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Say :  CHEEZ!! 

 
 

 و کان ردۆسته  که بۆ رکخراوه
:رناسیۆناڵ رمینستی  ئینته که  
  سو و رزمان ی کوردی،ڵ گه له

ژ ــر دوێـــرکی گ ی که وه  پاش ئه
 ،، راــــک  القه ت ربه ی عه ارۆچکهـش له

 ر  ی سه هک هی ل وه ی بۆ سینه که نه خاوه
. کردیتک ی، قه که  جوانه فه رره هش  
که باری  هشدا، گوێ درژ مه ڵ ئه گه له
 ژیانی  و دایهونوـخراپب ندروستی له ته
  انهمز هتس هو ب  ئه.  وه ترسیه  مه وتۆته که
ریش ۆز هــ بن ده و   کونی ژورێ نراوه له

. به جه  موحه  به کراوه  
  و گودرژه  داواکارین، ژیانی ئه جا بۆیه

ر  هه! ن رستان رزگاربکه ستی نامۆسپه ده له
  سلیم به  با ته که ره بت که هیچ نه

!ران بکرت تی حیزبی که سکرتارییه   
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ت اعالنی  زاره بۆ وه
ما گه ڕبی کرد له حه  

.ریـم ه شخ ک  
ن یاران  یری که سه

ندکی گا  چ گۆبه
  !  زیره و وه ئه

بانی زای تاه شخ ره  

!ون ت که ربه ی عه که ره فریای که  



  ئاگاداری
شی رسـتن، خـولکی فربـوونی  لداری و ته رغه تی به زاره وه

  کـه خولـه، وه کاتـه کـان ده ویـسته  خۆشـه نهشمشاڵ بۆ شوا
زیـــر  رـــز وه رشـــتی خـــودی بـــه رپـــه ســـه زان بـــه مـــه دوای ره

و هــیچ  تــه زاره گــای وه بــاره کــات، ناونووســین لــه دهســتپ ده
 و ڕ  مـه  رانـه کاتی ناو تۆمارکردنـدا  ، لهشوانک بۆی نییه

    ! بنتل خۆی گه  لهی که هیوانات حه

  ........................ئاگادراری
ـــانی خۆشـــه ـــۆ هاوتی ـــه ب ـــست، ل ر  هـــه وی

نــد  رــک چــه فــسه ن، ئــه  هــه ک کــه جگایــه
سـک  رکـه ، هـه وتووه و داکی لکه جمه نه

  کرـت بـه یـدا ده کـه  پاداشـته  لـه وه دۆزییه
رفیــع و  تــی پــان و تــه  دوو خــه پــۆلیس بــه

ــه ــ ! وه الوه ع ــاری زی ــۆ زانی ــهب ــوه اتر پ ــدی  ی ن
   !غدا  به  له وه رمه تی هه  حکومه ن به بکه

  کات  ده ت کشه زاره زیری ب وه وه
کــی  یــه رده  بــوونی فــه ت بــه بــاره ســه
ـــه خـــه ـــه  وه ت ســـوور ل ـــر ل ـــه زی    کابین

رمـی  تـی حـه ی حکومه که  تازه سیاحییه
کـانی  رۆکـه  سـه کـک لـه کوردستان، یه

 بــوونی  بــهت  بــاره  ســه تــه م حکومــه ئــه
   تانــه زاره  بــ وه زیــره مــوو وه و هــه ئــه

 بـوونی  نیا نه  ته که کشه:  یاند که رایگه
کـی تـر  یـه نا هیچ کشه  و ده یه خانه باه

ــــه ــــۆ چــــاره!  نیی ــــه ســــه ب ــــی ئ م  رکردن
کـــانی   نووســـینگه ش، زۆر لــه یـــه کــشه

یــی خۆیــان  کرــدان ئامــادده خــانوو بــه
ـــــــۆ ده ده ـــــــی ب ـــــــتگیرۆکردنی  رب س
ـــــه مـــــهعکو ـــــه ت، ل :  ی نووســـــینگه:  وان
ـــراوه طـــه ـــه ی ـــوێ م ـــاالوه ده ، گ ،  ری، ق

ـــاقالوه ـــه پ ـــۆرک و ی ـــۆرک و ل کـــی  ، ل
زیـری  بوونی وه  نه ت به باره سه!نیسان

ــیش، چــه ــد وه ژن ــه تکــی ســه زاره ن   ر ب
ـــان درووســـتده کرـــت و  شـــئوونی ژن

نــد  ســت چــه  ده تــه ش دراوه م کــاره ئــه
رزلی پیـاو مـاقوڵ و  ی سهپرۆفیسۆرک

