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هجرت امري اجباري به خاطر حفظ ارزش واالي        
 است و کاك احمد هم  بـه ناچـار و از سـر            عقیده

اجبار، از یک سو به خاطر حفـظ اعتقـادات دینـی            
ــوگیري از     ــر جل ــوي دیگ ــاران و از س ــود و ی خ
درگرفتن جنگ داخلی و برادرکـشی میـان ملـت          

 .کُرد، سنندج را ترك و به کرماشان رفتند
 

ام     یاد ای  
   :بازخوانی تاریخ مکتب قرآن در گفتگو با

  یـکاك حسن امین
  بخش هفتم

  

ــا ــز : راه م ــسن عزی ــاك ح ــبالً دو! ک ــدمت ق ــار خ  ب
ــیده ــضان  رس ــاریخ رم ــار اول در ت ــم، ب  و  ه ـ ق،  1425ای

ــستان ســال   ــار آخــر در زم ــراي بررســی - ه1383ب  ش، ب
کردن اوضـاع و شـرایط مکتـب قـرآن کـه کـار و فعالیـت                 
ــشکالت و     ــور م ــد؟ و چط ــروع ش ــه ش ــدا چگون آن در ابت
موانــع ایجــاد شــده بــر ســر راه مکتــب  قطــع گردیــد؟ تــا 

ي انقـالب و مـشکالت و مـوانعی    رسیدیم بـه زمـان پیـروز      
ــرار   ــرآن در کردســتان ق ــب ق کــه آن زمــان در مــسیر مکت

تــوجهی   ي آنهــا عــدم تعهــد و بــی    گرفــت، از جملــه 
هـایی کـه بـه مکتـب قـرآن و بـه             حاکمیت نسبت به وعده   

ــین     ــود، و هم ــتان داده ب ــت کردس ــسلمانان و ملّ ــور  م ط
شروع شدن جنـگ داخلـی، فـشارهایی از سـوي احـزاب و              

 غیردینــی و ســکوالر، کــه اینهــا عامــل ایجــاد هــاي دســته
کــاك «اي گردیدنـد و سـبب شـدند تـا      مـشکالت  عدیـده  

ــد ــه   » احم ــد و ب ــرك نمای ــتان را ت ــد و کردس هجــرت کن
جــا چنــد ســؤال راجــع بــه آن  ایــن. سـوي کرماشــان بــرود  

  : آیدهجرت پیش می
ي هجـرت  چگونـه طراحـی     کـه برنامـه   سؤال اول ایـن  

 انتخــاب شــد؟  چــه کــسانی و اجــرا شــد؟  چــرا کرماشــان
ــراه  ــد «هم ــاك احم ــا از   » ک ــد؟ و آی ــان رفتن ــه کرماش ب

ــه      ــشان ب ــداران ای ــم طرف ــتان ه ــر کردس ــهرهاي دیگ ش
ــشان را همراهــی    ــا فقــط از ســنندج ای ــد ی کرماشــان رفتن

ــا خــانواده  و فامیــل کــاك احمــد  هــم در ایــن کردنــد؟ آی
ــراه  هجـــرت تـــاریخی همـ
ایشان  بودنـد؟ اگـر  نبودنـد         

ماندنــد چگونــه و در ســنندج 
هــاي خــود را ادامــه  فعالیــت

ــزاب و   ــا  احـ ــد؟ و آیـ دادنـ
هاي غیردینـی بـا آنهـا       گروه

ــم از   ــر ه ــدند؟ اگ ــر ش درگی
ــم      ــد؟ و ه ــا رفتن ــه کج ــدند ب ــارج ش ــنندج خ ــین  س چن

صـورت انفـرادي بـود یـا      مهاجرت افـراد بـه کرماشـان بـه        

ــانواده ــراد خ ــن    اف ــد؟ در ای ــرده بودن ــا خــود ب شــان را هــم ب
  امرار معاش آنها چگونه بود؟ي  صورت نحوه

ــرحیم: کــاك حــسن ــرحمن ال ــسم اهللا ال ــان   .ب در زم
اهللا  هجـرت، مــن و تنــی چنــداز دوسـتان در ســفر حــجِ بیــت  

بــردیم لــذا شــاید نتــوانم آن گونــه کــه  الحــرام بــه ســر مــی
ــورد توضــ  ــن م ــسته اســت، در ای ــسته و بای ــمشای در . یح ده

