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داستان تەها عەبدولال حەمو

سترانا فۆلکلۆری ب ئێکەمین هۆزانا کوردی دهێتە هەژمارتن؛ د دەما شلوڤەکرنێدا پێدڤییە هەردوو 
جەمسەرێن )ناڤەرۆک و ڕوخسار(ییێن بونیات و شەنگستەیێن ئاڤاکرنا تێکستێ هۆزانێ بهێنە ڤەخواندن، 
چونکی پەیوەندییەکا بهێز پێکڤە هەیە. د هەمان دەمدا بەر ب دوو تەوەرێن ڤەکۆلینێن جوداڤە دچن.

گرنگیا ئەنجامدانا ڤەکۆلینێ ب مەرەما ڤەژاندنا هۆزانا فۆلکلۆرییا نەتەوەییە، ل قالبدانا سترانا 
زانستی و ئەکادیمی. ئەڤ ڤەکۆلینە ل دۆر تەوەرێ ڕوخسارا هۆزانا  دیالنکی ب شێوەیەکی ژ شێوێن 
ژبۆ  هەوڵەکە  دیسان  ئەنجامدان.  هاتییە  تایبەتی  ب  سترانێ  هۆزانا  جۆرێ  و  گشتی  ب  فۆلکلۆری 

سەلماندنا رۆلێ کێشا هۆزانێ و جۆرێن وێ د سترانا دیالنکییا دەڤەرێدا. 
ژ سەدەما ئەوان پرسێن د بیردانکا مرۆڤاندا دروستدبن: ئایا د هۆزانا فۆلکلۆرییا کوردیدا مل ب 
گورەی  ل  بوویە؟  سەربەخۆ  سیستەمەک  خودان  یان  هەڤرێبووینە؟  جیهانی  کێشناسییا  سیستەمێن  ملێ 
ڕەسەنایەتی و تایبەتمەندییا زمان و کۆلتۆرێ نەتەوەی خودان کێش بوویە؟ ڤەکۆلین ژ کومکرن و لێکدانا 

چەندین بوچوونێن جودا، د هەردوو الیەنێن تیور و پراکتیکێدا ب پشتبەستنا ژێدەران هاتییەلێکدان.

کێش د سترانا دیالنکییا دەڤەرا بەهدیناندا
)سترانێن داوەت و گوڤەندێن کوردان( وەک نموونە

پشکا زمانێ کوردی، کۆلیژا زمانان، زانکۆیا دهۆک، هەرێما کوردستانێ - عیراق
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پێشەکی

دناڤا  بەرفرەە  و  زیندی  بەشەکێ هەرە  وەکو  ستران 
کۆلتۆرێ کوریدا بوویە هێزەکا جێگیر ژبۆ ڤەحەواندنا 
گشت بوارێن ژین و ژیارا مللەتی، وەکە هێمایەک بۆ 
نەمریی و هێزا هەبوونا نەتەوەیی ب تومارەکا دیرۆکییا 
گشتگیر ژ هەلویستێن خۆش و نەخۆشێن ڕەوشا تاکێ 

کورد ب زارەکی پاراستییە.
ڤەکۆلین د ئاستێ کێشێدا ل سەر هۆزانا فۆلکلۆری 
زارێ  د  نەخاسمە  دکێمن  ــەرچــاڤ  ب ڕەنــگــەکــێ  ب 
لــەورا یا فەربوو کار ژبــۆ  ئەڤی  ــدا،  کرمانجیا ژووری
بابەتی بهێتەکرن بۆ ب دەستڤەئینانا چەند ئارمانجان و 
زانینەکا باشتر د بوارێ هۆزانا فۆلکلۆرییا کوردیدا؛ ب 
سەر چ جۆرە کێشدا دهێتە پارڤەکرن؟ و زانینا یەکەیێن 
ئاستێ کێشا هۆزانێ د سترانێدا چنە و ب چ ڕەنگ 

سەرەدەری دگەلدا هاتییە کرن؟
)وەسفی  ڕێــبــازا  بابەتیدا،  دنڤێسینا  ڤــەکــۆلــەرێ 

شیکاری( بکارئینایە.
ب  پێکدهێت  پشکان  دوو  ژ  ڤەکۆلینێ  پەیکەرێ 

ئەڤی ڕەنگێ ل خوارێ:
پشکائێکێ: دابەشی

 دوو تەوەران دبیت؛ ئەوەرێ ئێکێ باس ل )زاراڤ 
و تێگەهێن سترنێ و جۆرێن سترانێ، سترانا دیالنکی( 
هۆزانا  د  )کێش  ژ  پێکدهێت  دووێ  ــەوەرێ  ت دکــەت. 
فۆلکلۆریدا، جۆرێن هۆزانا فۆلکلۆریێن: هۆزانا بێکێش 

و هۆزانا کێشدار(.
کێشێن  گرنگترین  پراکتیزەکرنا  دووێ:  پشکا
بڕگەیی یێن )حەفت بڕگە و هەشت بڕگە، نەه بڕگە، 
سترانا  د  جودا  ڕیتمییێن  پێکهاتەیێن  ب  بڕگەیی(  دەه 
ئەڤێ  د  بکارئینان  هاتینە  بەهدیناندا  دەڤەرا  دیالنکییا 
پشکێدا ژ پەرتوکا )سترانێن داوەت و گوڤەندێن کوردان( 

وەک نموونە هاتییە وەرگرتن و شلوڤەکرن.
  

پشکا ئێکی
تـەوەرێ ئێکـێ

تێگەهـوزاراڤێنسترانێ: 
ستران وەکو بەرهەمەکێ ئەدەبی  ل سەر سێ ستوینێن 

سەرەکی )ئاستێن زمانی، ریتم، خەیال( هاتییە ئاڤاکرن. 
ئافراندییا  هــۆزانــەک  پــارچــە  هــەر  هندێ  ڕامــانــا  ب 
خەیالەکا وێنەکرییە ب رێیا  پەیڤان و ئاوازەک ل سەر 
دهێتەدانان و ب ڕیتمەکا جوان هاتبیتە ستراندن دبێژنێ 
هۆزانا سترانکی. مەبەست لڤێرە ژ هۆزانا فۆلکلۆری 
سترانا فۆلکۆرییا دیالنکییە؛ کامل حەسەن بەسیر دبێژیت 
لە گۆرانی، چونکە چی گۆرانی و  بەشێکە  ))شیعر 
چی شیعر هەردووکیان وەزن و قاقیە و دەنگی تایبەتیان 
تێدایە((1. واتە ئەو دەربرینەیا ژ هەست و سوزێن دناخ 
و دەروونێ مروڤیدا هاتییە هەبوونێ؛ بوویە بەشەک ژ 
ژیانا گەلێ کورد، کو خودانێن گەنجینەیەکا گەلەک 
بابەتان  هەمەجۆرییا  فلۆکلۆریدا  سترانا  د  دەولەمەندن 
هەیە. سەرباری ڕەسەنایەتی و مورەک ژ تایبەتمەندییا 
ــوردەواری د دەتــە  ــ کــۆلــتــۆرێ خــۆ ڕەنـــگ و چــێــژا کـ

