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ب روزي انقــالب حــز  یــد کــه قبــل از پ اشــاره فرمودیــ 
تی نداشـته و احـزاب      دموکرات در اسـتان کردسـتان فعـالی       

 در صـحنه نبـوده و اگـر در اوان پیـروزي       چپی هـم اساسـاً    
، در گاهی افرادي از آنان بـا مـردم همگـام مـی شـدند           گاه

ر پوشــش نــام کــاك احمــد و  زیــهــا و تظــاهرات،صــحنه
از بعـد   جـود   ن و ا بـا ایـ     امـ  .گرفتنـد مـی  مدرسه قرآن قـرار   

هـا و   ستمارکسی–نی  دیرپیروزي انقالب همان احزاب غی    
اسـی   داراي جایگـاه و پایگـاه سی        هستند که  -هاستیکمون
  است؟ن امر چه بودهت ای به نظر شما علّ.شوندمی
  

ل شدند که قبالً مسائل زیادي در این مورد دخی                
 توضـیح   هـم جهـت  ره کردم و اکنون  به بعضی از آنان اشا    

  :اي اشاره خواهم کردشتر به چند نکتهبی
 ازطـرف   عه پراکنی و مـأمورکردن افـراد      شای -1

غــات تبلی جهــت مخالفــان اســالم و انقــالب،
ي ی و ناپــسند معرفــی کــردن چهــرهدینضــد

  مخـــصوصاً بعـــد از–اســـالم و مـــسلمانان 
ــدوی ــانون اساســیت ده گــرفتن  کــه نادیــن ق

رد و اهـل سـنّت   حقوق ملّی ومذه  بی ملّت کُ
ــانونی شــد  ــ و!در آن ق ــدامات  زنی ــضی اق  بع

 هشتر بـ یکه پگر حکومت وقت،   یدده  یناسنج
زمینه را بـراي آن      نها،که ای امآن اشاره کرده  

  .نموده بودا و مهیغات منفی فراهم تبلی
 

 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
ار  در اختیـــل ارتبـــاط جمعـــینبـــود وســـای -2

 آگـاهی    بـراي  مسلمانان اهل سنّت کردستان   
 . به مردم درسترساندن

- گرفتاري  و هاجاد سر شلوغی  ای،  ن سو یاز ا  -3

و اهــل  ســاختگی بــراي افــراد توانمنــد هــاي
ــسلماناندعــوت از ــا مجــال حــضور در  ،م  ت

 ان مردم رفتن را نداشته باشندصحنه و به می

نها چراغ سبزي ي ایو باألخره مهمتر از همه      -4
بود که حکومـت در آن دوره بـه آنـان داده           

ــود؛  ــال ب ــوان مث ــه عن اغلــب : کــنم عــرض ب
 آن زمـان بـراي کردسـتان        اي کـه در   بودجه

ــ ،افــتیاختــصاص مــی ق گروههــاي از طری
 نیـ شد ازا  می غید و دری  رسچپی به مردم می   

ــه در اخت ــک ــرآن   ی ــه ق ــسلمانان و مدرس ار م
افی بـود   ن مـسأله کـ    همـی !  خوب .ردبگیقرار

ه معرفـی  کریها و کو نشان دادن چپی یبراي ن 
روزي  پیــ بعــد از.ي مــسلمانانچهــرهکــردن 
یـت و   سـابقه فعال ز فردي که سـالها    نی انقالب
 از جانـب    ت در حزب توده را داشت     عضوی

 کردستان به عنوان استاندار   حکومت اسالمی 

  )بخش ششم( یاد ایام

 بازخوانی تاریخ مکتب قرآن در گفتگو با کاك حسن امینی
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  شــد؛ و بــا اســتفاده از امکانــات   منــصوب
اد ي یـ   گروههـا  ط، شرای  مالی آن  التیوتسه
کـه مـا   کردنـد  ع مـی  در میان مردم شـای    شده

یـن  و اهـا،    نه اسـالمی   مار شما هستی  خدمتگز
ــم نتی ــهه ــساشج ــالم و   ، پ ــال اس ــما دنب  ش

 ع نـشود،  مسلمانان نیفتید تا دیگر حقتان ضای     
-مثال مـی شورهاي اسالمی را    ام ک  حکّ زو نی 

-ا حکومـت  حکومت شاه ایران ی   : زدند مثالً 

اسالمی ک حکومتهاي دور و بر ایران را ی 
وسـط   تد ببینیـ :گفتندمعرفی می کردند و می  

رود؛ و در ردم مــی چــه ظلمــی بــه مــهــانیــا
ــدالت      ــر ع ــوروي را مظه ــشور ش ــل ک مقاب

اي اثبـات عـدالت آن   معرفی می کردند و بر   
ــه  از بــذل و بخــشش هــاي بــادآورده خــود ب

-ف مـی یـ ن نمونه و به نفع شـوروي تعر   عنوا

کردند تا مردم باور کننـد عـدالت اجتمـاعی       
ــهدر ــ  مارکسي برنامـ ــست و کمونیـ ست و یـ

  ....  است نه در اسالم امثالهم
  
ن مسأله مهمـی کـه       بعد از پیروزي انقالب اولی     -

د برگزاري رفراندوم بـود در      در کشور اتفاق افتا   
نی در کردستان   یر دی  ؛ گروههاي غ   58ن  فروردی

یم می نمایند اما کـاك احمـد آن را          آن را تحر  
 و بـه تبـع      کنـد و در انتخابات شرکت مـی     د  تأیی

ردم در رفراندوم    م تفاقب به ا   قری تایشان اکثری 
 .شرکت و به نظام اسالمی رأي مثبت می دهنـد          

ـ         لطفاً تحل  د یل خود را در این زمینه ارائـه فرمایی
ت در همـه    ت اصرار کاك احمد به شـرک      که علّ 

ـ   پرسی چه بود و از طرف دی       ت تحـریم و    گـر علّ
  نی چه بود؟عدم مشارکت گروههاي غیردی

  

 رهبـري  قـالب روزي انیـ ان پیـ  احمـد در جر کـاك ! دببینیـ 
 ت و مسلمانان کردستان را به عهده داشـت،        جامعه اهل سنّ  

 زمـام امـور را   ، حکومتی روزي انقالب  بعد از پی   و قرار بود  
قتـاً  حقی حکومت اسالمی باشـد، و اگـر    کهرددر دست گی  

فی که کاك  تعری شناخت وبود بنا بهحکومت اسالمی می  
می  تمـا ، قطعـاً احمد از اسالم و حکومـت اسـالمی داشـت        

