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 ج ره جید فه خالید مه. . . . . . . . نابی کاک عیرفان ریز جه بۆ زۆر به

  
واوم بۆتان   ورای ڕزی ته وه  ووردی خونده رزان به ر بزمارکی هه سه تانم له که بۆ چوونه

  . ن م ل قبووڵ بکه یه وه م ڕوونکردنه هیوادارم ئه 
   و ئه وه مال عیرفان دنته  جههید هو ش کاتک باسی شۆرشگر نده  عیرفان گیان به کاکه
ی   قسه وه  ئه دیاره.  سوفه یله  فه  که م داناوه دا راستکه وانه ینی دووکه  به  له  که قوز بووه یله فه

ی  وه ر ئه به  لهو دایک بووه  له1905   له  که واره خونه ردی نه کی کو یه ی داپیره  قسه من نیه
سک بۆچوونکی  رکه  هه  بۆیه م دراوه ه قه له کوفر  ئیسالمیا به  فیکری  له فه سه له فه
تی  تۆمه، مال عیرفان کو جه بووبت وه ی ئاینی هه زراوه ری دامه ی بیرو باوه بازنه ی وه ره ده له
ر  ده سیحیش به فکری مه. . .  پاڵ و کوشتویانه ته سوف واتا کافری دراوه یله قوزی واتا فه یله فه
ی   زۆربه کفیریه  ته وژمه و ته راستا ئه کانی ناوه ده  سه وروپاش له ئه  له ته و حاه  له بووه نه

) قوزی یله فه (ندیقی تی زه  تۆمه نیسه  که ی که وزانایانه آک له  یه بۆنموونه.  وه زاناکانی گرته
کانا  باسیه می عه ر ده سه ها له  روه هه. کی ئاینی کرا گالیلو بوو یه مه  پاڵ و موحاکه دایه
 خست  ئه کانی دیکه قیان پش شته  ئه کانی که زیله م بیلال پشتی موعته سه عته تا مه ره سه
کری میسری  مۆش موفه ی ئه نمونه. فرو توناکران  ته قه نده تی زه تۆمه گرت و پاشان به ئه
  تی کوفر له تۆمه یدکردو به ر قه سه میسر له  لهیان داوای حسبه   که یده بوو زه سر حامید ئه نه
یان  م به رح و توله م شه دا ئه که  بزماره  له  عیرفان من بۆیه کاکه. . .  وه یان جیاکرده که ژنه
  زان و پویستی به  ئه وشتانه بۆخۆی ئه مۆ ری کوردی ئه  خونه نده  الی به کرد چوونکه نه

  له. . . . .  کو ڕۆژی روناک وایه وه  که  ڕوونه نه وه ئه  کهر خاک سه لهتی   تایبه به  پرسیار نیه
   . . . رموون کۆتایی دا جارکی تر رزم قبوڵ بفه


