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نجنامه ره  
  

 
 
 
 

      Sai Saqzi Qayshi 
 
 
  
 
کانی   پمواب هی دھاته ،رییه دووکانکی ئاسنگه  ی  ونه که  م ونه ئه

م  ، بهگرتووهی  که هنازانم ک ون  وه داخه   به،قز ب  سه ی ناوچه
  .  بۆی ناردووم وه قزه  سه دۆستک له
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 کار
 
    نگوینه ه ه-کار
  مای ژینه بنه
   نگه نجی هه نگوین ره هه
 نگه  ره مه نگی هه هه

  
  نگ هه

  کۆش بۆ ژیان تئه
  بۆ من، بۆ تۆ،

  موان بۆ هه
  
  نجی ری ره  به م له به
  نجی راپا گه نجی سه ره
  درێ ی پئه ونه ئه
 مرێ  بژی و نه که
 
 
 
 

com.hooya@qayshi   
com.gmail@saqzi.sai  
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  کی ک پشه وه
  

 ی وه کاردانه )نجنامه ره(ناوی   به ڕه ن الپه م چه  ئهرۆک و ماتریای ناوه
م داهاتی  سکورت و که  خزانکی ده  له  که سکه ژیانی که روونی ده

و  کی جھان به ی خه  زۆربه ژیانی ی داخه  جگه . کوردستاندا ژیاوه
و   کۆتایی به  ئاراوه ها بته  ئاوگۆڕکی وه و هیوایه  به. یه جۆره
  ی مرۆڤه  شایسته ی که و جۆره به بنت تا ژیان   سامناکه رییه رابه نابه

دی   به وه ه مرۆڤ رگای زانستی خودی یش له و ژیانه ئه.  وه  پشه بواته
  !س دت و به

  
،  کارکی گران نییهک سوید   شونکی وه له  ڕه ن الپه م چه کردنی ئهچاپ
 و مای خزم ی گشتی ه کتبخانی هش گۆ له و قز  سه وه م چۆن بگاته به

  ؟ وه دا خۆ ببینتهک س و دۆست و ئاشنایه و که
 

موو   هه ، زانست له کات  ئه شه رۆژ گه زانین زانستی مرۆڤ رۆژبه ک ئه وه
 رگای ژیانی بۆ ئاسان ,دات  و ئه  مرۆڤی داوه تی دا یارمهکان بواره

  موار بکات؟     هه یش و کاره ی ئه توان رگه کات، تۆ بی نه ئه و  کردووه
 

 ،تی تایبه به کان  کوردییه و سایتهگشتی  بهنترنت   ئه نابردن بۆ  پهدا لره 
ن  م چه چۆن لهک  وانم وه ئه تی روانی یارمه  و چاوه رگایهباشترین 

  . تییان دوام دا یارمه ساه
  

  ٨/٢/٢٠١٢ عی سه
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  دا گای ئمه  کۆمه کرکار له
  

مـرۆ،  ی ئـه شه  گه ورانه م ده  به یوه  گه وه وته شکه ڵ و ئه نگه  قۆناغی جه مروڤ له
  !سـتری مـریخ بـت کـانی ئـه تـوان ئاگـاداری ئـاوگۆڕه  چاوتروکانکدا ئـه له

،  مـۆ کـردووه سـته  ده و جۆره  سروشتی به ی که کنیک و زانسته م ته ماتریای ئه
  ست مرۆڤ؟  ده ته یشتوه چۆناوچۆن گه

دان  یان جار، سـه  رۆژدا ده ر مرۆڤک له ، هه  زۆر گران نییه م پرسیاه می ئه وه
  ا– ک  یـه  پیته٣م   ئه و پرسیاره می ئه وه!  وه داته  ئه و پرسیاره می ئه جار وه

  . کار  ر واته–
  

شـت و   و کـۆن، ده ، کوچـه کـی نییـه هایـه نیا هیچ نرخ و بـه  ته ی کار به وشه
  سـک بـه بـ کـه ی کـار ئـه وشـه!  هایـه  ب نرخ و به وه  بازنییه و وشه چیا به