، بـه طـوري   ت به حق مردم اداء مـی شـد        اخواستها و مطالب  
دالت همـه   عـ ود وشتـی سـتم نـ   چ ملّ به هیچ کـس و هـی   که

ود کـه   بـ زيیـ آن چن  و ایـ   ،شـد جانبه در جامعه اجـرا مـی      
یر مـسلمانان   ی غ و حتّ  جهان   ران و مطلوب همه مسلمانان ای   

 کـاك احمـد   ن وصف،با ایبود  ت و مردم دوست     پاك نی 
 و سعادت انـسانها   و عالقه اي که به اسالم با آن همه عشق   

 بـا آن  عی بود که به انقالب و حکومت اسـالمی یداشتند طب 
هـر اقـدامی را     شرفت آن    دل بسپارد و براي پی     اتخصوصی
محـوري  کی از شعارهاي د؛ در دوران مبارزات ی    انجام ده 

عدالت عمر را، شجاعت علی را زنـده  : ن بودت ایران ای  ملّ
تکیه بر دین   بات مذهبی و با     نی بدون تعص  عی! م دوباره یکن
ی  مردم اعم از سنّ و روش بزرگان صدر اسالم،   ن اسالم مبی

  و حکـومتی کـه بنـا بـود    ،کردنـد عه داشتند مبارزه می  و شی 
... !حکومت اسالمی بود اما افسوس    د،  یاین سر کار ب   اینچنی
ی آن نـ یلی زود مسیر آن عوض شد، رنگ و بوي دی    که خ 
ه سـپرد  آن هـم بـ   حکومت مذهبی ا به جاي خود ر و   محو
 گـر را یهـاي د ر تفکّ هب و   ا مـذ  اي که تاب و تحمل    گونه

ولی بهرحال در آن دوره بحث مذهب نبود، آنچـه           !اوردین
 اسـالم از     اسالم بود، براي کاك احمد هم      ن دی مطرح بود 

عـی بـود کـه بـه      طبی لـذا تـر بـود و   زتر و محترم  یز عز هر چی 
 رأي مــی  جمهــوري اسـالمی  بـه  ،خـاطر عالقـه بــه اسـالم   

هم با عالقه اي کـه بـه دیـن داشـتند     کردستان مردم ،  دادند
 -کـاك احمـد  –نـی خـود   ی از رهبـر د  آنـان ت قاطع اکثری
ت و در رفراندوم شرکت و به جمهوري اسـالمی رأي        یتبع
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اي هم نباید از نظر دور بماند و آن این که    ، البته نکته  دادند
 مـاه از  2شد که کمتر از  برگزار 58ن رفراندوم در فروردی 

 را ايبود لذا حکومـت دوران طـوالنی     گذشته عمر انقالب 
مردم با نام اسالم، سپري نکرده بود تا با عملکردهاي منفی     

ــدبی  ــند را از اســالم ب ــرده باش ــه  ،ن ک ــه ب ــذا هم اســالم و  ل
  . بسته بودندمند و دلجمهوري اسالمی عالقه

یـر  هـاي غ  اما در مورد قسمت دوم سـوءال کـه چـرا گروه           
لـی  کـنم خی  تـصور مـی    نی در رفراندوم شرکت نکردند    دی
ن سه دهـه و گـذر      یخ ای باشد چون تأر   از به بحث نداشته   ین

اتفاقـاً همـین چنـدي پـیش       . زمان جواب آن را داده اسـت      
کــی از اعــضاي  برجــسته حــزب دمکــرات آقــاي غنــی   ی
توضـیح داده   "کـوك ئالـه "ان در کتابی تحت عنوان      لوریب

ام  که در آن ایـ در مالقاتیتفاق دکتر قاسملو   شان به ا  که ای 
انـد تـصمیم    ر موقـت داشـته    یـ ر انقالب و نخست وز    با  رهب  

رنــد کـه در رفرانــدوم شـرکت کننــد و مـردم را بــه    گیمـی 
- بـه مهابـاد بـر مـی    ق کنند اما وقتی از تهـران یرکت تشو ش

گرگـون  اي دیگر مـسأله را دی گردند متوجه می شوند عده  
ان یـ د ر آنجـا آقـاي بلور    . انـد  کـرده  مو انتخابات را تحـری    

 قـصد شـرکت در     -حزب دمکرات -د که ما  نماید می أکیت
ن یم اما گروههـاي دیگـر نگذاشـتند و ایـ        رفراندوم را داشت  

   .  میک اشتباه فاحش بود که ما شرکت نکردی
ــهــاستامــا در مــورد مارکسیــ بایــد بگــویم خیلــی ه خاص ،

کـار مخـالف   چون آنها از ابتداي    شرکت نکنند   عی بود طبی
-ی نمید حساس می شوند، حتّبیایبودند؛ آنها تا نام اسالم    

... گرد به مسایل دیند تا برس توانند با نام اسالم هم کنار بیای      
خواهم به گذشته برگردم و حـوادث تلـخ آن         البته من نمی  

ود همچنان که در آن دوران دوران دوباره تکرار و زنده ش 
ك احمـد از هـر تنـشی    ر مـصلحانه و دلـسوزانه کـا       با تـدبی  

هایی از کردسـتان را کـه       ی قسمت م و حتّ  ردیخودداري ک 

 زيیـري و خـونری  م به خـاطر حـذر از درگ  در اختیار داشتی 
  .م به هجرت شدیگزیرنالذا  رها ووبرادرکشی،

  
  

گري که در کردستان اتفاق     بعد از رفراندوم مسأله مهم دی     
ـ          افتاد ت ن انتخابـا   انتخابات شوراي شـهر سـنندج بـود ای

   چگونه صورت گرفت؟
ــال   ــه دنب ــب ــه و  پی ــه ب ــر منطق ــالب، در ه ــروزي انق ژه در ی

ش بـود   یان دنبال مطلوب خوی   کردستان هر کس و هر جر     
مـسلمانان  : نداشـتند، مـثالً  ت ها با هم سنخیو بعضاً خواست 

جاد حکومت اسـالمی بـه معنـاي        شان از انقالب ای   اخواسته
ــدالت  ــه و عـ ــی کلمـ ــود واقعـ ــاعی بـ ــساوات اجتمـ ،  و مـ

ــگــر هــم دنبــال امهــاي دیانهــا و جریــستمارکسیــ ال و ی
را ملتهب ن امر فضاي جامعه     هاي خود بودندو همی   خواسته

اي بود و بیم آن می رفت قـضای   و تا حدودي متشنج ساخته    
اك احمـد   مرحوم کـ د، لذا با ابتکار    ي به وجود آی   ناگوار