نــدک  هــه!  عــیلم12الی  نــدین مــه چــه
: ن مانــه ش ئــه تانــه زاره م وه نــاوی ئــه

سـت و کاروبـاری  تی ئیـشی ده زاره وه
لـــداری و  رغـــه تـــی بـــه زاره ناومـــاڵ، وه

مھنــانی  رهــه تــی بــه زاره ، وه کۆــه پاچــه
تــــــی  زاره هــــــا وه روه  هــــــه ســــــکرتره

  !داگرتنی پیاوان
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  سـاڵ30

تارکی تووندو تیژی و
نووسنبر  سه له  



 کانی برستانه ی خوالخۆشبووانی قه  کۆمیته وزێ له بانگه
 کوردستان

له بۆپman  کوردستان ! ی   
 

   بچته  عومری ئمه ڕین و له رتان گه وری سه ده له: ڕزان به
.. رن وه وه مانه نگ داواکه ته ون و به امان کهر عومرتان، فری سه

ی  قینه  و میراتگری ڕاسته قینه ری راسته ن نونه ر ئوه  هه چونکه
ندین سای رابردوودا   چه بوون له ر ئوه هه ..ی مردووان ئمه
  ترین شوه  رازاوه  کرد و به  ئمه تتان به ترین خزمه وره گه
   له وه رگیز ئه  هه ئمه.  وه ته دانکردوینه کانتان بۆ ئاوه برانه رقه سه

! ی مردووان  بۆ ئمه لکردووه  زیندووانتان وه  ئوه ین که یادناکه
!کان ته به  و موناسه وه نگانه  ته  له وه نه که زوو زوو یادمان ده  

یر  کی سه یه  دیارده که یه ئشنین، ماوه رتان نه  زیاتر سه وه با له
   کوڕان و کچان دنه که یه ، ماوه یدابووه کانمان په برانه رقه  سه له

  ئمه. دروون لفاتیحا، کومان بۆ ئه تی ئه بری سوره تمان له زیاره
   که م کاره زانین له سئوول ده  مه  به کاندا ئوه ته موو حاه  هه له

ن،   بکه  الی ئمه  روو له سته به م مه کوڕان وکچان ناچار بن بۆ ئه
  وه  ئاست خۆمانه  له ئمه. بت  نه ، الی ئمه نازانیین شون باوه

م  به. ین رناکه س ده نرت و کهسمان پ نائش دی که
  ن، به ربکه سه  چاره نیانه ده  مه یه وکشه  ئه داواکارین که

   تاکو ئستا بۆمان دووراوه ی که و کوه موو ئه ، هه وه نه وا پچه
ین ب گومانیش بن  که  ده وانه کاندا بۆ تانی ره نه که برهه  قه به
!وێ که رنه ن کوی به رزه  ده  نامن که  ئوه ر له  سه که  
.ڵ خۆشیتان گه له  

   !ی که می کتبه  چاپی چواره پیرۆزه.. یی ناورێ  بجه ه ریوان هه  مه به چی،او فت

!!!!ئاگاداری  
ی  ریکه کانی شه ویسته  خۆشه موسافیره 
ی  وه بۆ ئه! یرانی کوردستان ته
 کاتی خۆیدا  یت و له رکی دنیا بکه فه سه
  مت باشتر وایه  بۆ وتی دووه وه ڕیته بگه
ک بانزینی  یه به تان ده که ریه هه
  وروپاوه  ئه ڵ خۆتان له گه لهن  سه حه مه
ر  وه سه  تاکو له وه تانه که یاره  ناو ته رنه به

ست کاکی   ده نه تان بیده وه ڕانه بۆ گه
وسا  ، ئه ی کوردستان که یاره کنی ته سه

ون و   کاتی خۆتان دواناکه  له دنیا بن که
!وروپا  ئه وه نه گه ده  
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  یه زین هه دابه
 !! تووخوا  
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Enrique Lacusta/Cuba 
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  !بت یدائه هینی الستیکیش په.. پشت برا بت  برا له.... وه زووره  شاره وکی گرنگ له هه

 

  رق زیادکرا بی به:::  مژده
کـــانی کوردســـتان بـــۆ  ســـتپکردنی  خۆپـــشاندانه ڵ ده گـــه لـــه

بــای  ی کــاره  رــژه بــا بیــاری دا کــه تــی کــاره زاره بــا، وه کــاره
کانی   زیندانه ته زاره م وه  ئه ئاسایشی گشتی زیادبکات، چونکه

بـا عاقـ   کـاره  بـه  پویـسته ری ب عار که  موشته پ کراون له
 !بکــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرن

  !!خۆی دا  خۆی له که  جوتیاره خوا ژنه به
ســلمانی ران،   خۆپــشانده کــک لــه  کوشــتنی یـه ت بــه بــاره سـه 

