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   نامه بجه ه هه

 ٢

  
  
  
  
  
  

  :تبینی
  
 ،  ستاندایه رده  به  له  که ڕه ن الپه م چه ئه
  :ناوی  کتبکدا به شکی پشتر له به

  
   تا بجه ه  یادی هه له

  دام واسینی سه هه
  
  

   ) ٢٠١٠(  سای  له
  

   چاپ کراوه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   نامه بجه ه هه

 ٣ 

   ک کییه پشه  هکورت
  

ر   هه  له  کوردستانیان داگیر کرده  که  و سورییه  تورکییه- ئراق-تانی ئران وله ده
  . نن یه گه  کورد ئه خس زیانی گیانی و مای به  بۆیان به هرج و ساتوکات ک لومه هه

 دورشمی  تاوی به  هه١٣٥٧ سای  ک له ڕنیی خه پی راپه سیستمی پادشای ئران به
رۆژی . رما)  کۆماری ئیسالمی– ئازادی –ئیستقالل (و )  خمینی رهبر-  اکبر الله(
 جنشینی سیستمی پادشای و  هنگدانی کۆماری ئیسالمی کرا ب پی ده  به١٢/١/١٣٥٨
  .ست  ده تی گرته سه ده
ئایتو خومینی . (یاند ڵ سیستمی ئیسالمیدا راگه گه تی سیاسی خۆی له لی کورد دژایه گه
ش،  رته کانی ئه  هزه و فتوایه پی ئه به. یاند راگه) ری شۆڕش فتوای جھادی کوردی رابه

  . گۆمی خون تان و کوردستانیان کرد به کوردس رژانه... سیج و  سپای پاستاران، به
  

   بجه ه تی ئراق و هه وه ده
  

  می جھانی له که نگی یه ، پاش جه تی ئراق زۆر کۆن نییه وه مژووی دروستبوونی ده
  ر له  هه ته وه م ده ئه. زرا ک وتیکی پادشای دامه  وه وه تی ئینگلیسه وه ن ده الیه
می  رده  سه له.  کرده کانی کوردی ئه تییه یه  سیاسی و کۆمه ستهتی خوا  دژایه تاوه ره سه

کان و  بییه ره  عه  بو ناوچه وه کانه  کوردییه  ناوچه گوزانی کورد له تی را کۆمارییدا سیاسه
  . تی ئراق وه ی ده رنامه  به بی بوو به ره  بۆ عه وه  کوردییه ی ئاوگۆڕی زمانی له رنامه به

کی  میژوویه) بی ره عه(ڵ سیستمی  گه له) فارسی(تی سیستمی  منایهناکۆکی و دوژ
کان و کۆماری ئیسالمی  وییه هله په(می  رده  سه  له تییه و دوژمنایه یه، ئه دوورودرژیان هه

زیاتر } ) عراقدا عس له حیزبی به(ب و  ره  جھانی عه بیسم له ره پانعه({و )  ئران له
دا ) ١٩٨٠(کانی   ساه ی نوان ئران و ئراقی له  ساهشت نگی هه ی کرد و جه شه گه
  . گرساند هه
 و ئیران و ئراق،   و سورییه تانی تورکییه وه  نوان ده شکراوی کوردستان له هۆی دابه به
 دوو میداندا زیانی  لی کورد له دا روو بدات گه تانه وه و ده  نوان ئه نگک له ر جه هه

  . اتگ گیانی و مای پئه

   نامه بجه ه هه

 ٤

  :م که یدانی یه مه
نگ و  یدانی جه  مه کات به دات و کوردستان ئه  کوردستان رووئه  له تانه وه و ده نگ ئه جه
  .گات  ئاکامدا زیانی پئه له
  
  :م یدانی دووهه مه

نگدا بۆ  و جه ی ئه  پروسه لی کورد، له ڵ گه گه  له یه تانه وه و ده تی خودی ئه دوژمنایه
) ١٦/٣/١٩٨٨( رۆژی  له. ست ناپارزن  هیچ پیالنک ده ن له  کورد دابده ی چۆک به وه ئه
و  نجامی ئه  ئه  بۆمبی شمیایی بۆمبارانی کرد، له ی به بجه ه تی ئراق شاری هه وه ده

  .یشت سیش زیانیان پگه زاران که س کوژران و هه زار که  پنجھه دا زیاتر له بوومبارانه
کانی   ناوچه بجه ه تی ئراق پش هه وه  ده ین که که هرامۆش ن یش فه وه با ئه

  .کی شیمیایی تۆپباران کردبوو  چه به... و) بالیسانی(و ) بادینان(و ) تی خۆشناوه(
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   نامه بجه ه هه

 ٥ 

  )تی ئران وه دهستی  پهدرۆزنی و ( و  بجه ه ههی شیمیابوومبارانی 
  

  
  تی ئران وه ی ده)مبر  ته- لی پۆستیوپو(
  
 - JOUNANL SVENSK-KURDISK 

  
  

  ١٩٨٨ سای -١٣  ژماره  سویدی–گۆڤاری کوردی 
  

  
  

تی  ورانی حکومه  ده م له ورانی پادشای و هه  ده م له  هه کهتی ئران  وه ده
، پاش بوومبارانی شیمیایی  لی کوردی کردووه تی گه هیائیسالمیدا دوژمن

 فتوای   کهتی وه و ده کات، ئه ی چاپ ئه  پۆستییه و پووله  ئه بجه ه هه
کی  کانی کوردستان خه  شار و گونده جھادی کوردی داوه، پۆل پۆل له

 چاپ  وه رم ناکات و ئه شه  ست و درۆزنه  په ونده ، ئه باران کردووه گولله
} )JOUNANL SVENSK-KURDISK(کوردی سویدی {گۆڤاری . کات ئه
   له وه ئه) یل رهاد شاکه فه: (ناوی  به سکه کانی که رپرسه ک به  یه که

ی )٧ (  شماره له) پووله(و   له چاپی ئه ، جگه وه کاته دا بو ده که گۆڤاره
  :ناوی بهکی  یه دا نووسراوه)٨ ( ره و الپه) مامۆستای کورد(گۆڤاری 

  :نووس ئه)  و بادینان بجه ه هه ... ١٩٨٨(
انی ردییان پیش ی عراقیان تاوانبار کرد و هاوده و وتانه  ناو ئه له
  له.  هاتن وه  پیره موان زیاتر به  هه لی کورد دا، ئران و ئیسرائیل له گه
  .سمی دانرا ی ره ت رۆژکیش پرسه نانه ردووال ته هه
  وه یه)لی رهاد شاکه فه(ن   الیه تی ئران له وه  باسکردنی ده و جۆره به

رکات  ، هه دهرها  برای فه که) لی د شاکه مجه ئه(، چون  یی نییه ی گله جگه
  نموونه. ن که تی ئیسالمی ئران ئه وه سبات، ستایشی ده بۆی ده

  .  ستۆکھۆم ، رادیۆی کوردی سوئد، له ه ڵ رادیۆ زایه گه وتوویژ له

   نامه بجه ه هه

 ٦

  

  
 
 

  و ئاسۆ ره به
  

   ژار دوژمن پت نۆشیم جام پ له
  ی ژار  دووآه ورت گرتووم به چوار ده

  رما  سه ی به یه بیکه چی ژارت هه
  !م خۆار آه  ڕێ ئه م نه ده چۆك دائه  نه
  
 
 
  
  
  
    بجه ه ی شاهۆی هه ی کچانی قوتابخانه ونه
   رگیراوه کانی وه تیه سایه  و که بجه ه  کتبی هه له



   نامه بجه ه هه

 ٧ 

 بجه ه  و هه١٩٨٨ی مارشی ١٦
 

  ! تاو تینی نییه
  ! ئاو نمی نییه

 ! خاک پیتی نییه
  ! نگی نییه خون ره
    سداوه  ده رکی له ژیان ئه

   ستاوه  راوه یه ی هه وه ئه
    ماوه قوتابی مامۆستای نه

   ماوه  قوتابی نه مامۆستا
   نگه  بده نگی قوتابخانه زه

   نگه  کپ و ک و مه قوتابخانه
   ی پاک شکاوه ره نجه رک و په ده

   پۆل و هاڵ و ساونی دارووخاوه
   وتووه دایک ب مناڵ که
   وتووه مناڵ ب دایک که

 ردهژن بژن م رد بو م   
   کون و قوژبن وتوون له که

  تۆ   رووتاوه بجه ه ختی هه دار و دره
  تۆ  ماوه کا چه ر یه سه به
  ل و مووری  ڵ و مه ئاژه
   خوار و ژووری وتوون له که

  
    کاتییه وانه م ئه به
   سکردی ناپاکییه ده

  ڕوا بوچان ژیان ده
  !یدان  مه وه  دته بجه ه هه

   نامه بجه ه هه

 ٨

  )٢٠٠٥(ی شی مار١٦
  

  ی مارش›١٦‹ی مارش و›١٦‹
  !آیان باش  د و یه آیان به یه
  ی آورد پم بن، بۆ مه ده

  !د و آامیان باش ؟ آامیان به
  

 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
  
  
 
 

   .یه لوه  مانگی خاآه کاته ده› Mars ‹ سویدی مانگی به: مارش
  .ی آردی بوومبارانی شیمیای بجه ه تی ئراق هه وه  ده١٩٨٨ی مارشی١٦رۆژی
  . برا ڕوه ی ئراق به تی تازه وه  ده وه مین آۆبوونه آه  یه٢٠٠٥ی مارشی١٦رۆژی

  
  ٢٠٠٦مانگی مارشی



   نامه بجه ه هه

 ٩ 

  هید شاری شه
  
  رێ وه ی دارێ ئه  گه آه
  ڵ نگه ی جه پیره  دایه

  ڕن پرچی خۆی بۆ ئه
  

  ژاآ گو ئه
  آا و شپۆش ئه  خۆی بۆ ره باخچه

  ست به آۆڕی شینی بۆ ئه
  

  ب  ئهۆ آورك آانییه
  آو و آوڵ بۆی ئه ریا به ده
  ژێڕ سرینی بۆ ئه  بارانی ئهور هه
  
  مرێ دا شارێ ئه یه ده م سه چی له آه
   آفنی بكا، س نییه آه
   دایبپۆش آ نییه یه
 ر ئسك و پروسكی هه

  ، منداه
  ،  جوانه
   پیره
  ...!زێڕ هئتاو دا ر هه  به له
  
  تۆپ ندێ ئه مه وه گی ده سه
  آشن، خی بۆ ئهئا

  ن خه مینی بۆ رك ئه کۆڕی ماته
  .ینژن  ئه وه ڕز و ئحترامه به 

   نامه بجه ه هه

 ١٠

  فیرێ، سه زیرێ، قوه شاێ، وه
 وانی خونمژێ، پاسه
  سی داگیرێ دارده
  آوژرێ گیرێ یا ئه ئه
  دڕن رۆآیان دائه  و به خه یه
  زاران هه  ك به یدا یه  تۆه له

  !بن آوژن، ئه كی ئه خه له 
  
  هید آرا دا شارێ شه یه ده م سه هچی ل آه
  ناوبرا س له زار آه یان هه ده  به
 چی، نه می هه آ ده یه
  هات  نه ی لوه س ورته آه
 ی چاوی خۆی و ر جۆگه هه

  ب ی نه آه له خونی گه
  بوو،  نهس آه

  بوو هیچ شت نه
  رمی بگری و ر ته  سه له

  .هاواركی بۆ بكات
***  

  
  
 
  
  
  
  

   وه ته خوندومه) بۆت (  له رگانه گۆڕکی پشمه   له١٩٨٨زستان



   نامه بجه ه هه

 ١١ 

  رتاشی مژوو یكه وو پهد
  
  م آه رتاشی یه یكه په
  
   دوو ساڵ  ساك و به به
  ردكی ئاسن ماچۆ  به له
  م و ه  آوتك و قه به
  قۆ آوش و چه چه
   خونی دڵ به
   سۆمای چاو به
  نجی شان  ره به

  رخۆ سه زۆر له
  میکنژی ماهیر

  ی ره کهی تاشی په
  م عیسا و موسا و مریه

  !ماهیر بۆ بینینی جه
  
  
  
  
  

  
  
  

  Michelange Bucnarrotiمیكنژ 
  رتاش و ماتماتیكزانی  یكه شاعیر، معمار، په: میکنژ

  . دا ژیاوه١٥٦٤و١٤٧٥ نوان سانی له  ئیتالییایی که

   نامه بجه ه هه

 ١٢

  م تاشی دووههر یکه په
  
  ك و نیوچرآه یه چرآه  به

   خورپه رز و ده بترس و له
  نگاوییای ی ژه ناسه  هه به
   ودمی ئراقیایی به
  زاران عیسا هه
  زاران موسا، هه
  م، زاران مریه هه
  ل و موور، زاران مه هه
  زاران گوی سوور، هه
  ی شین، زاران آگه هه
  ی ژین زاران چاوگه هه

