
به   بووکه ،  ئه  ی  ئه  یبینن؟  من  وه کو  ئوه ش   

سه ده فی  ناو  مرواريی  له   سپیتر  و  به رین  کراسکی 

ده م ده ریاوه ، ڕاده کات! ده  ی په رستارکی نیانه ، به  

کاسک ده رمانی سووره وه  بۆ به فریاکه وتنی بیمارک، 

ڕاده  کات! ده ی که سک چاوه ڕی ده  کات، یان ئه م 

بۆ  یان  شتک  له   نازانت  پاگه شتنکه ،  چاوه ڕی 

شتک ڕاده کات! 

ھه موو  به   گه یشت،  ھه مووی  به   ئه و  خۆ   ئ

مردنیش!  ته نانه ت  ژیا،  ھه مووی  ڕۆیشت،  ڕگاکاندا 

سه یره،  ھه ر چاوه ڕیه ! نازانت چاوه ڕی چییه ، خۆ 

ھه مووی تپه ڕاند، ھه مووی به جھشت یان ھه مووی 

جیھشت، نازانت، بی له  جگایه کدا چه قیبت؟ 

ڕاکردنی  ئه ی  مانای چییه ؟  ئه ی ئه و چاوه ڕوانییه ی 

یادگاره   ئشت،  ئه وه تا  بیرده کاته وه ،  ئه وه تا  بۆ ؟ 

و  ده ده ن  ئازاری  زیاتر  شت  ھه موو  له   خۆشه کان 

به ھزترین  به ئه ندازه ی  ناخۆشه کانیش  بیره وه رییه  

ته زووی کاره با ده یگرن، ڕایده چه کنن، باش ده زانت 

پشتر  به م  مردنتی ،  دوای  قۆناغک   ئستای 

و  چاوه ڕوانی  مردنیش  پاش  ده کرت  که   نه یده زانی 

نائارامی بیته نت! له  ھیچ دنیا نییه  و ناشزانت ئه و 

دۆخه  چه ند ده خایه نت، ھه موو شت ل و ناسروشتی 

دته  پشچاو. به رده وام ھه ر بیرده  کاته وه  و ته نیا شت 

که  په ی پبه رت، ئه وه یه  که  ئه و پویسته  ڕابکات!

من له بیرم نییه  چۆن ناسیم! یان نازانم، ئه و له  

خۆم دوو دی کردووم، ھه ر جارک چیرۆکی یه که م 

شتانه ی  ئه و  نا  ده یوت  ده گایه وه ،  بۆ  بینینمانم 

کویان  له   نه داوه ،  ڕوویان  ده که یت،  باسیان  تۆ 

ده ھنیت؟!

باران



ڕگه ی  له   واده زانم (سپده )م  من  كه چی 

یادم ئه و ده چووه   گۆڕستانك ناسیبت! ئا دته وه  

سه ر قه بری پیاوه  پیره كه ، ئه و پیاوه ی كه  له  باپیری 

كۆگایه كی  شووشه ی  له به رده م  كه   ئه وه ی  ده چوو، 

پی  بلووسك،  له   ئه م  ڕوانینی  ده می  جلوبه رگدا، 

وتبوو، (له به رتدا زۆر جوان ده بت). ئه میش یه كسه ر 

بلووسه كه ی كی بوو. خۆ ھه ر ئه و جاره  ئه و پیاوه ی 

بینی بوو، كه چی نازانم چۆن ده یزانی پیاوه  پیره كه  

مردووه  و ئه وه ش گۆڕه كه یه تی! 

سپدە سایی دوو وه رز، تۆوی گوی جۆراوجۆری 

ئه و قه برستانه  گۆڕه كانی  ده وروپشتی  له   ده برد، 

بخزمه تی  و قه تیش  ده یپرژاند  بته  دا   و  خاچ  له    پ

نه ده كردن. ھه ندێ جار پم ده وت تۆ زۆر سه یری! بۆ 

ھنده  سه ردانی ئه وێ ده كه یت؟ ئاخر تۆ ھه ر ناشزانیت 

ئه و مردووانه  كن و كونه رین، ڕه نگه  كه سی خراپیش 

بن. ئه و ده یوت ڕه نگه  باشیش بن، ڕه نگه  په شیمان 

بووبنه وه  له  ھه ر خراپییه ك كه  كردبتیشیان، ره نگه  

ئاسووده م،  ئاوا  من  لگه ڕێ  بن.  بتاقه ت  و  ته نیا 

منك كه  پانه گه یشتم مردوویه كی نیشتمان بالونم، 

نه متوانی بچمه  خزمه تی سه یوان، یاخود ده باشان و 

ده ست به سه ری كلكدا بنم..

