
مـــن ھه ر له  مندایمه وه  نابینـــام، نازانم له  
ده ره وه  چ باســـه ، ســـی و دوو ســـای ته واوه  نازانم 
دونیـــای ده ره وه ی مـــن چـــۆن ده جووتـــه وه  و چ 
ڕه نگکی ھه یـــه . ھه موو شـــتکی جیھانی ناوه وه ی 
خـــۆم ده بینم، بـــه م له  خـــۆم بترازـــت دونیا له  
تاریکییه کی قه شه نگ و بشه رمدا مه له  ده کات. له وه  
ده چـــ دونیای ده ره وه  زۆر ناشـــرین بت، وا خودا 
 بینایی نه به خشی به  من تا بیبینم، چونکه  ھه ر شت
ناشـــرین بت خۆم ناگرم و ھاوار ده که م، من بانده  
ته نھـــا بـــه  ده نگیـــدا ده ناســـمه وه ، که  به  شـــاخدا 
ســـه رده که وم ئینجـــا ده زانم چ ڕه نگکـــی ده ق و 
ســـه خت و قاســـی ھه یه ، که  به فر بـــه ر ده موچاوم 
ده که وت، ھه ست ده که م ڕه نگکی زۆر نه رم و نیانی 
ھه یـــه ، که  من نـــاوم ناوه  ڕه نگی ئامـــزان. خه کی 
ده ن ســـپی، نازانم ســـپی چۆنه ، که  پرســـیاریش 

ده کـــه م ده ن پچه وانـــه ی ڕه ش، ئـــه و خه که ی 
ده بینن، نازانـــن چۆن چاویان به کاربنن. ئوه  باران 
چۆن ده بینـــن که یفی خۆتانه ، بـــه م الی من باران 
ڕه نگی شـــتنه وه ی ھه یـــه ، شـــتنه وه ی گوناحه کان، 
شـــتنه وه ی ده موچاوه  ماندووه کان. که  منداڵ بووم، 
ھه ســـتم ده کرد باران بۆ مـــن ده بارت و دۆپه کانی 
ده یانه وێ شـــت به  مـــن بن، که  بـــه ر ده موچاوم 
ده که وتـــن ھه وکـــی زۆرم ده دا بزانـــم چی ده ن، 
چه نده ھـــا شـــه وم ڕۆژکردۆته وه  تا لـــه و زمانه  ته ڕه  
بگه م، دوای چه ند ســـاکی زۆر ساردبوومه وه  لیان 
دوای ئـــه وه ی ئـــه وان ھیچیان نه بوو بـــه  من بن، 
ھه ســـتم کرد ئه وانیـــش وه کو من نابینان، به ســـه ر 
ھه موو شتک و که سکدا ده بارن ب ئه وه ی قسه ی 
له گـــه ڵ بکه ن، مـــرۆڤ که  ھیچی نه بینـــی، زیاتر به  
خه یـــاڵ ده بینـــت و به  خه یـــاڵ ده ژی، بۆیه  منیش 

گربه سته  له گه ڵ تاریکیدا

      ئارام کاکه ی فه الح



ناچار بووم دونیا به  جۆرکی تر ڕک بخه مه وه ، وه ک 
ئه ندازیارـــک بـــه  قۆپییـــه  ده رچووبـــت دونیا به  
شـــوه یه کی تـــر بینا بکه مـــه وه ، به و جـــۆره ی من 
ده مه وت ھه ســـتی پ بکـــه م و بیبینم، بۆیه  ھه موو 
ئه و شـــتانه ی لـــه م گه ردوونه دا ھه یه ، بـــه  ھه تاو و 
ئه ستره و سروشـــت و مرۆڤه کانییه وه ، ته نانه ت به م 
قاوشه شـــه وه  کـــه  مـــن له ســـه ر قه ره وه یه کی له  
ده کـــه م  چـــاوه ڕێ  و  پاکه وتـــووم  ڕاڕه وه کانیـــدا 
نیوسه عاتی تر بمبه ن بۆ نه شـــته رگه ریی چاوه کانم، 
ناچاربـــووم مانای تریان پ بـــده م و فۆڕم و ڕه نگی 
