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پڕ بوو لەئاوی باران؛
جێپێی ژنێک

قوبادی جەلیزادەقوبادی جەلیزادە
)سلێمانی()سلێمانی(

١١
کە باران خۆشی کردەوەکە باران خۆشی کردەوە

لەجاران پاکژتر بوو؛لەجاران پاکژتر بوو؛
مانگمانگ

٢٢
لەکەلێنی دیوارەکانیدالەکەلێنی دیوارەکانیدا

بنچکە گیا؛بنچکە گیا؛
- کۆشکە ڕماوەکە.- کۆشکە ڕماوەکە.

٣٣
بەپەلە بەجەرگەی ئاسمان تێدەپەڕێبەپەلە بەجەرگەی ئاسمان تێدەپەڕێ

ماڵی لەودیوی چیایە؛ماڵی لەودیوی چیایە؛
- پەڵەهەور- پەڵەهەور

٤٤
تەشتێکتەشتێک

تکە تکەی ئاو؛تکە تکەی ئاو؛
- بنساپیتەی ژووورەکەم.- بنساپیتەی ژووورەکەم.
٥٥
نازانم چاوەڕێی چی دەکاتنازانم چاوەڕێی چی دەکات

سەعاتێکە بەسەر ڕۆخی سواندەوەیە؛سەعاتێکە بەسەر ڕۆخی سواندەوەیە؛
- کۆترە قەالشەکە- کۆترە قەالشەکە

٦٦
لەژوورەوەملەژوورەوەم

لێ دڵم الی گوڵە نازنازەکانە؛لێ دڵم الی گوڵە نازنازەکانە؛
- خرمە خرمی تەرزە- خرمە خرمی تەرزە

٧٧
بە ئاستەم چاوم بۆ هەڵدێبە ئاستەم چاوم بۆ هەڵدێ

لەنێو سپیاتی بەفردا؛لەنێو سپیاتی بەفردا؛
- تیشکی خۆر- تیشکی خۆر



4 ژ )٣٠١/ ٣٠٢( ٥/ ١١ - ١٢/ ٢٠٢٢

٨٨
بەفر هەموو درەختەکانی داپۆشیوەبەفر هەموو درەختەکانی داپۆشیوە

بەسەر چ لقێکەوە بنیشێتەوە؛بەسەر چ لقێکەوە بنیشێتەوە؛
- چۆلەکەی ماندوو- چۆلەکەی ماندوو

٩٩
توێکڵی ڕووبارەکە بەستوویەتیتوێکڵی ڕووبارەکە بەستوویەتی

لەقواڵییدا مەلە دەکەن.لەقواڵییدا مەلە دەکەن.
- وردە چەو- وردە چەو

١٠١٠
بەسەر لقی هەڵووژەکەوە باڵندەیەکی سپیبەسەر لقی هەڵووژەکەوە باڵندەیەکی سپی

بەسەر دارتێلەکەوە ڕیشۆڵە؛بەسەر دارتێلەکەوە ڕیشۆڵە؛
- بەفر دەبارێ- بەفر دەبارێ

١١١١
 مانگ بەتەڵخی، دەبینم مانگ بەتەڵخی، دەبینم

هەڵم گرتوویەتی،هەڵم گرتوویەتی،
- مینای پەنجەرەکە- مینای پەنجەرەکە

١٢١٢
بەڕووتی تێپەڕی، گوتم بوەستە ماچت کەمبەڕووتی تێپەڕی، گوتم بوەستە ماچت کەم

بەگوێی نەکردم؛بەگوێی نەکردم؛
- ژن نەبوو، ڕووبارێکی تیژڕەو بوو- ژن نەبوو، ڕووبارێکی تیژڕەو بوو

١٣١٣
مەقنە و مانتۆ کەسکەکەی داکەندمەقنە و مانتۆ کەسکەکەی داکەند

بەڕووتی خۆی نمایش کرد؛بەڕووتی خۆی نمایش کرد؛
- خونچەگوڵێ بوو ، ژن نەبوو- خونچەگوڵێ بوو ، ژن نەبوو

١٤١٤
بەڕووتی هاتە لێوارەکەبەڕووتی هاتە لێوارەکە

 کە پەنجەرەکەم لێ کردەوە هەڵهات؛ کە پەنجەرەکەم لێ کردەوە هەڵهات؛
- ژن نەبوو مانگی چواردە بوو.- ژن نەبوو مانگی چواردە بوو.

١٥١٥
بەبەرچاوی منەوە هەموو جلکەکانی داکەند وبەبەرچاوی منەوە هەموو جلکەکانی داکەند و

فڕێی دایە بەر پێیفڕێی دایە بەر پێی
توند دەستم لەقەدی وەرینا؛توند دەستم لەقەدی وەرینا؛

- ژن نەبوو ، شەنگەبی بوو لەکژی پاییزدا- ژن نەبوو ، شەنگەبی بوو لەکژی پاییزدا

١٦١٦
پێکەنی ددانە سوورەکانی دەدرەوشانەوەپێکەنی ددانە سوورەکانی دەدرەوشانەوە

ژن نەبوو؛ژن نەبوو؛
- هەنارێکی قەڵشێو بوو بەسەر لقەوە.- هەنارێکی قەڵشێو بوو بەسەر لقەوە.

١٧١٧
گوێم لەدەنگی چەند باڵندەیەک بووگوێم لەدەنگی چەند باڵندەیەک بوو

ناوی هیچیانی پێ نەگوتم؛ناوی هیچیانی پێ نەگوتم؛
- دارستان- دارستان

١٨١٨
بەگەاڵ وەریوەکان ئاگری کردبۆوەبەگەاڵ وەریوەکان ئاگری کردبۆوە

باخەوانەکە چای لێ دەنا؛باخەوانەکە چای لێ دەنا؛
- کتلییەکی ڕەش - کتلییەکی ڕەش 

١٩١٩
لەپڕ باران دای کردلەپڕ باران دای کرد

پەنام بردە بن سواندەکە،پەنام بردە بن سواندەکە،
- چۆلەکە کلک تەڕەکان مۆڕەیان لێ دەکردم.- چۆلەکە کلک تەڕەکان مۆڕەیان لێ دەکردم.

٢٠٢٠
کولووی بەفری کردبووە کڵۆی قەندکولووی بەفری کردبووە کڵۆی قەند

پیاڵە بارانی پێ دەخواردەوە؛پیاڵە بارانی پێ دەخواردەوە؛
- کانی- کانی

٢١٢١
شەو لەگەڵ گوڵە یاسەمینەکان دەخەوێشەو لەگەڵ گوڵە یاسەمینەکان دەخەوێ

سبەینێ زوو غوسڵ لەخۆی دەردەکا؛سبەینێ زوو غوسڵ لەخۆی دەردەکا؛
گیا لە ژێر دووشی شەونمدا.گیا لە ژێر دووشی شەونمدا.
٢٢٢٢

پڕ بووبوو لە ئاوی باران - جێپێی ژنەکەپڕ بووبوو لە ئاوی باران - جێپێی ژنەکە
هەر ڕیشۆڵەیەک لێی خواردەوە؛هەر ڕیشۆڵەیەک لێی خواردەوە؛

- بوو بە ڕەنگاڵە- بوو بە ڕەنگاڵە


