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   فازل فازلاکاکر کر ک  وسهوسهوونن    --  0909. . 2525ڕواری ڕواری    به به   به به  نامهنامه  هه   یان هه یان هه  رنامهرنامه  ماستهماسته) )  ئیسالمکردنی کورد ئیسالمکردنی کورد  بهبه ( (ک بۆک بۆییمم  وهوه

  شت چروستانیشت چروستانی  ردهرده  زهزه... ...   داغیداغی  رهره  قهقه
  

  حوزووری کاک ت لهیب زار ئه رمه شه،  وه تهییوبی زیندوو ب دیینی ئه الحه ر سه گه ه
تکردنی  قودسیه دات بۆ به وڵ ئه ی هه که نوسهی پ  به فازلی کاک وه ئه. داغی ره  قهفازل
  ی به که رهی شمش یووبی به دینی ئه الحه سه، یان که ژووهیب و ئیسالم و م ره عه

 قوربانی ئیسالم و  ی خۆیشی بوون به که ته کانی میلله و ڕاسیتیهژوو یم.  ت بۆی کراوه حمه زه
  . )  ب کردوه ره زلی عه رزاری فه رد قهکو ( وه مویشیه ر هه سه بی پیرۆز و له ره عه
ژاریدا  تی و هه ینه ستی و مه ردهیژ ها ساڵ له زاره کورد هه،  فازلی کاک که ی نوسینهی پ به

شکری  تاکو له،  ر بوه ی ڕزگارکهیڕ چاوه،  ستاوه ھهیستی زامدا هاواری ل ر دهیژ  و له ژیاوه
و و کوتور و ژوی م وه سنگ فراوانیه بهکوردیش .  ه و ڕزگاری کردو وه یه که خاکه  ئیسالم هاتۆته

 قوڕگ  پبهزی خۆی   حه  و بهچالکردوه به  زیندهیج ستبه  دهدینی باووباپیرانی
  .  و اشھدوا ان محمدا رسول الله  اال الله اشھدوا ان ال الله :  هاواریانکردوه

، کردنی پیاوانبد  عه به، ت ئافرهکردنی  نیزه که به، زۆرداری، نرشتنی خوی ب  به یه م پۆسه ئه
و  ئه.  ئیسالم  زۆرداری بۆتهی ب زی خۆی و به  حه ی کورد به که  کورتیه به، رانکردن بووهیماو

  .   سوودی خۆیدا بووه  له  کراوه شی که مه  که ڕه کدادان و شهیپ
 فتوحاتی ینو رله هو س  وه کاته  ئه ژووی ئیسالممان بۆ دوبارهیوانی م قهمان   هه ر هاتوه نوسه

ر  سه  بیاری له وره رمانی خوای گه  فه  به کی پیرۆز کهیکو شت وه  وه تهینیئیسالمیمان بیرد
بوو  عدی کوڕی ئه  سه ی که وه شتووین پاش ئهیھیچ ی بۆ به شعره م پارچه کوردیش ئه.  دراوه

اری گورگان  ش ربی له  کوردی دیلی سه12000  وه یه که شکره  خۆی و له قاس به وه
  . وه کانیان کوژانده کانیان ڕوخاند و ئاگره وته مزگه

  
   وه کان خۆیان شارده وره  گه پیاوه
  کان کاولیان کرد  زۆرداره به عاره
  زوور تا شاره  هه وه  بناری پاه له

   دییلی بردن کانیان به ژن و کچه
   وه نا تالیهی خو کوڕی ئازاش له

   وه س مایه کهیشت ب رده وشتی زه ڕه
   وه ته سدا نایه که یی به زه ئیتر هورمز به

  
کتی کوردی ییال د  به که،  وه ته زوور دۆزراوه  شاره  له1929 سای   له  شیعره م پارچه ئه
  .  ورامی نوسراوه هه

   
تل وعام و زۆرداری و  موو قه  هه ژووی ئیسالم بهیم  زۆرمان سهی تائ  که دایه وه  له که شهیک