ر   بـه سـه و کـه  و ئه بووه س نه ی که ه  هه وه  ئه یاند که رایگه سات
ر  ی سـهمرۆڤدۆست خۆی ربه سهزگای   ده. وتووه  کهکی ول فیشه
و   راســت و دروســتی ئــه ی لــه وه  لکۆنــهی گــشتیئاسایــش  بــه

و   ئـهی که و فیشه ئه:  ی که نجامه رئه و ده  ئه شته روداوه کرد و گه
ڕی نـوان ئیـسرائیل   شـه  لـه وه  لوبنانه  له وه وته هی لک قوربانییه

کــانی حیزبــو  کــداره چــت چــه  و پــ ده قنــراوه و خیزبــو ده
  !الر ی که  ئاراسته قاندبتیان به ته

  

کگرتن و  ت، پاشی یه کانی حکوومه زگا و ئیداره ده
بردنی  ڕوه  به ؛ له که ردوو ئیداره ی هه وه کخستنه ریه سه به
م خۆنه   ئه ر بۆیه  هه .خولقنن کانیاندا ئیبداع ده هکار

زووردا جۆش و  کانی ئاسایشی شاره ماره ه د ش به کگرتووه یه 
ک و  مه ئه مانئاسا کوڕانی به تکی قاره مه  هه کات و له خرۆش ده

 و  وه  بۆسه نه ک بخه زوور، تونیان قاچاخچیه ستی شاره رده سه گیانله
کانی کوڕانی  وته ستکه ده. کانیدا بگرن له ل وپه ر که سه ست به ده

ئستاش  .ی پیاوان بوو یکی نرینهندامی الست  ئه122ئاسایشیش 
   و له کگرتوو کراوه تی یه  حکوومه سلیم به  ته زنه  مه وته ستکه  ده م ئه

پی  ؛ به نن که گه کانیش واڕاده واه ، هه مین پارزراوه شونکی ئه
ش  ردوو به ر هه سه  به وته ستکه و ده ئی ئه بده کی مه یه وتننامه رکه
کرت، سوپاسیش بۆ  ش ده کسان دابه کی یه یه شوه  به که  ئیداره له

  که  دوو ئیداره ک له ریه  و هه  تاک نییه که وته سکه  بی ده خوا که
 ناتوانرت  ک ئاشکرایه  وه وت، چونکه که رده واوی به ی ته  دانه61

 .بت سارده  خه و وه ه بکرت  الستیکییه و ئامره تکردنی ئه له بیر له
یسه  م که ی ئه وه کاکردنه  بۆ یه  تازه زیرکان که وه کک له یه

 حایکدا  له:  یاند که وانیدا رایگه یاندنکی رۆژنامه  راگه ؛ له زراوه دامه
  کی بۆ یه وا هیچ کشه  ئه رچوایه  تاکیش ده که وته ستکه ی ده ژماره

ی  یه ودانه  ئه کرد، چونکه ده  دروست نه که شکردنه پرۆسسی دابه
  قترین حیزبه حه  موسته کک له  یه درێ به وه ده منته  ده که

بوو   نه  ناوبراو ئاماددهیزیر وه م  ت، به کانی حکوومه یمانه هاوپه
  !  رت  به و حیزبه  ناوی ئه که



  
  ند دکدا  چه ریکاتریست لهکاری  روه په
یتـوانی  ش نـه مـه ر ئـه بـه ر لـه ، هـه دایـک بـووه لـه) وت و غـاز رکوکی ب نـه  شاری که له( 1972 سای  له  
  و بـاره  هـۆى ئـه بـه ,  وه يـه منا ر ـه  هـه  بـووه آيـشان يـاى وينـهل خو,اتواو بكـ ته) جىب(وتى  انگاى نهيم په
  ويـان نـه ردنـهوآتـى ب ئـه  جـورهیآـان  آاريكـاتيره2003بـوو تاسـاى   هـهرآـوك  شارى آـه  له  ى آه باره هلنا
و پى آى چ شدارييه دواى به  دوا بهی توان وه) راق ئازادى ع( ناو  ى به  دواى پرۆسه هل م  به, آرد  ده

   آــه هیــ)مــرۆ رآــوآى ئــه آــه(ى  مــهنا فتــه  و ئيــستا آاريكاتيريــستى هاوآــارى هــهاتآــان بكــ  آورديــه رۆژنامــه
 دوو وت و بــانزینی ئــازیزدا،  بــ نــهرآــوآى  شــارى آــه هلــ .آــات ريــده رآــوك ده ى رونــاآبيرى آــه ــه آۆمــه

