵە دەبێتە مایەی لەرز
وتا ،لە ئیدیۆمیشدا وەکو ڕێنماییەک بەکاردەهێێێت بۆ وریابونەوە و خۆئامادەکردن بۆ هەر
ئەگەرێک کە دێتە پێشەوە ،واتە پێش ڕوودان شتێک خۆمان بۆ ئامادە بکەین]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 9:38:29 2021/11/12
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت314 :

ی
بەقون جاشان
کێتان
پێشمەرگەی ناو تەڕاشان ر
https://www.kurdipedia.org/?q=20211211213551398339
پێشمەرگەی ناو تەڕاشان کێتان بەقون جاشان
تەڕاش لە خۆشناوەتیدا دوای بڕین داری مازوو ،لە کۆڵکەی دارەمازوەکەدا چەندین غەرف
و شوڕی تازە دەردەچێت و زوو باڵ دەکات و دەبێتە قۆپەنێک و گرمۆڵە دەبێت ،شێوەی
چەترێگ گەورە دەردەکەوێت و مرۆڤ دەتوانێت خۆی تێدا بشارێتەوە و پایزانیش کوارگ و
قارچگ گەورەی تێدا دەڕسکێت ،لەشۆڕس ئەیلول لەکان هاتن فڕۆکەی دوژمن پێشمەرگە
تاوەکو نەبیێێت خۆی خزاندۆتە یان کوتاوەتە نێو ئه و تەڕاشانە ،بۆیە لەشۆڕس ئەیلول
ئەوە بووە بەگۆتە و بالۆرە و ئیدیۆیم کوردەواری وەک خۆشەویسن پێشمەرگە
گوتراوە(پێشمەرگەی ناو تەڕاشان ،کێتان بەقون جاشان)[]1
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 9:35:51 2021/11/12
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
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بابەت315 :

ی
بکون
پێويستە زوڕنای شەش کون

https://www.kurdipedia.org/?q=20170923140540142697
پێويستە زوڕنای شەش کون بکون
ئيديۆمێکە بۆ کەسێک بەکاردەهێێێت کە پرسێک يان ئاهەنگێگ خۆی خاوەن بێت ،واتە ئەوەی خاوەن هەڵپەڕکێيەک
بێت پێويستە جوان هەڵپەڕێت و زوڕنای شەش کون پڕ فوو بکات و لەگەڵيشدا دەهۆڵ کوتان و بەزەم رەزم بکات چونکە ئه
و خاوەنيەن ئەگەر ئه و ئەوکارە نەکات ئەی یک بيکات.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
PM 2:05:40 2017/23/9
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت316 :

ی
گێ ر ی
پێوەدان لە ر ی
باشێە
گێێ
https://www.kurdipedia.org/?q=20211211214311398343
پێوەدان لە گێگێێ باشێە
مێش و مەگەز بەتایبەت(زەنگەستورە و سوێرەموس و زەنگەزۆرە و زەرگەته) بە باڵەکانیان
گێە گێێک دروست دەکەن کە دەنگێگ ناخۆس هەیە و جاڕس و بێار کەرە ،بۆیە بووە بە
ئیدیۆم بە تەوسەوە بەکەسێک دەوترێت کە زۆر خۆی هەڵدەکێشێت و ناوە ناوە سارد
دەبێتەوە یان هەڕەشەیەک دەکات و چ بەجن ناکات ،ئەمەش چوێێاوە بە گێە گێ بۆیە
دەوترێت ئەوە چییە؟ خۆ پێودەان لە گێگێێ باشێە]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 9:43:11 2021/11/12
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
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بابەت317 :

رپن خۆی پارسەنگە
https://www.kurdipedia.org/?q=20171108095224143104
پن خۆی  -پارسەنگە  -حۆقەيە
کەسێک پێوان و پارسەنگ بەپن خۆی بکات ،واتە هيچ تەرازوويەک نيە چونکە تەنها لە بەرژەوەندی خۆی و توانای خۆی
به و الوە هيچيێی ال مەبەست ن يە ،حۆقەش خۆی جۆرێکە لە پێوانە ئه و ئيديۆمە بۆ ئه و کەسانە بەکاردەهێێێت کە
تەنها بێ لە بەرژەوەندی خۆيان دەکەنەوە.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 9:52:24 2017/8/11
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت318 :

ی
پەن درۆ کورتە

https://www.kurdipedia.org/?q=20170729104702141617
پەن درۆ کورتە
کورد دەمێکە دەڵێت پەن درۆ کورتە ،واتە راسن وون نابێت و لەناو خۆڵەمێشيش بێت هەر دەدرەوشێتەوە ،کەواتە درۆ بۆ
ماوەيەک دەربازت دەکات بەڵم راسن زۆر زوو دەردەکەوێت و پەردەی سەر درۆ رادەماڵێت و درۆ زۆر بڕ ناکات و ناتوانێت
تا کۆتان خۆن ن دەرباز بکەيت و خەڵیک ن فريوو بدەيت]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 10:47:02 2017/29/7
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ناوی تۆمارکار:

ئاراس ئیلنجاغ

بابەت319 :

پەرێزی پاکژ ین يە
https://www.kurdipedia.org/?q=20180820093912154567
پەرێزی پاکژ نيە
:
دەغل و دان دوای دروێنەکردن ئەوەی دەمێنێتەوە لە(قەسەر السگ گەنم و جۆ دوای
کامڵبوون و ووشک بوون پن دەوترێت قەسەر) بەسەراپای زەوييەکەش کە دروێنەکراوە
دەوترێت(پەرێز).
ئينجا دوو جۆر پەرێز هەيە(پاکژ،پاک ،خاوێن) يان(پيس) پاکژ واتە هيچ گوڵە گەنم و
جۆيەیک وەريووی تێدا نيە و سەپان و سەرپاڵەيەیک باش گەنم و جۆکەی دووريوەتەوە و هيچ
داوەر و گوڵێگ خەسار نەکردووە ،بەڵم پيس واتە سەپانێگ خران هەبووە و گون نەداوەتە
خەسارەت و زيان گەنم و جۆيەکە و لەکان داس وەشاندن چەندی دووريوەتەوە
ئەوەندەس وەريوە و خەسارکردووە به و جۆرە پەرێزە دەوترێت پيس چونکە خەسارەن
زۆری داوە سەپانەکە ،ئينجا ئەوەی ستايش پەرێز پاکژی هەبێت دەبێتە سەپانێگ جێگەی
متمانە و ئەوەی ستايش پەرێز پيش هەبێت هيچ کاتێک خاوەن تەبارە و دەغل و دان
ئامادە نيە بەسەپان خۆی بيگرێت ،ئينجا ئەم حاڵەتە لەکوردەواريدا بووە بەدرکە و ئيديۆم
بەکەسێک کە مێوويەیک خراپ و نەگريس و ناجۆر و نەگونجاوی هەبێت يان مێوی
کارەکان باش نەبێت و پێشينەی هەبێت دەوترێت(پەرێزی پاکژ ن يە) بەکەسێکيش
مێوويەیک جوان و کاری ڕێک وپێگ هەبێت دەوترێت(پەرێزی پاکژە).
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 9:39:12 2018/20/8
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت320 :

پەرێزە و ن ڕێزە
https://www.kurdipedia.org/?q=20181006081715156795
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پەرێزە و ن ڕێزە
پەرێز پاشماوەی دروێنەوەی تەبارەی دەغڵ و دانە(دانەوێڵە) بەتايبەت(گەنم و جۆ) دوای
دروێنەی السگ گەنم و جۆ لە زەوييەکە دەمێنێتەوە بەوە دەوترێت قەسەر و کۆی قەسەری
هەموو زەوييەکەش پن دەوترێت(پەرێز) هەرچ(ڕێزە) واتە ڕێزی گەورە و بچویک و ڕێزی
مرۆڤايەن بۆ يەکێی بەگوێرەی تەمەن ،هەڵبەت(ن ڕێز) لێەدا بۆ مەرایم مرۆڤايەن و
کارکردن پێويستە بۆيە هاتۆتە ناو دەربڕينەوە ،لەکان دروێنەی گەنم و جۆ ،سەپان و پاڵە چ
گەنج و مناڵکاربن يان کامڵ وپێبن ،هەردووک اليان زوو زوو تێنويان دەبێت ،بۆ
ئاوخواردنەوە گەورە و بچویک ئەژمار ناکرێت یک تێنوی بوو و ئاوی ن بدرێت ئه و دەبێت
بيخواتەوە چونکە وەک يەک پێويستيان بە خواردنەوەی ئاو هەيە بۆيە لە کوردەواريدا له و
جۆرە حاڵەتەدا رێزيان ل تەرککردوە و بەن ڕێزی ئەژمار ناکرێت و دەوترێت(پەرێزە و ن
ڕێزە).
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 8:17:15 2018/6/10
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت321 :

پەرە کەت خەرمان کەت
https://www.kurdipedia.org/?q=20180530082626151153
پەرە کەت ،خەرمان کەت
واتە(باران پەڵە بەتەواوی ببارێت ،ئەوا خەرمان گەورەی بەدواوە دێت) لە هەوڵێ و ووران
کۆيە پين(ل) دەکرێتە(ر) لە وشەی(پەڵە=پەرە) کەوت دەبێتە(کەت) بەجۆرێک لە
جۆرەکان دەتوانرێت بەپێشکەوتن زمانەوان دابێێت چونکە کەمێين تێچوون زۆرترين
گوزارشت و مانا دەدا بەدەستەوە ،ئەوەی لێەدا جێگەی ئاماژەيە ئيديۆمە کوردەوارييەکەی
دەڵێت(پەرە کەت ،خەرمان کەت) کاتێک باران پەڵە لەسەروبەندی خۆيدا لە کۆتان مانگ
گەڵرێزان و سەرەتای مانگ سەرماوەرزی هەموو ساڵێک دابدات و ببارێت و زەوی و خاک
بەتەواوی پاراو(ڕەباس) بکات ،ئەوا ئەوساڵە دەرگای(ڕەحمەت و فەرعان)ی بەسەر
بەرووبومەکاندا دەکرێتەوە ،زەوی سەقای ل دەدات و(ئافات) و نەخۆشيە کوشندەکان و
مێوەزيان بەخشەکان و دەردو بەڵ هەتا بۆ مرۆڤيش ناهێڵێت و زيندەوەرەکانيش بە پن
قۆناغ گەشەکردن و مت بوونيان(زيندەیک) خۆيان دەکەن و زيندەزان بە باری ئاسان
خۆيدا دەڕوات ،نەش ونمای خله(خەل) ودەغڵ و دانيش له و بارودۆخە لەبارەدا شنە و باڵ
دەکات و (کەروێشکە مەلە) لەگەڵ با و باران دەبێتە سەمای تەبارە و قەرسيل والسکەکان
گەنم وجۆ باڵدەکەن و دنکەکانيان پڕدەبن ،لێەدا خەرمان گەورە گەورە لەسەر شوێن
خەرمانان و لەمانگ خەرمانان بەديدەکرێن(تێبين ئەمساڵ 2018-2017باران پەڵە
نەکەوت بۆيە زيان بەر تێکڕای بەرووبومە کشتوکاڵيەکان باشوری کوردستان کەوت و
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خەرمانيش خەرمان بچویک ن گيشە و قەسەر و گەڵوێژ و دان بوو) ئەمەش جوتياری کورد
لەدێر زەمانەوە تاقيکردۆتەوە بۆيە وتراوە(پەرە کەت ،خەرمان کەت).
تایبەتمەندییەکان بابەت

کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

AM 8:26:26 2018/30/5
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت322 :

ی
ی
ڕەزەوان
پەزەوان ،ڕەز یه
پەز یه
https://www.kurdipedia.org/?q=20210515120837394071
پەز یه پەزەوان ،ڕەز یه ڕەزەوان
وتراویشە (نان بۆ نانەوا ،گۆشت بۆ قەساب) واتە هەر کارە و بۆ وەستا و شارەزا و کەس
لێان و کارامەی خۆی ،مەڕوماڵتداری بۆ خاوەنەکەی لەبارترە وەک ئەوەی دەسن دووەم
شوانکارەیەک بگێێت بۆ بەخێوکردن مەڕوماڵتەکە ،لە کۆنیشدا لە کوردەواریدا هەر
واهاتووە کەم خاوەن مەڕوماڵت هەبووە گلەن لە شوانکارەی خۆی نەبێت ،بۆیە ئەوە بووە
بە ئیدیۆم و دەوترێت (پەزیه پەزەوان ،ڕەز یه ڕەزەوان)]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 12:08:37 2021/15/5
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت323 :

پەنا هەر پەنای خوایه
https://www.kurdipedia.org/?q=20220508224748413274
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پەنا هەر پەنای خوایه
پەنا ،داڵدە ،پەناوپەسێو و قوژبن ،پەناگە ،چەپاڵە لەکان خۆشاردنەوە و دەربازبوون و
پێویسن و هات و هاوار و گران و نەبوون و قاتوقڕی و نەخۆس و کارەسات و نالەباریدا
مرۆڤ پێویسن بەفریادڕەسێک دەبێت ،تاقیکراوەتەوە کە باشێین پشتیوان و
فریاگوزارترینیان بۆ بەهاناوەچوون ئەوانەی داوای داڵدە و پەناگە دەکەن خوای تاک و تەنیا
و ڕاگری زەوی و ئاسمانەکانە ،بۆیە ئەوە بووە بە ئیدیۆم و مرۆڤ بۆ سووک سەیرکردن
تواناکان مرۆڤ و ن دەسەڵن بەرامبەر دیاردە و رووداوە سوشتیەکان بۆ نەبوون ڕێگە
چارە بۆ مردن و ژیان و خۆس و ناخۆس و هەبوون و نەبوون و رزق و رۆژووو ،وەکو
ڕێنوێن و ئامۆژگاری دەڵێت :پەنا هەر پەنای خوایە]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 10:47:48 2022/8/5
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت324 :

پەڕۆی یل دەرهێنابوو
https://www.kurdipedia.org/?q=20220425234211411467
پەڕۆی ل دەرهێنابوو
پەڕۆ ،پارچە کوتاڵێکە یان تەنراوێگ کۆنە ،کورد زۆر ئیدیۆیم جوان ل دروستکردووە وەکو:
(پەڕۆی ن نوێژ ،دەم پەڕۆ ،پارچە پەڕۆیە)لێەدا وتراوە :پەڕۆی ل دەرهێناوە هاوشێوەی ئه
و ئیدیۆمەش هەیە وەکو(شوڵ ل هەڵکێشاوە ،بەجارەیک لینگ لە دەرپن دەرهینایە،
دەرپن ل فڕێدایە ،بێتایم کردیه) ،پەڕۆ خۆی گوزارشن ن نرچ و ن بەهاییە ،چونکە کوتاڵ
کاتێک بەهای دەبێت کە پارچە پارچە نەبێت ،بەڵم کەبووە تیلم تیلم و پارچە پارچە ئەوا
نرخەکەی خۆی لە دەست دەدات ،ئینجا ئەگەر کەسێک بە ئاشکرا و ن شەرم کاری
نەخوازراو بە بەرچاوی خەڵکەوە ئەنجام بدات و دووبارە و س بارەی بکاتەوە ئەوابەتەوس
و سووک سەیرکردن و توانج و تانەوتەشەرەوە دەوترێت :بەخوا چاک پەڕۆی ل دەرهێنابوو.
[]1
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code
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باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 11:42:11 2022/25/4
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت325 :

تا ئاو لەدوو ربێی بێت لێخوڕە
https://www.kurdipedia.org/?q=20180106090425143789
تا ئاو لە دوو بێی بێت لێخوڕە
جوتيار کە زەوی ئاو دەدات جۆگەی جۆماڵ دەکات و گژوگيا و بەربەسن ناو جۆگە و جۆباران بە بێڵەکەی ڕادەماڵێت تاوەکو
ئاوەکە بەجوان و بەخێان و ن الدان و ڕۆچوونە الوە و ناو زەوی بگاتە ناو کێڵگە و خەت و گۆڵەکانەوە ئەم دەربڕەی
سەرەوە تا ئاو لە دوو بێی بێت لێخوڕە واتە تا ئه و کاتەی بۆی دەڵوێت و ئاو هەيە ئەوا کاری خۆی دەکات و گوێ بەهيچ
نادات کە ئاويش لە دوو بێی نەهات ئەوا هيچ تاوان نيە و کارەکەی دەگاتە بنبەست و دومایه و کۆتان.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 9:04:25 2018/6/1
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت326 :

تا گوی نێت ناز یان ی
قون لە کوێيە

https://www.kurdipedia.org/?q=20170928145521142777
تا گوی نێت نازان قون لە کوێيە
ئەوە ئه و کەسانە دەگرێتەوە کە کێلن و فەقێحاڵ و کاڵ فام و ن عەقلن ،چونکە تا گويان نەيەت نازانن قونيان لە کوێيە،
هەڵبەت لەناو هەموو کۆمەڵگايەکيش خەڵک و کەسان له و شێوەيە هەيە و هەبووە و دەبێت.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

245

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
PM 2:55:21 2017/28/9
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت327 :

ی
چاکێە
تا لە مردن
https://www.kurdipedia.org/?q=20211218181353398870
تا لە مردن چاکێە
لەرز و تا نەخۆشیەکە مرۆڤ لەدێر زەمانەوە دووچاری دەبێت و ناوە ناوە لەرز دایدەگرێت
و ناوەناوەش وەکو بەردی تەباغ سور هەڵدەگەڕێت و تایەیک توند دەیگرێت ،ئه و لەرزوتایە
مرۆڤ توس وڕینە دەکات ،بەڵم ئەگەر بەراورد بکرێت بە مردن کە ڕۆح کێشانە دەردێگ
زۆر گرانە ،ئینجا ئەوە بووە بەئیدیۆم و ئەگەر مردن بەیەکێک نیشان بدەی بە(تا ولەرز)
شکور دەبێت بۆیە بەحاڵەن به و شێوەیە وتراوە(تا لەمردن چاکێە)]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 6:13:53 2021/18/12
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت328 :

تا لەئاو نەدرێت ی
گون قۆڕ دەرناکەوێت
https://www.kurdipedia.org/?q=20200906003600387561
تا لەئاو نەدرێت گون قۆڕ دەرناکەوێت
لەکوردەواریدا قۆڕی نەخۆشیەیک شەرمەندە بووە و حەزنەکراوە کەس به و نەخۆشیەی
بزانێت ،وتراویشە(خزیم خراپ گون قۆڕە بیێی وەی نەیێی وەی)یان(خزیم خراپ گون
قۆڕە هەردەبێت تەکەتەیک بێت) چونکە ریخۆڵە بەهۆی نەمان پەردەیەکەوە شۆڕدەبێتەوە
بۆ هێڵکەکان گوون ،ئەمەش بەهۆی ماندووبون و بازدان و بڵندکردن شن قورس نێینەکان
زیاتر دووچار دەبوون ،ئینجا شەڕواڵ کوردی پان و پۆڕە گون ئەگەر زۆر گەورە نەبێت
لەناویدا دەر ناکەوێت ،بەڵم ئەگەر لە ڕووبارۆچکەیەک یان گۆمیلکەیەک یان قوڵەتێنێک
خۆت تەڕ بکەیت ،ئەوا لەکان دەرهاتن لەئاوەکە شەرواڵەکە دەنوسێت بەپێستەوە و
گەروگوون بە گەورەن دەردەکەوێت ،ئەمە الیەنە ڕاستەقینەکەیە الیەن ئیدیۆم و
مەبەستەکەی ئەوەیە لەکان ڕووداو وگۆڕانکاری و ناهەمواری و کارەسات و تەنگانەدا
هەندێ کەس دەردەکەوێت کە بەهیچ کلۆچ درک بەوە نەکراوە کە پیاو و کەس له و
شێوەیە هەبێت بەتایبەت لەبواری نابەچ و پیاوخران و جاشایەن و بەکرێگێاوی و
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سیخوڕی وهەواڵگری بۆ دوژمن له و کاتەنەدا کە پیاو خراپ دەردەکەوێت دەوترێت(تا لەئاو
نەدرێت گون قۆڕ دەرناکەوێت)]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 12:36:00 2020/6/9
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت329 :

ی
جەژنيەن
تا مانگا لەدەرەوە بێت کەڵەگا
https://www.kurdipedia.org/?q=20190204074956250063
تا مانگا لەدەرەوە بێت کەڵەگا جەژنيەن
دەوترێت(تا ئه و بايە له و کونەوە بێت) ئەمەش بەکارهاتووە(کەڵەگا) لەبەر خورن و
بەهێی کەم مرۆڤ هەيە بتوان بەرزەفت و رایم بکات يان کورد وتەن(باری بێن) هەر
لەبەر ئەمەشە ئەگەر پياوێک بەکاربێت و ياساو ڕێساکان ژيان پەيڕە و نەکات و بەئارەزووی
خۆی بجوڵێتەوە ئەوا پن دەوترێت گەڵەگا و بە گەڵەگان دەخوڵێتەوە ،ئينجا ئەگەر مانگا
بەديار و لە دەرەوە بێت دەبێتە جەژن گا چونکە پيشەی خۆيەن کەڵەگان و هەر لەبەر
خاتری مانگاشە بووە کەڵەگان خۆی دەکات ،لەزۆر بوار دەتوانرێت ئەم ئيديۆمە بەکاربێت
هەم مانگا و گايەل هەميش ژن و کچ کە پياوێک يان کوڕێک دەخەنە داوەوە ئه و زاراوە و
ئيديۆمەيان بۆ بەکاردێت(تا مانگا لەدەرەوە بێت کەڵەگا جەژنيەن).
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 7:49:56 2019/4/2
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت330 :

تا ماڵ رپن بوێت ،مزگەوت بەتاڵە
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https://www.kurdipedia.org/?q=20201019232457389183
تا ماڵ پن بوێت ،مزگەوت بەتاڵە
وتراویشە(تا ماڵ بیەوێت بە مزگەوت حەڕامە) ،دەگێنەوە لەیەکێک لەمزگەوتەکان شاری
کۆیە ،رۆژێک خێومەندێک فەرشێگ زۆر جوان بەدیاری بۆ مزگەوتەکە دەبات ،مەالی
مزگەوتەکەش دەستخۆس ل دەکات و بەکارێگ گەورەی دادەنێت و دەڵێت هەر کەسێک
مزگەوتەکان خودا ئاوەدان بکاتەوە خێێگ گەورەیە و پاداشتێگ گەورەی لەالیەن خوداوە ن
دەدرێت ،دواتر خێومەندەکە دەڕوات و مەالیەکەش بانگ کوڕەکەی دەکات و دەڵێت:
کوڕم ئه و فەرشەی ببەوە ماڵەوە.
کوڕەکەس دەڵێت :بابە تازە چت به و پیاوە گووت ،چۆن بیبەمەوە ماڵ ،باوکیش دەڵێت:
لەماڵ فەرس وامان هەیە ئەویش دەڵ نا ،ن کەواتە کورد فەرمویەن :تاماڵ پن بوێت،
مزگەوت بەتاڵە کوڕم.
هەموو شتێک لە پێناوی ماڵ و منداڵ و پێداویستیەکان خۆتە و ئینجا دەتوان لەسەر
ئەوانەوە خێو دەسن باشە و چاکە بۆ شوێنەکان و کەسەکانیێ ببەیت ،مزگەوت کە ماڵ
خودایە پێش ماڵ خۆت نییە بۆ ئاوەدانکردنەوە و خزمەتکردن بۆیە کورد لە دێرزەمانەوە بە
ڕاسن و دروسن فەرمویەن :تا ماڵ پن بوێت ،مزگەوت بەتاڵە]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 11:24:57 2020/19/10
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت331 :

ی
سەفين دەکات
تارينە شەڕێ لەگەڵ
https://www.kurdipedia.org/?q=20190414095646285097
تارينە شەڕێ لەگەل سەفين دەکات
تارين کۆمەڵە گردۆڵکە و زورگانە لە پشن گوندی(مەال ئۆمەر)ی ئەگەر بچيە سەر ئه و
زورگانە ئەوا وا هەست دەکەيت(تارين) لە چيای(سەفێ) بەرزترە و سەفێ وادێتە پێش
چاوان کە چ وابەرزتر ن يە لە تارين هەروەها بارودۆچ ئاوهەوای تارين و سەفێ-يش
لەيەکێييەوە نزيکە لە سەرماوسۆڵە و باران و بەفرەوە بگرە تاوەکو فێنگ شنەی چلەی
هاوينان هەردوو بەرزان بۆيە بووە بەدرکە و کينايە و ئيديۆم ئەگەر يەکێک کارێگ باش
بکات ئه و کارەی لە گەورەکان خۆی باشێ بکات يان بۆ مڵمالن بوترێت ئەو(سەفێ) بێت
ئێمە تارين-ين ،هەر بۆيە بەکارێگ باش و بەمڵمالنن دروست ووتراوە(تارينە و شەڕێ
لەگەڵ سەفين دەکات).
Quick Respons Code:
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🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 9:56:46 2019/14/4
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت332 :

ی
ی
ری
یەکێ دەکەن
بەمێی
تارەن
https://www.kurdipedia.org/?q=20210328203547393245
تارەن بەمێی یەکێ دەکەن
تەهارەن زمان عەرەن لە زمان کوردیدا بە(تارەت) گۆ دەکرێت واتە خۆپاککردنەوە بە ئاو
کاتێک مرۆڤ چڵکنە یان کارێگ سەرجن یان سەرئاو و پێشاوی ئەنجام داوە ،بەئاوێ خۆی
پاک دەکاتەوە ،بەوە بزاوتە دەوترێت(تارەت) ئینجا ئەگەر لەبری(ئاو) دوو کەس بە(مێ)ی
یەکێ ئه و تارەتەی بکەن واتە ئه و دوو کەسە زۆر تەبان و یەکێیان زۆر خۆش دەوێت و
موو بە بەینیانەوە ناچێت بەتەوسەوە دەوترێت ئەوانە(تارەن بەمێی یەکێ دەکەن) واتە
زۆر تەبان و یەکێیان زۆر خۆش دەوێت]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 8:35:47 2021/28/3
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت333 :

تازە بووک گسک باش یل دەدات
https://www.kurdipedia.org/?q=20220409092704410808
تازە بووک گسک باش ل دەدات
گسگ لە کۆندا لە ڕووەک دروستکراوە چ لە چڵەکان(بنەکفر و گەز) یان لە
ڕووەیک(کرن)بێت ،کراوە بە دەستەیەیک پڕ بەدەست ،توند بەیەکەوە دەبەسێێت چ بە
شول یان بە داوەبەن و پەڕۆ ،بۆ ماڵین ماڵ و کۆزی کاروبەرخ و هەوێزی ڕان مەڕوماڵت و
بەر ڕەشماڵ بەکاردەهێێێت ،ئینجا گسک لێدان ،یەکێک لە کاروبارەکان ماڵە ،ئه و
کەیبانوانەی خاوێن و باوێێ زوو زوو ماڵەکانیان گسک دەدەن هەر لەبەر دەرگای ماڵەوە
تاوەکو کون ژوورەوە ،لەناو کۆمەڵگاش بەئازا ناو دەردەکەن ،ئه و ناودەرکردنەیان دەبێتە
مایەی بەخت بۆ کچەکانیشیان ،دەوترێت :دایک ببینە ،کچەی بینە ،زۆرجاریش کچێگ
تەمبەڵ کە تازە شوو دەکات بۆ الساییکردنەوەی ئه و جۆرە کەیبانووە ئازایانە ،لەپێش چاوی
خەزووران زوو پەالماری گسک دەدات و دەست دەکات بەماڵێ ،بەڵم چونکە لە بنەچەدا
بەدەست وبرد نەبووە ،بەڵکو زەغەڵ و تەوەزەڵ و تەپە و گەلۆر بووە ،زوو دەزانرێت کابان
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گەورە ماڵ نییە و لە خۆدەرهێنان بەوالوە هیچیێ نییە ،ئەوە ڕووە ڕاستەقینەکەی
ئیدیۆمەکەیە و لەبواری درکە و کینایە وەکو ئامۆژگاری و ڕێنوێن بەکاردەهێێێت بۆ شتێک
یان حاڵەتێک کە تازە و سەرەتایە پێویستە زوو بڕیاری لەبارەوە نەدرێت تاوەکو بەتەواوەن
تاق دە کرێتەوە ،بۆ ئەم مەبەستە دەوترێت :تازە بووک گسگ باش ل دەدات ،واتە سەرەتا
خۆدەرهێنانه ،کۆتاییەکەی تەواوە]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 9:27:04 2022/9/4
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت334 :

تازە بە بوارێ دەزانێت
https://www.kurdipedia.org/?q=20220203202712403751
تازە بە بوارێ دەزانێت
زۆرجاران واڕێک دەکەوێت کەسێک دوای هەموو کەسەکان دەوروبەری بە هەواڵێگ
دڵخۆشکەر دەزانێت ،کاتێک خۆس دەردەبڕێت ،کان بەسەرچووە ،هاوشێوەی ئه و
ئیدیۆمەش هەیە ،دەڵێ مەڕە کەڕە دوو جار دەڕەوێتەوە ،جارێک لەگەڵ ڕانەکە و جارێکیش
دوای هۆکاری ڕەوینەوەکە دەڵێ :گورگ بوو ،ئەویش جارێکیێ بە ناوهێنان گورگ
دەڕەوێتەوە ،ئیدیۆیم(تازە بە بوارێ دەزان) بەتەوس و گاڵتە و گەپەوە بەکەسێک دەوترێت
کە درەنگ لە شتێک حاڵ دەبێت ،ئەو شتەش کان بەسەرچوو بێت]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 8:27:12 2022/3/2
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت335 :
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تاژی و ڕست ،کەر و قەڕازە
https://www.kurdipedia.org/?q=20220806235158426920
تاژی و ڕست ،کەر و قەڕازە
تاژی :تانچ جۆرە سەگێگ باریکەڵەی تێڕەوی ڕاوە ،بۆ ڕاوکردن ڕادەگێێت ،ڕست :پەتێکە
دەخرێتە میل تانجیەوە کە بۆ دەشت و دەر و ڕاو دەبردرێت ،قەڕاسە و قەڕازە زنجێێکە کەر
و گوێدرێژی ن دەبەسێێتەوە و لغاو و قەپۆزی ن جڵه و دەکرێت ،هەم تانچ بەڕستەوە
جوانە و لن دێت ،هەمیش گوێدرێژ بە قەڕاسە و جل و جوارەوە دەڕازێتەوە ،ئەوە بووە بە
ئیدیۆم و بۆ لێهاتن و هەر شتە و لە خۆی جوانه دەوترێت :تاژی و ڕست ،کەر و قەڕازە]1[ .
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 11:51:58 2022/6/8
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت336 :

تاقە سوار تۆزی ین يە

https://www.kurdipedia.org/?q=20170802101346141718
تاقە سوار تۆزی ن يە
دەستە و کۆمەڵە و لەشکر و کۆمەڵکاری هەرەوەزی کاری ديارە و تۆزيان بەری ئاسمان دەگرێت و هەرکارێک بکەن
سەرکەوتوو دەبێت ،بەڵم بەتەنها هيچ کارێک ن هەرەوەزی سەرکەوتوو نابێت و هەوڵدان بەتەنهان هيچ بەرهەم و
دەسکەوتێگ نابێت بۆيە لەناو کوردان ئەگەر کەسێک بەتەنها کارێک بکات پن دەوترێت تاقە سوار تۆزی نيە ،واتە ناتوانێت
ئه و دەستکەوتەی لە دەستە(جەمغ) بەدەست دێت ئه و بەدەسن بهێنێت]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 10:13:46 2017/2/8
ئاراس ئیلنجاغ
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بابەت337 :

تاقە سوارە تۆزی بەهەزارە
https://www.kurdipedia.org/?q=20181217065536181615
تاقە سوارە ،تۆزی بە هەزارە
پياوی مەرد و ئازا با تاقە کەسيش بێت لەاليەن نەيار و دۆست و دوژمنەوە ئەژماری سەدان
بگرە هەزاران پياوی بۆ دەکرێت و زۆر لەکۆنيشەوە کورد ناوی لە کوڕەکان خۆی ناوە(هەزار
ئەسپ و هەزار مێد) واتە به و هيوايەی ئەم ناولێناوە هێی هەزار مێد يان هەزار ئەسن ن
بدات و کەس نەتوانێت خۆی لەقەرەی بدات لەداهاتوودا ببێتە سەردار و مێ ،ئينجا کاتێک
ی
مرۆق بەهێ وشينگ و بەتوانا پەيدابووە ووتيانە دەرەقەن هەزار پياو دێت و توانای
ڕاکێشان گاڵيسکەی هەزار ئەسن هەيە ،کورد بەدەربڕينەوە بەپياوی جەنگاوەری چاپوک
سوار و چوست وچاالک و خاوەن غێەت وگورج دەست وەشێ و تاودەر
دەڵێت(تاقەسوارە ،تۆزی بەهەزارە)
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 6:55:36 2018/17/12
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت338 :

تامردن ،هەرکردن
https://www.kurdipedia.org/?q=20211218115216398837
تامردن ،هەرکردن
کارکردن و ماندوو بوون بۆ بەدەستهێنان بژێوی ژیان له و کاتەی کە خۆت دەناس هەتاوەکو
دونیائاوان دەکەیت هەر پێویست بەکۆشش و هەوڵدانە بۆ بەدەستهێنان و دابینکردن
پێویستیەکان بۆیە کورد زۆر جوان لە ئیدیۆمێکدا دەڵێت(تامردن ،هەرکردن)[]1
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code
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باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 11:52:16 2021/18/12
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت339 :

تانەی دۆست ،لە رتێی دوژمن ر ژ
تێترە
https://www.kurdipedia.org/?q=20220508225053413275
تانەی دۆست ،لە تێی دوژمن تێترە
تانە :تەشەر ،توانج سەرکۆنەکردن و قسە فڕێدان و هاوێشتنە بۆ کەسێک شێوەی پەالرە
کوێرەیە  ،یان قسەی بە توێکڵ و گاڵتە پێکردنە کە دەبێتە مایەی نیگەران ،هەندێجاریش بۆ
بەبێهێنانەوەی کاری نابەجن مرۆڤێکە ،لەهەموو ئه و حاڵەتانەدا مرۆڤ پن دڵتەنگ
دەبێت ،چونکە لەوانەیە ببێتە مایەی ناوزڕاندن و لەکەداربوون و ئابڕووچوون ،ئینجا کاتێک
خزمێک یان هاوڕێیەک ئه و تانەیەت لێدەدات لەبەرئەوەی جێگەی متمانەیە و هەموو ڕاز
و نهێنیت دەزانێت ،زۆر بەئازارترە وەک لە ناحەز و نەیاران ،چونکە کارێکە لە دۆست
چاوەڕێ ناکرێت و لن ناوەشێتەوە ،تێی دوژمن ئه و کاریگەرییەی نییە و نابێت ،چونکە
چاوەڕوانکراوە و دەتوانرێت شوێن برینەکەی بە تۆڵەکردنەوە ساڕێژببێتەوە ،ئەوە بووە بە
ئیدیۆم و لە خزم و ئەحباب و دۆست چاوەڕوانکراونییە ،بۆ دوژمنیش دەتوانرێت تۆڵە
بکرێتەوە بۆیە بە نیگەرانیەوە بۆ ئه و حاڵەتە وتراوە :تانەی دۆست ،لە تێی دوژمن
تێترە]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 10:50:53 2022/8/5
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت340 :

تاوی مەيدان و قسەی بەر ئاگردان وەک يەک نيە
https://www.kurdipedia.org/?q=20180604170348151309
تاوی مەيدان و قسەی بەر ئاگردان يەک نيە
مەيدان گورج وگۆڵ و خورت و چوست و چاالک و چاپوک و شۆڕەسواری پێويستە نەوەک ڕەوانبێی و قسەزان و
گفتوگۆی شێين و لێانانە ،زۆر بۆرە پياو هەنە لە کۆر و کۆبونەوە و ديوەخانان درک بە جوانمەردی و جوامێی و
لێوەشاوەييان ناکرێت کەچ لەمەيدان و ڕووبەڕوو بوونەوەدا قارەمان و ڕۆستەم و بەجەرگ و جەسور و شێی مەيدان
دەرچووە ،زۆر قسەزان و زمان لوس و باريک و کوسکێش هەبوون لەبەر ئاگردان و لە شێنەن خۆيان بەشێ ئاسان و قارەمان
داستانان داوەتە قەڵەم و لە رووبەڕووبونەدا ڕيوەڵە و بودەڵە دەرچوون بۆيە لە دەربڕی کوردەواريدا ووتراوە(تاوی مەيدان و
قسەی بەر ئاگردان يەک نيە)
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تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
PM 5:03:48 2018/4/6
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت341 :

ی
باشێە
تروسکایەیک چاو ،لە سەد گۆچان
https://www.kurdipedia.org/?q=20220805195159426659
تروسکایەیک چاو ،لە سەد گۆچان باشێە
م
وتراویشە :کوێر هەتا دەمرێت بەتەمای دوو چاوی ساغە ،بەڵ هەر بە ئومێدی چاوی
ساغەوە ڕێ ناکات و گۆپاڵ و گۆچانێک دەگرێت بەدەستەوە ،تاوەکو بتوانێت ڕیبەدن بکات
و هەنگاو بنێت ،ڕەش و سن لێکردنەوە و تروسکایەیک کەمیش بۆ مرۆڤ سەدان هۆوپێناو و
گۆپاڵ دەهێنێت بۆیە کورد گوتەیەن :تروسکایەیک چاو ،لە سەد گۆچان باشێە]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 7:51:59 2022/5/8
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت342 :

ی
ا
ا
تفەنگ تۆ خاڵيە بەڵم دڵ من واناڵێت
https://www.kurdipedia.org/?q=20190205072803252164
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تفەنگ تۆ خاڵيە ،بەڵم دڵ من واناڵێت
هەموو جارێ خاڵم(رەشيدی حاچ ساڵچ ئيلنجاغ گەورە)ی شارەدن تەقتەق دەيگۆت:
(مام کاکەڕەش سەعدون ئيێاهيم تەقتەق لەگەڵ باوکم هاوڕێيەن هەبوو هاموشۆی
يەکێيان دەکرد جارێکيان لەسەروبەندی شۆڕس ئەيلول( )1963-1961بابم دەيوست
چەکێک بکڕێت و مام کاکەڕەشيش پن دەگۆت حاچ ساڵح چەکەیک بکڕە دوو کەس لن
بێسێت يەکێکيان ناحە ز و دز و دوژمن بڵێ چەیک ن يە و دووەميش خۆت لەکان کوەلل
خستنە بەری بڵن خودايە دەبێت بتەقێت) مەبەسن مام کاکەڕەشيش بۆ ئەوەبووە کە
لەوانەيە شۆڕش بەباس چەکەکەی بزانێت لن بسێنێت يان لەوسەروبەندی دز و
سەگوسوار زۆربووە نەوەک تەماح و چاوچنۆیک بخەنەسەری ،ئەمە لەاليەک
لەاليەکێيشەوە تفەنگ کە هێمای جەنگ و شەڕ و خۆپارێزی و پەالمار و دەست
بەسەراگرتنە شوێن شمشێی گرتۆتەوە ،هەناوی پڕيەن لەئاگر بێمێن سوتان و برين ل
دەکەوتەوە بۆيە هەردەم جێگەی خورتەی دڵ و نائارایم و ن ئۆقرەن يە هەر لەبەر ئەمەشە
کورد لەناو پەند وئيديۆمدا جن کردۆتەوە و بەمەرام و مەبەسن جياوە بەکاری هێناوە و
وتويەن(تفەنگ تۆ خاڵيە بەڵم دڵ من واناڵێت).
Quick Respons Code:

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 7:28:03 2019/5/2
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت343 :

ژ
توس گونە ڕەشەی خۆی بووە
https://www.kurdipedia.org/?q=20171109093457143139
توس گونە ڕەشەی خۆی بووە
هەندێجار کەسێک تەشقەڵە بەخەڵیک بکات دەوترێت لن گەڕێن و خۆتان ڵ الدەن(توس گونە ڕەشەی خۆی دەبێت) واتە
بۆی ناچێتە سەر و کەس خۆی دەبێت رۆژێک کەوڵ بباتە دەباخ خانە ،هەروەها بۆ کەسێکيش بەکاردێت کە توس
نەفرەجاڕ و کەسێگ ملەوەزی بەهێ بوبێت يان کەسێگ چێ و نەسەڵمێ بوو بێت و ئەوەی بيەوێت بۆی نەلوێت و نەڕوات
و بەهەرچوار پەلەوە کەوتبێتە داوييەوە بە ئيديۆمەوە دەوترێت فالنە کەس توس گونە ڕەشەی خۆی بووە.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
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AM 9:34:57 2017/9/11
ئاراس ئیلنجاغ

کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:
بابەت344 :

ژ
توس رنێی شەش کون بووە
https://www.kurdipedia.org/?q=20170923154453142700
توس نێی شەش کون بووە
نێ ،دارێکە لەکان جوت و کێڵندا لە پشن میل ووڵغەبەرزە و گوێدرێژ و گا دەبەسێێت و بە هۆيەوە گاسنەکە رادەکێرسێت،
ئينجا بەگوێرەی توانای ئاژەڵەکە و بچویک و گەورەييەکەی ژمارەی کونەکان ناو ئه و نێە دەگۆڕێت بۆنمونە گوێدرێژ نێەکەی
دوو کون هەيە و نێی گا چوار کونە و نێی ئێسێ(هێسێ)يش شەش کون هەيە و قورسێە لەوانەی پێشوو ،ئەم درکەيە بۆ
کەسێک بەکاردەهێێێت کە باری قورس بێت و ڕەشەماڵ و مناڵێگ لە ئەستۆ بێت بۆ بەخێوکردن و پەيدان بژێوی و
پێداويستيەکانيان.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
PM 3:44:53 2017/23/9
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت345 :

تولەی دوو سوارانه
https://www.kurdipedia.org/?q=20210324102431393114
تولەی دوو سوارانه
تولە تۆرەمەیەکە لە ڕەچەڵەیک سەگ و گورگ و تاژی ،هەندێجار تولەی دووڕەگ لە
ئەنجایم نوسان وپیتاندن لەنێوان سەگێک و دەڵە تولەیەیک بەبادا دێتە کایەوە ،خاسیەن
تولە و سەگ ئەوەیە ئەگەر نانێگ ن بدەیت ئەوا هەر کە دەتبینێت دەکەوێتە دوات و
دەبێتە دواکەتەت ،ئینجا مرۆڤیش ئه و حاڵەتەی بەسەر دێت و زۆرکەس دەبنە تولەی
دوای دەسەڵت وڕانەوایان ئەوە بووە بە ئیدیۆم و دەوترێت:تولەی دوای سوارانە واتە هەر
پاشکۆ و دواکەوتەی خەڵکە خۆی هیچ نییە]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code
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باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 10:24:31 2021/24/3
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت346 :

توول بە تەڕی نەچەمێتەوە ،ناچەمێتەوە
https://www.kurdipedia.org/?q=20220508225315413277
توول بە تەڕی نەچەمێتەوە ،ناچەمێتەوە
توول :چڵ ناسک و باریگ گژوگیا و دارودرەختە ،لیک تەڕ و تازەی دارە ،توولەی ڕووەیک
ترۆزی و گندۆرە و خەیار و شارۆخ و شوتتیە ،هەندێجار گوڵەالوالوە ،بەڵم ئەوەی لێەدا
مەبەستە باس لق و چڵ دار و درەختە ،تا تەڕ و ناسک بێت دەتوانرێت بچەمێێێتەوە و
بەئارەزووی مرۆڤ بارب هێێێت بۆ گۆپاڵ و گۆچان و قەڵتارە و دروستکردن چیخ ،هەروەها
دەتوانرێت دارێگ ڕاست و ڕێک و کاریتەن ل دابمەزرێێێت ،بەڵم ئه و لقەدارە گەورە بێت
و ووشک بێت هەر کارێگ لەسەر بکرێت دەشکێت و ئەوەی دەمانەوێت لن دروست
بکەین ،ناتوانرێت لن دروست بکرێت ،ئەوە بووە بە ئیدیۆم و بۆ پەروەردەکردن مرۆڤ
بەکاردەهێێێت لە منداڵیەوە ،چونکە منداڵ الپەڕەیەیک سپیە و مادەیەیک خاوە دەتوانرێت
بەگوێرەی بەرنامەیەیک گونجاو پەروەردە بکرێت ،ئەگەر گەورە بێت ناتوانرێت پەروەردە
بکرێت بۆیە وتراوە :توول بە تەڕی نەچەمێتەوە ،ناچەمێتەوە ،هاوشێوەی ئه و
ئیدیۆمەشمان هەیە ،کە دەڵێت :گۆلیک باری ،بە منداری واتە :ئه و گۆڵکەی کە لە ئایندە
دەبێتە گا و باری ن دەگوازرێتەوە پێویستە لە گۆڵکیەوە ڕابهێێێت و فێ بکرێت]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 10:53:15 2022/8/5
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت347 :

رتێ هاوژيک ،کەوان شاريکەوە
https://www.kurdipedia.org/?q=20180125100757144268
تێهاوژيک ،کەوان شارييکەوە
ئەمە شێوەزاری لوڕيە لە گوندەکان شارەدن سێگردکان شارۆچکەی کۆيە بەتايبەت لە ئاوان ئۆمەرگومبەت بەکاردێت
مەبەست له و دەربڕە ئەوەيە کەسانێک هەن سەری گۆبەند و بن گۆبەندن کەچ لەڕواڵەت وانيشاندەدەن کە پياوی چاکن
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و ئاگايان لە هيچ و کێشەيەک نيە و سەرەداوی هيچ گرفتێک نێ بۆيە به و کەسانە دەوترێت(تێهاوژيک و کەوان
شارييکەوە).
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 10:07:57 2018/25/1
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت348 :

رتێێ مەگرە ،نيشان ديار نەبێت
https://www.kurdipedia.org/?q=20200816121437386939
تێێ مەگرە ،نيشان ديار نەبێت.
نیشانشکێ ،لە پێشیناندا لەناو کورداندا پێگە و جێگەی خۆی هەبوو ،ئه و کەسەی
نیشانشکێ بوایە لەهەموو ئاوان باس دەکرا و بەنمونەی سوارچایک ناوی دەهات ،بەڵم
هیچ کات نیشانشکێ بەن دیاریکردن(نیشان) تێی نەهاوێشتووە .
ئەم ئیدیۆمە بۆ ئه و مەبەستە بەکاردێت کە لە ئەنجامدان کارێک دەبێت(ئامانج)ەکە دیار
بێت ،چونکە ئامانج دیار نەبێت هەموو ڕەنجەکە بەفێۆ دەچێت و تێەکەش لەبەالش
دەڕوات ،بۆیە کورد وتویەن(تێێ مەگرە ،نیشان دیار نەبێت) واتە شەلم کوێرم هەنگاو
مەن ،تا بەرچاو ڕوون و ئامانج و مەبەستت دیار نەبێت ،هیچ هەنگاوان مەهاوێژە]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 12:14:37 2020/16/8
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت349 :

تێ ی
رژ
ەن گرت
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https://www.kurdipedia.org/?q=20171012100730142878
تێەن گرت
لەکوردستاندا جۆگەڵە و چەم و رووباری بە خوڕ و تێڕە و هەيە بە هۆی بەرزی و نزیم رووی زەويەکەيەوە ئينجا هەر کاتێک
کەل و پەلێک يان هەر شتێک لەدەستت بکەوێتە ناو جۆگەڵە يان رووبارەکە يان چەمە خوڕەکەوە ئەوا لەگەڵ خۆی
بەخێان راپێچ دەکرد و فريای ئەوە ناکەوتيت بيگريتەوە و دەڕۆيشت و تازە چاوت پن ناکەوتەوە ،ئەم ئيديۆمە بەکاردێت
بۆ شتێک کە تازە نەتوان بەدەسن بهێنيتەوە]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 10:07:30 2017/12/10
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت350 :

تيکەی زل ،قونيش دەدڕێ و دەميش
https://www.kurdipedia.org/?q=20200816121148386938
تيکەی زل ،قونيش دەدڕێ و دەميش.
تیکە :پارووە نانە ،زل :گەورە و قەبە و ئەستور ،تیکەی زل واتە پارووە نانێگ گەورە و قەبە
و ئەستوور ،دەم سەرەتای(کۆئەندایم هەرس) و قونیش دەرچەکەیەن ،ئه و پارووە نانەی
بەدەمەوە بخورێت و قوت بدرێت ،بە دەرچەوە دێتە دەرەوە.
وتراوە(بەردی گەورە نیشانەی نەهاوێشتنیەن) و (مریشک هێڵکەی قاز بکات قون
دەدڕێت) و(بەگوێرەی بەڕەکەی خۆت ن ڕاکێشە) ئه و ئیدیۆمانە لە توانج و تەوس و
مەبەستەوە نزیکن لە ناوەڕۆیک ئیدیۆیم(تیکەی زل ،قونیش دەدڕێ و دەمیش) هەندێ
کەس هەیە خۆی ناناسێت لەسەرووی توانای خۆیەوە کارێک دەکات و لە دەرەنجامدا
زەرەرمەند دەبێت]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 12:11:48 2020/16/8
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ناوی تۆمارکار:

ئاراس ئیلنجاغ

بابەت351 :

تڕ برێشکەيە
https://www.kurdipedia.org/?q=20170930092547142794
تڕ برێشکەيە
گوڵە بەرۆژە(برێشکە) ئەگەر هەندێگ بخرێتە ناو تاوەرێکەوە و بخرێتە سەر ئاگر لە کان برژان زۆربەيان بەيەکەوە دەتەقن و
دەنگيان دەيکاتە قرچەقرچ بەسەليە واتە دانە دانە نيە ،بەمەش ئەگەر کەسێک تڕکەن بێت و خێا خێا لەسەر يەک تڕ بکات
پن دەوترێت تڕ برێشکە.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 9:25:47 2017/30/9
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت352 :

تڕ ن و دەم با کەوێ
https://www.kurdipedia.org/?q=20170802073006141709
تڕ ن و دەم با بکەوێ
ئيديۆمێکە بەکاردەهێێێت ئەگەر هەواڵ و باسێک بتەوێت بڵو نەبێتەوە کەچ بکەوێتە زاری کەسێگ دەم سەوە ئيێ بوار
بۆ بڵو نەبوونەوە نامێنێتەوە ،بۆيە هەر کاتێک هەواڵێک بکەوێتە دەست يەکێگ له و شێوەيە و بتەوێ بڵويش نەبێتەوە
هيچ چار نامێنێتەوە بەدەنگ وبۆن و بەرامەشەوە دەيگوازێتەوە و پەخشان دەکات بۆيە دەوترێت(تڕ ن و دەم با
بکەوێ)]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
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AM 7:30:06 2017/2/8
ئاراس ئیلنجاغ

کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:
بابەت353 :

تڕ تەقيلە
https://www.kurdipedia.org/?q=20170923135519142696
تڕ تەقيلە
ئيديۆمێکە بۆ پياوێگ کورتە باڵی خۆبەزلزان دەوترێت ،تەقيلە واتە قان بچوک ،واتە تڕی وەک تەقيلەی بچوکە چ ن
ناکرێت هيچيش لەبارانەبووە کەچ خۆس ن گەورەيە.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
PM 1:55:19 2017/23/9
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت354 :

تڕ زیل باوان دەروێش
https://www.kurdipedia.org/?q=20171119085128143269
تڕ زل باوان دەروێش
دەروێش چاوی لە دەسن خەڵکە بۆ بژێوی ژيان چونکە هيچ کارێک ناکات بۆيە
دەروێشەکان الت و هەژار و دەست کورت بوون ،زۆر جار واڕێکەوتووە کوڕە دەروێش کە
بەنان ئەم و ئه و باویک پەروەردەی کردووە ،فێە الف و گەزاف و خۆ بەزلزان دەبێت ئينجا
له و کوردەوارييەی ئێمە بە تەوسەوە به و جۆرە کەسانە دەوترێت(تڕ زڵ باوان دەروێش).
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
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کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 8:51:28 2017/19/11
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت355 :

تڕ فيقە
https://www.kurdipedia.org/?q=20170930143702142811
تڕ فيقە
ئەم جۆرە تڕە باريک و دوور و درێژە تاتەواو دەبێت ،هەڵبەت ئەم دەربڕينە وەک جنێويش بەکاردێت.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
PM 2:37:02 2017/30/9
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت356 :

تڕ قوڕە سەيە
https://www.kurdipedia.org/?q=20170930092201142793
تڕ قوڕە سەيە
قوڕە قوڕ و واڕ بوونەوەی سەگ شێوە دەنگێگ جياوازی هەيە وەک وەڕين و حەپە حەپ ولوراندن نيە ،دەگێێنەوە لە
ئاواييەیک کوردستان پياوێک دەبێتە ميوان ماڵێک و شه و پێش خەوتن و چرا کوژاندنەوە خاوەن ماڵ بە ميوان
دەڵێت:ئەگەر شه و پێويستيت بەسەر ئاو بوو ئەوا شوێن سەر ئاو دەکەوێتە فالنە شوێنەوە.
شه و رادەشگ کابرای ميوان مێ خەبەری دەکاتەوە و لەبەر ئەوەی چراش کوژاوەتەوە شوێن سەر ئاو نادۆزێتەوە لە پشت
کوندەڵن ماڵەکە کە خاوەن ماڵەکە لە نزيکيەوە لن خەوتوون دەست دەکات بە مێکردن بەڵم پێش مێەکە باوبژەکەی
دەردەچێت و خاوەن ماڵ ن بەخەبەر دێت و سەير دەکات ميوانەکەيەن و دەڵێت(تڕ قوڕە سە ئەوە تۆيت) ئينجا لەمەوە
بووە بە ئيديۆم و قوڕە سە واتە دەنگ وەک(ئيێار)ی ئاگادارکردنەوەی هاتن فرۆکەی دوژمنە هێندە ناخۆشە.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان
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🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 9:22:01 2017/30/9
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت357 :

لەغەریبن
تڕ لە حەمایم و درۆ
ر
https://www.kurdipedia.org/?q=20211218181752398872
تڕ لە حەمایم و درۆ لەغەریبن
لە گەرماوێ شوڕەی ئاو و زرینگانەوەی تاس و جام و ئاو بەخۆداکردن دەبنە گەڕەالوژە و
دەنگ تڕ له و ناوە ون و بزر دەبێت و هەسن ن ناکرێت ،هەروەها لە دوورە وڵن و
غوربەت کەس ناناسیت و کەسیش ناتناسێت وەکو وتراوە(:چومە شارێگ کەس نەناس
خۆم هەڵکێشا پڕ بەکراس) ئینجا ئەوە وەک درکە و کینایە بە شتێک دەوترێت کە لەشوێن
خۆیاندا کەس وەریان ناگرێت و شەرم و شورەیێ هەم تڕ و هەمیش درۆ بۆیە بەتەوس و
گاڵتە پێکردنەوە دەوترێت(تڕ لە حەمایم و درۆ لە غەریبن)]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 6:17:52 2021/18/12
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت358 :

ی
تڕ لە وریک پڕ
https://www.kurdipedia.org/?q=20211218182201398873
تڕ لە وریک پڕ
دەوترێت :ئاگر ن دوکەڵ نابێت ،واتە کە ئاگر پڕیشگ ل هەڵسا ئیێ دوکەڵیش ل پەیدا
دەبێت ،سەبارەت تڕ و وریک پڕیش هەر وایە ،چونکە ئەوەی تێ بخوات و وریک پڕ بکات،
باوبژیش ل پەیدا دەبێت ،هاوشێوەی ئەوە دەوترێت :ئاو بەدوای ئاوەدان دەگەڕێت یان لە
وشگ بەیاری هیچ ناکرێت یان لە پشن دەست دروێنە ناکرێت ،ئەوەی شتێگ ن نەبێت
ناتوانێت شتێک بکات بۆیە وتراوە(تڕ لە وریک پڕ)]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان
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:Quick Respons Code

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 6:22:01 2021/18/12
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت359 :

تڕ لەیک و تەورداس لەیک
https://www.kurdipedia.org/?q=20180829095832155043
تڕ لەیک و تەورداس لە یک
دەگێنەوە له و کوردستانەی خۆمان لەهاوينێک لە هاوينەکان پياوێک لەگەڵ ژنەکەی دەچنە داران ،لەکان بڕين و
کۆکردنەوەی داران پياوەکە(تەورە)کەی ل بزر دەبێت ،زستان دادێت و پياوە و ژنە بەيەکەوە لەبەر سۆپای دار دانيشتوين
ژنەکە(با)يەیک توندی ل بەردەبێت و پياوەکەش دەڵێت(ژنەکە قەلبت ساغ بێت ئه و تڕەت لەبەرچ کرد) ژنەکەش
دەڵ(ئەدی ئەتۆ لۆ ئه و تەورەت بزرکرد) پياوەکەش دەڵێت(تڕ لەکوێ ،تەورداس لەکوێ) ئينجا ئەم ئيديۆمە بۆ کارێک يان
قسەيەک يان هەڵوێستێک دەوترێت کە هيچ پەيوەنديان بەيەکەوە نەبێت.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 9:58:32 2018/29/8
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت360 :

تڕاندی
https://www.kurdipedia.org/?q=20171109093128143137
تڕاندی
هەندێجاريش دەوترێت(تڕی بڕی) ئەم ئيديۆمە بەکاردێت بۆ پەک خستن کەسێک يان شێەزەبون يان بۆڕيدان و خستنە
ژێرخۆتەوە ،بۆ نمونە دوو کەس دەکەونە زۆرانبازی يان شەڕەوە ئەوەی بدۆرابوايە دەوترا(تڕێێا يان تڕاندی يان تڕی بڕا).
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان
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🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 9:31:28 2017/9/11
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت361 :

تڕۆ کراوە
https://www.kurdipedia.org/?q=20171223091954143587
تڕۆ کراوە
تڕۆ واتە ن ئابڕو ياخود دەرکراو و ريسوا کراو ،يان کەسێگ نالەبار و ن بەشکراو و دورخراوە لە ئيش لەکارێ ،يان دژ و ناحەز
و لەريزدەرکراو ،مەرجيش نيە لەسەر بنەمای دروست هەموو ئه و ن ئابڕو و ريسواکراوەی درابێتە پاڵ ،زۆر جار دەبينيت لە
کۆمەڵەيەک يان گروپێک کەسێک بڕيار بەدەستە و کاری ن ڕاسپێاوە بەڵم پاشماوەيەک نە واژۆ و ئيمزای نە نامە و
کاغەزی نە قسە و گوفتاری نە هەڕەشە و گوڕەشەی هيچ نايخوات بەوە دەوترێت(تڕۆکراوە) و سڵق تەڕی بەدەست
نەماوە و کلیک کەرێش بەدەست نيە.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 9:19:54 2017/23/12
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت362 :

تڕی بە مێکوت نیشکیک
https://www.kurdipedia.org/?q=20220325192914409078
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تڕی بە مێکوت نیشکیک
لوڕییەکان گوندی ئۆمەرگومبەن شارەدن سێگردکان باشووری خۆرئاوای کۆیە ،ئەو
ئیدیۆمە لەبری ئیدیۆیم(تڕی بە نۆ بیور ناشکێت) بەکاردەهێێ ،مێکوت دارێگ گردە،
کلکێگ داری تێێاوە ،بۆ ساوار کوتان و کاری کوتان مێخیش بەکارهاتووە ،ئەوە بووە بە
ئیدیۆم و بەکەسێگ خۆبەزلزان و خۆهەڵکێش و هیچ لەبارا نەبوو دەوترێت :تڕی بە مێکوت
نیشکیک]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 7:29:14 2022/25/3
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت363 :

تڕی بە نۆ بيور ناشگ
https://www.kurdipedia.org/?q=20170928150238142781
تڕی بە نۆ بيور ناشگ
ئەمەش واتا کەسێک هێندە خۆی ن گەورەيە و کەس لە خۆی بەسەروو تر نازان و ئەژمار بۆ کەس ناکات ،تڕيش لێەدا
بەمانای تڕی(گەورە ،ئەستور ،زڵ) دێت ،بۆيە(بيور) بەکارهاتووە چونکە نۆ بيور دەشکێنێت و ئينجا ئەستوری فێ و
خۆبەزڵزانيەکەی هەر ناشکێت.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
PM 3:02:38 2017/28/9
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت364 :

تڕی بە نۆ بیوور ناشکێت
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https://www.kurdipedia.org/?q=20220621202856419357
تڕی بە نۆ بیوور ناشکێت
بیوور :تەور ،سەرە ئاسنێگ تێکراوە و کلکەکەی دارە ،داری ن لەت و پەت و پارچە پارچە
دەکرێت ،تەور و بیوور دەبێت کەسێگ شارەزا و بە هێ و بازوو بەکاریبهێنێت بۆ ئەوەی
دارەکەی ن بشکێێێت و بیکاتە تلیش و پارچە و لەن ڕێک کە بخەوێتە بەر ئاگردان و
سۆپای دار و تەندوور و...تاد ،بیوور و دارشکاندن لەگەڵ(تڕ :بای دەنگداری دەرچەی
مرۆڤ) و ژمارە(نۆ) بۆ دووپاتکردنەوەی تڕ زل بەکارهاتووە ،بووە بە ئیدیۆم و به کەسێگ
لووتبەرز و قۆتەرات بڵند و خۆهەڵکێش و بە فێ و به(دەعیە) و تڕ زل دەوترێت :تڕی بە نۆ
بیوور ناشکێت]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 8:28:56 2022/21/6
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت365 :

ی
دواين
تڕی
https://www.kurdipedia.org/?q=20170930092041142792
تڕی دواين
تەمەن مرۆڤ کە هەڵکشا و بەرە و بەساڵچون رۆيشت دەبێت لە هەندێک کار خۆی ل بەدوور بگرێت وەک ئەوەی
پێەمێدێک بيەوێت کچێگ قەيرە يان گەنچ تازە پێگەيشتو بخوازێت و تازە بەتازە ژيان هاوسەری پێک بهێنێت بۆ جێبەچ
نەکردن داوا و داخوازييەکەی دەوترێت ئينجا(تڕی دواين) واتە هيچ ن ناکرێت و ناتوانێت به و کارە هەڵسێت و مەبەسن
کچەش ئەوەيە کە چۆن شوی ن بکات خۆ هيچ ن نەماوە ،دەوترێتيش نێکەری پێ کە کەوتە ماکەرەوە دوای لێبوونەوە
پشتاوپشت دەکەوێت و هەندێجار لەوانەيە هەڵنەستێتەوە چونکە(تڕی دواين).
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 9:20:41 2017/30/9
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ناوی تۆمارکار:

ئاراس ئیلنجاغ

بابەت366 :

تڕی گۆيژە دەکێڵێت
https://www.kurdipedia.org/?q=20171109093330143138
تڕی گۆيژە دەکێڵێت
يان وتراويشە(تڕی گۆيژە کون دەکات يان تڕی گوێزی کوێر دەشکێنێت) کێڵن شاچ گۆيژە و کونکردن تاوێرە بەردی گۆيژە و
شکاندن گوێزی کوێر کارێگ ئاسان نيە ،بۆيە بە خوازە ووتراوە بەکەسێک کە زۆر لوت بەرز و لە خۆڕازی بووە.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 9:33:30 2017/9/11
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت367 :

تڕیان گەورەیە
https://www.kurdipedia.org/?q=20201102134519389590
تڕیان گەورەیە.
ئه و گازەی لە کۆئەندایم هەرس مرۆڤەوە پەیدا دەبێت بەڕێچکەی دەمەوە بێتە دەرەوە پن
دەوترێت(قرپ ،قرقێنە) بەڵم بەڕێگەی دەرچە و کۆمەوە پن دەوترێت(تڕ یان تس ،فس)،
کەس لووتبەرز و بەفێ و بەپۆز و لەخۆبان بێت بە ئیدیۆمەوە پێیان دەوترێت زۆر
پۆزاوین(تڕیان گەورەیە)]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 1:45:19 2020/2/11
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ناوی تۆمارکار:

ئاراس ئیلنجاغ

بابەت368 :

تۆ کاڵەک خۆری يان بێستان ی
رن
https://www.kurdipedia.org/?q=20170704101826140948
تۆ کاڵەک خۆری يان بێستان رن
درکە و کينايە و ئيديۆمە بەکەسێک دەوترێت کە خۆی لەکاری خەڵیک هەڵبقورتێن و کاری
ناکەس کاری بکات سەبارەت بە بابەتێک يان کارێک کە پەيوەندی بە ئەوە-وە نەبێت]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت

🗄 سەرچاوەکان
دیارینەکراو |
[]1
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 10:18:26 2017/4/7
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت369 :

تۆبەی گورگ مەرگە
https://www.kurdipedia.org/?q=20180528091303151129
تۆبەی گورگ مەرگە
گورگ ئاژەڵێگ دڕندەی گۆشت خۆرە بەتايبەت مەڕوماڵت ،پێشينان کورد زۆر گورگ-يان
لە نێو پەند و دەربڕ و ئيديۆمدا بەکارهێناوە ،مەگەر ئاژەڵ(گوێدرێژ) هێندەی(گورگ) لە
قسەی نەستەق و پەند وئيديۆمدا زياتر بەکارهێێا بێت ،بۆ نمونە(گوریک باالن ديدە ،گوریک
کەرخۆريش هەيە ،گورگ نەخۆری دز نەبەر ،گورگانە شەون بۆ دەکات ،لەگەڵ مەڕ شێ
دەگات و لەگەڵ گورگيش گۆشت دەخوات).
لەرووی غەريزەييەوە تۆبەی گورگ مەریک بۆ دانراوە ،گورگ ناتوانێت بەن خۆراک ژيان بباتە
سەر و بژێوی خۆن و بێچوەکان و گەڵەکەی دابێ بکات ،بۆيە ئەگەر تۆبەش بکات
لەخواردن مەڕوماڵت ،تۆبەکەی تا ئه و سات و کاتەيە کە برسێن تاوی بۆ دێن و ناچار
تۆبەکەی دەشکێن و پەالماری دونگ و گەروو و قەپۆزی مەڕو بزن و کاروبەرخ-ان دەدات و
دەست دەکاتەوە بە کاری مەيل و ئارەزوو و پێشينەی خۆن ،ئينجا لێەدا بووە بەدرکە و
دەربڕی کوردەواری بۆ کەسێک کە نەتوانێت کارێگ قێەون و نەگريس و زيانگەيەنەر بە
دەوروبەر و خەڵیک تەرک بکات ،يان کاری چەتەوڵ و رێگری و القەکردن و دەسێێژی و
گەڵجاڕ سوتاندن و خەرمان ئاگر تێبەردان کاری هەميشەن بێت زۆر زەحمەتە پن تەرک
بکرێت و ببێتە پياوێک يان مرۆڤێگ بەرماڵ لەکۆڵ بۆيە لە کوردەواريدا به و مرۆڤە نادسنانە
ووتراوە(تۆبەی گورگ مەرگە) واتە مەگەر بيکوژيت وەئەگەرنا کار و پيشەی خۆی نەتەرک
دەکا نەوازيش ل دێنێت.
تایبەتمەندییەکان بابەت
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🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 9:13:03 2018/28/5
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت370 :

تۆپەقوڕ
https://www.kurdipedia.org/?q=20200827221448387233
تۆپەقوڕ
قوڕ ،ئەگەر هەندێگ خڕبکەیتەوە بیکەیتە تۆپەڵ تۆپەڵ و شێوەی کفتە و کوبە و ئەنگوتگ
هەویرە ،تۆپە قوڕ بەگوێرەی گڵ و خاک و خۆڵەکەی ڕەنگ وەردەگرێت خایک سور و ڕەش و
بۆر و تاد ،بەکەسێگ گەڵحۆی گۆڵکەسەنگۆی ڕەزا قورس و گران و ناشێن و قێەون بە
توڕییەوە دەوترێت دەڵێیت(تۆپە قوڕی)]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 10:14:48 2020/27/8
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت371 :

ین بکۆشە ،رلن بدۆشه
https://www.kurdipedia.org/?q=20220215225126405187
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ن بکۆشە ،لن بدۆشه
لەوەتەی مرۆڤ هاتۆتە سەر ئەم زەمینە ،هەر بەدوای دابینکردن خۆراکەوە ئه و دەشت و
دەر و شاخ و دارستان و ئەشکەوتەی کردووە ،لە گیا و گۆڵ و ڕووەک و درەخت و
میوەکانەوە تا دەگاتە گۆشن گیانەوەران برسێن خۆی ن شکاندووە ،بەڵم هیچ کاتێک ئه و
بەرووبومانە چ ئاژەڵ و چ ڕووەکییە لە خۆڕا و سوشتەوە بەردەست نەبووە بەن هەوڵ و
تێکۆشان و زەحمەتکێشان ،کاتێک مرۆڤێک مانگایەک بەخێودەکات ،ئه و مانگایە پێویسن
شوێن حەوانەوە و ئالیک و خزمەتکردن و لەوەڕاندن و بردنە کەژ و کێوان هەیە و ناو هۆڵ
و گەوڕەکەی بماڵڕێت و شیاکە و ڕی خ و الس و پاشەڕۆکەی لە ژێر پاک بکرێتەوە ،ئینجا
دەتوانیت سوود لە شێەکەن و بەرهەمەکان وەربگریت ،ئینجا ئەوە بووە بە ئیدیۆم و بۆ
هاندان مرۆڤ بۆ بەدەستهێنان بژێوی دەوترێت(:ن بکۆشە ،لن بدۆشە) واتە :بەرهەم بە
ماندوو بوون بەدەست دەهێێێت]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 10:51:26 2022/15/2
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت372 :

ا
ی
یی
خۆشێە
گەيشێ لەپەڵو خواردن
ین
https://www.kurdipedia.org/?q=20181001102033156648
تێگەيشێ لە پەڵو(پەراو) خواردن خۆشێە
دوای ماندووبون و برسێن پەڵو خواردن بەيەکێک لە هەرە خۆراکە باشەکان دێتە ئەژمار،
بەڵم لە پەڵويش خۆشێ ئەوەيە لە بابەتێک ن بگەيت و هەردوو سەری بابەتەکەت ل
دياربێت ،ئينجا بەتەوس و توانج و گاڵتەپێکردنەوە بەکەسێک دەوترێت کە لە بابەتێک
خراپ حاڵ ببێت و زۆرترين گفتوگۆ و جەلەحانێش لەسەر بکات ،ئينجا کەتێگەيشت پن
دەوترێت(تێگەيشێ لە پەڵو خواردن خۆشێە يان چاکێە.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
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کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 10:20:33 2018/1/10
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت373 :

ین گەیشتم ،دوژمن و بڕبڕەی پشتم
https://www.kurdipedia.org/?q=20220622212120419576
ن گەیشتم ،دوژمن و بڕبڕەی پشتم
لە درامای بوویک ژێردەواری ڕەشدا ،اللە(سەرحەد) کە هاوزمان و هاونەتەوە و خزم و خوێش
تەشقەڵەی شەڕ فرۆشتن ن دەکەن لەسەر خوێن اللە(جافەر) ،ئه و درامایە لە هەشتاکان
سەدەی بیستەم دەنگدانەوەیەیک جەماوەری زۆری لێکەوتەوە ،بەشەڕی براکان ،زیاتر(جاش
و پێشمەرگە) لێکدرایەوە ،هەڵبەتە ئه و ئیدیۆمەش هەر بۆ ئه و مەبەستە گوتراوە کە ئامۆزا
و بن عام و قەوم و کەس و کار دژی یەکێ بچنە سەنگەرەوە و کەیفیان بە سەرکەوتن و
خۆس و دڵشادی یەکێی نەیەت و کار لەسەر تێکدان و لەناوبردن دەستکەون یەکێ بکەن
و ببەنە ئەڵقە لەگون دوژمنان و نەیاران دۆزی ڕەوای نەتەوەیەک بگرە تا ئەندامان یەک
خانەوادە و بنەماڵەش ،کاتێک دەردەکەوێت کە کەس وکار لەگەڵ دوژمن دەستیان
تێکەڵکردووە ،خاوەن ماڵ بەحەسەرەت و نیگەران زۆرەوە ئەوە دەزانێت کە دوژمنەکەی برا
و ئامۆزای خۆیەن بۆیە دەڵێت :ن گەیشتم ،دوژمن و بڕبڕەی پشتم]1[ .
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 9:21:20 2022/22/6
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت374 :

ین کوتە و ین بڕەيە

https://www.kurdipedia.org/?q=20171109093609143140
ن کوتە و ن بڕەيە
پاشاگەردان و کەس بەکەس نيە و هەر بابايە و بۆ خۆی حاکمە ئەمانە کۆمەڵێک دەربڕی کوردەوارين لە کان هات و هاوار و
هەراو هۆريا بەکاردەهێێێن ،ئەم ئيديۆمەش لە بارودۆخێک بەکاردەهێێێت کە کەس نامەی کەس نەخوێنێتەوە و گوێ لە
يەکێی رانەگرن و ئه و پەالماری ئه و بدات و ئەميش هێش بکاتە سەر ئه و و هەرکەسە و لە ئاوازێک بخوێنێت.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:

رۆژهەڵن کوردستان
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:Quick Respons Code

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 9:36:09 2017/9/11
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت375 :

لێێای گەڵێک گوناحە
تێێای ڕ
ڕ
https://www.kurdipedia.org/?q=20181001104749156658
تێێای لێێای گەڵێک گوناحە
کورد چوک و ئەندایم نێينەی زۆر وەک سەروەری و پياوەن بەکاردەهێنێت و نازانێت لەکان ل قەومان و تێێين و ل بڕيندا
خەپڵە و ئاوەزێ و زێ باشێين دەرەچە و ڕێڕەوەی دەرباز بوون و فريادڕەس و خۆش مەسەن تێدايە و تەنگەبەری ژيانە بۆ
ژيان و بەرزەخ ،تا ئێە تەنها مەبەست روونکردنەوەی پێش بابەتەکە بوو ئەم ئيديۆمە ژنان زياتر بەکاريدەهێێ و لەزاری
ئەوانيشەوەيە بەگون پياوان گەيشتووە و بەزارياندا هاتۆتەدەرەوە ئەويش(تێێای لێێای گەڵێک گوناحە) مەبەست ئه و
ژنەيە پاش ماوەيەیک کەم لەشوکردن شووەکەی نامێنێت چ جيابونەوە چ مردن و سەفەری دوور و درێژ و گرتن و زيندان
وابکات لێک دوور بکەونەوە ،ئينجا ژنان درک به و ن مێديەی دەکەن و لە زۆر ڕووەوە دەيبورن و بەزەييان ن دێتەوە و لە
ن چویک ن دەگەن و بەدەم پێکەنێ و گاڵتە ئامێييەوە دەڵێ بەخوای خوشکم(تێێای لێێای گەڵێک گوناحە) واتە کافر
نەبێت بەحاڵ يان بەماڵ.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 10:47:49 2018/1/10
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت376 :

ی
رتێ نەخۆرە بانگ کرديە

https://www.kurdipedia.org/?q=20171214084159143511
تێ نەخۆرە بانگ کرديە
تێ نەبوون بۆ ئه و کەسەی بەردەوام حەز دەکات شتێک بخوات بەکاردەهێێێت ،ئينجا مناڵێک زۆر بخوات و بەردەواميش
هەست بکات برسيەن هەرچ ببينێت پڕی بدان و بيخوات لە کوردەواری بە نەخۆس ئەژماردەکرێت و پن
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دەوترێت(بەچەخۆرە) لێەوە تێنەبوون و بەچەخۆرە لێکدراوە و بووە بە(تێ نەخۆرە بانگ کردووە) واتە توس نەخۆس
بەچەخۆرە بووە و تێ ناخوات ،ئێستا بۆ زۆر خۆرانيش بەکاردەهێێێت نەوەک هەر مناڵ.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 8:41:59 2017/14/12
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت377 :

لەگەرمەسێ
نیوەتێ ،هەر
رتێ و
ر
ر
https://www.kurdipedia.org/?q=20211218183042398876
تێ و نیوەتێ ،هەر لەگەرمەسێ
گەرمەسێ و گەرمیان بۆ خەڵیک ڕەش و ڕووت و ڕەشۆیک و هەژار و دەست کورت زۆر لەبارە
و دەتوانن هەرچۆنێک بێت قوت و بژێوی ڕۆژانەیان بەدەست بکەوێت و کوردیش دەمێکە
وتویەن(بۆیە هاوینم ن خۆشە ،کەس ناڵ گونت داپۆشە) واتە هاوین و گەرمەسێ ن
خەرجێ و بۆ هەژاران باشە ،چونکە کوێستان و زستانیش بۆی وتراوە(زستان هات بەریک
فەقێی دڕا) کەواتە بۆیە وتراوە(تێ و نیوەتێ ،هەر لەگەرمەسێ)]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 6:30:42 2021/18/12
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت378 :

تێلەگەیک خواردیه
https://www.kurdipedia.org/?q=20220505205304412795
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تێلەگەیک خواردیه
تێلەگە ،کۆڵێگ بەسێاوە ،بە بەن و گوریس و کێبڵ ،تاوەکو بتوانرێت بە کۆڵ هەڵبگێێت لە
شت و مەک و کەل وپەل پێکهاتووە ،بەشێوەیەیک گشن تێلەگە کۆڵێگ گەورەیە ،تێلەگە
هەڵگرەکان هەوڵیان دەدا زۆرترین شت لە کۆڵە بەسێاوەکە بدەن تاوەکو بیگەیەننەوە
ماڵەوە یان هەوار ،بۆیە بەردەوام تێلەگەکان پڕبوون و کۆڵێگ قورس و گران بوون ،هەموو
کەسێک پن ناگوازرایەوە ،بەنمونە تێلەگەی دار کە زۆر سەنگێ بوو ،ئه و گران و پڕیەی
تێلەگە بووە بە ئیدیۆم و بە کەسێگ زۆر خۆر دەوترێت :یەک تێلەگەی دەخوات یان
تێلەگەیک خواردیە واتە :هەندی یەک تێلەگەی گەورە و گران خواردوویەن هاوشێوەی
ئیدیۆیم :دەڵن مانگایە بەکارهاتووە]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 8:53:04 2022/5/5
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت379 :

ا
تێڵتڕێن-يان کرد

https://www.kurdipedia.org/?q=20171226091231143614
تێڵ تڕێن-يان کرد
تێڵ :واتە دارە دەسن ئەستور و چۆماغ و کوتەک ،تڕێن :لێەدا واتە لەسەر يەک و خەست و تێ و کوتان ئەم دەربڕەی(تێڵ
تڕێن-يان کرد) لە کوردەواريدا بۆ کەسێک بەکاری دەهێێ کە دارکاريەیک خەست و خۆڵ و لەسەريەک تێهەڵدان وحەسێ
مەيدان بکرێت.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 9:12:31 2017/26/12
ئاراس ئیلنجاغ
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بابەت380 :

تەبارەی هەر وا لە گۆڕێ یە
https://www.kurdipedia.org/?q=20200830143812387289
تەبارەی هەر وا لە گۆڕێ یە
تەبارە ،پارچەیەک زەوی تۆدراوە بەدانەوێڵەی گەنم کە کان پێگەیشتن هات
لەمانگ(پوشپەڕ و خەرمانان) واتە حوزەیران و تەمموز دەبێت زبارە وهەرەوەرزی بۆ بکرێت
بۆ ئەوەی بدوورێتەوە ،ئەوە ڕووە ڕاستینەکەیە ،وەک ئیدیۆمیش مەبەست ئەوەیە ئه و
کابرایە هەندە ن کەس و دەست وقام و هەژار و نەدارە یان گرفت و کێشەی زۆری بەسەردا
باریووە بۆیە تا ئێستاس لەگەڵدا بێت تەبارەی هەر نەدووراوەتەوە بۆیە دەوترێت کابرا
(تەبارەی هەروا لە گۆڕێ یە)]1[ .
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 2:38:12 2020/30/8
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت381 :

تەبەق بەترش هەردێتەوە
https://www.kurdipedia.org/?q=20170924144122142723
تەبەق بەترش هەردێتەوە
تەبەق کەل وپەل ناوماڵە وەک قاپ وقاچاغ لە دار دروستدەکرا ،به و دواييە تەنها وەک شەکردان بەکاردەهات دەوترا
دەبەق و شەکرشکێ ،بەڵم ديارە پێشێ وەک لەگەن و قاپ وتەقيلە و تاسوڵکە بووە چێشتيش تێکراوە بەتايبەت شلەی
وەک ترش(شلە يان مەرەگە) ،ئينجا ئه و دەربڕە و ئيديۆمە بۆ کەسێک بەکارهاتووە کە کچە عازەب بێت و کابان و خاوێن
وباوێن نەبێت و بەردەوام قاپ و قاچاغ و تەبەق هەر بەترش بێت و نەيشۆر دبێت ،ئينجا کە شوو دەکات و دەچێتە ماڵ و
مێدی خۆی لە سەر ئه و کارە نا بەچ و نا کابانيەی توس گاڵە گاڵ و کێشە دەبێت و مێدەکەی دەينێێتەوە ماڵ باویک به و
حاڵەتە دەگوترێت(تەبەق بەترش هەر دێتەوە) وەک(ماڵ قەڵپ سەر بەخاوەنيەن).
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان
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🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
PM 2:41:22 2017/24/9
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت382 :

تەگبێ دەبڕێ
تەخدير
ر
https://www.kurdipedia.org/?q=20171226091519143616
تەخدير تەگبێ دەبڕێ
تەخدير لە تەقدير و قەدەرەوە هاتووە ئه و ڕوودان و پێشهاتەی کە مرۆڤ خۆی هيچ ڕۆڵ نيە و ناتوانێت خۆی ل بەدوور
بگرێت ،بۆ نمونە دەڵێيت بەيان ئەگەر باران نەبێت بەيەکەوە دەچينە داران ،ئەگەر باران بوو ئه و تەگبێە بەتاڵ دەبێتەوە
يان دەڵن خوا موقەدەران نەدات بەيان دێمە هەولێ ،لە پڕ لەڕێگاکە ئۆتومبيلەکەت خۆی دەکێشێت بە ئۆتومبيیل پێش
خۆی هەموو ئەمانە تەخديرە و مرۆڤ توانای نيە پێشبين و رێگەی روودانيان بگرێت ،تەگبێ و مشور خواردن واتە بەرنامە
رێژی مرۆڤ بۆ کارێک بۆ سەفەرێک يان شتێگ له و شێوەيە بۆيە لە ئيديۆیم کورداندا هاتووە(تەخدير تەگبێيان دەبڕێ) واتە
قەدەر هيچ بۆ تەگبێان ناهێڵێتەوە بۆ گفتوگۆ و جەلەحان لەسەرکردن.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 9:15:19 2017/26/12
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت383 :

تەرەس عۆجە
https://www.kurdipedia.org/?q=20171225093329143606
تەرەس عۆجە
لەهەشتاکان سەدەی بيستەم عۆجە کەوتە ناو ناوانەوە گوندێگ پارێزگای تکرين عێاقە و زێدە سەرۆک کۆماری ديکتاتۆری
پێشووی عێاق(سەددام حوسێ) بوو ،لە کوردەواريدا وەک سوککردن بۆ شۆڤينيەکان عەرەب ئه و دەستەواژەيە بەکارهات
بەڵم ئێستا زياتر به و کەسانە دەوترێت کە ن ناموس و ن ئابڕو و بێی و خوێڕی و تۆڕين.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:

رۆژهەڵن کوردستان
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:Quick Respons Code

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 9:33:29 2017/25/12
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت384 :

تەزرە کوتيان کرد
https://www.kurdipedia.org/?q=20171225092935143603
تەزرە کوتيان کرد
تەزرە واتە يەکێک لە شێوەکان بارين کە دڵۆپە ئاوە پلەی بەستنەکەی بۆ ژێر سفری سەدی دابەزيووە و دەنکۆڵە دەنکۆڵەی
ڕەق و بەستوون و قەبارەيان جياوازە تا هەڵماتێک بگرە گەورەتريش دەبن ،لە کوردستان زياتر لەوەرزی بەهاردا دەبارێت ،ڕەز
و باغ و زراعات و شينان جوتيار وێران دەکات بەتايبەت لەکان گوڵ کردن و هەرچ گوڵە دەيوەڕێنێت به و حاڵەتە دەوترێت
تەزرە کوت ،ئينجا ئەگەر ماڵێک ميوانێگ زۆر و ئەستور و حەشيمەتێگ زۆر بەيەکەوە بە کۆستەرێگ پڕەوە سەردان بکەن
دەوترێت فڵنە ماڵيان تەزرە کوت کرد.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 9:29:35 2017/25/12
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت385 :

تەشوێ دەسگ خۆی نابڕێتەوە
https://www.kurdipedia.org/?q=20220314192615408299
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تەشوێ دەسگ خۆی نابڕێتەوە
لە کوردەواریدا واڕێکەوتەوە پێچەوانە و دژیەک لە ئیدیۆمەکاندا هەبێت ،ئەوەش تاقیکراوە
تەوە و ڕاست و دروست دەرچووە ،بۆ نمونە تەشوێ و تەور لە دوو پەند و ئیدیۆمدا
بەکارهاتوون بە دژیەیک وەکو :دار کلیک لە خۆی نەبێت نابڕدرێتەوە ،واتە تەور و تەشوێ
ئەگەر لە کلیک لەدار دروست نەکرێت بەهیچ کلۆجێک بەسەرە تەشوێ و تەور دار
نابڕدرێتەوە ،کەچ لێەدا تەواو پێچەوانە کراوەتەوە ،دەوترێت(تەشوێ دەسگ خۆی
نابڕێتەوە) واتە مرۆڤ پەیوەندی خوێن لەگەڵ یەکدا هەبێت ،خوێنەکە نابێتە ئاو و ئەگەر
گۆشن یەکێیش بخۆن ،ئێسقان یەکێ ناشکێێ و یەکێ نابڕنەوە ]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 7:26:15 2022/14/3
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت386 :

تەشيەک بەن بادە خۆت لە ن حەيا الدە
https://www.kurdipedia.org/?q=20181220074107181672
تەشيەک بەن بادە خۆت لەن حەيا الدە
تەس ڕێش کارێگ ئاسان ن يە و لەکۆندا زۆر بەسەر تەس ڕێس وتراوە(تەس لەڕێوە
دەڕێسێت) يان(تەس رێس تەس ڕێس بێت بەکلیک کەرێوە دەيڕێسێت) لەگەڵ ئەمەشدا
تەس ڕسێ کارێگ ئاسان ن يە و هەموو کەسێک نەيتوانيوە بێێسێت ،بەن-يش لە خوری
مەڕ يان موی بزن دروست دەکرا ،تەشيەک بەن واتە(گڵۆرە يان خڵۆرە)يەک ئەمەش شان
و پيل و کات و ماوەيەیک دەوێت تاوەکو دەتوان تەشيەک بەن بادەی هەڵبەت لەبەر ووردی
و زۆر ماندووبون و هيالیک ،ن حەيا واتە ن شەرم خەڵیک ن شەرم لەيەک کاتدا کوێستان و
گەرمێ بکات بەبای گوێ-شيا نايەت ،هيچ ن شەرم و(عار) ن يە ،هەروەک پەيامبەری
ئيسالم فەرمويەن(ئەگەر شەرمت بەخۆت نەبوو چ دەکەيت بيکە) بۆيە کورديش
ئامادەيە يەک تەس بەن بڕێسێت تاوەکو رووبەرووی کەسێگ ن حەيا و شەرم ببێتەوە،
هەر لەبەر ئەمەشە بە دەريڕينەوە وتويەن(تەشيەک بەن بادە خۆت لەن حەيا الدە).
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان
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🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 7:41:07 2018/20/12
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت387 :

تەس رێس ژ
ژ
تەس رێس بێت بەکلیک کەرێ دەيڕێسێت
https://www.kurdipedia.org/?q=20170724155330141568
تەس رێس تەس رێس بێت بەکلیک کەرێ دەيرێسێت
ئەم پەندە بۆ ئەوە بەکاردێت ئەگەر مرۆڤ مەيیل هەر کارێگ هەبێت بەهەر هۆو پێناوێک بێت چ بەجن دەکات ،ئەگەر لە
دەشت ودەر-يش بێت لەجيان سنگ بەر هەيوان بەکلیک کەرەکەی کارەکەی بەچ دەهێنێت و هيچ پڕوبيانويەک بۆ چ
بەچ نەکردن کارەکەی ناهێنێتەوە.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
دیارینەکراو |
[]1
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
PM 3:53:30 2017/24/7
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت388 :

ژ
تەس لە ڕێ-ەوە دەڕێسێت
https://www.kurdipedia.org/?q=20170802074025141714
تەس لە ڕێ-ەوە دەڕێسێت
ئيديۆمێکە بۆ کەسێگ ِپر ئيش و کار بەکار دەهێێێت لەکۆندا ژن کورد ئاسانێين ئيش و کاری بووە چونکە کە بۆ دروێنە
چووە تا ناو تەبارە و پەرێزەکە تەس لە رێگادا رێسيووە ،يان بۆ ئازايەن لە کاردا دەوترێت فالنە ژن هەندە ئازايە هەر لە رێ-وە
تەس دەرێسێت]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:

رۆژهەڵن کوردستان
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:Quick Respons Code

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 7:40:25 2017/2/8
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت389 :

تەماع وا لەوالی ئەڕواحەوە
https://www.kurdipedia.org/?q=20201102134316389589
تەماع وا لەوالی ئەڕواحەوە
تەماع وشەیەیک عەرەبیە و بەکوردی(چاوتێێین)ە ،ئەڕواحیش کۆی(ڕۆح)ە ،ئەویش هەر
عەرەبییە بەکوردی(گیان ودۆن)ە ،مرۆڤ ئەگەر چاو بێێتە موڵک و ماڵ و ناموس و بژێوی
و خایک کەسێکەوە ئەوا ڕووبەڕووی بەرگری و بەرخودان و پارێزی باش دەبێتەوە
لەسەروبەندەدا هەندێجار گیانیش دەکەوێتە مەترس و بەختکردنەوە ،چاوتێێین شن
کەسانیێ باش نییە و ملشکان و تەفروتونابوون بەدواوەیە بۆیە کورد بە ئیدیۆمەوە
فەرمویەن(تەماع وا لەوالی ئەڕواحەوە) زۆرمان بین بۆ تاڵن ڕۆیشت و تەرم(مەیت)ی
گەڕایەوە وخۆی بەکوشتداوە بۆ ماڵ دونیا]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 1:43:16 2020/2/11
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت390 :

ا
تەمبەڵ ئەوەندەی هەزار وەزير دەز یان
https://www.kurdipedia.org/?q=20190205071003252163
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تەمبەڵ ئەوەندەی هەزار وەزير دەزان
تەمبەڵ بەکەسێک دەوترێت کە(بزاوت و جولە و چاالیک) کەم يان هەر نەبێت ،وەزير-يش
ديارە بۆيە ئه و پايەی بۆيە سپێدراوە کە توانادارە و چوست و کار ڕاپەڕێنەرە و ئاوەزمەندە و
هۆش لە کەەلليەن ،لە ووڵن ئێمە واڕێکەوتووە و هەر واشە ئەوانەی تەمبەڵن لە کان
چەلەحان و حەوت و هەشتدا حەوت تەقەڵە ل دەدەن و حەوت وەزير وکەسيش بەجارێ
دەبەستنەوە و کورد وتەن(وەستای قسان) بەڵم ئەمانە لە بەر تەمبەڵ لە ڕاپەڕاندن کاروبار
دەستەپاچە وکۆڵەوارن وتراويشە(کۆلەواری دەستان) کورديش ئەمەی لەم ئيديۆمە جوانە
بەکارهێناوە و فەرمويەن(تەمبەڵ ئەوەندەی هەزار وەزير دەزان) واتە قسەکەری(عەمەل)
مەندە بەمانايەکيێ واتە بەس زمان دەگەڕێ و هيچيێ خۆی وادێنێتە بەرچاو هەندی هەزار
وەزير دەزان کەچيش ن کردار و تەمبەڵ و تەوەزەنە.
Quick Respons Code:

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 7:10:03 2019/5/2
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت391 :

تەنیا خەرمان ئاگر ین بەردان دەزانێت
https://www.kurdipedia.org/?q=20220624123811419710
تەنیا خەرمان ئاگر ن بەردان دەزانێت
کۆکردنەوەی سوارە و مەڵۆ و گیشە و گەڵوێژی گەنم و جۆیە لە شوێنێکدا ،ئامادەکرابێت
بۆ گێە و کوتان ،خەرمان واتە بەرهەیم دانەوێڵەی یەک ساڵ زیاتری جوتیاران ،لە
دوژمنداری و نەیاری و ناحەزیدا ،لە کۆندا پیاوان ئاغا و شێخ و مەال و سەید و دەربەگەکان،
بەکاردەهاتن بۆ سووتاندن خەرمان ،ئه و ئاغایانەی یک بەرکن یەکێ بوون یان ئه و
کرمانجانەی ئازا و سەر ڕاستبوونایە ،شەوان لە دیوەخانەکانەوە فتوای خەرمان سوتانیان بۆ
دەردەچوو ،هەم جوتیاری کرمانچ سەر ڕاست هەمیش دەرەبەیک ڕکابەر بە سوتان
خەرمانەکانیان دەهاتنەوە سەر ساچ عەل و هەژار و دەست کورن ساڵ دەردەچوون ،ئه و
خەرمان سوتاندنە زۆر دەنگ داوەتەوە لە کوردەواریدا بۆیە لە ئیدیۆمدا جێگەی بۆ
ی
مرۆق دەرباربوون ،پوشخۆر و کاخۆر
کراوەتەوە ،ئەوانەی کە خەرمان خەڵکیان سوتاندووە،
و چڵکاوخۆر و کاسەلێس و گوێ لەمست ،دەبەنگ و کەودەن و کاڵفام و بەرماوەخۆر بوون،
هیچ چاکەیەکیان ل نەوەشاوەتەوە ،هەموو کاتێکیش دەسن خراپەکاریان ماچ کردووە ،به و
مرۆڤە بەیدوم وزمان و دڵ و دەست ڕەشانە کە بۆ کاری خراپە بەکارهێێاون وتراوە :تەنیا
خەرمان ئاگر ن بەردان دەزانێت]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code
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باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 12:38:11 2022/24/6
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت392 :

ا
ی
باشێە
تەنیان لە هاوەڵ خراپ
ی
https://www.kurdipedia.org/?q=20220805194250426657
تەنیان لە هاوەڵ خراپ باشێە
کورد وتویەن :تەنیان بۆ خودای چاکە ،بەڵم لێەدا تەنیان بەباشێ داناوە وەک لەوەی
هاوەڵ و هاوڕێ و برادەری خراپ و ن ئەمەک و حەرامزادە و ن کەڵکت هەبێت ،ئەوەش
بەدرێژان ڕۆژگار تاقیکراوەتەوە ،کە مرۆڤ ن هاوەڵ بێت چاکێە وەک لە هاوڕن بەد و
خراپ ،بۆیە وەکو ئامۆژگاری وڕێنوێن کورد وتویەن :تەنیان لە هاوەڵ خراپ باشێە]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 7:42:50 2022/5/8
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت393 :

ی
تەون کەوتە دار ،ئاخری دێتە خوار
https://www.kurdipedia.org/?q=20220308224041407682
تەون کەوتە دار ،ئاخری دێتە خوار
تەون و تەونکاری ،کارگەی دروستکردن مافور وبەڕەیە ،تەونێک کە بۆ مافور و بەڕە
ئامادەکراوە ،بەر لەوەی بخرێتە ناو کارخانە زۆری ویستووە ،کاتێک دەخرێتە سەر دار و
کارگەی تەون واتە دەست بەدروستکردن مافورەکە کرا ،ئیێ زۆری نامێنێت و زوو تەواو
دەبێت ،ئەوە لە کوردەواریدا بووە بە ئیدیۆم و بۆ هاندن و دەستوبردکردن کارێک و ورە
بەخشێ بەکارکەران دەوترێت :تەون کەوتە دار ،ئاخری دێتە خوار]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان
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:Quick Respons Code

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 10:40:41 2022/8/3
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت394 :

ی
ڕەیک خۆی ر ی
شێ دەبێت
تەڕاش لەسەر
https://www.kurdipedia.org/?q=20220523224234414674
تەڕاش لەسەر ڕەیک خۆی شێ دەبێت
تەڕاش لە خۆشناوەتیدا دوای بڕین داری مازوو ،لە کۆڵکەی دارەمازوەکەدا چەندین غەرف
و شوڕی تازە دەردەچێت و زوو باڵ دەکات و دەبێتە قۆپەنێک و گرمۆڵە دەبێت ،شێوەی
چەترێگ گەورە دەردەکەوێت و مرۆڤ دەتوانێت خۆی تێدا بشارێتەوە و پایزانیش کوارگ و
قارچگ گەورەی تێدا دەڕسکێت ،ئه و تەڕاشانە لەسەر کۆڵکەی خۆیان دەڕوێنەوە ،ئەوە
هاوشێوەی پەند و ئیدیۆیم(گیا لەسەر پنچ خۆی دەڕوێتەوە) ،بۆ ڕەگەزناس و ناساندن و
پێناس و ڕەچەڵەک و توخم و بنەچەناس دەوترێت :تەڕاش لەسەر ڕەیک خۆی شێ
دەبێت]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 10:42:34 2022/23/5
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت395 :

تەڕکێگ یل نەدەی
https://www.kurdipedia.org/?q=20171225093058143604
تەڕکێگ ل نەدەی
تەڕک ،دارە دەسن ئەستوری تەڕە ،جۆرە قاميشێگ تەڕی ناوپڕە ،گوزراشتيشە لە کێی زڵ و بەدەمار ،ئەم ئيديۆمە بۆ ن
ناموس و ن ئابڕون و ن شەریم بەکاردێت ئەگەر دڵيان کار و گفتار و هەڵس و کەوتێگ کچێک يان ژنێک نەگرێت يان
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ئەگەر ئافرەتێگ بە ئاڵۆش و تەڕ و بڕ بێت و خۆی بەجۆرێگ وروژێنەرانە دەربخات ،ئەوا بۆ دڵ ئاوخواردنەوە نێينەکان بە
ئيديۆمێکەوە دەڵێ بە خوا حەيفە ئێستا تەڕکێگ ل نەدەی.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 9:30:58 2017/25/12
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت396 :

تەڵە بەکلیک دەتەقێنێتەوە
https://www.kurdipedia.org/?q=20171120080305143276
تەڵە بەکلیک دەتەقێنێتەوە
ئەم ئيديۆمە بۆکەسێگ کالوچ و تەڵەکەباز و فێڵباز و زۆرزان بەکارهاتووە کە بەدەسن خۆی کارێک نەکات کە مەترس
هەبێت و وەک ئەوەی بەدەسن خەڵیک مار بکوژێت يان تا مقاش هەبێت دەسن خۆی ناخاتە ناو ئاورەوە-ئاگرەوە ،واتە
زۆرزانيەکەی وای کردووە پن بوترێت(تەڵە بە کلیک دەتەقێنێتەوە).
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 8:03:05 2017/20/11
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت397 :

تەیری گول عاشق بەداری زەقنەبوتە
https://www.kurdipedia.org/?q=20201003233532388661
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تەیری گول عاشق بەداری زەقنەبوتە
تەیر ،لەزمان عەرەبییەوە وەرگێاوە و بەکوردی واتە(باڵندە)  ،زەقنەبووت هەندێجار
بە(ژەقنەبووت)یش گۆدەکرێت ،ئەویش وشەیەیک ئایینیە ،لەئاین ئیسالمەوە(شەجرەت
زەقوم)ی عەربییەوە هاتووە ،کە ڕووەکێگ ناو دۆزەخە ئەوپەڕی تفت و تاڵ و زووخاوە،
دۆزەخیان ن سادەدرێت ،گول ،واتە(گڕوو) تەیری گول واتە باڵندەی گڕوو خولیان داری
ژەقنەبووتە ،ئەمە بووە بە ئیدیۆم بۆ ئه و کەسانە بەکاردەهێێێت کە خۆیان کەس خراپن و
تەنها کاری خراپیشیان ل چاوەڕوان دەکرێت ،یان خۆیان کەس ناڕێکن و هاوڕێکانیشیان
هەر دەبێت وەک خۆیان ناپەسند بن ،به گوزارشتەوە به و کەسانە دەگوترێت(تەیری گول
عاشق بەداری ژەقنەبووتە)]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 11:35:32 2020/3/10
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت398 :

جاشگ لە دەست گاوان بەر بووە
https://www.kurdipedia.org/?q=20170928150430142782
جاشگ لە دەست گاوان بەر بووە
گاوان بە بەراوردی(شوان) کەمێ ماندوو دەبێت و گاڕان لە پێدەشت و ال پاڵن زياتر دەوەستێت و دەلەوەڕێت و گاوانيش
لەسەر بەرزان و بنار و تەپۆڵکەوە بەديارييەوە دەبێت و زۆر خەريگ(کەرە شوان) ەکەی دەبێت و بەردەوام لە سەر پشتيەن
و ئەزيەن زۆری دەدات و هەندێجاريش سێکش لەگەڵ دەکات ئەگەر جاشکەیم بێت ،کاتێک گاوان دەکەوێتە حاڵەن ن
ئاگان جاشولکەکە يەکسەر لە دەسن بەڕەڵ دەبێت و رادەکات ،ئەمە بە يەکێک دەوترێت کە لەسەر کارەکەی زوو بڕوات و
بەجن بهێڵێت پن دەوترێت(جاشگ لە دەست گاوان بەربووە).
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
PM 3:04:30 2017/28/9
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ناوی تۆمارکار:

ئاراس ئیلنجاغ

بابەت399 :

ژ
جاس ماکەرێکن
https://www.kurdipedia.org/?q=20171109093715143141
جاس ماکەرێکن
جاش يان جاشکۆڵەی ماکەر واتە بێچوە کەر ،ئينجا ئەم دەربڕە بۆ دوو کەس يان دوو شت يان دوو گروپ بەکاردەهێێێت کە
زۆر دۆسن يەکێ بن و لە سيفەت و ئەدگار و خاسيەت وەک يەک بن دەوترێت هەردوکيان(جاس ماکەرێکن).
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 9:37:15 2017/9/11
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت400 :

ی
جانگ ر ی
حێە
https://www.kurdipedia.org/?q=20220506220650412953
جانگ حێە
:
وتراویشە :دۆن حێە ،جانگ واتە نێوان گوێ و چاوی مرۆڤ ،زیاتر بە مانای(چڕوچاو) یان
ی
مرۆق هیچ لە باردانەبوو و ترسنۆک و ن غێەت ،ئه و
دەم وچاو (فەیس)دێت ،حێ واتە
حێییەی لێەدا ئاماژەی پێکراوە سەرشۆڕی و ن دۆن و سەرکزۆڵ و چاو بەرە و ژێری
تێدایە ،چاوگەش و کراوە و ڕوو لە کۆڕومەجلیسان نییە ،یان بەهۆی کلتور و پەروەردەکردن
و ئه و شێەی خواردویەن وافرچک دراوە یان بە هۆی کارێگ قێەون و شەرمەندەوە کە
ئەنجایم داوە ناتوانێت سەر بەرز بکاتەوە ،ئه و حاڵەتە بووە بە ئیدیۆم و بەکەسێگ
سەرشۆڕ و چاو بەرە و ژێر و چاو نەرم و تیا بەستە نەبوو بەسویک و ن ڕێزی پێکردنەوە
دەوترێت :جانگ حێە ،پیاوانە نایەتە بەرچاو]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code
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باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 10:06:50 2022/6/5
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت401 :

جوان دوور درۆیە
https://www.kurdipedia.org/?q=20220508225638413278
جوان دوور درۆیە
گواستنەوەی پەیایم زارەیک ،قسە و ئاخاوتن و وەڵم و وەڵمکاری لە نێوان ناوچەکاندا،
دەماودەم لە مرۆڤێکەوە و بۆ مرۆڤێکیێ ڕۆیشتووە ،ئه و دەماودەمەش لە ئاخێوەری
یەکەمەوە تا دوا کەس کە وەریدەگرێت بە تەواوەن دەشێوێێێت و هیچ پەیوەندی بە پەیام
و وەڵمە ڕاستەقینەکەوە نامێنێت وەکو ئه و بەردەی کەشکاری لەالپاڵ شاخەکانەوە
ڕایدەماڵێت تا دەگاتە پێدەشت و دەڵتا یان دەبێتە گەردیلەی خاک یان دەبێتە خڕکەبەردی
چەو ،ئەوە بووە بە ئیدیۆم بۆ هەموو ئه و جواب و وەڵمانەی کە لەدوورەوە دێن و
دەماودەم دەگوازرێتەوە تا دەگاتە شوێن مەبەست دەشێوێێێن دەوترێت :جوان دوور
درۆیە]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 10:56:38 2022/8/5
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت402 :

بەشێی گامێش گۆش کرابێت ،لە ئاودا دەخەوێت
جوانویەک
ر
https://www.kurdipedia.org/?q=20201107082019389639
جوانویەک بەشێی گامێش گۆش کرابێت ،لەئاودا دەخەوێت.
جوانو ،بێچوی ماین و نەوەی ئەسپە ،ئەوەی ڕەسەن بێت دەبێتە ماین و ئەسپ ،بۆ
غارغاران و سوارسواران و پێشێیک و دیاری پاشایان و ناوداران بەکاردێت ئەوەی قرغ و
خراپ بارهاتوو بێت دەبێتە بارگێی بن باران.
ئەسپەس و ئەسپە کەوێت ڕەسەنن و لەداستان و قارەمانێتیەکان ناویان زۆر هاتووە،
گامێش ،ئاژەڵێگ شێدەرە ،لەناو زەلکاو و لێەوار و زۆنگ و گۆماو وزرێبار و دەریاچە و کەنار
رووباران دەڵەوەڕێت و زۆر حەز بەچوونە ناو ئاو دەکات.
ئه و ئیدیۆمە گوزارشتتیە واتە ئەگەر کەسێک بە پەروەردەیەیک دروسن باوان و
ڕەسەنیەکەی گۆش و گەورە نەکرێت ،پەروەردەیەکیێی بۆ پەیڕە و بکرێت زیان ن دەگات
وەکو چۆن هێلکەی مریشک بخرێتە ژێر مراوی و هیڵکەی مراوی بخرێتە ژێر مریشکە
کورکەوە ،هەر بۆیە کورد بەئیدیۆمەوە وتویەن(جوانویەک بەشێی گامێش گۆش کرابێت،
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لەئاودا دەخەوێت) واتە دەبێت هەر کەسە و لەسەر ڕەسەنایەن و پشت و باوان خۆی
بارب هێێێت ،ئەگەرنا خویێ و ئەدگاری تری ل بەدیدەکرێت کە لەبەرژەوندیدا نییە و زیان ن
دەگەیەنێت]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 8:20:19 2020/7/11
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت403 :

ی
ی
ی
ناوەسن
بەدەسن کەس رپن
جوان

https://www.kurdipedia.org/?q=20180516093640150880
جوان بەدەسن کەس پن ناوەسن
جوانيەک سوشن نەبێت ،بە جوانکاری و بايەخ بەخۆدانەوە دروستکرا بێت کاتيە و ناتوانێت تا سەر بێت ،ڕاستيەکان لە
دەوروبەر به و شێوازە لە خۆخەفتنە يان نەشتەرگەريەش ناتوانرێت بشارێتەوە ،ئەگەر ميکياژ سوروسپێن لە گۆنا و
روومەتێک ئاڵ کردبێت ئەوا تيشگ هەتاو و بەر خۆرەتاو زوو پەڵە پەڵ دەکات و چۆڕاوگەی جۆراو جۆر لەسەر خایک ڕەش
وەدەردەکەوێت هەر لەبەر ئەمانەيە لە کوردەواريدا وەک دەربڕ و درکە ووتراوە(جوان بەدەسن ،کەس پن ناوەسن).
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 9:36:40 2018/16/5
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت404 :

جوتياری تەمبەڵ گای کاوێژ دەکات
https://www.kurdipedia.org/?q=20190209081501256683
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جوتياری تەمبەڵ گای کاوێژ دەکات
جوتيار ،جون زەوی دەکات و گا-ش بەهۆی نێەوە هەوجاڕەکەی ڕادەکێشێت ،جوتيارێک
ئازا ن و بيەوێت کارەکەی خۆی ئەنجام بدات ئەوا يەکبينە دەنگ لەگايەکان دەکات و
دەڵ(وەحە هەرە) بەمەش گايەکان لە پەيامەکە ن دەگەن و میل خۆيان شۆڕ دەکەنەوە و
کاری هەوجاڕ ڕاکێشان خۆيان دەکەن و زوو زوو بەرە جوت تەواو دەبێت ،ئەمە لەکان
ئاساييدا بەڵم ئەگەر جوتيارەکە تەمبەڵ و تەوەزەڵ بێت ئەوا دەنگ لەگايەکان ناکات و
گايەکانيش دەوەسێ و لەکان ڕاوەستاندا لە بن نێەوە(کاوێژ)ی خۆيان دەکەن ،ئەم حاڵەتە
بووە بە دەربڕ و ئيديۆم بەکاردەهێێێت بۆ سەرکار و(ڕەعيەت) ئەگەر سەرکار جلەوی ئيش
شل بکات ئەوا(ڕەعيەت)يش نەرمە پشودان خۆی بۆ دەکات.
Quick Respons Code:

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 8:15:01 2019/9/2
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت405 :

ری
دەژمێن
لەپایێدا
جوجەلەی بەهاران،
ر
https://www.kurdipedia.org/?q=20220119204811402060
جوجەلەی بەهاران ،لەپایێدا دەژمێن
پەلەوەڕ و بەخێوکردن مریشک لە کوردەواریدا باو بووە ،هەموو ماڵێک لە مریشکێکەوە تا
دەیان مریشگ بەخێوکردووە ،بۆ هێلکە و گۆشتەکەی ،هەندێجار لە بەهاراندا مریشکە
کورکەکان بەنیوەن دەنرانەوە لەنێوان خاوەن مریشک و ئه و کەسەی کە مریشکە کورکە
دەخوازێت ،نزیکەی( )15هێلکە دەخرایە ژێرییەوە ،بۆ ماوەی 21ڕۆژ لەسەری دەکەوت و
کڕدەبوو ،هەندێک لە هێلکەکان پیس دەبوون و نابوونە جوجەڵە ،ئەوانیێی هەڵدەهێناو
دەبوونە(جوجەڵە) ،ئینجا سەرەتا( )12جوجەڵە بوون و دواتر ووردە ووردە یەکێکیان
دەکەوتە ناوبێەوە یەکێکیێ بە چیقنە سپیلکەی دەمرد و یەکێک پشیلە دەیخوارد و به و
شێوەیە تا گەورە دەبوون و تەمەنیان دەبووە شەش مانگ نیوەی دەفەوتان ،بۆیە سەرەتای
هەڵهێنان جوجەڵە نابێتە بنەمای ژماردن جوجەڵەکان چونکە زۆربەیان نامێێ ئەوە
لەکوردەواریدا بووە بە ئیدیۆم دەوترێت :جوجەلەی بەهاران ،لەپایێدا دەژمێن ،لەسەر ئه و
بنەمایەش دابەش دەکرا کە(باڕۆکە و کەڵەباب)یان بەدەردەکەوێت و دانەیەکیش سەربار
دەدرایە ئه و کەسەی مریشکەکەی له و ماوەیە بەخێوکردووە و مریشکەکەش دەدرایەوە
خاوەنەکەی]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code
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باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 8:48:11 2022/19/1
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت406 :

جۆگەلە دەريا لێل ناکات
https://www.kurdipedia.org/?q=20200817230626386980
جۆگەلە دەريا لێل ناکات.
وتراویشە(دەریا بەدەیم سەگ گڵو نابێت) ،دەریا پانتاییەیک قوڵ و فراوانە ئاو دایپۆشیووە،
جۆگەلەش باریکە ئاوێکە بە بەراورد به دەریا مولولەیەیک بچوکە ،ناتوانێت ئاوی ئه و
پانتاییە فراوانە لێخن و قوڕاو و لێل بکات ،ئەوە بووە بە ئیدیۆم بۆ دڵدانەوە به کەسێگ
رێزدار دەوترێت کە کەسێگ السار و چەتوون وناکەس بەچە بەجۆرێک لە جۆرەکان
سەرکۆنەیەیک کردبێت و یان ن رێزییەیک بەرامبەر ئەنجام دابێت ،لەروویەکیێیشەوە بە
کەسێگ ن توانای هیچ لەبارا نەبووش دەوترێت کە بیەوێت ناوی کەسێک بزڕێنێت یان
بچێت بە گژ شتێگ مەزن یان کەسێگ گەورە]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 11:06:26 2020/17/8
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت407 :

جۆی دیووە ،کا ناخوات
https://www.kurdipedia.org/?q=20201119061224389821
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جۆی دیووە ،کا ناخوات
دانەوێلەی جۆ بەیەکێک لە گرنگێین ئه و خۆراکانە دادەنرێت کە مەڕوماڵت و بزن و
گوێدرێژ زۆر قاندڕینە و زۆری جوان دەیخۆن و لەدوورەوە بۆی غاردەدەن ،کاش لەدوای
کوتان خەرمان و شەن و کەوکردن ئەوەی دەمێنێتەوە ڕەوسە و کایەکەیە ،کای جۆ و گەنم
زۆر لە کوردستان باوە و ئالیگ سەرەیک ماڵتە ،بەڵم لەڕووی ناوەڕۆک و بەکەڵیک ناگاتە
جۆ ،هەتا جۆ هەبێت گوێدرێژیش کایەکە ناخوات ،ئینجا ئەوە بووە بەئیدیۆم و بەکەسێک
دەوترێت شن باش شک ببات و لە شن خراپ خۆی البدات واتە هەتا خۆرایک خۆش و
بەتام و باش هەبێت ئەوا شن ناخۆش و ن تام و ن کەڵک ناخوات]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 6:12:24 2020/19/11
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت408 :

چ بار و بارخانەيەیک پێوەيە
https://www.kurdipedia.org/?q=20171213080804143476
چ بار و بارخانەيەیک پێوەيە
باروبارخانە واتە کەل وپەل پارچە و شمەیک کاروانە ،هەروەها بۆ خڕو خەپان و پان و گۆشتن کەفەڵ ژنان بەکاردێت ،واتە
بەخوا کەفەڵێگ گەورەی هەيە.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 8:08:04 2017/13/12
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت409 :
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ی
نابین
چ پەنکە هەورا
https://www.kurdipedia.org/?q=20220203203516403754
چ پەنکە هەورا نابین
پەنکە هەور واتە:پەڵە هەور ،بۆ ئهو ئیدیۆمە هاوشێوە هەیە و دەوترێت :دیوار بە گوێیە ،لە
وارێ رواندز و سۆران ئیدیۆیم(چ پەنکە هەوران نابین) بۆ ئاگادارکردنەوەی قسەکەر
بەکاردەهێێێت کە ئاگای لە قسان بێت ،چونکە کەس و کاری ئه و کەسە دیارن کەباس
دەکرێت ،ئیدیۆمێگ ڕێنماییکردنە وەکو(دیوار بەگوێ یە)ی وران کۆیەیە ،ئەم ئیدیۆمە لە
پەرتویک(ئیدیۆم لە ڕواندزێ و دەوروبەری) وەرگێاوە و ڕاڤەی زیاتری بۆ کراوە]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 8:35:16 2022/3/2
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت410 :

چ دوو مار لە خانەیک ،چ دوو مردی دە قەبرەیک
https://www.kurdipedia.org/?q=20220219110602405587
چ دوو مار لە خانەیک ،چ دوو مردی دە قەبرەیک
دوو ماڵ :لە بن زاری کۆیە و رواندزێ دەبێتە :دوو مار ،خانەک :واتە خانوویەک ،ئینجا
لێەدا دوو خێان یان خانەوادە یان ماڵ لە ماڵ و خانویەکدا بن ،زۆر گێوگرفت و کێشە
دەکەوێتە نێوانیانەوە لەسەر منداڵ و ئاوی خواردنەوە و خۆراک و چێشن ئاگردان و مێوان،
لە ئاین ئیسالمدا ناشتن دوو کەس مردوو لە یەک گۆڕدا نابێت ،ئەوە بووە بە ئیدیۆم و بۆ
ناگوزری و ناڕێگ و نەگونجان دوو ماڵ لە خانوویەک و ڕێ پێنەدان(شەرع) بە ناشتن دوو
مردوو لە گۆڕێکدا دەوترێت(چ دوو مار لە خانەیک ،چ دوو مردی دە قەبرەیک)]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 11:06:02 2022/19/2
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ناوی تۆمارکار:

ئاراس ئیلنجاغ

بابەت411 :

ی
خواستن دانە
چارەی
https://www.kurdipedia.org/?q=20201028194103389551
چارەی خواستن دانە
چارە ،چارەسەرکردن بابەتێکە ،خواسێ واتە داخوازیکردن بۆ شتێک یان کەسێک ،دان ،پێدانە ،ئەوە الیەن ڕاستەقینەی
ئیدیۆمەکە وەکو مەبەستیش گوزارشتە بۆ خوازبێن کێوکاڵ و یان شت ومەیک ناوماڵ و بگرە تا سەرمایەی نەختینەش ،ئه و
کەسەی کە دەخوازێت ئارەزوو دەکات بیدرێن بۆیە کورد بە ئیدیۆمەوە بەکاری هێناوە دەڵێت(چارەی خواستن دانە) واتە
کارێک یەک رێگە چارەی هەبێت]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
PM 7:41:03 2020/28/10
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت412 :

چاو باشقاڵە
https://www.kurdipedia.org/?q=20171230095643143659
چاوباشقاڵە
بەکەسێگ نەزەرباز و چاوچڕێن و چاوحێ وچاو لەدەر و چاوگێ دەوترێت کە دڵ دانەکەوتن و فێە المژی و چاوچڵێش بوو
بێت يان کەسێکە ن شەرمانە بۆ ژنان دەڕوان ،قاڵ-يش واتە خاراو و راهاتوو لەکارێک و خوی پێوە گرتبێت پن
دەوترێت(چاو باشقاڵە) واتە باش راهاتووە لە نەزبارزی و چاو حێی بۆ ژنان.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 9:56:43 2017/30/12
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ناوی تۆمارکار:

ئاراس ئیلنجاغ

بابەت413 :

چاو لەدەر
https://www.kurdipedia.org/?q=20200826232053387226
چاو لەدەر
مرۆڤ کە گەورە دەبێت هەردوو ڕەگەزەکەی خولیای یەکێدەبن و چاویان لەسەر یەکێی
دەبێت ،کاتێک هاوسەرگێی دەکەن ،دەبێت ئه و خولیابوونەیان تێ بووبێت ،هەر کە
یەکێکیان چ ژنەکە یان پیاوەکە بەدەر لە خێان و هاوسەری خۆی سەیری کەسێکیێیان
کرد ،بەچاولەدەر بۆیان ئەژماردەکرێت چونکە سەیری دەرەویەی خێانەکەی خۆی کردووە
و بە ئیدیۆمەوە پێیان دەوترێت(چاو لەدەر)]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 11:20:53 2020/26/8
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت414 :

چاوسوری سپڵە نان خۆری کێيت حەپە حەپ بۆ یک دەکەيت
https://www.kurdipedia.org/?q=20170924144657142727
چاوسوری سپلە نان خۆری کێيت حەپه حەپ بۆ یک دەکەيت
لەشارەزووردا ئەم دەربڕ و ئيديۆمە باوە کورد بەپشيلەی گرتووە کە(سپڵه) يە و لە هەموو ماڵێکيش بەخێو دەکرا ،لێەدا چاو
سوری سپڵە ئاڕاستەی(سەگ) کراوە ،مرۆڤ ئەگەر خاسيەن سەیک بدرێتە پاڵ وەک سەگ بە وەفا نابێت ،دەربڕ و
ئيديۆمەکە حەپە حەن تێدا نەبووايە و مياوە مياو بوايە کێشە نەبوو ،هەر پشيلەی سپڵەی دەگرتەوە ،بەڵم ئەم درکەيە بۆ
کەسێک کەنمەیک شوێن يان ماڵێک يان ديوەخانێگ کردبێت و دواتر(بەرد له و کانياوە بگرێ کە ئاوی لێخواردۆتەوە) و ن
بوەڕێت و زەیم بکات و نمەکگێی نەبێت.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان
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🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
PM 2:46:57 2017/24/9
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت415 :

چاوی بویتەوە
https://www.kurdipedia.org/?q=20210113225213390888
چاوی بویتەوە
ی
مرۆق هەڵگرتووە هەر بۆیە زۆرترین ئیدیۆیم لەسەر
چاو زۆرترین ڕاز و نهێن ناچ
دروستکراوە وەکو(چاو لەدەر ،چاوحێ ،چاو مۆن ،چاوبرس ،چاوتێ ،چاو لەدەست،
چاوچنۆک ،چاوپان ،چاوساغ ،چاوپیس ،چاوچاوان ،چاو قایم ،ن چاو وڕوو...تاد) هەڵبەت
هەموو ئیدیۆمانە لە کۆمەڵگای کوردیدا بەشێوەیەیک بەرفراوان بەکاردەهێێێت ،لێەدا چاوی
بویتەوە لەوەوە وەرگێاوە هەندێک لە ئاژەڵن و پەڵەوەران بۆ ماوەیەک دوای لەدایکبونیان
چاویان نەکراوەتەوە ،پاش ماوەیەک ئینجا چاویان دەبێتەوە و دەوروبەری خۆیان دەبیێ،
ئەوە بۆ مرۆڤ بەکاردەهێێێت کاتێک مرۆڤێک لەقۆناغێگ پێش خۆی زۆر زانێ بێت و
نەتوانرێت فێڵ و گاڵتەی لەگەڵ بکرێت دەوترێت فالنەکەس چاوی بویتەوە واتە ووریا و
شارەزا بووە]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 10:52:13 2021/13/1
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت416 :

چاوی سن کرد
https://www.kurdipedia.org/?q=20220616175650418853
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چاوی سن کرد
ی
مرۆق تێدایە و زۆر ئیدیۆمیش لەسەر هاتووە وەک :چاوسوورکردنەوە،
چاو زۆرترین نهێن
چاوباز ،چاوبڕیک ،چاو باشقاڵ ،چاوتێ ،چاوپیس ،چاو لێدان ،چاوچنۆک ،چاومۆن،
چاوحێ ،چاوچێکردنەوە ،بەرچاو تەنگ...تاد ،له و ئیدیۆمەشدا(چاوی سپن کرد) هاتووە،
سن بوون لە چاودا لە چەند حاڵەتێک ڕوودەدات یان چاوەڕوانیەیک زۆر یان نەخۆس کە
سپێنەی چاو زیادە دەکات یان ترسێگ زۆر گەورە وەک ڕۆح کێشان و مەرگ ،ئه و چاو
سپیکردنەوە وەکو ئیدیۆم بەکاردەهێێێت بۆ زیان ن گەیاندن و حاڵەتێک کە نزیک ببێتەوە
لە کوشێ و مردن و بەخۆداشکاندنەوە و زیان ن گەیان و ل بردنەوە و وەستاندن کەسێک
دەوترێت :چاوی سن کرد]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
♖ هەولێ

🏙 شار و شارۆچکەکان:
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 5:56:50 2022/16/6
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت417 :

چاوی شەمشەمە کوێرە و هەتاويان نەوتووە
https://www.kurdipedia.org/?q=20171120081824143282
چاوی شەمشەمە کوێرە و هەتاويان نەوتووە
شەمشەمە کوێرە رۆژی شەوە و شەويش رۆژە ،واتە بەدەرکەوتن تيشگ هەتاو کاری گەڕان شەمشەکوێرە کۆتان هاتووە و
دێت و چاوەڕوان ئاوابوون دەکات تاوەکو خۆر بەدەرەوە بێت ئه و دەست لەکارەکان خۆی هەڵدەگرێت ،ئينجا ئەگەر
کەسێک بيەوێت کارێک بکات و بۆ ئەويش گونجاو نەبێت بەتەوسەوە يان بەسوکايەتيەوە دەوترێت(چاوی شەمشەمە کوێرە
و هەتاويان نەوتووە).
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 8:18:24 2017/20/11
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ناوی تۆمارکار:

ئاراس ئیلنجاغ

بابەت418 :

چاوی فش سەی نابينێت
https://www.kurdipedia.org/?q=20180929103206156594
چاوی فش سەی نابين
فش سەگ واتە(با) دەرچوونە لەسەگ ،ئينجا با نەبيێاوە چ سەگ بيکات يان ئاژەڵێگ تر هەتا بە بادەرچوون مرۆڤيشەوە،
چاو کە کەمبينا و کز و سۆما خراپ بوو ،دەوترێت چاوی کزبووە ئەم کزبونەش واتە سۆمای چاوی دوور نابينێت بۆيە
دەوترێت کزبووە ،ئينجا چاوی تەواو و سۆما بەهێ(فس-با) نابينێت تا چاوی کز و کەم بێ بيبينێت ،بۆيە بەتوانج و
توێکڵەوە يان بەگاڵتە و ڕەوانبێييەوە بەکەسێگ چاو کز و کەمبێ دەوترێت(چاوی فش سەی نابينێت)
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 10:32:06 2018/29/9
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت419 :

ا
چاوی لە دەرێ خۆڵ ین وەرێ

https://www.kurdipedia.org/?q=20171109080113143111
چاوی لە دەرێ خۆڵ ن وەرێ
مرۆڤ دەبێت بە هەوڵ و تێکۆشان خۆی پێداويستيەکان بکاتە دەستکەوت ،نابێت وەک عەرەبيش دەڵێ(لەبەر خۆر
دانيشتووە تا سێبەری بگان) دەستە وەستان بوەستێت ،ئينجا لە کوردەواريدا ئه و کەسەی هيچ کارێک ناکات و هەر چاوی
لەدەسن خەڵکيەوە ئەوا تەنها خۆڵ ن وەردەبێت.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
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AM 8:01:13 2017/9/11
ئاراس ئیلنجاغ

کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:
بابەت420 :

چاوی ڕەش کرد بۆ هەوێزێ ،تۆشمان ديوە لە پەرێزێ
https://www.kurdipedia.org/?q=20181002084354156701
چاوی ڕەش کرد بۆ هەوێزێ ،تۆشمان ديوە لە پەرێزێ
چاو ڕەشکردن خۆ جوانکردن و بەجۆرێکيش خۆدەرهێنانە ،هەوێزيش شوێن حەوانەی
ئاژەڵ(مەڕ و بزن)ە و دەبێت دوای ڕادان مێگەڵ کچان و ژنان بيماڵن و قشپڵ و مێەڕۆيان
خاوێن بکەنەوە تاوەکو دووبارە کە لە پاوان و مێگ و لەوەڕگايان گەڕايەوە شوێن
حەوانەوەيان خاوێن بێت و پشوو بدەن ،پەرێزيش پاشماوەی دروێنەی دەغل و دانە و پاڵە و
سەپان کە بەداسەکانيان دەست دەکەن بەدروێنەی گەنم و جۆ سوارە و مەڵۆيەیک زۆر
دەخەن و تێڵەکێش کە زياتر کچان و ژنان بوون لەناو کوردان بەدواوەيانەوەن تاوەکو هەموو
مەڵۆ و سوارەکان گردوکۆبکەنەوە چ بيگوازنەوە سەرخەرمان چ سەرەتا کيشە و گەڵوێژی ل
دروست بکەن لەناو پەرێزەکە ،ئينجا ژن هەيە لە گردوکۆکردنەوەی مەڵۆيان زۆر تەمبەڵە و
هەشە زۆر ئازايه و مەڵۆ دەخاتە سەرپشت و شان سەپان بەواتا بۆ مەڵۆ و سوارەت نيە و
تەمبەڵ لە دروێنەی ،ئينجا لێەدا هەردوو حاڵەن(هەوێز و پەرێز) بۆ ژنەی يان کێەی بووە
بە ئيديۆم بەمەبەست بۆ ژنە يان کچەی بەکاردێت واتە خۆت بامەدە و خۆت دەرمەهێنە
گوايە دەچيە هەوێزی و کابان و خانومان و ئازايت ئێمە تۆمان لەکان گردوکۆکردنەوەی
مەڵۆ و سوارەدا بينيووە لەپەرێزێ چەندە نەکارا وتەمبەڵ و تەوەزەڵ بوين ،ئەم ئيديۆمەم لە
کان جيابوونەوەی دکتۆر بەرهەم ساڵح جێگری دووەیم يەکێن نيشتمان کوردستان و
دروستبون قەوارەی هاوپەيمان وەبێ هاتەوە ،چونکە دکتۆر هەم لە
دەسەڵتدا(پەرێز)بيێاوە ،هەميش لە ئۆپۆزيسيۆن(هەوێز)دا هەول دەدا کاری خۆی بکات.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 8:43:54 2018/2/10
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت421 :

چاک لە ربێیاندایه
https://www.kurdipedia.org/?q=20220616175005418848
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چاک لە بێیاندایه
بێ ،شوێنێکە کە دارێگ ل دەچەقێێێت و یەکێک لە نزیک ئه و دارەوە دادەنیشێت بۆ
گرتن سەری ئاژەڵەکان وەک مەڕ و بزن بۆ دۆشینیان ،ئینجا کرداری بردن هەموو ئاژەڵەکان
به و بێەدا پن دەوترێت :لە بێدان ،ئه و ژن و کێەی بزن و مەڕەکان دەدۆشێت پن
دەوترێت :بێی ،الیەن ڕاستەقینەی لە بێدان ئاژەڵن بۆ دۆشینە  ،ئه و حاڵەتەش بووە بە
ئیدیۆم و بۆ ڕێکخستن نۆرە و سە و لێساندن و دۆشێ و ڕووتاندنەوە و باج و سەرانە و
ڕسومان زۆر و زەوەند و قاچاندنەوە و مزە وەرگرتن لە چینێک لە کەسێک ،هەندێجاریش
بەگاڵتەوە بە پیاو دەوترێت کە ژنەکەی زۆر لە بێی بدات بۆ کاروباری تایبەت و..تاد ،بەو
حاڵەتانەش بە توانج و تەوسەوە دەوترێت :چاک لە بێیاندایە]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 5:50:05 2022/16/6
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت422 :

چایک پەڕۆیانە
https://www.kurdipedia.org/?q=20211224102100399348
چایک پەڕۆیانە
هەندێ جاریش دەوترێت(مەالی بەمن و بەتۆ) ،زۆرجار ئه و جۆرە کەسانەت لە کۆمەڵ کوردەواریدا بینیوە ،کە بەڕواڵەت
دەبنە مەالی دوازدە(عیلم) و سۆق و لەخواترس ڕیاکار ،زۆریش مەزار و چاک و گۆڕی پێ و گۆڕیچکەی ڕەنگاوڕەنگ
بەپەڕۆی سەوز و زەرد و سور ڕازاوەمان بینیوە ،کە لەبنەچەدا نە چاک و پێ و خواناس بوون ،نە کەس کۆمەڵیەن و دیاری
کورد بوون ،هەر بۆیە کورد بە تەوس و گاڵتە پێکردنەوە به و جۆرە ڕواڵەتباز و چاکانەی کە پڕ پەڕۆی بەناو(متفەڕکن) دەڵ چ
نینە ئەوانە(چایک پەڕۆیانن) واتە ن بنەما و ن ناوەڕۆکن]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 10:21:00 2021/24/12
ئاراس ئیلنجاغ
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بابەت423 :

چاکە لەگەڵ کرمانجان بکە
https://www.kurdipedia.org/?q=20200827222844387236
چاکە لەگەڵ کرمانجان بکە.
کرمانج خەڵیک ڕەمەیک و ڕەشۆیک کوردن ،ئەحمەدی خان دەڵێت(کرمانجم و کۆیه و
:
کەناری ،ڤان چەن خەبەرێن کوردەواری) هەولێی دەڵێ :دەشتەیک و سلێمان دەڵێ الدن
و کۆیش دەڵێ :کرمانج ،کرمانج پیشە و کارییان کشتیاری و ئاژەڵداری و وەرزێری و
جوتیارییە ،ژین الدێ پڕکاروکاسبیە و لەبەر پڕئیشیان ن ناپڕژێن هەموو کارەکانیان ئەنجام
بدەن ،لەبەر ئەوەی گوندەکان و الدێکان سییەکان شارن ،هاتوچۆ و هاموشۆی یەکێی
نێوان شار و گوند ،مامەڵە و ئالوێر و شت گۆڕینەوە و هەڵوێست و کارو ئیش پێک بوون
ڕوودەدات ،خەڵیک شار پێیان وایە کرمانج بەچاکەکردن لەگەڵیدا ن ناگات و ئەمەکداری ئه
و چاکەیە نابێت ،وەک ئیدیۆیم(ڕەنگ نییە بەعەرەب بڵن مەرەحەبا ،هەندێک دەخوات و
هەندێک دەنێتە بن عەبا) بووە بە(ڕەنگ نییە بە کرمانجیش بڵن مەرەحەبا هەندێک
دەخوات و هەندێک دەنێتە بن عەبا) کۆییش ئەگەر دڵیان کارێگ کەسێگ گوندەکان
نەگرێت دەڵێ(ڕەنگ نیە چاکە لەگه کرمانجان بکەی)]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 10:28:44 2020/27/8
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت424 :

چاڵ هەڵکەن هەميشە لەچاڵدايە
https://www.kurdipedia.org/?q=20190302083532279666
چاڵ هەڵکەن هەميشە لە چاڵدايە
وتراويشە(ئەوەی چاڵ بۆ خەڵیک هەڵبکەنێت خۆی دەکەوێتە نێويەوە) ئەمە گوزارشتە لەوەی کە کاری چاڵ هەڵکەندن بۆ
کەسانيێ کارێگ خراپە و سەرئەنجام چاڵ هەڵکەنيش دەکەوێتە چاڵەکەوە ،بەڵم لەم ئيديۆمەی(چاڵ هەڵکەن هەميشە
لەچاڵ دايە) واتە ئەوەی چاڵ هەڵدەکەنێت دەبێت خۆی لەناو چاڵەکە بێت بۆ هەڵکەندن چاڵەکە ئەمە رووە
راستەقينەکەی چاڵ هەڵکەنە بەڵم لەرووی لێکدانەوەدا واتە ئەوەی چاڵ بۆ خەڵیک هەڵبکەنێت خۆس دەکەوێتە
چاڵەکەوە.
Quick Respons Code:
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🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 8:35:32 2019/2/3
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت425 :

هەڵێە گوی تێدا ماوە
چرا
ڕ
https://www.kurdipedia.org/?q=20170923154115142698
چرا هەڵێە گوی تێدا ماوە
مەگەر گوی تێدا مابێت ،هەردوو ئيديۆم لە گوزارشتدا بەيەک دەچن بەڵم ئيديۆیم يەکەم نەرمێە و ئيديۆیم دووەم
هەندێک توندترە ،بۆ نمونە لەکارێکدا سەرکەوتوو نەبيت و کات و بواری سەرکەوتن زۆر کەم مابێتەوە پێت بووترێت
هەولێگ تری بۆ بدە له و حاڵەتە دەوترێت چرا هەڵێە گوی تێدا ماوەتەوە واتە فريای هيچ ناکەويت و هيچ نەماوەتەوە،
بەڵم لەحاڵەن دووەم مەگەر گوی تێدا مابێت ،بۆ پەيوەنديەک لەنێوان دوو کەس کە هيچ بواری برادەرێن و هاوڕێيەن تێدا
نەمابێت ،يان بۆ چاککردنەوەی بارێک يان کارێک يان هاوڕێيەتيەک يان بەرهەمێک پێت بڵێ ئه و کارە بکە بۆ تۆ باشێە
تۆش بڵن بەخوا بابە هيچ تێدا نەماوەتەوە مەگەر گوی تێدا بێت.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
PM 3:41:15 2017/23/9
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت426 :

ا
چرای حەوت ماڵن دەکوژێنێتەوە
https://www.kurdipedia.org/?q=20190428102731285666
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چرای حەوت ماڵن دەکوژێنێتەوە
هەموو ماڵێگ کوردەواری شەوان چرا ڕەشکەی هەبووە ،ئەم چرايە لەدوای نوێژی ئێوارەوە
هەڵدەگێسا و دوای نوێژی شێوان و خەوتنان دەکوژێێايەوە ،شەوان زستانيش الدێ
نشينەکان کوردستان ن ئيش و کارن ئەوەی لەماوەی بەهار و هاوين و پايز کۆيان کردۆتەوە
تا مانگ(ڕەشەمانگ-ڕەشەیم) بەکاری دەهێێ و دەيخۆن و چ کاروکاسبيەیک ناکەن ،بەڵم
ئەوەی ئاژەڵدارە ئەوجا ژيان قورسێ دەبێت و کاری يەکبينە و بەردەوامە بۆ بەخێوکردن و
پەروەردەکردن مەڕوماڵتەکان ،بەڵم له و سەروبەندە هەندێ کەس ئاوان هەيە هێندە
بەشەوق و زەوق و خوڵقە دەتوان تا درەنگان شەوی درێژی زستان بەئاگا بێت و خه و
نەچێتە چاويەوە و لەگەڵ ئەمەش(حەوت) ماڵ ئاوان دەکات و هەر (حەوت) يان
وەنەوس دەدەن و خه و دەيانباتەوە ،هەر ماڵێکيش بخەون چراکانيان(کز) يان دەکوژێنەوە،
ئينجا ئه و کەسەی ئه و حاڵەتەی ل بەديبکرێت بە خوازە و ئيديۆم و توانچ ماناداراوە پن
دەوترێت(حەوت-ماران -ماڵن دەنوێن-دەخەوێن)يان(چرای حەوت ماڵن دەکوژێنێتەوە)
Quick Respons Code:

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 10:27:31 2019/28/4
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت427 :

ی
بەيان ناسوتێت
چرای کەس تا
https://www.kurdipedia.org/?q=20190306075525280176
چرای کەس تابەيان ناسون
چرا و چرا ڕەشکە لەکۆندا لەجيان گڵۆپ بەکاردەهێێا ،ئه و سەردەم نەوت گران چنگ
دەکەوت و چراکەش خۆی جێگەی دڵئارایم نەبوو ن خەبەری بەديار سەرتەوە
بەداگێساوی لن بگەڕێيت بۆيە لەکان خەوتنان دەکوژێێايەوە ،ئەمە مانا ڕاستەقينەکەی
ئيديۆمەکەيە بەڵم گوزارشن و واتان و مەبەستەکەی ئەوەيە مرۆڤ تا کۆتان گەش و گەنج
و خورت و جوان نابێت هەموو قۆناغێک دێت و دەڕوات ،ژيان بۆکەس تاسەر نابێت.
Quick Respons Code:

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 7:55:25 2019/6/3
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت428 :

303

چل درۆ
https://www.kurdipedia.org/?q=20211224123605399370
چل درۆ
هەمبانەی درۆ و گردی فیشار و درۆ و دەلەسە هاوشێوەی ئیدیۆیم چل درۆن ،ژمارەی چل لە کوردەواریدا زۆر بەکارهاتوە و
ژمارەیەیک گوزارشتییە و بەهۆی ئه و ژمارەوە کورد لەزۆر شت حاڵ دەبێت وەکو(چلەی زستان و چلەی هاوین) واتە زۆر
سارد و زۆر گەرم ،چلەشۆر واتە ماوەیەیک دوور و درێژە و ئێستا خاوێن بوویتەوە ،لێەش ئیدیۆیم(چل درۆ)ش واتە کەسێکە
کونە درۆیە و پەیک ناکەوێتە لەدرۆ کردن]1[ .
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
PM 12:36:05 2021/24/12
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت429 :

چل دۆسته
https://www.kurdipedia.org/?q=20220624130011419715
چل دۆسته
ژمارە چل لە زۆر بواردا مرۆڤ بەکاری هێناوە بەچل رۆژ ،چلەی ماتەمین داناوە ،بەچل رۆژ
دوای منداڵبوون ،چلەشۆری بەکارهێناوە ،بەچل رۆژی ناوەراسن هاوین و زستان ،چلەی
هاوین و زستان داناوە ،زیندەوەرۆچکەی روونایک پەخش شەوانە ،چلچرا و...تاد ،ئه و
ژمارەی چلە لە داب و نەریت و کلتور و ئایێ و بۆنەکاندا شوێن خۆی کردۆتەوە ،بۆیە لە ناو
گەل کورددا چەندین ئیدیۆیم لەسەر هێێاوەتەوە وەکو :چل درۆ و چل فێڵ ،لێەش دوو
بارە بەکارهاتووە بۆ پیاوێک یان گەنجێک یان ژنێک یان کچێک کە پەیوەندی سۆزداری و
ئەوین و خۆشەویسن لەگەڵ چەندین کەس هەبێت لە یەک کاتدا بەتەوسەوە پن
دەوترێت :چل دۆستە]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 1:00:11 2022/24/6
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ناوی تۆمارکار:

ئاراس ئیلنجاغ

بابەت430 :

چیل بەشان و میل
https://www.kurdipedia.org/?q=20190317073041281822
چیل بەشان و میل
مرۆڤ تا تەمەن دەگاتە چل ساڵ هەر جوامێ و بەهێ و پڕ شان و شەوکەت دەبێت و لە
خورن و گڕوتێ بەردەوام دەبێت و کورد پن دەڵێت(کامڵبوون) له و قۆناغەدا لە هەموو
بوارێکدا مرۆڤ دەتوانێت ئەسن خۆی تاو بدات وەک پەيامبەر ببێتە نێدراوە و وەک
جەنگێخان ببێتە ئيمێاتۆر ،ئەم ئيديۆمە لەگەڵ تەمەن تاقيکراوەتەوە و زياتر ووتراوە(چیل
بەشان و میل ،پەنجای سسن ،شەسن فەوتای ،حەفتای نەمای) واتە لە تەمەن چل
ساڵيدا مرۆڤ دەتوانێت لە هەموو روويەکەوە هێ و بڕسن و خورن خۆی بسەڵمێنێت.
Quick Respons Code:

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 7:30:41 2019/17/3
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت431 :

چوار ماڵ و چل کێخا
https://www.kurdipedia.org/?q=20190107084428186213
چوارماڵ و چل کێخوا
من ئاغا و تۆ ئاغا ،ئەی یک جێمان بۆ ڕاخا ،کورد لەدێر زەمانەوە حەزی بە کێخوايەن و
براگەورەن کردووە و ئاواييەکان کوردستانيش لە مێودا بەدەرنێ لە مڵمالن لە سەر
کێخوايەن و ڕيش سن و براگەورەن لەگوند و ئاوان و شار و ئێستاش لە حزب و گروپ و
دەستە و تاقم ،لەئێستادا هەرێیم کوردستان-باشوری کوردستان بەچوار پارێزگا-وە زياتر لە
چل کێخوای هەيە ،ئەمە ئيديۆمە بۆ گوند و الدێ و ئاواييەک وتراوە بەڵم ئەمرۆ هەموو
هەرێیم کوردستان گرتۆتەوە بەراسن خاسيەت و ئەدگارێگ نابەجن کوردانە بۆ گرتنە
دەسن مۆری ئەنجومەن و کێخوايەن کورد دەمێکيشە بۆ ئه و خاسيەتە نالەبارە و حەزو
ئارەزووەی کوردان گوتويەن(چوار ماڵ و چل کێخا)يان نەگۆتيە.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان
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🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 8:44:28 2019/7/1
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت432 :

ا
چوو بۆ ڕەشکە ،وتیان گاڵ تێدایە

https://www.kurdipedia.org/?q=20211227092909399705
چوو بۆ ڕەشکە ،وتیان گاڵ تێدایە
ڕەشکەی کا ،لەمووی بزن دروست دەکرێت و شێوەی تۆڕە ،بەڵم کونیلەکان گەورە و درشێ ،گاڵ و هەرزان و پەمۆ،
تۆوەکانیان ووردن و لەناو ڕەشکەی کادا هەڵناگێێن ،کەواتە ئه و ئیدیۆمە بۆ بیانوو دۆزینەوە بەکاردەهێێێت و مەبەست
ئەوەیە ڕەشکە کایەکە بۆ خواسێ نابێت بۆیە دەوترێت(چوو بۆ ڕەشکە ،وتیان گاڵ تێدایە)]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 9:29:09 2021/27/12
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت433 :

ی
لەخەرمان زيز بوو تەغارێگ زياد کرد
چوێلەکە
https://www.kurdipedia.org/?q=20190103072551182411
چوێلەکە لەخەرمان زيز بوو ،تەغارێگ زياد کرد
چۆلەکە باڵندەيەیک بچوکە و زۆر ناويێيش هەيە وەک(کێشکە و پاساری و چۆلەکە)
وتراويشە(چۆلەکە خۆی هەيە تافروجاوی هەبێت) واتە بچوک و ن کێشە ،ئەوباڵندەيە
دانەوێڵە خۆرە ،بەتايبەت(گەنم) بۆيە له و ئيديۆمە لە(خەرمان زيز)بوون هاتووە خەرمان
حاسڵن دوای شەن و کەوی خەرمانە ،تەغار-يش پێوانێکە بريتيە لە چوار ڕبە گەنم،
مەبەست له و ئيديۆمە ئەوەيە چوێلەکە خۆی هەيە تا کاری له و شێوەيە بکات واتە
بەهەند وەرنەگرتن زيزبوون ن دەسەڵتان.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:

رۆژهەڵن کوردستان
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:Quick Respons Code

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 7:25:51 2019/3/1
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت434 :

چڕدۆیه
https://www.kurdipedia.org/?q=20210512162634393989
چڕدۆیه
هەندێجار چڕ لە چاویک چڕین-ەوە هاتووە بەمانای زۆر و فرە دێت وەکو خوێندن بەکۆمەڵ
باڵندە ،لەهەندێ وشەی وەکو(غەرین چڕ ،گژوگیای چڕ ،هیێ) لەشێوەزاریێ هەر دەنگ و
هاوار و بانگکردنەوە وەکو ناوچەکان لوڕستان(چڕیکەوەت) واتە بانگت دەکاتەوە ئەوە لە
چەق ناحیەی سێگردکان و گوندی ئۆمەرگومبەن قەزای کۆیەش لەزمان ئاخێوەراندا
بەدیدەکرێت ،لەالیەکیێیشەوە(چڕ) لە چاویک چڕبوون-ەوە هاتووە بەمانای خەست و
پەیت بوون ،ئینجا لێەدا(چڕ دۆ) واتە شێەکەی پەیت و خەستە خاسیەن کیمیان شێەکە
دەردەبڕێت ،چڕ لە چۆڕە شێیشەوە هاتووە بووە بەچڕێک شێ ،چونکە زۆر خراپ ئه و
شێە لە گوان ئه و چێڵ و مانگایە دەدۆسێت ،بەچۆڕە شێ و فێی کورت و کەم بێی
بەماندوبوونەوە دەیدۆشێت ،واتە ئه و مانگا و ئاژەڵە شێی کەمە و چۆڕچۆڕە شێ لە گوان
دێت وتراویشە :کەندووە ،کەم دۆیە ،پیاڵەیەک شێی ن نییە و خراپیش دەدۆسێت واتە
ی
مرۆق هاوئەدگار و
گوان بەکەیم و خران شێی ل دێت ،ئەوە بووە بە ئیدیۆم بۆ
خاسیەتیش لە کۆمەڵێک بواری داران و ئابوری و هیچ ن نەبوو و خێ لە نەبیێاوە
بەتەوسەوە دەوترێت(چڕدۆیە)]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 4:26:34 2021/12/5
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت435 :

چڵم شۆڕ
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https://www.kurdipedia.org/?q=20170926093643142731
چڵم شۆڕ
چڵمشۆڕ ئيديۆمێکە بەکەسێگ پۆخڵ و پيس و پەرۆس دەوترێت واتە هێندە پيسە ناتوانێت چڵیم خۆی برسێت.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 9:36:43 2017/26/9
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت436 :

چۆن کێش ،نابێت شەل بێت
https://www.kurdipedia.org/?q=20200819000543387017
چۆن کێش ،نابێت شەل بێت.
چۆن ،سەرچۆپیەیک لێان و شارەزاو وەستای دەوێت بەجوان و ڕێک وپێگ هەڵیسوڕێنێت،
نابێت کەسێگ خاوخلیچ و سست و کەنەفت و تەمبەڵ جلەوی شاییەکە بگرێتە دەست،
چونکە دەبێتە مایەی تێکدان و تێکچڕژان و تێک ئاڵن شاییکەران ،ئەی ئەگەر شەل بێت
شاییەکە دەڵەنگ و هاوسەنگ هەڵپەڕکێکە نامێن و دەهەژێت ،ئەوە بووە بە ئیدیۆم
بەمەبەست بەکاردێت بۆ کەسێک کە لەئاسن ئه و کارە نەبێت کە بەرێوەی دەبات]1[ .
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 12:05:43 2020/19/8
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت437 :

چۆلەکە خۆت چ و گۆشتاوت چ؟
https://www.kurdipedia.org/?q=20200819000217387016
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چۆلەکە خۆت چ و گۆشتاوت چ؟
چۆلەکە ،کێشکە ،پاساری ،زۆر بچوکە و قەڵەوترین و گەورەترینیان ناگاتە()200گرام ،ئینجا
دەبێت چ فروجاو و گۆشتاوێگ ل بێتە بەرهەم؟ ئەم ئیدیۆمە بەتەوس و توانجەوە
بەیەکێک دەوترێت کە خۆی زۆر هەڵبکێشێت و هیچیش لەبارا نەبێت ،یان کەم و بچوک
بێت و پڕوپاگەندەی بەهێی و گەورەن خۆی بکات بە پەالرەوە به و جۆرە کەسانە
دەوترێت(چۆلەکە خۆت چ و گۆشتاوت چ؟)]1[ .
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 12:02:17 2020/19/8
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت438 :

چ بچێنیت ئەوەی دەدورییەوە
https://www.kurdipedia.org/?q=20200826230851387222
چ بچێنیت ئەوەی دەدورییەوە
چاندن و ڕواندن پیشەی وەرزێرو کشتیار و جوتیارە ،هەر شتێک بڕوێێ هەر ئەوە دێتە
بەرهەم ،ئه و بوارە ڕاستەقینە بووە بەئیدیۆم ،بۆ مەبەسن جۆراوجۆر بەکاردێت وەک
توانج بەکەسێگ بەدکار دەوترێت کە لەڕابردوودا هەر کاری نابەجن کردبێت و دووچاری
کارێگ ناڕێک ببێتەوە و ن بکەوێت ،لەسەردەیم هەشتاکان سەدەی ڕابردوو زۆرکەس
دەبوونە جاش و دەستیان لەسەدان کون وکەلەبەران ڕادەکرد و کەس وکاری خەڵکیان
بەکوشێ دەدا و لە ڕاپەڕینیش خۆیان بەرهەمەکەیان دوورییەوە و بەدەسن کەس و کاری
قوربانیەکانەوە کوژرانەوە ،یان هەندێک کوڕ و کچان زۆر ن ڕێزی بەرامبەر داییک و باوکیان
دەکەن و دواتریش خۆیان دەبنە مەخسەرەی مناڵەکانیان و خراپێیان بەسەر دێت ،یان
هەندێک خوێندکار و قوتابە هەوڵ و کۆششیان نییە و دواتۆر دەرناچن لەتاقیکردنەوە
هەموو ئەمانە بووە به و ئیدیۆمەی کە دەوترێت(چ بچێنیت ئەوە دەدوورییەوە).
[]1
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

🗄 سەرچاوەکان

309

باشووری کوردستان

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 11:08:51 2020/26/8
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت439 :

چێەی رپێەژنە دویم یه
رڕ
https://www.kurdipedia.org/?q=20210328203808393246
چێەی پێەژنە دویم یه
چێ ،ئاوەڵناوێکە بۆ زۆر شت بەکاردێت وەک(نانێگ چێە) واتە ناپچڕێت ،یان(چێە درێژە)
واتە زۆر لەسەر شن دەدوێت  ،پێەژن و دۆم بەیەکەوە ئه و نازناوەیان پێدراوە هەم پێەژن
چێەی درێژە و هەمیش(دۆم)کە کۆمەڵێگ کۆچەری و گەڕۆکن ،چێەیان بۆ ژیان و
کاروکردەوەی خۆیان درێژە و بە پشوون ،ئینجا ئەگەر کەسێک لە ئیشێک یان کارێک یان
داوایەیک سور بێت و بەردەوام بێت و وازنەهێنێت دەوترێت(چێەی پێەژنە دۆیم یە)]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 8:38:08 2021/28/3
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت440 :

چیکڵدانە تەسکە
https://www.kurdipedia.org/?q=20220523223834414673
چیکڵدانە تەسکە
چیکڵدانە :سیقەتۆرە ،سیکەتۆرە ،بەرچینۆکە ،باڵندەی گۆشتخۆر و ڕووەک خۆریش
هەیەن ،لە ئاشێکدا مریشکێک کە تێی خواردووە لە دانەوێڵه ،سیقەتۆرەی پڕە و کە
دەست لە چیکلدانەی دەدەیت هێندە توند و پڕە واهەست دەکەیت شوێن هیچێی تێدا
نابێتەوە ،بچوویک چیکڵدانەی باڵندە بووە بە ئیدیۆم و ئەگەر کەسێک(حەوسەڵە)ی کەم
بێت و زۆر زوو لەگەڵ(تڕ)ی خۆیدا بەشەڕ بێت و تووڕە و تووند ن و زوو ترس تەڕ بێت،
پێچەوانەی باغەڵ قوڵ و سینگ فراوان و پشوودرێژ و دان بەخۆداگر و بەئارام بێت ووتراوە:
فڵنە کەس چیکڵدانەی تەسکە یان کەم چیکڵدانە]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

310

:Quick Respons Code

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 10:38:34 2022/23/5
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت441 :

ا
چێڵ زایە

https://www.kurdipedia.org/?q=20210106112741390756
چێڵ زایە
چێڵ دەوترێت مانگا و چێیش ،ئاواییەکان کوردستان لە کۆندا کەم ماڵ هەبوون کە
مانگایەکیان هەبێت ،ئەوەی مانگای هەبوایە بە هەبوو هەژماردەکرا چونکە دۆ و ماستێگ
باس هەبوو کە بەالیەن کەمەوە ژەمێک بۆ دوو ژەیم لەکۆڵ کابان ماڵ دەکردەوە چ بە
ماست و ماستاو و دۆبەکەشک و پەنێ و لۆر و تاد ،ئینجا ئەگەر چێڵ جوتیارێک بزابوایە
ئەوا دوو(نیعمەت)ی چنگ دەکەوت ئەویش گۆلک و شێ بوو ،بۆیە ئەوە لە کوردەواریدا
بووە بە ئیدیۆم کەسێک کارێگ باس چنگ بکەوێت یان(واریدات)ێگ باس دەست
بکەوێت بە تەوس و خۆس و گاڵتەوە پن دەوترێت کابرا لەچ کەمە(چێڵ زایە) واتە
بەرهەمێگ باس بەسەردا ڕژاوە]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 11:27:41 2021/6/1
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت442 :

چێڵە بە کەڵ
https://www.kurdipedia.org/?q=20220424224809411410
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چێڵە بە کەڵ
لە هەولێێ دەوترێت:چێە بەکەرە ،مانگا کاتێک بەکەڵ دێت ،زۆر زەحمەت بەرزەفت
دەکرێت ،هاروهاج و شێت دەبێت بۆ گا و فڕ چاوی نابینێت و ملهوڕی مل دەنێت و
ناتوانرێت پێش ل بگێێت ،جگە لەوەی کۆنێۆلکردن بۆ خاوەنەکەی قورسە ،گایەکەش
وەکو پێویست ناتوانێت باری بهێنێت و مەرەخەسن بکات ،گایەکە دەبێت خورت و بەهێ
بێت و توانای غاردان باس هەبێت ،چونکە تەنها دەتوانێت لەبای غارا بیکەوێن ،ئه و
حاڵەتە بووە بە ئیدیۆم و لەناو خێڵ کوردان بە ژنێگ ن شەرم و ن حەیا دەوترێت :چێڵە بە
کەڵ]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 10:48:09 2022/24/4
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت443 :

چەقاوەسو
https://www.kurdipedia.org/?q=20200827222521387235
چەقاوەسو
چەقەنەی ئاس ،چیکەنە ،چەقەچەق ،دەڵێ لەسلێمان تورکمانێک چایە و قاوە و ئاوی فرۆشتووە(چا+قاوە+سو)بەڵم
ئەوە بە وەرگێان پیت و وشەکان دەچێت ،چیکەنە و چەقەنە دەنگ ئامێێکە لۆکە و خوری و پەڕۆ دەڕێسێت و دەنگەکەی
خێا و جاڕس و بێارکەرە ،دەنگ ئاس ئاویش چەقەنەکەی بەهەمان شێوە زۆرە و دەبێتە مایەی وەڕس بوون ،کەسێکیش
زۆر بڵ بێت پن دەوترێت دەڵن چیکەنەیە ،چەنەبازە ،یان چەقاوەسوە]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
PM 10:25:21 2020/27/8
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت444 :

312

چەند ساڵ بەرۆژوو بوو فتاری بەگوو کردەوە
https://www.kurdipedia.org/?q=20200905115319387530
چەند ساڵ بەرۆژوو بوو فتاری بەگوو کردەوە
بەرۆژوو بوون یەکێکە لە بنەماکان ئاین ئیسالم و مرۆڤ لەماوەی مانگێکدا بەرۆژوو
دەبێت و هەموو رۆژێک لە پارشێوە وە تاوەکو نوێژی خۆرئاوابوون و بەربانگ ،لە زار و چاو
و گوێ و خواردن و خواردنەوە بەدەم پەرستشەوە خۆی دەگرێت ،کە ڕۆژووەکەی شکاند و
خواردن خوارد و خواردنەوەی خواردەوە بەعەرەن دەوترێت(فتار) ،ئه و رۆژوو بوونە کراوە
بەئیدیۆم و بەکێێک دەوترێت کە تەمەن گەورە بوو بێت بۆ سەرووی س ساڵ و تا درەنگ
شووی نەکردبێت و نەفس و دەروون و حەزو ئارەزووی خۆی خەفەکردبێت و خۆی
ئاودامێ داپۆشتبێت و ئابڕوو و کەسایەن پارێزتبێت و دواجار شوو بە گودەڵە و بودەڵە و
بستەپیاو و گزگل و بۆرە پیاو و ناپیاوێک بکات بەتەوەسەوە دەوترێت(چەند ساڵ بەرۆژوو
بوو ،فتاری بەگوو کردەوە) لەهەشتاکان سەدەی رابردوو دوو شوان لە کەناری زن بچووک
باس کچێگ قەیرەیان دەکرد و دەیانگوت(تەمەشای س ساڵ لە بن پەڕۆی نا تازە تەسلییم
پیاوێگ دوو ژنەی دەکات)]1[ .
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 11:53:19 2020/5/9
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت445 :

چەند هەوڵ دەدەی بيکەيە بن زگ هەر دەبێتەوە بە پاڵو
https://www.kurdipedia.org/?q=20171223091715143585
چەند هەوڵ دەدەی بيکەيە بن زگ هەر دەبێتەوە بە پاڵو
کورتان ووڵغەبەرزە لە زۆر بەش و پارچە پێکهاتووە هەر بەش و پارچەيەکيش ناوێگ هەيە و وەستای کورتان دروو و
خاوەن وڵغەکە به و ناوەوە ناوی دەهێنێت ،بن زگ ئه و گوريسە يان قايش و الستيکەيە کە کورتانەکە توند بەپشن
والغەکەوە گرێدەدات لەهەردوو الی کورتانەکەوە بە بن سگ دا دەبرێت و شەتەک دەدرێت ،هەرچ پاڵو-ە يان پاردو
ئەڵقەيەکە لەهەردوو الی دواوەی کورتانەوە چ گوريس چ قايش و الستيگ چەریم بێت بن کلیک کەرێ يان وڵغە بەرزەکە
دەگرێت ،ئينجا لێەدا کە بووە بە درکە و دەربڕ و ئيديۆم مەبەسن ئەوەيە هەرچەندە رێزی کەسێک بگريت بەڵم ئەگەر
مرۆڤەکە شايستە و شايان ئه و رێزە نەبێت ئەوا بۆ خۆی حەق خۆی دەدات و نايەڵێت لەجێگەی ئه و رێز و تەقديرە بێت
وەک مێی حوشێ هەر بۆ دواوە دەگەڕێتەوە ،چونکە بن سگ وڵغەبەرزە و کەرێ شوێنێگ پاک وخاوێنە ،بەڵم بن کلیک
شوێن مێ و قەرەسقوڵ و تەرس و پاشەڕۆيە.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:

رۆژهەڵن کوردستان
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:Quick Respons Code

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 9:17:15 2017/23/12
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت446 :

ا
دان
حاپوڵ ی

https://www.kurdipedia.org/?q=20171230095753143660
حاپول دان
لەبنەچەدا(حاپول) واتە ڕێێی کەال-هەڵمات لە کەڵالێن و ماتماتێ ،ئينجا بۆ قەرەبووی ئه و ڕێێييەی کەاليەکە خاوەن
کەالکە هەڵماتەکە هەڵدەگرێت و بەهەنگاوی گەورە و شەقاوی زل کەالکە دوور دەخاتەوە ،هەر لەبەر ئەمەيە کەسێک
قسەيەک بگێێتەوە بەڵم زيادەی لەسەر دابنێت و درۆ تێکەڵ گێانەوەکە بکات دەوترێت(حاپول دان) يان حاپول مەدێ.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 9:57:53 2017/30/12
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت447 :

فەقێە ماريش دەخوات
حاچ لەقلەق
ر
https://www.kurdipedia.org/?q=20190209082510256684
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حاچ لەقلەق فەقێە مار-يش دەخوات
وتراوە(بۆق پێوە بدات نەوغ مارێ ن يە) يان(هەرلە فەقێان بێس) يان(دەرن ئاگری بن
کايە) يان(لەئاوی خوڕ مەترس هەر لەئاوی مەنگ بێس) هەموو ئەمانە واتە لە رووکار و
رووکەش هێمن و ئارام و ن زيان وەدەردەکەوێت کەچ ئەويش ئەگەر بيەوێت لەمار و ئاگر
و ئاوی مەنگ ترسناکێە ،حاچ لەقلەق بەرواڵەت باڵندەيەیک بەستەزمان و بێوەی ديارە
کەچ ئەوەی ئێمە بەدوژمن خۆمان دادەنێێ و لن دەترسێێ مارە ئەويش زۆر بەئاسان
دەيخوات ئەمە لەزمان کورديدا بووە بە ئيديۆم و پەند وتراوە(حاچ لەقلەق فەقێە ماريش
دەخوات) واتە بە رواڵەت هەڵمەخەڵەن.
Quick Respons Code:

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 8:25:10 2019/9/2
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت448 :

حازر خۆری بەر سێبەرێ
https://www.kurdipedia.org/?q=20220210125847404525
حازر خۆری بەر سێبەرێ
حازرخۆر واتە :ئەو کەسەی ن ماندووبوون خواردنێگ ئامادەی لەبەر دەست بێت و لن
بخوات ،کورد وتەن :هاتۆتە سەر حازرەیک ،سێبەر و سایە بەهۆی خانوو و دیوار و هەیوان
و کەپر و درەخت و کەپکەشاخ و ئه و تەنانەوە دروست دەبێت کە تاو نایانێێت،
هەندێجاریش پیاوێگ مەزن دەبێتە سێبەر و پەنای خەڵکانێگ زۆر ،هەموو خواردنێک
بەماندوو بوون و ڕەنج و تێکۆشان دێتە ئامادەکردن و هەموو سێبەرێکیش هەر لە خۆڕا
پەیدا نەبووە ،ئینجا ئەگەر کەسێک ن ئارەق ڕشێ و ڕەنج و زەحمەتکێشان ،لە بەرهەیم
کارێک بخوات و مشەخۆر بێت بە تەوسەوە پن دەوترێت :حازر خۆری بەر سێبەرێ]1[ .
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 12:58:47 2022/10/2
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
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بابەت449 :

حالۆری بووە
https://www.kurdipedia.org/?q=20170920143024142643
حالۆری بووە
حالۆری بەنێيەک يان تەگەيەک دەوترێت کە لەناو ڕانە بزنەکەی خۆيەوە هەوڵ بەدەستهێنان بزنە بەتەگەی ڕانەکان تر
بدات بۆ ئه و مەبەستەش بەگوڕ و تينێگ زۆرەوە دەڕوات کە کەم شوان هەيە بتوانێت بيگەڕێنێتەوە ،مەگەر پەالری
کوێرەی شوان دەم و قەپۆزی بگرێتەوە ،ئەمە بۆ کەسێکيش بەکاردێت نزيک ئه و خاسيەتەی هەبێت و لەناو ماڵ ومناڵ
خۆی کەم دابنيشێت و هەر هەڵپەی شوێنان تر بکات ،يان مرۆڤێک يان کەسێک بەهيچ شێوەيەک نەگێسێتەوە و
نەگەڕێتەوە بۆ کارێک بەويش دەوترێت حالۆری بووە]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
PM 2:30:24 2017/20/9
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت450 :

ی
ا
حاڵ قنگ خۆشە

https://www.kurdipedia.org/?q=20171112082753143148
حاڵ قنگ خۆشە
ئەم دەربڕە بە تەوسەوە دەگوترێت بە کەسێک کە حاڵ و گوزەران نالەبار بێت لە هەموو روويەکەوە ئابوری و کۆمەاليەن و
بژێوی و تاد کەچ لە شێنەن و ناو کۆڕ و کۆبونەوەشدا بە باڵ و حاڵ خۆيدا هەڵبدات يان پەرێشان بێت و وازيش لە کارێک
نەهێنێت پن دەوترێت(حاڵ قنگ خۆشە).
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 8:27:53 2017/12/11
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ناوی تۆمارکار:

ئاراس ئیلنجاغ

بابەت451 :

حساب بەدینار ،بەخشیش بەخەروار
https://www.kurdipedia.org/?q=20211224124037399372
حساب بەدینار ،بەخشیش بەخەروار
لە کوردەواریدا زۆر گێانەوە هەیە بۆ کۆکردنەوە و بەخشێ ،جارێک کەسێگ هەژار بەالی
جۆغێ و خەرمان و ڕەوسەی گەنیم پیاوێکدا دەڕوات ،دەبینێت خاوەنەکەی بە
چیلکەداران لەدرز و قلیش خاکەوە گەنیم ڕژاو کۆدەکاتەوە ،کە به و حاڵەتە دەیبینێت،
دەگەڕێتەوە ،خاوەن خەرمان دەنگ ل دەکات و دەڵێت :بۆ هان و بۆ گەڕایتەوە ،ئەویش
دەڵێت :هاتم تا هەندێ گەنمم ن بدەی ،بەڵم کە بینیم تۆ لە درز و کەلەبەری زەوییەکە
گەنمەپڕژاوەکان کۆدەکەیتەوە ،پەشیمان بوومەوە ،کابرای خاوەن خەرمانیش دەڵێت :ئه و
زەوییە چ پێویسن به و گەنمانە نیە ،بەڵم من و تۆ پێویستمان پێیەن هەموو ڕبە و قەزناح و
عەربە هەر له و دەنکانەوە دروست دەبن و دەچنە خەروارەوە ،وەرە بەپن پێویسن خۆت
گەنم لە خەرمانەکە پڕ بە خەروارەکەت ببە ،ئه و چێۆکە واتە هەر دەنکە گەنمێک حسان
بۆ کراوە ،بەڵم لە بەخشیندا بەخەروار بەخرساوە ،ئیدیۆمەکە بۆ ئەوە هاتووە کە مرۆڤ
حساب بەحساب وەربگرێت واتە مامەڵەی بکات و بەڵم بۆ بەخشێ وورد ل نەکات و
مامەڵەی بەخشین لەگەڵدا بکات ،بۆیە کورد وتویەن(حساب بەدینار ،بەخشیش
بەخەروار).
[]1
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 12:40:37 2021/24/12
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت452 :

حێاو ر ی
ری
حێ کەوتووە
https://www.kurdipedia.org/?q=20171231095013143674
حێاو حێ کەوتووە
حێ واتە ترسنۆک ،حێاوحێ واتە ترسنۆک و ترسنۆک لە ڕاست يەکێی وەک دزا و دز کەوتوو دز و دز لەڕاست و بەرامبەر
يەکێی ،هەروەها وشەی حێ لە زۆر شوێنيێ بووە بە ئيديۆم وەک(حێە بخۆن) و(حێی حێان) کە يەکەميان واتە ژيان
خوێڕيانە و سەربابوون بەسەريەکەوە ودوژمن و ناحەزی يەکێبوون لە ناو گەڵ و خاک و وڵتدا و دووەميشيان واتە لە
ترسنۆک ترسنۆکێ واتە خوێڕی تۆڕی و لەنامەرد نامەردتر کە شاعێی گەورەمان حاچ قادری کۆن لەدێرێکدا هەردووکيان
کۆکردۆتەوە و فەرمويەن:
لەبەر حێە بخۆن و ناتەبان لەژێر حێی حێان بووينە دۆشەک
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کورد زۆر بۆ گيان يەکدی ئازايە و حێاو حێ و حێە بخۆييە بۆيە بەردەوام بووە بە دۆشەک و ڕايەچ پۆستاڵ دوژمنان
لەترسنۆک ترسنۆکێ(حێی حێان).
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 9:50:13 2017/31/12
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت453 :

ری
ناژمێدرێت
دەستەوان
حێی بە
ر
ی
https://www.kurdipedia.org/?q=20201119062251389823
حێی بە دەستەوان ناژمێدرێت.
له و کوردەوارییەی خۆمان هەموو شتێگ باش بە دەستەواییە جگە لە حێی و دزی و
ناکەس ،بۆ ئەمەش وتراوە(شێ و شان دەستەوان) لەخۆس و ناخۆس دا کۆمەڵ
کوردەواری هاوکار و هەرەوەزی و دەستباری یەکێیان کردووە لەزەماوەنددا هەموو خەڵیک
ئاوان ڕەشبەڵکیان گێاوە و لە شێ و تازە و سەر قەبرانیشدا بەیەکەوە بوون و...تاد.
کاری نابەچ و دامێ هەڵکراون و ترسنۆیک و حێی و ناجۆر و ناڕێک و گەوادی و نامەردی و
فرسەت حێی هەر حێییە و بەکردارێگ هەرەوەزی و زبارە لەقەڵەم نادرێت ،بۆیە له و
کوردەوارییەی وڵن کوردان هەرکەسێک کارێگ قێەون و ناشێین و ناڕەسەن و حێی بکات
کەس دەستباری لەگەڵ ناگرێت و کەسیش دەستگرۆن ناکات بۆیە کورد به و شێوە
بەئیدیۆمەوە دەڵێت(:حێی بە دەستەوان ناژمێدرێت)[]1
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 6:22:51 2020/19/11
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
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بابەت454 :

حەرامخۆرە ،کیسە بۆرە
https://www.kurdipedia.org/?q=20200924225511388155
حەرامخۆرە ،کیسە بۆرە
حەرامخۆر ،حەڵل و حەرام لێک جیاناکاتەوە و ئەوەی بکەوێتە دەسن حەڵلە ،گوێ
بەهیچ نادات بۆیە تورەگە و کیسەکەی پیس و چڵکن دەبێت ،زۆربەی ئه و حەرامخۆرانە
بەسکێک تێ و بەدوان برسێ و هەرچ بکەوێتە دەستیان دەیبەن و تورەگەیان بۆر
هەڵدەگەڕێت ،چۆن تاوانکاران ڕەنگیان ڕەش دەبێت ئەوانەش کیسەیان ڕەنگ دەگرێت
چونکە رزق و رۆژوو و پارەی حەرامیان تێکردووە ئەمە بووە بە ئیدیۆم و بە هەموو کەسێگ
حەرامخۆر دەوترێت(حەرامخۆرە ،کیسە بۆرە)]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 10:55:11 2020/24/9
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت455 :

ا
حەریر کۆن دەبێت ،بەڵم نابێتە پێتاو
https://www.kurdipedia.org/?q=20220105151957400470
حەریر کۆن دەبێت ،بەڵم نابێتە پێتاو
ئاوریشم پۆشاک و قوماشێگ بەنرخە ،ئه و کەسەی جلێگ ئاوریشیم هەبێت ،تەواو
لەخۆی بان دەبێت چونکە هەم ڕەونەق و جوان هەیە ،هەمیش بەنرخ و گرانبەهایە و
هەموو کەسێکیش بەدەسن ناکەوێت و هەموو کاتێکیش لەبازاڕدا نییە ،ئیێ ئه و هەموو
جوان و ڕەنگاوڕەنگییە لە کۆن بوون نایپارێزێت ،ئەویش کۆن دەبێت بەڵم خاوەنەکەی دڵ
نایەت بیکاتە دەزوو و داوی پێتاو و قەیتان قۆندەرە و پێڵوەکەی ،ئەم ئیدیۆمە بۆ سەنگ و
نرخ و بەهای شتێک دەوترێت کە لە هەر حاڵەت و بارێکدا بێت ،لە بایەخ و پێگەکەی کەم
نابێتەوە]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

🗄 سەرچاوەکان
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باشووری کوردستان

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 3:19:57 2022/5/1
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت456 :

لەجن
ڕۆن ،وەلک
ر
حەلک ی
https://www.kurdipedia.org/?q=20211224124754399376
حەلک ڕۆن ،وەلک لەجن
مێوو خۆی دووبارە دەکاتەوە زۆردارێک دەڕوات زاڵمێک شوێن دەگرێتەوە و دەبێتە هەمان
تاس و هەمان حەمام ،لەو وڵن کوردەوارییەدا وەکو کاراونسەرا زۆر بۆرە پیاو هاتووە و
تێپەڕیوون و دواتر زڕتە و بودەڵەی تر هاتوون و شوێن ئەوانیان گرتۆتەوە ،وادەزانن کەس
نەبووە و نییە ئەوان نەبن ،پاس کەمێک ئەوانیش دەبنە مێوو ،کورد بۆ ئه و حاڵەتانە بە
ئیدیۆمەوە فەرمویەن(حەلک ڕۆن ،وەلک لەجن)]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 12:47:54 2021/24/12
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت457 :

حەمام بەتڕان گەرم نابێت
https://www.kurdipedia.org/?q=20170927135950142765
حەمام بەتڕان گەرم نابێت
حەمام کە وا باشێە کورد زياتر(سەرشۆرک) بەکار بهێنێت ،شوێن خۆشۆرينە ،ئينجا لە زستاناندا زۆر سارد دەبێت و تا خۆت
دەشۆی ددانەکانت بەيەک دەکەون بەهۆی سەرما و سۆلەوە ئينجا کە دەوترێت بەتڕ گەرم نابێت واتە پێويسن بە ئاگرێگ
باشە تاوەکو گەریم بکات ،ئەم دەربڕ و ئيديۆمە بۆ کەسێک بەکاردێت کە کار بە ڕۆتينەوە وەربگرێت و فشەفش و قسەی زل
و گەورە بکات و لەرووی کرداريشەوە هيچ هەنگاوێک نەنێت پن دەوترێت(حەمام بەتڕان گەرم نابێت)
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان
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🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
PM 1:59:50 2017/27/9
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت458 :

حەمباڵ بە ،شه و لەماڵ بە
https://www.kurdipedia.org/?q=20181004103540156774
حەمباڵ بە ،شه و لەماڵ بە
حەماڵ و حەمبار ،لە(حەمل)ی عەرەن و له( بارکردن)ی کورديەوە بە شان وپيل (باڵ)بووە
بە(حەمباڵ) لە زمان شێين دايکان کورد(کۆڵکێش و کۆڵبەر) هاتووە ،ئەم پيشەيە زۆر
قورسە و کاری(زەحمەتکێشان و کرێکاران وکارگەر و ڕەنجدەرانە) هيچ کات نيە ئارەقەی شێ
و مۆر نەکەيتەوە و نەخرێتە بن باری قورسەوە جل و بەریک بەرت هەمووی نەخشەی
جۆراوجۆری خێسگ(خوێ-ڕسگ سن) ل دروست دەبێت هەر لەناو شان کورتەک و بن
هەنگڵ-باڵ و پزوو و بەنەخوێن و دۆخێ و تاد ،جگە لەمانەش دووچاری نەخۆشيەکان
بڕبڕەی پشت و مل و چۆک و باڵ دەبيت ولەتەمەن نزيکە پێيدا تەواو هەسن ن دەکەيت،
سەرباری هەموو ئەمانە ئينجا کورد دەڵێت(:حەمباڵ بە ،شه و لەماڵ بە) واتە بەهەموو
چەرمەسەريەک لەماوەی رۆژدا ڕەزامەندم بەس تەنها شه و لەناو ماڵ و ناڵم بم ،چونکە
دەزانێت شه و ڕاز و نياز و ناز دەگۆڕدرێتەوە ،شه و قەڵی مێدان و سەتری گوناحکارانە،
ئەگەری هەيە لەشەودا پەروەردەی مناڵ و سەرجن و پشوو حەوانەت لەدەست دەربچ و
نەمناڵەکانت بۆ گۆش بکرێ و هاوژينەکەشت لەنەبون تۆدا ن راموسان و بۆن وبەرامە شه
و ڕۆژبکاتەوە و ئەندێشەی چەندان شۆڕسواريش سەربکێش بۆ بێۆکەی(شەيتان-
ئەهريمەن) لەبەر تريفەی مانگەشەودا خۆی بەتاڵ بکاتەوە ،بۆيە ئەم زاراوە و ئيديۆمە بووە
بەدرکە و دەربڕ لەکوردەواريدا بەتايبەن خەڵیک شارئه و ئيديۆمەی زۆر دەڵێنەوە :حەمباڵ
بە ،شه و لەماڵ بە.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 10:35:40 2018/4/10
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت459 :

حەواڵە بە گەواڵە
https://www.kurdipedia.org/?q=20171225093616143608
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حەواڵە بەگەواڵە
حەواڵە لێەدا واتە :دەسن دەسن پێکردن و ڕادەستکردن و ڕاسپاردن شتێک بەکەسێک بۆ بردن و گواستنەوەی ،گەواڵەش:
واتە پەڵە هەورێک کە تەنها شوێنێک بگرێتەوە و بەخوڕی ببارێت يان هەندێک جاريش هەر نابارێت ،ئەم دەربڕ و ئيديۆمە
بەکارهاتووە بۆ(هەڵخەڵەتاندن و تەفرەدان و کات بەفێۆدان و لەخشتەبردن و دەستاودەست پێکردن) ئەگەر کەسێک
بيەوێت سەرەداوێگ لە بابەتێک يان شتێک بەدەست بکەوێت هەر يەکه و بينێێتە الی يەکێکيێ و هيچيش دەست
نەکەوێت دەڵێت زۆريان(حەواڵە بەگەواڵە) پێکردم.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 9:36:16 2017/25/12
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت460 :

حەواڵەی خودا ن
https://www.kurdipedia.org/?q=20171230100152143664
حەواڵەی خودا بێت
:
وتراويشە(حەواڵەی قيامەت ن) حەواڵە واتە بەنوساو پارە وەرگرتن ،ناردن ،سپاردن وەک ئيديۆم بەکارهاتن لێەدا بۆ
مەزڵومێکە کە کەس فريادڕەس نەبێت و ئاهونزوڵەی ڕەوانەی دادگا و بارەگای خودای بان سەر بکات و لەرۆژی حيساب و
پەسڵن حەق بۆ لە زاڵم وەربگرێتەوە ،لە کۆمەڵگای موسڵمانان ئه و جۆرە سکااليە و حەواڵەکردنە قورسێين جۆری
حەواڵەکردنە چونکە تەرازووی پەروەردگار السەنگ نيە و حەق کۆريس لە شاخداران وەردەگرێتەوە.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 10:01:52 2017/30/12
ئاراس ئیلنجاغ
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بابەت461 :

حەوت جۆشە
https://www.kurdipedia.org/?q=20171230095242143656
حەوت جۆشە
حەوت جۆش شێوەی تکیل و قۆريەيە بەڵم لە ماددەيەیک پته و و ئەستور و سخ دروستکراوە کە دەيخەيتە سەر ئاگر
درەنگ گەرم دەبێت بەڵم کە گەرم بوو حەوت جۆس هەيە و بە حەوت جاريش ئينجا ساردەبێتەوە ،ئينجا ئەم ئيديۆمە لە
کوردەواريدا بە پياوێگ بەکێش و بەتێ و پشوو درێژ و ئازا لە کاروباردا دەوترێت بەخوا بابم فالنە کەس(حەوت جۆشە).
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 9:52:42 2017/30/12
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت462 :

حەوت ی
کفن زەردکردووە
https://www.kurdipedia.org/?q=20201119062105389822
حەوت کفن زەردکردووە.
لە کوردەواریدا بەوە دەچێت سوود لە ئاینە کۆنەکان وەرگێا بێت ژمارە حەوت زۆر بەکار
دێت وەک حەوت گێفان ،حەوت ترینگە ،لەحەفت ئاوان داوە ،هەفتانە ،لە ئاین
ئیسالمیش حەوت ئاسمانەکان و حەوت شه و ورۆژ و بە حەوت قورئان و ....تاد ،ئەمانە
وایکردووە پێۆزییەک بدرێتە ژمارە حەوت وژمارە حەوت لەژمارەکانیێ زیاتر بەکاربێت،
حەوت کفن زەردکردووە بەکەسێگ ترسنۆیک(جوڕژا)دەوترێت ئەوەندە زۆر ترساوە حەوت
کفن زەرد کردووە]1[ .
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 6:21:05 2020/19/11
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ناوی تۆمارکار:

ئاراس ئیلنجاغ

بابەت463 :

ی
ناشکێن
حەڕام وەکو ئاوی سوێرە ،تا بیخۆیتەوە بڕت
https://www.kurdipedia.org/?q=20220215225617405190
حەڕام وەکو ئاوی سوێرە ،تا بیخۆیتەوە بڕت ناشکێن
ئەوەی تێنوێن و بڕی مرۆڤ دەشکێنێت ئاوی شێینە نەوەک ئاوی سوێر ،چونکە چێشن
سوێر ئاوکێشە و مرۆڤ زگئاو دەکات و تێئاو ناخواتەوە ،لێەدا حەرام و یاساغ چوێێاوە به و
سوێراوە ،چونکە کەمرۆڤ فێی خواردن حەڕام بوو ،دواتر وازی ل ناهێنێت و هەر بەدوای
دەچێت و تێ نابێت ،مەگەر مستێک خۆڵ بەری چاوی دابپۆشێت بۆیە ئەوە کراوە بە
ئیدیۆمێک بۆ ڕێنوێن و ڕێنمان و هۆشداری مرۆڤەکان دەوترێت(حەڕام وەکو ئاوی سوێرە،
تابیخۆییتەوە بڕت ناشکێن)]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 10:56:17 2022/15/2
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت464 :

ی
حەیوان تێکرد
https://www.kurdipedia.org/?q=20220619115426419106
حەیوان تێکرد
لە وران کۆیە بە مەڕوماڵت دەڵێ :حەیوان ،بڕکە مەڕێکمان هەیە یان بڕکە حەیوانێکمان
هەیە ،حەیوانەکانت ئاودا یان مێگەلەکەت ئاودا ،کوردنشینان الدێ هەندێکیان زیاتر
خەریگ بەرهەمهێنان زەویێ ،هاوینان پارچە زەوییە بەراوەکانیان بە توتن و تەماتە و خەیار
و باینجان و شون و گندۆرە و بامیە و لۆبیا و بیبەر و کدوو و کونچ و گوڵەبەڕۆژە و لۆکە
و...تاد ،دادەچاند و لەماوەی وەرزی هاوین بژار و ئاودان و پەیینکردن و چنینەوە و پەلک
لێدان و تا بەرە و پایزان دەچوون ،یەکبینە بەرهەمەکانیان لێدەکردەوە و کۆیان دەکردەوە و
بەرە و بازاڕ دەیانێد بۆ ساغکردنەوەی ،بەڵم لە پایزاندا بەرووبومەکان دەگەیشتنە خاپەرۆ و
دوابەر ،ئیێ جوتیارەکان هیچیێ ئه و بەروبومەیان ئاو نادا ،یان مێگەلە بزن و مەڕی
خۆیانیان تێدەکرد ،یاخود بە بەرامبەر بڕە پارەیەک یان گیسکێک دەیاندایە خاوەن
مەڕوماڵتەکان ،بەوەش دەوترا :کشتوکاڵەکەمان بەڕەڵکرد یان حەیوانمان تێکرد ،ئه و
حاڵەتەش بووە بە ئیدیۆم و بۆ هەر کارێک کە بەفشە و گاڵتەوە یان بەری ل بەڕەڵال بکرێت
و پارێزگاری لە بنەماکان ئاکار و ڕەوشت و داب و نەریت دەکرێت بە تەوس و گاڵتەجاڕییەوە
دەوترێت :حەیوان تێکرد]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
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🏙 شار و شارۆچکەکان:

کۆیە

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 11:54:26 2022/19/6
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت465 :

خابوور ،ئەویش ئابوور
https://www.kurdipedia.org/?q=20220103203943400256
خابوور ،ئەویش ئابوور
ئه و ڕووبارەیە بەناو شاری زاخۆدا تێدەپەڕێت ،سەرچاوەکەی لەباکوری کوردستانەوە
لەشاری(هەکاری)یەوە سەرچاوەی گرتووە ،هەندێجار بەفیشخابوریش دەناسێت چونکە لە
سنوری گوندی(فیشخابوور) تێکەڵ بەڕووباری(دیجلە-تێ) دەبێت ،بۆ کوردستانیان ئاوێگ
زۆر و زەوەند بووە ،هاوین و زستانان هەر ئاوی پێداڕۆیشتووە ،بۆیە زۆری ئاوەکەی بەنمونە
هێێاوەتەوە بۆ ئەوەی مرۆڤ دەست بەپێداویستیەکانیەوە بگرێت و بەفێۆی نەدات و
ئابوری پێوە بکات بۆیە کراوە به و ئیدیۆمە جوانە(خابوور ،ئەویش ئابوور)]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 8:39:43 2022/3/1
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت466 :

خانیم دەستەوەستان ،چ لەگەرمیان بێت چ لە کوێستان
https://www.kurdipedia.org/?q=20201007224831388747
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خانیم دەستەوەستان ،چ لەگەرمیان بێت چ لە کوێستان
خانم لێەدا بۆ ژنێگ کابان(کەیبانوو) بەکارهێێاوە ،پیشەی ڕەوەندی لەکوردەواریدا
بەگوێرەی وەرزەکان بەدوای لەوەڕگادا گەڕاوان بۆ مەڕوماڵتەکانیان ،بۆ ئەمەش لەدوای
باران بڕان و تاوسەندن پلەکان گەرما گەرمیانیان جێهێشتووە و بەرە و کوێستانەکان کۆچ و
کۆچباریان لێکناوە ،لەگەڵ وەرزی سەرما و سۆڵە و بەر لە(سەرماوەرز) دووبارە کۆچ و
کۆچبار لێدەنێنەوە بەرە و گەرمیان دەگەڕێنەوە ،گەورە هۆزی(جاف) لە کوێستانەکان
ڕۆژهەڵن کوردستانەوە تاوەکو گەرمیانەکان باشوری کوردستان بۆ بەدرە و جەسان شۆڕ
دەبوونەوە ،ئینجا خانیم دەستەوەستان بووە بە ئیدیۆم واتە کەیبانووەیک تەمبەڵ و
کارنەکەر ئینجا لە هەر جێگا و شوێن و ناوچەیەک بێت هەر وەک خۆیەن چ پێویست
ناکات بیانووی شوێن و هەوار و کۆتان کوێستان و گەرمیان بهێنێتەوە ،ئه و ئیدیۆمە بە
کەیبانووەیک تەمبەڵ و تەوەزەڵ دەوترێت(خانیم دەستەوەستان ،چ لەگەرمیان بێت چ لە
کوێستان)]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 10:48:31 2020/7/10
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت467 :

خانوو مەکڕە تا دراوس نە ناسيت
https://www.kurdipedia.org/?q=20200818235935387015
خانوو مەکڕە تا دراوس نە ناسيت.
دراوس و هاوس یان(جێان) ،نزیکێین کەسن لەدەوروبەری ماڵ ومنداڵ و خانوو ،زۆرترین
بەریەک کەوتن و تێکەڵوی و کاریان بەیەک دەکەوێت و منداڵیان زۆر زوو دەبنە هاوڕن
یەکێی و تاد ،دەوترێت خانوت کڕی سەیری کۆڵن بەردەرگا و هاوسێکان بکە ،چونکە
لەخزم و کەس وکار نزیکێە زۆر ئەرکیان بەسەر یەکەوەیە ئەگەر هاوسێکان باش بن ئه و
کێشە و گرفن کەم دەبێت بەپێچەوانەشەوە دراوسێکان خراپ بن ئەوا دەبنە مایەی گرفت
و کێشە و ناچار دەبێت لەخانوەکەی بنوسێت ئەم خانووە بۆ فرۆشێ.
ئەم ئیدیۆمە ڕێنمان و پێشنیار و ئامۆژگارییە و سەڵمێێاوە کە هاوسن خراپ ،ئارایم گەڕەک
و کۆڵن تێک دەدات و زیان پەروەردەن بۆ منداڵ و مەترسیش لەسەر سەروەت و
سامانیش هەیە بۆیە دەوترێت(خانوو مەکڕە تا دراوس نەناسیت)]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

326

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 11:59:35 2020/18/8
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت468 :

خاکيان لە تورەگە کرد
https://www.kurdipedia.org/?q=20171231095252143675
خاک-يان لە تورەکە کرد
يان خاکيان بەتورەکە کێشا و بەتاڵن-يان برد و بووە رێچکەی سمکۆڵن داگێکەران ،هەندێجار بەمانای تەفروتوناکردنيش
دێت کە دەوترێت خاک وخۆڵيان لە تورەگەکرد ،لەاليەکيێيشەوە بەمانای وێران کردن و لە بەين بردن و تاڵنکردن و خاک
فرۆشتنيش دێت.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 9:52:52 2017/31/12
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت469 :

خدرەلياس سەرما خالس
https://www.kurdipedia.org/?q=20171231095421143676
خدرەلياس سەرما خالس
کوردەواری دەڵێ لە هەژدەی ئادارێ بەفر بگرێ گون دارێ نامێنێتەوە تا ئێوارێ ،هەڵبەت لە دەيەی دووەیم مانگ ئازار-
ئادار تەزی سەرما نامێنێت و جاڵجاڵۆکە لەسەر دڕک وداڵ تۆڕی خۆی دەچێنێت و خاک ڵێوان لێو بووە و نێ بووە هيچێ
ئاوی باران نامژێت و بەسەريدا دەڕوات ،ئينجا خدرەلياس رۆژێگ مانگ ڕەشەمانگە(ڕەشەمە)ی کورديە و لەناو مانگ ئاداری
ڕۆیم يە ،مامۆستا هەژار موکريان لە هەنبانە بۆرينە بە(شازدەمێ) ڕۆژی ڕەشەمەی دادەنێت واتە 10-9ی مانگ ئادارە کە
بەتەواوەن هەست دەکرێت خدرەلياس سەرماوسۆڵەی زستان نەهێشتووە بۆيە ووتراوە(خدرەلياس سەرما خالس).
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:

رۆژهەڵن کوردستان
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:Quick Respons Code

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 9:54:21 2017/31/12
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت470 :

خزم زۆر ن ،با گاوگۆر ن
https://www.kurdipedia.org/?q=20200918214323388025
خزم زۆر ن ،با گاوگۆر ن.
کورد هەموو زۆر و بۆرییەیک ن باش نییە ،تەنیا لەباسکردن خزم و کەس و کار خۆی ن
دەنگ کردووە و زۆر وبۆرییەیک وەکو گاڕان بە گا وگۆڵەوەی پێخۆشە ،چونکە لەهەر بوارە و
پێویسن بەهەندێکیان دەن ،لەبەر ئەوە بووە بە ئیدیۆم دەوترێت(خزم زۆربێت با گاوگۆل
بێت) بۆ ئەوەی لەکان دەرد و ڕەنج و تەنگانە بەکەڵک و فریادڕەس بن و سودێکیان دەبێت
هەریەکە و بۆ شتێک]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 9:43:23 2020/18/9
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت471 :

خزیم ر ژ
جێنانه
https://www.kurdipedia.org/?q=20210509210532393970
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خزیم جێنانه
لەناو کوردەواریدا جەژنەکان ڕەمەزان و قوربان ،خەڵک وەکو سوتێگ ئاین سەردان
یەکێی دەکەن و دەست و دەم وچاوی یەکێی ماچ دەکەن ،جەژنە پێۆزە دەکەن و ئەگەر
بۆ ماوەیەیک زۆر دوو دۆست و دوو خزم یەکێی نەبیێ بە گازاندە و گلەن لە یەکێی بە
ئیدیۆمە وە دەڵێ :خزیم جێنانە ئەمەش واتە کەم دیار و کەم سەردان ،بەتەوسەویشەوە
دەوترێت :ماندوو نەن خزیم جێنانە]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

🗄 سەرچاوەکان
ماڵپەڕ |
[]1
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

باشووری کوردستان

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
PM 9:05:32 2021/9/5
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت472 :

خزیم خراپ ی
دەیێی وەی نای بڕی وەی
گون قۆڕە
ڕ
https://www.kurdipedia.org/?q=20200914192858387914
خزیم خراپ گون قۆڕە دەیێی وەی نایێی وەی
خێان و خێڵ و هۆز لە ناوەندی کۆمەالیەن لەسەر بنەمای(خوێن وسک) دەبنە خزم و
کەس یەکێ ،هەندێک دەبێتە خزیم پشت(خوێن-باوان) و هەندێکیێ دەبێتە خزیم
سک(خاڵوان-خاروان) ،کە هەردوو الیان ئەگەر باش و ڕێک وپێک بن دەبنە مایەی شانازی
و خۆشحاڵ و ئەگەریش خراپ بن دەبنە مایەی شەرمەندەن و نیگەران ،خزیم خراپ
چوێێاوە به(گوون قۆڕ) ،قۆڕبوون واتە پەردەی نێوان هێلکەکان(گوون و وورگ) بەهۆی
زەبرێکەوە دڕاوە و ڕیخۆڵەکان شۆڕ دەبنەوە ناوی به و نەخۆشیە دەوترێت(فتق-قۆڕبوون)
ئینجا ئه و گونە قۆڕە ئەگەر بیێیت ئەوا وەی چونکە ئەگەری ژیان لەدەستدان تێدایە واتە
وازهێنان لە خزمان ئەوا تێکچون باری کۆمەڵیەن ل دەکەوێتەوە کە مرۆڤ لەبنەچەدا
بونەوەرێگ کۆمەالیەتییە و ئەگەریش نەیێی ئەوا تەکەتەیک دێت ،واتە هەر لەسەرت ماڵە
خزیم خراپ و بەڕووت دادەرێتەوە ،هەر بۆیە بەخزیم خراپ گوتراوە(گون قۆڕ)]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |

باشووری کوردستان

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
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کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

PM 7:28:58 2020/14/9
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت473 :

ی
سەپان شێخیە
خزیم خەزووری
https://www.kurdipedia.org/?q=20201009102758388806
خزیم خەزووری سەپان شێخیە
له و کوردەوارییەی ئێمەدا هەندێ کەس هەڵدەکەون و دەبنە ئەستێەیەیک ئاسمان ،ئینجا
لە هەر بوارێک بێت ،بەنمونە :شێچ-پێی ئاین مەزن و وەچەی(سەیدایەن) و مەالی
گەورە گەورە و زانای داهێنەر و قارەمان و فەرماندە و سەرکردە و....تاد.
لەکۆندا تاوەکو شەستەکان سەدەی ڕابردوو ،کەسایەن ئاین ڕێبازگە و ڕێچکەی(قادری و
نەقشبەندی) لەبرە و دابوو ،شێخ لەبەر پایە ئایینیەکەی ،پێگەی کۆمەالیەتییەکەس بەرز
بوو ،بۆیە خەڵکانێگ زۆر بەشەرەفێگ گەورەیان دەزان بە(هەویرە خوێیەکیش بێت)
بگەنەوە به یا شێخ یان خزمەتکار ومورید و دەروێش تەکیەکەی یان خانەقاکەی بن ،ئینجا
ئەگەر کەسێک بەداوە موویەکیش بیگەیشتبوایەتەوە بەشێخ خۆی ن هەڵدەکێشا ،ئەمە
الیەنە ڕاستەقینەکەی ئیدیۆمەکەیە ،وەک ئیدیۆمیش بەکەسێک دەوترێت کە لەرووی
خزمایەتییەوە زۆر دوور بێت لە کەسێگ گەورە و ناودار و دیار و خاوەن پایە ،کاتێک
خزمایەتیەکەی دەخاتە ڕوو دەزانرێت هیچ ئه و کەسە مەزنە نییە بەتەوس و گاڵتەوە
دەوترێت کورەبابە خزیم چ؟ خزیم خەزووری سەپان شێخیە]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 10:27:58 2020/9/10
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت474 :

خشت نانە بەر ئاو
https://www.kurdipedia.org/?q=20180623083549152022
خشت نانە بەر ئاو
خشت :لە گرتنەوەی قوڕ و تێکەڵکردن ئاو و کا دا دروست دەکرێت ،ئينجا بۆيە ئەگەر خشتێک بخەيتەوە بەر ئاو ئەوا
شيتەڵ دەبێتەوە بۆ قوڕ و ئاو و کا ،واتە ريسەکە دەبێتەوە خوری ،بۆيە کارێک مەيسەر نەبێت و نەگاتە ئەنجام دەوترێت
وەک خشت نانە بەر ئاوە هيچ لەچ شێ نابێت.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:

رۆژهەڵن کوردستان
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:Quick Respons Code

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 8:35:49 2018/23/6
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت475 :