تر وه ربگرن. ھه تـــاو الی من له  ته نوورک ده چ له  
زمانی ئاگـــر زیاتر فری ھیچ زمانکـــی تر نه بووه ، 
مانـــگ لـــه  عاشـــقک ده چـــ ھـــه ر چاوه ڕوانـــی 
خۆشه ویســـته که ی ده کات و نایه ت، ئه ستره کان له  
کۆمه ـــ منـــداڵ ده چن کـــه  به ئاســـمانی خه یادا 
بوبووبتنه وه ، کۆمه ـــک منداڵ که  قه ت نه چنه وه  
بـــۆ ماه وه . نـــا وا مه زانن من ھنده  ب مشـــک و 
نه زان بووم ھه ر له  خۆمه وه  ویستوومه  یاری به  دونیا 
بکه م، یارییه ک کـــه  ھیچی ل نازانم و دونیایه ک که  
نه مبینیوه ، من یاریشـــم کردب له گه ڵ خۆمدا بووه  و 
به  دزییه وه  بـــووه و قه تیش له  یاســـاکانی یارییه که  
نه چوومه ته  ده ره وه ، ڕه نگه  چه ند که ســـک له  ئوه  
کـــه  له  ده ورم کۆبوونه ته وه  وا بزانن من له به ر ئه وه ی 
نابینـــا بووم بۆیه  به و جۆره  ویســـتوومه  حه قی خۆم 
لـــه  دونیای ب وه فاو ب جه فـــا بکه مه وه . گاته  به 
گه ردوونـــک بکه م که  نایبینم، نا ئازیزان! نازانم ئه م 
کوڕی مامه م چه ندێ زمانه که تان ده زان تا قسه کانی 
منتان به  جوانی بۆ وه ربگت تا ھه ســـت نه که ن که  
ویســـتوومه  فـــ بکه م، مـــن که  ب چـــاوم، ئه وه  
گه وره تریـــن فه  له  خۆم کراوه ، ئیدی فی چی له  
دونیا بکه م؟ دونیایه ک که  ســـی و دوو ســـاه  خۆی 
لشـــاردوومه ته وه  و چاوشارکم له گه دا ده کات و له  
ژریشـــه وه  ژه قنه بووتم پ نـــۆش ده کات، من له م 
یارییـــه دا گزییه کـــم لکراوه  ھیچ شـــتک له  دونیادا 
نابینم ئه و گزییه  نه ب، بیھننه  به ر چاوی خۆتان به  
ناو تاریکیـــدا ده ڕۆی، ده ڕۆی و ده ڕۆی و له  تاریکی 
خۆی زیاتر ھیچ شـــتکی تر نایه ته  سه ر ڕگات، له  
تاریکی زیاتر که س ســـه المت ل نـــاکات، له  گوی 
تاریکی زیاتر ھیچ شـــتکی تر له  باخچه  تاریکه کانتا 

ناڕوێ، وه ک تۆ فیلمکی ســـینه مایی بیت و تاریکی 
به  زۆر گربه سته یه کی پ ئیمزا کردبیت و بۆ ئه به د 
کورســـییه کانی ھۆه کـــه ی کی بت، یـــان تاریکی 
بینه ری ھه میشـــه ییته  یان ده ب ســـینه ماکه  به سه ر 
خۆتدا وران بکه یـــت. ڕۆژ ده بته وه  الی تۆ تاریکه ، 
نان ده خۆی تاریکه ، نـــا من نان ناخۆم، من تاریکی 
ده خـــۆم، به  ئاوکی تاریک خۆم ده شـــۆم، خۆم به  
تاریکی وشک ده که مه وه ، تاریکی له به رده که م و سه ر 
ده که مه  سه ر تاریکی تا خه وکی تاریکم ل بکه وت، 
کـــه  خه ونیـــش ده بینـــم ھـــه ر تاریکه ، کـــه  من له  
منداییـــه وه  کاره با له  چاوه کانمدا کوژابنه وه ، چ باکم 
ھه یه  ئـــه م یارییه ی من له گه ڵ دونیـــادا چۆن ته واو 
