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سێ فەرهەنگ
لە بەردەم ڕستێك خەوش و 

پرسیاردا

زیاد ڕەشاد قادر

پێشەكی
یەكێك لە پایەكانی پاراســتن و دەوڵەمەندكردن و 
بەرەوپێشبردنی هەر زمانێك، الكردنەوە و بایەخدانە 
دەمێكــە  ئەمــەش  فەرهەنگنووســی،  بــواری  بــە 
لەكــن زۆرێــك لــە گەالنــی دنیــا یــەكال بووەتــەوە كــە 
فەرهەنــگ دانــان هێنــدەی كاری لیژنــەی پســپۆڕ 
ــەس  ــدە كاری تاكەك ــە، ئەوەن ــرۆژەی هەرەوەزیی و پ
نییــە، شــتێكی تــازە نییــە كــە دەڵێیــن هەمــوو ئــەو 
گەالنــەی لــە خەمــی پێشخســتن و دەوڵەمەندكــردن 
و جوانكردنی زمانەكەیانن، دەزگا و ئەنیســتیتۆی 
چــون  هەیــە،  دانانیــان  فەرهەنــگ  بــە  تایبــەت 
فەرهەنگنووســی جگــە لــەوەی كارێكــی زانســتی 
ــدا كار  ــەم بوارەش ــەی ل ــوو ئەوان ــە، هەم و هونەریی
دەكــەن، پێویســتە وەك چــۆن لــە ڕووی واتاییــەوە 
شــارەزایی قووڵیــان لــە ڕەگــی وشــە و زاراوەكان 
ــە ڕســتەدا هەبێــت و  و مەبەســتی بەكارهێنانیــان ل
لــەڕووی ڕێزمانیشــەوە بەئــاگا بــن، هەروەهــا جــۆر 
و مەبەســتی هــەر فەرهەنگێــك ئەگــەر زۆر الی 
هەڵبژاردنــی  ئــەوە  نەبــێ،  فەرهەنگنــووس ڕوون 
ئــەو وشــانەی كــە مانایــان لێــك دەدرێنــەوە، دەبنــە 
گرفتێكــی گــەورە، ئەمــە جگــە لــەوەی ئەگــەر 
و  چــاپ  هەڵەكانــی  ئاســاییدا،  نووســینی  لــە 
ــی هــەر  ــە جوانییەكان ڕێنــووس و زمــان، بەشــێك ل
مەیدانــی  لــە  ئــەوە  بكــوژن،  بەرهەمێــك  و  دەق 
بكــوژی  دەبنــە  هەاڵنــە  ئــەم  فەرهەنگنووســیدا، 
هەمــوو جوانییــەكان، دەبنــە هــۆكاری بەالڕێدابــردن 
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و دەســتخەڵەتدانی خوێنــەر.
جێــگای خۆشــحاڵییە كــە دەبینیــن، ســااڵنێكە 
ــا،  ــی دیكــەی دنی ــێوەی گەالن ــەش هاوش الی ئێم
خەریكــە وردە وردە فەرهەنــگ دانــان لــە كەڵكەڵــە 
و ویســتی تاكەكەســەوە، دەبێتــە پــرۆژەی لیژنــە 
كــە  تایبەتمەنــد،  دامــەزراوەی  هەنــدێ  كاری  و 
ئەمــە هەنگاوێكــی باشــە و جێــگای خۆیەتــی لــە 
هەمــوو الیەكــەوە پشــتگیری لــێ بكرێــت، وەلــێ 
بەشــێكی  نیگەرانییــە،  و  داخ  مایــەی  ئــەوەی 
زۆری ئــەو فەرهەنگانــەی - بەحســێب - لەالیــەن 
ــراون  ــدەوە چــاپ ك ــەزراوەی تایبەتمەن ــۆڕ و دام ك
و لەالیــەن چەنــد لیژنەیەكــەوە دانــراون، كەچــی 
هێنانــەوە  نموونــە  و  ڕێنــووس  زمــان و  لــەڕووی 
تێدایــە،  ناتەواویــی زۆریــان  و چاپــەوە، هەڵــە و 
هەروەهــا لــە ڕووی ڕێزبەنــدی و پۆلێنكردنــەوە، 
تــا ئاســتێكی زۆر ناهونەریــن، ئێمــە لێــرەدا ســێ 
فەرهەنــگ، هەڵدەســەنگێنین و بەشــێك لــە خــەوش 

و ناتەواوییەكانیــان پیشــان دەدەیــن.

بۆچی ئەو سێ فەرهەنگە؟
ــردوون  ــەو ســێ فەرهەنگــەی دەستنیشــانمان ك ئ
كــە  دێــت  ســۆنگەیەوە  لــەم  هەڵســەنگاندن،  بــۆ 
هــەر ســێكیان لەالیــەن ســێ لیژنــەی تایبەتمەنــدەوە 
دانــراون، هەروەهــا دووان لــەو فەرهەنگانــە لەالیــەن 
دامەزراوەیەكــی وەك )ئەكادیمیــای كوردی(یــەوە 
لــە باشــووری كوردســتان چــاپ كــراون و لیژنــەی 
ئەركــی  دامەزراوەیــەش  بــەو  ســەر  فەرهەنگــی 
ئەســتۆ  لــە  پێداچوونــەوەی  و  سەرپەرشــتیكردن 
گرتووە، فەرهەنگەكەی دیكەیان دیســان لیژنەیەك 
ئامــادەی كــردووە و لەالیــەن دامەزراوەیەكــی ناســراو 
باكــووری  )نووبهــار(ی  وەك  باوەڕپێكــراوی  و 
ــەو  ــەوە، لەســەر ئ ــاو كراوەت كوردســتان چــاپ و ب
بنچینەیــە ئــەو ســێ فەرهەنگەمــان هەڵبــژارد. 