گوهداری.  
ئــەوی  ب  کـــوردی  سترانا  و  مــوزیــک  پەیوەندییا 
ڕادەیی یا توندە هەتا ب سترانا کوردزمان ناڤدار دبیت. 
هەر ژ کەڤندا ئەڤ تایبەتمەندیی هەبوویە، دەولەمەندی 
قەشەیێ  پاراستینە.  خۆ  ڕەسەناتییا  ڕیشالێن  ڕەهــو  و 
و  ))ستران  دبێژیت  بوا(  )توماس  فەرەنسی  گەریدەیێ 
بێگومان  هێنەکرن،  نا  موزیک  بێ  کوردان  گوڤەندێن 
دبێژنێ )موزیکا  بەشەکە ژ موزیکا  موزیکا کوردی 
موزیکا  ب  تێکەل  موزیکەکا  ب  نابیت  ڕۆژهەالتی( 
د کەڤندا  بکەن،  ئــەرمــەن(  ترکی،  فــارس،  )عـــەرەب، 
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موزیکا کوردی کارتێکرن ل سەر موزیکا گەلێن دەردورا 
خۆ کرییە((2.

جارا  بۆ   )Herderهــــردرـ( ئەلمانی  ڤەکولەرێ 
ئێکێ د پەرتوکاخۆ یا لژێر ناڤونیشانێن )دەنگێن مللەتان 
زاراڤێ )Volkslied(د  ل ساال 1778  د ستراناندا( 
بۆ سترانا فۆلکلۆری بکارئیناییە.3 د ئەڤێ پەرتوکێدا 
و  هاتییەکرن  فۆلکلۆری  سترانێن  کۆمڤەکرنا  هــەوال 
ڕەنگڤەدانا وێنەیێ مللەتێ ئەلمانی. د زمانێ کوردیدا 
چەندین زاراڤێن جۆدا ل دویف دەڤەر و جۆرێن سترانێ 
ژالیێ ڕوخسار و ناڤەروکا وێ ڤە دهێنەبکارئینان وەکی 
دیالن،  پەستە،  دیلۆک،  گۆرانی،  حەیران،  و  )الوک 

نارین، الوژە، تەرانە و مەقام گوتن...هتدد(.4
یێن  هۆزانا سترانکی ژی وەکو گشت ژانرێن دی 
ئەدەبی ل دەستپێکێ ب شێوێ سەرزاری بوویە، ئانکو 
کومڤەدبوون  تاکی  دەڤ  ل  هەلچونێن  و  هەست  ئەو 
هاتییە  ئێکی  بۆ  سینگەکی  ژ  ســـەرزاری  شێوێ  ب 
نەرم و ب  بوویە ژ موزیکەکا  پێکهاتەیەک  ستراندن. 
پەیڤێن سادە، هەلگرا کویراتییا ئەوێ هەست و سوزێ 
))گــورانــی  دبێژیت  رســول  هــەروەکــی شوکریە  بــوویــە. 
ئاوێنەی گیانی مللەت و گەنج و بیر و ئامانجی یەتی، 
نەک تەنیا ئاوێنەی هەستی دانەرەکەیە((5 واتە هەر 
نەتەوەیەکی سترانا خۆ هەیە کو گەل داهێنەرێ وێیە و 
هزر و ئارمانج و هیڤیێن وی گەلی دیاردکەن، هەروەسان 
تێگەهێ سترانێ د فەرهەنگا تێرمێن وێژەییدا ب ئەڤی 

ڕەنگی هاتییەکرن ))ژانرەکە ژ ئەدەبا گەلێری کو ب 
هەلکەفتنا جەژنەکێ ژ جەژنان تێتە گوتن یان ژی ب 
ڕابوون و ڕوینشتنێن جڤاکی ڤەگرێداییە، وەکو داوەت، 

بەرهەڤدانا موسم ـ دەخل((.6
د ئەڤی بەرهەمیدا داهێنانا مللەتێ کورد تێنە دیارکرن 
ژ هەمی الیەکی ڤە، ڕەسەناتییا زمانێ کوردی خویادبیت 
و فەرهەنگا وێ بەرفرەه دبیت، کو ب ڕەنگەکێ جوان 
و ژێهاتی سترانبێژ پەیڤان دادرێژن و شیاینە ب سەدەهان 
ناڤێن جە و کەسایەتی و ڕویدانان ب پارێزن و تا نهاژی 
)ئەحمەد  نڤیسکار  وەکو  هەر  وەردگریت،  ژێ  مفایی 
ئیدیومێن  و  زاراڤ  شیاییە  ))سترانێ  دبێژیت:  زەرو( 
کوردی یێن خۆرستی ڤەگریت و بێخیتە دنێڤ فەرهەنگا 
کوردیدا((7 لڤێرە بۆمە دیاردبیت کو د فەرهەنگا گشت 
ژبۆ  مەزن  کاریگەریەکا  سترانێ  و  جیهانێدا  مللەتێن 
نەخاسمە  کرییە  نەتەوەیی  زمانێ  فەرهەنگێن  پاراستنا 
دیرۆکێدا  درێژییا  د  کو  کوردستانی  مینا  وەالتەکێ 
پێکوال نەمان و ژناڤبرنا ڤێ نەتەوەیی هاتییەکرن، بەلێ 
ئەگەر تا چ ڕادە ژی دەنگ و ڕەنگێ وی نەتەوەیی 
هاتبیتە بێدەنگکرن، لێ د هەمان دەمدا ئەڤ زمانە د 
ئەندازە  بڕێکا سترانێ  و  ژیایە  مللەتیدا  هزر  و  هەست 
و ڕەسەناتیاخۆ پاراستییە ))ستران هەمی دەما شیایە ل 
هەمبەری دوژمنا ڕاوەستیت و نەهێلیت هیچ جارەکێ 
مرۆڤێ  رەوشــتــێ  و  کەلتور  و  زمــان  ســەر  ل  بیت  زال 
بەهرا  کو  دگەهینیت،  چەندێ  وێ  ئەڤە  کـــورد((.8 

