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ناساندن
• پەندی پێشينان ھەر يەکەيان وانەيەکی جوان بەدەستەوە دەدەن، 

کە سەيری دەکەين بە ھەموو اليەنێکی ژيان شۆر بوونەوە و لە 

ھەموو بارێکدا پەندگێڕەوە مەبەستی وشيارکردنەوەو فێرکردنی

بەرامبەرکەيەتی بۆ ئەوەی بەرامبەرەکەی جارێکی تر ھەمان 

ھەڵەی پێشوو دووبارە نەکاتەوە، يان گەر ويستی کارێک بکات 

.بزانی لە کوێوە دەست پێبکات و چۆن؟

• زۆرجار ئەو پەندگێڕەوانە پيرەپياو يان پيرەژنی قسەزان و ئاقڵ

ەو بوونە، ھەستيان بەپێداويستی بەرامبەرەکانيان کردووە، بۆيە ل

دەرگاوە بۆی ھاتوونە، کە بۆ بەرامبەريان بەگرنگ زانيووە، 

ھەميشە ھەوڵيان داوە ئەو پەندەيان لە گوێی بەرامبەردا 

سەری ڕەشمان لەبەر ھەتاوێ سپی )بچەقێنين، کە ئێمە 

و خۆدەزانين دنيا چ باسە، ئيتر قسەکانيان ھێندە ( نەکردووە

بەرێ وجێ بووە، پەندەکانيان ھێندە نەستەق و لە دڵ شيرين 

ە بووە دەستبەجێ کاری خۆيان کردووە پەندی پێشينان بەشێکە ل

.ئەدەبی فۆلکلۆر



• .بدە ئاردبێژێ، باھەندێکيش بڕێژێبائاردی 

• .ئارو بە بڕکييەوە جوانە

• [١]ئاش لە خەياڵێک، ئاشەوان لە خەياڵێک

• ئاشی نەزان خوا ئەيگێڕێت

• .ئاغای گوندی ڕێی بە گاوانی گوندی دەکەوێ

• .ئەگەر بتەوێت لەناو سواران دياربيت وراغت تێر جۆکە

• .ئەگەر بووی بە مير، خوا نەکەی لە بير

• ئەگەر گوڵ نيت دڕکيش مەبە

• ئەگەر مار جارێک پێوەی دايت خوا بيگرێ، ئەگەر بوو بو دوو 

جار خوا تۆ بگرێت

• .ئەڵێن تەنگانە خۆشی لەدوايە، باوەڕم وايە فەرموودەی خوايە

• ئەو باوکەی مەلەوان بوو کوڕەکەی ئاو بردی

• .ئەو کەسە ژيرە، پيری لە بيرە

• [٢]ئەو ماستە بێ موونی يە

• ئەو ھەويرە ئاو زۆر ئەکێشێت

• ئەوەندە مەڵێ گوێت لتێ نەگرن، ئەوەندەش گوێ ڕامەگرە 

سەرتبێتەژان بكا 



• .ئەوەی بە بڵندان بڕوانی، بە ناوياندا دەکەوێ

• ئەوەی بەرز بفڕێت نزم ئەنيشێتەوە

• دوژمنتەئئەوەی دەتگرێنێت دۆستە، ئەوەی کە پێت پێ ئەکەنێ 

• .ئەوەی لەبەر چاوانە، لەبەر داڵنە

• ئەيەوێت ماسی بگرێت و قاچيشی تەڕ نەبێت

• .ئيشی بەپينەو پەڕۆ ھەر دەگاتە نيوەڕۆ

• با لە ھەر کوێيەکەوە بێت ئەو لەوێ شەن ئەکات

• .بار بە الباران قەت ناگاتە ھەواران

• موحەمەد بە ئاشکرا خۆشەبانگی 

• بانێکەو دوو ھەوا

• برسێتی ڕەگی ھاری بەدەمەوەيە

• بزن بۆ شەوێکيش شوێنی خۆی خۆش ئەکات

• بزن ھەميشە قونی بە دەرەوە بوو کەس ناوی نەدەبرد، مەڕ يەک 

جار قنی بەدەر کەوت کرديان بە چەپڵە



• بە بەردێک دوو چۆلەکەی کوشت

• بە قەد بەڕەکەی خۆت قاچ ڕاکێشە

• بەختی لە ھەموو شتێکدا ڕەشە، تەنھا لە شووتی دا سپی يە

• بەرخی نێر بۆ سەر بڕينە

• بەرد لە جێ ی خۆی سەنگينە

