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یەکگرتن لەڕێى خواردنەوە
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یەکگرتن لەڕێى خواردنەوە تەنها کتێبێکى چێشتلێنان نییە، بەڵکو ڕێزلێنانێکە لەو فرەچەشنییە دەوڵەمەندەى کەلتورى عێراقى هەیەتى. 

لەکاتێکدا میزۆپۆتامیاى دێرین دەکەوێتە عێراقەوە، ئەم واڵتە نیشتیمانى چەندین کۆمەڵەى خاوەن نەژاد و ئاینىى جیاجیایە. ئەو خواردنەى 

ناسنامەى  و  کۆدەکاتەوە  بەیەکەوە  عێراقییەکان  کە  دادەنرێت  ژیان  سەرەکییانەى  پێکهاتە  لەو  بەیەکێک  دەکرێت  ئامادە  لەماڵەوە 

نیشتیمانییان پتەوتر دەکات. 

میواندارى و دەستکراوەیى و کۆمەڵگا پێکهاتەى گرینگى کلتورى عێراقین. کاتەکانى نانخواردن ئەزموونێکى هاوبەشن کە تیایاندا خانەوادە و 

هاوڕێیان خواردن ئامادە دەکەن و بەیەکەوە کۆدەبنەوە بۆ خواردنى. ژەمە کۆمەاڵیەتییەکان چااڵکییەکى ڕۆژانەن و کلتورێکى دەوڵەمەندى 

چێشتلێنانیان لە پشتەوەیە. هیچ شتێک بەقەد بۆنى دۆڵمە لە ئێوارەیەکى فێنکى مانگى کانونى دووەمدا خەڵک کۆ ناکاتەوە یاخود دەنگى 

کواڵنى چا لەکاتێکدا خانەوادەکان و هاوڕێیان و دراوسێکان بەیەکەوە کۆدەبنەوە و لە چێشتخانەدا خەریکى دەمەتەقێ دەبن. 

لەکاتێکدا بەبۆنەى چێشتخانە زیندووەکەیەوە ئاهەنگ دەگێڕین، نابێت ئەو نەهامەتییانەمان بیر بچێتەوە کە عێراقییەکان بەهۆى چەندین 

دەیە لە کێشمەکێش چەشتوویانە- دوایینیان پاش داگیرکارییەکەى داعش بوو. دەرئەنجامى ئەو دابەشبوونە کۆمەاڵیەتیینەى ماونەتەوە، 

بنێت-  هەنگاو  بەرەوپێشەوە  بۆئەوەى  دەکات  واڵتەکە  پشتیوانیکردنى  بۆ  کار  عێراق  لە  پەرەپێدان  بۆ  یەکگرتووەکان  نەتەوە  بەرنامەى 

کۆمەڵگاى ئاشتیخواز و سەرفراز بنیات بنێن، لەگەڵ لێبوردەیى لەنێو ئەو کۆمەڵگایانەى عێراق کە هەمیشە بوونیان هەبووە. خواردن، 

ناوازەکانى  نەریتە  ناسینى  لەڕێگەى  و   بدوێین  هاوبەش  زمانتێکى  بە  دەدات  ڕێگەمان  ئەمەش  دەخات،  یەکمان  جیهاندا  لەسەرانسەرى 

یەکترییەوە بەشێوەیەکى یاشتر لەیەکترى تێبگەین. ئەمەش خۆشییەکە کە هەرگیز نابێت بەهەڵە بقۆزینەوە. 

دان  و  بگێڕێن  ئاهەنگ  عێراقەوە  کۆنەى  ڕێزلێگیراوە  دابونەریتە  ئەو  بەبۆنەى  بۆئەوەى  ئێمە  بۆ  دەرفەتێکە  چێشتلێنان  پەرتووکەى  ئەم 

فرە  پارێزگا  مێژووى  لەبارەى  خۆش  خوێندنەوەیەکى  بەهیواى  یەکدەخەن.  عێراقییەکان  کە  بنێین  بچووکانەدا  شتە  ئەو  ڕۆڵى  گرینگى  بە 

چەشنەکانى عێراق و لەگەڵیدا چێژبینین لە ئامادەکردن و بەشداریپێکردنى ئەو خواردنە بەلەزەتانە لەگەڵ خۆشەویساتن و دراوسێکانتدا. 

نۆ�ىى گیانتان بێت. 

لەبارەى دەستپێشخەرانەوە: 

باڵەخانەیە و کارى ستایلى خواردن دەکات  ناوەوەى  ئەندازیارى شارستانییە و دیزاینەرى  ڕەغد ئەل سافی، دانیشتووى ڕەسەنى بەغدا، 

و خۆشەویستى بۆ خواردن هەیە و هەستاوە بە گۆڕێنى ئەو شانازییەى بۆ واڵتەکەى هەیەتى بۆ ئەفسانەیەکى نەبڕاوە لەڕێگەى پەرتووکى 

چێشتلێنانەکەیەوە- خوانى عێراقى. ئیمڕۆ، براوەى خەاڵتى گۆرماند بۆ چێشتلێنان ى سالى ٢٠١٧ بەردەوامە لە نیشاندانى خوانە نایابەکە 

و کلتورى “واڵتى دوو ڕووبار” بە جیهان. 

دەفاتر  لەنێویاندا:  کتێبە  نوسەرى حەوت  و  بەغدایە  دانیشتویەکى ڕەسەنى  ئەدەبى عەرەبی،  لە  ئەلئەخرەس، دکتۆرا  موحەمەد غازى 

خوردە فروش،  قەسخون ئەلغەرام،  ژیاننامە و توندوتیژى کلتورى ، لەیلەت ئەل مەعاتف الریئاسیە و چەندین پارچە باڵوکراوەى کورت. 

بەڕێزیان لەبەرامبەر کتێبى قەسخون الغەرام دا لەساڵى ٢٠١٧ دا خەاڵتى داهێنانیان وەرگرتووە لە عێراقدا. 

زێنە عەلى ئەحمەد
نوێنەرى نیشتەجێى بەرنامەى نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ پەرەپێدان لە عێراق

 پێشەکى
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 ناوەڕۆکی

پەرتووک

بە�شی یانزەیەمبە�شی یەكەم

بە�شی دوانزەیەمبە�شی دووەم

بە�شی سیانزەیەمبە�شی سێيەم

بە�شی چواردەیەمبە�شی چوارەم

بە�شی پانزەیەمبە�شی پێنجەم

بە�شی شانزەیەمبە�شی شەشەم

بە�شی حەڤدەیەمبە�شی حەوتەم

بە�شی هەژدەیەمبە�شی هەشتەم

بە�شی نۆزدەیەم بە�شی نوێەم

بە�شی دیەم

نەریتەكانی خواردن لە بەسرە

عێراق.. زانیاری گشتى

نەریتەكانی خواردن لە دیالە

نەریتەكانی خواردن لە ئەنبارنەریتەكانی خواردن لە میسان

نەریتەكانی خواردن لە سەاڵحەدیننەریتەكانی خواردن لە زیقار

نەریتەكانی خواردن لە كەركوكنەریتەكانی خواردن لە موسەننا

نەریتەكانی خواردن لە نەینەوانەریتەكانی خواردن لە واست

نەریتەكانی خواردن لە هەولێرنەریتەكانی خواردن لە نەجەف

نەریتەكانی خواردن لە سلێمانی نەریتەكانی خواردن لە دیوانیە

نەریتەكانی خواردن لە دهۆكنەریتەكانی خواردن لە كەربەال

نەریتەكانی خواردن لە بابل

نەریتەكانی خواردن لە بەغدا
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توێــژەران لــەو بــاوەڕەدان كــە مێــژووی یەكەمیــن كۆبوونــەوەی مرۆیــی دەگەڕێتــەوە بــۆ پێــش )٦٠٠٠٠ – ٩٥٠٠ پ . ز(  كــه لــە واڵتــی میزۆپۆتامیــا 
لــە  لــە ناوچــە شــاخاوییەكاندا دەژیــان،  لــەو ماوەیــەدا خەڵكــی زیاتــر  لــە نێــوان چاخــی بەردینــى كــۆن و چاخــی بەردینــى ناوەڕاســت،  بــووە. واتــا 
نزیــك كەركــوك و ســلێمانی و شوێنەوارناســان چەندیــن ئەشــكەوتیان دۆزیوەتــەوە وەک )شــانەدەر ، هــەزار مێــرد ، بــراك ، كێــوان و حەجیــە(. 
لــە قۆناغەكانــی دواتــردا مرۆڤــي میزۆپۆتامیــا لــە ئەشــكەوتەكان هاتــە دەرەوە و یەكەمیــن گردبوونــەوەی مرۆییــان لــە چەنــد گوندێكــی بچووكــدا 
دروســتكرد، وەكــو )زاوی جمــێ و كەریــم شــاهر( تاكــو گونــدی )چەرمــۆ( كــە دەكەوێتــە دووری ١١ كیلۆمەتــر لــە ڕۆژهەاڵتــی شــاری چەمچەمــاڵ. 
لــەو شــوێنەوارەدا پاشــماوەی ٣٠ بــۆ ٤٠ خانــوو١ دۆزرایــەوە. لــە چاخەكانــی دواتــردا مرۆڤــەكان زیاتــر بــەرەو باشــور ڕۆیشــتن و یەكەمیــن شــاریان 
دامەزراند كە شــاری )ئەریدۆ( بوو. شوێنەوارناســان لەو باوەڕەدان كە شــارەكە وەكو بەندەرێك وابووە چونكە بەســەر چەند دەریاچەیەكدا 
ڕوانیویەتــی و مەزەنــدەی ئــەوە دەكــەن كــە پەیوەنــدی بــە ئاوەكانــی كەنــداوەوە هەبــووە. خەڵكــی ئەریــدۆ زیاتــر ســەرقاڵی ڕاوەما�ىــى بــوون و وەكــو 
قوربانییــەك پێشكە�ىــى پەرســتگاكەیان٢ كــردووە. نابێــت ئــۆردوگای )تــەل صــەوان( لــە بیربكەیــن كــە ١١ كیلۆمەتــر لــە شــاری ســامەڕای ئێســتاوە 
دوورە. ئــەو شــارە بــە بناغــەی ڕاســتەقینەی دروســتبوونی شــارەكان دادەنرێــت. ئــەو شــارە یــان ئــەو ئــۆردوگا مرۆییــە لــە دەوروبــەری ٥٣٥٠ پ 
لــەم ســەرەتا شارســتانییەوە مێــژووی  لــە دەشــتى شــەنگاڵ٣.  تەپــە(  )یــارم  بــووە وەكــو  . ز دروســتبووە و چەنــد ئۆدروگایەـكـی تری�ىــى لەگەڵــدا 
دێرینــى عێــراق دەســتى پێكــردووە و لــە باشــور شارســتانیەتى ســۆمەرى ســەریهەڵدا كــە لــە دەوری ئــۆرۆك و كیــس و لەكــش و ئــور كۆببــووەوە. 
لــەو قۆناغــەدا چەنــد دەوڵەتۆچكەیــەك یــا شــاری گــەورە دروســتبوون و ســۆمەرییەكان نوســینى بزماریــان داهێنــا، دوای ئــەوە شانشــینەكان و 

ئیمپراتۆریەتــى ئەكــەدی و بابلــی و ئاشــوورییەكان دروســتبوون.

دوای  و  داگیركــرد  ناوچەكەیــان  ڕۆمــەكان  پاشــان  هــات.  كۆتایــی  ساســانیەكان  و  ئەخمینیــەكان  داگیركارییەكانــی  بــە  بارودۆخەكــە  بــەاڵم 
ئەوانیــش عەرەبــە موســڵمانەكان چوونــە ناوچەكــە و شــارەكانی كوفــە و بەســڕە و بەغــدا و واســتیان دروســتكرد. لــەو ســەدانەدا عێــراق بــووە 
ناوەنــدی شارســتانی عەرەبــی و ئیســامی و قیبلەنمــای هەمــوو جیهــان، بــە تایبــەت لەســەردەمی عەباســیەكاندا. بــەاڵم ئــەو ســەدە ئاڵتونیانــە 
بــە زنجیرەیەكــی یــەك لــە دوای یەكــی داگیــركاری كۆتایهــات، درێژترینیــان هەژموونــی توركــی بــوو كــە نزیكــەی شــەش ســەدەی خایانــد و بــە جەنگــی 
یەكەمــی جیهانــی كۆتایــی هــات. ئــەو جەنگــەش لــە ســاڵی ١٩١٨دا كۆتاییهــات و لــە ئەنجامــدا ئینگلیــزەكان چوونــە نــاو بەغــداوە. دوای ئــەوە بــە 
دوو ســاڵ ســەردەمی ئینتیــداب دەســتى پێكــرد و پاشــا فەیســەڵ كرایــە یەكەمیــن پاشــای دەوڵەتــی عێــراق كــە لــە ســاڵی ١٩٣٢دا ســەربەخۆیی 

بەدەســتهێنا٤.

افیای عێراق دیمۆگر

الی  لــە  و  ئێــران  ڕۆژهەاڵتیــەوە  لــە  و  توركیــا  باكوریــەوە  لــە  عەرەبــی،  دورگــەی  نیمچــە  باكــوری  دەكەوێتــە  جوگرافیــەوە  ڕووی  لــە  عێــراق 
میلــی   ١٤٣٢٥٠ نزیكــەی  عێــراق  ڕووبــەری  هاوســنوورن.  لەگەڵیــدا  كوەیــت  و  ســعودیە  باشوریشــەوە  لــە  و  ئــوردن  و  ســوریا  ڕۆژئاواشــیەوە 
چوارگۆشــەیە كــە دەكاتــە ٤٤٦٧١٣ كیلۆمەتــری چوارگۆشــە. ژینگەیەـكـی هەمەجــۆری هەیــە و بەشــێكی شــاخاویە و بەشــێكی تــری دەشــتاییە 
و بیابانێكــی فراوانی�ىــى هەیــە، ئــەوە جگــە لــە بوونــی هــەردوو ڕووبــاری دیجلــە و فــورات، كــە مێژوونو�ىــى یۆنانــی )هیــرۆدۆت( واڵتەكــەی بــەو 
دوو ڕووبــارەوە نــاو نــاوە و بــە شــوێنێكی ئێجــگار گرنگــی لــە قەڵدمــداوە٥، ئــەوە وێــڕای بوونــی چەندیــن ڕووبــەری ئــاوی گــەورە لــە باشــوری واڵت 
كــە پێیــان دەگوترێــت زۆنــگاوەكان یاخــود هــۆڕەكان كــە ژینگەیەكــی ناوازەیــە و كلتورێكــی تایبەتــی خــۆی هەیــە. نابێــت ئــەو دەریاچەیەشــمان لــە 
بیربچێــت كــە بەســەر كەنــداوی عەرەبیــدا دەڕوانێــت كــە بریتییــە لــە شــەتولعەرب و هــەردوو ڕووبــاری دیجلــە و فــورات دەڕژێنــە ناویــەوە، ئەویــش 

دواتــر دەڕژێتــە نــاو كەنــداوی عەرەبییــەوە. 

دانیشــتوانەکەى عێــراق لــە چەندیــن نەتــەوە پێكهاتــووە، لــە مێــژووی دێرینــدا ســۆمەرییەكان و ئەكەدییــەكان و ئاشــورییەكان و بابلییــەكان و 
عــەرەب و كــورد تێیــدا ژیــاون، لەگــەڵ چەندیــن كەمینــە نەتــەوەی تــر وەكــو جولەكــە و مەندائییــەكان. ئــەو هەمــە جۆرییــە تــا ســەردەمی نــوێ 
بــەردەوام بــوو. لــەم ســەدانەی دواتریشــدا چەندیــن نەتــەوەی تریــش هاتــن و ئاوێتــەی كۆمەڵــگای عێراقــی بــوون وەكــو توركمــان و ئەرمەنــەكان. 
توركمانــەكان لــە ســەردەمی ئەمەوییەكانــەوە هاتــن و لــە ســەردەمی عەبا�ىــى دووەمــدا ژمارەیــان زیــادی كــرد. توركمانــەكان زیاتــر لــە ناوچەكانــی 

باكــوری ڕۆژئــاواوە بــەرە و باشــوری ڕۆژهــەاڵت دەژیــن، واتــە لــە تەلەعفــەر لــە پارێــزگای نەینــەواوە تــا دەگاتــە ئاڵتــون كۆپــری و دوز خورماتــو لــە 
پارێــزگای كەركــوك و لەوێشــەوە بــۆ مەندەلــی لــە دیالــە. بــاوەڕ وایــە كــە باووباپیرانیــان لەگــەڵ هێزەكانــی ســوپاكەی ســوڵتان مــورادی چوارەمــدا 

هاتــوون كــە لــە ســاڵی ١٦٣٨دا عێراقــی لەژێــر دەســتى ســەفەوییەكان دەرهێنــا٦. 

دەرئەنجامــی  هەمەجۆریــەش  ئــەو  دەوارنشــینەوە.  و  گوندنیشــن  و  شارنشــین  ناوچــەی  چەندیــن  بەســەر  دابەشــبووە  عێراقــی  كۆمەڵــگای 
هەمەجــۆری ژینگەییــە كــە یەكێكــە لــە تایبەتمەندییــە دیارەكانــی میۆزپۆتامیــا. ئــەوەش كاریگــەری لەســەر كلتــوری گــروپ و كۆمەڵــە جیاوازەكانــی 
عێــراق هەبــووە، چونكــە هەرهەموویــان كاریگەرییــان لەســەر یەكتــری هەیــە و لــە ئەنجامیشــدا ڕەگــەز كلتوورییــە تایبەتــەكان لــە هــەر گــروپ و 
ژینگەیەكــەوە گوازراونەتــەوە بــۆ نــاو كۆمەڵەیەكــی تــر. ئــەو ڕەوشــە بەهــا كۆمەاڵیەتییــەكان دەگرێتــەوە، وەكــو هونــەر و ئــەدەب و جلوبــەرگ و 

شــێوازی تەالرســازی و كلتــوری خــواردن .

بەروبومی کشتوکاڵی و ئاژەڵی

هــەزاران ســاڵە عێــراق وەك واڵتێكــی دەوڵەمەنــد بــە بەروبوومــە كشــتوكاڵی و ئاژەڵیەكانــی ناســراوە ، ئــەوەش هۆكارەكــەی دەگەڕێتــەوە بــۆ بوونــی 
هــەردوو ڕووبــاری دیجلــە و فــورات كــە بــە هــەزاران گونــد لــە هــەردوو بەریــان دروســتبوون. ئــەو دوو ڕووبــارە كۆڵەكــەی ســەرەكی دروســتبوونی 
چەندیــن شارســتانی یــەك لــە دوای یەكــن. بۆیــە كاتێــك عەرەبــەكان چوونــە نــاو واڵتــی میزۆپۆتامیــاوە، ســەریان لــە زۆری و پێكداچوونــی لــق و 
پۆپــی درەختــەكان و دارخورمــاكان ســوڕما، بۆیــە نــاوی )خاكــە ڕەش(یــان لــە عێــراق نــا. ئــەوەش هەمــان ئــەو شــتەیە كــە مێــژوو نو�ىــى یۆنانــی 
)هیــرۆدۆت( تێبینــى كــرد كاتێــك ســەردانی بابــل و ئاشــوری كــرد وگوتــی ئــەم واڵتــە ڕووبــار و جۆگــەی زۆری تێدایــە، هەروەكــو میســر. خاكــی ئــەم 
ناوچەیــە هێنــدە بــە پیــت بــوو، كێ�ىــى گەاڵیــەك دەگەیشــتە چــوار مســقاڵ٧.  لــەو بەروبوومــە كشــتوكاڵییانەی لــە عێراقــدا باڵوبــوون بریتــى بــوون 
لــە دانەوێڵــە بەهەمــوو جۆرەكانیــەوە، گەنــم و جــۆ و برنــج كونجــی و پاقلەمەنــی داری میــوە، وەكــو تــرێ و پرتەقــاڵ و شــووتی و قەی�ىــى و هەمــوو 
جــۆرە ســەوزەیەك وەكــو باینجــان و خەیــار و بامــێ و پیــاز. بــەاڵم ســامانی ئاژەڵــی زۆر و فــرە جۆربــووە. ئاژەڵــی ماڵــی هەبــووە وەكــو مــەڕ و مانــگ و 
بــزن و نریــك و پەلــەوەرەكان، ئــەوە جگــە لــە ما�ىــى كــە دانیشــتوانەكەی زۆر بەكاریدەهێنــن و بــە یەكێــك لــە ژەمــە ســەرەكییەكانیان دادەنرێــت. 

مێژووی چێشتخانەی عێراقی

شوێنەوارناســان  كــە  كەرەســتانەی  ئــەو  گوێــرەی  بــە  ئێســتا.  پێــش  ســاڵ  هــەزار   ١٠ نزیكــەی  بــۆ  دگەڕێتــەوە  عێراقــی  چێشــتخانەی  مێــژووی 
تایبەتــدا چێشــتیان  نــاو مەنجەڵــی  لــە  و  بــە چێشــتخانەكانیان داوە  نــاوازە و دەگمــەن پەرەیــان  بــە شــێوەیەكی  دۆزیویانەتــەوە، عێراقییــەكان 
لێنــاوە. كافــی كۆفمــان نووســەری كتێبــى )چێشــتلێنان لــە شارســتانییە دێرینەكانــدا( دەڵێــت: “هەرچەنــدە دۆڵــی میزۆپۆتامیــا تێكەڵەیــەك بــووە لــە 
كۆمەڵێــك گــروپ و ئەتنیكــی جیــاواز، بــەاڵم بەڵگــەكان ئــەوە دەردەخــەن كــە لــە زۆرێــك لــە نەریتەكانــی خوارنــدا هاوبــەش بــوون.  ئــەو نەریتانــە 
ئــەو خواردنانەمــان  تــەواوی  لیســتێكی  ئێمــە  بەداخــەوە  بــەاڵم  پێكهاتــەی خــواردن لەخۆدەگرێــت٨.  و  كلتــووری  و  چەنــد عورفــی كۆمەاڵیەتــی 
لەبەردەســتدا نییــە كــە ڕۆڵەكانــی میزۆپۆتامیــا ئامادەیــان دەكــرد. لەگــەڵ ئەوەشــدا ئێمــە پێكهاتــەی ٣٥ جــۆرە خواردنمــان لەبەردەســتدایە كــە 
لەســەر �ىــێ خشــتى قوڕیــن نەخشــێنراون، كــە بەشــێكن لــە كۆمەڵــە خشــتە قوڕینەكانــی بابــل و لــە ئێســتادا لــە زانكــۆی بابــل هەڵگیــراون. ئــەو 
خشــتانە لــە ســاڵی ١٦٥٠ پ.ز نووســراون. لــە نووســینەكاندا پێكهاتــەی چەندیــن خــواردن هەیــە كــە هەندێکكیــان تــا ئەمــڕۆش ئامــادە دەكرێــن٩. 
جــۆرەى  لــەو ٣٥  نووســراوی هەیــە.  بــە  نــان  جــۆرە  بــوون و٣٠٠  نانــدا زۆر شــارەزان  ئامادەكردنــی  لــە  دێرینــەكان  دەڵێــت عێراقییــە  كۆفمــان 
)كــەرەی عــەرەب(  بــە  تــا ئەمــڕۆ بەكاردەبرێــت و  كــە  نــان و خورمــا و كــەرە،  بــە وردی وەســفی بســكویت و تریتــى  بــە دەســتمان گەیشــتوون، 
ناودەبرێــت، لەگــەڵ ماســت و پەنیــر دەكــەن. كەســانێكیش هــەن نــاوی ) تریتــى عیامــی( لێدەنێــن، لــە ناوەكــەوە ئــەوە دەردەكەوێــت كــە چەندیــن 
جــۆرە خــواردن هــەن هــی دەرەوەی میزۆپۆتامیــان. دیاریشــە كــە ئــەو دیاردەیــە بــە درێژایــی مێــژوی كۆمەڵــگای عێراقــی بــەردەوام بــووە. هەندێــک 

خــواردن هــەن كــە لــە ئێــران و توركیــا و واڵتانــی كەنــداوەوە گەیشــتوونەتە نــاو عێــراق، ئــەوە جگــە لــە خواردنەكانــی دورگــەی

بە�ىى یەكەم
عێراق.. زانیاری گشتی
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بــە بوونــی چەندیــن خواردنــی  ئــەوان دان  ئــەوەی كــە  عەرەبــی و شــام. وەســفكردنی تریتــى عیامــی لەالیــەن بابلییەكانــەوە، بەڵگەیــە لەســەر 
نــاو چێشــتخانەی عێراقییــەوە هەروەكــو ئەمــڕۆ.  ئەتنیكــی جیــاوازدا دەنێــن كــە هاتوونەتــە 

لــە لیســتەكەی زانكــۆی )لییــل(دا چەنــد خواردنێكــی زۆر تایبــەت خراونەتــە ڕوو وەكــو )موفەتــەح(، بــەاڵم ئــەوان نــاوی )كۆرپــەی ســورەوەكراو(
یــان لێنــراوە١٠. هەروەهــا مــراوی ســورەوكراو و كۆتــری ئەمورســانو كــە لەگــەڵ شــلەدا ئامــادە دەكرێــت. ڕەنگــە هەمــان ئــەو خواردنــە بێــت كــە 
لــە هــۆڕەكان ئامــادە دەكرێــت. واتــا ئــەو ژەمانــەی كــە لــە باڵنــدەی خزێــری و مەســكە و چەندیــن جــۆری تــر ئامــادە دەكرێــت. هەروەهــا وەســفی 
)یەخنــى(ش دەكــەن كــە تاكــو ئێســتاش لــە عێــراق لێدەنرێــت و كوبــە كاڵــی پێدەڵێــن و بــە ســاوەر دروســتدەكرێت. بوونــی ئــەم خواردنانــە ڕەنگــە 
ئــەو گریمانەیــە پوچــەڵ بكاتــەوە كــە دەڵێــت كوبــەی موســڵی لــە شــامەوە هاتــووە، هەروەهــا ما�ىــى بــرژاو و پیــازی ســورەوەكراویش هەیــە، لەگــەڵ 
شــلەی پاقلــە و هەریســەی باینجــان. هەروەهــا زەاڵتــەی خەیــار و چەوەندەریشــیان ئامادەكــردووە، لەگــەڵ مەرســو واتــە كێكــی خورمــا و فســتق 

 .١١

بــە تێپەڕبوونــی کات، ئــەو جــۆرە خواردنانــە بــۆ نەوەكانــی دواتــر مانــەوە تــا گەیشــتینە چاخەكانــی ناوەڕاســت كاتێــك عــەرەب گەیشــتە عێــراق و 
یەكێــك لــە گەورەتریــن شارســتانیەتەكانیان تێــدا دامەزرانــد. لــەو ســەدانەوە بــە دەیــان جــۆرە خــواردن مــاون و نووســەرانیش باســیان كــردووە، 
بــە ڕادەیــەك نووســەر محمــد بــن حســین كتێبێكــی دانــاوە بــە ناونیشــانی )كتێبــى چێشــتلێنان( كــە زیــاد لــە ١٧٠ جــۆرە خواردنــی تێــدا باســكراوە 
لەوپــەڕی  هاتــوون،  ژینگەیەـكـی جیــاوازەوە  لــە چەنــد  كــە  بــەاڵم هەموویــان مۆركێكــی عێراقییــان هەیــە  بــاون.  و واڵتــی شــامدا  عێــراق  لــە  كــە 
باشــوورەوە بــۆ ئەوپــەڕی باكــوور. بەڵگــەش ئەوەیــە كــە كتێبەكــە وەســفی ما�ىــى تەنــدور دەكات، ئــەوەش شــێوازێكی عێراقییــە و تــا ئەمــڕۆش 
لــە ناوچــە گوندنشــینەكان و شارنشــینەكاندا بــەو شــێوەیە ما�ىــى ئامــادە دەكرێــت١٢. هەروەهــا با�ىــى )مەخمەلــە( دەكرێــت كــە تــا ئێســتاش 
لــە دروســتكردنی  بــە درێژایــی چەندیــن ســەدە بەشــداری  ئــەوەش مانــای ئەوەیــە كــە نەریتــى خــواردن  پێــى دەڵێــن )عەنبــەری(١٣.  لێدەنرێــت و 
شونا�ىــى نیشــتمانیداكردووە،.كوڕی باشــوری و باكــوری و ڕۆژئاوایــی و ڕۆژهەاڵتــی لــە چەنــد خواردنێكــی دیاریكــراودا هاوبەشــن و هەندێــک 
خواردنــی تریشــیان هەیــە كــە مۆركێكــی ناوخۆییــان هەیــە، ئــەوەش پەیوەنــدی بــە ئەنســرۆپۆلۆجیا و هەمەجــۆری ژینگەیــی و فرەیــی كۆمەڵــگای 

عێراقییــەوە هەیــە. 

نەریتەكانی خواردن

ســەبارەت بــە كلتــوور و نەریتەكانــی خــواردن، عێراقییــەكان بــە شــێوەیەكی گشــتى، چەنــد تایبەتمەندییــەكان هەیــە، زۆر شــانازی پێوەدەكــەن 
و  تــر  ئەوانــی  خۆشویســتنى  پێداهاتنــەوە  بەزەیــی  و  ســۆز  نیشــانەكانی  لــە  یەكێــك  بــە  و  ڕەوشــتییەكان  بەهــای  سیســتەمی  نــاو  دەچێتــە  كــە 
پێكەوەگونجــان دادەنرێــت. لەبەرئــەوە بەكاریانهێنــاوە بــۆ بەدەســتهێنانی ڕەزامەنــدی خوداوەنــدەكان و پێشكەشــكردنی وەك قوربانییــەك بــۆ 
خوداوەنــد. دواتــر ئــەو خواســت و ئــارەزووە مردووەكانیــش گرتووەتــەوە. چەنــدی ژەمــە خواردنیــان پێشــكەش كــردووە بــە ڕۆحیانەتــی مــردووان، 
ئــەو ڕێوڕەســمە هــەزاران ســاڵی خایانــدووە تــا گەیشــتووە بــە ئێمــە. تاكــو ئێســتاش عێراقییــەكان لەســەری بەردەوامــن و پێــى دەڵێــن )پاداشــت(. 
دیــاردەی دابەشــكردنی خــواردن و ئاڵوگۆڕكردنــی لــە جــەژن و بۆنــە ئاینییەكانــدا، هۆكارێــك بــووە بــۆ پتەوكردنــی پەیوەندییــە كۆمەاڵیەتییــەكان 
و دروســتكردنی جۆرێــك لــە لێبوردەیــی و قبوڵكردنــی کەســانى تــر. كە�ىــى مەســیحی خواردنــی كە�ىــى موســڵمان وەردەگرێــت و موســڵمانیش 
لــە ژەمەكانــدا لەگــەڵ كە�ىــى جوولەکــە بــە یەكــەوە نــان دەخــۆن. ئــەم نەریتــە هەمــوو پێكهاتــە موســڵمانەكانی تریــش دەگرێتــەوە كــە زۆرینــەى 
دانیشــتوانی عێــراق پێكدەهێنــن. ڕەنگــە لــە یــەك گەڕەكــدا چەندیــن خێــزان لــە ئاییــن و تایەفــە و نەتــەوەی جیــاواز پێكــەوە بژیــن. ئــەو خێزانانــە 
زۆر بــە ئاســوودەیی و پێكەوەگونجــان لــە ژەمەكانــدا كۆدەبنــەوە و لــە مانگەكانــی ڕەمەزانــدا یــان لــە دەی موحەڕەمــدا یــان لــە یــادى لەدایکبوونــى 

پێغەمبــەردا یــان لــە ڕۆژی لــە دایكبوونــی مەســیحدا یــان لــە بۆنەكانــی تــردا هیــچ كەســێك قاپــی پــڕ لــە خواردنــی ئەوانــی تــر ڕەت ناكاتــەوە

بە�ىى یەكەم
عێراق.. زانیاری گشتی
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نەریتەكانی خواردن لە
بە�ىى دووەمبەسڕە

پارێــزگای بەســڕە دەكەوێتــە باشــوری عێــراق، لــە باكــورەوە لەگــەڵ هــەردوو پارێــزگای میســان و زیقــار هاوســنوورە و لــە ڕۆژئاواشــەوە لەگــەڵ 
موســەننا و لــە باشــورەوە لەگــەڵ كوەیــت و لــە ڕۆژهەاڵتیشــەوە لەگــەڵ ئێــران هاوســنوورە. ڕووبەرەكــەی  ) ١٩٧٣٠( كیلۆمەتــری دووجایــە، 
لــە شــانزە یەكــەی كارگێــڕی  بــە گشــتى  ژمــارەی دانیشــتوانەكەی نزیكــەی ٢ ملیــۆن و نیــوە و بەســەر حــەوت قــەزادا دابەشــبوون. پارێزگاكــە 

پێكهاتــووە. ئاووهــەوای بەســڕە، ووشــك و بیاباناوییــە و بارانــی كــەم لێدەبارێــت و ڕێــژەی شــێى زۆرە.

ســەربازگەی  دووەم  بــە  بــووە  و  دامــەزراوە  خەتــاب  كــوڕی  عومــەری  خەلیفــە  فەرمانێكــی  بــە  زایینــى   )٦٣٥( كۆچــی  ١٤ی  ســاڵی  لــە  شــارەكە 
جەنگاوەرانــی عــەرەب كــە عێراقیــان فەتــح كــرد. لەســەرەتادا بــە قامیــش و گــەاڵى خورمــا ژمارەیەكــی زۆر خانوویــان لــێ دروســتكرد، بــەاڵم زۆری 
نەبــرد ئۆردوگاکــە بــە شــێوەیەكی خێــرا گەشــەی كــرد و بــوو بــە شــارێكی جەنجــاڵ، هاتنــى بازرگانــان و پیشــەوەران بــۆ نــاو شــارەكە لــەو كارەدا زۆر 
یارمەتیدەر بوون١٤. دواتر دوای دروســتبوونی شــاری كوفە و پاشــان شــاری بەغدا لە ســاڵی ٧٦٢ی زایینیدا، عێراق بووە خاوەنی �ىــێ شــار كە 

بوونــە بناغــەی شارســتانی عەرەبــی لــە هەمــوو بوارەكانــدا. 

بەســڕە، بــە درێژایــی مێــژوو تــا ســەردەمی نــوێ، پارێــزگاری لــە گرنگــی شارســتانەتى خــۆی كــردووە. لــە ناوەڕاســتى ســەدەی ١٩دا بــووە یەكێــك لــەو 
�ىــێ ویایەتــەی عێراقــی لــێ پێكدەهــات، كــە بریتــى بــوون لــە موســڵ و بەغــدا و بەســڕە، پاشــان دواتــر لــە ســاڵی ١٨٦٦دا بــوو بــە لیــوا١٥. 

ژینگەی بەسڕە

بەســڕە ژینگەیەـكـی نــاوازەی هەیــە كــە لــە هیــچ شــارێكی تــر عێراقــدا نیــە، بەســڕە لــە یــەك كاتــدا لەگــەڵ دەریــا و بیابانــدا هاوســنووره. لــە الی 
ڕۆژهەاڵتیــەوە شــەتولعەرەب هەیــە كــە لەســەر كەنــداوی عەرەبــە، لــە ڕۆژئاواشــیەوە بیابــان هەیــە، ســەبارەت بــە سروشــتى ڕووبارەكانی�ىــى، 
بەســەر تاكــە شــارێكی عێــراق كــە دوو ڕووبــاری پێــدا بــڕوات. لــە بانــی ڕۆژئــاواوە ڕووبــاری فــورات و لــە الی ڕۆژهەاڵتیشــەوە ڕووبــاری دیجلــە بــە 

یەكــەوە دەڕژێنــە نــاو ڕووبارەكــە و لــە شــەتولعەرەب  بــە یەكدەگــەن. 

ســەدان لقــی تــر لــەو دوو ڕووبــارە دەبنــەوە، بــە ڕادەیــەك گۆڤــاری )لغــە العــرب( دەڵێــت لــە ســەرەتای ســەدەی ٢٠دا ژمــارەی ئــەو لقــە ڕووبارانــە 
٦٣٤ لــق بــوون، ١٦٤ لقیــان دەكەوتنــە بــەری ڕۆژهەاڵتــی شــەتولعەرەب، لــە قــەزای قوڕنــەوە تــا دەگاتــە شــاری موحەممــەڕە لــە ئیێــان١٦. لــە 
بەســڕەدا، جگــە لــە دەریــا و بیابــان و ڕووبــار، هــۆڕ یــا زۆنگاوەكانیــش هــەن كــە تــا )حوێــزە( درێــژ دەبنــەوە لەســەر ســنوری نێــوان عێــراق و ئێــران.  

ئیبــن بەتوتــە لــە ســاڵی ٧٢٥ی كۆچیــدا دەڵێــت : “بەســڕە دایكــی شــارەكانی عێراقــەـ ڕووبەرێكــی فراوانــی هەیــە، پــڕە لــە بێســتان و میوەجاتــی زۆر، 
شــارێكی ســەوزە و خاكێكــی بــە پیتــى هەیــە، ئــاوی دەریــا و ئــاوی سازگاری�ىــى هەیــە. خەڵكــی بەســڕە، خەڵكێكــی بــە ڕەوشــتن و ڕێــز لــە غــەوارەكان 

دەگــرن و هیــچ كەســێك لــە نێویانــدا هەســت بــە غەریبــى نــاكات”١٧. 

ئــەو هەمەجــۆرە ژینگەییــە كاریگــەری لەســەر بەرهەمــە كشــتوكاڵی و ئاژەڵییەكانــی شــارەكەش هەبــووە، ئــەوەش لــە خوانــی بەســڕاییدا ڕەنگــی 
و هەمــوو جــۆرە  ما�ىــى ڕووبــار هەیــە  و  ما�ىــى دەریــا  یەكــەوە  تەنیشــت  بــە  پێكهاتــووە.  ڕەگــەزی جیــاواز  و  توخــم  لــە چەندیــن  كــە  داوەتــەوە 
میوەیــەك و گۆشــتى مــەڕ و مانــگا دەبینیــت،  ئــەوە جگــە لــە گۆشــتى مریشــك و چەندیــن جــۆرە پەلــەوەری تــر. نابێــت خورمــاش لــە بیــر بكەیــن كــە 

چەندیــن جــۆری هەیــە، بــە درێژایــی مێــژوو بەســڕە خاوەنــی گەورەتریــن بێســتانی خورمــا بــووە. 

كۆمەڵگای بەسڕە

و  ژیــاوە  تێــدا  هینــدی  و  فــارس  و  عــەرەب  بــوون،  جۆراوجــۆر  خەڵكێكــی  شــارەكەوە،  دروســتبوونی  ســەرەتاكانی  لــە  هــەر  بەســڕە  خەڵكــی 
كەمینەیەكــی نەجدیــش هەیــە كــە لــە كۆتاییەكانــی ســەدەی ١٩ەوە لــە )زوبێــر( نیشــتەجێ بــوون١٨. جگــە لــە نەجدییــەكان، چەندیــن كەمینــەی 
هینــدی و فار�ىــى و تورـكـی لــە شــارەكەدا ژیــاون. ســەبارەت بــە فرەیــی ئایینــى و ئایینزایــی، دەتوانیــن بڵێیــن كۆمەڵــگای بەســڕایی كۆمەڵگایەـكـی 
فــرە ئایینــە، لــە یــەك كاتــدا موســڵمانان و مەســیحی و كلــد و ئاشــووری و ســریانی تێــدا دەژی. هەروەهــا جوولەكــە و كەمینەیــەك لــە ســائیبەى 

مەندائــی و بەهایــی تێــدا دەژی. 

خوانی بەسڕە

خوانــی بەســرایی لــە �ىــێ جــوارە خــواردن پێكدێــت، یەكەمیــان خواردنــە ڕەســەنەكانی بەســڕەیە، كــە لــە عێراقــدا تەنیــا لــە بەســڕە هەیــە، ئــەوەش 
دەگەڕێتــەوە بــۆ ڕەگەزەكانــی ئــەو خواردنــە كــە تەنیــا لــە نــاو ژینگــەی بەســڕەدا هەیــە، بــۆ نموونــە ئــەو خواردنانــەی كــە ما�ىــى دەریــا ڕەگــەزە 
ســەرەكییەكەی پێكدەهێنــن وەكــو ما�ىــى زوبێــدی و ڕۆبیــان و ســەبوور و مزلــەگ، لەگــەڵ هەمــوو ئــەو جــۆرە ماســیانەی تــردا كــە ڕاوچییەكانــی 
فــاو ڕاویــان دەكــەن. بــەو هۆیەشــەوە شــاری بەســڕە لــە هەمــوو شــارەكانی تــری عێــراق جیــاوازە. دەبێــت بزانیــن خوانــی بەســڕایى پەیوەنــدی بــە 
خوانــی كەنداویشــەوە هەیــە كــە لــە هەمــان ڕەگــەزە خۆراكــی دەریایــی پێكدێــت. لەبەرئــەوە ئــەو جــۆرە خواردنانــەی لــە بەســڕە هــەن بــە هەمــان 

شــێوە لــە كوەیــت و لــە نــاو گەالنــی تــری كەنداویشــدا هەیــە، بــەاڵم ناوەكانیــان جیــاوازە . 

ئــەوەی كــە خوانــی بەســڕە جیادەكاتــەوە ئەوەیــە كــە لــە هــەر خوانێكــی شــارەكانی باشــوورەوە شــتێكی بــردووە، ئــەوەش بەهــۆی هاتووچــۆی ڕۆژانــە 
تامێكــی  لــە خواردنــی دەریایــی،  بــووە. لەبەرئــەوە خوانــی بەســڕایى نموونــەی خوانێكــی هەمەجــۆرە. جگــە  و پەیوەندییــە كۆمەاڵیەتییەكانــەوە 
بەســڕایىانە لــە هەمــوو ئــەو خواردنانــەدا هەیــە كــە شــارەكانی تــری عێــراق تێیــدا هاوبەشــن. بــۆ نموونــە بەســڕایىیەكان شــلەی )شــەبزی( لــە 
هــەردوو جۆرەكــەی لــە ســەبوور و گۆشــت ئامــادە دەكــەن. گۆشــت خاڵــی هاوبە�ىــى هەمــوو شــارەكانی عێراقــە، بــەاڵم شــەبزی ســەبوور تایبەتــە 
بــە بەســڕە. هەمــان شــتیش بــە ســەر شــیرینییەكاندا دەچەســپێت، بــۆ نموونــە شــیرینى ڕووبــاری خــۆز و ماغــوت و قەربــوج، كــە بریتیــن لــە شــیرینى 

هەویــر و لەســەر خشــت ســور دەكرێنــەوە و لــە نــاوەوە شــەكر و دارچینیــان تێدایــە و وەكــو لەفــە پێشــكەش دەكرێــن.   

جــۆرە خواردنێكــی تــر هەیــە كــە تەنیــا بەســڕە و شــارە نزیكەكانــی تێیــدا هاوبەشــن، بەتایبەتــى ئــەو شــارانەی كــە هەمــان ژینگــەی باشــووریان 
هەیــە. چەندیــن خواردنــی هاوبــەش لــە نێــوان بەســڕە و زیقــار و میســان هەیــە، بــۆ نموونــە )مەســموتە و تەســخانە و شــلەی ما�ىــى و مەتبــەگ 
ما�ىــى و چەندیــن خواردنــی تــر(. بــەاڵم ئــەم خواردنــه  هاوبەشــانە بــە گوێــرەی شــارەكانی گۆڕانیــان بەســەردا هاتــووە. بــۆ نموونــە بەســڕایىیەكان 
بــە شــێوەی دووەم  پێــى دەگوترێــت )مەســموتە(،  ئامــادە دەكــەن، یەكەمیــان هاوشــێوەی میســان و زیقــارە كــە  بــە دوو شــێوە  شــلەی ما�ىــى 

تایبــەت بــە بەســڕە كــە پێــى دەگوترێــت )مەعلوگــە(. 

خواردنــی  وەكــو،  هەیــە  عێــراق  باشــوورى  شــارەكانی  هەمــوو  لــە  كــە  پێكدێــت  نیشــتمانی  خواردنــی  لیســتێك  لــە  خــواردن  جــۆری  ســێیەم 
ســوورەوەكرا و برژێنــراو و كوڵێنــراو و جۆرەكانــی )مەتبــەگ( و كووبــە و برنــج و نــان و شــیرینى و خواردنــەوەكان. لێــرەدا بــە دەیــان جــۆرە خواردنــی 
كــۆن و نوێمــان هەیــە، وەكــو دوڵمــە و شــێخ مەح�ىــى و ما�ىــى بــرژاو و كەبابــی تــاوە یــا عــەروگ و تەشــریبى بامــێ و دلێمــى و جۆرەكانــی قــۆزی و 

تەب�ىــى و ما�ىــى كوڵێنــراو و چەندیــن جــۆری تــر. 

خواردنە جیاوازەكانی ما�شی

چێشــتخانەی بەســڕایى چەندیــن جــۆرە خواردنــی ما�ىــى دەریایــی و ڕووبــاری تێدایــە كــە بوونەتــە هێمــای شــارەكە. شــارەكە بەســەر دەریــا و 
رۆژانــی  دابونەریتــەكان خەڵكــی  پێــى  بــە  بەســڕایىیەكان هەژماردەكرێــت.  ژیانــی  مــاددەی  بــە گرنگتریــن  ما�ىــى  لەبەرئــەوە  ڕووبــاردا دەڕوانێــت، 
چوارشــەممە و هەینــى بــۆ ئامادەكردنــی ما�ىــى تەرخــان دەكــەن. چوارشــەممان بــۆ ما�ىــى دەریایــە كــە بــە چەندیــن شــێوە ئامــادەی دەكــەن، بــۆ 
نموونە شــلە یا مەتبەگ ئامادە دەكەن، یاخود ما�ىــى كواڵو لێدەنێن. بەاڵم لە ڕۆژانی هەینیدا تەنیا ما�ىــى برژاو دەخۆن.  ئەمەش یاســایەكی 
بەســڕایىیەكان  میــوان،  لــە  ڕێزگرتنیشــەوە  ڕووی  لــە  دەكرێــت.  بــەدی  بەســڕایىیەكاندا  ژیانــی  لــە  دیاردەیــە  ئــەو  گشــتى  بــە  بــەاڵم  نییــە،  ڕەهــا 
بەردەوام خواردنی دەریایی پێشكە�ىــى میوانەكانیان دەكەن، چونكە ئەوە شونا�ىــى تایبەتی شــارەكەیە. لەو ماســیانەی كە بەردەوام لەســەر 
خوانــی بەســڕایىیەكان هەیــە بریتیــن لــە: ســەبور ، زوبەیــدی، هامــور، میزلــەك، شــانك، نویبــى، داكــوك، مەخیــت ، شــەماهی، بەیــاح ، ڕۆبیــان، 
خەشنى، زوری، سەمتى، كەتتان، جەری، سوورە ما�ىى، ئەبو علێوی، مەتوت و حەمام. بەسڕە بە حەشوەی ما�ىى بەناوبانگە كە لەگەڵ 
ما�ىــى ســەبووردا بەكاردەهێنرێــت و پێــى دەگوترێــت )دۆقــووز( كــە ووشــەیەكی توركییــە و بــە مانــای )نــۆ( دێــت، ئــەوەش بەهــۆی پێكهاتەكانیــەوە 
كــە بریتیــن لــە پیــاز و تەمەرهینــدی و كــەرەوەز و ســیر و خــەل و تەماتــە و بیبــەری تیــژ و لیمــۆ بەســڕا و بیبــەری ســەوز.  ما�ىــى دەریایــی بــە چەنــد 

شــێوازێك لــە برژاندنــەوە بــۆ كواڵنــدن ئامادەكرێــت، پاشــان بــە تەنیــا یــان بــە شــلە و برنــج و چەنــد پێكهاتەیەكــی تــرەوە پێشــكەش دەكرێــت. 
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یەكێــك لــە خۆشــترین ئــەو خواردنانــەی كــە لــە بەســڕە و شــارەكانی تــر باڵوبووەتــەوە، خواردنــی )مگەششــت(ە، كــە خواردنێكــی كەنــاری دەریاییــە 
ئامــادە دەكرێــت، ماســیەكان  بیبــەری ڕەش  لەگــەڵ  تونــە  یــا  لــە ما�ىــى هامــوز  ئــەو خواردنــە  بــووە،  بــاو  لــە كەنارەكانــی كەنــدوای عەرەبــی  و 
پولەكەكانیــان لێدەكرێتــەوە و لەگــەڵ پیــاز و ئاشــبنت و نۆمــی بەســراوی هــاڕدراو و گێــزەر و كشــمیش و ســیر و بەهــارات و كەمێــك برەنــج 
تێكــەڵ دەكرێــت و پاشــان دەخرێتــە ســەر ئاگــر. هەروەهــا ڕۆبیانیــش هەیــە لەگــەڵ ســاس و ڕۆبیانــی متەببــەگ و برنــج و كشــمیش و بــادەم و 

شــەعری ئامادەكرێــت، ئــەم جــۆرە خواردنــە بــە وورد لــە پاشــكۆی خواردنــە تایبەتەكانــی ئــەم بەشــەدا دەبینــن. 

هــەن  زوبەیــدی. كەســانێكیش  یــا كەبســەی  لەوانــەش موتتەبــەگ  مــادە ســەرەكییەكەیەتی،  زوبەیــدی  كــە  هــەن  تریــش  هەندێــک خواردنــی 
زوبەیدی بە تەنیا بە كواڵوی پێشــكەش دەكەن، ســەبارەت بە شــلەی ماســیش كە بەســڕایىیەكان دروســتى دەكەن، شــێوازێكی جیاواز هەیە، 
هەندێــک جــار ما�ىــى تــازە بەكاردەهێنــن و هەندێــک جاریــش ما�ىــى مەســموت یــا مەنگــوت بەكاردەهێنــن، جیــاوازی نێوانیشــیان ئەوەیــە كــە 
مەســموت پــاك دەكرێتــەوە و ســوێر دەكرێــت و پاشــان دەخرێتــە بــەر تیشــكی خــۆر تــا ووشــك دەبێتــەوە و ئینجــا بەكاردەهێنرێــت. بــەاڵم مەنگــوت 
نــاو ســكی هەڵــدەدڕن و بــە ئــاو و پارچەیەـكـی قومــاش نــاو ســكی پــاك دەكەنــەوە، پاشــان خوێــی پێــوە دەكرێــت و لەســەر ســینییەك و لەبــەر 
ســێبەردا دادەنرێــت و دوای دوو ڕۆژ كــە بــە تــەواوی ووشــك دەبێتــەوە شــلەیەكی لێدروســت دەكــەن كــە پێــى دەووترێــت مەعلوگــە. لــە ڕابــردوودا 

خەڵكــی بەســەر ماســیە پاككراوەكەیــان دەخســتە نــاو تورەكەیەكــەوە و دەیانكــرد بــە ژێــر خاكــەوە. 

بەســڕایىیەكانی جــۆرە شــلەیەكی تریشــیان هەیــە پێیدەڵێن)مەعلوگــە( كــە بریتییــە لــە ما�ىــى ســەبوور کــە بەهاراتــی پێوەدەكرێــت و لــە گــەاڵی 
خــەوس دەپێچرێتــەوە و ســوور دەكرێتــەوە، پاشــان ئــاو و دۆشــاوی تێدەكرێــت. 

جگە لەو شــێوازە بەســڕایىیە، شــێوازی ما�ىــى برژاندن لە بەســڕە و شــارەكانی باشــور باوە و لەم دەیانەی دواتریشــدا شــێوازی ما�ىــى برژاندنی 
بەغدای لەشارەكە باڵوبووەتەوە. 

خواردنی تر

جگــە لــە خواردنــە دەریاییــەكان، بەســڕایىیەكان بایەخێكــی زۆر بــە خوانەكانیــان دەدەن، چەندیــن جــۆرە خواردنــی تریــان هەیــە كــە دەرخــەری 
هەمەجــۆری و دەوڵەمەنــدی ســەرچاوە كلتورییەكانــن كــە پێكهێنــەری كلتــوری كۆمەڵــگای بەســڕایىن. بــۆ نموونــە خواردنــی )سەمبوســك( هەیــە 
كــە لەبنەڕەتــدا هیندیــە، لــە هەویرێكــی تایبــەت پێكدێــت لەگــەڵ ئــارد و مــاش و شــۆربای نیســك و پیــازی ووردركــراو و پەتاتــەی كــواڵو و كاری و 
بیبــەری ســور و خــوێ و  زەردەچــەوە تێكــەڵ دەكرێــت. چەنــد جــۆرە شۆربایەكیشــیان هەیــە كــە بەســڕایىیەكانی حــەزی لێدەكــەن، وەكــو شــلەی 
حــەوت ڕەنــگ كــە لــە مــاش و لۆبیــا و فاســۆلیل و پاقلــە و برنــج و نیســك و نــۆك پێكدێــت و هەندێکكیــش ســڵقی تێدەكــەن. لــە بەســڕە چەنــد 
جــۆرە خواردنێكــی تریــش دروســت دەكرێــت وەكــو مەســموتە بــە بامــێ و خواردنێكــی تریشــیان هەیــە پێــى دەگوترێــت )مەعرەگــە( كــە بــە ماســییەوە 
لێدەنرێــت، بــەاڵم بامێــى تێــدا نییــە. دۆشاوی�ىــى تێدەكــرێ بــۆ ئــەوەى ڕەنگەكــەی كەمێــك ســوور بێــت، بــەاڵم شــلەی مەســموتە ڕەنگــی زەردە 

چونكــە دۆشــاو و هیــچ جــۆرە بەهاراتێكــی تێــدا نییــە.  
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پێکهاتەکان )بە�شی ٥ کەس(

ئامادەکردن

بە بەکارهێنانی برنج و خوێ و زەیتى ڕووەکی برنجەکە لێبنێ بەپێى ڕێنماییەکان 
هەتا ببێت بە برنجێکی سادەی تەواو و بێ کەموکوڕی 

ڕۆنەکە لە تاوەیەکدا گەرم بکە و سیر و پیازەکە سوربکەرەوە هەتا ڕەنگیان 
زەنجەفیل،  لەگەڵ  بکە  تێکەڵ  کاریەکەی  بەهاراتی  قاوەیی.  بۆ  دەگۆڕێت 
ڕۆبیانە  بکە.  تێکەڵی  با�ىى  بە  و  زەعفەران  ئاوی  و  لیمۆبەسرا  گژنیژ، 
بچوکەکەی بۆ زیاد بکە و با بەردەوام بێت لە کواڵن بۆ ٣ تا ٤ خولەک، جار 

جار تێکهەڵی بدە، کشمیشەکەی تێبکە و لەسەر ئاگرەکە الیبدە. 
ڕۆبیانە گەورەکان لە بڕێکی کەم زەیتدا سوربکەرەوە بۆ ماوەی ٢-٣ خولەک 
یان  دەتوانیت  میوانان،  بۆ  تێدەکەیت  خواردنەکە  کاتێک  الیەک.  هەر  بۆ 
ئنجا  و  ڕۆبیانەکە  تێکەڵەی  لەگەڵ  بکەیت  تێکەڵ  ئامادەکراوەکە  برنجە 
ڕۆبیانە گەورەکان و سنەوبەرە برژاوەکەی بۆ زیاد بکە بۆ ڕازاندنەوە، یاخود 

برنج و ڕۆبیانەکە بە دوو چین بخەرە سەر قاپێک.

٢ کوپ  

١ کەوچکی چێشت

٣-٤ کەوچکی چێشت

¼ی کوپێک

٢

٢

١ کەوچکی چا

½ی کەوچکی چا

½ی کەوچکی چا 

١ کەوچکی چا

٣ کەوچکی چێشت

١ کوپ

٣ کەوچکی چێشت

١ کوپ

¼ی کوپ

 برنجی بەسمەتی دەنک درێژ

 برنج بە ڕۆبیان

باشووری  لە  خواردنە  ئەم  ڕەچەڵەکەکانی 

ئەم  نزیکی  تایبەتی،  بە  بەسڕە  شاری   - عێراق 

لە  کە  کردووە  وای  عەرەبی  کەنداوی  لە  شارە 

نین و  بێبەش  ڕزق و بەرەکەتی خواردنی دەریایی 

شێوازی  بەردەستە.  دەریایی  خواردنی  زۆر  بڕێکی 

دروستکردنی لیمۆ بەسڕە )کە هەروەها ناسراوە 

لە  تازەیە  لیمۆی  کواڵندنی  بە  بەسڕە(  نوومی  بە 

ئاوی خوێدا و پاشان وشککردنەوەی لەبەر خۆر 

هەرچەندە  دەبێت.  ڕەش  ناوەوەی  بە�ىى  هەتا 

پاودەری لیمۆ بەسرە کە لەم ڕەچەتەیە بەکاردێت 

ئەگەر  ئاسانیشە  بەاڵم  بکڕدرێت  دەتوانرێ 

خوێدا  ئاوی  لە  بکەیت.  دروستى  خۆت  بتەوێت 

وشکی  خۆر  لەبەر  پاشان  و  بکوڵێنە  لیمۆکە 

بکەرەوە هەتا ناوەوەی ڕەش دەبێت. هەر یەکێک 

لە لیمۆکان بە چەقۆ بجنە و ناوکەکانی البدە بۆ 

ئەوەی هیچ تامێکی تاڵ لە دەمدا بەجێ نەهێڵێت. 

بەهارات  هاڕینى  ئامێری  بەکارهێنانی  بە  پاشان 

بە  دەبێت  هەتا  بهاڕە  جنراوەکە  لیمۆ  )تاحونە(، 

تۆزێکی ورد.

ئاو بە پێى پێویست

خوێ

زەیتى ڕووەکی 

زەیتى زەیتون یان زەیتى گوێزهیندی 

سەلک سیری وردکراو )لە ڕەندە دراو(

پیازی جنراو

بەهاراتی کاری هاڕاو

زەنجەفیلی تەڕی هاڕاو 

مەعدەنوس )گژنیژ(

تۆزی لیمۆ بەسرا )لیمۆ بەسرای هاڕاو(

ئاوی زەعفەران

ڕۆبیانی بچوک

کشمیش

ڕۆبیانی گەورە 

سنەوبەری برژاو

14
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ئامادەکردن

پیازەکە  و  بکە  گەرم  گەورەدا  مەنجەڵێکی  لە  زەیت  چێشت  کەوچکی   ٢
سوربکەرەوە لەگەڵ سیر و گۆشتەکە هەتا ڕەنگەکەیان دەبێت بە قاوەیی. 
و  بکە  کز  ئاگرەکر  پاشان  بکوڵێنە،  ئاوەکە  و  ئاو  لە  پڕبکە  مەنجەڵەکە 
سەری مەنجەڵەکە دابخە، ڕێگە بدە گۆشتەکە بکوڵێت هەتا نەرم دەبێت 

)نزیکەی ١-٢ کاتژمێر(
سپیناخەکە  و  بکە  گەرم  زەیت  چێشت  کەوچکی   ٢ تردا  تاوەیەکی  لە 
لیمۆ  تۆزی  لەگەڵ  تێبکە  زەردەچەوەکەی  بوو،  نەرم  کاتێک  سوربکەرەوە. 
شویت،  لیمۆ،  شەربەتی  مەعدەنوس،  تەواوەکان،  بەسرە  لیمۆ  بەسرە، 

کەرەوز، فاسۆلیا و خوێ و بیبەری ڕەش 
سەری  پاشان  گۆشتەکە،  مەنجەڵی  ناو  بڕێژەرە  سپیناخەکە  تێکەڵەی 
 ١٥ بۆ   ١٠ ماوەی  بۆ  بیکوڵێنە  کز  ئاگرێکی  لەسەر  و  دابخە  مەنجەڵەکە 

خولەک، پاشان بیکەرە قاپەو و دایبنێ بۆ خواردن.
 

پێکهاتەکان )بە�شی ٤-٥ کەس(

٤ کەوچکی چێشت

١

٢

½ی کیلۆیەک

٥ کوپ 

¼ کەوچکی چا

½ کەوچکی چا

½ کەوچکی چێشت

٢

¼ی کوپێک

٢ کەوچکی چێشت

١ کەوچکی چێشت

¼ی کوپێک

¼ی کوپێک

زەیت

پیازی تەنک جنراو

سەلک سیری ووردکراو

گۆشتى بەرخ بە ئێسکەکەیەوە، بیجنە بۆ پارچەی بچوک

ئاو بە پێى پێویست

سپێناخ جنراو یان دوو کوپ و نیو سپێناخ بەستوو

زیرە

 زەردەچەوە

تۆزی لیمۆ بەسرە )لیمۆ بەسرەی هاڕاو(

لیمۆ بەسرەی تەواو

مەعدەنوس )گژنیژ(ی جنراو

ئاوى لیمۆ

شویتى تەڕی جنراو

کەرەوزی تەڕی جنراو

فاسۆلیای کواڵو کە پێشتر لە ئاودا دانرابێت )خوسێنرابێت(

خوێ و بیبەری ڕەش بەپێى خواست

 شلەی سپێناخ
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ســنوری پارێزگای میســان لە باشــوری پارێزگای واســتەوە دەســتپێدەكات تا دەگاتە باكوری بەســڕە. لە باكورەوە دۆڵی ڕووباری چباب لە بەری 
چەپــی دیجلــە و لــە باشوریشــەوە ڕووبــاری ســتیح كــە لــە بــەری ڕاســتەوە دەڕژێتــە نــاو ڕووبــاری دیجلــە و ڕووبــاری عەقیــق لــەالی چەپــەوە و لــە 

ڕۆژهەاڵتیشــەوە زۆنگاوەکانــى حوێــز، كــە تــا ئێــران درێژدەبنــەوە، دەوریانــداوە.

ڕووبــەری گشــتى پارێزگاكــەی ١٦٠٧٢كیلۆمەتــری چوارگۆشــەیە و نزیكــەی ملیۆنێــك و ســەد هــەزا كە�ىــى تێــدا دەژی. زۆنگاوەکانــى زیــاد لــە ٤٠٪ 
ى ڕووبەرەكەی پێكدەهێنن لە باشور و باشوری ڕۆژهەاڵت و باشوری ڕۆژئاواوە. ڕووباری دیجلە ڕێك بە ناوەڕاستى شاری عیمارەدا دەڕوات 

و چەنــد لقێكــی تــری لێدەبێتــەوە وەكــو ڕووبــاری مەجــەر و كەحــا و موشــەڕەح و عیمــارە، ئــەوە جگــە لــە دەیــان لقــە ڕووبــاری بچــووك.

نــاوی پارێزگاكــە لــە نــاوی ئــەو شانشــینە بەناوبانگــەوە هاتــووە کــە لــە )٢٢٣-١٨٧ پ. ز( فەرمانڕەوایــى ناوچەكــەی كــردووە. ســەرچاوەكان بــاس 
لەوە دەكەن كە ئەو شانشینە لە باشوری خاكی بابل دروستبووە و لە سەرەتادا لە ژێر پاسەوانی و پارێزگاری دەوڵەتی سلوقییەكاندا بووە، 

بــەاڵم دواتــر ســەربەخۆیی خــۆی بەدەســتهێناوە و ٢٣ پاشــاى یــەك لــە دوای یــەک فەرمانڕەوایــى ئــەو شانشــینەیان كــردووە١٩. 

والییــەوە  پاشــای  نامــق  محمــد  لەالیــەن  میســان  پایتەختــى  ى  عەممــارە  شــاری  كــە  دەگێڕنــەوە  دۆكیۆمێنتــەكان  نوێكانــدا،  چاخــە  لــە  بــەاڵم 
دروســتكراوە كــە لــە )١٨٦١ تاكــە ١٨٦٧( فەرمانڕەوایــى كــردووە٢٠. ئــەو والییــە ســەربازگەیەكی لەســەر ڕووبــاری دیجلــە دامەزرانــد و نــاوی نــا 
)ئــۆردی( واتــە ســەربازگە. دواتــر ســەربازگەكە فــراوان بــوو و نــاوی لێنــرا )عەممــار(. لەســەرەتادا ژمارەیــەك خانــووی تێدابــوو كــە ســەربازەكانیان 
پاشــان  و  بــوو  ســەربازیدا  سیســتەمێكی  ســایەى  ژێــر  لــە  ســاڵێكیش  مــاوەی  تــا  تێكــرد،  ڕووی  زۆر  خەڵكێكــی  دواتــر  و  تێیدانیشــتەجێبوون 
خرایــە ســەر ویایەتــی بەســڕە و بــووە قایمقامیــەت٢١. لەســەدەی بیســتدا لــە ویایەتــی بەســڕە جیابــووەوە و بــووە لیــوا، كــە چەنــد قەزایەـكـی 

لەخۆدەگــرت، وەكــو قــەزای عەممــارە و عەلــی غەربــی و عەلــی شــەرقی و قەلعــە ســاڵح. 

ژینگە و كۆمەڵگا 

تۆبۆگرافیــای میســان دەبێــت بــە دوو بەشــەوە، بەشــێكی ووشــكە كــە لــە ٪٦٠ ى ڕووبــەری پارێزگاكــە پێكدەهێنێــت. ئــەم بەشــە خاكێكــی زۆر بــە 
پیتــى هەیــە، چونكــە ژمارەیەكــی ڕووبــاری زۆری تێدایــە. بە�ىــى دووەمیــش ئــاوی هۆڕەكانــی دایپۆشــیوە و ئــەو بەشــە بە�ىــى هــەرە گرنگــی شونا�ىــى 
كلتــوری  تایبەتمەنــدی  لەگــەڵ  ناوچانــەدا،  لــەو  سروشــتى  ژیانــی  ناوازەیــی  بــۆ  دەگەڕێتــەوە  هۆیەكە�ىــى  دەبەخشــێت،  میســان  بــە  پارێزگاكــە 
خەڵكەكــەی كــە لەســەر ڕاوەما�ىــى و ڕاوە پەلــەوەر و بەخێوكردنــی گامێــش دەژیــن. هۆڕەكانــی ســەرچاوەی ســامانێكی ئابــووری ئێجــگار گــەورەن 

ئەگــەر لــە ڕووی گەشــتوگوزاری و ئابوورییــەوە بەبا�ىــى وەگەڕبخرێــت.   

