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  یال مۆریاسی له ... ز ی گۆمه که  و شیعره مک بۆ نامه وه
  

ن  ام  هه  به  و شیعره م نامه  ئه  ڕابکشم که وه ر بۆ ئه رنجی خونه وت سه مه تا ده ره سه
. و  بۆ ئه مکه ق وه قاوده  ده واته.  ز نووسراوه ی گۆمه که عرهینی م  و خۆی واته لۆجیکی نامه

ی  کارهنای ووشه به.  وه ته وی بخوندایه ی ئه  بماناکه ر شیعره خونهبوو  باشتر ده
ر تاهیر ساح   سه  سلمانی به ی کاتی خۆی له و نازناوه ئه  بۆ وه ڕته گه پوربسمیل ده

 سلمانی جلی ژنان  ڕۆژک تاهیر ساح له.   کورتی وایه ی به که سه ئه.  ریفیاندا بیوه شه
ر  به له.  وه س ناتوانت بیناسته  حسابی خۆی که  به چونکه.  وه  تاقی کردنهبۆ. کات رده به له
منداکی . نچ دزی ده  چاوی پیرژنی قه  له ش و جوانن که هنی دوو چاوی ڕ ی خاوه وه ئه

 پوربسمیل  ئیتر به.   کاک تاهیره وه دین ئه رێ به ئه. ت  و ده وه یناسته چی ده ساخته
گرت و  ده ری خۆی هه  سه وه وه  دوای ئه له. مادا  به وه نه یکه ون تا ده که ی دهپوربسمیل دوا

  . ژیت ران ده نده  هه  له وه و ساته کات و له ران ده نده  هه ڕوو له
  :ز ک بۆ گۆمه یه ک و هۆنراوه یه نامه
زرۆی   تامه:ت تی و ده  و تیایدا نووسیویه کی بۆ حاجی قل قل ناردووه یه ج نامه  خه پوره

زار  یر بوو و دم هه پم سه. بوو چی هیچ دیار نه که. کرد بۆ پوربسمیل مکم ده بینینی وه
ی  وه چوو بت بۆ الی پوربسمیل و دخۆشی ئهحاجی قل قل . ووتم تۆ بیت. ی کرد غایله
  هچیت س ده هرک  ههخۆجا.  وه کاته مانیای نه هی ئ که ی خزمه له سه  مه بیر له  زۆر که.  وه بداته
ند  ی چه  ماوه وه ژی ئه  شاری میونخ ده ابزانم لهو  ی پوربسمیل که که خزمه. بری خۆی قه

  حاجی قل قل.   زیندانایه  له ڕۆژکه
  کوره.  و ریكی کاری خراپ بووه ی پوربسمیل خه  و خزمه ئه. ن ده. رژینکی قایم بت په

و  خیر جار ئه ر و ئه وبه وه ند مانگک له چه خۆی کردووهكی سوار  ن خه ده.  باوانکته
ند  هم وه  زۆر ده و پیاوه ن ئه  ده کتهباوان.  بت سواری بووه یب نه  عه  که تووهشی کو پیاوه
 دی پوربسمیل  ب چووه بی و نه ووتم هه. بوو نگت نه ی ده وه من به.  ر بووه  و ملیۆنه بووه
   کوژراوه و پیاوه  ئه یهلخوا ئاگای . فزیۆنکانیشدا باسکرا له  ته  له واه هو ه خۆ ئه.  وه بداته
.  فلیمی هیندیدا بینیبتم م له که ستده حای خۆم هه ش به من به.  هیندی و پاکستانییهیی  ده
.  وه ر دخۆشی پوربسمیلت دابیته گه ئه. کارت ڕاست بت.  وه ره سه  به مان چییهق ی هه ده
ی  که رزه  ئاخۆ پوربسمیل عه که.  وه م ل بشاریته وه ر ئه گه رم بیت حاجی قل قل ئهرزا هق
ک  ز یه ی گۆمه هشموو دوو گۆ بری هه  له که.  عنا ووتی پیان ووتوه حاجی ڕه. رگرت یان نا وه
و  ت شهب جاخۆ ده. پوربسمیل ی داماو هه. دی خۆمدا ووتم منیش له. ن ی بده رزه تر عه مه
 200نی   خاوه بیته تاده. ڕی بکات اوهچ زۆر  زمانه سته ب به  حسابم کرد ده که. م ڕۆژ  ده اتهبد
ی   گۆشه22  تازه به تازه. جاخۆ جارێ بسمیلال.  بنووست  گۆشه400بت  ده.  رزه تر عه مه

  بوایه ئه. ک یه ر گۆشه گینا بۆ هه ئه.  خوا ناترسن  له وانه  ئه ووتم وه لی خۆمداژال.  نووسیوه
قوڕ . ن که  حسابی تری بۆ نه8رێ تۆ بیت بۆ مانگی  هئ.  ترکیان بۆ حساب بکردایه مه
ڕ و درۆ و   گه  بیخاته یه رچی هز و توانای هه هه 8 بۆ مانگی  مایه ته به.  پی ووتم ره سه به
ی  هلقا  مه مایه ته  به ن که ده. گریت م نهپت خوا  نانه ته. زنت  دایبه قاله  مه قاله مه