 احمـد  اي بـا حـضور کـاك     جلـسه -آن موقع ـ قبـل از سـفر    
دینـی   هـاي غیـر    تشکیل شـد و در ایـن جلـسه از ورود گـروه            

ــت از ورود    ــوگیري حکوم ــدم جل ــتان، و ع ــه کردس ــسلح ب م
آنــان بــه داخــل شــهرهاي کردنــشین، بحــث و تبــادل نظــر  

مرحــوم کــاك احمــد در ایــن جلــسه همــان مطالــب . گردیـد 
ــسینیه   ــود در ح ــخنرانی خ ــراین   س ــی ب ــاد، مبن ــه  ي ارش ک

ــا هــدف معــین بــه  هي گــرو حکومــت مرکــزي همــه هــا را ب
ســـمت منـــاطق مـــرزي و خـــصوصاً کردســـتان رانـــده و  

وي در آن ســـخنرانی هـــدف . ســـرازیرکرده اشـــاره نمـــود
ــوان   ــضعیف خــود و همدســتانش عن اصــلی از ایــن کــار را ت

هــا از  البتــه ایـن گـروه  . کنـد  مـی 
شـــروع انقـــالب در شـــهرهاي 

نـشین از قبیـل سـقز،         دیگر کُـرد  
مریــــوان، بوکــــان و مهابــــاد 

ضوري چـشمگیر داشـتند، امـا    حـ 
در ســنندج بــه دلیــل حــضور    
کاك احمـد و مـسلمانان متعهـد        
و انقالبـــی، کـــامالً  اوضـــاع   

از سوي دیگـر روشـن بـود کـه حکومـت وقـت              . متفاوت بود 
تمایل زیـادي بـه ایجـاد درگیـري و قـرار گـرفتن کُردهـا در                 

ــام مــسلمان و غیــر کــاك . مــسلمان داشــت برابــر هــم بــه ن
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ــه   ــه ب ــا توج ــد ب ــرائن  احم ــواهد و ق ــود و ش ــاع موج اوض
ــم ــه را   محــسوس، و ه ــن توطئ ــته ای ــین تجــارب گذش چن

ــه آگــاهی وي از ســابقه  ــا توجــه ب ــود، و ب ي  درك کــرده ب
دانـست کـه احتمـال     هـا و حکومـت، مـی        تاریخی این گروه  

. در گرفتن جنـگ داخلـی و برادرکـشی بـسیار قـوي اسـت              
بــه همــین دلیــل آن جلــسه را تــشکیل داد تــا بــا بحــث و 
تبــادل نظــرِ خــرد جمعــی، اگــر تــرك کردســتان ضــروري 

امـا تـصمیم نهـایی در ایـن     . باشد، این امـر صـورت پـذیرد     
ــوه    ــسئله و نح ــف م ــم وکی ــونگی ک ــاره و چگ ــدام  ب ي اق

عملــی بــراي آن بــه جلــسات دیگــر موکــول شــد کــه بــه 
  . دلیل مسافرت یاد شده من از آن اطالع دقیقی ندارم

ــه ــال   واقع ــاییز س ــرت در پ ــدا . روي داد 58ي هج ابت
دانــم؛  در خــصوص اصــل هجــرت توضــیحاتی را الزم مــی

ــن  ــر ای ــت ام ــیچ     واقعی ــی در ه ــیچ هجرت ــه ه ــت ک  اس
اي از تاریخ، بـا عالقـه و رغبـت انجـام نـشده اسـت              مرحله

و هیچ داعی و رهبري و هیچ شـخص یـا جمعـی بـا میـل                  
 و مــوطن خــود را رهـــا    و رغبــت، ســرزمین و کاشــانه   

اي بـه تـرك دیـار و تـرك            عالقـه یعنـی اساسـاً     . کنـد   نمی
ــامبري   ملّــت و اقــوام و احبــاب، از ســوي هــیچ رهبــر و پی

ــان، حامــل دعــوت . وجــود نداشــته اســت پیــامبران و داعی
ــر   الهــی هــستند و مــسئولیت ســنگین رســالت و دعــوت ب
دوش آنــان قــرار داده شــده اســت؛ آنــان متناســب فهــم و 
ــه     ــدا ب ــود را ابت ــوت خ ــه دع ــد ک ــود مؤظفن ــسئولیت خ م

ــ ــد   خوی ــه کنن ــود عرض ــردم خ ــذر «: شاوندان و  م و ان
لـذا رهــا کـردن مــردم و وطــن   » عـشیرتک االقــربین 