• بەردتل بدە، بێ کار مەبە

• بەردی بچووکيش سەر دەشکێنێ

• بەری ڕۆژ بە بێژنگ ناگيرێت

• [٣]بەڕە الی تەنکييەوە ئەدڕێ

• بووکێ لەگەڵ تۆمە خەسوو تێبگە

• [٤]بۆ ڕيش چوو سمێڵيشی دانا

• تا خاوەن ماڵ دزی گرت، دز خاوەن ماڵی گرت

• تاخۆت دۆست نەبی، کەس نابێ بەدۆست، چەپڵە لێ نادرێ بە 
.تەنھا يەک دەست

• تف ھەڵدە ناو چەوانی خۆت ئەگرێتەوە

• ێتتەشی ڕێس تەشی ڕێس بێت بەکلکی کەريش بێت ئەی ڕێس

• .جوێن مەدە بە باوکی سەگم، جوێن نەدەم بە باوکی بەگت

• .



• .

• چەپڵە بە يەک دەست لێ نادرێت

• چەم بێ چەقەڵ نابێت

• چی بچێنيت ئەوە ئەدووريتەوە

• .چێشتی دوو کابان يا سوێرە يا بێخوێ

• خوا تا کێو نەبينێت بەفری تێ ناکات

• دار بە تەوری وت گەر کلکت لە خۆم نە بوايە توانای بڕينمت نە 
دەبوو

• دار ھەڵبڕە سەگی دز ديارە

• .دڵ پير نابێ، چاو تێر نابێ

• دەريا بە دەمی سەگ گاڵو نابێت

• دەستە چەورەکەی خۆت بە من مەسڕە

• دەستی ماندوو لەسەر سکی تێرە

• دەنگی دەھۆڵ لە دوور خۆشە

• .دەوڵەمەندی بەدڵە بە ماڵ نييە، گەورەيی بە عەقڵە بە ساڵ نييە

• دوای باران فەرەنجيم بۆ چييە

• دوای کاڵوی با بردوو مەکەوە



• کەچەڵ کە دەرمانکەر بێت دەرمانی سەری خۆی ئەکات

• کەرە مەمرە بەھارە کورتانت بۆ دێت لە شارە

• کەری دێز حەز بە تۆپينی خۆی و زەرەری ساحێبی ئەکات

• کەس بە دۆی خۆی ناڵێت ترشە

• کەڵەشێريش نەبێت ڕۆژ ئەبێتەوە

• کونە مشکی لێ بووە بە قەيسەری

• کوێر تا ئەمرێ بەتامای دوو چاوی ساغە

• کێ خواردوويەتەوەو کێ ی گرتووە

• گەورە ئاو ئەڕێژێ و بچوکيش قاچی تێوەر ئەدات

• گۆزەی تازە ئاوی خۆشە

• گۆشتی الڕانی خۆت بخۆ مننەتی قەساب ھەڵمەگرە

• گۆم تا قووڵ بێت مەلەی خۆشە

• گيا لەسەر بنجی خۆی ئەڕوێتەوە

• لە ئاش زۆری پێچووە، لە ڕێگا پەلە پەلييەتی

• بترسەلە ئاوی خووڕ مەترسە لە ئاوی مەنگ 



• لە دەرگای ھەر کەسێکت دا لە دەرگات ئەدەنەوە

• لە دەگوێز گوێزێک پووچ ئەبێت

• کانی يەک ئاوت خواردەوە لێڵی مەکەلە 

• لە ھەموو ھەورێک باران نابارێت

• مار ڕقی لە سيرە، سيريش لە بەردەم کونی مار ئەڕوێت

• ماست نييە بە دەمتەوە ديار بێت

• ماسی لە بەحرا سەودا ناکرێت

• ماڵ لە خۆی نەبوو ميوانيش ڕووی تێکرد

• ماڵی زياد سەر ناشکێنێت

• ماڵی قەڵب سەر با خاوەنێتی

• ماڵی نەخۆری بۆ چەکمە سۆری

• مردوو لەوە پاکتر ناشۆرێت

• مريشک ھێلکەش ئەکات و ڕيقنەش ئەکات

• دڕاقنی مريشک ھێلکەی قازی کرد 



• رشتەی مرواری، عالئەدين 

٢٠١٠سەجادی 

• پەندی پێشينان،شێخ محەمەدی 

٢٠٠٠خاڵ،سەردەم

• پەندەکانی 

ناوەندی ٢٠١٦پيرەمێرد،

ئەديبان

• نەخوێندەواری لە 

٢٠١٢زانکۆدا،ھێمن خورشيد


