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ی  م شوانه گرنگترینیان ئه.  جۆره ی جۆر به شوه كل و گه  ندین شوه زاراوه نی چه زمانی آوردی خاوه
 :ن وه خواره

 
شکاکی، مدینانی،  زیدی، شه بادینانی، بایه بۆتانی:  وانه له  یه ی هه ل شوه میش گه ئه :آرمانجی ژوورو ـ1
و  باشور شك له ڕۆژئاوای آوردستان و به آانی دانیشتوانی باآوڕو آورده. زازایی و قۆچانیرکی،  هه

 آانی آۆماره  ی له و آوردانه ئهو لوبنان کانی دانیشتووی  تر کورده روه ههآوردستان و تی  ڕۆژهه
 م به  کم رهه آۆنترین به. ن آه ده  قسه  یه م شوه به بوون  ج تی جاراندا بو و نیشته سۆڤیه تی کیه یه

می آۆچیدا  ی پنجه ده سه آه له  آانه زیدییه ی یه) ش فی ڕه سحه وو مه جه(آتبی   وه نووسرابته  شوازه
 . وه ته نووسراوه

 
هاباد،  مه  دانیشتووانی . ن انی، موآریانی، بابانی، ئاردهسۆر:  وه گرته ده  م شوانه ئه :باشوور آرمانجی ـ2

 .ن آه ده قسه م شوازه واندزو پنجوین به ڕه رآوك، ولر، سلمانی، آه قز، هه ، سه شت، بانه رده بۆآان، سه
 
و   وسودو پاوه نه ی کی ناوچه خهو   هلھۆنی رۆیی، ورامی، ژاوه هه:  وه گرته ده  م شوانه ئه :یۆرانگ ـ3
شوازكی درینی زمانی   به  م شوازه مژوونووسان ئه  زۆر له  . یڤن په ده   ازهم شو به  بیاره و  وه ته

  .خۆیدا پاراستووه رنجاآشی له و عیباراتی سه ندێ وشه هه  یه م زاراوه ئه  که ،ژمرن آوردی ده

آانی  آورده. ڕووسی شتی، شیروانی و گه هدهوآو وڕی، ئیالمی، آه: آو وه  آه یه ند شوه نی چه خاوه :آی له ـ4
  یه م شوه به  دره قین و به لی، خانه نده دان، مه مه شیرین، هه سری شت، شیروانی، قه آرماشان، مایده

 .ن آه ده قسه
 
دانیشتوانی دیزفول، شاری . ردی نگه فتگلی و سۆسه ختیاری، هه به یلی، آانی فه شوه له  بریتیه :ڕیۆل ـ5

   .ن آه ده قسه  م شوازه به  لشته و ئه وام ئا پشتكۆ، خوڕه آورد، چوارمحاڵ،

  

  

  

  :تبینی ٭

  ! سکاری کراوه دهندک  وه هه ی کوردیه ڕی وانه الیان ماپه  له  م تکسته ئه
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