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ت  وین، ک ده که ی که ڕک نه وه ر ئه وتوین له سه ه ککمکه ڕ  دهئمه
   وه ر و پیازمان پکهئمه سیبانین؟ ت ته ک ده؟ توه ناکو مان پکه نولهدا

باتی  ریکی خه  خه  نییه وه ی ئه  خواردوه، ئهداک خاک ی یه ر سفره له سه
کانمان  واره ر ھه وه، ھاوینه ینه که  له خۆمان کۆده،کانی نیشتمان مین، خهگلوبالیز

ندك  ھه: ئازاد جوندیانی ؟یه  ھهاد  گرێ کویره له نوان ئمهاکو. شکردووه دابه
  .]May 2005 11 , 10:48  یامنر په* وه ته كان كراونه  گرێ كوره له

  
  

زای ۆین، ئمه ئام بکه مان نادات قسهنین بوار ک، پکه ینه یه گه وه نییه که ده ی ئه بووه، ئه کدی نه رگیز ڕقمان له یه ئمه ھه
دوو پارچه،  ردکی کوردستان به ته ژوانی ئاشتی و عه وهبئمه ڕۆژانانمان . ردی دووری، زمانی تک داوین وارین، ده ک ھه یه
 .یه ند جۆرک موه ھه ک باخیشدا، چه یدی چییه؟ له یه قه
  

ی و ن سون ت گوه نانه نگه؟ ته ک ڕه ستمان یه پکه گوی ده ی چاودا پاراستوه، کوان چه ، له کانهدیموکراتیمانئمه 
   .وه یمانی سنوورمان بھنینه بۆ تهزیکدا، دڕکی تکریتش، ماین له داھاتوکی ن ته ه، وا بهشمان چاندو شیعه

  
  .ین که کتر ده  ڕاکه و چاوشارک، به یه کانی کوردستان، ڕاکه ، له کوه)*تۆم و جیری( ی مه ئمه چل ساه زیاتر، گه

نھا تۆزقاکمان  ی پک ھاتن، کۆکین، ته کو ووشه ر ناکۆکیدا؟ ئمه وه  سه وین به رناکه ن ئمه سه ی، که ده وانه کن ئه
ندێ جار  روایه، ھه  ئ خۆ دوعای شیخیش ھهوه، هکات ڵ ده کانمان پوچه مرازهکنیکی  ی ته ه ندێ جار ھه ین، ھه چیبکه. ماوه
 May 11 , 17:55[وه ته رم نزیك بوونه تی ھه رۆكایه ی یاسای سه رباره وتنی كۆتایی ده  رككه كتی و پارتی له یه. وه بته تاڵ ده به

2005   
  .ماوه سور باوی نهنده  رچه ک گرتن، ھه ر یه یه، ئمه سورین له سه وه یه ئازادین، گرنگ ئه وه گرنگ ئه

  .کتر نزیکین یه  زۆر له یه وه  گرنگ ئه
  .رت با کاتیش به! ک گرتن بژی دیموکراتی و یه
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