  ر یكه  په آران به
  ر ردیسه ب ماندوو بوون ب ده

  هیر مرۆڤكوژکی مارمانی فه  به
  !ماهیر بۆ آۆشكی خۆنمژانی جه

  رتاش، یكه و په ئه
  رتاش یكه م په ئه
  ،و شاعیر بوو، معمار بوو ئه
  میر ها ماتماتیكزانكی ئه روه هه
  آی خونژ و یه میش دڕنده ئه

 !سیر ست و آورسی ئه ره خۆپه
 
 
  
  



   نامه بجه ه هه

 ١٣ 

  سوتانی درۆ 
  
  م)الج حه: (یكوت ئه
  !قم  من حه ر ئه هه
  م)شخ(من : یكوت ئه

  !تم  ناجی میلله
  م)آارڵ(من : یكوت ئه

  !رم  نجده یاری ره
   آ وته  آه آه

   شبلی، بوو به
   شخگیر بوو به
   یاری دوژمنی بوو به
  !قیر ژار و فه هه

 
 

  .الج نسوور حه  مه:الج حه
  .فید حمود حه  شخ مه:شخ
  .آارڵ مارآس: آارڵ
 ڕی خۆی  بیروباوه  لهم  الج بوو، به نسور حه هاوڕێ و قوتابی مه: شبلی
  . آات شداری ده ویش به ئه ن آه هئردباران  الج به  حه آاتكدا  لهرگرا، وه

  . وه گنه ده ی رباره دوو شت ده
  :ت الج ده الج دا، حه  حه دات به رد گك ده بری به شبلی له: ن ـ ده١
    كه و خه ك ئشی زیاتر بوو، چون ئه و خه ردی ئه  به ی شبلی له و گه ئه

  .زانت و ده م ئه ن، به آه ده نازانن چی
  !  راست نییه وه ئه. خات الج ده شبلی گوك بۆ حه: ن ـ ده ٢

  ر دا هه و رۆژه له. ربارانكردن ك به  نه  گوبارانكردنه، وه چون ئه
  و تدارانی ئه سه تی ده الج گوباران بكات، دژایه سک حه آه
  کرت ردباران ده دا خۆیشی به و کاته  لهکات و  ده مه رده سه

  

١٩٨٨  

   نامه بجه ه هه

 ١٤

   پاآانه
  
   ببارێ و  بۆ باران آه یفه حه

  ون  نه آگه
  ب و  هه  بۆ تاو آه یفه حه

نگوڵ بژاآ  
  وا  بۆ زاری ره یفه حه

  ون ر دانه بۆ رییا سه
  ك و یه  بۆ ونه یفه حه

  ها م به دوو دی آه
  ها  گۆڤاركی ناسراو ب به له
  ری مژووت بسوتنی فته ده

  ناوی زیندووی خۆت
  ژارانا بمرنی  دی هه له

  وات آرد  یف بۆ تۆ آه حه
  ،ژارت مات آرد هه

  !دوژمنت شاد آرد
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ١٩٨٨)گون(گوندی



   نامه بجه ه هه

 ١٥ 

  بگاری کورده
  

   پرد بووین به بۆ آ نه
    جاده بووین به بۆ آ نه
  ر  باربه بووین به بۆ آ نه
    پیاده هبووین ب بۆ آ نه

بۆ آ  
،بۆ آ  
  !بۆ آ؟

  
  آرد  آۆشكی ساز نه نجی مه  ره آ به
  گرد سنوژی نه  ده  خونی مه آ به
  آرد رخۆش نه ستیمان آی سه ی په باده

  گرد ی نه رچۆپی ئۆخه سه  شادی تكشكانمانا آ له
آ  
،آ  
؟آ!  

 
 
 
 
 
 
 
  
  
  

   نامه بجه ه هه

 ١٦

  کانی مافی مرۆڤ رجه مه
  

  ودایگای خ  باره بیته تا چاو نه
  بی، سوی نه  دامنی ره س به تا ده
  سووی، تی دراو نه سوه هرالئ جه  حه ر له تا سه
  روای پتۆڵ فا و مه تا سه
  ی آه ی نه تی ته  پی په ری رووت و به  سه به
   مرۆڤی  ئیسانی، نه ری، نه شه  به نه

  تۆ ب مافی، ب مافی، ب مافی
  

  ب سیح و خاچ نه  مه تا بوات به
  آی آافی،  سه-آی  سه بی به نهتا 

  آان  نۆدبه ی دیواره نگۆه  زه ب به رت نه تا سه
   مرۆڤی  ئیسانی، نه ری، نه شه  به نه

  تۆ ب مافی، ب مافی، ب مافی
  

  آان  پیت پیتی ئیدئۆلۆژییه بی به تا نه
  کان، دیسه ت و حه ناو ئایه  له وه تویته تا نه
  آان  لنین و وسنهنگی مارآس و  ئاهه بی به تا نه
   مرۆڤی  ئینسانی، نه ری، نه شه  به نه

 تۆ ب مافی، ب مافی، ب مافی
  

  ی آه  شۆڕ نه وانه ر بۆ ئه تا سه
  ی، آه ر نه به تا جلی را و درۆ له

  ی ده ێ نهتا تاجی راستی و پاآی ف
  ی آه  نه له  مه ریای جامبازیدا بباآانه  ده تا له
   مرۆڤی سانی، نه ئین ری، نه شه  به نه

  تۆ ب مافی، ب مافی، ب مافی
  
  رم گ و گورگان به گای سه  آنۆش بۆ باره رته شه

  رم رسه  سه ستم و بینمه ره ڵ بپه هنگ یاسای جه
  م  پناسه بت به خلوقات نه فی مه شره  نازناوی ئه رته شه

 .م ناسه  هه  خون و به بت به و نه تا مافی مرۆڤیان تكه



   نامه بجه ه هه

 ١٧ 

   ی تۆپه فکه
  

   ی تۆپه  ئوروپا فکه  ئاسیا و له
   ئوروپا تۆپی فوتباڵ له
    ئاسیایش تۆپی تۆپه له

  
   هاوار نه و که کی ئه ر دوو ال خه  هه له
   ئوروپا بۆ خۆشی و شادی له
   ئاسیایش ئش و ئازار له
  
  دشاد  بی ڵ شادی ئوروپا ئه گه له
  نجی ئاسیا دگیر و مات ڵ ره گه له
  

  ئاکام گاته پا ئههی ئورو
   گرتنی کاپ و میداڵ  به

   وامه رده هی ئاسیایش به
   نج و کاڵ بۆ قکردنی گه

  
  
  
  
  
  

٢٩/٦/٢٠١٢  

  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
  

  
 ) نترنت ئه ( م له که ی یه ونه
  رگیراوه  وه١٩٨١ ی سویدی سای Aktuellt کتبی  م له ی دووهه ونه

   نامه بجه ه هه

 ١٨

 
 

Jag vill inte 
  

Jag vill inte se 
Fantom, JAS, Mirage och MIC 
jag tycker om fåglar,  
djur, blommor och musik! 
 
Jag vill inte 
Plantera minor 
döda fåglar, djur, 
blommor och människor. 

 
 
 
 
 
 

Fantom, JAS, Mirage och MIC är jaktplanet  
av USA – Sverige – Frankrike och Ryssland  
Bild från Internet 

٢٠٠٣ 



   نامه بجه ه هه

 ١٩ 

 

 یاس بووم
 
  ی س هاڕه ده  بووم بهیاس

  یاس و میك و میراژ و
   وه وه  ٥٢ ›B‹فانتۆم و

  
  ی ڕوانی گمه چاوه

  آۆتری ئاشتیم
 ! وه ر بانی جھانه سه به

   خاآدا بچنن وت مین له نامه
  و، م و ئه القی من و تۆ، ئه

  !نم بقرتنن گه ڵ و گوه  و ئاژه بانده
  
   راسان بزار، تووڕه، هه: یاس

  نگی ی جه ند فرۆآه ناوی چه) ٥٢ B(یاس ـ میك ـ میراژـ فانتۆم و
  ریكین مه رانسی و ئه  فه- روسی -سویدی 

 ر نامداری          فه ند مزه رمه کانی هونه رییه  هونه  کاره  له-  وینه
  ٢٠٠٣سای                                        

   نامه بجه ه هه

 ٢٠

 

   شدم  دیوانه
 

  راش شدم ز صدای دلخ دیوانه
  یاس و میک و میراژ و

  ٥٢ › B‹فانتۆم و
  

  آرزو دارم کبوتر
  آشتی نشینت

  بر بام جھان من و تو
  

   مین در زمین، بكارندنمیخوام
  پای من و تو، این و آن

   و حیوان و گلگندم را زبن درآرند پرنده
  

  ند هواپیما جنگی  اسم چه)٥٢ B(یاس ـ میك ـ میراژـ فانتۆم و
  .مریكایی میباشند و ا ی رانس  فه- روسی–سویدی 
      .نمیخواهم: نمیخوام 

      ٢٠٠٣  



   نامه بجه ه هه

 ٢١ 

  انگ ژار و ژهنگاوی  ژه  کوردستان له
  

  ربان دێ زرمی سه زرمه
  پی دان دێ ته په ته

   نو دان دان، وان له
   بۆ گۆشتی ئینسان  هاتووه، داه

  
  ر گازی پشت  سه وته درگا که

  نشت ور و ته گیرا، چوارده
  وت  و پۆستاڵ کهر قۆناغ به
   ران و پشت ،راسو ر، په سه
  

   داپچرا سره  ده چاو به
  سترا ه ب  وه  پشته  له س ده
   برا  بۆ پکه  نجه په
   و بچووک بگیانکرا وره گه
  

  ڕان لن پاکی گه کون و که
  پچان غان هه مجری و یه

  رهنران  ده زر و زو، پوڵ و پاره
  .ڵ کران  یاسای دین حه به

  
  
  
  
  
  

   نامه بجه ه هه

 ٢٢

  پناسه
  

  م آه قه ق و ته  ره ر سنگه سه له
  م آه ڕه نن، ناوی شار و گوند و گه كه هه

   مقاش م بگرن به آه  باریكه پستی قۆه
  م آه ناوی باك و دایكهداخ بنووسن  به
  

   ناوم ل بنن ئاواره
  م آه مباره  خه نیه  هه نن، له یكه هه

   گوروی خون بۆ من هیچ سوودی نییه
  م آه ماری دوژمنه چته ده  ئه ر خونی منه،   هه چونکه

  

  سی دانامن م هیچ که که بۆ ناوی وته
  م که  ناو ناخی ده ، وا له زان، کوردستانه یما ئه  ئاواره به

  بم هئو گوند و دۆڵ  د شار ی سه  ئاواره من آه
  م آه  بنووسرت، پناسه- پست و ئسقانا با له

  

  سی كه ب  مردم به با آه
  م آه ژاره  هه  دایك و باوآه آ بت، به یه

   ژیانی دن شانازیكا به مه با جھانی موته
  م آه ها ب ژیانه منیش، با وه

   

  ژنی رۆژی مناڵ ن چه وان بكه با ئه
      .م آه  دایك بوونه  رۆژی له م، تف، له آه منیش ئه

¤¤ 
  

 ری کوردستانی باشوو ١٩٩١ ی که وه کانی کۆڕه  ونبووه بۆ مناه
  ڕز ئاسۆ موکریانی  تی به  یارمه  به١٩٩٨، سای  وه  خوندمه  رانییه دا له و ساه ر له  هه ن ده م چه ئه
   ) Google chrome( رگای  ر له گه ئه.  وه ته خشکراوه په) ئازاد(ڤیزیۆنی  له  ته له

 .  بیبینتتوانی ئه ) ١٩٩١ kurdistan korew(و بنوسید ) youtube ( برۆیته



   نامه بجه ه هه

 ٢٣ 

  

  م که ڵ زیندانبانه گه له
  

  کانم م دیوی مه من له
  کان و دیوی مه تۆ له
  ن زیندانی  من ئه به
  !ن زیندانبان  تۆیش ئه به
  

   م دوو شونه جیاوازی ئه
   ژیان  به بایخدانه
   وه  ژیان بکه بیرێ له

  .ی زیندانیی زیندانی، زیندانبان ئه
  

 ikpvse.blogspot.com سایتی   له ونه

   نامه بجه ه هه

 ٢٤

  

 با زندانبانم
 

  طلبی مسلح هستی،  تجزیه  ایدهء  به شما که
  !آزادیخواه نیستی

  معتقد هستی،...   تمامیت ارضی  به شما که
  ! من نیستی همسایهء
  معتقد هستی، ...  کارگر ایران   طبقه  به شما که
  ! من نیستی  همطبقهء

  من زندانیم و تو هم 
  ! هستیمزندانبان
  تناب حلقآویزم مینمای،روزی با 
  !گر مردنم هستی ام میبندی و نظاره  رگبار گولله روزی به

   زندان است ویرانی و  آینده :تاریخ گوید
  !ز انساندوستی ماهیت زندانبان بدور 

  
  
  
  



   نامه بجه ه هه

 ٢٥ 

   کوردستان  لهتی ئران وه ی ده کارنامه
  

 

