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  رۆرۆ  نجهنجه  ڕزگار ڕهڕزگار ڕه. . . . . . . . . . . .  بۆ ڕزگار بۆ ڕزگار  وهوه   ڕزگاره ڕزگاره  لهله
  

موو  ڵ هه گه ی آوردستان له و ئازادیه ئه
نگاوی   بواری ڕۆشنبیری هه  له وه آانیه موآورتیه آه
 توانای  ری به یان نووسه  ده  به زنی هاوشتووه مه

ویستم  رزو خۆشه  برای به وانه آ له یه،  وتوه كه لھه
، ك  الیه رهنان له  بواری آامیراو ده ند له هرم و هونه

  مژه ی تری زۆر له  الآه  بواری نوسینیش له له
 و زیاتر  وه خونمه  ده و ڕۆشنبیره آانی ئه نوسینه

 زۆر  وێ آه آش و زیاتر خۆشم ده رنجم راده سه
آانی   شوندراوه ندێ ڕسته ر هه سه  له نجه  په بورانه

ستی  به زۆر جاران مه ن داده نما گاآه ناو آۆمه
ل  گه یان له م جاره م ئه پك به آی خۆی ده ره سه

   به ر آه  دوا نوسینی آاك ڕزگار آۆچه م له ك بكه یه سته وه هه وێ مه ویستیم ده ڕزو خۆشه
  ) !!!!!ن  مامۆستایان بده ی خوندن قوتابیان له با سای تازه (ناوی

  
باش فری  دابا ی لنه و چوار داره ر ئه گه هاب ئه  مامۆستا شه آا آه پدهست  ده وه رتا به سه له

ی آیمیای مامۆستا ئیسماعیل   شوازكی تری وانه یه و ڕسته هتد ئه. . . بوو ده ی آیمیا نه وانه
وێ  مه ر خۆم هات ده سه  به آه، ولر  هه-یی آوردستان   ئاماده  له  آه وه خۆشناوی بیر هنامه

ر  ده قه. . آردبوو نه ی آیمیام ئاماده ی وانه وه رآی ماه ڕۆژكیان من ئه" ك  یه  نمونه مه بیكه
ك باسم آرد  چی وه م آه م بكه آه رآه ی ئه یستاندم شرۆڤه وای هنا مامۆستا ئیسماعیل هه

موو  هه   ناو ئه منیش له،  تم بۆ بكه ی غیره  پناسه باشه مامۆستا پی وتم ده بووم  نه ئاماده
  ڕووی له،  رشانه رآی سه آردنی ئه ئاماده آانی  پناسه آ له  وتم مامۆستا یه قوتابیه

  . .بوورین  لی ده و جاره زان ئه  ده وه قوتابیان آرد و ووتی مادام ڕزگار ئه
  

  خوندنی له ی تری ل فربووم و زۆر وانه  بیر ماوه م له یه وانه و  سال دێ من ئه٢٧ وا بۆ
موو  ل هه گه ك سزام بدا له یه ند زلله  چه یتوانی به رانیشم خۆ مامۆستا ده نده هه
  یه م نمونه  ئه بووه ده مرۆش نه ئه م و ده ریای عه  ده وته آه  ده و ڕۆژگاره آی ئه ریه سه رده ده
  وه ئهباسی . آانی تر بووین دان قوتابی فری آیمیا و وانه ب سزادانیش من و سه رزه و به به

م   ده نده وه ر ئه آرێ هه چاو ده ك بۆ قوتابیان ڕه یه رده روه  چ جۆره په رانه نده م هه م له ناآه
 لتان  وه  ماه پرسن له ن مامۆستاآانمان لمان ده آانی خۆم پم ده زۆر جاران مناه

 آوردستان  مۆ له  ئه آهی   وانه ندێ له  هه ین آه  بیر بكه ش له وه  ڕزگار ناب ئه ن؟آاآه ناده
ی  وه  نه  به ب هۆ به آانی خۆی تیه  تایبه و گرفته چی ڕق و قینه ن مامۆستا آه پیان ده

، وتووه ر منیش آه  به  سزایه و جۆره  زۆر جاران ئه  یدان و سزادان آه ڕژێ به دواڕۆژ داده
آانی  ناه  آه ی خۆی له آه وێ ڕكالم بۆ خۆی و بئاستییه یه س ده ندێ آه  هه ڕاسته

مۆ   ئه ین آه  بكه لالدانه و جه وار ناب چاوپۆشیش له ی خونده م ئمه فزیون بكات به له ته
  وه ر زانسته سه  فیان به مایوه آانمان باسكیان لھه وه رگرتن و سزادانی نه  وه  مووچه له
ر بۆ  دا هه  مناك زۆر سزا ده  گوایه تی خۆی بۆ باسكردم آه  ئازایه و جۆرانه آ له یه،  نیه
ت پشبینی  آه  نوسینه له. ی شادب آه نگه  شۆخ و شه  دیداری دایكه ی زوو زوو به وه ئه
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ی دواڕۆژ  وه  ئازاردانی نه وام بن له رده  به م آرد آه و ب ویژدانانه هاندان و پاپشتی ئه
م   به ستت نیه به  مه مه  ئه ك تۆ آه ی وههیدك  شه  دسۆزی آوڕه  من دنیام له نده رچه هه
  .  ن  تۆ ناگه ك من له  وه یه ر هه زاران خونه هه

  رۆ نجه ڕزگار ڕه
rizgar_rencero@hotmail. com    
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