کەڤالێ هونەرمەند سەردار کێستەیی
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یان  پتریا مێژوویا کوردان چ گرێدایی شەر و مێرانی 
پاراستنا ڕەوشت و تیتاالن و کۆلتۆرێ وان ب گشتی د 
ناڤاسترانێدا هاتییە ڤەگوهاستن ژبەرەبابەکی بۆ بەرەبابێن 
ل دویڤدا، چونکی مللەتەکێ نە خواندەڤا بوویە سیمایێن 
ناڤا  د  زیندی  شیایە  سترانێ  چێژا  و  و سڤک  ســادە 
بەردەوامبیت.  و  بژیت  چەرخان  چەندین  بۆ  مللەتیدا 
سەبارەت ئەڤێ چەندێ )ئەلکزاندر هجر کراب( دبێژیت 
باوەریێ  وێ  گەهشتمە  و  دیڤچوونکرن  گەلەک  )من 
دانەرێ  ئاوازکرییە،  هۆزانەکا  فۆلکلۆری  سترانا  کو 
نە  مرۆڤێن  ناڤ  د  کەڤن  سەردەمێن  د  دیارنینە،  وێ 
خواندەواردا پەیدابوویە و تا نوکە ژی زیندییە و دهێتە 

ڤەگێران(9. بەشێ هەرە زۆرێ سترانا 
کوردیا فۆلکلۆری سترانا دیالنکییە 
نڤێسی ژی ل سەر  و ستراناهۆزانێن 
فۆلکلۆری  کێشێن  بناغەیێ  هەمان 

هاتییە ڤەهاندن.
و  خۆمالییە  سامانەکێ  ستران 
جۆرا  بابەتێن  هەلگرا  وێ  ناڤەڕوکا 
ــن جــڤــاکــی و ڕامـــیـــاری و  و جــۆرێ
دیرۆکی، ئابوری، ئاینییە ب هەمی 
وانڤە. سەبارەت ئەڤێ چەندێ  تایێن 
عیماد خالد وەیسی دبێژیت: ))سترانا 
ژیانا  نەریتێن  چەند  شیایە  کــوردی 
کوردەواریێ بهەمی ئالیێن خۆڤە خویا 
بکەت و بدەتە نیاسین وەک ڕەوشت، 
ــداری، بــازرگــانــی، کار  ــال مــال و م
شەرو  حەزژێکرن،  وەفاداری،  وپیشە، 

ملمالنێ، ...هتدد((10 ب ئەڤی تێگەهی ستران دبیتە 
گەنجینەیەک بۆ پێشاندان و پاراستنا شوێنەوارێن دێرین 
هەروەسا  و  سروشتی  ڕاستەقینەیێن  و  جوان  وێنەیێن  و 
بۆ ڤەکۆلینکرن ل سەر ژیانا جڤاکی  بابەتەک  دبیتە 
)داب و نەریت، پەیوەندیێن جڤاکی، کەلوپەل،..( کەواتە 
ستران کەرەستەیەکێ بهێزە بۆ ڤەکۆلینا مێژووییا هەر 
نەتەوەیەکی. کەواتە د شیانداییە خۆرستییا جڤاکێ خۆ 

برێیا سترانێ بزانین ژ بەرەبابێن بەرێ و تا نها.  
سروشتێ کوردستانێ و جوانیا دیمەنێن وەرزێن وێ، 
کو دەڤەرەکا چیایی و بخەملە، بوویە  هوکارەک بۆ 

ناڤێن چەندین  نەخاسمە  و  دەولەمەندییا سترانا کوردی 
گوند و باژار و چیا و ڕیبارێن وەالتی دناڤا سترانێدا هاتینە 
پاراستن برێکا سترانان وەکی )بەحرا وانێ، بەرچەلیان، 
شوشێ، هارینا، دهۆک، چیایێ گارە،..(11. هەروەسان 
ستران بوویە ئەگەرێ پەیدابوونا هەڤکاریێن هەرە وەرزی 
د ناڤا چینێن جڤاکێ کوردیدا و گیانێ هاریکاریێ د 
دەمێ کارکرنێدا. وگوتنا سترانێن د بەر کارکرنێدا بۆ 
مروڤی  دەڤ  ل  سڤکییەکێ  و  کەیفەک  هندێ، کو 
یان  جەهی  و  گەنم  درینا  سترانێن  وەکی  دروستبکەن، 
گیایی بۆ مەڕ و مااڵتی، لڤێرە بۆ مە دیاردبیت، کو 
تاکێ کورد جۆرەکێ  دەف  ل  دەمەکی  و  هەرجهەک 
سترانێ هاتییەگوتن. سترانێ خزمەتا 
پاراستنا زمانێ نەتەوەی ژی کرییە 
ــن کــەرســتــێــن  ــری ــت ))ســـتـــرانـــێ مــەزن
ــڤــانــی بــۆ مــە پــاراســتــیــیــە، ژ  زمــان
پەیڤ  و  زاراڤ  و  ئامراز  و  پەیڤ 
زمانێ  ڕەسەناتیا  ئــێــدیــەمــا((12  و 
فەرهەنگا  بەرفرەهکرنا  و  کــوردی 
ڕۆلەکێ  سترانێ  کـــوردی  زمــانــێ 
ستران  داویــیــێ  ل  گێڕاییە.  مـــەزان 
و  خۆش  بیرەوەریێن  ساخکرنا  ئاالڤێ 

نەخۆشێن کوردان بوویە.

جۆرێنسترانێ: 
گەلەک ڕەخنەگر و نڤیسەران ل 
دویڤ بیروبۆچوونێن خۆ دابەشکرنێن 
سترانێ.  جۆرێن  دایینە  جــۆدا  جــۆدا 
ناڤەڕوکا  و  ڕوخسار  دویــڤ  ل  دابەشکرنەکێ  ئەگەر 
ئەڤێ  ب  دێ  بدەیینێ،  سترانکی  هــۆزانــا  تێکستێ 

ڕەنگێ ل خوارێ بیت:
گەلەک  کو  ناڤەڕۆکێڤە  ژالیــێ  سترانێ  جۆرێن 
دابەشکرن هەنە، ژ ئەوانان دابەشکرنا هاتییەکرن ژالیێ 
)جوتیار اسماعیل نبی( ب ڕەنگەکێ ئەکادیمی د ناما 
حەیرانوکا  )ناڤەرۆکا  ناڤونیشانێن  ژێر  ل  یا  ماستەرێ 
کوردی(دا ل سەر ئەڤان جۆرێن لخوارێ دابەشکریینە: 

1- سترانێن جڤاکی. 2- سترانێن ئەڤینی. 3- سترانێن 
ئایینی. 6-  دیرۆکی. 5-سترانێن  سترانێن  کاری. 4- 
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وشۆڕەشگێری.  ڕامــیــاری  7-سترانێن  ستراناپێگوتن. 
ڕوخــســارێ  الیــێ  ژ  بەلێ  زارۆکـــــان.13،  8-سترانێن 
جۆرێن  دوو  دابەشی  ڕەخنەگران  پرانییا  برێکەفتنا  ڤە 
سترانێن  و  کێشدار  )سترانێن  ژی  ئەو  دبــن.  سەرەکی 

بێکێش(.