  آوردستان
  

  گرن  رائه وه آه ی یهال آان به  پیته  چاپخانه له
   آوردستان آانیش له ۆڤهمر
  رتووك  په بت به ویان ئه ئه
   گۆڕستان بت به میان ئه ئه

  

  
  

  .  گیراوه ی شاری سنه خانه فرۆکه   زمی له گر جھانگیری ره وینه

   نامه بجه ه هه

 ٢٦

 
 
  
  
  
 
 

 یاد
  

  

  نای زامان  په ژاراندا بژی یا له می هه ڵ خه گه له
  انک سته ی په  جگه  بی یا له وه ختانه رسه  شاخی سه به
  دوو ر دوو گۆڕانکارییان وا له هه
  !میان چلۆن ؟ ئه
  !ویان چلۆن ؟ ئه
   

  ن ن عیلم و فه ن تانگ و تۆپ و فکری خاوه فکری خاوه
  نگ یدای ژاروژه یدای فرۆڤدۆستی و فکری شه فکری شه

  دوو ر دوو گۆڕانکارییان وا له هه
  !میان چلۆن ؟ ئه
  !ویان چلۆن ؟ ئه

  

  ر رگ هنه مدانکی مه ڤین و سه رابی ئه مینای شه
  ر روه کی گوپه یه خش و شنه تۆفانکی زیانبه

  دوو ر دوو گۆڕانکارییان وا له هه
  !میان چلۆن ؟ ئه
  !ویان چلۆن ؟ ئه

  

  مری ئاشتی ی یا ئه فتوای جھاد به
  ییادی  شه  راستی بژی یا به به
  نۆ که ر دوویان یادت ئه  بۆ هه له

  !میان چلۆن ؟ بۆ ئه
 !لۆن ؟ویان چ بۆ ئه

**  
    رگیراوه ن وه نده یھان له ی گه  رۆژنامه  له -در  نیسه ینی و به ی خومه ونه



   نامه بجه ه هه

 ٢٧ 

  زاری شارێ

  
  
ی  وه  پناو داگیرکردنه تی ئران له وه  ده)١٩٨٠ (هاری سای  به له

کانی   شاره کک له  یه  شاری سنه  روژ )٢٤ (ی کوردستان بۆ ماوه
ها  روه ، هه گاکان  پادگان و پایه  لهکی سوک و قورس  چه کوردستانی به

کی زۆر  یه  ژماره وه و تۆپبارانه هۆی ئه  هیلیکۆپتریش تۆپباران کرد به به
ک دیاری   برینداری وه زیاتریش به کی یه  کوژراوی و ژماره پیر و الو به
ن ژورنالیست  چه. لی کورد  و گه کی سنه خه س  ده یشته ئران گه

  کک له  یه  چوونه  دژواره و بارودۆخه ت به هبار یی سه رانسه فه
  . ن  بکه  تا گوزارشک ئاماده کانی سنه خۆشخانه نه
سنیشانکرا  ده) فا هین باوه شه(ناوی سک به  که وه که خۆشخانه ن نه الیه له

 گوژار و  ت به باره کی پوختی سه ویش زانیارییه ، ئه وه میان بداته تا وه
  ی خسته خۆشخانه کانی نه ها پداویستییه وهر کان، هه برینداره

 ناوکی   به م گوزارشه  ئه وا باشتره: کان وتیان وانه رۆژنامه. سیان رده به
.  وه ناوی خۆته ک به ، نه وه بژرن بو بکرته یئه  خۆتان هه  که وه دیکه
 : وه می دایه  وه و جۆره ویش به ئه

   نامه بجه ه هه

 ٢٨

  زاری شارێ
 

  رکمهاواری شا من زاری به 
  فا ناوکم وه هین با من شه
   ناونیشان و ناوم  یه وه ر ئه هه

  !، مرۆڤکم وه و ناوه نایگوڕم به
**  

    مرۆڤدۆسته م پزشکه ئه
   سته  هه  به م دوکتۆره ئه
  لی کوردستان  پناو گه له
  رانی جھان نجده  رگای ره له

  ر و ماڵ و ژین و ژیان داینا سه
   دنوژمی  تین و ته م بووه به
  توانچی بوو  ل و هه نگی گه ده

  ژاران بوو نای هه پشت و په
  موو کات  هه  ئاماده پزشککه

  ل و وت تا بکات تیماری گه
   نگدڕ زه وه ی شه)فا وه هین با شه(

  !کانی دڵ  و ته گه خونی ره
  
  
  
  

**  
 کانی   شاره یش بکرت که وه  به  ئاماژه پویسته

 کرا و  دا تۆپباران ده هو ماو یش له قز و بانه سه
  .  بووه  دواوه گوژار و بریندارکی زۆری به



   نامه بجه ه هه

 ٢٩ 

  )Irantribunal( –ئیران تریبووناڵ 
 

 
  

ک  یه رنامه پی به  به  زگایه م ده ، ئه که زگایه  ناوی ده)ئیران تریبووناڵ(
  : یان نووسیوه و جۆره و به) دادگای کۆماری ئیسالمی ئران ( سیکرد به ده

شون . تی  مرۆڤایهکوشتاری تاوانی  اری ئیسالمی ئران بهدادگای کۆم
  کوشتاری زیندانییه) ٢٠١٢ (ی ژوئن)٢٢ تا ١٨ (ین کارت رۆژا–ن  نده له

  .ریدا روه  دووی دادپه ڕان به گه: ست کانی شه یه  ده کانی ئران له سیاسییه
م  تهی س ککی گیرۆده  مژووی ئران و جھاندا، خه مین جار له که بۆ یه
دا  و پروسه له،  نجامدراوه ر ئه سه تی له زنترین تاوانی دژی مرۆڤایه  مه که

   کاتکدا که ، له نناو برا کانی له سیاسییه  شۆڕشگره  زیندانییه
ئران ، ئستا   کردووه زنه  مه و تاوانه دادگاکانی جھانی چاوپۆشیان له

   گرتووه زنه  مه  تاوانه ه لی وه ئای دادگایی کردن و لکۆینهتریبووناڵ 
  . وه سته ده به
**  
  وه شانازییه تی ئران دادگایی بکات به وه وێ ده یه  ئه  که زنه م دادگا مه ئه

ک   یه ی شاری سنه  روژه)٢٤ ( تۆپبارانی ی که)١٣٥٩ و ١٣٥٨ (کانی ساه
یر ب له، تا   الی بردووه تی ئرانه وه ی ده و سانه کانی ئه  تاوانه له
  .رامۆشی بکات فه و  وه بچتهک  خه
  

  وه ر ئه سه موون له ن هه و س الیه  بۆچ ئه  ئاراوه  دته و پرسیاره  ئه لره
تی ئران پاک  وه  مژووی ده  خوناوی له و دوو ساه  ئه وتوون که رکه
  !؟ وه نه که

   نامه بجه ه هه

 ٣٠

  زبان گویای شھری
  

  
  

  غال مجدد کردستان بهدولت ایران در راستای اش) ١٣٥٩(در بھار سال
را با سالحھای ) سنندج(  نام روز یکی از شھرهای کردستان به) ٢٤ (مدت

 و زخمیھای  باران نمود و کشته سنگین و سبک از زمین هوا گولله
  فراوانی را بعنوان سوقات ایران برای اهالی آن شھر و ملت کرد به

 از بیمارستانھای  یکی  به چند خبرنگار فرانسوی مخفیانه .ارمغان آورد
از طرف .  مینمایند  شدن از وضعت موجود مراجعه سنندج برای آگاه

 سئوالت  تعین گشت تا به) فا شھین باو( نام   بیمارستان فردی به
. خبرنگاران جواب دهد، او هم معلومات کامل را در اختیار آنان قرار داد

   با نام دیگری کهبھتر است این گزارش : او پیشنھاد کردند خبرنگاران به
ایشان .  با نام خودتان  آنکه خود شما آنرا تعین نمائید منتشر گردد، نه

  :چنین جواب دادند
...  



   نامه بجه ه هه

 ٣١ 

  زبان گویای شھری
  

 من زبان گویای شھری هستم 
 فا هستم من شھینء باو

  همین نام و شھرت را دارم
  ! تغیر آن، نیستم  به  حاضر
**  

  فا  این پرستار باو
  دااین دکتر جانف

   مردم کردستان در راه
   ستمدگان جھان در راه

  جان خود را فدا کرد
  ! کرد  خود را تپش قلبھا

  بود پزشک و خبرنگار
  یار فرزندان رنج و کار

   تیمار  به پزشکیست آماده
  خبرنگاری صریح گفتار

  فا، شھین است و باو
  !خون رگ و تپش قلبھا

++ 
 
 
 
 

  
   هم در همان مدت  ه یادآوریست شھرهای سقز و بان الزم به

  داشت  و زخمیھای زیادی را بھمراه توپباران میشد و کشته

   نامه بجه ه هه

 ٣٢

   و )تاراوگه(بعید   ته کانوونی زیندانیانی سیاسی ئران له
  تی ئران   وه ی ده  کارنامه له) ١٣٥٩ و ١٣٥٨(کانی   البردنی ساه خوناوییه

 

  
  زگایه م ده ، ئه که یهزگا  ناوی ده  تاراوگه کانوونی زیندانیانی سیاسی له

و  بۆ رزگرتن له...  ئوروپا و   مانگی سپتامبر له موو ساک له هه
 یک یه رنامه تی ئستای ئران کوژراون به وه س ده  ده  به ی که سانه که

  : بوانینیان وه  خوارهی یاندنه  راگه و هبا ل. بات  ئه ڕوه سیاسی به 
  کان له  سیاسییه ئۆپۆزیسیونه  زیندانییه  کوژرانیی رباره ده  وه لکۆینه

   و کار و چاالکی ریکخراوه و کوشتاره  ئه وه  و کاردانه)١٣٦٠(کانی  یه ده
  .دا شۆڕشی ئران گا و له  کۆمه کان له سیاسییه

   

  :شداری  به بردنی کۆڕک به ڕوه به
  )حیزبی کۆمۆنیستی ئران ( لیزاده ئیبراهیم عه

  )رانی ئران نجبه رهحیزب (لی سادقی  عه
  )ت لییه قه  ئه–سازمان فیداییان (وکول  باس ته عه
  )حیزب کمونیست کارگری ئران(مید تقوایی  حه
  کارگر سازمان انقالبی کارگران انقالبی ئیران، راه(ن حسام  سه حه

  
  

  .ڕۆ پاشنیوه) ٥( کات )٢٠١٣(سپتامبر) ٢١(  ممه رۆژی شه
  



   نامه بجه ه هه

 ٣٣ 

  جانیان و خادمان
 

 
  

   کانون زندانیان سیاسی ایران در تبعید،  تقدیم به
 ) ٢٠١٥(سپتامبر ) ١٩( روز   مجریان برنامهء تقدیم به

  : سوئددر هوسبی ترف ستوکھولم 
 ، فریبرز فخاری،  ایرج جنتی عطائی، اسفندیار منفردزاده

   هادی خرسندی، وانشا رودبارکی، ناصر رحمانینژاد و
  دست   به  دشنه سال پیش، گماشتگان٣٤{ ندائی جمیله

  مخالفان سیاسی و  جمھوری اسالمی با یورش سراسری به
  خونینترین   را به١٣٦٠ء  کشتار هزاران زن و مرد مبارز، دهه

 کشتار مخالفان را . فصل از تاریخ معاصر ایران مبدل کردند
  آغاز کردند و در ١٣٦٠ جمعی در سال  با اعدامھای دسته

 . رساندند اوج  آنرا به١٣٦٧تابستان 
 

 .}٢٠١٥   ژوئیه٢٠واحد ستکھلم) در تبعید(کانون زندانیان سیاسی ایران 

   نامه بجه ه هه

 ٣٤

  جانیان و خادمان 
 

  هادی هستم
  شادباش میگویم شمار را

  را}  ایران٥٩ و ١٣٥٨{ایم سالھای   ندیده که
  
   نیکی بنگرید به
   دان دولت منتخب مردم به
  را) ایران( حاکم بود سالھای فوق  که
  

  آن دوران بودنددر : گویند
  ضد انقالبیونی فاسد و کافر

   فرمان امام  سپس به
  لشکر ایران و اسالم 
  .کشتار کردند آنھا را

  
  منم اسفندیار 

  فریبرزم بود یار،
  ایرج عطا کرد اشعار،

  رودبارگی و ندایی هستند هنرکار
  کانون زندانیان سیاسی است، رهبر این کارزار

   روزی هزار بار هر شھر و دیار، بیا ای یار، به 
  اعدام کردند  مرگ بر جانیانی که: گویم

  را)  شصت ایران دهه(جوانان 
  کشتار کردند درود بر دولتمردانی که
  !را} )ایران) (٥٩ و ١٣٥٨({ضد انقالبیون سالھای 

  



