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  داخیداخی  رهره  هاباد قههاباد قه  مهمه ...  ... روونی مرۆڤروونی مرۆڤ  یی دهیی ده  ن بۆ ئاسوودهن بۆ ئاسووده  رچاوهرچاوه  سهسه  تیڤتیڤ  ی پۆزهی پۆزهڕۆحڕۆح و  و   وزهوزه
 
  

  چونکه،  وانی تر جیاوازتر و ئاۆزتره موو ئه  هه  له رکه وه مرۆڤ بوونه
رکی  وه  بوونه ته  بووه وه هۆیه  به ست و هۆش و زمان که  هه  به یارکراوه ته

تکی  ش سیفه مه  ئه که، ستیار ر و گوگرکی هه که  و قسه وه ره بیرکه
 . میش کارتکراو بت ر و هه م کارتکه خشت هه به پده

  له،  یه ی ساده  بوونکی بچکۆله وه  ڕووی فیزیکییه بت له دایک ده  له مرۆڤ که
 پی  به.   و هیچ گرێ و گۆکی نییه تیڤه  ڕۆحکی پۆزه وه روونیشه ڕووی ده
وام  رده کی به یه  وزه رکی زیندوو به وه موو بوونه ردوون هه لی گه زه یاسای ئه

  واته،  وه سوڕته و ده یه یی هه  سروشتکی بازنه یه م وزه چ و ئه  ده ڕوه به
گرێ و  رده  وه  وزه وه ره وروبه وده  ژینگه له،  وه  سروشته له،  وه کتره  یه مرۆڤ له

تا  کانی سروشت و هه لییه زه  یاسا ئه  له ککه  یه زهدان و ستانی و.  وه یداته ده
نھا جۆرک   ته م وزه به.  وامه رده ش به م یاسایه مرۆڤ و سروشت مابن ئه

   به هت ستراوه  به یه م وزه ئه.  رنیه  خراپ و نه  که یه کیش هه یه وزه،  دوو جۆره  که به،  رنی نییه یان ئه کی باش  مانایه میشه  و هه نییه
ی  و مرۆڤه ئه.  و سروشت ل هاومرۆڤ و ژینگه گه  له وه ی خۆشیه  میانه ڵ خۆی و له گه ندی مرۆڤ له یوه  جۆری په واته، جۆری خۆناسینی مرۆڤ

 و ئاشنا  بایه  ناتهڵ خۆی گه  له یه وه  هۆی ئه بایه ک ناته ڵ خه گه ی له وه ئه،  بانه کیش میھره  خه ر به رامبه به،  بانه ڵ خۆی میھره گه له
ست  به مه،  خۆیان بناسن وه ندییه یوه و په ی ئه ڕگه توانن له ده،  یه ڵ خۆیاندا دۆستانه گه ندییان له یوه  په ی که و مرۆڤانه ئه.  خۆی  به بووه نه
ست   ده وی به زان جه  ده چ و هنده رده ستی خۆی ده ده خۆغاف کۆنتۆی له  مرۆڤی له چونکه.  بوونه خۆغاف نه ش له ندییه یوه م په له
 . گرێ ق ده  و ده  شوه گه کانی کۆمه ڕوانییه  پی چاوه کانی به فتاره موو ڕه  و هه یه وه کی تره خه
 و  گه ستی کۆمه شتیاری ده  بته ده، بت ر تاک وریای خۆی نه گه  ئه ک که یه  ڕاده گاته کاندا ده ندووه سه نه شه  گه گه  کۆمه  له ڕوانییه م چاوه ئه
، ناسینی مرۆڤ ر خۆنه  سه کاته ش کارده مه ئه. وت چی بکات یه خۆی ده،  و خۆی چییه ڕوانی له  خۆی چاوه  که وه چته  بیری ده له

دات و  ده رهه ن سهبوو خۆنه ڕبه ش باوه مانه نجامی ئه ئه له، ت  تایبه کان به نووسسازه  چاره  ژیان و بیاره ی له وه کردنه خۆساخنه
 . هن م ده رهه تیڤ به ی نگه سکی پاسیڤ و وزه  که بته  ده و مرۆڤه ستن و ئه ده شه گه
 ویستی خۆیان بناسن و  وه ستانه و هه ی ئه  ڕگه  له توانیویانه، ندیدا بن یوه  په کانی خۆیاندا له سته ڵ هه گه  له  توانیویانه سانک که که