یەكەم: فەرهەنگا پڕ زمانی
ئــەم فەرهەنگــە )توركــی ــــ كرمانجــی ــــ زازاكــی 
لــە  و  ئینگلیزی(یــە  ــــ  فارســی  ــــ  ســۆرانی  ــــ 
دووتوێــی كتێبێكــی )240( الپەڕەییــدا، لەالیــەن 
دەزگایەكــی موعتەبــەری باكــووری كوردســتان، 
وەشــاندن،  هاتووەتــە  نووبهــارە  دەزگای  كــە 
ــج  ــەن لیژنەیەكــی پێن ــی لەالی ــڕ زمان ــگا پ فەرهەن
ــە  ــە ســاڵی )2012( ل ــراوە، ل كەســییەوە ئامــادە ك
ئیســتەنبووڵ بــۆ جــاری دووەم چــاپ كراوەتــەوە، 
فەرهەنگەكــە كراوەتــە چــوار بــەش، بەشــی یەكــەم 
بــە گوێــرەی  ناوونیشــانی )ب مــژاران(،  لەژێــر 
)ژمــارە، كەلوپــەل، ناوچــەی جوگرافــی، خــواردن، 
ـــ كوردی  پیشــە...(، مانــای وشــەكان بــە )توركــیـ 
ــــ فارســی ــــ ئینگلیــزی( نووســراون، لەنێــو بەشــە 
)كرمانجیــی  شــێوەزارەكانی  بــە  كوردییەكەشــدا 
ســەروو ــ زازاكی ــ كرمانجیی ناوەڕاســت( مانایان 
لێكدراوەتــەوە، بەشــی دووەمــی فەرهەنگەكــە بــە 
ناوونیشــانی )ب ڕێــزا تیپــان ئــا كــوردی(، واتــای 
وشــەكان لــە )كرمانجیــی سەروو(ـــەوە بــۆ )زازاكــی 
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ــــ كرمانجیــی ناوەڕاســت ــــ فارســی ــــ ئینگلیــزی 
بــە  ســێیەمیش  بەشــی  نووســراون،  توركــی(  ــــ 
ــای  ــی(، وات ــا ترك ــان ئ ــزا تیپ ناوونیشــانی )ب ڕێ
وشــەكان لــە )توركی(یــەوە بــۆ )كرمانجیــی ســەروو 
ــــ زازاكــی ــــ كرمانجیــی ناوەڕاســت ــــ فارســی ــــ 
ئینگلیــزی( نووســراون، هەرچــی بەشــی چوارەمــە 
بــە ناوونیشــانی )بەشــا ڕێزمــان( چەنــد وشــەیەكی 
ڕێزمانــی لــە )توركی(یــەوە بۆ )كرمانجیی ســەروو 
ــــ فارســی  ناوەڕاســت  ــــ كرمانجیــی  زازاكــی  ــــ 
بەشــی  لێكدراوەتــەوە،  مانایــان  ئینگلیــزی(  ــــ 
ــای  ــە ئەلفب ــە ب ــی فەرهەنگەك ــزی و تورك ئینگلی
ئینگلیــزی و توركــی نووســراون، هەرچــی بەشــی 
فارســییە بە ئەلفبای التینی و عەرەبی نووســراوە، 
بــەاڵم بەشــەكانی كرمانجیــی ســەروو و زازاكــی و 
كرمانجیــی ناوەڕاســت تەنیــا بــە ئەلفبــای التینــی 

نووســراون. 
ئێمــە لێــرەدا زێتــر تیشــك دەخەینــە ســەر ئــەو 
ناتەواوییانــەی لــە بەشــی كرمانجیــی ســەروو و 
كرمانجیــی ناوەڕاســتی فەرهەنگەكــەدا هەیــە و 

دەكەیــن. بەراوردیــان 
ئــەم فەرهەنگــە، هەڵــەی چــاپ و ڕێنووســی 
زۆری تێدایــە، بەتایبــەت لــە بەشــی كرمانجیــی 
ناوەڕاســتدا، بەجۆرێــك كــەم الپــەڕە هەیــە چەنــد 
لــە  تەنیــا  نموونــە  بــۆ  نەبێــت،  تێــدا  هەڵەیەكــی 
الپــەڕە )25(دا چــوار هەڵــە و لــە الپــەڕە )92(
شــەش  )105(دا  الپــەڕە  لــە  و  هەڵــە  پێنــج  دا 
الپــەڕە  لــە  نموونــە  بــۆ  هەروەهــا  هەیــە،  هەڵــە 
)42ــــ46(دا ئــەم چەنــد هەڵەیــە هەیــە: )ســایەق( 
بــووە بــە )ســایخ(، بــۆ )ســكرتێر( هــەر یــەك لــە 
)تەماتــە(  نووســراوە،  ســەكرەتەر(  و  )ســكرەتێر 
كراوەتــە )تۆمــات(، )باینجــان( كراوەتــە )بالجــان(، 

