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فهرههنگی بهسااڵچووان هل ش ێوهزاری كۆیهدا
لێكۆڵینهوهیهكی اكرهكییه
رۆژان نوری ١شادان شوكر

صابر٢

 ١بەىش زماىن كوردى ،فاكەڵىت پەروەردە ،زانكۆی كۆيە ،هەرێمى كوردس تان ،عێراق
2بەىش زماىن كوردى ،فاكەڵىت پەروەردە ،زانكۆی كۆيە ،هەرێمى كوردس تان ،عێراق
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پوختە
ئەم لێكۆڵينەوهيە بە انونیشاىن (فەرهەنگی بەسااڵچووان ەل ش ێوهزاری كۆيەدا) يە ،ئاماژهمان بەو وشانە كردووه ،كە ەل فەرهەنگی بەسااڵچوواىن شاری كۆيەدا بەاكرهاتوون،
ئەوهمان ڕوون كردۆتەوه ،كە فەرهەنگ ەل انوهرۆكدا زانياری زماىن و زانس ىت ەلخۆيدا هەڵدهگرێت ،زمانیش بە پێیی تەمەىن قسەكەر دهگۆڕێت ،ەلبەرئەوهی ەلگەڵ پێشكەوتین
ژاین و سەردهم زمانیش بەردهوام ەل فراوانبوون و گۆڕاندايە و خۆی ەلگەڵ هەر قۆانغێكی مێژووييدا دهگوجنێنێت .بۆيە ئێمە هەست بەوه دهكەین كە زماىن كەسە بەسااڵچووهاكن
هەندێك وشە و دهس تەواژه و دهربڕيین تێدايە كە جیاوازه ەل زماىن كەساىن گەجن و اتزه پێگەیش توو ،ئەم وشانە گرنگی مێژووييان هەيە و ڕهنگدانەوهی دابونەريت ولكتوری
ابب و ابپریاىن ئمیەيە ،بۆيە پێویس تە تۆماربكرێن و ەل فەواتن و ەلانوچوون بپارێزرێن .اكركردنەكەشامن ،هەوڵدانە بۆ ئاش ناكردىن اتكی كورد بە فەرهەنگی نەتەوهیی بۆ گەجنينەی
وشەاكىن خۆمان و پاراستین ئاوهزمەندیی برییی و انساندىن ئەو وشە و دهس تەواژانە بە نەوهی نوێ ،كە ژمارهيەكی زۆر زانياراین هەڵگرتووه .زماىن كوردی چەندین زار و
ش ێوهزاری هەيە ،كە ەلهەر انوچەيەكدا بە ش ێوازێك ەل رووی ئاخاوتنەوه بەاكردێت ،ەلم توێژينەوهيەدا جهیانبیین بەسااڵچوان ەل ش ێوهزاری كۆيەدا ەل ڕێگای بەاكرهێناىن زمانەوه
ڕوون دهكەينەوه ،توێژينەوهكەمان كردووه بە دوو بەش  :بەىش يەكەم ،كە تيۆرييە اتيبەتە بە پێناسە و چەمكی زار و ش ێوهزار و ابس ێكی گش ىت فەرهەنگی زمان و اليەىن
ئاوهزمەندیی و وااتیی وشە  ،بەىش دووهم ،كە اكرهكييە  :ژمارهيەك وشەمان وهرگرتووه و ەل ڕووی وااتیی و وشەسازييەوه لێكامنداونەتەوه و ش يكردنەوهمان بۆ كردوون،
هەندێك ەل وشەاكن مردوون و بەاكرهێنانيان نەماوه ،بەاڵم هەندێىك تراین ەل ڕیزى وشەى سیس ىت زماندا دادهنرێن .هەندێىك تراین ەل ئيێس تادا بە وااتيەىك تر بەاكردێن ،بە پێیى
پێویست ابىس وشەى هەموو بوارهاكمنان كردووه ،وهك :بوارى كۆمەاڵيەىت ،ئابوورى ،پیشەیی و كش تواكڵ ،جلوبەرگ وخشڵ ،خواردن ،ایرى ،ڕايەخ و خۆگەرم كردنەوه،
هەروهها ئەو وشانەى كە اتيبەت بوون بە دابونەريت و بۆنەى جۆراوجۆر.
لكيل وشە :كۆيە ،بەسااڵچووان، ،ش ێوهزار ،گۆڕاىن واات ،وشەی چاالك
Abstract:
This study is entitled (The Elder Dictionary in Koya Accent). We have researched on the style, vocabulary and
expressions of elderly people in Koya. We have pointed out the vocabulary words that they used. The paper also
clarifies how this dictionary includes language and scientific information. Language would change with age due to
the fact that language is a reflection of its era. Therefore, we understand that the language of old generation is different
from the language of the young generation. Furthermore, the language of the previous generation is crucial to us and
it is the reflection of our culture and civilization. This is why one must record it and not let it die out. Our goal is to
share the knowledge and maintain our national identity with the hope of keeping out identity for good. This would
introduce the vocabularies and expressions to the new generation. Kurdish language has some dialects and accents.
They differ according to geographical areas. In this research, we will come to know the elderly people via their
languages. The research consists of two parts; first, it is a theorical part, where we are going to describe language,
dialect, accent and dictionary, the meaning of vocabularies, and the way to choose a special word by a Kurdish speaker.
The second part is practical, where we have taken some vocabularies which are analyzed in terms of meaning and
morphology. Some of the vocabularies died out and are no longer in use, while some others are in non-active
vocabularies. Also, the meaning of some of them have changed during the time. We included various vocabularies
from various areas such as; sociology, economy, agriculture, jewelry, food, game, heating, and many other areas that
were special for various events.

Keywords: Elder Vocabulary, Kurdish Language, Koya Accent, Dialect
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 .1پێشەىك
انونیشاىن لێكۆڵينەوهكە :ئەم لێكۆڵينەوهيە بە انونیشاىن (فەرهەنگی بەسااڵچووان ەل
ش ێوهزاری كۆيەدا)يە.
س نوری لێكۆڵينەوهكە :لێكۆڵينەوهكە ەل چوارچێوهی زمانەواىن اكرهكی دايە.
ئاماجنی لێكۆڵينەوهكە :لێكۆڵينەوهيەكی مێژوويییە ،اتيبەتە بە وشە انس یی (ئيتمیۆلۆیج)
ش ێوهزاری كۆيە و ئاماجنامن خستنە ڕووی ژمارهيەك وشە و زاراوه و دهس تەواژهيە،
كە ەل اليەن بەسااڵچوواىن ئەم ش ێوهزاره بەاكردێت .ابىس دوو چنی ەل وشە دهكەین،
وشەی انچاالك (سست) واتە :ئەو وشانەی كە ەل ئێس تای زماندا ،بەاكرهێنانيان كەم
بۆتەوه و بەرهو نەمان دهچن ،ەلگەڵ ئەو وشانەی كە (مردوون) واتە :ەل ئێس تای
زماندا ،ەلاليەن قسەپێكەراىن كوردهوه بەاكرهێنانيان نەماوه.
هۆی هەڵژباردىن لێكۆڵينەوهكە :زماىن كوردی چەندین زار و ش ێوهزاری هەيە ،ەلهەر
انوچەيەك بە ش ێوازێك ەل رووی ئاخاوتنەوه بەاكردێت ،ەلم توێژينەوهيەدا جهیانبیین
بەسااڵچووان ەل ش ێوهزاری كۆيەدا ەل ڕێگای بەاكرهێناىن زمانەوه ڕوون دهكەينەوه و
اكركردنەكەشامن ،هەوڵدانە بۆ خستنەڕووی فەرهەنگیی نەتەوهیی بۆ گەجنينەی وشەاكىن
خۆمان ،این فەرهەنگی ئاوهزمەندیی اتكی كورد .چیین بەسااڵچووان ەل ش ێوهزاری
كۆيەدا ،هەندێك وشە بەاكردههێنن ،كە اتيبەتە بەخۆاین و چیین منداڵ و گەجن بەاكری
انهێنن ،ئەم وشانە گرنگی مێژووييان هەيە و ژمارهيەكی زۆر زانيارييان هەڵگرتووه ،بۆيە
پێویس تە تۆماربكرێن و ەلفەواتن و ەلانوچوون ڕزگاربكرێن .
انوهرۆكی لێكۆڵينەوهكە :لێكۆڵينەوهكە ەل پێشەكييەك و دوو بەش و ئەجنام و لیس ىت
سەرچاوهاكن پێكهاتووه
بەىش يەكەم :كە تيۆرييە اتيبەتە بە پێناسە و چەمكی زار و ش ێوهزار و ابس ێكی
گش ىت فەرهەنگی زمان و اليەىن ئاوهزمەندیی و برییی وااتیی وشە و جهیانبیین
قسەپێكەری كورد ەل بەاكرهێناىن وشە و زانياری ڕێزماىن و وااتیی وشەاكن.
بەىش دووهم  :كە اكرهكييە ،ژمارهيەك وشە و دهس تەواژهمان ەل سەرچاوه و زاری
بەسااڵچوواىن ش ێوهزاری كۆيە وهرگرتووه و ەل ڕووی وااتیی و وشەسازیی و
دهنگسازييەوه ،لێكامن داوهتەوه و ش يكردنەوهمان بۆ كردوون .