خوا ن بە مار نەدات
https://www.kurdipedia.org/?q=20220509231635413447
خوا ن بە مار نەدات
وتراویشە:خوا رۆژ پیشان ماری س نادات چونکە گەریم ببێتەوە یەکسەر کوشندەیە و
پێوەدەدات ،ئه و ئیدیۆمە بە شێوەی نزاوپاڕانەوە و دوعا دەربڕدراوە ،مار لەبەر ئەوەی بە
دوژمن مرۆڤ دادەنرێت هەر کاتێک بیەوێت دەتوانێت گازبگرێت و ژەهری خۆی لە نێچێ
و مرۆڤ بەتاڵ بکاتەوە و ژەهراوی بکات ،بۆیە مار لەالیەن مرۆڤەوە هەموو کات بە دوژمن
ئەژماردەکرێت ،مار خشۆکە و زۆر خێا گوزەر دەکات بە جولەی ماسولکەن ،ئەگەر پن
هەبێت دونیا دەکات و دەخوات و زاڵمێگ باس ل دەردەچێت ،ئەوە بووە بە ئیدیۆم و بۆ
گوزارشتکردن لەوەی زاڵم دەسەڵن نەبێت ،دەوترێت :خوا ن بەمار نەدات]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 11:16:35 2022/9/5
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت476 :

خوا دەرووی زۆرە
https://www.kurdipedia.org/?q=20220510220033413529
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خوا دەرووی زۆرە
دەروو :دەرگا ،دەربەند ،دەرەتان ،دەروازەی گەورەی حەوشە ،ئه و شوێنانەن بۆ دەربازبوون
و پێیداگوزەرکردن ،خوای گەورە و تەنیا ،زۆرترین دەرووی بۆ رزگاربوون مەخلوقەکان خۆی
کردۆتەوە ،بۆ هەر نەهامەن و ناخۆس و کارەسات و نالەباری و نەنگ و لەنگ و نەبوون و
گران و قات و قڕی و کێشە و گێوگرفت و نەخۆس و چەرمەسەری ئەوا ن گومان دەرەتان
و دەرگایەک و ڕێگایەیک رزگاری و گوشادی و ڕێگەی چوونه دەرەوەی بۆ ئامادەکردووە،
هاوشێوەی ئه و ئیدیۆمەش لە چێۆیک(وەستای نەجاڕ بنوو ،ن خەم و خەیار ،خودا یەکە و
دەرگا هەزار) هەروەها وتراویشە(خودا دەرگایەک بگرێت دەرگایەکیێ دەکاتەوە) ،لێەش
موسڵمان کورد بۆ متمانە و بڕوای تەواوی بە خودا و دەرگا زۆر و زەوەندەکان و ن ئاگا
نەبوون بەرامبەر گرفن بەندەکان وەکو ئامۆژگاری وتویەن :خوا دەرووی زۆرە]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 10:00:33 2022/10/5
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت477 :

ی
گۆڕخانان بەزیاد بکات
خوا لە
https://www.kurdipedia.org/?q=20201209101712390070
خوا لە گۆڕخانان بەزیاد بکات
گۆڕخانان ،مردوانن و ئەوانەی لە گۆڕستانەکان نێراون و مستەگڵێک چاوی داپۆشیوون و
لە دوو گەز زەویدا ڕاکشاون و خەوتوون ،لەئارامگە و گلکۆی خۆیانن ،لەزمان کوردیدا دوو
پاشگر هەیە کەناوی داڕێژراوی گۆڕستان ،گۆڕخانە سازدەکەن ئەوانیش(ستان ،خان)ە،
بەڵم پاشگری(ستان) باوترە و زیاتر بەکاردێت لەم وشەیەدا ،بەڵم پاشگری(خان)یش
لەوشەی تردا چاالکە وەکو(کتێبخانە ،چایخانە ،مەیخانە ،سەرتاشخانە ،قەحپەخانە،
فڕۆکەخانە ،چێشتخانە ،کەبابخانه ،چاپخانە ...تاد) بۆ گۆڕخانەش لەوسیەن قانغ
شاعێیشدا زۆر بەجوان هاتووە کە دەفەرموێت :ڕۆڵە هەرکان کەوا من مردم ،لەناو
(گۆڕخانە) تەسلیمت کردم
ئینجا سەردەمانێک گۆڕنشینانیش لەژیاندا بوون و هەوڵ و کۆشش و تێکۆشانیان هەبووە و
هەندێکیان گوریسیان لەبن دونیا ڕاخستووە و مێاتێگ باشیان لە دوای خۆیان جێهێشتووە
بۆ بوک و زاوا و کوڕ و کچەکانیان ،هەندێجار واڕێک دەکەوێت مێاتگرێگ هەژار چ زاوا چ
بووک و کوڕ و کچ و کچەزا و کوڕەزا ..تاد سودێگ باش له و مێاتە وەردەگرن و ئەگەر
کەسێک بڵێت ئێوە شوکر دەوڵەمەندن ئەوانیش دەڵێ دەوڵەمەندی چ؟ خوا لە
گۆڕخانان بەزیاد بکات واتە تەنیا(مێات)مان بۆ بەجێماوە ئەگەرنا خۆمان هیچمان نییە،
ئەوە بووە بە ئیدیۆم و ئه و کەسەی بەهۆی مێاتەوە شتێگ چنگ کەوتووە دەڵێت(خوا لە
گۆڕخانان بەزیاد بکات)]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
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🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 10:17:12 2020/9/12
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت478 :

خوا ی
نان بڕیوە و پێغەمبەریش دۆ
https://www.kurdipedia.org/?q=20211224125955399383
خوا نان بڕیوە و پێغەمبەریش دۆ
نەبون و هەژاری و ن دەرەتان دابەشبونێکە هەر لەالیەن خواوە قەڵەیم لەسەر دراوە
بەگوێرەی بێو باوەڕی ئاین بێت ،ڕزق و ڕۆژوو هەر لەالیەن خوای گەورەوە دابێ دەکرێت
و وتراوە خوا ئاگای لەمار و مێوە ،بۆ خۆراک و زاد دابینکردن ،ئینجا بەکەسێگ ڕووت و ن
ڕۆژوو و هەژار و دەست کورت بەجۆرێک لە گاڵتە پێکردنەوە دەوترێت هەندە هەژارە(خوا
نان بڕیوە و پێغەمبەریش دۆ)]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 12:59:55 2021/24/12
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت479 :

ی
خاڵوانيەن
خوارزا نمونەی
https://www.kurdipedia.org/?q=20190211062128257686
خوارزا نمونەی خاڵوانيەن
وتراويشە(س يەیک ئەوالدی دەداتەوە دوو خاڵوان) هەناوی دايک کە پێگەی يەکەیم هەموو دروستکراوێگ بونيادەمە ،ئيێ
چ پێويست دەکات بوترێت(خوارزا نمونەی خاڵوانيەن) پيتاندن منداڵدان و هەڵگرتن و خۆراک و وێڵش و خوێن و فرچک و
شێپێدان و تاوەکو گاگۆرە کردن هەموو ئەمانە لە هەناو و ئامێ و باوەس دايکەوە دەرسکێت ،دايک و خاڵيش کە(خوشک و
برا)ی يەک هەناوبوون ،بەهەمان شێوە خاسيەت و ئەدگاری منداڵدان و شێی دايکيان هەڵگرتووە ،کەواتە لە هەموو
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نەتەوەکان دونيا و گێن خاسيەن خاڵوان دەبێتە بەشێگ سەرەیک لە دروستبون نەوە چ وەک ئەدگار چ وەک شێوە و
رووخسار هەر لەبەر ئەمەشە کورد گوتەيەن(خوارزا نمونەی خاڵوانيەن)
Quick Respons Code:

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 6:21:28 2019/11/2
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت480 :

خوارزای خوێڕی بەخاری دەوێری
https://www.kurdipedia.org/?q=20171203075954143394
خوارزای خوێڕی بەخاری دەوێری
خوارزا واتە خوشکەزا ئينجا چ کوڕ بێت يان کچ ،لەبەر ئەوەی لە ماڵ و حاڵ خاڵدا(خار) جێگەی متمانەيە و وەک مناڵ
خۆی خاڵ سەيری دەکات ،ئينجا ئەگەر لە جێگەی ئه و متمانەيە نەبێت و خيانەت بکات ئەوا لە هەموو کەس زياتر
دەتوانێت زيان بە خاڵ بگەيەنێت بۆيە وتراوە(خوارزای خوێڕی بەخاری دەوێری)
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 7:59:54 2017/3/12
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت481 :

ژ
ژ
خورماس دەوێت
خواس دەوێت و
https://www.kurdipedia.org/?q=20211224131106399387
خواس دەوێت و خورماس دەوێت
شاعێ و هۆزانڤان کورد بەتایبەت ئەوانەی کالسیک و لە حوجرەکانەوە پەروەردە بوون ،زۆربەیان باس(دونیا و قیامەت) لە
هۆنراوەکانیاندا بەدی دەکرێت ،له و ئیدیۆمەدا خودا گەرەک بوون بۆ پەسڵن و ڕۆژی دوان و قیامەتە و خورماش بۆ قوت

334

و بژێون و دونیایە ،لە کەسێکیان پرسیووە خورمات دەوێت یان مێوژ ئەویش وتویەن(خورمژ) واتە هەردوکیان ،ئیێ ئه و
ئیدیۆمەش بۆ کەسێکە(دونیا و قیامەت)ی بوێت بە تەوسەوە دەوترێت(خواس دەوێت ،خورماس دەوێت)]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
PM 1:11:06 2021/24/12
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت482 :

خوای گەرميان و کوێستان يەک خودايە
https://www.kurdipedia.org/?q=20200818235658387014
خوای گەرميان و کوێستان يەک خودايە
هەر خودا خودایە ئەوەیێ تۆز و بایە ،خودای تاقانە ،لە هەموو شوێنێک بوون هەیە و
باڵدەست و ڕانەوایە بەسەر گەردوندا ،هیچ جیاوازییەیک نیە لە کوێستان یان گەرمیان بیت،
خودا هەر زانیار و ئامادەیە و حەق کۆریش لە قۆچداری وەردەگرێتەوە ،هیچ تاوان و
پاداشتێگ ل وون نابێت و هەزار دەرگات لەسەر پشت بۆ دەکاتەوە ،کەس ن کەسانە،
ئاودێری دێمەکارانە و لە هەموو شوێنێک و کونجێگ دونیا و جیهان و گەردون ئامادەن
هەیە ،ئه و ئیدیۆمەش ڕێنمان و ئامۆژگارییە بۆ بەندەکان و مرۆڤایەن کە لە هەر شوێنێک
بوویت خودا لەبێ نەکەیت ،لە کوردستانیش گەرمیان و کوێستان گەڕاون بۆ لەوەڕاندن
ئاژەلەکانیان بۆیە وتراوە( :خوای گەرميان و کوێستان يەک خودايە)[]1
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

🗄 سەرچاوەکان
ماڵپەڕ |
[]1
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

باشووری کوردستان

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
PM 11:56:58 2020/18/8
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت483 :

ر ی
کەرەشێ دەيدات
خودا بيدات لە بن کلیک
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https://www.kurdipedia.org/?q=20181022094331159384
خودا بيدات لە بن کلیک کەرەشێ دەيدات
دەگێنەوە پياوێگ دێوەرەی هەژاری گەڕيدەی دێ بەدێ لەنزيک سێبەر و کانياوێک بۆ
پشودان الدەدات و بارەکەی دادەگرێت ،کەرەکەی لەناو خۆڵەپۆتێک دەست دەگات بە
گەوزين و هێواش هێواش کلیک دەجولێن و لە ئەنجایم کلک جوالندن وەک گسک بەمەش
خۆڵەپۆتەکە الدەچێت و لە بن کلیک سەری(گۆزەيەک) وەدەردەکەوێت ،کابرای دێوەرەش
لە خۆشيان(خەن ،شاگەشکە) دەبێت و هەست دەکات ئەم گۆزەيە شتێگ گرانبەهای
تێدايە ،بۆيە بە گۆپاڵەکەی ووردە ووردە خۆڵەکەی دەوری گۆزەکە بە ئەسپان الدەدات و
گۆزەکەی دەردێنێت و لەناو گۆزەکە پڕيەن لە لێە و زێڕ و بەمەش کابرا دەوڵەمەند دەبێت و
ژنەکەی لە دەوڵەمەندييەکەی دەپرسێت ئه و يش وەڵم دەداتەوە(ژنەکە ئەگەر خودا
بيدات لە بن کلیک کەرەشين دەيدات) وتراويشە ئەگەر خودا بيدات لە خەتێک دەيدات
واتە گاسنەکە لە کان جوتکردن گۆزەی هەڵداوەتەوە ،ئەم دەربڕە کوردەوارييە بۆ ئەوە
ووتراوە کەس نازانێت رسق و رۆژوو لەچ دايە و چۆن بۆت پەيدا دەبێت.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 9:43:31 2018/22/10
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت484 :

خودا خودا ئەويکە تۆز و بايە
https://www.kurdipedia.org/?q=20171122092015143296
خودا خودايە ئەويکە تۆز و بايە
دەگێنەوە پياوێگ چەتە و ڕێگر کاری چەتەوڵ و دزی بووە لەسەر ڕن کاروانەکان ،زۆر تەوەزڵ و نا کاسب-يش بووە و
هەردەم سەرخوان و سفرەکەی ڕازاوە و پڕ خۆراک و خواردن بووە و لێيان پرسيووە ئەرێ کابرا ئەتوو هيچ کارەکيش نا کەيەت
و لەخوا بەزياديش بێت بەردەوام کاسەت پڕە و تێ و تەسەليش دياری ئەويش لە وەڵمدا دەڵێت :خودا خودايە ئەويکە تۆز و
بايە.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان
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🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 9:20:15 2017/22/11
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت485 :

خودا دایپێت ،ناڵێت کوڕی کێیت؟
https://www.kurdipedia.org/?q=20220510215310413527
خودا دایپێت ،ناڵێت کوڕی کێیت؟
ئەوانەی شارەزان لە ئاین پێۆزی ئیسالم و خودای تاقانە دەناسن ،گەیشتونەتە ئه و
بڕوایەی ئەوەی خودا بیێژێنێت بەسەر مرۆڤەکان لە رزق و رۆژوو و ناز و نیعمەت و پلە و
پایە و سەرداری و هەبوون و دڵخۆس و دڵگەس و ئارایم و بەخشندەن و ماڵ دونیا و
سەروەت و سامان و جوان و لەشساغ و....تاد ،لەوە ناپێچێتەوە تۆ کوڕی کێیت و لە چ
خانەوادە و نەتەوە و ڕەنگ و ڕەچەڵەک و ئاین و تێە و هۆز و بێوباوەڕێگ ،تەنها ئەوەندەیە
کە پێت دەبەخشێت و بەس ،ناپرسێت لە ڕەچەڵەک و ڕەگەز و بنەچە و سەرجەرە و قۆناغ
و دیوەخان و خانەوادە و بنەماڵەکەت ،ئه و داکەوتەیە(واقیع)ە ،بووە بە ئیدیۆم و کوردی
موسڵمان دایڕێژتووە ،بۆ کەسانێک لە لە هیچ خۆڕاییەوە ن(ئەسڵ و نەسەب) و بەن
پێشینە دەبنە کاربەدەست و سەرکار و دەوڵەمەند و خاوەن پێگە و جێگە لە کۆمەڵگا ،بە
دنەدان وهۆشیاری و ئامۆژگاری و ڕێنوێن و ڕێنماییەوە دەڵێ :خودا دایپێت ،ناڵێت کوڕی
کێیت؟[]1
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 9:53:10 2022/10/5
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت486 :

خورما زۆر و بەغا دوور
https://www.kurdipedia.org/?q=20170727102900141596
خورما زۆر و بەغا دوور يان خورماش لە بەغدا زۆرە
ئەم پەندە کورديە زۆر بەکاردەهێێێت بۆ شتێک کە دەستت نەيگان ،يان له و شوێنەی کە تۆی ل يە وەچنگ نەکەوێ با
هەر لەشوێنێکيێ فرە بێت و هەرزان بێت ،واتە زۆر بوون شن لە شوێنێگ دوور يان لەناوچەيەک بەهيچ کلۆچ سودێگ بۆ
تۆ ن يە کە له و کاتەی پێويستتە بەدەست نەکەوێت چۆن شاعێ فەرمويەن:
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کە من نەخیل باغ مرادم ن سەمەر ن
بە من چ باغ عالەم چوملە بەرن[]1
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 10:29:00 2017/27/7
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت487 :

ی
بەپشن مەڕيەوەيە
خوری چاک
https://www.kurdipedia.org/?q=20181224075718181731
خوری چاک بە پشن مەڕيەوەيه
ناکرێت بوترێت(خوری چاک بەپشن بزنەوەيە) بەڵم دەتوانرێت بوترێت(موی چاک
بەپشن بزنەوەيە) خوری کە يەکێک لەکەرەسە سەرەتاييەکان پيشەسازی بەن وجل و
بەرگ و فەرش و ڕايەخ و جاجم و بەرماڵ و تورەگه و قاپوت و سەرگڵو و کوڵەباڵ-
کورەبار ....تاد ،سەرچاوەکەی(پشن مەڕە)ە ،ئينجا ئەوە مانا راستيەکەی پەند و
ئيديۆمەکەيە بەڵم مەبەسن بەکارهێنان دەکرێت لەدوو الوە بۆی بچێ :يەکەم وەک
ئەوەی بڵن(گيا لەجن عاس دەمێنێتەوە) واتە ئه و خوريەی چاکە لەپشن مەڕەکەی ل
نەکراوەتەوە تەنها ئه و خوريەمان دەست کەوتووە کەباش ن يە ودووەميش واتە هيچ
هەڵناگرێ پێويست ناکات بەدوای خوری لە هيچ شوێن بگەڕێێ تەنها لە پشن مەڕ و
لەالی مەڕ دەست دەکەوێت ،هەڵبەت ئەگەر لە شت و مەیک دەگمەنيش بگەڕێيت
لەشوێن خۆيدا چنگت بکەوێت دەتوان بڵن(خوری چاک لە پشن مەڕەوەيە)
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 7:57:18 2018/24/12
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ناوی تۆمارکار:

ئاراس ئیلنجاغ

بابەت488 :

ا
خوشگ ن برا ماڵ ن چرا
https://www.kurdipedia.org/?q=20190211062303257687
خوشگ ن برا ماڵ ن چرا
بەبۆچوون منيش(برای ن خوشکيش هەر ماڵ ن چرايە) نێ و یم يان خوشک وبرا
بەيەکەوە بونيان پێويستە يەک بەن يەکدی کەم وکوڕيەک دەهێنێتە کايەوە ،ماڵێک
هەموو منداڵەکان کوڕ ن و مالێکيش هەموو مناڵەکان کچ بن ئەوا لە هەردوو الدا
چرايەک(نوقستانە) ،بەڵم ئيێ لەناو کوردان ن بران بۆ کچان بەن چران(وەسف)کراوە،
ئەگەر نا ماڵێگ ن کچيش بەبۆچون من زۆر ن چران پێوە ديارە ،هەڵبەت ن بران
بەنمونەی ئيديۆمەکە وەربگرين هەندێجار بەگوێرەی داب ونەريت و کلتور ئه و خوشکانەی
ن بران ناتوانن بچنە هەموو شوێن و جێگە و ماڵێک يان مافەکانيان خەڵکانيێ دەيبات و
دەيخوات يان ئەگەر پێويستيان بەچارەسەری کێشەيەک بێت يان ڕاپەڕاندن کارێک ئەوا
کەس ن يە دەستگرۆييان بکات و کارەکەيان بۆ ئەنجام بدات هەر بۆيە کچان خۆشيان
وتويانە(خوشگ ن برا ماڵ ن چرا).
Quick Respons Code:

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 6:23:03 2019/11/2
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت489 :

ی
خولق توو تڕیک يە(توودڕک)

https://www.kurdipedia.org/?q=20171108094804143101
خولق توو تڕیک يە
پێچەوانەی خولق سابون يە واتە فەرموکردنێکە توند دەنوسێيت بە ميوانەوە و ناهێڵيت بڕوات تا خزمەن نەکەيت و نان
بۆ نەکەيت ،رووەیک تودڕک بەهۆی دڕکەکانيەوە توند مرۆڤ دەگرێت و ناهێڵێت بەناويدا بڕۆيت بەمەش به و
خانەخوێيەی کە نانبدەيە و لەنان پێدان ناترسێت دەوترێت خولق توتڕکيە.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان
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🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 9:48:04 2017/8/11
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت490 :

ی
ی
سابون يە
خولق

https://www.kurdipedia.org/?q=20171108094630143100
خولق سابون يە
لەباشوری کوردستان ئەم جۆرە فەرموکردنە و خوڵکە تەنها زمان لوس و تەڕی و شێينيە وهيچيێ و بەهۆشيەوە دەتوانێت
خەلکيش قەرزار بکاتەوە و ببێتە ميوان خەڵکيش و نانيش پێوە بخوات ،ئينجا ئەمجۆرە کەسە لە کوردەواريدا پێيان
دەوترێت(خولق سابون).
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 9:46:30 2017/8/11
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت491 :

شێی هەتا رپێی
خوی ر
https://www.kurdipedia.org/?q=20170920135108142642
خوی شێی هەتا پێی
ئەوەی بەمناڵ فێی ببيت زۆر ئاسان نيە دەستبەرداری ببيت ،ئينجا هەر کارێک بێت ،بۆيە ئه و ئيديۆمە بەکەسێک
دەوترێت کە کارێگ ل بوو بێتە خوو و زۆر دووبارەی بکاتەوە و پن چارە نەکرێت هەر لەگەڵ دەڕوات تا کۆتان تەمەن]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان
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🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
PM 1:51:08 2017/20/9
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت492 :

ژ ی
گێ نابێت
خوێش ن بکەی ر
https://www.kurdipedia.org/?q=20170808082439141939
خوێش ن بکەی گێ نابێت
ئيديۆمێکە بۆ کەسێک بەکاردەهێێێت کە تۆترە و ئۆقرەی نەبێت و زوو زوو شوێن و رێگاکە و رێچکەی بگۆڕێت يان کەم لە
کۆڕ و کۆبونەوە و سەردان بمێنێتەوە ،هەندێک جاريش مەبەستت لە ترسنۆیک کەسێکە بۆ کارێک يان هەڵوێستێک ياخود
سەنگەرگرتن ،بۆيە ووتراوە خوێ چونکە خوێ شت بەتام دەکات يان دەبێتە مايەی چوزاندنەوەی برين و تاد]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 8:24:39 2017/8/8
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت493 :

خوێن-يان کردە کاسەوە
https://www.kurdipedia.org/?q=20180107075101143822
خوێنيان کردە کاسەوە
خوێن کردنە کاسە لە بنەڕەتدا جۆرە زوڵمێکە ،به ناحەق و بێدادی پياوێک يان ژنێک بکوژرێت ،گوزارشتيشە لە سادان و
زۆر بۆ هێنان و ئەزيەت دان و زوڵمێگ گەورە بکرێتە سەر گيان کەسێک و ژيان ل بسەنرێتەوە دەوترێت(خوێنيان کردە
کاسەوە).
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان
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🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 7:51:01 2018/7/1
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت494 :

ی
خوێن بۆ گەڕی دەشێت
https://www.kurdipedia.org/?q=20201009103044388807
خوێن بۆ گەڕی دەشێت
خوێن مرۆڤ لە زۆر ئیدیۆمدا شوێن گرتووە وەک(بەرخوێن ،خوێن بەری چاوی گرتووە ،تا
کوڕێک دەکەی بەپیاو ،خوێنت دەبێت بەئاو ،خوێن نابێت بەئاو ،خوێنیان لە خوێنمدایە،
خوێنمژە ،خوێن تاڵ ،خوێن شێین... ،تاد) لە هەر ئیدیۆمەی بۆ گوزارشتێک بەکارهاتووە،
لێەدا خوێن پیس ئاماژەی پێدراوە لەدەمارەکان کەسێگ گڕوو واتە نەخۆس(گول) بەڵم لە
ڕووی گوزارشتیەوە بەمانای مرۆڤێگ ناخ پیس دەوترێت ،وتراویشە(پیش بەپیش دەڕوات)
بۆیە ئه و کەسە ناخ پیسانە دەرمانن بۆ نەخۆس گڕون و گول ،ئه و نەخۆشیە پیسە
یەکێکە لە توک و نزاکان کورد بەکەس خراپ دەوترێت(گەڕوگول بیت).
بەکەسێگ ناخ بۆگەن و خوێن تاڵ و چەپەڵ دەوترێت :خوێن بۆ گەڕی دەشێت ،واتە زۆر
پیسە گول هیچ نیە لەچاویدا]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 10:30:44 2020/9/10
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت495 :

ی
خوێن بۆی دەبزوێت
https://www.kurdipedia.org/?q=20210103193136390707
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خوێن بۆی دەبزوێت
لەسلێمان و کەرکوک دەوترێت(:خوێن) و لە دهۆک و هەولێ(خێ) و لە کۆیە(خوون) و لە
خۆشناوەن(خووین) ،خوێن له و ئیدیۆمەدا بەکارهاتووە بۆ هەبوون پەیوەندی خزمایەن
نزیک و ناوچەن و ئاوان و شار و تاد ،زۆرجاران وارێکەوتووە کەسێک دەچێتە دڵتەوە و
خۆشەویستیەیک سوشتیت بۆ دروست دەکات واهەست دەکەیت کەسێگ نزیکتە وەکو
برا و پورزا و کەس و کار و ئامۆزا و خاڵۆزا ،ئەوە بووە بە ئیدیۆم بە هۆکاری خزمایەن و خوێن
یارمەن و هاوکاری یەکێک بکەیت دەوترێت(خوێن بۆی دەبزوێت-دەجولێت)]1[ .
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 7:31:36 2021/3/1
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت496 :

خڕ ناز دەکات
https://www.kurdipedia.org/?q=20180104092330143750
خڕناز دەکات
ئەم خڕنازە لە سوڕانەوەی نێەکەر بە دەوری ماکەردا هاتووە لە بنەچەدا(نێەکەر تۆڕی)يش ن دەوترێت ئينجا مرۆڤ ئەم
هەڵوێست و سيفەت و کارەی نێەکەری بەکارهێناوە بۆ تێپەڕين کچێک بە بەردەم کۆمەڵە کوڕێک و يەکێک لە کوڕەکان بە
دەنگێگ يان جوالنەوەيەک خۆی دەرب هێن بەنمونە بڵێت ئەی هاوار يان بە قوربان خواکەت بم به و شێوە دەرهێنانە
دەوترێت(خڕناز) کردن.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 9:23:30 2018/4/1
ئاراس ئیلنجاغ

343

بابەت497 :

خۆ ئێمە پيازی چاک ناکەين
https://www.kurdipedia.org/?q=20171223091840143586
خۆ ئێمە پيازی چاک ناکەين
لە بنەڕەتدا پياز پاککردن وچاککردنە و پەڵکە مردوو و ڕووپۆشە زەردەکەی ل دەکرێتەوە و ئامادە دەکرێت ،لە ماناشدا واتە
ريابازی و مەران و ناساندن درۆينانە و پاککردنەوە و سن کردنەوەی ڕووی ڕەش ،بووە بە ئيديۆیم کەسێک بەکاری دەهێنێت
لەکان بەشينەوەی دەستکەوت و سەروەری و داهات و سامان و ئازوقە و وەزيفەی گشن و تاد ،هيچ ن نەدرێت و بەمەش
نيگەران دەبێت و دەڵێت خۆ ئێمە پيازمان پاک نەکردوە بۆ هيچ بۆ ئێمە مانان نيە.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 9:18:40 2017/23/12
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت498 :

خۆ بن مەمگ نەڕزيوە
https://www.kurdipedia.org/?q=20200818235436387013
خۆ بن مەمگ نەڕزيوە
کێی کورد ،کە بەرە و ساڵن دەچێت و گەورە و جحێڵ دەبێت ،ئەگەر جوان و قۆز و شیک
و بەالر و لەنجە بێت ئەوا کوڕان گەڕەک و ئاوان و خزم و کەس و کار هەمووی دەیەوێت
بچێتە خوازبێن و بیکاتە ژن و موڵیک خۆی ،هەندێجاریش خوازیار و داخوازی کەم دەبێت و
ووردە ووردە دەچێتە ساڵەوە ،ئینجا له و سەروبەینەدا کەسێک دێتە داوای بەڵم بەجۆرێگ
ن لێکدانەوە و ڕێ تێچوون ،باوک و کەسوکاری کچەش کوڕەکە و چۆنیەن داواکەیان بەدڵ
نابێت و بەشێوازێگ ڕەقەوە وەڵم دەدەنەوە و دەڵێ(خۆ کچمان بن مەمگ نەڕزیووە)
ئیدیۆمێکە گوزارشتیە بۆ ئەوەی هێشتا کچمان گەنجە و لن بێار نێ و داخوازیێی زۆر
دێت]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code
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باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 11:54:36 2020/18/8
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت499 :

خۆ لە ی
بان خوێن نەهاتووە
https://www.kurdipedia.org/?q=20220616153905418807
خۆ لە بان خوێن نەهاتووە
خوێن :خوێن و خون و خێ لە کۆیە دەوترێت:خون بان نییە ،لە هەولێیش دەڵێ :خێ
بان یان بەرخوێن ،لە کەلتوری کۆن گەالندا ژنان و کچان هەندێجار وەکو کاڵ و کەلوپەل
سەیر کراون و بوون بە مێاتیش لە هەندێ نەتەوە و بێوباوەڕدا ،لە کوردستانیش بۆ
خزمایەن و کوژاندنەوەی ئاگری(خوێن بە خوێن) و دوژمنداری لە بری خوێن و تۆڵە
سەندنەوە بەهای خوێن ڕژان کێ و کچان بوون ،لە ئاشتەواییدا کچان لەبری خوێن پیاوان
دراون بە برا یان مام یان باویک کوژراوەکە به و کچەش وتراوە( :بەر خوێن یان بەدەل
خوێن) ،هەندێک له و کچە بەرخوێنانە لەالیەن خەزورانەوە زۆر ئەزیەن دەروون دەدران و
کاروباری قورس و وەچە خستنەوەی زۆریان ن دەکرا ،ئه و واقیعە کۆمەالیەتیەیە بووە بە
ئیدیۆم و لە کان چەوساندنەوە و زوڵم و ستەمکردن و لێدان و کاری قورس پێکردن و
زەحمەتکێش بە ژنان بە نیگەرانیەوە وتراوە :خۆ لە بان خوێن نەهاتووە]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 3:39:05 2022/16/6
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت500 :

خۆ من حەمە قەدۆی موسڵ نیم
https://www.kurdipedia.org/?q=20200827223139387237
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خۆ من حەمە قەدۆی موسڵ نیم
خۆ من حەمە قەدۆی موسڵ نیم ئەم گوزارەیە لەکۆندا زۆر بەکاردەبرا و ئێستاش بەهەمان
شێوە ،بەڵم زۆرجار پرسیارمان لەخۆمان کردووە دەن ئەم گوزارەیە چۆن و لە چیەوە
هاتبێت؟.
حەمە قەدۆ بازرگانێگ گەورە وبەناوبانگ شاری موسڵ بووە ،زۆر لە خەڵک دەڵێت حەمە
قەدۆ لە بنەچەدا کوردی شاری موسڵ بووە هەندێکیش پێیان وایە خەڵیک شاری سلێمان
بوون و دواتر باوباپێیان کۆچیان کردووە بۆ شاری موسڵ و لەوێ نیشتەچ بوون.
لە نووسینێکدا لە بارەی مێوو و کەسایەن و بنەماڵە بەناووبانگەکان مووسڵ ،لە بارەی
ماڵبان حەمەقەدۆوە مێوونووس و مامۆستای زانکۆ ئەزهەر عوبێدی ،دەنووسێت:
خانەوادەی حەمەقەدۆ ،بنەماڵەیەیک بازرگان بوون ،برین بوون لە محەمەد (حەمە) کوڕی
عەبدولقادر (قەدۆ) کوڕی مستەفا قەسابباس ،عەبدوڵ کوڕیەن و خاوەن خان
حەمەقەدۆیە لە دەرگەی سەرای مووسڵ.
تۆفیق حەمەقەدۆیش بازرگان بووە و کوڕەکان تری برین بوون لە عەبدولباق ،عەبدولعەزیز
عەبدولمەجید حەمە قەدۆی کوڕەزای کە بازرگانێگ پاکدەست و ناوازە بووە ،ئیدریس
تۆفیق حەمەقەدۆی کوڕەزایش پارێزەر بووە ،دواتر بووەتە سەرۆیک شارەوان مووسڵیش و
چەند پۆستێگ تریش له و شارە وەرگرتووە .هەروەها نەوەکان تریش برین بوون لە
ئەندازیار ئەیاد سدیق حەمەقەدۆ ،دکتۆر زوهێ سدیق حەمەقەدۆ و دکتۆر بەشار سدیق
حەمەقەدۆ.
لە ساڵ 1919دا ،خانەوادەی حەمەقەدۆ ئۆتۆمبێلیان بردووەتە موسڵ و جن سەرنج و
تێامان خەڵک بووە ،جۆرەکەس فۆردی ئەمەریگ بووە ،دواتر ئەوە پەرەی سەندووە و لە
ساڵ 1924دا فەرمانگەی هاتوچۆ دامەزراوە و ژمارەبەندی ئۆتۆمبێلەکان کراوە.
دکتۆر ئیێاهیم خەلیل عەالف ،مامۆستای زانکۆی موسڵ ،لە بارەی ماڵبان حەمەقەدۆی
مووسڵەوە ،لە نووسینێگ بەڵگەنامەییدا ئەوە دەخاتەڕوو :حەمەقەدۆ ،بنەماڵەیەیک رەسەن
ناساوی مووسڵن ،لە گەڕەیک (بابولنەن  -جەرجیس) نیشتەچ بوون ،خاوەن سەروەت و
سامانێگ زۆر بوون ،لەوانە خان حەمۆ ،مزگەون حەمەقەدۆ ،عەلوەی تازە لە بابولتوب،
بازرگان گەورەبوون لە نێوان مووسڵ و سووریادا.
دیارترین کەس خانەوادەکەیان ،عەبدوڵی کوڕی حەمە قەدۆ بووە ،خاوەن هەژموونێگ
زۆری بازرگان و سیاس بووە لە سەردەیم حوکیم عوسمانییەکاندا لە موسڵ .هەروەها
عەبدولباق و ئیدریسیش لە ناساوان بنەماڵەکە بوون ،عەبدولعەزیز عەبدولمەجید
حەمەقەدۆ ،ئەندایم دەستەی گەنجان موسڵمانان موسڵ و ئەندایم ئەنجوومەن
شارەوانیش بووە.
ئه و مامۆستای زانکۆیە ،ئەوەیش ئاشکرا کردووە کە بنەماڵەی حەمەقەدۆ بازرگانییەکەیان
تەنیا لەگەڵ سووریا نەوەستا ،بەڵکو لەگەڵ فەڕەنسا و ئینگلتەرا و هیندستانیش بازرگانییان
دەکرد و خووری ،پێست ،کەرەستەی جوانکاری ،قوماش ،مازوو و ئەسپیان دەهێنا.
دەشڵێت :ئه و بنەماڵەیە ،بە راستگۆن لە مامەڵە و دەستپایک لە کاروباری بازرگانیدا
ناسابوون ،به و جۆرە رێز و خۆشەویستن موسڵییەکانیان بە دەست هێنابوو ،سەرەڕای
دەوڵەمەندی و پارەزۆرییان ،زۆر سادە و خاکەڕا بوون و لە نێو خەڵیک سادەدا بوون و پێش
ئەوەی هاوڕێیەن دەوڵەمەندان بکەن ،هن هەژارانیان دەکرد .هەر لە سەروەخن
عوسمانییەکاندا ،ناسناوی چەلەبییان ن درا ،کە هێما بوو بۆ بازرگانیکردن.
هاوکات مێوونووس ناساوی مووسڵ عەبدول مونعیم غوالیم ،لە رۆژنامەی
سەدالئەحراردا لەسەر ئه و بنەماڵەیەی نووسیوە و بە باشە باس کردوون و خاکەڕان
ئەوانیان دووپات کردووەتەوە .هەریەک دکتۆر زوهێ عەل ئەحمەد نەحاس و ئوستاد
عیماد غانم رەبیغ ،ئه و زانیارییانەیان لە بارەی ماڵبان حەمەقەدۆوە پشێاست
کردووەتەوە.
هاوڕێ جەالل ،لێکۆڵەری بواری زمان و فۆلکلۆر و ئیدیۆمە کوردەوارییەکان ،ئەوەی
خستەڕوو ،له و رووەوە بەدواداچوون کردووە و ئەوەی بۆ روون بووەتەوە حەمە قەدۆ،
بازرگانێگ گەورەی شاری موسڵ بووە ،هەندێک دەڵێ کوردی شاری موسڵ بووە ،هەندێگ
تریش دەڵێ خەڵیک سلێمان بوون و باو و باپێیان چوونەتە موسڵ و لەوێ نیشتەچ بوون.
دەشڵ :من ئه و رایە بەپەسەند دەزانم کە خۆیان کوردی موسڵ بووبن ،ئەویش بەپن
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گۆڕان ناوەکەیان ،ئەم حەمەقەدۆیە لە هەموو شار و شارۆچکەکان کوردستاندا ڕایەڵەی
بازرگانن هەبووە ،بە هەمان شێوە لە شارەکان عێاق و سوریا و چەند وڵن دووریشدا
پێوەندن بازرگانن هەبووە.
هاوڕێ گەییشتووەتە ئه و راستییەی (حەمە قەدۆ) ناوی (محەمەد عەبدولقادر)،
(محەمەد) بووە بە (حەمە) و (عەبدولقادر)یش بووە بە (قادر-قالە-قەدۆ) تا ئێستاش لە
هەندێک شوێن کوردستان وشەی قادر کورت دەکەنەوە بۆ (قەدۆ) ،بە نموونە لەالی
شەبەکەکان .خەڵیک سلێمان (قادر) ناکەن بە (قەدۆ) ،ئەمەش بەڵگەیە کە خەڵیک سلێمان
نەبووە .عەرەبەکانیش بۆ ئەوەی نەڵێ کوردە ،دەڵێ ناوی (عەبدوڵ چەلەن کوڕی محەمەد
کوڕی عەبدولقادرە)!
راستییەکەی (عەبدوڵ) کوڕی (حەمە قەدۆ)یە و ئه و کوڕە و کوڕی دیکەس هەبووە.
وشەی (قەدۆ) بۆ هەموو نەوەکان دواتر ،بووە بە ناسناوی بنەماڵەن.
محەمەد قەدۆ جێدەسن دیارە لەبیناکردن و ئاواکردندا ،مزگەوتێگ لە ساڵ  1880لە
گەڕەیک مەیدان شاری موسڵ درووست کرد ،بەڵم لە  2015-03-06لەالیەن داعشەوە
خاپۆرکرا ،هەروەها خانێکیش لە موسڵ درووست کردووە کە هەر بە (خان حەمە قەدۆ)
ناساوە]1[ .سەرچاوە :ماڵپەڕی پیوکەی
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

🗄 سەرچاوەکان
ماڵپەڕ |
[]1
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

باشووری کوردستان

کوردن ناوەڕاست | ماڵپەری پوک میدیا 2020-08-27 -
PM 10:31:39 2020/27/8
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت501 :

ی
نانکردن رتێی نییه
خۆ
20220616174717418847=https://www.kurdipedia.org/?q
خۆ نانکردن تێی نییه
لە دەربەندیخاندا گوێم له و ئیدیۆمە بوو کە هاوشاریان ئه و شارۆچکەیە لەکان ئاخاوتندا
لەگەڵ یەکێی بەکاریان هێنا ،هاوشێوەی ئەوەشم بیستووە کە دەوترێت  :خۆ قوڕکاری نییە
یان قوڕ شێالن نییە ،نانکردن تێی کە ئەریک ژنان و کچانە ،زۆر ئەرک و زەحمەن خۆی
هەیە ،هەر لە هەویر شێالن و ئەنگوتک کردن و پانکردنەوەی بە تێۆک و کەوڵ و دووکەڵ
و هاڵو و گڕی زمانەی ئاگر و...تاد ،هەموو ئەمانە بە ئاسان چ بەچ ناکرێن ،سەرباریش
ڕۆژانە حاڵەن نانکردن دووبارە دەبێتەوە ،ئینجا لە دەوروبەری شارۆچکەی دەربەندیخان
ئەگەر کارێک قورس نەبێت و بوترێت دەتوان چایەیەک ئامادە بکەی ئەوانیش کارەکەیان
زۆر ن ئاسانە و بەدڵفراوانیەوە دەڵێ :خۆ نانکردن نان تێی نییە]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🏙 شار و شارۆچکەکان:

دەربەندیخان

🗺 وڵت:

باشووری کوردستان
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:Quick Respons Code

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 5:47:17 2022/16/6
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت502 :

خۆ ی
کان ژنان نییه
https://www.kurdipedia.org/?q=20220204220950403913
خۆ کان ژنان نییه
لە رواندزێ دەوترێت( -:خۆ کان ژنا نییە) ،ژنگەل هەموو ئاوان لە کان ژناندا کۆدەبوونەوە،
دەنگوباس جۆراوجۆری ئاوان دەخرایەڕوو بەچاک و خراپیەوە ،ئەوەی دەگوترا دووبارە
ناکرایەوە هەر لە ژن خواسێ و قسه و قسەڵۆک و هەتا کار دەگەیشتە سەرجن و ژوان و
قسەی تابۆ و تاد ،ئه و ن تابۆییە لە کان ژنان و حەمایم ژنان لە هەموو شوێنێک گونجاو
نابێت و هەموو قسە و باسێک شوێن و جێگای خۆی هەیە و نابێت لە هەموو جێگایەک
هەموو قسەیەک بوترێت بۆیە بۆ پەرچەکرداری قسەی نابەچ و نەگونجاو لەگەڵ کۆڕ و
دیوەخانان وتراوە :خۆکان ژنان نییە]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 10:09:50 2022/4/2
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت503 :

بەدرۆن نەمردیه
خۆ کەس
ی
https://www.kurdipedia.org/?q=20220204220440403912
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خۆ کەس بەدرۆن نەمردیه
لە کوردەواریدا لە سەر درۆکردن ئیدیۆیم زۆر پێکهاتووە وەکو -:پەن درۆ کورتە ،سەر
سەدەی درۆ کورتە ،درۆزن ئاگر لەماڵ بەربێت کەس باوەڕی ن ناکات ،لە هەموو
ئیدیۆمەکاندا درۆکەر سەرکۆنە کراوە ،بەڵم له و ئیدیۆمەدا ڕێ بەدرۆکردن دراوە بۆ
بەرژەوەندی و الیەن ئەرێن و سوود گەیاندن و ئاشتەوان و پێکهێنانەوەی دوو الیەن ،هان
کەسێک دەدرێت بۆ ئەوەی درۆیەیک بەرژەوەندیانە (درۆی مەسڵەحەت)بکات و وتراوە:
خۆ کەس بەدرۆن نەمردیه]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 10:04:40 2022/4/2
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت504 :

خۆ کەعبە(کابە) کەچ نەبووە
https://www.kurdipedia.org/?q=20220510221749413533
خۆ کەعبە(کابە) کەچ نەبووە
کابە ،ماڵ خودایە لەشاری مەککەی پێۆزە ،ڕووگەی موسڵمانانە و بۆ فەڕیزەی حەج
ساڵنە بە ملیۆنان موسڵمان لە تەواوی وڵتان دونیا ڕووی ن دەکەن و یەکێکە لە شوێنە
پێۆزەکان ئاین ئیسالم ،کەچ :واتە الر بوون و خواربوون.
خوای گەورە لە سورەن(فیل) باس لە پاراستن ئه و ماڵەی خۆی دەکات کە سوپای
ئەبرەهەی حەبەس هەوڵ گرتن و خاپوورکردن داوە ،له و سورەتە پێۆزەدا دەردەکەوێت
کە کەعبە-کابە چەندە جێگەی بایەخ و گرنگ پێدانە لەالیەن موسڵمانانەوە ،ئه و مەزن و
گرنگیەی کابە بووە بە ئیدیۆم و بۆ به گەورە سەیر نەکردن هەڵەیەک و بچووکردنەوەی
کارێک یان بابەتێک و بەئاسان وەرگرتن دەوترێت :بابە مەیکەنە هەڵال شتەکە ئەوەندە
گەورە نییە خۆ کابە کەچ نەبووە]1[ .
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |

باشووری کوردستان

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
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کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

PM 10:17:49 2022/10/5
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت505 :

خۆری لە دۆی خۆی کرد
https://www.kurdipedia.org/?q=20220325184136409058
خۆری لە دۆی خۆی کرد
لە شێوەزاری هەولێ و کۆیە خۆڵ بە خۆر گۆدەکرێت ،خواردنەوەی دۆ هەندێجار بە کۆی
بەرهەمەکان شێەمەنیش بە ماست و پەنێ و کەرە و تاد دەوترێت :دۆ ،دۆ لەالی
شوانکارەی کورد بژێوی ڕۆژانەی ژیانە ،ئینجا ئەگەر دۆ خۆڵ و گڵ ن بکەوێت ئەوا پیس
دەبێت و بۆ خواردنەوە ناشێت و زیانێگ گەورە بەرماڵە ڕەوەند و مەڕدارەکان دەکەوێت بە
خەساربوون دۆیەکە ،ئەو حاڵەتە ڕاستەقینە بووە بە درکە و کینایە و ئیدیۆم ،کەسێک کە
بەهۆی قسەیەکەوە یان هەڵوێستێکەوە یان کارێکەوە زیان بەربکەوێت و مەترس بکەوێتە
سەر بەرژەوەندییەکان بەنیگەران و سوێ لێبوونەوە دەوترێت :بەخوای خۆری لە دۆی
خۆی کرد واتە زیان لە خۆیدا و بەرژەوەندی کەوتە مەترسیەوە]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 6:41:36 2022/25/3
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت506 :

خۆشناو زوو سەریان گەرم دەبێت
https://www.kurdipedia.org/?q=20211218112239398828
خۆشناو زوو سەریان گەرم دەبێت
خۆشناو یەکێک لە هۆزە سەرەکیەکان کوردە لە ناوچەکان جوگرافیای(کۆیە و ڕانیە و
شەقڵوە و ڕواندزێ) زۆرینە پێکدەهێێ ،هەرچەندە بێوبۆچون وایە ناوی هۆزەکە
لەدڵگێی و خۆس ناوچەکەیان هاتبێت(خۆشناو :واتە ناوچە و دەڤەری خۆش و دڵگێ)
لەناو کوردان واباوە زوو توڕە دەبن بەتایبەت لەدوای نان نیوەڕۆدا ،بۆیە بووە به ئیدیۆم و
کینایە و درکە بەکەسانێک کەزوو هەڵدەچن دەوترێت دەڵن خۆشناوە زوو سەریان گەرم
دەبێت]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان
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:Quick Respons Code

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 11:22:39 2021/18/12
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت507 :

خۆشە پياو گاڕ یان بێت

https://www.kurdipedia.org/?q=20170924102027142714
خۆشە پياو گاڕان بێت
گاڕان ،رانە گايە ،لە وەڕگا و ئاو و شوێن حەوانەوە و کان زاوزێ به و الوە بێ لە هيچيێ ناکەنەوە ،ئەمانەی بۆ دابينکرا ئيێ
ژيان مەيسەر بووە ،ئەوە کەسێک دەيڵێت کە زۆر بێ بکاتەوە و لێکدانەوە بۆ شتە دزێوەکان کۆمەڵگا بکات و بيەوێت بەدڵ
خۆی چاک بکرێن و چارەسەريان بۆ بدۆزێتەوە ،کەچ رۆژانە کاری دزێوتر دێتە ئاراوە و خەم وخەفەن زياتر دەکەن بۆيە
ناچار دەڵێت بەخوا(خۆشە پياو گاڕان بێت)]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 10:20:27 2017/24/9
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت508 :

ی
خۆشەويسن کوێرە ڕەش وسن لێک ناکاتەوە
https://www.kurdipedia.org/?q=20190209082902256685
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خۆشەويسن کوێرە ،ڕەش وسن لێک ناکاتەوە
خۆشەويسن لەسەر بنەمای کۆمەڵێک خاسيەت و ئەدگار و رواڵەن جوان و شێين
بونياتێاوە زۆر ئاستەم کەموکوڕييەکان دەبينێت و مەست و سەرگەردان ئالودەی خۆييت
دەکات ،هيچ بادە و پێکێک هێندەی خۆشەويسن سەرخۆشت ناکات چونکە چەندين
ساڵ تەمەنت ببات هەر وادەزان ئێستايە و هيچ لە کاروان خۆشەويستيەکە ماندوو نابيت،
هەموو وەرزان بەچاوی خۆت دەبين سەرما و گەرما و برسێن و تێی و...تاد کەچ لە
بەبينێ و هەستکردن وا هەست دەکەيت هيچيانت نەبينوە ،وەک شاعێ وتويەن(ئه و
دەمانەی خەياڵ ون ئه و ناگاتە هاوشان تۆ ،چونکە تەنها من ديبوو بەڵم هەرگێ تۆی
نەديبوو) کەواتە خۆشەويسن لە ئيديۆمدا بە کوێر دانراوە کە نەسن و ڕەش لێکدی
جيادەکاتەوە نە راسن و ناڕاسن لەيەکدی جيادەکاتەوە تەنها خۆشەويستيەکەی لەبەر چاو
و دڵنە هەموو ئەوانيێ نابينێت بۆيە وتراوە(خۆشەويسن کوێرە ،ڕەش وسن لێک ناکاتەوە).
Quick Respons Code:

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 8:29:02 2019/9/2
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت509 :

خۆمان ڕەزەوان بووين گانمان دەدا بە پەرسيلە
https://www.kurdipedia.org/?q=20171122092849143301
خۆمان ڕەزەوان بووين ،گانمان دەدا بە پەرسيلە
ڕەز زۆربەی درەخت و ميوەکان تێدايە ئەگەر باخەوانێگ باس هەبێت هەموو بەرهەمەکان ل دەچنێتەوە بەڵم ئەگەر
باخەوان خراپ بێت و خزمەتێگ باس درەختەکان نەکات ئەوا کەسێگ ن بەرهەم و چاو لەدەسن خەڵیک دەبێت ،ئەم
ئيديۆمە دەتوانرێت بۆ دوو بوار بەکارب هێێێت:
يەکەميان :کەسێک خۆبەڕێوەبەر نەبێت و ناکابان بێت دەريای بۆ بکەيتە ڕوون ن ڕوون دەبێت.
دووەميان :کەسێگ دەوڵەمەندی قرچۆک(رەزيل و رشد و سەقيل) بێت ،هەموو دونيای هەبێت هەر وادەزان نەبوونە.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 9:28:49 2017/22/11
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ناوی تۆمارکار:

ئاراس ئیلنجاغ

بابەت510 :

ی
تەالن ماویلیان نییه
خۆڕەشمێی
ر
https://www.kurdipedia.org/?q=20220221210441405933
خۆڕەشمێی تەالن ماویلیان نییه
گوندی ماویلیان جۆرە ترێ و مێوێگ ڕەشمێی نایاب و دانسقە و دەگمەن هەیە و لە
کوردستاندا ناوبانگ هەیه ،ئەگەر کەسێک مەدچ شتێک بکات و ئه و شتە ئه و مەدحەی
ل نەیەت و لە باری نەبێت دەوترێت :خۆ ڕەشمێی تەالن ماویلیان نییە]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 9:04:41 2022/21/2
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت511 :

ا
خۆڵ تاوستان هەڵگرە بۆ زمستان
https://www.kurdipedia.org/?q=20211224125727399382
خۆڵ تاوستان هەڵگرە بۆ زمستان
خۆڵ تاوسان بۆ زمسان یانیش کەڤری هاڤینان باڤێ کادینان ،هاوین وەرزی کشتوکاڵ و
کارکردن و بەرهەمهێنانە ،زستانیش لەمانگ(بەفرانبار)ەوە لە وڵن کوردەواریدا وەرزی
سستبوون و متبوون و شەوچەرە و سۆپا داگێسانە ،ئەوەی لە کەندوو و هەمبانە و هێە و
دیزە و خەرار و جواری هەبێت تا ڕەشەمانگ(ڕەشەیم) هەموو ووردە وردە خەرج دەبێت و
نامێنێت ،بۆیە کورد وەکو ڕێزگرتن وەرزی هاوین و پڕ بایەخیەکەی وتویەن زۆر قەدری
وەرزەکە بگرن و تاوەکو(خۆڵ تاوسان هەڵگرە بۆ زمسان)]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |

باشووری کوردستان

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
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کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

PM 12:57:27 2021/24/12
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت512 :

ی
خۆی بەداود بەیک جاف ناگۆڕێتەوە
https://www.kurdipedia.org/?q=20220103203548400254
خۆی بەداود بەیک جاف ناگۆڕێتەوە
داود بەیک فەتاح بەیک جاف( )1966-1905سەرۆک هۆزی جاف بووە ،لەسەردەیم
پاشایەن لەسەروبەندی پێکهێنان پەرلەمان عێاق دوای کۆچ ناوادەی براکەی(حەمەبەیک
فەتاح بەیک جاف) دەبێتە ئەندایم پەرلەمان ،ئێان و عێاق هەژماریان بۆکردووە،
ساڵ( )1959نێوان لەگەڵ عەبدولکەریم قاسم تێک دەچێت و شای ئێان پێشوازی ل
دەکات و وڵت بەرە و ئێان چ دەهێڵێت ،ئەوە داود بەیک جافه ،بووە بەئیدیۆم لە گەرمیان
کەسێک خۆی زۆر ن شت بێت و لە بنەماشدا هیچ تیابەستە نەبێت بەگاڵتە و تەوسەوە
پن دەگوترێت(خۆی بەداود بەیک جاف ناگۆڕێتەوە)]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 8:35:48 2022/3/1
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت513 :

هەنارەشێینه
خۆی یل کردوین بە
ر
https://www.kurdipedia.org/?q=20201009103248388808
خۆی ل کردوین بە هەنارەشێینه
ئه و ئیدیۆمەی بەشێوازیێیش دەوترێت (خۆی ل کردوین بەهەنگوین شەمە تلێنکە)،
هەردووک هەنگین شەمەتلێنکە و هەنارە شێنە دەگمەنن ،مایەی خۆشحاڵ و
شاگەشکەن ئه و کەسانەن کە دەستیان دەکەوێت ،لەبەر دەگمەنیش هەموو کاتێک
بەردەست نێ ،ئەگەر لەماڵە مێان هەبووبن ،بۆیە باشێین دیاری کوردەواری هەناری
شێین بووە و ئەویش بووە بەئیدیۆم(دەرن هەناری شێین لۆ نەخۆش هینایە).
ئه و ئیدیۆمە بەکەسێک دەوترێت کە رێز لێگێاو و خۆشەویست بێت لەبەر هەر هۆکارێک
بێت درەنگ ڕێک دەکەوێت سەر لە دۆست و برادەران و خزمان بدات بە گاڵتە ئامێی و
خۆشەویستیەوە پن دەوترێت(لێمان بووە بە ئەستێەی شیوەیل یان خۆی ل کردوین بە
هەنارە شێینە)[]1
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان
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:Quick Respons Code

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 10:32:48 2020/9/10
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت514 :

خۆی ڕەق کرد
https://www.kurdipedia.org/?q=20220616172942418840
خۆی ڕەق کرد
هەندێ ئیدیۆم بە هۆی پێشکەوتن مرۆڤەوە پەیدا دەبن ،لە سەردەمان زوو دەرزی و
سیقەی کوتان و نەخۆس نەبوون ،هەروەها کامێای وێنەگرتنیش به و شێوەیەی ئەمڕۆ
هەیە نەبوو ،هەموو مرۆڤێک لە کان دەرزی لێدان و لە کان وێنەگرتندا هەندێک خۆی
ئامادە و ڕەق دەکات ،ئەوە بووە بە ئیدیۆم و بۆ گاڵتە و گەپ و فشەکردن بە کەسێک کە
کاری(جدی) وڕێک وپێگ ل ناوەشێتەوە ،ئەگەر بیەوێت خۆی ڕێک وپێک بکات بەتەوس و
گاڵتەوە پن دەوترێت :خۆی ڕەق کرد]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 5:29:42 2022/16/6
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت515 :

خێ بەخوێش ،نەک بەدەروێش
ر
https://www.kurdipedia.org/?q=20201011101214388867
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خێ بەخوێش ،نەک بەدەروێش
دەروێش وشەیەیک کۆن کوردی هەورایم یە بەمانای کەسێک دێت کە خەریگ
پاککردنەوەی دەرون وخودی خۆیەن و خۆی لەکاروباری خەڵیک هەڵناقورتێن و لەناکەس
کاری دوور دەکەوێتەوە بۆ نزیکبوونەوە لە خودای تاقانه و پەرسێاو ،خوێش ،واتە خۆن و
خزم و کەس وکار ،دەروێش بەهۆی پەرستشەوە بەردەوام چاوی لە خەڵکە تێشوویەک و
قوتێگ ڕۆژانەی ن بدرێت ،هەرچ خزم و کەس وکارە بە هۆی بارودۆخێگ نەخوازراو و
لەدەست نەبوو و سەرووی دەسەڵن خۆیدا هەژار و نەدار دەبن ،ئینجا خێ و خێات،
چاکە وچاککەکاری لەگەڵ خزم باشێە چونکە چاوناسە و چاوتان بەیەکێ دەکەوێتەوە،
هەرچ دەروێشە دێت و دەڕوات و کەمێ چاوتان بەیەکدی دەکەوێتەوە بۆیە ووتراوە(خێ
بەخوێش ،نەک بەدەروێش)]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 10:12:14 2020/11/10
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت516 :

خێ لە ی
قون سەی پەیدا نان
ر
https://www.kurdipedia.org/?q=20220226211122406396
خێ لە قون سەی پەیدا نان
سەگ لەکۆمەڵ کوردەواریدا بە گڵو ناساوە ،ئینجا ئەگەر خۆی گڵو بێت ،دەبێت پیسێین
شوێن کە قونیەن چۆن بێت؟ ئینجا ئەوە بووە بە ئیدیۆم و بەکەسێگ پیس و پۆخڵ و
ڕەزیل و قرچۆک دەوترێت(خێ لە قون سەی پەیدا نابێت) واتە هێندە ن کەڵکە هیچ
سودێگ ل پەیدا نابێت]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 9:11:22 2022/26/2
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
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بابەت517 :

ژ
بەپن سەی
ر
خێی نییە ،زەرەریش ر
https://www.kurdipedia.org/?q=20220203204525403758
خێی نییە ،زەرەریش بەپن سەی
سەیک هەش بەسەر یەکجار لە کوردەواریدا ستایش کراوە ئەویش تەنها بە قسە نەوەکو
ئیدیۆم کە دەوترێت :ئاژەڵێگ بە ئەمەکە بۆ خاوەنەکەی ،بەڵم هەرچ ئیدیۆیم کوردانە
لەسەر سەگ الیەن خران سەیک وەرگرتووە وەکو(:سەی نان بدە ،سپڵەی نان مەدە و
سەش بەژنان ناوەڕێت ،سەیک لە سەگە ،دەڵن سەیک هاوشارە ،سەیک هەڵەوەڕە ،سەیک
هار تەمەن چل ڕۆژە ،سەیک ن سوتاوە ،بەخوا سەیە) ،جگە لەمە ناوی سەگ لە زۆربەی
جنێوەکان مرۆڤ ناوی بەخراپە دەهێێێت و وتراوە :سەیک سەگباب ،سەگباب ،سەی
لەسە ،هەڵبەت له و ئیدیۆمەش هەر بەخراپە ناوی سەگ وەرگێاوە ،سەگ کە خۆی
ئاژەڵێگ گڵو بێت ،لە زەرەر و زیان بەوالوە چیێی ل دەوەشێتەوە ،بۆیە لێەش سەرکۆنەی
سەگ کراوە و بەکەسێگ ن کەڵک و ن خێ و زیانبەخش ووتراوە(خێی نییە ،زەرەریش
بەپن سەی) واتە زیانەکەس وەکو زیان سەگ وایە]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 8:45:25 2022/3/2
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت518 :

خێە خۆرەيە
ر
https://www.kurdipedia.org/?q=20180107075225143823
خێە خۆرەيە
خێە لە بنەڕەتدا لەگەڵ ماسيە(قوڕە)يانە کە ماسيەیک بچویک سەرپشت ڕەش و پەڕەکەی
دڕکێگ ڕەق و تێی پێوەيە و زوو دەيخاتە داوای تۆڕەکانەوە ،دوای ڕاوکردنيش سگ شلە و
بەر لە هەموو ماسيە ڕاوکراوەکان بۆگەن(گەنيو) دەبێت ،هەموو ڕاوکەرێک بەس
تۆڕەکەی(تەرح) ل بدايە لەناو زێ و ڕووباران ئەوا يەکسەر ئه و جۆرە ماسيەی پێوە
دەبێت ،بۆيە بووە بەئيديۆم لەناو ڕاوکەران ماس و دەوترێت فالنە(خێە خۆرەيە) واتە
هێندە ن دەسەڵتە تەنها ماسيە خێە-قوڕە دەگرێت و ناتوانێت ماسيەکان سورە و زەردە و
بزە و ڕەشەی ڕاو بکات کە گۆشتەکانيان خۆشێ و بەتامێ و پڕ بازارتريشە.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:

رۆژهەڵن کوردستان
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:Quick Respons Code

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 7:52:25 2018/7/1
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت519 :

خێوەت دەرگەی ین يە
https://www.kurdipedia.org/?q=20190330081602283427
خێوەت دەرگەی ن يە
ڕەشماڵ و خێمە و خێوەت و دەوار دەرگايان ن يە ،وتراويشە فڵنە ماڵ هێندە ميوان
دۆسێ شه و و ڕۆژ دەرگايان کراوەتەوە يان(دەرگايان لەسەر پشتە-واڵ و کراوەيە) ئەم
ئيديۆمە لە ناو کوردان پيشە کۆچەريەوە خزاوەتە ناو خەڵیک شاريشەوە ،کاتێک بەکاردێت
بۆ گوزارشتە لە ميوان دۆسن ئه و کەسەی قسەکە يان ئيديۆمەکە بەکاردەهێنێت کە
دەڵێت(خێوەت دەرگەی ن يە) واتە ماڵ ماڵ خۆتە هەرکاتێک بتەوێت بێيت و سەردانمان
بکەيت ،دەوار کوا دەرگای هەيە تا بۆ ئێوە داخرابێت ،ئەم پەندە گوزارشتە لە خزم و ميوان
دۆسن.
Quick Respons Code:

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 8:16:02 2019/30/3
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت520 :

خێسک يان خوێڕسکە
رڕ
https://www.kurdipedia.org/?q=20180926103011156262

358

خێسک يان خوێڕسک
خوێ کانزايەیک نافلزيە و سود و زيان بۆ مرۆڤ و ئاژەڵ و ڕووەک هەيە ،ڕسک يان ڕسکاو
بەهۆی کۆمەڵێک بارودۆچ زەپۆس و ئاو وهەواو بنەماوەيە لەگەڵ چ سوشت يان رۆڵ
مرۆڤ له و ڕسکاندنە ،ئەگەر مرۆڤ رۆڵ هەبێت پێويست بە(ڕسک) ناکات و
دەوترێت(دەستکرد) کەواتە ڕسک زياتر بۆ بنەما سوشن دەگەڕێتەوە ،کەواتە خوێڕسکيان
بەشێوە زاری هەولێی و کۆييان خێسک واتە خوێجاڕی سوشن ،ئەم زاراوە و ئيديۆمە
زياتر خاوەن ئاژەڵەکان بەکاری دەهێێ زۆربەی ئاواييەکان کوردستان ناوی شوێن لە
شوێنەکان گوندەکان زاراوەی خوێڕسک يان خێسگ هەيە واتە بەهۆی بارودۆچ
سوشتەوە لە ڕەوەزە شاخەکانەوە خوێ دروست بووە و مەڕو ماڵت و بەتايبەت بزن زۆر
حەز به و خوێيە دەکات لەوەرزی بەهاران زياتر بۆ ئەوەی توس دڵخێورانەوە نەبێت
بەهۆی گياوگۆڵ و کەسکايەن و شينکايەتيەوە دەبێت خون ن بدرێت چ خێسک بێت چ
خوێڕووکردن بێت کەخاوەن ئاژەڵەکە پن دەدات.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 10:30:11 2018/26/9
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت521 :

خن عارەبان ژ
بڕس
ر
https://www.kurdipedia.org/?q=20190107091234186218
خن عارەبان بڕس
لە هەولێێ و کۆيە به(خوێ) دەوترێت(چ) ،مەملەکەن عارەبان خون زۆرە و ئەگەر
هەندێکيش بڕس ئەوا زيانيان بەر ناکەوێت و وەک ئيديۆیم (خورما لە بەغدا زۆرە)س
لێهاتووە ،زۆر جاران کە مرۆڤ قسەيەیک دەکات بەنمونە دەڵێت کەس مردوو بە فالنە
کەس زيندوو دەچێت ئينجا له و نێوەندە دەڵێت(کون شەيتان کەڕ بێت) ئەمەش
واتە(دوور ن خوايە) يان با کون شەيتان کەڕيش بێت چش ،بەهەمان شێوە کەسێک
ساتمەی بکات و بکەوێت کورد يەکسەر دەڵ(خون عارەبان بڕس) بەس تۆ هيچت ل
نەيەت چونکە چ زۆرە خون عارەبان زۆرە با هەر بڕس.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:

رۆژهەڵن کوردستان
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:Quick Respons Code

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 9:12:34 2019/7/1
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت522 :

ی
خەن خوار لەبن سەری گای رپێە
https://www.kurdipedia.org/?q=20170711094858141305
خەن خوار لەبن سەری گای پێە.
لەدێر زەمانەوە ميللەن کورد جون بە گاجون کردووە ،ئه و گايەی کە پێە و بەساڵچووە
لەاليەک ئەزمون هەيە و لەاليەکيێيشەوە فرت وفێڵ دەزانێت ،ئەگەر رای لەکاری
جوتکردنەکە نەبێت بەخواروخێچ دەڕوات و خەن جوتکردنەکە خوار دەکات کە ئەمەش
مەبەسن جوتيار نيە خەن جوتکردن زەوييەکەی خوار بێت ،هەڵبەت ناچار دەبێت
جوتەکە راگرێت ،لەناو کورديش ئەمە کراوە بە پەند کاتێک کێشە و گێوفتێک چارەسەر
نابێت و گەنج و الو دەکەونە شەڕ و ئاژاوە و کوشتاری دوور و درێژی ل دەکەوێتەوە ،پياوە
بەتەمەن و ئەزموندارەکان و بەساڵچووەکان رۆڵيان لە ئاژاوەکە هەيە بۆيە ووتراوە خەن
خوار لەبن سەری گای پێە.
تایبەتمەندییەکان بابەت

🗄 سەرچاوەکان
دیارینەکراو |
[]1
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 9:48:58 2017/11/7
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت523 :

خەرمان کوتان کاری بزن نیيە
https://www.kurdipedia.org/?q=20171112085034143150
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خەرمان کوتان کاری بزن نيە
گا و گوێدرێژ و وڵغە بەرزە کاری ڕاکێشان جەنجەڕ و خەرمان کوتان پێکراوە و کارێگ
ئاسانيش نەبووە ،ئه و جەنجەڕ ڕاکێشانە بە(بزن) ناکرێت بۆيە ئه و ئيديۆمە بەکەسێک
دەوترێت کە کارێک بگرێتە دەست و نەتوانێت رايپەڕێنێت و لە ئاسن توانا و ووزەی ئه و
نەبێت و دەوترێت(خەرمان کوتان کاری بزن نيە) واتە کاری گران بەهەموو کەس ناکرێت.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 8:50:34 2017/12/11
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت524 :

خەسويەیک باش بە فەالحەتيەک هەيە
https://www.kurdipedia.org/?q=20190114065438198833
خەسويەیک باش بە فەالحەتيەک هەيە
لەگەڵ ئەوەی(خەسو) وەک(خەزور-خەزوراوە) کۆ ناکرێتەوە و بوترێت(خەسواوە) بەڵم
بە(تاک)يش باس بکرێت شوێن(کۆ) هەر دەگرێتەوە لەبەر ئەوەی ئه و زاراوەيە تام و بۆن و
ناوی خۆی هەيە ،خەسو کە دايگ هاوژين هەريەکێکمانە ئەگەر باش بێت بۆ کچەکەی
ئەوا(نيعمەتەکان)ی نابڕێتەوە و لە(جۆوان) يان(بەرەوانێک) بە بەرهەمێ و بڕشێ دەبێت
هەر لە ئاگا ل بوون وەچە و مناڵەوە تا دەرگاوبان هەڵبەت ئەم هەموو خزمەتگوزارييە هەر
دايک بۆ مناڵەکان دەيکات و جەریک جەرگيش وەک دەڵێ شێينە هەموو ئەمانە وايکردووە
کورد بەدەربڕينەوە باس خەسوی باش بکات و لەگەڵ جوتيارێ(فەالح) يان بەرەوان يان
جۆوانێگ باش لێکچواندنيان بۆ بکات بڵێت(خەسوی باش لە فەالحەتيەک باشێە يان
بەفەالحەتيەک هەيە ).
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
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کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

AM 6:54:38 2019/14/1
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت525 :

خەلە فرۆش لە مەن دەپرسێت
https://www.kurdipedia.org/?q=20211230071848399836
خەلە فرۆش لە مەن دەپرسێت
خەلە فرۆش ئه و کەسەی گەنم و دانەوێلەی دەفرۆشیت ،مەن-یش پێوانەیەکە()2دوو
ڕەتڵە ،هەر ڕەتڵێک()453گرامە ،کەواتە()906گرامە هەر مەنێک ،ئەوە لەئیدیۆیم
کوردەواریدا بەکارهاتووە ،ئه و مانایە دەدات:هەرکەسە و عەوداڵ شتێکە ،ئه و شتەش ڕێ
و شوێن خۆی هەیە]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 7:18:48 2021/30/12
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت526 :

خەلەی خۆم و گەلەی خۆم
https://www.kurdipedia.org/?q=20220509231126413445
خەلەی خۆم و گەلەی خۆم
خەلە :دەغل ودان و چاندن دانەوێڵەی گەنم و جۆیە ،گەلە :ڕان و مێگەلە مەڕ و بزنە ،ئه و
کەسەی خاوەن خەلە و خەرمان بێت واتە زەخێە و دانەوێڵەی هەیە بۆ زستان و پێویسن
بەکەس نابێت ،ئەوانەی خاوەن مەڕوماڵت و بزنەگەلن ،ن ماست و دۆی نابن و گۆشت و
گۆشتاو و پێستە و خوری و مووییان هەیە بۆ پێداویستیەکان جل و بەرگ و خەرار و جەوال
و ڕەشکە و گوریس و ڕایەخ و...تاد ،هەموو کۆشش و زەحمەت و ڕەنجبەری وەرزێر و
جوتیار و کشتیار و الدێنشینان کوردستان ،لە هەردوو پیشەی شوانکارە و کشتوکاڵدا بۆ
هەردوو بەرهەمهێنان بەرهەیم ئاژەڵ و بەرووبوویم کشتوکاڵیە ،واتە خەلە و گەلە ،ئەوە
بووە بە ئیدیۆم و جوتیاری کورد چاوی لە دەسن کەس نابێت ،کاتێک(دانەوێڵە و دۆ)ی
هەبێت بۆیە کورد وتویەن :خەلەی خۆم و گەلەی خۆم]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان
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:Quick Respons Code

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 11:11:26 2022/9/5
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت527 :

خەنجەر لەکایە
https://www.kurdipedia.org/?q=20200902005926387400
خەنجەر لەکایە
خەنجەر ،پارچە ئاسنێگ تیخ و تێە هاوشێوەی(دەمانچە)ی ئەوڕۆ بووە ،پێشینان پێیان
سونەن بووە کە مرۆڤ تیخێگ ن بێت ،بۆیە زۆربەی گەنج و الو وپیاوەکان قوڵە ،کوڵە
خەنجەرێکیان لەبەر پشت و ناو کاڵنیان بووە ،زۆر کەس کوشتووە ئه و تیخە ئاسنە توند
وەشێێاوە و شوێن کارای گرتبێت کەس نەجات نەداوە و ڕۆچ کێشاوە ،کا ،دەرئەنجایم
کوتان خەرمانە بەجەنجەڕ و جیاکردنەوەی کا ودان هاتۆتە کایەوە ،کا خۆراکێگ زۆر و
زەوەند بووە و لەمشە بووە ،خەنجەر لەکایە واتە خەنجەر لە کادان هیچ ناوێت و زۆر
ئاسانە ،یان گوزارشتە بۆ ئەوەی کەسێک دەسن لەناو کا بێت چەندی ل دەرب هێنێت هەر
کادینەکە کای ل نەبڕێت ،ئینجا ئەوە بووە بە ئیدیۆم و بەمەبەست بەکاردێت بۆ یەکێک
زۆر دەسن بڵو بێت بەهەردوو لەپان خەرج بکات و داهاتەکەش خۆی خاوەن نەبێت،
بەتەوسەوە بەوکەسانە دەوترێت(خەنجەری لەکایە)]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 12:59:26 2020/2/9
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت528 :

ژ
ژ
ئەکێش
ئەکێش ،بەنگیش
خەڵوە
https://www.kurdipedia.org/?q=20220328235934409336
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خەڵوە ئەکێش ،بەنگیش ئەکێش
بەنگ بەری ڕووەکێکە ،گیایەیک سەوزە و بەروبومەکەی دەنک دەنگ قاوییه و بەمادە ن
هۆشکەرەکان دادەنرێت ،ئەوەی بیکێشێت سەرخۆس دەکات و پن دەوترێت(بەنگکێش)،
خەڵوە واتە:چلەنشین سۆفیان کە بەتاک و تەنیان ماوەیەک بە سۆفیگەرێتیەوە
ڕادەبورێرن ،ئیێ ئەوە بووە بە ئیدیۆم و بەکەسێک دەوترێت :کە عەیبەی نەزانێت و بڵێت
عەیبە لە بن عەبایە و شەرم و ئابڕوی نەبێت و لەسەرەوە خۆی بەکارێک خەریک بکات و
لە ژێرەوەش کارێکیێ ئەنجام بدات بەتەوسەوە پن دەوترێت :خەڵوە ئەکێش ،بەنگیش
ئەکێش]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 11:59:34 2022/28/3
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت529 :

خەڵک حەسوودی بە گوی گەورە دەبات
https://www.kurdipedia.org/?q=20170724154953141567
خەڵک حەسوودی بە گوی گەورە دەبات
ئێەن بردن لە دەرون مرۆڤدا وەک حاڵەتێگ دەرون بەرجەستەکراوە و دریک پێکراوە ،ئێەن و حەسادەت بردن بە موڵک و
ماڵ و ژن و منداڵ و زەوی و زار و تەندروست باس و جوان و تاد هەيە و بەردەوامە بۆيە لە کوردەواريدا بووە بەپەندێگ
جێماو و وتراوە خەڵک حەسودی بە گوی گەورە دەبات واتە ئەگەر کەسێک پاشەڕۆکەی زۆر بێت يان لەس ساغە يان ماڵ
خۆی ن دەخورێت و تاد]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
دیارینەکراو |
[]1
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
PM 3:49:53 2017/24/7
ئاراس ئیلنجاغ
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بابەت530 :

داخوا کەری یک لە گاڕ یان نەهاتیتەوە
https://www.kurdipedia.org/?q=20220221204746405904
داخوا کەری یک لە گاڕان نەهاتیتەوە
کەرەشوانە لە ناو ڕان و مێگەل لە دوورەوە دیارە ،سەبارەت بە کەری ناو گاڕان و گایەلیش
هەروایە ،کەرە شوانە لەگەڵ ڕانەکەی لەگەڵ خۆرهەڵتن دەڕوات و لەگەڵ خۆرکەوتن
دەگەڕێتەوە ماڵەوە ،بەڵم کەری دەست گاڕان درەنگێ دەڕوات و زووتریش دەگەڕێتەوە،
کاری خۆی زۆر بەباس ناکات بۆیە لە ئیدیۆمێکیێیشدا ووتراوە :دەڵن کەری دەست
گاڕانێیە یان جاس دەست گاوانێیە ،ئەگەر کەری ناو گاڕان هەموو ڕۆژێک زوو بگەڕێتەوە
دیاردەیەیک ئاساییە ،بەڵم ئەگەر درەنگ گەڕایەوە دەبێتە شێگ نامۆ ،ئه و حاڵەتە بووە بە
ئیدیۆم و بۆ کارێگ چاوەڕوان نەکراو لەکەسێک دەوترێت :داخوا کەری یک لە گاڕان
نەهاتیتەوە]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 8:47:46 2022/21/2
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت531 :

ی
بەکون زەردەواڵەوە با پێوەت نەدا
دار مەکە
https://www.kurdipedia.org/?q=20181229092606181960
دار مەکە بەکون زەردەواڵەوە با پێوەت نەدا
زەردەواڵە لەبنەچەی مێشە زيانبەخشەکانە و چزويەیک هەيە بەردەوام سوارە و پڕبە
گەرووەکەی ژەهر دەخاتە جەستەی ئه و نێچێەی کە دەيەوێت ژەهری خۆی ن دابڕێژێت،
ئينجا لەکوردەواری لەجيان شانەی زەردەواڵە بەماڵ و حاڵ و النەی دەوترێت(کونە
زەردەواڵە) لەسەردەیم مناڵيدا کەم کوڕە الدن و شوانکارە هەبووە داری لە کونە زەردەواڵە
وەرنەدابێت ،زەردەواڵەکانيش بەکۆمەڵ هێش دەکەنە سەر ئه و کەسەی دار لەالنەکەيان
وەردەدات ئينجا کورد دەڵ(زەردەواڵەکان هار بوون) واتە لەهيچ ناپرسن لەتاوی بارەگا و
رەشماڵ و شانە و النەکەيان و پاراستن گەرا و بێچوەکانيان بەيەکەوە باڵەکانيان
سەمفۆنيای سودی بەرگری لە شانەکەيان دەژەنێت و پەالماری ئه و دەستە دەدەن کە
داری وەرداوەتە النەکەيان هەڵبەت له و ژمارە زۆرەی زەردەواڵە بەاليەن کەمەوە يەک دوو
چزوت دەخەوێێێن و پێوەت دەدرێت و زۆريش مەراق لەدەم وچاو و سەر وگوێال ک
دادەگرن بۆ ئەوەی بتکەنە مەيمون و جارێکيێ زات نەکەيت بچيەوە دەروبەری کونە
زەردەواڵەکە ،ئينجا ئەمە بووە بەدرکە و کينايە لەکوردەواريدا بەکەسێک دەوترێت کە خۆی
لەکارێگ دژوار هەڵبقهورتێن و مەترس بکەوێتە سەر ژيان و هەڕەشەی بکەوێتە سەر پن
دەوترێت ئه و کارە مەکە يان بۆ ئه و کارەت کردووە ئاخر ئەوهات ل دێت چونکە
وتويانە(دار مەکە بەکون زەردەواڵەوە با پێوەت نەدا)
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تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 9:26:06 2018/29/12
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت532 :

دار نەرم بێت ،کرم دەیخوات
https://www.kurdipedia.org/?q=20211227091959399701
دار نەرم بێت ،کرم دەیخوات
دار ئەگەر تۆکمە و سفت وسۆڵ بێت ،کرم و مێوو ناتوانن بەئاسان لن بدەن و بیخۆن و
بنکەوڵ بکەن ،بەڵم ئەگەر دارەکە خۆی کلۆر و گەندەڵ و نەرم بێت ئەوا مێولە و کریم ل
دەدات ،واتە ئەگەر زاڵ نەبیت بەستەزمان دەبیت و دەوروبەر بەئاسان پێت دەوێرن ،ئەوە
بووە بە ئیدیۆمێگ پڕ ئامۆژگاری و لۆمەی کەسێگ ن دەکرێت کە کەمتەرخەمە بۆیە گرفت
و کێشەی بۆ دێتە پێش بۆیە دەوترێت(دار نەرم بێت ،کرم دەیخوات)]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 9:19:59 2021/27/12
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت533 :

دار کە بڕا چاوی لەبەهار ین يە
https://www.kurdipedia.org/?q=20190211063228257689
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دار کە بڕا چاوی لەبەهار ن يە
زۆر جار کەسێک لەوپەڕی زەوق و شەوق و کەيف خۆشيە کەچ لەپڕ وەک ئەوەی ئاوێگ
ساردی بەسەرا بکەيت دەکوژێتەوە ،ئينجا چ بەهۆی نەخۆشيەوە بێت يان تەگەرەيەیک بۆ
دروستکراو و هەڵبەسێاوێک ئەوا يەکسەر کز و خامۆش و مەلول دەبێت ،درەخت و
داريش بەهەمان شێوە ئەگەر بڕايەوە ئەوا لەبەهاردا چل و گەڵ دەرناکات چونکە ئه و
بەتەواوەن بڕدراوەتەوە و ژيانەوەی ن سەمەر دەبێت ،ئەمە بۆ جەرگ-سوتاوان و
دڵێينداران-يش هەر دروستە ،ڕازانەوە و شان و شادی نەورۆز وبەهار بەتۆ چ کاتێک
دووچاری لەدەستدان ئازيزان بووبيت هەڵبەت هاوشێوەی ئەم دەردەداريە کورد له و
ئيديۆمەدا وتويەن(دار کە بڕا چاوی لەبەهار ن يە).
Quick Respons Code:

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 6:32:28 2019/11/2
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت534 :

داری ن بەر بۆ بڕين باشە
https://www.kurdipedia.org/?q=20181229093248181962
داری ن بەر بۆ بڕين باشە
دارودرەخت ئەگەر سوشن و خۆڕسک نەبن پێويستە بەرداربن ،چونکە دارودەوەن
خۆرسکيانە بۆ هاوسەنگ ژينگە هاتونەتە کايەوە ،بەڵم ئه و جوتيارەی بەدەستەکان خۆی
نەمامێک دەڕوێن بە هيوای ئەوەی پاش خزمەتکردن و ئاودان و کێڵن خاکەکەی
درەختێگ بەرداری بەرهەمداری بۆ بێتە کايەوە هەم لەبەرەکەی بخوات و هەميش
بيفرۆشێت ،ئينجا هەندێجار رێک دەکەوێت لەنێو نەمامە چێێاوەکان لەچەند بنەدارێک
بنێک يان دوان و سيان ن بەر و(زڕ)دەردەچن و هەر گەڵو چڵيان سەوز و گەورە دەبێت
بەن ئەوەی بەرهەمێکيان هەبێت و خاکەکەش داگێدەکەن و ئاوێتە و پەين و پێکهاتە
ئەنداميەکان و پرۆتينيش لەرووەکەکانيێ دەبن و هيچ سودێکيش ناگەيەنن بۆ جوتيارەکان
دوای چاوەڕوان ساڵێک بۆ دووان دوای دڵنيابوون لە ن بەرييەکەی ن دوو دڵ
هەڵدەستێت دەيێێتەوە و نەمایم تری لەشوێنەکەی دەڕوێنێتەوە ،هەندێجار لە نێوان
مرۆڤەکانيش مرۆڤ هەيە وەک ئه و دارودرختە چێێاوەی ن بەروبومە و هيچ بەرهەمێگ
ديار ن يە و کورد ووتەن ئەوپەڕی ن کەڵکە جگە لەوەی بەرهەیم ن يە هيچ سێبەرێکيش
بۆ خەڵک و دەوروبەرەکەی ن يە بۆيە بە درکە وکينايە و دەربڕينەوە لە کوردەواری به و
کەسانە دەوترێت(داری ن بەر بۆ بڕين باشە).
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:

رۆژهەڵن کوردستان
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:Quick Respons Code

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 9:32:48 2018/29/12
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت535 :

داری گەورە ،نابێتە گۆپاڵ
https://www.kurdipedia.org/?q=20211227092304399703
داری گەورە ،نابێتە گۆپاڵ
بەشێوەیێیش وتراوە(کەنگر و ماست بەوادەی خۆی) یان(گۆلیک باری بەمنداڵ) یان
عەرەب وتەن(فێبوون بەمنداڵ وەکو نەقش سەر بەردی) چڵە دار و شوڕە دار دەتوانرێت
بەئارەزووی خۆت شن ل دروستبکرێت ،بەڵم کە شوڕەکان بوونە کۆلکە و چەرەگە و
کاریتە ،ناتوانرێت(گۆپاڵ)ی ل دروست بکرێت ،بەڵم دەکرێنە(کلکە خاکەناس و تەور و
پیشەقان و چەرەگە و دینگە و کۆڵەگە و...تاد) ئه و حاڵەتە بووە بە ئیدیۆم بۆ کارێک کە
کان خۆی نەبێت یان ڕێگەی ن نەچێت دەوترێت(داری گەورە ،نابێتە گۆپاڵ)]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 9:23:04 2021/27/12
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت536 :

ژ
داس سوارە
https://www.kurdipedia.org/?q=20220509232025413448
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داس سوارە
داش ،بەردێکە لە یارییە کوردەوارییەکان وەکو(س ڕێزکێ(ڕێچکان) و نۆ ڕێزکێ و دامە)
بەکاردەهێێێت ،ئەوانەی ئه و یارییە دەکەن ،یاری به و بەردانە دەکەن و وەکو چەشەکردن
لە پالنەکانیاندا دەیخەنە بەر دەیم بەرامبەرەکانیان و دەڵێ :ئه و بەردەی بخۆ ،تاوەکو
بەهۆی ئه و جولەوە چەند داشێک و بەردێک لە بەرامبەرەکەی بخوات و بارودۆچ
زاڵبوون بەسەر یاریەکەدا بسەپێنێت ،لەیاری دامە و نۆڕێزکێ ئەگەر س لە بەردەکان
ئامادەبن بۆ ئەوەی لەیەک هیڵدا تەرین یەکێی بن ،بەبەردی ئامادەی سێەم دەوترێت ئه و
داشە سوارە ،واتە ئامادەیە بۆ ڕێزکردن و بەمەش دەتوانێت بەردێگ بەرامبەر بەئارەزووی
خۆی بخوات ،ئه و حاڵەتە بووە بە ئیدیۆم و بەکەسێگ بەخت و شانس باش
دەوترێت:داس سوارە واتە شانش باشە و لە برە و و پێشوەچووندایە ،هاوشێوەی ئه و
ئیدیۆمەش وتراوە :بەخن وەک سەگ دەوەڕێت]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 11:20:25 2022/9/5
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت537 :

داشەهارە
https://www.kurdipedia.org/?q=20180106090826143791
داشە هارە
بەدواهەمێ بەردی ياری و وازی و گەمەی دامە دەوترێت ،کاتێک دامەچيەک هەموو بەرد و داشەکان دەخورێت کۆتا
بەردی کەدەمێنێتەوە به و داش و بەردەی دەوترێت(هار) چونکە دەتوانێت ڕاست و چەپ بيجولێن و هاوشێوەی بەردی
ئاغای ل دێت ،ئەم داشە هارەيە بووە بەدەربڕ و ئيديۆم بۆ مرۆڤيش بەکاردێت بە تايبەت بۆ ئه و مرۆڤانەی بە بزاوت و
جموجۆڵ و ن تۆترەن واتە دانەسەکناو و هاروهاجن و هەر دەقەی لە شوێنێکن و ئارام و حەوسەڵەيان نيە دەوترێت دەڵن
داشەهارەيە يان بووە بە داشەهارە يان وەک داشەهارەی لێهاتووە.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
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[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 9:08:26 2018/6/1
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت538 :

ر ی
دامێ هەڵکراوە
https://www.kurdipedia.org/?q=20170923134430142690
دامێ هەڵکراوە
دامەن هەڵکراوە ،ئيديۆمێکە بەکاردەهێێێت بۆ ئافرەتێک پێچەوانەی ئاودامانە ،ن حەيايە و دەتوانێت بۆ پەردەپۆشکردن
تاوانێک دامێن خۆی بەڕەڵ بکات و کراسەکەی لە کۆڕ و قەرەباڵغ هەڵبداتەوە و شوێن شەریم بخاتە ئه و ناوەوە.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
PM 1:44:30 2017/23/9
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت539 :

دان و ماشیان پێکەوە ناکورێ
https://www.kurdipedia.org/?q=20220218202234405542
دان و ماشیان پێکەوە ناکورێ
ئه و ئیدیۆمە لە وران کۆیە بووە به دانوله(دانەوێڵە) یان پێکەوە ناکوڵ ،بەڵم لە رواندزێ
دەوترێت :دان و ماشیان پێکەوە ناکورێ ،لێەدا دانەوێلەی گەنم کە بەدەنکە گەنم
دەوترێت :دان ،ماشیش لەڕووەکە پاقلەمەنیەکانە ،گەنم و ماش ئەگەر تێکەڵ بکرێن و
بخرێنە ناو مەنجەڵێکەوە ،لەبەر ئەوەی هەر یەکەیان پلەی کوڵنیان جیاوازە و بەیەکەوە لە
یەک کاتدا ناکوڵێ ،بۆیە کراوە به و ئیدیۆمە و به دوو کەس نەکوڵەک و بەیەکەوە
هەڵنەکردوو دەوترێت :دان و ماشیان پێکەوە ناکورێ]1[ .
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code
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باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 8:22:34 2022/18/2
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت540 :

دانا بە ئاماژە ،کەر بە ر ی
نەقێە
https://www.kurdipedia.org/?q=20220510215637413528
دانا بە ئاماژە ،کەر بە نەقێە
ئاماژە :واتە پەنجە بۆ درێژکردن ،یان تییل چاو جوالندن یان تیشک خستنەسەر و هێما بۆ
کردن ،نیشانە و هێما و دەستنیشان و دیاریکردن شتێک ،نەقێە :داردەستێکە ،بزمارێک یان
نەشتەرێگ نووک تێ بە سەری دارەکەوەیە ،وڵخە بەرزەی ن لێدەخوڕن ،له و ئیدیۆمەدا،
ی
مرۆق دانا کەسێگ تێگەیشتوو و وریا و شارەزا
دوو چەشن لە مرۆڤ دیاریکراوە(دانا ،کەر)،
و زانا و هۆشیارە بە تەنها یەک ئیما و ئاماژەی بچووک ن دەگات و پێویسن به دووبارە
کردنەوە نییه ،هەرچ چەشن دووەمە کە ئیدیۆمەکە بە(کەر) ناوی هێناوە واتە :ئه و
مرۆڤەی بەستەزمان و کاڵفام و نەزانە بە ئاماژە و هێماکردن لە هیچ شتێک ن ناگات ،تەنها
داردەسن نووکە نێەی گەرەکە و بە نەقێە نەبێت کاری ن ناکرێت و ن ناگات ،ئەوە بووە بە
ئیدیۆم و بۆ جیاکردنەوەی دانا و زانا لە نەفام و گێل بە تەوس و پەالر و توانجەوە دەوترێت:
دانا بە ئاماژە ،کەر بە نەقێە]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 9:56:37 2022/10/5
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت541 :

دانە خۆرە
https://www.kurdipedia.org/?q=20180107075512143824
دانە خۆرە
دان :دانەوێڵەی گەنم و جۆ و نيسک و نۆک ،خۆرە :خواردن يان چەشەکردن
تەپکەيەک بۆ سوێسکە دەنێيتەوە دەوروبەری بەرد و قۆرتەکە هەندێک کاو کۆت و ووردە دانەوێڵەی گەنم ڕوو دەکرێت،
داو بۆ که و و ڕيشۆلە دەنرێتەوە پڕ سەری داوەکە بەهەمان شێوە دەکرێتە دانەخۆرە و کاو کۆت و گەنم ،گۆمێک ماس تێدا
بێت فەردەيەک کێچکەنان و ووردەنان و کەپەک و هەوير و برنج و چێشن وەک برنج و ساوار و گەنمەکوتاو تاد دەخرێتە
نێويەوە تا ماسيەکان لەدەور کۆببێتەوە ئينجا تۆڕ يان نارنجۆک يان ن ئێنن و بۆمبێک بەکارب هێێێت بەهەموو ئەمانە
دەوترێت دانە خۆرە واتە چەشەخواردوکراو بۆ ئەوەی زۆرترين نێچێ چ سوێسکە يان که و يان ڕيشۆڵە يان ماس ڕاو بکرێت.
تایبەتمەندییەکان بابەت
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🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 7:55:12 2018/7/1
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت542 :

دانە خۆرە بووە
https://www.kurdipedia.org/?q=20180107075936143825
دانە خۆرە بووە
دان :دانەوێڵەی گەنم و جۆ و نيسک و نۆک ،خۆرە :خواردن يان چەشەکردن
لێەدا به و بێچووە باڵندە دەوترێت کە گەندەپەڕی نەماوە و بۆ خۆی دەتوانێت دوور لە دايک وباویک دانەوێڵە بخوات
بەتايبەن بێچووە کۆتر کە دەگاتە قۆناغ باڵەفڕە و لە هێڵنەکەی دێتە دەرەوە و بۆخۆی بژێوی خۆی پەيدا دەکات ئەم بۆ
کوڕ و کچ عازەبيش بەکاردەهێێێت کە تازە دێنە تەمەنەوە و قۆناغ مناڵ دەبڕن.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 7:59:36 2018/7/1
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت543 :

داو دۆز بووە
https://www.kurdipedia.org/?q=20180621092216151982
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داو دۆز بووە
ئه و ئيديۆمە بەجۆرێکيێيش دەوترێت(داوبەس بووە-واتە داو بەست بووە) يان
دەوترێت(پرچ لەبەرهەتاو سن نەکردووە) يان(سیم سوڕاوەتەوە) هەموو ئه و دەربڕانە
گوزارشێ لە تاقيکردنەوەی ژيان و فێبوون ژينگەن بۆ نمونە هيچ باڵندەيەیک وەک که و و
سوێسکە و پۆڕ و قەن لەناو هێڵکەوە فێی داو دۆزی نەبوون واتە :دۆزينەوە و ناسينەوەی
داوی داونانەوەی ڕاوکەران بەڵکو بە هۆی تەڵە و داوانانەوەی مرۆڤ داوناس بوون و کورد
ووتەن(پێيان لە هەزاران ئاودايە و تەڕ نەبوون) بۆيە ئەم درکەيە ئەگەرچ باس که و و پۆڕ و
سوێسکەی دەکات بەڵم بۆ مرۆڤێک بەکاردەهێێێت کە هەنگاوی ژيرانە بهاوێت بەهۆی
تاقيکردنەوە و زۆر ئەزمون هيچ فرت و فێڵ و تەڵەيەک نايخاتە داوەوە بۆيە به و جۆرە
مرۆڤانە دەوترێت(داو دۆز بووە).
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 9:22:16 2018/21/6
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت544 :

داوای شانە له کەچەڵ دەکات
https://www.kurdipedia.org/?q=20211227092642399704
داوای شانە له کەچەڵ دەکات
کەچەڵ هێندە گوناحە تا ئەسپێش لەسەری نادات ،ئەگەر ڕشکێک ببینێت دەیکاتە هەرا
دەڵێت پرچم یان سەرم ڕشگ لێداوە ،ئەوە مانای ئەوەیە کەچەڵیم نەماوە ،ئەوە باوە لەناو
کوردان ،ئینجا ئه و کەچەڵیە واتە هێندە لوس و ن مووە بە ژیان پێویسن بەهەڵگرتن شانە
ناکات ،خۆ ئەگەر داوای شانەی ل بکەیت هەم گاڵتە دەکەیت هەمیش دەستت ناکەوێت،
بۆیە بەتەوسەوە کە داوای شتێک لەیەکێک دەکەیت و ئەویش نیەن دەڵێت(داوی شانە
لەکەچەڵ دەکات)]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

🗄 سەرچاوەکان
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باشووری کوردستان

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 9:26:42 2021/27/12
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت545 :

دايک ببينە و کچەی بخوازە
https://www.kurdipedia.org/?q=20181217063703181613
دايک ببينە و کچەی بخوازە لە چەند شێوەزارێگ زمان کورديدا:
-1دايک ببينە ،کچ بخوازە(سۆران)
-2دادی ببينە ،دودی هەلينە(کرمانچ)
-3داڵک بوينە ،دويت بخوازە(کرماشان)
-4داڵک بوينە ،دوويەت بسينە(کەڵهوڕی)
-5دايک بوينە کەنيشک بخوازە(ئەردەالن)
-6سحال دايگ کە کچ بخازە(بادين)
-7شا داکوش کەرۆ کناچەش بوازوو(هەورایم)
-8داڵک بوونه و دووەن بخواز(گەڕوس)
-9داڵکە بيونو ديوتەگە بخواز(ناوچەی ئيالم)
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 6:37:03 2018/17/12
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت546 :

ی
بەدەسن خۆتەوەيە
دايک بگرە کچ
https://www.kurdipedia.org/?q=20190212080050257698
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دايک بگرە کچ بەدەسن خۆتەوەيە
دايک ببينە و کچەی بخوازە واتە لە ئەدگار و خاسيەت دا چونکە پەروەردە سەرەکيەکەی
دايکيەن بۆيە دەکرێت هەمان خوڕەوشت و سيفەن ئه و هەڵبگرێتەوە ،هەر بۆيەشە
کاريگەرترين کەس بەسەر کچەوە دايک لێک دراوەتەوە واتە ئەگەر دايگ کچەکە ڕەزامەند
بێت ئەوا دڵ کچەش بەدەستهێنان قورس نابێت هەر بۆيە کورد له و چوارچێوەيەوە
وتويەن(دايک بگرە کچ بەدەسن خۆتەوەيە).
Quick Respons Code:

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 8:00:50 2019/12/2
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت547 :

دایتیە بەرداس
https://www.kurdipedia.org/?q=20210224205608391724
دایتیە بەرداس
پاڵە و سەپان بە(داس)ی دروێنەی گەنم و جۆیان کردووە ،تەبارەیەیک گەورە و فراوان دەغڵ
و دانیان خستۆتە بەرداس و بە سوارە سوارە تەبارەیان دروێنە کردووە و گیشە و گەڵوێژ و
خەرمانیان ل پێکهێناوە ،ئەوە الیەن ڕاستەقینەی ئیدیۆمەکەیە ،بەڵم الیەن خوازراو
لەوئیدیۆمەدا ئەوەیە کەسێک ن لێکدانەوە کارێک بێباکانە و ن ترس ئەنجام بدات و بەهیچ
شێوەیەک دوارۆژی لێک نەداتەوە]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 8:56:08 2021/24/2
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت548 :

ددانيان لێک سن بۆتەوە
https://www.kurdipedia.org/?q=20180109082302143900
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ددانيان لێک سن بۆتەوە
هەندێجاريش دەوترێت(دەميان لێک سن بۆتەوە) واتە کەسێک شەریم نەماوە لە ڕووی کەسێگ گەورەتر لەخۆی يان
مناڵێک لەدايک و باوک و براو خوشگ گەورەی يان بوک و خەسو لەيەکێی يان ژن و مێد لەيەکێی يان مامۆستا و قوتان و
خوێندکار يان دوو کەس والش و هاوڕن يەکێی ،کورت وکرمانچ شەرم نەمان لەنێوان هەموو ئەمانەی سەرەوە به و
حاڵەتە دەوترێت(ددانيان لێک سن بۆتەوە).
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 8:23:02 2018/9/1
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت549 :

ی
بناوان نزیکه
درۆ
https://www.kurdipedia.org/?q=20201120075231389834
درۆ بناوان نزیکه
کاکەی فەالح لە دیوان(چرۆ)دا وتویەن:
کوڕێ بوو ناوی دارابوو
وریا و زیرەک و دانا بوو
هەرچ کەوتە بەرچاوان
ئەچووە بنچ و بناوان
...
بناوان واتە:بنەگە و پێگە وشوێن سەرەیک و مەڵبەند و چەق وهەوار و نشینگە و تاد،
بناوان نزیگ واتە سەرچاوە و شوێن سەرهەڵدان دوور نییە ،ئه و ئیدیۆمە بەشێوازیێیش
دەگوترێت وەک(پەن درۆ کورتە) یان(درۆ هەژارە هەموو کەس پن دەوێرێت) لێەشدا
هەمان مانا دەبەخشێت ،پەن درۆ و سەروچاوەکەی زۆر دوور نییە و زوو بێت یان درەنگ
ئاشکرا دەبێت ،ئەوە ئیدیۆمە بۆ دڵدانەوە وڕێنوێن و ئامۆژگارییە بۆ ئەوەی مرۆڤ
لەدرۆکردن دوور بکەوێتەوە بۆیە کورد کردویەتییە ئیدیۆم دەفەرموێت(درۆ بناوان نزیکە)
گوزارشتە لەدڵدانەوە و ئاشکرابوون سەرچاوەکەیەن لەنزیکێین شوێن و کاتدا و هەروەها
ن هودەن وشەرمەندەن و ن ئاکایم درۆ دەخاتە ڕوو بۆ ئه و کەسەی کە دەیکات]1[ .
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code
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باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 7:52:31 2020/20/11
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت550 :

درۆ الیان ساغ دەبێتەوە
https://www.kurdipedia.org/?q=20200914232155387942
درۆ الیان ساغ دەبێتەوە.
درۆ ،شاردنەوەی راستیەکانە ،چاوبەست و دزین عەقڵ مرۆڤە ،ساغکردنەوە واتە کڕین
وفرۆشتن لە بازاڕدا ،کاتێک کەل وپەل و بەرهەمێک بەرهەم دەهێێێت پێویسن بەبازاڕ
هەیە بۆ ساغکردنەوەی ،له و ئیدیۆمەدا درۆش بازاڕی دەوێت تای لن وەربگێێت و سن
نەکرێتەوە ،بۆ نمونە ئەگەر س کەس بچنە الی یەکێی و هەر یەکە و درۆیەک بکات و
لەیەکێی وەربگرن ،یەکێکیان دەڵێت :ئەمڕۆ بەپێیان چوومە بەغدا و گەڕامەوە ،ئەویێیش
دەڵێت :منیش دەریای ئیجەم بە باسکە بڕی و دواینیشیان دەڵێت:بڕکە شفتیەکم چاند
توولەکەی لە کۆیەوە گەیشتە شەنگال و دوو شفن گرت هەردوو رووباری زن گچکە و
بادینان پەنگاندوە ،واتە هەر س کەس هەستیان لەدرۆی یەکێی ڕاگرت و کەس کەس
بەدرۆ نەخستەوە لە ئیدیۆیم کوردیدا بەگاڵتەوە به و گروپە دەوترێت(درۆ الیان ساغ
دەبێتەوە) واتە خۆیان بازاڕی درۆن و لەیەکێی دەکڕن]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 11:21:55 2020/14/9
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت551 :

درۆ نە فەڕزە نە سونەتە
https://www.kurdipedia.org/?q=20220510220348413530
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درۆ نە فەڕزە نە سونەتە
درۆ :قسەکردن ن بنەما و هەڵبەستن ناڕەوا و هۆنانەوەیە بۆ شتێک کە دوورە لەڕاستیەوە،
درۆ چەند ئیدیۆمێگ لەسەرە لە ناو کوردان وەکو :دەلەسە ،فیشاڵ ،ساختە ،قەوانە،
هەمبانە ،فەڕز :هەندێ ئەرک و فەرمانە بەسەر مەردوم سەپێێاوە ،لە پەرستشەکان بواری
ئاینیدا پن دەوترێت :فەڕزە وەکو :نوێژ و حەج و ڕۆژوو و زەکات و شایەدومان ،سوننەتیش:
نەریتێکە ڕابەری ئایینەکە پەیڕەوی لێکردووە ،شوێنکەوتوانیش دووبارەی دەکەنەوە،
دەردەکەوێت کە درۆ چاک و خران بۆ نییە و پێویستە مرۆڤ خۆی ل بەدوور بگرێت ،ئەوە
بووە بە ئیدیۆم و بۆ کارێک کە بەهەر جۆرێک ئەنجام بدرێت الیەن نەرێن لێبکەوێتەوە،
ئەوە بەهەموو شێوەیەک قەدەغە و یاساغە و ڕێپێدراو نییە بۆیە بە ئامۆژگاری و ڕێنماییەوە
دەوترێت :درۆ نە فەڕزە ،نە سوننەتە]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 10:03:48 2022/10/5
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت552 :

درۆ هێشتا لەدەم دەرنەچووە ،لۆقە دەکات
https://www.kurdipedia.org/?q=20211230071527399835
درۆ هێشتا لەدەم دەرنەچووە ،لۆقە دەکات
زۆر لەسەر درۆ قسەکراوە لە ئیدیۆم و پەند و گۆتەی کوردەواری وەکو(:پەن درۆ کورتە،
سەر سەدەی درۆ کورتە ،درۆ بناوان کورتە ،درۆ زۆر بڕناکات...تاد) لۆقە :گورگە لۆقە،
لۆقەکردن وڵغە بەرزە واتە نەرمەغار و ڕاکردن ،ئه و ئیدیۆمە وەکو ئامۆژگاری گەورەکان
بەکاریدەهێێ و دەڵێ :درۆ هێشتا لەدەم دەرنەچووە ،لۆقە دەکات واتە درۆ هێواش هێواش
و بەزوون ئاشکرا دەبێت]1[ .
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 7:15:27 2021/30/12
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ناوی تۆمارکار:

ئاراس ئیلنجاغ

بابەت553 :

ا
درۆزن ئاگر لەماڵ بەر بێت کەس بڕوای ن ناکات
https://www.kurdipedia.org/?q=20200918214923388026
درۆزن ئاگر لەماڵ بەر بێت کەس بڕوای ن ناکات.
زۆربەمان لە قۆناغ سەرەتان لەوانەی (کوردی)دا مەلەوانە درۆزنەکەمان خوێندووە ،کە
بەهۆی درۆکردنەوە کەس بەهاوارییەوە نەچوو ،درۆزن ،کەسێکە ڕاستیەکان دەشارێتەوە و
ئاوەژوویان دەکات ،کاتێک خاسیەن درۆزن بەسەر کەسێک ساغ ببێتەوە ،ئەوا خەڵیک لن
دەڕەونەوە و حەزناکەن لێوەی نزیک ببنەوە و متمانەیان بەقسەکان نامێنێت ،له و ڕوانگەوە
کورد بە ئیدیۆمەوە دەڵێت(درۆزن ئاگر لەماڵ بەر بێت کەس بڕوای ن ناکات)]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 9:49:23 2020/18/9
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت554 :

درۆزن تورەگەی پڕە و ڕووی ڕەشە
https://www.kurdipedia.org/?q=20190212080438257699
درۆزن تورەگەی پڕە و ڕووی ڕەشە
درۆزن لە بردن هۆش و ئاوەز و شت و مەکەوە هاتووە ئه و کەسەی دزی دەکات بە قسە و
گفتوگۆ و خەڵیک لە خشتە دەبات بەردەوام تورەگەکەی پڕدەبێت لە شت و مەیک دزياری،
بەڵم پەن کارەکەی کورتە و زوو بەدرۆخستنەوە و سن بوونەوەکەی وەدەردەکەوێت
بەمەش هەميشە بەڕوويەیک ڕەس نەخوازراوەوە دەردەکەوێت لەالی خەڵیک هەميشە روو
زەرد و ڕەشە بۆيە وتراوە(درۆزن تورەگەی پڕە و ڕووی ڕەشە).
Quick Respons Code:

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 8:04:38 2019/12/2
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ناوی تۆمارکار:

ئاراس ئیلنجاغ

بابەت555 :

ی
باشێە لە ڕاستيەک ماڵێک کاول بکات
درۆيەک ماڵێک ئاودان بکاتەوە،

https://www.kurdipedia.org/?q=20180829101637155047
درۆيەک ماڵەک ئاوەدان بکاتەوە باشێە لەڕاستيەک ماڵێک کاول بکات
درۆ بەيەکێک لە خراپێين ئەدگار و خەسڵەتەکان مرۆڤايەن دادەنرێت ،سەرباری ئەمەش هەندێجار مرۆڤ وەک دەرمانێگ
کان بەکاريدەهێنێت ،درۆ هەر ماڵوێران بەدواوەيە کەچ له و ئيديۆمەدا ماڵێگ ئاوەدانکردۆتەوە و ڕاستيش هەر سەرکەوتوو
بووە کەچ له و پەندەدا بووە بەمايەی وێرانکردن ماڵێک ،هەڵبەت ئەم پەند و ئيديۆمە بۆ هەندێ حاڵەن کۆمەڵيەن و
پێکەوە ژيان لەبارە و لەهەموو ئان و زەمان درۆ هەر خراپە و تەنها و تەنهای نەبێت وەک له و ئيديۆمەدا هەيە بۆ نمونە
بتەوێت(ژن و مێد يان دوو دۆست يان خوشک و برا و هاوس تاد) کە زيز بوون چاکبکەيتەوە هەندێجار دەخوازرێت
درۆيەک بکەيت بۆ پێکەوەژيان و ئاوەدانکردنەوە ،نمونەيەکيێ ئەگەر بەڕاسن دياردەيەیک کۆمەڵيەن و الدان ببينيت و بە
گەواهيدەرت دابنێ سوڕ بزان بە ووتن ڕاستيەکە کوڕێک يان کچێک يان پياوێک يان ژنێک دەکوژرێت يان جيابونەوە و
تەڵق ل بکەوێتەوە ڕاستيەکە خوار بکەيتەوە ئه و ئيديۆمە بەکاردەهێێێت و دەوترێت(درۆيەک ماڵەک ئاوەدان بکاتەوە
باشێە لەڕاستيەک ماڵێک کاول بکات).
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 10:16:37 2018/29/8
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت556 :

ی
درەخن بەردار میل کەچە
https://www.kurdipedia.org/?q=20190213074403257710
درەخن بەردار میل کەچە
گوڵەگەنمە پڕدانەکان مليان شۆڕکردۆتەوە گوڵە گەنمە پوچەکانيش شەڕ لەگەڵ ئاسمان
دەکەن ،ئه و چڵ و لقانەی بەردارن وەک سگ ئاوس پشت کوڕ دەکەنەوە و چڵەکان
ملکەچ و دەستەوئەژنۆ بۆ سەر زەوی شۆڕ دەبنەوە ئەمە گوزارشتە لەپڕ گەنیم و ميوەن
السک ولقە شۆڕەوەبوەکان ،ئەمە واتای ڕاستەقينەی ئيديۆمەکە بەڵم مەبەستە
بەکارهاتووەکەی واتە ئه و کەسەی سەنگێ و رێزدار و ئەدگار و ڕەوشت بەرزن هەميشە
وەک پێەمێدی نەمر فەرمويەن سوراچ سەرفروو دێن لەبۆ پياڵە کە تن کا بۆی ،ئه و
سەردار و پاشا و سەرۆکانەی تيابەستەن هەموو کان بۆ ميللەتەکەيان ملکەچ و
دەستەوئەژنۆ وەستاون هەر بۆيە کورد ئەمەی لە پەند وئيديۆمدا بەدەربڕينەوە وتووە و
فەرمويەن(درەخن بەردار میل کەچە).
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Quick Respons Code:

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 7:44:03 2019/13/2
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت557 :

دز بازاڕی شێواوی دەوێت
https://www.kurdipedia.org/?q=20220617231310418983
دز بازاڕی شێواوی دەوێت
پەند و ئیدیۆم لە هەندێ بواردا تێکەڵکێشیان تێدایە وەکو ئه و ئیدیۆمە کە ڕاستەوخۆ
ماناکەی داوە بە دەستەوە :دز بازاڕی شێواوی دەوێت ،هاوشێوەی ئه و پەندە ئیدیۆمێکیێ
هەیە دەڵێت :دونیا لە خرا بوون بوو ،دوو سواریش لە جەردەن دەگەڕان ،دزیکردن لە کان
کەس بەکەس نەبوون و شێەزەن و ناوەخت و شەوی تاریک و ئەنگوستەچاو و باوبۆران و
دەرفەت قۆستنەوە و ئاگرکەوتنەوە و الڤاو و ئاوارەبوون و ماڵ بەجێهێشێ و تێکچون باری
ئاسایش و ئارایم شار و ئاوان دەکرێت ،هەندێجار لە هەڵێکدا هەندێک کاری نابەچ و
ناڕێک و نەخوازراو و گەندەڵ و ن ناموس و گێەشێوێن دەکرێن بۆ بکەران ئه و کارە
بەتەوسەوە دەوترێت :دز بازاڕی شێواوی دەوێت]1[ .
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 11:13:10 2022/17/6
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت558 :

دز یەکێک و شک هەزار
https://www.kurdipedia.org/?q=20201010204900388824
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دز یەکێک و شک هەزار
دز ،پیشەیەیک کۆنە و تاکۆتان مرۆڤایەتیش درێژەی هەیە ،ئه و کەسەی ماڵ کەسێک
دەدزێت چ دەرزییەک چ گایەک بێت ،هەر بەدزی ئەژماردەکرێت ،دز بەنهێن کاری خۆی
دەکات و کەس پن نازانێت ،بەڵم مرۆڤ گومان بۆ هەزاران کەس دەبات ،هەرچەندە
لەپرۆسەی کارگێی حوکمڕان کوردیدا دز یەکجار زۆرن و بەگروپ و دەستە و کۆمپانیا
کاردەکەن و بە نوێژی نیوەڕۆ بانک و گەنجینەکان هیچیان تێدا نامێنێت ،بەڵم ئیدیۆمەکە
بۆ دزی بەدەست و قام ووتراوە نەوەک دزی کۆمپیالە و بەڵێندەر و کۆمپانیا و ڕێکخراو،
کاتێک دزییەکت ل دەکرێت تەنها کەسێک بردوویەن و گومان تۆش لەسەر هەزار کەسە
بۆیە بووە بە ئیدیۆم و دەوترێت(دز یەکێک و شک هەزار)[]1
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 8:49:00 2020/10/10
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت559 :

دزی حەوت شاران بوايە ،بەس تۆزێک جوان بوايە
https://www.kurdipedia.org/?q=20180106091218143793
دزی حەوت شاران بوايە ،بەس تۆزێک جوان بوايە
دەگێنەوە دايکێک خوازبێن کێێک بۆ کورە ناشێينەکەی دەکات کە کوڕەکەی زۆر ناحەز و ڕەزاگران و الواز و کەسم ناڕێک
بووە و يەک تەڵە يان تاڵە موش بەسەرييەوە نەماوە و ددانيش شاش و واش بووە زۆر پن داهەڵدەڵێت و مەدح و سەنای
دەکات و دەڵێت کاسبە و بەڕەوشتە و سەری بچێت نوێژی ناچێت و ئێوران لەگەڵ دەنگ مەالی دێتەوە بۆ ماڵەوە و دەسن
ڕەنگينە و زێڕی دەبڕی و هەموو کێی دوونيا بەرچاوی بڕۆن چما بيشيکوژی سەری بەرز دەکاتەوە ،دايگ کچەش کە
کوڕەکەی بينيووە زوو قسە بەدايگ کوڕەکە دەبڕێت و دەڵێت خوشکم بڕيا کوڕەکەت دزی حەوت شاران بوايە بەس تۆزێک
جوان بوايە ،ئەم درکەيە بە خۆزگەوە دەوترێت چونکە هەموو ئەوانەی باس دەکرێت خاڵ سەرەیک نێ بۆ ڕاکێشان دڵ
دوڵبەرێک و يار يارێن ن ناکرێت چونکە تەمەن کوڕە و کچە ئه و هەموو کامڵيەی نەگەرەکە چەندە چاوی بەخومار و بەژن
و خەت و قەڵەم و قامەن بەرزی پێويستە.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان
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🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 9:12:18 2018/6/1
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت560 :

دزی کەس دەوڵەمەند نەکردووە
https://www.kurdipedia.org/?q=20190223071855276925
دزی کەس دەوڵەمەند نەکردووە
وتراويشە(ئه و خانوەی بناغەی لەسەر زبڵ بێت بگاتە ئەستێەش دەروخێت) يان عەرەب
گوتەن(ئەوەی لەسەر شن هيچ وپوچ بونياتێا ن ،هەر هيچ و پوچ و بەتاڵە)
هەڵبەت(دز)ی کارێگ قێەونە ئازاترين کەس ئەنجایم بدات(حێ)ی دەکات هەربۆيە کورد
دەڵێت(هيچ شتێک شورەن-عەيب -ن يە تەنها دزی و حێی نەن) بۆيە دزی و حێی
لەدوای يەک هاتوون چونکە زۆر پەيوەسێ بەيەکەوە حێ دزە و دزيش حێە ئەمە
لەاليەک ،لەاليەکيێيشەوە چاو ل بکە کام دز دەوڵەمەند بوو بێت پن وتراوە(قۆناغ) هەر
وتراوە ئەمانە لەباپێيانەوە دزی بە مێان بۆيان ماوەتەوە و پێيان وتراوە ئەمانە(دز
وجەردەن) کەواتە ئەم ئيديۆمە بۆ ئەوە بەکارهاتووە کە کاری ن بنەما و نابەچ وقێەون
نابێتە مايەی دەوڵەمەندی و بەدەستهێنان ناو و ناوبانگ تەنها شورەن و ريسوان دەبێتە
هاوەڵناوت بۆيە وتراوە(دزی کەس دەوڵەمەند نەکردووە).
Quick Respons Code:

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 7:18:55 2019/23/2
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت561 :

دش و درێشە
https://www.kurdipedia.org/?q=20200928203156388373
دش و درێشە
دش ،واتە خوشگ مێد ،پێچەوانەن(شوبرا)یە ،درێشە ،نوکێگ تێی وەکو دلیوان و سوژن و
بزمار ومێخە ،دەسکێگ داری هەیە کڵش دروو و پینەدۆز و دارتاش بۆ مەبەسن
جۆراوجۆری پیشەکەیان بەکاری دەهێێ ،هەندێکجاریش وەکو خەنجەر و چەقۆ بە ئامێی
بڕەندەکان شەڕکردنیش دادەنرێت ،زۆرجاران کەسێک کچ خۆی بەشوونادات بە کوڕێک
کە زۆر خوشگ هەبێت چونکە پن وایە هەر یەکەیان دەبێتە خەسوویەکیێ و ژیان ئاڵۆز و
پڕچەرمەسەری دەبێت ،هەرچۆنێک بێت(دش) چوێێاوە بە(درێشە) و لە کۆمەڵ
کوردەواریشدا ئەوە تاقیکراوەتەوە بۆیە بووە بە ئیدیۆم و بەتەوسەوە دەوترێت(دش و
درێشە) واتە خوشگ مێد وەکو دلیوان و سوژن و مێخ و خەنجەر و چەقۆ تێە و ئاگادار
نەبیت زامارت دەکات]1[.
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تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 8:31:56 2020/28/9
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت562 :

ی
ئامین یە
دوعا لۆ
https://www.kurdipedia.org/?q=20200825220912387187
دوعا لۆ ئامین یە.
دوعا :پاڕانەوە ،ئامێ :گێابوون ،هەر کاتێک مرۆڤ بیەوێت بۆ پەرسێاوی خۆی ،خودای
تاقانە دەتوانێت بپاڕێتەوە و خوداش ئاگای له و وێرد و داواکارییە دەبێت ،ئەگەر بنەماکان
وەرگرتن و گێابوون هەبێت ئەوا خوای باڵدەست جێبەجن دەکات ،کەواتە هەموو هاناو
هاوار و داخوازییەک بۆ خودا مەبەست گێابوونیەن ،ئەوە بووە بەئیدیۆم و بەمەبەست
دەوترێتەوە(دوعا لۆ ئامینێیە) واتە هەموو داواکارییەک هەر بۆ چ بەجێکردنیەن]1[ .
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 10:09:12 2020/25/8
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت563 :

ی
بەهەشن بڵحانە
دونيا
https://www.kurdipedia.org/?q=20171214082825143503
دونيا بەهەشن بڵحانە
بڵح واتە مرۆڤێگ ڕەوشت ناشێين و ئاکار نابەچ و ناپەسند يان کەسێگ هەرزەی ن شەرم و هيچ نەزان و گێڵۆکە ،لە
دونيادا هەر ئه و جۆرە مرۆڤانە خۆشنود و بەکەيفن و دونيا اليان شایم شەريفە ،کەسێک لە خەبەر وباس دونيا ن نەگات
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ئەوا ناخۆشيەکان و نەهامەتيەکان و کارەساتەکان کاری ن ناکات و دونيا بە کەيق گونيەن بۆيە لە ئيديۆیم کوردەواريدا
ووتراوە(دونيا بەهەشن بڵحانە).
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 8:28:25 2017/14/12
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت564 :

دونيا خانوچکۆڵەی مندارانە
https://www.kurdipedia.org/?q=20180829092516155032
دونيا خانوچکۆڵەی مندارانه
شاعێان کالسيک ووتويانە دونيايەیک چ پووچە لە زەرف و کايەی مناڵ دەچێت ،مارمارۆکان
يان ماڵەباجێنە هەندێکجاريش(خانوچکۆڵە)س ن دەوترێت ،ئينجا داب و نەرين
ماڵەباجێنە و خانوچکۆڵە ئەوەيە هەرکات مناڵەکە ئارەزووی لن نەما دەيڕوخێن يان تێک
وپێگ دەدات واتە خانوچکۆڵە کاتيە و هەرگا کان نەما ئينجا لێەدا بووە بە ئيديۆم و کينايە و
بۆ گوزارشت لە هيچ و پوچ دونيا و ئاوابوون ژيان و گوزەران دەوترێت(دونيا خانوچکۆڵەی
مندارانە).
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 9:25:16 2018/29/8
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت565 :

جەردەن دەگەڕێن
دونيا لە خرابونە دوو سواريش لە
ی
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https://www.kurdipedia.org/?q=20171109075631143108
دونيا لە خرابونە دوو سواريش لە جەردەن دەگەڕێن
دونيا بووە بە وێرانگەيەک کەچ له و الشەوە هەندێک کەس هەن تازە خەريگ تاودان ئەسپەکانيانن و خێ له و وێرانکاريە
دەبيێ ،ئەم ئيديۆمە بۆ کەسانێک بەکاردێت کە بارودۆخ نا ئارام و ئاڵۆز بێت کەچ داواکاری بۆ کارێگ ئاسان خۆيان دەکەن.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 7:56:31 2017/9/11
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت566 :

کێە
دونيا لە ويرە ويرە ،کۆسە لە بەندەی ر
https://www.kurdipedia.org/?q=20171109075423143107
دونيا لە ويرە ويرە ،کۆسە لەبەندەی کێە
دونيا لە خراپبوونە و کاوڵ دەبێت کەچ له و الوە خەڵکانێک هەر بێ لە بەرژەوەندی خۆيان دەکەنەوە و دەيانەوێت به و
دەرفەتە چاون بڕين و نيازە گڵوەکانيان جێبەچ بکەن و خواستە تايبەتەکانيان دابێ بکەن ئەم ئيديۆمە بۆ ئەوە هاتووە
دونيا يەک پارچە بووە بە ئاگر کەچ کۆسە دەيەوێت ئاگری کێی دابمرکێنتەوە.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 7:54:23 2017/9/11
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت567 :

دونيا هەوا و هەوەسێکە ،هەر ڕۆژەی لەسەر تەرەسێکە
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https://www.kurdipedia.org/?q=20171114085713143171
دونيا هەوا و هەوەسێکە ،هەر رۆژەی لەسەر تەرەسێکە
لە کوردەواريدا زۆر جار ووتراوە(دونيا پێچ مێەرە ،هەر رۆژەی لەسەر کەسێکە) واتە دەوران فەلەک بەردەوام دەبێت و هەر
رۆژەی نۆرەی کەسێکە بێتە نێويەوە ،يان ووتراوە(دونيا بۆ کەس نامێن) وەک مەحوی گەورە شاعێيش
فەرمويەن(دونيايەیک چ پووچە لە کايەی مناڵ دەچێت) ئينجا له و ئيديۆمەی سەرەوە مەبەست ئەوەيە هەوا و هەوەس
دونيا کاتيە ئەوەندە ناهێن کەشخەن و الف و گەزاق پێوە ل بدەی بەڵم خەڵیک کالوچ(تەرەس) به و هەوا و هەوەسە الف
لێدەدات بۆيە بە تەوسەوە لە کوردەواريدا وەک کينايە وتراوە(دونيا هەوا و هەوەسێکە ،هەر رۆژەی لەسەر تەرەسێکە).
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 8:57:13 2017/14/11
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت568 :

دونيا کاروان سەرايە
https://www.kurdipedia.org/?q=20170808082304141938
دونيا کاروان سەرايە
ئيدۆمێکە بۆ بەکەم سەيرکردن دونيای فان يە ،واتە دونيا کورتە و جێگەی ئومێد نيە تا سەر بۆ کەس نامێن ،کاروان سەرا
واتە ئه و خانەی کە شه و وڕۆژێک تێيدا دەمێنيەوە و دوای سەرفکردن کەڵ وپەلەکانت خانەکە و کاروان سەراکە چ
دەهێڵيت]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 8:23:04 2017/8/8
ئاراس ئیلنجاغ
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بابەت569 :

دونیا پێچ ر ی
مێەرێ یه
https://www.kurdipedia.org/?q=20210404210402393378
دونیا پێچ مێەرێ یه
دەوترێت دونیا لە هیچ و پوچییەوە هاتووە ،واتە هێندە کان و کەموکورتە کە فریای مێەر و
جامانە پێچانەوەیەک ناکات ،مەحوی شاعێیش به(کایەی مناڵ و زەرق بەتاڵ) ناویێدووە،
پێچ مێەریش واتە زۆر زوو دەسوڕێتەوە ماوەی سوڕانەوەکەی زۆر کورت و دەست وبردە و
زوو کاتەکەی بەسەر دەچێت ،بۆیە هیچ و پوچ دونیا و خێا سوڕانەوە و پێچانەوەی مێەر
لە ڕووی خول خواردن و کاتەوە پێکێ چوێێاون و ئه و ئیدیۆمە جوانەی لە زمان کوردیدا ل
بەرهەمهاتووە دەوترێت(دونیا پێچ مێەرە-یان پێچ مێەرێیە) واتە زوو خول دەخوا و
دەسوڕێتەوە و زوو بەسەر دەچێت]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 9:04:02 2021/4/4
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت570 :

ا
دونیا پەشتە ماڵ حەمامه
https://www.kurdipedia.org/?q=20220510221047413531
دونیا پەشتە ماڵ حەمامه
پەشتەماڵ ،خاول :تەنراوێکە چوارگۆشە و درێژکۆڵەیە لە حەمام و سەرشۆرکدا لەدەوری
ناوک و ئەژنۆدا دەئاڵێێێت  ،لە سەرشۆرک و حەمایم جاران پشتە ماڵەکەی هەرجارەی
کەسێک خۆی ن وشک دەکردەوە و هەر رۆژەی یەکێک لە ناوقەدی خۆی دەپێچایەوە و
زۆرترین ئه و دەست و دەسن ن دەکرا ،وەکو خان و کاروانسەرا هەر رۆژەی کەروبارێک
دەهاتە خانەکە و دەمایەوە و بۆ ڕۆژی دووەم کەسێگ تر دەهاتە خان و کاروانسەراکە ،ئه و
حاڵەتە بووە بە ئیدیۆم و بۆ هیچ و پووچ و ن نرچ و ن بایەچ و هەر رۆژەی بەدەست
کەسێکەوە بوون و تا سەر نەبوون دونیا وەک ڕێنوێن و ئامۆژگاری و هۆشداری دەوترێت:
دونیا پەشتە ماڵ حەمامە]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code
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باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 10:10:47 2022/10/5
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت571 :

ی
دونیا دەق دەروێشانه
https://www.kurdipedia.org/?q=20220126121622402835
دونیا دەق دەروێشانه
دەروێش وشەیەیک کوردی ناوچەی هەورامانە ،ئەوانەی وێرد و پیاهەڵدان بە ئەولیا و
پیاوچاکان و پێ و موریدان دەهۆننەوە وەکو وێژەوان دەناسێن واتە وشەی دەروێش بە
دەربڕین وێژەوە دەبەستنەوە یان ئەوانەی دونیای فان جێدەهێڵێ و دەبنە زاهد و
خەڵوەتنشین هەڵدەبژێرن بۆ حاڵگرتنیان ئه و دەفەی لەپێسن ئاژەڵەکان دروستکراوە،
دەکوتن و ئه و دەنگەی لێوەی پەیدا دەبێت وەکو قاڕە و باڕەی ئاژەڵەکەیە کە بەزیندوێن
لن بدرێت ،ئینجا ئه و دەفە پێستیە هەر جارە و دەروێشێک پێیدا دەکێشێت ،ئەوە بووە بە
ئیدیۆم و بۆ ڕینوێن و ئامۆژگاری بەکارهاتووە و وتراوە(دونیا دەق دەروێشانە) ئەمەش واتە
زۆر دڵ بە دونیا خۆش مەکە چونکە هەر ڕۆژەی بەدەست یەکێکەوەیه ،یەکێک دەیژەنێت
و ڵن دەدات]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 12:16:22 2022/26/1
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت572 :

دونیا زەردەی دەم کەلە
https://www.kurdipedia.org/?q=20220105153005400473
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دونیا زەردەی دەم کەلە
کێوە بەزنار و بەندەنەکان لەکان ئاوابوون خۆردا ،ئه و تابلۆ پڕ تەلیسم و سیحراویە
دەخوڵقێێ ،هەر ئەوەندە فریا دەکەویت جارێک بەڕامانەوە لن بڕوانیت ،تیشکەکان
لەپشن کەل و شاخەکاندا ووردە ووردە وون دەبن ،لەنێوان سێبەری کەل و ئاوابوون
تیشکەکان و ڕەنگ شین ئاسماندا ،زەردییەک لەماوەیەیک کەمدا دروست دەبێت ،کە زۆر
سەرنج ڕاکێشە و ماندووەکان دەحەسێنێتەوە ،بەڵم بەمرۆڤەکان دەڵێت :هیچ شتێک
تاسەر بەردەوایم نیە و هەموومان لەڕێچکەیەکداین بۆ ئاوابوون ،ئینجا ئه و زەردەی دەم
کەلە گوزارشتێکە وەکو ئیدیۆم بەکارهاتووە بۆ ئەوەی کە ژیان زۆر کاتییە و بەردەوایم
نیه]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 3:30:05 2022/5/1
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت573 :

ژ
شەویش بەسەرا دێت
دونیا هەر رۆژ نابێت،
https://www.kurdipedia.org/?q=20170508000734139548
لە کوردەواریدا بۆ ئەوانە بەکار دێت کە رۆژیانە و زوڵم لە خەڵک دەکەن ،واتە رۆژیان کورتە
و زوو کۆتان دێت]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت

🗄 سەرچاوەکان
دیارینەکراو |
[]1
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 12:07:34 2017/8/5
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت574 :
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ی
ماسن مەیوو وایە
دونیا وەک
https://www.kurdipedia.org/?q=20220513201508413845
دونیا وەک ماسن مەیوو وایە
مەییوو ،مەیێ :خەستبوونەوە و توندبوونەوە یان چڕبوونەوەی شن شلە بە هۆی هەوێن
یان سەرماوسۆڵەوە ،شێ کە دەکوڵێێێت کەف و کوڵ زۆرە و هەڵدەچێت تا لەسەر
ئاگرەکە بێت کەفەکەی دەڕژێت بەسەر الیەکان ئه و مەنجەڵەی تێیدایە ،بەڵم کەشێەکە
دابگرین لەسەر ئاگرەکە ،هێدی هێدی دەست دەکات بەساردبوونەوە و تا ئه و حاڵەتەی کە
هەوێن دەکرێت ،دوای هەوێن کردن ووردە ووردە ماستەکە دەست دەکات بە مەیێ و
خەستبوونەوە ،سەری شێەکەش توێژێگ تەنک دروست دەکات و دەبێتە سەرتوو ،ئه و
حاڵەتە بووە بە ئیدیۆم و بۆ ئاسایش و ئارایم و بەرقەراربوون سەقامگێی و کن و ن دەنگ
و خامۆس دەوترێت :دونیا وەک ماسن مەییوو وایه ،لەالیەکیێیشەوە هێمای هێمن و
ئەدەب و ژیرییە ،ئەگەر بە ژنان بوترێت دەڵن :ماسن مەییووە ،واتە هێندە هێمن و
لەسەرەخۆ و ژیر و بەئاکارە]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 8:15:08 2022/13/5
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت575 :

دونیای داوەتە بەر کلکان
https://www.kurdipedia.org/?q=20220511223309413687
دونیای داوەتە بەر کلکان
لە هەولێێ دەوترێت(دنیای دایتە بەر کلکان) ،کلک ئەندایم دواوەی بەشێک لە ئاژەڵنە و
دەکەوێتە سەر قونەجۆرە و کلێنجە و پشتەقوونەوە ،لە ئاژەڵێکەوە بۆ ئاژەڵێکیێ جیاوازی
هەیە ،هاوسەنگ و ڕێگ و پەیامێگ باس ن دەگەیەنرێت ،کوردیش زۆر ئیدیۆیم لەسەر
هێناوەتەوە ،وەک  :لن کەوتۆتە کلکان ،کلک خوارە ،کلیک ل بادەدا ،کلیک بادا ،کلیک ل بڵند
کرد ،کلک شۆڕ ،کلیک ناوەتە گەلیەوە ،تەڵەی بەکلیک دەتەقێنێت ،بەس کلیک نییە ،شاهێدی
ڕێوی کلیک بێت ،کلکیان لەگەڵ یەک گرێداوە و کلک تێوەردان و...تاد ،زۆرجاران ئاژەڵێگ
وەکو گوێدرێژ لەناو بژوێندا دەلەوەڕێت وەک پەشێوی مەزن دەفەرموێت:
مێوان گەورەی سوشتە
نەچ و نەباری لە پشتە!
بەزەڕە زەڕ ،بە غارە غار
دنیای هەموو کردە بەهار
له و بژوێن و لەوەڕگایەدا هێدی هێدی کلیک بەهەردوو بەری پشتەقوون و ڕاست و چەن داو
و تەشکەریدا دەجوڵێنێت ،یان کارژۆڵەیەک لەکان مژین گوان دایگ کلیک زۆر بە خێان
بادەدات ،کلک بادان زیاتر گوزارشتە بۆ هەوەز بازی و کەیق خۆس ئاژەڵەکە ،ئەوە بووە بە
ئیدیۆم و بە کەسێک دەوترێت کە کاروباری دونیای بەگاڵتە و فشەگرتووە و خۆی زۆر
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پێوەی ماندوو نا کات و هەرچ ڕووبدات لەالی ئاسان دەبێت ،بەتەوس و گاڵتە و فشەن
کردنەوە دەوترێت :دونیای داوەتە بەر کلکان[]1
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 10:33:09 2022/11/5
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت576 :

دونیای یل بووە بەچەریم چۆلەکە
https://www.kurdipedia.org/?q=20200924112942388120
دونیای ل بووە بەچەریم چۆلەکە
بچویک چۆلەکە زۆر ئیدیۆیم ل دروستبووە (چۆلەکە خۆت چ و گۆشتاوت چ؟ ،چۆلەکە
خۆی هەيە تافروجاوی هەبێت؟ ،کێشکەی بەچل وچاران) هەر لەبەر گچکەن و بچویک
چۆلەکەیە وتراویشە(دونیای ل بووە بەچەریم چۆلەکە) کاتێک سەر زەمێ ئەوەندە
ڕوپێوییەکەی کەم دەبێتەوە بۆ بارتەقای چەریم چۆلەکەیەک وەک ئەوە وایە
بوترێت(قەیسەری ل بووە بە کونەمشک) هەڵبەت هەر ترس وتۆقینە وادەکات گێن
ئەوەندە بچوک بێتەوە تا ئاسن چەریم چۆلەکە ،یەکێک فشارێگ لەسەر بێت لەئاست و
توانای نەبێت هەڵیبگرێت دونیای ل وێک دێتەوە ،لەالیەکیێیشەوە کەسێک کارەکەی
لەخۆی تەنگ کردبێتەوە و سەری لەخۆی شێواندبێت به و کەسە دەوترێت(دونیای ل بووە
بەچەریم چۆلەکە)]1[ .
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 11:29:42 2020/24/9
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت577 :
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ا
ی
گۆشن دەخورا
دوو پشقڵ بکردایە،
https://www.kurdipedia.org/?q=20211231083804399909
دوو پشقڵ بکردایە ،گۆشن دەخورا
چوارپن ئاژەڵ وردەی وەکو مەڕو ماڵت پاشەڕۆکەکەی پشقڵە(پشکڵ) ،لەکوردەواریدا
پشقڵ زۆر سوودی ل بیێاوە(وزەی سەوز) ئەژماردەکرێت بۆ خۆگەرمکردنەوە و چێشتلێنان
و زبڵەکەس بووە بە پەیین ئاژەڵ و ڕووەک سودی ل بینیووە ،ئەوە لەالیەک و
لەالیەکیێەوە ئاژەڵەکەش کۆمەلێک سوودی گۆشت و شێ و خوری و داهان هەیە ،هەموو
ئەمانە وایکردووە ،ئەگەر یەکێک زۆر ن عاقڵ و کەودەن و نەفام و کاڵفام بێت ،بەتەوسەوە
ن دەوترێت :دوو پشقڵ بکردایە ،گۆشن دەخورا]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 8:38:04 2021/31/12
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت578 :

ی
خۆشەويسن لەحەد بەدرە ،يەک نۆبەرە دوو پاشەبەرە
دوو شت
https://www.kurdipedia.org/?q=20180627103754152128
دووشت خۆشەويسن لەحەد بەدرە ،يەک نۆبەرە و دوو پاشەبەرە
مرۆڤ بەمناڵ خۆی دەڵێت(جەرگ) واتە وەک جگەری خۆيەن ،ئەمەش گوزارشتە لەوەی
پارچەيەیک خۆتە وەک دواکەوتە و هەسارەکان هەر دڵ دواکەوتە لەسەر هەسارەکەيەن و
هەسارەکەش خوالنەوەی بەدەوری خۆی وەک لە ئامێ گرتنيەن ،هەموو ئەمانە واتە مناڵ
و نەوە لەخۆشيدا ببيێێن شێين و مژدەبەخش و ئارام بەخشن لە ناخۆشيدا ببيێێن تاڵ و
ئازار و ن ئۆقرەن روو لە دايک و باوکان دەکات ،ئينجا نۆبەرە کە مناڵ يەکەیم هەموو
خێانێکە لەبەر ئەوەی يەکەم مناڵيانە هەموو شتێگ بۆ دەکرێت و زۆر شێينە و ئەوەی لە
توانای خێان بێت بۆی دابێ دەکرێت کە گەورەش بوو ئه و رێز و نازداريەی نۆبەرەييەی بۆ
هەژماردەکرێت و بە بچوکەکان دەوترێت دەبێت رێزی بگرن ،سەبارەت ئاخروئۆخری يان
دوا مناڵ کە پاشەبەرەی ن دەوترێت لەبەرئەوەی منالەکانيێ گەورە بوون و له و قۆناغەدا
تازە گەشەی جەستە و زمان و ژيان دەست پێدەکات هەموو ئەندامان خێان گەورە و
گچگە خۆشيان دەوێت و توند لە ئامێی دەگرن و ماچ دەکەن و بەعاردی ناکەوێت هەر
لەوبارانەوەيەوە وتراوە(دووشت خۆشەويسن لەحەد بەدرە ،يەک نۆبەرە و دوو پاشەبەرە)
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:

رۆژهەڵن کوردستان
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:Quick Respons Code

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 10:37:54 2018/27/6
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت579 :

دوو قوز و دوو قونە
https://www.kurdipedia.org/?q=20170926133607142741
دوو قوز و دوو قونە
پێەژن بە مەالی مەشهوری گوتبوو(قوز) لەپێشەوەيە يان لە دواوە ،کان مەال گوتبوی لە پێشەوەيە جاشکان نيشان دابوو،
کە جاری دووەم دەپرسێتەوە لە کوێ يە ئەوجارە وتبوی دواوە ،کەچ لە پێشەوە پن نيشان دابوو ،هەر کەسێک پن
بوترێت(دوو قوز و دوو قونە) واتە نەگرەوەی لەگەڵ دەکرێت و نەقسەس لەگەڵ دەکرێت بە ئامان خوای لن نابەيتەوە.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
PM 1:36:07 2017/26/9
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت580 :

دێن موڵیک خۆر ی
ی
نیسان ،ی
اسان
دوو لە ئادارێ یەک لە
https://www.kurdipedia.org/?q=20220405225235410307
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دوو لە ئادارێ یەک لە نیسان ،دێن موڵیک خۆراسان
پێشینانمان لە وران کوردەواری ئەزمون زۆریان لەسەر پیشە و کاروباری کشتیاری و
وەرزێری و کشتوکاڵکردن تاقیکردۆتەوە و زانیاری و شارەزاییەیک باشیان کۆکردۆتەوە،
حسابگری زۆریان تێدا هەڵکەوتووە ،ئه و حسابگرەوانە هێندە باش حسان خۆیان ڕاگرتووە
و بە بەرد و پەنچە و چیلکە کە دێنە ئاخاوتن و گفتوگۆ قسەکانیان دەبێتە نەقش سەر بەرد
و زۆرجاران سەد دەر سەد هاتۆتە چ ،ئێستا کە مانگ(نیسان )2022ەوە لە باشوری
کوردستان تەواو هەست به و ئیدیۆمە کوردەوارییە دەکرێت و ڕاسن ئه و گۆتەیە
دەردەکەوێت ،ئەمساڵ لە باشوری کوردستان باران بارین لە گەرمیان زۆر کەم بوو ،الیەن
پەیوەندیدار دۆچ وشکە ساڵ ڕاگەیاند ،چونکە لەمانگەکان(شوبات و ئادار) باران زۆر کەم
باری و زەنگ وشکە ساڵ لێدرا ،چونکە باران مانگەکان(نیسان و مایس) ناتوانن
شوێنگرەوەی باران زستانە بگرنەوە ،چونکە خاک نێ دەبێت و ناتوانێت هیچیێ ئاو
وەربگرێت و کورد دەڵێت :خاک لێوان لێو بووە(خاکەلێوە)یە ،ئەم ئیدیۆم و گۆتەیەی
سەرەوە تایبەتە به و دەغل و دانەی کە پشت به ئاوی باران دەبەستێت ،واتە بۆ دانەوێڵەی
گەنم و جۆ کە لە کوردستاندا لە زەوییە پشتاوەکاندا دەڕوێێێن ،لەمانگ(ئادار) دوو باران
بەباس ل بدات ئەوا دەغڵەکە تێئاو و گەش دەبێت و السک وباڵکەی بەرزدەبن و قەف و
گوڵ دەردەکەن ودەنکۆڵەکان پڕ شێ دەبن و ئامادە دەبن بۆ مانگ نیسان و مانگ نیسانیش
ئەگەر یەک باران بەباس ببارێت ئەوا بەتەواوەن بەرهەمەکە لەخەم دەردەچێت و ن
دەگات ،ئه و س بارانەی هەردوو مانگ ئادار و نیسان ئەزمون کراوە و بە موڵیک خۆڕاسان
بەراورد کراوە چونکە خۆراسان کە ناوچەیەیک بەرفراوان ئەوپەڕی ڕۆژهەڵن ئێانە و
وشەیەیک کوردی دەولەن مادە بەمانای خۆرهەڵسان دێت ئێستا پاشماوەی خۆڕاسان لە
نێوان(تورکمانستان و تاجیکستان و ئەفغانستان و ئۆزبەکستان و ئێان) دابەشبووە و زیاتر لە
دوو ملیۆن کوردی کرمانچ تێدا نیشتەجێیە و دەشت و زەوی و زارێگ زۆر و فراوان و بەپین
و بەرکەن هەیە ،بۆیە کورد وتویەن بۆ دەغڵ و دان پشتاو و دێمەکار :دوو لە ئادارێ یەک
لەنیسان ،دێن موڵیک خۆڕاسان ،بەداخەوە تا ئەم بەروارە( )2022-04-05نە لە ئادارێ
باریووە نە لەنیسان بۆیە دەتوانرێت بوترێت :نە لە نیسان نە لەئادارێ ،بووە بە بیابان
عەرەن]1[ .
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 10:52:35 2022/5/4
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت581 :

شێێک کەوڵ دەکەن
دوو ڕێوی ر
https://www.kurdipedia.org/?q=20211231084030399910
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دوو ڕێوی شێێک کەوڵ دەکەن
کورد ئەوەس گوتوە :غەنییم کەسێک دووانە یان قەویم عەلەشیشن ،دەستە دەستە و
کۆمەڵ کۆمەڵ واتە یەکگرتون ،هەڵبەت هێ لە یەکێن دایە و ن هێیش لە
پەرتەوازەییدایە ،ڕێوی ئاژەڵێگ ن جورم و تەنگ و توشە کەچ ئەگەر بەیەکەوە بن وەکو
گورزەدارێک بەهێدەبن و نەوەک گورگ و سەگ بەڵکو شێی بە زەویدا دەدەن و کەوڵ
دەکەن ،ئەوە بووە بەئیدیۆم و بۆ گوزارشتکردن لە بەهێی یەکێن و یەکگرتون دەوترێت:
دوو ڕێوی شێێک کەوڵ دەکەن]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 8:40:30 2021/31/12
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت582 :

شێن به
دوور بە ،ر
https://www.kurdipedia.org/?q=20220215224741405186
دوور بە ،شێن به
کورد ئەوەس وتووە( :دووری و دۆسن) یان(هەتا دووری پوری) ،خزمایەن و خوێن لە ناو
کوردان جێگەی بایەخە ،بۆیە هاتوچۆی گەرم و گوڕ و سەردان و مێوان و مانەوەی زۆر
لەالی یەکێی گەرم بووە ،بەن یەکێی نان و چێشت و داوەتیان ن نەخوراوە ،هەمیشە لە
خۆس و ناخۆشیەکاندا لەگەڵ یەکبوون و دەستەواییان کردووە ،ئه و تێکەڵ و زۆر لە
یەکێی نزیکبوونە هەموو جارێ بەباش نەگەڕاوە ،ناوە ناوە نیگەران و دڵتەنگ و
قسەوقسەڵۆک و توڕەبوون و ناخۆس لێدەکەوێتەوە ،بۆیە بووە به و ئیدیۆمە جوانە و وەکو
ڕێنمان و ئامۆژگاری و هۆشیارکردنەوە وتراوە :دووربە ،شێین بە]1[ .
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 10:47:41 2022/15/2
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
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بابەت583 :

دووری و پوری
https://www.kurdipedia.org/?q=20171212072632143468
دووری و پوری
پوور :خوشگ باوک يان خوشگ دايکە هەردوو پور لە کوردەواريدا ئازيز و خۆشەويسێ ،هەر جارەی بيانبين تەوێڵ يان
گەردەنت ماچ دەکەن تۆش لەناچ دڵەوە حەزدەکەی دەستيان ماچ بکەيتەوە ،بەڵم کە زۆر ئه و حاڵەتە دووبارە ببێتەوە
هەم خوشکەزا و برازا ن تاقەت و بێاردەبن هەميش پور له و گەردەن ماچ کردن و دەست ماچکردنە ،بەروويەکيێ کە شه و
و رۆژ لە يەکێيەوە نزيک بن و ماڵ بەماڵ بکەوێت ئەوا کار دەکاتە سەر ئه و هەست و نەستە خۆشەويستيە و
خۆشەويستيەکە بەهەر هۆکارێک بێت درز و کەڵێن تێدەکەوێت بۆيە تا لە يەکێييەوە دوور بن خوشکەزا و برازا و پور ئەوا
خۆشەويستيەکەيان زياتر دەبێت بۆيە بە ئيديۆمەوە ووتراوە(دووری و پوری).
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 7:26:32 2017/12/12
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت584 :

ی
دۆسن
دووری و
https://www.kurdipedia.org/?q=20180826092840154930
دووری و دۆسن
ووتراويشە(دووری و پوری) مرۆڤ لەگەڵ ئەوەی بونەورێگ کۆمەاليەتيە ،زووش جاڕس دەبێت لەهەندێک داب و کەلتور و
نەزم و پەيوەندی کوردەواری بۆ نمونە زوو زوو سەردان و بەسەرکردنەوە ،يان ماڵ بەرامبەر ماڵ ،يان هاوس و تاد ،هەڵبەتە
ئەگەر دوو ماڵ و خێان هەموو رۆژ بەسەر يەکەوە بن لەسەر مناڵ و مريشک و ئاو و کاريلە و کەروێشک و پاتاڵ و
دەنگەدەنگ و دەنگەدەنگ لەنێوانيان پەيدا دەبێت و سەر دەکێشێت بۆ شەڕ و توڕەبوون و توند و تێی و پەيوەندی پچڕان،
بەڵم ئەگەر لەيەکێيەوە دوور بوون ئەوا لەکان دەگەنە الی يەکێی هەموو حاڵەتەکان سەرەوە لەيەکێی دەبورن و دان
بەخۆ دادەگرن لەهەر گرفت و ڕووبەرووبونەوەيەک کە روودەدات ،هەر بۆيە وتراوە(دووری و دۆسن) واتە تا لەيەکێی
دوور بيت خۆشەويسن بۆيەکێی زياد دەکات.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:

رۆژهەڵن کوردستان
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:Quick Respons Code

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 9:28:40 2018/26/8
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت585 :

دياری شوانە وێڵە ئاڵەکۆکە
https://www.kurdipedia.org/?q=20171212071947143463
دياری شوانە وێڵە ئاڵەکۆکە
شوانە وێڵە :شوانکارێکە ژيان و گوزەران و شه و و رۆژی لەالی پەزە بۆ لەوەڕاندن و شەوين و ئاگای لەکاروباری دونيا نيە بۆيە
پن دەوترێت شوانەوێڵە ،ئاڵەکۆک-يش رووەک و گيايەیک بەهاريه پەڵوک-يش ن دەڵێ ،کەواتە دياری شوان بە گوێرەی
توانای خۆيەن و جێگەی گلەييان نيە هەندێجاريش بەتەوسەوە بۆ يەکێک بەکاردێت کە خۆی زۆر هەڵدەکێشێت کەچ
لەڕاسيشدا هيچ نيە و هەژار و نەدارە کە رووی راستەقينەی دەرکەوێت دەوترێت دياری شوانە وێڵە هەر ئاڵەکۆکە.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 7:19:47 2017/12/12
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت586 :

ی
شێچ گوندی قبوڵ نيە
ديارە دوعای
https://www.kurdipedia.org/?q=20170924144400142725
ديارە دوعای شێچ گوندی قبوڵ نيە
ئەمە لەوەوە سەرچاوەی گرتووە(گۆلیک خۆماڵ نان بەگا) واتە کەس خۆت وەک نان دەناس و لە مناڵيەوە بەيەکەوە بوون
و کەموکورتيەکان و پۆخڵەوان دەزان بۆيە بەهيچ شێوەيەک تا بێگانەيەک يان کەسێکيێ هەبێت پەنا بۆ شێچ گوندی
خۆت نابەيت و پێت وايە شێخايەتيەکەی عەيار نيە و قەردی حەوت مەملەکەت دەکەيت بۆ سەر قەڵەمانەی شێچ
گوندێگ تر.
تایبەتمەندییەکان بابەت
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🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
PM 2:44:00 2017/24/9
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت587 :

دەرنەهێن ژ
ی
پوس لەچاوت دەرناهێنم
دڕیک لەدەستم
https://www.kurdipedia.org/?q=20190213075121257711
دڕیک لەدەستم دەرنەهێن پوس لەچاوت دەرناهێنم
ئەگەر چۆلەکەم بۆ بگريت پێت دەڵێم خاڵۆ ،ئەم پەند و ئيديۆمە زۆر بەکارهاتووە لە
ئەدەبيات-يش کورد زۆرجار بەيارەکەی گوتووە(لەم دونيا بۆ من نەن چيت ل بکەم
لەقيامەن)واتە ئەگەر مرۆڤێک هيچ سودی نەبوو ناتوان سود بەخۆس بگەيەنێت بۆيە
کورد به و شێوەيە بە پەند وئيديۆم ئامۆژگاری دەکات و فەرمويەن(دڕیک لەدەستم
دەرنەهێن پوس لەچاوت دەرناهێنم) کورت و کرمانچ بۆم نەبيت بۆت نابم.
Quick Respons Code:

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 7:51:21 2019/13/2
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت588 :

دڵ ئاوێنەی دڵە
https://www.kurdipedia.org/?q=20210106112926390757
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دڵ ئاوێنەی دڵە
وتراویشە(دڵ ئاگای لەدڵە) ئاوێنە خاسیەن تیشکدانەوەی هەیە ،ئەوەش چوێێاوە بە(دڵ)
هەندێجاریش دڵ بە(شوشه) لەقەڵەمدراوە وەک(دڵ شوشەیە کەشکا چاک نابێتەوە) ،زۆر
وا ڕێکەوتووە کەسێک دەچێتە دڵتەوە ،لەالی خۆتەوە خۆشەویستیەکت بۆی دەبێت،
کاتێک نزیکبونەوەیەک یان گفتوگۆیەک بێتە بەرباس هەردوو ال خۆشەویستیەکە
بەجۆرێک لەجۆرەکان دەردەبڕن ،هەردوکیان دەڵێ(دڵ ئاوێنەی دڵە یان دڵ ئاگای لەدڵە) ئه
و ئیدیۆمە لەکاروکردەوەی ڕۆژانە و پیشەن و خزمایەتیشدا دەردەکەوێت ئەگەر دوو کەس
یەکێیان بۆ خوا ومرۆڤایەن و خزمایەن ن بەرژەوەندی خۆش بوێت بەئیدیۆمەوە
دەوترێت(دڵ ئاوێنەی دڵە) واتە پەرچەکردار وڕەنگدانەوەی یەکێن بۆ یەکێ
خۆشەویسێ]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 11:29:26 2021/6/1
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت589 :

دڵ مێشە لەگووش دەنیشێت
https://www.kurdipedia.org/?q=20220512223937413776
دڵ مێشە لەگووش دەنیشێت
مێش یان مەگەز ،مێووەیک باڵدارە ،زۆرینەی مێشەکان لە سەر مژین پاشەڕۆ و خوێن و
پیش و شن گەنیوو و شێین دەژین ،تەنها مێش هەنگ نەبێت کاری(شیلە) مژینە ،ئەوانیێ
تا ژینگە پیسێ بێت ،ئەوان چاکێ لن دەژین ،وەکو :سەر زبڵدان و ئاودەستخانە و
شێنەمەنیە سەر دانەپۆساوەکان و شوێنە گەنیوو و ئاوەڕۆ و زێرابەکان و ئاژەڵ و گیانداری
کەالک و مردارەوە بوو و...تاد ،مێش بە هۆی نیشتنەوەی لەسەر پیسان ئاژەڵ و مرۆڤ
چەندین نەخۆس وەکو :کۆلێا و سکچوون و گرانەتا دەگوازێتەوە بۆ مرۆڤەکان ،دڵ :ئه و
ئەندامە سەرەکیەی مرۆڤە ،به هۆیەوە هەست بە خۆشەویسن دەکات ،دڵ مرۆڤ بە
مێش چوێێاوە کە لەسەر زۆر شت دەنیشیتەوە بەتایبەتە شتە ناشێین و ن کەڵک و
بۆگەنییەکان ،ئەوە بووە بە ئیدیۆم و زۆرجاران وا ڕێکەوتووە کێێگ جوان دڵ چووە بە کوڕە
تیمێکەوە کە زۆر ناشێینە و هیچ شێینیەیک تێدا بەدی ناکرێت ،بە پێچەوانەشەوە ،کوڕێگ
جوان دڵ دەچێتە کێێکەوە کە تیسکن و نابووت و ڕەشکۆکە و قرغ و الوازکەڵە و ن تەنگ
وتۆژە ،بۆ هەردوو حاڵەت لە ئیدیۆیم کوردەواریدا دەوترێت :دڵ مێشە لە گووش
دەنیشێت]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان
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:Quick Respons Code

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 10:39:37 2022/12/5
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت590 :

ا
دڵ تەڕەی دەخوازێ
https://www.kurdipedia.org/?q=20181220074433181673
دڵ تەڕەی دەخوازێ
پياوی بەساڵچوو دڵ بۆ کچ شۆخ وشەنگ بچێت ،نەبوون دڵ بۆ خواردن شاهانە
بچێت ،پێەژنيش دڵ بچێتە سەر وەسمە و خەنە و کشتەک وکل و دەرمان هەموو ئەمانە
لە کوردەواريدا بە درکەوە دەتورێت(دڵ تەڕەی دەخوازێ).
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 7:44:33 2018/20/12
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت591 :

ا
دڵ وەک ی
گون هەالج دەلەرزێت
178https://www.kurdipedia.org/?q=20171114093310143
دڵ وەک گون هەالج دەلەرزێت
هەالج پيشەوەرێکە لباد و کڵو و قاپوت و سەر کڵو لە خوری دروست دەکات ،لەکان کارکردندا بەن-وە کارەکەی دەکات و
لەگەڵ جموجۆڵەکان گون ئه و بەر و ئەمبەر دەکات و دەلەرێتەوە ،ئينجا ئەگەر کەسێک بێسێت يان دڵ بکەوێتەوە
خورپەوە بەهەر هۆکارێک بێت پن دەوترێت(دڵ وەک گون هەالج دەلەرزێت).
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان
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🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 9:33:10 2017/14/11
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت592 :

دۆ زۆريش بێت ،کەشک هەر ڕەقە
https://www.kurdipedia.org/?q=20180926101422156258
دۆ زۆريش بێت ،کەشک هەر ڕەقە
دۆ لە پێکهاتەی شێمەنيە و لە بنەچەدا شێە و دوای هەوێن دەبێتە ماست و ماستيش
دەکرێتە(کوندە و مەشکە و تازی) و دوای هەژاندن و کەرە دروستکردن ،ئەوەی لە دۆيەکە
دەخورايەوە دەخورايەوە ئەوەی دەمايەوە دەکرايە ناو(تازی -لە خام دروستکراوە وەک
گونيە و جۆڕک و هەگبە) دەخرايە بەر خۆرەتاو بۆ ماوەی چەند رۆژێک يان هەفتەيەک
زياتر ئەوەی دوای هەڵماندن و چک چکە دەمايەوە دووبارە دەريان دەهێنايەوە و لەسەر
خامێکيێ پارچە پارچەيان دەکرد و دەبووە(کەشک) خۆرەتاو سوری دەکردەوە و ڕەق دەبوو،
هەندێجاريش تەنها ماست دەخرايە(تازی) بۆ ئەوەی بکرێتە کەشک بەڵم ئه و جۆرەيان
چەوری ماستەکەس لەگەڵدايە ،ئەمە مانای زۆری دۆ و کەشگ ڕەق ئينجا وەک ئيديۆم
بۆچ بەکاردەهێێێت بۆ هەڵسوکەت و ڕەوشت و ئەدگارێک کە گۆڕان بەسەر نەيەت وەکو
خۆی خۆی بمێنێتەوە و خاسيەن چاک يان خراپ نەبێت و لە دۆچ خۆيدا بمێنێتەوە ،بۆ
هەبوون و گێفان پڕيش دەوترێت ئەگەر خاسيەن ڕەزيیل و قرچۆیک و ڕژدی هەبێت ،واتە
ئه و کەسەی هەبووە با هەبوو بێت چ سودی هەيە کە خاسيەن قرچۆیک هەبێت ،يان
وەک بارودۆچ ئابوری هەرێم با داهات هەر زۆر بێت چونکە کارگێی ووڵت قرچۆک و
گەنەکارە چ سودی دەبێت.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 10:14:22 2018/26/9
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
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بابەت593 :

دۆ و دۆشاو تێکەڵ دەکات
https://www.kurdipedia.org/?q=20201010205344388825
دۆ و دۆشاو تێکەڵ دەکات.
دۆ ،لەدوای هەژاندن ماست و ئاو(ماستاو) لەناو(مەشکە)ی دروست دەبێت ،دۆشاویش
له گوشێ و بەن شێالن بەروبویم(ترێ) دەهاتە بەرهەم لەکوردستان واتە هەم دۆ و
هەمیش دۆشاوی ترێ دوو بەرهەیم خۆماڵ کوردی بووە ،ئینجا هەردوو بەرهەمەکە
شلەن ،ئەگەر تێکەڵ بکرێن ناتوانرێت لەیەکدی جیابکرێنەوە ،ئەوە بووە بە ئیدیۆم و
بەکەسێگ توندوتوڕە و ن ئارام دەوترێت کاتێک توڕەبوون بیگرێت و ئەوەی بەدەستیەوە
بێت بیوەشێنێت و ئەوەی بەزاری بێت نەیگێێتەوە ،دواتر و پاشێ لێک نەداتەوە بە
تەوسەوە پن دەوترێت(دۆ و دۆشاو تێکەڵ دەکات)]1[ .
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 8:53:44 2020/10/10
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت594 :

ر ی
دۆخێ شلە
https://www.kurdipedia.org/?q=20220221204147405902
دۆخێ شلە
دۆخێ :داوێگ چێاوە لە خوری و لۆکە هەندێکجار تیلمە پەڕۆیەیک باریکە ،دەرن و
شەڕواڵ ن توند و شەتک دراوە ،لەبەر ئەوەی لە سەرووی دامێنەوە لە نزیک ناوکەوەیە
پێش دەوترێت :بەنەخوێن ،ژنان و پیاوان بەکاریانهێناوە.
ئه و کەسەی داوێن پاک بێت و شەریم بەخۆی بێت دۆخینەکەی یەکبینە پارێزراو و توند
بەسێاوە ،تەنها لەکان ڕێپێدان شەرغ و چوونە سەرئاو دەکاتەوە ،ئەوانەس کە دۆخینیان
بۆشن یاساغ دەکەنەوە بە داوێن پیس و ن ناموس سەیر دەکرێن ،ئەوە بووە بە ئیدیۆم به
و کەسانەی زوو دۆخینیان شل دەکەنەوە بۆ مەبەسن کاری ناشەرغ دەوترێت :دۆخێ
شلە]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code
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باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 8:41:47 2022/21/2
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت595 :

دۆزەخ لە دەر ژ
گایش بگەڕێیتەوە ،هەر باشه
https://www.kurdipedia.org/?q=20211230072311399838
دۆزەخ لە دەرگایش بگەڕێیتەوە ،هەر باشه
دۆزەخ ئاگرێگ ن ئامانە و هەموو شتێک ،تەڕ و وشکیش بەیەکەوە دەسوتێنێت ،ئینجا
ئەگەر ئه و دۆزەخە بەرامبەر(زیان و کاری خراپە و ڕێ ن نەچوو) بەراورد بکەین ،کورد
کردویەن بەئیدیۆم و بۆ گەڕانەوە لە زەرەر و کاری بەد و خراپە گوتویەن(دۆزەخ لەدەرگایش
بگەڕێیتەوە ،هەرباشە)]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 7:23:11 2021/30/12
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت596 :

ا ا
ا
دۆست ئەگەر بەدڵ خۆت ن دەڵڵ ناوێ
https://www.kurdipedia.org/?q=20220806234610426918
دۆست ئەگەر بەدڵ خۆت ن دەڵڵ ناوێ
لەپشدەرێ ئه و ئیدیۆمە لەنێو خەڵیک بەتەمەن و بەساڵچوواندا لەسەر زارانە ،پێشان و لە
کۆندا ئەگەر کێ و کوڕێک دڵیان بۆ یەکێی بچووبایە ،هۆوپێناویش لە کاروبار و ژیان
ڕۆژانەدا وەدەست نەکەوتبووایە ،ئەوا ژنێگ بەتەمەن یان کێۆڵەیەک لەالیەن کوڕەکەوە
ڕادەسپێدرا بۆ ئەوەی نیازی دڵ کوڕە بە کچەکە بگەیەنێت به و ژن و کێۆڵەیەش کە ئه و
کارەیان کردووە ووتراوە(پێناو یان دەڵڵ) ،زۆرجارانیش هیچ پێویسن بە دەڵڵ و پێناو و
ڕابەریکردن و چاوساغ نەکردووە ،هەردووال زوو لە ڕاز و نیازی یەکێی گەیشتوون و خۆیان
کاروباری پەیوەندیاندیان سازاندووە ،ئەوە بووە بە ئیدیۆم و بە ئارەزوو و حەزی دوو کەس و
الیەن کە ڕایان لە کارێک بێت ئەوا بەگوفتار شێین و توانجەوە وتراوە :دۆست ئەگەر بەدڵ
خۆت ن دەڵڵ ناوێ]1[ .
تایبەتمەندییەکان بابەت
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🏙 شار و شارۆچکەکان:

قەڵدزێ (پشدەر)

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 11:46:10 2022/6/8
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت597 :

دۆست بگرە بە قەسپێک ،بەری مەدە بە ئەسپێک
https://www.kurdipedia.org/?q=20220729095948425215
دۆست بگرە بە قەسپێک ،بەری مەدە بە ئەسپێک
ئەوانەی لە پەیڕەوان ئاین ئیسالمن ،زۆر قەسپ و خورما لەالیان بەنرخە هاوشێوەی
ئاینەکانیێ ،زەردەشن ڕووەیک(مۆرد-مورتک) لەال بەبەهایە و مەسیحیەکانیش(زەیتون)یان
الپێۆزە ،کوردیش کە زۆرینەی موسڵمانە ،قەسن بەنمونە هێناوەتەوە ،کە دەنکە قەسپ و
خورمایەک چەندە بچوکە بۆ دۆست گرتن بەکاری بهێنە و ئەسپیش کە لەوڵن کوردان و
ناوچەی شاخاوی چەندە گەورە و بە قیمەت و بەنرخ و بەهایە و باشێین هۆوپێناوی
گەیاندن و گواستنەوە و شەڕ و شۆڕ بووە ،نابێت بۆ بەردان دۆست وەریبگریت ،ئەوە
ئامۆژگارییە و بووە بە ئیدیۆم و بۆ بەنرچ دۆست کورد وتویەن :دۆست بگرە بەقەسپێک،
بەری مەدە بە ئەسپێک]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 9:59:48 2022/29/7
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت598 :

دۆست سەيری ڕەنگت دەکات دوژمن سەيری بەرگت دەکات
https://www.kurdipedia.org/?q=20181217071007181616
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دۆست سەيری ڕەنگت دەکات دوژمن سەيری بەرگت دەکات
ئه و کەسەی کەتۆی خۆش دەوێت هەميشە سەيری ڕەنگ وڕووت دەکات کەم سەيری
جل و بەرگ و پۆشتەوپەرداخ-يت دەکات ،هەڵبەت ئەمەش لەناوەڕۆکدايە بۆيە ڕەنگ
زەرديت هەست ن دەکات و گەس و دڵخۆشيت لەدەم وچاوتا دەخوێنێتەوە ،بەڵم ناحەز
و دوژمن کە چاوی پێت هەڵنايەت بەهيچ کلۆچ ناتوان سەيری ناوچەوانت بکات تەنها
سەيری ڕوخساری دەرەوەت دەکات و سەيری پۆشتەن يان نا پۆشتەيەيت دەکات ،ئه و
خۆشەويسن نيە لەناخيدا بەرامبەرت بۆيە سەيری ناوچەوانت ناکات و ڕەنگ تۆ نابينێت
هەرلە جل وبەرگەوە درکت ن دەکات و دەتبين و دەزان هەبونيت يان نەبوون ،بۆيە
لەکوردەواريدا بەمەبەست ووتراوە(دۆست سەيری ڕەنگت دەکات و دوژمنيش سەيری
بەرگت دەکات) واتە کە چويتيە شوێن گشتيەوە جل و بەریک جوان بپۆشە و کە
دۆستەکانيشت بين ڕەنگ وڕووت خۆش بکە.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 7:10:07 2018/17/12
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت599 :

ی
دۆسن ن ئاقڵ ،باری پشتێیه
https://www.kurdipedia.org/?q=20211230072539399839
دۆسن ن ئاقڵ ،باری پشتێیه
پێەمێدی نەمر بە هۆنراوە ئه و پەندەی خستۆتە ڕوو(سوحبەن نادان ،تاڵ ڕابواردنە ،ڕۆین
لەدوای کەرس تەرس بۆنکردنە) کەس نەفام و کەودەن و نەزان و کاڵفام دۆست و هاوڕێت
بێت ،بارت قورسێ دەکەن ،چونکە ئەگەر نەزان بەردێک فڕێداتە ناو ئاو بەهەزار زانایان
دەرنایەت ،له و چوارچێوەیەدا کورد لە ئیدیۆمدا فەرمویەن(دۆسن ن ئاقڵ ،باری پشتێیە)
واتە ئەریک قورسێە وەک لە ڕابواردن و پێکەون]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

🗄 سەرچاوەکان
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باشووری کوردستان

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 7:25:39 2021/30/12
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت600 :

ا
پوڵ ناو گێ ی
ی
فان خۆتە
دۆسن چاک
ر
https://www.kurdipedia.org/?q=20190211062651257688
دۆسن چاک پول ناو گێفان خۆتە
وتراوە(ئەگەر بەدوای هاوڕن بێگەرد بگەڕن ئەوا ن هاوڕێ دەمێنيتەوە) ئەم وتەيە زۆر
نزيکە لەناوەرۆیک ئەم ئيديۆمە کورديەی سەرەوە ،مرۆڤ کان سەرکارە يان فەرمانگە و پايە و
پۆستێگ هەيە خەڵکێگ زۆری ل نزيک دەبێتەوە ئەوا خۆی هۆکاری ڕاکێشان ئه و هەموو
خەڵکە نيە بەڵکو شوێن و پايە وپۆستەکەيەن کاتێک له و پايە وپۆستە نەما ئەوا باشێين
دۆسن پوڵ گێفان و باغەڵ خۆيەن ،هەتاوەکو دەوڵەمەند و خاوەن پول و پارە دەتوانێت
چاکێ لە هەژارێک خواش بکاتە ياوەری خۆی ئەگەر لە خێ و خێات و لەپێناوی خودا
سەرف و خەرچ بکات ،کەس فريادڕەست نابێت ئەگەر پول باخەڵ خۆت نەبێت بۆيە
کورد باش لەم پەند و ئيديۆمە ووردبۆتەوە بۆيە وتويەن(دۆسن چاک پوڵ ناو گێفان
خۆتە).
Quick Respons Code:

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 6:26:51 2019/11/2
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت601 :

ا
ی
دۆسن نەزان بەڵی خوايە
https://www.kurdipedia.org/?q=20171127083727143333
دۆسن نەزان بەڵی خوايە
عەل کوری ئەن تاليب جێنشێ و خەليفەی چوارەیم دەوڵەن خەالفەن ئيسالیم وتويەن( :ئەگەر لەبەهەشت نەزانێک
هاوسێم بێت ،بەهەشت چ دەهێڵم و ئاگر هەڵدەبژێرم) کەواتە دۆست و هاوس و هاوڕن نەزان بەڵی سەرە و دۆزەخ و
ئاگريش هەڵنەبژێريت ئەوا خۆی بەکارە نەفامانەکان دۆزەخ و ئاگر و چەرمەسەريت بۆ دروست دەکات ،جگە لەمەش
بەڵيەک خوا بەسەر بەندەکان بهێنێت کورد ووتەن بەڵيە نەک گەمە و ياری بۆيە لە کوردەواريدا ووتراوە(دۆسن نەزان
بەڵی خوايە).
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:

رۆژهەڵن کوردستان
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:Quick Respons Code

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 8:37:27 2017/27/11
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت602 :

دۆشاو بۆ پاشای ی
قان نییە
https://www.kurdipedia.org/?q=20200906123550387572
دۆشاو بۆ پاشای قان نییە.
دۆشاوی(مێوژو خورما) دوو لە دیارترین دۆشاوەکان کوردستانن زۆرترین خواستیان لەسەرە
و ژەمەخۆرایک پێدابێ دەکرێت وبەدەیان جۆرەخۆرایک ترەوە سفرە وخوان دەڕازێننەوە،
هەموو خێانێگ کورد دۆشاوی بۆ خۆی دروستکردووە یان کڕیووە و وەکو خۆراک لەماڵەوە
هەیبووە ،هەندێک ساڵ و مانگ و ڕۆژ ئه و ڕسق و خۆراکە لەبازاڕدا بە هۆکاری جیاجیا
نامێنێت ،بەڵم دەوڵەمەند و خودا پێداوەکان بەتەنەکە لەماڵەکانیاندا دۆشاو بوون هەیە
تاماوەیەیک زۆر دۆشاو لەماڵیان نابڕێت ،لێەدا گرنگ دۆشاو و دەوڵەمەندی و دەسەڵن پاشا
وایکردووە قەت دۆشاو لەماڵ نەبڕێت ،ئەوە بووە بەئیدیۆم و گوزارشتە بۆ ئەوەی کە بۆ
پاشا هیچ شتێک قان نییە و بەهۆی دەسەڵتەکەیەوە دەتوانێت هەموو شتێک دابێ بکات
بۆیە وتراوە(دۆشاو بۆ پاشای قان نییە)]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 12:35:50 2020/6/9
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت603 :

جن ن ئاو
دۆشاو بە گونت لە ر
https://www.kurdipedia.org/?q=20170927084736142753
دۆشاو بەگونت لە جن ن ئاو
ديارە دۆشاو بڕژێتە سەر گون بەتايبەت لە شوێنێکەوە کە ئاوی ل نەبێت هەموو موی دەوروبەريش بەيەکەوە دەنوسێنێت
و مێولە(کێکە) و گەردی تۆز و ڕمیل پێوە دەئاڵێت و کەس بەحاليەوە نەبێت ،ئەمە بۆ ئەنجامدان کارێک بەکاردەهێێێت کە
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کارەکە دروست و گونجاو نەبێت و لە جێگەی خۆی نەبێت ،لەاليەکيێيشەوە ئه و کەسەی کارێگ نيوەچڵ بکات لەبەر کەم
فایم و عەقیل پن دەوترێت دۆشاو بەگونت لە شوێنێگ ن ئاو.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 8:47:36 2017/27/9
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت604 :

دۆيەیک چەند ترشە
https://www.kurdipedia.org/?q=20170921132104142670
دۆيەیک چەند ترشە
لەشان و هەڵپەڕکن کوردەواريدا ئەگەر کوڕێک يان کابرايەک کچێگ لەدەست بێت و پن جوان وقەشەنگ نەبێت دەڵێت
وەی بابە دۆيەیک چەند ترشە ،بەمەش کچە لە ئيديۆمەکە ن دەگات و دەسن کوڕە چۆل دەکات ،ئەوە بۆ کەسێکيش
بەکاردەهێێێت کەخۆش مەسەب و کۆڕ و کۆبونەوە نەبێت]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
PM 1:21:04 2017/21/9
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت605 :

دۆڵ دڕا ،تەقەی بڕا
https://www.kurdipedia.org/?q=20201019231601389181
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دۆڵ دڕا ،تەقەی بڕا
له و کوردەوارییەی خۆمان کە زەماوەندێک سازدەکرا و کوڕ وکێێک بەیەک دەگەیەنران،
بۆماوەیەک کە کەمێ نەبوو لە حەوت ڕۆژان هەڵپەڕیک و شان دەکرا و دەوترا:گڕ لەهەموانە
و خۆس بۆدووانە ،کچان و کوڕان ئاوان تا درەنگان شه و لەبەر( چرا ڕەشکە و فانۆس و
لۆکس و مانگەشەو) هەڵدەپەڕین ،ئەنگوچک و پشتێ و ئارەقەیان تێکەڵ بەیەکدی دەبوو،
تنۆیک تەوێڵ وهەنیەوسەرگۆنایان بەرۆیک تەڕ دەکردن و وات هەست دەکرد بەڕوون خۆیان
پۆشیووە ،لە دوا ڕۆژی شاییەکە ،کە بووک دەهات و زاوا دەسن دەگرت و دوای عەسی ئه
و رۆژە شاییەکە هەڵدەگێا و کۆتان دەهات کوڕوکاڵ بەگاڵتەوە دەیانووت(:دۆڵ دڕا ،تەقەی
بڕا) ئەوە بووە بەئیدیۆم و بە کۆتاهاتن دۆخێک و هاتنەکاییەی دۆخێگ نوێ دەوترێت(دۆڵ
دڕا و تەقەی بڕا)]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 11:16:01 2020/19/10
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت606 :

دۆی ر ی
پایێان بدە ئازیزان ،دۆی بەهاران بدە نەیاران
https://www.kurdipedia.org/?q=20220103203227400253
دۆی پایێان بدە ئازیزان ،دۆی بەهاران بدە نەیاران
بۆ زۆری ماست و ماستاو و دۆ وتراوە(ماسن بوارێ ،ئاوی ڕووبارێ) واتە لە بەهاراندا
لەبەری ئەوەی گژوگیای سەوز هەیە و مەڕ و بزن تێ دەخۆن و پڕگوانیان شێ دەبێت،
ماست و دۆ هێندە زۆرە هیچ ڕەواجێگ نییە و نابێتە دیاری ،لە پایێاندا مەڕ و بزن ئاوسن و
شێیان وشکیکردووە ،ماست و دۆ زۆر کەمن و دەگمەنە تەنها بۆ دۆست و ئازیزان دەست
دەدات ،بۆیە کورد لە ئیدیۆمدا ئه و حاڵەتەی تۆمارکردووە و دەفەرموێت :دۆی پایێان بدە
ئازیزان ،دۆی بەهاران بدە نەیاران]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |

باشووری کوردستان

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
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کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

PM 8:32:27 2022/3/1
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت607 :

مێۆلە ،قاچە کوەللیە
دیاری ر
https://www.kurdipedia.org/?q=20211218181545398871
دیاری مێۆلە ،قاچە کوەللیە
وتراویشە دیاری شوان ئالەکۆکە ،مێولە لە زۆر ئیدیۆمدا ناوی هێێاوە لێەش دووبارە
دەوترێت(دیاری مێولە ،قاچە کوەللیە) واتە توانای مێولە تەنها ئەوەندەیە قاچە مێولەت
بۆ بهێنێت و بیکاتە دیاری ،ئه و ئیدیۆمە بۆ پاساو هێنانەوە بەکاردەهێێێت کە توانای
کەسێک دیاریکراوە لە کۆمەک و هاوکاری و دیاری بەخشیندا]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 6:15:45 2021/18/12
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت608 :

دێگەڵە و قوندەريان نەگۆتيە
https://www.kurdipedia.org/?q=20170924144521142726
دێگەڵەو قوندەريان نەگۆتيە
دێگەڵە بەر لەوەی لەسەرەتای حەفتاکان سەدەی رابردوو بکرێتە ناحيە گوندێگ بچویک ناو گەل-يەک بووە و لە چەند
ماڵێگ ئاژەڵداری و ڕەوەندی پێکهاتووە ،شوێن بچوکيش ناتوان خۆن تێدا بشارييەوە بە پۆخڵەوات و حێی و دزی و
قوندەری جێگەت نابێتەوە ،کورت و کرمانچ ناتوان لە شوێن بچوک خوێڕيايەن بکەيت بۆيە وتراوە(دێگەڵە و قوندەريان
نەگۆتيە)
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
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[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
PM 2:45:21 2017/24/9
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت609 :

دێگەڵەی نەدیووە چەند ماڵه
https://www.kurdipedia.org/?q=20220103212214400283
دێگەڵەی نەدیووە چەند ماڵه
ئیدیۆمێکیێیش لە سەر بچویک(دێگەڵە هەیە وتراوە دێگەڵە و قوندەریان نەگۆتیە) واتە ئه و
نەریتە بۆ گوندی بچوک نابێت و لەشاری گەوراندا وون دەبێت ،دیارە لەبەرئەوەی گوندە
سەختە و ن داروبارو زەوی و زاری بەپیت و ن لەوەڕگا و پشوپەڵس باشە ئه و دۆڵ و گەڵیە
کە ناوی شوێنەکەش بەناوی ئه و گەلیەوە هاتووە(دێگەڵە) بۆیە وەک ئیدیۆم جارێکیێ
کورد بەکاری هێناوەتەوە ،هاوشێوەی ئه و ئیدیۆمانە کە دەڵێت (گیل دوور دەرمانە ،دەنگ
دەهۆڵ لەدوور خۆشە) ،بەهەمان شێوە دەوترێت(دێگەڵەی نەدیووە ،چەند ماڵە) واتە زۆر
بچوک و کەم ماڵە ،وەک ئەوە نییە لەدوورەوە ناوی ببیستیت]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 9:22:14 2022/3/1
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت610 :

دێڵە بەبا
https://www.kurdipedia.org/?q=20220424230026411413
دێڵە بەبا
لە شاری هەولێ دەوترێت(:دێرە بەبا) واتە :مێینە و دێڵ نێخواز ،بەراز و سەیک مێینە کە
ئارەزووی نێیینەی خۆیان کرد پێیان دەوترێت :بەبا ،دێڵەی سەگ کە بەبا دێت ،گۆڵە-گۆرە
وگەماڵ سەیک نێینەی هەموو ناوچەکەی دەکەوێتە دوای ،یەکێکە لە زەماوەندە بە
کۆمەڵیەکان سەگ ،له و هەموو سەگه گەماڵە کامەیان بەهێ بێت دێڵەکە دەخاتە بەر
حەملەی خۆن و دەکەوێتە دێڵەکەوە و دیمەنێگ سەیر و سەمەرە دروست دەبێت ،چویک
گۆرەکە لەدوای ئۆرجازم-ترۆپگ خۆس لەزن دێڵەکە گێ دەبێت و دێڵەکە بەئامان خوای
بەری نادات ،به و حاڵەتەش دەوترێت :نووسان واتە :گۆرەکە بەدێڵەکەوە نووساوە،
ئەمەش ماوەیەیک دەوێت تاوەکو ئاڵوس دێڵەکە دادەمرکێتەوە و چویک سەگەکە
بەردەدات ،ئه و حاڵەتە لە کوردەواریدا بووە بەئیدیۆم و بەژنێک یان کچێک ،کە کوڕی
گەڕەکیان بەدواوە بێت یان هەر رۆژەی دۆسن یەکێک بن یان هەتیوو و خوێڕی زۆریان
بەدواوە بێت دەوترێت :دێڵە بەبا]1[.
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تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 11:00:26 2022/24/4
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت611 :

دێیەیک بەچاو دیارە ،شارەز یان ناوێت
https://www.kurdipedia.org/?q=20220103212441400284
دێیەیک بەچاو دیارە ،شارەزان ناوێت
کە مانگ هەڵت پێویست بە ئەنگوست و پەنجە بۆ ڕاکێشان ناکات ،وتراویشە(ڕۆژ دیارە
ئەنگوسن ناوێت) ،دێیەک دیار نەبێت لە چاوان پێویسن بە ڕێبەری و شارەزا دەبێت تا
چاوساغ بۆ گوند و الدێیەکە بکات ،بەڵم کە گوندەکە دیار بوو ،پێویستمان بە کەس
نابێت و شارەزان ناوێت ،ئەوە بووە بە ئیدیۆم و بۆ شن ڕاست و دروست و ئامانج روون و
دیار هیچ پێناو و پێوەند و چاوساغ و دەلیل و نێوەندگێ و ڕێبەدی ناوێت بۆیە وتراوە(دێیەیک
بەرچاو دیارە ،شارەزان ناوێت)]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 9:24:41 2022/3/1
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت612 :

ی
تەنیشن دابێت
دەن ئەو بەردەت هەر لە بن
https://www.kurdipedia.org/?q=20220203202206403750
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دەن ئه و بەردەت هەر لە بن تەنیشن دابێت
بەرد ،کانزایەیک ڕەقە ،جۆری(ئاگری و گۆڕاو و نیشتوو)ی هەیە و لەسەر گۆی زەویدا زۆر
بەربڵوە و کەشکاری کاریگەری بەسەرەوە هەیە ،مرۆڤ و ئاژەڵنیش کە پاڵ دەکەون ئه و
خاکەی ژێریان تا تەختان و خۆڵ و خاک و نەرم بێت پشوو و خەوی خۆشێ دەبێت ،بەڵم
بەردەڵن و ڕەقەڵن لە پەراسوی مرۆڤ دەچەقن و ختم دەبن و بەمەش تا ئەو بەردە لە بن
دەنیشت بێت ،پشوودانێک لە گۆڕێدا نییە ،بۆیە بەرد و تەنیشن مرۆڤ لە ئیدیۆمدا
بەکارهێێاون ،کاتێک دوو مرۆڤ دەکەونە شەڕ و نیگەرانییەوە یەکێکیان بۆ نائارایم و
دڵەڕاویک و دروستکردن گرژی و دڵ تووندی و ڕق و تۆڵە و ئازاردان بەرامبەر دەڵێت( :دەن
ئەو بەردەت هەر لە بن تەنیشن دابێت)]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 8:22:06 2022/3/2
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت613 :

دەن بچیە سەر بەڕەی خەڵیک
https://www.kurdipedia.org/?q=20200901134056387363
دەن بچیە سەر بەڕەی خەڵیک
بەڕە ،ڕایەخێکە لەڕسێ و چنین(خوری و پەڕۆ و لۆکە و داوەبەن) لەکارگەی تەوندا
تەونکاری کورد دروستیکردووە ،لەسەردەمان زوو کە پەتۆ و بەتان و لێفە و جاجم هێشتا
شوێن نەگرتبۆوە ،پێخەف بووە ،لەکان خەوتنان لچکەیک بەخۆدادراوە و لچکەکیش
لەژێرڕاخراوە ،ئێستا بەڕە ڕایەخێکە و له دیوەخانان و ماڵن ڕادەخرێت و مرۆڤ لەسەر
پاڵدەکەوێت و دەخەوێت و دادەنیشێت ،ئەوجارەش بەڕە هەر بۆ قسەکردن لەسەر کێانە،
پیاو کە کوڕی گەورە بووە کان ژنهێنان هات لە کۆمەڵ کوردەوارییەی خۆمان هەردەبێت
کێی کابرایەیک بۆ بخوازیت ،خواستنیش بە داب و نەریتە و دەبێت باویک کوڕە زۆر بەرێز و
بەپێانینەوە ،بچێتە ماڵ کێە ،بە شەرم و هەناسەبڕکێەوە لەسەر بەڕەیان دابنیشێت ،نەبادا
داخوازییەکەی ڕەتبکرێتەوە ،ئینجا ئەوە حاڵەتە ڕاستینەیە بووە بە ئیدیۆم دەوترێت(دەن
بچییە سەر بەڕەی خەڵیک) واتە هەموومان پێویستمان بەیەکە و کەس لەکەس پیاوتر نییە و
بۆ هێنان ژن بۆ کوڕەکانمان هەر دەبێت بچینە سەربەڕەی یەکێی]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

414

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 1:40:56 2020/1/9
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت614 :

دەتکەم بەکولەکەی کەوباڕان
https://www.kurdipedia.org/?q=20220105164853400477
دەتکەم بەکولەکەی کەوباڕان
وتراویشە :حەیفە نەیکەی بەکولەکەی کەوباڕان ئەمە ئیدیۆمێگ ناوچەی پشدەرە،
هەڕەشەیەکە ،واتە ئەوەندە گوەللت پێوە دەنێم هەمولەشت کون کون بێت ،پێش
پەیدابون قەفەزی تەل ،ئەوانەی حەزیان لە بەخێوکردن(کەو و کەوباڕ) کردووە ،کولەکەی
وشکیان بەکار هێناوە بۆ بەخێوکردن کەوباڕەی ساوا ،دوای کون کون کردن بۆهەناسەدان،
هەر ئەم کولەکە وشکە بۆمەلەکردنیش بەکار هاتووە و لەپشن خۆیان بەستوە چونکە
سەرئاو کەوتوە ناوەکەی بۆش و کێش سوک بووە[]1
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 4:48:53 2022/5/1
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت615 :

ا
دەروێش ڕۆژی تاڵ ین دەردەکەوێت
https://www.kurdipedia.org/?q=20200819223415387037
دەروێش ڕۆژی تاڵن دەردەکەوێت.
دەروێش وشەیەیک کۆن کوردی هەورایم یە بەمانای کەسێک دێت کە خەریگ
پاککردنەوەی دەرون وخودی خۆیەن و خۆی لەکاروباری خەڵیک هەڵناقورتێن و لەناکەس
کاری دوور دەکەوێتەوە بۆ نزیکبوونەوە لە خودای تاقانه و پەرسێاو ،وەک چۆن زێڕ بەئاگر
تاقیدەکرێتەوە ،دۆست لە تەنگانە به و شێوەیەش دەروێش لەکان تاڵن دەردەکەوێت،
وتراویشە :گون قۆڕیش لە ئاو بدرێت دەردەکەوێت ،ئەم ئیدیۆمە گوزارشتە لەوەی ئەگەر
دەروێش دەروێش و لە خواناس و بێوباوەڕەکەی پته و بێت ،ئەوا لەڕۆژان تاڵنیدا
دەردەکەوێت ،کە هیچ نیە و هەژار و نەدارە و بەهیچ شێوەیەکیش دڵ بۆ تاڵن ناچێت،
هەندێکیش لە دەروێشەکان هەڵپەی کەلوپەل و پاتاڵن و پاککردنەوەی دەروونیان پیس
دەکەنەوە بە ماڵ دونیا ،نمونەیەیک زیندوو بۆ زیاتر ڕوونکردنەوەی ئیدیۆمەکە:
لەساڵ 2003دا کۆمەڵێک مامۆستا بۆ هاوکاریکردن هێەکان پێشمەرگە بۆ چەند شەوێک
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لە(شیوەسوور)ی ئۆمەرمەندان شارەدن شوان وەک هێێگ بەرگری پشتیوان ئێشکگریان
پێگێا ،یەکێک لە مامۆستایەکان وون :لەکان ئازادکردن کەرکوک ،تویوتایەک پڕ کەڵ وپەل
تاڵن هات ،سەیدێک بەپشتێنەیک سەوزەوە دابەزی و دەستیکردە ئاو بەدەم وچاو داکردن و
نوێژکردن ،ناسیاو دەرچوو کە ئێمەی بین شەرمێک دایگرت و ون :بەخوا مامۆستا من
بەکرێ چووم و تاڵنیەکەم نەهێناوە]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 10:34:15 2020/19/8
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت616 :

دەرن لەبەر هەوێزی هاتیە
ی
https://www.kurdipedia.org/?q=20200905114153387526
دەرن لەبەر هەوێزی هاتیە
هەوێز شوێن مانەوە و نوسێ و پشوو دان شەوانەی مەڕوماڵت و مێگەل و ڕان و پەزە،
لەگەڵ ئەوەی شوانکارە پیشەیەیک کۆن مرۆڤە و زۆرێک لە پەیامبەرانیش ئه و پیشەیان
هەبووە ،بەڵم هەر بە نەفام و نەزان و نەشارەزا و شوانەوێڵە(وێرە) ناوی شوانکارەی هاتووە
و دوور لەشارستانیەت و ژیارەوە دەژێت ،ئینجا هەرکەسێک نەشارەزا و نادیدە بێت و
هەڵسوکەون ناشارستان بێت بەتەوسەوە دەوترێت(دەڵن لەبەر هەوێزی هاتووە)]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 11:41:53 2020/5/9
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت617 :

دەزانێت چەند موو بە قنگيەوە هەيە
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https://www.kurdipedia.org/?q=20171113093411143160
دەزانێت چەند موو بە قنگيەوە هەيە
ئيديۆمێکە بەکاردەهێێێت بۆ کەسێک که بەخۆيەوە بنازێت و خۆی هەڵبدات و هەڵبکێش لە ڕاستيشدا توانا و خاسيەت و
ئەدگارەکانيش بە ديارەوە بن و بزانرێت بان چەندن ،ئەمەش زياتر بە تەوسەوە بەکاردەهێێێت کان يەکێک زياد لە پێويست
خۆی هەڵ بدات پن دەوترێت دەزانرێت چەند مو بە قنگتەوە هەيە.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 9:34:11 2017/13/11
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت618 :

ئەگێێتەوە
دەست ئەگەر شکا خوار
ر
https://www.kurdipedia.org/?q=20220617221403418975
دەست ئەگەر شکا خوار ئەگێێتەوە
هەر شتێک کە شکا وەکو جاران پێشووی ل نایەتەوە ،دەست شکان لە کوردەواریدا زۆر
ڕوویداوە بە هۆی کاروباری ڕۆژانەی مرۆڤەوە ،چ بە هۆی کەوتنە خوارەوە بێت لەسەر
پشن وڵغ یان هەڵدێران لە شاخ یان دار و بەرد ن کەوتن و....تاد ،هەڵبەت ئەوەشیان بۆ
دەرکەوتووە کە ئه و دەستەی شکاوە ،هیچ بەیتار و حەکیمێک نەیتوانیووە وەکو خۆی
بەڕاسن بیگرێتەوە و بیپێچێتەوە ،هەر بەخواری گێاوەتەوە ،ئینجا ئه و حاڵەتەیان لە
ئەزمون خۆیاندا کردووە بە ئیدیۆم و زانیویانە کار کە ڕوویدا یان کارەسات هات ،تازە هاتووە
و وەک خۆی ل نایەتەوە و ناگەڕێتەوە دۆچ پێشووی خۆی بۆیە بە هۆشیاری و ڕێنوێنیەوە
کورد وتویەن :دەست ئەگەر شکا خوار ئەگێێتەوە]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 10:14:03 2022/17/6
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ناوی تۆمارکار:

ئاراس ئیلنجاغ

بابەت619 :

بنێە ماس
بنێە الس ،دەم ر
دەست ر
https://www.kurdipedia.org/?q=20220103205332400270
دەست بنێە الس ،دەم بنێە ماس
:
زۆر لەسەر کارکردن ئیدیۆم و پەندی کوردەواری هەیە و وتراوە وەکو دەسن ماندوو لەسەر
سگ تێە ،ئەوەی کارنەکات ناخوات ،ڕەنج و گەنچ و ماس گرتن و قونە تەڕنەبونیان
نەگۆتیە....تاد ،ئه و ئیدیۆمە بۆ کەسێکە کە ئاژەڵداری بەخێوکردن مانگا کاری بێت ،ئەگەر
خزمەن مانگاکە نەکات و ڕی خ و پاشەڕۆ و شیاکە والسەکەی ژێری خاوێن نەکاتەوە ،ئەوا
هەرگێ چاوی بە ماست و ماستاو ناکەوێت ،بۆیە کورد ئەوەی کردووە بە ئیدیۆم و
دەبێێت(دەست بنێە الس ،دەم بنێە ماس) واتە کاربکە و ئارەقەبڕێژە ،تا بەرهەیم باش
بخۆیت]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 8:53:32 2022/3/1
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت620 :

دەست لە گونان درێژ دەکاتەوە
https://www.kurdipedia.org/?q=20171113093549143161
دەست لە گونان درێژ دەکاتەوە
ئيديۆمێکە بۆ کەسێگ ن کار و ن دەسەڵت بەکاردەهێێێت ،واتە ئه و کەسە يان ئه و پياوە هيچ بە دەستەوە نيە و ن کارە
و دەسن بەڕەڵيە و له و الو لەوی گون دەنێت وهەڵ دەتەکێنێت لە هەورامانيش ووتراوە بۆيە تەسبێح هەڵدەگرين چونکە
ئەگەر دەست بەتاڵ بێت يان لە کونەلون دەنن يان گون ن هەڵدەپەشێوی يان شەپاندن ن گون ن دەکات.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان
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🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 9:35:49 2017/13/11
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت621 :

دەستاوی خۆشە
https://www.kurdipedia.org/?q=20180118065020144092
دەستاوی خۆشە
دەست و ئاو دەبێتە دەستاو يان دەساو ،دەساو خۆس لەچەند بوارێک بەکاردەهێێێت ،کاتێک ئاژەڵێگ دابەستە بۆ داشێ
دانراوە ئەوەی ئاليگ پێدەدا ئەگەر زوو قەڵەوی بکات دەوترێت دەستاوی خۆشە ،يان ژنێک چێشن بەتام و خوێيە يان
شوانێک سەگەکەی دڕە دەوترێت دەستاوی باشە بۆيە سەگەکەی دڕ دەرچووە ،مرۆڤ زياتر ئەم درکەيە بۆ بەتام وخون
چێشن ژنێک بەکاردەهێنێت واتە فالنە کەس هەر شتێک ئامادە بکات هەر بەتام و بەلەزەت و خۆس ئامادە دەکات.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 6:50:20 2018/18/1
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت622 :

ی
گێم
دەستت لەگون بار ر
https://www.kurdipedia.org/?q=20180826090956154924
دەستت لە گون بارگێم
وتراويشە دەستت(لەگون کەرم) ئەمە ن منەتکردنە بە گاڵتەوە يان بەجۆرێک لە
هەڕەشەوە ئەگەر بەرامبەرەکەت داوايەیک نەخوازراو يان نێەکەری و زۆرەملن پێوە ديار
بێت پن دەوترێت دەستت لەگون بارگێم واتە چ دەکەی بکە منەتت بەگون بارگێم يان
کەرەکەم.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:

رۆژهەڵن کوردستان
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:Quick Respons Code

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 9:09:56 2018/26/8
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت623 :

ی
مەسە
دەسن چەوری خۆت بەمن
ڕ
https://www.kurdipedia.org/?q=20190212075928257697
دەسن چەوری خۆت بەمن مەسە
ئەندامەکان جەستەی مرۆڤ زۆر بەکاردەهێێێن لە ئيديۆم و پەندی کورديدا(ئه و دەستە موحتاچ ئه و دەستە نەبێت،
پياوی سەری بچێت قسەی نەچێت ،چاوی لەدەری ،خۆڵ تێوەرێ...تاد) لێەش دووبارە دەست کراوەتەوە ناو ئيديۆم،
ئەگەر کەسێگ دەست چەور دەسن بەتۆ يان بەمن سی ئەوا دەسن خۆی پاک دەبێتەوە وپيسەکەی دەنوسێت بە جل و
بەرگمانەوە ئەمە واتە ڕاستەقينەکەيە ،بەڵم مەبەست و دەربڕينەکە ئەوەيە خەڵکانێک عەيب و عاری خۆيان و
شەرمەزارييەکەيان دەخەنە ئۆباڵ و ئەستۆی کەسانيێ بۆيە کورد بۆ بەرپەرچ ئه و جۆرە کەسانە وتويەن(دەسن چەوری
خۆت بەمن مەسە) واتە حەقيقەت ئەوە تۆی خاوێن نيت نەک ئێمە.
Quick Respons Code:

