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    بدوالبدوال  ردار عهردار عه  سهسه!.. !.. ونون  ت کهت که  ربهربه  ی عهی عه  کهکه  رهره  فریای کهفریای که
        

  ::رناسیۆناڵرناسیۆناڵ  رمینستی ئینتهرمینستی ئینته  کان و کهکان و که  ردۆستهردۆسته   که که  بۆ رکخراوهبۆ رکخراوه
  

، کرا ت القه ربه ی عه  شارۆچکه  له!رکی گوێ درژ ی که وه پاش ئه، پاشی سو و رزمان ی کوردی
که  گوێ درژه، شدا مه ڵ ئه گه له. تکی کرد قه، ی که  جوانه فه رره ر شه ی سه که ی له وه ۆ سینهی ب که نه خاوه

 و  کونی ژورێ نراوه  له زمانه سته و به ئه.   وه هترسی  مه وتۆته  و ژیانی که  خراپبووندایه ندروستی له باری ته
  .  به جه  موحه  به زۆریش کراوه بهن  ده

 با  که ره بت که ر هیچ نه  هه!ن رستان رزگاربکه ستی نامۆسپه ده  له و گودرژه ژیانی ئه، اکارین داو جا بۆیه
  !ران بکرت تی حیزبی که  سکرتارییه سلیم به ته
  

  !!ی کوردستانی کوردستانMMaann  لهله  کانی کوردستان بۆ پکانی کوردستان بۆ پ  برستانهبرستانه  ی خوالخۆشبووانی قهی خوالخۆشبووانی قه   کۆمیته کۆمیته  زێ لهزێ لهااوو  بانگهبانگه
ر   هه چونکه.. رن وه وه مانه نگ داواکه ته ون و به فریامان که، ر عومرتان  سه بچته  ئمه عومری  ڕین و له گهرتان  وری سه ده له: ڕزان به
  تتان به ترین خزمه وره ندین سای رابردوودا گه  چه بوون له ر ئوه هه .. ی مردووان ی ئمه قینه  و میراتگری ڕاسته قینه ری راسته ن نونه ئوه
 زیندووانتان   ئوه ین که  یادناکه  له وه رگیز ئه  هه ئمه.  وه ته دانکردوینه کانتان بۆ ئاوه برانه رقه  سه ترین شوه رازاوه  به کرد و ئمه
  !کان ته به  و موناسه وه نگانه  ته  له وه نه که زوو زوو یادمان ده! ی مردووان  بۆ ئمه لکردووه وه

تمان   زیاره  کوڕان و کچان دنه که یه ماوه،  یدابووه کانمان په برانه رقه  سه یر له کی سه یه  دیارده که یه ماوه، نئشنی رتان نه  زیاتر سه وه با له
 کوڕان وکچان ناچار   که م کاره زانین له سئوول ده  مه  به کاندا ئوه ته موو حاه  هه  له  ئمه!دروون هئکومان بۆ ، لفاتیحا تی ئه بری سوره له

سمان پ   دی که وه  ئاست خۆمانه  له ئمه. بت  نه الی ئمه،  نازانیین شون باوه، ن  بکه  الی ئمه  روو له سته به م مه بۆ ئهبن 
 تاکو  ی که و کوه موو ئه هه،  وه نه وا  پچه به، ن ربکه سه  چاره یانهن ده  مه یه وکشه  ئه م داواکارین که به. ین رناکه س ده نائشنرت و که

ن کوی  رزه  ده  نامن که  ئوه ر له  سه یش بن کهین ب گومان که  ده وانه دا بۆ تانی رهکان نه که ههبر  قه  به ن دووراوهئستا بۆما
  !وێ که رنه به
  .. ڵ خۆشیتان گه له
  

  ااگگبورجی بورجی 
 و سن  ک کولله ویست وه چوونک میریی خۆشه،  وه الی کارکی تره بچن به  رزین باشتره ریکی کیشاوه ی خه نه وا ئه،  م بورجه دایکبووانی ئه لهبۆ 

  !مووی قکات  هه  نیازه کاندا و به  کشتوآاییه وییه ر زه سه دواتی به
ڕ و بای   په که ره یته  سه ر له گه،  الت گاته  ده ندینخانانه ربه ی ده که  تونله  به م زووانه  به یه ڕوه  به وه  بورچی عاجه رکی خۆش له به خه
  . ن که نه
،   خولی فربوونی زۆڕناوه  بچیته  ئستاوه ر له  هه و باشتره  دی ئه کگرتوودا بته تی یه  حکوومه کانت له  هیو و ئاواته وه ر بیرت کردۆته گه
   .ک سییر یه ت دوای خۆاردنی حۆقه به هه، یت نۆته لبدهب   ت به ب زۆڕناکه یی دهانا دو ده

ق تووشی  ڕه لله کی که یه ساره ڵ هه  گه  مانگ له چونکه، ن وی دوابخه یان بۆ زه که ره فه  سه شتر وایهبا، ریخ ی مه ستره بۆدانیشتوانی ئه
  !ننگل  ئه وه یانه که ڕه  شه کیش له ن و خه که ده ڕکی قورس ئامادده  تۆم و جری خۆیان بۆ شه وه م هۆیه  و بهبت قا ئه مه ده
  !یت ستت هیالک بکه وسا پویست ناکات ده ئه، ستی ی ل به وره فیزکی گه  قه وا باشتره ئه، فن ت نه که مای با کوه  ته ر به گه