بەرهەمەكانــی هــۆڕەكان ســامانێكی لەدەســتنەدراوەن بــۆ پارێــزگای میســان. بــە گوێــرەی ئامــارە فەرمییــەکان، بەرهەمــی برنــج لــە پارێزگاكــە بــۆ 
ســاڵی ٢٠١٨ نزیكــەی ٧٢١ تــۆن بــووە و بەرهەمــی گەنمیــش زیــاد لــە ١٣٥ هــەزار تــۆن بــوو و بەرهەمــی جــۆش نزیكــەی ٢٦ هــەزار تــۆن بــووە، 

بــەاڵم بەرهەمــی خورمــا زیــاد لــە ٨ هــەزار تــۆن بــووە٢٢. 

ما�ىــى،  ســامانی  بەتايبەتــى  دەكرێــت،  هەژمــار  عێــراق  پارێزگاكانــی  دەوڵەمەندتریــن  لــە  یەكێــك  بــە  میســان  ئاژەڵیــش،  ســامانى  بــە  ســەبارەت 
هۆیەكە�ىــى دەگەڕێتــەوە بــۆ بوونــی هــۆڕەكان لــەو پارێزگایــە، ئــەوە جگــە لــە مــەڕ و مــااڵت و گامێــش. هەروەهــا بوونــی چەندیــن جــۆرە پەلــەوەر 
عێــراق  باشــوری  شــارەكانی  و  میســان  خەڵكــی  كــە  هــەن  پەلــەوەر  جــۆرە  چەندیــن  دەژیــن.  هۆڕەكانــدا  ژینگــەی  لــە  ئەوانــەی  یــان  كۆچبــەر  چ 

تــر.  ئــاوی و چەنــدی جــۆری  پەســەندیان دەكــەن وەكــو بەرهــان و خزێــری و بیربیشــە و مســكە و حــوزاف و مریشــكە 

ئــەوەی كــە ڕەگــەزی  بــە دڵ پاـكـی و گیانــی لێبووردەییــان ناســراون. وێــڕای  لــەو ژینگــە ئەفســوناوییەدا دەژیــن و  هــەزاران ســاڵە میســانیەكان 
عەرەبــی موســڵمان بەســەر كۆمەڵــگادا زاڵــە، بــەاڵم چەندیــن كەمینــەی تریــش هــەن كــە لەگەڵیــان دەژیــن وەكــو مەســیحییەكان و جولەكــەكان 
و ســابیئەی مەندائییــەكان. جولەكــەكان و مەندائیــەكان لــە بــواری زێــڕ و زیــودا كاریــان كــردووە و ئەوانــی تــر لــە بــواری پیشــە جیــاوازەكان و 

چاككردنــەوەی بەلەمــدا كاریــان كــردووە٢٣.

خواردنەكانی میسان

لــە  نابینرێــن.  تــردا  لــە هیــچ ژینگەیەـكـی  كــە  ناوخۆییــەكان دەگرێتــەوە  یەكــەم خواردنــە  �ىــێ جــۆرەوە: جــۆرى  بــە  خواردنەكانــی میســان دەبــن 
گرنگتریــن ئــەو خوانانــەی كــە شونا�ىــى تایبەتــی میســان پێكدەهێنــن بریتیــن لــە ) تابــگ و ما�ىــى( و )ســەییاح(. ئــەم دوو جــۆرە خواردنــە تایبەتــن 
لــە  كۆچكــردن  دیــاردەی  ســەرهەڵدانی  لەگــەڵ  و  بیســتەوە  ســەدەی  پەنجاكانــی  لەســەرەتای  بــەاڵم  نیــن.  تــر  شــارێكی  هیــچ  لــە  و  میســان  بــە 
گوندەكانــی میســانەوە بــۆ شــارەكانی تــر بــە تایبەتــى بەغــدا، ئــەو دوو جــۆرە خواردنــەش لەگەڵیانــدا باڵوبــۆوە و خەڵكــی شــارەكانی تریــش پێــى 
ئاشــنابوون و تامیــان كــرد، بــەو جــۆرە میســانییەكان لــە چەنــد شــوێنێك پێشكەشــیان دەكــردن٢٤، بــەاڵم خواردنەكانــی تــر كــە ســەر بــە خوانــی 
ناوخــۆی میســانین، بریتیــن لــە ژەمــە پەلــەوەرەكان و هەندێــک جــۆرە شــیرینى وەكــو شــیر و برنــج و گێــزەر، لــە بەناوبانگترینیــان شــیرینى گێــزەر كــە 

لــە پاشــكۆی تایبەتــی ئــەم بەشــەدا با�ىــى دەكەیــن، ئــەم جــۆرە لــە عەممــارە بــاوە و لــە دوای ژەمــەكان پێشــكەش دەكرێــت. 

لــە بەســڕە و ناســریە و  لــە ژینگــەی باشــوریی دەگرێتــەوە كــە دەكرێــت  بــاو و ناســراو  لــە خواردنــی  لــە خواردنــەكان، لیســتێك  جــۆری دووەم 
تــا دەگاتــە واســت دەیانبینیــت. ئــەم لیســتى خواردنــە ما�ىــى و گۆشــت و برنــج و  شــەترە و ریفاعــی بیانبینیــت، هــەروەك چــۆن لــە ســەماوەوە 
گەنــم لەخۆدەگــرن. ژینگــەی باشــووری تــا ڕادەیەـكـی زۆر پشــت بــەم چــوار ماددەیــە دەبەســتێت، لەبەرئــەوە لــە ئامادەكردنــی خواردنەكانــدا 
كاری هونــەری ئەنجامــدەدەن. ما�ىــى بــرژاو و كــواڵو و شــلەی ماســیمان هەیــە، هەروەهــا لەگــەڵ برنجــی ســور و بریانیشــدا پێشــكەش دەكرێــت. 
هەمــان شــتیش ســەبارەت بــە گۆشــتى ســوور، خوانــی باشــوریی دەیــان جــۆرە خواردنــی هەیــە، هەندێــک جــار وەكــو تەشــریب ئامــادەی دەكــەن و 
هەندێــک جاریــش وەكــو مەحمــوس ئامــادەی دەكــەن وەكــو )حەمیســە( لــە بەغــدا پێــى دەگوترێــت )چلفــڕاى(. هەندێــک جاریــش لەگــەڵ بریانــی 

پێشكە�ىــى دەكــەن و جــاری واش هەیــە دەیكــەن بــە شیشــەوە و دەیخەنــە نــاو تەنــور و بــە نانــەوە دەیخــۆن. 

هەمــان شــتیش ســەبارەت بــە بەرنــج و گەنــم، ئــەم دوو ماددەیــە بە�ىــى ســەرەكی خوانــی باشــوری پێكدەهێنــن. چەندیــن جــۆرە خواردنــی تریــش 
هــەن لەگــەڵ برنجــدا، هەندێکكیــان لــە ئێرانــەوە یــا لــە توركیــاوە هــاوردە كــراون وەكــو )پــەردە پــاڵو( ، )شللە(�ىــى پێدەڵێــن، كــە برنجــە و لەگــەڵ 
نیسك و ماش و پیاز و بەهارات تێكەڵ دەكرێت و وەك شۆربایەكی خەستى لێدێت، ئەوە جگە لە برنج و ماش كە بە ماستاوەوە دەخورێت.  

بەاڵم ســەبارەت بەگەنم، باشــورییەكان و عێراقییەكان بە شــێوەیەكی گشــتى زۆر پشــتى پێدەبەســتن. خەڵكی میســان شــێوازی تایبەتی خۆیان 
هەیــە بــۆ ئامادەكردنــی، چ وەك نــان یــان لەگــەڵ ژەمــە ســەرەكییەكاندا یــا وەكــو خواردنــی هەویــركاری كــە بــە ماســت و چــا و شــیرەوە دەخورێــن. 
یــان خشــت دەیبرژێنــن. خشــتەكەی پارچــە  نانێكــی ئەســتوورە و لەســەر ســاج  نانێــك هەیــە كــە پێیدەڵێن)رەسســاع(، كــە  بــۆ نموونــە جــۆرە 
قوڕێكــی ســورەوەكراوە. هەروەهــا نانێكــی تریــان هەیــە كــە دەخرێتــە نــاو تــاوە و بــە رۆنــی خۆماڵییــەوە ســوور دەكرێتــەوە. ناوەكــە لــە شــارێكەوە بــۆ 
شــارێكی تر دەگۆڕێت. لە باشــور پێیدەڵێن )عروك بیلتاوە(، لە ناوەڕاســتیش پێدەڵێن )نان بە ڕۆن(. لە باشــور جۆرە نانێك هەیە كە پێیدەڵێن 
)خبــز الــگاع(، كــە نانــی گەنمــە و ڕاســتەوخۆ دەخرێتــە نــاو ئاگــر و خەپلەیەكــی ئەســتوری لێدێــت و )مورەززەف(ی�ىــى پێدەڵێــن كــە بــە كــەرەوە 
پێــى دەگوترێــت) مریــس(. چەندیــن جــۆرە شیرینیشــمان  یــا ڕۆنــی خۆماڵییــەوە دەیخــۆن. هەندێــک جاریــش لەگــەڵ ڕۆنــدا تێكــەڵ دەكرێــت و 
هەیــە كــە خەڵكــی باشــور دروســتیان دەكــەن، بــە تایبــەت خەڵكــی میســان، بــۆ نموونــە )بحــت( كــە بــە برنــج و شــەكر و شــیر دروســت دەكرێــت، 

هەروەهــا حەڵــوای گێــزەر كــە بــە گێــزەر دروســتدەكرێت، لەگــەڵ چەندیــن جــۆرە شــیرینى تــر كــە نەمــاون و جــۆری تــر هاتووەتــە شــوێنیان. 
هــەن.  لــە هەمــوو شــارەكانی عێراقــدا  و  نیشــتمانی دادەنرێــت  بــە خواردنێكــی  و  ئاشــنان  پێــى  كــە خەڵكــی میســان  ســێیەم جــۆر، خواردنێكــە 
ڕەگ و ڕیشــەکەی دەگەڕێتــەوە بــۆ هەمــوو ناوچــەكان. چەندیــن جــۆرە شــلە و كوبــە و مەح�ىــى و بریانــی و تشــریب و قــۆزی و كەبــاب و تكــە و 
مریشــك و ما�ىــى برژاویــان هەیــە، لەگــەڵ چەندیــن جــۆرە نــان و خواردنەكانــی ژەمــی بەیانیــان وەك قەیمــاغ و پەنیــری عەرەبــى و كــەرە. هەروەهــا 
سەروپێشــیان هەیــە كــە خەڵكــی میســان زۆر شــارەزان تێیــدا بــە هــەردوو جۆرەكەیــەوە، وەكــو ســەروپێى مــەڕ و مانــگا، ئــەوەش لــە پاشــكۆی ئــەم 

بەشــەدا دەیخەینــە ڕوو.

خواردنەكانی زۆنگاوەكان

لە بەناوبانگترین خواردنەكانی میســان خواردنی )تابگ و ما�ىــى(ە، ووشــەی تابگیش ناوى ئەو ئامێرەیە كە نانی گەنمى لەســەر دەبرژێندرێت. 
پاشــان ئــەو نــاوە بــووە نــاوی خــوودی نانەكــە. تابــگ بریتییــە لــە خشــتێكی خــڕی قوڕینــى هەڵكۆڵــدراو و لەســەر ســێپایەك دادەنرێــت، پاشــان 
پارچــە  پێــدەگات، كۆمەڵێــك  خــوارەوەی هەویرەكــە  كاتێــك چینــى  دواتــر هەویــرە شــلەكەی ڕۆدەكرێتــە ســەر.  و  ژێــردا دەكرێتــەوە  لــە  ئاگــری 
تەپاڵەی ســوورەوە بوو كە پێى دەگوترێت )مەتتال( دەهێنرێت و دەخرێتە ســەر چینى ســەرەوەی هەویرەكە كە ووشــك بووە. دوای ئەوەی كە 
هەردوو الكەی پێدەگەن، چینەكەى ســەرەوە پاك دەكرێتەوە و پاشــان لەگەڵ ما�ىــى برژاودا پێشــكەش دەكرێت. هەندێک لە گوندنشــینان 

هەویــری تابــگ لەگــەڵ ما�ىــى بچــووك لــە جــۆری زووری تێكــەڵ دەكــەن و پێكــەوە

نەریتەكانی خواردن
بە�ىى سێيەم لە میسان
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INGREDIENTS (serves 5)

2 cups 

Rice

Wash rice and soak in 6 cups of water for at least 45 
minutes. Drain well.
Fill a large pot with 6 cups of water and salt; bring to a 
boil. Pour the rice into the pot and boil for 3-4 minutes, 
only stirring once or twice. Drain the rice.
In a separate bowl, mix the yogurt, saffron water, butter 
or ghee (for the crust) and 1/3 of the cooked rice. Grease 
a pot and fill it with crust mixture. Gradually add the 
remaining rice and shape into pyramid.
Make a well at the top of the pyramid and add the oil, 

TEMMAN WA HIKAKA

دەیانشــێلن و دواتــر بــە هەمــان شــێوەی پێشــوو ئامــادە دەكرێــت و 
وەكــو پیتــزا دەخورێــت.  

ماددەكــەی  نییــە،  تابگــدا  لەگــەڵ  جیاوازییەـكـی  هیــچ  )ســەییاح( 
ئەویــش لــە ئــاردی برنــج پێكهاتــووە، بــەاڵم چینەكــەی ئــەو تەنكتــرە 
كــە  دەگوترێت)ســاحبە(  پێــى  كــە  دەكرێــت  ئامێرێــك  لەســەر  و 
تاكــو ســوور  ئاگــر  و دەخرێتــە ســەر  كانزایــی قەمبــوورە  دەفرێكــی 
بــە  و  ســەر  دەخرێتــە  برنجەكــەی  هەویــری  پاشــان  و  دەبێتــەوە 
دەســت لەســەر پــان دەكرێتــەوە. پێگەییــن و ئامادەكردنــی كاتێكــی 
زۆر ناخایەنێت. هەر ئەوەندەی لەســەر ســاجەكە البرا بە گەرمی 
بــە كــەرەوە دەخورێــت، هەندێــک جاریــش لەگــەڵ  یــان  بــە هێلكــە 
جــۆری  لێــرەدا  دەخورێــت.  ســوورەوەكراودا  بچووـكـی  ماســییەكی 
قــاوەی پەســەندە نــەك گەتتــان، بــە مەرجێــك گــەرم بێــت ئەگەرنــا 

نامێنێــت.  تامەكــەی 

ئامادەکردن

دەبێت سەری مەڕەکە بخرێتە سەر ڕووپێوێکی ڕەق هەتا ڕێگە بدرێت هەموو ئەو پی�ىى و لینجاییەی ناو لوتی بێتە دەرەوە. مێشکی ناو کاسە سەرەکە دەربهێنە و بە جیا 

بیکوڵێنە. ددان و چاوەکانی�ىى دەبێت دەربهێنرێت و فڕێبدرێت. بۆ ٢-٣ خولەک کاسە سەرەکە بکوڵێنە و بە با�ىى بیشۆرەوە. 

گەدەکە بە شێوازێکی باش و تەواو بشۆرەوە بە ئاوی سارد و بۆ ٢-٣ خولەک بیکوڵێنە. پاش شۆردنەوە چەقۆیەک بهێنە پارچە چەوری و چینە ڕەنگ تۆخەکانی لێ بکەرەوە. 

دووبارە بیشۆرەوە و چۆڕبڕی بکە. پاشان بیجنە و با پارچەکانی چوارگۆشە بێت بەقەبارەی لەپی دەستت بێت. 

پێچکەکان بە با�ىى بشۆرەوە بە ئاوی سارد و بۆ ماوەی ٢-٣ خولەک بیانکوڵێنە. پاشان چۆڕبڕی بکەو مووەکانی لێ دەربێنە بە هەڵکروزاندنی لەسەر ئاگری تەباخ هەتا مووە 

بچوکەکانی�ىى نەمێنێت، پاشان دیسان بیشۆرەوە و چۆڕبڕی بکە. پاش ئەم هەموو شتنەوەیە، پارچە پاکەکان تێکەڵ دەکرێن لەگەڵ هەندێک خوێ و بەهاراتی کاری و ئارد 

و هەڵیگڵۆفە )دەستى لێبخە(. ئنجا جارێکی تر دەشۆرێتەوە بە ئاوی سارد هەتا ڕەنگەکەی دەبێت بە سپى. ئێستا پارچە پاککراوەکان ئامادەن بۆ لێنان. 

تایبەتەکانی  کەرەستە  بە  گەدەیە  ئاخنینى  دەمێنێتەوە  تۆ  لەسەر  کە  ئەرک  تەنها  بکڕیت،  قەساب  الی  لە  ئامادەکراوی  بە  مەڕەکە  گۆشتەکانی  پارچە  دەتوانیت  هەروەها 

سەروپێ، بە هێوا�ىى بیانکوڵێنە و ئنجا بە شۆرباکەدا بگەڕێ بۆ گۆشتى ڕومەت و زمان – ئەم بەشانە بە بە بەلەزەتترین بەش دادەنرێن. 

بۆ ئامادەکردنی کەرەستەی ئاخنین: برنجەکە بشۆرەوە و لە ئاودا دایبنێ بۆ ٣٠ خولەک. پاشان بە با�ىى چۆڕبڕی بکە. برنج و گۆشتەکە تێکەڵ بکە لەگەڵ بادەم، خوێ، 

بەهارات و بەهاراتی تێکەڵە و بیبەری ڕەش، پاشان بە بەکارهێنانی دەزوویەکی پەموو، پارچەکانی گەدەکە بدورەرەوە لە شێوەی سێگۆشەدا، با الیەکی بە کراوەیی بمێنێتەوە 

واتە هەمووی مەدوورە، پاشان کەرەستەکانی ئاخنینەکەی تێبکە هەتا ¾ی گەدەکە پڕ دەبێت، ئنجا بە تەواوی بیدورەرەوە. 

بۆ دروستکردنی شۆرباکە: مەنجەڵێکی گەورە پڕبکە لە ئاوی سارد، پیاز، سیر، بەهاراتی کاری، لیمۆ بەسرە، گەاڵی غار، نۆک، سەری مەڕەکە، پێچکەکانی، هەروەها گەدە 

دوراوەکەش. مەنجەڵەکە بهێنە کواڵندن، پاشان ئاگرەکەی بۆ بکە بە نیوە و بۆ دوو کاتژمێری تر بیکوڵێنە. 

خوێی تێبکە و پارچە گەدە پڕەکان کون بکە بە چەتاڵ. بەردەوام بە لە کواڵندنی بۆ ٢ کاتژمێری تر یاخود هەتا هەموو پارچە گۆشتەکانی سەروپێکە نەرم دەبێت.  

ماست و سیر تێکەاڵو بکە بۆ دروستکردنی سۆس. نانی عێراقی بۆ پارچە پارچە بکە و لەگەڵ نۆکدا بیخەرە ناو قاپێکی قووڵ، پاشان شۆرباکەی تێبکە. ئنجا پارچە گۆشتەکان 
ڕێکبخە هەتا بێنە بە�ىى سەرەوەی شۆرباکە. 

پاشان سۆ�ىى ماستەکە بەکاربهێنە بۆ ڕازاندنەوە لەگەڵ لیمۆ بەسرەی ناو شۆرباکە و زەیتى توون بەپێى خواست.

پێکهاتەکان )بە�شی ٧ کەس(

گۆشتی سەروپێ

کەرەستەی ئاخنین )کە دەکرێتە گەدەکەوە(

شۆربا

بۆ دانانی لە 

١

¼ کەوچکی چا

٣-٤

١ کوپ

١

٢-٤٣

١

١ کەوچکی چێشت

٤

٤

١ کەوچکی چێشت

١ کوپ

١ سەلک

١ کوپ

٢٠٠ گرام

¼ی کوپێک

١ کەوچکی چا

١ کەوچکی چا 

½ی کەوچکی چا

سەری مەڕێکی پاککراو

بیبەری ڕەش

نانی عێراقی

ئاودا لە  بەیانی  هەتا  شەو  دەبێت   نۆک، 
دانرابێت و دوایی شۆرابێتەوە

زەیتى توون، بە پێى پێویست

گەدەی پاککراو 

پێچکەی پاککراو

ئاو بە پێى پێویست

پیازی پاککراو

سەلک پیازی تەواو

بەهاراتی کاری

گەاڵی غار

لیمۆ بەسرەی کون کراو

خوێ

ماستى سادە

سیری هاڕاو

ئاو بە پێى پێویست

گۆشتى هاڕاو

بادەمی پاککراو

خوێ

 بەهارات

بەهاراتی تێکەڵە

برنج

 سەروپێ

1920
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ئامادەکردن

لە تاوەیەکی قوڵدا ¼ی کوپێک زەیت گەرم بکە و گێزەرەکان سوربکەرەوە، 
جار جار تێکهەڵی بدە هەتا ڕەنگەکەی دەگۆڕێت بۆ قاوەییەکی ئاڵتونی.

نیشاستەی گەنمەشامیەکەی تێبکە لەگەڵ شەکر و بە با�ىى تێکهەڵی بدە.
هەتا  بیکوڵێنە  پاشان  دادەپۆشێت  گێزەرەکان  هەتا  تێبکە  ئاوی  ئەوەندە 

تێکەڵەکە خەست دەبێتەوە و ڕەنگەکەی دەبێت بە قاوەیی.
لەسەر ئاگرەکە الیبە، هێل و گێزەکەی تێبکە. گێزەکە هەمووی تێمەکە و 

چەند گوێزێک بهێڵەرەوە بۆ ڕازاندنەوە.
حەڵواکە لە قاپێکی تەختى گەورەدا باڵوبکەرەوە و پاشان بە گێز بیڕازێنەرەوە.

پێکهاتەکان )بە�شی ٤ – ٥ کەس(

٥٠٠ غرام

¼ی کوپێک

٢ کوپ

٢ کەوچکی چێشت

½ی کوپێک

١

گێزەری ووردکراو )لە ڕەندە دراو(

زەیتى ڕووەکی یان کەرە

شەکری قاوەیی

نیشاستەی گەنمەشامی

گێز

هێلی هاڕاو

ئاو

پێویست ناکات چاویلکە بەکاربهێنیت یان چاوەکانت 

ڕەچەتەیە  ئەم  خوێندنەوەی  بۆ  بکەیتەوە  نزیک 

ڕووەکەت  ئەم  بەردەوام  پێشتر  ئەگەر  )بەتایبەتی 

خواردبێت کە بە پێى زۆر چیرۆکی داپیرە و دایەنەکان 

سودی  بینین  توانای  باشترکردنی  بۆ  ڕووەکە  ئەم 

هەیە(. بەڵێ ئەم شیرینى یاخود حەڵوایە بە ڕاستى لە 

گێزەر دروست دەکرێت، چونکە زەمەنێکی زۆر پێش 

شیرینیە  لە  یەکێک  بە  ببێت  گوێزەر  کێکی  ئەوەی 

خواردنگەکان،  و  کافتریا  مینیۆی  لە  سەرەکیەکان 

عێراقیەکان زانیویانە چۆن خواردنی ترش بگۆڕن بە 

شیرین.

هەرچەندە لەوانەیە ئەم ڕووەکە بە سوود و بێ زیانە 

هەندێک سوودە تەندروستیەکانی لە دەست بدات 

کاتێک بەکاردەهێنرێت بۆ ئەم حەڵوا شیرینە، بەاڵم 

دەکەیت  هەست  تامە  بە  ئەوەندە  ببینە،  لێ  چێژی 

تاوانێک دەکەیت کاتێک دەیخۆیت!.

 حەڵوای گێزەر

2122
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پارێــزگای زیقــاڕ دەكەوێتــە ســەر ڕووبــاری فــورات، لــەالی باكــورەوە لەگــەڵ واســت و دیوانیــە و لــەالی باشوریشــەوە لەگــەڵ پارێــزگای بەســڕە 
هاوســنوورە، لــەالی ڕۆژهەاڵتــەوە لەگــەڵ هــەر یەكــە لــە میســان و لــەالی ڕۆژئاواشــەوە لەگــەڵ پارێــزگای موسســەنا هاوســنوورە. ڕووبــەری 

پارێزگاكــە ١٣٨٣٩ كیلۆمەتــری چوارگۆشــەیە و نزیكــەی یــەك میلــۆن كە�ىــى تێــدا دەژی٢٥. 

كۆنتریــن و دێرینتریــن شارســتانیەتی مرۆڤایەتــی لــە پارێــزگای زیقــاڕ لــە دایكبــووە و شــاری ئــوور لــەو پارێزگایەدایــە كــە مێژووەكــەی دەگەڕێتــەوە 
بــۆ ٤ هــەزار ســاڵ پێــش زایینــى و یەكێكــە لــە كۆنتریــن دەوڵەتۆكــە ســۆمەرییەكان لــە چاخەكانــی ســەرەتای مرۆڤایەتیــدا. گەورەتریــن مــاوە كــە 
ئــوور پێیــدا تێپەڕیــوە لەســەردەمی )ئۆرنمــۆ(ی دامەزرێنــەری ئیمپراتۆریاكــە بــوو لــە ســەردەمی ســێیەمین ئیمپراتۆریــادا كــە لــە ســاڵی ٢١١٢ تاكــو 
٢٠٠٦ی پ.ز بــەردەوام بــوو. دوای ئــەو پێنــج پاشــا یــەك لــە دوای یــەك حوكمــى ئیمپراتۆریاكەیــان كــرد٢٦. پارێــزگای زیقــار چەندیــن شــوێنەواری 
مێژوویی لە خۆدەگرێت وەكو )زەقورەی ئوور( و )تەل عەویل( لە ناحیەی )بەتحا(، هەروەها شــوێنەوارەكانی )ئەریدۆ(ش هەن كە یەكەمین 
شــارە لــە مێــژووی شارســتانی مرۆڤایەتیــدا، جگــە لــە )بــاد / تیبــرا( كــە دەكەوێتــە خۆرئــاوای شــاری شــەترە، كــە مێژووەكــەی دەگەڕێتــەوە بــۆ 
چاخــی كۆیایەتــى. هەروەهــا )لەگش(یــش هەیــە كــە دەكەوێتــە نزیــك ناحیــەی )دوایــە(، لەگــەڵ )كەرســو( كــە دەكەوێتــە دووری ١٦ كیلۆمەتــر 
لە باكوری ڕۆژهەاڵتی شــەترەوە.   شــارەكە لە ســەردەمی نەوەی )لەگ�ىــى دووەم(دا ٢٢٠٠ تا ٢١٠٠ پ.ز ناوبانگێكی زۆری هەبوو. یەكێك لە 

بەناوبانگتریــن پاشاكانی�ىــى )كۆدیا(یــە كــە بــە دروســتكردنی پەرســتگا ناســراوە٢٧. 

بــەاڵم لــە چاخــە نوێیەكانــدا زیقــاڕ بــە لیوای)مونتەفیــك( ناســرابوو و پاشــان لــە ســەردەمی كۆماریــدا نــاوی پارێــزگای ناســرییەی لێنــرا. لــە ســاڵی 
١٩٦٩دا ناوەكــەی گــۆڕدرا بــۆ پارێــزگای زیقــاڕ. پارێزگاكــە لــە شــەش قــەزا پێكدێــت، كــە بریتیــن لــە ناســریە و شــەترە و ریفاعــی و ســوق ئەلشــیوخ 
و جبایــش. لــە هەمووشــیان گرینگتــر شــاری ناســریەیە كــە لــە ســاڵی ١٨٧٠دا بــە فەرمانــی والــی عوســمانی )میدحــەت پاشــا( دروســتكراوە كــە 
)ناســر پاشــا ســەعدون(ی كــردووە بــە موتەســەریفی شــارەكە، ئەویــش كاری كــردووە بــۆ جێگیركردنــی دانیشــتوان و بــەرەو پێشــبردنی كشــتوكاڵ 
و وازهێنــان لــە كۆچــەری٢٨. دوای ڕازیبوونــی ناســر ســەعدون بــە دامەزراندنــی شــارەكە ئەندازیــاری بەلجیكــی )جۆلــس تیلــی( بانگهێشــتكرا و 
ئەویــش لەالیــەن خۆیــەوە نەخشــەیەكی مۆدێرنــی بــۆ شــارەكە داڕشــت، بــەو شــێوەیە خەڵكــی خانویــان لــە نــاو شــارەكەدا دروســتكرد، یەكەمیــن 
قاوەخانــەی  و  خــان  و  بــازاڕ  چەندیــن  كــە  بــوو  ســەركیس  ئاكۆبجیــان  كــوڕی  نەعومــی  نیعمەتــواڵ  دروســتكرد  تێــدا  خانــووی  كــە  كەســێك 
لــە كاتــی  بــۆ زەخیرەكانیــان و  بــوو  بــە شــێخەكانی مونتەفیــك، گەنجینەیــەك  بــوو  بــازاڕی شــیوخ ، بازاڕێكــی جێگیــر  بــەاڵم  تێــدا دروســتكرد٢٩، 
لــە نێویانــدا هــەزاران ســەرباز و  تێیــدا نیشــتەجێبوون،  تازەكــە دامــەزرا خەڵكــی خێــرا  بــۆ دەبــرد. هەرئەوەنــدەی شــارە  تەنگانەشــدا پەنایــان 
خەڵكی عێراقی٣٠، بەاڵم قەزاری ریفاعی لە شــێوەی گوندێكی گەورە دروســتكرا لە ســاڵی ١٨٩٣دا و پاشــان فراوانتر بوو تا بووە شــارێكی گەورە.  

ژینگە و كۆمەڵگا

پارێزگای زیقاڕ لەگەڵ پارێزگای میســاندا لە ڕووی ژینگە و كۆمەڵگاوە بە دووانەیەك لە قەڵەم دەدرێن، لە ڕووی ژینگەوە سروشــتى ڕووباری 
بەســەر پارێزگاكــەدا زاڵــە، هــەروەك چــۆن ڕووبــاری دیجلــە بــە نــاو پارێــزگای میســاندا دەڕوات، بــە هەمــان شــێوەش ڕووبــاری فــورات بــە نــاو 
شــارەكەدا دەڕوات. جگــە لــەوەش هــۆڕ یــا زۆنــگاوەكان ڕووبەرێكــی زۆری پارێزگاكەیــان داگیركــردووە، ئــەوەش لەگــەڵ میســاندا كردویەتــی بــە 
دووانە. لە زیقاریش هۆرەكانی جبایش و هۆری حەممار هەیە كە تاكو باكوری پارێزگای بەسەر درێژ دەبنەوە. هۆڕەكانی جبایش گەورەترین 
پارێزگاكانــی میســان و بەســڕە و زیقــار و دیوانیــە و  نــاو  كــە ڕووبەڕەكــەی ٦٠٠ كیلۆمەتــری چوارگۆشــەیە٣١ و دەكەونــە  هۆڕەكانــی عێراقــن، 

واســتەوە. 

لــە بــواری كشــتوكاڵدا پارێــزگای زیقــاڕ زەوییەكــی فراوانــی هەیــە كــە ڕووبەرەكــەی نزیكــەی یــەك ملیــۆن و نیــو دۆنمــە و بــە پلــەی یەكــەم بەرهەمــی 
خورمــا هەنــاردە دەكات، پاشــان گەنــم و جــۆ و برنــج و میــوە و ســەوزە. لــە بــواری ســامانی ئاژەڵیشــدا، زیقــار خاوەنــی ســامانێكی گەورەیــە كــە 

گامێــش و مانــگا و مــەڕ و بــزن و حوشــتر لــە خۆدەگرێــت تاكــو دەگاتــە مریشــك و پەلەوەرەكانــی نــاو هــۆڕەكان و باڵنــدە كۆچبــەرەكان. 

بــەاڵم لــە ڕووی دیمۆگرافییــەوە، ڕەگــەزی عەرەبــی موســڵمان بەســەر شــارەكەدا زاڵــە، لــە پــاڵ ئەوانیشــدا چەنــد كەمینەیەكــی تــر هەیــە، وەكــو 
جولەكە مەسیحی و سابئەی مەندائی.جولەكەكان سەرقاڵی بازرگانی بوون لە شاری ناسریە و تا سەرەتاى پەنجاكان بەو شێوەیە بەردەوام 

بــوون٣٢. بــەاڵم خێلەكانــی مونتەفیــك لــە بەنــی مالــك و بەنــی ســەعید و ئەجــوەد پێكهاتــوون بەســەر نزیكــەى ١٥ تیــرەدا دابــەش بــوون٣٣. 

خواردنە ناوخۆییەكان 

زیقــاڕ  بــە  تایبــەت  ناوخۆییەكانــی  لــە خواردنــە  یەكــەم  دەبێــت. جــۆری  دابــەش  �ىــێ جــۆردا  بەســەر  زیقــاڕ  پارێــزگای  نەخشــەی خواردنەكانــی 
پێكدێــت، جــۆری دووەمیــش زیاتــر ئــەو جــۆرە خواردنانــە لــە خۆدەگرێــت كــە لــە ژینگــەی باشــور و فوراتــی ناوەڕاســت بــاون، بــەاڵم جــۆری ســێیەم 
لــەم خواردنــە نیشــتمانیانە پێكدێــت كــە لــە هەمــوو شــارەكانی عێراقــدا بــاون وەكــو بــرژاو و ســوورەوەكرا و هەمــوو ئــەو خواردنانــەی كــە لــە برنــج 

و شــیرینى پێكدێــن.

ســەبارەت بــە چێشــتخانەی زیقــاری دەتوانیــن بڵێیــن، ژینگــەی هۆڕەكانــی شوناســێكی تایبەتــە بــە پارێزگاكــە، لــە خواردنەكانــدا ما�ىــى و برنــج 
ڕەگــەزی زاڵــن. ئەگــەر میســان خاوەنــی خواردنــی )تابــگ و ما�ىــى( و )ســەییاح( بێــت، ئــەوا زیقــار لەگــەڵ میســاندا لــە چەنــد جــۆرە خواردنێكــدا 
لــە  زۆرێــك  ئێســتاش  تاكــو  هــۆڕەكان،  دانیشــتوانی  دێرینەكانــی  خواردنــە  لــە  یەكێكــە  كــە  ما�ىــى  كەبابــی  واتــە  )چەبــاب(  وەكــو  هاوبەشــن 
زیقارییــەكان لــە مانگــی ڕەمەزانــدا ژەمــەی ســەرەكییانە. خواردنــی )چەبــاب( لــە ما�ىــى پێكدێــت، ســەرەتا دەخرێتــە نــاو دەفرێكــی پــڕ لــە ئــاوی 
گــەرم، پاشــان ئێســقانەكانی لێدەردەهێنرێــت لەگــەڵ ئــاردی گەنــم و بەهاراتــدا تێكــەڵ دەكرێــت وەكــو كەركــەم و بەهــارات و كاری و پیــاز و 
تەماتــە. لــە هەنــگاوی دواتــردا وەكــو قیمــەی لێدەكرێــت و پارچــەی خــڕ خــڕی لێدەكرێتــەوە و پاشــان دەخرێتــە نــاو برنجــی كــواڵوەوە. شــێوازێكی 
تــری ئامادەكردنــی كەبابــی ما�ىــى هەیــە و بــە ئامێرێــك ئامادەكرێــت كــە نــاوی )جــاون(ە، پاشــان ئــارد و بەهاراتــی تێدەكرێــت و دەخرێتــە نــاو برنجــی 

كــواڵوەوە تاكــو پێــدەگات. 

خواردنــە  ئــەو  لێهاتــوون.  )مەســموتە(دا  خواردنــی  ئامادەكردنــی  لــە  گشــتى  بــە  زیقــاڕ  خەڵكــی  و  هۆرنشــینەكان  )چەبــاب(  خواردنــی  لــە  جگــە 
بەڵگــە و شونا�ىــى مێــژووی هۆڕنشــینەكانە و یەكێكــە لــە بەناوبانگتریــن خواردنەكانیــان و بــە چەندیــن شــێوە لــە زۆرێــك لــە شــارەكانی بەســڕە 
و عەممــارە و ســەماوە و ناســریە و شــەترەدا بــاوە. زۆرێــك لــەو بــاوەڕەدان كــە مەســموتە لــە باووباپیرانــی ســۆمەرییەكانەوە بۆیــان ماوەتــەوە. 
بیرۆكــەی ســەرەكی ئەوەیــە كــە ماســییەكە ووشــك دەكرێتــەوە و پاشــان بــۆ ماوەیەكــی زۆر هەڵدەگیرێــت. زۆرجاریــش لــە بۆنــە تایبەتەكانــی وەك 
نــاو دەفرێــك و خــوێ و بەهاراتــی  جەژنــە ئاینییــەكان و مانگــی ڕمەزانــدا لێدەنرێــت. دوای ئــەوەی كــە ماســییەكە پــاك دەكرێتــەوە، دەخرێتــە 
پێوەدەكرێــت و لەســەر ئاگرێكــی هێمــن دادەنرێــت. خەڵكــی زیقــار زیاتــر حەزیــان لــە ما�ىــى نــاو ڕووبارەكانــە وەكــو شــلك و شــانك و حەمــری و 

خەشــنى و ســەمتى و بوننــى و گەتتــان. 

یەكێك لەو خواردنانەی خەڵكی ناسریە تێیدا لێهاتوون ما�ىى برژاوە. هەرچەند ئەو خواردنە تایبەتە بە بەغدا و بەشێكە لە شوناسەكەی، 
بەاڵم خەڵكی ناسریە لە ڕێگەیەوە كێبڕكی بەغدای پێدەكەن. لە پاشكۆی ئەم بەشەدا دەبینین چۆن ئامادەی دەكەن.

وێڕای ئەو خواردنانە، زیقاڕییەكان حەزیشیان لە خواردنی )سەرب(ە، كە بریتییە لە گەرای ما�ىى و لە جیهاندا بە )كاڤیار( ناسراوە. زۆرجار 
لــە ژەمەكانــدا بــە تازەیــی دەخورێــن و بــە تەنیــا پێشــكەش دەكرێــن، یاخــو دەخرێنــە نــاو ســكی ماســیەوە و پاشــان ماســییەكە دەبرژێندرێــت. 
)ســەرب( تێكەڵــی پیــازی ســورەوەكراو ولیمــۆ بەســڕا و ڕۆن دەكرێــت. عێراقییــەكان زیاتــر حەزیــان لــە ســەربی ما�ىــى بوننــى و گەتتانــە. ســەربی 

ســوورە ماســیش لــە نــاو دەبــەن چونكــە باوەڕیــان وایــە كــە هەندێــک لــە جۆرەكانــی ژەهراویــن.

لــە زیقــار چەنــد جــۆرە خواردنێكــی تریــش بــاون كــە مریشــكیان تێدایــە. مریشــك دەبرژێندرێــت یــا دەكرێــت بــە مریشــك مەح�ىــى، یاخــود لەگــەڵ 
پیــاز و تەماتــە و بەهــارات و لیمــۆ بەســڕا تێكەڵدەكرێــت و وەك شــلە یــان تەشــریب پێشــكەش دەكرێــت. هۆڕنشــینەكان لــە برژاندنــی مریشــك 
بــە تەنــوردا لێهاتــوون و ئەمــەش بــۆن و بەرامێكــی تایبەتــی هەیــە.  ســابئە و مەندائییەكانیــش لــە لێنانــی مراویــدا زانــا و شــارەزان، بــە تایبەتــى لــە 

جەژنــە ئاینییەكانیانــدا. 

یەكێــك لــە دیارتریــن شــیرینییە سروشــتییە باوەكانــی زیقــاڕ و میســان ئــەو ڕووەكەیــە كــە ژینگــەی هــۆڕەكان بەرهەمــی دەهێنــن و پێــى دەگوترێــت 
)خەریــت(. زۆرجــار وادەی دەركەوتنــى قامیشــەكە لــە ناوەڕاســتى مانگــی نیســانەوە دەســت پێــدەكات تــا ناوەڕاســتى مانگــی ئایــار. لــەو ماوەیــەدا 
هۆڕنشــینەكان مــادەی خەریــت لــە هــۆڕەكان دەردەهێنــن كــە رەنگێكــی زەردی هەیــە. پاشــان هۆڕنشــینەكان دەســتدەكەن بــە دروســتكردنی كــە 

بــە چەنــد قۆناغێكــی ئاڵــۆزدا

نەریتەكانی خواردن
بە�ىى چوارەملە زیقاڕ
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INGREDIENTS (serves 5)

Crust

PREPARATION 

2 cups 

1 Tbsp

12 cups             

Rice

Water 

Vegetable oil, ghee or butter  

Wash rice and soak in 6 cups of water for at least 45 
minutes. Drain well.
Fill a large pot with 6 cups of water and salt; bring to a 
boil. Pour the rice into the pot and boil for 3-4 minutes, 
only stirring once or twice. Drain the rice.
In a separate bowl, mix the yogurt, saffron water, butter 
or ghee (for the crust) and 1/3 of the cooked rice. Grease 
a pot and fill it with crust mixture. Gradually add the 
remaining rice and shape into pyramid.
Make a well at the top of the pyramid and add the oil, 

Warm water2-3 Tbsp.

بــەر  دەخرێتــە  پاشــان  و  كۆدەكرێتــەوە  ســەرەتا  تێدەپەڕێــت. 
تــر  ماددەكانــی  لــە  قوماشــێك  پارچــە  بــە  دواتــر  خــۆر،  تیشــكی 
تێدایــە  ئــاوی  كــە  دەفرێكــەوە  نــاو  دەخرێتــە  و  جیادەكرێتــەوە 
تاكــو ئاوەكــە دەبێــت بــە هەڵــم و پاشــان دەشــكێنرێت و پارچــەی 
بچووكی مامناوەندی لێ دروست دەكرێت. تامێكی شیرینى هەیە 
و لــە یــەك كاتــدا وەكــو شــیرینى و دەرمــان بەكاردەهێنرێــت. ئــەم 
شــیرینییە بەیەكێــك لــە نیشــانە دیارەكانــی هــۆڕەكان لــە قەڵــەم 
تــر  بەغــدا و بەســڕە و شــارەكانی  پاشــان هەنــاردەی  دەدرێــت، 

تێدانیشــتەجێن.  باشــووریان  كــە خەڵكەكانــی  دەكرێــت 

بــەاڵم خۆشــترین خواردنــی زیقــاری كــە شــارەكانی تــری عێراقیــش 
ئامــادە  بۆنــە و جەژنەكانــدا  لــە  كــە  و كاهیــە،  )قەیمــاغ(  هەیــە 
دەكرێــن، بــەاڵم بــە جیــا پێشــكەش دەكرێــن، لــە پاشــكۆی ئــەم 

بەشــەدا بــە ووردی با�ىــى دەكەیــن. 

ئامادەکردن

ماسیەکە لە باری درێژی هەلدڕە بە شێوازی پەپولە. ماسیەکە پاک بکەرەوە 
و بیشۆرەوە، پاشان خوێ و بیبەری ڕەش و تەمەرهیندی بپرژێنە بەسەریدا. 
لە دوو شوێنەوە ماسیەکە ببڕە، هەردوو شوێنەکە لە بە�ىى دەرەوەی پێستى 
ماسیەکە بێت. ئاگرێکی دانەپۆشراوی بۆ ئامادە بکە و ٢ پارچە داری باریک 
بچەقێنەرە زەوی، با نزیکەی ٣٠ سم دوربێت لە ئاگرەکە. ئێستا دوو دارەکە 
بە بەکارهێنانی ئەو دوو شوێنەی کە پێشتر بڕیت  بچەقێنەرە ماسیەکەوە 
لە سەر پێستى ماسیەکە – با بە�ىى ناوەوەی ماسیەکە ڕووی لە ئاگرەکە 
بێت – ڕێگە بدە ماسیەکە بۆ ماوەی ٥٠ خولەک بۆ کاتژمێرێک ببرژێت هەتا 

بە تەواوی دەبرژێت.
پاشان ماسیەکە لەسەر پشت دابنێ و ڕێگە بدە بۆ ١٠ خولەکی تر ببرژێت. 

کاتێک ئامادە بوو لەگەڵ چەند قاشێک تەماتە و پیازدا پێشکە�ىى بکە.
 

پێکهاتەکان )بە�شی ٥ کەس(

١

٢

٢

ماسیەکی فرێ�ىى چەور

خوێ، بیبەری ڕەش و تەمەرهیندی بە پێى خواست

تەماتەی جنراو

پیازی جنراو ما�شی برژاو
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INGREDIENTS (serves 5)

Crust

PREPARATION 

2 cups 

1 Tbsp

12 cups             

Rice

Water 

Vegetable oil, ghee or butter  

Wash rice and soak in 6 cups of water for at least 45 
minutes. Drain well.
Fill a large pot with 6 cups of water and salt; bring to a 
boil. Pour the rice into the pot and boil for 3-4 minutes, 
only stirring once or twice. Drain the rice.
In a separate bowl, mix the yogurt, saffron water, butter 
or ghee (for the crust) and 1/3 of the cooked rice. Grease 
a pot and fill it with crust mixture. Gradually add the 
remaining rice and shape into pyramid.
Make a well at the top of the pyramid and add the oil, 

Warm water2-3 Tbsp.

ئامادەکردن

پلەی سەدی/٣٧٥ فەهرەنهایت/ پلەی گەرمی ١٩٠  بە  بکە  پێشوەخت گەرم  فڕنەکە 
نیشاندەری ژمارە ٥ی فڕنی غاز

¾ی  بکە  دروست  ناوەڕاستدا  لە  چاڵێک  ببێژەرەوە.  گەورەدا  قاپێکی  لە  خوێ  و  ئارد 
هەتا  تێبکە  ئاوەکەی  پاشماوەی  بەرە  بەرە  و  بشێلە  تێکەڵەکە  تێبکە.  ئاوی  کوپێک 
هەویرەکە دەچێتە دۆخێکی تۆزێک ڕەق. پاشان دایبپۆشە و لێى گەڕێ با بۆ ٢٥ خولەک 
پشوو بدات. هەویرەکە ببڕە بۆ ٧ بەش و لەسەر ڕوپێوێک کە بڕێکی کەم ئاردی لەسەر 
باڵوکرابێتەوە، هەر یەکێک لە پارچەکان بە تیرۆک بکەرەوە هەتا دەبێت بە پارچەیەک 

هەویری تەنکی الکێشە، پاشان بە فڵچەیەک ڕۆن یان ڕۆنە کەرەی لێبدە.
پارچە هەویرە الکێشەییەکان بە ٤ یان ٥ چینى لەسەر یەک ڕیز بکە )هەر یەکێک لە 
کراوەکە  ئامادە  هەویرە  لێدرابێت(  کەرەی  ڕۆنە  یان  ڕۆن  فڵچە  بە  دەبێت  پارچەکان 
بۆ ماوەی ٢٠ خولەک لە بەفرگردا دابنێ، پاشان بیخەرە سەر سینیەکی چەورکراوی 
یان هەتا هەڵدەکفێت و  بیبرژێنە  بۆ ماوەی ١٥-٢٠ خولەک  نان کردن )سینى فڕن(، 

ڕەنگەکەی دەبێت بە ئاڵتونی ڕەق و ناسک دەبێت )خرمەی دێت(

پێکهاتەکان

٣ کوپ 

١ کەوچکی چا

١ کوپ

¾ی کوپێک

ئارد

خوێ

ئاوی سارد

کەرە یاخود ڕۆن بە پلەی گەرمی ژوور

زەیت بە پێى پێویست

هاوڕا  دڵنیاییەوە  بە  پەروەردەکار  دایکانی  و  خۆراکناسان 

نابن کاتێک باس لە ڕۆڵی کاهی دەکرێت لە بەرنامەخۆراکێکی 

تەندروستدا، خۆراکناسەکان بە قور�ىى دەزانن کە بەهانە 

بدۆزنەوە بۆ بوونی ئەم خۆراکە بەتامە وەک پەستری یاخود 

ستانداردی  وەک  و  دەخورێت  بەیانیان  کە  هەویرکاریەک 

لێهاتووە لە نانی بەیانیدا. بەاڵم دایکان پێیان وایە کە هیچ 

لە  نیە بۆ دەستپێکردنی ڕۆژەکەت جگە  شێوازێکی باشتر 

فیلۆ دەچێت  لە شیرینى  بەتامە کە  لەم شیرینیە  قاشێک 

کاهی  دەبێت  کە  شێوەیەیە  بەو  نەریتەکە  پاقاوە.  وەک 

شەکراو،  هەنگوین،  )لەگەڵ  بخورێت  قەیماغدا  لەگەڵ 

لێیە  حەزم  شێوەیەش  بەو  من  خورما(،  دۆشاوی  یان 

کراوی  پارچە  پارچە  گوێزهیندی  یان  هاڕاو  بستەی  کە 

تێبکرێت.

لەالی زۆربەی عێراقیەکان،  کاهی کە خواردنێکی دڵخوازە 

و  بکەن  ئامادەی  هەتا  نیە  تایبەت  بۆنەیەکی  بە  پێویستى 

چێژی لێببینن، بەاڵم هەندێک بۆنە هەن کە تام و چێژێکی 

زیاتر دەدەن بە کاهی و خواردنی کاهی لەم بۆنانەدا، کاهی 

ڕۆژووی  هەتا  دەخورێت  قورباندا  جەژنی  لە  جار  زۆر 

ڕەمەزانی پێ بشکێنرێت یاخود پێشکەش دەکرێت بە بووک 

و زاوا کە تازە هاوسەرگیری دەکەن، لە الیەن دایکی بوکەوە 

ئامادە دەکرێت و پێشکەش دەکرێت وەک بەخێرهێنانێکی 

کچ و زاواکەی بۆ ژیانی هاوسەرێتى، کاهیەکە دەکرێت بە 

بەشێک لەو نانی بەیانیەی کە دایکی بوک لە یەکەم ڕۆژی 

هاوسەرێتى  شەوی  یەکەم  دوای  بەیانی  لە  و  هاوسەرێتى 

پابەندترین  ئەگەر  هەیە  گومانم  من  دەکرێت.  پێشکەش 

سەرەتا  ئەم  بەرهەڵستى  و  بن  خۆڕاگر  خۆراکناسانیش 

شیرینەی ڕۆژەکەیان بکەن.

 کاهی
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INGREDIENTS (serves 5)

PREPARATION 

2 cups 

1 Tbsp

12 cups             

Rice

Water 

Vegetable oil, ghee or butter  

Wash rice and soak in 6 cups of water for at least 45 
minutes. Drain well.
Fill a large pot with 6 cups of water and salt; bring to a 
boil. Pour the rice into the pot and boil for 3-4 minutes, 
only stirring once or twice. Drain the rice.
In a separate bowl, mix the yogurt, saffron water, butter 
or ghee (for the crust) and 1/3 of the cooked rice. Grease 
a pot and fill it with crust mixture. Gradually add the 
remaining rice and shape into pyramid.
Make a well at the top of the pyramid and add the oil, 

ئامادەکردن

کرێم و شیرەکە لە تاوەیەک یان مەنجەڵۆکەیەکی دەسکداردا تێکەڵ بکە، 
بە  دەکات  دەست  شیرەکە  هەتا  مامناوەند  ئاگرێکی  سەر  بیخەرە  پاشان 

هەڵچوون. گرنگە کە نەهێڵین ئەم تێکەڵەیە شلە قوڵپ بدات.
بکوڵێت.  کاتژمێر   ٢ ماوەی  بۆ  گەڕێ  لێى  و  بکە  کز  بۆ  ئاگرەکەی  ئێستا 
پاشان لەسەر ئاگرەکە الیبدە، سوزگیەک بە هەڵگەڕاوەیی لەسەر تاوە یان 
مەنجەڵە گەرمەکە دابنێ، بە خاولیەک دایبپۆشە و لە شوێنێکی فێنک و 

وشکی ژورەکە بۆ ماوەی ٦ کاتژمێر دایبنێ.
پاشان تێکەڵەکە بخەرە ناو بەفرگرەوە و با شەو هەتا بەیانی لە بەفرگردا 

بمێنێتەوە.
ئێستا ئەو توێژە ڕەقە ئەستورەی بە�ىى سەرەوە ببڕە و پێشکە�ىى بکە. ئەو 
فڕێبدرێت  دەتوانرێت  دەمێنێتەوە  سەرەوە  توێژەکەی  بڕینى  دوای  شیرەی 
بە  لە شیرینى کە  تر  بۆ دروستکردنی هەندێک جۆری  بەکاربهێنرێت  یاخود 

شیر دروست دەکرێت.

پێکهاتەکان

٢ کوپ

2 کوپ

)whipping cream( کرێمى خەست

شیری گامێش

 Gaymer دەنوسیت  گوگڵ  ماڵپەڕی  لە  کاتێک 

چەند  بە  کە  دەبینیت  ئینگلیزی،  بە  قەیماغ  یان 

یان    ,geimer, gaimar وەک  دەنوسرێت  شێوەیەک 

وەسفکردنی  بۆ  ناوانە  ئەم  هەموو  بەاڵم   .qaimar

هەمان شتە کە ئەو قەیماغە بە تامەیە کە لە شیری 

شیری  بە  )هەرچەندە  دەکرێت  دروست  گامێش 

بۆ  جێگرەوەیەک  وەک  دەکرێت  دروست  ئاساییش 

شیری گامێش(

ڕەنگە  بەهۆی  شیرەمەنیە  ئەم  کە   دەگوترێت 

عەرەبی  زمانی  بە  گێمەڕ  ناونراوە  سپییەکەیەوە 

درەوشاوە  مانگێکی  واتە  گمر(  )قمر،  لە  چونکە 

و  عێراقیە.  خۆراکێکی  ڕەهایی  بە  قەیماغ  دەچێت، 

خۆراکێکی زۆر باو و کاسیکە لە هەموو بەشەکانی 

دەست  بە  کارگەکان  لە  یاخود  قەیماغ  واڵتە،  ئەم 

بە  کە  ناوخۆییەکان  جوتیارە  لە  یاخود  دەهێنرێت 

گیمر  دەوترێت  پێ�ىى  بۆیە  هەر  ناسراون،  عربان 

عرب، واتە قەیماغی عەرەبان.

قەیماغ  بەکارهێنانی  شێوازی  باوترین  هەرچەندە 

لەگەڵ  بەاڵم   ، کاهید  لەگەڵ  کردنیەتی  پێشکەش 

دەخورێت  عەرەبی(  بە  )دبس  خورماشدا  دۆشاوی 

لەگەڵ  کاتێک  بەناوبانگە.  خواردنێکی  زۆر  و 

نانێک  پارچە  چەند  دەخورێت،  خورمادا  دۆشاوی 

هەڵدەکێشرێت لە قەیماغەکە و پاشان دۆشاوەکە، 

ئەم خواردنە زۆر جار لە شوێنە گشتیەکاندا لەسەر 

سینى دادەنرێت و دەفرۆشرێت، بە دەست و پەنجە 

عادەتەن  چەورە  و  خۆش  خواردنە  ئەم  دەخورێت. 

لەسەر  و  دادەنرێت  گەورە  سینیەکی  چەند  لەسەر 

شەقامەکان دەفرۆشرێت، و زۆر جار ئەگەر بینیت 

دوور  زۆر  قەیماغەکەش  کەواتە  دەفرۆشرێت  کاهی 

نیە لەو شوێنەوە و لە نزیک ئەوێ دەفرۆشرێت.

 قەیماغ
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بە�ىى پێنجەملە موسەننا

عێراقیــان  خۆرئــاوای  باشــوری  پێكــەوە  و  پێكهاتــووە  قــەزا  پێنــج  لــە  و  نیشــەنی  دەشــتى  باشــوری  ئەوپــەڕی  دەكەوێتــە  موســەننا  پارێــزگای 
داگیركــردووە و بەشێكی�ىــى دەكەوێتــە باشــوری بانــی خۆرئــاوا. لــە باكــورەوە لەگــەڵ پارێــزگای دیوانیــە و لــە باشوریشــەوە لەگــەڵ شانشــینى 
عەرەبی سعوودییە هاوسنوورە، بەاڵم لە ڕۆژهەاڵتەوە لەگەڵ هەردوو پارێزگای زیقار و بەسڕە و لە خۆرئاواشەوە لەگەڵ پارێزگای نەجەف 
پارێزگاكــە ٥١٧٤٠  لــە ســەماوە و رمێســە و ســەلمان و خــزر و وەركا. ڕووبــەری  بریتیــن  كــە  پێكهاتــووە  قــەزا  پێنــج  لــە  هاوســنوورە. موســەننا 

لــە ٪٤٤ و ڕێــژەی گوندنشــینانیش ٪٥٥.٣٤ كیلۆمەتــری چوارگۆشــەیە. ژمــارەی دانیشــتوانی نزیكــەی ١ ملیــۆن كەســە، ڕێــژەی شارنشــینى 

نــاوی ســەماوە لــە موعجەمــی بولدانــی حەمەویــدا هاتــووە كــە دەڵێــت ) ســەماوە لــە بــەر تەختــى زەوییەكــەی نــاوی لێنــراوە ســەماوە كــە بــەردی 
تێدا نییە(. بەاڵم قەزای وەركا دەكەوێتە ڕۆژهەاڵتی رمێســە و نزیكەی ٣٠ كیلۆمەتر لە ســەماوەوە دوورە، شــوێنەوارەكانی )ئۆروك(ی تێدایە 

كــە یەكێكــە لــە كونتریــن شــارەكانی شارســتانی ســۆمەر، توێــژەران باوەڕیــان وایــە كــە نــاوی عێــراق لــەوەوە هاتــووە٣٥.

ژینگەی موسەننا

ژینگــەی موســەننا ژینگەیەكــی بیابانــی و ڕووبارییــە، ئــەوەش مۆركێكــی تایبەتــی پێبەخشــیوە، بەســەر بادیــەی باشــوردا دەڕوانێــت كــە تــا دورگــەی 
عەرەبــی درێــژ دەبێتــەوە. لــە هەمــان كاتیشــدا مۆركێكــی ڕووباریــی هەیــە، لەالیەكــەوە ڕووبــاری فــورات پارێزگاكــە دەبڕێــت و دوو لقــی لێدەبێتــەوە، 
یەكێــك لقــی )ســەبیل( لــە ڕۆژهــەاڵت و ئەویتریشــیان لقــی )عەتشــان( لــە باكــوری پارێزگاكــە.  هــەردوو لقەكــە لــە ناحیــەی هیالــەوە دەڕژێنــە نــاو 
پارێزگاكە. بەاڵم لقی سەبیل لە باكوری سەماوەوە دەست پێدەكات و دەبێت بە دوو لقەوە، لقی یەكەم پێى دەگوترێت )سوێر( و دەكەوێتە 
ناحیــەی ســوێر، لقــی خۆرئاوا�ىــى نــاوی شــەتی ســەماوەیە. دوای ئــەوەی لقــی عەتشــان دەڕژێتــە نــاو ســنووری پارێزگاكــە بــەوەر شــاری ســەماوە 
دەكەوێتــە ڕێ و لــە بــەری ڕاســتیەوە ڕووبــاری )ســلێبات(ی لێدەبێتــەوە، لقــی )شــەت( لــە ڕێگەكــەی بــەردەوام دەبێــت و لــە باكــوری شــارەكە 

دەگاتــە بــە لقــی ســەماوە٣٦. 

تێپەڕینــى ڕووبــاری فــورات بــەو شــێوەیە بــە نــاو پارێزگاكــەدا وای كــردووە ببێتــە یەكێــك لــە بەپیتتریــن پارێزگاكانــی عێــراق، ئــەوە جگــە لــە بوونــی 
بڕێكــی زۆری ئــاوی ژێــر زەوی كــە بــە بیســت ملیــار مەتــر ســێجا مەزەنــدە دەكرێــت. ئــەوەش ڕەنگدانــەوەی لەســەر خاكــی كشــتوكاڵی هەبــووە كــە 
بكــە بــە یــەك ملیــۆن دۆنــم مەزەنــدە دەكرێــت، نزیكــەی ٣٠٠ هــەزار دۆنمــى بــە گەنــم و جــۆ چێنــدراوە. ســەبارەت بــە ســامانی ئاژەڵیــش، پارێزگاكــە 
توانایەكــی زۆری هەیــە ئــەوەش بــە هــۆی بادیــە باشــوری پارێزگاكــە، بڕێكــی زۆری ئــەو ســامانەش لــە ناحیــە )بەســیە( چڕبووەتــەوە كــە پایتەختــى 

بادیەیــە، ژمــارەی مەڕومــااڵت لــەو ناوچەیــە لــە مــەڕ و بــزن و مانــگا بــە نزیكــەی ١٠٠ هــەزار ســەر دەخەمڵێندرێــت٣٧.  

ئەو فرە ژینگەییە وای لە پارێزگاكە كردووە تێكەڵەیەكی بەهایی و كلتوری كۆمەاڵیەتی بێت، ئەوەش وای كردووە كۆمەڵگای پارێزگاكە ببێت 
بــە �ىــێ توێــژەوە، توێــژی جوتیــاران و توێــژی شــوانكارەكان و توێــژی دەوارنشــینە كۆچەرییــەكان. ئــەوە جگــە لــە توێــژی شارنشــینى كــە ســەرقاڵی 

بازرگانــی و كاری حكومیــن. 

خوانی موسەننا

خوانــی ئــەم پارێزگایــە، لــە خوانــی عێراقــی بــە گشــتى و بــە گشــتى خوانەكانــی شــارەكانی باشــوری فوراتــی ناوەڕاســت بــە تایبــەت زۆر جیــاواز نییــە، 
ئــەوەش دەرەنجامــی هەڵكەوتــەی شــارەكەیە لــە نێــوان باشــور و فوراتــی ناوەڕاســت. بــەاڵم لەگــەڵ ئەوەشــدا خوانەكــەی بــەو هەمەڕەنگیــەی 
ڕەگــەزی  گۆشــت  كــە  بیابانییەكانیشــدا  خوانــە  چــاو  لــە  ســەرەكییانە،  ڕەگــەزی  ما�ىــى  كــە  ڕووبارییەكانــدا  خوانــە  نێــو  لــە  هەیەتــی،  كــە 
ســەرەكییانە، لــە هەموویــان دیارتــرە. خوێنــەری لیســتى خواردنەكانــی شــاری ســەماوە تێبینــى هەبوونــی خواردنەكانــی دەوارنشــینەكان دەكات 
لەگــەڵ واڵتانــی كەنــداودا هاوبەشــە وەكــو )هەبیــت( كــە لەســەر شــێوازی دەوارنشــینەكان لێدەنرێــت، ئــەو كاریگــەری و هاوشــێوەبوونە نەریتــى 
نانخــواردن و شــێوازی دانیشــتن و پێشكەشــكردنی ژەمــەكان بــە میوانەكانیــش دەگرێتــەوە. كۆمەڵــگای موســەننا كۆمەڵگایەكــی میواندۆســتە، 
چونكــە بەهاكانــی دەوارنشــینى و گوندنشــینى تێكــەڵ بــە یەكتــری دەكات، زۆرجــار خواردنــەكان دەكەنــە نــاو ســینییەكی گــەورەوە، چونكــە زۆر 
مەبەســتیانە زۆری ئــەو خواردنــە پیشــان بــدەن كــە پێشكە�ىــى میوانەكانــی دەكــەن. ئــەوان نەریتیــان وایــە لەگــەڵ میوانــەكان نــان نەخــۆن، 

مەبەســتیانە خزمەتیــان بكــەن و خواردنیــان پێشــكەش بكــەن و لێیــان بپرســن و بزانــن پێویســتیان بــە هیــچ شــتێكی تــر هەیــە یــان نــا. 
بەاڵم لە ناو ماڵەكاندا لە سەر زەوی دادەنیشن و بە دەست نان دەخۆن، تەنیا خەڵكی شارەكان نەبێت، كە لەم دەیانەی دواییدا 

لەســەر مێــز نــان دەخــۆن. زۆریــان ال مەبەســتە خوانەكانیــان بــە خــواردن و زەاڵتــەی نــوێ بڕازێننــەوە بــە جۆرێــك مۆركــە لۆكاڵییەكــەی خــۆی 
ئــەو  بەناوبانگترینیــان  موســەننا،  بــە  تایبەتــن  كــە  هــەن  خــواردن  هەندێــک  تــر،  پارێزگاكانــی  هەمــوو  وەكــو  ئەوەشــدا  لەگــەڵ  لەدەســتداوە. 
خواردنانەیــە كــە پەیوەندییــان بەڕووەكــی كەمــاوە هەیــە. كەمــا )دۆمــەاڵن( جــۆرە قارچكێكــی كێوییــە كــە خەڵكــی كەنــداو پێیدەڵێــن ) فقــع(. ئــەو 
ڕووەكــە بــە شــێوەی وەرزی لــە بیابانــدا دەڕوێــت بــە تایبــەت دوای بــاران باریــن. بیابانەكانــی ســەماوە بــە یەكێــك لــە بەناوبانگتریــن شــوێنەكانی 
ئــەو ڕووەكەیــە، بۆیــە بەشــێك لــە شوناســە تایبەتیەكــەی. كەمــا بــە چەنــد شــێوەیەك لێدەنرێــت، وەكــو شــلە لێدەنرێــت، هەروەهــا بــە گۆشــتەوە 
لێدەنرێت و پیاز و لیمۆ بەسڕا و هەندێک بەهاراتی تێدەكرێت و بە برنجەوە پێشكەش دەكرێت، هەندێکكیش بە برژاوی حەزی لێدەكەن.

ئامــادە  مــەڕ  نــۆك و گۆشــتى  بــە  لێنانیــدا زۆر شــارەزان، خواردنــی تەشــریبى گۆشــتە،  لــە  كــە  بەناوبانگەكانــی موســەننا  لــە خواردنــە  یەكێــك 
دەكرێــت و بەهــارات و پیــاز و دۆشــاوی تەماتــەی تێدەكرێــت. پاشــان نــان پارچــە پارچــە دەكــەن و تێیدەكــەن. نانــی عــەروگ هەیــە كــە خەڵكــی 
موســەننا و شــارەكانی تری بە شــێوەیەكی تایبەت لێیدەنێن هەروەك لە پاشــكۆی ئەم بەشــەدا دەیبینین. لە پاشكۆكەشــدا باس لە خواردنێكی 

خــۆش دەكەیــن كــە بریتییــە لــە برنــج بــە گێــزەر. 

