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   مه حه خاه ... ت سه رپچی و زۆرداری ده  سه تای شۆڕشی جوانانه ره سه
  

  )اذا حکمتم بین الناس احکموا بالعدل(
 
یی  وره  گه وه تهرنوسر زمانک ب هه  به وه ره ی سه یهئامۆژگاریو  لهین  ه بدرنج  ر جوان سه گه ئه

نوان  کرد لهانریت ر دادوه گه ئه ( (ینت گه ئاشکرا پتاده ڕوو به ست نادات و رووبه ده خۆی له
ی   ووته وه به تایی ئیسالمه ره ڕۆژگاری سه ین له ک ده   وه مه ئه) ) ربن وه ڕاستی داد  به کا خه

  ت یاری به سه م کاتک ده به، !!ن وی بکه یه بت موسمانان په و ده  پیرۆزی خواناسراوه
نھاو  ش نامن و ته  ووتانه م جۆره کات نرخی ئه سمان دهکانی ئاسمان و ڕ موو پیرۆزیه هه
 .  واسرت ده  هه وه ت خۆیه سه ری ده ورسه ژو نھا بۆ جوانی له ته
  

کات و بۆ  وایی ده رمانه زوی خۆی فه رام و ئاره مه  به  که تی زاه سه ستم ده به دا مه لره
ی  تاکه، ستم نوسراوی پیرۆزه به دا مه لره، تواکانیان بکا ناڕه رپچی کاره ه س سیش نییه که
یاخود بۆ ، نگ زه وه  شه کاته دهو دنیای روناکی ل تدار سه ی ده خۆراک کاته رۆڤ دهم

، توان لی یاخی بت ن بت و نهکا پیرۆزه ناچی یاسا ت ملکه سه بیده بت رده هه
رۆڤ  م  که یه ویان هه کی وا پته تیه کان ئاشنایه پیرۆزه ت و ووشه سه  ده لیسمیکه تهچ
دا مرۆڤ  م ئامۆژگاریه پیرۆزانه ری ئه ژر سبه بت له  بۆ دهها وهر هه، بتر ڕویاندا نۆکه له

 . ریان سه لهبت  و بۆ چونی هه خنه توان ڕه س نه ی پیرۆزی و که  ڕاده بگاته
  

تداریشی پی  سه کریت و ده ژارانی پ دادگایی ده ی هه و ووشانه  له یه من شکم هه
تی کوردی  سه هد و بچوکی کورد له وره نا بۆ گه ده، بت  گومانم هه مافی خۆشمه بت ده وره گه
یارانی خۆیان  نه، وای شان هه به  بھنن که روته به جه و  کۆتایی بهربن و داوه ناپچت که هه
م   ئه که چ دادگایه.. نن گه  ئهسی ساڵ زیندانی) 30 ( بهک  یه ه ک یاخود هه یه خنه  ڕهر سه له

لدا  نگه کام جه و له م یاسایه  ئه که  چ یاسایه!!کات رشتی ده رپه ک سهر روه و چ دادپهدادگایه 
ر   گهبترکامکیان  هه،  واشه ی چه یاسا یاخود قوشه ره رمانی قه فه..  ھناوه ی هه وزه قه

ی رت فه رنه بهن و  که  پشل ئهیشت مافی میللهکان و پیرۆزه موو ووشه  ههوه نه که  نهیانڕاست
خۆیان  ی نوش له وه  و نهوه نه خه درۆئه خۆشیان بهو   ون که ل ئه هزی گهمژوو و
  ...   وه نه که راستده
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