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   ملى ارزشهاى حفظ و اسالم

 .ینبگه كێت و ینبگه كیه به نێڕناگه ێل ناڵپه چه ڵد

 «ژارهه»

 داهللعب شيخ: چون هم گرا اسالم و نمونه هاى شخصيت كه شويممى متوجه« كُردى» هاى جنبش گذشته به نگاهى با 

 و ملت حق از دفاع خاطر به 4 ديگران و مالمصطفى و محمد قاضى محمود، شيخ سعيد، شيخ عبدالسالم، شيخ نهرى،

 و قومى گرايشهاى كه بودند معتقد زيرا اند؛گرفته عهده بر را جنبشها اين رهبرى و خاسته پا به ستم و ظلم برچيدن

 به كردن خدمت چون نيست؛ خداوند تكوينى هدايت و خدا هاىآيه به افتخار احساس و تأييد جز چيزى آنها وطنى

 . باشدمى آن تشريعى تعاليم از يكى و بوده اسالم دين تأكيد مورد ملت فرزندان و ملت

 نظريات و هافلسفه و مختلف مرجعيتهاى داراى كه ماديگرايى و قومى حركتهاى جنبشها، اين دنبال به اما

 آن و شد ترپيچيده پيش از بيش كُرد قوميت مسئله و آمدند وجود به بودند الىليبر و كمونيستى و ماركسيستى

 با همراه را مبارزه و انقالب پرچم و گرديد منجر حزبى جريان به و شده خارج خود ملى جنبش از قومى حركت

 هاىبهانه با تا ديافتن جرأت حاكمه قدرتهاى و بردند پيش به مختلف مرجعيتهاى با و نظمىبى و پراكندگى و تفرقه

 . نمايند اقدام خود نفع به بردارىبهره و ناگوار حوادث ايجاد به واهى

 به و كندمى نابود را آن ارزشهاى و ملى تمدن و فرهنگ اسالم، بود معتقد كه تفكرى پيدايش سرآغاز بود اين و

 ارتباطى هيچ خواهى اسالم و خواهى تملي تفكر و پردازدمى ـ ملى ارزشهاى و فرهنگى نظر از ـ مليتها سازى يكسان

 كار به گرايى اسالم تفكر با خواهى مليت تفكر دادن قرار هم مقابل در براى را خود تالش تمام و ندارند هم با

 جنايت كردند تحميل كُرد مردم بر را جنايتها ترينبزرگ اسالم نام به كه ـ حاكم حكومتهاى عملكرد البته و گرفتند

 ناروا پندار اين به پنداشتندمى شدن عرب با مصادف را بودن مسلمان كه نادان دوستان بعضى و ،...و انفال و حلبچه
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 رسميت به داشت وجود مختلف جوامع در كه را انسان زندگى گوناگون هاىشيوه اسالم» اينكه از غافل زد، دامن

 با آنها همسويى موجب كه كرد دخالت اندازه آن تا فقط آنها در و نيامد بر آنها برداشتن ميان از صدد در و شناخت

 .«شد اسالمى اخالق و دينى سلوك

 جهان در الهى عنايت و تدبير آيات از يكى زندگى هاىشيوه كشف براى انسان موفقيت و استعدادها قرآن، نظر به

 و تمدن آورنده وجود به و ديگر جانداران كننده استخدام آن، كننده آباد زمين، روى جانشين را انسان قرآن،. است

 . است شناخته فرهنگ

 بلكه رسد؛نمى انسان به انبياء طريق از تنها الهى هدايت كه» كرده اعالم را مطلب اين واقع در شناسايى اين با قرآن

 .« است الهى هدايت خود نيز زندگى هاىشيوه كشف براى انسان نوع راهيابيهاى

 آنچه به تا آمده بلكه بكشد؛ بطالن سرخ خط انسان تمدن و فرهنگ بر تا هنيامد كه بود كرده اعالم قبالً خود قرآن

 . بدهد توحيد مسير در نوينى جهت هست

 زيرا نيست؛ بيش دروغى ملى ارزشهاى و ملى تمدن و فرهنگ نابودى با است مساوى اسالميت گويندمى اينكه