 .2بەىش يەكەم:
ـــ پێناسە و چەمكی زار و ش ێوهزار:
((زمان كۆمەڵە ش ێوازێىك جیايە ،هەريەكەاین بۆ ابرێىك اتيبەىت دهست دهدات))،
(فتاح ،محمد معروف .)٥ :١٩٩٠،بۆ هەر يەك ەلو ابره جیاوازانە ش ێوازى اتيبەىت
بەاكرهێناىن زمان هەيە و ئەو ش ێوازه زمانەى كە الى چینێىك كۆمەاڵيەىت دایریكراو
بەاكردههێرنێت جیاوازه ەل چینێىك ترى كۆمەاڵيەىت ،چونكە هەريەك ەلو توێژانە ژينگە
و دهوروبەرى اتيبەت بەخۆاین هەيە ،كەواتە ئەگەر زمان نەبێت كۆمەڵیش انبێت،
زمان و كۆمەڵ ئاوێتە و تێكەاڵوى يەكرتن ،زار بەو جیاوازييانە دەگوترێت ،كە ەل
نێوان جۆرەاكىن يەك زماندا هەيە .زمان جێگری و ەل قالب دراو و ێب گۆڕاناكرى نییە،
هەموو زمانەاكىن جهیان زار و ش ێوەزارى جیاجیا دەگرنەخۆ .اكتێكیش زمان
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بەاكرهێرناوى كۆمەڵێكە ەل كۆمەڵێىك تر ەلانو چوارچێوەى هەمان زماندا جیاوازى
ئاشكراى هەبێت ،ئەوا ئەو جیاوازييە پێیى دەگوترێت زار (خورش يد ،غازى عەىل،
.) 24 : 2012
ەل اليەن زمانەوااننەوە ەل ڕوانگەى جۆراوجۆرەوە ەل زاراین كۆڵيوەتەوە و پێناسەاین
كردووە ((دایلێكت بەو ش ێوە زمانە دەوترێت ،كە كۆمەڵە كەس ێك ەل شوێنێكدا
بەاكری دێنن و هاوزمانەاكنیش يان تێیان دەگەن))( ،فتاح ،محمد معروف :١٩٩٠،
(( ،)105دایلێكت ش ێوەيەكە ەل ش ێوەاكىن زماىن انوچەیی این كۆمەاڵيەىت این اكىت،
كە پێكهێن و دانەاكىن ڕوانن و ڕێزماىن اتيبەىت هەيە))( ،سەعيد ،يوسف شەريف،
 .)247 :2011ەل كتێىب (زار و ش ێوەزار)دا ،بەم ش ێوەيە پێناسەی زار كراوه:
((دایلێكت بوارێىك تەسكرت و پانتاييەىك س نووردارى ئەنداماىن ئەو نەتەوەيە
دەگرێتەوە ،كە بە زمانە گش تییەكە قسە دەكەن))( ،عەىل ،بەكر عومەر و ئەمنی،
شێركۆ حەمە( ،)7 : 2006 ،مریاودەىل ،كەمال )٤٥ :2007 ،دەڵێت(( :دایلێكت
ش ێوەيەىك دایر و جیاكراوەى قسەكردن و ئاخاوتنە ،ەل چوارچێوەى يەك زماندا ،كە
قسەكردىن انوچەيەك جیادەاكتەوە ،ایخود اكت چینێىك اتيبەىت بە ش ێوەيەىك وا
دەدوێن ،كە زۆر س امی و خاس يەىت جیاكەرەوەى ەل چینەاكىن دى هەيە))( ،ڕەفیق
شواىن )66 :2001،دەڵێت(( :دایلێكت بريتییە ەل ش يوەى جیاوازى قسەكردن ،ەل
مرۆڤێكەوە بۆ مرۆڤێىك تر)) .ەلم پێناسانەوە ئەوهمان بۆ دەردەكەوێت ،كە زار
بريتییە ەل ش ێوەى جیاوازى قسەكردن ەل س نورى يەك زماندا ،دەبێتە انس نامەى
انسینەوەى قسەکەر .زمان س نورێىك جوگراىف فراوان دەگرێتەوە ،كەچى زار
انوچەيەىك جوگراىف دایریكراو دەگرێتەوە ،زمان كۆى هەموو ئەو جیاوازييانە
دەگرێتەوە كە ەل زارەاكندا هەن(( .پەيوەندى نێوان زمان و زار ،پەيوەندى بەش بە
گش تە ،بە وااتيەىك تر زار بەش ێكە ەل زمان و زمانیش بريتییە ەل كۆى چەند زارێك))،
(دزەیی ،عەبدوالواحید موشری .)17 :2011 ،زماىن كوردیش وەك هەر زمانێىك زيندو
ەل كۆمەڵێک زار و ش ێوەزار پێكهاتووە (هەر زمانێك ەل ش ێوەى چەند زارێكدا
دەردەكەێت ،هيچ زمانێك بەێب زار نییە ،قسەپێكەران ەل س نوورى جوگراىف فراواندا
باڵودەبنەوە ،بێگومان اكت و شوێنیش اكریگەرييان ەلسەر زمان دەبێت ،بۆيە لێرەدا
زارەاكن سەر هەڵدەدەن)( ،اخلوىل ،محمد عىل .)18 :٢٠٠٠ ،زارەاكنیش چەند
جۆرێكن وەك :زارى جوگراىف ،زارى كۆمەاڵيەىت ،زارى پیشەي ...،هتد ،ەل هەموو
زماانىن جهیان ەلپاڵ زارى سەرەىك ش ێوەزاریش دەبيرنێت ،دەتواننی بەم ش ێوەى
خوارەوە دایراین بكەین .هەر انوچەيەك ەلگەڵ انوچەيەىك تردا ،ش ێوازێكی ئاخاوتین
جیای هەيە ،بەجۆرێك هەندێ وشە و زاراوە ەل انوچەيەىك دایریكراودا بەاكردێت،
بەێب ئەوەى ەل انوچەيەىك تر بەاكربێت .بۆ منوونە ەل انوچەی هەولێر بە ڕەگەزی مێ
پێش زەواج دەڵێن (کژی) ،بەاڵم ەل کۆيە پێیی دەڵێن (کچ)...
ــــ ابس ێكی گش ىت فەرهەنگی زمان:
زمان هۆاكرێكە بۆ ەليەكرت گەیشنت و ئاڵوگۆڕكردىن بریوڕا( ،تەنيا كەرهس تەى انردن
و وهرگرتن و لێتێگەیشتین پەایىم نێوان مرۆڤەاكن نییە ،بەڵكو ەلگەڵ ئەوانەشدا زمان
بۆ هەر شوێنێك و دهقێك كەرهس تەى انسنی و انساندىن اتك و كۆيە .هەروهها
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ڕهنگدانەوهى كولتوورو بەهااكىن كۆمەڵ و هۆاكرى مانەوهى ئەم لكتوورو بەهااینەشە.
زمان و بریكردنەوه و كردهوهاكىن مرۆڤ هەمیشە ەلژایىن كۆمەاڵيەتییدا ەل نزیكەوه
گرێدراوى يەكرت بوون و دهبن)( ،نۆردسنتام ،كریس تنی.)8 :2009 ،
زمان هەمیشە ەل گەشە و گۆڕان دايە ،بە تێپەڕبووىن اكت ،وشەاكىن زمان گۆرانيان
بەسەردادێت ،وشەى كۆن ەلانو دهچێت و وشەى نوێ شوێنیان دهگرێتەوه،
بەڕادهيەك هەمیشە چینێك وشەی كۆچكردوو ،بەچەند هۆاكرێكی جیاواز ەل زماندا
دهبیندرێت .وشە و دهربڕينەاكن ،وشە و دهربڕيین نوێيان لێ دهكەوێتەوه،
پيداویس تییەاكن وامان لێ دهكەن ،انوى نوێ و دهربڕيین نوێامن هەبێت ،ئەو زمانەى
كە ئەمڕۆ ئێمە پێیى دهدوێنی هەمان ئەو زمانە نییە ،كە ەل قۆانغێىك دێريین ماىن
كورديدا بەاكرهاتووه .گەشەی كۆمەاڵيەىت يەكێكە ەلو هۆاكرانەی كە واات ەل ش ىت
بەرجەس تەوه بۆ ش ىت ئەبسرتاكت دهگوازێتەوه ،ئەمەش ەلئەجنامی پێشكەوتین بری و
هۆىش مرۆڤەوه دهبێت ،بۆمنوونە :وشەی (شوشتنەوه) بۆ پاككردنەوه و
شوشتنەوهی ش ىت بەرجەس تە بەاكردههات ،بەاڵم ئێس تا دهوترێت( :شوشتنەوهی
مێشك)  ،این پاككردنەوه كە سەرهات بۆ ش ىت بەرجەس تە بەاكرهاتووه ،ئێس تا بۆ
پاككردنەوهی دل و دهروون بەاكردێت  ،هەروهها بەاكرهێناىن وشە كۆنەاكن بە
وااتيەكی نوێ ،بۆ ئەو شت و كەلوپەالنەی كە هەس تدهكرێت ،بەهەمان ئەرك
هەڵدهسنت ،هەرچەنده ەل ش ێوه و قەابرهدا گۆڕاون ،وهك وشەی (مەكۆ) ،كە جاران
جۆاڵاكن بەاكراین دههێنا ئێس تا (مەكۆ) ەل درومان بەاكردێت (دزهیی)200، 2011 ،
 ،اكرتێكردىن زمانێكی نوێ این دایلێكتێكی تری زمانەكە بەهۆی تێكەاڵوی
قسەكەرانەوه ،لێككەوتین دوو زمان این دوو زاری زمانێك دهبێتە هۆی خواسنت و
وهرگرتین وشە ،كە اكر دهاكتە سەر هەموو ئاس تەاكىن زمانەكە و دهبێتە هۆی گۆڕان،
هۆی جوگراىف كە ڕۆڵ دهبينێت ەل دروس تكردىن زاری جۆراوجۆردا ،ئەو ئارهزووهی
كە ەل مرۆڤدا هەيە بۆ دااتشیین وشە و دهنگ و ڕس تە ەل بۆتەی منوونەی پێشرتدا،
هەروهها ئەو ئارهزووهی كە ەل مرۆڤدا هەيە بۆ گەایندىن واات این مەبەست بە ڕووىن
ئاسایی و خێرایی و كورىت بەهۆی كەمرتین وزهوه .
ئاخێوهراىن زماىن كوردى ،هەست بەو جیاوازاینە دهكەن ،ەلنێوان چیین هەره پریو بە
سااڵ چوو ،چیین گەجن دا هەيە .چیین بەسااڵچوو هەندێ وشە بەاكردههێنن ،كە
چیین هەره گەجن بەاكرى انهێنن ،بە پيچەوانەشەوه .ەلم ڕوانگەيەوه تەمەن و ڕهگەز،
ڕۆڵيان هەيە  .منداڵ ش ێوازى دهربڕيین اتيبەىت هەيە و ژانن بەهەمان ش ێوه ،هەروهها
بەسااڵچوانیش .ەل ش ێوازى ئاخاوتین مرۆڤى كورديدا ،ئەم جیاوازييە بە ڕوىن
دهردهكەوێت .گەر سەرجنى ش ێوازى ئاخاوتین كەس ێىك تەمەن ( 70ساڵ بەرهوژوور)
بدرێت (بە اتيبەت نەخوێندهوارهاكن) ،هەندێ زاراوهو دهربڕین دهبیسرتێ كە ەلالى
گەجنێىك تەمەن ( 20ساڵى)ى هەمان ڕهگەز انبیسرتێتەوه (شەمس ،هێمن
عبدوحلەمید )42، 2006:واتە بە ش ێوازێىك جیاواز قسە دهكەن ( .پەيوهندييەىك
بەتنی ەلنێوان دهرووىن مرۆڤ و زمانەكەيدا هەيە ،ئەم پەيوهندييەش دهگەڕێتەوه بۆ
رسوش ىت زمان وهك ڕهفتارێىك مرۆڤايەىت)( ،دزهیی ،عبدالواحید موشری،2014 :
.)16
زاانایىن زمان ەلابرهی پەرهسەندىن وااتی وشەوه ەلاكىت بەاكرهێنانيدا ەل قۆانغە زهمەنییە
جیاوازهاكندا ،گەیشتنە ئەجنامێك ،ئەم گۆڕانە وااتييە ەل سێ ایسادا دهنوێرنێت :
 1ــ تەسكبوونەوهی واات
 2ــ فراوانبووىن واات
 3ــ گواستنەوهی واات
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 1ــ تەسكبوونەوهی واات :اتيبەمتەندكردىن وشەيەكە ،كە وااتيەكی گش ىت هەبووه ،بۆ
بوارێكی تەسك و اتيبەىت ،وشەی (الصالة) ،ەل زماىن عەرهبيدا ،بە وااتی (ادلعاء)
هاتووه ،بەاڵم دواتر ەل گەڵ باڵوبوونەوهی ئايین ئیسالمدا ،اتيبەت كراوه بە ئەركێكی
اتيبەىت و تەسككراوهتەوه بۆ ئەو وااتيە كە (نوێژه) ،هەروهها وشەاكىن (الركوع،
السجود ،الاذان) یش بەهەمان ش ێوه .
 2ــ فراوانبوون و گش تاندىن واات :گواستنەوهی وااتی وشەيەكە ەل واات
فەرهەنگیيەكەيەوه بۆ وااتيەكی فراوانرت و گش ىت تر ،پێویس تە ئاماژه بەوه بكەین ،كە
دایردهی فراوانبووىن واات ەل زمانەاكندا كەمرت باڵوه بە بەراورد بە تەسكبوونەوهی
واات ،وشەی (پااڵوتە) ەلسەرهاتدا اتيبەت بووه بە بوارێكی اتيبەىت ،ئێس تا وااتكەی
فراوانبووه ،گواسرتاوهتەوه بۆ بواری زانس ىت كمیيا و ابيۆلۆجیش ،وشەی (سەرچاوه)،
سەرهات بۆ سەرچاوهی ئاو این شتێك بە اكرهاتووه ،ئێس تا وااتكەی فراوان بووه ،ەل
بواری زانس تیشدا بەاكردێت( :چەند سەرچاوهت بەاكرهێناوه؟)
 3ــ گواستنەوهی واات :بريتییە ەل گواستنەوهی وااتی وشەيەك ەل بوارێكەوه بۆ
بوارێكی تر ،بە ش ێوهيەكی گش ىت ەلنێوان ئەو وشانەدا ڕوودهدات ،كە پەيوهندييەكی
وااتیی ەلنێوانياندا هەيە ،بۆ منوونە < ( :قەدی دار > < قەدی اكر>) بەاڵم هەندێكجار،
گواستنەوهی وااتیی ەلنێوان ئەو وشانەشدا ڕوودهدات ،كە پەيوهندی وااتیی ەلنێوانياندا
نییە ( محمد ،اسامعيل طالب .)51، 2010:
(زمان ایرمەتامین دهدات كە جهیاىن دهوروبەرمان ەل سیس تەمێىك س امینتیكدا
ڕێكبخەین ،بەایرمەىت زمان واات دهخولقێندرێت ،ئێمە دهتواننی ەل فەرهەنگێىك زماندا
بەدواى وااتدا بگەڕێنی ،هەروهها ەل فەرهەنگیشدا ،مەریج ڕێكخستین وااتاكن
هەيە ،پەيوهندييەاكىن نێوان زمان و ڕاس تییەاكىن ژاین گرفتاوييە،
سۆس يۆلينگویس تەاكن جەخت ەلسەر ئەوه دهكەن ،كە زمان ئاوێنەى ڕاس تییەاكىن
ژاینە ،بەاڵم چۆنيەىت تەماشاكردىن ئمیە بۆ ژاین ەلاليەن زمانەوه بڕایرى ەلسەر
دهدرێت ،هەندێكجار شارهزاایىن بوارى س امینتیك بە نيگەرانییەوه دهڵێن ،ئەو
مرۆڤانەى كە زماىن دایكیان جیاوازه تێگەیش تنیان ەل ڕاس تییەاكىن ژاین زۆر جیاوازه)،
(نۆردسنتام ،كریس تنی.)2009،11 ،
پێویس تە ئاماژه بەوه بكەین،كە هەرچەنده منداڵ كەرهس تەو دهس تەواژهاكىن زمان ،ەل
دايك و ابوك و دهوروبەرييەوه وهردهگرێت ،بەاڵم بە تێپەربووىن اكت و سەردهم،
گەجنيینەى وشەاكىن زمان گۆڕانيان بەسەردا دێت و منداڵ هەندێ وشەو زاراوهى
نوێ وهردهگرێت كە پەيوهندى بەو دایريدهوانەوه هەيە ،كە ەلسەردهمەكەى خۆيدا
پەيدابوون وهاتوونەتەاكيەوه  ،هەندێ وشەی نوێباو وهك (دااتشۆ ،پۆپجی ،س ناپ
چات ،فەیس بوك ،ئينس تاگرام ،چات ،ئمیەيڵ ،تويتەر ،فاس تفود،پزیا ...هتد) كە
ئێس تا هاتوونەتە انو فەرهەنگی چیین گەجن و اتزهپێگەیش توو ،ەلفەرهەنگی زماىن
بەسااڵچوواندا نەبوون ،بە پێچەوانەشەوه بەسااڵچووان چینێك وشەی وهك
(پریخەىن ،تڕخێنە ،ابراش،بن پشك ،گەوره بە چبووك ،ژن بەژن...هتد) این
بەاكرهێناوه ،كە ئێس تا ەلاليەن چیین گەجنەوه بەاكرهێنانيان زۆر كەم بۆتەوه این هەر
بەاكرانيەن  ،بۆی هەيە بەتێپەڕبووىن اكت چبنە خانەی چیین وشەی كۆچكردوو و
وازلێهێرناو ،این ەلانوچووی زمانەوه  ،ئەگەر ەل چوارچێوهی فەرهەنگدا تۆمار نەكرێن
 ،هەبووىن چینێك وشەی وازلێهێرناو این كۆچكردوو،این مردوی زمان پەيوهندی بە
كۆمەڵێك هۆاكرهوه هەيە ،وهك هۆاكری تێپەڕبووىن اكت و مێژوویی ،هۆاكری
كۆچكردن و جوگراىف ،هۆاكری كۆمەاڵيەىت ،ەلبەرئەوهی ((هەموو گۆڕانێك كە
بەسەر پەيوهندييە كۆمەاڵيەتییەاكندا دێت ،ەلگەڵ خۆایندا ،چەندهها بری و چەمكی
نوێ دههێننە اكيەوه كە پێویستیان بە دهربڕينە ،هەربۆيە ،زۆر زوو خۆاین ەل زماندا
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دهبيننەوه ،بەش ێك ەلو چەمكە نوێيانە ەلسەر بناغەی كەرهسەی كوردی خۆی و بە
پێیی ڕێگااكىن وشەسازی ،بنیات دهنرێن ،بەشەكەی تراین بە ئامادهكراوی ەل قالىب
وشەدا ،ەل زماىن ترهوه دێنە انو زماىن كوردييەوه )) (سديق ) 50: 2011،بەاڵم
دهكەونە ژێراكریگەری ایسای فۆنەتيكی زماىن كوردييەوه  ،ەلبەرانبەر هاتنەاكيەوهی
ئەم چینە وشە نوێباوهی زمان چینێكی تری وشە ورده ورده ەل بەاكرهێنان دهكەون
و قسەپێكەراىن زمان چیرت پێویستیان پێیان انمێنێت ،ئەم وشانە كە بەوشەی سست
این وازلێهێرنا و ایخود مردوو ،انودهبردرێن ،بەاكرهێنانيان ەل چوارچێوهيەكی تەسكدا
دهمێنێتەوه ،كە زایتر چیین بەسااڵچووانن ،چونكە چیین گەجن و اتزه پێگەیش توو،
خێراتر خۆاین ەلگەڵ گۆڕاناكرييەاكىن سەردهم و ئەو دایردانە دهگوجنێنن ،كە اتزه
هاتوونەتە اكيەوه ،بۆيە بە زوویی انوهاكنيان وهردهگرن و ەل فەرهەنگی زمانەكەایندا
بەاكری دههێنن ،لێرهدا پێویس تە ئاماژه بە دۆخەی زمان بكەین  ،كە وشە كۆن و
نوێباوهاكن ەلسەرهاتدا دهكەونە بەرانبەر يەكدی و ملمالنێوه ،وشەی نوێ ەلسەرهاتدا،
بەاتيبەىت ئەگەر ەلوانەبوو بواره وااتييەكەی چبێتە فەرهەنگی بنەڕهىت زمانەوه ،هەر وا
بەئاساىن وهرانگریێت و دوچاری گرفت دهبێتەوه  ،چونكە وشە كۆنەاكىن پێش ئەو
بە ئاساىن ڕێگەی پێنادهن ،بۆيە ماوه و اكتێكی زۆری دهوێت ات وشە نوێيەكە جێگای
خۆی ەل فەرهەنگی زماىن قسەپێكەراندا دهاكتەوه و دهبێتە ئەندامێك ەل فەرهەنگی
زمانەكەاین .زمان ڕهنگدانەوهی اكت و سەردهم و لكتور و بری و بۆچووىن
قسەپێكەرهاكنییەىت ،بۆيە اكتێك قسەپێكەرێكی كورد ەل جێگای ئەوهی بڵێت:
(سوپاست دهكەم) بڵێت (تەشەكورت دهكەم) گوێگر ،هەست بەوه دهاكت كە ئەو
كەسە ەلچیین بەسااڵچوواندايە این وهك ئەوان قسە دهاكت ،ەلبەرئەوهی دهس تەواژهی
(تەشەكورت دهكەم) پێش دهس تەواژهی (سوپاست دهكەم) ەل زماىن كورديدا
بەاكرهاتووه  ،بەهەمان ش ێوه ەل وهاڵمدانەوهی چاك و چۆنيدا  ،ئەم دهس تواژانە (خوا
عافوت باك  ،ڕووت س پیی یب  ،جەرگت نەسوت  ،بەداكی كوڕان یب  ،در بەخەم
نەیب .... ،هتد) زایتر هی كەس ێكی بەسااڵچووه،نەك گەجن و اتزه پێگەیش توو.
هەروهك چۆن وشە ئاساييەاكن ڕهنگدانەوهی اكت و ابری كۆمەاڵيەىت سەردهمەكەی
خۆاینن ،بەهەمان ش ێوه واات خوازراو و میتافۆرييەاكىن وشەش ،ڕهنگدانەوهی ئەم
ابرودۆخەن ،بۆمنوونە :ەلسەردهمی كۆندا میتافۆرهاكىن (ڕێوی ـــ بۆكەس ێكی فێڵباز،
سەگ ــ بۆكەس ێكی زۆرزان ،پش يل ــ بۆكەس ێكی س پڵە ،كەر ــ بۆكەس ێكی بێهۆش
 ،مانگا ــ بۆكەس ێكی گەوره و زۆرخۆر ،ئاش ــ بۆكەس ێكی زۆرخۆر ،تەقینەوهی
بەڕوو ــ بۆ كەس ێكی زۆر بڵێ ،مار ـــ بۆ دوژمن ،دوپشك ــ بۆكەىس ەل بن ...هتد)
بەاكرهاتوون ،چونكە ئەم دایردانە ەل دهوروبەردا هەبوون ،بەاڵم ەل ڕۆژگاری ئەمڕۆدا
میتافۆری (كۆمپيوتەر ـــ بۆ كەس ێكی زیرهك ) بەاكردێت (ئازاد كۆمپيوتەره) ،چونكە
دایردهی كۆمپيوتەر ئێس تا ەل زماندا ئامادهبووىن هەيە خۆی خزاندۆتە انو فیڵدێكی
وااتیی قسەپێكەراىن ئەمڕۆی زمانەوه .
جگە ەل وشە ،هەندێك ئيديۆم و پەند و قسەی نەس تەقیش هەن ،كە زایتر ەلاليەن
چیین بەسااڵچووانەوه بەاكردێن،بە بەراورد بە چیین گەجن و اتزه پێگەیش توو ،كە
ئەمەش دووابره ڕهنگدانەوهی لكتور و ابرودۆخ و سەردهمی جیاواز و ئەو دایردانەيە
كە ەل اكت و قۆانغی ئەواندا هەبوون ئێس تا خەریكە كەمدهبنەوه و ەلانو
دهچن،بۆمنوونە ( :مەجنەربەكۆر ،ئایشەگێدرێژ ،بێژنگ بەسەر ،دێو و درجن،
شەوەلابن ،دهستپێس پیی ... ،هتد) ،ئەگەر سەرجن بدهينە ،اليەىن وااتیی ئەم
ئيديۆمانەی سەرهوه  ،تێبیین ئەوه دهكەین ،كە پەيوهسنت بە بریوبۆچوون و سەردهم
و كەلوپەلو ئەو داب و نەريتانەی ئەو اكتە هەبوون ،ئيديۆمەاكىن (مەجنەربەكۆر،
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ئایشەگێدرێژ ،شەوەلابن) زایتر بۆ ترساندىن مندااڵن بەاكرهاتوون ،ەل ئيديۆمی
(مەجنەربەكۆر) دا تێبیین ئەوه دهكەین،كە ئەو اكتە ژانن مەجنەڵيان بە كۆڵی خۆاین
داداوه ،بۆ مەبەس ىت ئاوهێنان این هەر مەبەستێكی تر بووبێت ،بە كۆاڵن و دهرهوهدا
ڕۆیش توون ،هەربۆيەش ئەو ئيديۆمە كەوتۆتە انو زمانەوه ،هەروهها ئيديۆمی
(ئایشەگێدرێژ) ،ەل وشەی گوێدرێژ و كەرهوه سەرچاوهی گرتووه ،كە خەڵك وهك
هۆاكرێك بۆ گواستنەوه سودی لێوهرگرتووه( ،شەوەلابنیش) ،بەوااتی كەس ێك دێت
كە شەوانە ەل ابن بێت ،كە ەلو سەردهمەدا خەڵك ەل وهرزی هاويناندا چۆتە سەرابن
نووس توه ،نەك ەلبەر پانكە و موبەريده و س پليت (،دێو و درجن) ەل بریكردنەوه و
ئەفسانەی ئەو اكتەوه سەرچاوهی وهرگرتووه ،ئيديۆمی (دهست و پیێ
س پیش)،پەيوهندی بە ئیشكردن و ابری گوزهراىن ئەواكتەوه هەيە ،چونكە ئەواكتە
بژێوی ژاین زایتر بەهۆی ڕهجنی شان و دهست و ماندووبوونەوه بووه ،هيچ شتێك
بە ئامادهكراوی نەهاتۆتە بەردهس ىت خەڵكی ،بەاڵم ەل ڕۆژگاری ئەمڕۆدا ،ئەم
ئيديۆمانەش ورده ورده بەاكرهێنانيان كەم بۆتەوه،بەپێیی پێشكەوتن و ئاس ىت
بریكردنەوه و زانياری مرۆڤی ئەم سەردهمە وه هەيە ،هەروهها پەندێكی وهك (ئاىش
نەزاىن خوا دهیگێڕێت) ،پەيوهندی بە دایردهی ئاشەوه هەيە ،كە خەڵك ئەو اكتە
ڕۆژانە بەاكرایهنێناوه ،بۆيە ئەو پێكچوونەی نێوان ژاین و ئاش هاتۆتە اكيەوه ،ەلاليەكی
ترهوه ئەم پەنده بۆ سەردهمی ئێس تا انگوجنێت ،كە سەردهمی تەقینەوهی زانياری و
ئامێره پێشكەوتووهاكىن تەكنيكیيە ،پزیشكێك چۆن دهزانێت (سۆانر) بەاكرهبێنێت،
ئەگەر نەخیوێندبێت و فێرنەكرابێت و زانياری تەواوی ەلابرهيەوه نەبێت!
لێرهدا،مەبەس امتنە ئەو بۆچوونە دهرخبەین ،كە وشە ئاخاوتنەاكمنان پەيوهسنت بە ژاین
و ئەو پێویس ىت و دایردانەی كە ەل دهوروبەرماندا هەن  ،دیسانەوه بەش ێك ەل
وشەی ەلانوچوو،این ئەوانەی كە بەاكرهێنانيان كەمدهبێتەوه ،پەيوهندی بە ئاينەوه
هەيە ،اكتێك ئايین ئیسالم ەلانو كورددا باڵو بۆتەوه  ،چینێك وشەی سەربە ئاينەاكىن
پێشوو ،بەاكرهێنانيان كەمبۆتەوه و بەره و ەلانوچوون ڕۆیش توون ،ەلبەرانبەردا،
چینێك وشەی تری ئايین كە پەيوهست بووه بە ئەرك و نزا و نوێژكردن و دوعاكردىن
ئايین ئیسالم هاتۆتە اكيەوه ،بۆ منوونە ( :وشەی (تەرهس) وهك جنێوێك دهدرێت،
ئەم وشەيە زۆر كۆنە و ڕێبەری ئايین كۆىن كوردان بووه ،دوای ئەوهی ئايین ئیسالم
ەل كوردس تان باڵو بۆوه بەچاوی سوك سەیری ئەم ڕێبەره ئاينییە دهكرا ،بۆيە كە
ڕقیان ەل كەس ێك دهبۆوه پێیان
(گرنگی وشە ،وهك كەرس تەی زمان وئامێری پەيوهندیی نێوان مرۆڤەاكن ،شتێكی
ڕوون و ئاشكرايە .زمانە اكرا و زيندووهاكىن دونيا ،هەمووی خاوهىن دهاین و سەدان
فەرهەنگن ەل بواره جۆراو جۆرهاكىن چاندن ،وێژه هونەر و زانس تدا ،هەر بوارێك
ەل مانەش دهاین لقی لێ جوێ دهبێتەوه ،كە ئەوانیش وشە و زاراوهی اتيبەت بەخۆاین
هەيە و فەرهەنگی سەربەخۆ دهخوازن ،هەرچەنده نەتەوهی كورد بە ابرێكی
انهەمواردا تێپەڕبووه ،بەاڵم فەرهەنگنووساىن كورد توانيواینە كۆمەڵێك فەرهەنگ
بەرهەم هبێنن ،هەموو نەتەوهيەك هەوڵدهدا زۆرترین فەرهەنگ ەلابرهی گشت
اليەنەاكىن ژاینەوه بنووسێت و دابنێت)( ،اتهری ،شەهاب ش ێخ طيب : 2014
 .)188ەلم سەردهمەی ئێس تاشدا ،پێویس تە دهس تگااكىن ڕوانكبریی كورد
بەش ێوهيەكی ئەاكدمیی و اببەتییانە بری ەل داانىن فەرهەنگی هەموو بوارهاكن باكتەوه.
ئێمە ەلم ليكۆڵينەوهدا ،هەوڵ دهدهین ،ئەو وشانە خبەينەڕوو ،كە ەل فەرهەنگى چیین
بە سااڵچواندا هەن ،ەلگەڵ ش يكردنەوهاین ەل ڕووى واات و جۆرى دهربڕينەوه،
چۆنيەىت گۆكردنيان و ئەو گۆڕانە فۆنۆلۆجیيانەى كە بەسەرایندا هاتووه ،هەروهها
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سەردهمە مێژوويییەكەی هەندێكیان خبەينەڕوو .بۆ ئەوهى شارهزایی اليەنە
ئیمتۆلۆجیيەكەى وشەاكن بنی و بتواننی گۆڕان و گەشەى زمانەكەمان ڕوون بكەينەوه.
هەروهها مەبەس ىت ئێمە ەلم لێكۆڵينەوهيەدا تۆماركردن و پاراستین ئەو وشەو بریانەيە،
كە ەل فەرهەنگى نەتەوهیی بۆ گەجنيینەی وشەاكىن خۆمان هەمانە ،فەرهەنگى نەتەوهیی
این فەرهەنگیی ئاوهزمیان ،هەزاران وشەى بەسوودى تێدا هەيە ،كە ەل هەريەك ەلم
وشانەدا ،ئاوهز و عەقڵيەىت ابب و ابپریامناىن تێدا هەڵگریاوه ،بۆيە پێویس تە گرنگى بەو
وشانە بدهین و شییان بكەينەوه و لێكدانەوهاین بۆ بكەین ،بۆ ئەوهى دونيا بیین و
بریكردنەوهى ئەو بەسااڵچووانە خۆاین وشەاكنيان ەلانو نەچن .
وشەاكىن هەر زمانێك وهنەێب تەنيا ەل كۆمەڵێك وشە پێكهاتنب ،بەڵكو بريتییە ەل ایسا
و دهس توریكی ورد و ئاشكرا و تەواو و دایریكراو ەل پەيوهندی و پەيوهس ىت ڕاست
و ڕوداودا( .حایج مارف 1975 ،و ،) 4سەخىت و ئاڵۆزی پێكهاتەی وشە ،اكرێكی
وای كردووه كە اكركردن بۆ دهستنیشانكردن و دهست خستنە اليەنە جیاواز و
اتيبەتییە هەمە چەش نەاكنیشی ،هەروا ئاسان نەبێت ،بۆيە زمانەواانن ەل پێناسەكردن و
دایریكردىن نیشانە و اتيبەتییەاكىن يەك انگرنەوه و بە تێڕواننی و بریوبۆچووىن جیاوازهوه
بەپری ئەو مەسەليە چوون و ات ئەمڕۆ زانستیانە و بەردهوام اكری تێدا دهكرێت.
سوسێر،دهڵێت( :وشە دانەيەكە بەردهوام ەل مێشكدا ،وهك شتێك سەنتەری ئامێری
زماىن داگریكردووه)  ،هەروهها ڤینۆگرادۆڤ نووس يويەىت  (:بە وشە انو ەل ش ىت
كۆنكرێىت و چەمكی ئەبسرتاكىت دهنرێت ،هەڵچوون و پەستبوون (ئمیۆشن) و ئریاده
و ئارهزووی مرۆڤ و كەتيگۆرييە گش تییەاكىن پەيوهندييە ژاینییەاكن دهردهبڕێت) (
سديق 12 ، 2011 ،ـ ( ،) 14تراناك دهڵێت  :يەكەيەكە دهتواننی ەل ڕێگای فۆنمیەوه
دركی پێبكەین و ئەركێكی وااتیی هەيە .ستێڤن ئۆڵامن دهڵێت :چبووكرتین دانەی
سەربەخۆی وااتداره) (دزهیی . ) 27، 2013 :پێناسەكردىن ڕاس ىت وشە تەنيا ەلو
ابرودۆخەدا دهبێت ،ئەگەر ڕهنگدانەوهيەكی رسوش ىت هەموو نیشانە بنەڕهىت و
بنەمايەكی جیاكەرهوهی وشەی تێدا بێت كە بەس بن بۆئەوهی ەلگەڵ دانە
زمانەوانییەاكىن تردا جیابكرێنەوه .
فەرهەنگی زمان تێكڕای وشەی زمانێك (نورساو و نەنورساو ،گوتراو و نەگوتراو
و ماو و زاڵ و ژێردهس تە و چاالك) ەلخۆدهگرێت ،ەلبەرئەوهی جهیاىن وشە فراوانە،
گەجنينەيەكی گەورهی زمانەكە پێكدههێنێت ،هەات وشەاكىن گەشە و نەش و منا بكەن،
ئەوا فەرهەنگەكەىش گەشە دهاكت و زمانەكەش ەل فەواتن و ەلانوچوون دهپارێزرێت،
زانیین زمانێكی دایریكراو ،كەوا هەزاران وشە ەلخۆ دهگرێت ،بە (گەجنی وشە)
انودهبردرێت ،كە بەرانبەر بە لیس ىت وشە و وااتاكىن انو فەرهەنگ دهوهس تێتەوه،
دهكرێ فەرهەنگی مێشك بە دهزگايەكی گەورهی س نوردار چبوێندرێت ،كە هەرگزی
بە جێگریی انمێنێتەوه بەڵكو بەردهوام وشەی نوێ فێردهبێت و وشەی سواویش ەلبری
دهاكت (عەبدولڕهحمی ،عوسامن كەرمی.)3 :2014:
اليەنێىك دیكەى گرنگى دان بە فەرهەنگى وشەى بە سااڵچووان دهگەڕێتەوه بۆ
ئەوهى كە چۆن بتواننی ەل ڕهگ و ڕیشەى وشە كۆن و مردوهاكندا ،وشەى نوێ
دروست بكەيینەوه و وااتى اتزهاین پیێ ببەخشنی ،این بۆ وااتيەىك تر بەاكراین هبێننی،
واتە :ەل بوارى وشەسازیی و زاراوهسازيدا سوداین لێ وهربگرین و فەرهەنگى
زمانەكەمانيان پیێ دهوڵەمەند بكەین .هەروهها ەل ئاس ىت ڕس تەسازييدا بزاننی ئەم وشانە
چۆن بەاكرهاتوون ،زانياریی ڕێزماىن و وااتيامین ەل ابرهاینەوه هەبێت ،بۆيە هەوڵامن
داوه ،چەند منوونەيەك ەل پەندو ئيديەىم كەسە بە سااڵچووهاكىن انوچەى لێكۆڵينەوه
وهربگرین و ەل ڕووى واات و بریهوه لێكدانەوهاین بۆ بكەین ،ەلبەرئەوهی گرنگى دان بە
فەرهەنگى نەتەوهیی هەنگاوێكە بەرهو بەس تانداركردىن زمان.