ــته  ــود، خواســ ي  خــ
ــایند  قلبــــی و خوشــ
هــیچ داعــی متعهــدي 

داعیـان بنـا    . باشد  نمی
بـر فهـم و درك خــود   
ــر  ــسئولیت خطیـ از مـ
دعـــــوت، افـــــراد  

ــه ــود را  جامعــ ي خــ
تـر بـه هـدایت و         اولی

ــی ــد رســتگاري م . دانن
ـ       ه عنـوان یـک داعـی آگـاه و آشـنا بـه              کاك احمـد هـم ب

ضــوابط دیــن، ســنندج را بیــشتر از هــر جــایی بــه عنــوان  
ایـن  . داشـت  زادگاه خـود و جایگـاه عـشیرتش دوسـت مـی      

مـثالً  . حب وطن در آثـار وي بـه روشـنی تبلـور یافتـه اسـت              
ــعر     ــدان، ش ــدن از زن ــرخص ش ــام م ــه هنگ ــی  «ب ــو والت ب

ــوانم ــتان (» ج ــراي کردس ــی) ب ــه گونــ   را م ــراید و ب اي  هس
هـــا و باغــات و محــالت آن را توصـــیف    ســنندج و کــوه  

ي زمـین بـه زیبـایی و      کنـد کـه گـویی هـیچ جـاي کـره             می
البتـه پیـامبر گرامـی اسـالم هـم      . باشـد  نوازي سنندج نمی    دل

آن بزرگـوار قبـل     . انـد   نسبت به مکّه چنـین احـساسی داشـته        
از هجــرت بــه مدینــه، بــه کعبــه رفتــه و پــس از طــواف آن  

فرمایـد کـه هـیچ جـاي          اهللا و شـهر مکّـه مـی         خطاب به بیت  
زمـــین بـــراي مـــن عزیزتـــر از کعبـــه و مکّـــه نیـــست و  

اگـر مردمــت مـرا بیــرون   ! و اي کعبـه ! اي مکّــه: فرمایـد  مـی 
هـا    تمـام هجـرت   . کـردم   کردند هرگز شما را تـرك نمـی         نمی

انـد و بــه همـین دلیــل در اســالم    در تـاریخ ایــن گونـه بــوده  
ــژ   ــاه واال و ویـ ــرت از جایگـ ــوده و   ههجـ ــوردار بـ اي برخـ

مهــاجرین داراي اجــر و پــاداش بــسیار بزرگــی هــستند، چــرا 
هـاي فــرد   کـه بـا هجـرت تمـام تعلـق خاطرهـا و وابـستگی       

فـرد مهـاجر    . شـود   مهاجر اعم از مـادي و معنـوي قطـع مـی           
شــود،  ي شــدید مــی از جهــت مــادي دچــار تنگنــا و مــضیقه

ــ محــل جدیــد بــرایش نــا ا آشــنا بــوده و هــیچ اُنــس قلبــی ب
سـازي   لذا هـر چنـد قبـل از هجـرت زمینـه      . مردمان آن ندارد  

گیـرد امـا ایـن تـدبیرها، تـدابیر محکمـی نیـستند              صورت می 
ــور و    ــاش بخ ــدایی و مع ــسکن ابت ــأمین م ــد ت ــط در ح و فق

. باشـد   سـازي مقـدور مـی       ریـزي و زمینـه      نمیر امکـان برنامـه    
ــود و      ــد، خ ــشریف بردن ــه ت ــه مدین ــی ب ــالم وقت ــامبر اس پی

 اوج فقر و فـشار مـالی بودنـد، بـه همـین دلیـل             مسلمانان در 
ــضیه ــالمی  ق ــاء اس ي اخ

ــان  ــه میــــ در مدینــــ
مهاجرین و انـصار پـیش      

ــد ــري . آمـ ــرت امـ هجـ
اجباري بـه خـاطر حفـظ       
ارزش واالي عقیـــــــده 
است و کـاك احمـد هـم        
به ناچـار و از سـر اجبـار،         
ــاطر    ــه خ ــو ب ــک س از ی
ــی    ــادات دین ــظ اعتق حف

ي از درگــرفتن خــود و یــاران و از ســوي دیگــر جلــوگیر    
ــنندج را     ــرد، س ــت کُ ــان مل ــشی می ــی و برادرک ــگ داخل جن

