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 خۆمی  رباره دهزانیاری 

 

 :ناو

 :ناونیشان

 :فۆن له ته  ژماره

 :ن مه ته

 :دایک بوون ڕۆژی له

 :  فرگه

 :شار

 :ت وه

  : ی خۆت بکشه ونه  وه خواره  له
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چوونی خۆم بۆ  یه م ههماف من
  !رببم ده

 6رگی  به 1ی  وانه
 

  ی مرۆڤری و ماف روه دادپه
 ی خۆمجڤات  شکم له من به

 

 
 
 
 
 
 

 
  

        
  پارزت له سک ده که ومو هه  میللییه نۆرمی فره مرۆڤ، یماف
  : له  بریتییه. ی، قانوونی و جڤاکیسیاسستدرژیی  ده

  ئایینی خۆتکردنی وی  یه هپمافی  •
  ی خۆتربینی ڕا و بۆچوونی سیاسی مافی ده •
    رانه وهر پهداد یی دادگهمافی  •
  

    ی تۆ که ونه

، ئازادی  بریتین له  م مافانه ئه .نبوونی مرۆڤستی  یوه واو په ته  ن که و مافانه ئهمرۆڤ  یماف
  دان به ر، ڕێ نه روه پهدادی  هدادگرمانی  فهب ند کردن و زیندانی  به  دان به ڕێ نه

  .دان سداره   ها له روه وا و هه ناڕهو سزای   نجه شکه ئه

موان  ها بۆ هه ی وه ڕگهبژاردنی  ههو  ره کات به ڕنونیی تاک ده  که یه شیرازه ری روه دادپه
  .بت وا ڕه

م  زم له من حه
  هینی  فیلمه

  ! وا مه
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 6رگی  به 1 ی وامیی وانه رده به

 ری روه دادپه کردنی  پیاده
  
زانم ر ب ، گه بۆ نموونه... چاک کردنی جیھاندا  هاوکاربم له توانم هد، وت بمهر  گه
توانم  ، من ده یه هه زۆرمان  ئمهو   راکیان نییهخۆ داراوسکانم دهنو   ن له سانک هه که
. م بیخۆن وانی ببه بۆ ئه و نی مه ی خوارده وه م بۆ کۆکردنه ک بخهڕکانم  ڤاه هه
 ش مه ئه، راوسدا ڵ ده گه  لهفتار کردن  گرتن و جوان ڕهڕز   بته ده  کاره م نجامی ئه ئه
جیھان   ورده  ورده  وه  یه گهم ڕ له. سپنت چه جڤاتدا دهنو   له  رانه روه پهداد كیش که

 .بت باشتر ده
 
 

 م بکه  ری پیاده روه توانم دادپه چۆن ده
 

 
 ...........م چی بکه

 

 

  

                                                                 

 

  تی نجامی ئایه ئه                        
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بۆ باشترکردنی ژیانی کرکارانی   من زۆر شتم کردوه
سک  ی که وه پش ئه خۆم ئامریکا،  ڕۆک له گه

   .توان ب ئهکاری ئاگاداری بارودۆخی ناخۆشی 
 م...............................................من 

 6رگی  به 1 ی وامیی وانه رده به

 مرۆڤ مافی بۆ تکۆشان
   :کراوه سف وه  وه خواره  ی له سه و که ی ئه وه ناسینه 

  
            

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

  !کۆماری کوردستانممین  که رۆکی یه من سه

 م.. ..................................................................من 

بۆ   ووهم کردبات خهبوچان نجا ساڵ  په  پتر لهمن 
  .تی کوردستان ری و ئازادیی میلله روه سه

  م ..........................................................................من 

ساڵ  27  ی ماوه .بوومچاالک ی ترس زپه گه من دژی ڕه
رخۆدانی  پالنی به  له  یم کردووهشدار بووم، به زیندانی

  بووه »چاره دوا ڕیگه«کداری  ڕی چه م شه به. داکداری چه
 ستراو بت به  کی دیکه یه همو ڕگ کاتک هه . وه المه به
  . ر به  م گرتۆتهمیان وجا ئه ئه

 .م......................................... من 

 خواردن، نهمان گرتن و   ، بهشوازکی نوێ  من به
.  وه بمه کدار و توندوتیژی ده ڕی چه نگاری شه ره به

. بژرم ده هه –بتوندوتیژی  –ر  من شوازی الشه
 م-___________________ من 
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 6رگی  به 1 ی وامیی وانه رده به
. 