، ین ده م ئه ه  قه تیڤ له کی پۆزهی شت هتد به. . . . .  و راچ و چزیه خه انکردن وربین و ت سه
  وه ی بیر له وه  ئهی ب به، بوون) کافر (وانی تر  ئه  گووایه ی که و حسابه ر ئه سه نھا له ته
گی   ڕه ک بوون کهیژوو و کوتور و دینینی م دا خاوه و کاته  له که و خه  ئه  که وه ینه بکه

شی  که هۆیه.  بن رۆرهیم ت نی ئه  شایه  که بووه کیان نهی ناخیاندا و هیچ گوناه  له داکوتاوه
    ل کراوه ی قورئان حه رهیگو  به و شتانه موو ئه  هه ی که وه  بۆ ئه وه تهیڕ گه ئه
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ستیان تانکاری و  به هشکری ئیسالم م  گوایا له ی که وه  ئه شتۆته یدا گه که  باسه ر له نووسه
  ر له  دینی ئیسالم هه بوایه رهوود نه زی فهیتانکاری و هر  گه چا خۆ ئه.  بوه ک نه مای خه

رچی  به له) کان منافقه(. ڕی په ئه نهیت  ددینه ی مه وهی چوارچ تر له ک مه کاتی محمدیشدا یه
کانی  ر کاروانه  سه رشی بردهی بوو هیت؟ کیب ر بۆ تانی نه گه ووتن؟ ئه دوای محمد که

  .  ککه مه
ی  کات و حه  ده وه  بۆ ئه ئاماژهندا یزۆر شو یدا له که  قورئانه ی تانکردن محمد له رباریه ده
  ) . .  خمسهو للرسول و اللذی القربی و اعلموا انما غنمتم من شیء فان اهللا (:کات ئه

. 69انفال)  غفور رحيم  ان اهللا ا و اتقوا اهللافکلوا مما غنمتم حالال طيب (41تی انفال  سوره
   به تیکردن نیه سووکایه  وه ت به ناووی دینهیک ب ج هۆیه ک بۆ هه لکردنی مای خه حه به

  وه ته  چاهیلیه ربین له کردن و کوشتن و سهیزۆرل   خوا که  به تی کردن نیه ی سووکایه ئه خوا؟
قاتلوا الذین ال ، . . .  نون باللهین ال یومژقاتلوا ال :ش کرای و حه  که ر قورعانه  سه خرایه

  هتد. . .    دتمهم، و قتلوا فی سبيل اهللاج، اقتلهم حيثوا  و ...  یومنون باهللا
کی ڕۆشنبیر یموو مرۆڤ هه، بگرمی ل خنه  ڕهفازلی کاک که  نوسینه  بگه  به ت بگهیو نامه
نھا   ئیسالم ته ت کهیزان زۆر چاک ئه، تیزا ب خۆی شارهی  که له ژووی گهی م ک لهیر تۆز گه ئه
  .   ئتسالمکراوه  و کورد به ر خۆی چاسپاندووهیبری شمش  زه به
   دیفاع لهفازلک کاک ری وه ها نوسه نهۆ ملی  و به وه تهیکر  ئه  دووباره م درۆیانه  ئه یه ده  سه15
ک ی ئیتر هیچ شت ت زۆر چاک بزانن کهیب م ئه به، کات ی ئیسالم ئه که ناویهی خو ژووهیم

،   ئووسامه نه، کان  ئیسالمیه  حیزبه نه، کان  نووسینه نه.  ناکات  قووه و برینه ری ئه سه چاره
مووی ئاخر   هه مه ئه،  تای کۆتایی ئیسالمه ره  سه مه ئه. خ زانای ش نه، رقاووی  زه نه
ند  شمهۆه  و  وه کاته ک چاووی ئه خه.  ه گیاندانای ئیسالم له، تییش مردنییی پیقاژ له په
و   وه  و هۆشی هاته وه ک زیندوو بووه  ساڵ خه600ش یووروپا پ  ئه ن لهۆک چ روه هه، تیب ئه

  . وه کانه نیسه  قووژبنی که تیان خزانده سیحیه ستا و دینی مه  هه شه  و قه نیسه دژی که
    .  م ڕۆشنه به، ژهیر و در دوو گاکهیڕ، تی تایه ره  سه مه ئه. . سانسینیڕ
  


