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  !ی بۆکان باشتر بناسین کانی ناوچه تیه سایه که
  

یت و   چیرۆک و به  له نگه  ره کانی کوردستان که ند و ناوچه به کانی مه تیه سایه ناسین و ناساندنی که
تی   یارمه  که ،کارکی گرینگه وه نگی دابته کاندا ره  وراز و گۆرانیه ربورده یران و الوک و سه حه

ران و چیرۆک نووس و شاعیران و   نووسه لک له گه. دا مان ده که وه ته ژووی نهی م وه روونکردنه
   زیندوو راگرتووهکانیاندا  نووسینه یان له تیانه سایه م که رانی کورد ئه ران و لکۆله مژوونووس و توژه

  کک له یه. ر بیات و هونه ده  جیھانی ئه ناوی ته وتونه  ژر ناوی تردا که  له تیانه سایه م که شک له  به که
 ناو کورددا ب، مامۆستا   چیرۆک له وی نووسینی کورته ب پشه  ده کانی کورد که وه  پشه ره نووسه

تی  سایه یان که  زۆربه ، که کار هناوه ی به تیانه سایه م که دادا ئه نینی گه  پکه  له  که نی قزجیه سه حه
   لهشر سوتانی نوه ری کورد ئه ر و توژه نووسه.  ریان بوونندی موک به و مه   ناوچهراستی

کانی سیاسی و  تیه سایه  که یک له ڵ مژووی بۆکان دا ناوی گه  گه ندی له  پوه کانیدا له نووسینه
، ئستاش موحسین قزجی " مژوودا بۆکان له" وتاری  زنجیره ت له  تایبه  به تی هناوه یه کۆمه

 چاپ   تۆی کتبکدا له  لهکانی خای مه رهه  به ه  پشتر کۆمه ن قزجی که سه ۆستا حهزای مام خوشکه
ری بۆکان دا   ماپه  له  تازهل ۆکانی موحسین سالمی، باسکی گهر و شاعیری ب  هاوکاری نووسه  به، داوه

 پناوی   له، سوود ب کانی کوردستان به موو گوند و باژره توان بۆ هه  ده  که، وه کاته  ده ئاواه
ری بۆکان و   ماپه  له ئمه. کان تیه سایه کان و که د و ناوچهن به ی مژووی مه وه  و ساخکردنه وه کۆکردنه
   به یه م زینجیره ران موحسین و موحسین، هیوادارین ئه  نووسهر دوو  هه ت وای سپاس له رۆژهه

  ری بۆکان                                       ماپه. ندتر بکرێ مه وه سانی تر ده هاوکاری که
 
 

 نووسینی   له،دا نینی گه  کتبی پکه له" ر کوخا هۆمه"کی چیرۆکی ره وانی سه با پاه
  .نی قزجی باشتر بناسین سه مامۆستا حه

  
، ناوی باوکی "نیجاوا"ب پیان وتوون  و عاره یه"گاوانی" هۆزی  سدا له  ئه له "وی ده وسن بهید ح سه"
دیار ، هۆی هاتنی المان "سابغ" شاری کاته ر روو ده وبه مه له ساڵ 100  و زیاتر له بووه" فور ید غه سه"

کوندن، هارین، ( رگای    له کهرمانی سرووشتی  و دهوا  ده  به. ی بووهی کوردیراح فور، جه ید غه سه.  نییه
ید  سه.  رکردووه و ناوبانگی ده کانی کردووه خۆشه  نهری سه  چاره ، هناوه لی  مه عه ڕه..) کردن و تکه

سکی زۆر زانا،  ، که  بووه رورده پهدا وکات  رجی ئه  مهل و  هه   و له مه دهر و سه  زانایانی ئهحوسن الی
ت   خه کک له  و یه وه کانی رازاندۆته  خۆشه  قسه جلیس و کۆڕی به  مه. زان بووه زا و نوکته شاره
  کرته ده" ورز ته"ن پارزگاری  الیه مک له رده  سه ک باس کراوه وه.   بووهچاخی خۆیکانی  خۆشه

 هۆی  ر، هاوکات به بهرمان  فه  بۆته" ی سابغ له ی غه ئیداره/غ و دان ده"ی  دایره ،له"رۆ رده سه"خشداری به
، "نگوڕ مه" هۆزی  ناوت له  تایبه به،  دووهتیشی کر مامۆستایهی موکریان   ناوچه  زانایی لهزایی و شاره

ڵ پیاو ماقون و ئاغاوات و مامۆستایان   گه و کات زیاتر له  ئه دیاره.   بووهتی  منان مامۆستای تایبه
  ن و تا ئستاش جگه بۆکا  شاری  هاتۆته وه  ماه  به نشین کراوه ی خانه وه  ئهپاش.  بووه هههات و چۆی 

ی زۆری  زۆربه،ژین  دهو سابخ" پیرانشار" و خان ده غه  نه له کهی  که ماه ندامانی بنه ئه   هندک له له
کن و  تکاری خه خزمهوشت و  خۆش رهکی  یه ماه  بنه کهجی شاری بۆکانن، ر نیشته یان هه که ماه بنه