 و ارتباط اين و كند،مى مرتبط هم به را آنها قوى و يكىارگان ارتباطى بلكه نيستند؛ متقابل مقوله دو« اسالم» و« مليت»

 : زير داليل به ،«تفاضلى» نه است« تعاملى» نوع از پيوند

 : زمين روى بر است خداوند جانشين انسان ـ1

 اين انجام براى. است آن آبادانى و عمران اشوظيفه و زمين روى بر است خداوند جانشين انسان اسالم، ديدگاه از

 . است نموده فراهم را نيازمنديهايش تمام داوندخ مهم

 تا گردد برطرف او ترقى و رشد موانع و شود رعايت حقوقش و باشد آزاد انسان كه است اين جانشينى لوازم از

 . گيرد كار به سعادت و آرامش به رسيدن و بشرى تمدن نمودن بارور در را استعدادهايش و امكانات
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 ترينوحشيانه مورد و شده پايمال انسانيش حقوق تمام و است شده خميده قامتش وستم بارظلم زير كه ملتى اما ـ

 را زندگيش لحظه به لحظه و اوست هويت و شناسنامه بردن بين از جهت در تالشها تمام و گرفته قرار هاكشى نسل

  آورد؟ جاى به ار خداوند جانشينى وظيفه تواندمى چگونه فراگرفته... و اجبارى كوچ و خفقان و سركوب

  نوع هر  1(آدَمَ بَنِى كَرَّمْنَا لَقَدْ وَ) اساس بر اسالم

 . بگيرد انجام هم... و خدا ظل نام به چند هر داند،مى ممنوع انسان به نسبت را تحقيرى و حرمتىبى

 : داستخ هاىنشانه از رنگ و زبان اختالف ـ2

 : فرمايدمى كه آنجا. است خداوندى خواست و مشيت مختلف ملل و اقوام وجود

(لِّلْعَالَمِينَ ألیَاتٍ ذَلِکَ فِى إِنَّ ألْوَانِكُمْ وَ ألْسِنَتِكُمْ وَآخْتِالَفُ وَاألرْضِ السَّمَاوَاتِ خَلْقُ آیَاتِهِ مِنْ وَ)

 ( 22/  روم) 

 در گمانبى است، شما رنگهاى و زبانها بودن مختلف و آسمانها آفرينش خدا( رتقد بر دالّ) هاىنشانه زمره از و» 

 .« دانشوران و فرزانگان براى دالئلى( هانشانه) اين

 شناسايى قابل وسيله بدين تا هستند دارا را خود فرهنگى و ملى ويژگيهاى يك هر كه مختلف ملل و اقوام خلق يعنى 

 .نهدمى تأييد مهر آنها متفاوت ويژگيهاى و مختلف مليتهاى وجود بر قرآن اقعو در. است خداوند خواست باشند،

 عِنْدَاهللِ أكْرَمَكُمْ إِنَّ لِتَعَارَفُوا قَبَائِلَ وَ شُعُوبآ جَعَلْنَاكُمْ وَ أُنْثَى وَ ذَكَرِ مِّنْ خَلَقْنَاكُمْ إنَّا النَّاسُ أیُّهَا یَا)

 (11/  حجرات) (خَبِيرٌ عَلِيمٌ اهللَ إنَّ أتْقَاكُمْ

 هر و) بشناسيد را همديگر تا ايمنموده قبيله قبيله و تيره تيره را شما و ايمآفريده زنى و مرد از را شما ما! مردمان اى» 

 جداگانه نقشى انسانى جامعه پيكره در و شود مشخص ديگرى از بيرونى و درونى خاص ويژگى و تفاوت با كسى
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 باخبر چيزى هر از و آگاه مسلمآ خداوند. است شما ترينمتقى خداوند نزد در شما رينتگرامى گمانبى( باشد داشته

 .« است

 با تا كرده خلق مختلف جغرافيايى مكانهاى در متفاوت زبانهاى و رنگها با را مختلف ملتهاى و اقوام پروردگار،