دا  لره. ر ن کارکه دات پی ئه نجامی ئه  ئه ی که سه و که نت، ئه یه نجامی گه ئه
  کـه ریـش مـاتۆره  و کارکـه کانی ژیانـه ار ماتۆر و دینامی ئاوگۆڕهب بن ک ئه
ر نـرخ و  م کارکه م کار و هه دا هه م قۆناغه له. ڕ و ئاوگۆڕ پکدنت  گه خاته ئه
  .ن که یدا ئه ها په به
  
ردی خـانوو، یـان  نجـی فـراوان بـه ره کاندا بـه  رده  به  کانه  له ی که سانه و که ئه

زرـنن،  مه  پتۆڵ دائه ش واته نجاندنی زی ره یا پۆمپ بۆ ههردنن،  ز ده
رخـۆ بـ  سـه  البراتۆرکی پـاک و خاونـدا زۆر لـه  له ی که سانه و که ڵ ئه گه له

خـشترن فورمـۆڵ بـۆ  ن و سـوودبه وه ریکـی لکۆینـه ماندووبوونی فیزیکـی خـه
. نـن یـه گـه نجـام ئـه ه ئـ  کـار بـه وانـه ، ئـه وه دۆزنـه ک ئه خۆشییه ری نه سه چاره
گـی،  ک ئـه کۆی شانۆ و موزیکدا شانۆیه ر سه سه  له ی که سه و که ها ئه روه هه

ی کـار   وشـه ویـش کات، ئـه کیش شامان ئه ت و خۆی و خه ک ئه یا گۆرانییه
موویـان   هـه سـانه و کـه ن، ئـه کـه ردا ئـه  به  و گیانی به وه  قۆناغی ژیانه نه به ئه

ــه ــیچ! رن کارک ــهه ــا و ب ــی زان ــه  مرۆڤک ــت ب ــا ناتوان ــه توان ــه  ت ــا ه ــوو  نی م
وتـی کـاری  کـه سـه م و ده رهـه  بـه ب لـه کانی ژیانی دابین کات، ئه پداویستییه

یـدانی   مـه وتـه کـه ناچـار مـرۆڤ ئـه دا بـه  رگرت، لره  سوود وه سانی دیکه که
ـن  شـت پـی ئـهفرۆ ی ئـه کـه  کـاره ی کـه سه و که ئه.  وه فرۆشتن و کینی کاره

 .کرکار
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   لـه ی داخـه جگـه. ی بفرۆشـت کـه بـ کـار بکـات و کـاره مـوو مرۆڤـک ئـه هه

رچــاو   بــه کــسان لــه هــای یــه ی فرۆشــتن و گینــی کــاردا، نــرخ  و بــه پۆســه
  های کاردا، کرکارانیش لـه ی نرخ و به رییه رابه م نابه  ئاکامی ئه ، له گیراوه نه
  . کساندا نین ی یه پله
  
  ی کـه سـانه و کـه مرۆدا  ئـه تی ئه  بردنی ژیانی شارستانییه ڕوه  سیستمی به له

   کـه ره  کارکـه سته دا دوو ده ست لره به ، مه وه شه دان به  سه ن کراون به که کار ئه
ـن  ک پیـان ئـه یه سته ن، ده که یان ژیانی خۆیان دابین ده که  فرۆشتنی کاره به

 ژیـانی  ک لـه یـه دا کورته لره. ند ن کارمه  پیان ئه ی دیکه که سته ر و ده کرکا
  . م که سنیشان ئه  ده یه سته و دوو ده ئه
  

ڵ  گـه کات، لـه ر ئه به تی کار له رگی تایبه ی کاردا جلوبه  ماوه کرکار له: کرکار
 و  ، بنه وه خی دار برنه کوش و ئاسن، خه قی چه ته قه هاڕی ماتۆر، ته هاڕه