ابب و ابپریاىن ئێمە هێامن بۆ شت و ڕووداو دایردهاكىن دهوروبەرى خۆاین داانوه،
ئەمڕۆش هێام بۆ هەموو ئەو وشەو دایردانە دادهنرێت كە اتزه دێنە انو زمانەوه،
دهشێ وشەيەك این هێاميەك ،ەل انو خەڵكدا بەاكرهێناىن نەمینێت ،بەاڵم وشەكە ەلانو
انچێت ،دهوترێت دهنگ ئەو كەرس تەيەيە كە ەلانو انچێت ،هێزى وشە بەتەنيا ەلم
نەمريەييدا نییە ،بەڵكو ەل وااتو ئاوهزمەندیی (عەقليەىت) دانەرهاكنیىش دايە ،كە ئەجداد
و نەوهاكىن پێشوو و خۆشامننی( .ئاوهزمەندیی :واتە :ئەو بریو عەقليەتەى كە ەل وشە
و دهقەاكندا هەيە ،ئەمەش ئاوهزمەندیی وااتیی يە ،ئاوهزمەندى زمانیی :پەيوهندى
لۆژیكیە كە ەل نێوان بەشەاكىن وشەيەكدا این ڕس تەيەكدا هەيە )،
( .) www.knnc.net
كەسە بەسااڵچووهاكن زۆر بە هۆش يارييەوه زمانيان بەاكرهێناوه ،بۆ منوونە ئەگەر
بڕوانینە دهس تەواژهى (گەرموگوڕ) :گەرىم وزه ەل خۆيدا كۆدهاكتەوه ،بۆيە بۆاليەىن
ئيجایب واات بەاكرهاتووه .بەپێچەوانەى (ساردوسڕييەوه) ،كە ەلم اكتەدا پێویستت
بەوهيە وزه بەاكرهبێنیت ،بەاتيبەىت ەلسەردهمی كۆندا ،كە زس تان ساردو سڕو توش
بووه ،ئامرازی خۆگەرم كردنەوه بەگران بەدهست كەوتووه ،زمانیش پەيوهندی بە
ژاینەوه هەيە ،هەر ئەم اكریگەرييەی ساردی و سەرمابوونە ،وهك ئيديۆمیش ەل زماندا
ڕهنگی داوهتەوه  ،بۆيە ەل بوار و بۆنەی كۆمەاڵيەتيدا ،بۆ بوارێكی نێگەتيڤ و
كەس ێكی ێب دهم و پل این مرۆڤێك كە گرنگی بە شت و پەيوهندييە كۆمەاڵيەتییەاكن
نەدات بەاكردێت  ،ئەو بری و ئاوهزمەندييەی كە ەلو وشەيەدا كۆبۆتەوه بريتییە ەل :
گەرم و گوڕیی = <  +وزه >  ( ،خوردنەكە پێشكەش بكەن ،اب سارد نەبێتەوه ) ،
واات میتافۆرييەكەی  ،گەرم و گوڕیی = <  +گرنگی پێدان> ( پێشوازييەكی گەرمیان
لێ كردین)( ،پریۆزابييەكی گەرمت ئاڕاس تە دهكەم) ...هتد.
سارد و سڕیی = <  -وزه> ( ،خواردنەكە ساردبۆتەوه) ( ،بەكەڵكی خوردن انيەت)
 ،واات میتافۆرييەكەی( ،بە ساردی مامەڵەم ەلگەڵدا دهاكت)( ،كەس ێكی سارده)
...هتد.
فەرهەنگى بە سااڵچووان سڕتاكچەر و دروس تەى هەيە ،هەروهها هزر و بریكردنەوه
ەل پشت وشەاكنيانەوه هەيە ،بۆيە ئێمە ەلبەىش دووهمدا ،كۆمەڵێك وشە دههێنینەوه
و بە اكرهىك ش يكردنەوه و لێكدانەوهاین بۆ دهكەین:

 .3بەىش دووهم:
ئەم بەشە ،اتيبەتە بە اليەىن اكرهكیی لێكۆڵينەوهكە ،كە تێیدا ،ژمارهيەك وشە
دههێنینەوه ،كە ەل فەرهەنگی بەسااڵچووان بەاكردێن ،لێكدانەوه و ش يكردنەوهاین بۆ
دهكەین ،ەلگەڵ دهرخستین ئەو گۆڕانە دهنگیی و مۆرفۆلۆجیيانەی كە بەسەر
وشەاكندا هاتوون ،ەلبەرئەوهی بەش ێك ەلو وشە وهرگریاوانەی كە ەل زمانەاكىن ترهوه
هاتوونەتە انو زماىن كوردی و ەلاليەن چیین بەسااڵچووانەوه بەاكردێن ،دووچاری
هەندێك گۆڕاناكریی دهنگیی و وشەیی بوونەتەوه ،هەندێكجار وشەاكن بۆ وااتيەكی
تر بەاكردێن ،كە جیاوازه ەلو وااتيەی ەل زمانە بنچينەييەكەدا هەيە ،تەنيا ئەو وشانەمان
بە منوونە نەهێناوهتەوه كە ەل كۆندا كەسە بەسااڵچووهاكن بەاكراین هێناون و ئێس تا
بەاكرهێنانيان نەماوه و بە وشەی مردوو دادهندرێن ،بەڵكو منوونەمان بۆ ئەو وشانەش
هێناوهتەوه ،كە بە وشەی سست انودهبردرێن ،واتە ەل ئێس تای زماندا بەاكرهێنانيان
كەم بۆتەوه ،بەاڵم بەتەواوی ەلانو نە چوون.
ـ انوى ئامێرو كەلوپە ل:
ــ كەلوپەىل ڕوانكی و ئاگركردنەوه :
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بەردهئەس ێت :ەلسەردهمی كۆندا ،وهك هۆاكرێك بۆ ئاگركردنەوه بەاكرهاتووه  ،جۆره
بەردێكی اتيبەت بووه ،كە بە ئاسنێك لێيانداوه ،جۆره گيايەكی نەرمیش كە پێیان
دهوت (قاويت) وهك لۆكە وابوو ،بەرانبەری ڕااین گرتووه ،بەهۆی پڕوشكی ئاگری
بەردهكەوه،گياپووشەكە ئاگری دهگرت .ئەم وشەيە ەل سەردهمێكی دێريندا،
قسەپێكەراىن زماىن كوردی بەاكراین هێناوه .ئێس تا بەاكرهێناىن نەماوه ،چونكە
دایردهكە خۆىش نەماوه ،چەندین ئامێری دیكە شوێنیان گرتۆتەوه ،هەر دایردهيەكیش
كە ەلبەاكرهێنان كەوت ،انوهكەىش ایخود ئەو وشەيەش كە دهربڕی دایردهكەيە،
ەلاليەن قسەپێكەرانەوه بەاكرهێناىن انمێنێت،چونكە دایرده و وشەی تر شوێین
دهگرنەوه .
شەپڵتە :دارێك بووه پەڕۆاین ت ئااڵندووه ،ەل گاز این نەوتيان هەڵكێشاوه ،بۆ
مەبەس ىت ڕوانككردنەوه .ئەم وشەيە ەلاليەن قسەپێكەراىن ئەمڕۆی زمانەكەوه
بەاكرانهێندرێت ،تەنيا ەل ئيديۆمدا بەاكردێت (فاڵنەكەس شەپڵتە لێیی داوه) واتە :
ەلڕو التە ،چونكە ئەم دایردهيەش ئێس تا ەل بەاكرهێنان كەوتووه( .ئەم وشەيە ەل ڕیزی
وشەی وازلێهێرناو این سست و بەاكرنەهێرناوی زماندايە)
چراڕهشكە (قەنديل)  :ەل قوتوهك دروس تكراوه ،بەدهست دروست دهكرا،
فتيليەكيان ەلانو دهانونەوىت ڕهش يان تێدهكرد( ،قەنديلش يان ) پیێ وتووه.
عەنەتريك (عەەلتريك) :ئەم وشەيە بە سااڵچووان بەرانبەر بە وشەى (اليت) این
اكرهابی ئێس تا بەاكراین هێناوه ،ئامێرێكی دهس تییە ،مۆريلی تێدهكرێت و بە پاتری
ئیش دهاكت ،وشەيەىك وهرگریاوه (خوازراوه) واتە:ەل بنچينەدا كوردى ڕهسەن نییە،
ەل وشەى (ئەليكرتيك ،این ئەليكڕتۆن)ى ئینگلزیييەوه هاتووه ،چەند گۆرانێىك
فۆنۆلۆیج بەسەرداهاتووه ،دهنگى ( ئە ) گۆڕاوه بە دهنگى (ع) ،دهنگى (ل) گۆراوه
بە دهنگى (ن) ،دهنگی (ك ) ی يەكەم ەلانوچووه ،وشەی (عەنەترێك ) ات سااڵىن
نەوهدهاكنیش ەل ش ێوهزاری كۆيەدا بەاكردههات ،بەاڵم ئێس تا ئەم وشەيە بەاكرهێناىن
نەماوه این زۆر كەم بۆتەوه ،وشەی (اليت) شوێین گرتۆتەوه.
چەخامخ :ئاسنێكی خڕبووه دهسوڕا ،بەرداین ەلسەر دادهان ،پیێ دهبوو ،ئاگری
دهدا ،ئەم وشەیش ەل كۆندا بەاكردههات ،ەل ئێس تای زماندا ،بەاكرهێناىن زۆر كەم
بۆتەوه ،این هەر نەماوه.
چەرخ :بە نەوت ئیشی دهكرد ،فتيىل تێدابوو ،ئاگری دهدا ،بەرده چەرخیان
ەلانودادهان ،ئەم وشەيە ەل ئێس تای زماندا بەاكرهێناىن ماوه ،بەاڵم ئامێرهكە گۆڕاىن
بەسەرداهاتووه.
شخاتە :بۆ ئاگركردنەوه بەاكرهاتووه ،چەند دارێكی ابریكە ،سەرهكەی كربيىت پێوهيە.
ئەم وشەيە ەل فەر هەنگی قسەپێكەراىن ئەمڕۆی ش ێوهزارهكە دا ،بەاكرهێناىن هەيە،
بەاڵم خەریكە ،ئامێری چەریخ گاز ،شوێین دهگرێتەوه.
فانۆس :ئامێرێكی چبووكە ،فتيلی هەبووه ،نەوىت تێكراوه( .ەل ئەمڕۆی زماندا،
بەاكرهێناىن كەم بۆتەوه) .
الەل :ئامێرێكی چبووك بووه ،ش ێوهی ەل فانۆس جیاوازبووه ،نەوىت تێكراوه و فتيلی
هەبووه (،ەل ئەمڕۆی زماندا بە وشەيەكی سست دادهندرێت ،بەاكرهێناىن كەم بۆتەوه
 .لۆكس :ئامێرێك بووه بۆ ڕوانكی ەل فانۆس و الەل ڕوانكرت بووه ،ئەم وشەيەش ەل
اليەن قسە پێكەراىن ئەمڕۆی زمانەوه بەاكرهێناىن كەم بۆتەوه ات سااڵىن كۆاتیی
هەبوو.
بەاكرهێناىن
نەوهدهاكنیش
مۆم :ەل مادهيەكی اتيبەىت دروست دهكرێت ،بۆ ڕوانككردنەوه بەاكرهاتووه ،ەل ئێس تای
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زماندا،زایتر بە مەبەس ىت جواناكری و بۆنە و جەژىن ەلدایكبوون نەك بۆ مەبەس ىت
ڕوانككردنەوه بەاكردههێندرێت.
سوڕهای :جۆره الەليەكی گەورهيە ،ڕووانكی زایتری داوه ،دایردهی تر شوێین
گرتۆتەوه ،بۆيە بەاكرهێناىن وهك ئامێرێكی ڕوانككردنەوه ،كەم بۆتەوه .
هەندێك انو بۆ شوێین داانىن ئەو كەرهس تانە بەاكردههێندرێن :
چرادان :ئەو شوێنەى چراى لێدانراوه پێیان گوتووه چرادان ،بەزۆری تەختەدارێك
بووه ەل ديوار دراوه،وهك ڕهفەيەكی چبووك وابووه ،چرای ەلسەر دانراوه ،بەهۆى
دوكەڵى چراكەوه ڕهش و پیس بووه ،ئەمە وهك ئيديەمیش بەاكردێ دهوترێ( :كونە
كەپوى دهرێیى چرادانە ،واتە كەپوى پیسە) .ەل كۆندا بەاكرهاتووه و ەل ئەمڕۆی زماندا
بەاكرهێناىن زۆر كەم بۆتەوه این هەر نەی ماوه .
(مۆمدان) :شوێین داانىن مۆم .
ـــ شوێین داانىن كەلوپەل :
((خێدان :تورهگەيەك بووه ،بەديواراینەوه دهكردو خوێيان تيدهكرد ،ئێس تا (خێدان)
بە شوشەيەىك چبووك دهوترێت ،كە خێیى تيدهكريت ،ئەم وشەيە ەل زاری سلێامىن و
س تانداردا پێیی دهوترێت (خوێدان) .
كەندوو :وهك دۆاڵبێكی ابریكی بەرزه ،ش ێوهی الكێشەی هەبووه ەل قوڕ دروست
دهكرا ،دواتر ەل تەنەكەو فافۆن دروست دهكرا ،بۆ هەڵگرتین زهخریه ،بەاتيبەىت دانەوێل
بەاكردههات ،ئێس تا كەندوو ەل ش ێوهى نيوهبەرمیلێكە انىن تێدهكەن
هەنبانە :بە (هەمبانە) ش گۆ دهكرێت ،ەل پێس تەی ئاژهڵ دروس تكراوه دوای
وشككردنەوهی پێس تەكە  ،ساوار و زهخریهى تێدا هەڵدهگریا .ەل ئێس تای زماندا ،بە
وشەيەكی سست دادهندرێت ،تەنيا ەلانو فەرهەنگدا بووىن هەيە ،بەاڵم وهك دایرده
ەل ژایىن ڕۆژانەدا بەاكرانهێندرێت ،بۆيە انوهكەىش ورده ورده بەرهو سس ىت و مردن
ده ڕوات.
انندێن  :شوێنێك بووه بۆ هەڵگرتین انن و داانىن هەندێ ش ىت تر و هەندێجار لێناىن
چێش تیش ،ئەم وشەيە ئێس تا ەلش ێوهزاری كۆيەدا بەاكرانهێندرێت،چونكە شوێین
داانىن انن ئێس تا گۆڕاوه و بۆ چێش تخانەش  ،وشەی مەتبەخ بەاكردێت.
اكدین (اكدێن):شوێین هەڵگرتین اكيە .بەاكرهێناىن كەم بۆتەوه ،تەنيا ئەگەر ەل الدێاكندا
بەاكرهبێندرێت.
(هەرزاره :ئامێرێك بووه بۆ هەڵگرتین كەلوپەل و زهخریه بەاكرهاتووه ،ەل قوڕ
دروس تكراوه ،ەلجێگای كەوهنتەری ئێس تا بەاكرهاتووه ،ئەم دایردهيە ئێس تا وهك
كەرهسەيەك بەاكرانهێندرێت ،ەل ژایىن ڕۆژانەدا ،بۆيە وشەكەش بەاكرانهێندرێت.
هێرهگدان :جێیی قاپ وقاچاخە و بە هێرهگ و تەختە دروست دهكرێت ،ەل ئێس تادا
بە وشەيەكی سست دادهندرێت ،بەاكرهێناىن زۆر كەمە این هەر نییەىت ،چونكە
ئێس تا ئەو ئامێره بەاكرانهێندرێت.
س ندوق  :ئامێرێك بووه ەل دار دروس تكراوه  ،وێنەی ڕهنگاو ڕهنگی جواىن تێدا
بووه ،بۆ هەڵگرتین جلوبەرگ و ش ىت تر بەاكرهاتووه  .ەل ئێس تادا بەاكرهێناىن
هەيە،بەاڵم ش ێوهكەی گۆڕاوه .
يەغدان :جۆره ئامێرێك بووه،بۆ جل هەڵگرتن و كەلوپەل بەاكر هاتووه  ،ئەم
وشەيەش ئێس تا بەاكرانهێندرێت ،این بە وشەيەكی سست دادهندرێت .
كەنتۆر :جلوبەرگی تێدا هەڵگریاوه ،ەل ئێس تادا بەاكردههێندرێت و وشەيەكی چاالكە
بوخچە :پارچە پەڕۆيەك بووه ،بۆ هەڵگرتین جلوبەرگ بەاكردههات ،هەروهها دهبردرا
بۆ حەماىم ژاننیش (بەخچەی نەكراوه  :واتە ژىن نەهێناوه این شووی نەكردووه).
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ەل ئەمڕۆی زماندا بە وشەيەكی سست دادهندرێـت .چونكە كەرهسەی تر شوێین
گرتۆتەوه .
تەختەبەند (،جێگاى خەوتن ،ەل ئێس تادا ش ێوهكەی گۆڕاوه) .چیغ  (:ەل دار
دروست كراوه ،بۆ چوار دهورى جێگاى نوسنت و شوێین تر بەاكرهاتووه ،ئەم
وشەيەش ەل ئاخاوتین ڕۆژانەی ئەم ش ێوهزارهدا بەاكرهێناىن زۆر كەمە این هەر نيەىت).
بەرچیخ ( :دارێكی قامیی ئەس توور بووه  ،كە ەل چواردهوری چیغ دانراوه ،بۆ ڕاگرتین
چیغەكە) .
انوی شوێین خۆشوشنت :
ــ قوەلتێن :اكىن این حەوز بووه ،سەراین گرتووه ،نوێژاین لێ كردووه ،ەل ئێس تای
زماندا بەاكرهێناىن كەم بۆتەوه،این هەر نەمیاوه ،بە وشەيەكی بەاكرنەهێرناو ەل ژایىن
ڕۆژانەدا دادهندرێت.
ـــ اكىن ،حەمامۆك ،حەمامی دهرهوه ،حەمامی پیساكن ،بریۆكە (بری بووه ،سەری
گریاوه ،ژن دهچوون خۆاین لێ دهشوشت و دهستنوێژاین لێ هەڵدهگرت).
هەندێ كەلوپەىل اتيبەت بە حەمام ،كە بە اكرهاتوون :
جوڕنە :حەوزێىك چبووك بووه ەل حەمام بەاكرهاتووه ،ەل جێگاى تەش ىت ئێس تا،
ليفكە (:ژانن ەل خوری و گونيە دروستیان كردووه ،بۆ خۆشۆردن بەاكرهاتووه)،
بەردی پیێ (:بۆ خاوێنكردنەوه و لووسكردىن پاژنە پیێ بەاكرهاتووه)،
پەش تەماری سۆر( :ەلاكىت خۆشوشنت ەل حەمامی دهرهوه خۆاین پیێ داپۆش يوه) ،
سەرشۆرك :ەل ژووری ماڵەوه ،بۆ خۆشوشنت دروس تكراوه  ،ەل جێگای حەمام
بەاكرهاتووه ،بەردی حەمام :جێگايەكی گەرم بووه ەل حەمام ەلهەمووجێگااكن گەرم
تربووه ،بۆ نەخۆىش بەاكرهاتووه.
عەمباری ئاو :جێگايەك بووه ەل حەمام ئاوی تێكراوه ،
حەمامی بۆيلر :حەمامێك بووه بە دار این كەرهسەی دیكە گەرم كراوه ،انو حەمامەكە
زۆر گەرم بووه.
انوی اتيبەت بە كەلوپەىل چێشت :
((ەلگەن (:قاپیى گەورهی فافۆن این ئاس نجاو ،چێش ىت تێدا دهخورا ،ەلم
ش ێوهزارهدا ،ئێس تا وشەی (قاپ) بەاكردێت) ،دهوری (:قاپێكی ئاس نجاو بوو ،
شلی نیسك و ساوار و ماش و ئەو جۆره ش تانەی تێكراوه ،بە وشەيەكی سست
دادهندرێت  ،بەاكرهێنین زۆر كەم بۆتەوه)  ،سەحەن( :جۆره قاپێك بووه ،بە
وشەيەكی سست دادهندرێت) ،عاجەت (:ەل وشەی (حاجة ) ی عەرهبییەوه هاتووه،
دهنگی (ح) گۆڕاوه بە دهنگی (ع) ،بە وشەيەكی سست دادهندرێت) ،ئاس نجاو(:
قاپ و قاچاخ بووه ەل مادهی سفر دروست كراوه ،بە وشەيەكی سست دادهندرێ)،
هریابر (:ئەم وشەيەش ،بەرانبەر بە قاپ وقاچاخ بەاكرهاتووه ،ئێس تا بەاكرهێناىن كەم
بۆتەوه)  ،شكەلكە (ئەشكەكل) :ەلگەنێىك قوپاوهى كۆنە :پەڕيتەوه بۆ ئيديۆم (دهم
شكەلكە) ەل ڕووى بریهوه ،ئەم ئيديۆمە بۆيە دروست بووه ،دهمێىك خوار و گەوره،
بە ەلگەنيىك قوپاوهى كۆن چوێرناوه ،ئەم وشەيە تەنيا ەل ئيديۆمدا ،بەاكردههێندرێت.
قاپلمە ،مەجنەڵ ،مراك :كەوچك  ،پراوپارێو :بۆ پااڵوتین برجن و ش ىت تر بەاكرهاتووه،
ەل ئێس تای زماندا بەاكردههێندريێت ،سووژدی :اكسەيەكی كون كونە بۆ پااڵوتن و
شت تێكردن بەاكرهاتووه ،ەل ئێس تای زماندا بەاكردههێندرێت.
هزیه ،دهرخۆنە :بۆ هەڵگرتین ڕۆن بەاكرهاتووه (هزیه بە دهرخۆنە) ،
جۆىن :بۆ كواتىن دانەوێل ،گەمن و جۆ بەاكرهاتووه ،ئێس تا ئامێری تر بۆ ئەم
مەبەس تە پەيدابووه ،بۆيە بەاكرهێناىن وشەكەش كەم بۆتەوه ،ەلهەندێ ابرو دۆیخ
اتيبەتدا نەبێت هەر بەاكرانهێندرێت .