ـــــــشانگ ـــــــه هپ ـــــــی  ى تايب ت
اى  ســـ لـــه , نمايـــشكردووه

 60آـى  يـه ه نمايشگ2005
ر  ســه هلــ نمايــشكرد یۆلتــاب

ـــواره ـــانى آۆمـــه دي ـــه آ   ى
م  رجــه  ســه رونــاآبيرى آــه

ــــــــــه ــــــــــهو  ئ ى  آاريكاتيران
  هلـــــ   خـــــۆ آـــــه گرتبـــــووه
رآــــوآى  آــــه ى رۆژنامــــه

ــه ــ ئ ــهم  ,  وه ۆ بوآرابوون
ـــــم پ هدوو ـــــۆ ( ى  هشانگ ب
ــــــده ى گــــــه وه ئــــــه ــــــى  ن 
ۆ بوو ل تاب100) مانخوا  نه
ى   آيشه:ت  دهر روه په ,

مــان  آــه ريمــه ردوو هــه آــانى هــه م شــاره رجــه رآــوك و ســه  شــارى آــه هلــ يريــستى آــوردآــى آاريكات ره ســه
زگاآــــــانى  وــــــدانى ده هــــــه

ـــــه ـــــى و  (  وه بوآردن حيزب
ــــــه ســــــه ــــــۆ  ه)خۆآــــــان رب  ب
مــــــــــــــۆآردنى  ســــــــــــــته ده

ــــــــــــــــــــــــــــست و  آاريكاتيري
  مــه  ئــه آــه, آــانى  رهآاريكــات

 و  وانــه ى ئــه آــاريكى رۆژانــه
ــــه ــــه وره گ ــــرين تاوان    آــــه ت
رى  نــــه هو ر بــــه رامبــــه بــــه

آاريكـــــــــــاتيرى آـــــــــــوردى 
  .آريت ده

 6  ڕه الپه                                               17کاریکاتر
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 8  ڕه الپه                                  17 کاریکاتر

  : گــــابورجى  خت ی به ستره  ئه
رزیــن  ریکــی کیــشاوه ی خــه نــه وا ، ئــه م بورجــه دایکبــووانی ئــه بــۆ لــه
ویـست  ، چوونک میریـی خۆشـه وه الی کارکی تره  بچن به باشتره

  کانـدا و بـه  کـشتوآاییه وییه ر زه سه  و سن دواتی به ک کولله وه
  !مووی قکات  هه نیازه
   بـه م زووانـه  بـه یـه ڕـوه  بـه وه  بـورچی عاجـه رکی خۆش لـه به خه

ڕ   په که ره یته  سه ر له  الت، گه گاته  ده ندینخانانه ربه ی ده که تونله
ــه ــای ن ــه گــه.ن کــه و ب ــرت کردۆت ــو وه ر بی ــها هی ــه  و ئاوات   کانــت ل
   ئــستاوه ر لـه  هـه و باشــتره  دی ئـه کگرتــوودا بتـه تـی یـه حکوومـه
  ت بـه ب زۆڕناکـه نا دوایی ده ، ده  خولی فربوونی زۆڕناوه بچیته

 .ک ســییر یــه ت دوای خــۆاردنی حۆقــه بــه یــت، هــه بــ نۆتــه لبــده
یـان بـۆ  کـه ره فـه  سـه شـتر وایـهاریخ، ب ی مه ستره بۆدانیشتوانی ئه

ق  ڕه للـه کـی کـه یـه سـاره ڵ هه  گه  مانگ له ن، چونکه وی دوابخه زه
 تۆم و جری خۆیان بـۆ  وه م هۆیه بت و به قا ئه مه تووشی ده

  وه یانـه کـه ڕه  شـه ش لـهکـی ن و خـه کـه ده ڕکی قورس ئامادده شه
  وا باشــتره فنــ، ئــه ت نــه کــه مــای بــا کــوه  تــه ر بــه هگــ !گلــ ئــه
سـتت  وسـا پویـست ناکـات ده سـتی، ئـه ی ل به وره فیزکی گه قه

ویت  عنه خسی و مه  ئیعتیباری شه  کردن له نووکه !یت هیالک بکه
 دادت نـادات، بـۆ  حـسین سـوومعه نا دوایی تـه ، ده وه کاته مده که

  !  باشتره وه ره هت پک که فۆنه له کارتی ته
  وه کـه عمیرکـراوه  تـه  تـازه قیاتـه  نه  له ، باشتره ره به رکت له فه سه
ری بـورجی   ژـر کاریگـه کـانی لـه قـف و پایـه  سـه یت، چونکه یکه نه

  !  ڕمیا  و ها که فیاندان کاک حه
 