کـه چـرا کرماشــان را    امـا ایــن . تـرك و بـه کرماشــان رفتنـد   
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انتخاب کردنـد، بـه ایـن دلیـل بـود کـه اوالً امکـان رفـتن            
بــه ســایر منــاطق از جملــه مریــوان، ســقز، مهابــاد و ســایر 

هـا    مناطق اهـل سـنّت کُردنـشین بـه علـت حـضور گـروه              
ــاممک ــود، امــا کرماشــان چنــین وضــعیتی را نداشــت ن .  ن ب

ثانیاً کرماشـان در مقایـسه بـا شـهري چـون همـدان، هـم                
کـه مـردم آن کُـرد بـوده و اهـل       تر بـود و هـم ایـن      نزدیک

اي کـه   سنّت زیادي در کرماشـان سـکونت دارنـد بـه گونـه       
چــون . ي مخــصوص خــود هــستند داراي مــساجد و جمعــه

ر کردسـتان بـود، و در   کاك احمد در هـر کجـا بـود در فکـ           
ــذا نزدیکــی   ــود، ل ــا مــردم آن دیــار عزیــز ب واقــع قلــبش ب

هــایش،  ي فعالیـت  محـل هجـرت بــه سـنندج بـراي ادامــه    
  .الزم، مهم و مؤثر بود

ي پیـروزي انقـالب تـا هجـرت، نمـازِ جمعـه              در فاصله 

      شــد در ســنندج اغلــب بــه امامــت کــاك احمــد اقامــه مــی
ــ (  ــادرمرزي البتـــه گاهگـــاهی مرحـــوم مـــال مـ سعود قـ

مرحـوم کـاك احمـد در آخـرین         ). دار این کـار بودنـد       عهده
ــه  ــاز جمع ــزار    نم ــنندج برگ ــه در س ــرت ک ــل از هج ي قب

کنـد دالیـل هجـرت را ـ بـه نحـوي کـه گفتـه شـد ـ             می
  .دارد به مردم اعالم می

ــضیه  ــورد همراهـــانش در قـ ــا در مـ ــرت،   امـ ي هجـ
 گونــه کــه گفــتم خــودم در آن هنگــام در مــسافرت  همــان

 را همراهـی کردنـد    دانـم چـه کـسانی وي    بودم، دقیقاً نمـی  
ولی بـه محـض برگـشتن از سـفر مـستقیماً بـه کرماشـان                

ــار همراهــان کــاك  . رفــتم ــسبتاً بزرگــی در اختی ســاختمان ن
ــود  ــرار داده شــده ب ــاران مجــرد  . احمــد ق ــادي از ی ــع زی جم

ــد   ــاکن بودن ــشان در آن س ــانواده . ای ــصوص خ ي وي  در خ
هـا قبـل، همـسرش فـوت      انیـد از سـال    د  گونه کـه مـی      همان

. کـرد  ژیـان زنـدگی مـی     کرده بود و با تنهـا فرزنـدش محمـد         
هـا نوجــوانی بـود غیرقابــل بحــث از    محمـدژیان در آن ســال 

لحــاظ کــار و فعالیــت اجتمــاعی بــه خــصوص بــا توجــه بــه 
ــرادر و . اوضــاع روحــی و جــسمی خــودش کــاك احمــد دو ب

ــ    ــر ف ــر ســه نف ــون ه ــه اکن ــز داشــت ک ــواهر نی ــک خ وت ی
ــد ـ  خــواهرش همــسر    خــدا رحمــت انــد ـ    کــرده شــان کن

ــود   ــانی ب ــردوخ روح ــا م ــوم باب ــانی  . مرح ــردوخ روح ــا م باب
ــی ــن  عل ــت ســن و ای ــرِ دبیرســتان رغــم کهول ــه دبی ــاي  ک ه

ــاي     ــر ج ــادي ب ــی و فرهنگــی زی ــار علم ــود، و آث ــنندج ب س
ــروه  ــراد آن گ ــسیاري از اف ــته و ب ــطح   گذاش ــی در س ــا حت ه

ــاگرد  ــتان ش ــشان در دبیرس ــدسران ــراد .  وي بودن ــذلک اف مع
چـه   ها بـه اذیـت و آزار وي نیـز پرداختنـد بنـا بـر آن          آن گروه 

ي ایـن افـراد بـه دلیـل وابـستگی خـانوادگی           که گذشت همه  
به کـاك احمـد در خطـر بودنـد، لـذا از سـنندج خـارج و بـه                    