كۆنفرانىس نێودەوڵەىت كۆيە ەل ڕەوىت شارس تانيەتدا
انوی اتيبەت بە كەلوپەىل ئاو :
مەاتره :قوتەيەكی چبووك بوو ،ەل فافۆن دروست دهكرا ،لباد این گونيەاین پێوه
دهدرویی و ئاواین ت دهكرد ،ئەم لباد این گونيەيە ،نەيدههێشت ئاوهكە گەرم بێت،
ئێس تا ئامێری دیكە بۆ ئەم مەبەس تە پەيدابووه ،بەاڵم وشەی (مەاتره)ش ،ەل
ئەمڕۆی زماندا بۆ قوتوی انيلۆن نەك فافۆن بەاكردێت ،كە بەزۆری منداڵ ەلگەڵ
خۆایندا بۆ قواتخبانە دهيبە ن.
كوپە :بۆ ئاو بەاكرهاتووه ،ش ێوهيەىك جواىن خڕى هەبووه ،ەل گڵى سوركراوه
دروست كراوه ،هەندێكجار بۆ جواىن ابڕێزهاین ەل چواردهوری چاندووه  ،هەرچەنده
ئامێری تر بۆ ساردكردىن ئاو پەيدابووه ،بەاڵم كوپە ،ئێس تاش ەلاليەن هەندێ كەسەوه
بەاكردههێندرێـت .
سوراح  ،دۆلكە :بۆ ئاوخواردنەوه بەاكرهاتوون .
كونده و كوندهران :ئامێرێك بووه ،ەل پێس تە دروس تكراوه ،ئاوى تێدهكرا ،ئەو شوێنەى
كە لێیى هەڵدهگریا ،ەل قوڕ دروس تكراوه ،سەرى بە قەمیش گریاوه و ژێرهوهىش بۆش
بووه ،بۆ ئەوهى هەوا چبێتە ژێرهوهى ات ئاوهكە سارد بێت ،دهش يان برده سەراوێ
ئاوی تێدهكرا و دهایهنێنايەوه ماڵەوه ،ئەو شوێنەی كە كوندهی لێ هەڵدهگریا ،پێیی
وتراوه (كوندهران ) ەل ئێس تادا ،قسەپێكەراىن ئەم ش ێوهزاره وهك پێویس تییەكی ڕۆژانە
ئەم وشەيە بەاكرانهێنن ،بۆيە ئەم وشەيە تەنيا ەل فەرهەنگ و بەاكرهێناىن ئيديۆمدا
ماوهتەوه (بنە كونده) بۆ كەس ێكی اباڵكورىت قەڵەوی وهك ئيديۆم بەاكردههێندرێت.
مەشكە :جۆره ئامێرێك بووه ،ەل پێس تە دروست كراوه ،دواى خۆشەكردىن ،بۆ
دروس تكردن و ڕاژاندىن دۆ بەاكرهاتووه ،ئەم وشەيەش ەل سەردهمێكی كۆندا
بەاكرهاتووه ،ئێس تا تەنيا ەل چوارچێوهی فەرهەنگ و هۆنراوهی فۆللكۆری و پەندو
ئيديۆمدا پارێزراوه .
تەقیل :جامێكی چبووكی سفر این فافۆن بووه ،ئەم وشەيە ەل ئێس تادا تەنيا ەلاليەن
چیین بەسااڵچووانەوه بەاكردههێندرێت ،چیین گەجن و اتزهپێگەیش توو بەاكری
انهێنن.
جام( ،جامیلكە) :قاپێكی فافۆن بووه ،بۆ ئاو خواردنەوه بەاكردههات ،جامیلكە،
جامێكی چبووك بووه ،ەل ئێس تای زماندا بەاكرهێناىن هەيەو وشەيەكی چاالكە .
كۆتك :اكسەيەكە ەل دار ەل دار دروست دهكرا ،دۆ و ئاوی تێدهكرا ،ەلاكىت دروێنە
كردندا سەپان دۆاین تێدا دهخواردهوه،چەند سەپان بووانيە ئەوهنده كەوچكە دارهی
تێدهكرا ،هەريەكەی بە كەوچكی خۆی دۆيەكەی دهخواردهوه ،هەندێكجار بۆ پێوانەش
بەاكردههات( ،وهك پێوانەی قەرزكردىن زهخریه) ،زایتر ەل جامی فافۆن بەرگەی
گەرمای دهگرت ،ئەم وشەيە ەل ئێس تای زماندا ەلاليەن چیین بەسااڵچووان و
بەش ێك ەل چیین گەجنیش بە اكردێت.
ئاوی شەوی ،دۆی شەوی :ئەو ئاوهيە كە بە ئێواران ەل كونده دهكرا و ەلسەر كوندهران
دادهنرا و بەاینيان سارد دهبوو ،بۆ خواردنەوه بەاكردههات( .دۆی شەوی) ئەو
دۆيەيە كە ەل اتزيل دهمايەوه ،بۆ ڕۆژی دواتر زۆر ترش دهبوو ،وهك ئيديەمیش
بەاكرهاتووه (دهم وچاوی دهرێیی دۆی شەويییە)،واتە (ترشە ) ،مراكی دۆ :ەل دار
دروس تدهكرا ،بۆ دۆ خواردنەوه بەاكرهاتووه ،ئەم وشەيە تەنيا بەسااڵچووان  ،ەل پەند
و ئيديۆمدا بەاكری دههێنن ،بەاڵم وشەی (دۆ) ەلئێس تای زماندا بەاكرهێناىن ماوه،
وهك خواردنەوهش بەاكردێت،بەاڵم ئامێری تر جگە ەل مەشكە بۆ دروس تكردىن دۆ
هاتۆتەاكيەوه (كەس بە دۆی خۆی انڵێت ترشە) .
دێمكە :كوندهيەكی چبووك بووه ،ەل ش ێوهی جانتا دهچوو ،سەرهكەی دهسكێكی
هەبوو ،بە دهستیانەوه گرتووه ،ئاواین بۆ سەر بێس تان و ابخچە پیێ دهبرد ،ەل ژێر
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كۆنفرانىس نێودەوڵەىت كۆيە ەل ڕەوىت شارس تانيەتدا
سێبەر هەليان دهواىس بۆ ئەوهی گەرم نەبێت.ئەم وشەيە ەل پەند و ئيديۆمدا
بەاكرهێناىن ماوه ،بەاڵم ەل ئاخاهتین ڕۆژانەدا ،بە وشەيەكی چاالك داانندرێت و
بەاكرانهێندرێت (دهڵیی دێمكەيە بە شامنەوه) بە كەس ێك دهوترێت ،كە ئەركی بەسەر
خەڵكی ترهوه هەبێـت.
حەوزی ئاو :ماڵەاكىن كۆيە حەوزی ئاواین ەل حەوشە دروست دهكرد ،ئاواین تێدا
گڵ دهدايەوه و ئاوهكەش يان بەاكردههێنا ،ئەم وشەيە ئێس تاش بەاكردههێندرێت و بە
وشەيەكی چاالك دادهندرێت ،بەاڵم چۆتە انوبەاكرهێناىن تریشەوه ،وهك  :حەوزی
ماىس.
مەراكنە :بۆ هەڵگرتین ئاو بەاكردههات ،ەل ئێس تای زماندا بەاكرهێناىن كەمە بە وااتی
خۆی ،بەاڵم بەوااتی تر وهك كەرهسەی جواناكری و گوڵچاندن بە اكردێت.
گۆسكە (گۆزه) :كەره و ڕۆن وقاورمە و ئەوجۆره ش تانەی ت كراوه ،هەروهها ئاویشی
تێكراوه ،ئەم وشەيە ەل ئێس تای زماندا بەاكردێت ،بەاڵم بۆ ئەركە سەرهكيەكی خۆی
ان ،بەڵكو بۆ وااتی جواناكری و گوڵچاندن ،زایتر بەاكردێت ،نەك ئامێرێك بێت كە
كەره و ڕۆن و قاورمەی تێدا هەڵبگریێت.
((جەڕه :ەل گۆزه گەورهتر بووه ،نزیكەی تەنەكە ئاوێكی گرتووه ،بە وشەيەكی سست
دادهندرێت ،ئەگەر وااتی وشەكە بۆ چیین گەجن ڕوون نەكەيتەوه تێیی انگەن .
شەربە :گۆزهيەك بووه ەل گڵى سوركراوه دروست كراوه ،ەل كوپە چبوكرت بووه ،بۆ ئاو
خواردنەوه بەاكرهاتووه ،ەل ئێس تای زماندا بەاكرهێناىن هەيە.
مەسینە و دهست شۆر :دهستشۆر :قاپێكی گەورهبوو ،قاپێكی تریشی ەلسەر
بووه،كە كون كون بوو ،ئاوهكەی دهچووه ژێرهوه ،بۆ دهست شووشنت بەاكرهاتووه،
بۆ میوان دهاین برده ژوورهوه ،ات پێش و دوای انخنواردن دهس ىت ەلبەر بشوات،
ئەم وشەيە ئێس تا بەاكرانهێندرێت ،تەنيا وهك ئامێرێكی كەەلپوریی مانەوهی هەيە،
بەاڵم وشەی (مەسینە) بەتەنيا ،ات ئێس تاش بەاكردێت.وشەی (مەغسەل) كە
وشەيەكی عەرهبییە شوێین گرتۆتەوه .
اتزيل پێس تەيەكی خۆشكراو بوو ،بۆ هەڵگرتین دۆ ەل ماڵەوه این گواستنەوهی بۆ
شوێین اكر ،بۆئەوهی سەپان انن و دۆ خبۆن بە اتيبەىت ەل ژهمی نيوهڕۆایندا ))،
(محدامنی ،نەجات ،)2018 /10 /18 ،ئەم وشەيە ەل ئاخاوتین ڕۆژانەی ئەم ش ێوه
زارهدا ،ئێس تا بەاكرانيەت.
گوم گومە :جۆره ئامێرێكە ئاوى بۆ مردوو تێكراوه ،بە وشەيەكی مردوو دادهندرێت
ەل ئێس تای زماندا بەاكرانهێندرێت ،ەلم ش ێوهزارهدا.
تەشت ،تەش تۆكە :تەش ىت چبووك  ،ەل ئاخاوتین ڕۆژانەی ئەم ش ێوهزارهدا بەاكردێت
و وشەيەكی چاالكە.
( قۆقیل :قاپێىك چبووك این پەرداخێىك چبووكی فافۆن بووه ،قوڕفەيەكی هەبووه ))،
(صڵێوه ،هاوژین.)2018 /10 /15 :
((لولكە :كوندهيەىك چبووكە بۆ مندااڵن دروست دهكرا ،بۆ ئەوهى بە ئاساىن
بكرێتەوه ،سەرهكەى ەل جێگاى ئەوهى ببەسرتێ قامیش يان ت دهخست))،
(ئەمحەد ،كەيفى  ) 2018 /10 /16 ،بە وشەيەكی مردوو دادهندرێت ،تەنيا چیین
بەسااڵچووان ەل وااتكەی تێدهگەن.
انوی اتيبەت بە كەلوپەىل اننكردن و ئیشكردن:
خوانە( :ئامرازى انن كردنە ،ش ێوهيەىك ابزنەیی هەيە ،ەل ژێرهوه سێ پێچكەى هەيە،
سەرهات ژن بۆخۆاین ەل گەچ دروستیان دهكرد ،دواتر ەل داریش دروست كراوه ،انىن
ەلسەر پانكراوهتەوه )( ،ماوه ـــ ڕفێده) ( :ئەو پارچە پەڕۆيەيە كە انىن پانكراوهى
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دهخرێتە سەر بۆ سەر ساجەكە ) ،تریۆك( :دارێكی ابريك بووه ەل شتێوهی تریێكی
ابريك ،انىن پیێ پانكراوهتەوه)  ،سێر( :پارچە ئاسنێكە بەسەر ئاگر دادهرێت ،بۆ
برژاندىن اننەكە  ،ئارد :گەمنی هاڕدراو)  ،تليانە( :بۆ هەڵگرتین انن بەاكرهاتووه،
بەش ێوهيەكی ابزنەیی ەل دار دروس تكراوه ،هەروهها جۆرێك تليانە بۆ انن تەڕكردنیش
بەاكرهاتووه ،ەل ئەمڕۆی زماندا ئەم وشەيە بەاكردههێندرێت ) ،كەور( :پارچە پەڕۆيەك
بووه ەلاكىت اننكردندا ،ئاردو ئەنگوتىك ەلسەر دادهندرا ،ەل بنچينەدا ەل پێس تەى ئاژهڵ
دروست دهكرا ،دواى خۆشەكردىن ،بەاڵم ەل ئێس تادا بەو پارچە دهگوترێ كە ەل اكىت
اننكردندا ئاردى پێنكە و ئەنگوتىك ەلسەر دادهندرێ).پەينكە ،پێنكە( :ئاردێكە ەلاكىت
اننكردندا ئەنگوتكەاكىن پیێ ەل ئارد هەڵدهكێرشێ .هەروهها كەور ،بۆ هەڵگرتین
توتن و خوێ و ترشە سامق و ئەو جۆره ش تانە بەاكرهاتووه) ،تەندور( :ەل قوڕ
دروست كراوه ،ش ێوهيەكی لووەلیی هەبووه ،كولێره و انىن تێدا دروست كراوه )،
بەرانپیل( :پارچە پەرۆيەكە بوو ەلاكىت ئیشكردندا ،ژن بەشان و پيلياندا دهدا ،بۆ
ئەوهى ەلش يان پیس نەبێت و زۆرجار ش تیش يان تێدا كۆكردۆتەوه ،وهك كەنگر و
اكردى)...هتد
ب
ــ انوبرێشك  :نچينەى وشەكە ( اننربژێنك ـــ اننربێژك)ه ،ڕهگی چاوگی (برژان)،
(برژێن ــ برژێ) يە.
( انن +برژێن  +ك = اننربژێنك ) .
اننربژێنك ـــــــــ انوبرژێنك ـــــــــــــ انوبرێشك  .ئەم وشەيە چەند گۆڕانێكی دهنگیی
بەسەرداهاتووه  ،دهنگی (ن) ەل وشەی (انن) بووه بە (و) :انن ـــــــ انو( ،برژێك)
ــــ برێشك ،دهنگی (ژ) گۆڕاوه بە دهنگی (ش) ،دهنگی (ژ) و (ێ) شوێنەاكنيان
ئاڵوگۆڕبووه.
سەرهويكل :پارچە پەڕۆيەىك گەورهيە ،ەل چەند پارچە پەڕۆيەىك چبوك و
ڕهنگاوڕهنگ پێكهاتووه ،كە بەسەر هەویر و انن دادهرێت .ئەم وشەيە چەند
گۆڕانێىك دهنگسازى بەسەرداهاتووه ،وا پیێ دهچێ ەل بنچينەدا (سەرهەویرك)
بووبێت ،دهنگی] هـ [ ەلانوچووه ،دهنگی ] ر[ گۆڕاوه بۆ دهنگی ] ل [ .
سەرهەویرك ــــــــــــــــــ سەرهويكل .
انوی اتيبەت بە پیشە و كەلوپەىل كش تواكڵو جووتكردن :پیشە يەكێكە ەل هۆاكرە
گرينگەاكىن پەيدابووىن جۆراروجۆرى زمان پێویس تە ئاماژە بەوە بدەین ،كە جۆرى
پیشە ،بەپێیى چیین كۆمەاڵيەىت و اكت و سەردەم گۆڕاىن بەسەردادێت ،ەل پاڵ
ئەمەشدا ش ێوازى ئاخاوتین پیشەوەران و ئەو وشە و دەس تەواژانەش ،كە
بەاكريدەهێنێن دەگۆڕێت .بۆ منوونە :پیشەى پزیشىك میلىل ەلسەردەىم كۆندا ،كە
ەلش ێوە ئاخاوتین كۆيەدا( ،تەاببە):ى پیێ وتراوە ،انكرێ بەو ژمارە زاراوە كەم و
سادەيەى كە ئەواكتە هەبووە ،پێویس تییەاكىن پیشەى پزیشىك ئەم سەردەمەى پیێ
پڕبكرێتەوە (عبدللا ،ڕۆژان نورى ــ صابر ،شادان شوكر  .)44 ،2017 :ابنگوىش:
(ابنگوش ،بەو كەسە وتراوه كە ەل وهرزى زس تان ،بە پارە ابىن قوڕى بە ابگوردان
پەس تاوەتەوە ،ات دڵۆپە نەاكت) حەحسەىس( :حەحسەس ،ەل شارى كۆيە بۆ پاراستین
دواكنەاكىن قەیسەرى ،ەل دز و جەردە ،شەوانە حەحسەس ەل برى پۆلیس ەل قەیسەرى
و ابزاڕ و شەقامەاكن دەگەڕاون و چاودێرى دواكنەاكنيان دەكرد و مانگانە بڕێك پارەاین
ەل خاوەن دواكنەاكن كۆدەكردەوە) گاسن ،هەوجاڕ ،كوراتن ،تێڕك ،تێڕكە ،بژاركۆر،
ڕیس ،گوریس ،انڵ (انڵ :پارچە ئاسنێكە ەلژێرپێیی ئەسپ دهدرێت ،ەلش ێوهزاری
كۆيەدا بە (انر) گۆدهكرێت) داس ،داسولكە ،بيور ،تەورداس ،تەشوێ ،گاسن،
قەرانگ ،پیشەقان ،بێڵ ،پێمەڕه ،دوودهو ،مەڕهغان ،كوڵينگە ،توخامخ وكوین.... ،
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قەيناغ( :ئامێرێك بووه ەلاكىت دروێنەدا ەلپەجنەاین دهكرا ،ات پەجنەاین بريندار نەبێت).
شەنە ،شەنەاب( :شەنەى داروئاس نیش هەبووه بۆ كۆكردنەوه و بەابكردىن دانەوێڵە و
ش ىت تر بەاكرهاتووه) قەسەر ،كرىت ،گەسك ،ابر،ڕیس ،گوریس ،كوتەك ( بۆ كواتىن
گەمن و دانەوێڵە بەاكرهاتووه) قەرانگ (دارێكە بۆ لێكردنەوهی بەروبومی كش تواكڵی
بەاكرهاتووه)  .كەلوپەىل ئاژهڵ( :قەڕاسە ،مێخزجنری  ،س ندم ،پاش بەند ،انر (انڵ)،
بزمار ،زهنگوڵە ،سەرمل ،بەرسینگ ،كوراتن ،.دهس تار( :ەل دووبەردی گەورهی خڕ
دروس تكراوه كە انوهڕاس ىت كونێكی تێدابووه و دارێكی كورىت ئەس توری تێكراوه،
دانەوێلكە دهخرايە نێوان هەردوو بەرده خڕهكەوه و بە دهست دهاینسوڕاند و دهبووه
هۆی هاڕيین دانەوێڵەكە  ،ئاش (شوێین لێكردىن دانەوێڵە) ئاشەوان( :ئەو كەسەی
ئاشەكەی بەڕێوهدهبرد)  ،ئاش وهس تا  (:وهس تای دروس تكردىن بەردی ئاش) ،ابراش
(:ابرێك كە دهبردرێت بۆ ئاش) ...هتد
انوی اتيبەت بە جلوبەرگ :ئاماژه بە هەندێ جلو بەرگ دهكەین ،كە ەلاليەن چیین
بەسااڵچووان بەاكرهاتوون :
ایزمە :پارچە قوماىش توول بووه ،لێوارهاكىن بە زهنگیانە چرناوه ،ژانن وهك جەمەداىن
پياوان ەلسەراین پێچاوه ،گوڵينگەيەكيان ەل اليەكەوه هێناوهتە خوارهوه.
كورتەك :پارچە جلێكی پياوان بووه( ،كورتەك و شەرواڵ)  ،هەروهها ژنیش كورتەكيان
ەلبەركردووه ،وهك سەڵتەی ئێس تا بووه ،كورجە (كورهابر)( :ەل هێلگ درێژتره ،قۆڵی
نییە) ،كراس و كەوا (كەوێ)  ،كەالنگوچك (فەقێيانە ) ،دهرلينگ  ،ئەتەگ
(ئەتەگلغ)،هێلگ ،سەڵتە ،ئاوهركراس  :بەيەكەوه ەلبەر دهكرێن.
چارۆگە ( :پارچە پەڕۆيەكی تەنك بووه ،ژن بەخۆاین داداوه بۆ جواىن )  ،كۆروانە :
(پارچە پەرۆيەكی جوان بووه ،ژانن ەلسەر جىل كورديدا بەخۆاین داداوه ) ،دهرسۆكە
 ( :قوماش ێكی ەل ئاوریشم دروس تكراو بووه  ،بۆ سەرو كاڵوی ژانن بەاكرهاتووه)،
دهسامر( :پارچە قوماىش تەنكی جوان بووه ،بەش ێوهيەكی اتيبەىت درواوه ،بە شان
دادراوه ەلگەڵ جىل كوردی )  ،شەده و هەوری ( :پارچە قوماش بووه ەلسەر كراون،
بەاڵم ڕهنگەاكنيان جیاواز بووه) ،سەركراو و اتس ( :بەش ێوهی اتيبەىت ژانىن كۆيە
دروستیان كردوون و ڕازاندوويەتيانەوه ،بۆ جواىن ەلسەراین كردووه ،جۆرهها پوول
و لریه و پارهی زيو و موروواین پێوه درووه ،هەرهها قوماىش ڕهنگاو ڕهنگیش يان پێوه
درروه ) ،سوخەمە( :ەل جیاىت هێلگی ئێس تا بووه )  ،پووزهوانە( :ەل خوری و سوف
دروس تكراوه ،ەل وهرزی زس تاندا ،ەلقاچ پێچراوه)  ،چارش ێو (چارش ێو كەمبەىل) :
(پارچە پەڕۆيەكی بەنرخ بووه بەخۆ دادراوه)  ،ڕانكو و چۆغە و پش تێن( :جل و
بەرگی پياوان بووه) ،كورتەك و شەرواڵ( :جل و بەرگی پياوان بووه) ،دهرپیێ( :ەل
قوماىش س پیی دروس تكراوه ،هی پياوانە) ،كراو و جەمەداىن  (:پياو ەلسەراین كردووه
)  ،مشكی ( :ئەویش پياوان ەلسەراین كردووه و ەلسەراین پێچاوه )  ،گۆریی
(گۆری)( :ەل خوری دروس تكراوه  ،بەەلپێچ  ،فانيل (فامیل) ،ساقۆ ،قاپووت،
كاڵش) ،پانتۆڵی شارس تۆن( :پانتۆڵێك بوو الی خوارهوهی پان بوو،الی سەرهوهىش
تەسك بووه ،چاكەتەكەی شۆڕ بوو ،بۆينباغیش پان بوو ،ەلنێوان سااڵىن شەس تەاكن
و هەفتايەاكىن سەدهی ڕابردوو داابوبووه )  ،ایاببە (:جۆره جلێكی مندااڵن بوو ،ەل
قوماىش تول دروس تكراوه)  ،میین جۆب ( :جلێكی كورت بووه ،ەل ش ێوهی
تەنوورهی كورىت ئێس تا ،ەل پشت چۆك بووه ،كچاىن خوێندهوارو چیین ڕۆش نبری و
شارس تان ەلبەراین كردووه) ،مایكرۆجۆب (ەل میین جۆبیش كورترتبووه) .
انوی اتيبەت بە قوماش  :انوی هەندێ قوماش دههێننی  ،كە كراوهتە جلوبەرگ:
كرێشە ،جەرسە ،ئەنگۆره ،خامەكی مۆر ،ابزه ،گورابمتان ،خەسووتەقێنە ،پەڕی
مێشێ ،انزونوز ،چاوی ماری ،كودهری ،شلومل ،ئاوریشم ،جادهی اتراێن ،ەلایىل،
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هامشی ،ئەتڵەس ،دانتێل ،مەمخەر ،خیاابن ،حەسەن زیرهك ،ڕیشی مامزێ ،شايەخ
بێزی ،شاخ وداخ ،رسكەیی ،كوێس تاانن خاڵحاڵ ،تەزره و ابران ،خەوخۆش ،گور
ونيو ،تێرقرمە ،كەڕنە ،كەاتن ،سورمە... ،هتد.
انوی اتيبەت بە كەلوپەىل خۆ گەرم كردنەوه و بەخۆدادان و ڕاخسنت( :گاجنل( :پارچە
قوماش ێكی گەورهيە ،ەل پارچە پەڕۆی كۆن و جۆربەجۆر دروست دهكرێت ساوار
و دانەوێڵەی ەلسەر ڕادهخەن) ،نيودهره( :ەل پارچە پەڕۆی كۆن دروست كراوه وهك
دۆشەگ بەاكرهاتووه)،جلگا ،جامج ( :ەل خوری دروس تكراوه ،ڕهنگاو ڕهنگە ،زۆر
گەرم بووه بۆ زس تان) ،لێفە( :ەل لۆكە دروس تكراوه ،گەرم بووه بۆ زس تان) ،جودهىل:
(ەل لۆكە دروس تكراوه بۆ بەخۆدادان بەاكرهاتووه) ،پەمشە( :تەنك بووه ەل هاويناندا
بەخۆ دادراوه) ،لباد ،بەڕه ،دۆشەگۆره ،مافوری دهس تكرد ،ایاتغ( :ئەو نوينەی كە
پێیی دهنووی ).
وشەی اتيبەت بە بۆنەاكن :
ەلنگەری :خوردنێكە ەل بۆنەی خۆشدا لێدهنرێت و دهنێردرێت ،وهك  :خانووكڕین ،
يووك گواستنەوه ،منداڵبوون ،بە پەڕۆی سوور و جوان دهڕازێندرێتەوه .سفره:
(خواردنە بۆ اتزيە و خاوهن مردوو بردراوه ،ەل ماڵەكەش چەند كەس ێك دهفتەرێكیان
پێبوو ،انوی ئەو كەسانەاین دهنووىس كە سفرهاین هێناوهتەوه و هەڵياندهگرت،
بۆئەوهی ئەوانیش ەل اكىت هاوش ێوهدا بۆاین ببەنەوه) ،حەلوا ( :ئارد و شەكرو ڕۆنە،
ەل س ێەم ڕۆژی اتزيە بۆ مردوو لێرناوه و بەرشاوهتەوه).
انوی اتيبەت بە كەلوپەىل گواستنەوه  :كەر ،كوراتن ،تێڕكە ،تورهگە ،ئەسپ ،
هێسرت ،ابرگری ،انر( انڵ)( :پارچە ئاسنێكە ەلژێرپێیی ئەسپ ەلش ێوهزاری كۆيەدا بە
انر گۆ دهكرێت) ،زین ،گورينگە ،زهنگوره،مس ،لغاو ،عەرهابنە ،كەر و عەرهابنە،
عەمبار (حەمال) خان (شوێین ڕاگرتین ئاژهڵ ومانەوهی خاوهنەكەی ئەگەر ەل شوێنێكی
دوورهوه هاتێب  ،وهك اكروانسەرا وا بووه ) .،ئیس تێشن( :جۆره ئۆتۆمبێلێك بووه )،
كەژاوه( :بۆ گواستنەوه بەاكرهاتووه) ،جێب ،ئەمانە ( :بە وااتى پاىس ئێس تا
بەاكرهاتووه) ،قەمەره ،تورمبێل :ەلالى پریو بەسااڵچوان بەاكردێ ،بەاڵم ەلالى چنی
و توێژه اتزه پێگەیش توهاكن وشەى سەایره بەاكردههێنن ەل ش ێوهزارى كۆيەدا (محد،
ایرا قادر .)60 :2008،يەختە :هێسرتی خەساو .
وشەاكىن ( ،كوراتن ،تێڕكە ،انر ) ەل ئاخاوتین ئێس تای ئەم ش ێوهزارهدا بەاكرهێنانيان
زۆر كەم بۆتەوه ،ەلاليەن چیین گەجن و اتزه پێگەیش تووهاكن ،هەروهها ئێس تا
هۆاكر و ش ێوازهاكىن گواستنەوهش گۆڕانيان بەسەرداهاتووه ،بۆيە ەل انوچەی
لێكۆلينەوهدا ،وشەی (كەر) زایتر وهك ئاژهڵێك بەاكردێت ،هەروهها وشەی
(ئەسپ)یش وهك ئاژهڵێكی جوان ،این هۆاكرێك بۆ وهرزشكردن ،بەاڵم وهك ئامێری
گواستنەوه ،ئەم وشەيە ەلاليەن چیین اتزهپێگەیش توو ،بەاكرانهێندرێت ،بەهەمان
ش ێوه وشەاكىن ( هێسرت و ابرگری) یش ،وشەی (گورينگە) و (زهنگوره) ،ەل ئێس تای
زماندا ،زایتر وهك ئامێری جواناكری و ڕازاندنەوه انوی دههێندرێت ،نەك ئامێرێك
بۆ هەڵگرتین شت و مەك و ئەوهی كە ەل مىل كەر و ئەسپ و ابرگری دهكرێت،
وشەی (جێب) بەاكرهێناىن كەم بۆتەوه ،كە پێشرت ەلاليەن چیین بەسااڵچوواىن ئەم
انوچەيە بە وشەيەكی چاالك دادهنرا،چونكە ئێس تا جۆری دیكەی ئۆتۆمبيل
پەيدابووه ،وشەی (خان) بەو وااتی اكروانسەران ەلاليەن چیین گەجنو
اتزهپێگەیش توو بەاكرانهێندرێت .
انوی خشڵ  ،كەلوپەىل جواناكریی  :ئاماژه بە كۆمەڵێك انو دهكەین ،كە وهك
كەرهسەی جواناكریی ەل اليەن چیین بەسااڵچووان بەاكرهاتوون ( :خەانوكە ،ملوانكە،
گەردنلغ ،گۆبەره ،دوگەم و دۆراب (سێ قاىش زێڕه ) ،گۆبەره ،گۆبەرۆك( :خشڵێكە
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بە هێلگەوه دووراوه ) ،قاش( :ەلبەرد دروست دهكرا ،بۆ مىل ژانن بەاكر دههات )،
بلبل ،كرمۆكە( :جۆره خشڵێىك زێر بووه ،ەل ش ێوهى كرىم چبووك بووه بۆ
سەروكاڵوى ژانن بەاكرهاتووه)  ،چۆچە( :دوو پرچە زێرى خڕ بوو ،بۆ سەروكاڵوى
ژانن بەاكر دههات) ،عاشق بەند  ،قەنەفربەند،سەروكراو ،سەربسكە،خەانوكەی
مەرجان ،ملگۆ،گوارهی س ێگۆ،ملبيجاده ،اتس،الچاوه ،ملگوالده ،دهس تەوگۆ ،بن
كەوش،كەمەربەند ،دهس بەند دهستبەن( :ابزنێىك زێڕ بووه ،ەلچەند گۆيەك دروست
دهكرا) ،ابزىن كوردی ،خەانوكەی قەنەفر ...هتد)  ،هەروهها هەندێك كەرهسە بۆ
خۆجوانكردن بەاكرهاتوون  ،وهك ( :لۆكەی سوور) ەلجیاىت سووراو  ،سپیاوی
قەرایی  ،خەنە ،وهمسە ...هتد.
كۆىف الر( :جۆرێك بەس تاىن ەلچك بووه) ،حەتۆتە( :پارچە پەڕۆی س ێگۆشەيە،
سۆتكە و قەنەفر و گيای بۆخنۆىش تێكراوه) ،سۆتكە( :گيايەكی بۆخنۆشە بۆ
خەانوكەی ژانن بەاكردێت)  ،قەنەفر( :بۆخواردن و دهرمان بەاكرهاتووه ،هەروهها
وهك كەرهسەی جواناكریش ملوانكە وش ىت تری لێ دروس تكراوه) ،بۆخنۆشكە:
(گيايەك بووه ،ئافرهاتن بەخۆاینەوه كردووه بۆ بۆخنۆش یی)  ،كنێر( :گيايەك بووه بۆ
بۆخنۆىش بەاكرهاتووه ،هەروهها ەل سەرينیش كراوه )  ،ڕهحیان ( :گيايەكی بۆخنۆشە )
 ،خەنە و زهجنەبيل( :ەلسەر سەری منداڵ دادهنرا بۆ اكىت نەخۆىش وهك دهرمان
بەاكرهاتووه)  ،وشەاكىن (دوگەمە و دۆراب ،گۆبەرۆك ،بلبل ،كرمۆكە ،چۆچە،
سەربسكە ،خەانوكەی مەرجان ،ملبيجاده ،اتس،الچاوه ،ملگوالده ،دهس تەوگۆ،
بن كەوش ،كەمەربەند ،دهس بەند ،دهستبەن) ەل ئێس تای زماندا ،بە وشەی سست
دادهندرێن ،چونكە وشەی تر جێگەی گرتوونەتەوه ،كە بۆ جواناكری ئەم سەردهمە
بەاكردێن.
بریو ابوهڕ  :هەندێ بریوابوهڕی اتيبەىت هەبووه ،وهك :
نوش تە :ش ێخ و مەال كردوواینە ،بۆ مەبەس ىت چاكبوونەوه ەل نەخۆىش و زۆر بواری
تریش.
عەبوجانە :وهك نوش تە وابووه ،بەخۆوه كراوه ،بەمەبەس ىت پارسنت ەل چاو و زار و
زۆر ش ىت تر .
روقیە  :دوعاكردن .
كەلوپەىل چێشلێنان  :دار ،ئاگردان ،سەرگنی ،تەپاره ،پرێمز ،تەابغی نەوىت ،تەابغی
غاز ،شوێین انن هەڵگرتن (انندێن) ،وشەی (ئاگردان)( ،ەلم ش ێوهزارهدا ،ەل
ئێس تادا ،وهك هۆاكرێك بۆ چێش تلێنان زۆر بەكەمی بەاكردێت این هەربەاكرانيەت
تەنيا ەل چوارچێوهی پەند و ئيديۆم و قسەی نەس تەقدا ماوهتەوه ،چیین بەسااڵچووان
ئەم وشەيە بەاكردههێنن (ئاگردانيان كوژايەوه ،این كۆربۆوه ) واىت ماڵيان لێ تێكچوو)
 ،مغەیری :وهك ئاگردان بەاكرهاتووه ،وشەی (سەرگنی ) و (تەپاره) ( ،كە
پاشەرۆكی ئاژهڵن و ەلكۆندا بۆ چێش تلێنان و اننكردن و ئاو گەرمكردن بەاكرهاتوون،
ەلاليەن چیین بەسااڵچوواىن ئەم ش ێوهزارهدا بەاكردێن ،ەل سەردهمێكی كۆنەوه ،ئەمانە
بۆ اننكردن و ئاو گەرمكردن بەاكرهاتوون  ،بەاڵم ئێس تا ئامێری تر پەيدابوون و
شوێین ئەوانەاین گرتۆتەوه) سێپا  ( :سێ پاى هەبووه و پارچە بۆريەىك چبووكی
بەسەرهوه بووه ،سۆندهى ئاواین دهخس تە انو پارچە بۆڕيەكە ەل اكىت اكركردن ،ات
سۆندهكە نەخزێ و بەرنەبێتەوه) .
كەلو پەل و جهیازی بووك  :بۆراق  ( :س ندویق بواكن) ،ابول ( :ئامێرێكە بۆ