 مـردم   خـود نتخباني شهر را به م مفتی زاده مقرر شد اداره    
و  ،با تفـاهم و همکـاري شـهر اداره شـود       ند تا   ذار نمای واگ

و اداره  انتخـاب مـی کننـد     مردمهمه در مقابل کسانی که     
مور شهر بدانها سپرده می شود تمکین نمایند، حال از هـر       ا

ح ین نص صریرا ایاي که باشند، زقهطیف و گرایش و سلی
سـوره شـوري    ( »...یـنهم   وأمرهم شـوري ب   ... «: قرآن است 

 بـه  - همه وهمـه –اداره ي امور و شئون مسلمانان    )31 هآی
وه را قـرآن  ین شـی  و جز ا  . نشانیی است در بی   ي شورا وهشی

د یـ ن اسالم است قبـول نـدارد و نبا  ین منبع احکام دیکه اول 
شخـصی بـاالتر از شــورا و رأي ونظـري فـوق رأي و نظــر     

  . ستورا وجود داشته باشد، اگر باشد این دیگر دینی نیش
ت ی به عـضو  نفر11ت  در نهای و نتخابات برگزار شد  اآري  
د روان کاك احمـ  نفر از مسلمانان و پی8 که ، انتخاب شورا

  .ها بودند ر مسلمانان و چپیی نفر از غ3و 
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ت اجراي انتخابات را بر عهده داشـتند کـه    هم مسئولی  نفر 5
 شد نفـر  ها بودند و مقرر    نفر از چپی   2 نفر از مسلمانان و      2

 مـاه قـبلش در    6خ تـا حـداقل      اشد از آن تاری   پنجم کسی ب  
ر  بـی طـرف مانـده و تحـت تـأثی           کردستان نبـوده باشـد تـا      

شد ر می را تصو یباشد، ز آن موقع کردستان قرار نگرفته    جو
طرف ماً بیام در کردستان بوده با شد حتهر کس در آن ای 

بـسته  ان اسالمی و چپی وا  نخواهد بود و به یکی از دو جری       
ت برجـسته و مقبـول       در آن ایام شخـصی     اقاًخواهد بود، اتف  

مظفر پرتوماه کـه در کـشور آمریکـا    همگان مرحوم دکتر    
ت داشـت بـراي همکـاري بـا     در سازمان فضایی ناسا فعالیـ  

 و ه بـود ران بازگـشت یـ دولت موقت و خدمت در کشور به ا    
 به عنـوان نفـر   گر دوستانش و دی شنهاد مرحوم طالقانی  یبه پ 

ت اجراي انتخابات را بـر  ولی مسئ،پنجم و شخص بی طرف   
ــاتی ســالم و عهــده گرفتنــد کــه در جهــت اجــراي   انتخاب

-الش را انجــام داد هــر چنــد مــورد بــیت تــصــحیح نهایــ

حال با ابتکار کاك احمـد و      بهر !هاي هم قرار گرفت   یمهر
ن بار در کشور انتخابات شوراي شـهر      یرأي مردم براي اول   

 نفـر بـه   11در سنندج برگزار و همچنان که عـرض کـردم      
وادث البته بـا حـ  . عنوان اعضاي شوراي شهر انتخاب شدند 

نـدانی  ش آمـد شـورا هـم عمـر چ         و مشکالتی که بعـداً پـی      
ش برد و بعد از چنـد مـاهی     نداشت و نتوانست کاري از پی     

  .عمالً ساقط شد
 چــه -جامعــهي عــی هــم بـود چــون بــاور بـه اداره   طبیالبتـه 

ی درسـت  به معن» شوري« به وسیله   -کوچک و چه بزرگ   
ره کار خـود مـستقلّ و بـدون آغـا     و دینی آن، یعنی در دای 

-ن و اساسـی ت است و بزرگتریباالسر، مخصوص اهل سنّ 

 شـورا  ين مقولهیان سنّی و شیعه همی ن مورد اختالف م   تری
هـل سـنّت رهبـري جامعـه را بعـد از پیـامبر              می باشد کـه ا    

 و ع، انتـصابی ابی و شورایی می دانند و اهل تـشی اسالم انتخ 

هرگـز بعـد از انقـالب جـا         » شوري«فردي، پس اگر اصل     
  . فتاد، جاي شگفتی نمی باشدنی
  
  

ش مـی  ویس هستند کمتر پیخ ن معموالً کسانی که تاری   
هـاي  هـا و کتـاب    رسـانه  ،طـرف باشـند   د کـه بـی    یآ
انـد  اي که حوادث آن دوران را ثبت کرده       خیتاری

دج کنند که انتخابات شهر سـنن     بعضاً چنان وانمود می   
ـ     انتخابات  ن   که اولی  –  و  ران بـود  شوراي شـهر در ای

این اتفاق در دیگر شـهرهاي   سال بعد از آن     20عمالً  
طالقانی شکل گرفت،   شنهاد مرحوم   ی به پ  -ران افتاد ای

خی مردم کردستان و آن چـه از خـود          اما اسناد تاری  
ـ  مردم سنندج نقل می شـود       ن باورنـد کـه آن   بـر ای

کـاك احمـد مفتـی زاده       انتخابات به ابتکار مرحوم     
ین ارتباط نظرتان   شما در ا  . شکل گرفته و برگزار شد    

  ست؟چی
ست و بر همگان آشکار است که انتخابـات آن          یدي ن تردی

ه ابتکـار کـاك احمـد برگـزار        موقع شوراي شهر سنندج ب    
ست، امـا در  شد و هیچ کس از مردم کردستان منکر آن نی         

 مقـداري  ا و روسـت ر که بحث شوراي شهر    ین سالهاي اخی  ا
 سال از عمر انقـالب عملـی شـد        20رونق گرفت و بعد از      

 خاصهاي  زهیاي با انگ  عده،شتر انتصابی آنهم گزینشی و بی   
ـ ماهل سـنّت و   خی  ی تار ن رخداد خواهند ای می ت کُـرد را    لّ

وگرنـه  . رف سازندگر منحهاي دیانیبه نفع اشخاص و جر 
یـاي بـارز   اي کاك احمـد خـود گو  زندگی و حرکت پوی  

ن بـود کـه   ایـ  شان تمـام هـم و غمـشان     ایـ . یه اسـت   قض نای
گر احزاب و  مذاهب و دی   ی امور اجتماعی    حکومت و حتّ  

ین  و بـا همـ  .ی اداره شودیمردم به صورت شوراگروههاي  
 فهمچنان که مـردم شـری   -ل انقالب ی در همان اوا نش  بی

