لەبارەی وشەی (ئەنگۆرە)وە

ناسح حوسێن سلێمان

پێشەکی:
وشــەی «ئەنگــۆر /ە» :ڕێــک بەرامبــەر وشــەی
(الغســق)ی عەرەبــی و ()duskی ئینگلیــزی دێــت ،کــە
بــۆ ســەرەتای داهاتنــی تاریکاییــی شــەو(،ئەو کێلییــەی
کــە ئێــوارە دەربــازی شــەو دەبێــت) ،دەگوترێــت ،واتــە
تەنگــەی ڕۆژاوا /حەوشــیێ هنگــوور ،تەنگــەی نوێــژی
شــێوان(مەغریب)؛ تەنگــی مەغریــب .تەنگــی ئێــوارە:
درەنگانێکــی ئێــوارە؛ (تەنــگ :واتــە :ماوەیەکــی زۆر
کــەم لــە کاتێــک) ،کــە دەڵێــی تەنگــی نوێــژی شــێوان،
واتــە کاتێــک کــە نوێــژی شــێوان (مەغریــب) گەیشــتۆتە
کۆتایییەکانــی و گەیشــتۆتە شــەو ،یــان بۆتــە شــەو؛
(بــەراوردی بکــە لەگــەڵ وشــەی تەنــگ :دەبێــت پەلــەی
لــێ بکەیــن ،کاتەکەمــان تەنگــە).
ئــەم وشــەیە لــە ســێ زاری کوردیــدا دەبینرێــت :ک.
ناوەڕاســت و ک .ژۆریــن و ک .خــواروو .ئێســتا زۆر
کــەم بــەکار دێ و خەریکــە لەبیــر دەچێتــەوە.
هەندێــک جــار لەگــەڵ وشــەی («هەنگــورە،
هەنگــوری ،هەنگــور ،هەنگــوور /فەرهەنگــی لهــۆن»،
هەنجــوورە ،هەنگــوور ،هەنگــوورە ،هەنگــۆرە ،ئەنگۆرە،
[ئەنگــوور ،ئەنگــۆر /فەرهەنگــی ئەستێرەگەشــە]،
[ئەنگــۆر /فەرهەنگــی ژابــا]‹ ،ئەنگیــر ،ئەنگــور،
ئەنگــۆر /فەرهەنگــی گەوهــەری گەرمەســێر ،نیعمــەت
عەلــی ســایە ،هەنگــور ،ئنگیــرە /فەرهەنگــی
باشــوور ،عەبــاس جەلیلیــان› ،هەنگــوور /فەرهەنــگا
کوردســتانی« ،هەنگــوور ،ئەنگــوور ،ئەنگــور/
فەرهەنگــی کشــتوکاڵ ،مەعــروف قەرەداغــی»،
ئەنگیــر /فەرهەنگــی ڕەســەن(،ئەنگوور ،هەنگــوور/
فەرهەنگــی پەهلــەوی ،عەلــی نانــەوازادە) :تــرێ،
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تــری ،تــرە) لــە «زاری کردکــی /کرمانجکــی ،دملــی،
زازاکــی» و هەندێــک بنــزاری ک .خــواروودا« ،لــوڕی،
فەیلــی»«[ ،هەنگــووری /ف .وشــەنامە؛ هەنگــوور/
ف .ئاهورایــی» هۆرامــی]؛ «ئەنــوور /لــوڕی ،لەکــی»،
کــە بــە واتــای تــرێ دێــت ،تێکــەاڵو دەکرێــت.
لــە زۆربــەی فەرهەنگەکانــدا بــە واتــای( :ئێــوارە،
تاریکاییــی شــەو ،درەنــگان ،دەمــی ئێــواران ،کۆتاییــی
شــەو) لێــک دراوەتــەوە ،بــەاڵم ئەگــەر ســەیری
چەنــد ڕســتەیەک بکەیــن ،کــە ئــەم وشــەیەی تێــدا
بــەکار هاتــوووە ،ئــەوە بۆمــان ڕوون دەبێتــەوە کــە
واتاکــەی «ســەرەتای داهاتنــی تاریکاییــی شــەوە»
کــە بەرامبــەری وشــەی (الغســق)ی عەرەبییــە ،ئــەو
«کێلی»یــەی کــە خــۆر ئــاوا دەبێــت ،نــەک دەمــی
ئێــواران ،بۆیــە ئــەو لێکۆڵینەوانــەی کــە لــە ڕیشــەی
ئەنگــۆرە کــراوە ،بــە هەڵــە واتــای ئەنگۆرەیــان لێــک
داوەتــەوە .شــیاوترین ڕســتەش کــە ئــەم ڕاســتییە
دەســەلمێنێت ،ئــەوە ئــەو ڕســتەیەیە کــە دەڵــێ:
«کــە ســێرە هەڵگیــرا ،ئەنگــۆرە» .ئــەم ڕســتەیە
وردتریــن پێناســەیە بــۆ وشــەی ئەنگــۆرە ،وەک بڵێــی
ئــەم ڕســتەیە وەاڵمــی ئــەم پرســیارە بێــت - :کاتــی
ئەنگــۆرە کەیــە؟  +کــە ســێرە هەڵگیــرا ،ئەنگــۆرە.
لــەم ڕســتەیەدا تــەواو وێنــەی ئــەو دیمەنــە دەگرێــت
کــە ڕۆژ تێیــدا ئــاوا دەبــێ ،زەرداییــی ڕۆژ نامینێــت و
دنیــا دەســت بــە تاریکایــی دەکات ،ئیــدی چــاو چیــدی
بــڕ نــاکات و ڕاوکــەر ناتوانــێ ســێرە لــە نێچیرەکانــی
خــۆی بگرێــت .لــەم لێکۆڵینەوەیــەدا ،چەنــد ڕســتەیەک
دەبینرێــن کــە لــە هیــچ فەرهەنــگ و کتێبێکــدا نییــە،
ئەمــەش بەرهەمــی لێکۆلینەوەیەکــی مەیدانییــە کــە لــە
دەمــی خەڵکــەوە وەرگیــراوە.
وشــەی ئەنگــۆرە لــە زاری ک .ناوەڕســتدا بــە ســێ
شــێواز (فــۆرم) هاتوووە :ئەنگــۆر ،ئەنگۆرە؛ ئەنگۆری.
لــە زاری ک .ژۆرینــدا بەم شــێوازانە(هەنگور ،هەنگوور،
هەنگــۆر ،هنگــور ،هنگــوور ،هنگــۆر) هاتوووە.
ئەتڵەسی بەکارهێنانی وشەی (ئەنگۆرە):
(ئەنگــۆرە /گەرمیــان ،شــارەزوور ،هەولێــر،باڵەکایەتــی ،موکریــان ،پشــدەر)( ،ئەنگــوور ،هەنگوور/

کرماشــان ،ســنە /جــەالل ڕەزایــی؛ «هەنگــۆر /کۆچەرێ
میــرا /ڕۆژاڤــا ،ســالح عەلــی( ،هەنگــور ،هەنگــوور/
عفریــن« ،هنگــۆر /زاخــۆ ،عەشــیرەتا گولــی» ،هنگــور/
دهــۆک ،هنگــوور /ک .ژۆریــن ،سەمســوور /باکــوور)،
(بۆرەنگــی /برادۆســت ،عیســا ســێودین).
هاوواتاکانــی وشــەی (ئەنگــۆرە) لــە هەندێــک فەرهەنگە
کوردییەکاندا:
 ئەنگــۆرە :هەنگــور؛ هەنگــوو؛ هەنگــۆر؛ هنگــو؛هنگــوور؛ هنگــۆ؛ ڕۆژپــەڕ؛ هەنگــۆرە؛ ویــرەگا؛ کاتــی
شــێوان؛ دەمــی ڕۆژاوا؛ خۆرئاوابــوون؛ زەردەپــەڕ.
