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لەبارەی وشەی )ئەنگۆرە(وە

ناسح حوسێن سلێمان

پێشەکی:
وشــەی  بەرامبــەر  ڕێــک  ە«:  »ئەنگــۆر/  وشــەی 
ــە  ــت، ک ــزی دێ ــی و )dusk(ی ئینگلی )الغســق(ی عەرەب
ــەی  ــەو،)ئەو کێلیی ــی ش ــی تاریکایی ــەرەتای داهاتن ــۆ س ب
ــە  ــت، وات ــت(، دەگوترێ ــەو دەبێ ــازی ش ــوارە دەرب ــە ئێ ک
نوێــژی  تەنگــەی  هنگــوور،  ڕۆژاوا/ حەوشــیێ  تەنگــەی 
ئێــوارە:  تەنگــی  مەغریــب.  تەنگــی  شــێوان)مەغریب(؛ 
زۆر  ماوەیەکــی  واتــە:  )تەنــگ:  ئێــوارە؛  درەنگانێکــی 
ــێوان،  ــژی ش ــی نوێ ــی تەنگ ــە دەڵێ ــک(، ک ــە کاتێ ــەم ل ک
ــب( گەیشــتۆتە  ــژی شــێوان )مەغری ــە نوێ ــک ک ــە کاتێ وات
بۆتــە شــەو؛  یــان  کۆتایییەکانــی و گەیشــتۆتە شــەو، 
ــەی  ــت پەل ــگ: دەبێ ــەڵ وشــەی تەن ــە لەگ ــەراوردی بک )ب

لــێ بکەیــن، کاتەکەمــان تەنگــە(. 
ئــەم وشــەیە لــە ســێ زاری کوردیــدا دەبینرێــت: ک. 
ناوەڕاســت و ک. ژۆریــن و ک. خــواروو. ئێســتا زۆر 

ــەکار دێ و خەریکــە لەبیــر دەچێتــەوە.  کــەم ب
)»هەنگــورە،  وشــەی  لەگــەڵ  جــار  هەندێــک 
هەنگــوری، هەنگــور، هەنگــوور/  فەرهەنگــی لهــۆن«، 
هەنجــوورە، هەنگــوور، هەنگــوورە، هەنگــۆرە، ئەنگۆرە، 
ئەستێرەگەشــە[،  فەرهەنگــی  ئەنگــۆر/  ]ئەنگــوور، 
ئەنگــور،  ›ئەنگیــر،  ژابــا[،  فەرهەنگــی  ]ئەنگــۆر/ 
ئەنگــۆر/ فەرهەنگــی گەوهــەری گەرمەســێر، نیعمــەت 
فەرهەنگــی  ئنگیــرە/  هەنگــور،  ســایە،  عەلــی 
ــگا  ــوور/ فەرهەن ــان‹، هەنگ ــاس جەلیلی ــوور، عەب باش
ئەنگــور/  ئەنگــوور،  »هەنگــوور،  کوردســتانی، 
قەرەداغــی«،  مەعــروف  کشــتوکاڵ،  فەرهەنگــی 
ئەنگیــر/ فەرهەنگــی ڕەســەن،)ئەنگوور، هەنگــوور/ 
تــرێ،  نانــەوازادە(:  عەلــی  پەهلــەوی،  فەرهەنگــی 
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ــی،  ــە »زاری کردکــی/ کرمانجکــی، دمل ــرە( ل ــری، ت ت
زازاکــی« و هەندێــک بنــزاری ک. خــواروودا، »لــوڕی، 
فەیلــی«، ]»هەنگــووری/ ف. وشــەنامە؛ هەنگــوور/ 
ف. ئاهورایــی« هۆرامــی[؛ »ئەنــوور/ لــوڕی، لەکــی«، 

ــت. ــەاڵو دەکرێ ــت، تێک ــرێ دێ ــای ت ــە وات ــە ب ک
ــوارە،  ــای: )ئێ ــە وات ــدا ب ــەی فەرهەنگەکان ــە زۆرب ل
تاریکاییــی شــەو، درەنــگان، دەمــی ئێــواران، کۆتاییــی 
ســەیری  ئەگــەر  بــەاڵم  دراوەتــەوە،  لێــک  شــەو( 
ــدا  ــەیەی تێ ــەم وش ــە ئ ــن، ک ــتەیەک بکەی ــد ڕس چەن
بــەکار هاتــوووە، ئــەوە بۆمــان ڕوون دەبێتــەوە کــە 
واتاکــەی »ســەرەتای داهاتنــی تاریکاییــی شــەوە« 
ــەو  ــە، ئ ــق(ی عەرەبیی ــەی )الغس ــەری وش ــە بەرامب ک
ــی  ــەک دەم ــت، ن ــاوا دەبێ ــۆر ئ ــە خ ــەی ک »کێلی«ی
ــە ڕیشــەی  ــە ل ــەی ک ــەو لێکۆڵینەوان ــە ئ ــواران، بۆی ئێ
ــان لێــک  ــای ئەنگۆرەی ــە وات ــە هەڵ ــراوە، ب ئەنگــۆرە ک
داوەتــەوە. شــیاوترین ڕســتەش کــە ئــەم ڕاســتییە 
کــە دەڵــێ:  ئــەو ڕســتەیەیە  ئــەوە  دەســەلمێنێت، 
»کــە ســێرە هەڵگیــرا، ئەنگــۆرە«. ئــەم ڕســتەیە 
وردتریــن پێناســەیە بــۆ وشــەی ئەنگــۆرە، وەک بڵێــی 
ــی  ــت: - کات ــەم پرســیارە بێ ــی ئ ــەم ڕســتەیە وەاڵم ئ
ئەنگــۆرە کەیــە؟ + کــە ســێرە هەڵگیــرا، ئەنگــۆرە. 
ــت  ــە دەگرێ ــەو دیمەن ــەی ئ ــەواو وێن ــەم ڕســتەیەدا ت ل
کــە ڕۆژ تێیــدا ئــاوا دەبــێ، زەرداییــی ڕۆژ نامینێــت و 
دنیــا دەســت بــە تاریکایــی دەکات، ئیــدی چــاو چیــدی 
ــی  ــە نێچیرەکان ــاکات و ڕاوکــەر ناتوانــێ ســێرە ل ــڕ ن ب
خــۆی بگرێــت. لــەم لێکۆڵینەوەیــەدا، چەنــد ڕســتەیەک 
ــە هیــچ فەرهەنــگ و کتێبێکــدا نییــە،  دەبینرێــن کــە ل
ئەمــەش بەرهەمــی لێکۆلینەوەیەکــی مەیدانییــە کــە لــە 

ــراوە. ــەوە وەرگی ــی خەڵک دەم
ــە ســێ  ــە زاری ک. ناوەڕســتدا ب وشــەی ئەنگــۆرە ل
شــێواز )فــۆرم( هاتوووە: ئەنگــۆر، ئەنگۆرە؛ ئەنگۆری. 
لــە زاری ک. ژۆرینــدا بەم شــێوازانە)هەنگور، هەنگوور، 

هەنگــۆر، هنگــور، هنگــوور، هنگــۆر( هاتوووە.  

ئەتڵەسی بەکارهێنانی وشەی )ئەنگۆرە(:
هەولێــر،  شــارەزوور،  گەرمیــان،  -)ئەنگــۆرە/ 
باڵەکایەتــی، موکریــان، پشــدەر(، )ئەنگــوور، هەنگوور/ 

کرماشــان، ســنە/ جــەالل ڕەزایــی؛ »هەنگــۆر/ کۆچەرێ 
میــرا/ ڕۆژاڤــا، ســالح عەلــی، )هەنگــور، هەنگــوور/ 
عفریــن، »هنگــۆر/ زاخــۆ، عەشــیرەتا گولــی«، هنگــور/ 
ــوور(،  ــوور/ باک ــن، سەمس ــوور/ ک. ژۆری ــۆک، هنگ ده

ــێودین(. ــا س ــت، عیس ــی/ برادۆس )بۆرەنگ

هاوواتاکانــی وشــەی )ئەنگــۆرە( لــە هەندێــک فەرهەنگە 
کوردییەکاندا:

- ئەنگــۆرە: هەنگــور؛ هەنگــوو؛ هەنگــۆر؛ هنگــو؛ 
ــی  ــرەگا؛ کات ــۆرە؛ وی ــەڕ؛ هەنگ ــۆ؛ ڕۆژپ ــوور؛ هنگ هنگ

شــێوان؛ دەمــی ڕۆژاوا؛ خۆرئاوابــوون؛ زەردەپــەڕ.