و یان  م و ئه ر ئه به ک له  نه  ویستی خۆیانه  بیارک که نه توانن بگه  و ده خۆبوونیان بنده ڕبه ی باوه  ڕاده سانه که و جۆره ئه. ن ی بکه پناسه
 .  کردبتیان گه ریت و کۆمه داب و نه

کاندا  وتووه  پاشکه  کلتووره له. کان یهمادی شته پویست به  گرنگیدانکی زیادله کات به رقاڵ ده  مرۆڤ سه  که  وایه رخه م چه سروشتی ئه
ی  یه و ڕاده تا ئه، کانی نگاندن و نرخاندنه لسه ر هه  سه کاته ش کار ده مه ئه، رست  مرۆڤکی شتپه گۆڕێ به  دۆخی وادا ده تی مرۆڤ له سیفه

ری  ته کی خه رییه  کاریگه مه  ئه که، ش نرخ نده وه ئه  یه ی هه ندی پاره  چه واته، تی یه  هه ی که و شتانه  به وه ستته به  ده که نرخی مرۆڤه
سانی   که خش به یبه  و ده وه کاته  کارا ده یه م وزه  و ئه تیڤه کی نگه یه ری وزه مھنه رهه رست به مرۆڤی شتپه. ر ژیانی ڕۆحی مرۆڤ  سه کردۆته

 .  وه وته که تی ده هامه نگی و نه ری و ناهاوسه روه  نادادپه تیڤی واوه ی نگه  وزه له.  وه یسوڕننه کدا ده یه  بازنه تریش و له
  وه وری خۆیه  ده میش له ئه،  ی ئاکاری باش و ئاشتیخوازانه  مایه بته ده، گرت  ده رچاوه  سه وه تیڤه ی پۆزه وه  بیرکردنه  له ی که یه و وزه ئه

  بته ده، گرت  ده رچاوه  سه وه تیڤیشه ی نگه وه  بیرکردنه  له ی که یه و وزه ئه. کات  ده ریش ئاسووده ده رگر و وزه وه خش و ڕۆحی وزه به ئارامی ده
شبینی و  دبینی و ڕه به، کتر و  یه  له وه ییه میشه  نو گومانی هه خاته ئاۆزکن و مرۆڤ ده  و ڕۆح ده ی ئاکاری خراپ و دوژمنکارانه مایه
ی  ی وزه ی بازنه وه سوڕانه.   ئاراوه وتی دنته پاندن و چه وام ئاۆزی و فشارو چه رده تیڤی وا به  نگهی وزه. هنت م ده رهه هابینی به ڕه

 . ن ن و گروپ پکبھنن و ڕکخراو دروست بکه وت بکه سوکه  هه وه کان پکه  خراپه  و مرۆڤه وه کان پکه  باشه  مرۆڤه کات که مرۆڤ وا ده
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و داب و  ئه.  تیڤدا کارایه ی نگه مھنانی وزه رهه  به  له وه ی سروشته وانه  پچه کلتوور به.  تیڤی مرۆڤه ی پۆزه ری وزه مھنه رهه سروشت به
   و به وه ونه نی خۆیان دوور بکه سه  ڕۆحی ڕه کات زۆر له وایان ل ده، ر مرۆڤدا سه پنت به یانسه ی کلتوور ده سمانه ریت و ڕێ و ڕه نه

 پویستی  ی که کانه و شت و مه  له  مرۆڤ جگه یه وه هۆی ئه. کان  مادییه  دیلی شته  و ببن به وه سترنه  ببه وه کانه که و مهئاووا و شت 
ر  گه  ئه یه ئاماده، کار ببات  ئامرازی خراپیش به یه ستھنانیاندا ئاماده ده  پناوی به ڕت و له گه دا ده  دوای هی دیکه کات به ی دابین ده ڕۆژانه
ندێ  ت هه نانه نت و ته یه ی پ بگه وره زیانی گه، دناوی بکات ی به  مادییانه و ئامانجه یشتنی به م گه رده به ست بزانت له ربه  به سک به که