هەڵگرتین جل و بەرگ ەل ئاسن دروس تكراوه بۆ بواكنیش بەاكرهاتووه)، ،اترای
سوور ( :ەلكۆندا بوك جىل كوردى س پیى ەل جیاىت بەدەلى ئێس تا ەلبەر دهكرد اتراى
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سوراین بەسەر دادهدا) ،لك و لكدان  ،بوك ەلگەڵ خۆى هەندێ كەلوپەىل بە دهست
دروس تكراوى دهبرد وهك( ،لێفە ،دۆخنی ،ليفكە ،دهس تگر ،سەرانن...هتد)
وشەاكىن (بۆراق،س ندویق بواكن) ەل ئێس تای زماندا بە وشەی سست دادهندرێن و
بەره و مردن دهڕۆن ،وشەی (ابول) بە وشەيەكی سست دادهندرێت ،ئێس تا
بەاكرهێناىن كەم بۆتەوه ،وشەی جانتای گەوره شوێین گرتۆتەوه.
پێاڵو :
قاپ قاپە( :جۆره پێاڵوهك بووه ،كە ەل دار دروس تكراوه ) ،چەمكە ( جۆرێك بووه
ەل پێاڵو)  ،سۆڵ( :جۆره نەعلێك بووه) ( ،محدامنی ،بەدرى، )2018 /10 /14 ،
ئێمەىن (يەمەىن) ( :پێاڵوێك بووه ەل چەرمی سوور دروس تكراوه )  ،كراىش بن
پەڕۆ( :پێالوێك بووه بە دهزوو س ناره دروس تكراوه،بە زۆری ڕهنگی س پییە) ،
كەعب عاىل :پێاڵوی پياوان بووه بنەكەی بەرزبووه (كەعبەكەی بەرز بوو) ،جزمە
(دزمە)( :جۆره پێاڵوێكی زس تانەيە ،سەرێكی درێژی هەيە ،الستیك بووه ،ەلاكىت
ئیشكردنیشدا ەلپیێ كراوه) ،پێاڵوی الستیك( :پێاڵوی ژانن و پياوان ەل الستیك
دروس تكراوه) ،پێاڵوی چەرم( :جۆره پێاڵوێك بووه ەل چەرم دروس تكراوه ،بۆ ئەم
مەبەس تە ،وهس تای اتيبەىت ەل شارهاكن هەبووه)  ،پینەدۆز( :وهس تای دروس تكردن
و چاككردنەوهی پاپوج و پێاڵو  .پینەدۆزیی :پیشەی پینەكردن و چاككردىن پێاڵو
بووه ) ،بزمارڕێژ  ( :پێاڵو كە بەنوێیی كڕاوه ،بردراوه بۆالی پێنە دۆز بزمارڕێژكراوه
بۆ ئەوهی زوو نەدڕێت) ،قایش( :پارچەی اتيبەىت بووه ،پینەدۆز بۆ دروس تكردن و
چاككردنەوهی پێاڵو بەاكری هێناوه)  ،پوزهوانە( :پارچەيەك بووه بە زس تاانن ەل قاچ
پێچراوه ،ەلخوری ای سوف چرناوه ) ،گۆريەی خوری( :جۆره گۆرهويەك بووه ەل
خوری دروس تكراوه ) ،گۆريەی سوف( :جۆره گۆرهويەك بووه ەل سوف
دروس تكراوه )  ،گۆريەی چەىل( :جۆره گۆرهويەك بووه ).
كەلو پەىل منداڵ  :النك ،دهرسازه ،كۆچك  ،مەلۆتكە ،بێشكە ،پەڕۆ وپااتر ،وشەی
(النك و دهرسازه) ەل ئێس تادا ،ەل ش ێوهزاری كۆيەدا بەاكرهێناىن كەم بۆتەوه ،وشەی
(كۆچك) وشەيەكی سس تە ،مەلۆتكە و پەڕو وپااتر بەاكرهێنانيان هەيە.
كەلوپەىل جگەره :قەنە ،سبیل ،دهفتەره جغاره ،قدوی جغاره پێچانەوه ،كیسەی
تووتن ،پەڕهجغاره ،قەمیش ،دارجغاره ...هتد.
وشەى اتيبەت بە قژ (پرچ):
قاقۆل(اككۆل)  ( :ەل پێشەوهى سەرى مندااڵن دهاین هێش تەوه ،پش تەوه
وچواردهورهكەاین بە موس دهاتىش ).
زولف  ( :پرچی پياوان بووه ەل هەردووالی ڕوومەتەوه هێشرتاوهتەوه ،).بسك ( :
دووپرچ بوو ،ەلالو ەلال ەل ژێر ەلچك دههاتە خوارهوه)  ،شابسك ،كەزى ،هۆنینەوه،
كەزى حەسریى  ،پرچى تەخشان و پەخشان كردبوو ،واتە :پرچى بەڕهاڵ كردبوو.
انوى اتيبەت بە ایری و ئامێری ایری:
قۆچەقاىن( :ایرى مندااڵن بوو ەل چەرم دروست دهكرا) ،بەردهقانە ،جك ،جگجگاێن،
پەلياكێن ،چاوشلاكێن ،ساپساپاێن ،شیشاێن ،مۆرایێن  ،ماڵە ابجێنە ،هەلوكێن،
كەرهمس تاێن(كاڵومس تاێن) ،دۆمینە ،اتوڵە ،نۆرچاكێن ،حۆحاێن (حۆحاێن بىل بىل،
پێكەوه چبينە قەبری ،قەبری تەنگ واتره ،پڕ ەل مشك و ماره ،مشك و مار عزایيە)
قەراقەراایێن ،دارالستیك ،داش ،داشە هاره ،پێنجواكێن ( بە پێنج بەرد دهكرا) ،بەگ
(ئەو كەسەی يەكەم كەس ایريەكەی دهس تپێدهكرد) ،دوا بەگ (دووهم كەس كە
ایريەكەی دهست پێدهكرد) ،قڕه (دوا كەس كە ایری دهكرد) ،كەالایێن ،كەالبەرد
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(كەاليەك بوو مندااڵن بۆ خۆاین ەلبەرد دروستیان دهكردو ایراین پێدهكرد ) ،چەرخ
و فەەلك :ئامێرى ایرى مندااڵن بووه ،بە اتيبەىت ەل جەژانند.
ــ انوی اتيبەت بە خواردن:
سەمەىن (:جۆره خواردنێكی اتيبەت بووه ەل كۆيە دروس تكراوه ،ەل گەمنی شنی
دروس تكراوه ،ەل ماڵێ گەمنەكە چاندراوه ،دواتر بە سەوزی گورشاوه ،بە چەند
هەنگاوێك لێرناوه ،وهك بۆنەيەك لێ دهنرا ،تەاننەت شایی و گۆراىن ەلگەڵ دهگوترا،
بەسەر خزماندا دهاینگێڕا)  ،شلكێنە (:انىن خاوبرژ ەلانو ڕۆن و شەكراین دههاویشت
) ،ترش :شل (ترىش فاسۆليا لێدهنێنی)  ،ترشاو( :جۆره خواردنێكە بە سامق و
هێلكە دروس تدهكرێت ،این بە هەانری ترش و هێلكە دروس تدهكرێت)  ،ڕهشە
ش ێو( :ش ێوی دانەوێڵە ،وهك :گەمن ،نیسك ،نۆك (حمەمەد ،مەسعود) 31 :2009 ،
 ،قاويت ئاردی قەرهخەرمان شەكری تێدهكرێ و دهخورێت ،سیپەالك  :ىس ،
ش ێمل بە ترش  ،ئەس توكەبەروون ،فاتەڕهشە  :س پڵی ئاژهڵ  ،گيپە و سەروپێچك :
(كەەل و پاچە)  ،مارووكە  (:ڕخیەڵۆكی ئاژهڵ دووای ئەوهی چاك دهكرێت و برجن و
قمیەی تێدهكرێت و بۆ خواردن بەاكردێت )  ،هەچەمچە( :خڕنوكی وشككراو) ،
مزاش (:گەمن و جۆی تێكەاڵو)  ،مزهوره (:برجن و چەند سەوزهيەك و دۆشاوی
تەماتە تێكەڵ دهكرێت ،چێش ىت تێكەڵە ) ،حەفت پرينگە  ( :جۆره چێشتێكە وهك
مزهوره وايە) ،حەوت دهرمانە( :تێكەڵكردىن حەوت جۆری جیاوازه بۆ دهرمان
بەاكردێت) ،تێچينكە( :انىن وردهيە ەل ماست دهگورشێت) ،هەرمیشك( :دۆشاو ەل
ڕۆن دهكرێت ،هەندێك ئاوی تێدهكرێت و انىن ت دهگورشێ )  ،شلكێنە( :جۆره
اننێكە) ،لۆلكە (لۆركە)(:خوردنێك بوو ەل ئاردو ئاو دروست دهكرا ،دهایندايە حەيوان
كە اتزه دهزا )  ،حەلوا :تەڕه حەلوا (:ەل ئارد و ڕوون و شەكر دروست دهكرێ،
دهدرێتە ژن كە اتزه مندارى بێب) ،نەڕهفیل( :ئاروو ورد دهكرێت و دهكرێتە انو
ماست ەلگەڵ خوێ)  ،لۆقنتە( :بەوااتی چێش تخانەی ئێس تا بەاكرهاتووه ،ئەم وشەيە
ئێس تا چیین گەجن و بەسااڵچووان بەاكری انهێنن )  ،طەعامات (:خواردىن
جۆراوجۆر (مشلك) ،ئەم وشەيە ئێس تا ەلاليەن چیین گەجنەوه بەاكرانيەت)،
هەرش تە ،ئەس توكە بەڕوون ،گەمن و رسق ،شل ساوار ،ماش و برجن  ،نیسك بە
رسق ،دۆبەكەشك ،داندۆك ،دۆينە ،دۆخەوا ،پریخەىن ،داندۆك ،دانووەل ،پریخەىن،
شۆراب ،ساواربە تۆركە ،تۆركە ،گيابرژا  ،ماشە ( :دوو پارچە ئاسن بووه ،ڕهژو و
پشكۆى پیێ هەڵگریاوه )  ،س ێكوچكە( :سێ پاى هەبووه ،بۆ چێشت لێنان
بەاكرهاتووه )  .انوی هەندێك ەلو گيااینەی كە ەلدهشت دهاینكرد و بۆ خواردن
بەاكراین دههێنا (تۆركە ،ترشۆكە ،پیێ مامزۆكە ،مافورۆكە ،گۆرمزه ،چاوابزه...هتد)
. .
ش يوهقوەل :ش يوی مندااڵن .
انوی اتيبەت بە كەلوپەىل خانوو( :خشت ،كۆلكەدار ،اكريتە ،قوڕاكریی،
خرچان(تۆپەڵە گەچی ڕهق بۆوه) ،گەچ ،كۆرهگە... ،هتد) ،هەورهابن (غورفەيەىك
چبووك بووه ەلسەر قادرمە دروس تكراوه ،بۆ ئەوهى ئاو نەيەتەوه انو ماڵەوه) ،اتق
(كەلێنێك بووه ەل ژوورهاكىن خانوودا هەبووه ،هەندێك گەوره بووه هەندێجار
ش تیشی تێدا دانراوه) ،خەالچنكە (ەل اتق چبووكرت بووه ،هەندێكجار كونیش بووه بۆ
هاتنە ژوورهوهی ڕووانكی ) مششێره :وهك لكيل وا بووه ،دهرگاى دارى پیێ قامی
دهكرا) ش ێلامن ،اكريتە ،كۆرهگە ،سوالوكە ،گوێسوانده( :ئەو بەشەيە ەلسەرابن دێتە
دهرهوه) ،ساپیتە ،كەس تەك (تۆپەڵە قوڕى ڕهق بۆوه)...هتد) .ئەو كەرس تانەى
ئاماژهمان پێكردووه ،ەلوانەيە ەلانوچەى تریش بەاكربێن ،بەاڵم ەلوانەيە ەلژێر انوى تر
بەاكربێن  ،شەپك :شەپكە دز ،وهك تەختەيە وايە كەمێك تەنكرته.
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ابگردان (ابگردێن) (:ئامێرێك بوو ،ەلبەرد دروست كراوه ،ەلاكىت ابران ابريندا،
سەرخاىن قوراین پیێ پەسرتاوهتەوه ات درۆپە نەاكت ) ،مغەیری (:بۆ گەرمكردنەوه
بەاكرهاتووه ،ەل ديوار دروس تدهكرێت وهك ئاگردان وايە ) ،مششێره ( :وهك لكيل
وابووه ،دهرگای داری پیێ قامی كراوه) .
هەندێ كەلوپەىل شوشنت :
كەرهئەنگوتك( :دارێك بووه مشەكيان پیێ شوش تووه )  ،شونك (:دارێكە خوری
پیێ دهشۆردرێت )( ،حەمەد أمنی ،بەدرييە ، )2018/10/14 :اتت ( :بەردێك
بووه ،بۆ نوێژكرن و شوشتین مردووش بەاكرهاتووه).
پاره :انوی هەندێك جۆری پاره كۆن:
(فلوس ،يەك فلوىس ،دووفلوىس ،عانە (چوارفلوىس ) ،فلوىس ئەمحەر (ئەوانە
هەموواین سوور بوون ،بۆيە وای پیێ وترا وه بۆتە ئيديۆمیش (فلوس ێكی ئەمحەر
انهێێن) ،دوو درهەمی ،چواردرهەمی ،نيوديناری ،ديناری پێنج ديناری ،ده ديناری
ەلسەردهمی مەەلكيەتدا هەبوون ،پێنج فلوىس ،بیست و پێنج فلوىس ەلسەردهمی
عەبدولكەرمیدا هەبوون)  ،روپيە (:ەلسەردهمی ڕژێمی مەەلكی بەاكردههات ،درهەم و
نيوێك بوو )  .هەندێ وشەی اتيبەت بە ئاین و مزگەوت:
فەێق (:شاگردی ئايین ەل مزگەوت ) ،سوختە( :ەل قۆانغێك ەل قۆانغەاكىن
خوێندن بە فەێق وتراوه (سوختە)  ،موس تەعيد ( :كۆات پلی خوێندىن ئاينییە،
كۆات پلی فەقێيەتییە)  ،ڕاتبە  (:وشەيەك بووه فەێق بەاكرایهنێناوه ،بۆ داواكردىن پاره
و خواردن) ،ش يوی دهروێشان( :ش يوێكی تێكەڵ بووه  ،هەموو جۆره چێشتێك
تێكەڵ كراوه).
جنێودان و توك كردن:
جنێودان :هەندێ وشەی جنێودان ەل فەرهەنگی بەسااڵچوواىن ش ێوهزاری كۆيەدا
هەيە( :چاو هەرترۆقای ،چاومۆن ،چاوحزی ،ێب چاو وڕوو ،گوو بەشەرهفت ،مسێڵ
فش ،انمەرد ،انپياو ،مل حزی ،چبم حزی ،سەرشۆڕ ،شەالىت ،سەرسەری ،ڕووقامی،
ساختەچی ،كەرابب ،سەگباب ،سەرت اتشن ،ملت بشكێ ،چاوت دهرێ ،مل
تڕتڕۆك ،بنەمۆم ،لينگ بە ترشاو ،ێب دهم وفڵت ،زارهەراش ،لچ شۆڕ ،التڕ
(التڕقەوچ ــ بۆش ىت خواروخێچ بەاكرهاتووه)  ،شەپڕێو (:شەپڕێو بۆ كەس ێىك
انڕێك و پێك بەاكردێت .این زۆرجار پێیى دهڵێن زۆر شڕو وڕه )(( ،مەنگۆز :بۆ
كەس ێىك گەواد (پياو) بەاكر هاتووه .جكسزی :واتە (ێب جك) ئەم جنێوه ەل ایرى
جاكێن هاتووه( ،ێب جك) ،بۆ مندااڵن و گەورهش بەاكردێت .تەرهس :جنێوێكە
بەاكردێت ،ەل (ترسا) ى پياوى ئايین (ایرسان)هوه هاتووه ،بۆ بە سوك سەیركردىن
كەس ێك))( ،حەوێز ،سەالح(( . )2018 /10 /10 ،كەسكە :جنێوه ،تەنيا ژن بە
ژىن دهدات ،ئەم جنێوه ەل كۆيە دهرچووه (ەلاكىت خۆى ،ژتێىك فیتنەچى ەلكۆيە
هەبووه ،كە زۆر بەدعەمەل بووه ،انوى كەسكە فەندى بووه ،شوهرهىت ئەو ژنە ەل
خراپەاكرى بۆتە جنێو))( ،ڕ.س.ب  ، )48، 2015 ،زرتەزهالم ( :كەس ێىك گەوره
و زل ،زایتر بۆ وااتى نەرێین بەاكردێت )  ،چەتون :عەجول  ،چەتمی ( :كچە هەتمی)
چەتيو (كچە هەتيو)  ،قەرپ  ( :واتە خراپ( ،مارى قەرپ سەر بە ساحێبيەىت)،
انكەس بەچە ) .
ئاماژه بە هەندێ توككردن دهكەین ،كە ەلاليەن چیین بەسااڵچوواىن ش ێوهزاری
كۆيەدا بەاكرهاتووه ،بە اتيبەىت ەلالى ڕهگەزی ژن:
تریاوه  :وشەيەك بووه وهك جنێو و توككردن بەاكرهاتووه (تریاوهت لێ كەوی)
هەانوت بەربیتەوه ،ڕخیەرۆكت ەل ملت ئارێ ،سەرت ەل قوڕی نێیی ،سەرت ەلهەشێ
نێیى ،پرچی س پیی هبۆنییەوه ،خێر ەلعەمری خۆت نەبیین ،دهمت خوار یب ،قڕاتن
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ت كەوی ،خێر ەل يەكرتی نەبينن ،خۆره چەرهت لێ ككەوی ،هەانوت بەربیتەوه،
لغ لغەت ەلسەرى زماىن كەوى ،هەانوت ەللينگت ئارێ( ،ئۆخەى ەل خۆت نەكەى،
خێر ەل عومرت نەبیین ،اننت بە ئاوى ڕانەگا ،خۆركت لێ داـ س ندان ،س ندانت لێدا،
شەوهبتباتەوه ،بە كوشتین ێب شوشنت بچى ،هەر لۆ بەخىت خۆت بگرى ،زمانت بە
بڕین بچى ،تيمل تيمل بیت ،كۆرو مەزمەعيل یب ،سەرت بەاتشنی بچى ،ئۆخەى ەل
خۆت نەكەى ،كرمت لێ بدا ،ەل قورێت نێم ،ەل هەشێت نمی ،قونپانیت بە قونتەوه
بنوسێ ،ئێقەى خۆت دادڕى ،تۆپیى غەزهبێت پێكەوى ،پێت ەل دوو خوت ڕاكێىش،
بەختت وهك كورهى حەمامێ ڕهش بیت ،كچت كەروێشكێ بە فاقەى بگرى ،لۆمەى
عاەلمێت ەلسەر بیت ،ڕهیب مارومندارت ەل برسان مبرى ،بە ئاگرى غەزهبەوه بسوتێیى،
كفنت لۆ بدرون ،ئاگر بە زمانت كەوى ،ڕهزيل و سەفیل یب ئەوهى چاوى پێم
هەرانيە ،ئاگر ەل هەانوت بەریب ،دهگ زمانت الر یب ،سەرت ەل هەشێ نێیى،
عەش تەابى خوااتن نەمیێن ،پەەلپروزهت پیێ كەوى ،ببیە سریمە چەقارتە ،دوااتن
بڕبێ ،يەكتان نەمیێن ،عەرزو عروزت بێتە گۆڕێ ،ئاداراتن بەسەر پاداراتنەوه
نەمیێن ،شار بەدهر بكرێیى ،زگت بسوت ،عەمر مرده بیت ،سەرت بە بڕین چى،
ئۆخەى ەل خۆت نەكەى ،سیسەماره ،تریاوهت لێدا ،مندارت ەلبەر زگت هەرگریێ،
سەوداسەر بیت ،شار بەدهربیت ،شەوه بتباتەوه ،شەل و كوت بیت ،بەختت بە
بەخىت قەەلڕهشێ یب ،گۆڕغەريب یب ،داڕزێیی ،ماست و دۆشاوت بەسەداكرێ،
شار بە دهر كرێیی،زمانت بە بڕین چی).) m.facebook.com ( .
ئەگەر تێبین بكەین ،ئەو وشە و دهس تەواژانەی كە بۆ جنێودان و توكردن
بەاكرهاتووه ،ەلاليەكەوه ڕهنگدانەوهی ابری دهرووىن اتكی كورد و داب و نەريىت
كۆمەاڵيەتنی ،ەل اليەكی ترهوه ،ڕهنگدانەوهی عەقليەت و برییی ئاخێوهره ،ئێمە بۆ
ئەم مەبەس تە چەند منوونەيەك ڕوون دهكەينەوه و لێكدانەوهاین بۆ دهكە ین:
منوونەی يەكەم  :اكتێك قسەپێكەری كورد توكی (گۆڕ غەريب یب) ی بەرانبەر بە
كەس ێك بەاكرهێناوه ،هۆش ياری ئەوهی هەبووه ،كە تەنيا بوون و انمۆبوون و دوور
بوون ەل شار و نیش امتن چەند انخۆش و بە ئازاره ،ئینجا سەرهڕای هەموو ئەوانەش
ەلو شوێنە دوور و ێب كەسییەدا نەخۆش بكەويت و مبريت و هەر ەلو شوێنەشدا
بنێژرێیت ،بۆيە بە هۆش يارييەوه ئەو توكەی بەرانبەر بە كەس ێك بەاكرهێناوه ،كە
زوڵمی لێ كردووه این ڕیق لێیی دهبێتەوه ،هەروهها توكی (بەكوشتین ێب شوشنت چی)
ئەویش نزیكە ەل وااتی ئەم توكە.
منوونەی دووهم :اكتێك قسەپێكەری كورد توكی (شاربەدهر یب ) بەرانبەر بە كەس ێك
بەاكرهێناوه ،هۆش ياری ئەوهی هەبووه ،كە كێشەی كۆمەاڵيەىت و عەيب و عار چەنده
انخۆشە ،هەروهها ەل كۆندا ەل انو كوردهواريدا نەريتێك ابوبووه ،اكتێك كەس ێك
اكرێكی انرشيین كردووه ،لۆمەی خەڵكی هاتۆتە سەر ئەو كەسەاین ەلو شاره
دهركردووه  ،انموس يان بردووه و چەند ڕيو ڕهمسێكیشی ەلگەڵدا ئەجنام دراوه ،بۆيە
ئەو توكەی بەرانبەر بە كەس ێك بەاكرهێناوه ،كە خۆىش نەویس تووه ،هەروهها توكی
(لۆمەی عاەلمێت ەلسەر یب ) نزیكە ەلم توكەوه ،چونكە ئاخێوهر دهزانێت ەل
كۆمەڵگای كوردهواريدا ،كە دووچاری لۆمەی خەڵكی بوويت چەنده انخۆش و
زهمحەتە.
دوعا كردن و دڵدانەوه :ەل فەرهەنگی بەسااڵچوواىن شاری كۆيەدا ،هەندێ
دهس تەواژهی اتيبەت بە دوعا بۆ كردن هەيە( :ماراتن ئاوا ێب ،هەر ەل خۆىش دابن،
رووت س پیی یب ،ڕووسوور یب ،هەرساحێب مار بن ،ەلچاوڕۆانن بن ،خوا نەيڕبی،
خوا ەل برايەتیت كەم نەاك ،خوا ەل خوشاكيەتیت كەم نەاك ،عەمر درێژیب ،ئاوهكی بەو
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ئاگرهی داكەی ،دربەخەم نەیب  ،) ...دڵدانەوه ( :كەفارهىت گوانحانە ،گوانح پیێ
هەروهرێ ،خوا هێنايىت ،خێری پێوهيە ،خوايە ساتران نەدهى ...هتد ).
انس ناو (ەلقەب)  :ئاماژه بە هەندێ وشە و دهس تەواژه دهكەین،كە وهك انس ناو
ەلش ێوهزاری كۆيەدا بەاكرهاتوون ( پریهمەڕ ،سەلكە هێسرت ،چەكوچ بەگوو ،پەس تەك
سۆر...هتد) لێرهدا تێبیین ئەوه دهكەین ،كە ئەم انس ناو و ەلقەابنە ،ڕهنگدانەوهی داب
و نەريت و ابری دهرووىن خەڵك و سەردهمن ،بەتێپەڕبووىن اكت بەره و كەمی
ڕۆیش توون ،ئێس تا بەاكرهێنانيان بە بەراورد بە قۆانغی پێشوو ،ەلم ش ێوه زارهدا كەمرت
بۆتەوه ،چونكە مرۆڤی ئەمڕۆ زۆر اكىت ەلبەردهس تدا نییە ،ات ڕادهيەك سەرداىن كردن
و تێكەاڵوبووىن كۆمەاڵيەتیش كەم بۆتەوه ،ئاخێوهر هەوڵ دهدات بەكورترین ماوه و
كەمرتین وزه ئاخاوتنەكەی تەواو باكت.
ڕهگەز:
پێویس تە ئاماژه بەوه بكەین ،كە هەندێ وشە ەل فەرهەنگی بەسااڵچوواىن ژندا هەيە،
جیاوازه ەل هی پياوان واتە :ڕهگەز ،ڕۆڵى زۆره ەل دروس تكردىن جیاوازى ەل ش ێواز
و دهربڕينەاكندا ،هەندێ دهربنی ەل فەرهەنگى ژن هەيە ،ەل ىه پياودا نییە (شەمس
،هێمن عبدوحلەمیدن ،)67 :2006 ،وهك ( ابوانت ش ێوێ ،،سكت نەسوت،
سەرت ەل خەنەی نێیی... ،هتد ).
هەندێك دهس تەواژه و كورتە ڕس تە و پەند و قسەی نەس تەق:
ئاماژه بە هەندێك دهس تەواژه وكورتە ڕس تە و پەند و قسەی نەس تەق دهكەین كە
ەلاليەن بەسااڵچوواىن شاری كۆيەدا بەاكرهاتوون و ەلڕووی دهنگسازييەوه گۆڕانيان
بەسەرداهاتووه ،ەل ڕووی بریهوه لێكدانەوه بۆ هەندێ دهس تەواژهو پارچە ئاخاوتن
دهكە ین :
لێرهدا ،هەندێ دهس تەواژه دههێنینەوه ،كە ەلاليەن بەسااڵچووان بەاكردههێندرێن،
ەل ڕووی زمان و بریهوه لێكدانەوهاین بۆ دهكەین( :زمان گرنگرتین ئامرازه بۆ
جێبەجێكردىن چاالكييە كۆمەاڵيەىت و بریى و زانس تییەاكمنان ،اكریگەرى ڕاس تەوخۆى
ەلسەر چۆنيەىت بریكردنەوهو ڕهوش ىت مرۆڤ هەيە .زمان و بری ،زۆر پابەندن بەيەكەوه
اتڕادهيەك كە انتواننی زایتر ەل تواانى زمانامین بریبكەينەوه ،انتواننی شتێك بڵێنی كە
نەتواننی بریى لێبكەينەوه ( شەمس ،هێمن عبدوحلەمید 16، 2006:ــ .)18
ئاخرت خێرێب :ئەم وشەيە ژنە بەسااڵچووهاكىن شارى كۆيە بەاكرى دههێنن ،بە
هۆش يارييەوه بەاكرى دههێنن ،ەلبەر ئەوهى هەر اكرێك ەل ژایندا كە دهكرێت ،كۆاتیی
يەكەى ەلبەرچاو دهگێرێ ،بۆيە ئەجناىم ابش واتە ژایىن ابش( .ئاخر ،خێر) :وشەيەكە
ەلبنچينەدا ،ەل زماىن عەرهبییەوه وهرگریاوه.
بەچاوى مامرهت :بە چاوى موش تەرى .وشەى (مامرهت) :ەل وشەى (مامەڵە)هوه
هاتووه ،دواى ئەوهى چەند گۆڕانێىك دهنگسازى (فۆنۆلۆیج) بەسەر داهاتووه ،ەل
وشەی (مامەڵەت) دا ،دهنگى (ه) تێچووه ،دهنگى (ڵ) گۆڕاوه بە دهنگى (ر) ،
(ێ) ،مۆرفمیی دۆخە كە ەلش ێوهزاری كۆيەدا ،ەل هەندێ ابردا بەاكردههێندرێت (
مامەڵەت ـــــــــــ مامرهت)  ،ئەم وشەيە بەسااڵچوواىن كۆيە بەاكرایهنێناوه ،بەرانبەر
بە شتێك این كەس ێك كە بەگرنگیيەوه سەیری بكرێت و تێڕوانیین بۆ بكرێت ،جا
بەمەبەس ىت كڕيین شت ێب این مەبەست داواكردن و داخوازی كەس ێك بێت .
چام گەمەيە( :گەمە) ەل ش ێوهزاری كۆيەدا بە وااتی ایری دێت ،اكتێك دهوترێت
(چام گەمەيە)  ،بۆ ابرودۆخێكی جدی بەاكردێت ،سەرچاوهی بری ەلم دهس تواژهيەدا،
ئەوهيە :انێب اكر و ابرودۆیخ سەرهكی و انسەرهكی و جدی و ایری تێكەڵ بكرێن،
هەندێ ابرودۆخ هەيە ،پێویس ىت بە هەوڵداىن جدی هەيە و انكرێ پش تگوێ خبرێت.
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ڕووت س پیى بیت ،این ڕوو سور یب :ەل كۆمەڵگەى كوردهوارى بۆ اليەىن ئيجایب
بەاكردێن ،چونكە ڕوو س پیى بوون و ڕوو سورى ،نیشانەى بە ئەخالیق كەسەكەيە
و هۆى سەربەرزيە بۆ كەسەكە خۆى خانەوادهكەى .بەاڵم ڕوو ڕهىش بۆ اليەىن
سلىب بەاكردێت ،كە دهوترێ (ڕوو ڕهش ،این ڕووت ڕهش ێب) ،نیشانەى دوڕووى
و منافقى يە و درۆزىن و ێب ئەدهبییە ،مايەى سەر شۆريە بۆ خۆیی و خانەوادهكەى
.
مرۆڤ بە زمان بری دهاكتەوه ،ەلم گۆشە نيگايەوه ،كەسێىت پياوساالرى (ابوكساالرى)
بە دهربڕينەاكىن زماىن كوردييەوه دایرن و اكریگەریی ئاشكرااین ەلسەر كەسێامتن هەيە
(شەمس ،هێمن عبدوحلەمید.)134 ، 2006:
ئێمە چەند دهس تەواژهيەك دهخەينەڕوو ،كە ەلاليەن كەسە بەسااڵچووهاكىن كۆيە
بەاكردههێندرێن و ڕهنگدانەوهی ئەم بریهن( :بە داكی كوڕان یب)  :ئەم دهس تەواژهيە
بەو ژاننە دهوترێت ،كە اتزه شواین كردووه ،هێش تا منداڵيان نەبووه ،این دهمێكە
شواین كردووه ،منداڵيان نەبووه ،این منداڵيان هەيە ،بەاڵم كوڕاین نەبووه ،بەڵكو
كچيان بووه ،ڕهنگدانەوهی ئەو بریهيە ،كە كۆمەڵگای كوردهواری بەگش ىت و خەڵكی
كۆيەش ،منداڵی كوڕاین ەل منداڵی كچ پیێ پەسەندتر بووه و پێیان خۆش بووه ،منداڵی
كوڕاین ببێت ،ئەمەش ەل زمانەكەایندا ،ڕهنگدانەوهی هەيە.
سەرژانىن :دهس تەواژهيەكی نێگەتيڤە بەرانبەر بە پياو بەاكردێت ،ئەمەش ەل بۆچووىن
بەكەم سەیركردىن ژاننەوه دروست بووه (مچەژانىن) :بۆ هەمان واات بەاكرهاتووه (بۆ
پياوێك بەاكرهاتووه ،كە ەلبەردهس ىت ژانن ێب ،این هاواكری ژنەكەی كردێب)،
هەروهها وشەی (ئۆمەر) :بەرانبەر پياوێك بەاكرهاتووه ،كە ەل ژنەكەی برتسێ
(فاڵنەكەس ئۆمەره) .
ــ هەندێ وشە ەل چڕیۆك و ئەفسانە وه سەرچاوهاین گرتووه( :قوەل ڕهش)  :ئەم
وشەيە بەاكردێت ،بۆ وهسفكردىن كەس ێكی ڕهش این انرشین ،ەل ئەفسانەدا (قوڵ)
این (قوەل) هەيە.
(دێوهزممە)  :بەرانبەر بە كەس ێكی قەڵەوی كەتەی زل بەاكردێت ،وشەی دێویش ەل
ئەفسانە و چریۆكە فۆللكۆرييە كۆنەاكنەوه ،كەوتۆتە انو زمانەوه.
(كێوی قاێف ،قوەلی قاێف)( :كێوێكی دوور و شوێن نەزانراوه ،پاڵەوان زۆر بە
زهمحەت دهاكتە ئەم كێوه  ،كە جێگای دێو و ئەجنده و پەری اینە )ن (حەسەن،
مەولود ئيرباهمی. ) 81، 2000:
مجەی دێ :بە وااتی (قەڕهابڵغە)  ،بنچينەی وشەكە عەرهبییە ،بە بۆچووىن ئێمە ەل
وشەی ( مجع)ی عەرهبییەوه هاتووه.
عەزیزمرده نەیب  :ژانىن كۆيە ،ئەم دهس تەواژهيە ەل چاك و چۆنيدا بەاكردههێنن ،ەل
ڕووی بریهوه هۆش ياری تێدايە ،چوونكە مردىن ئازیزان بە ئازاره.
بە قورئاىن قەدمی  :ئەم دهس تەواژهيە ،ەل اليەن بەسااڵچوواىن شاری كۆيە
بەاكرهاتووه ،ەل ڕووی بریهوه ،وشەی قەدمی ،جۆرێك ەل پریۆزی بە وشەی قورئان
دهبەخشێت.
ێب دۆنە( :دۆن) ،واتە (چەوری) ،وهك میتافۆریش بەاكردێت :ێب دۆنە ،واتە :ێب
همیەتە ،این ێب خوڵقە ،ەلكۆندا (دۆن) بە ئاساىن دهست نەكەوتووه ،بۆيە چێش ىت
پڕدۆن ،بەالاینەوه خۆش و پەسەند بووه ،بەاڵم چێش ىت بێدۆنيان بەالوه خۆش نەبووه،
واات میتافۆرييەكەىش هەر ەلو وااتيەوه سەرچاوهی گرتووه.
چەالوخۆر( :چەالو) بە وااتی مەرهگەی گۆشت دێت ،ئەم وشەيەش وهك میتافۆر
بۆ كەس ێكی چاوبرىس بەاكردێت ،كە هەوڵی ئەوه بدات بەێب ماندووبوون شت
بەدهست هبێێن و ەل حازری خبوات.