بەکارهێنانــی وشــەی »ئەنگــۆرە« لەنــاو ڕســتەدا 
ناوەڕاســت(: )ک. 

- دنیــا ئەنگــۆرە بــووە، یــان عــارد ئەنگــۆرە بــووە/ 
باڵەکایەتــی.

- ئێوارەیــە و ئەنگــۆرە: واتــە کاتــی ئــاوا بوونــی 
ــۆرە. خ

واتــە  دیــارە؛  ئەنگــۆرە  لــە  ســەر  مانگەشــەو   -
ــەدەر  ــەو ب ــت، مانگەش ــک دادێ ــە تاری ــەی ک ــەو کات ئ
دەکەوێــت، ســەرلەئەنگۆرە: ســەرەتای تاریکیــی شــەو. 

ســەرەتای تاریکداهاتنــی شــەو.
- کــە ســێرە هەڵگیــرا ئەنگــۆرە: مەبەســت ســێرەی 

تفەنگــە. 
-)بوولێــڵ )بوولێڵــە: نێــوان شــەو و ڕۆژان، تاریکــی 
ــی  ــدا( و کات ــوارە و بەیان ــە ئێ ــەڵ ل ــناکی تێک و ڕۆش
دوای بانگــی ئێــوارە، کــە ئیــدی تفەنگچــی نیشــانەکەی 

نابینــێ(. 
- دەڵێن: شەوی خۆش لە ئەنگۆرێڕا دیارە.

- هــەر ئەنگــۆره بــوو كــە ئەنگــوام، )ئەنگــوان: 
برينــدار بــوون، پێکــران(.

- ئێوارەیــە و ئەنگــۆرە، لــە زێنــوێ تــۆ بنــۆڕە، لــە 
ــژ  ــوارە، کی ــە و ئێ ــۆرە، ئەنگۆرەی ــەت مەت ــۆ ق ــن ت م

ــان. ــۆری موکری ــوارە/ فۆلکل ــە خ ــەڵ دێن لەگ
دێ.  بۆنــی  ئەنگۆرەیــڕا  لــە  خــۆش  چێشــتی   -
چێشــتی خــۆش لــە ئەنگۆرێــڕا دیــارە، واتــا ئــەو کارەی 
ــە  کــە بەباشــی و بەچاکــی دەچێتــە پێشــەوە، هــەر ل
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ســەرەتاوە دیــارە/ سەردەشــت.
- شــەوی خــۆش ســەر لەنگــۆرێ دیــارە، واتــا، 
شــەوی خــۆش ســەر لــە ئێــوارێ دیــارە/ پشــدەر.

- الو دەڵێ: »خاتوونێ بە ئەرکان و تۆرە،
مەسڵەحەت ناکرێ بەزۆرە،

ئێوارە دابێ ئەنگۆرە،
تێــی دەبینیــن مەســڵەحەتێ«. بەیتــی زەمبیلفرۆش، 

توحفــەی موزەفەرییە، ل٤٠٨.
- ئەنگۆرەی شەو، هەنگوورا شەڤێ.

- بۆرەنگی/ برادۆست:
ــەو هێشــتا  ــوو، ئ ــی داهاتب ــە بۆرەنگ ــەم ئێوارەی - ئ

ــوو. نەهاتب
بۆرەنگــی  پێشــی  و  ڕۆژئاوابــوون  دوای  ڕۆژانــە   -

بکەویتــە عــەردی، لــە کار دێمــەوە.
- بۆرەنگــی، واتــە ڕۆژ ئــاوا بووە و خەریکە تاریکبوون 

دەســت پێــدەکات، واتە ڕۆناکایــی کەم دەبێت.
ــێ شــت  ــرۆڤ ناتوان ــن، م ــی داهات ــەڵ بۆرەنگ - لەگ

ــت. ــەدوورەوە ببینێ ل
- دەگۆتــرا »بۆرەنگیــە، هەویــە چــاردە شــەویە، 
بۆرەنگــی  واتــە  نییــە«،  پلدرێژکردنــێ  حەوجــەی 
داهاتــووە، مانگەشــەو چــواردە شــەوەیە و بــاش دیارە، 
ــۆ درێژکــردن نییــە/ ناوچــەی  ــە پەنجــە ب پێویســتی ب

ــێودین. ــا س ــت، عیس برادۆس

هەنگوور د زارێ ک. ژۆریندا:
هەڤواتایێــن پەیڤــا »هنگــور« د هــن فەرهەنگێــن 

ــدا: کوردی
-)هەنگــور، هەنگــوور، هەنگــۆر، هنگــور، هنگــوور، 
تــاڤ،  زەرکــێ  زەرکەتــاڤ،  تاڤســۆرک،  هنگــۆر(: 

ســەرئێڤار، تاریگــەورک: چاخــێ ڕۆژ دچــە ئاڤــا.
شرۆڤا پەیڤا هنگور: 

- هەنگــوور: وەختــێ ســەر شــیڤا، وەختــێ ڕۆژ 
دەڕێ ئاڤــا، وەختــێ ڕۆناهــی زەر، ســۆر دبــە و د 
دوورە شــەڤ تــێ، خەلــک دکەڤــن خــەوێ و گــور ژی 

دادکەڤــن قــادێ/ عفریــن.
- هەنگــور ب واتەیــا دەمــا بەربەناگــێ یــا دەمــا 

ئێڤــارێ )ل گــۆر هنــەک دەڤــۆک و فەرهەنــگا(.

- ئــەو ڕوناهییــا دمینیــت پشــتی ڕوژئاڤــا دبیــت، 
ئانکــو هەتــا بــەری نڤێــژا عەیشــا لەومــا دبێژنــێ: شــەڤا 

تــاری ژ هنگــورێ دیــارە .
خۆرئاوابــوون؛  )تەنگــی  هنگــووری:  حەوشــیێ   -

ڕۆژئاوابــوون(. کاتــی  نزیکتریــن 

بکارئینانا پەیڤا هنگور د هەڤۆکیدا )ک. ژۆرین(:
- بەر ئێڤارە، ڕۆژ هنگورییە و بەر ب ئاڤابوونە.

ــە  ــا ڕۆک دکەڤ ــە: دەم ــوە دای ــورا خ - ڕۆک د هەنگ
ــێ.  ــەر ئاڤابوون ب

- ئــەز دوهی هنگــۆری ڤەگەڕیامــە مــال، واتــە: ئــەز 
دوه، دەمــێ ئێڤــارێ ڤەگەڕیامــە مــال/ گولــی.

- ئــەو ڕوناهییــا دمینیــت پشــتی ڕوژئاڤــا دبیــت، 
ئانکــو هەتــا بــەری نڤێــژا عەیشــا لەومــا دبێژنــێ: شــەڤا 

تــاری ژ هنگــورێ دیــارە .
- دبیــت هنگــور و گــەور ئێــک واتــا بــدەت، کــو بــوو 
دەمــێ دونیــا تــاری دبیــت، دهێتــە گوتــن. دبێــژن: ل 
تــاری گــەورکا وەربــوو، ئانکــو چــوو ل تاریــێ وەربــوو، 

يــان دێ بێــژن عەســمان یــێ گــەور بــووی.
- وەختــێ شــەڤ هنــدەك دچــن ســەرەدانا هنــدەكان 
دكــن نــە وەختــێ ســەرەدانا بــت، ئــەم دبێــژن ئەڤەنــە، 

)ڕەشــكێ شــەڤێنە(،)هنگورێ شــەڤێنە(/ ســندی.
ــە :  ــان خویان ــارن، ی ــاری ژ هنگــورا دی - شــەڤێن ت
ئانکــو ئەگــەر شــەڤ یــا تــاری و تــل ل چــاڤ بــت هــەر 
ــور  ــرێ هنگ ــە. لڤێ ــان خویای ــارە، ی ــا دی ــرەب ی ژ مەغ
وەک مەغــرەب یــان دەســتپێکا شــەڤێ واتەیــێ ددت.

