
کوردستان/ ک  کۆمه  

 15/20 -ی مامۆستا   امهنڕ  رخ هاوچه پۆلیی  پرۆژه

 نگاندن سه انی ههک فۆرمه
 

 دایکوباوکی ئازیز،
 

  له.  دیوه  خۆوه و پشچوونکی باشیان به ره و به  یه کی باشیان هه ، مندان توانایه کۆتاییه  مان ڕوو لهمسا سای خوندنی ئه
 ..و نووسین و پاکوخاونییان  وه هکانیان، توانای خوندن ڵ مامۆستایان و هاوپۆله گه زانیاری، هاوکاری له

م  ستمان له به ، مه وه بۆ پکردنه  یه هاوکاری دایکوباوکان هه  ن بهکان، پویستیا بۆ منداه  ناردوومانه  ی که م فۆرمه ئه
نھا  ته  ڕزه ی به ر ئوه سه له  ی که وه ئه.  کانیشیان چییه وتوون و گرفته ک پشکه یه تا چ ڕاده مندان هه  یه وه ش ئه کاره
نھا  یشت، ته گه باشی تنه  پرسیارک به  له  که ر منداه گه دا، ئه که ی فۆرمه وه کاتی پکردنه  له  تدا دابنیشه که ڵ منداه گه له

 . وه ره بۆی ڕوون بکه
 

 نگاندن سه خۆ هه
 

 تی تایبه    نگنم سه ده ک هه ک قوتابیه من خۆم وه
 
 

  
 

 من زۆر جار ندێ جار هه رگیز هه
 گرم  ی مامۆستا ده ڕاسپارده  گوێ له   

م تی بکه رمهورم و ڕووم دێ داوای یا ده   

 م کانم ڕک بخه رکه توانم ئه ده   

ج  کانم جبه رکه زووترین کات ئه  به   
 م که ده

  کانمدا به رکه ج کردنی ئه جبه  له   
 تم دیققه

 م که واو ده کانم ته رکه گشت ئه   

چۆن   م که که بۆ هاوڕکانم باس ده   
  ج کردووه کانم جبه رکه ئه

واو  نم ته اک رکه کار و ئه  م بزانم کهتوان ده   
  کردوه



کوردستان/ ک  کۆمه  

 16/20 -ی مامۆستا   امهنڕ  رخ هاوچه پۆلیی  پرۆژه

 
 نگاندن سه خۆ هه

 
 پخۆشحای/ ڕازی     نگنم سه ده ک هه ک قوتابیه من خۆم وه

 
 

           
 

 من زۆر جار ندێ جار هه رگیز هه

 ڕازی و دخۆشم  فرگه  له   

ش  کانی دیکه قوتابیه  دام که ڕه و باوه له   
 ن هاوکاریم بکهوت  یانه ده

ڵ  گه یاری له  یه کک هه کاتی پشوودا یه له    
 م بکه

 راسان کراوم هه  دا فرگه له    

 راسان کراوم هه  و فرگه ره ڕگای به له    

م  رکاتک پویست بت مامۆستاکه هه   
 دات تیم ده یارمه

م سنوورم بۆ دابنت  م مامۆستاکه که ز ده حه   
 )س بت به(

ستخۆشیم ل  ده  وه مه ن مامۆستاکه الیه له   
 کرت ده

 
 
 
  



کوردستان/ ک  کۆمه  

 17/20 -ی مامۆستا   امهنڕ  رخ هاوچه پۆلیی  پرۆژه

 
 نگاندن سه خۆ هه

 
 هاوکاری    نگنم سه ده ک هه ک قوتابیه من خۆم وه

 
 

           
 

 من زۆر جار ندێ جار هه رگیز هه

  فرگه  م له  که هاوکاریی هاوڕکانم ده  دۆستانه   

 م ده م ده که ندانی فرگه تیی کارمه یارمه  دۆستانه   

 م بکه  سانی دیکه توانم هاوکاریی که ده   

 گرم ده  سانی دیکه که  گوێ له  وه وریاییه  به   

 م ی خۆم بکه ڕی نۆره توانم چاوه ده   

پرسیار   که  یه م هه وه تی ئه ڕووم دت و جورئه   
م  م کاتک مامۆستاکه کانم بکه هاوپۆله له 
رقاڵ بت تیم بدات یان سه بت یارمه نه تی رفه ده

 
 
 



کوردستان/ ک  کۆمه  

 18/20 -ی مامۆستا   امهنڕ  رخ هاوچه پۆلیی  پرۆژه

 
 نگاندن سه خۆ هه

 
 تی رپرسایه به    نگنم سه ده ک هه ک قوتابیه من خۆم وه

 
 

           
 

 من زۆر جار ندێ جار هه رگیز هه

 م و پۆل هه  ی ڕساکانی فرگه گوێ ڕایه   

  کانی خۆمه کتبه  چاک ئاگام له   

م و جانتا و دۆبی  که ج ده نم ج بهکا رکه ئه   
 گرم  کانم ڕک و پک ڕاده کتبه

کاتی کارکردن و   له(م  کانم بزار ناکه هاوپۆله   
 )ج کردندا رک جبه ئه

  وه مه که لی خۆم کۆ ده لوپه دوای خۆم که له    

  دا دم بۆ فرگهیکاتی خۆ  له   

 
 
 