روکـاکۆل شـواو،  ش تـۆزاوی، سـه سـت رۆنـاوی، لـه ی قور و خشت، ده ره هب
تـا  سـی هـه  گرۆپـی دوو کـه  بکی ژر کۆڵ و بار، له ناسه ق، هه لی ئاره شه
 کاتی کاردا رژانی تـزاب،  ن، له به ر ئه سه سی و زیاتریش کاتی کار به د که سه

ن، گـالن و خلیـسکانیان بـۆ ست و الق قرتا شدا، ده  له چزانی پزوسکی ئاگر به
وزاد، دارا،  ک نـه  وه وه مـان نـاوی خۆیانـه  هـه ر بـه کرکاران هه.  وه  پشه دته

  .دون یاندا ئه گه کی له الوژ خه روناک و گه
  رگــی خــاون و ئوتــۆکراوی لــه ی کــاردا جلوبــه  مــاوه نــد لــه کارمــه: نــد کارمــه

ریـک   خـه وه نووسین و کاری ئیدارییه نگ به  ژوورکی ئارام و بده ردایه، له به
ر و کاکۆی  سه  خاون و بۆنخۆشن، به  نجه ست و په ی کاردا ده  ماوه له. ب ئه

نـاوی  کـی بـه ، خـه وه بـه روو ده کدا رووبه ڵ خه گه  له وه کراو و رکوپکه شانه
ن الوژ، مامۆستا پرشنگ بانگیـا رهاد، مامۆستا گه مامۆستا دارا، مامۆستا فه

ند  کاندا کرکار و کارمه وتووه گا دواکه  کۆمه  کوردی له  کورتی و به ن، به که ئه
  .ژین تی جیاوازدا ئه الیه ی کۆمه  پله له
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  ران نجده نجی ره ره
  

   رامخستووهن ر م فه نه مه ی شه سكه
   یشی خۆم ومخستووه آه ماتۆڕه

  !بم پ من رگا ئه ر به چی هه هآ
    

  م آه ن من خۆشی ئهرمی پوا چه
  م  خه یشی خۆم ركی ئه آه آارخانه

  !بم تی من رگا ئه چی پ په آه
    

  ری دنم ڕی آۆشكت من ده ڕمه مه
  سپنم چه ستی خۆم بۆت ئه ده ر به هه
  !نووم  آارتۆن ئه چی بۆخۆیشم له هآ
     

  نگنم یه نگت من ئه وره ی حه سفره
  ت و سامان من پكی دنم روه سه
  !شورووتم بۆخۆیشم  وا رهچی  هآ

    

    هیچ هزی نییهب من  بهتۆم ئه
    هیچ تیشكی نییه ب منبا آاره
  ! ژینم چی بۆخۆیشم تاریكه آه

  

  ، خونمژی بابم  زانینه هۆی نه
   تۆ شادی و من نا مرادم بۆیه

  !سابم هرۆژێ دێ بم باب ح
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 بۆ رۆژی کرکار
  

  ڵ خۆ گه گون هاتوو له
   واهات نجه  له ساقی به

  ر تشكی نیگاهی دولبه
  بۆ آۆڕی ددارانی

   پابۆس موو بۆین به هه
  
  ساسی م و آه ی برد خهال
  تاریکیوی  ی هشت شه نه

  ند آرد هی ب نجه ئۆگست په
  ست آۆشكی دراو قی به شه

  دڵ و گومان رادرین
    

  ی شكان شیكاگۆ رچه
  خشت پژی شاری تاران

  ری یوهانسبۆرگی نجده ره
  رد و سپی، سوور و زهش  ره

    بۆ بنیادی آۆشكی نوێ

  بۆنی گونی هنا
  رابی نابی هنا شه

  وژمی هنا تین و ته
  وقی هنا وق و زه چ شه

  !شریفی هنا گون ته
  

  نشاتی هنا شادی و
  رۆژی روناآی هنا

   هرشی هنا پاه
  ر هنا زمی نویان ده نه

  شریفی هنا گۆن ته
  

  ستی هنا گاورباخ ده
  پاچی خوناوی هنا

  ی هنا ن ساه هزی چه
  نگ خونیان هنا آه  یه له

  آسانی هنا یاسای یه
  

      
  ١٩٨٩ )گون( گوندی 

***  

  .ئایارمانگی   )Maj( ی  مانگی مه،مانگی گون
مریكـا،   ئـه ری خۆپیـشاندانی آركـاری بـوو لـه  رابـه١٨٤٦ سـای  لـه: ئۆگست