- ل هنــدەک دەڤــەرا دبێــن شــەڤێن تــاری ژ هنگــوری 
ــارن، ئانکــو  ــا دی ــاری ئێڤاری کفشــن: ئانکــو شــەڤێن ت
هنگــور تێــت ئێڤــار، لدەڤــەرا ســندییا ب مەرەمــا 
ــەڤا ڕەش  ــژن: ش ــەزن دبێ ــت. م ــەڤێ تێ ــپێکا ش دەس
ــژ  ــاری هێ ــەک ت ــەڤا گەل ــو ش ــوری، ئانک ــە هنگ کفش

ــو. ــندی، زاخ ــارە/ س ــرەب دی مەغ
ــپێدە زوو  ــەورک، س ــو ١ - تاریگ ــی ک ــور، یان - هنگ
دەمــێ ژ نــوو تاریاتــی دشــکێت و دنیا بــەرەڤ ڕۆناهیێ 

دچیــت یــان ژی: ٢ - پشــتی ڕۆژ دچیتــە ئاڤــا.
ــوون،  ــەڕچوون، بهەڤج ــو بش ــی ک ــان: یان - هنگورم
گۆتنــا مەزنــان: ئاغــا ڕابــوون هنگورمــان، هــەژار و 
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بەلەنــگاز چــوون ل بــەر لنــگان/ پیــان./ گولــی، زاخۆ.
»هنگــور،  کفشــە؛  هنگــۆرێ  ژ  تــاری  شــەڤا   -
هنگــوور«؛ هنگــورا ئێڤــارێ؛ هنگورێ ســبێ؛  شــەفەق، 
دەمــا ســبێ؛ ٢- هنگــور: شــلوور )پەســیرە، بەســیرە، 
هارســم، هەرســم، (، ئەنگــور؛ تــری، ڕووپــەل٢٨٧. 
ــانێن  ــن، وەش ــا پینجەمی ــی، چاپ ــگ، د. ئیزۆل فەرهەن

دەنــگ، دیاربەکــر، ٢٠٠٧.

د زارگۆتنێن زارێ ک. ژۆریندا:
- ژ هەنگۆرێ کر دیوانا، 

 ناڤسەرا خەبەر دانا، 
 قۆناغ چوو شێرحەاللێ، 

 شێرحەاللێ ئەولی، 
 شیر و مەرتال بەرهەڤکری، 

 عەشــیر عەشــیر بــەالڤ کــری. )زارگۆتــن، کۆچــەرێ 
میــرا، ســالح عەلی(.

- هەی هوورە، هوورە، هوورە،
نەخشێ زەرییا من هوورە،

ڕەنگینە وەک هنگوورە،
بێهنــا یــارێ ژێ دفــوورە. )جزیــرا عامــوودێ. ســالح 

حەیدۆ(.
- لــێ دینــێ، ل تاخــێ ژێــری ل تاخــێ ژووری، ئــەز 
ــا خــراب  هاتمــێ شــەڤ هنگــوری، خــودێ مــاال جیران
ــێ بگەهــت ئێــک.  ــن و دین ــا دەســتێ م ــە هێ بکــت ن
)حەیرانــۆک، زمانــێ ئەڤینــدارا، نورەدیــن ســەعید 

مســتەفا، ل٣٩(
- الڤــژێ مــە، هــۆرە، مــۆرە، ل پێشــییا زەریــێ 
ــۆر،  ــۆرە. )فۆلکل ــاش هنگ ــە، پ ــت خوەش وەرە، گەش
کۆچــەرێ میــرا، ســالح عەلــی، ٧٠ ســال، ڕۆژاڤــا(.

- ئەمــێ چیــن زوزانــا، زوزانــا ژووری، شەڤڕەشــەیە ل 
مــن هنگــوری/ مــن نەزانــی الوکــێ دلــێ مــن غەریبــە، 
وێ هلبــوری. )ل١٢، حەیرانــۆک، نورەدیــن ســەعید 

مســتەفا(.
ــا  ــن ئ ــوورا م - ل ســەر کاخــزێ ســپی دنڤیســە؛ بل
ــدە،  شــیرین، تــو د ســاریا ســبەهێ و هنگــوورا ئێڤارێ
هەڤالــێ بێهەڤــاالن، دەســتبرایێ شــڤان و دلکەتییانــی. 

ــوزوون(. )بیــرا قــەدەرێ، م. ئ

»ئەنگۆرە« و هاوواتاکانی لە فەرهەنگە کوردییەکاندا: 
١ - فەرهەنگا مەرگ و ژی:

 - ئەنگــۆری: ل دەمــێ بۆریــدا، مابەینــا مەغریــب و 
عیشــایی، ئێــکاری. ڕووپــەل٣١.

ــوری:  ــگ، هەنگ ــوارە درەن ــی: ئێ ــار/ هۆرام - هەنگڤ
هنگــوری، ئێڤــار، بــەری مەغــرب، هەنــگاڤ. هەنگــۆرە: 

هەنگــوری. ل٥٠٥. 
٢ - فەرهەنگا سندی: 

- هەنجــوور: هنگــۆری. - ئــەو ل هەنجــوور هــات 
مــال. ڕووپــەل٩٩٨. هەنگــۆر: هنگــۆری. - ئــەو ل 

هنگــۆر ژ نێچیــرێ زڤــڕی. ڕووپــەل:٩٩٩.
ــی؛  ــی( – کورمانج ــگ، کرمانجکی)زازاک ٣ - فەرهەن

ــی(:  ــی – کورمانجکی)زازاک کورمانج
- هنگــوور، هنگــۆر؛ )شــان، لێلــێ شــانی، مغرووبــە، 
تارییــێ شــانی/ کرمانجکــی، زازاکــی، دملــی(، هنگــوورا 

ئێڤــارێ. ل٧٤٤.
هنگــورا  دملــی:  زازاکــی،  کرمانجکــی،  شــان/   -

ل٤١٦. هنگــور.  هونگــر،  ئێڤــارێ، 
٤ - فەرهەنــگ، جــەالدەت عالــی بەدرخــان: هنگــوور: 
هنگــووری دەمــا ڕۆ دچــە ئاڤــا، ســۆراهییا کــو ل شــۆپا 

ڕۆیــێ پەیــدا دبــە، شــەفەقا ئێڤــارێ. ڕووپــەل١٦٤.
٥  - فەرهەنگی زانســتگای کوردســتان: ١. ئەنگۆرە: 
هەنگڤــار،  ئەنگــۆرێ،  ئەنگــۆری،  هەنگــۆرە،  نــاو؛ 
زەردەپــەڕ، تەنگــی ئێــوارە، نزیک خــۆراوا، یەروۆتەنگ، 
درەنــگان،  ڕۆژپــەڕ،  تاریــکان،  وەرەگا،  وێــرەگا، 
هەرەتــگای تەنــگ، ئێــوارەی درەنــگ »چێشــتی خــۆش 
ســەر لــە ئێــوارە دیــارە«. ٢. ســەرەتای هــەڕەت )لــە 
ــکار.  ــە(. ئەنگــۆرە٢: ئاوەڵ ئێســتاڕا ئەنگــۆرەی میوەی
کاتــە )مەســڵەحەت  ئــەو  ئــەو دەم،  ئــەو ســاتە، 
ناکــرێ، بــەزۆرە. بــا ئێــوارە دابــێ. ئەنگــۆرە تێــی 

دەبینــن مەســڵەحەتێ...« بەیــت«ل١١٤.
- هەنگڤار: ئەنگۆری؛ سەر لە ئێوارە. ل٣٠٨٣. 

- هەنگۆری، هەیبۆر، ئەنگۆرە.
- هەنگــۆر، هەنگــوور،  ئەنگــوور، ئەنگیــر، ئەنوویــر، 
هنگەریــر،  هەنگــۆر،  هنگــور،  هنگــوور،  ئەنیــور، 
هەنگــووری، هەنگیــر، هەنوویــر، هــەوور، تــرێ، میــوەی 

ــە. ل٣٠٨٤. ــە ٣٠٠ جــۆری هەی ــر ل ــە پت ــو ک دارەمێ
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٦ - ئەنگــوور: تــری، تــرێ. ئەنگــووری: شــیرەزا 
ئەنگــووری: خۆشــاوی تــرێ. فەرهەنــگا کــوردی – 

ڕووســی،  کوردۆیــڤ، ڕووپــەل٢٣٧.
ــر،  ٧ - فەرهەنگــی کاوە: ئەنگــۆر، ئەنگــوور، ئەنگی
ئەنیــوور، تــرە، تــرێ، هنگــوور، هەنگــوور، هەنگــوورە، 