   نامه بجه ه هه

 ٣٥ 

  روزی خواهد رسید
   ثمر، رسید  به   بگویم درخت مبارزمان که

   در آن روز، در یک محکمه
    شصت را، همه م قاتالن دهه میکنی محاکمه

   در آن روز، در آن محکمه
  ستایش میکنیم دولتمردان سالھای 

  !   را همه }ایران) ٥٩ و ١٣٥٨({
  

٩/٩/٢٠١٥  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   نامه بجه ه هه

 ٣٦

    کوالنه یره ته
  
  ق  کونی چاو زه یان ساه، ده
  مانگرێ  ئاسمانی ژینا ئه له
   کونی خونژ یان ساه، ده

  دڕێ رگمان ئه او وک راومان ئه
  
  ر  کونی بفه یان ساه، ده
  بێ مان ئه کاو هه رمان ئه ده

  زمان زرا، باخ و ره  و مه کگه
  کرێ  ئه- ناپام  به
  
   شار و گوندم یان ساه، ده
  گێ  بری شادی شین ئه له
   وه ی ئه و برده ی ئمه  کرده یان ساه، ده
  ی بگرێ خه بوو یه ک نه یه
  
  تر و بخور جی عه  به ساه،یان  ده
  بارێ  دائه له رده ر گازی خه هه
   بری ئاشتی و ئازادی له
 خوارێ نفال دته ی ئه ئایه

  
  ری سیخۆ و میک  سبه  به یان ساه، ده
  گیرێ ری ئاسمان وا ئه به
   کوستان  له رمیان، نه  گه  له نه
  بفێ   ناتوان بایک لکدا و هه-ل مه
  



   نامه بجه ه هه

 ٣٧ 

  ل بوو  بای شکا و القی شهکاتی کونی زام
  ر ج بوو سه لیلی له  زه به

  ، ژانه و که  برسی ئه ئمه
   ڕین برایانه ، لی راپه شتانه و ده ژاری ئه م هه هه
  
  ژار چی دوژمنانی کوردی هه که
   خاتری کونی زامدار به
  ن که تمان ئه ریکن نفره خه
  .ن به چی، ناومان ئه  ئاژاوه به
  

  ی گوالنیر وێ ته چیتان ئه
  ژاران  هه  کورد و له له

  ستی ب پهتاوک بژین 
 !  راستی بهڕوا  جھان ئه

١٩٩١  

  

   نامه بجه ه هه

 ٣٨

  
  

  ،  رگیراوه  کتبکی سویدی وه دام له ی سه  کالیکاتورییه و ونه ئه
  .  یاد نییه م له ی کتبکه  ناوه وه داخه به

  



   نامه بجه ه هه

 ٣٩ 

  ئازادی؟
  

   چاوه نگوس له ژیانی آوردان ئه
   و ناوه  لهت تیشك بدا بوو قه نه

  مۆ دنیای آرد داگیر ئازادی ئه
    بۆ آورد آراوه ندخانه  به تازه،
  
  

 
 
  
  
 
 
 
 
  
  
  
 
 
  
  ورانی   ده رین، له دژی شا راپه  ئران به ك له  خه١٩٧٨ -١٣٥٧سای
  .هات ی بای ده  ئاسمانی ئراندا فکه لی ئازادی سیاسیی له مه ریندا راپه

   و  وه  دامرآنته ڕینه و راپه  ئهزیری ئران تا ۆآوهر  سه کرا به) ختیار شاپور به(
  ڤیزیۆنی  له  ته ختیار چووه دا به و ڕۆژانه ز، له فه  قه وه لی ئازادی بچته مه

  . تی آورد ر میلله  سه تاران و هرشکی توندی آرده
  . نووسی وه ی ئه رباره م ده ند ده و چه ئه

   نامه بجه ه هه

 ٤٠

 نرخی مرۆڤ 
  

  بووزار   هه جاران گوز به
   زاره  هه ئستا گوز به
   بووشادی نرخی مرۆڤ

  . ئستا کوشتوکوشتاره
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   نامه بجه ه هه

 ٤١ 

 

  !تۆیش ئراقیت ؟
  

  عید، ئراقی نوری سه
  ریم قاسم، ئراقی آه
  دام حسین، ئراقی سه

  الوی، ئراقی یاد عه ر و ئه غازی یاوه
  س جمھوری، ئراقی ره حه
  من و ئیستخبارات، ئراقی ئه
  !نفالكراویش ئراقی ؟ ئه ی شیمیا لدراو،تۆی آورد ئه

    
   یاسا  له رپچیكه  سه بۆ جاركیش بووه ده
   و راسا ڕه ت راپه  داگیرآراوه و مشكه له
م  نگ ناده ده: ب!  

  بژاردنی نگینی هه مۆری نه
  !م   خۆ ناده ئراقی له

  
٢٠/١/٢٠٠٥  

   نامه بجه ه هه

 ٤٢

  

  

  

  

  

  
  نگدان ده
  
  نگ، ده
   به نگ هه ده
  راق مته تهنگی شادی و  ده
ب:  

    و نا بۆ به
   بۆ نا  و به
  !ستووری نگریسی ئراق وت ده نامه

   
 
  

  و دوو ئه ستووری ئراق نگدان بۆ ده  ده ت به باره سه
  ران آرا بوو نگده  ده  له وه ی خواره پرسیاره

  )نا( –)  به(
  ! ستوور بده ده  نگ به ده) نا(یا )  به (  واته وانه آ له  یه به

١٠/١٠/٢٠٠٥  



   نامه بجه ه هه

 ٤٣ 

  نگدان نگدان و مافی ده ده

  
  
  وه بـۆ رانییـه ڕنـه گـه ده   ریتانیاوه  به س له  نۆ که PUKmediaی  واه و هه  پی ئه به

دا ـنـاتوانن   تاراوگـه  ـلـه یـه وه یـان ـئـه وه ڕاـنـه ـهـۆی گـه. لیـسـتی کوردسـتانی  نـگـدان بـه بـۆ ده
نـگ  ن و ده دا بکـه٧/٢٠٠٩/ ٢٥انی ئـراق لـهرمی کوردست کانی هه بژرادنه  هه شداری له به

و  سـتی ئـه هـه. ن رۆکی کوردستانی ئـراق بـده مان کوردستانی ئراق و سه رله ندام په بۆ ئه
  ! ی رزه؟  جگه  سانه که
  

: ـن م ده ، بـه یـه نده ولر و سلمانی چه  بۆ هه   وه  ئینگلیزه  له نازانم نرخی بیلتی فۆکه
.  دۆالر١٠٠٠کاتـه   ده ، کـه  کرۆنـی سـویدییه٧٥٠٠ولـر بۆ سلمانی و ههنرخی بلیتی سوید 

ولـر و سـلمانی،   بۆ هه وه نگدان بواته ستی ده به  مه  به وه  سویده سکی کورد له ر که گه ئه
بـ  زار دۆالر ده س هـه ، بـه وه ڕتـه  بگـه و رۆژه ر ئـه نـگ بـدات و هـه خانـه ده  فۆکه ر له هه

،   تۆرکییـه ی کوردستان وان له شه و به زانین کوردکی زۆری ئه ک ده وه. دات ب پوی فۆکه
 تـا  وه ڕنـه وانـیش گـه ب ئـه  و ده مریکا و ئوسترالیا سورییه، ئران، وتانی ئوروپا و ئه

رجـی هـاتووچووی  خه. بژرن رۆکیش بۆ خۆیان هه ن و سه مان بده رله ندام په نگ بۆ ئه ده
  ؟ زار ملیۆن دۆالر ند هه  چه بگاتهبت،  گدان دهن  بۆ ده وانه ئه
  

   نامه بجه ه هه

 ٤٤

  زار دۆالری نگی هه ده
  

  نگ  ده یه نگمان هه نگ، ده ده
  نگ شه نگی جوان و قه ده

  زار دۆالر  هه ی به دانه
  زار ، بۆ چاوه یواسه هه
  
  نگ نگ، ده نگ، ده ده
  نگ  ئاهه نگی میلۆدیدار و به ده

  زار دۆالر  هه ی به دانه
  توانی گوند و شاری دانیش ئه
  
  نگ نگ، ده نگ، ده ده
  نگ ره مه  و هه نگی شایسته ده

  زار دۆالر  هه ی به دانه
  ر و ددار ی دبه بۆ تۆ، ئه

  
  مرۆ  ئه نگ بده نگ، ده نگ، ده ده

  تۆ  ئه-ری خۆت ک نونه من وه به 
  مانتار رله ک په مان وه رله  په با بۆمه

  زار جار  رۆژی هه-رۆک بم بژی سه
 
  مرۆ  ئه نگ بده نگ، ده نگ، ده ده

  تۆ هیدستان ئه رۆکی شه بۆ سه
  ردار  سه بژره  ههر ب سهتۆیی 
   دار  ستووری پایه  ده  له چیتداوه

  
  نگ نگ، ده نگ، ده ده
  نگ نگی مرۆڤی ڵ و له ده
  دار  بۆ کۆیله نگی کۆیله ده

  !مجار  ئه وه بته  ده دووباره
  

    .کات ی چاوی پیس کارت ل نه وه  بۆ ئه )ۆعا د- نووشته (:زار چاوه    
٢٠/٧/٢٠٠٩ 



   نامه بجه ه هه

 ٤٥ 

  ڕین و شادیدکردن په مخواردن، هه  و خه وه  بری بیرکردنه له
  

ئۆرگـانی پـارتی دمـۆکراتی کوردسـتانی (بات   سایتی خه  له  که ته و بابه  پشدا ئه با له
  : وه  بخوینیه رگیراوه، وه) ئراق

  
  
  

نـگـــــــی   ئاـهـــــــه ـلـــــــه
مانیادا  هنۆرنبرگی ئ

وتنــی لیســتی  رآــه ســه
رۆك  آوردـسـتانی و ـسـه
 بارزانی پیرۆزآرا

    
 ستراـسـه   ڕوتنبیورـگـه  ـلـهVILLALION(ـپـانی   ـگـۆڕه  ـلـه٢٠٠٩_ ٨_٩ی رۆژی  ئــواره(

رۆك  بـژاردن و لیسـتی آوردسـتانی و سـه ی هـه وتنی پۆسـه رآه نگی سه آوردستانیان ئاهه
  دا آـه آـه نگـه  ئاهـه لـه) یای میـد پی یوآه(یامنری  وای په ی هه گوره به. بارزانیان گا

آتيـی  آـانی یـه ری ركخسـتنه ركخراوی نۆرنبیرگی پـارتی دیمـوآراتی آوردسـتان و نونـه
آتی الوانی  یه. شداربوون تی و آوردستانیان به سایه ك آه یه نیشتمانيی آوردستان و ژماره

ك  یـه شـداری ژمـاره بـه  رم و گوڕیان بـه نگسازی گه آی ئاهه یه  رنامه دیموآراتی آوردستان به
و  وه  تا وتاری ركخراوی الوانـی دیمـوآرات خوندرایـه ره ڕوه برد، سه ندان به رمه  هونه له
ی  رنامـه سـعود بـارزانی و لیسـتی آوردسـتانی، بـه  مـه دا وـای پيرۆزبـایی لـه آـه  وتـاره له

  ردوو شـوه  هـه یانـد، ،پاشـان گروپـی مۆسـیقا بـه یانیـان راگـه آـه ی ركخراوه آاری ئاینده
ی  ڕآـ و گـۆرانی ئـواره پـه نگـی خـۆش و هـه  مۆسـیقا و ده ی آرمانجی و سۆرانی به زاراوه
ی  وه رزآردنـه ی آوردسـتان و جلـی ئـاڵ و وای آـوردی و بـه آـاوه ئای شه وتنیان به رآه سه

 ـسـتی خۆـشـی و ربیـنـی ـهـه ـسـعود ـبـارزانی و ده الل و ـمـه رۆك ـمـام ـجـه ردوو ـسـه ی ـهـه وـنـه
ش سـیمای  آـه نگـه وای ئاهـه شـوهه وه، آـه  خشیه آردوو شیرینیان به سته رجه  به وه وتنه رآه سه
م   هـه دیـاربوو، بوابوونـك آـه ش و بوابـوونی پـوه آـی گـه یه وتن و ئاینده رآه شی سه گه

   نامه بجه ه هه

 ٤٦

 قۆناغی داهـاتووی  وتوانه رآه ی لیستی آوردستانی سه رنامه م به رم و هه تی هه رۆآایه سه
  آـه نگـه رت، ئاهه به ڕوه وت و بنیاتنانی زیاتر به سكه رپرسیارتی و ده رك و به  ئه پر له
وتنكـی تـر  رآـه آی ئازیز و همای سـه یه ك بۆنه  وه وه یه و بواو متمانه  به وه یه شئه و نه به
  .).ی ئازادیدا پیرۆزآرا  سایه له

  .رانی ی نیگه یا جگه  ی رزه  جگه و الوانه ستی ئه نازانم بم هه
،   قوتابخاـنـه و زانـسـتگا ڕۆـنـه ژـیـن و ده  ئاـمـان ده  ـلـه و الواـنـه ی رــز بــت؟ ـئـه ـبـۆ جـگـه
بــت،    ره م پــوه زاـنـن و ـبـه ده....  زـمـانی ئاـمـانی زـمـانی ئینگلـیـزی و  ـلـه ـیـان جـگـه زۆرـبـه
کـانی ئامـان و  بژاردنـه ه هـ بـت ئاگایـان لـه کانی جھان ببن، ده  رووداوه زای بت شاره ده

