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  زیز  مید عه حه. م... ! نون مژووی خۆی ئه  جوانی و وه یاندنه  ڕاگه  لهک یه وه ته نه
  

ڵ بوون  یاندن یان تکه ڕگای کتب یان ڕاگه کانی دی به وه ته ر نه سه مرۆڤ زانیاری له
گ  ژوو ئهم م ماو ده م ده کی که یه ڕاده یان بهبین  کاو ده یدا ده  پهدا یه وه ته و نه ڵ ئه گه له

  . کات کان الواز ده گه م به ماو ده  ده  چونکه یان خاکی الوازه مه م ئه  به وه درته
ژارین  وه هه ی جیھانی یه ڕوی کتیبخانه  له وه باری کتبی و نوسراوی مژویی یه  له ئمه
  یانه انی دی ههک وه ته  نه ی که و جۆره ین به ک شک نابه یهشارستانی ناوک و   ئمه واته که
 ی پله ، دوژمنانی کورد و زامیفامی ستی و نه  بۆ ژر ده وه ڕته گه ئه م هک  یه ی پله  بهویش ئه
  . وتوویی خۆمان  بۆ دواکه وه ڕته گه شکیشی ئه به م هدوو

یاندنی جیھانیمان   ڕاگه چونکه جیھان بناسنین  ی خۆمان به وه  بۆ ئه زنه لکی مه ئستا هه
پیان   زۆر ئاسانه ، لیکترۆنی یه ی ئه م ڕۆژنامه  و هه نای ئاسمانی یه م که  هه  که هی هه

   بنینه هلکه ر له  سه هویان هشتو م دوژمنان نه به ، ئوه  وک ین وه وه ته یش نه بین ئمه
  . رێ ده
ئاستی زۆر  همان لیاندن ڕاگه چی بیار خۆمانین که  وک و ئازادین  وه وه داخه چی به که

کی   مژویهریکه خه ، الوازه .. هتد..   وهرنامه ندو به باری دیکۆرو کارمه  له بجگه ، نزمدایه
  . ی ب گوناهیماندانو چاوان ن له که تۆمار ئه  ریانه ته ته
  ریکه  خه وه یه رنامه م به هۆی ئه به)  یه نفلۆنزای بانده ئه (خۆشی  نه که ته تی بابه ڕه بنه
  . سۆزین کی ب فیکرو یه وه ته  نه گوایه  جیھان و که ن به ده مان ئه ناشرینی ونه به
گرن و   ئه زمانه سه  به هر هو له و په ئهکاتک   که نکی ناشرین و نا مرۆیی یه استی دیمهڕ به
 شۆڤک   و به ژر گ نه یخه و دووایی ئه وه  ناو گونی یه نه یخه زینویی ئه ر به هه

  . پۆشن دایده
ناکی  که له  که وکاره ت ئه تایبه  به یی یه رنامه ستی و ب به  کارکی ب هه وه ڕاستی ئه به
  . یبینت موو جیھان ده  هه کرت و خش ده  په وه الیتی یه ته سه
یشتن و  تگهزانین بۆ   ئه م دنیایه ی ئه وه ته م نه که یه و باس خۆمان به ر قسه  سه دته که

  وه کرده به م که  داخهم به ، وه پشی پشه  و لهمین که  یهت و کاری مرۆیانه شارستانی یه
س  که ،  موسومان نی یه ی ئمه س هنده که ،  باش نی یه ی ئمه س هنده که. الوازین
مژوو ر   سه دته م که به وی فه  و شهم ده مووی به هه   مژووی جوان نی یه ی ئمه هنده
ن  که یرمان ده  واسه وه نه که کانی تر سمان لده وه ته  نه ریکه  نابینی خه وه کرده ک به یه ڕه الپه
  . بوب تمان نه رخون بوب و پنوسکی موحیببه  مژومان هه که
ر  هه ، بۆی ئیش کردنه و به یه وه کرده کو به  به باسکردن نی یه  به  ویژدان و چاکه وه داخه به

ست  ده گرێ بوونی مرۆڤ بوونی خۆی له ن نه رو ئاژه وه له رو په وه  بوونه مرۆڤکیش ڕز له
  . دات ده
   ژماردن  هننه یان ده که ندامی خزانه ئه ڵ به رو ئاژه وه له کانی دنیا په وتووه  پشکه وه ته نه
بگرین  ن مرۆڤ و ئاژه  لهین ڕز  خۆمان فرکه ش پویسته  ئمه،گرن ک مرۆڤک ڕزی ده وه

  . ین ینمان جوانتر که ی مژووی سبه وه بۆئه
 M_Hamidaziz@hotmail. com  
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