ته نانه ت  ده كرد،  ڕووداو  زۆر  له   نكويی  ئه و 

ئه وه شی بیر نه مابوو كه  شه وك تا به یانی پكه وه  

دروست  باسانه   ئه و  خۆت  تۆ  ده یوت  گریاین. 

ئه و  نه ده كردن،  دروستم  خۆم  دنیام  من  ده كه یت! 

شتانه  وابوون، به م قه ت نه مده توانی قسه ی خۆمی 

بۆ بسه لمنم، بۆ نموونه : نازانم ئه و شه وه  تا به یانی 

ئمه   كه   بھنمه وه   بیری  ئه ی چۆن  گریاین؟  بۆچی 

ھه تا شلوكوت نه بووین، ژیر نه بووینه وه  و دواجار له  

باوه شی یه كتریدا خه وكی قورس دادیداین..

ئستاش كه  ئه و ڕۆیشتووە ، ھیچ شتكی ڕوون له  

یاده وه ريی ته مه نی و ڕۆژانی پكه وه  بوونماندا نییه،  

كه  بۆتانی بگمه وه ، به م من مه به ستمه  ئه و ھه سته  

بن به ڕابردوو بوون  دنیاش  بنووسمه وه،  په ڕه وازانه  

سروشتی  به   ئه و  به كه   نه كردۆته وه ،  كاڵ  ھیچكی 

ئه فسووناوییه كه ی  ئه وه ی كوه   وه ك  خۆی وابوو، 

نابت،  نھنییه كانی  له  سه ری  كۆتربازی  كه چه ی 

په ییان  و  بکات  به یان  ڕووداوەکانی  نه بوو  ھز 

شتکی  پکه وەبوونمان  درژایی  من به   پبه رت. 

وامھه ستدەکرد  ھه میشه   نه بووم و  ئه وتۆی ل حای 

وا  ڕوونبته وە! جاری  ئه و  چیرۆکی  مابت  زۆری 

پده كه نی  گیانی  ھه موو  الم  ده ھاته   ھه بوو كه  

ژیان  ده ت  ئه وه شی  خۆشه ،  زۆر  دم  ده یوت:  و 

ھه بوو به   واش  نه خۆشه ! جاری  خۆی  ناخۆشه ، 

به   و  به رده مم  ده ھاته   كوكه وه   خه می  قورسایی 

ده ترسم ھاوڕێ،  ده یوت  دەبیست،  دەنگیم  ئاسته م 

دم زۆر ته نگه ، ژیان سه خته ، ژیان ڕه قه !

گه وره   ماکی  له   مرد،  که   ڕۆژه ی  ئه و   سپدە 

و پ له  پکه وه بووندا، ته نیا بوو، ژیان ده مک بوو 

کلوونی  وه ک  دی  بوو  گۆڕیبوو، ده مک   ل خۆی 

ھه رچی  و  لی  بووبوو  گیر  ژه نگگرتوو  ده رگایه کی 

ده کرد و ده  کۆشا نه ده  کرایه وه ، ژیان بک شی ئه و 

کردبووه  ده سکه الی ده ستی  تۆفانی ژینگه ی  و تاوە 

و ھۆکاری ژه نگگرتن و نه کرانه وه ی بۆ تاھه تایه ! ئه و 

وه ک زاتکی باوه ڕدار به  ژیان و چۆکدانه دان بۆ ئه و 

گیرییه ، یه کبینه  ده یوت دی تۆ مس نه بوو، ز بوو، 

مه حاه  ژه نگ ھه ھنانی. نا له  شونکدا ھه ه یه ک 

ھه یه ، نا ئه مه  کۆتایی نه کردنه وه ی نییه !

ل سپده  وته نی، ژیان سووربوو له سه ر ئه وه ی 

ناچاریبکات  ئه و له  خۆیدا بکاته  ده ر و ده شیویست 

بیدات.  خۆی  ئه و  چوونه ده ره وه ی،  بیاری  دوا  که  

ھه رنه بت  جبت،  ژیان  نه یده ویست  سپده  

ئستا نا، تکای ده کرد نه یکوژت تا خۆی ده مرت. 

