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  ش  ڕه مه بۆ حه  ک یه نامه پرسه

  
زمونی  ئهساتی هاتنیدا  لهبت  موومان ده  هه  که یه ته ن و تایبه گمه  ده ساتهمین  دواههو  مردن ئه

 پرسیار،  کان له کات و چاومان پده ده  هه لوکه ک گژه  وه یه وای مردن هه ندک هه م هه ین، به بکه
و  ، ئهیبژارد ندا هه گمه ساتکی ده ناچاری له  خۆی به  که، یه  مردنانه رهو جۆ له" ش  ڕه مه حه"مردنی 

چوو  ده  نه ی ئمههیچ ساتکی ژیان  له ، ساتک بوو ستی خۆی  ده  بۆ مردن به هبژاردن ساتی هه
  هند  چه بژاردنی مردنه و ساتی هه بت ئاسمانی ئه ده، مووماندا هنا  هه ی به موچکه  شه بۆیهر هه

مین   دواهه  خۆکوشتن بووبته  که وه  بووبته  پچکۆله نده  دنیا چه! ب ئومدی؟ وبت لهپبو
  .نھایی کانی ته ستی ئازاره  ده لهو ڕاکردن  وه ڕینه بازی په رده به
  
 ناتوانن  یاتکن که ی خه سته ند ده  تکستی چهکان دوای مردنیان کانی دنیا بۆ ئینسانه و تیکستهمو هه
ک خۆیان، ئاخر باسکردنی ژیانی  وه ژیانیاندا می ده لهن  کان بکه  مردووه رگیز باس له هه
 ناتوانت زمانرگیز   هه  که ونک وایه ی خه وه ک گانه روه رچووی ئازیزانک دوای مردنیان هه سه به
. نین ک خۆیان ئاماده  وهدا کستانه ت و جۆره سی مردوو له  که میشه  هه بۆیه.  وه ک خۆی بیگته وه
ند ساتکی  چه   ئمه که بت، به  ئاماده حاه ک خۆی مه ش وه ڕه مه نی حهکرد دا ونه  لره بۆیهر هه
موو  ی هه وه تی بینین و گانه ی زمانمان قودره وه ب ئه  به وه ینهگ ونک ده خهی  چۆوه بیرنه می له که

ربردن  فه ب زه  به  وه کشینه ده ونهسک  اتکی ژیانی کهند س ، چهبت وی هه کانی ژیانی ئه دیوه
  .و ئهکانی  تییه ئالۆزو تایبه  وه بیرکردنه به
  

ژت کو ڵ خۆی ده گه کوژت، پرسیار له ڵ خۆیدا ده گه کوژت، خوداش له ئینسانک خۆی ده  کهکاتک 
 ناو  مانخاته ، ده وه حم و ترسناکه ڕهزار پرسیاری ب  ران ههزا م هه دهر  به خاته  دهشی زیندوو  ئمهو
دا  و دڕکانه ر ئه سه بهتی   پی په بهی  وه بات بۆ ئه ڵ خۆی ده گه کانمان له  دڕک و پوه تک له که مله مه

هشتمان ش بۆ خۆی کوشت؟ بۆ   ڕه مه ؟ حهو بۆ خۆی کوشت  ئه:ین  خۆمان بکه بۆین و پرسیار له
ی ژیان  وه ئاخر ئهمنت؟  وبینینی نه  ئیدی توانای خه نھابت که  ته هبۆ هشتمان هند خۆی بکوژت؟

ستی ب  ده به. نھایی ستی ته ده  به هرکه کوژت نۆشینی ژه ی ژیانیش ده وه ، ئه وبینینه  خه وه هته ده
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  .کان  نزیکه سه تی که فایی و ب مروه وه
  
  وه کانه  تاریکییه  له میشه هه. یی خۆی بناست ی ساده وه بوو ب ئه ش، پیاوکی ساده  ڕه مه حه
   له  خۆی، تووڕه  له  ژیان، تووڕه  له تووڕه!  ب مانایی  له  جگه یووت، ژیان چییه و ده وه هاته ده
ژاری و کشانی   هه وو لهو پ ب بوو، دنیای ئه وانی تیا نه و پاه دنیای ئه. کانی  نزیکه سه که
بوو   جاری وا هه  کهبرگرتن سههزی    پبوو لهشیری سهچی  کهی دنیا،  ره رزانترین جگه هه

ستکردن   هه  له،کانی ئینسان  ب ئومدییه و پ بوو له ئههنا،  میدا شکستی ده رده  به ڕوانی له چاوه
مان ژیانی  ک زۆرینه ویش وه ئه. ک ئینسان  گوناه بوونی خۆی وه ستکردن به هه شیمانی، له  په به
ڵ خۆی  گه نھا له ته به  کاتک که بۆیه  قوووتی کردبۆوه ڕووتو ی ئرهی ژیان کانی شوه نفا و فه مه
و ساتی   لهکک یه  له شه ر بۆیه هه. هات تی خۆی ده سه ب ده رمی به زت و شه گه وی دهبوو ل ده
،  پرسیار  نه یه  ههشق عه  نه ئیدی  ی که و کاتانه ، لهدا مۆکیانه خه ڕووتوقووتی و  ستکردن به هه
م پرسیاری خۆکوشتنی خۆیدا  رده به ی له  خۆی کوشت و ئمه. کوشت و خۆییۆ خ ستی چووه ده
  .جھشت بهمبار  و خهنھا  ته به
  
 دی شق بت و عه ده وره و گه ون بوو، ئهوت دی ک که  جوانه ک کچه ش، الی تۆ ژیان وه  ڕه مه حه
  . وام بت رده  به وه ی خۆیه  کونه و ده یتوانی چیتر به الی تۆ ژیان نهم   به وه کاته پده
کی  نگییه دهتۆ ب .م داگیریکردین  خه ، بۆیه وه نھایی خۆمانی بیرخستینه رگی تۆ ته مهش   ڕه مه حه
  .ڵ کردووین زمانی   پرسیارکی قورس که ئمه و ماوی چ دایپۆشیت ته

  بوونی بهدواتر ختی و  ودانی ئینسان بۆ خۆشبه موو هه هه به ،ین که  بیرت دهت که ژارییه  هه  بهسوند
و  وه ی خۆت کۆکردهور ده موومانت له رگی خۆت هه  مه بهبۆ  .ین که مبار بیرت ده سیزیفکی خه

  !شی تۆش بکات، بۆ خۆت کوشت؟  به کهبوو  شقی تداهه  عه هنده ئاخر ژیان جتھشت؟ نھایی  ته به
  

  هیوا قادر
  سایی ر ڕه حه سه
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