)شــلیك( كراوەتــە )شــیلەك( و... تــاد.
هەروەهــا چەنــدان هەڵــەی واتایــی لــەم فەرهەنگەدا 
بەرچــاو دەكــەوێ، بــۆ نموونــە: بــۆ مانــای وشــەی 
)ئــاپ/ مــام( نووســراوە )خــاڵ(، كــە ڕاســتەكەی 

)بۆیاخڤــان/  وشــەی  مانــای  بــۆ  )مام(ـــە. 
ڕەنــگكار( نووســراوە )پینەچــی(، كــە ڕاســتەكەی 
)بۆیاخچــی/ بۆیاخــكار/ بۆیاخكەر(ـــە. بــۆ مانای 
وشــەی )لیسانســا بلند( نووســراوە )بەكالۆریۆس(، 
كە ڕاستەكەی )ماستەر/ ماجستێر(ـــە. بۆ مانای 
وشــەی )زنــار( نووســراوە )دەشــت( كــە ڕاســتەكەی 
گەورەیــە(.  زۆر  بــەردی  گابــەرد/  )تیشەشــاخ/ 
نووســراوە  مــەزن(  )هــەری  وشــەی  مانــای  بــۆ 
)گەورەتریــن/  ڕاســتەكەی  كــە  گــەورە(  )زۆر 
هــەرە گەورە(یــە. بــۆ مانــای ڕســتەی )چڤیكێــن 
هەیــە(،  )كۆبوونەوەتــان  نووســراوە  هەنــە(  وە 
ئێــوە  هەیــە/  )باڵندەتــان  مانــای  بــە  كەچــی 
باڵندەتــان هەیــە( دێــت. دەیــان و ســەتان هەڵــەی 
دیكــەی هاوشــێوە، لــەم فەرهەنگــەدا دەبینرێــت، 
ئەمــە جگــە لــەوەی ئــەو وشــانەی هاوواتــا، یــان 
فرەواتــان لــەم فەرهەنگــەدا دیــاری نەكــراون، لــە 
ــە كرمانجیــی ســەروودا  زۆر جێگەشــدا وشــەیەك ل
چــۆن دەنووســرێت، بــە هەمــان شــێوە لــە بەشــی 
ــە  ــۆ نموون ــراوەتەوە، ب ــی ناوەڕاســتدا نووس كرمانجی
بــۆ وشــەكانی )كارك، چەنتــە،  ئــەوەی  لەباتــی 
بارهلگــر، زرار، هنــاردە، ئاگەهــدار، خەلــك...(، 
ــا، بارهەڵگــر،  ــە، جانت ــە/ كارۆك بنووســرێت )كاریل
زیــان، هەنــاردە، ئــاگادار، خەڵــك...(، كەچــی وەك 

خۆیــان نووســراونەتەوە. 

دووەم: فەرهەنگی هەرزە 
فەرهەنگێكــی كــوردی ــــ كوردییــە، لــە )268( 
الپــەڕە پێــك دێــت، كۆمەڵێــك لــە مامۆســتایانی 
كەســە  شــەش  ژمارەیــان  كــە  كــوردی  زمانــی 
پێیــدا  مامۆســتایەكیش  و  كــردووە  ئامادەیــان 
)ئەكادیمیــای  باوكراوەكانــی  لــە  چووەتــەوە، 
ــر چــاپ  ــە هەولێ ــە و ســاڵی )2012( ل كوردی(ی
كــراوە، بــۆ زۆرێــك لــە وشــەكان نموونــە هێنراوەتــەوە، 
كــراوە،  پــێ  ئامــاژەی  پێشــەكییەكەدا  لــە  وەك 
فەرهەنگەكــە بــۆ قوتابیانــی قۆناغــی ناوەنــدی و 
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ئامادەیــی ئامــادە كــراوە، لــەڕووی ڕێزمانیشــەوە 
وا پیشــان دراوە كــە ئامــراز، ئاوەڵــكار، ئاوەڵنــاو، 
جێنــاو، چــاوگ و نــاو لــە یــەك جــوێ كراونەتــەوە 
و بــە كورتكراوەیــی بەرانبــەر هــەر وشــەیەك بــۆ 
ئامــراز )ئــام.(، بــۆ ئاوەڵــكار )ئــاك.(، بــۆ ئاوەڵنــاو 
)ئــان.(، بــۆ جێنــاو )ج(، بــۆ چــاوگ )چ( و بــۆ 
نــاو )ن( دانــراوە، بــەاڵم ئــەوەی زۆر ســەیرە، كــە 
الپەڕەكانــی فەرهەنگەكــە هەڵدەدەینــەوە، كۆمەڵــێ 
هێمای وەك: )ن.ل.(، )ن.و.(، )ئان.ل.(، )ئا.ن.(، 
)ن.ب.(، )ن.م.(، )ج.پ.(، )ئــاف.(، )ن.ن.( و 
)ج.ك.( دەبینیــن، بــێ ئــەوەی بــۆ خوێنــەر ڕوون 
و  چیــن  كورتكــراوەی  هێمایانــە  ئــەم  كرابێتــەوە، 

بۆچــی لەپێــش بەشــێك لــە وشــەكان دانــراون! 
ئــەم فەرهەنگــە پــڕ پــڕە لــە هەڵــەی چــاپ و 
ڕێنــووس، هیــچ الپەڕەیــەك نییــە چەنــدان هەڵــەی 
خوێندەوارێكــی  بەجۆرێــك  نەبێــت،  تێــدا  زەقــی 
هەڵــەكان  دەتوانــێ  ســانایی  بــە  زۆر  ئاســایی 
پێویســتی  بــە  لەبەرئــەوە  بــكات،  دەستنیشــان 

