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  سامان خورشیدسامان خورشید ...  ... دادا  وروپاو نیشتیمانوروپاو نیشتیمان  نوان گژاوی ئهنوان گژاوی ئه  لهله
  
ک  ی یه وه رانه یی بریاری گه ریو ئاواره ده ربه ندان سال ده  باوکی چه ی که وه دوای ئه له

ل  گه ر جارک له هه  که ر چونکه کانی زوه ئاواته کیک بوو له یان یه وه رانه گه. جاریدا
ر  کی وا زیوه یه  شوه کرا به رمی پشوازیان لیده گه  زۆر به وه رانه گه ده یان که واده خانه
ل خۆیدا  گه ر له زوه. کردبوو وروپا تامی نه ئه رگیز له هه ک که ستیه  ربه  شادیو سه ستی به هه
کانی خوندنگا   منداله نیه وه ی ئه  ئه النیه س له س رزی که  چی که بمه  ده م لره دواچیبکه ده

کانی  وی کۆتایه موو شه  هه کمان نیه نهاجیر وه ی ئه ئه ن ده کتر ده یه ین جون بهناشرینتر
   زگی پرکرا به وکی واشتانه شه  ی هاورم له یان کرستینه. بن  شت ده فته هه
رهات دزرا کوژرا  سه س نازان چی به مانولی هاوپۆلم ون بوو که ر بوو وبه مه رمانگک له هه

  ین باوکهر ئافه. رژێ فرمسک ده مو رۆژیک خمان هه والی نازانی باوکی له س هه رۆیی که
  وه  چوینه بو که چیده ایئ. یی زه  به راستی تۆ کوردکی دسۆزی تۆ باوککی به به

  سالی بۆت نیه تۆهشتا شانزهیادت چو  ر خۆله ی زوه م ئه ئۆتۆمبیلکی جوانی بۆبکریایه
م  کا ئه ده  شوفری تکسی نی منه مه ته ی ربواری مامم له هئ بت ی شوفریت هه پسوله

ت بیت  عله  نه وروپا به ولی باوکم ئه  قه به م رێ بکه  نازانم چۆن به  لره ماومانه  که یه فته هه
  و زستان زستانه  هاوین هاوینه کوردستانی خۆمان وایه ی له  که وایه  ئاو و هه وه تۆخوا ئه

بت زوو خۆم   ئه وه رمه ر بگه باری هه فر ده و به هاره باری یان به دهران و با  هاوینه لره
 جگای   شت خوندنگای ئره  خوندن بۆته  ک به کوڕه م فری خوندنو نوسینی کوردی بکه

رسی   ده نیم کاتک له م پکه مامۆستاکه ی به وه ر نه به ر له  هه ت نیه  شخسیه مرۆڤی به
 داوای لبوردنم لکرد تاکو  وت هورچنده رق که  هاتبۆ پۆل لم به وه سودهتراک به بیرکاری

ی  وه ر ئه به  لهر  دوژمن هه  منو بیرکاری بوینه روان بۆیه چاوی دوژمن تمده ئستاش به
 تیرۆرستک  وه بت ئه خۆتان هه لن ئاگاتان له  شونی یاری ده چمه ده شم که ر ره من سه که

ت لی  م قه  مامۆستاکه  فرۆشه فابیانی هاو پۆلم حشیشه  باوکی یرۆرستهخزمی ت هات یان
 یان  ر سۆسیاله سه کا هشتا له پرس باوکت چی ده من ده موو رۆژک له هه  یه ناپرس چکاره

ر  کا زوه مکاتدا باوکی بانگی ده له با برۆین والتی خۆیان بۆخۆیان ده. کا ش ده ئیشی ره
  نه گه پاش خۆ گۆرینکی خرا ده  لهر هات سه کمان چی به بزانین تکیتهر کورم بابچین  زوه

خۆیان خزاند ناوی ئافرتک پنج   دێ روانی پاسکه کک جاوه ند خوله  چه شونی پاسکه
نھا بۆت  وی ته که ر نه ریدا سه سه راندی به  نه وێ شوفری پاسکه ر بکه وی سه یه  ده مندالی په

ی چند جونکی  که شقو شره  زمانه ش به که ته ل خۆت بھنی ئافره گه  س مندال له یه هه
خۆم  هال ب ئاگا له جیانی هات لیدارۆیی به ری ده ی سه قه  ته که دا شوفره که شوفره به
  وه ی لنزیک کردمه پیاوک پسولکه دابوموروپا  یاالتی نشتیمانو ئه نوان گژاوی خه له
کان دانیشتووم  ندامه هم ئ شونی که  من له  ندامه هم ئ اوچاوم که ن ریک بوو بیخاته خه
  وه ر خۆیه به ی قرزاری بم له وه کو ئه  وه وه دامه لساموو داوای لبوردنم کرد والمی نه هه
 نھا منیش ته موویان برد  کمانیان کاول کرد هه والته ی وازمان لی ناهینن یگوت تاکه ده