سترانادیالنکى: 
د ناڤا سترانا کوردیدا بەشێ هەرە مەزن ژێ سترانا 
ڕیتمەکا  د گەل  لڤینێن  ديالن ژ کۆمەکا  دیالنکيیە، 
دیارکرى دهێتە گۆتن )شایى-هەڵپەڕکێ(، کو دەربڕینێ 
ژ خۆشى و شادی یان هەڤخەمی و بێزارى، تولڤەکرنێ 
و جاران ژى بۆ سوپاسیکرنا تاکەکەسى ب کار ئینایە. 
د  ئیالمێ  و  دەڤــەرا کرماشان  ل  ديالنا )شیوەن(  وەکو 
دەمێ تازییاندا دهێتە کرن و ديالنا )عیرفانى- سەما( 
جۆرەکێ ديالنا تایبەتە ب تەڕیقەتا قادرى و نەخشەبەندى 
و پیرشالیارێ هەورامان، کو زێدەتر وەکو زیکر دهێتە 
ل  ديالنێن  گشتى  ڕەنگەکێ  ب  بەلێ  ئەنجامدان.14 
بەربەاڵڤن، تێکستا  هەلکەڤتێن کوردەوارى دهێنەکرن د 
ئەڤان سترانان ژى زێدەتر بۆ جوانییا ئەڤینا ڕاستا کچ 
و کوڕان ب زمانەکێ سڤک و موزیکەکا هەستبزوێن 
ب  کوردستانێ  دەڤــەرێــن  هەمى  ل  دســتــرن،  )حــمــاس( 
و  خۆ گونجاندينه  دەمى  بۆرینا  د گەل  جودا  شێوازێن 
هزرا  و  هەست  دەربڕینا  ژێ  ئارمانج  پاراستن.  هاتینە 
گەلى بوویە وەکو فیساگۆرس دبێژیت: ستران و موسیقا 
مينا دەرمانينە بۆ گەلەك نەخۆشيێن سایکۆلۆژى وەکى: 

ترس، هەڵچوون، خەم، توڕەبوون... هتد.15  
بەهرا  پێکهاتییە.  بەندان  ژ  كوردى  دیالنکيا  سترانا 
پترى بەندێن وێ ژى ژ سێ ڕێزکان پێک دهێن، کێش و 
سەروا د ئەڤان ڕێزکاندا مینا ئێکە، هەر وەکى محەمەد 
بەکر دبێژیت: ))تەنانەت بێ دەستنیشانکردنى )یەکە(
کانى ڕیتمیش، ل هەندێ دۆخى دەگمەندا نەبێت، بەوردى 
هاوکێشەى نیوەدێرەکانى تێدا پارێزراوە((16 ئەڤ جۆرە 
ژ سترانان پتر ژ هەمى ڕەنگێن دى پەیڤ و بەند لێ 
پتر  چونکى  گوهۆڕین،  و  کێمکرن  و  زێدەکرن  دهێنە 
گرنگییێ د دەتە ئاواز و ڕیتما ناڤەکى و ب ڕەنگەکێ 

هونەريیێ جوان ئاوازا سترانێ دروست دکەت. 
 

پشکا ئێکێ
تەوەرێدووێ

کێشدهۆزانافۆلکلۆريدا:
بنەمایێن هۆزانێ و  کێش و موسیقا بنەمایەکن ژ 
ئێک  هەر  نەبوونا  هەیە،  پێکڤە  هێز  ب  پەیوەندییەکا 
و   شێوە  و  واتایى  پێکهاتا  وان کەموکورتییەکێ ب  ژ 
ژى  چەندێ  ئەڤێ  بەر  ژ  ددەت.   هۆزانێ  ڕوخسارێ 
))کێش بە بونیاتى مەرجى شیعر هەژمار دەکرێت((.17 
ناخێ هۆزانڤانى  و  دەروون  یا ژ  دەربڕینەیە  ئەو  هۆزان 
پەیدادبیت و ئەوان هەستان ب ڕێکا زمانى وێنە دکەت، 
ئەڤ وێنە د قالبێ کێش و سەروایێدا دهێتە هەبوونێ و 
ناڤەندەکا ڕیتمى و دویر ژ ڕۆژانەیێ ڕێکخستى پێک 
و  ڕێکخستن  ئەو   )meter( کێش  کەواتە  دئینیت. 
لێکدانا دەنگان یا ل دەڤ مللەتێن جۆراوجۆر. ئاهەنگ 
د  حــامــد  الــلــه  نعمت  هــەیــى.  تایبەت  موسیقایەکا  و 
پەرتووکا )شێوازگەرى(دا ئاماژە ب ئەڤێ یەکێ کرییە 
کو ))کێشا هۆزانێ ژ ئەنجامێ دروستکرن و کارکرنا 
پەیڤانە د ناڤ پەیوەندییێن دەنگيدا، کو ژ پەیوەندییێن 
هەر  ئەڤجا  جــوداکــرن((.18  ناهێتە  ڕێزمانى  و  دەاللــى 
نەتەوەیەک ل دویڤ تایبەتمەندییا زمانێ خۆ جۆرەکێ 
کێشا تایبەت بکاردئینیت. بۆ نموونە د زمانێ ئینگلیزى 
دا  فڕەنسى  زمانێ  د  و  ئەیامبیک  کێشا  یوونانيدا  و 
سیستەمێن  چار  گشتى  شێوەکێ  ب  لێ  ئەلکساندەره، 
جیهانى هەنە ئەو ژى: ))کێشا ژمارەیى، کێشا چۆنى، 
ڕەخنەگرێن  ئاوازەیى((.19پڕانییا  کێشا  چەندى،  کێشا 
کورد وێ چەندێ دیار دکەن، کو هۆزانا فۆلکلۆرییا 