 

 رم روه کی دادپهمن مرۆڤ
               

 
       

 
 
  

 : بکه  ری شرۆڤه ستی و پشداوه ره زپه گه جیاوازی و لکچوونی نوان ڕه
 ______________________________

________________________________
________________________________ 

  
 ک دت؟ که  ری به چ کاتکدا پشداوه  له

________________________________ 
________________________________ 

 
  

 ؟ ین باشه بکهچی رستی  زپه گه ر ڕه رانبه به
________________________________
________________________________ 

   

  .گرت ده  وه زانی و بئاگاییه نه  له  چاوهر تی، سه نایه، زۆر جار  کهبۆچوونو بیار  :ری پشداوه

زی  گه هڕ  وه دیدکی بایۆلۆژییه  له،  کی دیکه زی خه گه ڕه  له  زی خۆ باتره گه ی ڕه وه به  ڕه باوه: رستی هپز گه ڕه
  . وه کاته ت ده ڕه  دیکه
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 6رگی  به 1 ی وامیی وانه رده به
 

 ری ستی و پشداوه ره زپه گه ڕه

      
 1#کارتۆن 
 

  
  
 

 
      

  
  
  

  
  2#کارتۆن 

  
  بینیت؟ دا ده م کارتۆنه نو ئه  ری له پشداوه  ک له یه کوێ نموونه  له

  
  وت؟ که ستی پشچاو ده ره پهز گه دا ڕه که کارتۆنه یکو  له

  
  ؟ یه ستکیان هه بن چ هه ستی ره زپه گه هڕ وری  پشداوهی قوربانیسانک  که

  
 ؟ر پشداوه یسک کهست یان  ره زپه گه ڕه یسک که  بته دهچۆن مرۆڤ 
 

 

 !! **کرت بگۆڕدرت ده  ، واته  ردنهک فرمی  رهه بهری  داوهپش** 
   

 

وت  مه من ده
شدار بم  به
م  ، به باشه  م کبکیه له

زانیت کچان  ده
زۆر هواشترن 

 کوڕان  له

 ! وه من بردمه

،  سو، من ناوم هیو واوه
کی  من فرخوازم و خه

مساڵ  م، ئهـ» چین«
 .بخونم  وت لره مه ده

لمنت؟  توانت بیسه چۆن ده!! ئا 
یت؟»چین«کیتۆ خه

ک  روه ، هه به
یبینیت،  خۆت ده

م  که توانم قسه ده
 لمنم بسه
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 6رگی  به 2ی  وانه

 
 کی چاالک تیه هو  توانم ببمه من ده

  گرینگه من یشداری به
 

 
 

  

زۆر   که  تکه ری بابه شاندهپ  وه ی خواره م ونانه کام له
  ؟تداکانراوس نوان ده  له  گرینگه
_____________________________:بۆ؟

_______________________________
_______________________________

  دیکه سانی تی کردنی که یارمه

    داد    نگدان ده
  

    ژینگه  کردن له پارزگاری
 

 
ب  ده  واته. ندی بگرم هه به بت من ده  خۆمدا مافکهجڤاتی   بوونم لهشدار به

  وه کاته ش ده مه ئه. مان که قامه شه بم بۆ چاودرییراوسکانم  دههاوکاری 
 . وه گرته مان باس ده هه نگدانیش ت ده نانه ته یاسا و ڕیساکان و  ڕزگرتن له
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ی  ۆسهرپ  کردن له پشکداری
  سیاسیدا زۆر گرینگه

 6رگی  به 2 ی وامیی وانه رده به
 
 

 شدارم من به
 

ی بارودۆخی  رباره ده  بۆچونکهربینی  کاریکاتۆری سیاسی ده
 .....تدا هو  تی له رایه ڕبه

 

 
  
  

ارودۆخی سیاسی کوردستان چی ی ب رباره کان ده کاریکاتۆره
_______ _________________ ن؟ ده ده شانپ