  .ریكا آوژرام تی ئه وه ست ده ده پاشان به
دا مـــانگرتن و ١٩٤٨ســـای   لـــه،  رآوآـــه آكـــی آركـــاری آـــه ره گاوربــاخ گـــه

. نجـام درا ریتانیا ل ئـه تانی ئراق و به وه  دژی ده خۆپیشاندانی آركاری به
دان  سـیش برینـدار بـوون و سـه آـه) ٧٠(س آـوژرا و  آه) ١٥(دا و خۆپیشاندانه له
  . بران ندیخانه سیش بۆ به آه
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   بۆرژواین؟ ورده
 

  آوتین   ئاسن ئه ،ین رۆژ تا ئواره ر ئاسنگه
 ! آوتین  ئه، ئواریش بۆ نانك سنگ

 
 

  
                

  ! ان یا ژان ؟یژ   
  
   بینم دووگیان   ئه آه

  !  گیانما نامن گیان له
    

  
  
  
  

  قز  ی سه  ناوچه  له رییه دووکانکی ئاسنگهی  ، ونهو ونه ئه
  .ی گرتووه که  نازانم ک ونه هو داخه  به
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  فغانستان  ئه قووت و یاقووت له
  
  خت و گران تاشم شاخ زۆر سه ئه
  ك ژیان رم، گران وه ك سه خت وه سه
  نگا  سنگی، سه ردنم له ت دهویاقو
 !وتی گرانورزان بۆ ق  هه م به یده ئه
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  قوت و یاقوت در افغانستان
 

  را  سخت و گران  میتراشم آوه
  سخت چون سرم، چو زندگیم گران 

  را  م یاقوت گرانبھاآراش برون  ز سینه
  ارزان بھر قوت گران    بفروشمش به

 
Iiiustread   Vetenskap n 8/91Foto:  Ifot/Sygma 

رگرتووه م لوه و دوو ونه  ئه ی که و گۆڤاره ناوی ئه  
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  ی سویدی رۆژنامه ١٣/٣/٢٠٠٩  
:DN – DI WEEKEND-  

 
 دا و ٢٠٠٩ سای  مریکا له تی ئه حکومه

رمان  دهو  ، ئه وه کرده وایی بو رمان و ده ده
زار   هه و پرۆسه ش دوالر بوو، له وایه دهو 

ن   خاوه ر سه بهشکرد  میلیار دۆالری دابه
.دا بانگ و کارخانه  

   له  په کی به یه برووسکه
  
  عال رشی ئه ئه

  عاال باری ته
  تی کۆشکی سپی وا ی تایبهش به
  

   خۆشه م نه که مناه
   رمانیشم نییه پوی دوکتۆر و ده

  !   گۆڕی ئه  زاتی تۆ و به به
  

   م بروسکه یشتنی ئه  گه  به تکایه
   بێ پوم بۆ بنره

   ستۆ بگره  ئه  لهش که پوی بروسکه
  
  مام رزم ته الم، عه سه وه
   بۆ ماڵ وه رۆمه ئه

  حواڵ ر ئه هه م بهڕوانی پو چاوه
  

    رووته سامانه
   قوته ڕنه ن زه باوکی چه

  . گوند و شار له، گرکارکی بکار
  
  
  