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 7:59:28 2019/12/2
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت624 :

ی
دەسن خۆی نییە و ماری ن دەگرێت
https://www.kurdipedia.org/?q=20220512225114413781
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دەسن خۆی نییە و ماری ن دەگرێت
بە پێچەوانەشەوە ووتراوە :دەسن خەڵیک ماری ن بکوژی ،مار لە بەرئەوەی لە زیندەوەرە
خشۆکە زیانبەخشەکانە بۆ مرۆڤ ،بۆیە مرۆڤ هەمیشە بە دوژمن خۆی داناوە ،ئینجا
مارکوشێ بە دەسن خۆت نەبێت ،دوو کەڵیک هەیە ،یەکەمیان ئەگەر پێوە بدات ئەوە
بەدەسن تۆوەی نەداوە ،ئەگەریش کوژرا ئەوا دوژمنێکت لە کۆڵ دەبێتەوە ،بەڵم لێەدا
پێچەوانە هاتووە :دەسن خۆی نییە و ماری ن دەگرێت ،دەزانرێت کە مارگرتن مەترسیدارە
چونکە هەر کە مار بۆی ڕێکەوت ،دەرفەت لە کیس نادات و پێوە دەدات ئه و حاڵەتە بووە
بە ئیدیۆم و ئەگەر کەسێک کاری بزێو و سەرکێش و زەحمەت و قورس بە دەسن خەڵیک
بکات ،ئەوا بە توانج و پەالر و تەوسەوە دەوترێت :دەسن خۆی نییە ،ماری ن دەگرێت]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 10:51:14 2022/12/5
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت625 :

ی
دەسن خەلیک ماری ن بکوژە
https://www.kurdipedia.org/?q=20201002000754388581
دەسن خەلیک ماری ن بکوژە.
وتراویشە :زاری خەڵیک کوونە دیوار نییە ،تۆپە قوڕەیک ل بدەیت ،خەڵک کە خزم و خوێش
و هاوڵتیان هاونشێ و دەوروبەرت دەگرێتەوە ،بۆ هەمو کاروهەڵسوکەوتێک لێکدانەوە و
قسەیان هەیە و ئەگەر(بارت بکەوێتە لێی کەس باشت بۆ نابێی) سەبارەت بەکاروبار و
هەڵسوڕاندن کەس وەک خودی خۆت(پشتت ناخورێنیێت) ئەوە بووە بە ئیدیۆم و بۆ
کارێگ خۆت کەس وەکو خۆت ناتوانێت خەمخۆری بێت و بەڕێک وپێگ چ بەجن بکات،
هەرچۆنێک بیکات کەموکورن دەبێت بۆیە بەڕێنماییەوە دەوترێت(دەسن خەڵک هەر
ماری ن بکوژی) ئەگەر پەرچەکرداری هەبێت مارەکە بەدەسن کەسەکەوە دەدات و یان
دەیکوژێت ،به و جۆرە زیانت بەرناکەوێت]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

🗄 سەرچاوەکان
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باشووری کوردستان

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 12:07:54 2020/2/10
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت626 :

ی
دەسن زۆر لەکارم بێت لەماڵم نەبێت
https://www.kurdipedia.org/?q=20200906130145387573
دەسن زۆر لەکارم بێت لەماڵم نەبێت.
زۆر ئیدیۆم لەسەر کارکردن هاتووە لەزمان شێین کوردیدا وەک(ئیش شێە دەستت پێکرد
دەبێتە ڕێوی ،ئیش کەرە دەن لێخوڕی..تاد) لێەش کارکردن هاتووە ئەگەر کارێگ قورس
وەک(گڵەبان و سەرسواق و دروێنە و گەڵجاڕ و خەرمان گردکردنەوە و قرشە و کیشە
گواستنەوە و ڕەشکەکێشان و کادین داکردن و خشت بڕین و دۆریخە هەڵدانەوە و شتڵ
چاندن و...تاد) ئەوا بەهەرەوەزی و دەستە و کۆمەڵە زوو ئەنجام دەدرێت ،بەڵم ئه و
خەڵکە زۆرەش پێویستە نیوەوڕۆ ژەمەخۆراکێگ باس بۆ ئامادە بکرێت وەکو هەریسەی
شین حەسەن و حوسێ و نیسکێنەی خۆمان ،لێەدا(کار ،ماڵ) بوون بەتەوەری
ئیدیۆمەکە ،کاتێک کۆمەڵێک کەس زبارەت دەکەن و کارێکت بۆ هەڵدەسوڕێێ زۆر زوو
تەواوی دەکەن و دڵت پن خۆش دەبێت ،بەڵم کە هەموویان بێنە سەر خوانت نان و
چێشتێگ زۆریان دەوێت و دابینکردن ماندووت دەکات ،بۆیە لەکوردەواریدا خۆزگە
بەدەسن کاری زۆر براوە لەکاردا ،بەڵم لە ناوماڵدا نا چونکە دەسن کاری زۆر خۆراک و
ئالیکێگ باس دەوێت و ماڵ لەبن دەردێنێت بۆیە کورد بەخۆزگەوە وتویەن(دەسن زۆر
لەکارم بێت لەماڵم نەبێت)]1[ .
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 1:01:45 2020/6/9
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت627 :

ی
شەنن هەیە
دەسن
ر
https://www.kurdipedia.org/?q=20220221205413405907
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دەسن شەنن هەیە
وتراویشە :بەبای دەکات یان دیسان بەبای کرد ئه و ئیدیۆمە لە بەباکردن خەرمانەوە
هاتووە بۆ جیاکردنەوەی کا و دان بە ئامێی(شەنە) ئه و کارە دەکرێت ئەگەر بایەکە شەماڵ
بێت نەوەک هوڕە و گڕە و ڕەشەبا چونکە زیان دەبێت بۆ خەرمانەکە ،ئه و کارەی وەرزێری
کورد بەباکردن کا و کۆت و خەرمان بووە بە ئیدیۆم و بەکاردەهێێێت بۆ کەسێگ درۆزن و
دەوترێت :دەسن شەنەی هەیە واتە :دەزانێت بەبای بکات و دەسن بەدرۆیانکردووە]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 8:54:13 2022/21/2
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت628 :

ی
ی
گێی بوو
دەسن لە گون بار ر
https://www.kurdipedia.org/?q=20180826091913154925
دەسن لەگون بارگێی بوو
مرۆڤ کە سواری ووڵغە بەرزە دەبێت ڕەشمەی ووڵغەکەی بەدەستەوەيە و جلەوی
کردووە و ئاڕاستەی دەکات واتە ئه و فەرمان دەردەکات و ووڵغەکە چ بەجن دەکات
ئينجا ئەگەر دەسن لە ڕەشمەکە بەربوو ئەوا بەگون بارگێيش خۆی ن ناگێێتەوە ،گونيش
واتە پاشەڵ ووڵغەکە ئەگەر دەسن لەوێش گێ نەبوو واتە بەتەواوەن دەسەڵن لەدەست
داو هيچ بەدەستەوە نامێن بۆيە ئەگەر کەسێک لە کارێک يان شوێنێک يان پرۆژەيەک يان
سەرمايە و دەوڵەمەندييەک کەپێشێ تێيدا کاربەدەست بووە کەچ ئێستا هيچ بەدەست
نەماوە دەوترێت دەسن لەگون بارگێبوو.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 9:19:13 2018/26/8
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
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بابەت629 :

دەستە و نەزەر وەستاوە
https://www.kurdipedia.org/?q=20180125094025144257
دەستە و نەزەر وەستاوە
ئەم ئيديۆمە بەکەسێک دەوترێت کە دەست بەسينگەوە لە خزمەت گەورەکەی وەستا بێت يان چاوەڕن فەرمان ئاغاکەی
بێت و تا بۆی چ بەچ بکات ،يان چەما بێتەوە شێوە تەعزيم و کرنوش و چاوی لە دەم و دەست و ئيما و ئاماژەی
گەورەکەی بێت.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 9:40:25 2018/25/1
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت630 :

ی
دادەمێن
دەسدار دەيبا و ن دەس
https://www.kurdipedia.org/?q=20180125093759144255
دەسدار دەيبا و ن دەس دادەمێن
دەسدار واتە زۆردار و خاوەن دەسەڵت و دەسێۆيشتوو ،ن دەسيش واتە ن دەسەڵت و ن کەس و پشت و پەنا ،دامان و
دادەمێن واتە دەستەپاچەبوون و ناچار ودەستەوەستان.
ئەم ئيديۆمە لە کان نەبوون ياسا و ڕێسای دادپەروەرانە و بەرقەرابوون يەکسان دەوترێت واتە ياسای کارپێکراو ياسای هێ
و دارستانە ئەوەی هێی هەبێت براوە و ئەوەی هێی نەبێت دۆڕاو و ژێردەستەيە.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 9:37:59 2018/25/1
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ناوی تۆمارکار:

ئاراس ئیلنجاغ

بابەت631 :

دەسماڵ سن ،سابوون بە قەرز
https://www.kurdipedia.org/?q=20170711095229141306
دەسماڵ سن ،سابوون بە قەرز.
بەکەسێگ پۆشتە و پەرداخ و جل و بەرگ رێک و خاوێن دەوترێت کە خودا پێداو نەبێت و هەژار بێت و رزق و رۆژووی
رۆژێک لەدار بێت و رۆژێکيش لەخوار بێت و نان بەدۆی رانەگات کەچ بەردەوام جل و بەرگ و دەسماڵەکەی خاوێن و پاک
بێت و بەپارەی خەڵیک بەدەسن کەوتبێت]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
دیارینەکراو |
[]1
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 9:52:29 2017/11/7
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت632 :

ی
فەقێان
مێان ،گڕە لە
ر
دەعوەن ر
https://www.kurdipedia.org/?q=20220203203940403756
دەعوەن مێان ،گڕە لە فەقێان
هەر لەکۆنەوە تا ئەمڕۆ دەسەڵتدار ،دەسەڵتەکەی بە ئابوری خەڵک بەڕێکردووە ،چ بە
باج و سەرانە و مزە چ بەتاڵن و بڕۆ و دەست بەسەراگرتن ،لە سەروبەندی(مێ و ئاغا و
دەرەبەگ و بەگ و کێخوا) کە بەخۆش گوزەران و پۆشتە و پەرداچ ڕایانبواردووە هەر
لەسەر حسان خەڵیک ڕەمەیک و ڕەشۆیک و ڕەعیەت و دەست و پەیوەند و جوتیاران و
مسکێ و ڕەنجبەران بووە ،کاتێک کە مێواندارییەیک گەورەی بەرپرسان وڵتێک یان
هەرێمێک دەبیێێت لەسەر بودجەی گشتییە ،ئەو کاتیش لەسەر گیسکانە و دەیەیک گەنمانە
و مەڕانە و سمتانەی هەژاران بووە ،بۆیە بووە بەو ئیدیۆمە وەک حەسەت و نیگەران
ووتراوە :دەعوەن مێان ،گڕە لە فەقێان]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code
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باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 8:39:40 2022/3/2
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت633 :

دەم تەڕی کاسە وشک
https://www.kurdipedia.org/?q=20220103210157400275
دەم تەڕی کاسە وشک
هاوشێوەی ئەمە وتراوە :خانەخوێ خران مێوان چاک ،خوڵق سنەن ،سابون ،زۆرجار وا
ڕێک دەکەوێت مرۆڤێک گفت و لفن زۆر شێینە و دەیم تەڕ و چەورە و قسەی هەراش و
بەڵێن تەڕ تەڕ دەدات ،کەچ کەدێیە سەر خوان و ڕاسن خوانەکەی وشک و ن خۆراکە
ئەوانە لە کوردەواریدا بەتەوسەوە پێیان دەوترێت(دەم تەڕی کاسە وشک یان دەم چەوری و
کاسە خاڵ)]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 9:01:57 2022/3/1
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت634 :

دەم تەڕی ،کاسە وشک
https://www.kurdipedia.org/?q=20220409093027410809
دەم تەڕی ،کاسە وشک
وتراویشە :مێوان چایک خانەخوێ خراپ ،ئه و کەسانەی لە ماڵ خەڵکیدا خۆیان زۆر بە
خانەدان و سەچ و نانبدە و دڵوا و خوان ڕازاوە دەنوێێ و پڕ بەکراسیان خۆیان
هەڵدەکێشن و زارپاراو و شێیێ ،هێندە جوان دەچنە کەڵکەڵەی مەردومەوە ،دێنە دڵەوە و
لە خشتەت دەبن بە زمانە تەڕ و لوسەکەیانەوە ،ئەوەندە باس لە باس وخواس سەیر و
سەمەرە دەکەن دەزانن کە قسەی گەورە و زۆر هیچ باج و زەکاتێگ لەسەر نییە ،پڕ بە
گەروویان خوان ئەم و ئه و دەگێنەوە ،نمونەی قۆناغ و دیوەخان و سفرەی جوان جوان و
پڕ گۆشت و پڵو دەخەنەڕوو ،ئەگەر ڕێگات بکەوێتە ماڵیان ئەوا هێندە پوشت و قرچۆک و
ڕژد و ڕەزیل و دەست قوچاون ،خوان و سفرەیان پڕیەن لە کاسەی بەتاڵ ،کاسە دەفرێگ
دارینە ،ئەمانە الیەن ڕاستەقینەی ئیدیۆمەکەن و هەردوو دژیەیک(تەڕ و وشک) لە
نێوان(دەم و کاسە) ئه و ئیدیۆمە جوانەی ل پێکهێێاوە وەک تانە و تەشەر و تەوس بە
کەسێک دەوترێت کە لەماڵ خۆیدا هیچ خزمەتگوزارییەک لەسەر حسان خۆی بۆ کەس
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پێشکەش ناکات و له ماڵ خەڵکیشدا زۆر بە خۆیدا هەڵدەدات و بەزاری شێینەوە لە سفرە
و خوان نزیک دەبێتەوە بۆ ئه و جۆرە کەسانە دەوترێت :دەم تەڕی ،کاسە وشک]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 9:30:27 2022/9/4
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت635 :

دەم دەخوا ،چاو شەرمەزارە
https://www.kurdipedia.org/?q=20220805202105426672
دەم دەخوا ،چاو شەرمەزارە
لە کوردەواریدا زۆر شت هەن دەستەوایێ وەکو :شێ و شان دەستەوان ،ئەوهاش
داوەتکردن و هاوکاری و زبارە و هەرەوەزی و نانخواردن و کار بۆ یەکێی کردن هەمووی
دەستەواییە ،لە کۆندا و تا ئەمڕۆس لەگەڵ دابێت داوەت و نانخواردن لە ماڵ یەکێیدا
نەرین باو بووە ،ئه و کەسەی نابدەر بووایە پێگە و جێگە و پلە و پایەی باس دەبوو،
هەندێ لە داوەتەکان مەبەستێگ لە پشتەوە بووە ،بۆ ئەوەی دوای نانخواردنەکە تەکلیفێگ
ل بکرێت ،بۆ خواستن ئەسپێک یان کێێک یان ئەنجامدان کارێک هەموو ئەوانە
وایکردووە لە ئەدەبیان کوردەواریدا بە ئیدیۆم ئه و جۆرە داوەتە باس بکرێت بووترێت :دەم
دەخوا ،چاو شەرمەزارە ،بەهۆی ئه و نانخواردنەوە تەکلیف دەکرێت و بەهۆی
خواردنەکەشەوە چاوت شۆڕ دەکەن و ناچاری کە داخوازی و داوکارییەکەیان بۆ چ بەچ
بکەیت]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
♖ هەولێ

🏙 شار و شارۆچکەکان:
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 8:21:05 2022/5/8
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
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بابەت636 :

دەم دەخوات چاو شەرمەزارە
https://www.kurdipedia.org/?q=20170725101316141578
دەم دەخوات ،چاو شەرمەزارە
لەکوردەواريدا نمەک گێ بوون زۆری لەسەر باسکراوە ،نمەک واتە مانەوە و حەوانەوە و نان خواردن لە ماڵ کەسێک ،ئه و
کەسانەی رەسەن و دسن بن لەناو کوردان ئەگەر دز-يش بن گەر نمەیک ماڵێک بکەن دزی ل ناکەن ،واتە دەم خواردی ئيێ
چاو شەرمەزار دەبێت و نابێت چاوت بەرامبەر ئه و ماڵە(قايم) بێت و دەست بۆ ناموس و سەروەت و سامانيان بەريت و
هەر کاتێکيش کارێکيان پێت بوو دەبێت خۆت بەشەرمەزاريان دابنێيت و کارەکەيان بۆ رابپەڕێن ،بۆيە کاربەدەسن رەسەن
لەکان ئەرک و دەوامدا هيچ جۆرە داوەتێک(قبوڵ) ناکات چونکە دەزانێت دەم بخوات چاو شەرمەزارە]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 10:13:16 2017/25/7
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت637 :

دەم ژسی دەم ر ی
حێ
ڕ
https://www.kurdipedia.org/?q=20170923134854142692
دەم سی دەم حێ
ئيديۆمێکە بۆ کەسێک بەکاردەهێێێت کە هيچ نهێن و قسەيەک نەپارێزێت و زوو بڵويبکاتەوە و س-يش گوزارشتە لە
تورەگەيەک يان هەگبەيەیک دڕاو کە ئه و شت و مەکەی تێيدايەن بەهۆی سۆڵيەوە هەمووی دەڕژێت و هيچ لەناو
نامێنێتەوە ،گفتوگۆ و ئاخاوتنەکانيش هەمووی قسەی قۆڕ و ن مانا و لەجێگەی خۆيدا نيە و شەرميش لە وشەکان ناکات
بەگوێرەی شوێن وجێگە و کۆڕ و کۆبونەوەکان بەڵکو ئەوەی بکەوێتە سەر زاری وەک تێ دەيهاوێژێت.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
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PM 1:48:54 2017/23/9
ئاراس ئیلنجاغ

کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:
بابەت638 :

ا
دەرپن چۆن دەکيشيە
دەماڵ نيە دەنکە برويشيە ،بەن
ر
https://www.kurdipedia.org/?q=20180621104123151987
دەماڵ نيە دەنکە برويشيە ،بە ن دەرپن چۆن دەکيشيە
بروش لە لێکردن گەنم لە ئاسياوێ دەست دەکەوێت ،بروش خواردنێگ کوردەوارييە و
بەشلەن و گفتەن ل دەنرێت و تێکەڵ شۆربا و نيسک و تاد دەکرێت ،ماڵ جوتياری
کوردەواری ن بروش نەبوون ،بەڵم ئەگەر يەکێک پن بوترێت دەنکە برويش نيە لەماڵ
واتە زۆر هەژارە ،ئينجا لەگەڵ ئه و هەژاريەش لە کۆندا دەرن ،شەڕوال زۆر کەم کەس
هەيبوو ،دەرپێش لە ن نيە کەچ دڵ تەڕە دەخوازێت و سەرچۆن گرتووە بە گون ڕوون و
نەبونيەوە ،هاوشێوەی ئەم ئيديۆمە زۆر ئيديۆميێی وەک(دەسماڵ سن سابوون بەقەرز)
و(نان ن خوێ دەخوات تڕی سوێريش دەکات).
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 10:41:23 2018/21/6
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت639 :

دەیم بووە بە تەڵەی تەقیوو
https://www.kurdipedia.org/?q=20220511223906413689
دەیم بووە بە تەڵەی تەقیوو
تەڵە :پیالن و فڕوفێڵێک و داونانەوەیه بە شێوازی تەپکە وسینگە تەڵەی ئاسن و دار و
ماشە و تۆڕ و چاڵ و چەشەکردن بۆ گرتن گیانەوەری وەکو ڕێوی و چەقەڵ و کەمتیار و
کەروێشک و مشک و جورج و باڵندە و ماس و جڕوجامشن تر ،ئینجا ئه و تەڵ و فاقەی
کە لە ئاسن دروستکراوە ،کاتێک بتەقێت بەهەر هۆکارێک بێت ،ئەوا ن دەنگ دەبێت و
چیێ دەنگ تەقینەکەی ناێت یان ئەگەر دەنگ تەقینەکەس نامێنێت ،ئه و حاڵەتە بووە بە
ئیدیۆم و بە کەسێک دەوترێت :کە لە ترس و دڵەڕاوکیدا نەوێرێت فزە و قسەیەکیش بکات
و متەق نامێنێت و تۆق دەچێت ناتوانێت تەنها یەک وشەی لە دەم بێتە دەرەوە ،له و
دۆخەدا بۆ ناساندن و دۆخەکەی دەوترێت :دەیم بووە بە تەڵەی تەقیوو ،دەیم بووە تەڵەی
تەقیوو]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
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🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 10:39:06 2022/11/5
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت640 :

ی
بیسن الخوارە
دەمەیک لەبارە،
https://www.kurdipedia.org/?q=20220204220206403911
دەمەیک لەبارە ،بیسن الخوارە
کان خۆی کە ڕێگاوبانەکان کوێرەڕێ و باریکە و بزنەڕێ بوون ،کەل وپەل گواستنەوە و
هاتوچۆ هەر بە کەروبار و وڵغە بەرزە بووە ،ئه و کەل وپەالنەی دەخرانە سەر پشن
گوێدرێژەوە دەبوونە بار ،ئەگەر دوو فەردە توتن یان دانەوێڵە لەسەر پشن گوێدرێژەکە
بووایە ،ئەگەر بەالیەکدا بکەوتایە دەوترا :بارەکە البارە یان الخوارە(بار بەالباران ناگاتە
هەواران) ئینجا ئەوە بووە بە ئیدیۆم و بەکەسێگ دەم دەیم و مێاچ دەوترێت :دەمەیک
لەبارە ،بیسن البارە]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 10:02:06 2022/4/2
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت641 :

ی
دەڵێن کەڕنایە
دەنگ
ر
https://www.kurdipedia.org/?q=20200825215425387181
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دەنگ دەڵێن کەڕنایە.
کەڕنا ،لە زمان عەرەبیدا(صور) دێت ،ئامێێکە فووی پیادەکرێت و دەنگێگ جاڕس و
بێارکەری هەیە ،لەالی موسڵمانیش لە ڕۆژی دواییدا(پەسڵن) لەالیەن
فریشتەی(ئیرسافیل)ەوە بەفەرمان خودای گەورە فووی پیادەکرێت و جیهان سەراوژێر
دەبێت و بە فیکەی دووەیم ئه و کەڕنایە بەفەرمان خوداوەند ئادەمیان بۆ حەس و حیساب
زیندوو دەکرێنەوە.
ئەم ئیدیۆمە لەواتا خوازراوەکەی لە دەنگ بەرز و ناخۆشەوە هاتووە ،زۆر جاران مرۆڤێک
کە قسان دەکات دەنگ زۆر بەرز و ڕەق و بێارکەرە به و کەسانە دەوترێت(دەنگ دەرن
کەڕنایە)]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 9:54:25 2020/25/8
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت642 :

ی
بۆشێە
دەهۆڵ هەرچەندی گەورەتر بێت ،ناوی
https://www.kurdipedia.org/?q=20220617223145418979
دەهۆڵ هەرچەندی گەورەتر بێت ،ناوی بۆشێە
دەهۆڵ ،دۆڵ ،دۆر ،تەپڵ :چەرمێگ خاوی ئاژەڵ خۆشکراوە ،بەدەم و سەری دەفرێگ
قوڵەوە تووند کراوە ،ئەگەر بە دار لن بدەیت ،دەنگ دەداتەوە ،لە زۆر ئیدیۆمیشدا
بەکاهاتووە وەکو :دەنگ دۆڵ لە دوورەوە خۆشە ،دۆڵ دڕا ،تەپەی بڕا ،دەهۆڵ کوتانە ،ئینجا
ئه و دەهۆڵە هەرچەندە گەورەتر دروست بکرێت ناوی بۆشێ دەبێت ،ئه و حاڵەتەی
دەهۆڵ و گەورەییەکەی کراوە بە ئیدیۆم و بە کەسێگ ن کەڵک و بێخێ و هیچ لەبارانەبوو
دەوترێت تا بەرە و ساڵ بچێت و گەورەتر بێت لە تەمەن هەر وەکو خۆیەن هیچ لە
بابەتەکە ناگۆڕێت بە تەوسەوە پن دەوترێت :کورە بابە دەهۆڵ هەرچەندی گەورەن بێت،
ناوی بۆشێە]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان
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🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 10:31:45 2022/17/6
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت643 :

دەوڵەمەند گوی چەورە
https://www.kurdipedia.org/?q=20220126120742402832
دەوڵەمەند گوی چەورە
هەرچەندە کورد ئەوەس وتووە :دەوڵەمەندی چڵیک دەستیە ،واتە زوو دێت و دەڕوات و
نامێنێت وەکو پیش و چڵیک دەسن مرۆڤ ،بەڵم دەوڵەمەندی مانای ئەوە نییە لە زمان
شێین کوردیدا چەندین ئیدیۆیم خاوەن ستایش لەسەر نەبێت ،وەکو(دەوڵەمەند بێێ
دەڵێ یەرحەموکەڵڵ) ،بەهۆی سامان و داهات و هەبوونیەوە کەسانێگ زۆر لن نزیک
دەبنەوە ،به و کەسانەی لە دەوڵەمەند نزیک دەبنەوە دەوترێت(پارووتان کەوتە ناو ڕۆنەوە)
یان(شوێنەکەتان چەورە) هاوشێوەی ئه و ئیدیۆمانەش ئیدیۆیم(دەوڵەمەند گوی چەورە)ش
بەکاردێت و بۆ ئه و کەسەی نزیک دەکەوێتەوە لە سەروەت سامان دەوڵەمەندێک ،واتە لە
پاشماوە و دەروای دەوڵەمەند شت دەست دەکەوێت]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 12:07:42 2022/26/1
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت644 :

ی
دەڵن ئالەت کراوەتە قنگ
ر
https://www.kurdipedia.org/?q=20171114085529143170
دەڵن ئالەت کراوەتە قنگ
کەسێک جموجۆڵ زۆر بێت و دانەسکن لە هيچ زەوييەیک خودادا گێ نەبێت و لە هيچ شوێن نەوەسن بە تەوسەوە پن
دەوترێت دەڵن ئالەت کراوەتە قنگ.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:

رۆژهەڵن کوردستان
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:Quick Respons Code

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 8:55:29 2017/14/11
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت645 :

دەڵن ئەسپن کراس ی
کۆن لەبەشەر نابيتەوە
ر
ر
https://www.kurdipedia.org/?q=20181224081746181733
دەڵن ئەسپن کراس کۆن لەبەشەر نابيتەوە
ئەسن هەر ئەسن يە چ بەکراس نوێ-ەوە بێت چ بەکراس کۆن-ەوە بەڵم بۆ گەورەکردن
بابەتەکە کراس کۆن هاتۆتە ئاراوە و هەڵبەتيش کراس کۆنە لەبارترە بۆ ژينگە و مۆڵگەی
ئەسن ،لە بارودۆچ پۆخیل و نەخۆس و پيس وپەڵۆس و نەشۆری دێتە کايەوە حەزيش
دەکات لەوژينگەيەش سەربنێتەوە ،بەمشەخۆری باڵ دەکات و پيشەيەن بەمردن و کەوتنە
نێو پەنجەکان ئەسن کوژە کۆتان دێت ،يان بەخستنە بەرخۆرەتاوی گەرم هەندێکيان
دەجوڵێ و دەڕۆن ئەگەرنا حەزناکەن ماڵەخانەخوێ بەچ بهێڵن و وەک بنێشن(پاپا)ی بە
پرچ مرۆڤەوە نوسابن ،يان قێ بەکەواوە بێت ئەوهان ،ئينجا مرۆڤ بە درکه و دەربڕينەوە
دەڵێت(دەڵن ئەسپن کراس کۆن لەبەشەر نابيتەوە) واتە زۆر بێارکەر و جاڕس.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 8:17:46 2018/24/12
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت646 :

دەڵن بارۆکەی نەگايراوە
ر
https://www.kurdipedia.org/?q=20170927135430142761
دەڵن بارۆکەی نەگايراوە
لە سلێمان دەوترێت دەڵن (فەقن نەگايراوە) لە شێخ بزێن خواروش ئەگەر ميوانێگ ئازيزيان بێت خاوەن ماڵەکە بە کابان
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ماڵ دەڵێت (بارۆکەيەیک نەگايراوی) بۆ سەربڕە ،لەهەردوو ئيديۆمدا مەبەست پۆشت و پەرداچ و خاوێن و باوێن و نازداری
يە.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
PM 1:54:30 2017/27/9
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت647 :

دەڵن بزنە بەتەگەیە
ر
https://www.kurdipedia.org/?q=20210118183111390923
دەڵن بزنە بەتەگەیە
ئاژەڵ بزن ساڵنە یەکجار حەز بەجووتبوون و زگ وزا دەکات ،ئەوجارەش بەقاڕەقاڕە دونیا
دەهێنتە سەر خۆی کەوا حەزی لە تەگەیە و بەتەگەیە ،تەگە واتە نێی و سابڕێن ،هەندێک
لەبزنەکان دووبارەی دەکەنەوە بەهۆی روونەدان پیتاندن لە هێڵکۆکەی منداڵدان-یان به و
جۆرەیان دەوترێت(پاش تەگە -واتە تەگەی نەگرتووە بۆیە دووبارەی دەکاتەوە) ئەوە بووە
بە ئیدیۆم بە کێێک یان ژنێک یان مێینەیەک دەوترێت کە زۆر ن شەرمانە بیەوێت
ئارەزوویەک یان حەزێگ خۆی دابێ یان چ بەچ یان پەیڕە و بکات بە ئیدیۆمەوە پن
دەوترێت دەڵن بزن بەتەگەیە]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 6:31:11 2021/18/1
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت648 :

گێايە
دەڵن بەتەپکەی ر
ر
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https://www.kurdipedia.org/?q=20180929103016156592
دەڵن بە تەپکەی گێايە
تەپکە ،تەڵەيەکە لەکوردەواريدا زياتر بۆ ڕاوکردن باڵندە بەکارهاتووە ،تەڵەی تەپکە بە شێوە
کالسيکيەکەی بەردێگ پان دەهێێێت و بەگوێرەی قەبارەکەی قۆڵتێک يان چاڵێک
هەڵدەقەنرێت ،بەردەکە بەنيوەکراوەن دەخرێتە سەرچاڵەکە و پشت دەبەستێت بە دوو
چيلکە دار ،يەکێکيان(دوو گوێ-یک)يە و ئەويێ ڕاستە ،دوو گوێيەکە لەسەر تراز دادەنرێت
تاوەکو پن باڵندەکە کەوتە سەری ببێتە هۆی تەپين بەردەکە و باڵندەکە ڕاستەوخۆ
دەکەوێتە ناو قۆڵتەکەوە ،لەدەوروبەری چاڵەکە(کا) دادەنرێت و ناو چاڵەکەش(گەنم)
روودەکرێت ،ئەم تەپکە نانەوەيەش لەوەرزی زستانان دەکرێت کە دانەوێڵە لەسەر زەوی
نامێنێت ،ئەمجۆرە تەپکەيە زياتر بۆ سوێسکە و که و و ريشۆڵە بەکارهاتووە ،کەمێ بۆ
باڵندەی گەورەتر لەمانە بەکارهاتووە ،ئەم تەپکەيە بووە بە ئيديۆم و بەکەسێگ بچوک و
بودەڵە و گزگڵ و کورتيلە و کورەبنە دەوترێت ئەوەندە بچوکە دەڵن بەتەپکەی گێايە.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 10:30:16 2018/29/9
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت649 :

دەڵن بەر یان دابەستەی جولەکانه
ر
https://www.kurdipedia.org/?q=20210509220734393973
دەڵن بەران دابەستەی جولەکانه
جولەکەکان لە کوردستان زۆربەیان لە شاروشارۆچکەکان نیشتەجێبوون و پیشەی بازرگان
و پیشەوەری جۆراوجۆریان هەبوو ،کەمێ ئاژەڵداری و جوتیاریان کردووە ،لەماڵەکانیاندا
بەرانێکیان ڕادەگرت و دایان دەبەستا و پەلکە شون و خەیار و پاشماوەکان چێشت و
خۆراک و جۆ و ئاوێگ باشیان لەبەر سێبەر ن دەدا و بەمەش لەشوێن خۆیەوە قەڵە و
تەمبەڵ دەردەچوو ،ئەوە بووە بە ئیدیۆم و بەکەسێگ قەڵە و تەمبەڵ و تەوەزەڵ
دەوترێت(دەڵن بەران دابەستەی جولەکانه)]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code
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باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 10:07:34 2021/9/5
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت650 :

ی
بەرچ دايک مردووە
دەڵن
ر
https://www.kurdipedia.org/?q=20170923155550142706
دەڵن بەرچ دايک مردووە
بەرخێک دايگ مردبێت تێ شێ ناخوات و قرغ و لەڕ دەڕسکێت و جۆی هەموو دونيای ن بدەيت هەر پێوەی ديار دەبێت،
ئەمە بۆ کەسێک بەکار دەهێێێت کە الواز و ن تەنگ وتۆش بێت.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
PM 3:55:50 2017/23/9
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت651 :

دەڵن بەرديیل بەر بواردە
ر
https://www.kurdipedia.org/?q=20171221092241143576
دەڵن بەرديیل بەربواردە
بەرچ ئەمساڵ لە بەهار بەدواوە دەبێتە(کاوڕ) و ساڵ دووەم پن دەوترێت(بەرديل) ئينجا چ زگ وزا بکات چ زگ و زا و ئاوس
بوون ساڵێک ڕاگرتبێت پن دەوترێت(بەر بوارد) واتە ساڵێک ئاوس بوون بواردبێت ،ساڵ سێەم دەوترێت دوو بەر بوارد و
يان س بەر بوارد بەمەش تەمەن دياری دەکرێت ،لێەدا لە ئيديۆیم کوردەواريدا بە ژنێگ گۆشێ و خريڵە و خەپان و تەڕ و
ئاودامان دەوترێت دەڵن بەرديلە ساڵێگ ئاوس بوون بواردووە.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:

رۆژهەڵن کوردستان
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:Quick Respons Code

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 9:22:41 2017/21/12
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت652 :

دەڵن بەردی دەم ڕووبارانه
ر
https://www.kurdipedia.org/?q=20220203203734403755
دەڵن بەردی دەم ڕووبارانه
له رواندز دەوترێت( :ئەرێ بەردینە دە و ڕووبارانە) ئەو بەردە زۆرەی بەهۆی ئاوی الڤاو و
ڕووباران کەڵەکە دەبێت و زۆر و زەوەندن پن دەوترێت(بەست) بۆ شتێگ ن کەڵک وتراوە
هێندە زۆرە دەڵن بەردی بەستێیە ،یان بەستانە ،هەر بۆ بەرد وتراوە فڵنە کەس کوتک و
سەنگ هات دانیشت ،یاخود وتراوە :دەڵن بەردە زۆر پیاوێگ ڕەقە ،لە رواندزێش بە
کەسێگ کەمدوو ،وشک و تێکەڵ نەبوو دەوترێت( :دەڵن بەردی دەم ڕووبارانە).
(ئەم ئیدیۆمە لە پەرتویک(ئیدیۆم لە ڕواندزێ و دەوروبەری) وەرگێاوە و ڕاڤەی زیاتری بۆ
کراوە]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 8:37:34 2022/3/2
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت653 :

دەڵن بەردە بەناوی گوی دادەدات
ر
https://www.kurdipedia.org/?q=20220103205612400271
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دەڵن بەردە بەناوی گوی دادەدات
قسەی ڕەق ،قسەی حەق زۆر بەدوای یەکدا دێن لە ئاخاوتن کوردەواریدا ،بەڵم لێەدا لە
حەق و ڕەق تێدەپەڕێت و ڕەقێتیەیک پڕوشک و پەرن ل دەبێتەوە ،جگە لە ڕەقێتیەکەی
پاشماوەی پیش و ئاشوبگێیش ل دەکەوێتەوە( ،بەرد) بۆ ڕەق قسەکان و(گو)ش بۆ پیش
و ئاژاوەگێی وتەکان و(دادەدات) واتە پیساییەکەش پەرش و بڵو دەکاتەوە ،بۆیە به و جۆرە
قسانەی کە هەندێک کەس بەڕەق و توندی و نابەجن دەیکەن کورد وتویەن قسەی هێندە
ڕەقە دەڵن بەردە بەناو گوی دا دەدات]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 8:56:12 2022/3/1
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت654 :

دەڵن بەری مەال ژنە
ر
https://www.kurdipedia.org/?q=20170731104354141657
دەڵن بەری مەال ژنە
ئيديۆمێکە لەنێو کوردان دوای بڵوبونەوەی ئاين ئيسالم هاتۆتە ئاراوە ،چونکە(شەرع وسولح وفتوا و ناشێ و تەلقێ و
پێش نوێژی وتاد) کاری مەال بووە و مەال ژنيش زۆرترين خزمەتگوزاری کراوە و بارەدار و کەڵەشێ و سەرفێە و زەکات و
سەرسواق و باراش و هەموو کارێکيان بە هەرەوەزی بۆ کراوە ئەوەی لەسەر مەال ژن پێويست بووە بيکات تەنها سەرجێگە و
خۆشوشێ و پاک وخاوێن بووە بۆيە ئەگەر شتێک پاک و(تەمێ) بێت لە کوردەواری پن دەوترێت(دەڵن بەری مەال
ژنە)]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 10:43:54 2017/31/7
ئاراس ئیلنجاغ
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بابەت655 :

ی
دەڵن بەڕووی بەدەمیا تەق یە
ر
https://www.kurdipedia.org/?q=20201107081323389637
دەڵن بەڕووی بەدەمیا تەق یە.
بەڕوو خۆراکێگ زستانەی بەسودی کوردستانە ،بەجۆراوجۆر شێوازەوە ،یەیک له و شێوانە
خستنە سەرئاگرە ،بەڕووەکە لەتاو گڕەکە زوو کەف و کوڵ دەکات و دەپەقێت و دەنگێگ
بەرزیش هەیە تەقینەکەی ،ئەگەر بەجارێک س بۆ چوار بەڕووی سەر ئاگر بتەقێت ،ئەوا
دەنگە دەنگێگ زۆر بەرپا دەکات و هەر بەڕووەی بەالیەکدا دەپڕژێت ،ئەوە برژاندن بەڕووە
و بووە بە ئیدیۆم بەکەسێگ زۆرگۆ ،زۆر وەڕ ،زۆر بڵ و دەمە زەن و چەقاوەسوو دەوترێت
دەڵن بەڕووی بەدەمیا تەقییە واتە زاری وەک گڕی ئاگڕەکەیە و بە کۆ قسەی ل دەبارێت
وەک چۆن بەڕووەکان لەگەریم ئاگرەکە دەتەقن]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 8:13:23 2020/7/11
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت656 :

دەڵن پشیلەی سەروپێخانەیه
ر
https://www.kurdipedia.org/?q=20220513203353413854
دەڵن پشیلەی سەروپێخانەیه
سەرون یان سەروپێچک یان کەەلل پاچە ،خواردنێگ کوردەوارییە بریتییە لە سەرون و ورگ
و گەدە و ڕیخۆڵەکان مەڕ و بزن ،کورد زستانان زۆر قاندڕیەن و حەزی ن دەکات ،ئینجا ئه و
شوێن و دووکانەی کە سەروپن ل چاک دەکرێت و پاک دەکرێتەوە پن دەوترێت
سەروپێخانە ،ئینجا ئه و پیشلەیەی لە دەوروبەری ئه و دوکانەیە ،هەموو ئه و پاشماوە و
پارچە و چەرم و پیس و مووەی کە مرۆڤ نایخوات لە کەەلل و پاچە و ورگەکەی ل
دەکرێنەوە و وەکو بەرماوە فڕێ دەدرێنە تەنکەی خۆڵ و گوفک و زبڵخانەکان ،لەوێش
دەبنە خۆرایک ئه و پشیالنەی کە لە وێدان ،به و پارچە گۆشتانە پیشلەکان بەردەوام تێ و پڕ
قەڵه و و خرپن دەبن ،هاوشێوەی مریشگ ئاشەوان تێ و گۆشێ دەبن ،ئەوە بووە بە ئیدیۆم
و بەکەسێگ گوپ خڕ و قەڵه و وتێ و پڕ دەوترێت دەڵن پشیلەی سەروپێخانەیە]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code
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باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 8:33:53 2022/13/5
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت657 :

دەڵن رپێەژنە جوی گايە
ر
https://www.kurdipedia.org/?q=20170927140646142770
دەڵن پێەژنە جوی گايە
دەشوترێت(دەڵن جو گاين) وشەی جو لەناو کوردان بۆ پەيڕەوان ئاين ئاسمان يەکتاپەرسن و شوێنکەوتوان(موسا)ی
پێغەمبەريان دەوترێت ،بەڵم هەندێجاريش وەک ناوێگ سوک بەکاری دەهێێ بە بارگاوی بوون بە ئاين ئيسالمەوە زۆر کەم
وکورن بۆ ئەوان دەگەڕێنەوە وەک ئەگەر کەسێک زۆر ترسنۆک بێت پن دەوترێت(دەڵن جولەکەيە) ،مرۆڤ دوای خۆ
خاڵيکردنەوە چ بە پێەژنە جو بێت يان بە پێەژنە موسڵمان ماوەيەیک دەوێت بۆ ئەوەی بەگوڕ و تينەوە لە کۆڕ و کوبونەوە
ناو کۆمەڵ بە گەس و جوان ببيێێتەوە ،واتە خاو بويتەوە ،لەاليەکيێيشەوە دەڵن جو گاين هەمان حاڵەن يەکەمە چ بۆ
گانکەر چ بۆ گايراو ،ئينجا لێەدا ئەگەر دڵيان کەسێک نەگرێت لە کۆڕ و کۆبونەوەيەيەک و ئەويش لە شوێن خۆی هيچ
نەکات و هيچيش نەڵێت پن دەڵێ سەيری سەيری دەڵن پێەژنە جوی گايە يان دەڵن جو گاين.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
PM 2:06:46 2017/27/9
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت658 :

دەڵن پەڕەسێڵکەیە
ر
https://www.kurdipedia.org/?q=20210118183440390925
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دەڵن پەڕەسێڵکەیە
باڵندەی پەڕەسێڵکە چەندین ناویێی هەیە وەکو(پلیرسگ ،پەڕەسوێڵکە ،حاچ ڕەشک،
حاچ ڕەش ،حاچ ڕەنگ ،دوو مقەس) بەکۆمەڵ دەژین و ڕەوی کوێستان و گەرمێنیان
هەیە و هەزاران کیلۆمەتر دەبڕن ومێش و مەگەس و مێوو خۆرن ،نێە و مێیە بەیەکەوە
هێڵنە لە بنمیچ ڕەوەزە شاخ و ساپیتە و بن سواندەی ماڵن لە پەڕ و پوش و قوڕ دروست
دەکەن ،دوو هەفتە کڕ دەکەون و بەدوو هەفتەش بێچوەکان دەبنە باڵە فڕە ،یەکێکە لە
باڵندە جوان و دەنگ نەرم و سەرنجڕاکێش و ن زیانەکان بە بەرزبوونەوە و باڵەفڕەیان دڵ
مرۆڤ ئارام دەکەنەوە ،ئینجا ئه و ن زیانییەی ئه و جۆرە باڵندە بووە بەئیدیۆم و بەکەسێگ
بێوەی و ن زیان و ن کێشە و ن گوناح و شەرم بەخۆ دەوترێت دەڵن پەڕەسێلکەیە.
[]1
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 6:34:40 2021/18/1
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت659 :

دەڵن تاقانەی حاچ نەجمەیە
ر
https://www.kurdipedia.org/?q=20220727223950425017
دەڵن تاقانەی حاچ نەجمەیە
سەربووردە و چێۆیک پشن ئه و ئیدیۆمەی نازانم ،زۆریشم هەوڵدا بەهەندێک لە ژنە
کۆییانیشم گووت ،بەڵم ئەوانیش هەر لە کۆنەوە گوێیان ل بووە ،کەدایک و داپێەکانیان و
پور و خاڵۆژن و مامۆژەنەکانیان وتۆتیانەوە و دەم لەدەم وەرگێاوە و بۆ ئەوڕۆ ماوەتەوە،
ئەگەر کچێک چەند برایەیک هەبێت و بەخۆی تاقانە بێت و هەموو نازونیعمەت و دڵ
ڕاگرتن و بەنازی خێانەکەی بۆ بچێت ،بە گاڵتە و گەپ و قسە شێینیەوە دەوترێت فڵنە
کەس یان کێ دەڵن تاقانەی حاچ نەجمەیە]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |

باشووری کوردستان

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
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کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

PM 10:39:50 2022/27/7
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت660 :

سێێ یە
دەڵن تەنیمۆک ر
ر
https://www.kurdipedia.org/?q=20200826232855387229
دەڵن تەنیمۆیک سێێ یە
سێ :ساچ نان کردن ،کە دەخرێتە سەر ئاگردان و کوچکان و ئاگری لەژێردەکرێتەوە
دووکەڵ گڕەکە بەر بنمیچ سێەکە دەکەوێت و ئەوەش هەموو ڕۆژێ دووبارە دەبێتەوە،
بۆیە دووکەڵەکە شێوەی سێژێگ قێی کەڵەکەبوو دەردەکەوێت ،دووکەڵ و تەم لەڕەنگ دا
بەیەک دەچن ،ئینجا به و دووکەڵە ڕەشەی بن سێەکە دەوترێت(تەنیمۆک) کە کەیبانوو
دەسن بەرکەوێت و لەئەنجایم کارکردن و دەست بۆ دەموچاوبردن الی لوت و ناوچەوان و
چەناگەی ڕەش دەبێت ،بۆ کەسێگ ناشێین و ڕەنگ خۆڵەمێش دەوترێت ئەوە چیە
دەڵن(تەنیمۆیک سێێ-یە) واتە ڕەش و ناشێین و بۆر و شێ و مۆرە]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 11:28:55 2020/26/8
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت661 :

ا
دەڵن جاحێڵ قۆڕيتانە
ر
https://www.kurdipedia.org/?q=20170927143848142772
جاحێڵ قۆڕيتانە
قۆڕيتان گوندێگ دەشن کۆيەيە و لەدەشن کۆيە گەنج و الوی دڵتەڕ و شيک وجوان هەبووە بۆيە ئەگەر کەسێک قۆز بێت
دەوترێت دەڵن جاحێڵ قۆڕيتانە،هەندێ جارش وتراوە(لە کوڕێ-ش کوری وا جوان نيه) واتە کوڕێگ جوانە.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان
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🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
PM 2:38:48 2017/27/9
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت662 :

دەڵن جامانەی لەسەر کردووە
ر
https://www.kurdipedia.org/?q=20180829095450155041
دەڵن جەمەدان لەسەرکرديە
جامانە لەکۆندا يەکێک لە دروشم و ئەدگاری پياوەن بوو ،ئەگەر کەسێک جامانەی لەسەر نەبووايە پن دەوترا(سەر ڕووت)
سەرڕووت وەک جنێو-يش بەکارهاتووە و وەک مناڵکارەش سەيری ئەوە کراوە کە ن کڵو و جامانەيە ،ئينجا ئەگەر يەکێک
کورد ووتەن خاسيەن پياوانەی کەم بوايە و رۆژێک لە رۆژان جامانەش بکاتە سەر بە تەنز و تەشەر و توانجەوە دەوترێت
دەڵن فڵنە کەس(جەمەدان لەسەرکردووە يان لەسەر ناوە) واتە تائێستا بەپياو نەخوێێاوەتەوە چۆنە ئەمڕۆ خۆی کردووە
بەپياو و جامانەی لەسەر ناوە.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 9:54:50 2018/29/8
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت663 :

دەڵن جگە گورگت پێیە
ر
https://www.kurdipedia.org/?q=20220218201446405540
دەڵن جگە گورگت پێیە
ئێسگ کڵوەی چۆک و ئەژنۆی گورگ پن دەوترێت(جگ) ،لە کوردەواریدا بۆ بەزم و خۆس
ئه و بێوباوەڕە هەیە و بەکاردەهێێێت بۆ کەسێک کە ژن و کچ و ڕەگەزی مێینە ،لن نزیک
دەبنەوە ،بۆ قوزە کەمتیاریش هەمان قسە و ئیدیۆم بەکاردەهێێێت و دەوترێت :دەڵن قوزە
کەمتیاری پێیە ،هەندێک لە کوڕان و پیاوان ژن و ڕەگەزی مێینە زۆر لێیان نزیک دەبنەوە،
بەگاڵتە و گەپەوە دەوترێت :دەڵن جگە گورگت پێیە یان دەڵن قوزە کەمتیارت پێوەیه]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان
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:Quick Respons Code

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 8:14:46 2022/18/2
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت664 :

دەڵن جولەکەیە خیم یل شێواوە
ر
https://www.kurdipedia.org/?q=20220103211205400279
دەڵن جولەکەیە خیم ل شێواوە
خم :هەژ ،هەش ،چویت ،نییل تێییش ن دەوترێت ،کە بەن وخام و بڵوری شاڵ وکڵفە و
خوری دەکرێتە ناو خوم :واتە کوپە ،مەرکانە ،ئه و شوێنەس ئه و کارەی ل دەکرێت پن
دەوترێت  :خمخانە ،دواتر بەنە ڕەنگ کراوەکان شاڵ و بەرماڵ و جاجم و مافور و بەڕە و
فەرس ن دروست دەکرێت.
ئه و کارە لە نیوەی یەکەیم سەدەی بیستەم( )1950-1900زیاتر کوردە جولەکەکان لە
شارەکان کوردستان دەیانکرد ،دواتر کوردە موسڵمانەکانیش فێبوون ،ئەوانەی کاری جۆڵن
و تەون و تەونکاریان دەکرد ،کاری خومخانەیان دەکرد ،ئینجا لەبەر ئەوەی کاری خومخانە
کارێگ ورد و قورس بووە و پیشەی سەرەیک هەندێک لە جولەکەکانیش بووە ،ئەگەر
هەڵەیەک ڕوویبدایە زۆر نیگەران دەبوون کە خوری و ڕەنگکردنەکە زیان بەر بکەوتایە
چونکە کەسابەت و بژێون ژیانیان لەسەر بووە ،ئه و نیگەران و سەرلێشێواویە بووە
بەئیدیۆم و ئەگەر کەسێک بشێوێت وبشلەژێت و پەڵەپڕوزکاوی پێوە بێت لە کارێک پن
دەوترێت(دەڵن جولەکەیە ،خیم ل شێواوە)]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 9:12:05 2022/3/1
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت665 :

دەڵن چەقەنەیه
ر
https://www.kurdipedia.org/?q=20220513202340413848
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دەڵن چەقەنەیه
چەقەنە :دارێکە بە کەوچکێکەوە بەسێاوە ،دانەوێڵە بەردەداتەوە بۆ ناو گەرووی ئاس بۆ
ئەوەی بهاڕدرێت ،یەکبینە لە جولەدایە و دەنگ شێوەی چەقەچەق و چەقەنەی دەست و
سەماکەرانە ،لەبەر ئەوەی ئه و دارەی بە کەوچکەکەوەیە بەردەوام دەجولێتەوە و دانەوێڵە
دەگەیەنێتە ناو گەروو و دۆڵەدانەی ئاس ،زۆر خێایە و دەنگ چەقە چەقێک دروست
دەکات و بێارکەرە ،ئه و حاڵەتە بووە بە ئیدیۆم و بە کەسێک کە خێاخێا قسە بکات و
جاڕس و بێارکەر بێت بە نیگەران و توانج و تەوس و پەالرەوە پن دەوترێت :دەڵن
چەقەنەیە]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🏙 شار و شارۆچکەکان:

کۆیە

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 8:23:40 2022/13/5
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت666 :

دەڵن حەمایم ژنانه
ر
https://www.kurdipedia.org/?q=20220513224139413869
دەڵن حەمایم ژنانه
سەرشۆر ،سەرشۆرک لە کۆندا شوێنێگ گشن بوو هەموو خەڵیک شار دەچوون بۆ
خۆشوشێ تێیدا ،لە گوندەکانیش پن دەوترا :کۆڵ-کۆرکردن هەم خۆیان و مناڵەکانیان
هەمیش جل وبەرگیان دەشوشت ،ئەوەندە ماندوو دەبوون بە ئیدیۆمەوە دەوترا :ژن
کۆرکەر کۆڵەگەی داری لەبن دەلەرزی ،واتە :هێندە هیالک و ماندوو و برس دەبوون
ئەوەی بکەوتایە دەستیان دەیانخوارد ،کۆڵەگەی داریش بووایە دەیانخوارد ،سەرشۆرک کە
حەمامیش ن دەڵێ ،شیعرێگ قوبادی جەلێادە هەیە بەناوی(حەمایم عمویم) کە تێیدا
باس(حەمایم ژنان) دەکات و دەڵێت:
ئەمن قەرزاری دایکمم
هەموو ژنە عەبا بەسەرو و کچە پەچەگرتووەکان گەڕەکم ،بەڕوون دەبینێ
هەبوون بە ژن بڵند و باریک ،هەبوون خڕو و خەپە و کورتیلە
هەبوون سن سن و پەمەن ،هەبوون ئەسمەر و ڕەشتاڵه
حەمامێک گشت ژنان گەڕەک(عەبا بەسەر ،کچە پەچەگرتووەکان ،بەژن بڵند ،خڕ و خەپە
و کورتیلە ،سن و پەمەن و ئەسمەر و ڕەشتاڵە) ،تێیدا بۆ خۆشوشێ و کوڵکردن کۆببنەوە،
دەبێت چ ژاوەژاو و دەنگەدەنگ و هات و هاوار و بانگ و شێەزەن و ڕاکەڕاک و قێە و
حریتە و پێکەنێ و گریان کچان و کوڕان مناڵ تێدا ڕووبدات ،کورد وتەن :سەگ ساحێن
خۆی ناناسێتەوە ،ئه و حاڵەن دەنگە دەنگ و گەڕەالوژەیە بووە بە ئیدیۆم و بەشوێنێگ
قەڕەباڵغ پڕ دەنگ و هەڵ و سەدا و کەس بە کەس نەبوو دەوترێت :دەڵن حەمایم
ژنانه]1[.

445

تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 10:41:39 2022/13/5
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت667 :

دەڵن ی
دۆن سەی لە قەلب درايە
ر

https://www.kurdipedia.org/?q=20180829094000155036
دەڵن دۆن سەی لەقەلن درايە
دۆن واتە ڕۆن يان روون،سەش واتە سەگ ،ئەگەر کەسێک زۆر ئازا بێت و يەکبينە بجولێتەوە و کاربکات و هەست بەئازاری
جومگەکان و شان و مل و پشن نەکات ،پن دەوترێت دەڵن(دۆن سەی لێدرايە) ئەمە زياتر بەکەسێک دەوترێت کە
خۆشحاڵ بێت بەهاتن کەسێک و لەبەر ئه و کەسە کارێگ نەبڕاوانە بکات بۆ نمونە ژنێک خوشک يان برا و باوک و دايگ
ميوان بێت لەماڵەکەيدا هەرچ خزمەتگوزاری هەيە بەن پسان بۆيان ئامادە دەکات و بشمرێ ناڵ ئۆف يان وەی چەند
ماندووم يان پشتم شکا ،ئينجا بەدرکەوە دەوترێت سەيری سەيری بکە چەند کەيف خۆشە به و ميوانانە(دەڵن دۆن سەی
لە قەلب درايە).
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 9:40:00 2018/29/8
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت668 :

دەڵن دێڵە بە بايە
ر
https://www.kurdipedia.org/?q=20170926133139142738
دەڵن دێڵە بە بايە
دێڵە بە با ،کە بە با هات ،بۆ دابينکردن غەريزەکەی لە هيچ گۆرێک ناپرسێت و هەر گۆرێک خورشن غەريزەکەی
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دابمرکێنێتەوە کێشەی نيە ،ئەمە لەاليەک لەاليەکيێيشەوە هيچ شەرم و ئەدەبێکيش نيە بۆ کردن ئه و کارە ،کەواتە
کەسێک بيەوێت داخوازی و داواکاری و پێويستيەیک خۆی بە ن شەرمانە و ن(حەيا)يانە دابێ بکات پن دەوترێت دەڵن
دێڵە بە بايە.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
PM 1:31:39 2017/26/9
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت669 :

دەڵن سنگە تەرەی
ر
https://www.kurdipedia.org/?q=20170924130510142718
دەڵن سنگە تەرەی
تەڵە ،شێوازێگ ڕاوکردن گيانەوەرانە مرۆڤ لە دێر زەمانەوە بەکاری هێناوە ،ئينجا ئه و سنگەی کە بۆ ڕاگرتن و مانەوەی
تەڵەکە بەکاردەهێێێت دەبێت ئەوەندەی هێ هەبێت کە گيانەوەرە نێچێەکە نەتوانێت هەڵيقەنێت و بە تەڵەکەوە بڕوات
دوای تەقين تەڵەکە ،سينگەکە مێخێگ بچوک و کورتە ،ئەم دەربڕە بۆ کەسێگ کورەبنەی کورتەباڵی زۆر زان و فێڵباز
بەکاردەهێێێت.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
PM 1:05:10 2017/24/9
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت670 :

دەڵن سەرەوێڵیک جولەکانە
ر
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https://www.kurdipedia.org/?q=20210502204020393859
دەڵن سەرەوێڵیک جولەکانە
سەرەوێڵک :واتە سەر هەویر لە پارچە قوماس بە پینە و پەڕۆ دروست دەکرێت،
جولەکەکان کوردستان بەر لەوەی لەنیوەی دووەیم سەدەی بیستەم لە کوردستان و عێاق
دەربکرێن ،زۆر بێکردنەوەی ئابوریان هەبووە ،هیچ پارچە پەڕۆیەکیان فڕێ نەداوە،
کۆیانکردۆتەوە و بە پینەوپەڕۆ سەرەوێڵکیان ن دروستکردووە واتە هیچ شتێکیان
خەسارنەکردووە ،بۆ نابوون و بەفێۆنەدان کەل و پەل و پێداویسن لەکۆیە بووە بە
ئیدیۆمێگ ئابوری و دەوترێت(دەڵن سەرەوێڵیک جولەکانە)]1[ .
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 8:40:20 2021/2/5
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت671 :

دەڵن سەگە دەڕشێتەوە
ر
https://www.kurdipedia.org/?q=20220103211451400280
دەڵن سەگە دەڕشێتەوە
سەگ کە گۆشت و کەالیک دەکەوێتە بەردەست خێا خێا لن دەخوات ،هەندێک جار
ئێسک دەکەوێتە قوڕگیەوە ناچار بەڕشانەوەی دەکات ،هەڵبەت ئەوە الیەنە
ڕاستەقینەکەیە کە ڕشانەوە قێەونە و ناڕێکە ،ئیێ ئەگەر کەسێک قسەی نابەچ و ناجۆر و
دوور لە ئاداب بکات ،وەکو دەم پیش و جوێنفرۆس ،هەر گو لەسەر زاری بێت بە قێ و
بێێکەوە دەوترێت ئەوە چییە دەڵن سەگە دەڕشێتەوە]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 9:14:51 2022/3/1
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
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بابەت672 :

دەڵن سەی ن سوتايە
ر
https://www.kurdipedia.org/?q=20170808082049141937
دەڵن سەی ن سوتايە
ئيديۆمێکە بۆ کەسێک بەکاردەهێێێت يەکبينە گەڕۆک و لەگەڕان بێت و جەم و دەیم نەبێت و لە هەموو شوێنێک ئامادە
بێت ،لە ناو کوردان بەدرکە و توێکڵەوە پن دەوترێت دەڵن سەی ن سوتايە]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 8:20:49 2017/8/8
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت673 :

دەڵن سەیە ئاوێ دەخواتەوە
ر
https://www.kurdipedia.org/?q=20210509205325393969
دەڵن سەیە ئاوێ دەخواتەوە.
سەگ کە بەزاری ئاوێ دەخواتەوە ،هێندە خێا زمان دەجولێنێت ،کە لەناوچەی پشدەرێ
لەباشوری کوردستان (مێاودەلییەکان) کردویانە بەئیدیۆم و دەڵێ فڵنە کەس دەڵن سەیە
ئاوێ دەخواتەوە واتەخێا و ڕەوان قسان دەکەن]1[ .
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 8:53:25 2021/9/5
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت674 :
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ی
عاسمان دەوەڕێت
دەڵن سەیە بە
ر
https://www.kurdipedia.org/?q=20220424232925411416
دەڵن سەیە بە عاسمان دەوەڕێت
حەپە حەپ و وەڕین و واڕبوونەوە دەنگ سەگە ،ئەوەی شارەزای ئه و ئاژەڵە بێت لە
دەنگەکان سەگ ن دەگات ئایا ئه و دەنگە بۆ پەالمارە یان بەرگرییە یان پەیام گەیاندنە ،ئه
و دەنگانە کە تێکەڵ دەبن پن دەوترێت(سەگوەڕ) ،وەڕین سەگ لە ئیدیۆمدا شوێن
کراوەتەوە وەکو :دەڵن سەگە دەوەڕێت ،سەگ بەمانگەشه و وەڕینە ،لێەش وەڕین سەگ
بە ئاسمان بووە به و ئیدیۆمە و ئەگەر کەسێک قسەیەک بکات و لە توانایدا نەبێت چ
بەجن بکات یان ئەگەر کەسێک کفرێک بکات بەرامبەر خوا ئەوا دەوترێت :دەڵن سەگە بە
ئاسمان دەوەڕێت]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 11:29:25 2022/24/4
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت675 :

دەڵن شێالقەیه
ر
https://www.kurdipedia.org/?q=20210512162822393990
دەڵن شێالقەیه
بێچووی باڵندە و گیانداران ناوی تایبەن خۆیان هەیە ،بزن بێچوەکەی کارە ،مریشک
بەچکەکەی جوجکەیە به و شێوەیە ،بێچو و بەچکەی مراوی و قازیش کە تازە لەهێڵکه
دێتەدەرێ لەکوردیدا ن دەوترێت(شێالقە) ،لەبەر ئەوەی پێیان پانە ،شێوەی سەوڵە
لەڕۆیشتندا بەر لەوەی بگەنە گۆماوێک زوو زوو وەردەگەڕێنە سەر پیشت و خراپ ڕاست
دەبنەوە ،ئەوە بووە بە ئیدیۆم و بەکەسێگ دەست و ن سن دەوترێت دەڵن شێڵقەیە]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 4:28:22 2021/12/5
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ناوی تۆمارکار:

ئاراس ئیلنجاغ

بابەت676 :

ی
شەریق مەککەیە
دەڵن
ر
https://www.kurdipedia.org/?q=20200906010832387563
دەڵن شەریق مەککەیە
شەریق مەککە ناوی تەواوی(شەریف حسێ عەل هاشیم) ،ئینگلێەکان ناسناوی پاشای
عەرەبیان ل نا بوو ،ساڵ 1854لە(ئەستەمبوڵ) لە دایک بووە ،باویک لە الیەن دەوڵەن
عوسمانیەوە دووخراوەتەوە بۆ(فەلەستێ) بە هاوکاری ئینگلێەکان شۆڕس عەرەن دژی
عوسمانیەکان بەرپاکردووە ،یەکەم کاری شەریق مەککە هەڵوەشاندنەوەی سکەی
شەمەندەفەری نێوان(مەککەو ئەستەمبۆڵ)بوو ،بۆ ئەوەی سوپای عوسمان دەسن نەگاتە
مەککە ،دوای ڕوخاندن دەوڵەن عوسمان ،بەریتانیا ئەو بەڵینەی کە پیێدا بوو لن پاشگەز
بووە کە ن گووتبوو دەتکەم بە پاشای عەرەب ،دواتر دووریخستەوە بۆ(قوبرس)،
ساڵ 1931بە دوورخراوەی لە ئەردەن کۆچ دوان کردوە لە(قودس) بە خاک سپێاوە،
ئەوە رووە ڕاستیەکەیەن ،رووە ئیدیۆمیەکەی بەکەسێک دەوترێت کە هیچ تیابەستە
نەبێت و بودەڵە پیاوی خۆ بەگەورەزان و موسڵمان وهیچ لەبارانەبوو بێت بەتەوسەوە پن
دەوترێت(دەڵن شەریق مەککە)یە]1[ .
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:

شانشین یەکگرتوو (بەریتانیا)

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

🇷🇹 تورکیا

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 1:08:32 2020/6/9
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت677 :

دەڵن فاتەی سورەبانە
ر
https://www.kurdipedia.org/?q=20171114085848143172
دەلن فاتەی سورەبانە
خوازراوە بۆ کەسێک يان ژنێگ سەر بەگۆبەند و ئاژاوەچ ،ئينجا ئەو(فاتە)يە لە سورەبان ژياوە ،هەر کاتێک دوو ژن بە
يەکەوە بونيايە ئاژاوەی دەخستە نێوانيانەوە و دواتريش کەمێک لێيان دوور کەوتۆتەوە و هەر کەسێکيش بەوناوە گوزەری
بکردايە و پرسياری بکردايە ئەوە چيە ،دەيگوت شەڕە و دەڵێ دەسن فاتەس تێدايە ئينجا ئه و دەربڕە ئەمڕۆ بۆ هەرکەسێگ
خاوەن هەمان ئەدگاری فاتە دەوترێت فالنە ژن دەڵن فاتەی سورەبانە.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان
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🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 8:58:48 2017/14/11
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت678 :

دەڵن قوزە کەمتياری ن يە
ر
https://www.kurdipedia.org/?q=20171114090212143174
دەڵن قوزە کەمتياری پێيە
لەناو ئه و ميللەن کوردەی ئێمەدا وا باوبووە کەسێک يان کوڕێک يان پياوێک لەاليەن ئافرەتەوە خۆشەويست بێت ،پن
دەڵێ دەڵن قوزە کەمتياری پێوەيە يان پێيە ،هەڵبەت ئەمەش وايکردووە کەمتيار هەندێجار تەنها بۆ(قوز)ەکەی ڕاو بکرێت
و قوزەکەی مەشکەتاڵ بکرێت و ووشک بکرێتەوە دوو بەرامبەری گۆشتەکەی پارەی کردووە و خەڵک هەبووە عەوداڵ
پەيداکردن قوزە کەمتيار بووە و هەندێجاريش ئه و ئەندامە مەشکەييە خوازراوەتەوە لەاليەن گەنجانەوە تاوەکو کچان نەرم
بن و حەزيان ل بکەن ،هەندێجاريش قوزە کەمتيار بۆ ئەوەش بەکارهاتووە تاوەکو تەواوی خەڵیک بەرامبەر ئه و کەسەی کە
قوزەکەمتيارەکەی هەڵگرتووە نەرم ونيان بن لەگەڵيدا ،لە راستيشدا هيچ بنەمايەیک نەبووە بەڵم بووە بە دياردەيەیک باو،
لەمڕۆدا تەنها وەک ئيديۆم ماوەتەوە و هەزار قوزە کەمتيار دڵ ئافرەتێکت بۆ ڕاناکێشێت.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 9:02:12 2017/14/11
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت679 :

دەڵن گای بنەيە
ر
https://www.kurdipedia.org/?q=20170709165203141242
دەڵن گای بنەيە.
ئەم ئيديۆمە لەناو کوردان بەکاردەهێێێت بۆ کەسێکک کە تەمبەڵ و تەوەزەڵ و زۆر خۆر و قێ و رق وکينە وبوغزی لە دڵ
بێت ،چونکە گای بنە لە گێەدا شوێن سوڕانەوەکەی زۆر کورت و کەمە به و هۆيەوە دەڵەوەڕێت و تەمبەڵ دەکات و مۆن
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دەبێتەوە ،ئەوەی ئەریک قورسە گای پەڕگانە زۆرتر دەجوڵێتەوە و ئەرک و قورسان زۆری دەکەوێتە سەر ناتوانێت تەمبەڵ
بکات و کاوکۆن ژێر سمکۆڵن و جەنجەڕی خەرمانەکە بخوات و مۆنيش نابێتەوە يەکبينە دەجوڵ]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
PM 4:52:03 2017/9/7
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت680 :

دەڵن گای بوغەيە
ر
https://www.kurdipedia.org/?q=20171214083544143507
دەڵن گای بوغەيە
ی
مرۆق تێکسمڕاو و قەڵه و و کەتە و نەفرەجاڕ لەگەڵ ئه و بەدەن و لەش و الرە و هەڵکەوتنەس هێندێک لە خۆبان و
غرور(غللور) بێت پن دەوترێت گای بوغە ،بوغە واتە تێ و قەڵه و و مەغرور.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 8:35:44 2017/14/12
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت681 :

دەڵن گوڵەبەرۆژەيە
ر
https://www.kurdipedia.org/?q=20180530082049151151
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دەڵن گوڵەبەڕۆژەيە
خاسيەن سوشن گوڵە بەرۆژە ئەوەيە بەخۆر دەچێت و وەک هەموو ڕووەکەکانيێ کە
خۆر بەدەردەکەوێت ئه و گەش و نما دەکات و سود لەتيشگ خۆر دەبينێت ،هەرچەندە
دەوترێت لەگەڵ خۆر هەڵتن و ئاوا بوون ڕووی خۆی دەسوڕێنێت بەڵم خۆسوڕاندنەکەی
رێژەن يە و لەاليەن جوتيارانەوە بە تەواوەن هەستپێکراوە لە نێوان تاق بەيانيان و دان
ئێواران ،چونکە لە تخوب وەرد و بێستانان و زەوييە کشتوکاڵيە بەراوەکان جوتياران زۆری
دەچێێ و وەک پەڕژين و تەيمان ل دێت بۆ بەروومەکان تر ،هەندێکيش بەهۆی پڕدان
بوون و گەورە بوون به قەد و السکەکانەوە شۆڕدەبێتەوە و واهەست دەکەيت بەاليەکدا
کڕنوس بردووە ،ئينجا کوردەواری لە چوارچێوەی ئه و خاسيەتە سوشتيانەی هەستاون
ی
مرۆق دوو ڕوويان به و ڕووەکە جوان و بەتامە چوواندووە ،هەڵبەت واتە ئه و مرۆڤەی ئه و
درکەيەی دەدرێتە پاڵ واتە مرۆڤێکە وەک گوڵە بەرۆژە خۆی بۆ خۆر دەسوڕێنێت و مەران و
ماستاو و کوسکێش بۆ دەکات و یک حاکم و ڕانەوا بێت ئه و کوتەیک دەستيەن و کڕنوس بۆ
دەبات و وەک نيسگ ن بەرووپشتە کەس تن ناگات بۆيە بۆ کەسانەی کە خاسيەن کڕنوش
بردن و خۆچەمينەوەيان بۆ دەسەڵتدار هەيە لەدەربڕی کوردەواريدا پێيان دەوترێت فالنە
کەس دەڵن گوڵە بەرۆژەيە.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 8:20:49 2018/30/5
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت682 :

دەژمێی
دەڵن گوێزی بۆ
ر
ر
https://www.kurdipedia.org/?q=20210201191221391099
دەڵن گوێزی بۆ دەژمێی
گوێز بە دانە و ژمارە دەفرۆسێت نەوەک بە کیلۆ بۆیە هەر کەسەی( )100دانە بۆ()1000
دانەی دەوێت ئەویش بەژماردن دەبێت ،هەر فرۆشیارەی بەگوێرەی داواکاری کڕیارەکە
گوێزی بۆ دەژمێێت ،ئەوەی گوێ لە گوێز ژماردن بگرێت هەر ماوەیەک توانای گوێگرتن
هەیە چونکە گوێز بەرهەمێگ زۆر دەدات بە هەزارانە بۆیە مرۆڤ وەڕس دەبێت لە
گوێگرتن ،ئینجا ئەوە بووە بە ئیدیۆم بەکەسێک دەوترێت کە گوێ لە قسەی نەگرێت و
لەبەالش قسەی بۆ بکەیت بەتەوس و گاڵتەوە دەوترێت دەڵن گوێزی بۆ دەژمێی خۆ گوێ
ناگرێت]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان
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:Quick Respons Code

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 7:12:21 2021/1/2
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت683 :

دەڵن گيسگ بە تەگەيە
ر
org/?q=20170920145408142645.https://www.kurdipedia
دەڵن گيسگ بە تەگەيە
گيسکە یم کە بەتەگە هات قاڕەقاڕی بۆ تەگە دەگاتە کەشکەالن فەلەک و خۆی بەدار و بەرد دا دەدات ،تا نەگاتە تەگەی
خۆی ئارایم ل هەڵدەگێێت ،حريتە و قاقای پێکەنين و گەمەبازی و بەرزەفت نەبوون کچەعازەبيش لەکوردەواری دا پن
وتراوە دەڵن گيسگ بەتەگەيە]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
PM 2:54:08 2017/20/9
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت684 :

دەڵن لە بازيان لەوەڕايە
ر
https://www.kurdipedia.org/?q=20170724160344141571
دەڵن لە بازيان لەوەڕايە
دەشن بازيان لەوەڕگايەیک باس هەيە و ئەگەر ڕەشەوڵغ و مانگا و نێەکەری تێدا بڵەوەڕێت ئەوا بەهێ و خورت و ملهوڕو
چاوسور دەردەچن ،ئه و ئيديۆمە بۆ کەسێک بەکاردێت ئه و خاسيەتانەی هەبێت]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:

رۆژهەڵن کوردستان
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:Quick Respons Code

🗄 سەرچاوەکان
دیارینەکراو |
[]1
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
PM 4:03:44 2017/24/7
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت685 :

ی
بەدەسن ژن کوژرايە
دەڵن مارە
ر
https://www.kurdipedia.org/?q=20180929103628156596
دەڵن مارە بەدەسن ژن کوژرايە
ژن لە کوردەواريدا زۆر لەناو ئيديۆمدا بەکارهاتووە ،لێەدا ژن و مار بەيەکەوە خزاونەتە ناو
دەربڕێکەوە ،ژن زۆرتر و زووتر لەپياوان هەست بە دوژمن دەکات ودەيناسێت و لە
مەترسيەکان ن دەگات ،ئەمە لەاليەک لەاليەکێيشەوە واتە زۆر دەترسێت لە دوژمنەکە
بۆيە تا بۆی بکرێت بەچاونوقانەوە هەر دەسن ل دەوەشێنێت و دوای مرداربوونەوە ئينجا
زياتری ن دەکێشێت و هەنجن هەنجن دەکات ،يان ئەگەر سەيری مريشکە کورک بکەيت
بۆ پارێزگاری لەبێچووەکان چ دەکات ،ئينجا لێەدا بەهەرشتێک يان کارێک يان هەڵس
وکەوتێک کە زياد لە سنوری خۆی ماق پێدرابێت و زيادڕۆن لەسەر کرابێیت ،وەک
نوشتاندنەوەی پارەی کاغەز لەدەسن ژنان يان وەک پەرپون و پارچە پارچە بوون کەل و
پەڵێک ،ڕايەخێک تاد ،هەر لەبەر ئەمانەيە کورد ئه و حاڵەتانە بەگوزارشتەوە دەدرکێن و
دەڵێت(دەڵن مارە بەدەسن ژن کوژرايە).
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 10:36:28 2018/29/9
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت686 :

دەڵن مانگای مالوانە
ر
https://www.kurdipedia.org/?q=20171114090504143176
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دەڵن مانگای مالوانە
مالوان دێيەیک دەشن شارەزووری پڕ خێ و بەرکەت و بە پيتە ،لەوەڕگايەیک لەباری هەيە بۆ ڕەشەووڵغ ،ئينجا مانگايەک له
و لەوەڕگايە بڵەوەڕێت مانگايەیک پڕگۆشت و تێ لەوەڕ دەبێت واتە قورس و قەڵەوە ،ئينجا لێەدا تاڕادەيەک بۆ سووککردن و
بە تەوسەوە بەکارهاتووە بۆ کەسێگ گۆشێ و قەڵەو.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

AM 9:05:04 2017/14/11
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت687 :

دەڵن مریشکە کورکە
ر
https://www.kurdipedia.org/?q=20220219111101405589
دەڵن مریشکە کورکە
مریشگ کورک خاوەنەکەی نزیکەی( )15-11هێلکەی لەژێر دادەنێت و دەڵێت :مریشکە
کورکەم نایەوە ،ئینجا بۆ ماوەی()3س هەفتە()21ڕۆژ لەسەر ئەو هێلکانە دەکەوێت و کڕ
بوونەکەی ڕۆژبەڕۆژ زیاد دەکات و زۆر کەم ئەگەر بۆ چیقنەکردن و بای پن خۆن و س
بوون چەند دەقیقەیەک لەسەر هێلکەکان هەڵبستێت ئەگەرنا تا ڕۆژی هەڵهێنان
هێلکەکان یەکبینە کڕ دەکەوێت ،ئه و بارەی مانەوەی مریشک لەسەر هێلکە بووە بە
ئیدیۆم بە کەسێگ کە زۆر لە ماڵەوە بمێنێتەوە کەم بچێتە دەرەوە دەوترێت :دەڵن مریشکە
کورکە]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 11:11:01 2022/19/2
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت688 :

دەڵن موی ناو ماستە
ر
https://www.kurdipedia.org/?q=20170921103100142664
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دەڵن مووی ناو ماستە
موو لەناو ماسن مەيوودا زۆر جوان دەق گرتووە و ن گرفت شوێن خۆی کردۆتەوە ،ئەمە بەکەسێک دەوترێت کە لە شوێن
و ماڵ و حاڵ خۆيدا زۆر نەرم ونيان ون کێشە و گرفت و دەست لەسەر سنگ بێت و هيچ بينە و بەردەيەیک نەبێت ،ئەمە
بەپياوی ئۆمەريش دەوترێت کە لەگەڵ ماڵ و منداڵ خۆی تەواو گونجاو بێت]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 10:31:00 2017/21/9
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت689 :

دەڵن مەڕی چوار گورچیلەیە
ر
https://www.kurdipedia.org/?q=20220729095729425213
دەڵن مەڕی چوار گورچیلەیە
لەهەولێێ دەوترێت :مەڕی چار گورچک ،لە کوردەواریدا ئەوانەی ئاژەڵداریان کردووە ،ئه و
ئیدیۆمەیان داهێناوە ،مەڕی قەڵه و و بەگۆشت ،تێوپڕ ،بەزێگ زۆری هەبێت ،هەندێجار
لەخوار جگەرییەوە دوو پارچە گۆشتیێی هەیە وەکو گەندە گورچک-گورچیلەیە ،به و
مەڕانە لە دەشن کایک بەکایک هەولێێ گوتراوە :مەڕی (چار گورچک) ،مەڕی چوار گورچیلە،
ئەوە بووە بە ئیدیۆم و بەکەسێگ گەش و تێ و پڕ و قەڵه و و گۆشێ دەوترێت :دەڵن مەڕی
چار گورچکە]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
♖ هەولێ

🏙 شار و شارۆچکەکان:
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 9:57:29 2022/29/7
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
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بابەت690 :

دەڵن هێلکەی لە قون سوڕایه
ر
https://www.kurdipedia.org/?q=20220325192300409075
دەڵن هێلکەی لە قون سوڕایه
هەر کاتێک مریشک هێلکەی لە قون بسوڕێت ئەوا هێلکەکە دەشکێت و هەمیش
مریشکەکە ئازارێگ زۆری دەبێت و حەجمان نامینێت و ئۆقرە ناگرێت ،ئەوە بووە بە ئیدیۆم
و بەکەسێک دەوترێت کە بەهیچ شێوەیەک ڕانەوەستێت و ئەو الو ئەو ال بکات بەتەوسەوە
پن دەوترێت ئەوە چیە؟ دەڵن هێلکەی لە قون سوڕایە]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 7:23:00 2022/25/3
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت691 :

ی
هەنگوین بەدارێوە دیتیتەوە
دەڵن
ر
https://www.kurdipedia.org/?q=20220621204429419366
دەڵن هەنگوین بەدارێوە دیتیتەوە
هەنگوین ،هەنگون ،هەنگێ ،بەرهەیم مێش هەنگە ،لە شیلەی جۆراوجۆری گوڵن
دروسن دەکات ،هەنگوین کوردستان لە گوڵ جۆراوجۆری کێوی لە هەرد و کێوان مێش
هەنگەکان کۆی دەکەنەوە ،بە یەکێک لە بەرهەمە هەرە بەتام و خۆش و بە سوودەکان
دونیا دادەنرێت ،هەرچ مرۆڤایەن هەیە بەدوای هەنگوینەوە وێڵە ،نرخ بەردەوام لە
بەرزبوونەوەدایە ،هەنگە کێوییەکان لە شوێن جۆراوجۆر ،شار و هێڵنە دادەنێ ،هەیان لە
کەلەبەری شاخ یان سەر چڵ داری بەرز یان کەلەبەر و قڵش داری گەورە گەورە ،ئینجا ئه
و هەنگوینە سوشتیەی کە لە کەلەبەری دارێ دەدۆزرێتەوە زۆر بە بەکەڵک و بەنرخ و
بەهای خۆرایک و مادی بەرزە ،ئەوە بووە بە ئیدیۆم و مرۆڤ بۆ شتێگ گرانبەهای بەنرخ و
خاوەن پێگە و ڕێگە و جوان و ڕەوشت بەرزی و بە نرخ و بایەخدار بە خۆشیەوە دەڵێت:
دەڵن هەنگوین بەدارێوە دیتیتەوە]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🏙 شار و شارۆچکەکان:
:Quick Respons Code
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کۆیە

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 8:44:29 2022/21/6
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت692 :

دەڵن وورچ گەمە نەکەرە
ر
https://www.kurdipedia.org/?q=20170808082820141940
دەڵن وورچ گەمە نەکەرە
ئيديۆمێکە بۆ کەسێگ تەمبەڵ وتەوەزەڵ و ن کار و کەڵحۆ بەکاردەهێێێت ،واتە ئه و کەسە هەم وەک وورچە ئينجا ئيشيش
ناکات چونکە ئەگەر وورچ نەجوڵێتەوە ئاژەڵێگ رەزا گران و قورس و ن فەڕ ديارە]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 8:28:20 2017/8/8
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت693 :

دەڵن وەستا مەحمودی ن قنگە
ر
https://www.kurdipedia.org/?q=20171114093149143177
دەڵن وەستا مەحمودی ن قنگە
لە کوردەواريدا ئەگەر کەسێک کاری(وەستا)ن بێت بەرۆژەوە زياتر لە هەشت کاتژمێ کاری دروستکردن خانوبەرەی کردبێت
زۆر زەحمەتە لەکان پشودا بە قنگەوە دابنيشێت بەڵکو لە زۆرترين حاڵەتدا هەر پاڵدەکەوێت و قاچ ڕادەکێشێت ،ئينجا
لێەدا بەکەسێگ تەمبەڵ و تەوەزەڵ دەگوترێت بە تەوسەوە کە هيچ کارێگ نەکردبێت و خۆی بە قنگەوە نەگرێت و هەر
ڕابکشێت دەوترێت(دەڵن وەستا مەحمودی ن قنگە).
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان
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🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 9:31:49 2017/14/11
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت694 :

دەڵن ڕێوی قەمچوغەیە
ر
https://www.kurdipedia.org/?q=20200928202501388370
دەڵن ڕێوی قەمچوغەیە
چێۆکێک لەسەر ئه و ئیدیۆمە هەیە دەگێنه و ە لە گوندی(قەمچوغە)ی قەزای(دووکان)
ڕێوییەک بە مریشک و مراوی ئه و گوندە فێ دەبێت و ووردە ووردە خەریکە مریشک و
پەڵەوەڕی ئاوان تەواو قڕ دەکات و خاوەن ئه و مریشکانەش دەستەپاچە دەبن لە ئاست
نەمان پەڵەوەڕەکانیان ،ڕۆژێکیان جوتیارێگ خاوەن پەڵەوەڕ دەچێتە ناو گەوەڕێگ ئاژەڵەوە
سەیر دەکات دوو کەوڵە ڕێوی بەدیوارەکەوەن ،کەچ ئه و تەنیا یەک کەوڵەڕێوی هەیە،
نزیک دەکەوێتەوە بۆی دەردەکەوێت یەکێکیان زیندووە و خۆی هەڵواسیووە ،بۆ
تاقیکردنەوە خۆی دەداتە خەن گێیل و جن دەهێڵێت و بەدواداچون بۆ دەکات ،بۆی
دەردەکەوێت ڕێوییەکە لەشەودا کەوڵەکەی تەنیشت خۆی چ دەهێڵێت و دەچێتە ڕاو و
بەیانیانیش وەکو خووی پێووە گرتووە ،دەچێتەوە الی کەوڵەکە و خۆی دەکاتەوە بە کەوڵ
دووەم به و جۆرە فێڵە له و ماوەیە له و دێیە دا توانیویەن خۆرایک خۆی دابێ بکات ،ئینجا
ئەوە بووە بەیەکێک لە ئیدیۆمە دیارەکان باشوری کوردستان و بەکەسێگ فێڵبازی کالوچ
ساختەچ دەوترێت(دەڵن ڕێوی قەمچوغەیە)]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 8:25:01 2020/28/9
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت695 :

ڕن دڕە کەرییه
ر
دەڵن ی
https://www.kurdipedia.org/?q=20220219111458405591
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دەڵن ڕن دڕە کەرییه
دۆڵ ئاکۆیان ،دۆڵێگ سەختە ،لە گوندی(سەران) کۆران دڕە کەری هەیە ،کە ڕێگای
کەروبارە و زۆر دژوار و سەخت و کۆرە ڕێیە ،لە ناوچەی شاخاویدا لە کوردستاندا زۆر کۆرە
ڕی و کۆران و تەنگەبەر و تەنگ سەر و دەربەندی تەنگەبەر هەیە ،کە گوزەرکردن پێیاندا زۆر
ناهەموار و نالەبارە ،ئینجا لە ناوچەی رواندزێ بۆ سەخن و دژواری کارێک یان ڕێگایەک
دەوترێت :ئەرن ڕن دڕە کەرییە]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 11:14:58 2022/19/2
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت696 :

دەڵن کوڕەبەشەيە
ر
https://www.kurdipedia.org/?q=20170923155416142705
دەڵن کوڕە بەشەيە
کورەبەشە ئاژەڵێگ شێدەری بچوکە و بازی-يە واتە ڕەش وسن بەڵەکە ،زۆر جوانە و مرۆڤ حەزدەکەيت ماوەيەک سەيری
بکات و کورد وتەن لەديدەن تێ نابيت ،بۆيە ئەگەر کوڕە گەنجێک يان مناڵێک هەتاوەکو پياوێکيش پن دەوترێت هێندە
جوانە دەڵن کورە بەشەيە.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
PM 3:54:16 2017/23/9
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت697 :

کێە سەيە دەلەرزێت
دەڵن ر
ر
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https://www.kurdipedia.org/?q=20170924101533142711
دەڵن کێە سەيە دەلەرزێت
سەگ ئاژەڵێکە هەندێک لەرزۆیک هەيە ديارە مرۆڤ تێبين لەسەر کێيش داوە لەکان دەوری دێڵە بە با ،کەوا لەرزۆکە ،ئەم
ئيديۆمە لەکاتێکدا مرۆڤ دەريدەبڕێت کە کەسێک زۆر بێسێت پن دەوترێت(دەڵن کێە سەيە دەلەرزێت).
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 10:15:33 2017/24/9
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت698 :

دەڵن کۆر یان گادەرێیه
ر
https://www.kurdipedia.org/?q=20220203203203403753
دەڵن کۆران گادەرێیه
لە رواندزێ دەوترێت( :ئەرێ کۆران گادەرێیه) ،کۆران گادەری ڕێگایەیک سەخن نێوان
گوندی(گەرەوان سەروو)ی رواندز و گوندی(مەلەکان)ی شارەدن(خەلیفان)ە ،ئەو ناوچە
شاخاوییانە( :زۆزک و هندرێن و کۆڕەک) زۆر هەورازی ڕک و سەختیان هەیە ،ئینجا ئەو
کۆرانە سەختانە بوون بە ئیدیۆم لە ڕواندز و دەوروبەری بۆ دژواری ڕێگایەک
بەکاردەهێێێن ،وای بۆ دەچم کۆڵنەی ناو گەڕەکەکان شاریش هەر له و وشە ڕەسەنەوە
هاتبێت (کۆران)ی نێوان کێوەکان یان کۆرەڕێیان.
ئەم ئیدیۆمە لە پەرتویک(ئیدیۆم لە ڕواندزێ و دەوروبەری) وەرگێاوە و ڕاڤەی زیاتری بۆ
کراوە]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 8:32:03 2022/3/2
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
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بابەت699 :

دەڵن کەری چەرچیانە
ر
https://www.kurdipedia.org/?q=20220103211832400282
دەڵن کەری چەرچیانە
کەری چەرچ و دەروێش و قاچاخچ زۆر ماندوون و هەموو کارێکیان ن دەکرێت هەر
ڕۆژەی سعاتەی لەشوێنێک لە کارێکدان وبەسکێک تێ و بەدووان برسێ ،ئەگەر کەسێک
ماندوو بێت و پشوی نەبێت و هەر ڕۆژە و لە کاروان و هەرد و کێوێک و ڕێبواری ڕێگایان
بێت و هەر جارەی لەبەر دەرگای ماڵێک بێت  ،پن دەوترێت(دەڵن کەری چەرچیانە)]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 9:18:32 2022/3/1
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت700 :

دەڵن کەری دێزەيە
ر
https://www.kurdipedia.org/?q=20170725101725141580
دەڵن کەری دێزەيە
ئيديۆمێکە بەکاردێت بۆ کەسێک کە بەرژەوەندی خۆی بخاتە ژێر ن-يەوە دژی خاوەن و خودان و بەخێوکەری واتە
بەهەڵدێران خۆی رەزامەندە نەوەک بە قازانچ خاوەنەکەی]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 10:17:25 2017/25/7
ئاراس ئیلنجاغ
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بابەت701 :

دەڵن کەری گاڕانێیه
ر
4523https://www.kurdipedia.org/?q=2022021012535540
دەڵن کەری گاڕانێیه
گاڕان ،گایەل و گاگەلیش ن دەوترێت ،پێشێ هەر گا بووە ،دواتر بۆ نێ و من
وشەی(کەڵەگا)و(مانگا) زیادبووە ،بۆیە بە کۆمەڵەکەی وتراوە :گاڕان(ڕانەگا) و گاگەل و
گایەل ،مانگا یان چێڵ(چێ) زۆرینەی گاڕان پێکدەهێێ ،گوێدرێژ ،کەر یەک دانەیە لەناو
گاڕان ،بۆ هاوکاریکردن گاوانەکەیە ،تێکەکەی سەرپشن تێشوو و ئاو و بزگوڕی گاوانەکەی
تێدایە ،کەواتە لە رووی پۆلەوە کەرەکە تەواو لە پۆل گایەکان جیاوازە ،ئینجا ئەوە کراوە بە
ئیدیۆم و بەکەسێگ ڕێزپەڕ و(شاز) و جیاواز لە دەوروبەرەکەی بەتەوس و گاڵتەوە
دەوترێت(دەڵن کەری گاڕانێیە) لە رواندزێ دەوترێت(ئەرێ کەرێ گاڕانێیە) []1
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 12:53:55 2022/10/2
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت702 :

دەڵن کەرە دەتڕێت
ر
https://www.kurdipedia.org/?q=20171114090032143173
دەڵن کەرە دەتڕێت
گوێدرێژ لە کوردەواريدا کە دەست وپن جوتيار و وەرزێر و الدێنشينان کورد بووە زۆرترين جاريش ئه و ئاژەڵە بەستە زمانە لە
قەوچێ و تەڵەب و چەموس و زەڕينيەوە تا دەگاتە(تڕين)ەکەس لەناو ئيديۆم و درکە و کينايەی کوردەواريدا سوودی
لێوەرگێاوە ،لێەدا بۆ ئەوە بەکارهاتووە کە کەسێک لەناو کۆڕ و کۆبونەوەی کوردەواريدا نەفام و نەزان بێت و نەزانێت قسەی
بەسەر و بەر بکات پن دەوترێت فالنە کەس هيچ نازانێت لەناو کۆڕ و کۆبونەوەدا دەڵن(کەرە دەتڕێت).
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
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[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 9:00:32 2017/14/11
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت703 :

دەڵە دێوێکە بۆ خۆی
https://www.kurdipedia.org/?q=20171113093716143162
دەڵە دێوێکە بۆ خۆی
دێو گيانەوەرێگ ئەفسانەی ناشێين و قێەونە ،ئينجا دەڵەش واتە مێينەی ئه و گيانەوەرە ئەفسانەيە ،ئەم ئيديۆمە بۆ ژنێگ
زەبەالچ گەورە بەکاردەهێێێت مەبەست لن سووککردنيەن کان پن دەوترێت(دەڵە دێوێکە بۆ خۆی).
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 9:37:16 2017/13/11
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت704 :

دەی ژ
هێش و دەيخورێ
https://www.kurdipedia.org/?q=20171226091359143615
دەی هێش و دەيخورێ
ئێش و خوران ئه و ئيديۆمەيان پێکهێناوە ،ئێش ترسە لە ئازاری خورانەکە کە لێەدا کراوە بەهێش لە فۆنەتيکدا ،ئەمە بۆ
کەسێک بەکاردەهێێێت کە حەز لەکارێک بکات بەڵم شەرميش بکاتە ئه و کارە بکات ،يان ئارەزووی کارێک بکات و ترسيش
هەبێت ،دەوترێت بەوانەی کە ئارەزووی نێ دەکەن لەکان تەڵەب و بەتەگە هاتن و بەباهاتن وفسيندا خۆ دەپچڕنەوە لە
خوڕن و تەکان و سواربوون وحەملەی کێ و چویک نێەکانيان لەهەمان کاتيشدا ئاڵۆس شوێن شەرم ودامێ و گەڵيان پن
خۆشە ،ئينجا زياتر بۆ اليەن ئارەزووی سێکش ئه و ئيديۆمە بەکاردەهێێێت و ووتراوە(دەی هێش و پێش خۆشە يان دەی
هێش و دەيخورێ).
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان
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🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 9:13:59 2017/26/12
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت705 :

ی
ر ی
چەون هەزار
اسن يەک ڕێگای هەيە

https://www.kurdipedia.org/?q=20180626102716152115
راسن يەک ڕێگای هەيە چەون هەزار
مەالی گەورە(مەال محەمەدی جەلێادەی کۆن) لە تەفسێی کەالیم خوداوەندی بەزمان کوردی دەفەرموێت(باوکم
دەيگۆت کوڕم لەژيانتدا کەست بينيووە بە رێگايەیک راست بڕوات تا لەچاو وون و گوم دەبێت هيچ ئەوال و ئەمالی نەکات)
هەڵبەتە ئەم وتەيە ئيديۆم و پەند و قسەی نەستەقە واتە رێگای چەوت و خوار زۆرترە و رێگای راست دەگمەنە کە لە ژياندا
توس دەبێ ،بۆ چەون هەزار و بۆ ڕاسن تەنها يەک ڕێگا هەيە.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 10:27:16 2018/26/6
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت706 :

ربەی تەقتەق
https://www.kurdipedia.org/?q=20170430092253139415
ربەی تەقتەق چيە
دوو بێو بۆچون لەسەرە:
يەکەم :گوايە لەسەردەیم عوسمانيەکان و بەر لەجەنگ جيهان يەکەم(،)1918-1914
تەقتەق شوێن کۆکردنەوەی باج وسەرانە و دەرامەت بووە ،بۆ قۆنتەراتچيەکان عوسمان
کۆگايەیک گەورە لە ئاواييەکە هەبووە ،مەئمورەکان باج ربەيەکيان دروستکردووە ،زۆر له و
ربانە گەورەتر بووە کەجوتياران ناوچەکە پێوانەيان پێکردووە ،ئەمەش بۆ ئەوە بووە زۆرترين
دەغڵ ودان کۆبکەنەوە و ئەوەی بۆ حکومەن عوسمان بێت وە ئەگەرنا زيادەکەی بۆ
قۆنتەراتچيەکان خۆيان بێت ،لەمەوە لەناو فرۆشياران و کڕياراندا هاتووە(بەڕبەی تەقتەق
نەن)يان(بەڕبەی تەقتەق-مان لەگەڵ نەکەن)]1[.
دووەم:کان خۆی جوتيارێگ خەڵیک تەقتەق چەند رەنج دەکێش هەر لەسەر ساچ عەل
دەبێت و رسق سوار و بەزياد نابێت ،بۆيە بەباس دەزانێت ناوچەکە چ بهێڵێت و بچێتە
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دەشن دزەن بۆ ئەوەی لەوێ دەست بەکاسن و وەرزێری بکات ،خوا دەيهێنێت لەوێش ئه
و ساڵ وشکە ساڵ دەن و خلەوخەرمان نابێت ،کان لن دەپرسن بەروبویم ئەمساڵت چۆن
بوو ئەويش لە وەڵمدا دەڵێت(هەر بەڕبەکەی تەقتەقە).
دەزانرێت ناوچەکە دوای عوسمانيەکان کەوتە دەست ئينگلێەکانەوە ،ئەوانيش ترانزێن
گومرکيان لەپردێ لەسەر زن بچوک دانا و گومرکێگ باس کەڵەکەوان و کاسبکارانيان
دەکرد و پێشێيش قۆنتەرات چ عوسمان و دەرەبەگ ئه و زوڵمەيان لە کاسبکاران کردووە
بەسەرانە و باج و دەرامەت کۆکردنەوە ،بۆيە ئه و پەندوئيديۆمە گشتاندن بۆ کراوە و بووە
بە ئيديۆم وپەندێگ باشوری کوردستان هەر کاتێک کارێگ پێشێ کە کارێگ نوێ جێگەی
دەگرێتەوە کەخرابێ بێت يان دەسەڵتێگ خۆسەپێ شوێن دەسەڵتێگ خۆسەپێن پێشوو
دەگرێتەوە لەناو کوردان وا باوە بوترێت(هەر بەڕبەی تەقتەق-ە).
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 9:22:53 2017/30/4
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت707 :

رواندزی کفتە دزی
https://www.kurdipedia.org/?q=20220226205157406391
رواندزی کفتە دزی
بەگوێرەی سەروای شار و شارۆچکە و شارەدێ و گوند و دێهات و ئاواییەکانەوە ،ئه و گۆتە
باوانە دەوترێن و هیچ پەیوەندی بە ئەدگار و خاسیەن سەرەیک هاوشاریان و نشینانەوە
نییە ،بەڵم لەگەڵ سەروای شارەکان هەندێ وشە و دەستەواژە و ئاوەڵناو دەخڕێنە پاڵ ناوە
سەرەکیەکەوە وەکو :هەولێی بەجوجکەیک ناوێری ،کۆن و خۆن ،سابونە ڕەق لە تەقتەق
پشتم تەقتەق ،رواندزی کفتە دزی.
[]1
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

🗄 سەرچاوەکان
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باشووری کوردستان

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 8:51:57 2022/26/2
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت708 :

ا
ی
قونن هەڵسو و بەڕەڵی گاڕ یان بکە
ريچ لە ر

https://www.kurdipedia.org/?q=20170924102237142715
ريچ لە قونن هەڵسوو بەڕەڵی گاڕان بکە
مانگايەک يان گايەک بە لێکدانەوەی مرۆڤ بێ لەهيچ ناکاتەوە تەنها لەوەڕ و پەڕين و پاڵدانەوە و گوێ بەهيچيێ نادات،
ئەمەش لە مەزەندەی مرۆڤ ئاژەڵ و کەم عاقڵيەن ،بۆيە ئەگەر مرۆڤێک کەم عەقل و کاڵ فام بێت پن دەوترێت هەندە
نەزانە وگێلە(ريچ لە قون بدە و بەڕەڵی گاڕان بکە)]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 10:22:37 2017/24/9
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت709 :

ی
رۆحيان لە قنگ يەکدايە

https://www.kurdipedia.org/?q=20171114093424143179
رۆحيان لە قنگ يەکدايە
دوو کەس زۆر نزيک بن لەيەکەوە و يەکێيان خۆش بوێت پێيان دەوترێت(رۆحيان لە قنگ يەکدايە) يان بە جۆرێکيێيش ئه
و ئيديۆمە هەيە کاتێک دوو هاوەڵزاوا(هەمزاوا ،هەڤ لينگ ،والش زاوا) بە هۆی ژنەکانيانەوە زۆر هاموشۆی يەکێی دەکەن
و دەوترێت(قونيان لۆ يەکێی دەخورێت).
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان
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🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 9:34:24 2017/14/11
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت710 :

رۆژێک لەدارە ،رۆژێک لەخوارە
https://www.kurdipedia.org/?q=20170801084046141679
رۆژێک لەدارە ،رۆژێک لەخوارە
ئيديۆمێکە بۆ يەکێک بەکاردەهێێێت کە رۆژێک هەبوونە و رۆژێکيش نەبوونە]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 8:40:46 2017/1/8
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت711 :

رۆن لە پیاو بسێنە و گەنم لەژن
https://www.kurdipedia.org/?q=20201124112407389863
رۆن لە پیاو بسێنە و گەنم لەژن
بەدەستهێنان شت و مەک بۆ پڕکردنەوەی پێداویسن مرۆڤ ماندووبون دەوێت و
لەخۆڕات وەدەست ناکەوێت ،ئه و کەسەی هەوڵ و کۆشش بۆ دەکات و ئارەقەی بۆ
دەڕێژێت هەر ئەویش نرخەکەی دەزانێت ،وەکو وتراوە نرچ زێڕ الی زێڕینگرە ئه و
ئیدیۆمەی سەرەوەش مەبەست لن نرخ دانانە بۆ شتەکان ،ئه و کەسانەی کە شتێک
بەدەست دێێ یان بەکاری دەهێێ زیاتر بایەخ و بەها و نرخەکەی دەزانن وەک لە
خەڵکانیێ بەنمونە پیاو کەیبانوو نییە و نازانێت نرخ و بەها و گرنگ(ڕۆن) چەندە؟ بۆیە
هەرزان فرۆس دەکات ،ژنیش زەوی ناکێلێت و دروێنە و خەرمان کوتان و شەن و که و
ناکات بۆیە کڕێن(گەنم) لە ژن هەرزانێ دەکەوێت وەک لە پیاو بۆیە کورد بۆ گرنگ نرچ
هەر شتێک بەتەوسەوە وتویەن(رۆن لە پیاو بسێنە و گەنم لەژن) واتە ئه و دووانە لەبەر
ئەوەی بەکاری ناهێێ یان بەرهەیم ناهێێ نرخەکانیان نازانن بۆیە وتراویشە(نرچ زێڕ الی
زێڕینگرە)]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان
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:Quick Respons Code

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 11:24:07 2020/24/11
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت712 :

رێوييەیک گەڕۆک لە شێێگ نوستوو ی
باشێە
ر
https://www.kurdipedia.org/?q=20181217072012181617
رێوييەیک گەڕۆک لەشێێگ نوستوو باشێە
رێوی نيشانەی تەڵەکەبازی و فێڵبازی و لەخشتەبردنە کەم وابووە ببێتە مايەی شانازی و
مرۆڤيش حەز ناکات پن بڵن(ڕێوی) هەر لەبەر ئه و خاسيەتانەی کە هەيەن ،شێ هێمای
خاوەن شکۆيەن و پاشايەن دارستانە بۆيە مرۆڤيش پن ئاساييە پن بڵن بەشێ دەچيت،
ئينجا لێەدا(رێوی و شێ) بەراورديان پێکراوە و رێوييەکە خاسيەن باشێی خراوەتە پاڵ بۆيە
مرۆڤ له و بەراوردکارييەدا ئاساييە خۆس بەخۆس دەڵێت(ڕێوييەیک گەڕۆک لەشێێگ
نوستوو باشێە) واتە جولە و بزاوت ئەگەر رێويش بيکات باشێە و شتێگ وەچنگ
دەکەوێت ،بەڵم شێ بەشێی خۆی خەوتبێت هيچ دەست ناکەوێت.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 7:20:12 2018/17/12
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت713 :

رێوی بە شاگرد ناگرێ
https://www.kurdipedia.org/?q=20170614011306140100
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رێوی بە شاگرد ناگرێ
ئەم پەندە و ئیدیۆمە بۆ کەسێگ فێڵباز بەکار دەهێێێت ،کە زۆرزان یەکەی ئەوەندە زۆر
بێت و تۆ نەتوان لە مامەلەیەک لن ببەیتەوە]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت

🗄 سەرچاوەکان
دیارینەکراو |
[]1
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 1:13:06 2017/14/6
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت714 :

رێوی گەزيزە خواردوو تولەک دەردەکات
https://www.kurdipedia.org/?q=20171223092116143588
ڕێوی گەزيزە خواردوو تولەک دەردەکات
گەزيزە ،گوڵێگ جوان کوێستانيە و تولەکيش واتە گەنچ تازە پێگەيشتووی ن موو ،هەندێجاريش لە باڵندە دا واتە پەڕی
بێچوەن و گەندە پەڕە پێگەيشتوەکان ل بۆتەوە و تازە تولەیک داوە واتە دەچێتە قۆناغێگ جوانێەوە ،بە تەوسەوە
بەکەسێگ نابوت و ريويلە و تاژيلەن و الواز و ڕەقەڵە دەوترێت کەتازە هەست دەکەيت وەک گەنجە ن مووەکە و کۆترە
تولەکەکە قرێش وکرێش و الوازی نەماوە و ڕەنگ تازەی هاتۆتەوە بەر و جوان بووە ،دەبێت کەوتبێتە ناز و نيعمەتێکيشەوە
چونکە رێوی گوڵە گەزيزەی بەدەست کەوتووە وەک چۆن ووتراوە هەنگوين بەدارەوەی دۆزيوەتەوە.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 9:21:16 2017/23/12
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت715 :

رەژی کەری چاویل کەری
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https://www.kurdipedia.org/?q=20220226210851406394
رەژی کەری چاول کەری
رەژی کەریان گوندێکە لە دۆڵ خانەقای وەرن لە سنوری رواندزێ ،ئه و گوندە ناوی لە
پشکۆ و ڕەژوو و خەڵوز و سکڵ هاتووە ،کە خەڵیک ئه و ئاواییە ،کورەی ڕەژوو دروستکردنیان
هەبووە ،خەڵکە وێکڕا ئه و کارەی کردووە و یەک السان یەکیان کردۆتەوە ،ئەوە بووە بە
ئیدیۆم و بە هاوشێوەی خزمان ڕەژەیکەریان هەر ناوچە و گوندێکیێ هەمان حاڵەن
چاوڵیکەری و الساییکردنەوە بگرنە بەر لە ژیان و کاروکاسن و بەدەستهێنان بژێوی
بەتەوسەوە دەوترێت :رەژیکەری ،چاولێکەری]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 9:08:51 2022/26/2
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت716 :

رەمەزانت بەقونەیک خاوێن گرت نۆرەی شەشەر یان يە
https://www.kurdipedia.org/?q=20181229094641181965
رەمەزانت بەقونەیک خاوێن گرت نۆرەی شەشەران يە
لەناو ئاين ئيسالمدا مانگ(رەمەزان) يەکێکە لەپێنج(فەرزە-روکن)ە سەرەکيەکە و هەموان
دەبێت بەپاک وخاوێن و(تەهارەت)ەوە خۆيان بۆ گرتن رۆژووی مانگ رەمەزان ئامادەبکەن
و لەگەڵ نەبينين مانگ ئاسمان دەست دەکەن بەرۆژووگرتن و لەگەڵ بينين دوای -28
30-29رۆژ دەست دەکەن بە بەربانگ(فتار)کردنەوە ،ئينجا موسڵمان هەيە خراپ بەرۆژوو
دەبێت ئەمەش پەيوەندی بەپلەی(باوەڕ)داريەکەيەن ،بەڵم له(تاوی لۆمەی عەبدی) خۆی
وانيشان دەدات بەرۆژووە و هەندێجاريش ئه و حاڵەتەی بۆ ناچێتە سەر و دریک ن دەکەن
کە بەرۆژوو ن يە ،دواتر دوای جەژن رەمەزان لەمانگ(شەواڵ) موسڵمانان(شەش) رۆژيێ
بەرۆژوو دەبن چ وەک سونەن يان قەرزدانەوەی مانگ رەمەزان،شەس شەواڵ بووە
بە(شەشەران) ئەوەی مانگ رەمەزان بەرۆژوو نەبێت دڵنيابە گرتن شەش رۆژی شەواڵيش
پێناگێێت ،ئەم ئيديۆمە بۆ کەسێک بەکاردەهێێێت کە کارێگ پێشوتری بيێابێت و
بەسەرکەوتون ئەنجایم نەدابێت بۆيە دەزانرێت ئه و کارەی ئێستاش لەپێشيەن وەک
ئەوەی پێشوو بەنيوەچڵ دەيکات بۆيە کورد به و کەسانە دەڵێت(رەمەزانت بەقونەیک
خاوێن گرت نۆرەی شەشەران يە).
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:

رۆژهەڵن کوردستان
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:Quick Respons Code

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 9:46:41 2018/29/12
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت717 :

ی
بڵن مەرحەبا
رەنگ ن يە بە عەرەب ر

https://www.kurdipedia.org/?q=20170914093134142603
رەنگ نیيە بە عەرەب بڵن مەرحەبا
ئيديۆمێکە بەکار دەهێێێت بۆ کەسێک کە جاڕس و داواکاری زۆر بێت و چێيش بێت بۆ بەدەستهێنان داواکارييەکان ،ديارە
کورد هاوسنور و تێکەڵو بووە لەگەڵ نەتەوەی عەرەب بۆيە درکيان به و خاسيەتە کردووە و لە نێو خۆياندا بە هەموو ئه و
کەسانە دەڵێت کە خاسيەن چێيان هەبێت بۆ داواکارييەکان تا دەگاتە حاڵەن جاڕس بوون]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 9:31:34 2017/14/9
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت718 :

ی
دەڵن قوڕی بن گووە
رەنگ ر

https://www.kurdipedia.org/?q=20170924130942142720
ڕەنگ دەڵن قوڕی بن گووە
گو خۆی پيس و پاشەڕۆيەیک بۆن ناخۆش و بۆگەن ون تڵن تەڕ و بووە بە پەين ،ئينجا وەرە بەهۆی ئەوەوە ڕەنگت بۆ
دابێێت ،ديار ئه و خاکەی ئه و پاشەڕۆيەی بخرێتە سەر چەند سانتيمەترێگ دەکەوێتە ژێر کاريگەری و ئاوێتەی يەکێی
دەبن ،قوڕێک ئاوێتەی گو بێت ديارە رەنگێگ بۆر و ڕەش و کيميائامێ دەبێت ،هەڵبەت ئەوە بەکەسێگ ناشێين ڕەزا گران
خۆ بەجوان بزان دەوترێت(رەنگ دەڵن قوڕی بن گوە).
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان
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🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
PM 1:09:42 2017/24/9
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت719 :

زارهەراش
https://www.kurdipedia.org/?q=20200827221720387234
زارهەراش
زار :دەم ،زاری تاوڵه ،هەروەها بە مانای(زمان)یش دێت ،شێوەزار ،زاری کرمانچ ،هەراش
واتە گەورەبووە ،تورەکە هەراش بووە ،پاچەرە ،کێۆڵەکە پاچەرەیە ،هەراش ئاوسە واتە
دەمێکە سگ کردووە ،زار هەراش واتە کەسێک قسەی گەورەتر لە تەمەن خۆیدا بکات ،یان
قسە و تێوەرێ خ بخاتە ناو زۆر بابەتان ،ئەمە بووە بە ئیدیۆم به و کەسانە دەوترێت(زار
هەراش)]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 10:17:20 2020/27/8
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت720 :

زاوا خوێڕییە
https://www.kurdipedia.org/?q=20220621121729419305
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زاوا خوێڕییە
وتراویشە :موو نەرمە یان بارەبەری ماڵە خەزووران ،زاوا لە کوردەواریدا زۆر جنێو و قسەی
ناشێین ن وتراوە ،هاوشێوەی خەسوو ،ن بایەخ و تا ڕادەی سووک سەیر کراوە له و
ئیدیۆمەی کە دەڵێت :حەوتم بمرێ لەزاوا ،کۆزم نان ساوا ،یان وتراوە :زاوا بکا کفنم نەکا
بەرگم ،منەت و منەتباری خراوەتە پاڵ ،یان پن وتراوە :چوارپن بارەبەر له و ئیدیۆمەی
کەدەڵێت :زاوا کەری خەزوورییە ،لێەش زاوا خوێڕییە و موو نەرمە واتە :وەک داری تەڕ
چەماوەن و ئەڵقەییە دەخرێتە پەنجەوە و بە ئارەزووی خۆی باری دەکا و لن دەخوڕێ و
مووی وەک ژنان نەرمە و هەرچ پن بکەیت ناڵێت :نا ،بەتەوسەوە به و جۆرە زاوایە
دەوترێت :زاوا خوێڕییە و موونەرمە]1[ .
تایبەتمەندییەکان بابەت
🏙 شار و شارۆچکەکان:

سلێمان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 12:17:29 2022/21/6
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت721 :

زستان بەشەوێ ،رپێان بە تەوێ
https://www.kurdipedia.org/?q=20220511223609413688
زستان بەشەوێ ،پێان بە تەوێ
زستان کوردەواری مانگەکان(بەفرانبار و ڕێبەندان و ڕەشەیم) دەگرێتەوە ،هەرس مانگ
بەناوەکانیاندا دیارە کە سەخت و دژوارن ،سەرەتا بەفرێگ زۆر لە ناوچە کورد نشینەکاندا
دەبارێت بۆیە به و مانگە وتراوە :بەفرانبار و دواتر بەهۆی ئه و بەفرەوە ڕێگاکان نێوان گوند
و شارەکان دەگێێن و دەبێتە(ڕێبەندان) و دواتریش زەخێە و دانەوێڵەی کۆکراوەی هاوین له
و دوو مانگەدا دەخورێت و مانگ کۆتان زستان دەبێتە(ڕەشە مانگ) ،لێەدا سەرما و سۆلەی
زستان بە هێند وەرگێاوە له و ئیدیۆمەدا وەکو ڕێبەریەک بەکارهێێاوە ،کە نابێت لە
سەرمای زستان کوردستان ن باک بێ ،چونکە بەیەک شه و زستان خۆی دەکات ،کاتێک
گیسکە نێ گاڵتەی بە زستان کردووە ،له و ڕووەوە زستان بە گیسکە نێی گووتووە :یەک
ڕۆژم بمێن لە بوهارێ ،کلکت ڕەق دەکەم لە بن دارێ ،لە بەرامبەر زستان سەخت و
ی
مرۆق بەساڵچوو ،ن تەنگ وتۆژ و الواز و
بەهێ ،پێی سەد دەرد و الواز خراوەتەڕوو ،کە
زەبوون و پەککەوتوو و ن هێ دەبێت ،بەرگەی یەک(تەو) واتە:لەرز و تا ناگرێت ،ئەگەر
تووش ببێت لەوانەیە بکەوێت و ڕاست نەبێتەوە تا دەمرێت ،کورد سەخن زستان و پێی و
پەککەوتەن کردووە به و ئیدیۆمە جوانە ،بۆ هاندان و خۆپارێزی لە ساردوسۆڵەی زستان و
دابینکردن دار و سوتەمەن داکردن و جل وبەریک گەرم و پۆشتە لەبەر کردن بۆ ساوا و
بەساڵچوان وتویەن :زستان بەشەوێ ،پێان بە تەوێ]1[ .
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان
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:Quick Respons Code

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 10:36:09 2022/11/5
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت722 :

زستانان کۆ هاوينان شنۆ
https://www.kurdipedia.org/?q=20180627104207152129
زستانان کۆ هاوينان شنۆ
محەمەدی مەال مستەفای سەرپەرشتياری يەکەیم يەکەی سەرپەرشتياری پەروەردەی کۆيە
وون :باوکم دەيگۆت بۆ زانست و زانياری لە سەدەی نۆزدەيەم و سەرەتای سەدەی بيستەم
بەر لە دروستبوون قوتابخانەکان دەوترا بۆ خوێندن سوختيە و فەقێيايەن لە کوردستان
زستانان کۆ و هاوينان شنۆ) ،ئەمەش گوزارشتە بۆ پێشکەوتن شارەکەی(حاچ) کۆيە
لەسەوسەروبەندی چونکە تەنها لە باشوری کوردستان دوو مزگەوت پێيان ووتراوە مزگەون
گەورە ئەويش مزگەون کاکە ئەحمەدی شێخ لەسلێمان و مزگەون حاچ بەکراغای
حەوێزی لە کۆيە ،کۆيە مەڵبەندی خوێندن ئاين بووە خوێندکاری لە تەبرێز و ورمێيەوە
هەبووە بۆ خوێندن ئاين لە سەرەتاکان سەدەی نۆزدەيەم ،جگە لە مەال مەحمودی
ئۆمەرگومبەن يەکەم وتارخوێن و پێش نوێژی مزگەون گەورە ،سێکوچکەی جەلێادە س
پشتەی جەلێادە (مەال ئەسعەد و مەال عەبدولڵ و مەالی گەورە) وەک حاچ قادری کۆن
گەورە شاعێ دەفەرموێ:
بەغەيری جەدی ئێوە کيهە دانا
بناغەی عيلیم لەکوردستانا دانا
لەاليەکيێيشەوە شاری شنۆ ناوچەيەیک کوێستانيە و زستان زۆر ساردە و هاوينان فێنک
ودڵگێە و قوتابخانە و مزگەون ئەوتۆی هەبووە کە خوێندکار و سوختيە و فەق لن
بخوێێ ،بۆيە وتراوە بۆخوێندن فەقێيايەن(زستانان کۆ هاوينان شنۆ).
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 10:42:07 2018/27/6
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
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بابەت723 :

زگ مەشکەدۆ
https://www.kurdipedia.org/?q=20200826231533387224
زگ مەشکەدۆ
سک لە گۆکردندا دەبێتە زگ ،مەشکە :لەکەوڵ ئاژەڵن بەتایبەت مەڕو بزن دروست و
خۆش دەکرێت ،بەرهەیم شێی دەخرێتە ناوییە وە و بەهەژاندن دۆ و کەرەی باش بەرهەم
دێت ،مەشکە دۆ شێوەیەیک ناشێین پڕی هەیە و بە کەسێگ وورگ و کەرش شۆڕبۆوە
دەچێت ،وەک سووک و ناشێین و ن رێزییکردن بەکەسێگ ورگن دەوترێت کەمێک جاریش
بەگاڵتەوە بەکاردەهێێێت]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 11:15:33 2020/26/8
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت724 :

ی
دەیگێێت
زمان دەڵێیت تولەمارە
رڕ
https://www.kurdipedia.org/?q=20220511224128413690
زمان دەڵێیت تولەمارە دەیگێێت
تولەمار :تیلە مار ،بێچووی مارە یان مارێگ باریک و درێژ ،لە رۆیشتندا هەرچەندە ن
پەلوپۆیە ،ن دەست و قاچه ،بەڵم زۆر خێا و تێڕۆیە و لەماوەی چاوپڕوکانێکدا لەبەرچاودا
وون دەبێت و خۆی دەرباز دەکات ،ئەگەر بەدوایدا بڕۆیت ئەوا بۆت ناگێێت و وەکو
بروسکە ن دەپەڕێت ،ئینجا خێان ئه و تولەمارە و ترسناکیەکەی کە ژارێگ کوشندەی هەیە
بووە بە ئیدیۆم و بەکەسێگ خاوەن قسه و زمانێک کە هەموو کەس لن دەترسێت و خۆی
ل دەپارێزێت دەوترێت :زمان دەڵێیت تولەمارە دەیگێێت]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |

باشووری کوردستان

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
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کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

PM 10:41:28 2022/11/5
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت725 :

ی
زمان وەکو بزنمشک وایه
https://www.kurdipedia.org/?q=20210515115301394068
زمان وەکو بزنمشک وایه
بزن مژ ،گیاندارێگ خشۆکە هاوشێوەی قومقمۆک و مارمیلۆک(مارمێلکە) و شەوگەرد ،لە
زۆربەی ناوچەکان کوردستاندا بەتایبەت لەناوچەی ڕەوەزەشاخ و تەمتەمە شاخدا دەژیێت،
یەکێکە له و گیاندارانەی کە شارەزا و بەتوانایە لە ڕاگرتن وڕامکردن ئاژەڵ(بزن) و بەهێواس
گوان دەمژمێت و بزنەکەش ڕادەوستێت و بەدەم کاوێژەوە تا چۆڕەشێی تێدا نامێن و
شێەکەی وەکو کارە کۆرپە دەخواتەوە ،ئینجا ئه و حاڵەتە بووە بە ئیدیۆم دەوترێت(زمان
وەکو بزنمشک وایه) واتە دەتوان زمان بۆ بەرژەوەندی خۆی بۆ یەک دوو ئیش بەکاریه
بهێنێت و بیگێێت]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 11:53:01 2021/15/5
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت726 :

زيرە بۆ(کرمان)دەبات
https://www.kurdipedia.org/?q=20200822110159387082
زيرە بۆ(کرمان)دەبات.
کرمان ،پارێزگایەکە لە وڵن ئێان ،دەکەوێتە باشوری رۆژئاواییەوە ،لەباکوریدا هاوسنورە
لەگەڵ پارێزگای(یەزید و خۆراسان باشور) و لەباشوریدا پارێزگای(هەرمزگان) و لە
رۆژهەڵتیدا پارێزگا ی(سیستان و بلوجستان) و لە خۆرئاوایش پارێزگای(فارس)ە ،ئه و
پارێزگایە لەدێر زەمانەوە بە ڕووەیک(زیرە)ی بەناوبانگە کە ساڵنە لە دەشت و دەر و بەرزان
چیاکان و پاوان و لەوەڕگاکان()4هەزار کیلۆ(زیرە) بەرهەم دێت و بە سحراویێین شاری وڵن
ئێان دادەنرێت لەبۆن و بەرامەی بەهاران زیرە لە نیوەڕۆیان شاردا ،هەر کەیبانووەی
هەندێک له و بەهاراتەی خستۆتە ناو چێشت و شیوە و ئاشەکەی.
ئه و ئیدیۆمە لەناو کورداندا بۆ ئەوە هاتووە کەسێک نەفام و کەودەن و نەزان بێت ،لە
پەیڕەوکردن کارێک ،واته :ئه و کەسە چۆن زەرەر و زیان ناکات زیرە بۆ کرمان ببات ،کە
مەڵبەندی بەرهەمهێنان زیرە بێت ،چونکە کەس زیرەک زیرە بۆ کرمان نابێت]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان
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:Quick Respons Code

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 11:01:59 2020/22/8
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت727 :

زين بۆ ئەسپە و کورتانيش بۆ کەرە
https://www.kurdipedia.org/?q=20190227090924278628
زين بۆ ئەسپە و کورتانيش بۆ کەرە
شاعێ وتويەن(تۆ نابەزی ئەسن بەزينت ن يە ،من دەبەزم ئەسن بەزينم ن يە)
وتراويشە(کەرە مەمرە بەهارە کورتانت بۆ لەشار دێت) واتە زين بۆ ئەسپە و کورتانيش بۆ
کەر ،زۆرجار وارێکەوتووە کەسێک زياد لەخۆی هەنگاو دەنێت و ن هەڵدێنێت چ ستايش
يان پياهەڵدان خۆی زۆر لە کێش و قەبارەی خۆی زياد بکات دوای شکستهێنان له و
ستايش و پياهەڵدانە پن دەوترێت(زين بۆ ئەسپە و کورتانيش بۆ کەرە) يان دەوترێت(غاری
بارگێ تانيوەی هەورازە ،يان بازی پشيلە تا بەردەیم کادينە) هەموو گوزارشن توانجە بۆ
کەسانێک کە قسەيان گەورەترە لەتوانای خۆيان.
Quick Respons Code:

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 9:09:24 2019/27/2
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت728 :

زڕ هەر زڕەی لێوە دێ
https://www.kurdipedia.org/?q=20181117085213162827
زڕ هەر زڕەی لێوەدێ
زڕگوێز و زڕتولە و زڕدايک و زڕباوک و زڕبرا و زڕخوشک ئه و هەمووە زڕە لەپێش ئه و هەمووە ناوە گوزارشت لەوەدەکات
بنچينەن و ڕەسەن نێ بەڵکو وەک دەسن دوو وان ،جگە لەمانە زڕ پور و زڕخاڵ و زڕمام-يش دێنە ئاراوە ،مرۆڤ لەدوای
مناڵ ودايک وباوک و خوشک و برا و مام و پور و خاڵ و ئامۆزا و پورزا و تاد ....دێن ،ئه و خۆشەويستيەی لەنێوان خوشک
وبرای دايک وباوک يەکيدا هەيە لەنێوان خوشک وبرای دايک يان باوک جيادا نيە ،ئەوانەی لەيەک هەناو هاتونەتە دەرەوە
سۆزيان زياترە لەوانەی لە دوو هەناو هاتونەتە دەرەوە ،يەک هەناو و دووباوکيش وەک يەک هەناو و يەک باویک نيە ،ئەگەر
شێت هەوری ساماڵ رابماڵێت ئەوا هەر بەچاوی زڕ لێت دەڕوانێت و بۆيە کە دوو خوشگ دايک يان باوک جيا يان دوو
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کوڕی باوک يان دايک جيا لێکێ نيگەران دەبن دەڵێ بەخوای(زڕ هەر زڕەی لێوە دێت) واتە هەست و سۆزی وەک ڕەسەن
و بنچينە ولە يەک دايک وباویک حەق نێ.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 8:52:13 2018/17/11
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت729 :

زۆر ن تام و خوێ يە
https://www.kurdipedia.org/?q=20170924101905142713
زۆر ن تام و خوێ يە
تام و خوێ هەر لە خواردن وچێشت و ئاش و شيو-دا ن يە ،مرۆڤيش دەبێت(هەمو شتێگ بەخوێ بێت و خوێ-ش بە
مەعنا) کەسێک کەسايەن خۆی بەپن ناوەندە کۆمەاليەتيەکان نەپارێزێت و بەگوێرەی داب ونەريتە باوەکان سەردەیم خۆی
نەجولێتەوە و هەندێک بنەمای مرۆڤايەن ڕەچاو نەکات لە بەڵێ و پەيمان و ئاخاوتن و کردار و رێزگرتندا پن دەوترێت(زۆر
ن تام وخوێ-يە).
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 10:19:05 2017/24/9
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت730 :

زۆر گۆتن لەسک سۆتنەوەیه
https://www.kurdipedia.org/?q=20200901132535387358
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زۆر گۆتن لەسک سۆتنەوەیه.
زۆر بڵن و دەمەزەن و چەقاوەسون وچیکەنەن و هەڵەپاس و زارهەراش و دەم درێژ و
قورگ درێژ و بەدەم وزارهەموو ئه و خاسیەتانە بەکەسێک دەوترێت کە زۆر قسان بکات،
بەڵم لێەدا زۆرگۆتن بنەمای تری بۆ دۆزراوەتەوە ،ئەویش کەسێک لەتاو لەدەستدان
ئازیزێک یان هەبوون کێشه و ئازارێگ گەورە و پڕژان و ناسۆر ،یان سک سوتان و جەرگ
سوتان ،ناچار بە زار دەریێیووە ،ئەمەش بووە بەئیدیۆم و دەوترێت(زۆرگۆتن لەسک
سۆتنەوەیە)]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 1:25:35 2020/1/9
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت731 :

زۆردار ئاوی سەرە و ژوور دەڕوات
https://www.kurdipedia.org/?q=20200822001929387080
زۆردار ئاوی سەرە و ژوور دەڕوات
زۆردار ئه و کەسەیە کە بەزۆری زۆرداری کارێک ئەنجام دەدات ،بە زۆرەمیل دەست بەسەر
سەروەت و سامان و داهات و حاڵ وماڵ و گیان وکەل و پەل کەسێک ،خانەوادەیەک،
هۆزێک ،نەتەوەیەک ،نیشتمانێک دادەگرێت ،پێچەوانەی خواسن مرۆڤەکانە بە ئارەزووی
خۆی چ بیەوێت دەیکات ،ئاو لە بەرزاییەوە بۆ نزمان ڕێ دەکات بەڵم زۆردار لە خوارەوە
بۆ سەرەوە ل دەخوڕێت ،تا ئاو لەدوای بێڵیەوە دێت ،زوڵیم زۆردار لەالیەن بەساڵچوان و
بەئەزمونەکان کورد بە(ئاوی سەرە و ژوور) باسکراوە ،ئەم ئیدیۆمە ئاگادارکردنەوە و بۆ
ڕێبەدیکردن بۆ نەوەکان بەکاردەهێێێت ،کە زۆردار ئەوەی لەدەسەڵن بێت دەرئەنجایم
دەدات ،لە هەندێجار بە(سەیک هار) چوێێاوە ،سەیک هار عومری چل ڕۆژە ،واتە تەمەن
زۆردار و ئاوی خوڕی بۆ سەروو زۆرناخایەن و زوو کۆتان دێت وەک تەمەن سەیک
هاربوو]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

🗄 سەرچاوەکان
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باشووری کوردستان

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 12:19:29 2020/22/8
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت732 :

ی
هەڵناهێن
زێڕی پاک ژەنگ
https://www.kurdipedia.org/?q=20190227091414278629
زێڕی پاک ژەنگ هەڵناهێن
هەموو مادەيەیک پاک وبێگەرد نرخ و بەهای لە مادە و پێکهاتە تێکەڵ و ئاوێتەييەکان زياترە،
ڕەسەن و ن خەوس پايەی مادە و مرۆڤ بەرزدەکەنەوە ،ئينجا ئەم ئيديۆمە زێڕی بەنمونە
هێناوەتەوە ئه و زێڕەی تێکەڵەی پێکهاتە فلزيەکانيێی کەمێ بێت و عەياری بەرزترە ،ئەمە
بۆ مرۆڤيش دەبێت کاتێک کەسێک شايستە و لەبار بێت بەزاری هەموو دونيا لەشايستەن و
لەبارييەکەی لەکەدار نابێت بۆ ئه و جۆرە کەسانەيە وتراوە(زێڕی پاک ژەنگ هەڵناهێن).
Quick Respons Code:

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 9:14:14 2019/27/2
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت733 :

ی
زەرق عەالگە دەباتە پەرێزێ

https://www.kurdipedia.org/?q=20180106091017143792
زەرق عەالگە دەباتە پەرێزێ
ماڵە گوندييەکان کە دەچنە شاری و ماوەيەک لە شاری دەمێننەوە ئيێ کوڕ و کچەکانيان هەندێک دەگۆڕێن و کە
دەگەڕێنەوە گوندەکەی خۆيان زۆر بە فێ و تەکەبورەوە کاری کيڵگە و ئاوان دەکەن بۆنمونە ئه و کچەی کە لەشاری
هاتۆتەوە و دەيەوێت بچێتە پەرێزێ و کاری هەڵگرتنەوەی سوارەی دروێنەکراوی دوای سەپان و پاڵەی بکات يان تێڵەکێش
و کاری مەڵۆ هەڵگرتنەوە ،ئەوا پن شورەييە کەوا چارۆگە و بەرامپيیل بکاتە کۆڵ و شان وملەوە بۆيە زەرفێگ عەالگە
هەڵدەگرێت و دەيباتە پەرێزەوە تاوەکو گەنجان توانج و پەالری ن نەگرن ئينجا ئه و جۆرە کچ وکەسانە بە ئيديۆمێگ نون
دوای ڕاپەڕين ساڵ 1991ی باشوری کوردستان دەوترێت(بە زەرق عەالگە وە دەچتە پەرێزێ يان فالنە کێ زەرق عەالگە
دەباتە پەرێزێ).
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان
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🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 9:10:17 2018/6/1
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت734 :

زەالیم کۆيە و گاڕ یان تەقتەق
https://www.kurdipedia.org/?q=20170927144000142773
زەالیم کۆيە و گاڕان تەقتەق
بازاڕی کۆيە لە کۆندا جگە لە قەيسەری شەقامێگ تەنگەبەر بوو لە فلکەی حاچ قادرەوە تا
وەکو چوارڕيان گردی(جەمعيە) ئينجا ئەگەر بە ئۆتومبيلەوە به و شەقامە گوزەرت بکردايە
لەبەر بچویک شەقامەکە و قەرەباڵغ بازاڕ زۆر بەخران پياوەکان لە شەقامەکە دەڕۆيشێ و
شۆڤێ دەبوايە بەکاوەخۆ(لەسەرەخۆ) ئۆتۆمبيلەکەی بهاژوێت يان لێبخورێت ،شەقایم
سەرەیک تەقتەق-يش لە شاچ قەالنەوە تا کەندڕی نەنە حەلۆمە(لێی زراعەکە) بوو،
بەيانيان و ئێواران گاڕانيانيان بە شەقایم سەرەیک هەورازی گردی گۆرستان مەالساڵح و شێخ
مستەفا(کارەبا) و شاچ قەالنەوە دەبرايە لەوەڕ و لەکان گوزەری گاڕان دەبوايە شوڤێەکان
لێخورين ئۆتۆمبيلەکانيان زۆر کەم بکەنەوە تاوەکو ئه و گاڕانەی بەپان جادە و شەقامەکەی
گرتووە لەشەقامەکە دەڕۆيشێ ،ئينجا لەمەوە شوڤێان نێوان کۆيە و تەقتەق بە درکە و
ئيديۆم و کينايە ئه و دەربڕينەيان دەگوت(زەالیم کۆيە و گاڕان تەقتەق)]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 2:40:00 2017/27/9
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت735 :

زەمانە بەزیم ڕەندانە
https://www.kurdipedia.org/?q=20220105152411400472
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زەمانە بەزیم ڕەندانە
هۆزانڤان(سەید هەورایم) لە دێرە شیعرێکدا دەفەرموێت :جای بەزیم ڕەندان ،نیشانگەی
یاران -تەخن خاڵ خاڵن نازک نازداران ،حەمدی شاعێیش وشەی(حەسی ڕەندان)ی بۆ
بەکارهێناوە ،زەمانە واتە :ڕۆژگار و چەرچ گەردون ،ڕەندانیش بەواتای بەزەم و ڕەزم و
ڕابواردن جوان و گەنج و الوانە ،کەواتە ئه و ئیدیۆمە پەند و ئامۆژگارییە بۆ مرۆڤ کە ژیان و
ڕۆژگاری دونیا هەر وەکو گاڵته و گەن کۆمەڵێک گەنجە و زوو بەسەر دەچێت ،ئەوەندە
ناهێنێت دونیای بۆ بەکۆڵ دابدەیت ،زیاتر ئیدیۆمێگ زاهیدانە و سۆفییانەیە]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 3:24:11 2022/5/1
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت736 :

زەوی فرەس ،گۆڕ بە ئەنازە
https://www.kurdipedia.org/?q=20220119203838402057
زەوی فرەس ،گۆڕ بە ئەنازە
زەوی و ڕووبەرەکەی زۆر گەورە و فراوانە و گوریش هەموو دونیا بهێنیت لە پێوانەی
نابیتەوە ،بۆیە دەوترێت زەوی فرەس یان زۆر و زەوەندە ،گۆڕ و قەبر لە کوردەواردیدا وتراوە:
دوو گەزە جاو دەبات یان ئەوە عەرد و ئەوە گەز ،واتە هەموو شتێک بەپێوانەیە ،گۆڕیش
هەر بەیەک دوو گەز دانراوە ،ئینجا فراوان و گەورەن زەوی و بچویک گۆڕ بووە بەئیدیۆم ،با
زەوی و خاک زۆر و فراوان بێت ،بەڵم دەبێت گۆڕ هەر بە ئەندازە بێت ،بۆیە
دەوترێت(زەوی فرەس ،گۆڕ بەئەنازە) واتە دەبێت ئابوریانە دەست بە هەموو شتێکەوە
بگرین هەروەک ئیدیۆیم(خابوور ،ئەویش بەئابوور)ە]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 8:38:38 2022/19/1
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
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بابەت737 :

ی
ی
پەڕين ین يە
زەڕين هەيە و

https://www.kurdipedia.org/?q=20171115081340143181
زەڕين هەيە و پەڕين نيە
کەسێک قسەی زۆر بکات و کرداريش کەم بێت ،لەماوەی قەيرانەکاندا لە حکومەن خۆمان بەديدەکرا زۆرترين بەڵێنيان بە
خەڵک دەدا و هيچ کارێکيشيان بۆ خەڵک ن ناکرا ،ئينجا ئەوە به و کەسە دەوترێت کە بەڵێ و پەيمان زۆر دەدات و قسەش
زۆر دەکات بەڵم لە باری ڕاپەڕاندن و کرداردا هيچ ن ناکرێت.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 8:13:40 2017/15/11
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت738 :

ژ ژنان دۆتمام ژ شوران شورێ شام
https://www.kurdipedia.org/?q=20220119204552402059
ژ ژنان دۆتمام ژ شوران شورێ شام
لە کوردەواریدا کچە مام زۆر جێگەی سەرنج بووە بۆ خزمایەن و هاوسەرگێی تا کۆتان
سەدەی بیستەم ،زۆرترین حەیران و بەستە و مەقام و سێان و الوک و گۆران و شیعر
لەسەر ئامۆزا و دۆتمام وتراوە ،هونەرمەندی مەزن مەزن لە گۆرانیەکانیاندا(ئامۆزا گیان)یان
وتووە ،ئه و بایەخ و گرنگیەی ئامۆزا بۆ هاوسەرگێی و دڵ پێوەبوونە بووە بە ئیدیۆمێگ
جوان لە ناوچەی بادینان لە باشوری کوردستان دەوترێت :ژ ژنان دۆتمام ژ شوران شورێ
شام ،لە ژنان کچە مام جێگەی پشت ن بەستنە و لە خوێن خۆتە و خوێنیش نابێت بەئاو،
هەر ئه و دەتوانێت بتپارێزێت ،وەک چۆن قەڵ و شورەکان وڵن شام وڵتەکەیان لە
دەست درێژی داگێکاران لە مێوودا پاراستووە]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code
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باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 8:45:52 2022/19/1
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت739 :

ی
بەگرن چارۆیک دەريانکردم
ژن بووم
ی

https://www.kurdipedia.org/?q=20181001103540156652
ژن بووم بەگرن چارۆیک دەريانکردم
ئەم زاراوەيە لە زاری ژنانەوە گوتراوە و پياويش بەکاريدێێ لە بابەتێکدا بگونجێت دەڵێ(خۆ بەگرن چارۆیک دەرنەکراويت؟)
کورد هەرچەندە شانازی بە موسڵمانبوون خۆی دەکات بەڵم دوای چواردە سەدە هێشتا داب و نەريتە کلتورييەکان
بەسەريدا زاڵن به و داب و نەريتە زاڵنەش دەڵێت(عەشايەری) کە ئەم زاراوەش لەگەڵ هاتن موسلمانەکانەوە سەرچاوەی
گرتووە دەنا وشەی(خێڵيەن و هۆزايەن) هەبووە لەبری عەشايەری ،واتە کورد ئەوەی لەبەرژەوەندی نەبووە لە(شەرع)
فەرامۆس کردووە بەتايبەت(مێان زەوی و زار) و(سەروەت و سامان)ی ماڵە باب بدرێتە(کێ و کەنێک و کچان) ،ئينجا
وارێکەوتووە کچەخانەدان يان دەوڵەمەندێ کە ن بەش کران لە زەوی و زار و سەروەت و سامان گەورە ماڵ باویک
بەکوڕازانەوە و حەسەتەوە دەڵێت(ژن بووم بەگرن چارۆیک دەريانکردم) گرن چارۆگ لەچيەوە هاتووە ئه و چوارشێوەی
دوای هەموو جل و بەرگێک ئافرەت و ژن کوردەواری بەشانيەوە بەدوو گرێ لێگ دەدەا و لەخۆی دەئاڵند تا دەگاتە کەفەڵ
و سمن هەندێجار وەک جۆڕکە و تورەگە و هەگبە بەکاريدەهێنا بۆ هەڵگرتن کەل و پەل و کارەکۆرپە و مناڵن و بارەدار ،لە
هونەری کورديش زۆر ئاوڕ لەچارۆگە دراوەتەوە بەتايبەت لە دەنگە ڕەیسەنەکان وەک خاڵە تاهێ تۆفيق شێخان و حەسەن
زيرەک کە پڕ بەگەروويان دەيانووت(چارۆیک چارۆیک)...ئينجا وەک ئيديۆم بۆ ئەوە بەکارهاتووە بوترێت بەکراس بەرمەوە
لەماڵ باوکم هاتمە دەرن هيچم لەگەڵ خۆم نەهێنا و نەبرد و پێيان نەداوم.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 10:35:40 2018/1/10
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت740 :

ژن بەدوای قەلقەالشک دەکەوێت
https://www.kurdipedia.org/?q=20181006080956156792
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ژن بەدوای قەلقەالشک دەکەوێت
قەلقەالشک دوو مانای هەيە يەکەم :قەلەڕەش يان قەلەباچکە دووەم :دڕیک وشگ کەنگر،
ئينجا کە وتراوە(ژن بەدوای قەلقەالشگ دەکەوێت) واتە پياو قان يە و دەستناکەوێت ،بۆيە
کە خشکەی دڕیک کەنگر قەلقەالشک دێت وادەزانێت پياوە يەکسەر بەدوای دەکەوێت،
هەندێجاريش لەدوورەوە قەلەڕەشێک بۆر دەچێتەوە واهەست دەکات پياوە بۆيە بەدووی
دەکەوێت ،ئەم حاڵەتە پێشينەيەیک ئاين هەيە کە دەوترێت لە نزيکبوونەوەی(کۆتان
دوونيا –ئاخر زەمان) ژمارەی ژنان زۆرتر دەبێت و ژمارەی پياو کەم دەبێت بۆيە دەوترێت
لەوسەروو بەندی ژنان بەدوای قەلقەالشکيش دەکەون ،هەندێجاريش شەڕ و شۆر ئه و
ئيديۆمە دروست دەکات وەک جەنگ جيهان دووەم وترا(هەی ئارەمان هەی ئارەمان،
پياونەمان ژن بوونە خەرمان) واتە بەهۆی جەنگ هيتلەری ئەلمان پياو هەمووی کوژران و
بێوەژن زۆر بوون ،يان شەڕی سەفەربەرلیک عوسمان يان جەنگ هەشت ساڵەی عێاق
ئێان و تاد ،کەواتە کاتێک دەوترێت(ژن بەدوای قەلقەالشگ دەکەوێت) واتە ژمارەی پياوان
زۆر کەم بووە بەهۆی ناچارييەوەيە ژن ڕەدووی پياوان دەکەوێت.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 8:09:56 2018/6/10
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت741 :

ی
ژ
دوژمنیەن
پاژنەس
ژن
https://www.kurdipedia.org/?q=20220126115438402827
ژن پاژنەس دوژمنیەن
له و ڕۆژەوەی ژن بووە بە موڵیک پیاوان ،بۆ پیاوی مەرد و خاوەن ناموس و بە ئاوەز ،ناموس
بەنرخێین و بە بەهاترین و گرانێین شت بووە لەالی ،هەر بۆیە لە هەموو ئایینە
ئاسمانیەکانەوە ئامۆژگاری و ڕێنمان تایبەت و پاداشت و سای گەورەی بۆ دانراوە ،ئەمەش
وایکردووە ئافرەت و ژن داپۆساو بن و شوێنە وڕوژێنەرەکانیان دابپۆشن و لە چاوی پیاو و
ڕەگەزی نێینە بەدووری بگرن ،ژنانیش ئه و ڕاستیەیان بۆ دەرکەوتووە و دەزانن نەوەک
شوێنە هەستیارەکانیان بەڵکو پاژنە-پاشنەی پێشیان کاریگەری لەسەر ڕەگەزی بەرامبەر
دروست دەکات ،ئینجا ئه و کاریگەرییە و گران ناموسە لە کوردەواریدا زۆر پارێزگاری لێکراوە
و بووە بە ئیدیۆم و بەڕێنمان و ئامۆژگارییەوە واتراوە(ژن پاژنەی پێش دوژمنیەن)
واتە(:ناموس گرانە) و دەبێت زۆر ئاگاداری بێ]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

488

:Quick Respons Code

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 11:54:38 2022/26/1
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت742 :

ی
ژن ی
شەرن هەرات
ژن بەسەرهات
https://www.kurdipedia.org/?q=20200905114632387528
ژن ژن بەسەرهات شەرن هەرات
لەدێرزەمانەوە ئەزمون و دونیادیدەن کورد لە زۆر بواردا جن خۆی کردۆتەوە ،بەکردار
سەلماندویانە کە هەندێک دیاردەی کۆمەالیەن تاقیکراوەتەوە و مشت ومڕ هەڵناگرێت
ڕێک و ڕاست وەک خۆی دەردەچێت وەکو ئه و ئیدیۆمەی کە وتراوە(ژن ژن بەسەرهات،
شەرن هەرات)واتە بایەخ بەژنە تازەکە دەدرێت و وەکو جاران و پێویست ئاوڕ لە ژنە ژن
بەسەر هاتووەکە نادرێتەوە ،شەرت واتە مەرجەکان چیێ وەکو پێشوو جێبەچ ناکرێت]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 11:46:32 2020/5/9
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت743 :

ی
مێديە
ژن هەسان ر

https://www.kurdipedia.org/?q=20170704102334140949
ژن هەسان مێديە
ژن کورد لەرەسەنايەن کوردەواری پێگەی ديار و کارا وچاالیک هەبووە و هەيە ،لەزۆربەی بريارەکان خێان لە دێر زەمانەوە
پرس و راوێژی پێکراوە و بێو راکان بەهەند وەرگێاون ،هەموو مێدێگ کورد بەژنەکەی گێاوە لە بابەتێک يان کارێک کە
نەهاتبێتە راوە ،يان چووبێتە سەری کەل دارێ ،بەقسەی ژنەکەی نەرم بووە و تەواو کەوتۆتە ژێرکاريگەری ژنەکەيەوە،
بەتايبەت لە بەکرێدان زەوی و زار و کچ بەمێدان وکاروباری نێوماڵ و هاوسێيەن و گۆڕين برياری مێدەکەی بۆيە لە
کوردەواريدا ووتراوە :ژن هەسان مێديە]1[.
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تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
دیارینەکراو |
[]1
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 10:23:34 2017/4/7
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت744 :

ا
ژن و تێڵ

https://www.kurdipedia.org/?q=20220618224310419086
ژن و تێڵ
لە بناری چیای بەمۆ گوندنشینان ئه و ئاواییانە هەر لەژێر کاریگەری خێڵ گەڕان ماونەتەوە
و پیاوان و بەساڵچووان هەر لەبێی ئەوەدان هێ و توانا بەکارب هێێێت بۆ ئامۆژگاریکردن ژن
و منداڵ ،ڕاوەشاندن بەرچیغ و کوتەک و تێڵ و دار حەیزەران و چەرەگە دەرمانە بۆ
یەکالیکردنەوە ،بۆ ئەو مەبەستەش دوو زاراوە و دەستەواژەی تر هەن وەکو(حەسێ
مەیدان :واتە ڕاکشان یەکێک لە سەر زەوی و ن هەڵدان بەدار) و(تێڵتڕێن :واتە بە تێڵ
بکەویتە سەر سەروگوێالک و هەموو لەس کەسێک بشێڵ و بکون) ،هاوشێوەی ئه و
دەستەواژە و ئیدیۆمانە وەک چۆن وتراوە(شەرغ مار بەدار) ئەوهاش دەوترێت :ژن و
تێڵ]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 10:43:10 2022/18/6
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت745 :

ژنا خەڵیک ڕاموسانەک ،هەسن خەڵیک مەیدانەک
490

https://www.kurdipedia.org/?q=20220119205032402061
ژنا خەڵیک ڕاموسانەک ،هەسن خەڵیک مەیدانەک
ناموس ،لە کوردەواریدا بەگرانێین شت ئەژمارکراوە ،وتویانە :بەس ناموسمان لەیەکێی
چاوە ،ژنیش لەمێووی مرۆڤایەتیدا کە موڵکایەن پەیدابووە ،بەیەکەم موڵک دانراوە و تا
سەدەکان ناوەڕاستیش بەمێات دانراوە ،بۆ ئه و ژنەی خاوەن هەیە و مێد دارە ،ئەگەر
مرۆڤ بیەوێت سوودی ل ببینێت تەنها یەکجارە و ڕاموسانەیک کان زۆر کەمە ،چونکە تۆ
خاوەن نیت ،ئەسن خەڵکیش کە دوای ژن بۆ پیاوان جێگای بایەخ بووە هاوشێوەی ماشێ
و ئۆتۆمبییل زەمانە ،بەڵم ئەگەر ئەویش خۆت خاوەن نەبیت تەنها مەیدانەک و سەفرێک
لەالت دەبێت و دەبێت زوو بیدەیتەوە خاوەنەکەی ،کە داتەوە خاوەنەکەی دەبیەوە پیادە
بۆیە کورد بۆ هەردوو حاڵەن منەتدار و مەترسیدار بە ئامۆژگاری و ڕێنوینیەوە وتویەن :ژنا
خەڵیک ڕاموسانەک ،هەسن خەڵیک مەیدانەک]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 8:50:32 2022/19/1
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت746 :

ژنت شەريک بێت ،ماڵت شەريک نەبێت
https://www.kurdipedia.org/?q=20181027081130159981
ژنت شەريک بێت ،ماڵت شەريک نەبێت
هاوبەس ماڵ ئاساييە و لە کۆنەوە چەند کەسێک يان ئەندامان خێان بەيەکەوە خاوەندارێن زەوييەک يان کێڵگەيەک يان
فرۆشگايەک يان سەرچاوەيەیک بژێوی ژيان دەکەن ئەم هاوبەشيە هەبوە و هەيە و بەردەوامە ،بەڵم هاوبەس
لەخاوەندارێن ژن لە هيچ کلتور و ئاين و نەريتێک بە ئاشکرا و به بەرچاوڕوون نەبووە و ناکرێ و رێ پێدراويش ن يە ،ئينجا
کە(ژن ،ماڵ) له و ئيديۆمە بەرامبەر کراون بۆ ئەوەيە کە يەکەم مرۆڤ نابێت(ژن)ی هاوبەس هەبێت واتە دوو پياو يان
دووبرا بەيەکەوە يەک ژنيان هەبێت ،دووەم ئاساييە دوو پياو يان دووکەس يان دوو خوشک و برا بەيەکەوە هاوبەش بن
لە(ماڵ)ێک بەنمونە خانوويەک يان زەوييەک يان دوکانێک ،ئينجا ئەم دوو حاڵەتە(مەحاڵە) پێچەوانە کراونەتەوە له و
ئيديۆمەدا واتە بەڕاسن گوناحە يان ئەستەمە يان ناکرێت دوو برا لە(ماڵ ،ژن) هاوبەش بن ،بۆ بەهێی ئيديۆمەکە پەنا
براوەتە بەر ڕەزامەندبوون بە هاوبەس لە ژناندا بەڵم هاوبەس لەماڵدا نا ،چونکە ئه و نيگەران و جياوازی و نادادپەروەری و
گومان لێک کردنەی بەهۆی هاوبەس ماڵەوە دروست دەبێت لەوانەيە لەهاوبەس ژندا ڕوونەدات کەچ لە بنەڕەتدا يەکەم
موڵیک پياو لەمێوی مرۆڤايەتيدا هەر ژن بووە ،بۆيە کورد بەمەبەسن دورخستنەوەی نيگەرانيەکان هاوبەس ماڵ هەڵساوە
ئەم ئيديۆمەی داتاشيوە و وتويەن(ژنت شەريک بێت ماڵت شەريک نەبێت).
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:

رۆژهەڵن کوردستان
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🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 8:11:30 2018/27/10
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت747 :

ژنت ین يە خەمت ین يە
https://www.kurdipedia.org/?q=20190223073821276926
ژنت ن يە خەمت ن يە
پێچەوانەس هەيە و وتراوە(ژن و ماڵ-يان گوتيە) لە خەڵیک خاوەن کار و دەوڵەمەند گوێم ل
بووە وتويانە(بلۆکێک-خشتێکت هەبوو ،خەمێکت زياد بوو) هەڵبەت ژيان زگورن-
زگورتوو-سەڵن کۆمەڵێک خاسيەن باس هەيە لەوانە وابەستە نەبوون و پابەند نەبوون و
لە ئەستۆنەبوون کەس ،ئەمانە تاڕادەيەیک باش ئازادی و سەربەخۆن دێنێتە کايەوە بۆ
کەس ن ژن هەروەها کاروباری پەيداکردن رزق و رۆژوو و پارە بۆ پڕکردنەوەی
پێداويستيەکان ماڵيشت لەسەر نابێت کەواتە خەمت کەمە تەنها خەیم ن ژنيتە ،هەر بۆيە
وەک دەربڕ وتراوە(ژنت ن يە خەمت ن يە) واتە پرتە و بۆڵەی پەيداکردن پێداويستيەکان
ماڵت لەسەر ن يە جگە لەداب و نەريتە سەمەرەکان کە رۆژانە دروست دەبن و دەبێت چ
بەجێيان بکەيت.
Quick Respons Code:

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 7:38:21 2019/23/2
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت748 :

ا
ژنيان کردە کێخوا ساڵ حەوت جاريان بزن بڕييەوە
https://www.kurdipedia.org/?q=20190112074617190963
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ژنيان کردە کێخوا ساڵ حەوت جاريان بزن بڕييەوە
کچ تا شوو نەکات پن ناوترێت(ژن) وەک چۆن خراپيش بەکوڕی ن ژن دەوترێت(پياو)،
کۆمەڵگای کوردی لەگەڵ ئەوەی لە کۆمەڵگای رۆژهەڵن يە پياوساالری تێيدا زاڵە
هەرچەنديشە وتويەن(ژن هەسان مێديە) بەڵم هەر لەهەناوی کۆمەڵگادا جارجارە وا
بێدەکاتەوە کەژن لە ڕووی بێکردنەوە-وە بێی کورتە بۆيە زۆرجار ئيديۆیم له و شێوەيە
بەسەر زاری ميللەتدا هاتووە ،لە گەورەترين يەکەی نيشتەجێبون کوردان کرمانج و ڕەمەیک
دوای دەوارنشێ ئاوان و دێ و گوندە ،سەرداری گونديش ناوی(کێخوا-ئەنجومەن-ڕيش
سن..تاد)ە ،ئەم کێخوايە کاروباری گوند دەبات بەڕێوە و ميواندۆسن و رێزگرتن خەڵیک
اليدە-غەريبە-دێوەرە-فەرمانداری مێی و....تاد لە ئەستۆی کێخوا دايە بۆ نان پێدان و
ڕێنوێن و پێشوازی و ڕاييکردن کارەکان و ئامانچ سەفەرەکەی ،ئينجا ئەگەر ئەمە
بەدەست ژنان بێت ئەوا کەموکورن ن دەکەوێت وەک له و ئيديۆمەی کوردان هاتووە بزن
خۆی ئاژەڵێگ ن تەنگ وتوشە(الواز)ە تەنها لەماوەيەیک کورن نێوان کۆتان بەهار و
سەرەتان هاوين دوای ئەوەی مەڕ دەبڕدرێتەوە بزنەکانيش دەدرێنە بەر(جەو) و دەبڕدرێنەوە
بۆ ئەوەی گەرمای هاوين(گەڕ) و گوليان نەکات و بڕستيان ل نەبڕێت ،ئەگەر لەپايز و
سەرەتای زستان بێدرێتەوە ئەوا سەرما کلیک ڕەق دەکات و دەيکوژێت چونکە موی بزن
وەک خوری مەڕ ن يە بۆ گەریم و پاراستن ئاژەڵەکە لە گەرما و سەرما ،ئينجا ئەگەر بزن
ساڵ زياتر لە جارێک بڕدرايەوە زيان بە بزنە دەکەوێت و خاوەنەکەس زيانمەند دەبێت،
بۆيە بەتەوسەوە لە ئيديۆیم کوردەواريدا وتراوە(ژنيان کردە کێخوا ساڵ حەوت جاريان بزن
بڕييەوە) واتە ژن نەفام و نەزانە.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 7:46:17 2019/12/1
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت749 :

ا
ی
ی
ڕەسەن یل ناکەوێتەوە
ژن خراپ مناڵ

https://www.kurdipedia.org/?q=20180626102441152114
ژن خراپ مناڵ ڕەسەن ل ناکەوێتەوە
ژن خراپ مناڵ باس ل پەروەردە نابێت ،ئەم پەند وئيديۆمە دوو سەرەيە دەکرێت بوترێت پياوی خراپ کوڕی چایک ل
ناکەوێتەوە ،يان ژن باش مناڵ ڕەسەن ل دەکەوێتەوە ،مەبەسن سەرەیک شێخواردن و ڕەگەز و تۆرەمەی دسن و ڕەسەنە،
ووتراوە (گوجيلەی گورگ خنکێ لە دێڵەحێ هەڵناکەوێت) ،يان (دایک ببينە و دۆتەی بخوازە) يان(دێری ڕەسەنه)
يان(رەحمەت لەشێت) کورد تا ئەمرۆش وابێ دەکاتەوە دايگ ڕەسەنە مناڵ گۆش و پەروەردە دەکات ،باوک وبابەکان بای
دەشێ و خەريگ بەدەستهێنان رزق و رۆژوون ،دەوترێتيش(ژنێک لە پشت هەموو پياوێگ گەورەوە هەيە) يان(ژنێک
لەپشن هەموو تاوانێکەوە هەيە) کورت و کرمانچ يەکەم قوتابخانە و فێگەی گۆشکراوی مناڵ ئامێ و شێی دايکيەن ،پاک
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و حەڵل بێت مناڵ بەدەگمەن دەردەچێت له و پەروەردە پاکەی ئامێ و شێە حەڵلەی چونکە دايکە ڕەسەنەکان يەکێک
لەتووکەکانيان(دوعا) لەکان توڕەبوون لەمناڵەکانيان دەرێن(ئه و شێەی منت ل حەرام بێت کچم يان کوڕم).
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 10:24:41 2018/26/6
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت750 :

ی ا
ماڵنگەڕ یان کۆڵ ی
دێن یان زۆڵ
ژن
https://www.kurdipedia.org/?q=20201124112606389864
ژن ماڵنگەڕ یان کۆڵ دێن یان زۆڵ.
ماڵن گەڕ واتە ئه و ماڵ و ئه و ماڵ کردن چ بۆ دەرۆزە و سواڵ چ بۆ نان خواردن و
حەوانەوە و کۆکردنەوەی زانیاری و خەبەروباسان ،لە کهوردەواریدا کارێگ ناپەسندە و لەبەر
نابەجن بووە بە جنێو ،ئه و کەسانەی خاسیەن گەڕۆیک ماڵنیان هەیە بەماڵنگەڕ ناو
دەبرێن ،له و ئیدیۆمەی سەرەوە خاسیەن ماڵنگەڕی خراوەتە پاڵ ژن ،ئەگەر ژنێکیش
ماڵنگەڕ بێت یان بەرامپیلەکەی و چارشێوەکەی پڕدەکرد لە کەل وپەل دەرۆزە و
سواڵکەری و پاشۆڵ پڕ دەکرد ،یانیش دەکەوتە بەر دەسێێژی سێکش و لەالیەن ئارەزوو
بازان پیاوانەوە القە دەکرا و سگ پڕ دەکرا بەبێی و زۆڵ ،بۆیە کورد بە ئیدیۆمەوە به و
جۆرە ژنانە دەڵێت(ژن ماڵنگەڕ یان کۆڵ دێن یان زۆڵ)ئەمەش بۆ سوک سەیرکردن و
ی
مرۆق کوردەوە]1[.
ئەنجام ناس خاسیەتەکە لەالین
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 11:26:06 2020/24/11
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
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بابەت751 :

ی
مێد وەیک باخچەی بە پەڕژینه
ژن به ر
https://www.kurdipedia.org/?q=20220215224522405184
ژن به مێد وەیک باخچەی بە پەڕژینه
پەڕژین ،تەیمان  :لە کوردەواریدا بەدەوروبەری باخچەکاندا پەڕژینێک دروست دەکرا بە دار
و پڕژە و گەڕەشک و گەز و قامیش ،ئەوە بۆ پارێزگاریکردن لە باخچەکە و شیناییەکە بووە،
بەهۆیەوە پەڵەوەر و بزن و مەڕوماڵت له و تەیمان و هەتان و پەڕژینە دەگەڕایەوە ،ئه و
پەڕژینە لێەدا کراوە بە ئیدیۆم بۆ ژیان هاوسەری بەتایبەت بۆ ژنان ،به و کچانە ی کە
مێدیان کردووە ،وتراوە :ژن بەمێد وەیک باخچەی بە پەڕژینە واتە :بەهۆی مێدەکەیەوە
پارێزراوە لە قسە و قسەلۆک و چاوتێێینەوە]1[ .
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 10:45:22 2022/15/2
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت752 :

ی
مێان
ژن رپێان ،وەیک ر
https://www.kurdipedia.org/?q=20220210130656404528
ژن پێان ،وەیک مێان
کورد وتویەن :کراسم جاون ،مێدم الو ن واتە :جوان و جاحێڵ بێت ،ئەگەر کێێک
مێدەکەی جوان و جحێڵ و خورت و الو بێت ،ئەوا کێەکە دڵ زۆر پن خۆش دەبێت و
هەموو کارێگ بۆ دەکات و دڵیش بەتەواوەن ڕادەگرێت و خزمەتێگ باس دەکات ،له و
حاڵەتەدا کێەکە زۆر ماندوو دەبێت و وەک خزمەتکاری ل دێت ،بەڵم ئەگەر پیاوەکە
بەتەمەن و بەساڵچووە و پێ بێت و کەڵیک مەیدانخوازی نەمابێت و ژنەکەس جاحێ و
گەنج و جوان و تەڕوتازە بێت ،ئەوا بە پێچەوانەوە پیاوەکە خزمەن ئه و ناز و نیعمەتەی
بەمل دادێت و دەبێت خزمەتێگ باس بکات چونکە لە هەندێک ڕووەوە قەرزاربارییەن و بۆ
قەرەبووکردنەوەی ئەو ناتەواوی و ناگوزریانەی ڕاژەی تری پێشکەش دەکات و ژنەکەی
دەبێتە بڕیار بەدەست و خان و مان بۆیە ئەو حاڵەتە بووە بەئیدیۆمێگ جوان و گاڵتەوگەن
کوردەواری و دەوترێت :ژن پێان ،وەیک مێان]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code
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باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 1:06:56 2022/10/2
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت753 :

ژنێگ زۆر بە ئاڵۆشە
https://www.kurdipedia.org/?q=20171212071824143462
ژنێگ زۆر بەئاڵۆشە
ئاڵۆش واتە خورشت و خوران تەڕ نەخۆشيە لە بنەڕەتدا ،کە دەوترێت ژنێگ زۆر بەئاڵۆشە واتە تەڕ وبڕە و زۆر شاوەن و
حەز لەمێدە و لە دوورەوە هەسن ن دەکرێت و بەهەموو پياوێکيش ئيدارە نادرێت.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 7:18:24 2017/12/12
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت754 :

مێدۆنییە
ژنەکە ر
https://www.kurdipedia.org/?q=20220221205657405908
ژنەکە مێدۆنییە
بۆ پیاویش وتراوە :ژنان و سەرژنانیە ،بۆ کوڕ و کچانیش کە زۆر لەدایکیان نزیک دەبنەوە و
بەجن ناهێڵن و هەر بەدوای دایکیانەوەن دەوترێت :داکۆن ،به و ژنانەس کەهۆگری مێد و
ماڵە مێدیانن دەوترێت :ژنەکە مێدۆنیە]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code
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باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 8:56:57 2022/21/2
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت755 :

ژیان بەردی دەستاڕێیە
https://www.kurdipedia.org/?q=20210113225421390889
ژیان بەردی دەستاڕێیە
ژیان ،زۆر پێناسەی جۆراوجۆری بۆ کراوە یەکێک له و پێناسانە بەردی دەستاڕی بۆ
بەکارهاتووە لە ئیدیۆیم کوردیدا ،بەردی دەستاڕ کە سەر بەرد و ژێر بەردی هەیە ،لەبەردی
سەرەوە کونێگ هەیە لەگەڵ چ دەستێگ دارین و لە کونەکەوە دانەوێڵەی گەنیم ن
دەکرێت و بەدەستیش دەسکەکە دەجولێن بۆ خوالنەوەی سەربەردەکە بەسەر ژێر
بەردەکە و بەمەش دانەوێڵە دەکەوێتە نێوان دوو بەردە دەستاڕەکە و دەهاڕدرێت ،ئیێ
لێەدا چواندن ژیان و بەردی دەستاڕ واتە ژیان وەکو بەردی دەستاڕ تەمەن و جوان مرۆڤ
دەهاڕێت]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 10:54:21 2021/13/1
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت756 :

ی
سابوون لەژێر رپن دا
https://www.kurdipedia.org/?q=20200822214821387087
سابوون لەژێر پن دا
زۆر جار بیسێاوە کە ووتراوە(سابونێگ لە بن پێیدا تەوق سەری بە عاردی دادا)
هەرکەسێک ژێر پێیەکان لوس بێت و بەن خاوس بگەڕێت ،ئەگەری کەوتن یەکجار زۆرە،
بەربوونەوەیەک کە پشن میل سەر بەر زەوی بکەوێت ،ئەمە بووە بە ئیدیۆم و
بەکاردەهێێێت کاتێک یەکێک فێڵێک لە کەسێک دەکات و به و فێڵ و تەڵەکەوە قازانجێگ
باس ل دەست دەکەوێت یان زیانێگ باش به و کەسە دەگات کە ساختەچێتیەکەی لەگەڵ
کراوە ،به و حاڵەتە دەوترێت :سابون لەژێر پن دا]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان
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:Quick Respons Code

🗄 سەرچاوەکان
ماڵپەڕ |
[]1
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
PM 9:48:21 2020/22/8
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت757 :

سارێک کار و سارێک مندار
https://www.kurdipedia.org/?q=20171127083302143332
سارێک کار و سارێک مندار
ساڵێک کار و کشتياری و وەرزێری و دروێنە و تێلەکێش و ئاوکێشان و کەستەک شکاندن و بژار و بەربێی و هەوێز ماڵێ و
قوڕکاری و کول و کولکاری و چێشت لێنان و کابان و خانەخون ميوانان و ساڵ دواتريش سکێی و مناڵ خستنەوە و
بەخێوکردن منداڵ لە هەناوی تا دەگاتە گانگۆڵە و(گاگۆرە) و گڕوگاڵ و بەسەرن کەوتن ،ئەمانە کاری ژن کورد بوون لە
ڕابردوو ئەم ئيديۆمە بۆ کاروباری ژنان بەکاردێت واتە ژن ساڵێک سکێە و مناڵ دەبێت و ساڵێکيش کاروباری ناوماڵ و کێڵگە
دەکاتە ئەگەر سەيربکەيت ئێستا لە حکومەن هەرێیم کوردستان ئه و فەرمانبەرە ژنەی منداڵ دەبێت دەتوانێت يەک ساڵ
مۆڵەن بە موچە وەربگرێت بۆ بەخێوکردن مناڵەکەی ئەمەش دەکرێت لە چوارچێوەی ئه و ئيديۆمە وەرگێا بێت.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 8:33:02 2017/27/11
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت758 :

ا
ساغيان بەکۆڵ کەر دەگەڕێت
https://www.kurdipedia.org/?q=20200822215320387089
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ساغيان بەکۆڵ کەر دەگەڕێت.
ساغ واتە تەندروست ،بەکۆڵ کەرەوە واتە لەسەر پشن گوێدرێژەوە ،زۆرجاران لەپەتای
سەرماوەرزی وەرگەڕان پایزەدا خانەوادەیەک بەتەواوەن دووچاری ئه و نەخۆشیە دەبن،
یان ئەندامان بنەماڵە و ماڵێک بەیەکەوە پەکیان دەکەوێت و کەس ساغیان تێدا نامێنێت
و ئەگەر بێسێت بارودۆخیان چۆنە ،دەوترێت ساغ چ بن؟ ساغیان بە کۆڵ کەرەوە
دەگەڕێت]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

🗄 سەرچاوەکان
ماڵپەڕ |
[]1
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

باشووری کوردستان

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
PM 9:53:20 2020/22/8
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت759 :

ساوارمان نەبوو لۆ ڕونيش حەير مابووين
https://www.kurdipedia.org/?q=20171126095628143324
ساوارمان نەبوو لۆ ڕونيش حەير مابووين
ئێستا دەوترێت(ئاگرت پێيە جگەرەيەکمان بدەين) ماڵە هەژارەکانيش هيچ رزق و رۆژوويەک لەماڵيان نەبووە هێندە هەژار
بوون ،ئەم ئيديۆمە بۆ سەرگوزشتە و گێانەوەيەک دەوترێت کە کەسێک زۆر هەژاری و قوڕبەسەری و دەردەسەری بينين و
لە کان خۆشيدا بيگێێتەوە کە ئەوەندە ناگوزوری و نەداری و نالەباريان بينين هێندێک جار نەساوار و نە ڕۆنيشيان هەبووە
تا پەڵو ساوارێک چيە بيخەنە سەر ئاگر.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 9:56:28 2017/26/11
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت760 :
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ساوەر لەئاوکە ،ماين لغاوکە
https://www.kurdipedia.org/?q=20190227092323278631
ساوەر لەئاوکە ،ماين لغاو کە
وتراويشە(ساوار ئاليگ مێدانە) کاتێک مرۆڤ تێی خوارد ،دەسن داری دەگرێت و
مێشکيش ڕێنوێن و ئامۆژگاری ،کەس برس لەهيچ ناپرس و مێشگ برسيش هيچ
وەرناگرێت ،سوارسوارێن و شۆڕەسواری پێخۆری باس گەرەکە ،وتراويشە(حەوت جەمم
تێکە و لە مەيدان دەروێشم کە) کەواتە ئه و ئيدۆيۆمە گوزراشتە بۆ ئەوەی ئەگەر کەسێک
تێ بێت ئەوا دەتوانێت ببێتە شۆڕەسوار و کەڵیک مەيدان و گۆڕەپان هەيە.
Quick Respons Code:

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 9:23:23 2019/27/2
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت761 :

ا
ساڵ بەتەم ،هەڵمەگرە خەم
https://www.kurdipedia.org/?q=20181121090045163005
ساڵ بەتەم ،هەڵمەگرە خەم
تاقيکردنەوەکان کشتياری جوتيار و وەرزێری کورد هەموويان کراون بە پەند و ئيديۆم
وتراوە(پەڵەکەت،خەرمان کەت) واتە ساڵێک باران پەڵەی لە سات و کان خۆی بدات و
پەڵەيەیک باش بێت و زەوی تەڕوپاراو بکات ئه و ساڵە بەروبومەکان ن کێشە دەبن و
خەرمانيش پڕبەرکەت و گەورە دەبێت ،سەبارەت بەدياردەی جوگراق(تەم)يش لە
دەرهاويشتەی ڕەگەزەکان ئاو و هەوای س و پلەکان گەرميدا دێتە کايەوە بووە
بەنيشانەيەکيێ بۆ وەرزێران کورد و لەدێر زەمانەوە ئەزمون و تاقيانکردۆتەوە کە ساڵێک پڕ
بێت لە رۆژان(تەم)ی بەيانيان تا نيوەڕۆيان ئەوا ئه و ساڵەش پڕ دەبێت لە خێ و بەرەکەت
و پێويست بەخەم وغەم هەڵگرتن ناکات و بەروبویم ئه و ساڵەش بەرێک وپێگ دێتە
بەرهەم و زەپۆش و کەش و هەوا بۆی لەباردەبن ،هەربۆيە بووە بەدرکە و دەربڕ لە ناو
کورداندا بۆ ساڵ بەتەم دەوترێت(ساڵ بەتەم ،هەڵمەگرە غەم).
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
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کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 9:00:45 2018/21/11
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت762 :

ا
سپڵ ال ورگە
https://www.kurdipedia.org/?q=20210103193540390709
سپڵ ال ورگە
سپڵ ،لە کۆیە پن دەوترێت (فاتەڕەشه) ئه و پارچە گۆشتە تێ ڕەس قاوەن خوێنینە لە
تەنیشت جگەرەوەیە ،دوای سەربڕین و کوشتنەوەی ئاژەڵن هەندێجار فڕن دەدەن و
هەندێکجاریش لە شیش دەدەن دەیکەنە تکە یان سووری دەکەنەوە ،دەخورێت ،پڕ خوێنە
و ئەوەی بیخوات دەم وزاری سوور هەڵدەگەڕێت ،تا ئه و دواییانەش وادەزانرا کە ئەندامێگ
ن کەڵک و ن فەرمانە و تیابەستە نەبووە بۆیە ل دەکرایەوە و فڕێدەدرا ،بۆیە بووە بە
ئیدیۆم و بەکەسێگ خزم و ناسیاوی ن کەڵک دەوترێت زۆر ن کەڵکە وەکو سپڵ ال ورگ
وایە]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 7:35:40 2021/3/1
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت763 :

سکە تاترش بێت ی
زیان بۆ خۆی دەبێت
https://www.kurdipedia.org/?q=20220616160247418814
سکە تاترش بێت زیان بۆ خۆی دەبێت
سکە :ترشاوی کۆن هەندێ میوەیە یان شلەمەنییەیک ترشە لە گوشێ و کوڵندن ترێ و
میوەکان دروست دەکرێت ،تا کۆنێ بێت ترشێە ،بە خاوی و بە چێشتەوە دەخورێت،
مرۆڤ لە کۆنەوە زۆر قاندڕیەن و زۆر حەزی ل دەکات ،ترشاوی میوەکان دەکرێتە شەڕاب
و سکە ،هەندێجاریش قەتماغەی سکە وەکو هەوێن دەخرێتە ناو شەڕاب و مەیەوە دەیکاتە
خەل و سکە ،لە داغستان من ڕەسوڵ حەمزەتۆفدا زۆر باس کۆن شەڕابەکان داغستان
دەکات ،کە زۆر بەنرخ و پڕبایەخەوە باسیان دەکات و خەڵیک دەسەڵتداری رووسیا چۆن
عەداڵ بوون ،لێەش سکە تا ترشێ و کۆنێ بێت باشێ خەڵیک عەوداڵ دەبن و بەکاری
ی
ی
مرۆق
مرۆق شێین قووت دەدرێت و
دەهێێ و دەیخۆن ،لێەدا(ترش) و(شێین) هەیە،
ترش و تاڵیش دەتفێێێتەوە ،وەک سکە مامەڵە لەگەڵ بابەتەکە نەکراوە ،چونکە ئەگەر
ی
وەک سکەکە سەیر بکرێت واتە:
مرۆق باش بە هۆی باشیەکەیەوە زیان ن دەگەیەنرێت،
بەڵکو(تفت و ترش و تاڵ)ەکە وەرگێاوە بۆ خاسیەن مرۆڤ ،ئه و مرۆڤەی مڕومۆچ و ترش
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بێت ،زۆرتر زیان ن دەگات لە مرۆڤەی کە گوفتار و ئاخاوتن شێینه بۆیە وتراوە :سکە
تاترش بێت زیان بۆ خۆی دەبێت]1[ .
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 4:02:47 2022/16/6
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت764 :

سکەی دە ساڵە
https://www.kurdipedia.org/?q=20220618222948419082
سکەی دە ساڵە
سکە :ترشاوی ترێ و میوەکان وەکو(خورما و هەنار و سێو)ە ،زۆر میوەی تریش ترشاویان
ل دەگێێت بە گوێرەی پێشکەوتنەکان مرۆڤ ،هەر لەسەر سکە کورد وتویەن :سکە
تاترش بێت زیان بۆ خۆی دەبێت ،ترشاندن ترێ و میوەکان تر تا زۆرتر بێشێێێن و
بمێننەوە شێوەی(مەی وشەڕاب) تا کۆنێ بن ،خەستێ و بەتامێ و ترشاوتر دەبن،
سکەیەکیش دەساڵ لەمەوبەر دروستکرا بێت ،بە سکەیەیک باش و ترش دادەنرێت و
مرۆڤ عەوداڵ ئه و جۆرە ترشاوەیە ،دوژمنداری و قەرز کۆن دەبن بەڵم هەر دەبێت تۆڵە
بکرێتەوە و پارەی قەرزیش هەر دەبێت بدرێتەوە ،بۆیە قێ و ڕق و کینەی دەساڵ
لەمەوبەریش دەمێنێت و کوردیش بۆ کینەیەیک لەمێینە و دوور و درێژ وتویەن :ئه و قینەیە
سکەی دەساڵە واتە :کۆنە و ڕقێگ ئەستورە]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 10:29:48 2022/18/6
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
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بابەت765 :

ی
سم سیم کەرە ،چنگ چنگ مەياس ،سەرم له و کاروبارە دەرناچ

https://www.kurdipedia.org/?q=20170926094531142735
سم سیم کەرە ،چنگ چنگ مەياس ،سەرم له و کاروبارە دەرناچ
چێۆیک ئەم ئيديۆمە لە ناکۆیک نێوان بوک و خەسووەوە هاتوە دەگێنەوە ،خەسويەک سەفەر دەکات و هێە روون ماڵەوە
لە بوکەکەی دەشاڕێتەوە و دەيباتە بنەبان ماڵەوە و زەوييەکەش بە قوڕێ سواخ دەدات و ماڵنچ دەکات تاوەکو ئەگەر
بوکەکە رۆن دەرهێنا شوێن پێيەکان ببنە گەواهيدەر بۆيە بوکەکەش دوای خەسوی دەچێت کەرەکەيان دەهێن و سواری
پشن دەبێت و چنگ دەخاتە ناو هێە روونەکەوە و بە پن پێويسن خۆی روون لە هێە روونەکە دەردەهێنێت ،کە
خەسوەکەی دەگەڕێتەوە دەچێت سەيری هێە روونەکە دەکات چنگ چنگ مەياس بوکيەن و سیم سیم کەرەکەيانە بۆيە
دەڵێت(سەرم له و کاروبارە دەرناچێت) ئه و ئيديۆمە بەکاردەهێێێت بۆ کارێک بەڵگەت هەيە و نيە و دوو دڵ لە بڕيار
لەسەردان کارەکە.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 9:45:31 2017/26/9
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت766 :

ا
سمکۆڵن لە خۆڵ دەکات

https://www.kurdipedia.org/?q=20180104075540143748
سمکۆڵن لە خۆڵ دەکات
کەسێک بە پەرۆش بێت بۆ ئەنجامدان کارێک يان ئامادە بێت بۆ پەالماردان دەوترێتيش(سمگوڕ سمگوڕيەن) ،يان کەسێک
پێداگری بکات بۆ بەدەستهێنان شتێک ،سمکۆڵ لە خۆڵدانيش واتە ن لە زەوی دان و ئەم حاڵەتە لە(ئەسپ و گا و سەگ)
زۆر بەديدەکرێت بەر لە پەالمار يان نيشانەکان ئامادەیک و هاندانە بۆ شەڕ ،لە نێوان ئەندامان نەتەوەيەکيش سمکۆڵ لە
خۆڵ دان واتە خۆخۆری و ئاژاوەگێی بەهەموو ئه و حاڵەتانە لە دەربڕی کوردەواريدا دەوترێت(سمکۆڵن لەخۆڵ دەکات)
واتە ن لە عەردی دان بۆ ئامادەن و ئەنجامدان کارێک بە پەرۆشەوە.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان
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🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 7:55:40 2018/4/1
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت767 :

سیم سوڕاوەتەوە
https://www.kurdipedia.org/?q=20170930091801142790
سیم سوڕاوەتەوە
گوجيلە تەمەن ببێتە ساڵێک شێوازی مێکردن دەگۆڕێت ،پێشێ شێوەی بزن هەردوو پاشەڵ دواوەی فش و بڵودەکردەوە
و مێی خۆی دەکرد ،بەڵم کەتەمەن هەڵکشا و بووە دوازدە مانگ ئيێ وەک سەگێگ گەورە تەنها يەک لە پێيەکان پاشەڵ
بەرز دەکاتەوە لە کان مێکردن ،ئينجا به و گۆڕانکارييەی گوجيلەکە دەوترێت(سیم سوڕاوەتەوە) ئەمە بە هەمان شێوە بۆ
کوڕێک بەکاردەهێێێت کەتەمەن بەرە و بالق بوون بڕوات و هەندێ نيشانەی هەرزەکاری و ساختەچێن تێدا دەرکەوێت پن
دەوترێت فالنە کەس سەگ بووە و سیم سوڕاوەتەوە.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

AM 9:18:01 2017/30/9
ئاراس ئیلنجاغ

کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:
بابەت768 :

سواری گای هاربووە
https://www.kurdipedia.org/?q=20200822215642387090
سواری گای هاربووە.
سواربوون گای هار ئەوەندە مەترسیدارە ،هاتنەخوارەی بەئازارترە ،پشت و مل شکاندن
بەدواوەیە ،ئەگەر کەسێک لەگەڵ دەسەڵتێگ زاڵم و زۆرداربێت و درێژە بە چەوسانەوە و
تاڵن و خوێێێژتن بدات ،لەسەردەیم (سەدام حوسێ) لە ساڵن هەشتاکان سەدەی
ڕابردوو هەندێک مەفرەزەخاسەی چاوسۆر و خوێێێژ و ئەلقە لەگون ڕژێم هەبوون،
پێەمێد و پێەژنان کوردی ئەزموندار و دونیادیدە به و جۆرەیان دەگووت(سواری گای
هاربووە) واتە هەم زیان بەخەڵک دەگەیەنێت و هەمیش ئەگەری لەناوچون خۆی
زیادکردووە]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

504

:Quick Respons Code

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 9:56:42 2020/22/8
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت769 :

سواری لە ئەسن دێنێتە خوار
https://www.kurdipedia.org/?q=20190103071937182408
سواری لەئەسن دێنێتە خوار
ئەم ئيديۆمە بۆ کەسێگ(چوست و چاالک و زۆرزان و زۆر لەبارا بوو) بەکاردێت ،به و مانايە
دێت کە کەس ناتوانێت خۆی لەقەرە بدات و کورد وتەن(دەرەقەن نايەيت) ،سوارئەسپ
ئەگەر شۆڕەسواربێت زۆر زەحمەتە بتوانرێت ببەزێێێت و جڵەوی بگێێت ئينجا کەسێک
سوار لە ئەسن بهێنێتە خوارەوە واتە ئەوپەڕی بەتوانان و زيرەیک و گورج وگۆڵ ئه و کەسە
دەسەڵمێنێت بۆيە بەدەربڕەوە وتراوە(سواری لەئەسن دێنێتە خوار).
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 7:19:37 2019/3/1
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت770 :

سوڕناتک بردی
https://www.kurdipedia.org/?q=20220617214030418971
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سوڕناتک بردی
(سوڕناتک گیایەیک ڕەنگ سورباوە ،لە وەرد و پەڕێزان شێ دەبێت ،مێگەلە بزن بە گیسک و
بزنەوە زۆر قاندڕین ،چونکە تایم سوێری دەدات ،ئه و بزن و گیسکانەی کە ڕەنگیان(سن و
مس و دوڕە)بن ،ئەوا دەم و چاویان زووتر لە بزنە ڕەشەکان دەسوتێنیت و زۆر بە ئازارە و
برینیش دروست دەکات لە لموز و دەم و قەپۆزیان ،تا ڕادەی دەگاتە کوێر بوونیان،
بەستەزمانەی ناسانێت هۆکار ئه و گیایە و هەر دەشیخوات ،خاوەن مەڕوماڵتەکە دەزانن
و ئه و زەوییانەی کە ئه و ڕووەکەی ل یە مەڕوماڵتەکەی نابەن بۆ لەوەڕاندن،
شوانەکانیش وەکو نزا بەکاری دەهێێ کاتێک لە بزن و مەڕەکان نیگەران دەبن دەڵێ :هڕە
سوڕناتک بتبات ،ئه و حاڵەتە بۆ مرۆڤیش بەکاردێت ئه و کوڕ و کچانەی کە سوور و سپێ
بەهۆی بەرخۆر و تیشگ هەتاوەوە توێژاڵێک لە دەم و چاویان بەتایبەت لچ و لێویان پەیدا
دەبێت بە گاڵتە و تەوسەوە پێان دەوترێت :سوڕناتک بردی]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🏙 شار و شارۆچکەکان:

کۆیە

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 9:40:30 2022/17/6
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت771 :

گێەجارە
سوێسکەی ر ڕ
https://www.kurdipedia.org/?q=20180815094246154003
سويسکەی گێەجارە
گێەجار ،ناوی ئاقارێگ زورگان و شيوەرۆکێکە لە گوندی(باغەجنێ)ی شارەدن(تەقتەق)ی
شارۆچکەی(کۆيە)ی شاری(هەولێ) ،سوێسکەی ڕەسەن و باس لێيە هەر کاتێک له و
سنورە سوێسکەی گێەجارت هەبێت ئەوا هيچ دوو دڵ نابيت لەوەی کەسوێسکەکەت بۆ
ڕاوکردن لەبار نابێت بەڵکو کورد گوتەن يەکاويەکە و ن ڕاو و نێچێت ناکات ،ئينجا بۆ
ڕەسەن شتێک يان ستايش دەوترێت هيچ دڵ لەدڵەی مەدە بەخوا زۆر ڕەسەنە
وسوسکەی گێەجارە يان بەخوای زۆرباشە و دەڵن(سوێسکەی گێەجارە).
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان
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🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 9:42:46 2018/15/8
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت772 :

شێی ماکەر پشتە
سينگ ر
https://www.kurdipedia.org/?q=20171115081554143182
سينگ شێی ماکەر پشتە
سينگ لەپێشە و وەک شێ خۆی دەهێنێتە بەرچاوان و لە پشت و قوەت و هێيشدا
پشتێگ ماکەری هەيە وگون شۆڕدەکاتەوە و باربەرێگ باشە و قەوچەقەوچيش دەکات ،ئەم
ئيديۆمە بۆ کەسێک بەکاردەهێێێت کە زۆر بەخۆی هەڵدەدات و لە خۆهەڵکێشان خۆی
دەهێنێتە رێزی شێەوە و لە ل قەومان و پێويستيشدا وەک ماکەر دەردەکەوێت و ن
دەسەڵت و گوێ لەمشت و باربەرە.
تایبەتمەندییەکان بابەت

کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

AM 8:15:54 2017/15/11
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت773 :

ر ی
قوڵەتێ
سۆفیلکەی قون
https://www.kurdipedia.org/?q=20220613232820417460
سۆفیلکەی قون قوڵەتێ
قوڵەتێ :کانیاوێکە ئاوی لەبەر دەڕوات و لەبەر کانیەکە گۆمێگ بچووک و ماوە کورن هەیە
چ وەک سوشن و خۆرسک بێت یان بۆی دروستکراوە ،هەندێجاریش لە قوڵپ و
سەرچاوەکەی خۆیەوە ووردە ووردە بە چەکوچ و قەڵەمکاری هەڵکەنراوە و پڕ دەبێت لە ئاو
و ئاوەکەی وەکو هەموو ئاوی کان و کانیاوەکان کوردستان زستانان شلەتێنە ،بۆیە لە کۆندا
مزگەون لەنزیکەوە بۆ بونیاتێاوە بۆ دەستنوێژ هەڵگرتن و خۆشوشتن پیاوان ،کەواتە نزیکە
بوترێت لە(هەڵقوڵن)ەوە هاتبێت وەکو ناوی گوندی(قوڵقوڵە)ی دەشن کۆیە و ئاوی
قوڵەی ڕانیە ،قوڵپ و تین گەریم ئاوەکە وشەی قوڵەتێن ل پێکهاتووە ،پێشینان لە سەر
قوڵەتێ کۆمەڵێک گاڵتە و گەپ و قسەی خۆشیان بۆ یەکێی گێاوەتەوە و خەریگ دەست
نوێژ هەڵگرتن و چاوەڕن بانگ و کاتیان ل بەسەربردووە ،سۆق :ئه و کەسەی دەروون
خۆی پاک بکاتەوە و خوداناس و خەڵوەت و چلەکێش بکات و دونیای خانۆچکه و کایەی
مناڵن بەچ بهێڵێت و بەتەواوی خۆی یەکالبکاتەوە بۆ پەرسێ و خوداناس ،سۆفیلکە:
بچوککردنەوەی سۆفیە ،زیاتر بۆ بەکەم سەیرکردن و سووککردن دەگوترێت ،قون :واتە
نزیک و لەکن یان لە تەک قوڵەتێنەکە ،لەڕووە ڕاستەقینەکەدا چ وەک ئەوەی زوو زوو
تارات(تەهارە) هەڵبگرێت و بەردەوام بە هۆی تارەتەوە قنگ تەڕ بێت شێوەی قوڵەتێ ،چ
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زۆر نزیک بێت لە قوڵەتێنەکەوە ،لێەدا سۆق و قوڵەتێ بوون بە بنەمای سەرەیک
ئیدیۆمەکە ،وەک پەالر و توانج و تەوس و بەکەم سەیرکردن بەکەسێک کە خۆی واپیشان
دەدات کە بەرماڵ لەسەر ئاو دەڕوات لەڕاستیشدا وانەبێت بەتەوس و گاڵتەوە پن
دەوترێت :سۆفیلکەی قون قوڵەتێ]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 11:28:20 2022/13/6
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت774 :

سیخوڕی لە گەوادی خر ی
اپێە
https://www.kurdipedia.org/?q=20201107082252389640
سیخوڕی لە گەوادی خراپێە
سیخوڕ ،ئاژەڵێگ پەڕدڕکاوی هاوشێوەی(ژیژک ،ژووژک) پەڕەکان بازی(ڕەش وسن) و
درێژن ،بۆ بەرگری لەخۆی بەکاری دەهێنێت و خاسیەن سیخوڕ بە رۆژ خۆی دەشارێتەوە
لەکون و کەلەبەری سەخت و دژواردا و لەشەویشدا دەگەڕێت بۆ بژێوی و خۆراک خواردن،
گەوادیش به و کەسانە دەوترێت کە میل خۆیان شۆڕ و پان دەکەنەوە کە کەسێک بیەوێت
ڕاموسان لەگەڵ ژن و کچ و خوشک و دایک و تاد بکات.
لە ئاین ئیسالمدا بێوباوەڕ وایە لەدەرگای بەهەشتدا نوساوە(دەیوس الیەدخول جەننە
واتە گەواد ناچێتە بەهەشتەوە) بۆیە هەواداران و پەیڕەوان ئاین ئیسالم زۆر خۆیان له و
گەوادییە دەپارێزن و جنێوێک و بەڵیەیک گەورەیە ،بۆیە دەگێنەوە:مەال باقربالیک مەریوان،
لەڕۆژهەڵن کوردستان بەکۆمەلێک ئەفەندی و بەگزادەی وتووە(سیخوڕی لەگەوادی
خراپێە) دواتر فەقێکان وتویانە مامۆستا بۆ وات ووت وون :ئەمانەم بە سیخور زان).
کەواتە ئیدیۆیم(سیخوڕی لەگەوادی خراپێە) ئه و کەسانە دەگرێتەوە کە لەسەر وڵت و
خاک و نیشتمانەکەی خۆیان جاسوس و سیخوڕی و خەفیەن بۆ دوژمن دەکەن له و
.
ملپانانە خراپێن کە بەدیار ڕاموسان ناموسیانەوە چاو دادەخن و پشت لەپاش دەکەن []1
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code
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باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 8:22:52 2020/7/11
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت775 :

سێ بخۆ و زوڕنای لێدە
ر
https://www.kurdipedia.org/?q=20200915162033387966
سێبخۆ و زوڕنای لێدە
وتراویشە(سێ بخۆ و زوڕنا بژەنە) زوڕنا پێویسن بە هەناسە و پشوو و هەوایەیک زۆر و
بەردەوام هەیە نەوەک بێ کورن و پشوی تەنگ و هەناسەبڕیک ،سێیش خۆراکێگ
ڕووەکیە دەبێتە مایەی تەندروسن کۆئەندایم هەناسە و ڕێکخستن فەرمانەکان سییەکان
مرۆڤ ،الیەن ڕاستەقینەی ئیدیۆمەکە ئەوەیە ئەوەی سێبخوات و هەناسەی باش دەبێت
و دەتوانێت بەئارەزووی خۆی زووڕنای ل بدات ،وەکو ئیدیۆمیش بۆ ن منەتکردن کەسێک
بەکاردێت ئەگەر کارێگ بۆ نەکرێت و ئەویش خۆی گف و پڕ با بکات بەتەوسەوە پن
دەوترێت(سێ بخۆ و زوڕنا لێبدە) []1
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 4:20:33 2020/15/9
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت776 :

سێوان لە کونێکەوە پەیدا دەبێت
ر
https://www.kurdipedia.org/?q=20220314200224408307
سێوان لە کونێکەوە پەیدا دەبێت
رووباری سێوان سەرچاوەکەی لە جۆگەلە و جۆبار و جۆمیلکە و شیوەرۆک و لقۆچکانەوە
بووە به و چەم و ڕووبارە گەورەیە ،لە کوردەواریش ووتراوە :لە کانیان پرس تۆ کن؟ وون
باویک ڕووبارم! ،کەواتە شن گەورە لە شن بچوکەوە سەرچاوەی گرتووە و دەبێت
بچوکەکانیش بە هەند وەربگێێن وەک چۆن رووباری گەورە گەورە له کانیاوان و
جۆگەالنەوە دروست بووە ئەوهاش الڤاویش لە دڵۆپەی باران و تکەتکە و پشکە پشکەوە
دروست بووە و وێرانکەرە ،ئه و ئیدیۆمە بۆ هەند وەرگرتن شن بچوک ووتراوە :سێوان لە
کونێکەوە پەیدا دەبێت]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

509

:Quick Respons Code

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 8:02:24 2022/14/3
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت777 :

شێی ،ماکەر پشتە
سینگ ر
https://www.kurdipedia.org/?q=20200926224443388285
سینگ شێی ،ماکەر پشتە
شێ ،ئاژەڵێگ دڕندەی گۆشتخۆرە بە پاشای دارستان بەناوبانگە ،کەریش ئاژەڵێگ گیاخۆری
بارەبەری گوێ لەمستە ،ئەوە الیەن ڕاستەقینە ی ئیدیۆمەکەیە ،بۆ مەبەستیش بەکەسێگ
خۆهەڵکێش و سینگ ڕەپێشکەر دەوترێت لەکان شێنەن دا و لەکان تەنگانە و پێویستیش
وەک ماکەر گون خۆی شۆڕ دەکاتەوە و دێتە بن بار و جۆرە پیاوەتیەیک تێدا نییە به و جۆرە
کەسانە بەتەوسەوە دەوترێت(سینگ شێی ،ماکەر پشتە)]1[ .
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 10:44:43 2020/26/9
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت778 :

سێ بێت
سینگت دەبێت تەختە ر
https://www.kurdipedia.org/?q=20220616155652418811
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سینگت دەبێت تەختە سێ بێت
لەشاری کۆیە ئه و ئیدیۆمە زۆر بەکاردەهێێێت ،بۆ چیکڵدانە تەنگ و حەوسەڵە نەبوون
دەوترێت فڵنە کەس چیکڵدانەی تەنگە واتە زۆر زوو توڕە دەبێت تا ئه و ڕادەیەی وتراوە:
هێندە چیکڵدانەی تەنگە لەگەڵ تڕی خۆی بەشەڕ دێت ،بەڵم لێەدا(سینگ) ،بۆ سینگ
فراوان له و ئیدیۆمەدا بەکارهاتووە پێچەوانەی چیکڵدانە تەنگ ،سینگ :کە مەڵبەندی بێ
و پشوو و هەناسە درێژییە لە مرۆڤدا ،بۆیە مرۆڤیش نابێت زوو پشوو سوار و هەناسەتەنگ
بێت ،سێ :ساجە ،چ ئاسنێگ لووس تەنگ قۆقزییە ،دەخرێتە سەر ئاگردان و نان ن
دەبرژێێێت چ وەکو ئه و دارەش کە زۆر سەختە و لە دارتاشیدا بەکاردەهێێێت ،لە هەردوو
حاڵەتدا سێ واتای بەهێی و خۆڕاگری دێت چ وەکو ئاسنەکە چ وەک دارەکە ،بەڵم لە
کۆیە داری تەختەی سێ لە سوشتدا نییە ،بەڵم هەموو ماڵێک لە کۆندا(سێ)ی نانکردیان
هەبووە ،بۆیە مەبەست لن ساج و سێی نان پێکردنە له و ئیدیۆمەدا ،سێ کە بەرگەی داخ
بوون و گەریم زۆر و نان پێوەدان و تەپوهۆڕی لەن بەهێی کەیبانوو بووە ،بۆیە کراوە به و
ئیدیۆمە جوانە و بۆ خۆراگری بارودۆچ قورس و بەرگەگرتن قسه و قسەلۆک و تانە
وتەشەر و توانج و پالری خەڵیک و دڵ و دەروون فراوان ،بەتایبەت لە زەمان ئەوڕۆدا لەگەڵ
ڕاپەڕاندن کاروباری خەڵکیدا بەڕێنوێن و ئامۆژگاری و ڕێنماییەوە خزمان کۆیە دەڵێ:
سینگت دەبێت تەختە سێ بێت]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🏙 شار و شارۆچکەکان:

کۆیە

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 3:56:52 2022/16/6
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت779 :

ی
سینگ سەدەفە
https://www.kurdipedia.org/?q=20220618223301419083
سینگ سەدەفە
سەدەف :شتێگ سفت وسۆڵ و ڕەق و سەخن سن و بریقەدارە ،بەرهەمێگ دەریا و
زەریاکانە ،لە پۆریک مروارییەکان و گوێچکە ماسیدا ،دروست دەبن و سەدەق مراوری و بەردە
سەدەف هەیە ،لە ئارایش ژنان بەکاردەهێێێت و دوگمە و قۆپچە ومورو و شتیێی ل
دروست دەکرێت ،لە کۆندا پیاوان بۆ ستایش جوان ئافرەت چەندین ئیدیۆمیان
بەکارهێناوە وەکو(گەردەن کێل ،بەلەکچاو ،پەنجە بەخەنە ،دنکە ترێ ،چەندە سپییە
دەڵن بەفری کەلیخانە ،سینگ پەنێی کوردیە ،دەڵن دونگ بەرخە ،بەژن الوالو ،ئەبرۆ
کەوان) ،لێەش بۆ جوان و قۆزی و سفت و سۆڵ و بریقەداری سینگ و بەرۆیک ژنان بە
خۆس و نەرمە پێکەنینەوە دەوترێت :سینگ سەدەفە]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان
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:Quick Respons Code