ــ  -ســنّت  اهــل ــد ای شان شــوراي مرکــزي استحــضار دارن
س وم مولوي عبدالعزیز تأسـی   را به اتفاق مرح   )شمس(سنت

     له شــورا اداره  را بــه وســیامــور مدرســه قــرآنز یــو نکـرد،  

www.islamkurd.com

www.islamkurd.com/fa


30 -------------------------------------------------راه ما  

 شـورا   ، زندان براي اداره حرکت مکتب قرآن      ازکرد،   می
 بــه خــوبیکنــد، در کتــاب حکومــت اســالمی یــین مــیتع

 نبی باشد یا - که بعد از فوت رهبر انقالبیح می دهد  توضی
ــ ي مــت برعهــدهره حرکــت و حکوا اد-نهــر احیــاگر دی
چ قدرت و فردي بـاالتر    ؛ شورایی که هی   ریشوراست و الغ  

- منظورم از ذکر این موارد آن اسـت کـه مـی      از آن نباشد  

 فرهنـگ حـسنه اسـالمی       ل و  اصل اصی  ن ای :میخواهم بگو 
. دندید حیات بخشی در منطقه ما تجد عمالًشان  یرا ا ) شورا(

 و  دشان بـو  یـ نـی ا  ینفـک اعتقـادات دی    باور به شورا جزء ال    
ي ي همـه جانبـه  ان شـد، حرکـت خـود واداره    نان که بیـ   چ

  . امور شهر سنندج را بر آن بنا نهاد
 به مرحوم آیت اهللا طالقانی، امـا آنچـه          ارحترام بسی  ضمن ا 

 ا هراً مطرح شده که شوراي سنندج به پیشنهاد ایشان ی راخی
ن یـ  ا لیـ ن دل تـری گر بوده، صحت نـدارد و روشـن       یکس د 

ي شـوراي  شنهاد کننـده مبتکـر و پیـ  شان  اگـر ایـ  اسـت کـه  
د شنهایـ ن پ ایـ رانهاي ایـ گر شهری چرا براي د سنندج بودند 

او  ؟ش نـشد  یک شهر دیگر آزمای    در    حتّی چرا    نکرد؟ را
د بـه شـمار مـی       که شخص دوم انقالب و حکومـت جدیـ        

  . آمد
 درسـت آن،    ی به معنـی   اداره جامعه به شیوه شورای    : گفتیم

ع، و  است نه اهـل تـشی      سنّت ي اهل وهبراي اداره جامعه شی   
ی و رهبـر مـذهبی   ک روحـان  یـ م مرحـوم طالقـانی      می دانی 

   .عی بودشی
ب و   دهه از ماجراي انقال    3اکنون حدود    -

گـذرد  بحرانهاي آن موقع کردستان مـی    
ه بررسی می گردد     گذشت حال که مسائلِ  

نقش احزاب مارکسیستی و کمونیستی در       
ایجاد بحـران کردسـتان بـسیار برجـسته         

رود بـه   و می شود، از مسلح شدن و        دهدی
ـ مبارزه مسلحانه تـا در گ   ري و مقابلـه بـا   ی

ت ها و احـزاب ملـی و مـذهبی و            یجمع

باألخره اهانت و حرمت شکنی به نـسبت        
از آن جـا کـه گفتـه        ... مسلماناناسالم و   

شود هر عملی عکس العملی دارد آیـا        می
ـ په مـسلمانان و     ین طرف قـض   در ای  وان ری

ـ    کاك احمد هم قصور    ا در   نداشـتند؟ آی
مقابله با برخوردهاي احزاب چپی افراط      

ـ و تندروي مذهبی صـورت نگرفـت؟ آ       ا ی
 ده با حوادث برخورد نشد؟سنجیان

دث و  از به بررسی دارد کـه حـوا       ین سوءال زمانی نی   ا
باشـد و ممکـن اسـت       مسائل آن دوران دوطرفه بـوده     

آن روز ن شائبه در اذهان افراد بـی خبـر از اوضـاع          ای
رخوردها دوطرفـه   ها و ب  ريیا درگی  کند که گو   جادای

ــ بــوده اســت بــه گونــه ري اي کــه یــک طــرف درگی
باشـند؛  گر مـسلمانان بـوده    علمانی و طرف دی   احزاب  

بـا آنهـا   ت نداشـته، اساسـاً مـا      ین چیـزي واقعیـ    اما چنـ  
ــدرگ ــري و برخــوردي نداشــتهی ــسنجم ای ــا ن ــا ت یده ی

 مـردم  تمام. بانه بوده باشدا افراطی و متعصسطحی و ی 
ات ره شــاهدند و اکثــر آنهــا هنــوز در قیــد حیــآن دو

هستند، ماجرا آن قدر دور نشده کـه نـشود بـه انـدازه        
  . کافی براي آن شاهد و برهان آورد

م؛ یگر را نکشته ایـ  د گروهچما احدي از آنان و از هی 
ن آزار جـسمی و      و کجـا کمتـری     چه کسی تا به حال    

- مفتـی مـد کاك اح همسو با مالی از دست مسلمانان 

دســت مــا بــه خــون کــسی آغــشته . ده اســت دیــزاده
ن اآلن مورد سوءال قرار بگیریم که چرا چنی    نگشته تا   

کاري صورت گرفته اسـت، آنهـا بودنـد قتـل و عـام             
د کردنـد آن  را شـهی  اران مـا    یادي از   یکردند، افراد ز  

ــه طــرز فج  ــه، ماننــد شــهادت  یــهــم ب ع و ناجوانمردان
کـه  ...  جاللی زادهـا و    برادران شبلی، برادران نمکی،   

  . م پرداختیدر جاي خود انشاءاهللا به آنان هم خواه
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نان افرادي مـسلح  ین افراد واقعاً مظلوم واقع شدند، ا    ای
ستادگی کـرده  یـ و نظامی نبودنـد تـا در مقابـل آنـان ا        

برادران . نان مسلمان بودن بود و بس یباشند تنها گناه ا   
ــروف    ــاك مع ــا ک ــبلی و در رأس آنه ــسجد ش در م

س قرآن بوده که به شهادت می رسـند؛         یمشغول تدر 
کاك معروفی که اگـر بـه اصـطالح امـروزي، بـراي         

تـی  نـا باشـد احتـرام و اهمی    دموکراسی و آراي مردم ب    
-ئل مـی ش قا می بایستی احترامی ویژه برای    قائل شد، 

ــا  شــدند چــون در ا نتخابــات شــوراي شــهر ســنندج ب
ه ت شـورا انتخـاب شـد      دم به عضوی  ت آراي مر  اکثری