١/٥/٢٠٠٩  
  ناونیشان 

5 A 
Tr N- A 1  
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  یک تلگراف فوری
 

  عرش اعال
  باری تعاال

  قسمت کاخ سفید واال
  

  ام مریض است بچه
  پول دکتر و درمان هم ندارم

   الال زاده ذات شما و ام به
  

   رسیدن این تلگراف خواهشمندم به
   نماید  پول برای روانهمبلغی

  پول تلگراف هم خود پرداخت نماید
  
  سالم  هو

  ام تمام گفته
  منتظر پولم در این ایام

  
  سامان نحیف
  پوش و ضعیف ء ژنده پدر چند بچه
 هر دیار سرگردان به بیکار،یک کارگر

  
١/٥/٢٠٠٩  

 :  ادرس
5 A 
Tr N- A 1  

  
 مبلغ هزار ملیارپرداختن  پخش دارو نمود، آن هم   اقدام به٢٠٠٩دولت آمریکا در سال 

  .امریکا بود دراندۆالر برای بانگداران و کارخان
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  کان نرخه
  

  :پوڵ وتیان به 
  ؟ نرخت چییه

  .آار: وتی
  

  : آار وتیان به
  ؟ نرخت چییه

  .آركار: وتی
  

   : آركار وتیان به
  ؟ نرخت چییه

  .ارژرب: وتی
  

  : بار وتیان به
  ژیت؟ آوێ ئه له

  .دار رمایه  آۆگای سه له: وتی
 
 
 

 
 
  
  
  

  2005مانگی ئاپریلی 
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 )Arbetarrörelsens krönika( کتبی   له ونه
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  تانی گولوبالیزمی
 

  ، مه کانی خه جھان دیواره
  ، مه کانی ته  و کۆنه جاده

   مه خواردنی ژار و سه
  ؟ مه  ژیانی خاترجه ک له

  
 تی ئاو تینویه

  تی، نم برسییه گه
 تی، رمایه ئاگر سه
  تی ی ئۆزۆن زارییه چاوگه
  موویان ر هه ن هه گیرۆده

  !  میکرۆبی تاچییان به
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ozone: ئۆزۆن
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  گۆڕان
  

   بوو،زار  هه جاران گوز به
   زاره  هه  به،ئستا گوز
   ئاشتی بوویشنرخی مرۆڤ

 .  ئستا کوشتوکوشتاره
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  وازان نهال
  
   وا سارد و ناخۆشه هه

    زۆر خۆشه رمه زیندان گه
  موومان ین هه ڕێ سازکه با شه

  زیندانبۆ   وه ڕینه گه
  

  وێ ی خۆمانین، له ن جگه خاوه
  وێ رن، شه بۆ شون ناگه

  خۆین مانگی جارک گۆشت ئه
  شۆین رگ و خۆیشمان ئه جلوبه

  
   هوا سار و ناخۆش هه

   زۆر خۆش رمه زیندان گه
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  کار
 

    نگوینه  هه-کار
  مای ژینه بنه
   نگه نجی هه نگوین ره هه
  نگه  ره مه نگی هه هه
  
  نگ هه

  کۆش بۆ ژیان تئه
  بۆ من، بۆ تۆ،

  موان بۆ هه
  
  نجی ری ره  به م له به
  نجی راپا گه نجی سه ره
  درێ ی پئه ونه ئه
 مرێ  بژی و نه که

 
  
 
 
  
  
  
  
  
 
 
 

  ٢٠٠٨ئاپریلی 
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   شاری سلمانی  له ی کاوه  جاده نک له دیمه
  
 ،آرد هئاروبار هاتوچووی سلمانیم دا ج١٩٨٠آانی   ساه له
گرتم،  هئك دای بووم ماتییه هئر  دا تپه)آاوه(ی   جاده رآات به هه

 بوو  وه ی ئه  هۆآه،خایاند هئند رۆژی   چه ها آه  وهآی ماتییه
تا   هه  وه نی خواره مه  ته چی و بۆیاخچی له ك پینه یه سته دهمبینی  ده

دا  وانه  ناو ئه  دانیشتبوون، له وه آه نیشت یه  ته رزۆك به پیركی له
  . بوون  ههیشچی سودانی شت نۆ پینه هه

