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     کۆنه کۆنه  ڕم بهڕم به  شهشه    وهوه  هه) ) محمود حاجی عمرمحمود حاجی عمر ( ( ناوی خوازراوی ناوی خوازراوی  ی بهی به  سهسه  و کهو که  مک بۆ ئهمک بۆ ئه   وه وه  ڕستهڕسته

  یال مۆریاسییال مۆریاسی  لهله ...  ... کاتکات  دا دهدا ده  گهگه  قین لهقین له
  
و  ر ئه سه ی له خنه  ڕه  گوایه  نوسراوکی نووسیوه وه ره ناوی محمود حاجی عومه سک به که

رزان  بانی بۆ به ی تاه که وه ر پاڕانه سه لهند ڕۆژک  پش چه  که ی من گرتووه نووسینه
  . . نوسیبوم

 دوو  ی زیاد له  نزیکه م کوڕی باشه  به) ) یال مۆریاسی ک بۆ له یه ڕسته (ی که تایتی نوسینه
ک  یه قاله ر بت مه گه ئه، بت ئاخۆ ده، ی بت که  ڕسته مه ر ئه گه نجا ئه ئه،  ی نووسیوه ڕه په

  چی بنوست؟
،  بژاردووه ناوکی خوازراوی بۆ خۆی هه، کات من ده ڵ گه  قین له ڕی کۆنه  شه  که ره  برادهو ئه
 من  کاتی خۆی که، کات ڵ ده گه م له وه ڕی ئه شه، چت  ناوی بائع و دوکاندار ده هر ل  هه که
ر  سه له ی که وانه موو ئه ناو هه  له  هاتوه  دوکانداره و ئه. . گرت ی دهنکا  نوسینه م له خنه ڕه
.  وهینوس  تر نهیوان ر ئه سه  و هیچی له وه ته می منیداوه نھا وه ته،  ت نووسیویانه مان بابه هه
و  الم ئه به،  ووببانی گرت  تاه یان له خنه مان ڕه ر هه وانی تریش هه موو ئه  کاتکدا هه له. 

یان  یدا ده که  نوسینه له.  وهنھا قاچی منی گرتو ته،  چاوی من نابینت  چونکه دوکانداره
، والدت  ئه ق بدات به م خوا عه هم من د  به.  ی ناشیرین و سوکایتی کردنی نوسیوه قسه
مۆ   ئه که،  ی کردووه وه هئ استغاللی  ره و براده هه.  وه نه که ت بیر نه قه ک تۆ سه  وه شکه به
ناوی  م به  دهش بۆیه.  شت بنوسرت وه وهناوی خوازرا کرت به ده،  وه کنیکه ته ی سایه له

  کاتی خۆی به، تی ویهی نوس مجاره ی ئه و قسانه خنه و ڕه مان ئه  هه چونکه،  وه خوازراوه
  . یوت  ژر تایتیکی تردا ده ناوکی تر و له

  : وه مه ده می ده ند دک وه چه دا به لره
سک  رکه هه،  وه بته  نه ته قه ند سه  بۆچونکی هه بیرو که، ی تۆ و بیرو بۆچونه  پی ئه به. 1
ب ، بت وا ده ئه، بانی بگرت کانی تاه ره رو به  سه  ب ماناو ب ریحاته ت ک له یه خنه ڕه

سک بوختانی بی مانا بۆ پارتی و  ر که گه م ئه به. . س و دوو پارتی بت
کام   و به انهوکام پ اخر بهئ!!  بورهری ئازاو  وا نوسه ئه، ی بکات که تییه رۆکایه سه
کرت  ان، ن که بانی ده هتااناکانی ب ما  ریحاته بۆت پینه که مسالت نگاندن؟ تۆ و ئه سه هه
  نه سک بکه موو که  هه  که یه  مافتان هه م ئوه به، ، زانیارین ر به یتان بوترت سهپ

  . پاراستن
، م که سک ده ر که ددای هه حه ته. ـم  ڕاشکاوی ده زۆر بهمسالی تۆ   تۆو ئه  به وه من لره

سفی پارتی و  کانی من بھنت و تیدا من وه  نووسینه ک د له  یه ر تاکه گه ئه
 ب  ریحاته ت  له خنه  ڕه که،  یه وه هئکی من  راپییهخ  تاقه. . تی پارتیم بکرت رکردایه سه

