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  2005  /07 / 14   هياننام هب
   وه وته  قوربانی لکه100   نزیک به  که یی تیرۆریستانه  دڕنده  مزی غداد بۆ منان ، ڕه   به ی که سبخانه قه    

  
 تا  یه که م ونانه  تراژیدیا که ساته و کاره کک له غداد ڕوویدا، یه به  دون له ی که ساته رگه ومه ئه         
رو قاچ   مناڵ ب سه33  یان زیاتر له م جاره ، ئه   تیرۆریستکاندا ڕویانداوه وه نجامی کرده ئه  ئراق له هئستال

   له وادا چوو، منانک که حه شیان به کانی له ندامه ی ئه  پارچه بوون و پارچه
ی ی تیرۆیستان  پیالنی نامرۆڤانه نیاندابوون، ب ئاگا له مه هاری ته تای به ره سه

ی تیرۆریستان  مه نه هه م جه وان سوتان، ئه شی ئه یامی ڕه ئاگری په ئیسالمی به
،  وه ک پاساو نادرته  هیچ بیانوویه  به  که ساتکه ، کاره بۆ منانیان خوقاندووه

ب چ بیانوو پاساوک   سادان ده13 ساڵ تا 6  نیان له مه  ته منانک که
 بچک م ئینسانه ب ئه ست و قاچ کردنیان، ده بدهبت بۆ تیرۆر و سوتاندن و  هه
،چ تاوانکان  ھناوه ختی هه دبه ڕ و به  شه ، دنیای پ له وه وسانه م و چه  سته  دنیای پ له و چاویان به مه که
م  کانی دوور له که ڕه  گه ڕیوو له ست و قاچ په و هاواری منانی ده واڵ گریان و قریشکه پی هه به. بت هه

 .ی کندی براون خۆشخانه و نه ره کان به برینداره  مناه کاتکدا که داو له که وه قینه کاتی ته  بیستراوون له ڕووداواوه
  

ند ساکی  نھا چه  ته  که ۆالنه

نجامی  نه رئه درن، ده نجام ئه نی بتاوان و ئه ده کی مه  منان و خه ق به رهه  ده ی که و تاوانانه موو ئه ه

ب  ک ۆ و
ین،  که یسوا ده

کی،  تی خه منییه ی بشوی و تکدانی ئه  مایه ته رشونک بوبن، بوونه هه ریکی له مه ئه
. کانیان

 

  رگ و ڕیسوایی بۆ تیرۆریستان  مه 

  نی منان هری  نته سه

ه
ی  سته ی  داروده  پاشماوه وه کی تریشه الیه ک و له  الیه یمانانی له ریکاو هاوپه مه  ئه  که ڕکی خوناوییه شه

   له  ی که وانه و هه پی ئه به.  یان گیرساندووه عس و تیرۆریستانی ئیسالمی سیاسی هه ڕژمی ڕووخاوی به
ریکی  مه ری ئه ربازانی داگیرکه  سه ی که وه رباری ئه وه، سه هت  بو کراونه وه مباره  له وه رچاوه ندین سه چه
  وه  خۆیان کردۆته وان منانیان له چی ئه ، که یه  هه یه و ناوچه  ئۆتۆلۆبیلی بۆمب ڕژکراو له  که یان زانیوه وه به

وری   ده ن به که مناهبوونی  کاتی کۆوه داو له و کاته له!! ن ی نوق و شیرینیان پبده وه بۆ ئه
خۆی به ئه ۆمبژکراو ی  لمۆب   .  وه قاندۆته و خۆی ته کاندا کردووه ی مناه ناو ئاپوره اندا،ئۆت

حکوم و ڕ  توندی مه  به  تیرۆریسی یه م کاره کانی منان ئه مافه رگری له ری به نته سه  له ئمه
  وه  قوربانی،  بوونه ین که ومنانه س و کاری ئه ی ئازیزان و که ژاره م و په  غهشی قوی هاوبه تدا  مان کا هه له

موو  منستی و هه  یوئن و یونسف ، ئه  داوا له ها روه خوازین، هه کان ده  بۆ برینداراه وه هیوای چاکبوونه
نگ  دا ده  پتراژیژدیایه م کاراساته ر ئه رامبه  به بن و له نگ نه  زیاتر بده وه  له ین که که ڕکخراواکانی تر ده

  .   بن هه
ربازانی  سه

  خۆکوژییه وه قینه نجامدانی ته  ئامانج و بیانووی ئه نه که وان ئه زۆری ئه تیرۆریستانی ئیسالمیش به
ک،  تی خه منییه  پاراستنی ئه رپرسن له ریکا به مه یمانی ئه تی ئراقی هاوپه ر و حکومه ی داگیرکهریکا مه ئه

 کۆتایی هنان کی بتاوان کوشتنانه، و منان و خه وه قاندنه م تیرۆر و ته ی کۆتایی هنان به  ڕگاچاره بۆیه
تکی علمانی و  سه زراندنی ده  دامه ، وه  وهیمانان ریکاو هاوپه مه ن ئه  الیه  له داگیرکاری ئراقه به

 .وتنخوازه پشکه

  شرزاد فاتیح
ک  مافه رگری له به
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