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 10:33:01 2022/18/6
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت780 :

سینگە تەڵە
https://www.kurdipedia.org/?q=20200910230306387786
سینگە تەڵە
سینگ ،چ دارێگ نووک داتاساوی شێوە مێخەکیە یان پارچە ئاسنێگ مێخ زنجێییە ،تەڵە،
تەرە ،باالنە ،سینگە تەڵە بەیەکەوە مێخ و زنجێێکە بۆ توندبوون و لە زەوی گێبوون
تەڵەکەیە تاوەکو نێچێە پێووە بووەکە تەڵەکە لەگەڵ خۆیدا نەبات بەدەم ئازاری
پێیەکانیەوە ،ئەوە ڕووە ڕاستەقینەکەیە ،الیەن ئیدیۆمەکەی بە پیاوێگ بودەڵە و بچوک و
گچکە وگزگل و فچقڵ و بۆرە پیاو و تاد بێت و هەندێک دەسن فیتنەن و بەدی هەبێت
بەتەوس و ڕقەوە پن دەوترێت(سینگەتەڵە)]1[ .
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 11:03:06 2020/10/9
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت781 :

سێبەریان خۆش بووە
https://www.kurdipedia.org/?q=20220727222916425011
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سێبەریان خۆش بووە
لە کوردەواریدا سایەی کەپکە شاخ و گردۆڵکە و سابات و کەپری سێبەر تێ ،زۆر بایەچ
هەبووە چونکە جوتیاران و وەرزێران و دێهان و دەشتەیک و ڕەشۆکییەکان هەر لەناو کێڵگە و
زەوییە کشتوکاڵیەکان لەبەر هەتاو بوون لەکان کارکردندا ،بۆ پشوودان بەر سێبەر وەکو ناز و
نیعمەت وابووە ،ئەو سێبەرە خۆشە بووە بە ئیدیۆم و بەماڵێگ پڕ کێە عازەب و جوان
وتراوە ،واتە بەهۆی کچەکانەوە دەتوان زۆر لەالیان بمێنیەوە و هەر کێە و گاڵتە و گەپ و
قسەیەک و چایەیک ن بکات ئەوا کات زوو دەڕوات و بە تەوس و گاڵتەوە کوردەواری به و
جۆرە ماڵنە دەڵێت :سێبەریان خۆش بووە]1[ .
تایبەتمەندییەکان بابەت
🏙 شار و شارۆچکەکان:

کۆیە

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 10:29:16 2022/27/7
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت782 :

سێپەڕە لە گونانە
https://www.kurdipedia.org/?q=20171115081854143184
سێپەڕە لە گونانە
يان وتراوە(گيا لە چۆکانە) سێپەڕە گيايەکە لە لەوەڕگاکان الپاڵ و هەرد و تەالن و کێوەکان کوردستان لە وەرزی بەهاردا
دەڕوێت و ئه و ساڵەی بەهارەکەی خۆش بێت و باران پێويست ببارێت ئەوا زۆر خێا گەشە دەکات بۆيە وەک گوزارشت لە
بەهارێگ تەڕ و خۆش ووتراوە بەهارێکە مەپرسە(سێپەڕە لەگونانە) واتە گيای بەهار لە چۆکانيش تێپەڕيوە گەيشتۆتە گونان
يان دەوترێت بەهارەکەی خۆشە گيا لەچۆکانە.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 8:18:54 2017/15/11
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ناوی تۆمارکار:

ئاراس ئیلنجاغ

بابەت783 :

سێوەرۆیک گەياندە گونان
https://www.kurdipedia.org/?q=20181224080531181732
سێوەرۆیک گەياندە گونان
سێوەرۆک گيايەیک سەوزی بەهاريە لەنێو دەغڵ ودان و وەرد و سۆرکان گەشەدەکات و
گەڵکان وورد و سەوز وسەرنج راکێشن بەرەکەی وەک سەڵکە پەتاتە و سێوی بن عاردی
وايە و کورد دەيخوات وەک دومەڵن و کوارک-قارچک دەيخاتە ناو ڕوونەوە ،ئه و گيا
بەهاريە بەزوييەوە دەنوسێت شێوەی(فريز-چيمەن) بەرز نابێت ،ئينجا کەسێک دونيا
بکاتە(شایم شەريف) يان(زەمان محەمەدی مەهدی-گورگ ومەڕ پێکەوە ئاوێ بخۆنەوە)
دەوترێت فڵنە کەس(بەهاری هێنايە چۆکان :واتە هێشتا دونيا سارد و رێبەدان و وشکە
سارديە-گێان بەهارت هێنايە چۆکان) هەڵبەت مەبەسن سەرەیک ئەم دەربڕ و ئيديۆمەش
هەر ئەوەيە کە کەسێک ن بنەما قسە بکات و کارەکان بەگاڵتەوە بەن پێوانە و سەڵماندن
بکات پن دەوترێت راوەستە برا بەوە شێوەيە ن يە ئەتۆ(سێوەرۆکت گەياندە گونان) چونکە
سێوەرۆک نەگ ناگاتە گونان بگرە بە وەرزی گەشەی خۆی ناگاتە چۆیک مرۆڤيش بگرە
لە(گۆزينگ) ن ناپەڕێت ئەگەر ساڵەکەی زەنەباران و پڕ هاتيش بێت.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 8:05:31 2018/24/12
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت784 :

ی
گۆشن هەر ناخورێت
سە هەرچەندی قەڵه و بێت
https://www.kurdipedia.org/?q=20201124112841389865
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سە هەرچەندی قەڵه و بێت گۆشن هەر ناخورێت.
سە یان سەگ هەرچەندی قەڵه و بێت له کوردستان و جیهان مەسیچ وئیسالیم و وڵتان
ئەوروپا و ئەمریکا و زۆربەی وڵتان دونیا جگە لە هەندێک لەوڵتان باشوری خۆرهەڵن
ئاسیا کە سەیک قەڵه و پڕ بایەخە و گۆشتەکە ی دەخورێت.
له و کوردەوارییەی خۆمان بە کەسێگ قرچۆک و ڕەزیل و ڕژد و پولەیک و پول پەرست و یان
کەسێگ نامەرد و ناکەس بەچە و ناکەس و کالوچ و ساختەچ دەوترێت(سە هەرچەندی
قەڵه و بێت گۆشن هەر ناخورێت) واتە هەر سودی ل نابیێێت هەرچەندی گەورە بێت
یان دەوڵەمەند بێت چ سود و کەڵکەیک نییە]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 11:28:41 2020/24/11
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت785 :

سە وەڕە سەیەک دوورە
https://www.kurdipedia.org/?q=20210407193547393401
سە وەڕە سەیەک دوورە
سەوەڕ واتە(سەگوەڕ) لەشەودا سەگ دەست دەکات بەوەڕین هەرسەگە و لەالی خۆیەوە
دەست بەوەڕین دەکات ،هەندێکیان وەڵیم یەکێی دەدەنەوە ،هەندێجار واڕبوونەوە،
قوڕاندنیش ن دەکەوێت ،لەشەوان ئاواییەکان کوردستان و شاریش ئه و سەگوەڕە
لەدوورەوە هەندێجار لەنزیکیشەوە هەیە و مرۆڤ لەگەڵیدا ئاشنابووە و بووە بەئیدیۆم بۆ
دوو کەس کە ماوەی نێوانیان نزیک نەبێت و کۆک و تەبا نەبن و لە یەکێییەوە دوور بن،
دەوترێت(سەوەڕە سەیەک دوورە -سەگوەڕە سەگێک دوورە) ]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 7:35:47 2021/7/4
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
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بابەت786 :

ی
سەپان پوشيە
https://www.kurdipedia.org/?q=20170808082954141941
سەپان پوشيە
ئيديۆمێکە لە ناو الدێکان کوردستان زۆر بەکارهاتووە بۆ کارێک کە هيچ بەرهەیم ل نەکەوێتەوە و زۆريش بەدوای وێڵ و
سەرگەردان بيت ،بۆ نمونە کوڕێک حەوت ساڵ دەبووە شوان ماڵ کێ جوانێک تاوەکو بە مرازی دڵ خۆی بگات و
چاوجوان ل مارە بکەن ،بەڵم دواتر فێڵ ل دەکراو ئه و لەالی ڕانەمەڕ دەبێت ئێوارە کە دەگەڕێتەوە چاوجوان بە شوو
دراوە ،يان حەوت ساڵ سەپان و دروێنەی تەبارە و دەغڵ ودان ماڵ کچە تيم حەيران بووە کەچ پێيان نەداوە ،ئينجا ئەگەر
کەسێک کچەکەی يان باوکەکەی ناسين و کچە دڵ بۆ کوڕێکيێ چوو بێت و باوکەش حەزبکات کچەکەی بداتە پياوێگ
هەبوو و خانەدان ئەوا خەڵیک ئاوان گوتويانە فالنە کەس بەخوای(سەپان پوشيە)]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 8:29:54 2017/8/8
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت787 :

سەد تەرەی پساندیه
https://www.kurdipedia.org/?q=20220221203520405900
[]1سەد تەرەی پساندیه
هاوشێوەی ئه و ئیدیۆمە زۆرە و وتراوە :لە حەوت ئاوان داوە قاچ تەڕ نەبووە یان حەوت
بەڕک و گێفانە یان گوریک باڵن-باران دیدەیە-دیتەیە ،دونیادیدەیە یان وتراوە تەڵە بەکلیک
دەتەقێنێتەوە.....تاد ،لە سۆران و دەوروبەری دەوترێت :سەد تەرەی پساندیە ،واتە مرۆڤێگ
زۆر فێڵباز و تەڵەکەبازە بەئاسان ن ناکەوێت و لەسەد تەڵەی داوە هەمووی پساندووە و
داوبەز بووە.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code
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باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 8:35:20 2022/21/2
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت788 :

سەد دزو جەردە التێک ڕووت ناکەنەوە
https://www.kurdipedia.org/?q=20190302073741279663
سەد دزو جەردە ،التێک ڕووت ناکەنەوە
الت واتە رووتەڵە و ن دەرەتان و ن رزق و رۆژوو و بەسکێک تێ و بەسەد سک برس و هەڵوەدای ژەمێک خۆراک ،سەد
دز-يش واتە دوو ئەوەندە و نيوی (چل)دزەکەی عارەبان کە هەموو بيابان-يان لە زەواق بردووە لەمێوی
نەفایم(جاهيیل)عەرەب ،کورد وتويەن(چيت هەبێت ئەوەت دەڕوات) مناڵت هەن جەرگت دەسون ،گۆزەت هەبێت
ئەوت ل دەشکێت ،ماشێنت هەبێت ئەوت ل وەردەگەڕێت....تاد ،ئەم ئيديۆمەش گوزارشن و پەند ل وەرگرتنە کە
دەڵێت(سەد دز و جەردە التێک ڕووت ناکەنەوە) چونکە لە بنەڕەتدا التەکە ڕووتەڵەيە چۆن ڕوون بکەنەوە هيچ ن يە تا
لن بدزن و ڕوون بکەنەوە ،التيش هەميشە سەربەست و سەربەرز و ئاسودەيە و کەسيش ن ناڵێت گونت داپۆشە
لەدەشت و دەريش دەمێنێتەوە لەخوای نەبێت لەکەسيش ناترسێت.
Quick Respons Code:

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 7:37:41 2019/2/3
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت789 :

سەد دۆست کەمە دوژمنێک غەمە
https://www.kurdipedia.org/?q=20190302073248279662
سەد دۆست کەمە ،دوژمنێک غەمە
يار و دۆست و هاودەم و هاوڕێ و برادەر زۆر کەم دەست دەکەون و دەگمەنن ،ئينجا ئەگەر زۆريش بن ئەوا جێگەی
بەختەوەری و خۆشحاڵيە بۆ مرۆڤ کە خاوەن سەدان دۆست و هاوڕێ بێت ،بەڵم دوژمن و ناحەز ئەگەر کەم و کورت و
بچوک و هيچ و پوچيش بێت ئەوا غەم و خەمێگ گەورەن لەکۆڵ و جێگەی مەترس و دڵەڕاویک دەبن بۆ بونيادەم هەر لەبەر
ئەمەيە کورد لەدەربڕيندا وەک رێنوێن و ئامۆژگاری و ڕێنمان وتويەن(سەد دۆست کەم ،دوژمنێک غەمە) يان(هەزار دۆستت
هەبێت کەمە ،يەک دوژمنت هەبێت زۆرە).
Quick Respons Code:

🗄 سەرچاوەکان
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[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 7:32:48 2019/2/3
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت790 :

سەد گوڵە زیوان ،بە وشیەک گەنم
https://www.kurdipedia.org/?q=20220622213026419580
سەد گوڵە زیوان ،بە وشیەک گەنم
لە کۆندا ژمارەی(سەد) زۆر بەکارهاتووە لەگەڵ زیادبوون ژمارەی دانیشتوان ئەو(سەدە)
بووە بە(هەزار) ،وەک پێی سەد عەیب بووە بە پێی و هەزار عەیب ،سەد دڕک و سەد
گوڵە جۆ و سەد گوڵە زیوان و...تاد ،زیوان ڕووەکێکە لە ناو دەغڵ و داندا دەڕوێت بەرێگ
تاڵ هەیە ،خڕیلەی ڕەنگ ڕەس بچووک بچووکە هێندەی موروی(زەنگیانە) دەبێت ،جگە
لەوەی ن کەڵکە زیانبەخشیشە بۆ دانەوێڵەی گەنم ،چونکە هەم ئاردی گەنم ن پێ دەکات،
هەمیش نان تاڵ دەبێت ئەگەر رێژەی دەنکە زیوان زۆر تێدابێت ،وس :وشوو ،هێشوو ،بە
گوڵ گەنم و جۆ دەوترێت کە چێابێتەوە ،ئەوانەی ئه و وس وهێشووە هەڵدەگرنەوە لە
پەرێزدا پێیان دەوترێت :وشیکەر ،وشووگەر ،گوڵەوەچن ،ئینجا لێەدا بەراوردکاریەک کراوە
لە نێوان(سەد) وشیە زیوان و(یەک) وشیە گەنم ،ئەمە بووە بە ئیدیۆم و بۆ بەراوردکردن
شن بەسوود و ن کەڵک بەکارهاتووە و دەوترێت :سەد گوڵە زیوان ،بە وشیەک گەنم]1[ .
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 9:30:26 2022/22/6
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت791 :

سەر زیل مل پان
https://www.kurdipedia.org/?q=20170921133241142674
سەر زل مل پان
ئيديۆمێکە لەناو کۆڕ و کۆبوونەوەی کوردەواريدا کە بۆ چارەسەرکردن گرفتێک يان ئاريشەيەیک تايبەت بەکەسێک
دانيشتوون کە زولمێگ لێکراوە يان حەقێگ خوراوە ،کە باس و خوس لەسەر بابەتەکە گەرم دەبێت اليەنگران ماف
خوراوەکە زۆر پێداگری لەسەر گەڕانەوەی مافەکەی دەکەن بەڵم خۆی بەن دەنگ و ن هەڵوێسن ون بڕيار لە سەر
بابەتەکە دەمێنێتەوە بۆيە بە درکەوە ئەوانەی کە بەرگری ل دەکەن پن دەڵێ(سەر زل مل پان) بۆ قسەيەکت نەکرد يان بۆ
قسە ناکەی]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان
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🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
PM 1:32:41 2017/21/9
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت792 :

سەر قۆزی بن ئاڵۆز
https://www.kurdipedia.org/?q=20170711095717141308
سەر قۆزی بن ئاڵۆز.
ئەم ئيديۆمە لە کوردەواريدا بە کەسێک دەوترێت کە لەرووی دەرەوە و رواڵەت جوان دەردەکەوێت و لە ژێرەوەش بە پينە و
پەڕۆ خۆی راگرتووە]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
دیارینەکراو |
[]1
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 9:57:17 2017/11/7
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت793 :

سەر لە بن بەڕێ ،قون لەدەرێ ،شه و دەکا شه و لەوەڕێ
https://www.kurdipedia.org/?q=20171109092734143134
سەر لەبن بەڕێ ،قون لەدەرێ ،شه و دەکا شەولەوەڕێ
ژنێک دەسن لەگەڵ پياوێک تێکەڵ دەکات و شەوانە لەبن پەتۆ و پەڕۆ و بەڕێ کەفەڵ دەردێن و کابرای دۆست دانگە
لەوەڕی دەعابايەکەی خۆی ڵ دەکات ،بەڵم ژنە پياوەکەی گێڵ و گەمژە دەبێت بۆيە ژنەکەی بەدەم پێکەنينەوە لن
دەپرسێت پياوەکە ئەوە چيە(سەر لەبن بەڕێ ،قون لەدەرێ ،شه و دەکا شەولەوەڕێ) پياوەکەش دەڵێت:چۆن نازانم دايەت
دەگێم ئەوا دۆکوليە.
تایبەتمەندییەکان بابەت
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🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 9:27:34 2017/9/11
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت794 :

سەر ژ
ڕەس بن بۆش
https://www.kurdipedia.org/?q=20200915162400387967
سەر ڕەس بن بۆش
ئه و ئیدیۆمە بۆ توخیم مێینەی مرۆڤ بەکاردێت لە سەروبەندی شوو کردن ،لەکۆمەل
کوردەواریدا پەردەی کچێن زۆر بەنرخە ،نرخەکەی بەرامبەر بە خوێنە ،واتە ئەگەر
پەردەکە سەالمەت بێت ئەوا کێەکە پڕ بەشارێ نرچ هەیە و بەپێچەوانەشەوە کۆمەڵگا
حەز دەکات بۆ شۆردنەوەی شەرەف و شەرمەندەن خوێن بڕێژێت و زۆر لە کچان
مەملەکەن زاموا و میسیۆپۆتامیا خرانە ژێر خاک بە هۆی دڕان ئه و پەردەوە ،هەر ژنێکیش
دوو داوە مووی بەسەرەوە بێت(سەر ڕەش)یان ن وتووە ،ئینجا لێەدا بووە بەئیدیۆم وەکو
جنێو و بەسویک سەیرکردن ئه و جۆرە کێ و ژنانە پێیان دەوترێت(سەر ڕەس بن بۆش) واتە
با سەریان ڕەش بێت و پرچەیک جوان و شۆڕبۆوەی سەر کەفەڵیان هەبێت ،مادامەیک
پەردەی کچێنیان لەدەستداوە ئەوا عانەیەک یان فلێسێگ قەڵپ ناهێێ]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 4:24:00 2020/15/9
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت795 :

سەراو و دەراوی زۆری تاقیکردۆتەوە
https://www.kurdipedia.org/?q=20220126121056402833
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سەراو و دەراوی زۆری تاقیکردۆتەوە
سەرا ،شوێن کارگێی و بڕیادەری شار بووە ،ئەوانەی لە سەرادا کاردەکەن خاوەن بڕیار و
دەسێۆیشتوون ،دەراو ،واتە دەربار و دەرگاوان کۆشک و دیوەخان و حەڕەم سەرای سوڵتان
و مێ و پاشا و ئاغا و خاوەن دەسەڵت ،ئه و مرۆڤانەی ئه و جێگایانەیان زۆر دیتبێت،
شارەزا و بە ئەزمون دەبن ،چونکە ساردی و گەریم و ئه و دەرگا و ئه و دەرگایان زۆر بینیووە،
بەرزی و پڕشکۆن و نزیم و نەداری و ن نمودی زۆریان بینیووە ،به و جۆرە کەسانە
دەوترێت(سەراو و دەراوی زۆری تاقیکردۆتەوە) هاوشێوەی ئیدیۆیم(دنیا دیدەیە)]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 12:10:56 2022/26/1
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت796 :

ی
قورسێە
سەرباری لەبن باری
https://www.kurdipedia.org/?q=20200901133217387360
سەرباری لەبن باری قورسێە.
کاتێک ووڵغ باردەکرێت ،بە نمونە بارەدارێکه ،ئه و بارەدارە توند شەتەک دەدرێت
لەسەرپشن ووڵغەکە ،ئینجا دوای ئه و بارە تورەگەیەک یان هەندێک گژوگیا یان کاردو و
کەنگر دەخرێتە سەر بارەدارەکە بەوە دەگوترێت(سەربار)لە بنچینەدا دەبێت سەربار لەبن
بار سوکێ بێت ،هەندێک جار بەداکەوتەن(واقع) ئەوە دەبیێێت کە پیاوێک دوو تەنەکە
گەنیم بارکردووە لە گوێدرێژەکەن و خۆیش سواری سەر پشن بووە ،خۆی کەسەربارەکەیە
قورسێە لەبارە سەرەکیەکەی کە دوو تەنەکە گەنمە ،ئەوە بووە بە ئیدیۆم بۆ کارێک کە
پاشەکیەکەی قورسێ بێت لە پێشەکیەکەی بۆنمونە لە ئێستادا کە خانویەک دەکەیت
پەیکەری خانووەکە کەمێی ن دەچێت وەک لە دانان ناوماڵ و تیف تیفەی بیناکە ،یان
کەسێک بیەوێت قسە لەسەر نزیکێین کەس خۆی بکات باوک ،برا ،خوشک ،خێان ،تاد،
یان کەسێک بیەوێت کارێک بۆ کەسێک ئەنجام بدات و لەوکارەداهەست بکات
بەکۆمەڵێک هۆکار کە دەبنە مایە قەرزاربوونەوەی یان پەشیمانبوونەوەی بۆ ئه و
جۆروشێوازانە دەوترێت کورە کاکە ئه و کارەی مەکە چونکە(سەرباری لەبن باری
قورسێە)]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code
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باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 1:32:17 2020/1/9
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت797 :

ا
سەربەرد و ڕەقەن کێڵنە
https://www.kurdipedia.org/?q=20220126121317402834
سەربەرد و ڕەقەن کێڵنە
زەوییە ن پێ و بەردەڵن و سەرقەل و سەرکەل و سۆرک و شینک و قەسپۆک و قەترەک و
قومەرین و بن بەرد و بەردەرین و تەقتەق ،هەموو ئه و زەوییانە بۆ بەرهەمهێنان بەرووبویم
کشتوکاڵ ن کەڵک و ن بەرهەمن ،هەر بۆیە بۆرە موسڵمانان لە مێات دابەشکردن
دەیانکردنە بەس(خوشکان) ،چونکە هەرچەندە گاسن تێ بێت ،هەر زوو کوڵ دەبێت و
زەوییەکەی ن ناکێڵرێت و هەم وڵغەکان و هەمیش جوتیارەکە پەیک دەکەوێت و هیچیش
دەست ناکەوێت ،ئه و داکەوتەیە بووە بەئیدیۆم و بەکەسێگ کەەللڕەق و نەسەڵمێ
بەتەوسەوە دەوترێت :کورە بابە سەربەرد و ڕەقەن کێڵنە ،واتە ن کەڵک و ن بەرهەمە و
هەر ڕەنج بەخەسارچوونە ئەوە چ لەگەڵ ناکرێت]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 12:13:17 2022/26/1
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت798 :

سەرپەڕی خەڵیک دەکات ،بنەی خۆی ناکات
https://www.kurdipedia.org/?q=20220126121910402836
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سەرپەڕی خەڵیک دەکات ،بنەی خۆی ناکات
سەرچۆن ،سەر پاڵە ،سەرکار ،سەرگەورە ،سەرپەڕ ،هەموو ئه و سەرانە ئەریک سەرەیک و
ئاڕستەکردن کارێک یان ڕە و و ڕان و گەلە و مێگەڵێک دەگرنە ئەستۆ و کارەکەیان چ بەباس
بگرنە بەر چ بەخران هەر کارێگ قورس ئەنجام دەدەن ،سەرپەڕی گاگێە بەنمونە بهێنینەوە
ئه و گایەی لەسەرپەڕی گێەکەیە یەکبینە لە جولەیە چونکە بازنەی سوڕانەوەکەی زیاتر
وەک لە گای بنە ،گای بنە لە تەنیشت ستون ناوەڕاسن خەرمان و قرسەکەیە بازنەی
سوڕانەوەکەی زۆر نزیکە و زوو زووش دەم دەکوتێتە کاودانەکەی بن پن و ئەوەش بووە بە
ئیدیۆم و بەکەسێگ زۆر خۆری تەمبەڵ دەوترێت دەڵن گای بنەیە ،کەواتە
ئیدیۆیم(سەرپەڕی خەڵیک دەکات ،بنەی خۆی ناکات) بەمانای ئەوە دێت کەسێک بۆ کاری
خەڵیک ئازایە ،لەکاری خۆیدا دەخەوێت-تەمبەڵە]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 12:19:10 2022/26/1
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت799 :

سەرت بچ قسەت نەچ
https://www.kurdipedia.org/?q=20190107085118186214
سەرت بچ قسەت نەچ
قسەچوون واتە بەڵێ و پەيمان شکاندن چونکە وتراوە(کەر بەپەتک و پياو بەقسە
دەبەسێێتەوە) ئينجا ئەگەر مرۆڤ قسەی خۆی بخواتەوە يان حاشای ل بکات و جێبەجن
نەکات متمانە لەدەست دەدات ئەوەی متمانەش لەدەست بدات وەک ئەوە وايە خودی
خۆی لەدەست دابێت چونکە قسەوگفتاری جێگەی بەقا نابێت بۆيە کورد لە کوردەواری بە
دەربڕينەوە وتويەن(سەرت بچ قسەت نەچ).
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
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کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

AM 8:51:18 2019/7/1
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت800 :

ی
ژ
ژ
دەیکێش
کادین
گامێش ،بۆالی
سەرچۆن بدە دەست
https://www.kurdipedia.org/?q=20201002000543388580
سەرچۆن بدە دەست گامێش ،بۆالی کادین دەیکێش
لەناوچەی پشدەرێ لەباشوری کوردستان ئه و ئیدیۆمە بەکاردەهێێێت ،دیارە خۆراک
وئالیگ گامێش جگە لەخۆرایک ناو زەلکاو و کەناراوی گۆماوەکان ،کا و ئەرفیش ن دەدرێت
لەناو هۆر و گەورەکاندا ،هاوشێوەی ئه و ئیدیۆمەش هەیە کەدەڵێت(گۆشن بەپشیلەی
دابەش بکەیت یان بەزی بدەیتە دەست کتگ) واتە هەر کەسه و چ ن خۆش بێت یان
بەرژەوەندی لەچیدا بێت ئه و کارە دەکات ،هەڵبەت ئەمەش بووە بە ئیدیۆم و بەکەسێگ
بەرژەوەندخوازی چڵێس دەوترێت کە بۆ هەر شتێک کە بیەوێت ئەنجایم بدات تەنیا
بەرژەوەندی خۆی لەبێ بێت دەوترێت(سەرچۆن بدە دەست گامێش ،بۆالی کادین
دەیکێش)]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 12:05:43 2020/2/10
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت801 :

تەشن ی
ی
نان
سەرچۆن دەباتەوە سەر

https://www.kurdipedia.org/?q=20171120081122143281
سەرچۆن دەباتەوە سەر تەشن نان
هەڵپەڕیک و شان و زەماوەند بۆ خۆس و دڵخۆس دەربڕينە ،ئينجا ئه و کەسەی يەکەم کەس شاييەکەيە و شاييەکە دەبات
بەڕێوە و هەڵ دەسوڕێنێت پن دەوترێت(سەرچۆن يان سەرچۆن کێش) ئينجا ئەگەر ئه و سەرچۆن کێشە مەبەسن
هەڵپەڕينەکەی لە خۆشيەوە بگۆڕێت بۆ مەرامێکيێی کە خۆی گەرەکيەن بەتايبەن بۆ بەرژەوەندی ماددی ،بەهەمان ئه و
کەسانەی کە کارێگ نيشتمان ونەتەوەن و بزاوتێگ خزمەتکردن وئاين و تاد دەکەن کە ئامانچ سەرەکيان پول و گێفان و
وورگ پڕکردنە لە کوردەواريدا به و کەسانە دەوترێت(سەرچۆن دەباتەوە سەر تەشن نان).
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:

رۆژهەڵن کوردستان
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:Quick Respons Code

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 8:11:22 2017/20/11
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت802 :

ژ
نائێش ،پرێسکەی یل نابەستم
سەرم
https://www.kurdipedia.org/?q=20220505210002412799
سەرم نائێش ،پرێسکەی ل نابەستم
پرێسکە یان پریاسکە پارچە پەڕۆیەکە شتێگ ن گرێدراوە و تێیدا هەڵگێاوە ،هەندێجار
وەکو بوخچە گەورە و پۆزاییان هەیە و هەندێجاریش بچووکە و پڕییەن لە تۆوی شون یان
ی
مرۆق ن دەپێچرێتەوە لەکان شکان یان ن
کاڵەک و ترۆزی ،ئه و تیلمە پەڕۆیەی کە سەری
بەستنانەوەی سەر له کان ژانەسەرێگ زۆر بە شەتەکەدانێگ تووند پن دەوترێت :پرێسکە
یان پریاسکه ،ئەوە الیەن ڕاستینەی ئیدیۆمەکەیە ،وەکو مەبەستیش بەکاردەهێێێت بۆ
شتێک کە زیان و ماندووبوون و سەرئێشەی ل بکەوێتەوە بە ن ئەوەی سوود و کەڵکێگ
هەبێت ،خۆ بەدوور گرتن دەبێتە مایەی خۆپارێزی له و سەرئێشەیە و زیانە
چاوەڕوانکراوەکەی کە هەسن ن دەکرێت ،بۆیە بە ڕێنوێن و ووریان و هۆشیاریەوە
دەوترێت :سەرم نائێش پرێسکەی ل نابەستم ،هاوشێوەی ئیدیۆیم(گام له و جوتەیدا
نییە)]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 9:00:02 2022/5/5
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت803 :

سەرما ئاگر ناز یان
https://www.kurdipedia.org/?q=20190317071141281818
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سەرما ئاگر نازان
ئەمە قسەی سەيد ئەحمەدی ساتوقەڵن-تەقتەق بووە باب و باپێی بە مەاليەن هاتونەتە
ئەم گوندە قسەی نەستەق زۆرە ،يەکێک له و قسانەی بووە بە ئيديۆم لە سنوری شارەدن
تەقتەق و دەوترێتەوە(سەرما ئاگر نازان) سولێمان تەهای شەوگێی کە لە تەقتەق نيشتەچ
يە وون :جارێک لەجاران سەيد ئەحمەدی ساتوقەڵم بەميوان لەگەڵ خۆم بردەوە ،شه و
ووتم ئەوە سۆپا-ش ن يە ،داگێسايە تا بەيان خەمت نەبێت ،ئەويش وون سولێمان
هەندێک جاجم و لێفەم بۆ بێنە سەرما ئاگر و سۆپا نازان ،کورديش ووتويەن(سەرما دزە)
ئەم وتەيە بووە بە ئيديۆم واتە سەرما و سۆڵە کاری خۆی دەکات و نابێت بەرامبەر سەرما ن
خەم بيت چونکە سەرما ئاگری نازان يان ناپرس بۆيە زستانان دەبێت مرۆڤ خۆی گەرم
داپۆشێت.
Quick Respons Code:

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 7:11:41 2019/17/3
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت804 :

سەری ی
زمان خۆی گەستییه
https://www.kurdipedia.org/?q=20220727223656425015
سەری زمان خۆی گەستیه
وتراویشە :دەسن خۆی داخکردووە ،زۆر جاران مرۆڤ کە قسەیەک دەکات و دواتر لن
پەشیمان دەبێتەوە چونکە کێشە و گرفتێگ گەورەی ل دەکەوێتەوە ،یان مامەڵەیەک
دەکات و زیانێگ گەورەی تووش دەبێت ،یان هاوکاری کەسێک دەکات و دواتر بەخراپە
وەڵیم دەدرێتەوە و بەسەریدا دەشکێتەوە ،بۆ ئەنجام نەدان کاری هاوشێوە و تەیم بوون
کورد بەتەوسەوە وتویەن فڵنە کەس سەری زمان خۆی گەستییە و جارێکیێ کار و قسەی
له و شێوەیە ناکات]1[ .
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 10:36:56 2022/27/7
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
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بابەت805 :

سەری سەفینە ،ی
بن سەرگینه
https://www.kurdipedia.org/?q=20210404211421393379
سەری سەفینە ،بن سەرگینه
شاچ(سەفێ) کە بە(سەفینە شێن خۆشناوان) بەناوبانگە دەکەوێتە قەزای شەقالوەی
پارێزگای هەولێ و نزیکەی()1800مەتر لە ئاسن ڕووی دەریاوە بەرزە ،ئه و بەرزییەی بووە
بەئاوەڵناو وەک وتەی مام جەالل(سەفێ لەبن بێت ،یەکێن لەبن نایەت) واتە بناغە و
بنچینەی پتەوی هەیە ،یان ئەگەر کەسێک کەسێگ گەورەی لەپشت بێت لە ئەنجامدان
کارێک دەوترێت(سەفین لەپشتە) دەگوترێت(تارينە شەڕێ لەگەل سەفين دەکات) واتە
چوێێاوە بە(سەفێ) ،وتراویشە فڵنە کەس(سەری لە سەفین دەدات) شاچ سەفێ
دووبارە لێەش وەکو ئیدیۆم بەکارهاتووە لەبەر بەرزییەکەی و سەرکەشیەکەی ،هاوشێوەی
ئیدیۆیم(سەرقۆزی بن ئاڵۆز) بەکارهاتووە بەکەسێگ خۆهەڵکێش هیچ لەبارانەبوو
دەوترێت(سەری سەفینە و بن سەرگینە) سەرگێ واتە ڕی خ و تەپاڵە و پاشەڕۆی ڕەشەوڵغ،
تۆرەگە-تۆڵەگە هاوشێوەی نمونەی ئەم ئیدیۆمەیە کە لەسەرەوە سەوز و جوان و گەشە و
لەسەر زبڵ و خاشاکیش ڕوواوە]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 9:14:21 2021/4/4
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت806 :

سەری گەوارە و ی
بن گەواران
https://www.kurdipedia.org/?q=20200919105126388037
سەری گەوارە و بن گەواران
گەوارە ،گەواڵە ،پەڵە هەورێگ ڕەنگ تاریک بەهۆی پڕ ئاو ییەوە لەماوەیەیک کەمدا بارانێگ
کورت و خێا و بەخوڕی ل دەکەوێتەوە ،به و بارانەی کە له و پەڵە هەورە دروست دەبێت
دەوترێت(گەوارە) گەوارە بەهۆی شەستەباران و خێاکوتانەکەی هەندێک جار تەرزەس
لەگەڵ دایە و بایەیک توندیش لەگەڵدایە زیان دەگەیەنێت بە بەروبوومەکان کشتوکال و
دانەوێڵە و ڕەزوباغ بەهاران و هەندێک جاریش الڤاوێگ بچوکیش دروست دەکات ،گەوارە
ڕووداوێگ کتوپڕە شێوەی هەواڵ و ڕووداوەکانە بۆیە کراوە بە ئیدیۆم بۆ کەسێک
بەکاردەهێێێت کە هەواڵ ناوچەکە و دەوروبەری الیە ،یان هەندێک گرفن شێوەی زیان
گەیاندن و ئاژاوە نانەوەوی نێوان کەسەکان ل دەکەوێتەوە یان دەبێتە بنەمای ناکۆکیەک
بە ڕق و تەوسەوە پن دەوترێت هەنکوە بتکوژی(سەری گەواران و بن گەواران)
هەندێکجاریش بەپێکەنێ وخۆشیەوە بەکەسێک دەوترێت کە زۆرترین داتاو زانیاری البێت
جارجارهەواڵەکان یمژدە بەخشە هەر دەوترێت نەمری(سەری گەواران و بن گەواران)]1[.
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تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 10:51:26 2020/19/9
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت807 :

گن قەبران دەلەرزێ
سەری لە ر
https://www.kurdipedia.org/?q=20200825215226387180
سەری لە گن قەبران دەلەرزێ.
ئه و ئیدیۆمە بۆ کەسێگ بەتەمەن دەووترێت :کە زۆر دونیا دیدە و بەناوساڵ چوو بێت،
مرۆڤیش وەک گیای بەهارانە ،کە پێ بوو ،تۆو گوڵ دەکات و دەوەرێت و وەرزی بەسەر
دەچێت و بەبادا دەڕوات و پەرش و بڵودەبێتەوە.
لەدایکببون سەرەتاییە و بەخاک سپاردن دوا قۆناغە ،بۆیە بەکەسە زۆر بەتەمەن وپێەکان
دەوترێت چ لەژیان ماوە(سەری لەگن قەبران دەلەرزێت) هاکە بەربێتەوە ناو گۆڕ]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 9:52:26 2020/25/8
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت808 :

سەری لەبەر هەتاو سن نەکردووە
https://www.kurdipedia.org/?q=20220512225715413782
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سەری لەبەر هەتاو سن نەکردووە
نەتەوەی عەرەن هاوسێمان ئیدیۆمێگ هەیە و دەڵێت :پن لەسەر پن داناوە ،لەبەر
خۆرەتاو ،واتە :کەسێگ تەمبەڵ و تەوەزەڵە ،چاوەڕێیە سێبەری بگان و لە جێگەی خۆی
ناجولێت ،ئێمەی کوردیش وەکو عەرەبەکان(هەتاو)ەکەمان وەکو(خۆرەتاوەکە)
بەکارهێناوە ،هەردوو ئیدیۆمیش لە ڕووی ناوەڕۆکەوە زۆر لە یەکێییەوە نزیکن(ڕاوەستان لە
ژێر خۆرەتاو و ڕانەوەستان لە بەر هەتاو) لە ئیدیۆیم عەرەبەکان ڕاوەستان لەبەر تیشگ خۆر
بەن هەنگاو و جولە بەخراپ لێکدراوەتەوە ،کوردیش نەوەستان لەبەر هەتاوی بە باشە
لێکداوەتەوە ،کەسێگ بە ئەزموون و شارەزا و دونیادیدە و زۆرلەبارابووی بەساڵچوو ئه و
قسەیەی دەکات کە دەڵێت :سەرم لەبەر هەتاو سن نەکردووە واتە :تەمەنێگ پڕ ئەزمونم
هەیە]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 10:57:15 2022/12/5
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت809 :

ژ
ناهێش پەڕۆی یل بەستووە
سەری
https://www.kurdipedia.org/?q=20200919105830388039
سەری نایەشێت پەڕۆی ل بەستووە
ژانە سەر ،نەخۆشیەکە بەهۆی کۆمەڵێک هۆکارەوە مرۆڤ دووچاری دەبێت ،لە کۆندا ئه و
دەنکە حەبە (پاراسیتۆل)ەی ئێستا نەبووە ،سەر کە دەهێشا وژان و ئازاری هەبوو،
بەپەڕۆیەک ناوچەوان توند دەبەسێا ،بۆ ئەوەی تریووە و لێدان خێای دەمارەکان سەر کەم
ببێتەوە ،جگە لەمەش پەنادەبردرا بۆ چارەسەری سوشن سەرشێالن ،ئەوە الیەن
ڕاستەقینەی ژانە سەر و بەستانیەن ،وەک ئیدیۆمیش بەکارهاتووە بۆ کەسێک کە کارێک
پەیوەندی بەوەوە نییە و خۆی ن هەڵقورتاندوە ،به و هۆیەشەوە دووچاری کێشە بووە ،به
و کەسانەی لەکاری تر خۆیان ماندوو دەکەن و پەیوەندی نییە بە خودی خۆیانەوە
بەتەوسەوە پێیان دەوترێت(سەری نایەشێت پەڕۆی ل بەستووە)]1[ .
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code
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باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 10:58:30 2020/19/9
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت810 :

سەری کوێرەماری الدەست دەکەوێت
https://www.kurdipedia.org/?q=20220512224314413777
سەری کوێرەماری الدەست دەکەوێت
کوێرە مار :جۆرە مارێگ کوێری بۆرە ،سەری س سووچە ،ژاراوییە و زۆر کوشندەیە ،جۆرێگ
دانسقە و دەگمەنە ،لە هەموو کاتێکدا دەرناکەوێت ،ڕەنگ وەکو خاکەکەیە و مرۆڤ خراپ
دەیبینێت هەندێجار پن ل دەنێت ئەویش پێوەی دەدات ،پێش دەوترێت :کورە وەیباب و
کوڵەکوێرە و سەرسێگۆشە ،لە گۆران کوردیشدا ناوی هاتووە وەک ماری ن ئینجازە ،هەر
پێوەبدات زۆر مەترسیدارە ،شەوانە دەگەڕێت و سستە ،ئه و خاسیەتانەی دەگمەنن
کردووە ،کەم دەرکەوتنەکەس بووە بە ئیدیۆم ،کەسێک هەموو شتێگ لەالی خۆی
پارێزتبێت(سەری هار و ماری هەڵگرتبێت) وەکو ناساندن پن دەوترێت :سەری کوێرەماری
الدەست دەکەوێت ،واتە مرۆڤێگ کارزان و وورد و بەسەلیقەیە ،کاری نەخت و تەختە
هەموو شتێگ هەیە]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 10:43:14 2022/12/5
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت811 :

ا
ا
سەری کەچەڵن ،دەچنە باغەڵ گەردەن زەران
https://www.kurdipedia.org/?q=20220126122400402837
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سەری کەچەڵن ،دەچنە باغەڵ گەردەن زەران
کورد ئەوەس وتووە :هەرچ گیای جوانە بزن دەیخوات ،مرۆڤ دڵ خۆس داوەتەوە
وتویەن :قیسمەت و نسیبە و دابەش بەدەسن مرۆی نییە ،دیارە لە رۆژگاری زوودا ،کەچەڵ
وەکو ئەمڕۆ نەبووە ،تەنیا سەر ڕووتانەوە بێت ،بەڵکو خورشت و خوران و ئاوە زرزرەی
برینانیش لەگەڵدا بووە ،بێ لێبونەوە و هێڵنج و دڵ تێکهەڵتنیش لەدواوە بووە ،دیارە
کوردەواریش ئەوەی تێبین کردووە ،کێوکاڵ و کچ گەردەن کێل و سن و زەرد و ژن چاک و
بەژن زراف ،بوون بەژن بۆرە پیاو و پیسکە و کەچەڵن ،کردویەن به و ئیدیۆمە
جوانە(سەری کەچەڵن ،دەچنە باغەڵ گەردەن زەران) واتە کەس بە چاکە و پیاوەن خۆی
نییە ،بەڵکو بەس مرۆی بەدەستە خۆی نییە ،یک یک دەخوازێت ،چ ژن و کچ گەردەن زەرد،
چ جوامێ و الوچایک شۆڕەسوار]1[ .
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 12:24:00 2022/26/1
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت812 :

سەرەخۆرەيە
https://www.kurdipedia.org/?q=20170808081726141935
سەرەخۆرەيە
ئيديۆمێکە بۆ کەسێک بەکاردەهێێێت کە دەست و دڵ و دەروون رەش بێت و ببێتە مايەی مردن و چەرمەسەری و نەگبەن
بۆ کەسان دەوروبەری ،ئەوە زياتر لە بەدبەختيە بۆ نمونە پياوێک چەند ژنێک دەهێنێت لە ژيانيدا هەموويان بەهۆکارێکەوە
دەمرن يان ژنێک چەند مێدێک دەکات بەهەمان شێوە مێدەکانيان بە هۆکارێکەوە دەمرن بە هەردوو حاڵەت ئيديۆیم
سەرەخۆرەيان بۆ بەکاردەهێێێت]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 8:17:26 2017/8/8
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ناوی تۆمارکار:

ئاراس ئیلنجاغ

بابەت813 :

ی
سەفەر و مامەڵە ،سەنگ مەحەکه
https://www.kurdipedia.org/?q=20220805201849426669
سەفەر و مامەڵە ،سەنگ مەحەکه
لە بەیان باس ناو فەرمانگەکەت و چۆن و باس سەر ڕێگا و یەکێ بینین ئاسان و بژیت و
سوپاست دەکەم و گوفتاری شێین سەرپن دا هیچ مرۆڤێک ناناسێت ،هەمیشە
مامەڵەکردن و زەرەر و قازانج کردن بەیەکەوە و هاوڕێیەن سەفری دوور و درێژ و مانەوەی
هەفتە بۆ دوو هەفتە یان زیاتر دەبنە مایەی ناسێ و هەڵسەنگاندن کەسێک بۆ کەسێک
دەزانرێت مرۆڤێگ سەرڕاست و بەکەڵکە یان خواروخێچ و ن سوودە ،بۆیە کورد دەڵێت:
سەفەر و مامەڵە ،سەنگ مەحەکە]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 8:18:49 2022/5/8
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت814 :

سەگ یبێسنەی ،نەکوشيەی

https://www.kurdipedia.org/?q=20180125095657144260
سەگ بێسنەی ،نەکوشيەی
سەگ لێەدا مەبەسن کەس و پياوی خراپە ئەگەر بيکوژيت دووچاری ماڵ وێران و دوژمنداری دەبيت ،بەڵم بيێسێن و
چاوی ل سوربکەيتەوە دوور دەکەوێتەوە بەمەش لەکێشە و گرفت دوور دەکەويەوە.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ

532

AM 9:56:57 2018/25/1
ئاراس ئیلنجاغ

کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:
بابەت815 :

سەگ بە بەالش ناوەڕێ
https://www.kurdipedia.org/?q=20220423231400411229
سەگ بە بەالش ناوەڕێ
مستەفای حاچ ساڵچ خاڵم خەڵیک گوندی ئیلنجاغ گەورەی وران کۆیەیە  ،بەکاری
جوتیارییەوە خەریکبوو ،تا لەشینگ و قوەن خۆی بوو ،بەتراکتۆرەکەی بژێوی خۆن و ماڵ
و مناڵ دەردەهێنا و ناوە ناوەش کاری چەرچیەن و چێواری و جەڵەن ئاژەڵ ووردەی
مەڕوماڵن دەکرد ،رۆژێک سەردان گوندیم کرد و سەرێکم لێدا ،ماڵیان لە
بڵندۆکەیە(برندۆکە) ،سەگێگ سن گەورەیان هەبوو ،لەکان بەڕێکردنم سەگەکە هەر نزیک
دەبۆوە و دەوڕی تا ئاسن پەالمار و گەزە گرتن ،گوتم :خاڵە ئه و چییە؟ ئەتوش لێەن و
دەنگ دەدەی(چەغە چەغە) کەچ هەر دەحەپێت و دەوڕێت ،خاڵیشم وون :کوڕم بان
نانەکەی دەحەن ،هەڵبەت ئه و گێانەوەیە بۆ ڕوونکردنەوەی ئه و ئیدیۆمەیە کە دەڵێت:
سەگ بە بەالش ناوەڕێ ،سەگ کە شوانکارەکان و ماڵه مەڕدارەکان و ڕەوەندەکان
لەدەرباری خۆیاندا ڕایدەگرن بۆ پاسەوان مەڕوماڵتەکانیان ،زۆربەی شەوان سەگوەڕ
ڕوودەدات هەر سەگە و لەالی خۆیەوە بە وەڕینەکەی پەیامێگ پێیە و لەالی مرۆڤیش
دەبێتە سەگوەڕ ،ئه و وەڕینە بەهۆکاری جیاجیاوە ڕوودەدات ،یان ئەوەتە بە جوڵەی
زیندەوەرێگ زیانبەخشە یان بەخشپەی دزێکە یان گورگێکە یان پیاوخراپێکە ،ئه و حەپێ و
وەڕینەس بۆ ئاگادارکردنەوەی خاوەنەکەیەن یان ترساندن ئه و شتە نامۆیەیە کە هەسن ن
دەکات ،لەبەرامبەر ئه و پاسەوانیەدا خاوەنەکەی ڕۆژانە(سەپک)ی ن دەدات ،سەپک
کولێەیەکە لە کەپەیک ئاردی دروست دەکرێت ،شێوەی زمانەگا درێژکۆڵەیە ،دەیانخستە
سەر سێ و ساچ(خاوەبرژ)یان دەکرد و بە(گرمخاو)ی دەرخواردی سەگەکەیان دەدا ،ئەوە
الیەنە ڕاستەقینەکەی ئیدیۆمەکەیە ،وەکو خواستنیش وەکو تەوس و وەسف و ناساندن
شتێک بەکەسێک دەوترێت :کە شتێک ئەنجام بدات بەڵم هۆکارێگ سەرەیک لەپشت
ئەنجامدانیەوە هەبێت چ هەستەوەری و درک پێکردن بێت چ دەسکەوتێگ مادی و
بەرجەستەی به و کارە بەدەستبهێنێت بەوانە دەوترێت :سەگ بە بەالش ناوەڕێ]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 11:14:00 2022/23/4
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت816 :

بەتوتکەن و شوان کوڕی خۆت
سەگ
ی
https://www.kurdipedia.org/?q=20200822215046387088
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سەگ بەتوتکەن و شوان کوڕی خۆت.
توتکە سەگ لە گوجیلەن یەوە بەخێوبکرێت بۆ هەر مەبەستێک بتەوێت باردەهێێێت و
پەروەردە دەکرێت ،بەڵم بەسەیک و سم سوڕاوەن و پێی تازە کار لەکارترازاوە و خاسیەت و
خووەکان دەق گرتووە و لن پێکردووە تازە به تازە هیچ لەگەڵ ناکرێت و بەهیچ کلۆجێک
ناتوانرێت چارەسەری بۆ ئەدگاروخەسڵەتەکان بکرێت و بەئارەزوی خۆت بتەوێت بەکاری
بهێنیت ،شوانیش ئەگەر کوڕی خۆت بێت لەمناڵیەوە لەالی کاریلە و بەرخان و ساوایانەوە
ڕادەهێێێت و کە گەورە بوو شوانکارێگ باس ل هەڵدەکەوێت ،زۆر لە خەیم پەز و
مێگەلەکەی دەبێت و خاوەن ڕاستەقینەی ماڵتەکەیە و بۆ لەوەڕاندن و ئاگاداربوون لە
هەموو کەسێک زیاتر ئاگای لە ڕان وئاژەڵدارییەکە دەبێت بۆیە لە کوردەوارییەوە
وتراوە(سەگ بەتوتکەن و شوان کوڕی خۆت)]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 9:50:46 2020/22/8
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت817 :

سەگ بەنانە يان بەدەرکە
https://www.kurdipedia.org/?q=20180929101540156585
سەگ بەنانە يان سەگ بەدەرکە
مرۆڤايەن لە دێر زەمانەوە ئاژەڵ سەیک ماڵ کردووە و بەخێويکردووە و بووە بە پاسەوان و
هاوڕێيەیک بەئەمەیک مرۆڤ هەر بۆيەش ووتراوە(سەگ نان بدە سفڵەی نان مەدە) ئينجا
سەگيش وەک مرۆڤ سەگ بەسەگ کەوتووە و هەريەکە و خاسيەت و ئەدگارێگ هەيە و
بۆی دروستبووە ،هەندێ سەگ هەيە فێە دزيکردن بووە خاسيەن رێوی و چەقەڵ تێدا
گەشەی کردووە ،هەندێکيشيان سيفەن گورگ لەاليان چەکەرەی کردووە و لەپەزەکە
دەڵەوەڕێن و (لەگەڵ گورگ رە و دەبەن و لەگەڵ مەڕ شێ دەکەن) سەگ هەيە گورگ
خنکێ و بەئەمەک و پاسەوان گيان بەگيان خاوەنەکەيەن و ئامادەييە خۆی بەر فيشەیک
دوژمن و رێگر و دز و چەتە و پياوخراپان بدات بۆ پارێزگاری و پاراستن خاوەنەکەی،
لەکوردەواريشدا پێيان وايە هەموو ئه و خاسيەتانە پەيوەندی بەخاوەنەکەيەن لەچۆنيەن
راهێنان و بەخێوکردن و پەروەردەکردن بۆيە ووتراوە(سەگ بەنانە يان بەدەرکە) واتە هەم
دەستاوی مرۆڤ و خاوەنەکەی ئازايەن و ترسنۆیک بۆ دروست دەکات هەميش دەراو و
دەرگای خاوەن ماڵ ،کەواتە کاتێک باس ئازايەن و ئەمەیک کەسێک دەکرێت يان خراپە و
ترسنۆیک و بەدرەفتاری دەوترێت بەخوا برا(سەگ بەنانە) يان(سەگ بەدەرکە) واتە لە
بنەمادا رزق و رۆژووەکەی(نان)ەکەی تەواوە يان ناتەواوە ،دەرو ديوەخان و قەمتەرەی
دەرگای هەبووە يان نەبووە ،کورت و کرمانچ ئەم ئيديۆمە دەڵێت :مرۆڤ بەنان حەالل يان
حەرام مرۆڤێکە و لە قۆناغ و خانەواودەی باش بێت مرۆڤێکيێە.
تایبەتمەندییەکان بابەت
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🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 10:15:40 2018/29/9
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت818 :

سەگ فرۆشن
38398344https://www.kurdipedia.org/?q=202112112145
سەگ فرۆشن
لە ئاین ئیسالمدا سەگ کڕین و فرۆشتن لەسەر نییە ئەوانەی زۆر باوەڕدارن خۆ بەدوور
دەگرن لە مامەڵەکردن به و ئاژەڵەوە هەرچەندە شاعێان تەسەوف خۆیان دەهێننە ڕێزی
سەیک یاران ئەشکەوت ،لێەدا بووە بە ئیدیۆم و بەدەسەڵتێگ حەرام خۆر دەوترێت ئەوانە
سەگ فرۆشن واتە حەڵل و حەرام نازانن و وتراویشە :سەیک بەپێستەوە دەخۆن]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 9:45:38 2021/11/12
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت819 :

سەگمان تۆپيە لۆيە قاپمان وا پيسە
https://www.kurdipedia.org/?q=20181001102249156649
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سەگمان تۆپيە لۆيە قاپمان واپيسە
ئەم ئيديۆمە زياتر بە ئيديۆیم ماڵە عەرەبان دەچێت وەک لە ماڵە کوردان ،کورد لەباشوری
کوردستان هاوسنورە لەگەڵ نەتەوەی عەرەب بۆيە بەهۆی هاوسنوری و تێکەڵيەوە
هەندێ داب و نەريت و کلتور و قسەی نەستەق و ئيديۆم-يان لەيەکێييەوە وەرگرتووە،
کورد دەڵێت عەرەب پيس و پەڵۆس ترە و سەحن و قاپ و قاچاخ و دەوری و لەگەن ناشۆن
هەر سەگەکانيان بەزمان دەيلێسنەوە ،دەگێنەوە چەند کوردێک لەماڵە عەرەبێک ميوان
دەبن و عەرەبيش بۆ ميوانداری خانەخون باشن و ڕێگە نادەن بەميوان نزيگ ژەیم خۆراک
بڕوات ،ئينجا کە خوارنيان هێناوەتە سەر سفرە و بەردەست لەکان بسميلال کردن قاپ و
قاچاغەکان زۆر پيس بوون و خاوەن ماڵ کە هەسن کردووە ميوانەکان درکيان کردووە و بە
بێەوە دەست بۆ خواردنەکە دەبن ،پێيان دەڵێت دەبێت بمانبوورن(سەگمان تۆپيە لۆيە
قاپ-مان وا پيسە) هاوشێوەی ئەم پەند و ئيديۆمە لەناو کوردان وا باوە ئەگەر ماڵێک پيس
و پەرۆس و پۆخڵ بن دەوترێت(سەگ بە گوو-ەوە دەيان-بات).
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 10:22:49 2018/1/10
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت820 :

ی
ا
فێ نابێت
سەیک رپێ فێڵ تازە ر
https://www.kurdipedia.org/?q=20190302081934279664
سەیک پێ فێڵ تازە فێ نابێت
سەيرە ووتراوە(قەلە ڕەس پێ لە بەالش ناقێێنێت) کەچ لێەدا وتراوە(سەیک پێ فێڵ تازە
فێ نابێت) هەڵبەتە(پێە سە)و(گەمبۆس) وەک جنێودانيش کورد بەکاری دەهێنێت،
قەلەکە تا دەمرێت دەتوان بفڕێت و دەنگ وباس و بارودۆچ دەوروبەری خۆی دەزانێت،
بەڵم سەگ کە پێ بوو جموجۆڵ و چاڵیک کەم دەبێتەوە و کورد وتويەن(سەگ کە پێ بوو
دەبێتە قەشمەرجاڕی گوجيالن) و بەهيچ شێوەيەک فێڵ و تەڵەکەی تازەی بۆ ناکرێت
چونکە توانای ڕاپەڕاندن ن يە و هەر بەتەمبەڵ و تەوەزەڵ دەمێنێتەوە ،ئينجا ئەم ئيديۆمە
بەکاردێت بۆکەسێک کە لەسەردەیم الوی و گەنچ چ کارێگ ئەوتۆی ئەنجام نەدابێت و
بەپێی بيەوێت کارێک بکات پن دەوترێت(سەیک پێ فێڵ تازە فێ نابێت).
Quick Respons Code:
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🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 8:19:34 2019/2/3
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت821 :

ی
ی
گوندان ن وەڕیووە
سەیک حەوت
https://www.kurdipedia.org/?q=20220126123201402838
سەیک حەوت گوندان ن وەڕیووە
ی
مرۆق کورد چەند خۆس دەوێت ئەوەندەش ڕق لن دەبێتەوە،
سەگ ئه و ئاژەڵە ماڵیەی
بەڵم بەوە دەچێت هەر ڕقەکەی لن زیاتر بێت چونکە هەر لە ئیدیۆمدا بەالیەن خراپەوە
بە نمونە دەیهێنێتەوە ،لێەش دووبارە خاسیەتێگ سەگ دەداتە پاڵ مرۆیەیک گەڕۆک لەبری
ئەوەی پن بڵێت(دەڵن سەی ن سوتاوە) دەڵێت :سەیک حەوت گوندان ن وەڕیووە ،لە
کۆندا خەڵگ گەڕۆک زۆربوون چونکە پێیان وابوو(رزق لەسەر پێیانە) بەکاری چەرچێن و
قەسان ماڵ زیندە و دێوەرە و عەتاری و ڕەنجبەری و شوانکارەن هەر ڕۆژە و بەروارەی لە
گوندێک یان ئاواییەیک کوردستان گەڕاون ،ئەوانە دەستاوی ماڵن و داب و نەرین شوێنان و
چۆنیەن ژیان و خۆراک و جل و بەرگ و خاسیەت و ئەدگاری جۆراوجۆریان دەبین و تۆزی
زۆر ماڵن و گازی زۆر سەگانیان بە قاچ و قونێوە بووە ،ئەوانە دەبوونە خەڵکێگ دونیادیدە
و داوبەست و زۆرزان بۆیە بەتەوسەوە پێیان وتراوە :ئەوە تایهو سەیک حەوت گوندان ن
وەڕیووە]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 12:32:01 2022/26/1
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت822 :

ی
سەیک دوای سوارانە

https://www.kurdipedia.org/?q=20171115081710143183
سەیک دوای سوارانە
لە کۆندا به سواری ووڵغه بەرزە ڕاو دەکرا و تولە وتانچ-يش دەکەوتنە دوای ئه و سوارانەوە ،هەڵبەت ئەم تولە و
تانجيانەش کاری ڕاوکردنيان دەکەوتە ئەستۆ يان لە نێچێ بەردەدران يان ئه و نێچێەی دەپێکرا ئەوان بە خێان و ڕاکردنەوە
دەچوون نێچێە پێکراوەکەيان بۆ ڕاوکەرەکان دەهێنايەوە و کاتێک نێچێەکەيان دەهێنايەوە کلیک خۆيان بادەدا و کەيف
خۆشيان دەهات کە کارێکيان بۆ سوارەکان و ڕاوکەرەکان کردووە ،کەواتە کاری ئەم تولە(سەگ) و تانچ-يانە دوو ئەرک بوو،
يەکەميان لەاليەن سوارانەوە ن بەردەدران بۆ نێچێ و دووەميان نێچێی ڕاوکراويان دەهێنيايەوە بەردەسن ڕاوکەران ،ئينجا
لێەدا لە کوردەوارييدا بە تەوس و سوککردنەوە ئەم ئيديۆمە بە کەسانێک دەوترێت کە پياوی ديوەخان و ئاغاکان و دەرباری
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دەرەبەگ وحەرەم سەراکان و دەسێۆيشتوان سەردەم بوون بۆ هەر مەرامێک بيانەوێت بەکاريان دەهێێ چ بۆ تاڵن و دزی
چ بۆ ن بەردان و شەڕ و شۆڕ بێت.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 8:17:10 2017/15/11
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت823 :

ی
سەیک ناو گەنم
https://www.kurdipedia.org/?q=20170921103930142666
سەیک ناوگەنم
سەگ بەناو دەغڵ ودان بڕوات باڵی کورتە و تەبارەکە له و بەرزترە بۆيە لموزی بەرزدەکاتەوە ،کەسێگ خۆ بەزلزان کە
بەردەوام لون بەرزە و لە رۆيشتندا سەيری بەر پن خۆی نەکات دەوترێت سەیک ناو گەنم.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 10:39:30 2017/21/9
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت824 :

ی
هەڵدەسن
کێم
سەيری خاڵم دەکەم گريانم دێ ،سەيری خاڵۆژنم دەکەم ر
https://www.kurdipedia.org/?q=20180815094846154005
سەيری خاڵم دەکەم گريانم دێ ،سەيری خاڵۆژنم دەکەم کێم هەڵدەسن
لەناو کوردان زۆر باوبووە و وابووە بە پشت بەسێ بە(شەرع) کە بەناڕەوا بەکاری دەهێێ هەندێک هاوسەرگێی نابەچ
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دەکرێ و کراوە بۆ نمونە(جەرگ به جەرگ) واتە کچ بەکچ کچ خۆت بەشوبدەيت بۆ ژنهێنان دووەمت و کچەکەشت
بدەيتە خەزوورت واتە باویک کچەکەی کە دەيخوازی ،ئەم جەرگ بە جەرگە بەاليەن کەمەوە()20-18ساڵ تەمەن جياوازی
هەبووە ،هەندێجار خۆی گەياندۆتە 30ساڵ تەمەن ،هەندێجار واڕێکەوتووە ئه و ژنە لە برازاو و خوارزای پياوەکە مناڵێ
بووە ،بۆيە وتراويشە(بۆ خوارازا و برازيان ژن مەهێنە يان بۆ خەڵیک ژن مەينە) هەڵبەت ئەم درکەيە هەر له و حاڵەتانەوە
سەرچاوەی گرتووە کە خوارزا سەری داوە لەماڵە خاڵ ئه و حاڵەتە هاتۆتە پێشەوە کە خاڵۆژن مناڵێ بووە لە خوارزای
پياوەکە و پياوەکەش واتە خاڵەکە پێوپەککەوتە بووە بۆيە وتراوە کەسەيری خاڵم دەکەم گريانم دێ ،سەيری خاڵۆژنيشم
دەکەم کێم هەڵدەسن.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 9:48:46 2018/15/8
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت825 :

سەيرە لە کۆيە
https://www.kurdipedia.org/?q=20170924125600142717
سەيرە لە کۆيە
بەزمە لە کۆيە-ش دەوترێت ،کۆيە شارێگ مێون و رۆشنبێی کوردستانە ،لە دێر زەمانەوە
کەلتور و داب ونەرين زۆری هەيە ودەگێنەوە لە زەمان(شەعن و چەپڵە) واتە لەگەڵ
گەشەسەندن شيوعيەت لە عێاق و کوردستان ،لە بازاڕی کۆيە چەندين دروشم و لۆگۆی
بێی شيوعيەت وپۆستەر بەسەر ديوار و چايخانەکان و شوێنە گشتيەکاندا هەڵواسابوون
هەندێک بەزمان عەرەن و دانە دانەش بەزمان کوردی ،له و سەروبەندەدا ئەوەی سەردان
کۆيەی بکردايە لە دروشمەکان(ئيشێایک و ئخوە وتەزامن و تەعايش) سەری سوڕ دەما بۆيە
له و رۆژەوە وترا سەيرە لەکۆيە و خزمان ناوچەی سلێمانيش کرديانە بەزمە لە کۆيە]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
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کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

PM 12:56:00 2017/24/9
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت826 :

سەڵت وقوڵت ،حەماغایە
https://www.kurdipedia.org/?q=20210404211649393380
سەڵت وقوڵت ،حەماغایە
حەمە ئاغای کوڕی مەحمود ئاغای کوڕی حەمەد ئاغای کوڕی کەریم ئاغای کوری غەفور
ئاغایە بە بنەچە جەنگاوەری دەربازبووی قەڵی دمدمن و لە وەرن نیشتەجێبوون و دواتر
هاتونەتە کۆیە ،کە بەحاتەیم کوردان وحەماغای گەورەی غەفورییان لەکۆیە بەناوبانگە و
یەکەم قایمقایم کۆیە بووە لە دوای عوسمانییەکان پیاوێگ ئازا و کاسب و سەچ و خاوەن
دیوەخان و قۆناغ بووە حاچ قادری کۆن لە وەسفیدا دەڵێت:
کەس پیاوە کەدان وەک حەماغا
لەبۆ ئەبنان جنن نان و خوان
دیوەخان حەماغا و سەخاوەتەکەی بەیەکێک لە ناوبانگە سەرەکیەکان دادەنرێت لە
مێووی باشوری کوردستان هاوشێوەی حاتەیم تەن عارەبان و حەمەقەدۆی کوردان
موسڵ ،لێەدا ناوی حەماغا له و ئیدیۆمەدا بەکارهاتووە کە حاڵ خۆش و نانبدە و پیاو و ن
گرفت و ین کێشەیە ،ئینجا بەکەسێگ سەڵت و قوڵت و هیچ نەبوو دەوترێت فالنەکەس
خەیم چ هەیە خەیم هیچ نییە سەڵت و قوڵت بۆخۆی حەماغایە ،واتە هیچ نییە و
خەیم نییە و سەری نایەشێت]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 9:16:49 2021/4/4
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت827 :

سەی نان بدە سفرەی نان مەدە
https://www.kurdipedia.org/?q=20170725101515141579
سەی نان بدە ،سفرەی نان مەدە
سەگ ئه و ئاژەڵەيە کە لەدێر زەمانەوە مرۆڤ ماڵ کردووە و پاسەوان ماڵ و پەز بووە ،ئەوەی خاسيەن سەیک ڕەسەن
هەبێت ،کەنانت ن دا نمەک بە(حەرام) نابێت و نمەکگێ دەبێت ،بەڵم هەندێک مرۆڤ هەن کان نمەکگێت دەبن ئينجا
سفرە وخيانەت لەماڵ و موڵک و ژن و مناڵت دەکەن بۆيە ووتراوە سەی نان بدە سفرەی نان مەدە]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان
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🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 10:15:15 2017/25/7
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت828 :

شارەدێیە ،یک بەکێیە؟
https://www.kurdipedia.org/?q=20220308223328407679
شارەدێیە ،یک بەکێیە؟
وتراویشە :شێخە دێیە یک بەکێیە؟ ئه و ئاوەدانیانەی ژمارەی دانیشتوانیان بەرە و زیاد بوون
دەڕوا و لە گوندەوە دەبنە شارەدێ ،بەهۆی ئەوەی لەڕووی کارگێن و یاسان و ڕێنمان
شارەوانیەوە سەرەتایێ ،بۆیە یاسا تێیاندا سەروەر نییە و هێشتا بەڕژێیم خێڵەیک و کۆران
ڕەشکەکادا گوزەر دەکەن ون یاسا ودادوەرن ،ن خاوەنن و کەس نامەی کەس ناخوێنێتەوە،
ئۆخەی ئۆخەی هەر کەس بۆ خۆی پەیڕە و دەکرێت کەس بەکەس نییە ،له و
گەڕەالوژەیەدا بە تەوس و گاڵتە و گەپەوە دەوترێت :شارەدێیە یک بەکێیە؟]1[ .
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 10:33:28 2022/8/3
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت829 :

شارەک و گندۆرەيەکيان نەگۆتيە
https://www.kurdipedia.org/?q=20181220073937181671
شارەک و گندۆرەيەکيان نەگۆتيە
شار واتە ژمارەی دانيشتوان زۆر و گەڕەک و تاخ و خانوبەرە و خێان زۆر ،گندۆرەش واتە تەنها(کاڵەک)ێک ،کورد بۆ کەیم
شت و مەک و کاڵ و خۆراک زۆر ئيديۆیم هەيە وەک(کێشکەی بەچل و چواران)يان(پێچک چارە بە ئەژمارە) واتە شن کەم
بەس ژمارەی زۆر ناکات ،ئينجا له و ئيديۆمەی(شارەک وگندۆرەکيان نەگۆتيە) واتە يەک تاقە شت بۆ هەموو شار نابێت
ئينجا جاری واهەيە مەبەست لن تاکە کەسێک و شارێکيان نەگۆتيە ،کاتێک پياوێک دژايەن خێانێک يان خانەواودەيەک
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يان هۆزێگ گەورە يان شارێگ بيست بۆ س گەڕەیک دەکات پن دەوترێت بابە دانيشە(گندۆرەيەک وشارەکيان نەگۆتيە)
واتە دەرەقەن ئه و هەموو خەڵکەی نايەيت و لەجێگەی خۆت دابنيشيت چاکێە.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 7:39:37 2018/20/12
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت830 :

شاناخش بە پاڵ مەڕوێ-ەوەیە
https://www.kurdipedia.org/?q=20220512224623413779
شاناخش بە پاڵ مەڕوێ-ەوەیە
شاناخش و مەڕوێ دوو گوندن لە باشوری کوردستان لە شارباژێڕ و ماوەتدا هەڵکەوتوون،
هاوس و هاوسنوری یەکێن شاناخش کەوتۆتە ڕۆژهەڵن مەڕوێ ،دوو گوند و ناوچەی
دڵگێ و سەرنج ڕاکێش و جوان و دڵڕفێێ ،له و شارباژێڕ و ماوەتەدا ئه و ئاقار تێکەڵییەی ئه
و دوو گوندە بووە بە ئیدیۆم ،بە دوو کەس نزیک لە یەکێ و هاوڕێ و هاودەم و بەردەوام
بەیەکەوە بوو ،یان پێکەوە گەڕان لە زۆربەی شوێن و بۆنەکان وەکو :سەردان ماڵن و پرسە
و پیاسە و بۆنە کۆمەڵیەتیەکان و دیداری دۆستان و...تاد ،بە تەوس و گاڵتە پێکردنەوە و بزە
بۆکردنەوە دەوترێت :شاناخش بە پاڵ مەڕوێ-ەوەیە]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🏙 شار و شارۆچکەکان:

شارباژێڕ (چوارتا و ماوەت)

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 10:46:23 2022/12/5
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت831 :
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شانە بەدڕکانەوە هەڵدەواس
https://www.kurdipedia.org/?q=20171218094756143561
شانە بەدڕکانەوە هەڵدەواس
شانە هەڵواسێ بەدڕکەوە کارێگ وورد و ئەندازەييە ئەوەی ئه و کارە دەکات دەبێت وەستا و کارزان و بەهرەوەر و لێان و
کارناسە ،وەک هەنگ و مێش هەنگ بەبێی ورد و تەگبێەوە کاردەکات ،ئينجا لێەدا بەکارناس و کارزان و وەستايەیک بێ تێ
و وورد دەوترێت فالنەکەس هێندە زانايە(شانە بە دڕکانەوە هەڵدەواس).
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 9:47:56 2017/18/12
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت832 :

شاييەیک ن دۆيە
https://www.kurdipedia.org/?q=20170921131945142669
شاييەیک ن دۆيە
شان و هەڵپەڕکن کوردەواری بەردەوام وابووە کە کچ و کوڕان بەيەکەوە دەستيان گرتووە و بەهەڵپەڕين گوزارشتيان لە
خۆس و ناخۆشيەکان کردووە ،گڕوتێ و بەزم ورەزم بەيەکەوە گەرميان کردووە ئەگەر کچ لەشاييەکە نەبێت ئەوا ئه و بەزم
و رەزم نەدەما و بۆيە ئەگەر شاييەک ن کچ بێت دەوترێت شاييەیک ن دۆيە ،لە ئيديۆمەکەدا واتە پرسێگ ن تامە چونکە
رەگەزێگ سەرەیک لە کارەکەدا نيە.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
PM 1:19:45 2017/21/9
ئاراس ئیلنجاغ
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بابەت833 :

ی
لەئاسن خراپ دروست نابێت
شمشێی چاک
ر
https://www.kurdipedia.org/?q=20190302082407279665
شمشێی چاک لەئاسن خراپ دروست نابێت
ئاسن لەسوشتدا بەتێکەڵ هەيە لەگەڵ توخم و گەردەکان تر و قوڕوليتە و ئاو و پاشماوەی
جۆراوجۆر ،ئينجا که پوختەکرا جۆری باش و خران هەيە ،جۆرە باشەکەی ديارە لەبارترە بۆ
دروستکردن کەرەسەی جەنگ وەک(شمشێ) بۆيە وتراوە شمشێی چاک لەئاسن خراپ
دروست نابێت واتە هەرکەسە و بنەچە و ڕەسەن بڕياری ل دەدات.
Quick Respons Code:

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 8:24:07 2019/2/3
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت834 :

شه و و ڕۆژێک ،نعوری ن دەگەڕێت
https://www.kurdipedia.org/?q=20220616172557418839
شه و و ڕۆژێک ،نعوری ن دەگەڕێت
نعور :ئامێێگ ئاودێری خڕی دەولک دارە ،له کۆندا لە سەر بێەکان و کارێز و کانیاوەکان و
ڕووبارەکان هەڵدەبەسێا ،بە وڵغە بەرزە و بارەبەری وەک ئێسێ و گوێدرێژ و گا ڕادەکێرسا و
دەکەوتە کار ،شێوەی دەولکەکان وا ڕێکخرابوو ،کە دەکەوتنە ناو بێەکەوە پڕ ئاو دەبوون و
لە سوڕانەوەی بۆ سەرەوە دەولکەکان دەمەونخون دەبوون و ئه و ئاوەی کە تێیاندابوو
دەیانڕژاندە ناو جۆگەڵەی سەرەیک ئاودێرییەوە ،نعورگێان یەکێک بووە لە کارە قورسەکان چ
بۆ باخەوان و ڕەزەوان و مێاوان چ بۆ وڵغەکە هەردووال تەواو ماندوو و هیالک دەبوون،
بەتایبەت ئه و گوێدرێژ و وڵغەی کە نعورەکە ڕادەکێشێت ،ئه و حاڵەتە کراوە بە ئیدیۆم و
بەکەسێک کە شان و شەوکەتێگ باش و بەکێش هەبێت ،لەگەڵ ئەوەشدا کەودەن و
دەبەنگ و گێل و نەفام و ن عاقل و نەزان ،ملهوڕانە میل نیوی بکات بۆ ڕاپەڕاندن کارێک
کورت و کرمانچ زۆر(کەر) بکەوێتە بەرچاوان ،بەتەوس و گاڵتەوە پن دەوترێت :شه و و
ڕۆژێک نعوری ن دەگەڕێت]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان
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🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 5:25:57 2022/16/6
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت835 :

ژ
ئەدۆس
شێ
شوان مەییل ن ،لە گیسکە رنێ ر
https://www.kurdipedia.org/?q=20220308223832407681
شوان مەییل ن ،لە گیسکە نێ شێ ئەدۆس
شوان و شوانکارەن یەکێکە لە پیشە کۆنەکان مرۆڤ ،لەگەڵ ماڵ کردن گیانلەبەران ئەو
پیشەیەش بووە بە پیشە و پیشەوەرەکەی بووە بە شوان و شوانکارە ،نزیکێین کەس له و
گیانلەبەرانە شوانەکەیە ،هەموو رۆژێک بۆ لەوەڕاندن ئه و هەرد و ئه و کێوان و دەشتانەیان
لەگەڵ دەکات ،ئەوەندە شارەزایان دەبێت دەتوانێت بە هەموو شێوەیەک باریان بهێنێت،
ئەمە بووە بە ئیدیۆم و هاوشێوەی پەندی(نان بۆ نانەوا و گۆشت بۆ قەساب) بەکارهێێاوە،
دەوترێت :شوان مەییل ن ،لە گیسکە نێ شێ ئەدۆس واتە هەرکەسە و بەکار و ئیش و
شارەزان خۆی]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 10:38:32 2022/8/3
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت836 :

شێ دەدۆشێت
شوان مەییل بێت ،لەگیسکە رنێ ر
https://www.kurdipedia.org/?q=20211218183254398877
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شوان مەییل بێت ،لەگیسکە نێ شێ دەدۆشێت
شوان بۆ پەز واتە وەستا و شارەزا و کارزان و لێان و لێهاتوو و باخەوان و پاسەوان ،ئه و لە
هەموو کەس لە ڕان و مێگەلەکەی شارەزایە و دەتوانێت زۆر بەجوان باریان بهێنێت و
ئاڕاستەیان بکات ،ئەوانیش لەهەر کەسێکیێ زیاتر متمانەیان پێیەن و بەدەنگ و هەڵس
وکەون ئه و دەجوڵێنەوە بۆیە بووە بەئیدیۆم و دەوترێت(شوان مەییل بێت ،لەگیسکە نێ
شێ دەدۆشێت)]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 6:32:54 2021/18/12
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت837 :

ژ
دانیش مێگەلەکەی دوور ئەکەوێتەوە
شوان هەتا
https://www.kurdipedia.org/?q=20170614010906140099
شوان هەتا دانیش مێگەلەکەی دوور ئەکەوێتەوە
شوان رابەری ران و پەزە ئەو مێگەل ئاراستە دەکات ،ئەگەر ئەو دانیشت و ن ئاگا بوو ،ئیێ
مێگەل سەر لێشێواو دەبێت ،ئەم پەندە بۆ سەرۆک خێان و سەرکاری کار و رابەرێگ ن خەم
و خەوتووی گەلێکیش هەر بەکار دێت]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت

🗄 سەرچاوەکان
دیارینەکراو |
[]1
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 1:09:06 2017/14/6
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت838 :

یی
شوشێ ڕەنگ و ڕوو ،خواردن گەند و گوو
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https://www.kurdipedia.org/?q=20220105152213400471
شوشێ ڕەنگ و ڕوو ،خواردن گەند و گوو
پێشینانمان زۆر دەمێکە وتویانە( :ئەوەی زۆر بخوات زۆر ناژیت) یان(نان کەسێک یه
دووانە ،یه دوانیش یه سیانە) بە تەوسیشەوە وتویانە(:زۆر خۆری پیشەی مانگایە)
یان(دەڵن چێڵە حەوت مەعیدەی هەیە) ،بەڵم بۆ پاک و خاوێن ڕۆلەکانیان هانداوە به و
ئیدیۆمە کەدەڵێت( :شوشێ ڕەنگ و ڕوو) واتە بەخۆشوتن و کورکردن ڕەنگ و ڕووی
مرۆڤ دەبێتەوە و کەڵیک ئاوەدان دەبێت ،بەڵم بۆ خواردنکە دووبارە وتویانە(خواردن گەند
و گوو)]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 3:22:13 2022/5/1
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت839 :

شوم دەوێ ،زووم دەوێ
https://www.kurdipedia.org/?q=20181027080745159980
شوم دەوێ ،زووم دەوێ
هەندێک داواکاری يەکسەر و زوو چ بەچ ناکرێت وەک ئەوە نيە لەمانگ تەمموز داوای پالستيکە تەماتەيەک بکەيت يان
لە مانگ ئاب داوای تەنەکە هەنجێێک ئەمانە لەوسەروبەندی يەکسەر دابێ دەکرێن بەڵم ئەگەر بوترێت لەچلەی زستان
تەماتە و هەنجێ ئەوا وەدەست ناکەوێت چ پێويست بە(ووڕک گرتن)يش ناکات چونکە کەنگر وماست بە وەعدەی خۆی،
ئينجا کە دەوترێت(شووم دەوێ ،زووم دەوێ) واتە کێێک داوای مێد دەکات و دەڵێت دەبێت زووش بۆم پەيدا بکەن ،ئينجا
دەربەسن تەمەن و قۆناغ ژيان خۆن و زاواس نيە مناڵن يان قوتابێ يان هەنە يان نينە هەر دەيەوێت شوبکات و ئه و
درەنگە به و زووييە ڕاناگات ،ئەم دەربڕە کوردەوارييە بۆ ئه و مەبەستە بەکاردێت کە کەسێک داواکارييەیک بەپەلەی هەيە و
دەيەوێت يەکسەر بۆی چ بەچ بکرێت و لە هەمانکاتيشدا چ بەجێکردن قورسە و پێويسن بەدان بەخۆگرتن و ئارایم
هەيە تا دەتوانرێت و دەبيێێتەوە و دەگونجێت ئينجا بەشوو دەدرێت بۆيە بۆ ئه و حاڵەتانە وتراوە(شوم دەوێ ،زووم دەوێ)
چۆن دەبێت.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان
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🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 8:07:45 2018/27/10
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت840 :

شێی زوو هەڵدەچێت
ر
https://www.kurdipedia.org/?q=20180826092308154927
شێی زوو هەڵدەچێت
خاسيەن(شێ) ئەوەيە لەکان خستنە سەر ئاگر و کوڵندن زوو(هەڵدەچێت) هەربۆيە ئەم خاسيەتە کراوە بەدرکە و دەربڕ لە
زمان کورديدا و بەيەکێگ توند و توڕە و زوو هەڵچوو دەوترێت فالنە کەس(شێی زوو هەڵدەچێت) واتە گەڵێک زوو توڕە
دەبێت و کەڵیک گاڵتە و گەن نيە.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 9:23:08 2018/26/8
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت841 :

شينان ئەگەر هات دوکانەک ،دەغڵ ئەگەر هات مەيدانەک
ی
https://www.kurdipedia.org/?q=20181004103056156772
شينان ئەگەرهات دوکانەک ،دەغڵ ئەگەر هات مەيدانەک
بە چاندن سەوزە و بەرووبویم هاوينە دەوترێت(شينان) ئينجا ئه و شيناييە هەندێجار
بەشێوەی(گۆڵ و دۆريخە) يان(دووکان) دەکرێت ،دووکان واتە پێوانەيەیک دياريکراو لە زەوی
رووبەری(2بە3يان 3بە4مەتر) سەوزەکان وەک(تەڕەتێە و کەرەوز و کەوەر و شبيت و تور و
سڵق و تاد) ل دەڕوێێێت ،مەيدانەک-يش واتە سوار ماينێک تاوێک بە ووڵغەکەی بدات
هێندەی نمايش کردنێک و بگەڕێتەوە واتە سەد مەترێک و وەرگەڕێتەوە به و ماوەيە لە
درێژی و سوڕانەوەيە دەوترێت(مەيدانێک) لێەدا وەرزێری کورد بۆ شينان وتويەن ئەگەر
خودا بيدات يەک دووکانت بەسە بۆ سەوزەيەیک وەک کەرەويز و تەڕەتوڵە و تاد و بۆ گەنم
و جۆش چەند سەد مەترێت هەبێت بۆ چاندنيان واتە بەرووبەری يەک مەيدان بەسە
ئەگەر خوا بيدات ،ئەم ئەزمونانە بوون بە ئيديۆم و دەربڕ لە کوردەواريدا و دەوترێت(شينان
ئەگەرهات دوکانەک ،دەغڵ ئەگەر هات مەيدانەک) واتە بەزۆری و کەیم چاندن و ڕواندن
بەرهەم نيە لە رووبەری زەوی و لەبڕی تۆ-وەکەدا بەڵکو لە(هات)دا خۆی دەبينێتەوە با
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رووبەری چێێاو کەميش بێت ئەگەر ئەوەی چێێا بە جوان هات و گەشەی کرد ئەوا
بەرهەمێگ باشت وەچنگ دەکەوێت و پێويستيت بە کەس و رزقيێ نابێت.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 10:30:56 2018/4/10
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت842 :

ا
ی
ژ
باشێە لە موڵیک ڕۆم
س و شيتاڵ خۆم
ڕ

https://www.kurdipedia.org/?q=20171226094204143617
س و شيتاڵ خۆم باشێە لە موڵیک ڕۆم
س :واتە کەڵ و پەل بەکارهاتووی کۆن و نزيکە خايس و پەڕپوت و پەشمە و ن کەڵک و شيتاڵيش واتە پاشماوەی کەل و
پەل لەکارکەوتوو و ن سوود ،موڵیک ڕۆم مەبەست لە مەملەکەن ئيمێاتۆريەن ڕۆمە بێەنتيەکانە کە دەسەڵتيان بەسەر
موڵکەکان ڕۆژهەڵت و رۆژئاوای سەر گۆی زەوی داگرتبوو لە مێوودا ،ئەم دەربڕ و ئيديۆمە هەندێجار دەوترێت(س و
شێی خۆم باشێە لە موڵیک ڕۆم) واتە ئه و خانولکە و کاولە ژوورەی کەخۆم پێکمهێناوە و شه و تێدا دەخەوم و بەرۆژ پشوی
تێدا دەدەم و جل وبەرگ و نان تێدا دەخۆم و تڕ و س و شێی تێدا دەکەم زياتر و باشێە لەوەی کە یه خۆم نيە.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 9:42:04 2017/26/12
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت843 :

شکار بەڕچە ئەدۆزرێتەوە
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https://www.kurdipedia.org/?q=20220308223558407680
شکار بەڕچە ئەدۆزرێتەوە
ڕاو وشکار پیشەیەیک دێرینە و مرۆڤ لە کۆنەوە پێوەی خەریک بووە ،بە هۆیەوە قوت و
بژێوی رۆژانەی خۆی پەیداکردووە ،بە گوێرەی ناوچەکان دونیا چۆنیەن و جۆری ڕاوکردن
جیاوازە ،بەڵم هونەری ڕاوکردن بۆ ئەوانەی کردویانەتە پیشەی خۆیان کارێگ ئاسانە و
شارەزان تەواویان لە کارەکەدا بە هۆی ئەزمونەوە بەدەستهێناوە ،تا ئه و ڕادەیەی بەشوێن
ن و ڕچەکان ڕاوکەر نێچێی خۆی دەناسێت و ڕێ وشوێن گونجاوی بۆ دەگرێتەبەر بۆ
ڕاوکردن ،ئینجا لە کوردەواریدا شارەزان ڕاوکەر بووە بە ئیدیۆم و بەکەسێگ شارەزا و زانا لە
پیشە و کارەکەی خۆی دەوترێت :شکار بەڕچە ئەدۆزرێتەوە]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 10:35:58 2022/8/3
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت844 :

شیاکەی تێهەڵسوو ،بیکەرە گاگەل
https://www.kurdipedia.org/?q=20220513224842413871
شیاکەی تێهەڵسوو ،بیکەرە گاگەل
لە هەولێێ دەوترێت:ڕیچ لە قون بدە بیخە ناو گاڕان ،شیاکە ،ڕی خ :پیش و پاشەڕۆی
ڕەشوڵغ مانگا و گایە ،هەندێ لە مانگا و گایەکان ڕیخێ و پیسن و بە داو تەشکەریاندا ڕی خ
و شیاکە دێتەخوارە و ووشک دەبێتەوە ،گاگەلیش واتە :گاڕان و گایەل و گاگەلە و ڕانەگا واتە:
ڕانێک لە مانگا و گا و ئەوەی دەیان لەوەڕێنێت پن دەوترێت :گاوان ،تێهەڵسوو و تێسوون
واتە :لێدان ڕی خ بە سمتەجۆڵە و قوونەوە ،ئه و تێهەڵسوون شیاکە و خستنە ناو گاڕانەوە
بووە بە ئیدیۆم و بەکەسێگ ن عاقل و نەفام و گەوج و کەودەن و کاڵفام و نەزان و شێوە
وڵغ و وەکو ئاژەڵ بێ بکاتەوە بە قەشمەری و گاڵتە پێکردنەوە دەوترێت :شیاکەی
تێهەڵسوو ،بیکەرە گاگەل]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

🗄 سەرچاوەکان
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باشووری کوردستان

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 10:48:42 2022/13/5
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت845 :

شێ مردەیه
ر
https://www.kurdipedia.org/?q=20220621204122419364
شێ مردەیه
شێ لەبەر ئەوەی خۆرایک سەرەیک ساوا و منداڵ و کۆرپەیە ،چ لە مرۆڤ و چ لە ئاژەڵن،
لەناو ئیدیۆیم کوردیدا زۆر ئاماژەی پێکراوە ،وەک :ئه و شێت ل حەرام بێت ،کێچ حەوت
مەن شێ ئەدا ،هەوێن حەوت مەنجەڵەشێانە ،شوان مەییل ن لە گیسکە نێ شێ
دەدۆشێت ،شێبان ،شێ هەڵبێرکێت نەوغ هیچ شتێگ تر نییە ،له و ئیدیۆمەدا(شێ
مردە) هەموو ئه و کار و بەرخ و کۆڵگ و بێچو و ساوایانە دەگرێتەوە دوای لە دایکبوونیان،
دایکیان دەمرێت و ن دایک گەورە دەبن ،بەهۆی ن خۆرایک و ن شێی ڕەنگیان زەرد و لەش
و الریان لەڕ و باریک و الوازە ،ئینجا هاوشێوەی ئه و کۆرپە و بێچووانە ئەگەر کەسێک زۆر
لەڕ و الواز و کزۆڵ و باریکەڵە و ڕەنگ زەرد دەکەوێت پن دەوترێت :دەڵن شێ مردەیە]1[ .
تایبەتمەندییەکان بابەت
🏙 شار و شارۆچکەکان:

کۆیە

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 8:41:22 2022/21/6
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت846 :

هەڵێڕکا لە هەموو شتێک خر ی
ی
اپێە
شێ
ر
https://www.kurdipedia.org/?q=20170612230750140041
شێ هەڵێڕکا لە هەموو شتێک خراپێە
شێ یەکێک لە خۆراکە گرنگەکان مرۆڤە ،لەمناڵیەوە فرچگ پێوە گرتوە ،دواتریش لەگەڵ
ماڵیکردن ئاژەڵە ماڵیەکان ئەو بایەخەی شێ هەیەن تا هاتووە زیادیکردووە تا ئەمڕۆ ،لەگەڵ
گرنگیەکەس خاوێنێین خواردنەوەی مرۆڤیشە ،بەڵم کە هەڵێکا و هەڵێڕکا وەک هیچ
جۆرە خواردنەوەیەیک تر پیس نابێت ،ئەم پەندە لە کوردەواریدا بەکار دەهێێێت بۆ کەسێک
کە زۆر باش بێت لەدەرفەتێک خراپ بێت وەک هیچ کەسیێ خراپ نابێت ،یان
خوێندەوارێک بەکۆڵێک بڕوانامەوە نەفام بێت ،یان ئەوانەی لە پەرتوکە ئاسمانیەکان
شارەزا بن و بگەنە حاڵەن خوانەناس پێیان دەوترێت شێ هەڵێڕکا لە هەموو شتێک
خراپێە]1[.
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تایبەتمەندییەکان بابەت

🗄 سەرچاوەکان
دیارینەکراو |
[]1
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
PM 11:07:50 2017/12/6
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت847 :

بان خۆرە
ر
شێ ی
https://www.kurdipedia.org/?q=20220621122056419306
شێبان خۆرە
لە کوردەواریدا کچان کە دەگەیشتنە تەمەن بەشوودان ،ئەگەر برا و باب و مام و خاڵ بۆ
خۆیانیان بەشووبدایە دەوترا :ژن بۆ برای کردووە یان باب و مام و خاڵ ،هەندێکجار ژنە
بەژنە و جارجارەش گەورە بەگچکەیان پێکراوە کە بن پشکیان ن گووتوە ،جاریش هەبووە
چەند خوشکێک تاقە برایەکیان هەبووە ،یان تەنها پێە بابێکیان هەبووە ،کە بەمێد دراون
لەبان ئه و شێەی دایکیان لەزاری ناون و پن پەروەردە و گەورە کردوون بڕێک پارە وەرگێاوە
چ بۆ باوکەکە یان بەناوی کوڕەکەوە وەرگێاوە ،به و بڕە پارە یان کەل و پەل و مەڕوماڵتەی
وەرگێاوە ،بەبیانووی بەهای شێ پێدان دایگ کچەکە ،بە بەهای ئه و شێەیان
ئەژمارکردووە ،دواتر گۆڕان بەسەرداهاتووە و بووە بەشێبان :شێ+بەهای ،شێی دایک لە
کوردەواریدا زۆر جێگەی بایەخ و پیاهەڵدان بووە دایک لەکان توڕەبووندا وەک توک و نزا
بەکاری هێناوە :ئه و شێەت ل حەڕام بێت ،یان وتراوە :فڵنە کەس شێی پاکە ،یان فرچگ
بەحەڕام گرتووە و....تاد ،دوای پێشکەوتن کۆمەڵگا و دوورکەوتنەوەی ڕێژەن ،له و کلتور و
نەریتەی وەرگرتن شێبان ،ئه و باوک و برایانەی کە لەکان بەشودان کچ و خوشکەکانیان
شێباییان وەرگرتووە ،بەچاوێگ ن ڕێزەوە سەیردەکران و وادەهاتە بەرچاویان ئەوان
مامەڵەی بەکچ و خوشکیان دەکەن ،بەتەوس و سوک سەیرکردنەوە پێان دەوترا :شێبان
خۆرن]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🏙 شار و شارۆچکەکان:

کۆیە

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ

552

کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

PM 12:20:56 2022/21/6
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت848 :

ی
شێی سەیک خواردووە
ر
https://www.kurdipedia.org/?q=20220126115805402828
شێی سەیک خواردووە
سەیک هەش بەسەر یەکجار لە کوردەواریدا ستایش کراوە ئەویش تەنها بە قسە نەوەکو
ئیدیۆم کە دەوترێت :ئاژەڵێگ بە ئەمەکە بۆ خاوەنەکەی ،بەڵم هەرچ ئیدیۆیم کوردانە
لەسەر سەگ الیەن خران سەیک وەرگرتووە وەکو(:سەی نان بدە ،سپڵەی نان مەدە و
سەش بەژنان ناوەڕێت ،سەیک لە سەگە ،دەڵن سەیک هاوشارە ،سەیک هەڵەوەڕە ،سەیک
هار تەمەن چل ڕۆژە ،سەیک ن سوتاوە ،بەخوا سەیە) ،جگە لەمە ناوی سەگ لە زۆربەی
جنێوەکان مرۆڤ ناوی بەخراپە دەهێێێت و وتراوە :سەیک سەگباب ،سەگباب ،سەی
لەسە ،هەڵبەت له و ئیدیۆمەش هەر بەخراپە ناوی سەگ وەرگێاوە ،سەگ کە خۆی
ئاژەڵێگ گڵو بێت ،دەبێت شێەکەی چۆن بێت بۆیە کورد بەتەوسەوە بەکەسێک
دەڵێت(شێی سەیک خواردووە) واتە فرچگ بەکاری پیس و خراپەوە گرتووە]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 11:58:05 2022/26/1
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت849 :

ر ی
دەستەوان
شان
ی
شێ و ی
https://www.kurdipedia.org/?q=20220513201757413846
شێ و شان دەستەوان
شێ :شیوەن و ناڵە و زاری و ڕۆڕۆ و شێ و شەپۆڕە ،کە گریانێگ بە کوڵ و گابۆڕە و لە
خۆدانیش تێدایە بۆ مردوو ،لەگەڵ ڕەش و شێ پۆشین کەسە نزیکەکان کۆچکردووەکه،
شان :ئاهەنگ و زەماوەند و هەڵپەڕیک و کۆڕی بەزم و ڕەزم و گۆرانن و شان لۆغانە چ بۆ
ژنهێنان یان خەتەنە سووران یان شەکراو خواردنەوە  ،دەستەوان :دەستگرۆن و
دەستەبەری و هاوکاری و بەسەریەکەوەچوون مرۆڤ بۆ هەرەوەزی و پێکەوەژیان و تەبان
و...تاد ،لە هەردوو حاڵەت مرۆڤ بەدەم یەکەوە دەچن ،چ بۆ بەدواداچوون جەنازەکە بۆ
سەر قەبران و نوێژ لەسەرکردن و ناشتن و بەشداری خەم و پەژارە و پرسەکه ،یان بۆ
بەشداری لە خۆس و هەڵپەڕیک و زەماوەند ،بەشداری شێ و شان بە قەرز دادەنرێن و
پێویستە ئه و قەرزانە بدرێنەوە ،ئەوە بووە بە ئیدیۆم و بۆ هاندان و ڕێنوێن کردن مرۆڤ بۆ
بەشداری کردن لە پرسە و هەڵپەڕیک ،خۆس و ناخۆس یەکێدا وەکو قەرز سەیرکراوە و
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پێویستە بەرامبەر بکرێنەوە و لەکان خۆیدا بدرێتەوە بۆیە وتراوە :شێ و شان
دەستەوان]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 8:17:57 2022/13/5
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت850 :

ی
ی
حوسێن لۆ هەریسەکەیە
شین حەسەن و
825220647387186https://www.kurdipedia.org/?q=20200
شین حەسەن و حوسێن لۆ هەریسەکەیە.
حەسەن و حوسێ کوڕی جێنشین چوارەیم موسلمانان و کچەزای پەیامبەری ئیسالمن و
نەوەی ئال بەیت ئەژماردەکرێن ،ئەمانە بە ناحەق شەهیدکراوون ،موسلمانان هەموو دونیا
بۆیان بەداخن و ساڵنە لە عاشورادا یادی شەهیدبوونیان دەکەنەوە و لەیادکردنەوەکەدا
چێشن دانەوێڵەن(هەریسە) کە تێکەڵەیەکە لە (گەنم و گۆشت و دۆ) ئامادە دەکرێت
وئامادەبووان و پرسەگێان و ماتەمینداران ،ئەوە حاڵەتە ڕاستەقینەکەیە ،ئەوەی کردویەتییە
ئیدیۆم هەریسە خواردنەکەیە ،چونکە ئاپۆرای خەڵیک لەدوای مەراسییم پرسەکە زۆر
هیالک و ماندوون و زۆر باشە دادەڕسێنە سەر هەریسەکە و تێوپڕی ل دەخۆن ،بۆیە
هەریسە خواردنەکە کاریگەری لەسەر شینەکە دروستکردووە ،لەپرسەی کوردەواریش پڵو و
گۆشتێگ باش ئامادە دەکرێت ،هەر بۆیە بەتەوەسەوە دەوترێت(شین حەسەن و حوسێن
لۆ هەریسەکەیە)]1[ .
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 10:06:47 2020/25/8
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت851 :
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شینیکە شینیکە ن
https://www.kurdipedia.org/?q=20220725225403424774
شینیکە شینیکە ن
پیاوێگ هەژار و کاسن یەکێک لە الدێکان کۆیە ،هەموو جارێ کە کچە کەیبانووەکەی
مامۆستاوی کردووە ،بەدیارییەوە وەستاوە و لەکان ئاو تێکردندا ،بەکچەکەی ووتووە:
شینیکە شینیکە ن ،ماست دوای ئەوەی تێک وەردەدرێت تاوەکو پرتک پرتگ نەمێنێت و
تەواو ببێتە شلەیەیک لینجاو ،ئینجا ئاوی تێدەکرێت ،بەڵم ئەگەر ڕێژەی ئاوەکە زۆر بێت،
ئەوا ڕەنگ سپێن ماستەکە ووردە ووردە نامێنێت و دەبێتە(شینباو) و ڕەنگ ئاوەکە زیاتر
دەردەکەوێت و تایم ماستەکە لە ئاوەکە نزیک دەبێتەوە ،ئەوە بووە بە ئیدیۆم و ئەگەر
خواردنەوەیەک یان بەرهەمێک یان ڕزقێک یان چێشتێک بەس تەواوی ئەندامان خێانێک
یان کۆمەڵە کەسێک نەکات ئەوا شێ دەکرێت و ڕێژەی ئاوی زۆر تێدەکرێت تاوەکو هەر
یەکە و هەندێگ بەر بکەوێت و لەم حاڵەتە بێ لەتام و بۆی خواردن و خواردنەوەکە
ناکرێت بەڵکو تەنها بێ لەوە دەکرێتەوە کە بەس هەموو الیەک بکات بەم حاڵەتەش
دەوترێت :شینیکە شینیکە ن]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🏙 شار و شارۆچکەکان:

کۆیە

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 10:54:03 2022/25/7
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت852 :

ی
ی
شێن عاقر یک یە
https://www.kurdipedia.org/?q=20200902005209387398
شێن عاقر یک یە.
شێت ،هەندێ کەس پێیان وایە ئەم وشەیە دەگەڕێتەوە بۆ الیەنگران پێغەمبەر(شیث،
شیت) گوایە ئەمانە باری دەرونیان تێکچووە ،چونکە باس شن نەبیێاو و هەست ن
نەکراو دەکەن ،ئەمە لەالیەک لەالیەکیێیشەوە شێت هەموو ئەوانەی چ لە زگماکەوە یان
بەهۆی بارێگ لەناکاو و نەخوازراوەوە توش بوون ،باری دەروونیان تێک دەچێت ،ئینجا
هەندێک کەس بۆ ئامانجێک و مەبەستێک خۆیان شێت دەکەن ،به و جۆرە شێتانە لە
ئیدیۆیم کوردەواری دەوترێت(شێن عاقڵ یک یە)]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان
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:Quick Respons Code

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 12:52:09 2020/2/9
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت853 :

ی
هەنگوین شوکرە
شێخ بە گوێز و
https://www.kurdipedia.org/?q=20220226203947406387
شێخ بە گوێز و هەنگوین شوکرە
لە پەنای ئایینەکاندا بەناوی پەرستش و خوداناسیەوە خەڵکانێگ زۆر ،بەرماڵ دەکەنە
کۆڵیان و بەگوێرەی ڕێوڕەسمەکان خۆنواندن جۆراوجۆر و سەیر و سەمەرە دەکەن ،لەوڵن
کوردەواری خۆشمان پێ و سەید و شێخ و مەال نازونوزییان لەسەر خەڵیک ڕەمەیک و ڕەشۆیک
هەبووە و هەیە ،دەگێنەوە :دەڵێ شێخێک لە شەوان درەنگ دەبێتە مێوان ماڵە
جوتیارێک ،بە خاوەن ماڵ دەڵێت :خۆتان سەغڵەت مەکەن بۆ شێخ به و درەنگان شەوە،
گوێز و هەنگوین بەسە و پن شوکرم ،هەڵبەت بەدرەنگان شەو ،مریشک و ئاژەڵ سەربڕین
ن ڕاناگات ،بەڵم ئامادەکردن گوێز و هەنگوین ئەگەر هەبێت بۆ کەیبانوو زۆر ئاسانە ،بەڵم
هەردوو خواردنەکە گران بەها و دەگمەنن و لە هەموو ماڵێکدا دەست ناکەون ،ئەوە بووە بە
ئیدیۆم و بە گاڵتە و تەوسەوە بە کەسێگ زۆرزان و خوازۆک و نازینۆک و نەوسن دەوترێت:
کە داوایەیک گەورە بکات و بە ن بایەخیشەوە سەیری بکات]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 8:39:47 2022/26/2
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت854 :

شێ ئەگەر رپێ بێت ،مێش لە(گەڵ و گون)ی دەئاڵێت
ر
https://www.kurdipedia.org/?q=20220617222315418977

556

شێ ئەگەر پێ بێت ،مێش لە(گەڵ و گون)ی دەئاڵێت
وتراویشە :گورگ پێ بوو دەبێتە مەخسەرەی سەیان ،مەخسەرە واتە گاڵتەجاڕ ،لە
روویەکیێیشەوە دەوترێت :پێی و هەزار عەیب ،هەڵبەت شێ کە له و ئیدیۆمەدا وەک
نمونە هێێاوەتەوە چونکە پاشای دارستانە ،هێمای هێ و دەسەڵتە ،بەڵم ئەو قەڵەمڕەویە
کاتییە و رۆژێک دادێت بەرە و نەمان و کزبوون و الوازبوون و کۆتان دەچێت ،مێش:
زیندەوەرێگ بچووکە وەک هێمای الوازی و ن دەسەڵن له و ئیدیۆمەدا هاتووە ،بەرامبەر
دڕندەن و گەورەن و زەبەالچ شێ بەکارهێێاوە ،مێش ئەوەندە ن دەسەڵتە بەڵم کە شێ
پێبوو دەبێتە گاڵتەجاڕ و مەخسەرەی مێشان و مێشە گزگزە بە ئارەزووی خۆی لەسەر گەڵ
و گون دەنیشن و ن باکانە خوێن گون دەمژن ،ئه و واقیعە وەکو ڕێنمان و ئامۆژگاری بۆ
مرۆڤەکان کراوە بە ئیدیۆم و بۆ فەنابوون و کان قودرەت و دەسەڵت وتراوە :شێ ئەگەر پێ
بێت ،مێش لە(گەڵ و گون)ی دەئاڵێت]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 10:23:15 2022/17/6
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت855 :

شێ بەنانە ڕەقە بەخێوناکرێت
ر
https://www.kurdipedia.org/?q=20200825215720387182
شێ بەنانە ڕەقە بەخێوناکرێت.
شێ ئاژەلێگ دڕندەیە و بەپادشای دارستان بەناوبانگە ،گۆشتخۆرە و حەزی لە گۆشن
ئاژەڵەکان وەک(کەرەکێوی و گامێش و مامز و بەراز و زەرافە)یە ،لەڕۆژێگ ئاساییدا پێویسن
بە()7کیلۆ گۆشت هەیە و ئەگەر نێچێیش هەبێت تاوەکو()50کیلۆش دەتوانێت بخوات،
ئەوە خۆرایک شێ بێت ناکرێت بەنانەڕەقەی بەخێوبکرێت ،بۆیە کورد کردویەن بە ئیدیۆم و
بەتەوسەوە بەخاوەن و سەرداری ڕەزیل و کەم توانا دەوترێت(شێ بەنانە ڕەقە بەخێو
ناکرێت) ،پێشمەرگەکان کورد لەباشوری کوردستاندا لەسایەی دەسەالن
خۆماڵییەوە(حکومەن هەرێم) ،ئه و ئیدیۆمە پڕ بە پێستە کاتێک بە دوو مانگ جارێک
موچەیان ن دەدرێت]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code
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باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 9:57:20 2020/25/8
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت856 :

ا
شێ لە بێشان خڵس نابن
ر
https://www.kurdipedia.org/?q=20220325190526409066
شێ لە بێشان خڵس نابن
بێشە یان بێشەڵن ،زەمەند و لێەوار و جەنگەڵە ،النەی شێانە ،لێەدا بووە بە میتافۆڕ و
مەبەستە سەرەکیەی(بێشان) ئاگردانە ،وەجاغ و ئاگری ئاگردان خانەوادەیەیک خانەدان و
قۆناغ و سەچ و نانبدە و جوامێ و مێخاسە ،واتە ئاگردان بنەماڵەی ناودار ن کەڵەپیاو و
وەچەی پیاوانە نابێت ،بۆ ئەو حاڵەتە لە کوردەواریدا ووتراوە :شێ لە بێشان خڵس
نابن]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 7:05:26 2022/25/3
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت857 :

ی
شێ لەهەر کوێ بێت چنگ خۆی پێيە
ر
https://www.kurdipedia.org/?q=20190106091449184610
شێ لەهەرکوێ بێت چنگ خۆی پێيە
شێ بە سەرۆیک دارستان دانراوە و هەموو اليەک پن ڕەزامەندبوون بە باس و بەخراپيەوە،
شێيش له و ئاژەڵە چڕنۆکدارە دڕندانەيە کە بەکەڵبە و چڕنۆک چەکدارە و بۆ هەر کوێيەک
بڕوات ئه و دوو چەکەی ن يە و هەميشە فيشەک و چەیک سوارە ،ئينجا ئەم حاڵەتەی شێ
بۆ پياوێگ ئازا و چاونەترس و قارەمانيش بەکاردێت کە هەميشە لە ئامادەباشيدايە و
پێويست ناکات دڵت پێوەی بێت چونکە ئه و شێوێێاوە بەشێ ،بۆيە بەکەس بەدەست
وبرد و گورجوگۆڵ دەوترێت لن مەترسە(شێ لە هەر کوێ بێت چنگ خۆی ن يە).
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:

رۆژهەڵن کوردستان
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:Quick Respons Code

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 9:14:49 2019/6/1
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت858 :

شێ لە بێشە هاتەدەر چ رنێە چ مێيە
مێا ،ر
شێا ،چ ژنە چ ر
شێ هەر ر
ر
https://www.kurdipedia.org/?q=20170611095046139968
لە کرمانچ خواروو و کرمانچ سەروودا ئەم دوو پەندە وەک يەک ناوەرۆک بە کاردەهێێێن
بۆ ستايش و پياهەڵدان مێخاس بەهەمان شێوەی مێخاس ،واتە کورد لە بنەڕەتدا جياکاری
ڕەگەزی نەبووە ،هەڵبەت ئەمەش جێماوی ميللەت و خەڵکە ،مانای تەواوی پەندەکە لە
کرمانچ سەروودا راستەوخۆ دەڵێت :ژن يا پياو ئەوەی شێ بێت هەر شێە هەر بۆيەش لە
مێووی کوردا چەندين شێەژن هەڵکەوتوون ،لە کرمانچ خوارووشدا وتراوە :ئەوەی
لەتوخیم شێ بێت و لە النەی شێەوە بێتە دەرەوە هيچ بە چاوی نێ يان یم لن مەڕوانن
چونکە شێە ،واتە مێيايەن و نێايەن هيچ لەناوی شێەکە کەم ناکاتەوە ،نێ يان یم-ش کار
لە مرۆڤ بوون و يەکسان نێوان ژن و پياوی کورد ناکات]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت

🗄 سەرچاوەکان
دیارینەکراو |
[]1
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 9:50:46 2017/11/6
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت859 :

ی
ی
کەمێ
تەنکێ ،عەزان
شێلم
https://www.kurdipedia.org/?q=20200830142958387286
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شێلم تەنکێ ،عەزان کەمێ
شێلم بەرووبومێکە پایزان دەچێێێت و زستانیش ن دەگات و تا نزیکەی بەهار گوڵ دەکات
و ووردە ووردە قەپ دەبێت و سەردەیم بەسەر دەچێت و تۆ و دەکات ،بۆ ماوەیەک دەبێتە
یەکێک لەخۆراکە گرنگەکان وەک :تڕخێنه وتەڕەساز و هەویرترش وترشیان سور و زەرد و
لەهەندێک ناوچەش دەکرێتە شلە ،بەڵم دیارترینیان شێلم بەدۆشاوە ،کە لەشەوی زستان
و سەرماوسۆڵەی ناو بازاڕدا هەڵمێگ جوان ل هەڵدەستێت و کڕیارێگ زۆر و داواکارییەیک
باس لەسەرە ،شێلم فرۆشەکان لە وەرزی زستان باش بایەچ ن دەدەن و پیشەی
سەرەکیان دەبێت و خێانەکانیش لەماڵەوە ،شێلمەکان قاش قاش دەکەن و دەیخەنە ناو
مەنجەڵ و دەیخەنە سەر ئاگر ،ئینجا ئه و قاشە شێڵمەی تەنکێ ئامادەکرابێت و ئەستور
نەبێت زووتر و جوانێ دەکوڵێت ،ئەمە بووە بە ئیدیۆم بۆ هەر کارێک کەڕێگەی ئاسانێ
بۆئەنجامدان هەبێت دەوترێت(شێلم تەنکێ ،عەزان کەمێ)]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 2:29:58 2020/30/8
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت860 :

ی
ی
کەمێ
تەنکێ عەزان
شێڵم
https://www.kurdipedia.org/?q=20181217064640181614
شێڵم تەنکێ عەزان کەمێ
شێڵم سەوزەيەیک زستانەيە مرۆڤ لە کوردستان لەسەردەمانێگ زووە وە دەيچێنێت و
گەڵکەن و سەڵکەکەی بۆ جۆراوجۆری خواردنەوە و خواردن بەکاردێنێت وەک(تەڕەساز و
شێڵم به دۆشاو) ،لەکان چاندندا ئەگەر تۆوەکەی تەنک بوەشێێێت واتا(بۆڕ و پڕ) تۆو
نەدرێت ئەوا کەشێ بوو(ڕوا) پێويست بە تەنککردن ناکات و سەڵیک هەر بنەشێڵم-ێکيش
زۆر گەورە دەبێت ،بۆيە وتراوە شێڵم تەنکێ عەزان کەمێ واتە هەرشتێک پێشێ خەیم ل
بخۆيت و بێی ل بکەيتەوە کەهاتە بەرهەم هەم باشێ هەم ن کێشەتر دەبێت.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان
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🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 6:46:40 2018/17/12
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت861 :

شەرغ مار بەدار
https://www.kurdipedia.org/?q=20170429080041139403
شەرغ مار بەدار
پەندێکە لە کوردەواريدا بەکار دەهێێێت بۆ ناحەز و دوژمن و فێڵباز و تەلەکەباز کەتەنها کار
بەياسای خۆيان دەکەن و ياسا و کلتور و نەرين ئەوانيێ پێشێل دەکەن ،ماريش ئه و
زيندەوەرە ژەهراويەيە سنوری ببەزێن ،ن س و دوو ژەهری خۆی پێتا بەتاڵ دەکاتەوە واتە
هيچ بنەمايەک ناهێڵێتەوە بۆ دانوستاندن و گفتوگۆ ،هەڵبەت ئەمە هەندێ مرۆڤيش
دەگرێتەوە کە خاسيەن مار-يان لە ناخدايە ،بۆيە وتراوە شەرغ مار بەدار]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 8:00:41 2017/29/4
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت862 :

شەريک و خەريک
https://www.kurdipedia.org/?q=20171126095913143326
شەريک وخەريک
دوو مرۆڤ بەيەکەوە لە کارێک خەريک بن و هاوبەس يەکێ بن باشێ يەکێ دەناسن و دەتوانن بە تەواوەن و لە هەموو
ڕوويەکەوە شارەزای يەکێی بێ ،ئينجا ئه و ئيديۆمە لەوەهاتووە مرۆڤ ناتوانێت يەکێ بناسێت تا کار و گوزەران هاوبەش و
پێکەوە ژيانيان نەبێت.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:

رۆژهەڵن کوردستان
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:Quick Respons Code

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 9:59:13 2017/26/11
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت863 :

ی
ڕەفيق کاروانە
شەريگ دز و

https://www.kurdipedia.org/?q=20171115082212143186
شەريگ دز و رەفيق کاروانە
لە کۆندا دز دەچوونە سەر ڕن کاروان و کاروانچيانيان ڕووت دەکردەوە و تاڵنيان دەکردن و هەرچ لە ناو بارەکانياندا
هەبوايە دەيانێد و هەندێجاريش جل وبەرگيشيان لەبەری کاروانچيەکان دادەکەند ،لەناو کۆمەڵگاش دزەکان دياربوون و
دەزانران کێ بەڵم هەندێ کەسيێ هەبوون هاوبەس(شەريک) دزەکان بوون و دۆست و هاوڕن(رەفيق) کاروانچيەکانيش
بوون نەدەزانرا ئەمانە کێ ،ئەمانە بەهۆی دۆستايەتيان لەگەڵ کاروانچيەکان وادەی بەڕێکەوتن کاروانيان دەزان و بەهۆی
هاوبەشيشان لەگەڵ دزەکانەوە ئاگاداريان دەکردنەوە کە کاروانەکە بەڕێکەوتووە ،بەمەش دزەکان لەکات و سان خۆيدا
دەگەيشتنە سەر کاروانەکە و تاڵنيان دەکرد ئينجا ئەم ئيديۆمە لە کوردەواريدا به و کەسانە دەوترێت کە لەاليەکەوە هاوڕن
گەڵ و هاوڵن و خەڵک و پيشەوەر و جوتيار و کاسبکاران بن و لەاليەکيێيشەوە هاوبەس گەندەڵکار و دز و ڕێگران بن.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 8:22:12 2017/15/11
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت864 :

شەریک ئەگەر باش بوایە ،خوداش شەریگ ئەگرت
https://www.kurdipedia.org/?q=20220617232155418985
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شەریک ئەگەر باش بوایە ،خوداش شەریگ ئەگرت
کورد زۆر ئەزمون هەیە لەگەڵ کاری هاوبەس و(شەریکایەن) کە زیان لێکردووە بۆیە لە
زۆر پەند و ئیدیۆمدا بەکاری هێناوە وەک :کەری شەریگ گورگ دەیخوات ،ژنت شەریک بێت
ماڵت شەریک نەبێت ،ئه و دوور کەوتنەوە لە شەریکیەی ئەوەندە جەخت لێکردۆتەوە کار
گەیشتۆتە ئەوەی گەورەن خودای تاقانە بکاتە نموونە ،خودای باڵدەست و بەتوانا ئەگەر
شەریگ ن باش بووایە ئەوا شەریگ ئەگرت ،بۆیە هاوبەس پەیدا کردن بۆ خودای گەورە
هیچ جۆرە ل بوردنێگ نییە ،کەواتە بۆ دڵنیابوونەوە لە خران مامەڵەی شەریگ و هاوبەس
کورد دەڵێت :شەریک ئەگەر باش بوایە ،خوداش شەریگ ئەگرت]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 11:21:55 2022/17/6
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت865 :

شەریگ قەیل دەم بەگووە
https://www.kurdipedia.org/?q=20220314195227408304
شەریگ قەل دەم بەگووە
قەل وتویەن :بێچوم بوو بە دوو ،تێم نەخوارد لە گوو ئەمەش ئەوە دەخاتەڕوو کە باڵندەی
قەل له سەر کەالک و گیفۆک و زبڵدان و پاشماوەکاندا قوت و خۆرایک خۆی پەیدا دەکات،
هەڵبەت ئه و شوێنانەی خۆڵ و خاشاک ،پڕیەن لە پاشەڕۆ چ لەسەر زبڵدانەکان چ ناو
هەناوی کەالک و الشەکەوتووەکان ،ئینجا ئەوە بووە بە ئیدیۆم و بۆ حاڵەن هاوبەشیکردن
و هاوڕێیەن و برادەرایەن بەکاردەهێێێت ئەگەر برادەر و هاوەڵەکەت باش بێت ئەوا تۆش
کەسێگ باس ،ئەگەر والش و هاوەڵ و هاوڕێ و دۆست و برادەرەکەشت کەسێگ خراپ
بێت ئەوا تۆش وەکو ئه و بەخراپ سەیردەکرێیت ،بۆیە کورد گوتویەن :شەریگ قەل دەم
بە گووە]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |

باشووری کوردستان

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
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کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

PM 7:52:27 2022/14/3
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت866 :

شەق دەز یان قۆناغ لە کوێیە
https://www.kurdipedia.org/?q=20200906005811387562
شەق دەزان قۆناغ لە کوێیە.
تێهەڵدان بە ن لەقە و شەق لەکۆنەوە ستەمکاران پەیڕەوییان ل کردووە ،پیاوان دەرەبەگ
بەردەدرانە گیان کوڕەجوتیارێک بەشەق و تێڵ پەیایم ئاغا و دەرەبەگیان ن دەگەیاند،
هەندێجار ئه و حاڵەتە بەتەواوەن کاری خۆی کردووە و خەڵک و ڕەعیەن یم کردووە و
کەس نوقەی لێوە نەهاتووە ،زۆرجار وابووە کە قسەی خۆش و ڕێزگرتن و گوێگرتن لەکەس
بەرامبەر هیچ سوودێگ نەگەیاندووە ناچار زمان زبر و شەڕ و چاوسوور کردنەوە شوێن
گرتۆتەوە و کاریگەری و کاری خۆی کردووە بۆ ڕاییکردن کارێک یان هەر کەسە و شوێن و
مەقام و قۆناغ خۆی زانییوە و کڕەی نەکردووە و لەشوێن خۆی ن دەنگ بووە ،بۆ یە بە
ئیدیۆم و پەالرو توانجەوە ووتراوە(شەق دەزانێت قۆناغ لە کوێیە)]1[ .
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 12:58:11 2020/6/9
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت867 :

شەقێگ لە قنگيدا
https://www.kurdipedia.org/?q=20171115082038143185
شەقێگ لە قنگيدا
ئەگەر کەسێک بۆ هەر مەرامێک کارێک بۆ سەرکارەکەی يان ئاغاکەی يان کێخواکەی يان براگەورەکەی بکات و تاڕادەيەکيش
بەڵێن لەگەورەکەی وەرگرتن کە دوای ڕاپەڕاندن کارەکە يان ئەرکەکە ئەوەی دەوێت بۆی جێبەچ دەکات ،دواتريش
دەرکەوێت هەر بەقسەی خۆش و زمان لوس بۆ لە خشتەبردن ئه و بەڵێنانەی پێداوە و دوای ئەنجامدان کارەکە فەرامۆش
و بەڕەڵی بکات دەوترێت دوای تەواوکردن کارەکە(شەقێگ لە قونيدا) واتە تەواو لە خشتەی برد و وێڵ کرد.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:

رۆژهەڵن کوردستان
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:Quick Respons Code

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 8:20:38 2017/15/11
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت868 :

ا
مێدانە
شەو قەڵی ر
https://www.kurdipedia.org/?q=20200906131305387576
شەو قەڵی مێدانە.
قەڵ ،سەنگەر ومەترێز و شوێنگ بەرزە مرۆڤ دەپارێزێت لەپەالماری نەیار و دوژمن و
داگێکەران ،لەکۆنەوە یەکێک بووە لە ژێرخان پاشا و مێ و ئیمێاتۆرەکان و شانازیان بەزۆری
قەڵکانیانەوە کردووە ،قەڵکان مرۆڤەکانیان داپۆشیووە بەداخستن دەرگاکانیان کەس
نەیزانیووە ئه و قەڵیە توانامرۆییەکان و ئابوری و سەربازییەکان چەندە؟ بۆیە هەردەم جن
ترس و دڵە ڕاوکن دوژمن بووە و ئەژماری بۆ کراوە ،شەویش لەبەر تاریگ و نادیاری و
مەحوی شاعێ بە(سەتری گوناحکاران)ی داناوە ،بۆیە کوردیش بە شورە و قەڵیەیک سەخن
داناوە بۆ ئه و مرۆڤەی تۆڵەی خۆی بکاتەوە یان بیەوێت چاالکیەیک پێشمەرگانە یان
حەمەدۆکیانە بکات ،بۆ کەسێگ دەست وەشێ و چوست و چاالک دەوترێت شه و قەڵی
مێدانە واتە دەتوانێت ئەوەی بیەوێت تێیدا ئەنجایم بدات]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 1:13:05 2020/6/9
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت869 :

بەتێان ،نەک بە تڕان
شەڕ ر
https://www.kurdipedia.org/?q=20220314194542408303
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شەڕ بەتێان ،نەک بە تڕان
وتراویشە :حەمام بە تڕان گەرم نان ،بەکەسێگ تیابەستە نەبووش دەوترێت :فسکەن یان
تڕکەن ،هەڵبەت تڕکەن و تڕاندن و تڕۆکردن و قوچاندن و هاوشێوەکان گوزارشتە لە بەزین و
ن دەسەڵن و ڕاکردن و بەجێهێشتن بەرەکان جەنگ و شک نەبردن بنەما و خەسڵەتەکان
ڕووبەڕوو بونەوە ،چونکە ئەگەر یەک کەرەسەی شەڕی خراپیش هەبێت ئەوا وتراوە :چەیک
خراپ دوو کەس لن دەترسێت ،یەک دوژمن حسان بۆ دەکات ،دوو خاوەن چەک دەڵێت:
خوایە دەبێت فیشەک بتەقێنێت ،ئه و حاڵەتە بووە به و ئیدیۆمە جوانە و کورد دەڵێت:
شەڕ بەتێان نەک بە تڕان واتە :شەڕ بە شێ مامرەت بەدراو]1[ .
Quick Respons Code:

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 7:45:42 2022/14/3
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت870 :

ا
شەڕ لە بادينان تۆز لە دەرگای ماڵ

https://www.kurdipedia.org/?q=20170923154852142702
شەڕ لە بادينان تۆز لەدەرگای ماڵ
لە کوردەواريدا ئەگەر شتێک پەيوەندی بەخۆتەوە نەبوو ،مشت ومڕ و گفتۆگۆی جەلەحانن لەسەر بکرێت و بگاتە حاڵەن
توڕە بوون دەوترێت شەڕ لەبادينان تۆز لەدەرگای ماڵ.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
PM 3:48:52 2017/23/9
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت871 :

شەڕ لەشۆ نەک لەتۆ
https://www.kurdipedia.org/?q=20170427100839139381
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شەڕ لەشۆ نەک لەتۆ
ئه و پەندە جوتياران کورد بەکاری دەهێێ ،ئەمڕۆ بەشێوە زانستيەکيەی لە ناوچەکان
ئاووهەوای دەريای ناوەڕاست بۆ کشتياری پن دەوترێت(کشتوکاڵ وشک) ،جوتيار دوای
باران پەڵە هەڵدەستێت بە کێڵن پەرێزەکان واتە قۆناغ يەکەیم(شۆبڕين) دەست
پێدەکات و دوای ئەوەی باران زستان تێ ئاوی دەکات و گژوگيای نێو زەوييە کێڵراوەکە
دەڕوێت ،ئينجا لەسەرەتان بەهار جارێکيێ دەيکێڵێتەوە واتە(وەردی دەداتەوە)،لەم
قۆناغەدا بەزەوييەکە دەوترێت(وشکە وەرد) لەپەيايزی داهاتوو پێش باران پەڵە تۆی
دەکات ،بەمەش بەرهەمە چێێاوەکە لەدانەوێڵەکان گەنم وجۆ بەرهەمێگ باش دەدات و
خاوەنکەی نا ئومێد ناکات بۆيە وتراويشە(وشکە وەرد ،پياو ناکا نا مەرد)[]1
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 10:08:39 2017/27/4
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت872 :

شەڕ و تڕ بەدەست خۆت ین يە

https://www.kurdipedia.org/?q=20171109081220143113
شەڕ و تڕ بە دەست خۆتەوە نيە
شەڕ هەندێکجار بەرۆکت دەگرێت و ناتوان خۆن ل دەرباز بکەيت وەک تەشقەڵە پێکردن زۆر و هاتن سوپای داگێکەر،
تڕيش با و بژی ناو ريخۆڵەيە و دەرچەيەیک باشيش هەيە ئينجا ئه و با و بژە بەيەک جولەی ئاسان بەدەنگ-ەوە ن خواسن
خاوەنکەی رێچکەی خۆی دەکاتەوە ،ئەم دەربڕە لە کاتێکدا بەکاردەهێێێت کە مرۆڤ دووچاری کارێگ ناهەموار و نائاسان
دەبێتەوە.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 8:12:20 2017/9/11
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ناوی تۆمارکار:

ئاراس ئیلنجاغ

بابەت873 :

شەڕی خۆ تڕێن
https://www.kurdipedia.org/?q=20170803082645141756
شەڕی خۆ تڕێن
ئيديۆمێکە بەکار دێت بۆ شەڕێک کە پێش وەختە بزانيت سەرکەوتوو نابيت بەڵم سوريش لەسەر ئەنجامدان و خۆن ل
نادزيتەوە يان رێگەی پاشگەزبوونەوە و پاشەکشە ناگريتە بەر ،بۆ نمونە کەسێک لەگەڵ چەند کەسێک بکەوێتە
.
دەمەقاڵيەیک توند تا ئاسن پێکدادان ،يان چەند چەک بەدەستێک بەرامبەر سوپايەیک ژمارە زۆر شەڕ بکەن و تاد []1
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 8:26:45 2017/3/8
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت874 :

شەیتان ئاوس دەکات
https://www.kurdipedia.org/?q=20220325185724409062
شەیتان ئاوس دەکات
ئەهریمەن و شەیتان ،بە فێڵباز و تەڵەکەباز و مرۆڤ لە خشتەبەر دادەنرێت لە هەموو
ئایینە ئاسمان و سەرزەوییەکاندا ئەوە باسکراوە ،یەکێک لەڕێگاکان فێڵبازیش دەوترێت:
ئەوەندەی بردێ ،یان فڵنە کەس فڵنە کەس گا ،تا بن برد ،بۆی داگرت هەموو ئەو
کردارانەش(سکێی و ئاوس) بوون بەدوای خۆیدا هێناوە لە بارودۆخە سوشتیەکەدا ،بۆیە
ئه و بارە بووە بە ئیدیۆم و بەکەسێگ زۆرزان و ساختەچ و کالوچ و فێڵباز دەوترێت:
شەیتان ئاوس دەکات]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

🗄 سەرچاوەکان
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باشووری کوردستان

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 6:57:24 2022/25/3
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت875 :

شەیتان ر ی
مێی بەدەم وچاوی داکردیە
https://www.kurdipedia.org/?q=20200915161825387965
شەیتان مێی بەدەم وچاوی داکردیە
ئەم ئیدیۆمە لەکوردەواریدا بۆ گاڵتە و قۆشمە و خۆس و شێوازێگ توخمیانەی وەرگرتووە بۆ
ژنان بەکاردەهێێێت بەتایبەت ئه و ژنانەی بەهەر هۆکارێک بێت هاوژینەکەیان نەماوە واتە
ن هاوژین ون وەژنن ،شەیتان کە پێچەوانەی چاکەکاری و خێە و لەئاین ئیسالمدا بەناو
دەمارەکان خوێن مرۆڤدا گوزەر دەکات و هێمای شەڕانگێی و نەفرەتە بۆ سەرنج ڕاکێشان
پیاوان و ڕەگەزی نێینه ،ئه و ژنەی ن هاوژینە و بێوەژنە مێ بەڕووی دادەکات بۆ ئەوەی
جوان و شێن وپڕفرۆش بێت و ببێتە مایەی نەزەری حەڕام و سەرنچ ناشەرغ پیاوان ئەمە
وایکردووە بە خەندینەوە بوترێت(شەیتان مێی بەدەم وچاوی داکردیە)]1[ .
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 4:18:25 2020/15/9
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت876 :

عومری رپێە مەڕێگ ماوە
https://www.kurdipedia.org/?q=20220428220800411722
عومری پێە مەڕێگ ماوە
مەڕ ،ئاژەڵێگ ماڵیە و مرۆڤ لە دێر زەمانەوە هەزاران ساڵ بەر لەزایینەوە لە گوندی
چەرمۆی چەمچەماڵ ماڵیکردووە ،یەکێکە له و ئاژەڵنەی کەتەمەن کورتە و هەتا دە ساڵن
دەژیێت ،کەواتە پێەمەڕ ئه و مەڕە دەگرێتەوە کە لەسەرووی شەش ساڵیەوە بۆ دە ساڵ
بێت ،ئه و عومر کورتیەی مەڕ کراوە بە ئیدیۆم و بەکەسێگ بەتەمەن و بەساڵچوو
دەوترێت کە لە رۆچ قەبر بێت و ژیانێگ زۆری گوزەراند بێت ،عەبدولستار تاهێ شەریف
بەر لە تێۆرکردن لە چاوپێکەوتنێکدا وون :لە چ بێسم عومری پێە مەڕێکم ماوە با
بمکوژن]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان
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:Quick Respons Code

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 10:08:00 2022/28/4
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت877 :

عومری رپێە مەڕێگ ماوە
https://www.kurdipedia.org/?q=20200927210431388333
عومری پێە مەڕێگ ماوە.
بەرخەیم تەمەن لەساڵێک کەمێە و دوای ساڵێک دەبێتە(کاوڕەیم) و دووساڵن
دەبێتە(بەردیل) دەوترێت(کچێگ هێندە باشە سەد بەردییل دەهێنێت) ساڵ سێیەیم
تەمەن دەبێتە(مەڕ) و(مەڕی یەک بەرخ و دوو بەرخ و س بەرخ) دواتر لە حەوت ساڵیەوە
دەبێتە(قەیرە و یەک قەیرە و دوو قەیرە و..تاد) مەڕ بەشێوەیەیک گشن تەمەن لەنێوان(-7
)13ساڵنە ،پێە مەڕ لە تەمەن()7ساڵیەوە دەست ن دەکات بەتەمەنێینیان لە()13ساڵ
کۆتان دێت ،لەکوردەواریدا کراوە بە ئیدیۆم گوزارشتە لە بەساڵچوون و وتراویشە(سەری
لە گن قەبران دەلەرزێ)یان ئەوانەی بەتەمەنن ئه و ئیدیۆمەی زۆر بەکاردەهێێ
عەبدولستار تاهێ شەریف لەدوا چاوپێکەوتنیدا ئه و ئیدیۆمەی بەکارهێناو ون لەچ بێسم
بابمکوژن عومری پێە مەڕێکم ماوە و دواتریش تێۆرکرا ،بەهەرکەسێک بوترێت عومری پێە
مەڕێگ ماوە ،واتە تەمەن گەیشتۆتە دوا مەنزلگا و کۆتان]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 9:04:31 2020/27/9
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت878 :

عيوا و عيوە
https://www.kurdipedia.org/?q=20171109082548143119
عيوا و عيو
دەگێنەوە مەاليەک فەقێيەیک دايک جوان بێوەژن هەبووە رۆژانە دوای وانە(دەرس)ی فەقێيايەن ،بە فەق-کەی
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گوتووە:بەدايکت بڵ مامۆستا گوتيويەن عيو ،دايگ فەقێيەکەش بە کوڕەکەی گوت ئەگەر ئه و جارە مامۆستا گون
بەدايکت بڵ عيو ،تۆش بڵ دايکم گوتويەن (عيوا و عيو) ،ئەمە بووە بە ئيديۆم بۆ رەزامەندبوون هەردوال ،ئينجا ئەگەر
کارێک لە نێوان دوو کەس رووبدات و جێگەی سەرنج بێت کە چۆن روويداوە ئەوا دەوترێت ئه و کارە(عيوا و عيو)ە.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 8:25:48 2017/9/11
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت879 :

عەباسە لەدیوەخان چ باسە؟
https://www.kurdipedia.org/?q=20200929000933388377
عەباسە لەدیوەخان چ باسە؟
چێۆیک ئه و ن هاوژینەی(بێوەژن) کە حەزی لەشووکردن بووە و چاوەڕوان داخوازیکەرێک
دەکات ،بۆیە دوای هەموو میوانێک بەکوڕەکەی دەڵێت کوڕم لە دیوەخان چ باسە؟
مەبەسن ئەوەیە بزانێت کەس داخوازی نەکردووە ،تا کوڕەکەی بێنێتە سەرباسەکە ،ئەوە
الیەن ڕاستەقینەی ئیدیۆمەکەیە و الیەن ئیدیۆمەکەس بۆ سۆراخکردن و دەستکەوتن
هەواڵ وبه بەر گوێ هەڵێنانە بۆ زانیاری]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 12:09:33 2020/29/9
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت880 :

عەتر و دەهۆڵ بە دزییەوە یل نادرێن
https://www.kurdipedia.org/?q=20220618222606419081
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عەتر و دەهۆڵ بە دزییەوە ل نادرێن
لە ئیدیۆیم تردا کورد وتویەن :دین محەمەد بەئاشکرا خۆشە یان چێڵ بەدزی کەڵ
دەخوات بە ئاشکرا دەزێت ،هەر مەبەسن ئەوەیە کە شاردنەوەی هەندێ شت زۆر
ئەستەمە و هیچ لەگەڵدا ناکرێت ،نە دین محەمەد بەنهێن خۆشە ،نە چێڵیش دەتوانێت
کەڵ خواردن تاسەر بەنهێن بهێڵێتەوە ،ئەمانە لە الیەک و(عەتر و دەهۆڵ)یش لە
الیەکیێ ،چونکە بۆن و بەرامەی عەتر خۆی دەمار بەدەمار دەڕوات و هەستەوەری بۆن
بۆن دەکات ،وتراویشە :گوڵ ئەوەیە خۆی بۆن بێت نەک عەتار هاواری بۆ بکات واتە:
گوڵ بۆنداری باش ئەوەیە خۆی بۆنەکەی بڕوات ،دەهۆڵیش مەگەر دۆڵ کوت به دار
نەیژەنێت و نەیکوتێت ،ئەگەرنا دەنگ بۆ دوور دەڕوات و ناشاردرێتەوە و کۆنێۆڵ ناکرێت،
ئه و دوو حاڵەتە وەرگێاون و کراون بە بنەمای ئه و ئیدیۆمە و بۆ ڕێنوێن و ئامۆژگاری کورد
بەکاری هێناوە بۆ ئه و شتانەی کە ناتوانرێت بەنهێن ئەنجام بدرێن و پێویستە بە ئاشکرا چ
بەچ بکرێن وتویەن :عەتر و دەهۆڵ بە دزییەوە ل نادرێن]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 10:26:06 2022/18/6
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت881 :

ژ
ی
کولێە
گلێە،
وەخن ر
عەسەت ر
https://www.kurdipedia.org/?q=20220328235721409335
عەسەت گلێە ،وەخن کولێە
:
عەسەت واتە قەوم و کەس و کار و ئەندامان هۆز و خێڵ ،گلێە واتا گردبوونەوە و
کۆبوونەوە و خڕبوونەوە ،وەخن کولێە واتە :ئەستوک و نان و هەبوون زاد ،هاوشێوەی
ئەوەی ئیدیۆمە هەیە وەکو:هەتا گندۆر گندۆر بوو خزممان گەڵێک زۆربوو ،گندۆر هاتە
بڕان خزمیش کەوتە قڕان) یان(وەخن کاروبار ئەمان کەن بەیار وەخن چز وپز ئەمان کەن
بەدز) ،ئیدیۆیم عەسەت گلێە ،وەخن کولێە واتە خەڵیک هەر لەدەوروبەری نەوس و
خواردن چەور کۆدەبنەوە ،ئەگەر ئه و خواردن و هەبوونیە نەمێن ئەوا پەرت و بڵوەی ل
دەکەن]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code
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باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 11:57:21 2022/28/3
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت882 :

ا
عەقڵ حوڵحوڵيە

https://www.kurdipedia.org/?q=20171230100029143663
عەقیل حوڵحوڵيە
بەکەسێگ وازوازی و دوو دڵ و دەم دەیم و هەردەم لەسەر خەياڵ و ئەندێشەيەک دەوترێت کەسێگ(عەقڵ حوڵحوڵيە).
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 10:00:29 2017/30/12
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت883 :

ا
ا
ا
ی
،قوون قڕژاڵ
عەقڵ منداڵ
https://www.kurdipedia.org/?q=20220624125611419714
عەقڵ منداڵ ،قوون قڕژاڵ
لەسەر منداڵ و کاڵفایم منداڵن زۆر وتراوە لە ناو کوردان :گەورەی مەجلیسان منداڵە،
قوون بدە منداڵ دەیم مەدە منداڵ ،بۆ ئه و ئیدیۆمەش لە کۆندا دەوترا :عەقڵ منداڵ،
قوون قڕژاڵ ،بەڵم ئەوڕۆ دەوترێت :عەقڵ منداڵ بە قوون قڕژاڵ ،منداڵ لە ڕووی ئاوەز
و هۆشەوە هیچ نازانێت و عەقڵ نییە دەست بۆ ئاو و ئاگر و مەترس و دەرزی و شیشۆق و
سەری هار و بن مار دەبات و دەیخاتە دەمیەوە ،ناکرێت پشت بە عەقڵ ببەسێێت بۆ ن
ڕاسپاردن کارێک و ن خەم بوون لن ،قوون قڕژاڵ ،مرۆڤ لەبەر ئه و قاوغەی کە قرژاڵ
هەیەن هیچ دەرچە و کۆمێگ قڕژاڵ نەبینییوە ،هەروەها قڕژاڵیش دەرچەکەی زۆر
بچووکە ،چونکە کوردەواری هەر ئه و قڕژاڵە بچووکانەی کەنار کانیلە و چۆمیلکە و گۆم و
ڕووبارۆچکان بینیووە ،بۆیە بچوویک قوون قڕژاڵ و نەبوون و بچوویک عەقڵ منداڵ پێک
چوواندووە و له و ئیدیۆمەدا خستویەتییە ڕوو وەکو گوزارشت لە بچوویک عەقڵ منداڵ
وتویەن :عەقڵ منداڵ ،قوون قڕژاڵ]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
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🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 12:56:11 2022/24/6
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت884 :

گێ هەتا ناو قەدی هەورازە
غاری بار ر
https://www.kurdipedia.org/?q=20190330082616283428
غاری بارگێ هەتا ناوقەدی هەورازە
بارگێ لەڕەسەن ئەسپ و ماين-ە و لەبەر خران بۆ ئەسپ سواری و غاردان ناگونجێت يان
لەبەر قرغ و بچویک خاوەنەکەی ناچار بۆ گواستنەوەی کەل وپەلەکان و بار بەکاری
دەهێنێت ،کەواتە بارگێ رانەهێێاوە بۆ سوارسوارێن و غارغارێن ئەگەريش له و بوارە تاوی
بدەيت ئەوا غاری تا ناوقەدی هەورازە و لە هەورازی سەخت و دژواردا پەیک دەکەوێت و
ناتوانێت بەردەوام بێت و لە پێشێکێکە دا دەدۆڕێت ،ئينجا ئەم ئيديۆمە بەشێوەی-تريش
هاتووە لەجيان بارگێ ،پشيلە کراوە بەنمونە و وتراوە(بازی پشيلە تا دەرگای کادينە) لێەدا
لەجيان بازدان غاردان بۆ بارگێ هاتووە ئەوە بەمەبەسن سویک و کەم سەيرکردن
بەکاردەهێێێت بۆ کارێک يان ئيشێک يان خۆهەڵکێشان پياوێک يان کەسێک بە تەنزەوە
پن دەوترێت هيچ خۆتان سەغڵەت مەکەن(غاری بارگێ هەتا ناو قەدی هەورازە)
Quick Respons Code:

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 8:26:16 2019/30/3
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت885 :

غێەت نییە پێچه
ر
https://www.kurdipedia.org/?q=20220329000144409337
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غێەت نییە پێچه
تەوسێکە بە گاڵتەوە دەردەبڕدرێت و شێوەی ئیدیۆمێگ تەنز ئامێی وەرگرتووە ،پێچ :واتە
جوڵەی بە باوبژ و غازات و بای ناوسک کە لە کۆئەندایم هەرسەوە دەست بە بزاوت
دەکات هەم دەنگ غڕەغڕ و قۆڕە قۆڕی دێت ،هەندێجاریش لەدرچەوە دەنگێگ لێوە دێت،
ئینجا ئه و باوبژە کە دەست ن دەکات جوڵەیەک لە مرۆڤەکە ڕوودەدات ،بۆیە کراوە بە
ئیدیۆم بەتەوسەوە بەکەسێگ خۆهەڵکێش هیچ لەبارانەبوو کەوا دەزان بەغێەتە
دەوترێت :غێەت نییە پێچە]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 12:01:44 2022/29/3
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت886 :

ی
ژ
ناخوێن
باوکیش
فاتیحەی خۆڕ یان لەسەر قەبری
https://www.kurdipedia.org/?q=20220329000344409339
فاتیحەی خۆڕان لەسەر قەبری باوکیش ناخوێن
فاتیحە یەکێکە لە ئایەتەکان قورئان پێۆز ،موسلمانان دەیخوێێ لە سەر گۆڕستان و گۆڕی
کەسوکاریان و لە پرسە و بۆنەکاندا ،زیاتر لەسەر گۆڕی مردووان دەخوێێێت و دەکرێتە
دیاری بۆ گیان کۆچکردووەکە ،فاتیحە خوێندن هیچ ن ناچێت لە ڕووی مادییەوە ،بۆیە
بووە بە ئیدیۆم و بەکەسێگ قرچۆک و ڕەزیل و بەڕژەوەند خواز دەوترێت :فاتیحەی خۆڕان
لەسەر قەبری باوکیش ناخوێن]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 12:03:44 2022/29/3
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت887 :

575

فرۆی هەوێن دەکات
9357https://www.kurdipedia.org/?q=2022032913330840
فرۆی هەوێن دەکات
ژەک شێێگ خەستە لەدوای زایین گیانداران وەکو مانگا و مەڕ و بزن و تاد ،بۆ ماوەی دوو
بۆ س ژەم لە گوانیدا دەمێنێت ،پڕ ڤیتامێ و پڕۆتێ و ڕەگەزە سەرەکیەکانە تاوەکو کۆرپەڵە
تازە زایەکە زوو بە قومێک یان بەچۆڕێک یان بە ژەمێک هەناوی تێ بکات و پێیەکان پن
تووندبن و بکەوێتە سەر پێیەکان خۆی ،ئینجا ئەوەی لە کۆرپەکە(گوێرەکە) یان(بەرخ و
کاریلە)کە زیادە خاوەنەکەی دەیدۆشێت و لەسەر ئاگر دەیکوڵێنێت دەبێتە(ژەکێگ کوڵوی
توندەوەبوو) بەوە دەوترێت :فرۆ ،لە ئیدیۆم و پەند و شیعر و ناولێنان کچانیش کورد
بەکاری هێناوە ،بۆ نمونە :کوریکە گاگرۆ ،بەهارت هێنا بەدرۆ ،نەماست هەیە نەفرۆ ،هەروەها
عەبدوڵڵ پەشێوی شاعێ دەڵێت :تا ئەوان مابن هەردەن بەتەمای فرۆی بەرخە نێ بێ)،
فرۆ خاسیەن شێی لەدەستداوە چ بەژەیک چ بەفرۆن هەوێن ناکرێت و نابێتە ماست ،هیچ
ئاژەڵدار و مەڕدارێک ئه و کارەی ناکات ،ئەوە بووە بە ئیدیۆم و به کەسێگ نەفام و کەودەن و
گێڵ و کاڵفام و هیچ نەزان کە کاری نەشیاو بکات و ئەسپ لە قنگەوە لغاو بکات یان کارێک
ئەنجام بدات کە لە قووتوی هیچ عەتارێک نەبێت ،دەوترێت فرۆی هەوێن دەکات]1[ .
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 1:33:08 2022/29/3
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت888 :

فو لە مانگ کردن
https://www.kurdipedia.org/?q=20180623083249152021
فو لە مانگ کردن
مانگ دواکەوتەيەیک گەردون زەوييەکەی لەمەڕخۆمانە ،روونایک و تريفەکەی سوشتيە و له بەرکەوتن تيشک و ووزەی
خۆرەوە دروست دەبێت و بەدەوری دايکەکەی کە زەوييە دەسوڕێتەوە ،مرۆڤ هيچ رۆڵێگ نيە لەو(سەين و بەين)ە ،چرا
فوی پێدابکەيت گڕەکەی دەکوژێتەوە ،ئاگريش بەفو يان بڵێسە دەکات يان خامۆش دەبێت ،بەڵم تريفە و روونایک مانگ
چواردە بە فوو نەکز دەبێت و نە دەکوژێتەوە ،ئينجا فو لەمانگ کردن ئيديۆمێکە بەکاردێت بۆ کارێگ ن کەڵک و
سەرنەگرتوو ،دەوترێت ئه و کارەی تۆ دەيکەيت وەک فو لەمانگ کردنە.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:

رۆژهەڵن کوردستان
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:Quick Respons Code

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 8:32:49 2018/23/6
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت889 :

سنەن يە
فەرموی
ی
https://www.kurdipedia.org/?q=20171108094509143099
فەرموی سنەن يە(تەعاروق سنەيە)
لە رۆژهەڵن کوردستان ئه و دەربڕە زۆر بەکاردەهێێێت بۆ جۆرێک لەپێداگری (جدی) بوون لە قسەيەک يان لەکارێک يان
شێوە(پرسە خەسوانە)ی باشوری کوردستان واتە پێداگری و سوربون بە شتێکەوە ديار نەبێت يان هەڵوێستێگ فەرموو بۆ
ميوانداری و خوان سەر زارەکيان بێت دەوترێت تەعاروق سنەييانەيە.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 9:45:09 2017/8/11
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت890 :

فەلەی رپێ موسڵمان نان
https://www.kurdipedia.org/?q=20220329134733409362
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فەلەی پێ موسڵمان نان
وتراویشە :خوی شێی بە پێی ،دونیادیدە ،هەموو ئه و بەساڵچوانە دەگرێتەوە کە سەریان
لەبەر هەتاو سن نەکردبێت و ئەزمون و شارەزاییەکیان له و ژیانەدا بەدەستهێنابێت ،ئه و
جۆرە مرۆڤانە ناتوانرێت کاریان لەسەر بکرێت وەکو جەوان و گەنج و الوەکان چونکە ئەوانە
هەر لە مناڵیەوە جۆرە فرچکێگ تایبەتیان گرتووە به و شێەی کە لەزاریان نراوە ،لێە فەلە،
گاور ،دیان ،مەسیچ بەنمونە هێێاوەتەوە ،لەبەر ئەوەی ئاین ئیسالم لە دوای ئاین
مەسیچ هاتووە بۆیە بانگەوازی ئیسالمەن کراوە بەنمونە بەسەر فەلەکانەوە ،کەواتە
فەلەی پێ تازە ژیان بەسوشتەکان ئاین مەسیحیەت تەواو کردوە و تازە بەتازەش موسلمان
نابێت هەوڵدان لەگەڵیدا ن کەڵکە ،خۆی لە(عیسا) ناکات و(محەمەد)یش نایناسێت ،بۆیە
ئه و حاڵەتە لەناو کوردان بووە بە ئیدیۆم و دەوترێت(فەلەی پێ موسڵمان نابێت) واتە
ئەوەی فرچگ بەشتێک گرت زۆر زەحمەتە وازی ل بهێنێت]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 1:47:33 2022/29/3
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت891 :

فەوجە دێ و دەڕوا
https://www.kurdipedia.org/?q=20190114071036198835
فەوجە دێ و دەڕوا
لە هەشتاکان سەدەی ڕابردوو کێخوايەیک يەکێک لە گوندەکان شارەدن(سێگردکان) کە
لە(تەقتەق) نيشتەچ بووە حکومەن عێاق کە رژێیم حزن بەعش عەرەن ئيشێایک ڕانەوا
بوو( ،فەوجێگ خەفيفە)ی بۆدەکاتەوە ،فەوج بە کوردی واتە(دەستە ،تاقم ،گروپ،
کۆمەڵە) خەفيفەش واتە (سوک) کورد به و فەوجانەی دەوت(فەوچ جاشان) و بە
سەرۆک فەوجەکەش دەوترا(مستەشار-سەرۆک جاش) ،ئەم کێخوا سەرۆک جاشە
ژمارەی(جاش-فرسان) ەکان لە پەنجەی دەستان ن ناپەڕێ و ناوە ناوەش يەکێک
لە(جاش)ەکان بەچەکەوە دەچووە ناو شۆڕش ،جارێکيان ژمارەی ئەندامان فەوجەکەی
هێندە کەم بوو بۆوە تەنها چەکدارێک و کوڕەکەی خۆی ماونەتەوە ،چەکدارەکە بە خۆی و
چەکەوە فەوجەکە چ دەهێڵێت و پەيوەندی بەشۆڕشەوە دەکات ،لن دەپرسن مام کێخوا
ئەوە چ بوو ئەويش هيچ بەسەر خۆی ناهێنێت دەڵێت ئەوە فەوجە دێ و دەڕوا.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:

رۆژهەڵن کوردستان
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:Quick Respons Code

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 7:10:36 2019/14/1
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت892 :

قادیانە ،سەد ئاغا و یەک شانە
https://www.kurdipedia.org/?q=20211230073216399841
قادیانە ،سەد ئاغا و یەک شانە
گۆتەیەیک کوردەوارییە سەبارەت بەئاوان قادیانەی شارۆچکەی هەریر وتراوە ،دوو
لێکدانەوە هەڵدەگرێت:
یەکەمیان :خەڵیک ئاواییەکە هەژاربوون و قۆتریان بەرز بووە و هەمووی خۆی بەئاغا داناوە.
دووەمیان :کەس کەس نەخوێندۆتەوە و هەر بابایە و خۆی ن ئاغایەک بووە ،بۆیە
وتراوە(قادیانە ،سەد ئاغا و یەک شانە) لەدوای ڕاپەڕین  1991لەباشوری کوردستان کە
بنکەیەیک پۆلیس دەکرایەوە لە شارەدێیەک ژمارەی ڕێپێدراوی پۆلیس(مفەوەز) زۆرتر بوو لە
پۆلیش پیادە]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 7:32:16 2021/30/12
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت893 :

قازانج سەری مایە دەخوا
https://www.kurdipedia.org/?q=20200923120710388102
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قازانج سەری مایە دەخوا
مایە ،هەموو کەلوپەلێگ گوازراوە ونەگوازراوەیە ،سەرمایە بەگەڕبخرێت یان قازانچ
لەدوایە یان زەرەر ،هەندێجاریش هەیە(قل وبەگایەن) دەردەچێت ،زیان زۆر بەسەرمایە
دەکەوێت بۆیە سەرمایە بەترسنۆکیش ناوی دەرکردووە ،کورد هاوشێوەی ئه و ئیدیۆمەی
هەیە کەدەڵێت(بۆ ڕیش چوو سمێڵیش لەسەر دانا) کار هەیە ئەنجام بدرێت دەبێتە مایەی
زەرەر و زیان و لەسەریش قەرزار دەبیەوە ،بۆ نمونە دەتەوێت کارێک بکەیت و بەنیازی
قازانج دەچیە مەیدانەوە کەچ قەرزاریش دەبیەوە به و جۆرە کارانە دەوترێت(قازانج سەری
مایە دەخوا)]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 12:07:10 2020/23/9
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت894 :

ی
شوان ماکەر گاینە
قازانچ
https://www.kurdipedia.org/?q=20220329134917409363
قازانچ شوان ماکەر گاینە
وتراویشە :قازانچ گاوان ماکەر گاینه ،کاری شوانکارەن و گاوان بەن کەرەشوانە و جاشگ
گاڕان ناکرێت ،چونکە تێکەیەک دەخرایە سەر پشن ئه و کەرەشوانەیە ،پێداویستیەکان
خواردن و خواردنەوە ن دەکرا وەکو(مەتارەی ئاو و تکیل و قۆریەی چایە و تورەگەی پڕ
نوردووی نان و پیاز و هێلکە و تەماتە و بەگوێرەی رسق شوانە یان گاوانەکە) ،شوانەکان
زۆرتر ماندوو دەبوون بەدوای مەڕوماڵتەکان دەکەوتن ئه و هەرد و ئه و کێو و زورگانەیان
دەکرد بەسواری پشن کەرەشوانەکانیان دەسوڕانەوە و گەنج و ن ژن و ماڵیش بوون ناوە
ناوە دەچوونە گژیان و خۆیان پێیان خاڵ دەکردەوە ،ئیێ کورد زاراوەی کەرگن هێنایە
سەرزاران بە هەندێک کەس دەوترا(کەریک) ،پیاوێک لە ئاواییەیک کوردستان دوو
کوڕیشکەی هەبوو زۆریان حەز لە ژنهێنان بوو ،باوکەکەش بۆی نەدەسوڕا ژنیان بۆ بهێنێت
و مەڕوماڵتەکەس ن شوان بمێنێتەوە ،رۆژێک دەچێتە مەیدان نێەکەران حاجیاوە دوو
جاشولکەی ماکەریان بۆ دەکڕێت و هەر یەکەی بەناوی یەکێکیان دەکات و بۆ ماوەیەیک
زۆر داوای ژنهێنانیان لە باویک نەکرد ،دەوترێت :گاوان ن ئیشێە و پشووی زۆرترە چونکە
چێڵ و مانگا زۆر ناگەڕێن وەکو بزن و مەڕان ،بۆیە زووتر دەچێتە گژ جاشکەکەی ئەوەش
وایکردووە جاشکەکە بێا بێت و لەبەر دەسن ڕابکات ،ئەگەر کەسێک زوو واز لەکارەکەی
بهێنێت و تەواوی نەکات دەوترێت :دەرن جاشگ دەست گاڕانییە ،هەر ڕادەکات ،هەموو
ئەمانە بۆ شوانکارە و گاوانان بووە بە ئیدیۆم و چونکە حەقە شوان و گاوان کەمە بۆیە
وتراوە :قازانچ شوان مارکەر گاینە]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان
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:Quick Respons Code

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 1:49:17 2022/29/3
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت895 :

قالب ژ
مێش ،دەنگ گامێش
https://www.kurdipedia.org/?q=20220218201215405539
قالب مێش ،دەنگ گامێش
قەلب :لەش و جەستەی مرۆڤە ،مێشیش لە مێووەکانە و زۆر بچوکە دەوترێت :مێش و
مەگەز کە قەبارەیان زۆر بچووکە ،گامێش و مێش بەرامبەر یەکێن له و ئیدیۆمەدا،
یەکەمیان گامێش گەورەیە و دووەمیان مێش بچوکە ،ئه و بچویک و گەورییە بووە بە ئیدیۆم
بە کەسێگ دەنگ گەورەی گچکە دەوترێت(قالب مێش ،دەنگ گامێش)]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 8:12:15 2022/18/2
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت896 :

شێینە
قالۆچەش لە چاوی دایکیەوە ر
https://www.kurdipedia.org/?q=20220424004454411243

581

قالۆچەش لە چاوی دایکیەوە شێینە
قالۆچە ،قۆالنچە و قالۆنچەس ن دەوترێت ،یەکێکە لە مێوە سوود بەخشەکان بۆ
بەرووبومە کشتوکاڵیەکان ،بەڵم ڕەنگ و شێوەی زۆر ناشێینه ،لەکان ترس بۆ دوژمنەکان
بۆنێگ ناخۆشیش فڕێ دەدات ،ئەوانەی بەریەککەوتنیان لە گەڵیدا هەبوو بێت ،بەتایبەت
کاتێک دەستیان لێداوە و بۆ لوتیان بردووە ،هەستیان به و بۆنە کردووە ،شێوەی قالۆنچەش
بە زریپۆش دەچێت و ڕەنگێگ ڕەس تۆچ هەیە ،دڵ مرۆڤ ناکاتەوە وەکو مێوەکان
پەپولە و خاڵخاڵۆکە و کۆپتەر و ئاوڕۆشنکەرە ،بۆیە ناشێینەیەکەی کراوە بە ئیدیۆم وەکو
چۆن دڕیک ژوژک کراوە بەهێمان نەریم بۆ دایکەکەن و کراوە بە ئیدیۆم و وتراوە :ژوژک
دەڵێت :بێچووی من لە هەموو بێچوویەک نەرمێە ،بەهەمان شێوەش وتراوە :قالۆچەش لە
چاوی دایکیەوە شێینە ،واتە هەموو دایکێک بێچوەکەی خۆی خۆش دەوێت و پن وایە لە
منداڵ هەموو خەڵک جوانێە]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 12:44:54 2022/24/4
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت897 :

قالۆنچە بە ی
بۆن گوڵ سەری ئێش دەکات
https://www.kurdipedia.org/?q=20190306080601280179
قاڵۆنچە بەبۆن گوڵ سەری ئێش دەکات
قالۆچە(قاڵۆنچە) کە گردوکۆکردنەوەی تەپاڵە(سەرگێ ،الس ،ريخە چێڵ) پيشەی بێت،
ديارە ئيێ راهاتووە و بەبۆن(گوڵ) دووچاری هەستياری(حەساسيە) دەبێت و سەری ژان و
ئێش دەکات ،چۆن ووتراوە(هەموو دونيا ناتوانێت قەناعەت بەمێش بهێنێت کە گوڵ
چاکێە لە زبڵ) بەهەمان بێکردنەوە هەموو دونيا ناتوانێت قەناعەت بەقاڵۆنچە بهێنێت کە
گوڵ باشێە لە ڕيخە چێڵ ،ئەم ئيديۆمە بۆ ئەوە بەکاردەهێێێت هەرکەسە و بەسوشن
خۆی.
Quick Respons Code:

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 8:06:01 2019/6/3
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ناوی تۆمارکار:

ئاراس ئیلنجاغ

بابەت898 :

خێ لە گوی نابينێت
قالۆنچە ر
https://www.kurdipedia.org/?q=20170928145828142779
قالۆنچە خێ لە گوی نابينێت
قالۆنچە(قالۆچە) لە بەهاراندا کە دەکەوێتە جموجۆل زۆر جاران دەبينيت هەندێک ريخە مانگای کردووە بە تۆپێک و بۆ
مەرایم خۆی پێش خۆی دەدات و سود له و پاشەڕۆيە(ري خ ،سەرگێ ،الس)ە دەبينێت ،ئينجا لێەدا ئەوە بەکارهاتووە بۆ
خاسيەت و ئەدگاری مرۆڤ هێندێک لە مرۆڤەکان ئەوەندە ن خێن بۆ خۆيان و دەوروبەريان بۆيە پێيان دەوترێت ئەوە يان
ئەوانە هێندە ن خێن(قالۆنچەش خێ لە گويان نابينێت).
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
PM 2:58:28 2017/28/9
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت899 :

ی
قانێ نازێ ،خوێ ر ی
شێ نان
https://www.kurdipedia.org/?q=20220424005253411245
قانێ نازێ ،خوێ شێ نان
قانێ ،قاتر و ئێسێیش ن دەڵێ ،ئاژەڵێگ دوو ڕەگە له ئەنجایم پەڕین نێەکەر لە ماین
دەکەوێتەوە ،یەکێکە لە ئاژەڵە نەزۆکەکان و وەچە ناخاتەوە ،بەڵم بۆ باربردن لە نێەکەر و
ئەسپ بەکێشێە بەتایبەت لەناوچە شاخاوییەکان ،جگە لێە لە زۆر شوێنیێیش ناوی
خزێێاوەتە نێو ئیدیۆمەوە وەکو(کەر بچێتە بەغدا نابێتە ئێسێ ،لەئێسێیان پرس باوکت
کێیە؟ ون :خاڵم ئەسپە ،ئێسێە ماچە ،ئێسێی چەموش ،ئێسێی باالن...تاد) ،نەزۆیک
ئێسێ وەک ڕووە ڕاستەقینەی ئیدیۆمەکە بەراورد کراوە بەکانزای(خوێ) نە ئێسێ وەچە
دەخاتەوە نە خوێ شێ و دەڕوێت ،ئه و دوو شتە لەگەڵ یەکدا له و ئیدیۆمەدا
بەکارهاتوون بۆ شتێک کە ڕوودانیان ئەستەم بێت یان بۆ جەخت کردنەوە لەکارێک یان
شتێک کە یەکجار بگوترێت هاوشێوەی ئەوەی وتراوە :یەکجار دەوترێت بەفر ساردە یان
ئاگر گەرمە]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان
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:Quick Respons Code

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 12:52:53 2022/24/4
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت900 :

ی
قاون بەر با ،کای بەر شەنه
https://www.kurdipedia.org/?q=20220406195041410422
قاون بەر با ،کای بەر شەنه
قاوت یان قاو یان قاویت پوس سوکەڵەیە با بە شنەیەک به ئارەزووی خۆی دەیگێێت و
دەیسوڕێنێتەوە ،لێە بۆ ئەوال و لەوێشەوە بۆ شوێنێگ تری دەبات ،کا کە کوتراوی قەسەری
گەنم و جۆیە لەسەر خەرمان چ بە گێە چ بە ئامێی کاکوت ئامادەکراوە ،هاوشێوەی قاو و
قاویتە ،وردیلەی قەسەر و السگ گەنمە ئەویش بە یەک جوالن و بەیەک شەماڵ
دەجولێت ،خۆ ئەگەر ڕەشەبا بێت ئەوا هیچ کایەک بۆ خاوەن خەرمان پاشەکەوت نابێت،
کاودان بە ئامێی شەنە لەیەکدی جیادەکرێنەوە ،جوتیار و سەپان کە شەنەبای خۆی کرد
ئەوا کایەکە زۆر بە ئاسان لە دانەوێڵەکە جیادەبێتەوە ،ئەوە الیەن ڕاستەقینەی قاوت و
کایەکەیە ،وەکو ئیدیۆمیش بەکاردەهێێێت بۆ دوو شن نەگونجاو و لەیەکێییەوە دوور و
بەیەکەوە هەڵنەکەن ،واتە با و قاویت ،با و کا بۆیە وتراوە :قاون بەربا و کای بەر شەنە]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 7:50:41 2022/6/4
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت901 :

قسان دەبزڕ ی
کێن
https://www.kurdipedia.org/?q=20171213094632143486
قسان دەبزڕکێن
هەڵێکان و هەڵێڕکان واتە تێکچون شێ وماست ،يان ڕەنگ پەڕين چ لە خۆشيان يان لەترسان يان لە مەراق و کينەوە بێت
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ئينجا کەسێک قسەی حەلەق و بەلەق و ن چ و ن مانا بکات پن دەوترێت پياوێک يان ژنێگ نەفامە و زوو زوو قسان
هەڵدەبزڕکێن واتە قسەکان بەچ و ڕێ نێ.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 9:46:32 2017/13/12
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت902 :

ژ
خۆس عەمەل سەگ
قسە
https://www.kurdipedia.org/?q=20220406195346410423
قسە خۆس عەمەل سەگ
قسەخۆش بۆ کەسێک بەکاردەهێێێت کە گوفتاری شێین و بەخەندە و نەرم ونیان بێت لە
ئاخاوتن ،عەمەل لەبری(کردار) لە زمان عەرەن هاوردەمانکردووە ،سەگیش لە ناو کوردان
لەبەر ئەوەی زۆربەمان موسڵمانێ و لە ئاینەکەش بە گڵو هەژمارکراوە ،بۆیە دەقمان
پێوەگرتووە کە کاری خران بدەینە پاڵ ،هاوشێوەی ئه و ئیدیۆمە بۆ خاسیەن خراپ دراوە
بە پیاوێگ بەتەمەن ن نامووس پن ووتراوە :پێە سەی عەمەل گوجیالن ،له و ئیدیۆمەش
ئه و مرۆڤەی لە ڕواڵەت و لە ڕوودا قسەخۆش بێت و لە هەناویشدا کەسێگ هەناو ڕەش و
دڵکریم بێت و کاری باش بەرامبەر کەس نەکات لە پاشەملەدا دەوترێت :قسەخۆس عەمەل
سەگ]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 7:53:46 2022/6/4
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت903 :

585

قسە دوای حەوت کێو دەگاتەوە بەخێو
https://www.kurdipedia.org/?q=20180627103529152127
قسە دوای حەوت کێو دەگاتەوە بەخێو
ووتراوە(بمدە بەر خەنجەران ،مەمبەوە سەر خەبەران) قسەگێانەوە يەکێکە لەدياردە کۆمەڵيەتيە باوەکان کۆمەڵگای
مرۆڤايەن و بەقێەون و ناڕەسەن و بەدکرداری هەژماردەکرێت و دەبێتە مايەی نيگەران دوو اليەن و کەس و ئاژاوەی ل
دەکەوێتەوە ،بۆيە مرۆڤ ڕێنمان زۆری بەهۆی ژيانەوە وەرگرتووە و زۆر جەخت لەوەدەکاتەوە کە گێانەوەی قسە خراپ و
کارێگ نەرێنيە ،ئەمە لەاليەک لەاليەکيێيشەوە ئه و پەند وئيديۆمە مرۆڤ رێنوێن دەکات تا ئاگای لەدەم و گفتوگۆ و
ئاخاوتن خۆی بێت چونکە قسە هەر دەگاتەوە خاوەنەکەی ئەگەر 7ساڵيش بەسەربچێت يان لەدووری حەوت شار و
حەوت کێوەوە وترا بێت بۆيە وتراوە(قسە دوای حەوت کێو دەگاتەوە بەخێو).
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 10:35:29 2018/27/6
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت904 :

قسە لە گێ ی
فان خۆی دەردەهێنێت
ر
https://www.kurdipedia.org/?q=20220103204601400267
قسە لە گێفان خۆی دەردەهێنێت
گوتویانه :قسە پێویستە ببێرێت و بکوڵێێێت ئینجا بووترێت ،یان قسە دەبێت سەرووپای
هەبێت ،یان دایک وباویک هەبێت ،نابێت لەسەر بابەتێک هەڵبدەیت ن ئەوەی زانیاری
ڕاست و دروستت هەبێت ،ئه و کەسانەی لە خۆیانەوە ن سەرچاوە و زانیاری لەسەر
بابەتێک دەدوێن و هەڵیت وپەڵیت دەڵێ بە تەوس و گاڵتەپێکردنێکەوە پێان دەوترێت(قسە
لەگێفان خۆیان دەردەهێێ).
[]1
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

🗄 سەرچاوەکان

586

باشووری کوردستان

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 8:46:01 2022/3/1
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت905 :

ی
لەشێن یان لەمنداری
قسە یان
https://www.kurdipedia.org/?q=20200902004828387397
قسە یان لەشێن یان لەمنداری.
شێت ،هەندێ کەس پێیان وایە ئەم وشەیە دەگەڕێتەوە بۆ الیەنگران پێغەمبەر(شیث،
شیت) گوایە ئەمانە باری دەرونیان تێکچووە ،چونکە باس شن نەبیێاو و هەست ن
نەکراو دەکەن ،ئەمە لەالیەک لەالیەکیێیشەوە شێت هەموو ئەوانەی چ لە زگماکەوە یان
بەهۆی بارێگ لەناکاو و نەخوازراوەوە توش بوون ،باری دەروونیان تێک دەچێت ،ئینجا
شێت و منداڵ هیچ لێکدانەوەیەکیان نییە و دڵ و دەروونیان پاکە و دوورە لە گەرد و ڕق و
کینە و ئەوەی بیبیێ و گوێیان ل بێت و بەزاریان دابێت ن وورد بوونەوە یەکسەر
دەیگێنەوە و باس دەکەن زۆربەی ئه و قسانەی ئەوانیش دەیکەن ڕاست و دروسێ و ن
درۆ دەردەچن بۆیە لەکوردەواریدا دەوترێت(قسە یان لەشێن یان لە منداری) واتە قسە و
گوفتاری ئه و دووانە سەد دەرسەد تەواوە و ڕاسێ]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 12:48:28 2020/2/9
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت906 :

قسەکەی گا
https://www.kurdipedia.org/?q=20171115082347143187
قسەکەی گا
قسە چۆن دەگايرێ؟ لە کوردەواريدا کاتێک لە کۆڕ و کۆبونەوەدا کەسێک سەرگوزشتە يان ڕووداوێک يان چێۆکێک يان
بابەتێک دەگێێتەوە لە پڕ کابرايەک يان کەسێگ تر دەست دەکات بە قسەکردن و قسەی کەس يەکەم دەبڕێت و ناهێڵێت
تەواوی بکات و خاوەن چێۆک و سەربوردەکە چەند جارێک هەوڵ دەدات قسەکەی تەواو بکات بەڵم هەر پن دەبڕێت،
ئينجا لە ئيديۆمدا دەوترێت فالنە کەس(قسەکەی گا) واتە نەيهێشت بزانێ چ دەڵێت و قسەکەی تەواو نەکرد.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:

رۆژهەڵن کوردستان
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:Quick Respons Code

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 8:23:47 2017/15/11
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت907 :

ی
قشقەڕە بە خۆڕان ی
ژ
ناخورێن
گامێش
پشن
ی
https://www.kurdipedia.org/?q=20220423234900411237
قشقەڕە بە خۆڕان پشن گامێش ناخورێن
قشقەڕە باڵندەیەکە ،مرۆڤ زۆر ناوی بۆ داناوە(قەڵنچە وقەلەباجکە ،قەلە بەڵەکە،
قەلەڕەشکە ،قەلە سابوونە) بەهۆی ئەوەی ڕەنگ ڕەش و سپیە بۆیە(قەلە بەڵەکە)م ن
لەناوەکان تر خۆشێە ،ئینجا ئه و قەلە بەڵەکە سوودگۆڕیک لەگەڵ گامێش دەکات ،خۆی
دوو کار بۆ گامێشەکە دەکات یەکەم هەڵدەستێت بە خاوێنکردنەوەی گامێشەکە لە
زیندەوەرە زیانبەخش و مشەخۆرەکان ،دووەمیش گامێشەکە ئاگادار دەکاتەوە
لەنزیکبوونەوەی ئاژەڵە دڕندەکان ،لەبەرامبەریشدا گامێشەکەش دوو سوود و کەڵەک
دەبەخشێتە قەلەباچکەکە(قشقەڕەکە) ئەوانیش :سەرچاوەی بژێوی و خۆراکن بۆ
قەلەباچکەکە و هەروەها دەیپارێزێت لە دوژمنەکان ،ئه و ڕێکەوتن و هاوسەنگیە
سوشتیه ،مرۆڤ کردویەن به و ئیدیۆمە جوانە وەک ئامۆژگاری و ڕێنوێن و هۆشیاری
پێمان دەڵێت هەموو کارێک کە دەکرێت ئامانج و مەبەستێگ لەپشتە و کەس لە بەالش کار
بۆ کەس ناکات و ژیان و کار و کاردانەوەیە ،ئەرک و مافە بۆیە وتویەن :قشقەڕە بە خۆڕان،
پشن گامێش ناخورێن.
[]1
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 11:49:00 2022/23/4
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت908 :

قنگ بەتاڵ دەرچوو
588

https://www.kurdipedia.org/?q=20171115082813143189
قنگ بەتاڵ دەرچوو
هەڵبەت ئەم ئيديۆمە بە تەوسەوە گوتراوە کەسێک کارێک دەکات ولەکارەکەی سەرکەوتوو نابێت يان بەروبومێگ چاندووە
و چەند مانگە خەريکيەن کەچ هيچ بەرهەیم نەبووە ،يان دەيەوێت گۆبەندێک بنێتەوە کەچ بۆی ناکرێت ئينجا لێەدا
بەتەوسەوە دەوترێت(قنگ بەتاڵ دەرچوو) واتە هيچ دەست نەکەوت.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 8:28:13 2017/15/11
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت909 :

قنگ جنۆکەيە
https://www.kurdipedia.org/?q=20171115082547143188
قنگ جنۆکەيە
وەرزێرێک لە دۆنمێکدا جۆراوجۆر بەرووبویم چاندووە يان کابرايەک لە سەد مەتر زەوييدا خانوەیک کردوە و سەری هار و بن
هاری تێکردووە و جەنجاڵ و قەڕەباڵغ و قەڵەپەستۆی کردووە ،يان شوێنێگ تەسک وتروسک و زۆر بچوک زياتر لە دە بۆ
دوازدە کەس لن دابنيشن له و حاڵەتانەدا بە درکەوە دەوترێت ئەوە چيە ئه و شوێنە بچوکە دەڵن(قنگە جنۆکەيە).
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 8:25:47 2017/15/11
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت910 :
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ی
قنگ چوزاندەوە
https://www.kurdipedia.org/?q=20171115082941143190
قنگ چوزاندەوە
ئەم ئيديۆمە بە تەوسەوە گوتراوە زۆر جار واڕيکەوتووە کەسێک دەيەوێت کاری کەسێکيێ سەرنەگرێت يان ڕکابەری يەکێک
بکات بۆ ئەوەی کارەکەی نەيەتە بەرهەم ،بەڵم هەموو هەنگاوەکان ن ئەنجام دەبێت و کارەکەی هەوڵ بۆداوە سەر
نەگرێت زۆر بەسەرکەوتون ڕان دەکرێت و سەر دەگرێت ئينجا بەتەوەسەوە دەگوترێت وەڵال فڵنە کەس(قنگ چوزاندەوە)
واتە بەسەرکەوتن ژان پێگرت يان زامێگ لە دڵيدا.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 8:29:41 2017/15/11
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت911 :

قوتۆی هاوار و بانگان
https://www.kurdipedia.org/?q=20200919105506388038
قوتۆی هاوار وبانگان
قوتە ،گوێ کورت لە مەڕوماڵت و بزن وکاریلە پن دەوترێت(قوتە) و سەگیش گون
بێدرێت هەر بەناو(قوتە) ناودەبرێت ،ئه و گوێ قوتیە بووە بە ئیدیۆم بۆ کەسێک گون
هەڵبخات بۆ وەرگرتن زانیاری و هەواڵ و بابەت و شن نون جۆراوجۆری ڕووداو و
بەسەرهات و هاوارکردن و بانگ ڕادێران ،لەگەڵ ئەوەشدا زوو بڵویبکاتەوە هەندێجار
بەخۆس و جارجاریش بە تەوسەوە به و کەسانە دەوترێت(قوتەی هاوار و بانگان)]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 10:55:06 2020/19/9
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
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بابەت912 :

قوچاندی
https://www.kurdipedia.org/?q=20171108095340143105
قوچاندی
تن قوچاند ،رايکرد ،بە خێان و هيچ ئاوڕی نەدايەوە ئيديۆمێکە بۆ کەسێک بەکاردەهێێێت کە کارێگ بۆ دەرنەهێنێت و
زۆری بۆ بێهێێێت و بەناچاری را بکات.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 9:53:40 2017/8/11
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت913 :

قوراغە
https://www.kurdipedia.org/?q=20170928144635142774
قوراغە
قوراغ به و ئاژەڵە دەوترێت کە هەست بە جولە و بزاوتێک بکات و پن وابێت مەترسيە بۆی هەردوو گون بەرز دەکاتەوە بۆ
ئه و شوێنەی کە بزاوت و جولە و دەنگەکەی لێوە دێت دەڕوانێت بەتايبەت وەک ئاژەڵەکان(مەڕ و بزن و مانگا و گوێدرێژ و
ئەسپ و سەگ وتاد) ،کورديش ئه و ئيديۆمە بۆ کەسێک بەکاردەهێنێت کە گون خۆی رادێرێت بۆ وەرگرتن زانياری و
درککردن بە بابەتێک کە پن وايە پێويستە بزانێت ئەوە چ دەگوزەرێت لە دەوروبەری]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
PM 2:46:35 2017/28/9
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ناوی تۆمارکار:

ئاراس ئیلنجاغ

بابەت914 :

قورە کێخوایه
https://www.kurdipedia.org/?q=20220621203546419360
قورە کێخوایه
:
لە دەشن هەولێ و وران کۆیە دەوترێت قورە کێخوایە ،کە لە کوڵەبنه یان قوڵەبنەوە
هاتووە بەمانای کەس خڕیڵە و تێکچەقیوو و کورتە باڵ دێت ،قوڵەش بە گیانداری کلک
کورت دەوترێت ،زۆرجاران کەسێگ گزگڵ کورتیلەی بودەڵە ئه و خاسیەتەی دەدرێتە پاڵ و
بەگاڵتەوە پن وتراوە :قورە کێخوایە ،بەڵم ئه و گوندانەی کە ژمارەی خێانەکان کەم بێت و
شێوەی کوێرەدێ بێت ،خاوەندارێن زەوی و زاریش کەم بوو ،کێخوایەتیەکەس هێندە
گەورە نییە و هاوشێوەی کوێرەدێ و ئاوەدانیەکە کێخواکەس پلەوپایەی کەم دەبێت و بە
ن نمودی و کەم سەیرکردن دەوترێت :قورە کێخوایە]1[ .
تایبەتمەندییەکان بابەت
🏙 شار و شارۆچکەکان:

کۆیە

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 8:35:46 2022/21/6
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت915 :

قوز بە قەرماسنگ پاس ناکرێت
https://www.kurdipedia.org/?q=20170729104904141618
قوز بە قەرماسنگ پاس ناکرێت
قەرماسنگ لە پەڕۆ و داوەبەن و دەزوو دروست دەکرا و بەردێگ گەورەی سەر شکێن تێدەکرێت و قەرماسينگ بەدەستێک
توند بەراوەشاندن خۆی لێک دەکێشێتەوە و رايدەوەشێنێت و بەر سەری هەر کەسێک بکەوێت نايەلێت يەک بەپن خۆی
بڕوات و دەيخات ،وەک چەیک ئەمڕۆ هەژمار کراوە و شەڕە گەرەیک پێکراوە و دوور هاوێژيشە ،ئەمە لەاليەک
لەاليەکيێيشەوە ناموس و شوێن شەریم ئافرەت و ژن و مێينە يەکێک لە شوێنە هەستەوەرەکان مرۆڤە لە نێوان کوردان و
کۆمەڵگاکە بەتەواوەن کۆنە پارێزن له و رووەوە ،پێيان پێۆزييەکان و پێناس شەرق باوک وبرا و پياوانە ،لە هەمانکاتيش
دەزانرێت کە پاسەوان و ئێشکگری بەديارييەوە ناتوانێت بيپارێزێت تەنها پەروەردە و خۆ پەروەردەکردن دەتوانێت پاسەوان
بکات و لە شوێن خۆی بەکاری بهێنێت ،بۆيە لەناو کوردان کاتێک کەسێک دڵ کریم و پيسە سەبارەت بە خوشک و دايک و
خێان لە رووی ناموسەوە پن دەوترێت ئه و دڵ پيسيەی ناوێت چونکە(قوز بە قەرماسنگ پاس ناکرێت)]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:

رۆژهەڵن کوردستان
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:Quick Respons Code

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 10:49:04 2017/29/7
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت916 :

قوز خوارە رنێ و گاسن بێنە خوارە
https://www.kurdipedia.org/?q=20170930101104142800
قوز خوارە نێ و گاسن بێنە خوارە
دەگێنەوە پياوێک بە گاڵتەوە داوای کارێک لە ژنەکەی دەکات بۆ ئەوەی نێ و گاسنەکەی بۆ بێن و دەڵێت(قوز خوارە نێ و
گاسن بێنە خوارە) ئەويش دەڵێت ئەی ڕۆ پياوەکە دەنا دوێن مەالی گوندی راسن کردۆتەوە ،ئەمە لەاليەک
لەاليەکيێيشەوە لە کوردەواريدا جنێوە و ژن بەژن و پياويش بە ژن دەدات.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 10:11:04 2017/30/9
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت917 :

قوز سمە مامز
https://www.kurdipedia.org/?q=20170930142435142808
قوز سمە مامز
سیم مامز هەم بچکۆڵەيە و هەميش خرپنە ،پياوان لە کوردەواريدا لە(غيان) ژناندا ئەم ئيديۆمە بۆ هەندێک لە ژنان
بەکاردەهێێ گوزارشتە لە بچویک و خرپن قوز زۆر جاريش لە بواری گاڵتە و گەپەوە ژنان کە گوێيان ل دەبێت(کەيف)يان ن
دێت و بزەيەک دەيانگرێ]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان
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🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
PM 2:24:35 2017/30/9
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت918 :

قوز فستق
https://www.kurdipedia.org/?q=20170930143150142809
قوز فستق
ئيديۆمێکە وەک دەربڕی(سمە مامز)ەکەيە ،واتە هەم بچکۆڵە و هەميش خڕيلەيە بەڵم گوزارشن تەسک-يش له و
دەربڕينەدا هەيە زۆر جاريش لە بواری گاڵتە و گەپەوە ژنان کە گوێيان ل دەبێت(کەيف)يان ن دێت و بزەيەک دەيانگرێ.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
PM 2:31:50 2017/30/9
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت919 :

قوز فيقە
https://www.kurdipedia.org/?q=20170930143501142810
قوز فيقە
فيقە لە فيق فيقەوە هاتووە هەم باريکەلەيە هەميش درێژکۆڵەيە ،ئەمەش زياتر پياوان بەکاری دەهێێ ،زۆر جاريش لە
بواری گاڵتە و گەپەوە ژنان کە گوێيان ل دەبێت(کەيف)يان ن دێت و بزەيەک دەيانگرێ]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:

رۆژهەڵن کوردستان
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:Quick Respons Code

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
PM 2:35:01 2017/30/9
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت920 :

قوز الستيک
https://www.kurdipedia.org/?q=20170930092948142797
قوز الستيک
ژنێک ڕەقەڵە و الواز بێت و بتەوێت جنێويش ن بدەيت پن دەڵێيت(قوز الستيک) واتە وەک الستيک ڕەش و سێمەن يە.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 9:29:48 2017/30/9
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت921 :

قوز لۆرە لەپ
https://www.kurdipedia.org/?q=20170923154256142699
قوز لۆرە لەپ
لۆرە لەپ دارێکە لەسەر مەشکەدايە ،هەندێجار درێژييەکەی دەگاتە نزيکەی يەک مەتر و پانيەکەس دە سانتيمەتر دەبێت،
لەکان مەشکە هەژاندا ژنان دەسن پيادەکێشن ،ئەگەر دڵيان ژنێک يان کەسێک نەگرێت پن دەڵێ(قوز لۆرە لەپ) وەک
جنێو بەکاردەهێێێت.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:

رۆژهەڵن کوردستان
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:Quick Respons Code

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
PM 3:42:56 2017/23/9
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت922 :

قوز لە قەحپەی ناکڕدرێت
https://www.kurdipedia.org/?q=20210429224336393784
قوز لە قەحپەی ناکڕدرێت.
هەرچەندە(قەحپە) وشەیەیک کوردی نییە و لە زمان عەرەبیدا هاتووە بۆ ناو ئاخێوەران
زمان کوردی ،بەڵم لە ئێستادا بووە بە وشەیەیک ناو زمان کوردی و بە ئافرەتێگ لەشفرۆش
دەوترێت(قەحپە) ،ئەندایم مێینە و جەستە بەیەکەوە لە کوردیدا(لەش+فرۆشێ) کە
جەستەی خۆی دەخاتە بەردەست پیاوێک بۆ بەدەستهێنان بڕێک پارە یان تێکردن لەزەت
و ئاڵوس خۆی و بۆ زیاتر لە نێێک و به و شێوەیە ،کڕین و فرۆشتن ئەندایم مێینە بە
یەکجاری لە قەحپە دەست نادات چونکە ئەگەر بیفرۆشێت پەیک دەکەوێت بۆیە بووە بە
ئیدیۆم و بەکەس سوک کە شن لەدەست نابێتەوە یان مامەڵەی بەفێڵ و فەرەج ئەنجام
بدات دەوترێت(قوز لە قەحپەی ناکڕدرێت)]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن چارت و خشتە  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 10:43:36 2021/29/4
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت923 :

قوز لەندە هۆر
https://www.kurdipedia.org/?q=20170927134552142758
قوز لەندە هۆر
جوێنێکە بە ژنان دەدرێت ،وەک (قوز ئەشکەلک) واتە گەورە و رەش و تاريک ،هەم هۆر گەورەيە و ن چرابووە لە ئاژەڵداری،
هەميش مەقیل گەورەی ڕەشە ئەشکەلک]1[.
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تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
PM 1:45:52 2017/27/9
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت924 :

قوز مرایک
https://www.kurdipedia.org/?q=20170927084851142754
قوز مرایک
ی
کارێک مرۆق کورد دڵ نەيگرێت پن دەڵێت(قوز مراکيە) واتە کارەکە خوار و خێچە وەک کەوچگ چێشت خواردن نارێک
وپێکە و ڕاست و رەوان نيە.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 8:48:51 2017/27/9
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت925 :

قوزی ن موی دەوێ
https://www.kurdipedia.org/?q=20170914095034142610
قوزی ن موی دەوێ
ئيديۆمێکە بۆ کەسێک بەکاردەهێێێت کە بەهەموو شن ڕازی نەبێت و شکورانە بژێر نەبێت]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان
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🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 9:50:34 2017/14/9
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت926 :

قوزە چێڵە
https://www.kurdipedia.org/?q=20170923135017142693
قوزە چێڵە
ئيديۆمێکە کەمێ بۆ ژنان بەکاردێت زياتر بۆ پياوان بەکاردەهێێێت ،بە پياوێک دەوترێت(قوزە چێڵ) کە سست و کەم
چاالک بێت و زۆر پاڵ بکەوێت ،دەبەنگ ن وله شوێن خۆيەوە قسەی گەورە بکات و هيچيش تيابەستە نەبێت ،بگرە
وەک زێ-ی مانگا پان بۆتەوە وشێوەی لبادێگ تەڕکراوی راخراوە کەر-يش بەدەنگ ناڕوات لەماڵ و گەڕەک و ئاواييدا.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
PM 1:50:17 2017/23/9
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت927 :

قون سەرە قەڵنە
https://www.kurdipedia.org/?q=20170930093249142799
قون سەرە قەڵنە
سبيل يان قەڵنە دار جگەرەی الی خۆمانە بەڵم لە قەڵنەکەدا جگەرە و دارەکە بەيەکەوەن و سەری قەڵنەکە توتن
تێدەکرێت و دادەگێسێێێت و مژی ل دەدەرێت ،هەڵبەت سەر قەڵنە هەم بچوکە و هەميش ڕەش و پيسە ئەمەش
جنێوێگ ئيديۆم ئامێە مرۆڤ بەکاری دەهێنێت.
تایبەتمەندییەکان بابەت
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🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 9:32:49 2017/30/9
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت928 :

قون قەڕەپوول
https://www.kurdipedia.org/?q=20200910225527387784
قون قەڕەپوول
قەرە وشەیەیک تورکییە واتا(ڕەش) پول ،پارە ،یان فلسە ،واتە فلش ڕەش یان پارەی ڕەش،
کەماڵ گروێش لەساڵ 2009دا لە بەغدان بووە ،دەنوسێت زۆر گەرم بوو(کارم ببووە ئاو
کڕین ،ئاوفرۆش هەبوون گۆزەیەکیان بە بەرسینگ خۆیانەوە هەڵوەسیبوو ،شتێگ وردن
زەردیان تێکردبوو ،لیوان بە چەند فلسان بوو ،نەمدەزان ،مستێکم قەڕەپوڵ لە الوێچم
دەکرد و لە پێش کابرای ئاو یان شەربەت فرۆشم رادەگرت و ئەویش ماق خۆی
هەڵدەگرت ،بێوبۆچونێکیێیشم بیستووە پن وایە (قەڕەپوڵ) کێشانەیەکە لەچارەگە
کیلۆیەک کەمێە ،هەموو ئه و ڕوونکردنەوەیە بۆ ئەوەیە رووی ڕاستەقینەی ئیدیۆمە بزانێ،
الیەن دووەم مەبەسن ئیدیۆمەکە ئەوەیە پیاوێگ قوون پوچ و قرغ و چروک وشۆڕ و
لەڕوگەڕوالوازە بەتەوسەوە پن دەوترێت(قوون قەڕەپووڵ)]1[ .
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 10:55:27 2020/10/9
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت929 :

قون لە کۆچەکان ،سەر لە باڵەکان
https://www.kurdipedia.org/?q=20171109075943143110
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قون لە کۆچەکان ،سەر لە باڵەکان
کەسێک کاری پەرتەوازەی گرتبێتە دەست و کارێگ لە هەولێ و بالەکان بێت و کارێکيش لە شێاز و مهاباد بێت واتە ئه و
پێمەڕە بڵوييە سەرناگرێت.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 7:59:43 2017/9/11
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت930 :

قونت دڕی
https://www.kurdipedia.org/?q=20170930092831142796
قونت دڕی
يەکسەر بەمانای(ئامانج) پێکانە ،لەکوردەواريدا ئەگەر کەسێک لەدوورەوە بەدەر بکەوێت تا دەگاتە ناو گوند و ئاواييەوە
ئەوانەی لە بەربەرۆچک دانيشتوون هەريەکەی شتێک دەڵێت ئەوە فالنەکەسە ناوەڵڵ فالنەکەسە ئينجا ئەوەی بە
تەواوەن بزانێت ئه و کەسەی دێتە ناو گوندی لەدوورەوە کێيە ئەوا يەکسەر ئامادەبوان دەڵێ(قونت دڕی) واتە زانيت کێيە
و ئامانجت پێکای.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 9:28:31 2017/30/9
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت931 :

ی
قون لە ڕەشەبا کرديە
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https://www.kurdipedia.org/?q=20170928150101142780
قون لە ڕەشه با کرديە
ئەم ئيديۆمەش بۆ کەسێگ تەمبەڵ و تەوەزڵ و(عەمەل مەندە) بەکاردێت و لەسەر کارەکەس خەوی ل دەکەوێت و مەراق
بووە بەخه و لەسەر کاری زۆرەوەش پاڵدەداتەوە وقون دەکاتە ڕەشەبا و هيچ بایک لە نەرۆيشتن کارەکەی نيە.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
PM 3:01:01 2017/28/9
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت932 :

ی
قون ڕەش وسن بەدەردەکەوێت

https://www.kurdipedia.org/?q=20170923154707142701
قون ڕەش وسن بەدەردەکەوێت
زۆر جار وارێکەوە دوو کەس دەبێتە دەمەقاڵيان و يەکێکيان زياد لەپێويست مەدح و ستايش ئازايەن و قارەمانێن و توانای
خۆی دەکات بەرامبەريش داوای تاقيکردنەوەی ل دەکات و دەڵ وەرە بابچينە مەيدان لەوێ قون ڕەش وسپيمان بۆ
بەدەردەکەوێت.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
PM 3:47:07 2017/23/9
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت933 :

ی
ی
اناوەسن لەسەر هيچ بەڕان
فێن بەتڕين ر
قون ر
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https://www.kurdipedia.org/?q=20170920134856142641
قون فێن بەتڕين راناوەسن لەسەر هيچ بەڕان
وتراويشه :قون فێبێت بەتڕين تەریک ناکات تا بڕين ،واتە کەسێک دووچار و توس کارێگ بەدخوو بوو بێت زۆر زەحمەت
دەتوان تەریک بکات و هيچ شوێن و دەم و سان بۆ نيە ،وتراويشە(خووی شێی تا پێی)]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
PM 1:48:56 2017/20/9
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت934 :

ی
قون لە دووم مەڕۆ بۆن گوت یل دێت

https://www.kurdipedia.org/?q=20171115083639143192
قون لە دووم مەڕۆ بۆن گوت ل دێت
ئەم ئيديۆمە بۆ دوو حاڵەت بەکارهاتووە يەکەميان ئه و کەسەی ئه و ئيديۆمەی ئاڕاستە دەکرێت زۆر نەگونجاوە هەتا
لەگەڵ خۆس ناسازێت له و ڕووەوە وتراويشە(لەگەڵ تڕی خۆی بەشەڕ دێت) لە بوارێکيێەوە ئه و کەسەی ئه و درکەيەی
ئاڕاستە دەکرێت کەسێگ زۆر بەفێ و لوت بەرزە تا پن شورەييە ئه و کۆمەی لە تەنگاوييدا رزگاری دەکات بەدواوەی بێت.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 8:36:39 2017/15/11
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت935 :

قوون بە کوریکه
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https://www.kurdipedia.org/?q=20220617233736418986
قوون بە کوریکه
لە وران کۆیە دەوترێت :قوون بە کوریکە ،تەرۆزی و ئاروو(خەیار) بە بچوویک زۆر ناسکن،
گوڵەکەیان بە کۆتاییەکەیەوە هەر دەمێنێت به و گوڵە دەوترێت(کوریکە) و لە سلێمانیش
پن دەوترێت :گوڵ بەدەم ،ئه و جۆرە تەرۆزییە و ناسکە چەمیلەیە هەر بەلێو دەخورێت،
ئەوە بووە بە ئیدیۆم و لە وران کۆیە ئەگەر پیاوێک ،کێێگ مناڵکارە و جوانکیلە و ناسکۆڵە و
تازە ن گەیشتوو بخوازێت ،بە تەوس و پەرۆس و سەرسوڕمانەوە پن دەوترێت :فڵنە
کەس قوون بە کوریکەی خواستووە]1[ .
تایبەتمەندییەکان بابەت
🏙 شار و شارۆچکەکان:

کۆیە

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 11:37:36 2022/17/6
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت936 :

ی
قوونێک ئه و بیگ ،بە ئاوی چەغەتووی پاک نابێتەوە
https://www.kurdipedia.org/?q=20220624124158419711
قوونێک ئه و بیگ ،بە ئاوی چەغەتووی پاک نابێتەوە
وتراویشە :قوونێک ئه و بیگ ،مووی ل نایەتەوە ،ئاوی چەغەتوو ،لقە ڕووبارێگ سەرەکیە
کە لە رۆژهەڵن کوردستان ئاوەکەی دەچووە ناو دەریاچەی(وریم) ،لە کۆندا ئاوێگ زۆری
هەبووە ،وەکو ئاوی رووباری سێوان و زن بچووک و ئاراس بووە ،ئینجا لێەدا بۆ
پاککردنەوەی شوێنێک بەکارهاتووە کە کەسێگ بەدڕەفتار ئەنجایم دابێت ،هاوشێوەی ئه و
ئیدیۆمەش هەیە کورد وتویەن :کەرێ بگ سەقەن دەکات ،یان وەکو گوزارشن پیش و
بەدی بۆ بەراوردکردن وتراوە :فڵنە کەس لە چاو ئه و بە حەوت ئاوان شوراوەتەوە،
کردەوەی چەپەڵ هەندێک کەس و بەیدویم و دەست ڕەس و ن خێیەکەی بووە بە
ئیدیۆم و بە تەوس و گاڵتە و رک و کینەوە دەوترێت :قوونێک ئه و بیگ ،بە ئاوی چەغەتوو
پاک نابێتەوە]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان
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🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 12:41:58 2022/24/6
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت937 :

ژ
هەڵێاوە
قوڕ و چڵپاوی دونيای بە قنگدا
https://www.kurdipedia.org/?q=20171115083502143191
قوڕ و چڵپاوی دونيای بەقنگدا هەڵێاوە
ئەم ئيديۆمە بەکاردەهێێێت بۆ کەسێک کە لەژيانيدا زۆرترين تاقيکردنەوە و بەسەرهات و سەرگوزشتەی جۆراوجۆری
بينيبێت هەروەها وتراويشە فالنە کەس(لەبەر هەتاو سەری سن نەکردووە) واتە خاوەن تاقيکردنەوەی زۆرە.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 8:35:02 2017/15/11
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت938 :