بەکارهێنانــی وشــەی «ئەنگــۆرە» لەنــاو ڕســتەدا
(ک .ناوەڕاســت):
 دنیــا ئەنگــۆرە بــووە ،یــان عــارد ئەنگــۆرە بــووە/باڵەکایەتــی.
 ئێوارەیــە و ئەنگــۆرە :واتــە کاتــی ئــاوا بوونــیخــۆرە.
 مانگەشــەو ســەر لــە ئەنگــۆرە دیــارە؛ واتــەئــەو کاتــەی کــە تاریــک دادێــت ،مانگەشــەو بــەدەر
دەکەوێــت ،ســەرلەئەنگۆرە :ســەرەتای تاریکیــی شــەو.
ســەرەتای تاریکداهاتنــی شــەو.
 کــە ســێرە هەڵگیــرا ئەنگــۆرە :مەبەســت ســێرەیتفەنگــە.
(بوولێــڵ (بوولێڵــە :نێــوان شــەو و ڕۆژان ،تاریکــیو ڕۆشــناکی تێکــەڵ لــە ئێــوارە و بەیانــدا) و کاتــی
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 ،لــەمــن تــۆ قــەت مەتــۆرە ،ئەنگۆرەیــە و ئێــوارە ،کیــژ
لەگــەڵ دێنــە خــوارە /فۆلکلــۆری موکریــان.
 چێشــتی خــۆش لــە ئەنگۆرەیــڕا بۆنــی دێ.چێشــتی خــۆش لــە ئەنگۆرێــڕا دیــارە ،واتــا ئــەو کارەی
کــە بەباشــی و بەچاکــی دەچێتــە پێشــەوە ،هــەر لــە
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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 ،ل.٤٠٨
 ئەنگۆرەی شەو ،هەنگوورا شەڤێ. بۆرەنگی /برادۆست: ئــەم ئێوارەیــە بۆرەنگــی داهاتبــوو ،ئــەو هێشــتانەهاتبــوو.
 ڕۆژانــە دوای ڕۆژئاوابــوون و پێشــی بۆرەنگــیبکەویتــە عــەردی ،لــە کار دێمــەوە.
 بۆرەنگــی ،واتــە ڕۆژ ئــاوا بووە و خەریکە تاریکبووندەســت پێــدەکات ،واتە ڕۆناکایــی کەم دەبێت.
 لەگــەڵ بۆرەنگــی داهاتــن ،مــرۆڤ ناتوانــێ شــتلــەدوورەوە ببینێــت.
 دەگۆتــرا «بۆرەنگیــە ،هەویــە چــاردە شــەویە،حەوجــەی پلدرێژکردنــێ نییــە» ،واتــە بۆرەنگــی
داهاتــووە ،مانگەشــەو چــواردە شــەوەیە و بــاش دیارە،
پێویســتی بــە پەنجــە بــۆ درێژکــردن نییــە /ناوچــەی
برادۆســت ،عیســا ســێودین.
هەنگوور د زارێ ک .ژۆریندا:
هەڤواتایێــن پەیڤــا «هنگــور» د هــن فەرهەنگێــن
کوردیــدا:
(هەنگــور ،هەنگــوور ،هەنگــۆر ،هنگــور ،هنگــوور،هنگــۆر) :تاڤســۆرک ،زەرکەتــاڤ ،زەرکــێ تــاڤ،
ســەرئێڤار ،تاریگــەورک :چاخــێ ڕۆژ دچــە ئاڤــا.
شرۆڤا پەیڤا هنگور:
 هەنگــوور :وەختــێ ســەر شــیڤا ،وەختــێ ڕۆژدەڕێ ئاڤــا ،وەختــێ ڕۆناهــی زەر ،ســۆر دبــە و د
دوورە شــەڤ تــێ ،خەلــک دکەڤــن خــەوێ و گــور ژی
دادکەڤــن قــادێ /عفریــن.
 ھەنگــور ب واتەیــا دەمــا بەربەناگــێ یــا دەمــائێڤــارێ (ل گــۆر هنــەک دەڤــۆک و فەرهەنــگا).

 ئــەو ڕوناهییــا دمینیــت پشــتی ڕوژئاڤــا دبیــت،ئانکــو هەتــا بــەری نڤێــژا عەیشــا لەومــا دبێژنــێ :شــەڤا
تــاری ژ هنگــورێ دیــارە .
 حەوشــیێ هنگــووری( :تەنگــی خۆرئاوابــوون؛نزیکتریــن کاتــی ڕۆژئاوابــوون).
بکارئینانا پەیڤا هنگور د هەڤۆکیدا (ک .ژۆرین):
 بەر ئێڤارە ،ڕۆژ ھنگورییە و بەر ب ئاڤابوونە. ڕۆک د هەنگــورا خــوە دایــە :دەمــا ڕۆک دکەڤــەبــەر ئاڤابوونــێ.
 ئــەز دوھی ھنگــۆری ڤەگەڕیامــە مــال ،واتــە :ئــەزدوھ ،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 بــوودەمــێ 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 هنــدەكاندكــن نــە وەختــێ ســەرەدانا بــت ،ئــەم دبێــژن ئەڤەنــە،
(ڕەشــكێ شــەڤێنە)(،هنگورێ شــەڤێنە) /ســندی.
 شــەڤێن تــاری ژ هنگــورا دیــارن ،یــان خویانــە :ئانکــو ئەگــەر شــەڤ یــا تــاری و تــل ل چــاڤ بــت هــەر
ژ مەغــرەب یــا دیــارە ،یــان خویایــە .لڤێــرێ هنگــور
وەک مەغــرەب یــان دەســتپێکا شــەڤێ واتەیــێ ددت.
 ل هنــدەک دەڤــەرا دبێــن شــەڤێن تــاری ژ هنگــوریکفشــن :ئانکــو شــەڤێن تــاری ئێڤاریــا دیــارن ،ئانکــو
هنگــور تێــت ئێڤــار ،لدەڤــەرا ســندییا ب مەرەمــا
دەســپێکا شــەڤێ تێــت .مــەزن دبێــژن :شــەڤا ڕەش
کفشــە هنگــوری ،ئانکــو شــەڤا گەلــەک تــاری هێــژ
مەغــرەب دیــارە /ســندی ،زاخــو.
 هنگــور ،یانــی کــو  - ١تاریگــەورک ،ســپێدە زوودەمــێ ژ نــوو تاریاتــی دشــکێت و دنیا بــەرەڤ ڕۆناهیێ
دچیــت یــان ژی - ٢ :پشــتی ڕۆژ دچیتــە ئاڤــا.
 هنگورمــان :یانــی کــو بشــەڕچوون ،بهەڤجــوون،گۆتنــا مەزنــان :ئاغــا ڕابــوون هنگورمــان ،هــەژار و
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بەلەنــگاز چــوون ل بــەر لنــگان /پیــان /.گولــی ،زاخۆ.
 شــەڤا تــاری ژ هنگــۆرێ کفشــە؛ «هنگــور،هنگــوور»؛ هنگــورا ئێڤــارێ؛ هنگورێ ســبێ؛ شــەفەق،
دەمــا ســبێ؛  -٢هنگــور :شــلوور (پەســیرە ،بەســیرە،
هارســم ،هەرســم ،) ،ئەنگــور؛ تــری ،ڕووپــەل.٢٨٧
فەرهەنــگ ،د .ئیزۆلــی ،چاپــا پینجەمیــن ،وەشــانێن
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 ،ئــەزهاتمــێ شــەڤ هنگــوری ،خــودێ مــاال جیرانــا خــراب
بکــت نــە هێــا دەســتێ مــن و دینــێ بگەهــت ئێــک.