وەكــو هەمــوو شــارەكانی تــری باشــور و فوراتــی ناوەڕاســت، شــاری ســەماوە بــە پێشكەشــكردنی قــۆزی ناســراوە یــا )موفەتتــەح(، مەڕێكــی تــەواو 
لێدەنرێت كە برنج و سەوزە و چەرەز و بەهاراتی تێدەكرێت. زۆر جار خەڵكی سەماوە دەیخەنە ناو فڕن و بە مەرجێك ئاگرەكەی كز بێت، 

هەندێــک جــار لەســەر خەڵــوز لێیدەنێــن، دەوارنشــین و گوندنشــینەكان لــەو شــێوازەدا شــارەزا و لێهاتــوون.

لــەو خواردنانــەی كــە ســەماوە و قەزاكانــی موســەننا لەگــەڵ شــارەكانی تــری باشــوری تێیــدا بەشــدارن خواردنــی )شــلە(یە كــە لــە برنــج و نیســك 
و مــاش و پیــاز و بەهــارات پێكدێــت. هەندێــک جاریــش كەمێــك ســیولەی تێدەكرێــت. خواردنێكــی تریــان هەیــە كــە پێیدەڵێــن) رەئــس عەســفور(، 
ئــەو  ئــارد. تۆپەڵــە گۆشــتەكان هێنــدەی ســەرە چۆلەكەیــەك دەبــن هــەر بۆیــە  كــە گۆشــتى قیمەیــە لەگــەڵ پیــاز و ســیر و كــەرەوز و كەمێــك 
نــاوەی لێنــراوە. پاشــان بــە ئــاوی تەماتــە دەكوڵێندرێــت و وەك شــلە پێشــكەش دەكرێــت. ئــەم خواردنــەوە وەكــو كفتــە وایــە كــە خەڵكــی شــارەكانی 
فوراتــی ناوەڕاســت وەكــو دیوانیــە و حللــە و كەربــەال لێیدەنێــن. ئــەوەی كــە خوانــی ســەماوە بــە هــەردوو خوانــی میســان و زیقــارەوە دەبەســتێتەوە 
خواردنێكــە پێــى دەگوترێــت )دوگ(. ئەمــە خواردنێكــی خۆشــە كــە لــە پیــاز و ئــارد پێكدێــت، پاشــان دەكرێتــە نــاو تاوەیــەك و پاشــان ڕۆن و پیــازی 
تێدەكرێــت و تێكدەدرێــت تــا ســوور دەبێتــەوە. ئــەم خواردنــە بــە بەغــدا و شــارەكانی فــورات ناســراو بــووە، بــەاڵم لــەم ســااڵنەی دواییــدا ونبــووە 

و نەمــاوە. 

لــەو شــیرینیانەی لــە شــاری موســەننا باوە)مەبسوســە(یە كــە لــە هەویــری خورمــا پێكهاتــووە، دەكرێــت بــە چــەن پارچەیەكــی خــڕی مامناوەنــدەوە 
و لــە كاتــی كاركرنــدا لەالیــەن جوتیارەكانــەوە دەخورێــت. موســەننا وەكــو هەمــوو شــارەكانی تــری باشــور)كولیچەی برنــج(ی هەیــە كــە لــە نــاو 
شــەكراودا دەكوڵێندرێــت تــا خەســت دەبێتــەوە. پاشــان دەخرێتــە نــاو مەنجەڵێــك و ئــاردی برنجــی دەكرێــت بەســەردا و دواتــر دەشــێلدرێت و 

چەنــد قاڵبێكــی خــڕی لێدروســت دەكــەن و هەمــوو پارچەیەكیــش دەنكــێ ڕەشــكەی دەخرێتــە ســەر و دەخرێتــە نــاو فڕنــەوە. 

خەڵكــی موســەننا لەگــەڵ شــاری میســان و زیقــاردا لــە خواردنێكــدا بەشــدارن كــە پێــى دەڵێــن )بســێس(، كــە شــیرێكی خەســتى خــڕی ترشــە و بــە 
چەنــد قۆناغێــك دروســت دەكرێــت: ســەرەتا شــیرەكە دەخرێتــە نــاو دەفرێكــەوە لەســەر ئاگــر تــا ئاوەكــە دەبێتــە هەڵــم و ماددەیەـكـی خەســت 
پارچەيەـكـی خــڕی  بــە چەنــد  بیكــەن  و  ببێتــەوە  ئــەوەی ووشــك  بــۆ  تیشــكی خــۆر  بــەر  مــاددە خەســتە دەخرێتــە  ئــەو  ئــە  پاشــان  دەمێنێتــەوە. 
ڕەنــگ زەرد و دواتــر هەڵدەگیرێــت و لەگــەڵ خورمــادا دەخورێــت. دەكرێــت پێــش ئەوە�ىــى ووشــك بكرێتــەوە بخورێــت، ئــەو كاتــە پێــى دەگوترێــت 

)كەر�ىــى( یــا )ریجــان( كــە برنجــە و بــە شــیر و شــەكرەوە لێدەنرێــت. 

لــە موســەننا هەمــوو جــۆرە نانێــك هەیــە كــە بــە ئــاردی گەنــم و جــۆ دروســت دەكرێــت. هەروەهــا نانــە پەشــتە و ســەمونی حەجەریــش هەیــە كــە 
نانێكــی تایبــەت بــە عێراقــە. نانــە پشــتە لــە پشــتە دروســتكردەكرێت كــە دەهاڕدرێــت و توێكڵەكــەی لــێ جیادەكرێتــەوە و پاشــان دەهاڕدرێتــەوە. 
وەكــو  ســەر  دەخرێتــە  )مەتــال(ی  تۆپــە  ئینجــا  پێوەدەكرێــت.  ئــاردی  كەمێــك  و  دادەنرێــت  خشــت  لەســەر  و  هەویــر  بــە  دەكرێــت  دواتــر 

نــەك برنــج. لــە پشــتە دورســتدەكرێت  نــان  لــە موســەننا   گوندنشــینەكانی میســان. بــەاڵم 

خەڵكی موسەننا دەچنە دەشت و دەر بۆ كۆكردنەوەی چەند ڕووەكێكی سروشتى كە تامێكی خۆشیان هەیە وەكو خەباز و رەگل و وتیوتە. 
لــەو ڕووكانــە چێشــتێك دروســتدەكەن كــە نــاوی )توولە(یــە و ڕۆن و خوێــی تێدەكــەن. لــە شــارەكان تەمــەر هینــدی و لیمــۆ و پاقلە�ىــى تێدەكــەن 

و بــە ڕۆنــەوە لێدەنرێــت و بــە نانــەوە دەخورێــت. 

نەریتەكانی خواردن
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لــەو شــیرینیانەی خەڵكــی حەزیــان لێیەتــی )شــیرینى رمێلــە(
یــە، شــەكراو دەكوڵێندرێــت و دەكرێتــە نــاو دەفرێكــەوە و 
پاشــان وەكــو هەویــر دەخرێتــە نــاو چەنــد ســینییەكەوە و 
گوێــز و بادامــی تێدەكرێــت. ئــەو شــیرینییە ناســكە و ڕەنگــی 
لمییــە. شــیرینییەكی تــر هەیــە كــە منــدااڵن حەزیــان لێیەتــی 
تێكەڵدەكرێــت  شــەكر  و  ئــاو  )بــادەم(،  پێیدەگوترێــت  و 
كەمێــك  و  ڕۆن  دواتــر  ســارد،  ئــاوی  نــاو  دەخرێتــە  و 
گوێــزی تێدەكرێــت و دەخرێتــە نــاو فــڕن بــۆ ئــەوەی الیەكــی 
ببرژێندرێت و پارچە شیرینییەكە بە دەست خڕ دەكرێت 

و ڕەنگێكــی زەردی هەیــە.

ئامادەکردن

و  تێکەڵکردن  گەورەی  قاپێکی  ناو  بکەرە  هەویرەکە  پێکهاتەکانی  هەموو 
پێکهاتەکان تێکهەڵبدە بە چەند جوڵەیەکی نەرم و بازنەیی.

بەردەوامبە لە شێانی هەویرەکە هەتا هەویرێکی نەرم دروست دەبێت. ئاوی 
تێبکە ئەگەر هەویرەکە ڕەق دیاربوو، پاشان جارێکی تر هەویرەکە  زیاتری 

بشێلە هەتا هەویرێکی باش دروست دەکەیت. 
هەویرەکە بخەرە ناو قاپێکی تازەوە، بە خاولیەکی تەڕ دایپۆشە و لەوالوە لە 

شوێنێکی نیمچە گەرم بۆ ماوەی ١٥ خولەک دایبنێ.
پیازەکە لە کەمێک ڕۆندا سوربکەرەوە هەتا ڕەنگەکەی دەگۆڕێت بۆ ڕەنگێکی 

ڕوون.

پاشان گۆشت و بەهارات و تەڕەپیاز و گیاکانی تر لە قاپێکدا تێکەڵبکە و 
لێى گەڕێ با خۆشە ببێت. تێکەڵەی پیاز و گۆشتەکە لەگەڵ هەویرەکەدا 

بشێلە بە یەکسانی. 

پێکهاتەکان )٥ نانی لێ دەردەچێت(

٥٠٠ گرام 

¼ی کوپێک

٢

٣

١ کوپ 

½ی کوپێک

½ی کوپێک

١ کەوچکی چێشت 

١ کەوچکی چا

١ کەوچکی چا

٥ کوپ

٢ کەوچکی چێشت

١ کەوچکی چا

٤ کوپ

گۆشتى بەرخ یان گا کە بە ووردی جنرابێت

ڕۆن یان زەیتى ڕووەکی

پیازی جنراو

تەماتەی جنراو

کەرەوزی جنراو

ی جنراو)chives( پیازۆک

تەڕە پیازی جنراو

زەردەچەوە

زیرە

گژنیژی هاڕاو

هەویر

ئاردی سفر

خوێ

خەمیرە

ئاو

ما�شی بە
سۆ�شی تەماتە
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ئامادەکردن

و  بیشۆرەوە  پاشان  بهێڵەرەوە،  ئاودا  لە  خولەک   ٣٠ ماوەی  بۆ  برنجەکە 
لەوالوە دایبنێ.

سوربکەرەوە،  گەرمکراودا  ڕۆنی  چێشت  کەوچکی   ٢ لە  پیازەکە  و  گۆشت 
پاشان بەهاراتەکەی تێبکە لەگەڵ خوێ و ٢ کوپ شۆربا، ئینجا ڵێى گەڕێ 
با بکوڵێت و پاشان ئاگرەکەی بۆ کز بکە، ئینجا لێى گەڕێ با بۆ ٢٥ خولەکی 

تر بکوڵێت.
گوێزەرە جنراوەکەی بۆ زیادبکە و بۆ ماوەی ٥ خولەک تێکهەڵی بدە یاخود 

هەتا پارچە گێزەرەکان هەندێک نەرم دەبن.
برنجەکە لێبنێ بە شێوازی لێنانی برنجی سادەی تەواو 

لەسەر  و  بکە  تێکەاڵو  و گۆشتەکە  تێکەڵەی گوێزەر  لەگەڵ  برنجەکە   -١
ئاگرێکی کز بۆ ماوەی ١٠ خولەک دایبنێ، جارجار تێکهەڵی بدە.

٢- بە گەرمی پێشکەش دەکرێت و بە بادەم و کشمیش دەڕازێنرێتەوە )بەپێى 
خواست(

پێکهاتەکان )بە�شی ٦-٧ کەس(

١ کوپ و نیو

¼ی کوپێک

٢ کوپ

٥٠٠ گرام

١

١ کەوچکی چێشت

١ کەوچکی چا

١ کەوچکی چێشت

٢ کوپ

و دابنرێت  ئاودا  لە  خولەک   ٣٠ ماوەی  بۆ  دەبێت  درێژ؛  دەنک   برنجی 
پاشان بشۆرێتەوە

زەیت

گێزەر )جنراو بۆ پارچەی بچوک(

گۆشتى بەرخ یان گا )کە جنرابێت بۆ پارچەی تەنکی پاکراو

پیازی قەبارە مامناوەندی جنراو

دارچینى 

بیبەری ڕەش

خوێ

شۆربای مریشک

بادەم و کشمیش)ئارەزومەندانەیە( 

خواردنێکی  کە  لێدەکەن  زۆرجارداوام  خەڵک 

ئەم  هەرچەندە  لێبنێم.  بۆ  عێراقیان  تەواو 

ڕاڕای  منداڵێکی  بە  دەچێت  لەوە  داواکاریە 

بۆ  خۆیت  یاری  دڵخوازترین  کە  بڵەیت  دودڵ 

بۆ  ئاماژە  لێرەدا  دەبێت  بکات،  دەستنیشان 

ئەوە بکەم کە ئەم خواردنە سادەیە کە بە برنج 

لە الی  بەناوبانگە  زۆر  ئێجگار  دروست دەکرێت 

میوانان. هەرچەندە پێویستى بە ئەرکێکی کەمترە 

لە بۆ نمونە سەروپێ یان قۆزی، بەاڵم ئەرکەکەت 

دوای  دەنرخێنرێت  بەرز  و  لێدەگیرێت  ڕێزی  زۆر 

ئامادەکردنی ئەم خواردنە!

برنج بە گۆشت و گێزەر
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نەریتەكانی خواردن
بە�ىى شەشەم لە واست

ســەربازەكانی  بــۆ  ســەربازگەیەك  وەك  ســەقەفییەوە  یوســفی  كــوڕی  حەجاجــی  لەالیــەن  )٧٧٠(زایینــى  كۆچــی  ٨١ی  ســاڵی  لــە  واســت  شــاری 
دروســتكراوە. عــەرەب لــە خۆرئــاوای ڕووبــاری دیجلــەوە نیشــتەجێبوون، بــەاڵم عەجــەم لــە بــەری ڕۆژهەاڵتــی ڕووبارەكــەوە نیشــتەجێبوون و 
شــارەكە بەســەر ســنوری فارســدا دەڕوانێــت. هــۆی ئــەو نــاو لێنانــەش دەگەڕێتــەوە بــۆ ئــەوەی كــە شــوێنى دروســتكردنی شــارەكە نــاوي )واســت 

ئەلقەســەب(بوو، بــەاڵم هەندێــک كــەس دەڵێــن ناوەكــەی دەگەڕێتــەوە بــۆ ئــەوەی كــە شــارەكە دەكەوێتــە نێــوان كوفــە و بەســڕەوە٣٨.

واســت لــە باكــوری ڕۆژهەاڵتــەوە لەگــەڵ دیالــە و لــە باشــورەوە لەگــەڵ میســان هاوســنوورە، بــەاڵم لــە باشــوری خۆرئــاواوە لەگــەڵ زیقــار و بــە 
درێژایــی ڕووبــاری غــەراف و لــە خۆرئاواشــەوە لەگــەڵ هــەردوو پارێــزگای دیوانیــە و بابــل هاوســنوورە. بــەاڵم لــەالی ڕۆژهەاڵتــەوە لەگــەڵ شــاری 
مەهرانــی ئێرانــی هاوســنوورە. لــە ڕووبــاری دیجلــەوە چەنــد لقــە ڕووبارێــك هــەن كــە بــە نــاو واســتدا دەڕۆن، وەكــو دوجێلــی و غــەراف و شــەتی 

شــەترە و شــەتی بیدعــە. 

پارێزگاكــە لــە ڕووی كارگێڕییــەوە لــە ١٧ یەكــە پێكهاتــووە كــە بریتیــن لــە ٦ قــەزا، وەكــو ناوەنــدی پارێــزگا و عەزیزیــە و ســوێرە و كــەی نوعمــان و 
بــەدرە. لــە واســت هۆڕێــك هەیــە كــە پێــى دەگوترێــت )شــوێجە( و بــە درێــژی ١٨ كیلۆمەتــر بــەرەو ڕۆژهەاڵتــی كــوت درێــژ دەبێتــەوە، یەكێــك لــەو 
ڕووبەرە ئاوییانەی كە لە وەرزی زستاندا بە هۆی باران بارین و هاتنى ڕووباری )كەالل(٣٩ەوە فراوان دەبێت. بە ووردی نازانرێت كەی شاری 
كوتــی نــوێ دروســتبووە، بــەاڵم هەندێــک ســەرچاوە جەخــت لــەوە دەكەنــەوە كــە یەكێــك لــە شــێخەكانی تیــرەی )مەیــاح( كــە نــاوی )ســەبع بــن 
خەمیــس(ە، لــە ســاڵی ١٨١٢دا قەاڵیەـكـی لــە خشــت لێدروســتكردووە، كــە بووەتــە بناغــەی تەالرســازی شــارەكە٤٠. هەروەهــا دەگوترێــت نــاوی 
ئەوی�ىــى لێنــراوە و پێــى ووتــراوە )كــوت ســەبع(.  عبدالــرزاق حەســەنی لــە كتێبەكەیــدا لــە زاری ئەمیــن حەلەوانییــەوە دەگێڕێتــەوە و دەڵێــت، 
كــوت لەســەردەمی فەرمانڕەوایــی ســلێمان پاشــا هەبــووە كــە لــە ١٧٧٩ تــا ١٨٠٢ فەرمانڕەوایــی كــردووە. هەروەهــا نــاوی كــوت لــە گەشــتەكەی 
)ئیلیــس ئایــرۆن(دا هاتــووە كــە لــە ســاڵی ١٧٨١دا چووەتــە بەســڕە. كاتێكیــش كۆمپانیــای ســتیفن لینــج لقــی خــۆی لــە عێــراق كــردەوە، كوتــی كــردە 

بەنــدەرەی ســەرەكی خــۆی لەســەر ڕووبــاری دیجلــە لــە نێــوان بەغــدا و بەســڕە٤١.   

ژینگە و كۆمەڵگا

ڕووبــەری پارێــزگای واســت ٣٨٣١٧ كیلۆمەتــری چوارگۆشــەیە، ژمــارەی دانیشــتوانەكەی نزیكــەی یــەك ملیــۆن و نیــو كەســە، مۆرـكـی خێڵەـكـی 
بەســەردا زاڵــه، چونكــە زۆرێــك لــه خێڵــە عەرەبیەكانــی تێــدا نیشــتەجێیە وەكــو رەبیعــە و زوبێــد و شــیممەر و بەنــی الم و چەنــد تیرەیەكــی ســەر 
بە خێڵی دلێم، هەروەها كەمینەیەكی كوردی�ىــى تێدایە لە هەندێک لە قەزاكانیدا کە دیارترینیان قەزای بەدرەیە ئەوە جگە لە كەمینەیەكی 

بــە ڕەچەڵــەك ئێرانــی. 

بــە درێژایــی ســەدان ســاڵ واســت وەكــو ناوچەیەكــی كشــتوكاڵی ناســراوە، هەرچەنــدە لــەم دەیانــەی دواتــردا پێشــكەوتووە و ژمــارەی دانیشــتوانی 
شارنشــینى گەیشــتۆتە ٥٨.٢٪، ڕێــژەی گوندنشیانی�ىــى ٤١.٨٪ە. بــە گوێــرەی ئامــارە فەرمییەکانــى ســاڵی ٢٠١٨ش ڕووبــەری چێنــراو بــە گەنــم 
لــە پارێزگاكــە ٩٤٧٦٥٨ دۆنمــە، هەروەهــا ڕووبــەری چێنراویــش بــە جــۆ ٣٤٥٠٨ دۆنمــە٤٢. لــە هەمــان ســاڵدا كــۆی گشــتى بەرهەمــی خورمــان 
لــە واســت گەیشــتە ٤٥٥٩٤ تــۆن. پارێزگاكــەی ســەبەتەی خۆراـكـی عێــراق بــوو، ئــەوەش بــە هــۆی بوونــی ســەرچاوەی ئاویــی زۆرەوە. لــە ســاڵی 
٢٠١٧/٢٠١٦دا ڕێــژەی ئــاوی هاتــوو ٤٠ ملیــار مەتــری ســێجا بــوو، واتــە بوونــی ســامانێكی گــەورەی ما�ىــى، بۆیــە پارێزگاكــە ما�ىــى هەنــاردەی 
پارێــزگا نزیكەكانی�ىــى دەكات. زۆرتریــن ما�ىــى كــە لــەو ژینگەیــەدا دەژی ما�ىــى كارب و گەتتــان و بوننــى و شــەبوت و بەیاحــن. هــۆكاری زۆری 

ســامانی ماســیش لــە واســت دەگەڕێتــەوە بــۆ ڕێكخســتنى ڕووبارەكانــی دوای دروســتكردنی بەنــداوی حــوت لــە ســاڵی ١٩٣٩دا.

كۆمەڵــگای واســتى، كۆمەڵگایەكــی گوندنشــینە، بــەاڵم ئــەوە بــە مانــای الوازی چاالكــی بازرگانــی نایــەت. لــە واســت چینێكــی دێرینــى بازرگانــی هەیــە، 
كــە بەهــۆی پێگــەی پارێزگاكــەوە لــە نێــوان بەغــدا و عەممــارە و بەســڕە، كارەكانــی بوژاوەتــەوە، ئــەوە جگــە لــەوەی پارێزگاكــە ڕێڕەوێكــی گرنگــی 

نێــوان عێــراق و ئێــران بــوو. لەبەرئــەوە توێژێــك لــە بازرگانانــی چاالكــی دەوڵەمەنــد دروســتبووە كــە لــە بەغدایــی و كــورد و ئێرانییــەكان بــوون.

ئــەو پێگەیــە لــە نێــوان چەندیــن شــار و ژینگــەی كۆمەاڵیەتــی و كلتووریــدا ڕەنگدانــەوەی ڕاســتەوخۆی لەســەر كلتــوری كۆمەاڵیەتــی واســت 
هەبــووە لــە هەمــوو ڕوویەكــەوە. لــەو كلتــوورەدا ڕەگــەزی عەرەبــی و نــا عەرەبــی هەیــە. ئێمــە ووتمــان واســت لەســەر ڕووبــاری دیجلــە دروســتبوو، 
لەبەری ڕۆژهەاڵتی ڕووبارەكە عەرەب نیشــتەجێبووە، لە بەری ڕۆژئاوا�ىــى تێكەڵەیەك لە عەرەب و عەجەم و كورد لێى نیشــتەجێبوون. ئەو 
دابەشــبوونە بــۆ ســەدان ســاڵ بــەردەوام بــووە، هەرچەنــدە ڕەگــەز و مۆركــی كــوردی بەســەر نیشــتەجێبووانی بــەری خۆرئــاوای ڕووبــاری دیجلــەدا 

زاڵبــووە، ئــەوەش ڕەنگدانــەوەی لەســەر كلتــووری كۆمەاڵیەتیــدا هەبــووە، لــە نێویشــیاندا كلتــوری خــواردن. 

خوانی واست 

خواردنەكانــی تایبــەت بــە واســت لــە شــارەكانی تــری عێــراق جیــاواز نیــن و چەندیــن خواردنــی هاوبــەش لــە نێــوان واســت و شــارەكانی فوراتــی 
بــەاڵم شــارەكانی خۆرئــاوای عێــراق چەندیــن شــتى  بــەرەو باكــور بڕۆیــن خواردنــە هاوبەشــەكان كەمتــر دەبنــەوە.  تــا  بــەاڵم  ناوەڕاســتدا هەیــە، 
شــتە  حاڵەتێكــدا  هەمــوو  لــە  كــراوەن.  دەوارنشــیندا  ناوچــەی  بەســەر  و  هاوشــێوەن  ناوچەكانیــان  چونكــە  هەیــە،  نێوانیانــدا  لــە  هاوبــەش 
هاوبەشــەكانی نێــوان چێشــتخانەی واســتى و چێشــتخانەی باشــور و فوراتــی ناوەڕاســت ئێجــگار كەمــن. خەڵكــی واســت ئــەو شــتە دەخــۆن كــە 
خەڵكــی بەســڕە و میســان و زیقــار و نەجــەف و حللــی و كەربەالیــی و دیوانــی دەیخــۆن. برنــج ژەمــی ڕۆژانــەی خەڵكــە بــە هەمــوو جۆرەكانیــەوە 
و بریانــی و برنجــی ســور و برنــج بــە پاقلــە و )موتتەبــەگ( چ لەگــەڵ ما�ىــى یــا مریشــك. وەكــو هەمــوو شــارەكانی تــری عێــراق، خەڵكــی واســت زۆر 
حەزیــان لــە ماســییە و بەناوبانگتریــن جۆریــان ما�ىــى بــە تەماتەیــە، كــە خواردنێكــی ســەرەكییە و لــە هەندێــک شــار )تەب�ىــى ما�ىــى( پێدەگوترێــت 

و زۆرجاریــش لەگــەڵ برنــج پێشــكەش دەكرێــت و لــە پاشــكۆكەدا بــاس لــە وردەكارییەكانــی دەكەیــن. 

لــە واســت دوڵمــەی بەغــدای ئامــادە دەكرێــت كــە بەهــۆی بەكارهێنانــی لیمــۆ و سا�ىــى تەمــەر هیندییــەوە تامێكــی تر�ىــى هەیــە و ئــەوەش بــە 
پێچەوانــەی ئــەو تامەیــە كــە لــە زیقــار و بەســڕە و عەممــارە هەیــە کــە لــەوێ دۆشــاوى خورمــا و هەندێــک جاریــش شــەكری تێدەكــەن. بــەاڵم 
كەبابــی واســتى جیاوازییەـكـی ئەوتــۆی لەگــەڵ كەبابــی شــارەكانی تــر نییــە، هێنــدە نەبێــت كــە تــام و بــۆن و بەرامــی گۆشــتى مــەڕی كوتیــى هەیــە. 
مــەڕی كوتیــى باشــترین و بــە تامتریــن گۆشــتى هەیــە لــە هەمــوو جیهانــدا. هەمــان شــتیش ســەبارەت بــە كوببــە كــە لــەو دەیانــەی دواییــدا هاتووەتــە 
چێشــتخانەیەكی  هیــچ  و  نیشــتمانی  خواردنێكــی  بووەتــە  دواتــر  و  موســاڵویە  خواردنێكــی  كوببــە  كــە  پێیــە  بــەو  واســتیەوە،  چێشــتخانەی  نــاو 

شــارەكانی ناوەڕاســت و باشــوری خۆرئــاوا نییــە كوببــەی تێــدا نەبێــت. 

لەبەرئــەوەی لەگــەڵ ئێــران هاوســنوورە، هەندێــک خواردنــی ئێرانــی هاتوونەتــە نــاو چێشــتخانەی عێراقییــەوە، وەكــو )تاچینــە( كــە تێكەڵەیەكــە 
لــە برنــج و گۆشــت و پەتاتــە. ئــەو خواردنــە لــە میســان و واســت و دیالــە و بەســڕە هەیــە و یەكێكــە لــە خواردنــە هاوبەشــەكانی نێــوان عێــراق و 
ئێــران. بــەاڵم هەندێــک جــار گۆڕانــكاری بچووكــی تێدایــە، ئــەوەش بــە پێــى شــارەكان. لــە واســت پێیدەڵێــن )ئــاش(، مەبەســتیش لێــى هەریســەیە كــە 
لــە هەمــوو عێراقــدا ناســراوە. خەڵكــی بــەدرە و جەســان لــە لێنانــی )ئــاش(دا زۆر لێهاتــوون، بــەاڵم خەڵكــی كەربــەال و نەجــەف و شــارەكانی فــورات 
پێیدەڵێــن )شــلە(، ئــەوان گەنــم و كەمێــك برنــج و مــاش یــا نیســك و لۆبیــای تێدەكــەن. لــە شــەوەوە دەخرێتــە نــاو ئــاو، پاشــان لەگــەڵ گۆشــتدا 
دەخرێتــە نــاو مەنجەڵێــك و پــڕ دەكرێــت لــە ئــاو و دەخرێتــە ســەر ئاگــر. دوای ئــەوەی كــە جــوان كــواڵ، بــۆ ماوەیــەك لێیدەگەڕێــن و پاشــان 
دادەگیرێــت و لەگــەڵ گۆشــتەكەدا دەشــێلدرێت و پاشــان خوێــی تێدەكرێــت. كــە پێگەیــی بــە تــرش و شــەكر و دارچینیــەوە پێشــكەش دەكرێــت. 

ســەبارەت بــە جۆرەكانــی نــان، واســت و شــارەكانی تــری عێــراق چەنــد جۆرێــك نانیــان هەیــە، وەكــو نانــی گەنــم كــە بــە تەنــوری ماڵــەكان دەكرێــت. 
هــەر بــە هەمــان شــێوەش نانــی جــۆ ئامــادە دەكرێــت. هەروەهــا ســەمونی حەجەریــش هەیــە كــە لــە هەمــوو عێــراق بــاوە، لەوپــەڕی باكــوورەوە تــا 
ئەوســەری باشــوور. جگــە لــەوەش لــە واســت چەنــد جۆرێكــی تــر هەیــە كــە لــە شــارەكانی باشــوری عێــراق و فوراتــی ناوەڕاســتیش بــاون، وەكــو ئــەو 
نانــەی كــە گۆشــت و پیــاز و بیبــەر دەكرێتــە نــاو هەویرەكەیــەوە، لــە شــارەكانی تــر )نانــی عــەروگ(ی پێدەگوترێــت. هەندێــک جــار واســتییەكان 
كەمێــك قیمــەی ما�ىــى لــە جــۆری )حــەرش(ى تێدەكــەن، بۆیــە پێــى دەڵێــت )محــررەش(، واتــا تێكــەڵ بــە ما�ىــى بچــووك و وورد و ئــەو جــۆرە 
تێكەڵــی كونجــی دەكرێــت. نانێكــی تریــش لــە واســت هەیــە كــە پێــى دەڵێــن نانــی كــواڵو، نانەكــە دەخرێتــە نــاو تــاوە كــە ڕۆنــی تێدایــە و پاشــان كەمێــك 

شــەكر دەكرێــت بەســەریدا. 

پارێزگاكــەوە  ژینگــەی كشــتوكاڵی  لــە  پێكهاتەكانــی  و  ئــەوا خەڵكــی واســت چەندیــن جــۆرە شــیرینییان هەیــە  بكەیــن،  با�ىــى شــیرینیش  ئەگــەر 
و  )لوگێمــات(  و  )بحــت(  تــری عێــراق هاوبەشــن. وەكــو  لەگــەڵ شــارەكانی  پارێزگاكــە  نییــە، شــیرینییەكانی  یــەك جۆری�ىــى  پارێزگاكــە  هاتــوون. 
)محەلەبــی( و حــەالوە رەمــی و حــەالوە لــۆزی، كــە مێژوویــان دەگەڕێتــەوە بــۆ ســەردەمی عەباســییەكان، لــە ســەرچاوە مێژوییەكانــدا بــە )لۆزینــج( 
هاتــووە و بــە ئەســڵ فارســییە. هەروەهــا زەالبیــا و پاقــاوە و زەنودلســت و حــاوە دەهنییــە هەیــە كــە واســتییەكان لــە نەجەفــەوە هێناویانــن. 
بــەاڵم  هەیــە،  عێراقــدا  شــارەكانی  زۆربــەی  لــە  شــیرینییەكە  ئــەوەش  شــارەزان،  تەحینــدا  بــە  حــەالوە  دروســتكردنی  لــە  واســت  خەڵكــی  بــەاڵم 

واســتییەكان بــە شــێوەیەكی جیــاواز دروســتى دەكــەن هــەروەك لــە پاشــكۆی تایبــەت بــەم بەشــە دەیبینیــن. 
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طريقة التحضیر 

لە تاوەیەکی قوڵدا هەرالیەکی ماسیەکە بۆ ماوەی ٢ خولەک سوربکەرەوە 
و لەوالوە دایبنێ.

بۆ  پیازەکەی  و  سیر  زەیت،  هەمان  بەکارهێنانی  بە  و  تاوەدا  هەمان  لە 
تێبکە  تەماتەکانی  ئنجا  قاوەیی،  بۆ  دەگۆڕێت  ڕەنگیان  هەتا  سوربکەرەوە 
لەسەر  خولەک   ٥ ماوەی  بۆ  بەهارات.  و  خوێ  و  تەماتە  دۆشاوی  لەگەڵ 

ئاگر بیهێلەرەوە.
بیهێڵەرەوە،  ئاگرەکە  لەسەر  تر  خولەکی   ٥ بۆ  و  تێبکە  ئاوی  کوپێک  ¼ی 
سۆ�ىى  و  تاوەکە  ناو  بخەرەوە  ماسیەکە  ئێستا  بدە.  تێکهەڵی  جارجار 

تەماتەکەی بکە بەسەردا، پاشان ڕوبەهەنارەکەی تێبکە.
بۆ ماوەی ٧ بۆ ١٠ خولەکی تر لەسەر ئاگرەکە بیهێلەرەوە.

لیمۆ  و  برژاو  سنەوبەرە  بە  و  بکە  پێشکە�ىى  نان  یان  سپى  برنجی  لەگەڵ 
بیر  کەرەوزەکانیشت  گەاڵ  )ئارەزومەندانە(،  بیڕازێنەرەوە  دراوەکە  ڕەندە  لە 

نەچێت.

پێکهاتەکان )بە�شی ٦ کەس(

١ کیلۆگرام

¼ی کوپێک

١

٣

٢ کەوچکی چێشت

١ کەوچکی چێشت

١ کەوچکی چێشت

١ کەوچکی چا

١ کەوچکی چا

١ کەوچکی چا

١ کەوچکی چا

ڕازاندنەوە

)cod / ما�ىى سپى )کارب، قاروس، قەد

زەیتى زەیتون

پیازی جنراو

تەماتەی جنراو

ڕوبەهەنار

دۆشاوی تەماتە

خوێ

بیبەری ڕەش

زیرە

مەعدەنوس

لیمۆی لە ڕەندە دراو )ئارەزومەندانە(

سنەوبەری برژاو

گەاڵی کەرەوز

 ما�شی بە سۆ�شی تەماتە
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ئامادەکردن

لە مەنجەڵێکدا شەکرەکە لە ئاودا بتوێنەرەوە و لێى گەڕێ با بۆ ٥ خولەک 
سارد  با  دایبنێ  لەوالوە  پاشان  دەبێتەوە.  خەست  تۆزێک  هەتا  بکوڵێت 

ببێتەوە.
لە مەنجەڵێکی گەورەدا ڕۆنە کەرەکە بتوێنەرەوە، پاشان زەیتە ڕووەکیەکەی 
با  بکە  کز  بۆ  ئاگرەکەی  بدە.  تێکهەڵی  و  تێبکە  ئاردەکەی  ئنجا  تێبکە، 
مامناوەند بێت و بەردەوام بە لە تێکوەردانی هەتا ڕەنگی ئاردەکە دەبێت بە 

قاوەییەکی کاڵ و بۆنی خۆش دەبێت.
بووەوەکەی  سارد  شیلە  ووریایی  بە  و  البدە  ئاگرەکە  لەسەر  مەنجەڵەکە 

تێبکە کە پێشتر ئامادەت کردبوو، تێکهەڵی بدە هەتا نەرم دەبێت.
مەنجەڵەکە بخەرەوە سەر ئاگرێکی مامناوەند و بەردەوام بە لە تێکوەردانی 

تێکەڵەکە هەتا خەست دەبێتەوە. ئنجا گوێز و هێلە لەتکراوەکانی تێبکە.
دەفرێکی  چەند  یان  خواردن  نان  قاپێکی  بۆ  بگوێزەرەوە  تێکەڵەکە  ئێستا 

بچوک و بە گوێزەکان بیڕازێنەرەوە بەپێى خواست.

پێکهاتەکان )بە�شی ٤-٦ کەس(

1 ½ )١ کوپ و نیو( 

1 ½ )١ کوپ و نیو( 

½ی کوپێک

٢ کوپ

½ی کوپێک

١ کەوچکی چێشت

10-7 قطع

٧-١٠ دانە

ئاو

شەکر

زەیتى ڕووەکی

ئارد

ڕۆنە کەرە

ڕۆنە کەرە

کاکڵە گوێزی زبر جنراو )واتە پارچەکانی زۆر بچوک نەبن(

کاکڵە گوێزی ساغ )ئارەزوومەندانەیە(

حەڵوای ئاردی برژاو

4142
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نەریتەكانی خواردن
بە�ىى حەوتەم لە نەجەف

ــتە باشــوری خۆرئــاوای عێــراق، لــە لێــواری بانــی ڕۆژئــاوا، لــە باكــورەوە لەگــەڵ كەربــەال و ئەنبــار و لــە ڕۆژهەاڵتــەوە  پارێــزگای نەجــەف دەكەوێـ
بابــل و قادســیە و لــە باشووریشــەوە لەگــەڵ موســەننا هاوســنوورە، بــەاڵم لــەالی ڕۆژئــاواوە لەگــەڵ واڵتــی ســعودیە هاوســنوورە.

ژمــارەی  پێكدەهێنــن.  كارگێــڕی  یەكــەی   ١٠ پێكــەوە  و  خۆدەگرێــت  لــە  قــەزا  چــوار  چوارگۆشــەیە،  كیلۆمەتــری   ٢٨٥٣٢ پارێزگاكــە  ڕووبــەری 
نەجــەف  شــاری  ٪٢٩ە٤٤.  گوندنشــینیش  ڕێــژەی  و   ٪٧١ پارێزگاكــە  لــە  شارنشــینى  ڕێــژەی  و  كەســە  نیــو  و  ملیــۆن  یــەك  نزیكــەی  دانیشــتوانی 
پایتەخەتــی پارێزگاكەیــە و یەكێكــە لــە گەورەتریــن شــارەكانی، لەگــەڵ قــەزای كوفــە كــە شــاری كوفــە ناوەندەكەیەتــی و لــە ڕووی مێژوییــەوە 
بناغەی شــاری نەجەفە كە موســڵمانان لە ســاڵی ١٧ی كۆچی دروســتیانكردووە، وەك ســەربازگەیەك بۆ جەنگاوەرانی عەرەب٤٥. لە ســەردەمی 
خەالفەتــی عەلــی كــوڕی ئەبــی تاڵــب، شــارەكە بــووە پایتەخەتــی دەوڵەتــی ئیســامی، لــەوێ چەنــد قوتابخانــەی نەحــو دامــەزران و شــارەكە بــووە 
ناوەنــی ئــەدەب و كلتــوور. لــە ســاڵی ١٧٠ كۆچــی و لــە ســەردەمی حوكمڕانــی خەلیفــە هــارون ئەلرەشــید، گــۆڕی عەلــی كــوڕی ئەبــی تاڵــب لــە نزیــك 
كوفــە دۆزرایــەوە، بۆیــە لــە دوو ســەدەی دواتــردا شــوێنەكە خەڵكێكــی زۆری بــەالی خۆیــدا كێشــكرد، ئــەوەش وای كــرد كــە شــاری نەجــەف لــە 
دەوری گۆڕەكــەی دروســت ببێــت٤٦. لــە ســاڵی ٤٤٨ی كۆچیــدا زانــای ئایینــى محمــد بــن ئەلحەســن ئەلتوو�ىــى جێگــرەوە ئەلشــەریف المورتــەزا 
هاتــە شــارەكە، ئــەوەش وای كــرد كــە شــارەكە ببێتــە ناوەندێكــی زانســتى گــەورە. بۆیــە زانــاكان كۆچیــان كــرد بــۆ شــارەكە و چەندیــن قوتابخانــەی 

گــەورەی تێــدا كرایــەوە، بــەو جــۆرە شــارەكە بــووە شــارێكی گرنــگ٤٧.

ژینگە و كۆمەڵگا

نەجەف وەك شارێكی ئایینى پیرۆز لەالی موسڵمانان بە تایبەت شیعە، گرنگییەكی زۆری هەیە، لە شارەكەدا مەزار عەلی كوڕی ئەبی تاڵب 
هەیــە، لەگــەڵ چەندیــن مــەزاری پیاوچاكانــی تــر. لــە هــەردوو ســەدەی حــەوت و هەشــتى كۆچیــدا گەشــەكردنێكی تەالرســازی زۆری بەخــۆوە 
بینــى و بــووە ڕووگــەی زیارەتــكاران و ماڵــی زانســت و قوتابخانــە ئاینییــەكان. لەبەرئــەوە مۆركــی تێكەڵەیەكــی كلتــووری بەســەردا زاڵبــوو، عــەرەب 
و فار�ىــى تێدابــوو، تەنانــەت لــە پاكســتان و هیندستانیشــەوە خەڵكــی كۆچیــان بــۆ دەكــرد، ئەوانــەش هەموویــان تێكــەڵ بــە دانیشــتوانەكەی 
بوون و بەو جۆرە بووە كۆمەڵگایەكی فرە كلتوورى. نە هەر ئەوەندە، بەڵكو دیاردەی كۆچ تەنانەت عێراقییەكانی�ىــى گرتەوە و لە ســەدەكانی 
دواتــر لــە ســەرجەم شــارەكانەوە كۆچێكــی گــەورە بــەرەو نەجــەف دەســتى پێكــرد، بــە تایبــەت لــە شــارەكانی دەوروبــەر و فوراتــی ناوەڕاســت و 
باشــور و بەغــدا.  بــە ســەدان گەنــج كۆچیــان دەكــرد بــۆ شــارەكە بــۆ بەدەســتهێنانی زانســتە قورئانییــەكان و ســوونەت و فیقهـــ و زمــان، پاشــان 
وەكــو نوێنەرانــی مەرجەعــە ئاینییــەكان یــا گوتاربێــژان دەگەڕانــەوە بــۆ شــارەكانیان. بــەاڵم زۆرێكیــان بڕیاریانــدا لــە نــاو شــارەكە بمێننــەوە و لــەوێ 
خێــزان پێكــەوە بنێــن. لەبەرئــەوە ئەمــڕۆ لــە نــاو نەجەفــدا زۆر خێــزان هــەن كــە ڕەچەڵەكیــان دەگەڕێتــەوە بــۆ باشــور و فوراتــی ناوەڕاســت و ئێــران. 

بەاڵم لە ڕووی چینایەتییەوە، خەڵكی نەجەف زیاتر لە بواری كشتوكاڵ و بێستانداریدا كار دەكەن و هەندێکكیشیان بە كاری بازرگانییەوە 
ســەرقاڵن، چونكــە شــارەكە بووەتــە ڕووگــەی زۆرێــك لــە زیارەتــكاران. توێژێكــی فراوانیــش هەیــە كــە ســەرقاڵى زانســت و گوتاربێــژی و ئەنجامدانــی 

ڕێوڕەســمە ئاینییەكانن، ئەوەش مۆركێكی تایبەت و جیاوازی بە شــارەكە بەخشــیوە.

كــە  كــردووە  وای  ئــەوەش  فــورات،  ڕووبــاری  ســەر  دەكەوێتــە  شــارەكە  هەیــە.  جۆراوجــۆری  ژینگەییەـكـی  نەجــەف  ژینگەییــەوە،  ڕووی  لــە 
خاكەكــەی خاكێكــی كشــتوكاڵی بێــت و بەروبوومێكــی زۆری هەبێــت. لــە هەمــان كاتیشــدا بیابانێكــی فراوانــی هەیــە كــە درێــژ دەبێتــەوە بــۆ بیابیانــی 
دورگــەی عەرەبــی، ئــەوەش وای كــردووە كــە بەهــا و كلتــووری دەوارنشــینان كاری تێبكــەن. نەجــەف بــە بەرهەمهێنانــی بەروبوومــی گەنــم و جــۆ 
و برنــج و كونجــی  وچەندیــن جــۆرە ســەوزە و میــوە ناســراوە. لــە ســاڵی ٢٠١٨دا تێكــڕای ڕووبــەری چێنــدراو لــە برنــج گەیشــتە ١٣٥٦١ دۆنــم و 
جــۆش ٢٨٥٨ دۆنــم و ڕووبــەری چێنــدراوی گەنمیــش گەیشــتە ٢٠٢١١٤ دۆنــم. تێكــڕای بەرهەمــەكان زیــاد لــە ١٣٨٠٠٠ تــۆن دەبــوو و تێكــڕای 

بەرهەمــی خورمــا لــەو ســاڵەدا گەیشــتە ٣١١٥ تــۆن٤٨. 

خوانی نەجەفی

خوانــی نەجەفــی ڕەنگدانــەوەی سروشــتى كۆمەڵــگاى نەجەفــی و كلتورەكەیەتــی، لەبەرئــەوە خواردنەكانی�ىــى دەوڵەمەنــد و جۆراوجــۆن. هەندێــک 
خــواردن هــەن لــە باشــورەوە لەگــەڵ كۆچبــەران و خوێندكارانــدا یــان لــە ڕێگــەی زیارەتكارانــەوە گەیشــتوونەتە نەجــەف، هەندێــک خواردنــی 
تریــش هــەن لــە باكــور و ڕۆژئــاوای عێراقــەوە هاتوونەتــە شــارەكە، ئــەوە جگــە لــەو خواردنانــەی كــە لــە بەغــداوە هاتوونەتــە نــاو نەجــەف. نابێــت 
خواردنەكانــی دوورگــەی عەرەبیشــمان لەبیربچێــت كــە بەهــۆی هاوســنووری نەجــەف لەگــەڵ بیابانــدا، كــە تــا نــاو ســعودیە درێــژ دەبێتــەوە، 
لــەم  كــردووە.  تــر دەوڵەمەنــد  هێنــدەی  نەجەفیــان  كــە چێشــتخانەی  و هیندییــەكان  ئێرانــی  وێــڕای خواردنــە  ئــەوە  نــاو شــارەكە،  هاتوونەتــە 

ســااڵنەی دواتریشــدا بــە هــۆی ئامــرازە نوێیەكانــی پەیوەندیكردنــەوە چەندیــن جــۆرە خواردنــی شــامی هاتنــە ســەر خوانــی نەجەفــی.

سەبارەت بە خواردنەكان، دەتوانین بڵێین چەندین جۆرە خواردنی ناوخۆیی هەن كە تەنها لەم شارەدا هەن و بەناوبانگترینیان )فەسنجون 
و قیمەی نەجەفی و شلەی تەماتە( كە تەنیا لە نەجەف هەیە. وەكو شیرینیش شیرینى حەالوە دهنى هەیە كە خاڵی جیاكەرەوەی شارەكەیە 

لەگەڵ نانە شەكر و ترشیات بە دۆشاوی خورما كە میوانەكان لە بازارەكانی شار دەیكڕن و وەك دیاری دەیبەنەوە بۆ كەسوكاریان.

جــۆری دووەم لــە خواردنــەكان، ئــەو خواردنانــەن كــە لــە نێــوان خوانــی نەجەفــی و خوانــی شــارەكانی فوراتــی ناوەڕاســتدا هاوبەشــن. نەجــەف و 
بابــل و دیوانیــە و كەربــەال لیســتێكی هاوبــەش لــە خــواردن لــە نێوانیانــدا هەیــە وەكــو )برنــج بــە پاقلــە و پاقلــە بــە ڕۆن و شــلە ســەبزی و برنجــی 
كەلــم كــە زیاتــر لــە كەبــەال هەیــە لەگــەڵ برنــج بــە گێــزەر و چەندیــن جــۆرە خواردنــی تــر كــە هەموویــان برنجیــان لەگــەڵ. دەبێــت ئامــاژە بــەوەش 

بدەیــن كــە شــارەكان لــە ئامادەكردنــی ئــەو خواردنانــە لــە هەندێــک ووردەكارییــدا لــە یەكتــری جیــاوازن. 

لــە پــاڵ ئــەو خواردنــە فوراتیانــەدا، جــۆری ســێیەمی خواردنەكانیــش هەیــە كــە مۆركێكــی نیشــتمانی هەیــە و خوانــی نەجەفــی لەگــەڵ خوانــی 
شــارەكانی تــری عێــراق كۆدەكاتــەوە لــە بەســڕەوە بــۆ دهــۆك و لــە ئەنبــارەوە بــۆ دیالــە. ئــەم لیســتە دەیــان جــۆرە خــواردن لەخۆدەگرێــت کــە بریتیــن 
لە برژا و كواڵو و برنج و بریانی و ما�ىى و تەشریب. خێزانی نەجەفی لە دێر زەمانەوە كوبە و كەباب و سەروپێ و موتەبەگ و ما�ىى و شلەی 
بامێ و فاسۆلیا و ما�ىى برژاوی ناسیوە. هەروەها دۆڵمە و شێخ مەح�ىى و فروجاوی مریشك و بابە غەنوجی ناسیوە، ئەوە جگە لە شیرینى 
و زەاڵتــە و هەویــركاری و چەندیــن جــۆرە كێــك و نــان و ســەموونی حەجــەری كــە لــە هەمــوو شــارەكانی عێراقــدا هــەن. بــەاڵم نەجەفییــەكان لــە 
دروســتكردنی )نانــە شــەكرە(دا لێهاتــوون، كــە جــۆرە نانێكــە لەگــەڵ چــادا دەخورێــت، نانەكــە لــە ئــارد و شــەكر و كەمێــك شــیر و ڕۆن پێكدێــت، 

ئــەم نانــە بــە دیاریكــراوی لــە نەجــەف و كەربــەال هەیــە. 

خواردنەكانی نەجەف

لــەو خواردنانــەی كــە تەنیــا لــە نەجــەف هەیــە )فەســەنجون(ە. هــەر چەنــدە ئــەم خواردنــە بــە ئەســڵ ئێرانییــە، بــەاڵم هەندێــک ســەرچاوە دەڵێــت 
هیندییــە. ئــەم خواردنــە لــە كەربــەالش هەیــە، بــەاڵم بووەتــە هێمایــەك بــۆ نەجــەف و ناوەكــەی وەك قیمــە و حــەالوە دوهنیــە و شــلەی تەماتــە 
پەیوەســتە بە ناوی شــارەكەوە. لەگەڵ ئەوەشــدا بەناوبانگترین خواردنی نەجەفی، قیمەی نەجەفییە كە لە پاشــكۆی ئەم بەشــەدا بە ووردی 

دەیخەینە ڕوو.

لەســەر فەســەنجون هەڵوەســتەیەك دەكەیــن، ئــەم خواردنــە پەیوەســتە بــە شــارى نەجەفــەوە، لــە گۆشــتى مریشــك پێكدێــت بەبــێ ئێســقان 
پێكهاتــووە. وەكــو  و شــەكر  ڕا�ىــى  و  هــاڕدراو  و گوێــزی  پیــاز و كەركــەم  و  و دۆشــاوی هەنــار  بیبــەری ڕەش  و  كــەرە  لەگــەڵ  و  پێســتەکەى  و 
شــلە لەگــەڵ برنجــی ســپى یــا برنــج بــە پاقلــە پێشــكەش دەكرێــت. نەجەفییەكانــی حەزدەكــەن كەرەســتەی نــوێ بەكاربهێنــن بــۆ دروســتكردنی 

ئــەوەش نیشــانەی ڕەگ و ڕیشــەی خواردنەكەیــە. ئێرانــی،  تایبــەت كەرەســتەی  بــە  خواردنەكانیــان، 

پیــاز و دۆشــاو و گۆشــتى مــەڕی  نــاو مەنجەڵێــك و  تــری نەجــەف شــلەی تەماتەیــە بەشــیوەیەک تەماتــە دەخرێتــە  تایبەتەكانــی  لــە خواردنــە 
تێدەكرێــت و پاشــان بــە برنــج و تەشــریب و نانــەوە دەخورێــت. بــەاڵم حــەالوە دوهنییــە زۆر لــە نانــە شــەكرەی نەجەفــی جیــاواز نییــە. پێكهاتەكانــی 
بریتیــن لــە شــەكر و شــیر و ڕۆنــی خۆماڵــی، تێكــەڵ دەكرێــن و پاشــان ئاردیــان تێدەكرێــت و دەكرێــت بــە هەویــر و پاشــان قاڵــب قاڵــب دەخرێتــە 

نــاو فڕنــەوە و دەبرژێندرێــت، ئــەوەش دوای ئــەوەى كــە گوێــزی هــاڕدرا و گوێــزی هینــدی دەكرێــت بــە ســەردا.

لــەو شانە�ىــى كــە نەجەفییــەكان تێیــدا لێهاتــوون و لــە زۆرێــك لــە شــارەكانی تــری عێراقیــش هــەن، شــلەی ســەبزییە كــە لــە بەغــدا ســپیناخ و 
لــە بەســەرش شــەبزی پێدەگوترێــت. بــاوەڕ وایــە ئــەو خواردنــە لــە ئەســڵدا ئێرانــی بێــت و لــە ســەدەی ١٩دا هاتبێتــە نــاو نەجەفــەوە و لەوێشــەوە 
چووەتــە نــاو شــارەكانی تــر.  بــەاڵم بەســڕاییەكان دەڵێــن ئــەوان پێــش هەمــوو كەســێك ئــەو خواردنەیــان ناســیوە. ئــەو شــلەیە الی نەجەفییــەكان 
ڕەنگێكــی ســەوزی هەیــە، هەروەكــو ئێــران، ســپیناخ و لۆبیــا و گۆشــتى مــەڕ و لیمــۆی وشــك و نەعنــا و شــویت و مەعدەنــوس و ڕۆنــی خۆماڵــی 

تێدەكــەن. لــە شــارەكانی تــری عێــراق دۆشــاوی تەماتــە و لیمــۆی ڕە�ىــى تێدەكــەن. شــلە ســەبزی بــە برنجــەوە دەخورێــت٤٩. 
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هەروەهــا نەجەفییــەكان بــە شــلەى تــرش و شــیرین ناســراون، 
بەغــدا  لــە  و  پێدەگوترێــت  ترشالە�ىــى  یــا  ترشــانە  هەروەهــا 
خواردنــە  ئــەم  بڵێیــن  دەتوانیــن  پێدەگوترێــت.  قەی�ىــى  شــلەی 
هەیــە،  خوانێــك  هەمــوو  لەســەر  و  نیشــتمانییە  خواردنێكــی 
ئامادەكردنیــدا شــێوازی  لــە  نەجەفییــەكان  ئەوەشــدا  لەگــەڵ 
لــە  لــە هێماكانیــان و  تایبەتــی خۆیــان هەیــە و بووەتــە یەكێــك 

دەكەیــن. با�ىــى  ووردی  بــە  بەشــەدا  ئــەم  پاشــكۆی 

هەیە،  پیرۆزیان  مەراسیمى  و  بۆنە  زۆر  ژمارەیەکی  عێراقیەکان 

گۆشتى  بە  خواردن  جۆرێک  چەند  بۆنانەدا  ئەم  زۆربەی  لە 
مەزاری  کردنی  سەردان  بۆنەی  وەک  دەکرێت؛  ئامادە  بەرخ 

ئیمام حسێن – وەک یادکردنەوەیەک بۆ کچەزاکەی پێغەمبەر 

محەممەد.

لە  زاراوەیەکە  )قیمە  نەریتانە  لەم  یەکێکە  قیمەش  لێنانی 

بە  و  قیمەکراو  گۆشتى  واتای  بە  وەرگیراوە  هیندیەوە  زمانی 

پڕدەبێت  ئاسمان  کاتانەدا  لەم  شلە(،  واتە  فارسیش  زمانی 

هێز  ناوخۆییەکان  هاوواڵتیە  بەرخ.  چەوری  و  گۆشت  بۆنی  لە 

ئەم  نۆرە  بە  و  نیشاندەدەن  خۆیان  خۆڕاگری  توانای  و  بازو  و 

بۆ  پێویستە  شلەیە  ئەم  تێکوەردانی  تێکهەڵدەدەن،  شلەیە 

ئەم  چونکە  گۆشتەکە،  و  لەتکەنۆک  تێکەڵەی  تێکەڵکردنی 

کز  ئاگرێکی  لەسەر  گەورەدا  و  قورس  مەنجەڵی  لە  خواردنە 

لێدەنرێت. لە کاتی ئێوارەدا خواردنە لێنراوەکە دەکرێتە چەند 

قاپێکی بچوکترەوە و دابەش دەکرێت بەسەر خێزان و هاوڕێکانی 

گەڕەکدا.

دەتوانیت ئەم ڕەچەتەیەی الی خوارەوە بەکاربهێنیت بۆ لێنانی 

باینجان  دەتوانیت  خۆتدا.  چێشتخانەکەی  لە  خواردنە  ئەم 

زۆر  خواردنە  ئەم  دەکات  وا  ئەمەش  سورەوکراو،  تەماتەی  و 

کارەکە  بەمەش  فڕندا:  ناو  لە  ئامادەکردن  بۆ  بێت  گونجاو 

ئاسانتر دەبێت و پێویستى بەو شێوازە نەریتیە هیاککەرە نیە 

کە قیمەی پێ لێدەنرێت.

ئامادەکردن

پیازەکان سوربکەرەوە هەتا دەتوێنەوە، پاشان سیر، گۆشت، زەردەچەوە، بەهارات، لیمۆ بەسرە، خوێ و 
بیبەری ڕە�ىى تێبکە و جار جار تێکهەڵی بدە هەتا ڕەنگەکەی دەگۆڕێت بۆ قاوەیی.

٢ کوپ ئاوی تێبکە. سەری مەنجەڵەکە بنێرەوە و بۆ ماوەی ٢ کاتژمێر بیکوڵێنە. پاشان تەماتە، دۆشاوی 
تەماتە و زەعفەرانەکەی تێبکە و بۆ کاتژمێرێکی تر لەسەر ئاگرێکی کز بیکوڵێنە. ئێستا دەتوانین لەتکە 

نۆکەکەی تێبکەیت لەگەڵ کوپێکی تر ئاو، بۆ ٢٠ خولەکی تر بیکوڵێنە.
�ىێ یەکی تێکەڵەکە جیابکەرەوە و بیهاڕە. تێکەڵەکەی سەرەتای تێبکە و بۆ ٣٠ خولەکی تر بیکوڵێنە. بە 
برنجی گەرمەوە پێشکە�ىى بکە. شێوازەکانی تری ئامادە کردن باینجانەکە بجنە بۆ چەند پارچەیەکی تەنک

هەندێک  لەگەڵ  سەرەوەی  بە�ىى  سەر  بخەرە  باینجانەکە  بکە،  پێشکەش  گەورەدا  قاپێکی  لە  قیمەکە 
تەماتەی جنراو و سورەوکراو. ئەم شلەیە بۆ ماوەی ٢٠ خولەک لە فڕندا ببرژێنە و پاشان پێشکە�ىى بکە. 

پێکهاتەکان )بە�شی ٥ کەس(

١

١ کیلۆگرام

٣

٣

¼ی کوپێک

¼ی کوپێک

١

نیو کەوچکی چا

نیو کەوچکی چا

١ کەوچکی چا

نیو کەوچکی چا

نیو کەوچکی چا

نیو کەوچکی چا

نیو کەوچکی چا

١ کەوچکی چێشت

پیازی تەنک جنراو

گۆشتى بەرخ یان گا؛ دەبێت بجنرێت بۆ پارچەی تەنک تەنک

لیمۆ بەسرەی هاڕاو

سەلک سیری وردکراو

زەیتى ڕووەکی

لەتکەنۆکی شۆراوە

تەماتەی گەورەی پاککراو و جنراو

زەردەچەوە

بیبەری ڕە�ىى هاڕاو

 هێلی هاڕاو

دارچینى

جۆزباوە

زیرە

گژنیژ

دۆشاوی تەماتە

 کەمێک زەعفەران

خوێ بە پێى خواست

شلەی لەتکەنۆک
بە گۆشتی بەرخ
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ئامادەکردن

بهێلەرەوە  ئاودا  لە  کاتژمێر   ٣ ماوەی  بۆ  وشککراوەکە  قەیسیە  )عالوچە( 
و پاشان چۆڕبڕی بکە، هەروەها هەڵوژە و قەیسیە وشکەکە بۆ ماوەی ١ 
بەرخەکە  گۆشتى  بیشۆرەوە.  با�ىى  بە  وپاشان  بهێلەرەوە  ئاودا  لە  کاتژمێر 
بجنە بۆ پارچە پارچەی ٢ سانتیمەتری چوارگۆشە. زەیتە ڕوەکیەکە گەرم 
بکە و گۆشتەکە لەسەر ئاگرێکی زیاد سوربکەرەوە هەتا ڕەنگەکەی دەبێت 
بە قاوەیی. ٢ کوپ ئاوی تێبکە و بیکوڵێنە، پاشان گەرمیەکەی بۆ کز بکە و 

بۆ ٣٠ بۆ ٤٥ خولەکی تر بیکوڵێنە.
قەیسیە وشککراوە شۆراوەکەی تێبکە لەگەڵ هەڵوژە و ئاوی زەعفەران و 
خوێ و نیو کوپ ئاو، پاشان بیکوڵێنە. پاش کواڵنی ئاگرەکەی بۆ کز بکە 
و بۆ ١٠ بۆ ١٥ خولەکی تر بیکوڵێنە. ئینجا کشمیش، ئاوی لیمۆ، دۆشاوی 
خورما، شەکر و هێلی تێبکە. تێکهەڵی بدە و بەردەوام بە لە کواڵندنی بۆ ٣ 
خولەکی تر. ئاردی گەنمەشامیەکە لە ئاودا بتوێنەرەوە بە بەکارهێنانی نیو 
کوپ ئاو، پاشان بیکەرە ناو تێکەڵەکەی پێشووەوە. تێکی هەڵبدە و بەردەوام 

بە لە کواڵندنی هەتا سۆسەکە خەست دەبێتەوە )نزیکەی ٣ خولەک(
لەسەر ئاگرەکە الیبدە و بە بادەمی سورەوکراو بیڕازێنەرەوە.

پێکهاتەکان )بە�شی ٤-٥( کەس

¼ی کوپێک 

٣ کەوچکی چێشت

٥٠٠ گرام

١ کوپ و نیو

١ کوپ

٢ کەوچکی چێشت

نیو کەوچکی چا

¼ی کوپێک

٢-٣ کەوچکی چێشت

١ کەوچکی چێشت

٣-٤ کەوچکی چێشت

1 ملعقة كوب

١ کەوچکی چا 

٢ کەوچکی چێشت

¼ی کوپێک

عالوچە/قەی�ىى ئاڵتونی وشککراو

ئاو بەپێى پێویست

زەیتى ڕوەکی

گۆشتى بەرخ

قەی�ىى وشک

ئاوی زەعفەران

خوێ

کشمی�ىى ئاڵتونی

شەربەتی لیمۆ

دۆشاوی خورما )ئارەزومەندانەیە(

شەکر

هيل مطحون

هێلی هاڕاو

نیشاستەی گەنمەشامی

بادەمی پاککراو و سورکراوە

قەی�ىى بێ ناوک

شلەی قەی�شی
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 نەریتەكانی خواردن
بە�ىى هەشتەم لە دیوانیە

پارێــزگای دیوانییــە بــە یەكێــك لــە گرنگتریــن پارێزگاكانــی فوراتــی ناوەڕاســت دادەنرێــت. لــە باكــوورەوە بابــل و واســت و لــە ڕۆژهەاڵتــە زیقــار و 
لــە ڕۆژئاواشــیەوە پارێــزگای نەجــەف هاوســنوورن لەگەڵیــدا. ڕووبــەری پارێزگاكــە نزیكــەی  لــە باشووریشــەوە پارێــزگای موســەننا و  واســت و 
ژمــارەی  پێكدەهێنێــت.  ناوەڕاســت  پارێزگاكانــی فوراتــی  كــۆی ڕووبــەری  نزیكــەی )٨.١٪(ی  بــەو شــێوەیە  ٨١٥٣( كیلۆمەتــری چوارگۆشــەیە،   (

دانیشــتوانی نزیكــەی ملیۆنێــك و دوو ســەد هــەزار كەســە و ڕێــژەى شارنشــینى تێیــدا )٥٧٪( و ڕێــژەی گوندنشــینیش تێیــدا )٤٧٪(ە ٥٠. 

لە ئێستادا پارێزگاكە لە چواردە یەكەی كارگێڕی پێكهاتووە، چوار قەزا و دە یەكەی كارگێڕی لە ئاستى ناحیەدا. هەروەها قەزای دیوانییەش 
هەیــە كــە ناوەنــدی شــاری دیوانیــە لەخــۆ دەگرێــت، لەگــەڵ ناحیــەى ســنیە و شــافعیە و دەغــارە، لەگــەڵ قــەزای عەفــەك و هــەردوو ناحیــەی 
ئــال بدێــر و ســۆمەر. هەروەهــا قــەزای شــامیە كــە ناوەنــدی قــەزای شــامیە لەخــۆ دەگرێــت لەگــەڵ ناحیــەی غەمــاس و مەهنــاوی و ســاڵحیە، 

ئــەوە جگــە لــە قــەزای ئەلحەمــزەى ناوەنــدی قــەزای حەمــزە و هــەردوو ناحیــەى ســدێر و شــەنافیە . 

پارێــزگای دیوانیــە لــە ســەرەتاكانی ســەدەی هــەژدەوە بــەم شــێوەیەی ئێســتای دەركەوتــووە، بــە تایبەتــى دوای پووكانــەوەی شــاری ڕەماحیــە كــە 
لــە ڕووبــاری ڕەماحیــەی مەندەریســەوە ناوەكــەی وەرگرتبــوو. دوای نەمانــی شــارەكە دانیشــتوانەكەی كۆچیانكــرد بــۆ شــاری حەســەكە و لــەوێ 
لیــوای رەماحیەیــان گــۆڕی بــە لیــوای حەســەكە. كۆنتریــن ئاماژەیەكیــش بــۆ دیوانیــە لــە نووســینەكانی ئیــدوارد ئەیڤــزی گەڕیــدەدا هاتــووە، كــە 
لــە ســاڵی ) ١٧٥٤( ســەردانی ناوچەكــەی كــردووە، دوای ئەوەیــش گەڕیــدەی بەناوبانگــی دانیمارـكـی )نیبــور( كــە لــە ســاڵی ) ١٧٦٦(دا ســەردانی 

شــارەكەی كــرد، هەروەهــا مــوالزم ســامۆئیل ئیڤــەرژ لــە ســاڵی )١٧٧٩( با�ىــى شــارەكەی كــردووە٥١. 

