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ئه م دیمانانه  بۆ ئاشنابوونه  به  دیدوبۆچوون  و تێزه كانی 
ئه نجامدراون  كه سانێك  له گه ڵ  خاڵ،  محه ممه دی  شێخ 
پڕۆژه   ئاگاداری  ژیاون  و  خاڵدا  شێخی  سه رده می  له   كه  
دیكه   كه سانێكی  له گه ڵ  هه روه ها  بوون،  ئیساڵحییه كه ی 
خوێندنه وه یان  به اڵم  هاتوون،  ئه و سه رده مه   دوای  له   كه  
نووسه ر  نییه   بۆچوونه كانی، مه رج  و  نووسین   بۆ  هه بووه  

له گه ڵ هه موو بۆچوونه كاندا هاوڕابێت.

مامۆستا 
شێخ محه ممه دی خاڵ 

لە باڵوكراوەكانی سەنتەری 
زەهاوی بۆ لێكڵنەوەی فیكریی
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 له  كۆمه ڵه  دیدارێكی رۆژنامه نووسییدا
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