(حەیرانــۆک ،زمانــێ ئەڤینــدارا ،نورەدیــن ســەعید
مســتەفا ،ل)٣٩
 الڤــژێ مــە ،هــۆرە ،مــۆرە ،ل پێشــییا زەریــێوەرە ،گەشــت خوەشــە ،پــاش هنگــۆرە( .فۆلکلــۆر،
کۆچــەرێ میــرا ،ســالح عەلــی ٧٠ ،ســال ،ڕۆژاڤــا).
 ئەمــێ چیــن زوزانــا ،زوزانــا ژووری ،شەڤڕەشــەیە لمــن هنگــوری /مــن نەزانــی الوکــێ دلــێ مــن غەریبــە،
وێ هلبــوری( .ل ،١٢حەیرانــۆک ،نورەدیــن ســەعید
مســتەفا).
 ل ســەر کاخــزێ ســپی دنڤیســە؛ بلــوورا مــن ئــاشــیرین ،تــو د ســاریا ســبەهێ و هنگــوورا ئێڤارێــدە،
هەڤالــێ بێهەڤــاالن ،دەســتبرایێ شــڤان و دلکەتییانــی.
(بیــرا قــەدەرێ ،م .ئــوزوون).

«ئەنگۆرە» و هاوواتاکانی لە فەرهەنگە کوردییەکاندا:
 - ١فەرهەنگا مەرگ و ژی:
 ئەنگــۆری :ل دەمــێ بۆریــدا ،مابەینــا مەغریــب وعیشــایی ،ئێــکاری .ڕووپــەل.٣١
 هەنگڤــار /هۆرامــی :ئێــوارە درەنــگ ،هەنگــوری:هنگــوری ،ئێڤــار ،بــەری مەغــرب ،هەنــگاڤ .هەنگــۆرە:
هەنگــوری .ل.٥٠٥
 - ٢فەرهەنگا سندی:
 هەنجــوور :هنگــۆری - .ئــەو ل هەنجــوور هــاتمــال .ڕووپــەل .٩٩٨هەنگــۆر :هنگــۆری - .ئــەو ل
هنگــۆر ژ نێچیــرێ زڤــڕی .ڕووپــەل.٩٩٩:
 - ٣فەرهەنــگ ،کرمانجکی(زازاکــی) – کورمانجــی؛
کورمانجــی – کورمانجکی(زازاکــی):
 هنگــوور ،هنگــۆر؛ (شــان ،لێلــێ شــانی ،مغرووبــە،تارییــێ شــانی /کرمانجکــی ،زازاکــی ،دملــی) ،هنگــوورا
ئێڤــارێ .ل.٧٤٤
 شــان /کرمانجکــی ،زازاکــی ،دملــی :هنگــورائێڤــارێ ،هونگــر ،هنگــور .ل.٤١٦
 - ٤فەرهەنــگ ،جــەالدەت عالــی بەدرخــان :هنگــوور:
هنگــووری دەمــا ڕۆ دچــە ئاڤــا ،ســۆراهییا کــو ل شــۆپا
ڕۆیــێ پەیــدا دبــە ،شــەفەقا ئێڤــارێ .ڕووپــەل.١٦٤
 - ٥فەرهەنگی زانســتگای کوردســتان .١ :ئەنگۆرە:
نــاو؛ هەنگــۆرە ،ئەنگــۆری ،ئەنگــۆرێ ،هەنگڤــار،
زەردەپــەڕ ،تەنگــی ئێــوارە ،نزیک خــۆراوا ،یەروۆتەنگ،
وێــرەگا ،وەرەگا ،تاریــکان ،ڕۆژپــەڕ ،درەنــگان،
هەرەتــگای تەنــگ ،ئێــوارەی درەنــگ «چێشــتی خــۆش
ســەر لــە ئێــوارە دیــارە» .٢ .ســەرەتای هــەڕەت (لــە
ئێســتاڕا ئەنگــۆرەی میوەیــە) .ئەنگــۆرە :٢ئاوەڵــکار.
ئــەو ســاتە ،ئــەو دەم ،ئــەو کاتــە (مەســڵەحەت
ناکــرێ ،بــەزۆرە .بــا ئێــوارە دابــێ .ئەنگــۆرە تێــی
دەبینــن مەســڵەحەتێ »...بەیــت»ل.١١٤
 هەنگڤار :ئەنگۆری؛ سەر لە ئێوارە .ل.٣٠٨٣ هەنگۆری ،هەیبۆر ،ئەنگۆرە. هەنگــۆر ،هەنگــوور ،ئەنگــوور ،ئەنگیــر ،ئەنوویــر،ئەنیــور ،هنگــوور ،هنگــور ،هەنگــۆر ،هنگەریــر،
هەنگــووری ،هەنگیــر ،هەنوویــر ،هــەوور ،تــرێ ،میــوەی
دارەمێــو کــە پتــر لــە  ٣٠٠جــۆری هەیــە .ل.٣٠٨٤
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 - ٦ئەنگــوور :تــری ،تــرێ .ئەنگــووری :شــیرەزا
ئەنگــووری :خۆشــاوی تــرێ .فەرهەنــگا کــوردی –
ڕووســی ،کوردۆیــڤ ،ڕووپــەل.٢٣٧
 - ٧فەرهەنگــی کاوە :ئەنگــۆر ،ئەنگــوور ،ئەنگیــر،
ئەنیــوور ،تــرە ،تــرێ ،هنگــوور ،هەنگــوور ،هەنگــوورە،
هنگەریــر ،هەنگیــر ،هــەوور .ل.١٩٠
 - ٨کوردیــکا 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
[ ٣٩نــاو] جــۆرە پارچــەی تایبــەت بــە ژنــان بــووە
[ )٤ئاوەڵــکار] ســەرەتای هــەڕەت؛ جەنگــە؛ کاتــی
هــەڕەت :لــە ئێســتاڕا ئەنگــۆرەی میوەیــە .هەڤبــەری
/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 .ل( .١٤٠٨ئەنگــوور،
ئەنگــووری .ل.)١٤٠٩
 - ٩فەرهەنگی خاڵ :ئەنگۆرە :لەمەوپێش .ل.٢٠
 - ١٠فەرهەنگی هەنبانەبۆرینە:
 - ١دەمی ئێوارە.
 - ٢سەرەتای هەڕەت.
 - ٣لە ئێستاڕا ئەنگۆرەی میوەدە.
 - ٤ئەو کاتە ،ئەوسا ،ئەو دەم.
 مەســڵەحەت ناکــرێ بــەزۆرە بــا ئێوارەدابــێ،ئەنگــۆرە ،تێــی دەبینیــن مەســڵەحەتێ« .فۆلکلــۆر»
 هەنگڤــار؛ ئەنگــۆرە؛ هەنگــۆری؛ ئەنگــۆرە :ئێوارەیدرەنگ.
 - ١١فەرهەنــگ ،کۆلکەزێڕینــە ،ڕەحمــان جــەوان،
ئەنگــۆری :ئێڤــاری ،ئێــوارێ ،نێوانــی مەغریــب و
عیشــای .ل٨٦؛ هنگــور :عەســر ،مــاوەی د ناڤبــەرا
ئیڤــار و ڕۆژئاڤایــێ .ل .١٤٢٤هنگــۆری ،هنگــوور،
هنگــووری ،هنگــۆرێ ،هنگــوری ،عەســر .ل.١٤٢٤
هنگــوور :ئەنگــۆرە ،بێوەختــان ،ئێوارەدرەنــگ.