بــە زنجیرەیــەك گۆڕانــكاری كارگێڕیــدا تێپــەڕی.  لــە عێراقــدا ســەریهەڵدا و دیوانیــە  نــوێ  نــۆزدەدا ڕێكخســتنێكی كارگێــڕی  لەســەرەتای ســەدەی 
لــە ســاڵی )١٨٥٨(دا شــارەكە قەزایــەك بــوو ســەر بــە لیــوای حللــە، كــە ئەویــش ســەر بــە ویایەتــی بەغــدا بــوو. بــەاڵم لــە ســاڵی )١٨٩٠(دا پلــە 
لــە ســاڵی  بــوو.  پاشــا  یەكــەم موتەسریفی�ىــى ســەعید  و  ناســرا  لیــوای دیوانیــە  بــە  ئیتــر  )پارێــزگا(،  لیــوا  پلــەی  بــۆ  كارگێڕییەكــەی بەرزكرایــەوە 
)١٨٩٣( تاكــو )١٩١٢( هــەژدە موتەســەریف شــارەكەیان بەڕێــوە بــردووە و دوایــن موتەســەریفیش شــەوكەت پاشــا بــوو٥٢. نەخشــەی پارێزگاكــە 
هەندێــک جــار فــراوان و هەندێــک جاریــش بچــووك دەبــووەوە. لــە هەندێــک مــاوەدا هەندێــک ناوچــەی دەخرایــە ســەر و لــە هەندێــک مــاوەی 
تریشدا هەندێک ناوچەی لێدادەبڕێندرا، بەاڵم دواتر لە ساڵی ) ١٩٦٩(وە وەك خۆی مایەوە و ناوی پارێزگای دیوانیە و دواتریش قادسیەی 

لێنــرا، بــە نــاوی شــەڕی قادســیەوە كــە لــە نێــوان عــەرەب و فارســەكاندا ڕوویــدا. 

ژینگە و دانیشتوان و كۆمەڵگا

بــە درێژایــی چەندیــن ســەدە دیوانیــە مۆركێكــی كشــتوكاڵی هەبــووە، ئــەوەش بەهــۆی بــە پیتــى خاكەكــەی و زۆری بێســتانەكانیەوە کــە چەندیــن 
ســەرچاوەی ئاویــی هەیــە، وەكــو ڕووبــاری فــروات و شــەتی شــەنافیە كــە یەكێكــە لــە لقەكانــی شــەتی هیندیــە و شــەتی دەغــارە كــە یەكێكــە لــە 
لقەكانــی شــەتی حللــە. لەبەرئــەوە پارێزگاكــە بــە چاندنــی گەنــم و جــۆ و برنــج و كونجــی و ســەوزە و میــوە و خورمــا بەناوبانــگ بــووە. بــە گوێــرەی 
ئامارە فەرمییەکان لە ســاڵی )٢٠١٨(دا بەرهەمی برنجی )٢٠٥٠( تۆن و جۆ ) ٦٤٥٥٤( تۆن و گەنمیش نزیكەی )٢٨٤٠٠٠ ( تۆن بووە. بەاڵم 

بەرهەمــی خورمــا زیــاد لــە )٤٠( هــەزار تــۆن بــووە٥٣. 

پارێــزگای دیوانیــە بــە چــای )كۆچــەرات( ناوبانگــی دەركــردووە كــە لــە كۆتایــی ســەدەی بیســتەوە هاتووەتـــە نــاو عێــراق. ئــەو جــۆرە چایــە لــە ســااڵنی 
ســییەكانەوە چێنــدراوە و بــووە بــە هێمــای پارێزگاكــە. 

مۆرـكـی كشــتوكاڵی پارێــزگای دیوانیــە وای كــردووە كــە مۆرـكـی گوندشــینى بەســەریدا زاڵ بێــت. كۆمەڵــگای دیوانیــى تاكــو ســااڵنی پەنجاكانیــش 
كۆمەڵگایەـكـی نیمچــە جووتیــاری بــووە، پاشــان بەشــێكی كۆمەڵــگا بووەتــە شارنشــین، تاكــو لــە دەیــەی حەفتاكانــدا گەیشــتە ئاســتێكی نــوێ، 

بــەالم دواتــر پاشەكشــێى كــردەوە. 

لــە ڕووی خێڵــەوە، پارێــزگای دیوانیــە و قەزاكانــی چەندیــن خێــڵ و تیرەیــان تێــدا نیشــتەجێبوون وەكــو حچێــم و غــەزاالت و ئــال فتلــە و بەنــو 
ئەلحەســەن و ئــال ئەگــرەع و بدێــر و خەزاعــل، كــە كۆمەڵــە خێڵێكــی عەرەبــی موســڵمانن، چەنــد كەمینەیەـكـی ئایینــى تریــش لــە جولەكــە و 

مەســیحیەكانی تێــدا دەژی، جگــە لــە خێزانــە كوردییــەكان، بــەاڵم بــە گشــتى ژمارەیــان كەمــە٥٤.

خوانی دیوانیە

عێــراق  باوەكانــی  خواردنــە  زۆری  هــەرە  زۆربــەی  بەڵكــو  بەخــۆی،  تایبــەت  خواردنــی  نەجــەف  و  ناســریە  و  بەســڕە  و  میســان  وەكــو  دیوانیــە 
لەخۆدەگرێــت، بــە تایبــەت خواردنەكانــی شــارەكانی فوراتــی ناوەڕاســت و باشــوور. لــەم دەیانــەی دواییشــدا خواردنەكانــی باكــوری عێراقــی تێــدا 
بەدیدەكرێــت وەكــو كوبــەی موســاڵوی و كولێــرە بــە قیمــە، لەگــەڵ خواردنــی دلێمیــە كــە وەكــو هەمــوو خواردنەكانــی تــر خوانــی پارێزگاكــەی 

داگیركــرد. 

خواردنــە  و  شــیرینى  و  برنــج  و  پاقلەمەنــی  و  ما�ىــى  و  گۆشــت  لــە  كــە  فوراتییــەكان  خواردنــە  كــە  دەكرێــت  ئــەوە  تێبینــى  ئەوەشــدا  لەگــەڵ 
خۆشــكراوەكان پێكدێــت بەســەر خوانــی پارێزگاگــەدا زاڵــن. بــۆ نموونــە برنــج بــە پاقلــە كــە بــە شــێوازێكی تایبــەت ئامــادەی دەكــەن، برنجەكــە 
تێكــەڵ بــە پاقلــەی ســەوز دەكرێــت و بــە ماســتاوەوە دەخورێــت و هەندێــک جاریــش قیمــەی گۆشــتى تێدەكــەن. هەندێــک خواردنیشــیان هەیــە 
كــە بەیانیــان دەخورێــت، وەكــو مەخلەمــه كــە لــە پیــاز و هێلكــە و تەماتــە و گۆشــت پێكدێــت، هەروەهــا پەتاتــە بــە هێلكەشــمان هەیــە. لــە پێشــدا 
بــە خواردنێكــی  پەتاتەكــە ســوور دەكرێتــەوە و پاشــان دووبــارە لەگــەڵ هیلكــەدا دەكرێتــە ڕۆنــەوە. میعــاگ و فەشایشــمان هەیــە، ئەمــەش 
نیشتمانی دادەنرێت و لە هەموو شارەكانی عێراقدا هەیە، بەاڵم هەندێک لە خێزانەكان بەبێ فەشایش میعاگ دەخۆن، هەندێک جاریش 

پیــاز و بەهاراتــی لیمــۆ بەســرایی تێدەكــەن، هەندێکكــی تریشــیان كەمێــك دۆشــاوی تەماتــەی تێدەكــەن.  

لەبەرئــەوەی دیوانیــە شــارێكە لەســەر ڕووبــار، ڕواكردنــی ما�ىــى تێیــدا شــتێكی بــاو بــووە، ئــەوە جگــە لــە موتتەبــەگ مریشــك و مەقلوبــە كــە 
بــە مریشــك یــا بــە گۆشــت دەكرێــت، چەندیــن جــۆرە خواردنــی تری�ىــى تێدەكرێــت وەكــو برنــج و باینجــان و تەماتــە و بیبــەر و پیــاز. لــە لیســتى 
شلەكانیشــدا شــلەی بامــێ و فاســۆلیا و كوولەكــە و شــلەی ما�ىــى و فروجــاوی مریشــك و شــلەی باینجــان و پەتاتەشــمان هەیــە. شــلەیەكی 
تریشــمان هەیــە كــە شــلەی دۆمــەاڵن )كەما(یــە كــە خەڵكــی دیوانیــە وەكــو خەڵكــی ناســریە و ســەماوە زۆر حــەزی لێدەكــەن. دیوانیــە لەگــەڵ 
بادیەی ســەماوە هاوســنوورە، لەبەرئەوە خواردنی هاوبەش لە نێوانیاندا هەیە وەكو )هەبیت( كە بە گشــتى گوندنشــینانی پارێزگاكانی فورات 

و باشــور و شــارەكانی ڕۆژئــاوا حەزیــان لێیەتــی.  

بــاوە، تەشــریبى گۆشــت و تەشــریبى مریشــكە و تەشــریبى دۆشاویشــیان هەیــە كــە تەشــریبى ســووری  لــە دیوانیــە  لــەو جــۆرە تشــریبانەی كــە 
پێدەڵێــن و بەبــێ دۆشــاویش هەیانــە كــە پێیدەڵێــن تەشــریبى ســپى. بــە گشــتى تەشــریب لــە گۆشــتى مــەڕ دروســت دەكرێــت و تەماتــە و نــۆك و 
پیــازی تێدەكــەن. لــە دیوانیــە وەكــو پارێزگاكانــی تــر، تەشــریبێك دروســت دەكرێــت كــە باینجانــی تێدەكــەن و پێیدەڵێــن تەشــریبى باینجــان، كــە 

خواردنێكــی ســەیرە و لــە پاشــكۆی ئــەم بەشــەدا بــە ووردی دەیخەینــە ڕوو.

لــەالی  تایبەتــی  بــە  دەكــەن،  دروســت  حوشــتر  گۆشــتى  بــە  كەبابــە  میســان  و  دیوانیــە  شــاری  كــە  ئەوەیــە  ئەویــش  هەیــە  تایبەتمەندییــەك 
دەوارنشــینەكانی ئــەم پارێزگایــە تــا دەگاتــە الی دەوارنشــینەكانى ســەماوە و زیقــار. زانــراوە كــە گۆشــتى كەبــاب زیاتــر لــە تێكەڵــەی گۆشــتى مانــگا 
بــەم دواییانــە  بــە گۆشــتى حوشــتریش دەكــەن.  لــە چێشــتخانەكانی دیوانیــە كەبــاب  بــەاڵم هەندێــک  بەزەكــەی دروســت دەكرێــت،  و  مــەڕ  و 
ئــەم خواردنــە لــە هەمــوو پارێزگاكانــی عێراقــدا باڵوبووەتــەوە و ڕەنگــە ئــەوە دەرەنجامــی باڵوبوونــەوەی كلتــوری ڕێجیــم بێــت بــۆ كەمكردنــەوەی 

مەترســیەكانی گۆ�ىــى ســوور و ئەمــەش كلتورێكــی نوێیــە و پێشــتر عێراقییــەكان پێــى ئاشــنا نەبــوون. 

جگــە لــە هەمــوو ئەوانــە، لــە دیوانیــە چەندیــن جــۆرە شــیرینى هەیــە كــە باشــورییەكان و فوراتییــەكان پێــى ئاشــنان. بەناوبانگترینیــان حەڵــوای 
ئــارد بــە خورمــا یــا گەنــم بــە ئــاردی برنــج، کــە لەگــەڵ شــەكر و ڕۆن تێكــەڵ دەكــەن و لــە دوای ژەمــەكان دەیخــۆن بــە تایبــەت لــە ڕەمەزانانــدا. 
هەروەهــا حەڵــوای برنجیــش هەیــە، لــە پێشــدا برنجەکــە لێدەنێــن و پاشــان شــیری تێدەكــەن. چەندیــن جــۆرە شــیرینى تریــش هەیــە كــە زیاتــر 
منــدااڵن دەیخــۆن وەكــو عەســەلیە و ســاهوون بــە گوێــزەوە. شــیرینییەكی تریــان هەیــە كــە پێــى دەڵێــن بالــوت و حەڵــوی بــادەم كــە زیاتــر لــە كــوت 

و ســەماوە و نوعمانییــە و حللــە و بەغــدا بــاوە، ئــەوە جگــە لــە برمــە و داتڵــی و بەعبــوع و نووگــە و گرگــری و چەندیــن جــۆری تــر٥٥. 
لــە شــیرینییە  ئــەوە جگــە  ئــەم شــیرینیانە نەمــاون و جــۆری هــاوردە جێگــەی گرتونەتــەوە وەكــو زەنــود ئەلســت و بەسبوســە،  زۆربــەی زۆری 
ڕەســەنەكانی عێــراق كــە مێژوویــان دەگەڕێتــەوە بــۆ ســەردەمی عەباســییەكان و پێشــتریش وەكــو زەالبیــا و پاقــاوە و لۆزینــە و حەڵــوای ئــارد بــە 
خورمــا و محەلەبــی و كاســتەر و كولیچە.شــیرینییەكی تــر هەیــە كــە لــە دیوانیــە زۆر بــاوە، ئەویــش شــیرینى زردە زەعفەرانــە، كــە لــە شــیر و برنــج 
و زەعفــەران پێكدێــت، ئــەم شــیرینییە لــە بۆنــە ئاینییەكانــی وەكــو مەولــودی پێغەمبــەر )د.خ( و هەندێــک لــە پیاوچاكانــی تــر دابــەش دەكرێــت. لــە 

پاشــكۆكەدا بــە ووردی بــاس لــەم شــیرینییە دەكەیــن.  
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TEMMAN WA HIKAKA

INGREDIENTS (serves 5)

PREPARATION 

Wash rice and soak in 6 cups of water for at least 45 
minutes. Drain well.
Fill a large pot with 6 cups of water and salt; bring to a 
boil. Pour the rice into the pot and boil for 3-4 minutes, 
only stirring once or twice. Drain the rice.
In a separate bowl, mix the yogurt, saffron water, butter 
or ghee (for the crust) and 1/3 of the cooked rice. Grease 
a pot and fill it with crust mixture. Gradually add the 
remaining rice and shape into pyramid.
Make a well at the top of the pyramid and add the oil, 

ئامادەکردن

 ٤ بۆ  بجنە  باینجانێک  )هەر  بیجنە  درێژی  باری  لە  بکە،  پاک  باینجانەکە 
ئینجا چۆڕبڕی  ئاودا بیخوسێنە و  لە  نیو کاتژمێر  بەش(، پاشان بۆ ماوەی 
بکە. لە تاوەیەکدا کەمێک سوری بکەرەوە و پاشان دەری بهێنە و بیبرژێنە.

لە هەمان مەنجەڵدا، گۆشتەکە بۆ ماوەی ١٥ خولەک سوربکەرەوە هەتا 
تێبکە بۆ  ٥ خولەکی تر  پیازەکەی  ڕەنگی هەموو الکانی دەبێت بە قاوەیی. 

تێکهەڵی بدە.
خولەک   ٥ ماوەی  بۆ  و  ئاو  کوپ   ٨ لەگەڵ  تێبکە  بەهاراتەکەی  پاشان 

بیکوڵێنە. ئینجا ئاگرەکەی بۆ کز بکە و بۆ ماوەی ١ کاتژمێری تر بیکوڵێنە.
سوربکەرەوە،  زەیت  چێشت  کەوچکی  یەک  بە  تەماتەکان  تاوەیەکدا  لە 
پاشان دۆشاوی تەماتەکەی تێبکە و بۆ ٣ بۆ ٥ خولەک تیکهەڵی بدە. ئێستا 
کەرەستەکان  بەسرە)ئارەزومەندانەیە(،  لیمۆ  لەگەڵ  تێبکە  گۆشتەکەی 
تێکهەڵبدە و بۆ ماوەی نیو کاتژمێر بیکوڵێنە. پاشان باینجانەکە بکەرە ناو 

گۆشتەکەوە و بۆ ماوەی ١٠ بۆ ١٥ خولەکی تر بیکوڵێنە.
بکە  سورەکەی  گۆشتە  سۆ�ىى  بکە،  پارچە  پارچە  نانەکان  کاتەدا  لەم 
باینجانەکانی  و  گۆشت  پارچە  پاشان  بخوسێت.  با  گەڕێ  لێى  و  بەسەردا 

لەسەر دابنێ و پێشکە�ىى بکە.

پێکهاتەکان

١ کیلۆگرام

٤/١ی کوپێک

٣

١

٢

٢ کەوچکی چێشت

٢

١ کەوچکی چێشت

٢

پێچکەی بەرخ

زەیت

تەماتەی جنراو

پیازی جنراو

باینجانی قەبارە مامناوەند

دۆشاوی تەماتە

لیمۆ بەسرەی شۆراوەی هەڵکۆڵراو )ئارەزومەندانەیە(

 بەهارات

نانی عێراقی )نانی بازاڕ(

ئاو بە پێى پێویست

خوێ بەپێى خواست

نیسکێنەی
سور لەگەڵ باینجان
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PREPARATION 

پێکهاتەکان )بە�شی ٥ کەس(

ئامادەکردنی کەرەستەی ڕازاندنەوە

١ کوپ

٩ کوپ

١ کوپ و نیو

٤/١ی کوپێک

٤/١ی کوپێک

١ کەوچکی چێشت

نیو کوپ

٤ کەوچکی چێشت

٤ کەوچکی چێشت

برنجی خڕ

ئاوی سارد

شەکر

ئاوی زەعفەران

ڕۆنەکەرە

هێلی هاڕاو، یاخود گواڵو

بادەمی پاککراو

بادەمی پاککراو

دارچینى

بکە.  پاشان چۆڕبڕی  و  کاتژمێر  نیو  بۆ ماوەی  ئاودا بخوسێنە  لە  برنجەکە 
برنجە خوساوەکە و ٨ کوپ ئاو لە مەنجەڵێکدا بکوڵێنە، پاشان ئاگرەکەی 
بۆ کز بکە و لێى گەڕێ با بکوڵێت هەتا برنجەکە نەرم دەبێتەوە )نزیکەی ٣٠ 

خولەک(.
تر  ئاوی  کوپ  یەک  و  زەعفەران  ئاوی  لەگەڵ  تێبکە  شەکرەکەی  پاشان 
تێکهەڵی  جار  جار  بیکوڵێنە،  خولەک   ٢٠ ماوەی  بۆ  کز  ئاگرێکی  لەسەر  و 
ناو  بیکەرەوە  پاشان  بیهاڕە،  و  جیابکەرەوە  تێکەڵەکە  ٤/١ی  ئێستا  بدە. 
تێبکە  ڕۆنەکەرەی  و  الیببە  ئاگرەکە  لەسەر  ئێستا  سەرەتا،  تێکەڵەکەی 

لەگەڵ هێل و بادەمە پاککراوەکە. بە با�ىى تێکەڵی بکە. 
لە ٤ قاپی جیاوازدا پێشکە�ىى بکە و بە بادەم و دارچینى بیڕازێنەرەوە.

ئامادەکردن

کاستەر بە زەعفەران
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نەریتەكانی خواردنا
 بە�ىى نوێەم لە كەربەال

لــە ناوچــەی ناوەڕاســت لەســەر لێــواری ڕۆژهەاڵتــی بانــی  لــە ڕۆژئــاوای ڕوبــاری فــورات  پارێــزگای كەربــەال دەكەوێـــە ناوچــەی نیشــەنی عێــراق، 
لەگــەڵ  خۆرئاواشــەوە  باشــوری  لــە  بابــل،  پارێــزگای  لەگــەڵ  ڕۆژهەاڵتــەوە  لــە  و  ئەنبــار  پارێــزگای  لەگــەڵ  ڕۆژئــاوا  الی  لــە  بیابانیــى.  ڕۆژئــاوای 
پارێــزگای نەجــەف هاوســنوورە.  ڕووبەرەكــەی )٥٢٨٥٦( كیلۆمەتــری چوارگۆشــەیە، لــە هەمــوو الیەكــەوە بــە دەریایــەك بێســتان دەوردراوە و 

لــە لقەكانــی ڕووبــاری فــورات ئاویــان دەدات و درێژیەكــەی )٢٩(كیلۆمەتــرە. ڕووبــاری حوســەینییە كــە یەكێكــە 

ســەبارەت بــە نــاوی كەربــەال چەنــد بیروبۆچوونێــك هەیــە، هەندێــکك دەڵێــن لــە نــاوی )كــور بابــل(ی بابلیــەوە وەرگیــراوە كــە بریتییــە لــە كۆمەڵێــك 
گونــدی بابلــی، لەوانــە نەینــەوای نزیــك لــە زەوییەكانــی بەنــداوەی هیندییــە و پاشــان غازریــە كــە ســەر بــە خاكەكانــی حوســەینییە، پاشــان گونــدی 
كەربەلــە بــە قورســكردنی پتــى) ل( كــە دەكەوێتــە باشــووری ڕۆژهەاڵتــی شــارەكە، پاشــان كەربــەال وەكــە ناوەڕاســتى بابلــە و گوندێكــە لــە باكــوری 
غازریــات و دوای ئــەوە نەواویــس كــە گۆڕێكــی گشــتییە و پێــش فتوحاتــی ئیســامیش هــەر هەبــووە، هەروەهــا گونــدی حائــر هەیــە كــە ئەمــڕۆ 

شــوێنى مــەزاری )كســین بــن عەلــی( و ئەوانــی تــرە ٥٦. 

لــە هەمــوو حاڵەتێكــدا شــارەكە بــەم نــاوە ناســراوە، پیــرۆزی و گرنگییەكە�ىــى دەگەڕێتــەوە بــۆ گۆڕەكــەی )حســین بــن عەلــی( و منــداڵ و خوشــك 
و بــرا و هاوەڵەكانــی، كــە لــە دەی موحەڕەمــی ســاڵی )٦١(ی كۆچــی كــوژران، ئــەوەش دوای ئــەوەی كــە حســین وەك بــە دەمــەوە هاتنــى نامەكانــى 

خەڵكەكــەی كــە داوایــان لێكــرد بێتــە شــارەكە بــۆ ئــەوەی بەیعەتــی پێبــدەن.  

كەربــەال لــە ســەردەمی پاشــایەتیدا، لــە ڕووی كارگێڕییــەوە لیــوا )پارێــزگا( بــوو، كــە چەنــد قەزایەكــی لەخــۆ دەگــرت کــە یەكێكیــان قــەزای نەجــەف 
بــوو. بــەاڵم دواتــر نەجــەف جیابــووەوە و بــوو بــە پارێزگایــەك و كەربــەال و هــەر پێنــج قەزاكــەی تــر مانــەوە كــە بریتــى بــوون لــە قــەزای هیندییــە 
)توێریــج( و قــەزای عەیــن ئەلتەمــر و نخێــب و جــەدوەل غەربــی، پێشــتر قــەزای هیندییــە ســەر بــە بابــل بــوو، بــەاڵم دواتــر خرایــە ســەر كەربــەال. 
لــە مێــژوودا  بــە ناوبانــگ  بــە دوو بەشــەوە، كەربــەالى كــۆن كــە لەســەر داروپــەردووی كەربــەالی كــۆن و  لــە ئێســتادا شــاری كەربــەال دەبێــت 
دروســتكراوە، كــە ئیبــن بەتووتــە لــە )٧٢٧( كۆچــی و ) ١٣٢٦( زایینــى ســەردانی كــردووە و لــە وەســفی شــارەكەدا دەڵێــت ) شــارێكی بچووكــی پــڕ لــە 
بــاخ و بێســتانی دارخورمایــە و ڕووبــاری فــورات ئاویــان دەدات و رەوزەی پیرۆزیــش لــە نێویاندایــە و قوتابخانەیەكــی گــەورە و گۆشــەیەكی پیــرۆزی 
تێدایــە كــە خــواردن پێشــكەش بــە هەمــوو ڕێبوارێــك دەكات(٥٧. بــەاڵم بە�ىــى دووەمــى شــارەكە، كەربــەالی نوێیــە و لــە ســەردەمی میدحــەت 
پاشــا لــە ســاڵی )١٨٦٩( دروســتكراوە، تەالرەكانــی لەســەر شــێوازی ئەندازەیــی نــوێ دروســتكراون و خێــرا خەڵكــی ڕوویــان تێكــرد بــۆ كاركــردن و 
خوێندن و ســەردانی گۆڕی مەزاری حوســێن و هاوەڵەكانی. پاشــان لە ســەدەی بیســتدا بووە یەكێك لە گرنگترین شــارەكانی عێراق كە ســااڵنە 

بــە ملیۆنــان شــیعە ســەردانی دەكــەن بــە تایبــەت لــە بۆنــە ئایینییەكانــدا وەكــو ســەردانی چلــە و ســەردانی نیــوەی شــەعبان٥٨. 

شارێكی گوندنشین و ناوەندێكی گەشتیاری

كەربــەال بــەوە جیادەكَرتــەوە كــە شــارێكی كشــتوكاڵییە و كیڵگــە و بیســتانە فراوانــەكان لــە هەمــوو الیەكــەوە دەوریــان داوە و بــە ســەبەتەی 
تێكــڕای بەرهەمــی خورمــا )٨٧٠٠٤(تــۆن و  ئامــارە فەرمییەکانــی ســاڵی )٢٠١٨(،  بــە گوێــرەی  لــە قەڵــەم دەدرێــت.  میــوە و دانەوێڵــەی عێــراق 
لــە بەرهەمــی جــۆ و میــوە. دەتوانیــن بڵێیــن مۆرـكـی گوندنشــینى مۆرـكـی زاڵــی  لــە بڕێكــی ئێجــگار زۆر  لــە  ئــەوە جگــە  بــوو،  تــۆن  گەنــم )٢٨٧٢٣( 
شــارەكەیە، بــەاڵم ناوەنــدى پارێزگاکــە شــوێنێكی شارســتانییە. لەبەرئــەوە ڕێــژەی شارنشــینى لــەم دەیانــەی دواییــدا بەرزبووەتــەوە وگەیشــتووەتە 
)٦٧٪(، ڕێــژەی گوندشــینیش دابەزیــوە بــۆ )٣٣٪(٦٠. كــە دەڵێیــن شارنشــین، مەبەســتمان ئەوانەیــە كــە لــە نــاو شــاردا دەژیــن و لــە بــواری كڕیــن 
و فرۆشــتندا كار دەكــەن، ئــەوەش بەهــۆی سروشــتى ئایینــى شــارەكە و زۆری ئەوانــەی كــە ســەردانی دەكــەن.  زۆرجــار میوانــەكان لــە ناوخــۆ و 
دەرەوەی عێراقــەوە ســەردانی دەكــەن و شــارەكە ڕووگــەی مۆســڵمانانە. پاكســتانییەكان و خەڵكــی واڵتانــی كونداویــش ســەردانی دەكــەن، بــەاڵم 
دیارتریــن میوانەكانــی ئێرانییەكانــن كــە بــۆ چەندیــن ســەدەیە ســەردانی مــەزارە پیــرۆزەكان دەكــەن و زۆرێكیــان بڕیاریــان داوە شــارەكە بكــەن  بــه 
شــوێنى مانەوەیــان بــۆ وەرگرتنــى بەرەكــەت و پیــرۆزی مــەزارەكان یــا خوێندنــی ئایینــى. چونكــە لــەو الیەنــەوە كێبڕكێــى نەجەفــی دەركــرد و چەندیــن 
قوتابخانــەی ئایینــى تێدابــوو بــە تایبــەت لــە دوای ناوەڕاســتى ســەدەی نــۆزدەوە٦١. لەبەرئــەوە چەندیــن خێــزان هــەن كــە بــە ڕەچەڵــەك ئێرانیــن. 

ئــەوەش كاریگەرییەـكـی زۆری لــە كلتــووری شــارەكە كــردووە، چونكــە ئــەو خەڵكــەی كــە لــە نــاو شــارەكە كاریــان كــردووە ناچــار بــوون خۆیــان 
فێــری چەنــد ڕســتە و دەســتەواژەیەكی فار�ىــى بكــەن بــۆ ئــەوەی لــە ئێرانییــەكان تێبگــەن٦٢. ئــەوەش وەك نەجــەف كاریگــەری لەســەر كلتــووری 
خواردنــی كەربەالیــی هەبــووە . دەتوانیــن بڵێیــن ئێمــە لەبــەردەم دوو شــارداین كــە وەكــو دووانــە وان، وەكــو هــەردوو پارێــزگای میســان و زیقــار 

یــان بابــل و دیوانیــە.

خوانی كەربەالیی 

ژینگــە  لــە  چ  خۆدەگرێــت،  لــە  هــاوردە  و  خۆماڵــی  خواردنــی  چەندیــن  ناســراوە.  دەوڵەمەندییەكــەی  و  هەمەجــۆری  بــە  كەربەالیــی  خوانــی 
جیاوازەكانــی عێراقــەوە یــان لــە واڵتانــی دراوســێوە، گرینگتریــن كلتــوورى خــواردن كــە كاریگــەری لەســەری هەبێــت كلتــوری خواردنــی ئێرانییــە. 
دەتوانیــن بڵێــن كــە چەندیــن جــۆرە خــواردن هەیــە: یەكــەم خواردنــی كەربەالیــی كــە تەنیــا لــە كەربــەال هەیــە و جــۆری دووەمیــش ئــەو خواردنەیــە 
كــە مۆرـكـی خوانــی شــارەكانی فوراتــی ناوەڕاســتى بەســەردا زاڵــە، بــەاڵم جــۆری ســێییەم ئــەو خواردنــە نیشــتمانیانەن كــە لــە هەمــوو شــارەكانی 

عێراقــدا هــەن.

لە جۆرى یەكەمدا كەربەال و نەجەف بە خواردنی )فەسنجون و قیمە و هەریسە و حەالوە دوهنیە( ناسروان كە زۆر لێهاتووانە ئامادەیان 
دەكــەن و لــە پاشــكۆی ئــەم بەشــەدا شــێوازی ئامادەكردنــی حــەالوە دوهنیــە الی خەڵكــی كەربــەال دەخەینــە ڕوو. دەبێــت لــە بیرمــان بێــت كــە 
كەربەالییــەكان لــە دورســتكردنی كوبــەدا زۆر لێهاتــوون. هەرچەنــد كوببــە لــە هەمــوو شــارەكانی عێــراق ناســراوە، بــەاڵم خەڵكــی كەربــەال جــۆرە 

كوببەیــەك دروســتدەكەن كــە كوببــەی كەربەالیــی پێدەڵێــن و لــە پاشــكۆی ئــەم بەشــەدا بــە ووردی با�ىــى دەكەیــن. 

خەڵكــی كەربــەال چەندیــن جــۆرە خــواردن دروســتدەكەن كــە برنــج ڕەگــەزی ســەرەكییانە، ئــەوەش نەریتــى عێراقییەكانــە. وەك برنــج كەلــەرم و 
برنــج بــە لۆبیــا و بەرنــج دال و برنــج بــە شــەكر و برنــج بــە تەماتــە و برنجــە بــە هەڵــم كــە شــێوازێكی ئامادەكردنــی برنجــە بــە هەڵــم لــە شــارەكانی تــر. 
ئــەم خواردنــە بــە برنجــی بەســمەتی و گۆشــتى مــەڕ بــە ئێســقان و نەرمــەی مــەڕ پیــاز و تەماتەیەكــی گــەورە و گێــزەر و دۆشــاوی تەماتــە و كشــمیش 

بــە گــواڵو و كەمێــك زەیتــى زەیتــوون دروســتدەكرێت، ئەشــتوانرێت لــە جیاتــی گۆشــتى مــەڕ گۆشــتى مریشــك بەكاربهێنرێــت. 

بــەاڵم برنــج دال مەبەســتى لێــى برنــج بــە نیســكە، خواردنەكــە لــە برنــج و نیســكی هینــدی پێكدێــت، لەگــەڵ پیــاز و ســیر و هێــل و ڕازیانــە بــە 
ئــاوی مریشــك، پاشــان  بــە  تــەواو نەكوڵێــت، جارێكــی تریــش  بــە مەرجێــك  ئــاوی ئاســایی  بــە  مەرجێــك برنجەكــە دووجــار بكوڵێنرێــت، جارێــك 
لــە  بــە كەمــاش هەیــە، کــە  لەگــەڵ نیســك و پیــازی ووردكــراو و ســیر تێكــەڵ دەكرێــت و دواتــر دەخرێتــە ســەر ئاگرێكــی كــز. هەروەهــا برنــج 
دێرزەمانــەوە كەربەالییــەكان لــەم خواردنــەدا لێهاتــوون و ئەمــڕۆ خەریكــە نامێنێــت. پیشــتریش زانیومانــە، كــە دەمــەاڵن لــە بیابانەكانــی ســەماوە 
هەیــە و چەندیــن جــۆرە خواردنــی لێدروســت دەكرێــت. بــەاڵم كەربەالییــەكان لەگــەڵ برنجــدا لێیدەنێــن و پێیدەڵێــن برنــج بــە دۆمــەاڵن و شــێوازی 
لێنانەكە�ىــى هاوشــێوەی برنــج بــە گێــزە و تاجینــە شــێلمە، دۆمــەاڵن وەكــو گۆشــت لێدەنرێــت و پاشــان دەخرێتــە نــاو پرنجــەوە. خواردنــی )چەلــو 
كەبابــی( ئێرانیــش كــە بــە زەحمــەت ئامــادە دەكرێــت لــەالی زۆرێــك لــە خێزانــە كەربەالییــەكان ناســراو بــووە. ئــەو خواردنــە لــە برنــج و كەبــاب 
)تاجیــن شــێلم(  لــە  لــەو خواردنــە خۆشــانە، خەڵكــی كەربــەال  بیبــەری ڕەش و كەمێــك زەیــت پێكدێــت. جگــە  پیــاز و  و كــەرە و زەعفــەران و 
زۆرلێهاتــوون. تاجیــن خواردنێكــی ئێرانییــە و هاتووەتــە نــاو چێشــتخانەی عێراقییــەوە و بووەتــە یەكێــك لــە خواردنــە دیــارەكان، کــە لــە برنــج و 
شــێلم دروســت دەكرێــت هەروەكــو برنــج و گۆشــت یــا برنــج و گێــزەر یــا برنــج و مریشــك. ئــەو خواردنــە لــە هەمــوو شــارەكانی عێــراق هەیــە، بــەاڵم 

كەربەالیــی و نەجەفــی و بابلییــەكان شێلمی�ىــى تێدەكــەن. 
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موسوڵمانانی  الی  شارەکان  پیرۆزترین  لە  یەکێک 

شیعە )پاش مەککە و مەدینە(، شاری کەربەالیە، 

عەلی  ئیمام  کوڕی  حسێنى  ئیمام  مەزاری  کەربەال 

لێیە، وەک یەکێک لە کۆنترین مزگەوتەکانی جیهان 

محەممەدە  پێغەمبەر  کچەزای  دووەم  ئارامگای  و 

کچی  فاتیمەی  کوڕی  حسێن  ئیمام  چونکە 

پێغەمبەرە کە هاوسەری ئیمام عەلی بووە، سااڵنە 

ملیۆنەها کەس سەردانی ئەم مەزارە دەکەن.

کەربەال شوێنى لەدایک بوونی ئەم ڕەچەتەیەشە – 

ئەم خواردنە هەندێک تایبەتمەندی )کبة الجريش(

ئامادەکردنەدا  شێوازی  لەم  بەاڵم  تێدایە،  ی�ىى 

لە  بەڵکو   – ناکوڵێنرین  )dumpling(ەکان  زلۆبیا 

لە  پێکهاتووە  کە  دەکوڵێنرێن  بەتامدا  شلەیەکی 

خواردنی  ئاڵەت.  دەنکە  و  دارچینى  و  زەردەچەوە 

)کبة الجريش( بۆ یەکەم جار لە موسڵ لە باکوری 

ئەم  کەربەالش  چێشتلێنەرانی  لێنراوە.  عێراق 

بۆ  سۆسیان  و  دروستکردۆتەوە  بەتامەیان  کوبە 

لەم  باشوریان  و  باکور  کارەش  بەم   – زیادکردووە 

خواردنەدا یەکخستووە. 

کوبە

هەویر

ساوەر و بڕوێشەکە بشۆرەوە، پاشان لە ئاودا بیخوسێنە بۆ ماوەی ٢٠-٣٠ خولەک هەتا ئاوەکە هەڵدەمژێت و ساوەر و بڕوێشەکە نەرم دەبن، لەوانەیە 

پێویست بکات ئاوی زیاتری تێبکەیت، دەکەوێتەوە سەر جۆری ساوەرەکە.

پیاز و خوێ و بیبەرەکە بکەرە ناو تێکەڵەکەوە و دوو جار لە مەکینەی قیمەی گۆشتى بدە هەتا هەویرێکی نەرمی لێدروست دەبێت. دەشتوانیت بە دەست 

بیشێلیت هەتا وەک هەویری لێدێت.

ئاخنین 

زەیتەکە لە تاوەیەکی گەورەدا گەرم بکە و پیازەکە سوربکەرەوە هەتا دەتوێتەوە. گۆشتە هاڕاوەکەی تێبکە، جار جار تێکهەڵی بدە هەتا تۆپەڵ نەبێت، بەردەوام 

بە لە سورکردنەوەی هەتا ڕەنگی گۆشتەکە دەگۆڕێت بۆ قاوەیی. خوێ و بیبەر و بەهاراتەکەی تێبکە )بەپێى خواست(، بۆ ٣ بۆ ٤ خولەکی تر بیکوڵێنە. لەسەر 

ئاگرەکە الیبە و کەرەوز و بادەم و مێوژەکەی تێبکە ئەگەر حەزت کرد ئەو پێکهاتانەش بەکاربهێنیت. ڕێگە بدە بە ئاخنینەکە با سارد ببێتەوە و بەکاری بهێنە بۆ 

ئاخنینى کوبەکان. ئێستا هەویری کوبەکە وەک شێوەی گونکێک لێبکە، پاشان تێکەڵەکە پان بکەرەوە و لەسەر لەپی دەستت دایبنێ، یەک کەوچکی چێشت 

لە تێکەڵەی ئاخنینەکە بخەرە سەر هەویرە پانکراوەکە و شێوازێکی بازنەیی لێ دروستبکە.

ئامادەکردنی سۆس

زەیتەکە لە مەنجەڵێکدا گەرم بکە و پیازەکان سوربکەرەوە هەتا ڕەنگەکەی دەگۆڕێت بۆ ئاڵتونی. پاشان جۆزباوە، دارچینى، زەردەچەوە و ئاڵەتەکەی تێبکە 

و بۆ ماوەی ٣ بۆ ٤ خولەک تێکهەڵی بدە. ئینجا ماجیەکەی تێبکە و بیکوڵێنە. ئێستا کوبەکەی تێبکە، هەر جارێک ٤ کوبەی تێبکە و بۆ ماوەی ٤-٥ خولەک 

بیکوڵێنە. پاشان کوبەکە لە مەنجەڵەکە دەربهێنە و بە گەرمی پێشکە�ىى بکە لەگەڵ سۆسەکە.

INGREDIENTS (serves 5)

PREPARATION 

ئامادە کردن

پێکهاتەکان )بە�شی ٣-٤( کەس

هەویری کوبە

ئامادەکردنی سۆس

ئاخنینی کوبە

نیو کەوچکی چا¼ی کوپێک

٢ کەوچکی چێشت

٣ کەوچکی چێشت٢ کوپ

٢ کەوچکی چێشت

٣ کەوچکی چێشت

 ٢

٢

١

٢

¼ی کەوچکێک چا

٢

٢ کوپ

١ کەوچکی چێشت

١ کەوچکی چا

١ کەوچکی چا

١

٣ کەوچکی چێشت

نیو کیلۆگرام

بەهارات )ئارەزومەندانەیە(ساوەر

کەرەوزی جنراو )ئارەزومەندانەیە(ئاو بە پێى پێویست

بادەمی پاککراو )ئارەزومەندانەیە(بڕوێش

مێوژ )ئارەزومەندانەیە(

زەیت

پیاز کە لە باری درێژی جنرابن

کەمێک جۆزباوەی نەهاڕاو

داری دارچینى

زەردەچەوەی وشککراو )نەهاڕاو(

ئاڵەتی تەواو )نەهاڕاو(

تامی مریشک )ئەوەی بە ماجی ناسراوە(

لیمۆ بەسرە

پیازی وردجنراو

خوێ

بیبەری سپى

پیازی وردجنراو

زەیت

و خوێ  گا  یان  بەرخ  گۆشتى   قیمەی 
و خواستخوێ  بەپێى  سپى   بیبەری 

بیبەری سپى بەپێى خواست

خوێ و بیبەری سپى بەپێى خواست

کوبەی کەربەال
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PREPARATION 

پێکهاتەکان )بە�شی ٤-٥ کەس(

٢ کوپ 

¾ی کوپێک

٢ کوپ

نیو کوپ

١ کەوچکی چا 

٢ کەوچکی چێشت

٣ کەوچکی چێشت

٢ کوپ

ئاردی سفر

زەیت یان ڕۆن

شەکر

شیر

هێلی هاڕاو

دۆشاوی خورما )ئارەزومەندانەیە(

ڕۆن

گوێزهیندی وردکراو

فڕنەکە پێشوەخت گەرم بکە بە پلەی گەرمی ١٢٥-١٥٠ی سەدی/ ٢٥٠-
بە�ىى  تەنها  غاز.  فڕنی  نیوی  و   ٢ ژمارە  نیشاندەری   / فەهرەنهایت  ٣٠٠ی 

ژێرەوە گەرم بکە.
دۆشاوی  و  هێل  شیر،  شەکر،  ڕۆن،  یان  زەیت  ئارد،  قوڵدا  قاپێکی  لە 

خورما)بەپێى خواست( تێکەڵ بکە و بە ئامێری هاڕین بیانهاڕە.
پاشان  نیو(،  و  کەوچک   ١( بکە  چەور  ڕۆنەکە  نیوەی  بە  فڕن  سینیەکی 

نیوەی گوێز هیندیەکە بپرژێنە بەسەریدا )١ کوپ(
و  ڕۆن  پاشماوەی  و  فڕنەکە  سینى  ناو  بڕێژەرە  تێکەڵەکە  پاشان 

گوێزهیندیەکەی تێبکە.
وەکوو پێشتر ئاماژەم پێکرد لە سەرەتادا تەنها بە�ىى خوارەوەی فڕنەکە گەرم 
دەکرێت، ئێستا بۆ ماوەی ١٥ خولەک شیرینیەکە ببرژێنە، پاشان بەردەوام 
بە لە برژاندنی تێکەڵەکە بە بەکارهێنانی بە�ىى سەرەوە و خوارەوەی فڕنەکە 

بۆ ماوەی ٣٠ خولەک.

ئامادەکردن

حالوه دهین
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 نەریتەكانی خواردن
بە�ىى دیەملە بابل

نــاوی )بابــل( ئایكۆنێكــی شارســتانی گەورەیــە، ناوێكــە كــە هێمایــە بــۆ وواڵتــی مێزۆپۆتامیــا، چونكــە پەیوەنــدی بــە شارســتانییەكی گــەورەوە هەیــە 
كــە شارســتانی بابلــە و باخچــە هەڵواســراوەكانیش كــە یەكێكــە لــە حــەوت سەرســوڕهێنەرەكەی جیهــان لــە بیــرەوەری جیهانــدا مــاوە، ئــەوە جگــە 
لــە تــاوەری بابــل كــە نەمــرود دروســتیكردووە٦٣. ووشــەی بابــل لــە )بــاب ئیلــۆ(وە هاتــووە كــە بــە مانــای )دەرگای خوداوەنــد(٦٤ دێــت. دوای ڕووخانــی 
ســۆمەرییەكان بــووە بنكــەی ئیمپراتۆریــای بابلــی و لەســەردەمی حوكمڕانــی حامورابیــدا كــە لەســاڵی )١٧٢٨ پ.ز( هاتــە ســەر تەختــى پاشــایی 
گەیشــتە لوتكــەی پێشــكەوتن. دوای ئــەو نەبــو خوزنەســری دووەم هــات لــە ) ٦٠٤ – ٥٦٢ پ.ز( و دواتــر چەنــد پاشــایەكی تــر هاتــن و تــا ئــەو 

كاتــەی )كــۆش(ی فار�ىــى لــە ســاڵی )٥٣٨ پ.ز(دا داگیــری كــرد٦٥. 

بابلــی ئەمــڕۆ میراتگــری بابلــی دوێنییــە و بووەتــە نــاوی پارێزگایــەك لــە پارێزگاكانــی ناوەڕاســتى عێــراق و ناوچــەی فوراتــی ناوەڕاســت و ڕووبەرەكــەی 
)٥٣٠٧(كیلۆمەتــری چوارگۆشــەیە و ژمــارەی دانیشتوانەكە�ىــى نزیكــەی یــەك ملیــۆن كەســە٦٦. 

لــە باكــورەوە لەگــەڵ بەغــدا و لــە ڕۆژئــاواوە لەگــەڵ كەربــەال و ئەنبــار و لــە ڕۆژهەاڵتیشــەوە لەگــەڵ دیالــە و واســت هاوســنوورە، بــەاڵم لــە 
لــە چــوار قــەزا كــە حیللــە و  لــە شــانزە یەكــە پێكدێــت كــە بریتیــن  لــە ڕووی كارگێڕیــەە  باشــوورەوە لەگــەڵ نەجــەف و قادســیە هاوســنوورە. 

و هاشــمیەن.  و هیندییــە  مســەییەب 

بەڵگــە مێژوییــەكان ئــەوە دەردەخــەن كــە شــاری حللــەی ئێســتا لــە كۆتاییەكانــی ســەدەی پێنجــی كۆچــی لەســەر دەســتى )صەدەقــە بــن مەنســور( 
لــە ناوچــەی )ئەلجامعەیــن( دروســتكراوە٦٧. پاشــان بەهــۆی پێگەكــەی لەســەر ڕێگــەی حــەج گەشــەی كــردووە و گەڕیــدە )ئیبــن جوبەیــر( پێیــدا 

تێپەڕیــوە و وەســفی كــردووە بــەوەی كــە شــارێكی دێرینــە و بــازاڕی گــەورە و چەندیــن پیشــەی تێدایــە٦٨ . 

كۆمەڵگای لۆكاڵی

وێــڕای مۆركــی شارنشــینى كــە بەســەر كۆمەڵــگای حللــەدا زاڵــە، بــەاڵم ڕێــژەی شارنشــینى هێشــتا لــە ڕێــژەی گوندشــینى كەمتــرە. ڕێــژەی شارنشــینان 
بێســتان  بــە  لەهەمــوو الیەكــەوە  و  بەپیتــە  بابــل  كــە خاـكـی  ئەوەیــە  ڕێــژەی گوندنشــینان دەگاتــە )٥٢٪(. هۆكارەكــەش  بــەاڵم  دەگاتــە )٤٨٪(، 
دەوردراوە، كــە بــەردەوام بەرهەمیــان زۆرە و گرنگترینــان خورمایــە كــە یەكێكــە لــە نایابتریــن جۆرەكانــی خورمــا لــە عێراقــدا. لەبەرئــەوە دۆشــاوی 
تەنانــەت  و  عێراقییــەكان  و  بابــل  تۆماركــراوی  ماركەیەـكـی  بووەتــە  حللــە  دۆشــاوی  ڕادەیــەك  بــە  كــردووە  گەشــەی  پارێزگاکــەدا  لــە  خورمــان 
هەندێــک لــە عەرەبیــش حــەزی لێدەكــەن. چەندیــن بەروبوومــی تریــش لــە پارێزگاكــە هەیــە، وەكــو گونــم و جــۆ و برنــج و میــوە. بــە پێــى ئامــارە 
فەرمییەکانــی ســاڵی )٢٠١٨( بەرهەمــی برنــج زیــاد لــە دە هــەزار تــۆن و گەنــم )٢٢٢(هــەزار تــۆن و جــۆ زیــاد لــە دە هــەزار تــۆن بــوو، بــەاڵم بەرهەمــی 

خورمــا نزیكــەی ســەد هــەزار تــۆن بــوو٦٩. 

لــە ڕووی كۆمەاڵیەتییــەوە كۆمەڵــگای بابلــی كۆمەڵگایەكــی هەمەڕەنگــە، موســڵمانەكانی لــە هــەردوو ئاینزایــی ئایینــى پێكهاتــوون، لەگــەڵ بوونــی 
چەنــد كەمینەیەكــی ئایینــى و نەتەوەیــی تــر. بابــل لــە هەمــوو ڕوویەكــەوە بەتايبەتــي لــە ڕووی كلتوورییــەوە زۆر دەوڵەمەنــدە. لــە بــواری ئەدەبــدا 
خاوەنــی چەندیــن نــاوەی گەورەیــە و لــە بــواری گۆرانــی و مۆسیقاشــدا بابــل چەندیــن كە�ىــى داهێنــەری پێشــكەش بــە عێــراق كــردووە، ئــەوە جگــە 

لــە هونــەری شــێوەكاری و شــانۆ. لەبەرئــەوە حللــە ڕووناكــی و ســەرچاوەی ئیلهــام بــووە بــۆ هەمــوو شــارەكانی فوراتــی ناوەڕاســت.  

خوانی بابلی

لــە بە�ىــى یەكەمــدا گوتمــان كــە زانكــۆی )لییــل( �ىــى و پێنــج تابلــۆی هەڵگرتــووە كــە چەندیــن جــۆرە خواردنــی كۆمەڵــگای بابلــی كۆنیــان تێدایــە، 
واتــا چێشــتخانەی بابلــی یەكێكــە لــە دێرینتریــن چێشــتخانەكانی جیهــان، كــە دەیــان جــۆرە خواردنــی كــۆن و نوێــی ئێســتا لەخۆدەگرێــت. ئــەوە 
جگــە لــەو خواردنانــەی كــە لــە واڵتانــی دراوســێوە هاتوونەتــە نــاوەوە. وەكــو هەمــوو پارێزگاكانــی تــر، چەنــد خواردنێكــی خۆماڵــی هــەن كــە تایبەتــن 

بــە شــارەكانی پارێــزگای بابــل و دیارترینیــان حللەیــە.  هەندێــکك لــەو خواردنانــە لــە شــارەكانی فوراتــی ناوەڕاســتدا هــەن، بــەاڵم حللییــەكان بــە 
شــێوازی تایەتــی خۆیــان ئامادەیــان دەكــەن، بــۆ نموونــە پاقلــەى ســوورەوکراو یــا تەشــریبى پاقلــە لــە نەجــەف و دیوانیــە و كەربــەال و بەغــداش 
هەیــە،  بــەاڵم لــە كلتــووی میللــی عێراقیــدا هاتــووە كــە خەڵكــی حللــە لــە هەمــووان باشــتر ئامــادەی دەكــەن و لەگــەڵ نەجەفییەكانــدا كێبڕكــێ 
دەكــەن، لەبەرئــەوە ئــەم خواردنەمــان هەڵبــژارد بــۆ ئــەوەی چۆنێتــى ئامادەكردنەكــەی بــاس بكەیــن. خواردنەكــە لــە پاقلــەی كــواڵو پێكدێــت و 
بــە ئاوەكە�ىــى نــان تەڕدەكرێــت، پاشــان توێكڵەكــەی لێدەكرێتــەوە و دەخرێتــە ســەر نــان لەگــەڵ هێلكــەوڕۆن و پیــازی ســوورەوەكراو، پاشــان 
ڕۆن دەكرێتــە نــاو تەشــریبەكە. هەروەهــا خەڵكــی حللــە لــە برنــج بــە پاقلــە و شــلەی كفتــەدا لێهاتــوون و گۆشــتەكە دەكوتــن و خــڕ خــڕی دەكــەن 

و دەیكەنــە نــاو شــلەكەوە.

دیارترین خواردنێكی كە حللە تێیدا پێش هەموو شارەكانی تری داوەتەوە، بریتییە لە قەیماغی عەرەب كە لە شیری گامێش دروستدەكرێت، 
قەیماغی حللە و ســەدی هیندییە وەك نموونەی باش دەهێنرانەوە. گوندنشــینەكان بە شــێوازێكی نەریتى دروســتى دەكەن، شــیرەكە دەپاڵێون 
و پاشــان دەیكوڵینــن تاكــو هەڵدەچێــت. دواتــر ئاگرەكــە كــز دەكرێــت و بــۆ مــاوەی دە خولــەك بــە كەوگیرێــك تێكدەدرێــت. پاشــان ئاگرەكــە زیــاد 
دەكرێــت و بــۆ مــاوەی دە خولەكــی تــر دەكوڵێندرێتــەوه. لــە قۆناغــی دواتــردا بــە ســەبەتەیەك دادپۆشــرێت و بــە بەتانییــەك یــا پارچــە قوماشــێكی 

ئەســتور ســەرەكەی توند دادەخرێت و وازی لێدەهێنن تا توێژێكی ئەســتور لە ســەرتوێژ لە بە�ىــى ســەرەوە دروســت دەێت. 
تــر  شــارەكانی  لــە  هەندێــک  و  بەغــدا  لــە  كــە  شــێلمە،  شــۆربای  بەناوبانگترینیــان  شــۆربایە،  دروســتكردنی  لــە  حەزیــان  زۆر  بابــل  خەڵكــی 
پێیدەگوترێت شــێلمە ترش. پێكهاتەی ئەو شــۆربایە بریتییە لە ســڵق و شــێلم و ســپیناخ و قیمەی مانگای بێ چەوری و كەمێك برنج. بیبەری 
ڕەش و بەهــارات و كەمێــك پیــاز و كــەرەوزی ووردكــراو ڕازیانــە و لیمــۆ بەســرایی تێدەكرێــت. كوبــەی بڕوێ�ىــى تێدەكرێــت و پاشــان دەخرێتــە 
ســەر ئاگــر ، بــەردەوام تێكی�ىــى دەدەن بــۆ مــاوەی نیوســەعات بــۆ ئــەوەی پێكهاتەكانــی بــە یەكــەوە نلكێــن و خواردنەكــە بــە بنــى مەنجەڵەكــەوە 
نەنوســێت. دەتوانرێــت دەتوانرێــت نانــی پێــوە بخورێــت. خواردنەكــە تامێكــی تر�ىــى هەیــە، بابلیــەكان وەكــو هەمــوو عێراقییەكانیتــر لــە وەرزی 

زســتاندا حەزیــان لێیەتــی، هــەروەك چــۆن بەیانیــان حەزیــان لــە شــۆربای نیســكە.  

دەبێــت هەڵوەســەتەش لەســەر خواردنێــك بكەیــن كــە خەڵكــی حللــە و زۆرێــك لــە شــارەكانی تــری عێــراق دروســتى دەكــەن، کــە مێژووەكــەی 
دەگەڕێتــەوە بــۆ ســەردەمی عەباســییەكان و لــە كتێبــى )هونــەری چێشــتلێنان(ی محمــد كــوڕی حەســەن بەغدایــدا هاتــووە. خواردنەكــە نــاوی 
)مەدفونە(یە٧٠، كە حللییەكان و بەغداییەكان و خەڵكی بەســڕە و موســڵ و شــارەكانی تری عێراق پێى ئاشــنان، بەاڵم ناوەكەی لە شــارێكەوە 
بــۆ شــارێكی تــر دەگۆڕێــت.  هەندێــک جــار پێیدەڵێــن مەدفونــە و هەندێــک جاریــش شــێخ مەح�ىــى و خواردنەكــە لــە باینجــان و كولەكــە و تەماتــە 
و چەنــد كەرەســتەیەكی تــر دروســت دەكرێــت. ناوەكانیــان هەڵدەكۆڵرێــت و پــڕ دەكرێــت لــە برنــج و گۆشــت و بــەز و هەندێــک پێكهاتــەی تــر و 
پاشــان دەخرێتــە نــاو مەنجەڵێــك و دۆشــاوی تەماتــەی تێدەكرێــت و دەخرێتــە ســەر ئاگرێكــی كــز تــا دەكۆڵێــت. لــە حللــە و لــە شــارەكانی تــری 
فوراتــی ناوەڕاســت و باشــور و ناوەڕاســت و خۆرئــاوا دروســت دەكرێــت. بــەاڵم هەندێــک لــە خەڵكــی موســڵ مەدفونــە بــە خەیــار دەكــەن و پــڕی 

دەكــەن لــە برنــج بــە كاری و بیبــەری ڕەش و دەیخەنــە ســەر ئاگــر تــا پێــدەگات. ئەوانە�ىــى كــە دەوڵەمەنــدن گۆشــت و بەزی�ىــى تێدەكــەن.

هــەروەک ئاماژەمــان پێیــدا، ئــەم خواردنــە بــە ڕەچەڵــەك عێراقییــە و وەك لــە )هونــەری چێشــتلێناندا(هاتووە، گۆشــتەكە دەكرێــت بــە قیمــە 
دەخرێتــە  گۆشــتەكە  دواتــر  و  فڕێدەدرێــت  كەفاوەكــەی  كــواڵ  كــە  كاتێــك  و  تێدەكرێــت  دارچینــى  و  و  ووردكــرا  كــەرەوزی  و  خــوێ  پاشــان  و 
ناوەكــەی  و  باینجانەكــە دەبڕدرێــت  تێدەكرێــت، دواتــر ســەری  نۆـكـی  بــە ســوێراوێك دەكوڵێنرێــت. دواتــر قیمــەی  نــاو مەنگەنــە و دەكوترێــت 

ئاگــر دادەنرێــت.  لەســەر  تێدەكرێــت  پیازێكــی بچووـكـی  كــە ســەلكە  ئــەوەی  لــەو گۆشــتە و دوای  هەڵدەكۆڵدرێــت و پڕدەكرێــت 

جگــە لــەوە خەڵكــی حللــە وەكــو هەمــوو عێراقییــەكان چەنــد شــلەیەكی وەك فاســۆلیا و كولەكــە و فڕوجــاو و شــلەی دۆمــەاڵن و بامــێ لێدەنێــن. 
شــلەی بامــێ لــە چێشــتخانەی بابلیــدا پێگەیەكــی گرنگــی هەیــە و لــە پاشــكۆكەدا بــە ووردی بــاس لــە چۆنێتــى لێنانەكــەی دەكەیــن. زانراویشــە كــە 
بامێ لە شارەكانی باشوور و فورات وخۆرئاوا زۆر دەچێندرێت و جۆرەكە�ىى لە شارێكەوە بۆ شارێكی تر دەگۆڕدرێت. باوەڕوایە كە باشترین 
جــۆری بامــێ لــە پارێــزگای میســان بەرهەمدەهێندرێــت و هەندێکكــی تریــش پێیانوایــە كــە باشــترین جــۆری بامــێ لــە شــارەكانی فوراتــی ناوەڕاســت 
بەرهەمدەهێنرێــت. شــێوازی لێنانەكــەی لــە شــارێكەوە بــۆ شــارێكی تــر جیاوازییەكــی ئەوتــۆی نییــە، كەرەســتەكانی بریتیــن لــە گۆشــتى مــەڕ و بامــێ 
و دۆشــاوی تەماتــە و كەمێــك ســیر و بیبــەری ڕەش و بەهــارات و هەندێکكیــش پیــازی تێدەكــەن و هەندێکكــی تریــش تەنیــا هەندێــک ســیری 
تێدەكــەن. زۆرجاریــش لەگــەڵ برنجــی ســپى پێشــكەش دەكرێــت، یاخــود دەكرێــت بــە تەشــریب و لــەم حاڵەتەشــدا پێیدەگوترێــت تەشــریبى بامــێ 

وكەســانێكیش برنجــی ســپى تێدەكــەن و بــەو جــۆرەش لــە خواردنــی دلێمیــەوە نزیــك دەبێــت كــە لــە ئەنبــار بــاوە. 
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پێکهاتەکان )بە�شی ٥-٦ کەس(

٢ کوپ

٣ دانە 

١

٤ کەوچکی چێشت

١٠ کوپ

¼ی کوپێک

١ کەوچکی چا

١ کەوچکی چێشت

پاقلەی وشک؛ دەبێت شەو هەتا بەیانی لە ئاودا دابنرێت

نانی عێراقی )نانی بازاڕ( 

پیازی ورد جنراو

شەربەتی لیمۆ

ئاوی شلەتێن

زەیت یان ڕۆنەکەرە

لیمۆی لە ڕەندە دراو )ئارەزومەندانەیە(

ڕوبەهەنار )ئارەزومەندانەیە(

خوێ و بیبەری ڕەش بەپێى خواست

زیرە )ئارەزومەندانەیە(

نەعنای وشککراوی هاڕاو )بۆ ڕازاندنەوە(

وشککراوەکان بۆ ماوەی ٤ کاتژمێر لە ئاودا بهێلەرەوە.
خولەک،   ١٢ ماوەی  بۆ  بکوڵێنە  ئاودا  کوپ   ١٠ لەگەڵ  پاقلەکە  قوڵ،  تاوەیەکی  بەکارهێنانی  بە 

پاشان ئاگرەکەی بۆ کزبکە و بۆ ماوەی کاتژمێرێکی تر بیکوڵێنە، یان هەتا پاقلەکان نەرم دەبن.
کاتێک پاقلەکان نەرم بوون، ١ کوپ و نیو ئاوی پاقلە جیابکەرەوە، خوێ و بیبەری ڕەش بکەرە ناو 

پاقلە کواڵوەکەوە، دەتوانیت زیرە�ىى تێبکەیت بەپێى خواست.
نانە عێراقیەکە لەت بکە بۆ چەند پارچەیەک و لە چواردەوری قاپێک باڵوی بکەرەوە.

ئەو ئاوی پاقلەیەی جیات کردەوە بەسەر نانەکەدا بڕژێنە و چەند خولەکێک دایبنێ هەتا نانەکان 
دەخوسێن.

پاقلە کواڵوەکە بە بەکارهێنانی سوزگیەک چۆڕبڕ بکە و لەسەر نانە خوساوەکە دایبنێ. پاشان لە 
تاوەیەکدا ڕۆن یان ڕۆنە کەرەکە گەرم بکە هەتا زۆر گەرم دەبێت، پیاز و نەعنا هاڕاوەکەی تێبکە 
بۆ ڕازاندنەوە، لەگەڵ ڕوبە هەنار )ئارەزومەندانەیە(، ڕۆن یان ڕۆنەکەرەی گەرم، لیمۆی لە ڕەندە 

دراو )ئارەزومەندانەیە(

لە یەکێک لە شێوازەکانی ئامادەکردنی ئەم خواردنەدا هێلکە�ىى تێدەکرێت، دەتوانیت هێلکەیەک 
سوربکەیتەوە )بەبێ تێکوەردانی( و بیخەیتە سەر پاقلەکە.

ئامادەکردن

شریبی پاقلە تە
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ئامادەکردن

لە مەنجەڵێکی قوڵدا گۆشتى بەرخەکە لە ٢ کەوچکی چێشت زەیتدا 
کوپ   ٢-٣ پاشان  دەکڕوزێت،  هەمووی  گۆشتەکە  هەتا  سوربکەرەوە 

ئاوی تێبکە و لێى گەڕێ با بکوڵێت.
ئاگرەکەی بۆ کز بکە و بۆ ٤٥ خولەکی تر بکوڵێت.

لە مەنجەڵێکی تردا، سیر و تەماتە و دۆشاوی تەماتەکە لە پاشماوەی 
مەنجەڵی  ناو  بکەرە  تێکەڵەیە  ئەو  پاشان  سوربکەرەوە،  ڕۆنەکەدا 

گۆشتەکەوە و بۆ ٣٠ خولەک بیکوڵێنە. 
بەکارهات( لیمۆ)ئەگەر  ئاوی  و  ڕەش  بیبەری  و  خوێ  و  بامێ  ئێستا 

کەی تێبکە، سەری مەنجەڵەکە البدە و بەردەوام بە لە کواڵندنی هەتا 
بامێکان نەرم دەبن. 

لەگەڵ برنجدا پێشکە�ىى بکە، یاخود بیڕێژەرە سەر نانی عێراقی پارچە 
پارچە کراو و وەک تشریب پێشکە�ىى بکە.

پێکهاتەکان )بە�شی ٤ کەس(

٥٠٠ گرام

١ کیلۆگرام

١

١

٢ کەوچکی چێشت

٢ کەوچکی چێشت

٤ کەوچکی چێشت

گۆشتى بەرخ بە ئێسکەوە

بامێى تەڕ یان بەستوو

سیرێکی تەواوی پاکنەکراو

تەماتەی جنراو

دۆشاوی تەماتە

شەربەتی لیمۆ )ئارەزومەندانەیە(

زەیت

خوێ و بیبەری ڕەش بەپێى خواست

سەردەمانەی  لەم  خواردنە  ژەمە  ئەم 

ئێستا  و  بووە  بەناوبانگ  زۆر  دواییدا 

خواردنەکانن  بەناوبانگترین  ڕیزی  لە 

لە عێراق، سەیرە کە ئەم خواردنە لە 

سەدەکانی  چێشتلێنانی  ڕێبەرەکانی 

ناوەڕاستدا ونە و بوونی نیە، هەر بۆیە 

هاوچەرخی  سەردەمی  نەوسنەکانی 

لە  بەخت  بە  خۆیان  دەبێت  ئێستا 

خواردنە  ئەم  چونکە  بدەن  قەڵەم 

دەخۆن!

 شلەی بامێ
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نەریتەكانی خواردن
بە�ىى یانزەیەملە بەغدا

بەغــدا پایتەختــى عێراقــە و دووەم گەورەتریــن شــاری عەرەبییــە لــە ڕووی دانیشــتوانەوە لــە دوای قاهیــرە. ژمــارەی دانیشــتوانەكەی هەشــت 
)ئەبــو  )١٩٢١(ەوە. خەلیفــەی عەبا�ىــى  ســاڵی  لــە  دادەنرێــت  عێــراق  دەوڵەتــی  فێــركاری  و  كارگێــڕی  و  ئابــووری  ناوەنــدی  بــە  و  نیــوە  و  ملیــۆن 
جەعفــەری مەنســوڕ( لــە ســەدەی هەشــتى زاینیــدا بغــدای دروســتكرد و نــاوی ماڵــی ئاشــتى لێنــا. هــۆكاری دروســتكردنی بەغــداش لــەو شــوێنەدا 
ئــەوە دەگەڕێتــەوە كــە دەكەوێتــە نێــوان شــارە گرینگەكانــی جیهانــی ئیســامی وەكــو بەســڕە و كوفــە و دیمەشــق. پێــش هاتنــى ئیســامیش  بــۆ 
ناســراو بــوو و نــاوی لــە دۆكیومێنتــە ئاشــوری و بابلییەكانــدا هاتــووە. كاتێــك )مەنســور( بــە شــوێنى ئــەو شــارەدا تێپــەڕی چەنــد گوندێكــی تێدابــو 
وەكــو بەغــزاز یــا بەغــدان كــە دواتــر ناوەكــەی بــووە نــاوی شــارەكە. هەروەهــا چەنــد گوندێكــی تری�ىــى تێدابــوو، وەكــو ســۆنیای ئارامــی و خەتابیــە 

و شــەرفانیە و بنــاوەرا و وەرســا و بوراســا و قەتغەتــا و وەردانیــە٧١. 

