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 لة ذؤژي ژندا يادثك لةو ژنانةي كة ذؤژيان نيية

 
ذؤژ تةهنا كات نيية و، تةهنا برييت نيية لة ماوةيةك كة مةوداكةي بيست و چوار 

لة فةرهةنگي زماندا ذؤژ يةكسانة بة خؤر، هةتاو، خاوةر، تاو كة هاوواتاي . كاتژمثرة
 . ئةو سةرچاوةيةن كة تيشك و ذووناكي دةبةخشثت

ئةو مرؤضانةي كؤيلةن كةسايةتييان لث دزراوة، ذووناكي لة ژيانيان بذاوة، واتة لة ذؤژ 
بة هةمان شثوةش ئةو مرؤضانةي لة . ئةو مرؤضانة ذؤژيان نيية. بثبةش كراون

زيندانةكاندان و لة ژثرخانة تةنگ و تاريكةكانةوة تةهنا بؤيان هةية خةون بة رووناكيي ذؤژةوة ببينن، يان بة 
 .ئةو مرؤضانةش ذؤژيان نيية. ةنتازيا تيشك بدوثننف

لةو ژنانة دةكةمةوة كة ذؤژيان نيية، لة ذؤژي ژندا، مؤمي وشة هةصدةكةم و لة بةر رووناكي ئةو مؤمانةدا يادثك 
يادثك  لةو هةژدة كيژةكوردةي كة سةرةتا ئةنفال كران، ئينجا ئةشكةجنة . كة كؤيلةن، كة سووك و سانا فرؤشران

بةو هةژدة دوثتة .  ئينجا فرؤشران بة وأليت ميسر بؤ ئةوةي لة سةماگةي شةودا سةماي كؤيالنةيان پثبكةندران،
گةرميانيية بثناز و نيازانةي كة دصم دةيويست و خةومن بةوةوة دةدي لةم ذؤژةدا، كة ذؤژي ژنة مباندؤزيبانةوة و 

 مايف ژن  واين دنيا، بؤ ذثكخراوةكاين مايف مرؤضمباهنثنابان تا داستانثكي جياوازي چةوساندنةوة بؤ ئاژانسةك
 .بگثذنةوة

بةصكة بؤ دؤزينةوةي ئةو .. لة ذؤژي ژندا، ئارةزووم دةكرد بچمة حةج ، نةك بؤ ئةوةي ببمة حاجي، نا
 دةستةخوشكة ونبووانةم كة ئثستا لةوثن و ژين دووةم يان سثيةمي ئةو پياوانةن كة مايف ئةوةيان پث ذةواية چوار

 .ياندا بث"حةرةم"لة" حورمة"
كوژران و فذثدرانة " هيچ"واتة لةسةر" شةرةف" ي مارتدا، مةيلم لة تةماشاي ئةلبوومي ئةو ژنانةية كة لةسةر 8لة 

 .ئةوانةي كةلووتيان بذدرا، گوثيان بذدرا، سةنگةسار كران. سةرانگوثصك و پةنا و پةسيوان
زووي باوةشپياكردنثكي دةكةم، ئةو ژنة قارةمانةي كة لة دة ساصي لة ذؤژي ژندا، دصم الي لةيال زاناية و ئارة
ئةو ژنةي .  بة توانا و ورة و باوةذيكة  ناكرث سةرسام نةبني ئةو ژنةي. ذةبةقة لة زيندانداية و ذؤژي لث گرياوة

 .كة هةميشة سيماي شةرمةزاريئامثزي توركيام دثنثتة پثش چاو
خةمديدة و ستةمديدةي ئةنفال دةردةبذم و بة تاسةيةكي پذ لة لة ذؤژي ژندا، هاوخةمي خؤم بؤ ژناين 

خؤزگة نةك مين بثدةسةألت كة ذةنگة جگة لة هؤنينةوةي سؤز و يادكردنةوة و هةوصي : ئارةزووةوة پثيان دةصثم
بريا ئةوان هيچ نةبث لةم . بچووك بچووك هيچم پث نةكرث، بريا لة جثي من دةسةألتداران برييان لث دةكردنةوة

 .ؤژةدا ياديان دةكردنةوةذ
 .لة ذؤژي ژندا، دروود بؤ ئةو ژنانةي ذؤژيان نيية
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