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ی  که ھاکانی کن ڕژمه ته کو چۆن مامه روه ، ھهربی ئیسالمی  کی عه یه رکرده سهیوبی خۆی کرده  دینی ئه الحه کو چۆن سه وره ھه
ئیبراھیم پاراست و نکوییان له بوونی خۆیان کرد،   خۆیان نهی که وه ته کردنی نهبعری ستیان له ته ده ،دامی ترسنۆک سه

شاشی له بوونی ئینسانی  نی کوردی کرده جوانترین دیاری پان تۆرانیزم و حه سه  ڕهری  ھونه،رتر انیش له وان کاریگهتاتۆر
  .خۆی کرد

  
،  باند ره بی عه ره  عه شکی ئومه  به بهدی کوردستاندا، خاکی باشووری کوردستانیرست له ناو  زپه گه ڕه )موسای مرۆ هع (که

م  ،سه و دوو که ئه .دائۆردوغانی تی  وه جاڕی تۆرانییه ولره ی ھه وه، له بان قه رمییه ڕی بشه  په و  بهتاتۆرانیش ئیبراھی
  .کترین ری یه واکه  تهردووکیان ھهرشۆڕه،  خۆفرۆشکی سهشیانمی ی دووه مه سته و ئه رده ی سه وه ته ری نه نونهمیان  هک یه
  

هکو ر فرۆشکی وه من جیاوازی نوان سیخوڕک ،جاشک و ھونه تره،  وره ی گه که فرۆشکه تاوانهر  کو ھونه  نابینم، به بل
 اراند شی داگیرکه کات و له نو قینی ڕه ی خۆی تان ده که وه ته نگی نه رھه  فه،تر ه وان زیاتر و دڕند و له چونکه ئه

  .یسوتنت ده
  

و  چونکه وه٬ اتد ی پنه خه و بایه ئه ک  خهت وبکر ڕیسوائیبراھیم  تاتۆرانی   ،  له شاری سلمانی کهم که ڕێ ده من چاوه ک
ھا ژن و منداڵ و جوانی  زاره متر نییه، که ھه نفالچیانه که و ئه ئهک جاش  رۆ و تاوانبارانه، له سه و ھیچی له ووتم ئه
ه تۆرانی،. غدا  بهی که ھابییه رقاویه وه  زه نفالی ڕژمه نی ئه مه  سووته کرده ،کوردیان نفالکردووه  ی کوردی ئه وه ته  ڕوحی نهبل

بله . نگه رھه رھود کردووه، که زمان و فه ورک فهلی کوردی بۆ ت ی گه رمایه  نرخترین سه  بله، به.کان بۆ تۆرانییه فاشسته
   .ک ڕزگرتن تی پکردنه نه نی سووکایه شایه
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