ی
قوڕەی دوای گوریک یە
https://www.kurdipedia.org/?q=20210407193718393402
قوڕەی دوای گوریک یە
گورگ دوژمن سەر سەخن پەز و مەڕوماڵتە ،سەگ-یش بە پاسەوان مێگەل و ڕان
دادەنرێت ،هەندێک سەگ ،گورگ خنکێ نێ و لە گوریک دەترسێ ،بەڵم لەبەر نانەکەی
خۆیان لەدوورەوە قوڕە-قولەیان دێت ،به و جۆرە وەڕینە دەوترێت(قوڕەی دوای گوریک یه)
واتە گورگەکە لەڕانەکەی داوە و زیان خۆی بە مێگەلەکە گەیاندووە وهەندێگ خواردووە و
هەندێگ کەل وکوڵم کردووە ،لەبەر ئەوەی شوانەکە زۆری نان پێداوە لەبەر خاتری نانەکە
و شوانەکەی دەوەڕێت ،ئه و حاڵەتە بووە بەئیدیۆم و بەمەبەست بەکاردێت بۆ کەسێک
یان سەرکارێک یان پاسەوانێگ ترسنۆک و خەوتوو بەرامبەر کارێک کە لە ئەستۆیەن و
فەرامۆس بکات ،دوای ئەوەی زیانێگ بەرکەتووە ،وەک وتراوە(پاش ترێ خەپشەی بڕێ)
ئینجا هەڵبدان و خۆی دەرب هێنێت به و حاڵەتە دەوترێت(قوڕەی دوای گوریک یە)]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان
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:Quick Respons Code

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 7:37:18 2021/7/4
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت939 :

قێی کەوای سپیيە
رڕ
https://www.kurdipedia.org/?q=20200822215949387091
قێی کەوای سن يە.
کەوا ،سن بێت و قێی ڕەس پێوەبلکێت و بنوسێت ،وەک گای قەس ل دێت و
لەدوورەوە ڕەنگە ڕەشەکە هاواردەکات و دیمەن تەواوی کەوایە(کەوێ)کە ناشێین و ن
نمود دەکات ،ئه و دیاردە ڕاستەقینە بووە بەئیدیۆم وەکو سوک و کەم سەیرکردن کەسێک
و لە کۆڵ نەبێتەوە و بەبەردەوایم بەدوای یەکێکەوە بێت دەوترێت بووە بە قێی کەوای
سن واتا زۆر جاڕس و بێراوە وخۆی لێت ناکاتەوە و لەتایم دەرکردووە]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 9:59:49 2020/22/8
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت940 :

ی
قوون دێ
قۆڕەی
https://www.kurdipedia.org/?q=20220619120204419108
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قۆڕەی قوون دێ
لەدەوروبەری شاری(هەولێ) ئه و ئیدیۆمە زۆرباوە و لەسەر زارانە ،قۆڕە :دەنگ و
نەخۆشیەیک ڕەشەوڵخە ،مرۆڤیش ئەگەر دووچاری غازات بوو بێت یان سکچوون یان هەر
نەخۆشیەک لە هەناو یان تێ وپڕیش بێت سگ ئه و قۆڕە قۆڕەی دروست دەکات ،کە
دەنگێگ جاڕس و بێارکەر و شەرمەندەیه ،هەندێجار هاوشێوەی با و تڕی دەرچەی کۆمە
دەنگەکەی ،ئەوە حاڵەتە بووە بە ئیدیۆم و بەکەسێگ بەتەمەن و لەڕ و الواز و ن توانا و
کزۆڵ کە گۆشن سمت و کەفەڵ و ڕانەکان داهاتن و لەرە لەری بێت و قوون شۆڕ
کردبێتەوە و کەڵیک مەیدان گرتن لە زۆر بوار نەمابێت و قسەی گەورەش بکات بەتەوس و
سوک سەیرکردنەوە پن دەوترێت :قۆڕەی قوون دێ]1[ .
تایبەتمەندییەکان بابەت
♖ هەولێ

🏙 شار و شارۆچکەکان:
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 12:02:04 2022/19/6
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت941 :

قەبرم دەیم بەتاڵه
https://www.kurdipedia.org/?q=20220424233416411418
قەبرم دەیم بەتاڵه
قەبر و گۆڕ ڕووبەرێگ بچوکە دوومەتر و گەزێکە ،لە وڵن کوردەواری دوا مەنزل و شوێنە
ئەگەر مرۆڤ قسمەن بێت ،دوای مردن تێیدا بەخاک دەسپێدرێت و دەنێرێت ،ئەوانەی
لە مردن ناترسێ کفن و گۆڕ بۆ خۆیان ئامادە دەکەن بەر لەوەی بمرن چ بە هۆی
بێوباوەڕییانەوە بێت یان بە هۆی بوێری و ئازایەتیانەوە بێت ،ئه و گۆڕانەی ئامادەکراون
دەمیان واڵ و کراوەیە ،ئه و حاڵەتە بووە بە ئیدیۆم و کەسێگ پاک و بێگەرد و ن باک و ن
ترس بۆ بێمنەن و نەسڵەمینەوە لە زوڵم و ستەیم دەسەڵتداران دەڵێت  :قەبرم دەیم بەتاڵە
واتە مردن هەر یەکجارە و ئه و لینگە فڕتێیەی ناوێت یان مردن مردنە لینگ بزافێ
چییە؟]1[.
Quick Respons Code:

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
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کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

PM 11:34:16 2022/24/4
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت942 :

ی
ی
قەتارێک پێشەنگ کەر بێت زوو لە قوڕێ دەچەق
https://www.kurdipedia.org/?q=20181229095146181966
قەتارێک پێشەنگ کەر بێت زوو لە قوڕێ دەچەق
قەتار واتە کاروان هەموو کاروانێک دەبێت سەر کاروان هەبێت ،پێرسەوی قەتار دەبێت
کەسێگ ئازاو چاونەترس و بوێر و شارەزای رێگاوبانان بێت و کات وسان پشودان و وەڕێ
کەوتن بزانێت و لەبارودۆخ و کەش وهەوا وورد ببێتەوە و بڕياری گونجاو بۆ دەرچوون يان
دەرنەچون کاروان دەربکات و هەموو ئەندامان کاروانەکە بەسەالمەن بگەيەنێتە شوێن
مەبەست کەواتە رابەر وسەرکردە دەبێت کۆمەڵێک خاسيەت و ئەدگاری بەرز و لێانانەی
هەبێت ،هەندێکجار وارێک دەکەوێت کەسێک هيچ خاسيەتێگ سەرکردەن ن يە و دەبێتە
پێش قەڕەوێڵ و سەرکاروان ئينجا بەتەوسەوە و بە ئيديۆمەوە به و جۆرە سەرکاروانانە
دەوترێت(قەتارێک پێشەنگ کەر بێت زوو لە قوڕێ دەچەق) واتە کاروانەکە يان کارەکە بە
فەوتان دەدات يان بە(فەتارەت) دەبات.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 9:51:46 2018/29/12
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت943 :

ی
انگ بەگو ناگاتە ی
لون
قەر
https://www.kurdipedia.org/?q=20170927143726142771
قەرانگ بەگو ناگاتە لون
بە کەسێگ لوت بەرز و خۆ بەزلزان دەوترێت کە خۆی ناهێنێتە رێزی خەڵیک و وادەزان ئەم گەردونە بۆ ئه و دروستکراوە ،له
و ئيديۆمەدا بە تەوسەوە دەوترێت فالنە کەس قەرانگ بەگو ناگاتە لون.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:

رۆژهەڵن کوردستان
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:Quick Respons Code

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
PM 2:37:26 2017/27/9
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت944 :

قەلن ساغ ،ی
بالیق ناوێ
https://www.kurdipedia.org/?q=20220215225405405188
قەلن ساغ ،بالیق ناوێ
قالب ،قەلب واتە :لەش و جەستەی مرۆڤ ،بالیف :سەرین ،پشکۆڵ ،ئەگەر مرۆڤ
تەندروسن باش بێت ،هەر کات و ساتێک خەوی بێت ،پێویسن بە سەرین و بالیف و
دۆشەک و ڕایەخ نییە و یەکسەر لەژێر ئاسمان شێ و لەسەر زەوی خەوی ل دەکەوێت،
ئەوە بووە بە ئیدیۆم و گوزارشتە لەوەی لەش ساغ یەکێکە لە(نیعمەت)ەکان و دەوترێت
مرۆڤ ئەگەر باری تەندروسن باش بێت پێویسن بە هیچیێ نییە بۆیە لەرواندزێ
دەوترێت(قالن ساغ ،بالیق ناوێ)]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 10:54:05 2022/15/2
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت945 :

قەلقەالشکە لەخۆی بەشکە
https://www.kurdipedia.org/?q=20180621104317151988
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قەلقەالشکە لەخۆی بەشکە
لەهەولێێ زۆر گوێبيسن ئه و ئيديۆمەی دەبم بەتايبەت لەناو منداران دەگۆترێتەوە،
ئەمەش لە گۆترەوە نەهاتووە نێەی قەل ئەریک دروستکردن هێڵنەی لە ئەستۆدايە بۆ
سەرنج ڕاکێشان مێيەکەی هەندێک بازنە و ئەڵقە و متومێوو کەلوپەل ياری و شت و مەیک
ڕەنگاوڕەنگ لێە و لەوێ دەدزێت و هێڵنە و ماڵەکەی ن دەڕازێنێتەوە بۆ ئەوەی قەلە
مێيەکان حەزی ل بکەن و لەگەڵ جووت بن ،لە دوای هەر دزينێکيش دەڵێت غاااق غاااق
غاااق واتە بەخوا من نەمێدووە،ئينجا لێەوە ئه و ئيديۆمە دروستبووە کە دەڵێ شتێک
وونبووە و گوايە دزەکەش وا هەست دەکات کە پن دەوترێت تۆ دزيوتە بۆيە زوو بە
قسەدێت و دەڵ من نەمێدووە.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 10:43:17 2018/21/6
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت946 :

ا
قەیل ڕەشە بەچل ساڵ باڕە

https://www.kurdipedia.org/?q=20171213080639143475
قەل ڕەشە بەچل ساڵ باڕە
دەوترێت قەل ڕەش مێينەکەی تا نەگاتە تەمەن نەوەد ساڵ هێڵنە دروست ناکات و هێڵکەی ناکات ،دەوترێتيش بێچووە
قەل-يش ئێەن بە دايگ دەبات چونکە تا نەوەد ساڵ چاوەڕوان دەکات ئينجا دەبێتە دايک ،ئينجا بە تەوس و توانج و
پەالرەوە بەکەسێک دەوترێت قەل ڕەشە تا چل ساڵ ئينجا دەبێتە باڕ واتە پێ نابێت و تەمەن درێژە.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 8:06:39 2017/13/12
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ناوی تۆمارکار:

ئاراس ئیلنجاغ

بابەت947 :

شمشێ بۆ ڕۆژی جەنگ
قەوم بۆ ڕۆژی تەنگ
ر
https://www.kurdipedia.org/?q=20190306080840280180
قەوم بۆ ڕۆژی تەنگ ،شمشێ بۆ ڕۆژی جەنگ
لە رژێیم خێڵگەران زۆری و بۆری هۆز جێگەی ئومێدە بۆ پەالمار و بەرگری لە رۆژی تاڵن
و بڕۆدا ،هەڵبەت(قەوم) کەس و کار و خزم و خوێش دەگرێتەوە کە بۆ رۆژی(تەنگانە) بەهانا
و بەکەڵک و دەبنە فريادڕەس ،پێەمێدی نەمر لەچوارينەيەکدا جێگەی ئەم پەندەی
کردۆتەوە و فەرمويەن:
ئەڵێ چاکێە کەس لەبێگانە
لەکان دەرد و ڕەنج و تەنگانە
شمشێ-يش کە چەیک زەمانەيە هەر لەکۆنەوە بۆ ئەميش ووتراو هەيە(شەڕ بەشێ،
مامڵەت بەدراو) کەواتە کڕين و هەڵگرتن شمشێيش بۆ شەڕ و ڕووبەڕوو بونەوەيە ،ئەم
ئيديۆمە دەڵێت(ئەگەر قەوم بۆ رۆژی تەنگانە و شێيش بۆ رۆژی شەڕ بەکەڵەک نەێن
بۆچ باشن؟).
Quick Respons Code:

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 8:08:40 2019/6/3
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت948 :

قەڕاسەيان لەسەر داکەنديە
https://www.kurdipedia.org/?q=20180829095052155039
قەڕاسەيان لەسەر داکەنديە
قەڕاسە(زنجێ و داو و مێخنجێ و مشتەمەالت)ی کەر بەستانەوە دەگرێتەوە
بەتايبەن(سەر) ی کوێدرێرێژەکە ،هەرکات قەڕاسەی ل بکرێتەوە ،بەئارەزووی خۆی به و
الو بەم الدا دەڕوات و هەندێکجاريش بۆ پشودانە و جاری واش هەيە بۆ بەڕەڵالکردنە،
ئەگەر کەسێک وەک کەرە بەڕڵال ڕەفتار بکات و لوشکە و جۆتە و چەموس و ن
هەڵجليکان و خۆ بگەوزێن و زيان بگەيەنێت دەيهێننە رێزی کەر و پن دەوترێت قەڕاسەيان
لەسەر داکەنديە واتە بەتەواوەن بەڕڵالکراوە و ن خاوەنە.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:

رۆژهەڵن کوردستان
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:Quick Respons Code

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 9:50:52 2018/29/8
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت949 :

ا
قەڵی مەريوانمان بۆ دەگرێت
https://www.kurdipedia.org/?q=20181224075444181730
قەڵی مەريوان-مان لۆ دەگرن
ئەوەی بزانم(قەڵی مەريوان) مێ(هەڵۆخان) بونيان ناوە يان کردويەن بە
پايتەخن(مێنشين ئەردەڵن) قەڵيەکيش پايتەخن مێنشينێک بێت هەوەنتە ن يە
دەست بەسەراگرتن و گرتن ئەگەر ئەوەش ڕووبدات قوربان و خوێن ڕشێ و ماندوبوون و
وێرانيەیک زۆری بەدواوە دێت ،بکەری ئەم داستان و سەروەريەش دەتوان بەخۆيدا
هەڵبدات و وەک يەکێک لە دەستکەوت و قارەمانێن ئاماژەی ن بدات ،بەڵم هەندێ
کەس هەيە ڕاکردن خۆی لەشەڕدا جوان دەگێێتەوە ،يان مارێگ لەهێڵکەدەرهاتووی
تولەماری کوشتوە و لە ڕاگەياندن و قسه و باس و خواس کۆڕوکۆبوەنەواندا دەيکاتە
عەزيا(ئەژديها) ئينجا بە مەبەست و توانج گرتن لەکارە کەمەکەی يان کارە ئاسانەکەی کە
کردويەن دەوترێت دەتخوا تۆش ئەوەندە گەورەی مەکە دەڵن(قەڵی مەريوانامان بۆ
دەگری) ئەوەندە کارەکە قەبە و لە قەبارەی خۆی گەورە مەکە(ڕاکردن و تولەمارکوشێ)
مەکە بەگرتن قەڵی مەريوان و ئەژديها کوشێ.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 7:54:44 2018/24/12
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت950 :

گا بدە گابردە ،ژن بدە ژن مردە
https://www.kurdipedia.org/?q=20220119205345402062
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گا بدە گابردە ،ژن بدە ژن مردە
لە سەردەیم نەبوون ئامێی تراکتۆردا ،گا لەکێڵگەدا ڕۆڵ زۆری پێدراوە و کاری زۆری پێکراوە
هەر لە(جووتکردن ،کێشانەوە ،گاگێە) بەمەش لە دەفتەرداری دەولەتیش لەئامارەکاندا
دەنوسا فڵنە گوند و دێهات ئەوەندە جووت گایەی هەیە ،هەر لەبەر ئەو بایەخەی گا زۆر
جێگای چاوتێێین بووە ،لەسەروبەندی دەرەبەگایەن لەکوردستاندا زۆرجاران گا بەتاڵن
براوە و دزراوە ،ئه و کەسەی گایەکەی ل دزراوە کاروباری کێڵگەکەی پەیک دەکەوت و
بایەچ ئه و گایەی زۆر بەچایک بۆ دەردەکەوت ،ژنیش کە کورد دەڵێت :ماڵ و ژنیان گۆتیە،
چونکە توانایەیک لەڕادەبەدەری هەیە بۆ خزمەتکردن ماڵ و مێد و مناڵ ئەگەر ماڵێک ژن
تێدا نەبێت دەوترێت :ئاوی تێوەرکرایە یان پێوەرکریە ،چونکە ئه و ماڵە زۆر ن کابان و ن
سەرە و بەرە دەبێت ،ئینجا کەسێک ژنێگ باش و کابان هەبێت و نەمێنێت ئه و لە هەموو
کەسێک زیاتر نرخ و قەدری ژنان دەزانێت ،هەر بۆیە کورد هەردوو حاڵەن(گابردن و ژن
مردن)ی له و ئیدیۆمەدا جێگاکردۆتەوە و فەرمویەن(گا بدە گابردە ،ژن بدە ژن مردە) واتە
هەر ئه و دوانە قەدری گا و ژنان دەزانن]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 8:53:45 2022/19/1
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت951 :

گا بە پوش ناپەڕێ
https://www.kurdipedia.org/?q=20170920151245142646
گا بە پوش ناپەڕێ
ئيديۆمێکە بۆ زۆر بوار بەکاردەهێێێت بۆ نمونە ئەگەر سەپانێک بتەوێت دروێنەیک باش بکات پێويستە خواردن و
خواردنەوە و دۆيەیک باشيش بدەين ،ئەگەر گايەکيش بۆ چاککردن مانگا بەکارب هێێێت پێويستە کا و ئاليکێگ باس ن
بدرێت ،دەکرێت ئەمە بۆ مرۆڤيش دروست بێت بەتايبەت لە قۆناغ تەمەن هەڵکشانا بۆ ئەوەی گڕوتين باش بێت
خواردن وخواردنەوەی باش بێت جۆرێگ ترە]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان
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🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
PM 3:12:45 2017/20/9
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت952 :

گێە ناکات
گا بە تەنیا ر
https://www.kurdipedia.org/?q=20220514220755413998
گا بە تەنیا گێە ناکات
گا :گۆلکە نێ کە تەمەن دەبێتە س ساڵ پن دەوترێت :گا ،ئه و گۆلکە نێەی کە بچوویک
بارهێێا بێت ،دەتوانرێت کاری جووت و کێڵن زەوی وزاری ن بکرێت ،کە جوون کرد پن
دەوترێت :گاجووت ،گاجفت ،گێە :لە گێان و گەڕان ڕەشەوڵغ هاتووە لە سەر خەرمان
بەمەبەسن کوتان به و کارەش ووتراوە :گێەکردن ،بۆ گێەکردن دوو گا بەیەکەوە
دەگەڕێێێن و یەکێکیان پن دەوترێت(گای بنە) و ئەویێ گای سەر پەڕە ،بووە بە ئیدیۆم و
وتراوە :دەڵن گای بنەیە ،ئەوەی لێیان دەخوڕێت پن دەوترێت :گێەوان ،ئەویش بووە بە
ئیدیۆم(گێەشێوێن) ،ئەگەر خاوەن خەرمان یەک گای هەبێت ناتوانێت خەرمانەکەی
بکوتێت ،ئەوە بووە بە ئیدیۆم و وەکو گوزارشت لەوەی هیچ کارێک بە تەنیا ناکرێت و
پێویسن بە دەستبار و دەستگرۆن و هەرەوەزی و هاوکاری هەیە بە ڕێنوێن و هۆشیاری و
ئامۆژگارییەوە ووتراوە :گا بە تەنیا گێە ناکات]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 10:07:55 2022/14/5
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت953 :

سۆرن دەپێچایەوە
گا بە گاڕانەوە رۆیشت ،رپێێژن لە گۆڵکە
ی
https://www.kurdipedia.org/?q=20170614011631140101
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گا بە گاڕانەوە رۆیشت ،پێێژن لە گۆڵکە سۆرن دەپێچایەوە
ئەم پەندە بەکار دەهێێێت کاتێک لە کارێک ،بەرهەمێک ،پرسێک بە تەواوی دەستت بەر
ببێت و لە کیس بچێت ،تۆ بێیت لە شن بچووک سۆراخ بکەیت و بپێچیەوە ،بۆ نمونە
شارێک وێران بێت لە خانویەک و شۆرشێک بتاوێتەوە لە تفەنگێک بکۆلیتەوە ،خەرمانێک
بسوتێت تۆ لە ڕبە گەنمێک بکۆلیتەوە]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت

🗄 سەرچاوەکان
دیارینەکراو |
[]1
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 1:16:31 2017/14/6
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت954 :

ی
گا بەدەنگ ناڕوات
https://www.kurdipedia.org/?q=20220409172102410850
گا بەدەنگ ناڕوات
گا ،ڕەشەوڵغ نێە کە پن نابێتە ساڵ سێیەیم تەمەنیەوە ،ئەوەندە خورت و بەهێ و بە
هەرەکەتە ،زۆر زەحمەت و گران بار دەهێێێت ،پێویسن بە گاوان و گاکوژ و جوتیارێگ توند
وتۆڵ و گورج و گۆڵ هەیە کە خێا بەرزەفن بکات لەگەڵ گرتن هەردوو شاچ بتوانێت میل
بسوڕێنێت و ملهوڕی نەهێڵێت و لە زەوی بدات وەکو چۆن(گاکوژەکان) لە کان سەربڕین ئه
و شێوازە دەگرنەبەر ،لەگەڵ ئەمانەش گا هێمای هەبوون و ڕسق و رۆژوو و داهان ماڵە
جوتیاران کورد بووە وەکو تراکتۆری زەمانە بووە ،هەموو زەوییە کشتیارییەکان ن کێڵراوە و
کاروبارەکان کێڵگەی ن ڕاییکراوە بۆیە وتراویشە :گا دەیکا و کەر دەیخوا ،هەر له بەر گرنگ و
پڕبایەچ گا و ڕۆڵ لە ژیان کشتیاری و الدێ نشینان کورد چەندین ئیدیۆم لەسەری گوتراوە
وەکو(:کەڵەگا ،گای بووغە ،گای بنە ،گای پێ ،گای قەش ،گاجووتە ،گای ناو گۆلکان ،گام له و
جووتەی نییە ،سواری گای هابووە ،گای گوی نەکات ،گای بەگون دەناسێت ،گای شێت،
گای حەوت ئاخوڕە ،گای گەڵناغاج و تاد).
لەبەر سەر شێن و ملهوڕی گا ،وەرزێرەکان و خاوەن گایەکان بەتایبەت ئەوانەی گایەکانیان
ڕاداوە و دابەستاوە بۆ جووت کردن ،دارێگ درێژکۆڵە و نەقێەداریان بەدەستەوە بووە لەکان
غەزرین و پێداگری و نەڕۆیشێ دەیرسەوێنە گایەکە و بەهۆیەوە دەڕوات ،هەندێجار به و
دارە وتراوە :گاڕان واتە گا ن لێخوڕین یان ن ڕادان گا ،زیاتر جوتیارەکان لەکان کێڵن زەویدا
بەکاریانهێناوە و گایەکانیان ن ل خوڕیووە ،ئینجا ئه و کەسەی ن توانا و ن هێ و ن شینگ
و ن تاقەت بێت ناتوانێت کار بەگایەکان بکات و گایەکانیش هەر بەدەنگدان ناڕۆن و بڕی
جوتیارەکەیان تاقیکردۆتەوە و لە شوێن خۆیاندا دەچەقن ،ئەمە خستنە ڕووی ناوەڕۆیک
ئیدیۆمەکەیە ،وەکو خوازراوی ئیدیۆمەکە بەکەسێگ پەککەوتە و ن دەسەڵت و دەست
کورت و ن هێ کە کەس گون ل ناگرێت و بەقسەی ناکەن بە گاڵتە و پەالر و هەندێک جار
بەتەوسەوە پن دەوترێت :گا بە دەنگ ناڕوات]1[.
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تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 5:21:02 2022/9/4
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت955 :

گا گوراوە ،کلیک ماوە
https://www.kurdipedia.org/?q=20170425085756139344
گا گوراوە ،کلیک ماوە
يەکێکە لە پەندە جێماوەکان پڕ گوزارشن کورد به و بارە دەوترێت کە کارێگ قورس زۆربەی
ئەنجام درابێت و بەشێگ کەیم مابێت يان بەرە و کۆتان چوو بێت لە کارە کشتيارەکان
وەک جووت کردن و تۆکردن و داچاندن و دروێنه و هەروەها سەرسواخ و قوڕە پەسن
خانوبەرە و وە کێشە و گرفت و ئاريشەکان...تاد.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 8:57:56 2017/25/4
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت956 :

گێەی گاوس خۆی سەری ژان دەکات
گا لە ر
https://www.kurdipedia.org/?q=20170708102735141177
گا لەگێەی گاوس خۆی ،سەری ژان دەکات.
لە کوردەواريدا ئەم پەندە بە کەسێک دەوترێت کە له کارێک سوود و قازانجەکەی بۆ خۆی بێت ،سەرگران بکات و خراپ
بچێتە ژێر باريەوە ،بۆيە گا-ش بەنمونە وەرگێاوە چونکە سەردەمان زوو گا کاروباری کشتياری و وەرزێری ناوکێڵگەی زۆر ن
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کراوە بەتايبەت کێڵن و جوتکردن و گێە کردن ،گاوس-يش واتە رووەیک(گاگۆز) کە رووەکە پاقلەمەنيەکانيانە
هاوشێوەی(پۆلکە) کە ئاليکێگ باس گا و گۆڵک و ڕەشە وڵغە]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
دیارینەکراو |
[]1
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 10:27:35 2017/8/7
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت957 :

گا يەک نێکە دوو جیل لێکە
https://www.kurdipedia.org/?q=20190107085943186216
گا يەک نێکە و دوو جیل لێکە
گای يەک نێک واتە گايەیک شەل و پەقەکەت و پێيەیک دواوەی شەلە ،دوو جیل ل بکە واتە
دووبار و نيمدەرەی بخەرە سەر شان و پشن ،ئەم ئيديۆمە مرۆڤ بەکاردەهێنێت لەکان
ئەوەی باری کەسێک لەنگ بێت و گرفت و کەم و کوڕييەیک هەبێت و کەچ ئه و گرفت و
کەموکوڕييە بەرچاو نەگێێت و وەک کەسێگ ئاسان و ن گرفت سەيری بکرێت و مامەڵەی
لەگەڵ بکرێت بۆيە لەکان بون کەم وکوڕی و کێشە و کەم ئەندایم وتراويشە ماڵ بەخۆی
نەبوو ميوانيش هات يان مەيمون بۆ خۆی نەبوو سورێژەس لێهات بەهەمان شێوەيەش
لێە باری لەنگ و خوار بە گای يەک نێک ئەژمارکراوە بۆيە بەتەوسەوە بۆ کەسێگ
شکستەحاڵ دەوترێت(گا يەک نێکە و دوو جیل لێکە).
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 8:59:43 2019/7/1
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
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بابەت958 :

گاسور سەر بڕا ن خەتا ،قوز بەشەمێشيان هەر گا
https://www.kurdipedia.org/?q=20170923155235142704
گاسور سەر بڕا ن خەتا ،قوز بەشەمێشيان هەر گا
ئەمە لەچێۆکێگ کوردەوارييەوە سەرچاوەی گرتووە دەگێنەوە پياوێک بۆ کارێک سەفەرێگ دووری دەکەوێتە بەر و
بەژنەکەی دەڵێت ماوەی مانگێگم ن دەچێت بەڵم ئه و پياوە دڵ لەژنەکەی پيسە و قوز و شوێن شەریم بەشەیم
دادەپۆشێت تاوەکو دواتر به و شەمێيە بزانێت ئايا خيانەن لێکردووە و کەس چويتە سەرجن يان نا ،له و ماوەيەدا پياوێگ
ئاوان بەژنەکەی فێ دەبێت و رۆژانە هاموشۆی ژنەکە دەکات و بەفرت وفێڵ شەمێيەکە ل دەکەنەوە و بەر لەگەڕانەوەی
کابرا ،بە شێوەيەیک ئەندازەن هاوشێوەی مێدەکەی شەمێيەکە لە شوێن شەریم دەداتەوە ،بەڵم له و کەين وبەينە پياوێگ
ئاواييەکە دەزانێت و لەدوورەوە چاودێری کردوون ،پياوە ومێدی ژنەکە لەسەفەرەکەی دەگەڕێتەوە و يەکسەر دەچێت
سەيری دامێن ژنەکە و شەمێيەکە دەکات دەبينێت وەک خۆيەن و هيچ دەستکاری نەکراوە ،پياوەکە لەدڵ خۆيدا نەزری
کردووە ئەگەر شەمێيەکە وەک خۆی بێت ئەوا گاسوری بۆ بکاتە خێ ،گاسور سەردەبڕێت و گۆشن گاسور ئاوان پڕ دەکات
ئه و کابرايەی کە بە نێوان ژنەکە و پياوەکەی دەزان لەبەرە خۆيەوە دەڵێت(ن هن گاسور سەربڕا ن خەتا ،قوز بەشەمێشيان
هەر گا) ئەم ئيديۆمە زۆر بوار دەگرێتەوە(بوونە قوربان خەڵیک ن تاوان و ساويلکەن) و(دز و ساحێب ماڵ يەک بن گا لە
دەالقەوە ئاوديو دەکەن)يان(فێڵ کردن و مرۆڤ بيەوێت هەر کارێک بکات هيچ لەمپەرێک ناتوانێت رێ لە نياز و
ئارەزووەکان بگرێت).
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
PM 3:52:35 2017/23/9
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت959 :

گاقۆڕان
https://www.kurdipedia.org/?q=20170930101715142804
گاقۆڕان
لە کۆتان هاوين و سەرەتان وەرزی پايز ئاو لەناو کەند و لەند و کان و بێەکان و رووبارەکان و شيوەرۆکەکان هێندە کەم
دەبێت تا ڕادەی قڕان و گاو گۆلک و رەشەوالخيش شيو بە شيو و کەند بە کەند بە دوای ئاوی خواردنەوە دەگەڕێن و بە
دەستيان ناکەوێتە ناچار بە قۆڕين و قۆڕە قۆڕ بۆ ئاو بەردەوام دەبن ،تا باران پەڵە نەبارێت لە کوردستان حاڵەن گا قۆڕان
بەردەوام دەبێت هەرچەندە لە پايزاندا هێندێک کان و کانياويش دەژێنەوە.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:

رۆژهەڵن کوردستان
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:Quick Respons Code

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 10:17:15 2017/30/9
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت960 :

گام لەو جوتەی نيە
https://www.kurdipedia.org/?q=20180926101117156257
گام لەو جوتەی نيه
جوتکردن پيشەيەیک کشتياری و وەرزێريە بەگوێرەی(بەر و گاجوت) زەوی کشتوکاڵ دەدرێتە
بەر(گاسن) و دەکێڵرێت ،هەر کەسێک گايەیک لەجوت بێت دڵ بەجوتکردنەکە و کارەکە
خۆشە و ئەگەر زەوی و دەغل و دان تۆوە کراويش خۆی خاوەن نەبێت بەهۆی گاکانيەوە
دەستخۆس و ستايشێگ وەچنگ دەکەوێت ،بەڵم ئەگەر گاجوتەکان هيچ پەيوەندييەکان
بە يەکێکەوە نەبێت چ بایک نيە لە چۆنيەن جوتکردن و جۆتيارييەکە ،هەڵبەت قازانج و
زيان بەر خاوەن گاجووت دەکەوێت بەپێچەوانەشەوە ئەگەر هيچ پەيوەنديەکت بەجووت
و گاجوتەوە نەبێت ئەوا نه زيان نە قازانجت بەردەکەوێت ،ئينجا ئەم حاڵەتە بووە بەدەربڕ و
ئيديۆم لە ناو کورداندا دەوترێت(گام له و جوتەی نيە) ئەمەش بۆ کارێک يان هەڵوێستێک
يان ئيشێک دەوترێت کە لە دوور و نزيک پەيوەندی بەتۆوە نەبێت نه لەقازانج و نە لە زيان
هاوبەش نەبيت.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 10:11:17 2018/26/9
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت961 :

گاندانیش بە بەختە
https://www.kurdipedia.org/?q=20220618223702419085

618

گاندانیش بە بەختە
دەگێنەوە دوو خوشک باس بارودۆچ ژیان و حاڵ و گوزەران و قوت و پێخۆر و جل و
بەرگ و ماڵ و بەرهەیوانیان بۆ یەکێی دەکرد ،یەکێکیان زۆر تێ و پۆشتە و پەرداخ و کراس
و کەوێ و فەرس جوان و لێفەی لوس و کەوس باش و ئەوەی پێویسن پێیەن هەیەن،
ئەوەی تریش برس و پێخاوس و کراس تیلم پەڕۆ و ڕایەخ و فەرس حەسێ و بەڕەی ڕەق و
جاجیم زوور و بەشێوەیەیک گشن ناگوزورە ،لە خوشکە هەبووەکەی دەپرسێت :خوشکم
باشە خۆ ئێوەش چ کار و کاسبیەکتان نییە و وەکو ئێمە ن کارن ،ئه و هەموو ناز و
نیعمەتەت لە کوێ بوو؟ ئەویش دەڵ :خوشکم چیت ل بشارمەوە من هەندێ کاری
نابەچ دەکەم و ناوە ناوە سەرجن ناشەرغ دەکەم و پیاوەکان ئەوەی بمەوێت بۆیم دابێ
دەکەن ،ئیێ کە خوشکەکەی گون لەمە دەبێت و دەچێتە عەقڵیەوە ئەویش ئه و
کارەبکات ،بەڵم لە یەکەم سەرجن ناشەرغ ئاشکرا دەبێت ،ئەویش دەڵێت :گادانیش بە
بەختە ،ئەوە بە ئیدیۆم و بۆ هات و نەهان کارێک دەگوترێت :گادانیش بە بەختە]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 10:37:02 2022/18/6
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت962 :

ی
گان شەالن ،یەک بەچالن
https://www.kurdipedia.org/?q=20220119205933402064
گان شەالن ،یەک بەچالن
شەل :واتە یەکێک لە قاچ و پێیەکان یان زگماک کورت و لەنگە و تەرازوو نییە ،یان بەهۆی
بارودۆچ پیاکێشان و کەوتن و کارەسات و جەنگ ،شکاندویەن یان زەبرێگ دڕکە پەتک
دروستیکردووە ،ئینجا ئه و کەسەی کەشەل دەبێت لە هەنگاوناندا دوو تەکان جیاوازی
هەیە ،یەکێکیان کە هێدەداتە بەرخۆی بۆ شەقاوهاویشێ و دووەمیش لەدەرهاوێشتەی
لەنگیەکەوە دروست دەبێت ،ئینجا ئەوە کراوە بە ئیدیۆم و لەتابۆی سێکسیدا بەکارهێێاوە
گوایە(حینگ و تەکان)ی دەبێتە دوو تەکان وەک چۆن هەنگاو هەڵهێنان دوو تەکان تێدایە
بۆیە وتراوە :گان شەالن ،یەک بەچالن]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code
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باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 8:59:33 2022/19/1
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت963 :

ی
گاوان تا لەگاڕ یان نەیەتەوە ی
نادەن
نان
https://www.kurdipedia.org/?q=20220527102548414931
گاوان تا لەگاڕان نەیەتەوە نان نادەن
گاڕان :گاگەل و ڕانەگایە لە کوردستاندا هەموو ئاوان و الدێ و گوندێک گاڕانێگ هەبوو ،بە
گوێرەی لەوەڕ و الیەن داران و توانای خەڵیک ئاوان ،گاڕان تا گاڕان توافەن هەیە لەدەیان
سەر ڕەشەوڵغەوە دەست ن دەکات تاسەدان و هەزار ڕەشەوڵغ ،ئه و کەسەی بۆ لەوەڕ
دەیانباتە هەرد و پێدەشت و کەنار چەم و هەڵەدن و زوورگان و بانان لە گەردی بەیانیەوە تا
زەردەی دەم کەل پن دەوترێت :گاوان ،کاری گاوان لە دێر زەمانەوە لەناو ئاواییەکان
کوردستان ،ئەرک و پاداشتەکەی بە مامەڵەی(ئاڵشت) بووە ،شمەک بەشمەک یان ڕەنج
بە شمەک(حەقە شوان و حەقە گاوان) ،وەکو :ڕەنچ گاوان بۆ لەوەڕاندن هەر گا و
مانگایەک لە بەیانیەوە تا ئێوارە تەنها( )1یەک نان تێی بووە و بە نانەسگ ئه و کارەی
کردووە ،هەر خاوەن مانگایەک یەک نان داوە به و گاوانە ئەویش دوای ئەوەی گا و
مانگاکانیان ئێوارە گەڕاوەتەوە ماڵەوە ،لەوەڕاندن چێڵ و مانگا بەنان بووە به و ئیدیۆمە و
وەکو ئامۆژگاری و ڕێنمان بەکاردەهێێێت بۆ هاندان بۆ کاسن و کارکردن چونکه ئەوەی کار
نەکات ناخوات بۆ ئەمەش کورد گوتویەن :گاوان تا لەگاڕان نەیەتەوە نان نادەن]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 10:25:48 2022/27/5
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت964 :

ی
مشن ناوەری
گاڵ لە درزی
https://www.kurdipedia.org/?q=20220603212116416059
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گاڵ لە درزی مشن ناوەری
گاڵ :هەرزن ڕووەکێکە هێشوییە و ڕەنگ دانەکان زەرد و سن و سوور و قاوەییە ،دەکرێتە
ئالیگ مەڕ و بزن و باڵندە ،لەبەر زۆر و زەوەندی هەرزن ،هەرزانە و بە کەم بایەخ سەیری
دەکرێت و هەروەها مرۆڤ ناتوانێت لە ناو لەپ و دەست و مشتیدا بیپارێزێت لەبەر ئەوەی
زۆر وردە هاوشێوەی ڕازیانەیه ،ئه و حاڵەتە ڕاستەقینەیە کراوە بە ئیدیۆم و بەکەسێگ
قرچۆک و ڕەزیل و چروک وپیسکە و دەست قوچاو و پوولەیک کە هیچ لە دەست نەبێتەوە
بۆ بەخشێ بەتەوس و توانج و پەالرەوە پن دەوترێت :گاڵ لە درزی مشن ناوەرێت]1[ .
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 9:21:16 2022/3/6
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت965 :

گای بەگون دەناسێت
https://www.kurdipedia.org/?q=20170724155707141569
گای بەگون دەناسێت
لەناو کوردان وەک ميللەتان تری جيهان زۆر پەند و ئيديۆم لە ئاژەڵداری و کشتياری وەرگێاوە و بووە بە قسە ی توێکڵدار و
ديوەخان ن ڕازێێاوەتەوە ئەم ئيديۆمە بۆ کەسێک بەکاردێت کە سيفەت و ئەدگاری کەسێک لە نێبوون و پياوەن تێکەڵ
بکات واتە مەرج نيە ئەوەی نێ بێت پياو بێت و ئازاو پياوانە بێت ،هەندێ جاريش بەکەسێگ نەفام دەوترێت گای بەگون
دەناسێت و بەشێوەی تريش لە ناو کوردان وتراوە(هەموو سمێڵ سورێک هەمزاغا ن يە) هەردوو وشەی سمێڵ و گون لێەدا
يەک ئەرکيان ن سپێدراوە.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
دیارینەکراو |
[]1
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
PM 3:57:07 2017/24/7
ئاراس ئیلنجاغ
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بابەت966 :

گای تەنيا ئاخوڕە
https://www.kurdipedia.org/?q=20170923135203142694
گای تەنيا ئاخوڕە
ئيديۆمێکە بۆ زۆر خۆرێگ بەهێ وکەم عەقل بەکاردەهێێێت ،کاتێک هەوڵ بۆ کارێک بدات لەناو کۆمەڵە مرۆڤێکەوە کە
دەجولێتەوە چوار بۆ پێنج کەس تەکان دەدات و جێگەی خۆی بەهێ دەکاتەوە وەک گايەکە کە لەئاخوڕێکدا دابەستە و تێ
ئاليک وجۆ بێت ،کەمێ هەست و بێ بەکارب هێنێت و تەنيا غەريزە پاڵ دەدات بۆ ئامانجەکەی ،هەندێ جار بەپياوێگ بەهێ
وچاوسوربۆوەش دەوترێت گای تەنيا ئاخوڕە.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
PM 1:52:03 2017/23/9
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت967 :

ی
جوون ،بە گۆلیک دیارە
گای
https://www.kurdipedia.org/?q=20220527101513414929
گای جوون ،بە گۆلیک دیارە
هاوشێوەی ئه و ئیدیۆمەش وتراوە :گوێرەکەی باری بە منداڵ ،لە هەولێ و کۆیەش دەڵێ:
گۆلیک باری بەمنداری ،گا :گوێرەکە ،گۆلکەنێە ،کە تەمەن دەگاتە( )3س ساڵ پن
دەوترێت :گا ،گا لە کوردەواردا زۆرترین کاروباری ناو کێڵگەی ن هەڵسوڕێێاوە وەکو:
جووتکردن و نعور گێان و گێە و گواستنەوەی کەل و پەل و...تاد ،ئه و گایەی کە جوون
زەوی و زار و کێڵن ن دەکرێت پن دەوترێت :گاجووت ،ئه و جوتیار و ئاغا و دەرەبەگەی
ژمارەی گاجوون زۆر بووایە نیشانەی هەبوون و دەوڵەمەندی بوو ،بۆیە لە سیستەیم
دەرەبەگایەن پیاوان ئاغا یەکێک لە کارەکانیان دزین گاجوون ئاغاکان تر بوو ،بە فیت و
گاردان و پالن ئاغاکانیان ئه و کارەیان ئەنجام دەدا ،ئه و گۆلکە نێەی جن چاوی تێدابووایە
خاوەنەکەی زوو ڕایدەهێنا بۆ کاری جووتکردن ،چونکە ئەگەر بە گۆڵیک فێ نەکرێت کاتێک
دەبێتە گا زۆر قورس ئه و کارەی دەکات و جۆتیار-جووتیاری بە هیالکەت و ماندووبوون
دەدات ،ئینجا لێەدا کورد جارێکیێ گای جوون بە نمونە هێناوەتەوە بۆ ئامۆژگاری و پەند
لێوەرگرتن و بە ئیدیۆمێکیێ دایڕێشتووە بۆ هەر شتێک کە لە سەرەتاوە نیشانە و ئاماژەی
باش و چایک تێدا بێت دەوترێت :گای جوون ،بە گۆلیک دیارە ،هاوشێوەی ئەمەش کورد بە
جۆریێ وتویەن :مانگە شەو ،سەر لە ئێوارە دیارە ،منداڵ نەژیێت لە گووی ڕادیارە)]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان
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:Quick Respons Code

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 10:15:13 2022/27/5
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت968 :

گای حەفت ئاخوڕە
https://www.kurdipedia.org/?q=20210501002654393813
گای حەفت ئاخوڕە.
گا ،گیاندارێگ زۆر خۆرە کەسێک زۆری بخوات دەوترێت(دەڵن مانگایه) یان(وەکو چێە
حەوت مەعیدەی هەیه) ،ئاخوڕیش شوێن کاوکۆت و ئالیکە ،حەوت و حەفت ژمارەیە بۆ
زۆر شوێنکردن بۆ لەوەڕان ،ئەوە بووە بە ئیدیۆم بەکەسێک دەوترێت کە زۆر شوێنان بکات
بۆ لەوەڕ و پاروی چەور ،وەکو ئێستا بازاڕی حزبایەن باشوور و ئەوبەر وئەوبەرکردن
هەندێ کەس بەتەوسەوە دەوترێت( گای حەفت ئاخوڕە)]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 12:26:54 2021/1/5
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت969 :

گای گوی نەکات
https://www.kurdipedia.org/?q=20200909131543387695
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گای گوی نەکات.
گا ،نێیینەی گایەڵ وگاڕانە ،هێمای هێی جوتیار وڕەمزی ئابورییەیک باس خاوەنەکەیەن،
بەتایبەت لە کۆندا(گاجووت) زۆر بەچاوی بایەخەوە سەیری دەکرا ،دەوترا فڵنە ئاغا دوو
جوت گاجوون باس هەیە ،یان فڵنە دێ و ئاوان دە جووت گای جوتیان هەبوو...تاد،
دەرەبەگ و ئاغاکان سەدەی رابردوو پیاوەکانیان دەنارد بۆ دزین و تاڵنکردن گاجوون ئاغاو
دەرەبەگەکان ڕکابەریان تا پەرپوتیان بکەن ،وتراویشە(بەس خاوەن گاجووت تێ نان
دەخوات) چونکە گایەکان باش زەوییان دەکێڵ و بەرهەیم دانەوێڵەکە بەهۆی کێڵن
باشەوە زۆر باش دەهات و خاوەنکەی تێنان دەبوو ،ئینجا لێەدا گای گوی نەکات وەک
تووک و نزای خراپە وئێەن بووە بە ئیدیۆم ،دەوترێت تاوەکو گایەکە بمرێت و
بەمرداربوونەوەی گاکە خاوەن گایەکە هەژار دەکەوێت بۆیە بەتووکەوە دەوترێت(گای گوی
نەکات) ،بەبارێکیێ لەبەر گەورەن گا و زۆر خۆری ریخێگ زۆر دەکات کە سودێگ باس
هەیە هەم بۆ سوتەمەن هەمیش بۆ پەین ئەندایم ئاژەڵ و خاک و ڕووەک کەڵیک ل
وەردەگرن ،ئەگەر پێچەوانە بووایە لەجیان ری خ ،گوی بکردایە ئەوا دونیای وێران دەکرد
بۆیە وتراویشە یاخوا گا گوی نەکات]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 1:15:43 2020/9/9
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت970 :

گردی فيشارە
https://www.kurdipedia.org/?q=20170924131116142721
گردی فيشارە
لە کوردستان خۆمان ئەگەر درۆيەک گەورە بێت دەڵێ فيشارە ،ديارە لە يەکێک لە ئاواييەکان (شێخ بزێن سەرو) لە
باشوری کوردستان گردێک به و ناوەوە ناونراوە(گردی فيشار) دەگێنەوە له و گردەدا دوای نوێژی عەس خەڵیک
کۆدەبوونەوە ن کار و کاسن قسە وقسەڵۆک و ناو ناتۆرە و ووردە درۆ و خۆهەڵکێشان بووبووە سەردێری باس و خواسەکان،
ئەگەر خەڵیک ئاوان دڵيان قسەيەک يان دەنگۆيەیک نەگرتبا دەيان وت ئەمە قسەی گردی فيشارە واتە جێگەی متمانە نيە
وەک(حەیک جەرايد)ی عەرەبيە]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان
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🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
PM 1:11:16 2017/24/9
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت971 :

ی
گندۆرە بەڕەنگ ین يە
https://www.kurdipedia.org/?q=20180901085949155142
گندۆرە بەڕەنگ ن يە
گندۆرە کە پێگەيشت ڕەنگاو ڕەنگ دەبێت(سور و زەرد و سەوز و پۆش و شينکە و تاد)
هەڵبەت ئەگەر تۆ ڕەنگ بکەيتە پێوەر بۆ تامەکەی ئەگەر حەزت لە ڕەنگ سور بێت و
گندۆرەیک سور هەڵێێريت ئەوا مەرج نيە تامەکەی وەک حەز لە ڕەنگەکەی بێت و بەدڵت
بێت ،هەڵبەت بۆ هەموو ڕەنگەکانيێيش هەر وايە ،کەسێک کارێک بکات کە لن چاوەڕوان
نەکرێت بەتوانجەوە پن دەوترێت(گندۆرە بەڕەنگ ن يە) واتە دەکرێت گندۆرەیک(پۆش)
ڕەنگ تێکەڵ لە گندۆرەیک سور و زەرد و سەوز بەوتامێ و پڕ ئاو تر بێت.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 8:59:49 2018/1/9
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت972 :

گو با گردێن
https://www.kurdipedia.org/?q=20170930143807142812
گو باگردێن
هاوشێوەی ئيديۆیم گوزڵ-ە ،باگردێن کە لە کوێستانان بەفری سەر بان خانوەکان ن رادەماڵرێت ئەستور و گەورەيە ،وەک
جنێويش بەکاردەهێێێت بەتايبەت بۆ کەسێک کە الپرەسەنگ و زڕتە پياو بێت و کەميش تيابەستە بێت]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:

رۆژهەڵن کوردستان
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:Quick Respons Code

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
PM 2:38:07 2017/30/9
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت973 :

ی
يەکێی دەکەن
گو لەسەر گوی

https://www.kurdipedia.org/?q=20170926133746142742
گو لەسەر گوی يەکێی دەکەن
بە هەم زاوا(وڵش زاوا ،هاڤ لينگ) دەوترێت(قونيان لۆ يەکدی دەخورێت) واتە بەهۆی ئەوەی ژنەکانيان خوشکە
بەردەوام لەالی يەکێين ،بەڵم ئەم ئيديۆمە بۆ هەموو کەسێک بەکاردەهێێێت کە زۆر هاوڕێ و دۆسن يەکێ بن و
بەردەوام و هەميشە پێکەوە بن لە هەموو شوێنێک بەيەکەوە ببيێێن واتە زۆر هاوڕێن.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
PM 1:37:46 2017/26/9
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت974 :

گورگ گورگێنەی خۆی دەکات و لەتەنگانەش قون لێک دەکات
https://www.kurdipedia.org/?q=20180815094118154002
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گورگ گورگێنەی خۆی دەکات و لەتەنگانەش قون لێک دەکات
گورگ گورگێنەی خۆی بکات واتە(چاوتێێين و ئێەن و هەڵپەکردن و ددان گڕکردنەوە و
خۆمەڵس دان وکێێیک و قۆرخکردن وخێا لەڕان دان و پەڵەواشکردنەوەی زياتر لە
پێويست...تاد) هەموو ئەمانە خاسيەن گورگێگە بۆ بەردەوایم ژيان و ڕاوکردن ،لەگەڵ
ئەمانەشدا کاتێک گەلەگورگێگ بکەوێتە مەترسيەوە و دەستەويەخە دەوريان بگێێ ئەوا
گورگەکان يەکگرتوو و پشین يەکێی دەگرن و قون و پشت لەيەکێی دەگرن تاوەکو دوژمن
لەهەر اليەکەوە پەالمار بدات له و اليەوە بەرگری لەخۆيان بکەن بۆيە ووتراوە گورگ
گورگێنەی خۆی دەکات و لە تەنگانەش قون لێک دەکات ئەمە بۆ تەبان و يەکريزی و
يەکگرتن کورد بەکاری دەهێنێت وەک ئەوەی لەسەرووبەندی پێکهێنان حکومەن هەرێیم
کوردستان ساڵن 1991بەدواوە حزبە کوردييەکان لەباشور گورگێنەی خۆيان لە هەرێم
دەکرد و بەرامبەر بەغداش قونيان لێک دەکرد.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 9:41:18 2018/15/8
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت975 :

گورگ نەخۆری دز نەبەر
https://www.kurdipedia.org/?q=20170927135829142764
گورگ نەخۆری دز نەبەر
شتێک ن بايەخ بێت يان کەسێک بەتايبەت ژنێک نابوت و ناشێن بێت هەروەها بۆ پياويش هەر دەبێت ،لە سەر زەوی دا
لەماوەی شەويشدا بمێنێتەوە جێگەی دوو دڵ ن يە چونکە کەس حەق بەسەرەوە نيە بۆيە دەوترێت(گورگ نەخۆری دز
نەبەر) کورت و کرمانچ کەس هيچ بەسەرەوە ن يە پێويست ناکات خەیم ل بخۆيت ،هەرچەندە لە کوردەواريشدا
ووتراوە(گوریک کەرخۆريش هەيە).
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
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[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
PM 1:58:29 2017/27/9
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت976 :

شەون بۆ دەکات
گورگانە
ی
https://www.kurdipedia.org/?q=20171119083148143258
گورگانە شەون بۆ دەکات
هەروەها وتراويشە(لە النکن دەنێت) کورد کاتێک مناڵ دەخەوێنێت دەست دەکات بەچێۆیک هەڵبەسێاو و دروستکراو و
هەندێجار بە گيانەوەران دەگرێت چ سەگ چ ڕێوی يان گورگ دەکاتە پاڵەوان چێۆکەکان تاوەکو مناڵەکە به و چێۆکە
بخافڵێت و بخەوێت ئينجا ئەمە بووە بە ئيديۆم و ئەگەر کەسێک کەسێک بخافڵێنێت دەوترێت(گورگان شەون بۆ
دەکات).
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 8:31:48 2017/19/11
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت977 :

ی
گوریک باالن ديدە
https://www.kurdipedia.org/?q=20171202093007143384
گوریک باالن ديدە
کەسێک کەوتبێتە تەمەنەوە بەڵم وەک کورد گوتەن لەبەر هەتاو پرچ سن نەکرد بێت و
زۆر گەڕيدەن و شاران و وڵتان گەڕا بێت و لە خوێندنەوەی شتەکان ووردبێ و دووربێ و
چاو تێ بێت و ئه و ياڵ و ياڵ زۆر کردبێت و شارەزا و چاوساغ بێت پن دەوترێت(گوریک
باالن ديدەيە) واتە تەڵەی زۆر بينيوە و دەرباز بووە وەک کەوی داوناس و داو بەست و داو
دۆز.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:

رۆژهەڵن کوردستان
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:Quick Respons Code

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 9:30:07 2017/2/12
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت978 :

ی
گوریک بەرداوەتە ،کۆزی خۆی
https://www.kurdipedia.org/?q=20211226111058399607
گوریک بەرداوەتە ،کۆزی خۆی
گورگ لەبەر ئەوەی ئاژەڵێگ کێوی و دڕەندە و گۆشت خۆرە ،بۆیە جێگای متمانە پێکردن
نییە و هەر کاتێک فرسەت و دەرفەت بهێنێت زیان خۆی دەگەیەنێت ،بۆیە ئه و کەسەی
خاسیەن گوریک هەبێت و وەکو پشیلە عەوداڵ گۆشت و چزیلک و بەز بێت ،نابێت
بیکەیتە دابەشکەری گۆشت ،لە کوردەواریدا ئەگەر کەسێک کارێگ ن ڕابسپێدرێت و
متمانەی تەواوی ن بکرێت لەناو کەس و کار و پیشە و ماڵ و مناڵت بسوڕێتەوە و خاسیەن
دڕندەن و گوریک هەبێت بە کینایە و دەربڕینەوە دەوترێت فڵنە کەس(گوریک بەرداوەتە،
کۆزی خۆی)]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 11:10:58 2021/26/12
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت979 :

ی
گوریک کەرخۆریش هەیە
https://www.kurdipedia.org/?q=20220603214133416063
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گوریک کەرخۆریش هەیە
گورگ ئاژەڵێکە لە پۆل(سەگ)دایە ،گۆشتخۆرە کەمێک لە سەگ بچووکێە ،مێمڵ مەڕ و
بزنە ،تەمەن 15-10ساڵ دەبێت ،دەوترێت وەکو مرۆڤ هەست و سۆزی هەیە ،مرۆڤ لە
زۆر ئیدیۆمدا بەکاری هێناوە وەکو :دەڵن گورگە ،گورگان خواردوو ،دەڵن گوریک کوشتووە،
گوریک کەرخۆریش هەیە ،گورگە و لەپێسن مەڕدایە ،لەگەڵ گورگ گۆشن دەخوات و
لەگەڵ مەڕێ شین دەکات ،گورگان و...تاد ،گورگ زیاتر قاندڕ و مێمڵ و حەز بە گۆشن مەڕ
و بزن دەکات ،بەڵم ئەگەر زۆر برس بێت و ئه و ئاژەڵنەی دەست نەکەوێت ناچار
گۆشن(کەر-گوێدرێژ)یش دەخوات ،ئه و حاڵەتە سوشتییە کراوە بە ئیدیۆم و ئەگەر
ژنێک زۆر ناشێین بێت و پیاوێکش حەزی ل بکات و بیەوێت ڕاموسان لەگەڵ بکات چ
وەک خواسێ و مارەکردن چ وەکو ڕابواردن بەتەوس و گاڵتەوە به و حاڵەتە دەوتریوێت:
گوریک کەرخۆریش هەیە]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🏙 شار و شارۆچکەکان:

کۆیە

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 9:41:33 2022/3/6
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت980 :

گوریس زۆری ڕ ژ
ابکێش ئەپچڕێت
https://www.kurdipedia.org/?q=20220608232912416891
گوریس زۆری ڕابکێش ئەپچڕێت
گوریس:پەتێکه لە مووی بزن و خوری مەڕ ،دوای ڕێسێ و هونانەوەی لە تاڵە بەن و
هەودایەکان دروست دەکرێت ،بۆ کاروباری الدێنشینان و جوتیار و مەڕدارەکان بۆ
بارگواستنەوە و شەتەکدان سوودی ل دەبیێ ،گوریس بۆ شەتەک دان پێویسن بەتووند
ڕاکێشانە تا تەواو بارەکەی ن شەتەک بدرێت و لەڕێگادا ئەگەر شل بێت بارەکە یان خوار یا
دەسوڕێ یان البار دەبێت ،زۆرجاران ئه و گوریسانە لە کان بەکارهێنان و تووند ڕاکێشان
دەچڕان ،جوتیار و وەرزێری کورد ئه و حاڵەتەی لە ڕەوانبێی و قسەی بەرئاگردان و کۆڕ و
کۆبونەواندا وەکو ئیدیۆم بەکارهاتووە و بۆ چارەسەرکردن کێشەیەک بەئاشتەوان و بە نەرم
و نیان یان بۆ ئەوەی لە گرفتێکدا فیتنە و ئاشوب و ئاژاوەی ل نەکەوێتەوە ،بە ڕێنوێن و
ئامۆژگاری و ڕێنماییەوە ووتراوە :گوریس زۆری ڕابکێش دەپچڕێت.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:

رۆژهەڵن کوردستان
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:Quick Respons Code

کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

PM 11:29:12 2022/8/6
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت981 :

گوریش پەتەیە
https://www.kurdipedia.org/?q=20220429200626411818
گوریش پەتەیە
گوریس پەتێکە لە موو دروست دەکرێت بۆ ڕاتەوراندن و بەستانەوەی وڵغ و شەتەکدان
کەل و پەل سەر پشن گوێدرێژ و وڵغە بەرزە بەکاردەهێێێت ،ڕەنگ ڕەش و بۆزە و بازەی
ڕەش و سن تێکەڵە ،ئه و گوریسە بەهۆی بەکارهێنانەوە کۆن دەبێت وەکو بەڕە ئەویش
لەالی تەنکیەوە دەپسێت ،ئینجا ژنان دەست ڕەنگین کوردەواری ئه و تەنکیەیان بە پەڕۆ
دووبارە لەیەکێی دەبەستایەوە ،ئه و پینەکردنە دیار دەبوو ،لە هەموو کاتێکدا ئەگەری
پسان له و شوێنەدا زیاتر بوو وەک لەشوێنەکانیێ ،ئەوە بووە بە ئیدیۆم و بەکەسێک کە
جێگەی متمانە نەبێت و بەرژەوەندی خۆی بخاتە پێش بەرژەوەندی خەڵکان هەڕەمەیک و
ڕەشۆیک و ڕەعیەت وەکو ئاغا و شێخ و دەرەبەگ ووتراوە :شێخەکان گوریش پەتەن ،واتە
دەست پێوەگرتن و پشت ن بەستنیان هەڵەیە چونکە هەرکاتێک بپسێ وەکو گوریسەکە
دەپسێ ،بۆ پاراستن بەرژەوەندی خۆیان پشتت ل دەکەن لەکوردەواریدا وەک هۆشیاری و
رێنوێن و ئاگادارکردنەوەی نەوە و گەنجان دەوترێت :ئەمانە گوریش پەتەن]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 8:06:26 2022/29/4
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت982 :

گوریش لەبن دنیا ڕاخستییە
https://www.kurdipedia.org/?q=20201014130802389000
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گوریش لەبن دنیا ڕاخستییە
گوریس ،کە لەداوە مووی ڕێرساو دروستکراوە ،بۆ بەستانەوەی(ئاژەڵ و باری باراس
سەرپشن وڵغە بەرزە و بارەدار و قەمیش و ڕەشکەکا و توند وشەتەککردن هەموو بارێک و
تاد) ،گوریس ڕادەخراو دارو قامیش تێدەکراو و توند دەبەسێا تاگوریسەکە باشێ و درێژتر
بووایە بارەکە پڕتر و زۆرتر دەبوو ،ئینجا ئەوە بووە بە ئیدیۆم و بەکەسێگ چاوبرس
وچاوچنۆک و چاوتێێ و تێنەخۆر و حەرامخۆر و تەماعکار و چڵێس دەوترێت(گوریش لەبن
دنیان ڕاخستییە)]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 1:08:02 2020/14/10
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت983 :

گوزل
https://www.kurdipedia.org/?q=20170921132844142673
گوزل
پياوێک بکەوێتە ساڵەوەوە و هيچ ن نەمێنێت لەکار و کردەوە و هيچيش بەدەست نەبێت لەناو ماڵ و مناڵ و ئينجا
قسەی گەورە و زل بکات بەدرکەوە پن دەوترێت(گوزل).
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
PM 1:28:44 2017/21/9
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت984 :

گوەلل بەتاریکیەوە ی
مەن
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https://www.kurdipedia.org/?q=20210103193347390708
گوەلل بەتاریکیەوە مەن
گوەللی وێڵ بەن ئەوەی ئامانچ تۆ بێت بەرهەنگڵت دەکەوێت و دەتپێکێت،
ئاڕاستەکردن گوەللش بۆ شوێنێک مەبەست ئامانج گرتن نەیار و نێچێ و بەرسێەیە،
هەڵبەت گوەلل بارانکردنیش دوژمنکارانەیە ،تاریگ واتە پێچەوانەی ڕووناکییە و تیشکەکان
بەر تەنێگ گەورە دەکەون ،ئه و شتانەی لە روونایک دەبیێان لەتاریکیدا بەدەست بۆ
کوتانیش نابیێێنەوە ،تاریگ گوزراشتە بۆ شن نەزانراو و نەبیێا و ن بەڵگە ،گوەللش
ئاماژەیە بۆ پەنچەڕاکێشان و تۆمەتبارکردن بۆیە کەس ن سوچ و دوور لە هەموو شتێک
دەڵێت بەگومان نابێت بەڵکو پێویستە بەڵگە هەبێت ،ئەگەرنا گوەلل بەتاریکیەوە مەن]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 7:33:47 2021/3/1
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت985 :

گون جەوەندەر
https://www.kurdipedia.org/?q=20170930093107142798
گون جەوەندەر
جەوەندەر مەشکەيە لە پێستەی(نێی ،تەگە) دروست دەکرا ،بۆيە قەبارەی هەندێک گەورەتر بوو ،ئەوەی لە پێستەی
گيسک دروست دەکرا وەک(مەتارە) دەخرايە بن سگ کەر و پڕ لە ئاو دەکرا ،ئينجا لەبن زیک کەرەوە وەک گون
دەردەکەوت ،بە يەکێک بوترێت گون جەوەندەر واتە گون ڕەش و گەورە.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 9:31:07 2017/30/9
ئاراس ئیلنجاغ
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بابەت986 :

گوندەک و گندۆرەکیان نەگۆتیە
https://www.kurdipedia.org/?q=20220210130138404526
گوندەک و گندۆرەکیان نەگۆتیە
گوند :بچوکێین یەکەی نیشتەنییە(ئاوەدان و ئاوان و دێ و الدێ)یش ن دەوترێت،
لەیەک ماڵەوە تا زیاتر لە سەدان ماڵ و خێان پێکدێت ،ئەگەر یەک(گندۆرە یان کاڵەک)یان
ن بدرێت دەبێتە مێوژی سەر بویک و کێشکەی بەچل و چواران ،ئەوە الیەنە ڕاستەقینەکەی
ئیدیۆمەکەیە ،الیەنە خوازراوەکەی بەکەسێک دەوترێت کە لە گوندەکەدا ملمالنن
تەواوی گوندەکە بکات بە تەنها وەک کەڵەدارێک یان لق و پەل و چڵێکە و ناکرێت خۆی
بەراورد بکات بەزۆرینە]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 1:01:38 2022/10/2
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت987 :

ی
گون بۆ دەدات لە خوم
https://www.kurdipedia.org/?q=20220514221133413999
گون بۆ دەدات لە خوم
خم :خوم ،هەش ،چویت واتە :ڕەنگ شین تێە کوتاڵ و کڵفە بەن ن ڕەنگ دەکرێت،
پێشێ ئه و ڕەنگە هێمای پرسە بووە ،ئەوانەی مردوویان ل دەمرد ،بەریک ڕەنگ نیلیان
دەپۆس ،ئه و بەرگەش خمچ لەخیم گرتووە چ لە ماڵەوە چ لە خمخانە بێت ،هەندێجار
کە مردوویەک دەمرێت خەڵکانێک هەن ،چ نیگەران ئه و مردووە نابن و وادەزانن مردووی
خەڵیک خەوی لێکەوتووە و هیچ باکیان بە کۆچکردنەکە نییە و خەمبار نابن و هیچ نرخێک
بۆ ئه و کۆست کەوتنە دانانێ ،لەبری ئەوەی بەریک لە خیم بنێت و تازیەباری پێوە
دیاربێت ،ئەوا مەگەر گون لە خیم بنێت ،ئەمەش درکەیە بۆ ئەوەی کە ئه و شوێنە چ دیار
نییە و داپۆساوە ،تا پێوەی دیاربێت کە پرسە دارە ،ئەوە بووە بە ئیدیۆم و بە فشە و گاڵتەوە
بەکەسێک دەوترێت کە نرخ بۆ شتێگ لە دەستچوو دانەنێت و حسان بۆ نەکات ،بەتەوس
و توانجەوە کورد دەڵێت :گون بۆ دەدات لە خوم یان مەگەر گون بۆ لە خم بدات]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان
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:Quick Respons Code

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 10:11:33 2022/14/5
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت988 :

ی
گون بۆ لە خوم دەدات

https://www.kurdipedia.org/?q=20171119083320143259
گون بۆ لە خوم دەدات
خوم ڕەنگ ڕەش لەمەنجەڵ دەکوڵێێا جل وبەریک سن بۆوە و کۆنيان ن دەهاويشت و ڕەنگيان دەکردەوە ،ئەگەر کەسێگ
نزيگ هەر کەسێکيش بمردايە لەبەر خۆشەويسن و لەتاوی کۆچکردنەکەی(سەريان لەخویم دەنا) هەندێجاريش بۆ
وەڵمدانەوەی درۆزنان ووتراوە لە(خومخانەت نێم) بەڵم لێەدا بۆ گاڵتە و فشە دەوترێت فڵنە کەس هيچ دەربەسن ئه و
حاڵەتە ،کارەی نيە و مەگەر گون بۆ لە خوم بدات بۆيە ووتراوە(گون بۆ لە خوم دەدات) واتە تەواو فشەی ن دێت.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 8:33:20 2017/19/11
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت989 :

ی
گون بەسەردا شۆڕکردۆتەوە

https://www.kurdipedia.org/?q=20171119085003143268
گون بەسەردا شۆڕکردۆتەوە
گون خۆی بەسەر مێدەکەيدا شۆڕ کردۆتەوە هەڵبەت ئەمە بۆ ژنانيش بەکارهاتووە ،رێکەوتووە له و کوردەوارييەی ئێمەدا
ژنێک بە تەواوەن زاڵە بەسەر پياوەکەيدا ،هەموو کار و هەڵسوڕاندن ژيان و گوزەران ماڵ و مناڵەکان دەکات ،يان بە شێوە
گشتيەکەی لە ناو کوردان ئه و ئيديۆمە بۆ ئەوە بەکاردێت کە يەکێک بەتەواوەن زاڵە بەسەر يەکێکيێ بەمەش دەوترێت
فڵنە کەس بەتەواوەن(گون بەسەردا شۆڕکردۆتەوە).
تایبەتمەندییەکان بابەت
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🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 8:50:03 2017/19/11
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت990 :

ی
گون خۆی و ر ی
گێەر لێک ناکاتەوە

https://www.kurdipedia.org/?q=20170930101407142802
گون خۆی و گێەر لێک ناکاتەوە
گون و گێەری ڕەش لە رەشيدا بەيەک دەچن ،بۆيە ئەگەر کەسێک گێڵ بێت يان کاڵ فام و نەفام بێت پن دەوترێت هێندە
گێڵە گون و گێەر لێک ناکاتەوە.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 10:14:07 2017/30/9
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت991 :

ی
گون قۆڕە

https://www.kurdipedia.org/?q=20170930101243142801
گون قۆڕە
خزمێک خراپ بێت هەر لەسەرت ماڵە ،ئينجا چ هاتوچۆی نەکەيت چ هاتوچۆت بکات هەر وەی ،کورديش وتويەن(گون
قۆڕە بيێی هەر وەی نەيێی هەر وەی) ئه و ئيديۆمە زۆر جار بەکاردێت بۆ برا و کەس و کاری خراپ.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان
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🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 10:12:43 2017/30/9
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت992 :

ی
گون گوندار دەردەهێنێت
https://www.kurdipedia.org/?q=20171119083446143260
گون گوندار دەردەهێنێت
ووتراويشە(نێ ن يە بەرامبەری بکۆکێت) ئەم ئيديۆمە بۆ کەسێگ خاوەن دەسەڵت و ئازا بەکاردەهێێێت بەڵم لێەدا
ووتراوە(گون گوندار دەردەهێنێت) واتە دەسەڵتدارێگ زاڵم و زۆردار و بەدەسەڵتە ئەوەی گون هەبێت دەريدەهێنێت.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 8:34:46 2017/19/11
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت993 :

ی
گون لێمان کردۆتە باتمان
https://www.kurdipedia.org/?q=20170928145326142776
گون لێمان کردۆتە باتمان
ئيديۆمێکە بۆ کەسێک بەکاردێت کە زياد لە کەسايەن و توانای (گون خۆی پڕ با بکات) باتمان-يش پێوانەيەکە وەک
کيلۆگرام نزيکەی س کيلۆ دەبێت ،لە حەقيقەتيشدا هيچ گونێک ناگاتە زياتر لە کيلۆيەک مەگەر(قۆڕ) بێت ،کەواتە زياد لە
کێش و قەوارەی خۆی کەسەکە خۆی هەڵکێشاوە بۆيە پن دەوترێت(گون لێمان کردۆتە باتمان).
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان
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🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
PM 2:53:26 2017/28/9
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت994 :

ی
گون مێش دەخەسێنێت
https://www.kurdipedia.org/?q=20171109083233143122
گون مێش دەخەسێنێت
چ مێش هەيە تا گون هەبێت ئەم دەربڕە کوردەواريە لەوەوە سەرچاوەی گرتووە کەسێک زۆر زيرەک بێت دەتوانێت گون
مێشيش بخەسێنێت وەک چۆن کەسێک زۆر قرچۆک بێت دەتوانێت(لەکێچ روون دەگرێت)]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 8:32:33 2017/9/11
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت995 :

ی
ی
ئەخەسێن
گون مێشان
https://www.kurdipedia.org/?q=20220314195954408306
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گون مێشان ئەخەسێن
مێشولە خۆی چ و گون چ؟ هەڵبەت مێش و مەگەز زیندەوەرۆچکەی بچوکن ،هەر
زانراوە کەرخەسێ هەیە و کەر و ئەسپ و وڵغەبەرزەی خەساندووە ،لە رژێیم
دەرەبەگایەن و تاکڕەویشدا خزمەتکاران حەرەم سەراکانیش دەخەسێێان ،ئه و جۆرە
خەساندنە لەگەڵ مێش خەساندن ئیدیۆمەکەمان جیاوازە ،لێەدا بۆ کەسێگ ن ئیش و کار
و بێکارە دەوترێت :گون مێشان ئەخەسێن هەندێجاریش بە تەوسەوە به و بێکارانە
دەوترێت هێندە ن ئیشە(به یەک شان سەگ سوننەت دەکات)]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 7:59:54 2022/14/3
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت996 :

گوو تا داری تێوەردەی ی
بۆن زياتری یل دێت
https://www.kurdipedia.org/?q=20181229092903181961
گوو تا داری تێوەردەی بۆن زياتری ل دێت
پيسان و گووی بونيادەم تا ماوەی کردنەکەی دوور بکەوێتەوە بۆنەکەی کەمێ دەبێتەوە،
بەڵم ئەگەر چيلکە وچواری ن وەربدەی ئەوا دووبارە بۆنەکەی بڵودەبێتەوە و هەست
دەکرێت تازە کراوە و بگرە بەهۆی شيبونەوە و تێکەڵ بەخاک و سوشت و هەوا بۆنەکەی
تێتر و ناخۆشێ دەبێت ،بۆيە ئەوانەی پێيان بەگوو دادەچێت زۆر نيگەران دەبن جگە
لەپيسيەکەی بۆنەکەس پياو دەکوژێت ،ئەم پەندو ئيديۆمە زياتر لەباسکردن گرفت و
کێشە کۆمەاليەتيەکان دوژمنداری و دڵداری و ناموس و ناوان بەزاندن و پياو کوشێ و
خوێن ڕژاندا دەوترێت زۆری لەسەر مەدوێ چونکە مەترس شت کەوتنەوەی تری ل
دەکرێت ،هەندێجار لەگێانەوەی ئەم بەسەرهاتە بەسەرچوانە وەک شين حەسەن و
حوسەين لێهاتوە و خەڵکيێی کردووە بەقوربان و لەسەرچوان و چووە هەر لەبەر ئەمەيە
کورد لە خۆڕا نەيووتوە(گو تا داری ن وەردەی بۆن زياتری ل دێت).
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان
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🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 9:29:03 2018/29/12
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت997 :

گوون لە سک
https://www.kurdipedia.org/?q=20220727223340425013
گوون لە سک
ئەگەر منداڵێک هێڵکە گوونەکان لەسەرەوە بن و چووبنەوە ناو سک ئەوا دکتۆر دەڵێت:
پێویستە نەشتەرگەری بۆ ئەنجام بدرێت ،تاوەکو زیان بۆ ئایندەی نەبێت و کوڕێگ تەواو
دەربچێت بۆ خێانداری و وەچە خستنەوە ،چونکە گوون لەسک بوون نەخۆشییە ،وەکو
الیەن ئیدیۆمیش لێەدا دووبارە بە پیاوێگ نەخۆش دەوترێت لەبواری دەروونییەوە
کە(حەقد) و ڕق و قینە لە دڵدا هەڵبگرێت و لە دەرفەتێک بگەڕێت بۆ تۆڵە کردنەوە و
دەست وەشاندن بەو جۆرە مرۆڤانە دەوترێت :گوون لەسک]1[ .
تایبەتمەندییەکان بابەت
🏙 شار و شارۆچکەکان:

کۆیە

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 10:33:40 2022/27/7
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت998 :

گوڵ ن دڕک نابێت
https://www.kurdipedia.org/?q=20190116071653210204
گوڵ ن دڕک نابێت
گوڵ ناوەکەی بەخۆيەوەن باغ و باخ دەڕازێنێتەوە و بەيەکەوە دەبنە(گوڵەباغ) ئينجا
بەرهەمهێنان و ڕوواندن ئەم(گوڵ)ە لە خۆڕا و خۆرسک ن يە بەڵکو کێڵن و پێمەڕە و
ئاودان و لە دەورا گەڕان گەرەکە تاوەکو باڵ دەکا و دەبێتە گوڵ گوڵدار ئينجا هێشتا
بەئاسان ناتوان بيچنيت چونکە کە دەست بۆ گوڵەباغ دەبەيت پەنجەکانت بەهۆی
دڕکەکانەوە زامدار دەبێت ،ئەم ئيديۆمە واتە هيچ شتێک بەئاسان وەدەست ناکەوێت
هەوڵ و تێکۆشان و قوربان دەوێت.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:

رۆژهەڵن کوردستان

640

:Quick Respons Code

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 7:16:53 2019/16/1
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت999 :

گوڵ ین يە پەپولەی بەدەوردا نەسوڕێتەوە
https://www.kurdipedia.org/?q=20190306080227280178
گوڵ ن يە پەپولەی بەدەوردا نەسوڕێتەوە
گوڵ و گوڵزار ئه و شوێنەيە کە پەپوڵە ئاڵودەيەن و وێڵ و هەڵوەدايەن ،مەگەر شەمع
هێندەی گوڵ ،پەروانە و پەپوڵەی بەدەورا بخوڵێتەوە ،ئەگەر لەباغێکدا بوويت لە وەرزی
بەهاردا سەيری گوڵەکان بکە هەنگ و پەپوڵەيان بەسەرەوە ،به دەوريەوە دەبين نە بۆ گوڵ
جێگەی نيگەران يە کە پەپوڵە بەدەوريدا دەخوڵێتەوە نە بۆ پەپوڵەش شەرمە بەدەوری گوڵ
سوڕانەوە ،ئەم ئيديۆمە ژنان و کچان دەرباز دەکات لە کپکردن خۆشەويستيدا و
دەروازەيەکە بۆ شەرعيەت پێدان ئەوين و ئەوينداری.
Quick Respons Code:

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 8:02:27 2019/6/3
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1000 :

گوی دونيايان ن ڕياندين
https://www.kurdipedia.org/?q=20171119082815143256
گوی دونيايان ن ڕياندين
سوخرەکێش و بێگاری دوو کاری قورس بوون کە لە کۆندا دەرەبەگ بە جوتيار و وەرزێر و کشتياری کوردی کردووە ،زۆربەی
سيستەمەکان حوکمڕان تاکڕەوی و ديکتاتۆريش هەمان بێگاريان بە خەڵک و هاوڵتيان ووڵت کردووە ،بۆيە ئه و
سوخرەکێش و بێگارييە لە ئيديۆیم کوردەواريدا شوێن بۆ کراوەتەوە بەبێاری و ڕقەوە گوتراوە(گوی دونيايان ن ڕياندين)
واتە ئەوەندە زۆر سوخرەکێشيان پێمانکردووە هەر مەپرسە.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان
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🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 8:28:15 2017/19/11
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت1001 :

گوێدرێژێکە بۆ خۆی
https://www.kurdipedia.org/?q=20171109083354143123
گوێدرێژێکە بۆ خۆی
ئيديۆمێکە بەگاڵتەوە بە کەسێگ نەفام و نەزان دەوترێت کە وەک ئاژەڵ گوێدرێژ بەستەزمان و کەودەن و کەم عاقل بێت.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 8:33:54 2017/9/11
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت1002 :

گوێز بە ژمارە ،مایەی دیارە
https://www.kurdipedia.org/?q=20220805200500426664
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گوێز بە ژمارە ،مایەی دیارە
گوێز لە کۆندا و تا ئەمرۆس لەگەڵ دابێت لە کوردستاندا هەر بەژمارە دەفرۆسا ،به و
دوایانە بە پێوانەی کیلۆش دەفرۆسێت ،بۆ ژماردن گوێز ئیدیۆمیش لەسەر وتراوە :هەر
کەسە و گوێز لە هەمبانەی خۆیدا دەژمێێت یان دەڵن گوێزی بۆ دەژمێیت ،هاوشێوەی ئه
و ئیدیۆمە لە سەروپن ئاژەڵدا وتراوە :پێچک چارە ،بە ئەژمارە ،هەر سەد دانە لە گوێز
نرخێگ بۆ دانراوە به و پێیە بۆ دوو سەد دانە نرخێکیێ تا هەزاران دانە ژماردن ،ئەمەش
گوزارشتێگ ئابورییە بۆ دەست پێوەگرتن بە بەرووبومەکان و مایە دیاربوون ،بۆیە کورد
وەکو ڕێنمان و ڕێنوێن دەبێێت :گوێز به ژمارە ،مایەی دیارە]1[ .
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 8:05:00 2022/5/8
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1003 :

یی
خسێ
گوێز لە گومەز
https://www.kurdipedia.org/?q=20180623083737152023
گوێز لە گومەز خسێ
گوێز خڕ و گومبەت و گومبەز خڕ ،چۆن لە يەکێی گێ دەبن ،ئەمەش بۆ شتێک بەکاردێت کە رن ن نەچێت دەوترێت
گوێز و له گومەزخسێ-يان نەگووتووە.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 8:37:37 2018/23/6
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت1004 :
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ی
نەشکێێێت ،نازانرێت پووچه
گوێز هەتا
https://www.kurdipedia.org/?q=20220805193302426654
گوێز هەتا نەشکێێێت ،نازانرێت پووچه
گوێز لە کوردەواریدا چەند ئیدیۆمێگ لەسەر هاتووە وەکو :گوێز لە هەمبانەی خۆی
دەژمێێت یان هەرکەسە و گوێز لە هەمبانەی خۆیدا دەژمێێت ،دەڵن گوێزی بۆ دەژمێیت،
دەڵن گوێزی ساغە ،گوێز لە گومەت خسێ ،تڕی گوێزی کوێرە دەشکێنێت ،کرم لە گوێزی
ساغ دەردێن و..زتاد ،لێەش وەکو ئیدیۆم کە بەکارهێێاوە هاوشێوەی ئیدیۆیم(تا لەئاو
نەدرێت گون قۆڕ ئاشکرا نابێت)ە ،واتە خەڵک و مەردوم لە کان تەنگانە و پێویستیدا
تاقیدەکرێنەوە ،لە تاقیکردنەوەکەدا دەزانرێت بەکەڵکن یان پووچ و ن کەڵکن بۆیە کورد
وەکو ئامۆژگاری گوتویەن :گوێز هەتا نەشکێێێت نازانرێت پووچە]1[ .
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 7:33:02 2022/5/8
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1005 :

گوێيەکت کەڕە و گوێيەکت ڕەشەبايە
https://www.kurdipedia.org/?q=20180929103356156595
گوێيەکت کەڕە و گوێيەکت ڕەشەبايە
زوڕنای هەموو دونيا بژەنرێت ئەگەر گوێيەکت کەڕ بێت و گوێيەکت ڕەشەبای بەرکەوێت گوێت لە هيچ نابێت ،ئينجا ئەم
درکە و دەربڕە بۆ ئەوە بەکارهاتووە ،ئەگەر حەز نەکەيت گوێت له قسەيەک يان هەواڵ و باسێک بێت ،دەڵن باس چ
دەکەی من ن ناگەم يان هەر گوێم ل نەبووە ،چونکە گوێيەکم کەڕە و گوێ-کەی ترم ڕەشەبايە هەڵبەت هەردوو بيانو
دروسێ بۆ ئەوەی نەتوان گوێت لە خەبەروباسان بێت هەم کەڕی هەميش ڕەشەبا ڕێگری دەکات لەبيسێ،
لەاليەکيێيشەوە پەيامێک يان نهێنيەک بەيەکێک ڕابگەيەنرێت و داوای ل بکەيت بەهيچ جۆرێ بڵوی نەکەيتەوە
بەدرکەوە پن دەڵێيت(گوێيەکت کەڕە و گوێيەکت ڕەشەبايە).
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
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[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 10:33:56 2018/29/9
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت1006 :

گێفانيان لە بن عەرديە
ر
https://www.kurdipedia.org/?q=20171212073239143469
گێفانيان لە بن عەرديە
هەندێک لە گيانەوەران دوای تێخواردنيان له و نێچێەی کەوتۆتە بەردەستيان ئەوەی کە لن دەمێنێتەوە دەيخە بن عاردی
و ژێر گڵ و خۆڵەوە ،هەندێ لە مرۆڤەکانيش زۆر پارە و پول پەرسێ ئه و پارەی وەچنگيان دەکەوێت دەيخەنە بن گاشەبەرد
و خۆڵ وخاکەوە و کەس سود لە دەوڵەمەندی و هەبوونيەکەيان وەرناگرێت بۆيە بە تەوس و توانجەوە به و کەسانەی ئه و
سيفەت و ئەدگارەيان هەيە دەوترێت ئەوانە(گێفانيان لە بن عەرديە) قالۆنجەش سوود لە گوەکەيان نابينێت.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 7:32:39 2017/12/12
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت1007 :

ا
گێ ی
ی
دەسن ناچتەوە باغەڵ
فان تەسکە
ر
https://www.kurdipedia.org/?q=20190107082927186211
گێفان تەسکە دەسن ناچتەوە باغەڵ
بەگۆتەی هەولێيان(بەڕک و باغەر) واتە گێفان و باغەڵ ،باغەليش ئەگەر وشەی گێفان
لەگەڵ نەبوايە يەکسەر(بەڕک) جێگەی دەگرتەوە بەڵم کورد دەسێت(پڕی باغەری
مەمکە) کەواتە باغەر-باغەڵ-بن باڵ و السينگ چەپ و ڕاسن مرۆڤ دەگرێتەوە بەتايبەت
کە گێفانيش ل بێت ،ئينجا ئەگەر(جۆغەر) يان(سوخمە)تەسک و تەنگ دوورابوو ،ئەوا
زەحمەتە دەست بردنە بەر باغەڵ و لە گێفان شت دەرهێنان ،ئەمە اليەنە ڕاستەقينەکەی
ئەم ئيديۆمەيە ،دەربڕينەکەی لێەدا بۆ مەبەسن(قرچۆک ،رەزيل و رژد و پيسکە)
بەکاردەهێێێت واتە دڵ ودەروون کراوە و سەچ و دەست کراوە ن يە و قوچاندويەن بۆيە
به و جۆرە کەسە بە کينايەوە دەوترێت(گێفان تەسکە دەسن ناچتەوە باغەڵ).
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:

رۆژهەڵن کوردستان
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:Quick Respons Code

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 8:29:27 2019/7/1
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1008 :

گيسگ قەرداران نەبردی
https://www.kurdipedia.org/?q=20170927140102142766
گيسگ قەرداران نەبردی
گيسکێگ قرغ و ن تەنگ و توش و ن گۆشت و الواز ئەگەر قەرزار بيت و بەخاوەن قەرز بڵن وەرە لە جيان قەرزەکە بيبە و
بە قەرزەکەی بقرسێنە ئەوا قەرزلێکراو ئامادە نيە لێت وەر بگرێت بە بەالش و بە خۆرايش چ جای ئەوەی لەبری قەرز لێت
وەرگرێ ،ئەمە اليە راستەقينەکەيە بەڵم بۆ اليەن خوازراو له و ئيديۆمە ئەگەر کورێک يان کچێک ناشێين و الواز و کورە
بنە ن و بەرچاو نەبێت پن دەوترێت(گيسگ قەرداران نەبردی)]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
PM 2:01:02 2017/27/9
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت1009 :

ژ
خۆس بۆدووانە
گڕ لەهەموانە و
https://www.kurdipedia.org/?q=20201028194617389553
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[]1گڕ لەهەموانە و خۆس بۆدووانە
گڕ ،زمانەی گەرمییە چ لەئاگر بێت یان لە جۆش وخرۆس مرۆڤەوە بێت ،کۆمەڵێک
کوڕوکاڵ و کێوکچۆڵە لە زەماوەندی بەیەکگەیاندن بوک و زاوا ،زۆر بەگوڕوتینەوە و
پڕجۆش و خرۆشەوە هەڵدەپەڕن و ئاگرێ دەکەنەوە یەک بەخۆیان هەڵدەپەڕن ئاگایان
لەهیچ ئازارێگ جەستەن و دەروون نامێن ،لەتاوی یەکێی و بۆ یەکێی لەجوڵه و
بزاوتدان ،کە هەڵپەڕیک کۆتان دێت تەنها دووان بەیەکێی دەگەن و ئەوانیێ هەر یەکەوە
دەبێت دەست لێک بەردان بکەن و دەردی دەست لێک بەردانیش سەختە بۆیە زەماوەندی
کوردی بۆ کێان و کوڕان بووە بە ئیدیۆم و دەوترێت(گڕ لە هەمووانە ،خۆس بۆ دووانە).
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 7:46:17 2020/28/10
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1010 :

ی
داوێن دێ
گڤەی
https://www.kurdipedia.org/?q=20220603212420416060
گڤەی داوێن دێ
ی
وتراویشە :گوڕەی داوێن دێ یان ئاو لەسەر زوڵق ئەتگ ،گڤە :گڤە گق دوای یەک،
داوێن :لە پشتێنە بەرە و خوار ،الی خوارەوەی هەموو شتێک ،کەسێک هانا بۆ کەسێک
ببات ،داوێنگێی بکات تووند الق و قاچ و لینگ کەسەکە دەگرێت ،یان چمگ کەواکەی
ی
گڤەگق لچگ کەوا و شاقەڵ
دەگرێت ،بەلچگ کەوای مەالیانیش دەوترا :شاقەل ،لێەدا
بووە بە ئیدیۆم و کەمێ بۆ داوێن پایک و داوێن پیش و داوێنگێی بەکاردێت ،بەڵکو بۆ
کەسێک بەکاردێت کە زۆر دڵ تەڕ بێت و لە خۆی بخەفتێت و بایەخ بەجل وبەرگ و
پۆشاک و پاک و خاوێن خۆی بدات بە گاڵتە و پێکەنێ و ناساندنەوە دەوترێت :گڤەی
داوێن دێت واتە :دڵ زۆر تەڕە و بەردەوام لچگ کەوای دێت و دەچێت و دەشەکێتەوە.
[]1
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

🗄 سەرچاوەکان

647

باشووری کوردستان

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 9:24:20 2022/3/6
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1011 :

گڵێە و بن ر ژ
بێینگە
ر
https://www.kurdipedia.org/?q=20201019233614389184
گڵێە و بن بێینگە ،گلێە تۆی(خەرتەله-خەردەل) یە لەبەربچویک دوای لەبێینگدان دانەوێڵە
بەکونیلە ووردەکانەوە دەچێت و دەکەوێتە بن بێینگ به و پاشماوەیە دەوترێت گلێە و بن
بێینگ ،ئەمە بووە بە ئیدیۆم و بەکەسێگ ووردیلە و خاپەرۆک و قرغ و بچوک و گچکە
دەوترێت(گلێە و بن بێینگە)]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 11:36:14 2020/19/10
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1012 :

ی
ژ
نەقش کەڤرانه
گۆتن پێشینان
https://www.kurdipedia.org/?q=20220409171818410849
گۆتن پێشینان نەقش کەڤرانه
لەناو هەموو میللەت و نەتەوەیەک گۆتە و وتەی پێشینان جێگەی ڕێز و بایەخ و گرنگن
پێدانە ،چونکە ئه و وتانە لە خۆڕا نەوتراون ،بەڵکو ئەزموندە و تاقیکراوەن ،ئه و ئیدیۆمەی
سەرەوە لە دیالێکن کرمانچ سەروودا وتراوە بۆ کرمانچ ناوەڕاستیش دەبێتە(وتەی
پێشینان ،نەخش سەربەردانە) ،وتراویشە دەست دەڕوا ،دەزگا دەمێن واتە جن دەست
ڕەنگین مرۆڤ زیاتر لە تەمەن خۆی دەژی ،زۆرجاران شوانە وێڵەیەک بە سادە و ساکاری
فێە نوسێ و ڕێنوس بووە ،لە سەر شاخێک بە بەردێگ نوک تێ یان مێخێک هەڵکۆڵێ
دەکات و دەنوسێت(خۆشتم دەوێ )2022-04-10 ،ئه و نەخشاندنە بۆ ماوەیەیک دوور و
درێژ دەمێنێتەوە ،نەقش واتە هەڵکۆڵێ ،لە کوردەواریش دەوترێت :نەخش و نیگار،
لەوانەیە لە زانسن(ئیتیمۆلۆچ) ڕەچەڵەیک وشەکە ئاریان بێت ،چونکە عەرەب ئه و
پین(خ)ە ،دەکەنە(ق) وەک لە :نەخش :نەقش و لە نەخشەوان :نەقشەوان) تێبینیم
کردووە ،هاوشێوەی ئه و ئیدیۆمە عارەب دەڵێت( :العلم ق الصغر ،کالنقش عیل الحجر)
واتە زانست و زانیاریەک کە لە منداڵیەوە وەریبگریت وەکو هەڵکۆڵین سەر بەردە و لە
بێت ناچێتەوە) ،کوردیش بۆ ئارەزوو کردن و پێخۆش بوون کارێگ باش یان پلە و پایەک
یان هاوسەرگێی لەوەڵیم پێۆزبایدا دەڵێت :نەخشەن لە تۆش یان نوخشە ن لە تۆش،
واتە هەمان سەرکەوتن و دەسکەون من بۆ تۆش بێتە کایەوە ،ئەوە مانا ڕاستەقینەکەی
ئیدیۆمەکە بوو ،الیەنە خوازراوەکەس بۆ ئەوە دەوترێت :کە قسە و وتەی پێشینان وەکو
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هەڵکۆڵین سەر بەردە و بۆ ئایندەش دەمێنێتەوە و دەبێتە بنەمای ڕاستەڕێکردن نەوەی نوێ
و پێویستە گوێ ڕایەوڵ بێ و پەیڕەوی ل بکەین]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باکووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 5:18:18 2022/9/4
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1013 :

ی
گۆزە هەموو جارێ بەساغ ناگەڕێتەوە
https://www.kurdipedia.org/?q=20190306075940280177
گۆزە هەموو جارێ بەساغ ناگەڕێتەوە
وتراويشە(گۆزەی ئاوێ لەڕن ئاوێ) ئه و گۆزەيەی هەموو جارێ دەچێتە سەر کان مەرج ن
يە هەموو جارێش بەساغ بگەڕێتەوە ئەگەری شکان ئەگەرێگ چاوەڕوانکراوە ،کەم کێۆڵە
هەبووە و هەيە لەڕن کان و سەرئاوان(ساوان) گۆزەی لەچنگ نەکەوتبێتە خوار ،ئاوەکەی
ڕژاوەتە زەوی شەقار بە شەقار ئەمە مانا ڕاستەقينەکەيەن  ،مەبەسن ئيديۆمەکەش ديارە
واتە هەموو جارێک پێشمەرگە لەشەڕدا بەساغ ناگەڕێتەوە جار هەيە زامدار و جاريش
هەيە شەهيد ،هەموو شۆڤێێک لە ڕێگەوبانان ئۆتۆمبيلەکەی بەساغ نا هێنێتەوە
جارهەيە پێکدادان و جاريش هەيە وەرگەڕان ،سەروەت و سامان کاروان بازرگان هەر قازانج
ن يە جار هەيە زەرەر وزيان جاريش هەيە تاڵن دەکرێت ،هەر بۆيە کورد وتويەن(گۆزە
هەمو جارێ بەساغ ناگەڕێتەوە).
Quick Respons Code:

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 7:59:40 2019/6/3
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1014 :

ی
ی
بيشکێن دەنگ نايەت
گۆزەيەک کابان
649

https://www.kurdipedia.org/?q=20171109081750143115
گۆزەيەک کابان بيشکێن دەنگ نايەت
دەربڕێکە بەکاردێت بۆ ئه و وتەيەی کە دەڵێت(کەس گونجاو لە شوێن گونجاو) يان(ئەگەر دەستێک(حاکم) بيێێتەوە
خوێن ل نايە) کابان و کەيبانو وا هەنگاو دەنێت گۆزە و کەل وپەل کەم لە دەستيان دەکەوێت چونکە هێندە بە پارێزو
رێکوپێکيەوە کارەکان خۆيان دەکەن کە کەم ڕەچاوی ئه و حاڵەتەی ل دەکرێت تەنها(گۆزەی ئاوێ لە رێگەی ئاوێ) نەبێت
کە ئەويش دەنگ لێوە نايەت ،لەاليەکيێيشەوە حاکیم دادپەروەر هيچ بڕيارێگ جێگەی نيگەران و سوو ل بوونەوە نيە.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 8:17:50 2017/9/11
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت1015 :

گۆزەی تازە ئاوی ساردە
https://www.kurdipedia.org/?q=20180508091722150779
گۆزەی تازە ئاوی ساردە
هەرشتێک تازە و نوێ بێت بەشان و شکۆی هەڵدەدرێت و جێگەی سەرنج و بەرباسانە ،ژن دووەیم پياو ،رانکوچۆغەی
نوو ،حزب و رێکخراوی نوێ و تازەگەر ،ئەم درکە و دەربڕينە بۆ ئەوە بەکاردێت کە شن نوێ خۆشەويست و قەدرگران و
رێزلێگێاوە.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 9:17:22 2018/8/5
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت1016 :
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ا
گۆشت بکوڵ خاو نابێتەوە
https://www.kurdipedia.org/?q=20200830090454387274
گۆشت بکوڵ خاو نابێتەوە.
گۆشت بکوڵێێێت و نەکوڵێێێت هەر گۆڕانکاری بەسەر دێت ،دوای کوشتنەوەی وڵغ و
مەڕ و ماڵت گۆشت پارچە پارچە دەکرێت و ئامادە دەکرێت بۆ خستنە سەر ئاگر ،کاتێک
ئاگری خرایە ژێر ووردە ووردە دەپیشێت و دەگۆڕێت ،ئینجا ئەوە بە ئیدیۆم
دەوترێت(گۆشت بکوڵ خاونابێتەوە) واتە هەر شتێک ڕۆیشت ناگەڕێتەوە دۆچ پێشو
وجاران بۆیە دەبێت هەنگاو و شێواز و ڕەفتار و کردەوە دەبێت ورد و درشن هەژماری بۆ
بکرێت چونکە ئەوەی لەدەست دەربچێت ناگەڕێتەوە شوێن خۆی]1[ .
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 9:04:54 2020/30/8
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1017 :

ی
ی
ی
ی
باشێە
لەمنەن قەساب
الگون خۆت بخۆی
گۆشن

https://www.kurdipedia.org/?q=20170724160110141570
گۆشن الگون خۆت بخۆی لەمنەن قەساب باشێە
واتە ئەگەر خۆت توانيت بەهەر شێوازێک بێت پێداويسن خۆت دابێ بکەيت ئەوا پێويست ناکات منەن کەس هەڵگريت.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
دیارینەکراو |
[]1
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
PM 4:01:10 2017/24/7
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت1018 :
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ی
گۆشن ناخوات ،گۆشتاوی دەخوات
https://www.kurdipedia.org/?q=20220514221401414000
گۆشن ناخوات ،گۆشتاوی دەخوات
ئەوە چێۆکێگ لە پشتە دەگێنەوە له و وڵن کوردەوارییەی خۆماندا ،لە دێیەکدا
خەڵکەکەی سەرقاڵ دزیکردن و تاڵن و بڕۆ بوون و بەرۆژ دەنوسێ و بە شەویش لە دزی
دەگەڕان ،ئەوەندە ئاڵودەی ئه و پیشەیە بووبوون ،ئەگەر داخوازی کچیان ل بکرایە ئەوا ن
شەرم و سڵەمینەوە به و گەنجەیان دەگووت کە دەسن بۆ کچەکەیان درێژکردووە :دزیت ن
دەکرێت؟ ئەگەر بیگوتبایە :نەخێ ،ئەوا کێەکەیان ن نادا ،ئینجا هەندێک له و دزانە
دەچوونە ساڵەوە و کەڵیک سوارسوارێن نەدەما و پەیک دەکەوت و دزی ن ناکرا ،بۆیە
بەڕووکەش دەبووە تۆبەکار و ئەگەر گەنجەکان لە ڕاوە دزی شەویاندا(بەرخێک یان
بزنێک)یان لەدەر و دراوس دەست بکەوتایە ،سەریان دەبڕی و پارچە پارچەیان دەکرد و
دەیانخستە ناو مەنجەڵ و سەر ئاگرەوە ،کە دەکوڵ و دەهاتە سەر خوان و سفرە ،کابرای
تۆبەکار دەیگووت :من گۆشتەکە ناخۆم تەنها هەندێک جەالو و گۆشتاوم بدەن ،ئیێ ئه و
چێۆکە بووە بە ئیدیۆم و بۆ هەرکارێگ حەرام و نابەچ و ناشایستە وەکو(دزیکردن) کە بە
منەتکردنەوە قبوڵ بکرێت ،یان بڵێت :چوونە ناو شاییەوە حەڕامە ،کەچ بەدیارییەوە
دابنیشێێت بۆ ئەمانە بەتەوسەوە دەوترێت :گۆشن ناخوات ،گۆشتاوی دەخوات]1[ .
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 10:14:01 2022/14/5
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1019 :

گۆشتە ،هێدی جەفته
https://www.kurdipedia.org/?q=20220509231407413446
گۆشتە ،هێدی جەفته
دەگێنەوە له و وڵن کوردەوارییەی ئێمە ،کۆمەڵێک دەروێش نزیک دەبنەوە لە کەسێک
مەنجەڵێگ گەورەی خستۆتە سەر ئاگر و هێدی هێدی داروچیلکەی دەخاتە ژێرییەوە بۆ
ئەوەی بیکوڵێنێت ،دەروێشەکان نزیکیێ دەبنەوە و یەکێکیان زۆر نەوسنە و حەزی
بەخواردن گۆشتە بە خێان دەستە دەخاتە ناو مەنجەڵەکەوە ،چنکێک دەردەهێنێت
وادەزانێت چنکە گۆشتە ،کەچ(جەفته-توێکڵ بەڕوو ) خراوەتە سەر ئاگر بۆ ئەوەی ڕەنگاو
و تاماوی جەفتەکە کوندەی ن بکرێت ،دەسن بەگەریم جەفتاوەکە دەسوتێت و هاواری
ل هەڵدەستێت ،ئەوانیێ هەموویان دەڵێ :گۆشتە و خەریکن هاوشێوەی دەروێشەکەی
هاوەڵیان دەستە بخەنە مەنجەڵەکەوە بە گوتن :گۆشتە ،گۆشتە ،ئەویش دەڵێت :هێدی
بن هێدی بن جەفتە ،ئەوە بووە بە ئیدیۆم و لە نێوان حەز و ئارەزووی زۆر و عەقڵ
ئەزموونکردە ،کە شارەزان و دڵنیان هەبێت بەهۆشداری و ئامۆژگارییەوە دەوترێت :گۆشتە،
هێدی جەفتە]1[ .
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تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 11:14:07 2022/9/5
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1020 :

گۆلیک رپێە چێڵە
https://www.kurdipedia.org/?q=20170928150605142783
گۆلیک پێە چێڵە
لەناو کوردان زۆر باس ناسگ و منالکاری ئافرەت دەکرێت ،بۆيە ژنان و کچان کەمێ حەز دەکەن لە تەمەن و رۆژی لە
دايکبونيان بخەنە روو ،هێندێک جار کێۆڵەيەک قەيرە بووە بەڵم دەڵێت لە دايکبونەکەم هەڵەيە و خۆی بە دەساڵن لە
تەمەن خۆی بچوکێ نيشان دەدات ،ئينجا به و جۆرە کچانە دەوترێت(گۆلیک پێە چێڵە).
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
PM 3:06:05 2017/28/9
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت1021 :

ا
گۆلیک خۆماڵ نابێتە گا

https://www.kurdipedia.org/?q=20170927140403142768
گۆلیک خۆماڵ نابێتە گا
لە نێو ميللەتاندا بێگانە پەرسن هەيە کورديش بەدەر نيە لەگەالن دونيا ،لە ناو الدێکان کوردستان ئەگەر کەسێکيان ل
هەڵبکەوێت کەمجار رێکەوتووە رێزی بگرن چونکە لە مناڵيەوە دەيناسن و کوڕی خۆيانە بۆيە بۆ دڵدانەوەی ئەم کەسە
هەڵکەوتوانە ووتراوە تۆ کەسێگ بەناوبانگ ودياری بەڵم(گۆلیک خۆماڵ نابێتە گا) واتە چونکە کەس خۆمان بۆيە ئه و پلە و
پايە و رێزەت ن رانابيێ.
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تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
PM 2:04:03 2017/27/9
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت1022 :

گۆڕ بە گۆڕ
https://www.kurdipedia.org/?q=20220603213127416062
گۆڕ بە گۆڕ
گۆڕ :هەڵکەندن زەوی بە شێوەی الکێشەن و قوڵکردن تا ئەندازەی بەژن و سنگ و باڵی
مرۆڤێگ تەواو ،لەناویدا گۆڕیچکەیەک دروست دەکرێت مردووی تێدا دەنێرێت ،لە
بێوباوەڕی ئاین ئیسالمدا مرۆڤ یەکەم شەوی دوای ناشتن گۆڕەشار دەدرێت ،کە
هەردوو الی گۆڕەکە لێک دەدرێت به و کردارە دەوترێت :گۆڕەشار ،هەڵبەت گۆڕەشاریش بۆ
کەس نێراوەکە زۆر بەئازار دەبێت ،ئه و حاڵەتە کراوە بە ئیدیۆم و کورد بۆ رق لێبونەوە و
نزا و تووککردن بە کەسان ناحەز و زۆردار و ستەمکار و چەوسێنەر و تاوانکار دەڵێ :گۆڕ
بەگۆڕچێت ،یان گۆڕ به گۆڕ واتە :لە گۆڕەکەی خۆیان دەرب هێێێنەوە و ئه و گۆڕ و ئه و
گۆڕیان ن بکرێت تاوەکو عەزاب و ئازار و گۆڕەشاری زیاتر ببیێ]1[ .
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 9:31:27 2022/3/6
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1023 :

گۆڕی بەخیل تەنگە
https://www.kurdipedia.org/?q=20200923120918388103
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گۆڕی بەخیل تەنگە
بەخیل ،کەسێگ هەبووی قرچۆکە ،لە هەموو ڕوویەکەوە هەتاوەکو لەکان پێویستیش
ناتوانێت پیاوەن و چاکە بکات ،زەوی و زاری دونیاش فراوانە بەڵم ئەگەر ئه و سەیری
بکات دەبێتە چەریم چۆلەکە ،بۆیە بە کینایە و درکە و ئیدیۆمەوە ،بەتەوسەوە به و جۆرە
پیاوانە دەوترێت(گۆڕی بەخیل تەنگە) واتە ئه و جۆرە کەسانە زەوی و زاری ئه و دونیایەی
پێبدرێت لەبەر رژدی و قرچۆیک قەبرێگ تەنگیش بۆ خۆی هەڵدەبژێرێت]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 12:09:18 2020/23/9
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1024 :

گیا بەدەوی مەڕێ خۆشە
https://www.kurdipedia.org/?q=20220215230030405192
گیا بەدەوی مەڕێ خۆشە
ئەوەی رۆژێک لە رۆژان شوانکارەن کردبێت بەتایبەت بەرخەوان یان شوان ڕانە مەڕ لەوە
ن دەگات لەدوای هەفتەکان(پیت وپارۆز و سەرمای پێەژن) ،و سەرەتای خاکەلێوە و بەهار
ئه و گژوگیایەی لە قەراخ و شیوەرۆکەکان سەری دەرهێناوە مەڕ دروێنەی دەکات و دەنگ
مشە و قرتاندن گژوگیا و لەوەڕەکەی سەرنچ شوانەکە بەالی خۆیدا ڕادەکێشێت تەواو
دڵ خۆش دەکات کە مەڕەکان بەجوان دەڵەوەڕێن ،ئه و حاڵە بووە بە ئیدیۆم و بە لێهاتن و
گونجاوی هەرشتێک لەگەڵ هەر شتێکدا دەوترێت :گیا بەدەیم مەڕێ خۆشە]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 11:00:30 2022/15/2
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1025 :
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گیسگ باربووانە
https://www.kurdipedia.org/?q=20210501002504393812
گیسگ باربووانە
لەکوردەواریدا ئەگەر ماڵێک یان خێانێک دووچاری زیانەیک گەورەی وەکو ماڵ سوتان یان
خەرمان ئاگر ن بەربوو بوایە ،یان ڕانەمەڕ و مێگەلەکەیان گورگ ل بدابوایە ،مانگا و
ورستیان زۆر مردارببوایەوە ،ئەوا خەڵیک ئاوان و دەر و دراوس کۆمەک و هاوکاری و
هەرەوەزی و دەستگرۆییان دەکردن هەر ماڵە و کەسەی بە جۆرێک باربووی دەکردن،
زۆربەی جاران واباو بووە چیان زیادە بوایە وەکو بەڕە و تەشکەبەڕە و قاپ وقاچاغ ئەوەیان
دەکردە باربوو ،هەندێجار بارۆکە و بەرچ ئایەخ و گیسگ قرغ و نابووت دەکرایە باربوو،
ئەوە لە کوردەواریدا بووە بە ئیدیۆم بۆ شتێگ قرغ و خراپ و خاپەرۆک دەوترێت :گیسگ
باربووانە]1[ .
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 12:25:04 2021/1/5
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1026 :

گیسگ بەهارێ ،لەدایگ خۆی هەڵدێ
https://www.kurdipedia.org/?q=20211230071257399834
گیسگ بەهارێ ،لەدایگ خۆی هەڵدێ
ئه و کاریلەی لە بەهاران لە دایک دەبێت ،سەرماوسۆڵە بارگەی پێچاوەتەوە و گژوگیاش
زۆرە و لەوەڕی دایکەکە زۆر لەبارە ،وەخن هێۆ سۆران ،خۆزگەم بەبزن زۆران ،واتە بزن
تێە و لەوەڕی باشە و پڕگوان شێ دەبێت ،بەمەش کاریلەکان تێ شێ دەخۆن و زوو گەورە
دەبن ،لەماوەی()6مانگ دەبنە گیسک ،ئەوانەی نێن تێ و پڕن و خورتن و لە دایگ خۆیان
دەمرقێێ ،ئەوە بە ئیدیۆم بەکەس ن سیفەت و ن نمەک دەوترێت(:گیسکەنێە)
یاخود(گیسگ بەهارێ ،لەدایگ خۆی هەڵدێ)]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

🗄 سەرچاوەکان
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باشووری کوردستان

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 7:12:57 2021/30/12
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1027 :

گیوەکەر پای پەتیە
https://www.kurdipedia.org/?q=20220613230951417455
گیوەکەر پای پەتیە
زۆر جاران لە کان کە مناڵ بووم گوێم ل دەبوو دەیانگوت :جوتیار(فەالح) وەکو
فەرمانبەرێک ڕزقەکەی خۆی ناخوات ،منیش کە زەوییە کشتوکاڵییە فراوانەکانم دەبین ئه
و قسەیەم ن سەیر بوو ،چۆن؟ له و هەمووە بەرووبومە زۆر و زەوەندە جوتیار تێ و پڕ لە
بەرهەمەکەی خۆی ناخوات ،فەرمانبەرێک کە لە خانوویەیک()200-100مەتری
نیشتەجێیە زیاتر له و جوتیارەی دەخوات ،دواتر بۆم دەرکەوت جوتیار کە بەرهەمەکە بۆ
بازاڕ دەبات کام بەرهەم گەورە و تەڕوبڕ و پڕئاو و ڕێک و ساغ و سفت و ناسک و جوان و
گەشە ئەوە دەبات بۆ بازاڕ تا نرخێگ باش بکات ،کام بەرهەمیش قرغ و القوزە و پڵیقاوە و
الترشاو و گەنیوو و(عەزل -کامڵ) و پێەلۆک و سنداردار و قون ڕەش و کریم و چورچ و
تەپیوو و ن خێە بۆ خۆی دەهێڵێتەوە و دەرخواردی خۆن و ماڵ و منداڵ دەدات ،له و
ئیدیۆمەش بۆ کڵشچن و سۆڵدروو و پینەدۆز هەمان داکەوتە و ڕاسن هەیە ،گیوە :کڵس
ژێرپەڕۆیه ،واتا ئه و کڵشانەی کە بنەکەیان بە پەڕۆ دروست دەکرێت ،گیوەکەر :کڵشچنە
ئه و کەسەی پێڵو دروست دەکات و پیشەی بەدەستهێنان بژێوی خۆن و ماڵ و مناڵیەن
هاوشێوەی جوتیارەکان بەرهەمە باشەکان و کڵشە باشەکان بۆ بازاڕ ئامادە دەکەن ،بەمەش
پێڵوە خراپ و دڕاوەکان و ن نمودەکان بەر پن خۆیان دەکەوێت یا ناکەوێت ،بۆیە
زۆرجاران بە ن پەن و ن خاوس و قاچ ڕوون دەردەکەون ،ئەوە بووە بە ئیدیۆم و بۆ
هەموو خاوەنکارێگ بەرهەمدار بەکاردەهێێێت ،کە بەرهەمە باشەکان بۆ بازاڕ ئامادە دەکەن
نەوە ک بۆ خۆیان بۆیە وەک ڕێنوێن و ڕێنمان و ئامۆژگاری و ئەزموونداری ووتراوە:
گیوەکەر پای پەتیە]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 11:09:51 2022/13/6
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1028 :

گێە بە گۆلکان ناکرێت
ر
https://www.kurdipedia.org/?q=20211227093125399706
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گێە بە گۆلکان ناکرێت
وتراویشە گێە و بزنیان نەگۆتیە ،لە کوردەواریدا گا و گوێدرێژ بۆ جوتکردن و زەوی کێالن و
خەرمان کوتان و گێە بەکارهاتوون ،نە گۆلک و نەبزنیش ئه و کارەیان ن ناکرێت ،هەردوو
ئیدیۆیم(گای بنه) لە گێە و(خەن خوار لەبن سەری گای پێە) لە جووتکردن هەر
لەسەر(گا)ی دروستبوون ،ئیدیۆمەکه(گێە بەگۆلکان ناکرێت) واتە کاری گەورە بە منداڵن
ناکرێ و هەر کەسە و بەکاری خۆی]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 9:31:25 2021/27/12
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1029 :

گێەشێوێن
ر
https://www.kurdipedia.org/?q=20201124113027389866
گێەشێوێن
لەگێەی خەرمانان ،گایەکان بەگوریسێکەوە لێک دەبەسێانەوە(گای بنە تەمبەڵ و زل و پێە
لەالی چەپ و ناوەڕاسن خەرمانە ،گای سەر پەڕگان سوک و ئازا و وریا بووە لەالی راسن
خەرمان بوو) هەر گایەکیان(لەقەوەشێ و سەروەشێ و غەزرۆک بوایە پن دەوترا
گێەشێوێن) ئەوە بووە بە ئیدیۆم و بەکەسێگ ئاژاوەچ و تێکدەر و فیتنەباز و سەربەگۆبەند
دەوترێت(:گێەشێوێن)]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 11:30:27 2020/24/11
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1030 :
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گێەی ئۆمەرە کۆرە
ر
https://www.kurdipedia.org/?q=20171109090812143131
گێەی ئۆمەرە کۆرە
ئۆمەر پياوێگ نابينا بووە ،چووە بۆ گێەکردن ،بە هۆی نابيناييەوە کەرەکان تاق و فيق و
پێچەوانە و هەر يەکە و ڕوو لەاليەک لەسەر خەرمان دابەستاوە ،کان دەنگيان دەدات هەر
کەرە و بەاليەکدا دەڕوات و خەرمانەکە پەرش و بڵوە ن دەکەن و گێەيەیک زۆر سەقەت و
ن بەرهەم دەکرێت ،ئينجا ئەگەر کارێک زۆر کێخوا و خاوەن بيکات و هەر يەکەی ڕوو لە
ئاڕاستە و لە ئاوازێک بخوێێ دەوترێت گێەی ئۆمەرە کۆرە ،وەک ئەوەی ئێستا حکومەن
هەرێیم کوردستان توس هاتووە چونکە لە بنەڕەتدا ناديدە بووە بۆيە هەر بابايە و
ئاڕاستەيەیک هەيە و هەوجاڕ و خەرمان لەگێەيەیک دروستدا يەکدی ناگرنەوە.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 9:08:12 2017/9/11
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1031 :

گێەی زەردە دڕکە
ر
https://www.kurdipedia.org/?q=20190317073245281823
گێەی زەردە دڕک
زەردە دڕک ڕوەکێکە لە کۆتان زستان و سەرەتای بەهاردا گەشەی بەرچاو دەکات و ساڵ
خۆش و هات و پڕ باران نزيکە بەژنێک باڵ دەکات ،لەگەڵ کامڵبوون دڕکێگ شێوەی گوڵ
ل دەردەچێت و هەنگيش سوود لەشيلەکەی لەسەرەتادا وەردەگرێت و پاش ماوەيەک
دڕکەکان دەبنە ڕم و پارێزگاری تەواو لە پۆڕگ و هەڵلەی دەکەن بەهۆی ئەم دڕکانەوەش ناو
دەبرێت بەدڕکە زەردە ،ئينجا هەر کە هاوين داهات زيندەوەری وەک(زيزيکە) بەڕەنگ جۆراو
جۆرەوە لەسەر ئەم دڕکە زەردە دەست دەکەن بەزيکە زيک و گەرماش تاو دەستێنێت ،هەر
کە نزيک بويتەوە لە دڕکە زەردەی ئەوا ن س و دوو يەکسەر بەپەنجەی ن-وە يان دەست
ڕادەچێت ،زۆريش بەئازارە و هەندێجار کێم و جەراعەت و زووخاو له و شوێنە دروست
دەکات کەدڕکەکەی تێاچووە ،ئينجا کارێک قورس و مايەی ئازار و نيگەران بێت دەوترێت
پەکو کارێگ چەند قورسە دەڵن(گێەی زەردە دڕکە).
Quick Respons Code:
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🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 7:32:45 2019/17/3
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1032 :

هەولێ دەگەڕێ
گێەی لە
ر
ر
https://www.kurdipedia.org/?q=20220329134213409359
گێەی لە هەولێ دەگەڕێ
دەشن هەولێی کایک بەکایک مەفتەن دانەوێڵەی گەنم و جۆیە ،دەتوانرێت پن
بووترێت(تلیانە نان کوردستان) وەک چۆن دەشتە مەزنەکان وڵتە یەکگرتوەکان ئەمریکا
بە(تلیانە نان جیهان) دادەنرێت ،ئه و ئیدیۆمە چێۆکێگ لەپشتەوەیە دەوترێت:
جوتیارێک ،وەرزێرێک ،ڕەنجبەرێک لە ناوچەکەی خۆی کە زەوییە پشتاوەکان سەرقەل و
خایک سۆرک و بەردەڵنە ،هەموو ساڵێک کە تۆی کردووە بەرهەمەکەی خراپ بووە یان
براتۆی هێناوە یان تەنەکە و دوو تەنەکە و س تەنەکەی بڕیووە ،بۆیە لە دڵ خۆیدا
دەیەوێت بار بکات و بچێتە دەشن هەولێی بە پیت بەرەکەت ،ئینجا دەکەوێتە خەیاڵ و
دەست دەکات بەدابەستن گایەکان و نێوگۆپەران دەخاتە سەر ملیان و جۆتیاری خۆی
دەکات و زەوییەکە تۆو دەکات و دەیکێڵێت و ساڵێگ بەباران دەبێت و دەغل ودان تا
ی
مرۆق دێت و دەنکە گەنمەکان پڕ شێ دەبن و کان جۆزەردان و دروێنەی گەنم
پشتێنەی
وجۆ دەست ن دەکات و دەنگ وتن گازن سەپان و قرمە و هاواری پاڵە و سوڕانەوەی سەر
سەدە و دەنگ داس و بڕین السگ گەنم و قەسەر ،ئارەقەی شێ و مۆر و جیلوەی
تێلەکێش جوانکیلە ،گەڵوێژ و کیشە و کێشانەوەی بۆسەر خەرمان و ئینجا دوو گای
سەرشێت یان دوو هێسێی چەموش وا گێەی دەکەن ،بەڵم هەموو ئەوانە لەگەڵ ئەوەی
کەسێک بڵ کاکە چایەکەت بخۆوە کۆتاییان دێت ،ئه و چێۆکە جوانە بووە به و ئیدیۆمە
شێینە بەکەسێک کە فڕی بەبابەتێکەوە نەبێت وهیچ ل نەزانێت یان زۆر عاقل نەبێت و
هەندی تورەیک لە شتێک نەزانێت دەوترێت کورە بابە دەڵن چ فڵنە کەس :گێەی لە
هەولێ دەگەڕێ]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 1:42:13 2022/29/3
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1033 :

گەر بەدوعای کەر بوايە جۆ دەباری
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https://www.kurdipedia.org/?q=20180626101710152113
گەر بەدوعای کەر قبوڵ بوايە جۆ دەباری
کەر يان گوێدرێژ زۆر لە پەند وئيديۆیم کوردەواری ناوی هاتووە له و پەند وئيديۆمەدا نزاو
پاڕانەوەی کەر بۆ جۆ وەرگێايە چونکە گوێدرێژ(جۆ) قون سەرەکيەن و تاکە زادە زۆرترين
خولياوحەزی بۆی بچێت ،بۆيە جۆ و گوێدرێژ بوون بە نمونە واتە هەموو کارێک هەر بەنزا و
پاڕانەوە مەيسەر نابێت و هەوڵ و تێکۆشان گەرەکە ،هيچ شتێک بۆ مرۆڤ بەردەست
نابێت تا بە هەوڵ و ماندوو بوون و ئارەق نێوچاوان بەرجەستەی نەکات ،وابێکردنەوەش
کاڵفایم و نەفایم تێدايە بۆيە گوێدرێژ کراوەتە نمونە و ووتراوە(گەر دوعای کەر قبوڵ بوايە
جۆ دەباری)
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 10:17:10 2018/26/6
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1034 :

بێيەی
گەر ماس سەری بوگەن بوک ،با کلیک هەر ڕ
https://www.kurdipedia.org/?q=20180125095516144259
گەر ماس سەری بوگەن بوک ،با کلیک هەر بێيەی
ئەمە شێوەزاری لوڕيە لە گوندەکان شارەدن سێگردکان بەتايبەت لە ئاوان ئۆمەرگومبەت بەکاردێت لەوەوە سەرچاوەی
گرتووە کە ماس لە سەرەوە سەرەتا گەن و بۆگەن دەبێت ،ئينجا ئەگەر سەری ماس بۆگەن بوو ،ئەوا هيچ سوودی نيە کلیک
بێيت و فڕن بدەيەت گوايە گەنيويەکەيت لەکۆڵ بۆتەوە ،چونکە ماس کەسەری گەن ئەوا هەموو لەس گرتۆتەوە.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 9:55:16 2018/25/1
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ناوی تۆمارکار:

ئاراس ئیلنجاغ

بابەت1035 :

ا
گەز ،گەز باڵ دەکات
https://www.kurdipedia.org/?q=20220515225516414057
گەز ،گەز باڵ دەکات
گەز :ئامرازێگ پێوانەیە بۆ ئەندازەگرتن و پێوانەی درێژان بەکاردەهێێێت ،یەک گەز()24
پەنجە و نزیکەی( )90سانتیمەترە ،لەدووکانەکاندا کوتاڵفرۆش و بازرگانەکان بۆ پێوان
قوماش و کوتاڵ هەیانبوو ،لە ئیدیۆیم کوردیدا ئه و پێوانە ناوی هاتووە وەکو(گەوادی دوو
گەز و س گەز ،ئه و عەرز و ئەوە گەز ،شوێنمان دوو گەزە عەرزە ،بەشەر هیچ لەگەڵ
خۆی نابات تەنها دوو گەز جاو نەبێت) ،گەز له و ئیدیۆمەدا دووبارە بەکارهێێاوە لێەش
هەر بۆ پێوانەیە ،ڕووەک و گژوگیا و درەختەکان ئەگەر بارودۆخ و ژینگە و ئاووهەوا و خاک
و خۆڵیان لەبار بێت ،ئەوا لەماوەی شه و و رۆژدا هەست بەباڵکردن و بەرزبوونەوە و
گەشەکردنیان دەکرێت ،ئەوە بووە بە ئیدیۆم و به کەسێک کە لە ناز و نیعمەت و هان و
هەبوون و خۆس و تەندروست باس دا بێت و بارەکەی کە تێیدایەن پن بکات و لەبار
بێت ،بە توانج و پەالر و بزە و خەندە و ئێییەوە دەوترێت :گەز ،گەز باڵ دەکات]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 10:55:16 2022/15/5
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1036 :

گەزیزە رپێبوون لە نزاران ،ئێمەش ماینەوە لە کۆنە هەواران
https://www.kurdipedia.org/?q=20220608233633416892
گەزیزە پێبوون لە نزاران ،ئێمەش ماینەوە لە کۆنە هەواران
گەزیزە :گوڵێگ حەوت ڕەنگە ،وێنەی گوڵە نەورۆزە ،هەر کاتێک ڕێوی ئه و گوڵە بخوات
توولەک ،گڕوو دەبێت واتە :مووی دەوەرێت بۆیە وتراویشە :دەڵن ڕێوی گەزیزە خۆرە ،نزار:
شوێن نش و نسار بەگۆڕان دەنگسازی پین(س) دەبێتە(ز) و بەمەش لە گۆکردن(نسار)
هەندێجار دەبێتە(نزار) ،شوانکارەی کوردان بۆ لەوەڕ و ئاو گەڕاون لە وەرزی بەهار بۆ
کوێستان دەڕۆن و لە پایزان وردە وردە دێنەوە گەرمیان ،لەهەردووال(کوێستان و گەرمیان)
هەوار و بنگەی دەخەن و هۆبە و ڕەشماڵیان هەڵداوە ،بنگە و هەواری پار و پێار دەبێتە
کۆنە هەوار ،کە وترا کۆنە هەوار واتە :پڕ لە بێەوەری و چ ژوان جوانان و جحێل و گەنج و
الوان ،ئینجا کێوکاڵ له و کۆچ و کۆچبارەدا توێژێگ گرنگ و هەڵسوڕێنەرن و دڵ پڕ لە
هیوان بۆ یار و کوڕوکاڵ خێڵ و وێردی سەرزوبانیانه( :دەگوازمەوە به و پایزە) ،هەر بۆ ئه و
کۆچبارەش محەمەدی ماملن مەزن لە گۆرانیەکدا ووتویەن :کۆچ سوورم کۆچ یارە،
بەهارە و خێڵ بەرە و ژوورە ،کچه دڵ پڕ لە ئومێد و شوو نەکردوەکان ئه و خێڵە گەڕۆکانەی
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کورد لەبەر خۆیانەوە وەک بەند و پەند و ئیدیۆم بۆ دڵدانەوە و کەسەر و ن هیوان و
الوانەوەی خۆیان کە تووس یەکێی بوون وتویانە :گەزیزە پێبوون لە نزاران ،ئێمەش
ماینەوە لە کۆنە هەواران]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 11:36:33 2022/8/6
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1037 :

گەندە پەڵە
https://www.kurdipedia.org/?q=20170930101840142805
گەندە پەڵە
باران پەڵە زۆر جاران لە کۆتان مانگ ترسين يەکەم و سەرەتای ترسين دووەم لە کوردستان دەبارێت ئەگەر رێژەی باران
بارينەکە بگاتە نزيکەی()35مليمەتر ئەوا پن دەوترێت(حەقە پەڵە) بەڵم زۆر ساڵن ئه و بارانەی پەڵەی لن دەگێێتەوە و تا
نزيک مانگ يەک(کانون دووەم) ئينجا لێەدا ئه و بارانەی پەڵە کە بەهۆيەوە دەغل ودان چەکەرەی کردوە و دواتريش هيچ
نەباريووە تا نزيکەی دوو مانگ بەمەش ئەوەی چەکەرەی کردووە وشک دەبێت و جوتياريش دەڵێت ئەمساڵ گەندە پەڵە
بوو.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 10:18:40 2017/30/9
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت1038 :

گەنیم قەندەهارییە
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https://www.kurdipedia.org/?q=20220608234125416893
گەنیم قەندەهارییە
جۆرە گەنمێگ بەنرخ و بایەخە ،نان تێی جوان ل دێت و ژنان و کابانەکان زۆر پن
هەڵدەدەن و ستایش ئه و جۆرە گەنمەی دەکەن و بەکەڵیک هەموو جۆرە زەخێەیەیک
وەکو :ساوار و بڕوش و گەنمەکوتا دێت ،هاوشێوەی گەنیم(ڕەش گوڵ)ە ،ئه و خاسیەتە
باشانەی ئه و گەنمه بووە بە ئیدیۆم و به کەسێگ دەسێەنگێ و پیاوچاک و ڕەوشت بەرز و
جوان و وەستا و شارەزا و بەکەڵک لە زۆر بواردا بەستایشەوە پیاهەڵدانەوە دەوترێت :فڵنە
کەس گەنیم قەندەهارییە]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 11:41:25 2022/8/6
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1039 :

گەوادی دوو گەز و س گەز
https://www.kurdipedia.org/?q=20170921131821142668
گەوادی دووگەز و س گەز
کەسێک گەواد بێت پن دەوترێت گەوادی مل پان ،دوو گەز و س گەزيش پێوانەيە واتە کەسێک هێندە گەوادە دوو گەز يان
س گەز میل پانە.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
PM 1:18:21 2017/21/9
ئاراس ئیلنجاغ
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بابەت1040 :

گەوارەی بوهارێیه
https://www.kurdipedia.org/?q=20220506220248412952
گەوارەی بوهارێیه
:
:
لە هەولێێ دەوترێت گەوارەی بوارێیە ،یان بوهارێیە گەوارە ،گەواڵە ،پەڵە هەورێگ ڕەنگ
تاریکە بەهۆی پڕ ئاو ییەوە لەماوەیەیک کەمدا بارانێگ کورت و خێا و بەخوڕی ل
دەکەوێتەوە ،به و بارانەی کە له و پەڵە هەورە دروست دەبێت دەوترێت(گەوارە) ،خاسیەن
گەوارە وایە ڕووبەرێگ کەم لە زەوی دەگرێتەوە کورد بۆ کەیم ئه و ڕووبەرگرتنە وتویەن:
(گەوارەی بوارێ ،سەری کەرەبان دەگری ،کلیک کەرەبان ناگری) جگە لەوەش ماوەی
دابارینەکەی زۆر کورتە لەوانەیە تەنها چەند خولەکێک بخایەنێت ،بەڵم زۆر خێا و
بەهاش و هوشە دەتوانێت لەماوەیەیک نزیک و چاوتروکانێک زریان و الڤاو دروست بکات،
ئه و خاسیەتانەی گەوارە(دابارین له ماوەیەیک کورتدا و بەخێایەیک زۆر بە سەر ڕووبەرێگ
کەیم زەویدا و لێکەوتەکان) وایکردووە وەرزێر و جوتیار و کشتیار و الدێنشیان کورد ئه و
ئیدیۆمە جوانەی ل دروست بکەن ،وەکو ڕێنوێن و ڕێنمان و هۆشداری بۆ شتێگ کان کە
هەڕەشە و گوڕەشەی هەبێت و گڕەوفڕەی دروست بکات ،تەنیا بۆ ماوەیەیک کەم پێویستە
خۆی ل بە دووربگرین ،چونکە کتوپڕە و خێا ن دەپەڕێت و دەگوزەرێت پاش کەمێک
لێکەوتەکانیش نامێێ بۆیە وتراوە :گەوارەی بوهارێیە دێت و دەڕوا]1[ .
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 10:02:48 2022/6/5
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1041 :

گەڕی بارە ترێ یە
https://www.kurdipedia.org/?q=20220514221705414001
گەڕی بارە ترێ یە
لە کۆندا لە سیستەیم دەرەبەگایەن و دەسەڵتداری عوسمانیەکاندا لە کوردستان ،هەموو
شتێک باچ لەسەر بووە ،جگە لە دانەوێڵە و مەڕوماڵت و پیشەگەرن جۆراوجۆر هەتا کار
گەیشتبووە(سمتانە) واتە :ئەوانەی لە سایەی خەلیفەدا قەڵه و بوون پێویستە(مزە) بدەنە
حکومەت ،میوەی ترێش له و باج و دەرامەتانەدا بەدەر نەبووە ،هەموو بارە ترێیەک باچ
خۆی هەبووە ،جوتیارە خاوەن ڕەزە مێوەکانیش ،کە بارە ترێیان بارکردووە ،گۆڕیویانە
گوتوویانە :ئەوە بارە ترێ نییە ،ئەوە بە ئیدیۆم و بۆ بیانووگرتن و گەڕ پێگرتن بە کەل و پەل
و شت و مەک و بەرووبویم گوازراوە لەالیەن جەندرمە و زەفتیەکانەوە وتراوە :بەخوا بابم
گەڕی بارە ترێیە]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
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🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 10:17:05 2022/14/5
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1042 :

الپرەسەنگ
https://www.kurdipedia.org/?q=20170930092724142795
الپرەسەنگ
لە السەنگەوە هاتووە ،بەڵم کەسێک ئەگەر گەورە و زەبەالح بێت و کاری ناڕەوا و نارێک بکات و زۆريش هەڵبداتە قسە و
ئاخاوتن و قسەکانيش ن جێگەوڕێ بێت يان ئه و کاروبارەی پن دەسپێدرێت بە جوان نەيکات پن دەوترێت(الپرەسەنگ).
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 9:27:24 2017/30/9
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت1043 :

ی
الت
پاڵەوان خودايه
https://www.kurdipedia.org/?q=20200824192714387129
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الت پاڵەوان خودايه.
الت وپات واتە :ڕەش وڕووت ،ڕووتە ،کەس هەژار هیچ بەرژەوەندییەیک نییە ،تا لن
بێسێت ،بۆیە لە ڕووبەڕوونەوەی هەر گرفت و کێشەیەک پاڵەوانە و سڵ ناکاتەوە ،دەرگای
لەسەر پشتە و شەوانیش لە گۆڕان دەخەوێت و بێباکیشە لە نقومبوون کەشتیەکەی ،لە
نەگەڕانەوەی کاروانەکەی ،لەدابەزین نرچ دراو و زێڕ و زیوو ،لە هەموو قەیران و نا
ئارامییەک سەردەکەوێت ،بۆیە ئەوەی کەم دەرامەت و نەدار و ناگوزور بێت بەدرکە و
کینایەوە دەوترێت(الت پاڵەوان خودایە)]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 7:27:14 2020/24/8
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1044 :

الکەی سەری دێت
https://www.kurdipedia.org/?q=20220613231929417458
الکەی سەری دێت
الکە :لۆژە ،بێهێی و ن تین گیاندار بە هۆی نەخۆس یان برسێتیەوە ،لۆژەلۆژیش
بەکاردەهێێێت ،زۆرجار واڕێک دەکەوێت توتکە سەگێک یان بەچکە باڵندەیەک یان
بەرخێگ شێەخۆرەی کەم شێ کە برس و نەخۆش بن زۆر کز و ن هێن و لە ڕۆیشتندا
بەالدا دێن و دەکەون و هەڵدەستنەوە ئەوە بووە بە ئیدیۆم و لە حاڵەن شەکەن و
ماندووبوون و کاری زۆر و یەکبینە و قورس ،مرۆڤ دووچاری هێ لەبەر بڕان دەکات بۆیە بە
کەسێگ زۆر هیالک و ماندوو دەوترێت :الکەی سەری دێت]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 11:19:29 2022/13/6
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ

667

بابەت1045 :

لچت لۆقەی یل ناکات
https://www.kurdipedia.org/?q=20190508070859286335
لچت لۆقەی ل ناکات
لچ ،مەبەست لێوی مرۆڤە ،لۆقە-ش نەرمە غاری وڵغە بەرزە و گوێدرێژ و بارەبەرە ،مرۆڤ
کاتێک نان دەخوات لچ دەجولێن ،ئەويش بەنەرمە جووڵەيە بۆيە بە(لۆقە) چوێێاوە ،ئەم
ئيديۆمە بەمەبەست بەکاردێت کاتێک دەوترێت فڵنە کەس داوەتمان دەکات،
فڵنەکەسيش زۆر رژد و دەست قوچاو و پوشتە ناتوانێت ماڵ خۆی بۆ خۆی بخوات ئينجا
چۆن دەيدات بەخەڵکيێ ،يەکسەر وەڵم دەدرێيتەوە و دەوترێت بەخوای برام(لچ-تان
لۆقەی ل ناکات) واتە ئه و داوەتەی هيوايەتتان بۆ هەڵچنيووە نايخۆن.
Quick Respons Code:

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 7:08:59 2019/8/5
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1046 :

لغلغە لەسەری ی
زمان کەوێ
https://www.kurdipedia.org/?q=20220425232852411465
لغلغە لەسەری زمان کەوێ
لغاو ،ئاسنێکە دەکرێتە دەم و لغاوی وڵغەوە ،بەمەبەسن جلەوکردن وڵغ ،بەڵم لغلغە،
دەنگ هەناسە توندی و بڕان هەوایە لە قوڕقوڕاگەی مرۆڤ و ئاژەڵ ،ئه و مرۆڤانەی زۆر
بڵێ ،ئەندایم سەرەیک ئه و زۆر وتن و ئاخاوتنە ،زمانەکەیەن ،ئەگەر زمان زامداربێت یان
کول بێت ئەوا مرۆڤ ناتوانێت قسەی بکات و دەیم کەف و تەڕ و ئاوە زر زرەی ل دێت،
ئەوە مانا ڕاستەقینەکەیەن ،وەکو ئیدیۆمیش بەکەسێگ زۆر بڵن جاڕس و زۆروەڕ و مێشک
کونکەرە و چەقاوەسو و هەڵەوەڕ ،بە بێاری و نیگەران و دوعاوە دەوترێت :لغلغە لەسەری
زمان کەوێت واتە :هەناسەی ل بێێت و هیچێ نەتوانێت قسەی بکات]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |

باشووری کوردستان

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
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کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

PM 11:28:52 2022/25/4
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت1047 :

لنگە کەوشێگ لە دیوانا هەیە
https://www.kurdipedia.org/?q=20220515225741414059
لنگە کەوشێگ لە دیوانا هەیە
کەوش یان سۆل :پێڵوێگ چەرمینە و پاژنەی بەرز نییە ،بە دەزوو و سێمەی کەوش،
سۆڵدروو یان کەوشدروو دروسن دەکات ،تاوەکو پەیدابوون کارگە هەر لەبرە و باودا بوو،
بەڵم کە کارخانە هاتە کایەوە ئیێ ئه و پیشە دەستیانە بەرە و کەمبوونەوە ڕۆیشێ و نەمان
و فەوتان ،کهو ش شاعێان و فۆلکلۆری کوردی لە دەقەکانیاندا بەکاریانهێناوە وەکو:
بەبێت دێ زەمان چووینە باڵەک
بەن خاوس نە کەوشم بوو نە کاڵەک(حاچ قادری کۆن)
هەروەها لە پەندێگ کوردیشدا ووتراوە:
تایک کەوش و تایک کالش
ماندوو نەن مام تەڕەماش
لینگ :لەتەر و قاچ و ن و بەلەک
دیوانا :دیوەخان و هۆدە و ژووری مێوان دانیشێ و کۆڕ و مەجلیش کوردەواری ،لینگ و
کەوش و دیوەخان بووە به و ئیدیۆمە جوانە ،بۆ کەسێک بەکاردەهێێێت کە الی
کاربەدەستێگ گەورە یان بەرپرسێگ باڵی حکومەت کاربکات ،یان لە کۆندا لەالی کێخوا و
ئاغا و دەسەڵتدارێگ ناوچەکەیەوە سەرکار بێت یان پیاوان ئاغا بێت و کەمێکیش دەسن
دەڕوات بە تەوس و درکەوە دەوترێت :لنگە کەوشێگ لە دیوانا هەیە]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 10:57:41 2022/15/5
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1048 :

له( قەشه) یاندا(شەماش ) لەخۆی ری
https://www.kurdipedia.org/?q=20200902010407387401
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له( قەشه) یاندا(شەماش ) لەخۆی ری
قەشە ،پیاوی ئاینییە لە پەیڕەوان ئاین مەسیحیدا ،لە کەنیسەکاندا پەرستش و ئەرکەکان
خۆی بەڕێوەدەبات( ،شەماش) ش خوێندکاری ڕێبازی پەیڕەوان ئایین مەسیحیەتە و
هاوشێوەی(فەق)یە ،ئه و ئیدیۆمە دەڵێت کە لە(قەشە)یاندا لەترسان(شەماش ) گوی
بەخۆیدا کرد ،وەک ئەوە وایە بڵن(لە مەالیاندا فەق لە خۆی ری) ئەوە گوزارشتە بۆ تۆقێ
وترسان کەسێک لەکارێک یان هەڵوێستێک بەن ئەوەی پەیوەندی بەوەوە هەبێت،
هاوشێوەی ئه و ئیدیۆمەش هەیە کەدەڵێت(کەریان ناڵ دەکرد پێشووڵە کلیک بڵند
دەکرد)]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 1:04:07 2020/2/9
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1049 :

له( مازی)ان دۆڕ ی
اندین لە(ستک)ان دەیەوێت رتن بینتەوە
https://www.kurdipedia.org/?q=20201011100149388864
له( مازی)ان دۆڕاندین لە(ستک)ان دەیەوێت تن بینتەوە.
مازی ،بەرهەیم ڕووەیک دار بەڕووە ،دەوترێتیش(مازوو) ،ستک ،ڕووەکێگ گیان بەهارییە ،
گەڵ باریکە هاوشێوەی(شبیت) مانگ چوار گوڵ دەکات ،گوڵەکەس بەگوڵە شبیت
دەچێت ،لەناو مانگ(نیسان) و جۆزەردان بەرەکەی دەبێتە(هێشوو ،وس) شێوەی
بۆڵەترێ ،خۆراکێگ خۆشە ،ئەگەر هێشوویەیک بخۆیت حەز بە هێشویەکیێیش دەکەیت،
کوڕوکاڵ و کێان لە بەهاراندا زۆر عەوداڵ دەبن و شیوەرۆک و شیوەرۆک بە قەد گردەکان و
هەرد و سۆرکان بەدوایدا دەگەڕێن.
ئەوە بووە بە ئیدیۆم و بەکەسێک دەوترێت که کارێگ سەرەیک هەڵەی ئەنجام دابێت،
کەچ لە شتگ بچوک و ن کەڵک بیەوێت ڕاسن بکاتەوە ،دۆڕاندن بنەمای گەورە بە
تێهێنانەوەی کەرەسەی الوەیک ن ناێتەوە]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

🗄 سەرچاوەکان
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باشووری کوردستان

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 10:01:49 2020/11/10
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1050 :

لوتیم لەبەردی ئەلحەددا
https://www.kurdipedia.org/?q=20220515230216414060
لوتیم لەبەردی ئەلحەددا
لووت :ئه و ئەندامەی دەم و چاوی مرۆڤە ،هێمایە بۆ ڕۆح بەرزی و فێ و خۆ بەزلزان و
گەورەن ،وتراویشە(لون لە کوڕەکاژاوە ،لون چۆتە کەشکەڵن فەلەک) ،ئەلحەد :گۆڕیچکە
و گۆڕیچە ئه و شوێنەیە کە لە بنگ گۆڕ و قەبردا مردووەکەی تێدا دەهاوێژرێت و دەنێرێت
دواتر بەبەردی ئەلحەد دادەپۆسێت و دوامەنزڵگان مرۆڤە ،دوای ناشتن مرۆڤ بێوباوەڕ
وایە ،گیان دەگەڕێتەوە بۆ الشەکە و کە سەر بەرز دەکاتەوە ،سەری به و بەردی ئەلحەدە
دەکەوێت ،ئەوە کراوە بە ئیدیۆم و بۆ بەخۆداشکاندنەوە و تەریقکردنەوەی کەسێک و
جارێکیێ نەتوانێت خۆی بەشت بزان دەوترێت :لوتیم لە بەردی ئەلحەد دا]1[ .
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 11:02:16 2022/15/5
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1051 :

لورەی دوای گورگە
https://www.kurdipedia.org/?q=20170507231926139540
ئەم پەندە لە کوردەواریدا لەوەوە هاتوە کەسەیک پاسەوان پەز گورگ خنکێ نەبێت و دوای
ئەوەی گورگ لە رانە مەڕەکە دەدات و مەڕێگ زۆر بکوژێت و بۆی دەرچێت ،ئینجا
سەگەکە بلورێن ،هەڵبەت ئەم لوراندنە هیچ سودێگ ن یە ،چونکە کار لەکارترازاوە ،بۆیە
دوای روودان حالەتێگ لەو شێوەیە کورد دەڵێت لورەی دوای گورگە ،واتە کارێگ ن کەڵکە
و هیچ لە مەسەلەکە ناگۆرێت]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:

رۆژهەڵن کوردستان
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:Quick Respons Code

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 11:19:26 2017/7/5
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1052 :

لووت لەبەينا نەن ،چاو چاوی دەخوا
https://www.kurdipedia.org/?q=20180815092948153998
لووت لەبەينا نەن ،چاو چاوی دەخوا
ئەگەر سەيری شێوەی دەم وچاو بکەيت هەست دەکەيت لووت فەرمانڕەوايە چونکە شوێنێگ سێاتژی و لەجن خۆی
گرتووە ،وا هەست دەکەيت ناوبژيوان نێوان هەردوو چاوان لە ئەستۆگرتووە ،ئينجا کورد ئەم چاو و لوتەی لەدرکە و
ئيديۆمدا بەکارهێناوە دەڵێت(لووت لەبەينا نەبێت چاو چاوی دەخوات) واتە هەموو ئان و زەمان پێويستە حکومەت و
دەسەڵت و فەرمانڕەوايەک هەبێت ،گەرنا چاو چاوی دەردەهێنێت و دەبێتە پاشاگەردان.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 9:29:48 2018/15/8
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت1053 :

لۆ گەنیم زیوان ،لۆ برنچ داڕوجان
https://www.kurdipedia.org/?q=20220203204154403757
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لۆ گەنیم زیوان ،لۆ برنچ داڕوجان
زیوان گیایەکە تۆوەکەی تاڵە لەناو دەغڵ و دان دەڕوێت و ئەگەر کەسێک بیخوات دەڵێ
خەوی دێت و نانیش تاڵ دەکات ئەگەر لەگەڵ گەنمەکەی بهاڕدرێت ،داڕوجان ،پێش
دەوترێت :کاڕووش ،ڕووەکێگ فرە ساڵیە ،حەوت ساڵن وشگ بکەیتەوە دواتر بارودۆچ
گونجاو بێت دەست بەڕوان و شێ بوونەوە دەکات ،زیان زۆری بۆ بەرووبومە
کشتوکاڵیەکان هەیە بەتایبەن دانەوێڵەی برنج  ،ئینجا جوتیار و وەرزێری کورد ئەزمونێگ بۆ
دەرکەوتووە کە هەر شتێگ باش غەنیم و نەیار و ناحەز و گرفت و کۆسپ و تەگەرەیەیک
لەپێشە ،وەک چۆن گەنم زیوان نەیارە و برنجیش داروجان به و شێوەیە بۆ شتێگ باش
نەیارێگ خراپ هەیە ،ئەوەی کردووە بە ئیدیۆم و فەرمویەن(لۆ گەنیم زیوان ،لۆ برنچ
داڕوجان)]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 8:41:54 2022/3/2
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1054 :

ی
ناخۆشێە
لۆمەی عەبدی لە عەزان قەبر

https://www.kurdipedia.org/?q=20181027081256159982
لۆمەی عەبدی لە عەزان قەبری ناخۆشێە
عەبد :بەندەی خوايە و عەزاب:يش ئازارە و قەبريش(گۆڕ)ە،لۆم:ەش واتە سەرکۆنە هەموو وشەکان ئەم ئيديۆمە لەزمان
عەرەن وەرگێاون بەکاريگەری ئاين ئيسالم(سەرکۆنەی بەندەکان خوا لە ئازاردان ناو گۆڕ ناخۆشێە) ئەمە لەوەوە
سەرچاوەی گرتووە هەندێ کلتور و داب و نەريت هەيە لەناو کۆمەڵگا ئەگەر خۆن ل بەدوور بگريت ئەوا دەکەويە
سەرزاران و لۆمەکردن و سەرکۆنەکردن کۆمەڵگا کورديش وتويەن(دەیم خەڵک کونە ديوار ن يە بە تۆپە قوڕێک بيگريت)
ی
مرۆق کورد تا بۆی بکرێت خۆ بەدوور
واتە هيچ دەسەڵتت نامێن کان بۆ هەر بابەن يان شن بکەويە ناوزارانەوە ،بۆيە
دەگرێت لەکاروکردەوەيەک کە بيخاتە ناو قسەوقسەڵۆک و ببێتە بنێشتە خۆشەی سەرزاران ،بۆيە هەندێجار هيچ بڕوای
بەکلتور و نەرين نيە کەچ وەک تێکڕای خەڵیک چ بەجن دەکات و ئەگەر پن بڵێ بۆ ئەم کارەتکردووە ئەوا دەڵێت(لۆمەی
عەبدی لە عەزان قەبری ناخۆشێە).
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان
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🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 8:12:56 2018/27/10
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت1055 :

یل يان بە بەنێوەکرد
https://www.kurdipedia.org/?q=20180830091038155084
ل يان بە بەن-ێوە کرد
بەن واتە داو ،ئەم داوە زياتر لەخوری مەڕ و مووی بزن دوای ڕێستن دروستکراوە ،ئەم بەنە
مرۆڤ زۆر کاری خۆی پێکردوە و پێداويسن بۆ دابينکردووە ،خوری و موو هەڵدەبەسێێن تا
ببنە داوە بەن و بەن خۆس شت و مەک هەڵدەواسێت و بە بەنێوەی ن دەڵێ ،کەواتە بە
بەن-ێوە کردن يان بە بەنێوە کردن واتە شت هەڵبەستان کە لەبنەڕەتدا کارەکە يان
رووداوەکە يان هەڵوێستەکە بەجۆرێکيێ بووە و بە بەنێوەکراوە و ئاڕاستە و ناوەڕۆک و
مەبەست وهەڵوێسن بابەتەکە گۆڕدراوە ،زۆرجار واڕێکەوتووە کچێک خاتر و رێزی پياوێک
يان کەسێک دەگرێت کەچ ئه و رێزگرتنە بەچاکە بۆ کێەکە لێک نادرێتەوە پن دەوترێت
لەبەرخاتری کوڕە جوانەکەی بووە بۆيە رێزی ئه و پياوەی گرتووە ،واتە لەبنەڕەتدا رێزگرتن
بووە بەڵم کە بەبەن-ێوە دەکرێت رێزگرتنەکە دەگۆڕن بۆ جوان کوڕی کابرای ڕێزلێگێاو بەم
حاڵەتەش دەوترێت(هەڵبەستان) واتە ئاڕاستەی کارەکەی ل دەگۆڕن بۆيە کورد بۆ حاڵەن
لەم شێوەيە بەدەربڕين ووتويەن(ل يان بە بەن-ێوە کرد).
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 9:10:38 2018/30/8
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1056 :

لێخوڕە دەشتە
https://www.kurdipedia.org/?q=20220515230453414061
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لێخوڕە دەشتە
بەرزی و نزیم زەوی بریتیە لە دەشت و دۆڵ و گرد و چیا و بان و دەریا و زەریاکان و بیابانەکان
و دارستان و لێەوار و ئاوەزێڵ و...تاد ،چاڵ و چۆڵ و کەند و لەند و کۆسپ و تەگەرە تەنیا
لە پێدەشت و دەشتە فراوانەکاندا نییە و لە هەموو دیاردەکان تری تۆبۆگرافیادا بوونیان
هەیە ،ئینجا تەختان دەشت لێەدا کراوە به و ئیدیۆمە و بەکەسێک دەوترێت(لێخوڕە
دەشتە)واتە هیچت لە پێش نییە و بە ئارەزووی خۆت لێخوڕە و بڕۆ و مەترسە و سڵ مەکه
چونکە هیچ کۆسپ و ته گەرەیەک لە ڕێگاتدا نییە]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 11:04:53 2022/15/5
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1057 :

لن بووە بەکورتە غێ ی
ەن
ر
ر
https://www.kurdipedia.org/?q=20201014130959389001
لن بووە بەکورتە غێەن
وتراویشە(لن بووە بەکوردە ناموس) بۆ نمونە کەسێک هەڵەیەیک کردووە و سورە لەسەر
هەڵەکەی پن شەرمە دان پێدا بنێت ،بەڵم بوێری(غێەت)خاسیەتێکه هەموو مرۆڤێک
نییەن ،هەندێک لە مرۆڤەکان لەتەمەنێگ بچوکیشەوە درک به و بوێرییەیان دەکرێت ،ئه و
کەسەی بوێر بێت کاری کەم و ن کەڵکانە و گەندی ناکات و خاوەن قسەی خۆیەن
زۆرجاران خاوەن بوێرییەکان لەسەر وشەیەک یان بەڵێنێک ئامادەن خۆیانیش بەخت
بکەن ،ئینجا ئەوە بووە بەئیدیۆم هەندێجار کەسێک بەڵێنێگ داوە بۆ ئەنجامدان کارێک
یان ئەنجام نەدان ،بەمیل داهاتووە دەنا حەزناکات کارەکە بکات یان نەیکات) به و جۆرە
کەسانە دەوترێت(لن بووە بەکورتە غێەن)]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 1:09:59 2020/14/10
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ناوی تۆمارکار:

ئاراس ئیلنجاغ

بابەت1058 :

رلن کەوتۆتە کلکان
https://www.kurdipedia.org/?q=20220506221512412956
لن کەوتۆتە کلکان
لە هەولێێ دەوترێت(لن کەوتیتە کلکان) ،کلک ئەندامێگ به کەڵیک زۆرێک لە ئاژەڵنە و
کۆمەڵێک ئەرک و فەرمانیش هەیە لە ئاژەڵێکەوە بۆ ئاژەڵێکیێ دەکرێت جیاوازی هەبێت،
هاوسەنگ و جوان و ئیما و ئاماژەی جۆراوجۆری تێدایە ،بۆ ئاژەڵێگ وەکو بزن
دەوترێت(کلیک بادەدا) واتە بەتەگە هاتووە بووە بە ئیدیۆمیش(کلیک بۆ بادەدا) واتە :حەزی
پێەن ،بۆ ڕێوی وتراوە :شاهێدی ڕێوی کلکیەن ،بۆ سەگ دەوترێت :کلیک خستۆتە
ناوگەلیەوە ،بۆ تەوس و تەنز و گاڵتە پێکردنەوە ووتراوە :بەکلیک بارگێم داڕیا ،بەڵم لێەدا
ناوی هیچ ئاژەڵێک نەهاتووە :لن کەوتۆتە کلکان ،بەڵم لەدوور و نزیکەوە پەیوەندی بە
سەگەوە هەیە ،کاتێک سەگێک بیەوێت پەالماری سەگێک یان پشیلەیەک یان مرۆڤێکیش
بدات سەرەتا بە کلک ل بادان پەیامەکەی خۆی دەنێێت و کلیک دەجولێنێت و بەوال و بەم
الی دادەدات و دەوترێت :کلیک بادەدات ،ئەوە الیەنە ڕاستەقینەکەی ئیدیۆمەکەیە ،وەکو
ئیدیۆمیش مرۆڤ بەکاری دەهێنێت کاتێک کەسێک بیەوێت بیانویەک لە خت وخۆڕان
بەکەسێک بگرێت ،بۆ ئەوەی لەسەر کارێک الیبدات یان دووری بخاتەوە ،هەر لەبەر
ئەوەی ئه و کەسەی بەدڵ نییە ،بە هۆشدارییەوە دەوترێت :بەخوای فڵنە کەس لە فڵنە
کەس کەوتۆتە کلکان هەر الی دەدات ،ئه و دیاردەیە لە بەڕێوەبەرایەتیە گشتیەکان
فەرمانبەرایەن زۆر هەسن ن دەکرێت ،کاتێک بەڕێوەبەرێگ تازە دەست بەکاردەبێت،
کۆمەڵێک فەرمانبەر لەسەر کارەکانیان دەگۆڕێت و بەن هیچ هۆکارێک تەنها لەبەر ئەوەی
بەدڵ خۆی نییە به و حاڵەتە دەوترێت :لن کەوتۆتە کلکان و هەر الی دەدات]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 10:15:12 2022/6/5
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1059 :

لە ئاست ڕاستیدا ،لە داس خوارترە
https://www.kurdipedia.org/?q=20220624123517419708
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لە ئاست ڕاستیدا ،لە داس خوارترە
داس :ئاسنێگ کەوانەییە دەسکێگ داری پێوەیە و دروێنەی گژوگیا و گەنم و جۆی ن
دەکرێت ،ئه و کەوانەییە ،خواری بەداس بەخشیووە ،شێوەی پشت و میل حوشێ ،ناڕێک
و خوار و خێچە ،پێچەوانەی ئه و ئیدیۆمەش وتراوە :وەک پشن تفەنگ ڕاستە ،خواری
داس کراوە بە ئیدیۆم و بە کەسێگ بە پێچ و پەنا و به فرت و فێڵ و فێڵباز و ساختەچ و
کالوچ و ن پەیمان و ن بەڵێ و خاوەن سەرێک و هەزار سەودا بەتەوسەوە دەوترێت :لە
ئاست ڕاستیدا لە داس خوارترە]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 12:35:17 2022/24/6
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1060 :

ی
پەلیەن
لە ئاش زۆری پێچووە ،لە رێگا پەلە
https://www.kurdipedia.org/?q=20190112073330190961
لەئاس زۆری پێچووە لەڕێيە پەلەيەن
ئاش يان ئاسياو لە کۆندا زۆرتر بە ئاو کاريکردووە و وتراوە ئاس ئاوێ ،بەڵم ئێستا زۆربەيان
ئاس ئاگرن و ئامێی پێشکەوتووی(دەستاڕ)ين و شوێن دەستاڕيان هيچ گرتۆتەوە هەموو
دانەوێلەکان گەنم و جۆ و نيسک و نۆک و ماش و گەنمەشایم و هەرزن و برنج و تاد بۆ
هەموو جۆرە لێکردنێک ل دەکەن ،بەڵم لە کۆندا سە و نۆرە دەگێا بۆ باراش ل کردن،
ئەگەر درەنگ بارت بگەيشتايە ئاس ئەوا نۆرە و نۆبەت و سەکەت درەنگێ دەگەيشت و
دوادەکەون ،ئينجا ئەم بارە بووە بە ئيديۆم و بەمەبەست و دەربڕينەوە بەکەسێک
دەوترێت کە لەکارێگ پێشوتر کەمتەرخەم بوو بێت و بيەوێت لە کاری دوای ئه و قەرەبووی
بکاتەوە ئەمەش روونادات چونکە سود ناگەيەنێت و بگرە ئەگەر مەترس و کاری
نەخوازراويش ل دەکەوێتەوە بۆيە وتراوە(لەئاس زۆری پێچووە لە ڕێ-يە پەلە پەل-يەن
يانيش وتراوە لە مازيان دۆڕاندويەن لە ئێستادا دەيەوێت تێن بێنێتەوە).
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان
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🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 7:33:30 2019/12/1
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1061 :

ا
لە باخەڵ خۆت بێسە چ دەکڕی
https://www.kurdipedia.org/?q=20190306082452280185
لەباخەڵ خۆت بێسە چ دەکڕی
وتراويشە(بەقەت بەڕەکەت ن ڕابکێشە) مرۆڤ لە مامەڵە و ئاڵشت و شت و مەک کڕيندا
دەبێت ڕەچاوی گێفان و توانا داراييەکان خۆی بکات نەوەک تەنها بەدوای خواست و
ئارەزووەکان بکەوێت چونکە دابينکردن پێداويسن پێويسن بە بودجە و پارە و پول هەيە
کە ڕەنگە لەگەڵ داواکارييەکان يەک نەگرنەوە بەمەش کەم و کورن لە بودجە و گێفاندا
روو دەدات و مرۆڤ دووچاری قەرزو قون دەکات بۆيەش وتراوە(مامرەت بەدراو) واتە
داواکاری بۆ کڕين و مامەڵەت و دابينکردن خواست پێويستە سەيری گێفان وباخەڵ خۆت
بکەی و بەقەدەر بەڕەی خۆتيش ن ڕابکێشيت.
Quick Respons Code:

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 8:24:52 2019/6/3
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1062 :

لە ی
بن هەمبانەکەی دا
https://www.kurdipedia.org/?q=20220507224332413092
لە بن هەمبانەکەی دا
وتراویشە :لە بن هەمانەکەی دا یان قوڕی بن دەرهێنا ،هەنبانە ،هەمبانە ،هەمانە:
چەرمێکە لە پێسن مەڕو بزن دروست دەکرێت بۆ تێکردن دانەوێڵە بەکار دەهات،
وەکو(ساوار و نیسک و نۆک) ،ئیێ کەیبانووی ماڵ له و هەمبانەیە زەخێەی دەرهێناوە بۆ
لێنان شیوو و ئاش و چێشت و پێخۆری ڕۆژانەی خاوخێان ،کاتێک کۆتان بە زەخێە و
دانەوێڵەکە هاتووە ،هەمبانەکە بەتاڵ بووە و تەپڵ بن به دیار کەوتووە ،ئەوە بووە بە
ئیدیۆم و ئەگەر کەسێک سەبارەت بە بابەتێک قسە بکات و هەموو شتێک بخاتە ڕوو و
هیچ تێدا نەهێڵێتەوە بۆ دواتر ئەوا دەوترێت :بە خوا لە بن هەمبانەکەی دا]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان
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:Quick Respons Code

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 10:43:32 2022/7/5
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1063 :

لە ی
بن کولەکەی دا
https://www.kurdipedia.org/?q=20220516230547414153
لە بن کولەکەی دا
کوولەکە :ڕووەکێگ پەلک پانە بەرەکەی جۆراوجۆرە هەیانە وەکو گندۆرە و کاڵەک و
شوتییە هەشیانە باریکێن وەکو ترۆزی و خەیار و شارۆچ عەزلن ،دەکرێتە چێشت و
بەشێوازی جیاجیا دەخورێت ،ئەوەی لێەدا باس دەکرێت مەبەسن کوولەکەیەکە ملدارە و
ناوەکەی دەردەهێێێت و وشکدەکرێتەوە و ناوەکەی شن ن دەکرێت ،زۆرتر ئاوی
خواردنەوە و لە بێی ئاژەڵ مەڕوبزندا شێی تێدا دەکرا و هەندێجار زەخێە و دانەوێڵەی
تێدەکرا ،جارجاریش وەکو قەفەز سوێسکەی تێدا ڕادەگێا بۆ ڕاوکردن و پەروەردە دەکرا،
زۆرجاریش بۆ جوان ناوماڵ بەکارهاتووە ،کوولەکەکان هەندێجار زۆر گەورە بوون
تەنەکەیەک ئاو و شێیان گرتووە ،کاتێک کە چۆڕەیان ل دەبڕی و تەواوی ئاوەکە و
شێەکەیان دەخواردەوە بن کوولەکەکە دەردەکەوت ،ئەوە بووە بە ئیدیۆم و بەکەسێک
دەوترێت کە زۆر ڕاشکاوانە و ڕاستگۆیانە لەسەر بابەتێک بدوێ و قسە بکات و هیچ نهێن و
حاڵەتێگ شاراوە نەهێڵێتەوە لە گفتوگۆ و ئاخاوتن و خستنەڕووی بابەتەکە ئەوا بەدرکەوە
وتراوە :لە بن کولەکەی دا]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 11:05:47 2022/16/5
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1064 :

لە بياباندا خرنوکيش درەختە
https://www.kurdipedia.org/?q=20170803083010141758
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لەبياباندا خرنوکيش درەختە
هەموو ئيديۆمێک کەسێک لە کۆمەڵگا وتوويەن و دواتر دەستاودەسن کردووە و لەزاران گوتراوتەوە و بووە بە موڵیک گشن
ئه و ئيديۆمە لە دەقێگ مامۆستا(ئيێاهيم ئەحمەد) دا هاتووە(لە بياباندا خرنوکيش درەختە) واتە (کەس نەبێت رەجەب
سەرپاڵەيە) لەبەر وشک وبرينگ ودێمەکاری ون باران و ن رووەیک لە بياباندا ناچار دەبێ بە(خرنوک) بڵێێ درەخت ،ئەمە
زياتر بۆ قات و قوڕی و دەستنەکەوتن شت زياتر بەکار دەهێێێت لە کچێکيان پرس چۆن شووت به و پياوە ناشێينە
کردووە وون :لەدێيەکەی خۆمان تەنها ئه و کوڕە جحێڵ بووئيێ(ئەم الم حەسەنۆک و ئەم الم قومقمۆک) ناچار
حەسەنۆکم هەڵێارد]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 8:30:10 2017/3/8
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت1065 :

لە بەختانمانە
https://www.kurdipedia.org/?q=20220515230757414064
لە بەختانمانە
بەخت :ورە و وزە و هێێگ نەدیوو و نا دیارە مرۆڤ لە کۆنەوە بۆخۆی هەڵبەستووە و پن
وایە چاکە و خراپەی ژیان پەیوەندی بە بەخت و شانسەوە هەیە ،کۆمەڵگای کوردیش
بڕوای به و بەخت و شانس و یەخبارە هەیە و زۆر ئیدیۆمیش لەسەر گوتووە وەکو :ماڵمان
لە تاتانە ،بە ختمان لەالتانە ،بەختت بە بەخن قەڵەڕەس بێت ،تەخت دەکڕدرێت بەس
بەخت ناکڕدرێت ،بەختت ڕەش بێت ،بەخن نوستووە ،بەخن وەک سەگ دەوەڕێت،
لێەش کە وتراوە :لە بەختانمانە ئیدیۆمێکە بەکاردەهێێێت :کاتێک کارێگ زۆرباش بۆ
کەسێک دەکەیت و زۆری پێوە ماندوو دەبیت ،لە بەرامبەریشدا هێشتا کابرا گلەن هەیە و
تەواو بەکارەکە ڕەزامەند نییە ،بە نیگەرانییەوە لەبەر خۆتەوە دەڵێیت :لە بەختانمانە]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |

باشووری کوردستان

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
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کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

PM 11:07:57 2022/15/5
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت1066 :

لە پەنجەی ساغ کرم دەردەهێنێت
https://www.kurdipedia.org/?q=20171119083614143261
لەپەنجەی ساغ کرم دەردەهێنێت
هەندێجار وواتراوە(بنە پيتۆڵە) واتە زۆرزان و فەيلەسوفە و هەر شتێک بکەوێتە بەرچاوی دەکەوێتە بنچ و بناوان لە خشن
کاڵ وێنەی خۆی دەبينێت ،ئيديۆیم(لە پەنجەی ساغ کرم دەردەهێنێت) بەهەمان شێوە بە زانايەیک زيرەک و ڕەخنەگرێگ
بەتوانا دەوترێت کە گیل لە چاوان دەردەهێنێت و زۆر ووردە ،له و سەردەمەشدا هەندێ ڕۆژنامەنوس بەتوانا هەنە لە وشگ
بەياری درک بە کەموکوڕييەکان دەسەڵتەکان(ياسادانان و جێبەجێکاری و دادوەری) دەکات.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 8:36:14 2017/19/11
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت1067 :

لە تازيەدا يان تەسبێح هەڵگرە يان جگەرەی بکێشە
https://www.kurdipedia.org/?q=20171126095319143322
لەتازيەدا يان تەسبيح هەڵگرە يان جگەرەی بکێشە
لەناو کوردان لە پرسەدا ئەگەر تەسبێح هەڵگری و تەسبێحات بکەی باشێە لەوەی جگەرەی بکێش ،بەڵم ئەگەر
تەسبێحت النەبوو جگەرەی بکێش باشێە لەوەی دەست لە گوونان درێژ بکەيت و ئەو ال ئەوالی ن بکەيت يان دەست لە
کونە لوتان بکون ،هەربۆيە لە ئيديۆیم کوردەواريدا هاتووە (لە تازيەدا يان تەسبێح هەڵگرە يان جگەرەی بکێشە).
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
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[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 9:53:19 2017/26/11
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت1068 :

ی
ی
دەسن پێوە ئەگرێ
دەسن پێوە نەگرتووە ،لە هەمبانە
لە جەواڵ
https://www.kurdipedia.org/?q=20220616153444418806
لە جەواڵ دەسن پێوە نەگرتووە ،لە هەمبانە دەسن پێوە ئەگرێ
جەواڵ تورەگەیەکە گەورەترە لە هەمبانه ،لە بەن و موو دروستکراوە ،هەمبانە :بچوکێە لە
جەواڵ و لە چەرم و پێستە دروست دەکرێت ،هەردوو کەل و پەل لە کۆندا دانەوێڵەی تێدا
هەڵگێاوە و وردە وردە کەیبانوو ئه و دانەوێڵەی بۆ پێداویسن خواردن ڕۆژانه دەرهێناوە تا
گەیشتۆتە بن جەواڵ و هەمبانە ،ئه و حاڵەن جەواڵ و هەمبانەیە بووە بە ئیدیۆم و ئەگەر
کەسێک ئابوریانە نەبێت و قەدری زۆری شت نەزانێت و دواتر بیەوێت بە شن کەم شتە
لە دەست دراوەکان بگەڕێنێتەوە بە تەوسەوە پن دەوترێت :لە جەواڵ دەسن پێوە
نەگرتووە ،لە هەمبانە دەسن پێوە دەگرێ]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 3:34:44 2022/16/6
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1069 :

لە چوارپەیل داوە
https://www.kurdipedia.org/?q=20180829095940155044
لە چوار پەل داوەئەوەی چوارپەل هەبێت مرۆڤ نيە ،چوارپەل مەڕ و ماڵت و وڵغەبەرزە و ڕەشەووڵغ و
تاد دەگرێتەوە ،خۆرایک بەچێ و بەتام و شايانەی ئەم چوارپەالنە(جۆ)يە ،ئەگەر زۆری
بخوات ئەوا پن دەکەوێت لەچوار پن دەکەوێت واتە لە چوارپەل دەدات و گەدەی توند
دەکات و دەيپەڵمێنێت و يان دووچاری توشکاندن(ڕەوان بوون) يان(قەبزی) دەکات و لە
پەل و پۆی دەخات ،ئەم بۆ ئاژەڵ ئاساييە بەڵم کە بۆ مرۆڤ وەک درکە و کينايە بەکاردێت
و دەوترێت(لەچوارپەل داوە) واتە هەندە کەرە کەرايەن وايکردووە هێندەی(جۆ) بخوات و
لەچوار پەل خستبێت ئينجا بەکەسێک دەوترێت(لەچوارپەل داوە) کەخاسيەن
شينەکەری هەبێت.
تایبەتمەندییەکان بابەت
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🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 9:59:40 2018/29/8
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1070 :

لە چۆیل شایم مایتەوە
https://www.kurdipedia.org/?q=20220616155344418810
لە چۆل شایم مایتەوە
کورد بە سەحرای دەڵێت :سارا و دەشت ودەر و چۆڵگە یان چۆل یان بیابانیش ن
دەوترێت ،بەڵم لێەدا چۆلییەکە دروستێە چونکە چۆل شام هەمووی بیابان و سارا نییە
لە باکورەوە لە چیاکان تۆڕۆسەوە دەست پێدەکات تاوەکو کەناراوەکان نیمچەدوورگەی
سینا و دەریای ناوەڕاست و نزیک هەردوو ڕووباری دیجلە و فوڕات و بیابان نەجد و حیجاز،
ئێستا وڵن سوریا بە مەڵبەندی سەرەیک شام دادەنرێت ،لەبەرئەوەی ئه و ناوچانە ناوچەی
کوردستانیش تێدایە بۆیە کورد لە ئیدیۆمدا بەکاری هێناوە ،لە هەندێ ناوچەی کوردستان
دەوترێت(:بە کێوەوە مایتەوە) یان بۆ لێقەومان و دەست کورن و دڵتەنگ و زیان لێکەوتن
زۆر و ن دەرەتانیش وتراوە:لە ژێر دارێک دانیشتووە هیچ پەلکێگ پێوە نییە ،ئینجا مانەوە لە
چۆل شام بەهۆی هۆکارێکەوە کە شه و بەسەر کاروان داهاتبێت یان ڕێگای گوم کردبێت
یان وڵغەکان گڵبن و...تاد ،ئەم حاڵەتانەش نیگەران و خەمباری و دڵ تووندی ل
دەکەوێتەوە ،هەندێجاریش بۆ بەکەم سەیرکردن گرفتێک بەتەوسەوە دەوترێت :کۆڵ
دونیای بەخۆی دادایە یان لە چۆل شایم مایتەوە]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 3:53:44 2022/16/6
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
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بابەت1071 :

لە خوری تيسکێک لە ڕوون نيسکێک
https://www.kurdipedia.org/?q=20171125094819143315
لە خوری تيسکێک لەڕوون نيسکێک
ئەم ئيديۆمە بۆ دەست گرتنەوە و ماڵداری و ئابوری بەکارهاتووە لە خوری ئەگەر هەرجارەی(تيسکێک) البدەيت بۆ
ماوەيەک دەتوانرێت فانيلەيەک يان کڵوێک يان نيمدەرەيەک پاشەکەوت بکەيت و لە ڕۆنيش ئەگەر هەرجارەی هێندەی
دەنکە نيسکێک پاشەکەوت بکەيت ئەوا بۆ ماوەيەک هێەيەک يان قوتويەک يان تەنەکەيەک ڕۆن پاشەکەوت دەکەيت.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 9:48:19 2017/25/11
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت1072 :

لە خۆشيان پاشەڵيان لە گێالکيان دەدەا
https://www.kurdipedia.org/?q=20170930101600142803
لە خۆشيان پاشەڵيان لە گێالکيان دەدا
ئاژەڵ ووردە بزن و مەڕ کاتێک ئاليکيان بۆ روو کرابێت زۆر بە پەرۆش و خێان بۆ سەر کۆل و ئاخورەکەيان دەڕون لە خۆس
ئه و کا و ئاليکە هێندە خێا دەڕۆن پاشەڵ دواوەيان بە گوێ-کانيان دەکەوێت ،ئينجا ئەگەر مرۆڤيش کارێگ ن خۆش بێت
بە هەمان شێوەی ئه و بزن و مەڕانە خێا دەڕۆن بۆيە وتراوە(لە خۆشيان پاشەڵيان لە گێالکيان دەدەن).
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 10:16:00 2017/30/9
ئاراس ئیلنجاغ
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بابەت1073 :

لە خەزووران بەچەمەرە ،لەباوانان ن خەبەرە
https://www.kurdipedia.org/?q=20220621204941419369
لە خەزووران بەچەمەرە ،لەباوانان ن خەبەرە
چەمەرە :داری تەڕ کە بچەمێێێتەوە بۆ دروستکردن گۆپاڵ و یان شوڕیک تەڕ و بەئاسان بۆ
هەر مەبەستێک بتەوێت بەکاری بهێنیت ،هەروەها چەمەرە هەموو ئه و شتانە دەگرێتەوە
کەوەک(ئەڵقە)بن ،ن خەبەر :ن ئاگا ،ئاگادارنەبوون ،بێهۆس و ن هەواڵ و ناشارەزا و
نابەڵەد هاوشێوەی ئه و ئیدیۆمە دەوترێت :زاوا کەری خەزووریە ،یان بارەبەری ماڵ
خەزوورە ،وەکو ئەڵقە و چەمانەوە بە خوایشن ماڵە خەزووران و ن ئاگان و کەم سەردان
ماڵە باوان بووە بە ئیدیۆم و به و زاوایەی کە زۆر سەردان ماڵ خەزووری دەکات و کەمێ
ئاگا و خەبەری لە ماڵ باوکیەن بە گاڵتە و فشە پێکردنەوە دەوترێت :لە خەزووران بە
چەمەرە ،لە باوانان ن خەبەرە]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 8:49:41 2022/21/6
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1074 :

لە خەودا خراپن
https://www.kurdipedia.org/?q=20220325191050409068
لە خەودا خراپن
زۆرجاران لە کوردەواریدا وشەی(بەیدوم ،بەدووم) بۆ کەسان خراپ و دەست ڕەش و
هەناوڕەش و چاوپیس و نەگریس و شەڕانگێ و ئاژاوەچ و فیتنەچ و خراپەکار بەکارهاتووە،
دەوترێت :بەس مەرحەبایان بکەیت زەرەر دەکەیت ،ئینجا لە ناو بنەماڵەکان و گوندەکاندا
زۆرجار تاقیکراوەتەوە هەندێ کەس و تاکەکان خانەوادەیەک لە خەودا ببیێێن ئەوا ئەو
کەسەی خەون بینیووە دووچاری زیانێک دەبێتەوە ،ئه و بارە دەروونیە بووە به و ئیدیۆمە
جوانە و بە کەسان خراپ و بەیدووم دەوترێت :ئەگەر لەخەویش بیان بین ئەوا خراپ و
شوومن]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code
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باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 7:10:50 2022/25/3
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1075 :

لە درۆنت نێم
https://www.kurdipedia.org/?q=20220616171748418835
لە درۆنت نێم
وتراویشە :لە قوڕێت نێم ،لە خمێت نێم لە خمخانەت نێم ،لە هەشت نێم ،له و
هەمبانەیەی ...تاد ،خم :جۆرە ڕەنگێکە بەن و کاڵ و شمەیک ن ڕەنگ دەکرێت ،ئه و
شوێنەی کە ئه و کارەی ل دەکرێت پن دەوترێت :خمخانە ،قوڕکاریش یەکێک لەکارە
قورسەکان گوندنشینان بوو ،هەندێجار بە گاڵتەوە یەکێکیان له و گەنجانە دەگرت کە
قوڕکاری و قوڕەپەست و سەرسواچ دەکرد ،یەک ستڵ لە قوڕیان بەسەر سەری دا دەکرد،
ئەوانەی تازیە بار و خاوەن پرسە بوون ،سەریان لە قوڕ و هەش ناوە ،هەمبانەش چەریم
ئاژەڵ بووە بۆ زۆر بواری ناوماڵ بەکارهاتووە بەتایبەت پڕکراون لە دانەوێڵە ،ئیدیۆیم لە
درۆت نێم هاوشێوەی ئه و حاڵەتانەی لە(قوڕێت نێم و لە خمێت نێم و لە هەشت نێم و لە
خمخانەت نێم) فۆڕیم ئەوان وەرگرتووە ،ئەوانە هەموویان بەرجەستەن ،بەڵم درۆ
واتاییە(مەعنەوی) درۆ وەکو شلەکان(خم و قوڕ و هەش و خمخانە) بەکارهاتووە ،ئەگەر
کەسێک درۆیەیک گەورە بکات بۆ شاردنەوەی ڕاستیەک ئەوا بە حەپەسانەوە پن دەوترێت:
لە درۆت نێم]1[ .
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 5:17:48 2022/16/6
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1076 :

لە دە گوێز ،گوێزێک پووچ دەبێت
https://www.kurdipedia.org/?q=20220805201109426665
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لە دە گوێز ،گوێزێک پووچ دەبێت
وتراویشە :لەهەموو هەورێک باران نابارێت ،گوێز و بەرووبومەکانیێی وەرزێری لە
کوردستان پووچەڵ و ن ناووک و ن کڕۆکیان زۆر تێدایە و هەموو بەرهەمێک سەد دەر
سەد تێ و پڕ دەرناچن ،ئینجا لەکاروباری رۆژانەدا ئه و پووچ بوونە کورد کردویەن بە پەند و
ئیدیۆمێگ پڕ ئامۆژگاری و بۆ سەر نەگرتن هەندێ لە کاری رۆژانە و بۆ هیوا بەخشێ و
سوور بوون لەسەر کاروبار کورد وتویەن :لە دەگوێز ،گوێزێک پووچ دەبێت]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 8:11:09 2022/5/8
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1077 :

ی
دەسن شکا
لە
https://www.kurdipedia.org/?q=20180611083226151479
لە دەسن شکا
هەر کارێک مرۆڤ پن هەڵسێت و بيەوێت بەسەرکەوتوون چ بەجن بکات ،بەڵم لەکان ئەنجامدان کارەکە وەک
پێويست نەتوانێت ڕايبپەڕێنێت ،هەر کۆسپ و تەگەرەيەک بووە ڕێگر لەبەردەم ڕاييکردن کارەکە دەوترێت فڵنە کەس لە
دەسن شکا واتە نەيتوان بيگەيەنێتە سەر و کارەکەی لەدەستچوو تازە ناتوانێت ئەنجایم بدات.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 8:32:26 2018/11/6
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت1078 :
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لە زستان بە ئەر ی
کێە
https://www.kurdipedia.org/?q=20220621211733419383
لە زستان بە ئەرکێە
وتراویشە :زستان پینە وپەڕۆ ،بەهار بە شۆچ بڕۆ یان زستان هات بەریک فەقێی دڕا،
زستان لە کوردستاندا س مانگە بەناوەکان(بەفرانبار و ڕێبەندان و ڕەشەیم) کە هەر س
مانگ تەڕوتووشە و سارد وسۆڵەیە ،پێویسن بە زەخێەیەیک باش لە دارودوو و سوتەمەن و
دانەوێڵە و ئارد و کەندو و هێە و دیزە و هەمبانەی پڕە ،خانووبەرەیەیک ڕێک وپێک لە بەفر
وباران و شەختە و بەستەڵەک خۆت و خاوخێانت بپارێزێت ،هەموو ئەوانەش ئەرک و
ماندوبوون دەوێت و هەموو کەسێک پن دابێ ناکرێت ،ئینجا ئەگەر کەسێک ناز و نوز و
داواکاری زۆر بێت ،بە گاڵتەوە پن دەوترێت :لە زستان به ئەرکێە]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 9:17:33 2022/21/6
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1079 :

لە زستان شەوێک لە رپێان هەوێک
https://www.kurdipedia.org/?q=20180329094354147736
لەزستان شەوێک ،لەپێان هەوێک
دەگێنەوە پێە پياوێک داوای ژنهێنان لە کوڕەکان دەکات و دەڵێت کوڕم ژنم بۆ بهێێ ،ئەوانيش دەڵێ تۆ تەمەنت زۆرە و
ژنت بۆ چيە ،بەڵم ئه و وەڵمە داديان نادات ناچار دەچن بە کێێگ بە تەمەن پيشە ڕەوەندی وەک خۆيان دەڵێ کە شوو
بە باوکيان بکات ئەويش ڕەزامەندی دەردەبڕێت و دوای رێوڕەسم دەيگوازنەوە و شەوی سور دەبينێت و باوکيان دوای ئه و
شەوە کۆچ دوان دەکات و کچەش بە ماڵبات و عێڵ دەڵێت کە ئه و شه و باوکيان بەزاوا بووە ،دواتر لە بەرهەیم ئه و
شەوە کچە سگ پڕ دەبێت وکوڕێگ جوان پاش کان خۆی دەبێت و ئه و کوڕە دەبێتە سەرخێڵ ئه و ڕەوەندە کۆچەريە بۆيە
لە درکە و دەربڕی کوردەواری ووتراوە :لە زستان شەوێک ،لە پێان هەوێک.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
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ماڵپەڕ |
[]1
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 9:43:54 2018/29/3
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت1080 :

لە زەرەران شەريکم لە قازانچ تەريکم
https://www.kurdipedia.org/?q=20171225093458143607
لە زەرەران شەريکم ،لەقازانچ تەريکم
زەرەر :واتە زيان و دەستبەتاڵ بوون و سوود وەرنەگرتن ،تەريک :واتە دوورەپەرێز ،ن اليەن ،الدراو و ن بەشکردن ،ئينجا ئه و
ئيديۆمە بەکارهاتووە بۆ ناڕەزان دەبڕين چونکە کەسێک دەيڵێت کە بەشتێکەوە زۆر ماندوو بێت و توس زيان و گلەن و
کارەسات و ماڵ فەوتانيش بێت بەڵم کە گەيشتە خۆس و شادی و داهات و دەستکەوت هيچ ن نەدرێت و حسان بۆ
نەکرێت بەگلەييەیک زۆرەوە دەڵێت(لە زەرەران شەريکم لەقازانچ تەريکم).
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 9:34:58 2017/25/12
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت1081 :

ی
کەسێە
لە سووژن ن
https://www.kurdipedia.org/?q=20220517234228414223
لە سووژن ن کەسێە
سووژن :تەبەنە ،گندوش ،ئاسنێگ نووک تێی باریکە 15-10سانتیمەتر درێژە وەکو
دەرزییەیک ئەستوورە و سەرێگ تێە و سەرەکەی تری پان و کوندارە بۆ ئەوەی بەن و داوی
ن بخرێت ،کورتان و گونییە و خرار و جەواڵ ن دەدوورێت ،لەبەر ئەوەی نووکەکەی زۆر
تێە و دەچێتە ناو گۆشت و دەسن مرۆڤەوە و زامداری دەکات و مەترسیدارە بۆیە کەس
ناوێرێت دەسن ل بدات و هیچ کات ناتوانیت لە قەدی خۆتدا هەڵیبگریت تەنها بە
بەنێکەوە لە دیوارێکدا هەڵدەواسێت ،ئەوە بووە بە ئیدیۆم و بۆ کەسێک کە خاسیەن
گندوش و سووژن هەبێت و مەترسیدار بێت ،بۆ هاوڕێیەن و هاودەیم نابێت و کەسێگ
تەنیا دەمێنێتەوە لەبەر کردەوە خراپەکان ن هاوەڵ دەمێنێتەوە و بە تەوسەوە کورد پن
دەڵێت :لە سووژن ن کەسێە]1[ .
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان
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:Quick Respons Code

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 11:42:28 2022/17/5
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1082 :

لە سۆرێ تێچووە ،لە البای نایەتەوە
https://www.kurdipedia.org/?q=20220226204448406389
لە سۆرێ تێچووە ،لە البای نایەتەوە
سۆر :واتە خەرمان سوری خلە و خەرمان یان ڕەوسە و شارا ،البا :واتە ئه و کا و کۆت و
کوزرەیە کە با الیداوە لە ئەنجایم شەن و کەوکردن دان و کایەکە ،ئینجا ئەگەر خەرمان و
ڕەوسەی گەنمەکە لن بێدرێت و کەیم ل بمێنێتەوە ،بە کوتان البا و بەباکردن کوزر هیچ
بڕە گەنمێکیێ زیاد ناکات ،هاوشێوەی ئه و ئیدیۆمە هەیە و وتراوە :لە مازیان دۆڕاندین
لەستکان دەیەوێت تن بینتەوە ،یان گاڕان خڕی ڕۆیشتووە ،لە گۆڵکەسوری دەپێچێتەوە ،لە
سۆرێ تێچووە و لەالبای نایەتەوە واتە :گەنیم ڕەوسەی بردراوە ،بە کوزری گەنیم
خڕنابێتەوە ،ئه و ئیدیۆمە بۆ زیانێگ گەورە دەوترێت کە بیانەوێت بەشتێگ بچووک
قەرەبووی بکەنەوە]1[ .
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 8:44:48 2022/26/2
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1083 :

لە شێت ترسان عەیب نییه
https://www.kurdipedia.org/?q=20220624123152419707
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لە شێت ترسان عەیب نییه
لەسەر شێن کورد ووتویەن :حەفتاوحەوت جۆر شێن هەیە یان شێن حەوفتاو حەفت
جۆری هەیە ،شێت :کەسێک بەهەر هۆکارێک دووچاری حاڵەن دەروون هاتبێت،
شێتبوون پلەی هەیە ،هەیە تا ئاسن دەست وەشاندن شێت دەبێت ،دوو کەس لە شێت
دەترسێ ،یەکەمیان :شێت بە خۆیەن ،ئەگەر دوو شێت بکەونە شوێنێک یەکێکیان
لەترس ئەوەیێ شوێنەکە چۆڵ دەکات ،دووەمیان خەڵیک عاقڵ و هۆشمەند ،چونکە
نەقسەی باچ لەسەرە ،نە دەست وەشان جێگەی متمانەیە ،نەیاسا و دادگا تاوان دەخەنە
پاڵ ،بۆیە کورد بۆ خۆدوورخستنەوە لە قسەی نابەچ و دەست وەشاندن و پەالر و بەرد
ڕاوەشاندن شێت بە ڕێنوێنیەوە وتویەن :لە شێت ترسان عەیب نییە]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 12:31:52 2022/24/6
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1084 :

ژ
شەس ژ
فش ناز یان
لە
https://www.kurdipedia.org/?q=20170927135718142763
لە شەس فش نازان
شەس فش دايگ وەستا عەبدوڵال ناوێک بووە گون بەهيچ نەداوە و هەموو کارێگ کردويەن چێە و ن سەر و بەرە بووە،
ئينجا لێەدا ئەگەر کەسێک هيچ نەزان و له و دايکە غەريبێە و دەوترێت لەشەس فش-ش نازان زۆر جاريش ئه و ئيديۆمە
بەجۆرێکيێ دەوترێت(هێندەی فش سەی ل نازان) فش سەگ لەاليەن مرۆڤەوە بە ن بايەخ باس دەکرێت بۆيە ئەگەر
کەسێک کارێک نەزان دەوترێت هێندەی فش سەی ل نازان واتە فڕی بە بابەت و کارەکەوە نيە.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
PM 1:57:18 2017/27/9
ئاراس ئیلنجاغ
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بابەت1085 :

لە عەمرەکەم حەالوەوە بۆ قولوئەڵالهو ئەحەد
https://www.kurdipedia.org/?q=20220428221315411723
لە عەمرەکەم حەالوەوە بۆ قولوئەڵالهو ئەحەد
لە زەماوەند و ئاهەنگ بووک گواستنەوەی کوردەواریدا ،ئەوانەی گۆران بۆ شاییەکە دەڵێ و
هەڵپەڕکێکە دەگێن ،پێیان وتراوە :شایەر ،ئه و شایەرانە بەند و گۆرانیەکانیان بە بەزم و خێا
دەوت و شاباس خۆیان وەردەگرت چ پارە بێت یان کچان و ژنان نزیک لە زاوا دەچوونە
دەسن ،تاوەکو شاییەکەی ن تەواو بکەن ،ئینجا کاتێک شاباشیان وەردەگرت یان کچێگ
جوان بچووبایە دەسن ئەوا کایک شایەر زۆر دڵ خۆش دەبوو و یەک بە خۆی دەیگووت:
عەمرەکەم حەالو ،چاوەکەم الوالو ،بەوە شاییەکە دەخرۆشا و هەڵبەز و دابەزی ن
دەکەوت ،قولوئەڵالهو ئەحەد ،یەکەم ئایەن سورەن(ئیخالس)ە ،ئەوانەی تازە دەچنە
حوجرەکانەوە لە(جوزن عەم) دەخوێن و بە حنجەوە فێ دەکرێن و دواتر لە سوختەوە
دەبنە فەق و موستەعید و مەال ،ئەوە لێکدانەوەی الیەن ڕاستینەی ئیدیۆمەکەی ،وەکو
ئیدیۆمیش بەکەسێک دەوترێت کە زووتر کاری دونیان کردبێت و ئێستاش بوو بێت بە
تۆبەکار و سوتە ئایینیەکان پەیڕە و بکات واتە کەسێک لە شایەریەوە ببێتە مەال بەتەوس و
توانج و پەالر و تەشەرەوە دەوترێت :لە عەمرەکەم حەالوەوە بۆ قولوئەڵالهو ئەحەد]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 10:13:15 2022/28/4
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1086 :

لە قنگەوە لغاوی دەکات
https://www.kurdipedia.org/?q=20171119083758143262
لە قنگەوە لغاوی دەکات
لغاوی ووڵغ لە دەمەوەيەوە کە لێەدا وتراوە لە قنگەوە واتە ئه و کەسەی لغاوەکە دەکات کەسێگ نەشارەزايە و
نابەلەدە،هيچ تاقيکردنەوەيەیک ن يە و ئه و کارەی دەيکات پێچەوانە دەيکات و ن سەروبەرەيە.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:

رۆژهەڵن کوردستان
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:Quick Respons Code

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 8:37:58 2017/19/11
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت1087 :

لە قولو ئەڵال(قل هللا) ساتمە دەکات
https://www.kurdipedia.org/?q=20171119083950143263
لە قولو ئەڵال(قل هللا) ساتمە دەکات
لە کۆندا بەشێک لە سوختيە و فەقێکان کوردستان تەنها بە چێۆک و بووبوو وانەيان ن وتراوە و وانەکانيان کەمێ بە ڕێگە
زانستيەکان بۆ ڕاڤە و شيتەڵکراوە بۆيە هەندێکيان کە پلە و مۆڵەن مەاليەتيشيان وەردەگرت پێيان دەوترا(کۆڵکە مەال) واتە
زانست و زانياريان کەمە و يان ئەگەر هەشيان بێت کوێرەوارن ،ئينجا هەندێ له و سوختيە و فەقێيانە زوو وازيان دەهێنا
لەبەر خوێندن ،بەڵم کە گەورە دەبوون دەچوونە ناو خەڵک و خۆيان بە خوێندەوار و مەال پيشان دەدا هەندێکيان لە تازيە و
پرسەکاندا عەسەيەکيان لە قورئانيش دەخوێندەوە و تەواو هەستت ن دەکردن بەتايبەت له سورەن تەکوير(اذا الشمس
کورت) به و شێوەيە دەيانخوێندەوە (ئێا سەمس و کويرەت) بۆيە لە کوردەواريدا بە تەوس و بەگاڵتە و فشەوە دەوترا فڵنە
کەس يان مەال(لە قولو ئەڵال ساتمە دەکات).
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 8:39:50 2017/19/11
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت1088 :

لە قەالوان ڕاوەستایە
https://www.kurdipedia.org/?q=20200825220454387185
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لە قەالوان ڕاوەستایە.
یاری(پەلوکان)یان(هەلوکان) دوو کەس ئه و یارییەی دەکەم لەسەرشاراوە یەکێکیان
پەلەدارێک بەدەسن چەن ڕادەگرێت و بەدەستەکەی تر بەداردەستێگ تۆکمەی پێیە
بەهەموو توانای خۆی دەیکێشێت به و پەلەدارەوە و لە بەرامبەریشدا کەس دووەیم
گەمەکەر(یارییکەر) لەدووری دەیان مەتر لە قەالوان وەستاوە بۆ گرتنەوەی ئه و پەلە دارە،
ئەگەر گرتیەوە ئەوەی وەشاندویەن قوچاوە و ئه و دەچێتە شوێن و ئەویێ دێتە قەڵوەی،
ئه و یارییە کوردەوارییە ئه و ئیدیۆمەی دروستکردووە ،بۆ هەر کەسێک عەوداڵ یان
چاوەڕێ یان تامەزرۆ و بەپەرۆش بێت بۆ شتێک یان کەسێک ئینجا بەپەالر و توانجەوە پن
دەڵێ ئەدی لەقەالوان وەستایە؟![]1
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 10:04:54 2020/25/8
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1089 :

ی
ا
ساتوقەڵ و ی
ژن قەرەناو یبێسه
لە گای گەڵناغاج و سەیک
https://www.kurdipedia.org/?q=20220226211620406398
لە گای گەڵناغاج و سەیک ساتوقەڵ و ژن قەرەناو بێسه
س گوند له و ئیدیۆمەدا ناویان هاتووە(گەڵناغاج)ی شارەدن ئاغجەلەری چەمچەماڵ
و(ساتوقەڵ)ی شارەدن تەقتەق کۆیە و(قەرەناو)ی شارەدن شوان کەرکوک ،ساتوقەڵ لە
ئیدیۆمیێیش ناوی هاتووە(مەیکەنە دیوەخانەکەی ساتوقەڵ) و گەڵناغاجیش ناوی لە
ئیدیۆیم تردا هاتووە(گەڵناغاج خۆش گەڵناغاج ،دوازدە ئاغا و یەک کرمانج).
گەڵناغاج گوندێگ بە بژێون و لەوەڕگایە و گایەکانیان خورت و تێن و قەڵه و و بوغە
دەردەچن و قەساب و چەرچیەکان پێیان بەرزەفت ناکرێت و خەڵیک گوندی ساتوقەڵش
دەستاویان ئەگەر سەگ بیخوات ،سەگەکە زۆر دڕ دەبێت و بارانگژی پیاوان دەبێت ،ژنان
قەرەناویش زۆر ئازان و شان بەشان پیاوان کاردەکەن و قسەلەچ و حازر بەدەست و وەڵم
بەجێ ،هەموو ئەمانە وایکردووە لە شێخ بزێن سەروودا بوترێت :لە گای گەڵناغاج و سەیک
ساتوقەڵ و ژن قەرەناو بێسە]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code
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باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 9:16:20 2022/26/2
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1090 :

لە گوندێ دەماڵ و دوازدە ڕیش سپینه
https://www.kurdipedia.org/?q=20220325184110409057
لە گوندێ دەماڵ و دوازدە ڕیش سپینه
ئیدیۆیم هاوشێوەی ئەمە هەیە وەکو (قادیانە ،سەد ئاغا و یەک شانە ،ئاوەدان ن حەریر،
هەر گوندێک و نۆ مێ ،گەڵناغاج خۆش گەڵناغاج ،دوازدە ئاغا و یەک کرمانج ،من مێ و تۆ
مێ ،ئەی یک جێگامان بۆ داخا ،شێخە دێیە یک بەکێیە؟ شارەدێیە یک بەکێیە؟) لێەش لە
گوندێگ دەماڵ ،دوازدە ڕیش سن لێیە ،واتە ژمارەی ئەوانەی خۆیان بەبراگەورە و ئاغا و
کەس یەکەیم گوندەکە دادەنێ زیاترە لە ژمارەی ماڵەکان گوندەکە ،ئەوە بووە بە ئیدیۆم و
بە گوندێک دەوترێت کە کەس کەس نەخوێنێتەوە و هەمووی هەر خۆی بە براگەورە و
ڕیش سن ئاوان دابنێت]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 6:41:10 2022/25/3
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1091 :

لە ی
ی
ڕووتێە
گون گا
https://www.kurdipedia.org/?q=20171119084255143265
لەگون گا ڕووتێە
بەکەسێگ ڕووت و ڕەجاڵ يان ن ماڵ و حاڵ دەوترێت ،گا کە کەوتە تەمەن پەڕينەوە گون
سور سورە و دەڵن پێسن(بزن مشکە) و هيچ موويەیک پێوە ن يە ،ئينجا لێەدا بۆ کەس
ڕەش و ڕووت و هەژار و نەدار بەکارهاتووە و دەوترێت(لە گون گا ڕووتێە)]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:

رۆژهەڵن کوردستان
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:Quick Respons Code

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 8:42:55 2017/19/11
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1092 :

لە النکێیان نایه
https://www.kurdipedia.org/?q=20220624130459419716
لە النکێیان نایه
النک :بێشکە ،بێشک لە الیەن نەجاڕ و دارتاشانەوە لە دار و تەختە دروست دەکرا ،منداڵ
ساوای تێدا دەپێچرایەوە و تووند بە دەسێازەی شەتەک دەدرا ،بۆ ئەوەی بخەوێت ،ئینجا
ئه و منداڵەی خەوی بهاتبایە ،بۆ نوسێ گریان دەهات و دایکەکە دەیزان ئه و گریانە لەبەر
ئازار و برسێن نییە ،یەکسەر لە النگ دەنا و هەندێک النکەی ڕادەژن و منداڵەکە
دەخەوت ،ئه و لە النک نانە بۆ کەس گەوران کراوە بە ئیدیۆم و بەکەسێگ هەندێک
گێڵۆکە و نەفام و نەزان کە الیەن کەسێگ زۆر زانەوە فریوو دەدرا و هەسن ن نەکردبووایە
بە توانج و پەالر و گاڵتەوە دەوترا :لە النکێیان نایە]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 1:04:59 2022/24/6
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1093 :