هنگەریــر، هەنگیــر، هــەوور. ل١٩٠.
٨ - کوردیــکا ئ - ئــا، ئاکــۆ جەلیلییــان: ١( قســەی 
خــۆش لــە ئەنگــۆرەوە دیــارە. پەندنامــەی ئــاوارە 
ل/٢١٥/ محەمــەد مــەال قــادر. بڕوانــە ئەنگــوری ٢( 
مەســڵەحەت ناکــرێ بــەزۆرە بــا ئێوارە دابــێ، ئەنگۆرە، 
تێــی دەبینیــن مەســلەحەتێ. فۆلکلــۆر. بڕوانــە ئــان ژی 
ــووە  ــان ب ــە ژن ــەت ب ــەی تایب ــۆرە پارچ ــاو[ ج ٣٩ ]ن
٤( ]ئاوەڵــکار[ ســەرەتای هــەڕەت؛ جەنگــە؛ کاتــی 
ــەری ــە. هەڤب ــە ئێســتاڕا ئەنگــۆرەی میوەی هــەڕەت: ل
  /Disjunction/ Season Team/ Article
هەڤبــەری دەبێتــە: بافــت، بــاو؛ بنــدەق؛ بنیــا؛ بەنــد؛ 
تــاف؛ تانــگ؛ تــۆف؛ تــووف؛ تــووق، جــووش؛ جەرگــە؛ 
جەنگــە؛ دان؛ دوخیانــەت؛ دۆخ؛ دۆخیــان؛ ڕۆ؛ فەســڵ؛ 
کات؛ کــژ؛ گۆنــەر؛ وادە؛ وەعــدە؛ وەگ؛ هنــگ؛ هەڕەت؛ 
هەڕەمــە؛ هەڤرونــگ؛ هەنهــەن. ل١٤٠٨. )ئەنگــوور، 

ــووری. ل١٤٠٩(. ئەنگ
٩ - فەرهەنگی خاڵ: ئەنگۆرە: لەمەوپێش. ل٢٠.

١٠ - فەرهەنگی هەنبانەبۆرینە: 
١ - دەمی ئێوارە.

٢ - سەرەتای هەڕەت.
٣ - لە ئێستاڕا ئەنگۆرەی میوەدە.

٤ - ئەو کاتە، ئەوسا، ئەو دەم.
ئێوارەدابــێ،  بــا  بــەزۆرە  ناکــرێ  مەســڵەحەت   -
ــۆر« ــن مەســڵەحەتێ. »فۆلکل ــی دەبینی ئەنگــۆرە، تێ
- هەنگڤــار؛ ئەنگــۆرە؛ هەنگــۆری؛ ئەنگــۆرە: ئێوارەی 

درەنگ.
١١ - فەرهەنــگ، کۆلکەزێڕینــە، ڕەحمــان جــەوان، 
و  مەغریــب  نێوانــی  ئێــوارێ،  ئێڤــاری،  ئەنگــۆری: 
عیشــای. ل٨٦؛ هنگــور: عەســر، مــاوەی د ناڤبــەرا 
هنگــوور،  هنگــۆری،  ل١٤٢٤.  ڕۆژئاڤایــێ.  و  ئیڤــار 
ل١٤٢٤.  عەســر.  هنگــوری،  هنگــۆرێ،  هنگــووری، 
ئێوارەدرەنــگ.  بێوەختــان،  ئەنگــۆرە،  هنگــوور: 

ل١٤٢٤؛ هنگــۆری: هنگــوور، عەســر، کاتــی ئێــوارە تــا 
ل١٤٢٤. شــەوێ. 

و  کات  ئەنگــۆر:   -  ١( تەقــی:  فەرهەنگــی   -  ١٢
ئەنگــۆرە:   -  ٢( ٦٥٦(؛  ل.  ڕابــردوو/  ســەردەمی 
کاتــی دەمــەو ئێــوارە. ٣ - ئەنگــۆرە: گەرمــەوەرزی 
ــێکی  ــۆرە قوماش ــۆرە: ج ــوە. ٤ - ئەنگ ــی مێ پێگەیین

نایلۆنــی تووکــن و زبــرە(. 
سەمســوورێ،  هەرێمــا  دەڤــۆکا  فەرهەنــگا   -  ١٣
ماوەینــا  )ڕەنگدێــر(:  هنگــۆری  ئۆنجــو:  مەحمــەت 
زەمێنــا ژ تاریبانــێ هەتــا دەمــا ڕازانــێ، ناڤــێ دەمەکــە 
تایبەتــە کــو ژ مێــژا مەغرەبــێ دەســت پــێ دکــە 
حەیانــی مێــژا ســبێ دچــە. ژێــڕا هنگــۆری تــێ گۆتــن. 

.١٥٦ ل 
١٤ - فەرهەنــگا زمانــێ کــوردی، ئەحمــەدێ ئیبۆیــێ 
هنگــوور:  ژی  ئــان  هنگــۆر  ئــان  هنگــور  بەکــۆ: 

تاڤسۆرک، هەنگوور. ل ٢٨٨، 
١٤ - فەرهەنــگا کورمانجــی - ئینگلیــزی، میشــێل 
چیــت: هنگــوور: بەربانــگ، ئەلنــد؛ هنگــورا وێ ئێڤــارێ 

تــێ بیــرا تــە. ل٢٦١.
ــەیدۆ،  ــی س ــووژەن، عەل ــی ن ــگا کوردی ١٥ - فەرهەن
بعــد  الغســق  االصیــل،  هنگــوور:  گەورانــی:  عەلــی 

ل٢٥٦. الغــروب. 
ــی:  ــا فارقین ــی، زان ــوردی - ترک ــگا ک ١٦ - فەرهەن
هنگــوور: ڕۆژاوابوونــی خــۆر، ئێــوارە، مەغریــب ل٨٤٤.
ــی، ژ  ــی( - ترک ــوردی )کورمانج ــگا ک ١٧ - فەرهەن
ــی(.  ــوردی )کورمانج ــگا ک ــینێ فەرهەن ــۆ ڕاستنڤیس ب
مالمیســانژ: هنگــور، ئەنگــۆرە، هەنجــوور، هەنگــۆر، 
تاریکاییــی  هونگــور:  هنگــوور،  هنگــۆر،  هەنگــور، 
ئێــوارە، ئێــوارە، مەغریــب، تاریکاییــی پێــش بەیانــی، 

ل١٣٢. 
١٨ - فەرهەنــگا دەســتی، کــوردی ب کــوردی، ئومیــد 
دەمیرهــان: ماوەیــا زەمانییــا ژ تاریبوونــێ هەتانــی 

ــێ. ل١٧٥. دەمــا ڕازان
١٩ -  قامووسی زمانی کوردی، ب١، ئ، عەبدلڕەحمان 
ــەو  ــە، ئ ــەو کات ــدا، ١٩٧٧: )ئ ــی، بەغ ــەد زەبیح محەم
دەمــە.  ئەوســا، پاشــان، دوای ئــەو دەمــە، بــەو پێیــە. 
»مەســڵەحەت ناکــرێ بــە زۆرە، ئێــوارە دابــێ، ئەنگــۆرە 
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تێــی دەبینیــن مەســڵەحەتێ.«)تحفە: ج٢ -٣١٤( تێبـــ - 
ژابــا ئــەم وشــەیەی بردۆتــە ســەر )ئۆناگوێــرە(ی ترکــی 
تــم )ل -٢٣(، بــەاڵم کوردویێــف ›ئەنگــۆری‹ هــەر بــەو 
وشــەیەکی  وەک  نووســیوێتی  ژابــا  کــە  مەعنایانــەی 

کــوردی پێشــان دەدا. ل ١٨٤. 
ــوردی –  ــکەرۆڤ، ک ــامیل عەس ــگ، ش ٢٠ - فەرهەن
ئازەربایجانــی، ئازەربایجانــی – کــوردی، ڕووپــەل١٤١: 
خۆرئاوابــوون:  زەردەپــەڕ؛  )ئاالقارانلــق:  هنگــۆر١: 
الشــفق(، ]تــۆران: زەردەپــەڕ؛ خۆرئاوابوون:)الشــفق([. 