 ت که فۆنه له بۆ کارتی ته،  دادت نادات حسین سوومعه نا دوایی ته ده،  وه کاته مده ویت که عنه خسی و مه  ئیعتیباری شه  کردن له نووکه
  !  باشتره وه ره پکه
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ری بورجی کاک   کاریگه ژر کانی له قف و پایه  سه چونکه، یت یکه  نه وه که عمیرکراوه  ته  تازه قیاته  نه  له باشتره،  ره به رکت له فه سه
   ! ڕمیا  و ها که فیاندان حه
  کاتکات   ده ده  ت کشهت کشه  زارهزاره  زیری ب وهزیری ب وه  وهوه
کانی  رۆکه  سه کک له یه، رمی کوردستان تی حه ی عکومه که  تازه  سیاحییه  کابینه زیر له  وه ت سوور له کی خه یه رده  بوونی فه ت به باره سه
نا هیچ   و ده یه خانه  بوونی باه نیا نه  ته که کشه:  یاند که  رایگه  تانه زاره  ب وه زیره موو وه و هه  بوونی ئه ت به باره  سه ته م حکومه ئه

  !  کی تر نییه یه کشه
:  وانه له، ت ستگیرۆکردنی عکومه  بۆ دهربی یی خۆیان ده کردان ئامادده کانی خانوو به  نووسینگه زۆر له، ش یه م کشه رکردنی ئه سه بۆ چاره
  ! نیسانکی لۆرک و لۆرک و یه،  پاقالوه،  قاالوه، ری ده گوێ مه،  یراوه هگ:  ی نووسینگه

ند  ست چه  ده ته ش دراوه م کاره کرت و ئه  شئوونی ژنان درووستده ر به تکی سه زاره ند وه چه، زیری ژنیش بوونی وه  نه ت به باره سه
ست و  تی ئیشی ده زاره وه: ن مانه ش ئه تانه زاره م وه ندک ناوی ئه هه!  عیلم12 کی هالی  مهند رزلی پیاو ماقوڵ و چه ی سهکپرۆفیسۆر

   !داگرتنی پیاوانتی  زاره وهها  روه  هه مھنانی سکرتره رهه تی به زاره وه،  کۆه لداری و پاچه رغه بهتی  زاره وه، کاروباری ناوماڵ
  
    وهوه  زوورهزووره   شاره شاره  وکی گرنگ لهوکی گرنگ له  هههه

  !بت یدائه هینی الستیکیش په.. پشت برا بت برا له
. خولقنن کانیاندا ئیبداع ده بردنی کاره ڕوه  به ؛ له که ردوو ئیداره ی هه وه کخستنه ریه سه کگرتن و به پاشی یه، ت کانی حکوومه زگا و ئیداره ده
مانئاسا کوڕانی  تکی قاره مه  هه کات و له زووردا جۆش و خرۆش ده کانی ئاسایشی شاره ماره  ده ش به کگرتووه یه م خۆنه   ئه ر بۆیه هه
کانی  وته ستکه ده. کانیدا بگرن له ل وپه ر که سه ست به  و ده وه  بۆسه نه ک بخه تونیان قاچاخچیه، زوور ستی شاره هرد سه ک و گیانله مه ئه به

  . ی پیاوان بوو ندامی الستیکی نرینه  ئه١٢٢کوڕانی ئاسایشیش 
؛  نن که گه کانیش واڕاده واه هه،  مین پارزراوه ئه شونکی   و له کگرتوو کراوه تی یه  حکوومه سلیم به  ته زنه  مه وته ستکه  ده م ئستاش ئه

سوپاسیش بۆ ، کرت ش ده کسان دابه کی یه یه شوه  به که  ئیداره ش له ردوو به ر هه سه  به وته ستکه و ده ئی ئه بده کی مه یه وتننامه پی رکه به
 ناتوانرت بیر  ک ئاشکرایه ه و چونکه، وت که رده واوی به ی ته  دانه٦١  که  دوو ئیداره ک له ریه  و هه  تاک نییه که وته سکه  بی ده خوا که

  . بت سارده  خه  بکرت چونکه  الستیکییه و ئامره تکردنی ئه له له
ی   حایکدا ژماره له:  کهیاند  وانیدا رایگه یاندنکی رۆژنامه  راگه ؛ له زراوه یسه دامه م که ی ئه وه کاکردنه  بۆ یه  تازه زیرکان که وه کک له یه
 وه هتنم  ده ی که یه ودانه  ئه چونکه، کرد ده  دروست نه که شکردنه  پرۆسسی دابه کی بۆ یه وا هیچ کشه  ئه رچوایه  تاکیش ده که وته ستکه ده
  !  رت  به و حیزبه  ناوی ئه بوو که  نه ئاماددهزیرز ناوبراو  وه م به، ت کانی حکوومه یمانه  هاوپه قترین حیزبه حه  موسته کک له  یه  بهدرێ ده
  

  !!!!!!!!ئاگاداریئاگاداری
وتی  بۆ  وه ڕیته  کاتی خۆیدا بگه یت و له رکی دنیا بکه فه ی سه وه بۆ ئه! یرانی کوردستان ی ته ریکه کانی شه ویسته  خۆشه موسافیره 

ر بۆ  وه سه  تاکو له وه تانه که یاره  ناو ته رنه  به وروپاوه  ئه ڵ خۆتان له گه لهن  سه حه ک بانزینی مه یه به تان ده که ریه  هه مت باشتر وایه دووه
   !وروپا  ئه وه نه گه ون و ده  کاتی خۆتان دواناکه  له وسا دنیا بن که ئه،  ی کوردستان که یاره کنی ته ست کاکی سه  ده نه تان بیده وه ڕانه گه
  ١٧  کاریکاتری ژمارهی  کانی بوکراوه ته  بابه ندک له هه

www. karikater. tk  