شتمان شۆرشگ و نیسکی  وسن کهید ح خۆی سه. یان ماه ی بنه  پیشه بۆتهری  رمانبه تی و فه مامۆستایه
   له. ، ئازار دراوهل و نیشتمان ن دوژمنانی گه  الیه م له رده سی وا هه  که دیاره.  ر بووه وهر په
  تی خۆیان و به  تاوانی دژایه کانیش به روسه.  و ئازار دراوه ندین جار گیراوه چه" کان عوسمانیه"ن الیه
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   له تا شۆرشی ئوکتۆبر که ی ناوچه  ئاغای دیکه7 و ورای  گرتوویانه!!! تی هاوکاری عوسمانی مهتۆ
. شی نیشتمانی خۆی  باوه وه ته وهڕا  گه ندیخانه  ژیانی ناو بهک ساڵ  و پاش یه کاندا ڕاگیراوه ندیخانه به
سی لی کوردی و فار زمانگه زانینی  له  جگه.  یدا کردووه په زمانی رووسی  زایی باشی له  شاره م هۆیه ر به هه

لی  ال عه لی، مه قازی عه"دا هاوڕیمی ژیانی رده  سه له. بیشی باش زانیب ره  عه یه  وانه لهو تورکی، 
وه  هن دوژمنانی نیشتمان  الیه وسن لهید ح گیرانی سه.  بووه" رداری بۆکان لی خانی سه عه"و " قزجی

 ویستمان یارانی کوردستانی خۆشه نهری  بۆ   و سه ر بووه روه شتمان پهسکی نی  که لمن که یسه ده
  .  خستووه دانه

  
  ر تی کوخا هومه سایه وی و که ده ید حوسن به ندی نوان سه پوه

  
" زاشا ره"شی تی ره سته دژی ده" ر کوخا هومه"ری  رابه به" تی سوسنایه" ی کی ناوچه کاتی خۆی خه

. کا  ده که ی ناوچه وانه  رهی خۆیرز به ری پایه فسه  ئه2ن یڕ هراپڕن و دیکتاتۆر بۆ دامرکاندنی ئاگری  په راده
زا و زانا و   شاره که ڕاون سک گه  که  و له زا بووه سکی شاره  که  پویستیان به دانه ه  نابه ره فسه و ئه ئه

  بته دا ده هک  چیرۆکه  گۆڕینی ناوی له  به  که وسنهید ح  سه سه و که ئه. بت  چهکی ناو  خهجگای رز الی
وانی چیرۆککی   پاه بته ده" کاک حوسن" ناوی ید حوسن به  سه .رانه فسه م ئه ری ئه ده ر و یاریده ربه

  .رئالیستی
  
  . وی بووه ده ید حوسنی به  سه م چیرۆکه وانی ئه  پاهم چۆنمان زانی به
  

و و زای مژو سکی شاره که چی دووایی کرد،ر کۆ وبه هم  لهند ساڵ  چه  که1"ری شعه د ئه مه محه"مامۆستا
ی  وه  پی ئه به.  اوهی د م باسه ئهتی  و شایه ئه.  و شاری بۆکان بوو که کانی کوردستان و ناوچه روداوه

،  لک راستبژ  بووه کی شاری بۆکان و گه  مرۆڤکی ناسراو و جگای رزی خهری شعه مامۆستا ئه
.  وه ی کۆ کردۆته م باسه ، کاتی خۆی ئه"مدیا"کاک موحسن سالمی.  ستووه ی به که تیه  شایه پشتمان به
م  ئهتی خۆی   یارمه بهوتانی   یان فه وه  بیرچوونه رگری له  باشم زانی بۆ به  به وه ن خۆمه  الیه منیش له

. وام بین رده  به ه چاالکیان شنه چهم  ین له وڵ بده  ههی وه ری بۆکان بۆ ئه  ماپهنووسم و بینرم بۆب  باسه
ها   و جۆره  ئاسان نییه  کارانه شنه م چه ، ئه م وته ری، له نابه رجی په ل و مه  هه خۆتان باش ئاگادارن له

بت و من و کاک موحسن توانیبتمان  کی هه م هیوادارم که  دوادا دت، به ی به مه ه  چهنگ و ته
نرن بۆ  بی یه رچی ئاگاداریان هه  هه رانی تر بین که  برادهری هاندهم بتوانین  ین یان النی که تک بکه خزمه

  . رزگار بین یه رنامه م ب ئارشیوی و ب به ست ئه  ده شونی خۆی و بتوانن له
  

  بن  وام ده رده  به م باسانه وتوبن ئه رکه سه
  موحسین قزجی کۆنیا تورکیا

تیدا تووشی  می پاشایه رده  سه  له  بوو که و مامۆستایانه و له ئه. ی بۆکان بووکانی شار ری مامۆستای فرگه شعه د ئه مه محه) 1
الی زانا و دڵ بینا  ری کوڕی مه شعه مامۆستا ئه.  وه  کوردستان دور خرایه ها له  زۆر کراو و ساه اگواستنی بهئازار و زیندان و ڕ

 شاری  چاالکانی سیاسی  کک له یه ،تانی ئران رینی میلله ی راپهم رده  سه ری له شعه  ئاغای ئه.ری بوو شعه وی ئه ال عه مه
. دا بوو وه  ریزی پشه  له میشه  خوندنگاکان هه  و لهت ی  مزگهکان وه کان و کۆبوونه موو خۆپشاندانه  هه و له بۆکان بوو ، ئه

کانی  تی خوندکارانی فرگه یه  سیاسی و کۆمهکردنی رده روه  په بوو له وری جیدی هه ک ده ک مامۆستایه ری وه شعه ئاغای ئه
  )ری بۆکان ماپه.(رم و زیندوو ب  یادی گه. ژیان کرد  زۆر زوو ماوایی له وه رکی زوره سه  داخ و که به. بۆکان