م  به. .  وه بیته  نه  کورده  هند بی ماناو دژه که، اتکی واریحت، ، گرم بانی ده ماناکانی ته
ن و  که  ده ریحاتانه ت و جۆره  به شکه  گه که،  ک تۆی پواوه زارانی وه بانی کلکی هه  تاه دیاره
  .  وه نهزدۆ ن و مببراتیشی بۆ ده که شی ده پینه

 یانی چی؟ یب ره  عه  به م زانیوه  نه من  گوایه که، یت که ی اخراج ده  ووشیه باس له، هاتویت
 حسنیت  هگ  نده وه نابت ئه  جه  که خۆزگه. . یانی چی اخراج زانت  نه یم کورد نییه من ده

  وه، ت رزانی ده  به بانی به  تاه  کهنگالموای  ی ووشه ره  قه  له خۆت بدایه، بیدا ره  عه له
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   بوو به وه  هملمتھ ا رزان له  چۆن به وه،  یانی چینگ الموا  که وه ته ڵ بکردینایه بۆت شیته
  . !! کردووه ڕدا باست نه ی ته که  کوله له،  بانی تدایه ی تاه ره  زه یان چونکه وه ؟ئهنگالموا

ک تۆ سم  زارانی وه  هه  تۆو له  له  دنیابه ر پارتی بومایه گه ئه،  من جاری تریش ووتومه
تی  ت و حیزبایه  سیاسه  له  هنده ک که م تۆیه به، ، م گوت ا ده ئاشکر و به وه کرده ده نه
جا کاکی . . بانی بگرت  تاه ه ل خنه  ڕه که،  پارتی بته  ده وه سیك به  که که، یشتبیت گه

، موو زانیاری بن ی تر هه کانی سایته  بوره ره نووسه،  وایهب وا ده هئ،  ر وابوایه گه ئه دوکاندار
  واته که، گرن  پارتی ده  له خنه وان ڕه ئه. .  وایه، بری تۆ ی جه له مان معاده هه  به چونکه

ت  که رۆکه  سه م له خنه ی ڕه ر ئه به له  پارتی یته که ک چۆن من ده وه. . زانیاری بن، بت ده
  .  گرتوه

  وه یه  که له  وه،   کووه له، رۆکت بانی سه تا بزانین تاه، داین فسیرکت ده  ته خۆزگه. 2
توانت  بانی نه کو تاه تاوه،  بووه کی وایان هه تیه  و دۆستایه ی بووه  ربارزان براده

  ! وه رزان بپاڕته ستبارداری ببت و بۆ به ده
سیان سزای   اخراج بوون و که نانهگ الموا ره ببوه، ،  و تاوانبارانه موو ئه داهاتودا هه  له  که
 کاممان  که، لمنت یسه داهاتوو ده یت؟ که  ده  چۆنی پینه و کاته ئهی  ئه، دران  نه یدارهس

،   پاپا کردووه کلیفی له بانی ته  ئیتایا تاه  له مجاره ئه نی ده، ر بۆ زانیاریت ڕاستین؟؟ هه
  . وت که رده ست بۆ ده وه داهاتوو ئه. . رببت وت و به زیز تبکه کو بۆ تاریق عه تاوه
   نووسی له ی ڕۆژنامه  کۆنگره رۆکت له بانی سه  تاه که،  بینیت و گوت لبووی دوکاندارککا

نفال کراو  هئزار   هه182  ست باسی له به  مه ب کردو به ره  تورکمان و عه ئیتایا باسی له
، پارتی بم بی تۆحسا  به، بت وا ده ئه،  بنوسم وه ر ئه سه ک له یه هقال ر من مه گه کرد؟؟ ئه نه
ی  ره  که بانی بکاته ی تاه ویسته  و هه موو کورد خۆی له هه، بت  تر دهیک گینا وه ئه
  . کات ت و باسی نه ربه شه

