
نهدەگرت وە کهستان خۆشنهدەويست و قينتان له کهس، هه   !بريا ئ

 

نی پيش، ک جار الی خۆم سا ژ گهل ک نووسهر، هونهرمهند و گۆرانيب نرخی کار  کۆمه باسيان له ب
ی  و بهرههم و تهنانهت کهسايهتی زيرەک کردووە. دوای هی له دايکبوونی حهسهن  ٧٥فستيوا سا

ن  انۆی کۆچهرزيرەک له اليهن ناوەندی ش ی  -له کۆ مان، سا ديای کوردی زمان به  ١٩٩٦ئا که له م
وەبردنی تايبهت دەنگی بهرنامه،  ئامريکا، دەنگی دايهوە، له ناکاو ههر ئهو کهسانه وەخۆکهوتن بۆ بهڕ

  .نووسين و باس کردن

ت و دەرەوەی ن ئهوەدا له باشوور و ڕۆژهه ت، ههموو ساڵ و ههر ساڵ ههتا به شو ئهمڕۆ  و
کراوە و ڕۆژنامه و گۆواری حزبی و ناحزبی له سهر زيرەکيان  بهرنامهی ڕاديۆيی، تهلهويزيۆنی ساز

ب .نووسيوە و گووتوە کۆلهر پهيدا بوون و بهردەوام کت  بۆ ئهو بازاڕە دووجين دووجين نووسهر و ل
ک رە و لهوێ بهرههمی نوێ و زانياريی نوێ دەرخواردی خه ێ، که ئهوە دەدر چاپ دەکرێ و ل

می گرتۆتهوە. ههمووشيان سهرچاوەی قسه و ينهوەکانيان دەنگۆ و  ئاتهکی سياسی و ئاکاد کۆ باس و ل
  .قسهی ئهم و ئهوە

ب و نووسراوانه به دەستم گهيشتووە و ک لهو کت نهی ڕابووردو کۆمه ک لهو  لهم سا کۆمهل
تهوە که ئهو ههموو چهواشهکاری و  ژبهرنامانهم بيستووە و بينيوە، که تهمهنی کهس ئهوەندە در ناب

  .ناڕاستيانه بهرپهرچ بداتهوە

رە تهنيا و تهنيا ئيشارە به بهرنامهيهکی ڕاديۆيی باشوور دەکهم که ينهوەی زانستی له  من ل کۆ بهناوی ل
کی تهوە که تيم ڕدر پسپۆڕ له ئهمريکاوە هاتوون بۆ ئهوەی "قووڕگی"  زمانی ڕابه خاتوونهوە دەگ

ينهوەی له سهر بکهن. ئهو ئاکادميسينهی که له ڕاديۆ ئهم باسه  حهسهن زيرەک بکڕن بۆ ئهوەی کۆ ل
پهڕبوونی  دەکا، له گای ڕاديۆکهوە دوای ت ئهو  ساڵ داوا له کوردانی ئامريکا دەکات بچن ٤٦ڕ

زە جگه لهو قسانه هيچ نادات بهدەستهوە ن،  .پسپۆڕانه ببيننهوە. ئهو بهڕ له کۆی ئهمريکا ئهو کهسانه ک
ران، بۆ بۆکان؟ گهر چوون نهفرۆشتوون و بۆ؟ له کوێ  بۆ کوێ چوون؟ بۆ ئ ؟ ک پ چوونه الی ک

و زانياريانه  کراونهتهوە؟ ڕابه خانم چۆنی زانيوە؟ ئايا جگه لهو چهند کهسی ديکه بهو ئهم زانياريانه ب
 دەزانن؟

ی خووشکی له خهيابانی سهقز، زير ڕاستی مهسهلهکه چييه؟ ههر دوابهدوای مردنی حهسهن ەک له ما
دەنگۆ له ناو شاری بۆکان و شارەکانی تر گهرم بوو، يهک لهو  نزيک مهدرەسهی بۆعهلی، بازاڕی

ستا ههر ئهوە بۆته دەنگۆيانه ههر تهکهش دەگۆڕدرا. ئ رە و لهوێ ناوی و سهرچاوەی  ئهوە بوو، که ل
ينهوە و بۆته زانياری له سهر زيرەک کۆ   .ل

و پو می ب ديای باشوور و له زمانی نووسهر و هونهرمهند و زانای ئاکاد وت پووت زانياری وا له م
تهوە   .دەب

تهوە مه کهسمان خۆش نهوێ و ڕقيشمان له کهس نهب  .بريا ئ
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