خێترە
لە موی گون ن ر
https://www.kurdipedia.org/?q=20170928145655142778
لە موی گون ن خێترە
موی گون لە بنەڕەتدا ن خێ نيە چونکە پەيوەستە بە گەشەکردن هۆرمۆن مرۆڤەوە ،بەڵم لێەدا وەک خواسێ و لێکچون
و خوازراو بەکارهاتووە کە ئەگەر بوونيش نەبێت هيچ لە پرسەکە ناگۆڕێت و لە حەقيقەتيشدا موو ناتوانێت پێداويسن پڕ
بکاتەوە بۆيە ئەگەر کەسێک هێندە ن کەڵک بێت ئەوا پن دەوترێت(لە موی گون ن خێترە).
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تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
PM 2:56:55 2017/28/9
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت1094 :

لە نێوان شان و شۆن کەوتۆتە قۆڵن قوڵن
https://www.kurdipedia.org/?q=20171120080813143280
لە نێوان شان و شۆن کەوتۆتە قۆڵن قوڵن
دەگێنەوە پياوێگ دوو ژنە کە لە کوردەواريدا پێش دەوترێت(چوار چاو) ژنێکيان ناوی(شان) و ئەويێ ناوی(شۆن) بووە،
ئيێ هەر ژنە و بە هۆن ئێەن و بە(خيیل)يەوە ال لە مێدەکەيان ناکەنەوە ،ئيێ رۆژێکيان شان هەر وادەزان لەالی شۆن يە و
شۆپێش الی وايە لەالی شان يە ،کەچ مێدەکەيان لەم کەين و بەينەدا کەوتۆتە چاڵێکەوە و فەوتاوە هەر بۆيە ئەگەر بە
هۆی ملمالنن نێوان دوو کەسەوە يان دوو اليەنەوە يان بەنمونەی ڕوونێ ملمالنن نێوان دوو حزب بۆ گرتنە دەسن
دەسەڵت ميللەتەکەيان بە هۆيانەوە بپڵيشێتەوە بە ئيدۆمەوە دەوترێت(لە نێوان شان و شۆن کەوتۆتە قۆڵن قوڵن).
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 8:08:13 2017/20/11
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت1095 :

ی
لە هيچ شوێنێک قنگ توێتکە ناگرێت
https://www.kurdipedia.org/?q=20171119084608143267
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لەهيچ شوێنێک قنگ توێتکە ناگرێت
بەکەسێک دەوترێت کە هيچ ئارایم نەبێت و ئەوال و ئه و ال بکات وبەهيچ جۆرێک نەزانێت دانيشێ چيە و يەکبينە لە
جموجۆڵە و هەر سات و کاتەی لە شوێنێکدا ببيێێت و بسوڕێتەوە.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 8:46:08 2017/19/11
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت1096 :

لە هيچ نەخواردی لە سمێالن مەيوو
https://www.kurdipedia.org/?q=20170924101100142709
لە هيچ نەخواردی لە سمێالن مەيوو
ئه و سمێڵەی لە خوار لون پياوەوە هەيە زۆر خاسيەت و سيفەت و شێوە دەگۆڕێت بەهۆيەوە هەندێجار هەندێ
تۆمەتيشت دەخرێتە پاڵ ،سمێڵ زۆر لە کوردەواريدا ئيديۆم و وشەی دەربڕی لەسەر ووتراوە وەک(هەرچ سمێڵ سور بێت
هەمزاغا ن يە) يان(خۆ ماست نيە بەسمێڵتەوە بێت) بەڵم ئه و ئيديۆمەی سەرەوە بۆ حالەتێک بەکاردەهێێێت کە
کەسێک هيچ کارێگ نەکردبێت و تۆمەن بخرێتە پاڵ بۆ ئەوەی تۆمەتەکەی خراوەتە پاڵ دەوترێت(لەهيچ نەخواردی
لەسمێڵن مەيوو).
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 10:11:00 2017/24/9
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت1097 :

ی
شوێن بێت ،پەریک یل دەڕوێت
لە هەر
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https://www.kurdipedia.org/?q=20170808081547141934
لەهەر شوێن بێت ،پەریک ل دەڕوێت
ئيديۆمێکە بۆ کەسێک بەکار دەهێێێت کە بەيدووم بێت ،چونکە رووەیک پەرک ن بەرە و سێبەريش کەمە و لە ماوەی
گەرمادا ناتوانرێت بۆ پشودانيش بچيە ژێرييەوە ،بۆيە ئه و کەس بەدفەساڵ بێت روو لە هەر شوێنێک بکات تێگ دەدات و
خێوبێی ناهێڵێت بۆيە بە بەدکاران ووتراوە لە هەرشوێنێک بێت ،پەریک ل دەڕوێت]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 8:15:47 2017/8/8
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت1098 :

لە هەولێ ی
کۆنێە
ر
https://www.kurdipedia.org/?q=20201014131430389002
لە هەولێ کۆنێە
هەولێ شارێگ دێرین کوردستانە و ژیان و ژیار تێیدا دەگەڕێتەوە بۆ هەزاران ساڵ بەر
لەدایکبون مەسیح ،دیمەشق شان لەشان ئه و شارە کوردییە دەدات لە شوێنەواری
مرۆڤایەن بۆیه کۆن هەولێ بووە بەئیدیۆم و کورد بەکەسێگ پێی بە ئەزمون ،شتێگ کۆن
دەگمەن و دانسقە وبەنرچ شوێنەواری دەڵێت(لەهەولێ کۆنێە) به و دواییانەش بە کوڕێگ
گەورەساڵ و کامڵ و کێێگ قەیرەش دەوترێت لە هەولێ کۆنێە]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 1:14:30 2020/14/10
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1099 :
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ا
لە وشگ بەيار ن کوڵن کەيک
https://www.kurdipedia.org/?q=20180106090222143788
لە وشگ بەيار ن کوڵن کەيک
بە کەسێگ توڕە و توش دەوترێت کە هێندە توڕە و کەر و کەڵلە ڕەقە و نەفام بێت زوو هەڵدەچێت و لە عاردی وشک تۆزێ
دەکات ،ن کوالنيش لە سمکۆڵنەوە هاتووە کەيکيش بە شێوەزاری لوڕی واتە دەکات ،بۆيە بەکەسێگ نەفام و توڕە
دەوترێت لە وشگ بەياری ن کوڵن دەکات واتە لەزەوی نەکێڵراو يان عەردی ڕەقەکار سمکۆڵن دەکات و تۆزی ل
هەڵدەستێن.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 9:02:22 2018/6/1
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت1100 :

ی
پێچێە
لە ڕێوی بە
https://www.kurdipedia.org/?q=20220621210701419374
لە ڕێوی بە پێچێە
گیانداری ڕێوی یەکێکە له و گیانلەبەرانەی کە بۆ خۆ دەربازکردن لە نەیاران دەتوانێت کۆمەڵێک تاکتیک و ڕێچکە و
کردەوەی سیێ و سەمەرە بکات ،زۆرترین چێۆیک گەالنیش لەسەر ڕێوی فێڵەکان هەیە و بوون بە چێۆیک بەر ئاگردان و بۆ
مناڵن دەخوێێێنەوە و دەگێدرێنەوە ،قەل و ڕێوی ،کوڵینگە و کڵیک ڕێوی و مام ڕێوی و ڕێوییەکەی قەمچوغە و...تاد ،لە
دیارترین پێچە بەدەورەکان ئه و ئاژەڵە سک و چەتوون و فێڵبازە ئەوەیە کاتێک کە مرۆڤ دەبینێت خێا خۆی دەدزێتەوە و
دەچێتەوە پشتەوەی مرۆڤەکە لە دواوە سەیری هەنگاوەکان و ئاڕاستەی ڕۆیشتنەکەی دەکات ،ئه و پێچدانەوەی ڕیوی
کراوە بە ئیدیۆم و بەکەسێک کە فرت و فێل و پێچ و پەنا و خواری زۆر بێت و ڕاسن ال نەبێت دەوترێت :لە ڕێوی بە
پێچێە]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
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[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
PM 9:07:01 2022/21/6
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت1101 :

ژ
خێترە
لە
کاڕوس ناو زرعات ن ر
https://www.kurdipedia.org/?q=20171108095100143103
لە کاڕوس ناو(زرعات) ن کەڵکێە -ن خێترە
کاڕوش رووەکێکە هاوشێوەی(فريز و چيمەن) دەئاڵێتە ناو خاکەوە و هەموی دەگرێتەوە ،جگە لە زيان گەياندن بە خاک و
رووەکە کشتوکاڵيەکان نابێتە ئاليگ ئاژەڵيش هێندە ن کەڵک و ن خێە ،بۆيە ئەم ئيديۆمە بەکاردێت بۆ کەسێک کە زۆر ن
خێ و ن کەڵک و بە زيانيش بێت.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 9:51:00 2017/8/11
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت1102 :

لە کوێرەکانیان ئاو مەخۆرەوە
https://www.kurdipedia.org/?q=20220424215513411406
لە کوێرەکانیان ئاو مەخۆرەوە
کوێرەکان واتە ئه و کانیاو و دەراوەی ساڵێگ تەڕ و بە ئاو و باران ئاوی هەیە و ئه و ساڵەی
وشکەساڵیە و ن بارانە ئاوەکەی کوێر دەبێتەوە نامێنێت به و جۆرە کانیاوانە دەوترێت:
کۆردەرە ،کوێراو و کوێرەکان لە ئیدیۆم و پەندی کوردەواریدا ووتراوە :نە کۆراوان بکە بەڕەز،
نەناکەسان بکە بەکەس ،شن کان و بچوک وەک سێبەری خڕنوک و بنەنیسک و نۆک یان
کوێرەکان ئاو ل بڕاو ناتوان بیکەیە بنەمای ڕەزەوان ،چونکە ئه و جۆرە چاوگ و سەرچاوە و
ئاوانە جێگەی متمانە نێ چونکە ساڵێک نا ساڵێک ئاودارن ،ئەوە الیەنە ڕاستەقینەکەیە و
ئیدیۆمەکەس ئەوەیە مرۆڤ خۆی بەشن بچووک و کەم و ن متمانە خەریک نەکات
چونکە مایەپووچە و هیچ ل شێ نابێت بە ئامۆژگاری و هۆشداریدانەوە دەوترێت :لە
کوێرەکانیان ئاو مەخۆرەوە]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان
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:Quick Respons Code

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 9:55:13 2022/24/4
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1103 :

لە کۆيە عادەت لە عيبادەت زۆرترە
https://www.kurdipedia.org/?q=20170924125051142716
لەکۆيە عادەت لەعيبادەت زۆرترە
کۆيە شارێگ خنجيالنەی خاوەن مێو و سەروەرييە ،ناساوە بەشارەکەی(حاچ) بەڵم
زۆرترين داب ونەرين ل يە وەک(بەزمە يان سەيرە لە کۆيە)يە ،کەلتور و جياوازی چێ
وتوێژ لە کۆيە ئه و حاڵەتەی خوڵقاندووە ،لە کۆنەوە ئاغا و مسکێ ،مەال و فەق،شێخ و
تەکيە و تەريقەت و موريد ،دەشتەیک و کرمانج و شاری و حەوێزی و غەفوری وتاد ،هەموو
ئەمانە عادەت و داب ونەريتێگ جيايان هەبووە و کەسيش وازی لە خوو و عادەتەکەی
خۆی نەهێناوە و هەندێجار عيبادەت و خواناسيش تێکەڵ بە داب ونەريتەکان کراوە بۆيە
وتراوە(لەکۆيە عادەت لە عيبادەت زۆرترە)]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 12:50:51 2017/24/9
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1104 :

لەبەر نەوس کەوتە حەبش
https://www.kurdipedia.org/?q=20200902011429387404
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لەبەر نەوس کەوتە حەبش
باڵندەی وەک سوێسکە و ڕیشۆڵە دەنکە گەنمیان بۆ دەکرێتە چاڵ تەپکەوە ،پشیلە و ڕێوی
و چەقەڵ و گورگیش پارچە گۆشتیان بۆ بە باالن دەخرێت و کەروێشکیش گوڵەجۆی بۆ بە
تەڵەوە دەکرێت هەموو ئه و ئاژەڵ و باڵندانە بەهۆی نەوسەکەوە دەکەونە چاڵ و بەتەڵەوە
دەبن ،هەندێجاریش مرۆڤیش هاوشێوەی ئه و باڵندە و ئاژەڵنە بەهۆی نەوسەوە دەکەونە
داو و گێۆدەی گرفت و کێشەیەکەوە و بەند دەکرێن ،جاری وایە نەوس مرۆڤ هەوڵدانە
بۆ تێکردن غەریزەیەک چ دەم ن یان داوێن بەهۆیەوە تێدەکەوێت و پەڵکێش دەکرێت بۆ
حەبس و زیندان به و جۆرە کەسانە دەوترێت لەبەر نەوس کەوتە حەبش]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 1:14:29 2020/2/9
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1105 :

مێان دەبڕێت
لەپاش ملە سەری ر
https://www.kurdipedia.org/?q=20211218115012398836
لەپاش ملە سەری مێان دەبڕێت
پاش ملە باسکردن لە ئاخاوتندا لە هەموو نەتەوەکان گێتیدا باوە و خەڵک تام و چێی ل
وەردەگرن بەتایبەت ئەوانەی ناتوانن لە بەرامبەر قسەی دڵ خۆیان بکەن و وەک کورد
گوتویەن(که و ئه و کەوەیە بەرامبەر که و بخوێنێت) ،ئینجا ئه و کەسانەی زان ئەوە
نەکەن لەڕوو قسە بکەن و بێسێ کورد بەتەوسەوە پێیان دەڵێت(لەپاش ملە سەری مێان
دەبڕێت)]1[ .
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 11:50:12 2021/18/12
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
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بابەت1106 :

لەپشکەیک ڕشکێک
https://www.kurdipedia.org/?q=20171125094923143316
لە پشکەیک ڕشکێک
ئەم ئيديۆمەش بۆ ماڵداری و کابان و دەستگرتن بەکاردەهێێێت واتە لە هەر پشکێک تەنها يەک(ڕشک) هێندەی گێچ و
ئەسپێيەک دەست بگريتەوە ئەوا بۆ ماوەيەک چەند پشکەکەک پاشەکەوت دەکەيت.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 9:49:23 2017/25/11
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت1107 :

لەپڕێ نابێت بە کوڕێ
https://www.kurdipedia.org/?q=20220516231307414155
لەپڕێ نابێت بە کوڕێ
ئه و منداڵەی کە بۆ ماوەی( )9نۆ مانگ لە سگ دایکیدا هەڵدەگێێت و دواتر به و هەموو
زەحمەن و ئازار و ژانەوە دێتە دونیاوە ،لە شێپێدان و چاودێری و ئێشکگری و نەخەوتن و
مەینەن و گەورەکردن مناڵ و دابینکردن پێداویستیەکان و دڵ ڕاگرتن و پەروەردە و
گۆشکردن تەمەنێگ باس دەوێت بۆ گەورەکردن کوڕێک بەالیەن کەمەوە( )18هەژدە
ساڵ ڕەبەق دەوێت ،ئینجا پن دەوترێت :کوڕێگ تەواو ،ئەوە بووە بە ئیدیۆم و بۆ ڕەنج و
تێکۆشان و زەحمەتیەک کە تەمەنێگ بوێت تاوەکو بەرهەم بدات نەوەک کتوپڕ و لە
پڕێکدا ،کورد وەکو ڕێنمان و هۆشیاری و ئامۆژگاری دەڵێت :لە پڕێ نابێت بە کوڕێ]1[.
Quick Respons Code:

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 11:13:07 2022/16/5
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
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بابەت1108 :

لەپێچکەی پردێ بە بەرکەوێ
https://www.kurdipedia.org/?q=20170920134237142640
لەپێچکەی پردێ به بەرکەوێ
بە کەسێگ بەد ڕەفتار و جاڕس و تيابەستە نەبوو دەوترێت تا دوور کەوێتەوە خێ دەستت بگرێت ،وەک بڵن قێوسيا يان
ئاو ئاو بڕوات يان حەوت بەردی لەدوو بێت]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
PM 1:42:37 2017/20/9
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت1109 :

لەتاو نەوس کەوتە حەوس
https://www.kurdipedia.org/?q=20180815095027154006
لەتاو نەوس کەوتە حەوس
هەرچ تەڵەيەک هەيە لەم دونيايە بەن چەشە(چێ) نابێت ،چێيش نەوس(نەفس)
دەجولێن بەرە و خۆی ،بۆيە وتراوە تاو نەوس کەوتە حەوس ،حەوس لە حەوزی زمان
عەرەبيەوە هاتووە و سەروگێالیک لە کوردی شێڵراو و شێوێێاوە بووە بەحەوس لە زار و
ئاخاوتندا ،به و کەسانە دەوترێت کە زۆر حەز بە خۆراک و لەزەت و چێ دەکەن و دواتريش
بۆ لەزەت و نەوسێگ کان دەکەونە تەڵە و حەوزەوە.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 9:50:27 2018/15/8
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ناوی تۆمارکار:

ئاراس ئیلنجاغ

بابەت1110 :

لەتاوی جاجک کاغەز دەجاوی
https://www.kurdipedia.org/?q=20180620103422151923
لەتاوی جاجک کاغەز دەجاوی
لەتاوی :واتە بۆ بەدەستهێنان شتێک(تا)بگريت و لە حەشمەن وەدەستهێنان دەموچاوت
گەرم دابێت و نەرمە تايەیک بۆ بگرێت دەوترێت(لەتاوی) يان دەگرن لەتاوی ،جاجک
بنيشت و بنێشتە لەدەم دا دەجورێت(دەجاورێت) ،ئينجا ئەگەر مرۆڤێک عەوداڵ
وەدەست کەوتن شتێک بکات و بەدەسن نەکەوێت زۆريش تامەزرۆ بێت ناچار پەنا بۆ
جێگرەوە(بەديل) دەبات و هەندێجاريش جێگرەکەی زۆر خراپە و بەهيچ شێوەيەک بە
داواکاريەکە ناچێت بەڵم ئەمە ئيێ پەرچەکردارە ،ئينجا کەسێک له و کوردەوارييەی ئێمە
ئەگەر کارێگ باش يان شتومەکێگ باس وەچنگ نەکەوێ کارێگ زۆر نالەبار وەک
جێگرەوەی دەکات و بەمەش دەوترێت فالنە کەس لەتاوی جاجک کاغەز دەجاوی.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 10:34:22 2018/20/6
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1111 :

لەتڕی ی
لۆن سازترە
https://www.kurdipedia.org/?q=20201129202051389890
لەتڕی لۆن سازترە
لۆن لەناوی پێغەمبەر لوتەوە هاتووە ،میللەتەکەی گوێڕایەڵیان نەکرد و کاری القەکردن
یەکێیان(قوندان) پەیڕە و دەکرد ،ئەوانەی لەدوای ئه و پەیامبەرەوە هەر کارێگ له و
شێوەیان بکردایە خاسیەن ئۆمەن(میللەت)ی ئه و پەیامبەرەیان دەدرایە پاڵ ،لەناو
عەرەبەکانیش لەدوای ئیسالمدا زاراوەی لۆن بۆ قوندەران بەکارهاتووە ،هەرچەندە کورد
لۆن بە کەسێگ السار و قەشمەر و گاڵتەجاڕ و ساختەچ دادەنێت و لە واتا ڕاستەقینەکەی
دووری خستۆتەوە بەڵم له و ئیدیۆمەدا نزیگ کردۆتەوە لە داکەوتەن وشەکە و کارەکە،
بەکەسێگ بەردەوام ئامادە بۆ ئەنجام دان هەر کارێک دەڵێت ئەوەندە لەسەرن و
ئامادەیە(لەتڕی لۆن سازترە)]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان
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:Quick Respons Code

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 8:20:51 2020/29/11
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1112 :

لەجن بازان کۆرکۆرە وازان
ر
https://www.kurdipedia.org/?q=20181215075959177955
لەجن بازان کۆرکۆرە وازان وتراويشە(داڵ پێ بوود کورکورەک تەمە)
کورد و گەالن دونيا باڵندەی(باز) بەهێما و سيمبوڵ ئازايەن و جوانمەردی وسەرکاری باڵندان ئەژماردەکەن و گوايە کاری
کەم وکورت ناکات و هەميشە کاری ئه و کاری گەورەيە و کورد وتەن(هەڵۆ مێش ڕاو ناکات) لەبەرامبەريشدا(کوندەپەپوو-
کوندەبەبۆ-کۆرکۆرە) رەمزی و ئاماژەی کاری شوم و نەگبەن و کاولکاری و ماڵوێرانيە ،ئينجا ئەگەر کەسێک لەکارێک يان
لەماڵێک يان لە فەرمانگە و شوێن کارێ چ بمرێت يان بڕوات يان البدرێت و کەسێکيێ شوێن بگرێتەوە وەک ئه و نەبێت و
خەڵک لن ناڕازی نەبن دەوترێت(لەجن شێان رێوی دەکا گێان) يان(لەجن بازان کۆرکۆرە وازان) يان(داڵ پێبوود
کورکورەک تەمە).
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 7:59:59 2018/15/12
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت1113 :

ی
سندان قوزەڵقورتە
لەجن
ر
https://www.kurdipedia.org/?q=20200906002626387559
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لەجن سندان قوزەڵقورتە
سندان ،جۆرە دەزگایەیک لەئاسن دروستکراوە ،ئاسنگەر ئاسن داخ و گەرمکراوی لەسەر
دەکوتێت بۆ هەر مەبەستێک کە دەیەوێت ،سندان ،جۆرە نەخۆشیەکە لە بەرووبومەکان
هاوینەی وەک شون و گندۆرە و تەرۆزی و شارۆخ و تاد دەدات هاوشێوەی مێخ و بزمارە
وکەڵیک ل دەبڕێت و گەنیوو و ژەنگاوی دەکات و بۆ خواردن ناشێت ،سندان ،جۆرە
نەخۆشیەکە وەک شێپەنجە و سەرەتان لەکوردەواریش هەر نەخۆشیەک چارەسەری
نەبوایە دەوترا لێیهات و یەکسەر دەیکوشت ،قوزەڵقورتیش وشەیەیک تورکییە(قوزەڵ-
قورت= واتە سوورە گورگ) ،سندان و قوزەڵقورت هەردوکیان لە زمان کوردیدا بوون
بە(جنێو) واتە کەس لەکان توڕەبوون و نیگەرانیدا گوڵ بەڕووی کەس دانادات هەڵبەت
وشە و زاراوەی ناجۆر و جنێوت بەردەکەوێت وتراویشە(لەجن مستەکۆڵە ن ڵەقەیە)،
لەکوردیدا بە ئیدیۆمەوە دەوترێت قەت لە شوێن سندان قسەی خۆش و ئافەرینت گوێ
ل نابێت بەڵکو تەنها قوزەڵقورت چاوەڕێتە]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 12:26:26 2020/6/9
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1114 :

لەجن سنگان ،قوزەڵقورته
ر
https://www.kurdipedia.org/?q=20220517233125414219
لەجن سنگان ،قوزەڵقورته
سندان :سنگانە دەردێکە لە هەناوی مرۆڤ و گیانلەر دەدات و تەواو دایدەگرێت،
قوزەڵقورت :هاوشێوەی نەخۆس سندانە لە کاڵەک و شون و ترۆزی دەدات ،هەروەها
وەڵمدانەوەی قسەی نابەچ و سارد و سە ،ئه و دوو دەردە کراون بە ئیدیۆم و بۆ
وەڵمدانەوەی خراپ بە خراپە ووتراوە ،هاوشێوەی ئیدیۆیم(لە جن مسن ن لەقەیە)
بەکارهاتووە ،لە ئیدیۆیم لە جن سندان قوزەلقورتە واتە :بۆ پاداشن خراپ هەر خراپەیه،
یان لە جن کاری بەد هەر کاری بەدترە و لە جن قسەی ناخۆش گوێبیسن قسەی ناجۆر و
توند و ناخۆشێ دەبیت]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code
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باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 11:31:25 2022/17/5
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1115 :

ی
مسن ن لەقەیە
لەجن
ر
https://www.kurdipedia.org/?q=20200914192627387913
لەجن مسن ن لەقەیە.
مشت ،مست پەنجەکان لەن دەست ،توند بۆ ناو مەچەک و لەپە دەست دەچەمێێێنەوە،
لەکان شەڕو داڕسان دوو کەس لەگەڵ یەکێی ڕادەوەشێێێت ،کێشەکەی قورس دەبێت و
ناوچەوان دەقۆپێن و هەڵدەتۆقێت ،لەبەرامبەریشدا کەس شەڕکەری دووەم،
پەرچەکردارەکەی ن لەقە وەشاندن و شەق ڕاوەشاندنە ،ئەوە بووە بەئیدیۆم مەبەست لن
ئەوەیە ئەگەر دەست پێشخەری بکەیت بۆئەنجامدان کارێگ نابەچ بەرامبەر کەسێک ئەوا
کەس بەرامبەر وەک(کاروپەرچەکردار) کارێگ خراپێت ن دەکات بۆیە کورد بەوجۆرە کارە
دەڵێت(لەجن مسن ن لەقەیە)]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 7:26:27 2020/14/9
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1116 :

لەچاو شالن پەيتە
https://www.kurdipedia.org/?q=20180929101757156586
لەچاو شالن پەيتە
ئەگەر له(پەيت و خەست) بگەڕێيت هەرچ(شلە)ی ئەم گەردوونە هەيە خۆن ل دەبوێری تا شلەيەیک پەيت نەدۆزيتەوە
ناوەستيت ،مرۆڤ ئەگەر بەدوای کارەکەرێک يان شوانکارەيەک يان پاڵە و سەپانێک يان جوتيارێگ باش بگەڕێت و چنگ
نەکەوێت ،ئەگەر يەکێکيان لەمانە هەروەتە بۆ باس ڕێبەدن ل بکرێت يان خاسيەت و سيفەن نزيک لەچاکەی ل ببيێێت
لەچاو ئەوانيێ ناچار قبوڵ دەکات بۆ ئەوەی بيگرێت بەکرێکار بۆ کارەکەی ،ئەگەر بڵێ شوانێک يان کارگوزارێک يان
کشتيارێک يان پاڵەيەیک چۆنە ئەويش لەوەڵمدا دەڵێت(لەچاو شالن پەيتە) واتە بەبەراوردکاری لەچاو ئەوانيێ ئەمەی
هەيەن باشێە ،ئەگەرنا سەدان عەيب و عاری هەيە و بەناچاری ئەمەی قبوڵکردووە.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:

رۆژهەڵن کوردستان
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:Quick Respons Code

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 10:17:57 2018/29/9
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت1117 :

لەچاوی ماری ناگەڕێتەوە
https://www.kurdipedia.org/?q=20201216190345390128
لەچاوی ماری ناگەڕێتەوە
مار زیندەورێگ خشۆیک ترسناکە و ئەگەر مرۆڤ نەخوات یان دەیکوژێت یان کەم ئەندایم
دەکات ،بۆیە مرۆڤ وەکو زیندەورێگ دوژمن لەمار دەڕوانێت و هەموو کات بەمەترس
ئەژمار دەکات ،چاویش هەموو نهێنن ومەبەستێگ تێدایە بۆیە چاوی دوژمن بەتایبەتیش
مار سامناکە ،کەسێک بەغێەت و بوێر و چاونەترس وزۆر ئازا بێت لە ئیدیۆیم کوردیدا پن
دەوترێت فڵنە کەس زۆر ئازایە لەچاوی ماری ناگەڕێتەوە]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 7:03:45 2020/16/12
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1118 :

لەچەم دار ڕاست و دار چەفتيش هەست
https://www.kurdipedia.org/?q=20180125100417144265
لەچەم دار ڕاستيش هەست و دار چەفتيش هەست
ئەمە شێوەزاری لوڕيە لە گوندەکان شارەدن سێگردکان شارۆچکەی کۆيە بەتايبەت لە ئاوان ئۆمەرگومبەت بەکاردێت
ی
ی
مرۆق خراپيش هەيە.
مرۆق چاک و
مەبەست له و دەربڕە ئەوەيە لەناو هۆز و نەتەوە و قەوم و خوێش
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:

رۆژهەڵن کوردستان
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:Quick Respons Code

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 10:04:17 2018/25/1
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت1119 :

ر ی
ئەمێ ترە
لەخاک
https://www.kurdipedia.org/?q=20201129202424389891
لەخاک ئەمێ ترە
خۆڵ و ئاخ و خاک و گڵ کە مرۆڤ لێیانەوە خوڵقێێاوە ،بۆیە مرۆڤ بۆن خاک و خاکەڕان
زۆر خۆش دەوێت و هەموو مرۆڤایەتیش دوای مردنیان دەبنەوە بەخاک و خۆڵ و کورد
دەڵێت(چاوی مرۆڤ تەنیا بەمشتێک خۆڵ پڕدەبێتەوە) واتە مرۆڤ چاوبرسییە ،خاکیش کە
هەموومان دەگرێتە خۆ و باوەش و نهێنیەکانمان ژێر گڵ دەخات و دەمانپارێزێت بۆیە کورد
کردویەتییە ئیدیۆم و بۆ نهێنگری و تەقەن زاری یەکێک و شاردنەوەی کەموکوڕییەکان
دەڵێت فڵنە کەس (لەخاک ئەمێ ترە)]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 8:24:24 2020/29/11
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1120 :

لەدوای باران کەپەنک
https://www.kurdipedia.org/?q=20220517233653414221
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لەدوای باران کەپەنک
کەپەنک :فەرەنچ ،فەرەچ ،قاپوون شوانە ،کەرەستە خاوەکەی خورییه،
وەستای(هەالج) دەیکاتە (لوا و لباد) ،ئینجا قاپوون ل دروست دەکات ،بەگوێرەی ڕەنگ
خورییەکان ڕەش و سن(بازە) دەبێت ،زۆربەی جار لە لوای سن دروست دەکرێت بۆ جوان
پارچە یان هێڵ ڕەس ن دەکرێت ،شوانەکان لە شەوین و لەوەڕی بوهارەی ڕانەکاندا
دەیپۆشن بۆ ئەوەی تەڕ نەبن و لە سەرما و سۆڵەش دەیانپارێزێت ،ئه و کەپەنکەی شوان
بووە بە ئیدیۆم و لە دوای هەڵە و ڕووداو و بە سەرهات ،پاسا و هێنانەوە و پەشیمان
بوونەوە دادت نادات ،بۆ ئه و حاڵەتە کورد بەدرکە و کینایەوە گووتویەن :لە دوای باران
کەپەنک یان پاس باران کەپەنکم بۆ چییە؟]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 11:36:53 2022/17/5
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1121 :

لەژن مەدە ئەگەر بەگوڵ-يش بێت
https://www.kurdipedia.org/?q=20190306082727280186
لەژن مەدە ئەگەر بەگوڵيش بێت
ژن بونەوەرێگ کۆمەاليەن يەکەمە و مرۆڤێگ مێينەی نەرم و نيانە بۆ هاوتاکەی ،ئەم
ئيديۆمە ژندۆستيەیک زۆری تێدايە و لەگوڵ ناسکێی گوزارشت لێکراوە ،بۆيە وەک
مەولەوی فەرمويەن(گوڵ چوون ڕووی ئازيز نەزاکەت پۆشان ،وەفراوان چوون سەيل ديدە
من جۆشان) لەزۆربەی ئاينە ئاسمانيەکانيش بە(پەری) ديدەکراوە و خەڵن هاوتاکەی(پياو)
کراوە بۆيە ژندۆستان کورديش وتويانە(لەژن مەدە ئەگەر بەگوڵيش بێت) واتە ژن زۆر
هەستيار و دڵناسگ هاوشێوەی پەڕەی گوڵە نابێت بە پەڕەی ناسکيش لن بدرێت.
Quick Respons Code:

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 8:27:27 2019/6/3
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
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بابەت1122 :

ی
لەالبان ین هەڵدينێتەوە
لەسوری دۆڕاندووە
https://www.kurdipedia.org/?q=20181229095402181967
لەسوری دۆڕاندووە لە البان ن هەڵدينێتەوە
ڕەوسەی گەنم ئه و گەنمە جوان و سورەيە کەدوای شەن و کەوکردن خەرمان دێتە
حساڵت لەناوچەی پشدەرپن دەوترێت(سور) البا-ش مەبەسن گوزرە ئه و گەنمەی سيغ
و بەریک کاو کۆن لەگەڵە و ئەگەر جارێکيێ بکوترێتەوە و کاوکۆتەکەی البێێت ئەوا هەندێک
گەنیم کەم بەدەست دێت بەڵم گەنمێگ کەمە و جێگەی هيچ ناگرێتەوە ،ئەمەش بووە بە
ئيديۆم و لەکوردەواريدا بەکەسێک دەوترێت کە دەرفەت و کات و سان زۆری لەدەست
چووە يان داهاتێگ زۆری فەوتاندووە و دەسن پێوە نەگرتووە ئێستا دەيەوێت بەشن کەم
ن بينێتەوە بۆيە به و جۆرەکەسانە دەوترێت(لەسوری دۆڕاندووە لە البان ن هەڵدينێتەوە).
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 9:54:02 2018/29/12
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1123 :

لەسەر دینێک ساغ نابێتەوە
https://www.kurdipedia.org/?q=20220621215300419387
لەسەر دینێک ساغ نابێتەوە
دین :ڕەوشت و خووی مرۆڤەکانە ،هەندێک لە مرۆڤ لەگەڵ هەموو ڕێچکە و ڕێباز و
ئاینێکدا هەڵدەکەن و هەر رۆژەی لەسەر دین و ئاینێک دەیانبین و ئەمڕۆ لێەن و بەیان زوو
دەیانبین لە پەیڕەوان دینێکیێن ،لە دوای ڕاپەڕین بەهاری 1991ی باشوری کوردستان
خەڵکانێگ زۆر لە نێوان پارت و حزب و ڕێکخراوەکاندا وەکو کەری ناو جۆگا هەر رۆژەی لە
بەرەی حزب و الیەنێکدا بوون ،بۆیە بە هاوشێوەی ئه و جۆرە کەسانە دەوترێت :لەسەر
دینێک ساغ نابێتەوە]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code
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باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 9:53:00 2022/21/6
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1124 :

لەسەر سەد حەبالن بازی دایه
https://www.kurdipedia.org/?q=20220621215835419389
لەسەر سەد حەبالن بازی دایه
لە کۆندا ژمارەی( )100سەد ژمارەیەیک گەورە و زۆر بووە لە زۆر بواردا بەکارهاتووە وەک:
پێی و سەد عەیب ،لەسەر سەد حەبالن یاری دەکات ،بە هۆی گوڵە گەنمێکەوە سەد گوڵە
زیوان ئاوێ دەخواتە ،بەهۆی گوڵێکەوە سەد دڕک ئاو دەدرێت ،بە هۆی گەنمەوە سەد
گوڵەجۆ ئاو دەدرێت ،بەڵم لەگەڵ زۆربون ژمارەی دانیشتوان ئه و ژمارە سەدانەش
هەڵکشاون ئێستا دەوترێت :پێی و هەزار عەیب و...تاد ،لە یاری منداڵندا(حەبل) ،پەت،
گندر بەکارهاتووە بۆ یاری کچانە و کوڕانە بۆ یاری(پەت پەتان )ی کێان و(ڕاکێشان پەت
پەتان) بۆ کوڕان ،ئه و ئیدیۆمە به و شێوەیەش هاتووە :لە سەر سەد حەبالن یاری دەکات،
ئه و منداڵەی لە بازدان دا بەسەر پەتەکە سەرکەوتوو بێت ،یایزانێگ باشە ،ئەوە بووە بە
ئیدیۆم و بۆ کەسێگ گەورەی زۆرزان کە دەست دەبات بۆ ئه و کون و ئه و کون یان ئه و
حزب و ئه و حزب دەکات یان بۆ بەدەستهێنان بژێوی ژیان کاسبن و مامەڵەی جۆراوجۆر
دەکات و ئەزمونێگ باس پەیداکردبێت بەتەوەسەوە پن دەوترێت :هێندە زۆرزانە لەسەر
سەد حەبالن بازی دایە]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 9:58:35 2022/21/6
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1125 :

لەسەرەوە یارە ،لە بنەوە مارە
https://www.kurdipedia.org/?q=20220204215607403910

714

لەسەرەوە یارە ،لە بنەوە مارە
ی
مرۆق دووڕوو ئەوانەن
هەناوی مرۆڤایەن لە کۆنەوە تا ئەمڕۆ ئاوسە بەمرۆڤە دووڕووەکان،
کە لە ڕوو دا قسە خۆش و بەڕواڵەت باش خۆیان دەردەخەن و کاتێکیش دەکەونە پاشەمڵە
بەخراپ و دوژمنکارانە قسەت لەسەر دەکەن ،هاوشێوەی ئه و ئیدیۆمەش دەوترێت-:
(هەندەک دەمان یارن ،هەندەک دەمان مارن) ،ئەوەیان زیاتر لەسەر(مێاج)ە ،دەم دەیم
مرۆڤەکانە ،یار :دۆست و خۆشەویستە ،مار :دوژمن و ناحەزە]1[ .
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 9:56:07 2022/4/2
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1126 :

لەسەگ سواڵ ئەکات
https://www.kurdipedia.org/?q=20211218113256398831
لەسەگ سواڵ ئەکات
سەگ بۆ سەپکە نانێک تا بەیان ئێشکگری و پاسەوان بۆ خاوەنەکەی دەکات ،ئینجا
لەشەواندا زۆرترین ملومۆی دەکات تاوەکو پارچە گۆشتێک یان کەالکێک لەسەر گیڤۆک و
زبڵدان بدۆزێتەوە و بیخوات ئینجا بەکەسێگ عەوداڵ دەرۆزە وسواڵ و سەدەقە و ڕەزیل و
یان بەکەسێک کە بەدینارێک باویک خۆی دەگۆڕێتەوە دەوترێت لەسەگ سواڵ دەکات]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 11:32:56 2021/18/12
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1127 :

لەشکر ترازا ،بوک نەڕازا
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https://www.kurdipedia.org/?q=20170927140246142767
لەشکر ترازا ،بوک نه ڕازا
ژن مارەکردن و ئامادەکردن بۆ رۆژی گواستنەوە چەندين داب ونەريت و رێوڕەسیم جۆراو جۆری گەرەکە هەر لە کۆنەوە تا
ئەمڕۆ ،واتە کات و داهات و سەليقەی زۆری دەوێت ،بەتايبەت رۆژی گواستنەوە بوک دەبێت تەواو تيف تيفە بدرێت هەر
لەکوڵکردنەوە تاوەکو ئارايشگا ،لە رازاندنەوەدا حالەتەکە دێتە پێشەوە چونکە لەشکر ئامادەيە و لە چاوەڕوەانيدايە تا بوک
درەنگێ بڕازێتەوە مقۆمقۆ و قسەوقسەلۆک و چەلەحان لەناو لەشکردا دروست دەبێت و هەندێجار دەگاتە حالەن لێکێازان
و هەڵشاخان و توڕەبوون ،ئەم ئيديۆمە بەکاردێت بۆ کارێک وەک هەوير ئاوی زۆری بوێت و تا دەگاتە ئامادەبوون کێشە و
گرفن ل بکەوێتەوە.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
PM 2:02:46 2017/27/9
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت1128 :

شێ ی
ین نابەخشنەوە
لەشەڕدا ر
https://www.kurdipedia.org/?q=20220624122759419706
لەشەڕدا شێین نابەخشنەوە
کورد لە سەر شەڕ کۆمەڵێک ئیدیۆیم هەیە وەکو :شەڕ و نیوە شەڕ هەر یەکە ،لە شەڕدا
حەڵوا-هەڵوا نابەشنەوە ،شەڕ کەوتە بەر دەرگای ماڵ ،شەڕی سبەینان باشێە لە خێی
ئێواران ،شەڕ و تڕ لە دەست خۆت نییە ،لەشەڕدا هەر ماڵ وێران و کاوڵیە ،خوێن ڕشێ و
هەتیوو کەوتن و جەرگ سووتان و پشت شکان و گران و نەبوون و ڕێ گێان و ڕووخان و
پرسە و ماتەمگێییە ،شەڕ هیچ شتێک ناپرسێت هەموو شتێک خاپوور دەکات ،تەڕ و
وشک بەیەکەوە دەسوتێنێت ،داروپەردوو بەسەریەک دادەدات ،شەڕ شەڕە و ئامان نییە،
لەشەڕدا فرمێسک و خوێن و ئاگر و دووکەڵ و خۆڵ و ئارەقە دەبارێت بۆیە کورد شەڕکردن
کردووە بە ئیدیۆم و بە ڕێنوێن و ڕێنمان و ئامۆژگارییەوە دەڵێت :لەشەڕدا شێین
نابەخشنەوە]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code
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باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 12:27:59 2022/24/6
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1129 :

لەگەڵ تڕی خۆی شەڕ دەکات
https://www.kurdipedia.org/?q=20171119084118143264
لەگەڵ تڕی خۆی شەڕ دەکات
ووتراويشە(سيکڵدانە يان جيکڵدانە يان سيقەتۆرە)ی تەنگە بۆيە زوو توڕە دەبێت و کەڵیک خۆس و گاڵتە و گەن نيە ،ئينجا
ئەگەر کەسێک خاسيەن جيکڵدانە تەنگ هەبێت کەڵیک ئەوەی نيە دەمەسوعبەن لەگەڵ بکەی چونکە ئه و هێندە
سيکڵدانە تەنگە لەگەڵ تڕی خۆی بەشەڕ دێت.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 8:41:18 2017/19/11
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت1130 :

لەگەڵ جێەی ی
نان ڕۆچ دەردەچێت
رڕ
https://www.kurdipedia.org/?q=20180826093350154933
لەگەڵ جێەی نان ڕۆچ دەردەچێت
لەگەڵ ئەوەی کورد چيانشينە و دەشت و دەر و کێو زنار و پێدەشت و کانياوی زۆرە بەڵم
لە روويەکيێيشەوە ناوچە چياييەکان بەرووبویم کەمە بۆيە ڕەزيیل لە ئيديۆیم کورداندا زۆر
شوێن بۆ دانراوە(سەی دز نمەیک ناکات) يان(گوی ناکات تا نان نەخوات) يان(رق لەددان
خۆی دەبێتەوە)يان(بەقون پارەی هەڵدەگرتەوە) يان(نەخۆری نەشۆر) يان(پوشت و
قرچۆک) تا دوان.
لێەش(نان) کراوە بەبنەما بۆ سەخاوەت و رژدی و پوشن و قرچۆیک ،ئەوەی سينگ و دڵ و
دەرون فراوان بێت بەنان خواردن لەماڵيان زياتر دڵ و دەروون و رۆچ شاد و بەکەيف
دەبێت ،خۆ ئەگەر ڕەزيل و بەخيل و قرچۆک و پوشت و سەقيل بێت ئەوا لەگەڵ جێەی
نان لەسەر تليانەوە ڕۆچ دەردەچێت واتە هەر نانێک لە تليانەوە ڕادەکێرسێت پن نيووە
ڕۆح دەبێت ،بەکەسێگ رەزيل و قرچۆک دەوترێت کە حەزنەکات کەس لەماڵ نان بخوات
دەوترێت(لەگەڵ جێەی نان ڕۆچ دەردەچێت يان نيووە رۆح دەبێت).
تایبەتمەندییەکان بابەت
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🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 9:33:50 2018/26/8
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1131 :

لەگەڵ سەگ کەوتۆتە چاڵەوە
https://www.kurdipedia.org/?q=20220424220429411407
لەگەڵ سەگ کەوتۆتە چاڵەوە
لە هەولێێ دەوترێت :لەگە سەی کەوتیتە چارێ ،سەگ ئه و ئاژەڵە ماڵیەی لە دێر
زەمانەوە لەگەڵ مرۆڤ هۆگری پەیداکردووە و بووە بە هاوەڵ و پاسەوان ،مرۆڤیش زۆر
خۆس ویستووە ،بەڵم بەهۆی بێوباوەڕی ئاینیەوە کورد کە زۆرینەی موسڵمانە بەچاوی
پیس و گڵو سەیری دەکەن ،تەنها شوانکارەکان نەبێت نرچ سەگیان الیە و تا ئەمڕۆش
هاوەڵ بەوەفای یەکێن ،لەبەر ئەوەی زۆربەی ئه و ئیدیۆمانەی لەسەر سەگ هەن الیەن
خراپە و سیفان بەدی بەنمونە هێێاوەتەوە و هەرچ ئیدیۆیم کوردانە لەسەر سەگ الیەن
خران سەیک وەرگرتووە وەکو(:سەی نان بدە ،سپڵەی نان مەدە و سەش بەژنان ناوەڕێت،
سەیک لە سەگە ،دەڵن سەیک هاوشارە ،سەیک هەڵەوەڕە ،سەیک هار تەمەن چل ڕۆژە،
سەیک ن سوتاوە ،بەخوا سەیە) ،جگە لەمە ناوی سەگ لە زۆربەی جنێوەکان مرۆڤ ناوی
بەخراپە دەهێێێت و وتراوە :سەیک سەگباب ،سەگباب ،سەی لەسە ،هەڵبەت له و
ئیدیۆمەش هەر بەخراپە ناوی سەگ وەرگێاوە ،لێەش کە وتراوە لەگەڵ سەگ کەتۆتە
چاڵ ،مرۆڤ لە چاڵ بێت و هاونشین سەگ بێت بەدڵنیایەوە زیان دەبێت ،لەبەر دوو
هۆکار یەکەم :ئەگەری هەیە گازت ل بگرێت و دووەمیش :لەبەر گڵویەکەی ،ئینجا ئەوە
بووە بە ئیدیۆم و بەکەسێک دەوترێت کە لەگەڵ پیاوخراپێک کەوتبێتە مامەڵەیەکەوە یان
کێشەیەکەوە دەوترێت :لەگەڵ سەگ کەوتۆتە چاڵەوە]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 10:04:29 2022/24/4
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ

718

بابەت1132 :

لەگەڵ ماری دەچێتە کونەوە
https://www.kurdipedia.org/?q=20220221210240405932
لەگەڵ ماری دەچێتە کونەوە
مار کورد هەر بە دوژمن داناوە و وتویەن :شەرغ مارێ بەداری ،کەچ لێەدا ماری کردووە
بە هەمنشێ و دەڵێت :مرۆڤ ئەگەر خۆش مەسەب و گوفتار شێین و ڕووخۆش و
میهرەبان بێت ئەوا دەتوانێت لەگەڵ ماریش بچێتە کونەوە وەکو وتراویشە :بە قسەی
خۆش ماری لە کون دێنێتە دەروە ئاواش وتراوە :دەگە مارییە چیتە کون واتە توانای خۆ
گونجان هێندە باشە لەگەل هەمو کەسێک دەگونجێت و هەڵدەکات]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 9:02:40 2022/21/2
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1133 :

ا
ا
لەماڵ جوولەکە بخۆ ،لە ماڵ مەسیچ بنوو
https://www.kurdipedia.org/?q=20220519194231414366
لەماڵ جوولەکە بخۆ ،لە ماڵ مەسیچ بنوو
لە کوردستاندا مەسیچ و جوولەکە و موسڵمان بە یەکەوە ژیاون ،هەر یەکە ئایێ و
پەرستش خۆیان هەبووە و پەیڕەوییان لێکردووە ،جولەکە کە موسان و یەهودی و جوو و
ئیرسائیلیشیان ن دەوترێت لە کوردستاندا دەوڵەمەند و خاوەن پیشەی بازرگان و
پیشەگەری و جومگەکان کار و کاسبن بوون ،بۆیە ڕزق و رۆژوویان زۆر بووە و خاوەن کار
بوون ،بەڵم مەسیچ و گاور و دیانەکان هەژار و خەڵیک ن وەن و سەالمەتبوون ،ئەوە
الیەن ڕاستەقینەکەی ئیدیۆمەکەیە ،بێوبۆچونێکیێیش هەیە دەڵێت :جوولەکەکان
چۆنیەن حەڵل و حەرایم خواردن و خەتەنەی منداڵنیان وەکو موسڵمانەکانە ،بەڵم
لەڕووی ئاسایش و ئارایم سەالمەتیەوە جن متمانە نێ ،هەرچ مەسیحیەکانن خواردن
مردارەبوو دەخۆن و منداڵەکانیان خەتەنە ناکەن ،بەڵم لە ڕووی ئاسایش و ئارایم و
سەالمەتیەوە جێگەی متمانەن ،بەهۆی تاقیکردنەوە و ئەزمون و بێوباوەڕی کوردی
موسڵمانەوە ئه و پەند و درکە و ئیدیۆمەی ل پەیدابووە کە دەڵێت :لەماڵ جوولەکە بخۆ،
لە ماڵ مەسیچ بنوو]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان
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:Quick Respons Code

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 7:42:31 2022/19/5
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1134 :

لەناو دەخوات ،لەپەڕ دەخەوێت
https://www.kurdipedia.org/?q=20170808081908141936
لەناو دەخوات ،لەپەڕ دەخەوێت
ئيديۆمێکە بۆ کەسێک بەکاردەهێێێت بەکەمێين ماندووبوون زۆرترين دەستکەون هەبێت و هيچ ئارەقەی نەڕشت بێت
يان ئەزيەن نەکێشابێت ،هەڵبەت لەناو خواردن لە کۆڵ و ئاخوڕ و پەرێزدا بۆ ئاژەڵ واتە لەسەرگوڵ خواردن و مفت ،لەپەڕ
خەوتنيش واتە دوور کەوتنەوە و تەريگ پەزەکە دەخەوێت و هەم پشوو دەدات هەميش لە گرفت بە دوورە]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 8:19:08 2017/8/8
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت1135 :

لەنێوان دوو ی
نان گەرمدا بێت
https://www.kurdipedia.org/?q=20210224205338391723
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لەنێوان دوو نان گەرمدا بێت
وتراویشە(لەبەین دوونان گەرمدا بێت) الیەن ڕاستەقینەی ئه و ئیدیۆمە ئەوەیە نان گەریم
تازە داگێاو لە سێ گەرمە ،ئینجا ئەگەر دوو نان گەرم بخەیتە سەر یەک و لە نێوانیاندا
شتێک دابنێیت ،ماوەیەک دەبات تا ئه و شتە سارد دەبێتەوە ،زۆرجاران هێڵکەیەک
خراوەتە ناو تیکەیەک یان پارووە نان یان نوردوویەک تاوەکو بەگەرم و نەریم بمێنێتەوە
دەدرایە خۆشەویستان.
کەچ الیەن خوازراو له و ئیدیۆمەدا(هەڕەشە)یە ،زۆرجار کەسێک زوڵمێگ ل دەکرێت له
و کاتەی ن دەسەڵتە یان بۆی نالوێت ،ناگونجێت تۆڵە بکاتەوە ،بەڵم قبوڵیش ناکات به و
زوڵمە و دەڵێت با لە نێوان دوو نان گەرمدابێت یان دەڵێت(بابمێنێتەوە) کەواتە ئیدیۆیم لە
نێوان دوونان گەرمدا بێت مەبەست لن هەڕەشە وگوڕەشەیەکە کە سارد نەبێتەوە]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 8:53:38 2021/24/2
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1136 :

لەهەتاوێ نایگەیەنێتە سێبەرێ
https://www.kurdipedia.org/?q=20210509220526393972
لەهەتاوێ نایگەیەنێتە سێبەرێ
هەتاو و سایە ،بەر هەتاو واتە بەر تاوی تیشگ خۆر و سایەش واتە سێبەری تەنێک کە
تیشگ خۆر دەگەڕێنێتەوە ،بەر تیشگ خۆر و سێبەر زۆر لەیەکێییەوە نزیکن تەنها داوە
موویەکیان نێوانە ،ئەگەر بتەوێت لەبەر سێبەرەوە بچیتە بەرخۆر تەنها هەنگاوێک و
جولەیەیک کەیم گەرەکە ،ئەوە بووە بەئیدیۆم بەکەسێگ قسەگێەوە و نهێن لەدەم گێ
نەبوو دەوترێت هێندە دەم بەهاوارە ئەگەر نهێنیەیک ن بدەیت لەهەتاوێ نایگەیەنێتە
سێبەرێ واتە قسە لەدەیم گێ نابێت و زوو بڵوی دەکاتەوە]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |

باشووری کوردستان

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
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کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

PM 10:05:26 2021/9/5
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت1137 :

لەواشە بکرێت باشە
https://www.kurdipedia.org/?q=20171119084430143266
لەواشە بکرێت باشە
لەواشە دوو دارۆچکەيە تووند لە لموزی ووڵغە بەرزە و باربەردەبەسێێت بەتايبەت وەستای ناڵبەند بەکاری دەهێنێت بۆ
ئەوەی لەکان ناڵکردندا ووڵغە بەرزەکە قەپاڵ و گازی ل نەگرێت ،ئينجا لێەدا بۆ کەسێک هيچ دەربەست و بەربەسن
نەبێت يان زيادەرۆن لەکاردا بکات و ببێتە مايەی زيان و نيگەران بۆ خەڵک بەڕقەوە ووتراوە پێويستە لەواشە بکرێت
يان(لەواشە بکرێت باشە) واتە دەست و دەم و پێيەکان ببەسێێتەوە چيێ ن باکانە هەڵس و کەوت بە کەيق گون خۆی
نەکات.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 8:44:30 2017/19/11
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت1138 :

لەوێرانەدا خەزێنە دەدۆزرێتەوە
https://www.kurdipedia.org/?q=20201129202822389892
لەوێرانەدا خەزێنە دەدۆزرێتەوە.
لەکوردستاندا بنەماڵەی باش و خراپ هەیە و بۆ بنەماڵە باشەکان و عالیمزادە و قۆناغ و
خانەدانەکان و کوردەوارییەکان دەوترێت وەچاغزادەن یان وچاغیان ڕوونە ،ئەگەریش کەس
لەخانەوادەکە نەمایە دەیان ووت ئاگردانیان کوژایەوە یان وچاغیان کوێربۆوە ،لێەدا بۆ
بنەماڵەیەیک ناپەسند و دەست ڕەش و تاڵنچ و حەالل و حەرام لێک جیانەکەنەوە ،ئەوەی
دەستیان بکەوێت حەاللە و ئەوەی دەستیان نەکەوێت حەرامە ،هەندێجار له و جۆرە
خانەوادە کەوێرانن پیاوێگ مەزن و گەورە هەڵدەکەوێت و کوردیش بەئیدیۆمەوە
دەڵێت(لەوێرانەدا خەزێنە دەدۆزرێتەوە) واتە لەبنەماڵەی خراپ پیاوچایک باش
هەڵدەکەوێت]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان
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:Quick Respons Code

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 8:28:22 2020/29/11
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1139 :

ا
لەکەری تۆپیو دەگەڕێت ناڵ بکێشێتەوە
https://www.kurdipedia.org/?q=20200914192148387911
لەکەری تۆپیو دەگەڕێت ناڵ بکێشێتەوە.
کەر ئەگەر بایەچ ن درابێت بەر لە تۆپین ئەوا ناڵکراوە بۆ ئەوەی لەڕێگەوبانان سمەکان
پارێزراو بێت ،ئه و ئاژەڵە لەکوردستان زۆر ئیدیۆیم لەسەر هاتووە چونکە ڕۆل
گواستنەوەی ئاو وباراش و زەخێە وباری جۆراوجۆری ن سپێدراوە شێوەی ئۆتۆمبیلەکان
ئەمڕۆ ،بەڵم گۆشت و شێەکەی ناخورێت له و الیەنەوە هیچ بایەخێگ ن نادرێت بۆیە کە
تۆن و گیان لەبەر بڕا هیچ کەڵکێگ نامێنێت جگە لە دوور خستنەوەی لەئاوان تاوەکو بۆن
کەالک و گەنیوویەکەی ژینگەی ناوماڵن تێک نەدات ،بۆ بەرماڵن دەیانگواستەوە و
دەبووە کەالک و سەگ و گۆشتخۆرەکانیێی تێوە دەئاڵ و بۆ چەند ژەم و ڕۆژێک دەخوراو و
دەبووە ئێسکه پەیکەرێگ ڕووت.
ئەوە الیەنە ڕاستەقینەکەی ،وەکو ئیدیۆمیش بە کەسێگ ن غێەت وهیچ وپوچ و فرسەت
قۆستنەوە ودەرفەت حێدەوترێت کە لەشن زۆر کەم و ن کەڵک و بۆگەن و تاڵن
بگەڕێت]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 7:21:48 2020/14/9
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1140 :

ی
شوان حەساب ناکرێت
ماچ ئاغاژن بەشەرتە
https://www.kurdipedia.org/?q=20220126120132402830
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ماچ ئاغاژن بەشەرتە شوان حەساب ناکرێت
شەرتە شوان و حەقە شوان لە کۆندا بۆ ئه و کوڕیشکە بووە کە شوان مەڕ و ماڵن بۆ
خاوەن مێگەل کردووە ،ئینجا شوانیەکەی چ وەرزێک چ ساڵێک یان تا حەوت ساڵ بێت،
حەق و شەرتە شوان جار هەبوو کاریلە و بزن و بەرخ بووە لەگەڵ جل وبەرگ و خواردن ،به
و دوایانەش دراو و پارەی تێکەوت ،ئینجا لەماوەی شوانکارەن تیکەڵ بوون لەگەڵ خاوەن
مێگەل روویدەدا ،وەک یەک خێانیان ل دەهات و هەندێک خاوەن مێگەل وەکو کوڕی
خۆیان سەیریان دەکرد و جار هەبووە کردوویانە زاوای خۆیان و کێێکیان پێداوە،
هەندێجاریش ئاغاژن دەسن لەگەڵ تێکەڵکردووە و ماچ و موچ و ڕاموسانیش بەدواوە
هاتووە ،بەڵم ئەمەیان بەدەم ڕێگاوە گوڵچنێ بووە و هیچ پەیوەندی بەشەرتە شوان و
حەقە شوانییەوە نەبووە ،ئینجا ئەگەر شوانەکە مافەکەی خۆی تەواو ن نەدرابوایە و ئه و
حاڵەتش زووتر درک پێکرابێت وتراوە(ماچ ئاغاژن بەشەرتە شوان حەساب ناکرێت)
هاوشێوەی ئه و ئیدیۆمەش بەباریێ ووتراوە(سەد خورما و ڕوون جێگەی یەک قەرز
ناگرێتەوە یان سەد هێلکەڕوون جێگەی یەک قەرز ناگرێتەوە یان سەد بەرتیل جێگەی یەک
قەرز ناگرێتەوە ،ماچ ئاغا ژنیش هەر وەکو ئه و خورما و ڕوون و هێلکە و ڕوونەیە ،بەدیاری
ئەژماردەکرێت و حەق هەر لەشوێن خۆی دەمێنێتەوە]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 12:01:32 2022/26/1
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1141 :

مار لە ی
کون خۆی دەرنایه
https://www.kurdipedia.org/?q=20201201153202389907
مار لە کون خۆی دەرنایه
مار لە وەرزی سەرماوسۆڵەی زستان دەچێتە قۆناغ متبوونەوە و تا ساردی زستان دەڕوات
و تەزووی گەریم مانگ ئادار دەست ن دەکات ئه و هەر لە کون خۆیدا بە متبوون
دەمێنێتەوە ،بەرۆژێگ سار و س و شەختە و زوقیم زستان دەوترێت هێندە ساردە(مار
لەکون خۆی دەرنایە) ]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code
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باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 3:32:02 2020/1/12
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1142 :

شێين بێت؟!
مار هەيە ژەهرەکەی ر
https://www.kurdipedia.org/?q=20181022094616159385
مار هەيە ژەهرەکەی شێين بێت؟!
لەڕووی زانستيەوە دەوترێت ژەهر رێژەی ئەنسۆلێ لە خوێندا زياد دەکات واتە شەکر بەرز
دەکاتەوە ،لە ناو خەڵکيش وەتراوە وەک ژەهری مار تاڵە ،يان وەی ژەهر ،هەموو ئەمانە بۆ
ئەوە دەوترێت ژەهری مار مەترسيدارە و جن متمانە نيە چونکە هيچ مارێک ژەهرەکەی
شێين نيە ،بۆيەش وتراويشە(شەرغ مار بەدار) يان(نابێت ماری تەزيوو بخەيتە باغەڵتەوە
بۆ گەرم بوونەوە) چونکە هەر گەریم بۆوە پێوەت دەدات و هيچ ژەهرێگ ماريش شێين نيە
و هەر ژەهرە ،ئەمە زياتر بۆ خەڵکانێک بەکاردەهێێێت کە جن ترس و دڵەڕاویک و مەترس
بن و متمانەشيان نابێت ن بکرێت بۆ ئەوەی متمانەيان ن نەکرێت لە ئيديۆم و دەربڕی
کوردەواريدا بەپرسيارەوە دەوترێت(مار هەيە ژەهرەکەی شێين بێت؟!) واتە نەخێ نيە و
ئاگات لەمار و ئه و کەسانە بێت کەخاسيەن ماريان هەيە.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 9:46:16 2018/22/10
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1143 :

مار کاژی فڕێ دەدات ،خوی فڕێ نادات
https://www.kurdipedia.org/?q=20201019231218389180
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مار کاژی فڕێ دەدات ،خوی فڕێ نادات.
مار ،زیندەوەرێگ خشۆکە و بەددانەکان ژەهردەخاتە خوێن نێچێەکەی ،کاژ،
واتە:کراسەمار بەگوێرەی تەمەن فڕن دەدات کە بچوکە بە شەش مانگ جارێک
دەیگۆڕێت و کە بەرە و ساڵ دەچێت دەبێتە ساڵنە به و شێوەیە کاژەکەی دادەماڵێت و
کاژێگ نون ڕەونەقداری تازە دەپۆشێت ،بەڵم خووەکەی واتە ئەدگار و خاسیەتەکەی کە
گازگرتن و گەسێ و ژەهر ڕووکردنە ناو جەستە و الشە و خوێن نێچێ و ناحەزەکەی وەکو
خۆی دەمێنێتەوە ،ئەوە الیەن ڕاستەقینەکەیەن ،وەک ئیدیۆمیش بەکەسێک دەوترێت کە
لەناخدا کەسێگ خراپ و بەدکردار و قێ لەدڵ و گون لەزگ و مەترسیدار و دوژمنکار و
خونخۆر بێت کەچ لەڕووکار و ڕواڵەت بەشێوازێگ ڕێک و پێک و جلوبەرگێگ ڕەونەقدار
دەردەکەوێت ،هەرچەندە ڕواڵەتیان بگۆڕێت بەڵم خوو و تایبەتمەندیان وەکو خۆی
دەمێنێتەوە ،بۆیە بە ئیدیۆمەوە به و کەسانە دەوترێت(مار کاژی فڕێ دەدات ،خوی فڕێ
نادات)[]1
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 11:12:18 2020/19/10
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1144 :

ماران گاز لە خشکەی قەلقەالشگ دەترسێت
https://www.kurdipedia.org/?q=20180621104719151990
ماران گاز لە خشکەی قەلقەالشگ دەترس
قەلقەالشکە :دڕکە کنگر(کەنگر) ڕوەکێگ بەهاريە السکێگ ناسگ هەيە و مرۆڤ
دەيخوات بە چێشن(ترش و زەردکردن و کنگرکەباب سوری دەکاتەوە تێکەڵ ئاردی دەکات
بۆ ئەوەی جوان سوور ببێتەوە کەنگر کەبابێگ باس ل پەيداببێت) بەڵم ئەوەی کە مرۆڤ
هەڵيناکێشێت دڕکێگ گەورەی ل دەڕسکێت وئينجا کە بەهار کۆتان هات ئەويش وشک
دەبێت و دڕکەکە لە بڕیک دەبێتەوە و با لەگەڵ خۆی بەناو شيوەرۆکان دەيبات و لەشەواندا
دەنگ خلۆربوونەوەکەی وەک خشپەی مار و مێوو و گورگ و چەقەڵ و پياوی دزە ،ماران
گازيش :کەسێکە مارگەستبێن و يان گەزەی ل گرتبێت واتە کەسێک مارپێوەی دابێت ،ئه و
پێوەدانە هێندە بەئازارە وا دەکات هەميشە ئەوەت لە بێ بێت بۆيە ئەگەر کەسێک بەهەر
هۆيەکەوە زيانێگ بەرکەوتبێت و لە ترس دووبارە بوونەوەی زۆر بە وورياييەوە مامەڵە
دەکات و گوێ بۆ دەنگ با و قەلقەالشکيش هەڵدەخات بۆيە بە درکەوە دەوترێت ماران گاز
لە خشکەی قەلقەالشکيش دەترسێت.
تێبين :قەل قەالشک بە قەڵە ڕەش و قەلەباجکەش دەوترێت.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:

رۆژهەڵن کوردستان
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:Quick Respons Code

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 10:47:19 2018/21/6
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1145 :

مار-ان گاستە لە گوريس-يش سڵ دەکات
https://www.kurdipedia.org/?q=20190306082955280187
ماران گاستە لەگوريس-يش سڵ دەکات
وتراويشە(ماران گاستە لە خشکەی قەلقەالشکيش دەترسێت) گوريس کە لەمووی بزن
دروستکراوە و هەندێجاريش خوری مەڕی تێکەڵکراوە و ڕەنگەکەی بە شێوەيەیک گشن
ڕەش بوو هەندێجار ڕەنگ دەبووە بەڵەک و سن تێکەڵ دەبوو ،بۆ بەستانەوەی بار و
کاوکۆت وپەتکردن وڵغ بەکارهاتووە ،ئه و کەسەی مار رۆژێک لەرۆژان پێوەی دابێت کە
بيبينێت لن دەترسێت چونکە يەکەمجار شێوەی لە شێوەی مار دەچێت ،ئەگەر کەسێک
بەهۆی شتێکەوە دووچاری زيان هاتبێت ئەوا بە بينين هاوشێوەکەی ترس دايدەگرێت
هەربۆيەش کورد وتويەن(ماران گاستە لە گوريس-يش سڵ دەکات).
Quick Respons Code:

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 8:29:55 2019/6/3
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1146 :

ماری مارخۆریش هەیه
https://www.kurdipedia.org/?q=20220516231457414156
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ماری مارخۆریش هەیه
مار :زیندەوەرێگ خشۆک و سامناک و کوشندە و ژاراویە ،گۆشتخۆرە ،جۆراو جۆرە له
سوشتدا ،کورد زۆر ئیدیۆیم لەسەر هێناوەتەوە وەکو :بەزمان خۆش مار لە کون
دێتەدەرەوە ،دەسن خۆی نییە و ماری ن دەگرێت ،ماری کلک قرتاو ،کلیک بێناچێتەوە ،خوا
ڕۆژی بەماری س نیشان نەدات ،خوا پن بەماری نەدات...تاد) ،لێەدا ماری مارخۆریش
هەیە هاوشێوەی ئیدیۆمەیە کەدەڵێت(:هەموو زاڵمێک زەواڵێگ هەیە) ،ئەوانەی زاڵمن و
مەترسێ بۆ سەر خەڵک و زیان بە خەڵیک دەگەیەنن وەکو مارەکان ،ئەوا بۆ ئەوانیش زەواڵ
و ملۆزیم خۆی هەیە بۆیە بە ڕێنوێنیەوە دەوترێت :ماری مارخۆریش هەیە]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 11:14:57 2022/16/5
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1147 :

ماری کلک قرتاو ،کلیک ربێناچێتەوە
https://www.kurdipedia.org/?q=20220516231720414157
ماری کلک قرتاو ،کلیک بێناچێتەوە
مار یەکێکە له و زیندەوەرانەی زۆرترین جار کلیک قرتێێاوە ،لەگەڵ ئەوەی مار بە دوژمن
مرۆڤ دانراوە ،بەڵم ئەویش دوژمن زۆرە مرۆڤ و حاچ لەقلەق و باڵندە گۆشتخۆرەکان
باشێین مێمڵ مارەکانن ،مار کە بەخێان و تێڕەوی دەڕوات بۆ دەربازبوون لە نەیارەکان،
کەچ لەالیەن ئه و دوژمنانەی زۆربەی جار کلیک به زەبرێک دەپچڕێێێت چ لە کان ڕاکردن
چ لە کان چوونە کونەوە کلیک دەقرتێێێت ،مار لەکان شەڕدا لەسەر کلیک دەوستێت و بۆ
خێاکردنیش زۆر پشن ن دەبەستێت ،لە دەستدان کلک بۆ مار زۆر نیگەران دەکات هیچ
شتێک شوێن بۆ پڕ ناکاتەوە ،بۆیە ئەوە بووە بە ئیدیۆم و بۆ زیانگەندن کەسێک بە کەسێک
و دوژمنداری ل بکەوێتەوە کەس لە بێی ناچێتەوە و وەکو مار هەر لە بێی تۆڵەکردنەوەدا
دەبێت بۆ ئه و حاڵەتە بەڕێنوێن و ئامۆژگارییەوە ووتراوە :ماری کلک قرتاو ،کلیک بێ
ناچێتەوە]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code
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باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 11:17:20 2022/16/5
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1148 :

مارە بەجاش
https://www.kurdipedia.org/?q=20171213081459143481
مارە بەجاش -مارە بەجاس پێکراوە
پياوێک ئەگەر شەيتان بهاتبايە کەڵلەن و زەفەری ن بێدبايە يەکسەر لەکان توڕەبوون
توڕەن وەک ڕەشەبا بێی دەکوژاندەوە و س بەس ژنەکەی تەالق دەدا ،لەکان
ساردبوونەوە و خاوبوونەوە بە هەردوو لەن گوی دەخوارد و پەشيمان دەبۆوە ،چونکە ئەم
نيعمەتەی تازە ل حەرام وياساغ بووە و جگە لەوەی 2بۆ س مناڵ چاوگەشيش لە ژنەکە
هەيە و ماڵ و مناڵ و کاروباريش پەیک دەکەوت ،بەڵم تازە کارلەکارترازاوە و چارەی نەماوە
و ،بۆيە دەچووە الی مەالی گوندی و حاڵ خۆی بۆ بەيان دەکرد ،مەالش(حيلە شەرع)ێگ
بۆ دەدۆزييەوە لەيەکێک لەئايەتەکان سورەن بەقەڕە و ژنەی دەهێنايەوە ژێر نيکاچ ،بەڵم
له و حيلە شەرعيەدا يان کوڕە مەال يان شوانەوێڵە و گاوانێک يان کەسێگ کەودەن و
دەبەنگ و گێڵۆکە و الپرەسەنگ ودۆشاو بەگون و هەپرە گون و حولحوليەک نان دەکەوتە
ڕوونەوە و شەوێک دەيانخستە پاوانەوە و باروبارخانەی دەخست و تا رۆژ دەبۆوە وەک
سابرێن توڵکن وگای بوغە و بنە مرقە مرق و مشەمش و گژۆ گژۆ و پەڕين و تڕين خۆی له و
پاوانە قەدەغەکراوەی پێشوو ،بەڕەڵکراوەی ئەوە شەوە دەديت ،دانگە لەوەڕێگ باس
دەکرد کورد گوتەن(نان و گان)ی بەالش و لەمشە بوو ،پێناچێت زيندەخەوی له و شێوەی
جارێکيێ بۆ دووبارە ببێتەوە ،بۆ بەيانيش ژنە دەبۆوە پاوانێگ قەدەغەکراو لە کابرای کەودەن
و دەبوايە س بەس تەالق بداتەوە بۆ خاوەنەکەی ،ئينجا هەموو ئەمانەش بەمەراسيمێگ
ئاشکرا و نهێن بەرێوە دەچوو بەکابرای حازرەیک دەوترا(جاش) و بەژنەی لێقەوماويش
دەوترا(مارە بەجاس پێکراوە).
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 8:14:59 2017/13/12
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1149 :

ی
مازووچن کون لە پاشۆڵ
https://www.kurdipedia.org/?q=20181022094156159383
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مازوو چن کون لە پاشۆڵ
مازوو دارێکە و بەرهەم دارە ،پاشۆڵ واتە چارۆگە و تورگەی بەشان و کۆڵەوە ،ئەگەر
پاشۆڵ چارۆگە کون بێت مازووی هەموو کوردستان بخەيتە نێويەوە پڕ نابێت ،ئەمە
بەيەکێگ ڕەنج بەخەسار دەوترێت ،يان کەسێگ رسق سوار و ن(تاڵح) و نان بەدۆ
ڕانەگەيشتوو ،ماڵداريکردنێک ن کابان و کەيبانوو ،زۆر کاسب و زۆر کێخوا وا دەکات هيچ
سەروەت و سامانێک پاشەکەوت نەبێت بۆ هەموو ئەمانە بەدەربڕی کوردەواريەوە
دەوترێت(مازوو چن کون لەپاشۆڵ)
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 9:41:56 2018/22/10
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1150 :

ماست نییە بەلێوتەوە دیار بێت
https://www.kurdipedia.org/?q=20200919110015388040
ماست نییە بەلێوتەوە دیار بێت
ماست بەرهەیم شێە ئەگەر بەڕێک وپێگ نەخورێت بە لێوەوە دیار دەبێت ،چونکە
ڕەنگەکەی سپییە ولینجیشە دەتوانێت خۆی بلکێنێت بەسەر دەم و لێو و لچ و سمێڵەوە،
ئەوە الیەنە ڕاستەقینەکەی الیەن ئیدیۆمەکەی ئەوەیە کەسێک چاکە و پیاوەن و
هاوکارییەیک باس بکرێت کەچ ئه و خۆی له و هاوکاری و یارمەتیدانە بدزێتەوە و هاشای ل
بکات و پن نەزانێت بەتەوسەوە ئه و کەسەی هاوکاریکردووە یان دەسن گرتووە
دەڵێت(خۆماست نییە بەلێوتەوە دیاربێت) واتە چاکە دوای ئەنجامدان دیار نابێت تەنیا ئه
و کەسەی چاکەکەی لەگەڵ کراوە خۆی دەبێت ئاماژەی ن بکات ،ئەگەرنا وەکو ماست
نییە کە بەدەم و لێوەوە بنوسێت بۆیە ئەوە بووە بەئیدیۆم و به و کەسانەی چاکەیان لەچاو
نییە دەوترێت(ماست نییە بەلێوتەوە دیار بێت)]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

🗄 سەرچاوەکان
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باشووری کوردستان

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 11:00:15 2020/19/9
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1151 :

ی
ماسن بوارێ ،ئاوی ڕووبارێ
https://www.kurdipedia.org/?q=20200901133509387361
ماسن بوارێ ،ئاوی ڕووبارێ
کوردەواری هەندێجار بە وەرزی(بەهار) دەڵێت(بوارە یان بوهارە) ئینجا لە بەهاراندا
بەتایبەت لە گوڕە و نێینەی بوارێدا پاوان پڕییەن لە گژوگیا وگوڵ وگوڵزاری بۆندار ولەوەڕی
زۆروبۆر ،کە بۆن زەبەند وگیابەند دەماردەمار دەچێتە ناو لون شوانکاران و مەڕومەڵت
تەنها له و بۆنە تێدەخۆن ،هەموو ئاژەڵێگ ماڵ وەکو(بزن و مەڕومانگا) بەهۆی
تێگیاخواردنەوە ،گوانیان پڕە لەشێ و(ئەوەی چویتە بن ددانیان چویتە ناوگوانیان) لێەدا
بەرهەیم شێەمەن زۆر زۆر دەبێت ،شێی مەڕوماڵت ئەوەندە زۆر دەبێت وەکو ئاوی
ڕووباران ل دێت بۆیە دەوترێت(ماسن بوارێ ،ئاوی ڕووبارێ) واتە وەکو ئاوی ڕووبارێ
زۆرە]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 1:35:09 2020/1/9
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1152 :

ماس گرتن و قون تەڕنەکردنيان نەگۆتيە
https://www.kurdipedia.org/?q=20180929102830156591
ماس گرتن و قون تەڕنەکردنيان نەگۆتيە
ژينگە و نشينگەی ماس ئاو و دەرياچە و گۆم و رووبار و زەرياچە و دەريايە ،ئەوەی بيەوێت ڕاوی بکات ئامێی پێشکەوتوس
ن بێت هەر دەبێت لەش وجەستەی بەتايبەن گەروقون تەڕ بێت ،چونکە ئەگەر بتەوێت ماس بگريت دەبێت قون
تەڕبونيش هەڵێێريت ،کاتێک ناتەوێ ئه و تەڕبوونە ڕووبدات تۆش ڕاوکەری ماس نيت و ناتەوێ ماس بگريت ،ئينجا با
بێێ بزانێ بۆ وەک ئيديۆم بەکارهاتووە مەبەست له و دەربڕينە کوردەوارييە چييە ،مەبەسن سەرەیک ئيديۆمەکە ئەوەيە
هيچ کارێک ن ماندبوون و قوربان ناکرێت ئەگەر ئه و قوربانيە بچوکيش بێت بۆ ئاسن قون تەڕ بوون.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:

رۆژهەڵن کوردستان
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:Quick Respons Code

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 10:28:30 2018/29/9
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت1153 :

ماس لەسەريەوە بۆگەن دەبێت
https://www.kurdipedia.org/?q=20170507081250139531
ماس خۆراکێگ بەتام وچێە مرۆڤ لە زووەوە دەيخوات و لەهەندێ ناوچە بووە بە
خۆراکێگ سەرەکيش ،خاسيەن ماس وايە دوای مرداربونەوە يان گيان لەدەستدان بەر
لەهەموو شوێنەکان بە ريشووەکانيەوە دەزانرێت ماوەی گيان لەبەر بڕانەکەی چەندە و
بەمەش گەنيوی ماسيەکە دەردەکەوێت ،ئەم حاڵەت و خاسيەتەی ماس بووە بە پەند
وئيديۆم لەکوردەواريدا ووتراوە(ماس لەسەرەکەيەوە گەنيو دەبێت) هاوشێوەی
پەندی(ئاوەکە لەسەرچاوەکەيەوە لێڵە)ی لێهاتووە واتە ئەگەر گەورەکان کاروبارەکان خۆيان
بەراست ودروسن بکەن ئەوا هەرگێ خەڵیک رەمەیک و رەشۆیک گەندەڵ نابن و ئەوانيش چاو
لەسەرووی خۆيان دەکەن ،هەڵبەت پەندە کورديەکان لە بواری سياسيشەوە دەتوانرێت
بەکار بهێێێت وەک ئەوەی ئێستا لە هەرێیم کوردستان باشوردا دەگوزەرێت ماسيەکە
لەسەريەوە گەنيو بووە ،دواتر تەنيوەتەوە بۆ چێ و توێژەکانيێ]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 8:12:50 2017/7/5
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1154 :

ماس هەر ی
کان لە ئاوێ دەرهات تازەيە
https://www.kurdipedia.org/?q=20190114070005198834
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ماس هەرکان لە ئاوێ دەرهات تازەيە
ژينگەی(ماس) ناو ئاوی ڕووبار و دەرياچە و گۆم و دەريا و زەرياکانە ،ئەگەر لە شوێن ژيان و
چاوگەی خۆی کە ئاوەکانە دەرهات ئەوا بەشتێگ تازە و نوێ دادەنرێت ،زياتر ئەم ئيديۆمە
بەکاردێت بۆ بايەچ شتێک يان کەسێک يان بەرهەمێک يان رزقێک بۆيە دەوترێت ماس
هەر کان لە ئاوێ دەرهات تازەيە.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 7:00:05 2019/14/1
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1155 :

ماس و ميوان مانەوە بۆگەن دەبن
https://www.kurdipedia.org/?q=20190306083640280188
ماس و ميوان مانەوە بۆگەن دەبن
وتراويشە(کش کش مريشکە ڕەشە ميوان جارێک و دوان خۆشە ،يان شەوێک و دووان
خۆشە) ميوان خۆشەويستە و جێگەی دڵخۆس خانەخوێ-يە کەچ شەوێک و دوان
خۆشە ،ماسيش چەندە جوان و خۆش و بەتامە کەچ شەوی يەکەم نا شەوی دووەم بە
ڕاستەقينەن بۆ گەن و گەنيوو دەبێت و شەوی سێيەم بۆن گەنيويەکەی وات ل دەکات
دەست بەلووتتەوە بگريت ،دوو شن جوان و جێگەی دڵخۆس بۆ رۆژی سێيەم هەم
ناشێين و هەميش بۆگەن دەبن ،بۆيە ئەم ئيديۆمە راوێژکاری و ئامۆژگاری و ڕێنوێن يە بۆ
تێکڕای مرۆڤايەن کە زۆر مانەوە الی دۆست و ئەحباب پەسند ن يە هەرچەندە شێين و
جوان و لەبەر دڵن بيت بەمانەوەی زۆر ن زراو و گەنيو دێيتە بەرچاوان.
Quick Respons Code:

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 8:36:40 2019/6/3
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1156 :
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ی
ی
بلورێن
مانگ شەوق خۆی هەر دەدات هەرچەندە گورگ
https://www.kurdipedia.org/?q=20190307063152280193
مانگ شەوق خۆی هەر دەدات هەرچەندە گورگ بلورێن
وتراويشە(بەمانگەشه و وەڕينە)يان بەشێوەيەکيێی هاوشێوە وتراوە(کاروان دەڕوا و
سەگيش دەوەڕێت) ديارە تريفەی مانگە شه و بە لوراندن گورگ و وەڕين سەگ ناکەوێت و
شەپۆڵەکان تريفەکان دڵ و دەروون ئارام و پڕبەخشندەن و هێمنان دەکات و دڵ و
دەروون ياران و دۆستان وەک ئاوی دەريا و زەرياکان بۆخۆی کێش دەکات ،بۆ ئەمەش
وتراوە(دەريا بە دەیم سەگ گڵو نابێت) واتە شن جوان و ڕەسەن و پڕ بايەخ بە قسە و
قسەڵۆک و توانج و تەشەر هيچ ل کەم نابێتەوە ،وەک وەڕين و لوراندن بەرامبەر شەوق
مانگ.
Quick Respons Code:

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 6:31:52 2019/7/3
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1157 :

مانگا مرد و دۆ بڕا
https://www.kurdipedia.org/?q=20171214084019143510
مانگا مرد و دۆ بڕا
مناڵن کە لەياريەک تەواو دەبوون بەيەکەوە بە هاوارەوە دەيان نگۆت(هەرکەس بۆ ماڵ خۆی تەنەکە بە قوزی دایک خۆی)
يان کەشۆڕشێک دەتوايەوە يان دووچاری نسکۆ دەهات دەيانووت ئاشبەتاڵ لێکرد يان ئاشتبەتاڵ کرا ،مانگ مردوو دۆبڕا-
ش واتە هيچ نەما يان کۆتان هات يان نانمان بڕا چونکە لە بنەڕەتدا لەسەر بەرهەیم مانگاکە و بەشێی و بەرهەمەکان
خاوەن ماڵ و خەڵکەکە لەوەڕاوە ،تۆ سەيری نەوت فرۆس حکومەن هەرێیم کوردستان بکە لە دوای شازدەی ئۆکتۆبەری
 2017هەست دەکەيت ئه و ئيديۆمە دەڵن بۆ ئه و کابينە ژمارە هەشتەی هەرێم دانراوە ،مانگاکەيان مرد و دۆکەشيان بڕا.
[]1
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 8:40:19 2017/14/12
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ناوی تۆمارکار:

ئاراس ئیلنجاغ

بابەت1158 :

ماوییل هێسگ فییل
https://www.kurdipedia.org/?q=20220226204208406388
ماوییل هێسگ فییل
جەستەی مرۆڤ بە گوێرەی ئێسکەپەیکەریان کورت و درێژ و خڕیڵە و تێکسمڕا و تێک
چەقیوو و کەتەزەالم و زڕتە زەالم و چوارشانە و سینگە تەڵە و زەرگە و....تاد ،دیارە لە
دەوروبەری رواندزێ خزمان گوندی ماویلیان شان و شەوکەتیان گەورەیە و پیاوی جەستە
تۆکمە و بەهێیان هەیە و ئەوەش بووە بە ئیدیۆم و دەوترێت :ماوییل هێسگ فییل واتە:
تۆکمە و مەتێ و پته و و بەهێن]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 8:42:08 2022/26/2
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1159 :

ی
هەرجوان بێت ژنت هەر بووک بێت
ماينت

https://www.kurdipedia.org/?q=20171126095801143325
ماينت هەرجوان بێت ،ژنت هەر بووک بێت
ماين هەر بە جوانوون نامێنێتەوە و ژن هەر بە بوویک نامێنێتەوە بەڵم لێەدا خوازراوە ماين ئەگەر تێ ئاليک و ئاخوڕی باس
هەبێت و کورتان و تەويلەی باس بۆ دابێ بکرێت هەر بە جوانوون دەمێنێتەوە ،ژنيش ئەگەر پۆشتە و پەرداخ ن و جل
وبەریک باش و لەدەرو هەيوان و خانووی باش بێت هەر وەک بووک گەش و جوان دەبێت ،ئينجا ئەم ئيديۆمە شێوەی نزا و
پاڕانەوەيە بۆ دواڕۆژی خێ بێت.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
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[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 9:58:01 2017/26/11
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت1160 :

ا
ماکەری ئابڵخە

https://www.kurdipedia.org/?q=20171114090340143175
ماکەری ئابالخە
ئابڵخ دێيەیک رۆژئاوای پارێزگای سلێمان بوو ئێستا تێکەڵ بە شار بووە ،ديارە ماکەرەکانيان دەستەمۆ و دەستە پاچە و
بەگوێکەر بوون و هەرچيەکت ل بار بکردنايە دەيانێد و گون خۆيان شۆڕکردۆتەوە ئينجا لێەدا بە مەبەست بەکاردەهێێێت
بۆ کەسێک کە زۆر بە گوێکەر بێت و هەرچ لن باربکەی میل خۆی شۆڕدەکاتەوە رێگە دەگرێت.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 9:03:40 2017/14/11
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت1161 :

ماکەری بارە تەماتە
https://www.kurdipedia.org/?q=20170729082002141616
ماکەری بارە تەماتە
ئەم ئيديۆم و درکەيە لە کوردەواريدا بەکاردەهێێێت بۆ کەسێک کە بەهيچ جۆرێک مل بادان نەبێت و بە هەموو شتێک
رازی بێت لەگەڵ ئەوەشدا شان و شەوکەتێگ باشيش هەبێت وەک ئه و ماکەرەی کە تەماتەی ل باردەکرێت و گوێ و میل
خۆی شۆڕ دەکات و رێگە دەگرێت و هيچ ن هەڵجليکانێگ نەبێت]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان
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🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 8:20:02 2017/29/7
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت1162 :

ماکەری بەتەڵەب
https://www.kurdipedia.org/?q=20220424225703411411
ماکەری بەتەڵەب
بەتەڵەب یان بەفاڵ بە ماکەر و ماین دەوترێت کاتێک کە ئارەزووی نێەکەر و ئەسپ
دەکەن ،ماکەر کە بەتەڵەبە زۆر بەباس لەڕواڵەتیدا دەردەکەوێت ،وەک بە ئاڵوس و
بەشکردنەوە و پرتەپرن ئەندایم زاوزن و قەوچەقوچ و دەم بەیەکدادان و بەرزکردنەوەی
پاشەڵ و جووتە هاویشێ و زوو زوو مێ کردن هەموو ئەمانە دەرکەوتەکان بەتەڵەبوون
ماکەر وەدەردەخەن بۆ نێەکەر ،بۆیە نێەکەر به و دیمەنە دەست دەکات بەزەڕەزەڕ و دونیا
دەکاتە بەهار لەچلەی هاوین و زستان ،ڕیک لە کۆمەڵ کوردەواری ئه و بارودۆخەی ماکەر
و بەتەڵەب بوونەکەی بووە بە ئیدیۆم و بەژنێک یان کچێگ هاروهاج و ن شەرم و ن ئابڕوو
یان ئەوانەی نیشانەکان حەز لەمێدیان بە ئاشکرا دەردەکەوێت بەتەوس و ڕق و
ناشێینیەوە و هەیندێجاریش بە گاڵتە وگەپەوە دەوترێت :ماکەری بەتەڵەب]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 10:57:03 2022/24/4
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1163 :

ی
ماکەری ماينگ

https://www.kurdipedia.org/?q=20171122092720143300
ماکەری ماينگ
بەکەسێگ ن کەڵیک تيابەستە نەبوو دەوترێت کە پشت بە فرت وفێڵ و هەڵپەرسن و فرسەن حێ ببەستێت بۆ ئەنجامدان
کارێک هەرچەند نێ بێت بەڵم خاسيەن ماکەری هەبێت بۆيە دەوترێت هەی(ماکەری ماينگ).
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:

رۆژهەڵن کوردستان
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:Quick Respons Code

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 9:27:20 2017/22/11
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت1164 :

ژ
ميوانيش هەبێت
ماڵ بۆ خۆی نەبێت
https://www.kurdipedia.org/?q=20180929102542156589
ماڵ بۆ خۆی نەبێت ميوانيش هەبێت
ماڵ لێەدا واتە خێانێک نيشتەجن خانوبەرەيەک بێت ،ئينجا بۆ خۆی نەبێت واتە سەدان کەموکوڕی و گرفت و نەبون و
ن حاڵ و دەستکورن و نالەباری ژيان و بژێويان هەبێت و پێداويستيەکان خۆيانيان ن دابێ نەکرێت لەخواردن و
خواردنەوە و پۆشێ و شوێن خەوتن ،ئينجا سەرباری ئەمانەش ميوان روويان ن بکات به و حاڵەتە دەوترێت(ماڵ بۆ خۆی
نەبێت ،ميوانيش هەبێت).
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 10:25:42 2018/29/9
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت1165 :

ماڵ سوتاو به ماڵ دەبێت ،سکەڕۆ به ماڵ نابێت
https://www.kurdipedia.org/?q=20220519195428414370
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ماڵ سوتاو به ماڵ دەبێت ،سکەڕۆ به ماڵ نابێت
پێکهێنان خێان و دروستکردن خانووبەرە و دابینکردن شت و مەک و کەل وپەل ناوماڵ
ماوەیەیک زۆری پێویستە تا دادەنرێن ،ئینجا ئەگەر کەسێک ماڵ بسووتێت هیچ کەل و
پەلێگ بۆ دەرناچێت و نامێتەوە ،دێتە سەر ساچ عەل و هەژار دەکەوێت و پن دەوترێت:
ماڵ سووتاو ،بەڵم ئەوەی(سکەڕۆ) بێت ،واتە :کەسێک هەر بایەخ بە دەم و خواردن و
ووریک بدات و نەوسن و چڵێس و چاوچنۆک و تێنەخۆرە و چڵ وچەورە و سکەڕۆ بێت
تەنها بایەخ بە پڕکردن ورگ و سگ بدات ،پارە و سەروەت و سامان هەموو دونیای ن
بدەیت ئەوا هەر تێ نابێت ،بەمەشەوە ناتوانێت ماڵ دابنێت ،بەڵم ماڵ سووتاوەکە
دەتوانێت سەر لەنوێ ماڵ دابنێتەوە چونکە بڕوای بە ئێادە و خۆگری و دانپێدانان هەیە،
ئه و حاڵەتە بووە بە ئیدیۆم و بە خەڵیک چڵێس و نەوسن کە هەر خەریگ ووریک بێت و هیچ
پاشەکەوت نەکات بەتەوس و گاڵتە و قینەوە دەوترێت :ماڵ سووتاو بە ماڵ دەبێت ،سکەڕۆ
بە ماڵ نابێت]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 7:54:28 2022/19/5
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1166 :

ماڵ له و هەوارە نەمایه
https://www.kurdipedia.org/?q=20201201153903389908
ماڵ له و هەوارە نەمایه
کوردەواری و ڕەوەند و کۆچەری کوێستان و گەرمیانیان دەکرد بۆ بەخێوکردن
مەڕوماڵتەکانیان ،به و دواییانەش کە نیشتەجێبوون لە ئاوان و گوندەکان هەواری زستان و
هاوینەیان هەر جیابوو ،چاالیک کۆچ وکۆجباری کورد هەر بەردەوام بووە و هەر رۆژەی
هەوار لەجێیەیک هەڵدرایە ،واڕێک کەوتووە ئەوڕۆ بەیان لە هەوارەیک بوون و تاق و دوای
نیوەڕۆکەی لە هەوارێکیێ بوون ،ئینجا ئه و کۆچ و کۆچبارە لە کوردەواریدا بووە بە ئیدیۆم
دەگوترێت(ماڵ له و هەوارە نەمایه) واتە ئاگادار نیت کە دونیا گۆڕاوە ڕێسا و یاسای تازە
هاتۆتە کایەوە]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code
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باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 3:39:03 2020/1/12
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1167 :

ا
ماڵن گەڕە

https://www.kurdipedia.org/?q=20170923134627142691
ماڵن گەڕە
لەکوردەواريدا هەندێ جار گەڕۆیک سنوری خۆی ببەزێنێت دەبێتە خووەیک ناشێن ،ئه و ئيديۆمە بۆ کەسێک
بەکاردەهێێێت کە کەم لەماڵ خۆی دابنيشێت و بەردەوام لەماڵنە و کەم خانەخوێيە هەر ميوان ماڵ خەڵکيە و کە دەچيتە
ماڵەکەيەوە لەماڵ نيە و به و خاوەن ئەدگارە دەوترێت فڵنە کەس ماڵن گەڕە.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
PM 1:46:27 2017/23/9
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت1168 :

ماڵيان ی
گان یل دەتگ

https://www.kurdipedia.org/?q=20171230095401143657
ماڵيان گان ل دەتگ
تکان :دڵۆپە هەنگوين بەشانەوە بکەوێتە خوارەوە ،دڵۆپە ئاوی الپاڵ و بن گەوڕی شاخان ،حەزی مێينە بۆ سەرجن و تکەی
شوێن شەریم وەک ليگ زاران لە حەشيمەن هەناری ترش و پەرسيلە ،ئەگەر ماڵێک مێينەيان زۆر بوو پێيان دەوترێت(ماڵ
ونس پڕبوو لە قوز) ئەگەر ئه و ماڵە کچە عازەن حەز لەمێد و بێوەژن تەڕ و ژن خۆش مەسەب و ياران و دڵتەڕی پەنجە
بەخەنە و پرچ بە وەسمە و چاو بەکڵ-يان هەبێت کوڕەڵ لە کوردەواريدا بەتامەزرۆييەوە ناويان دەهێێ دەوترێت ماڵ فڵنە
کەس(گان ل دەتگ) وات پڕييەن لەحەز و تەڕی و ئاڵۆس.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:

رۆژهەڵن کوردستان
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:Quick Respons Code

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 9:54:01 2017/30/12
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت1169 :

ا
ماڵ با بەبا دەچ

https://www.kurdipedia.org/?q=20171126100223143328
ماڵ با بە با دەچ
لە ناو کوردان ووتراوە ئه و پوش وپەڵش و کاغەز و نايلۆن(اليلۆن)ەی با هێناويەتيە گۆڕەپان و تەختاييەکەوە هەر باش
دەيگوازێتەوە بۆ شوێنێگ تر ئينجا لێە(ماڵ با) خوازراوە به و پوشە پەالشەی با هێناويەن ئينجا سەروەت و سامان لەخۆوە
ن ماندوبوونيش دەست کەوتن دەگرێتەوە و (بەبا دەچ) واتە هەر باش دەيباتەوە يان زوو بە فێۆ دەچێت وەک بە
دەستهێنانەکەی.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 10:02:23 2017/26/11
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت1170 :

ا
ماڵ بەفرە کچان ،ئاو نییە لە گۆزان
https://www.kurdipedia.org/?q=20220517233945414222
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ماڵ بەفرە کچان ،ئاو نییە لە گۆزان
فرە :زۆر و زەوەند ،ئێگجار زۆر ،پڕ و ن ژمار ،زۆرن و فراوان و...تاد ،زۆر وشەی لێکدراوی
ل پێکهاتووە وەکو(فرە حێن و فرە ئاین و فرە کێخوا و.....تاد) ،لێە فرە کچ ،یان فرە کابان
واتە :کچ و کابان زۆر ،گۆزەش :دەفرێگ لوولەییە لەلە کۆندا لە قوڕ دروست دەکرا به و
دواییانە لە پالستیک و شوشەش دروستکراوە ،بۆ هەڵگرتن و سارد ڕاگرتن ئاوی کان و
کانیاوان بەکارهاتووە وتراویشە :نە گۆزەی نزیک ئاوان ،نەبوویک نزیک باوان واتە :بۆ هەردوو
الخراپە گۆزەکە زۆر ئاوی ن دەهێێێت و دەشکێت و بووکەکەش زوو کێشەکان گەورە
دەبن و هەر دەچێتەوە ماڵ باویک و ئاگای لە ماڵ خۆی نابێت ،ئەوە ئیدیۆمەی(ماڵ بە فرە
کچان ،ئاو نییە لە گۆزان) واتە :ماڵ زۆرکابان ،چێشتیان یان سوێرە یان ن خوێ یە ،دن فرە
کێخوا و ئاغاش بۆی وتراوە :من ئاغا و تۆ ئاغا ئەی یک جێمان بۆ ڕاخا؟ ماڵ زۆر کەیبانوو و
پڕ کێیش کەس ناچێتە سەرئاو(ساو) بۆ ئاوهێنان ،بۆیە ئه و لەبەر ئەم و ئەم لەبەر ئه و
گۆزەیان دایمە بە بەتاڵ دەمێنێتەوە]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 11:39:45 2022/17/5
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1171 :

ا
ماڵ ی
دزێن ،مەگەر شه و بکرێت بەخۆدا
https://www.kurdipedia.org/?q=20220519193351414364
ماڵ دزێن ،مەگەر شه و بکرێت بەخۆدا
دز ،ئه و کەسەیە بەنهێن شت و مەک و زێڕ و زیوو و کەل و پەل و پارەی خەڵیک دەبات،
یاخود بە دەمامکەوە بە ئاشکرا کاروان و قەتاران ڕووت دەکاتەوە ،لە هەردوو باردا دزیاری
نهێن و شاراوەیە چ بە دەمامکەوە ن چ بە شه و و لە نادیاریدا ئەنجام درابێت ،ئه و ماڵ و
کەل وپەل و جل و بەرگەی بە دزیاری پەیدابوو بێت ،هەر دەبێت بە دزیش ساغ بکرێتەوە
چ خواردن بێت یان پۆشاک و بەرگ و کەل وپەل و ئامێ و....تاد بێت ،ئینجا کاتێک
باس(شەو) دەکرێت وەکو مەحوی گەورە شاعێی کورد فەرموویەن :سەتری گوناحکارانە
شەو ،یان کورد دەڵێت :کوڕ هەبێت تاریکە شه و زۆرە ،شه و قەڵی مێدانە ،لێەدا شه و
بۆیە هاتووە ،چونکە شه و تاریک و نهێنگر و پەنهانه ،ماڵ و کەل وپەل دزراویش :چونکە
خۆت خاوەن نیت ناتونیت بە ئاشکرا لەبەری بکەیت یان بیخۆیت یان پن بسوڕێیتەوە ،ئه
و حاڵەتە بووە بە ئیدیۆم و بۆ کاری شەرمەزراری و سەرشۆڕی و ڕەزییل و حەرام و نابەچ و
یاساغ و ڕێگەپێنەدراو ،وەکو ڕێنوێن و ڕێنمان و ئامۆژگاری وتراوە(:ماڵ دزێن ،مەگەر شه و
بکرێت بەخۆ دا)]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان
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:Quick Respons Code

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 7:33:51 2022/19/5
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1172 :

ا
ماڵ دوو کابان هەميشە خۆڵيان لە ئەژنۆدايە
https://www.kurdipedia.org/?q=20190109065049187894
ماڵ دوو کابان هەميشە خۆڵ-يان لە ئەژنۆ دايە
کابان گەورە ماڵ هەميشە جێگەی رێز و پێانينە ،بەکەسێگ خان و مان و کەيبانوی لێان و
خۆش(مەسەب) و بەگفت و لفت و خۆسوو دادەنرێت لەبەر ئەوەی(کليیل ژووری زەخێە
و کەندوو و گسگ کرن و کەوگێی چێشت وتانگ نەوت) هەموو ئەمانەی لەبەردەستە
خۆی(سەڕافەت) سەرپەرشتياری دەکات و زوو لەکەم و زۆری و نەبون هەبوونيان ئاگادارە،
ئه و ماڵ و دەراو و هەيوانە هەميشە پاک و خاوێن و ن خۆڵ و خاشاکە ،هەموو شن
لەشوێن خۆيەن ،بەڵم ئەگەر(دوو کەيبانوو) لە گەورە ماڵ هەبوو نەک(کابان گەورە ماڵ)
ئەوا هەموو شتێک بەش دەبێت نەکليیل ژووری زەخێە لە کان خۆی دەست دەکەوێ و نە
کليیل کەندووی دانەوێلە و ئارد نە گسک وەچنگ دەکەوێت ،ئيێ ووردە ووردە نەدەزانرێ
زەخێە چەند وچۆنە نە پێداويسن دەزانرێ سەرباريش خۆڵ و خاشاک و پاشماوە و پاشەڕۆ
چاوی مرۆڤ دەردێن چونکە هەر کەيبانووە و لەبەر ئەويێ کارەکە ناکات بەمەش خۆڵ-
خاشاک لە گەورە ماڵ دەگاتە ئەژنۆ ،ئەوە لەماڵێگ گەورە بۆ ووڵتێکيش هەر دروستە
سەيری باشوری کوردستان(هەرێیم کوردستان) بزانە بەهۆی دوو(ئيدارەن-کابان) خۆڵ و
خاشاک-گەندەڵ لە کوێ-يە؟
هەزار دروود بۆ گيان و ڕەوان پێشينان کورد کە بەدرکە و ئيديۆمەوە وتويانە(ماڵ دوو
کەيبانوو هەميشە خۆڵيان لە ئەژنۆدايە).
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 6:50:49 2019/9/1
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
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بابەت1173 :

ا
ی
بەساحێبيەن
ماڵ قەڵپ سەر
https://www.kurdipedia.org/?q=20181014071456158034
ماڵ قەڵپ سەر بەساحێبيەن
قەڵپ واتە زەق و زۆپ و زەغەڵ و قەلب ،ئەگەر هەر کەل و پەلێگ زەق و زۆق و قەڵپ
بخەيتە بازاڕەوە کەس عانەيەیک قەڵن ن نادات و ناچار کە ئێوارە داهات لەگەڵ خۆتدا
دەيبەيتەوە بۆ ماڵەکەی خۆت ،ئينجا ئەم قەڵپيە هەر کەل وپەل ناگرێتەوە بەڵکو ئاژەڵ و
مرۆڤيش دەگرێتەوە ،بۆ نمونە مانگايەک دەخەيتە مەيدانەوە و رێک دەکەويت لەگەڵ
کڕيارێک بەڵم دەبينيت پاس کەمێک ووڵغەکەت بەسەر دا دەداتەوە چونکە کەم
دۆيە(کەندۆيە) يان چەموش و شێتەڵەيە ،يان دەتەوێت کوڕەکەت بکەيتە کرێکار يان
شاگردی وەستايەک يان دوکان و بازاڕێک کەچ پاش ماوەيەیک کەم دێتەوە ماڵ و دەست
دەکات بەگلەن لەسەر شوێن و کار و وەستاکەی يان وەستاکە خۆی دەيێێتەوە ئينجا ئەم
قەڵپە لە کوردەوارييدا بووە بەئيديۆم و بەکاردەهێێێت بۆ(کەل وپەلێگ خراپ ،مرۆڤێگ
نەگونجاو ،ئاژەلێگ قرخ وچەموش و کەندۆ و ن تەنگ وتۆش) دەوترێت(ماڵ قەڵپ سەر
بەساحێبيەن) واتە چار نيە هەر بۆ خاوەنەکەی دەبردرێتەوە.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 7:14:56 2018/14/10
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1174 :

ا
ماڵ مەمۆ نانيان نەبوو داوای تەڕە پيازيان دەکرد

https://www.kurdipedia.org/?q=20170803083503141760
ماڵ مەمۆ نانيان نەبوو داوای تەڕە پيازيان دەکرد
ئيديۆمێکە زۆر جار بۆ کەسێگ هەژار بەکار دەهێێێت کە نان ئيالیه نەبێت کەچ دڵن بگێێ بۆ زياتر لەوەی کە خۆی
هەيەن يان پن دابێ نەکرێت ،واتە تۆ ئەگەر نانت نەبێت چۆن نان و تەڕە پيازت دەست دەکەوێت ،پێشێ واچاکە نانەکە
پەيدا بکەی ئينجا تەڕە پيازەکە ،واتە هێشتا(کەری نەکڕيووە ،ئاخوڕی بۆ دروستکردووە)]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:

رۆژهەڵن کوردستان
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:Quick Respons Code

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 8:35:03 2017/3/8
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت1175 :

ی
ماڵێک کە بووم رلن ن بەری ،چ عەرەب بيخوا چ يەنگ چەری

https://www.kurdipedia.org/?q=20180125093638144254
ماڵێک کەبووم لن ن بەری ،چ عەرەب بيخوا چ يەنگ چەری
ئەم ئيديۆمە بۆ ئەوە بەکاردێت کە سەروەت و سامان وڵت ئەگەر ميللەت سودمەند نەبێت لن و لە دەستێگ نا ئەمێ
بێت و بدزرێت و بخورێت و تاڵن و بڕۆ و تەخشان وپەخشان بکرێت ،چ لەمەسەلەکە ناگۆڕێت ئەگەر عەرەب بيبات يان
هۆزی يەنگ چەری تۆران تورک ،هەڵبەت ئەم کينايە و دەربڕە بۆ داهات و سامان ئەمڕۆی باشوری کوردستان زۆر لە
جێگەی خۆيدايە بوترێت چونکە داهاتێگ زۆر بەدەسن کارگێی خۆن و خۆجن هەرێم و چەتەوڵ و باند و مافيای
سێکتەری ئابوری و ناوچەن و هەرێمايەن ديار نيە و نازانرێت ئه و هەموو سامانەی وڵت چ ل دێت و چۆن دەڕوا،
ميللەتيش لە گێاوی قەيران ئابوری و دەرامەتدايە ،ئينجا کوردێک هيچ ناحەق نيە ئەم ئيديۆمە بەکارب هێنێت و
بڵێت(ماڵێک کە بووم لن ن بەری ،چ عەرەب بيخوا چ يەنگ چەری).
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 9:36:38 2018/25/1
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت1176 :

ماڵە خەزوور ،نۆ مەن خوێ
https://www.kurdipedia.org/?q=20220517233444414220
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ماڵە خەزوور ،نۆ مەن خوێ
مەن :کەرەستە و ئامێێکە ،دەفری پێوانەیە و سەنگێگ کێشانەیە بە گوێرەی ناوچەکان،
کێشەکەی جیاوازە مەن تەورێزی و مەن گەورە و نیومەن و....تاد ،لە(750گرامەوە تاوەکو
3.5کیلۆگرایم) دەبێت ،وتراویشە :هەموو شتێک بەخوێ ،خوێش بەمەنە ،ماڵە خەزوور:
ماڵە باویک شوو ،مێدە ،لە ئێستا و ڕابردوو بۆ بووکەکەیان هەندێک مەرج و چاودێری و
ئەریک زیادە و قسەوقسەڵۆک دەکەن و دەبێتە مایەی دڵتەنگ و نیگەران و ترس و سوێری و
تاڵو چەشێ ،ئەوە بووە بە ئیدیۆم و وەک گوزارشت لە ناخۆشیەکان ماڵە خەزوور و
لێکەوتەکان بۆ ژیان لە سوێری و تاڵ چەشێ ووتراوە :ماڵە خەزوور ،نۆمەن خوێ]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 11:34:44 2022/17/5
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1177 :

ماڵەکەی تەخشان وپەخشان کرد
https://www.kurdipedia.org/?q=20171218094614143560
ماڵەکەی تەخشان و پەخشان کرد
تەخشان وپەخشان واتە بڵوکردنەوە وڕاژاندن و پڕژاندن و پەرش و بڵوە پێکردن ماڵ و داهات و سەروەت و سامان و بەم ال
و به و ال بردن پارە و نەختينە بەن بەرنامە و پالن لە ئيديۆیم کوردەواريدا دەوترێت(ماڵەکەی تەخشان و پەخشان کرد).
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 9:46:14 2017/18/12
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت1178 :
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ی
زیک خەزنەیە ی
ی
پشن مورادە
ماین باش
https://www.kurdipedia.org/?q=20210512163122393991
ماین باش زیک خەزنەیە پشن مورادە
وڵغە بەرزەی ڕەسەن(ماین و ئەسپ) بەنرخ و جن بایەخن بۆ ئەسپ سواری
وسوارسوارێن و لەشکرکێش و دیاری و بەخشێ گرانبەهان ،لە ئیدیۆیم کوردەواریشدا زۆر
بایەچ پێدراوە و لێەدا کە دەوترێت(ماین باش زیک خەزنەیە پشن مورادە) واتە وەچەی
باش زوو دەتگەیەنێتە جن مەبەست و ئامانج و مرازان حاسڵ دەکات]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 4:31:22 2021/12/5
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1179 :

ر ی
مایێ و مەیدان ،تفەنگ و نیشان
https://www.kurdipedia.org/?q=20220226210650406392
مایێ و مەیدان ،تفەنگ و نیشان
ئه و بارگێەی کە تێجۆیە و باربەرێگ باشە ،بەڵم بۆ سوارسوارێن و پێشێیک و غارغارێن
پەسند نییە ،ئەسپە کەوێت و مایین ڕەسەنیش بۆ بار گواستنەوە بارنەهێێاوان بەڵم بۆ
پێشێیک وڵغە بەرزەکانیێ پن ناگەنەوە و بۆ مەیدان ڕووبەڕووبوونەوە و جەنگ یەکەمە،
ئه و ئامێانەی کە بۆ جەنگان و شەڕو شۆڕ و بەرگری و ڕووبەڕووبوونەوە بەکاردەهێێێن
هیچیان وەکو تفەنگ بۆ نیشان شکێن گونجاو و لەبارنیێ ،ئه و ئیدیۆمە بەکاردەهێێێت:
بۆ دوو شن لێک هاتوو و لێکوەشاوە ]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 9:06:50 2022/26/2
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
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بابەت1180 :

مراويە تەڕ نابێت
https://www.kurdipedia.org/?q=20190103072355182410
مراويە تەڕ نابێت
مراوی باڵندەيەکە جۆری ماڵ و کێوی هەيە ،لەئاو و وشکان هەڵ دەکات ،پەڕەکان وا
خوڵقاون ئاو دانادەن و لەس تەڕ نابێت هەر کە خۆی لەئاو هەڵکێشاو و هاتەوە دەرێ
يەکسەر ئاو و تەڕی پێوە نامێن ،ئەمە خاسيەن ڕاستەقينەی باڵندەی مراويە بۆ ئه و زۆر
ئاساييە ،بەڵم کە بەمرۆڤ دەوترێت دەڵن(مراوی يە تەڕ) نابێت ئەوا مەبەست و ماناکەی
دەگۆڕدرێت واتە هەندە چاو قايمە يان ن شەرمە کە کارێگ(نەنگ و لەنگ) دەکات هيچ
ڕەنگ و ڕووی ناگۆڕێت و بەبای گوێ-شيا نايەت.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 7:23:55 2019/3/1
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1181 :

ی
دەترسێن
مراوی لەئاو
https://www.kurdipedia.org/?q=20190227091918278630
مراوی لە ئاو دەترسێن
مراوی بەخۆی باڵندەی ئاوييە ،ڕووپۆس ئاوی النەيەن چ بایک هەيە لە نێو ئاوان-دا
بگوزەرێنێت ،کاتێک کەسێک خۆی پەروەردەی شوێن يان ناوچەيەک بێت چ پێويست
دەکات سڵ ل بکاتەوە بۆ شارەزان و خۆحەشاردان و پشودان و مانەوە ،نان بۆ نانەواو و
گۆشتيش بۆ قەساب هەر حيکمەن تێدا نيە ،ئينجا کەسێک خۆی بارهاتووی شەڕ يان
کاسن يان ناوچە و شوێن بێت باشێ چۆن دەبێت ببێتە مايەی هەڕەشە و گوڕەشە و گەف
هەر بە تەوسەوە بۆ کارێگ له و شێوەيە کورد بەدەربڕەوە وتويەن(مراوی لە ئاو دەترسێن).
Quick Respons Code:

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
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کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

AM 9:19:18 2019/27/2
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت1182 :

ی
مرچ یل خۆشکردووە
https://www.kurdipedia.org/?q=20220519195054414367
مرچ ل خۆشکردووە
لە هەولێێ دەوترێت(:مرچ ل خۆشکردیە) ،مرخ واتە :ئارەزوو ،تەماع ،چاوتێێین،
زۆرجاران مرخ خۆشکردن بۆ کچ جوان ئاوان بووە ،یان بۆ زەوی وزاری بەپیت و بە
بەرەکەت بووە ،یان بۆ مایێ و ئەسپ و وڵغەبەرزەی ڕەسەن یان گاجووت و....تاد بووە،
ئه و مرخ لێخۆشکردنە بۆ هەموو شتە بە بایەخ و جوان و گران بەهاکان بووە بە ئیدیۆم و
ئەگەر مرۆڤێک لە دەوروبەر و دوورەوە تەماچ بۆ شتێک هەبێت و خۆی بۆ مەڵس و مات
بدات ،لە دەرفەت و هەڵێک بگەڕێت تاوەکو بیقۆزێتەوە ،بۆ دەست بەسەراگرتن و بردن و
بەدەستهێنان ،بەتەوسەوە به و جۆرە مرۆڤە دەوترێت :مرچ ل خۆشکردووە]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 7:50:54 2022/19/5
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1183 :

مردن مردنە و تەنيا جارێکە قسەی ناکەسان گۆڕە و شارێکە
https://www.kurdipedia.org/?q=20190307063631280195
مردن مردنە و تەنيا جارێکە ،قسەی ناکەسان گۆڕە و شارێکە
مرۆڤ چۆن يەکجار لەدايکبووە هەر يەکجاريش دەمرێت ئەمە واقيعە و خۆی سەپاندووە
و هيچ بێنەوبەردە هەڵناگرێت ،ئينجا مردن و مەرگ ئه و ترس و کۆتاييەن کە هيچ ڕێگەيەک
ن يە و هەموو ڕێگاکان بەرە و مردن و مەرگ و گۆڕ هەنگاو دەنێ ،بۆيە پياوی مەرد هەموو
کاتێک مەرگ و مردن هەڵدەبژێرێت بەرامبەر(سەرشۆڕی و زەليیل) ،ناکەس واتە هەموو ئه
و کەسانەی خۆ لەکاروباری خەڵیک هەڵدەقورتێێ وەک مەحوی گەورە شاعێی کورد
فەرمويەن:
لەناکەس کاريا خاکم بەسەر رۆن بەباعومرم
ئەی خودايە بمژێينە تا لەبەر قان کەس دەمرم
گۆرەشار ،بێوباوەڕی موسڵمانانە دوای مردن و لە گۆڕنان ،زەوی و خاک توند لەخۆييت
ِ
دەگرێت بۆ گوناهکاران تاڕادەی پەراسوو شکاندن و پان و فليقاندنەوەيە و بەهەمان شێوە
بۆ موسڵمان و بڕوادارانيش لن دەرباز نابن ،بۆيە له و ئيديۆمە کورديەدا ئاماژەی پێکراوە و
وتراوە(مردن مردنە و تەنيا جارێکە ،قسەی ناکەسان گۆڕە و شارێکە) واتە قسەی ناکەسان

749

زۆر لە گۆڕەشار ناخۆشێە بەراوردێگ جوانە چونکە گۆڕەشار يەکێک لە بە(عەزاب-
ی
مرۆق بڕواداری جيهان ئيسالیم.
ئازار)ترين پێشهاتەکان ناو گۆڕە بۆ
Quick Respons Code:

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 6:36:31 2019/7/3
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1184 :

مردوش دەچنە ڕێواسان
https://www.kurdipedia.org/?q=20200816115310386932
مردوش دەچنە ڕێواسان
مردوو واتە کەسێگ ن گیان ،چوونە ڕێواسانیش پێویسن بە گوڕ و تین خورت و گەنج و
جوانانە ،ئەمە مانا ڕاستەقینەکەی ئیدیۆمەکەیە ،مەبەست و توانچ ئه و دەربڕینەش
ئەوەیە کە کەسێک بیەوێت کارێک بکات بەڵم لەگەڵ کارەکە نەگونجێت و توانای
بەسەریدا نەشکێت بۆ نمونه :پێەژنێک بەپێی و نەساغیەوە حەز لە سەیران و گەشت
بکات ،پێەمێدێک دڵ بۆ کچێگ گەنج بچێت وەک دەوترێت(دڵ تەڕەی بخوازێت) ،ئینجا
لێەدا ئه و ئیدیۆمە دەوترێت(مردوش دەچنە ڕێواسان) بەمانای نەمزانیووە مردوو بچنە
ڕێواسان]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 11:53:10 2020/16/8
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1185 :

مردی عالەیم ،بەعالەیم خەو یل کەتییه
https://www.kurdipedia.org/?q=20220210130412404527
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مردی عالەیم ،بەعالەیم خەو ل کەتییه
مردووی خەڵیک ،بە خەڵیک وایە خەوی ل کەوتووە و نەمردووە ،کەواتە هیچ ئازارێگ الی
خەلک نییە و بە ئاسان وەردەگێێت ،کۆست کەوتن زۆر بە ئازارە ،چ جگەرگۆشە بێت یان
خوشک و برا یان هاوژین و هاوسەر و خزم و کەس وکار و خوێش ،بۆیە لە پرسە و تازیەکاندا
دەوترێت :چاوی ساحێب تازیە گەورەیە ،هەموو ئەو کەسانە دەبینێت کە بۆ دڵدانەوە و
دڵنەوان دەچنە پرسەکەوە ،کەسیش لە ئازاری لەدەستدان کەس نزیک ن ناگات مەگەر
خۆی بەسەری هاتبێت ،ئینجا ئەو حاڵەتە ڕاستەقینەیە بووە به و ئیدیۆمە ،وەکو هۆشیاری
و ئامۆژگاری و ڕێنمان دەوترێت :مردی عالەیم ،بەعالەیم خەو ل کەتییە.
[]1
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 1:04:12 2022/10/2
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1186 :

ی
چاکێ ناشورێ
مردی لەوە
https://www.kurdipedia.org/?q=20200921124403388075
مردی لەوە چاکێ ناشورێ
دوای مردن مرۆڤ لە کۆمەڵ کوردەواریدا مردووەکە دەبرێتە سەر تاتەشۆر و ئاوی بۆ گەرم
دەکرێت و جوان و پاک دەشۆردرێت و دواتر کفن بۆ دەبڕدرێت و بەبەریا دەدرووێت ،ئەوە
الیەن ڕاستەقینەی ئیدیۆمەکەیە ،بەڵم مەبەسن ووتن ئیدیۆمەکە بۆ بڕیاردانە لەسەر
کارێک و ئەنجامدانیەن بەڕێک و پێگ بۆیە ئەگەر تێبینیەک هەبێت لەسەر کارەکە ئەوا
ئەوەی ئەنجامیداوە دەڵێت بەخوای بابم مردوو لەوەی چاکێ ناشورێت یان لەوە پاکێ
ناشۆردرێت]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 12:44:03 2020/21/9
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ناوی تۆمارکار:

ئاراس ئیلنجاغ

بابەت1187 :

مريشک س ساڵ لەتەالری بکەی کە بەرت دا دەچێتەوە سەر کيفۆیک
https://www.kurdipedia.org/?q=20190107091725186219
مريشک س ساڵ لەتەالری بکەی ،کە بەرت دا دەچێتەوە سەر کيفۆیک
وتراويشە(سەگ لە قەسابخانە نەمرێت عومری بەزايەع دەچێت) ئەم جۆرە ئيديۆمانە
خاسيەت و ئەدگاری ئاژەڵ زيندەوەرێ يان باڵندەيەک وەردەگرن و هەر کارێگ يان
هەڵوێست يان سيفەتێگ بونيادەم بچێتەوە سەری لەوێ وەک ئيديۆم بۆی بەکاردەهێێ،
تەالر واتە کۆشک و(قەس) کيفۆک-يش واتە سەرينگوان و زبڵدان و تاد ،مريشک لەشوێن
مۆزايک و سێاميک و کاشيدا ناتواێت ن پۆڕە و چينەی خۆی بکات کۆشک وتەالر بە
مريشک چ ،بەڵم ئەگەر بەڕەڵت کرد دەچێتە سەر زبڵدان و کيفۆکەکەی دەست دەکات
بەن پۆڕە و چينەی خۆن لەوێ شتێک بەشتێک دەکات ،ئەمەش وارێک دەکەوێت(سواڵ
کەرێک يان دەرۆزەکەرێک شوو بکات بە دەڵەومەندێک يان بەپێچەوانە کوڕە
دەرۆزەکەرێک کچێگ خانەدان ن بدرێت) و له و ئاستە نەبن کە پێان بەخرساوە دەوترێت
بەخوا(مريشک س ساڵ لەقەسن کەی کە بەرتدا دەچتەوە سەر کيفۆیک).
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 9:17:25 2019/7/1
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1188 :

فەقێە
مريشک مەڕی پياوی
ر
https://www.kurdipedia.org/?q=20180820093211154563
مريشک مەڕی پياوی فەقێە
کورد مەڕی زۆر لەال بەنرخ و بايەخە چونکە بەشێک لە گۆتە و گێانەوەکان و سەرچاوەکان
پێيان وايە ووشەی کاردۆچ واتای شوانکارە دەگەيەنێت ،لەدێر زەمانەوە لەچەرمۆوە له و
مەملەکەتەی خۆمان بۆيەکەمجار مەڕ ماڵ کراوە و بۆ بەرهەمەکان بەخێوکراوە ،مەڕ
خورييەکەی و پێستەکەی و قشپڵ(پشقڵ)ەکەی و گۆشتەکەی و شێەکەی و ريخۆلە و
هەناوی وتاد هەمووی سوودی هەيە و هەبووە و کورد ووتەن(بەقوڕ و زبڵەوە) دەخورێت و
دەفرۆسێت و بەکەڵکە و دەبنە مايەی بەدەستکەوتن داهات بۆ خاوەنەکەی ،ئينجا
لەبەرامبەردا مريشکيش ئەوەی پن ووتراوە(مريشگ کوردی) لەسەردەیم ئاڵشت و شمەک
و شت گۆڕينەوە توانراوە بەهێڵەکان چەندين داهات و دەستکەوت بەدەستبێت جگە
لەوەی مريشکيش گۆشت و هێڵکەکەی خۆرایک بەتام و پڕپڕۆتيێ ،بەهێڵکە دەتوانرا(جگەرە
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و پەرە سيغار توتن و شەکر و چاو و مێوژ و ڕوون و...تاد) دابێ بکرێت بۆيە کورد
فەرمويەن(مريشک مەڕی پياوی فەقێە).
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 9:32:11 2018/20/8
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1189 :

مريشک هێڵکەی قاز بکات ی
قون دەدڕێت

https://www.kurdipedia.org/?q=20170928145117142775
مريشک هێلکەی قازبکات قون دەدڕێت
کورد دەڵێت(مەڕ و بزن بەپن خۆی) واتە هەر کۆمەڵە و خاسيەت و تايبەتمەندی خۆی هەيە و نابێت له و تايبەتمەندييەی
خۆی دەرچێت ،ئەگەر دەرچێت ئەوا زيان ن دەگات ئه و ئيديۆمەش مريشک کێش و پێوان و قەبارەی دياری کراوی هەيە
ئەگەر بيەوێت هێڵکەيەیک گەورەی وەک هێڵکەی قاز بکات ئەوا کە(زۆر هات قەوارە بەتاڵ دەبێت) و دەرچەی دەدڕێت،
ئەم دەربڕينە بۆ کەسێک بەکاردێت کە بيەوێت لەتوانای خۆی زۆر زياتر کارێک بکات.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
PM 2:51:17 2017/28/9
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت1190 :

مریشک تاقەڵه و بێت ی
ی
بچوکێ دەبتەوە
قون
https://www.kurdipedia.org/?q=20200906002310387557

753

مریشک تاقەڵه و بێت قون بچوکێ دەبتەوە.
مریشک تا قەڵه و تر بێت(بەز وپیو و ڕۆن) زیاتر هێڵکەدان و دەوروبەری
قونەجۆرەی(پشتەقوون) دەگرێت و ئەگەری هێڵکەکردن کەمێ دەبێت ،ئه و ڕووە
ڕاستینەکەیە ،ئەمە بووە بە ئیدیۆم بۆکەسێک بەکاردێت کە بەهۆی دەوڵەمەندبوون فێ و
ئۆین و خۆبەگەورەزان و لەخۆی دەگۆڕێت و تەمبەڵ و هاوکاری نەکردن زیاد دەبێت
بەجۆرێک هەست ناکەیت کەسەکەی پێشووتر ناسیووتە ،خۆیەن ،بۆیە بەتەوسەوە به و
جۆرە کەسانە دەوترێت ئەوەچیە گوتویانە تا(مریشک قەڵه و بێت قون بچوکێ
دەبێتەوە)]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 12:23:10 2020/6/9
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1191 :

ی
ی
دەرەقەن نايەی
بشکێن
مژانەی لە قەلب

https://www.kurdipedia.org/?q=20170924144006142722
مژانەی لە قەلب بشکێن دەرەقەن نايەی
مژانە دارێگ پتەوی تۆکمەيه لە هەوجاڕدا و درێژييەکەی دوو مەترە و کەمێکيش ئەستورە ئەگەر ئه و مژانەيە نەبێت
هەوجاڕەکە ناگەڕێت و جوتکردن پەیک دەکەوێت ،خۆ ئەگەر گوێدرێژ يان گاکە يان ئێسێەکە بغەزرێت ئەوا ئه و مژانەيەی
لە قەلب بشکێن نايەتە بن بارەوە ،ئەمەش بۆ کەسێک بەکاردەهێێێت کە قاڵ بووبێتەوە و بەلێدان و کوتان چارەی نەبێت.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
PM 2:40:06 2017/24/9
ئاراس ئیلنجاغ
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بابەت1192 :

مژمۆر لە ناو کوێراندا چاوساغە
20220616154453418808=https://www.kurdipedia.org/?q
مژمۆر لە ناو کوێراندا چاوساغە
:
 مژمۆر ،مژومۆر ،مژمۆڵ :واتە مڕ و مۆچ ،خەواڵوو ،چاو نیوەکراوە ،کوێر نابینا و هیچشتێک نابینێت ،زۆرجار هاوشێوەی ئەم ئیدیۆمە ،کورد بۆ کەسێک کە هیچ تیابەستە
نییە ،بە بەرواردکاری خەڵکان دەوروبەری هەندێک باشێ بێت و لە ناو کۆمەڵە کەسێگ لە
ئاسن خوار خۆییدا مەزنێ و چاکێ دەردەکەوێت ،وتویەن :لە چاو شالن پەیتە ،یان زۆر
جاران بە پیاوێگ نامەرد و ن کەڵک وتراوە :لە ناو ژناندا پیاوە ،بە مانای ئەوەی لە ناو
پیاواندا پیاو نییە تەنها لەناو ژناندا بەپیاو دێتەبەرچاو ،لێەش ئەگەر مرۆڤ مژمۆر بێت و
تەنها یەک چاوی کراوە بێت لە خەڵیک کوێر و نابینا ڕێگا دەبینێت ،بەبەرواردی کوێرانیش
وتراوە :ئەوەی یەک چاوی هەبێت پاشایە ،بۆیە لە کوردەواریدا ئه و ئیدیۆمە جوانەی ل
بەرهەمهاتووە ،بۆ بە نادیدەگرتن کەسایەن و پێگەی کەسێک کە شایان پیاهەڵدان نەبێت
و بە بەراوردکاریش لە دەوروبەرەکەی باشێ بێت وتراوە :مژمۆر لە ناو کوێراندا چاوساغە.
[]1
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 3:44:53 2022/16/6
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1193 :

مست لە درێشەی دەگەڕێتەوە
https://www.kurdipedia.org/?q=20200908155504387678
مست لە درێشەی دەگەڕێتەوە.
درێشە ،نوکێگ تێی وەکو دلیوان و سوژن و بزمار ومێخە ،دەسکێگ داری هەیە کڵش دروو
و پینەدۆز و دارتاش بۆ مەبەسن جۆراوجۆری پیشەکەیان بەکاری دەهێێ ،هەندێکجاریش
وەکو خەنجەر و چەقۆ بە ئامێی بڕەندەکان شەڕکردنیش دادەنرێت ،مست ،واتە
نوشتاندنەوە و خرکردنەوەی هەر پێنج پەنجەی دەست تا مەچەک تاوەکو بەهێ و تۆکمە
بێت ،کاتێک بوەشێێێت بەگوێرەی هێی مرۆڤەکە کاریگەری دەخاتە سەر دەموچاوی ئه و
کەسەی پن دەکەوێت ،ئەوە بووە بە ئیدیۆم و گوزارشتە لەوەی کە شن تێ و تیخت
هەبێت مست و مستەکۆڵە پێت ناوێرن چونکە لەترس بڕین خۆیان کەس زات ناکات
مستت بۆ بوەشێنێت ،هەر کاتێک بزاوتێگ مەدەن و شارستان داوای مافەکان خۆیان
لەستەمکار کرد ئەوا ستەمکار گوەللباران و زیندان و تێڵتڕێنیان دەکات ،بەڵم ئەگەر چەک
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بەڕووی ئه و ڕژێمە دکتاتۆرییانە هەڵگریت ئەوا دەوترێت(مست لەدرێشەی دەگەڕێتەوە)
واتە شەڕ بەشێ و مامرەت بەدراو]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 3:55:04 2020/8/9
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1194 :

مشتێکە لە خەرواڵێک
https://www.kurdipedia.org/?q=20200909132108387697
مشتێکە لە خەرواڵێک
مشت ،مسن مرۆڤ و هەر پێنج پەنجەکەیەن ،خەڕواڵ ،خەرار ،شێوەی گونیە بوو،
موتابچ لەموی بزن دروسن دەکرد و گەنم وجۆی ن دەگوازرایەوە ،ئینجا ئەگەر خەرارێک
پڕ بێت لە جۆ و گەنم مشتێک یان مستێگ ل دەربکەیت ئەوا هەست بەکەمبوونەوەی
ناکەیت چونکە زۆر کەمە ،واتە نمونەیەیک کەیم ل دەردەهێێێت ،ئەوە ڕووە
ڕاستەقینەکەیە بەڵم الیەن ئیدیۆمەکەی ئەوەیە زەیم کەسێک بکەیت و هەندێک لە
الیەنە خراپەکان بخەیتەڕوو ،کەس بەرامبەریش پن وابێت ئەوە وانیە یان بڵێت چۆن؟
تۆش دەڵێیت من هیچم باس نەکردووە ئەمە تەنها مشتێکە لە خەڕاواڵێک ،واتە بەقەد
خەڕواڵ و خەرمانێک زەیم و لۆمە و سەرکۆنەی ل دەوەشێتەوە]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 1:21:08 2020/9/9
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1195 :

مشتە لە دۆم ناکڕدرێت
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https://www.kurdipedia.org/?q=20220409172309410851
مشتە لە دۆم ناکڕدرێت
مشتە واتە :دەست کە پەنجەکان بەناو لەپەوە بنوسێنێت دەبێتە(مست یان مشت) لەناو
ئیدیۆمدا شوێن بۆ کراوەتەوە و وتراوە :گوێ لە مشتە ،پڕ بە مشتە ،بیگری مشتێکە
بەریدەی دەشتێکە ،بەڵم لەم ئیدیۆمەدا(مشتە) ،لە(مست)ەوە بووە بە ناوی ئامێێک کە
پارچە ئاسنێگ سەرپان کلک باریگ قورسە ،کە پینەدۆز و کڵشکەر و کەوش دروو و
سۆڵدروو و چەرم دروو(پەڕۆ و چەرم)ی ن دەکوتنەوە ،تا ئەمڕۆس لەگەڵدا بێت ئه و
پیشەیە بەردەوامە و کارێگ دەست ڕەنگینییە و بژێوی هەندێ خێان لەسەرە ،دۆمیش
گروپ و تێەیەکن لەناو میللەن کورد کە پیشەیان دروستکردن کڵشە ،به و پیشەوە ناو
وناوبانگیان دەرکردووە بۆیە کورد ئیدیۆمێگ زۆر جوان له و بوارە لەسەر ووتوون(دۆم ن و
کڵش بۆ خۆی بچن) ،هەندێجاریش دۆم وەکو زاراوە بۆ خەڵیک ن ڕەچەڵەک(ئەسڵ و
نەسەب) دەوترێت :فڵنە کەس دۆمە یان دۆم و قەرەجە ،کڵشچن پیشەی سەرەیک
دۆمەکان بێت و مشتەش باشێین ئامێی کوتانەوەی پەڕۆ و چەرم بێت ئەوا زۆر جێگەی
بایەخ و هەر لە هەوڵ ئەوەدایە باشێین مشتە پەیدا بکات نەوەک بیفرۆشێت ،بۆیە ئەوە
کراوە بە ئیدیۆم و بۆ بەنرچ و بایەچ شتێک لەالی کەس خۆی وەک ناساندن و
هۆشیاری و ڕێنمان دەوترێت :مشتە لە دۆم ناکڕدرێت]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 5:23:09 2022/9/4
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1196 :

مشک لەماڵەکەی کلیک بەئارد نابێت
https://www.kurdipedia.org/?q=20170801084449141681
مشک لەماڵەکەی کلیک بەئارد نابێت
ئيديۆمێکە بەکەسێگ خاوەن خێان و ماڵ و مناڵ دەوترێت کە هەندە هەژار بێت ،مشک بە بچویک خۆی کلیک لەماڵ-يان بە
ئارد نابێت]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان
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🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 8:44:49 2017/1/8
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت1197 :

مل پان
https://www.kurdipedia.org/?q=20170921133750142675
مل پان
ئيديۆمێکە بەکەسێک دەوترێت کە هەموو شتێک هەڵدەگرێت وەک بەراز و بارگێ ،زۆر بواريش دەگرێتەوە بۆ مرۆڤ،
مەران کردن بۆ داگێکەران و رازی بوون بە زولم و ستەمەکەيان دەرحەق بەخۆی و کەس وکار و والن ،رازيبوون بە
بێگانەيەک و بەدۆسن دايکت بڵن کاکە ،بۆ خێان و خوشک و دايکيش وەک بەراز بيت دەوترێت کەسێگ مل پانە
هەندێجار هاومانای وشەی(گەواد)ە]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
PM 1:37:50 2017/21/9
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت1198 :

ی
باريکێە
میل لەداوە موويەک

https://www.kurdipedia.org/?q=20180826092143154926
میل لە داوە مووەک باريکێە
میل مرۆڤ بەبەراوردی داوە موو زۆر ئەستوترە ئەی بۆ دەوترێت(میل لەداوە موويەک باريکێە) واتە گرفتار و ملکەچە
بەرامبەر بەشتێک يان ياری وەک شاعێ وتويەن(گرفتارم گوڵم موو ناپسێنم) يان بەرامبەر بە کارێگ يان
هەڵوێستێگ(حەق)يش دەوترێت ملم لەداوە موويەک باريکێە ،يان بکەويتە ژێر کاريگەری کەسێکەوە لەبابەتێک يان
خواسێ و نەدان و پێدان ئەگەر ئه و کەسە قسە بکات تۆ دەوستيت و ئه و کاتە ملت لەداوە موويەک باريکێ دەبێت
هەربۆيە بۆ هەرکارێگ ڕەوان ،هەڵوێستێگ لەچ ،کاريگەر بە يەیک ،پێگە وقسەی ڕاست ،دەرکەوتن يار و جيلوە و عيشوەی،
دەوترێت سەيرکەن فالنە کەس(میل لەداوە موويەک باريکێە) بەرامبەری.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:

رۆژهەڵن کوردستان
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:Quick Respons Code

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 9:21:43 2018/26/8
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت1199 :

ی
باریکێە
میل لەداوە موویەک
https://www.kurdipedia.org/?q=20200908154429387674
میل لەداوە موویەک باریکێە.
موو ،زۆر باریکە و بۆ باریگ بەنمونە دەهێێێتەوە ،ئەگەر کەمێک توند ڕابکێرسێت
دەپسێت ،ئەوەی بیەوێت موەکەی نەپسێت دەسن خۆی شل دەکات وەک(موعاویەی
کوڕی سوفیان) کە بووە بەئیدیۆمێگ جیهان سیاسەن (داوە مووەکەی موعاویە) ،ئینجا
باریگ موو لەناو کوردانیش بووە بە ئیدیۆم ،بەکەسێگ زۆر گوێ لەمست وئەڵقە له گوێ و
یم وماڵ و گرفتاری موو نەپسێ ،یان کەسێک گێۆدە و عەوداڵ کێێک یان زەوییەک یان
ماڵێک بێت بەتەوسەوە دەوترێت(میل لەداوە موویەک باریکێە)]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 3:44:29 2020/8/9
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1200 :

لەشێاز ،مەحاڵە ر ی
ببێ بە هاوڕاز
من لە شام و ئه و
ر
https://www.kurdipedia.org/?q=20220519200001414373
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من لە شام و ئه و لەشێاز ،مەحاڵە ببێ بە هاوڕاز
عەرەبەکان هاوسێشمان ووتویانە(:انت ق وادی و انا ق الوادی) واتە :تۆ لە دۆڵێک و من لە
دۆڵێک ،ئەمەش گوزارشتە بۆ بوون جیاوازی و نێوانێگ زۆر لە نێوان هەردوو کەسدا،
هاوشێوەی ئەوە لە زمان کوردیدا لە جیان دوو دۆڵ باس دوو ناوچەی گەورە دەکات،
یەکێکیان وڵن شامە کە(سوریا و لوبنان و ئوردەن و فەلەستێ)دەکرێتەوە و
ئەویێیش(شێازە) لە وڵن ئاریاییە ،هەردوو ناوچە لە ڕووی کەلتور و ئاوهەوا وداب و
نەریتەوە زۆر لێک جیاوازن بۆیە بۆ بێکردنەوە و بەرژەوەندی جیاواز لە نێوان دوو کەس و
الیەندا ،کە هاوڕازی و ڕێکەوتنیان دوور بکاتەوە لە یەکێی دەوترێت :من لە شام و ئه و لە
شێاز ،مەحاڵە ببێ بە هاوڕاز]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 8:00:01 2022/19/5
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1201 :

ا
منداڵ بە دەرمانان ،ناگاتە سەربانان
https://www.kurdipedia.org/?q=20220519215848414393
منداڵ بە دەرمانان ،ناگاتە سەربانان
وتراویشە :منداری بەدەرمانان ،ناڕوا لەسەر بانان
زۆرجاران هەندێ منداڵ بەناکایم و بە کەموکوڕی و کەم ئەندایم و خاوەن پێداویسن
تایبەتەوە لە دایک دەبن و هەموو رۆژێ ،هەر رۆژەی دەیبەنە الی ئه و حەکیم و بۆنێ و
نۆشدار و تیمارخانە و بەیتاڵ و بیمارستانان ،بەڵم ئه و مناڵە هەر وەکو خۆیەن و ئه و
هەمووە دەرمانە کوردەوارییە و گژوگیایە سوشتییە چارەی ناکەن و هەر بە بەن هێی و ن
توانان دەمێنێتەوە ،ئه و جۆرە مناڵەش بە مناڵێگ نەخۆس بەرگری کەم ،کە ژیان
بەدەرمانەوە بەندە-گرفت-ی هەیە و ن چارەسەر دادەنرێت ،ئەوە بووە بە ئیدیۆم بۆ
خستنەڕوو و باسکردن کارێک یان پڕۆسەیەک کە ئەنجایم باس ل ڕەچاو نەکرێت بە
شارەزان و ئاگادارکردنەوە دەوترێت :منداڵ دەرمانان ،ناگاتە سەربانان]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code
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باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 9:58:48 2022/19/5
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1202 :

ا
منداڵ نازدار ،یان شێتە یان هار
https://www.kurdipedia.org/?q=20220521121025414509
منداڵ نازدار ،یان شێتە یان هار
ناز :ئاین و ئۆین و خۆفرۆشییە بۆ ئەوەی بەرامبەر خۆشن بوێت یان خۆشەویسن کەسێک
بۆ کەسێکە بەنازەوە دەربێێت ،نازدار :کەسێک زۆر خۆشەویست بێت و نازی بکێرسێت
یان نازی ڕابگێێت ،ئەندازە :چەندێتییە لە زانسن (جەبر و ئەندازە) بە نموونە :ئەندازەی
شتێک لە درێژی و پان و بەرزی و قەبارەوە ،هەموو شتێگ بەرجەستە چەندێن و قەبارەی
خۆی هەیە ،ئەو ئەندازەیە لێەدا وەکوو پێوانە و بڕی ئەو شتە هاتووە کە قەبارە و چەندێن
پێدانان نازە بە منداڵ ،ئینجا لێەدا ئەو منداڵنەی بە نازەوە بە خێو دەکرێن و هەموو
نازێکیان دەکێرسێت و دڵیان ڕادەگێێت و لەگەڵ هەر وڕک گرتنێک پێداویستییەکانیان بۆ
دابێ دەکرێت وەکوو ڕووەیک تێ ئاو (نازاو) دەبن یان لەبەر بەنازییان وەکوو شێت یان زۆر
هاروهاج دەبن ،ئەو ناز کردن و خۆفرۆشییەیان بۆ خۆشەویسن لە هەموو جێگە و ڕێگە و
شوێنێک و کەسێک ،لێیان وەرناگێێت ،کاتێک لە هەموو شوێنێک وەرنەگێا ئەوا بە الیەن
نەرێن بەسەر منداڵەکەدا دەشکێتەوە کەواتە پەروەردەکردن منداڵ بە زۆر ناز پێدان و
نازداری و نازداربوون خراپە و ڕێگایەیک چەوتە بۆ ئەم حاڵەتە کورد وتویەن :منداڵ نازدار،
یان شێتە یان هار]1[ .
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 12:10:25 2022/21/5
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1203 :

موو ڕەقە
https://www.kurdipedia.org/?q=20220624124600419712
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موو ڕەقە
پێچەوانەی ئه و ئیدیۆمه دەوترێت  :تویک نەرمە و مووی نەرمە ،ئۆمەرە ،مچەیە ،بەس یە
و پێداودە و....تاد ،لەبەرامبەریشدا ئیدیۆیم:خدرە ،موو ڕەقە ،تویک ڕەقە ،ڕەشیدە بە(وەجە)
و....تاد ،هەڵبەت هەموو ئه و ئیدیۆمانە چێۆکێگ لە پشتە بەگوێرەی دەڤەر و ناوچە و
شار و دێهات نشینەکان ،ئه و پیاوانەی کە توڕە دەبن یان ئه و ئاژەڵنەی لە شەڕدا
دەردەکەون ،موویان گڤ دەبێتەوە ،شێوەی ژووژک-ژیژک و پشیلە ،ئه و پیاوانەی کە
لەگەڵ ژنەکانیان توڕە و توندن و زوو زوو خۆیانیان بۆ گڤ دەکەنەوە ،لە کوردەواریدا پێیان
دەوترێت :خدر و موو ڕەق ،واتە :خراپ دەخەوێتە قەلبەوە و بار ناهێێێن و گوێ لەمشت و
مەیسەر بوونیان زەحمەتە ئەوە بووە بە ئیدیۆم و به و پیاوانەی بەرامبەر ژنەکانیان تووند و
تێن دەوترێت :موو ڕەقە]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 12:46:00 2022/24/6
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1204 :

ی
ناپسێن
مووی
https://www.kurdipedia.org/?q=20210224203404391720
مووی ناپسێن
هێمن موکریان شاعێی گەورەی کورد ،لە(تاریک ڕوون)دا دەفەرموێت:
ئەمن دەمگوت لە دونیا تا بمێنم
لەبەر کەس ئەستەمە سەردانەوێنم
کەچ ئێستا لە داوی بسگ تۆدا
گرفتارم گوڵم موو ناپسێنم
کەسێگ گوێڕایەڵ و گوێ لەمست ئینجا بەهەر هۆکارێک بێت ،جاری وا هەیە گێۆدە و
ئاڵودەبوون بە کەسێکەوە گرفتارت دەکات ،ڕێکدەکەوێت خۆشەویسن و ئەوین
دەستەپاچەت بکات ،یان بەرژەوەندییەک لە نێوان دوو کەسدا به و جۆرە تد ،...لە ڕوویەیک
ترەوە موو پساندن ئه و پەڕی کارێگ سادە وئاسانە  ،دەوترێت(نێوانیان داوە موویەیک ماوە
واتە نێوانیان بەرە و خران دەڕوات ،یان بۆ خۆشەویسن دەوترێت داوە موویەک بە
نێوانیانەوە ناچێت) لێەش وەکو ئیدیۆم موو بەکارهاتووە کە داوە موویەک چەندە ن نرخ و
ن هێە ،بەڵم هۆگری و خۆشەویسن و وابەستەبوون بەکەسێکەوە وادەکات ن دەسەڵت
و گوێ لە مست دەربکەویت و نەتوان بیپسێنیت بۆیە بە ئیدیۆمەوە وتراوە فڵنە کەس
(مووی ناپسێنێت)]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان
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:Quick Respons Code

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 8:34:04 2021/24/2
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1205 :

مویەک لەبەراز بێتەوە هەرباشە
https://www.kurdipedia.org/?q=20200926224243388284
مویەک لەبەراز بێتەوە هەرباشە
موو ،هەندێجار بۆ ئه و شتانە بەکاردێت کە لەژماردن نایەن ،مووی گوێدرێژ و بزن زۆر
زۆرن ،دیارە مووی بەرازیش هاوشێوەی ئه و دوو ئاژەڵەیە ،بەڵم بەراز لە کۆمەل
کوردەواریدا لەبەر ئەوەی موسڵمانن بەخێو ناکرێت و قێەون و حەرامە و ناشێین دێتە
بەرچاو ،ئینجا وەک ئیدیۆم دوو ڕووی هەیە ڕووی یەکەم :لەکەسێگ هاوشێوەی بەراز
شتێک بپچڕیت ،ڕووی دووەم :لە خەرجییەکان ڕۆژانەدا شتێکت لەکۆڵ بێتەوە
دەوترێت(موویەک لەبەراز بێتەوە هەر باشە)]1[ .
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 10:42:43 2020/26/9
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1206 :

مێی کورد کورتە
ر
https://www.kurdipedia.org/?q=20171109082413143118
مێی کورد کورتە
بەدرێژان مێوی کورد هەرچ سەرکردە و مێ و پاشای هەبووە ماوەی دەسەڵتدارێتيەکەی کەم خايەن و کورت بووە
لەاليەک و لەاليەکيێيشەوە لە ئاسن ئه و فەرمانڕەوان و مێايەتيە نەبووە و هەنگاوی خراپ و پڕکەموکورن ناوە بۆيە
وتراوە(مێی کورد کورتە-مێی کورد هەر کورت بووە).
تایبەتمەندییەکان بابەت
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🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 8:24:13 2017/9/11
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت1207 :

من دەکرد ،لۆخۆی هيشکە ی
ميمکە لۆمەی ی
ڕن دەکرد

https://www.kurdipedia.org/?q=20170926133319142739
ميمکە لۆمەی من دەکرد ،لۆ خۆی هيشکە ڕن دەکرد
بۆ خەڵیک عادەتە و بۆ ئێمە عيێەتە ئه و ئيديۆمە کاتێک دەوترێت کە هەموو خەڵیک کارێک بکەن بەڵم ئەگەر تەنها روو
لەکەسێک بکرێت و پن بڵن ئەمە بۆ ئه و کارە دەکەی ئەويش به و شێوەيە وەڵم دەداتەوە ،بەڵم ميمک واتە(پور يان
پلک) لە کۆندا کچان وژنان لە دەرەوەی گوندی خۆيان دەشوشت به و شوێنە دەوترا(کۆراو-کور-کورێ -کوڵکردن) ئه و کاتە
سەرشۆرک(حەمام) نەبوو لەماڵن ،زۆربەی کچ وکاڵ و ژن ئاوان بەيەکەوە دەچوون بۆ کوڵکردن ،ديارە کچێک بەری خۆی
تاشيووە و هەندێک بەدەوری خۆيدا چووە و بەناسگ خۆی تاس و لوس کردووە ،پورێکيش پن دەڵێت ئەوە بۆ ئه و کارە
دەکەيت بۆ تۆ جوان نيە و هەندێ سەرکۆنە و لۆمە و سەرزەنشن دەکات ،پاش ماوەيەکيش کچە دەبينێت پورەکەی يان
ميمکەکەی وا بەدزيەوە بەن تەڕکردن وخۆڵەمێش پياکردن مووی بەری رادەتەکێن و بە وشگ(هيشک)ی موەکان ل
دەکاتەوە ئينجا دەڵێت(ميمکە لۆمەی من دەکرد ،لۆ خۆی هيشکە ڕن دەکرد)
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
PM 1:33:19 2017/26/9
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت1208 :

ی ا
ی
خۆيەن
ميوان ماڵ
https://www.kurdipedia.org/?q=20181231080027182124
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ميوان ماڵ خۆيەن
ميوان ئەوەيە کە بچێتە ماڵێکيێ و خانەخون هەبێت ئينجا ئەگەر کەسێک زۆر گەڕۆک و ماڵنگەڕ بێت ئه و ماڵ و ئه و ماڵ
بکات يان بەهۆی کاروکاسبيەوە هەر رۆژەی لەشوێنێک بێت يان بەکاروباری فەرمانگە و دەوڵەتداری هەر جارەی لە وڵت و
شوێن و ناوچەيەک بێت به و کاسانە دەوترێت(ميوان ماڵ خۆيەن) واتە کەم وا رێک دەکەوێت لەماڵ بێت کە لەماڵيش
بێت لەبەر کەم لەماڵ بونەکەی وەک ميوان بێت وايە.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 8:00:27 2018/31/12
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت1209 :

مۆنەی بن بڕ
https://www.kurdipedia.org/?q=20201003233336388660
مۆنەی بن بڕ
مۆن ،خاسیەن(چاو)ە ،ئه و چاوانەی کەسەیری ناوچاو نا کەن و چاویان ئاڕاستەی جیاو
ازدەگرێت لەڕوانێ و هەست دەکرێت پڕییەن لە(ئێەن و ناحەزی و دوژمنکاری و نیازپیش
و گڵون) به و چاوانە دەوترێت(مۆن) ،ئەگەر چاو سەیری ناوچاو بکات ئەوا ئاسانێ
دەخوێێێتەوە ،چونکە وتراویشە(کێو بەکێو ناکەوێت ،چاو بەچاو دەکەوێتەوە) واتە مرۆڤ
کاری بەیەکێ دەبێت ،چاو لە ئیدیۆیم تریشدا جن کراوەتەوە وەک(دەم دەخوا ،چاو
شەرمەزارە) یان(چاوباز ،ئەوەی چاوی لەدەرییە ،چاوی دەرهاتییە ،چاوباشقاڵ ،چاو لەدەر،
شەیتان مێی بەدەم وچاوی داکردیە....تاد).
لێەشدا مۆنەی بن بڕ واتە چاومۆن بن بڕ ،بەکەسێک دەوترێت که لەژێرەوە کاری(ئێەن و
ناحەزی و نابەدی وتێکدەرانە و دوژمنکارانە) بکات لەسەرەوەش بە شێوازێکیێ دەرکەوێت
بەتەوس و ڕقەوە پن دەوترێت(مۆنەی بن بڕ)]1[ .
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |

باشووری کوردستان

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
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کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

PM 11:33:36 2020/3/10
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت1210 :

ی
کورتانەکەیەن
مێ یان کەر،
ر
https://www.kurdipedia.org/?q=20220519220719414396
[]1مێان کەر ،کورتانەکەیەن
مێات :بریتیە لە ماڵ و موڵک و پارە و کەل وپەل بەجێماوی مردوو ،کورد وەکو نەفرەت و
جنێو بۆ سەرەوەت و سامان کەسێک بەناحەزییەوە دەڵێت :بە مێاتت کەوێت ،یان ببێتە
مێاتت ،هەڵبەت ئاژەڵ و گیانلەبەرێگ وەک(گوێدرێژ-کەر) ئەوەی لەدوای خۆی بۆی
بمێنێتەوە ئه و کۆپان و کورتانەیە کە لەسەر شانیەن ،کە زۆرینەی پێکهاتەکەی پوش و
پەڕۆیە ،کەر و کورتانەکەی بووە به و ئیدیۆمە و کەس نەفام و نەزان و کەودەن و ن هۆش
و هیچ نەزان هیچ شت و بەرهەمێک لەدوای خۆی چ ناهێڵێت و ئەوەی بەجێش بهێڵێت
تەنها شتێگ ن کەڵکە بۆیە بەتەوس و توانج و تەنز و گاڵتەوە دەوترێت :مێان کەر
کورتانەکەیەن.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 10:07:19 2022/19/5
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1211 :

میوان چایک خانەخوێ خراپ
https://www.kurdipedia.org/?q=20171202093325143386
ميوان چایک خانەخوێ خراپ
ميوان داکردن و ناندان يەکێکە لەخاسيەتە جوانەکان ميللەن کورد ،ئينجا ئەگەر يەکێک
ئه و خاسيەتەی نەبوو بە هۆی رەزيیل و رشدی و قرچۆکيەوە بەڵم لە هەمان کاتدا زۆر
حەزيش بکات نان خەڵیک بخوات و لەماڵە خانەخوێش قسەی گەورە و پياوانە بکات و
باس خزم دۆسن و ميوان دۆسن بکات ،کاتێکيش ڕێت بەماڵيان بکەوێت وەک پێويست
خورک و خولقت نەکات و هەسن ن بکەيت نيگەرانە لە هاتنەکەت بەهۆی بەخيیل و
ڕەزيليەوە به و جۆرە کەسانە لە ئيديۆیم کوردەواريدا دەوترێت(ميوان چایک خانەخوێ
خراپ) واتە لە ماڵ تۆ ميوان دۆستە و کە خۆس خانەخوێيە خانە خوێيەیک خراپە و هيچ
بۆ ميوانان ناکات لەبەر بەرچاوتەنگ و قرچۆیک.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان
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🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 9:33:25 2017/2/12
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1212 :

ی
میوان ساتێک جاسوس ساڵێک
https://www.kurdipedia.org/?q=20220519221425414398
میوان ساتێک جاسوس ساڵێک
وتراویشە :میوان شەوێک جاسوس سەد ساڵ ،لە کۆمەڵگا سونەتییەکاندا میوان کە
دەچووە ماڵێک ،لەماڵەکەدا چاوی خۆی دادەخست لە سەیرکردن ناموس و کە دەهاتە
دەرەوەش دەیم خۆی قەپات دەکرد لە باسکردن ماڵەکە ،بەڵم ئەوە مانای ئەوە نییە ئه و
میوانە تێبین خۆی نەبێت ،چونکە میوان و الیدە و غەریبە زۆر هەستیارە له ماوەی تەنیا
ساتێک یان یەک شەودا زۆرترین زانیاری کۆدەکاتەوە و وردترین سەرنج گەڵڵە دەکەن و
چاویان هەموو قوژبنێک دەبینێت و هێڵ بەژێر زۆرێک لە بابەتەکاندا دەهێێ بۆیە بۆ
ئامۆژگاریکردن و ئاگابوون لە حاڵەن مێواندارییەکە دەوترێت :میوان ساتێک ،جاسوس
ساڵێک]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 10:14:25 2022/19/5
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1213 :

مێد بەکێشانەی ین يە
ر
https://www.kurdipedia.org/?q=20180901090136155143
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مێد بەکێشانەی ن يە
مێد :مەرد و مەردوم و مرۆڤ و بونيادەم هەمووی دەگرێتەوە بەنێ و یم دەگرێتەوە بەڵم
لەالی کوردان هەرواهەست دەکرێت بوترێت مێد واتە(مێخاس) نەوەک(مێخاس) لێەدا
ئێمەش(مێ=مێد)ەکە وەردەگرين هەر کارێک يان هەڵوێستێگ هەبێت پەيوەندی بە ورد و
درشن و باڵبەرزی و کورن ن يە بەڵکو پەيوەستە بەوورە و ناخ و بڕيار و خۆڕاگری و توانا
شاراوەکان ئه و مێدە ،هەندێجار دەبينيت بۆرە پياوێک داستان گەورەی ئەنجامداوە ،يان
کورتەبنەيەک چوار ژن هێناوە ،يان ڕەقەڵەيەک پاڵەوانە و سەرمەشق گۆڕەپان و مەيدانە
تاد ،ئينجا کاتێک مێدێگ قەزەم يان کورتيلەيه ،کارێگ مەزن دەکات و لن چاوەڕوان
نەکرێت دەوترێت(مێد بەکێشانەی ن يە)
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 9:01:36 2018/1/9
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1214 :

مێد نەتکات خەڕۆ ،بەکەس نابیت تڕۆ
ر
https://www.kurdipedia.org/?q=20220519220356414395
مێد نەتکات خەڕۆ ،بەکەس نابیت تڕۆ
خەڕۆ :تەفرەدان و تەفرەخواردن و فێڵ و فریودان و هەڵخەڵەتاندن و فێڵبازی واتە:
دەستخەڕۆ و لە خشتەبردن ،تڕۆ :توڕە ،دەرکردن یەکێک بە سوویک و ن حورمەن و ن
رێزی پێکردن دەوترێت :تڕۆ کرا ،تڕۆی کرد ،تڕۆت دەکەم واتە :ن بەها و ن نرچ کرد ،ئه و
ئیدیۆمە بۆ ئامۆژگاری و ڕێنوێن و ڕێنمان ژنان هاتووە ،کە دەبێت زۆر وریا بێت له هەڵس
وکەوت و ڕەفتار لەگەڵ شووەکە و مێدەکەی چونکە ئەگەر نزیکێین کەس لەگەڵت خراپ
بێت و بەخراپە ناوت نەهێنێت ئەوا کەس ناتوانێت لە گوڵ کاڵێت ن بڵێت ،بۆیە وتراوە:
مێد نەتکات خەڕۆ ،بەکەس نابیت تڕۆ]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

🗄 سەرچاوەکان
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باشووری کوردستان

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 10:03:56 2022/19/5
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1215 :

مێوچە چيە تا گازی هەبێت
ر
https://www.kurdipedia.org/?q=20200824193352387132
مێوچە چيە تا گازی هەبێت.
مێولە ،گچکەلە وگزگڵە ،وتراوە:دیاری مێولە بچوکە ،هەڵبەت بەقەد بچوکیەکەی و
تواناکەی خۆی دەتوانێت دیاری هەڵبگرێت ،ئەگەر دیارییەکەی ئەوها بچوک بێت ئەی
دەبێت گازگرتنەکەی چەندە بێت؟ ئەویش بە قەدەر بچویک زارییەن ،ئەوە بووە بە ئیدیۆم و
بەمەبەسن کەم و سووک سەیردکردن توانای کەسێک و بچوکردنەوەی دەوترێت(مێوچە
چییە؟ تا گازی هەبێت)]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 7:33:52 2020/24/8
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1216 :

ی
یەکێ
مێشان دەکەن بۆ الی
https://www.kurdipedia.org/?q=20200906001845387556
مێشان دەکەن بۆ الی یەکێ
مێش لەناو کۆمەڵێک ئیدیۆمدا بەکارهاتووە وەک(مێشە گزگزەی لێداوە ،مێش هیچ نییە
تەبیعان پیاوی دەگری ،هەڵۆ ڕاوی مێش ناکات ،مێش مێوان نییە ،تاد) ئاژەڵەکان وەک بزن
و مەڕو ماڵت و سەگ و وڵغەبەرزە و مانگا مێش بکەوێتە لەشیانەوە خوێنیان دەمژێت و
لەترس ئه و مێشە یەک بەخۆیان غاردەدەن و هەڵدەپەڕن و سەریان بۆالی ملیان و بن
گوانیان دەبەن بۆ ئەوەی مێشەکە لێیان دوور بکەوێتەوە ،ئەوە مانا
ڕاستەقینەکەی(مێشان)کردنە ،ئینجا ئەوە کراوە بەئیدیۆم و گوزارشن بۆ کراوە بۆ ئەوەی
دوو کەس زۆر ئارەزووی الی یەکێ و دیدەن یەکێ بکەن و حەزیان لە هاموشۆی یەکێ
بێت بەتەوسەوە و بەگاڵتە پێکردنەوە به و دەکەسە دەڵێ ئەوەندە حەزیان لە الی یەکێییە
وا(مێشان دەکەن بۆ الی یەکێ)]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان
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:Quick Respons Code

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 12:18:45 2020/6/9
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1217 :

مێشک ئاشەوان
https://www.kurdipedia.org/?q=20200826231736387225
مێشک ئاشەوان
ئاش و ئاشەوان لە کوردەواریدا زۆر نموونەی پێهێێاوەتەوە وەک (ئاس نەزان خوا
دەیگێێت) یان (نە بارت بەردەئاش بێت نە کەرت جاش بێت) لێەش وەک ئیدیۆم مێشک
ئاشەوان بەکارهاتووە زیاتر بۆ کەسێگ سەر گەورە و زل دەوترێت ،هەندێجار بۆ گاڵتەیە و
زۆربەی جارانیش بۆ ڕەزاگران و سەلک ئەستووری بەکاردەهێێێت]1[ .
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 11:17:36 2020/26/8
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1218 :

مێشگ کەری خواردووە
https://www.kurdipedia.org/?q=20220618222041419080
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مێشگ کەری خواردووە
ی
مرۆق کوردەواری هێندە ئاژەڵ(کەر)ی بە گەمژە و گێڵ و نەفام داناوە ،بۆ هەموو
حاڵەتەکان ناهۆشیاری و کاڵفایم نمونەی ن دەهێنێتەوە ،وەکو :کەر لە چاوی ئه و
سعاتچییە ،کەر چوزان بۆن بەیه چییە؟ ،کەر بەجۆ بمرێ شەهیدە ،ئەسپیان ناڵ دەکرد
کەر کلیک بڵند دەکرد ،کەر لە چاوی ئه و پاشایە ،هەڵبەت کە ئاژەڵ کەر ئه و هەمووە
نەزانییەی درابێتە پاڵ ،فەرمان هەموو کەودەن و دەبەنگیەکان هەر لە ڕێگەی مێشکەوە ن
دەکرێت ،بۆیە کورد مێشگ کەری له و ئیدیۆمەدا بەکارهێناوە و بەکەسێگ زۆر دەبەنگ و
نەفام و کوێرەوار و نەزان دەڵێت :مێشگ کەری خواردووە]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 10:20:41 2022/18/6
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1219 :

مێشێک دەکاتە گامێشێک
https://www.kurdipedia.org/?q=20200923121517388105
مێشێک دەکاتە گامێشێک
وتراویشە(مێشێک و گایەیک ن وەکو یەکە) بەڵم ئەمەیان تەواو پێچەوانەیە بۆ سەخاوەت و
دڵئاوان ووتراوە ،مێش ،مێشولە زیندەورێگ بچوکە و گامێش ئاژەڵێگ زەبەڵحە ،ئەوە الیەنە
ڕاستەقینەکەی ئیدیۆمەکەیە ،بۆ مانا و گوزارشن تر بەکاردەهێێێت(بچویک مێش و گەورەن
گامێش) ،مێش ئاماژەیەکە بۆ کەموکورتیەیک بچویک مرۆڤ بۆنمونە ئەگەر کراسێگ سن
بپۆشێت و مێشێگ لەسەر بنیشێتەوە لەدوورەوە دیار دەبێت هەر ئەوەشە وایکردووە مێش
بە(عەیب و عار)ێگ بچوک هەژمار بکرێت ،ئینجا زۆر جاران خەڵکانێک بەمەبەسن
ناشێین و ن ڕێزیکردنەوە کەموکورتیەیک بچوک گەورە بکەن و زۆر زۆر لە قەبارەی خۆی
زیاتری بدەن بە ئیدیۆمەوە دەوترێت ئەوەچیە؟ مێشێک دەگاتە گامێشێک]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

🗄 سەرچاوەکان
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باشووری کوردستان

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 12:15:17 2020/23/9
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1220 :

مێشێک و گایەیک ن وەکو یەکە
https://www.kurdipedia.org/?q=20200929001829388378
مێشێک و گایەیک ن وەکو یەکە
مێش ،مەگەز باڵدارێگ بچوکە و زۆر ئیدیۆیم لەسەرهاتۆتەوە ،وەک(دڵ مێشە لەسەر
گووی دەنیشێت ،مێش مێوانیان نییە ،مێش لە لێوی خۆی ناکاتەوە ،مێشێک دەکاتە
گایەک ،مێش هیچ نییە بەس تەبیعەن پیاوی تێک دەدات ،مێشوڵە فییل نامورتاح دەکات،
مێشان دەکەی لۆ الی یەکێی و...تاد).
گا ،نێینەی مانگایە و زەبەڵح و گەورەیە ،بۆ بەراوردکردن لەگەڵ(مێش) بەراوردێگ
ناهاوسەنگە و نابەرامبەرە ،بەڵم خواسێاوە بۆ کەسێگ(دڵئاوا و دەستکراوە وسەچ و
بەخشندە) کە چ گایەک ببەخشێت چ مێشێک لەالی وەکو یەکە ئەمە بووە بە ئیدیۆم و
دەوترێت(مێشێک و گایەیک ن وەکو یەکە)]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 12:18:29 2020/29/9
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1221 :

مێوژی سەربویک
https://www.kurdipedia.org/?q=20210509210730393971
مێوژی سەربویک
لەکۆندا لە ئاهەنگ بوک گواستنەوەدا هەندێ گەنم وپارە و شێین وەکو مێوژ و شەکرۆکە
و چوکڵێتیان دەخستە ناو قاپێکەوە لەالیەن کەسێگ نزیگ زاواوە لەسەر بان و خانووی
ماڵێکەوە بەسەر سەری بوک دادەکرا و منداڵیش دەکەوتنە بەر دەست وپێیان بۆ
کۆکردنەوەی پارە و فلس و مێوژ و شێین ،لە دەیان منداڵ ئاوان تەنها چەند منداڵێک
مێوژ یان دەفلوس و پێنج فلوسیان بەردەکەوت ،ئیێ ئەوە بووە بە ئیدیۆم و بۆ شن کەم و
نەبوون دەوترێت(مێوژی سەر بوکێیە) واتە شتێگ زۆر کەمە]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان
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:Quick Respons Code

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 9:07:30 2021/9/5
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1222 :

مەشکەی گاوس کابان لەبەر دەفش
https://www.kurdipedia.org/?q=20200830143522387288
مەشکە مەشکەی گاوس کابان لەبەر دەفش
هێمن موکریان شاعێ فەرمویەن:
ئاهەنگ ژین و شادی بوو ،بەیان کە تێکەڵ دەبوو،
شمشاڵ من ،خرمەی بازن ،گرم و هۆرەی مەشکەی گاوس
مەشکە لە پێسن مەڕ و بزن و گۆلکە نێی دروست-خۆش دەکرا ،مەشکەی گۆلیک دوو
هێندەی مەشکەی پێسن مەڕ و بزنە و زۆریش ماست و ئاو دەگرێت ،ئینجا کەیبانوو لە
هەردوو الوە دەیهەژاند و کەرە و دۆیەیک باس ل بەرهەم دەهات ،ئه و کەیبانووەی
مەشکەی بزن و مەڕ بهەژێنێت و دواتر مەشکەی گاوس ن بدرێت زۆر قورس و گرانە
لەالی و ووردە ئاهەنگ دواوەی لەگەڵ خرمەی بازنە و گرم و هۆرەی مەشکەکەی تێکەڵ
دەبێت ،ئەمەش بۆ خۆس و گاڵتە و گەپەوە بووە بەئیدیۆم و دەوترێتەوە(مەشکە مەشکەی
گاوس کابان لەبەری دەفش)]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 2:35:22 2020/30/8
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1223 :

ڕن کاروان
مەگەر گو بکەنە سەر ی
https://www.kurdipedia.org/?q=20201107081543389638
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مەگەر گو بکەنە سەر ڕن کاروان
لە کوردەواریدا پاشەڕۆی مرۆڤ(گو) لە زۆر بواردا لە ئیدیۆمدا بەمەبەسن جیاجیا
بەکارهاتووە ،وەکو(گوخۆرە  ،ڕدێن بەگووە ،گوزل ،گو لەودە ،گوگەورە ،ئەوەی بۆ گوکەر
هەڵدەکەوێ بۆ ڕاوکەر هەڵناکەوێ ،ناوی نەبوو لەناوناوان ،دەچوو گوی دەکردە
سەروچاوان-سەروئاوان).
گو کردنە سەر ڕن کانیاو و کان و سەروچاوەی ئاوی ئاوان و گوکردنە سەر ڕن کاروانیش
لەیەکێییەوە نزیکن ،کەسێک ن کەسایەن و ناووناوداری بێت باهەر گوبکاتە سەروچاوی
ئاوی ئاوان ،کەسێک ن توانا و شەڕکەر نەبێت با هەر گوبکاتە سەر ڕن کاروان ،دەگێنەوە
لەشەڕی(شێخ بزێن سەروو و ئاغاکان کۆیە) هەواڵدەر هەواڵ دەداتە حەمەئاغای گەورەی
کۆیە و دەڵێت خەڵیک گوندێگ سەرزن بچوکیش بووینە پیاوی ئاغاکان شێخ بزێن سەروو،
حەمەئاغاش بەکاوەخۆ و لەسەرەخۆ بەن ڕەنگ تێکچوون دەڵێت ئەوانە بێوەین مەگەر
گوبکەنە سەر ڕن کاروانمان واتە ئەوانە خەڵیک الچەپ و الشەڕ و بەدەست وقام و
جەربەزە و ئازا و پیاوکوژ و دەست وەشێ نێ هەر ئەوەندەیان ن دەکرێت وڵغەکانمان
بڕەوێننەوە]1[ .
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 8:15:43 2020/7/11
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1224 :

مەال خۆرکە بووە
https://www.kurdipedia.org/?q=20170731105627141658
مەال خۆرکە بووە
ئيديۆمێکە لەنێو کوردان دوای بڵوبونەوەی ئاين ئيسالم هاتۆتە ئاراوە ،چونکە(شەرع وسولح وفتوا و ناشێ و تەلقێ و
پێش نوێژی وتاد) کاری مەال بووە ،بۆيە لە ئاواييەکان کوردستان لەسەر خەڵکەکە بوو مەال بەخێو بکەن ،ئەم ئيديۆمە لەوە
سەرچاوەی گرتووە کاتێک خەڵک پرسياری بەروبومێگ کشتوکاڵ وەک تور و سلق و کەوەر و تەرەتێە و کەرەويز و گندۆرە و
شون و خەيار و تەماتە و هەنجێ وتاد بکەن ،يان هەموو بەرهەمێک سەرەتای ن گەيشتن و گوڵ بەدەیم پن وتراوە(مەال
خۆرە بووە) واتە سەرگوڵەکەی بۆ مەال دەبێت ،چونکە رێزی مەالکان لەناو کوردان زۆر گێاوە هەموو رسق و بەرهەمێک
حەزدەکرا سەرتۆپ و يەکەم بەری سەرگوڵ بۆ ماڵ مەال بێدرێت کەواتە بۆيە وتراوە مەال خۆرکە بووە وە خەلکيش به و
ئيديۆمە ن دەگات کە بەرهەمەکە سەرەتايەن و خەريکە تەواو ن بگات]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:

رۆژهەڵن کوردستان
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:Quick Respons Code

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 10:56:27 2017/31/7
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت1225 :

ی
شەرن هەر چوونە
مەال قونە

https://www.kurdipedia.org/?q=20171120093227143287
مەال قونە ،شەرن هەرچوونە
مەال لەبەر ئەوەی پێشەنگ بووە و خوێندەواری سەردەمێگ دوور و درێژی ناو کوردان بووە بۆيە زۆر لە ئيديۆم و نمونەی
چێۆک و نوکتە لەسەر ئه و دروستکراوە و هێێاوەتەوە هەندێکيان ڕاستەقينەن و هەندێکيشيان دروستکراون ،ئەم ئيديۆمە
لەوەوە هاتووە گوايە مەال خەريگ مەالژن بووە ،بەڵم چویک چووە بە کۆیم مەال ژن و مەالژنيش ووتويەن مەال قونە ئەويش
وتويەن شەرن هەر چوونە ،لە ئيدۆميشدا بۆ کارێک بەکاردەهێێێت کە لە جێگەی خۆيدا نەکرێت بەڵم بەرژەوەندی
کەسێگ تێدايە بۆيە هەر ئەنجایم بدات و ڕەچاوی بەرژەوەندی کەسان تر نەکات.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 9:32:27 2017/20/11
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت1226 :

ژ
مەال ر ی
ئەفرۆس
مێەری بۆ
https://www.kurdipedia.org/?q=20220325190157409064
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مەال مێەری بۆ ئەفرۆس
وتراویشە :شێخ شێت دەکات و مەالش سەرگەردان ،مرۆڤ کاتێک سەرسام دەبێت ئینجا چ
بە ماڵ دونیا ،چ بە ژن و ئافرەتان یان هەر موڵک و سامان و کەلوپەلێگ گرانبەها ،حاڵەن
وەرگەڕان لە بنەما سەرەکیەکان خۆیدا ڕوودەدات و لە دین دەرچوون لە ناو کەسان ئاین
وەکو شێخ و مەال دێتەکایەوە ،بەو دۆخە دەوترێت :مەال مێەری بۆ ئەفرۆس واتە لەدین
وەردەگەڕێ وەکو وەرگەڕان شێچ سەنعان بۆ کچە گاورێک]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 7:01:57 2022/25/3
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1227 :

مەم شۆوە بە گواوێ چاکەی دواێم ناوێ
https://www.kurdipedia.org/?q=20170802073338141711
مەم شۆوە بەگواوێ چاکەی دواێم ناوێ
ئيديۆمێکە کەسێک بەرامبەر کەسێک بەکاری دەهێنێت کە خراپيەیک باس لەگەڵ کردبێت و دواتر بيەوێ قەرەبووی بۆ
بکاتەوە ،چونکە له و ئيديۆمە دەردەکەوێت چاکەی پاش شوشتنەوەکە ناتوانێت بارتەقای ئه و هەموو سوکايەن و بەزم
پێکردنە بکاتەوە کە پێشێ پن کراوە]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 7:33:38 2017/2/8
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت1228 :

ژ
سورێژەس لێهات
مەيمون بۆخۆی نەبوو
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https://www.kurdipedia.org/?q=20180929102140156588
مەيمون بۆخۆی نەبوو سورێژەس لێهات(ئاوەڵە-خوريکە)
ئاژەڵ مەيمون هەرچەندە لەناوچە شاخاوييەکان کوردستان نيە زياتر لە ناوچە زۆنگاو و جەنگەڵ و لێەوارەکاندا گوزەران و
ژيان بەسەر دەبات بەڵم مرۆڤايەن هەريەکە و بەجۆرێک ئاشنايەن و ناسيويەن ،کورد ناشێن مەيمون سەرنچ ڕاکێشاوە
لەوانەيە هۆزێکيێ يان نەتەوەيەکيێ پن ناشێين نەبێت ،کورد بە جوان ئاژەڵ(کورەبەشە)ی گرتووە کە کوڕێگ جوانيان
هەبێت دەڵێ هێندە جوانە(دەڵن کوڕەبەشەيه) بۆ ناشێينيش دەڵێ هێندە ناشێينە سەد خۆزگەت بە مەيمون يان(دەڵن
مەيمونە) هەڵبەت لەم ئيديۆمەش مەيمون شانش نيە و هەر بەگوزارشتە ناشێينەکە بۆی لێکدراوەتەوە ،مەيمون خۆی
ناشێينە ئينجا توس نەخۆس سورێژە(ئاوەڵە)ش بێت ئەوا هەر مەپرسە چ ل دێت ،کورد ئەم ئيديۆمە بۆ ناگوزری و ن
دەرەتان و نالەباری بژێوی و ژيان کەسێک بەکاردەهێنێت سەرباری ئەمانەش ئينجا توس دەرد و بەڵيەکيێ بێت
دەڵێت(مەيمون بۆ خۆی نەبوو ،سورێژەس لێهات) هاوشێوەی ئەمەش دەوترێت(ماڵ بۆخۆی نەبوو ميوانيش بۆ هات).
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 10:21:40 2018/29/9
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت1229 :

مەيمون هەڵدەپەڕێ خاوەنەکەی پارەی وەر ئەگرێ
https://www.kurdipedia.org/?q=20190307063354280194
مەيمون هەڵدەپەڕێ خاوەنەکەی پارەی وەرئەگرێ
مەيمون زۆر کورد بەکاري هێناوە بەتايبەت بۆ مەبەسن(ناشێين و گاڵتەجاڕی) لێەدا وەک
ڕەنج بەخەسار خراوەتە ناو ئه و ئيديۆمەوە ،مەيمون ئه و ئاژەڵەيە کە زۆر جوان دەتوانێت
السان مرۆڤ بکاتەوە ،لە جموجۆڵ و هەڵسوکەت هەتاوەکو لەشێوە و ڕووخساريش
ئەگەر مەيمونێک لەناو کوردان بەخێو بکرێت پن بڵن مرۆڤ چۆن شان دەکات بەهەمان
شێوەی شان دەتوانێت گوزرارشت و هەڵبپەڕێت ،ئەگەر لە ئەوروپاش بێت پن
بوترێت(دانس) بکە ئەوا ن س و دوو(دانس)ت بۆ دەکات ،بەڵم لەکوردستان و ئەوروپا
بەرامبەر ئەم السان کردنەوەی مەيمونەکە خاوەنەکەی بەخششێک وەردەگرێت ،ئەمەش
بووە بەدەربڕ و ئيديۆم و وتراوە(مەيمون هەڵدەپەڕێت ،خاوەنەکەی پارەی وەرئەگرێت) واتە
وەرزێر و جۆوان و کرێکار و گەدا و(رەعيەت) هيالک و ماندووە کەچ بەرهەمەکەی بۆ
سەرکار و خاوەنکار و ئاغايە.
Quick Respons Code:
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🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 6:33:54 2019/7/3
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1230 :

بەپن خۆی
بەپن خۆی ،بزنيش ر
مەڕ ر
https://www.kurdipedia.org/?q=20180826092441154928
مەڕ بەپن خۆی بزنيش بەپن خۆی
دەگێنەوە(بالول) برای(هاڕونە ڕەشيد)ی خەليفەی عەبباس دەچێتە بازاڕ و بەالی
کوشتارگەی ئاژەڵن دەڕوات و دەبينێت(مەڕ) دوای کوشتنەوەی بەپن خۆی بەسينگێک
هەڵواساوە و بزنيش بەپن خۆی بەسينگێگ تر بۆيە له بەرە خۆيەوە بزەيەک دەيگرێت کە
دەمێک بووە بزە و خەندەی نەکردووە لن دەپرسن(بالول) چ وايلێکرديت پێبکەن ،ئەويش
دەڵێت من وامدەزان بە ئاگری هاڕونە ڕەشيدی برامەوە دەسوتێم بەڵم ئێستا بۆم
دەرکەوتووە(مەڕ بەپن خۆی بزنيش بەپن خۆی) واتە هاڕون برام بەپن خۆن و منيش
بەپن خۆم بەدارەوە دەکرێێ ،واتە کەس ئۆباڵ گوناچ کەس تری ناکەوێتە سەر ،تەنها
ئۆباڵ گوناحەی خۆی لە ئەستۆيە.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 9:24:41 2018/26/8
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1231 :

مەڕ لە گەلە بڕ بووە
https://www.kurdipedia.org/?q=20171213094528143485
مەڕ لە گەلە بڕبووە
بڕبووە واتە تەريک بوون و پەراوێزە و هەرەتە(هەڵەتە بوون) و ئاویک بوون و بەتاق تەنيا مانەوە ،يان جياکردنەوەی هەندێک
لە کۆی شتێک يان تاکێک لە کۆمەڵەيەک ،ئينجا ئه و بڕبوونە دەتوانرێت لەاليەن دوژمن و نەيار و گورگەوە زەفەری ن
بێێت ،بەتايبەت بۆ مەڕێک کەتەنهايە گورگ باش حەپەڵوس دەکات و قڕقڕاگەی دەگرێت و بەکڵیک لێدەخوڕێت بۆ
دەوروبەری کونە گورگ و دەرخواردی گەلەکە و بێچووەکان دەدات ،لێەدا بە ئيديۆم وتراوە بۆ هەرکەسێک کە بەهەر
هۆکارێکەوە بێت لە قەوم و خوێش و کۆمەڵگە و هاوس و هاوڕێيان دابڕابێت.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان
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🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 9:45:28 2017/13/12
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت1232 :

ی
ی
ی
خاوەن دەز یان
زستان
هاوین دەمرێ،
مەڕ
https://www.kurdipedia.org/?q=20210515120625394070
مەڕ هاوین دەمرێ ،زستان خاوەن دەزان
چلەی هاوین تاو وتین گەرما تاو دەسێن و مەڕ کۆڕ دەبەسێ سەر دەنێ بەپاشەڵ
یەکێییەوە وەکو سێبەر بۆ یەکێی و ناتوانن ڕێ بکەن و بچنە لەوڕگا وپاوانان ،بۆیە
شوانکارەکان یەک دوو سەر بزن بەخێودەکەن و ڕادەگرن تاوەکو ببنە چاوساغ و ڕێوان ڕانە
مەڕەکە بۆ ئەوەی بچنە هەرد و کێوان و لەوەڕگایان ،مەڕ زۆر باش دەڵەوەڕێت دەبێت دوای
تێخواردن لە لەوەڕگایان زوو زوو ئاوبدرێت و نابێت ،لەئاودان هاوین مەڕ و ماڵت خافل
بکرێت و فەرامۆش بکرێت چونکە ئاژەڵ مەڕ پێویسن بەس ژەم ئاوخواردنەوە هەیە
بەتایبەت لە وەرزی هاوین ،لەبەرئەوەی مەڕ زۆر باش دەڵەوەڕێت ئەگەر لە هاوین ئاو
نەدرێت ،ئەوا لە چلەی زستان کار لەسیپەالیک مەڕەکە دەکات ،بەرگەی ئه و زستانە
سەختە ناگرێت و دەیکوژێت ،ئه و ئەزمونەی پەزەوان و ئاژەڵداران و شوانکارەی کورد بووە
بە درکە و کینایە و ئیدیۆم دەوترێت(مەڕ هاوین دەمرێ ،زستان خاوەن دەزان)]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 12:06:25 2021/15/5
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1233 :

ی
بەخن خاس
مەڕوانە سەری تاس ،بڕوانە
https://www.kurdipedia.org/?q=20220519221937414399
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مەڕوانە سەری تاس ،بڕوانە بەخن خاس
تاس :تاس و لوس واته کەچەڵ ن موو ،خاس :باش و چاک ،لە کوردەواریدا ئەوەی سەری
کەچەڵ و لوس و ن موو بێت ،قێەون و ناشێین و ناحەز دێته بەرچاو و بەهۆی
ڕواڵەتیانەوە کێان و کچان حەز بەچارەیان ناکەن و بەدڵ خۆیان بێت خراپ شوویان ن
دەکەن ،ئەمەش ڕاست نییە چونکە ڕواڵەت هەموو شتێک نییە و چایک و باس
بەڕوخسارەوە نییە بەڵکو بەناوەڕۆکەوەیە ،بەجۆرێکیێ ئه و ئیدیۆمە هاتووە(مەڕوانە سەر و
تاس ،بڕوانە بەخن خاس واتە :سەر وتاس و زێڕوزیوو و جل وبەرگ و ڕواڵەت ڕاستەقینە
نییە ،بەڵکو شانس و بەخت تەواوە ،ئینجا ئەوە بووە بە ئیدیۆم و ئەگەر ژن و پیاو بەختیان
لەگەڵ یەکدی باش بێت ئەوا کەچەڵ الوەکیە و هیچ نییە بۆیە بە ڕێنوێنیەوە وتراوە:
مەڕوانە سەری تاس ،بڕوانە بەخن خاس]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 10:19:37 2022/19/5
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1234 :

مەڕە گەڕەی ناو لەوەڕێ هەڵدەپەڕێ و نا لەوەڕێ
https://www.kurdipedia.org/?q=20171126094954143321
مەڕە گەڕەی ناو لەوەڕێ هەڵدەپەڕێ و نالەوەڕێ
مەڕێگ گەڕ و الواز ئەگەر لەناو لەوەڕگا بێت و هەڵپەڕێ و نەلەوەڕێ کەواتە بەچ قەڵه و بێت ،ئەم ئيديۆمە بۆ مرۆڤێگ
هەژار و نەدار بەکاردێت کە کاسن و کار زۆر بێت و ئەويش گەڕۆک بێت و هيچ کاسبيەک بۆ ماڵ و مناڵ نەکات ئەوا هەر بە
هەژاری و دەست کورن دەمێنێتەوە.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 9:49:54 2017/26/11
ئاراس ئیلنجاغ
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بابەت1235 :

مەیکە ڕاوە ڕێوی
https://www.kurdipedia.org/?q=20201120075559389835
مەیکە ڕاوە ڕێوی
ڕێوی یەکێکە له و ئاژەڵنەی کە لە زۆربەی گەالن دونیادا کۆکن لەسەر فێڵبازییەکەی و له
زۆرێک لە چێۆک و گۆتە و قسەی بەرئاگردانیاندا ڕەنگ داوەتەوە ،هەڵبەت لەنێو میللەن
کوردیش وەک ئیدیۆم ڕێوی زۆر بەکارهاتووە ئەگەر تێبینیش بکرێت ئەوا هەرجارەی کە
باسکراوە گوزارشن تەڵەکەبازی و فێڵبازی تێکەوتووە وەک(دەڵن ڕێوی قەمچوغەیە،
شایەدی ڕێوی کلیک بێت ،ڕێوی بەشاگرد وەرناگرێ ،فڵنە کەس ڕێوییە و...تاد
یەکێک لەدیارترین فێڵ ڕێوی ئەوەیە لەکان ڕاوی ڕێویدا ئەنجایم دەدات ئەویش کاتێک لە
زورگ(سورک) ڕێوییەک دەکەوێتە بەرچاوی ڕاوچییەک خێا خۆی دەرباز دەکات و بۆ پشن
ڕاوکەر دەڕوات و لەپشتەوە سەیری ڕاوچییەکە دەکات و ڕواچیەکەش بەهەڵەداوان بەرە و
شوێن بینین یەکەمجاری ڕێوییەکە دەڕوات و ڕێوییەکەش ئاڕاستەی ڕاکردنەکەی خۆی
گۆڕیووە ،ڕاوە ڕێوی لێەدا بووە بە ئیدیۆم هەرکەسێک بەمەسن شێواندن وگاڵتەجاڕی و
فێڵبازییەوە بیەوێت بابەتێک ،باسێک بگۆڕێت پن دەوترێت(مەیکە ڕاوە ڕێوی)]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 7:55:59 2020/20/11
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1236 :

ا
مەیکەنە دیوەخانەکەی ساتوقەڵ
https://www.kurdipedia.org/?q=20170419222645139178
مەیکەنە دیوەخانەکەی ساتوقەڵ
دیوەخان ،قۆناغ ونوان وداڵدەی ڕێبوارو دێوەرە و میوان ولێقەوماوان بووە ،لەدێر زەمان
میللەن کورد ڕەمزوهێمای میواندۆسن وخانەدان وجێگەورێگەی خزمەتگوزاری
پێشکەشکردن وپێدان نان وئاو وخەسڵەن نمەکگێی وئەدگاری بەرزی سەخاوەت وپیاوەن
وجوان مێی بووە ،شوێن ڕاوێژ وم شتومڕ و تاوتوێ وتەتەڵەکردن بابەتە هەنوکەن
وکاروبارە ڕۆژانەن یەکان خەڵک وهاوڵتیان بووە وئەنجومەن پێان و خانووی کۆڕتیاگرتن و
شوێن بڕیاروتەکبێ وچارەسەرکردن گرفتە هەڵواساو وگرێ گوێرەکان بووە ،شانبەشان
ئەمانەش بۆ ئەوەی دیوەخان کەموکوری نەبێت ،دەبێت خان وتەویلەیەیک کاروان سەرای
شێوەگەراچ پشوودان ووڵغ وباربەروهۆروئاخوڕوکادینێگ بەقوڕسواخدراوی هەبێت
تاوەکو جۆ وکا بۆ ووڵغەبەرزە لەمشەبێت ،داهان دیوەخانیش بەڕەنج و کۆشش و وەرزێری
وکشتیاری و ئاژەڵداری و بەرهەیم ڕەزوباغ ودوور لەڕێگری و جەردەن و مشەخۆری و
بەئارەق ڕشێ و بێی جوان وەبەرهێنان خاوەن دیوەخان بەردەوام بێت و تیایدا کەسێک
براگەورەیەیک لە خۆبردوون بەماڵ وبەگیان ودەرگای ئاوەڵ کردن بۆخەڵک ،بەمەش

781

توانیویەن کەسایەتیەیک سەنگێ وبەویقاروخاوەن بڕیار و جێگای متمانەی خەڵک بۆخۆی
بەدەستبێن و چەندین نەوە و پشن دوای خۆی شانازی پێوبکەن.
ئەوەی لێە دەمەوێ ڕوونکردنەوەو شیکردنەوەی بۆبکەم ئەو درکە وئیدیۆم و گۆتە باوەیە،
کە لەتەقتەق و دەشن کۆیە و ووران کۆیە ،چەندین ساڵە دەووترێت ولێە ولەوێ
لەکۆڕوگردبوونەوە وئیش وکارەکان ڕۆژنەماندا بەرگوێمان دەکەوێت ئەویش کینایەی
مەیکەنە دیوەخانەکەی ساتوقەڵیە ،هەر لێەوە زاراوەی (دیوەخان)ی گۆتەکە دەبێت
هەموو مەرجەکان کە لەسەرەوە ئاماژەم پێکردووە لەخۆی گرتن و دەبێت هەر واش
بووبێت ،بۆیە پن ووتراوە دیوەخان ،دانیشتوان هاوچەرچ گوندی ساتوقەڵ( )1بەگوێرەی
ئەوەی حەوت بۆ هەشت پشن خۆیان دەزانن کەواتە دوای گران گەورەی ساڵ 1831زاین
کە بەهۆی نەخۆس تاعونەوە دروستبووە ،خزمان گوندی ساتوقەڵ کەلەتێەی هورمزیارن
بەدووری 13کیڵۆمەتر لەخۆرهەڵن تەقتەق نیشتەجێبوون و ئەم گوندە خنجیالنەی
کەنارزن بچوکیان ئاوەدانکردۆتەوە و یەکێک لەباپێان ئەمانە بووە بەخاوەن قۆناغ و
دیوەخان ،ئەم دیوەخانە تا سەعیدی مام وەل کە (بەسەعەی وەلە) بەناوبانگ بووە
بەردەوام بووە.
تائێە ئاساییە ،بەڵم زاراوەی (مەیکەنە)کەکاری داخوازیە لە ڕێزمان کوردیدا لەبەرچ
گوتراوە وبووە بەوێردێگ درکەن سەرزاری خەڵیک ،ئەمە بێوبۆچون جیای
هەڵگرتووەولێکدانەوەی دژبەیەکدی بۆ کراوە ،خزمان ساتوقەڵ پێیان وایە دیوەخانێگ
گەورەی قۆناغ ومەنجەڵ گەورەی زنجێداری لەچێشتخانەوئاگردانەکەی هەبووە وخەڵیک
نەداروهەژاروبرس تیایدا تێکراون وڕۆژانە ئەو سەخاوەن و نان پێدانە بەردەوام بووە ،وە
دەڵێ ووتراوەکردیانە دیوەخانەکەی ساتوقەڵنەوەک مەیکەنە دیوەخانەکەی ساتوقەڵ،
کە ئەمەش بەبۆچون ئەوان واتە وەک دیوەخانەکەی حەماغای گەورەو حەمەقەدۆی
موسڵ بووە ،بێوبۆچوونە دژوجیاوازەکەی کە لەسنورەکە باوە دەڵێت:دیوەخانەکەی
ساتوقەڵ بەمانای ووشە دیوەخان بووە بەڵم دوای مردن براگەورەکە ،ئەوانەی دوای ئەو
بەگوێرەی بارودۆچ ئابوری و داهات و ڕووتێکردن کەیم بەرهەم وهەڵکشان وداکشان
ژیان ،نەیانتوانیووە درێژە بەدیوەخانەکە بدەن ،و گوایە دیوەخانەکە 40ن درێژو10ن پان
بووە ،لەحەوشەکەی تەویلەو خان هەبووە ،بەڵم دوای نەمان کەس یەکەیم خاوەن
دیوەخان ،یەکێک لەکورەکان لەناوەراسن دیوەخانەکەوە پەردەیەیک هەڵواسیووە
ودرێژییەکەی کردووە بە20ن ،ڕوونێ ڕووبەری دیوەخانەکەی بچووک کردۆتەوە،
بێوبۆچون سێیەمیش دەووترێتگوایە دوای نەمان کەس یەکەم هیچ کام لە نەوەکان
نەیانتوانیووە ببنەخاوەن بڕیاروکەس گوێ ی بۆ کەس نەگرتووە و هەر بابەیەولەجێگەی
خۆیەوە قسەی کردووە وڕاوێژوڕێزگرتن لە بەرامبەرکەم بووە ،کەواتە ووشەی
(کردیانە)و(مەیکەنە)لەگەڵ بێوبۆچوونە دژەکان خەڵیک گوندەکە یەک دەگرێتەوە ،منیش
دەڵێم دەستاوی هەرئاگردان کەشێە کوروگەورەپیاوێک دروستبکات ،خەیم ناوێت ئەگەر
ئاگردانەکەش ڕۆژێک لەڕۆژان کزو ڕووەوخامۆس ن ،ئەوا ئەو نەژادوتوخمە لەکات
وساتێکیێ سەرهەڵدەداتەوە ،قەد ئاگری ئەو ئاگردانە ناکوژێتەوە ،دیارە ئەمەش بۆیە ووتراوە
بۆ پەندوئامۆژگاریکردن نەوەکان بووە تا سوود لەڕابردوو وەربگرن وکارێ کەپێویستە نەکرێ،
نەکرێ و وەمەبەسن بەندەش خزمەتکردن ئیدیۆیم کوردیەو دەوڵەمەندکردنیەن و
ساتوقەڵی کەنارزن بچووکیش هەر ئاوەدان و ڕازاوەن.
()1مەبەست هاوچەرخ ،واتە دانیشتوان ئەمرۆی گوندەکە نەوەک مێووی چاچ ئاشوری
ناوەراسن 3000ساڵ بەر لەئەمرۆ ،کە ساتوقەال پایتەخن هەرێمێک بووە بەناوی
(ئیدۆ)]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:

رۆژهەڵن کوردستان
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:Quick Respons Code

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 10:26:45 2017/19/4
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1237 :

ا
نازانم لەکەيەوە پيازيش بەخۆی دەڵ ميوە
https://www.kurdipedia.org/?q=20190107085430186215
نازانم لە کەيەوە پيازيش بەخۆی دەڵ ميووە
پياز لەبەرووبومەکان زستانە و هاوينە لەپۆل(سەوز)ەيە ،بەڵم لەبەر ئەوەی پۆزيان هەيە
و پڕ بەدەست وخڕە وەکو ميوەکان(سێو و هەنار و خۆخ و ليمۆ و ترنج و پرتەقاڵ) دەتوان
بەديارخۆيەوە لەئەندێشەيدا خۆی بخاتە شوێن ئه و ميوانە ،ئينجا ئەگەر مرۆڤێکيش
ستايش خۆی بکات و خۆی لە واقيغ خۆی زياتر بهێنێتە بەرچاو و ئاراوە ئەوا بەتەوسەوە
لە ئيديۆیم کوردەواريدا پن دەوترێت(نازانم لەکەيەوە پيازيش بەخۆی دەڵ ميوە).
تایبەتمەندییەکان بابەت

کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

AM 8:54:30 2019/7/1
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت1238 :

نان بايە نانەوا ،نيمەی خوەيک و نيمەی ديليکەوە
https://www.kurdipedia.org/?q=20180125095941144262
نان بايە نانەوا ،نيمەی خوەيک و نيمەی ديليکەوە
ئەمە شێوەزاری لوڕيە لە گوندەکان شارەدن سێگردکان شارۆچکەی کۆيە بەتايبەت لە ئاوان ئۆمەرگومبەت بەکاردێت
مەبەست له و دەربڕە ئەوەيە نان بۆ نانەوا گۆشت بۆ قەساب واتە هەر پيشە و کەسێک لن شارەزايە و دەزانێت چۆن
ئەنجایم بدات.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:

رۆژهەڵن کوردستان
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:Quick Respons Code

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 9:59:41 2018/25/1
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت1239 :

نان خۆری ،سفرە دڕ
https://www.kurdipedia.org/?q=20220521120414414506
نان خۆری ،سفرە دڕ
سپڵە :کەسێکە کە چاکەی کەس لەپێش چاو و لەبەرچاو نەبێت ،سوپاسگوزاری هیچ
شتێک نەبێت ،خاسیەن پشیلەی هەبێت دەوترێت :پشیلە کە خۆرایک ن دەدەیت چاوی
دەنوقێنێت ،بۆیە کە توڕەی دەکەیت گازت ل دەگرێت ،چونکە کەنانەکە یان پارچە
گۆشتەکەی دەخوات تۆ نابینێت ،زۆرجار له و وڵن کوردنشینەی ئێمەدا خەڵکانێگ زۆر
دوای ئەوەی نان و نمەیک کەسێکیان کرد و خوارد ،ئەوا زیاتر ن نمەیک دەکەن و زیان بە
خانەخوێ و خاوەن نانەکە دەگەیەنن چ لە ناموس و کەل و پەل و بەها و شکۆ و ڕێزەوە
تاوەکو دزی لێکردن ،ئەوە بووە بە ئیدیۆم و بەکەسێگ سفرە ،سپڵە ،ن نەزان ،ن ئەمەک
دوای نان خواردن سەر سفرە و خوان ئینجا زیانێکیش هەبێت بە ڕق و کینە و قێەون و
سووکییەوە پن دەوترێت :نانخۆری سفرە دڕ]1[ .
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 12:04:14 2022/21/5
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1240 :