شـود و  ده گرفته مـی هر حال آن مسائل نادی    بود ولی ب  
  .کننددش میشهی

  
  
ري بـوده امـا دو طرفـه نبـوده،          یدر واقع درگ   -

ـ   اند و   ها مهاجم بوده  چپی ا انفعـالی  مـسلمانان ی
 اند؟دفاع بودها بیاند یبرخورد کرده

 58عنی آبـان    یروزي انقالب ی   ماه بعد از پ    10 کمتر از ! بلی
ا بـه  یـ  -ن انقـالب شود کـه مـسئولی   می مطمئن کاك احمد 

ی کـه انقـالب را تـصاحب    عبارت خود کاك احمد کسان    
ستند بـه   حاضر نیـ -ن را عوض کرده بودند    آر  نموده و مسی  

ـ  ل سـنّ  مانشان وفا کنند، لـذا حقـوق اهـ        یعهد و پ   ت ت و ملّ
ت در تـالش بودنـد      شـود و بـه شـد      ده گرفته مـی   یکرد ناد 

از صـحنه خـارج   ارانش را در کردسـتان   کاك احمـد و یـ     
ل مسلمان بودن، و عـالوه بـر درخواسـت       ی چون به دل   کنند

- مذهبی هم داشتند و ثابت هم کرده  حقوق ملّی، مطالبات  

-چـی معاملـه نمـی   و مطالبات را با هی    ن حقوق   یبودند که ا  

 بهتـرین   پس؛ل کنند  تحم  آنان را   نمی توانستند   کنند، لذا   
ا خـالی   ی ن گروههاي چپی  راه براي این کار تحریک همی     

ارانش؛ یـ ه کـاك احمـد و    یـ  بود عل  دان براي آنها  یکردن م 
-ر کـارزار نمـی  ف خود درگیـ ک طرچون با این کار از ی 

گــران بخــصوص یشـدند و از دگــر سـو مــورد نکـوهش د   
گرفتند که چگونـه بـه      مسلمانان اطراف و اکناف قرار نمی     

همرزم و هم مبارز خود مسلمان جنگ و سرکوب برادران 
ر هـم کـه   بـاألخره هـر کـدام از طـرفین درگیـ        و   !؟دایرفته
راه ن  یپس بهتر ! پنداشتند به سود خود می    شدندضرر می مت

رانش اسـتفاده   ذف کـاك احمـد و هـم مـسی         ححل جهت   
 نگردنـد  بدنامیابزاري از گروههاي چپی بود تا خود دچار  

یگــر  د،ان اسـالمی در کردسـتان  یـ و بعـد از فراغـت از جر  
 علمانی کار ساده و موجه   کار با آن احزاب   حسابرسی و پی  

- ما بـا کفـر مـی      " آن صورت عبارت   خواهد بود چون در   

ین جا و در اشد؛ ه می بسیار راحت توجی"ردکُم نه با جنگی
 مـی   نقشهنبود که به محض این که کاك احمد متوجه ای    

ت بی مورد باالي چپـی هـا        حساسیگر سو از    یدشوند و از    
، به تجربـه  بر داشتمسلمانان هم کامالً خاسالم و به نسبت   

 که زمینه براي جنگ و خونریزي آماده       افتو فراست دری  
ــا هوشــی  ــذا ب ــاري تمــام اســت، ل ــراي پرهی ــگ و ز ب از جن

مـاز جمعـه آن وقـت       اي در ن  زي داخلـی، در خطبـه     یخونر
 بـه هجـرت    دسـتور ب جمعـه بودنـد  سنندج که خود خطیـ    

 من و هـم مـسیرانم از کردسـتان          :دارد و اعالم می   دهندمی
ـ یهنشی و هم مـ    کُشویم تا جنگ برادر   ج می خار شی بـه   کُ
 آن  متأسـفانه  همگان هـم شـاهد هـستند کـه     بلی . فتدیراه ن 

 کـاك احمـد بـه     58 در آبـان مـاه سـال         تـاً ی، نها اتفاق افتاد 
 البتـه مـن در آن موقـع در سـفر       – کرماشان هجرت نمـود   

حج بودم و در کردستان حضور نداشتم اما بـه محـض بـاز       
را تـرك و بـه    که کاك احمد سـنندج    گشت متوجه شدم  

  -.استمت نمودهیکرماشان عز
ري و برخــوردي از یچ درگیــم هــیخــواهم بگــوعنــی مــیی

جانب ما نبوده، حاال اگر ازآن گروههـا هـم سـوءال شـود            
ز خواهنـد گفـت   ر اهل انصاف نباشند و گرنـه خـود نیـ        مگ

ن ین برخوردي از جانب ما نبـوده اسـت، مهمتـر     یکه کمتر 
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ا مـسلمانان  یوآن بود که گ  علم کرده بودند    مستمسکی که   
 مـسجد جـامع داخـل حـوض    اط حیدر ها را   فردي از چپی  

 این مسأله هم راست باشد سزایش در اگراند، حاال انداخته
ت انداختن فرد خاطی به داخل حوض بود نه کـشتن و   نهای

  ! قتل و عام دهها نفر
ري ودرگیـ  ن که ما اساسـاً اهـل خـشونت      خالصه مطلب ای  

ی کــه وفــایم، کــاك احمــد بــا آن همــه بــی ونیــستیودهنبــ
شان داشـتند و بـا وجـود آن      یـ مسئوالن حکومتی به نسبت ا    

 سـال هـاي     :ارانش رفت یشان و   و ستمی که به ای    همه ظلم   
ولی بـاز از خـشونت حـذر        ... و  د، اخراج   یسال زندان، تبع  

یار مـا   گرچه در آن دوران قدرت کردستان در اخت داشت،
یلی کارهـا را انجـام      م خ انستیتوواستیم می بود و اگر می خ    

ت و قدرت خود را بـه همـه         ن عزّ امروز مسلمانان ای  . دهیم
 کا و عراق تعدادیان جنگ آمریثابت کرده اند مثالً در جر 

ادي ام القـصر را  از مسلمانان توانستند براي مدت زیـ   کمی  
 عـراق ابرقـدرت     گـرِ یا در فلوجـه و جاهـاي دی       نگه دارند   

ا در لبنان جماعت اندك  زانو در آورده اند، ی بهکا را   آمری
ل را بحمـداهللا  هللا توانست ارتش سراپا مسلح اسـرایی      حزب ا 

  .شکست دهد
روشن گردد کـه مـا      به خوبی   ن نکته   خواهم ای بهرحال می 
ـ  نداشتیکی و مسلّحانه فیزی ريیبا آنها در گ    ی بعـضی  م، حتّ

