
رەزا شوان.. ھ

لھ قسھکانی و لھ کردارەکانی لھ وتنی قسھی راستگۆیی بریتییھ
ھاوبھستھبوونی و لھ خۆشھویستیو لھ بیروباوەڕی و لھ 
.یشبھ کردار. .بۆ گھل و نیشتمانھکھی

.تاک و نھتھوەیھی
.. جوانتشترین وراستگۆیی با

چون.. 
ھویست و ھمرۆڤ

.،زسھربھر
یھ ،وودەیی وڕوابھخۆبوون و، دەروون و ویژدان ئاسراست

.: .. دا رووبھڕووبوونھوەلھ
.گرنگی راستگۆیی و لھسھر ئاکامھکانی درۆ دەکھنھوەھھموو ئایینھ ئاسمانییھکانیش جھخت لھسھر 

. )راستگۆیی ( یراست

درۆ نھخۆشیھکی زۆر ترسناکھ، .. 
: .. لھوانھیھ ھھر لھ مندا

. تھرکی ناکات بھ پیری.. خوویھکی گرت بھ شیری

.چھواشھ و پھردەپۆشی راستییھکان دەکات.. قسھ و کردارە راستییھکانی مرۆڤھدرۆ 
اوە

.. ..متمانھیھکیشیان بھ قسھکانی نییھ
. .جھرگبڕ روویداوە و پیاوی تیا کوژراوە،

.درۆزن کراوەلھ بۆیھ نھفرەت لھ درۆ و 
: ) فریدریک نیتشھ ( 

.
.ھاوارییھوە نھچووھانا و : 

.
. باشترە لھ ژیان لھگھڵ درۆدا.. کھواتھ مردن لھگھڵ راستیدا

و لھ نن مر.. )( 
زۆری ئھو ەداانزانننا،



یا لھ لھ و انو باوکان، لھ دایککھ شتانھی کھ بھ باش و خراپیانھوە 
کھم یا زۆر کاریگھریی لھسھر،ھ نھر..وەریان دەگرنھوەیانمامۆستاکان

. ھھیھئھمڕۆکردارەکانیلھسھر وزارشت و گ

.. بھر رۆشنایی ئھو گرلھ
و رایان ۆش و پھروەردەیان بکھن راستکرداری گبھ راشکاوی و ب،

، بڕوا بھ بھھایھکی پیرۆزیان و بھ بۆ ئھوەی دەق بھ راستگۆییھ.. نن
ئاسوودەبن و بھ ئھوپھڕی ئازایی و ئازادیی و و ویژدان شیمتمانھیھکی زیاتری

.. دۆزنانیش دووربکھونھوەلھ و ۆتا لھ دڕ.. وە رووبھڕووی تھگھرەکانی ژیانیان ببنھوەراستیشھ
.ئاسوودە نییھو ویژدان روون ە

زانایانی پھروەردە و دەروونناسی
.نایھنھدیبھ لۆمھکردن و توڕەیی و توندوتیژیبھ سزادان و ھھرگیز 

جاری وەھاش .. 
پھنا بۆدرۆ ،ن و لۆمھکردن، بۆ پاکانھکردن و نکھھیھ،

 .

.. گۆیی و راستکرداری پھروەردە بکھلھسھر راست
.. ناویان بھرن) (مھبھناویان) درۆزن(درۆشیان کرد بھ ، ئھگھر نھوەبخھدرۆ دووریان

، پرس و رای ش بووۆ بدۆزویان ب
( ..تاننو خووی بگرن

)لھ چارەسھرکردنخۆپاراستن باشترە

؟..ن
.. دروستی ١

.. بھ 
... ەڕگھورە ئاو د: .. دەردەچن

، بھ بۆ و 
باوک و دایکم لھ ماڵ نین ـ:  ھھر کھتۆ بڕۆ دەرگاکھ بکھرەوە و : 

کردنی کار و رایئھمیش لھوانھیھ.. ـ دانیش
.کات

٢..
چونکھ زۆر شت ھھیھ کھ منداڵ .. تکھ ش ھھیھ دیارە کھ 

 ..



، ..
. وھوە، کھ لھگھڵ تھمھن و ھۆشگونجاو بکھن

..لھگھڵ درۆکانیانداـ ٣
. و،ھھ

٤ ..
،.. ی)پارکی منارە(یا )چاڤی الند(

.بڕوچیتر ،درۆزنتان دەزانن و

یھکتری دەکھنیدا ) نھرویجی(م یھکھاوڕ
خۆش

، کھ دا و لھ بیرم کرد: ،دا
ناوە؟ وتم دی،ھھر لھ 

با کچھکھم ،بگھڕی دواوە و 
.بدەیت

ئافھرینیان بکھن، ئھم ستایشکردنھ بھ ٥
،

.دئازا

) جۆرج واشنتھن ( 
، شکاند.. .. لھ باخچھک

ئھم جۆرج دوچاری .. 
.

. منداڵ، لھلھوانھیھ بھ رەمھکیی یھکھم
ناتوانم بھ درۆ : ا و وتی

. ھبووم

بۆ نموونھ بۆ ماوەیھکی دیاری .. مندـ ئھگھر ٦
، جھخت لھسھر راستی ھوە یادین

ی )( دەتوانن چیرۆکی .. :
شانی بدەن، تا پھند لھو شوانھ درۆزنھ دەتوانن پی،کراوەکارتۆنیش تۆمار

،نونایھوە چوکھ جاری یھکھم بھ درۆ ھاواری.. 
و ھاواریراستی گورگ پھالماری مھڕەکانی دانبھ کھ دا، .. 

. و درۆ دەکا،گورگ پھالماری مھرەکانی داومکھون، ب



یودەربارەی راستینئھو چیرۆکانی کھـ ٧
سھرئھو چیرۆکانھی کھ جھخت لھ: .. 
اریگھرییھکی ک،دەکھنھوە و

ھھا و لھ دوای بیستنی ئھو چیرۆکانھی کھ بکھ ، ووەبۆ دەرکھوتیانشراستییھ.. لھسھر من
.لھ بایھخی راستییان لھخۆگرتوون

لھ راو بۆچوونی خۆیان بکھن ۆیی و بھ راشکاوی گوزارشت ٨
. ناخی 

کھ .. ٩
. : یا نایھ.. 

 .. .. :
 .. .

.. دۆخ لھکات ورەنگھ بۆ ھھندێ ) درۆی سپی ( وە ١٠
دەتوانن .... ان،دەدەنو ناخۆش 

فھرین تۆش ئازای دەتوانیت دەی ئا.. : پزیشکھمان وتی
.. .. بیخۆیتھوە

.خواتھوەبتاڵ و ناخۆشھکھناچاری و درۆ سپییھی دایکی بکات و، بھ وبھرەنگھ بڕوا 

رەزا شوان
٢٠١٦: نھرویـج