_________________________________ 
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 6رگی  به 2 ی وانهوامیی  رده به

 ی سیاسی ۆسهرپ
 ؟ وه یته که ده تۆ چۆن بیر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
  

  .تی خۆتدا هو  ی ڕووداوکی گرینگ له رباره ده  کی کارتۆنی بکشه یه ونه •
  ؟ گرینگه  م ڕووداوه بۆ ئه •
  تی تۆ؟ هبت مانای چی بت بۆ و ده  م ڕووداوه ئه •
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 6رگی  به 3 ی وانه
 

 منتوانای 
  تیم پیه موو بارودۆخکدا شتکی ئایه هه  من له

 
 

 مناودارمن  

 

 

 کوڕکوڕمیرۆی 

  ر به سه ی رگه ری مه به  له  کانی کوڕکوڕه کی کوستانه خه 
دا ژیاون،  یه م ناوچه ی دووکان، باوباپیرانی له شارۆچکه

هاوکات  رقای باخداری و کشتوکاڵ بوون، سه  میشه هه
  .بوون بۆ موان و ڕبواران  خانی کراوه ن دیوه خاوه

 کانی جار گونده  دهنگی کوردستاندا  جه  شکری عراق له له
ند جارک میرۆ  ی چه وه له  جگه. ی سووتان ره ڤه م ده ئه

ند جارک  و چه  وه بۆ لکۆینه  ت کراوه وه بانگھشتی ده
 یت و هاوکاری مهخزر  سه هر ل م هه م ئه به.  زیندان کراوه

  . وام بووه رده و شۆڕشی کوردستان سوور و به ت میلله

  پاش ڕزگار کردنی کوردستان دووباره، 1991هاری  به
ی جارانی  که خانه مان دیوه زدی خۆی و هه  وه ته ڕاوه گه

موان،  هه یت و هاوکاری بۆ خزمه  وه دروست کردۆته
بۆ   ن میوه ندی ته چه  و ئستا سانه  وه کانی ژیاندۆته باخچه

  . هنت هم د رهه بهت  وه

موو  هه  له  که خۆڕاگرسانی توانا و  کهی  نموونه  یه مه ئه
 . شبین بن رز و گه به ورهر  بوارکدا هه

 
 ] ناوی خۆت[

 
 [دیرۆکی تۆ]
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 6رگی  به 3 ی وامیی وانه رده به

 

 

 ین گه دهئامانج   به  ئمه
بت  ، دهک بتس کهند  ستی چه یوه په بیارر  گه

  !داڕژین  و بیاره ئه ) وه پکه(ست  لده گه
 

 مین دواههی  بۆنه  به نگک ئاههڕژیی  رنامه به  شدار بت له دا به فرگه  سک له و کهوم ههب  ده
، دوای گفتوگۆ.  که نگه ی ئاهه ارهرب ده  وه بۆ ڕا گۆڕینه  وه بنه دهو فرخوازان کۆ وم هه.  وه ۆژی پۆلهڕ

ر ئازاری پی  به  فرخوازان له  کک له یه .رک په نگکی هه کخستنی ئاههڕ  ن به ده بیار ده
  ؟ یه م کشه ری ئه سه بۆ چاره ین بکه چیڕت،  په ناتوانت هه

  
 : هر بگهچاو  ڕه  خواره کانی ونییهو ڕن دان ر ی کاریگهپالنک

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

  مه که م و بیرده که ده  شرۆڤه  که من بارودۆخه
کردن  پشکداری. کان  پشنیازهی  رباره ده

ر  سه له  خت کردن ها جه وهر هه  گرینگه
  . ش گرینگه دیکهسانی  توانای که

 سانی ی که چاره همن ڕگ
م و ڕا  که ند ده سه په  دیکه

و بۆچوونی خۆشم 
 . م ده شان دهپ  وه زهڕ به

شان پ کان پشنیازه
یشتین  گه  و ئمه  دراوه
  که ک هی چاره ڕگه  به

  .........  مووانه بۆ هه
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 6رگی  به 3 ی وامیی وانه رده به
 

 کارپالنی 
 

 :ئامانج
 

 :کان  پشنیازه
1. 
 
2. 
 
3. 

