
בעוד הטבח, אנחנו רוצים לעבור למקום אחר בעולם: טלי מורנו 

בבית החולים, שמבצע ארגון דאעש בעם היזידי בעיראק נמשך

הוא. בוולפסון בחולון מתאושש ויסאם בן השנה מניתוח לב מורכב

...שאר בני המשפחה . אר יחד עם אביו'הגיע לכאן מאזור סינג

ושלושת אחיו נסו על נפשם עם תחילת הרדיפה... כולל אמו של 

כתבתנו ליאור קינן שמעה מהאב על החרדה לגורל. הרצחנית

.המשפחה ועל מראות הזוועה שמגיעים מהבית שעזבו

המבט של חיירי אל שנגאלי נודד שוב ושוב: ליאור קינן 

גם המחשבות נודדות בלי הפסקה. מהמוניטור אל בנו התינוק

,מהדאגה לבנם שמחלים מניתוח לב פתוח לדאגה לבני משפחתו

.בני הדת היזידית שנותרו בעיראק

היום שבו וויסאם נותח והיום שבו משפחתי: חיירי אל שנגאלי 

אר לשטח סוריה'עזבה את ביתה ונאלצה ללכת ברגל מהר סינג
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.אלו היו הימים הקשים בחיי

כשעזבו את כפרם. כבר חודשיים חיירי ובנו בישראל: ליאור קינן 

ארגון דאעש הרצחני כבר החל להשתלט על, שבצפון עיראק

.המדינה

.מאות הרוגים זרוקים עכשיו ברחובות, מאות: חיירי אל שנגאלי 

מאות נשים ונערות צעירות נלקחו על. מאות ילדים מתו מצמא

,מאות גברים בגילי נרצחו. ידי דאעש והן נמכרות עכשיו בשווקים

.ראשם נערף והם הושלכו לרחובות

,בשבועיים האחרונים כשהחלה הרדיפה אחרי בני דתו: ליאור קינן 

חיירי החליט להשאר בארץ בעוד אשתו ושלושת ילדיו נסים על

.נפשם

הלכה ברגל מאות, הבת שלי שהיא בת ארבע: חיירי אל שנגאלי 

.אבא שלי ואימא שלי ישנים ברחוב, המשפחה שלי. קילומטרים

העולם ממשיך לחזות בעוד ועוד תמונות מצמררות: ליאור קינן 

כך זה. אר שבו חיים חיירי ובני משפחתו'שמגיעות מאזור סינג

 התלווה לכוחות שניסו לחלץ כמה שיותרCNNנראה כשכתב רשת 

.יזידים נצורים בהרים שבאזור

מאות אלפי משפחות עדיין שוהות בגבול: חיירי אל שנגאלי 

בלי, בלי רופאים, בלי חשמל, בלי מים. הן עדיין בהרים. סוריה

.וללא שתייה, ללא מים, תרופות
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לכמה רגעים חיירי יכול לנשום לרווחה כשמתברר: ליאור קינן 

.שאשתו וילדיו הקטנים מצאו מקלט בחבל כורדיסטן

היא מברכת את כל בית החולים, היא שמחה: חיירי אל שנגאלי 

.והיא אמרה לי לנשק במקומה את וויסאם

?מה שלומך: ר ציון חורי "ד

?ר"מה שלומך ד, השבח לאל: חיירי אל שנגאלי 

.השבח לאל: ר ציון חורי "ד

שנעשה... ויסאם מתאושש עכשיו מניתוח הלב : ליאור קינן 

.במרכז הרפואי וולפסון בסיוע עמותת הצל לבו של ילד

ארבעה חודשים אתה, בעוד חודשיים שלושה: ר ציון חורי "ד

לדבר והכל יהיה, ללכת, תראה שהוא יגדל יהיה מסוגל לאכול

.בסדר

אינשאללה ריבונו. ריבונו של עולם, אינשאללה: חיירי אל שנגאלי 

.של עולם

אביו חושב על היום שאחרי ובטוח שהביתה הם: ליאור קינן 

.כבר לא יוכלו לחזור

לצערי אנשים נרצחים ונשחטים תחת דגל: חיירי אל שנגאלי 

ואחרי שהאזור שלנו נפל בידי אנשי דאעש" אללה אכבר"

אנחנו. אנחנו כבר לא רוצים לחיות במדינה הזאת, הטרוריסטים

אנחנו מוכנים לצאת מעיראק למדינה כל. רוצים לחיות בשלום

.הלוואי שיתנו לנו לחיות בישראל. שהיא 5835776 מתוך   4עמוד  3



.איזה עולם: טלי מורנו 
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