
 

 رسالة اعتذار إلى أخ آردي ال أعرفه
 

 .. .. إلى أخ آردي ال أعرفه ، وإلى آل آردي عراقي  
رغ66م معرفت66ي ب66أن لألآ66راد قض66ية عادل66ة يعان66ي بس66ببها أب66ناء الش66عب    

الك6ردي وي6الت ل6م ت6نقطع م6نذ عق6ود ف6ي دول عدي6دة حتى استحقوا الوصف                
 رحمه -فهمي الشناوي ال6ذي أطلقه عليهم المفكر اإلسالمي الراحل الدآتور   

فإن سقوط الطاغوت العراقي " يتامى المسلمين   "  بأنهم   -اهللا رحم6ة واس6عة      
فعل66ى م6دى ف66ترة حك66م  . يجع6ل آ66ل عرب6ي مطال66با باالع6تذار ألآ66راد الع6راق     

ح6زب البع6ث المق6بور ارتكب6ت بح6ق األآ6راد ج6رائم تتض6اءل بجانبها خجال                   
 . جرائم الصهاينة بحق الفلسطينيين 

ا االع6تذار ال أدع6ي أنن6ي أتح6دث باسم أحد ، ولكنني ، أوال ،      وف6ي ه6ذ    
أب6را إلى اهللا سبحانه وتعالى من آل دم حرام سفك ، ومن آل حرمة انتهكت          

 .، ومن آل فرية ألصقت بكم 
ث66م أع66تذر لك66م ثان66يا ع66ن ال66تواطؤ العرب66ي م66ن األنظم66ة العرب66ية الت66ي     

 .أعمى االستبداد السياسي بصيرتها  
امعة الدول العربية التي وجهت للشعب العراقي طعنة     وعن جريمة ج  

 " . جزار بغداد " غادرة تلو أخرى أمال في إنقاذ 
وأع6تذر ع6ن تواط6ؤ المثقفي6ن العرب بالصمت المشين على ما اقترف        

 . بحقكم 
وأع66تذر لك66م ع66ن ج66ريمة جح66افل م66ن المرت66زقة زحف66وا عل66ى بغ66داد        

 للعجل الذهبي الذي هوى وهم آالجراد ولوثوا ثراها الطيب وهم في طريقهم
يعبدونه ويبارآون التضحية بالدم الزآي ، دم الشعب العراقي العظيم ، على      

 .مذبحه 
ه66ؤالء الفاش66يون الذي66ن ب66اعوا الع66روبة بم66ال ح66رام ق66بلوا أن يق66تطعوه   
ألنفس6هم م6ن قوت الشعب العراقي ليكون لعنة عليهم في الدنيا ونارا بطونهم      

 . يوم القيامة 
واح6د م6ن أب6ناء الح6رآة اإلس6المية يؤمن بكل ما جاء محمد بن       إنن6ي آ  

ع66بد اهللا ص66لى اهللا عل66يه وس66لم يق66در م66ا أس66بغه عل66ى اإلنس66ان م66ن تك66ريم ف66ال   
يج6وز ام6تهانه ، ويع6رف ق6در ح6رمة س6فك ال6دم الح6رام أق6ول لك6م م6ن موقع               

 : الناصح الشفيق 



أن فك6ل من اقترف جرما فيحب  " عف6ا عم6ا س6لف       " ال ت6رفعوا ش6عار      
 .يحاسب عليه حاآما آان أو محكوما 

وأق66ول لك66م ال خ66ير ف66ي رابط66ة أي66ا آ66ان نوعه66ا م66ع دول ال تق66يم وزن66ا   
لك6رامة اإلنسان عربيا آان أو آرديا ، وال أمل في غد أفضل ما لم نستوعب    

 . دروس األمس 
والقصاص العادل خير وسيلة لدرء خطر المشاعر االنتقامية وأسوار        

 الطاغوت صدام أن يبنيها بين العرب والكرد ، آما أراد الكراه6ية الت6ي أراد   
أن يبن6يها بي6ن الش6يعة والس6نة بح6ربه الظالم6ة عل6ى إي6ران وبسياس6اته البشعة             

 . ضد شيعة العراق 
 ف6ي أن يك6ون الغ6د أفض6ل ل6نا جم6يعا لكن       - ب6إذن اهللا     -إن األم6ل آب6ير      

الس666بيل ذل66ك م66رهون بس666نن آون66ية وأس666باب مباش66رة ينبغ66ي األخ666ذ به66ا ، و      
الص6حيح لمع6رفة الع6الم العرب6ي ل6يس مواقف األنظمة الحاآمة وال مزايدات          
المرت66زقة المأجوري66ن ، وأص66حاب الض66مير الح66ي ف66ي األم66ة ه66م بفض66ل اهللا    

ولقد لعب التعتيم المقصود وتعميم الصور النمطية المشوهة دورا         . آث6يرون   
س66بيل إل66ى ب66ناء  آب66يرا ف66ي األزم66ة الت66ي تع66تري العالق66ات بي66ن الش66عبين ، وال  

المس6تقبل يح6تاج إل6ى ح6وار صبور وعمل دؤوب ، نسأل اهللا سبحانه وتعالى         
 .أن يكلله بالنجاح إنه ولي ذلك والقادر عليه 
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