بــاس  بارەیــەوە  لــەو  نموونەیــەك  هیــچ  نابینیــن 
بكەیــن و تەنیــا پرســیار لــە نــاوی فەرهەنگەكــە 
ــۆ  ــەوەی ب ــۆ؟ لەبەرئ ــن، بەڕاســت )هــەرزە( ب دەكەی
)مێردمنــداڵ/ هــەرزەكار/ نەوجــەوان(ان نووســراوە؟ 
گریمــان ئەگــەر لەبــەر ئەوەشــە، ئایــا هــەرزە بــۆ 
ــا هــەر  ــاوی فەرهەنــگ وشــەیەكی گونجــاوە؟ ب ن
لــە فەرهەنگەكــە خــۆی دەســت پــێ بكەیــن بزانیــن 
الپــەڕە  لــە  نووســیوە،  وشــەكەی  مانــای  چــۆن 
)250(دا دوو مانــای وشــەی هــەرزەی نووســیوە 

بــەم شــێوەیە:
1ــــ هــەرزە: گیــای بــژار )هــەرزە لــە باخەكــە 

فــڕێ بــدە(.
2ــــ هــەرزە: سەرســەخت و الســار )مرۆڤــی هــەرزە 

زۆر تووشــە(.
دەی ئەگــەر هــەر بــە گوێــرەی ئــەم دوو مانایــە 
بێــت كــە لیژنــەی بەڕێــز خۆیان نووســیویانە و لەژێر 
ئەكادیمیــادا  فەرهەنگــی  لیژنــەی  چاودێریــی 
چــاپ كــراوە، نەدەبــوو ئــەم نــاوە لــە فەرهەنگەكــە 
بنێن. لە كاتێكدا لە پێشــەكی فەرهەنگی هەرزەدا 
نووســراوە: »كۆمەڵــێ مامۆســتا... هــەر یەكــێ بە 
ـــ كــوردی، یــان  پاڵپشــتی فەرهەنگــی دی كــوردیـ 
بــە ســەلیقەی خــۆی ڕامانــی وشــەكانی كردبــوو«، 
كە مەبەســت لێی ئەوەی مامۆســتایانی ئامادەكار 
بــە پشتبەســتن بــە كۆمەڵــێ فەرهەنگــی كــوردی 
ــەوە، دەی  ــەكانیان لێكداوەت ــای وش ــوردی مان ــــ ك
بــا مانــای وشــەی هــەرزە لــە چەنــد فەرهەنگێكــی 

بەناوبانگــی كــوردی ــــ كــوردی ببینیــن. 
گیــوی  )كوردســتان(ی  فەرهەنگــی  لــە 
موكریانــی دا، بــۆ مانــای وشــەی هەرزە نووســراوە: 
»هەرچــی و پەرچــی، دلســڤك، وەینەك، جیوەلەك، 
گــرزە، بەتــرڤ. كەســێكە قســەی پڕوپــوچ بــكات، 
لەوجــڕ، لەوچــە، ســووك، بڵــح، خوێــڕی«، ل910. 
هــەژاردا  بۆرینــە(ی  )هەنبانــە  فەرهەنگــی  لــە 
هاتــووە: »هــەرزە: 1ــــ گیــای بــژار. 2ــــ بڵــح و 
لــە  ل968.  الســار«،  و  سەرســەخت  3ــــ  جڵــف. 
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فەرهەنگــی )خــاڵ(ی شــێخ محەمــەدی خــاڵ دا 
هاتــووە »هــەرزە: مەردومــی هەڵــەی چڵفــڕ«، 
ــگا )مــەرگ و ژی(ی مــەال  ــە فەرهەن ل409. ل
خەلیــل مشــەختی دا، مانــای وشــەی هــەرزەی 
تێــدا نییــە، بــەاڵم بــۆ مانــای وشــەی )هــەرز( 
نووســراوە »بێســوود، بــێ مفــا«، ل497. هــەر لــەو 
فەرهەنگانەدا، وشــەكانی )هەرزەگۆ، هەرزەگۆیی، 
و  جــوان  مانــای  هەرزەبێژی...(یــش  هەرزەبێــژ، 
ــاوی  ــەوە ناشــێن بكرێنــە ن ــۆ ئ ئەرێنییــان نییــە و ب
بــۆ  فەرهەنگەكــە  كــە  بەتایبــەت  فەرهەنــگ، 
قۆناغــی ناوەنــدی و ئامادەیــی ئامــادە كرابێــت.

لــە فەرهەنگــی هــەرزەدا لــە چەنــدان شــوێن دوو 
جــار و ســێ جــار مانــای هەنــدێ لــە وشــەكان 
)17(دا  الپــەڕە  لــە  نموونــە  بــۆ  لێكدراونەتــەوە، 
ــە  ــن( نووســراوە، ل ــای وشــەی )ئەڤی ــار مان دوو ج
ــە  ــە، كەچــی ل ــای هەی ــەك مان جــاری یەكەمــدا ی
جــاری دووەمــدا ســێ مانــای هەیــە. لــە الپــەڕە 
ــە  ــراوە، ل ــار نووس ــۆز( ســێ ج ــەی )ت )77(دا وش
یەكەمــدا دوو مانــای هەیــە، لــە دووەمیشــدا دوو 
ــە!  ــای هەی ــەك مان ــێیەمدا ی ــە س ــە، ل ــای هەی مان
ئــەم دیاردەیــە لــە الپەڕەكانــی )31، 43، 45، 50، 