کوردى ل سەر کێشا بڕگەیى هاتییە دانان.
بڕگە ب شێوەکێ گشتى رۆلەکێ کاریگەر د کێشا 
شعريدا دگێڕیت، وەکو ئاوازەکێ ب هاریکارییا ڤاواڵن 
کێش  کەواتە  ڕادبیت.  پەیڤان  دابەشکرنا  ئەرکێ  ب 
پێکدئینن.  هۆزانێ  دێرا  پێکڤە  و  بڕگەیانە  کۆمەکا 
دێر ژى یەکەیەکا ڕیتمى یە. ))ئاستێ کێشێ د دێرا 
شێوازەکێ  ب  ڕیتم  و  وەکهەڤن  د  فۆلکلۆريدا  هۆزانا 
هونەرى هاتییەدانان((.20 ل ڤێرە دیار دبیت کو کێشا 
یا  زۆڕ  ڕێژەکا  نەتەوەییە،  و  کەڤن  کێشەکا  خۆمالى 
هاتییە  پێ  کوردى  ڕەسەنا  فۆلکلۆرییا  شعرا  ژ  مەزن 
ڤەهاندن. پشکا هەرە مەزن ژێ هۆزانا سترانکيیە و د 
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ئەڤ  دگونجیت.  کــوردى  زمانێ  تایبەتمەندییێن  گەل 
دێرا  بڕگەیێن  هژمارتنا  دویڤ  ل  شعرى  کێشا  جۆرێ 
درێژییا  و  و گرنگییێ ب کورتى  شعرى کار دکەت. 

بڕگەیان، چاوانییا ڕێزبوون و هێزا ئەوانان نادەت. 
 

جۆرێنهۆزانافۆلکلۆرى:
د بوارێ رۆخسارا هۆزانا فۆلکلۆرییا کورديدا دوو 

جۆرێن هۆزانان هەنە د سەرەکى و بەربەاڵڤن، ئەو ژى:

١-هۆزانافۆلکلۆرییابێکێش:
پێدڤییە بێژین ئەڤ هۆزانە ژ الیێ هژمارا بڕگەیان 
ڤە چ یەکسانى نینە د ناڤ رێزێن هۆزانێ دا. بنیاتێ 
بنچینەيا  یە، ل سەر  تێدا ڕەگەزەکێ سەرەکى  ڕیتمێ 
)براینە،  وەکى  زمانى  دیاردەيەکێن  چەند  دووبارەکرنا 
دووبارەکرنا  هــەروەســا  لولو(  الال،  لــێ،  لێ  برادەرینە، 
دەنگ و پەیڤ و ڕستەیان ژ الیێ سەروایێ ڤە سەروایا 

روالەتييە. جۆرێن هۆزانا فۆلکلۆرییا بێکێش دبنە:
١-حەیران

٢-الوک21
ئەڤ جۆرێ هۆزانا فۆلکلۆرییا کوردى د بێکێشن، 
ل سەر بنیاتێ ڕیتمى د گۆتنەکا پەخشانکى دا دهێنە 
ڤەهاندن. بەلێ ڕیتما ناڤەکى د ئەڤان جۆرە هۆزانان دا 
یا زاڵە و ب ڕەنگەکێ گشتى ڕیتما ناڤەکى ب هۆزانا 
بێ کێش ڤە تایبەتە، هەر چەندە د هۆزانا کێشدار ژى 
دا هەیە، بەلێ گرنگییا وێ پتر د هۆزانا کێشدار دا 
ئانکو  دووبارەکرنێ  ڕەگەزێن  ژ  بریتییە  کو  دیــارە،  یا 
شێوەیێ  ڕستەیان ب  و  پەیڤ  و  دەنگ  ))دووبارەکرنا 
سیستەمێن  کارئینانا  ب  هەروەسا  ستوینى  و  ئاسوویى 
)سەرواسازى(یێ د ناڤ ڤى جۆرە هۆزانێ دا((.22وەکى 

د ئەڤێ نموونەیا ل خوارێ:

)3+3+3( کەڤیکێن بەفرێ بە من سێنە 
)3+3+5( هەالل و بەیبین ئاشقێن بەفرێ نە 

شاهدێن من و الوکێ دەالل مەالئیکەتێن خودێ نە.23 
 )3+4+5+4(     

   
سەرى  ل  حەیرانوکا  پارچە  ئەڤێ  تەماشەى  ئەگەر 

و  نەبوویە  دا گرنگ  دێران  ئەوان  ناڤا  د  بکەین کێش 
زێدەتر گرنگى ب ناڤەڕۆکا وێ هاتییە دان، لەوڕا ژى 
ڕێکخستن ب ڕێکا پەیڤان بوویە نەکو بڕگە و سیستەمێن 

کێشێ بوویە ب سترانا بێکێش دهێتە هژمارتن.

)3+3+3( بهارە بهارا فینکێ   
)5+4+5( بزنکا کیڤى کارکێ خۆ دایە بەر سینگێ 

)3+3+3+5( دێ بال من دەاللێ دلێ خوە دیتباڤە 
)3+3( بال ب ڕێڤینگى   

)4+3+3( بهارە بهارا د دەمێ دا  
)3+4+3+3( تەیران و تەواال هێلینا خۆ چێکرن 

)4+3( دانا... د سۆڕگولێ دا  
)3+4+3+3+5( عەیالێ خەلک و عالەمێ یێت باژێڕ و بەلەدا 

)5+5+4( دێ بال من زانیبا یێت من عەبداال خودێ 
        )5+3( کەفتنە د دەستێ کێ دا 24  

   
دیار  مە  بۆ  فۆلکلۆريدا  هۆزانا  نموونەیا  ئەڤێ  د 
دبیت، کو ڕیتما ناڤەکى ب دووبارەبوونا چەند دەنگان 
هــەروو کۆپلەیان  د  )ا(  دەنگێ  وەکى  هۆزانێدا  ناڤا  د 
دەنگێ )ێ(  بوویە، هەروەسا  ــارە  دووب جــاران  دا )31( 
پەیڤان  دووبــارەکــرن. ژ الیێ  هاتییە  جــاران  ژى )21( 
ڤە هندەک ب شێوەکێ بەرچاڤ دووبارە بووینە وەکى 

پەیڤا )بهار(.

