
  1 ؟!کانی مژوو کارییه ری و ورده شعه دا، ئه نینی گه ید حسن، پکه سه
  
  
لک  گه" ی بۆکان ناوچه"کانی  هتی سایه ڕ که  مه موحسین قزلجی لهی کاک  که ی باباته وه  خوندنه به
 ناودارانی ر  سه  و سانی له ده  و تۆزی سه ی بدایه که  کاره ی به  کاک موحسین درژه خۆزگه.  وه شامه گه

  .   البدایه که شارو ناوچه
دی  ممه محه" کاک ب بم منیش له ن قزجی و میرزا حسن، ده سه ی مامۆستا حه که  چیرۆکه ت به باره سه
  .بت"وی ده ید حسن به سه"مان   میرزا حسن هه م بیستبوو، که" ری شعه ئه

   له وه دا پکه1963 سای  له. ی رزی من بوو  زۆر نزیک و جگهستیمر دۆ ری نه شعه دی ئه ممه کاک محه
لک جار  گه. درام تووڕ هه" راک ئه"و من بۆ " دلیجان" شاری  و نردرایه رکراین، ئه ده کوردستان شاربه

رز ملووک خانمی  ڵ به  گه و له ئه.  تاران ردووکمان هاتینه کرد تا هه کترمان ده ردانی یه  سه و دوو شاره له
  . مایان چوومه ینی زۆرجاران ده و و خزمی من بوو و رۆژانی هه ری ئه  هاوسه ژیا که ند ده شمههۆ

یشتووی سیاسی ل   بوو و مرۆڤکی تگه وساوه تکش و چه حمه  زه وه  منداییه د له ممه کاک محه
خت  ویستیدا به ردستانی خۆشه پناو کو ک له یه رگه ک پشمه ی وه که وره  گه نجامدا کۆڕه  ئه رهاتبوو و له ده
تیدا  می الویه رده  سانی زووتر و سه شزانم له دم و ده ممه ی کاک محه زای خوو و خده لک شاره من گه. کرد

ر   سه  داهاتوودا زیاتر له زانم له رکی خۆمی ده  ئه به. لی زییایی بوو رز عه نزیکترین دۆستی مامۆستای به
یادی . ری بنووسم شعه د ئه ممه ریم کاک محه ده ربه دهمی ژیانی  سته  سانی ئهی رز و هاوڕی دۆستی جگه

  .خر بت به
  2005زی  رماوه ری سوتانی    سه نوه                             ئه
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