 . ناویشی بدات  له یه جار ئاماده
 ڕووت و   مرۆڤ به  که یه وه ئه،  بیرمان بت  له  پویسته شهمی کیش هه غزایه ک هما و مه  وه  که یه وه  ئه وه  سروشته کی زۆر سانا له یه نموونه

ژی و دوای  نک ده مه ته، کات بت و کارده خه ژی و ده  ده م مرۆڤه ئه، ک و ڕۆحک یه سته  جه  له جگه  نی هیچ نییه خاوه، بت دایک ده قووتی له
 . ه ج ده دنیا به، ڵ خۆی ببات گه ی پو له وه ت و قووتی و ب ئه ڕوو وێ و به که کار ده ی له سته  پی یاسای سروشت جه  به وه ئه
  بیری بت که  له میشه ربگرت و هه کی گرنگ بزانرێ و سوودی لوه همایه  به  پویسته  مرۆڤ دراوه  به وه  سروشته  له ی که هزه غزا به م مه ئه
  نیشی له مه موو ته ر هه گه ئه، ڵ خۆیدا نایانبات گه و نین و له هیچ شتک هی ئه، کانی وی کاره عنه می مه رهه  ئاکار و کارایی و به  له جگه

 . ون  هی ئه خت کردبت که دا به موو شتانه و هه پناوی ئه
ک پویستی   ژیانی خۆیدا کۆمه خر مرۆڤ له نه، ژاری بت  هه زی له یان حه، کات بات نه  ژیانیدا خه  مرۆڤ له  نییه وه  مانای ئه مه ئه
ی پویست   ڕاده  به یه وه کانی ژیانی مرۆڤک ئه تاییه ره  سه پویستیه، ی دابین بن و پویستییانه بت ئه  و ده یه ندی هه تایی و ناوه ره سه

 تواناکاری  یه وه  بهپویستی، ی دابین بت بۆی کانی ئاسانکاری ژیانی ڕۆژانه ئامرازه، بت هه ی وه سانه شونی ژیان وحه، بت خۆراکی هه
،  ئاسایش و همنیدا بژی  له یه  هه وه پویستی به، لماندنی تی خۆی و خۆسه سایه که دان به شه ستی گه به راهام بت بۆ مه ستتدا فه رده به له

 چاوی  ک مرۆڤک بگیرت و به ی وه خۆ رز بت یان نزم ڕز له  به یه و پگه  ئیدی ئه تیدایه یه کی کۆمه یه ر پگه  هه ڕزی لبگیرت و له
 . کرت ماشا نه  ته وه واردنه هه

ستھنانیان  ده ژن و بۆ به  خۆی بشه  نییه وه  پویستی به واته که،  بۆ خۆی  نییه ی دیکه  پاره  پویستی به و پویستییانه  له مرۆڤ جگه
 خۆی دوور  دوای سامانی زۆر و زۆرتر مرۆڤ له نگاوبوون به ژان و ته شه. بھنتکار   به وه کانیشه نده فمه ره  ناشه کان به سیله موو وه هه
  وه ندانه فمه ره کی شه یه رچاوه  سه ر له گه  مرۆڤ ئه  که  نییه وه  مانای ئه مه ئه. یداکردن په  ئامرازی کار و ئامری پاره یکاته ده،  وه خاته ده

