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ك ه دڵى ئههريمهنهكانت ڕازى كرد ،دڵى فريشتهكان مهشكێنه.
بهسێبهرى كڵێساكاندا تێدهپهڕییم و بهكهشيشهكانم دهگوت:
ن بك ـهن بــا حهقيقهتهكانتــان وههــم نهيــان
كهمێــك ب ـ ه گومان ـهو ه قســا 
خوات.
بهسێبهرى مزگهوتهكاندا تێدهپهڕيیم و ب ه مهالیهكانم دهگوت:
كهمێــك ئاونگــى گومــان بپڕژێننــ ه ســهر گيــاى حهقيقهتتــان بــا
چيمهنهكانتــان وشــك نهبــن.
بــه كهنــارى مهعبــەدى بتپهرســتهكاندا دهڕۆیشــتم و ســروودى
گومانهكانــم دهخوێنــد:
بۆ ئهوهى بتهكانتان نهشكێت قسان به هيچ خودايهكى دى مهكهن.
بــۆ ئــهوهى حهقيقهتــ ه بچووكهكانــت ون نهبێــت خۆتــان لــه هيــچ
گومانێــك غافــڵ مهكــهن.
ن
ئێــو ه ك ـه دڵتــان دهبهســتنهوه ب ـه بتهكان ـهوه ،سهريشــتان گــرێ بــدە 
ب ـ ه گومانهكان ـهوه.
ن بــه زهويیــهوه ،چاويشــتان بــ ه
ئێــوه كــ ه ههناســهتان دهڕووێنــ 
ئاســمانهو ه بنێــژن.
وه
دهڕۆیشــتم و ب ـ ه گۆرانییــی گومان ـهو ه ب ـ ه ســۆزى ســووتانى ژيان ـه 
گۆرانيیــم بــۆ مولحيــدهكان دهچــڕى:
بههەنهساى گومانهوه قهرارى ڕهها بدهن.
ی دڵى خودا نهشكێت
كوفرهكانتان ب ه نزاوه بكهن بۆ ئهو ه 
ك ـ ه گۆرانیيتــان بــۆ ش ـهيتان خوێنــد ،ســروودتان بــۆ فريشــتهكان بيــر
نهچێــت.
بهدهم ڕێگهوه دهڕۆیشتم له بهرخۆمهو ه دهمگوت:
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بۆ ئهوهى بگهين ه ماڵى حهقيقهتێكى بچووك
دهبێت ههموو كۆاڵنهكانى گومان ببڕين
بۆ ئهوهى بڕێك حهقيقهت بدورينهو ه
دهبێت كێڵگهى گومان ه گهورهكان ههمووى داچێنين.
ڕێگهم دهبڕى و ب ه دهنگى بهرز هاوارم دهكرد
دهبێت لهپشت ڕهنگى ههموو گوڵهكانهوه سهيرى دنيا بكهين
نابێت بۆنى گوڵێك سهرمهستمان بكات
نابێت ڕهنگى گوڵێك كوێرمان بكات
پياوێكــى گوماناویــى ئــاوڕى دايــهوهو هاوارهكــهى تــهواو كــردم و
گوتــى:
من نامهوێت به مولحيديییهو ه بمرم و ناش توانم بهئيمانهو ه بژيم
من پڕم له قهرارى ڕهها و پڕيشم له پهشيمانییی نهبڕاوه
بۆيه ههموو بڕیارێكى موتڵهقم پهشيمانیی له خۆيدا ههڵگرتووه و
ههموو پهشيمانيییهكيشم قهرارێكى موتڵهقى ل ه خۆيدا حهشارداوه.
من ئهو كاتهىپڕ دهبم لهگومان حهقيقهتم لێدهڕژێت
ئهو كاتانهش لێوانلێوم ل ه حهقيقهت گوڵى گومانم سهردهردێنێت.
ئهمه دواههمين هاوارى منه:
دهبێت ب ه گومانهو ه بژين بۆ ئهوهى به حهقيقهتهوه بمرين.
دهبێت به حهقيقهتهو ه بژين بۆ ئهوهى بهگومانهو ه بمرين.
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