ده بت، که  من ھه ر لـــه  له دایکبوونمه وه  گۆپه کانی 
چـــاوم ســـکووتیان کردبت، له  ژوورکـــی تاریک و 
نووته کـــدا که س نازان ئه م شـــه ڕه  ک ده یباته وه  و 
بیرکردنه وه  له  براوه و دۆڕاو جگه  له  ســـه رابک ھیچی 
تر نییه . ناوی بنن یاری، ناوی بنن شـــه ڕ، چۆنتان 
پ خۆشـــه  با وا بت، به م نه  یاری، نه  شـــه ڕ به  
چاو به ستراوه یی ناکرت، ھه ر ئه مه ش بوو زیاتر وای 
لکردم به و نه شته رگه رییه  ڕازی بم که  بۆم ده کرت، 
ھه ر بۆ ئـــه وه ی که مک له و ســـه رابه  بمه  ده ره وه ، 
بیھننه  به رچاوی خۆتان ســـی و دوو ســـای ته واوه  
به جۆرکی تر دونیام داڕشـــتۆته وه ، گه ر بیناییم بۆ 
 ،ک ده چو ت ک داده ڕمـــته وه  ھه موو شـــتبگه ڕ
ھه موو شتک. نیوه ی ته مه نم ده ب بخه مه  ته نه که ی 
خۆه که وه ، من چه نده ھا سام ده وێ بۆ ئه وه ی دونیا 
کۆنه کـــه  له  بیر خۆم ببه مه وه ، چه نده ھا ســـای ترم 
ده وێ دونیا تازه که  خۆیم پ بناســـن و له گه یدا 
ئاشـــت ببمه وه ، منیش ھه ر ته نیا ژیانکم ھه یه ، دوو 
دونیـــاو ژیانک ئه مـــه  چه ندی به  چه نـــد ھاوڕیان 
چه ندی به  چه ند؟ نا وامه زانن ئه م ســـی و دوو ساه  
ھه ر پام داوه ته وه  و بـــه  دونیا پکه نیووم، خزمه ت 
کـــراوم و نازم گیـــراوه ، نا ئازیزان مـــن قه ت کوڕی 
پادانـــه وه و ته مبه ی نه بووم، من قـــه ت له  ماه وه  
خۆم نه گرتووه ، ڕاستتان ده وێ که م که س ده یانزانی 
که  نابینام، چونکه  من زۆر شـــتم ده بینی، به م ئه و 
 ،وه  ده یبینکی ئاســـایی وه ک ئبینینه  نا که  چاو
من زیاتر ھه ســـتم به  شته کان ده کرد و بۆنم ده کردن 
و قه تیـــش لـــه وه دا ھه ـــه م نه کـــردووه ، کـــه  بـــۆ 



چرکه یه کیش چییه  فه رامۆشـــیان بکه م، ئوه  که یفی 
خۆتانه  بوام پ ده که ن یان نا، به م من قوتابخانه م 
وه ک ھه ر منداکی تر له  قوتابخانه یه کی ئاســـاییدا 
تـــه واو کردووه و یه ککیش بووم له  زیره که کان، ته نھا 
گوگرتـــن له  وانـــه کان به س بوون بـــۆم، له  جیاتی 
ئه وه ی له سه ر ده فته ر بیاننووسمه وه ، له سه ر مشکه  
تاریکه که م ده منه خشـــاندن و له  تاقیکردنه وه کانیشدا 
کـــه  بۆ من به  ده م بوو ھنده  باشـــم وه م ده دانه وه  
ھیچ مامۆستایه ک رووی نه ده ھات بمخات. ئه م کوڕی 
مامه م که  ئســـتا قســـه کانی منتان بـــۆ ته رجوومه  
ده کات، ده زانـــ چ تـــۆپ تۆپنکـــم ده کرد، خۆی 
 ،ھه میشه  چاوه ڕوانی ئه وه ی ده کرد من پاسی بده م
یاری نه بووه  گۆڵ نه که م، به  ده گمه ن نه ب تیپه کانی 
به رامبه ر نه یانده زانی نابینام، به م دم به  یه کجاری 