كۆنفرانىس نێودەوڵەىت كۆيە ەل ڕەوىت شارس تانيەتدا
حەوجە  :ئەم وشەيە بە سااڵچوواىن كۆيە بەاكراین هێناوه ،واتە (پێویس تە)،
هەروهها جاران چیین منداڵیش بەاكراین دههێنا ،كە ەليەكرتی توڕه دهبوون ،
يەكێكیان ئارهزووی ئاشت بوونەوهی هەبووايە ،دهاینگوت (حەوجەم بۆوه) این
هەندێكجار وهك پارچە هۆنراوهيەكی خۆش دهاینوت (حەوجە  ،حەوجە  ،حەوجە ،
ژىن ئامری فەوجە)  ،هونەرمەندی گەل مامۆس تا اتهری تۆفیق ،وشەی (نەحەوج) واتە
(پێویست نییە) ی بەاكرهێناوه.
عەمجيین نییە :ئۆقرهی نییە .
شەوەلابن :ئەم دهس تەواژهيە ژانىن كۆن بەاكراین دههێنا ،وهك گيانلبەرێكی
ئەفسانەیی منداڵيان پیێ دهترساند  .وشە لێكدراوهكە بەم ش ێوهيە دروست بووه:
(شەو  +ەل  +ابن)  ،وااتی ئاسایی ئەم وشەيە (هەر ش ێك بە شەو ەل ابن بێت)،
وااتی خوازراوی وشەكە (گيانلبەرێكی ئەفسانەييە ).
ئایشە گێ درێژ  :وشەيەكی تر بووه بۆ ترساندىن منداڵ بەاكرهاتووه.
مەجنەربەكۆر :وشەيەك بووه ژانن بەاكراین هێناوه بۆ ترساندىن منداڵ .
فرچكی پیێ گرتییە :فێره خويێك بووه.
بەختەقوونە :بەختدار.
خەىن بوو :خۆحشاڵ بوو.
ــ هەندێ دهس تواژه ەل بۆنەی اتزيە و انخۆش يدا ،بەاكردههێندرێن ،كە مەبەست لێيان
دڵدانەوه و كەمكردنەوه و سوككردىن خەم و انخۆش يەكەيە :
عەت یب و بەس یب :ژانىن كۆيە ،ەل اتزه بەاكريدههێنن ،ئاوهزمەندیی تێدايە ،واتە :كۆات
یی بەو انخۆش يە بێت ،وشەى (عەت) ەل وشەى (حد)هوه هاتووه ،دواى گۆڕاىن
دهنگى (ح) بە دهنگى (ع) ،گۆڕاىن دهنگى (د) بە دهنگى (ت) ،حەد یب و بەس
یب ،مەبەست ەل وتین ئەم دهس تەواژهيە :ڕاس تە انخۆش يەكەاتن گەورهيە ،بەاڵم اتزه
ڕووی داوه ،بۆيە خەم و پەژاره چارهسەری اناكت ،داوأاكرین ،ئەم انخۆش يە كۆاتیی
پیێ بێت و انخۆىش تری ەل دوا نەيەت ،هەروهها كۆمەڵێك دهس تەواژهی تریش ەلم
بۆنەيەدا بەاكردێت (خوا خەمی ديتان نەدات ،خوايە ساتران نەدهى ،لۆخۆاتن خۆش
بن ،عومری درێژی لۆ ئەنگۆ بەجێهێشتىب ،منداڵەاكن خۆش بن ...هتد).
ــ هەندێ وشەی تر ،كە خەریكە ەلبری دهچنەوه:
شەوه  :ئەم وشەيە ش ەل كۆندا بەاكرهاتووه ،منداڵی ساوا ڕهنگی شنی بووه و
مردووه ،گوتوواینە (شەوه بردوويەتییەوه).
ابژهره ( :منداڵ بن سكی هێشاوه ،ڕهق بووه ،وتوواینە ابژهرهيەىت ،پریێژن هەنگوین
و گەمن و پەلكە توتنیان لێناوه ،بۆ منداڵەكە)  ،ڕهفیسك ( :قوواڵیی بن ڕان )  ،تەرۆك
( :مست )  ،لينگ و ەلتەر  (:قاچ) ،عەش تەاب  (:هيچ شتێكیان نییە )  ،شەمووەل(:
داوهل)  ،گەڕهسیسە (:بە سیىس دهگەڕێ ،بە سوكی دهگەڕێ)  ،سەلكە بزۆت :
داری ئاگراوی ،كۆڵەوژ ( ،زۆڕان سەقەتە( :بێچووه چۆەلكە ،فەرخە كێشكە) ،
بۆرژان( :وهنەوز ،ەلسەر هەست خەوتن )  ،كەرهابب( :كەڵەشێر)  ،هەڕوو (:بڕۆ،
چبوو)  ،تریێژ( :خەىت كەوا بە درێژیی)  ،هەنگنی(:جاران ،ئەو دهمی )  ،ابژێڕ(:
ابزاڕ )  ،ابژێڕیی:واتە( :ڕهشۆكی)  ،فاتە ڕهش( :س پڵ)  ،عەیشێ و فامتان( :پەلكە
زێڕينە ،كۆلكە زێڕينە)  ،دهبدهبە( ( :مزیڵدان)  ،دهلوجە (:بیبەر )  ،زێرچەنە:
(خواردنێكە بەسەرهمااڵت دهكرێ،ت هماتە و ابمیە این ابينجاىن تێكەڵ دهكرێ)،
چەالو( :شلو ئاوی گۆشت ) ،ئەوحەەل :ئەوجاره)( ،كەكۆن.)44، 2014:
ئەواكيە ( :ئەوجارهش ،بەاتيبەىت منداڵ بەاكرایندههێنا (ئەو اكيەش اب گەمەكە
بكەينەوه)  ،زارهەراش  (:كەىس زۆر بڵی و چەنەابز) ( ،قامت ( :دهس تەك زهەل
قامیشە تووتن دهبێتە دهسكە جغاره )  ،شیشۆق( :ورده مینا ــ ورده شوشە ،مینای
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وردی شاكو )  ،مراك( :كەوچك)  ،قوجنركە (:نوقرچ )  ،قونپاىن :پاژنە پیێ )،
(كەكۆن.)44، 2013:
( قوچ وهڕ :زۆربڵێ
چیكەنە :زۆروهڕ
تیامتن :كەس ێكی نەخۆىش ەلڕ
هەرهوهڕ :زۆر بڵێ
ڕهش بە دهرهوه :هنێین پارێز نییە
دهرهك :درۆزن ،دهستنوێژی پیێ هەڵناگریێ
ایغنیش :گێل ،غەش می)( ،محد ،وهىل مەمحود.)2018 / 12/ 27:
(گڕنە :عينادی ،عەكس ،گڕنەی داگرت ،دڕنە :بۆ هەمان واات بەاكردێت
ئۆينی :فێڵ ،مەكر (ئاین و ئۆيین زۆر ــ اب يەك و دوو ئۆيین دیكە بكەین)
ش تاق :هيچ اكم (ەلبن دارهكی دانیش تووم ش تاق پەلكی پێوه نییەــ ش تاقتان نەهاتن
وئاماده نەبوون)
سەمەندۆك :زجنریه پەت :پەتێك سەگ و اتژی پیێ ڕست دهكرێ!
جغز :غریهت ،پياوهىت ،دهڵێن ێب جغزه این جغزی تێدا نییە.
كۆرا و كۆر :دهبێت ەل كۆاڵوكۆڵەوه هاتبێت ،كۆڵی مااڵت ،چونكە كە ئاو ەل بەست
و ڕووابر زۆر دێـت دهڵێن (كۆراوكۆر ئاو هاتییە)
انهۆزه :شوان مەڕی زایتر ێب ەل خاوهن مەڕ دهڵێن انهۆزهيە )( ،كەكۆن2014:
.)44،
(تەشگەبەڕ :پارچەبەڕ  ،هەڵقوم :نوقڵ  ،خەال :ئاودهست  ،مەس تاڕبن :ڕیزبن ،
تەپكە :تۆڕی ڕاو  ،اتژی :اتجنی  ،پكل :پور  ،بەرهواژ :بەپێچەوانەوه  ،لينگەوگۆڕ:
بەپێچەوانەوه  ،گێسك  :گەسك  ،دۆخنی :بەنەخوێن )( ،كەكۆن. )44: 2014:
(تەقەلۆ :ەلابر يەك ،ەليەكرت ترازان (هەندهم هەویر ش ێاليە دهس مت ەل تەقەلۆ دهرچووه
 ،خۆرهچەره :جۆره جنێوێكە (دژوێنێكە) دهوترێت ( :خۆرهچەرهت لێكەوی ) ،
جەمەلۆن (جەمايلۆن)  (:بۆ پێدادان بەاكرهاتووه)  ،ئۆغربە  :ئۆغریب (:بۆ كێ
دهچی؟)  ،پايدۆز (پايدۆست )( :واتە تەواوی كەن و بڕۆن )
بێمزهرهت :ئەمە بۆ چاك وخۆىش كردن وهەواڵپرسنی بەاكردێت ،اتڕادهيەكی زۆر
بەسااڵچووان بەاكری دههێنن ڕهگوڕیشەی وشەكەش ەل (ێب +زهرهر) هاتووه :ێب
پێشگره و بۆ نەفیكردن بەاكردێت واات (ێب زهرهری) ،بە بۆچووىن ئێمە دهنگی (م)
بەش ێكە ەل وشە عەرهبییەكە (مرض) واتە( :ێب مزهرهىت ؟) (چۆىن ابىش ێب مزهڕهىت
؟).
حەمەليقە :بەسااڵچوواىن ش ێوهزاری كۆيە بە (ئەمریاك)این وتووه ( حەمەليقە)،
(مریشكی حەمەلقە) جیاوازبووه ەل مریشكە خۆماڵيەاكن (ڕهش و س پیی بووه ،كەمێك
گۆشنت بووه ــ مریشكی ئەمەریاك)
ئەملۆده:جۆره مریشكێك بووه ،مىل ڕووت بووه ،ژنیش كە قژی خۆی بڕيوه پێیی
گوتراوه (ئەملۆده)
قونده :بە مریشكی ێب لكك وتراوه قونده.
ــ هەندێك وشە ەل ئێس تای زماندا بە مردوو دادهندرێت ،وةك( :وشەی (دمۆر)
وشەيەكی كۆنە وزۆر بە كەمی بەاكردێت ،ەلواكتە بەاكردێت كە كەس ێك خاوهخاو ەل
ئیشكردن باكت ،ایخود ئیش و كەسابەت نەاكت ،ایخود كەس ێكی اییخ بێت
پێیدهوترێ (دمۆر) (عیسا،هاوژین صليوه)12، 2009:
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ەل كۆاتیی ئەم بەشەدا چەند سەرجنێك ەلسەر فەرهەنگی بەسااڵچوواىن ش ێوهزاری
كۆيە دهخەينە ڕوو:
ـــ شاری كۆيە ەل مێژوويەكی دوور و درێژدا ،شوێین شاعریا ن و ڕۆش نبریان بووه،
چەندین كەسايەىت س ياىس و ڕووانكبری ەلم شارهدا هەڵكەوتوون ،هەروهها
انوچەيەكی جوگراىف گرنگی هاتوچۆش بووه ،بۆيە ئەم ابرو دۆخانە ەل وشە و
فەرهەنگی زماىن بەسااڵچوواىن ئەم انوچەيەدا ڕهنگدانەوهی هەبووه ،هەر ەلبەر ئەو
هۆاكرانە و چەندین هۆاكری دیكەش وشە و دهس تەواژهی زمانەاكىن وهك  :عەرهیب و
فارىس و توركی ەل فەرهەنگی بەسااڵچوواىن ئەم ش ێوه زارهدا ات ڕادهيەكی ابش
بەاكرهاتووه و بەرچاو دهكەوێت  ،وهك :
وشەی زماىن عەرهیب:
ئەگەر تێبیین بكەین ،كەسە بەسااڵچووهاكىن شاری كۆيە ،بە ڕادهيەكی زۆر وشەی
زماىن عەرهبییان بەاكرهێناوه و ەل فەرهەنگی زمانەكەایندا هەبووه ،كە ئەمەش بە
اكریگەری ئاین و ابرودۆیخ ڕامیاری وڕۆش نبریی و ئەدهیب و دراوسێیەىت و
كۆمەاڵيەىت ڕوويداوه ،ئەم وشانە بە چەند ش ێوازێك هاتوونەتە انو ئەم ش ێوهزارهوه :
ـــ وهرگرتین بە یب دهس تاكری :وشەاكن وهك خۆاین وهرگریان بەیب ئەوهی گۆڕانێكی
ئەوتۆ ەل ڕووی دهنگسازیی و مۆرفۆلۆجیيەوه هەس ىت پیێ بكرێت ،كە ئەمەش زایتر
ەل اليەن چیین مەال و خوێندهوارو شاعریا ن ڕۆش نبریانەوه بووه ،وهك وشەاكىن
(موثەقەف ،مۆزهف ،موعەلمی ،عەمامە ،عەاب ،موس تەعيد ،ئيجازه ،ئيجار ،زهعيفە
،حەای... ،هتد).
ـــ وهرگرتین بە دهس تاكرييەوه :ئەو وشانە دهگرێتەوه كە ەل زماىن عەرهبییەوه وهرگریاون
و ەل اليەن چیین بەسااڵچچواىن ش ێوهزاری كۆيە بەاكرهاتوون ،بەاڵم ەل ڕووی دهنگ
این وشەسازييەوه گؤڕانيان بەسەر داهاتووه ،وه ك :
(اتبت :ەل ( اثبت)هوه هاتووه.،
داكەسێ ،داانسەكێن ،دااناكسێ ەل (ساكنی) ی عەرهبییەوه هاتووه دوای چەند
گۆڕاناكرييەك ،وشەی (ساكنی) ەل زماىن عەرهبيدا ،بە وااتی ئارامگرتن دێت (عیسا،
هاوژین صليوه.)12، 2009،
وشەی (داانسەكێن) ەل زماىن كورديدا ،بەم ش ێوهيەه پێكهاتووه  :پێشگری (دا) ،بە
وااتی كپكردن و كەمۆڵەكردن و كپ بوون دێت ،وهك :دابەزین ،داكردن ،داتەپنی،
بە پێچەوانەی پێشگری (هەڵ) كە وااتی بەرهو ژوور و بەرهو سەرهوهچووىن
ش تەاكن دهدات ،وهك (هەڵچوون)،هەروهها پێشگری (ان) كە وااتی نەفیكردن
دهدات ،بەم ش ێوهيە دروستبووه :
دا  +ان  +ساكنی ــــــــــــــ داانساكنی ،مۆرفمیی دۆیخ (ێ) یشی چۆتە سەر ،كە
ەلو ش ێوهزارهدا بووىن هەيە( ،داانساكيێن ) دواتر چەند گۆڕانيكی تری بەسەر
داهاتووه( ،داانسەكێن ـــ دااناكسێ ــــ داكەسێ).
مقەست :ەل (مقص)هوه هاتووه ،اتيەر ەل (طاهر)هوه هاتووه  ،فات ەل (فاطمة )هوه
هاتووه ...هتد.
ــ پێش و پاش خستین كەرهس تەاكن :هەندێ وشەی تر كە ەل زماىن عەرهبییەوه
هاتوونەتە انو فەرهەنگی بەسااڵچوواىن ش ێوهزاری كۆيە ،دهنگەاكنيان پێش و پاش
خراون ،بەاتيبەىت ەلاليەن چیین نەخوێندهوارهوه ،وهك( :جومعە ـــ جومعە  ،دهوعەت
ــــــ دهعوهت  ،مەتكەب ــــــ مەكتەب ،روعب ـــ روبع ...هتد) .هەندێك ەلمانە بە
بەراورد بە زماىن سەرچاوه ،وااتی پێچەوانە دهدات ،بۆمنوونە  :ەل زماىن عەرهبيدا،
روبع پارهيە و بەواىت چواريەك دێت ،بەاڵم روعب بە وااتی ترس دێت.
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وشەی فارىس:
بەهۆی ئەوهی زماىن كوردی ەلگەڵ زماىن فارسییدا سەر بەيەك بنەماڵە و خێزانە،
وشەی هاوبەشامن زۆره ،هەروهها ژمارهيەك وشەش بەهۆاكری دراوسێیەىت و
كۆمەاڵيەىت و هاتوچۆ و رامیارييەوه ،كەوتوونەتە انو فەرهەنگی بەسااڵچوواىن ئەم
انوچەيە ،هەرچەنده اتوهكو لێكۆڵينەوهی ئيتمیۆلۆیج بۆ ئەو وشانە ئەجنام نەدهین
انتواننی بڕایر بدهین ،كە بنچينەی وشەاكن فارسنی این كوردین لێرهدا ،ئاماژه بە
هەندێكیان دهكەین( :ئاماجن ،رسوشت ،انایب ،ئەندێشە ....هتد).
وشەی توركی:
بەهۆاكری ڕامیاری و دراوسێیەىت و جوگرافیيەوه ،وشەی توركیش ەل فەرهەنگی
بەسااڵچواىن ش ێوهزاری كۆيەدا بەرچاو دهكەوێت ،وهك (:قەڕهابڵغ  ،قشڵە  ،قاتر،
ایپراغ ،دۆڵمە ...هتد).
وشەی رسایىن:
بەهۆی ئەوهی دانیش تواىن شاری كۆيە ،ەلكۆنەوه تێكەاڵواین ەلگەڵ برا
مەس يحييەاكندا هەبووه ،ژمارهيەك وشەی رساینیش كەوتوونەتە انو فەرهەنگی
بەسااڵچوواىن ئەم انوچەيە :
( پريقلێ  :كرايەوه )( ،كەكۆن.)44، 2013:
قۆقەره :پەرداخێىك گەورهيە ەل فافۆن دروست دهكرێت ،بنچينەى ئەو وشەيە
رساینییە ،قەڕه /بە زماىن رسایىن واات (كدوو) هەمان ش ێوهى ئەم پەرداخەى هەيە
(عیسا ،هاوژین صليوه.)2018/10/15 ،