62، 80، 94،....( دووبــارە بوونەتــەوە.
ــاس كــرا، فەرهەنگــی هــەرزە  ــە ســەرەتادا ب وەك ل
نموونــە  بــە ڕســتەیەك  لــە وشــەكان،  بــۆ زۆرێــك 
هێنراوەتــەوە، بــەاڵم زۆرێــك لــە نموونــەكان لــە جێــی 
خۆیانــدا نیــن، با ســەرنج بدەینــە ئەم چەند نموونەیە: 
لــە الپــەڕە )39(دا بــۆ مانــای وشــەی بەپیــت، بــە 
ڕســتەی )زەوی بەپیــت بچێنــە( نموونە هێنراوەتەوە. 
لــە الپــەڕە )41(دا بــۆ مانــای وشــەی )بــردن(، بــە 
ڕســتەی )گرەوەكــەی بــردەوە( و لــە الپــەڕە )124(
دا بــۆ مانــای وشــەی )دەم(، بــە ڕســتەی )ئــەو 
خەریكــی دەوركردنەوەیــە( و لــە الپــەڕە )238(دا 
بــۆ مانــای وشــەی )نــاڵ(، بــە ڕســتەی )ئــەو نالــی 
بــوو نــەك ناڵــی( نموونــە هێنراونەتــەوە، ئەمــەو دەیــان 

نموونــەی دیكــەی هاوشــێوە.

ــەرزە،  ــاو فەرهەنگــی ه ــەكانی ن ــە وش ــێك ل بەش
و  نەنووســراوە  بەرانبــەر  هاوواتایەكیــان  هیــچ 
هیــچ ڕاڤەیەكیشــیان بــۆ نەكــراوە، بەڵكــو تەنیــا 
بەرانبــەر وشــەكە نموونەیــەك هێنراوەتــەوە، ئەوەتــا 
بەرانبــەر وشــەی )ئەدەبدۆســت( تەنیــا نووســراوە 
)جانتــا(  وشــەی  بــۆ  ئەدەبدۆســتە(.  )شاســوار 
تەنیــا نووســراوە )جانتــا جوانەكــەی كــڕی(، بــۆ 
ــدااڵن  ــا نووســراوە )من وشــەی )چاوشــاركێ( تەنی
چاوشــاركێ دەكــەن(... دیــار نییــە لێــرەدا ئەركــی 
لێكدانــەوەی  مانــا  و  ڕوونكردنــەوە  كتێبــە  ئــەم 
ــر دەكات چــۆن وشــە  ــان فێ ــان قوتابیی وشــەكانە، ی

بخەنــە ڕســتەوە؟! 
ئەگــەر واز لــە هەڵــەی ڕێنــووس و چــاپ و 
كەموكورتییەكانــی هونــەری و نموونــە هێنانــەوە 
و...تــاد بێنیــن و بزانیــن لــەڕووی واتــاوە چــی 
ــرەدا تەنیــا  ــەم فەرهەنگــەدا دەگوزەرێــت، ئێمــە لێ ل
تــا  وەردەگریــن،  بەكورتــی  نموونەیــەك  چەنــد 
لەســەر پێوانــەی )مشــتێك نموونــەی خەروارێكــە( 
ــدە  ــەم بوارەشــدا چەن ــەم فەرهەنگــە ل دەربكەوێــت ئ

وێرانــە. 
ــ ئەســتەمۆڵ )ن.(: ئەســتەمبۆڵ، ئەســتەنبۆڵ، 

پایتەختــی عوســمانییەكان.
ــ بەرەو )ن.(: برەو بە كارەكە دەدەین.

ــ پێش نوێژ )ن.ل.(: مەالی دێ.
ــ وان )ن.(: دەریاچە.

دەیــان نموونــەی دیكــە كــە دەری دەخــات ئــەم 
فەرهەنگــە لــە ڕووی مانــا لێكدانــەوەوە چەنــدان 

هەڵــەی زۆر و زەبەنــدی تێدایــە.
فەرهەنگی هەرزە وەك زۆرێك لە فەرهەنگەكانی 
دی، ناوێــك، یــان چاوگێكــی نووســیوە، دوایــی 
هاتــووە ئــەو وشــانەی بەهــۆی پێشــگر و پاشــگرەوە 
لــەو نــاو و چاوگــەوە دروســت دەبــن، مانایــان لێــك 
دراوەتــەوە، كەچــی لەوەشــدا كەوتووەتــە نــاو هەڵــەی 
وشــەی  مانــای  كــە  نموونــە  بــۆ  ســەیرەوە،  زۆر 
مانــای  ئــەوەی  لەباتــی  نووســیوە،  )مــەزن(ی 
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)مەزنایەتــی، مەزناهــی، مەزنــان...( بنووســێ، 
كــە لــە وشــەی )مەزن(ـــەوە دروســت دەبــن، كەچــی 
هاتــووە )مەزنــدە(ی نووســیوە!، یــان كــە دێتــە ســەر 
وشــەی )هەنگ(، لەباتی باســكردنی )هەنگوین، 
ــەر  ــە س ــاهەنگ...(، كەچــی دێت هەنگــەوان و ش
ــد  ــە چەن ــەوەی ل باســی )هەنــگاو(. ئاخــر جگــە ل
پیتێكــدا هاوبەشــن، چ پێوەندییــەك لەنێــوان مــەزن و 

