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    مهمه  حهحه  خاهخاه ...  ... کانکان  نفالکراوهنفالکراوه  سوکاری ئهسوکاری ئه  کوتوپ بۆ کهکوتوپ بۆ کهنینکی نینکی   راچهراچه

  
نھا جارکیش  ن تهمووما   گویی هه یشته ند رۆژیکی ڕابووردودا گه چه ی له واه وهه ئه

) 000، 20 (ی نزیکه  که وه ته ڵ دۆزراوه کۆمه کی بهگۆڕ) نجف و کربالدا (نوان له یینرا که راگه
  که!)  سره قدس الله) (اغای سیستانی (رمانی فه گرت به خۆده یدک لهه زار شه بیست هه

کا  نه، وه انهنفالکر  بۆ جاریکیتریش ئه کراو رخونه ده  به یزهد!!  بۆعراق نده خواوه) تی حمه ره(
کرداری  تی بز له واوی مرۆڤایه تهئاشکرابت و )  ئیسالم و العروبه (کانی ناجۆره  کرداره
 تا ئسک و  وه واه و هه نگ ئه ده چوین به  میش نه ی بخه ئمه،   وه هن یان بکه ونانه قزه

کرد  ئاشکرا هاواریان ده  به شی کوردستان که  باوه وه نهکانمان بھنی کراوهل نفا پروسکی ئه
 که  وه داخه به. . .  بۆ کوردبوونمان شمان شاهیدکه لکی کوردانه هرواڵ و پ  کوردین و شه ئمه 

ی عراقکی خوناوی  وه دروستکردنهکردن بۆ  پروپاگندهتاو  م له رخه مته ی که ئمه
ک  وتنی یه ر چاو پکه سه بگرین و سوربین له  هه واه وهه مانتوانی شون پی ئه نه
   که وه داخه جارکیتریش به. .   پیان بووه ی که و شوناسنامانه کیان و پشکنینی ئه یه به
 رووی   ناتوانت له که،  ناچت و خۆی ماندووناکات وه کانه واه نگ هه ده تی کوردی به سه ده
نفال  هیدانی ئه ی پیرۆزی شه سته  جه ت یاری به یه و نهسپنت  کدا بوونی خۆی بچه الیه مه
د  مه محه (رز ک به  خۆبوردوی وه ڤی لهمرۆ) 100 (د  سه ها داخی گرانم که روه هه،  وه نه بکه

کانمان خۆیان  نده مه وه ده و تازه وتوه که نه  نوماندا هه لهزیری مافی مرۆڤ  وه) ئیحسان
ت  سه دهو ت بکرین  فره نه  به وه ن ئیمامه الیه کا له ن نه  ناده  پیرۆزانه و کاره ی ئه ره قه له
  . . ن ست بده ده له
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