به شکم له  پکه نینکا بمرت، به شکم له  خۆشیا دی 

مردنکی  ئاوھا  شاگه شکه بت.  به شکم  بووه ستت، 

له  ال ئاواته ، یان به شکم شه وک ب خه یای خۆش 

یان ناخۆش پاش نووستنی خه به ری نه بته وه . ئه م 

به   یان  بکوژرت  تۆمه تدانه پاک  به   نه یده ویست 

کوشتنی خۆی ناچار بکرت!

سپده ، که  ئه و ڕۆژه شی بیر نه مابوو که  غه یبزانک 

له  ناو ئاپۆره یه ک خه کدا، په نجه ی بۆ ڕاکشا و وتی: 

ئه گه ر که سک له  ناو ئوه دا خاوه نی چاره نووسکی 



به  خه م شکۆدار بت، ئه وه  ئه م خانمه یه ! سه ره تاکانی 

زۆر پشتر له و ڕووداوانه ی له بیر بوو، ئه و ده مه ی که  

ھه موو  کاتانه ی  ئه و  ژیان،  له گه ڵ  خۆشبوو  به ینی 

و  ده نواند  بۆ  خۆیان  قه شه نگتر  ڕۆژ  به   ڕۆژ  شت 

سات دوای سات باوه ڕیان به خۆی پ پته وتر ده کرد. 

كه  به  ھه موو چرکه یه کی شاد بوو، که  خۆزگه ی به  

ژیاندا، ھه میشه ش  له   له   ده خواست  خۆی  بوونی 

یادی ئه و به یانییانه دا بوو كه  به  گومابوونی مندانه  

به سه ر شه قامه   ئه فسووناوییه وه  خۆشبه ختییه کی  و 

گشتییه که ی (شار)دا  ڕووه و مه یدانی پاسه کان،  نه رم 

نه رم ھه نگاوی ده نا. 

له و مه یدانه   بیره وه ریی خۆشی ھه بووه ، ئ ھه ر 

له وێ درینترین ھاوڕی مندايی بینیوه ته وه ، ھاوڕی 

سینی  سه ر  و شرووبیی  ته زویر  شفته ی  سه رده می 

ده سته خوشکی،  نازداره که ی  کۆن،  خه تخه تنی  و 

موڕاقیبه  میھره بانه که ی پۆلی دووه کان. 

زۆر جار باسی له  ڕۆژكی زستانی ئه وێ ده كرد، 

كه  له  یاده وه ريی ئه ودا جوانترین كاته كانی بوون به  

وه ك  پاسكدا  ناو  له   كه   به یانییه ك  باسی  خه یاڵ. 