ل١٤٢٤؛ هنگــۆری :هنگــوور ،عەســر ،کاتــی ئێــوارە تــا
شــەوێ .ل.١٤٢٤
 - ١٢فەرهەنگــی تەقــی - ١( :ئەنگــۆر :کات و
ســەردەمی ڕابــردوو /ل)٦٥٦ .؛ ( - ٢ئەنگــۆرە:
کاتــی دەمــەو ئێــوارە - ٣ .ئەنگــۆرە :گەرمــەوەرزی
پێگەیینــی مێــوە - ٤ .ئەنگــۆرە :جــۆرە قوماشــێکی
نایلۆنــی تووکــن و زبــرە).
 - ١٣فەرهەنــگا دەڤــۆکا هەرێمــا سەمســوورێ،
مەحمــەت ئۆنجــو :هنگــۆری (ڕەنگدێــر) :ماوەینــا
زەمێنــا ژ تاریبانــێ هەتــا دەمــا ڕازانــێ ،ناڤــێ دەمەکــە
تایبەتــە کــو ژ مێــژا مەغرەبــێ دەســت پــێ دکــە
حەیانــی مێــژا ســبێ دچــە .ژێــڕا هنگــۆری تــێ گۆتــن.
ل .١٥٦
 - ١٤فەرهەنــگا زمانــێ کــوردی ،ئەحمــەدێ ئیبۆیــێ
بەکــۆ :هنگــور ئــان هنگــۆر ئــان ژی هنگــوور:
تاڤسۆرک ،هەنگوور .ل ،٢٨٨
 - ١٤فەرهەنــگا کورمانجــی  -ئینگلیــزی ،میشــێل
چیــت :هنگــوور :بەربانــگ ،ئەلنــد؛ هنگــورا وێ ئێڤــارێ
تــێ بیــرا تــە .ل.٢٦١
 - ١٥فەرهەنــگا کوردیــی نــووژەن ،عەلــی ســەیدۆ،
عەلــی گەورانــی :هنگــوور :االصیــل ،الغســق بعــد
الغــروب .ل.٢٥٦
 - ١٦فەرهەنــگا کــوردی  -ترکــی ،زانــا فارقینــی:
هنگــوور :ڕۆژاوابوونــی خــۆر ،ئێــوارە ،مەغریــب ل.٨٤٤
 - ١٧فەرهەنــگا کــوردی (کورمانجــی)  -ترکــی ،ژ
بــۆ ڕاستنڤیســینێ فەرهەنــگا کــوردی (کورمانجــی).
مالمیســانژ :هنگــور ،ئەنگــۆرە ،هەنجــوور ،هەنگــۆر،
هەنگــور ،هنگــۆر ،هنگــوور ،هونگــور :تاریکاییــی
ئێــوارە ،ئێــوارە ،مەغریــب ،تاریکاییــی پێــش بەیانــی،
ل.١٣٢
 - ١٨فەرهەنــگا دەســتی ،کــوردی ب کــوردی ،ئومیــد
دەمیرهــان :ماوەیــا زەمانییــا ژ تاریبوونــێ هەتانــی
دەمــا ڕازانــێ .ل.١٧٥
 - ١٩قامووسی زمانی کوردی ،ب ،١ئ ،عەبدلڕەحمان
محەمــەد زەبیحــی ،بەغــدا( :١٩٧٧ ،ئــەو کاتــە ،ئــەو
دەمــە .ئەوســا ،پاشــان ،دوای ئــەو دەمــە ،بــەو پێیــە.
«مەســڵەحەت ناکــرێ بــە زۆرە ،ئێــوارە دابــێ ،ئەنگــۆرە
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تێــی دەبینیــن مەســڵەحەتێ(».تحفە :ج )٣١٤- ٢تێبـــ -
ژابــا ئــەم وشــەیەی بردۆتــە ســەر (ئۆناگوێــرە)ی ترکــی
تــم (ل  ،)٢٣-بــەاڵم کوردویێــف ‹ئەنگــۆری› هــەر بــەو
مەعنایانــەی کــە ژابــا نووســیوێتی وەک وشــەیەکی
کــوردی پێشــان دەدا .ل .١٨٤
 - ٢٠فەرهەنــگ ،شــامیل عەســکەرۆڤ ،کــوردی –
ئازەربایجانــی ،ئازەربایجانــی – کــوردی ،ڕووپــەل:١٤١
هنگــۆر( :١ئاالقارانلــق :زەردەپــەڕ؛ خۆرئاوابــوون:
الشــفق)[ ،تــۆران :زەردەپــەڕ؛ خۆرئاوابوون(:الشــفق)].
هنگــۆر( :٢تایتــوش :ئەســپ).
 – ٢١فەرهەنــگا کــوردی ،جلــدێ ددویــان ،ئــە،
کــە ،وەشــانێن دەنــگ ،م .ئەمیــن بۆزئەرســەالن،
ڕووپــەل :٥٦٥هنگــۆر [ناڤێــن مێیێــن ئــێ خوەبــەر،
ناڤــێ تەبەرچــاڤ] دەمــا پشــتی ئاڤابوونــا ڕۆژێ و بەری
شــەڤێ؛ دەمــا ژ ئاڤابوونــا ڕۆژێ حەتــا دەمــا نڤســتنێ؛
دەمــا ناڤبــەرا ئاڤابوونــا ڕۆژێ و ڕازانــێ؛ هەڤمانــە «
ئێڤار»ێیــە .دژمانــە «ســبە»یێیە« .مــە هنگــۆرا خــوە
ب گوهدارکرنــا چیڕۆکێــن گەلــی دەربــاس کــر.
 – ٢٢فەرهەنگــی کــوردی – فەرەنســی ،م ئۆگوســت
ژابــا ،ڕووپــەل :٤٥٤هنگــور ،ئێــوارە ،بەرەبــەری
ئێــوارە ،ئێواراداهاتــن؛ هنگــورێ ،درەنــگان ،درەنگانــی
شــەو ،ئانگــۆری :ئێوارەداهاتــن ،ئانگــۆری بلخێــر:
ئێوارەبــاش.
 – ٢٣فەرهەنــگا کرمانجــی ،کــوردی – کــوردی
– عەرەبــی ،عائیشــە محمــد علــی ،ل :٨٣٠هنگــۆر:
ئێڤــارێ ،ئێــوارە ،عصــر؛ هنگــۆر ب خێــر :بــۆ ســاڤا
جڤاکییــە ،هیــن حەمــی باشــن :بــۆ ســاڤا دیوانکییــە.
 – ٢٣فەرهەنگــی جۆیــس بلــوو ،ل :١١٥هنگــور:
تاریکــوڕوون:
 – ٢٤فەرهەنگا کوردی – فەڕەنســی ،ئینســتیتوتیکــوردی لــە پاریــس ،ل :٧١١هنگــوور ،هنگــوورا ســبێ،
حەوشــیێ هنگورێ.
 – ٢٥فەرهەنــگا مایــی ،کــوردی – عەرەبــی ،تەهــا
مەزهــەر مایــی ،ڕووپــەل :١٠١٢هەنگــور ،ئێڤــار ،شــەڤ؛
ڕووپــەل :١٠٢٨هنگــوری :ئێڤــار ،شــەڤ.
 – ٢٦قامــوس الحیــاة ،کــردي – عربــي ،محمــد
جمیــل ســیدا ،چاپــا یەکــەم ،لبنــان ،ل :١٤٣هنگــور:

کۆتاییــی شــەو /آخــر اللیــل.