من  ؟ یان رفیق حیزبی و جیش شعبیت کوشتووه شاخ ده  کاتی خۆی له  گوایه که،  نووسیوته. 3
تیت  رگایه  پشمه  چرکهک  یه ژیانتدا تاکه  له ی که وه دنیام له ؟! مام ساح  هزۆر: م ده
ی  قه ره  وه و کاته نابت ئه جه،  و پیرۆز بوو بووه  هه رگه  پشمه ی که و کاته  ئه وه. ! کردووه نه

ت  را پیاسه رکی سه رده  به  و له دا بووه ی باخه نکه  ته ییت له فیفه میزی خه مفت و پاک و ته
.  یان کچ داوه  ده علیقت له خست و ته ده کانی تری شار خۆت هه نجه موو گه کو هه  و وه وهکردو
  نده وه ئه  شاخ  له که، پمان بیت وێ ته ده، نووسیت  شت ده وه  ناوی خوازراوه به ک تۆیه

 ر سه ه شت ل وه ی خۆته قینه ناوی ڕاسته یت به ت ناکه  غیره ک که تۆیه!! ئازاو پیاو کوژ بویت
   بوویت؟ یه  پیزه و خوله  شاخ ئه ی ئیتر چۆن له ئه، من بنوسیت
ر ڕاست  گه هئ. . شاخ بوون دا له  شۆڕشی تازه کانمان له س و کار و خزمه زۆری که ی  من زۆربه

 و  زه فره کام مه له، وا پم ب ئه،  تیت کردووه رگایه ک پشمه یه نھا چرکه یت و بۆ ته که ده
   له ؟ دنیا به ر نییه  ناوت محمود حاجی عومه که، وت هک رده  ده وکاته  بوویت؟ ئهرت وتیپ که

سک   ڕۆژان که  لهکژۆ ئاخۆ ڕ که، م کانم ده هس و کار و خزم موو که  هه به،  دواوه ئستا به
  ک چرکه  یه  تاقه که،  وه مه که م من دنیات ده ان نا؟؟ به ی هو و ناوه  به بوه هه
  . ! کردووه تیت نه رگایه شمهپ
 ڕژم  شیعاراتی دژ به کاندا وته ستی مزگه  ئاوده تورابتیش له  کاتی خۆی نه نگه ڕه

،  پاشان نوسیوته. یت که کان باسی جوامری خۆت ده ڕه ر ماپه  سه وا ئستا له،  وه بخونیته
  ؟ تۆ وا قسه وه گرته ند ده یان چه ده، زانیت ئه!!  یان رفیق حیزبیت کوشتووه  ده نابت به جه  که
.  ر هاتووه سه ی بهچک  و  ک کوژراوهن نین و نازانی هک کی شاره  خه یت ئمه هئ، یت که ده
ری کوردستان و  ر تاسه  سه له، بت وا ده هئ، نابت بت تی جه ازایهئی  و حسابه ر به گه ئه. 
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ر  گه ئه، م که دات ده هح من ته. . . ها کوژرابن هزار  هه  به  هاو بگره ده  سه کاندا به تیپه
پ  عسیمان  گۆڕی به  گۆڕ به5نھا  موو شاری سلمانیدا ناوی ته سنوری هه  له، بتوانیت
خۆت بتوانیت بوای پ ،  ک بکه درۆیه ی خۆمککا. . ک کوژرابن ر جیه  هه  له که، بیت
  . کوژراون وه ن شۆڕشه  الیه س له که ند  چه  که موو سلمانیدا دیاره  هه له. . یت بکه

 بت  بوایه ده وا نه ئه، تیمن بگر ی که  نوسینه  له خنه  ڕه  که ستت بوایه به ر تۆ مه گه ئه. 4
کانی  ق قسه ده مدا به که  نوسینه من له. . تی پارتی رکردایه ر پارتی و سه  سه وه ته بردایه
کو تۆ  تاوه،  وه هیر پارت سه  به قی چیه  حه مه ئیتر ئه. .  م ل گرتووه خنه و ڕه بانیم نوسیوه تاه
و  به.  وه  پارتیه  به یوست نییه بانی هیچ په  تاه  گرتن له خنه ڕه. .  وه  پارتیه  به وه ستیته بیبه

  کرته نه س و کهک وه ات، گیرت بانی نه  تاه له  خنه هیچ ڕه، بت ده، نابت بت ی جه حسابه
  به،  تیه کییه  یه ی تۆ که که  حیزبه وه.  ک نییه یه یبه اشان پارتی بوون هیچ عهپ. . پارتی