ھه میشه ی له سه ر یه که م کوشنی سه رپه ڕ دادەنیشت،  

له   ده ستکشه کانی  دەکاته وه ،  ملی  له   ملپچه که ی 

مندای  داغه ی سه رده می  به   دادەکه نت و  ده ستی 

و ھاواری ھاوڕکه یه وه  له  ده می بانگكردنیدا، له سه ر 

(سپده ).  پاسه که  دەنووست  جامی  سه ر  ته می 

به   ھه ست  دەبت  جار  یه که مین  که   به یانییه   ئه و 

مانا و ڕاستيی بوونی ناوه كه ی بكات، سپده  ته نیا 

نابت،  ده نگی ھاوڕكه ی  زرنگانه وه ی  ناوی خۆی و 

ناوه که شدا دەکات.  ژینگه ی  له   ژیان  ئه م،  به که  

ھه ر له ناو پاسه که دا له گه ڵ سه رنجدانی له  منداک 

به  جامه که ی  دایکییه وه ، سه ری  دەنت  باوه شی  به  

دەبت.. له   دنیای ڕامان  ته نیشتییه وه  و تكه ڵ به  

درزی جامکی پشتره وه  کزه بایه کی کریستاڵ ئاسا 

گه ردیله کانی کازیوه یه کی زیوین له  سیمای ده دات و 

ئه و  ده دوت،  له گه ی  به یانیان  بگه ردی  زمانی  به  

بیر  و  پرشنگداره وه  ده کات  داھاتوویه کی  به   خه یاڵ 

له و ھز و ھه که وت و خۆشبه ختییانه   ده کاته وه  که  

مرۆڤ ھه نی له گه ڵ ژیاندا. بزه یه ک له  ناخی ده وه  

گۆناکانی  ڕووه و  و  ده کات  تورت  ته ڕه کانی  لوه  

دەکه وته   و  ناکات  زه وی  به   ھه ست  ڕایده کشت، 

گه ردوونی ڕه ھاگه رایه تییه وه .. تاوک پیوایه  پاسه که  

دوو بای گرتووه  و ده فت، تاوکیش واھه ستدەکات 

به  پوه  و به  وه ستاوی به  ئاسماندا بوات، بئه وه ی 

ده می  له   خۆر  ده مکه لی  ده گاته   بنت،  ھه نگاوک 

له   برژانگه کانی  و  ڕوومه ت  و  ده ست  و  ھه ھاتنیدا 

شدار  و  فنک  ئاسۆیه کی  و  ھه وره کان  په لوپۆی 

به رکه وتنه کانی  به   خه یاڵ  له ووه   ھه ر  ده خشنت، 

خول  و  باراناویدا دەکات  عه سرکی  له   ڕۆژ  تیشکی 

خۆردا  له به رده م  که وانه یی  به   جه سته ی  و  ده خوات 

پشبینیکردنی  به ده م  به رزییه وه ،  به و  ده چه قنت، 

ڕه نگژ  و  ده تریقته وە  شادیبه خشه وه   ڕۆژگارکی 

ده بت له  سیحری ئاسمان ، کلو کلو ھه ور لده کاته وە،  

یاريی پ ده کات و  له به رده م خۆیه وه  ده ت: مرۆڤ  

و په لکه زینه  و گه وره یی ژیان!

تاقانه   ئاده میزاد  تده  گه ین  ده مه ی  ئه و   تا 

بوونه وه رکه   له گه ڵ قوپک گریان دته  دنیاوه  و به  

گه ردوونک گله ییه وه  به جیدت، زۆری ده وت! تا 

به الش  فرگه یه کی  ئه زموون  که   ئه وه ش  درککردنی 

به   مه ست  مه ست  ده که وت،  له سه ر  گرانمان  نییه ، 

خۆ  ھۆش  له   گوه وه   و  خه ون  چاندنی  قابوونی 

ده چین و ناوه ختک، زڕه ی ناقۆترین زه نگ، دمان 

ناوه ستت،  به وه وه   ھه ر  کار  ده نت،  مستمان  له  

ھنده  نابات ئه وی مرۆڤ نازناوی تاوانباری لده نرت 

چۆن  و  چه ند  له   گوگرتن   به ب نییه   دووریش  و 

ھه پوو!  گه وره یی  لره وه   نه درت!  سزا  بۆچیش  و 

ئیدی پشه نگی بقکی قه ه وه،  سه رئاو ده که وت. 

که   جمابت  حیکایه تانه دا  له و  نموونه ییبوون  بی 

چاوانی مندایمانی خه واند؟! بی جوانییه کانی ژیان 

ھه ر ئه وه نده ی ئه و جۆکه ره  عاشقه  بن که  له  بای 

په پووله یه کی نایلۆندا خۆی نواند؟!

ئه م چه ند ده ی به  بۆیه ی ئاکریلی سوور له سه ر 

وشانه   ئه م  دیاره   نووسیبوو،  ژووره که ی  په نجه رەی 

و تابلۆکانی  تاکه  دۆکۆمنتن که  له  ڕیانه وه  بزانین 



چۆنی  و  کردۆته وه   له چی  بیری  ڕۆشتنی  له   به ر 

گه وره   ستۆدیۆیه کی  له   ماه که ی  گوزه راندووه ؟! 

و  ونه کشان  که ره سه ی  ڕه نگ،  له   په   ده چت، 

جۆره ھا تابلۆ، به م به  پچه وانه ی ھه ر وه رشه یه که وه ، 

ده ی مۆزه خانه یه که  که  ده ستلدان له  ھه ر شتک 

ھه موو  سه یر  به شوه یه کی  ئاخر  قه ده غه یه!  تیایدا  

ڕاستی،  نییه .  بو  ھیچ  و  خۆیه تی  له جی   شت

دیمه نی شته کانی بۆ خۆیان وه ھا تابلۆیه کن که  ته نیا 

سه یریان بکه یت و دت نه یه ت په نجه یان بۆ به ریت. 