 –٢٧فەرهەنــگا ڕۆنــاک ،کــردي – عربــي ،ســیفالدین
احمــد عبــدو ،دمشــق ،٢٠٠٧ ،ل :٣٦١ :هنگــوور،
هەنجــوور :االصیــل ،المســاء.
 – ٢٨فەرهەنــگا جــوودی یــا هەڤگرتــی ،کــوردی -
عەرەبــی ،نعمــت حســین باجلــووری ،ل :٩٣٨هنگــوور:
عصــر ،مســاء؛ هنگــوور :نــوع مــن القمــاش؛ هنگووری:
لــون الشــفق عنــد الغــروب.
 – ٢٩الهدیــة الحمیــدة فــي اللغــة الكرديــة،
ضياءالديــن باشــا الخالــدي ،بيــروت :1975 ،ل:235
هنگــوری :اللیــل ،مــن المغــرب الــی وقــت النــوم.
 – 30قامــوس ســپيرێز ،كــردي – عربــي ،محمداميــن
دوســكي ،ڕووپــەل :٦٧٥هنگــۆر :آخــر الليل.
 – ٣١فەرهەنگــی گارزۆنــی ،ل :٥٤ئەنگهــۆری:
خۆرئاوابــوون:
 – ٣٢فەرهەنــگا کوردیــی نــوژەن ،ل :٢٥٦هنگــوور:
االصیــل .الغســق بعــد الغــروب.
 – ٣٣فەرهەنگــی خۆشــناو ،التینــی – کــوردی –
عەرەبــی ،ل :٥٨ئەنگــۆری :کاتــی نێــوان مەغریــب و
عیشــا لــە ڕابــردوودا :وقــت الماضــي بیــن المغــرب و
العشــاء.
 - ٣٤فەرهەنگی شوان ،کوردی – کوردی ،ل:١١٤ :
ئەنگۆرە(ئــاک :ئاوەڵکــردار :)١دەمەوئێــوارە؛ دەمــی
ئێــوارە؛ ســەرلەئێوارە؛ ســەرلەئێوارێ .ئەنگۆرە٠ئــاک:
ئاوەڵکــردار) - ١ :ئەودەمــە؛ ئەوســا؛ ئەوکاتــە؛ بــەو
پێیــە؛ پاشــان؛ دوای ئەمــە – ٢ .پێــش ئێســتا؛ کــۆن؛
لەڕابــردوودا؛ لەمەوبــەر؛ لەمەوپێــش .ئەنگۆرە(ئــاک:
ئاوەڵکــردار :)٣ســەرەتای هــەڕەت.
 - ٣٥ئەنگــۆر :ســەر لەئێــوارە؛ ســەری شــەو/
فەرهەنگــی ئانائیتــا ،ل.٢٨٠
 – ٣٦فەرهەنــگ ،د .ئیزۆلــی ،ڕووپــەل:٢٦٧ :
هنگــۆر :لــە کاتــی ئاوابوونــی خــۆر تــا شەونووســتنان.
شــەڤا تــاری ژ هنگــۆرێ کفشــە؛ (هنگــور؛ هنگــوور):
هنگــورا ئێڤــارێ .هنگــورا ســبێ.
واتاکانی دیکەی ئەنگۆرە:
 - ١ســەرەتای هەڕەت :لە ئێســتاڕا ئەنگۆرەی میوەیە.
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(سەرەتی هەڕەت ،جەنگە /ف .کۆلکەزێڕینە .ل.)٨٥
 - ٢ئەوکاتــە ،ئەوســا ،ئــەودەم( .لەمەوپێــش/
فەرهەنگــی خــاڵ ،ل ،٨١چاپی یەکەم؛ ف .کوردســتان،
ل٦٨چاپــی دوووەم)( .ئەنگــۆرە :لەمەوپێــش،
لەوەپێــش ،ئــەودەم ،پێــش ئێســتا /کۆلکەزێڕینــە.
ل)٨٥؛ (ئەنگــۆرە :ئــەو جــارە ،ئــەودەم ،ئەوســا،
ئەوســاکە ،ئەوعانــە ،ئەوکاتــە ،جــا ،دەمــا ،ڤێجــا،
ڤێــگا ،ڤێگاڤــێ ،کاتێکــی ،لەودەمــەدا ،لــەویچاخیــدا،
نــۆکا ،وۆجــا ،ووزا ،ووژا ،وەردی ،ویجــا ،وێجــا،
وێیــەردا ،همــا ،هنــگا ،هنگافــت ،هنگافــن ،هنگاڤــی،
هنگــی ،هنگــێ ،هنگیــن ،هەمــا ،هەنگــی ،هەنگــێ،
هەنگیــن ،هەنگینــێ ،هەنووکــە ،هەوجــا ،هەینــە،
هەینــی ،هەینــێ ،هینــگا ،هینگــی ،هینگــێ ،هینگیــن/
فەرهەنگــی کاوە)؛ (ئەوکاتــە؛ ئەودەمــە؛ ئەوســا؛
پاشــان؛ دوای ئــەو دەمــە؛ بەئەوپێیــە؛ لەمەوپێــش/
فەرهەنگــی ئاناهیتــا).
(- ٣ھنگــۆر) بــۆ جۆرەکــێ پەڕۆکی(قوماشــەکا
ئینگلیــزی بــوو) ژی ب کار تێــت؛ ئەنگــۆرە جۆرێکــە
لــە قومــاش ،گوڵــی ســووری گــەورە گــەورەی تێــدا
بــوو ،ئەکرایــە پشــتێن بــۆ جلــی کــوردی پیــاوان.
 - ٤ھنگور :تژی ،پڕ ،بهێز.
 - ٥ناڤێ کەچانە.
 - ٦تــرێ ،تــری ،تــرە( :هەنــوور ،هەنگــورە،
«هەنگــوورە؛ تــری؛ ئەنگــوورە؛ ئنگــوورە؛ ئونگــوورە؛
ئونگــورە؛ ئونگــرە /فەرهەنــگ ،کرمانجکــی /زازاکــی
 کورماجــی»؛ « ئەنگــووری؛ ئنگــؤری؛ گلیــێڕەزان؛ فێکیــێ ڕەزان؛ مەیوەیــێ ڕەزان؛ حەبــا ڕەزان
و مەوشــێرانا ک تــەی شــیرە ئەســتۆ /ف .زازاکــی»
هەنگــوری؛ هەنگــور؛ هەنگــۆر؛ (هەنگــوور :ڕەز،
تــرێ؛ هەنگــوور ترشوشــیرین :ترێــی ترشوشــیرین؛
هەنگوورەڕەشــە :ترێڕەشــە /فەرهەنگــی مــەردۆخ،
ل ،)٨٢٢ئەنگــوور؛ (ئەنگیــر /فەرهەنگــی خــاڵ)؛
ئەنوویــر؛ ئەنیــور؛ هنگــوور؛ (هنگــور؛ هەنگــوور؛
تــرێ /فەرهەنگــی کۆلکەزێڕینــە ،ل ،)١٤٢٤هەنگــۆر؛
هنگەریــر؛ هەنگــووری؛ هەنگیــر؛ هەنوویــر؛ هــەوور؛
«هەنگــوری چەرمــی :ترێــی ســپی؛ هەنگــوری ســیاوە:
ترێــی ڕەش /فەرهەنگــی لهــۆن ،ل( .)»٣٦١ئەنگــۆر/

ل /١٤٠٩فەرهەنگــی کوردیــکا)( ،ئەنگــۆر :هەنگــوور؛
تــرێ؛ ئەنگــوور :هینــدی کــو ڕۆژ و شــەڤن ،تێــک عیــد
و لەیلــی قــەدر بــن ،جــام مــەدام پــڕ بــادە بــت لــێ
نــە ژ مەیــا ئەنگــور بــێ) «جزیــری» .ل .٨٥ئەنگــوور:
تــرێ ،فەرهەنگــی خــاڵ ،ل .٨٢ئەنگــۆر /لــوڕی :تــرێ،
فەرهەنگــی کوردســتان ،ل)٦٨؛ (ئەنگــوور :تــرێ،
فەرهەنگــی کوردســتان ،ل٦٨؛ فەرهەنگــی تەقــی:
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
داری مێو(دەمــش نمیــاوۆ هەنگیــری ،ماچــۆ ترشــە/
ف .شــەبەک :دەمــت ناگاتــە تــرێ ،دەڵێــی ترشــە)؛
٠هەنگــورە؛ هەنگــوری؛ هەنگــور ،تــرێ /ف .لهــۆن).