ــوش: ئەســپ(. هنگــۆر٢: )تایت
ئــە،  ددویــان،  جلــدێ  کــوردی،  فەرهەنــگا   – ٢١
بۆزئەرســەالن،  ئەمیــن  م.  دەنــگ،  وەشــانێن  کــە، 
ڕووپــەل٥٦٥: هنگــۆر ]ناڤێــن مێیێــن ئــێ خوەبــەر، 
ناڤــێ تەبەرچــاڤ[ دەمــا پشــتی ئاڤابوونــا ڕۆژێ و بەری 
شــەڤێ؛ دەمــا ژ ئاڤابوونــا ڕۆژێ حەتــا دەمــا نڤســتنێ؛ 
ــە »  ــێ؛ هەڤمان ــا ڕۆژێ و ڕازان ــەرا ئاڤابوون ــا ناڤب دەم
ئێڤار«ێیــە. دژمانــە »ســبە«یێیە. »مــە هنگــۆرا خــوە 

ــر. ــاس ک ــی دەرب ــن گەل ــا چیڕۆکێ ب گوهدارکرن
٢٢ – فەرهەنگــی کــوردی – فەرەنســی، م ئۆگوســت 
بەرەبــەری  ئێــوارە،  هنگــور،  ڕووپــەل٤٥٤:  ژابــا، 
ئێــوارە، ئێواراداهاتــن؛ هنگــورێ، درەنــگان، درەنگانــی 
بلخێــر:  ئانگــۆری  ئێوارەداهاتــن،  ئانگــۆری:  شــەو، 

ئێوارەبــاش.
٢٣ – فەرهەنــگا کرمانجــی، کــوردی – کــوردی 
– عەرەبــی، عائیشــە محمــد علــی، ل٨٣٠: هنگــۆر: 
ئێڤــارێ، ئێــوارە، عصــر؛ هنگــۆر ب خێــر: بــۆ ســاڤا 
جڤاکییــە، هیــن حەمــی باشــن: بــۆ ســاڤا دیوانکییــە.
٢٣ – فەرهەنگــی جۆیــس بلــوو، ل١١٥: هنگــور: 

تاریکــوڕوون:
-٢٤ – فەرهەنگا کوردی – فەڕەنســی، ئینســتیتوتی 
کــوردی لــە پاریــس، ل٧١١: هنگــوور، هنگــوورا ســبێ، 

حەوشــیێ هنگورێ. 
٢٥ – فەرهەنــگا مایــی، کــوردی – عەرەبــی، تەهــا 
مەزهــەر مایــی، ڕووپــەل١٠١٢: هەنگــور، ئێڤــار، شــەڤ؛ 

ڕووپــەل١٠٢٨: هنگــوری: ئێڤــار، شــەڤ.
٢٦ – قامــوس الحیــاة، کــردي – عربــي، محمــد 
جمیــل ســیدا، چاپــا یەکــەم، لبنــان، ل١٤٣: هنگــور: 

ــل. ــر اللی ــی شــەو/ آخ کۆتایی
٢٧– فەرهەنــگا ڕۆنــاک، کــردي – عربــي، ســیفالدین 
هنگــوور،   :٣٦١ ل:   ،٢٠٠٧ دمشــق،  عبــدو،  احمــد 

ــاء. ــل، المس ــوور: االصی هەنج
٢٨ – فەرهەنــگا جــوودی یــا هەڤگرتــی، کــوردی - 
عەرەبــی، نعمــت حســین باجلــووری، ل٩٣٨: هنگــوور: 
عصــر، مســاء؛ هنگــوور: نــوع مــن القمــاش؛ هنگووری: 

لــون الشــفق عنــد الغــروب.
الكرديــة،  اللغــة  فــي  الحمیــدة  الهدیــة   –  ٢٩
ضياءالديــن باشــا الخالــدي، بيــروت، ١٩٧٥: ل٢٣٥: 
هنگــوری: اللیــل، مــن المغــرب الــی وقــت النــوم.
٣٠ – قامــوس ســپيرێز، كــردي – عربــي، محمداميــن 

دوســكي، ڕووپــەل٦٧٥: هنگــۆر: آخــر الليل.
ئەنگهــۆری:  ل٥٤:  گارزۆنــی،  فەرهەنگــی   –  ٣١

خۆرئاوابــوون:
٣٢ – فەرهەنــگا کوردیــی نــوژەن، ل٢٥٦: هنگــوور: 

االصیــل. الغســق بعــد الغــروب.
ــوردی –  ــی – ک ٣٣ – فەرهەنگــی خۆشــناو، التین
ــب و  ــوان مەغری ــی نێ ــۆری: کات ــی، ل٥٨: ئەنگ عەرەب
ــرب و  ــن المغ ــت الماضــي بی ــردوودا: وق ــە ڕاب عیشــا ل

العشــاء.
٣٤ - فەرهەنگی شوان، کوردی – کوردی، ل: ١١٤: 
ئەنگۆرە)ئــاک: ئاوەڵکــردار١(: دەمەوئێــوارە؛ دەمــی 
ــاک:  ــوارە؛ ســەرلەئێوارە؛ ســەرلەئێوارێ. ئەنگۆرە٠ئ ئێ
ــەو  ــە؛ ب ــا؛ ئەوکات ــە؛ ئەوس ــردار(: ١ - ئەودەم ئاوەڵک
پێیــە؛ پاشــان؛ دوای ئەمــە. ٢ – پێــش ئێســتا؛ کــۆن؛ 
ــاک:  ــش. ئەنگۆرە)ئ ــەر؛ لەمەوپێ ــردوودا؛ لەمەوب لەڕاب

ئاوەڵکــردار٣(: ســەرەتای هــەڕەت.
٣٥ -  ئەنگــۆر: ســەر لەئێــوارە؛ ســەری شــەو/ 

ل٢٨٠. ئانائیتــا،  فەرهەنگــی 
٣٦ – فەرهەنــگ، د. ئیزۆلــی،  ڕووپــەل: ٢٦٧: 
هنگــۆر: لــە کاتــی ئاوابوونــی خــۆر تــا شەونووســتنان. 
شــەڤا تــاری ژ هنگــۆرێ کفشــە؛ )هنگــور؛ هنگــوور(: 

ــورا ســبێ. ــارێ. هنگ ــورا ئێڤ هنگ

واتاکانی دیکەی ئەنگۆرە:
١ - ســەرەتای هەڕەت: لە ئێســتاڕا ئەنگۆرەی میوەیە. 
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)سەرەتی هەڕەت، جەنگە/ ف. کۆلکەزێڕینە. ل٨٥(.
)لەمەوپێــش/  ئــەودەم.  ئەوســا،  ئەوکاتــە،   -  ٢
فەرهەنگــی خــاڵ، ل٨١، چاپی یەکەم؛ ف. کوردســتان، 
لەمەوپێــش،  )ئەنگــۆرە:  دوووەم(.  ل٦٨چاپــی 
لەوەپێــش، ئــەودەم، پێــش ئێســتا/ کۆلکەزێڕینــە. 
ل٨٥(؛ )ئەنگــۆرە: ئــەو جــارە، ئــەودەم، ئەوســا، 
ئەوســاکە، ئەوعانــە، ئەوکاتــە، جــا، دەمــا، ڤێجــا، 
ڤێــگا، ڤێگاڤــێ  ، کاتێکــی، لەودەمــەدا، لــەوی  چاخیــدا، 
وێجــا،  ویجــا،  وەردی،  ووژا،  ووزا،  وۆجــا،  نــۆکا، 
ــی،  ــن، هنگاڤ ــت، هنگاف ــگا، هنگاف ــا، هن ــەردا، هم وێی
هنگــی، هنگــێ، هنگیــن، هەمــا، هەنگــی، هەنگــێ، 
هەینــە،  هەوجــا،  هەنووکــە،  هەنگینــێ،  هەنگیــن، 
هەینــی، هەینــێ، هینــگا، هینگــی، هینگــێ، هینگیــن/ 
ئەوســا؛  ئەودەمــە؛  )ئەوکاتــە؛  کاوە(؛  فەرهەنگــی 
ــش/  ــە؛ لەمەوپێ ــە؛ بەئەوپێی ــەو دەم ــان؛ دوای ئ پاش

ئاناهیتــا(. فەرهەنگــی 
٣  -)هنگــۆر( بــۆ جۆرەکــێ پەڕۆکی)قوماشــەکا 
ــە  ــۆرە جۆرێک ــت؛ ئەنگ ــوو( ژی ب کار تێ ــزی ب ئینگلی
ــدا  ــەورەی تێ ــەورە گ ــووری گ ــی س ــاش، گوڵ ــە قوم ل
ــاوان.  ــوردی پی ــی ک ــۆ جل ــتێن ب ــە پش ــوو، ئەکرای ب

٤ - هنگور: تژی، پڕ، بهێز.
٥ - ناڤێ کەچانە.

