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چیرۆک وردیله 
  مال کی ئه ره گه
  وال کی ئه ڕه گه

ن سه ریق حه فه مه حه  
کوئاسنی  ی به لله شونیدا که رهات به  مایکرۆفۆنکی لده وه سایه  هه که ی تانکه نووره ری ته سه
   وه فۆکه ئاسمانه و له وه تانک  مینه زه ن له  چۆیکه ر ئسته وت و وتی، هه رکه  ده مریکایی  ئه ری فسه ئه
  وان ، ئه ی تیاماوه وته ککه نیا ژن و ژاڵ و پیری په  وتی ته دایکک. ن که  بۆمببۆردومان ده که ره م گه ئه
ر  ، هه وه نگیدایه  ده وه کانه  بنده الره ته  له که ره فسه نگی ئه ده. تن  هه  وه  شیانه مامکی ڕه ده ک و  چه به
ی  و ئازادییه ن ئاستی ئه که ؛ بۆ خاتری خواو عیسا بۆردومانی مه وه پاڕانه.   ..یان ده جارێ  به. ین یکه ده
  وه که تانکه  له  ری سووره فسه ئه.  بووڵ نییه  بۆمببارانی ژن و ژای قه دیاریی بۆتانھناوین به
یستۆک و   له منن  زیندوو ده ی پاش بۆمبباران زارۆیانه و ین گشت ئه یکه ر ده ی لدا؛ هه  ته عره نه

  :مجا ئاوای وت ئه. ین ده دیاریی ده نگیان به نگاوڕه باۆنی ڕه
)) Fuck you all. Sun of a bitch. Shit. All shit.. Shut up.((  
مابوو،  پدا نه وال پومان له کی ئه ڕه  گه یشتینه گه...  عقووب و ماریام کشا، کات به  یه لی په
کدار  شی چه مامکه ده والش به ئه. بوو وه ما ره سه م به که بایه ر عه م هشتا هه  بنپم به وته یانجار که ده

 کوفرو فیسق و فجوور   له که ڕه م گه دا، ئه شپۆش وتاری ده درابوو موجاهیدکی ڕه ئابلووقه
ژارو  نیا هه ن، ته که مه... ییوبی بوو ئه دو ئه مه ؛ بۆ خاتری خوداو محه وه دایکک پاڕایه. وه ینه که پاکده

  م خاکه ر ئه کبه هو ئه خۆی هاڕاندی، ئه کبه موجاهید یه. نین وان لره ، ئه  بگوناهی تیاماوه
..)) تبا للریح الصفویة الصفراء اآلتیة من الشرق((  ، وتاوه و له  پخوستی کوفربووه سه دده موقه
)) فرق الموت((  مارینزو نه ، نه هی تیاماو... بی؛ مناڵ و ژن و  نگی تکایان هه ده... یان ده

ب به  ر ده ریان دا، هه کبه هو ئه ئه هاواری  کان پکا سجاران له موجاهیده. نین کیان لره هیچالیه
کانیش  کشن و پیسه ده شت هه هه تی پاک بۆ به  ڕۆحیانه گۆڕدا نییه ک له یه جمبکرێ کشه ن ڕه هاوه 

  ...گرمگرمم  کشن، گر خ داده دۆزه بۆ 
یداخی یاخییان  ک به م وه که بایه ، عه لی ماریام کشاو هه  نووساند په وه سینگه عقووبم به یه

. هات  ده هات و گرمه ده م هه یانزریکاند، عاله عقووب ده پشوو خنکاو ماریاو یه... کا لوم شه ڕاده
ندیی  فه یان ئه نا، ده مھه ر سه... ۆممکان و خ زاری منداه) سبیل_ خراو ( له. ر وبه  ئه وه ڕیمه په

گۆچان  ستبه پیرکی ده. کران  ده وره ستراو سواری پاسکی گه ستبه  ده دواوه ستراوی له شیکی چاوبه
م، باوکی  رمووه  چه م ڕیشه ن به خاتری ئه ن بیانکه م کۆمپانیایه ری ئه مانبه نیا فه  ته وانه وتی، ئه

ککیان  بوو یه وه ره ده نیا چاویان به ته کدار  چه.  وه ڕایه گه نه... نگی جه هبووم هیچکامیان ل... چوار 
، کلھم أحفاد یزید، أذنابھم  التشفع لھم یا رجل گواوید ذوله: ((بی وتی ی هه که نگه  تفه وه ڕایه گه هه

. گرمگرمگرم.)) یدعظم سني بگبر أبو اللي یشفع ألبناء یز.  واحد  من أسامیھم أعرفھم واحد هلگد طویله
ئامزدا،  عقووب و ماریام له   دریژبووم یه که وه ڕه ر پیاده سه له.  .. وه بووبه مینه ئاسمان و زه له 
  ... ستم به پ هه ر خۆداداو له سه کم به بایه عه

9 March 2007  
  ک له یه ، شیعه  توندترین جمنکه مه ئه! ((گۆڕی بابت  به ئسکی سوننه): عظم سني بگبر أبوک(

  .))عیراق بیدات



 

www.dengekan.com 
6/1/2007 

  

 
 