 وێنــەی ڕەزی» هەنگــوور»ە چ شــیرینە لــە پاشــا/خــۆ دیوتــە هــەوەڵ چەنــدە کــە تــرش و ڕەق و تاڵــە.
(دیوانــی موفتــی پێنجوێنــی).
 تــووی شــیرن خەرمانــی ســوورە /نوخشــەیهەنجیــر و هەنگــوورە( .دیوانــی حەقیقــی).
 [(لوڕی( /فەیلی) :ئەنگور؛ لوڕی( /لەکی) :ئەنوور؛هەورامــی :هەنگــور؛ کرمانجیــی شەرقی(ســلێمانی) :ترێ؛
کرماجــی غەربی(بادینــان) :تــرا؛ تــری) /خوالســەیەکی
تاریخــی کــورد و کوردســتان ،ج ،١محەمەدئەمیــن زەکــی
بەگ]
 - ٧ناوێکــی کۆنــی (ئەنقــەرە)ی پایتەختــی تورکیــا
بوو.
 - ٨ئەنگــۆرە :ئێــوارێ ،ئێڤار /فەرهەنگی کۆلکەزێڕینە.
ل.٨٥
 - ٩ئەنگــۆر /گــەورک :تــام .فەرهەنگی کوردســتان،
ل.٦٨
 - ١٠ئەنگۆر :ئاسۆ .ل٦٥٦؛ فەرهەنگی تەقی.
 - ١١هەنگوورە :ک :ڕوتەیل [جۆرە جاڵجاڵۆکەیەکە].
 - ١٢هەنگــوورێ مەنگــوورێ :یارییەکــی مندااڵنــە
کــە یەکێکیــان بەپێــی پشکخســتن چــاوی یەکێکــی
تریــان بەدەســت دەگرێــت و ئــەم ڕســتەگەلە دەڵێــت:
«هەنگــوورێ ،مەنگــوورێ ،ســیام بەبــان کــوورێ،
نــە تەقــە بــوو ،نــە ڕەقــە ،زەردەواڵــە بــدا بــە

ژ (٢٠٢٢ /٨ - ٧ /٥ )٢٩٨ /٢٩٧

119

جێگــەی حەقومەقانیــەوە ،حەقــە ».لــە کاتــی وتنــی
وشــەی «حەقــە» منداڵێکــی تــر پڵتــۆک لــە لووتــی
چاوبەســراوەکە دەدات ،ئەگــەر پڵتۆکوەشــێنەکەی
ناســی خێــرا ڕزگاری دەبێــت و دەچێتــە کۆڵــی و
بەدەســت هــەردوو چــاوی دەگرێــت و ڕســتەگەلی
پێشــوو دەڵێتــەوە و بــەم جــۆرە تــا کۆتایــی یارییەکــە.
(ف .مــەردۆخ ،ل.)٨٢٣
 - ١٣ئەنگــۆرە بــۆ سەرخەوشــکاندنێکی کــورت بەکار
دێــت(:زۆر خــەوم دەهــات ،بۆیــە ئەنگۆرەیەکــم کــرد)/
دۆڵــی ڕووســتێی باڵەکایەتــی /هەولێــر.
 - ١٤ئەنگۆرە ( :)Angorawolleسێ ئاژەڵ ھەن
بەتایبەتــی خوریــی ئەنگۆرەیــان لــێ وەرئەگیرێت و ھەر
بــەو ناوەشــەوە بەناوبانگــن ،بزنــی ئەنگــۆرە ،پشــیلەی
ئەنگــۆرە و کەروێشــکی ئەنگــۆرە .ئــەم گیانەوەرانــە
تووکیــان چــڕ و نــەرم و درێــژە و لــە زووەوە لــە بــواری
پیشەســازیی چنیــن و ڕســتندا بەکارھێنــراوە ،ملپێــچ و
کۆڵوانــە و چاکــەت و دەستکێشــی لــێ دروســت کــراوە
بــۆ خانمــان و پیــاوە نــاوداراکان.
 - ١٥ئەنگــۆر :هیشــی ،ئێشــوە ،تــری( .ل ،٤٧
فەرهەنــگا کرمانجــی ،عائیشــە محەمــەد عەلــی).
 - ١٦ئەنگۆر :تام؛ چێژ
ڕیشەزانیی وشەی (ئەنگۆرە):
 – ١ئەنگــۆرە؛ التینــی ( )aurionئەوریــۆن ،واتــا
بەیانــی (ســبەی) ،بــە هەمــان شــێوە دروســت بــوووە.
هــەروەک وشــەی ناســراوی التینــی  ،auroraئــەورۆرە
(نــاوی خواوەنــدی بەرەبەیــان) .لــە هینــدی bhora
بهــۆرە ،واتــا بەرەبەیــان ،وشــەی لیتــاوی auszra
ئــەوزرا بــە واتــای ڕووناکی :دەمی ئێــوارە ،دە بنەڕەتدا
لــە دوو کەرتــی هەنگــی ئێــوارە پێــک هاتــوووە ،بــە
مانــای دەمــی ئێــوارە .فەرهەنگــی ڕامــان ،بەرگــی ،١
پیدیئێــف ،ل.٦٥
 - ٢ئەنگــۆرە( :)١واتــا دەمــی ئێــوارە ،ڕاســتییەکەی
بریتییــە لــە ســووراییی ئاســۆ ،لــە دەمەوئێوارانــدا ،کــە
بــە ســووراییی دەمکەلیــش نــاو دەبرێــت .وشــەی  ،یــان
ســووراییی بەرەبەیــان ،لــە بولــگاری کــۆن ،zaustra
بەیانــی .و  ...هتــد .ل ،٢٠٦فەرهەنگــی ئیتیمۆلۆژیــی

کــوردی ،شاســوار هەرشــەمی ،٢٠٢٢ ،ســلێمانی.
 لــە هــەردوو فەرهەنگــی ڕامــان و فەرهەنگــیئیتیمۆلۆژیــی کوردیــدا بــە واتــای (دەمــی ئێــوارە)
لێکدراوەتــەوە ،لــە کاتێکــدا لــە ڕســتەکانی ســەرەوەدا
دەرکــەوت کــە واتــای (ســەرەتای تاریکداهاتنــی شــەو)
دەدات.