له  دووگۆی ڕه نجا، ئه وه ش دوای ئه وه ی که  ھه وای 
کورتـــی من زۆر بوبووه وه و له  دوا په نارتیشـــمدا 
نازانـــم بۆ خوار وه ســـتام و له جیاتی ئه وه ی بیگرمه  
گـــۆڵ، خه یـــاڵ بردبوومیه وه و ھه موو حیســـابه کانی 
درژی و پانیی ســـاحه که م لتکچووبوو که  به  موو 
تیایدا ھه ه م نه ده کرد، ئه وانه ی خۆشـــمان قسه یان 
نه کـــرد، وایـــان ده زانی فـــه ن ده که م، لمـــداو به ر 
ده موچـــاوی منداک که وت که  له  قه راغ ســـاحه که  
کالیـــاری به  ترش و خووه  ده فرۆشـــت، ھنده  پم 
پکه نیـــن و ھنـــده ش جنویان پـــدام، ھنده ش 
گریانی ئه و منداه  له  مشک و گومدا ده زرینگایه وه ، 
بیـــارم دا تا ئه و ده نگی گریانـــه  ته واو نه بت قاچم 
به ر تۆپ نه که وته وه ، چه نده ھا ســـاڵ ئه و ده نگه  له  
کۆـــم نه بـــووه وه.  ھه نیســـکی ئه و منداـــه  که  ئه و 
ئواره یه  کالیاره  خوناوییه کانی بردبووه وه  به ر ده می 
باوکـــی و لدانـــی له ســـه ر خواردبوو، قـــه ت منی 
نه کـــرده وه  به و مرۆڤه ی جاران، ئا ئســـتاش ھه ندێ 
جـــار له  خه و نه کانمدا ھه ســـت ده کـــه م منداه که  به  
خۆی و ســـینییه که وه  دته  بـــه ر ده مم و منیش چی 
پـــاره م ھه یـــه  ده یده مـــ و وه ک شـــت خه بـــه رم 
ده بته وه.، وه ک وتم من قه ت له  ماه وه  دانه نیشتووم 
و پای لبده مه وه ، ھه میشـــه  ئیشـــم کردووه و ورده  
شـــتم فرۆشـــتووه و پاره که یم ھناوه ته وه . من کوڕی 
ماـــک بووم ده ســـتکورت و موحتـــاج، نییه  له  ئاو 
زیاتر لـــه  مای ئمه دا به کارده ھات، بۆیه  ھه میشـــه  

ده بوایه  ئیش بکه م و حه زیشـــم لبوو، ته نانه ت پش 
ئه م ئیشه شـــم که  به  ھۆی ئه م کوڕی مامه مه وه  لره  
ده ستم که وتووه و ئه م نه شته رگه رییه ش بۆ چاوه کانم 
چیرۆکه کـــه ی ھـــه ر لره وه یه ، ئیشـــکی تـــرم له  
کوردســـتان ده ســـتکه وت و ماوه ی چه نـــد مانگکی 
خایانـــد، بوا ده که ن یان نا بـــه م ئه و چه ند مانگه  
کرابووم به  لپرسراوی نه ھشتنی گه نده ی، رۆژکیان 
به  به رده می دایره یه کدا تده په ڕم و فه راشی دایره که  
به  ھه ناسه بکوه  دوام ده که وێ و منیش به  ٢٤ نانی 
گه رمـــه وه ، ده ـــ قوربـــان وه ره  ژووه ره  به ڕوه به ر 
ئیشـــی پته ، من نازانم لـــه  ژووری به ڕوه به ردا چی 
ڕووی داوه و به ڕوه بـــه ری گه وره  له  ک تووڕه  بووه و 
ئه ویش ســـوندی خواردووه  که  به م سه عات ھه شتی 
به یانییـــه  یه که م که س لـــه  په نجه ره که یه وه  بیبینت 
بیکات به  لپرسراوی نه ھشتنی گه نده ی که  ژیان و 
سیســـتمی دایره که یانی به  ته واوی په ک خســـتبوو. 