پـسران آقـاي روحـانی، آقایـان مـسعود، راشـد،            . تهران رفتند 
هـر چنـد   .  بـه تهـران رفتنـد   فؤاد و ماجد هم همـراه خـانواده       

ــضور     ــام ح ــانی در هنگ ــد روح ــانی و ماج ــؤاد روح ــاي ف آق
کــاك احمــد در ســنندج، فعالیــت زیــادي داشــتند و از یــاران 

آمدنـد، بـا ایـن       مطرح و فعـال کـاك احمـد بـه حـساب مـی             
وجود همراه کـاك احمـد بـه کرماشـان نرفتـه و تهـرانِ دور                 

 زنـدگی  از کاك احمـد و کردسـتان و معرکـه را بـراي محـل              
ي هجـرت همـواره بـه عنـوان ابـتالء        مـسئله !! اختیار نمودنـد  

و امتحانی الهی پیش آمده اسـت تـا سـنت الهـی، مبنـی بـر                 
صــداقت یــا عــدم صــداقتِ افــراد در ادعــاي ایمــان و       

 بــزرگ در خــداي. دلــسوزي بــراي ملــت روشــن شــود    
  :فرمایدمی ي عنکبوت ي مبارکه سوره

 $Ο !9# ∩⊇∪   |= Å¡ ym r& â¨$ ¨Ζ9$# βr& (#þθ ä.u�øIãƒ βr& 
(#þθ ä9θà)tƒ $ ¨Ψ tΒ#u öΝ èδuρ Ÿω tβθ ãΖ tF øÿãƒ ∩⊄∪  ô‰ s)s9uρ $ ¨Ζ tF sù 

tÏ%©!$#  ÏΒ öΝ ÎγÎ=ö6 s% ( £yϑn=÷èu‹n=sù ª!$# šÏ%©!$# (#θ è% y‰ |¹ 
£ yϑn=÷èu‹s9uρ tÎ/ É‹≈ s3ø9$# ∩⊂∪  〈  

کننـد همـین کــه   انـد و فکـر مـی    آیـا مـردم گمـان بـرده    
ــد ایمــان آورده ــا بگوین ــه حــال خــود رهــا مــی ی شــوند و  م ب

ــی ــایش نم ــد؟ آزم ــشان  ! گردن ــل از ای ــه قب ــسانی را ک ــا ک م
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ایـم، آخـر بایـد خـدا          اند آزمـایش کـرده       داشته چنین ادعایی 
گوینـد و   ي عمـل راسـت مـی     بداند چـه کـسانی در مرحلـه       

ــی  ــسانی دروغ م ــه ک ــد چ ــیش  . گوین ــی و پ ــان عمل امتح
ــراي ایــن   ــد ب آمــدن ســختی و مــشکالت از ســوي خداون

ــه   ــد، و دنبال ــب نخورن ــردم فری ــه م ــسانی  اســت ک روي ک
ــشکالت در    ــصائب و م ــل م ــادقانه در تحم ــه ص ــند ک باش

از سـوي دیگـر   . دارنـد  صف اول مبارزه و جهـاد گـام برمـی        
ي عمـل در نیایـد، خداونـد بـه            تا ادعاي کـسی بـه مرحلـه       

لـذا  . کنـد   را مجـازات مـی   دهـد و نـه وي   وي نه پاداش می   
آیـد اگـر از     هجرتـی پـیش مـی      وقتی براي داعـی و رهبـر،      

ــا وي     ــند، ب ــتوار نباش ــم و اس ــسانی محک ــان او  ک همراه
  .کنندشوند و هجرت نمی همراه نمی

  در جریـان هجـرت پیــامبر اسـالم ـ صـلی اهللا علیــه      
و سلم ـ جمعـی از مـسلمانان مدینـه بـه مکّـه آمدنـد و بـا         
وي پیمان بـستند کـه در صـورت تـشریف فرمـایی ایـشان          

 و یــارانش را یــاري نمــوده و از آنـــان    بــه مدینــه، وي  
ــد ــت کنن ــت   . حمای ــشکیل حکوم ــصد ت ــه ق ــامبر ب ــذا پی ل

ــا     ــراي م ــی ب ــد؛ ول ــرت فرمودن ــه هج ــه مدین ــالمی ب اس
ــود   ــانی نب ــرار و پیم ــول و ق ــیچ ق ــاجرین کردســتان ه . مه

