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 باراى هیالى -هي فاحؼەام

 
 

 .ام هیاى پاُای هي ًفض آخز هی کؼذ " هزد" ػزف 

 

 

 .تز اس رّس پیغ ام  ُز رّس فاحؼَ

 

 .ُز رّس سًاًگی ایی در هي هی هیزد 

 

 .ی هي خٌجز ِ ًاهْص هیخْرد  ُز رّس سًی اس طاللَ

 

 

 بَ جای ُوَ سًِای دًیا ،

 

 .هزا بکؼیذ 

 

 هي با ُز آًچَ در ایي دًیاطت ،

 

 .ام  ُوخْابَ

 

 

 . ام هي با غن ِ ًاى ُوخْابَ

 

 . ام با بی ّطٌی ُوخْابَ

 

 با تفٌگت ،

 

 با طٌگزت ،

 



 با آّارگی ا ت ،

 

 .ام  طالِاطت ُوخْابَ

 

 

 با سخوِایت ،

 

 با چزک ِ رختِایت ،

 

 .ام  ،ُوخْابَ  با آػپشخاًَ

 

 

 . ام بَهي با قلن ُوخْا

 

 با رّیاُایی کَ هی ًْیظن،

 

 با کتاب ِ ػعزم، دّر اس چؼن ِ تْ ، 

 

 .ام  ُوخْابَ

 

 

 دّطتت ًذارم،  با تْ کَ

 

 .ام  ُوخْابَ

 

 ! تز ًخْاُی یافت اس هي فاحؼَ

 

 

 هي با گلِای یاص ،

 

 با بْی باغ ،

 

 با تٌِایی ،

 

 با جارّ،

 

 با اجاق،

 

 با طواّر،

 

 با اطتکاى چایی،

 

 .ام  ُوخْابَ

 

 

 

 .اهضا کٌیذ 

 

 !لطفا یکی اهضا ایٌجا 



 

 !یکی اهضا آًجا !   ًَ! ًَ 

 

 ًْاهبز ، 52

 

 .طٌشآهیش تز اس ُز رّس 

 

 !پیز اهضا کٌیذ   بَ

 

 !پیغوبز اهضا کٌیذ   بَ

 

 

 هزا کَ دیي طٌگظار کزد 

 

 کزد   کَ آئیي ، در کیظَ

 

 !هی کؼٌذ ٌُْس 

 

 

 .قبل اس ُز دیز ػذًی 

 

 

 .ی بز گلْین اطت ُز رّس خٌجز

 

 . ُز رّس پتکی بز طزم فزّد هی آیذ

 

 .ام هی خْرد   ُز رّس طٌگی بز طٌگ ِ کلَ

 

 .ُز رّس ػزف هیکؼذ هزا

 

 .ُز رّس ًاهْص هی سًذ هزا 

 

 

 .تز اس ُز رّس ام هي اهزّس   فاحؼَ

 

 

 ام ، آًقذر با تٌِایی بز رّی یک بظتز بْدٍ

 

  .چیشی اس ػزافتت ًواًذٍ

 

 ی عؼقی،  ًذیؼَآًقذر با ا

 

   ای ُوبظتزام ، کَ اس هي گزفتَ

 

 . ُز رّس گز بکؼی هزا، باس بی ػزفی

 

 

 ی پؼتن را در هزسُا ،  آًقذر کْلَ

 



 دیگز،  ام کَ بَ آغْع گزفتَ

 

 .آغْػن بزتْ باس ًویؼْد 

 

 

 

 دیگز   ام کَ آًقذر حجاب گزفتَ

 

 .خْاب ُن ًوی آیذ   سیبای ام بَ

 

 

 . متز  هي ُز رّس فاحؼَ

 

 .ام  هي ُز رّس یک فاحؼَ

 

 

 هي با غن کْدک، با قٌذاقغ،

 

 با قٌذاق تفٌگ تْ،

 

 هاى ،  با بی آیٌذگی

 

 با بی ّطٌی هاى ،

 

 خالی ػاگزدم ،  با کیف هذرطَ

 

 با درد ، با سخن 

 

 !با آٍ 

 

 با رّیای خْػیِا

 

 .ام  ُوخْابَ

 

 

 بکغ هزا

 

 تز،  اس هي فاحؼَ

 

 . ابیتز ًوی ی اس سى کْرد فاحؼَ

 

 ام بٌگز   بَ چؼواى خظتَ

 

 ًگاُن را ببیي 

 

 در آى خْاُی یافت 

 

 "ام  اس ًاهْص کذایی ات خظتَ"

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 باراى هیالى -هي قەحبەم 

هێدی: وەرگێڕانی  

 

.ەکەم دە نێوگەڵمدا ئاویلکە دەدا"پیاو"شەڕەفی   

 

