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   مه حه  خاه!!.. نگ  کپ و بدهجیھانیکیو شرکۆی جیھانی 

جیب  ق و نانه  ده نده زانت دوژمنان کوردو کوردستان چه کوردستاندا ژیابت ده سک رۆژک له رکه هه
کانی  که دوایه ک له  یه وه  نهتی کان دژایه موو شوه هه چۆن بهندو چه، ت بوون مفرسه ند دیکتاتۆرو که هو چ
و   کوردیش درکی به مکه زۆرده، ونند  ژیانیان لسه کی درندانه یه چشوه به و چۆن وه وردیان کردوهک

کدا  ته نیان لهژیا وه ستیان ڕزگاری بت و پکه ده  لهویت  یه و ئه  کرددوه ته بدی و دیکتاتۆریه
) شرکۆی جیھانی (باوکی) ی ئرانمھوری ئیسالم جه (تی داگیرکارای وه کاتی خۆیدا ده له،  وه کاته تده ڕه
ی یاساکانی  شوه به، زیندان کردبوو کی شرکۆی جیھانیخوش) مزینی جیھانی شه ( دابوو سداره له
واکانیان پشل  ڕه موو مافه هه، نوبوکردکدا  ته یان له ه مامهسمک  موو ڕێ و ڕه هه و دوور لهڵ  نگه جه
یان ) مزینی جیھانی شه (کات، ی کورد ئمه دژبهرئیسقان  و تاسهی تاران  دڕندانهم ئهمۆش  ئه، نبوکرد
رامی   ئاگروباروت وه ی به و ڕژمه ست ئه ده له  رسهت  نه ره دالوه  م شۆخه چت و ئه رده ست ده ده له

ی ی شرکۆی جیھان سته جه له کانیان  تیژه ک مارکی بریندار ددانه وه، دت هه،  وه داته کانی ئه داخوازیه
و ) لکم دینکم ولی دین ( ی پکراوه یاندا ئاماژه که هدین له ن که که ش پشل ده ویاسایه ئه، ن که دهبرای گیر

  م خزانه کی ئه ه چه تا ڕه، ن ده ئازار ئهگرن و  ئه  م الوه  ئه ترین شوه دڕنده بهو ئازاردا  نجه شکه ئهژر له
م  ی چۆن ده م ئه به،  وه کانی رۆژگار بسنه ڕه ر الپه سه ویان لهن و نا مکوت بکه دهتیرۆرو   ره روه کوردپه

، خۆبن ربه وت سه یانه ن ده که ک ده یه وه ته نه چی له، ن خه سانی کورد داده وره منانی کوردو گه
و کۆت و زنجیر ) ت هاله جه (زانین و و نه ست به ده  بت و له وخونشتنه وت کۆتایی به یانه ده

مزینی جیھانی و  شه (ها  ملونه بگره، زاران دان و هه سه ن که که ک ده یه وه ته  نه چی له، ڕزگاریان بت
ستی پیس و  ن ده و دیوارک دروست بکه وه ستنه ڕویاندا بوه له  که کردوه ئامادهیان ) شرکۆی جیھانی

رنت  نته ئامری ئه ن که خه می من داده چۆن ده، ن هک من ده  له چی، گات ی نه و درندانه گریسی ئه نه
م  کانی ئه خوناویه ینم و کاره گه نگ ده  جیھانی کپ و بده به) م و شرکۆ شه (نگی و ده باتمه هاوخه
 گرێ  وه که یه ا بهنیدری  روسه روئه مسه  ئه ن که که  زانیاری نوێ ده چی له، م که  ئاشکراده خونژه ڕژمه

داگیرکارانی ) گادا نوستون گوێ له(... ، کات دهموو شتک ئاشکرا  دنکدا ههچاوتروکان هدات و ل ده
نگیدا کچان  ی بده رده ژرپه  له که) ئاری و فارسی زۆه، تورک، ب عاره ( که بابه ره رس به هه کوردستان له

 ی که و خاجه رو مناره  مزهژر رچوو له سه  بهش و ڕۆژگاره ئه، ن کهب تیرۆر  یه وه ته منه  کوڕانی ئهو
  له، بکات بیروبواخۆیی  ربه ک بگرن داوای ئازادی و نان و سه یه وه ته می نه  دهسیحی بتاواندا مه

و ) شرکۆی جیھانی (ها زاره کردنی هه زیندانی هم ب که  تاوانبار ده تیه مرۆڤایه به  دژ ڕژمه م کۆتاییشدا ئه
 نگی و ده، ی خۆیان که  قوربانی نیشتمانه خۆیانکردۆته که) مزینی جیھانی هش (ها زاره رکردنی هه ده ربه ده

ڕووی داگیرکارانی کوردستاندا تاکۆتایی  بن له نگ نه کات بده تی ده مرۆڤایه لهزۆیان داوا
ی خۆیاندا  که نیشتمانه  ن و له که کانی خۆیاندا قیانده ماه له ک بھنن یه وه ته جینۆساییدی نه به
ی  وه نه له م که که تاوانبارده) یوئن (ش م هنده که  تاوانبارده وڕژمه ئهند  چه ها روه هه، ن که ریانده ده
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