کارببرت و  ندی گشتی مرۆڤدا به وه رژه  به  له و سامانه رجک ئه  مه به،   هیچ کاتک خراپ نییهبوون هه، وت تووڕی دات ستکه سامانکی ده
 .  خودی خۆی ش له که دابینی سامانداره، ی مرۆڤی تر و وه وساندنه ی چه رچاوه  سه کرێ به نه
وام  رده کات به ش وا ده مه ئه.  داباوه، تی  تایبه ی خۆی به گشتی و سروشت  سروشت به له،  خۆی نامۆیه  و به  خۆی دووره  له ی که و مرۆڤه ئه
تیڤ  ری نگه تیڤ کاریگه ری نگه کته کاره. ن که ژین و کار ده  ده وه  نزیکییه یدا یان له گه ی له وانه  به وه رگرێ و بیداته تیڤ وه ی نگه وزه
ز  کان حه کات هاومرۆڤه یدا ده فتاریدا په  ڕه ک له تییه  و بایه تیڤه ی پۆزه که ییهر تیڤیش کاریگه ری پۆزه کته وانی دی و کاره ر ئه  سه کاته ده
  وه تیڤه  پۆزه و وزه قوینی ئه  هه نھا له کارایی مرۆڤک ته. ی گه  و دنیا بن له ستی بن و ئاسووده هاوهه، ن و ندتی بکه ڤابه  هه به
 . رانی مرۆڤن ی کامه رچاوه تیڤ سه ی پۆزه ڕۆح و وزه.  وهقو  هه وه تیڤه  ڕۆحکی پۆزه  له که، دت

  ی که رییه وه خته و به یکات بگات به  ده وه بۆ ئه، یکات  ده ی که نج و کۆشش و کارانه و ڕه موو ئه  و هه رییه وه خته  عاشقی به رکه وه مرۆڤ بوونه
ی  وه ها کار بۆ چاککردنه روه هه، کانی خۆی و دنیا بدات تیڤه  پۆزه نه  الیه  به شه گه   دنیاوه ته  هاتووه وه مرۆ بۆ ئه.  ئامانجی ژیانی ته بووه
  جگه، ریدا سه پنن به یسه ی کار ده  و ژینگه گه کانی کۆمه ریته کانی کلتوور و داب و نه  نرخاندنه کانی خۆی بدات که تیڤه  نگه نه الیه
   له ی که و بارودۆخانه ی ئه وه  چاککردنه بت له  ڕۆیشی هه گرنگه، کی تر  خه ر به رامبه  به رپرسیاره  ئاستکی تریشدا به ش له مانه له

  وام له رده  مرۆڤ به  پویسته بۆیه،  وه خۆنامۆبوونه یرانی له  نو قه ی خستۆته که ی یان گروپ و ڕکخراوه که ی کاره  ژینگه ی یان له که گه کۆمه
 . شدا گه ر ئاستی کۆمه سه سیش و له که ر ئاستی تاکه سه کانی ژیان له ه ی هه وه نهباتدا بت بۆ ڕاستکرد خه

  بته ده، کانی ژیان بت تیڤه پۆزه ی دۆستی ژیان و ڕۆح و وزه وه باتی ئه  له ی که ره وه و بوونه  ئه بته  ده وه هۆی کلتوورکه  مرۆڤ به ڕاسته
ری و  وروبه ی ده وانه دات به ش ده یه م وزه هنت و ئه م ده رهه تیڤیان ل به ی نگه  ژیان و وزهکانی رقه رق و به ک و زه دۆستی شت و مه

یامی   په یان نه مه م ئه به.  وه هنته م ده رهه ردوام خۆی به ش به دکارییه م به هنت و ئه م ده رهه دگومانی به دکاری و به کی به یه بازنه
  یه رکی ئمه ئه.  وه م بت و ژیان تاریک بکاته رهه وام به رده  به یه  وزه و جۆره ین ئه  بده  ڕگه ش پویسته نه،  و مرۆڤکی سروشتییه
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 هۆکاری  بنه  ده  که یه گه ی نو کۆمه تیڤانه  نگه و وزه ها ئه روه هه، ن و به  شاو بۆ ڕۆحمان ده  که وه  ببینه خراپانه و وزه ڕووی ئه ڕووبه
 . تی یه ری کۆمه روه نانی نادادپهمھ رهه به

کاری   به  و که تیڤه کی نگه یه نگ خۆی وزه بروزه  زه  که ویسته نه گه  به چونکه، ناوناچت تیڤ له کی نگه یه نگ وزه بروزه  زه هیچ کاتک به
کار  دژی به نگکی تووندتر له بروزه ر زه گه یان ئه، نست  ده نه شه  ته  دووهنده که دیارده، تیڤ کی نگه یه ناوبردنی دیارده یت بۆ له به ده
رتر  تیڤ کاریگه تیڤیش میتودی پۆزه ی نگه  دیارده ر به رامبه  به واته که. ین ناچت به م له به، پ چه کی کاتی ده یه  بۆ ماوه که ی دیارده ببه