بوو، تا  ورده کان  له سه ر شته   ئه و ھه میشه  دیقه تی 

ئه و ڕاده یه ی ملیمه ترک به مالدا یان به والدا که وتنی 

ده بوو  و  ده کرد  ھه راسانیان  ناوماه که   شتکی  ھه ر 

 زووبه زوو چاکیان بکات. ئه و کاتانه شی ھه موو شت

ده گرته وه .  ھه ناوی  ئاسووده یی  بوو،  خۆی  له جی 

ئه و ھه ر وابوو، سه باره ت به  ھه موو شتک، زۆر جار 

به  شتی زۆر بچووک دی زۆر خۆش ده بوو، ھه روه ک 

ئه وپه ڕی  تا  ده یتوانی  بچووکیش  زۆر  شتی  چۆن 

دته نگی به رت! 

که مک الی تابلۆکان ده وه ستین، سه یرکه ن، دوو 

که    ئه وه ی  یه که میان  لره دا ،  جگه ی سه رنجه  شت 

تابلۆکان فۆڕمی لکنه چوو و سه یریان ھه یه ، بازنه ی 

قرتاو ، الکشه ی که رت که رت  ال  سگۆشه ی  قوپاو، 

و جۆره ھا شوه ی نه ناسراو. دووه میش ئه و  تکسته  

کورتانه ی که  له  ته نیشت ھه ر تابلۆیه که وه  نووسیونی! 

په یوه ندییه کیان  ھیچ   ناچپ ده قانه   له و  ھه ندک 

وه ک  ده شت  ھه ندکیشیان  و  ھه بت  ونه که وه   به  

تیشکک بۆ سه ر تابلۆکه  وه ربگیرت. 

پانه که ،   دیواره   تابلۆ خه ی سه ر  ئه و  ونه،   بۆ 

پده چت چه ندین تاسه  و چاوچۆی تدابت، ڕه ش 

ده چته وه  و سبه ری کچکی تدا ده رکه وتووه ، له سه ر 

زه وییه که   له   گرتۆته وه ، ده ستکی  ئه ژنۆکانی خۆی 

تووند کردووه  و ده سته که ی تری ڕووه و ئاسمان به رز 

(رۆژ)  کراوه وه  گه ره کتی  به  چنگکی  و  کردۆته وه  

دابگرت، له  ته نیشت ئه م تابلۆیه وه  به  خه تی کامه ران 

(..تۆ وه ره ، من ئاوا، ده ستم ناگات) : نووسراوه

تابلۆیه کی  له   تابلۆیه ،  ئه و  به رامبه ر  ڕک  ھه ر 

سپارچه ی ناڕکدا، ونه ی دایککی پ حه سره ت و 

ته رمی ساردبۆوه ی کۆرپه یه ک و سی و یه ک په ڕه ی 

گوڵ و ژیله مۆ، بۆ الی خۆیان په لکشت ده که ن. له  

ته نیشتیانه وه  به  ھه مان خه تی ده قه که ی تر نووسراوه : 

(ده بوو ھه ناسه م بکه مه  ھه ناسه ت، تاسه ر په تیکه م 

ژر پت،  گلنه م بنمه   ئازار و تاسه ت، ده مویست 

خونم نانت بت، جه سته م شون و جت. خۆ ئاواتم 

بوو له م دنیایه دا، ئه و و من و تۆ، ته الرک چکه ین 

له  به ھه شت بچت..)

گۆڕکه ،  ونه ی  له مالتره وه ،  تر  تابلۆیه کی 

دانیشتووه ،  تدا  چه نه ی  له ژر  ده ست  که سکی 

به م  ژن،  یاخود  پیاوه   ئه و که سه   نییه   دیار  ڕوون 

 ه ڕاوکد له   ته ژی  خه تکی  به   ته نیشتییه وه   له  

نووسراوه : (ئه م که  وه ک ئه وه ی ده یخواست نه  ژیاو 

نه  مرد، ده ستیشی له وه  شتووه  که  بگاته   (نیرڤانا)

چووبته وه   پده چت  چاوه ڕوانییه دا  به م  به م   ،(٢)

سه ر ئه و خه که ی که  ھیوادارن، پاش مه رگ، جارکی 

دی له  جه سته یه کی تردا، زینده گی جوانتر بگه ڕنه وه  

ژیان..!)