زهـا بـه   ن رو فراد سرشـناس و مطـرح آنـان هـم کـه ایـ             از ا 
 انـد آن قــدر  ام پرداختـه ارش خـاطرات خـود از آن ایــ  نگـ 

ف حریــن مــسأله را تانــد کــه ایــت کــردهانــصاف را رعایــ
ان که از اعـضاي  یآقاي غنی بلور:  مثال به عنوان ،  اندنکرده

 ستی و البتـه بـا تفکـر کمونیـ    -ات بـوده  مطرح حزب دمکر  
ئالــه " در کتـاب خـود بـه نـام     -اکنـون از آنـان جـدا شـده    

 متأسـفانه دچـار تنـاقص گـوئی و     کـه 360 در ص    "کوك
آقاي مفتـی زاده  «: دجا می گویخالف واقع شده و در آن  

در حـالی کـه   » وداي را دور و بر خـود جمـع کـرده بـ      عده

رکل سابق دموکرات و همـرزم آقـاي        آقاي حسن زاده دبی   
ــبلور ــع  ی ــی دارد در آن موق ــار م ــتان  ان اظه ــا در کردس م

ن همـه   تند ای حضور نداشتیم، خوب اگر آنان حضور نداش      
تالش و مبارزه و اجتماعات که در سنندج و شهرهاي دور  

یا آقاي بلوریـان  . و بر صورت گرفت توسط چه کسی بود 
ا کـاك  در جاي دیگر از کتابـشان اظهـار داشـته کـه گویـ         

ن  ایـ مام، کـه اند نزد ا کبار به قم رفته   حمد هر چند مدت ی    ا
کاك احمـد  .  واقع است  مسأله هم کذب محض و خالف     

ک بـار بـه قـم رفـت آنهـم در             طول زنـدگیش فقـط یـ       در
ار با رهبر انقالب؛ و همـه  دیروزي انقالب براي د   یان پی جر

قتی کـاك  شان ودیدند که بعد از سخنرانی ای ون  در تلویزی 
در پـشت  احمد خواست سخنرانی خـود را شـروع کنـد و           

 نـشد و    اي تحمـل  ه توسـط عـد    بون قرار گرفت چگونه   یتر
  او را نـشناسد و دند تـا کـسی   کـشی  بالفاصله پرده صحنه را   

متأسـفانه از همـان      -! ؟!شان نـشود  هـاي ایـ   ه صـحبت  متوج
ب اي از مـسئوالن و تـصاحب کننـدگان انقـال          عـده  ،لاوای

ـ  ملّـت ژهها بـه ویـ  تدید مثبتی به نسبت مسائل قومی    رد و  کُ
  -.ران نداشتندت ایاهل سنّ

ک یـ ن  ر از آ  یـ  کـاك احمـد غ     :مخواهم بگوی میبهرحال  
 قم نرفتـه بـود در حـالی     به در دوران انقالب  چگاهی ه مرتبه

اسی یل سیاد در مساآقاي بلوریان با سابقه و تجربه نسبتاً زی      
: دارد دچــار خــالف گــوئی گــشته و اظهــار مــی متأســفانه

 ولـی   (!)ک بار به قم رفته اسـت  یهر چند مدت    زاده  مفتی
 اسـت  نگفتـه هـا، ن خالف واقـع گـوئی   حال با وجود ای  بهر

یـست و کمونیـست درگیـر شـده     ا احـزاب مارکس که مـا بـ    
  . مباشی

ان بـود نـه از   بـود از جانـب آنـ   ري برخـورد و درگیـ  هرچه  
اد و  بر می گردد به تضّ    هم  اصلی تعلّ مسلمانان،    ما جانب

 آن احـزاب     هـاي   سن طراحان و تئوریـ     بعضی   اي که نهکی
  .  دارند داشته ون و مسلمانان دیبه نسبت
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 جاللی ت برادران شبلی و نمکی و به شهاد د اشاره کردی  -

ح فاً در مورد چگونگی شهادت آنان نیز توضی       لط... زاده و   
   .دیده
  
ه مسئوالن حکومـت بـراي   شتر عرض کردم بعد از آن ک     پی
ان اســالمی ین گروههــاي علمــانی و جریــن بــجــاد تــوازای

ت ري از پاگرفتن اهـل سـنّ  ه زعم خود جلوگیکردستان و ب 
 نـی چـراغ سـبز نـشان    ید ضـد در کردستان بـه آن احـزاب        

دادنـد مرحـوم کـاك احمـد بـراي جلـوگیري از هرگونـه        
  اکثـر زي کردستان را تـرك و بـه اتفـاق   درگیري و خونری 

ارانش به کرمانشاه هجرت نمودند، در واقع کاك احمـد        ی
 ماه در کردستان حضور داشت 9 حدود بعد از انقالب تنها  

 .نگـشت زش بر به کردستان عزیـ چگاهدیگر هیوبعد ازآن،   
، و متعاقـب آن   هجـرت  به کرمانـشاه  ماه 9  آن چون بعد از  

بهر حال همچنانکه . نمودا را وداع ی دن بعداًزندانی گشت و    
 سـنندج بـود و   اي کـه در ین جمعـه  عرض کـردم در آخـر     

 بـه خـاطر حـذر از    :د اعـالم مـی نمایـ    خود امام جمعه بـود    
 ،شتریــمـشکالت ب  برادرکُـشی و ري ازیزي و جلـوگی خـونر 

ارانش مـی  ك کردسـتان را دارد و از پیـروان و یـ     قصد تـر  
خواهد که کردستان را ترك کنند و هشدار می دهـد کـه            

 نـی دی راخت و آگـاهی کـه از وضـعیت احـزاب غیـ           با شـن  
ــه ــرح منطق ــی ازو ط ــسئوالن  برخ ــستم   م ــئن ه دارم مطم

 چـه کـاري انجـام       د،ه زندگی کنی  آسودنخواهند گذاشت   
د بـود و دچـار      خواهیـ ید و چه بیکـار بنـشینید در امـان ن          ده

 اغلــب هــاهي ایــن توصــیجــهدر نتی. یــد شــدمــشکل خواه
 ماه و قبل از آن در 9 مدت آن برادران و خواهرانی که در    

اري کـرده   کـاك احمـد را همراهـی ویـ      ،ان مبارزات جری
ي یگــر شــهرهابودنــد همگــی از کردســتان خــارج و بــه د

ــراً کر همــدان، اصــفهان: کــشور مانــشاه نقــل مکــان  و اکث
ن جـرم و   چـو نکـه  کمی کـه بـه زعـم ای   ند؛ فقط عده  نمود