تــرە: )هەنــوور،  هەنگــورە،  تــری،  تــرێ،   -  ٦
»هەنگــوورە؛ تــری؛ ئەنگــوورە؛ ئنگــوورە؛ ئونگــوورە؛ 
ــی  ــی/ زازاک ــگ، کرمانجک ــرە/ فەرهەن ــورە؛ ئونگ ئونگ
گلیــێ  ئنگــؤری؛  ئەنگــووری؛  کورماجــی«؛  »    -
ڕەزان؛ فێکیــێ ڕەزان؛ مەیوەیــێ ڕەزان؛ حەبــا ڕەزان 
ــی«  ــتۆ/ ف. زازاک ــیرە ئەس ــەی ش ــێرانا ک ت و مەوش
ڕەز،  )هەنگــوور:  هەنگــۆر؛  هەنگــور؛  هەنگــوری؛ 
تــرێ؛ هەنگــوور ترشوشــیرین: ترێــی ترشوشــیرین؛ 
مــەردۆخ،  فەرهەنگــی  ترێڕەشــە/  هەنگوورەڕەشــە: 
ئەنگــوور؛ )ئەنگیــر/ فەرهەنگــی خــاڵ(؛  ل٨٢٢(،  
هەنگــوور؛  )هنگــور؛  هنگــوور؛  ئەنیــور؛  ئەنوویــر؛ 
تــرێ/ فەرهەنگــی کۆلکەزێڕینــە، ل١٤٢٤(، هەنگــۆر؛ 
هنگەریــر؛ هەنگــووری؛ هەنگیــر؛ هەنوویــر؛ هــەوور؛ 
»هەنگــوری چەرمــی: ترێــی ســپی؛ هەنگــوری ســیاوە: 
ترێــی ڕەش/ فەرهەنگــی لهــۆن، ل٣٦١«(. )ئەنگــۆر/ 

ــوور؛  ــۆر: هەنگ ــکا(، )ئەنگ ــی کوردی ل١٤٠٩/ فەرهەنگ
تــرێ؛ ئەنگــوور: هینــدی کــو ڕۆژ و شــەڤن، تێــک عیــد 
ــێ  ــت ل ــادە ب ــڕ ب ــەدام پ ــام م ــن، ج ــەدر ب ــی ق و لەیل
نــە ژ مەیــا ئەنگــور بــێ( »جزیــری«. ل٨٥. ئەنگــوور: 
تــرێ، فەرهەنگــی  خــاڵ، ل٨٢. ئەنگــۆر/ لــوڕی: تــرێ، 
تــرێ،  )ئەنگــوور:  ل٦٨(؛  کوردســتان،  فەرهەنگــی 
تەقــی:  فەرهەنگــی  ل٦٨؛  کوردســتان،  فەرهەنگــی 
ئەنگــوور: بــەری ڕەز و مێــو، کە بە هێشــوو دەیگرێت و 
بۆڵەکانــی خــڕ، یــان درێژکۆڵــەن، شــیرینە و دەخورێــت 
)تــرێ(. )هەنگــوور، ئەنگــوور/ ف. وشــە(؛ )هەنگیــر؛ 
تــرێ؛ ئەنگــوور؛ ئەنگیــر؛ ئەنوویــر؛ ئەنیــوور: میــوەی 
ــە/  ــۆ ترش ــری، ماچ ــاوۆ هەنگی ــش نمی داری مێو)دەم
ــە(؛  ــی ترش ــرێ، دەڵێ ــە ت ــت ناگات ــەبەک: دەم ف. ش
ــۆن(. ــرێ/ ف. له ــور، ت ــوری؛ هەنگ ــورە؛ هەنگ ٠هەنگ
- وێنــەی ڕەزی« هەنگــوور«ە چ شــیرینە لــە پاشــا/ 
خــۆ دیوتــە هــەوەڵ چەنــدە کــە تــرش و ڕەق و تاڵــە. 

)دیوانــی موفتــی پێنجوێنــی(.
نوخشــەی  ســوورە/  خەرمانــی  شــیرن  تــووی   -

حەقیقــی(. )دیوانــی  هەنگــوورە.  و  هەنجیــر 
- ])لوڕی/ )فەیلی(: ئەنگور؛ لوڕی/ )لەکی(: ئەنوور؛ 
هەورامــی: هەنگــور؛ کرمانجیــی شەرقی)ســلێمانی(: ترێ؛ 
ــری(/ خوالســەیەکی  ــرا؛ ت ــان(: ت کرماجــی غەربی)بادین
تاریخــی کــورد و کوردســتان، ج١، محەمەدئەمیــن زەکــی 

بەگ[
٧ - ناوێکــی کۆنــی )ئەنقــەرە(ی پایتەختــی تورکیــا 

بوو.
٨ - ئەنگــۆرە: ئێــوارێ، ئێڤار/ فەرهەنگی کۆلکەزێڕینە. 

ل٨٥.
٩  - ئەنگــۆر/ گــەورک: تــام. فەرهەنگی کوردســتان، 

ل٦٨.
 ١٠ - ئەنگۆر: ئاسۆ. ل٦٥٦؛ فەرهەنگی تەقی.

١١ - هەنگوورە: ک: ڕوتەیل ]جۆرە جاڵجاڵۆکەیەکە[.
١٢ - هەنگــوورێ مەنگــوورێ: یارییەکــی مندااڵنــە 
کــە یەکێکیــان بەپێــی پشکخســتن چــاوی یەکێکــی 
تریــان بەدەســت دەگرێــت و ئــەم ڕســتەگەلە دەڵێــت: 
کــوورێ،  بەبــان  ســیام  مەنگــوورێ،  »هەنگــوورێ، 
بــە  بــدا  زەردەواڵــە  ڕەقــە،  نــە  بــوو،  تەقــە  نــە 
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ــی وتنــی  ــە کات ــە.« ل ــەوە، حەق جێگــەی حەقومەقانی
ــی  ــە لووت ــۆک ل ــر پڵت ــە« منداڵێکــی ت وشــەی »حەق
پڵتۆکوەشــێنەکەی  ئەگــەر  دەدات،  چاوبەســراوەکە 
ناســی خێــرا ڕزگاری دەبێــت و دەچێتــە کۆڵــی و 
ڕســتەگەلی  و  دەگرێــت  چــاوی  هــەردوو  بەدەســت 
پێشــوو دەڵێتــەوە و بــەم جــۆرە تــا کۆتایــی یارییەکــە. 

ل٨٢٣(. مــەردۆخ،  )ف. 
١٣ - ئەنگــۆرە بــۆ سەرخەوشــکاندنێکی کــورت بەکار 
دێــت:)زۆر خــەوم دەهــات، بۆیــە ئەنگۆرەیەکــم کــرد(/ 

دۆڵــی ڕووســتێی باڵەکایەتــی/ هەولێــر. 
١٤ - ئەنگۆرە )Angorawolle(:  سێ ئاژەڵ هەن 
بەتایبەتــی خوریــی ئەنگۆرەیــان لــێ وەرئەگیرێت و هەر 
بــەو ناوەشــەوە بەناوبانگــن، بزنــی ئەنگــۆرە، پشــیلەی 
ــە  ــەم گیانەوەران ــۆرە. ئ ــکی ئەنگ ــۆرە و کەروێش ئەنگ
تووکیــان چــڕ و نــەرم و درێــژە و لــە زووەوە لــە بــواری 
پیشەســازیی چنیــن و ڕســتندا بەکارهێنــراوە، ملپێــچ و 
کۆڵوانــە و چاکــەت و دەستکێشــی لــێ دروســت کــراوە 

بــۆ خانمــان و پیــاوە نــاوداراکان. 
١٥ - ئەنگــۆر: هیشــی، ئێشــوە، تــری. )ل ٤٧، 

فەرهەنــگا کرمانجــی، عائیشــە محەمــەد عەلــی(.
١٦ - ئەنگۆر: تام؛ چێژ

ڕیشەزانیی وشەی )ئەنگۆرە(:
ــا   ــۆن، وات ــی )aurion( ئەوری ١ – ئەنگــۆرە؛ التین
بەیانــی )ســبەی(، بــە هەمــان شــێوە دروســت بــوووە. 
هــەروەک وشــەی ناســراوی التینــی aurora، ئــەورۆرە 
 bhora نــاوی خواوەنــدی بەرەبەیــان(.  لــە هینــدی(
 auszra بهــۆرە، واتــا بەرەبەیــان، وشــەی لیتــاوی
ئــەوزرا بــە واتــای ڕووناکی: دەمی ئێــوارە، دە بنەڕەتدا 
ــە  ــوووە، ب ــک هات ــوارە پێ ــی ئێ ــی هەنگ ــە دوو کەرت ل
ــوارە. فەرهەنگــی ڕامــان، بەرگــی ١،  ــای دەمــی ئێ مان