م بیرۆی  رده  به نه گه ده. ش ترده کرد م رهپیش چاو کیانی له هبم زیاتر والت خمبارترده
کاتی  بن له ده  ئامه فرگه بت له کاتکی دیاریکراو ده گرن له کان ورده تکیته شتوگوزار گه

  نت له  ده وه رزه ئه  زگ به که ند سعاتکی فرین فرۆکه پاش چه بن  ده دیاریکراو ئاماده
ر   سه خاته رژێ چاوده ر فرمسکی شادی ده دا زوه وکاته له الوی دا کی تۆزاویو دوکه یانیه هب

  ال نیه  قه وه ی ئه چۆن کورم ئه  هاتوین له هه  به خۆ ئمه   باوکه  باوکه خانه تابلۆی فرۆکه
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  یرکه الم سه بن بهی تۆراست  وانه  ئه  رنگه باوکه  رلمانه ی په  خانه  باه وه  ئه یه  مناره وه ئه
ربیل  ی ئه خانه  فرۆکه ئینگلیزی نوسراوه   به م تابلۆیه  راست بت ئه نگه ی منیش ره وه ئه

عربی  ربیل به ی ئه خانه  فرۆکه  نوسراوه وه  کوری خۆم ئه  چی نوسراوه وه ره ی سه وه نازانم ئه
ولر  بستان بۆچی نانوسرێ هه یان عر  کوردستانه  ئیره ربیل بۆباوکه لن ئه ولر ده  هه به

ی   شونی پشکنین داوای به گه نه گه زن ده به داده. هلی  جدهر پرسیارکی بی والم بۆ زیوه
  رده و به  بۆژورک دوای سعاتک بینه وه نه که لکیان جیا ده خه  له پرسن بۆیه عراقی بوون ده

رت   کورم شه!  عراقه  مانای چی خۆ ئره مه  ئه ن باوکه ده لفون کاری رگایان ده لفونو ته ته
   نزیک مای باپیری ئای باوکه نه گه ده بت بینی فسرکی عره  کوا ئه رۆک گرنگه  ناوه ناو نیه

   له خۆ ئمهوێ بوون  سان له خزموو که له خۆ زۆرک  وه راینه گه  ابراهیم خلیل ده  له جاران که
باوک  وتین  کات ژمرک دوا که ئمه الم  به  هاتبن رۆله نگه ره هات س نه زین که ولر دابه هه
  ی زینده که ر گۆشه پرسیاری جگه زاران یزانی هه کات ده ست پده  ده وه  لره یزانی کشه ده
  نه گه ده مرۆ سبت پرسیار بۆ ئه با به  ده وه کی توره بزه جار ناجارک به  کرت چال ده به

رم   ئاوا گه چۆن ئمه کات که ست پده گفتوگۆ ده  نان خواردنمای باپیری دوای ماچکردنو
  ی که یه ویستیه و خۆشه ی ئه  بهسرمان کرد به زیویان ده وانیش ئاوی ته مان ئه وه رانه گه له
 جاران  که ی ویستیه و خۆشه کرد تاوای لھات ئه م بوو ساردیان ده م هه ر والتکه رامبه به
 زستاندا  هاویندا قوراوی له چوو کوردستانکی تۆزاوی له اڵ دهی ونو خه  خه مبوو له هه

  ره  زیوه وه ها ئه و قسۆک ئه قسه ڵ چنیبوم کوردستانکی به بایش تنگی پھه بکاره
 چۆن پیاو  دکران کوره رنه  ده ر چاک بونایه گه کانن ئه رکراوه  ده وه کا ئه ڵ ده دوکه ی که کوردیه

  وه ته میرات بۆماوه به م ئاده  باوکه مان له هم ئهخۆن  می زوو فریوو ده ئاده کا شت راده بھه له
 قاپ شوشتن  نگه یان ره نرکرا شت ده  هه  به کرد له  حوای نه دایکه ی  قسه ویش به ی ئه ئه
ر زاری  ی سه  خۆشه  بنشته ی رۆژانه به.  بشۆن کانی ئره هاتبن قاپه وروپا  ئه مابت له نه
   خۆشهوروپا  ئهکردم وروپای لده موو رۆژ پرسیاری ئه م هه مامۆستاکه بوین نهسا و که ئه

فرکردن هیچ رسو  مان پرسیار ده موو رۆژ هه هه !ن که ر ده به ژین چی له وێ چۆن ده کچانی ئه
بووم   ماندو نه جسته  به رچنده بوو بۆم هه  ژماردنکو گوز  خویندنگا وه دکرام بۆیه فر نه

نھا هاورێ  ته  وه بیرم چونه شمزانی له ی ده وه ئه هات ی ده کو زگی برسی قۆره شکم وهالم م به
  ! . . . . . . . . . . . . کان بوون یادگاره کانم بوون یاه  خه وه م مایه گه له که
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