تێبینی:١
 مامۆســتا زەبیحــی لــە لێکدانــەوەی وشــەی«ئەنگــۆرە»وە کەوتۆتــە هەڵەیەکــی نەقــۆاڵوە:
یەکــەم( :ئەنگــۆرە) و (ئۆنــا گــۆرە)ی تورکــی تێکــەاڵو
کــردوووە( .ئۆنــا گوێــرە) نییــە« ،ئۆنــا گــۆرە»ی
تورکییــە« :o .ئــەو ،وی /وێ»؛ ڕانــاوی کەســی
ســێیەمی تــاک ،هێمــا بــۆ کەســی دوور ؛ «ئۆنــاona /
 :)(o naبــۆ وی ،بــۆ ئــەو؛ ژێــڕا ،ژێــڕە ،ژ ویــڕأ ،ژ
ویــڕە ،ژ وێــڕا ،ژ وێــڕە؛ ( :ona goreبەگوێــرەی
وی ،بەگوێــرەی ئــەو ،ل گــۆر وی /وێ ،ب بــارا دلــێ
وی ،بەگوێــرەی دڵــی» /ل ،٨٨٥ف .زانــا فارقینــی).
دووەم :قەناتــی کوردۆیێــف نەینووســیوە ئەنگــۆرە،
نووســیویەتی( :ئانگــۆری ،ل ،٤٧فەرهەنــگا کــوردی –
ڕووســی)( .گوێــرە :گــۆرە ،بەرانبــەر بە - .بــە گوێرەی
قســەی تــۆ دەبــێ هاتبــێ /ل ،٧٢٣هەنبانەبۆرینــە) ،لــە
فەرهەنگــی ژاباشــدا «ئانگــۆری» ٢٣ /نووســراوە نــەک
ئەنگــۆری ،یــان ئەنگــۆرە ،ئەمــە جگــە لــەوەی کــە
هــەردوو فەرهەنگــی ق .کــوردۆ و ژابــا بــە زاری ک.
ژۆریــن نووســراون نــەک ک .ناوەڕاســت ،چونکــە لــە
زاری ک .ژۆریــن شــێوازی «ئەنگــۆرە» نییــە.
تێبینی:٢
 لــەم فەرهەنگانــەدا ئــەوە دەبینرێــت کــە وشــەیئەنگــۆر ،هنگــوور بــە چەنــد واتــا لێکدراوەتــەوە و
دوورن لــە واتــا بنەڕەتییەکــەی خــۆی.
تێبینی:٣
 لــە فەرهەنگــی ژابــادا وشــەی (هنگــور بلخێــر)دەبینرێــت ،کــە (ئێوارەباش)ی ئێســتایە .زۆر پێدەچێ
کــە ئــەم وشــە لێکــدراوە هــی ناوچــەی مێردیــن بێــت،
بەشــی دووەمــی وشــەی (هنگــور بلخێــر) تــەواو لــە
(بالخیــر)ی عەرەبــی وەرگیــراوە ،چونکــە ناوچــەی
(بەڕییــا مێردینــێ) نەتــەوەی عەرەبیشــی تێــدا
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دەژی .ئــەوەی کــە ئــەم دەســتەواژەیە پشــت ڕاســت
دەکاتــەوە ،فەرهەنگەکــەی خاتــوو (عایشــە محەمــەد
عەلی)یــە ،کــە ئەویــش نووســیویەتی :هنگــۆر ب خێــر،
جــا نازانرێــت کــە خاتــوو عایشــە ئــەم دەســتەواژەی
لــە فەرهەنگــی ژابــا وەرگرتــووە ،یــان خــۆی لــە
دەمــی خەڵکــەوە تۆمــاری کــردووە .ئەگــەر بــە
گوێــرەی فەرهەنگەکــەی ژابــا بێــت ،ئەوە(ئێوارەبــاش)
وشــەیەکە لــە کۆنــدا بــەکار هاتــووە و لــە ڕۆژگاری
ئێستادا دانەتاشراوە.
تێبینی:٤
 زەردەپــەڕ ،زەردەپــەڕی خــۆراوا ،زەردەپــەڕیخــۆراوای ئێــواران.
 لــە بەکارهێنانــی وشــەی (زەردەپــەڕ) عەالئەددیــنســەجادی باشــی پێــکاوە کــە دەنووســێت[ :نــاری:
لــە ســایەقەی ســاماڵی ئاســمانی مەریوانــدا گڵۆپێکــی
کارەبــا ،لــە اللــەزاری پــڕ نیــگاری دەوری زرێیــاردا
بولبولێکــی خــۆش نــەوا ،بــە ســروەی نەســیمی
بەیانیــان باوەشــێنی کڵپــەی دڵــی زاری کــردووە ،بــە
زەردەپــەڕی خــۆراوای ئێــواران زڕکفتــی پــەردەی دڵــی
کــردووە( ].ع .ســەجادی ،مێــژووی ئەدەبــی کــوردی)
سەرچاوەکان:
 - ١فەرهەنگــی کوردســتان ،گیــو موکریانــی ،چاپــی
دوووەم ،٢٠١٧ ،هەولێــر.
 - ٢فەرهەنگــی مــەردۆخ ،ئایەتوڵــا شــێخ موحەممەد
مەردۆخــی کوردســتانی ،چاپــی یەکــەم١٣٨٨ ،ی
هەتــاوی ،ســنە.
 - ٣فەرهەنگــی هەنبانەبۆرینــە ،هــەژار ،ســروش،
 ،١٣٦٩تەهــران.
 - ٤فەرهەنگــی زانســتگای کوردســتان ،چاپــی
دوووەم ،پەخشــانگای زانســتگای کوردســتان،٢٠٢٠ ،
ســنە.
 - ٥فەرهەنگــی تەقــی ،کــوردی  -کــوردی ،دانانــی
لیژنەیــەک ،٢٠٠٩ ،ســلێمانی.
 - ٦فەرهەنــگ ،کرمانجکی(زازاکــی)  -کورمانجــی؛
کورمانجــی  -کورمانجکی(زازاکــی) ،چەکــۆ کۆجــاداغ،
وەشــانێن کۆمــکار ،چاپــا یەکــەم /چاپێ یەونــە.٢٠١٠ ،

 - ٧فەرهەنگــێ کرمانجکی(زازاکــی) – ترکــی،
وەشــانخانەیێ ڤاتەیــی ،ئیســتانبۆل.٢٠١٦ ،
 - ٨فەرهەنگــی ئیتیمۆلۆژیــی کــوردی ،شاســوار
هەرشــەمی ،٢٠٢٢ ،ســلێمانی.
 - ٩فەرهەنگــی خــاڵ ،شــێخ محەمــەدی خــاڵ،
هەولێــر.٢٠١٧ ،
 - ١٠فەرهەنگی ڕامان ،بەرگی  ،١پیدیئێف.
 - ١١فەرهەنــگا دەڤــۆکا هەرێمــا سەمســوورێ،
مەحمــەت ئۆنجــو ،چاپــا یەکــەم ،ســیتاڤ،٢٠١٩ ،
ئانــکارا.
 - ١٢فەرهەنــگا زمانــێ کــوردی ،ئەحمــەدێ ئیبۆیــێ
بەکــۆ ،دهــۆک.٢٠١٤ ،
 - ١٣فەرهەنــگا کورمانجــی  -ئینگلیــزی ،چیــت،
میشــێل.٢٠٠٣ ،
 - ١٤فەرهەنــگا کوردیــی نــووژەن ،عەلــی ســەیدۆ،
عەلــی گەورانــی ،عەممــان /ئــەردەن.١٩٨٥ ،
 - ١٥فەرهەنــگا کــوردی  -ترکــی ،زانــا فارقینــی،
ئیســتانبۆل.٢٠٠٤ ،
 - ١٦فەرهەنگــی ئاریانڤــاج ،د .هەورامــی ،هەولێــر،
.٢٠٠٨
 - ١٧فەرهەنگــی لهــۆن ،فەرهەنگــی فۆلکلــۆری
(هەورامــی ،ســۆرانی) ،ڕەفعــەت مــورادی،٢٠١٩ ،
ســلێمانی.