  شه  ره ت بۆ سودانییه تایبه وا بك سارد بوو، به رۆژكیان هه
رما بوو،   زۆری سه آی پیریان آه یهآان زۆر ناسازگار، آابرا ژاره هه

 و ئه.  دانیشتبوو وه یهال آزی به  و به وه ی آردبووه ئاگركی بچكۆله
  تی له چییه وشدروی و پینه راجی و آه  سه  ژیانی باوآمی به نه دیمه
 وجۆره ر به ویش هه ر آامرای چاوم، چون ئه  سه وه هنایه قز ده سه
 آاری  نه و دیمه آرد، ئه هئیدا   په ئمه نانی بۆ  ک کۆیه ر سه سه له

  . وه ی خواره هند د چه و  به  ه بوو رم و  سه آرده
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 20

   ی کاوه کانی جاده چی و بۆیاخچییه بۆ پینه
  
  ک یه وی جاده ره  پیاده له
  ر دووکانک  کۆی به ر سه سه له

  ری ماک یاکه نانپه
  ئۆمدی ژیانی خزانک

   ژنۆ دانیشتووه ئه س به ده
  
  آوش و گاز و گازنك  چه

  وقوتو بزماردوو 
  وش و ئاسنك رزی و دره ده
  . شتووه وری خۆ هه  ده له

  
  كی خوار و خچ نگه مه
  شاو واو رزاو، جوان داوه ته
  رمی   بۆ گه ن پۆلووی له هه
  .  رۆ آردووهر سه  له
  

    سوت و تاسه ی داری نیوه دووآه
  ی رووت و برسی دووری ژن و مندا
  ! ش ل تار آردووه ك له دنیای ژینی وه

  
  دار ژن و منای برسی و نه
  ژار دایكی پیر و باوآی هه

   وه  بته روانن آه چاوه
  . وه فرمسكی چاویان پاك آاته ،باری لویان
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  دا نگه  ته م گژاوه له
  دا  ب سنووره م تاسه له
  پكی هئراپای  نگ سه ده

  : هئو پی آات  هئهاوار 
  شم برای میوانی ره

  !شم  ژین ببه ك تۆ له  وه،منیش
  

  نامبینی؟
   وه ته ال وام له
  ، وه  خوارته وام له
  ، وه  ژوورته وام له
  رت،   پشت سه وام له
  مت، رده  به وام له
  غا،  به وام له  تاران، وام له
  !ری دنیا و سه رو ئه م سه  ئه وام له

  نامناسی؟
  ، یری خۆت آه سه
  ری خۆت واو سه واو ته ته
  ك تۆ ك تۆم، وه وه

  !ك خۆت آوتومت وه
  
  ك تۆ  وه

   وه درومه هئدڵ   ژاران به پوی هه
  ك تۆ  وه

  ی خونمژان   آمه  چه وپۆستای خونژان
  ! وه شۆمه هئبرسانا  له

١٩٨٨  
  
  

 22

 
یک شهک پ وه .....................................................................................3 

دا مه ئیگا مهۆ ک  لهکارکر ....................................................................4 
ران نجده  رهینج ره ................................................................................6 
کار کریژۆ رۆب ..................................................................................7 

ن؟یرژواۆ ب ورده ...................................................................................8 
فغانستان  ئه  لهاقووتیقووت و  ...............................................................9 

غانستان در افاقوتیقوت و  ..................................................................10 
 11....................................................................... له  په  بهیک هی برووسکه
ی تلگراف فورکی ..............................................................................12 

کان نرخه ........................................................................................13 
یزمی گولوبالینتا ...........................................................................15 

انۆڕگ ...........................................................................................16 
وازان النه .......................................................................................17 

کار ..............................................................................................18 
یمان سلی شار  له  کاوهی  جاده  لهکن مهید ................................................19 
 20.................................................  کاوهی  جادهیکان هییاخچۆی و بیچ نهی پۆب

 
 


