
 كورتة ضريؤك
 

 بةرازةكةي خورشيد
 
 

      ئةميش الي خؤيخوا هةلَناطري, ي لة باوباثرياين بؤ مابؤوة  يؤنط هةر لةمنالَيةوة بةهرةي وردةكاري زيروزيو                        
 هةردةم ئةيوت ؛ بؤية , ريزودلَسؤزي رادةطرت  ئةم مرياتةي زؤر بة       
 .دةست وبازي خؤم نادةم بة هيض ,  بؤمن شورةية *ثارةوثويل سةنتةرلينك _ 

    بة وردةكارةكاين يؤنط شاطةشكة بو هةرلةماوةي ضةند هةفتةيةك هةفتانةكةي بؤ زياد دةكردوابو كابراي زيرةنطةر
ارةي سي رؤذان زو لةكار دةسيت دةكيشاوة تا بة ة قازاجني دوكاين بؤ بأيةوة طةرضي ئيوسالَ وةرسورايةوة ريذةيةكي ل

هةر لةم بةينة ئيوارانةش لة كايت رةت بونيان بة , جوتة لةطةلَ هاوسةري لة كؤرسةكةي زماين ئينطليزي دوا نةكةون 
ز ورتة ليوان وسةربزوتنةوة خورشيدي دراوسي يان بةسةردةكردةوة ئةويش الي خؤ بة طةرمي أمبةك دةسيت راستةي بةر

 ,  دةدانةوة  بة عةليكموسةالم وآلميةوةدةكرد
سةربزوتنةكاين يؤنط وهاوسةري يلَ خؤش هاتبو وسةيرئةوةبو ئيواراين ئةم سي رؤذةي هةرنةدةبوارد ئةمةندة ورتةليو

وثؤلَي هاشؤي   لةطةلَلةاليةكي دي شواين كوري,  ئةمان دةدؤزيةوة  وةك بلََّيي خؤي لة نيوبةئةنقةست بؤيان ئةوةستا
ةي لةشوان نادروست  طةرضي باوكي ئةمضوي قوتاخبانةكةيان دةكرد هاتووطةلَي جار بةماشينةكةي  ئةمان  كوري يؤنط

  زؤرجار ثيي دةطوت ؛  لةقةلةم دةدا شةرمةزاريوبة 
 ئةي كورم طةر ئيمةش خاوةن ماشين بوواين ئةم شةرمةزاريةت هةرنةدةطرت  -

يت وبؤلَةبؤلَي خؤي نةدةسةمليةوة تا تةثِروآلمي نةدةدايةوة ئةميش لة ثِر…  ي دةهاويت     شوان ئةيزاين باوكي بؤكو
ويت ؛ ..  خؤي دا بةمالَ يةكسةر روي كردة هاوسةري  لة ثأرؤذي 

 .. بليم ضي ... ضم ثي نةبو ... ئةزاين ئيمرؤ يونط بة دوو ثةجنان ئاميذةي بؤ كردم  -
  خورشيدي طرت وهاواري كردةسةر ؛تورةبون, هاذة ورتةي ليوةنةهات 

 ؟ ..! ئافرةت لةطةلَ تؤنيم - -
 ..!  ثياوةكة نازامن تؤ ضي ئيذي  - -
 طةر ماشيين ثاك وهةرزان. ئةلَيم يؤنط نرخي ماشينةكةي دابةزاندوة بؤ دوهةزار ..  ضي ئيذم - -

    
 .لة كةلَي شةيتان بيتة خوار  هةتيوة ئةم جارةش خؤي ليي طيل نةكاتئةم  -
  والةهاتنةوةية  خؤت لةطةلَي,  ثارةي ماندوبوين خؤيةيت , وةكة كةلَي شةيتاين بؤ ضية  ثيا- -
-   من نةثارةونةدةسةآلت ... بدوي    . 
- وي كردةمةتبةق بةكاين بةالوة ناو رولةم ضةندوضونةدابوون شوان طةيةوة مالَ يةكسةر كتي 
                                  درؤ وتية شوان ؛هيمين و بة رووي طرذي دةرفةيت نةدا بةآل م باوكي -



  نرخي دابزاندووة بؤ دوهةزار...ماشينةكةيان ئةفرؤشي  ئةزاين يؤنط - -
 , بةلَي باوكة ئاطادارم شؤ قسةي بؤ كردووم - -
  .هةلَدةداوة  قةثاغي مةجنةلَيلةكايتَ ئةمةي وت  -
  ئةم دةرفةتة  لةكيس  با ئةم جارةش. دةباشة خؤ لةم ماشينة باشتروهةرزانتر نادؤزينةوة - -
                        .خؤمان نةدةين  -

 .  ثيويستمان بة ماشني نيةبةآلم ئيمة...ةزامن ماشيين هةرزانة  باوكة ئ- -
 ..  بؤ ئيمة لةم خةلَكة كةمترين - -
 ة ثاس  ئةتوامن بةكاسيب منيشخؤت نةكارون... ماشينمان بؤضية ...  مةسةلةي كةمتري نية - -
-  

- ي
ن هاتوضوي خؤم بكةمبيزار .. ت يا تريثباوكة ...نيم يش  بي ارةكةم بؤ                      ئةوةي راسيت يب

 كؤمثيوتةر هةلَطرتوة
 بةالي دادةدةي وكةس بة رس دةيب ؟ هةرتاويكة ليي وة ..ئةم مةكينةبةرازةت بؤ ضية كورة تؤ - -
 .  ناكري عانةيةك ليت -
 هيض كون و كاذيري ذيان نةماوة ,  طةلَي طرينطة نة بةرازةي تؤ ئةيذي  نةخير باوكة ئةم مةكي- -
 ..يب ئةم بةرازة ضم بؤناكري  يةهةر ئةم سالَة... خؤي تيدا نةخزيين  -
- -ت ماشيك بيئةمةي.. ن باشترة  هةرضؤنيتاقةيت لةسةر وتو خوي لة شوان دوركردةوة يب            

  ويت ؛ثي دستيةوة خؤي طةياندة الي ن بةقالةهةمان كات شوا تةختةرةقةكةي هؤل ليي ثالَداوة
-   
 ؟؟...زاين بؤ يؤنط ماشينةكةيان ئةفرؤشي ئا باوكة -  -
 ةوة بة يةكي تازة تر طؤريت ئةي هةلَبةتة- -
 ...!!  دةكري ثي بؤ شؤي كوري مةكينةبةرازةكةي  باوكة نةخير- -
-                              ----------------- 
-  *            social security      لة ئوستراليا                       
                                                                                              فايةق جةميل     -
                                                       ئوستراليا                                        -
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