کاك احمد هـیچ قـولی بـه مهـاجرین ندادنـد؛ معلـوم نبـود          
 کـه مـدت طـوالنی مـا     آیـد، بـه طـوري    چه بر سرشان مـی    

ــودیم  ــرگردان ب ــه س ــاختمانی  . هم ــان س ــاً در کرماش نهایت
ــا   ــار مجردهـ ــالی در اختیـ خـ

فکـــر کـــنم [گذاشـــته شـــد 
در آن ]. ســاختمانْ دولتــی بــود

موقـــع خیلـــی از آنـــان کـــه 
طرفــدار شــاه و حکومــت شــاه 

کردنـــد و بودنـــد فـــرار مـــی
ــاختمان ــن    س ــالیِ ای ــاي خ ه

از آن . چنینــــی زیــــاد بــــود
هـــایی بـــود کـــه  ســـاختمان

ــرار  ــاحبش ف ــود ص ــرده ب .  ک
ــاً   ــا آن وقــت در کرماشــان واقع وضــعیت کــاك احمــد و م

کــنم وقــایع آن روزهــاي مــن توصــیه مــی. رقّــت بــار بــود
هـا   سخت و تلـخ را از کـاك کمـال احمـدي کـه آن وقـت            

ــده و      ــع رانن ــود و در واق ــد ب ــاك احم ــراه ک ــشه هم همی
بپرســید تــا اوضــاع    محــافظ شخــصی  ایــشان بــود،    

ــازگو  ــسامان آن دوران را بـ ــدنابـ ــشان  .  کنـ ــن از ایـ مـ

ــی  ــواهش م ــنیده   خ ــشاهدات و ش ــنم م ــود را از   ک ــاي خ ه
نوشـته و در اختیـار همگـان       هجرت تـا زنـدان کـاك احمـد،          

ــد  ــرار ده ــه . ق ــه گفت ــان   : ي وي ب ــد در کرماش ــاك احم ک
ــود ــه. ســرگردان ب ــیچ  خان ــه ه ــنا ب ــشان را  هــاي آش وجــه ای

ــی ــه     نم ــه آن خان ــه ب ــن خان ــب وي را از ای ــد و مرت پذیرفتن
و بـه جـز یکـی از عموهـاي ایـشان بـه نـام                !  دادند پاس می 

ــی  ــدالرحمان نم ــا عب ــري    آق ــس دیگ ــزل ک ــست در من توان
اما این عمـوي شـریف کـاك احمـد بـه گرمـی         . سکونت کند 

ــی ــذیرایی م ــت    از وي پ ــد را دوس ــاك احم ــسیار ک ــرد و ب ک
داشــت و بــه دلیــل همــین برخــورد شــجاعانه، بــسیار مــورد  

هجـرت کـاك احمـد بـه     بـه هـر حـال    . ي ما بود   احترام همه 
ــه   ــراي خــود و همراهــانش ب کرماشــان مــشقات زیــادي را ب

ي    عـده   زمـانی کـه ایـشان در سـنندج بودنـد،          . دنبال داشـت  
ــد  ــدار وي بودن ــراه و طرف ــادي هم ــی . زی ــاد م ــه ی آورم در  ب

هـا    کـردیم ده    اوایل انقالب، وقتـی در خیابـان تظـاهرات مـی          
ــ. هــزار نفــر پــشت ســر ایــشان راه مــی افتادنــد  ار در یــک ب

ــان    ــري در خیاب ــت کثی ــی جمعی ــردوخ فعل ــان م همــین خیاب
ــه طــوري کــه ابتــداي جمعیــت در   راهپیمــایی مــی کردنــد ب

. رســید چهـار راه وکیــل و انتهــاي آن بــه مـسجد جــامع مــی  
این همه جمعیت نمـاز ظهـر را در خیابـان بـه جـا آوردنـد، و                  

ي زیـادي بـه جـاي وضـو بـا تـیمم نمـاز را اقامـه                    حتی عده 
ــد ــع از . کردن ــوع تجم ــن ن ــث   ای ــی بح ــاد داشــتیم ول ــا زی ه

هجرت کـه پـیش آمـد بـسیاري         
ــان  ــردم و حتـــی از نزدیکـ از مـ

ــشیدند   ــار ک ــم کن ــستگان . ه ب
کاك احمـد هـر چنـد سـنندج را          
ترك کردنـد ولـی همـراه کـاك         