٢-هۆزانافۆلکلۆرییاکێشدار:
بەشێن هۆزانا فۆلکلۆرییا کێشدار ئەڤێن ل خوارێ 

نە:
١-سترانوگۆرانى: بریتینە ژ هۆزانێن لیریکى و 
کێشدارێن فۆلکلۆرى، ژ الیێ زمانيڤە د ڕەوان و سادەنە 
و ژالیێ کێشێ ڤە د ڕێکخستى  و رەنگا و رەنگن ژ 
کێشێن  جۆرێن  ژى  لــەوڕا  بڕگەیيانڤە،  هەژمارا  الیێ 

بڕگەیى وەردگريت. 
هۆزانێن  ناڤبەرا  د  هەڤپشکە  جۆرەکێ  بەیت:  -٢
کێشدار و ستران و گۆرانيياندا و هۆزانا بێ کێش الوک 
دهێنە  تێکەل  ڕەنگەکێ  جاران ب  حەیران، گەلەک  و 
ڤەهاندن. واته ))هزرەکا درێژە یان چیرۆکە، سەرهاتییە، 
پڕانیا ئەوان چیرۆکێن ئەڤینداری و مێژووی، ل سەر شێوێ 
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بەیتان ب کێشێن دەە بڕگەیی هاتییە دروستکرن((.25 
ب شێوەکێ گشتی هۆزانا فۆلکلۆری، ئەڤجا چ ستران 
بیت یان بەیت ب سەر هندەک کێشێن دیارکری دهێتە 
سەر  ل  یێن  کێشن  ئەو  خــوراێ  ل  ئەڤێن  کو  ڤەهاندن، 

هاتینە ڤەهاندن:
یان   )4+3( ڕیتما  ب  بڕگەیى   )7( کێشا   -1

)4+3( بڕگە:
ــێ زێــدەتــر  ــۆرەیـ ــی ئـــەو جـ ــڕگــەی کــێــشــا حــەفــت ب

دناڤاکرمانجییا سەریدا دهێتە دیتن بۆ نموونە:  
هەرێ بازو کوڕێ پیرێ

خەنجەر بازو کوڕێ پیرێ 26

1234567
رێپىکوڕێزوبارێهە
رێپىکوڕێزوباجەرخەن

ڕاوەستانا واتایىڕاوەستانا واتایى

وەکو یا دیار د ئەڤان دوونیڤە دێرێن هۆزانێدا کێشا 
کار  کــوردی ب  فۆلکلۆرییا  ڕەسەنا  یا  بڕگەیى   )7(
 )3+4( یا  ڕیتمى  وێنێن  بنیاتێ  ســەر  ل  کو  ئینایە 

دروستبوویە.

یان   )3+4( ڕیتما  ب  بڕگەیى   )8( کێشا   -2
)5+3( بڕگەيى:

ئەڤ کێشە د ناڤا کرمانجییا سەرى دا دهێتە دیتن. 
کو ل دویڤ ڕاوەستیانێن واتایى و بنیاتێ ڕیتمێ هەنە 

وەکى نموونە:
هاى هاى وەسمەر جانێ دلبەر

هەڕە کانیێ و وەرەڤە 27
                                   

12345678
بەردلنێجامەروەسهاىهاى
ڤەرەوەویێکانڕەهە

ڕاوەستانا واتایىڕاوەستانا واتایى

 )3+3+3( ڕیتما  ب  بڕگەیى   )9( کێشا   -3
بڕگە:

د هۆزانا فۆلکلۆرییا کوردى دا هندەک کێشەیێن 
دى هەنە، بەلێ گەلەک د بەربەاڵڤ نینن، وەکى کێشا 

)9( بڕگەیى ب ڕیتما )3+3+3( بۆ نموونە:
خەزالم خەزاال لنهێال

چ بچەرم چ بمەشم ناڤ عێال  28 
                    

123456789
الهێلنالزاخەلزاخە
العێناڤشممەچبرمچەچب

ڕاوەستانا واتایىڕاوەستانا واتایىڕاوەستانا واتایى

4- کێشا )10( بڕگەیى ب ڕیتما )5+5( بڕگە:
واتایى  ڕاوەستیانەکا  بڕگەیان   )5( پشتى  ژى  ئەو 

دروست دبیت وەکى د نموونێ دا ل خوارێ:
بارانکەک بارى یا هیرە هیرە

یێ ل من ڕەشاندى کەلەک و شویرە 29
 
12345678910
رەهىرەهىیارىباکەکرانبا
رەشوىولەککەدىشانڕەلمنیێ

ڕاوەستانا واتایىڕاوەستانا واتایى

پشكا دووێ
پراکتیزەکرناکێشاخۆمالىدسترانادیالنکيدال

دەڤەرابەهدینان:
)سترانێن داوەت و گوڤەندێن کوردان( وەک نموونە:

سترانا  ژ  دەولەمەندە  چەقێ  ئــەو  دیالنکى  سترانا 
ئــاواز و دەگێن خۆش.  یا پڕى ڕەوشەنبیرى و  کــوردی 
بەر  د  پتر  ژى  لەوما  سەمایە،  و  شايى  ژێ  ئارمانج 
خەمال ڕوخسارا خۆڕا چوویە. سترانا دیالنکى هۆزانەکا 
ســەر گەلەک  ل  سترانە  ئــەڤ  ســەروایــە،  و  ب کێش 
کێشان هاتییە دانان و بەهرا پتر ل سەر )حەفت( بڕگەیان 
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دچیت، بەلێ هندەک ل سەر )هەشت( بڕگە و )دەهـ(
بڕگە و )یازدە( بڕگە و )سێزدە( بڕگەیان ژى هاتییە 

ڤەهاندن.30
د ئەنجامدانا لێکۆلێنێدا ل دور کێشا سترانا دیالنکى 
دیاربوو کو گشت ستران ب کێشانا خۆمالى ب )کێشا 
بڕگەيى يان  کێشى پەنجەيى(31 دهێتە ناڤكرن، چونكى 
دهێنە  پەنجەييان  رێكا  ب  سترانێ  بڕگەيێن  ئــاســان 
هــەژمــارتــن. ))هــەمــوو هــۆزان و ســروود و گۆرانییێن 
فۆلکلۆرى ل سەر ئەساسێ ئەڤێ جۆرە کێشێ )خۆمالى( 
ل  کەین  بزاڤێ  دێ  ڤێرە  ل  ڕێکخستن((32   هاتینە 
دویڤ جۆرێن کێشا خۆمالى ڤاڤاڕتنەکێ بۆ سترانێن د 
ناڤا پەرتووکا )سترانێن داوەت و گوڤەندێن کوردان( ژ 
کۆمکرن و بەرهەڤکرنا )حجى جعفر(دا ئەنجام دەین ب 