 - ١٨فەرهەنگــی پەهلــەوی ،پەهلــەوی بــە کــوردی،
عەلــی نانــەوازادە ،تەهــران.١٣٨٠ ،
 - ١٩فەرهەنــگا کــوردی (کورمانجــی)  -ترکــی ،ژ
بــۆ ڕاستنڤیســینێ فەرهەنــگا کــوردی (کورمانجــی) -
ئامــادەکارێ وەشــانێ :مالمیســانژ ،ئیســتانبۆل.٢٠١٢ ،
 - ٢٠فەرهەنــگا دەســتی ،کــوردی ب کــوردی ،ئومیــد
دەمیرهــان ،چاپــا دوویەمــا بەرفرەهـــ ،٢٠٠٧ ،ئاگری.
 - ٢١فەرهەنگــی کەربەالیــی ،شــێخ محەمــەد
کەربەالیــی ،چاپــا یەکــەم ،ئیســتانبۆل.٢٠١٢ ،
 – ٢٢توحفەی موزەفەرییە ،ئۆســکارمان ،ســاغکردنەوە
و هێنانــە ســەر ڕێنووســی کــوردی :عەلــی نانــەوازادە،
هەولێــر.٢٠١٢ ،
 - ٢٣فەرهەنــگا کــوردی  -ڕووســی ،ق .کــوردۆ،
مۆســکڤا.١٩٦٠ ،
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 - ٢٤فەرهەنــگا کــوردی ،جلــدێ ددویــان ،ئەلــف،
کاف ،وەشــانێن دەنــگ ،م .ئەمیــن بۆزئەرســاالن،
ئیســتانبۆل.٢٠١٥ ،
 - ٢٥فەرهەنــگ ،شــامیل عەســکەرۆڤ ،کــوردی
– ئازەربایجانــی ،ئازەربایجانــی – کــوردی ،باکــوو،
ســاڵ؟
 - ٢٦فەرهەنــگ ،د .ئیزۆلــی ،چاپــا پێنجەمیــن،
وەشــانێن دەنــگ ،دیاربەکــر.٢٠٠٧ ،
 - ٢٧فەرهەنگی کوردی – فەرەنســی ،م .ئۆگوســت
ژابــا ،چاپــا یەکەمین ،ســتەمبۆل.٢٠١٤ ،
 - ٢٨فەرهەنــگ ،کــوردی – کــوردی ،جــەالدەت
عالــی بەدرخــان ،چاپــا یەکەمین ،وەشــانخانا ئاڤێســتا،
ســتەمبۆل.٢٠٠٩ ،
 – ٢٩فەرهەنــگا کوردســتانی ،عەلــی ئەکبــەر
کوردســتانی ،چاپــا یەکــەم ،ئیســتانبۆل.٢٠١٠ ،
 - ٣٠فەرهەنــگا مایــی ،کــوردی – عەرەبــی ،تەهــا
مەزهــەر مایــی ،دهــۆک.٢٠٠٩ ،
 - ٣١فەرهەنــگا کــوردی – فەڕەنســی ،ئینســتیتوتی
کــوردی لــە پاریــس ،پاریــس.٢٠١٧ ،
 – ٣٢قامــوس الحیــاة ،کــردي – عربــي ،محمــد
جمیــل ســیدا ،لبنــان .ســاڵ؟.
 – ٣٣فەرهەنــگا ڕۆنــاک ،کــردي – عربي ،ســیفالدین
احمــد عبدو ،دمشــق.٢٠٠٧ ،
 – ٣٤فەرهەنگــی ئەستێرەگەشــە ،فــازڵ نیزامەدیــن،
هەولێــر.٢٠٠٣ ،
 – ٣٥الهدیــة الحمیدیــة في اللغــة الكردية ،ضياءالدين
باشــا الخالدي ،بيروت.1975 ،
 – ٣٦قامــوس ســپيرێز ،كــردي – عربــي ،محمدامين
دوســكي ،ط  ،2دهوك.2013 ،
 - ٣٧فەرهەنــگا جــوودی یــا هەڤگرتــی ،کــوردی
 عەرەبــی ،نعمــت حســین باجلــووری ،دهــۆک.٢٠١٢ ، - ٣٨فەرهەنــگا کرمانجــی ،کــوردی – کــوردی
– عەرەبــی ،عائیشــە محمــد علــی ،چاپــی یەکــەم،
هەولێــر.٢٠٠٨ ،
 – ٣٩فەرهەنگــی گەوهــەری گەرمەســێر ،بەشــی
یەکــەم ،نعمــت علــی ســایە ،بەغــدا.١٩٨٨ ،
 – ٤٠فەرهەنگــی پەهلــەوی ،عەلــی نانــەوازادە،

تەهــران.٢٠٠٢ ،
 - ٤١فەرهەنگــی ڕەســەن ،کــوردی ناوەڕاســت –
کــوردی ژووروو ،محەمــەد ســاڵح پیندرۆیــی ،هەولێــر،
.٢٠١٢
 – ٤٢فەرهەنگــێ زازاکــی ،دملــی ،کرمانجکــی،
کــردی ،شــابان شــەناتەش ،نووبهــار ،ئیســتانبول،
.٢٠٢٢
 – ٤٣فەرهەنــگا کوردیــی نــووژەن ،چاپــا دودیــان،
عەلــی ســەیدۆ گەورانــی ،عەممــان.١٩٨٥ ،
 - ٤٤فەرهەنگــی خۆشــناو ،التینــی – کــوردی –
عەرەبــی ،هەولێــر.٢٠٢٠ ،
 – ٤٥فەرهەنگــی شــوان ،کــوردی – کــوردی،
شــەوکەت مــەال ئیســماعیل ،هەولێــر.٢٠١٧ ،
 – ٤٦حەیرانــۆک ،زمانــێ ئەڤینــدارا ،نورەدیــن
ســەعید مســتەفا ،بەغــدا.١٩٨٨ ،
 – ٤٧سایتی ڤەژینبۆکس.
 – ٤٨فەرهەنگــی ئانائیتــا ،یوســف ڕەشــید ،خانــەی
موکریانــی بــۆ چــاپ و باڵوکردنــەوە ،ب ،١هەولێــر،
.٢٠١٣
 - ٤٩فەرهەنــگ ،د .ئیزۆلــی ،وەشــانێن دەنــگ،
چاپــا پێنجەمیــن ،ئامــەد.٢٠٠٧ ،
 – ٥٠فەرهەنگــی وشــەنامە ،هۆرامــی – کوردیــی
ناوەڕاســت ،جەمــال حەبیبوڵــا (بێــدار) ،هەولێــر،
.٢٠١٠
 – ٥١فەرهەنگــی باشــوور ،کــوردی – کــوردی
– فارســی ،عەباســی جەلیلیــان ،دەزگای چــاپ و
باڵوکردنــەوەی ئــاراس ،هەولێــر ،چاپــی یەکــەم.٢٠٠٤ ،
 – ٥٢فەرهەنگــی شــەبەک ،هەردەوێــڵ کاکەیــی،
چاپــی یەکــەم ،دهــۆک.٢٠١١ ،
 – ٥٣فەرهەنگــی ئاهورایــی ،هەورامــی – ســۆرانی،
تەوفیــق مینبــەری ،تەهــران.١٣٩٤ ،
 - ٥٤زۆربەی سایتەکانی زمانی کوردی لە ئینتەرنێتدا.
55 - Grammatica E vocabolario della lingua kurda,Dalla P. Maurizoni Garzoni,Weşanxana Avesta, çapa yekemîn,
2013.
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