دا  و میتوده کارهنانی ئه به زمان له. ند بت کرێ سوودمه  ده و میتودانه  له ککه دیالۆگ یه. یان بنبکردنی،  وه مکردنه  بۆ که ودارتره و بره
  ست له به مه.  ڕافه یان زمانی زه، کرێ زمانی گورگ بت  و ده یه  زمانیش دوو دیوی هه چونکه، وتن که رنه وتن یان سه رکه  بۆ سه ره بیارده

.  وه کاته ک قووتر ده یه  کشه یه وه شی ئه که ئاکامه، کات ر زامدار ده رامبه  و به  زبره  که یه و زمانه ا ئهروونناسید  ده میتودی زمانی گورگ له
 پناوی  ی خۆی له ه  و دیتنی هه که  کشه  دۆخی ڕامان له خاته ر ده رامبه  و به رمه  نه  که یه و زمانه ش ئه فه ڕه  زمانی زه ست له به مه

دا س  م دۆخه له،  وه داته می ده  زمانی گورگ وه ی به که ره رامبه به، ش بدوێ ڕافه  زمانی زه ندێ جار مرۆڤ به هه. دارکردنی سه چاره
یڤی رنات ته ئه.  یه وه پشته  و دابانی له ی خراپه که نجامه ره یان ده مه  ئه که،  وه م بداته  زمانی گورگ وه میش به  یان ئه یه رناتیڤ هه ته ئه
، بت  ئاکامکی دخوازی هه نگه  و ڕه یه دا هه رییه سه م چاره رکی زۆر له گه  ئه که،  وه م بداته  وه ڕافه  زمانی زه  به وه  دیسانه یه وه م ئه دووه
 .  مه نگی باشتین وه مدا بده رناتیڤی سیه ته  ئه م له به
گرێ و  ری ده  وه وه  خۆشییه ویش به ئه، ر رامبه  به یداته هن و ده مده رهه  به وه ره که  قسه لهتیڤ  ی پۆزه  وزه ڕافه کارهنانی زمانی زه به
   له یراندا ڕگه  و قه  کاتی کشه  له  که یه وه نجامیشی ئه  و ئه وه سوڕته کی ڕکو ئاسایی ده یه  شوه  به که بازنه، ی که ره رامبه  به وه یداته ده

و  ر ئه رامبه روونمان خۆش بکات به  ده  له ین ڕق جگه ر بوار بده گه  ئه چونکه. گیرت  ده وه ندنه سه زی تۆه  و حه  ڕق و کینهستی زابوونی هه
ن ش خۆما وه  له جگه،  روونمانی بارگاوی کردووه ی ده و ڕقه هۆی ئه  بین به ناتوانین ئاسووده، ن که دا ده گه کمان له یه  خراپه ی که سانه که
، گرت  دڵ ده ی ڕق له وه ئه. روونمان ش و دڵ و ده  له دات به ش و تاریک ده کی ڕه یه  وزه که،  ری ڕق و کینه مھنه رهه کی به زگایه  ده بینه ده

م نا  ر ده  و هه وه تهی تیا ماب و برینه  خۆی دابت و چک وکمی ئه کی له ستی خۆی فیشه  ده  به  وایه وه ک ئه  وه وه بته  مرۆڤ ده یان ڕقی له
 . رشان بکات  په سه و که روونی ئه  و ده سته  و جه وه و بکاته م هه ده
سکی خراپ   که وه  سروشته  هیچ مرۆڤک له چونکه،  ستی مرۆڤ خۆیدایه  ده کی زۆر له یه ی خراپ تا ڕاده ی باش و وزه مھنانی وزه رهه به
  م هزه  خۆی ئه  که یه نده وه نھا ئه ته،  یه موو مرۆڤکدا هه  هه خوازی و چاکسازی له  و چاکه کههزی چا.  چاکی ناوکی مرۆڤه،  و نییه