 هەموو ڕۆژێ لە ڕۆژی بەرێ قەحبەترم،

 هەموو ڕۆژێ ژنایەتییەک دە مندا دەمرێ،

.هەموو ڕۆژێ ژنێک لە بەرەی من بە خەنجەری نامووس دەپێکرێ  

 

 لەباتی هەموو ژنانی دنیا، 

.من بکووژن  

 من هەرچییەک لەو دنیایەدا بێ 

 "اس ػزف عاریتی ات بیشارم "

 

 بیشارم 

 

 بیشارم

 

 بیشارم
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.دەکەم دەستی دەگەڵ تێکەڵ  

 

 دەست دەگەڵ خەمی نان تێکەڵ دەکەم،

 دەست دەگەڵ بێواڵتی تێکەڵ دەکەم،

 دەگەڵ چەکت،

 دەگەڵ سەنگەرت،

 دەگەڵ ئاوارەییت،

.سااڵنێکە دەست تێکەڵ دەکەم  

 

 دەگەڵ زامەکانت،

 دەگەڵ چڵکی جلەکانت،

.دەگەڵ ئاشپەزخانە دەست تێکەڵ دەکەم  

 

 من دەگەڵ قەڵەم دەست تێکەڵ دەکەم،

ئەو خەونانەی دەیاننووسمەوە، دەگەڵ  

 دەگەڵ کتێبی شێعرم، دوور لە چاوی تۆ،

.دەست تێکەڵ دەکەم  

 

 دەگەڵ تۆ کە خۆشم ناوێی،

.دەست تێکەڵ دەکەم  

.لە من قەحبەترت لێ هەڵناکەوێ  

 

 من دەگەڵ گوڵەیاسەکان،

 دەگەڵ بۆنی باغ،

 دەگەڵ تەنیایی،

 دەگەڵ گەسک، 

 دەگەڵ ئاورگ،

 دەگەڵ سەماوەر،

ئیستیکانی چا،دەگەڵ   

.دەست تێکەڵ دەکەم  

 

!ئیمزای کەن  

 تکایە ئیمزایەک لێرە،

 نا، نا، ئیمزایەک لەوێ،

ی نۆوامبر٥٢  

.بە تیزتر لە ڕۆژان  

!تۆ سەری چاک و پیران ئیمزای کەن  

!تۆ سەری پێغەمبەران ئیمزای کەن  

 

 من کە دین سەنگبارانی کردووم،

 کە ئایین دە کیسەی ئاخنیوم،

 هێشتا دەمکووژن،

 

.پێش ئەوەی درەنگ بێ  

 

 هەموو ڕۆژێ خەنجەرێکم لە سەر ئەوکە،

 هەموو ڕۆژێ کوتکێک بەرەو سەرم دادەهێڵدرێ،

 هەموو ڕۆژێ بەردێک وە کاژەالکی سەرم دەکەوێ،

 هەموو ڕۆژێ شەڕەف دەمکووژێ،



.هەموو ڕۆژێ نامووس لێمدەدا  

 

.لە هەموو ڕۆژێک قەحبەترم ئەمڕۆ  

 

کدا بووم،هێندە دەگەڵ تەنیایی دە نوێنێ  

 هیچ لە شەڕافەتت نەماوەتەوە،

 هێندە دەگەڵ بیری ئەوینێک 

 کە لێت زەوت کردووم دەستم تێکەڵ کردووە،

.ئەگەر هەموو ڕۆژێ بمکووژی دیسان بێشەڕەفی  

 

 هێندەم باری کۆڵم لە سەر سنووران 

 دە ئامێز گرتووە کە ئیتر

.ئامێزم بۆ تۆ ناکرێتەوە  

 

 هێندەم خۆ داپۆشیوە کە ئیتر

.انیم دە خەوێش نایەجو  

 

.من ڕۆژ دەگەڵ ڕۆژێ قەحبەترم  

.من هەموو ڕۆژێ قەحبەیەکم  

 

 من دەگەڵ غەمی کۆرپە، دەگەڵ قۆنداغەکەی، 

 دەگەڵ قۆنداغەی تفەنگی تۆ،

 دەگەڵ بێ داهاتووییمان،

 دەگەڵ بێواڵتیمان،

 دەگەڵ کیفی بەتاڵی قوتابخانەی قوتابییەکەم،

 دەگەڵ دەرد، دەگەڵ برین،

خ، دەگەڵ ئا  

 دەگەڵ خەونی خۆشییەکان،

.دەستم تێکەڵ کردووە  

 

!بمکووژە  

 لە من قەحبەتر،

.لە ژنی کورد قەحبەترت لێ هەڵناکەوێ  

!بڕوانە چاوە ماندووەکانم  

!نیگام ببینە  

 بۆت دەردەکەوێ

 شەکەتی زڕەنامووستم،

 بێزارم لە شەڕەفی خوازراوت،

 بێزارم

 بێزارم

 بێزارم


