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  ييحةسةن سةيدباقحةسةن سةيدباق..! ... ..! ...  سالَة سالَةييئةمشةو سةرئةمشةو سةر
  
 ئازارة ي كؤتايشةو،  ميذووة و وةرضةرخايني شاديشةو.  مةرطداممن لة ثيخةيف،  سالَةيئةمشةو سةر 

  . م من بةئازارةوة دةتليمةوةالَبة. كؤنةكانة
 يرمةو نالَة ز بيستينكايت. منيش بة ئازارةكامنةوة طل دةخؤم،  سازدةكةنصخةلَك شادةو هةلَثةِرك

 ِرؤذاين، ئةوكات. بةزم و رةزم و بريق و باقبة، تة ضراخان بووالَ ئةم وو ئامساينصكات، شاييكةران
 ة و دؤستصهاوِر، تةكةمالَ وو تاأل و شرييينييادطار. ِرابوورددوم وةك بروسكة هاتةوة ياد

 يئازار، أل ئازارةكامنداةلةط، رد ئةكيِرووناكم بةدي، ِرووناك، كداي تاري لة ذووريكصةلَب. ناةكخؤشةويست
  . تالَدةستة ثاضة لةدوور وو، دةخوارد

 صبي  نةخؤشيةكيمن طريؤدة، لة غوربةتدا، طيانةم ضيبكةم الَبة.  دةكةمي ذيان بةديِرؤشناي، ذوورم تاريك
  . زؤرانبازمي لةطةأل دةكات،  هةذار وةك مؤتةكة بةرنادا مينييةخة، ئامامن

  .  دةبنةوةصئازارةكان نو،  يادةكاندايلَيك لةِرؤذطارهةموو سا، سةيرة طولَم
 ي ِرؤذيكضاوةِرواين، دأل ثِر لة هيواو كزو مامت، متالَ ووي سالَةو منيش دةربةدةريئةمشةو سةر

  ..! ! ِرووناكم
خةبات ،  من نةبيتيمشةينةتةئةم طةلة بة، هةموو طةليك ئازادة، و هةموو كةسيك،  سالَةيطيانة سةر

  .  ناطاتي خؤ هيشتا هةر ضاوةِروانةو بةمايفيكةض،  لة ئةذمارد نايةنقوربانيةكايندةكات 
ن  ئاشقاكاينبؤ ،  هةلَةجبةنةكاينالَبةرةو كؤ،  شارةييادطارةكامن لةدةروازة..  سالَةيسةرطيانة 
 ي ِرازاوةيهينامن بةدنيا ضاو هةلَيلة ثريحمةمةد سةرضاوة، نالَ دي و ئارامطة خؤشةويسيتيمةلَبةند

  . ص خؤشةويستان و هاوِريياندا دةطةِري بةدواصبةرةو سةرا مل دةن، كوردستامن
 خاوةرو كؤرثة ي عومةرمات و مةلول دةستةلةمالين،  سالَةو منيش بةتةا يادت دةكةميئةمشةو سةر

 وربانياين قيو ثروسكبة ئيسك ،  ِرابووردوةوةيةخةونةكامن بة زةمةين،  كاكة شوان دةبينمينازدارةكة
  . مةوةيةشارة جوانةكة
،  تؤراوةو ناطةِريتةوةيئةو بزانة،  شارةكةمينالَ مندا سةرليوايني وونبوي بزةيمن ويلَم بةدوا

  . وة دةتليتةوة كؤن و نويي بةئازارصهةمووسالَ
 بةرةو  تةمةني سالَةو مؤمي سةرصبةلَ. بةزمة لةمالو لةوالشةوة عاشوراو حسينيةية، ئةمشةو يةلَداية

 كة ييةالَويت ئةو ئاةئازادميان د،  ئازاديةصبةلَ..  بةرةو ِرمانةص ئازادميان لةئاودةضيكةض، هةلَكشانة
! ! صبةلَ، بيبينمةوة شةهيدانةوة بشةكيتةوة و يبةسةر مةزارنامةويت ،  لةناوضووص ث مينخؤشةويستاين

 بؤ صبةلَ،  كؤنة بةعسية فاشيةكانةدةستايننا بؤ هاوكارو كارب،  جةالدةكاني بريينا بؤ ضوونة ذوورةوة
  . ي سةربةخؤ وي يةكجاريذيان و بنيات نانةوة بؤ ئازاد
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