ی خۆی  وه ره  یاخود هزکی ده وه، ی که ی و کلتووره که له ر و گه وروبه مۆی ژیانی خۆی و ده  داینه ی پ بدات و بیکات به شه  و گه وه بدۆزته
وڵ بدات بیر  هه،  بکات و رده روه  خۆی په میشه  مرۆڤ هه بت که  ده و ڕگایه ش به مه ئه.  وه روونی بدۆزته ی ده که  شاراوه بیوروژن و هزه

سانی دی   که یان که و مافانه رگرتنی ئه بۆ وه، کان بکات بۆ باشترکردنی ژیانیان مدیده  سته سان و گروپه  چۆن هاوکاری که وه  بکاته وه له
گوتاری ب . کان دارکردنی گوتاره گه ی دیالۆگ و به  ڕگه  به که به، نگ و تووند و تیژی بروزه ی زه ڕگه ک به م نه به. وونوت کرد لی زه

  ی ونه وه ژووکردنه  پناوی ئاوه له،  ی ژیانیان ناشیرین کردووه و دیاردانه گرتن له خنه ڕه. ر بت ڕپھنه  ناتوانت باوه گه به
، ر ڕووناکی  به یته  بیبه وه  دیوکی تاریکه ک ببزونی و له یه ی دیارده وه بۆ ئه.  کی مردووه یه خنه یام ڕه  ب په خنه ڕه.  کانی ژیانه هناڕکوپک

چاکسازی   ست به  ده ووه له، تیڤ و کی پۆزه یه ونی پرۆژه  هه یت به ت بکه که گه ی خۆت و کۆمه کانی ئاینده  ئامانجه یه وه پویستت به
 . یت بکه

ویش هزی  ئه،  تیڤه پۆزه و وزه  دروستکردنی ئه ری خۆی له ده ترین یاریده وره  گه توان بیکات به  ده یه زنیشی هه ی مه مرۆڤ هزکی دیکه
 و  وه ان و ساخکردنهک رکردنی کشه سه یان بۆ چاره، کان نگییه ی ناهاوسه وه نگکردنه کارهنانی ژییری بۆ هاوسه به. ) ق عه (زتی ئاوه
تیڤی  ی پۆزه کۆش و وزه  ئامانج و بۆی تده کاته یامکی خۆی ده  په مرۆڤ که. بت  ده کی واوه یه بوونی وزه نجامی هه  ئه یان له وه کالکردنه یه

م  ق له عه.  وه ڕووی ببنه هش ڕووب ن و ده دا هه گه  نو کۆمه  هزی خراپ له ش بکات که وه  پشبینی ئه پویسته، کات رج ده بۆ خه
تیڤی  ری نگه کان کاریگه تیڤه  نیگه ڕووبوونه ی ڕووبه وه ری بت بۆ ئه  دۆخی وادا ڕپیشانده له، سی و ریادڕه  فه توانت ببته دا ده یه هاوکشه

 . هنن م نه رهه تڤی تدا به ی نگه نن و وزه ر دانه سه له
سانی دی   الی که شیاو له کی زۆر تووندوتیژ و نه یه وه کاردانه، ین یکه یامکی ئینسانیدا ده یاندنی په ناوی گه پ  له ی که و کارانه ش ئه ده

وتنخوازان  پۆلی پشکه  شه  کۆنسرڤاتیڤان دژ به ویسته نه گه به.  ئامانج بکرته  تۆه وه ی ڕقه رچاوه  سه ریان بکرت و له رامبه  به وه گه کۆمه
روونی خۆی غاف   ڕۆح و ده دا له م دۆخه ر له گه مرۆڤ ئه. مول ناکرن حه  و ته زایان قورسه کان ڕه رتخوازه ڕفۆرمخوازان الی نه، ستن وه ده
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وانی دی  ر به رامبه  به  ڕق و کینه بت له روونی پ ده ده،  گه کانی کۆمه یان گروپه، سانی دی ی که یه وه  کاردانه و شوه نجامی ئه  ئه له، بت
تانی برینی  ردووال خه هه، وانی دی و  به وه خشته به  ده  دووباره و ڕقه ئینجا ئه،  و و ڕقه بت به هراوی ده روونی خۆی ژه تا ده ره سه، و
 . بن روونی ده ده

