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  ئاگری ... یی  خای کۆتایی گه ی به و خاتوونه ڤیان جاف ؛ ئه

  
یال والی  خاتوو له. ک. ک. کانی پ ریالی ناو ریزه  گه وای خۆ سووتاندنی کچه  هه م رۆژانه ئه
  ره به م خه ئه.  وه  بو کرایه وه و حیزبه کانی ئه هیاندن  راگه له،  ڤیان جاف و بهناسرا، ن سه حه
کانی  رزه  به  ئاسته  به ب ژنک که  چۆن ده سی تووشی گومان کردب که ر که زۆ نگه ره
تی  رکردایه ندامی سه یشتب و ئه گه"  گه په هه". ک. ک. کداری پ ی بای چه ندامی کۆنسه ئه

بوی . ک. ک. کانی پ یاندنه ک چۆن راگه  وهم بهب . ک. ک.  پ ر به پارتی ژنانی سه
 ؟الن خۆی کوشتب رز ئوجه ازادی به بۆ ئ وه نه که ده
  
بویان . ک. ک. کانی پ یاندنه  راگه که، خاتوو ڤیان بیوگرافی   کورته ر چاوک له گه ئه

. ڤلی پ ستیاریدا ته تی و هه تی الوه ره  هه  خوالخۆشبوو له بینین که ده، ین بکه،  وه کردۆته
، تی تی بۆ کچکی رۆژهه  تایبه ک و بهنج ر گه  سای بۆ هه١٦-١٥نی  مه ته.  بووه. ک. ک
 یی سته  ژرده  ئازادی و له  دوور له کاندا و به تییه یه  کۆمه سته ند و به  ناو به  ژیانی له که

یشتوو و  نکی پگه مه بگومان ته، کا ر ده گادا تپه س و کۆمه باوک و برا و خزم و که
  ی که م بارودۆخه دا و به نه مه و ته نووسساز له چارهها  ر بیارکی وه  و هه یشتوو نییه تگه

  وه ستی الوتییه  ئیحساس و هه قی ب و بگومان له ناتوان بریارکی عه، باسکرا
،  وه  کوردستانیشه کانی دنیا به  سیاسییه ی حیزبه نسیپی زۆربه  پره له. گرێ  ده رچاوه سه

  بژاردنه  هه ت له نانه  و ته کدار بوونیان نییه  و چهندام بوون دا مافی ئه نه مه و ته الوان له
دا . ک. ک.  ناو پ  له  که  کاتکدایه  له وه ئه.  نگدانیان نییه کانیشدا مافی ده دیموکراتیکه

  رگی به  و مه یه  بڤه وه شیمان بوونه واز هنان و په، ش ب  گریلال دخوازانه ر بوونه گه ئه
  . دوادا دێ

یی باوک و  ت و توڕه فره توشی نه. ک. ک.  گریالی پ  بوونی به یال به  له ی دیکهک  الیه  له
و  ر به کانی هه  نیزیکه خوشکه سته  ده کک له یه. گاش هاتبوو ت کۆمه نانه س و کار و ته که

رگی خاتوو ڤیانیشدا  مه ی  پرسه له. باران کرا  گولله وه سانییه ن خزم و که  الیه  له تاوانه
 . بوون  نه شی ئاماده که ماه ت بنه نانه ته
  

درێ و   ئیزنی واز هنانی پ ده وه ن حیزبه  الیه  له  ڤیان نه  که  ئاشکرا دیاره  به وه دا ئه لره
 دوو   نوان  له  ڤیان مرۆڤک بوو که وه  داخه گیرێ و به رده  وه وه شه ماه ن بنه  الیه  له  تازه نه
 .  تیدا مابۆوه یه نسیپی حیزبایتی و کلتووری کۆمه رداشی پره به
  
 و  وه ته  بو کراونه وه ن حیزبه  الیه ردوکیان له یال هه ی له تنامه سیه یال و وه رگی له مه

  ی ڤیان به و خۆ کوشتنه ئه. ک. ک. پ  ر به کانی سه یاندنه راگه.  نابن هیچیان بۆ متمانه
ند پرسیار  دا چه م لره به. ن ده م ده ه  قه له...  و  و شۆڕشگرانه ئازادیخوازانهنگاوکی  هه
  و خروقاتانه ن بروا به که  و ناچارم ده وه بنه ردا قوت ده ر و خونه م منی بیسه ر ده  به له
 چ  وه م شه  ئه؟ر دووی شوباتدا خۆی کوشت  سه ک له وی یه  شه م ؛ ڤیان بۆ له که نه

 بۆ  یه رکرده  سه و ژنه  ئه؟ یه  هه وه النه بدو ئوجه رزعه و به. ک. ک. پ  کی به ندییه پوه
 ئاخۆ ؟الن خۆی بکوژێ گیری ئوجه ر گۆشه  سه تیکردن له  بۆ دژایه  بگا که و ئاکامه ب به ده
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نک وت و هیچ پشکه  خۆ سوتاندنی ئه  به ب که یشتن هه ی تگه نده وه  ناب ئه رکرده سه
 ناو  نگی خۆ کوشتن له رهه  فه  به ره و په ی ئه و کاره  ئه  بزان که نده وه  ئاخۆ ناب ئه؟روونادا

 ؟ر کۆسپکدا ر هه رامبه  به ک بۆ ناخۆراگری له یه  ونه بته دا و ده کچان و ژنان ده
  که، ن ده م ده ه  قه تی و شۆرشگی له  ئازایه ی ڤیان به نگاوه و هه ئه. ک. ک. یاندنی پ راگه
و خۆیان  ک ئه  ناتوانن وه نۆکن که  خۆیان زۆر ترسه وه ومانانه ی ئمه  روانگه  لهوابوو

  !!ن یانی پ پروتستۆ بکه که ره ر ربه گیری سه بسووتنن و گۆشه
agiri11@yahoo. com  

  