پیدیئێــف، ل٦٥.
٢ - ئەنگــۆرە)١(: واتــا دەمــی ئێــوارە، ڕاســتییەکەی 
بریتییــە لــە ســووراییی ئاســۆ، لــە دەمەوئێوارانــدا، کــە 
بــە ســووراییی دەمکەلیــش نــاو دەبرێــت. وشــەی ، یــان 
 ،zaustra ســووراییی بەرەبەیــان، لــە بولــگاری کــۆن
بەیانــی. و ... هتــد. ل٢٠٦، فەرهەنگــی ئیتیمۆلۆژیــی 

کــوردی، شاســوار هەرشــەمی، ٢٠٢٢، ســلێمانی.
فەرهەنگــی  و  ڕامــان  فەرهەنگــی  هــەردوو  لــە   -
ئیتیمۆلۆژیــی کوردیــدا بــە واتــای )دەمــی ئێــوارە( 
لێکدراوەتــەوە، لــە کاتێکــدا لــە ڕســتەکانی ســەرەوەدا 
دەرکــەوت کــە واتــای )ســەرەتای تاریکداهاتنــی شــەو( 

دەدات. 
تێبینی١: 

وشــەی  لێکدانــەوەی  لــە  زەبیحــی  مامۆســتا   -
نەقــۆاڵوە:  هەڵەیەکــی  کەوتۆتــە  »ئەنگــۆرە«وە 
یەکــەم: )ئەنگــۆرە( و )ئۆنــا گــۆرە(ی تورکــی تێکــەاڵو 
کــردوووە. )ئۆنــا گوێــرە( نییــە، »ئۆنــا گــۆرە«ی 
کەســی  ڕانــاوی  وێ«؛  وی/  »ئــەو،   :o تورکییــە. 
 ona /ســێیەمی تــاک، هێمــا بــۆ کەســی دوور ؛ »ئۆنــا
ــڕأ، ژ  ــڕە، ژ وی ــڕا، ژێ ــەو؛ ژێ ــۆ ئ ــۆ وی، ب o na((: ب
ویــڕە، ژ وێــڕا، ژ وێــڕە؛ ona gore: )بەگوێــرەی 
ــێ  ــارا دل ــەو، ل گــۆر وی/ وێ، ب ب ــرەی ئ وی، بەگوێ
وی، بەگوێــرەی دڵــی«/ ل٨٨٥، ف. زانــا فارقینــی(. 
دووەم: قەناتــی کوردۆیێــف نەینووســیوە ئەنگــۆرە، 
نووســیویەتی: )ئانگــۆری، ل٤٧، فەرهەنــگا کــوردی – 
ڕووســی(. )گوێــرە: گــۆرە، بەرانبــەر بە. - بــە گوێرەی 
قســەی تــۆ دەبــێ هاتبــێ/ ل٧٢٣، هەنبانەبۆرینــە(، لــە 
فەرهەنگــی ژاباشــدا »ئانگــۆری«/ ٢٣ نووســراوە نــەک 
ــە  ــەوەی ک ــە ل ــە جگ ــۆرە، ئەم ــان ئەنگ ــۆری، ی ئەنگ
ــە زاری ک.  ــا ب ــوردۆ و ژاب ــی ق. ک ــەردوو فەرهەنگ ه
ــە  ــە ل ــت، چونک ــەک ک. ناوەڕاس ــراون ن ــن نووس ژۆری

ــە. ــۆرە« نیی ــێوازی »ئەنگ ــن ش زاری ک. ژۆری
تێبینی٢: 

ــە وشــەی  ــت ک ــەوە دەبینرێ ــەدا ئ ــەم فەرهەنگان - ل
ئەنگــۆر، هنگــوور بــە چەنــد واتــا لێکدراوەتــەوە و 

دوورن لــە واتــا بنەڕەتییەکــەی خــۆی.
تێبینی٣:

ــر(  ــور بلخێ ــەی )هنگ ــادا وش ــی ژاب ــە فەرهەنگ  - ل
دەبینرێــت، کــە )ئێوارەباش(ی ئێســتایە. زۆر پێدەچێ 
کــە ئــەم وشــە لێکــدراوە هــی ناوچــەی مێردیــن بێــت، 
ــە  ــەواو ل ــر( ت ــور بلخێ ــەی )هنگ ــی وش ــی دووەم بەش
)بالخیــر(ی عەرەبــی وەرگیــراوە، چونکــە ناوچــەی 
تێــدا  عەرەبیشــی  نەتــەوەی  مێردینــێ(  )بەڕییــا 
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ــەم دەســتەواژەیە پشــت ڕاســت  ــە ئ ــەوەی ک دەژی. ئ
ــەد  ــوو )عایشــە محەم ــەی خات ــەوە، فەرهەنگەک دەکات
عەلی(یــە، کــە ئەویــش نووســیویەتی: هنگــۆر ب خێــر، 
ــەم دەســتەواژەی  ــوو عایشــە ئ ــە خات ــت ک جــا نازانرێ
لــە  یــان خــۆی  ژابــا وەرگرتــووە،  لــە فەرهەنگــی 
بــە  ئەگــەر  کــردووە.  تۆمــاری  خەڵکــەوە  دەمــی 
گوێــرەی فەرهەنگەکــەی ژابــا بێــت، ئەوە)ئێوارەبــاش( 
وشــەیەکە لــە کۆنــدا بــەکار هاتــووە و لــە ڕۆژگاری 

ئێستادا دانەتاشراوە. 
تێبینی٤:

زەردەپــەڕی  خــۆراوا،  زەردەپــەڕی  زەردەپــەڕ،   -
ئێــواران. خــۆراوای 

- لــە بەکارهێنانــی وشــەی )زەردەپــەڕ( عەالئەددیــن 
ســەجادی باشــی پێــکاوە کــە دەنووســێت: ]نــاری: 
لــە ســایەقەی ســاماڵی ئاســمانی مەریوانــدا گڵۆپێکــی 
کارەبــا، لــە اللــەزاری پــڕ نیــگاری دەوری زرێیــاردا 
نەســیمی  ســروەی  بــە  نــەوا،  خــۆش  بولبولێکــی 
ــە  بەیانیــان باوەشــێنی کڵپــەی دڵــی زاری کــردووە، ب
زەردەپــەڕی خــۆراوای ئێــواران زڕکفتــی پــەردەی دڵــی 
کــردووە.[ )ع. ســەجادی، مێــژووی ئەدەبــی کــوردی(

سەرچاوەکان:
١ - فەرهەنگــی کوردســتان، گیــو موکریانــی، چاپــی 

دوووەم، ٢٠١٧، هەولێــر.
٢ - فەرهەنگــی مــەردۆخ، ئایەتوڵــا شــێخ موحەممەد 
١٣٨٨ی  یەکــەم،  چاپــی  کوردســتانی،  مەردۆخــی 

ــاوی، ســنە. هەت
٣ - فەرهەنگــی هەنبانەبۆرینــە، هــەژار، ســروش، 

تەهــران.  ،١٣٦٩
چاپــی  کوردســتان،  زانســتگای  فەرهەنگــی   -  ٤
دوووەم، پەخشــانگای زانســتگای کوردســتان، ٢٠٢٠، 

ــنە. س
٥  - فەرهەنگــی تەقــی، کــوردی - کــوردی، دانانــی 

لیژنەیــەک، ٢٠٠٩، ســلێمانی.
٦ - فەرهەنــگ، کرمانجکی)زازاکــی( - کورمانجــی؛ 
کورمانجــی - کورمانجکی)زازاکــی(، چەکــۆ کۆجــاداغ، 
وەشــانێن کۆمــکار، چاپــا یەکــەم/ چاپێ یەونــە، ٢٠١٠.