ش و   ئمه ن به توانن هما بده وان ده ی ئهکان یامه په،  فر بت زموونانه و ئه  ئه وه تیه  باکانی نو مژووی مرۆڤایه  نموونه ش له مرۆڤ ده
یران و  ڵ قه گه فتاریان له  چۆن ڕه یامانه ن په  خاوه و مرۆڤه  و بزانین ئه رچاوانه و سه ر ئه  سه وه ڕینه کاندا بگه یرانه  و قه  کاتی کشه له

 .  کاندا کردووه کشه
 ڕۆحی خۆی   له وه  دۆخکی زۆر سروشتی و قووبوونه یشتن به نجامی گه  ئه  له ی هیندۆسه وه ته  باوکی ڕووحی نه ک گاندی که سکی وه که
 : ی ده وه ک ئه وه، خشت  دوژمنیش ببه ویستی به ت خۆشه نانه  ته نجامک که ره  ده گاته ده
 ، وی  خۆشی ده  مرۆڤکت خۆش بوێ که  نییه وه گرنگ ئه (

 ) .  لته ڕقی   مرۆڤکت خۆش بوێ که یه وه گرنگ ئه
کانی نو  ر و نرخاندنه وروبه  ده ی که و فشارانه هۆی ئه به.  وه می ڕق بداته ویستی وه  خۆشه وت به یه  ده دایه وه یدا له م وته دانایی گاندی له

، یانی خۆیدا پراکتیک بکات ژ ی گاندی له و تیۆرییه  بۆی ئه ئاسان نییه، کاندا یران و کشه  کاتی قه خوازن له  مرۆڤکی ده  له گه کۆمه
   له ی که و پناسانه ڵ ئه گه سانی ئازا و ترسنۆک و بور و دسۆز و خاین و هتد له  بۆ که گه کانی کۆمه نرخاندنه.  حایش نییه م مه به

،  و وه ناهن مرۆڤ خۆی بیر بکاته ،کات  مرۆڤی ده  له گه  کۆمه ی که ڕوانیانه و چاوه  و ئه تیڤ و نالۆژیکیدا بۆیان کراوه کلتوورکی نگه
  ستی خۆی بگرێ و ژییری خۆی بکاته  هه  و گوێ له  گفتوگۆوه وته ڵ خۆیدا بکه گه ن له بوار ناده. کات ریان ده سه خۆی بیار بدات چۆن چاره

کی  واو ناوه کانی ته م ژییری مرۆڤ و ناهن بیاره رده به ست له ربه  به بنه کان ده ریته  و کلتوور و دابونه گه ری کۆمه  سبه میشه هه.  پوانه
 . پن یسه ریاندا ده سه  به گه  کۆمه بن که  ده تییه یه و کۆیله ی ئه کان گیرۆده ریتخوازه  نه مرۆڤه.  بت وه خۆیه بت و له

  م له به، توانت خۆی بت  و ده وه ته ڕاوه ی بۆ گهخۆیی خۆ ربه مرۆڤ نرخ و سه، ) کان ره تاکگه (کان  ئیندیڤیدیوالیسته گه  کلتووری کۆمه له
دات و  کات و بیارده وان کارده رخاتری ئه به له، ژی و ک ده ر خاتری خه به مرۆڤ له، ) کان ییه وه پکه (کان  کۆلکتیڤه گه کلتووری کۆمه

 . کات ه د کانی ئاراسته فتاره ک ڕه ڕوانی خه ر چاوه به ک و له ی خه ترسی لۆمه له
کانی  ڕوانییه  پی چاوه وت به یانه  ده  که کانک نییه ی خه کۆیله.   نییه گه ی کۆمه س و کۆیله ی که  و کۆیله  ئازاده وه  سروشته م مرۆڤ له به
 سروشت  ربگرت که ی خۆی وه یهو ئازادی  سوود له یه  هه وه مرۆڤ پویستی به. بت ی هه وه یڤ و کار بکات و کاردانه بپه و وه مان بجوته ئه