 .4ئەجنامەاكن:
ەل كۆاتييدا ،دهتواننی چەند ئەجنامێك خبەينەڕوو:
 .1شارى كۆيە ،يەكێكە ەل شارە كۆنەاكىن كوردس تان و خاوەىن لكتور و شارس تانيەىت
و ش ێوهزارى اتيبەىت خۆيەىت.
 -2ئەم لێكۆلينەوەيە ،هەوڵێكە بۆ پاراستین وشە و زاراوەاكىن چیین بە سااڵچووان
ەل فەواتن و ەلانوچوون ،چونكە ئەگەر تۆمار نەكرێن وردە وردە ەل بریدەچنەوە ،بۆيە
پێویس تە تۆمار بكرێن ،چونکە پێویس تییەاكىن ژایىن کۆمەاڵيەىت و اكروابری سەردەم،
دەبنە هۆی پەيدابووىن وشەو زاراوەی اتزە ەل زماندا ،ەل هەمان اكتیشدا ،دەبنە هۆی
ەلانچووىن کۆمەڵێک وشەو زاراوەی کۆن.
 -3ئەم لێکۆڵينەوەيە ،هەوڵێكە بۆ ئاش ناكردىن نەوەى نوێ بە فەرهەنگى ابب و
ابپریانيان ،هەروهها خستنە ڕوو و دهرخستین دهوڵەمەندى فەرهەنگى زمانەكەمانە.
 4ـ هەندێ ەلو وشانەی كە بەسااڵچووان بەاكرایهنێناون ،بەاتيبەىت ئەوانەی كە
وهرگریاون ەل ڕووی دهنگەوه پاش و پێش خراون .
 -5ەلم لێكۆڵينەوەيەوەدا ئەوەمان بۆ دەردەكەوێت ،ئەو وشەو زاراوانەى ەل فەرهەنگى
بە سااڵچوواىن ش ێوهزارى كۆيە دا هەيە ،بە پێچەوانەى بەش ێىك زۆرى وشەو
زاراوهاكىن ئێس تا ڕەسەنن و ەلانو زمانەكەوە سەراین هەڵداوە و وەرگریاون ،ئەمەش
بەهۆی رسوش ىت ژاینەوە بووە ،کە دوور بووە ەل اكرتێکردىن ژایىن دەرەوە .ەلگەڵ
بووىن هەندێ وشەى عەرهیب وفارىس و توركی و رسایىن ،كە ئەمەش بەچەند
هۆاكرێكی وهك :ئايین و ڕامیاری ودراوسێیەىت ...هتد.
 -6مێژووى پێكەوە ژایىن ئاينەاكن ەل انوچەى لێكۆڵينەوەكەدا ڕەنگدانەوەى
بەسەرفەرهەنگى زمانەوه هەيە ،بە اتيبەىت ەل ڕووى بەيەكەوە ژاین و گوجناندىن خەڵىك
شارى كۆيە ،ەلگەڵ مەس يحييەاكىن گوندى هەرمۆتە و ئەوانەى كە ەل گەڕەىك دایانن