ترکــی،   – کرمانجکی)زازاکــی(  فەرهەنگــێ   -  ٧
.٢٠١٦ ئیســتانبۆل،  ڤاتەیــی،  وەشــانخانەیێ 

کــوردی، شاســوار  ئیتیمۆلۆژیــی  ٨ - فەرهەنگــی 
ســلێمانی.  ،٢٠٢٢ هەرشــەمی، 

خــاڵ،  محەمــەدی  شــێخ  خــاڵ،  فەرهەنگــی   -  ٩
.٢٠١٧ هەولێــر، 

١٠ - فەرهەنگی ڕامان، بەرگی ١، پیدیئێف.
سەمســوورێ،  هەرێمــا  دەڤــۆکا  فەرهەنــگا   -  ١١
مەحمــەت ئۆنجــو، چاپــا یەکــەم، ســیتاڤ، ٢٠١٩، 

ئانــکارا.
١٢ - فەرهەنــگا زمانــێ کــوردی، ئەحمــەدێ ئیبۆیــێ 

بەکــۆ، دهــۆک، ٢٠١٤.
١٣ - فەرهەنــگا کورمانجــی - ئینگلیــزی، چیــت، 

.٢٠٠٣ میشــێل، 
ــەیدۆ،  ــی س ــووژەن، عەل ــی ن ــگا کوردی ١٤ - فەرهەن

ــەردەن، ١٩٨٥. ــان/ ئ ــی، عەمم ــی گەوران عەل
ــی،  ــا فارقین ــی، زان ــوردی - ترک ــگا ک ١٥ - فەرهەن

.٢٠٠٤ ئیســتانبۆل، 
١٦ - فەرهەنگــی ئاریانڤــاج، د. هەورامــی، هەولێــر، 

.٢٠٠٨
فۆلکلــۆری  فەرهەنگــی  لهــۆن،  فەرهەنگــی   -  ١٧
 ،٢٠١٩ مــورادی،  ڕەفعــەت  ســۆرانی(،  )هەورامــی، 

ســلێمانی. 
١٨ - فەرهەنگــی پەهلــەوی، پەهلــەوی بــە کــوردی، 

عەلــی نانــەوازادە، تەهــران، ١٣٨٠.
ــگا کــوردی )کورمانجــی( - ترکــی،  ژ  ١٩ - فەرهەن
ــگا کــوردی )کورمانجــی( -  ــۆ ڕاستنڤیســینێ فەرهەن ب
ئامــادەکارێ وەشــانێ: مالمیســانژ، ئیســتانبۆل، ٢٠١٢.
٢٠ - فەرهەنــگا دەســتی، کــوردی ب کــوردی، ئومیــد 

دەمیرهــان، چاپــا دوویەمــا بەرفرەهـــ، ٢٠٠٧، ئاگری.
محەمــەد  شــێخ  کەربەالیــی،  فەرهەنگــی   -  ٢١
.٢٠١٢ ئیســتانبۆل،  یەکــەم،  چاپــا  کەربەالیــی، 

٢٢ – توحفەی موزەفەرییە، ئۆســکارمان، ســاغکردنەوە 
ــەوازادە،  ــی نان ــوردی: عەل ــی ک ــەر ڕێنووس ــە س و هێنان

هەولێــر، ٢٠١٢.
٢٣ - فەرهەنــگا کــوردی - ڕووســی، ق. کــوردۆ، 

.١٩٦٠ مۆســکڤا، 
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ــف،  ــان، ئەل ــدێ ددوی ــوردی، جل ــگا ک ٢٤ - فەرهەن
بۆزئەرســاالن،  ئەمیــن  م.  دەنــگ،  وەشــانێن  کاف، 

.٢٠١٥ ئیســتانبۆل، 
کــوردی  عەســکەرۆڤ،  شــامیل  فەرهەنــگ،   -  ٢٥
– ئازەربایجانــی، ئازەربایجانــی – کــوردی، باکــوو، 

ــاڵ؟ س
٢٦ - فەرهەنــگ، د. ئیزۆلــی، چاپــا پێنجەمیــن، 

دیاربەکــر، ٢٠٠٧. دەنــگ،  وەشــانێن 
٢٧ - فەرهەنگی کوردی – فەرەنســی، م. ئۆگوســت 

ژابــا، چاپــا یەکەمین، ســتەمبۆل، ٢٠١٤.
٢٨ - فەرهەنــگ، کــوردی – کــوردی، جــەالدەت 
عالــی بەدرخــان، چاپــا یەکەمین، وەشــانخانا ئاڤێســتا، 

ــتەمبۆل، ٢٠٠٩. س
ئەکبــەر  عەلــی  کوردســتانی،  فەرهەنــگا   –  ٢٩
.٢٠١٠ ئیســتانبۆل،  یەکــەم،  چاپــا  کوردســتانی، 

ــا  ــی، تەه ــوردی – عەرەب ــی، ک ــگا مای ٣٠ - فەرهەن
ــۆک، ٢٠٠٩. ــی، ده ــەر مای مەزه

٣١ - فەرهەنــگا کــوردی – فەڕەنســی، ئینســتیتوتی 
کــوردی لــە پاریــس، پاریــس، ٢٠١٧.

٣٢ – قامــوس الحیــاة، کــردي – عربــي، محمــد 
جمیــل ســیدا، لبنــان. ســاڵ؟.

٣٣ – فەرهەنــگا ڕۆنــاک، کــردي – عربي، ســیفالدین 
احمــد عبدو، دمشــق، ٢٠٠٧.

٣٤ – فەرهەنگــی ئەستێرەگەشــە، فــازڵ نیزامەدیــن، 
هەولێــر، ٢٠٠٣.

٣٥ – الهدیــة الحمیدیــة في اللغــة الكردية، ضياءالدين 
باشــا الخالدي، بيروت، ١٩٧٥.

٣٦ – قامــوس ســپيرێز، كــردي – عربــي، محمدامين 
دوســكي، ط ٢، دهوك، ٢٠١٣.

ــوردی  ــی، ک ــا هەڤگرت ــوودی ی ــگا ج ٣٧  - فەرهەن
- عەرەبــی، نعمــت حســین باجلــووری، دهــۆک، ٢٠١٢.
کــوردی   – کــوردی  کرمانجــی،  فەرهەنــگا   -  ٣٨
– عەرەبــی، عائیشــە محمــد علــی، چاپــی یەکــەم، 

.٢٠٠٨ هەولێــر، 
٣٩ – فەرهەنگــی گەوهــەری گەرمەســێر، بەشــی 

یەکــەم، نعمــت علــی ســایە، بەغــدا، ١٩٨٨.
نانــەوازادە،  عەلــی  پەهلــەوی،  فەرهەنگــی   –  ٤٠

.٢٠٠٢ تەهــران، 
٤١ - فەرهەنگــی ڕەســەن، کــوردی ناوەڕاســت – 
ــی، هەولێــر،  کــوردی ژووروو، محەمــەد ســاڵح پیندرۆی

.٢٠١٢
کرمانجکــی،  دملــی،  زازاکــی،  فەرهەنگــێ   –  ٤٢
کــردی، شــابان شــەناتەش، نووبهــار، ئیســتانبول، 

.٢٠٢٢
٤٣ – فەرهەنــگا کوردیــی نــووژەن، چاپــا دودیــان، 

عەلــی ســەیدۆ گەورانــی، عەممــان، ١٩٨٥.
٤٤ - فەرهەنگــی خۆشــناو، التینــی – کــوردی – 

عەرەبــی، هەولێــر، ٢٠٢٠.
کــوردی،   – کــوردی  شــوان،  فەرهەنگــی   –  ٤٥

.٢٠١٧ هەولێــر،  ئیســماعیل،  مــەال  شــەوکەت 
نورەدیــن  ئەڤینــدارا،  زمانــێ  حەیرانــۆک،   –  ٤٦

.١٩٨٨ بەغــدا،  مســتەفا،  ســەعید 
٤٧ – سایتی ڤەژینبۆکس.

٤٨ – فەرهەنگــی ئانائیتــا، یوســف ڕەشــید، خانــەی 
موکریانــی بــۆ چــاپ و باوکردنــەوە، ب١، هەولێــر، 

.٢٠١٣
٤٩ - فەرهەنــگ، د. ئیزۆلــی،  وەشــانێن دەنــگ، 

چاپــا پێنجەمیــن، ئامــەد، ٢٠٠٧.
٥٠ – فەرهەنگــی وشــەنامە، هۆرامــی – کوردیــی 
ناوەڕاســت، جەمــال حەبیبوڵــا )بێــدار(، هەولێــر، 

.٢٠١٠
کــوردی   – کــوردی  باشــوور،  فەرهەنگــی   –  ٥١
و  چــاپ  دەزگای  عەباســی جەلیلیــان،  فارســی،   –
باوکردنــەوەی ئــاراس، هەولێــر، چاپــی یەکــەم، ٢٠٠٤.
٥٢ – فەرهەنگــی شــەبەک، هەردەوێــڵ کاکەیــی، 

چاپــی یەکــەم، دهــۆک، ٢٠١١.
٥٣ – فەرهەنگــی ئاهورایــی، هەورامــی – ســۆرانی، 

تەوفیــق مینبــەری، تەهــران، ١٣٩٤.
٥٤ - زۆربەی سایتەکانی زمانی کوردی لە ئینتەرنێتدا.
55 - Grammatica E vocabolario del-

la lingua kurda,Dalla P. Maurizoni Gar-
zoni,Weşanxana Avesta, çapa yekemîn, 
2013.