ــدە، هەنــگ و هەنــگاودا هەیــە! مەزن
مانایەكــی  كــە  وشــانەی  ئــەو  هەمــوو  بــۆ 
نێزیــك و یەكێكــی دووریــان هەیــە، فەرهەنگــی 
لەپێشــەوە  دوورەكانــی  مانــا  بــەزۆری  هــەرزە 
كەچــی  هێناونەتــەوە،  بــۆ  نموونــەی  و  نووســیوە 
یــان  نەنووســیوە،  هــەر  یــان  نێزیكەكــەی،  مانــا 
خســتوویەتییە مانــای دووەم و ســێیەمی وشــەكان. 
بــۆ نموونــە كــە دێتــە ســەر مانــای وشــەی )مــەال(، 
دەنووســێت: »مــەال )ن.(: 1ــــ ســەرۆك، یەكــەم 
ــێ و  ــەدا وەك ماتان ــك گەم ــە هەندێ ــەرە ل ــت، ب پی
ــە؟ ــــ مــن. مــن مــەالم  ــل كێالنە:ــــ كــێ مەالی كێ
خســتە خــوارەوە. 2ــــ زانــای ئایینــی ئیســالم...«، 
ــراوە:  ــەڕ( نووس ــای وشــەی )الپ ــۆ مان ــا ب هەروەه
»الپــەڕ )ئــان.(: 1ــــ تەریــك و دوور... 2ــــ الیەكی 

كاغــەز...«.
دیــار نییــە ئــەم فەرهەنگــە لەســەر چ بنچینەیەك 
وشــەكانی هەڵبــژاردوون، لــە كاتێكــدا كــە تایبــەت 
كــراوە بــە قوتابــی هــەردوو قۆناغــی ناوەنــدی و 
ئامادەیــی، بــەاڵم ئــەوە دیــارە كــە هەنــدێ وشــەی 
وەك )ڕیازەتنــاس، پڕۆتســتانت، پۆاڵییــن، جەلــەب، 
ملیۆنێــر...( هەیــە، بــەاڵم )بیــركار، فەلــە، پــۆاڵ، 

بــەرخ، ملیــۆن...( نییــە!

سێیەم: فەرهەنگی هەراشان
لــە  كوردییــە،  ــــ  كــوردی  فەرهەنگێكــی 
كۆكردنــەوە و داڕشــتنی ســێزدە مامۆســتا، لیژنــەی 
فەرهەنــگ لــە ئەكادیمیــای كــوردی ئامــادە و 
سەپەرشــتی كــردووە، لــە )336( الپــەڕە پێــك دێــت 

بــەرەو ژوور  نــۆ ســاڵ  بــۆ مندااڵنــی تەمــەن  و 
دانــراوە، ســاڵی )2007( لــە هەولێــر چــاپ كــراوە و 
لــە باوكراوەكانــی )ئەكادیمیــای كوردی(یــە )كــە 

ئەوســا كــۆڕی زانیــاری كــورد بــوو(.
وشــەكانی نێــو ئــەم فەرهەنگــە جگــە لــەڕووی 
واتــا، لــە بــواری ڕێزمانیشــدا تیشــكیان خراوەتــە 
ســەر و هێمــای ئــەوە بــۆ هــەر وشــەیەك دانراوە ئاخۆ 
)نــاو، یــان ئاوەڵنــاو، یــان جێنــاو، یــان چــاوگ...(
ـــە، هەروەهــا هەندێــك لــە وشــەكان بــە وێنــە ڕوون 
دیزایــن  دووتوێــی  لــە  كراونەتــەوە، فەرهەنگەكــە 
كــراوە،  چــاپ  ڕێــك  و  جــوان  ڕیزبەندییەكــی  و 
هەمــوو ئــەو وشــانەی پێویســتی بــە ڕاڤەكــردن و 
بــە ڕاڤــەی پوخــت و  بووبــێ،  نموونــە هێنانــەوە 
نموونــەی جــوان دەوڵەمەنــد كــراوە، لــە فەرهەنگــی 
ــەو  ــاش ڕەچــاوی ئ ــا ڕادەیەكــی ب )هەراشــان(دا، ت
ئاســتەی تەمەنــی منــداڵ ــــ كــە بــۆ نــۆ ســاڵ 
بڵێیــن  دەتوانیــن  كــراوە.  ــــ  نووســراوە  بــەرەوژوور 
ــە، بەتایبــەت كــە لەگــەڵ  فەرهەنگێكــی نموونەیی
ــی(دا  ــڕ زمان ــەرزە( و )پ ــەردوو فەرهەنگــی )ه ه
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بخرێتــە خانــەی بــەراوردەوە. 
لەگــەڵ ئــەوە، ئــەم فەرهەنگــەش لــە كەموكورتــی 
بــەدەر نییــە، چەنــدان هەڵــەی چــاپ و ڕێنووســی 
بەرەڵــا،  )ئامێــدی،  نموونــە  بــۆ  تێكەوتــووە، 
ــی، گوێزخــۆر،  ســەروبەر، الســاییكردنەوە، چاڤكان
شــەوەزەنگ، بەڵێننامە، گەرمیاننشــین، مزگەفت، 
هۆشــیارییە، شــێوەزار، گوڵەبــەڕۆژە، منداڵبــوون 
و مێردمنــداڵ...( بــە )ئامــەدی، بــەرەاڵ، ســەرو 
ــز خــۆر، شــەوە  ــەر، الســاییكردن، جاڤكانــی، گوێ ب
زەنــگ، بەڵێــن نامــە، گەرمیــان نشــین، مزگەڤــت، 
هۆشــییارییە، شــێوە زار، گوڵــە بــەڕۆژە، منــداڵ 
هەروەهــا  نووســراون،  منــداڵ...(  مێــرد  و  بــوون 
هەنــدێ وشــە لــە شــوێنێك بــە جــۆرە ڕێنووســێك 
ــە شــوێنێكی دی ڕێنووســێكی دیكــە  نووســراوە، ل
پێــڕەو كــراوە، بــۆ نموونــە )پەمــو( بــە )پەمــوو( 
بــە  بــە )پەڕتــوك( و )پوونــگ(  و )پەرتــووك( 