ئاوگێبوو جاو
گێبوو ئاو،
ر
نان ر
https://www.kurdipedia.org/?q=20200909131849387696
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نان گێبوو ئاو ،ئاوگێبوو جاو
مرۆڤ لەس ساغ بێت ،دەخوات و دەخواتەوە لەژەمەکاندا ،هەندێکجار نان لە قوڕیک
گێدەبێت و بۆ چارەکردن جامێک ئاودەخواتەوە تاوەکو لەسورێنچک دەچێتە خوارەوە،
بەڵم کاتێک ئاو لەقوڕیک مرۆڤ گێ بێت واتە زۆر نەخۆشه و ئاو لەقوڕیک ناچێتە خوارەوە
بەمەش مرۆڤەکە نزیگ سەرەمەرگە بۆیە پێویستە جاو واتە کفن ئامادە بێت هەر لەبەر
ئەمەشە بووە بە ئیدیۆم بۆ کەس زۆر نەخۆش دەوترێت(نان گێبوو ئاو ،ئاو گێبوو
جاو)]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 1:18:49 2020/9/9
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1241 :

نان ی
نان گەنم و دين ی
دين موحەمەد
https://www.kurdipedia.org/?q=20190327093043283395
نان نان گەنم و دين دين موحەمەد
کوردی خاوەن ووڵن کوردستان کە بۆ يەکەمجار لەناو مرۆڤايەتيدا لە نيشتمانەکەی
پيشەی وەرزێری و کشتياری و کشتوکاڵ تێدا داهێێاوە و دۆزرا وەتەوە ،گەنیم لە هەموو
ميللەتان پێشێ ناسيووە و بەبايەخەوە وەک قوت و زاد و بژێوی و خۆرایک سەرەیک
ناسيويەن و بەرهەیم هێناوە ،ئه و نانەی لەئاردی هاڕاوەی گەنمە بەهيچ نانێکيێی
هاڕاوەکان(ماش و برنج و هەرزن و جۆ و گەنمەشایم و تاد) ناگۆڕێتەوە ،کورد پن وايە ئەگەر
نانێک نان بێت و شايستەی ئەوە بێت پن بوترێت نان ئەوا(نان گەنم)ە ،هەروەها کورد بۆ
ئاينەکانيش کە ئاين ئيسالیم دوای 622ساڵ لە لەدايکبون(عيسا)ی پەيامبەر ناسيووە،
لەرێگەی(گاوان کوردی) ياوەری پەيامبەری ئيسالم(محەمەد کوڕی عەبدوڵال-د.خ) دواتر
کوردبوون لە پەيڕەوان ئه و ئاينە ،ئه و کوردانەی لەپەيڕەوان ئه و ئاينە تازەيە بوون
هەندێکيان لە ڕێچکەکان(مەزهەب) سۆفيگەری ورێبازی(تەريقەت)ی شێخگەران زۆر
خوڵياوتێکەڵکێش بێوباوەڕەکان ئيسالم بوون و پێيان وايە هيچ(دين-ڕەوشت و ئاين)ێک
نيە خۆی بدات لە شان ئاين ئيسالم لەپایک و بێگەردی و بەندەناس و خواناس-دا هەربۆيە
کوردی موسڵمان نان و ئاين-ەکەی لەتەرازووی ناسێ و بايەخەوە به و ئيديۆمە
لێکداوەتەوە و وتويەن وەک چۆن لە نان گەنم چاکێ ن يە ئەوهاش ئاين لە ئاين
موحەمەد باشێ نيە و بەئيديۆم دەريێيووە و ووتويەن(نان نان گەنم دين دين موحەمەد).
Quick Respons Code:
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🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 9:30:43 2019/27/3
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1242 :

نان و پیازی پێوە دەخۆن
https://www.kurdipedia.org/?q=20220505204616412793
نان و پیازی پێوە دەخۆن
لە وڵن کوردەواریدا ،لە سەردەمان زوودا تا دوای حەفتاکان و هەشتاکان سەدەی بیستەم،
خەڵیک زۆر هەژار و کەم دەرامەت بوون ،رژێیم دەرەبەگایەن(مێەدێ و بەگزادە و ئاغادێ،
شێخەدێ ،مەالدێ ،کێخوا دێ و سەیدەدێ و...تاد) لە گوندەکاندا پەیڕە و دەکرا و ئه و
توێژانە دەسەڵتداربوون و خاوەن زەوییە کشتوکاڵییەکان و کارێزەکان و بڕگەکان
بەرهەمهێنان بوون ،هەر ئەوانە نوان و سابات و دیوەخانیان هەبوو ،بەهۆی سیستەیم
ئابوری ژیانەوە هەر ئەوان نان و پیازێکیان هەبوو ،ئەوانیێ خەڵیک ڕەمەیک و ڕەشۆیک بوون،
ئینجا ئه و مسکێ و ڕەعیەت و خەڵکە ڕەشۆکیەی لە خزمەن ئه و سیستەمەدا بووایە ئەوا
نان و پیازێگ دەست دەکەوت بە مەمرە و مەژی و کولەمەریک ژیان بەسەر دەبرد ،چینێک
لە کۆمەڵگا پەیدابوون و ئه و نا یەکسان و نادادییەیان ن قبوڵ نەدەکرا ،بۆیە نان و پیاز
خۆرەکان دەرباری ئاغا و شێخ و مێەکان ئه و بێە نوێیە و نیەت و مەرامەکانیان بۆ ئاغاکانیان
دەبردەوە تاوەکو نان و پیازێگ زیاتریان دەست بکەوێت ،بە مەراییەوە هەموو ئه و
حاڵەتانەیان دەگواستەوە ،ئیێ لەمەوە تا ڕۆژان ئەمڕۆ ئه و ئیدیۆمە جوانە پەیدابووە ،بە
هەموو ئەوانەی قسە دەگێنەوە و دەگوازنەوە بۆ دەسەڵتداران ،بۆ سوود ل بینێ و
دەستکەوتێگ مادی کەم ،بە تەوسەوە پێیان دەوترێت :نان و پیازی پێوە دەخۆن ،هەروەها
لە بواری قسە وقسەلۆیک کوردەواریشدا بۆ ئەوەی بابەتێک چارەسەر بێت و نەتێنێتەوە
خەڵیک زیاتر پن نەزانن بە ئامۆژگارییەوە دەوترێت :ئه و بابەتەی زوو چارە بکەن بە خەڵیک
نان و پیازی پێوە نەخوات]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 8:46:16 2022/5/5
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1243 :

نان و دۆ ،بە خوڵق و خۆ
https://www.kurdipedia.org/?q=20220521120126414505
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نان و دۆ ،بە خوڵق و خۆ
لە کۆندا لە وڵن کوردەواریدا ئەوەی نان و دۆیەیک هەبووایە ،ئەوا بە هەبوو هەژمارکراوە،
چونکە خەڵک زۆر هەژار بووە و وتراوە :فڵنە کەس نان بە دۆی ڕاناگات هێندە هەژارە،
واتە ئەگەر دۆی هەبێت نان نییە و ئەگەر نانیش هەبێت دۆی نییە ،خوڵق و خۆش واتە:
زمان و گوفتاری شێین و ڕەفتاری جوان ،لە پێشوازی و بەڕێکردن میوان وتراویشە :نانت
جۆ بێت ،خوڵقت گەنم بێت ،میوان دۆستیش لە ناو کوردان داب و نەریتێگ باوە تا ڕۆژان
ئەمڕۆس لەگەڵدا بێت ،بۆ هاندان و دنەدان و ڕێنوێن بۆ میوان دۆسن کورد وتویەن :نان و
دۆ ،بە خوڵق و خۆ]1[ .
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 12:01:26 2022/21/5
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1244 :

ی
شوان جاشکە تەسکەی گاڕ یان
شێی
نان و ر

https://www.kurdipedia.org/?q=20171125095106143317
نان و شێی شوان جاشکە تەسکەی گاڕان
نان و شێ بەيەکەوە پێخۆری باش بوون هەموو کەس دەسن نەکەوتووە ئينجا ئەگەر شوانێک بە بەردەوایم نان و شێی
هەبوايە ئەوا تێ و پڕ دەبوو ،ئينجا ئەگەر جاشکۆڵەيەیک(کەرە مەڕی) هەبوايە ،ئەوا بە هۆی تێی شوانەکەوە ئه و
جاشکۆڵەيە شوێن ن شوێن نابوو هەر دەچووە گژی و سواری دەبوو ،هەر بۆيە ووتراوە شوان به و تێيەی و جاشکۆڵەش به
و تەسکەيەی هەر خوا ڕەحیم ن بکات.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 9:51:06 2017/25/11
ئاراس ئیلنجاغ
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بابەت1245 :

نان کەرت بوو ،خۆی ناگرێتەوە
https://www.kurdipedia.org/?q=20220521120720414507
نان کەرت بوو ،خۆی ناگرێتەوە
گێانەوەی کوردەواری زۆرە لە سەر نان کەرت بوون ،دەگێنەوە هەیاس و سوڵتان
بەیەکەوە بەالی کوالنە سەگێکدا ن دەپەڕن ،چەند گوجیلەیەک سەریان بەشان و باڵ و
سگ یەکێییەوە ناوە و زۆر جوان و کپ لن خەوتوون ،سوڵتان دەڵێت :خۆزگەم بە خۆیان
و تەبان و پێکەوەژیانیان سەیرکە هەیاس چەند جوان پێکەوە بەئارایم خەوتوون وەکوو
برایان ،هەیاسیش دەڵێت :قوربان ئەوانە بەرژەوەندی لە نێوانیاندا نییە ،ئەگەرنا بە و
شێوەیە نایانبین ،ئەگەر پارچە گۆشتێک یان نانێک بخەیتە بەردەمیان ئەوا لەسەری بە
شەڕ دێن ،لێەش ئیدیۆیم (نان کەرت بوو ،خۆی ناگرێتەوە) لەسەر هەمان شێوەی ئەو
بێچووە سەگانەوە هاتووە ،خێان کە لە دایک و باوک و خوشک و برا پێکهاتوون ،بەر
لەوەی لە یەکێی جیا ببنەوە و ببنە خاوەن ماڵ و منداڵ خۆیان ئەوا هەموویان بە خۆس
و بەختەوەری دەژین لە هەبوون و نەبوونیدا ،هەموو شتێک لە و ماڵەدا یه هەموویانە،
داکۆک و تەبا و هەرەوەز و پێکەوەن لە هەموو بوار و الیەکەوە ،بەڵم کاتێک کێ یان
کچێکیان لە ماڵ دەردەچێت و شوو دەکات یان کوڕێکیان ژن دەهێنێت و دەبێتە خاوەن
ماڵ خۆی ئەوا ئەو تەبا و ڕەباییە و متمانەیە وردە وردە کەم دەبێتەوە وەکوو پێشێ نامێنێت
لە هەموو ڕووەکانەوە ،نانەکە کراوە بە نموونەیەیک جوان لە ڕووی بەرجەستەبوونەوەش
نانێک ببێتە دوو پارچە ،پارچەکان بە یەکێییەوە نانووسێنەوە و یەکێی ناگرنەوە وەکوو
خۆی ل نایەتەوە ،بۆ گوزارشتکردن لە و حاڵەتە لە کوردەواریدا بە ئیدیۆم وتراوە :نان
کەرتبوو ،خۆی ناگرێتەوە]1[ .
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 12:07:20 2022/21/5
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1246 :

نانت جۆ بێت ،خولقت گەنم بێت
https://www.kurdipedia.org/?q=20171108094932143102
نانت جۆ بێت،خولقت گەنم بێت
نان جۆ بۆ نانکردن ن پێە و لە ڕەنگ وتاميشدا ناگاتە نان گەنم ،ئه و ئيديۆمە بۆ ئەوە بەکاردێت ئەگەر نان و خوانەکەت
هيچيش لەسەر نەبێت و تەنها نان جۆی لەسەر ن ،بەڵم ڕەنگ و ڕووت خۆش و چاو تێ و بەدڵ بيت بەسە بۆ ميوانداری
و خانەخوێيەکەت.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان
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🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 9:49:32 2017/8/11
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت1247 :

ی
نان ن خوێ دەخوات ،تڕی سوێر دەکات

https://www.kurdipedia.org/?q=20170711095436141307
نان ن خوێ دەخوات ،تڕی سوێر دەکات.
ئه و پەندە بەهەژار و نەداری رۆح زل و خۆبەزلزان دەوترێت کە مشک لەماڵەکەی کلیک بەئارد ناکەوێت و لەناو خەڵکيش
خۆی ن گەورە بێت]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
دیارینەکراو |
[]1
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 9:54:36 2017/11/7
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت1248 :

ی
نان بەدۆی راناگات

https://www.kurdipedia.org/?q=20170801084252141680
نان بەدۆی راناگات
ئيديۆمێکە بۆ کەسێک بەکار دەهێێێت کە بەکاروباری ژيان و بەدەستهێنان قووت و بژێوی خۆی و ماڵ ومناڵ يەکبينە
لەکار بێت و هيچ راوەستان نەبێت ئەمە لەاليەک لەاليەکيێيشەوە بەرهەمەکەی و سامانەکەی کە کۆی دەکاتەوە بەس
بژێوی خۆی و ماڵ و مناڵ بکات و نەکات و مەمرە و مەژی بيگوزەرێنێت]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان
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🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 8:42:52 2017/1/8
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت1249 :

ی
نان پاڵەوان هەر کەس بيخوا ئەبێت زۆران بگرێت

https://www.kurdipedia.org/?q=20190307063851280196
نان پاڵەوان هەرکەس بيخوا ،ئەبێت زۆران بگرێت
پاڵەوان نان پێدراوە بۆ ڕۆژی زۆرانبازی و ڕووبەڕووبونەوە دەگێنەوە لە ماڵ حەماغای گەورەی کۆيە زۆرانبازێکيان هەبووە،
رۆژێک تەشقەڵە بەکابرايەیک اليدە دەکات ،کابراش زۆر بەگوڕوتێ و خورت و لەش والر پاڵەوانان بووە يەکسەر پاڵەوان
حەمەئاغای گەورەی کۆيە دەق و نوشت دەکات ،خەڵیک کۆيە بە گاڵتەوە بەپاڵەوان حەماغا دەڵێ(هێڵکە و روون خۆر هەر
ئەوەندەس) بۆيە گاڵتەی ن دەکرێت چونکە وەک زۆرانباز راگێاوە و نان ن دراوە ،تاوەکو ئەگەر زۆرانبازييەک هاتە پێشەوە
حەماغا بە زۆرانباز و پاڵەوان خۆی بچێتە مەيدانەوە ،ئەم ئيديۆمە(نان پاڵەوان هەرکەس بيخوا دەبێت زۆران بگرێت) بۆ
ئەوە هاتووە کەسێک بيەوێت لێێساوێتيەک وەربگرێت هەر بۆ خۆس و الف و گەزاف ن يە بەڵکو دەبێت ئەرک و فەرمان
و کاری لێێساوێتيەکەی بە ڕاسپاردەن و سەرکەوتوانەوە جێبەچ بکات.
Quick Respons Code:

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 6:38:51 2019/7/3
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت1250 :

ی
نان پەڕيوەتە ی
شێ
پشن ر

https://www.kurdipedia.org/?q=20171202093154143385
نان پەڕيوەتە پشن شێ
ئەگەر دونيا گران و نەداری بێت نان پەيداکردن زۆر زەحمەت دەست کەوێت و هەموو کەسێکيش ناتوانێت بژێوی خۆن و
ماڵ و مناڵ دابێ بکات بەهەزار ناری عەل کرێکاری و موچەيەیک دەست نەکەوێت دەوترێت فڵنە کەس نان پەڕيوەتە
پشن شێ واتە دەستکەوتن بژێوی زۆر قورس و گرانە.
تایبەتمەندییەکان بابەت
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🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 9:31:54 2017/2/12
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت1251 :

ی
نان سواڵ يان سوتاوە يان نەبرژاوە

kurdipedia.org/?q=20171109080720143112.https://www
نان سواڵ يان خاوە(نەبرژاوە) يان سوتاوە
کەس سواڵکەر ناتوان ئه و شتە دياری بکات کە پن دەدرێت بەڵکو ئه و کەسەی شتەکەی لە دەست و دڵ دەبێتەوە و
دەيبەخشێت ئه و دەزان چ دەبەخشێتەوە ،واتە مرۆڤ ئەگەر سواڵ کرد مەرج نيە ئەوەی پن دەدرێت بەدڵ خۆی بێت
چونکە نان سواڵکردن يان خاوە يان سوتاوە ،ئەمە بۆ شتێک بەکاردێت کە بەخواسێ وبە خۆران دەستت دەکەوێت.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 8:07:20 2017/9/11
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت1252 :

ی
سێی سوتايە
نان لەسەر ر
https://www.kurdipedia.org/?q=20180621104539151989

791

نان لەسەر سێی سوتايە
ساج و سێ نان لەسەر دەبرژێێێت ئه و کابانەی بۆ هەر کارێک لەبەر هەويری هەستابێت
دەيەوێت زوو بگەڕێتەوە سەر کارەکەی ،بۆيە هێندە خێايە لەجێبەجێکردن کارەکەی نە بادا
نانەکەی کە خستويەتيە سەر سێەکەی بسوتێت ،ئەم درکە و دەربڕە بەکەسێک دەوترێت
کە زۆر پەلەی بێت و ئۆقرەی نەبێت پن دەوترێت ئەوەچيە خۆت نانت لەسەر سێێ
نەسوتايە.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 10:45:39 2018/21/6
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1253 :

ی
مێدان ،لەبن بەردان
نان ر
https://www.kurdipedia.org/?q=20220622212425419577
نان مێدان ،لەبن بەردان
لە هەولێێ دەوترێت :فڵنە کەس هێندە کاسبە نان خۆی لە بن بەردان دەردەین ،مەرد:
پیاوی ئازا و چاپوک و جوامێ و بە شکۆ و گران و سەنگینە ،کە بەدەست و بازوو و شان و
باڵ خۆی ڕزق و ڕۆژووی خۆی بەدەست دەهێنێت ،ئینجا ئەگەر لە سەر شاخ بێت یان
لەبن بەرد و زەوی ڕەق و کەڤر و کەپکە شاخ و تات و ڕەوەزە شاخان بێت ،ئه و جۆرە
مرۆڤانە چ نێ بن چ یم هەمان خاسیەت و ئەدگار و تایبەتمەندییان هەبێت بە مەرد ئەژمار
دەکرێن ،ئینجا بۆ قارەمانێن و جوامێی و ڕۆژووی حەڵڵ ئەوانە مەترسیان ل ناکرێت و
کورد کردویەن بە ئیدیۆم و پێیان دەڵێت :نان مێدان ،لە بن بەردان]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 9:24:25 2022/22/6
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
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بابەت1254 :

ی
نان کاسن برژايە
https://www.kurdipedia.org/?q=20180815091609153995
نان کاسن برژايە
بيسێاوە و وتراويشە(نان سواڵ يان خاوە يان سوتاوە) بەڵم نان برژاو واتە نانێکە خۆت
بەدەستتهێناوە بەئەرک وڕەنج وماندووبون يان بەپول و پارەی خۆت کڕيووتە ،ئەگەر کاسن
بکەيت ئەوا دەوترێت(دەسن ماندوو لەسەر سگ تێە) واتە به و دراو و پول و پارەيەی کە
بە رەنج و زەحمەتکێشان خۆت وەدەستت کەوتووە بەئارەزووی خۆت بەرزق و رۆژووی
دەدەيت و دەست پان ناکەيتەوە وەک دەرۆزەکەرو خێومەنديش دڵيان لەنان(خاو)
يان(سوتاو) دەبێتەوە پێن بدەن ،بەڵم خۆت بچيتە الی نانەوا بۆ کڕين(نان) بە نان خاو و
سوتاو ڕەزامەند نابيت چونکە تۆ پول خۆت دەدەيت و کامە(نان) برژاوە ئەونانە دەسێن
بۆيە وتراوە(نان کاسن برژايە يان برژاوە).
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 9:16:09 2018/15/8
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1255 :

ی
سێێیە
نان یەک
بەگون ر
ی
https://www.kurdipedia.org/?q=20220424224128411408
نان یەک بەگون سێێیە
ساج و سێ ،ئاسنێگ گردیلەی خڕیلەی لووس قۆقزی تەنکە ،دەخرێتە سەر ئاگردان و
چیلکەدار یان سەرگێ و قشپڵ دەخرایە ژێر و گڕدەدراو سێەکەی داخ و سوور دەکردەوە و
نان لەسەر دەبرژێێا ،ئەوە تا رۆژان ئەورۆشمان بەردەوامە ،ژنان نانیان دەکرد و دەست و
تێۆکیان جن سەرەنج و تێامان بووە ،ئەوانەی ئەنگوتکە هەویرەکەیان لەسەر خوانەکان
زۆر تەنک و جوان پان دەکردەوە ،کە دەیانخستە سەر سێەکە ،به و الو بەم الی سێەکەدا
لچگ نانەکە وەک گوێ سوانە دەهاتە خوارەوە ،ئه و جۆرە نانکەرە بە کابان باش ناویان
دەردەکرد ،بە مەدح و ستایشەوە لەناو خەڵیک باس لێوەدەکرا ئەوە الیەنە ڕاستەقینەکەیە و
وەکو ئیدیۆمیش وەک ناساندن و وەسف و ستایش بە ژن و کچێگ ئازا و کەیبانوو
دەوترێت :نان یەک بە گون سێێیە]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان
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:Quick Respons Code

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 10:41:28 2022/24/4
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1256 :

نانیان ن خوێیە
https://www.kurdipedia.org/?q=20220210125623404524
نانیان ن خوێیە
نمەک و نان زۆر لە کوردەواریدا باسکراون و جێگای بایەخن ،نمەککردن و نمەکگێی واتە:
نان خواردن کەسێک دەوترێت(:نمەکیمان کردیە) واتە نان ئه و کەسەمان خواردووە،
هەندێجار مانەوە لە سێبەر و خواردنەوەی ئاویش بەنمەک هەژماردەکرێت ،لە
ئیدیۆیم(نانیان ن خوێیە) به و خێان و کەسانە دەوترێت کە کاری باش دەکەن و خەڵکێگ
زۆر سوودیان ل دەبیێ و نمەکگێی کار و خواردنیان دەبن ،بەڵم خەڵک بەو کارە باش و
نمەکەیان نازانێت و پن نازانن ،بەتوانجەوە دەڵێ دیارە ئێمە نانمان ن خوێیە]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 12:56:23 2022/10/2
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1257 :

نانەکەت دەخوات و سفرەکەشت دەدڕێنێت
https://www.kurdipedia.org/?q=20190307064314280197
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نانەکەت دەخوات و سفرەکەشت دەدڕێن
نان و خوان(سفرە) زۆر کەس لەسەر کۆدەبێتەوە چ ئەوانەی شايستە بن چ ئەوانەی لە
ڕێگە و پێگەی ئه و سفرە و خوانە نەبن ،نان لە پێشيناندا ئەگەر دز-يش بيخواردبووايە
دەيووت(نمەکگێ) بووم دەسن لە دزی ئه و ماڵە هەڵدەگرت ئەگەر بە پاشۆل(چارۆگە) زێر
و زيوو لە کۆڵ بوايە دايدەنايەوە ،بەڵم بەداخەوە لەم سەردەمانە خەڵکانێک پەيدابوون
نانەکەشت دەخۆن و نانەکەتيان هەندە ن خوێ دێتە بەردڵن نمەک گێ-يش نابن ئينجا
بۆيان بڕەخسێت لەماڵت دەڵەوڕێن و لە ناموست ڕاموسان و لەس و ڕاز و پەنهانيشت
دەهۆڵ دەژەنن به و جۆرە کەسانە دەوترێت(نانەکەت دەخوات و سفرەکەشت دەدڕێنێت)
واتە نمەک بەحەرامن و نان و نمەک نەک کوێريان ناکات بەڵکو دەتوانن دەست ببەن بۆ
ناموس و ماڵ و حاڵت.
Quick Respons Code:

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 6:43:14 2019/7/3
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1258 :

ناوم چووە بەگویل ،تۆقم چووە لەمیل
https://www.kurdipedia.org/?q=20200830144009387290
ناوم چووە بەگول ،تۆقم چووە لەمیل
گول و گڕوو نەخۆشیەیک پێستە و دەبێتە مایەی ئازار و مەینەن و تێکچون دەم وچاوی ئه و کەسەی توس بووە ،شێوەی
ناحەز و ناشێین و ناڕێک دێتە بەرچاوان ،تۆق ،تەوق(طوق) لە دەورە گێانەوە هاتووە بە بازنەن میل مرۆڤ بووە بە پەتێک
لە کوردیدا دەوترێت(ڕستکراو)ە ،گول نەخۆشییە و تەوقیش پەتێگ ڕستکراوی ئاڵێێاوە بە ئەستۆ وملەوە ،وەک ئیدیۆم
کەسێک دەگرێتەوە کە ڕۆژێک لە ڕۆژان کارێگ ناپەسند و نابەجن کردووە ،ئەویش بووە بەکلکیەوە تا لەدوای خۆس هەر
بەنەوەکان دەوترێت ،بۆیە ئه و کەسەی لەژیاندا بێت بە نیگەران و بێارییەوە دەڵێت(ناوم چووە بەگول ،تۆقم چووە
لەمیل) واتا ناوبانگم بەکارێگ خراپ دەرکردووە و بووە بە تەوق بەملمەوە ،و لە ملم نابێتەوە]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
PM 2:40:09 2020/30/8
ئاراس ئیلنجاغ
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بابەت1259 :

ناوەجاغ ببێت بەحاکم ،باویک خۆی لەدار ئەدات
https://www.kurdipedia.org/?q=20220103205848400273
ناوەجاغ ببێت بەحاکم ،باویک خۆی لەدار ئەدات
ناوەجاغ ،وەچاغ واتە ئاگردان ،لە کۆندا ئاگری ئاگردان زۆر بەنرخ و پێۆز بووە ،دەبوو
هەرچۆنێک بێت نەکوژێتەوە ،ئینجا ئەگەر کەسێک منداڵ کوڕی نەبوایە دەیان ووت فڵنە
کەس ن وەجاغە ،یان منداڵ باس هەبوایە پێیان دەوت :وەجاغ ڕوونە ،ئینجا ئه و وەجاغ
ڕوونە هەندێک جار ناوەجاغ و ناکەس بەچە دەردەچوو ،ناکەس بەچە ،ناڕەسەن به و
کەسانە دەوترێت کە زوو لە خۆیان دەگۆڕێن و نازانن لەچیەوە بوون بەچ ،واتە بنەچە و
ڕەسەن و بارودۆچ پێشویان نازانن ،ئینجا ئەگەر کەس له و شێوەیە ببنە دادەوەر و حاکم
ئەوا ئەوەندە لە خۆیان دەگۆڕین ،باویک خۆیان ناناسنەوە و لەسێدارەی دەدەن ،بۆیە کورد
به و ئیدیۆمە جوانە گوزارشن له و کەسانە کردوە و وتویەن(ناوەجاغ ببێت بەحاکم ،باویک
خۆی لەدار دەدات)]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 8:58:48 2022/3/1
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1260 :

نايەتە گا کێڵەوە
https://www.kurdipedia.org/?q=20190327094705283398
نايەتە گا کێڵەوە
زەوی لەکۆندا بە هەوجاڕ و ئاسن و گا-ەوە دەکێڵرا ،ئەگەر بارانێگ زۆر بباری بوايە ئەوا
زەوی دەبووە قوڕ و کێڵن لەبار نەبوو ئەگەر بکێڵرابوايە دەوترا(قوڕ کێڵ) قوڕکێڵيش لەبار
نەبوو چونکە زيان دەگەياندە بەروبومە داچێێاوەکە و کاری دەکردە سەر گەشەکردن و
نەشونماکردن ،ئينجا لێەدا ووتراوە نايەتە(کێڵن)ەوە واتە هێشتا زووە و زەويەکە ئامادە ن
يە بۆ کێڵن ،ئينجا ئەمە بۆ سوشن(تەبيعەن)مرۆڤ-يش بەکاردەهێێێت هەندێک
لەمرۆڤەکان خراپ دێنە(ڕجان) و درەنگ ڕەزامەندی لەسەر شتێک يان کارێک دەدەن ،ژن و
مێد پێش هەموو کەس يەکێی دەناسن هەندێجار ژنەکە بەپياوەکە و بەپێچەوانەشەوە
بەيەکێی دەڵێ بە مەبەست و کينايە و ئيديۆمەوە دەوترێت(نايەتە گا کێڵەوە) واتە خراپ
دێتە بن بار و درەنگ ڕازی دەبێت وتراويشە(نەکورەکە-نەکوڵەکە) واتا بێۆکە و خراپ دێتە
کوڵندن.
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Quick Respons Code:

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 9:47:05 2019/27/3
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1261 :

ی
ژ
بانگوس ر ژ
سەربان ر ژ
گێ
لێ ،نە
نه
https://www.kurdipedia.org/?q=20220521220430414542
نه سەربان لێ ،نە بانگوس گێ
سەربان :سەری ژوور و خانوو ،لێ :سەر بەرە و خوار یان سەرەوژێر یان ناڕیک و ناتەخت،
بانگوش :کەسێکە کە بانگێی خانوو دەکات بە کرێکاری بۆ دەستکەوتن بڕێک موچە و پارە،
لێەدا(سەربان)ێگ لێ و(بانگوش)ێگ گێ ،وەک یەک خراونەتەڕوو ،نە خەوتن و ڕاکشان
لەسەر بان لێ تام وچێ و پشوودان تێدایە ،نە بانگوس گێ و گەمژە دەتوانێت بەفرماڵێگ
باش بکات و خاوەن ماڵ بە ئارایم بخەوێت و پشن ن ببەستێت و لە شەوی(گاسوور)دا
دەربازیان بکات ،ئەوە بووە بەدرکە و ئیدیۆم و بۆ ئامۆژگاریکردن و گوزارشتکردن دەوترێت:
نە سەربان لێ ،نە بانگوس گێ واتە :هاودەیم و هەمنشێ و هاوڕێیەن کەس مەکە ،جن
متمانە و دڵنیان نەبێت و گێ و گەمژە و کەودەن و خوار وخێچ بێت ،چونکە لەبەریان
ناحەسێیتەوە و جێگای پەشیمانێ]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 10:04:30 2022/21/5
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1262 :

نه کەری سەرمۆردیان ،نە ی
ژن بۆگدییان
https://www.kurdipedia.org/?q=20220218201938405541
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نه کەری سەرمۆردیان ،نە ژن بۆگدییان
سەرمۆرد :گوندێکە لە بناری چیای(سارا) و کەوتۆتە نێوان(پێەمەگرون و سارا) لە
شارۆچکەی(دوکان) دەکەوێتە پشن گوندی(قەمچوغە) لەالپاڵێگ ڕک و سەختدایە و
ڕێگای سەرکەوتن بزنە ڕێ و دژوار و کۆران تەنگەبەری کۆرەڕێیە ،کاتێک گوێدرێژەکان بە
بارەوە سەردەکەون ،ئارەق شێ و مۆر دەکەنەوە و داو و تەشکەریان تەڕ دەبێت و نەقێەی
زۆریان دەوێت چونکە ڕێگایان هەورازە ،باریان البار دەبێت و زۆر ماندوو دەبن ،کەس بە
حاڵیان نەبێت ،بۆگد :گوندێکە لە کەنار زن بچووک لە دەشن کۆیە ،لەرووی کارگێییەوە
سەر بە شارەدن(ئاشن)یە ،خەڵیک ئه و ئاواییە زۆر کاسێ بەتایبەت ژنانیان شان بەشان برا
و باوک و هاوسەرەکانیان هەموو کارەکان کێڵگە و کشتیاری و وەرزێری و ژن الدێ ئەنجام
دەدەن وەکو(دروێنەکردن و تێلەکێش و شەنە کردن و جووتکردن و کەستەک شکاندن و
دۆریخە و دێراو هەڵدانەوە و گۆڵ دروستکردن بەراو و خشت بڕین و قوڕکاری و توتن و
پەلک لێدان و گەڵجاڕ و توتن خستنە زاخە و گونیەوە هەندێجار ژنەکان لە ماوەی وەرزی
توتن تا( )25فەردە تونیان کردووە ،جگە لە کاروباری ناوماڵ و ماڵێ و کۆراو و شوشێ و
سەراو و ئاوکێشان و منداڵ بەخێوکردن و مێوان بەڕێکردن) هەموو ئەمانە ژنە بۆگدییان زۆر
ماندوو و شەکەت دەکات و کەس خۆزگەیان بۆ ناخوازێت ،بۆیە ئەوە بووە بە ئیدیۆم و
دەوترێت :نەکەری سەرمۆردیان ،نە ژن بۆگدییان]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 8:19:38 2022/18/2
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1263 :

نوشتەی چاک هەر چل شەوە عومری
https://www.kurdipedia.org/?q=20180926102800156261
نوشتوی چاک هەر چل شەوی عومرە
چلەشۆر ،چلەی زستان و هاوين ،چلەی ماتەمين ،عومری سەیک هار چل شەوە ،ژمارەی
چل لە نێو کوردان زۆر باس کراوە و بايەخ بەچل رۆژ دەدرێت لە قاچ شکان و کاری
سەرجێن دوای مناڵبوون و سەرماوسۆڵەی زستان و قرچەی گەرمای هاوين و کۆچ و
کۆست کەوتن دوای چل شه و و رۆژ و نەخۆس هاری لە ئاژەڵ وەک(سەگ) چل شه و و
مناڵبوون و چلە چوون و..تاد
ئەم ژمارە چلە لەم ئيديۆمەشدا بەکارهاتووە و گوزارشن پێکراوە بۆ(نوشتە-نوشتوو) ئەم
دەربڕينە بەکاردێت بۆ کارێک يان شتێک يان هەڵوێستێک کە تەمەن کورت بێت لەبەر
ئەوەی لە بنەڕەتەوە ن بايەخ و ن کەڵک بووە ،کەنوشتە بە نمونە هێێاوەتەوە وتراوە(چاک
وخاس)ەکەی لە چل شه و زياتر سود و کەڵیک نيە واتە مايە پووچە و کەڵیک ل وەرناگێێت
بۆ ئەوە ناشێت هيوا و ئاوان لەسەر هەڵچن چونکە شتێگ کان و دەروونيە و بۆ هەميشە
ناشێت.

798

تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 10:28:00 2018/26/9
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1264 :

ی
نوێژی لەسەر ئاتەیک دەکرێ

https://www.kurdipedia.org/?q=20171203075503143391
نوێژی لەسەر ئاتەیک دەکرێ
لەباشوری کوردستان دەوترێت لە کان داخوازی کچت ئه و ماڵەی بۆ کچەکە هاتوون هێندە خۆيان شەريف و رێک وپێک
پيشان دەدەن حەزدەکەی(نوێژی لە سەر قنگيان بکە) ديارە لەرۆژهەڵت دەوترێت نوێژ لەسەر داوێن بکە هەڵبەت(ئاتەگ)
واتە داوێن يان ژێرەوە و بنەوەی ئەم ئيديۆمە بۆ کەسێک بەکاردێت کە خاوەن خاسيەن ئەمێ و ئامانەن زۆر بێت و لە
دەست و دەم و داوێن نەترسيت کە زيانت ن بگەيەنێت.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 7:55:03 2017/3/12
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت1265 :

ا
ی
ئاغايەن
نۆکەری ن مزە و خەڵت تانچ سەری

https://www.kurdipedia.org/?q=20171127083956143334
نۆکەری ن مزە وخەڵت تانچ سەری ئاغايەن
هەژار موکريان لە پێشەیک هەنبانەبۆرينە نوسيويەن وشەی(قەلەم) عارەبيە و بووە بە وشەيەیک کوردی و خزمەت بە زمان
کوردی دەکات بەن ئەوەی خۆت ماندوو بکەيت بە کەسێگ نەخوێندەواريش بڵن قەڵەم باشێ دەزانێت مەبەستت چيە
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لەوەی بڵن پێنوس ،ئەمەی ن خزمەتکاری ن موچەيە ،کەواتە لێەدا نۆکەر و خزمەتکارێک بە خۆڕان و دەروێشانە کارێکت
بۆ بکات ئه و خاوەن کار و ئاغا و سەرکار لەسەر سەری خۆيت دادەنێت.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 8:39:56 2017/27/11
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت1266 :

نۆی بمرێ لە باوان ،کیل نابڕی لە چاوان
https://www.kurdipedia.org/?q=20220521121523414510
نۆی بمرێت لە باوان ،کیل نابڕێت لە چاوان
کل :سورمەیە کە ڕەنگێگ شین تاریگ هەیە ،چاوی ن دەڕێژرێت (چاو ڕشێ) ،هێمن
شاعێ فەرموویەن:
چلۆن بۆ سوورمە نان خایک شارێک
کە حاچ پن لەسەر دانان جارێک
ئەو چاو ڕشتنە زۆربەی جاران بۆ دڵ تەڕی و دڵخۆس و خۆ جوانکردن و ئارایشت بە کار
دەهێێێت ،کەم جار وەکوو دەرمان بۆ کان بەفربارین پیاوان دەیانکردە چاو تاوەکوو چاویان
لە تیشکدانەوەی ئەو سپێتییەدا ئازاری نەبێت یان زیان بەر نەکەوێت ،لەپێشدا پیاوان
بەکاریان دەهێنا ئێستا بووە بە ئارایشتێگ ژنانە و ژنە کوردەوارییەکان زۆربەیان کل و کلدان و
کلچۆکیان هەبوو ،هەندێکیان بەردەوام لە گێفان کەوێ و سوخمەیاندا هەڵیان گرتبوو ،بۆ
ئەوەی هەر کاتێک بیانویستایە چاویان ن دەڕێشت ،هەر لە ناوی کوردەواریدا ئەوەی تازیە
بار و پرسەدار بووایە جل و بەریک ڕەس دەپۆس و هەموو شتێگ وەکوو وەسمە و خەنە و
کل و سورمەی لە خۆی حەرام دەکرد بۆ ماوەیەک بەگوێرەی نزیگ کەسە مردووەکە ،ئەو
حاڵەتە لە ئیدیۆیم کوردەواریدا جێگەی کراوەتەوە و بە کەسێک کە کەس بە خەیاڵ
دانایەت و کەس بەالوە گرنگ نەبێت و خەم بۆ کەس و کار و برا و خزیم خوێش نەخوات،
هەر لەگەڵ پشوودان و خەو و خواردن و دڵ تەڕی و بە خۆوە خەریکبوون و تیفتیفە و
خۆڕێکخسێ بێت بەتەوسەوە پن وتراوە :نۆی بمرێ لە باوان ،کیل نابڕی لە چاوان]1[ .
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code
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باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 12:15:23 2022/21/5
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1267 :

رنێەکەر بەبارە تەنگزەوە دەگێت
https://www.kurdipedia.org/?q=20211218114323398833
نێەکەر بەبارە تەنگزەوە دەگێت.
تەنگز یان تەنگس ڕووەکێکە لە هەندێ ناوچە بە چوالە و باوی دەوترێت و ڕووەکێکە دڕک
و داری هەیە و گوندنشینان کۆلکە و لق وچلەکان کۆدەکەنەوە و بۆ کاروباری ناوماڵ و
ئاگردان و سۆپای دار و خۆ گەرمکردنەوە و کۆرکردن بەکاریان دەهێنا ،بارە داری گەورە
گەورەیان کۆدەکردەوە بەپشن نێەکەرێ دەیان گواستەوە بۆ ماڵ ،ئینجا ئەوە بووە
بەئیدیۆم بەکەسێگ بەدەسەڵت و زۆرزان دەوترێت(نێەکەر بە بارە تەنگزەوە دەگێت)[]1
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 11:43:23 2021/18/12
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1268 :

رنێەکەر بەتەنگ ماکەرەوە ین يە

https://www.kurdipedia.org/?q=20170927135553142762
نێەکەر بەتەنگ ماکەرەوە ن يە
نێەکەر کە گەيشتە ماکەرێک و کەوتە سەری هەتا خوا هێی پێداوە و بۆی دەڵوێ پاڵ دەدات و توند پشن میل ماکەريش
دەگرێت ،ئينجا ماکەر بەرگە دەگرێت يان ناگرێت ئەوە کاری نێەکەر ن يە ،بەڵکو کاری ئه و سەڵماندن نێەکەرەيەن و
غەريزەی خۆی بەچێ و لەزەتەوە دابمرکێنێتەوە ،ئەمە بۆ کەسێک بەکاردێت کە دەسەڵتدارە و ئاگای لە ميللەت و(رەعيەت)
نەبێت ،يان کەسێک تەنها خەريگ جێبەجێکردن کاری خۆی بێت و دەربەست نەبێت و ڕەچاوی خەڵکان تر نەکات.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:

رۆژهەڵن کوردستان
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:Quick Respons Code

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
PM 1:55:53 2017/27/9
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت1269 :

رنێەکەر تۆڕ
https://www.kurdipedia.org/?q=20170930091926142791
نێەکەر تۆڕ
لەکان کارکردن و باربردن بە نێەکەر ئەگەر بە هەر هۆکارێک بێت نێەکەرەکە تن هەڵجليکاند و بارەکەی لەسەر پشن خۆی
فرێدا يان کارەکەی بەجێهێشت دەوترێت نێەکەر تۆڕی کرد ،هەڵبەت لە ناو کۆڕ و کۆبونەوە و خەڵکدا هەندێکجار رێک
دەکەوێت پياوێک لەسەر شتێگ بچوک توڕە دەبێت و کۆڕەکە بە توڕەييەیک زۆرەوە چ دەهێڵێت لێەدا پن
دەوترێت(نێەکەر تۆڕی مەکە) يان(فالنە کەس نێەکەر تۆڕی) کردو کۆبونەوە و کۆڕەکەی بەجێهێشت.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 9:19:26 2017/30/9
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت1270 :

رنێەکەری ماينان
https://www.kurdipedia.org/?q=20171122092554143299
نێەکەری ماينان
ئەم ئيديۆمە بۆ کەسێگ(ملەوەز)ی خورت و بەهێ دەوترێت کە کەودەن و کەم عەقڵ و کاڵفایم بەگوڕ و تێ بێت و وەک
ئەونێەکەرە بێت خودا بۆ چاککردن ماين-نان داينابێت بۆيە بە تەوس و گاڵتەوە پن دەڵێ(هەی نێەکەری ماينان).
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان
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🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 9:25:54 2017/22/11
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت1271 :

نە ئه و نان و روونە نە ئه و زەبرە قونە
https://www.kurdipedia.org/?q=20170930091544142788
نە ئه و نان و روونە ،نە ئه و زەبرە قونە
ئيديۆمێکە لە کوردەواريدا کاتێک بەکاردەهێێێت کە بۆ مەبەستێک کەسێک هەندێک دياری و نان و خۆراک و
پێداويستيەک بداتە کەسێک و لە بەرامبەريشدا بيەوێت کارێگ قورس و گران ن ران بکات ،ئينجا ئه و کەسەی کارە گران و
قورسەکەی ل باربکرێت نايەوێت کارەکە بکات بەرامبەر ئه و هەموو منەت و داواکارييەی کەس يەکەم بۆيە دەڵێت(نە ئه و
نان و روونە نە ئه و زەبرە قونە).
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 9:15:44 2017/30/9
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت1272 :

ژ
بەخۆس زستان
نە بەزەردەخەنە زاڵم باوەڕ بکە ،نە
https://www.kurdipedia.org/?q=20220521215018414538
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نە بەزەردەخەنە زاڵم باوەڕ بکە ،نە بەخۆس زستان
زاڵم :زۆردارە ،ئه و کەسەیە زوڵم لە خەڵیک دەکات و بە گوێرەی ئه و دەسەڵتەی هەیەن و
ماق کەسان دەوروبەری پێشیڵ دەکات و حەق و ناحەق تێکەڵ دەکات و جەبەڕووت و
زۆردار و چەوسێنەر و خۆسەپێنە و پشت بە هێ و چەک و شێ دەبەستێت و ئاوەز و یاسا و
نەریت دەبەزێنێت و بەدەر لە ڕێنمان و یاسا کارپێکراوەکان کاردەکات ،زەردەخەنە :بزە،
خەندە ،سمێڵەخرتکە ،گرژینەوە ،بسکە ،بزەی سەرلێوە ،گوزارشتە لە خۆس و شادی و
دۆسن و کەیف ن هاتن ،خۆس زستان :واتە کەش و هەوا لەبارە ،باران و هەوروهێە و
باوباران و بەفروکڕێوە و تەرزە و تۆفان و زریان لە ئارادا نییه ،هەردوو حاڵەن(زەردەخەنەی
زالم) و(کەش و هەوا خۆس زستان) له و ئیدیۆمەدا وەکو دوو شن وەک یەک
خراونەتەڕوو ،کەهەردووکیان هەنووکەن و کاتیێ و زوو تەواو دەبن ،هەردوو حاڵەت لە
کوردەواریدا بوون بە ئیدیۆم و بەکاردەهێێێت بۆ کارێک کە هەڵخەڵەتاندن و فریوودان تێدا
بێت و جێگەی متمانە نەبن دەوترێت :نە بەزەردەخەنەی زاڵم باوەڕ بکە ،نە بەخۆس
زستان]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 9:50:18 2022/21/5
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1273 :

مێ ،نە گۆر لە دێرەی ر ی
لەشوێن بە ر ی
ی
حێ
نە جۆ
https://www.kurdipedia.org/?q=20170708103438141178
نە جۆ له شوێن بە مێ ،نە گۆر لە دێرەی حێ.
:
دانەوێڵەی(جۆ) لە کوردەواريدا لە زەوييەیک سەرقەل و قەترەک و کورد ووتەن ن پێيش دەتوان گەشە بکات و خۆی
بگونجێن وەک دانەوێڵەی(گەنم) نيە کە بەپێچەوانەوە زەوی بەپيت و خاکێگ باس بوێت ،هەڵبەت جۆ لەزەوی پڕ پەيێ و
به پيت بچێێێت ئەوا السک و قەدی هێندە زوو گەشە دەکات کە لەوادەی دروێنە هەمووی دەکەوێت و زيان زۆر
دەگەيەنێت بە بەروومەکە و قازانچ نابێت.
شوێن بەمێ مەبەست هەوار و هەوێز و پەچەی مەڕ و ماڵته ،کە بە هاوينان و پايزان بۆ ئەوەی زەوييەکەی ن بە پيت
بکەن شوانکارەکان مەڕ وماڵتەکە لە بەياران دەخەوێێ.
گۆريش لە دەڵەی حێ بێت بۆ ڕاگرتن و پاسەوان پەز نابێت چونکە گوجيلەی گورگ خنکێ دەرناچێت و وەک وتراوە
دەبێتە سەیک هەڵەوەڕ و سەیک هەڵەوەڕيش لە کوردەواری دسن و رەسەن نيە و خاوەن مەڕ و ماڵت رايناگرێت بۆ
پاسەوان[]1
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:

رۆژهەڵن کوردستان
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:Quick Respons Code

🗄 سەرچاوەکان
دیارینەکراو |
[]1
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 10:34:38 2017/8/7
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت1274 :

ی
ئاغاژن کچەتیوو
نە خانووی سەر شیوو ،نە
https://www.kurdipedia.org/?q=20220521220101414541
نە خانووی سەر شیوو ،نە ئاغاژن کچەتیوو
لە بەرزی و نزیم سەر زەویدا ،دیاردەی دۆڵ و شیوو و چەم و شیوەرۆک ،بۆ دروستکردن
خانووبەرە و شوێن حەوانە و ژیان و نیشتەن و نیشتەجێبوون هەمیشەن نابن ،چونکە
ئاوەڕۆی ئاوی بارانە ،ئەوەش زانراوە کە ئاو شوێن خۆی دەگرێتەوە بۆ یەک خولەک و
کاتژمێێکیش بێت ،تاوە بارانێگ بەخوڕ و گەوارە بارانێگ سەرشێت دەیم کوندەکەی بکاتەوە
سێڵو و الڤاو دروست دەبێت و خانووی سەر شیووەکە ئاو دەیبات ،کچەتیو ،کچ هەتیو،
باب مردوو ،جنێوێکە لەکان توڕەبوون بەکچان دەوترێت ،هەتیوو بۆ سووککردن و
بریندارکردن دەوترێت :هەتیومچە و هەتیو ومەتیو ،دۆخێکە لە ن ئاکارییەوە کۆمەڵگا
بەکاری دەهێنێت ،ئەگەرنا کەسێک باویک نەبێت دەبێت دەوروبەرەکەی جێگەی باویک
بگرنەوە نەوەکو بیکەنە جنێو ئه و ن باوکییەی ،بەڵم لە زاراوەی کچەتیوودا واتە:ئاغاژن،
ئافرەتێگ ن ئەسل و نەسل و بنەچەیە بۆ کابان و ئاغاژن قۆناغ و دیوەخان و میوان
بەرێکردن نابێت ،وەک چۆن سەر دۆڵ و شیوەکانیش بۆ دامەزراندن خانوو نابن و لەبارنێ،
هەردوو حاڵەت بوون بە ئیدیۆم و بۆ شتێک یان کارێک یان کەسێک بەکاردەهێێێت ،کە
جێگەی متمانە و باوەڕ نەبن و نەتوانرێت بەتەواوەن پشتیان ن ببەسێێت ،بەدرکە و کینایە
و توانج و پەالرەوە دەوترێت :نە خانووی سەر شیوو ،نە ئاغاژن کچەتیوو]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 10:01:01 2022/21/5
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1275 :

ی
حوشێ نەديداری عەرەب
شێی
نە ر
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https://www.kurdipedia.org/?q=20170927140529142769
نه شێی حوشێ نه ديداری عەرەب
کورد نە حوشێی هەيە و نە سەليقەی عەرەبيش هەيە لە قسەکردن و خواسێ ،ئەگەر حوشێێک بدەيتە دەست
کوردێکەوە لەوانەيە پێويسن بەکاتێگ زۆر بێت تا بتوانێت چۆیک پێدابداتەوە و يخ بدات بۆ ئەمەش پێويسن بە عەتابە
هەيە نه وەک حەيران تاوەکو بتوانيت سواری پشن بيت چونکە ئاژەڵێگ بەرزە و بە خۆفرێدان ناتوانيت سواری ببيت ئەمە
لەاليەک لە اليەکيێيشەوە ديدار و چاوپێکەوتن عەرەب کۆمەڵێک داب ونەرين کۆچەری و رەوەندی و بيابان هەيە و
توانيويەن بيابان رام بکات بەپشو درێژی و جێە درێژی و زۆر سورە لەسەر خواست و داواکارييەکان خۆی بۆيە کورد ئەگەر
تاقەن شتێگ نەبێت دەڵێت نە شێی حوشێ نە ديداری عەرەب.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
PM 2:05:29 2017/27/9
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت1276 :

نە کوڵەکه
https://www.kurdipedia.org/?q=20220720224700424096
نە کوڵەکه
لەهەولێێ دەوترێت :نەکورەکە ،نۆک و نیسک ئه و دوو دانەوێڵەن کە لە کوردەواریدا لە
دوای گەنم دا زۆرترین بایەخیان پێدراوە ،زەخێە و قوون دانیشتوان و الدێنشینان کورد
بوون ،نیسک ونۆک بەیانیان و نیوەڕۆیان و ئێواران بوون بە ژەمە خۆراک ،هەردووکیان
بەشێوازی جیاجیا ل دەنران و دەخرانە ناو مەنجەڵ و سەر ئاگردان ،ئینجا ئەگەر زوو
بکوڵیە دەوترا :نیسکێگ کوڵەکە یان نۆکێگ کوڵەکە ،هەندێجاریش خراپ دەکوڵ و دەوترا:
نیسکێگ نەکوڵەکە یان نۆکێگ نەکوڵەکە ،دەوترا :زەوی وزار و خاک ئه و کوڵەیک و
نەکوڵەکیە دەگۆڕێت ،ئەمە الیەن ڕاستەقینەی ئیدیۆمەکەیە ،بەڵم وەکو خوازراو بۆ
کەسێک بەکاردەهێێێت کە لەگەڵ کەس هەڵنەکات و بەردەوام و قون بەگێچەڵ و کێشە و
گرفت بێت و دەمەقاڵ و دەنگە دەنگ پەیدا بکات کورد بە تەوسەوە پن دەڵێت :پیاوێگ
نەکوڵەکە]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code
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باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 10:47:00 2022/20/7
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1277 :

نە کۆراوان بکە بە رەز ،نە ناکەسان بکە بە کەس
https://www.kurdipedia.org/?q=20170704101514140946
نه کۆراوان بکە بە رەز ،نە ناکەسان بکە به کەس
کۆراو واتە واتە کوێرە ئاو ئه و کان و کارێز و سەرچاوانە دەگرێتەوە کە پشت بەساڵێگ
زەنەباران دەبەستێت و ئەگەرنا ساڵێک باران کەم بوو ئەوا کان وسەرچاوە ئاوييەکە کوێر
دەبێتەوە و وشک دەبێت ،ناکەس-يش جێگەی متمانە نيە تا ئەوکاتەی هەبووی يان کارێگ
پێتە بەکوسکێش و مەران و زمان لوسيەوە لێت نزيک دەبێتەوە کە کاری پێت نەما ئيێ
نات ناسێت ،بۆيە جوتياران کورد بە ئەزمون خۆيان بۆيان دەرکەوتووە ئەو(رەز)ەی لەبەر
سەرچاوەی کوێرئاوان بکرێت جێگای متمانە نيە و لە دەرفەتێگ وشکە ساڵ هەموو رەنجت
بەفێۆ دەروات و رەزەکە وشک دەبێت و ڕەنجەڕۆ دەبيت ،ناکەسيش کە پێويستت پێيەن
ئه و ناتناس بۆيە وتراوە :نەکۆراوان بکە بەرەز ،نەناکەسان بکە بە کەس]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت

🗄 سەرچاوەکان
دیارینەکراو |
[]1
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 10:15:14 2017/4/7
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت1278 :

نەبای دیووە نەباران ،هەڵدەبەزێت وەک جاران
https://www.kurdipedia.org/?q=20220521214620414537
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نەبای دیووە نەباران ،هەڵدەبەزێت وەک جاران
کۆمەڵگەی مرۆڤایەن زۆر کەس تێدا هەڵدەکەوێت کە بایک لە ئەنجامدان کاری ئابڕوو
بەرانە نییە و هەموو کارێگ نەخوازراو لەدەسن ڕوودەدات و ن شەرمانە خۆی دەردەخات و
واخۆی دێنێتە بەرچاوان نە ئابڕووی چووە و نە ڕیسوان بەسەرداهاتووە ،بە هیچ جۆرێک
خۆی بە شەرمەزار نازانێت ،ئەوە بووە بە ئیدیۆم و بەکەسێک کە کارێگ ئابڕووبەرانە و
شەرمەزارییانەی کردووە خۆی ل داوەتە خەن گێڵ ،خۆی کەڕکردووە و خۆی ل بەخاوەن
ناکات و لە هەموو کۆڕ و کۆبوونەوە و شان و هەڵپەڕیک و زەماوەندێکیش وەک ئەوەی هیچ
ڕووی نەدابێت هەڵدەپەڕێت ،بەتەوسەوە لەناو دەم وپیل خەڵکییەوە ناوی دەهێێێت و
دەبێتە جن قسەوباسان و پن دەوترێت :نەبای دیووە نەباران ،هەڵدەبەزێت وەک
جاران]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 9:46:20 2022/21/5
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1279 :

ی
نەبون کراس ئاگرە
https://www.kurdipedia.org/?q=20201003233109388659
نەبون کراس ئاگرە
نەبوون واتە نەداری و هەژاری و دەست کورن و ناگوزوری ،کۆمەڵ مرۆڤایەن ڕێژەیەیک
یەکجار زۆری له و کەمدەرامەت و ن بەروبوم و بەرهەمانە تێدایە کەناتوانن بەتەواوەن
قون ڕۆژانەی خۆیان لە ئاو و خۆراک و پۆشاک و نوان دابێ بکەن ،کورد زۆر ڕۆژگاری تاڵ
وسوێری و گران و ڕؤژی ڕەس بەڕێکردووە ،چەرمەسەری و بەش مەینەن و کارەسان زۆر
ڕووی تێکردووە ،هەموو ئەمانە وایکردووە کە دەوروبەرەکەی بەگڕ و دۆزەخ و ئاگر بێتە
بەرچاو و هێدی هێدیش لە داکەوتەی ژیانیدا دریک کردووە کە دەسوتێت بۆیە بۆ هەموو
جۆرە نەدارییەیک(ماددی و واتان) بە ئیدیۆمەوە وتوویەن(نەبون کراس ئاگرە) واتە نەبوون
لە زۆربەی ڕووەکان ژیانەوە مرۆڤ دەسوتێنێت]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

808

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 11:31:09 2020/3/10
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1280 :

نەپێت هەڵکەوێت لە مێخ ،نە بچۆ بۆ الی شێخ
https://www.kurdipedia.org/?q=20220521215613414539
نەپێت هەڵکەوێت لە مێخ ،نە بچۆ بۆ الی شێخ
مرۆڤ پن بە بزمار(مێخ)دا بچێت ،دووچاری کێشە و گرفن دەکات و پێویسن
بەچارەسەرکردن دەبێت ،ئەوە ن بە مێخ داچوونە واتە :هەڵەکردن و ن بێکردنەوە
ئەنجامدان کارێک و سەیر نەکردن بەرپن خۆت ،ئینجا هەندێ داب و نەریت و دیاردەی
باو لەناو کۆمەڵگاکان جیهاندا هەبوون و هەنە و پەیڕە و کراون و پەیڕەویش دەکرێن ،وەکو
بڕوا بوون بە ئامۆژگاری و حەکییم و نۆشداری و کەرەم و وودیم شێخ و مەشایخ و پێ و
سەید و ...تاد ،کە پن وایە شێخ ئه و کەسە لە خواترس و عابید و خواناسەیە کە خودای
گەورە وودم و نۆشداری ن بەخشییووە بۆ چارەسەرکردن کێشە و گرفتە دونیان و
قیامەتییەکان ،لێەدا ن نان بە مێخ واتە هەڵەکردن و چوونە الی شێخ واتە گەڕان بەدوای
چارەسەر ئەوە بووە بە ئیدیۆم بەکەسێک دەوترێت :نەپێت هەڵکەوێت لە مێخ ،نە بچۆ بۆ
الی شێخ ،واتە :نە هەڵە بکە و نە ڕووبکە الی شێخ بۆ چارەسەر]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 9:56:13 2022/21/5
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1281 :

نەترس لەمار یبێس لەئايم گومار
https://www.kurdipedia.org/?q=20181217062818181612
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نەترس لەمار بێس لەئايم گومار
لەناوچەی ئيالیم ئەوپەڕی باشوری رۆژهەڵن کوردستان بە کەس سپلە و ن نمەک و
حەرامزادە دەوترێت(گومار) سەبارەت به و درکەيە زيندەوەری خشۆیک مەترسيداری
وەک(مار) بەباشێ دەزانێت لە مرۆق سپلە و ن نمەک هەرچەنديشە کورد لەمێە
وتويەن(شەرغ مار بەدار) يان وتويەن(بەدەسن خەڵیک سەری ماری ل بکەوە)
يان(هەڵگرە دار بکوژە مار) بەڵم کوردەکان ناوچەی ئيالم ماری مەترسيدار بەچاکێ دەزانن
وەک لە مرۆفێگ سپڵە و نمەرک حەرام بۆيە وتويانە(نەترس لەمار ،بێس لەئايم گومار).
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 6:28:18 2018/17/12
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1282 :

ی
دەنگ بێت نەفسە ی
بۆن بێت
نەتڕە

https://www.kurdipedia.org/?q=20171119085255143270
نەتڕە دەنگ بێت نەفسە بۆن بێت
ئەم ئيديۆمە بۆ سویک بە کەسێگ ن کەڵک و هيچ لەبارانەبوو بەکاردەهێێێت يان بۆ کارێکيش کە هيچ سوود و قازانجێگ
نەبێت بەتەوس و سووککردنەوە دەوترێت(نە تڕە دەنگ بێت نە فسە بۆن بێت).
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 8:52:55 2017/19/11
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت1283 :
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نەچیە بن بەڕەی دوژمنم
https://www.kurdipedia.org/?q=20200901133746387362
نەچیە بن بەڕەی دوژمنم
بەڕە ،ڕایەخێکە لەڕسێ و چنین(خوری و پەڕۆ و لۆکە و داوەبەن) لەکارگەی تەوندا
تەونکاری کورد دروستیکردووە ،لەسەردەمان زوو کە پەتۆ و بەتان و لێفە و جاجم هێشتا
شوێن نەگرتبۆوە ،پەڕە پێخەف بووە و لەکان خەوتنان لچکەیک بەخۆدادراوە و لچکەکیش
لەژێرڕاخراوە ،هەڵبەت بووک و زاوا کە هاوسەرگێیان کردووە ،بەخۆیانداوە و لەچیان
کەژاوە و سیسەیم ئێستا چووینە بن بەڕە سەی خۆیان و دەست لەمالن یەکدی بوون ،ئه
و چونە بن بەڕەیە لەناو ئیدیۆیم کوردیدا شوێن خۆی کردۆتەوە ،بەکێێگ ڕشکن پرچ
گروازەی پیس و پەلۆس و دەمرس و بەگۆبەند و ناکەس بەچە و زارهەراش و ن شەرم و
ناڕێک و پێک و دەمەزەن وەک کێچ و ئەسن ئەگەر بچنە بن بەڕەی هەرکەسێکەوە
دووچاری لەش خوران و هەستیاری و خەوزڕان دەکەن ،ئیێ ئه و کێەش به و کێچ و
ئەسپێیە چوێێاوە ،هەندە نەگریسە بۆ بن بەڕەی دوژمنیش مایەی نیگەرانییە و دەخوازرێت
نەچێتە بن بەڕەی دوژمنیش بۆیە دەوترێت(یاخوا نەچیە بن بەڕەی دوژمنم)]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 1:37:46 2020/1/9
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1284 :

نەخۆر و نەشۆر
https://www.kurdipedia.org/?q=20180829095648155042
نەخۆر و نەشۆر
نەخۆر واتە کەسێک پڕ بەدڵ نەتوان نان خۆی بخوات لەبەر قرچۆیک و نەشۆر-يش واتە کەسێک پيس و پۆخڵ بێت و بێ
و(تەنەفور) لە بۆن پيش خۆی نەکات ئەويش هەر لەبەر ڕەزيیل و پيسکەيەن ،نەخۆرەکان ئەژمار بۆ پوشکەيەکيش
دادەنێێ و چاويان دەچێتە پشن سەريان ئەگەر کەسێک لە بێستانەکەيان گندۆرەيەک يان ترۆزييەک بکاتەوە،
نەشۆرەکانيش ئەگەر لەسەر دەرياچەی وان بن حەزناکەن جامێک ئاو بکەن بەدەم وچاويان ،ئينجا لە کوردەواريدا به و
کەسانەی قرچۆک و پۆخڵن دەوترێت(نەخۆر و نەشۆر)ن.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان
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🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 9:56:48 2018/29/8
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت1285 :

نەخۆری نەشۆر
https://www.kurdipedia.org/?q=20200825215915387183
نەخۆری نەشۆر
نەخۆر ،واتە کەسێک خۆرایک هەبێت و نەیخوات ،نەشۆریش واتە کەسێک ئاو و دەراوێگ
باشیش هەبێت خۆی نەشوات ،ئه و نەخۆری و نەشۆرییە بووە بە ئیدیۆم و بەڕق
وپەرپوتکردن و ناشێینکردنەوە بەکەسێک دەوترێت کە هەردوو خاسیەن پیس وپەڵۆس و
پۆخڵ و رژدی هەبێت بەماڵ خۆی بەتەواوەن نەخواو نەخواتەوە و بەکاری نەهێنێت
دەوترێت لێیان گەڕێن ئەو(نەخۆری نەشۆر)انە چێ؟]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 9:59:15 2020/25/8
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1286 :

ی
نەژن تيالک خوار ،نە پياوی گوێ بەگوار

https://www.kurdipedia.org/?q=20180125095253144258
نەژن تيالک خوار ،نەپياوی گوێ بەگوار
ژن کورد(شەدە و تيالک و بۆيمە و مێەر)ی خستۆتە سەری هەندێک لەژنەکان بەخواری دەيانکردە سەر و پێان
دەوترا(شەدەخوار و تيالک خوار) ئەمانە سەرنچ پياوانيان بەالی خۆيانەوە رادەکێشا و گەنج و کوڕ و کاڵ زوو دەکەوتنە
داويانەوە ،پياويش لە ناو کوردان بە دەگمەن و دانسەق گون سمراوە و گوارەی لە گوێکردووە ،وابزانم هەندێک خێڵ کورد
کوڕە تاقانەيان گوێ سميوە ،بەڵم لە کۆی کەلتوری کوردان پياو و گوارەی گوێيان نەوتووە ،بۆيە ئه و ئيديۆمە بەگوێرەی
کەلتورەکە بەکارهاتووە بۆ ناپەسندی و سوککردن و تەوس و هەجو بەکارهێێاوە بۆ ژنە تيالک خوار و پياوە گوێ
بەگوارەکان.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:

رۆژهەڵن کوردستان
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:Quick Respons Code

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 9:52:53 2018/25/1
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت1287 :

ی
نەژن جوان ر ی
حێ دەبێت نە ئاوی سارد پيس دەبێت

https://www.kurdipedia.org/?q=20171120092736143284
نە ژن جوان حێ دەبێت ،نە ئاوی سارد پيس دەبێت
ژن جوان زۆر کەس بۆی عەوداڵە هەر لەبەر ئەمشە خۆڕازاندنەوەی کچان وژنان هەبووە و هەيە لەچاوڕەشکردنەوە تا
دەگاتە مکياژی ئەمڕۆ ،وا ڕێکدەکەوت کچێگ جوانکيلە لە ئاواييەیک کوردستان بيست لە کوڕان ئاوان بەدواوەی بوون لە
پورزا و ئامۆزا و کورەخاڵ و دەرودراوس تاد ،دڵ کچەش هەر بۆيەکێکيان لێيداوە ،خەڵیک ئاوايش زوو به و دڵخوازی و
حەزدارييەيان زانيووە ،بەڵم بۆ هەر کەسێک گونجا بێت ئه و حەز حەزۆکە و دڵ لێدانەی بۆ کچەی فەرامۆش کردووە بۆ
کوڕەکەی ئاوان ن س و دوو خواستويەن ئەمە لەاليەک لەاليەکيێيشەوە هەرچەند تينوو لە پيش ئاو ناپرسێتەوە بەڵم
ئەگەر ئاوێک خاوێن و بێگەرد و پاکيش بێت کەچ گەرم بێت ئەوەی دەيخواتەوە هەست بە ن تایم و تامداری و پيش
دەکات و هێڵنچ دێت و دڵ بە تەواوی ئاو ناخواتەوە ،خۆ ئەگەر سارد و کەەلل تەزێن بێت ئەوا هيچ هەست ناکات پيسە
ئەگەر پيسيش بێت ،کەواتە هەر لەبەر هەردوو خاسيەن سەرەوەی ژن جوان و ئاوی ساردە بە تەوس و بە خۆشيەوە لە
ئيديۆیم کوردەواريدا ووتراوە(نەژن جوان حێ دەن و نەئاوی ئاوی سارد پيس دەن).
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 9:27:36 2017/20/11
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت1288 :

بان يە
ر
بان يە و نە خوێن ی
نەشێ ی
https://www.kurdipedia.org/?q=20180107074926143821
نەشێبان يە نەخوێن بان يە
بەرامبەر مێد ،ژن ئەم دەستەواژەيە بەکاردەهێنێت ،شێبان :جۆرێکە لە فرۆشتن کچ يان ژن بەرامبەر کچە يان ژنە
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بەشودراوەکە بڕێگ دياريکراو پارە دەدرێتە برا و کەس وکاری ژنەکە يان کچەکە.
خوێن بان يان بەرخوێن يان خوێن بژاردن :کچێک يان ژنێک دەکرێتە قەرەبووی خوێن مردوو بەڕووداو يان ئەنقەست يان
کارەساتێگ کوشێ.
ئەم ئيديۆمە لێەدا بەکاردەهێێێت کە ژن هەست دەکات ن داديەیک زۆری بەرامبەر دەکرێت ئەويش بەداد و فيغانەوە
دەڵێت(خۆ نەشێبايم و نە بەرخوێنم)
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 7:49:26 2018/7/1
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت1289 :

ا
نەگوڵ گەنیم دیووە ،نەچەقەنەی ئاش
https://www.kurdipedia.org/?q=20201209101854390071
نەگوڵ گەنیم دیووە ،نەچەقەنەی ئاش
ئه و نانەی ئەوڕۆ لەخوانە بەڕەنج و زەحمەتکێشان و خاوێرڕشتنێگ زۆر(ئارەقەڕشێ)ی
جوتیار و کشتیار و وەرزێر و دروێنەکەر وسەپان و پاڵه و تێلەکێش و گیشەکەر و خەرمان
کوتان و گێە و شەن و کەوکردن و لەسەرهەند و بێینگدا گێشکە و کوزری گێاوە و ڕەوسەی
سوری خلەوخەرمان داگێاوە و باراس لە گوێدرێژ بارکردووە براوەتە ئاس و نۆرە و سەی
بۆگرتووە هاڕیوویەن و هەویرشێڵن و داروچیلکە و ئاگری بن ساج و ماندووبون نانکەر و
کەیبانوو ئینجا گەیشتۆتە سەر سفرە و خوان واتە زۆر بەماندووبون و هیالکەن و
ڕەنجکێشیەوە هاتۆتە بەرهەم ،زۆر جاران له و کوردەوارییەی خۆمان کەسێک بە رزقێک
یان بەرهەمێک ماندوو نەبووە پێان وتووە(حازرخۆری مفتەخۆر) هاوشێوەی ئه و کەسانە
بە ئیدیۆمەوە پێان دەوترێت(نەگوڵ گەنیم دیووە ،نەچەقەنەی ئاش) واتە بەهیچ ماندوو
نەبووە زەحمەن نەکێشاوە]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |

باشووری کوردستان

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
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کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

AM 10:18:54 2020/9/12
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت1290 :

نەگۆزەی نزيک بە ئاوان نە ی
ژن نزيک بە باوان
https://www.kurdipedia.org/?q=20190307064516280198
نەگۆزەی نزيک بە ئاوان نە ژن نزيک بە باوان
بۆ گۆزەکە وتراويشە(گۆزەی ئاوێ لەڕن ئاوێ) يان(گۆزە هەموو جارێ بەساغ ناگەڕێتەوە)
هەڵبەت ئيديۆیم دووەمە وايکردووە بوترێت(نەگۆزەی نزيک ئاوان) کاتێک گۆزەيەک نزيک
ئاو بێت هەڵگرتن لەشان خۆشێ دەبێت و زوو زووش دەبرێتە سەرئاوان ،ئينجا وتراويشە
گۆزە هەموو جارێ بەساغ ناگەڕێتەوە ،بۆيە ووتراوە گۆزە نزيک کان و کانياو و سەرچاوان
نەبيت لەبەر ئه و حاڵەتەيە ،هەروەها ژن نزيک بەباوانيش پەسند نەبووە چونکە مرۆڤ
هەموو دەمێک کۆک و تەباوڕەبا ن يە ئەگەر نزيگ باوان بێت زوو زوو دەچێتەوە ماڵە باویک
لەبەر ئەمانەيە کورد وتويەن(نەگۆزەی نزيک ئاوان نەژن نزيک بە باوان).
Quick Respons Code:

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 6:45:16 2019/7/3
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1291 :

نەم گاوە بەس لە گوينە
https://www.kurdipedia.org/?q=20171122091742143295
نەم گاوە بەس لە گوينە
دەوترێت مەال نەسەدين(مەالی مەشهور) لە نزيک کەرەێکەوە بووە و کەرەکە لەدوای مێکردنەوە بووە و زن خۆی لێکداوە
و کردۆتەوە و له و کاتەش مەالی مەشهور دەبيێێت لە نزيک کەرەکەوە مێی کردووە و دۆخين شەرواڵەکەی بەدەستەوە
گرتووە و دەيبەستێتەوە ،لن دەپرسن مەال کەرەکەت گاوە؟ مەالش دەڵ نەم گاوە بەس لە گوينە ،ئينجا ئه و ئيديۆمە
بەکاردەهێێێت بۆ کەسێک کە کارێگ ئەنجام نەدابێت بەڵم چەند بەڵگەيەیک نزيک لە ڕوودان کارەکە هەبێت بيسەڵمێن
کە ئه و کارەکەی کردبێت.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان
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🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 9:17:42 2017/22/11
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت1292 :

نەماڵ لەسەر شيو ،نەژن لە کچە تيو
https://www.kurdipedia.org/?q=20190323090500282778
نەماڵ لەسەر شيو ،نەژن لە کچە تيو
سەر شيوو واتە نێو دۆڵ و کەنار چەم و رووباران و کچە تيو-يش واتە ناکەس بەچە ،ئەگەر
مرۆڤ خانووی لەسەر شيوو و دۆڵن بوو واتە ڕێگەی ئاوی گرتووە و ئاويش شوێن خۆی
هەر دەگرێتەوە بەتايبەت لەساڵێگ زەنەباران و لەبەهارێگ توش و پڕ هەوری چڕ و
شەستەباران و ڕەهێڵەی بەخوڕ و سێڵو و الفاوی کۆڵوکۆڵ و ئاوماڵ و سەرڕێژی کەنارو
هەردوو بەری رووباران بەمەش هەموو شتێک لەپێش بێت ڕاپێچ دەکات و لەشوێنێگ
دوور بەکاوڵ و وێرانەن دەيکات بە ئاوماڵک ،ڕەنچ چەندين ساڵت ئاو دەيبات و ماڵ و
حاڵت ل تێک دەدات لەماوەی تەنها يەک کاتژمێدا ،کچەتيو-يش کە کچێگ ناکەس
بەچەی ناڕەسەنە ،چەندين ساڵ هاوژين و هاوسەرت بێت نابێتە ژنێگ سەالر و نەجيب
زادە و کەسێگ دەم دەیم و(مێاچ)يە ،يەک تاکە ڕۆژی مابێت بەدەستەوە شەرم و
شورەييت لە بنا بنکۆڵ دەکات و وەک سێڵو و الفاوی بواران دەيبات ،بۆيە وتراوە(نەماڵ
لەسەر شيو ،نەژن لە کچە تيو).
Quick Respons Code:

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 9:05:00 2019/23/3
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1293 :

ا
ماڵن بێت ،نە ی
ژن برا گچکەی بیت
نەماڵت لەبەر
https://www.kurdipedia.org/?q=20220619115721419107
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نەماڵت لەبەر ماڵن بێت ،نە ژن برا گچکەی بیت
ئاوان و الدێکان کوردستان نەرین مێوان دۆسن تێیدا باوبووە ،ئەوەی زۆری مێوان
هەبووایە شانازی پێوەدەکرد و لەناو خەڵکیش وتراوە :بە سفرە و خوان خەڵک دەناسێت،
بۆ ئەوانەی مێوانیان ڕانەگرتووە پێان وتراوە :مێوان چایک خانەخوێ خراپ ،ئینجا ئه و
ماڵنەی کە دەکەوتنە بەرماڵنەوە لەدوو بوارەوە تەنگژە و عەزیەتیان دەبوو ،یەکەمیان سەر
ڕن هاتوچۆی مەڕوماڵت و پاتاڵ و گاوگۆل و کاروان و دووەمیشیان سەر ڕن خەڵیک الیدە و
گەڕۆک و غەریبە و میوانان بووە ،لەهەردوو حاڵەت خاوەن ماڵ بەرماڵن هەم تەپ و تۆز
وجەنجاڵ بەردەرگا ،هەمیش دەبوایە دەرگای ماڵەکەی کراوە بێت بەڕووی ئه و کەسە
غەوارە و الیدە و مێوانانە ،ژن برا بچووکیش لەبەر ئەوەی کەلتور و نەریت وابوو لەسەر
ماڵ گەورە دەمایەوە لەگەڵ پێە خەسوو و پێە خەزوور بەمەش هەرچ کەس و کار و خزم
و خوێشە یان هاوس و نەوەی کوڕ و کوڕەزا و کچ و کچەزا هەمووی بەناوی سەردان باب و
دایک و باپێ و داپێە و پوور و خاڵ و پلک و مام و...تاد ،یەکبینە ئه و ماڵە جمەی هاتووە لە
مێوان و بەسەرکردنەوە و ژنە برا بچووکیش بووە بە خزمەتکار و کەسیش منەن پن نەبووە
بۆیە ئه و دوو حاڵەتەی(ماڵ بەرماڵن و ژن برا گچکە) بووە به و ئیدیۆمە پڕ ئامۆژگاری و
ڕێنوێنییە و بە ناڕەزان و نیگەران و تووک و لووکەوە وتراوە :نەماڵت لەبەر ماڵن بێت،
نەژن برا گچکەی بیت]1[ .
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 11:57:21 2022/19/6
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1294 :

نەنێە و یم يە
ر
https://www.kurdipedia.org/?q=20170923135342142695
نەنێە و نەیم يە
ئەگەر(نێەموک) بوايە کێشە نەبوو ،بەڵم ئەم ئيديۆمە بۆ پياوێک بەکاردەهێێێت کە لەراستيدا ڕەگەزی نێە ،کەچ هيچ
کارێگ پياوەن ل ناوەشێتەوە ،ناتوانيت وەک ژن و کچێکيش مامەڵەی لەگەڵدا بکەيت چونکە لەبنەچەدا نێينەيە ،واتە نە
پياوەن ن دەکرێت و نەپن ناکرێت
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:

رۆژهەڵن کوردستان
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:Quick Respons Code

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
PM 1:53:42 2017/23/9
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت1295 :

ی
نەهێسێت جاش بێت ،نە بارت بەردە ئاش بێت

https://www.kurdipedia.org/?q=20170926094149142733
نە هێسێت جاش بێت ،نە بارت بەردە ئاش بێت
ئيديۆمێکە بەکاردەهێێێت بۆ کارێگ قورس و خرابێتە ئەستۆی مناڵکارێکەوە ،جاشوڵکەيەک ناتوان بەردە ئاش بگەيەنێتە
شوێن خۆی هەم جاشکەکە پشن نەکردوە و هەميش بارەکە گران و قورسە.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 9:41:49 2017/26/9
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت1296 :

نەوەی قازی مەلەوانە
https://www.kurdipedia.org/?q=20190107082721186210
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نەوەی قازی مەلەوانە
گوجيلەی گورگ خنکێ لەسەیک ڕەسەن هەڵدەکەوێت ،نەوەی مريشک جوجەلە-
جوجکەيە ،نەوەی ئادەميش ئادەمێادە ،ئەمانە واتە هەر گيايە و لەسەر بنچ خۆی
دەڕوێتەوە و هەر نەوەيەک کوڕی بان خۆيەن ،باڵندەی قاز بەنمونە بۆ ئەم ئيديۆمە
هێێاوەتەوە ئەم باڵندەيە مەلەوانە و باڵندەيەیک ئاوييە و لەئاودا گەشە دەکات تا ئێە واتە
ڕاستەقينەکەی ئەم ئيديۆمەيە بەڵم بەمەبەسن تر بەکاردەهێێێت وەک ئەوەی هونەری
تێدا ن يە بێچووە قاز مەلەوان بێت چونکە ئه و لە بنەچه و بنەمادا خۆی مەلەوان
دەزانێت ئەمە لەاليەک لەاليەکيێيشەوە بۆ ستايش کەسێک بەکاردەهێێێت کەباب و
باپێان نەجيب زادە و شارەزای بوارێک بن و جێگەی مەترس نەبن لە ئەنجامدان کارێک
يان ڕاسپاردەيەیک ن ڕاسپێدراو بەدەربڕەوە دەوترێت(نەوەی قازی مەلەوانە).
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 8:27:21 2019/7/1
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1297 :

ی
ی
باشێە لە مامە حەمە
نەکردن

https://www.kurdipedia.org/?q=20171120093104143286
نەکردن باشێە لە مامە حەمە
کچ کە تەمەن گەيشتە سەرووی بيست ساڵ ئيێ ووردە ووردە خوازبێن کەم دەبێتەوە و بەرە و قەيرەن دەڕوات لە ناو
کوردان ،کوڕان تەمەن بە دەگمەن دەمێێ ژن نەهێێ ،ناچار داخوازييەکان لە کوڕی گەنجەوە دەبێتە پياوان ژندار و يان
کوڕان ماوە و قەيرەی لە خۆی گەورەتر هەندێجار پياوی بەتەمەن هاوشێوەی لەڕيش باویک دێنە خوازبێن ،کە نه بەکەڵیک
گەمە و ياريکردن دێن و نە توانای کارکردن و بەدەستهێنان بژێويان هەيە ئينجا لەزاری کچەکەوە دەوترێت(نەکردن باشێە
لە مامە حەمە).
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
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[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 9:31:04 2017/20/11
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت1298 :

هات چاوی ڕەش بکات کوێرەی کرد
https://www.kurdipedia.org/?q=20211211213322398338
هات چاوی ڕەش بکات کوێرەی کرد
کل لە کلدانە و بەکلچوک چاوی ن ڕەش دەکرێت ،هەم بۆ جوان و هەمیش بۆ
پەرچەکرداری تیشکدانەوەی بەفر لە زستانان ،هەر کچان و ژنان چاوی خۆیان ن ناڕێژن
بەڵکو کوڕان و پیاوانیش لە مانگ بەفرانباری وەرزی سارد وسۆڵەی زستاندا دەیخەنە
چاویانەوە ،ئه و چاو ڕەشکردنە بووە بە ئیدیۆم و بەکەسێک دەوترێت(هات چاوی ڕەش
بکات کوێرەی کرد) واتە بۆ کارێگ باش چوو ،بەهەڵە کارێگ خراپێی ل قەوما]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 9:33:22 2021/11/12
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1299 :

هاوڕن نەفش هەر زيزە
ی
https://www.kurdipedia.org/?q=20170924144237142724
هاورن نەفش هەر زيزە
هاوڕێيەن لە کوردەواری کراوە بەس جۆر(گان به گان و نان به نان وگيان بە گيان) ديارە لێەدا هاوڕن نەفش بۆ ملومۆ و
چەوری و نان ل خواردنەکەيە ،خۆ ديارە تا نانەکە هەبێت هاوڕێيەتيەکە بەردەوام دەبێت و کورد گوتەن(تا گندۆر گندۆر
بوو ،خزیم مە گەڵێک زۆربوو ،گندۆر هاتە قڕان خزیم مە هاتە بڕان) ئه و ئيديۆمە بۆ کەسێک بەکاردێت کە زووتر زۆر
هاوڕێيەیک باش بووە لە کان دەوڵەمەندی و هەبوون کەسێک بەڵم کە کەسەکە هەژار کەوت ئه و ديار نامينێت و دەبێتە
هاوڕن دەوڵەمەندێگ تر ،لە کوردستاندا ئێستا ئه و حاڵەتە لەناو سەرکردايەن حزبەکاندا زۆر بەديدەکرێت کە(ئيمتيازات) و
پلە وپايە و داهاتيان لە بەردەسن نەمين بە بيانوی جۆراوجۆر سەنگەر بۆ حزبێگ دەوڵەمەندتر دەگوازنەوە کە نەفسيان تێ
نان و پارە بکات.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:

رۆژهەڵن کوردستان
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:Quick Respons Code

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
PM 2:42:37 2017/24/9
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت1300 :

هاوینان شل و ملن ،زستانان جوار لەملن
https://www.kurdipedia.org/?q=20220429204444411834
هاوینان شل و ملن ،زستانان جوار لەملن
هاوین لە پەند و ئیدیۆیم کوردەواریدا زۆر بەکارهێێاوە چونکە مانگ کۆکردنەوەی
بەروبوومەکان بووە و خەڵیک هەژاریش له و مانگەدا ئاهێگ بەبەردا هاتووە وتراوە :بۆیە
هاوینم ن خۆشە کەس ناڵ گونت داپۆشە یان کە زستان هات بەریک فەقێی دڕا یان
بەردی هاوین هەڵگرە بۆ زستان.
ی
هاوین وەرزی کۆکردنەوەی زەخێەیە بۆیە مرۆق کاسب ،ڕەنچ خۆی دەخاتەکار و زۆرترین
بەروبووم کۆدەکاتەوە تاوەکو زستان ساردوسی ن بگوزەرێێ ،ئینجا هەندێ کەس
ناکاسب و عەمەل نەکەر هیچ جۆرە کاسبیەیک ناکەن ،بازوو و مەچەک و شانوباڵیان
بەکارناهێێ ،بڕوایان بەدەسن ماندوو لەسەر سگ تێە نیە ،شل و مل و نەمەیوو دێنە
بەرچاو و نازدار و دەست ون سن دەردەکەون ،کە زستانیش داهات بەتورەگە و جواڵەوە
بۆ دزی و سواڵ دەگەڕێن ،ئه و حاڵەتە بەرجەستە بووە لە کۆمەڵ کوردەواریدا بووە بە
ئیدیۆم و لە کان کاروبار زۆریدا کەسێک کارنەکات و تەمبەڵ و تەوەزڵ دابنیشێت و لەکان
پێداویستیش دەست لەم و له و پان بکاتەوە وەک سواڵ یان وەکو چەتە و جەردە و دز
زەخێەی خەڵیک بدزێت بەتەوس و قێەون و ڕق و کینەوە دەوترێت :هاوینان شل ومل،
زستانان جوال لەمل]1[ .
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 8:44:44 2022/29/4
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1301 :

ی
جوان
هيچت نەز یان رپێی بدە بە
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https://www.kurdipedia.org/?q=20171123090705143305
هيچت نەزان پێی بدە بەجوان
پێی بەرە و کۆتاييە و جوان بەرە و ژيان تازە و گەشەکردنە ،جوتيار و وەرزێرو ئاژەڵداری کورد هەموو کاتێک لە هەوڵ
نوێکردنەوەی درەختەکان ڕەز و مێگەڵەکانياندا بوون ،بە نمونە مريشگ سەرەمريان گۆڕيوتەوە بە بارۆکە و پێەکەريان بە
جاشکۆڵە گۆڕيتەوە ،لەبەر ئەوە لە ناو کوردان ووتراوە(هيچت نەزان پێی بدە بەجوان) واتە هەميشە خوێن تازە و نەوەی
نوێ و چرۆی تازە دەتوان لە نەبوون و نەداری و کوێر بوونەوە دەتپارێزێت.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 9:07:05 2017/23/11
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت1302 :

ی
هێسێێ سەرانەییان
https://www.kurdipedia.org/?q=20220220215819405828
هێسێێ سەرانەییان
گوندی سەران لە روانزێ دوو ئیدیۆیم لەسەر هەیە ،یەکێکیان ئه و ئیدیۆمەیە کە دەڵێت:
هێسێێ سەرانەییان ،خەڵیک ئه و گوندە زۆر بایەخیان بە کورتان و جلوجۆڕ و گوڵینگەی
ڕەنگاوڕەنگ و مۆری و مێووی جوانیان تێخستووە و سەرنچ خەڵیک بەڵی هێسێەکە
ڕاکێشاوە ،ئینجا ئەگەر لە رواندز و دەوروبەری شمەک و کەل وپەل جوان ببیێ یان
ئافرەت و ژن شیک پۆشن و جوان و ڕازاوە ببیێ دەوترێت :هێسێێ سەرانەییانە ،لە ووران
کۆیەش دەوترێت :ئێسێێ ماچەیە]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 9:58:19 2022/20/2
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
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بابەت1303 :

ی
هێشتا ر ی
مێی کەق نەکرديە

https://www.kurdipedia.org/?q=20181220073145181669
هێشتا مێی کەق نەکرديە
بەکەسێگ مناڵکار دەوترێت(هێشتا مێی کەق نەکرديە) واتە ماويەن ن بگات ئه و سەری لەهەموو کارو ئيشێک دەرناچێت
ئەمە لەاليەک لەاليەکيێيشەوە وەک سوکايەن پێکردنيش بەکاردەهێێێت بۆ کەسێک کەبيەوێت کارێک بکات ئه و کارەش
جێگەی نيگەران و ڕەزامەندی خەڵیک نەبێت بەتەوسەوە دەوترێت ئينجا فالن کەس چيە ئه و کارەی بکات نابابە هێشتا
مێی کەق نەکرديە ئه و کارەی بکات باڵن گەڕێت دەنا وەک خۆی ل نايەتەوە بەجۆرێک لە گوڕەشە و هەڕەشەوە
بەکاردێت.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 7:31:45 2018/20/12
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت1304 :

هێلکە لە قەیل نادزرێت
https://www.kurdipedia.org/?q=20210502203804393858
هێلکە لە قەل نادزرێت
دەوترێت قەل ڕەش مێينەکەی تا نەگاتە تەمەن نەوەد ساڵ هێڵنە دروست ناکات و
هێڵکەی ناکات ،کەواتە تەمەن زۆرە و ئەزمونێگ باس هەیە بۆیە بەمرۆڤێگ دونیادیدە و
شارەزا و زۆر لەبار و زانا دەوترێت کورە بابە هێلکە لە قەل نادزرێت ،واتە کەسەکە دونیا
دیدە و شارەزایە]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |

باشووری کوردستان

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
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کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

PM 8:38:04 2021/2/5
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت1305 :

هێندە ن بارە بەهيچ شتێک تەڕ نابێت
https://www.kurdipedia.org/?q=20171225092812143602
هێندە ن بارە بەهيچ شتێک تەڕ نابێت
ن بار واتە :ن ڕوو و ن ئاڕاستەيە ،يان وەک گوڵەبەڕۆژەيە و لەگەڵ خۆر ڕووی خۆی دەسوڕێنێت يان یک دەسەڵتدار بێت
گۆپاڵ دەستيەن ،يان لە کوێ بای بێت لەوێ-وە شەنەی خۆی دەکات ،تەڕ-يش واتە:به ئاو و ئاودارە ،يان دژی وشگ.
هێندە ن بارە بەهيچ شتێک تەڕ نابێت بەکاردێت بۆ کەسێک تەیم نەبێت و پەند لە هيچ شتێک وەرنەگرێت و ن شەرم و
شورەن بێت و هەر رۆژێ لەسەر خەت و پەتێک ياری بکات.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 9:28:12 2017/25/12
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت1306 :

ی
هەنگوين بەدرەمە
دەڵن
هێندە ر
شێينە ر
https://www.kurdipedia.org/?q=20171218095051143562
هێندە شێينە دەڵن هەنگوين بەدرەمە
بەدرەمە ،مێشولەيەکە شێوەی مێش هەنگە بەڵم ڕەنگ ڕەش و باريکێە و هەنگوينەکەی کە دروسن دەکات لە هەنگوين
هەنگ شێينێە ،بەکارامەن و لێانيەوە شانەکان بەدڕکەوە هەڵدەواسێت ،ئينجا لە رۆژهەڵن کوردستان وەک ئيديۆمێک بۆ
شێين کەسێک يان پەسن جوان و ئەدگار و خوێن شێين کەسێک دەوترێت(هێندە شێينە دەڵن هەنگوين بەدرەمە).
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
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[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 9:50:51 2017/18/12
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت1307 :

هێندە ڕووتە بارەبەری سەگە
https://www.kurdipedia.org/?q=20171213081048143478
هێندە ڕووتە بارەبەری سەگە
باری سەگ خوازراوە چونکە سەگ باربەر ن يە ،واتە باروبارخانەکە زۆر کەمە تەنها باری سەگێکە يان ئەگەر کەسێک لەڕ
و الواز و باريک و ن گۆشت بێت دەوترێت هێندە رووتە بارەبەری سەگە ،هەڵبەت بۆ کەل و پەل ماڵە هەژارێکيش لەکان
کۆچ و کۆچباردا دەتوانرێت بوترێت چ ماڵ هەيە بارەبەری سەگێکيش نابێت.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 8:10:48 2017/13/12
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت1308 :

هێڵکە پينەکەرە
https://www.kurdipedia.org/?q=20171212072516143467
هێڵکە پينەکەرە
هێڵکە سەدەف و قاوغ و توێکڵێگ تەنک و ناسگ هەيە و هەر کاتێک بتەوێت هەڵيبگريت و بيگوازيتەوە بۆ ماڵ يان شوێن
دەبێت زۆر بە وورياييەوە ئه و کارە ئەنجام بدەيت چونکە کە شکا وەک خۆی ل نايەتەوە و چارت نامێنێت ،پينەش لە
هێڵکە نادرێت وەک جل وبەرگ و هەر شت و مەک و کەل وپەلێکيێ ئينجا لێەدا خوارزێگ بەتەوسە بۆ کەسێگ رەزيل و
رژد و قرچۆک و پول پەرست و پارەپيس دەوترێت هێندە رەزيلە(هێڵکە پينەکەرە).
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان
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🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 7:25:16 2017/12/12
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت1309 :

هەتا جۆزەردان ،سەد پاشا گەردان
https://www.kurdipedia.org/?q=20210501002951393814
هەتا جۆزەردان ،سەد پاشا گەردان
مانگێگ ساڵنامەی جۆزەردانە ،ناوەکه پەیوەندی بە زەردبوون و پێگەیشتن دانەوێڵەی
جۆیە ،لەکوردستان لە کۆتان مانگ ئایار دەست ن دەکات تا دەیەی دووەیم حوزەیران
بەردەوام دەبێت ،له و نێوەندەدا دروێنەی دانەوێڵەی جۆ دەست ن دەکات ،کورد زۆر
گۆڕانکاری بینیووە و زوو زوو شەپۆلێگ تازە بەسەر بارودۆخەکەدا دێت بۆ دڵدانەوە و خەم
نەخواردن ووتراوە دڵ لە دڵەی مەدە دونیا وەکو ئێستا نابێت و دەگۆڕێت بۆیەکورد بە
ئیدیۆمەوە وتویەن:هەتا جۆزەردان ،سەد پاشا گەردان]1[ .
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 12:29:51 2021/1/5
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1310 :

هەتا دەم بيەوێت ،خوارێش دەيەوێت
https://www.kurdipedia.org/?q=20180901090518155144
هەتا دەم بيەوێت ،خوارێش دەيەوێت
غەريزەکان(خواردن و جوتبون) دوو غەريزەی ڕاستەوانەن بەيەکەوە کاردەکەن بەتايبەت
تا(خواردن و خواردنەوە) باش بێت ئەوا(جوتبون)ی زياتر بەدواوە دێت و بەپێچەوانەشەوە
تا خواردن و خواردنەوە خراپ بێت جوتبونيش کز و کەم دەبێتەوە ،دەگێنەوە پێەژنێک
لەسەر گۆماوێک گەرماوێ دەکات و خۆی دەشوات ،کوريژکەيەک بەوێدا گوزەردەکات و
دەبينێت پێەژن پەنجەی ئەسن کوژەی بەتەواوەن خستۆتە(دەعبايەک)ەيەوە و يەک
بەشەويالگەی دەیم کردۆتەوە و نەرمە هاوارێک دەکات وەک ئەوەی نەرمە تايەیک شەوی
زستانەی ل بێت ،تومەز پێەژن دەستپەڕی خۆی لن دەدات و لەگەڵ شۆڕەسواری
خەونەکان لە خەياڵدايە ،ئەم حاڵەتە کوريژکەکە بڵويدەکاتەوە و دەگاتەوە پێەژن و لن
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دەپرسن ئەرێ وايە وادەڵێ؟ تۆ و ئه و شتەيان گوتووە؟ پێەژنيش دەڵێت(:هەتا دەم
بيەوێت ،خوارێش دەيەوێت).
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 9:05:18 2018/1/9
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1311 :

ی
نەبين بەفری زستان ،رتێ ناخۆی لە باغ و بێستان
هەتا
https://www.kurdipedia.org/?q=20180926101722156259
هەتا نەبين بەفری زستان ،تێناخۆی لەباغ و بێستان
بەفر بارين لە زستاندا لەگەڵ ئەوەی ژيان جوتياری و ئاژەڵداری نالەبار و ناگوزەرانێ دەکات،
بەڵم وەرزێر و مەڕداری کورد هەر پێخۆشحاڵ دەبن کە هەموو وەرزێک بەوەرزی خۆی
بکات ،چونکە کە بەفر دەبارێت ڤايرۆس و زيندەوەران لەخاک دەکوژێت و شيکردنەوەی
ئۆرگان و کيميان و ئەندایم لەناو گەردەکان خاک و زيندەوەرۆچکە ڕوودەدات و بەمەش
شيکردنەوەکان دەبنە پەيێ و خاک بەپيت دەکەن و کۆمەڵێک ئالوگۆڕکاری لەنێو مادە و
گەرد و هەواگۆڕکن خاک ڕوودەدات ،وەرزێر لەمەوە هەسن به و گۆڕانگارييانە کردووە
دوای بەفرێگ زۆر هەستيکردووە ئاوی ژێر زەوی و سەر زەوی و کارێز و کانياوەکان
زياديکردووە ،رووەک تێ ئاو بووە و خاکيش بەتەواوی ئامادە بووە بۆ پەروەردەکردن
رووەک و باغ و بێستان بەمەش ساڵێگ پڕهات و بەرەکەتبار بووە و مرۆڤ تەواو تێی
خواردووە لە بەروبومەکان ئه و ساڵەدا بۆيە کورد لە دێر زەمانەوە ئەمەی وەک دەربڕ
بەکارهێناوە و وتويەن(هەتا نەبين بەفری زستان ،تێناخۆی لەباغ و بێستان)
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 10:17:22 2018/26/9
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ناوی تۆمارکار:

ئاراس ئیلنجاغ

بابەت1312 :

هەتا کوڕێک دەکەی بەالو خوێنت دەن بە ئاو
https://www.kurdipedia.org/?q=20171126100057143327
هەتا کوڕێک دەکەی بەالو خوێنت دەن بەئاو
ئەمە قسەی دايکان کوردە ،ئەگەر تۆ وجاغ کوێر بيت لەوە ن ناگەی گەورەکردن و پەروەردەکردن و گۆشکردن مناڵ چەندە
ئازار و ماندووبون و تەمەن بەفێۆ چوون دەوێت بەخێوکردن و گەورەکردن کوڕێک تا دەبێتە الو خوێنت دەکات بەئاو،
ئەمەش بەراوردکردن و لێکچواندێکە پڕ بە پێسن خۆيەن خوێن ببێتە ئاو بۆيە بۆ بەراودکاری و لێکچواندن بە ئيديۆمەوە
گوتراوە(تا کوڕێک دەکەی بەالو خوێنت دەبێت بە ئاو).
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 10:00:57 2017/26/11
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت1313 :

هەتا کەندەرانێک نە ڕوخێت ،کەندێک پڕ نابێتەوە
https://www.kurdipedia.org/?q=20200923121305388104
هەتا کەندەرانێک نە ڕوخێت ،کەندێک پڕ نابێتەوە.
کەندەران ،کەندەڵن ،الپاڵ هەموو(کەندێک) پن دەوترێت(کەندەڵن) ئینجا بەگوێرەی
قوڵ و فراوان و گەورەن کەندەکە ،کەندەڵنەکەش گەورە و بچویک دەردەکەوێت ،بەهۆی
دیاردەی کەشکاری و کەش و هەوا و باران و گەرما و سەرما و با وئاوەوە هەندێجار ئه و
کەندەڵنانە دەتەپن و دەکەونە بن شیوەکەوە و پڕی دەکەنەوە ،ئەوە بووە بە ئیدیۆم و بۆ
هەندێ مەبەست دەوترێت بۆ نمونە کە برایەک دەمرێت مێاتەکەی بۆ براکەی دەچێت و
پن دەوڵەمەند دەبێت ،یان ژنەکەس مارە دەکاتەوە و دەبێتە خاوەن خێان و...تاد  ،بۆ
ئەمانە بە مانا و گوزارشتەوە دەوترێت(هەتا کەندەرانێک نەڕوخێت ،کەندێک پڕ
نابێتەوە)]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code
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باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 12:13:05 2020/23/9
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1314 :

هەتاوی قەراغ بانە
https://www.kurdipedia.org/?q=20220325182541409052
هەتاوی قەراغ بانە
خۆرنشێ و خۆرئاوابوون بەگوێرەی ناوچەکان زاراوەی جۆراوجۆر دەهێننە کایەوە وەک
ئەوەی خۆرنشێ لە کەنار دەریا و زەریاکان یان ناوچە شاخاوییەکان و بانە گەورەکان یان
بیابانیەکان یان زوورگانەکان ،زەردەی دەم کەل ،هەتاوی قەراغ بان ،ئه و دیاردە جوگرافییە
سوشتییە لە کوردەوارییدا بووە ئیدیۆم بۆ شاخاوییەکان دەوترێت(زەردەی دەم کەلە) و بۆ
ناوچە زوورگانەکانیش دەوترێت :هەتاوی قەراغ بانه ،ئەمەش بۆ دۆخێگ کان دەوترێت کە
زوو کۆتان دێت وەکو ژیان و مردن و خۆس و ناخۆس و تاد]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 6:25:41 2022/25/3
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1315 :

هەر تاوێ يەیک گەورە و سەردارە
https://www.kurdipedia.org/?q=20190204074506250062
هەرتاوێ يەیک گەورە و سەردارە
ئەم ژيانە لەکايەی مناڵ دەچێت و وەک زەرفە بەتاڵەی مەحوی-يە مايەپوچە ،زوو زوو
مرۆڤەکان تێيدا دێن و دەڕۆن و کاروانسەرا و خان گەورە ماڵنە ،هەزاران بۆرە پياو دێ و
بۆی دەردەچ ،جن ئومێدان ن يە و کەس ژير ناتوان هيوای لەسەر بچن ،رۆستەیم زاڵ و
مێ ئەرسەالن و جەنگێخان و هۆالکۆ و قەيسەر و کيرسا و خەليفە وئيمێاتۆر و ديکتاتۆر
هەرتاوێ يەکێکيان هاتن و چوون له و چوارچێوەيەوە کورد وتويەن(هەرتاوێ يەیک گەورە و
سەردارە).
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Quick Respons Code:

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 7:45:06 2019/4/2
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1316 :

هەر رتێەیک لە کەندارەیک دەدات
https://www.kurdipedia.org/?q=20220203202955403752
هەر تێەیک لە کەندارەیک دەدات
تێ و کەوان ،چەک و ئامێی سەربازی و ڕاو بووە لە کۆندا ،ئه و کەسەی بەکاری هێناوە پن
وتراوە(تێ هاوێژ) ،کەندار واتە کەندەڵن که شیو و دۆڵە لە نێوان گردۆڵکە و سۆرک و
زورگانان هەیه ،ئه و تێهاوێژەی نیشان شکێ نەبێت ناتوانێت نێچێ و دوژمن بپێکێت،
ئینجا ئەوە بووە بە ئیدیۆم لە ڕواندزێ بە کەسێک دەوترێت کە لەکان قسەکردن هەڵیت و
پەڵیت بکات و بە نەفایم و نەزان قسە لەسەر شتێک بکات بەتەوس و گاڵتەوە دەوترێت:
(هەر تێەیک لە کەندارەیک دەدات)]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 8:29:55 2022/3/2
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1317 :

هەر تەيرە و بە ڕەوەی خۆی
https://www.kurdipedia.org/?q=20180108075057143838
هەر تەيرە و بەڕەوەی خۆی
تەير :باڵندە و پەلەوەر دەگرێتەوە ،ئينجا لەکان گەڕان و سوڕان و کۆچکردن کوێستان و گەرمێندا يان بۆ پەڕپۆڕەکردن و
گەڕان بەدوای خۆراک و دانەوێڵە و گەمە و ياريکردن و مەلە کردن ،زۆرجاران واڕێکەوتووە پێەژنێگ کوردەواری دوو هێڵکەی
مراوی خستۆتە ژێر مريشکە کورکێکەوە دوای هەڵێوکانيان هيچ کاتێک بەدەنگ و دوقەی دايکيان ناچنە سەر خۆڵە پۆت و
خۆڵەمێش و پەڕپۆڕەی زانن و دەنکۆڵەی گەنم ناتوانن وەک بێچووە و جوجەڵەکانيێ هەڵبگرنەوە بۆيە يەکسەر توس زەڵکاو
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و گۆمە ئاو و چڵکاو بێ دوقەی دايکيان رۆڵ نامێن و خۆيان بەهەڵەداوان دەخەنە ئاوەکەوە بۆيە ووتراوە(هەر تەيرە و
بەڕەوەی خۆی) واتە هەر کەسە و لەگەڵ گروپ و دەستە و تاقیم خۆی هەڵدەکات.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 7:50:57 2018/8/1
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت1318 :

هەر دەلينگێگ لەماڵێک پساوە
https://www.kurdipedia.org/?q=20171120080015143274
هەر دەلينگێگ لەماڵێک پساوە
دەلينگ دەرپن ژنانە لە دوو پارچە دروست دەکرا بەس سەرەوەی قوماشەکە جيابوو لە بەس بەرن و الی خوارەوەی،
ئينجا بەس خوارەوە دەکەوێتە بەر ن و دڕک وداڵ و خۆڵ و تۆز و زوو گێ دەبوو ،ئينجا ئه و ژنەی زۆر گەڕۆک و ماڵن گەڕ
بووايە پن دەوترا(هەر دەلينگێگ لەماڵێک پساوە).
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 8:00:15 2017/20/11
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت1319 :

هەر شەوەی قەبرێ بناس
https://www.kurdipedia.org/?q=20220328235518409334
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هەر شەوەی قەبرێ بناس
ئه و ئیدیۆمە شێوەی توکە ،لە کوردەواری دەوترێت(توک و لوک) ،لە بێوباوەڕی ئیسالمدا
مردوو دوای ئەوەی دەنێرێت لە گۆڕدا(قەبر) لە شەوی یەکەمدا گۆڕەشار دەدرێت ،ئه و
گۆڕەشارەش واتە هەردوو الی قەبرەکە دێتەوە یەک و تووند تاڕادەی پەراسوو شکاندن ئه و
مردووە لە باوەش دەگرێت ،ئەوەش بەجۆرێک لە(عەزاب)ی قەبر و گۆڕ ئەژماردەکرێت،
بۆیە بە پیاوخراپ و کەسێگ بەیدووم و بەد و خراپەکار بەتوک و لوکەوە دەوترێت :هەر
شەوەی قەبرێ بناس ،بۆ ئەوەی زۆرترین عەزان قەبر بچێێت]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 11:55:18 2022/28/3
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1320 :

هەر عاقلە و لە خەسارەیک
https://www.kurdipedia.org/?q=20171126094533143319
هەر عاقلە و لە خەسارەیک
دەڵێ تورکمانەکان کوردستان ووتويانە(عەقڵ دوای خەسارەی کوردمان هەبوايە) کورد لە دێر زەمانەوە ووتويەن لە هەر
باربارۆکەيەک(گواستنەوەی ماڵ و هەوار و دەوار و ڕەشماڵ) زيان و خەسارەيەک دەدەيت ،لە هەر خەسارەيەکيش
عەقڵەک پەيدا دەکەيت ،ئەم ئيديۆمە بۆ ئەوە بەکاردەهێێێت کە مرۆڤ لە کان مامەڵە و کاروباری ڕۆژانەدا هەندێ کات و
جار توس زيان دەبێت بەڵم گرنگ ئەوەيە له و زيان و خەسارەيە عەقڵێک و تاقيکردنەوەيەک پەيدا دەکەيت.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 9:45:33 2017/26/11
ئاراس ئیلنجاغ
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بابەت1321 :

ی
خوێن خۆی یل دێت
هەر قامکە و
https://www.kurdipedia.org/?q=20220617230955418982
هەر قامکە و خوێن خۆی ل دێت
وتراویشە:پەنجەی دەستان هەمووی وەک یەک نییە ،بزن بەڕن خۆی مەڕیش بەڕن
خۆی ،قامک :پەنجە ،ئەموست ،مرۆڤ پێنج پەنجە و قامگ هەیە ،ئەگەر هەر دانەیەکیان
بریندار بێت هەر ئه و پەنجەیە خوێن ل دەڕژێت و خوێن خۆی ل دێت ،ئیدیۆیم
جۆراوجۆریش لەسەر پەنجە و قامک هەیە وەک :کە مانگەشه و بوو ،پێویسن بە پەنجە
ڕاکێشان ناکات ،پەنجەی تۆمەن بۆ ڕاکێشا ،پەنجە بەخەنە ،پەنجەت بە هەنگوین بێت
کەنەما دەیگەزێت...تاد ،زۆر جاران لە باس و خواس خێانێکدا دەوترێت ئه و ماڵە
هەموویان خراپن ،چونکە فڵنە کێ یان کوڕیان فڵنە کاری نابەجن کردووە ،یان گشتاندن
بۆ سەرکۆنەکردن بەرەبابێک دەکرێت و بە نەرێن دەخرێنە ڕوو لە کۆڕ و کۆبونەوەیەکدا،
کەسێکیش دێتە گۆ و بەرگری له و خێانە دەکات و دەڵێت :هەر قامکە و خوێن خۆی ل
دێت واتە :هەموو کەس وەک یەک نییە]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 11:09:55 2022/17/6
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1322 :

هەر گاڵتەیەک مەبەستێگ لە دوایە
https://www.kurdipedia.org/?q=20220523223420414672
هەر گاڵتەیەک مەبەستێگ لە دوایە
گاڵتە :ڕاستیەکە بە پێکەنینەوە دەردەبڕدرێت بۆ خۆس و بەزم و ڕەزم و کات بەسەربردن و
چێوەرگرتن لە کۆڕ و کۆبوونەوە ،ئه و قسە و ئاخاوتنەی کە بە پێکەنێ و خەندە و قۆشمە
و شۆخییەوە دەوترێت ،پڕییەن لەڕاسن شاراوە و پەنهان و هەموویان مەرایم گەیاندن
ڕاستەقینەیەیک داکەوتەی لەپشتە ،بۆیە کاتێک یەکێک گاڵتەیەک دەکات مەبەسن
خستەڕووی ڕاستەقینەیەکە ،بۆ نمونە کاتێک لە پرسەیەکدا ژنێک بە ژنێک
دەڵێت(گوڵناز)ی کچتمان بدەرێ بۆ(شوان)ی کوڕم ،دایگ گوڵنازیش نیگەران دەبێت و
دەڵێت :کچەکەمان بە شوو نادەین ،دایگ(شوان)یش دەڵێت :کچ بە گاڵتەم بوو ،سەر
شێت ،لەکان دەربڕن و خستنەڕووی گاڵتە و گەپ لە کوردەواریدا ووتراوە :هەر گاڵتەیەک
مەبەستێگ لە دوایە]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

833

:Quick Respons Code

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 10:34:20 2022/23/5
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1323 :

ا
هەر لەعەرش هەتا قوڕش ،کەس بەدۆی خۆی ناڵ ترش

https://www.kurdipedia.org/?q=20170921132342142671
هەر لەعەرش هەتا قوڕش ،کەس بەدۆی خۆی ناڵ ترش
دۆ نابێت مزری خۆی لەدەست بدات تابخورێتەوە و قۆڕەی ل بهێێێت و بەتەواوی بخورێتەوە ،هەندێ جار دۆ کە ترش
بوو ئيێ ئه و کەسەی دەيخواتەوە يەکسەر نێوچاوان بەيەک دادەدات و هەست دەکەيت دۆيەکە يەکجار ترش بووە و
خاسيەن خۆی لەدەست داوە ،بۆيە له و سەر زەمينەدا کەسێک نابينيت بڵ دۆکەم ترشە ،هەر کەسە و بەياری خۆی دا
هەڵدەدات و کەس ناڵێت ياری من جوان نيە ،ئه و ئيديۆمە بۆ ئەوە بەکاردەهێێێت کەوا هەموو کەس لەخۆی و کارەکەی و
هەڵوێستەکەی و بەرهەمەکەی خۆی رازييە و کەس نيە لۆمەی کاری خۆی بکات]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
PM 1:23:42 2017/21/9
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت1324 :

هەر هەراوێک بە پەراوێک
https://www.kurdipedia.org/?q=20190107083944186212
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هەر هەراوێک بەپراوێک
هەراو يان هاڵو ،بەبڵێسە و گڕی ئاگری گەش دەوترێت يان بەتێ و تاوی پشکۆ و سۆپا يان
بەووزەی گەرمای هاوين هەست پێکراو ،پەراو يان پەڵو به شيو و چێشن(ساوار يان
گەنمەکوتا و برنج) ئەگەر بەشیل ل نەنرێت ،ئينجا لەزستاناندا ئەم پەند وئيديۆمە
بەکاردەهێێێت بەتايبەت لە وەرزی زستان ومانگەکان(بەفرانبار و رێبەندان) کە بەفر سەر
ڕێگە و چياو و دەربەندەکان گرتووە ،ئەگەر مرۆڤ له و مانگانە يەک(هاڵو)ی سۆپای داری
يان ئاگری وەدەست کەوێت ئەوا يەک پەڵو ساواری بەتام و چێدێنێت ،بۆيە لە چلەی
زستان کورد دەڵێت(هەر هەراوێک بە پەراوێک).
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 8:39:44 2019/7/1
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1325 :

هەر کەس بکا بە قسەی ژنان ،عاقیبەت دەست دەگرێ بە گونان
https://www.kurdipedia.org/?q=20220617230440418981
هەر کەس بکا بە قسەی ژنان ،عاقیبەت دەست دەگرێ بە گونان
دەڵێ :قورماچ کە دۆڕاندی نەڵێت بە گونمەوە شەق دەبات ،گون لە کوردەواریدا بۆ ن
منەن زۆر بەکارهاتووە وەک :بە گونمەوە ،یان بە گون کەرەکەمەوە ،یان بە گون کوڕمەوە،
بۆیە هاوینم ن خۆشە کەس ناڵ گونت داپۆشە ،دەستت لە گونم ،بە گون باویک خێویەوە،
لەسەر یەک الگون پاڵ داوەتەوە ،خۆم گونم و فاتیلەی ژنم ،هەروەها بۆ گاڵتە جاڕی و
دەسەڵتداریش هەر ئیدیۆیم لەسەر هاتووە وەک گون باتمان ،گون بەسەرماندا شۆڕ
کردۆتەوە ،بۆ بێکاریش هاتووە :هەر گون خۆی هەڵدەکوفێت ،دەست لە گونان
وەردەدات ،تەسبێحات بە گون دەکات ،لەناو کوردانیش لەبەر ئەوەی خێڵ گەران باوە
سەبارەت بە ژنان زۆر ئیدیۆم و قسەی ساردیان ن دەگوترێت وەک :لە ژنان کەمێی،
سەگ بە ژنان ناوەڕی ،ژن پرچ درێژە بێی کورتە ،ژن ناقس ئەقڵ و ناقس دیێ ،ژن بکرێتە
حاکم ساڵ دووجار بزن دەبڕێتەوە ،ژن دەبێت دایمە سەری کێی بەدەرەوە بێت ،ژن
هەموو قەلن عەورەتە ،عەیبەیه...تاد ،لێەش هاتووە ئیدیۆیم :پرس بە ژنان بکە ،بەس بە
قسەیان مەکەی پێچەوانە کردۆتەوە تا بیسەڵمێنێت کە بە قسە و بە گوێیان کرا ،مرۆڤ
دووچاری زەرەر و زیان دەبێت بۆیە عاقیبەن ئه و کارە دەست بەگون گرتنە ،ئەوەس
کردووە بە ئیدیۆم و بۆ ئیفالس بوون و پەشیمان و دۆڕاندن و خەسارەتمەندی و زیان
پێگەیشێ کە بە هۆی بەگوێ کردن قسەی ژنان توس دەبێت وتویەن :هەر کەس بکا بە
قسەی ژنان ،عاقیبەت دەست دەگرێ بە گونان]1[ .
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان
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:Quick Respons Code

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 11:04:40 2022/17/6
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1326 :

هەر کەس کەر بێت ئه و کورتانە
https://www.kurdipedia.org/?q=20171120080138143275
هەر کەس کەر بێت ئه و کورتانە
يان وتراويشە وەک(گوڵە بەرۆژە وايە) واتە ئه و کەسە لەگەڵ رۆژدايە یک دەسەڵن هەبێت و فەرمانڕەوا بێت ئه و پياو و
سواری ئەوە ،کورتانيش بەرگ و پۆشایک کەرە و کەر هەم زامدار نابێت هەميش شيک پۆش دەبێت ئينجا ئه و کەسەی
سەیک دوای سوران بێت و پياوی رۆژگار و دەسەڵتداران بێت پن دەوترێت(هەر کەس کەر بێت ئه و کورتانە).
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 8:01:38 2017/20/11
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت1327 :

ا
هەر کەسە و لە کەوڵ خۆيدا جوانە
https://www.kurdipedia.org/?q=20190317072120281820
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هەر کەسه و لە کەوڵ خۆيدا جوانە
وتراويشە(هەر کەسە و لە کراس خۆيدا پياوە) ديارە کەوڵ بۆ ئاژەڵ و زيندەوەرانە و
کراسيش بۆ بونيادەمە ،کەوڵ ڕێوی و سمۆرە و مامز تا بە بەريانەوە بێت يەک لەيەک
جوانێن ،بەڵم ئەگەر کەوڵەکەيان ل دابماڵڕێت ئەوا وەک مەيمون-يان ل دێت بۆيە لە
راستيدا ووتراوە هەر کەسە و لە کەوڵ خۆيدا جوانە ،ئەمە ڕووە ڕاستەقينەکەی ئيديۆم و
پەندەکەيە بەڵم ڕووە واتاييەکەی واتە هەر مرۆڤەی خۆی لە خۆيدا چۆنە ئەوها
دەربکەوێت بەهای خۆی لە دەست نادات چونکە بەکەوڵێگ جياوە دەربکەويت و لە
ڕاستيشدا جۆرێکيێ بيت ئەوا جوان و بەهای خۆت لە دەست دەدەيت وەک چۆن کيسەڵ
سەدەف و قاوغ و کەوڵ خۆی دابکەنێت دەبێتە شتێگ ن نمود و ناشێين و سەمەرە و
ناجۆر.
Quick Respons Code:

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 7:21:20 2019/17/3
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1328 :

هەرايەکە سەگ ساحێن خۆی نا ناسێتەوە
https://www.kurdipedia.org/?q=20180116072238144060
هەرايەکە سەگ ساحێن خۆی نا ناسێتەوە
هەرا و گەڕەالوژە و قەرەباڵغ و جەنجاڵ زۆر ئه و ئيديۆمەی هێناوەتە کايەوە چونکە ئەگەر کۆرێک يان گۆڕەپان و
گردبونەوەيەک زۆر پڕ و چڕ و بەدەنگە دەنگ بێت و کەس گون لەکەس نەبێت و هەربابايە و بۆ خۆی قسە بکات و هەوڵ
بدات دەوترێت هەرايەکە سەگ ساحێن خۆی ناناسێتەوە ،واتە هێندە ئاڵۆزکاون و بەيەکەوە سەگ بە زيرەیک و بۆن و
توانايەوە ناتوانێت خاوەنەکەی بناسێتەوە.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 7:22:38 2018/16/1
ئاراس ئیلنجاغ
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بابەت1329 :

هەرایە لە بانە ی
شان
https://www.kurdipedia.org/?q=20220221204410405903
هەرایە لە بانە شان
بانە شان ،ناوی ئاقارێکە شێوەی بانێگ بچویک تەخت و پان وپۆڕ و گۆڕان هەیە لە
گوندی(ئاکۆیان)ی رواندزێ ،ئەوانەی خەریگ ڕاوی باڵندە و ئاژەڵە کێوییەکان بوون له و
شوێنه دەنگیان بەرزکردۆتەوە بە ئاوازی جۆراوجۆری هەراوهۆریا و دەنگەدەنگ و هات و
هاوار بۆ هەڵستاندن کەروێشک و مامز و ڕێوی و هەڵفڕاندن باڵندە جۆر بەجۆرەکان ،ئه و
حاڵەتە لە سنوری رواندزێ بووە بە ئیدیۆم و بۆ هەرا و گەڕەالوژەیەیک زۆر دەوترێت :هەرایە
لە بانەشان]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 8:44:10 2022/21/2
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1330 :

هەرچ گا بيکات گا نايخوات
https://www.kurdipedia.org/?q=20190307064710280199
هەرچ گا بيکا گا نايخوات
بنەمای ئەم ئيديۆمە ئەوەيە(ئەوەی گا دەيکات کەر دەيخوات) يان دەوترا(ن هن گا دەيکات
و کەريش دەيخوات) گا و کەر ئەگەر بۆ کاری کشتياری و کێڵگە بەکارب هێێێن گا لە جوتکردن
و گێە-دا بەهێترە تا گا هەبێت گوێدرێژ بەکارناهێێێت ،ئينجا بەهۆی جوتيارييە زەوی
دەکێڵێێت و دوای دروێنەش خەرمان گێە و کاو کۆت و دانەوێڵە دێتە بەرهەم ئيێ ئه و
بەرهەمە هەر گا-کە رۆڵ سەرەیک هەبووە لە بەرهەمهێنان بەروبومەکان و ئاليکەکان وەک
جۆ و کا و..تاد ،بەڵم هەموو ئاژەڵەکانيێ له و بەرهەم و ئاليکە دەخۆن بۆيە وتراوە(هەرچ گا
بيکات گا نايخوات) بۆ مرۆڤيش هەر وايە ئەوەی کەسێک پێوەی ماندوو دەبێت چ بەرهەم
و چ دەستکەوت بێت مەرج ن يە خۆی بەتەنها ببێتە خاوەن.
Quick Respons Code:

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ

838

کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

AM 6:47:10 2019/7/3
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت1331 :

هەرچ لەکە ،هەمووی یەکه
https://www.kurdipedia.org/?q=20220720225122424099
هەرچ لەکە ،هەمووی یەکه
بەسن شەرغەی وران کۆیەی سنوری شارەدن(دێگەڵە و سێگردکان و قوشتەپە) لەکۆندا چ
خۆی چ دانیشتوانەکەی ئیدیۆیم لەسەر گوتراوە ،وتراوە :بەسن شەرغە بەتەپ وتۆزە واتە:
خەڵکەکەی بەکینە و شەڕاوین و گرفت و کێشە کۆمەڵیەتیەکان و دوژمنداریان زۆرە ،له و
گوندانەی کەناری بەسن شەرغەش هۆزی لەک و شێخان و مەنتک و دەربەندییەکان ئاقار
و سنوریان لەسەر یەکە ،هەندێجار لەسەر ناوان و سنور و تخوب و پاوان و لەوەڕگا گرفت و
کێشە دەکەوتە نێوانیان و لە ڕووبەڕووبونەوەکاندا هەندێجار دەست لەیەکێی نەپارێزراوە
و شەڕکەر و شەڕنەکەر گورزی بەرکەوتووە ،ئه و ئیدیۆمە جوانەی ل بەرهەمهاتووە ،ئێستا
ئەگەر دوو خانەوادە لەگەڵ یەکێی بکەونە نیگەرانییەوە هەموو ئەندامان خانەوادەکە
دەگرێتەوە و کەس سەالمەت و شەڕانگێ قوتاری نابێت و بەتەوسەوە دەوترێت :هەرچ
لەکە ،هەمووی یەکە]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🏙 شار و شارۆچکەکان:

قوشتەپە

🏙 شار و شارۆچکەکان:

کۆیە

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 10:51:22 2022/20/7
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1332 :

هەرچەندی دەتکەمە بن زگ هەر دەبیەوە بە بن پاروو
https://www.kurdipedia.org/?q=20200921124606388076
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هەرچەندی دەتکەمە بن زگ هەر دەبیەوە بە بن پاروو
وتراویشە(من هەر بە پاڵووت ئەکەم و تۆ هەر ئەبیتەوە بە پاشوو) ،پاڵو واتە پەراسو،
لەوڵغ وەک گوێدرێژیش پاڵو واتە تەنگە ،ئینجا کورتان یان کۆپان بۆ توندکردن لەسەر
پشن گوێدرێژ پێویسن بە پاڵو و بن پاڵو هەیە ،پاڵوو کورتانەکە لەناو تەنگەی لەبن زیک توند
قایم و شەتەک دەدرێت و بن پاڵوش بۆ بن کلیک کەرەکەیە ،ئه و پاڵووە هەندێجار(کەژوو و
قایش و گوریس)ە ،پالو بەسەر تەنگە و پەراسووەکان وڵغەکەیە و بن پاڵوش لەبن کلیک
وڵغەکەیه ،بن پاڵو تەرس و مێی پێدا دەکرێت و شوێن پاڵوو خاوێنە و ئه و بەزمەی نییە،
ئەوە لە کوردەواردیدا بووە بە ئیدیۆم و خوازراوە بۆ کەسێک کە بتەوێت شوێن و مەقامێگ
بەرزی بۆ دابنێیت کەچ ئه و له و ئاستە نەبێت و منالکارانە و هەرزانە هەڵسوکەوت بکات،
زیاتر باوک دەیەوێت کوڕەکەی یان براکەی یان ئامۆزاکەی یان مایم بەرز بکاتەوە کەچ
ئەویش نەتوانێت پێگەی خۆی ڕابگرێت ،بەتەوسەوە به و جۆرە کەسانە دەوترێت
هەرچەندی دەتکەمە بن زگ هەر دەبیەوە بە بن پاروو]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 12:46:06 2020/21/9
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1333 :

هەرخوا لەهەموو ڕازێک ئاگادارە
https://www.kurdipedia.org/?q=20180815092824153997
هەرخوا لەهەموو ڕازێک ئاگادارە
لەژێر ئەو(ئاسمان و سەر زەوی)يەدا زۆر کار لەبەریک جۆراوجۆر و بەناوی خوازراوە-وە دەکرێت و(بەرگ و ناوەڕۆک) هيچ
پەيوەندی بەيەکەوە نيە و کورد وتەن(ئێە و ماڵ خوای بەينە) خەڵکانێک کاری جۆراوجۆر دەکەن و مەبەسن ئاشکرايان
خزمەتکردنە و مەبەست و نهێن کارەکەش بەشاراوەن هەرخودا دەزانێت بۆ چ مەرامێک ئەنجام دەدرێت ،بۆيە کورد بۆ هەر
کارێک کە تەواو سەری لن دەرنەچێت دەڵێت(هەر خوا لەهەموو ڕازێک ئاگادارە).
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
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[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 9:28:24 2018/15/8
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت1334 :

هەردێیەوە سەر تەندوربانەکەی نەنە حەڵە
https://www.kurdipedia.org/?q=20200914191841387910
هەردێیەوە سەر تەندوربانەکەی نەنە حەڵە
بەرەبان حەمەشین حسێن حێمڕ لە شارەدن تەقتەق سەر بەشارۆچکەی کۆیەی شاری
هەولێ ،پێەژنێگ خانەدانیان هەبووە ،ناوی(حەلیمە) بووە ،ئه و حەلیمە دوو ئیدیۆیم
لەدوای خۆی جێهشتووە لەناو هاونشیان ڕەسەن و دەوروبەری تەقتەق ،یەکەمیان:
پێشینان دەگێنەوە شوێن ئەمڕۆی تەقتەق زووتر الی گردی عروزە بووە و بەهۆی الڤاوێگ
بەهارەوە ئاو گوندەکەی ڕاماڵیووە و ئه و حەلیمەیەی لەگەڵ خۆی بردووە و لە نزیک
فەرمانگەی(هۆبەی کشتوکاڵ تەقتەق) لە کەلەبەرێک گێساوەتەوە ،ئەوکات پێیان
وتووە(کەندڕی نەنە حەلۆمە)ئەمڕۆ دەوترێت(لێی زراعە) ،ئەوە لەالیەک
لەالیەکیێیشەوە ،دوای ئەوەی پوور(حەلیمە) ڕزگاری بووە لەالڤاوەکە ،تەقتەق نوێ
الپاڵ(شاچ قەالن) بونیاتێاوە ،نەنە حەڵۆمە تەندوربانێگ دروستکردووە ونان کردووە
خەڵیک ئاوان ئەوەی بەالیدا گوزەری بکردبوایە کولێەیەیک پێداوە ،هەموو خەڵیک ئاوان و
الیدە نمەیک ئه و کولێەیان دەکرد ،هەر کەس لە تەقتەق دوور دەکەوتەوە یان ماڵ
دەڕۆیشت بێی ئه و کولێەیەی دەکرد و دەیانگۆت(ئەوەی کولێەی نەنە حەلۆمەی
خواردبێت هەر دێتەوە) ئەوە بووە بەئیدیۆم و هاوشێوەی هەر بەڕبەی تەقتەقە
دەوترێت(هەردێیەوە سەر تەندوربانەکەی نەنە حەڵە) یان(ئەوەی کولێەی نەنە حەلۆمەی
خواردبێت هەر دێتەوە تەقتەق) واتە نمەیک هەر شتێک یان سود و کەڵکت لە کەسێک یان
جێگایەک یان شوێنێک وەرگرتبێت هەر چاوی لە دوویەن]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 7:18:41 2020/14/9
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1335 :

هەرس سەمەدەرا
https://www.kurdipedia.org/?q=20220221203048405898
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هەرس سەمەدەرا
ناوچە شاخاوییەکان کۆڕەک و مێگر و هندرێن و ئارمووشە ،چەندین ئاژەڵ کێوی وەکو
پشیلە کێوی و وورچ و مامز و گورگ و بزنەکێوی تێدایە ،لە نێوان گوندی(دەرگەلە) و
گوندی(سەران) ئاقارێک هەیە ناوی(سەمەدەرا)یە ،شوێنێگ چۆل و دوورە دەست و
عاسێیە ،وورچ گەورە گەورەی توکن زۆر ل بیێاوە ،ئەوە لە رواندزێ بووە بە ئیدیۆم بە
کەسێگ قەبە و پەیکەری گەورە و توکن بێت دەوترێت :هەرس سەمەدەرا]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 8:30:48 2022/21/2
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1336 :

هەر ر ی
گێ نان و دۆی نەگەيونە يەک
https://www.kurdipedia.org/?q=20180620102855151922
هەرگێ نان و دۆی نەگەيونە يەک
هەرکەسێک نان و دۆی بەيەکەوە هەبوايە له و کوردەواريەی ئێمە بە پياوێگ هەبوو و
خاوەن رزق و رۆژوو هەژماردەکرا ،کەسێکيش ئەگەر دۆی هەبوايە و نان نەبوايە
بەپێچەوانەشەوە نان هەبوايە و دۆی نەبوايە دەوترا فالنە کەس هەرگێ نان و دۆی
نەگەيونە يەک واتە دەست کورت و نەدار و برسيە و بەسکێک تێ و بەسکێک برسيە.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 10:28:55 2018/20/6
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1337 :

842

هەروا ئاو بەیکەیک
https://www.kurdipedia.org/?q=20201002212032388586
هەروا ئاو بەیکەیک
ئەوە بەشێوەزاری لوڕییەکانە ،لەسۆران و موکریان و بابان دەوترێت(هەروا ئاو دەیبات) ،ئاو
هەر شتێک هەڵبگرێت زۆر بەئاسان لەگەڵ خۆی ڕاپێچ دەکات و هەڵیدەگرێت ،وا
هەست دەکەیت ئەوەی لەسەر سەری هەڵیگرتووە بازدەدات ،چونکە هێندە بەگوڕ وخێا
دەڕوات ،ئەمە بووە بەئیدیۆم و کەسێک زۆر پەرۆش بێت بۆ گەیشێ بەکەسێک یان
ئەنجامدان کارێک یان وەرگرتن پلەوپایەک یان بەرژەوەندییەیک تایبەن خۆی پن دەوترێت
هێندە خێایە یان هێندەی حەز لێیە(هەروا ئاو بەیکەیک)[]1
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 9:20:32 2020/2/10
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1338 :

هەروا شەڕی گەورە دێ يە
https://www.kurdipedia.org/?q=20171109082218143117
هەروا شەڕی گەورە دێ يه
ئيديۆمێکە بەکاردەهێێێت بۆ سەربوردە و گێانەوەيەیک پڕ قارەمانێن کەچ لە راستيشدا تەنها بەخۆهەڵدان و(مەدح)ی
خۆکردنە و لەبنچينەدا هيچيان ن ناکرێت و هەر بابايە و پڕ بەکراس خۆی هەڵدەکێشێت.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 8:22:18 2017/9/11
ئاراس ئیلنجاغ
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بابەت1339 :

هەرکەس ی
بان فرەترە ،بەفری زۆرترە
https://www.kurdipedia.org/?q=20220523222939414671
هەرکەس بان فرەترە ،بەفری زۆرترە
بان :سەربان خانوو دەگرێتەوە ،لە زستان کە بەفر دەباری ئه و خانووەی سەربانەکەی
گەورەتر و فراوانێ بووایە ،بەفری زۆرتر لەسەر دەکەوت و بانگوش و بانگێەکە زیاتر ماندوو
دەبوون ،بەڕاماڵین بەفر و گێان باگردێنەکە ،بەڵم ئه و خانووەی سەربانەکەیان بچووکێ
بووایە ،بەفر کەوتنەکەش کەمێ دەبوو ،کەواتە ڕاماڵین بەفرەکەش و کات و ساتێگ کەم و
ماندووبوون کەمێی دەویست ،ئینجا ئه و بەفر بارین و سەربانە بچوویک و گەورەییە کراوە
بە ئیدیۆم و لە مەبەسن جیاجیادا بەکاردەهێێێت بەنمونە :دیوەخان ماڵە دڵوا و
دەوڵەمەندێک قەرەباڵغ و جەنجاڵ و پڕ میوانێە وەک لە ماڵە هەژارێک یان دەوڵەمەندێگ
قرچۆک ،بە خاوخێانێگ زۆر و ڕەشە خێانیش دەوترێت :هەرکەس بان فرەترە ،بەفری
زۆرترە واتە :تا ماڵ و مناڵ زۆرتر بێت ،ئەرک و زەحمەن و ماندوبوون زیاتری دەوێت]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 10:29:39 2022/23/5
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1340 :

دەژمێێت
هەرکەسە و گوێز لە هەمبانەی خۆی
ر
https://www.kurdipedia.org/?q=20200830143256387287
هەرکەسە و گوێز لە هەمبانەی خۆی دەژمێێت.
وتراویشە(هەر کەسە وگوێز لەباری خۆی دەژمێێت) لەکوردەواریدا گوێز درەختێگ بەردارە
و بەهەمێگ بەسود و بەنرچ هەیە و کە ن دەگات گوێز بەباری ووڵغ دەگوێزرێتەوە بۆ بازاڕ
و هەندێکجاریش دەخرێتە هەمبانەی چەرمینەوە وەکو گونیە وایە و پڕ دەکرێت لە گوێز،
ئینجا گوێز بە دانە و ژمارە دەفرۆسێت نەوەک بە کیلۆ بۆیە هەر کەسەی( )100دانە
بۆ( )1000دانەی دەوێت ئەویش بەژماردن دەبێت ،هەر فرۆشیارەی بەگوێرەی داواکاری
کڕیارەکە گوێزی بۆ دەژمێێت ،ئینجا ئه و بوارە ڕاستەقینەیە بووە بە ئیدیۆم و گوزارشت بۆ
ئەوەی هەر کەس بە لێکدانەوە و بێکردنەوە و پێوان و عەقڵ خۆی کارێک ئەنجام دەدات و
لێکدانەوە و ڕاڤە و شیکاری و گۆتە و قسەی خۆی دەکات بۆیە دەوترێت(هەرکەسه و گوێز
لە هەمبانەی خۆی دەژمێێت)]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان
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:Quick Respons Code

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 2:32:56 2020/30/8
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1341 :

ی
هەرکەسە و ی
ناوچەوان خۆی دەخوات
نان
https://www.kurdipedia.org/?q=20200830090733387275
هەرکەسە و نان ناوچەوان خۆی دەخوات.
وتراویشە(سەری ن ڕسق لە بن گرییە) بێدۆزەی ئاین هەیە دەڵێت :خودای گەورە ڕۆژوو و
قون بۆ هەموو مرۆڤێک داناوە لەرۆژی لەدایکبوونیەوە تاوەکو ئه و رۆژەی دەمرێت ،بۆیە
له و چوارچێوەیەوە بووە بە ئیدیۆم دەوترێت(هەرکەسە و نان ناوچەوان خۆی
دەخوات)واتە نان کەس بۆ کەس ناچێت و هەر کەسه و نان نێوچەوان خۆی
دەخوات]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 9:07:33 2020/30/8
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1342 :

هەزار حەکيم هەندی دەدەدارێک نازانێت
https://www.kurdipedia.org/?q=20170803082821141757
هەزار حەکيم هەندی دەردەدارێک نازانێت
حەکيم و نۆژدار لە رێگەی هەوڵ و کۆشش و خوێندن و تاقيکردنەوە وە فێی حەکيیم و نۆژداری دەبن ،بەڵم دەردەدار ئه و
کەسەيە کەخودی خۆی توس نەخۆشيەکە بووە و لە هەموو کەس زياتر لە ئازارەکەی ن دەگات ،ئينجا ئه و ئيديۆمە
کەسێک دەيڵێت کە توس گرفتێک بووە و خەڵکيش رێگە چارەی بۆ دادەنێ يان رێنمان دەکەن ئەويش هەموو ئه و
رێگايانەی بەکار هێناوە و نەگەيشتووە بەچارەسەری بۆيە دەڵێت(هەزار حەکيم هێندەی دەردەدارێک نازانێت).
تایبەتمەندییەکان بابەت
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🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 8:28:21 2017/3/8
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت1343 :

خۆن نان بە بێگانە
هەزار ساڵ ئاو بڕوات لەڕۆخانە ی
https://www.kurdipedia.org/?q=20181229094211181963
هەزار ساڵ ئاو بڕوات لەڕۆخانە خۆن نان بە بێگانە
لە ووران کۆيە وتراويشە(بۆ خەڵک رقم لن نابێتەوە ،بەس بۆ خۆم ڕقم ل يەن) واتە
دۆست و خزم وخوێش ئەگەر ڕقيشت لن بێتەوە تەنها بۆ خۆت ڕقت لێيەن و بەرامبەر
ناحەز ونەيارو دوژمن و بێگانە خۆشت دەوێت و بە بێگانەی ناگۆڕيەوە ،ئەم ڕۆخانە
سوشتيەی وڵن کوردان بووە بەبنەمای کۆمەڵێک پەند وئيديۆم و دەق جوان ئەدەن و
شاعێانە کەچ ئەويش عاشق کەناری ئارایم و دەريای ن بنە و هەر دەڕوا و ناوەستێت
هەرچەندە عاشقان کۆالوکۆڵ دەيکەنە سەر ئاگری عەشقيان هەر ناشيان کوژێنێتەوە،
دەيکەنە فرمێسگ چاويان و کڕيش دەبنەوە و دەيکەنە بەخت و دەچنە سەری وشگ
دەکەن ،بێمەنەتيش دەکەن دەڵێ هەزار ساڵيێيش بڕوات هەر ئێمە خزیم خۆمان بە
بێگانەی نادەين ،ئەم ئيديۆمە لەوەوە سەرچاوەی گرتووە کە خوێن نابێت بەئاو ئەوەی
بەخوێن يەکبگرێتەوە بە هەزاران ساڵيش نەوە بکەوێتەوە هەر دڵ و خوێن بۆيەکێی
دەبزوێت و ئەگەر گۆشتيش بخوات ئەوا ئێسگ ناشکێنێت تاوەکو بژێتەوە.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 9:42:11 2018/29/12
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1344 :
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هەشت ن لە مشت ن نەک نۆ بێت لە دەشت بێت
https://www.kurdipedia.org/?q=20181220072842181668
هەشت ن لەمشت ن نەک نۆ بێت لەدەشت ن
هەشت ونۆ ژمارەن ،هەشت دانەيەک لە نۆ کەمێە ،کاتێک کەسێک هەردوو بژاردەی هەبێت و بە هەشت ڕازی بێت
هونەری خۆی هەيە ،دەبێت بۆ نۆی هەڵنەبژاردبێت خۆ نۆ دانەيەک زياترە؟ ئەمە مەبەست و درکەی ئەم ئيديۆمە
دەسەڵمێن بابێيێ بزانێ(مشت) واتای چ؟ مشت واتا ناو لەن دەست و (دەشت)يش واتە سارا و کێو وکەژ و دەرەوە ئينجا
ئەگەر( )8لەناو لەن دەست بێت و()9لە دەشت و سەحرا و دەر بێت هەموومان هەشت لەمشت هەڵدەگرين و نۆ بۆ
دەرەوە چ دەهێلێ ،ئەمە لە هەموو سەردەمێک بەکاردێت بۆ ئه و شتانەی کە لەهەنوکەدا دەست کەوتنيان زەحمەت بێت
لەپاڵ ئەمەشەوە کورد وتويەن(حازريش بەقەرز مەدە) کەواتە ئەم ئيديۆمە بەکاردێت بۆ بێکردنەوەی وورد و بەئاوەز مرۆڤ
دەبێت ئەوەی بەردەستە بەکەیم نەزان و ئەوەی بەردەست نيە هەزاريش بێت هەر نيە بۆيە وتراوە(هەشت ن لەمشت ن
نەک نۆ بێت لەدەشت بێت).
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 7:28:42 2018/20/12
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت1345 :

هەموو چونە هەواران ،ئێمە ماوين لە ئاران
https://www.kurdipedia.org/?q=20171203075647143392
هەموو چونە هەواران ،ئێمە ماوين لە ئاران
هەوار واتە ئاو وهەوا گۆڕين هەڵبەت ئەمە پيشەی ڕەوەند و کۆچەريانە لە کوردستان کە هاوينان دەچنە مێگ و کانياو و
لەوەڕگاکان کوێستان بۆ مەڕلەوەڕاندن ،لە وەرزی زستانانيش دەگەڕێنەوە بۆ ئاران ،ئارانيش واتە بارگە و بنە و بنەگە و بنکەی
مانەوەی کۆچەريان لە وەرزی سارد و سۆڵەی زستان ،ئەم ئيديۆمە بۆ کارێک يان شتێک بەکاردێت کە تۆ دواين کەس لەناو
هۆزە و ڕەوە کۆچەرييەکە ئەنجایم بدەيت و کورد وتەن :بە جێماويت
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان
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🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 7:56:47 2017/3/12
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت1346 :

هەموو شتمان لە کۆڵە نۆرەی زووڕنا و دەهۆڵە
https://www.kurdipedia.org/?q=20190131071659242315
هەموو شتمان لە کۆڵە نۆرەی زووڕنا و دەهۆڵە
مرۆڤ کۆڵبەری دابينکردن پێداويسن و حەز و ئارەزووەکانيەن ،لەگەڵ ئەوەشدا کەوتنە
ژێربار و کۆڵ قورس ماندوو و ن دەربەست و ئەستۆ کەچ دەکات و هەوڵ ئەوە دەدات له
و کۆڵبەری و ژێرباريە رزگاری بێت ،هەندێک جار کە گوێدرێژێک باردەکەيت بۆ ئاش يان
کاروان دوای ئەوەی بارەکەيت خستە سەر پشن بوزگوڕێک يان تورەگەيەک يان
هەرشتێکيێی زيادە دەخەيتە سەر بارەکەی دەوترێت(سەربار)ە ،ئينجا ئەمە لەسەردەیم
داگێکاری عوسمانيەکان لەبار بوو هەموو جۆرە باج و سەرانەيەک لەسەر هاوڵتيان هەبوو
و باری گوزەرانيان بەتەواوەن قورس کردبوو ناوە ناوەش جۆرێگ تر باج زياد دەکرا ،لێەدا
وەک ناڕەزايەتيەک ووتراوە(هەموو شتێکمان لە کۆڵە نۆرەی زووڕنا و دەهۆڵە).
Quick Respons Code:

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 7:16:59 2019/31/1
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1347 :

ی
هەموو ڕێ ئەچنۆ ی
وەتمان
کان
https://www.kurdipedia.org/?q=20220221205212405906
هەموو ڕێ ئەچنۆ کان وەتمان
کان وەتمان گوندێکە لە خەلیفان ،هاوشێوەی ئه و ئیدیۆمەش لەڕۆژهەڵن کوردستان
دەوترێت :هەموو رێیەک دەچێتەوە بانە ،ئه و ئیدیۆمە بەکاردەهێێێت بۆ هەر شتێک کە بە
ناچاری پەنا تەنها بۆ یەک شوێن ببات ،واتە :هیچ ڕێگەیەکیێ نییە تەنها ئه و ڕێگەیە
نەبێت]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code
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باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 8:52:12 2022/21/2
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1348 :

هەمووان کەری یەک ئاخوڕن
https://www.kurdipedia.org/?q=20201011101618388868
هەمووان کەری یەک ئاخوڕن
هاوشێوەی ئه و ئیدیۆمە وتراویشە(:گوجیلەی یەک کۆلیێ)یان(منداری یەک کۆرانن)
کورد بۆ مامەڵەکردن و ڕاییکردن کاروباری ڕۆژانە و بەڕێوەبردن ماڵ و حاڵ و کاروباری
وڵت ،بۆ ئەوەی دەسەڵت دەگرنە دەسەت چ لە خێڵ و ناوچە چ لە دام و دەزگا و
فەرمانگە ،کەری یەک ئاخوڕ و گوجیلەی یەک کۆڵیت و مناڵ یەک کۆڵن بەنمونە
دەهێنێتەوە کە ئەوانە یەک خاسیەت و ئەدگاریان هەیە چونکە لەیەک خێان وئاگردان و
خانە و دیوەخان و قوتابخانە و حوجرەدا گۆش و پەروەردە کراوان ،بۆ نمونە لە هەرێیم
کوردستان هەر پارتێک دەگری لەچەپ و نەتەوەن و ئیسالمیدا و کەمە نەتەوەن و....تاد
هەموویان بۆ بەرژەوەندییەکان خۆیان لە ئاخوڕ و بودجەی وڵت هەوڵ دەدەن ،بە
ئۆپۆزیسیۆن و دەسەڵتیانەوە لەالی هاوڵن کورد ئەوە بەدیکراوە بۆیە کورد لەدێر زەمانەوە
به و حاڵەتەی گوتووە(هەمووان کەری یەک ئاخوڕن)]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 10:16:18 2020/11/10
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1349 :

هەمیشە خەنجەری تانیوە هەڵکێشاوە
https://www.kurdipedia.org/?q=20220314194005408302
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هەمیشە خەنجەری تانیوە هەڵکێشاوە
خەنجەر ،ئامێێگ کورتیلەیە لە ئاسن و دەسگ دار دروستکراوە ،لە کۆندا لەبەر پشتێ
هەڵگێاوە و دانراوە بۆ هەر پێویستیەک چ بۆ سوشت و ئاژەڵن چ بۆ ڕووبەڕوو بونەوەی
مرۆڤ و دوژمنان بەکارهێێاوە  ،کاڵنێگ هەبووە ،تا لەس مرۆڤ زامدار نەکات،
هاوشێوەی(دەمانچە و کیفک)ی ئەمڕۆ بووە ،وتراوە :پیاو پێویستە تیخێگ ن بێت ،کەم
پیاو هەبووە لە سەردەیم کۆن خەنجەرێگ ن نەبوو بێت ،چۆن لەمڕۆدا مرۆڤ
دەمانچەکەی سوار دەکات و فیشەیک دەخاتە بەر ،ئەوهاش پیاو هەبووە زوو زوو مسک و
دەسگ خەنجەرەکەی گرتووە و لە ناو کاڵنەکەی هەڵیکێشاوە گوزارشتە بۆ ئامادە بوون و
ڕوو بەڕوو بوونەوە ،ئینجا ئه و حاڵەتە بووە بە ئیدیۆم و بەکەسێگ حەز لە ئاژاوە و شەڕان
دەوترێت :هەمیشە خەنجەری تا نیوە هەڵکێشاوە]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 7:40:05 2022/14/3
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1350 :

ی
ی
هەنجێی تەقتەق ،نەيخۆی دەتەق
ر
https://www.kurdipedia.org/?q=20180829094155155037
هەنجێی تەقتەق نەيخۆی دەتەق
هەنجێی شارەدن تەقتەق هەنجێێگ گەورە و پڕ و شێينە ،ئەگەر زوو نەيخۆيت دەتەق،
يان ئەوەندە گەش و بەتامە لەوانەيە ئەگەر نەيخۆی لەحەزەرەتيا بتەق ،بۆيە
لەسەروبەندی نەوەدەکان سەدەی رابردوو لە بازاڕی سەوزە و ميوەی شارەکان کەرکوک و
هەولێ و کۆيە و ڕانيە دەوترا(هەنجێی تەقتەق ،نەيخۆی دەتەق)
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 9:41:55 2018/29/8
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ناوی تۆمارکار:

ئاراس ئیلنجاغ

بابەت1351 :

ئینتێارە ،هەندێک لن ر ی
ری
بێارە
هەندێک
ر
https://www.kurdipedia.org/?q=20200910225733387785
هەندێک ئینتێارە ،هەندێک لن بێارە
یەکێک نەمام ئەڕوێن ،یەکێک نەمام ئەنێێ ،یەکێک چاوەڕن گوڵە ،یەکێک فرمێسک
دەڕێژێ ئه و تێکستەم لەمناڵیەوە لەبەرکردووە نازانم یک خاوەنیەن ،بەڵم لەگەڵ ئه و
ناونیشانە(هەندێک ئینتێارە ،هەندێک لن بێارە) یەک دەگرێتەوە ،مام تەین دەروێش
ڕەشیدی ئیلنجاغ گەورە بۆی گێامەوە وون :لە خزمان باوکم گەنجێک زۆری حەز لە ژن
بووە ،عەسان کە پیاوان ئاوان لەبەر بەرۆچکەی هەتاوی زستانان و پایزان
یارییەکان(نۆڕیچکان و س ڕێزکان و دامەیان) بەگرمۆڵەن کردووە ،ئەویش بەباویک گوتووە:
کاکە ئه و پیاوانە هەمویان ژنیان هەیە ،ئەویش گوتویەن :ئەی بۆ ناچنەوە الیان چ دەکەن
دامە و س ڕێزکان دەکەن ،مام تەییب گوتیش کە ژنیش هێنابوو ،بەزاوا نەبووبوو ،ئه و
ئیدیۆمەش زۆر بوار و الیەن جۆراوجۆر دەگرێتەوە ،هەندێک کەس چاوەڕن وەدەستهێنان
شتێکە و هەندێکیش وەڕس و جاڕس و بێارە لن ئەوە مەبەست و الیەن درکەن
ئیدیۆیم(هەندێک ئینتێارە ،هەندێک لن بێارە)[]1
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 10:57:33 2020/10/9
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1352 :

هەنگوین بە دەیم تاڵە
https://www.kurdipedia.org/?q=20220523222217414670
هەنگوین بە دەیم تاڵە
هەنگوین :بەرهەیم مێش هەنگە لە مژین شیلەی گوڵەوە دروسن دەکات بە گوێرەی
ناوچەکان دونیا و گوڵە جۆراوجۆرەکان جیاوازی لە ڕەنگ(سن و خایک و قاوەن) و تام(تێ و
ترش و شێین)ی هەنگوینەکەدا پەیدا دەبێت ،بەشێوەیەیک گشن شێینه و سوود بەخشە
بۆ چارەسەری نەخۆشییەکان و بەکەڵک و پڕڤیتامینە ،شێین هەنگوین لە ئیدیۆیم
کوردەواریدا بەکارهاتووە ،ئەگەر کەسێک ژیان ناخۆش و باروودۆچ هەر تاڵ و تفن و
ترس بێت و لەوپەڕی خراپیدا گوزەران بکات ،لەبەر نەخۆس و گرفت و کیشەکانیەوە حاڵ
زۆر خراپ و نالەبار بێت ،بەنیگەرانیەوە پن دەوترێت :هەنگوین بەدەیم تاڵە]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان
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:Quick Respons Code

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 10:22:17 2022/23/5
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1353 :

هەواوان سەی زۆرترە لەپياوان
https://www.kurdipedia.org/?q=20180704163005152331
هەواوان سەی زۆرترە لەپياوان
گوندی هەواوان لە دامێن شاچ هەيبەسوڵتان و رۆژهەڵن شاری کۆيەی حاچ قادری
کۆن هەڵکەوتووە ئێستا نزيکە تێکەڵ شار ببێت بەتەواوەن و بووە بەدوو ئاوان هەواوان
خوارێ و سەرێ ،ئينجا ئه و دێيە ژمارەی خێانەکان کەم بووە بەڵم مەڕوماڵت و
ئاژەڵدارييەیک باشيانکردووە و ژمارەيەیک زۆر سەیک گورگ خنکێنيان هەبووە کاتێک( اليدە و
گەڕيدە و دێوەرە) بەنزيک ئه و ئاواييە بچوکە تێپەڕيوون کەوتونەتە بەر پەالمار و سەگوەڕی
سەگەکەکان گوندی هەواوان بۆيە لە کۆيە بووە بە ئيديۆم و دەربڕ دەوترێت (هەواوان
سەی زۆرترە لەپياوان) واتە ژمارەيەیک کەم ماڵ خاوەن ژمارەی زۆر سەیک پاسەوان
مەڕوماڵتن.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 4:30:05 2018/4/7
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1354 :

هەویری ،ئەوەندە دەستاوەی ناوێ
https://www.kurdipedia.org/?q=20200822110531387083

852

هەویری ،ئەوەندە دەستاوەی ناوێ.
دەست و ئاو بووە بە :دەستاو ،بۆ هەویر گرتنەوە پێویستمان بە ئارد و ئاو و دەست هەیە،
ئینجا ئەگەر ماڵێک خاوەن دیوەخان یان ڕەشە خێان بن ،هەویرەکەیان ئاوێگ زۆری
دەوێت چونکە دەسن زۆر لە ماڵیانە.
ئه و ئیدیۆمە بەکاردێت بۆ بە سووک و بەکەم سەیرکردن شتێک یان کەسێک ،لە هەولێێ
ئەگەر کەسێک خۆی عەنتەر و نێەکەر بێت و بوتەنیا بێت و پشت و پەناس نەبێت بە
کەم بەیاخەوە دەوترێت فڵنە کەس هیچ نییە ئەگەر خۆ دوور خستنەوە لە بەڵ نەبێت بە
ئاماژەکردن بەناو لەن دەستیەوە دەڵێت(:هەویری ئەوەندە دەستاوەی ناوێ)]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 11:05:31 2020/22/8
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1355 :

هەوێ ببتە کەوێ نامەوێ
https://www.kurdipedia.org/?q=20200905114340387527
هەوێ ببتە کەوێ نامەوێ
هەوێ ،پیاوێک دوو ژن هەبێت ژنەکان دەبنە هەون یەکێ ،واتراویشە(هەوێ هەوێ
جوان دەکات ،هێوەرژن هێوەرژن خێا دەکات) ،کەوێ یان کەوا جلێگ ژنانەیە و ژن زۆر
دڵیان ن خۆشە و ئارەزووی دەکەن و وەک کێێکن یەکێی ژنان بەگوێرەی توانایان زوو زوو
کەون نوێ دەکڕن ،چۆن پیاو تادەمرێ لە(کۆری و قۆڕی و کەچەری) دەترسێت ،ژنانیش تا
کۆتان ژیانیان لە ژن بەسەرهێنانیان دەترسن و کورت و کرمانچ ژن بە ئیدیۆمەوە
دەڵێت(هەوێ ببێتە کەوێ ،نامەوێ)]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 11:43:40 2020/5/9
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
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بابەت1356 :

خێا دەکات
هەوێ هەوێ جوان دەکات ،هێوەرژن هێوەرژن ر
https://www.kurdipedia.org/?q=20181001103951156655
هەوێ هەوێ جوان دەکات ،هێوەرژن هێوەرژن خێا دەکات
وتراويشە(هەوێ هەوێ جوان دەکات ،هاوگيان هاوگيان ئازا دەکات) حاچ گەورە شاعێ فەرمويەن(دوو هەوێن دونيا و
عوقبا) واتە دونيا و قيامەت وەک دوو هەوێن و ڕکابەری يەکێن ،هەوێ-ش دوو ژن کە پياوێکيان هەبێت يەکسەر پێيان
دەوترێت(هەون يەکێن) ،بە ژن دووبراش بۆيەکێی لە هەولێ و کۆيە دەوترێت(هاوگيان) و لەسلێمان-ش
دەوترێت(هێوەرژن).
ئينجا ئەم دەربڕين و زاراوە ئيديۆميە بەڕاسن لەچوارچێوەی ملمالن-وە هاتۆتە ئاراوە ،هەوێدارەکان بۆ ڕاکێشان سەرنج و
خۆشەويسن پياوەکەيان خۆيان خاوێن ڕادەگرن و وەسمە و کل و کلچوک و کلدان و عەتر و مێخەک و قەنەفر و
خەنەبەندان و بەهەر شێوەيەک بێت خۆيان دەڕازێنەوە تا سنوری ئەوەی خۆيان وا ل دەکەن کە هەندێجار نەياناسيەوە
ئەگەر مێدەکەيان لەدەرەوە بيانبين چاوي بۆيان بسوڕێن بۆ سنوری چاوباشقاڵ ،هێوەرژن و هاوگيان-ەکانيش بۆ ڕاکێشان
سەرنج و خۆشەويسن خەڵک و کەس و کاری مێدەکانيان ئەم ملمالنێيە دەکەن تا بوترێت فڵنە بوک يان فالنيان ئازاو
کەيبانوو و پاک وخاوێن(خاوێن وباوێن)ە و بەرێز و نابدە و دەست و دڵپاک و زمان شێين و بەگفت و لفتە ،بۆيە کەخەڵک
ديارە هەردووال هێوەرژن و هاوگيان تاودەدەنە ئيش وکارەکان و خێاو گورج و ئازا خۆ دەنوێێ هەر بۆيە لەکوردەواری ئەگەر
دوو ڕکابەر هەبێت لەسەر هەرشتێک يان کارێک يان هەڵوێستێک ئەوا دەوترێت(هەوێ هەوێ جوان دەکات ،هێوەرژن
هێوەرژن خێا دەکات).
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 10:39:51 2018/1/10
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت1357 :

ی
شێانە
هەوێن حەوت مەنجەڵە ر
https://www.kurdipedia.org/?q=20200916220543387997
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هەوێن حەوت مەنجەڵە شێانە
مەنجەڵێک شێ پێویسن بەیەک کەوچک هەوێن هەیە بۆ ئەوەی ببێتە ماست ،ژمارە
حەوت لە زۆر ئیدیۆم دا بەکارهێێاوە(حەوت گێفان ،لە حەوت ئاوانیداوە ،حەفت بەڕک،
حەوت پەستەک ،حەوت جۆش و...تاد) هەوێنێک بەس حەوت مەنجەڵن بکات واتە
زۆری پێکراوە ،ئەوە بووە بە ئیدیۆم بە کەسێگ چوست و بنە پیتۆڵ و بلیمەت و حەوت
گێفان و زۆرزان و ئاژاوەگێ و فیتنەباز و فتیل و لەبلەبان و لێان و زیرەک دەوترێت فالنە
کەس هەوێن حەوت مەنجەڵە شێانە]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 10:05:43 2020/16/9
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1358 :

ژ
هەڵێێرە تەماتەی ڕزیوو
https://www.kurdipedia.org/?q=20220505205005412794
هەڵێێرە تەماتەی ڕزیوو
لە هەولێێ دەوترێت :هەڵێێرە تەماتەی ڕزی ،تەماتە یەکێکە لە بەرووبوومە هاوینیەکان،
لەوەتەی لە وڵن کوردەواریدا جوتیارەکان ئاشنای بوون ،بەیەکێک لە بەرووبومه
پێویستیەکان دادەنرێت و لە ژەمە خۆراکیەکاندا بووە بە خۆراکێگ سەرەیک چ وەکو(زەڵتە،
ئاوە تەماتە ،شلەی جۆراوجۆر و بەلەچەک و....تاد) لەگەڵ هەموو خۆراکێک دەتوان
ڕەفیقایەن بکات و خواردنێگ بەتام و بەکەڵکە و جەم و ژەیم مرۆڤ دابێ دەکات ،بۆیە
قاندڕی و خولیابوون لەالیەن خەڵکیەوە بووە بە شتێگ ئاسان و هەمووان حەزی ن
دەکەن ،کاتێک دەچنە دوکان و بازاڕ بۆ کڕین ئه و بەرووبوومە لە ناو سندوقەکان فرۆشیار
دەست دەکەن بە هەڵێاردن و دنکە تووند و گەییوو و پڕەکان هەڵدەبژێرن و گەنیوو و
پڵقاوە و نەرمەکان ل دەگەڕێن ،ئەگەر وەرزێرێک تەماتەکەی هەموو خراپ بوو بێت بەرە و
گەنیون و ڕزی بوون بڕوات ،ئەوا با هەر بڵ هەڵێێرە تەماتەی ڕزیوو ،چ هەڵبێێری؟ هەر
ڕزیوو دەردەچێت ،ئینجا ئه و هەڵێاردنەی تەماتە لێەدا بووە بە ئیدیۆم بۆ چەند
پێشنیارێک بخرێتە بەر دەیم مرۆڤ هەموو پێشنیارەکان خراپ بن و وەکو یەک بن بە گاڵتە
و تەوسەوە دەوترێت :هەڵێێرە تەماتەی ڕزیوو]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code
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باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 8:50:05 2022/5/5
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1359 :

هەڵدانە سەر تۆڕە
https://www.kurdipedia.org/?q=20220505210219412800
هەڵدانە سەر تۆڕە
کورد لە ئاخاوتندا زۆر درکە و کینایە و ئیدیۆیم جۆراوجۆری بە توێکڵ و پەلکەوە دەخاتە
ڕوو ،هەندێجار ئەوانەی خوانەناسن ،مەرایم خۆیان هەیە لە گوفتاردا هەندێ بابەت
دەخەنە بەرباس بۆ دەرخستن نهێن و ئاشکراکردن شتە شارەواکان ئەوانیێ ،یان بۆ بوختان
و ناشێینکردن خەڵیک ،قسە فڕێ دەدەنە کۆڕ و مەجلیسان ،قسە فڕێدان یەکێکە لە کار
نەگریسەکان مرۆڤ بۆ لەکەدارکردن خەڵک ،بەن ئەوەی ڕاسن و دروسن له ناوەڕۆیک
قسەکەدا هەبێت ،تەنها بۆ ئەوەیە هۆشە الوازەکان ئه و قسە ژەهراوییە بچێتە عاقڵیانەوە و
لە مەجلیسان بیگەڕێێ و ببیتە بنێشتە خۆشەی سەر زاران ،لە بەرامبەر ئەوەدا لەگەڵ
دەکەوتن تۆن بالە(طائێة) یاریزانەکان کەباس و بەرزکەرەوەی تۆپیان هەیە ،یاریزان هەیە
باڵی زۆر درێژ نییە ،پن دەوترێت(بەرزکەرەوەی تۆپ-رەفاع) یاریزانیش هەیە باڵی بەرزە
بۆ کاری کەباس باشە ،ئینجا ئەوەی تۆپەکە بەرزدەکاتەوە بۆ سەر تۆڕەکە بۆ ئەوەیە یاریزانە
کەباسەکە کەپسەی ل بدات ،ئەوە الیەن ڕاستینەی بابەتەکەیە وەکو ئیدیۆمیش
بەکاردەهێێێت بۆ کەسێک کە لە کۆڕ و مەجلیسان قسەیەک لەسەر یەکێک بخاتە بەرباس
بۆ ئەوەی ئەوانەی لە مەجلیسەکەدان بیخەنە بەر نەشتەری قسەوباسان به و جۆرە قسە
فڕێدانە دەوترێت فڵنە کەس حەزدەکات هەڵیبداتە سەر تۆڕ و بووە به و ئیدیۆمە جوانە و
دەوترێت :هەڵدانە سەر تۆڕە]1[.
Quick Respons Code:

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 9:02:19 2022/5/5
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1360 :

ا
هەڵيت و پەڵيت دەڵ

https://www.kurdipedia.org/?q=20171221092849143579
هەڵيت و پەڵيت دەڵ
بەقسەی ن تام و سوک و چروک و ن چ و ڕێ دەوترێت هەڵيت و پەڵيت دەڵ.
تایبەتمەندییەکان بابەت
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🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 9:28:49 2017/21/12
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1361 :

ا
هەڵ تڕاند

https://www.kurdipedia.org/?q=20171120080410143277
هەڵ تڕاند
لە ملمالنن دوو جەمسەر دوو کەس کێشە و گرفتێک هەبێت ،مەيدان يەکالی بکاتەوە واتە زۆرانبازی و شەڕ شوێن زمان
گفتۆگۆ بگرێتەوە ئەوا يەکێکيان شکست دەهێنێت و ملمالنێکەی سەرناگرێت و زيانێگ گەورەی بەردەکەوێت بەمە
دەوترێت(هەڵ تڕاند) يان تڕاندی واتە خۆی پيس کرد و تەواو دۆڕا.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 8:04:10 2017/20/11
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت1362 :

وار قەت کەون نابن
https://www.kurdipedia.org/?q=20220221204955405905
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وار قەت کەون نابن
پێەمێدی نەمر فەرمویەن :کاولە هەواری وڵت چەند شێینە ،ژەهری دوپشگ عەربەت
الی من هەنگوینە
وار :نیشتمان و خاک وخۆڵ و وڵت و مەفتەن و زێد و هەوار دەگرێتەوە ،شوێن
لەدایکبوون مرۆڤ هێندە دڵگر و خۆشەویستە بەبیستن هەست و سۆزی مرۆڤ
هەڵدەچێت ،بۆیە بووە بە ئیدیۆمێگ جوان و ڕێنیشاندەر بۆ ژیان دەوترێت :وار قەت کەون
نابێت واتە :زێدەکەت هیچ کاتێک کۆن نابێت هەموو کاتێک تازەیە و هەست بە ئارایم
دەکەیت تێیدا]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 8:49:55 2022/21/2
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1363 :

وار ،لە وارێ رپێۆزترە
https://www.kurdipedia.org/?q=20220204214944403909
وار ،لە وارێ پێۆزترە
وار :واتە نیشتمان و خاک و مەفتەن و زێد و هەوار ،مرۆڤ بە هۆی بژێوی و کاروباری ژیان
و هەندێجاریش به ناچاری لەبەر بارودۆچ رامیاری و ئاین و ئابوری و دوژمنداری ،هەوارگە
و گوند و نشینگە و شار و وڵن خۆی بەچ دەهێڵێت و لە وار و نیشتمان و مەفتەنێگ تر
دەگێسێتەوە و نیشتەچ دەبێت ،کەشێگ ئەرێن لە شوێن دووەم بۆ دەرەخسێت و
گونجاوتر دەبێت وەکو نیشتمان دایکیان بۆیە لە کۆچ و کۆچباری کوردانیش ئەوە ڕەنگ
داوەتەوە و بووە بە ئیدیۆم و دەوترێت :وار ،لە وارێ پێۆزترە]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 9:49:44 2022/4/2
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ

858

بابەت1364 :

ی
ی
ناسون
وجاغ کوێر جەریک
https://www.kurdipedia.org/?q=20190309083342280686
وجاغ کوێر جەریک ناسون
وتراويشە(چيت هەبێت ئەوەت دەڕوات يان دەچێت يان دەمرێت) وجاغ کوێر کە هيچ
نەوەيەیک کوڕ يان کچ نەبێت چۆن جەریک دەسوتێت ،وجاغ کوێر به و کەسە دەوترێت کە
مناڵ نەبێت چ کێ چ کوڕ ،وەک کانياوەک زايمان و سەرچاوەکەی چگ کردبێت
دەوترێت(کوێر) بۆتەوە ،ئيێ ئه و وجاغ کوێريە بووە بە ئيديۆم و بەمەبەست بەکاردێت بۆ
يەکێک هيچ نەبێت چ دەفەوتێت هەڵبەت هيچ ،ئيێ ئه و کەسە سامان نەن يان
خانووی نەبێت يان منداڵ و مەڕوماڵت و تاد ئەوا کەسێگ رووتەڵەيە و خەم لە هيچ ناخوا
چونکە هيچ ن يە لە دەسن بدات هەر بۆيە کورد به و جۆرە کەسانە دەڵێت(وجاغ کوێر
جەریک ناسون).
Quick Respons Code:

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 8:33:42 2019/9/3
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1365 :

ی
وشێ بەقاپولە بەڕوو ئاو نادرێت
https://www.kurdipedia.org/?q=20220103210835400278
وشێ بەقاپولە بەڕوو ئاو نادرێت.
وشێ بە کەشن بیابان ناساوە و دەتوانێت زۆر بەرگەی ن ئاوی بگرێت و دەتوانێت لەیەک
کاتدا زیاتر لە()100لیێ ئاو بخواتەوە ،بۆ ماوەی( )7-6ڕۆژ بەرگەی ن ئاوی دەگرێت،
قاپولەی بەڕوو بچوکه ،سەری بەڕووە کڵوێگ زۆر گچکەیە بۆ ئاو خواردنەوەی دەست
نادات ،لە کوردەواریدا ئەوەی وڵغە بەڕزەی هەبوایە ،دەبوایە سەردەرەی بەرزیش
هەبوایە(سەردەرگای بەرز) ،ئه و کەسانەی کارێک دەکەن و کارەکە لە توانا و دەسەڵن
خۆیاندا نییە و بەرزەفت نابێت بۆیان ،بەڕێنمان و ئامۆژگارییەوە دەوترێت(وشێ بەقاپولە
بەڕوو ئاو نادرێت)]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code
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باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 9:08:35 2022/3/1
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1366 :

وەحەی یل بکەی دەچێتە گاگەل
https://www.kurdipedia.org/?q=20171119085442143271
وەحەی ل بکەی دەچێتە گاگەل
وەحە بۆ مانگا و گا و گۆلک بەکاردەهێێێت ئينجا کەسێک کەودەن و گێڵ و ن لێکدانەوە و نەفام و نەزان بێت پن
دەوترێت(وەحەی ل بکەيت دەچێتە گاگەل) يان ريچ لە قون بدە(هەڵسوو) و بيخە گاڕان.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 8:54:42 2017/19/11
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت1367 :

ی
وەخن نیسان سۆران خۆزگەم بە مەڕ زۆران
https://www.kurdipedia.org/?q=20170425000004139335
وەخن نیسان سۆران خۆزگەم بە مەڕ زۆران ،وەخن هێۆ سۆران خۆزگەم بە بزن زۆران
ئەم ئیدیۆم و گۆتە کوردەواریە ئاژەڵداران کورد بەکاری دەهێێ لە مانگ نیسان کەگوڕەی
بەهاریە(نێینەی بوارێ)یە ،مەڕ بەتەواوەن تێ دەخوات ولە گژوگیا وەڕست و مەست
دەبێت بەمەش شێێگ باش دەدات بەخاوەنەکەی و تێ دۆ و ماسن دەکات ،بەڵم لەکان
هێۆ گوڵ دەکات ئیێ دونیا بەرەو(پوشپەڕ)دەڕوات و گوڵە هێۆ(سورو زەردو سن)
وە دەردەکەوێت و گەرمای کۆتان بەهار و سەرەتای هاوینیش دەست ن دەکات بەمەش
مەڕ لەالیەکەوە گژوگیا و لەوەڕی کەم دەبێتەوە لەالیەکیش گەرما تین بۆ دەهێنێت و شێی
کەم دەبێت ،بەالم بزن بەپێچەوانەوە تازە شێی زیاد دەبێت بەهۆی لەوەڕەکەیەوە []1
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:

رۆژهەڵن کوردستان
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:Quick Respons Code

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 12:00:04 2017/25/4
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1368 :

وەدوو ماری ڕاچ وارێ گوریسە
https://www.kurdipedia.org/?q=20220218200949405538
وەدوو ماری ڕاچ وارێ گوریسە
لە رواندزێ ئەو ئیدیۆمە بەکاردەهێێێت (مار و گوریس) بنەمای سەرەیک ئیدیۆمەکەیە،
گیانلەبەری خشۆیک مار مەترسیدارە و ئەگەر نەجوڵێتەوە بە گوریس دەچێت ،گوریس
پەتێکە لە موو دروست دەکرێت بۆ ڕاتەوراندن و بەستانەوەی وڵغ و شەتەکدان کەلوپەل
سەر پشن گوێدرێژ و وڵغە بەرزە بەکاردەهێێێت ،ڕەنگ ڕەش و بۆزە و بازەی ڕەش و سن
تێکەڵە ،ئینجا بە کەسێگ چاوچنۆک و چڵێس و تێنەخۆر و چاوبرس و لەبرسان مردوو کە
لە هەڵپەدایە بۆ دەستکەون جۆراوجۆر و زۆر و بۆر ،دەست بۆ کاری مەترسیدار دەبات،
بەو کەسانە دەوترێت (بەدوای مارێ دەکەوێت ،وادەزان گوریسە -وەدوو ماری ڕاچ وارێ
گوریسە)]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 8:09:49 2022/18/2
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1369 :

بەپێی رنێی بە کوری
وەران ر
https://www.kurdipedia.org/?q=20180125100642144267
وەران بەپێی ،نێی بە کوری
ئەمە شێوەزاری لوڕيە لە گوندەکان شارەدن سێگردکان شارۆچکەی کۆيە بەتايبەت لە ئاوان ئۆمەرگومبەت بەکاردێت
مەبەست له و دەربڕە ئەوەيە بەران بۆ پەڕين و ڕاگرتن ناو ڕانە مەڕ تا تەمەن هەبێت باشێە بۆ خستنەوەی وەچە و نێی و
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سابڕێنيش تا تەمەن کەمێ بێت باشێ لەبای غارا دەپەڕێ و بە پێيش نێی کرم دروست دەکات لەزن بزن و گيسک بۆيە
ووتراوە بەران بەپێی و نێی بەکوری.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 10:06:42 2018/25/1
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت1370 :

وەستای قسان کۆلەواری دەستان
https://www.kurdipedia.org/?q=20190107082116186209
وەستای قسان کۆلەواری دەستان
وەستا واتە لێان و شارەزا و خاوەن بەهرە لەهيچ شن ڕانامێن و لە هەموو بوارێکدا کاری خۆی دەدۆزێتەوە و
بەسەرکەوتويش ئەنجایم دەدات ،بەپێچەوانەشەوە(کۆلەوار) واتە نەزان و ناشارەزا و ن بەهرە و لە هيچ شن سەرەدەرەی
ل ناکات ،ئينجا(قسان و دەستان) هەندێ مرۆڤ هەيە بەزاروپلە و لە هيچ قسەيەک ڕاناوەسن و زۆر بەجێگەوڕێگە
وەڵمت دەداتەوە و کورد وتەن(دەتبەستێتەوە)بەڵم ئەم جۆرە مرۆڤە هەندێکيان تەنها لەزاردا گەرمن و لە دەست وپل
دەستەپاچە و ن کاروکردەوە و دەست وبردن ئينجا ئەوەی لەقسە و گفتۆ گۆ زۆری لەبار ن و لەکارو کردەوەش
دەستەوەستان بێت ئەوا لەئيديۆیم کوردەواريدا پن دەوترێت ئای نەمری(وەستای قسان و کۆلەواری دەستان).
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 8:21:16 2019/7/1
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت1371 :

وەستای نەجاڕ ،بنو ن خەم و خەيار ،خودا يەکە و دەرگا هەزار
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https://www.kurdipedia.org/?q=20170802100847141717
وەستای نەجار ،بنو ن خەم و خەياڵ ،خودا يەکە و دەرگا هەزار
دەگێنەوە پادشايەیک زۆردار داوا لە وەستايەیک نەجاڕ دەکات تابەيان دەبێت دوو لەودە ئاردە دارمان بۆ پەيدا بکەيت ئەگەر
نەتتوان ئامادەی بکەيت ئەوا لەسەرت دەدەم ،کابرای نەجاڕ زۆر داوا دەکات قوربان ناتوانم بۆ بەيان ئامادەی
بکەم(سەبر)ێکم ل بگرە ،بەڵم پادشاکە زۆری ل دەکات و دەڵێت هەر دەبێت تابەيان ئامادەی بکەی ،کابرای نەجاڕ بە دڵ
توندی و مەلول دەگەڕێتەوە ماڵ و باسەکە بۆ ژنەکەی دەگێێتەوە ،ژنەکەی دڵ دەداتەوە و پن دەڵێت(وەستای نەجاڕ ،بنو
ن خەم و خەياڵ(خەيار) ،خودا يەکە و دەرگا هەزار) بەيان لەگەڵ گزنگ خۆر هەڵتن نۆبەدار و قەرەوێڵ پادشا بە توندی
لەدەرگای ماڵ نەجاڕ دەدەن ،نەجاڕەکەش دەڵ بەخوا ژنەکە ئەوا هاتن لەسەرم دەدەن ،ژنەکەش دەڵ خوا گەورەيە کە
دەچێت دەرگا دەکاتەوە نۆبەدارەکان دەڵێ کوا وەستای نەجاڕ پاشامان مردووە و دەبێت دارەمەيت و سندوقێگ دارمان بۆ
دروست بکات ،ئەم بوو بوو و چێۆکە بووە بە پەند و جێماوێگ کوردەواری و لەکۆنەوە دەوترێتەوە(وەستای نەجاڕ ،بنو ن
خەم و خەيار ،خودا يەکە و دەرگا هەزار).
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 10:08:47 2017/2/8
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت1372 :

ی
ی
وەڕين سەیک هار بە هەند وەرمەگرە
https://www.kurdipedia.org/?q=20181013072923158028
وەڕين سەیک هار بەهەند وەرمەگرە
سەیک ئاسان و پاسەوان چۆن بوەڕێت دەبێت ڕەچاوی ئه و حەپێ و وەڕينە بکەيت ئايا دز
هاتووە؟ يان گورگ نزيک ڕانە مەڕەکە کەوتووە؟ يان زيندەوەر و بونەوەری زيانبەخش
بينيووە؟ کەواتە بۆ هەر حەپێ و وەڕينێک دەبێت حسان بۆ بکرێت کە يەکێک له و
ئەگەرانە هەيە ،بەڵم سەگێگ دووچاری نەخۆس(هاری) بێت وەڕينەکەی نابێت بەئاسان
وەربگێێت چونکە ئه و سەگە نەخۆشە و وەڕينەکەی جێگەی(ئيعتيبار) و بە هەند وەرگرتن
ن يە ،ئەمە کراوە بە ئيديۆم بۆ مرۆڤ بەکارهاتووە بۆ کەسان خراپ بەکاردەهێێێت کە
دووچاری نەخۆس دەروون و ڕق وکينە و نالەباری دەروون بوونەتەوە يان کەسانێکن
ئۆقرەيان ن يە و هەر کات و سات و ڕۆژەی خەريگ گۆبەندێکن و جێگەی متمانە نێ لە
هەڵس و کەوت و ڕەفتاريان ،لەسەر بنەمای دروستيش کارەکان ناکات بۆيە ووتراوە(وەڕين
سەیک هار بەهەند وەرمەگرە)
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:

رۆژهەڵن کوردستان
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:Quick Respons Code

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 7:29:23 2018/13/10
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1373 :

وەک ژ
ئاس ئاو یل بڕايە
https://www.kurdipedia.org/?q=20170914093557142604
وەک ئاس ئاو ل بڕايە
لە کۆندا ئاس ئاو زۆر بووە لە کەنارچەم و سەر رووباران و کارێزان ،واتە ئاشەکە ئاس ئاگر نەبووە بە ووزە کاربکات بەڵکو بە
ئاو گێدراوە و بە ئاو کاريکردووە ،ئينجا ئەگەر رۆژێک ئاو لە ئاشەکە بێێت ئەوا يەکسەر لەکار دەکەوێت و ناتوانێت باراش
ل بکات و چۆڵ دەبێت و کەر وبار و ئەوانەی باراشيان ن يە روو لە ئاشەکە ناکەن ،بۆيە ئه و ئيديۆمە بۆ زۆر مەبەسن تر
بەکاردێت ماڵێک چۆل بێت ،بارەگايەک ئەندامەکان ئۆرگانەکەی بەرە و کەمبونەوە بچێت وهاتوچۆ و کاروباری کەم
بوبێتەوە..تاد]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 9:35:57 2017/14/9
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت1374 :

گێە دەکەينەوە
گێ تەرس خۆمان ر
وەک بار ر
https://www.kurdipedia.org/?q=20170801085230141683
وەک بارگێ تەرس خۆمان گێە دەکەينەوە
بارگێ ئەگەر لە تەويلە داکرا و بەسێايەوە هيچ جاری نيە لەسەری تەرس خۆی دەسوڕێتەوە ،بەمەش هەر جولەيەیک بۆ
دەرباز بوون هيچ نيە و تەنها تەرس خۆی گێە دەکات ،ئەم ئيديۆمە بۆ شتێک يان بابەتێک يان کارێک و هەنگاوێک
بەکاردێت کە وەک سوڕانەوە بێت لەناو بازنەيەک لە چوارچێوەی خۆی هيچ جۆرە نوێگەری و پێشکەوتنێک و لێک ن
گەيشتنێک روو نەدات ،نزيکێين نمونە پەرتەوازەن ناوماڵ کوردی و تێکچوون بارودۆچ سياس و لەکارکەوتن پارلەمان
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هەرێیم کوردستان و پەککەوتن حکومەن هەرێیم کوردستان و کۆبوونەوە يەک لەدوا يەکەکان حزبە کورديەکان کە هيچ
ئاسۆی رووناکيان ديار نيە رێک ئه و ئيديۆمەی بۆ دەبێت هەمومان(وەک بارگێ تەرس خۆمان گێە دەکەينەوە)]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 8:52:30 2017/1/8
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت1375 :

ا
وەک پشتەماڵ حەمامە
https://www.kurdipedia.org/?q=20180929101924156587
وەک پشتەماڵ حەمامە
پشتەماڵ واتە(خاول) دوای خۆشۆردن و هاتنەدەر لە(سەرشۆرگە)ی مرۆڤ لەخۆی دەئاڵێن و تەڕيەن خۆی ن وشک
دەکاتەوە و دوای تەواو بوون کارەکەی بەسنگێکەوە هەڵيدەواسێت يان فڕن دەدات ،ئينجا پاش کەمێکيێ کەسێکيێ
دەچێتە سەرشۆرەکە و خۆی دەشوات و دەست دەباتەوە بۆ هەمان خاول و پشتەماڵ بۆ ئەوەی خۆی ن وشک بکاتەوە يان
برسێتەوە واتە لەماوەيەیک کەمدا دوو کەس يان س کەس بگرە زياتريش بەکاريان هێنا بۆ کارێک ئەويش سينەوە و خۆ
وشککردنەوەيە ،ئينجا ئەم پشتە ماڵە کورد کردويەن بە دەربڕ و ئيديۆم بەمەبەست بەکاريدەهێنێت بۆ کەسێگ(دەروون
نزم) و(سەگ وسوار)و(ن هەڵوێست و ئاڵقە لەگوێ) و(پياوخران چەتە و رێگر و خراپەکاران و پياوی خەڵک) هەموو
ئەمانە هەر رۆژەی لەدەربارێک و دەراوێک دەڵەوەڕێن و ئاودەخۆنەوە بۆيە هەردەم وەک(پشتەماڵ)ەکەن و هەر رۆژە و
سات و کاتەی لەبەر دەرگای يەکێکن و وەک پشتەماڵەکە تەڕی و پيش دەوريان وشک و پاک دەکەنەوە.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 10:19:24 2018/29/9
ئاراس ئیلنجاغ
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بابەت1376 :

وەک پيازی پاککراوە
https://www.kurdipedia.org/?q=20170914094855142609
وەک پيازی پاککراوە
ئەم ئيديۆمە بەکاردەهێێێت کە کارێک تەواو کاری لەسەر کرابێت و ئامادە کرابێت بۆ جێبەجێکردن و ڕاپەڕاندن و هيچ کاری
تری نەوێت]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 9:48:55 2017/14/9
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت1377 :

وەک تڕی بن گۆم رۆيشت
https://www.kurdipedia.org/?q=20170920151656142648
وەک تڕی بن گۆم ڕۆيشت
دەنگ ئه و شێوە تڕە نايەت و بڵقە بڵقيش بە جولە و بزاون مەلەوان ن دەچۆلێت ،ئەگەر لەماوەی چەند مەترێکيش
بۆنەکەی بڵو بێتەوە کەس ناتوانێت بەسەر کەس ساغ بکاتەوە ،بۆيە ئەگەر شتێک يان کارێک کەسێک بيکات و کەسيش
پن نەزان دەوترێت وەک تڕی بن گۆم ڕۆيشت]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
PM 3:16:56 2017/20/9
ئاراس ئیلنجاغ
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بابەت1378 :

وەک دەمارەکۆڵ دایم چزی بەرە و ژوورە
https://www.kurdipedia.org/?q=20220314193445408301
وەک دەمارەکۆڵ دایم چزی بەرە و ژوورە
کورد ،دەمارەکۆڵیش بۆ زیندەوەری(دووپشک) بەکاردەهێنێت ،ئه و زیندەوەرە ژەهراویە،
کلیک بەدوای خۆیدا ڕادەکێشێت لە کان ئاسایدا ،بەڵم هەر کە هەسن بە مەترسیەک کرد،
یەکسەر بەرزی دەکاتەوە ،سەر کلکیش چزێگ وەکو نەشتەر و دەر زی و نێەیە ،لەسەر
پشن ئامادەی دەکات وەکو ئەوەی چەکەکەی سوار بکات ،لەگەڵ هەر بەرکەوتنێک بە
دەستوبردە و چوست ڕایدەوەشێنێت بۆ پێوەدان ،ئەوە بووە بە ئیدیۆم و بەکەسێگ تڕش
زوو تەڕ بوو و توڕە و توند و گرژ و ئامادە بۆ شەڕ و گرفت و کێشە دەوترێت :وەک
دەمارەکۆڵ دایم چزی بەرە و ژوورە]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 7:34:45 2022/14/3
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1379 :

ی
زیوان تاڵە
وەک
https://www.kurdipedia.org/?q=20201025100418389455
وەک زیوان تاڵە
زیوان ،ڕوەکێگ زستانییە لەگەڵ دەغل و دان گەشە دەکات ولەپوشپەڕدا تۆوێگ مەیلە و
زەردی بۆرباوی شێوەی نزیک لە جۆ و گەنمە ،لەدێرزەمانەوە لەگەڵ گەنم و جۆ دەڕوێت و
بەئاستەم وەک گژوگیا و قەرسیل جیادەکرێتەوە ،وەکو گەنم وجۆش گوڵ دەکات و پڕ دان
دەبێت و کاریگەری خراپ دەخاتە سەر بەروبویم دانەوێڵەی گەنم وجۆ  ،لەگەڵ داس
سەپاندا هاوشان السکە گەنم و جۆ دەکەوێتە بەرداس و لەگەڵ سوارە و مەڵۆیان تێکەڵ
دەبێت دەچێتە ناو گیشە و سەرخەرمان و دوای بە جەنجەڕ کوتان خەرمان و شەن و
کەوکردن هێشتا لەناو ڕەوسەی سوری خلەوخەرماندا لەگەڵ دەنکە گەنم و جۆ دا
دەمێنێتەوە ،دوای بژارکردنیش لەالیەن کابانانەوە و کوالندن گەنم وەکو دانوڵە لەکان
خواردن ئه و دانوڵەیە دەکەوێتە بەرددان و ناو زاران تامێگ تاڵ تێکەڵ ئه و گەنمە شێیینە
کاربۆهیدارتییە دەکات ،لەکتێن پێۆزی(ئینجیل)یش وەکو دوژمن گەنم ئاماژەی پێدراوە.
بەکەسێک دەوترێت کە بڕیک تاڵ بێت و کاری نابەچ و ناڕێک و گفتاری ناشێن و کاری
قێەون و زەق و ناجۆر و ناپەسند و تێکدەرانە و نەشیاو بکەن و دەبنە مایەی نیگەران و
دڵتەنگ و دڵەڕاوکن خەڵک به و جۆرەکەسانە دەوترێت(وەک زیوان تاڵە)]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان
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:Quick Respons Code

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 10:04:18 2020/25/10
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1380 :

ی
دەژەن
وەک سەی سەر دێڵە بە با لە دوورەوە
https://www.kurdipedia.org/?q=20170924101704142712
وەک سەی سەر دێڵە بە با لە دوورەوە دەژەن
هەندێ جار کە رەوە گۆرێک لە دەوری دێڵە بەبايەکن تەنها گۆرێکيان دەکەوێتە دێڵەکەوە ،ئەوانيێ لەدەوروبەری
دەخوڵێنەوە و دەسوڕێنەوە و هەندێکيشيان وەردەکەون ،وارێکەوتوە هەندێجار گۆرێک کە دێڵەکەی بەرناکەوێت،له
دوورەوە دەژەن ،ئەمە بۆ کوڕێکيش بەکاردەهێێێت کەناتوان بچێتە خوازبێن کچێک يان زۆر تامەزۆری ژنێکە و ژنەکە
دەرووی ل ناکاتەوە ناچار لە خەياڵ وو ئەندێشەوە حينگ بە زەوييەوە دەدات بۆيە لە دەربڕی کوردەواريدا پن دەڵێ(فالنە
کەس وەک سەی سەر دێڵە بە با لە دوورەوە دەژەن).
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 10:17:04 2017/24/9
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت1381 :

وەک سەیەکەی کەڕکەت یل دێت
https://www.kurdipedia.org/?q=20200830144230387291

868

وەک سەیەکەی کەڕکەت ل دێت.
کەڕکە ،ناوی بەرزاییەیک گوندی(قەسۆک)ی ناحیەی(ئاغجەلەر)ی قەزای(چەمچەماڵ)ە،
دەکەوێتە سەر زن بچووک بەرامبەر گوندی(ساتوقەڵ)ی ناحیەی(تەقتەق)ی
قەزای(کۆیە)یە ،دەگێنەوە لەوەرزی سەرماوسۆڵەی زستان لەبەری ساتوقەڵ،
دەڵەسەگێک بەبا بووە و سەگێگ گۆری(قەسۆک) لە بەرزان کەڕکە هەر سەیری دەڵە
سەگەکە دەکات کە چۆن ڕەوە سەیک(ساتوقەڵ) دەیکەون و پێوەی دەنوسێ ،ئەویش هەر
سەیریان دەکات و لەبەرخۆیەوە بە سەیرکردنەوە لە بن سگ خۆی دەوەژێنێت و له و کەین
و بەینە ئاگای لەوە نییە لە کەڕکەوە دەکەوێتە ناو ئاوەکەی زن بچوک و دەشڵێ لەبەر
زوقم و ساردی زستان لەئاوەکەدا ڕەق دەبێتەوە و ئاوی ڕووبارەکەی دەیبات ،هەر لەبەر
ئەمەشە وتراوە(:لەبەر نەوس کەوتە حەبش) ،بۆ ئامۆژگاری و ڕێنمان و ئاگاداریکردنەوە
کەسێک هاوشێوەی ئه و سەگە بیەوێت کارێک ئەنجام بدات و ڕێگەی کارەکەی مەترس
هەبێت ،ئارەزووی لەکەەللی دابێت و ن هۆس کردبێت دەوترێت(وەک سەیەکەی
کەڕکەت ل دێت)]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 2:42:30 2020/30/8
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1382 :

ا
وەک گۆڵیک تاڵ ین لێهاتووە
https://www.kurdipedia.org/?q=20171122092147143297
وەک گۆڵیک تاڵن لێهاتووە
کەسێک دڵ بە شتێکەوە نەبێت لەبەر ئەوەی بە خت و خۆڕان دەسن کەوتبێت هيچ خزمەت و خزمەتگوزارييەیک ناکات
وەک ئه و گۆڵکەی لە تاڵنەوە وەچنگ کەوتن ئەگەر ئاليگ بخەيتە پێش بە ئاخوڕەوە حەپەڵوس دەکات لەبرسان ،ئەم
ئيديۆمە هەم بەکەسێگ ن خزمەت و برس و ڕەش و ڕووت دەوترێت کەهيچ دەسەڵتێگ نەبێت لەاليەکيێيشەوە
بەگەڵێگ چەوساوەی دەست دەسەڵتدارێگ ن باک و خودسەرەوە بێت و هيچ خزمەتێک نەکرێت.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان
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🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 9:21:47 2017/22/11
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت1383 :

ی
ماسن مەيووە
وەک
https://www.kurdipedia.org/?q=20170920133816142639
وەک ماسن مەيووە
کارێک مەيسەر بێت ،يان هيچ کێشەيەیک نەبێت ،کان بێت ،يان کێشە وگرفتێگ بەدواوە نەبێت ،گەيشتبێتە خاڵ کۆتان
وپێگەيشتن تەواو ،وەک ئەدگاريش بۆ مرۆڤێگ تەواو و رێک وپێک دەوترێت دەڵن ماسن مەيووە.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
PM 1:38:16 2017/20/9
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت1384 :

هەڵگێاوە
وەک ماس چەقۆی لەسەر
ر
https://www.kurdipedia.org/?q=20211227091235399699
وەک ماس چەقۆی لەسەر هەڵگێاوە
لە باڵەکایەن بەکاردەهێێێت واتە ماس هەر لە ئاو هاتە دەرەوە بەخۆی دەمرێت ،پێویست
ناکات بیکوژیەوە ،یان چەقۆی بۆ بەکارب هێێێت ،ئینجا بۆ کابرایەیک بەتەمەن ئه و ئیدیۆمە
بەکاردەهێێێت کە هیچ لەباراندا نەبێت لەگەڵ ژنان ،لەگەڵیدا دابێت یان نەبێت هەر
وەکو یەکە ،بۆیە بەنائومێدیەوە وەکو ئیدیۆم به و جۆرە کەسانە لەباڵەکایەتیدا
دەوترێت(وەکو ماس چەقۆی لەسەر هەڵگێاوە)]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code
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باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 9:12:35 2021/27/12
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1385 :

ا
دەگێنەوە
وەک نوێژی قەڵڵ رپن
رڕ
https://www.kurdipedia.org/?q=20220302212802406798
وەک نوێژی قەڵڵ پن دەگێنەوە
نوێژ پەرستشێگ ئایینەکانە ،هەموو ئاینێک چ ئاسمان چ سەر زەوی بایەچ ن دەدەن و
هەندێک لە ئایینەکان ئەگەر نوێژی تێدا پەیڕە و نەکرێت ،ئەوا ئه و کەسە بە تەواوی لە
پەیڕەوکەران ئاینەکەی ئەژمار ناکرێت ،ئاین ئیسالم یەکێکە له و ئاینانەی زۆر جەخت لە
نوێژکردن دەکاتەوە و بەکۆڵەگەی ئایین دادەنێت و ئەوەی نەیکاتە بەکافری دادەنێت،
کەواتە پەیڕەوکەران ئاین ئیسالم هەوڵ دەدەن هیچ نوێژێکیان نەچێت و هەمووی بکەن،
ئه و نوێژەی کە فریای ئەنجامدان نەکەون و کارئاسانیەکیان بۆ دۆزراوەتەوە و دەبێت
بەقەڵڵ بیگێنەوە ،قەڵڵ وشەی(قضاء)ی زمان عەرەبیەوە هاتووە ،ئه و کەسانەی کە
خەوتوون یان ن ئاگابوون لە نوێژەکانیان دەتوانن بیکەنەوە لەکاتێگ دواتر ،دیارە ئه و
حاڵەتە لە نێو کۆمەڵ کوردەواری بووە بە ئیدیۆم لە حاڵەتێک ئەگەر کەسێک بە هەر
هۆکارێک بێت حەق یەکێگ بردبێت و ڕۆژێک دادێت وەک نوێژی قەڵڵ پن
دەگێدرێتەوە]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

🗄 سەرچاوەکان
ماڵپەڕ |
[]1
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

باشووری کوردستان

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
PM 9:28:02 2022/2/3
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت1386 :

وەک نیسگ ن بەر و پشتە
https://www.kurdipedia.org/?q=20201019231815389182
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وەک نیسگ ن بەر و پشتە
دانەوێڵەی نیسک ،دەنکۆڵەی سورباوی خڕیلەن ،هاوشێوەی دەنکە مۆر ومێۆن ،لە هەر
ڕوویەک والیەک و بەرەیەکەوە بێوانن ،هیچ بەر و پشتێگ دیار نییە چونکە شێوەی گۆن
یه ،ئەوە الیەن ڕاستەقینەکەیەن بۆ ئیدیۆمیش بەکەسێگ دووڕووی زمان لووس دەوترێت
کە هەر رۆژەی لەسەر پەتێک و بەردەرگا و دەراوێگ دەرباران هەڵبکات بەتەوسەوە پن
دەوترێت(وەک نیسگ ن بەر و پشتە)]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 11:18:15 2020/19/10
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1387 :

يەخسێی خوار بەغداێ دەخيلت دەبم
وەک
ر
https://www.kurdipedia.org/?q=20170808083133141942
وەک يەخسێی خوار بەغداێ دەخيلت دەبم
ئەم ئيديۆمە بۆ کەسێگ(موحتاج) يان ن دەسەڵت بۆ بەدەستهێنان داواکارييەک بەکارهاتووە ،يەخسێ واتە ديل و
دەستبەسەر و گێاو و بەندکراو ئەگەر لە مەملەکەتێگ دوريش يەخسێ بيت ئەوا زياتر پێويست بە نەرم و نيان ئه و کەسە
دەبێت کە تۆی گرتووە چونکە هيچ ئومێدکت نابێت بۆ ئازاد بوون و دەرباز بوون لە سنوری خۆتەوە زۆر دووری کەوتويەتيە
دەست دوژمنەوە ،ناچار دەبيت خۆت(دەخيل) بە دوژمنەکەت بکەيت و زۆر دامێنگێی بکەيت تاوەکو بەزەن پێتا بێتەوە،
بۆيە ئەگەر کەسێگ(عيناد) شتێگ ن بوو يان بەدەست بوو تۆش زۆرت پێويست بوو ناچار دەبيت زۆر بپاڕێيتەوە و پن
بڵن(وەک ئەسێی خوار بەغداێ دەخيلت دەبم)]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 8:31:33 2017/8/8
ئاراس ئیلنجاغ
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بابەت1388 :