نمانــدن . احمــد هجــرت نکردنــد
ــع از ســر  آنهــا در ســنندج در واق
ــل    ــه دلی ــون ب ــود، چ ــاري ب ناچ
ــاك  ــه ک ــانوادگی ب ــستگی خ  واب

توانـستند در سـنندج        نمـی   احمد،
ولی در واقـع کـاك احمـد و فکـر و حرکـت او را نیـز              . بمانند

ــا     ــشار تنه ــع ف ــت و موق ــار غرب ــد و وي را در دی ــا کردن ره
  .گذاشتند

آمـد کـه بــراي    بعـدها افـرادي از آنهــا گـاهی پـیش مــی    
دیداري کوتـاه بـه کرماشـان بیاینـد ولـی بـه عنـوان همـراه                 

هـا   خـود کـاك احمـد و مـا متأهـل          . وي در کرماشان نبودنـد    
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اي قـدیمی کـه در        بعد از مـدتی سـرگردانی، عاقبـت خانـه         
ــاره نمـــوده و در آن ســـکونت   اصـــل مدرســـه بـــود اجـ

بــست در نزدیکــی میــدان  اي بــن خانــه در کوچــه. گزیــدیم
آري در همــین موقــع . معلـم فعلــی کرماشـان قــرار داشـت   

د در تهـران بـه مـا گفتنـ    . بود که ما از سـفر حـج برگـشتیم        
گـویم بـه اسـتقبال        البته ایـن بـار نمـی      (به کرماشان برویم    

چنـد خـانواده در آن      !). ما آمدند تـا تولیـد حـساسیت نکنـد         
خانه همراه کاك احمـد بودنـد البتـه بـه طـور متنـاوب جـا                 

ــد عــوض  مــی ــی،   خــانواده. کردن ــز امین ــاي عزی ــا، آق ي م
الـشهدایی، آقـاي کمـال پاکنهـاد و کـاك       آقاي هاشم سـید  

ــرا ــادي م ــانوادهه ــزو خ ــه دي ج ــاي اولی ــیم در آن  ه ي مق
منزل استیجاري بـودیم و هـر خـانواده یـک اتـاق داشـتیم؛        

ــاق    ــان در یکــی از ات ــا محمــد ژی ــم ب ــا  کــاك احمــد ه ه
 .کردند زندگی می

ــد  بعــد از مــدتی عــده ــرون رفتن ــه بی از . اي از آنــان ب
ــه ــید   جمل ــم س ــان هاش ــا آقای ــال   ي اینه ــشهدایی، کم ال

ادي بودنـد؛ کـسانی دیگـر ماننـد  مـال         پاکنهاد و هادي مـر    
ــی      ــاك عل ــی و ک ــداهللا ایران ــاك عب ــدي و ک ــادر توحی ق

ــد  ــانی آمدن ــداهللا و   . رحم ــاك عب ــد ک ــا مانن ــی از آنه برخ
ــوان     ــا اخ ــان ب ــی در آن زم ــاك عل ــت   ک ــسلمین بیع الم

هــا جریــان اخــوان در    هرحــال آن وقــت  بــه . داشــتند
 قــدر فعــال نبـود تــا بخواهنــد مــستقل  کردسـتان ایــران آن 

اصــوالً چیــزي بــه ایــن اســم مطــرح نبــود،آن  . کــار کننــد
کردنـد، و اگـر   برادران هم به صـورت جداگانـه کـاري نمـی      

تعهدي به اخوان داشـتند بـه عنـوان تعهـد و بیعـت صـرف           
ــود ــود     . ب ــتان وج ــی در کردس ــت دین ــالء فعالی ــون خ چ

ــد    ــاري بکنن ــأل ک ــن خ ــد در ای ــسانی بیاین ــا ک . نداشــت ت
ــا حرکتــی دینــی هرچــه کــه الزم بــود فــردي مــسلم  ان ی

بـه  . انجام بدهـد، در کـاك احمـد و حـرکتش موجـود بـود              
-این دلیل هـر کـس کـه بـا هـر گـروه و حزبـی بـود مـی           

ــا کــاك احمــد کــار مــی  ــدآمدنــد ب ــرادران کــه . کردن آن ب
هـاي   اشاره شد به عنـوان معلـم  و گـاه شـاگرد در کـالس               