ڤى ڕەنگێ ل خوارێ:

١-کێشا)حەفت(بڕگە: 
ئەڤ جۆرێ کێشا حەفت بڕگەیی سڤکترین کێشا 

خۆمالییە، ب ڕێژەیەکا زۆر دسترانا کرمانجییا سەریدا 
 )3+4( یــان   )4+3( ڕیتمێن  ب  بکارئینان  هاتییە 
وەکو دنموونێدا دیار کو ل سەر ڕیتما )4+3( هاتییە 

ڤەهاندن: 

ــــێ ڕەوشــــەنــــێ ــاب ــ مـــــاال ب های ڕەوشەنێ ڕەوشەنێ 

1234567
نێشەرەونێشەرەوهاى
نێشەرەوبێباالما

ڕاوەستاناواتایىڕاوەستاناواتایى

- ئاستێ کێشێ: دروستە )7 =7( بڕگە.
دهەر  واتایی  ڕاوەستیانێن  دوو  ڕیتمی:  ئاستێ   -

نیڤەدێرەکێدا هەنە.
- کێشا )7( بڕگەیی ب ڕیتما )4+3( بڕگە.

ئەوهۆزانێنلسەرئەڤىجۆرێکێشاحەفتبڕگەهاتینەڤەهاندندناڤاپەرتووکێدائەڤێنلخوارێنە:

الپەڕناڤێ هۆزانێژمارەالپەڕناڤێ هۆزانێژمارە
206وەسمان852ڕەوشەنێ1
208هاى گەورێ1053گووزەلێ2
209هۆى زینێ1654کەوێ الل3
210هەى بێرى2355سێلوان4
213کەچەل2556مومیک5
215پوشى2857لۆ شڤانۆ6
217هاى چوخۆ4258هاى نار7
225لەیال5059هاى یارک8
226چیاوۆ5160هاى دەستۆ9
230تۆبا میسل5361یار دلۆ10
239چاڤڕەش چاڤا هەلین5562گوهار ب گژنیژە11

ین
کۆل

ڤە
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240شیر بەنانى وەرنە ڕایێ6963هۆ لەیلۆ12
242وەرنە سێڤا7364دەڤ زەرى13
243یار هەى ڕەندێ7465هەى بلدانە14
245وەرنە ڕێزێ9066سەر سیپانێ15
247شیر لە ژەنگە9367ئەم دێ بار کەین بار ناکەین16
249هاى ڤێ جارێ ڤێ جارێ9468هاى وەاڵتا17
253مەلک کەژ9669دێ وەرنێ وەرنێ18
259فەرشێ کانیێ شینە10970هاى گولێ گولێ19
260هاى خانێ11171هات کولندە20
263بلیجان و بلیجان11672عەبدالۆ ماڵۆ بەینە21
264کەهى و محێ برانە11973هۆلێ22
266هاى وێما12174هاى گورگ23
269نار خەزال12375گول شێنى24
272هەى داوۆ12676توتیک25
278ڕەشک13177عەیشۆێ26
280چووم حەلەبێ13278هاى تاالنە27
282جووت کاریتە13779هەى ناز28
283هاى بەردە14780مامەدا29
284هاى مێمێ15181هاى ژارێ30
286هاى وێتیما15482ئاخ ال دال31
287کاروبارێ بەگییێ15583قەسرێن ئاکرێ32
288عندەلى15884یار یا دال سینەمێ33
289ئەحیا بەگ16085باڤێ34
291بەرچەالن و نەرچەالن16586کوڕکا35
292هاى گەردى16787شێخانى36
294یار هەى دیالن16988تیل مەرحان37
295بەیرەم بەگ17289خانم جان38

ین
کۆل

ڤە
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296یار هەى مامە17790نێرگز39
297هاى دوو گوردى18091بەگین40
299بارانۆک18292نورێ41
301هاى بارانە18593زەڤیا ڕەنگ ڕەنگ42
303نازۆک18894هاى بەڕى بەڕى43
311تەختێ فەریق19095هاى دیلۆ44
313ئاگرێن خیڤەتا19196هاى لە دێرى لەدێرێ45
316هاى تۆزە19397هاى شەمامێ46
319خانومان19898هاى بێالتێ بێالتێ47
323هاى وەز دزم19999هاى مالنێ48
325هەیال لمن غەریبێ202100هاى زێڕینێ49
133هاى گولێ203101هەرشەڤ ل گوندێ مە داوەتە50
205هەرێ بازۆ51

٢-کێشا)هەشت(بڕگە: 
جۆرەکێ دییێ کێشا فۆلکلۆرییا کوردی کێشا هەشت بڕگەییە، ب چەند ڕیتمێن جودا دهێتە بکارئینان ئەوژی 

ڕیتما )5+3( یان )4+4( وەکو نموونا ل خوارێ:

ــکــێ ــودی ــکــر ق ــەک چــێ ــکـ ــودیـ نـــەیـــنـــیـــکـــەک چــێــکــر مـــاالمـــن قـ
ــو بــــــــەرزە بــــو قـــودیـــکـــێ ــتـ ــەڤـ یــــــا شـــــــەپـــــــرزە بــــــو مــــاالمــــنکـ

12345678
كێديـقوكرچێككەكديـقو
منالماكرچێككەكنيـنەیـ
كێديـقوبوزەبةرتوكەڤت
منالمابوزەپرشەيا

ڕاوەستاناواتایىڕاوەستاناواتایى

- ئاستێ کێشێ: دروستە )8 =8( بڕگە.
- ئاستێ ڕیتمی: دوو ڕاوەستیانێن واتایی دهەر نیڤەدێرەکێدا هەنە.

- کێشا )8( بڕگەیی ب ڕیتما )5+3( بڕگە.

