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 شروان خدر

1 
 
 .ر سبه:  وه ختانه و دره ودیو ئه له
 .پۆلیس:  وه رگایانه و ده ودیو ئه له
 .ڕ شه:  وه  گیرفانی پیاوانه له
 .چوکلت و سووراو: ویشدا ی ئه  ناو جانتاکه له
 

2 
 
 .نگ جه: یانی کانی به ودیو کاته له
 .کانی ساڵ ته حیکایه:  ره داسهو  سه ژنه و پیره  مای ئه له
 . وه شیمانبوونه په: ری شاخ وه کانی یاده  ناو دۆه له
 .ڕوانی چاوه: ویشدا ی ئه که ره نجه  نیگای په له
 

3 
 
  .زرۆیی ماچ تامه: ک یه نگی کیژۆه ر لوڕه سه له
 . وه پاڕانه: ی کوڕک  دیاری نامه له
 نبۆنی ژیا: رپی منداڵ ی ده وه  تکانه له
 . وه رشانه: ودا ی ئه کانی ئایینده  چاوه له



 
  
 

4 
 
 .کان نجه ریبی په غه: مکی کچان ر ئوارانی مه سه له
 . بکی بھووده زه غه: کان  شاخی بزنه له
 .شت هه کانی به ردانی کلیله رگه سه: کان وته و مزگه  منارهیر ده ربانی قه سه له
 پژمینکی توند،: ودا ی ئه که سه سه ر ده سه له
 !دڕن ی ده که وت و پاسپۆرته که ی تده سه سوه  وه که ره فه سه
 

5 
 
 .ونی نادیار خه: کان رمه  نه تووه تانی و په ژر به له
 .دۆپی فرمسک:  وه  بیرکردنهنیگایکۆنای  له  به له
 .ئیرۆتیکا: کان  چاوکاه تی کچه  هاوڕیه له
 .کی شواو یه ه زایه: کان وه شهی  وه یمانی رووتبوونه  په له
 .ڕوانی دیدار وهچا:  رگاکه نگی ده  زه له
 .رشانی په: ویشدا  ناو دی ئه له
 .و ی ئه ونبوونی جانتاکه: رشانیش  په له
 .ڕ په رده نگی زه ی ره وه کابوونه: ویشدا ی ئه  ونبوونی جانتاکه له
  .کان ی پیه وه ی کوژانهانئوار :ڕیش په رده نگی زه ی ره وه  کابوونه له
  .بوون  بگانه :کانیش ی پیه وه  ئوارانی کوژانه له
  . مانگستنووسکی کۆنی ده: ویشدا بوونی ئه  بگانه له
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