 کسی بـه آنـان کـاري      کردندر نمی گناهی براي خود تصو   
از جملـه افـراد بـاقی      .  در کردسـتان ماندنـد     نخواهد داشت 

    . بودندافراز شبلی و نمکیدان سریهاي شهخانوادهمانده 
د کـاك   یکـی از آنهـا شـه       ی ، برادر بودنـد   3  شبلی خانواده

رد چـه در    کـ یصالًدر سـنندج زنـدگی نمـ      مهدي بود که ا   
م یروزي انقالب، وي در زمان رژ    زمان شاه و چه بعد از پی      

 ن کـه  یـ  بـا توجـه بـه ا       ا، امـ  شاه در ارتش خدمت می کنـد      
ت موجـود  توانـسته وضـعی  مسلمانی آزاده و مبارز بوده نمی  

در ارتش را تحمل کند، چند باري قصد خـروج و اسـتعفا        
اش آسـانی نبـوده و بـا خواسـته    امـا کـار    از ارتش را داشته     

ط گردد، نـاگزیر بـراي دور شـدن از آن محـی    موافقت نمی 
ناسالم پا به فرار می گذارد و ارتش را رهـا مـی سـازد، در     

 از درآمـد ناشـی از       تهران به کارگري مشغول می گردد و      
بـراي خـود     تنها به اندازه مخارج روزانه را      کار و زحمت،  
ــبرمــی دارد و اي دگی چنــد خــانواده مــابقی را صــرف زن

ید، بعـد   می نمای کردهیه در تهران آنها را شناسا    ازمند ک ین
روزي انقالب هم باز به سنندج برنمی گـردد و همـان          از پی 

 امــا شــرافتمندانه را بــر زنــدگی زنـدگی غربــت و ســخت، 
 کـاك احمـد و   ح می دهـد، بعـد از هجـرتِ        رذیالنه ترجی 

ــ ــهادت   ی ــر ش ــشاه خب ــه کرمان ــ 2ارانش ب ــرادرش ک اك  ب
بـراي   معروف و کاك هادي به وي می رسد، بـی صـبرانه        

دانـد  می گردد تـا ب ه سوي سنندج باز    صحت و سقم خبر ب    
زش گذشـته امـا بـه محـض     چه بر خانواده و دوبـرادر عزیـ      

ان  دشـمن اده نـشده توسـط  ین پیورود به شهر و هنوز از ماش   
ی و ی شناســا ت وآزادگــی وملّــت کُــرد   اســالم و انــسانی 
او   همچنان که عرض کـردم     رسد،دت می بالفاصله به شها  

کرد تا مرتکب جرم و عملـی  اصالً در سنندج زندگی نمی   
ـ      ی آن گروههـا شـده باشـد، تنهـا          خالف منافع کسی و حتّ
  بودن آن دو شهید بزرگوار جرمش مسلمانی و برادر 
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دیگر بود؛ که بالفاصـله و بـدون هـیچ سـوءال و جـواب و        
؟ و دوبـرادر دیگـر، کـاك    !اي شهیدش می کننـد  اکمهمح

معروف و کاك هادي هم پیشتر اشاره کردم تنها بـه جـرم      
دایرکردن کالس قرآن، براي آن گروهها تحمل نـشدند و     

  .شهیدشان کردند
مرحـوم  کـی از آنـان       بـرادر بودنـد، ی     4خانواده نمکی هم    

ده و بـه  کاك نعمت نمکی به اتفاق ما از سنندج خارج شـ  
 -مانشاه هجرت نموده بود، وي هم پارسال وفات کـرد         کر

ار و شـهرام از     رحمت، شـهری   :گری برادر د  3 اما   -اهللارحمه
 زمـانی کـه کـاك احمـد و     نـان ینـشدند و ا  سنندج خـارج    

گــر بــرادران در ســنندج حــضور داشــتند بــه برگــزاري   دی
ت در کتابخانه مـسجد جـامع پرداختـه     یکالس قرآن و فعال   

ــذه  ــد، کتابهــاي م ــار  بی کــه در آن بودن ــود در اختی جــا ب
دادند، جوانان کم سـن و سـالی کـه هـیچ            ن قرا می  مراجعی

کـسی  گران نداشته بودند، تا تصور کنند   مزاحمتی براي دی  
، مخـصوصاً  جاد خواهـد کـرد   مشکل ودردسر اینبراي آنا 

شهرام که نوجوان کم سن و سـال و دانـش آمـوز مدرسـه         
مـسجد آمـد و شـد      ن بـا    یـ بود و فقط به خاطر عالقـه بـه د         

ــ . داشــتند هــا و ستبــه هرحــال حــضور آنــان بــراي کمونی
شود و با زور آنان را از   ر قابل تحمل می   غیدشمنان اسالم،   

رحمانـه  یع و بـ  نفر را با طرز بسیار فجی3زل خارج و هر   من
 نمکی پـدر آنـان کـه         شکراهللا آقاي. رسانندبه شهادت می  

ي سـال هـم در    سـالها اي با سابقه و دلـسوز بـود و       فرهنگی
-ف مـی  بعـداً تعریـ  ،ار بـود ندان این دیخدمت مردم و فرز   

ار  بـسی ،آن افراد که اغلب از شاگردان خود وي بوده    : کرد
نش را بی اخالقانه وارد منزلش شده بودند و با زور فرزنـدا   

 و وقتی با مقاومـت   ،احترامانه از منزل خارج   با هتاکی و بی   
رانـدازي  نیـز تی  نمکی روبرو می شوند بـه سـوي وي         آقاي

نمایند و بدین ترتیب پـس  شان را هم زخمی می   ده و ای  ونم
ار  آنان را بسی   ، از منزل   فرزندش 3 اجباري   دنازبیرون کشی 

اسـت کــه همگــان  و آموزنــدهو خـوب  
صـدر  ي میان دید و سـعه     بدانند تا فاصله  

کُرد مسلمان و کُرد غیر مسلمان را، و نیز         
عدالت و آزادگی در بین ایـن دو طـرز        

  :تفکّر را بسنجند و بفهمند
قاتالن برادران شبلی که بعـد از مـدتی          
بازگــشتند و در مقابــل دیــد همگــان بــا 

خــواهر ! ؟!خیــال راحــت ظــاهر شــدند
خواهر شـهیدان   » راحله شبلی «بزرگوار  

ــرد و در   ــایی ک ــا را شناس ــدر، آنه گرانق
زمانی که امکان مالقات با کـاك احمـد        
فراهم گشت از ایـشان کـسب تکلیـف و          
استفتاء نمـود جهـت شـکایت از قـاتالن         
برادرانش، اما کـاك احمـد بـا مـنش و           
خصلت جوانمردانه و عفـو و گذشـت و         