دا  بژاردنـه و هـه  لـه  بـۆ خۆیـان توانیویانـه وانـه ئایـا ئـه! ی جھـان ببـت کانی دیکـه شوینه
  رۆک؟ کان بۆ سه مانی لیسته رله ندام په ن بۆ ئه نگ بده ن و ده شداری بکه به

یکردن ڕـیـن و ـشـاد ـپـه ی ـهـه  رناـمـه بــت ـبـه بــت، ده نـگـدانت ـنـه  ـمـافی ده ک ـکـه ـئـاخر تۆـیـه
 پـی  کانـدا بـه بژاردنـه  هـه نگدانت له  بۆچ مافی ده  که وه یه  بکه وه ری یا بیر له به ڕوه به

  کرت؟  جار پشل دهمین دووهه بۆ  تی ئراق وه قانوونی ده
ر و  رده ربـه مـافی پشـل کـراوی تـۆی ده" وتـوو ژرکـه"نـی  ، چ الیه"وتوو رکه سه"نی  چ الیه
و   ئـه و رۆژه،  هیـوای ئـه بـه!   و نییـه بـووه  گرنـگ نـه الوه نکدا بی، به مه تهر   هه  له ئاواره
م  ڕین و شادیکردن کۆتایی بت، که په  هه بت به کان ده موو کاره  هه  که  وه  بیرکردنه شوه
 .ین وت بکه سوکه کان هه  وتی کاره ستکه  ده پی  و به وه نگ بته ره
  
  
 
  
  
  
  
  
 

٢٢/٨/٢٠٠٩  



   نامه بجه ه هه

 ٤٧ 

  !ت  سه تداری، بده سه ده
  

  رۆککۆمار کورد سه
   کورد وه ره زیری ده وه

  باوز و بریکار کورد
  ڕڕاش کورد ند و فه کارمه
  - نگدانی نییه چی مافی ده که

  !ری کورد ده ربه  و ده تاکی ئاواره
  

  ..... بۆ کورد    له١  رۆکه بانی، سه تاه
  ..... بۆ کورد    له٢رۆکن  بارزانی، سه

  نگدان بۆ ده وان چوون رمانی ئه فه  به
  پیر و الو، کیژ و کوڕی کورد، ژن و پیاو

  ،نگیاندا ده    وه ماکردنه  سه به 
  ستووبرد  ده-ی ئراقمانی رله په ۆب
   -نگدانی نییه چی مافی ده که

  !ری کورد ده ربه  و ده تاکی ئاواره
  
  
  

١٠/٧/٢٠٠٩ 
 

  رۆککۆماری ئراق بانی سه الل تاه جه
  ی ئراق وه ره زیری ده ر زباری وههوشیا

   سوید ڕنی باوزی ئراق له د بامه حمه ئه
  رۆکی کوردستانی ئراق سعود بارزانی سه مه

  نی  نجومه رۆکی ئه نچیرڤان بارزانی سه
  .   ئراقیزیرانی کوردستان وه

   نامه بجه ه هه

 ٤٨

  ها  ببه کی یه  وه ته  نه له ها  گرانبه کی یه ونه

  

  
  ...گری؟  م ئه بۆ ونه

  !بۆ؟
  

  کان کگرووه یه وه ته ی نه  رکخراوه ی به وێ بیده ته ئه
   ژیانی کورد و داگیرکراوی کوردستان، تا بزانن به

  کان ه ی مافی مرۆڤ و ئاژه  رکخراوه ی به وێ بیده ته ئه
      گشت جھان م له  سنبۆلی سته ن به  بیکه که

  کان ی رۆژنامه ڕه ڤیزیۆن و الپه له ی کانای ته وه یا بۆ پکردنه
  

  ...گری؟  م ئه بۆ ونه
 !بۆ؟



   نامه بجه ه هه

 ٤٩ 

  ) بجه ه شیمیایی هه( ساۆژی بوومبارانی  بۆ
  
  مت بوو بۆ گوێ رووبار  خه ن آه ئه

  زار  هه ك به  یه ژه بۆی هه
  ب و باری شانت سووك ئه

  وخوار ره یبا سه ئه
  

   گوێ سیروان دون چوومه
  گریان ستم آرد به  دانیشتم و ده

  ها بوو فاوی سرشكم وهال
  وان له  مه سیروانی آرده

 
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 

  
  
 

   نامه بجه ه هه

 ٥٠

  دام رمانی سه فه
 

ی  رمانـه و فـه ی ئـه ژر سـایه له
ـــه ـــه ـس ـــه دام ـب ـــی ـه ـــی  پـ واـ

  ماـســــــمدیای جـھــــــانی ـلــــــه
  ژن ـلـــهدان  ـســـه دا٢٠٠٠ســـای
ــه ــه ـب ــه ـغــدا ـب ــاوانی ـئ ی  وه  ـت

ـوژران و ـسـه ـان  خۆفرۆـشـن ـک رـی
  وه و هیان جیا کرانـ سته  جه له

ی  روازه ر ده ســـــــــــــــه بـــــــــــــــه
واسران تـا   هه وه کانیانه ماه

   بیــــــر لــــــه ژنــــــانی دیکــــــه
  .  وه نه نووسی خۆیان بکه چاره

 

 

 

  

 ١٤/٤/١٩٩٤ممه   پجشه٥٠١ -ن ژ نده یھان له که

 



   نامه بجه ه هه

 ٥١ 

  غا کانی به رزه به  پایه  حاکمه ش به پشکه

  

  ندان غای شکۆمه به
  

  ر دان سه ر شانی ژنان سه سه البرا له
  "ر دفه خۆفرۆش و پیس و به"ری  سه
  واسران ت هه نگ و عیبره  بۆ په له
  ر رک و منار و راگوزه ر ده سه له
  

  جارێ به" سۆزانی"کشکرا  ریشه
  ر فسه غای شمشر و ئه  به خاونه
   شارا ئستا له" خۆفۆش " نییه
  ر راسه ن شکۆین تکا سه خاوه
    
  "خۆفرۆشان"غای  به
  
  د کیاری بوو سه" خۆفرۆش"ر  هه
  موویان بوو  الی هه  نۆبه  کات به به
   پای داد نه ر کیاران ببه گه ئه
   داد رێ نامن بپرس له سه
  
  ر نامن رک نامن، منار نامن، گوزه ده
  !بین د کیار الی خۆی نه ری سه سه
  ب ر ئه  سه  پ له و رۆژه غا ئه به

  ! ب ی ئاشکرا ئه که ندییه شکۆمه
  

     ٢٥/١١/٢٠٠٠  

   نامه بجه ه هه

 ٥٢

   حاآمان مقدس بغداد تقدیم به
  

  بغداد شكوهمندان
  

   صدها سر  شده  زنان برداشته ز شانه
  "تنفروش و بد و بد اثر"سرء 

  ویزان گشتندَ◌برای پند و عبرت آ
  باالی درب و منار و رهگذر

  
   قطع گردید گری ز بن و ریشه فاعشه

   گردید بغدادء شمشیر و افسر پاگیزه
   شھر بینی تنفروشی بهآنون ن
  با وقاریم و نجیب و مطھر همه
 

 "خودفروشان"بغدادء 
  

  صدها خریدار داشت" فروشیخود'هر 
   نوبت نزد همگان حضور میداشت به

   آرسی داد  اگر خریداران برند به
  سری نبینی بپرسد ز داد

  
  دربی، راهگذری، مناری نتوان یافت

   سر صدها خریداردار نداشت آه
   میگردد غدا ز سر انباشتهآن روز ب

    شکوهمندیش عیان میگردد
   

٢٥/١١/٢٠٠٠  



   نامه بجه ه هه

 ٥٣ 

 
 

  ری کوردستان داگیرکهئرانی رۆککۆماری  بۆ سه
  
  !تمان تمی خه می، خه خاته
  مان ستی زه میچیان چاوبه خاته

  ست ره خونژ، خونخۆر، آورسی په
  !رآی زیندان وانی ده پاسه

  
  
 
 
 
  
  
  

  تی  وه رۆآكۆماری ده سه) می د خاته ممه محه(دا ٢٠٠٤ سای  له
  .آوردستانی آرد)  بانه(  یشته گهری آوردستان،  داگیرآه

   نامه بجه ه هه

 ٥٤

  

  

  

  

  

  

  ء اشغالگر کردستان برای رئیس جمھور ایران
  

  !خاتمی، ختم ختمان
  خاتمیچیھا متقلب زمان
   طلب خونریز، خونخوار، جاه

  !نگھبان درب زیندان
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  . کردستان رفتند یس دولت اشغالگر کردستان، بهرئ) محمد خاتمی (٢٠٠٤ سال  در



   نامه بجه ه هه

 ٥٥ 

  

 تاوان 
 

  تی ئاشتی نۆبل  خه  مانگكدا آه له
  خشرا به  )شیرین عبادی(  به
   آوردستان و دا له  مانگه وه ر له هه

  .آرا ک آوشتار ئه بلوچستان خه
  
  

 
 
 

  
 . زانی  چاآی مافی مرۆڤ ئه ه خۆی ب، ژنكی فارسه) شیرین عیبادی(
 دا  آه ته رگرتنی خه  آاتی وه له. خشرا تی نۆبلی پبه  دا خه٢٠٠٣ سای  له

 . زانم  ئه که ته ی خه  شایسته  بهمی خاتهمن آغای : آوتی
 تی ئیسمی ئران بوو،  وه رۆآكۆماری ده می سه خاته
  .  یاد نییه ین له که  ناوه وه داخه به،  رگیراوه  کتبکی سویدی وه  له و ونه ئه

   نامه بجه ه هه

 ٥٦

  یی حیزبی کۆمۆنیستی ئران  ساه٢٧بۆ 
  

  ری تۆم نجبه  من ڕه وت ساه بیستوحه
  رگی خۆم  نان و ئاوو جل و به به
   و چۆم  جۆگه  کۆڵ له مکردیته ئه

  ی خۆم که  گونده مام بۆ کردی له
    و کاره ر ئه م بوو، رابه چی پت که که
  !    باره   تاران، لهدوت گرتنی ئه
  

  کم بۆ ئاڕمانی تۆ  و خه رگه پشمه
  ڵ خۆ گه وان بردیان له رێ و ئه خسته

   و کاست بۆ کرکاران نووسراوه
   ورز و تاران بۆ کرکاری، ته

   و کاره ر ئه م بوو، رابه چی پت که که
  !  ب گرکاره-  دوت کۆنگره ئه
  

  وار ر خه  به  کی پاره هانیم الی خه
  رادیۆم بۆ دانان بۆ باس و تار

  وان  پاسه ی کوردم کرده رگه پشمه
  وان  رۆژ و شه بتانپارزن به

  وانه موو ئه رموو، هه دفه چی ئه که
   

  موو، ئمتان جھشت  رۆیشتن هه
  شت  تاران و ره ر، له  رابه  نه تا ببه

   پوچ بوون   مایه وشدا، که ر ئه سه به
  د و درشت ور ین، به تکار ئوه خزمه

   توورێ ن، به مه وت سایی ته بیستوحه
    !تۆرێ رج دتان، نه   مه م به به

  

 
 
 
 
 

  -ری تۆم نجبه  من ڕه وت ساه بیستوحه
 رگی خۆم  نان و ئاوو جل و به به
  سه ق بکه مر فایه کان نه  هۆنراوه له

 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
 
و ئورگانی   گۆڤاری پشه  له و ونه ئه

دستانی حیزبی کۆمۆنیستی ی کور رکخراه
  . رگیراوه  وه ه  کۆمه–ئران 

  



   نامه بجه ه هه

 ٥٧ 

 کردستان جز کجا است ؟
  

  اریتریا جز کجا بود؟
  آزربایجان جز کجا بود؟
  ارمنستان جز کجا بود؟
  اوزبگستان جز کجا بود؟
  تاجیکستان جز کجا بود؟

  ! پایتخت آن اسلو است، جز کجا بود؟ نروژ که
  م؟ما در کجای جھان هستیم اگر هستی

   عنوان یک انسان من به: حال باید بگویم
   خواهم بود؟  هستم و نه ام، نه  بوده نه

  ام، هستم و خواهم بود اما من بوده
  ! خواهد بود  هست و نه  و نه بوده  هم نه ء بی آشیانه پرنده

  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
  

 
  با طرح یک سئوال از جانب یک فرد  این چند سطر در رابه

   است   شده  بود، نوشته گشته در انترنت مطرح  که

   نامه بجه ه هه

 ٥٨

  ر ته ته
  

  ست نیم ره من بوتپه
   م خوامه آه له ستم و گه ره خواپه
    ماتریای نامه م به بیكه دی ب و هو  زكم آه زرۆی حه تامه
  ب آه ره  بۆ مه وه هۆنمه ش ئه سرینی گه ئه
  رووی خامه  ناو گه مه یكه روون ئه قوپی ده به

  ب و رباز ئه م ده زی سینه فه  قهی ناوی آه  سپییه آۆتره
  و نامه ری ئه به  نامه ب به ئه