ــا شــرکت مــی ــد م ــا حــضور داشــتند و  . کردن در مجمــع م
اي مـا بودنـد، آنـان خودشـان را از مـا جـدا           بعضاً عضو شور  

اي تغییــر  متأســفانه اآلن وضــعیت بــه گونــه دانــستند؛ نمــی
کرده که به نظر بعـضی از طرفـداران کـاك احمـد بـه جـز                

کـه   فکـر کـاك احمـد ـ آن هـم نـه تفکـر اصـیل وي بـل         
! باشـد  برداشت فرد یـا افـراد معـدودي ـ قابـل قبـول نمـی       

 و افکـار آنـان عزیـز و         ني مـسلمانا    براي کـاك احمـد همـه      
ــرم ــودمحت ــود .  ب ــوانی . اصــالً جــدایی مطــرح نب ــرادران اخ ب

رهبران اولیه خود را چـه انـدازه دوسـت داشـتند کـاك احمـد          
چـون کـاك احمـد چیـزي     . قـدر دوسـت داشـتند       را نیز همان  

ــام اخــوانی ناخوشــایند   نمــی ــه ن ــان ب ــه ذوق آن گفــت کــه ب
  .باشد

ــرد بــ) برهــان محمــد امــین(کــاك برهــان امینــی  رادر کُ
عراقی که قرآن را بـه کُـردي بـه نـام تفـسیر آسـان ترجمـه                  

از جملـه برادرانـی بـود کـه بـراي مـدتی در ایـن         کرده است،  
منزل سـکونت داشـت و بـسیار مـورد توجـه و احتـرام کـاك             

جا که گـاهی مـا بـه ایـن انـدازه از محبـت و            احمد بود تا  آن    
 کـاك   .خـوردیم   احترام کاك احمد  نبـست بـه او غبطـه مـی            

بـرایم  ! برهـان جـان     : گفـت   احمد خطاب بـه ایـن بـرادر مـی         
ــسیر کــن  ــه و تف ــرآن بخــوان و آن را ترجم ــی کــاك . ق وقت

در . کـرد   کـرد کـاك احمـد گریـه مـی           برهان این کـار را مـی      
ــرادران در   آن ایـــام اصـــوالً نـــامی از اخـــوان نبـــود، آن بـ

داشـتند   هایی که با هـم داشـتیم خودشـان اظهـار مـی       نشست
ایـم،    ی گفتند که ما بـا حرکـت اخـوان بیعـت کـرده             و به ما م   

کردنـد کـه بیعـت خـود را       حتی برخـی از آنـان پیـشنهاد مـی         
شکـسته و بـا کــاك احمـد و مکتـب قــرآن بیعـت کننـد امــا       

گفـت بـر سـر بیعـت خــود      کـاك احمـد قبـول نکـرده و مـی     
مـال  . کنـیم  بمانید، ما و شما با هم کـار و فعالیـت دینـی مـی              

 خـارج از ایـران اسـت آن وقـت فـرد      قادر توحیـدي کـه االن   
فعال اخوان بود، شاید او زودتـر بـه اخـوان ملحـق شـده بـود             

خیلـی اوقـات در آن خانـه،        . تا شـهید کـاك ناصـر سـبحانی        
از کـاك احمـد نوارهـایی ضـبط شــده اسـت کـه اگـر توجــه        

رســد؛  شـود در آنهـا ســر و صـداهاي زیــادي بـه گــوش مـی     
  . مال قادر بودهاياین صداها متعلق به بازي کردن بچه

ــد از هجــرت ــت  بع ــه ثاب ــد در آن خان ــاك احم ــا ک   تنه
آمدنـد،  افـرادي مـی   . دادیـم   ماندند ولی مـا تغییـر مکـان مـی         

رفتنـد؛ زیـرا یـک اتـاق آن         ماندنـد و مـی    جا مـی    مدتی در آن  
آنهــایی . هـم در مکــانی چنــین شــلوغ چنــدان مناســب نبــود 

گرفتنـد و    مـی  که امکاناتی داشـتند، در بیـرون از آنجـا خانـه           
ــزل در  جــاي خــود را بــراي افــرادي کــه امکــان تهیــه  ي من

گذاشــتند؛ بـه هـر حـال مــا در    بیـرون را نداشـتند خـالی مـی    
 کــاك 61تــا ســال  .کــردیم جــا بــه ســختی زنــدگی مــی آن

  .جا به تهران رفتند جا زندگی کرد و از آن احمد در آن
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