نّت فهـم  رعایت عدالتی که از کتاب و س     
بود اجازه این کار را نداد و از بیم         کرده

آن که مبادا مجازات آنها دینی و کـامالً         
اسالمی اعمال نشود وي را از طرح اقامه       
دعوا برحـذر داشـت، چـون بـر اسـاس         
شریعت اسالم و استبناط درست از نـص        

، »و جزاء سیئۀٍ سیئۀ مثلهـا     « شریف قرآن   
ـ       دازه مجازات باید بدانگونه و به همان ان

صورت گیرد که خاطی و مجـرم پیـشتر         
مرتکب آن گـشته اسـت؛ وبیـشتر از آن          
ظلم است در حق مجـرم و خـاطی هـر           

  . ...    کس که باشد
             

www.islamkurd.com

www.islamkurd.com/fa


35 -------------------------------------------------راه ما  

آقـاي  . رسـانند نمردانه و بی رحمانـه بـه شـهادت مـی       ناجوا
ز به شدت مجروح و بر اثـر تألمـات روحـی      نمکی خود نی  

  مـدت شـش    مـار و   انسانی تا حال هم بی     ناشی از آن فاجعه   
شان مستولی گـشته    ای ماري چنان بر  ت بی سال است که شد   

طـور در سـال   نیکه توان خروج ازمنزل را هم ندارد و همـ    
زاده رفتار کردند، شـبانگاه     جاللیخانواده  با     به بعد  1360

ر مـاه بـه منـزل     تیـ 19م ماه مبارك رمضان برابر بـا        در هشت 
یـان   قطارچ میي قـدی  زاده در محلّه  ا علی جاللی  مرحوم ملّ 

ــ ــد  58ز در ســن یــورش بــرده و وي را نی ــا فرزن  ســالگی ب
-زاده به شهادت می   مجاهد و مبارزش کاك مسلّم جاللی     

انـشجوي رشـته     سـاله و د    26کاك مـسلّم جـوانی      . رسانند
ت شــدگـر را در آن خـانواده بـه   چنـد نفـر دی  . حقـوق بـود  

گـر جرمـی جـز      هـاي دی  ه کـه مثـل خـانواد      زخمی کردنـد  
ي شـهداي مدرسـه  . نداشـتند بـه اسـالم   مسلمانی و دعـوت     

زاده و اهل سنّت تنهـا در     روان کاك احمد مفتی   قرآن و پی  
شود بلکه دهها کس دیگـر نیـز   ه خالصه نمی   خانواد 3ن  یا

دیق جمـاران، شـهاب آرونـد،       شهیدان ص : بودند؛ همچون 
اقبـال  ان،  یاضیآوري، اقبال ف  را، ناصر رنج  ین آذرپ یالدمحی

اعبداهللا زارعی و کاك عمـر براتـی     و ملّ  فرع راد یلطفی، بد 
و عزیزانـی   ي شهرسـتان سـقز      اهل روسـتاي مرخُـز حـوزه      

... وان و در شهرسـتان مریـ  .... یـب و  حبگر همچون عبـه   دی
ــد   ــه طــور مــشروح زن ــان، گی نامــهکــه الزم اســت ب ي آن

 پیـروزي   شان در زمان قبـل و بعـد از        هایتالیمبارزات و فع  
دنـشان در  هادت رسانیت بـه شـ  یفیـ ز علّت و ک   انقالب، و نی  

شـهداي کُـرد مـسلمان، در کردسـتان         کتابی تحت عنـوان     
 بــه ملّــت ايهن نوشــته شـده و بــه عنــوان درس و هدیـ  راایـ 

یم شـود، تـا دوسـتان    نـده تقـد  مـسلمان کُـرد در حـال و آی   
-و خـوب و آموزنـده   .ن خود را بـشناسند   ین و دروغ  راستی

صـدر   و سـعه دیـ ان دي میـ  همگان بدانند تا فاصله است که 
ــدالت و     ــز ع ــسلمان را، و نی ــر م ــرد غی ــسلمان و کُ ــرد م کُ

 :ن دو طـرز تفکّـر را بـسنجند و بفهمنـد    آزادگی در بین ایـ  
قاتالن برادران شبلی که بعد از مدتی بازگشتند و در مقابل       

 خواهر بزرگـوار ! ؟!ال راحت ظاهر شدندید همگان با خی د
ی ی آنهـا را شناسـا     دان گرانقـدر،  ی خواهر شه  »راحله شبلی «

 کـاك احمـد فـراهم     با در زمانی که امکان مالقات و کرد
ــ    و اســتفتاء نمــود جهــتفگــشت از ایــشان کــسب تکلی

 و ، امـا کـاك احمـد بـا مـنش       ت از قاتالن برادرانش   یشکا
ت عدالتی که   ت جوانمردانه و عفو و گذشت و رعای       خصل

ین کار را نـداد و از    اجازه ا  بوداز کتاب و سنّت فهم کرده     
نی و کامالً اسالمی اعمال     ادا مجازات آنها دی   بیم آن که مب   

نشود وي را از طرح اقامه دعـوا برحـذر داشـت، چـون بـر          
ف یاز نـص شـر    درسـت   اط  نعت اسـالم و اسـتب     یاساس شر 

دانگونه و بـه  د ب مجازات بای  ،» مثلها ئۀ سی سیئۀٍو جزاء   « آن  قر
شتر یــرد کــه خــاطی و مجــرم پهمــان انــدازه صــورت گیــ

از آن ظلـم اسـت در حـق      شتر  بیو ؛ است مرتکب آن گشته  
  ادامه دارد ...   .مجرم و خاطی هر کس که باشد

             

کاك احمد در طول زندگیش فقط یک بار به قم رفت           
آنهم در جریان پیروزي انقالب براي دیدار بـا رهبـر    

 بعد از سخنرانی    انقالب؛ و همه در تلویزیون دیدند که      
ایشان وقتی کاك احمد خواست سـخنرانی خـود را          
شروع کند و در پشت تریبون قرار گرفت چگونه توسط      

اي تحمل نشد و بالفاصله پرده صحنه را کشیدند تا       عده
هـاي ایـشان    کسی او را نشناسد و متوجـه صـحبت        

اي از   متأسـفانه از همـان اوایـل، عـده         -! ؟!نشود
دگان انقالب دیـد مثبتـی بـه    مسئوالن و تصاحب کنن 

ها به ویژه ملّت کُرد و اهل سـنّت         نسبت مسائل قومیت  
  -.ایران نداشتند
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