بـــ ئه وه ی ھیچ بم ته وقه ی له گه دا کردم و له گه ڵ 
فه ڕاشـــه که دا ناردمی بۆ الی موحاسیب و ناوم چووه  
قائیمه ی مه عاشـــه وه ، ته نھا قسه یه ک که  کردی ئه وه  
بوو وتی ئازیزم! بچۆ گه نده کاره کانم بۆ بدۆزه ره وه و 
ناوه کانیانم بۆ بنه  ســـه ر ئه م مزه ، بچۆ بۆ لقه کان، 
بۆ شـــارۆچکه کان، تۆ نـــردراوی تایبه تی منی. ئه و 
کوڕکـــی گه نـــج بوو دیـــار بوو ده یویســـت که مک 
گۆڕانـــکاری بـــکات. وتـــم قوربـــان! گه نده ـــی له  
ســـه رچاوه وه  دت. وتی باشه  تۆ ئه وانه ی خواره وه م 
بـــۆ بنه ، ئه وانه ی ســـه ره وه ش بۆ مـــن به جبه.، 
ھه ســـتم کرد ژووره کـــه ی په  له  خه ـــک، بۆنی ده  
 که ســـی تووڕه م ده کـــرد که  ھه موویـــان ئاگریان ل
ده بووه وه ، ده موویســـت پی بم که  ئه م ئیشـــه  به  
که کـــی من نایـــه ت، به م نه یده ھشـــت ھیچ بم، 
پشـــم بووتایـــه  نابینام، له و بوایه دا بـــووم زۆر به  
الیه وه  گرنگ نه ب، چونکه  تازه  دیار بوو سوندکی 
گه وره ی خـــوارد بوو، منیش الی خۆمه وه  ھه ســـتم 
ده کـــرد ڕه نگبـــ ئیشـــکی وا بتوانم بکـــه م، به م 
به داخـــه وه  نه متوانی، نه ک چاوانـــی نابینای من که  
ته نھا ھه ســـتکردن بـــووه  به  چاویلکـــه ی، به کو به  
ســـه ده ھا چاوی ســـاغ فریای ئه و ھه موو گه نده ییه  
زۆره  نه ده که وت، بۆیه  ئه و ناشـــرینییانه  وایان له من 
ده کرد ھاوار بکه م، وه ک تایه یه کی نه ورۆز قرچه  قرچ 



ده ســـووتام و ده تالمه وه  و به  ده وریشمدا زه ماوه ند و 
ھه په ڕکـــ وه ک ئاگره کـــه  گه رم بوو، ئـــه و ماوه یه  
خـــراپ فری ھاوار بـــوو بووم، ھنده  ھـــاوارم کرد 
خه کانکی زۆر لـــه  ھاواره کانم بزار بوون. جنوی 
سه یر ســـه یریان بۆ ڕه وانه  ده کردم. ئمه ی کورد بۆ 
جنـــودان زۆر ئازاین، چونکـــه  ھیچی ترمان نییه  به  
یه کتر بین. به  شـــه قامه کاندا ده ڕۆشـــتم و ھاوارم 
ده کـــرد، به  قه یســـه رکاندا له م ده رگایـــه وه  بۆ ئه و 
ده رگای، ھـــاوار و ناه م به  دوکانه کانیه وه  ده مایه وه ، 
ھاواره کانـــم ده چوونه  ناو ســـه وزه و میوه کانه وه ، ناو 
چشـــتخانه کانه وه ، قیژه کانم ده چوونـــه  ناو ژووری 
زانکۆ و قوتابخانه کانه وه ، یه ک به  یه کی دایره کانه وه ، 
نـــاو ژووری ڕازاوه ی ئوتله کانه وه ، تا ھه مووان خراپ 
لـــم بزار بوون و چه ند جارک پۆلیســـیان بۆ بانگ 
کردم و له وـــش که  ده یانزانی نابینام، به ریان ده دام 
و تا دواجار بـــه  ئۆتۆمبیله که ی خۆیان تا به ر ده می 
ماـــه وه  ھنایانمه وه و وتیان ئیتر به ســـه ، تکایه  واز 
بنه  ده نا جارکی تر گلت ده ده ینه وه . باش بوو ئه م 
کـــوڕی مامـــه م به  ھـــۆی لووتمـــه وه  ئیشـــکی له  
کارگه یه کـــی به ناوبانگی (بـــۆن)دا لره  الی ئوه  بۆ  
دۆزیمـــه وه ، چونکه  لووتی مـــن به ھره یه کی گه وره ی 
بۆنکردنی ھه یه ، من ته نھا به  بۆنکردن ده زانم که  ١٤ 
که س له م قاوشـــه دا وه ســـتاون و دووانیش ھاتوچۆ 
ده که ن. من ده توانم بـــه  یه که  یه که تان بم که  ئه م 
به یانییـــه  چیتان خـــواردووه و گۆره وییه که تان چه ند 
ڕۆژه  نه شـــتووه ، کامتان غه مبار بـــه  قوڕاویی ژیاندا 