شــارەكە لــە ســەرەتادا ، شــێوەیەكی بازنەیــی هەبــوو و تیرەكــەی نزیكــەی )٢٦١٥(مەتــر بــوو، خەندەقێــك و دوو شــواری گــەورە دەوریــان دابــوو، 
بــەاڵم بەغــدا لەســەردەمی نوێــدا فراوانتــر بــوو و ڕووبەرەكــەی گەیشــتە ) ٥١٦٩( كیلۆمەتــری دووجــا. شــارەكە �ىــى و دوو یەكــەی كارگێــڕی لــە 
خۆدگرێــت كــە پێكــەوە )١٠( قــەزا پێکدەهێنــن. لــە ڕۆژهەاڵتــەوە دیالــە و لــە باشــوورەوە واســت و بابــل و لــە ڕۆژئــاواوە ئەنبــاڕ و لــە باكوریشــەوە 
ســەاڵحەدین لەگەڵی هاوســنوورن. چەند قەزایەكی�ىــى هەیەوە وەكو كەرخ و ڕەســافە و كازمیە و ئەعزەمیە و ســەدر و مەدائن و مەحمودیە 

و چەنــد قەزایەكــی تــر٧٢. 

ناوەندێكــی  شــارەكە  عەباســیدا  خەالفەتــی  ڕۆژگاری  لــە  كــە  ســەردەمەیە  ئــەو  یەكــەم  قۆناغــی  پێكهاتــووە،  قۆنــاغ  �ىــێ  لــە  بەغــدا  مێــژووی 
شارســتانی گەورە بوو. ئەو كات شــارەكە لە ڕووی زانســتى و شارســتانییەوە گرنگترین شــاری جیهان بوو و پێنج ســەدەی خایاند، تا ئەو كاتەی 

مەغۆلــەكان لــە ســاڵی )١٢٥٨( داگیریــان كــرد. 

پاشــان قۆناغــی دووەم دەســتى پێكــرد، كــە قۆناغــی پاشەكشــەكردنی بەغــدا بــوو لــە پێگەکــەى پێشــوویدا. لــەم قۆناغــەدا نەزانــی و دواكەوتوویــی 
شارســتانی و نەخۆ�ىــى باڵوبــووەوە وشــارەکە بــووە شــوێنى تااڵنــی و داگیركــەران چاویــان تێبــڕی. دوای ئــەوان ســەفەوییەكان و عوســمانییەكان 
داگیریانكــرد. ڕووبــەڕووی چەندیــن شــەڕی ناوخۆیــی و تایەفــی بــووەوە. ئــەوە وێــڕای پەتــا و كارەســاتى وەكــو الفــاو و تاعــون و كولێــرا. ئــەم قۆناغــە 
چەندیــن ســەدەی خایانــد تــا ئــەو كاتــەی ئینگلیــزەكان لــە ســاڵی )١٩١٧(دا داگیریــان كــرد. لێــرە بــەدواوە مێــژووی هاوچەرخــی شــارەكە دەســتى 
هەمــوو  النکــەى  بــووە  و  شــارەكە  ڕوویانكــردە  باكــورەوە  و  ڕۆژئــاوا  و  باشــور  لــە  كــەس  هــەزار  ســەدان  یەكــدا  و  بیســت  ســەدەی  لــە  پێكــرد. 

پێكهاتەكانــی عێــراق.   

ژینگەی كۆمەاڵیەتی و كلتوری

بەغــدا ڕەوشــێكی كۆمەاڵیەتــی تایبەتــی هەیــە و لەســەرەتای دروســتكردنییەوە قەوارەیــەك بــووە كــە جێگــەی هەموانــی تێــدا بووەتــەوە. لەســەر 
ئــەم شــارە  لــە جولەکــە و مەســیحی و ســابیئەی مەندائــی.  ئــەوە جگــە  تێیــدا ژیــاون،  فــارس و توركمــان  كــورد و  دەمــی عەباســیدا عــەرەب و 
بــەردەوام پێشــوازی لــە لێشــاوی خەڵكــی كــردووە كــە بــۆ كاركــردن و خوێنــدن ڕوویــان تــێ كــردووە. شــارەكە تــا ئەمــڕۆش بــەو شــێوەیە ماوەتــەوە 
و پەناگــەی هەمــوو كەســێكە كــە پێویســتى بــە یارمەتــی بێــت. لــە ڕۆژئــاوا و باشــووری واڵتــەوە خەڵــك بــە لێشــاو ڕوویــان تێكــردووە و پەناگەیــەك 
بــووە بــۆ كــوردەكان. مۆزەخانەیەكــە بــۆ ڕەگــەز و ڕەچەڵــە و هەمــوو پێكهاتــە جیــاوازەكان و بەســڕایى و موســاڵوی پێكــەوە ژیــاون  و كــوردی فەیلــی 
لــە باشــوری ڕۆژئاوایــەوە نزیــك بــووە و زۆرێــك لــە جولەكــەكان دوكانیــان هەبــووە و شــەقامی ســابیئەكانی تێــدا بــووە و گەڕەكــی ئاشووریەكانی�ىــى 

تێدابــووه كــە لــە كەركــوك و موســڵەوە هاتبــوون.  

ناوچەیــەك هەیــە نــاوی كامپــى ئەرمەنەكانــە. هــەر كەســێك ســەردانی بەغــدای كردبێــت تێبینــى ئــەوەی كــردووە، ئیبــن جوبەیــر و ئیبــن بەتووتــە، 
تــا دەگاتــە ئەمیــن رێحانــی و عەلــی تەنتــاوی لەســەردەمی نوێــدا زۆریــان لەبــارەوە نووســیوە. بەغــدا هەمــوو پێكهاتەكانــی تێــدا تواوەتــەوە، بــەاڵم لــە 
هەمــان كاتیشــدا هەمــوو گــروپ و كۆمەڵەیــەك پارێــزگاری تایبەتمەندییــە كلتوورییەكانــی خــۆی كــردووە. ئەمیــن رێحانــی دەڵێــت )عەوامــی خەڵكــی 
تێكەڵیــان كەمــە و بــە گشــتى وەكــو خۆیــان مــاون. چــۆن بــوون وەكــو خۆیــان مــاون و دوورن لــە تێكەڵبــوون و پێكــەوە گونجــان و ژن و ژنخــوازی 

شــتێكی ئەوتــۆی لێنەگۆڕیــون و باووباپیرانیــان ســەدان ســاڵ پێــش ئێســتا چــۆن بــوون، هــەروا مــاون، چ كــورد بــن یــا ئێرانــی یــا تــورك٧٣. واتــە بەغــدا 
پەناگەیــەك بــووە بــۆ ئــاوارە و پەنابــەران، بــەاڵم كلتوورەكــەی لــێ زەوت نەكــردون، ئــەوەش كاریگــەری ڕاســتەوخۆی لەســەر دابونەریتــەكان و 

كلتــووری كۆمەاڵیەتــی هەبــووە، لــە نێویشــیاندا فۆلكلــۆر و كەلەپــوور و نەریتەكانــی خــواردن. 

خواردنەكانی بەغدا

بەغــدا هەمیشــە بووەتەیەكــی گــەورە بــووە بــۆ كۆمەڵــە و گروپــە ئێتنیكــی و ئایینــى و تایەفییــەكان. مۆزەخانەیەكــی بــێ وێنەیــە بــۆ لیســتێكی درێــژ 
لە خواردنە عێراقییەكان، خواردنی كوردی لە پاڵ خواردنی عەرەبیدا دەبینیت، باشــووری چێشــتلێنانی باشــووری شانبەشــانی چێشــتخانەی 
بەغــدای و فوراتیــى دەبینیــن. هەروەهــا خواردنــی توركمانــی و ئەرمەنــی و ئاشــورییمان هەیــە، هەروەهــا خواردنــی مەســیحیەكانی بەسڕەشــمان 
هەیــە. كەواتــە ئەتوانیــن بڵێیــن چێشــتخانەی بەغــدای تێكەڵەیەكــە لــە هەمــوو چێشــتخانەكان، نەخواســتە لــەو چێشــتخانانەدا كــە تایبــەت 
بــوون بــە پێشكەشــكردنی ئــەو خواردنانــەی كــە لــە شــارەكانی تــرەوە هاتــوون. كەبابــی ســلێمانی و كەبابــەی بەناوبانگــی فەلووجــی بــە یەكــەوە لــە 
شارەكەدا هەن، هەروە ها قیمەی نەجەفی و كوببەی موسڵی و خواردنەكانی باشوور و زەاڵـەكانی ئاشوورییەكان وەكو یەك دەبینرێن، ئەوە 
جگە لە شیرینییە عێراقییەكانی وەك كولیچە كە بە تایبەتی با�ىى چۆنێكی ئامادەكردنی دەكەین لە پاشكۆی ئەم بەشەدا.  بەاڵم بوونی ئەو 
هەمەجۆریــە گەورەیــە بــە مانــای نەبوونــی خواردنــی تایبەتــی بەغــدای نیــە كــە لــە نــاو هەمــوو شــارەكانی عێراقــدا پێــى ناســراوە، بەناوبانگترینیــان 
ما�ىــى برژاوە كە بە هەموو جیهاندا باڵوبووەتەوە، ناوەكە�ىــى بەردەوام بەســتراوەتەوە بە شــەقامی ئەبی نەواس. بە شــێوازێكی تایبەت ئامادە 
دەكرێــت، لــە ناوەڕاســتدا لــەت دەكرێــت، پاشــان پــاك دەكرێتــەوە و دەخرێتــە ســەر ئاگــر و دەبرژێندرێــت، بــەاڵم بــە مەرجێــك ئاگرەكــەی بــە 
داری ووشــك بكرێتــەوە، وەكــو دار بــەڕوو یــا داری یۆكالیبتــۆس. بەغاییــەكان بــۆ خۆیــان حەزیــان لــە ما�ىــى گەتتــان و شــەبووت كــە لــە ئــاوی 

ڕووبــاردا ڕاودەكرێــت، بــەاڵم بــەم ســااڵنەی دواییــدا  ما�ىــى كاربیــش خواردنێكــی بــاو كــە لــە نــاو حەوزەكانــدا بەخێودەكرێــن. 

یەكێــك لــە خواردنــە هــەرە باوەكانــی بەغــدا نانــی بەیانیانــە كــە لــە قەیمــاغ و كاهــی پێكهاتــووە، ئــەم خواردەنــە داهێنانێكــی بەغدایــە، بــەاڵم دواتــر 
گــۆڕاوە بــۆ خواردنێكــی نیشــتمانی. پێــش لــە بە�ىــى تایبــەت بــە پارێــزگای زیقــار باســمان كــرد. بەغداییــەكان لــە ڕۆژانــی جــەژن و بەیانیانــی ڕۆژانــی 
هەینــى هەمــوو هەفتەیــەك ئــەو خواردنــە دەخــۆن. یەكێكــە لــەو خواردنــە بەغداییانــەی كــە كێبڕكــی پاچــەی موســڵی دەكــرد، هەرچەنــد هەندێــک 
كــەس پێیانوایــە كــە ئــەو خواردنــە هــی موســڵە یــا خــود بەغــدا زیاتــر تێیــدا لێهاتووتــر بــووە. بــەاڵم لەگــەڵ ئەوەشــدا ناكرێــت بــە بــێ باســكردنی 
پاچــە بــاس لــە خوانــی بەغــدای بكەیــن.  هەروەهــا خەڵكــی بەغــدا لــە ئامادەكردنــی برنــج و حەكاكــە لێهاتــوو بــون كــە لــە پاشــكۆی ئــەم بەشــەدا 

بــە ووردی با�ىــى دەكەیــن. 

بەغــدا بــۆ چەندیــن ســەدەیە بــە خواردنــە بــرژاوەكان بــە ناوبانگــە، بەغدایــەكان زۆر حەزیــان لێیەتــی، بــە تایبــەت كەبابــی عێراقــی و تكــە و كــە بــە 
جگــەری بــرژاو كۆتایــی دێــت. لــەم ســااڵنەی دواییــدا خەڵكــی بەغــدا بــە كەبابــی مریشــك و تكــەی مریشــك و برژاندنــی پەراســوی مــەڕ و مریشــكی 
پێشــكەش  لــە چێشــتخانەكاندا  و  كــە ژەمێكــی خێرایــە  بــوون  ئاشــنا  بــە شــاورمە  بــوون. هەروەهــا بەغداییــەكان چەندیــن دەیەیــە  ئاشــنا  تیــژ 

دەكرێــت. 

ئــەو خواردنــە بەناوبگەشــمان لــە بیرناچێــت كــە لەســەر هەمــوو خوانێكــی بەغدایــی هەیــە، ئەویــش دۆڵمــەی عێراقیــە، بــە ئەســڵ لــە توركیــاوە 
هاتــووە، بــەاڵم لــە هەمــوو شــارێك بــۆن و بەرامێكــی عێراقــی وەرگرتــووە، دوڵمــەی موســاڵویمان هەیــە كــە بــە چەنــد شــێوازێك ئامــادە دەكرێــت. 
هەروەهــا دۆڵمــەی كوردیــش هەیــە كــە ڕەنگــی ســپیە و بــە ماســت دەكرێــت. دوڵمــەی باشوریشــمان هەیــە كــە تامێكــی كەمێــك شــیرینى هەیــە. 
دوڵمــەی بەغــدای تامێكــی بــێ وێنــەی هەیــە، ئــەوان تێكەڵەیــەك بــە برنــج و گۆشــت و ســڵق و چەنــد پێكهاتەیەكــی تــر بەكاردەهێنــن و دەیكەنــە 
نــاو پیــاو ز تەماتــە و باینجــان و كولەكــە و ســڵقەوە، ئــەم جــۆرە زیاتــر تامەكــەی ترشــە كــە تامــی لیمۆیــە. بەغداییــەكان شــێخ مەح�ىــى و یاپراخــی 
گــەاڵ مێــو و مەقلوبــە و پاقلــە بــە ڕۆن و شــلەی بامــێ و باینجــان و كولەكــە و تەب�ىــى و فاســۆلیا لێدەنێــن. بەغداییــەكان بــە شــێوەیەكی نــاوازە 

شــلەى فاســۆلیا لێدەنێــن، بۆیــە لــە پاشــكۆی ئــەم بەشــەدا بــە ووردی با�ىــى دەكەیــن.  
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TEMMAN WA HIKAKA

PREPARATION 

Wash rice and soak in 6 cups of water for at least 45 
minutes. Drain well.
Fill a large pot with 6 cups of water and salt; bring to a 
boil. Pour the rice into the pot and boil for 3-4 minutes, 
only stirring once or twice. Drain the rice.
In a separate bowl, mix the yogurt, saffron water, butter 
or ghee (for the crust) and 1/3 of the cooked rice. Grease 
a pot and fill it with crust mixture. Gradually add the 
remaining rice and shape into pyramid.
Make a well at the top of the pyramid and add the oil, 
ghee or butter. Cover the top of the pot with a clean 
dishcloth and seal with the lid.
Cook over a low heat for 30-45 minutes until a crust 
forms.

PREPARATION 

ئامادەکردن

بیهێلەرەوە.  خولەک   ٤٥ ماوەی  بۆ  ئاودا  کوپ   ٦ لە  و  بشۆرەوە  برنجەکە 
پاشان بە با�ىى بیشۆرەوە.

٦ کوپ ئاو و خوێ بکەرە مەنجەڵێکی گەورەوە، بیکوڵێنە، پاشان برنجەکە 
بکەرە مەنجەڵەکەوە و بۆ ٣-٤ خولەک بیکوڵێنە، تەنها یەک یان دوو جار 

تێکهەڵی بدە. پاشان برنجەکە چۆڕبڕ بکە. 
)بۆ  ڕۆنەکەرە  یان  ئاو، ڕۆن  ئاوی زەعفەران،  تردا ماست،  لە مەنجەڵێکی 
توێغەکە( تێکەڵ بکە لەگەڵ ٣/١ی برنجە کواڵوەکە. مەنجەڵێکی تر چەور 
بکە و تێکەڵەی توێغەکەی تێبکە. بەرە بەرە پاشماوەی برنجەکەی تێکەڵ 

بکە و شێوەی هەڕەمێکی لێ دروست بکە. 
لە بە�ىى سەرەوەی هەڕەمەکە شێوەی بیرێک یان دەمی بیرێک دروست بکە، 
پاشان زەیت، ڕۆن یان ڕۆنە کەرەکەی تێبکە. دەمی مەنجەڵەکە بە پارچە 
قوماشێک دابپۆشە و سەری مەنجەڵەکە بە با�ىى دابخە با هەوا نەدات. 

بیکوڵێنە هەتا توێغەکە  ئاگرێکی کز بۆ ماوەی ٣٠ بۆ ٤٥ خولەک  لەسەر 
دروست دەبێت.

پێکهاتەکان )بە�شی ٥ کەس(

برنج

ئامادەکردنی توێغەکە

٢ کوپ 

١٢ کوپ

١ کەوچکی چێشت 

٢-٣ کەوچکی چێشت

٢-٣ کەوچکی چێشت

٣ کەوچکی چێشت

¼ی کوپێک

برنج

ئاو

خوێ

زەیتى ڕووەکی، ڕۆن یان ڕۆنە کەرە

ماستى سادە

ئاوی زەعفەران

ڕۆن یان ڕۆنەکەرە

برنج بە بنکڕ
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ئامادەکردن

ئاودا  لە  بەیانی  تا  شەو  یان  کاتژمێر  شەش  ماوەی  بۆ  وشکەکە  فاسۆلیا 
بهێلەرەوە.

 ٣ بە  گۆشتەکە  و  پیاز  نەنوسێت  پێوەی  خواردن  کە  قوڵدا  تاوەیەکی  لە 
کەوچکی چێشت زەیت سوربکەرەوە. پاشان تەماتە، دۆشاوی تەماتە، خوێ 

و بیبەرەکەی تێبکە و بۆ ماوەی ١٠ خولەک تێکهەڵی بدە.
دوو کوپ ئاوی تێبکە و بۆ ٢ کاتژمێر لەسەر ئاگرێکی کز بیکوڵێنە.

هەتا  بیانکوڵێنە  تردا  تاوەیەکی  لە  و  بشۆرەوە  فاسۆلیاکان  کاتد  هەمان  لە 
نەرم دەبن.

کاتێک تەواو بوو لە کواڵن، فاسۆلیاکە لەگەڵ تێکەڵەی گۆشتەکە تێکەڵ 
بکە، ئاوی لیمۆکەی تێبکە لەگەڵ بیبەری شیرین/سور )ئارەزومەندانەیە(

سەری مەنجەڵ یان تاوەکە الببە و بۆ ١٠ بۆ ١٥ خولەکی تر لەسەر ئاگرێکی 
کز بیکوڵێنە.

بە گەرمی لەگەڵ برنج پێشکە�ىى بکە.

پێکهاتەکان: )بە�شی ٤-٥کەس(

١

٧٥٠ گرام

٢ کوپ

٣ کەوچکی چێشت

چێشت  کەوچکی   ١

نیو کەوچکی چا

١ کەوچکی چێشت

٣ کەوچکی چێشت

١

½

پیازی جنراو

گۆشت؛ بەرخ یان گا، جنراو و پارچە پارچە کراو

فاسۆلیای سپى وشککراو

زەیت

خوێ

بیبەری ڕە�ىى هاڕاو

شەربەتی لیمۆ

دۆشاوی تەماتە

تەماتەی پاککراو و جنراو 

بیبەری شیرینى جنراو )ئارەزومەندانەیە(

شلەی 
فاسۆلیای سپی 

بە  دەیزانی  عێراقیەی  شێوەزارە  ئەو 

هەندێک  داوای  و  بهێنەرەوە  خۆتی  یادی 

یان  وشک  فاسۆلیای  )واتە  یابسە  شلەی 

فاسۆلیای سپى( بە تممەن )واتە برنج( بکە 

– هەر ئەو خواردنەت بۆ دەهێنن کە لێرەدا 

بە  کە  جێگرەوەکە  ناوە  دەکەین!  با�ىى 

هەمان خواردن دەوترێت واتە ئەو فاسۆلیا 

سپیەی کە هێشتا لێنەنراوە، ئەم خواردنە 

پێشکەش  برنجەوە  بە  كات  زۆربەی 

ئەم  تێرکەرە،  گەدە  و  هەرزانە  دەکرێت. 

هەڵبژاردەیە  باشترین  جار  زۆر  خواردنە 

ئەم  هەرچەندە  عێراقیەکان.  کرێکارە  بۆ 

و  کواڵو  فاسۆلیای  لە  تەندروستە  تێکەڵە 

گۆشتى نەرم ئەمەندە پڕتام و چێژە شایەنی 

ئەوەیە پێشکە�ىى بکەیت بە پادشاکانیش! 
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INGREDIENTS (serves 5)

PREPARATION 

هەویر : هەموو پێکهاتەکانی هەویرەکە لە قاپیکی قوڵدا تێکەاڵو بکەو بە دەست بیشێلە هەتا نەرم دەبێت و بە با�ىى یەک دەگرێت. پاشان هەویرەکە 

دابپۆشە و لێیگەڕێ با پشوو بدات هەتا تۆزێک بەرز دەبێتەوە )بۆ نزیکەی ٣٠ خولەک دایبنێ(

ئاخنینەکان : بۆ ئاخنینى خورماکە، خورماکان بجنە بۆ پارچەی زۆر بچوک، ڕۆنە کەرە و هێلەکەی تێبکە و بە دەستت تێکەڵی بکە هەتا هەویرێکی زبری 

لێ دروستدەبێت. بۆ ئاخنینى گوێزەکە، دەسکەوانێک بەکاربهێنە بۆ وردکردنی گوێزەکان و توێژی شەکر و پارچە هێلەکان بەیەکەوە هەتا بە با�ىى تێکەڵ 

دەبن. ئاوی تێبکە هەتا هەویرێکی زبری لێ دروستدەبێت، دەتوانیت گواڵو بەکاربهێنیت وەک جێگرەوەیەک بۆ هێل. ئەگەر ئاوی گواڵوت بەکارهێنا، ئاوی 

گواڵوەکە تێکەڵ بکە لەگەڵ گوێزە وردکراوەکان و شەکرە تۆزەکە، ئاوی تێمەکە. بۆ ئاخنینى گوێزهیندیەکە، پارچە گوێزهیندیەکان لە شیرە خەستەکەدا 

بخوسێنە بۆ یەک کاتژمێر، پاشان چۆڕبڕی بکە. ئێستا گوێزهیندی و شەکری تۆز و ڕۆنە کەرە و هێلەکە تێکهەڵبدە هەتا بە با�ىى تێکەڵدەبن. ئاوی تێبکە 

با هەویرێکی زبری لێ دروستببێت. بۆ ئاخنینى کونجیەکە، بە بەکارهێنانی دەسکەوان، کونجی و شەکری تۆز و هێلەکە داهاڕە هەتا بەبا�ىى تێکەاڵو دەبێت. 

ئاوی تێبکە هەتا هەویرێکی زبری لێ دروست دەبێت. بۆ دروستکردنی کولیچەکە: فڕنەکە پێشوەخت گەرم بکە بە پلەی گەرمی ٢٠٠ پلەی سەدی/٤٠٠ 

فەهرەنهایت/ نیشاندەری ژمارە ٦ی فڕنی غاز. پارچە هەویرێک بە قەبارەی کەوچکێکی چێشت ببڕە و بە پەنجەکانت بیشێلە هەتا مامناوەند ئەستور 

دەبێت. ئاخنینێک هەڵبژێرە و بەقەدەر کەوچکێکی چا ئاخنین بخەرە سەر ناوەڕاستى هەویرە کراوە بازنەییەکە و هەویرەکە دابخە و شێوەی تۆپێک لە 

هەویرەکە دروست بکە بە چواردەوری ئاخنینەکەدا. هەویرەکە بخەرە ناو قاڵبە دارینەکەی هەڵتبژاردووە و شێوەی کولیچەکە دروست بکە. ئەگەر قاڵبت 

نەبوو یان بەردەست نەبوو، دەتوانی وەک جێگرەوەیەک هەویرەکە بە تیرۆک بکەیتەوە بۆ شێوەیەکی بازنەیی، ئاخنینێک هەڵبژێرە و لە ناوەڕاستى هەویرە 

بازنەییەکەدا دایبنێ، پاشان هەویرەکە قەد بکە و بە دەست دایبخە. بۆ ڕازاندنەوە دەتوانیت نقورچ بگریت لە قەراغەکانی، یان چەتاڵێک بەکاربهێنى و 

دیزاینێکی هەڵبژاردەی خۆتی لێ دروستبکەیت. دوای ئاخنین و دیزاین کردنی کولیچەکە، سینیەکی فڕن کەمێک چەور بکە بە زەیت و هەندێک ئارد بپرژێنە 

بەسەریدا. بە بەکارهێنانی فڵچەیەک هێلکە بدە لە کولیچەکان، وەک پێشتر گوتم دەبێت ٢ هێلکەی تێکهەڵدراو ئامادەبکەیت بۆ ئەم هەنگاوە، پاشان بۆ 

ماوەی ٢٠ خولەک لەسەر گەرمیەکی مامناوەند بیبرژێنە، یان هەتا ڕەنگەکەی دەگۆڕێت بۆ ئاڵتونی.

پێکهاتەکان )٥٠ دانەی لێ دروست دەبێت(

پێکهاتەکانی ئاخنینی گوێزهەویر

پێکهاتەکانی ئاخنینی کونجی

پێکهاتەکانی ئاخنینی گوێزهیندی

پێکهاتەکانی ئاخنینی خورما

١ کوپ٥ کوپ

٤ کەوچکی چێشت١ کوپ

١ کەوچکی چا¾ ی کوپێک

١ کەوچکی چێشت١ کوپ

١ کوپ

نیو کوپ

١ کەوچکی چا

١ کەوچکی چێشت

٢ کەوچکی چێشت

نیو کوپ

١ کوپ

نیو کوپ

١ کەوچکی چا

١ کەوچکی چا 

٢

٣ کەوچکی چێشت

٢

٢ کەوچکی چێشت

١ کەوچکی چێشت

١ کەوچکی چا

١ کەوچکی چا

نیو کەوچکی چا

نیو کەوچکی چێشت

١ کوپ

١ کەوچکی چا

١ کەوچکی چێشت

 گوێزئاردی سفر

توێژی شەکر )شەکری تۆز( زەیتى ڕوەکی

هێلی هاڕاو یان گواڵوڕۆنەکەرە

ئاوئاو

گوێز هیندی جنراو بۆ پارچەی بچوک و تەنک

توێژی شەکر )شەکری تۆز(

هێلی هاڕاو

ئاو

ڕۆنەکەرە

شیری خەستکراوە )شیری قوتو(

تۆوی کونجی برژاو

توێژی شەکر )شەکری تۆز(

هێلی هاڕاو

ئاو

بۆ تێکەڵدراو،   هێلکە؛ 
ڕەونەق

شیری تۆز )شیری وشک(

هێلکە

هەوێن )خەمیرە(ی وشکی زیندوو

شەکر

خوی

)nutmeg( تۆزێک جۆزباوە

هێلی هاڕاو

تۆوی ڕازیانەی هاڕاو

تۆوی ڕەشکەی تەواو

خورمای بێ ناوک

هێلی هاڕاو

ڕۆنەکەرەی تواوە

کولیچەی عێراقی 

بەتامە  چەورە  شیرینە  ئەم  جیاوازەکانەوە  دینە  و  پێکهاتە  هەموو   

بۆنە  موسوڵمانان  بۆ  خوانەکانیان.  ڕازاندنەوەی  بۆ  هەڵدەبژێرن 

ئەو  دەکات  پڕ  ماڵەکانیان  کە  کولیچە  خۆشەکەی  و  شیرین 

لەگەڵ  ئەوەی  بۆ  دەپاڕێتەوە  کولیچەکە  کە  دەداتێ  هەستەیان 

پیاڵەیەک چایا بخورێت، نیشانەی هاتنى جەژنە، هەروەها زۆرێک لە 

ئاهەنگ  بۆ  بەکاردەهێنن  شیرینى  هەمان  کریستیانەکانیش  عێراقیە 

پێکهاتەکانی  هەرچەندە  )ئیستەر(.  هەڵسانەوە  جەژنی  گێڕانی 

هەیە  جادوویی  شتێکی  بەاڵم  پێکهاتەن،  هەمان  گشتى  بە  کولیچە 

تایبەتە بەم بسکیتانە، ئەویش ئەوەیە کە دەهێڵێ ئامادەکارانی  کە 

پارچەیەک لە شونا�ىى خۆیان بخاتە ناو هەر یەکێکیانەوە. پێگەی 

ژنانی ماڵەوە لە عێراق بە تامی کولیچەکانیان هەڵدەسەنگێنرێت، و 

ئەم شێوازی دروستکردنەی کە من بۆم ئامادەکردوون بە دڵنیاییەوە 

میوانەکانتان سەرسام دەکات!

هەرچەندە ئەم بسکیتە گومەزئاسایانە لە سەرەتادا بە بەکارهێنانی 

ئێستا  بەاڵم  دەکرا،  دروست  شێوەکەی  قاڵب  وەک  بچوک  دەفری 

هەر  ناوازەکانی  شێوازە  هەرچەندە  بەکاردێت.  دارین  قاڵبى  زۆرکات 

یەکێک  هەر  ناوەرۆکی  بە  دەکەن  ئاماژە  کولیچەکان  لە  یەکێک 

کەرەستەیەک  چی  بە  کە  بناسرێتەوە  ئاسان  هەتا  کولیچەکان  لە 

بکەیتەوە  تاقی  ئەوەیە کە هەموویان  پێشنیازی من  ناوئاخن کراوە، 

لە  ڕوینەداوە  هەڵەیەک  هیچ  کە  لەوەی  دڵنیابوون  بۆ  تەنها   –

ئامادەکردنیدا. 

هەمان  بە  )کە  هەیە  ئاسانتریش  و  خێراتر  هەڵبژاردەیەکی  هەروەها 

شێوازی  خورمایە،  کولیچەی  ئەویش  چێژە(،  و  بەتام  شێوە 

پانکردنەوەی  و  ئامادەکردن  بە  کولیچەیە  ئەم  دروستکردنی 

تێکەڵەی خورماکە  پاشان  تەخت،  لەسەر ڕووپێوێکی  هەویرەکەیە 

بەسەر هەویرەکەدا باڵودەکەینەوە )بە ئەستوریی نیو سانتیمەتر(، 

دروست  لێ  لولەکێکی  شێوەی  و  دەکەین  لول  هەویرەکە  پاشان 

پارچەیەکی  چەند  بۆ  دەبڕین  الری  بە  هەویرەکە  ئنجا  دەکەین، 

کونجی  هەندێک  و  دەدەین  لێ  هێلکەی  فڵچە  بە  سانتیمەتری،   ٢

دەپرژێنین بەسەریدا ، پاشان دەیبرژێنین.

ئامادەکردن
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نەریتەكانی خواردن
بە�ىى دوانزەیەملە دیالە

پارێــزگای دیالــە دەكەوێتــە بە�ىــى ڕۆژهەاڵتــی عێــراق، لــە ڕۆژئــاواوە هــەر یەكــە لــە بەغــدا و ســەاڵحەدین لەگەڵــی هاوســنوورن، لــە باكــوورەوە 
سلێمانی و لە باشورەوە واست لەگەڵی هاوسنوورن، بەاڵم لەالی ڕۆژهەاڵتەوە لەگەڵ واڵتی ئێران هاوسنوورە. ڕووبەری پارێزگاكە )١٦٥٠٥( 
كیلۆمەتــری چوارگۆشــەیە، ژمــارەی دانیشتوانەكە�ىــى نزیكــەی ملیۆنێــك و دوو ســەد هــەزار كەســە. بە�ىــى هــەرە زۆری دانیشــتوانەكەی لــە 
قەزاكانــی بەعقوبــە و میقدادیــە و خالــص و خانەقیــن نیشــتەجێن. دیالــە بیســت و یــەك یەكــەی كارگێــڕی لەخۆدەگرێــت كــە پێكــەوە و شــەش 

قــەزا پێكدەهێنــن كــە بریتیــن لــە بەعقوبــە و خالــص و میقدادیــە و مەندەلــی و كفــری و خانەقیــن. 

لە ڕووی مێژووییەوە شاری بەعقوبە كە پایتەختى دیالەیە، بە ناوی باعقوبا ناسراوە، كە شارێكی كشتوكاڵیى چڕە و لە هەموو الیەكەوە بە 
بێســتان دەوردراوە، بــە تایبــەت مزرەمەنــی، وەك پرتەقــاڵ و لیمــۆ و اللەنگــی، ئــەوە جگــە لــە دانەوێڵــە. كۆمەڵــگای بەعقوبــی مۆركێكــی خێڵەكــی 

بەســەردا زاڵــە كــە نزیكــەی لــە )٨٠٪(ی دانیشــتوانەكەی پێكدەهێنــن٧٤. 

جگــە لــە بەعقوبــە، شــاری میقدادیەشــمان هەیــە كــە  بــه شــارەبان ناســراوە، ناوەكــەی لــە ووشــەی )شــەهری( فارســییەوە نزیكــە كــە بــە مانــای 
شــار و )بــان( دێــت، كــە نــاوی پیاوێكــی فارســییە و ناوەكــەی لــە گوندێــك نــراوە، بۆیــە ئــەو نــاوە بووەتــە نــاوی تــەواوی ناوچەكــە. میقدادیــە ياخــود 

شــارەبان بــە چاندنــی مزرەمەنــی بــە تایبــەت پرتەقــاڵ ناســراوە، تەنانــەت عێراقییــەكان نــاوی شــاری پرتەقاڵیــان لێنــاوە٧٥. 

شــاری مەندەلیشــمان هەیــە كــە دەكەوێتــە ڕۆژهەاڵتــی بەعقوبــە و چەنــد كیلۆمەترێــك لــە شــاخی )پشــت كــوخ(ی ئێرانیــەوە دوورە، شــارەكە بــە 
بێســتانی  هەنــار و پرتەقــاڵ و لیمــۆ و تــرێ دەور دراوە، ئــەو جگــە لــە بێســتانی دارخورمــا.  عبدالــرزاق ئەلحەســەنی دەڵێــت خەڵكــی مەندەلــی بــە 
چەنــد زمانێــك قســە دەكــەن، ئــەوەش بەپێــى گەڕەكەكانــی٧٦، لــە هەندێــک گــەڕەك خەڵكــی بــە زمانــی فار�ىــى قســە دەكــەن، هەندێــک گەڕەكیــش 

بــە زمانــی كــورد، لــە هەندێــک شــوێنێش بــە زمانــی عەرەبــی و توركــی قســە دەكــەن. 

بــەاڵم قــەزای خانەقیــن دەكەوێتــە باكــوری خۆرهەاڵتــی بەعقوبــە، خانەقیــن دوایــن شــارۆچكەیەكە كــە لەگــەڵ ئێــران هاوســنوورە و ڕووبــاری 
ئەڵوەنــد بــە ناویــدا تێدەپەڕێــت كــە لــە ئێرانــەوە دێــت و شــارەكە دەكات بــە دوو بەشــەوە، پێشــتر ڕەوەنــدی جولەكــەی تێدابــووە، كــە ســەرقاڵی 
كاری بازرگانــی بــوون، پێــش ئــەوە لــە پەنجاكانــەوە ڕۆیشــتنە دەرەوە. دواییــن قــەزای دیالــەش، قــەزای خالصــە كــە قەزایەـكـی گرنگــە و پێشــتر 
نــاوی )دەلتاوا(یــا )تیلتاوا(بــوو، لــە هەمــوو الیەكــەوە بــە دارخورمــا و بێســتانی مزرەمەنــی دەوردراوە، ناوچەكــە شــوێنى بەســەربردنی زۆرێــك لــە 

خێزانــە بەغداییەكانــە. 

ژینگە و كۆمەڵگا

عێراقییــەكان  دادەنرێــت.  عێــراق  هەمــوو  مزرەمەنــی  ســەبەتەی  بــە  مامناوەنــدە،  كەشــوهەواكەی  و  هەیــە  بەپیتــى  خاكێكــی  دیالــە  پارێــزگای 
حەزیــان لــە بەرهەمەكانییەتــی چونكــە تامێكــی نــاوازەی هەیــە، بــە تایبــەت پرتەقــاڵ و لیمــۆ، ئــەوە جگــە لــە گەنــم و جــۆ و برنــج. بــە گوێــرەی 
ئامارەكانــی)٢٠١٨( بەرهەمــی گەنمــى پارێزگاكــە)٢٨٧٢٣( تــۆن و جــۆ )٦٥٦( و برنجیــش )٢٥٣٢( تــۆن بــوو. بــەاڵم بەرهەمــی خورمــا گەیشــتە 
نزیكــی  بەهــۆی  ئــەوەش  دەكرێــت،  كوردســتان  شــارەكانی  و  بەغــدا  بازاڕەكانــی  ڕەوانــەی  بەرهەمــە  ئــەو  زۆری  هــەرە  بە�ىــى  تــۆن،   )٨٥٤٣٩(

پایتەختــەوە دوورە٧٧.  بەغــدای  لــە  كیلۆمەتــر   )٥٧( لــە  تەنیــا  دیالــە  جوگرافییانــەوە، 

لــە ڕووی كۆمەاڵیەتییــەوە پارێــزگای دیالــە عێراقێكــی بچووككراوەیــە، هاوشــێوەی بەغــدا و كەركوكــە، كۆمەڵگاكــەی تێكەڵەیەكــی نەتەوەیــی و 
ئایینــى و تایەفیيــە. عــەرەب و كــورد و توركمــان و كەمینەیەكــی فار�ىــى تێــدا دەژی، پێشــتر جوولەكــە و بەهائی�ىــى تێدابــوو. هــەردوو نەتــەوەی 
كــورد و توركمــان لــە باكــوری پارێزگاكــە لــە شــارەكانی مەندەلــی و خانەقیــن و كفــری كۆبوونەتــەوە، بــەاڵم عــەرەب زیاتــر لــە ناوچەكانــی باشــوری 

پارێزگاكــە و ڕۆژئــاوای بەعقوبــە و ناحیەكانــی نیشــتەجێن. زۆرینــەی دانیشــتوانی بەعقوبــە موســڵمانی ســوننەن، بــەاڵم ناوچەكانــی خالــص 

و جەدیدەلشــەت و گونــدی خرنابــات و هوێــدەر و شــفتە خــان و والــوە و عەنبەكیــە ســەر بــە مەزهەبــی شــیعەن، هەروەهــا هەندێــکك لــە 
نەتــەوەى توركمانیــش بــە هەمــان شــێوە ســەر بــە ئایینزایــی شــیعەن و زیاتــر لــە مەندەلــی و قەرەتەپــەن.   

بــە گشــتى بەهــای خێڵەكــی بەســەر كۆمەڵــگای عەرەبیــدا زاڵــە و خێڵــەكان زۆر و بەربــاڵون بــە تایبــەت خێڵەكانــی مەجمــەع و دەفافعــە و جبــور 
و عیــززە و عوبێــد و دلێــم و تەمیــم و عەنــزە و بەنــی ســەعد و هیتــر. بــەاڵم خێڵــە توركمانــی و كوردییــەكان ، چەنــد خێڵێكــن وەكــو قەرەلــوس و 

تاڵەبانــی و ســورمەلی و جــاف و ئەركــەوازی و شــەرەف بەیانــی و زەنگەنــە و بەرزنجــە و كاكەیــی.

ئــەم هەمەجــۆری و فرەییــە لــە شوناســە الوەكییەكانــدا كلتــووری كۆمەاڵیەتــی پارێــزگای دیالــەی دەوڵەمەنــد كــردووە لــە هەمــوو بوارەكانــدا،  
لــە بەهــا و كەلتــوور و زمــان و دابونەریتــى كۆمەاڵیەتــی و كلتــوری خــواردن. لەبەرئــەوە لەســەر خوانــی دیالــە هەمــوو جــۆرە خواردنێــك هەیــە. 
هەندێــکک خواردنــی عەرەبــی هــەن كــە لــە پارێــزگای ســەاڵحەدین و واســت و بەغــداەوە هاتــوون و هەندێــکک خواردنــی تریــش هــەن لــە فوراتــی 
ناوەڕاســت و باشــوورەوە هاتــوون، ئــەوە جگــە لــە خواردنــە كــوردی و توركمانییــەكان. چێشــتخانەی دیالــە بــە خواردنەكانــی ئێرانــی دراوســێش 
كاریگــەر بــووە، لەبەرئــەوە چەندیــن خواردنــی ئێرانیــش هــەن. چێشــتخانەكانی شــارە عەرەبییــەكان كــە مۆركــی یــەك نەتەوەیــان بەســەردا زاڵــە، 
باكــوری عێراقــەوە وەرگرتــووە  لــە چێشــتخانەكانی  دیالــە زۆر جــۆرە خواردنــی  بــەاڵم چێشــتخانەی  نییــە،  تێــدا  زەاڵتــە و موقەبیاتــی زۆریــان 
كــە بــە چێشــتخانەی دەریــای ناوەڕاســت كاریگــەرن، بۆیــە بایەخێكــی زۆر بــە زەاڵتــە دەدرێــت. نابێــت كاریگــەری ئێرانیشــمان لــە بیربچێــت كــە 

چێشــتخانەی دیالــەی بەســتووەتەوە بــە چێشــتخانەی هــەر یەكــە لــە نەجــەف و كەربــەال. 

خواردنەكانی دیالە

لە چێشــتخانەی دیالە هیچ خواردنێك نییە كە تەنیا تایبەت بەو پارێزگایە وەكو پارێزگاكانی بەســڕە و عەممارە و موســڵ و نەجەف. بەاڵم لە 
بەرامبــەردا ئــەو چێشــتخانەیە زۆربــەی خواردنــە عێراقییــەكان لــە خۆدەگرێــت لــە هەمــوو ژینگــە جیاوازەكانــەوە. خەڵكــی دیالــە چەندیــن جــۆرە 
خواردنــی وەكــو تەشــریب و هەبیــت و مرشــك بــە تەنــور و ما�ىــى كــە تكریــت و ئەنبــارن، ئامــادە دەكــەن. هەندێــک خــواردن هــەن كــە لــەالی 
گوندنشــینان هەیــە و ڕەنگدانــەوەی چینایەتــی كۆمەڵگایــە وەكــو تریــت و مەســرودە، تریــت پێكدێــت لــە گۆشــت و نانــی ووشــك، بــەاڵم مەســرودە 
لــە نانــی ووشــك و ڕۆن و پیــازی ســوورەوەكراو پێكدێــت، بەهــارات و كەركەمــی تێدەكرێــت، كاتێــك كــە ئاوەكــە تــەواو هەڵمــژی وەكــو ژەمێــك 
پێشــكەش دەكرێــت. ئــەم خواردنــە لــە شــارەكانی تــری عێراقیــش بــاوە، بــەاڵم ناوەكــەی دەگۆڕێــت. لــە بەغــدا پێــى دەگوترێــت شــلە هــەوا، ئــەوەش 

هەمــان ئــەو نــاوەی كــە لــە شــارەكانی باشــور و فوراتــی ناوەڕاســت لــە خواردنەكــە نــراوە. 

پێیدەگوترێــت  كــە  خواردنێكــە  بــاوە،  ســەاڵحەدین  و  ئەنبــار  و  دیالــە  گوندنشــینانی  نــاو  لــە  كــە  خۆماڵیانــەی  هــەرە  خواردنــە  لــەو  یەكێــك 
پاشــان  بڕێــك ڕۆنــی تێدەكرێــت و  نــان و  پاشــان  تــا هەڵدەچێــت،  پێكدێــت، شــیرەكە دەكوڵێنرێــت  ئــاژەڵ  نــان و ڕۆنــی  و  لــە شــیر  )خەمعیــە(، 
شــیرە گەرمەكــە دەخرێتــە ســەر نانــە ووردكراوەكــە و بــۆ ئــەوەی ڕۆنەكــە بتوێتــەوە.  دەخورێــت، هەروەهــا الی ئێوارانیــش دەخورێــت، واتــە لــە 
نێــوان هــەردوو ژەمــی نیــوەڕۆ و ئێــوارە. زۆرێــك لــە خێزانــەكان حــەز دەكــەن بــە بــێ شــەكر بیخــۆن، بــەاڵم هەندێکــی ترحــەز دەكــەن بــە شــەكرەوە 
بیخــۆن. خەمیعــە لــە عێــراق و ســوریا و دورگــەی عەرەبــی بــاوە و دیــارە كــە ڕەگ وڕیشــەی خواردنەكــە دەگەڕێتــەوە بــۆ دەوارنشــینەكان، چونكــە 
و  هەولێــر  و  ســلێمانی  لــە  كــە  هەیــە  كوردیــش  خواردنێكــی  دەكــەن.   بەخێویــان  دەوارنشــینەكانی  كــە  وەرگیــراون  مەڕانــەوە  لــەو  پێكهاتەكانــی 
چەنــد بەشــێكی دیالــە بــاوە، كــە هاوشــێوەی خەمیعەیــە، بــەاڵم بەبــێ شــیر و ئــەوان پێیدەڵێــن )شــلك(، تەنانــەت ئــەو خواردنــە لــە پەندێكــی 
پێشینانیشــدا هاتــووە. ئــاو دەكرێتــە نــاو ئــارد و دەشــێلدرێت و لێیدەگەڕێــن تــا هەویرەكــە هەڵدێــت. پاشــان دەیخەنــە ســەر ســاج و دوای ئــەوەی 
كــە بــرژا دەخرێتــە نــاو دەفرێكــی تایبەتــەوە و لەســەر یەكتــری دادەنرێــن، دواتــر لەتێكــی لێدەكرێتــەوە و ڕۆن و شــەكر یــا مرەبــای پێوەدەكرێــت 

و لەگــەڵ نانــی بەیانیــان دەخورێــت. 

لــەو خواردنانــەی كــە لــە نێــوان دیالــە و شــارەكانی ڕۆژئــاوا و باشــوری عێــراق و فوراتــی ناوەڕاســت هاوبەشــە، شــیرینى )حەنینــى(ە، شــیرینییەكە 
لــە ئــاردی گەنــم یــا جــۆ و دۆشــاوی لینــا كــە خورمــای تێكــراوە و دوای پێگەیشــتنى پارچــە پارچــە دەكرێــت، دواتــر دەخرێتــە ســەر ئاگرێــك تــا بــە 
تــەواوی پێــدەگات. لــە دیالــەش وەكــو شــارەكانی تــری عێــراق كێكــی خورمــا ئامــادە دەكرێــت، كــە جــۆرە شــیرینیەكە و لــە پاشــكۆكەدا بــاس لــە 

چۆنێتــى ئامادەكردنــی دەكەیــن، بــە هەمــان شــێوەش بــاس لــە ئامادەكردنــی برنــج بــە پاقلــە دەكەیــن. 

جگە لەم خواردنانە كە چێشــتخانەی دیالە بە شــارەكانی ڕۆژئاوای عێراقەوە گرێدەدات، هەندێک خواردنی تر هەن كە هی چێشــتخانەكانی 
كەركــوك و ســلێمانی و هەولێــر و موســڵن، چونكــە دیالــە لــە ڕووی كۆمەاڵیەتییــەوە لەگــەڵ ژینگــەی كوردســتان تێكەڵــە. كــورد و توركمــان لــە 
دیالــە هــەن و ئەوانیــش خواردنــی تایبــەت بەخۆیــان هەیــە، كــە لــە دیالــە باڵوبووەتــەوە و تەنانــەت عەرەبەكانیــش فێــری لێنانــی بــوون و چێژیــان 

لێوەرگرتــووە، هــەروەك چــۆن كــورد و توركمــان تامــی خواردنــە عەرەبییەكانیــان كــردووە. 
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TEMMAN WA HIKAKA

Wash rice and soak in 6 cups of water for at least 45 
minutes. Drain well.
Fill a large pot with 6 cups of water and salt; bring to a 
boil. Pour the rice into the pot and boil for 3-4 minutes, 
only stirring once or twice. Drain the rice.
In a separate bowl, mix the yogurt, saffron water, butter 
or ghee (for the crust) and 1/3 of the cooked rice. Grease 
a pot and fill it with crust mixture. Gradually add the 
remaining rice and shape into pyramid.
Make a well at the top of the pyramid and add the oil, 

INGREDIENTS (serves 5)

PREPARATION 

ئامادەکردن

برنجەکە بۆ ماوەی ٣٠ خولەک لە ئاودا بخوسێنە، پاشان چۆڕبڕی بکە.
ڕەنگەکەی  هەتا  سوربکەرەوە  سیرەکە  ڕۆنەکە،  نیوەی  بەکارهێنانی  بە 
دەگۆڕێت بۆ قاوەیی، پاشان پاقلەکەی تێبکە لەگەڵ ١ کەوچکی چا خوێ، 

گژنیش و نیوەی شویتە جنراوەکە، پاشان تێکهەڵی بدە.
بەقەدەر ئەوەندە ئاوی تێبکە هەتا تێکەڵەکە دادەپۆشێت، بۆ ٥ خولەک 

بیکوڵێنە یان هەتا پاقلەکان نەرم دەبنەوە.
خوێی  چا  کەوچکی   ١ پاشان  بکوڵێنە،  ڕۆنەکەدا  پاشماوەی  لە  برنجەکە 

تێبکە لەگەڵ شۆربای مریشک یان گۆشت بە گەرمی.
بۆ ماوەی ٥ خولەک بیکوڵێنە، تێکهەڵی بدە، پاشان ئاگرەکەی بۆ کز بکە و 

بۆ ١٠ خولەک بیکوڵێنە.
ئێستا پاقلەکە و پاشماوەی شویتەکە بکەرە ناو برنجەکەوە، تێکهەڵی بدە و 

لەسەر ئاگرێکی کز بۆ ١٠-١٥ خولەک بیکوڵێنە.
لەگەڵ ماست و گۆشتى کواڵو یان کەبابدا پێشکە�ىى بکە.

پێکهاتەکان )بە�شی ٥-٧ کەس(

٣ کوپ

٤ سەلک 

٢ کوپ

٤/٣ی کوپێک

٢ کوپ

٤/١ی کوپێک

٢ کەوچکی چێشت

١ کەوچکی چا

١ کەوچکی چا

برنجی دەنک درێژ

سیری هاڕاو

پاقلەی پاککراو

شویتى تەڕی جنراو

شۆربای گۆشت یان مریشک

زەیت

خوێ

بیبەری ڕەش

گژنیژی هاڕاو

برنج بە پاقلە 

بەکاردێت  خواردنەدا  لەم  کە  بەهاراتە  دڵخوازترین  شویت 

بەتوانا  ئەکتەرێکی  وەک  هەر  پێدەبەخشێت.  چێژی  و  تام  و 

ڕۆڵی خۆی نمایش دەکات و کاریگەری لەسەر ئەوانی تر بەجێ 

بۆنە   – بیبینیت  چاویش  بە  ئەوەی  پێش  هەتا  دەهێڵێت، 

بەرامی  و  بۆن  ئەوەندە  دەکات،  پڕ  ماڵەکەت  خۆشەکەی 

سەیری  و  دانیشیت  ئەگەر  دەبێت  ئاسایی  زۆر  کە  خۆشە 

مەنجەڵەکە بکەیت هەتا کاتی نانی ئێوارە.

كۆمەڵــگای  نــاو  لــە  كــە  هــەن  خــواردن  هەندێــک  ڕووەوە  لــەم 
خواردنێكــی  كــە  تۆجمــە،  وەكــو  ناســراون،  كەركوكیــدا 
توركمانییــە و لــە گۆشــت و كولەكــە و بیبــەری ســەوز و كــەرەوز 
و تەماتــە و خەیــار و باینجــان پێكدێــت. خەڵكــی دیالــە )شــلەی 
ســاوەر(یش دەخــۆن، كــە بریتییــە لــە ســاوەرێكی نــەرم و پیــاز و 
ئــاو و گۆشــتى تێدەكرێــت و پاشــان لێدەنرێــت، كەمێــك وەكــو 

دەخورێــت.  ماســتدا  لەگــەڵ  ژەمــە  ئــەم  وایــە،  شــۆربا 

و  برنــج  جۆرەكانــی  و  كەبــاب  و  كوبــە  بــە  دیالــە  لەوانــە،  جگــە 
لیمــۆ  و  پیــاز  ســوورەوەكراو  جگــەری  و  پاچــە  دۆڵمــە  و  شــلە 
بــرژاو و زۆربــەی هــەرە  بــە ما�ىــى  بەســرایی ناســراوە. هەروەهــا 
زۆری جــۆرەكان نــان و ســەموونی عێــراق ئاشــنا بــووە. بــە كورتــی 
و  بینیــن  پێشــبینى  دەكات  دیالــە  ســەردانی  كــە  كەســەی  ئــەو 
ئــەوەش  دەكات،  عێراقییــەكان  خواردنــە  زۆربــەی  تامكردنــی 

بچووككراوەیــە. عێراقێكــی  دیالــە  كــە  دەیســەلمێنێت 
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کێکی خورما

Wash rice and soak in 6 cups of water for at least 45 
minutes. Drain well.
Fill a large pot with 6 cups of water and salt; bring to a 
boil. Pour the rice into the pot and boil for 3-4 minutes, 
only stirring once or twice. Drain the rice.
In a separate bowl, mix the yogurt, saffron water, butter 
or ghee (for the crust) and 1/3 of the cooked rice. Grease 
a pot and fill it with crust mixture. Gradually add the 
remaining rice and shape into pyramid.
Make a well at the top of the pyramid and add the oil, 

INGREDIENTS (serves 5)

PREPARATION 

ئامادەکردن

فڕنەکە پێشوەخت گەرم بکە بە پلەی گەرمی ١٥٠ سەدی / ٣٠٠ فەهرەنهایت / نیشاندەری ٢ی فڕنی غاز.
بە بەکارهێنانی هاڕەرێکی کارەبایی، لەسەر خێراییەکی مامناوەند شەکر و ڕۆنەکەرەکە بهاڕە هەتا وەک کرێمى لێدێت، 
پاشان یەک بە یەک هێلکەکانی تێبکە و لەسەر خێراییە مامناوەندەکە بەردەوام بە لە هاڕین هەتا ئەو کاتەی پێکهاتەکان 

بە با�ىى تێکەڵ دەبن.
ئێستا دۆشاوی خورماکەی تێبکە لەگەڵ ئاردە هەوێندارەکە، شەربەتی پڕتەقاڵ، دارچینى، مێخەک، هێل و جۆزباوە، 
بەردەوام بە لە تێکوەردانی لەسەر خێراییەکی مامناوەند هەتا بە با�ىى تێکەل دەبێت )بۆ ماوەی نزیکەی ٥ خولەک(. 

ئاردە سفرەکە بکەرە ناو قاپێکی جیاوازەوە، بە بەکارهێنانی خورما بێناوکەکان چەند تۆپێکی بچوک بە قەبارەی نینۆکی 
پەنجەت دروست بکە و بیانخەرە ناو قاپی ئاردەکەوە. 

ئێستا گوێزەکان و کشمیشەکانی تێبکە و بە ئارامی تێکەاڵوی بکە، پاشان بە وریایی کەرەستەکانی ناو ئەم قاپە بکەرە 
سەر  بیخەرە  و  بکە  گەرم  پێشوەخت  فڕنەکە  تێبکە.  دراوەکەی  ڕەندە  لە  پرتەقاڵە  و  لیمۆ  توێکڵی  گیراوەکەوە.  ناو 

ئەلەمنیۆمێکی برژاندن کە پێشتر چەورکرابێت و تەکێنرابێت، بۆ ماوەی ٤٥ خولەک بیبرژێنە. 
لە تاوەیەکی تردا ٥ کەوچکی چێشت گەرم بکە و بە با�ىى تێکی وەربدە هەتا شەکرەکە دەسوتێت.ر 

پێکهاتەکان )یەک کێکی ٢٤ سانتیمەتری /٩.٥ 

١ کوپ

١ کوپ 

٥

٤/١ی کوپێک

٢ کوپ

٣ کەوچکی چێشت

٣ کەوچکی چێشت

٤/١ی کەوچکێکی چا

٢/١ی کەوچکێکی چا

٤/١ی کوپێک

٤/١ی کوپێک

١ کوپ و نیو

٣/١ی کوپێک

1/3 كوب 

١ کەوچکی چا

١ کەوچکی چا

ڕۆنە کەرە

شەکر

هێلکە

دۆشاوی خورما

ئاردی هەوێندار )ئاردێک کە خۆی هەوێنى تێدابێت(

شەربەتی پڕتەقاڵ

دارچینى هاڕاو

مێخەکی هاڕاو

هێلی هاڕاو

جۆزباوەی لە ڕەندە دراو

خورمای بێ ناوک

گوێز

کشمی�ىى ئاڵتونی

كشمش اصفر

توێکڵی لیمۆی لە ڕەندە دراو

توێکڵی پرتەقاڵی لە ڕەندە دراو
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نەریتەكانی خواردن
بە�ىى سیانزەیەملە ئەنباڕ

 )١٣٨٥٠٠( ڕووبەرەكــەی  گشــتى  كــۆی  عێراقــە،  پارێــزگای  گەورەتریــن  ڕووبــەرەوە  ڕووی  لــە  عێــراق،  ڕۆژئــاوای  دەكەوێتــە  ئەنبــاڕ  پارێــزگای 
كیلۆمەتری چوارگۆشەیە، ژمارەی دانیشتوانەكە�ىى زیاد لە دوو ملیۆن كەسە٧٨. ئەنباڕ لە باكورەوە لەگەڵ پارێزگای سەاڵحەدین و نەینەوا 
و لــە باكــوری ڕۆژئــاواوە لەگــەڵ كۆمــاری ســوریا و شانشــینى ئوردنــی هاوســنوورە، بــەاڵم لــە ڕۆژهەاڵتــەوە لەگــەڵ بەغــدا و لــە باشوریشــەوە 

لەگــەڵ شانشــینى عەرەبــی ســعودیە و لــە الی باشــوری ڕۆژهەاڵتیشــەوە لەگــەڵ هــەردوو پارێــزگای كەربــەال و نەجــەف هاوســنوورە. 

لــە ڕووی كارگێڕییــەوە پارێزگاكــە لــە هەشــت قــەزا پێكهاتــووە كــە بریتیــن لــە قائیــم و عانــە و راوە و حەدیســە و هیــت و ڕومــادی و فەلوجــە و 
روتبە. دیارترین شارەكانی�ىــى بریتین لە ڕومادی و فەلوجە و قائیم و حەدیســە و بەغدای و كوبێســە و هیت و راوەن. پارێزگاكە لەســەردەمی 
پاشــایەتیدا بــە نــاوی لیــوای دلێــم ناســراوە، ئــەو نــاوەش دەگەڕێتــەوە بــۆ خێڵەكانــی دلێــم كــە چەندیــن ســەدەیە لــەو ناوچەیــە نیشــتەجێن. لــە 
ســاڵی )١٩٦١( نــاوی پارێــزگای ئەنبــاری لێنــرا. وشــەی ئەنبــاڕ لــە بنەچــەدا فارســیە و بــە مانــای گەنجینــە دێــت، كاتــی خــۆی )مەنــازرە(كان ئــەو 
ناوەیــان لــە شــارەكە نــاوه، چونكــە چەندیــن گەنجینــەی جەنگــی تێدابــوو. دەووترێــت گەنجینــەی گەنــم وجــۆ و كای تێدابــووە٧٩. لــە ســەردەمی 
عەباســییەكان خەلیفــە )ئەبــو عەبــاس محمــد بــن عبدللــه عەبا�ىــى( لــە ســاڵی )١٣٤(دا كردیــە پایتەخەتــی دووەمــی دەوڵەتــی عەبا�ىــى لــە دوای 
تــا ئــەو كاتــەی )ئەبــو جەعفــەری مەنســور( لــە ســاڵی )١٤٥( كۆچیــدا شــاری بەغــدای  كوفــە و چەندیــن كۆشــك و تــەالری تێــدا دروســتكرد، 

دروســتكرد٨٠. 

شــاری ڕومادی پایتەختى پارێزگای ئەنبارە و یەكێكە لە گرنگترین شــارەكانی كە والی )میدحەت پاشــا( لە كاتی خوكمڕانیەكەیدا دروســتیكرد، 
بــەاڵم لــە دوای خــۆی بــۆ نزیكــەی نیــو ســەدە لــە ڕەوشــێكی خراپــدا مایــەوە، بــەو شــێوەیەش مایــەوە تــا ســاڵی )١٩٢٣( ئــەو كاتــەی كــە ڕێگــەی 
بەغــدا دیمەشــق كــراوە، ئیتــر شــارەكە بوژایــەوە و ژمــارەی تــەالر و شــەقام و بازاڕەكانــی زیاتــر بــوون٨١.  عانــە یەكێكــە لــە شــارەكانی تــری كــە 
بــە  ٨٨٤پ.ز( هاتــووە.  لــە ســەردەمی پاشــا )توكلتــى نینورتــا( )٨٨٩ –  بــۆ ســەردەمی دەوڵەتــی ئاشــووری، ناوەكــەی  مێژووەكــەی دەگەڕێتــەوە 
درێژایــی بیســت كیلۆمەتــر بەســەر ڕووبــاری فوراتــدا دەڕوانێــت، خاكێكــی بەپیتــى هەیــە و ژمارەیەكــی زۆر بێســتانی تێدایــە، خەڵكــی عانــە پشــت 
بــە نەواعیــرەكان دەبەســتن بــۆ ئاودانــی كێڵگــە و بێســتانەكانیان. ناعــور ئامڕازێكــە بەكاردەهێنرێــت بــۆ ئــاودان و گواســتنەوەی لــە ڕووبــارەوە بــۆ 
كەنــاڵ و جۆگــە بچووكــەكان٨٢. لــە كەنــاری ئەوبــەری ڕووبارەكــە شــاری ڕاوە هەیــە، كــە قەزایەكــە و لــە ڕووی ئیدارییــەوە لــە ســاڵی )٢٠٠٢(دا لــە 
عانــە جیابــۆوە، خاكــی ئــەو شــارە زۆر بەپیتــە، هاوشــێوەی هیــت و وەكــو هەمــوو شــارەكانی تــری ئەنبــاڕ خاكێكــی بــە پیــت و ســەوزاییەكی زۆری 

هەیــە. 

كۆمەڵگا و ژینگە

ژینگــەی ئەنبــاڕ كەشــوهەوایەكی بیاباناویــی هەیــە و بارانــی كەمــە و پلەكانــی گەرمــا لــە شــەو و ڕۆژدا جیــاوازن. بــەاڵم ئەمــە ئــەوە ناگەیەنێــت كــە 
كشــتوكاڵی تێدا ناكرێت، ڕووباری فورات بە ناو بەشــێكی پارێزگاكەدا دەڕوات و بەشــێك لە سروشــتى گرنگترین شــارەكانی پێكدەهێنێت وەكو 
هیــت و راوە و عانــە كــە بــە شــاری نەواعیــر ناســراوە. لەبەرئــەوە پارێزگاكــە بێســتانەكانی خورمــا و میوەجــات زۆرن و ژمــارەی دارخورماكانــی لــە 

دوو ملیــۆن و نیــو زیاتــرە.  

ئەنبــاڕ لــە ڕووی كۆمەاڵیەتیــەوە لــە یــەك ڕەگــەز پێكهاتــووە كــە ئەویــش ڕەگــەزی عەرەبــی موســڵمانە لەگــەڵ بوونــی كەمینەیەكــی كــوردی. زۆربــەی 
خەڵكــی ئەنبــاڕ لــە خێڵــی ســەرەكین كــە ئەوانیــش دلێــم و زەوبــەع و عەنــزە و عگێداتــن. گەورەتریــن ئــەو خێاڵنــەش، خێڵــی دلێمــە كــە لــە هــەردوو 
بــەری ڕووبــاری فــورات لــە نێــوان فەلوجــە و قائیــم نیشــتەجێن، ئەوانیــش دەبــن بــە دوو بەشــەوە: بەشــێكیان ســەرقاڵی كاری كشــتوكاڵین و نــاوی 
)نەزالە(یــان لێنــراوە، واتــە ئەوانــەی كــە دەچنــە ســەر زەوی، بەشــەكەی تریشــیان نــاوی )جەوالە(یــان لێنــراوە، واتــە ئەوانــەی كــە بــە بیابانەكانــدا 
لەگەڵ مااڵتەكانیان دەگەڕێن. )نەزالە( لە زەوییە بەپیتەكان نیشتەجێن، بەاڵم جەوالە هەر بە دەوارنشینى ماونەتەوە و لە جزیرە لە نێوان 

دیجلــە و فوراتــدا بــە كۆچــەری دەژیــن.  

خوانی ئەنباڕی

خوانــی ئەنبــاڕی وەكــو خوانــی شــارەكانی ڕۆژئــاوای عێــراق تایبەتمەنــدی خــۆی هەیــە، لــەوێ گۆشــتى ســوور و برنــج و ئــارد ڕەگــەزە زاڵەكــەن. 
بۆیــە  دێرینــن،  دابونەریتــى  میــوان خاوەنــی  بــە  خــواردن  پێشكەشــكردنی  بــە  تشــریب هەیــە، ســەبارەت  و  بریانــی  جــۆرە  لــە چەندیــن  حەزیــان 
لــە پێشكەشــكردنی  بریتییــە  لــە دیارتریــن دابونەریتەكانیــان  نیــە.  ناوەڕاســت  باشــور و فوراتــی  لەگــەڵ گوندنشــینانی  ئەوتۆیــان  جیاوازییەـكـی 
بــەرز  ئــەوەی  بــۆ  هەیــە  ئاســنینیان  دەســكی  كــە  دەكرێــن،  پێشــكەش  قــوڵ  و  گــەورە  ســینیەكی  لەســەر  خواردنەكــە  زۆرجــار  زۆر،  خواردنــی 

)ئــوم عــەراوی( .  بــەو جــۆرە ســینیە دەڵێــن  بكرێنــەوە، 

ئــەوە نیشــانەی ڕێزگرتنــى زۆریانــە لــە میوانــەكان. هەرچەنــدە ئــەو بەهایانــە بەهــای دەوازنشــینین، بــەاڵم چوونەتــە نــاو كۆمەڵــگای كشــتوكاڵی و 
شارنشینیشــەوە، بــە تایبــەت شــارە نزیكەكانــی بیابــان. لەبەرئــەوە تــا ماوەیەـكـی درێژیــش لــە ئەنبــار ئوتێــل نەبــوو، چونكــە ئــەوان بــە عەیبــەی 

دەزانــن، پێیــان خۆشــە خەڵكــی غەریبــە ببەنــەوە بــۆ ماڵــەوە. 

