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  رۆریستانھنانی تی دا

  
کانی  بینیوه، چرۆی ئاواته ھشتا نازان دونیا چیه، نیگاکانی خۆریان نه

 شک نابات  تریک یه النهرمی دایکی،  زی گه ئام بوون، بجگه نه وز سه
م  ئهکی ب تاوان، له دی  ریستان بۆ کوشتنی خهرۆاب، تیینازی ت
وه،  نه که دا نهی تخ ما ئاگری دۆزه  ، شونک نهڕن ش ناگه یه کۆرپه

  .ن خه نه ڕۆ ڕۆی ت ما ن، شارک نه که شینی بۆ سازنهما  قامک نه شه
دی نیازی  ، بۆ ھنانهشت ھه ی به بۆ دیتنی فریشته رۆریستانتی! ی به

یفی گوێ  ست بوون و که نیا، بۆ مهود و مالنی ئه سته ، بۆ دهشیان ڕه
، ، ن  خامۆش بکهکی ئاوا یه ی کۆرپه  گریهن ، ئامادهن  بهریاکانی ده

  .وه ی بکوژننه ناسه ری ببن و ھه وه خته  بهی چرپه
  کی وا، یه شی کۆرپه ئاخۆ کردنی له
   بۆمبک، به

  خش؟بوتنی چی ب رکه سه
  ، مشک له ڕقدا جامی  کرد  که! به

  نگاوی بوو ژه
   بسوتنرێب وه ده ڕ و ووشک پکه ته

  رستگاکانی خواش  ت په نانه ته
  کرن، خاپورده

  ،زدان وتی یه زار مزگه کو پنج ھه وه
  ھای ب تاوان ، زاره کو گیانی ھه وه
  رمیان و بادینان، ی گه سته کو جه وه

  بجه، ه کو چاوی ھه وه
  ن، نده ز و باخ و به کو ڕه وه

  ھار ورۆز و به کو نه وه
  بت ئازای ژیان  ده
  نفال بکرێ مووی ئه ھه
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  ! به

  وان دروشمی ئه
  مانی ژیانه نه

  ڕیان  باوه
  .س  و به فتوحاته

  
  
  

  -: بوانه واه م ھه ی ئه رچاوه بۆ سه
 !رضيعة مفخخة

 م13/06/2005 - شبكة كربالء لألنباء

 البشعة الوھابيون أعداء اإلنسانية يلجأون الى كل األساليب:الشريفي 

  .الذي اكتشف مؤخرا في دمشق" التوحيد تنظيم جند الشام للجھاد و"كشفت السلطات السورية أمس مزيدا من التفاصيل عن 
أن الجماعة كانت تقوم على تھيئة مواقع في دمشق وما حولھا للعمل المستقبلي،  ودلت الوثائق التي ضبطت مع عناصر التنظيم،

 . خارج سوريا للتدريب والعودةمجاھدين من أفراد الجماعة إلى وإرسال
إمارة إسالمية لھا   مناطق يشكل كل منھا5عمل التنظيم كان مخططا له أال يقتصر على سوريا التي قسمھا إلى وكشفت المعلومات أن

  .ومصر ودوال أخرى والعراق أميرھا وھيكلھا التنظيمي وإنما يطول لبنان واألردن
 تم عن طريق سيدة تدعى ظريفة سبق أن قتل ابنھا في انفجار عبوة ناسفة كان  ظيم التن وذكرت مصادر إعالمية أن كشف ھذا

 .2004 يزرعھا على طريق دمشق ـ بيروت في عملية حاول التنظيم تنفيذھا في نوفمبر
جھا إلى بارزا أثناء عبوره لھذا الطريق، متو من مصادر مطلعة بأن ھدف العملية المذكورة كان مسؤوال حكوميا" الوطن"وعلمت 

 . اللبنانية-السورية  لبنان لحضور اجتماع اللجنة العليا
أرملة ابنھا و ھي تتحدث مع (إلنقاذ حفيدتھا بعدما سمعت أم الطفلة  وكانت السيدة المذكورة اتصلت برجال األمن تستغيث بھم

و تفجيرھا من , نة األولى بالمتفجراتابنة الس عن تنفيذ عملية بقصر العدل في دمشق عبر لف طفلتھا "أبو عمر" رئيس المجموعة
  .الجماعة وھو ما دعا األجھزة األمنية لرصد األم، ومن ثم التوصل إلى عناصر .إلى الجنة بعيد، باعتبار أنھا بذلك تزف الرضيعة
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