باشه ئهوە بۆ وەاڵمه ؟

چاوی رەشمان کاڵ بۆوە ،ئهم وشهيه پڕ به پێستی ئهو وەاڵمه بوو که دەسهاڵتدارانی باشوور دايانهوە به
خهڵکی راپهڕيوی کوردستان و سهرای ئازادی.
ناوەڕۆکی ئهم پهيامه که چاوەڕوان دەکرا به پيرەوە چوونی بهالنی کهمهوە ھێندێ له داواکاريهکانی
خهڵک بێ ،بهپێچهوانه له ھهموو پهيامهکانی پاش  ١٧شووبات کهم رەنگتر و بێ مايهتر بوو .نهک
ھهر ھيچی تێدا نهبوو بهڵکوو وتار و داڕشتنهکهی دەگهرێتهوە بۆ پێش  ١٧شوبات .به مانايهکی ديکه
ھهڕەشه  ،چهواشهکاری و به شوڤنيست ناوبردنی کهمينه و خهڵکی ناڕازی کوردستان و سهرای
ئازادی بوو.
پرسيار ئهوەيه باشه ئهم عاليجهنابانه له قوواڵيی و بهريينی ئهم راپهرينه بێ خهبهرن ؟ يا خهبهريان
ھهيه و خۆيان له گێژی دەدەن.
ئهگهر بێ خهبهر بن ،ھێشتا ھومێدێک ھهيه که وەخهبهر بێن و بهپيری داخوازيهکانهوە بێن و ئهم
قهيرانه لهسهر ميزی موزاکرە حهل و فهسڵ کهن .
بهاڵم ئهگر حاڵين و خۆيان لهگێژی دەدەن و باوەڕيان بهو شته بێ مانايانهی که نووسيويانه ھهبێ و
بيانهوێ ئهم بۆچونهيان بپارێزن ،ئهوکات دەبێ دەست بهدوعا بين که خودا کورد و کوردستان له
ئهزموونی ئهم خيرەسهرييهی سهرانی پارتی و يهکييتی بپارێزێ.
لهم وەاڵمهدا باسی  ٩شهھيد و  ٢٠٠بريندار ھهر ناکرێ .باسی کوشتوبڕ و گرتن و ئهھانت به
ژورناليست و رۆشنبيران و دزی و دزێوی و گهندڵی ناکرێ.
تهنانهت باسی ئهوە ناکهن بۆسهرۆک به گوێی قسهکانی خۆشی ناکا ؟
باشه  ١٧خاڵه لهبار چووەکهی پارلمانه حيزبييهکه چی بهسهر ھات؟
خۆشترين شت تهعريفی دێموکراسی ئهم زاتانهيه.
سهرۆک دەڵی :ئێمه باش دەزانيين که ئهم حرەکهته کهميينهی لهپشتهوەيه و ئهم داواکاريانه دژی
دێموکراسييه !
باشه ئهمانه چۆن له دێموکراسی حالی بوون ؟
ديارە ئهوە ئهرکی کهميينهيه که به وردی کهم و کۆڕيی دەسهاڵت زەق کاتهوە و به خهڵک بلێن ئهگر
دەنگ به ئێمه بدەن ئێمه کاری باشتر دەکهين .
ئهوەش زۆر رەوايه که کهميينه ھهوڵی ئهوەبدا که ناڕەزاێيتی خهڵک به ئاقاريکدا ببا که خۆی دەێهوێ .
باشه ئهم وەاڵمه توند و تيژە بۆ!

بهبڕوای من سهرانی ئهم دوو حيزبه پاش لێکدانهوە گهيشتوونه ئهم نهتيجهيه که ناکرێ دەسبهرداری
ئهم ھهموو پوڵ وپارە و ھێزه بن و پێشيان وايه که دەکرێ به شێوە و متوودی پێشويان يانی کوشتن و
بڕيين و گرتن و بوختان و درۆ ،بهسهر ئهزمهکهدا زاڵ بن.
پرسيار ئهوەيه ئايا ئهوەيان بۆ دەچێته سهر و دەتوانن به متوودی پێش  ١٧شوبات بهسهر ئهم قهيرانهدا
سهرکهوەن ؟
بهبڕوای من نهتهنيا ناتوانن ،بهڵکوو ئهو کهمه حورمهتهی ماويشيانه ،له دەست دەدەن.
کورد وتنی دەبنه پيری ئاخر شهڕ.
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