ئێســتاش  تاكــو  كــە  دەكەیــن  خۆماڵیانــه  خواردنــە  ئــەو  با�ىــى  ئێمــە  داوەتــەوە،  ڕەنگــی  ئەنباریــدا  كۆمەڵــگای  خواردنــی  كلتــوری  لــە  ئــەوەش 
كۆمەڵــگای ئەنبــاری پێــوەی پابەنــدن، لەگــەڵ بوونــی چەندیــن خواردنــی نیشــتمانی كــە لــە ســەر خوانــی هەمــوو شــارە عێراقییــەكان ناســراون، 
ئەوانــەش ئــەو خواردنانــەن كــە لــە بەشــەكانی پێشــودا باســمان كــردن وەكــو شــلە و ســوورەوەكراو و كوبــە و كەبــاب و برنــج. بــەاڵم بەگشــتى 
چەنــد جــۆرە خواردنێكــی بیابانــی بەســەر خوانــی ئەنباریــدا زاڵــە، ئــەوەش نــەك هــەر لــە عێــراق بەڵكــو بــە درێژایــی دەوازنشــینى بیابانەكانــی ســوریا 

و ئــوردن و ســعودیە.  

بەناوبانگتریــن خواردنــی ئەنبــاڕ خواردنــی دلێمیــە، ئــەم خواردنــە هــی خێڵــی دلێمــە و ناوەكــەش هــەر نــاوی خۆیەتــی. بــەاڵم تەنیــا لــە نــاو ژینگــەی 
كۆمەاڵیەتی شــارەكانی ئەنبار و ڕۆژئاوای عێراقدا نەماوەتەوە، بەڵكو گەیشــتۆتە چێشــتخانەكانی باشــور و باكوری عێراق و بووەتە گرنگترین 
خواردنــی نیشــتمانی وەكــو دۆڵمــە و شــێخ مەح�ىــى و ما�ىــى بــرژاو و كوبــەی موســڵی. شــێوازی ئامادەكردنــی دلێمــى لــە شــارێكەوە بــۆ شــارێكی 
تــر دەگۆڕێــت، بــەاڵم بیرۆكــە ســەرەكیەكە هــەروەك خۆیەتــی، كــە بریتییــە لــە تەشــرببى نــان كــە دواتــر برنــج دەكرێــت بــە ســەریدا و پاشــان پــڕ 

دەكرێــت لــە شــەعری و كشــمیش و بــادەم، دواتــر پارچــە گۆشــتێكی گــەورەی لەســەردادەنرێت بــە مەرجێــك گۆشــتى مــەڕ بێــت.  

الی خەڵكــی ئەنبــار دلێمــى لــە چەنــد كەرەســتەیەك پێكهاتــووە، تەشــریبى گۆشــت كــە بەهــۆی دۆشــاوی تەماتــەوە ڕەنگــی ســوور هەڵدەگەڕێــت، 
بەبــێ دۆشــاویش ڕەنگــی زەردە، پاشــان برنــج و گۆشــت. زۆریــان ال گرنگــە لەســەر ســینیەكی گــەورە پێشــكەش بكرێــت و لــە دەوری كۆببنــەوە، 
ئــەوەش شــێوازێكی نەریتــى بــاوە لــە شــارەكانی ئەنبــار. بــەاڵم لــە شــارەكانی تــر مەرجــه پێكهاتــەكان هەمــان جــۆر بــن. بــۆ نموونــە لــە بەغــدا خواردنــی 
دلێمــى بــە شــلەی بامێــوە دەكرێــت، ووردە نــان دەكەنــە نــاو شــلەی بامێــوە و پاشــان برنــج و گۆشــتى تێدەكــەن. لــە ئەنبــار و لــە هەندێــک لــە 
چەندیــن  بــە  بــاوە  عێراقــدا  چێشــتخانەكانی  هەمــوو  لــە  دلێمــى  بیرۆكــەی  واتــە  دەكرێــت،  مریشــكەوە  تەشــریبى  بــە  دلێمــى  عێــراق  شــارەكانی 

پێكهاتــەی جیــاوازەوە.  

تەنانــەت  تــر،  شــارەكانی  لــە  قۆزیــە  خواردنــی  هەمــان  كــە  )هەبیت(ەیــە،  پێوەدەكــەن  شــانازی  ئەنبارییــەكان  كــە  خواردنانــەی  لــەو  یەكێــك 
لــە شــێوازی ئامادەكردنــی هەبیتــى ئەنبــاڕ  لــە دلێمــى زۆر جیــاوازە، خوێنــەر  لــە دلێمــى دەڵێــن هەبیــت. بــەاڵم لەئەنبــاڕ هەبیــت  هەندێکكیــان 
لــە پاشــكۆی ئــەم بەشــەدا دەبینێــت. هەروەهــا خواردنــی )فەرافیر(یــش هەیــە كــە خەڵكــی شــاری ڕاوە ئامــادەی دەكــەن، بۆیــە پێــى دەگوترێــت 
فەرافیــری راوە. ئەمــەش هــەر خواردنــی )نــان عــەروگ(ی شــارەكانی باشــور و فوراتــی ناوەڕاســت و شــارەكانی ناوەڕاســتى عێراقــە، لــە هەویــری 
گەنــم پێكدێــت قیمــەی گۆشــت و پیــازی جنــراو و مەعدەنوو�ىــى تێدەكەێــت، پاشــان هەموویــان تێكــەڵ دەكرێــت و پارچــە پارچــە دەكرێــن و بــە 

دەبرژێندرێــن.   تەنــوور 

ئەگــەر بێینــە ســەر با�ىــى شــیرینیەكان، ئــەوا بەناوبانگتریــن شــیرینى شــارەكانی ڕۆژئــاوای عێــراق بریتییــە لــە )مەگوگــە( كــە لــە خورمــا و كونجــی 
كونجیەكــەی  پاشــان  و  دەكوترێــت  دەســكەوان  بــە  خورمــا  ســەرەتا  دەكرێــت،  ئامــادە  قۆناغێــك  چەنــد  بــە  خواردنــە  ئــەم  دروســتدەكرێت، 
تێدەكرێــت بــۆ ئــەوەی تێكــەڵ بــن. دواتــر بــە خــڕی پارچــە پارچــە دەكرێــت، ئــەم شــێوازەی كــۆن و تەقلیدیــە ئامــادە دەكرێــت. جــاران بــە گەنجــان 
بــە كۆمــەڵ ئــەم شــیرینیەیان دەكــرد، ســروتێكی جوانــی بــۆ ڕێكدەخــرا،  لەگــەڵ كوتینەكــەدا گۆرانــی دەوتــرا. لــە پاشــكۆی ئــەم بەشــەدا شــێوازی 
نــوێ و هاوچەرخــی ئامادەكردنــی ئــەم شــیرینە بــاس دەكەیــن، كــە لــە باشــور و فوراتــی ناوەڕاســت بــاوە، زۆرجــار لــە مانگــی ڕەمــەزان و پرســەكاندا 

دابــەش دەكرێــت. 
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ئامادەکردن

پیازەکان سوربکەرەوە هەتا نەرم دەبن. گۆشتى بەرخەکەی 
و  دەبێت  قاوەیی  دەرەوەی  بە�ىى  هەتا  بیکوڵێنە  و  تێبکە 
خولەک(،   ٥ نزیکەی  )بۆ  دەبێت  دروست  گۆشت  ئاوی 
غار،  گەاڵی  سپى،  ئاڵەتی  ڕەش،  ئاڵەتی  هێل،  پاشان 
لەسەر  و  تێبکە  ڕە�ىى  بیبەری  و  خوێ  زەردەچەوە،  ڕەگی 
هەتا  تێکیوەربدە  جارجار  بیکوڵێنە،  مامناوەند  گەرمیەکی 
ئاوی  خولەک(،   ١٥ نزیکەی  )بۆ  دەبێت  قاوەیی  گۆشتەکە 
تێبکە هەتا گۆشتەکە دادەپۆشێت و لەسەر ئاگر بیهێلەرەوە 
هەتا قوڵپ دەدات. پاشان ئاگرەکەی بۆ کز بکە و بۆ ١-٢ 

کاتژمێری تر بیکوڵێنە، یاخود هەتا گۆشتەکە نەرم دەبێت.

پێکهاتەکان )بە�شی ٥ کەس(

٢ کەوچکی چێشت

٢

١ کیلۆگرام و نیو

١ کەوچکی چا

١ کەوچکی چا

١ کەوچکی چا

٢

٢

زەیتى ڕوەکی

پیازی جنراو

پارچە گۆشتى جنراو، گۆشتى ڕان یان شان

هێلی نەهاڕاو

ئاڵەتی نەهاڕاو

بیبەری سپى نەهاڕاو

گەاڵی غار

ڕەگی زەردەچەوە

خوێ بەپێى خواست

ئاو بە پێى پێویست

گۆشتی بەرخ بە 
بەهارات 

شێوازی ئامادەکردنی ئەم خواردنە زۆر سادە 

کۆمەڵێک  بە  دەوڵەمەندە  بەاڵم  ئاسانە  و 

تامی قوڵ و تایبەت – تێکەڵەیەکە لە هێل، 

لەگەڵ  زەردەچەوە  و  غار  گەاڵی  ئاڵەت، 

برنجی  لەگەڵ  ئەگەر  چەور.  بەرخی  گۆشتى 

عەنبەری عێراقیدا پێشکەش بکرێت هەر زۆر 

بێ عەیب و نایاب دەردەچێت.

 

حەزیان  کەسانەی  ئەو  زۆربەی  هەرچەندە 

بکوڵێنرێت  دەکەن  حەز  خواردنەیە  لەم 

وەکو  تر  هەندێکی  بەاڵم  دەبێت،  لینج  هەتا 

ئەم  دەکەن  حەز   – هەیثەم  کوڕەکەم 

ئەگەر  بێت،  خرمەدار  هەندێک  خواردنە 

کواڵنی  دوای  دەربچێت،  خرمەدار  ویستت 

تەواوی گۆشتەکە، تۆزێک سوریبکەرەوە. 
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INGREDIENTS (serves 5)

PREPARATION 

ئامادەکردن

بیهاڕە  لەگەڵ ڕاشیەکە  و  بکە  تێکەڵ  قاپێکدا  لە  و هێلەکان  و گوێز  خورما 
هەتا تێکەڵەکە دەبێت بە هەویر. ئەمە شێوازێکی نەریتیە و تامی ئەم شیرینیە 
ناو  بخەیتە  پێکهاتەکان  نەبوو  کاتت  ئەگەر  دەشتوانیت  خۆشدەکات.  زۆر 

ئامێری هاڕینى گۆشت و بیانهاڕیت هەتا تێکەڵەکە دەبێت بە هەویر.
و  کونجی  و  گوێزهیندی  بە  بکە،  دروست  تێکەڵەکە  لە  خڕ  تۆپی  کۆمەڵێک 

بستەکە بیڕازێنەرەوە.

پێکهاتەکان )بە�شی ٧-٨ کەس(

بۆ ڕازاندنەوە

١ کوپ و نیو 

٢-٣ کەوچکی چێشت

١ کوپ

١ کەوچکی چا

٢ کەوچکی چێشت

٢ کەوچکی چێشت

٢ کەوچکی چێشت

خورمای وشکی بێ ناوک

ڕا�ىى 

گوێز

هێلی هاڕاو

تۆوی کونجی برژاو

گوێزهیندی هاڕاو

بستەی لەتکراو

گونکە خورما
بە گوێز

دەکەیتەوە،  ڕەچەتەیە  لەم  بیر  کاتێک 

پێکهاتەکانی  کە  دەکەیت  هەست 

ئەنجامی  لەگەڵ  نیە  هاوئەندازە 

تێکەڵکردنێکی  دەبێت  چۆن  کۆتایی. 

)من  وشک  خورمای  ئاسانی  و  سادە 

خورمای  جیاوازەکانی  جۆرە  لە  حەزم 

ڕا�ىى و چەند  و هەندێک  ئەشرەسیە( 

جۆرێکی سادە لە بەهارات و چەرەسات 

ئەم شیرینیە خۆشەی لێ دروستببێت؟

ئامادەکردنی  بۆ  دەتوانیت  هەرچەندە 

هاڕین  کارەبایی  ئامێری  شیرینیە  ئەم 

بەکار بهێنیت، بەاڵم من پێموایە جادوی 

کە  دەردەکەوێت  لەوەدا  شیرینیە  ئەم 

هەتا  بکرێت  ئامادە  دەسکەوان  بە 

شێوەیە  بەم  ئەگەر  هەویر.  بە  دەبێت 

دەکەیت  هەست  بکەیت،  ئەمادەی 

دەسکەوانەکە  بە  جارێک  هەر  کە 

ئەمە  پێدەڵێت،  نهێنیەکت  دەیکوتیت 

دەنگی  دەنگە  کە  نهێنیەکەیە  پێکهاتە 

بەهێزی کوتانی دەسکەوانەکە ناهێڵێت 

ئاشکرا ببێت.
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نەریتەكانی خواردن
بە�ىى چواردەیەم لە سەاڵحەدین

مێــژووی پارێــزگای ســەاڵحەدین هــەزاران ســاڵە، بــە هەمــوو قۆناغــە شارســتانیەكانی واڵتــی دۆڵــی میزۆپۆتامیــادا تێپەڕیــوە. یەكەمیــن جــار نــاو لــە 
تێكســتە بابلیــەكان و ئاشــوورییەكاندا هاتــووە )تــەك ـ ری ـ أی تــا(، ناوەكــەی لــە هەواڵەكانــی پاشــای ئاشــووری )تەوەكلتــى نەنورتــا )٨٩٠ – ٨٨٤ 
پ.ز( هاتــووە، لەگــەڵ باســكردنی قــەاڵ قایــم و بەهێزەكــە بــە زمانــی ئاشــووری )بەرتــو(، بەتلیمۆســیش لــە جوگرافیەكەیــدا بــە )بەرتــا( نــاوی 

هێنــاوە٨٤.  

 پارێزگاكــە چەندیــن شــاری هەیــە، وەكــو ســامەڕا و بەلــەد و دوجێــل و بێجــی و شــەرگات، پێشــتر ژمارەیــەك لــەو شــارانە لــە ڕووی كارگێڕییــەوە 
ســەر بــە بەغــدا بــوون، بــەاڵم لــە حەفتاكانــدا جیابوونــەوە و خرانــە ســەر پارێــزگای ســەاڵحەدین وەكــو یەكەیەـكـی كارگێــڕی ســەرەبەخۆ.  ئــەم 
پارێزگایــە دەكەوێــت ناوەڕاســتى عێــراق و لــە باكــورەوە لەگــەڵ پارێــزگای نەینــەوا و لــە ڕۆژهەاڵتــەوە لەگــەڵ هەولێــر و لــە باشــوورەوە لەگــەڵ 
لــە  كارگێــڕی  یەكــەی  حەڤــدە  و  چوارگۆشــەیە  كیلۆمەتــری   )٢٣٣٩٨( ڕووبەرەكــەی  هاوســنوورە.  ئەنبــار  لەگــەڵ  ڕۆژئاواشــەوە  لــە  و  بەغــدا 
خۆدەگرێــت كــە پێكــەوە لــە دە قــەزا پێكهاتــوون. ژمــارەی دانیشتوانی�ىــى نزیكــە ملیــۆن و نیوێكــە، ڕێــژەی شارنشــینى پارێزگاكــە لــە )٤٥٪( و ڕێــژی 

گوندنشــینانیش ) ٥٥٪( ە٨٥.

و  عاشــق  كۆشــكی  و  عەبا�ىــى  مزگەوتــی  و  )مەلویــە(  لوولپێــچ  ناوبانگترینیــان  بــە  دەوڵەمەنــدە،  پیــرۆز  مەزارگــەی  و  شــوێنەوار  بــە  پارێزگاكــە 
كۆشــكی خەالفــە و مزگەوتــی )ئەبــی دەلــف(ن. لــە شــوێنەوارە دێرینەكانی�ىــى )شــاری ئاشــووری(ە كــە دەكەوێتــە ســەر كەنــاری دیجلــە بەرامبــەر 
لــە شــاری تكریــت،  بــەری ڕووبــاری دیجلــە  هــەردوو  كــە دەكەونــە ســەر  دێــری راهیبــات و  لــە شــورای تكریــت و  ئــەوە جگــە  شــاری شــەرگات. 
هەروەهــا گۆمــەزەی خــاچ كــە دەكەوێتــە باكــوری شــاری ســامەڕا لــە نزیــك كۆشــكی عاشــق.  چەندیــن مەزارگــەی لــە شــاری ســامەڕا هــەن، كاتــی 
خــۆی خەلیفــە عەبا�ىــى ئــەو شــارەی كردبــووە پایتەختــى دەوڵەتــی عەرەبــی ئیســامی، شــارەكە دەكەوێتــە بــەری ڕۆژهەاڵتــی دیجلــە لــە پارێــزگای 
ســەاڵحەدین. لــە باكــورەوە لەگــەڵ شــاری تكریــت و لــە ڕۆژئــاواوە شــار ڕومــادی و لــە ڕۆژهەاڵتــەوە شــاری بەعقوبــە هاوســنوورە، بــە یەكێــك لــە 
پیرۆزتریــن شــارەكانی عێــراق هەژمــار دەكرێــت، ئــەوەش بەخــۆی بوونــی مــەزاری هــەردوو ئیمــام )عەلــی هــادی و حەســەن عەســكەری(، ئــەوە 

وێــڕای بوونــی مــەزاری )ســەید محمــد( كــە نازناوەكــەی )ســەبع ئەلدجێــل(ە، لەگــەڵ بوونــی چەندیــن مــەزاری تــر تێیــدا٨٦.

ژینگە و كۆمەڵگا

ڕووبــاری دیجلــە بــە نــاو شــارەكانی تكریــت و ســامەڕا و بەلــەد و دوجێلــدا تێدەپەڕێــت و مۆركێكــی تایبەتیــان پێدەبەخشــێت. لەبەرئــەوە پارێزگاكــە 
بــەوە ناســراوە كــە خاكێكــی بەپیتــى هەیــە، هەربۆیــە كێڵگــە و بێســتانی زۆری تێدایــە، لــە دارخورمــا و هەمــوو جــۆرە میوەیــەك وەكــو تــرێ و هەنــار 
و پرتەقــاڵ و قەی�ىــى و لیمــۆ، ئــەوە وێــڕای كێڵگەكانــی گەنــم و جــۆ و ســەوزە و چەندیــن جــۆرە دانەوێڵــە. پارێزگاكــە بــە گشــتى و ســامەڕا بــە 
تایبەتــی، بــە چاندنــی كاڵــەك و شــوونی ناســراون، هــەروەك چــۆن دیالــە بــە پرتەقــاڵ نــاوی دەركــردووە، ســامەڕاش بــە كاڵــەك و شــووتی ناوبانگــی 
دەركــردووە، تەنانــەت عێراقییــەكان ســامەڕا بــە هێمایەـكـی جیاكــەرەوە لــە قەڵــەم دەدەن ، هــەروەك چــۆن دەڵێــن تەماتــەی زوبێــر یــا ماســتى 

هەولێــر یــا پرتەقاڵــی شــارەبان، ئــاواش دەڵێــن )شــووتی ســامەڕا(

لــە شــارەكانی ســەاڵحەدین چاندنــی گەنــم و جــۆ شــتێكی بــاوە، شــاری دوزخورماتــوو بــە چاندنــی بەروبوومــە زســتانییەكان بــە ناوبانگــە، ئــەوە 
وێــڕای چاندنــی گەنمەشــامی و گوڵەبــەڕۆژە و كونجــی و لۆكــە، بەتايبەتــي لــەو زەوییانــەی كــە دەكەونــە ســەر پــرۆژەی ئاودێــری و ڕووبــاری )ئــاق 
ســو(. ســەبارەت بــە ژینگــەی كۆمەاڵیەتــی، كۆمەڵــگای ســەاڵحەدین كۆمەڵگایەكــی زۆر پێكەوەگونجــاوە، وێــڕای فرەیــی پێكهاتــە ئاینــى و مەزهەبــی 
و نەتەوەییەكانــی. زۆرینــەی دانیشــتوانەكەی عەرەبــی موســڵمانن، ئەوانیــش دەبــن بــە دوو بەشــەوە، ســوننە و كەمینەیەكــی عەرەبــی شــیعە كــە 
لــە شــارەكانی  بەلــەد و دوجێــل و هەندێــک لــە گەڕەكەكانــی ســامەڕا دەژیــن. هەروەهــا نەتــەوەی كوردیــش لــە زۆربــەی شــارەكانی ســەاڵحەدیندا 

هــەن و نیشــتەجێن، بــەاڵم زیاتــر لــە توزخورماتــو و بێجــی كۆبوونەتــەوە و كەمینەیەكــی توركمانــی و ئاشوریشــیان لەگەڵــە.

ئــەم فرەییــە كاریگــەری لەســەر كلتــوری كۆمەاڵیەتــی هەبــووە و بووەتــە هــۆی دەوڵەمەندبــوون و گەشەســەندنی توانــای لەخۆگرتنــى ئــەوی بــە 
یــەك چێشــتخانەدا  لــە  ئــەو دەوڵەمەندییــە.  هەمــوو جیاوازییەكانیــەوە. ڕەنگــە لیســتى خواردنەكانــی پارێزگاكــە باشــترین بەڵگــە بێــت لەســەر 
بەلــەد  و  ســامەڕا  كــە  ئــەوەی  بەهــۆی  توركمانیــەكان.  خواردنــە  لــە  جگــە  ئــەوە  دەبینرێــت،  عەرەبــی  خواردنــی  شانبەشــانی  كوردنــی  خواردنــی 
لــە  ئــەوەش دوای دروســتبوونی ژن و ژنخــوازی  هــەردوو چێشــتخانەكە كاریگەرییــان لەســەر یەكتــری هەیــە،  نزیكــن،  بەغــداوە  لــە كازمیــەی 
نێوانیانــدا و هاتنــى خەڵكــی بــۆ ســەردانی مەزارگــە پیــرۆزەكان، لەبەرئــەوە خواردنــی هەمــوو شــارەكان بــە تەنیشــت یەكترییــەوە دەبینرێــن. هەمــان 

شــت بەســەر كلتــوور و نەریتەكانــی خواردنیشــدا دەچەســپێت. 

دراوســێیەتی شــاری تكریــت لەگــەڵ ناوچــەی دەوازنشــینى بیابانەكانــدا كــە تاكــو ئەنبــار درێژبووەتــەوە، وای كــردووە چەندیــن جــۆرە خواردنــی 
بیاباناویــی لەخۆبگرێــت، لەبەرئــەوە لەگــەڵ شــارەكانی ڕۆژئــاوای عێراقــدا لــە هەمــان كلتــوردا هاوبەشــن، بــۆ نموونــە خواردنەكانــی مەدگوگــە و 
خەمعیــە و هەبیــت و دلێمــى. چەندیــن خواردنــی كەلەپــووری هــەن كــە لــە ناوچــوون، یاخــود گۆرانكارییــان بەســەردا هاتــووە و بــە نــاوی تــازەوە 

هاتوونەتــە نــاو چێشــتخانەی عێراقــی. 

زۆر  و  دەكرێــت  پێشــكەش  كــە  خواردنــەی  بــڕە  ئــەو  زۆری  لــە  بریتییــە  لێدەكــەن  پارێــزگاری  ســەاڵحەدین  شــارەكانی  كــە  نەریتێــك  گرنگتریــن 
لــە  بیاباناوییەكانــە،  شــارە  نێــوان  هاوبە�ىــى  خاڵــی  ئــەوەش  پێكهاتــووە.  جیــاواز  ڕەگەزێكــی  چەنــد  لــە  كــە  نــادەن  خواردنانــە  بــەو  بایەخیــش 
پێچەوانــەی شــارەكانی فوراتــی ناوەڕاســت و بەغــدا و موســڵ. خواردنەكانیــان ســادەن و هیــچ ئاڵــۆز نیــن، لەوەشــدا لــە خواردنەكانــی ناوچەكانــی 
باشــور دەچــن كــە بیابانەكانــی نەجــەف و دیوانیــە و موســەنناوە نزیكــن. واتــە مۆركــی دەوارنشــینى بەســەریاندا زاڵــە، ئەوانیــش وەك گوندنشــینە 
باشــورییەكان بەمدواییانــە بــە زەاڵتــە موقەبیــات ئاشــنابوون، تەنیــا پیــاز و تەماتــە و خەیــار و ســەوزەیان هەبــووە. بــەاڵم لــە خواردنــە باوەكانــی 
وەكــو قــۆزی تەشــریب، پارچــە گۆشــتى گــەورە لەســەر قاپێكــی پــڕ لــە برنــج دادەنێــن لەگــەڵ كشــمیش و بــادەم و شــەعری، لــە پاشــكۆی ئــەم 
بەشــەدا بــە ووردی با�ىــى ئەمــە دەكەیــن. خەڵكــی تكریــت و ســامەڕا و بەلــەد شــارەكانی تــری ســەاڵحەدین لــە ئامادەكردنــی قۆزیــدا لێهاتــوون. 

خواردنەكانی سەاڵحەدین

زۆربەی خواردنە باوەكانی شــارەكانی دەوری پارێزگاكە لەســەر خوانی تكریتى و ســامەڕایی هەن، بەو جۆرە خوانێكە كە هەموو خواردنەكانی 
ڕۆژئــاوا و باكــور و ناوەڕاســتى عێــراق لــە خۆدەگرێــت، خواردنــی فوراتــی ناوەڕاســت و باشــوریش هەیــە، بــەاڵم بــە گشــتى كەمــن، هەرچەنــدە 
ئــەو خواردنانــە  لێــرەدا هەمــوان  بــە شارســتانی ڕووبارییــەوە هەیــە، ئەویــش ماســیە.  لــە نێوانیانــدا هەیــە كــە پەیوەنــدی  ڕەگەزێكــی هاوبــەش 
دەبینیــن كــە لەهەمــوو شــارەكانی ســەر ڕووبــارەكان هــەن، وەكــو ما�ىــى ســوورەوەكراو و بــرژاو و بریانــی ما�ىــى، ئــەوە جگــە لــە ما�ىــى تەنــور 
لــە نێــوان شــارەكانی ســەاڵحەدین و باشــور و فوراتــی ناوەڕاســت  ئــەو شــتەی كــە  لــە بەغــداوە هاتــوون.    بــە ئاگــری دار كــە  بــرژاو  و مە�ىــى 
كۆدەكاتــەوە، ئــەو خواردنانەیــە كــە لــە شــیر دروســت دەكرێــن، وەكــو قەیمــاغ و كــەرە و چەنــد جــۆرە شــیرینیەك كــە لــە ئــاردی گەنــم و برنــج 
و هەنگویــن یــا شــەكر، ڕێــك وەكــو خواردنــی )رەغیــدە( كــە لــە ئــاردی گەنــم و شــیری كــواڵو پێكدێــت، كەمێــك ئــاردی گەنــم یــا برنجــی بەســەردا 
دەكرێــت و پاشــان تێكــەڵ دەكرێــت و دواتــر شــەكری تێدەكرێــت، لەمەشــدا هاوشــێوەی ئــەو خواردنەیــە كــە باشــورییەكان پێیدەڵێــن )بەحــت(. 
لــە  ئــارد و ڕۆنــی خۆماڵــی و هەنگوینــى تێدەكــەن و پێیدەڵێــن )وەزعییــە(،  ئــەوان  بــە دوو شــێوازی جیــاواز دروســتدەكرێت،  لــە تكریــت  بــەاڵم 
شــێوازی دووەمــدا تەنیــا بــە ئــارد و شــیر و ڕۆن و شــەكر دروســتى دەكــەن، هەروەهــا خەڵكــی ســەاڵحەدین لــە ئامادەكردنــی شــۆربای نیســكدا 
ئــەم خواردنــە  بــە ووردی با�ىــى  ئــەم بەشــەدا  لــە پاشــكۆی  لــە زســتاندا،  تایبەتــی  بــە  بــە گەرمــی پێشــكەش دەكرێــت  لێهاتــوون، كــە بەیانیــان 

دەكەیــن.  

لــەو خواردنانــەی كــە لــە تكریــت و ســامەڕا و بەلــەد بــاوە، جــۆرە نانێكــە كــە لــە هەمــوو شــارەكانی عێــراق هەیــە، تكریتیــەكان و ســامەڕاییەكان 
پێــى دەڵێــن )تەفتــون(، ئەمــەش جــۆرە نانێكــە و لــە ئێســتادا لــە هەمــوو عێــراق هەیــە و بــە ) نانــی تەفتونــی( ناســراوە، ئــەم نانــە بریتییــە لــە نانێكــی 
بچــووك و ئەســتوور، بەغداییــەكان پێیدەڵێــن )حەنونــە(، كاتــی خــۆی ژنــەكان پێــش تەواوبوونــی نانكــردن پارچەیەكیــان دەكــردە نــاو تەنــوورەوە 

و دەیانبرژانــد و دەیانــدا بــە منداڵــەكان.  

بــە شــێوەی  نانەواچیەكــەی لەســەرە  نانێكــی درێژكۆلەیــە و شــوێن پەنجەكانــی  نانــی )نوســەببەع( دروســتدەكرێت، كــە  لــە تكریــت  هەروەهــا 
جیــاواز، نانێكیــش هەیــە كــە شــێوەی لــق و پۆپــی داری لەســەر دەنەخشــێندرێت، ئــەم نانــە لــە تكریــت و ســامەڕا و بەلــەد و موســڵی و شــارەكانی 
فوراتــی ناوەڕاســتیش هەیــە. لــە تكریــت نانــی )قەڵەمدان(یــش هەیــە، كــە هاوشــێوەی نانــی )تەفتــون(ە و نەخ�ىــى لەســەرە. نانێكــی تریشــیان 
هەیــە نــاوی )غونێــد(ە كــە لــە ئــاردی گەنمەشــامی دروســتدەكرێت و لەســەر ئاگــر دەبرژێندرێــت، پێ�ىــى دەڵێــن )فورســە(، ئــەم نانــە بــە ماســتەوە 
لــە  ئیســامیش  پێــش  هەیــە،  كوردســتانیش  لــە  شــێوە  بەهەمــان  كــە  ئاشــنان،  رەگاگ  كونجــی  نانــی  بــە  ســەاڵحەدین  خێزانەكانــی  دەخورێــت. 
شارســتانی حیــرە هەبــووە و لــە كتێبــى چێشــتلێناندا نــاوی هاتــووە و لــە بەغــدا بــاو بــووە. لــە چێشــتخانەی ســەاڵحەدیندا چەنــد جــۆرە شــیرینیەك 
هــەن، یەكێكیــان نــاوی )ســریت(ە كــە هاوشــێوەی )رەغیــد(ە، لــە تــۆزی خورمــا و ڕۆن و ناوكــە فســتق و گوێــزی پێكدێــت. دوای ئامادەكردنــی 

پارچــە پارچــە دەكرێــت و دوای ژەمەكانــی نانخــواردن بــە تایبــەت دەمــە و ئێــواران دەخورێــت. 
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کاتێک با�ىى قۆزی دەکرێت، دەزانین کە پێکهاتەکانی 

و شێوازی ئامادەکردنەکەی پڕخەرج و پڕ وردەکاریە، 

پرۆسەیەکە پێویستى بە پاندانان  و پشوودرێژی 

هەیە. ئەمە ئەو خوانەیە کە بۆ ڕۆژی یەکەمی جەژن 

ئامادە دەکرێت، هەروەها لە مەراسیمى مارەبڕیندا 

لێدەنرێت وەک ئاماژەیەک بۆ نزیکبونەوەی کاتی 

هاوسەرگیری، هەروەها سومبولێکە بۆ نیشاندانی 

بەها و تایبەتمەندی ئەو میوانەی کە بۆی لێدەنرێت 

وەک ئاماژەیەک بۆ بەخێرهێنانیان بۆ ماڵەکەت.

گەر لە ناو گەاڵی داری مۆزدا پێچرابێتەوە یان بە 

تەنورێکی نەریتى دروستکرابێت و لەسەر مێزێکی 

قەرەباڵغ دانرابێت، یاخود خاکەڕا و بێ پۆزانە لە 

ڕیزێک پەراسوی بەرخ دروستکرابێت، بە دڵنیاییەوە 

چێشتخانەی ماڵەکەت پڕدەکات لەو بۆنە خۆشەی کە 

بە ئاشکرا دەریدەخات ئەم گۆشتە لەگەڵ کۆمەڵێک 

پێکهاتەی تر ئامادەکراوە کە بستە، کشمیش، 

زەردەچەوە و زەعفەران؛ هیچ شتێک بە ئەندازەی 

قۆزیەکی تازە ئامادەکراو گونجاو نیە بۆ دەربڕینى 

خۆ�ىى و ئاهەنگ.

 سەرنج ڕاکێش و پڕ بەرەکەتە – ئەگەر هەتا ئێستا 

خواردنێکی عێراقی هەبووبێت کە بە شێوازێکی 

عێراقیانە بەکارهێنرابێت بۆ دەوڵەمەندکردنی جەستە 

و ڕۆح ئەوا ئەم خواردنەیە کە بە گۆشتى بەرخ ئامادە 

دەکرێت.   

قۆزی 

ئامادەکردنی کەرەستەی ئاخنین
پیازەکە لە ٢ کەوچکی چێشت زەیتدا کەمێک سوربکەرەوە هەتا نەرم دەبێت و پاشان لەوالوە دایبنێ.

لە تاوەیەکی تازەدا، ٢ کەوچکی چێشت زەیت گەرم بکە و پارچە گۆشتەکان سوربکەرەوە هەتا بە تەواوەتی سوردەبنەوە، پاشان لەوالوە 
دایبنێ

ئاوەکە بکوڵێنە، برنج و خوێی تێبکە. بۆ ٢-٣ خولەک بیکوڵێنە )هەتا برنجەکە نەرم دەبێت(، پاشان چۆڕبڕی بکە و لەوالوە دایبنێ 
کشمیش و بەزالیا و بەهارات و بستەکە تێکەڵ بکە لەگەڵ پیاز و گۆشتى بەرخ و برنجەکە.

گۆشتەکە  کاتێک  بیشۆرەوە.  با�ىى  بە  پاشان  دەرەوە(  و  ناوەوە  )بە�ىى  بەرخەکە  گۆشتى  لە  بدە  خوێ  توێژاڵێک  گۆشتەکە  ئامادەکردنی 
پاکبووەوە خوێ و بیبەری ڕەش و زەیتى لێبدە. گۆشتەکە بە قوڵیەکی کەم لەمسەرەوە هەتا ئەوسەر ببڕە، پاشان دەنکە هێل و مێخەکەکانی 
تێ بئاخنە.گۆشتەکە بئاخنە لەو کەرەستەی ئاخنینەی ئامادەت کردووە و پاشان بە دەرزی و دەزووەکە بیدورەرەوە. بەهاراتەکە هەڵبسوو 
لە بە�ىى دەرەوەی گۆشتەکە و لەسەر ئاگرێکی بەرز بۆ ١ کاتژمێر بیکوڵێنە. پاشان ئاگرەکەی بۆ کز بکە و بەردەوام بە لە کواڵندنی بۆ ماوەی 
. بۆ ئامادەکردنی  ٦ کاتژمێری تر، لە دوای ٣ کاتژمێر هەڵیبگێڕەرەوە. ئامادەکردنی پێکهاتەکانی تر  ١٠ کوپ برنجی سادەی تەواو بکوڵێنە 
کفتەکە، پیاز سوربکەرەوە هەتا نەرم دەبێت، لەسەر ئاگرەکە الیبدە و لێى گەڕێ با سارد ببێتەوە. پیازە سارد بووەوەکە لەگەڵ قیمە )جارێ 
نەکوڵێنراوە( و وردەنان و خوێکەدا تێکەڵ بکە هەتا وەک هەویری لێدێت. کۆمەڵێک تۆپی بچوکی لێ دروستبکە و لە ٤/١ی کوپێک زەیتدا 

سوریبکەرەوە هەتا قاوەیی دەبێت. پاشان لەسەر ئاگرەکە الیببە و لەوالوە دایبنێ.
بادەمەکان سوربکەرەوە هەتا ڕەنگیان دەبێت بە ئاڵتونی )بۆ نزیکەی ٣-٥ خولەک(. پاشان لەسەر ئاگر الیببە و لەوالوە دایبنێ.

کشمیشەکە سوربکەرەوە هەتا ڕەنگی دەبێت بە ئاڵتونی، پاشان لەسەر ئاگر الیببە و لەوالوە دایبنێ.
شەعریەکە لە نیو کوپ زەیتى تازەدا سوربکەرەوە، ١ کوپ ئاوی تێبکە و بیکوڵێنە هەتا نەرم دەبێت )بۆ نزیکەی ٥ خولەک(

بەزالیاکان لە زەیتدا سوربکەرەوە بۆ ماوەی ٣-٤ خولەک، پاشان لەوالوە دایبنێ.
کشمیش،  پاککراو،  بادەمی  لەگەڵ  دابنێ  لەسەر  بچوکەکانی  کفتە  باڵوبکەرەوە.  قاپێک  لەسەر  برنجەکە  پێکهاتەکان  کۆکردنەوەی  بۆ 

مەعکەرۆنی و بەزالیاکە.
گۆشتە کواڵوەکەی لەسەر دابنێ و لە کۆتاییدا ئاوی زەعفەرانەکەی بکە بەسەردا. 

پێکهاتەکان )بە�شی ١٠ کەس(

کەرەستەی ئاخنین

گۆشتی بەرخ

ئامادەکردن

٤/١ی کوپێک

١

٣

٤/١ی کوپێک

١ کیلۆگرام

١٠ کوپ

١٠

٢ کوپ

٥ کوپ 

٤/١ی کوپێک

١ کوپ

١ کوپ

١ کوپ

¼ كوب

٤ کوپ

١٠ کوپ

١ کوپ

١

٤/١ی کوپێک

١ کیلۆگرام

٤ کەوچکی چێشت

٢/١ی کوپێک

١ کوپ

٤/١ی کوپێک

١ کوپ

زەیتى ڕوەکی

بەرخی تەواو )نزیکەی ١٠ کیلۆگرام(

پیازی جنراو

زەیت

گۆشتى جنراو بۆ پارچە پارچەی 

خوێ و بیبەری ڕەش بەپێى خواست

بادەمی پاککراو

ئاو

دانە هێلی نەهاڕاو

کشمی�ىى ئاڵتونی

برنج

حبات الهال الكاملة

شەعریە

کشمیش

بەهارات 

ئاو

برنج

بەزالیای بەستوو

پیازی جنراو

ئاوی زەعفەران 

قیمەی گۆشتى بەرخ

وردەنان

خوێ و بیبەری ڕەش بەپێى خواست

زەیت

بەزالیای پاکراو

*هەروەها پێویستت بە دەرزی و 
دەزوی تایبەت دەبێت بۆ گۆشتەکە

بەهارات 

بستە

ئامادەکردن
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نیسکێنە 

کاتێک ژیان لیمۆت پێ دەبەخشێت ئەم خواردنە 

دروست بکە، بە بەکارهێنانی بڕێکی باش لە زیرە 

و زەردەچەوە کە تام و بۆنێکی خۆش دەدەن بەم 

خواردنە کە بەبێ ئەو بەهاراتانە خۆی تامێکی خاکی 

دەدات. ڕەنگە زەردە ئاڵتونیەکەی نیسکێنە هەستى 

خۆر هەاڵتنت پێ دەبەخشێت لە ڕۆژە ساردەکانی 

زستاندا، ئەو کەسانەی پێویستیان بەم هێماگەریە 

نیە بۆ خواردنی ئەم سوپە لەوانەیە الیان پەسەندتر 

بێت کە جۆرە عێراقیەکەی نیسکێنە لیبنێن – 

پیازەکەی بۆ سوردەکەنەوە و دوو تەماتەی جنراوی 

تێدەکەن لەگەڵ کەوچکێکی چێشت دۆشاوی تەماتە، 

پاشان کە تەواو دەبن لە ئامادەکردنی سوپەکە بە 

نەعنا دەیڕازێننەوە. گرنگ نیە کە ئایا تۆ نیسکێنە 

زەردەکەت ال پەسەندە یان سورەکە، ئەنجامی کۆتایی 

و سوپە ئامادە کراوەکە زۆر بەتام و سەرسوڕهێنەرە و 

بە ئاسانی دەچێتە لیستى ژەمە سەرەکیەکانەوە و وەک 

ژەمێکی سەرەکی لە قەڵەم دەدرێت.

ئامادەکردن

پیازەکان سوربکەرەوە هەتا قاوەیی دەبن، برنج و  تاوەیەکی قوڵدا،  لە 
نیسکەکەی تێبکە و بۆ ٥ خولەک تێکیوەربدە.

خوێ و بەهاراتەکەی تێبکە لەگەڵ ٨ کوپ ئاو، لێى گەڕێ با بکوڵێت؛ 
با�ىى  بە  بیکوڵێنە،  خولەک   ٤٠ بۆ  و  بکە  کز  بۆ  ئاگرەکەی  پاشان 

تێکیوەربدە.
٢ کوپ لە سوپەکە جیابکەرەوە و بە ئامێری هاڕەر بیهاڕە، پاشان ئەو 
دوو کوپە هاڕاوە لەگەڵ پاشماوەی سوپەکە تێکەڵ بکەرەوە و بۆ ١٠ 

خولەکی تر بیکوڵێنە.
بە پیازی سورەوکراو و لیمۆ بیڕازێنەرەوە، شەربەتی لیمۆی تێبکە پێش 

پێشکەشکردنی )بە پێى خواست(.
دەتوانیت سوپەکە زیاتر بهاڕیت ئەگەر پێویست بوو.

پێکهاتەکان )بە�شی ٦ کەس(

ڕازاندنەوە

 ١

٢ کوپ

٤/١ی کوپێک

٣ کەوچکی چێشت

١ کەوچکی چێشت

١ کەوچکی چێشت

١ کەوچکی چێشت

١ کەوچکی چا 

٢ کەوچکی چێشت

٨ کوپ 

پیازی جنراو

نیسک

برنجی خڕ

زەیت

زیرە

بیبەری ڕەش

خوێ

زەردەچەوە

شەربەتی لیمۆ )ئارەزومەندانەیە(

ئاو

پیازی جنراو و سورکراوە

لیمۆی قاشکراو
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نەریتەكانی خواردن
بە�ىى پانزەیەملە كەركوك

پارێــزگای كەركــوك دەكەوێتــە باكــوری عێــراق، لــە باكــورەوە لەگــەڵ پارێــزگای هەولێــر، لــە باشــور و ڕۆژئــاواوە لەگــەڵ پارێــزگای ســەاڵحەدین 
ژمــارەی  چوارگۆشــەیە،  كیلۆمەتــری   )١٠٣٩٥( ڕووبەرەكــەی  هاوســنوورە.  ســلێمانی  پارێــزگای  لەگــەڵ  ڕۆژهەاڵتــەوە  لــە  بــەاڵم  هاوســنوورە. 
دانیشــتوانەكەی نزیكــەی یــەك ملیــۆن و نیــوە، پارێزگاكــە لــە ڕووی كارگێڕییــەوە لــە چــوار قــەزا پێكهاتــووە كــە شــانزە ناحیــە لەخۆدەگــرن٨٧. 
قەزاكانــی كەركــوك بریتیــن لــە كەركــوك كــە پایتەختــى پارێزگاكەیــە لەگــەڵ دبــس و مەخمــور و داقــوق. كەركــوك كۆنتریــن شــارەو نــاوی لــە دوو 
بــە  ئــەوی تریشــیان  لــە ســاڵی )١٨٩٨(دا وەریگێڕاوەتــە ســەر زمانــی تورـكـی،  نوســراوی كلدانیەكانــدا هاتــووە. یەكێكیــان مەتــران )ئیــدی شــێر( 
ناونیشــانی )هەواڵەكانــی قەشــەكان و شــەهیدان(ە كــە باوكــە )پۆلیــس بیجــام( لــە حــەوت بەرگــدا لــە الیپــزگ بــە زمانــی كلدانــی چاپیكــردووە٨٨. لــە 
ســەرچاوە سۆمەرییەكانیشــدا نــاوی هاتــووە بــە تایبــەت لــە نوســینەكانی پاشــا )ئانــی / مۆنــدۆ( بــە شــێوازی نوســینى )گۆتیــەكان( كــە لــە باكــوری 
عێــراق واڵتێكیــان دامەزراندبــوو٨٩. چەنــدی توێــژەری تریــش هــەن، چەخــت لــەوە دەكەنــەوە كــە كەركــوك لــە ســەردەمی بابلیەكانــدا نــاوی ئارابخــا 

یــا ئەراخــم بــووە٩٠.  

لــە شــوێنیان  دوای مردنــی ئەســكەندەری مەكدۆنــی كــە واڵتــی میزۆپۆتامیــای داگیركــرد كەوتــە دەســتى )ســلوقس( كــە تەالرەكانــی ڕووخانــدا 
كۆشــك و تــەالری نوێــی دروســتكرد. پاشــان شــارەكە كەوتــە ژێــر دەســتى فارســەكان، تــا ئــەو ڕۆژەی عــەرەب هاتــە نــاو عێــراق. بەتلیمــۆس نــاوی 
)كــۆرا كــۆرا(ی لێنــا، لــە ســەرچاوە عەرەبیەكانیشــدا بــە )كەرخینــى( نــاوی هاتــووە. بــەوە ناســراوە كــە قەاڵیەكــی قایمــى نێــوان دەقەوقــا و هەلێــرە٩١. 
دەقەوقــا ناوچــەی تاووگــە كــە ئەمــڕۆ بــە داقــوق ناســراوە، بــەاڵم قــەزای دبــس، تاكــو ســاڵی )١٩٥٣(ش گوندێكــی بچــووك بــوو، پاشــان بــووە 
قەزایــەك كــە ڕووبەرەكــەی ســەد هــەزار دۆنمــە و نزیكــەی شەســت و پێنــج گونــد لەخۆدەگرێــت. هەروەهــا كەركــوك قــەزای حەویجە�ىــى هەیــە 
كە بە )حەویجە العبید( ناســراوە بە ناوی خێڵەكانی عوبێدی عەرەبی لە پاڵ چەند خێڵێكی تری وەك شــمەر و جبور و دلێم، پێشــتر قەزاكە 

ســەر بــە پارێــزگای ســەاڵحەدین بــوو، بــەاڵم دواتــر خرایــە ســەر كەركــوك. 

لــە مێــژووی هاوچەرخــدا كەركــوك پایتەختــى والیەتــی شــارەزوور بــوو، ســەرچاوە مێژوییــەكان دەڵێــن مێــژوی دروســتبوونی دەگەڕێتــەوە بــۆ ســاڵی 
بــە چەندیــن ســاڵ كۆمەڵكوژییەـكـی گــەورە لەســەر دەســتى )تەهماســپ خــان( ڕوویــداوە كــە لەگــەڵ دانیشــتوانەكەی  ئــەوە  )١٧٢٩(، دوای 
شــەڕێكی گــەورەی بەرپاكــردووە و لــە ئەنجامــدا بــەرەو گونــدی )ئەلقوریــە( هەاڵتــووە، لەوێــش كۆمەڵكوژییەكــی گــەورەی ئەنجامــداوە و پاشــان 
لەوێــوە چــووە بــۆ گونــدی بەشــیر. كاتێــك تەهماســپ ڕۆیشــت و ژیــان بــۆ ناوچەكــە گەڕایــەوە و بــووە شــارێكی گــەورە و پردێــك لــە نێــوان باشــور 

و باكــوری عێــراق٩٢. 

ژینگەی كۆمەاڵیەتی

لــە بەشــەكەی پێشــوودا ووتمــان كــە شــارەكانی دیالــە و بەغــدا و كەركــوك عێراقێكــی بچووككــراوەن، كەركــوك ئایكۆنێكــی میزۆپۆتامیــە بــۆ فــرە 
نەتەوەیــی و ئایینــى و تایەفــی لــە عێــراق. لــە دێــر زەمانــەوە كــورد و عــەرەب و توركمــان وئاشــووری و كلدانــی و ســریان و ئەرمــەن تێیــدا ژیــاون. 
لــە ســەردەمی نوێــدا، بەهــۆی ملمانــێ و ناكۆـكـی  هەروەهــا جوولەكــە و كەمینــەی تری�ىــى تێــدا نیشــتەجێبوون. وێــڕای كێشــەكانی كەركــوك 
یــا پارێزگاكانــی تــرن وەكــو ســەالحەدین و دیالــە. وێــڕای هەمــوو  لەســەر شوناســەكەی و هەندێــک لــە ناوچەكانــی كــە ئایــا ســەر بــە كەركــوك 
ئەوانــە، كۆمەڵــگای كەركوكــی یەكگرتــوو بــووە و ئاشــتیانە پێكــەوە ژیــاون، دەبینیــت لــە یــەك گەڕەكــدا موســڵمان ئاشــوری و كــوردی و توركمــان 
و عــەرەب پێكــەوە دەژیــن. هەرچەنــدە لــە زمــان و كلتــوور و دابونەریتــدا جیــاوازن، بــەاڵم پێكــەوە دەژیــن و دان بــە یەكتریــدا دەنێــن. ئــەوەش 
ڕەنگدانــەوەی لــە كلتــوری پارێزگاكــە هەبــووە. ئــەو ڕەنگدانەوەیــەش زیاتــر لــە چێشــتخانەی كەركوكیــدا دەردەكەوێــت، توركمانــەكان خواردنــی 

خۆیــان عــەرەب و كــورد و ئاشــوریی و ئەرمەكانیــش خواردنــی تایبەتــی خۆیــان هەیــە. 

ئەگەر هەوڵبدەین خواردنەكانی ئەم چێشتخانەیە دابەش بكەین، ئەوا دەبینین هەندێک خواردن هەن خۆماڵین، ئەوەی الی توركمانەكان 
هەیــە الی كەركوكیەكانــی تــر نیــە، وەكــو تەتــەر قوالغــی، كــە دوای هێــرش و پەالمــاری تەتەرییــەكان بــۆ ســەر عێــراق دەركەوتــووە، لــە پاشــكۆی 
ئــەم بەســەدا بــە ووردی با�ىــى دەكەیــن، الی كوردەكانیــش لیســتێك خــواردن هەیــە كــە چێشــتخانەكانی هەولێــر و ســلێمانی و دهــۆك و زاخــۆ 

لەخودەگرێــت. ئــەم خواردنانــەش زۆر تایبەتــن  و لــە پاشــكۆكانی تــری شــارەكانی هەرێمــى كوردســتاندا باســیان دەكەیــن . 

لــە پــاڵ ئــەو دوو جــۆرەدا، جــۆری ســێیەمیش هەیــە كــە ڕیشــەیەكی عەرەبــی هەیــە، مەبەســتیش لەمــە ڕۆڵەكانــی پێكهاتــەی عەرەبــی پارێزگاكــەن. 
لــەم چێشــتخانەیەدا كلتــوری خواردنــی پارێزگاكانــی ســەاڵحەدین و موســڵ و دیالــە بەدیدەكرێــت، وەكــو هەبیــت و تەشــریب و ئــەو خواردنانــەی 
تــر كــە لــە برنــج و دانەوێڵــە و شــیرینیەكان پێكهاتــوون، كــە بــە هەمــان شــێوە لــە تەكریــت و دیالــە و ڕومــادی و فەلوجــە بەرچاومــان كەوتــوون. 
لــە پــاڵ ئــەم جۆرانــەدا خواردنــی ئاشــووری و ئەرمەنیــش هــەن كــە ڕەگەزێكــی ســەرەكی ئــەو تابلــۆ پانۆرامیــەی خوانــی كەركوكیــن، ئــەوە جگــە لــە 
خواردنــە نیشــتمانیەكان كــە لــە هەمــوو شــارەكانی عێــراق هــەن، وەكــو دۆڵمــە و كەبابــی عێراقــی و بریانــی و مەقلوبــە و جۆرەكانــی شــلە و ما�ىــى 

و مریشــك و تشــریب و چەندیــن جــۆری تــر. 

خواردتنە توركمانی و ئاشورییەكان

توركمانــەكان لــە عێــراق و ســوریا یــەك چێشــتخانەیان هەیــە، ئەمــەش ڕیشــەی دەگەڕێتــەوە بــۆ چێشــتخانەی تورـكـی، بــەاڵم چەنــد ڕەگەزێكــی 
تــری لــە چێشــتخانەكانی دەوروبــەرەوە وەرگرتــووە. توركمانــەكان لــە عێــراق لــە پارێزگاكانــی كەركــوك و نەینــەوا و دیالــە و هەولێــر نیشــتەجێن، 
ژمارەیەكی كەمیشیان لە بەغدا و شارەكانی تر هەن. گۆشتى سوور ڕەگەزی سەرەكی چێشتخانەكەیانە، بەو شێوەیە لەگەڵ ئاشورریەكان 
و عــەرەب هاوبەشــن. جگــە لــە گۆشــتى ســوور، چێشــتخانەی توركمانــی بایــەخ بــە برنــج و كونجیــش دەدات، گرنگیەـكـی زۆر بــە شــیرمەنیش 

دەدەن لەگــەڵ ما�ىــى و مریشــك. 

بەناوبانگتریــن خواردنــی توركمانی)دۆچمە(یــە، كــە پێكهاتــووە لــە گۆشــتى مــەڕ، كــە دەكرێــت بــە چوارگۆشــەی بچــووك بچــووك و لەگــەڵ پیــاز و 
تەماتــە لێدەنرێــت و چەندیــن جــۆرە بەهاراتــی تێدەكرێــت. خواردنێكــی تریــش هەیــە كــە لــە هەمــوو ماڵێكــی توركمانیــدا هەیــە، وەك بیــاف كــە لــە 
گۆشــتى مــەڕ و گێــزەر و برنــج پێكهاتــووە، ئــەم پێكهاتانــە هەموویــان دەخرێنــە نــاو یــەك مەنجــەڵ. توركمانــەكان حەزیــان لــە خواردنــی برژاویشــە 
وەكــو )شاشــلیك(، كــە لــە گۆشــتى مــەڕ یــا مریشــك یــا ما�ىــى پێكدێــت و دەخرێتــە ســەر ئاگردانێكــی خەڵــوز و بــە پیــازەوە دەبرژێندرێــن. هەروەهــا 
)داوود پاشــا(یان هەیــە كــە توركمانــەكان لــە چێشــتخانەی شــامییەوە وەریانگرتــووە و بــە ساســێكی تیــژ دەكرێــت. هەروەهــا زۆر حەزیــان لــە 
دۆڵمەیــە كــە بــە چەندیــن شــێوە لێیدەنێــن، بــە شــێوەی تەقلیــدی بەغدایــی لێیدەنێــن، هەندێــک جاریــش بــە شــێوازی كوردیانــە لێیدەنێــن كــە پێــى 
دەڵێــن دۆڵمــەی ســپى، چونكــە ماســتى تێدەكــەن. هەروەهــا شــێوازێكی تریشــیان هەیــە كــە بــە كەلــەرم دەكرێــت و پێــى دەڵێــن دوڵمــەی كەلــەرم.
بــەاڵم ئەمــان پێــى دەڵێــن )ســۆلۆ كەبــاب(، هەروەهــا  لــە هەمــوو شــارەكانی عێــراق هەیــە،  لــە تەشــریبى گۆشــتدا لێهاتــوون، كــە  توركمانــەكان 
)تەكمیلــەی باینجــان( و )پــەردە پــاڵو( یشــیان هەیــە، پەردەپــاڵو خواردنێكــی توركیــە و دواتــر لــە هەمــوو شــارێكی عێراقیــدا لێنــراوە، ئــەو خواردنــە 

لــە كەركــوك بووەتــە هێمــای جیاكــەرەوەی شــارەكە، لــە پاشــكۆی ئــەم بەشــەدا شــێوازی ئامادەكردنەكــەی بــاس دەكەیــن.

خواردنێكــی تــر هەیــە كــە )كای بیــش(ی پێدەگوترێــت، كــە بریتییــە لــە خواردنــی مەكەرۆنــە و گۆشــت و پەتاتــە و پیــازی ســپى و ســەوز و شــویت. 
ئــەم خواردنــە لەگــەڵ شــلەی گۆشــتدا پێشــكەش دەكرێــت، خواردنــی )ئەلمانتى(یــش هەیــە كــە لــە گۆشــتى ســپى پێكدێــت و لەگــەڵ ماســتدا 
پێشــكەش دەكرێــت، هەندێــک جاریــش بــە ســای )ئەجیــكا(وە دەخورێــت. وەكــو بەشــەكانی تــری عێــراق، توركمانــەكان زۆر حەزیــان لــە نانــە، نــان 
بــە تەنــووری قوڕییــن دەكــەن كــە لــە هەمــوو ماڵێكــدا هەبــووە پێــش ئــەوەی ژیــان پێشــبكەوێت و فڕنــی بازرگانــی بێتــە ئــاراوە. توركمانەكانــی بــە 

نانەكــەی خۆیــان دەڵێــن )تشــوریك( كــە لــە ئاردنــی گەنــم پێكدێــت، تشــوریك وشــەیەكی توركیــە و عێراقییەكانــی كردویانــە بــە )جــرك(.

عەرەبیــەكان  كــوردی  و  توركمانــی  خواردنــە  بــە  ئەمیــش  نیــن،  دەگمەنتــر  و  كەمتــر  توركمانیەكانــی  خواردنــە  لــە  ئاشــوورییەكانیش  خواردنــە 
كاریگەربــووە، ئــەوەش بــە هــۆی پێكــەوە ژیــان و جوگرافیــای هاوبــەش. چێشــتخانەی ئاشــووری لــە ڕووی پێكهاتەكانــی وەك گۆ�ىــى ســوور و ســپى 
و شــیرمەنیەوە هاوشــێوەی چێشــتخانەكانی تــرە، بــەاڵم ئەمــان لــە زەاڵتــە و موقەبیاتــدا كــە زیاتــر لــە چێشــتخانەكانی دەریــای ناوەڕاســتەوە 
و  تورـكـی  چێشــتخانەی  لــە  ئاشــوورییەكان  یاخــود  ئاشــووریە،  ڕیشــەكەی  عێراقــی  زەاڵتــەی  بەناوبانگتریــن  دیــارە.  پەنجەیــان  شــوێن  نزیكــە، 
و  )خەیــار  بــە  عەرەبیــدا  چێشــتخانەی  چەندیــن  لــە  كــە  )جاجــك(ە  بەناوبانگترینــان  عێــراق.  بــۆ  گواســتویانەتەوە  و  وەریانگرتــووە  یۆنانیــەوە 
ماســت( ماســراوە، )جاجــك( لــە چێشــتخانەی كەركوكیــدا لــە خەیــار و ســیر و خــوێ و نەعنــا و زەیتــى زەیتــون و ماســتى خەســت پێكهاتــووە و 

دەخورێــت.  موقەبیــات  وەك 

پاشــان  توركیــا باڵوبووەتــەوە،  و  لــە شــام  ئــەم خواردنــە  ناوەڕاســتەوە هێنــاوە،  لــە چێشــتخانەی دەریــای  تەبولەیــان  ئاشــووریەكان  هەروەهــا 
لەســەر دەســتى ئاشــورییەكان هێنراوەتــە عێــراق. زەاڵتەكــە لــە مەعدەنــوس و تەماتــەی پاككــراوە و ســاوەر و نەعنــای ســەوز و زەیتــى زەیتــون و 
لیمــۆ پێكهاتــووە. پێكهاتــەكان دەكرێنــە قیمەیەكــی نــەرم. بــەاڵم بــۆ ژەمەكانــی تــر، ئاشــوورییەكان كفتەیــان هەیــە كــە بــە برنــج و گۆشــت دروســت 
دەكرێــت و الی كە�ىــى تــر نیــە، هەروەهــا ئاشــوورییەكان تڕخێنەیــان هەیــە، كــە هــەزاران ســاڵە لەگــەڵ كــورددا تێیــدا هاوبەشــن، ئــەم خواردنــە 
لــە شــێلم و بڕوێــش و نــۆك و گۆشــت و دۆشــاوی تەماتــە پێكدێــت، زیاتــر لــە ڕۆژانــی ســارددا دەخورێــت. ئاشــوورییەكان خواردنێكــی كلتوریــان 
هەیــە كــە خەریكــە بــە تــەواوی لەناودەچێــت كــە ئەویــش )برمە(یــە، برمــە بــۆ خــوی بــە مانــای گــۆزەی گڵیــن دێــت، ئــەم خواردنــە نیســك و نــۆك 
وئێســقانی كەلــەی گوێرەكــە پێكدێــت و كــە دەخرێنــە نــاو ئــاوەوە، پاشــان دەخرێتــە نــاو تەنوورێكــی قوڕینــەوە تــا پێــدەگات، خواردنێكــی تریشــیان 
هەیە كە سەوزەیە و بە ماستەوە دەخورێت، پێى دەڵێن )پوشاال دەكالی( كە لە سڵق و نەعنا و بیبەری سەوز و سپیناخ و ماست پێكدێت.
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INGREDIENTS (serves 5)

Wash rice and soak in 6 cups of water for at least 45 
minutes. Drain well.
Fill a large pot with 6 cups of water and salt; bring to a 
boil. Pour the rice into the pot and boil for 3-4 minutes, 
only stirring once or twice. Drain the rice.
In a separate bowl, mix the yogurt, saffron water, butter 
or ghee (for the crust) and 1/3 of the cooked rice. Grease 
a pot and fill it with crust mixture. Gradually add the 
remaining rice and shape into pyramid.
Make a well at the top of the pyramid and add the oil, 

ڕوداوە  لە  بکەن  گوزارشت  دەیانەوێت  کاتێک  جیهان  واڵتانی  زۆربەی 

مێژوییە گرنگەکانیان کۆمەڵێک تابلۆ هەڵدەکەنن یان مۆنۆمێنتى گەورەی 

سوارچاکەکانیان بە مادەی برۆنز دروست دەکەن بۆ گوزارشت کردن لە 

سەرکەوتنەکانیان، بەاڵم عێراقیەکان بۆ دەربڕینى ئەم هەستانە خواردن 

لێدەنێن.

ئەم خواردنە )کە زیاتر وەک مەزە/موقەبیات یاخود ژەمێکی سوکی نانی 

یادکردنەوەی  بۆ  تایبەتی  بە  ئەم خواردنە  ئامادە دەکرێت( دەڵێن  ئێوارە 

تەتەر  هێزەکانی  کاتێک   – لێدەنرێت   ١٢٥٨ ساڵی  لە  بەغدا  ئابڵوقەدانی 

دەکران(  ڕابەرایەتی  خانەوە  هۆالکۆ  مەغولەکان  ڕابەری  الیەن  لە  )کە 

کتێبخانەکانیان  و  نەخۆشخانە  و  مزگەوت  زۆربەی  و  کرد  هێرشیان 

"گوێی  واتە  قواڵغی  تەتەر  کرد.  وێران  ئیسامیان  پایتەختى  پاشان  و 

کەمێک  چاوەکانت  بکات  پێویست  لەوانەیە  هەرچەندە  تەتەرەکان"، 

دابخەیت بۆ بینینى هاوشێوەیی ئەم پاستا پڕ لە گۆشتە و نەرمەی گوێی 

مرۆڤ، ئەم دودڵیەت ال دروست نابێت کاتێک خواردنەکە تام دەکەیت 

– ئەم خواردنە بەڕاستى بەتام و چێژە.

ئامادەکردن

هەویر
هەموو پێکهاتەکان لە قاپێکد تێکەاڵو بکە و بۆ ماوەی ٥ خولەک تێکیوەربدە یان هەتا نەرم 

دەبێت. هەویرەکە دابەش بکە بۆ چەند گونکێکی بچوک )نزیکەی ٢٥-٣٠ دانە(
ئاخنینى گۆشت

تێکیوەربدە  تێبکە، جارجار  بیبەری ڕە�ىى  و  تێبکە و خوێ  پیازەکە سوربکەرەوە، گۆشتەکەی 
هەتا ڕەنگەکەی دەگۆڕێت بۆ قاوەیی.

گونکەکان دانە دانە بە تیرۆک بکەرەوە و بیانبڕە بۆ چەند پارچەیەکی بازنەیی )هەر پارچەیەک ١٠-
١٢ سانتیمەتر / ٣-٤ ئینج بێت( بە کەوچکی گۆشتەکە لەسەر پارچە بازنەییەکان باڵوبکەرەوە، 

پاشان پارچە هەویرەکان قەد بکە و شێوەی نیوە مانگێکیان لێ دروست بکە.
�ىێ بە�ىى تاوەیەکی گەورە پڕ بکە لە ئاو، ١ کەوچکی چێشت خوێ و نیو کەوچکی چا بیبەری 

ڕە�ىى تێبکە.
پارچە هەویرەکان دانە دانە بە کەوگیرێک بخەرە ناو ئاوە کواڵوەکە و بەردەوام بە لە کواڵندنی 

ئاوەکە هەتا ئەو کاتەی پارچە هەویرەکان سەرئاو دەکەون.
پاشان پارچە هەویرە کواڵوەکان بە کەوگیرێک دەربهینە، ئاگادار بە با پریشکی ئاوە کواڵتووەکە 
نەتسوتێنێت، پاشان دانە دانە لەسەر قاپێکی تەخت دایانبنێ )لەسەر یەک ڕیزیان مەکە، دانا 

دانە بەجیا دایانبنێ(
٢ سەلکە سیرەکە لە زەیتى زەیتوندا سوربکەورەوە و لەگەڵ ماستدا تێکەڵی بکە، تێکەڵەکە بە 

هێوا�ىى بڕێژە بەسەر پارچە هەویرەکان )قواڵغی( و گژنیشە جنراوەکەی بەسەردا بپرژێنە.