ڕۆچوونه و کامتان بۆنی ژیان له  ھه ناســـه تان دت، نا 
وا مه زانـــن من ھنده  نابینام، ھـــزی بۆنکردنی من 
ھه ر بۆخۆی حیکایه تکه ، تا ئه م ئامۆزا شیرینه م که  
خۆی به شـــی کیمیای ته واو کردووه و ھزی بۆنکردنی 
 وای پرایه وه و ئه ویش بوه به ره که ی گمنی بۆ به ڕ
کردبـــوو وتبـــووی گـــه ر وا به ھز بـــت ده توانت 
قازانجکی خه یای بۆ کارگه که مان به ده ست بنت و 
ھه ر له  ئســـته وه  کاری بۆ ده که م بۆ ڕاکشـــانی بۆ 
ئره  وه ک ھزی کار. جا که  لره  منی تاقی کرده وه  
زۆری بـــه  دڵ بوو، دوو مانگیشـــه  به  ھـــۆی منه وه  
قازانج ڕیکۆردی گه وره ی شـــکاندووه ، ئیشه که شـــم 
ته نھا ئه وه یه  ده چمـــه  تاقیگاکه وه و به  بۆنکردن ئه و 
شووشـــه  عه ترانه  لک جیا ده که مه وه و پیان ده م 

چ ماده یه کی که مه و چـــی زیاده یه.، ئه وه  دوو مانگه  
ھنده  لم ڕازییه  که  حه ز ده کات ھه موو مه سره فکم 
بکات تا چاوه کانم بۆ چاک بکاته وه.، من ده زانم ئه م 
نه شـــته رگه رییه  پاره یه کـــی زۆری تده چ، ئه ویش 
 : و ده ده که نپ ،یچبا ت ده چچه ندی ت  ده
مـــن به  ھـــۆی لووتتـــه وه ، لـــه  لووتتـــه وه  ده  قات 
ده ردنمـــه وه ، ھاوڕیـــان! ئه وه  ئیتـــر کاتکی زۆرم 
نه مـــاوه ، تۆزکی تر دن و ده مبـــه ن، ھه ر ئه وه تان 
دکتـــۆر  ھاتـــن،  سیســـته ره کان  دکتـــۆرو  زانـــی 
ده :نه شته رگه رییه که  شه ش سه عاتکی پده چت، 
دوایی ده مبه نـــه  ژووری ژماره  ١٣، گه ر پتان خۆش 
بـــوو وه رن بۆ ئه وێ و ســـه رکم ل بده ن، من نازانم 
دوای شه ش سه عاتی تر چی ڕووده دات، به م دکتۆر 
ده ، که  مادام من بـــه  نابینایی له  دایک نه بووم  و 
مانگی یه که می ته مه نم شتم بینیووه و دوایی بوخچه ی 
پیســـی ھه واســـراوی بنمیچ بـــه  ته پوتۆزه که یه وه  
که وتۆته  ســـه ر چاوه کانم و لـــه و ڕۆژه وه  بیلبیله کانم 
نه خـــۆش که وتـــوون و خۆیان شـــاردۆته وه و که س 
چه نـــد  ئـــه وه ش  دوای  کوـــدان،  لـــه   نازانـــت 
نه شته رگه رییه کی بکه کم بۆ کراوه،  که  ئیشه که یان 
ده  ئه وه نده  خراپتر کردووه  و شـــونی زۆر ناسکیان 
ڕووشاندووه . بۆیه  ئه و ده ، که  چانسی سه رکه وتن 
په نجا به  په نجایه..  ئای ھاوڕیان! له  ســـه دا په نجا 
ھه ر زۆر زۆره ، قه ت ئه وه نده  زۆر نه بووه ، ھه رچه نده  
نیوه یـــه،  به م له  نیوه کـــه ی تر ھـــه ر زۆر زیاتره ، 
به تایبه تـــی بـــۆ مـــن وه ک بیتاقه یـــه ک وایـــه  که  
ده رچووبت و جـــارێ پاره که یـــم وه رنه گرتبت، بۆ 
ئه وه ش زیاتر پم خۆشـــه  ببینم، تا بزانم کاممان له  
من و دونیا گاته و یاریمان به وی تر کردووه . ئامۆزای 
شـــیرین! ھاوڕیانی نه ناسی ناو ئه م قاوشه  ناشرینه ! 
ئه وه  ده چـــم بۆ ژووری نه شـــته رگه ری و به قه د ئه م 
دونیایـــه  دم لـــه  ڕووناکی ده ترســـت، به قه د ئه م 
گه ردوونه  پرســـیارم ھه یه ، وه رن و سه رم لبده ن، با 
به ته نیا نه بم، من ھیچ کاتک له  تاریکی نه ترســـاوم، 
به م گه ر نه شـــته رگه رییه که  سه ری گرت و دونیا له  
چاوه کانـــی مندا ڕووناک بووه وه ، ره نگب ترســـکی 
زۆرم ل بنیشـــت، بۆیه  حـــه ز ناکه م ته نیا بم، حه ز 

ناکه م.