حاجی گیان . ربگریت  وه که رزه کو زووتر عه تاوه. بکات کانی تریشی بۆ خۆی حساب ره براده
زرۆم  تامه. نووسینیت  بۆ پوربسمیلی ده تم که که مه  ڕی وه وه ا و چ ماوه خوا ئیتر کاتم نه به
بۆ ووالت و داوای   وه کی ناردۆته یه یزیهر ووتیشیان عه. نووسیت تابزانم چیتری بۆ ده. بۆی

 بۆ کورد  و ه ئ  گوایه که.  یه وه شی ئه که عوزره.  پاقژ ن به  بکه وه  تاهیره له ی که  ناوه کردووه
  . بی بت ره ی عه که وه ا ن نوسیت و پی شان سوکییه ده
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  : بۆ پوربسمیل  یه که ه شیعر مه م وه ئه
  

   پۆستردستان  کو و چوومه دوشه
  زی تیایه ی گۆمه که گۆشه

  تی ریه  نووسه پور بسمیله
  و بمانایه  قۆڕ ئای که

  ش و جوان اهر ساح چاو ڕهگ
  ری درۆ و بوختان دروست که

  دان ردم سه  و ده که مم یه غه
   و نان  نوسم بۆ پاره قال مه

   ی ماڵ شکابوو که ند ڕۆژێ ئاونه پش چه
   باسکرابوو واه ههم  زیشدا ئه ی گۆمه که گۆشه له

  ستابوو رکی ماڵ وه ر ده  به پیرژن له. ن ماڵ  خاوه ردان به به پاش خه
  کلیفی ماچم لکرد من ته.  چاککردن  بۆ ئاوینه له  ناو ماڵ هاته
  وجا ووتی ئه. واندم رم وگوڕی تسره کی گه یه زلله
  دا هنابوو نه  بۆ که تۆی.  شوێ سه و که ری ئه ک سه ده

  ردستان پۆست  کو و چوومه دوشه
  زی تیایه ی گۆمه که گۆشه

  تی ریه  نووسه پور بسمیله
   و بمانایه  قۆڕ ئای که

  رمانی ردکی ب ده ده
  ردانی رگه  سه وتبووه که. ر بوبوو  نووسه شتی کچه
  یانی و الری به نجه له. نی شتی کردبوو خۆی واته
  نھانی  په ی کرد به حه ارهسی م وه پاش ئه

   ئاسانی رگرت به می خۆی وه ره فزی موحته ڕه
   کوژاوه نه س هیچ که به. ربوو مام به ئاگرێ له. ی که فزه هی ڕه

   س باوه موو که چی الی هه که.  یزانیوه س نه وام زانی که
   ژنۆم شکاوه داخا ئه له.  ی منه که فزه باس باسی ڕه

    باوه بۆ ژن وه ند ئه رچه هه. ڕژم ش چاوم ئه جارجاره
  م شانه  ڕه و چاوه هۆی ئه به. خابن یف و مه د حه چی سه که
    من ناوه یان له) پور بسمیل ( وا نازناوی ندین ساه چه

  ردستان پۆست  کو و چوومه دوشه
  زی تیایه ی گۆمه که گۆشه

  تی ریه  نووسه پور بسمیله
   و بمانایه  قۆڕ ئای که

  ردم نازانن  ده بۆچی به. ن حمم پ بکه  ڕه کینه خه
  ش و جوانن ند چاوم ڕه رچه هه.  هی ناوم تاهیره وه

   م پیاوی ناو پیاوانم به. چم  پیرژن ده  له ڕاسته
  وای شانم  ئاسانی و هه م به که درۆ و بوختان دروست ده

  م که ر چاپی ده  کۆمپیوته به. زی ناوێ م و کاغه ه قه
  م که  فۆتۆ شۆپ ده ی بهموو هه. ب ناکات که ره  مه پویست به
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  م که قاله کات مه شری ئه نه.  بت وه ڕۆحم قوربانی ئه
  ردستان پۆست  کو و چوومه دوشه
  زی تیایه ی گۆمه که گۆشه

  تی ریه  نووسه پور بسمیله
   و بمانایه  قۆڕ ئای که
  نھا  ته  چونکه هو ته کراوه موی بو نه  هه  م بۆیه به.   دور و دریژه یه ئام هۆنراوه: تبینی

ر من  سه ز له ری گۆشیی گۆمه که  پوربسمیلی ئاماده  که یه و میعره قی ئه قاوده می ده وه
   . تی  پوربسمیل نووسیویه که. نوسراوه  زمانه و  ر به  هه که هۆنراوه. تی نوسیویه
  . بت وام ده رده  به که هۆنراوه

  یال مۆریاسی له 
 