نیش تەجێبوون بەڵگەش بۆ ئەمە خستنە ڕووى هەندێك وشە بوو ەل ليكۆڵينەوهكەمان
كە ەل زماىن رساینيەوه وهرگریابوون.

 .5سەرچاوە
 ٥.١بە زماىن كوردی:
اتهری ،شەهاب ش ێخ طيب ( ،) 2014دهرابرهی زمانەواىن ،انرین بۆ
چاپ و باڵوكردنەوه ،چاپیی يەكەم ،سلێامىن.
حایج مارف ،ئەورهحامن ( ،) 1975وشەی زماىن كوردی،چاپخانەی
كۆڕی زانياری كورد ،بەغدا.
محد ،ایرا قادر (  ،)2008مۆرفۆس ينتاكس ەل زارى كۆيە ،انمەى
ماس تەر ،كۆلێجى زمان ،زانكۆى كۆيە ،كۆيە.
حەسەن ،مەولود ئيرباهمی ( ،)2000قەدهغەشكێین ،دهزگای چاپ و
پەخشی سەردهم ،سلێامىن.
خورش يد ،غازى عەىل ( ،)2012زماىن فەرىم بۆ كوردس تان ،دەزگاى
چاپ و پەخىش سەردەم ،سلێامىن.
دزهیی ،عەبدولواحید موشری (،) 2014زمانەوانیی دهرووىن،انوهندی
ئاوێر بۆ چاپ و باڵوكردنەوه،هەولێر .
دزەیی ،عەبدوالواحید موشری ( ،)2011زارە كوردييەاكن ،چاپخانەى
پاك ،چاپیى يەكەم ،هەولێر.
دزەیی ،عەبدوالواحید موشری ( ،)2013وشەسازی زماىن كوردی،
ئاوێر ،چاپیی يەكەم ،هەولێر.
دلێر ،خاليد ( ،)1958كەواى نەكرایی ،چڕیۆكێكە بە زماىن كۆيە
نورساوه ،چاپخانەى مەعارف ،بەغدا.
ڕ.س.ب ( ،) 2015كۆیی گۆتەىن ،گۆڤاری كەكۆن ،ژماره (،) 38
نوسینگەی كەكۆن ،كۆيە .
سديق ،فاروق عومەر ( ،) 2011ەلدایكبووىن وشە ،شڤان ،چاپیی
يەكەم ،سلێامىن.
سەعيد ،يوسف شەريف ( ،)2011زمانەواىن ،چاپخانەى ڕۆژهەاڵت،
هەولێر.
شەمس ،هێمن عەبدوحلەمید( ،) 2006ش ێواز و دهربڕین ەل بۆنە
كۆمەاڵيەتییەاكندا ،انمەی ماس تەر ،زانكۆی كۆيە ،كۆيە.
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شواىن ،ڕەفیق ( ،)2001چەند اببەتێىك زمان و ڕێزماىن كوردى،
چاپخانەى وەزارەىت پەروەردە ،دەزگاى چاپ و باڵوكردنەوەى
موكرایىن ،هەولێر.

ـــــــــــــــــــــ  ، 2014قامتێك ەل وشە و دهس تەواژهاكىن كۆيە ،گۆڤاری كەكۆن،
ژماره( ،)31نوسینگەی كەكۆن ،كۆيە.

ش ێخاىن ،عەبدولوەهاب ( ،)2009فەرهەنگى ئيديۆم ەل زماىن کورديد،
چاپخانەى خاىن ،دهۆك.

ــــــــــــــــــ  ، 2014قامتێك ەل وشە و دهس تەواژهاكىن كۆيە ،گۆڤاری كەكۆن،
ژماره( ،)32نوسینگەی كەكۆن ،كۆيە.

شەوڕۆ ،فازيل ( ،)٢٠١٥نژە پیشەوەرەاكىن كۆيە،2015 -1900 ،
چاپخانەى شەهاب ،هەولێر.

ـــــــــــــ  ، 2014قامتێك ەل وشە و دهس تەواژهاكىن كۆيە ،گۆڤاری كەكۆن،
ژماره( ،)33نوسینگەی كەكۆن ،كۆيە.

عبدللا ،ڕۆژان نورى ــ صابر ،شادان شكر ( ،) 2017پێكهاتەى
زاراوهى پیشە ،ەل ش ێوهزارى كۆيەدا ،گۆڤارى زانكۆى كۆيە،
ژماره. 44
عەبدولڕهحمی،عوسامن كەرمی ( ،) 2014وشەی زماىن كوردی و ڕێگااكىن
دهوڵەمەندكردىن ،انمەی ماس تەر،زانكۆی سلێامىن ،سلێامىن .
عەىل ،جالل مەمحود ،)2010( ،ئيديۆم ەل زماىن كورديدا ،بەرگى
س ێهەم ،چاپخانەى كەمال ،سلێامىن.
عیسا ،هاوژین صليوه ( ) 2009فەرهەنگی (وشەی) بەسااڵچواىن كۆيە،
گۆڤاری كەكۆن ،ژماره ( ،) 12نوسینگەی كەكۆن ،كۆيە.

ژماره( ،)28نوسینگەی كەكۆن ،كۆيە.

 ٥.٢بە زماىن عەرهیب :
ابراهمی ،رجب عبداجلواد ( ،)2001دراسات يف ادلالةل واملعجم ،دار الغريب
للطباعة والنرش والتوزيع ،القاهرة.
اسامعيل ،طالب ( ،)2010محمد ،مقدمة دلراسة عمل ادلالةل ،دار كنوز املعرفة
العلمية للنرش و التوزيع ،الطبعة الاوىل ،الاردن.
خرما ،انيف (  ،)1987اضواء عىل ادلراسات اللغويە املعارص ،كويت.
اخلوىل ،محمد عىل ( ،)2000مدخل اىل عمل اللغە ،دار الفالح للنرش والتوزيع ،عامن
ــ أردن.
السامرايئ ،ابراهمی ( ،)1983التطور اللغوي التارخیى ،دار الندلس ،ط ،3بریوت.
عياىش ،منذر( ،)2013اللسانيات واحلظارة مسامهة يف عمل طرع القظاای و انشاء،
الطبعة الاوىل ،عامل الكتب.

عەىل ،بەكر عومەر _ ئەمنی ،شێركۆ حەمە ( ،)2006زار و ش ێوە زار
 ،چاپخانەى چوارچرا .چاپیى يەكەم ،سلێامىن.

محمد ،اسامعيل طالب ( ،)2010مقدمة دلراسة عمل ادلالةل ،دار كنوز املعرفة العلمية
للنرش و التوزيع ،الطبعة الاوىل ،الاردن.
الواىف ،عىل عبدالواحد( ،)1971اللغە واجملمتع ،مطبعة هنضە ،قاهریه.

حمەمەد ،مەسعوود (  ،)2009گەش ىت ژایمن ،چاپیى س ێهەم ،سەنتەرى
لێكۆڵينەوهو پەخىش كۆيە ،كوردس تان

 ٥.٣چاوپێكەوتن:
محدامنی ،بەدرى ،ژىن ماڵەوه ،تەمەن () 47ساڵ.2018 /10 /14 ،
فەێق سەلمی ،رزگار ،ایريدهدهرى پزیشىك ،تەمەن ( ) 55ساڵ .2018 /10/11
حەوێز ،سەالح ،مامۆس تاى زانكۆ ،تەمەن ( )58ساڵ.2018 /10 /10 ،
ئەمحەد ،كەيفى ،مامۆس تاى زانكۆ ،تەمەن ( .2018 /10 /16 ،) 47
فەێق سەلمی ،نەرسین ،ایريدهدهرى پزیشىك ،تەمەن ( ) 50ساڵ /10/14
 .2018محدامنی ،نەجات ،مامۆس تاى خانەنشنی ،تەمەن ( )60ساڵ/18 ،
.2018 /10
صڵێوه ،هاوژین ،مامۆس تاى زانكۆ ،تەمەن ( )40ساڵ.2018 /10 /15 ،
شەمس ،هێمن عبدامحليد ،مامۆس تاى ،زانكۆ تەمەن ( ) 45ساڵ/10 /9 ،
.2018
محد ،وهىل محمود ،مامۆس تای زانكۆ ،تەمەن () 56ساڵ.2018 / 12 /27 ،
فتح للا ،پەمیان عبدللا ،مامۆس تای انوهندی ،تەمەن () 48ساڵ/12/ 27 ،
.2018
 ٥.٤ينتەرنێت:
حمەمەدی مەحوی ،چۆنێىت بەاكرهێناىن زمان و .www.knnc.net
ئەتەكێىت ئاخاوتن2018/9/2

فتاح ،محمد معروف ( ،)١٩٩٠زمانەواىن ،چاپخانەى دار احلمكە ،بەغداد.

حمەمەد ،مەسعوود( ،)2011زاراوهسازیی پێوانە ،چاپیى دووهم،
چاپخانەى ئاراس ،هەولێر.
مریاودەىل ،كەمال ( ،)2007فەرهەنگى رێزماىن كوردى ،باڵوكراوەاكىن
مەڵبەندى كوردۆلۆیج ،سلێامىن.
نۆردنس تام ،کریس تنی ،ـ خورش يد ،غازى عەىل ( ،)2009زمان ەل
ڕوانگەى ڕەگەزەوە ،چاپخانەى رەجن ،سلێامىن.
ئەمنی ،شێركۆ حەمە _شەمس ،هێمن عەبدوحلەمید ( ،)2010ش ێوازى
ئاخاوتین ژن ەل كۆيە (تێڕوانينێىك پراگامتيىك) ،گۆڤارى زانكۆى كۆيە،
ژماره
ــــــــــــــــــ  ، 2013قامتێك ەل وشە و دهس تەواژهاكىن كۆيە ،گۆڤاری كەكۆن،
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