)پونــگ(... یــش نووســراون.
بــۆ )زاراوە( نووســراوە )شــێوەزار، دیالێكــت...(، 
چەمكــی  بــۆ  بــاو  هەڵەیەكــی  وەك  هەرچەنــد 
بــەكار  زاراوە  لەهجــە(،  دیالێكــت/  )شــێوەزار/ 
دێــت و لــە كرمانجیــی ســەرووش پێــی دەگوترێــت 
ناوەڕاســتدا  كرمانجیــی  لــە  بــەاڵم  )زاراڤــا(، 
عارەبییــە.  )مصطلــح(ی  هاوواتــای  )زاراوە( 
بــۆ مانــای وشــەی )ژبــەر( بــە هەڵــە نووســراوە 
)جگــە لــە(، چونكــە )ژ بلــی( بــە مانــای )جگــە 
لــە( دێــت، نــەك )ژ بــەر(. بــۆ مانــای وشــەی 
)ئاورینــگ(،  نووســراوە  هەڵــە  بــە  )شــەونم( 
ڕاســتەكەی )ئاونگ(ـــە، )ئاورینــگ/ ئاورنــگ( 
ــە  ــای وشــەی )گا( ب ــۆ مان پڕیشــكەی ئاگــرە. ب
هەڵــە نووســراوە )گامێــش(. بــۆ مانــای وشــەی 
)مینــاك( بــە هەڵــە نووســراوە )وەك یــەك، هاوتــا(، 
لــە كاتێكــدا )مینــاك( بــە مانــای )نموونــە( دێــت، 
هەرچــی )مینا(یــە بــە واتــای )چەشــنی، وەك، 
وەكــو( دێــت، هــەروەك لــە كرمانجیــی ســەروودا كــە 
دەگوترێــت )ڕابــە مینــا شــێران(، واتــە )ڕابــە وەكــو 

شــێران(، كــە دەشــگوترێت )وەكــی مینــاك(، واتــە 
)بــۆ نموونــە/ وەك نموونــە(. بــۆ مانــای وشــەی 
)تــاو( هــەر یەكــە لــە )هەتــاو( و )گــوڕ/ هێــز( 
نووســراوە، بــەاڵم )حەژمــەت/ ســوێ( نەنووســراوە. 
بــۆ مانــای وشــەی )تــووك( نووســراوە )مــووی 
پێســتی ئادەمیــزاد... بــە مــووی لەشــی ســەگیش 
ــە مــووی لەشــی  ــەی ب ــووك(، ئــێ ئ دەگوترێــت ت

كەروێشــك و پشــیلە... دەگوترێــت چــی؟ 
بــۆ مانــای وشــەی )گەلــۆ(، نووســراوە )كوڕینە، 
خەڵكینــە، براینــە(، بــەاڵم بــە مانــای )ئایــا، ئاخۆ/ 
ــان(  ــەر وشــەی )گیرف ــە بەرانب ــت، ل داخــوا(ش دێ
هــەردوو وشــەی )بەرێــك و بــەری( نووســراوە، بەاڵم 
)بــەڕك( نەنووســراوە. بــۆ مانــای وشــەی )وەرزش( 
نووســراوە )ڕاهێنــان، ڕیــازە، ســپۆرت(، لــە كاتێكــدا 
)ڕاهێنــان( مانایەكــی وردی وەرزش نییــە و دوو 
وشــەكەی دیكــەش عارەبــی و ئینگلیزیــن، جوانتــر 
بەتایبــەت  ســپۆر(،  )وەرزیــن،  بنووســرایە  دەبــوو 
)ســپۆر( لــە كرمانجیــی ســەروودا جێگیــر بــووە. بــۆ 
وشــەی )بڕوانامە( بە هەڵە نووســراوە )بەڵێننامە(، 
بــەاڵم )بەڵێننامــە( بەرانبــەر )عقــد( و )تعهــد(
ــە(ش  ــە/ باوەڕنام ــۆ )بڕوانام ــت، ب ــی دێ ی عارەب
وشــەكانی )شــهادة( و )وثیقــة(ی عارەبــی جێگیــر 