 
 :ر سه چاره
 
 :کانی خۆم ره سه نگاندی چاره سه هه
 

  :م که گۆڕانی پالنه
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 6رگی  به 4ی  وانه
 

 کانم ئامانجه  م به گه نگاو ده هه  نگاو به هه

 م که کانم دیاری ده من ئامانجه 1

  ....کانم ئامانجه  یشتن به بۆ گه  وه دۆزمهب  و دیاردانه ئه  پویسته  2  

 .کاندا سته ربه ر به سه  بۆ زاڵ بوون به  وه مه که ده  هڕگ  بیر له 3

        .کانم ئامانجه  یشتن به م بۆ گه که کاتک دیاری ده .4

 

 

 
 

  

:ئامانج  
.سک ک که بۆ من وه  زۆر گرینگه  

.ستی بنم ده به/ م پ بگه  یه من توانام هه  شتکه  
.ڕوونی دیاری بکرت  بت به ده  
. داڕژراوه ت تایبه پراکتیکیی پالنکی  وهپ چوارچ  به  
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 6رگی  به 4 ی وامیی وانه رده به
 

 

 کانی ئاکامهو  ره هۆشبه ی  مادده
 کان ماره می ده ندی سیسته ر ناوه سه  کانی له ریه کاریگه

 

 

\ 

 
 

 

جۆری
ی مادده
ر هۆشبه

 ت ب تاقه/ مبار خه
 
 
 

 ر ورووژنه /ر هانده
 
 
 
 

 ب ئاگا / دوو دڵ
 

ندی  می ناوه کشی کاربۆردی سیسته پناسه
  کات کان کز ده ماره ده

کان  ماره ندی ده می ناوه چاالکی سیسته
 .کات خراده

یشتن  تگه  کات له گۆڕان دروست ده
  . و بیرو ڕا

ی نموونه
 مادده

کان ره هۆشبه

  کحوول،
  مۆرفین،
ی  ڕگه  له  هک یه مادده، هرۆیین

   .بات هۆشت ده  وه مژینه هه

  تووتن، کۆکایین
  ئامفتامین
  کۆفیین

ت دروست  ی تایبه شوه  ی به مادانه و ئه
 )سی کستهئ(ک  کرن وه ده

  شیش مارییوانا و حه
  سید ئه
  .د.س.ل

  پیوت
 هراوی ی ژهقارچک

 
 

 
 
کانی ریه کاریگه

  خرایی دڵ/  کوته  ده
  وریایی

  فشاری خون
  کزی جون

  کردن)رکیز ته( خت کز کردنی هزی جه
  گۆڕانی هزی بیاردان

 گژ بوون

  خرایی دڵ/  کوته  ده
  فشاری خون
  چاالکی فیزیکی
  ردنت ش ده له  مانددوویی له

  ر ر، هانده ورووژنه
   کز کردنی ئیشتای خواردن

  نش لهر جونی  سه له بونی کۆنترۆڵ هن
 ڕاوک و ترسان ده

رایی دڵ/  کوته  هدخ  
  فشاری خون

رک،  کردن یان تکدانی ده الواز
بواری دییتن   ت له تایبه شتن به تگه

  و بیستندا
گۆڕت  کات و سات، شونی ل ده

  چت تک ده
  بارودۆخ  ب ئاگا بوون له

پتر بوون  کات به ده  هئاماژ      م بوونکهکات بهدهئاماژه                   

پ   کان پۆلن کراون به ره هۆشبه  ماده. فتاری تاک ڕه ، مشک وش ر کرداری له سه  نت له ری داده کاریگه  که یه ر ماده ی هۆشبه  ماده
.مبار بکات، هانبدات یان تووشی دوو دی بکات ر مرۆڤ خه گه ت ئه نانه ته - کان ماره می ده ندی سیسته ر ناوه سه  کانیان له ریه کاریگه  

.دات کان پیشان ده ره هۆشبه  کانی ماده ریه ی کاریگه شوه  وه ی خواره م لیسته ئه     
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 6رگی  به 4 ی وامیی وانه رده به

  !دۆزکاروازی  ¡
 ر ی هۆشبه دهدهنانی ماکار کانی به ئاکامه

 