  ، خونژ و خونمژ رده دز و جه
  م آه رودۆی وته با بگرن ده

  . و نامه  له م ناتوانن بگرن رگه به
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   نامه بجه ه هه

 ٥٩ 

  کان  سبه ده
  

  کان  ژاره نامان برد بۆ خوای هه په
  زران ه دنیای دام دا که مه رده و سه له

  ژارین،  یش هه ئمه: وتمان
  س و کارین یش بکه ئمه
  ،  وه  جوابکی پداینه نه
  .قانین رکی بۆ له  سه نه
  

  کان،   الی نمرووده چووینه
  ریان  به هانامان برده

  ن ساڵ داریان پکشاین،  چه
  ریان پکشاین  ن ساڵ به چه

  یان که شته هه ی به سخانه بۆ ئاوده
  . یان که نی چشتخانه مه  سووته بهپاشان بووین 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   نامه بجه ه هه

 ٦٠

 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 
 
 

  م که پناسه
 

  !من کوردم
  کوردکی موسمانم،
  کوردکی کۆمۆنیستم،

  دمۆکراتم، سۆسیالیستم
  کۆشم بۆ گشت جھان تئه
  !خاکی کوردستان  له  جگه

 



   نامه بجه ه هه

 ٦١ 

  دولت ایران و قانون قصاص
  

  دولت ایران عدالت، اجرا میکند
   میکیند قانون قصاص را پیاده

  ، قطع میکند)دست( تالفی  را به) دست(
  ، قطع میکند)پا( تالفی  را به) پا(
   میکند، کور)چشم( تالفی  را به) چشم(
  ، جبران میکند)اسیدپاشی(را با ) اسیدپاشی(

  ، خارج میکند)والدین مقتول ( بوسیله) گردن در تناب(کرسی را از زیر پای 
  .جسم بیجان شلوول برگردن جرثقیل، حرکت میکند

   میکند قانون قصاص را، نظاره) ادامس(مردم هم با جویدن 
   اجرا میکند،)عدالت(بنگرید، حکومت 

 ! میکند ص را پیاده،قانون قصا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   نامه بجه ه هه

 ٦٢

  آوردستان
  

  هیدستان آوردستان، شه
  رۆآستان آوردستان، سه

  آان ی حیزبه سه ره آوردستان، آورسی و آه
 "!رووناآبیران"ستی  دیلی ده

  .سترین نیشتمان کوردستان بکه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   نامه بجه ه هه

 ٦٣ 

  مریکا پالنی ئوروپا و ئه
  

  ریکام کی ئوروپا و ئهنمامی  وه بۆ ئه
  رکوپک و راست و جوان با بکا

    بابه ب زنجیری تانگ و ده ئه
  .فریقا پشل دارستانی ئاسیا و ئه

  
  مریکا  و کۆنی ئوروپا و ئه ی کوچه وه بۆ ئه
  ربکا  مودلکی نوێ ناو ده  به ر رۆژه هه
  ی بووم و کاتیۆشا  ب السامه ئه

  فریقا  وران بکا شار و گوندی ئاسیا و ئه
  

  مریکا کانی ئوروپا و ئه ی بانگه وه بۆ ئه
  ماس و زری نایاب با بکا  ئه به
  وی ورنی زه کۆرێ دڵ و ده ب هه ئه

  فریقا  ئاسیا و ئه من له هیچ نه
  

  مریکا   ئوروپا و دۆری ئه ی ی پاره وه بۆ ئه
  ر بکا  جھاندا ناو ده وێ و له رکه نرخی سه

  کشن را ریا لوشان لوله ب ده ئه
  فریقا  ئاسیا و ئه من له دۆپ پترۆڵ نه

  
  مریکا ی مناکی ئوروپا و ئه وه بۆ ئه
   بکا له ریای شادی و خۆشیدا مه  ده له
  ن که رام و داعش سازئه  و بوکوحه لقیاده ئه
  .فریقا  ئاسیا و ئه زار منای زار، هه کوژن هه ئه
 
  مریکا  ئوروپا و ئه یه  کارگیان ههن چه
  دا که     ناوچه لهبستان  ره و عه   و ئران تورکییه ک وه
  وان بۆ  ن مرۆڤکوژان له که  ئه رده روه په
   فریقا ن بۆ ئاسیا و ئه که یان ئه وانه ره
  
  مریکا وانیش ئوروپا و ئه  بۆ ئه  پالن یانه هه

  ناکاودا ن رۆژی خۆی له که کلکوگویان ئه
    ییهست یان په تی کارنامه دوژمنانی مرۆڤایه

  .فریقا  ئاسیا و ئه ها ب ژیان له با وه

 

 
  ٢٠١٥ کۆبانی

 
 
 
 
 

٢٣/٩/٢٠١٤  

   نامه بجه ه هه

 ٦٤

   اروپا و امریکا طرحء
  

  اروپا و امریکادر  یک نھال  برای آنکه
  مستقیم رشت کند و نماید باال

  پوش  باید زنجیر تانگ و زره
   آسیا و افریقاھاید جنگلن کن قطع

   
   معابر اروپا و امریکا برای آنکه

  خودنمای نماید با طرحھای زیبا
  ھای متنوعباید بمب و موشک

   آسیا و افریقاشھرهاید نخراب نمای
  

   بانگھای اروپا و امریکا برای آنکه
  غنی گردد از دور و گوهر و طال

  حفاری میکنند قلب زمین را
   ی در آسیا و افریقائتا نماند ش

  
   پول اروپا و دوالر امریکا برای آنکه

   اعال ء درجه ز رسد بهقیمتش هر رو
   کانال کشی میشود کل منطقه

  خارج میگردد نفت از آسیا و افریقا
  

   اروپا و امریکا های  بچه برای آنکه
   هر جا شادان و خوشحال باشند به

  داعش ایجاد میگرددو  و بوکوحرام  القاعده
  های آسیا و افریقا قتلعام میشود بچه

  
  نمایندهای دارند اروپا و امریکا

  هرجا   به... و   ایران و ترکیهنمچوه
  پرورش میدهند آدمکشان بھر آنان

   مردم در آسیا و افریقاءتا کنند کشتار
  

   بھر آنھا هم اروپا و امریکاطرحدارند 
  آنھاکار در موقع مناسب میدهند ترتیب 

  زمانند مخالفان انسانیت شرمنده
  ٢٣/٩/٢٠١٤                              آسیا و افریقایخاطر مصیبتھا هب



   نامه بجه ه هه

 ٦٥ 

 
  دا)نما( دوو  له  ران و داگیرکه  شکروسپای تورکییه له

  

  گرمنم کوردستاندا ئه  من تانگم له
  !یکرمنم ر رگام ئه  سه رچی بته هه

  ری ئاپاچی من فانتۆمم، سیخۆم و کۆپته
  !شت و دۆی کوردستانم داپاچی شار و گوند و ده

  ر و ژنرام هسک قۆڵ و پۆلیسم، من عه ره من قه
  !م ل و موور و ئاژه  کوردستاندا دژی مرۆڤ و مه له

***  
  ک جۆالنی دگیر وه.. نکارا و تاران و  ئه من تانگم له
  ! و بچووک، جوان و پیر وره بن گه سوارم ئه

   جۆراوجۆرم ی ر و فۆکه من هیلکۆپته
  !بورم خۆ ئه..  ئاسمانی ئانکارا و تاران و له

  رم فسه قۆڵ و پولیس و ژاندار و ئه ره ر و قه سکه من عه
 !رم رشۆڕ و بسه دیل و سه.. نکارا و تاران و  ئه له

  
١٢ 

   نامه بجه ه هه

 ٦٦

 یرانا
  

  ای ایران
  پر ز خونمرز ای 

  ای مرکز افکار جنون
  ای منبع بدی و پستی
  ای بدور ز انساندوستی

   
  ایران

  خونخوارن ء ای النه
   و بدکاران جالد  پرورشگاه

  بکاران و فری شیاد گاهمنزل
  دزد و راهزن و غارتکاران محفل 

  
  تو هستی تا 

  باشد، پلیدیی و پستی
  آن روز هستی در عدم و نیستی

   ء هستی، جھان شود گل و گلخانه
 !زندگی سرشار ز عشق و دوستی

 !ای ایران
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 



   نامه بجه ه هه

 ٦٧ 

  
  دکتر ستار حیدری در مطب

  
   نام ستار ظھور کرد دکتری به

  متخصص و جراج چشم، در کار
  تری و قضاوت در هر جامعهدک

  ! کار   هر هستند مقدس و مقدم بر
  

   حامیند و خدمتگذار  این دو حرفه
  بھر مردم در هر زمان و هر دیار
  دوست و دشمن، زبان و مسلک فرد

  ! قضاوت و تیمار ارزشست هنگام بی
  

   نام ستار ظھور کرد دکتری به
 متخصص و جراج چشم، در کار
  : ندر مطب خویش نوشتند چنی

  !را، نمینمایم تیمار) عرب(مریض 

   نامه بجه ه هه

 ٦٨

   سقوط، چرا کار دکتری چنین کرده
  ؟ سوگندنامه انسانیش هم گشته مفقود
  خواهی دریابی چیست راز این کار

  را نمیکنند تیمار؟) عرب( دکتر،  که
  

  ! اند ز دانشگاه شغل طبابت را آموخته
    ادبیی گمراه اما تربیت را در جامعهء

  دمحور و خودپسند خودبین، خو جامعه
  .دیگران گزند در هر زمان میرساند به 

  
  اند ساخته" شاعران" را  این جامعه
  اند ساخته" ادیبان" را  این جامعه

  اند،  کرده اینھا ستارها را آلوده
  !اند  قھقرا برده انسانیت را به

  
  !در مکتب فردوسی نیابی ز آن بیشتر

  ! شاملو نخوانی ز آن بھتر در کارنامه
  ی تھران محفل بھبھانی و بادکوبهدر 

  !خواهی کسب کنید ادب از آن خوبتر؟
**  

    شانامه به: نگاهی کنید:   با این موضوع در رابطه
  برکلی  فردوسی و سخنرانی آقای شاملو در دانشگاه

 و ) اسالم و ایران از خانم سمین بھبھانی( شعر امریکا و
  .)ای خدای عرب از آقای مصطفی بادکوبه(شعر 

  
٩/٥/٢٠١٥   



   نامه بجه ه هه

 ٦٩ 

 
  فرین فرینی عه نه
  

  رین  شه  به  نه ئمه
 مین،   ئاده نه
   ئینسانین، نه
  ز و نیژادی گه  ره  له نه
  !خلوقاتین فی مه شره ئه
 

  س  مرۆڤین و مرۆڤ و به ئمه
  س و بکه ر مرۆڤکی بیارویاوه

   ژر بارانی بۆمبی  ب له ئه
  س فه ویدا بکشین دوایین نه خواکانی زه

 واندا  ندی ئه وه رژه  پناو به ب له ئه
  س قنه  قه وز و به  خه ببین به
  !س ناو بکه ی بپشت و په ئمه
  

١٦/٣/٢٠١٨  
 

   نامه بجه ه هه

 ٧٠

  ی کۆبانی که  ڵ ئاالنه گه له
  

 ؟ ناوت چییه+ 
  
 . پتۆڵ-
  

  پتۆڵ؟ + 
  !وتی؟  نه،تۆ
  ! هاتی؟   کووه له
  

 ویستی و  ندی خۆشه به  مه له
  غ و دان  زو و دهژاری و ز و هه
  .ئژن کوردستان  پی ه ک  و ناوچه له
  

  ! کوردستان؟  کوردستانی؟ له له +
 تی   یارمه ر ئستا، به هه

   و تاران  ره نقه داعش و ئه
 ،گنتۆن واشنه  نمه یه دگه ئه
  تی ئوروپا، کیه  یه نمه یه دگه ئه
   ئوسترالیا و کانادا نمه یه دگه ئه
  کۆ،  مس چینه  ئه ووه له

  !ن و بۆ توکیۆ  پاشان بۆ پکه
 

  شمانی ری له تۆ هزی بزونه
   و خوانمانی ر سفره تۆ گوی سه
  تۆ، تۆی،
  مۆی کانی ئه   توانی زامی کۆمپانییه تۆ هه

  !هوری نته تۆ پتۆئه
 !هوری نته ئه رابه  شه پیرۆزتر له

٥/٩/٢٠١٥   
  . رگیراوه یسبووک وه  فه  له و ونه ئه 



   نامه بجه ه هه

 ٧١ 

 
 

  ! ده م لمهتس هسا، د ده
  
  وێ تاوێ تاو لمبدا مه ئه
  ! ده م لمهتس سا، ده ده
  وێ تاوێ بنووم مه ئه
  ! ده م لمهتس سا، ده ده
  
  وێ تاو لمبدا و بنووم مه ئه

  بنووم، بنووم بۆ خۆم بنووم
  نی رۆژ و مانگ و ساڵ مه  درژایی ته به

   کانگای ز و زوخاڵ وت و  نه ریای  ده تا ببمه
  زووی خۆت بیانفرۆشی  ئاره به تۆ  که

 .نگ و خونژی  جه تر ب و کۆتایی بنی به
 

   نامه بجه ه هه

 ٧٢

 
 
Rör mig inte! 
 