بووینــە.
)جێنــاوی  نووســراوە  وێ(  )وی/  وشــەی  بــۆ 
جودایــە، بــۆ كەســی ســێیەمی تاكــی نێــر/ مــێ 
ســەروو  كرمانجیــی  بــۆ  ئەمــە  دێــت(،  بــەكار 
ڕاســتە، بــەاڵم لــە كرمانجیــی ناوەڕاســتدا بــۆ نێــر و 
مــێ تەنیــا )وی( بــەكار دێــت، بــۆ مانــای وشــەی 
)یاریزان( نووســراوە )یاریكەر(، بۆ دەوڵەمەندكردنی 
لیســتكڤان(یش  و  دەكــرا )گەمەكــەر، گەمــەزان 
بنووســرێت، بــۆ مانــای وشــەی )یەخچــاڵ( كــە 
خــۆی وشــەیەكی فارســییە، نووســراوە )بەفرگــر(، 
ســارنجۆك،  )ســارنج،  ئەگــەر  دەبــوو  باشــتر 
ســاركەر(ی كرمانجیــی ســەرووش بنووســرایە، بــۆ 
مانــای وشــەی )هــەور( بــە هەڵــە نووســراوە )مــژ، 
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مژومــۆران(، چونكــە )مــژ، مژومۆران( بە مانای 
)تــەم، تەمومــژ( دێــت نــەك هــەور، بــۆ یەكێــك لــە 
ماناكانــی )ئالــودە( نووســراوە )ئەشــق( لــە كاتێكــدا 
ئالوودەبــوون، خووپێگرتــن و گیرۆدەبوونێكــی خراپــە 
و مانایەكــی نێگەتیڤــی هەیــە و زێتــر هاومانــای 
)تلــوث(ی عارەبییــە. بــۆ )بــارودۆخ( نووســراوە 
)بــاری واڵت(، بــەاڵم دەكــرێ بــاس باســی بــاری 

ــت.  ــازاڕ... بێ ــد، گــەڕەك، ب شــار، گون
لــەم فەرهەنگــەدا زۆر دیــار نییــە وشــەكان لەســەر 
نازانــرێ بۆچــی  چ بنچینەیــەك هەڵبژێــردراون، 
وشەكانی )ئوردن، ئەحمەدی خانی و بەدلیس...(
ی تێدایــە، بــەاڵم بــۆ نموونــە ) لوبنــان، حاجــی 
قــادری كۆیــی و مهابــاد...(ی تێــدا نییــە. وەك 
چــۆن دیــار نییــە لێكدانــەوەی مانــای وشــەكانی 
)هەكســوس، ئەســترلینی، ئیلخانی و مەتەرێز...( 
چەنــدە پێویســتن بــۆ منداڵــی نــۆ ســااڵن بــەرەو 
بــۆ  پرســیارە  جێگــەی  شــێوە  هەمــان  بــە  ژوور، 
نموونــە بۆچــی وشــەكانی وەك )دەبدەبــە، ڕەنگاڵــە، 
فەرهەنگــەدا  لــەم  پایســكل...(  گوڵەئەســتێرە، 

جێگەیــان نەكراوەتــەوە! 

ئەنجام و تێبینی
1ــــ هەمــوو ئــەو لیژنانــەی كــە ڕادەســپێردرێن بــۆ 
دانانــی فەرهەنــگ، جگــە لــەوەی دەبــێ مەرجــی 
ــەڕی  ــێ ئەوپ ــا دەب ــت، هەروەه ــدا بێ ــارەزاییان تێ ش
ورد و بــە ســەلیقە و پشــوودرێژ بــن، لــە هەمــان 
دەمــدا لەگــەڵ یەكــدی هــاوكار و هەماهەنــگ 
بــن، دەنــا بــە پێچەوانــەوە، ڕێســای ئــەو پەنــدەی 
دەڵــێ )شــیوی بــە زۆر كابــان، یــان ســوێرە، یــان بــێ 

ــت. خــوێ( بەســەریاندا جێبەجــێ دەبێ
ئــەو  بەتایبــەت  زمانــی،  پــڕ  فەرهەنــگا   -2
بەشــەی پێوەنــدی بــە هــەردوو شــێوەزاری كرمانجیــی 
هەڵــەی  ڕســتێك  هەیــە،  ناوەڕاســتەوە  و  ســەروو 
واتایــی و ڕێنــووس و چاپــی تێدایــە، بــۆ چاپەكانی 
ــەوەی زۆر ورد  ــە پێداچوون ــووی پێویســتی ب داهات

هەیــە، هەروەهــا پێویستیشــە ئــەو بەشــەی تایبەتــە 
بــە شــێوەزاری كرمانجیــی ناوەڕاســت بــە ئەلفبــای 

ــرێت. ــش بنووس عارەبی
نــاوی  لــە  هــەم  هــەرزە،  فەرهەنگــی  3ــــ 
ــەك  ــدا دنیای ــە ناوەرۆكەكەی ــەم ل ــە و ه فەرهەنگەك
هەڵــەی لــە ڕووی نموونــە هێنانــەوە و چــاپ و 
ــە،  ــەوە تێدای ــا و ڕێزمــان و هونەریی ڕێنــووس و وات
خۆزگــە لیژنــەی بەڕێزی ئامادەكار و ئەكادیمیای 
كــوردی ڕێگەیــان نــەدەدا ئــەو هەمــوو هەڵــە و 

تێپەڕێــت. بەســەریاندا  ناتەواوییــە 
4- فەرهەنگــی هەراشــان یەكێكــە لــە فەرهەنگــە 
لــە  ئەوەیــە  ئومێــد  كوردســتان،  باشــەكانی 
چەنــد  ئــەو  نموونــەی  داهاتــوودا،  چاپەكانــی 
ســەرنجێكی  هــەر  و  ڕوو  خســتمانە  هەڵەیــەی 
دیكــەی چاودێــران و دڵســۆزان ڕەچــاو بكرێــت و 
لــە چاپەكانــی داهاتــوودا ســوودیان لــێ وەربگیــرێ 

بكــرێ. خەوشــتر  بــێ  و  دەوڵەمەندتــر  و 