  . کی مرۆڤی ئازاد  پویستییه بته ڵ کلتووری وادا ده گه کانی له ره ربه  به بۆیه،  وه ندۆته م کلتوور لی سه به،  خشیوه پی به
و   ئه کات و گوێ ناداته ک و خوا ئازاد ده ریت و خه بوونی داب و نه  کۆیله  مرۆڤ له یه ی هه و سووده  کلتووری باو ئه یاخی بوون له

تیڤ و ئاکاری  ی نگه ری وزه مھنه رهه  به ی که ه کلتوورریت و  نهو داب و ر یاخی بت له گه مرۆڤ ئه. هنن و شاو ده ی دژ به پۆالنه شه
یراناویدا   دۆخکی قه مرۆڤی سروشتی و ئازاد له.  ڵ سروشتی خۆی ئاشنا و هاوڕیه گه بت و مرۆڤی ئازادیش له ئازاد ده، تووندوتیژن

توان  مرۆڤی ئازاد ده. ی ڕق وه مدانه بژرت بۆ وه ده ویستی هه خۆشه، ویستی و ڕق  نوان خۆشه بژاردن له  هه رپشک بکرت له ر سه گه ئه
 . کات تی ده  دژایه شی خۆش بوێ که سه و که ت ئه نانه کاربھنت و ته  پراکتیکدا به ی گاندی له که  ئاسانی تیۆرییه به
ردوونی  گهویستی  خۆشه. ردانی پزیشک  سه نه،  و تییه رایه به  ڕقه  پویستی به مرۆڤ نه، ردان بت موو ده رمانی هه ویستی ده  خۆشه که
 . شی بت وه ره خشکه ریش و په مھنه رهه توان به  مرۆڤ ده ی بیھاوتایهیامک په
کیترین  ره  سه یڤ و له په ری مرۆڤ ده وه خته  به  و سانا له ساده،  وای ڕۆحی ئایینی بوداییه و پشهتی نۆبی ئاشتی  رگری خه وه، الیالما ده
  . رانی ر ترۆپکی کامه  سه یباته گرت و ده ستی مرۆڤ ده  ده وه رچاوه سه
، ن ده تییان ده ند پیان بکرت یارمه  و چه وه نه که سانی تر ده  که ندێ مرۆڤ بیر له هه(( :ت دا ده) ویستی خۆشه ( کتبی یالما له له ده
ر  رامبه  بۆ به تی تۆوه  ڕی هاوڕیه له. کات ویتریش چاک ده خۆتیش و ئه، ستی تۆ ویستی و هاوهه خۆشه.  رییه وه خته ش به مه نجامی ئه ئه
پویستمان . تی موو مرۆڤایه هه ر به رامبه  به یه مان ههرپرسیارتی  به  ئمه ک له ر یه هه.  وه کرنه کانت و دت بۆ ئازادی ده سته رگای هه ده
ی  وه مکردنه وی که  هه  پویسته ئمه. کتر رانی یه  باشگوزه ین به خ بده بایه، کو خوشک و برای ڕاستی ببینین و کتری وه  یه یه وه به

،   کردنی کارکی پمانایه پویستمان به، ین ندی بکه مه وه  دهستھنانی ده نیا کار بۆ به ی ته وه  جیاتی ئه له. ین ویتر بده کانی ئه ئازاره
رستگا   په پویست به.  ی منه  ئایینی ساده مه ئه.  وه تی باشتر بکاته موو مرۆڤایه  بارودۆخی هه  کرابت که  ئاراسته وه  کرده  به کارک که

  . )) ڤاتییه ی سانات هه فه لسه فه،  رستگایه ی خۆت پهستی خۆت و د هه. کی ئاۆز ناکات یه فه لسه  فه پویست به، ناکات
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ی  پشکنین و ناهین وزه کانمان ده سته هه،  ئایین ین به که ویستی ده خۆشه،  خۆمان و دنیا  بوانینه وه یامه م په ی ئه ره نجه  په ر له گه  ئه ئمه
رانی   بۆ کامه یه رچاوه ویستیش نزیکترین سه خۆشه،  رییه وه خته  به  پویستی بهمرۆڤ.  وه یامی خۆمان دوورمان بخاته  په ڕئامز له ش و شه ڕه

 . مرۆڤ
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