پێکهاتەکان )بە�شی ٥-٧ کەس(

هەویر

ئاخنینی گۆشت

سۆ�شی ماست

٢ کوپ و نیو

٢ کوپ

١ کەوچکی چا

٢ سەلک

١ کوپ و نیو

٣ کەوچکی چێشت

٥ کەوچکی چێشت

٢ کەوچکی چێشت

نیو

٣ کەوچکی چێشت

نیو کیلۆ

١ کەوچکی چێشت

نیو کەوچکی چا

ئارد

ماستى خۆماڵی

خوێ

سیر

ئاو

زەیتى زەیتون

زەیت

گژنیژی جنراو

پیازی وردجنراو

زەیتى ڕووەکی

قیمەی گۆشتى بەرخ یان گا

خوێ

بیبەری ڕەش

پاستا بە 
ئاخنینی گۆشت 

بە سۆ�شی 
ماست 
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فڕنەکە پێشوەخت گەرم بکە بە پلەی گەرمی ٢٠٠ پلەی سەدی / ٤٠٠ فەهرەنهایت / نیشاندەری ژمارە ٦ی فڕنی 
غاز.

برنجەکە لێبنى بەپێى ڕێنماییەکانی لێنانی برنجی سادەی تەواو 
ئاوی زەعفەرانەکەی تێبکە و بەبا�ىى تێکیوەربدە، پاشان دایبنێ با سارد ببێتەوە.

٢ یان ٣ کەوچک زەیت گەرم بکە، پیازەکە بجنە و پاشان سوریبکەرەوە هەتا نەرم دەبێت )بۆ ماوەی ٣-٤ خولەک(
لە قاپێکی تردا پیاز و گۆشتەکە تێکەاڵو بکە لەگەڵ کەپەکی شۆفان و خوێ و بیبەری ڕەش، ئەوەندە ئاوی تێبکە 
هەتا تێکەڵەکە دەبێت بە هەویر، بە دەست تیکیوەربدە و چەند تۆپێکی بچوکی لێدروست بکە، لە زەیتى گەرمدا 

سوریبکەرەوە و لەوالوە دایبنێ.
پاشماوەی زەیتەکە گەرم بکە، پەتاتە جنراوەکان سوربکەرەوە و لەوالوە دایبنێ، پاشان بستەکە سوربکەرەوە و 

لەوالوە دایبنێ، لە تاوەیەکی جیاوازدا گونکۆکە گۆشتەکان سوربکەرەوە و لەوالوە دایانبنێ.
لە قاپێکی تردا، برنجە لێنراوەکە تێکەڵ بکە لەگەڵ گونکۆکەی گۆشت، پەتاتە، بستە، بەزالیا و بەهارات 

زەیت  هەندێک  بە  ناشکێن(  و  دەگرن  زۆر  گەرمی  پلەی  بەرگەی  قاپانەی  )ئەو  بکە  چەور  فڕن  قوڵی  قاپێکی 
بە  هەویرەکە  لە  هەندێک  با  بکەرەوە،  باڵو  لەناودا  پاقاوەکەی  هەویری  یەکەمی  چینى  پاشان  ڕۆنەکەرە،  یان 
چواردەوری قاپەکەدا شۆڕببێتەوە، هەویرەکە بە زەیت یان ڕۆنەکەرە چەور بکە و هەمان پرۆسە بۆ ٤ چین هەویر 

دوبارەبکەرەوە.
نیوەی تێکەڵەی برنجەکەی تێبکە و هێلکەکانی بە یەکسانی لەسەر دابەش بکە، پاشماوەی تێکەڵەی برنجەکەی 
تێبکە و ئەو بەشانەی هەویرەکە کە بە چواردەوری قاپەکەدا شۆڕبونەتەوە قەد بکە و تێکەڵەکەی پێ دابپۆشە، 
هەندێک زەیت یان ڕۆنەکەرەی بەسەردا بپرژێنە و بۆ ماوەی ٣٠ خولەک بیبرژێنە یان هەتا ڕەنگەکەی دەبێت بە 

ئاڵتونی.
لە کاتی پێشکەشکردنیدا، بە وریایی قاپەکە سەرەوژێر بکە، پاشان بیبڕە بۆ چەند پارچەیەکی پاقاوەیی.

پێکهاتەکان )بە�شی ٦ کەس(

برنج 

٣ کەوچکی چێشت١ کوپ و نیو

٤٢ کەوچکی چێشت

نیو کوپنیو کوپ 

١ کەوچکی چێشت١

٥٠٠ گرام

٥٠٠ گرام

٤/١ی کوپێک

٢٦ کەوچکی چێشت 

ناوکی بستەبرنجی دەنک درێژ

پەتاتەی قاشکراوئاوی زەعفەران

بەزالیای بەستوو یان بەزالیای فرێ�ىى زەیت

بەهارات پیازێکی بچوکی جنراو

کەرەی تواوە یان زەیتى ڕوەکیقیمەی گۆشتى بەرخ، یان گا، یان سنگی 

هێلکەی کواڵو و پاککراوکەپەکی شۆفان

هەویری پاقاوە خوێ و بیبەری ڕەش بەپێى خواست

ئاو بەپێى پێویست

پەردەپاڵوی

برنج و گۆشت

بەوەی  ئاسودەیە  زۆر  خواردنە  ئەم 

ئەم  نا؟  بۆ  و  بەناوبانگە،  خواردنێکی 

تێکەلەیە لە برنج و هێلکە و گونکە گۆشت 

کە لە پشت هەویرێکی پاقاوە ئاسادا خۆی 

دەشارێتەوە و کاتێک هەویرەکە دەشکێنیت 

نمایشێکی زۆر جوانت پێشکەش دەکات.

ئامادەکردن
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نەریتەكانی خواردن
بە�ىى شانزەیەملە نەینەوا

پارێــزگای نەینــەوا دەكەوێتــە باكــوری عێراقــەوە، لــە ڕۆژهەاڵتــەوە لەگــەڵ هەولێــر و لــە باشــوورەوە لەگــەڵ ســەاڵحەدین و ئەنبــار، لــە باكــوورەوە 
ژمــارەی  عێراقــە،  شــاری  گەورەتریــن  دووەم  دانیشــتوانەوە  ڕووی  لــە  هاوســنوورە.  ســووریا  واڵتــی  لەگــەڵ  ڕۆژئاواشــەوە  لــە  و  دهــۆك  لەگــەڵ 
دانیشــتوانەكەی نزیكــەی زیــاد لــە پێنــج ملیــۆن كەســە، ڕووبەرەكــەی )٣٣٠٠٠( كیلۆمەتــری دووجایــە، دە قــەزای لەســەرە، دیارترینیــان موســڵ 

و تەلەعفــەر و شــەنگال و شــێخان و شــەرگات و حەمدانیــە و تەلكێــف بەعشــیقەن. 

بــە گوێــرەی بەڵگــەكان و شــوێنەوارەكان بێــت نزیكــەی شــەش هــەزار ســاڵ تــا ســەردەمی جاخــی گڵیــن )٢٨٠٠ – ٣٠٠(پ.ز پێــش زایینــى مــرۆڤ 
لــەو ناوچەیــەدا نیشــتەجێبووە، گــۆزە گڵینــەكان لــە ڕۆژهەاڵتــی باكــوری ) تــەل قۆینجــاق( دۆزراونەتــەوە٩٣. دواتــر گــۆڕاوە بــۆ ناوەندێكــی ئایینــى 
گرنــگ بــۆ پەرســتنى خوداوەنــدی عەشــتار٩٤، لەســەر زاری پاشــای ئاشــووری )شەم�ىــى ئــادد( نــاوی هاتــووە كــە كــە ناوەندێــك بــووە بــۆ پەرســتنى 
عەشــتاری خوداوەنــد. یاقــوت ئەلحەمەویــش با�ىــى كــردووە و دەڵێــت )گونــدی پێغەمبــەر یون�ىــى كــوڕی مەتــێ ســاڵوی خــوای لێبێــت لەوێیــە( ٩٥.

دەڵێــت  ئەلحەمــەوی  یاقــوت  هەیــە.  جیــاواز  بیروبۆچوونــی  دروســتیكردووە  كــە  كەســێك  یەكەمیــن  و  موســڵ  نــاوی  بــە  ســەبارەت  بــەاڵم   
لەبەرئــەوەی كــە عێــراق و جزیــرەی بــە یەكتــری گەیانــدوە، یاخــود لەبەرئــەوەی كــە كەوتۆتــە نێــوان فــورات و دیجلــە یــا لەبەرئــەوەی كــە لــە نێــوان 

نــاوە موســڵ٩٦.    نــاوی  ئــەو پاشــایەی كــە دروســتیكردووە  نــراوە موســڵ، هەروەهــا دەگوترێــت  نــاوی  شــەنگال و حەدیســەدایە 

موســڵ دەكەوێتــە بەرامبــەر نەینــەوا لەســەر كەنــاری ڕووبــاری دیجلــە، لــە ســەردەمە جیاوازەكانــدا چەندیــن گەڕیــدە ســەردانیان كــردووە و 
تێبینیەكانــی خۆیــان لــە بارەیــەوە نووســیوە. وەكــو ئیبــن جوبەیــر كــە دەڵێــت )شــارێكی دێریــن و گەورەیــە ، قەاڵكانــی قایمــن، مێژوویەكــی دێرینــى 
هەیــە و بــۆ هەمــوو ڕووداوەكان ســاز و ئامــادە بــووە(٩٧. جگــە لــە وەســفكردنی كۆشــك و تەالرەكانــی، وەســفی كەشــوهەوای شــار و پەرســتگاكان 
و مزگەوتــەكان و شــوێنەوارەكانی پێغەمبــەران و قەشەكانی�ىــى كــردووە، وەكــو پێغەمبــەر یونــس و گردەكــەی موســڵ كــە ژمارەیــەك خانــوو و 

شــوێنى ئاوخواردنــەوە، هەمووشــیان یــەك دەرگایــان هەیــە٩٨. 

جگــە لــە موســڵ، نەینــەوا چەندیــن شــاری تــری لەســەرە، وەكــو شــەنگاڵ و تەلەعفــەر و تەلكێــف، شــەنگال دەكەوێتــە ڕۆژئــاوای پارێزگاكــە و 
زۆربەیــان ئێزیدیــن، كەمینەیــەك لــە توركمــان و عەرەبیشــیان لەگــەڵ دەژی، شــاری تەلكێــف یــا تەركێــف نزیكــە هــەژدە كیلۆمەتــر لــە نەینــەواوە 
دوورە. بــەاڵم تەلەعفــەر شــارێكی كۆنــە و یاقــوت ئەلحەمــەوی بــە ) تــەل ئەعفــەر( نــاوی هێنــاوە، دەكەوێتــە نێــوان شــەنگاڵ و موســڵ، لــە ســەر 

شــاخێكی بــەرز و قایــم دروســتكراوە٩٩. 

ژینگەی كۆمەاڵیەتی و شارستانی

ژینگــەی كۆمەاڵیەتــی و شارســتانی كۆمەڵــگای نەینــەوا لــە ڕووی فــرە نەتەوەیــی و ئایینــى و تایەفیــەوە زۆر لــە كۆمەڵگاكانــی كەركــوك و بەغــدا و 
دیالە جیاواز نیە. تێكەڵەیەكی مۆزاییكی گەورە له گروپ و كۆمەڵە جیاوازەكان نەخشــەی شــارەكانیان پێكهێناوە. كورد و عەرەب و توركمان 
و ئاشــووری، مۆســڵمان و مەســیحی و شــەبەكی و ســوونی بــە تەنیشــت یەكــەوە دەژیــن، ئــەوە جگــە لــە ئێزیدیــەكان و كاكەییــەكان. مێژوونــووس 
)عبدالــرزاق ئەلحەســەنی( دەڵێــت )موســڵ مۆركێكــی فــرە ڕەگــەز و جیــاوازی هەیــە كــە لــە قاوەخانــە و بازاڕەكانیــدا ڕەنگیداوەتــوە، كــوردەكان لــە 

شــاخەكانەوە و عەرەبــی دەوازنشــین و ئێزیدییــەكان و ئەوانــی تریــش لــە ناوچــە جیاوازەكانــەوە دێــن و ســەردانی دەكــەن١٠٠. 

ئــەو ڕەوشــە كاریگــەری لەســەر كلتــووری بــاوی شــارەكە هەبــووە، بۆیــە بەهــا و كلتــور و بیروبۆچوونــەكان جیــاواز و فــرە و دەوڵەمەنــد بــوون. 
بــۆ  پارێزگاكــە بووەتــە بووەتەیــەك  تایبەتمەندییانــە هەبــووە.  ئــەو  تایبــەت شــاری موســڵ، كاریگەرییەـكـی زۆری لەســەر  بــە  پارێزگاكــە  پێگــەی 
توانــەوەی هەمــوو كلتــوورە جیــاوازەكان بــە كــورد و عــەرەب و توركــی و ســورییەوە. ئــەوەش كاراكتەرێكــی كاریگــەری پێبەخشــیوە و ڕەنگادنــەوەی 
بیاباناویــی و شــاخاویی و هــەردوو جــۆرە خواردنــی  بــە خواردنــی  لەســەر خوانەكــەی هەبــوو كــە هەمــوو خوانــە جیــاوازەكان لەخۆدەگرێــت، 

ســوری توركییــەوە. 

خوانی نەینەوا

لــە  یەكێكــە  خوانــە  ئــەو  بكەیــن.  موســڵ   دەوڵەمەندەكــەی  خوانــە  با�ىــى  دەبێــت  عێراقییــەكان  خواردنــە  تابلــۆی  باســكردنى   كاتــى  لــه 
دەوڵەمەندتریــن و بەناوبانگتریــن خوانەكانــی ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت. هەندێــک لــە پارێــزگاكان دوو یــا �ىــێ خواردنــی خۆماڵــی خۆیــان هەیــە و لــە 
پارێزگاكانــی تریــان جیادەكەنــەوە، بــەاڵم موســڵ ژمارەیەكــی زۆر لــە خواردنــی خۆماڵــی هەیــە كــە لــە هیــچ شــوێنێكی تــر نیــە، وەكــو كوببــە و قلیــە 

و ســماقی غەبیــع و تڕخێنــە و برمــە١٠١.
 ئــەو خوانانــەی كــە لــە موســڵ و شــارەكانی نەینــەوا و كوردســتان هــەن وای كــردووە ببنــە بەشــێك لــە كلتــوری دەریــای ناوەڕاســت، شانبەشــانی 
ئەو خوانانەی كە ســەر بە كلتووری بیابانی و گوندنشــینین. ئەو خواردنانە بۆ چەندین ســەدەیە لە نەوەیەكەوە گوازراونەتەوە بۆ نەوەیەكی 

تــر، هەندێکكیــان لەناوچــوون یــان گۆڕانیــان بەســەردا هاتــووە، بــەاڵم هەندێــک خــواردن هەیــە هێشــتا مــاون و لــە چێشــتخانەكاندا لێدەنرێــن. 

لــە خواردنــە  زۆرێــك  بیســتدا،  نیــوەی دوورەمــی ســەدەی  لــە  و  عێــراق  نێــوان شــارەكانی  لــە  پەیوەندیكــردن  ئامڕازەكانــی  لەگــەڵ فراوانبوونــی 
موســاڵوییەكان گەیشــتنە شــارەكانی تــر، بــەو جــۆرە بوونــە بەشــێك لــە چێشــتخانەی عێراقــی نــوێ. كوببــەی موســڵی چوونــە نــاو چێشــتخانەكانی 
ئــەو شــارەكانی عێراقــەوە و بــووە ڕەگــەزی ســەرەكی، هەمــا شــتیش لەگــەڵ )قلیــە(، بــەاڵم بــە شــێوەیەكی كەمتــر، لەگــەڵ )پاچــە( كــە بــە شــێوازی 
لــە بیرمــان بێــت كــە چێشــتخانەی موســڵی، كۆمەڵێــك ســرووتی تایبەتــی خــۆی هەیــە. ئەندامانــی خێزانــی  موســڵی ئامــادە دەكرێــت. پێویســتە 
موســڵی ئــەو كەرەســتانە كۆدەكەنــەوە كــە لــە نــاو چێشــتخانەدا بەكاردەهێنرێـــت بــۆ نموونــە ســرووتی نانیــان هەیــە، خەڵكــی موســڵ وا ڕاهاتــوون 
كــە بڕێكــی زۆر لــە نــان و ســاوەر و گۆشــت عەمبــار بكــەن، ئــەوەش بەهــۆی زنجیرەیــەك ئابڵوقــەوە كــە بــە درێژایــی مێــژوو بەســەر ئــەم شــارەدا 
ســەپێنراوە. پێــش وەرزی زســتان بــە شــەش مانــگ زەخیــرەی خۆیــان دەخــەن١٠٢. هەندێــک شــەو خێزانــەكان كەرەســتەكانی ئامادەكردنــی نانــی 
كــە  ئامــادە دەكــەن  ئــەو ســاوەرە  ئامــادە دەكرێــت، هەندێــک شــەوانیش  و شــارەكانی كوردســتانیش  نەینــەوا  لــە  كــە  ئامــادە دەكــەن  )رقــاق( 
كوببــەی لێدروســت دەكــەن، بۆیــە تــا درەنگانــی شــەو ناخــەون. لــەو جــۆرە نانانــەی كــە پێویســت بــە كۆش�ىــى بــە كۆمەڵــە نانــی )جغدقە(یــە، كــە 

نانێكــی خــڕی ئەســتوورە و تیرەكــەی نزیكــەی بیســت و پێنــج ســانتیم دەبێــت، زۆر جــار ئــەم نانــە بــە ڕۆنــی خۆماڵیــەوە دەخورێــت. 

ئەگەر لە نانەوە بچینە ســەر كوبە، ئەوا ماڵە موســاڵویەكان مەبەســتیانە بە كۆمەڵ ئامادەی بكەن، ژنان گۆشــت و ســاوەرێكی ناســك ئامادە 
دەكــەن، پاشــان بــە دەســكەوت تێكــەڵ دەكرێــن و دەكوترێــن، دواتــر خــڕ دەكرێــن و لــە نــاو ئــاودا دەكوڵێندرێــن، هەروەهــا نۆكی�ىــى تێدەكرێــت، 
كوببــەی موســاڵوی نابێــت لــە نــاو مەنجەڵــدا هەڵبوەشــێت، بــەو شــێوەیە كوبــەی موســڵی لەوانــی تــر جیادەكرێتــەوە، لــە پاشــكۆی ئــەم بەشــەدا 

شــێوازی ئامادەكردنــی كوببــەی موســاڵوی بــاس دەكەیــن. 

تەماتــەدا  لەگــەڵ شــلەی  كــە  تەماتــەش هەیــە  كــە قەبارەكــەی بچووكــە، هەروەهــا كوببــەی  )یەخنــى(ش هەیــە،  لــەم جــۆرە، كوببــەی  جگــە 
لێدەنرێــت، كوببەیەكــی تریــش هەیــە كــە مەســیحیەكانی موســڵ دروســتى دەكــەن كــە كوببــەی )قــەرە زەنگــی(ە، زۆرجــار لــە جەژنەكانــی ســەری 
نابێــت كوببــەی )كەشــك( بــە شــلەی دۆشــاوی خورمــا و كشــمیش و خورمــای وشــكەوە لێدەنرێــت.  و  ســاڵدا لێدەنرێــت، قەبــارەی بچووكــە 

بــە گــەاڵی شــێلم لێدەنرێــت،  ئــەم خواردنــە زیاتــر  یشــمان لەبیــر بچێــت كــە لەگــەڵ خواردنــی )كەشــك(ی بەناوبانگــی موســڵیدا لێدەنرێــت، 
لەگــەڵ بەكاردەهێنرێــت.  كــە ماســتى  لەگــەڵ كوببــەی ماســت  موســاڵوییەكان كوببــەی مەعاگیشــیان هەیــە، 

لــەو خواردنانــەی كــە خەڵكــی موســڵ ئامــادەی دەكــەن، خواردنــی كەشــك یــان كەشــكایە كــە لــە گەنمــى زبــر دروســت دەكرێــت، پێشــتر گەنمەكــە 
دەكوتریــت و توێكڵەكــەی لێدەكرێــت، بۆیــە پێیدەڵێــن )مەدقوقــە(، بــەاڵم ئــەم مەدقوقەیــە جیــاوازە لــەو مەدقوقەیــەی كــە لــە شــارەكانی باشــور 
و ڕۆژئــاوای عێــراق دروســتدەكرێت. موســڵییەكان كەشــك لەگــەڵ گۆشــت و ڕۆنــی خۆماڵــی و كەركــەم لێدەنێــن بــۆ ئــەوەی ڕەنگەكــەی زەرد بێــت، 

ئەمــە یەكێكــە لــەو خواردنانــەی كــە خێزانەكانــی موســڵ لــە زســتاندا دەیخــۆن.  

یاپراخــی گەاڵمێــوی  یاخــود  هەیــە،  نــاوی  تریــش هەمــان  شــارەكانی  لــە  كــە  )یاپــراخ(ە،  هەیــە  تورـكـی  ڕیشــەیەكی  كــە  توركیانــەی  خواردنــە  لــەو 
پێدەڵێــن، هەروەهــا )تڕخێنە(شــیان هەیــە كــە جوتیــارەكان دەیخــۆن و زیاتــر لــە )كەشــك( دەچێــت، بــەاڵم ئــەم ســاوەری تێــدا نیــە و كەمێــك 
ترشــە. هەروەهــا موســاڵویەكانی خواردنێكــی تریــان هەیــە كــە پێــى دەگوترێــت )رشــتە(، لــە هەویــری گەنــم پێكدێــت و دەخرێتــە نــاو مەنجەڵێكــی 
ئاســنینى كونــدارەوە و كاتێــك كــە دەپەســتێندرێت لــە خــوارەوە وەكــو هەویرێكــی شــڵ دێتــە خــوارەوە و پاشــان دەخرێــت بــەر تیشــكی خــۆر، بــۆ 
ئــەوەی ووشــك بێتــەوە، دوای ئــەوەی كــە ووشــك بــۆوە لێدەنرێــت یــان دەخرێتــە نــاو برنجــەوە. خواردنێكــی تــری زۆر خۆشــیان هەیــە كــە ســاوەری 

ســوورە بــە مریشــكەوە، لــە پاشــكۆی ئــەم بەشــەدا بــاس لــەم خواردنــە دەكەیــن. 

ئــەم خواردنانــە تایبەتــن بــە چێشــتخانەی موســڵی، بــەاڵم ئەمــە بــە مانــای نەبوونــی خواردنــە نیشــتمانیەكان نایــەت كــە لــە شــارەكانی تــری عێــراق 
هــەن. لــە چێشــتخانەی موســڵیدا هەمــان ئــەو خواردنانــە هــەن كــە لــە چێشــتخانەكانی بەســڕە و بەغــدا و ئەنبــار و دیالــە و نەجەفیــش هــەن، 
شــلەی بامێ و فاســۆلیا و تەب�ىــى و تشــریب و جۆەكانی قۆزی و برژا و ســوورەوەكراویش هەن، ئەوە جگە لە جۆرەكانی شــیرینى وەكو پاقاوە 

و زالبیــا و داتڵــی و زەنودالســت و چەندیــن جــۆری تــر.  99100
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لە  هەیە  کۆنی  مێژویەکی  عێراق،  باکوری  لە  موسل، 

دروستکردنی کوتاڵی لۆکەیی و ئەم جۆرە کوتاڵە دابین 

دەکەن بۆ هەموو ناوچەکانی تری عێراق و واڵتانی تری 

ئارامگای  ناسراوە کە  بەوە  ناوچەکە. هەروەها موسڵ 

بەناوبانگە  بەوە  پێغەمبەرەی  )ئەو  یونسە  پێغەمبەر 

نەهەنگێک قوتیدەدات(، هەروەها موسڵ سێهەم  کە 

گەورەترین پارێزگایە لە عێراق دوای بەغداد و بەسرە. 

دەوروبەری  ناوچەکانی  و  شارە  ئەم  دەوڵەمەندی 

پان  کوببەی  لە  جۆرە  ئەم  کە  کردوە  وای  گەنم  بە 

تایبەتمەندی تەنها ئەم شارە بێت – ئەم جۆرە لە کوبە 

و  دەکرێت  ئامادە  سورکردنەوە  یان  کواڵندن  بە  یان 

پاشان دەبڕرێت بۆ چەند پارچەیەکی سێگۆشە.

ئامادەکردن

ساوەر و بڕوێشەکە بە با�ىى بشۆرەوە، بۆ ماوەی نیو کاتژمێر بۆ کاتژمێرێک لە ئاودا بیخوسێنە، پاشان چۆڕبڕی بکە.
قیمەی گۆشتى گاکە لەگەڵ پیاز و ساوەر و بڕوێشەکە لە ئامێری هاڕینى گۆشتدا بهاڕە. خوێ و بیبەری ڕە�ىى تێبکە، پاشان 

بۆ ماوەی نیو کاتژمێر دایبنێ.
بە  تایبەت  نایلۆنی  بە  بپێچەرەوە  بەشەکان  لە  یەکێک  هەر  پاشان  یەکسان،  بە�ىى   ٢ بۆ  بکە  دابەش  کوبەکە  تێکەڵەی 

خۆراک. پاشان هەر یەکێک لە بەشەکان بە تیرۆک بکەرەوە هەتا شێوەیەکی تەختى بازنەیی دروست دەبێت.
لە  یەکێک  ئاخنینەکە بخەرە سەر هەر  و کەرەستەی  بەشەکان  لە  یەکێک  لە هەر  لێبکەرەوە  نایلۆنی خۆراکەکە  ئێستا 
بەشەکان )کەرەستەی ئاخنین بەپێى ڕێنماییەکانی الی سەرەوە ئامادە دەکرێت(، دڵنیایی بکە لەوەی زۆربەی کەرەستەی 
ئاخنینەکە لە ناوەڕاستى کوبەکەدا دابنێیت، پاشان بە پارچەیەکی تر لە کوبەی پان دایپۆشە و شێوەی لەفەیەکی لێ دروست 
بکە، پاشان کوبەکە بە قاپێکی خۆراکی بازنەیی پان دابپۆشە و قاپەکە بەکاربهێنە بۆ بڕینى کوبەکە بە شێوەی بازنەیەکی 

تەواو، بە پەنجەکانت چواردەوری کوبەکە دابخەرەوە بۆ ئەوەی کەرەستەکانی ناو کوبەکە لە پرۆسەی کواڵندا نەڕژێن، 
تاوەیەکی قەبارە مامناوەند )بەپێ قەبارە و تیرەی کوبەکە( پڕبکە لە ئاو و یەک کەوچکی چا خوێی تێبکە، پاشان بیکوڵێنە. 

دوای کواڵنی ئاوەکە، دوای کواڵنی ئاوەکە بۆ ماوەی ٢-٣ خولەک، خێرا کوبەکە بخەرە ناو تاوەکەوە.
ئەگەر دەتەوێت کوبەکە بەم شێوازە ئامادە ببێت، ئەوا بۆ ٥ خولەکی تر بیکوڵێنە، ئەگەر نا، کوبەکە لە تاوەکە دەربهێنە 
و لە تاوەیەکی تردا سوری بکەرەوە هەتا ڕەنگەکەی دەبێت بە ئاڵتونی. دەشتوانیت کوبەکە لە ناو بەستێنەردا دابنێیت و 

کاتێکی تر بیکوڵێنیت یان سوریبکەیتەوە.
 

پێکهاتەکان )٢ کوبەی بازنەیی گەورەی لێ دروست دەبێت(

کوبە 

کەرەستەی ئاخنین

١ کوپ و نیو

١ کوپ و نیو

١٢٥ گرام

٤/١

١

٥٠٠گرام

١ کەوچکی چێشت

کاتێک کەرەستەی ئاخنینەکە ئامادە دەکەیت بۆ ئەم جۆرە لە کوبە، پیازەکان 
سوربکەرەوە هەتا دەتوێنەوە.

بەاڵم قیمە و بەهاراتەکانی بە کاڵی تێدەکرێت و پێویستی بە سورکردنەوەی زیاتر نیە، 
چونکە لە کاتی کواڵندندا بەهاراتەکان دەکوڵێن. هەموو پێکهاتەکان بەیەکەوە تێکەڵ 

بکە. 

بڕوێش

ساوەر

قیمەی گۆشتى گا

پیاز

خوێ و بیبەری ڕەش بەپێى خواست

پیازی بچوکی جنراو

قیمەی گۆشتى بەرخ یان گا

کشمی�ىى ئالتونی بێ ناوک )ئارەزومەندانەیە(

خوێ و بیبەری ڕەش

کوبەی موسڵ 
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مریشکی برژاو بە 
ساوەری سوور

سورتر.  خۆی  و  سورە  ناوەکەی  خواردنە  ئەم 

ئەم  دەکەن  حەز  کەس  هەندێک  هەرچەندە 

خواردنە بە ڕەنگە سورە یاقوتیەکەی نۆش بکەن، 

بە  و  دەکەن  حازری  تەماتە  بێ  بە  تر  هەندێکی 

هەمان شێوە بە تام و چێژە، وەک جێگرەوەیەک بۆ 

تەماتە، زەردەچەوە و ئاوی زەعفەران بەکاردەهێنن 

)بنواڕە الپەڕە #١(، ڕەنگەکەی گرنگ نیە، هەردوو 

خۆشترن  یەک  لە  یەک  خواردنە  ئەم  جۆرەکەی 

ئاوداردا  و  لینج  برژاوی  مریشکێکی  لەگەڵ  کاتێک 

پێشکەش دەکرێت )دەشتوانیت لەجیاتی مریشک 

لە قاپێکدا هەموو پێکهاتەکان تێکەاڵو بکە )جگە لە مریشکەکە( پێکهاتەکان تێکوەربدە هەتا بەبا�ىى تێکەڵ دەبێت.گۆشت بەکاربهێنیت(
مریشکەکە بخەرە ناو زەرفێکی پاستیکی تایبەت بە خۆراک و خۆشاوەکەی بکە بەسەردا هەتا گۆشتەکە دادەپۆشێت.

زەرفەکە دابخە و بە با�ىى ڕایوەشێنە هەتا خۆشاوەکە هەموو مریشکەکە تەڕ دەکات.
بۆ ماوەی ٥ کاتژمێر لە بەفرگردا دایبنێ.

ساوەر
لە هەمان کاتدا ساوەرەکە بۆ ماوەی یەک کاتژمێر بخوسێنە، پاشان چۆڕبڕی بکە.

لە مەنجەڵێکدا زەیتەکە گەرم بکە و شەعریەکە سوربکەرەوە هەتا ڕەنگەکەی دەبێت بە قاوەییەکی کاڵ؛ پاشان لەوالوە 
سوریبکەرەوە.  تر  خولەکی   ٢ بۆ  پاشان  تێبکە،  جنراوەکەی  سیرە  و  سوربکەرەوە  خولەک   ٣ ماوەی  بۆ  پیازەکە  دایبنێ. 
تەماتەکەی تێبکە و تێکیوەربدە، پاشان دۆشاوی تەماتەکەی تێبکە لەگەڵ شەعریە سورەوکراوەکە و خوێ و بەهارات، 

ئینجا جارێکی تر تێکیوەربدە.
ساوەرەکە بکەرە ناو تێکەڵەکەوە و بۆ ماوەی ٣ خولەک تێکیوەربدە. پاشان ماجیەکەی تێبکە و بۆ ٣ خولەک بە داپۆشراوی 
بیکوڵێنە، ئینجا ئەوە ئاگرەکەی بۆ کز بکە و سەری مەنجەڵەکە تۆزێک البدە با بە تەواوی داخراو نەبێت، بۆ ماوەی ١٠-

١٥ خولەکی تر بیکوڵێنە، جار جار تێکیوەربدە.

کەرەستەی خۆشاوکردن

ساوەر

٢ کەوچکی چێشت ١ کیلۆگرام

٣ سەلک

نیو کوپ

١ ٣ کەوچکی چێشت

٤/١ی کوپێک

١ کوپ و نیو

٢ کەوچکی چێشت

١ کوپ و نیو

١ کەوچکی چا

٤/١ی کوپێک 

٤/١ی کوپێک

 ٢

١ کەوچکی چا

١ کەوچکی چا

١ کەوچکی چێشت

١ کەوچکی چا

١ کەوچکی چا

نیو کەوچکی چا

١

زەیتمریشک

کەمێک مێخەکی هاڕاوسیری جنراو

ماست

پیازی جنراوشەربەتی لیمۆ

سەلک سیری جنراوگژنی�ىى جنراو

تەماتەی جنراوزەردەچەوە

ساوەری زبربیبەری ڕەش

دۆشاوی تەماتە

ماجی مریشک

بەهارات 

شەعریە

زەیت

خوێ بە پێى خواست

خوێ

زیرە

جۆزباوە

هێلی هاڕاو

پێکهاتەکان )بە�شی ٤-٥ کەس(

ئامادەکردن
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نەریتەكانی خواردن
بە�ىى حەڤدەیەم لە هەولێر

پارێــزگای هەولێــر دەكەوێتــە هەرێمــى كوردســتان، پارێزگاكــە پایتەخــت و گرنگتریــن شــارەكانی هەولێــرە، لــە باكــورەوە لەگــەڵ توركیــا لــە باكــور 
خۆرهەاڵتیشــەوە ئێــران، لــە باشــوورەوە لەگــەڵ شــاری موســڵ و لــە ڕۆژئاواشــەوە لەگــەڵ ســلێمانی هاوســنووە. عــەرەب لــە بەرەبەیانــی مێــژوودا 
ناویــان نــاوە )ئەربیــل یــا ئەربــل(، كوردیــش پێیدەڵێــت هەولێــر. ڕووبەكــەرەی ١٦٠٠٠ كیلۆمەتــری دووجایــە، ژمــارەی دانیشتوانی�ىــى زیــاد لــە یــەك 

ملیــۆن و نیــوە١٠٣. 

لــە هەمــوو ســەردەمەكاندا  نــاوی  نیشــتەجێبووە،   تێــدا  مێــژووی خەڵكــی  درێژایــی  بــە  و  ســاڵە، شــارێكی دەگمەنــە  هــەزاران  مێــژووی هەولێــر 
هاتــووە، یەكەمیــن كەســێك كــە ڕووی تێكــردووە پاشــای دۆڵــی میزۆپۆتامیــا )ســەرجۆنی ئەكەدی(بــووە بــۆ ئــەوەی داگیــری بــكات، چونكــە شــوێنى  
بەیــەك گەیشــتنى ڕێگاكانــی باكــور و باشــور و ئاســیای بچــووك و ئەزەرباینجــان بــووە بــەرە و واڵتــی بابــل. یەكێــك بــووە لــە هەرێمــى گرنگــەكان 
ســەر بــە نــەوەی ســێیەمی ئــوور و بــە هــۆی بوونــی پەرســتگای خوداوەنــدی عەشــتارەوە یەكێــك بــووە لــە شــارە گرنگەكانــی ســەردەمی ئاشــووریی. 
بەهــۆی عەشتاریشــەوە بــە )عەشــتاری ئەربــا( ناســراوە. نــاوی پەرســتگاكە لــە نوســینە بزمارییەكانــدا بــە )ئــای كســان كامــا( هاتــووو كــە بــە 

مانــای )ماڵــی خاتوونــی هەرێــم( دێــت١٠٤.

ناوێكــی  كــە  لێنــراوە  حدیــاب(ی   ( نــاوی  و  مەســیحی  بوونەتــە  شــارەكە  خەڵكــی  زایینــى  دوای  ســێى  لەســەدەی  دەڵێــن  مێژوییــەكان  ســەرچاوە 
ئارامییــە. بــەو جــۆرە بــووە گرنگتریــن ناوەنــدی مەســیحیەتی )نەســتوری( دۆڵــی میزۆپۆتامیــا و دەســەاڵتی ڕۆحــی شــارەكە گەیشــتە شــاری موســڵ 

تریــش١٠٥. و شــارەكانی 

لــە ســەدەكانی دواتــردا، دوای كــە عەرەبــەكان فەتحیــان كــرد، ئەربــل بــووە شــوێنى چەندیــن میرنشــینى بەهێــز، وەكــو میرنشــینى )بەكتەكــی( كــە 
ســەر بــە دەوڵتــى ئەتابەكــی بــوو لــە موســڵ لــە لــە ژێــر ســایەی حوكمڕانــی )زەینەلدیــن عەلــی كەوچــك بــن بەكتەكــی( كــە لــە ســاڵی ٥٢٢ی كۆچــی 
حوكمــى شــارەكەی كــردووە، دوای موزەفەرەلدیــن كوكەبــری حوكمڕانــی شــارەكەی كــروە لــە ســاڵی ٥٣٦ كۆچــی، دواتریــش )زەینەلدیــن یوســف 

بــن عەلــی كەوچــەك(١٠٦ .

لە سەردەمی نوێدا، شاری هەولێر كە پایتەختى پارێزگاكەیە دەكەین بۆ دوو بەشەوە: بەشێكیان ئەو زەوییانەیە كە دەكەونە دەوری قەاڵ، 
بەشــەكەی تری�ىــى دەشــتەكانە كــە هاوشــێوەی كەركــووك بــووە بــە شــارێكی گــەورە. پارێزگاكــە لــە ڕووی كارگێڕییــەوە لــە ١١ یەكــە پێكهاتــووە كــە 
بریتین لە قەزاكانی مەخمور و كۆیسنجاق و ڕەواندوز و ڕانیە و زێبار. چەندی شاری گرنگی�ىى هەیە وەكو كۆیسنجاق و خەبات و مەخمور 

و گوێڕ و قەراج و شەقاڵوە و حەریر و سەاڵحەدین. 

ژینگەی كۆمەاڵیەتی و كلتووری

پێكهاتــەی كــورد لــە شــارەكەدا زۆرینەیــە، بــەاڵم چەنــد كەمینیەكیــش لەخۆدەگرێــت وەكــو ئاشــوری و توركمانــی و عەرەبــی و ئەرمەنــی. چەنــد 
مــام هەمەوەنــدی و شــێحانی و شــێخ بزێنــى و  كــوردن، وەكــو زێبــاری و دزەیــی و گــەردی و  پارێزگایــەدا نیشــتەجێن، زۆرینەیــان  لــەو  خێڵێــك 
خۆشــناوەتی و زراری و هەركــێ و خەیانــی و بالكــی و چەندیــن خێڵــی تــر. بــەاڵم ئــەو خێڵــە عەرەبیانــەی كــە لــە پارێزگاكــەدا هــەن بریتیــن لــە جبــور 

و تــەی و ســونبس كــە لــە كەركــوك و موســڵ و دیالــەش هــەن١٠٧. 

لــە شــەقاڵوە و  تــرێ و هەنجێــر بەرهەمدەهێنێــت، نەخواســتە  لــە  نایــاب  ئاژەڵــداری زۆری هەیــە، جورێكــی  هەولێــر بەرووبومــی كشــتوكاڵی و 
مەخمــور، ئــەوە جگــە لــە هەنگویــن و ماســتەكەی، ماســتى هەولێــر هێمــای تایبــەت و جیاكــەرەوەی شــارەكەیە. وەك چــۆن دیالــە بــە پرتەقــاڵ و 

حللــە بــە خورمــا و موســڵبە كوببــە و ســلێمانی بــە )گــەزۆ( ناســراون، هەولێریــش بــە ماســت ناســراوە، بــە تایبەتــی ماســتى مــەڕ.
هەولێــر لــە ڕووی كۆمەاڵیەتیــە كۆمەڵگایەكــی خێڵەكیــە، كــە دابونەریتــەكان بــە ســەریدا زاڵــن، بــەاڵم كرانــەوەی جوگرافــی و ژینگەیــی هەولێــر بــە 
ڕووی كلتــورە جیاوازەكانــی وەك ئێرانــی و توركــی و عەرەبــی، وایكــردووە كۆمەڵگایەكــی ئەویتریــش لەخۆبگرێــت، بــەاڵم بەبــێ ئــەوەی دەســتبەرداری 

بەهاكانــی خۆیــان ببــن.

وێــڕای ئەوانــەش، بەشــێك لــە داهاتــە ئابووریەكانــی هەولێــر گەشــتوگوزارەوە دێــت، چونكــە لــەو ڕووەوە یەكەمیــن شــاری كوردســتان و عێراقــە. 
سااڵنە سەدان هەزار گەشتیار لە شارەكانی تری عێراقەوە سەردانی دەكەن و ڕووی لە هەوارگە خۆشەكانی وەكو شەقاڵوە و سەاڵحەدین 
و ڕەوانــدوز و تاڤگــەی گەلــی عەلــی بــەگ دەكــەن. بــە دڵنیاییــەوە ئــەم ڕەوشــە كلتووررییــە، كاری لــە كۆمەڵگاكــە كــردووە و وای لێكــردووە لێبــوردە 

بێــت و ئەوانــی تریــش لەخۆبگرێــت.  

خواردنەكانی هەولێر

خوانــی هەولێــر زۆر لــە خوانەكانــی شــارەكانی تــری كوردســتان جیــاواز نیــە، هەندێــک خواردنــی هەیــە كــە لەگــەڵ شــارەكانی تــردا هاوبەشــن، 
هەندێــک خواردنــی تری�ىــى هەیــە كــە لەگــەڵ ناوچــەی باكــوری عێــراق وەكــو موســڵ و كەركــوك و دیالــە كۆیــان دەكاتــەوە. دەبێــت بزانیــن كــە 
كۆمەڵــگای هەولێــری زۆر كاریگــەرە بــە چێشــتخانەی توركــی و ئێرانــی، لــە هەمــان كاتیشــدا لــە بــۆن و بەرامــی چێشــتخانەی شــامییەوە نزیكــە، كــە 

لــە چێشــتخانەی موســڵیەوە هاتــووە. 

لــە چێشــتخانەی هەولێریــدا دەیــان جــۆرە خواردنــی نیشــتمانی هــەن كــە لەگــەڵ شــارەكانی تــری ناوەڕاســت و ڕۆژئــاوا و ڕۆژهــەاڵت و باشــوری 
عێــراق هاوبەشــن. برنــج و شــلە خواردنــی ســەرەكی ســەر خوانــی هەولێرییــە، لەگــەڵ هەمــوو جۆرەكانــی كوببــە كــە لــە موســڵ هــەن لەگــەڵ چەنــد 

جــۆرە كوببەیــەك كــە تایبەتــن بــە هەولێــر.

پێویســتە ئامــاژە بــەوە بدەیــن كــە چێشــتخانەی هەولێــری پشــت بــە گژوگیــا و ماســت دەبەســتێت بــۆ لێنانــی هەندێــک لــە خواردنــە میللیــەكان، 
لەگەڵ گۆشت و ما�ىى و سەوزە و برنج. ئەوەش خاڵی هاوبە�ىى هەموو عێراقییەكانە.  بۆ نموونە چەند دەیەیەك پێش ئێستا ما�ىى برژاوی 
بەغــدای گەیشــتە هەولێــر، هــەروەك چــۆن خواردنــە موســڵیەكانی وەك )قەلیــە و ســماق ئەلرەبیــع و كوبــەی حەلــەب( گەیشــتن. ئــەوە جگــە لــە 
كەبابــی تەقلیــدی كــە یەكێكــە لــە هێمكانــی چێشــتخانەی عێراقــی و هەولێــر زۆر تێیــدا لێهاتــووە. لێــرەدا ئامــاژە بــە كەبابێــك دەدەیــن كــە كەبابــی 

ســپى دەڵێــن و لــە ســلێمانیش بــاوە، ئــەم كەبابــە بــەزی زۆری تێدایــە بــە پێچەوانــەی ئــەو كەبابــەوە كــە گۆشــتى زیاتــر تێدایــە. 

هەروەهــا خواردنێكــی ترییــش هەیــە كــە بەشــێكە لــە پاشــماوەی كلتــوری عێــراق و لــە شــارەكانی تــر نەمــاوە، بــەاڵم هێشــتا لــە هەولێــر و ســلێمانی 
ئەوروپــاوە  لــە  زســتانان  ناوچــە  لــە  ئــەو چۆلەكەیــە  )بعێجــی(،  پێیدەڵێــن  تــر  و شــارەكانی  بەغــدا  لــە  كــواڵوە(،  )چۆلەكــەی  ئەویــش  كــە  مــاوە، 
كــۆچ دەكات بــۆ ناوچــە گەرمــەكان، بۆیــە ڕوودەكاتــە عێــراق و لێــرەش وەك ژەمێكــی خــۆش پێشــكەش دەكرێـــ، دەكرێــت بــە شیشــەوە و پاشــان 
دەبرژێندرێــت، زۆرجــار لەســەر عەرەبانــە گەڕۆكــەكان دەفرۆشــرێت، هاوشــێوەی ئــەو عەربانانــەی كــە پێــش چەندیــن دەیــە لــە بەغــدا هەبــوون 
و ئێســتا نەمــاون. گرنگتریــن دوو خواردنێــك كــە لــە چێشــتخانەی هەولێریــدا هەیــە، بریتیــن لــە برنجــی كــوردی و شــێخ مەح�ىــى، لــە پاشــكۆی ئــەم 

بەشــەدا بــاس لــەو دوو جــۆرە خواردنــە دەكەیــن. 

چەندین خواردنی هاوبەش لە نێوان هەولێر و شــارەكانی تری كوردســتان لە الیەك و شــارەكانی تری عێراق لە الیەكی ترەوە هەن، بە تایبەت 
نانــەكان. لــە ســەروو هەموویانــەوە، ســەمونی حەجەریــی و نانــی ڕەق )تیــری( ئــەم دوو جــۆرە دوو نانــی نیشــتمانین و لــە هەمــوو شــارەكان هــەن. 
هەندێــک جــۆری تریــش هــەن كــە تەنیــا لــە شــارەكانی كوردســتان هــەن، وەكــو نانــی )تیــری( كــە نانێكــی تەنــك و پانــە و لەســەر ســاجێكی كانزایــی 

دەبرژێندرێــت، دەنوشــتێنرێتەوە بــۆ ماوەیەكــی درێــژ دەمێنێتــەو بەبــێ ئــەوەی هیچــی لێبێــت یــا كــەڕوو بــكات. 

خواردنە كوردەوارییە كۆنەكان

بــە  نــاو قواڵیــی مێژودایــە و ســەبارەت  لــە  ئــەم كۆمەڵگایــە  چێشــتخانەی هەولێــری چەندیــن خواردنــی هەیــە كــە مێژووییــان هــەزاران ســاڵە، 
هــەردوو  لــە  بەروبوومەكانیــەوە  جــۆری  و  شــارەكەو  ژینگــەی  و  بــارودۆخ  لــە  كــە  خواردنەكانــی  لــە  هەندێــک  هەیــە.  زۆری  بیرەوەریــی  كلتــوور 
بــواری كشــتوكاڵی و ســامانی ئاژەڵیــەوە وەرگیــراوە. چەندیــن ســەدە بەســەر ئــەو خواردنانــەدا تێپەڕیــوون، بــەاڵم هێشــتا لــە گونــدەكان و ناوچــە 
دوورەكان دروســتدەكرێن و خەڵكــی پارێزگارییــان لێدەكــەن، لەبەرئــەوە نەكەوتوونەتــە ژێــر كاریگــەری ئامــرازە پێشــكەوتووەكانی پەیوەنــدی. 

لــە قەڵــەم دەدەن.  بــە بەشــێكی ســەرەكی شونا�ىــى خۆیــان  ئــەو خواردنانــە  هەولێرییــەكان 

یەكێك لە خواردەنەكانیان )سەربدەو(ەیە كە وەكو )دۆینە( ئامادە دەكرێت، بەاڵم ئەمان لە ناو چێشتەكەدا چاڵێكی قووڵ دروستدەكەن 
و پــڕی دەكــەن لــە ڕۆنــی خۆماڵــی و پاشــان دەیخــۆن. هەروەهــا )ڤرك(یشــیان هەیــە كــە لــە تەڕەپیــازی جنــراو و ســاوەر پێكدێــت. هەروەهــا خورمــا 
و دۆشــاوی و خورمــا یــا شــەكریان تێكــەڵ دەكــرد و پێیــان دەوت )پوخیــن(. خواردنــی )ئاوار(یشــیان هەیــە، كــە خواردنێكــی كۆنــە و لــە ئــارد و 
شــەكر پێكدێــت و ئــاوی تێدەكرێــت و دەكوڵێندرێــت، ئەمــە وەكــو شــۆربا ئامــادە دەكرێــت و لەگــەڵ ژەمەكانــدا دەخورێــت. هەروەهــا )زرڤچــك(

یــش هەیــە كــە خواردنێكــی خۆشــە و تاكــو ئێســتاش لــە چێشــتخانەی هەولێریانــدا لێدەنرێــت، بــە تایبــەت لــە بەهارانــدا، جــۆرە پەنیرێكــی تایبــەت 
لەگــەڵ ڕۆنــی خۆماڵیــدا دەتوێندرێتــەوە و كەمێــك خورمایــان تێدەكرێــت.
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زۆر  ڕادەیەکی  تا  کردنە  ئامادە  شێوازی  ئەم 

ئاوی  بەکارهێنانی  بە  دەبەستێت  پشت 

لیمۆ)نیو کوپ بە دیاریکراوی(، هەر ئەمەشە 

کاتی  لە  پێدەبەخشێت،  ترشەی  تامە  ئەو 

باکوری  ناوچانەی  ئەم  مێژووی  خوێندنەوەی 

هەندێک  لە  کە  دەردەکەوێت  بۆمان  عێراق 

وەکوو  ترشەکانی  میوە  کەمی  لەبەر  کاتدا 

ئەو  بەخشینى  بۆ  بەکارهێنراوە  ترش  لیمۆ، 

هەندێک  دەتوانرێت  خواردنەکە،  بە  تامە 

تر�ىى سور بپرژێنرێت بەسەر خواردنەکەدا و 

هەمان تامی مزر و خۆ�ىى پێدەبەخشێت.

یەكێــك لــە خواردنانــەی كــە خەریكــە بــە تــەواوی 
ژەمێكــی  بــە  كــە  تەحیــن(ە،  )نــان  لەناودەچێــت 
دەكرێــت  ئامــادە  ئاســانی  بــە  و  دادەنرێــت  خێــرا 
لەگــەڵ  ڕاوچێیــان  جــار  زۆر  هەڵدەگیرێــت.  و 
خۆیــان دەیبــەن. هەروەهــا خێزانەكانیــش لــە كاتــی 
ســەیرانەكاندا لــە هەوارگــە و پاركــەكان دەیخــۆن. 
بــە جــۆرە نانێــك ئامــادە دەكرێــت، كــە پێــى دەوترێـــ 
ئــاردی  و  خورمــا  دۆشــاوی  كەمێــك  )دۆرەك(، 
تێدەكرێــت، پاشــان بەســەر یەكتریــدا چــوار قــەد 

دەخورێــت. چــا  بەبــێ  و  دەكرێــن 

برنجی تر�شی 
کوردی

پێکهاتەکان )بە�شی ٤-٥ کەس(

٧٥٠ گرام

٢ کوپ

نیو کوپ

٥ سەلک

نیو کوپ

نیو کوپ

١ کەوچکی چێشت

١ کەوچکی چا

٤/١ی کوپێک

گۆشتى بەرخ یان گای پارچە پارچەکراو

برنج

تەڕە پیازی جنراو

سیری جنراو

کەرەوزی جنراو

شەربەتی لیمۆ

خوێ

بیبەری ڕەش

زەیت

برنجەکە بۆ ماوەی نیو کاتژمێر لە ئاودا بخوسێنە.
لە قاپێکی قوڵدا، سیر و پارچە گۆشتەکان سوربکەرەوە هەتا قاوەیی دەبن، 
ئاو هەتا گۆشتەکە  لە  تێبکە لەگەڵ بڕێک  لیمۆیان  ئاوی  نیو کوپ  پاشان 

دادەپۆشێت. لەسەر ئاگرێکی کز بیکوڵێنە هەتا گۆشتەکە نەرم دەبێت.
پاشماوەی ئاوی لیمۆکەی تێبکە لەگەڵ، کەرەوز، تەڕەپیاز، خوێ و بیبەر، 

پاشان بۆ ٢٠ خولەکی تر بیکوڵێنە.
٣ کوپ ئاوی تر و تێکەڵەی برنجەکەی تێبکە، قوڵپى پێبدە و پاشان لەسەر 
ئاگرێکی کز بۆ ماوەی ٢٠ خولەک بیکوڵێنە، یان هەتا برنجەکە دەکوڵێت، 

جارجار تێکیوەربدە.
بۆ ئەوەی بە تەواوەتی تام لەم برنجە لیمۆییە ببینیت بە گەرمی پێشکە�ىى 

بکە.
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شێخ مەح�شی
کولەکە و باینجانی هەڵکۆڵراو

کەرەستەی ئاخنین

کەرەستەی ڕازاندنەوە

سۆس بۆ کواڵندن

٢ کەوچکی چێشت

٤ کەوچکی چێشت

٣ کەوچکی چێشت

١ کەوچکی چا

باینجانی بچوک

 ١٢

٣ کەوچکی چێشت

نیو کەوچکی چا

١

٥٠٠ گرام

٢

2 ملعقة طعام

١

١ کەوچکی چا

نیو کوپ

١ کەوچکی چێشت

١ کەوچکی چێشت

١ کەوچکی چێشت

شەربەتی لیمۆی فرێشباینجانی بچوک

بهاراتکولەکەی بچوک

زەیتى ڕووەکی

دۆشاوی تەماتە

پیازی جنراو

نەعنای وردکراو

سەلک سیری وردکراو )ئارەزومەندانەیە(

کەرەوزی وردکراو

ملح وفلفل للنكهه

بەهاراتی تێکەڵە

تۆزێک دارچینى

تۆزێک زەعفەران

خوێ و بیبەری ڕەش بەپێى خواست

لەبنە )خەستە ماست(

زەیتى زەیتون

شەربەتی لیمۆی فرێش

خوێ و بیبەری ڕەش بەپێى خواست

سنەوبەری برژاو )ئارەزومەندانەیە(

كمون 

تەماتەی جنراو)ئارەزومەندانەیە(

بەهارات 

خوێ و بیبەری ڕەش بەپێى خواست

٢ کەوچکی چێشت

پێکهاتەکان  )بە�شی ٤-٦ کەس(

باینجان و کولەکەکان بشۆرەوە و هەڵیانبکۆڵە، پاشان بیانخەرە ناو قاپێک ئاوی ساردەوە )هەتا ڕەنگیان نەگۆڕێت و لەبەر 
هەوادا تێکنەچن(. 

بۆ ئامادەکردنی کەرەستەی ئاخنینەکە، زەیتەکە گەرم بکە و پیازەکان سوربکەرەوە هەتا دەتوێنەوە. گۆشتەکەی تێبکە و 
بەردەوام بە لە تێکوەردانی هەتا گۆشتەکە قاوەیی دەبێت. سیر و تەماتەکەی تێبکە )ئەگەر بەکارت هێنا( لەگەڵ بەهاراتەکان، 
بەردەوام بە لە تێکوەردانی بۆ ٢-٣ خولەی تر. پاشان لەوالوە دایبنێ با سارد ببێتەوە. ئێستا باینجان و کولەکە هەڵکۆڵراوەکان 
چۆڕبڕ بکە و هەر یەکێکیان بئاخنە لە تێکەڵەی گۆشتەکە. پاشان لە زەیتى گەرمدا سوریان بکەرەوە )با هەموو الکانیان 

سورببێتەوە( و لە قاپێکی قوڵدا دایابنێ.
سۆ�ىى کواڵندنەکە ئامادە بکە بە تێکەڵکردنی ئەو پێکهاتانەی الی سەرەوە ئاماژەم پێکردووە، پاشان بیڕێژە بەسەر باینجان 

و کولەکە ئاخنراوەکان و بیانکوڵێنە، دوای قوڵپدان ئاگرەکەی بۆ کز بکە و بۆ ٢٠-٢٥ خولەکی تر بیکوڵێنە.
کەرەستەی ڕازاندنەوەکە ئامادە بکە بە تێکەڵکردنی خەستە ماستەکە لەگەڵ زەیتى زەیتون، شەربەتی لیمۆ و خوێ و بیبەری 

ڕەش، سنەوبەرەکانیش ببرژێنە.
باینجان و کولەکەکان لە مەنجەڵەکە دەربهێنە و بە تێکەڵەی خەستە و سنەوبەرەکە بیڕازێنەرەوە، پاشان پیشکە�ىى بکە.

ئامادەکردن
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نەریتەكانی خواردن
بە�ىى هەژدەیەملە سلێمانی

 ١٧٠٠٠ لــە  زیــاد  ڕووبەرەكــەی  كوردســتان.  هەرێمــى  پارێزگاكانــی  لــە  یەكێكــە  عێــراق،  ڕۆژهەاڵتــی  باكــوری  دەكەوێــت  ســلێمانی  پارێــزگای 
كیلۆمەتــری دووجایــە، ژمــارەی دانیشتوانی�ىــى زیــاد لــە دوو ملیــۆن كەســە١٠٨. پارێزگاكــە دەكەوێتــە بــەرزی ٢٨٩٦ مەتــر لــە ڕووی ئاســتى دەریــاوە 
و سروشــتێكی شــاخاوی هەیــە و تــا ڕووەو ڕۆژهــەاڵت بــەرەو ئێــران بڕۆيــت بەرزاییــەكان زیاتــر دەبــن. ســلێمانی لــە ڕۆژهەاڵتــەوە لەگــەڵ ئێــران و 

لــە ڕۆژئــاواوە لەگــەڵ كەركــوك و لــە باكــورەوە لەگــەڵ هەولێــر و لــە باشوریشــەوە لەگــەڵ ئێــران و دیالــە هاوســنوورە. 

پارێزگاكــە لــە ڕووی كارگێڕییــەوە لــە چەنــد قەزایــەك پێكهاتــووە، وەكــو قــەزای ســلێمانی و قــەرەداغ و شــارەزوور و سەیدســادق و هەڵەبجــە ) 
كــە خەریكــە دەبێتــە پارێــزگا، هەروەهــا قــەزای پێنجوێــن و ڕانیــە و دوكان و دەربەندیخــان و كــەالر و چەمچەمــاڵ.

ســلێمانی لــە چــاو شــارەكانی تــری عێــراق مێژووییەكــی هێنــدە درێــژی نیــە، بــۆ نموونــە وەكــو هەولێــر یــا موســڵ یــا بەغــدا و بەســڕە نیــە. مێژووەكــەی 
نزیكــەی ٢٥٠ ســاڵێك دەبێــت، دوای دامەزراندنــی میرنشــینى بابانیــەكان لــە ســەدەی دوانــزەی كۆچیــدا دروســتكراوە١٠٩. ئــەوەش كاتێــك ڕوویــدا 
كــە قەالچواالنــی پــڕ لــە مزگــەوت و تەكــێ بــووە پایتەختــى میرنشــینەكە. لــە ســاڵی ١٧٧٨دا مەحمــود پاشــا هەژمــوون و دەســەاڵتی زیاتــر بــو، 
بۆیــە قەاڵیەكــی بەهێــز لــە گوندێــك دروســتكرد كــە نــاوی مەڵكەنــدی بــوو، لــە ئێســتادا ئــەوێ بووەتــە شــوێنى بــازاڕ و دوكان١١٠. دوای �ىــێ ســاڵ 
ئبراهیــم پاشــا هاتــە ســەر تەختــى حوكمڕانــی و بڕیاریــدا كاروبــاری میرنشــینەكەی بەرەوپێــش ببــات، بۆیــە چەنــد خانوویەكــی لــە دەوری قەاڵكــە 
بــۆ ســلێمان  بــەردی بناغــەی مزگەوتــە گەورەكە�ىــى دانــا، پاشــان نامەیەـكـی  دروســتكرد، پاشــان چەندیــن دوكان و گەرمــاوی دروســتكرد و 
پاشــای هاوڕێــی و والــی بەغــدا نــارد كارەكــەی پێڕاگەیانــدن كــه  شــارەكەی بــه نــاوی ئــەوەوە ناونــاوه، ئیتــر بــەو شــێوەیە شــارەكە بــە نــاوی ســلێمانی 
كــە دەســەاڵتەكان  تاكــو ســاڵی ١٩٢٤  مایــەوە  باپیریەتــی. شــارەكە وەكــو خــۆی  پاشــای  نــاوی ســلێمان  ناســرا، هەندێکكیــش دەڵێــن ســلێمان 
كەوتنــە دەســت حكومەتــی عێراقــی، پاشــان فراوانتركــرا و بــووە شــارێكی هاوچــەرخ. شــەقامی فراوانــی تێــدا دروســتكرا و تــەالری بــەرز و گەنجینــە 
و بــازاڕ و شــوێنى كات بەســەربردنی تێــدا دروســتكرا، هەروەهــا خانەكانــی دایكایەتــی و باخچــەی ســاوایان و بەڕێوەبەرایەتــی پۆســتە و بــارەگای 

پۆلیــس و ســوپای تێــدا كرایــەوە١١١. 

ژینگەی كۆمەاڵیەتی و كلتووری

چــەرەز  جۆرەكانــی  هەمــوو  بــەڕوو  و  قســتق  و  بــادام  و  گوێــز  و  دانەوێڵــە  و  تووتــن  لــە  زۆر  بڕێكــی  كــە  ناســراوە  بــەوە  ســلێمانی  پارێــزگای 
بەرهەمدەهێنێــت، هەنگوینێكــی هەیــە كــە لــە هیــچ شــوێنێكی تــر نیــە. ســلێمانی ڕێڕەوێكــی گرنگــی نێــوان عێــراق و ئێرانــە، لەبەرئــەوە چينێــك لــە 
بازرگانانــی تێــدا دروســتبووە كــە كاریــان گواســتنەوەی كااڵ بــووە لــە نێــوان ئــەو دوو واڵتــەدا. قــەزای  پێنجوێــن بــە یەكێــك لــە قــەزا گرنگەكانــی ئــەو 
بــوارە دادەنرێــت، چونكــە ناوچەیەكــی ســنوورییە لەگــەڵ ئێــران و بڕێكــی زۆر لــە ســامانی سروشــتى لەخۆدەگرێــت وەكــو ئاســن و بــەردی مەڕمــەڕ. 
ئــەوە جگــە لــە بوونــی چەندیــن شــوێنەوار مێژویــی كــە تەمەنیــان هــەزاران ســاڵە وەكــو )قــەاڵی كچــێ(. ئــەو قەزایــە بــە چاندنــی چەندیــن جــۆرە 
میــوە بەناوبانگــە وەكــو هەنجیــر و تــرێ، لــەوەڕگای فراوانــی تێدایــە بــۆ مــااڵت. ســلێمانی و قەزاكانــی شــوێنێكی نموونەییــن بــۆ گەشــتوگوزار، بۆیــە 

پارێزگاكــە لــە وەرزی هاوینــدا داهاتێكــی با�ىــى دەســتدەكەوێت. 

لە ڕووی كۆمەاڵیەتیەوە خەڵكی ســلێمانی و قەزاكانی ســەر بە �ىــێ خێڵی ســەرەكین، كە ئەوانیش جاف و پشــدەر و هەمەوەندن. بە گوێرەی 
و  ملیۆنێــك  نزیكــەی  دەگاتــە  ســلێمانی  ژمــارەی شارنشــینانی  ســاڵی ٢٠١٩،  بــۆ  عێــراق  ناوەنــدی  ئامــاری  بەڕێوەبەرایەتــی  ئامــارە فەرمییەکانــی 
�ىــى هــەزار كــەس١١٢. چەنــد خێڵێكــی تریــش لــە پارێزگاكــە هــەن وەكــو ســمایل عزێــری و جەنكنــى و هەورامــی، بــە گشــتى ئــەو خێاڵنــە هەڵگــری 
لــە بەهــا كۆنــەكان  بینــى و زۆرێــك  لــە پەنجاكانــەوە كۆمەڵــگا نوێبوونــەوەی زۆری بەخــۆوە  بــەاڵم  كۆمەڵێــك بەهــا و دابونەرێتــى گوندشــینین، 
باڵوبوونــەوەی  و  هاتــن  دوای  تایبــەت  بــە  كــرد،  گۆڕانــەدا  لــەو  بەشــدارییەكی زۆری  شــارەكە  نــاو  ڕۆشــنبیری  هــات. چینــى  بەســەردا  گۆڕانیــان 
ســەرچاوەی  بــە  ئەتوانرێــت  مەدەنیــە،  زۆر  شــارێكە  ســلێمانی  كۆمەڵــگای  لەبەرئــەوە  گەنجەكانیــدا.  نێــو  لــە  پێشــكەوتووخواز  بیروبۆچوونــی 

ئیلهامــە بــۆ كوردســتان و عێراقیــش. 

 خواردنەكانی سلێمانی

تــری شــارەكانی عێــراق نیــە،   لــە ڕووی هەمەجــۆری خواردنەكانیــەوە، جیاوازییەـكـی ئەوتــۆی لەگــەڵ چێشــتخانەكانی  چێشــتخانەی ســلێمانی 
پارێزگاكــە لــە الیەكــەوە لەگــەڵ ئێــران و لــە الیەكــی تریشــەوە لەگــەڵ هــەردوو پارێــزگای نەینــەوا و دیالــە هاوســنوورە، زۆر لــە دهۆكیشــەوە دوور 
نیە كە مۆركێكی توركی بە چێشــتخانەكەیەوە دیارە. واتە ســلێمانی بە درێژایی مێژوو بای كلتووری جیاواز بە ســەریدا هەڵیكردووە. گرنگترین 
شــتێك كــە وەریگرتــوە شــێوازی چێشــتخانەی دەریــای ناوەڕاســتە، پێویســتە ئاگاشــمان لــەوە بێــت كــە چێشــتخانەی ســلێمانی بــە كەشــوهەوای 
بــە  ئــەو كەشــوهەوایە دەگونجێــت  كــە لەگــەڵ  بۆیــە خەڵكــی ســلێمانی هەندێــک خواردنــی گەرمیــان داهێنــاوە  ناوچەكــە كاریگــەرە،  ســاردی 
تایبــەت لــە زســتاناندا، وەك دۆینــە و كەشــك و تڕخێنــە. وەكــو نەریتــى هەمــوو شــارەكانی عێــراق و ژینگــە كۆمەاڵیەتیەكانــی، بــە ســلێمانیش دوو 
جــۆرە خواردنــی ســەرەكی هــەن، یەكەمیــان خواردنــە خۆماڵیەكانــن كــە لــە كوردســتان لــە گشــتى و ســلێمانی بــە تایبەتــی ناســراوە. دووەمیــش ئــەو 

خواردنــە نیشــتمانیانەیە كــە لــە هەمــوو شــارەكانی عێــراق ناســراون.