Jag vill sola 
rör mig inte! 
Jag vill sova 
rör mig inte! 
 
Jag vill sola och sova 
i flera, flera miljoner år 
för att jag blev olja 
sedan säljer du mig 
i hela världen för alla 
jag hoppas du blir mätt 
så att kriget skall sluta. 

 
 

 
 
 
 



   نامه بجه ه هه

 ٧٣ 

 
 

Havet och flyktingar  
 
Jag är hav 
Jag är ditt hus, 
Jag är din pappas hus, 
Jag är din mammas hus, 
Jag är ditt syskons hus 
Kom till mig 
Mina vågor gungar dig 
För att sov 
Kom till mig och vila 
Vila hur du vill vila. 

 
  
 

 
 
 
 
 

٢٥/٢/٢٠١٦  
  

   نامه بجه ه هه

 ٧٤

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 کان  و ئاوارهریا ده
 

 ریام من ده
  ،من مای تۆم

  ،من مای باوکی تۆم
  ،من مای دایکی تۆم

  سی تۆم من مای خوشک و برا و خزموکه
    الم ره  وه سته هه

  الم  له ر تاسه   وه بمنه
  ن ژه کانم رادئه پۆله شه

  ون دخه ی ئه ئارام پاشان به
  .الم  له ر تاسه   وه بمنه،  الم ره  وه سته هه

 
 
 
 
٢٥/٢/٢٠١٦ 



   نامه بجه ه هه

 ٧٥ 

  
  

  جھانی نوێ
  

   وییه م گۆی زه  ئه    شه و پنج به شکرا بوو به دابه
   قانوسییه مریکا، ئه فریقا، ئه ئاسیا، ئوروپا، ئه

  ر مسه شی دوو جه  دوو به  به ئستا کراوه
  ر  ناده ی پهوی د ر و ئه نابه کیان په یه
  
   شونی ژیانهم   ئه ها داڕژراوه  وهژیک ب وه 

   ورانه  بته  شکیش دان ب و به ش ئاوه به
  یار ل و ته سه ش تر و ته به
  رد و ئازار خۆشی و ده ی نهگاش کان به
   
  نگ ی تۆپ و تانگ و تفه ش کارخانه به
  نگ  و جه بۆ خونژی وانه ش کار به  هب
  ر نگ و هونه رهه کۆی زانست و فه ش مه به
  ر دفه زانین و تاکی به ی نه ش چاوگه به

   نامه بجه ه هه

 ٧٦

  
  ستی ربه ی مافی مرۆڤ و سه ش النکه به
  ستی  ره ی دیکتاتۆری و تاکپه ش النه به
   ، ئیمام و ئیمامزاده  شا و شازاده وه شه م به له
    سواری و پیاده رۆککۆمار پۆل پۆل به سه
  

  ا و خونکارمامۆستا و پزشک و زان
  دار هره ر و تاکی به پرۆفسۆر و توژه

  زیر  و باوز و وه رکرده شکر و سه رله سه
  ر و گزیر سکه ت و قاعید و عه کرکار و کوفه

  
   جوان و پیر-ن مناڵ  ت و خاوه سه
  سگیر  رێ بۆ الی پیری ده وینه که ئه

   پیالنی پیالنگان  له ئاگامان نییه
  پالن بۆ جھانڕژن   چلۆن دائه که
  

  رد نه ی تخته ک مۆره گوزن وه رامان ئه
  رد  ده  له  ترس و ربازین له  ده  پمانوایه

  زانین  زانا ئه  و خۆ به خۆمان لگۆڕاوه
  زانین    و نه که  ساویله نه  چه  که  نازانین

  
   ین و ئاواره ین و ئاواره ئاواره
    نادیاره  ه په  چه و پیالنه به

 "ژیان"شتی  ی گه وسه پر واین له
   ژیان؛ شتی ژانه شت گه شت چ گه گه
 

١٥/١/٢٠١٦ 



   نامه بجه ه هه

 ٧٧ 

  
 

  دنیای جدید
  

     پنج ناحییه  ه بود ب نامگذاری گشتهزمین 
    و اقیانوسییهآسیا، اروپا، افریقا، امریکا

  ء چشمگیر  دو منطقه  به حال تقسیم گشته
  پذیر  دیگری پناهنده-جو یکی پناه

 
   جھان را چنان ده کیتی کر تۆ گوی سازنده

  ای هم ویران ای باشد آباد و منطقه منطقه
  ای ثروتمند و حاصلخیز و پربار منطقه
  ای معدن مریضی و محتاج و ندار منطقه

  
  بومب و موشک و توپ و تفنگ ء  ای سازنده منطقه
  ء دشمنی و جنگ  آنھا و النه ای آزمایشگاه منطقه
  ای مرکز علم و دانش و فن و هنر منطقه
   جھل و خرافات و پرخطرمکانای  قهمنط
  

   نامه بجه ه هه

 ٧٨

  ای حامی آزادی و حقوق بشر منطقه
  ر پروه و دیکتاتور زدهای استبداد منطقه

    و شاهزاده، امام و امامزاده   شاه از این منطقه
   رئیس جمھور جین جین با هواپیما و پای پیاده

  
  معلم و محقق، پزشک و دانشجو
  پروفسۆر و دانشمند و دانشپژو

   استاندار و سفیر و وزیرمحافظ و
   و کولفت و افسر و عسکر و گزیر عمله

  
   و جوان و پیر  از بچه مجرد و عالییه

  گرو، گرو درویشوار سوی پیر دستگیر
  ء حاکمان من و تو بیخبر از دسیسه

  راحان این جھانطحاکمان و 
  

  ء شطرنج ایم چون مھره انتقال یافته
  گویا، رهایم از آن مکانء درد و رنج

   و خویش را فرید دهر دانیم ود را گم کردهخ
 ! همانیم و همانیم و همانیم غافل از اینکه

 
  دربدریم و دربدریم و دربدر
 بر مبنای آن طرحء پرخطر

  ظلم میرویم در میسر زندگی بر پایه
 !تا کنیم بندگی و بندگی و بندگی

  
  

١٥/١/٢٠١٦ 



   نامه بجه ه هه

 ٧٩ 

 
  نت  یه گه راده رم ی ریفراندۆمی هه باره وست له مان ههل شا سه

  
  :شارپرس
رمی کوردستان  ی ریفراندۆمی هه هبار وستی له  هه لمان پاشای سعودییه شا سه
 پرسی  ر سه  له وستی سعودییه ر هه سه  له ممه مۆ پنج شه لمان ئه شا سه .یاند رایگه

 .  خاکی عراقهیی کپارچه ڵ یه گه ی له که یاند، وته رمی کوردستان رایگه ریفراندۆمی هه
کات و  یی عراق ده کپارچه ی کار بۆ پاراستنی یه که یاند، وته  راشیگه پاشی سعودییه

  .ر بکرن سه  گفتوگۆ چاره  دروستبوون، به وه و باره ی له و گرژییانه وت، ئه شیه ده
یی خۆ ربه ی مانگی رابردوو رفراندۆمی سه٢٥  ، له  کاتکدایه لمان له کانی شا سه قسه
 .    و پرسه ر ئه سه  له وستی ناوبراوه م هه که  یه وه  ئه  چوو، که روه رمی کوردستان به هه

  

   نامه بجه ه هه

 ٨٠

    ککه قوم و مه
 
    بزانه زانینه،  هۆی نه موو مشتومه م هه ئه

    جوان بوانه،م که کن چاوه ک یه  وه ککه قوم و مه
 ک  وه نا  ده که مۆ  ئه  و شام باریان الرهغا به
   وانه  ئه و ئرانیش دوژمنی کوردن،  یهورکیت

  ک مرۆڤ  وه  دیاره رگه هز و توانای پشمه
    و ئاستی خۆیانه  راده رشانیان له باری سه
   مامان گاته نگی حیجاز و تاران نه با جه

   ورانه     هبت  زیاتر نه وه با کوردستان له
  نگاڵ کۆبانی و شهرناخ و   ژیانی شه ببینه
    ر فراوانه  به  جھانه م لهن ر یارویاوهب  ن چۆ که

   که ک و ورانکردنی ناوچه بۆ کوشتاری خه
    و پیالنه پکه  داڕشتنی تهی داعشی  دیوجامه به

  ی چین ر  و دیوای قاف  لوتکه  ی بگاته وه بۆ ئه
  ! یدانه ردی مه  و مه زه به ، نه وانه داعش پاه

  ل   گهر ک هه ی کورد وه هۆی رزگاری ئمه
  !  توانه رمان و هه  ده،بینی رگای زانست

  
  
  
  
  

٣٠/٧/٢٠١٦ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   نامه بجه ه هه

 ٨١ 

مریکا و  یی ئران و ئهتۆم شانۆی ئه
....  
 

 ، شه  بهس  وه ی خواره ن ده و چه ئه
  .   نووسراوهدا ساه س  و هل
   ١/١٢/٢٠١١  م  که شی یه به
  ١٣/٧/٢٠١٥ م شی دووهه به
   ٢/٦/٢٠١٨  م شی سیه به

  
 

 م که شی یه به
 

   خۆم   وه بینمه سکدا ئه ر که رانبه  به کات له
  تۆم رباسی ئران و بۆمی ئه  سه  ڕواته خۆ ئه راسته

   و چۆم  گوێ جۆگه ڕۆمه روون ئه کات بۆ ئارامی ده
  تۆم پۆلی باسی ئه ر شه  به ومه که  ناکاو ئه له
  

  کی مۆم ی و تش  مه نا شوشه  په م له یخانه  مه کات له
  تۆم تری بۆمی ئه  ژر چه ومه که رخۆشبوون ئه پش سه
  رشونی نووستنیی خۆم   سه ڕۆمه کاتک ئه
  .تۆم گرن یاریچییانی شانۆی ئه ورم ئه چوارده

  
   مرکا و تاران و ئیسرائیل و ئه) BBC(رانی  وژه
  -ر ئستا  ر هه بۆ ده: ن ڕنن و ئه نه گرمنن، ئه ئه
  کا س پئه و ئران ده) کا و ئیسرائیلمری ئه(نگی  جه
  .کا موو جھان وران ئه ،،، هه ربوه  به نگه م جه ئه
  

   نامه بجه ه هه

 ٨٢

  یان ی ساه٣٠ شانۆی  ی وه بۆ رازاننه
   زیندان نه خه ئه) نجی گه ( و) رکوهی سه(رۆژێ 
  مان ری زه  دادوه نه که ئه) عبادی(رۆژێ 
  یدان  مه ئننه) ی و موسه(و ) هروبی که(رۆژێ 

   
  مریکای ڕۆکی ئه ۆژێ س گهر

  ریتانیایی ی به رۆژێ باویزخانه
  م شانۆ ی ئه رده پشپه ن به که ئه

  تۆ من و ئه ئه ن  رخۆش که تا سه
  

  )  ئرانه تی وه ده(ر باسی مافی مرۆف و خونری  گه
  م جھانه  له-و بیژێ   تا ئه ماوه خون نه
  تالی گش  له یان روونه ی شانۆکه رده پشتپه

 !موویان ورد و درشت پاپشتی ئرانن هه
 

١/١٢/٢٠١١ 
 م  شی دووهه به
 

   و لۆزان ن  ڤییه  له مجاره بۆچ ئه
  کۆی خونژان  ئوتریشی مه له
  برێ  ئه ڕوه  به م وتووژه ئه

  درێ؟  ئه جھان   بهک یام چ په
  
   ب وران ب؟ ن شار و گوندی دی ئه چه
   ب؟ن ملیۆن مرۆڤ ب ماڵ و ژیان چه
  رام ن داعش و حوسی و بووکوحه چه

  نجام؟  ئه یان گاته که  تا کاره پویسته



   نامه بجه ه هه

 ٨٣ 

  
  مش؟  خۆه ب ببنه ه نعا و حه ن کۆبانی و سه چه
  ن کش؟  ی خوناوی بکه سته  جه ن پیر و الو چه
  رام و حوسی  داعش و بووکوحه نه چه

  سی؟ ربه  سه  ن به  تا تانکه پویسته
 

١٣/٧/٢٠١٥ 
  م سیهشی  به
 

  مۆ ڕ ئه  گه وه یان خستهتۆم شانۆی ئه
  تۆ من و ئه ن پیر و الو، ئه تا فریو بده

  مریکا ن حاکمان ئران و ئه رم ناکه هچ شه
  رانی ئوروپا م رابه م رووس و چین، هه هه
  
  ن ده نجامی ئه  ئه  که موو درۆیه و هه له
  ن که  سازی ئه وه ه)پشجام و پاشجام(ناوی  به

  وان  کاروکرداری ئه  و مرۆڤدۆستی لهراستگۆی
  !وان کو دژیشن ئه ، به  و نییه بووه ر نه ک هه نه
  
  
  
  

١٢/٦/٢٠١٨ 
 

 شیرین عبادی: عبادی - نجی ر گه کبه ئه: نجی گه  - رکوهی رج سه فه: رکوهی سه
 .وی میر حسین موسه: ی و موسه - هروبی هدی گه مه: هروبی که

 ک یه سته تی ئران و ده وه ن ده نوا وتن له ک رگه ه بۆ فریودانی خ١٤/٧/٢٠١٥رۆژی 
 .  مۆر کرد} ن  ڤییه ک له ی یه  ئیزافه پنج به ) ١+٥({نای به

   نامه بجه ه هه

 ٨٤

  
 

  که تۆنییه ) ١٠ (  دیارییه
 

  تۆنه  )١٠ (  یه بۆمکم هه
  زانی چۆنه  لمدای ئه کات که
  !رئنم  جمات ده ئاو له
 سووتنم ئهو گیاندار ک  وه رهی  ریشه

 
  تۆنه  )١٠ (  یه بۆمکم هه

  کانی بچونه  شای بۆمه به
   ونه کانم دانه رمانه ر بۆ فه یا سه

 !ریدا بنونه رانبه  به یا خۆت له
 
 
 
 

Afghanska män står på resterna av ett hus i Kabul som uppges ha 
träffats under USA:s  och Storbritanniens bomningar. 
 