  له ک تۆ یوهزاران تر ئیتر هه.  ڵ پارتیدا دروست کردووه گه شی له تی هاوبه  حکومه وه شانازییه
اری ز ر مه  سه ووهچرۆکت  بانی سه  تاه  که بیرته.  وه هیچیان بۆ نامنته، ن وورگی خۆیان به
   ؟بارزانی چی ووت

،  وه ره توخوا بۆمان ڕون بکه،  من نایزانم که، زانیت  ده  باشه بییه ره و عه نابت ئه ر جه گه ئه. 5
. خائننی گوت کا رکوکییه  که رۆکت به بانی سه  تاه یانی چی؟ چونکه خائنی   ووشه که

نگی  سک ده رکه  هه وه،  هخائن ج بھت رکوک به سک که رکه رۆکت گوتی هه بانی سه تاه
  که،  وه کانی تره کانی سایته ره  بویه ره  نوسه ک به تۆیه!!   خائنه داوه ستو ر نه  بۆ ده  به به

  وه رۆکته بانی سه  توانینی تاه له،  پارتی  گرتن له خنه  ڕه  به و و رۆژتان بوه کاری شه
پی  رموویت و به م لوتف بفه که زده  حه جا بویه . . . داوه  نه  به نگتان به  ده چونکه، خائنن

 ستی به بانی مه  تاه که.  وه یته وا مانای خائن ڕوون بکه ئه،  ت زۆر باشه که بییه ره ی عه وه ئه
   ک له وه نه  شانازییه چی به که،  رکوکییه بانی خۆی که  تاه که، چت بیرت نه؟؟ چییه

  !!  خانووی کیوه  ره  ئانقه له  که سلمانی به
  له  م دنیابه به.  وه مه مت ناده ی ناشیرین وه  قسه م و به قی تۆ ناکه  عه  به مجاره  من ئه

نگ نابم  بده، قی تدا بیت هل ق و مه له هه ی ر سوکایتی کردنو قسه گه ئه، ئاست نوسینی ترت
  ر ڕز له رامبه ر به گه ئه، زانیت خۆت چاک ده.  وه مه ده مت ده مانی خۆت وه زمان  هه و به

،  وه مه ده م ده مانی ناشیرین وهز  کاتک به من وه، وا منیش ڕزی لناگرم ئه. . گرت خۆی نه
. ناشیرین نیم ی ری قسه سپشکه ت ده هق ر نا من گه ئه. . م وای بوت که ره مبهار  به که
کانی تر  زمانی خهمان   هه به  پشتر چونکه،  کردبت وه ستت به  خۆت چاک هه نگه ڕه وه
  .  وه ته مم داوه وه

تی   سیاسه ک له یه خنه سک ڕه رکه  هه ی که وه  به  تۆ کارتان بوهیمسال تۆو ئه، ـم  دواجار ده
های  نده چه. . ن به اودهنو باپارتی  وه ره نگه  سه چنه ر لی ده کسه  یه وه ئه، بانی بگرت تاه
ق و  هل ی هه  قسه وه، ن ده تتاح ده مال فه ک کاک جه ڕزکی وه الماری به  په ه ک ک تۆیه وه
  .  و پارتییه  ئه الی ئیوه ی وه ر ئه به له، نووسن  ده  دژه ق له له مه
) انتما (ندیدارتی یوه  په بت ڕز له ده، م بدات ه قه ر له نووسه سک خۆی به ر که گه
  ی که وه  ئه  ناکاته وه هئوا  ئه، مال پارتیش بت اک جهر ک گه. . کانی تر بگرت خه
  . ن الماری بده ومانان په ئوه

بانی  کانی تاه ریحاته ت  له خنه وام ڕه رده  من به چونکه،  وه کارم بۆ دۆزیته. . م دواجار ده 
نجا  ئه. . ردانمالما  په وتی کردنی من  م ڕۆژ بۆ دژایه  ده یته وت بده بت شه تۆش ده. . گرم ده

  . .  وه مه ده المت ده وه مان زمانی خۆت هه به وال  مه  له که،  دنیابه


