کاری گهورە و گرفتی گهورە؟؟
مانگرتنی ڕۆژی ٢١ی خهرمانان له م ديای ئا مان تهنيا له دوو شو ن ،ئهوەيش نه به ش وەی ڕەسمی
دەنگی دايهوە ،ئهوە بهو مانايه نييه که دەزگاکانی ڕاگهياندن ههواڵ و فيلم و و نهکانيان نهبينيوە ،ئهوان
هيچ سهرچاوەيهکی ڕەسمی بۆ وەرگرتنی ههوا يان نهبووە ،يان نهيانويستووە وەشو ن ڕووداوەکه
بکهون ،ههر وەک چۆن ههوا ی کووشتنی ڕامين و زانيار و لوقمان و مووشهک هاويشتنی ئ ران بۆ
بارەگاکانی د موکرات ،دەنگی ئهوتۆی نهبوو .
به گشتی کورد بهشدار له بازنهی م ديای جيهان نييه و هيچ دەزگايهکی پرۆڤسيۆناڵ بهدی ناکرێ که
بووب ته سهرچاوەی ههواڵ و دەنگ و باس .ههروەها کورد هيچ ناوەند کی جيددی بۆ دانی زانياری له
سهر کوردستان به دەرەوەی خۆی نييه ،ههرچهند دەيان شو ن له ئووروپا له ﻻيهن کوردەکانهوە
دامهزراوە ،که من وەک سوا کهرخانه بۆ وەرگرتنی پارە سهيری دەکهم .
حزبهکان له دەرەوە کاری ستاندارديان نييه و ههمان کار دەکهن که له کوردستان کردوويانه ،که
سهرجهم م دياکهيان دەگر تهوە .جگه لهوە به در ژايی ههموو ئهو سا نه دام و دەزگای پ ويستيان ساز
نهکردووە و کهسيان بۆ کاری م ديا پهروەردە نهکردووە.
له ههموو بۆنه و خۆپيشاندانهکان زمانی زا ی بيانی که قسهی پ دەکرێ فارسی و تورکييه .
حزبهکان ئهنداميان ههيه ،به م پرۆژەيان له ئووروپا نييه .حزبهکان تهشکيﻼتی حزبی ب که کيان له
ئووروپا ساز کردووە ،که ديار نييه ،ئهرکيان چييه .ڕووداوەکانی کوردستان نه له ڕ گای حزبهکان و نه
نوخبه و پسپۆڕ ،به گو رەی پ ويست ڕەنگ ناداتهوە .
س نموونه .کاتی تيرۆری دوکتور قاسملو ،حزبی د موکرات له ئا مان يهک کهسی نهبوو ،که بچ ته بهر
دەمی ميکرۆفۆنی ڕاديۆ ،تهلهويزيۆن ،ڕۆژنامهکان .ئهوە له کاتی تيرۆری م کۆنووس دووبارە بووە.
کاتی دەستبهسهر کردنی عهبدو ئوجه ن به ههمان ش وە.
ئ ستاش گهورەترين ڕووداوی سياسی -شارستانيانهی دوور له تهقهی تفهنگ له ڕۆژهه تی کوردستان
به ڕەسمی دەنگی نهداوەتهوە .ب دەنگبوونی م ديای ئ ران ،گرنگی نهدانی پ ويستی م ديای باشوور که
جاربهجار دەبنه سهرچاوەی ههواڵ و فيلم بۆ ئووروپا و ههروەها کارا نهبوونی حزبهکان و ناوەندی
هاوکاری ،ههمووی له سهر يهک دەوری له دەنگنهدانهوەی ڕووداوەکه ههبوو .
لهوە دەچ به عهمد ،پ ش به دەنگدانهوەی کاری سياسی و شارستانيانهی کورد بگيرێ و به پ چهوانه
تهقهی تفهنگ که ڕوا هت کی تر له کورد دەنو ن  ،ههم له م ديای ئ ران و ناوچه و ههم دەرەوە بهرب و
دەنگ دەداتهوە .
سی و يهک ساڵ لهوە پ ش پ شنيارکرا بۆ پ که نانی دەزگايهک که ههم زانياريی به حزبهکان و
کۆمه گای کوردستان بگهيين ت ،ههم به کۆمه گای ئا مان و ناوەندەکانی سياسی ،مهدەنی ،ئيداريی و
زانستی .ههرچهند گرنگی مهسهلهکه وەرگيرا ،به م به زۆر هۆ که حزبهکان دەگر تهوە ،سهری
نهگرت .گرفتهکانی ئهو دەم ئ ستاش له ج ی خۆيهتی .
سوسيال م ديا باشه ،به م کورد پ ويستی به دام و دەزگای ستاندارد و پرۆفسيۆناڵ ههيه .دەنا ههر ئهوە
له کورد نيشان دەدرێ که تورکيا و ئ ران و ع اق و سوريا له کوردی نيشان دەدەن .کورد کات ک
بهری زەحمهتهکانی دەبين  ،که خۆی دام و دەزگای ئهم ۆيی ههب !
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