
 

   فسانه ئه.. ؟ یه یه و شوه کگرتوو به  یه ر به رامبه دین به الحه ڕاست بیروڕای قوتابیانی زانکۆی سه به
  

دا پم  یه و نامه  له.. وه دینم خونده الحه  زانکۆی سهای قوتابیانیک بیروڕ  کۆمهنوسینکدا دون له
ر  کسه ن، یه که کگرتوو ده نگاوی یه  ھه ه پشوازی ل رمه  گه و شوه کان به موو قوتابیه یربوو ھه سه
ھنا،   یان ده99،99 % میشه  ھه  که وه وته گۆڕم بیرکه دامی گۆڕبه کانی کاتی سه بژاردنه نجامی ھه ئه
کانی  ناواخنی قسه ر له  ھه ته به ھه.. !واو ی ته100 %  به کگرتوودا بووه ی یه و ڕاپۆرته م له به

، کات  ده و ڕاستیه ست به شم ھه که ت منداه نانه  و ته وه ته مووی ھۆنراوه  ھه  که هدیار   وه کانیه قوتابیه
  دا که و زانکۆیه  له سک نیه یانی که ..ن ده ده کگرتوودا ھه  باھووی یهشان و موویان به نا بۆ ھه ده

دینم  الحه انکۆی سهانکی زرد کان سه هیرخستنی ڕاست روا بۆ ده  ھهرحاڵ ھه به..  کگرتوو بت؟ یهدژی 
م  وانیش به  ئه.. پرسیارم لکردن وه کگرتووه ی یه ک و له باره ند قوتابیه چه وت به  چاوم کهکرد و
  ؛ وه  ڕاو بۆچوونی خۆیانیان بۆ ڕونکردمه یه شوه

  
نگاوکی پیرۆزی  بژاردن ھه ی ھه ؛ پۆسه دین ده الحه  زانکۆی سه له )ج ره  فهریوان ئه(قوتابی 

کگرتوو  بینین یه ک ده وه.. ین شداری تدا بکه جدی به موومان به بت ھه  و ده موکراسیهدی
نگی   من ده وه داخه م به ، به ستخۆشیه ی ده ش مایه وه  و ئه زیوه  لیستکی جیاواز دابه یان به مجاره ئه

مرۆڤی کورد  حیزبکی ئیسالمی بتوانت مافی   پم وانیه کگرتوو، چونکه  یه مه خۆم ناده
 و   باشتره وه تدا بمنته  قابی دیانه  ئیسالم له ی پم وایه وه رئه به ئاسانی له زۆر به.. ربکات به سته ده

   ..ت شتکی کاتیه  سیاسه ، چونکه وه ی سیاسیه مه  ناو گه خزنته خۆی نه
  

لیستکی جیاواز  گکرتوو به یهزینی   دابه  پی وایه رده روه ی په کۆلژ له).. ولود هم میران(قوتابی 
   حیزبکی ئیسالمی، چونکه نگی خۆی بداته وت ده  نایه وه داخه ویش به م ئه نگاوکی گرنگبت، به ھه
تدا  باشترین حاه  له وساکه تی بت، ئهکتی و پار بری یه ر حیزبکی ئیسالمی له گه ئهو  بوای ئه به
  .. وه ڕینه  بگه رودواوه ده  سای به1500گکی   بژین و ک ئران و سعودیه بیت وه ده
  

ک  کگرتوو نه  یه ؛ من پم وایه  ده وه نینکه پکه ی ئاداب به کۆلژ له).. دولب  عهشنروێ(قوتابی 
ر  گه  ئه خواسته  خوانه  بۆ کوردستان، چونکه کی باشیش نیه زیهکو ترۆ  به، کی باش نیهیار خهر  ھه
  چه  و په مامه ولر عه  ھاوینی کووی ھه قرچی قرچه بت به  ده و کاته ست، ئه  ده ت بگرنه سه ده
ککمان  ی یه وه ر شه  و ھهوه ک پیاوه ی یه  باخه ستور چوار و پنجمان بچینه پی ده ستین و به ببه

تا ماوم دژی  ، من ھه ئوووی..  نیه وه زم له من حه.. ع   یه،ع  یه،ع یه...  ین  بکهڵ و ڕیشی بنباخهبۆنی 
  ..م وه ئه
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نگاوکی زۆر جوانی  کگرتوو ھه یان یه مجاره ت ئه ی ده کۆلژی پزیشک له).. ریف ه شئاریان(قوتابی 
ن   ده ون که که  بماناکانیان نه یمانه ی پهن و چیتر دوا زمی بکه کی ھه  خه رج وایه م مه ، به ناوه
وان  ر ئه  گهن و یه نده و گه یمانی ئه  ھاوپه ساه ر خۆیان وا ده  ھه چونکه.. ین که ی چارده نده گه
 ی وه رئه به ئاسانی له بت، زۆر به یان ده نده ی ئستاک زیاترک گه م حیزبانه ت، له سه  ده نه بگه
ستی  ی تر چاوبه  و ھندهبت ستدا ده رده به  بوارکی باشتریان له وه کانه  ئاینیه شتهرگوز ھۆی سه به
  .. ن که کی ده خه
  

نگاوکی   ھه کگرتوو به ی یه نگاوه م ھه ت من ئه  دهرونناسی شی ده قوتابی به)..  مه  حهناز به(قوتابی 
وتنی   که وره نگاوی گه  ھه یه وانه  لهن  دهدارونناسی ده  لهک  وه وه داخه م به بینم، به  ده وره گه
ک  ن و وه  تبگه ستیهاو ڕ تان له تی ئافره تایبه سک به هموو ک ت و ھیوادارم ھهدواداب ی به وره گه

 ..  دوودا داناوه  پله تی له وخۆ ئافره ی ئیسالم ڕاسته ریعه  شه ن، چونکه ده کگرتوو نه  یه نگ به من ده
  دا ھشتام پم وایه و دوو پارته کانیانی ئه موکوڕیه ی و که نده موو گه ڵ ھه گه ت له ھا ده وه ھه
ک 'ابو جوعجوع'دواڕۆژدا   لهبم  دنیاده بت ھنده ر ھیچ نه ، خۆ ھه م باشترکه وان بده نگ بۆ ئه ده

  .. یاسام بۆ دانانت
  
نگاوکی نوی نابت و  کگرتوو ھه  یه وایه پیان 120 %دین الحه  قوتابیانی زانکۆی سه یه و شوه به
ھا  روه ھه..  دروستکردبت وه الی خۆیه ھمی له کی وه نگیه دا ھاوسه ستیاره ھه ناسک و  م کاته له

 کی وشیار بوای خه  له ھیچ،نیا ته  یان بهزت بهدادا ک جاری پشوو کگرتوو وه ر یه  گه پشیان وایه
  ..کناگرن یدا یه گه ت له ت قه ناگۆڕت و میله

  ..کی جیاواز موو بیروڕایه ڵ ڕزمدا بۆ ھه گه له
05.12.2005  
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