ین
کۆل

ڤە
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ئەوسترانێنبڤێکێشێهاتینەڤەهاندنئەڤێندخشتێخوارێدانە:-

الپەڕناڤێ سترانێژالپەڕناڤێ سترانێژ
194هاى نەرمێ1215هاى مفردى1
200کەلەکڤان1416هاى فەیدیێ2
227شێخ و مەال1717کەلها ڕەشۆ3
228گەلیێ سیریێ1918نەینک4
229چوومە چەلێ2019قودیک5
232بال بێتێ5920هاى جەلەبە6
234بەطاڵ نەکەن9821هاى هاى وەسمەر7
236مێرەم10422هاى گوالنۆ8
237ئەز کۆفییێ چێناکەم10523عەلۆ دینۆ9
255دمدم10724کنا ڕندا10
257بان هەى بانۆ13525موموکە11
273الو گدیا13926هاى گوڤەندێ12
276کانێت میرا14127الویا نەچە13
156پەد من ڤەنابن14
 

کێشا)نەهـ(بڕگە:
ئەوسترانێنلسەرکێشانەهـبڕگەییهاتینەڤەهاندنگەلەکدکێمندناڤاسترانێنفۆلکۆرییادەڤەرێدا

کوژڕیتمێن)٣+٣+٣(دروستدبن.بۆنموونە:

مامر مامر مامر هۆ الوۆ مامر مامر مامر هۆ مامۆ 
مامر تە ژمن چیە حەیرانو مامر تە ژمن چیە هو مامۆ 

123456789
مۆماهۆمرمامرمامرما
وۆالهۆمرمامرمامرما
مۆماهۆیەچیژمنتەمرما
نۆيراحەیەچیژمنتەمرما

ڕاوەستانا واتایىڕاوەستانا واتایىڕاوەستانا واتایى

ین
کۆل

ڤە
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- ئاستێ کێشێ: دروستە )9 =9( بڕگە.
- ئاستێ ڕیتمی: سێ ڕاوەستیانێن واتایی دهەر نیڤەدێرەکێدا هەنە.

- کێشا )9( بڕگەیی ب ڕیتما )3+3+3( بڕگە.

ئەوسترانێنبڤێکێشانەهبڕگەیىهاتینەڤەهاندنودناڤاپەرتووکێداهاتینەکۆمڤەکرنئەڤێند
خشتێلخوارێدانە:

الپەڕناڤێ سترانێژ
267مامر1
223کوالڤ ڕەش2

ژ هەژى یە بێژین کو سترانا )کوالڤ ڕەش( ژ الیێ کێشا شعرى ڤە کێشا وێ یا ڕێک و پێک نینە، چونکى 
ژ )دەه( بڕگەیان دەست پێ دکەت و پاشان دبیتە )حەفت( بڕگە و پاشى )نەهـ( بڕگە ژى ب کار ئءینایە، لێ بۆ 

دەنگبێژى نابیتە ئاریشە و د دەما گۆتنێ دا ب ڕێکا ئاواز و دەنگێ خۆ کورت و درێژ دکەت.

١-کێشا)دەه(بڕگە:
ئەڤ کێشە د کرمانجییا ناڤەڕاست دا ب بەرفرەهى دیار دبیت و هەردەم ئێک بنیاتێ ڕیتمێ هەیە، ئەو ژى 

پشتى )5( بڕگەیان ڕاوەستیانەکا واتایى دروست دبیت وەکى د نموونێ دا ل خوارێ:

 مالێت مە بارکر ژ گەلیوکێ تەنگە      بەر بسکێت خانێ ئارمیشێ رەنگە

12345678910
گەتەنیوكێگەلژكربارمەلێتما
گەرەنێميشئارخانێخاكێتبسـبەر

ڕاوەستانا واتایىڕاوەستانا واتایى

- - ئاستێ کێشێ: دروستە )10 =10( بڕگە.
- - ئاستێ ڕیتمی: دوو ڕاوەستیانێن واتایی دهەر نیڤەدێرەکێدا هەنە.

- - کێشا )10( بڕگەیی ب ڕیتما )5+5( بڕگە.

ناڤوهژماراسترانێنلدویڤکێشادەهبڕگەدخشتێلخوارێداهاتینەڕێزکرن:

الپەڕناڤێ سترانێژمارەالپەڕناڤێ سترانێژمارە
153خەجێ2110مەندک1
170لۆلۆ پسمامۆ3711ناڵبەند2
221عێلى بارکر4812خانێ تو خانى3

ین
کۆل

ڤە
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274باران بارى7013جەڕو مەسینا شەڕە4
306یال دۆلەکێ دا7514هەى هۆ مەردێ5
308شکێرێ گەودیا10315هاى پێدا پێدا6

309کانى یا ل چیایى11416کەپرۆکا چێکەن7
310ئەو کی یە12717یار گووزەل8
329هەى بۆزێ14918هاى وێلى9

د ئەنجامێ ڤەکۆلینێدا ژمارە و ڕێژەییا هەر جۆرەکێ کێشێن بڕگەیی یێن هاتینە بکارئینان دڤەهاندنا سترانێن 
دیالنکیێن د ناڤا پەرتوکا )سترانێن داوەت و گوڤەندێن کوردان(دا ب ئەڤی ڕەنگێ ل خوارێ بوینە:-

ڕێژەیا سەدىژمارا هۆزانانجۆرێ کێشێژمارە
68.24%101کێشا حەفت بڕگە1
18،24%27کێشا هەشت بڕگە2
1،35%2کێشا نەه بڕگە3
12،16%18کێشا دەه بڕگە4

100%148سەرجەم
ئەنجام:

ڤەکۆلینێ  ئەڤێ  ئەنجامدانا  پاش  ل  دەستکەفتن 
دەینە  دێ  کــورتــی  ب  گــرنــگــدا،  خالێن  چــەنــدیــن  د 

پێشچاڤکرن:
تەمام  شــعــری  ئستاتیکا  ــێــدا  هــۆزان د  کێش   -1
د  تایبەت  دکـــەت،  ــودا  ج ئاسایی  زمــانــێ  ژ  دکـــەت؛ 
هۆزانا دیالنکیدا ڕولێ جەمسەرەکێ سەرەکی دگێریت 
مەرەما  ب  چێژوەرگرتنێ  و  داهێنان  ژ  پارچەیەکە  و 

دروستکرنا سەقاییەکێ سەماکەر. 
2- کێش د هۆزانا فۆلکلۆرییا کوردیدا پشتبەستنێ 
نیڤەدێرێن  بڕگەیێن  هەژمارا  و  زمانی  ئاستێ  سەر  ل 
شعریدا دکەتن، بوویە جاران ب زاراڤێ کێشا بڕگەیی 

دهێتە ناساندن.
3- د پراکتیزەکرنا کێشێن خۆمالیدا ل سەر پەرتوکا 
هەلبژارتی وەسان خۆیابوو، ڕێژا هەرە مەزن ژ کێشێن 
هاتینە بکارئینان د ڤەهاندنا سترانا دیالنکییا فۆلکلۆرا  
دەڤەرا بەهدینان کێشا )حەفت( بڕگەیی بوویە ب ڕێژا 

)68،24%( ژ سەدێ.
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