له وسه ره وه  موشته قاته کانی ڕه نگک به  سه رتاپای 

خه تی  به   ھه ر  و  ڕژاوه   کاتژمره که دا  ژر  تابلۆی 

(دنیای،  نووسراوه :  ته نیشتییه وه   له   کامه ران 

کارکت پم نه ماوه ..!؟)

 ھه ر ئستا ھاته وه  بیرم، ڕۆژک که  ھاتبووم بۆ 

الی، ھه ر ڕک دوای خوندنه وەی ئه م تکستانه  لم 

پرسی:

-پم نای ڕووی ستایش و گله ییت له  کیه ؟

ئه و له  وەمدا پی وتم:

+زووە بۆ وتن، به م ئه گه ر به  درەنگانی درکاندنیش 

ڕانه گه شتم.. ژیان یار و یارییه که یه !

تابلۆکان زۆرن و حه وسه ه ی نووسینه وه یانم نییه ، 

له وه ی  تپه ڕی، ھیچک  له سه ر ئه وه ی که   زۆر وتن 

که  دت پش ناخات، ئه وه ی که  ماوه  گرنگبت ئوه  

نا  نه مرد.  ئاسایی  مردنکی  ئه و  که   ئه وه یه   بیزانن 

ئه و وه ھا نه بوو که  ڕۆحی ده رچت، الشه که ی بنژن 

و بایه ک زه وی له  خاکی ئه و دنیایه دا داگیر بکات 



وه ک  ژیان  بینيی  که   ئه م  بوو.  بوو  بزار  له م  که  

پیه وه  قه شه نگ و دڵ گه وره   خه یاڵ و خه ونه کانی 

نییه  و که  زانيی مه حاه  خۆی به  دزوی و دابان 

ڕابت.. له رزی لھات، مه راق دایگرت و ویستی خۆی 

ده مار  ئازارکش  بیرکردنه وه ی  که چی  بخافنت، 

به   خانه ی  خانه   و  ئسک  ئسک  پچاند،  ده ماری 

دووکه ی  ته نک  ته نک  ئه و  بینیم،  من  کرد..  گه رد 

زریکه یه ک  بوو به  ھه م و له   بکه ن،  باوه ڕ  ئا  کرد! 

به والوە، ئاسه وارکی له  پاش خۆی  جنه ھشت! 

چاو  تا  به رده می  تر،  جگایه کی  له   ئه وه تا، 

ڕاده کات،  ھه ر  به رده وام  ئه و  و  بۆشاییه   بکات 

یان  ڕاده کات وه ک ئه وه ی به دوای شتکدا بگه ڕت، 

توانای  و  ڕاده کات  بنت،  ڕاوی  ئه وه ی شتک  وه ک 

به سه ر ھمنکردنه وه ی ھه نگاوه کانیا نه ماوه ، ڕاده کات 

و شونپ به جماوه کانی، داستانک تۆمار ده که ن، 

ماته می  و  ترس  چاوانی  و  ڕاده کات  دواوه،.  له  

له به رپی  به ردک  و  ڕاده کات  تزاوه ،  ونبوونیان 

ناگیرت، دره ختک نایه ته  ڕی بیگرته وه ، دیوارک 

نایوه ستنته وه ، شتک باوه شی بۆ ناگرته وه، ئه و 

ڕاده کات و ئازاری دی پشکۆیه،  پناچ دامرکته وه . 

و  چۆن  ئه وه یه ،  الی  ھه ر  خه یای  و  ڕاده کات  ھه ر 

ڕه قه،  که لله ی  ئاشتبته وه ؟!  ژیاندا  له گه ڵ  که ی 

نایه وت دان به وه دا بنت ، ژیان ئه وی ھه ر به بیریش 

نایه ته وه.. ! ده یبینن، به رده وام ھه ر ڕاده کات..

..........................

ده وترت  ئه سپ  میه ی  به   کوردیدا  زمانی  له   (١) دیاره  

ماین، به م من وشه که م وه ک ده ربینک پخۆش نه بوو، بۆیه  

(ئه سپه م)م به کارھنا!

ئایینی  پابه ندی  که   گرووپکه   ئامانجی  (٢)(نیرڤانا) 

 ده توان نموونه یی  مرۆڤی  پیانوایه   که   ئه وان  (بوودی)ن . 

له   بوون  ڕزگار  تاھه تا  بۆ  و  ڕۆح  ئازادبوونی  ئاستی  بگاته  

ئازار. ئه مه  له  کاتکدا، به پی باوه ڕی ئه وان، نه گه یشتن به  

ئازادبوون و نیرڤانا، مانای به رده وامیی  ئازار ده گه یه نت!  

 


