
....عرەب بربۆت دنیا 
!نك تیرۆر

حمدسۆز

نوەكو كسكی راسسیت، ن وەكو قوربانییكی دەستی 

چوساندنوەی عرەب، بكو وەكو ناسیۆنالیزم و

وای ك ئمی ل دنیادا سانك دەگوزەرت ل ھڕەشی كسكی ناتور، زۆر بالینان باوەڕم

ر و توندوتیژی، بكر وسربین و شوازەكانی تری برھمھنانی تیرۆتیرۆر و رەشكوژی و

.برھمھنر و بیركرەوەی ئم شوازە تنھا عرەب، عرەب وبس

دەروەی خۆیان، ئوە ئمی ل دنیادا دەگوزەرت ھسوكوت و مامی عرەبكان لگڵ دنیای

دەستدرژی دەكن سر ناموس و ئابوی عرەبكانن خۆیان دەتقننوە، سری خك دەبن و

دەتقننوەو سردەبن و خون دەڕژن بشك عرەبن و خك، ھموو ئو كسانی ك خۆیان

رەب بنی عك،خوفغانییك، ئویاندا چیچانیین ر لگت، خۆ ئت ودەچدەمارەكانیاندا د

ە ئیسالمی سیاسییوكوردك یان ھر نتوەیكی تری تدا بت ئوا ب ھۆی ئایین و ئایدۆلۆژیای

!!بیانوت و نیانوت بونت عرەب

ھاتووە، بم وەكو ئیسالم ئگر چی دوورگی عرەب و راستوخۆ بۆ ئوان و بزمانی ئوان

سدان نتوەو ئیتنیك و زمان و قوم و گروپی ھموو ئایین و پیامكی خودایی ئیسالم بۆت ئایینی

،رەیستم ئر ئسكیشوەری ئجیاواز ل فریقالتا ئاسیای دووەو باكور و ناوەڕاستی ئوروپاوە ھ

!

ئاگری ئیرھابی ئیسالم لدەرەوەی عرەب، ئیسالمكانی غیری عرەب، پش ھگیرسانی ئاشوب و

ئینسانی و كۆمیتی و ژیانی عرەبی ئیسالم وەكو بشكی گرنگ و ژیاندۆست ل كلتوری رۆحی و

وە، ئدا دەدرەوشایالورۆژانی گۆڕانی وە زاناو مشبانگ میشھ كان بوون كوەرە ئایینیمون

خوندن و فربونی ژنانیان دەكرد، ئیسالم ئامرازك بوو بۆ ئاشتبونوەیكۆمیتی و شۆڕش و

كۆمیتی، بم ك كۆمیتی و لبوردەیی و سۆلیدارتی و برزڕاگرتنی متمانو رەوشتی

خونشتنن لم بیست سای دواییدا پۆلی بوغزو كین و رق و توندوتیژی وعرەبكان بسر ش



ھكشا، ئیتر بگومان بئاگا یان بئاگا خكانكی غیری ئای ئیسالمیان ل خون و تیرۆر

وتنرەبیش كوەعت ئك برچییم ھن و تیرۆر، بی خوترسناك پۆلم شرینی ئناوەندو ن

!ل ئستای دنیاداك سرنزەی ئیرھاب و كوشتن و رق و بوغز و ببھاكردنی ئینساننعرەبكانن 

قاعیدەو داعش و ئوە عرەبكانن ك ئگر ناوەكانیشیان جیاوازبت، شیعو سوننو عسائیب و

یك رەفتارو یك دنیابینی جبھی نوسرەو ھرچیك بت ل ناوەڕۆكدا یك ھسوكوت و

ھموو چمككانی ئازادی و دیموكراسی و پكوژیان و ژیان و لھمبر كۆمگ و ل ھمبرلھمبر 

ئاخۆ كسك پم دەت جیاوازی!! بینینی ھموو بونوەركی غیری عرەب یك پنجرەیان ھی بۆ

و پنج سرو دەست دەوتكی ئبوبكر بغدادی چی لگڵ دەوتكی سعودی ؟؟ ھردووكیان

بسر ھموار ناكن ؟ ھردووكیان سزای (حد(ناپڕنن ؟؟ ھردووكیان فالق و لدان و سزای 

ھردووكیان پۆلیسی ئخالقیان نی ؟؟ ھردووكیان ب یاسای بردباران بسر زیناكردا ناسپین ؟

ن ؟؟قورئان و سوننەوایی ناكرمانف

ئو ھموو ترس و ئگر ئیسالم ئایینی زۆرك لنتوە جیاوازەكان بت ئوا تیرۆر و خونشتن،

ب یوەستو پكانرەبمی عرھب كارییرانر تۆقان و وكان ھرەبوە، عرەب خۆیانلتوری عك

!ھنال برھمھنانی تیرۆر و كوشتندا بكاریان دەئایین و مزھبكیشیان ھبای ھر

كوردستان و ھموو ئو مدرەسو ناوەندو سنترە ئیسالمیانی ل ئفغانستان و پاكستان و

و پروەردەكردنی بیری جیھادی و ھندستان ھتا دەگات ئمریكا بوبۆتوەو سرقای برھمھنان

ی عرەب و مردمنداڵ و گنجكان ھر ھمووی ب پارەتوندوتیژی و سرقای شتنوەی مشكی

بانگخواز و مالی عرەبدا دەچتڕوە، ھرچیش دەكوت ناو ئم ناوەندانوەلسردەستی مامۆستاو

دەبت بونوەركی ل ھموو پای نتوەیی و كلتوری تایبتكی خۆی دادەمارت و نك ھر

!عرەبیعرەبی، بكو دەبت یكك ل جنگاوەرەكانی ئیرھابی

دیموكراسی و سردەمی عرەبكانن ك دوای دەوتی مۆدرنو رەوشنگری و دەسكوتكانیئوە

كۆیلكردن و سبی و سینوەی نتوەو گلۆبالیزەیشن و شۆڕشی پیوەندیكان تازە بتازە قۆناغی

.ئایینكانی تر دەكن

!!!تركشی ئیرھاب ل دنیادا تایبت ب عرەب و تنھا عرەب و ئوانی

لکترۆنی لی ئواڵ''رۆژناموەرگیراوە''ھ!