ســەبارەت بــە خواردنــە نیشــتمانیەكان، هەمــان ئــەو خواردنانــە دەبینیــن كــە لــە شــارەكانی تــری عێــراق هــەن، بەناوبانگترینیــان )برنــج و شــلە(یە، 
كــە خواردنــی ســەرەكی چێشــتخانەی كوردیــە. هەروەهــا شــێوازێك هەیــە بــۆ لێنانــی برنــج كــە بــە تایبەتــی هــی خەڵكــی ســلێمانیە ئەویــش برنجــە بــە 

ڕوبەهەنــار. خوێنــەر لــە پاشــكۆی ئــەم بەشــەدا بــە ووردەكارییەكانــی ئــەم چێشــتە ئاشــنا دەبێــت.

جــۆرە  لەگــەڵ  بــاوە،  كوردســتان  شــارەكانی  هەمــوو  لــە  ســپییەكەی  جــۆرە  دۆڵمەیــە،  جۆرەكــەی  هــەردوو  لــە  حەزیــان  ســلێمانی  خەڵكــی 
تەقلیدیەكــەی كــە لــە هەمــوو شــارەكانی عێــراق هەیــە. هەروەهــا كەبابیشــیان هەیــە كــە چێشــتخانەكانی ســلێمانی پێــى بەناوبانگــن و تەنانــەت 
كێبڕكێــى كەبابــی فەلوجــە و هەولێــر و كازمیــە و بەغدایــش دەكــەن. هەروەهــا خواردنێكیــان هەیــە كــە پێــى دەگوترێــت مریشــكی كــواڵو، كــە 
مریشــكی كــوردی یــا مریشــكی مەســاڵكە دەكرێــت، خەڵكــی ســلێمانی زیاتــر حەزیــان لــە كەڵەشــێرە، تەنانــەت هەندێــک چێشــتخانە هــەن كــە 

تــر هەیــە.  لــە شــارەكانی  لــە چــۆن  بــە پارچەكــراوی هــەروەك  بــرژاو و كــواڵو پێشــكەش دەكــەن چ وەكــو تەشــریب  كەڵەشــێری 

یەكێــك لــەو خواردنانــەی كــە نیشــانەی بوونــی كلتورێكــی هاوبەشــە ســەبارەت بــە خــواردن، خواردنــی جگــەری ســوورەوەكراوە، جگــەری مــەڕ 
بێــت یــا مریشــك، بــە خۆیــان ئامــادەی دەكــەن، هەندێــک جاریــش پیــاز و لیمــۆ بەســرایی تێدەكــەن، هەندێکكیشــیان دۆشــاوی تەماتــە و بیبــەری 

ســەوزی تێدەكــەن. 

ســەبارەت بــە خواردنــە خۆماڵیــەكان، ئــەوا دەتوانیــن بڵێیــن دەیــان خواردنــی كــۆن و نــوێ هــەن، هەندێکكیــان لــە ناوچــوون و هەندێکكیشــیان 
مــاون، چ بــە شــێوە كۆنەكــەی یــا بــە شــێوە نــوێ و گۆڕاوەكــەی. كۆنتریــن خواردنێــك كــە كەســە بــە تەمەنەكانــی ســلێمانی لــە بیریانــە، خواردنــی 
)ئاســیدە(یە. ئــەو خواردنــە لــە جــۆ و دۆشــاوی خورمــا پێكدێــت. لــە پێشــدا دەكوڵێندرێــت تــا پێــدەگات و زیاتــر وەكــو شــیرینى وایــە، هاوشــێوەی 
ئــەو خواردنانەیــە كــە لــە نــاو گوندنشــینانی باشــوور و فــورات و ڕۆژئــاوای عێــراق هــەن. خواردنێكــی تــر هەیــە نــاوی )هێڤریشــك(ە، گۆشــتەكە بــە 
ڕۆنی خۆماڵی ســوور دەكرێتەوە، لە باشــوری عێراق و فوراتی ناوەڕاســت هەمان خواردن هەیە كە بە )مەریس( ناســراوە. هاوشــێوەی ئەوەش 

خواردنێكــی تــر هەیــە كــە )ئارخافــك(ی پێدەڵێــن، هەندێــک جــار دەكرێتــە نــاو كوببــەوە.

یەكێــك لــەو خواردنانــەی كــە تایبەتــە بــە ناوچــە شــاخاوییەكان، خواردنــی )دۆینە(یــە، كــە هاوینــان لــە دوای وەرزی دروێنــە ئامــادە دەكرێــت.
گەنمــە دەخرێتــە ئــاو و پاشــان بــۆ مــاوەی چەنــد ڕۆژێــك لــە بــەر تیشــكی خــۆر هەڵدەخرێــت و پاشــان دەهاڕدرێــت. دواتــر ماســتى تێدەكرێــت 
و دەبێــت بــە دۆینــە، پێــش ئــەوەی بخورێــت گــەرم دەكرێــت و پاشــان دەخرێتــە بــەر تیشــكی خــۆر بــۆ ئــەوەی تونــد ببێتــەوە و یەكبگرێــت وەك 
دۆشــای تەماتــە. لــە دواییــن قۆناغــدا خــڕ دەكرێــت و دەخرێتــە بــەر هــەوا تــا ووشــك دەبێتــەوە و پاشــان هەڵدەگیرێــت. پێــش ئەوە�ىــى لێبنرێــت 
دەبێــت بخرێتــە نــاو ئاوێكــی گــەرم و كەمێــك پیــاز و ڕۆنــی تێبكرێــت و بــەو شــێوەیە دەبێتــە شــۆربایەكی خــۆش و بەیانیــان دەخورێــت بــە تایبــەت 

لــە ڕۆژانــی ســەرمادا. هەندێکكیــش دۆینــە بــە دۆشــاوی خورمــاوە دەخــۆن و پێــى دەڵێــن )گڵــۆڵ(.

لــە كۆتاییــدا دەبێــت هەڵوەســتەیەك لەســەر تایبەتمەندییەكــی ســلێمانی بكەیــن، كــە بریتییــە لــە لێهاتوویــی خەڵكــی ســلێمانی لــە دروســتكردنی 
بــە شــێوەیەكی هێلكەیــی  گــەزۆ هێمــای جیاكــەرەوە شــاری ســلێمانییە. زۆرجــار  گــەزۆ.  و  لوقــم و ســجوق و مەســكەت  شــیرینییەكانی وەكــو 
دروست دەكرێت و بە ئارد دادەپۆشرێت و پڕدەكرێت لە گوێز و بادام. مادەی خاوی ئەم شیرینییە لە سروشتەوە وەردەگیرێت. جوتیارەكان 
لــەالی  ئێــران  نزیــك  ناوچــە ســنورییەكانی  لــە  زیاتــر  ئــەو جــۆرە داربەڕووانــەش  كــۆی دەكەنــەوە،  بەرزایــی شــاخەكان  لــە داربەڕووەكانــی ســەر 
ناوچــەی پێنجوێنــەوە هەیــە. ئــەو مادەیــە لــە بنەڕەتــدا ســەوزباوە و بەشــێكە لــە دەردراوەكانــی ئــەو درەختــە. خوێنــەر لــە پاشــكۆی ئــەم بەشــەدا 

بــە شــێوازی ئامادەكردنــی ئــەم شــیرینیە ئاشــنا دەبێــت. 
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ئامادەکردن

برنجەکە لە ئاودا بخوسێنە بۆ ماوەی ٣٠ خولەک، پاشان چۆڕبڕی بکە.
لە تاوەیەکدا، پیاز و سیرەکان لە زەیتدا سوربکەرەوە، ٤/٣ی تەماتە جنراوەکانی تێبکە)هەندێکیان 
لەتکە  تێکیوەربدە،  پاشان  خوێ،  و  بەهارات  تەماتە،  دۆشاوی  لەگەڵ  ڕازاندنەوە(  بۆ  بهێلەرەوە 

نۆکەکانی تێبکە و تێکیوەربدە.
برنجە شۆراوەکەی تێبکە لەگەڵ ڕوبەهەنارەکە و تێکیوەربدە، ئەوەندە ئاوی کواڵوی تێبکە هەتا 
برنجەکە دادەپۆشێت. لەسەر ئاگرێکی بەرز بۆ نزیکەی ٥ خولەک بیکوڵێنە. با سەری مەنجەڵەکە 

داپۆشراو بێت.
ئاگرەکەی بۆ کز بکە و تێکیوەربدە، بۆ ماوەی ١٥ خولەکی تر بیکوڵێنە یان هەتا برنجەکە دەکوڵێت.

دەتوانیت بە تەماتە جنراوەکە بیڕازێنیتەوە.

پێکهاتەکان )بە�شی ٤-٦ کەس(

٢ کوپ

١

٢ سەلک

٤ کەوچکی چێشت

١ کەوچکی چا

٢

٤/١ی کوپێک

٤/١ی کوپێک

نیو کەوچکی چا

١ کەوچکی چێشت

١ کەوچکی چا

١ کەوچکی چا

برنجی دەنک درێژ

پیازێکی ورد جنراو

سیری وردکراو

زەیت

دۆشاوی تەماتە

تەماتەی جنراو

ڕوبەهەنار

لەتکە نۆکی زەرد )دەبێت پێشوەخت بۆ ماوەی ٢ کاتژمێر لە ئاودا خوسێنرابێت(

دارچینى

خوێ

پاپریکا )بیبەری سوری شیرین – هاڕاو(

بیبەری ڕەش

برنج بە 
ڕوبەهەنار 
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پێکهاتەکان )٢٤ پارچەی لێدروست دەبێت(

١ کوپ

٣ کوپ

٣/١ی کوپێک

٤/١ی کوپێک

٤

١ کەوچکی چا

نیو کوپ

نیو کەوچکی چا

ئاو

شەکر

شیلەی گەنمەشامی

هەنگوین

سپێنەی هێلکە

هێل

بستە یان گوێزی تەواو

شەربەتی لیمۆی فرێش

ڕۆنە کەرە بەپێى پێویست

ئارد بە پێى پێویست

گەزۆ 

بکوڵێنە،  هەنگوین  لەگەڵ  گەنمەشامیەکە  شیلەی  و  شەکر  و  ئاو 
خەست  هەندێک  شیلەکە  و  دەتوێتەوە  شەکرەکە  هەتا  تێکیوەربدە 

دەبێتەوە. 
بەرز  خێرایی  ئاستى  لەسەر  تێکەاڵوکردن  ئامێری  بە  هێلکەکە  سپێنەی 
تێکەاڵو بکە هەتا ئەو کاتەی توند و بریقەدار دەبێت، شیلەکە بخەرەوە 
سەر ئاگر و بەردەوام بە لە کواڵندنی هەتا تێکەڵەکە خەست دەبێتەوە 

)نزیکەی ٤ خولەک(. 
پاشماوەی شیلەکە بڕێژە بەسەر سپێنەی هێلکەکەدا و بەردەوام بە لە 
هەتا  کرد(  پیویستى  ئەگەر  بهێنە  بەکار  دارین  )کەوچکێکی  تێکوەردانی 

تێکەڵەکە خەست دەبێتەوە. 
هێل و جۆزباوە و بستە و گوێزەکە لەگەڵ شەربەتی لیمۆ تێکەڵ بکە.

سینیەکی فڕن بە ڕۆنە کەرە چەور بکە و هەندێک ئارد بپرژێنە بەسەریدا، 
پاشان تێکەڵەکەی لەسەر باڵوبکەرەوە، بۆ ١٢ کاتژمێر دایبنى، هەتا ئەو 

کاتەی هەویرێکی لینجی لێ دروست دەبێت.
بە بەکارهێنانی تێکەڵەکە چەند تۆپێک بە قەبارەی تۆپی گۆڵف دروست 

بکە، پاشان بۆ ١-٢ ڕۆژ دایبنێ با ڕەق ببێت. 

ئامادەکردن
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نەریتەكانی خواردن
بە�ىى نۆزدەیەملە دهۆك

پارێزگای دهۆك یەكێكە لە نوێترین شــارەكانی هەرێمى كوردســتان، مێژووی دروســتبوونی ئەم شــارە وەک پارێزگایەكی ســەربەخۆ دەگەڕێتەوە 
ئــەم  لــە وەســفی  نــووس عبدالــرزاق ئەلحەســەنی  پارێــزگای نەینــەوا. مێــژوو  بــە  بــوو ســەر  بــۆ حەفتاكانــی ســەدەی ڕابــردوو. پێشــتر قەزایــەك 
شــارەدا دەڵێــت، لــە ســەرەتاكانی ســەدەی بیســتدا گوندێكــی گــەورە بــوو لــە نــاو دۆڵێكــی قوڵــی پــڕ لــە دەوەن و بێســتان و ڕووبارێكی�ىــى پێــدا 
تێدەپــەڕی و چەندیــن ســەرچاوەی ئــاوی تێدابــوو١١٣. ژمــارەی دانیشــتوانی قــەزای دهــۆك لــە ســاڵی )١٩٤٧(دا نزیكــەی چــل هــەزار كــەس بــوو، 

كــە باووباپیرانــی دانیشــتوانی ئەمــڕۆی پارێزگاكــەن كــە نزیكــەی یــەك ملیــۆن و نیــوی تێــدا نیشــتەجێیە١١٤. 

لــە ڕووی مێژووییــەوە شــاری دهــۆك بــە چەندیــن قۆناغــدا تێپەڕیــوە و ســەر بــە چەندیــن میرنشــین و شانشــین بــووە. لــە چاخەكانــی پێــش مێــژوودا 
لــە  تایبــەت  بــە  ئــەو نەهامەتیانــە دەكات كــە ڕووبــەڕووی ســوپاكەی بووەتــەوە  بــوو، )ئەكســنیفۆن( وەســفی  لــە ڕووداوەكان  شــانۆی زۆرێــك 
ناوچــەی دەربەندەكــە كــە ئێســتا زاخۆیــە، هێزێكــی ڕووبــەڕووی ســوپاكەی بــووەوە كــە نــاوی نــاون )كاردخــۆی( واتــە كــوردەكان، شــەڕێكی تونــد 
و درێژخایــەن بــوو و تاكــو تەرابــزوون ڕاویــان نــان١١٥. لەســەردەمی خەالفەتــی عومــەری كــوڕی خەتابــدا دهــۆك و زاخــۆ و هەمــوو شــارەكانی 
لــە  لــە زۆربــەی ڕووداوە سیاســیەكانی واڵتــدا كــرد١١٦.  لــە عێــراق و خەڵكەكــەی بەشــدارییان  تــری كوردســتان فەتــح كــران و بوونــە بەشــێك 
ســاڵی )١٤٤٦(دا دهــۆك و زاخــۆ ســەر بــە میرنشــینى بادینــان بــوون كــە دواتــر عوســمانیەكان داگیریــان كــرد، دواتــر زاحــۆ  بــووە میرنشــینێكی 
ســەربەخۆی كــە نــاوی میرنشــینى ســندیان بــوو، تــا لــە دواتــردا لــە ڕووی كارگێڕییــەوە لەگــەڵ دهۆكــدا خرایــە ســەر ســەنجەق و ویایەتەكانــی 

تــری دەوڵەتــی عوســمانی١١٧.  

قــەزا  لــە شــەش  پارێزگاكــە  ترێــی زۆری هەیــە.  توركیــا دەوردراوە، ڕەزەی  و ســنوورەكانی  و هەلێــر  نەینــەوا  و  پارێزگاكانــی ســلێمانی  بــە  دهــۆك 
لــە دهــۆك و ئامێــدی و زاخــۆ و ســومێل و ئاكــرێ و شــێخان.  پێكهاتــووە، كــە بریتیــن 

ژینگەی كۆمەاڵیەتی و كلتووری

كلــدان  و  ئاشــوری  هەروەهــا  تێدایــە،  توركمانــی  و  ئەرمەنــی  كەمینــەی  چەندیــن  بــەاڵم  پێكدێــت،  كــوردی  زۆرینەیەـكـی  لــە  دهــۆك  پارێــزگای 
لەگــەڵ  بــەاڵم  كاریگــەرە،  توركیــا  نەریتەكانــی  دابــو  بــە  توركیــادا  لەگــەڵ  هاوســنوورییەوە  بەهــۆی  نیشــتەجێیە.  تێــدا  ئێزیدی�ىــى  و  ســریان  و 
ئەوەشــدا پێكهاتــەی دهۆكــی لــە پێكهاتــەی كۆمەڵــگای كــوردی جیاوازتــرە چ لــە عێــراق یــا توركیــا. هەرچەنــدە كــە توێژێكــی فراوانــی پارێزگاكــە لــە 
بــواری بازرگانیــدا لــە نێــوان عێــراق و توركیــا كاردەكــەن بــەاڵ بەهاكانــی خێــڵ بااڵدەســتن، دەبێــت لــە بیرمــان بێــت كــە ئێســتا دهــۆك و زاخــۆ بــە 
دوو شــاری گەشــتیاری لــە قەڵــەم دەدرێــن، گــرەوی ئــەوەش دەكرێــت كــە لــە ســااڵنی داهاتــوودا ببنــە دوو ویســتگەی ســەرەكی گەشــتوگوزار. 
بــواری  لــە  ئــەوەش  بینیــوە،  بەخــۆوە  گــەورەی  ئابــووری  گەشــەیەكی  گشــتى  شــێوەیەكی  بــە  )٢٠٠٣(ەوە  ســاڵی  دوای  لــە  كوردســتان  هەرێمــى 
تەالرســازی نــاو ســارەكانی هەرێمــى كوردســتاندا ڕەنگــی داوەتــەوە، ئێســتا گونــدی گەشــتیاری و تــاوەری نــوێ دەبینیــن كــە وەبەرهێنــەران بــەالی 
قیبلەنومــای  بووەتــە  جوانەكەیــەوە  سروشــتە  بەهــۆی  ئێســتا  لــە  نەبــوو،  بــەدەر  حاڵەتــە  لــەم  دهۆكیــش  پارێــزگای  دەكــەن،  كێــش  خۆیانــدا 
گەشــتیاران و وبەرەهێنــەران. ئــەم بــوارە لــەم ســااڵنەی دواییــدا هاوشــێوە هەولێــر و ســلێمانی فراوانتــر بــووە، ئــەوش كاری لــە بەهــا كلتووریــی 
و كۆمەاڵیەتیەكانــی نــاو دهــۆك هەبــوو، بــەو شــێوەیە خەڵكــی دهــۆك ووردە ووردە بــە بەهاكانــی موســڵ و بەغــدا و باشــور و ڕۆئــاوای عێــراق و 

فوراتــی ناوەڕاســت ئاشــنا بــوو. ئــەوەش هەمــوو الیەنــە كلتوورییەكانــی و جۆرەكانــی خواردنــی گرتــەوە.  

خواردنەكانی دهۆك

چێشــتخانەی دهۆكــی بــە زۆری خواردنەكانــی دەوڵەمەنــدە، چەندیــن خــواردن هــەن كــە چێشــتخانەی پارێزگاكــە و چێشــتخانەكانی پارێزگاكانــی 
تــر بــە یەكــەوە كۆدەكەنــەوە. هەندێــک خواردنیــش هــەن تایبەتــن بــە كۆمەڵــگای كــوردی. وێــڕای زۆری جــۆری خۆماڵــی، خێزانــی دهۆكــی زۆر لــە 
خێزانــی موســڵی و بەغــدا و فوراتــی و باشــووری جیــاواز نیــە. دەتوانیــن بڵێیــن كلتــوری خــواردن هەمــان شــتە و هەمــان ڕەگــەزی خۆراكیــان تێدایــە 
و بــە هەمــان شــێواز ئامــادە دەكرێــن. خاڵــە هاوبەشــە نیشــتمانیەكان دەگاتــە كلتــوری خــواردن، ئــەو خواردنــەی كــە عێراقییەكانــی پێــى ئاشــنان، 

ئــەوە جگــە لــە ڕێزگرتنــى زۆر لــە میوانــەكان. 

و  تــر دەیبینێــت  لــە دوو شــاری  كــە دەیخــوات  نانــەی  ئــەو  نــاكات،  بــە غەریبــى  كــە ســەردانی دهــۆك و زاخــۆ دەكات، هەســت  ئــەو كەســەی 
دەیخوات، شلەكانیش هەمان شلەن، شیرینیەكانیش تەنیا لە هەندێک ووردەكاریدا جیاوازن. ما�ىى برژاو بەردەوام لەبەر چاوتە.   ئەوەش 
بەڵگەیە لەســەر ئەوە كە كلتوری خواردن بەشــێكی دانەبڕاوە لە شونا�ىــى هەموو عێراقییەكان، چ كورد یا عەرەبی یا مەســیحی یا موســڵمان 
بێت. خواردنی دۆڵمە گەورەترین بەڵگەیە لەسەر ئەو یەكێتى و یەكگرتنە، لێرەشدا مەبەستمان دۆڵمەی عێراقیە ، جۆرێكیان لە سەرووی 

هەمــوو خواردنەكانــی نــاو چێشــتخانەی دهۆكیــەوەن. لــە پاشــكۆی ئــەم بەشــەدا بــە ووردی لەســەری دەوەســتین. 

كە�ىــى ئــاگادار لــە لیســتى خواردنەكانــی دهــۆك دەیــان خواردنــی نــوێ و كــۆن دەبینێــت، وەكــو )ئاســیدە( كــە لــە جــۆ و دۆشــاوی خورمــا پێكدێــت، 
ئەمانــە دەكوڵێندرێــن تاكــو پێدەگــەن. بوونــی دۆشــای خورمــاش لێــرەدا نیشــانەیە بــۆ كۆنــی ئــەو پەیوەندییــەی لــە نێــوان شــارە گەرمــەكان و شــارە 
ساردەكاندا هەیە. ئەم خواردنە خواردنەكانی ناوچە گوندنشینەكانی باشوور و ناوەڕاست و ڕۆژئاوای عێراقمان وەبیردەهێنێتەوە. لە دهۆك 
و و گوندەكانــی شــۆربای نیســك خواردنێكــی بــاوە، بــە تایبــەت بەیانیانــی ڕۆژە ســاردەكان و مانگــی ڕۆژانــی مانگــی ڕەمــەزان، لــە ئامادەكردنیشــیدا 
شــیرەوە  لــە  برنــج  شــیر(،  )برنــج  پێیدەڵێــن  كــە  خواردنێكــە  خۆماڵیــەكان  هــەرە  خواردنــە  لــە  یەكێــك  بەكاردەهێنــن.  تــوون  بیبــەری  و  كولەكــە 
دەكوڵێندرێــت و زۆرجــار دەدرێــت بــە نەخۆشــەكان، ئــەم خواردنــە لــە خواردنــی )بەحــت(ی باشــوورییەوە زۆر نزیكــە، كــە تاكــو ئێســتاش لەســەر 

خوانەكانــی باشــوور دەبینرێــت. 

خەڵكــی دهــۆك و زاخــۆ، كــورد بــە گشــتى لــە لێنانــی )قەلیلــۆك / كوتلكیــت شــەڤینى( واتــە كوبــەی شــەوانە هونەرمەنــدن، ئــەم جــۆرە كوبەیــە 
مێژوییەكــی دێرینــى هەیــە. ئــەو كاتــە كوبــەكان تەخــت نەبــوون، بەڵكــو خــڕ و بچــووك بــون هێنــدەی دەنكــە بادامێــك یــا كەمێــك گەورەتــر. زۆرجــار 
شــەوان ئامــادە دەكرێــت، هەربۆیــە نــاوی لێنــراوە )كوبــەی شــەوانە(، دەمــەو  بەیانیــان دەخرێتــە ســەر ئاگرێكــی كــز و لەگــەڵ نانــی بەیانیانــدا 

دەخورێــت.  

نــاو كوبەكانــدا كوبەیەكــی تــری هەیــە كــە كوبــەی )كوتــل دەو(ە، واتــە كوبــەی ماســت، ئــەم كوبەیــە زۆرجــار لــە وەرزی بەهارانــدا كــە شــیری مــەڕ 
بــە  ئــەم جــۆرە كوبەیــە  بــۆ )دەو(،  یــا ماســتى ووشــكەوەبوو بەكاردەهێنرێــت و دەگۆڕدرێــت  لــە زســتاندا كەشــك  بــەاڵم  زۆرە ئامــادە دەكرێــت، 
بڕوێــش و ماســت دەكرێــت.  یەكێكــی تــر لــە خــواردە بەهارییــەكان، كــە خواردنێكــی كــوردی خۆماڵــی و موســاڵویە، خواردنــی )كوتلــك كاری( یــا 
كوبــەی ســاوەرە، ئــەم كوبەیــە بــە ســاوەر و پیــاز و بڕوێــش دەكرێــت. دوای دروســتكردنی دەخرێتــە نــاو شــاەی جــۆ و كاری و تەحینیــەوە، ئــەم 
كوبەیــە گۆشــتى تێــدا نیــە، ئــەم خواردنــە یەكێكــە لــەو �ىــێ خواردنــە كوردیــەی كــە بــە ســاردی دەخورێــن و بــەو شــێوەیەش تامیــان خۆشــە. 

پەندێكــی پێشــینانی كوردیــش هەیــە دەڵێــت )�ىــێ شــت بــە ســاردی دەخورێــن دوێــن و مەیــر و كاری(. 

خواردنێكــی تریــان هەیــە كــە پێــى دەڵێــن )گۆشــتى ســەر ســاج(، ئــەم خــواردە لــە گۆ�ىــى گوێرەكــە و پیــاز و تەماتــە و بیبــەری تــوون، پێكدێــت، ئــەم 
خواردنــە لــە خواردنــی )حەمیســە( یــا جلفــرای بەغدایــەوە نزیكــە. نانێكــی زۆر بەناوبانگیشــیان هەیــە كــە ســاوەر و پیــاز و تەماتــە و كــەرەوز و 

ڕۆنــی خۆماڵــی و بیبــەری توونــی تێدەكرێــت، وەكــو نانــی )عــەروگ( یــا )فەرافیــر( وایــە كــە لــە پارێــزگای ئەنبــار بــاوە. 

لــە بەناوبانگتریــن  لێهاتــوون.  لــە چێشــتخانەی توركیــەوە وەرگیــراون زۆر  لــە ئامادەكردنــی زەاڵتەكانــدا كــە زۆرێكیــان  خەڵكــی دهــۆك و زاخــۆ 
بــە ووردی با�ىــى دەكەیــن . ئــەم بەشــەدا  لــە پاشــكۆی  زەاڵتەكانیشــیان زەاڵتــەی باینجانــە كــە 
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TEMMAN WA HIKAKAINGREDIENTS (serves 5)

PREPARATION 

Wash rice and soak in 6 cups of water for at least 45 
minutes. Drain well.
Fill a large pot with 6 cups of water and salt; bring to a 
boil. Pour the rice into the pot and boil for 3-4 minutes, 
only stirring once or twice. Drain the rice.
In a separate bowl, mix the yogurt, saffron water, butter 
or ghee (for the crust) and 1/3 of the cooked rice. Grease 
a pot and fill it with crust mixture. Gradually add the 
remaining rice and shape into pyramid.
Make a well at the top of the pyramid and add the oil, 

جۆرە  هەر  بۆ  دەکەم  ئامادە  باینجان  کاتێک 

خواردنێک بێت، باینجانە پاککراو و جنراوەکە 

دەخەمە  )قاپێکی  دەخوسێنم  خوێدا  ئاوی  لە 

لەسەر  هەبێت  قورساییەک  ئەوەی  بۆ  سەر 

و  خوسان  لە  بن  بەردەوام  و  باینجانەکان 

لە  کاتژمێر  نیو  ماوەی  بۆ  نەکەون(  سەرئاو 

باینجانەکە  تاڵی  ئەمە  دەیهێڵمەوە،  ئاوەکەدا 

لێنانەی  شێوازی  لەم  حەزم  من  ناهێڵێت. 

لێدەنرێت،  خواردنە  ئەم  بۆ  کە  باینجانە 

چونکە بڕێکی کەمتر لە زەیت هەڵدەمژێت و بە 

خرمەداری ئەمێنێتەوە. هەنگاوی کۆتایی ئەوەیە 

کە باینجانەکە لە سۆس هەڵدەکێشرێت، نەک 

لەگەڵ سۆسەکە تێکەاڵو بکرێت چونکە ئەمە 

باینجانەکە زۆر تەڕ و ئاودار دەکات و خرمەدار 

نابێت.

پێکهاتەکان )بە�شی ٥ کەس(

١ کوپ

٤ کەوچکی چێشت

٤/١ی کوپێک

نیو کوپ

٣

٤/١ی کوپێک

٣

٢ کەوچکی چێشت

٣ کەوچکی چێشت

٣ کەوچکی چێشت

٢ کەوچکی چێشت

٤/١ی کەوچکێک چا

٤/١ی کەوچکێک چا

٤/١ی کەوچکێک چا

٤/١ی کەوچکێک چا

یەک دەسک

٤/١ی کوپێک

٤/١ی کوپێک

٤/١ی کوپێک

گەنمە کوتاو

خوێ

زەیت

نیسکی ڕەش

باینجان

بیبەری ڕەنگاوڕەنگی قاشکراو

تەڕەپیازی جنراو

کشمیش یان توتڕکی وشککراو

کاکڵە گوێزی لەتکراو

زەیتى زەیتون

ڕوبەهەنار

خوێ 

بیبەری ڕەش

دارچینى

زیرە

جەرجیر

کەرەوزی جنراو

گژنی�ىى جنراو

زەیت )بۆ سورکردنەوەی باینجانەکە(

ئاو بە پێى پێویست

ئامادەکردن

فڕنێک پێشوەخت گەرم بکە بە پلەی گەرمی ١٥٠ پلەی سەدی / ٣٠٠ فەهرەنهایت / نیشاندەری ژماری ٣ی فڕنی غاز.
جۆکە بۆ ٨-١٠ کاتژمێر بخوسێنە و پاشان بیشۆرەوە. بیخەرە ناو تاوەیەکەوە لەگەڵ ١ کەوچکی چێشت خوێ، ٢ کەوچکی چێشت زەیتى گوێزهیندی و 
بڕی ١-٢ سانتیمەتر ئاوی تێبکە. بیکوڵێنە هەتا قوڵپ دەدات پاشان ئاگرەکەی بۆ کز بکە و بەردەوام بە لە کواڵندنی بۆ ماوەی ٥-١٠ خولەک، جارجار 

تیکیوەربدە. لەسەر ئاگرەکە الیببە و لەسەر قاپێکی تەخت دایبنێ با سارد ببێتەوە.
لە قاپێکی تردا، نیسکە ڕەشەکان شەو هەتا بەیانی لە ئاودا بخوسێنە، پاشان بە با�ىى چۆڕبڕی بکە. پاشان بیخەرە ناو تاوەیەکەوە لەگەڵ ١ کەوچکی چا 
خوێ و ٢ کەوچکی چێشت زەیتى گوێزهیندی و ئەوەندا ئاوی کواڵتوی تیبکە هەتا نیسکەکان دادەپۆشێت. بیهێنە کواڵن و پاشان ئاگرەکەی بۆ کز بکە و 
بەردەوام بە لە کواڵندنی بۆ ماوەی ١٠-١٥ خولەک، جار جار تیکیوەربدە. لەسەر ئاگرەکە الیبدە و بۆ ٥-١٠ خولەک دایبنێ، جار جار تێکیوەربدە، پاشان 

لەسەر قاپێکی تەخت باوی بکەرەوە و ڕێگە بدە سارد بێتەوە.
باینجانەکان بە درێژی ببڕە و چەند چوارگۆشەیەکی قەبارە ماناوەندی لێ دروست بکە. پاشماوەی زەیتەکە لە تاوەیەکدا گەرم بکە وباینجانەکان بۆ ٢ خولەک 

سوربکەرەوە، پاشان لە فڕنەکەدا لەسەر سینیەکی کون کون بیبرژێنە هەتا زەیتەکەی لێ بچۆڕێتەوە، بۆ ماوەی ١٥ خولەک بیبرژێنە.
لە قاپێکدا نیسک و جۆکە تێکەاڵو بکە، بیبەرە ڕەنگاوڕەنگەکەی تێبکە لەگەڵ تەڕەپیاز، کشمیش یان توتڕکی وشککراو، بیبەری ڕەش، دارچینى و زیرە. 
لە  و  بەسەریدا  بکە  تێکەڵەکە  کەوچک  بە  باڵوبکەرەوە،  قاپێک  لەسەر  جەرجیرەکە  گەاڵکانی  پیشکەشکردنیدا  کاتی  لە  تێبکە.  گژنیشەکەی  و  کەرەوز 

کۆتاییدا باینجانەکەی تێبکە ئینجا پێشکە�ىى بکە.

زەاڵتەی
باینجان بە گەنم 
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TEMMAN WA HIKAKA

INGREDIENTS (serves 5)

Wash rice and soak in 6 cups of water for at least 45 
minutes. Drain well.
Fill a large pot with 6 cups of water and salt; bring to a boil. 
Pour the rice into the pot and boil for 3-4 minutes, only 
stirring once or twice. Drain the rice.
In a separate bowl, mix the yogurt, saffron water, butter or 
ghee (for the crust) and 1/3 of the cooked rice. Grease a pot 
and fill it with crust mixture. Gradually add the remaining 
rice and shape into pyramid.
Make a well at the top of the pyramid and add the oil, ghee 

پێکهاتەکان )بە�شی ٦-٧ کەس(

سەوزەی هەڵکۆڵراو

سۆس بۆ کواڵندن

کەرەستەی ئاخنین

نیو کەوچکی چا٣١

٦٢

٦٢

٣ کەوچکی چێشت٥

٥٠٠ گرام 

١ کوپ١ کەوچکی چێشت٣-٤

١ دانە١٥

١٥

١ کوپ

٢ کەوچکی چێشت

١ کەوچکی چێشت

١ کیلۆگرام

١ کەوچکی چێشت

١ کەوچکی چێشت

١

نیو کوپ

٣ کەوچکی چێشت

کەوچکی ٢ نیو 

نیو کوپ

زەردەچەوە )ئارەزومەندانەیە(گوێزەری بچوکی جنراوپیازی مامناوەند

تەماتەی جنراوباینجانی بچوک

ناوی باینجان، جنراوکولەکەی بچوک

کەرەوزی جنراوبیبەری ڕەنگاوڕەنگی بچوک

پارچە گۆشتى بەرخ )بۆ باڵوکردنەوە بە 
ناو مەنجەڵەکەدا(

ئاوی مریشک یان یەک دانە ماجی دۆشاوی تەماتەتەماتەی بچوک
مریشک کە لە ئاودا توێنرابێتەوە

ماجی مریشک، لە ٢ کەوچکی چێشت گەاڵی مێو
ئاوی گەرمدا بیتوێنەرەوە

گەاڵی سڵق

برنجی دەنک خڕ

شەربەتی لیمۆ

دۆشاوی تەماتە

گۆشتى وردکراو )بەرخ یان گا(

تەمەرند یان ڕوبەهەنار

تەمەرند یان ڕوبە هەنار

پیازی جنراو

زەیتى ڕوەکی

شەربەتی لیمۆ

سەلکی سیری جنراو

خوێ و بیبەری ڕەش بەپێى خواست

زەیت

زیرە )ئارەزومەندانەیە(

خوێ و بیبەری ڕەش بەپێى خواست

ئامادەکردن

سەوزەکان بە جیا هەڵکۆڵە
هەر یەکێک لە پیازەکان پاک بکە و هەتا نیوە لەتی بکە، پاشان لە ئاودا بیانکوڵێنە هەتا نەرم دەبن، ئینجا یەکە یەکە چینەکانی پیازەکە پاک بکە و چەند قاوغێکی لێ دروست بکە

هەر یەکێک لە باینجانەکان لە نیوەدا لەت بکە و هەڵیبکۆڵە )دەتوانیت ئامرازی هەڵکۆڵەری کاڵەکیش بەکار بهێنیت(، باینجانەکان لە بنەوە هەڵکۆڵە و هەندێک لە ناوی باینجانەکە بە دیوارەکانی 
دیوی ناوەوەی بهێلەرەوە.

پاشان سەری کولەکەکان ببڕە و بە کولەکە هەڵکۆڵ لە هەردوو الوە هەڵیبکۆڵە، ناوەکەی فڕێمەدە و لە دواییدا بۆ کەرەستەی ئاخنین بەکاری بهێنە.
قاشێکی تەنک لە سەری بیبەرە شیرینەکان ببڕە بۆ البردنی سەرەکەی، تۆو و توێژەکانی لێ دەربهێنە و بە با�ىى بیشۆرەوە.

قاشێکی تەنک لە سەری هەر یەکێک لە تەماتەکان ببڕە. ناوەکەی دەربهێنە با تەنیا وەک قاوغێک بمێنێتەوە. بیانخەرە سەر هەندێک دەسڕ بۆ چۆڕبڕکردن. ناوی تەماتەکان فڕێمەدە و لە دواییدا 
بۆ کەرەستەی ئاخنین بەکاری بهێنە.

السکی گەاڵمێوەکان ببڕە و بیانشۆرەوە و ئامادەیان بکە.
السکی گەاڵ سڵقەکان ببڕە و هەر یەکێک لە گەاڵکان بکە بە دوو بە�ىى یەکسانەوە. )ئەگەر شێوازە ڕووەکیەکەی یاپراخت لێنا، السکەکان فڕێمەدە و لە ناو مەنجەڵی یاپراخەکە باڵوی بکەرەوە(

برنجەکە بۆ ماوەی یەک کاتژمێر بخوسێنە و دواتر چۆڕبڕی بکە. گۆشتەکە تێکەڵ بکە لەگەڵ برنج، سیر، گوێزەر، تەماتە، ناوی باینجان، کەرەوز، دۆشاوی تەماتە، ماجی مریشک و شەربەتی لیمۆ. 
تەمەرند یان ڕوبەهەنارەکەی تێبکە و بە با�ىى تێکەڵی بکە، پاشان زەیتە ڕوەکیەکەی تێبکە.

ئاخنینى برنجەکە بئاخنەرە ناو قاوغی سەوزە هەڵکۆڵراوەکان، دڵنیایی بکە لەوەی ئاخنینى برنجەکە تەنها لە بە�ىى ناوەوەی قاوغە سەوزەکان بێت و نەڕژێتە بە�ىى دەرەوە،  وهەروەها نابێت زیاد لە 
پیویست بئاخنرێت و لەسەری بڕژێت )نزیکەی لە سەدا ٩٠ی قاوغە سەوزەکان بئاخنە هەتا ڕێگە بدەیت بە برنجەکە کە بکشێت لە کاتی کواڵندا(

مەنجەڵی لێنانی یاپراخەکە ئامادە بکە بە دانانی چینێک لە پارچە گۆشتى بەرخ )یان ٤/١ی کوپێک زەیتى زەیتون و گەاڵی سڵق(. پاشان مەنجەڵەکە پڕ بکە لە قاوغە سەوزە ئاخنراوەکان، دەبێت ئەو 
سەوزانەی پێویستیان بە زۆرترین کات هەیە بۆ کواڵن لە بنى مەنجەلەکەدا دابنرێت، بە پیازەکان دەستپێبکە، پاشان چینێک باینجان و کولەکە، دوای ئەوە چینێک بیبەری شیرین، پاشان چینێک 

تەماتە و لە کۆتاییدا چینێک گەاڵی سڵق و گەاڵمێو دادەنرێت.
کاتێک هەموو سەوزەکانت بە چین چین لە ناو مەنجەڵەکەدا دانا، سۆ�ىى کواڵنەکە ئامادە بکە، ئەویش بە تێکەڵکردنی ماجیەکە لەگەل دۆشاوی تەماتە، تەمەرند یان ڕوبە هەنار، زەیوت، شەربەتی 
لیمۆ و خوێ و بیبەری ڕەش، پاشان تێکەڵەکە بڕێژە بەسەر سەوزەکاندا. هەندێک ئاو بکەرە مەنجەڵەکەوە هەتا سەوزەکان دادەپۆشێت، قاپێکی تەخت لەسەری دابنێ هەتا قورساییەک بخاتە سەر 

سەوزەکان، پاشان سەری مەنجەلەکە دابخە.
لەسەر ئاگرێکی بەرز بیکوڵێنە، پاشان ئاگرەکە کز بکە و بۆ ٣٠-٤٠ خولەکی تر بیکوڵێنە.

پێدەچێت:  ڕۆژی  دوو  یاپراخ  لێنانی  کە  دەڵێم  گاڵتە  بۆ  من  زۆرکات 

ئاخنینى  بۆ  تر  ڕۆژێکی  و  ئامادەکردنی  و  شتەکان  کڕینى  بۆ  ڕۆژێک 

سەوزەکان و لێنانیان. هەروەها من پێم باشە کە دوای ئامادەکردنی 

دابنرێت  بەفرگردا  لە  ڕۆژێک  ماوەی  بۆ  باشترە  وا  سەوزەکان  پارچە 

با�ىى هەڵمژێت.  بە  تامەکان  و  ئاو  لێبنرێت هەتا  لە ڕۆژی دواتردا  و 

دەشتوانیت لە ڕۆژی یەکەمدا بیانکوڵێنیت بەاڵم نیمچە کواڵن نەک 

کواڵنی تەواو.

کراوی  پارچە  پارچە  گۆشتى  خواردنە  ئەم  سەرەکی  کەرەستەی 

بۆ  بکەیت  دروستى  ڕوەکی  شێوازی  بە  دەشتوانیت  گایە،  یان  بەرخ 

کەرەستانەی  ئەم  گۆشتەکە  لەجیاتی  پێویستە  تەنیا  ڕوەکخۆران، 

الی خوارەوە بکەیتە تێکەڵەی برنجەکەوە، نیو کوپ پاقلە و لەجیاتی 

کەوچکی  یەک  لەگەڵ  بەکاربهێنیت  ڕووەکی  ماجی  مریشک  ماجی 

باشترە  پێم  )من  زەیت  کوپێک  ٤/١ی  و  جنراو  تەڕی  شویتى  چێشت 

دروست  گۆشت  بەبێ  خواردنەکە  ئەگەر  بەکاربهێنم  زەیتون  زەیتى 

کەرەستەی  بۆ  کردووە  بەهاراتم  هەندێک  پێشنیازی  من  بکەم(، 

چونکە  خواستە،  بەپێى  و  ئارەزومەندانەیە  ئەمەش  ئاخنینەکە 

خۆم پێم باشترە تامی سەوزەکان خۆیان بکەم، بەاڵم تۆ ئازادیت لە 

بەکارهێنانی بەهارات بەپێى خواستى خۆت.

یاپراخ 
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پەراوێزەكان
١ ـ شارستانی عێراق، بە�ىى سێیەم،  ص ١٨١ ـ ٢١٩، هەروەها مێژویی كۆنی عێراق، الدكتور محمد بیومی مهران، خانەی مەعریفەی زانكۆیی، چاپی 

یەكەم قاهیرە، ٠٩٩١ ل ٧ و٨ 

٢ ـ مێژویی كۆنی عێراق ، الدكتور محمد بیومی مهران، ل ٨٢ 

٣ ـ هەمان سەرچاوە، ل ٧١ 

٤ ـ بۆ بەدەستهێنانی زانیاری زیاتر سەبارەت بە مێژووی مامناوەند و هاوچەرخ ئەتوانیت بگەڕێیتەوە بۆ )ئیسكلۆپیدیای عێراق( بەشەكانی )٥( و)٦( 

و)٠١(، هەروەها )عێراقی هاوچەرخ( د. زكی صالح. 

٥ ـ  شارستانی بابل و ئاشور گۆستاف لوبۆن ل ١١

٦ ـ بۆ بەدەستهێنانی زانیاری زیاتر سەبارەت بە نەتەوەكانی عێراق لە ڕابردوو ئێستادا و كاریگەری لە شۆڕشەی چواردەی تەموز و خزمەتكردنی كۆمارە 

نەمرەكەدا. جەرجیس جوبرائیا هومی. چاپخانەی ئیرشاد ، بەغدا چاپی یەكەم ٨٥٩١.

٧ ـ شارستانی بابل و ئاشور گۆستاف لوبۆن ل ١١

٨ ـچێشتلێنان لە شارستانیە كۆنەكاندا، نوسینى كاتی كۆفمان، وەرگێڕانی سەعید ئەلغانمى، ئەبوزەبی بۆ گەشتوگوزار و كلتوور، چاپی یەكەم، ل ١٧ 

٩ ـ هەمان سەرچاوە، ل ٢٧ 

٠١ ـ هەمان سەرچاوە، ل ٦٧ تا ٠١١. 

١١ ـ تەماشای الپەڕەكانی ٢٠١ و٠٠١ و٩٩ و٨٩ و٧٩ و٦٩ و٤٩ و٣٩ بكە

٢١ ـ كتێبى چێشتلێنان، نوسینى محمد بن حسن ، كتێبى بەغدای، داوود چەلەبی باڵویكردۆـەوە، چاپخانەی ئوم ئەلرەبیعەین، موسڵ چاپی یەكەم 

٤٣٩١ ل ٠٦.

٣١ ـ هەمان سەرچاوە، ل ٩٣. 

ـ ویایەتی بەسڕە، ڕابردوو و ئێستای، بە�ىى دووەم، ئەلیكسەندرە ئەدامۆف، وەرگێڕانی دكتور هاشم ساڵح ئەلكویتى، خانەی مەیسەلون بۆ   ٤١

باڵوكردنەوە، ل ٨.

كتێب(  )ئی  باڵوكراوەكانی  ئەبونا،  ئەلبێر  پێشكەشكردنی  فرەنسیس،  یوسف  بەشیر  نوسینى  عێراق،  ناوچەكانی  و  شارەكان  ئینسكلۆپیدیای  ـ   ٥١

لەندەن، حوزەیرانی ٧١٠٢ ل ١٤١. 

٦١ـ گۆڤاری زمانی عەرەب، بە�ىى سێیەم، مانگی شەوال ١٣٣١   ئەیلولی ٣١٩١ ل ٨٢١.

٧١ ـ گەشتى ئیبن بەتوتە، چاپی میسری، بە�ىى یەكەم ل ٥١١ ـ ٦١١   

٨١ ـ عێراقی كۆن و نوێ، عبد الرزاق الحسنى 

٩١ ـ نهێنیەكانی دارخورمانی میسان، مێژووی شانشینى میسان لە سەرەتاوە تا سەرەتای دەوڵەتی ئەمەوی، سیف جال الدین الگائی پرۆژەی ئاشور 

پانیپال بۆ كلتوور ٠١ چاپی یەكەم ٨١٠٢، لە ل ٩٣ تا ٤٧. 

٠٢ ـ عێراقی كۆن و نوێ،  الحسنى، ل ٠٩١. 

١٢ ـ هەمان سەرچاوە، ل ٠٩١. 

٢٢ـ  پێگەی ڕەسمى فەرمانگەی ئاماری مەركەزی سەر بە وەزارەتی پاندانان لە تۆڕی زانیارییەكان، ئەوەش لە كاتێكدایە كە ئامارەكانی ئەو فەرمانگەیە 

تاكو ساڵ  ٨١٠٢ یە.     

٣٢ ـ من تەالرسازی شاری لێبووردەیی و جوانی ٥١٩١ ـ ٨٥٩١ دكتۆر خالید تەمیمى ، خانەی حیكمە، لەندەن چاپی یەكەم ٢١٠٢ بە�ىى دەیەم ل 

٧١١ إلی ٤٦١. 

٤٢ـ مەیدانی كرێكاران، شوێنى كۆبوونەوەی كرێكارەكانە، لە زۆرێك لە ناوچەكانی بەیانیان زوو كرێكارەكان دەچنە ئەو مەیدانە و چاوەڕێ دەكەم تا 

بەڵیندەرێك دێت تا لەگەڵ خۆی بیانبات و بە كرێ كاری بۆ بكەن. لە بەغدا چەند مەیدانێك هەن، ساحەی تەیەران و ساحەی خەمسە و خەمسین 

لە شاری سەدر و لە ناوچەی شەعب و چەند شوێنێكی تر. 

٥٢ ـ ووتاری )خواردنە میللییەكانی ناوچە گوندنشینەكانی عەمارە(، كەریم عەلكەم ئەلكەعبى، گۆڤاری كلتوری میللی، ژمارە ٢١ ساڵی سێیەم ٢٧٩١ 

ل ٤٧. 

٦٢ ـ پێگەی ڕەسمى فەرمانگەی ناوەندی بۆ ئامار لەسەر تۆڕی زانیارییەكان، ئامارەكانی پارێزگای زیقار. 

٧٢ـ مێژوی كۆن و نوێی عێراق، محمد بیومی مەهران ل ٤٩ ـ ٤١١. 

٨٢ ـ شارستانی عێراق، بە�ىى سێیەم، ل ٩٢١ تا ل ٠٤١. 

٩٢ـ  میرنشینى مونتەفیك و كاریگەرییەكانی لەسەر مێژووی عێراق و هەرێمەكانی ناوچەكە٦٤٥١ـ  ٨١٩١، دكتور حەمید حەمەد ئەلسەعدون، خانەی 

وائیل بۆ باڵوكردنەوە، چاپی یەكەم، بەغدا  ٨٩٩١، ل ٢٠٢. 

٠٣ ـ هەمان سەرچاوە، ل ٢٠٢.  

١٣ ـ عێراق لە كۆن و نوێدا، ئەلحەسەنی ل ٨٦١ ـ ١٧١. 

زانستەكان،  و  كلتوور  و  پەروەردە  بۆ  عەرەبی  ڕێكخراوی  ئەلخەیات،  حەسەن  دكتۆر  عێراق،  باشوری  زۆنگاوەكانی  و  هۆڕەكان  جوغرافیای  ـ   ٢٣

پەیمانگای توێژینەوە و لێكۆڵینەوە عەرەبیەكان، قاهیرە، چاپی یەكەم٥٧٩١ ، بە�ىى یەكەم ل ٥١ إلی ص ٧٣. 

٣٣ ـ عێراق لە كۆن و نوێدا، ئەلحەسەنی ل ٦٦١ 

٤٣ ـ هەمان سەرچاوە، ل ٣٦١.

٥٣ ـ پێگەی ڕەسمى فەرمانگەی مەركەزی بۆ ئامار لە تۆڕی زانیارییەكان، ئامارەكانی پارێزگای موسەننا. 

٦٣ ـ )معجم البلدان( شێخ ئیمام شەهاب ئەلدین ئەبی عەبدواڵ یاقون بن عەبدواڵی ئەلحەمەوی ئەلرۆمی ئەلبەغدای، خانەی صادر، ل ٥٤٢. 

٧٣ـ  عام پارێزگای موسەننا، توێژینەوەیەك لە جوگرافیای هەرێمیدا، ماستەرنامەی )ئاال شاكر عەمران موسا ئەلشمەرتی( لە زانكۆی بەسڕە، كۆلێژی 

پەروەردە/ ساڵی ١١٠٢، لە ل ٦٨ تا ل ٦٩.

٨٣ ـ پێگەی ڕەسمى فەرمانگەی مەركەزی بۆ ئامار لە تۆڕی زانیارییەكان، ئامارەكانی پارێزگای موسەننا. 

٩٣ـ )معجم البلدان(ی یاقوت حەمەوی، بەرگی پێنجەم ل ٤٧٣. 

بەڕێوەبەرێتى  واست،  پارێزگای  سەعید،  فەتحواڵ  و  جەبار  سەلوم  جەبار  بەدرە،  كەرتی  لە  ئاودێری  پرۆژەكانی  بۆ  بەدواداچوون  و  توێژینەوە  ـ   ٠٤

پرۆژەكانی ئاودێری و پااڵوتنى گشتى، بە ڕۆنیۆ چاپكراوە  ٥٧٩١، ل ٤٣. 

١٤ ـ عێراق لە كۆن و نوێدا، ل ٧٩١.

٢٤ ـ هەمان سەرچاوە، ل ٧٩١.

٣٤ ـ پێگەی ڕەسمى فەرمانگەی مەركەزی بۆ ئامار لە تۆڕی زانیارییەكان، ئامارەكانی پارێزگای واست.

٤٤ ـ هەمان سەرچاوە.

٥٤ ـ پێگەی ڕەسمى فەرمانگەی مەركەزی بۆ ئامار لە تۆڕی زانیارییەكان، ئامارەكانی پارێزگای نەجەف.
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٦٤ ـ عێراق لە كۆن و نوێدا، ئەلحەسەنی، ل ٧٣١.

٧٤ ـ عێراق لە كۆن و نوێدا، ئەلحەسەنی، ل ١٣١. 

٨٤ ـ هەمان سەرچاوە، ل ١٣١. 

٩٤ ـ پێگەی ڕەسمى فەرمانگەی مەركەزی بۆ ئامار لە تۆڕی زانیارییەكان، ئامارەكانی پارێزگای نەجەف

٠٥ ـ ووتاری ) خواردنەكانی نەجەف( ناجی مەحفوز، گۆڤاری كلتوری میلیى، ژمارە یەك٦٠٠٢، ل ٤٧

٥١ ـ پێگەی ڕەسمى فەرمانگەی مەركەزی بۆ ئامار لە تۆڕی زانیارییەكان، ئامارەكانی پارێزگای دیوانیە. 

٥٢ ـ ووتەی ئاڵتوونی ئەو گەشتیارانەی كە بە سنجاق و لیوانی دیوانیە و هەر �ىێ شارۆچكەكەی لەملوم و حەسەكەی دیوانیە و فەیسەل ئەملەیالی، 

چاپخانەی مارد- نەجەف٢٠٠٨ بە�ىى یەكەم و ل ٥٥ .

٥٣ ـ چەندی دیمەنێك لە ژیانی سیا�ىى شاری دیوانیە، دكتۆر محمد صالح ئەلزیادی، گۆڤاری قادسیە لە ئەدەب و زانستە پەروەردەییەكان، بەرگی 

١٠ ژمارەی )١ ـ ٢ ( ساڵی٢٠١١ ل  ٦٧

٥٤ ـ پێگەی ڕەسمى فەرمانگەی مەركەزی بۆ ئامار لە تۆڕی زانیارییەكان، ئامارەكانی پارێزگای دیوانیە.

٥٥ ـ عێراق لە كۆن و نوێدا، ئەلحەسەنی، ل ١٥٣. 

٥٦ ـ شیرینیەكان، ووتاری مەهدی حەمودی ئەنساری، گۆڤاری كلتووری میلیى، ژمارەی یەكەم ٢٠٠٦ ، ل ٢٦ ـ ٤٥.  

٥٧ـ  مێژووی كەربەال و تەالرەكانی، عەبدوالجەواد ئەلكلیدار، باڵوكراوەكانی عەتەبەی حوسەینى، بە�ىى كاروباری هزری و ڕۆشنبیری، هۆبەی ژیانەوەی 

كلتووری ڕۆشنبیری و ئایینى ، كەربەال، چاپی یەكەم ٢٠١٨، ل ٤٧ ـ ١٠٦.  

٥٨ ـ گەشتى ئیبن بەتوتە )تحفە النڤار فی غرائب ااڵمصار وعجائب ااڵسفار(ی ئەبی عەبدواڵ محمد بن عەوبدوڵ ئەەللواتی ئەلتەنجی، بە�ىى یەكەم، 

ژیانەوەی زانستەكان،  بۆ كردووە، خانەی  پێداچوونەوەی  ئەلقەساس  بۆ نوسیوە، موستەفا  پێشەكیەكەی  ئەلعریان  شێح محمد عەبدول منعم 

بەیروت، چاپی یەكەم ١٩٨٧، ل ٢٣٠.  

٥٩ ـ عێراق لە كۆن و نوێدا، ئەلحەسەنی، ل ١٢٥. 

٦٠ ـ پێگەی ڕەسمى فەرمانگەی مەركەزی بۆ ئامار لە تۆڕی زانیارییەكان، ئامارەكانی پارێزگای كەربەال.

٦١ ـ هەمان سەرچاوە. 

٦٢ ـ عێراق لە كۆن و نوێدا، ئەلحەسەنی، ل

٦٣ ـ هەمان سەرچاوە ، ل ١٢٧. 

٦٤ ـ مێژووی دێرینى عێراق، محمد بەیومی مەهران ل  ٢١٥. 

٦٥ ـ هەمان سەرچاوە ، ل ٢١٥. 

٦٦ ـ عێراق لە كۆن و نوێدا، ئەلحەسەنی، ل ١٩٥. 

٦٧ ـ پێگەی ڕەسمى فەرمانگەی مەركەزی بۆ ئامار لە تۆڕی زانیارییەكان، ئامارەكانی پارێزگای بابل.

٦٨ ـ مێژووی حللە بە�ىى یەكەم/ ژیانی سیا�ىى، زانا شێخ یوسف كەركوش ئەلحللی، باڵوكراوەكانی كتێبخانەی حەیدەرییە لە نەجەف، چاپی یەكەم 

١٩٦٥، ل ٢٢.

٦٩ ـ گەشتى ئیبن جوبەیر، خانەی صادر، ل ١٨٩ . 

٧٠ ـ پێگەی ڕەسمى فەرمانگەی مەركەزی بۆ ئامار لە تۆڕی زانیارییەكان، ئامارەكانی پارێزگای بابل.

٧١ ـ كتێبى چێشت، ل ٤٢.  

٧٢ ـ بەغدا شاری مەنسورەی بازنەیی، نوسینى تاهیر موزەفەر ئەلعەمید ، باڵوكراوەكانی كتێبخانەی ئەهلی لە بەغدا، چاپی یەكەم، بەغدا ـ ١٩٦٧، 

ل ١٣ ـ ١٥.  

٧٣ ـ پێگەی ڕەسمى فەرمانگەی مەركەزی بۆ ئامار لە تۆڕی زانیارییەكان، ئامارەكانی پارێزگای بەغدا. 

٧٤ ـ دڵی عێراق.. گەشت و مێژوو، ئەمین ئەلرێحانی، دامەزراوەی هینداوی بۆ فێركردن و ڕۆشنبیری، چاپی یەكەم، قاهیرە ـ ٢٠١٢، ل ٣٢.   

٧٥ ـ ئەمە لیوای دیالەیە، ئامادەكردنی خزەییر ئەلعەزاوی، نووسەری كارگێڕی خۆماڵی لە بەعقوبە، دامەزراوەی گشتى بۆ ڕۆژنامەوانی وچاپ، داری 

كۆماری/ بەغدا١٩٦٩ سنووری لیوا ل  ٣٩ .

٧٦ ـ هەمان سەرچاوە ، ل ١٩. 

٧٧ ـ عێراق لە كۆن و نوێدا، ئەلحەسەنی، ل ٢١٠. 

٧٨ ـ پێگەی ڕەسمى فەرمانگەی مەركەزی بۆ ئامار لە تۆڕی زانیارییەكان، ئامارەكانی پارێزگای دیالە.

٧٩ ـ هەمان سەرچاوە ، ئامارەكانی پارێزگای ئەنبار. 

٨٠ ـ ئینسكلۆپیدیای واڵتان، ئەلحەمەوی، بەرگی یەكەم، ل ٢٥٧.

٨١ ـ هەمان سەرچاوە ، ل ٢٥٧. 

٨٢ ـ عێراق لە كۆن و نوێدا، ئەلحەسەنی، ل ٢٦٧. 

٨٣ ـ هەمان سەرچاوە ، ل ٢٦٩. 

٨٤ ـ هەمان سەرچاوە ، ل ٢٦٦. 

٨٥ ـ ووتار )بیناسازی لە تكریتى كۆن( عەتا تەها ئەلتكریتى، گۆڤاری كلتوری میللی، ژمارەی سێبەم، ساڵی چوارەم، ١٩٧٣، ل ٥٧.  

٨٦ ـ پێگەی ڕەسمى فەرمانگەی مەركەزی بۆ ئامار لە تۆڕی زانیارییەكان، ئامارەكانی پارێزگای سەاڵحەدین. 

لوبنان، چاپی   ، بەیروت  بۆ چاپەمەنی،  ئەلئەعلەمی  ئەلخەلیلی، باڵوكراوەكانی  بە�ىى دوانزەیەم، جەعفەر  پیرۆزەكان  ئینسكلوپیدیای مەزارە  ـ   ٨٧

دووەم ١٩٨٧، ل ١٨٨ و٢٦٢.

٨٨ ـ پێگەی ڕەسمى فەرمانگەی مەركەزی بۆ ئامار لە تۆڕی زانیارییەكان، ئامارەكانی پارێزگای كەركوك.

٨٩ ـ عێراق لە كۆن و نوێدا، ئەلحەسەنی، ل ٢١٧. 

زانكۆی  ئاداب،  كۆلێژی  ئەلنەجار،  یوسف  عەدنان  عەبیر  ماستەرنامەی  شارستانیدا،  سیاسەتی  لە  توێژینەوەیەك  ئێستا...  كەركوكی  ئارابخا  ـ   ٩٠

موسڵ، بە سەرپەرشتى دكتۆری یاریدەدەر ئیتهال عادل ئەلتائی ٢٠١١، ل ٩.   

٩١ ـ هەمان سەرچاوە ، ل ١٠.

٩٢ ـ عێراق لە كۆن و نوێدا، ئەلحەسەنی، ل ٢١٦.

٩٣ ـ هەمان سەرچاوە ، ل ٢١٩.

٩٤ ـ گۆڤاری سۆمەر، بەرگی ٣٣، ١٩٧٧ ، دەفری گڵینى نەینەوا، صەباح عەبود ل   

٩٥ ـ گۆڤاری سۆمەر، بەرگی ٣٣، ١٩٧٧ ، دەفری گڵینى نەینەوا، صەباح عەبود مەزنی بابل، هاری ساكر، وەرگێڕانی عامر سلێمان، بەغدا ١٩٧٩، ل 

٦٠٦ ـ ٦١٠.

٩٦ ـ ئیسكلۆپیدیای واڵتان، ئەلحەمەوی، بە�ىى پێنجەم، ل ٣٣٩.  

٩٧ ـ هەمان سەرچاوە ، ل ٢٢٣. 

٩٨ ـ هەمان سەرچاوە ، ل ٢١١. 

٩٩ ـ هەمان سەرچاوە ، ل ٢١١. 

١٠٠ ـ هەمان سەرچاوە، بەرگی دووەم، ل ٣٩. 

١٠١ ـ عێراق لە كۆن و نوێدا، ئەلحەسەنی، ل ٢٤٩. 
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ـ  ١٠٢ ـ سروشتى خواردنە موسڵییەكان، عەبدولوەهاب ئەلنعێمى، گۆڤاری كلتوری میلیى، ژمارە چوار، ساڵی دووەم، كانوونی دووەم١٩٧٠  ل ١٢٥ 

١٣٦ هەروەها چێشتخانەی دێرینى موسڵی، سەعد عەلی جەمیل، گۆڤاری كلتووری میلیى، ژمارەی یەكەم ساڵی ، ل ٥٢ ـ ٦٢.   

١٠٣ ـ شەونخونیەكانی نان و ساوەر لە موسڵ، مونیر رەزوق، گۆڤاری كلتووری میللی، ژمارە یەك، ١٩٩٣، ل٣٧.

١٠٤ ـ پشتمان بەستووە بەو ژمارانەی كە تایبەت بە شارەكانی كوردستان كە لە ڕاپۆرتی گشتى فەرمانگەی مەركەزی ئامار بۆ هەردوو ساڵی ٢٠١٨ ـ 

٢٠١٩، هاتوون، ئەوەش لە دوو دەروازەدا هاتووە، ئامارەكانی باری كەسێتى و ئامارەكانی دانیشتوان و هێزی كار و ڕووپێوی نیشتمانی بۆ كەمئەندامی. 

١٠٥ ـ ئیسكلۆپیدیای شارەكان و ناوچەكانی عێراق، بەشیر یوسف فرەنسیس، ل ٦٧.

بۆ  پێشكەی  و  كردووە  بۆ  پێداچوونەوەی  قەرەداغی  علی  محمد  ئەلعەزاوی،  عەباس  پارێزەر  بۆ  شار،  و  لیوا  جیاوازەكاند،  چاخە  لە  ئەربل  ـ   ١٠٦

نووسیوە، لە كۆمپانیای خەنسا بۆ چاپەمەنی سنووردار چاپكراوە، بەغدا ، ل ٣١ ـ ٣٣.

١٠٧ ـ عێراق لە كۆن و نوێدا، ئەلحەسەنی، ل ٢٣٥. 

١٠٨ ـ ڕاپۆرتی گشتى كە فەرمانگەی ناوەندی بۆ ئامار بۆ هەردوو ساڵی لعامی ٢٠١٨ ـ ٢٠١٩ دەریكردووە، با�ىى دووەم، ل ٨.

١٠٩ ـ عێراق لە كۆن و نوێدا، ئەلحەسەنی، ل ٢٢٨. 

١١٠ ـ هەمان سەرچاوە ، ل ٢٢٨. 

١١١ ـ هەمان سەرچاوە ، ل ٢٢٨. 

١١٢ ـ ڕاپۆرتی فەرمانگەی ناوەندی بۆ ئامار، با�ىى دووەم ل ٨.

١١٣ ـ عێراق لە كۆن و نوێدا، ئەلحەسەنی، ل ٢٥٦. 

١١٤ ـ هەمان سەرچاوە ، ل ٢٥٦. 

١١٥ ـ پوختەی مێژووی كورد و كوردستان لە كۆنترین سەردەمانی مێژووییەوە تاكو ئێستا، محمد ئەمین زەكی بەگ، وەرگێڕانی محمد عەلی عەونی، 

خانەی كاروباری ڕۆشنبیری گشتى، بەغدا، چاپی دووەم، ٢٠٠٥، ل ١٧٩.

١١٦ ـ هەمان سەرچاوە ، ل ص ١٩٤ ـ ٢٠٥. 

١١٧ ـ ینڤر، قچا و زاخو فی التقسیمات اإلداریە العپمانیە ١٨٤٢ ـ ١٩١٨، نزار أیوب حسن، مجلە العلوم اإلنسانیە لجامعە زاخو، مجلد ٥، العدد ٤، 

ص ١٠٦٩ ـ ١٠٨١، كانون ااڵول ٢٠١٧.  قەزای زاخۆ لە دابەشكارییە كارگێڕییەكانی عوسمانیدا ١٨٤٢ ـ ١٩١٨، نزار ئەبوب حەسەن، گۆڤاری زانستە 

مرۆڤایەتیەكان، زانكۆی زاخۆ، بەرگی پێنجەم، ژمارە ٤، ل ١٠٦٩ ـ ١٠٨١، ؛كانوونی یەكەمی ٢٠١٧.   
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یەکگرتن لەڕێى خواردنەوە