.  ر ژیانی داناوه سه  ری له ر کاریگه ی هۆشبه دهدما  سک که ر ژیانی که سه  له  بکه  وه لکۆینه: ونیرن 
، چۆن  باسی مژویان بکه. بت هتد... و  ر رزشوان، نووسه ند بت، وه رمه رت هونهک ده  سه م که ئه
یان و  یان، فرگه ماه ر ژیانیان، بنه سه  ری له کاریگهو چۆن   کار هناوه ریان به ی هۆشبه دهدما

 . کانی ژیانیان داناوه ندیه تمه تایبه
________________________________________________________________
________________________________________________________________

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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 6رگی  به 4 ی وامیی وانه رده به

 ڤاڵ فشاری هه
 

  بۆ بکه »ڤاڵ فشاری هه«کیی خۆت باس وشه  به 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
 
 

    

وابوو منیش  ، که باشه
 .م گه له

مومان  هه  به ترسنۆک مه
 .بین سواری ده

زۆر ترسناک   هم ئه
، من ناورم  دیاره

 !!سواری ببم 
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 6رگی  به 4 ی وامیی وانه رده به

 ین وتنک ساز بکه با چاوپکه
. ی نو ژیانی خۆت گرینگانه  تیه سایه که  کک له ک یان یه ڵ باوان، مامۆستایه گه له  دیدارک ساز بکه

  کرد له فشار ده  ستیان به ی هه و کاته ن، ئه زموونکی کاتی الوی خۆیانت بۆ باس بکه ئه  لیان بپرسه
  تییانی کرد بۆ زاڵ بوون به ی یارمه ژییهو سترات به  باره سه  مجا لیان بپرسه ئه.  وه کانیانه ڤاه ن هه الیه
  سه و که ی ئه و کاته نوان ئه  ڤاڵ له ی جیاوازی فشاری هه رباره ده  باسکمان بۆ بکه. دا که هر بارودۆخ سه

  .و ئستا  فرگه  ی ساز کرد له گه  ت له که تۆ دیداره
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
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 6رگی  به 4 ی وامیی وانه رده به

 ڤادا ر فشاری هه سه  کانی زاڵ بوون به شوازه

 .دات دهشان پ ڤاڵ ر فشاری هه سه  ی زاڵ بوون بهکان شوازهدا  یه و خانه نو ئه  ن لهبدا X پیتی ئیکس 

    ر  گه ت ئه نانه ربم ته ڕای خۆم ده
 بۆچونیڵ  گه جیاوازیش بت له

  .م که ڤاه هه

    م  که ڤاه هه  م به ده ده بوارستم و  وه هد
  .ین چی بکه  بیار بدات که

    ناک بوو، ترس  که ر بارودۆخه گه ئه
  وه پش ئه  وه خۆتی ل دووربخه

  .ببت  وره گه  که کشه

      ند جار دووباره بۆچوونی خۆم چه
زی ڕ  وانی دیکه تا ئه هه  هو مه که ده

  .گرن ل ده

    ن منیش  یکه وان ده ی ئه و شته ئه
  .ن ی قبوم بکه وه م بۆ ئه بیکه

     کاتک بۆچونی »نه«ئاسانی بم  به
 . من جیاوازه

 

بت  ده  م جله ئه
.سوور بت  

من .  هیپم وانی
  وه ئه  پم وایه

رد  بت زه ده
  بت

بۆین بۆ   ره وه  باشه
. وه پکه  که پارکه  

  م پیاوه ئه
کی زۆر  یه شوه به
  ئمه  یر چاو له سه

کات ده  

ند جار پتان بم؟  بت چه ده
یان پ  شتهو  ش ئهکچانی

..!یکات کوڕ ده  کرت که ده  

کار  ی خۆر به موان چاویلکه هه
!دنن  

شک  ی به وه ۆ ئهب
ی  که گروپه  بیت له
م  ئه  پویسته  ئمه
دا  که پارکه  و له شه

 .بمانبینیت

من !!!  نه
وت  نامه
 م بکهوا 
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 6رگی  به 4 ی وامیی وانه رده به

  
 .م ده پ ده  شه گهو   وه مه که دهمن داهاتووی خۆم ڕووناک 

 داهاتوودا؟  سک له چ که  بهببم وت  مه ده
 

 و ئه  داهاتووی خۆت له  ک له یه هنوشه وه ی خواره یه م خانه ندا بک .

 