ياری بەرتيلە
https://www.kurdipedia.org/?q=20171230095116143655
ياری بەرتيلە
بەرتيل :رەشوەيە بريتيە لە پێدان کەل و پەل و رزق و رۆژی و پارە و نەختينە بەکەسێگ وەزيفەداری مێی يان هەر
کەسێکيێ کە مەبەستت لن راييکردن مامەڵەيەک يان کارێکە و هيچ نيەن ڕاستەقينەت(دەست و دياری) نيە بەوە
دەوترێت(بەرتيل) ،يار-يش دۆست و ئەحبابە کە لەناخەوە ئه و دۆستايەن و خۆشەويستيە گەڵڵە دەبێت ،زۆر جار پياوێگ
کاسن پيسکە يان کەسێگ ناکەس و ناکەبەچە لەگەڵ فەرمانبەرێگ مێيدا زۆر خۆی دەباتە پێش و لەنێو خەڵکيدا خۆی
بەيەکەم دۆسن ئەژمار دەکات هيچ پەيوەندييەیک خزمايەن و وەزيق و ئۆرگانيش لەنێوانياندا نيە ،ئەگەر بووترێت چۆن
بەرێوەبەری فڵنە فەرمانگە هاوڕێ و دۆسن فڵنە دەوترێت کورە بابە دۆسن چ ئەوە(ياری بەرتيلە) واتە بەرتيیل بۆ دەبات
بۆيە دۆست و ياريەن.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 9:51:16 2017/30/12
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت1389 :

يان دەبێتە ی
خان خانان يان دەبێتە تۆزی بانان

https://www.kurdipedia.org/?q=20171120080525143278
يان دەبێتە خان خانان يان دەبێتە تۆزی بانان
کەسێک کارێگ لەپێش بێت و لە ئەنجامدان دوو دڵ بێت بەالی ئەوەشدا بيشکێنێتەوە کە دەيەوێت کارەکە ئەنجام بدات
ئينجا دەست دەکات بە جێبەجێکردن کارەکەی وەک وەرەقەی قومار و هەردوو ديوی دينارێک يان بۆی دەردەچێت يان
بۆی دەرناچێت بۆيە دەڵێت(يان دەبێتە خان خانان يان دەبێتە دەبێتە تۆزی بانان) ريفرانۆمەکەی هەرێیم کوردستان و
کەتەلۆنيا يان دەبنە حکومەت يان بەتەواوەن دەگەڕێنەوە ژێر دەسەڵن ناوەند.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان
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🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 8:05:25 2017/20/11
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت1390 :

ی
ی
لەقون
لەکانون بەزت دەردێنم
يەک رۆژم مان
https://www.kurdipedia.org/?q=20190122071153222135
يەک رۆژم مان لەکانون بەزت دەردێنم لە قون
کانون دووەم واتە(بەفرانبار) بەرە و ڕێبەندان-ێ ئەم مانگە لە ووران کوردان سەرما و سۆڵە
هێەی دەکات و هەموو سەرسواندوان و گوێسوانان دەکاتە چلورە و جۆگە و رووباران
دەکاتە شەختە و گژوگيايان س دەکات و نايەڵێت يەک بەپن خۆيان گەشە بکەن ،بزن
لەبەر ئەوەی رووتەڵەيە و پاشەڵ بەدەرەوە لە سەرمان(توێشک و بەزێک) بە بن کلکيەوە
وەدەردەکەوێت دەڵن(چڵیم لوت و پاشماوەی پەڕين نێی-يە) ئينجا وشک هەڵدێت و
بەبن کلکيەوە دەنوسێت بەوە دەوترێت(بەز) ئەم بەزە سەرماو سۆڵەی زستان هۆکاريەن،
ئينجا ئەم ئيديۆمە لێەدا لە گفتوگۆی زستان و بزن هاتۆتە کايەوە وەک(حسابگرەوە)
بەکاردێت واتە بزن بەتايبەت گ
گيسکە نێەکەی کە تێ گيا دەخوات و لە لێان و زورگ و بەرزان بەرە و خوار دەڕوات
تاڕادەيەک تێ گيايە دەڵ(تڕی ئه و زستانەش بەکێم) زستانيش پن دەڵێت زۆر لەخۆت
بان مەبە هێشتا زستان ماويەن ئەگەر(يەک رۆژم مان لەکانون ،بەزت دەردێنم لە قون).
Quick Respons Code:

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 7:11:53 2019/22/1
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1391 :

يەک کاوڕی رنێ دەهێنێت
https://www.kurdipedia.org/?q=20170704101137140945
يەک کاوڕی نێ دەهێنێت
درکە و ئيديۆم وکينايە بە گوێرەی ژيان و گوزەران نەتەوەکان دەگۆڕێت بۆ نمونە
خەڵیک(داغستان) وەک رەسول حەمزەتۆف دەڵێت :ئەگەر قسەيەک زۆر لە جێگەی خۆی
بێت ئەوا خەڵیک داغستان دەڵێ ئه و قسەيەت يەک ئەسن بە زينەوە دێنێت ،ديارە له و
وڵتە شاخاويەدا ئەسن بەزين نرچ تەواو نابێت ،کوردی شوانکارەش بەنرخێين شت
لەالی(کاوڕ)ی نێی گۆشتنە بۆيە بۆ هەمان مەبەست کورد دەڵێت :ئه و قسەيەت يەک
کاوڕە نێی دەهێنا يان دەهێنێت]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان
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🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

🗄 سەرچاوەکان
دیارینەکراو |
[]1
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

رۆژهەڵن کوردستان

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 10:11:37 2017/4/7
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت1392 :

يەکشەويلەی قينگ قەويلەيە
https://www.kurdipedia.org/?q=20171120080647143279
يەکشەويلەی قينگ قەويلەيە
ئەم ئيديۆمە بە خۆس دەوترێت بە مناڵێگ بچکۆڵەی چەند ساڵەی گۆشێ و قەڵەو.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 8:06:47 2017/20/11
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1393 :

يەکمان گرت و يەکمان بەڕڵالکرد
https://www.kurdipedia.org/?q=20180901085804155141
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يەک-مان گرت و يەک-مان بەڕەڵال کرد
دەگێنەوە هەياس لەگەڵ مێ و سەردارەکەی دەچنە ڕاوکردن ،لەکان هات و چۆ و ڕمبازی
و بەدووکەوتن نێچێدا(پاشا يان مێ) لەکان ڕاوکردن و گرتن کەروێشکێک تڕێگ گەورەی ل
بەردەبێت و کەس خۆی ناهێنێتە ئه و حاڵەتەی هەسن پێکردووە ،کە دەگەڕێنەوە کۆشک
و ديوەخان دەڵێ چيتان گرتووە هەياسيش دەڵێت(بەڵ قوربان يەک-مان گرت و يەک-مان
بەڕەڵال کرد) ئينجا ئەمە وەک درکە بەکاردێت بۆ بەدەستهێنان کارێک يان شتێک بەڵم
لەهەمان کات و لەاليەکيێەوە کارێگ ترت لە کيس و لەدەست دەردەچێت
دەوترێت(يەکمان گرت و يەکمان بەڕەڵالکرد).
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 8:58:04 2018/1/9
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1394 :

يەکێک کەباب دەخوات و يەکێکيش سيخ دەڵێسێتەوە
https://www.kurdipedia.org/?q=20190317070945281817
يەکێک کەباب دەخوات و يەکێک-يش سيخ دەڵێسێتەوە.
کەباب لە گۆشن نەرم و بەزدار دروست دەبێت واتە گۆشتێگ نەریم ن ئێسقان خواردنێگ
بەلەزەت و بەتام و خۆشە و زۆرێک لە شاعێانيش بەکاريان هێناوە وەک(جەرگم بووە
کەباب) يان(کەبان گۆشن بزن).
سيخ واتە ئه و شيش يان چيلکە دارەی کە گۆشن کەبابەکەی پێوەيە و بەهۆيەوە گۆشت و
قيمەکەی ن خراوەتە سەر ئاگر(هەندێجاريش بەشاپەڕێگ ڕووتەوەبوی باڵندەش وتراوە
سيخ) ،دەرکەوت يەکێک قيمە و گۆشن نەرم دەخوات و يەکێکيش شيش کەباب يان
چيلکەی برژاندن گۆشت دەلێسێتەوە ،ئەم ئيديۆمە گوزارشتيە بۆ ناچونيەکيەکان و
جياوازييەکان و دابەشکردن نايەکسان لەبەرهەم دا يان لە دەستکەوت و بەروبوم و
خۆراکدا.
Quick Respons Code:

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ

876

کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

AM 7:09:45 2019/17/3
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت1395 :

ڕاست لە مەزەبیدا نییە
https://www.kurdipedia.org/?q=20220103212738400286
ڕاست لە مەزەبیدا نییە
وتراویشە(ڕاسن بڵ تەڵق ،قسەی ڕاست لەدەیم دەرنایە ،ڕاسن وەکو گۆپاڵە ،ڕاسن
لەداس خوارترە) ،مەزەب لە(مەزهەب)ی زمان عەرەبیەوە هاتووە ،واتە ڕێچکە و ڕیگە و
ڕێباز و میتۆد ،زیاتر لە مەزەبەکان ئیسالم(شافیغ و حەنبەل و....تاد) هاتووە ،ئینجا ئەگەر
مرۆڤێک زۆر درۆزن بێت و تەواویش دەوروبەرەکەی بیناسن و چەندین جاریش لە
درۆیەکان ئاگاداری دەکەنەوە ،بەڵم ئه و لوس بووە و لە درۆکردن خۆی ناکەوێت و وەک
ئەوەی گوڵەبەڕۆژەی بخوات ئەوها درۆ لەدوای درۆ دەیکات ،ئینجا دەوروبەرەکەی باس
دەناسن و بە ن ئومێدییەوە لن دەڕوانن و دەڵێ(ڕاستە لە مەزەبیدا نییە)]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 9:27:38 2022/3/1
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1396 :

ناگێێت
ڕاوی دوو کەروێشک بکەيت هيچيانت بۆ ر
https://www.kurdipedia.org/?q=20190223074051276927
ڕاوی دوو کەروێشک بکەيت هيچيانت بۆ ناگێێت
دوو گندۆرەش بە دەستێگ هەڵناگێێت لە پەند و ئيديۆمدا لەزمان کورديدا هاوشێوەی
يەکێی لەدەربڕين-دا زۆرن ،ئەم ئيديۆمە يەکێکيانە کە هاوشێوەی دەربڕين(دوو گندۆرەش
بە دەستێگ هەڵناگێێت) هەڵبەت دوو کەروێشک کە ڕادەکەن هەريەکە و بە ئاڕاستەيەک
دەڕوات ئەوەی بەدوايانيش دەکەوێت تەنها دەتوانێت بەيەک ئاڕاستە بەدوايان بکەوێت،
بەپێچەوانەشەوە بەدوای هەردوو کيان بکەوێت هەردوو کەروێشک دەرباز دەبن و ڕاوێگ
بەتاڵ دەبێت ،ئينجا ئەم ئيديۆمە بۆ ئەوە بەکاردەهێێێت کە دەبێت مرۆڤ تەنها يەک کار
بکات و پەرێز و پێمەڕەی فراوان نەبێت.
Quick Respons Code:

877

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 7:40:51 2019/23/2
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1397 :

ی
کەوڵەکەیەن
ڕاوی ڕێوی بۆ
https://www.kurdipedia.org/?q=20200908155304387677
ڕاوی ڕێوی بۆ کەوڵەکەیەن.
ئاژەڵ ڕاوکردن و بەخێوکردن بەمەبەستە یان بۆ گۆشتەکەیەن یان شێەکەی یان
خورییەکەی یان کەوڵ وپێستەکەن یان هێڵکەکەی بۆنمونە(مانگای گۆشت و شێ) هەیە،
مەڕ بۆ خورییەکەی و مامری گۆشت و هێلکە ،هەڵبەت ڕاوکردنیش مەبەسن جۆراو جۆری
هەیە بۆ گۆشت و کەوڵ و کڕین و فرۆشێ و..تاد ،لێەدا ڕێوی ئیدیۆیم(چۆلەکە خۆت چ و
گۆشتاوت چ؟) دەیگرێتەوە چونکە گۆشن کەمە ،بەڵم کەوڵەکەی بەنرخە و لەبازاڕدا
پارەیەیک باش دەکات وەکو ڕێوییە زێون ئەمریکا دیارترین ئه و ڕێوییانەیە کە لەجیهاندا
کەوڵەکەی هۆکاری کەمبونەوەیەن و ڕاوکەرێگ زۆری بەدواوەییە ،ئەمە ڕووە
ڕاستەقینەکەیەن وەک ئیدیۆمیش واتا هەموو کارێک کە ئەنجام دەدرێت مەبەستێک لە
پشتەوەیەن وەک چۆن ڕێوی کە ڕاو دەکرێت مەبەست لن بەخێوکردن نییە بەڵکو تەنیا بۆ
کەوڵەکەیەن نەوەک مەبەست و ئامانج و ئەنجامێکیێ بۆیە کورد بۆ هەر کارێک کە ئەنجام
دەدرێت الیەنێگ ڕاستەقینەی کارەکە دەخاتەڕوو و دەڵێت(ڕاوی ڕێوی بۆ کەوڵەکەیەن)
نەوەک مەبەستێگ تر]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 3:53:04 2020/8/9
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1398 :

ڕووبار زۆرن ،بوار ر ی
نێ
https://www.kurdipedia.org/?q=20220103213924400289
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ڕووبار زۆرن ،بوار نێ
ڕووبار ،هەموو لق و جۆگەکان بەرزاییەکان الپاڵ و کێوە بەزنارەکان ڕی دەکەن و لەدؤڵیگ
سەرەکیدا ڕووبارێک پێکدەهێێ ،ئینجا سەر زەمین خودا پڕییەن لە الپاڵ و جۆگە و ڕووبار،
بوار واتە شوێن پەڕینەوەی مرۆڤ لە ئاوەکە بەسەالمەن لە هەندێ بنەزار و شێوە زار
دەوترێت (تەنکاو و بڕ و پایە و ن یە) ،کەواتە دەردەکەوێت ڕووبارەکان زۆرن ،بەڵم شوێن
پەڕینەوەی سەالمەت و تەنکاو کەمە ،ئەوە بووە بە ئیدیۆم و بۆ شن زۆر ن کەڵک
لەبەرامبەریشدا کەیم شن گرانبەها و بەنرخ و دانسقە کە گران دەست دەکەون،
دەوترێت(ڕووبار زۆرن ،بوار نێ)]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 9:39:24 2022/3/1
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1399 :

ی
ڕۆن زۆر بوو قنگ ن دەسون

https://www.kurdipedia.org/?q=20171115081210143180
رۆن زۆر بوو قنگ ن دەسون
هەر شتێک زۆر بێت نرچ نامێنێت ،يان هەموو زۆر دەرکەوتنێک نرچ کەم دەبێت و لەبەرچاو سووک دەبێت ،ديارە
رۆنيش بۆ چێشت و پێداويستيەکان خواردن و بەرهەمێگ پێويستە بەڵم ئيێ کە زۆر بوو قنگ ن دەسون وەک چۆنيش
وتراوە(خەنە کە زۆر بوو لە گونان دەدرێت).
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 8:12:10 2017/15/11
ئاراس ئیلنجاغ
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بابەت1400 :

ی
ی
لەقون بدە و بیخە ناو گاڕ یان
ڕیچ
https://www.kurdipedia.org/?q=20200928202952388371
ڕیچ لەقون بدەن و بیخەیە ناو گاڕان
وتراویشە شیاکەی تێهەڵسوو ،بیکەرە گاگەل( ،گاوگۆڵ) لە بەهاراندا کە
تێ(گیاوگۆڵ)دەخۆن ،ڕیخەکەیان شل دەبێت و بەداووتەشکەڵیان دێتەخوارەوە وڕەق
دەبێتەوە ،ئینجا زۆرجار واڕێک دەکەوێت کەسێک هێندە دەبەنگ و نەزان و حولحول
ونەفام و کەودەن و ن عەقڵە ،لەگەڵ ئاژەڵدا خراپ لێکدەکرێتەوە بۆیە لەباسکردن دا
دەوترێت بەخوای نەفامە هەر شایستەیە(ڕیچ لەقون بدەن و بیخەیە ناو گاڕان)]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 8:29:52 2020/28/9
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1401 :

ڕیسەکەی لێکردەوە خوری
https://www.kurdipedia.org/?q=20210201190413391097
ڕیسەکەی لێکردەوە خوری
خوری مەڕوماڵت یان پەمۆ و لۆکە چ بە ئامێی(خەڕەک) یان بە(تەس) بادراو بێت
دەبێتە(ڕیس) ،ئینجا ئه و خوری ڕێستنه ،کات تەرخانکردن وقۆناغ بڕین و زەحمەن
وماندوبون گەرەکە ،زۆر جار واڕێکەوتووە ڕیسەکە ئاڵۆزکاوە بەهەر هۆکارێک بێت ئەمە پن
دەوترێت ریسەکەی ل بۆوە بە خوری واتە تاوەکو جارێکیێ دەیکەیەوە ڕیش بادراو زۆری
دەوێت یان لەوانەیە هەر نەکرێتەوە بە ڕیس ،بۆیە ئه و حاڵەتە بووە بە ئیدیۆم و بە
تێکچون کاروبارێک یان سەر نەگرتن ئیشێک و تەواونەبوون و نیوەچڵ و نیوەکاری و
ناکامڵ پڕۆژەیەیک ئەنجامدراو بەهۆی کەسێکەوە یان هۆکارێگ ئەنقەستەوە
دەوترێت(ڕیسەکەی لێکردەوە بە خوری)]1[ .
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

🗄 سەرچاوەکان
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باشووری کوردستان

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 7:04:13 2021/1/2
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1402 :

ژ
ڕیش لەسەر دانا
https://www.kurdipedia.org/?q=20220428220449411720
ڕیش لەسەر دانا
ڕیش و چەناگە لە دەم و چاوی مرۆڤدا بەیەکەوە لکاون ،چەناگە جەمسەری شەویالگەیە
لەخوار دەمەوە ،توانای جوالندن هەیە ،ڕیش مووی سەر شەویالگهیە  ،ئه و پەیوەستیە
وایکردووە هەردوو کیان(ڕیش و چەناگە) لە ئیدیۆمێکدا بە هەمان مانا بەخشێ
بەکارب هێێێن لە نێوان دوو ناوچەی وران کۆیە ،خۆشناوەن دەڵێت :چەناگەی لەسەر دانا،
لە رۆژئاوای وران کۆیەش لە گوندی مام قلینج-ەوە تاوەکو گوندی کان کەوان دەڵێ :ڕیش
لەسەر دانا ،سەر لەقاندن و ئاماژەکردن بە ڕیش و چەناگە بۆ دیاریکردن ماوەی دووری و
نزیگ شوێنێک ،مانا ڕاستەقینەکەی هەردوو ئیدیۆمەکەیە ،وەکو مەبەسن ئیدیۆمیش:
کاتێک کەسێک پرسیار سەبارەت بەشوێنێک دەکات ،ئەوەی وەڵیم دەداتەوە زۆر بەئاسان
بە سەر لەقاندن ئاماژەیەیک خێا دەکات و دەڵێت :ئەوەتان نزیکە لە پشن ئه و گردەوە
گوندەکەیە ،بەڵم ئه و کەسەی بۆ گوندەکە دەچێت زۆر دەڕوا هەر ناگاتە گوندەکە ،ئینجا
بەگوزارشت و تەوس و نیگەرانیەوە دەڵێت :پەکوف کورە خۆ کابرا ڕیش لەسەر دانا یان
چەناگەی لەسەردانا ،واتە :بە هەڵەی بردین و هەڵەتەی کردین و ڕاست دەرنەچوو]1[ .
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 10:04:49 2022/28/4
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1403 :

ڕێبوار به خەوتن ،بە جێماوە لە کاروان
https://www.kurdipedia.org/?q=20200906123337387571
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ڕێبوار به خەوتن ،بە جێماوە لە کاروان
رێبوار ،ئه و کەسەی بەڕێگایاندا گوزەر دەکات ،مەبەستێکیش هەیە بۆ خوێندنە ،کارە،
کاسبیە ،ژنخواستنە..تاد ،کاروانیش کۆمەڵێک خەڵک چ بازرگان بن یان کاسبکار و خەڵیک
ئاوان و شوێنێک بەمەبەسن فرۆشتن کەل وپەکانیان بەپشن ووڵغەکانیان دەچنە
بازاڕێک ،مەڵبەندی شارێک چ دوور چ نزیک ،دوای فرۆشتن ئه و کەل و پەالنە
پێداویستیەکان خۆیان و ماڵ و منداڵیان دەکڕن لە خۆراک و پۆشاک و کەولوپەل پێویست،
ئینجا دووبارە بەکاروانەکەی خۆیان و بە ڕێگاکەیاندا دەگەڕێنەوە دێ و شار وشوێن خۆیان،
کاروان سەرکاروان هەیە و دەم و کان ڕۆیشێ و گەڕانەوەیان دیاری دەکات و پشوودان و
حەوانەوە و بارخستنیان ئاماژەن دەکات ،ئەگەر رێبوارێک لەبەر دزوجەردە و ڕێگران
بیەوێت لەگەڵ کاروان و قەتارچیان بێت ،دەبێت لەگەڵ گزنگ خۆرهەڵتن ئامادە بێت ،خۆ
ئەگەر خەوی ل کەوتبێت لەکان جوالن کاروانەکە ،ئەوا بەدڵنیاییەوە لەکاروانەکە بەچ
دەمێن و تەنیا دەمێنێتەوە ،الیەن ڕاستەقینەی بابەتەکە بووە بە ئیدیۆم و گوزارشت بۆ ئه و
کەسانەی کە خەمخۆری کاروباری خۆیان نێ و خەمساردی و فسخاوی ل دەکەن هەموو
ئەوانە لەکاروان کاروکاسن و پێشکەوتن دەوروبەریان ومرۆڤایەن بەدوا دەکەون بۆیە
دەوترێت(ڕێبوار به خەوتن ،بە جێماوە لە کاروان)]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 12:33:37 2020/6/9
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1404 :

ڕێوی بە شاگرد وەرناگرێ
https://www.kurdipedia.org/?q=20220507223513413090
ڕێوی بە شاگرد وەرناگرێ
ڕێوی یەکێکە له و ئاژەڵنەی کە بە ساختەچ و فڵباز و تەڵەکەباز و زۆرزان ناساوە ،نە بە
تەنیا لە نێو میللەن کورد دا ،بەڵکو گەالن دونیا لە چێۆیک مناڵنیاندا ئه و فڵبازییەی ڕێوی
دەخەنە ڕوو ،چ لە چێۆیک بەرئاگردانیان یان لە فلیمەکارتۆنەکانیاندا ،کوردیش کۆمەڵێک
چێۆیک مناڵنە و هۆنراوەی لەسەر ئه و فێڵبازیەی ڕێوی خستۆتە ڕێوی وەکو :قەل و ڕێوی
و ڕێوی قەمچوغە و تاد ،ئه و زۆرزانییەی ڕێوی لێەدا بووە بە ئیدیۆم و بەکەسێگ زۆرزان
بلیمەت لە فێڵبازی و تەڵەکەبازی و خۆدزینەوەی لە کاری چاکە و ساختەچ دەوترێت:
ڕێوی بە شاگرد وەرناگرێت واتە :لە ڕێوی فێڵبازترە]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان
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:Quick Respons Code

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 10:35:13 2022/7/5
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1405 :

ڕێوی بە کونێوە نەدەچوو ،گەڕەشگ بەدوای خۆی خستبوو
https://www.kurdipedia.org/?q=20211227091655399700
ڕێوی بە کونێوە نەدەچوو ،گەڕەشگ بەدوای خۆی خستبوو
ڕێوی خۆی باریکەلەیە و به و کونانەوە دەچێت کە خانە و هێالنەی خۆیەن ،هیچ
کێشەیەیک نیە ،گورج و گۆڵ دەتوانێت بەکونەکان خۆیدا تێپەڕێت ،بەڵم
ئەگەر(گەڕەشک)ی بەکلکیەوە بێت ،ناتوانێت بچێتە ناو کوالنە و کونەکەیەوە ،گەڕەشک
چیلکەداری بەپڕژەی داری بەڕوو لە خۆشناوەن پن دەوترێت(گەڕەشک) ،ئینجا ئه و
حاڵەتە بووە بەئیدیۆم بۆ کەسێک بەکاردەهێێێت کە خۆی زیادە بێت ،چ ئەوەی شتێگ
زیادەس لەگەڵ خۆی ن بێت بۆیە بووە به و ئیدیۆمە جوانە و دەوترێت(ڕێوی بەکونێوە
نەدەچوو ،گەڕەشگ بەدوای خۆی خستبوو)]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 9:16:55 2021/27/12
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1406 :

بگێێ
ناگێێ ،ئەن بەتەڵە ر
ڕێوی بەفێڵ ر
https://www.kurdipedia.org/?q=20220103214331400291
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ڕێوی بەفێڵ ناگێێ ،ئەن بەتەڵە بگێێ
ڕێوی یەکێکە له و ئاژەڵنەی لە گێتیدا بە فێڵباز ناوی دەرکردووە و لە چێۆیک بەر ئاگردان
گەالنیش ئەوە ساغکراوەتەوە ،کەواتە هەرکەسێک خاسیەن ڕێوی فێڵباز و تەڵەکەچ
هەبێت ،بەفێڵ بەردەست ناکرێت و پێویسن بە تەڵە هەیە بۆ ئەوەی بگێێت هەربۆیە بۆ
کەسێگ ساختەچ و کالوچ و حەوت گێفان و زۆرزان و هیچ وپوچ و تەڕنەبوو
دەوترێت(ڕێوی بەفێڵ ناگێێ ،ئەن بە تەڵە بگێێ) []1
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 9:43:31 2022/3/1
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1407 :

ڕێوی قەت لە نزيک النەی خۆی ڕاو ناکات
https://www.kurdipedia.org/?q=20190317071904281819
ڕێوی قەت لە نزيک النەی خۆی ڕاو ناکات
ڕێوی بە گيانلەوبەرێگ فێڵباز ناوزەد و ناوی دەرکردووە بە هەرکەسێک بڵن ڕێوی واتە فێڵباز
و زۆر-زان ،کەسێکيش زۆرزان و فێڵباز بێت شەڕ ناخاتە بەر دەرگای ماڵ خۆی چونکە
وتراوە(شەڕ لە بادينان تۆز لەبەر دەرگای ماڵ) ئيێ شەڕ لە بادينان رووبدات کەچ
تۆزەکەی بکەوێتە بەردەرگای ماڵ ئەی چۆن شەڕی بەردەرگا ماڵ سەالمەت دەکات،
هەربۆيە زۆرزان و فێڵبازی ڕێوی ئەوەی خراوەتە پاڵ کە لە نزيک دەوروبەری کون خۆی ڕاو
ناکات تا النە و ماڵ سەالمەت بێت ،هەڵبەت ئەمە بووە بە ئيديۆم وەک ئامۆژگاری
بەکارهاتووە کە مرۆڤ نابێت شەڕ و ناخۆس و ئاژاوە لە گۆڕەپان خۆی بکاتەوە کەس ئاقل
و ئاوەزمەند هەر شەڕ لەهێڵنە و ماڵ و حاڵ خۆی دوور دەخاتەوە و ڕێويش بە نمونە
هێێاوەتەوە چونکە ئاژەڵە و فێڵباز و زۆرزان دراوەتە پاڵ.
Quick Respons Code:

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 7:19:04 2019/17/3
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
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بابەت1408 :

ڕەزێکم هەیە لەسێشمەی
https://www.kurdipedia.org/?q=20220105151512400468
ڕەزێکم هەیە لەسێشمەی
دەگێنەوە لەشاری کۆیە پیاوێگ هەژار و دەست کورت لە دوکانەکان شار ،شت و مەیک
بەقەرز بردووە ،بۆ ئەوەی خۆی نەشکێن ،هەموو جارێک وتویەن لە سێشمەی ڕەزم
هەیە ،دواتر لە بەرووبومەکەی دەفرۆشم و پارەکەتان ن دەدەم ،دواتر دەردەکەوێت هیچ
ڕەز و باغێگ نییە لە گوندە دڵگێەی خەلیفان ،ئەوە بووە بە ئیدیۆم هاوشێوەی خورماش لە
بەغدای زۆرە ،پەمۆش لە شارەزوور ،ئەگەر کەسێک هەژار و نەدار بێت ،پڕوپاگەندەی
هەبوون بۆ خۆی بکات بەتەوسەوە دەوترێت(ڕەزێکم هەیە لەسێشمەی) یان(دەوترێت
لەسەروچاوەش ڕەز هەیە)]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 3:15:12 2022/5/1
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1409 :

ی
سنەن ،تابەر حەوزە کەس
ڕەفیقایەن
ی
https://www.kurdipedia.org/?q=20220105151727400469
ڕەفیقایەن سنەن ،تابەر حەوزەکەس
!
:
لەسەر(سنەن)یان کورد زۆر ئیدیۆمیێی هەیە و دەڵێت فەرموی سنەن یە یان تەعاروق
سنەن ،لەبەری ئەوەی شاری سنه پایتەخن ڕۆژهەڵن کوردستانە و مەڵبەندێگ ڕەسەن و
پڕ ژیاری کوردنیشنە ،بەڵم ئه و جۆرە ئیدیۆمانەس لەسەر هاتووە ،بە گوێرەی ئه و
ئیدیۆمەش هاوڕێیەن و دۆستایەن و برادەرییان لەکوێ گرژی و تەنگانە و نەهامەن بێت
لەوێدا کۆتان دێت ،بۆیە کورد گوتەیەن(ڕەفیقایەن سنەن ،تا بەرحەوزەکەس)]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

🗄 سەرچاوەکان
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باشووری کوردستان

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 3:17:27 2022/5/1
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1410 :

ژ
بکێش گەنجينەی قارونت دەست ئەکەوێت
ڕەنچ فەرهاد
https://www.kurdipedia.org/?q=20190223074325276928
ڕەنچ فەرهاد بکێش گەنجينەی قارونت دەست ئەکەوێت
فەرهادێک کێوی بێستون شەق بکات واتە ڕەنجێگ باس کێشاوە بەرامبەر ئه و ڕەنجەش
دەبێت دەستکەوت هەبێت ،لێەدا دەستکەوتەکە(گەنجينە)يەک دەبێت هاوشێوەی
.
گەنجينەکەی(قاروون)ی وەزيری فێعەونەکان ميرسی سەردەی موسای پێغەمبەر(د خ)،
گوزارشن ئەم ئيديۆمە ئامۆژگاری و ڕێنمان يە هەروەها هاندانيشە دەڵێت ئەگەر هەوڵ و
تێکۆشانت هەبێت ئەوا بەرهەم و دەستکەوتت دەبێت.
Quick Respons Code:

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 7:43:25 2019/23/2
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1411 :

کابان ن بەشە یان ڕوو ڕەشە
https://www.kurdipedia.org/?q=20220513202718413850
کابان ن بەشە یان ڕوو ڕەشە
کابان لە کوردەواریدا به و ژنە دەگوترێت :کە سەرپەرشن ماڵ و منداڵ بکات و ئاگاداری بنە
و بنەگە و بارگە و هەوار و کۆتان بێت ،لە نێو ئه و هەموو ئەرک و فەرمانەش کاری چێشت
لێنان و ئامادەکردن ژەمەخۆراکەکانیش لە ئەستۆدایە ،ئه و پیاوەی ن ژن ن یان کچێگ
کەیبانووی نەبێت پن دەوترێت :ن بنەوانە واتە کابان نییە ،ئینجا لە کان تێکردن چێشت و
ئاش و شیوو له سەر خوان و سفرە بۆ ئەندامان خێان و مێوانەکان دەبێت بە یەکسان و
دادپەروەری دابەس بکات له و حاڵەتەش خۆی ن بەش دەبێت و کەیم بەردەکەوێت یان
هەر بۆی نامێنێتەوە ،ئەگەر بە ناڕێگ و ناچوونیەیک و بە جیاوازییکردنەوە دابەس بکات
ئەوا خەڵکانێک لە مێوان و ئەندامان خێان بەریان ناکەوێت و بەمەش گەندەڵ و ڕوو ڕەش
دەردەکەوێت و دەردەچێت ،ئەمە بووە بە ئیدیۆم و بە هەموو سەرپەرشتیارێک کە
سەرپەرشن کاروبارێک بکات دەوترێت چ بەباس ئەنجایم بدات یان بە خران ،بۆ هەردوو
حاڵەت کورد گوتەیەن :کابان یان ن بەشە یان ڕوو ڕەشە]1[ .
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان
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:Quick Respons Code

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 8:27:18 2022/13/5
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1412 :

کادین بەگۆلکان ،کاسە بەوورتکان
https://www.kurdipedia.org/?q=20201025100147389454
کادین بەگۆلکان ،کاسە بەوورتکان
کاوکۆن دوای خلەوخەرمان و مانگ خەرمانان بەشەغرە و ڕەشکەی دەگوازرێتەوە و
لەکادینان دادەکرێت بۆ وەرزی زستان و ساردوسۆڵە و بەفرانبار و ڕێبەندان دەدرێتەوە پاتاڵ
وەک مەڕوماالت و ڕەشەوالخ و والغەبەرزە و گوێدرێژ و تاد ،ئەوەی گۆلک و مانگا و گای
هەبێت کا لەوەرزی زستان بەری ناگرێت چونکە زۆرخۆرن ،ئه و خێانەس خێاندار و
ڕەشەخێان بن و سەرتکە و پورتکەیان هەبێت واتە(ووردکە=وورتکە) مناڵ وورد و زۆر
هەرچ نان سەر تلیانەش هەیە دەیخۆن چ جای ئەوەی لەکاسە و قاپلەمەی گەورەدا بێت،
ئەوە بووە بە ئیدیۆم بەماڵێگ ڕەشەخێان خاوەن منداڵ وورد دەوترێت کە زوو زەخێەی
ماڵیان نامێنێت کەندویان بەتاڵ دەبێت بۆیە کورد وتویەن(کادین بەگۆلکان ،کاسە بە
وورتکان)]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 10:01:47 2020/25/10
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1413 :

ی
ئاخن ناوێت
کادین کەپڕ بوو شەنە
https://www.kurdipedia.org/?q=20220617224654418980
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کادین کەپڕ بوو شەنە ئاخن ناوێت
کادین ،کادان ،کایەن :ژوورێکە(کا)ی ن دەکرێت ،کورد لە زۆر ئیدیۆمدا بەکاری هێناوە
وەک :تاوی پشیلە تا بەردەرگای کادینە ،کادین بەگۆڵکان ،کاسە بەوردتکان ،سەرچۆن بدەیتە
دەست گامێش ،بەرە و کادین دەبات ،هەور چووە بادینان خۆتان بکوتنە ناو کونە کادینان،
ئەگەر کایەکە یه خۆت نییە ،کادینەکە یه خۆتە ،کا کە بە(ڕەشکە)ی دەگوازرێتەوە بۆ
ناو(کادینان) ،ئه و ئامێەی بۆ داگرتن و بارکردن بەکاردەهێێێت پن دەوترێت :شەنە کە
دارێگ پێنج پەنجەیە بۆ بەباکردن خەرمان دوای کوتان بەکاردەهێێێت ،لێەدا کادین و
شەنە بەکارهاتوون وەک بنەمای سەرەیک ئیدیۆمەکە هاوشێوەی ئه و ئیدیۆمە هەیە و
دەڵێت :جام کە پڕ لن دەڕژێت ،له و ئیدیۆمەش وشەی :ئاخن بەکارهاتووە ،واتە ن کوتان
و ن پەستان و تێکردن بە زۆر هەڵبەت کە کادینەکە پڕ بوو پێویست ناکات بیپەسن چونکە
وەک جامە پڕەکە لن دەڕێژێت بۆیە کورد بە ئامۆژگارکردنەوە دەڵێت :کادین کە پڕ بوو،
شەنە ئاخن ناوێت]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 10:46:54 2022/17/6
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1414 :

ی
ی
مەيمون
خاتون ناو ناوی
کار کاری
https://www.kurdipedia.org/?q=20190112074153190962
کار کاری خاتون ناو ناوی مەيمون
زۆرجاران گوێ-بيسن کاری جوان و بەچ بووين کە ستايش خاوەنەکەی دەکرێت لەسەر
ئەنجامدان ئەم کارە لە چ-يە ،بەڵم مەرج ن يە ئه و کەسەی ستايش دەکرێت بکەری
کارەکە بێت ،زۆرجاران لە دەرباری گەورە ماڵن کچێگ ناشێين خاوەن ماڵ هيچ
تايبەتمەندی و خاسيەن کەيبانوو و خان و مان تێدا ن يە کچە غوڵمێک يان کورد وتەن
غورامکاری شێوە مانگ وپەری و دەست ڕەنگێ کارەکان دەکات و ستايش و پياهەڵدانيش
بۆکچە کێخواو سەرکار و مێ و بەگ و دەرەبەگ و وەزيرە هەر بۆيە کورد کە زۆرينەی
ڕەشۆیک و ڕەمەیک و کرمانجە بەدرکەوە و دەربڕينەوە وشەی کردووە بەتێ رايوەشاندووە و
وتويەن(کار کاری خاتون ،ناو ناوی مەيمون).
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:

رۆژهەڵن کوردستان
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:Quick Respons Code

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 7:41:53 2019/12/1
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1415 :

ا
کاروانچ ماندوو بێت جنێو بەخاوەن ووڵغ ئەدات
https://www.kurdipedia.org/?q=20190306081133280181
کاروانچ ماندوو بێت جنێو بەخاوەن ووڵغ ئەدات
قورماچ-يش بدۆڕێت نەڵێت بەگونمەوە دەتەقێت ،کاروانچ کرێکاری سەرکارە ،لێخوڕين
وڵغەکان بەمله -وەيە ،رێگەی کاروان هات و نەهات و هەوراز و نشێو و رووتکردنەوە و
دەربازبوون لە رێگر و جەردان لە پێشە ،هەندێکجار ئارەقەی شێ و مۆر دەکات کاروانچ
لە ماندووبوون و لەترسان تق دەیم وشک هەڵدێت ئينجا لەبەر خۆيەوە کە زۆر ترساوە يان
ماندووە دەڵێت هەچە گو بەڕيش خاوەنەکەت يان گو بەگۆڕی يان هەی لە قوزی دايگ
ساحێبت بەم ،دەگێنەوە جارێک سەرکارێک دەنگ لە وڵغەکەی دەکات بۆ ئەوەی ڕێگە
بگرێت و بڕوات بەڵم ئاغا و سەرکارەکەی لەگەڵ دەبێت بۆيە بە وڵغەکە دەڵێت(هەچەی
هەی باب و باپێم يان هەچە هەی دايک دايکم) کەچ ووڵغەکەش هيچ حساب بۆ ئه و
دەنگ دان و لێخوڕينە ناکات ،ئاغاکەش دەڵێت پێشێ چۆنت ن ووتوە هەر ئەوهای ن بڵ،
ئەويش دەڵێت(هەچە هەی لە قەبری بان خێوت بەم ،هەچەی هەی لە قوزی دايگ
ساحێبت بەم يان هەچە لە قوزی کابانت بەم) يەکسەر ووڵغەکە ڕێ دەگرێت ،ئينجا ئەم
ئيديۆمە بۆ زۆر بوار بەکاردێت هەم کاروانچ و کرێکار و فەرمانبەريش کە ماندوو و هيالک
دەبێت بەکاری دەهێنێت بەڵم مايەی نيگەران و دڵەڕاویک ن يە چونکە لێکەوتەی ماندوو
بوون و کارکردنە.
Quick Respons Code:

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 8:11:33 2019/6/3
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1416 :

کاريتە لە کفری هەڵناکەوێت
https://www.kurdipedia.org/?q=20181002091844156707
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کاريتە لە کفری هەڵناکەوێت
کاريتە واتە دارێگ ڕاست و ڕێک وپێک بۆ سەرگرتن خانوو(دارەڕێ)ی سەر بان لەبارە و کەڵک و سودێگ باس ل دەبيێێت
و لەکان(قوڕەپەست-گڵەبان)يش کەمێ کێشە دروست دەکات و بەکەمێين گڵ کاری سەرسواق و گڵەبانەکەی تەواو دەبێت
و چاڵ و چۆڵ و گرفت بۆ خەوتن سەربان لەهاوينان دروست ناکات ،ئەی(کفر) چيە؟ کفر درەختيلە-دەوەنێکە لەشيو
ودۆلەکاندا لەکوردستاندا لەناوچەی زورگان و شاخاوی دەڕوێت و لق و پۆپەکان خواروخێچ و کورن بەپڕژە و لقۆچکەن و
بەهيچ بارێک نەوەک کاريتە بەڵکۆ(گۆپاڵ يان دارەدەسن شوان)يشيان ل دروست نابێت ،هەر لەبەر ئەمەيە وەک ئيديۆم
بەکارهاتووە بۆ کەسێک ڕەسەن و بنەچە و خانەوادەی خراپ بێت ئەوا نابێتە ئه و کەسەی پشن ن ببەسن و ببێتە
پياوچاک وماقوڵ شار و الدێ و ووڵت ،بۆيە ئەگەر يەکێک لە بنەڕەتدا لە قۆناغ و ديوەخان و کۆڕ و کۆبوەنەوەی گەوران
نەبوبێت و دسن و ڕەسەنايەن ديار نەبێت ،يان ئەگەر دسن و بنەچەی لە پياوخراپ و ناکەس بەچە بێت و بيەوێت کارێگ
باش بکات ئەوا بەگومانەوە لن دەڕوانرێت و دەوترێت(کاريتە لە کفری هەڵناکەوێت).
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 9:18:44 2018/2/10
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت1417 :

ی
خواردن بار ر ی
گێ
کاری کەر و
https://www.kurdipedia.org/?q=20220424233906411419
کاری کەر و خواردن بارگێ
کەر یەکێکە له و ئاژەڵنەی کە کەمخۆرە و ئەگەر تا بەیان لەسەر ڕەوسە و خەرمان گەنم
بێت ،بەدانەوێڵە ناکەوێت ،چونکە لە ئاژەڵە کاوێژکەرەکان نییە و هێدی هێدی و کەم کەم
دانەوێڵە دەخاتە دەمیەوە و ورد ورد دەیجوێت ئینجا قون دەدات ،لەگەڵ ئەوەش کەر
زۆرترین کاری ن دەکرێت و زۆر پشوو درێژ و بارەبەرە ،مرۆڤ بۆ کاروبارەکان ژیان بەر
لەپێشکەوتن تەکنەلۆجیا زۆرترین سوودی ل بینیووە ،بارگێ یان بارگێ ،ئەسن خەساوە لە
چاککردن ماین و ئەسپ دا پەیدا دەبێت بۆ باربردن نێوان کوێستان و گەرمیان و جوتکردن
و کێڵن و ناعور ڕاکێشان و گەڕان بەکاردەهێێێت ،لەبەر ئەوەی وەچەی ئەسپە و بارەبەرێگ
باشە پێویسن بەئالیک و کاوجۆیەیک زۆر هەیە تاوەکو هێ و ووزەی بۆ بگەڕێتەوە و
کاروبارەکان ن ئەنجام بدرێت ،وەک ئیدیۆم بارگێ و بارگێ بۆ کەس نەزان و ن عەقڵیش
بەکاردەهێێێت بەڵم لێەدا بووە به و ئیدیۆمە ،بۆ تایبەتمەندی و هەر کەس بە کاری خۆی،
هاوشێوەی(نان بۆ نانەوا و گۆشت بۆ قەساب) دەوترێت :کاری کەر و خواردن بارگێ واتە
کار بۆ گوێدرێژ و خواردنیش بۆ بارگێ وەک ئەوەی بوترێت :گۆشت قابییل بازە]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان
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:Quick Respons Code

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 11:39:06 2022/24/4
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1418 :

کارەکەری بادینان ،نانخۆری شەمزینان
https://www.kurdipedia.org/?q=20211227090957399698
کارەکەری بادینان ،نانخۆری شەمزینان
شەمزینان ناوچەیەیک دڵگێی باکوری کوردستانە و بادینانیش دەڤەرێگ ڕازاوە و دڵڕفێن
باشوری کوردستانە ،کارەکەر واتە کارکەر و خزمەتگوزار و خزمەتکردن و جۆوان و ڕەنجبەر و
نۆبەتچ و ئێشکگر و پاسەوان و...تاد ،نانخۆریش واتە :مفتەخۆر و هاتنە سەر شن
ئامادەکراو و ن ڕەنج و ماندوو بوون و خواردن و بەدەست کەوتن ،هاوشێوەی ئه و ئیدیۆمە
دەوترێت(:هێلکەی بۆ خەڵیک و چیقنەی بۆ ئێمە) یان(خێ وبێی بۆ خەڵکە و شەڕەکەی بۆ
ئێمە) ئیێ ئەگەر یەکێک یان کەسێک لەشوێنێکیێ خزمەت بکات و لە شوێنێکیێ
بلەوەڕێت بەتەوسەوە پن دەوترێت(کارەکەری بادینان ،نانخۆری شەمزینان)]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 9:09:57 2021/27/12
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1419 :

ی
ی
خۆشەويسن خەڵیک
خۆن،
کارەکەری
https://www.kurdipedia.org/?q=20180829093352155034
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کارەکەری خۆيەن ،خۆشەويسن خەڵیک
کارکردن بۆ وەدەستهێنان قووت و بژێوی خۆت و ماڵ و مناڵ پن دەوترێت کاسن واتە
بەدەستهێنان بەهۆی کارەکەرييەوە ،کەس کاسب کارکەری ماڵ خۆيەن و هەرچيەک
بەدەستبهێنێت هەر بۆخۆيەن بەڵم لەبەر ئەوەی چاوی لەدەسن خەڵیک نيە و دەست
لەکەس پان ناکاتەوە دەبێتە جێگەی خۆشويسێ و رێز و متمانەی خەڵیک بۆيە
دەوترێت(کارەکەری خۆيەن ،خۆشەويسن خەڵیک).
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 9:33:52 2018/29/8
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1420 :

کاسن وەکو جەیم گورگییە
https://www.kurdipedia.org/?q=20210429224522393785
کاسن وەکو جەیم گورگییە
گورگ ئه و ئاژەڵەی کورد لە زۆرترین ئیدیۆمدا بەکاری هێناوە وەکو(دەڵن گورگە ،گورگان
خواردوو ،دەڵن گوریک کوشتووە ،گوریک کەرخۆریش هەیە ،گورگە و لەپێسن مەڕدایە،
لەگەڵ گورگ گۆشن دەخوات و لەگەڵ مەڕێ شین دەکات ،گورگان و تاد ،لێەدا باس
لەگورگ و ژەمەخۆراک و کاسن کراوە ،گورگ گەڕۆکە کە توس ڕانە مەڕ هات ژەیم خۆی
دەست دەکەوێت ،گورگ گیاندارێکە دەرکەوتن شێوەی دڵۆپەیە لەپڕێکدا دەردەکەوێت و
ژەمەخۆرایک خۆس دەست دەکەوێت ئەوە بووە بە ئیدیۆم و لە کوردەواریدا بۆ کاسن و
پەیدابوون و دەستکەوتن رزق و ڕۆژوو وتراوە :کاسن وەکو جەیم گورگییە واتە ڕزق و
ڕۆژوو ڕێکەوتێگ پەنهانە(غەیبە)]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 10:45:22 2021/29/4
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ناوی تۆمارکار:

ئاراس ئیلنجاغ

بابەت1421 :

کایم کردیە
https://www.kurdipedia.org/?q=20210328202718393243
کایم کردیە
لەکوردەواریدا کە مەالشووی گوێدرێژ دەئاوس و لیگ بەدەیم دا دێتە خوارەوە زۆر
تامەزۆری خۆراک بەتایبەن(جۆ) دەکات ،دەوترێت ئه و گوێدرێژە بۆ ئه و جۆیە کایم
کردووە ،ئینجا ئەوە بووە بە ئیدیۆم و بەکەسێک دەوترێت کە زۆر تامەزرۆی شتێک یان
خواردنێک یان ئەنجامدان کارێک یان دڵ بچێت بۆ یەکێک ،بە تەوسەوە دەوترێت
بۆی(کایم کردیە)]1[ .
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 8:27:18 2021/28/3
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1422 :

ی
کان درۆزنەيە

https://www.kurdipedia.org/?q=20180109082434143901
کان درۆزنه يە
ئەم ئيديۆمە بە سەرچاوە و چاوگێگ ئاو ،کان ،کانياو ،ئاوێ کە هاوينان وشک دەکات و تاکۆتان بەهار ئاوی هەيە و دواتر
لەسەرەتان هاوين وشک دەکات ،ئەم زاراوە و دەربڕە و کنايە و درکەيە به و مەبەستە بەکاردێت کە ئه و کەسە يان کارە
مايەپوچە و ئەوە ناهێنێت هيوا و ئاوان لەسەر بچێێت ،چونکە کاتيە و زوو نامێنێت و بەسەردەچێت.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
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AM 8:24:34 2018/9/1
ئاراس ئیلنجاغ

کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:
بابەت1423 :

ی
قیسمەن ڕێوی
شێین دەبێتە
کاڵەک ر
https://www.kurdipedia.org/?q=20220425004406411422
کاڵەک شێین دەبێتە قیسمەن ڕێوی
کاڵەک ،گندۆرەی بەتام و پڕچێ و شێین دوای نزیکەی س مانگ لە چاندن بێستان ن
دەگات ،بێستانیش دێمەکارە و پشت بە ئاوی باران دەبەستێت ،شن دێمەکاریش زۆر
دەگمەن و پڕبایەخە ،ڕێویش شەوان دەچێتە ناو بێستانەکان ،کام کاڵەک و گندۆرە بەگۆشت
و پڕن دەچێت ئەوی دەخوات ،ئەوە الیەن ڕاستەقینەی ئیدیۆمەکەیە ،وەکو توانج و
پەالریش بەژنێگ جوان و خانومان وباش دەوترێت کە درابێتە پیاوێگ گەوج و بڵح و بودەڵە
و سینگەتەڵە و قەزەم و ناشێن ونابووت و الپرەسەنگ و هەپرەگوون هاوشێوەی ئه و
ئیدیۆمەش هەیە وەکو( :گیای جوان بزن دەیخوات ،گندۆرەی شێین ماری چەقەڵە)]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 12:44:06 2022/25/4
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1424 :

ی
کاڵەک یک کراوە
https://www.kurdipedia.org/?q=20220616175335418850
کاڵەک یک کراوە
وتراویشە :گیسکە زێ و شیفتە زێ و ئێسێی ماچە ،لە کوردەواریدا گاڵتەی سێکش کە بە
قسەی قۆڕیش ناوزەند دەکرێت زۆر کراوە ،چ لە کۆڕی پیاوان و الوان و ماڵن بێت چ لە
بەر هەیوان مزگەوتان بێت ،ڕاستەوخۆش باس ئه و بابەتە نەکراوە بەڵکو بە خواسێ و
توێکڵ ،شن تر چوێێاوە به و حاڵەتە وەکو :باڕۆکەی نەگایراو ،قوون بە کوریکە ،مێنگێ و
چوشتێ و بەردیل و کاوڕەیم و گیسکە یم و بە تەگە وبە بەران و بە تەڵەب و دێڵە به با
و....تاد ،هەندێجار کچێک بەتەمەنێگ زووەوە  12بۆ 15ساڵن بە شوو دراوە ،واتە هێشتا
تەواو ن نەگەیشتووە و نەبووە بە سەرووی هەژدە ساڵ چوێێاوە بەکالەک و گندۆرەی
زرکە تاڵ ،ئینجا به و کێانەی کە زوو شوویان کردووە و گەیشتونەتە تەمەن کامڵبوونەوە
هێشتا تەڕوبڕ و بەڕاپەڕن کوردەواری بەتەوسەوە پێیان لە دەڵێت :کاڵەک یک کراون]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🏙 شار و شارۆچکەکان:

کۆیە
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🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 5:53:35 2022/16/6
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1425 :

کای کۆن بەبا دەکات
https://www.kurdipedia.org/?q=20200919110625388041
کای کۆن بەبا مەکە
وتراویشە :کای کۆن بەبا دەکات ،دوای گردەگێە و سوڕانەوەی جەنجەڕ و کوتان خەرمان،
ئینجا شەن وکه و و بەکزە با و بای شەماڵەوە ،تا بەتەواوەن کاودان لەیەکێی جیادەبێتەوە،
کایەکە لەالیەک و (دانەکە ،دانەوێلەکە) لەالیەکیێەوە دەبێتە (ڕەوسه) ،ئینجا ئەگەر
کایەکە هەزارجاریێ بەبابکەیت یەک دەنکە گەنم یان دانەوێڵەی تێدا نیە و ن سود و ن
کەڵکە ،کەواتە کای کۆن نە دەنکە دانەوێڵەی تێدایە سەرباریش تۆزێگ زۆری تێدایە کە
گەروو دەگرێت و هەستیاری زۆری پێوەیە ،کەواتە کورد کردویەن بەئیدیۆم و بۆ کارێک
جگە لەوەی سودی نییە ئەنجایم بدەیت هەندێجار زیانیش بەدواوەیە ،بۆیه کورد به و
جۆرەکارانە دەڵێت(کای کۆن بەبا مەکە) چونکە هیچ سودێکیان نییە و بگرە
زیانبەخشیشە]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 11:06:25 2020/19/9
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1426 :

کتگ کۆر نمەکیان ناکات
https://www.kurdipedia.org/?q=20210911205032395183
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کتگ کۆر نمەکیان ناکات
لە کرمانچ سەروو دا بە(پشیله) دەوترێت(کتک) و کوێر-یش لە شێوەزار وئاخێوەران
ناوچەکان کۆیە و هەولێ و قەراج و کەندێناوە و شەمامک و مولکیە و دزەییان و قوشتەپە
به(کۆر) گۆ دەکرێت ،هەرچەندە وشەی(نمەک) لە ئێستای زمان فارسیدا
بەمانای(خوێ)دێت ،بەڵم لەبەری ئەوەی زمان کوردی و فارس و تاجیگ و ئەفغان لە
بنەچەدا سەر بەیەک خێان زمانێ کە خێانە زمان (هیندۆ-ئێان)ە ،دەشێت ،ئەم وشەیە
لە نێوان هەردوو زماندا هاوبەش بێت ،لە زمان کوردیدا ،دوچاری گۆڕان بوبێتەوە و
لە(نمەک)ەوە ،کە (تایم خوێ) دەگەیەنێت ،واتاکەی فروان بوبێت بۆ هەموو جۆرە
خواردنێک .هەمان حاڵەن خوێش لە ئیدۆمێگ تردا کورد بەکاری هێناوە بۆ نمونە
دەوترێت(نانمان ن خوێیە) وەک ئەوە بڵێیت(:نانمان ن نمەکە) ،کەواتە له و ئیدیۆمەی
سەرەوە(کتگ کۆر نمەکیان ناکات) واتە پشیلەی کوێر تایم نانیان ناکات ،یان
گێچکەنان(وورتکە نان) لەماڵیاندا ناپچڕێنێت ،ئەمە بووە بە ئیدیۆم بەکەس (ڕەزیل) و ڕژد
و قرچۆک و دەست قوچاو وپیسکە و پوڵ پەرست و (سەقیل) دەوترێت :کتگ کۆر نمەکیان
ناکات]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 8:50:32 2021/11/9
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1427 :

کچ تەشییەکەی دایگ دەڕێسێت
https://www.kurdipedia.org/?q=20220513223827413867
کچ تەشییەکەی دایگ دەڕێسێت
هاوشێوەی ئه و ئیدیۆمە وتراوە :دایگ ببینە و کچ بخوازە ،دڵت هیچ نەکات پەرتەوازە،
واتە کچان زۆرترین ئەدگار و خەسڵەن دایکیانیان هەڵگرتووە ،لە ڕووی پێکهاتەی لەش و
الری و خووڕەوشت و ئاکارییەوە ،هەروەها دەوترێت :کچ لە دایگ خۆی دەکات یان دایک
ببینە دۆتەی بخوازە ،تەس :دارێگ کلک باریگ سەرخڕە ،قوالبێگ پێوەیه ،بە دەسن خوری
و لۆکەی ن دەڕێرسێت  ،به و کارەش دەوترێت :تەس ڕسێ ،ئه و کەسەی ئه و کارەش
بکات پن دەوترێت :تەس ڕێس ،ئه و ژنانەی تەس دەڕێسن ،کچانیش چاویان ل دەکەن و
وەکو دایکیان ئه و کارە دەکەنەوە ،زووش فێی دەبن ،لەبەر ئەوەی وەستایەکەیان
دایکیانە ،ئیێ ئه و پیشە دەستییە بووە بە ئیدیۆم و بۆ ناساندن کچان بەکاردەهێێێت واتە
کار و کردەوەکان دایگ بە مێات بۆ بەچ دەمێنێت ،هەموو خوو و ئەخالق و سیفەن
دایکەکە وەک کابان و قسە و ئیش و کار و....تاد ،لە کچەکەدا بەدیدەکرێ و دەبیێێن،
وەک ڕێنوێن و ئاماژە پێدان و ناساندن و هۆشیاری و ئاگادارکردنەوە کورد بەدرکەوە دەڵێت:
کچ تەشییەکەی دایگ دەڕێسێت]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
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🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 10:38:27 2022/13/5
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1428 :

کچ لۆيە چاکن ،پينەکەريان داکن
https://www.kurdipedia.org/?q=20181006081140156793
کچ لۆيە چاکن ،پينەکەريان داکن
کورد دەمێکە وتويەن(دایک ببينە و کچ بخوازە) واتە بەشێگ زۆر لە ئەدگار و خاسيەن کێ
وکچان دەچنەوە سەر پەروەردەی دايک و گۆش و فرچگ ئه و ژنەی لە بێوهۆش ودەیم
نراوە ،دايک کە هەندێک حاڵەت توس کچەکەی دەبێت لەبەر ئەوەی بۆخۆس بەمناڵ و
گەنچ توس بووە بۆيە بۆ کچەکەی دەپۆشێت و بيانوی ئەوتۆی بۆ دەدۆزێتەوە کە
دوچاری کێشە و گرفن نەکات و ڕێگە چارە و دەروازە و دەرچەی دەربازبوون بۆ دەبينێتەوە،
ئەمەش واتا کچان هەمويان چاک و ن گەرد و ڕەوشت جوان و بەرز نێ بەڵم هەر
هەنگاوێگ هەڵەيان هەبوو بێت دايکەکەيان بۆی داپۆشيون و ئاڕاستەی هەنگاوە هەڵەکەی
بەبارێکيێ بۆ پينە کردوون و سەرەنجام بە چاکەی کچەکەی کۆتان بە بابەتەکە هێناوە،
کورديش باش له و حاڵەتە تێگەييوە و بەدەربڕی کوردەوارييەوە وتويەن(کچ لۆيە چاکن،
پينەکەريان داکن).
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 8:11:40 2018/6/10
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1429 :

کچيان ناوی زێڕينۆکە ،بۆن گو لەماڵيان دێت
https://www.kurdipedia.org/?q=20170926133912142743
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کچيان ناوی زێرينۆکە ،بۆن گو لە ماڵيان دێت
بەتەوسەوە دەوترێت بۆ کچێک کەناوێگ گەورەی هەن لە گوزارشتکردن کەچ لە راستيدا لەگەڵ ئه و ناوەی يەک
نەگرتێتەوە ،زێڕين بێت کەچ دەسن زێڕين نەبێت و هيچ جۆرە کابانيەکيش نەزانێت و نەتوانێت ماڵەکەس بە خاوێن
ڕابگرێت و پيس و پۆخڵيش بێت دەوترێت کچيان ناوی زێڕينۆکە بۆن گو لەماڵيان دێت.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
PM 1:39:12 2017/26/9
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت1430 :

مێدت جوان بێت
کراست جاو بێت ر
https://www.kurdipedia.org/?q=20171123091451143306
کراست جاو بێت مێدت جوان بێت
قوماس خام و جاو پارچە پەڕۆيەیک سپیيە و ڕەنگدەکرا هەرزانێين جلوبەرگ بوو ،مێدی جوان مەبەست شێوە و
ڕووخساری جوان نەبوو بەڵکو واتە گەنج و الو و خورت بێت ،ئينجا ئەم قسە و ئيديۆمە زياتر لە زاری ئەو ژنانەوە دەهاتە
دەر کە مێدەکانيان هەبوو و خاوەن مێگەڵ و مەڕ و ماڵت و دەوڵەمەند بوون کەچ تەمەنيان ڕۆيشتبوو واتە
بەساڵچووبوون هيچ سوديان لەو دەوڵەمەنديیە وەرنەگرتووە مادامەیک پياوەکانيان پێ و هەمڕازيان پشمێ و کۆکە بووە
نەيانتوانيووە ئەوديو ئەمديويان بکەن]1[ .
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 9:14:51 2017/23/11
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت1431 :
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ی
کراس کەتان لەبەريا شۆڕەی دێت زیک لەبرسان قۆڕەی دێت
https://www.kurdipedia.org/?q=20190306081628280183
کراس کەتان لەبەريا شۆڕەی دێت ،زیک لەبرسان قۆڕەی دێت
وتراويشە(کەمەرە و دوگمە هاڕەی دێت ،زگ لەبرسان قۆڕەی دێت)يان(دەسماڵ سن
سابون بەقەرز) يان(نان ن خوێ دەخوات تڕی سوێر دەکات)يان(سەرقۆزی بن ئاڵۆز)
هەندێ کەس لە ناو کۆمەڵدا توس خوويەک هاتووە بە نەبون و هەژاری بایک هەيە و خۆی
وا دەرناخات هەژار و دەست کورت و نەدارە بەقەرزيش بێت کراس کەتان و کەمەرە و
دوگمە و دەسماڵ سن و سەرقۆزی دەکڕێت و دەيپۆشێت گوێ بە قۆڕەی سک وسابون
قەرز و بن ئاڵۆزی نادات ،ئەم ئيديۆمە بەکەس نەبوون دەوترێت کە خۆی بە هەبوون
دادەنێت.
Quick Respons Code:

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 8:16:28 2019/6/3
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1432 :

کردوویانە بەڕێگای ی
کان
https://www.kurdipedia.org/?q=20220425231003411462
کردوویانە بەڕێگای کان
ڕێگای کان و سەراو یەکێک لە ڕێگا قەڕەباڵغەکان الدێ و ئاواییەکان کوردستان بووە ،هەر
لەگەڵ هەڵهاتن خۆر و گزنگ بەیانیەوە تاوەکو نوێژی شێوان یەکبینە کچ و کاڵ و ژن و
منداڵن ئاوان لەڕن کان بوون ،بە گۆزە و تێکە و تەنکە و کوندەوە ئاویان بۆ ماڵەوە
کێشاوەتەوە و قاپ وقاچاغ و هێبار و جلوبەرگیان لەسەر سەروچاوی کانیەکەدا شوشتووە،
لە فۆلکلۆری کوردەواری و هەڵبەسن شاعێاندا زۆر بایەچ پێدراوە و بەتامەزرۆییەوە باس
کراوە:
قەبرم لۆ لێدەن لە ڕێگەی کان
مشک و مار بمخوا یار ن نەزان-فۆلکلۆر
بلوێری شوان لەبەرزی تەالن
کێ لەڕن کان دێنێتە سەماوە -جەالل جۆبار
وتراویشە :ناوی نەبوو لەناو ناوان ،گوی دەکرد لەسەر سەراوان
گرنگ ڕێگەی کان و هاتوچۆ و هاموشۆی بەردەوایم وایکردووە کورد بیکاتە ئیدیۆم و بۆ
چوون و هاتن و هاتوچۆی بەردەوایم کەسێک بۆالی یەکێک یان شوێنێک ،دەتوانرێت
وەکو ئیدیۆمێگ سیاسیش بەکار بهێێێت بۆ نمونە ئەگەر شاندی کوردی هەموو ڕۆژێک
بچێتە پایتەخن عێاق(بەغدا) بۆ پێکهێنان حکومەت یان دانوستاندن لەسەر بودجە و تاد
بەتەوسەوە پێیان دەوترێت :کردوویانە بەڕێگای کان واتە :زوو زوو دەچن]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان
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:Quick Respons Code

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 11:10:03 2022/25/4
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1433 :

کردی بردی ،گەڕا دڕا
https://www.kurdipedia.org/?q=20220302213201406802
کردی بردی ،گەڕا دڕا
ئه و کەسەی کارێک بکات بەرهەمەکەی دەچنێتەوە و بەڵم ئه و مرۆڤەی هیچ کارێک
نەکات و هەر لەسەر بگەڕێت ئەوا هیچ دەست ناکەوێت ،تەنها پێڵو دڕان بەردەکەوێت،
ئەوانەی شوانکارەیانکردووە کاتێک ڕانەکەیان دەبنە ناو پەرێزێکەوە بۆ لەوەڕاندن دەبیێ
بزنەکانیان خێا خێا بەناو پەرێزەکەدا دەڕۆن و له و گوڵ بۆ ئه و گوڵ و لە وس بۆ ئه و وس
دەچن ،بەڵم مەڕەکان لەسەرەتای پەرێزەکەوە پەرێز پاکژی گوڵ و هێشووە کەوتوەکان
هەڵدەگرنەوە و دەیخۆن تا دەگەنە کۆتان پەرێزەکە بەتەواوەن تێ دەخۆن ،ئینجا ئه و
حاڵەتە بووە بە ئیدیۆم بەکەسێگ گەڕۆیک کاسن نەکەر دەوترێت :ئەوەی کردی بردی،
ئەوەی گەڕا دڕا]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 9:32:01 2022/2/3
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1434 :

کردی بە بنێشتە خۆشەی ژێر ی
ددان
https://www.kurdipedia.org/?q=20220513224525413870
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کردی بە بنێشتە خۆشەی ژێر ددان
بنێشت :لەبریندارکردن دارەبەن و قەزواندا جەوییەیک زەردباوە دەڕژێتە دروستکراوێگ
شێوە هێڵنەی چکۆڵە ،دواتر لە مەنجەڵ دەکوڵێێێت و زەردباوییەکەی دەبێتە سن وجێ
دەبێت ،بنێشتە خۆشە یان جاجکە خۆشە بنێشن خۆشکراوە ،بنێشت بەرهەمێگ
کوردەوارییە و دەنێدرێتەوە دەرەوەی کوردستان وەکو خۆراک و دەرمان بەکاردەهێێێت،
یەکێک لە خاسیەتەکان بنێشت جوینیەن ،هەڵبەتە جوینیش بەددانە و بۆ ماوەیەیک زۆر
دەجاوێێێت-دەجورێت ،ئه و زۆر جوینەش بووە بەئیدیۆم و بە کەسێک کە قسەیەک یان
بەسەرهات و گرفت و کێشەیەک زۆر بڵێتەوە بە تەوس و نیگەرانییەوە دەوترێت :کردی بە
بنێشتە خۆشەی ژێر ددان]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 10:45:25 2022/13/5
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1435 :

ی
دەردێن
کرم لە گوێزی ساغ
https://www.kurdipedia.org/?q=20200824193608387133
کرم لە گوێزی ساغ دەردێن.
وتراوە دەڵن(گوێزی ساغە) گوێز ئەگەر نەخۆس لن نەدات زۆر پتەوە و سفت وسۆڵە و
جێگەی سەرنج و سەیرکردنە ،بەپێچەوانەشەوە ئەگەر نەخۆس ن بکەوێت زوو دەڕزێت و
تێکدەشکێت و کرم لن دەدات ،کەسێک زۆر زیرەک و شارەزا و وورد و لەبلەبان بێت،
دەبێتە جێگەی متمانە و دەوترێت فالنە کەس زۆر بەتوانا و دانایە ئەگەر بیەوێت(کرم
لەگوێزی ساغ دەردێن)]1[ .
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 7:36:08 2020/24/8
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
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بابەت1436 :

کفن گێ ی
فان نیە
ر
https://www.kurdipedia.org/?q=20220806233615426915
کفن گێفان نیە
کفن :خامێگ سپییە لە مردوو دەپێچرێت ،بەرگێکە بووە بە مۆتەکە و لەزۆر بواردا بۆ
ڕێنمان و ئامۆژگاری بەکاردەهێێێت لە گفتوگۆی ئاسان دا و دەوترێت :ژیان ئه و ڕاکە ڕاکەی
ناوێت ،دوو گەز زەوی و دوو گەز کفن لەگەڵ خۆماندا دەبەین ،لێەش کە کراوە بە ئیدیۆم
بۆ ئه و کەسانە بەکاردەهێێێت کە زۆر بەتەماحن و زۆر هەوڵ دەدەن و ماندوو و هیالکن
بۆ بەدەستهێنان سەرمایە و کۆشک و تەالر بەتەوسەوە کورد پێیان دەڵێت :کفن گێفان
نیە]1[ .
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 11:36:15 2022/6/8
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1437 :

کلیک خستە ناو گەلیەوە
https://www.kurdipedia.org/?q=20220425232040411463
کلیک خستە ناو گەلیەوە
لە سمتەجوڵەی سەگ و گورگ و چەقەڵ و ڕێوی کلکێگ باریکەڵە هەیە ،جوڵەی ئه و کلکە
کۆمەڵێک گوزارشت و ئیما و ئاماژەی تێدایە ،ئەوەی مرۆڤ هەسن ن دەکات شۆڕکردنەوە
و خستنە ناو گەل ئاماژەیە بۆ ن دەسەڵن و هەڵتن و تەسلیم بوون و ڕاکردن و
واڕبوونەوە ،لەکان بەرزکردنەوەی ئەوە لە پەالمار و خۆدەرهێنان و زاڵبوونە ،کاتێکیش
کەکلیک بادەدات ئەوا ڕەزامەندی و خۆس و چێوەرگرتن و پێکەوە ژیان و ئاشتەوان و
ڕۆمانسیەن دەردەخات ،ئینجا کلیک خستە ناو گەلیەوە لێەدا بووە بە ئیدیۆم و بەکەسێگ
ترسنۆک و ن غێەت کە لەترسان سەری خۆی دادەخات و میل شۆڕ دەکاتەوە و نا وێرێت
دەم هەڵێنێت بەرامبەر کەسێک یان زوڵمیک بەتەوس وتوانج و ڕقەوە دەوترێت :کلیک
خستە ناوگەلیەوە]1[ .
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان
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:Quick Respons Code

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 11:20:40 2022/25/4
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1438 :

ی
کەمێە
کلیک لە سەگ
https://www.kurdipedia.org/?q=20220429200338411817
کلیک لە سەگ کەمێە
سەگ ئه و ئاژەڵەیە کە لەدێر زەمانەوە بەر لەزایێ لەگەڵ مرۆڤدا ماڵ بووە و هاوەڵ و
ی
مرۆق کردووە ،بۆیە دەبینێ لەزۆربەی کۆمەڵگاکان سەر زەوی ئیدیۆم
هاوڕێ و پاسەوان
لەسەر ئه و ئاژەڵە یەکجار زۆرە ،لەناو کوردان هەر بەالیەن نەرێنیەوە باس سەگ کراوە
وەک(سەی نان بدە ،سپڵەی نان مەدە و سەش بەژنان ناوەڕێت ،سەیک لە سەگە ،دەڵن
سەیک هاوشارە ،سەیک هەڵەوەڕە ،سەیک هار تەمەن چل ڕۆژە ،سەیک ن سوتاوە ،بەخوا
سەیە...تاد) ،جگە لەمە ناوی سەگ لە زۆربەی جنێوەکان مرۆڤ ناوی بەخراپە دەهێێێت
و وتراوە :سەیک سەگباب ،سەگباب ،سەی لەسە) ،لێەدا له و ئیدیۆمەش بەکەسێگ زۆر
شەیتان و زیرەک و خۆگونجێ و بەزارودوو یان ئەوانەی خۆیان دەدزنەوە و خۆیان دەرباز
دەکەن لەکاروبار و کالوات و فرت وفێڵ جۆراوجۆریش بۆ ئه و ڕەفتارەیان دەدۆزنەوە بە
گاڵتەوە پێیان دەوترێت :کلیک لە سەگ کەمێە]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 8:03:38 2022/29/4
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1439 :

ی
کەمێە
کلیک لەسەی

https://www.kurdipedia.org/?q=20181231080536182126
کلیک لەسەی کەمێە
ئاژەڵ سەگ جارێک به ئەمەکداری و جارێک بەزۆرزان و کڵوچ و فێڵباز ناوی هاتووە ،لەم ئيديۆمەی ئەمجارەش بەفێڵزان
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هاتۆتەوە بەرباس ،ئەم ئيديۆم و دەربڕە بەکاردێت بۆ مرۆڤێک کە زۆرزان و زۆر لەبار بێت و کەم کەس لن بباتەوە دەوترێت
فڵنەکەس تەنها(کلیک لەسەی کەمێە) دەنا کتومت سەگە و لەويش زياتر دەزانێت بۆ ن قولە(پاشەقولە) و حەوت
بەڕک(گێفان).
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 8:05:36 2018/31/12
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت1440 :

بەدەستەسی دەگرێت
کلیک کەرێ
ڕ
https://www.kurdipedia.org/?q=20180106090702143790
کلیک کەرێ بە دەستەسی دەگرێت
ماڵە گوندييەکان کە دەچنە شاری و ماوەيەک لە شاری دەمێننەوە ئيێ کوڕ و کچەکانيان هەندێک دەگۆڕێن و کە
دەگەڕێنەوە گوندەکەی خۆيان هێندێک بە فێ و تەکەبورەوە کاری کيڵگە و ئاوان دەکەن بۆ نمونە ئەگەر کەرێ کورتان
بکەن ئەوا بۆ ئەوەی پاڵوەکەی بخەنە بن کلیک کەرەکەوە کلیک کەرەکە بە دەستەسێک دەگرن وەک تەنەفور و دەعيە و فێ
و بێەوە گوايە ئەمە کاری پێشينەی خۆيان و باب و باپێەيان نەبووە بۆيە ئەم درکەيە لە دوای ڕاپەڕينەوە واتە ساڵ 1991ەوە
دوای ئاوەدانکردنەوەی گوندەکان باشوری کوردستان هاتۆتە ئاراوە به و کەسانەی کە فێ و خۆبەزڵزانيان هەيە
دەوترێت(کڵیک کەرێ بە دەستەسێ دەگرێت).
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 9:07:02 2018/6/1
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت1441 :
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کلۆ مسەيە يان کلۆ مسکەيە
https://www.kurdipedia.org/?q=20180815095209154007
کلۆمسەيە يان کلۆمسکەيە
کلۆ مسە ،لە ڕەنگ سور و زەردی کوڵلەوە هاتووە بەڵم کلۆمسکە لە کۆ و گردبوونەوە و ڕەوی گەورەی پێکوڕەدار و شاڵوێگ
گەورەی کوڵلەوە هاتووە کە لە خلەوخەرمان و داغل و دانەوێڵە دەدات وەک ئەوەی ساڵ  1955بەتەواوەن
دۆل(سوسە)ی لە رۆژئاوان عەرەن لەرووەک خاڵ کردەوە و هەمووی خوارد و کورد دەڵ تەواو تاس به و حاڵەتە دەوترێت
(کلۆمسکەيه) واتە نەڕەنگ سوری و زەردی بەڵکو واتە شاڵوی کوڵلە کە هيچ رووەکێک خۆی لەبەر ناگرێت ،چۆنە ڕەوە
خێانێک بەيەکەوە سەردان ماڵێک بکەن پێيان دەوترێت(تەزرە کوت).
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 9:52:09 2018/15/8
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت1442 :

ی
دەڕفێن
کیل لەچاوان
https://www.kurdipedia.org/?q=20190103072144182409
کیل لەچاوان دەڕفێن
کل جۆرێکە لەگل وسورمەس ن دەوترێت ،مرۆڤ دەمێکە چاوی خۆی ن دەڕێژێت بۆ
جوان و چارەسەری بينێ ،لەسەروبەندی کۆنيشدا پياو زياتر بەکاري هێناوە بەتايبەت لەکان
بەفر بارين بۆ پارێزگاری چاو و بەهێکردن بينێ جگە لەمانەش سودی جوان و گەس بەچاو
دەبەخش ،به و دواييانە ژن زياتر لە ئارايشگاکانيش بەکاري هێناوە و لە پياوان وەرگرتۆتەوە،
کل لەبەر ئەوەی وەک تۆز ووردە ئەگەر بەکاريش هات ئەوا بەرجەستەکردن و کۆکردنەوەی
زۆر ئاستمە چ جای ئەوەی کەسێک بتوانێت بيفڕێنێت و بيبات لە بای غارا ،هەر لەبەر
ئەمەيە بەکەس زيرەک و چاپوک دەوترێت فالنە کەس(کیل لەچاوان دەڕفێن).
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان
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🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 7:21:44 2019/3/1
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1443 :

ی
گەرمێە
کوچک لەئاگر
https://www.kurdipedia.org/?q=20180728080017153123
کوچک لە ئاگر گەرمێە
کوچک ،لە کوچکە بەردەوە هاتووە ،جوتيار و وەرزێر و شوانکاری کورد کاتێک چايەیک
دەنايە سەر ئاگر س بەردۆچکەی دەهێنا و س کوچکەيەیک سوشن لەنێوان ئه و س
بەردە دروست دەکرد ،سێکوچکەی ئاسنيش کە ئاسنگەران دروستيان کردووە هەر له و
س کوچکە بەردەوە دروستکراوە و ناوەکەس لەمەوە هاتووە ،ئينجا دار و پوش و پەڵس
دەخستە نێوانيەوە و ئاگرێگ ن بەردەدا و چايەکەی دەخستە سەر ئاگرەکە ،ئه و کوچکە
بەردانە هێندە گەرم دەبوون ئەگەر دەستت بەريان بکەوتايە وەک ئاگرەکە دەستيان
دەسوتاندن ،ئەمە بووە بەئيديۆم و درکە لەناو کوردان ،ئەگەر راستەوخۆ کارێک يان
هەڵوێستێک يان خۆس شادی و ناخۆس و پرسەيەک پەيوەندی بەيەکێکەوە نەبێت و لە
خاوەنەکەی زياتر کاريگەر بێت دەوترێت(کوچک لەئاگر گەرمێە).
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 8:00:17 2018/28/7
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1444 :

ی
کورتان بۆ دەجایل دەکات
https://www.kurdipedia.org/?q=20210429224706393786
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کورتان بۆ دەجال دەکات.
دەجاڵ یەک چاو کورد بە(تەجار) ناوی دەبات کە یەکێکە لەکاراکتەرەکان کۆتان دونیا و
پەسڵن لە ڕوانگەی ئاین ئیسالمەوە ،ئه و دەجاڵە فێڵباز و لەخشتەبەرە و لەسەر بنەمای
درۆ و دەلەسە و کوشت و کوشتارەوە گەشە دەکات و لەشکرەکەی زۆرینەی لە ژنان
پێکدێت ،ئه و دەجاڵە کراوە بە ئیدیۆم و بەکەسێگ تەڵەکەباز و زیرەک و زۆر فێڵباز
دەوترێت(کورتان بۆ دەجال دەکات)]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 10:47:06 2021/29/4
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1445 :

ی
کورتان خوارکرد
https://www.kurdipedia.org/?q=20220221203252405899
کورتان خوارکرد
کورتان کەرێ لە ئیدیۆیم تریشدا بەکارهاتووە وەک :کورتان فڕێدا ،واتە تن هەڵجلیکاند و
بە لوشکە و لەقە کورتانەکەی سەر پشن بەربۆوە و کەوتە خوارەوە ،ئه و کورتان فڕێدانە لە
دەوروبەری کۆیە بەکاردەهێێێت بۆ کەسێگ کارێک بکات کە لن چاوەڕوان بکرێت و زووتر
بناسێت کە خەسڵەن کەربوون لە مرۆڤەکەدا هەیە ،کورتان خوار بەهیچ جۆرێک نە سوار
دەگەیەنێت نە بار دەگەیەنێتە هەوار و شوێن خۆی ،هەر بۆیە لە رواندزێ ئەگەر کەسێک
کارێک تێک بدات یان تەواوی نەکات و توڕە بێت و بەجێیبهێڵێت دەوترێت :کورتان خوار
کرد]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 8:32:52 2022/21/2
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
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بابەت1446 :

کورد يەک بەزیم دەزانێت ئەويش س ن ييە
https://www.kurdipedia.org/?q=20180826093133154932
کورد يەک بەزیم دەزانێت ئەويش س ن ييه
کەرکورکيەکان دەڵێ(کورد يەک نەزیم دەزانێت ئەويش چەپەييە) يەک نەزم زانێ نەزان بەدواوەيە چۆن دەبێت هەر تەنها
نەزمێک بزانيت ،واتە بە شتێگ بگريت تا پەلەواژی نەکەيتەوە وازی ل ناهێنيت ،هەولێييەکان زۆرتر س پێيان کردووە لە
ڕەشبەڵک و ئاهەنگێاندا ئەگەر ڕێک بکەوتايە بۆ ئاهەنگ کەرکوکيان بچن ئەوا بەديار شاييەکەوە دەستەپاچە ئەوەستان
چونکە نەزیم چەپەييان نەزانيووە خۆم يەکێک بووم لەوانەی توس ئەم حاڵەتە بووم ،هەڵبەتە يەک نەزم و بەزم زانێ
بەاليەن نەرێنيەوە دەشکێتەوە بۆيە ئەگەر کەسێک تەنها لەسەر قسەی خۆی بوو و قسەی خەڵکيێی وەرنەگرت دەوترێت
فالنە کەس تەنها يەک بەزیم دەزانێت ئەويش س پێييە يان کورد يەک نەزیم دەزان ئەويش چەپەييە.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 9:31:33 2018/26/8
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت1447 :

کوردی دۆ نەدیوو
https://www.kurdipedia.org/?q=20210502204711393860
کوردی دۆ نەدیوو
کورد پیشەی سەرەیک شوانکارە و وەرزێرییە ،دۆ کە لە شێمەن مەڕوماڵت دێتە بەرهەم ،لە
زۆرێک لە ئیدیۆمەکاندا بەکارهاتووە وەک(دۆ و دۆشاوی تێکەڵ کرد ،نان بەدۆی ڕا ناگات،
کەس بەدۆی خۆی ناڵێت ترشە ،فڵنە کەس دۆی ڕژاوە) ڕان و مێگەلەکان دۆیان زۆر
وزەوەند بووە ،ژەیم سەرەیک شوانکارە و کشتیار و وەرزێران بووە ،لەهەندێ وەرز کەم
دەبێت و بۆ ماوەیەک نامێن ،کاتێک سەر لەنوێ پەیدا دەبێتەوە لەوەرزی بەهار و مانگ
ئاداردا کەوتراوە(ئادار ناچ ن دۆ ،نیسان ناچ ن جۆ) ،ئەگەر کورد توس ببێتەوە
شاگەشکە دەبێت ،ئەوە بووە بەئیدیۆم و بەکەسێک زۆر پەرۆش بۆ شتێک یان کارێک
دەوترێت(کوردی دۆ نەدیوو)ە]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code
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باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 8:47:11 2021/2/5
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1448 :

کوريکە گاگرۆ ،بەهارت هێنا بەدرۆ
https://www.kurdipedia.org/?q=20170423090147139284
گوڵێکە لەمانگ کانون يەکەم وسەرەتان شوبان هەموو ساڵێک لە وەرد و شوێنە نمرگەکان
دەڕوێت ڕەنگ سوور و شێ و سن هەيە و ساردو سۆڵەی زستان هێشتا ماويەن و هيچ
گژوگيايەکيێ گەشەی نەکردووە بۆيە کورد لە درکه و ئيديۆمدا بەکاری هێناوە و
وتراوە(کوريکە گاگرۆ ،بەهارت هێنا بەدرۆ ،نەماست هەيە و نەفرۆ) واتە مەڕو ماڵت تێ گيا
ناخوا و هێشتا کان زايين نەهاتووە]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 9:01:47 2017/23/4
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1449 :

کوندە ژەهرە
https://www.kurdipedia.org/?q=20211211214029398342
کوندە ژەهرە
کوندە لەپێسن ئاژەڵ بزن و گۆلک دوای دەباغکردن دروست دەکرێت و دۆ و ئاوی تێدا
دەکرێت لەسەر کوندەران(کوندەڵن) دادەنرا و ئاوی شەوین زۆر سازگار دەبوو ،کوندە لە
ئیدیۆمدا بەکارهاتووە وەکو(ئه و پەلە هەورە کوندە ئاوێگ ن نییە) یان(وەکو کوندە
دەیڕشاند) لێەدا کە دەوترێت(کوندە ژەهرە) واتە کەسێکە ڕق وقێ و توڕەن و ئێەن زۆری
لەخۆیدا کۆکردۆتەوە ،بە درکه و کینایەوە بەکەسێگ ژەهرتێ و گون لەسک دەوترێت(کوندە
ژەهرێکە بەخۆی)]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان
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:Quick Respons Code

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 9:40:29 2021/11/12
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1450 :

کونەبای قەیسەریان
https://www.kurdipedia.org/?q=20211218113030398830
کونەبای قەیسەریان
ڕەشەبای سلێمان و کۆیە لەباشوری کوردستان بەناوبانگن ،هەردوو شار بەهۆی جیاوازی
پەستان لەنێوان شاچ ئەزمڕ و سلێمان و شاچ هەیبەسوڵتان و کۆیە ئه و ڕەشەبایە تێیاندا
هەڵدەکات ،ئینجا زستان و هاوین بۆ نییە زۆربەی ڕۆژان ساڵ بایان ل هەڵدەکات بۆیە ئه
و دوو شارە بە هەڵکردن بایەکانیانەوە دەناسانەوە دەوترێت(ڕەشەبای سلێمان و کۆیە)،
ئینجا لە لەنزیگ()3کیلۆمەتر لەخۆرهەڵن شاری کۆیە لەبناری هەیبەسوڵتان گوندێگ
خنجیالنە لە بنار و الپاڵ ئه و شاخە هەیە بەناوی(قەیسەری) هەندێجاریش
دەوترێت(قەیسەریان) بەبەردەوایم ڕەشەبای تێدا هەڵکردووە بۆیە لەکۆیە و دەوروبەری
وەکو گۆتەی لێهاتووە کونە بای قەیسەریان]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 11:30:30 2021/18/12
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1451 :

کوڕيشت ساوا بوو سەری بڕی باشە
https://www.kurdipedia.org/?q=20181001102522156651
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کوڕيشت ساوا بوو سەری بڕی باشە
ساوا بوون چ لە بەرووبومەکان کشتوکاڵ يان لە ئاژەڵداری و يان ئامادەکردن بەرووبویم
زستانە و هەڵگرتن يان لە تۆ کردن دەغل و دان و نيسک و نۆک و تاد هەموو ئەمانە زيان
لەخاوەنەکەی دەدەن و لەکان پێويستدا ن ناگەن و نابنە بەرهەم و داهات و پێداويسن
پڕناکەنەوە و دابين ناکەن ،بۆ نمونە هەڵخستن گەنیم کوڵو بۆ(ساوار) ئەگەر لەمانگ
حەوت و هەشت(تەمموز و ئايار) نەبێت لەمانگ(ئەيلول و ئۆکتۆبەر) تين هەتاو کەم
دەبێتەوە و ناتوانێت بەپن پێويست هەتاو گاز و وشک ببێتەوە ،يان ئەگەر لەمانگ کانون
يەکەم و دووەم مەڕەکان ڕانە مەڕێک نەزان ئەوا مانگ ئازار و نيسان و مايس وادەی شێو
بەرهەمەکەيەن ئەگەر ئه و کات بزێن چ؟
هەموو ساوا و منداڵ و بچوکيەک لەکان خۆيدا نەبێت بەزيان دەشکێتەوە ،هەربۆيە
بەهۆی ئه و هەموو زيان و نەگونجاويەی کە روودەدات بەهۆی ساوان بەروبومێکەوە چ
ئاژەڵ بێت يان بەروبویم ڕووەیک کشتوکاڵ خاوەنەکەی بە نائومێدييەکەوە
دەڵێت(کوڕيشت ساوا بوو سەری بڕی باشە).
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 10:25:22 2018/1/10
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1452 :

کوڕی بن چارۆگەيە
https://www.kurdipedia.org/?q=20170801083255141675
کوڕی بن چارۆگەيە
ئيديۆمێکە بۆ پياوێک يان کوڕێک بەکاردەهێێێت کە قۆناغ هەرزەکاری و مناڵ بڕی بێت بەڵم هێشتا نەبوو بێت بە خاوەن
بڕيار و پەيمان خۆی ،بۆ هەموو کارێک ،هەڵوێستێک ،پەيمانێک ،هەڵوەستەی هەيە و دوو دڵ و راڕايە ،يان دەگەڕێتەوە بۆ
دايگ ،هەڵبەت ئەمەش لەوەوە سەرچاوەی گرتووە کە لە ژێر چارۆگەی دايگ پەروەردە بووە و تێکەڵ کۆمەڵگا و کۆر و
کوبونەوە گشتيەکان کۆمەڵگا کەم يان هەر نەبووە]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان
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🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 8:32:55 2017/1/8
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت1453 :

کوین لەبەردی بدەیت دەیکاتە هەنگوین
https://www.kurdipedia.org/?q=20200905115110387529
کوین لەبەردی بدەیت دەیکاتە هەنگوین
لەناوچەی پشدەر بە میل و کوتگ ئاسن دەوترێت(کوین) بەهێی بازوو توند ڕادەوەشێێێت
و لە تاشەبەردی گەورە دەدرێت و پارچە و تلیش گەورەی ل دەکاتەوە و وردە وردە
ووردوخاس دەکات و وەکو بەردی کەالبەرد چۆن چەکوچ نەرم و نیان دەکات و دەیکاتە
کەال و هەڵمات و دەسکەڵ ،ئه و ئیدیۆمە گوزارشتە لەوەی کە دەوترێت(شەق دەزانێت
قۆناغ لە کوێ یە) واتە بەرد بەبەردی خۆی دوو چەکوچ و کوتەک و بیور و مییل ئاسن ل
بدەیت وەکو هەنگوین نەریم دەکەیت بۆیە دەوترێت(کوین لەبەردی بدەیت دەیکاتە
هەنگوین)]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 11:51:10 2020/5/9
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1454 :

کوێرە نانە
https://www.kurdipedia.org/?q=20220429202216411823
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کوێرە نانە
کوێر ،به و کەسە دەوتریت کە چاوی هیچ نابینێت ،یەکێکە لە نەخۆشیە ن چارەسەرەکان
چ بەزگمایک تووش بێت یان بە نەخۆس بۆیە وتراویشە :کوێر تادەمرێت بەتەمای دوو چاوی
ساغە ،ئه و کوێریە وەک ئیدیۆم لە زۆر بواردا بەکارهاتووە وەک(کوێرەکان واتە:
سەرچاوەیەکە ئاوی کەمە ،کۆردەرە واتە :دەراوێکە خراپ ئاوی دەردەبێت  ،کۆراو واتە:
ئاوی کەمە ،کوێرەدڵ کەس کەم تێگەیشتوو ،کوێرەدێ واتە دێیەیک دوورە شار و ئاوەدان،
کوێرەوەری واتە کەیم خوێندەواری ،کوێرانه بێکردنەوە و قسەی ن لێکدانەوە  ،کوێرەڕێ
ڕیگەی الوەیک بێت و هاموشۆی بەسەرەوە نەبێت) کەواتە دەردەکەوێت ئاوەڵناوی(کوێر-
کۆر) چ وەک پێشگر بێت یان پاشگر(وجاغ کوێر ،کوێر نان) لەهەردوو حاڵەتدا بەمانای
کەم و کورن دێت ،لێەدا بەکەسێک دەوترێت :کوێرە نانە کە بەرچاوتەنگ ن و نانبدە و
سەچ نەبێت بەڵکو کەسێگ قرچۆک و دەست قوچاو بێت بە تەوس و پەالر و تانە و
تەشەرەوە پن دەوترێت فڵنە کەس کوێرەنانە]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 8:22:16 2022/29/4
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1455 :

کێيان کردە بەلەچەک
ر
https://www.kurdipedia.org/?q=20200824194008387135
کێيان کردە بەلەچەک.
بەلەچەک ،وشکردنەوەی بەروبومەکان هاوینەی وەک(:هەنجێ و بامیە و تەماتە و
باینجان)ە ،له بەرخۆرەتاو و قرچەی گەرمای مانگ تەمموز و ئابدا ،تا هەتاوگاز دەبێت و
وشک وبرینگ دەبێت ،ئینجا هەڵدەگێێت و دەخرێتە تورەگەوە بۆ ئەوەی زستانان لەکان
نەبوون ئه و بەروبوومانە بکرێتە چێشت و ژەمەخۆراکەکان ن دابێ بکرێت ،لێەدا
بەلەچەک خوازراوە بۆ(کێ)ی مرۆڤ ،ئەگەر مرۆڤ ئه و دەعبایەی بمرێت دەبێتە
بەلەچەک و هەندێکجاریش بەناحەزی و بەکەم سەیرکردن بۆ کوژران و نەمان یەکێک
دەوترێت(کێیان کردە بە لەچەک) حەیان ڕەشیان ل بڕی]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code
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باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 7:40:08 2020/24/8
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1456 :

کيسەی سواڵکەر هەر ر ی
گێ پڕ نابێت
https://www.kurdipedia.org/?q=20190306082303280184
کيسەی سواڵکەر هەرگێ پڕ نابێت
زۆر لەسەر سواڵکەر و دەرۆزەکەر(دەروازەکەر) وتراوە و وتراويشە(نان سواڵ يان خاوە يان
سوتاوە) سواڵکردن وەک خۆخستنە ناو ئاوێگ ساردی تەزيووە و تەنها سەرەتا و
خۆتێخستن يەکەمجاری قورسە و دەنا ئيێ هەر حەزدەکەيت خۆت بخەيەتە گۆمەکەوە
کورد وتەن تا(تەزيت) دەشکێت ،ئيێ سواڵيش ئه و خاسيەتەی هەيە تاجارێک شەرمت
دەشگ ئيێ هۆگری دەبيت و دەبێتە پيشەت ،پارەيەیک هێندە سفت و مۆڵ و ن ماندووبون
دەست دەکەوێت قەت بە بڕای بەبڕای وازی ل ناهێێێت ،هەر بۆيە کورد له و ئيديۆمەدا
رێگ خستووە و وتويەن(کيسەی سواڵکەر هەرگێ پڕ نابێت) واتە سواڵکەر واز لەپيشەکەی
خۆی ناهێنێت کەواتە هەرگێ کيسەکەی پڕ نابێت.
Quick Respons Code:

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 8:23:03 2019/6/3
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1457 :

کۆتری ساواری بەهەزاری
https://www.kurdipedia.org/?q=20180815094617154004
کۆتری ساواری بەهەزاری
گۆشن کۆترۆکەم دەرمانە ،کورد لە(بووبوو و چێۆک)ی بەرئاگردان و شەوی دوورودرێژی
پايزو زستان زۆر کۆتر و کۆترۆکەی ناو بردووە ،ئەم ئيديۆمەيان تازەيە هەندێک کۆتری ماڵ
هەن کورد(قەالج يان باجەر)يان ن دەڵێت و بەخێويش دەکرێن بەڵم لەرووی نرخەوە ئه و
نرخەيان نيە و تەنها هەزار ديناری ئەمڕۆ دێێ لە نرخەکانيان ،بۆيە کە لەبازاڕی کۆتران
دەفرۆسێن فرۆشيار ئەوها بانگ ل دەکات(کۆتری ساواری بەهەزاری) واتە بەهەزار ديناری
چاپ(تەبع) ساوارەکەت بەتام بکە و گۆشن کۆترۆکەی ن بکە ،دەشتوانرێت بوترێت ئه و
شتە زۆر هەرزانە و ن نرخە چيە ئەوەندەی پياهەڵدەدەيت کۆتری ساواری هەر بەهەزارييە.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:

رۆژهەڵن کوردستان

914

:Quick Respons Code

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 9:46:17 2018/15/8
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1458 :

کۆرە بژ
https://www.kurdipedia.org/?q=20170930091653142789
کۆرەبژ
جاشک تەمەن بگاتە دوازدە مانگ لە کوردەواريدا پن دەوترێت(کۆرە وژ ،کۆرە بژ ،کۆرەمژ) واتە هێشتا بەتەواوەن پشن
نەکردووە و نيشانەکان گەورەبوونيش تێدا دەرکەوتووە ،ئينجا ئەمە بۆ کوڕێک بەکاردەهێێێت کەتەمەن چواردە و پازدە
ساڵ بێت و هەمان شێوەی جاشولکەکە نيشانەکان بالق بوون وەدەرکەوتون و هێشتا نەبووە بە کوڕێگ تەواو و هەموو
کارێکيش ن ناکرێت و زۆر جێگەی متمانەی ئه و کارانە نيە کە پن دەسپێدرێت به و جۆرە کوڕانە دەوترێت(کۆرە بژە)]1[ .
بۆ کەمکردنەوە و بە سوک تەماشاکردن بەو منداڵە بابمردەیەش دەگوترێ کە دایگ لە کان شووکردنەوە لەگەڵ خۆی
دەیبات بۆ ماڵ مێدە تازەکەی.
خاڵۆ وەسمان.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 9:16:53 2017/30/9
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت1459 :

ی
بەنرچ تازە دەفرۆشێت
کۆنە
https://www.kurdipedia.org/?q=20200822220449387093
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کۆنە بەنرچ تازە دەفرۆشێت
کۆنە هەر کۆنەیە و تازەش هەر تازەیە ،کەل و پەل بەکارهاتوو ،جلوبەریک پۆساو ،ژەیم
دووەیم خۆراک و یان هەرشتێگ بەکارهاتوو ،بە دەسن دوو و بەکارهاتوو ئەژماردەکرێت و
مامەڵەی کۆنەی لەگەڵ دەکرێت ،بەڵم کەسانێک هەن شن خۆیان زۆر لەال بەنرخە و
بەکەم دەستیان ل بەر نابێت و ئەوەی پێویسن پن بێت بەنرخێگ باش پن دەفرۆشن ،به
و جۆە کەسانەی شت لەدەستیان نابێتەوە دەڵێ(کۆنە بەنرچ تازە دەفرۆشێت)]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 10:04:49 2020/22/8
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1460 :

کۆنە دۆست ی
ماین بەزینه
https://www.kurdipedia.org/?q=20211230072817399840
کۆنە دۆست ماین بەزینه
زۆرجار باوک بۆ کوڕەکەی وەسیەت دەکات و دەڵێت( :کوڕم کەمن مردم کارێکت هەبوو ،بڕۆ الی دۆست و برادەرەکانم،
کارەکەت بۆ ڕان دەکەن) دۆست و یار و هاوڕن دێرین زۆر شێینە و خاتری یەکێیان زۆر دەوێت و ڕۆژگاریش ئەوەی
سەڵماندووە کە کۆنە دۆست و کۆنە یار و برادەر هەمیشە ئامادە و لەسەر ن بوون بۆ هاوکاری و دەستبار و هەرەوەزی کردن
لەگەڵ یەکێی بۆیە کورد کردویەن بەئیدیۆم و فەرمویەن(کۆنە دۆست ماین بەزینه) واتە هەموو دەم ئامادەیە]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 7:28:17 2021/30/12
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت1461 :

کۆن يەک بن ی ی
مێدتن
ژنێ ،دوو بن ر
ی
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https://www.kurdipedia.org/?q=20180826093719154934
کۆن يەک بن ژنێ دووبن مێدتن
وتراويشە(کۆييان و خۆييان) لە کۆيە و دەوروبەری ئەم درکە زۆر دەوترێت بەتايبەت لە
نێوان(کرمانج و کۆييەکان) ئەمە زياتر کرمانجەکان دەيڵێنەوە چونکە کۆييەکان پشت
دەبەسێ بە ئيديۆیم(کۆييان و خۆييان) و زياتربەکاردەهێێ ،بەڵم درکەی کۆن يەک بن
ژنێ دوو بن مێدتن واتە ئەگەر کۆييەک بەتەنها بێت ئەوا خۆی دەگونجێنێت لەگەڵت و
دەزانێت تاقەسوار تۆزی نيە و دێتە سەردينت و وەک عەقیل تۆ بێدەکاتەوە بەڵم ئەگەر
ببنە دوو ئەوا وەک خۆيان بێدەکەنەوە و يەکدەگرن بەرامبەرت و دەبنە مێدەزمەی
سەروکوێالکت و کورت و کرمانچ دەبنە مێدت بۆيە وتراوە(کۆن يەک بن ژنێ دوو بن
مێدتن).
تایبەتمەندییەکان بابەت

کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

AM 9:37:19 2018/26/8
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت1462 :

ی
ی
خۆيايەن
کۆیيايەن و
https://www.kurdipedia.org/?q=20180107074501143820
کۆيايەن و خۆيايەن
هەروەها وتراويشە(کۆن و خۆن) ئەم دەربڕينە هەر لەگەڵ ناوی شاری کۆيە گونجاو بووە
وەئەگەرنا زۆربەی شارەکانيێی هەرێیم کوردستان ئه و خۆيايەتيەيان تێدايە دەتوانرێت
بوترێت(ڕانيەن و خۆن و قەالدزەيەن و خۆن و سلێمان و خۆن...تاد).
کۆيايەن واتە کۆن چێن و کۆيەکان بەيەکەوە خۆيان و يەکێی بەخەڵکيێ نادەن ،خۆيايەن
واتە خزمايەن و دۆستايەن و شارچێن و ناوچە چێن هەڵبەت ئەم دياردەيە تەنها کۆيەکان
ناگرێتەوە لە باشوری کوردستان بەڵکو زۆرێک لەناوچەکان بەهۆی هۆگری و خزمايەن
خوێن و شوێن ئه و حاڵەتەيان هەيە بەڵم ديارە لە کۆيە زياتر بەدی کراوە ،کان خۆی لە
چاوپێکەوتنێگ ڕۆژنامەی تاک ئه و پرسيارەم لە شاعێی ميلیل(جەالل جۆبار) کرد وون:
ئەم کۆيايەن و خۆيايەتيە تەنها لەدەرەوەی شاری کۆيە دەيکەين بەڵم لەناو کۆيە زۆر وا ن
يە و بگرە دژايەن يەکێيش دەکەن ،کۆييەکان لەگەڵ يەکێی کێشە و گرفت و ئاژاوە و نان
يەکێی نابڕن بەکوردی لەگەڵ يەکێی ناکەن ،بەتايبەت ئەگەر لەدەرەوەی شارۆچکەی
کۆيە بن ،هەر لەبەر ئەمەشە ووتراوە يەک بن ژنێ و دووبن مێدتن واتە هەرکە دوو کۆن
گەيشتنە يەک ئەوا حسان تۆ تێپەڕی چونکە ئەوەندە خۆيايەن دەکەن تۆ وەالوە دەنێ.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:

رۆژهەڵن کوردستان
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:Quick Respons Code

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 7:45:01 2018/7/1
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1463 :

کیسە بۆرە ،حەرامخۆرە
https://www.kurdipedia.org/?q=20220509230815413444
کیسە بۆرە ،حەرامخۆرە
حەرام :یاساغ یان هەموو شتانە دەگرێتەوە کە خوای گەورە قەدەغەی کردووە لە خواردن و
گوتن و بیسێ و بینێ و ئەنجامدان هەندێک کار و کردەوە ،ئه و کەسەی پێشێیل بکات و
ماڵ ئەم و ئه و بە حەرام بخوات پن دەوترێت :حەرامخۆر ،ئەوانەس بەردەوام پەیڕەوی ل
دەکەن بە حەرامزادە و حەرامزادەن ناو دەبرێن ،کیسە ،توورەکەیەکە بۆ شت هەڵگرتن
بەکاردێت ،بۆر ،ڕەنگ ئه و کیسەیە کە بەهۆی هەڵگرتن و تێکردن کەل وپەل دزراوی و
حەرام ڕەنگ بۆر بووە کە ڕەنگێگ خۆڵەمێشیە لە نێوان سن و ڕەشدا ،ئەوە بووە بە ئیدیۆم
و بەکەسێک کە گوێ نەداتە هیچ شتێک و ئەوەی دەسن بکەوێت بە حەالل دابنێت و
ئەوەی دەسن نەکەوێت حەرامە یان کەسێک حەالل و حەرام جیانەکاتەوە و توورەکە و
کیسەی چڵکن و بۆر دەبێت ،وەکو ناساندن و هۆشداری وتراوە :حەرامخۆرە ،کیسە
بۆرە]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 11:08:15 2022/9/5
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1464 :

یک ی
ژن جوانە با ئه و پێش نوێژی بکات

https://www.kurdipedia.org/?q=20180929103917156597
یک ژن جوانە با ئه و پێش نوێژی بکات
خۆزگەم بەوەی ياری جوانە لەنێو جحێالن بە خۆی سوڵتانە ،کورد جوان سوشت و ژن زۆر زياتر لەشن تر کاری ن
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دەکات ،ئەوەی ژنەکەی جوان بێت خودا پێداوە ،دوای هاتن ئيسالمەتيش دەووترا :تا ژن نەهێن(باوەڕ)ت تەواو نيە بەڵم
کە ژنت هێنا(باوەڕ-ئيمان)ت تەواو دەبێت ،ئينجا کورديش هەر لەسەرين خۆزگەم بەوەی ياری جوانە پن وايە ئەوەی ژن
جوان بێت خواپێداو و باوەڕداترە لەناو موسلمانانيش دەبێت ئەوەی پلەی باوەڕی بەرزتر بێت ئه و پێش نوێژی بکات هەر له
و سۆنگەوە کورد بەدەربڕ و ئيديۆمەوە بەگاڵتە و بەڕاسن دەڵێت(یک ژن جوانە با ئه و پێش نوێژی بکات).
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 10:39:17 2018/29/9
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت1465 :

ا
یک گو بە کڵوی دەپيوێت

https://www.kurdipedia.org/?q=20170926094331142734
یک گو بە کڵوی دەپێوێت
ئيديۆمێکە بە کەسێگ ن دەسەڵت و ن توانا دەوترێت کە جێگەی مەترس نيە و کەسيش پرس لە هيچ پرسێک ن ناکات،
هەندێجار بە پياوێگ بەتەمەنيش دەگوترێت کە لەماڵەوە پەراوێز خرابێت لە کار وبارەکاندا ،يان کەسێک خۆی لەکارێک
هەڵبقورتێنێت و هيچيش ن نەکرێت و يان هەڕەشەش بکات خەڵیک پن دەڵێ(یک گو بە کڵوی دەپيوێت).
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 9:43:31 2017/26/9
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت1466 :

کێچ بە گا دەفرۆشێت
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https://www.kurdipedia.org/?q=20200924113138388121
کێچ بە گا دەفرۆشێت
کێچ زیندەوەرێگ بچویک باڵداری مشەخۆرە هاوشێوەی(ئەسن)یە ،دەچێتە نێو کەوڵ و
جلوبەرگ و دەچێتە سەر لەس مرۆڤەوە ،زۆر خراپ بە مرۆڤەوە دەدات و هەستیاری
دروست دەکات ،ناویشیان لەدوای یەک دێت(وەختە کێچ و ئەسن بمان خوات)
لەئیدیۆمدا بەکارهاتووە وەک(لەکێچ ڕوون دەگرێت ،دەڵن کێچ چوتە کەوڵت) ،گاش
نێینەی مانگایە و زەبەڵح و گەورەیە ،ئەویش لە کۆمەڵێک ئیدیۆمدا بەکارهاتووە(مێشێک
دەکاتە گامێشێک ،گای بەگونان دەناسێت ،گایەک و نانەیک ن وەکو یەکە...تاد) لە
ئیدیۆیم(کێچ بە گا دەفرۆشێت) دا ،واتە کەسێگ لەبلەبان و زۆرزان و زیرەک و حەوت
گێفان و چەرچ و چێوار و مامەڵەچیەیک عەیارە هەندە شارەزایە دەتوانێت ئەو(کێچ)ە
بچوکە زیانبەخشە بە(گا) بفرۆشێت]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 11:31:38 2020/24/9
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1467 :

ا
کێچ کەوتە کەوڵ
https://www.kurdipedia.org/?q=20200927205706388331
کێچ کەوتە کەوڵ
کێچ زیندەوەرێگ بچویک باڵداری مشەخۆرە هاوشێوەی(ئەسن)یە ،دەچێتە نێو کەوڵ و
جلوبەرگ و دەچێتە سەر لەس مرۆڤەوە ،زۆر خراپ بە مرۆڤەوە دەدات و هەستیاری
دروست دەکات ،کێچ بکەوێتە کەوڵ هەر کەسێکەوە پشوودان ناهێڵێت چونکە کە پێوەی
دەدات و خوێن دەمژێت ئازاری هەیە ،بەمەش تەنگەتاو دەبێت ،ئەوە الیەن
ڕاستەقینەکەیەن ،وەکو ئیدیۆمیش بەکەسێک دەوترێت کە بۆ کارێک تەنگەتاو بێت و
بیەوێت هەر ئەنجایم بدات و هیچ ڕێگرییەک نەبێتە هۆی سارکردنەوەی دەوترێت کاکە لن
گەڕێ(کێچ کەوتە کەوڵ)]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code
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باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 8:57:06 2020/27/9
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1468 :

شێ ئەدا
کێچ حەفت مەن ر
https://www.kurdipedia.org/?q=20220524233050414751
کێچ حەفت مەن شێ ئەدا
کێچ :زیندەوەرێگ بچووکە ،مێووەیک خوێنمژ و زیانبەخشە ،نەخۆس لەرز و تا و گرانەتا و
تاعونیش دەگوازێتەوە ،تەمەن کورتە و ئەسپێش دەخوات ناویشیان زۆر بەیەکەوە
دێت(کێچ و ئەسن) و دەوترێت :کێچ بۆن ڕووەیک ژاڵە بکات دەمرێت ،مەن :دەفری
پێوانەیە بۆ پێوانەی دانەوێڵە و خوێ بەکاردەهێێێت ،لە 750گرامەوە تا  3.5س کیلۆ و نیو
دەگرێت ،کێچ و مەن لێەدا له و ئیدیۆمەدا بەکارهێێاون بۆ ئه و کەسانەی کە زۆر ستایش
کاڵی خۆیان دەکەن و بەباڵیدا هەڵدەدەن دەوترێت :کێچ بەگایە ،واتە :کێچێک دەکات
بەگایەک یان کێچ بەگا ئەفرۆس وتراویشە :کایەک ئەکا بە کێفێک واتە :پوشکە کایەک
دەکاتە کێوێک یان دەوترێت :دوو مێوژ بەالیەوە کەوێژێکه واتە :دوو دەنکە مێوژ دەکاتە
یەک دەفر و مەن و کەوێژێک ،ئەوە بووە بە ئیدیۆم و ئەگەر کەسێک هێندە ستایش کاری
خۆی بکات بەتەوسەوە پن دەوترێت :کورە بابە ئەوە کێچ حەفت مەن شێ ئەدات]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 11:30:50 2022/24/5
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1469 :

کێ بە پەڕۆ گەورە نابێت
ر
https://www.kurdipedia.org/?q=20181006081606156794
کێ بە پەڕۆ گەورە نابێت
کوريژکە يان کوڕۆکەی مناڵ کە(خەتەنە-سوننەت) دەکرا ،پارچە لەفافێگ دەپێچرايە(کێ-چوک)ی ئەم کردارە لەناو کوردان
بەردەوامە و تا ئەمڕۆ و ئێستاش هەر دەکرێت ،ئينجا ئه و پەڕۆيە پزيشيگ و حەکيميەی لە کێی مناڵەکە دەپێچرێت پاش
ماوەيەک لە کێی دەکرايەوە و بەهۆی برين و پەرۆکەوە هەندێک کێ ئاوسان و پەڵمان و گەورە بوون هەبوو ،بەڵم دواتر
دەگەڕايەوە سەر دۆچ خۆی و سيس و بچوک دەبۆوە ،ئەم لە پەڕۆ تێگرتن ئاسان و پێويستدا ،ئينجا ئەمە بۆ گەورەکان و
پياوان بووە بە ئيديۆم(کێ بە پەڕۆ گەورە نابێت) واتە دەبێت بەڕاست و دروسن بچيە مەيدان و بە ساختەچێن و
پينەوپەڕۆ و کالوچێن بۆت دەرناهێنێت و هەرچ زووە ڕاسن دەرکەوێت ،خۆت چيت لەبارە هەر ئەوەيت پێويست ناکات
خۆت مشەوەش بکەيت و دەمامک بۆ کێت بکەيت لەبەر ئەمەيە کورد وتويەن(:کێ بە پەڕۆ گەورە نابێت).
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تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 8:16:06 2018/6/10
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت1470 :

کێی نادرێت
کێ بەر ر
ر
https://www.kurdipedia.org/?q=20171119082651143255
کێ بەر کێی نادرێت
يان ووتراوە(کێ زل يە) واتە کەسێگ زۆردارە و کەس ناتوانێت خۆی لە قەرە بدات و کورت و کرمانچ دەرەقەن ئه و جۆرە
کەسە نايەی کەواتە خۆت تێکەڵ کاروباری مەکە و با بەڕێگای خۆيدا بڕوات ،بۆيە به و جۆرە کەسانە ووتراوە(کێ بەر کێی
نادرێت)]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 8:26:51 2017/19/11
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت1471 :

کێ ر ی
مێی یل بڕین
ر
https://www.kurdipedia.org/?q=20220429203227411826
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کێمێی ل بڕین
لە هەولێێ دەوترێت(کێمێ) ،ئەندایم زاوزن نێینەی مرۆڤ بە(چووک)یش ناو دەبرێت،
فەرمانەکان ئه و ئەندامە جوتبوون و مێکردنە ،هەندێجار بەگاڵتەوە بە کوڕە قەیرە و
ڕەبەنەکان دەوترێت :ئەوەی تۆ تایبەتە بەمێکردن ،بۆ وەچە و نەوە کەوتنەوەی مرۆڤ
پێویستە و ئه و خێانانەی کە کوڕیان نا بێت بە ن وچاغ ناو دەبرێن ،لەسەردەیم موسا و
فێعەونەوە ئه و زاراوەی(کێمێ)ە لە هەموو نەتەوەکاندا بوون هەبووە ،کاتێک فێعەون
هەوڵ داوە هەرچ نێینەی خانەوادەی موسا هەیە بیانکوژێت بۆ ئەوەی کێمێیان نەمێن
و وەچە و نەوە نەخەنەوە و نەبنە شۆڕشگێ دژی زوڵم و ستەمەکەی ،لە هەشتاکان
سەدەی بیستەم لە باشوری کوردستان رژێیم بەعس دەرحەق بەبارزانیەکان هەولێگ له و
شێوەیەی دا ،کە هەشت هەزار کوڕ و پیاوی بارزانیەکان ئەنفال کرد و کورد ئه و کارە
جینۆساید و تێە کوشتنەی به و ئیدیۆمە گوزارشت لێکردووە بۆ هاوشێوەی ئه و گرتن و
شوون بزرکردنەی ڕەگەزی نێ لە تێە و تایفە و هۆز و نەتەوەیەک دەوترێت :کێمێی ل
بڕین]1[ .
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 8:32:27 2022/29/4
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1472 :

کێی نيە و مەدچ ی
گون دەکا
ر

https://www.kurdipedia.org/?q=20170924130727142719
کێی نيە و مەدچ گون دەکا
کێ و گون تەواوکاری ئەندایم زاوزن پياوە ،چوک و کێ ئەگەر چاالک نەبێت وئەریک خۆی بەتەواوەن چ بەچ نەکات
کۆکردنەوەی هۆڕمۆن وسپێم هيچ لە مەسەلەکە ناگۆڕێت و بە(شەيتان بوون) لە شێين خەودا دێتە خوارەوە ،ئەم
ئيديۆمە بە ن چەوانەشەوە هەيە کە دەوترێت(قون پوچ کێ گەورە) ئەمەيان واتە هەردوو ال ئاسايێ و بەکارە بۆ چ
بەجێگ ئەریک خۆی پياو لەناو کوردان حەزدەکات ئه و ئيديۆمەی دووەیم بۆ بەکارب هێێێت نەوەک کێی نەبێت و مەدح و
سەنای گون بکرێت ،ئەوە اليەنە راستەقينەکەی ئيديۆمەکەيە بەڵم بۆچ دەخوازرێت ،بۆ کەسێک بەکاردەهێێێت کە
هيچ تيابەستە نەبێت و خۆی بەشتێک هەڵبداتەوە کە لە بنەڕەتدا بۆ خۆ هەڵکێشان نەبێت و بگرە نەنگيشە]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان
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🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
PM 1:07:27 2017/24/9
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت1473 :

کە زۆر هات ،قەواڵە بەتاڵە
https://www.kurdipedia.org/?q=20200822000337387079
کە زۆرهات ،قەواڵە بەتاڵە.
قەواڵە ،شاخێگ هەڵدێرو ڕەق و سەختە لە ناوچەی(تاوەگۆزی) لە باشوری کوردستان
هەڵکەوتووە ،سەرکەوتن بۆ سەر ئه و شاخە ڕکە دژوارە ،بەڵم ئەگەر مرۆڤ زۆری بۆ
بهێێێت بەناچاری هەنگاو بۆ سەرکەوتن و بڕین دەنێت ،چۆن لە ترس و دڵە
ڕاویک(قەیسەری دەبێتە کونە مشک) و(کونەمشکیش دەبێتە قەیسەری) ئەوە بووە بە
ئیدیۆمێگ گوزارشن بۆ زۆرلێکردن و ناچاری و ئەگەر تاکە شوێن هەبێت بۆ دەربازبوون ڕک
و سەخن الپاڵ شاچ قەواڵە بێت ئەوا فشار و پاڵەپەستۆ و ترس و لەرز لەدواوە بێت ئەوا
سەرکەوتن دەبێتە ئاوخواردنەوە و شاچ قەواڵەش بەتاڵ دەبێت]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 12:03:37 2020/22/8
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1474 :

کە گورگ رپێ بوو دەبێتە مەخسەرەی سەگان
https://www.kurdipedia.org/?q=20180626093927152111
کە گورگ پێبوو دەبێتە مەخسەرەی سەگان.
گورگ کە لە گوڕ وتين خۆی بێت دەزانێت چۆن لەگەڵ گەلەگورگەکەی لەڕانەمەڕ و مێگەڵ بدات لە شەوين و هۆر و
گەوڕی ئاژەڵن و هەرد و کێواندا ،يال ويالکردن کاری خۆی بووە و باڵن و تەڵەی زۆر زۆری بينيوە ،بەڵم کە پێوکەنەفت و
پەککەوتوو بێت دەکەوێتە نێو بازی سەگانەوە و دەبێتە گاڵتەجاڕی سەگان ،ئينجا کەسێگ دونياديدە و گەڕيدە و زۆرزان و
فێڵباز و تەڵەکەباز کە دەسن لە هەموو شتێک بەربوو و خەڵک و نەوەی نوێ و گەنج گاڵتەی ن دەکەن و دەوترێت کە
گورگ پێ بوو دەبێتە مەخسەرەی(گاڵتەجاڕ)سەگان.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان
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🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 9:39:27 2018/26/6
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت1475 :

کە گوێسوانە نەما الدێش نەما
https://www.kurdipedia.org/?q=20171224082403143596
کە گوێ سوانە نەما الدێش نەما
گوێ سوانە واتە لێواری سەربان يان لێواری سەربان خانووی قوڕ لە الدێکان کوردستان ،الدێکان کوردستان لە بەرد و دار و
خشت و قوڕ خانوبەرە و حەوشه و وبانيان دروستکرد يەکپارچە کەرەستەی خۆماڵ و خایک کوردەواری بوو ،بەڵم کە ئەمڕۆ
بووە بە بلۆک و کاس و بەردی حەالن و چيمەنتۆ و پڵێت و چينکۆ و ديواری راگر شوێن چيلەبەردی گرتۆتەوە ئەوا بەرماڵن
ئاوان ئه و تام و چێەی نەماوە بۆيە ئەم ئيديۆمە لەسەرەتان سەدەی بيست و يەک لە باشوری کوردستان دەوترێت(کە
گوێسوانە نەما ،گوند و الدێش نەما).
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 8:24:03 2017/24/12
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت1476 :

لێی کەس خاست ن ر ژ
کە گڵۆڵەت کەوتە ر ژ
نابێی
https://www.kurdipedia.org/?q=20181002090600156705
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کە گڵۆڵەت کەوتە لێی کەس خاست ن نابێی
وتراويشە کە(گڵۆرەت کەوتە لێی ،کەس چاکت لۆ نابێی) گلۆڵە ژنان کورد بەهۆی ڕێسێ
بە(تەس)يەوە دروستيانکردووە چ لە خوری يان موو ،ژنێک ئازا بوايە ئەگەر لە رۆژێکدا دوو
گڵۆڵەی دروستبکردايە ،لەبەر ئەوەی گلۆرە خڕە ئەگەر بکەوێتە شوێن لێان تا خڵۆر دەبێتە
چاڵن و بن دۆڵ و شيوەوە هەر خوڵ دەخواتەوە و بەهيچ کلۆجێک بۆت ناگێێتەوە و تا
هەڵدەکرێتەوە کاتێگ يەکجار زۆری دەوێت ،هەڵبەت کەوتنە لێی گلۆرەيەک لە دەسەڵن
خاوەن گلۆرەکە نيە دەنا حەزناکات لەدەسن بکەوێت و رەنج و ماندوبونێگ بەالش بدات بۆ
هەڵکردنەوە داوەبەن و مووە ڕێرساوەکە ،کورد ئەم حاڵەتەی کردووە بەدەربڕ و ئيديۆم
بەکاريدەهێنێت بەتايبەت بۆ کەسێک کە لەکارێک يان هەڵوێستێک يان شتێکدا لن
بقەومێت کەس چاک وخاس بۆ ناڵێت و هەمووی سەرکۆنەی دەکەن لەجيان ئەوەی باری
نالەباری بۆ ڕاست بکەنەوە و زياتر لەهەوڵ خستن بارەکەی دادەبن بۆيە کورد بەدەربڕەوە
وتويەن(کە گڵۆڵەت کەوتە لێی کەس خاست ن نابێی).
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 9:06:00 2018/2/10
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1477 :

ا
کە مانگ هەڵت حەوجە بە ئەنگوست ناکات
https://www.kurdipedia.org/?q=20170429075321139402
کە مانگ هەڵت حەوجە بە ئەنگوست ناکات
ئه و پەندە کورديە لەوەوە هاتووە کەلە سەرەتان هەڵهاتن مانگدا ،مانگ نابيێێت بۆيە بە
پەنجە(ئەنگوست)ئاماژەی ن دەکرێت ،بەڵم کە گەييە شەوی چواردە(مانگە شەو)
دەوترێت( :کەمانگ گەييە چواردە پێويست بە ئاماژە ناکات)واتە(حەوجە) بەئەنگوست و
ئاماژەدان ناکات.
ئينجا ئەم پەندە بۆ زۆر بوار بەکاردەهێێێت وەک هەندێ شه و لە شەوان ساڵ هەندە
دونيا تاريکە مرۆڤ بۆ هەنگاونان و پيادەڕۆن بەئەنگوست ڕێ دەکات و پن دەوترێت
شەوی(ئەنگوستە چاو) واتە هەنگاوەکان پەنجە پەنجە و بست بست دەنرێن ،خۆ ئەگەر
مانگ هەڵت ئەوا هيچ(حەوجە) بە ئەنگوست ناکات و دونيا وەک رۆژی روونایک ل دێت و
دەتوانرێت هەنگاوی گەورە بنێيت ،يان مرۆڤێک لە مرۆڤەکان لەاليەن مرۆڤەکان
دەوروبەرييەوە بە بەدگومان لەکارە چاک و خێييەکانيەوە دەڕوانن دوای ماوەيەک هەموو
اليەک بە جوان کارەکان دەزانن و پێويسن بەوە نامينێت پەنجەی بەدگومان بۆ رابکێشن...
تاد.
هەندێ جاريش بۆ زوڵیم زاڵمان ووتراوە :لێخوڕە تا مانگەشەوە ،تاريکايشت بەسەر دادێت،
واتا پەن زوڵم وزۆرداری کورتە و ماوەيەکە و هيچيێ]1[.
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تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 7:53:21 2017/29/4
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1478 :

ی
بفەون چاوی ڕەش دەن
کە کلۆ هات

https://www.kurdipedia.org/?q=20180815093251153999
کە کلۆ هات بفەون چاوی ڕەش دەن
لەدێر زەمانەوە ووتراوە(کە مێوولە خوا غەزەن ل گرت باڵ ل دەڕسگ) هەڵبەت(غەزەب)ەکە لەمەوە سەرچاوەی گرتووە
کە مێوولە بفڕێت و بچێتە ئاسمان هەرچ باڵندەی مێوولە خۆری ئەم ناوە هەيە ژەمەخۆراکيان لە فەراهەم دەبێت و ن
گەڕان و نيشتنەوە هەر لەبای غارا تێدەخۆن و لە خواردن مێوولە باڵگرتووەکان ،ئەی کە کلۆ هات بفەون بۆ چاوی ڕەش
دەبێت ،کان کلۆ بەخۆی و ڕەوە کوڵلەوە پەالماری شوێنێک دەدات هەرچ سەوزاييە بەشيان ناکات و تێکڕای خۆراکەکە
دەخۆن و هيچ ناهێڵنەوە ئيێ بەتێخواردن چاويان ڕەش هەڵدەگەڕێت و کۆتاييان نزيک دەبێتەوە ،ئەم درکە و ئيديۆمە
بەرامبەر بە(جەندرمە و زەفتيە)ی عوسمانييەکان بەکارهاتووە لەزەمان گران و جەنگ جيهان يەکەم ئه و چەکدارانە وەک
واشەی برس سوڕاونەتەوە بۆ بەدەستهێنان گەنم و جۆ و ئاژەڵ بۆ خۆيان و دەسەڵتە خودسەرييەکەی عوسمان ،ئينجا
بەتايبەت لەسەروبەندی جەنگ جيهان يەکەم( )1918-1914ئه و جەندرمە و زەفتيانە لەهيچ نەگەڕاونەتەوە و هەرچ
وەچنگيان کەوتن لەسەروەت و سامان و دانەوێڵەی جوتياران کورد بردوويانە بۆ بەتەمەنەکان کورد لەوێ رۆژێ ووتويانە
کە کلۆ هات بفەون چاوی ڕەش دەن.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 9:32:51 2018/15/8
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت1479 :
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ی
سەقەن دەکات
کەر بگێت
https://www.kurdipedia.org/?q=20171119081954143252
کەر بگێت سەقەن دەکات
لەکوردەواريدا بەکەسێک دەگوترێت کە لە کۆڕ و کۆبوونەوەکاندا ستايش خۆی بکات و هيچيش نە لە توانادا هەيە و نە لە
هەگبەدايە ،واتە نەزانە و دەست بۆ هەر کارێک بەرێت تێگ دەدات و هيچ کارێگ کە دەيکات تێيدا سەرکەوتوو نابێت لەبەر
نەزانيەکەی بۆيە ووتراوە(کەر بگێت سەقەن دەکات).
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 8:19:54 2017/19/11
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت1480 :

کەر بەجل وجۆڕ ،ژن بەسەر و پۆڕ
https://www.kurdipedia.org/?q=20181004103309156773
کەر بەجل وجۆڕ ،ژن بەسەر و پۆڕ
گوێدرێژ يان کەر جاران لەبەر ئەوەی لەشوێن ئۆتۆمبيیل ئەمڕۆ بوو زۆر جێگەی بايەخ
بوو(ناڵبەندی و کورتاندروو و خان و کادين وەک پيشەی ئێستای پەنچەرچ و کوشنچ و
گەراج و بەنزينخانە) وابوون ،کورتان دروو نازناوی هەندێ کەس و پيشەوەر بوو دواتر بووە
نازناوی بنەماڵە بەتايبەت لەشاری کۆيە ،وەک(کوشنچ) ئەمڕۆ لەبرەودابوو ،خاوەن کەر
هەندێجار دەکەوتە پياهەڵدان کورتان کەرەکەی و باس دەست ڕەنگين وەستای کورتان
کەرەکەی دەکرد و کورتان و جل وجۆڕی کەرەکە دەبووە جن سەرنچ خەڵیک ئاوان و
وەک بنێشتە خۆشەی بن زاری دەيانگۆتەوە و لەسەر کورتان و جل و جۆڕی کەرەکەی
دەدوان ،ژن-يش کە لە هەندێک لە قۆناغەکان مرۆڤايەن بەيەکەم قۆناغ موڵکايەتيان
ئەژمارکردووە ،بەهەمان شێوە بەهەوری و گۆبەرە و قەنەفر بەند و ملوانەکە و تاد
دەبووە(سەر و پۆڕ) خۆی دەڕازاندەوە و بەهەمان شێوە دەبووە جن سەرنچ کێوکاری و
ژنان ئاوان و کە ن دەپەڕی تاچاوی حوکیم دەکرد و بوارهەبوايە ژنان تر سەيريان دەکرد و
دەبوە جن باس و خواس ژنان و پياوان لە کان ژنان و پياوان ئاوان و بەنمونەی خان و مان
و جوان و شيک پۆس دەهێێايەوە و زۆر لە کوڕ وکاڵيش بۆی ل دەدران و لەسەر چاو
دەکەوتن لەماڵەوە بۆی ،ئەم ئيديۆمە لە بنەڕەتدا ئەوها بووە ئەمڕۆش بەکاردێت بۆ
کاريگەری ڕواڵەت و بايەخدان بە ڕووخسار و پۆشێ کە وا دەکات ببيە مايەی جن سەرنج
و جوانپۆس وبەديارکەوتن بۆيە کورد بە دەربڕينەوە دەڵێت(کەر بەجل وجۆڕ ،ژن بەسەر و
پۆڕ).
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان
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🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 10:33:09 2018/4/10
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1481 :

کەر بەلێدان نابێتە ئەسپ
https://www.kurdipedia.org/?q=20190306081356280182
کەر بەلێدان نابێتە ئەسپ
وتراويشە(کەر بچێتە بەغدا نابێتە ئێسێ) واتە هەرچ لەگەڵ کەر بکرێت چ لێدان چ شوێن
گۆڕين چ کورتان و زين گۆڕين کەر هەر کەرە و ئەسپيش هەر ئەسپە ،ئەم ئيديۆمە لە ن
کەڵیک لێدان هاتووە سەبارەت بەکەسێک کە خۆی تيابەستە نەبوو بێت و مێشگ نەخاتە
کار جگە لە ئامۆژگاری و رێنمان ئەوا لێدانيش هيچ لەبار و حاڵ ئه و کەسە ناگۆڕێت.
Quick Respons Code:

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 8:13:56 2019/6/3
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1482 :

کەر تڕی و بار شێوا
https://www.kurdipedia.org/?q=20220621202614419356
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کەر تڕی و بار شێوا
مرۆڤ ،هەرچ کەودەن و نەفایم و نەزان و کەم عەقڵیه ،داویەتیە پاڵ ئاژەڵ چوارپن
وەک:گوێدرێژ ،لەهەورازان کەر بەباری قورسەوە دەست دەکات بەتڕین و ئەگەر هەورازەکە
سەخت و دژوار بێت ئەوا بارەکەی خوار دەبێت ،چونکە لە تاقەت و هێی نامێنێت،
نەقێەی هەموو دونیا لە تڕین و بارخوار بوون ،ڕزگاری ناکات ،ئه و حاڵەتە بووە بە ئیدیۆم و
ئەگەر کەسێگ گێڵ و نەفام و دەبەنگ کارێک بکات بەدڵنیاییەوە کارەکەی نابەچ دەبێت و
دەبێتە مایەی تێکدان کاروبار و شێوان بۆیە بەتوانج و پەالرەوە بەکارکردن نەفامان وتراوە:
کەڕ تڕی و بار شێوا]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 8:26:14 2022/21/6
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1483 :

شان سەگانە
کەر تۆپیوە ی
https://www.kurdipedia.org/?q=20211218182549398874
کەر تۆپیوە شان سەگانە
کەر بتۆپێت دەبێتە کەالک و کەالکیش سەگ و چەقەڵ و گۆشتخۆرەکان دەوری دەدەن و دەیخۆن ،بەمەش تێ دەبن و
برسێتیان نامێنێت ،هەڵبەز و دابەز و یاری خۆیان دەکەن و وەکو شان و هەڵپەڕکن مرۆڤ دێتە بەرچاوان ،ئەوە بووە
بەئیدیۆم لەکوردەواریدا کاتێک یەکێک پەیک دەکەوێت و سامان و سەرمایەیک باس نەختینەن و ماڵ و موڵیک هەبێت،
هەست بکات هەندێک لەکەسە نزیکەکان کە دەبنە مێاتگری خۆشحاڵن بە پەککەوتن و ئارەزووی زوو لە دونیا ڕۆیشتن
بکەن ئەویش بە نیگەرانیەوە دەڵێت(کەر تۆپیووە شان سەگانە)]1[ .
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
PM 6:25:49 2021/18/12
ئاراس ئیلنجاغ
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بابەت1484 :

کەر چوز یان ی
بۆن بەیه چیە؟
https://www.kurdipedia.org/?q=20220617220355418973
کەر چوزان بۆن بەیه چیە؟
ی
ئاژەڵ چوارن کە لە کوردەواریدا بە گوێدرێژ و کەر دەوترێت ،ئەگەر بۆ مرۆق بەکارب هێنیت
و بڵن :چوارن دەبێتە جنێو و گوزارشتە لە کەودەن و دەبەنگ ،ئه و گیانلەبەرە بەستەزمانە
مرۆڤ لە دێر زەمانەوە بۆ خزمەتکردن خۆی بەکاری هێناوە ،بۆ بارکردن و گواستنەوەی
شمەک و کەل و پەل ،کەر کە خۆرایک سەرەیک(جۆ)یە نەوەک میوەی(بەیه) وەکو هێما و
ڕەمزی نەزان و نەفایم و ن هەسن و ن عاقڵ بەرامبەر یەکێی مرۆڤ بەکاری هێناوە و
وتویەن :کەری کوڕی کەر ،کەران باوگاو ،کەری لە کەرێ ،کەرباب ،کەرەشێ ،کەرە دێزە،
ماکەر ،کەرە تۆپیو و..تاد ،هەر لێەش وەکو ئیدیۆم جارێکیێ بەکارهێێاوە بۆ مرۆڤێگ نەزان
و ن مێشک کە قابیل و شایەن شتێک نەبێت ،بەتەوسەوە پن دەوترێت :کەر چوزان بۆن
بەیه چییە؟ []1
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 10:03:55 2022/17/6
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1485 :

کەر لە قوڕاودا دەگێت
https://www.kurdipedia.org/?q=20171119082150143253
کەر لە قوڕاودا دەگێت
ئەم ئيديۆمە بۆ بوارێک بەکاردەهێێێت کە کەسێک فرسەت حێ بێت و دەگە لە يەکێک بدات کە سەرقاڵ بێت و بەهيچ
نەپڕژێت و بواری هيچ نەبێت ،هەروەها بەکەسە سەرقاڵەکەش دەوترێت هێندە سەرقاڵە کەر لە قوڕاودا دەگێت.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

AM 8:21:50 2017/19/11
ئاراس ئیلنجاغ
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بابەت1486 :

کەر لە قوڕدا ئەگێت
https://www.kurdipedia.org/?q=20220429202547411824
کەر لە قوڕدا ئەگێت
لە نوکتە و چێۆکە کۆنەکان مەالی مەشهور دا هاتووە ،دەگێنەوە رۆژێک کابرایەک دێتە
الی مەالی مەشهور و دەڵێت :مەال ماڵ فڵن کەس کەرەکەیان زاوە جاشکێگ ن کلیک
بووە ،ئەویش زۆر خەفەن بۆ دەخوات دەڵێت :باشە ئەگەر سبەین گەورە بوو ،لە قوڕێ
چەق چۆن؟ خاوەنەکەی بڵندی بکات و لە قوڕەکەی دەرب هێنێت ،قوڕ و چەقێ لە قوڕ ،لە
زۆربەی وڵتان دونیادا ئیدیۆم و پەندی لەسەر هاتووە لە ناو کایەی سیاس و نێو دەوڵەتیش
شکان وڵتە یەکگرتوەکان ئەمریکا-یان لە(ڤێتنام) بە چەقێ لە قوڕاوی(دیان بیان ڤۆ)
باسکردووە لە ساڵ 1952ی زایینیدا ،قوڕ چ سوشن بێت لەناو لێەوار و جەنگەڵ و هۆڕ و
زەڵکاواندا هەبێت یان مرۆڤ خۆی گرتبێتیەوە ،ئەوەی بکەویتە نێویەوە دەچەقێت ،ئینجا
چ مرۆڤ بێت یان وڵغە بەرزە و بارەبەری وەکو ئەسپ و ئێسێ و گوێدرێژ ،ئەوەی
بچەقێت پێویسن بەدەستبار و دەستگرۆن و دەستگرتنە تاوەکو لە قوڕ و چڵپاوەکە
دەرب هێێێت ،چونکە تەواو پەلەکان تا سەرووی ئەژنۆی لە قوڕەکەدا دەچەقێت و ناتوانێت
یەک بە پێیەکان خۆی هەنگاو بن و دەستەپاچە دەوەستێت ،ئه و حاڵەتە ن دەسەڵتیە و
چەقینە بووە بە ئیدیۆم و بەکەسێگ فرسەت حێ و لە دەرفەت گەڕاوان دەوترێت :کەر لە
قوڕدا ئەگێت]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 8:25:47 2022/29/4
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1487 :

ژ
خۆس دێ
کەرن
کەر لە
ی
https://www.kurdipedia.org/?q=20181001104507156657
کەر له کەرن خۆس دێ
وتراويشە(هەر تەيرە بەڕەوەی خۆی) واتە هەر چێ وتوێژەی ئارەزووی يەکێی دەکەن و
بەيەکەوە هەڵدەکەن و لەخۆس و ناخۆس و ناز و عيشوە و هەبون و نەبون يەکێی ن
دەگەن و کەسيێ لە خۆيان چاکێ نيە بۆ پێکەوە ژيان و تێکەڵبوون ،لێەدا کەر لە کەرن
خۆس دێ شێوە زاری ڕۆژهەڵتيانەی کوردستانە و واتە ئەگەر تۆ نيگەران بووی
بەهاوڕێيەن و رەفيق کەرێ ئەوە بزانە کەر لەکەرن خۆس دێ ،دەکرێت بەتەوس و توانج
و پەالرەوە بەدوو هاوڕێ بوترێت کە کەودەن و کاڵفام و دەبەنگ و ناحاڵ و الپرەسەنگ و
هەپرەگون بن پێيان بوترێت(کەر لەکەرن خۆس دێ).
تایبەتمەندییەکان بابەت
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🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 10:45:07 2018/1/10
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1488 :

کەر لەچاو ئه و سعاتچيە
https://www.kurdipedia.org/?q=20170802073514141712
کەر لەچاو ئه و سعاتچيە
کەر يان گوێدرێژ لە کوردەواريدا زۆر بەنمونە دەهێێێتەوە بۆ ئه و کەسانەی نەفامن يان کاری نابەچ دەکەن کە هەڵبەت
بووە بە خوو ئەگەرنا کەر يەکێک لە ئاژەڵە زيرەکەکان لە رێگاو بان و کاری ناو کێڵگە ،کاتێک کەر وەک روانگەی کۆمەڵگە به
و هەموو نەفاميەی لە چاو ئه و کەسەی ئه و ئيديۆمەی ئاراستە دەکرێت ئەوجا سعاتچيە واتە پيشەورێگ وورد و کارامە و
وەستايە لەچاو ئه و مرۆڤەی کە پن دەوترێت(کەر لەچاو ئه و سعاتچيە)]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 7:35:14 2017/2/8
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت1489 :

کەر لەکوێ کەوتووە و کوندە لە کوێ دڕاوە
https://www.kurdipedia.org/?q=20180820092848154560
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کەر لەکوێ کەوتووە و کوندە لە کوێ دڕاوە
شێواندن حەقيقەت(دروست)ی هەر(کارێک ،بابەتێک ،هەڵوێستێک ،ئاخاوتن و گێانەوە،
شێواندن حەقيقەت و دۆزينەوەی) بەنمونە تۆمەت و گوناح دانە پاڵ کەسێک و لەچەند
رۆژی ئايندە دەردەکەوێت ئەوەی تۆمەتەکەی دراوەتە پاڵ ن بەرييە له و کارە و ئەوەی
جێگەی متمانە بووە کارەکەی بەسەر ساغ بۆتەوە ئينجا لەناو کوردان بەدەربڕينەوە
دەوترێت(کەر لەکوێ کەوتووە و کوندە لەکوێ دڕاوە) واتە ئەوەی مەزەندەمان بۆ دەبرد وا
دەرنەچوو سەيرکەن ئەوەی هەرگێ بێمان بۆی ناچوو ئه و ئەنجایم داوە ،يان گێانەوەی
چێۆکێک يان رووداوێک بەناڕوون و شێواوی دوای دەرکەوتن ڕاستيەکان دەوترێت(کەر
لەکوێ کەوتووە و کوندە لە کوێ دڕاوە).
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 9:28:48 2018/20/8
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1490 :

کەر و خۆڵەمێشن
https://www.kurdipedia.org/?q=20220429202905411825
کەر و خۆڵەمێشن
هاوشێوەی ئه و ئیدیۆمەش هەیە کە دەڵێت :وەکو سەیک سەر زبڵدان ،لە زستان سارد
وسۆڵدا سەگ زۆر حەزی لەسەر گیفۆک و سەرین گوان و زبڵدانە ،چونکە گەرمە ئەگەر
بەفر یەک مەتریش ببارێت مادام ژێرەوەی گەرمە ن باک لەسەر زبڵدانەکە وەردەکەوێت و
دەخەوێت ،ئاژەڵ گوێدرێژیش یەکێک لە چاالکیەکان بۆ پشوودان و پشت خوراندن
گەوزینە لە خۆڵە پۆت و خۆڵەمێش و خۆڵە کەوە و مشگ و مشکیدان ،ئەوەندە حەزی ن
دەکات وەک ئەوەی ڕوون سەیک لە قەلب بدەی ،هەندێک پارچە زەوی ناوی ئاقارانیش لە
گوندەکان کوردستان بەناوی(کەر گەوز) هەیە ،ئەوە الیەن ڕاستەقینەی ئیدیۆمەکەیە،
وەکو ئیدیۆمیش بەکاردێت بۆ لێک وەشانەوەی دوو شت بەیەکەوە یان کەسێک زۆر جوان
لەگەڵ کار و ئیشەکەی بسازێت و گونجاو بێت بە تەوس و گاڵتەوە دەوترێت :کەر و
خۆڵەمێشن]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code
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باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 8:29:05 2022/29/4
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1491 :

کەر و شەڵتەمان ین يە قوڕێ دەگرينەوە

https://www.kurdipedia.org/?q=20171126095458143323
کەر و شەڵتەمان ن يە قوڕێ دەگرينەوە
شەڵتە و تێکە(ڕاويە) لەسەر پشن کەر دادەنرێت و ئاوی بێ و کانياو و کارێز و ڕووبارەکان ن دەکێرسايەوە بۆ پێداويستيەکان
ناو ماڵ و قوڕکاری پايزان و سەر سواچ بانەکان و ماڵنچ ديوارەکان ،ئينجا کەسێک بڵێت قوڕ دەگرينەوە و ئاسانە کەچ نە
کەری هەبێت و نە شەڵتەی کێشانەوەی ئاوی هەبێت ،کەواتە ئەم ئيديۆمە بەکاردێت کاتێک بمانەوێت کارێک بکەين و
هيچ پێداويسن و ئامێێک نەبێت بۆ ڕاپەڕاندن بە تەوس و گاڵتەوەش ووتراوە(کەر و شەڵتەمان ن يە قوڕێ دەگرينەوە).
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 9:54:58 2017/26/11
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت1492 :

کەر و مشگ دان
https://www.kurdipedia.org/?q=20190106090945184608
کەرو مشگ دان
ئاژەڵ کەر لەکان پشوداندا حەزدەکات بگەوزێت و خۆی لە خۆڵەپۆت وەربدات ديارە
ئەمەش جۆرێکە لەباری خواسن گوێدرێژ ،هەڵبەت لەهەموو خاک وخۆڵێکدا بۆ گەوزين
دەست نادات دەبێت ئەويش خاسيەت و تايبەتمەندی خۆی هەبێت وەک تۆز و گەردی
وورد و نەرم ئينجا(مشگ دان) شوێن گردوکۆکردنەوەی خۆڵەمێش ئاگردانانە،
خۆڵەمێشيش بووە بە زوخاڵ و کڵوکۆی دامردووە و بووە بە(خەرپووت-هاڵوی مردوو-ناوی
شارێگ باکوری کوردستانە) ئەم هاڵوە مردوانە نەرم و نيان و تۆزدارن ئاژەڵ کەر زۆر حەز
دەکات تێيدا بگەوزێت بۆيە کورد بە کەسێک يان دووان بەيەکەوە دەڵێت وەک(کەر و
مشکدان) وان دايمە بەيەکەوە چونکە زۆر حەز بەيەکێی دەکەن و لە يەکێی زۆر
گونجاون بۆيە بۆ ئەم بارە لە ناو کورداندا بە ئيديۆمەوە گوتراوە(کەر ومشگ دان) واتە زۆر
لەيەکێی دێن.
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تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 9:09:45 2019/6/1
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1493 :

کەر و ڕمبازيان نەگۆتيە
https://www.kurdipedia.org/?q=20181220074910181674
کەر و ڕمبازيان نەگۆتيە
ئاژەڵ کەر لەهيچ سوپايەک بەکارنەهاتووە بۆ شۆڕەسواران و واتە ئاژەڵێکە بۆ کاری ناو
کێڵگە و ناوماڵ و باروباربردن بەکارهاتووە لەبەر ئەوەی ئاژەڵێکە بەرزە ن يە وەک ئەسپ و
ماين هەميش گورج وگۆڵ ن يە لە رێ ڕۆيشێ و غاردن و سوارسوارن ،ڕم و ڕمبازيش کاری
جەنگاوەرانە و ڕمەکانيش درێژبوون و لە بەرزی گوێدرێژ درێژترن ،ئينجا بۆيە بە کەسێک
دەوترێت(کەر و ڕمبازيان نەگۆتيە) کە لەئاسن کارەکەی نەبێت و ياخود نەتوان ئه و کارە
بکات.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 7:49:10 2018/20/12
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1494 :

ی
دەردێن
کەر و کورتانیان
https://www.kurdipedia.org/?q=20220424230627411415
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کەر و کورتانیان دەردێن
لەکوردەواریدا هەندێ ئیدیۆم بۆ ناوهەڵدان و ناسینەوە و سەرناس و لەدوورەوە ناسین
کەسان بەکاردەهێێێن ،بۆ نمونە ئەگەر کەسێک لەدوورەوە بەرە و ئاوان و ناودێ بێت،
ئەوا ئه و کەسانەی لەبەربەڕۆچگ مزگەون گوندەکەدا دانیشتوون ،هەر بابا یەی ناونیشان
کەسێک هەڵدەدات ،ئەگەر کەسێک لەوان ناوهەڵدانەکەی تەواو بوو ،ئەوا ئامادەبووەکان
دەڵێ :قونیت دڕی واتە :ناونیشان هەڵدانەکەت پێکای ،ئینجا ئەگەر ئه و کەسە زیاتر
لەسەری بدوێ و زانیاری زیاتر لەسەر کەسەکە بدات ئامادەبووان دەڵێ :قوڕی بنیت
دەرهێنا ،له و ئیدیۆمەی سەرەوە(کەر و کورتانیان دەردەهێنێت) هاوشێوەی(قون دڕین و
قوڕی بن دەرهێنانەکە)یە ،چونکە هەڵوەشاندنەوەی(کورتان-کۆپان-پاڵن) کە پڕیەن
لە(پوش) ئاسان نییە ،ئه و پوشەی کە کورتاندروو بە کۆپان ئاخن  ،شیشێکە بۆ پەستانەوە
و ئاخنین پوشەکە بۆ ناو کورتانەکە توند ئاخنیویەن بە درێشە و شوژن و داو و بەن،
هەڵبەت تەتەڵەکردن ئه و کورتانە کارێگ ووردە و مرۆڤێگ شارەزان دەوێت بۆ ئەنجامدان
و ناسین کەر و وڵخەکە و کورتانەکەی ،بۆیە ئەگەر کەسێک وورد و درشت زانیاری لە
سەر کەسێک و خانەوادەکەی هەبێت بەگاڵتەوە دەوترێت :بەخوا کەر و کورتانیان
دەردەهێنیت ئەوەندە شارەزاییت]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 11:06:27 2022/24/4
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1495 :

کەرت هەبێت ،کەرت دەتۆن ،ژنت هەبێت ژنت دەڕوا
https://www.kurdipedia.org/?q=20220616161817418821
کەرت هەبێت ،کەرت دەتۆن ،ژنت هەبێت ژنت دەڕوا
عەزیزی مام حەمە عەل حاچ عەل حەمەد مەالک ،خەڵیک ئاوان ئیلنجاغ گەورەی
شێخانان وران کۆیە بوو ،ئێستا لە ژیاندا نەماوە ،بۆ دڵدانەوەی ئه و کەسانەی کە دووچاری
زیانێک دەبوون هەموو جارێ ئه و قسەیەی دووبارە دەکردەوە ،هەڵبەت ئەویش ئه و پەند
و ئیدیۆمەی لە کەسان پێش خۆی وەرگرتووە ،کە لە بنەچەدا ئیدیۆمەکە ئەوها بووە(چیت
هەبێت ،ئەوەت دەڕوات ،نامێنێت ،دەمرێت...تاد) کەر کە لە شوێن ئۆتۆمبییل تایبەت و
بارهەڵگری ئەوڕۆ بووە ،زۆر ئیدیۆیم لەسەر هاتووە ،وتراوە :کەرێکت نەبێت ،کەرێک
ناهێنیت ،گیسکێکت نەبێت گیسکێک ناهێنیت ...به و شێوەیە ،وەکو گاڵتە و گەپ مام
عەزیز ئه و ئیدیۆمەی بۆ زیاد کردووە :ژنت هەبێت ژنت دەڕوا ،ئێستا لە سەروبەندی
ساڵ( )2022زاییندا ،ئه و کەسانەی کە ژنیان دەڕوات چ وەکو تۆران چ وەکو جیابوونەوە
زۆر زۆر بووە و خەریکە گاڵتەکەی مام عەزیز تەواو وەکو ئیدیۆم شوێن خۆی بکاتەوە ،کە
پێشێ ئەگەر کەر بەمانای وشە زۆر پێویست بووە بۆ کاروباری ناوماڵ و کێڵگە و شوانکارەن
و دەست وپن مرۆڤ بووە بۆ هەڵسوڕاندن کاروبار ،کاتێک بە هەر هۆکارێک بتۆپیبوایە
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خەڵیک دەچوون دڵیان دەدایەوە دەیان ووت :کەرت هەبێت ،کەرت دەتۆن ،مام عەزیزیش
ئەوەی بۆ زیادکردوو دەیوت :ژنت هەبێت ژنت دەڕوا]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🏙 شار و شارۆچکەکان:

کۆیە

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 4:18:17 2022/16/6
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1496 :

ی
ی
کەری بردە سەر ی
بەشان
کورتان هێناوە
کان،
https://www.kurdipedia.org/?q=20220617213106418969
کەری بردە سەرکان ،کورتان هێناوە بەشان
لە رۆژی سەرما و سۆڵە و سەخن زستاندا ئەگەر بە کەرێ بچیت بۆ ئاوهێنان لەسەر کان،
ڕێگاکە بەستویەن و له بەر زوقم و شەختەی ،کەرەکە هەڵدەخلیسکێت و هەڵدەدێرێت به
و هۆیەشەوە دەتۆپێت و ناگاتەوە ماڵ ،کابرای خاوەن کەرەکە بەناچاری کورتانەکەی بەشان
دەباتەوە بۆ ماڵەوە ،هەڵبەت ئه و پەند و بەسەرهات و ئیدیۆمە پەیوەندی بە
حسابگرەوەکانەوە هەیە لە وەرزی زستان ئەگەر لە کوردستان لەماوەی ڕۆژدا بارانێگ زۆر
ببارێت و شەویش بیکاتە ساماڵ و سایەقە ئەوا ئه و تەڕان و ئاوەی لەماوەی ڕۆژدا باریووە
لە ڕێگا و گۆمەکاندا بەهۆی نزمبوونەوەی پلەکان گەرما بۆ خوار پلەی ئاوڕەنگ یەکسەر
دەبێتە زوقم و شەختە ،بۆیە وتویانە :ئەگەر بتەوێت کوردان بکەی قڕ ،بە شه و ساماڵ و
بەڕۆژ هەوری پڕ ،ئیێ حاڵەن کەر بردنە سەرئاو(ساو) بۆ هێنان ئاو له و سەروبەندەدا بووە
و کەرەکە تیاچووە و تۆپیووە بۆیە بەناچاری کۆپاڵ و کورتانەکەی بەشان دەبرێتەوە ماڵەوە
وتراوە :کەری بردە سەرکان ،کورتان هێناوە بەشان]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 9:31:06 2022/17/6
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ناوی تۆمارکار:

ئاراس ئیلنجاغ

بابەت1497 :

ی
گون ناڵ دەکات
کەری خۆيەن و ی

https://www.kurdipedia.org/?q=20171119082527143254
کەری خۆيەن و گون ناڵ دەکات
ئه و ئيديۆمە به و شێوەيەش ووتراوە(ماڵ ماڵ خۆمە حەزکەم دەيخۆم حەزکەم نايخۆم) ئەم دەربڕينە بۆ ئەوە بەکارهاتووە
کە هەر کەسە و لەوەی کەخاوەندارێن دەکات ئازادە چ ل بکات و چۆن هەڵسوکەون ن بکات ،ئەوەی کە قسەی لەسەر
دەکات بە قسەکردنێگ زيادە بۆی هەژماردەکرێت بۆيە ووتراوە(کەری خۆيەن و گۆن ناڵ دەکات) بە تۆ يان بە ئێوەچ؟
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 8:25:27 2017/19/11
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت1498 :

ی
گون ناڵ دەکات
کەری خۆیەن ی
https://www.kurdipedia.org/?q=20200927205930388332
کەری خۆیەن گون ناڵ دەکات
وتراویشە(ماڵ خۆمە حەزکەم دەیخۆم و حەزکەم نایخۆم) ئەوە بۆ ماڵ خۆت ،سەبارەت بە
خاوەندارێن(کەر)یش هەمان ئیدیۆم دەیگرێتەوە ،هەرچەندە ناڵکردن گوێدرێژ لە
سمەکانیەوە ناڵ دەکرێت ،بەڵم وەک درکە و کینایە بەکەسێک دەوترێت کە خاوەندارییەن
شتێک بکات بەئارەزووی خۆی هەڵسوکەون لەگەڵ دەکات ،کەس ناتوانێت ڕێگری ل
بکات ،بۆ ئه و جۆرە کارە و هەڵسوکەوتە بە ئیدیۆمەوە دەوترێت(کەری خۆیەن گون ناڵ
دەکات)]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

🗄 سەرچاوەکان
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باشووری کوردستان

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 8:59:30 2020/27/9
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1499 :

بگن هەرباشە
کەری دوژمنيشت ر
https://www.kurdipedia.org/?q=20180815093413154000
کەری دوژمنيشت بگن هەرباشە
خوێندوومەتەوە کە ئەمريکيەکان دەڵێ(ئاساييە دوژمن بێتە ووڵتەکەتەوە ،بەڵم ئاسان
نيە ن زيان لن دەرچێت) هەڵبەت ئەم ئيديۆمە کوردييەش چەمکێگ لەوشێوەی ووتە
ئەمريکيەکەی تێدايە ،چونکە دوژمن دوژمن تۆيە بەخاک و ئاو و مرۆڤ و بونيادەم و
ژيارييەوە ئينجا هەر زيانگەياندنێک بەدوژمن مايەی نيگەران دووژمن و ئاسودەن
دەستوەشێنەکەيە ،زۆرجار لەسەر ئه و ئيديۆمە داکەوتەيە(واقيعيە) لەنێوان دوو خاوەن
زەوی وزار و ئاغا و کێخواوە شەڕێگ گەورە لەسەر کەر گاين يەکێی روويداوە و بە نەنگ و
لەنگ لێکدراوەتەوە چۆن دەبێت کەری ئێمە بگێ ،هەندێجار سەری بردووە بۆ کوشێ
بەهۆی کەر گاينەوە هەر لەبەر ئەمەشە کورد بەدرکە و کينايەوە دەڵێت(کەری دوژمنيشت
بگن هەر باشە) وەک چۆن بۆ ڕەزيالن ووتراوە(هەر موويەک لەبەرازی ببتەوە).
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 9:34:13 2018/15/8
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1500 :

کەری شەریگ گورگ ئەیخوات
https://www.kurdipedia.org/?q=20220613232409417459
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کەری شەریگ گورگ ئەیخوات
شەریک :هاوبەس دوو کەس یان زیاتر بۆ موڵکایەن و کار و بار و بەرهەمێنان و پڕۆژە و
سەرپەرشتیکردن و...تاد ،ئەوانەی ئەزمونیان لەگەڵ شەریکایەتیدا هەیه زۆر بە سەرنج و
تێبینیەوە دەڕواننە کاری هاوبەس و کەمجار خۆیان لە کاری هاوبەس و شەریکایەن دەدەن،
چونکە ئه و کارە تاقیکراوەتەوە جگە لە زیان مادی ،زیان واتان و مەعنەویش تێدایە
چونکە مرۆڤەکان خزمایەن و دۆستایەتیەکەس لەسەر دادەنێ بە هۆی توڕەبوونەوە  ،بۆیە
کورد لە مەترس شەریگ ووتویەن :کەری شەریگ گورگ دەیخوات واتا ئه و لەبەر ئەو ،ئەم
لەبەر ئه و هیچ کامێکیان ناچن بەالی کەرەکەوە بۆیە کەرەکە لە نێوان هەردوو خاوەنەکەی
گورگ دەیخوات ،بۆیە کورد لە ئیدیۆمێکیێ قورسێ باس ئه و حاڵەتە دەکات و
دەفەرموێت :ژنت شەریک بێت ،ماڵت شەریک نەبێت ،لە هەموو بوارەکاندا کار هاوبەس و
شەریگ بووە بە مایەی نیگەران و توڕەبوون و زیان پێگەیاندن بۆیە لە زۆربەی ئیدیۆمەکاندا
سەرکۆنەی کاری هاوبەس و شەریگ لەماڵ و پەز و پەلەوەڕ و کێڵگە و کشتوکاڵ و ئاژەڵداری
بەرپەرچ درایتەوە و نەکراوە و حەزی ن نەکراوە ،چونکە لەبەر یەکێی کارەکە فەرامۆش
دەکرێت بۆیە وەکو ئامۆژگاری و ئەزمونداری و ڕێنوێن وتراوە :کەری شەریگ گورگ
دەیخوات]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 11:24:09 2022/13/6
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1501 :

ژ
نایکێش
کەری رنێ
https://www.kurdipedia.org/?q=20220429203844411829
کەری نێ نایکێش
بارەبەری وەکو گوێدرێژ مرۆڤ بۆ کاروباری ناو کێڵگە و بارگواستنەوە و جووتکردن و
پێداویستیەکان بەکاری هێناوە ،لە هەندێ ناوچەدا خۆشناوەن بەنمونە وەکو نەریت و
باوبوون تەنها(نێەکەر)یان بەخێوکردووە ،نێەکەر یان کەری نێ خورت و بە هێ بووە بۆ
بارگواستنەوە و کێڵن زەوی بەکاریانهێناوە ،له و ناوچە شاخاوی و پێدەشتانە تاکە
هۆوپێناوی گواستنەوەش بووە بۆیە زۆر بەنمونە هێێاوەتەوە و خراوەتە نێو ئیدیۆیم
کوردی ،ئینجا ئەگەر کەسێک زۆر بەچ داهەڵبدات و خۆی زۆر گەورە و قورس بکات
بەتەوس و گاڵتەوە فشە پێکردنەوە دەڵێ ئەوە چیە ئەوەندە مەدچ خۆی دەکات کەسێک
نەیناسێت دەڵێت :کەری نێ نایکێشێت]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان
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:Quick Respons Code

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 8:38:44 2022/29/4
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1502 :

کەرەکەم کرد بە زەنگ
https://www.kurdipedia.org/?q=20220511222756413686
کەرەکەم کرد بە زەنگ
کەرە :ڕۆنەکەرە و فەریکەڕۆنیش ن دەوترێت ،ئه و چەورییە کە بەژەندن یان شڵەقاندن
ماست و دۆ لە مەشکەدا دەگێێت ،ڕەنگ زەرد و سپن هەیە بە گوێرەی ماستەکه
هەژێێاوەکە  ،دەتوانرێت بەخاوی بخرێتە سەر نان و بخورێت یان سەوزە و هەندێ خۆرایک
ن سوور بکرێتەوە ،بە شێوەیەیک گشن لە بەرهەیم شێەمەن مانگا و گامێش و مەڕ و بزن دا
دەست دەکەوێت ،زەنگ :واتە ڕۆن قاڵ شیل زرنگ ،کە دوای خستنە سەر ئاگری کەرە بۆ
قرچاندنەوە و کوڵندن تاوەکو ڕۆن ساف و ساغ ل دەست کەوێت ،کاتێک لەسەر
ئاگرەکە دەقرچێندرێتەوە ،کەفێگ سن دەکەوێتە سەرەوەی تاوێرەکە و رۆنە زرنگە شلە
قاڵەکەش دەکەوێتە ژێرەوە کە ڕەنگێگ زەردباوی کاڵ هەیە ،ئه و کەفەی سەرەوەی
دەگێێت و جیادەکرێتەوە ،ئەوەی دەمێنێتەوە پن دەوتریت :رۆن ساغ ،یان زەنگ و زرنگ،
لە کەرەیەیک زۆر ئینجا هەندێک ڕۆن ساغ بەرهەم دەهێێێت ،دەگێنەوە
لەگوندی(گۆرقەرەج)ی زێدی گەورە شاعێی کورد(حاچ قادری کۆن) لە نیوەی یەکەیم
سەدەی نۆزدەیەم ،کێخوایەیک هەبووە کە سەرانەی(کەرە)ی ئاوان(گۆرقەرەج)ی بۆ
فەرمانبەران فەرمانگەی رێژەی تەقتەق بردووە لە سەروبەندی دەسەڵتدارییەن خەالفەن
عوسمانییەکان ،لەالی بەڕیوەبەری فەرمانگەکە دەڵێت :ئه و برە کەرەیەیەی بۆ ئێمەتان
داناوە زۆر و قورسە ناتوانم ئەوەندەتان بۆ بهێنم ،لەبری ئەوە زەنگ-زرنگتان بۆ دەهێنم ،ئه
و قۆنتەرات چییەی فەرمانگەی ڕیژەی تەقتەق به و پێشنیارەی مام کێخوا ڕازی دەبێت ،مام
کێخواش دەگەڕێتەوە بە خەڵیک ئاوان دەڵێت :کەرەکەم کردە زەنگ ،ئەوەش بووە بە
ئیدیۆم و بۆ فەقێحاڵ و نەفایم و دەبەنگ و غەرین کەسێک دەوترێت بەخوا بابە
کەرەکەی بۆمان کردە زەنگ ،واتە باری قورسێ کردین ،چونکە چەند کیلۆیەک کەرە ئەگەر
نیو کیلۆ یان زیاتر رۆن زرنگ و ساغ ل بەرهەم بهێێێت]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🏙 شار و شارۆچکەکان:

کۆیە

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
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کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 10:27:56 2022/11/5
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1503 :

ی
گریان نایە
کەس به و سەردولکانە
https://www.kurdipedia.org/?q=20220429204203411833
کەس به و سەردولکانە گریان نایە
سەردولکە ،ئه و وتە و قسانەن کە لە پرسەدا ژنان دەیڵێ بەدەنگ و ئاواز و هەندێک لە
ژنان ئامادەبووی پرسەکەش لەدوایانەوە دەیڵێنەوە ،به و ژنەی یەکەمجار دەست پێدەکات
پن دەوترێت :سەردولکە گێ ،خاسیەن سەردولکە پیاهەڵدان و ناورانەوە و دڵ بۆ سووتان
و سوێ بوونەوەیە ،کڕوزانەوە و شکستەخۆن و ن دەسەڵن تێدایە ،هەندێجاریش بۆ خۆ
نزیکردنەوە و ڕەپێشکردنە و بەمەبەست و مەرامێک ئەنجام دەدرێت ،بۆ ئه و جۆرانەیان کە
دریک پێکرا لە جەرگ سووتانەوە نییە و لە ناخەوە نایەت هەتا سبەین بوترێت کەس گریان
بۆ نایەت ،ئه و حاڵەتە بووە بە ئیدیۆم و بە گوفتاری کەسێگ فریودەر و مەراییکەر و ن
متمانە و ڕووپامان و ڕواڵەن و ڕووکەس کە جێگای بڕواکردن نیە بەتەوس و گاڵتەجاڕییەوە
دەوترێت :کەس به و سەردولکانە گریان نایەت]1[ .
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 8:42:03 2022/29/4
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1504 :

ا
کەس بەدۆی خۆی ناڵ ترشە
https://www.kurdipedia.org/?q=20200906130459387574
کەس بەدۆی خۆی ناڵ ترشە
شێمەن و بەرهەمەکان لەکوردەواریدا بایەخێگ زۆریان پێدراوە ،ئەوەی بەرهەیم شێمەن
نەبووبێت هەژار بووە و وتراوە(نان بەدۆی ڕاناگات) ،دۆش لە تێکەڵکردن ماست و ئاودا
لەنێو مەشکەدا بەهەژاندنێگ زۆر دروست دەکرێت و کەرەکەی دەبێتە توێژێک و دێتە
سەرەوە و لن دەگێێت ئەوەی دەمێنێتەوە ئاوی ماست و ئاوی خوایشتە کەڕەنگێگ سن
کاڵ دەبێت هەندێک جار زۆر دەهەژێێێت و ئاوی زۆریش ن دەکەن دۆیەکە شێ و تەڕ
دەبێت و تایم زۆر کەم دەبێتەوە تەنیا هەست بەڕەنگێگ سن مەیلەوشێ و مزرییەیک کەم
دەکەیت ،ئەگەر حەزت لەشێین بوو دەتوان دۆشاو و شەربەن بخۆییتەوە ،دەنا هەموو
دۆیەک ترشە ،ئەمە بووە بەئیدیۆم و گوزارشتێگ بەهێ لەناو کورداندا واتە کەس نییە لەم
گێتیەدا شن خۆی ن شێین و باش و جوان و ڕێک وپێک و تەواو نەبێت ،تا کارگەیشتۆتەی
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ئەوەی بەدۆی ترس خۆشیان بڵێ چ ترش نینە ،بۆیە کورد وتویەن هەنکوە ئەوەی ن
ناوێت(کەس بەدۆی خۆی ناڵ ترشە)]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 1:04:59 2020/6/9
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1505 :

کەس دەسگ لە دو ناکا
https://www.kurdipedia.org/?q=20180125093910144256
کەس دەسگ لە دو ناکا
ئەم ئيديۆمە بۆ کەسێگ زۆرزان -يان زۆری قسە ن بێت ،يان کەس لە ئاخاوتن و گفتو گۆ لێن نەباتەوە ،دەوترێت فالنە
کەس زۆری ن يە کەس لن ناباتەوە يان کەس دەسگ لەدو ناکا ،دەسک :دەسکێک گيا(باقە) ئەوەی ئازا بێت لە دروێنە و
ڕنينەوەی گيا بەدەسن و کەسيێ له و کارە لن نەباتەوە.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 9:39:10 2018/25/1
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت1506 :

کەس لە کەس ڕازی نيە و خواش لە هەموان
org/?q=20171226094352143618.https://www.kurdipedia
کەس لە کەس ڕازی نيە و خواش لەهەمووان
له و بارودۆخەی ئێستای هەرێیم کوردستان باشور تن کەوتووە ئه و ئيديۆمە زۆر جوان جێگەی خۆی دەکاتەوە ،ئەگەر
سەير بکەيت هەم مرۆڤەکان و هەميش رێکخراو و ئۆڕگانەکان و کۆمەڵەکان و دام و دەزگاکان مەملەکەت هيچ کامێکيان
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بەويێ ڕازی نێ و لۆمە و سەرزەنشن يەکێی دەکەن و ڕووی يەکێی بەڕەش دادەنێ و هەر بابايە و لە ئاوازێک دەخوێن و
بەيار و لەيالی خۆيان داهەڵدەدەن و يار و دۆسن يەکێ بە قيناج و خێڵ و خوار دادەنێ ،خوای خوڵقێنەری ئەرز و
ئاسمانيش له و سيفەتە ناجۆر و درۆزنانە و تيابەستە نەبووەی هەموان ناڕازيە بۆيە بە درکە و کينايەوە دەوترێت(کەس
لەکەس ڕازی نيە و خواش لە هەمووان).
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 9:43:52 2017/26/12
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت1507 :

فێ نەبووە
کەس لەسگ دايکيەوە هيچ ر
https://www.kurdipedia.org/?q=20180815095344154009
کەس لەسگ دايکيەوە هيچ فێ نەبووە.
ژيان قوتابخانەيە و پرۆسەی فێبوون لە ژيانەوە سەرچاوەی گرتووە ،دوای چاو هەڵێنان پرۆسەی وەرگرتن و فێبوون دەست
ن دەکات و بە تاقيکردنەوە و کارکردن و بەردەوایم و دووبارە بوونەوەی شتەکان و هەڵوێست وەرگرتن لەسەرما و گەرما
کۆمەڵێک شن نوێ و تازە فێدەبێ و ئەگەريش يەکەمجار بێت کارێک بکەين هەڵەش بکەين ئاساييە چونکە کەس لەسگ
دايکيەوە هيچ فێ نەبووە بەڵکو بەکردارەیک و پرسيارکردن و ئەنجامدان مرۆڤ کۆمەڵێک شت فێ دەبێت کە هەرگێ لەسگ
دايکيەوە نەيبينيون و نەيبيستوە و ئەنجاميش نەداوە.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 9:53:44 2018/15/8
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت1508 :
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کەس ناچتە قەبری کەس
https://www.kurdipedia.org/?q=20200923120334388101
کەس ناچتە قەبری کەس
لەکۆمەل ئاینیدا گۆڕ(قەبر) جێگەی سا و پاداشتە یان دەبێتە باخچەیەیک بەهەشت
یانیش دەبێتە چاڵێگ دۆزەخ ،بۆیە ترس و تۆقێ لەگۆڕ له و بێوباوەڕانەدا یەکجار زۆرە و
بووە بە وێردی سەر زمان مناڵنیش لەیاریەکاندا دەیڵێنەوە (حۆحان بیل بیل ،پێکەوە بچینە
قەبری ،قەبری تەنگ وتارە ،پڕ لەمشک و مارە ،مشک ومار عەزیایە ،خۆی لەڕمن دایە) ،ئه
و ترس و تۆقینە لە قەبر کراوە بەئیدیۆم زۆرجاران کەسێک نیگەران هەڵسوکەون کەسێکە
کە لەخوای یاخییە یان کارێگ ناڕێگ ئەنجام داوە و دەست دەکاتە ناوهێنان و قسەی
لەسەر دەکات ،بۆ ڕەواندنەوەی ئه و نیگەرانییە بەئامۆژگاری و ڕێنماییەوە پن دەوترێت کوڕە
برام واز له و قسانە بینە(کەس ناچتە قەبری کەس) واتە هەرکەسه و کاروکردەوەی خۆی
تەواوە و کاری کەس لەسەر کەس ئەژمارناکرێت و هەر یەکەمان دەچینە قەبری خۆمان.
[]1
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 12:03:34 2020/23/9
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1509 :

ژ
ژ
گازیش هەیە
نازیش هەیە،
کەس
https://www.kurdipedia.org/?q=20220514220339413997
کەس نازیش هەیە ،گازیش هەیە
کەس وکار ،خزمایەن خوێن ،ئه و کەس و کارەی کە باب و برا و مام و برازا و بن عام و خزیم
پشن دەگرێتەوە ،ئەوانە خوێن یەک کەس لە دەمارەکانیاندا هەیە و بە سیستەیم خێڵ و
هۆزگەران ،هەندێک ماف و ئەرک لە نێوانیاندا هاوبەشە ،پاراستن ئەندامان خێڵ و ناموس
و خوێنگری و شکۆی خانەوادە و بنەماڵە و هۆز و گەورە و بچویک و داب و نەریت و
هەرەوەزی و کۆمەک و بەشداریکردن لە خۆس و ناخۆشیەکان یەکێی هەموو ئەوانە ناز و
منەتباری ل دەکەوێتەوە بەرامبەر یەکێی لە ناو کەس و کاردا ،لە ڕوویەکیێیشەوە بەهۆی
نزیگ لە یەکێییەوە هەندێجار تەماع و چاوتێێێن لە زەوی و زار و ناوان بەزاندن و ناموس
هەتکردن و ملومۆی بۆ کچ و ژن و ڕزق و ڕۆژوو و دەست بەسەراگرتن و بەدەستهێنان و
بردن پلە وپایە و براگەورەن و خۆفەڕز کردن و سەپاندن و...تاد دەبێتە هۆی گازگرتن و
کوشێ و بڕین ،هەموو ئەوانە لە نێوان خزم و کەس و کار لە منەتباری و چاوتێێینەوە بووە
به و ئیدیۆمە جوانە و کورد بەدرکەوە وتویەن :کەس نازیش هەیە ،گازیش هەیە واتە :خزم
و کەس و کار خراپیش هەیە و چاکیش هەیە ،پێەمێدی نەمریش لە چوارینە پەندێکدا
ناوەڕۆیک هەمان ئیدیۆم دەخاتەڕوو :
دەڵێ چاکێە کەس لە بێگانە
لە کان دەرد و ڕەنج و تەنگانە
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بەڵم داخەکەم گەل کەس و کار
دەکەونە گیانت وەکو مۆرانه[]1
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 10:03:39 2022/14/5
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1510 :

ا
ا
کەس ناڵ هاوارتە لە من ،هەمووی دەڵ قوتۆ بۆ من
https://www.kurdipedia.org/?q=20200819223646387038
کەس ناڵ هاوارتە لەمن ،هەمووی دەڵ قوتۆ بۆمن
دەگێنەوە لە ئاواییەیک کوردستان کەسێک زۆر نەخۆش دەکەوێت ،سەگێگ دڕ و ڕەسەن
دەبێت ،له و جۆرە توخمانەیە کە گورگ خنکێنە و پاسەوانێگ ئێشکگرە و ناهێڵێت الیدە و
غەوارە و نامۆ یەک بست لە پەز و ماڵ نزیک بێتەوە ن پرس و ئاگاداری خاوەنەکەی ،ئه و
سەگەس ناونابوو(قوتۆ) ،کەس وکارەکەی دێنە سەردان و لن خڕدەبنەوە هەر کەسه و له
بەرەخۆیەوە دەڵێت(:قوتۆ) سەگێگ دڕە بۆ پاسەوان پەزەکەم ،پارێزەری باخەکەم ،من
ناحەزم هەیە بۆ ئێشکگری شەوانە دەیبەم ،به و شێوەیە قسەی له و جۆرە بەردەوام
دەبێت ،تا نەخۆشەکە له بەر خۆیەوە دەڵێت(ن هن کەس ناڵ هاوارتە لەمن ،هەمووی
دەڵ قوتۆ بۆمن) ،ئێستا بەرێوەبردن هەرێیم کوردستان لەنێوان حزبەکان دەسەڵتدار،
هەمووی قوتۆی دەوێت کەس هاواری ل هەڵناستێت بۆ دۆچ نالەباری ئەم ووڵتە ،ئەم
ئیدیۆمە نزیکە لەئیدیۆیم(لە کەری تۆپیو دەگەڕێت ناڵ بکێشێتەوە) هەمووی بەدوای
بەرژوەندییەکان خۆیان دەگەڕێن و کەس خەیم نەخۆشەکەی نییە]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 10:36:46 2020/19/8
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
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بابەت1511 :

کەسکوونە
https://www.kurdipedia.org/?q=20180830091612155085
کەسکوونە
لەشێوەزاری هەولێی-يان و کۆن-يان دەوترێت(کو) لەجيان(چۆن) ئەگەر بڵێ(چۆن؟) دەرێن (کوی؟) ،کەس-يش
هەر(کەس)ە ،بۆ نمونە دەوترێت کەسايەن ئه و مرۆڤەی چۆنە؟هەڵبەت وەڵیم ئه و پرسيارەی يان دەوترێت(کەسايەتيەیک
باس هەيە) يان(کەسايەتيەیک خران هەيە) هەندێجاريش وەڵم لەنێوان(باش وخراپ) دەبێت ،نە بۆ(ستايش) دەبێت نە
بۆ(سەرکۆنه)ی دەبێت ،ئينجا لە حاڵەن سێيەم دەوترێت(کەسکوونە) واتا کەس نازانێت چۆنن(کوون) بۆيە لە نێو
بەتەمەنەکان هەولێ و کۆيە ئه و ئيديۆمە(کەسکونە) بەکاردەهێێێت تائەمرۆس لەگەڵدا بێت.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 9:16:12 2018/30/8
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت1512 :

کەشکيش برای دۆيە
https://www.kurdipedia.org/?q=20181001104313156656
کەشکيش برای دۆيە
يەکێک لەبەرهەمەکان(دۆ) کەشکە واتە لەرووی پێکهاتەی خۆراکيەوە يەک جۆر ڤيتامێ و پێکهاتەی تێدايە ئەوەی
لە(کەشک) هەبێت ن شک و گومانيش لە(دۆ)شدا هەيە ،ئەم ئيديۆمە مرۆڤ بەکاريدەهێنێت بۆ نەبوون جياوک و
جياوازی لەنێوان دوو کەسدا ئينجا ئه و دوو کەسە لەهەر ئاستێکدا بن بۆ نمونە حوکمڕان بن ئەمڕۆ(کەشک) بێتە
شوێن(دۆ) ئه و سيفەت و خاسيەت و ئەدگارانەی کە(دۆ) هەيبوو کەشک به تەواوەن و بەزيادەشەوە هەيەن ،کورت
کرمانچ ئەگەر کەسێگ خراپێ يان خاوەن هەمان ئەدگار و خاسيەت شوێن کەسێکيێ بگرێتەوە بە نائومێدييەوە
دەوترێت(کەشکيش برای دۆيە) واتە چ لەوەی پێش خۆی چاکێ و باشێ نيە.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان
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🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 10:43:13 2018/1/10
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت1513 :

ی
گۆشن یل بکەوە
کەالیک تۆپیوە
https://www.kurdipedia.org/?q=20200905115840387531
کەالیک تۆپیوە گۆشن ل بکەوە
کەڵک ،کەڵەس مەڕوماڵت ،ڕەشەوڵغ ،گا و مانگا وکەرەکێوی و مامز و تاد دوای سەربڕین
یان مردن و ڕاوکردنیان ئه و کەڵەشەی دەمێنێتەوە دەبێتە کەالک و تا شیبوونەوەی
بەسەربێت و گەنیو وبۆن ناخۆش بن دەبنە کەڵیک تۆپیوو ،ئینجا گۆشتکردنەوە لە کەالیک
تۆپیوو کراوە بەئیدیۆم و گوزارشن ماڵێگ ن خاوەن دێت کە بتەوێت لە مشان و ن بەرامبەر
شن ل ببەیت دەوترێت(کەالیک تۆپیوە گۆشن ل بکەوە)]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 11:58:40 2020/5/9
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1514 :

کەما بەدەم کەر خۆشه
https://www.kurdipedia.org/?q=20220429201555411821
کەما بەدەم کەر خۆشه
کەما ،گیایەیک السک ئەستوری گەڵ وردی باڵبەرزی گوڵ زەردی بەهاریە لە کوێستانەکان
کوردستان گەش و نما دەکات ،خاوەن ئاژەڵەکان لە بەهاراندا گیادووری دەکەن و گزرەی
دەکەن ،گزرە ،ئه و گیادووراوەیە کە خاوەن ئاژەڵەکان هەڵیدەخەن بۆ وشک بوونەوە بۆ
ئەوەی وەرزی ساردوسۆڵە و ڕێبەندان لە کوێستانەکان دەرخواردی ئاژەڵەکانیان بدەن ،ئه و
پارچە زەوی و الپاڵی کە ڕووەیک کەمای زۆر بێت پن دەوترێت(کەماجاڕ)
هاوشێوەی(گەڵجاڕ و نێگزجاڕ و گۆجاڕ) ،ئاژەڵ گوێدرێژ یەکێکە له و ئاژەڵنەی کە زۆر
باش ئه و گیا گزرە کەمایە دەخوات ،ئەوە بووە بە ئیدیۆم بۆ لێهاتن و لێوەشانەوە و گونجان
و(قابیل)بوون دەوترێت :کەما بەدەم کەرێ خۆشە]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان
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:Quick Respons Code

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 8:15:55 2022/29/4
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1515 :

کەنگر و ماست بەوادەی خۆی
https://www.kurdipedia.org/?q=20170729105229141620
کەنگر و ماست بە(وەعد)ی خۆی
رووەیک گەنگر وبەرهەیم ماست لە بەهاران دا زۆر دەبن و لەهاوين و پايز و زستان دا بەدەست کەوتنيان زۆر ئەستەمە و
بەدەستيش ناکەون ،بۆيە ئەگەر لەکان خۆی نەبێت پەشمە گەڕان بەدواياندا ،بۆيە کورد ئەگەر شتێک يان کارێک يان
داواکارييەک لە جێگە و کان خۆی نەبێت يان پێە پياوێ خوازبێن کێۆڵەيەک بکات و بيانەوێت پن نەدەن به و پەند
وئيديۆمە وەڵم دەدەنەوە و دەڵێ(کەنگر و ماست بە وەعدی خۆی)]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 10:52:29 2017/29/7
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت1516 :

کەنێی نەبوون ،گیسک دەبنە بڵمباس
ر
https://www.kurdipedia.org/?q=20211218183518398879
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کەنێی نەبوون ،گیسک دەبنە بڵمباس
نێی و بزن ،نێ و من ئاژەڵ ڕەشن ،زۆربەی مێگەلە بزنەکان یەک نێی یان دوون
کەمجاریش س دانەی تێدایە ،کاریله-نێەکەی دوای تەواوکردن()6شەش مانگ تەمەن
دەبێتە(گیسک) و بووە ساڵێک دەبێتە(کور) و(خرت) ئینجا یەک خرت و دوو خرت....تاد،
خرتیش واتە نێی و سابڕێن ،کاتێک لەناو مێگەلێک نێی نەبوو ئەوا بەناچاری گیسک
دەبێتە(بڵمباس) بڵمباسیش واتە نێی و تەگە و سابڕێن) عەرەب دەڵێت :لە کەیم ئەسپ،
زینیان خستۆتە سەر تاژی و کوردیش هاوشێوەی ئه و ئیدیۆمە دەڵێت :کەس نەبوو
ڕەجەبیان سەر پاڵەیە ،ئەوانە بوون بە ئیدیۆم کاتێک لەناو نەتەوەیەک یان هۆزێک یان
بنەماڵەیەک پیاوی پیاوانە و سەرکردە نەبوو ئەوا خەڵیک بودەڵە و بۆرەپیاو و ناکەس بەچە
دەردەکەون به و حاڵەتە دەوترێت(کەنێی نەبوون ،گیسک دەبنە بڵمباس)]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 6:35:18 2021/18/12
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1517 :

کەوا سوری بەر گەڕەک
https://www.kurdipedia.org/?q=20170924101358142710
کەوا سوری بەر گەڕەک
کەوا سوری بەر لەشکر-م بيستبوو ،دواتر کەوا سوری بەر گەڕەکيشم کەوتە بەر گوێ ،لە زۆر شوێن و گوند و ئاوان تاک
وتەرا کەسێک هەڵدەکەوێت بيەوێت هەموو شن بزانێت و زانياری هەموو گەڕەک وشوێنەکەی خۆی کۆبکاتەوە شێوەی
کێخوا ،زۆر جاريش ئه و زانياری وخەبەر و باسانە بۆ بەرژەوەندی خۆی بەکاردەهێنێت و دەکەوێتە پێش هەموو گروپ و
تاقمێکەوە.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
AM 10:13:58 2017/24/9
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ناوی تۆمارکار:

ئاراس ئیلنجاغ

بابەت1518 :

کەوا سوری بەر لەشکر
https://www.kurdipedia.org/?q=20200910225321387783
کەوا سوری بەر لەشکر
کەوا سور ئه و کەسانە بوون کە کورد بوون و بۆ سوپای داگێکەری عوسمان دەبوونە
چاوساغ و پێناوی داگێکەران بۆ چۆڕێک شاباش و نەرمە دەست لەپشتدان و ئافەرین و
بۆگە و چڵکاوخۆری و کاسەلێش ،دەبوونە مەسینە هەڵگری کڵوسورەکان عوسمان و
بست بەبست و هەرد بەهەرد و بن بەرد بە بن بەرد بەدوای شۆڕشگێان و هەڵگران ئاڵی
شۆڕس کوردەوە بوون لە خایک کوردستان ،ئه و ئیدیۆمە زیاتر لە باشوری کوردستان
بەکاردەهێێێت لە ناوەڕاسن سەدەی نۆزدەیەمەوە تا ئەمڕۆس لەگەڵ بێت بەکاردەهێێێت
بۆ کەسانێک کە خیانەت لە بزوتنەوەی ڕزگاریخوازی کورد دەکەن و دەبنە جاش و
خۆفرۆس داگێکەران هەر پێیان دەوترێت(کەواسوری بەر لەشکر)]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 10:53:21 2020/10/9
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1519 :

کەوڵەکۆن
https://www.kurdipedia.org/?q=20200914192405387912
کەوڵەکۆن
کەوڵ ،لە پێسن ئاژەڵن دروست دەکرێت بۆ مەبەسن جۆراوجۆر بەکاردەهێێێت وەکو
کوندە و مەشکە و هێە وفەرش و بەرگ و پۆشاک و تاد ،کۆن ،واتە سەردەیم بەسەرچووە،
کەوڵەکۆن بەیەکەوە واتە کەوڵێکە زۆر بەکارهاتووە تا ئه و ڕادەیەی هیچ کەڵێگ نەماوە و
پارچە پارچەی ل دەبێتەوە داهێراوە وزۆر ماندوو کراوە ،ئه و ئیدیۆمە زیاتر بۆ کەسێگ
بەتەمەن و پێ بەکاردەهێێێت کە تڵن تەڕی تیانەماوە و هیچ ن ناکرێت هاوشێوەی
ئیدیۆمەکان(پێەقۆتڕ ،کەندوی بەتاڵ) ،زۆربەی جاران ژنانیش بەرامبەر پیاوە پێە
پەککەوتەکان بەکاری دەهێێ و بەتەوسەوە دەڵێ(کەوڵە کۆن)]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان
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:Quick Respons Code

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 7:24:05 2020/14/9
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1520 :

کەڵ بۆت هاتۆتە بەر رنێی
https://www.kurdipedia.org/?q=20220617231820418984
کەڵ بۆت هاتۆتە بەر نێی
کەڵ :نێینەی ڕەشەوڵغ و گامێشە ،کە جوتیاری کورد بۆ جووتکردن کێڵگە بەکاری هێناوە،
نێوکوپەران دەخرایە سەر میل ئه و کەڵەگایەی کە جوون ن دەکرا ،بۆ ئەوەی گاسنەکەی
ن ڕابکێشێت ،ئینجا گا زۆر خورت و بەهێ و هەرەکەتە زۆر زەحمەت دێتە بن بار بۆ ئەوەی
نێ و کوپەرانەکەی لەسەر میل دابێێت و تووند لە میل شەتەک بدرێت تاوەکو دەست بە
جووتکردن زەوییەکە بکرێت ،ئه و حاڵەتە کراوە بە ئیدیۆم و بەخت و شانش کەسێک زۆر
باش بێت دەوترێت :کەڵ بۆت هاتۆتە بەرنێی.
هاوشێوەی ئەمەش بۆ هەندێ شانس و بەخن تر کورد دەڵێت :کەوڵە ڕێوی بەپیڵەوە
هاتووە]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 11:18:20 2022/17/6
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1521 :

کەڵەبان سەر بارە دارێ
https://www.kurdipedia.org/?q=20170507235357139547
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بەکەسێگ قوت و بچکۆڵنە دەوترێت کە لە خۆی دەرچێت]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت

🗄 سەرچاوەکان
دیارینەکراو |
[]1
کان تۆمارکردن:
ناوی تۆمارکار:

🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
PM 11:53:57 2017/7/5
ئاراس ئیلنجاغ

بابەت1522 :

ژ
هەرزنیش ن بدەی هێڵکەی ناکا
کەڵەشێ گەنم و
ر
https://www.kurdipedia.org/?q=20220617222612418978
کەڵەشێ گەنم و هەرزنیش ن بدەی هێڵکەی ناکا
زۆرجاران کورد دەڵێت( :تەبیعات) دەرمان نییە ،هەر کەسە و بە سوشن خۆی ،ئەگەر
یەکێک زۆر نەخۆش بێت دەوترێت :بە خوای ئاوی(حەیات)ی لە ژێر بکەیت چاک
نابێتەوە ،بەرخە نێ فرۆی نییە بۆیە عەبدوڵال پەشێو دەڵێت :تا سێبەری ئەوان مابێت،
هەردە بێت بەتەمای فرۆی بەرخە نێ بێ ،چاو لە زەردێنەی هێڵکەی کەڵەشێ بێ ،هەموو
شت لە سوشتدا تایبەتمەندی و خوو و پێکهاتەی خۆی هەیە ،بەنمونە :نێ نادۆسێت،
چۆلەکە شێی نییە ،مریشک نازێت...تاد ،لێەش کەڵەشێ بەنمونە هێێاوەتەوە بۆ
شتێگ(مستەحیل) هەموو گەنم و هەرزن دونیای ن بدەیت هەر هێڵکەی ناکات و
سوشن خۆی ن ناگۆڕێت ،ئەوە کراوە بە ئیدیۆم و بۆ کاری نەگونجاو لە کەس چاوەڕێ
مەکە و هەرکەسە و سوشن خۆی چۆنە هەروا دەبێت بۆیە کورد بەئامۆژگارییەوە دەڵێت:
کەڵەشێ گەنم و هەرزنیش ن بدەی هێڵکەی ناکا]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

رۆژهەڵن کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 10:26:12 2022/17/6
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
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بابەت1523 :

ا
بەخێ ربن سۆرەگوڵ باخان
یاخوا
ر
https://www.kurdipedia.org/?q=20200901132735387359
یاخوا بەخێ بن سۆرەگوڵ باخان
دەگێنەوە ،پیاوێگ بەتەمەن کوردەواری زۆر دەردو بەڵ ڕووی تێکردووە ،نەخۆس گەڵێگ
وەک(دڵ وچاوکزبوون و گوێگران وکەڕی و چوڕەمێکە و ڕەوان و شەکرە و فشاری خوێن و
کەمخەون و هەناسەتوندی و پشوتەنگ و شەپڕەن و ناهاوسەنگ ڕۆیشێ و پشت کۆیم و
ئازاری پشت و هەوکردن ڕیخۆڵەکان و تاد) ڕۆژێکیان لەسەر پێشاو-ئاو دادەنیشێت بۆ
ئەوەی خۆی خاڵ بکاتەوە له و پاشەڕۆەیەی هەڵیگرتووە کەچ قەبز دەبێت و لەگەڵ نقە
لەخۆکردن خوێن بەربوون مایەسێیش دەبینێت ،ڕەنگ خوێن سوورە بۆیە لەسەرەخۆ
دەڵێت(یاخوا بەخێ بن سۆرەگوڵ باخان) هەر لەتۆمان کەم بوو ،ئەمە بووە بە ئیدیۆم و
هەرکاتێک لەسەر پەژارە و نەخۆس و کارەسات و دەردە وبەڵیەکەوە شتێگ تازە پەیدا بێت
و بێتە کایەوە دەوترێت(یاخوا بەخێ بن سۆرەگوڵ باخان هەر ئەتومان پێدەویست)]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 1:27:35 2020/1/9
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1524 :

یاخوا قوندان نەبتە عادەت
https://www.kurdipedia.org/?q=20200902010910387402
یاخوا قوندان نەبتە عادەت.
داب ونەریت زۆر بەهێ و خێا لەناو کۆمەڵگا ڕەگ دادەکوتێت و بڵودەبێتەوە و چەق
دەبەستێت ،ماوەیەیک دەوێت تاوەکو بەرە و کاڵبوونەوە بچێت ،قوندانیش لە ناو میللەن
پێغەمبەر (لوت)دا بووە داب وهەموو میللەتەکەی تەنییەوە و تا کار گەیشتە ئەوەی بچێتە
ناو ئەندامان خێان لوت پێغەمبەر و لەناو میللەتێگ گەورەی زیاتر لەچوارسەدملیۆن بۆ
پیشەی قوندان ،ناوی پێغەمبەر(لوت) بەکارب هێێ و لۆن و لون ،ئەگەر تێبین بکرێت ناوی
زۆربەی پێغەمبەرەکان لەنەوەکان بێێت وەک(عیسا و موسا و یەحیا و زەکەریا و تاد) کەچ
کەمێین ناوی(لوت) هەیە لە کۆمەڵگەی عەرەن و ئیسالیم ،هەموو ئەمانە ڕوونکردنەوە
بوو بۆ ئیدیۆمەکە ،واتە هەر شتێک بووە داب و نەریت کەس سڵ ل ناکاتەوە و هەمووی
ن شەرم و بەئاشکرا ئەنجایم دەدات و خەڵکیش هەیە بەشانازییەوە پەیڕەوی ل دەکات
بۆیە کورد بەتەوسەوە دەڵێت(یاخوا قوندان نەبێتە عادەت)]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:

باشووری کوردستان
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:Quick Respons Code

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 1:09:10 2020/2/9
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1525 :

ی
قەشمەرخان خەڵک ،یان دەبینە خزمەتکاری خەڵک
یان دەبینە
https://www.kurdipedia.org/?q=20220616160909418816
یان دەبینە قەشمەرخان خەڵک ،یان دەبینە خزمەتکاری خەڵک
کچ لە وڵن کوردان ئەگەر بکەوێتە ناو ساڵنەوە و شووی نەکردبێت پن دەوترێت :قەیرە،
ئه و قەیرەیەش بەوە دەچێت لە قەیرەی بەران کە تەمەن(پێنج) ساڵنە و قەیرەی ئەسپ
بۆ ماوەیەک ڕاهێنان پێکراوە تاڕاهێێاوە وەرگێا بێت ،قەیرەن(کوڕان و کچان) لە
ناوچەیەکەوە بۆ ناوچەیەکیێ تەمەنەکەی دەگۆڕێت لەناوچە خێڵگەران و هۆزساڵریدا
تەمەن کچان و کوڕان دوای هەژدە ساڵ بەدواوە وردە وردە پن دەوترێت قەیرە تا دەگاتە
سەرووی چل و پێنج ساڵیەوە ،ئه و کچانەی بە هۆی بارودۆخەوە دەچنە ساڵەوە و هێشتا
شوویان نەکردووە ،هەر کەسه و قسەیان لەگەڵ بکات پێیان دەڵێت :بۆ شوویەک ناکەن
یان بۆ شووتان نەکردووە ،بەمەش دەبنە مایەی قسە و باس و جۆرێک لە گاڵتە و گەپ،
لەالیەکیێیشەوە کوڕان گەنج و الو و خورت نایەنە داخوازیان تەنها پیاوان ژنمردە و ڕەبەن
و بەساڵچوو و خێاندار و...تاد ،کە ئەمانەش دەبێتە خزمەن خۆیان و ماڵ و مناڵیان بکرێن،
ئه و حاڵەتەش بووە بە ئیدیۆم و شێوەی بەندی سەروادار دەوترێت :یان دەبینە
قەشمەرخان خەڵک ،یان دەبینە خزمەتکاری خەڵک واتە :ئەگەر شوو نەکەین دەبینە
گاڵتەجاڕ و شووش بکەین دەبینە پەرستار و کارگوزاری دەرد و کاروبار و کەس و کاری ئه و
مێدە بەتەمەن کە شووی ن دەکەین]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🏙 شار و شارۆچکەکان:

کۆیە

🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
PM 4:09:09 2022/16/6
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
بابەت1526 :
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یان گاڵ ی
دێن یان پەمۆ
https://www.kurdipedia.org/?q=20201025095953389453
یان گاڵ دێن یان پەمۆ
گاڵ ،ڕووەکێکە تۆوەکەی هاوشێوەی تۆی پەمۆ-لۆکەیە ،کەسێک زۆر شارەزاش بێت
خراپ دەتوانێت لێکیان جیابکاتەوە ،گاڵ ناوێگ کۆنە و ئێستا پن دەوترێت(هەرزان و گڵێنە)
بۆ ئالیگ ئاژەالن سودی هەیە و پەمۆش بۆ پێداویستیەکان مرۆڤ و پاشماوەکەی دەبێتە
لەوەڕی گیانداران ،هەرچەندە پەمۆ مرۆڤ زیاتری کەڵک ل وەردەگرێت بەڵم گاڵیش خراپ
نییە ،بۆیە بووە بە ئیدیۆم و بۆ کارێگ نابەدڵ و دوودڵ لە ئەنجامدان دەوترێت ناوی خوای
ل بێنە(یا گاڵ دێن یان پەمۆ) واتە هەر کامێکیان بێت خراپ نییە]1[.
تایبەتمەندییەکان بابەت
🗺 وڵت:
:Quick Respons Code

باشووری کوردستان

🗄 سەرچاوەکان
کوردن ناوەڕاست | ئامادەکردن کوردیپێدیا  -ئاراس ئیلنجاغ
[ 🇰 ]1تۆماری تایبەت بۆ کوردیپێدیا |
کان تۆمارکردن:
AM 9:59:53 2020/25/10
ناوی تۆمارکار:
ئاراس ئیلنجاغ
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