Metro: tisdag ٩ - oktober – ٢٠٠١ 

 
 

  ستاون   شاری کابول وه یان له که  ورانه  الی ماه فغانییانه  ئه و پیاوه ئه
 .  بومباران کراوه وه مریکا و ئینگلیسه تانی ئه وه ن ده  الیه  له که

   
  )٢/١٠/٢٠٠١ ( ممه سشه: ی مترۆ رۆژنامه

 



   نامه بجه ه هه

 ٨٥ 

 
  رهاتی موجاهیدک سه به
 
  ت نه  جه مه ک موجاهیدێ بگه همویست و ئه

  ت رانی ئۆمه  دیدار سه تا شاد بم به
  م که ک پاداشی جھاده پاشان وه

  م که  پیۆزه  رگای ئیسالمه له
  فتا حۆری  بای حه شاد بم به

  رزی بلوری ردن به فتا کیژی گه حه
  و  شه  رۆژ و به یان رابورم به گه له

  و م و تاوکیش الی ئه تاوێ الی ئه
  رغوانی ی ئای ئه یانا بنۆشم مه گه له

  رانی عفه نگ زه نگوینی ره شیر و هه
  رانی جھادیست جاروباریش ببینم براده

  ویست جھادیستانی جوانچاک و خۆشه
  کان   کافره  پیسه س کورده ده  به که
  زای پیرۆزی کوردستانا کوژران  غه له

   زوو  زوو به سته به و مه بۆ ئه
   هاتووچوو وتمه  ستۆکھۆم که له

  رفاندم ماشنک گورج و خرا
  روا بترس و په) درۆتتنینگاتان ( له

   نامه بجه ه هه

 ٨٦

   کافران من له ئه م  تا کوشتارکه
   جھان کافرانی پیس و نگریسی

  کدا ر خه  سه ماشینم ئاژووت به
  ر کوڕ و کچ و مر و مندادا   سه به
  م بوو م که که وتی جھاده سکه  ده وه داخه به
   بریندار بوو  و پازده شتهر پنج کو هه

  رباز  خۆم کرد ده سته به و مه پاشان به
   یا ئراق یا حیجاز  سورییه مه تا بگه

   وه نه  به  گیر و خرامه وتمه م که به
   وه  دادگا بۆ لپرسینه پاشان بردیانمه

   روو رکی پیرۆزی دینیم خسته وێ ئه له 
  موو کانیش مووبه  کافره ی کورده کارنامه

    ن که  پکاکا ئه تی  یارمه  ئوروپاوه  له که
  ن هید که کان شه زنه  مه تا جھادیسته

  رگ ری مه ته ک ته ری دادگا وه م دادوه به
  رگ  ناو جلوبه ت کردم له رگی له جه

  تۆ ی ئه که داعشه:  وتی کات که
  ستۆ  ئه تۆ ناگرته ی ئه و کاره ئه

  ی داد و بداد  هه جا چارم چییه
  ریاد  فه  به رن ئوه  وه ینهک خه

   حام   هاوار به جا جارم چییه
  ! مام؟ ت زیندانه نه  برێ جه له
  راب بنۆشم  بری حۆریم ب و شه له
  ندا زووخاو بنوشم؟  به ب له ئه
  وتی شۆڕشی ئیسالمیی ئران سکه ده
  !کی جھان  بۆ خه  بووه یه وه ر ئه هه

  

٢/٣/٢٠١٨  



   نامه بجه ه هه

 ٨٧ 

  
   از نعمات بھشت، محروم گشت مجاهدی که

 
   جنت بزرگترین آرمانم بود رسیدن به

  مالقات رهبران اسالم آرزویم بود
   خاطرات موجاهدتھایم سپس به

   اسالم مقدس و واالیم ه در را که
  ام من در فانی جھان انجام داده

  بگیرم هفتاد حوری در یک مکان
  زمانی سربرم با این یکی ز آنان
  زمانی با آن دیگر ز زیبا رویان

  بنوشیم با هم شراب رنگ ارغوانی 
  همچنین شیر صاف و عسل زعفرانی

  گاهگاهی هم ببینم مجاهد برادرانم 
  زمانم آن جادیستھای پر حرارت 

   در غزایای مقدس کردستان که
  شھید شدن توسط کردهای بی ایمان

   آن آرزو  در راستای رسیدن به
   تکاپو در شھر ستھکلم افتادم به

  یک بزرگ ماشین سرقت نمودم
   دروتنینگگان رساندم خود را به

   نامه بجه ه هه

 ٨٨

  تا کوشتار نمایم من از کافران
  کافران پست و پلید در جھان

  بزرگ راراندم بیدرنگ آن ماشین 
  تا کشتار کنم کوجک و بزرگ  را

  ء جھادم کم بود  نتیجه متاسفانه
   زخمی بود   و پانزده فقط پنج کشته

  سپس از آن محل من کردم فرار
  تا در کشورهای اسالمی گیرم قرار
  ولی همان روز مرا دستگیر کردن

   سپردن  دادگاهم بس از مدتی به
   دینی را  بیانکردم وظیفه در دادگاه

  ء کردهای کافر را  چنین کارنامههم
  کمک میکنند) PKK(   در اروپا به که

  تا مجاهدهای مارا شھید کنند
  ولی قاضی دادگا در آن مکان

   گرفت ناگھان قلب مرا نشانه
   گفت دولت اسالمی عراق و شام که

   تمام  شما را رد کرده آن کاره
  حال مردم برسید بدادم

  بیدادم"  آن داد تماما به
  ء من  این آینده ید شما بهبنگر
   جای جنت زندان شد جای من به
  ن شراب و دیدار حوریان   جای نوشید به

  باید در زندان زندگی را دهم پایان
  ثمر درخت انقالب اسالمی مردم ایران

  ! و هست برای مردم در جھان همین بوده
٢/٣/٢٠١٨  



   نامه بجه ه هه

 ٨٩ 

   ستۆکھۆم  له )کیلۆڤ ت ئه حمه ره(ناوی  س به  که١٥/٤/٢٠١٧رۆژی 
  سی که) ٥(دا  و کاره ، له ڕندانه کارکی د ستی دایه ده ماشینکی رفراند و

  یشی بریندار کرد )١٥(کوشت و 
**  

  ):  Drottninggatan(درۆتتنینگاتان
  .کی شاری ستۆکھۆم یه ناوی جاده

  
 بستانی سعودی ره عه: حیجاز

  
  )PKK: (پکاکا

  
 بود،   ربوده  فردی بنام رحمت عقیلوف با ماشینی که٢٠١٧ آبریل  در ماه

 نفر را هم زحمی کرد، این فرد همان روز  پنج نفر را کشت و پانزده
 ضمن تائید   سپردن، در دادگاه  دادگاه دستگیر گردید، سپس او را به

 پارت کارگران   آنھا به  نمود که  کردها هم اشاره عملیات خود به
 و شام کمک میکنند تا مجاهدهای دولت اسالمی عراق ) PKK(کردستان 

)IS (شھید نمایند .  
  
  

  .نترنت  ئه هینی ل تو خومه  ئایهی  ونه
   .رگیراوه  وه ه  سایتی رادیۆ زایه یش له )کیلۆڤ ئه ت حمه ره(ی  ونه

  
  

  . سوئد رادیوهای دیگرو)  له زایه( منبع رادیو
  
  
  

   نامه بجه ه هه

 ٩٠

  
  

  
  

  ) تۆپ(من و تۆ و 
  

  م ده  ئه تۆپ ه ل،من
  دا  ئه تۆ، تۆپ لت

  ومه هاوار که  خۆشییا، ئه من له
 !دا؟ ر جگه سه برینداری، له تۆیش به



   نامه بجه ه هه

 ٩١ 

  
  

   ء مبارزه مغازه
    ه ی کۆمه رگه  ناو ریزی پشمه بنه
  سازمان کردستان حزب کمونیست ایران  له کومه
  . ندی بگرن یوه  په م ژمارانه  به وه ه کانی کۆمه رگه  ریزی پشمه ست بوون به یوه بۆ په

  
٩٦٤٧٧٠٩١٩٨١٣٦   
٩٦٤٧٧٠١٥٦٧٨٥٤  

ن حزب کمونیست سازمان کردستا ( له  صفوف پیشمرگان کومه جوانان انقالبی و مبارز به
 ستم و   هر گونه در شرایط متحول امروز ایران، برای پایان دادن به. بپیوندید) ایران

سازمان ( له  صفوف ما پیشمرگان کومه نابرابری و تقویت یک آلترناتیو سوسیالیستی به
  .بپیوندید) کردستان حزب کمونیست ایران

   نامه بجه ه هه

 ٩٢

    ء مبارزه مغازه
  

  !تان کردس جوانان انقالبی بیاید به
  در اینجا جان انسان

   و کل حیوان  و خزنده زندگی پرنده
   و دوکان  و دکه خانه

  مسجد و کلیسا و دبستان
  !ندارند ارزش و نام و نشان

  اینجا مثل قم و مشھد و تھران نیست 
  مثل شیراز و قزوین و اصفھان نیست

   در آن بنا گردد  هزاران کارخانه که
  !گرددمی دائر  ) مبارزه مغازهء(اینجا 

  !در تھران و قم و اصفھان نباید جنگید
  ! رسانید  کاخ حاکمان آسیب نباید به

  داران  ء سرمایه کارخانه و سرمایه
  !باید محفوظ باشند در طول زمان

  ! کردستان بیاید به
  ،رادکانی  هر ،ای را هر خانه

  ،هر دبستان و کلیسا و مسجدی را
  باغ و باغی را  و خانه هر مزرعه

  !تبدیل کنیدسوسیالیستی ایران گر  سن به
  را هم فراموش نکیند اما این
   عکس دو رو دو قطعه

  با نام و شھرت جعلیء خوشبو
   باشید  خود داشته همراه

  باشید  گرفتهمناسبتا پاداش 
  تلفنھای پائین و باال با شماره

   امروز و فردا،تماس بگیرید
  ما شما را اسکورت میکینم

  ! تقبل میکنیم سفرتان را هم هزینه
**  

٩٦٤٧٧٠١٥٦٧٨٥٤        ٩٦٤٧٧٠٩١٩٨١٣٦   
 



   نامه بجه ه هه

 ٩٣ 

  

  

   که  جوانه هگودان
  

  جوانترین گودانی مژوو
  زوو، جوانترین گوی ئاره
  ست ناسکترین بیر و هه

  !ست بۆ دوژمنی خونیژ و په م وه
 
 

  
 ،  وهرگیرا یسبووک وه  فه  له و وینه ئه

  ،   نووسراوه وه ره ی له سه که نه ناوی خاوه
   وه  هۆی وردی ناخونرته  به وه داخه به

  

   نامه بجه ه هه

 ٩٤

  !؟کاخ سفید
  

  ای کاخ سفید
  ای مرکز پالن پلید

  ای مقداری دوالر تعین نموده
  ! روزگار؟در این) کرد(  سهبرای شناسائی 

   کرد بیزار از ستم سه
  )درد و غم(ز  زندگی دور  تشنه

  تا آنھا را ترور نمائید
  ؟ نماید،شاداشغالگران کردستان را 

  آن مبلغ را نگھدار بھر خویش
  !بھر تیمار درونت، درون پر از ریش

  ء جھان در کردستان یا هر گوشه
   و محل کار و روی تخت بیمارستان در دانشگاه

  هر دختر و پسر کردی
  هر پیر و جوان کردی

  هر مسیحی و مسلمان و یھودی کردی   
  ا یافتیو کمونیست و اتیئیست کردی رهر ناسیونالیست 

  یواسا) USA(ات با مارک )سمی ( گولله
  !خالی کن در قلبش همانجا

  ،او جمیل بایک است
  ،او دوران کالکان است
  !او مراد قریالن است

  ای کاخ سفید
   !ای مرکز پالن پلید

  
٨/١١/٢٠١٨  

 