 . بشمارند محترم را يكديگر هاىآزادي و حقوق و پرداخته زمين آبادانى و عمران به هم با همكارى و همزيستى

 .سازدمى نشان خاطر را آميزمسالمت همزيستى «لِتَعَارَفُوا» واژه

 واقع در. ندارد مفهومى محكوم ديگرى و حاكم يكى نابرابر ملت دو بين همكارى و يكديگر شناخت و تفاهم ـ

 . است «لِتَعَارَفُوا» اصل خالف سرزمينش و ملت يك كشىنسل و سوخته زمين سياست

 : اسالم نظر از مختلف ملل و اقوام بودن مساوى ـ1

 تقوا كه است بديهى. است« تقوا» ميزان در آنها تفاوت تنها و مساويند مختلف ملتهاى و اقوام تمام اسالم ديدگاه از

 صورت داخ وسيله به تنها او كرامت و متقى شناخت اساسآ. نيست انسانها دنيوى برترى يا تبعيض مالك دنيا در هم

 : فرمايدمى خداوند چنانكه گيرد،مى

 ( 12/  نجم) (اتَّقى بِمَنِ أعْلَمُ هُوَ أنفُسَكُمْ تُزَكُّوا فَال)

 .« شناسدمى را پرهيزكاران او تنها زيرا مگوييد؛ سخن خود بودن پاك از»

 و جهانيان همه نورش و ستا شامل و كامل دينى اسالم زيرا ندارد؛ وجود« خداوند برگزيده ملت» اسالم انديشه در

 : گيرددربرمى را مخلوقات و هستى

 ( 101/  انبياء) (لِّلْعَالَمِينَ رَحْمَةٌ إالَّ أرْسَلْنَاکَ مَا وَ)

 .« ايمنفرستاده جهانيان رحمت عنوان به جز را تو ما( پيغمبر اى»)

                                                                                                                                                                                           
 .« ايمداشته گرامى را زادگانآدمى ما» 07/  اسراء ـ1 
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 صالح؛ عمل و تقوا به مگر ندارد وجود رترىب هيچ هستند پايبند آن به و دارند التزام آن به كه كسانى بين واقع در و

 هيچ اما دهد،مى پاداش او به و بازخواست مورد تشريعى هدايت زمينه در را انسان منزه و پاك خداوندِ اصل در زيرا

 چه به اينكه در دخالتى هيچ انسان خود چون دهد؛نمى قرار بازخواست مورد تكوينى هدايت خاطر به را انسان گاه

 . ندارد است، منتسب سرزمينى يا قومى

 : خاک و زمين غصب و ستم و ظلم با اسالم شدید مخالفت ـ4

 . ايمنگفته گزاف به سخن آن، اشكال تمام در ستم و ظلم كنىريشه براى است تالش اسالم جوهره بگوييم اگر

 وقتى كه طورى به بود، خواهدن و نبوده ستمگرى و ظلم مخالف اسالم اندازه به اىانديشه و فكر هيچ بشرىتاريخ در

 ستم و ظلم مقابل در و نامندمى مسلمان را خود گروهى چگونه كه شويممى مبهوت و مات بيفكنيم نظرى قرآن به

 است؟ باقى ستم و ظلم براى جا چگونه اسالمى جامعه در اصالً يا ندارند گيرىجبهه هيچ و كنندمى سكوت

 « مُحرّمآ بينكم جعلتُه وَ نفسِى لىع الظلمَ حَرَّمتُ انِّى عِبادى یا»

 .« گردانيدم حرام آدميان شما ميان در نيز را آن و امنموده حرام خود بر را ظلم من بندگانم، اى» 

 و« متناسب زندگى از برخوردارى» يعنى زندگى اساسى و محورى هدف دو كه است واجب حكومت بر اسالم، در 

 با انسانها شده، فراهم امنيت و مناسب و سالم زندگى سايه در تا نمايد فراهم هجامع افراد تك تك براى را« امنيت»

 : بپردازند خداوند فرمانبردارى به آسوده اىانديشه

 ( 4/  قریش)      (خَوْفٍ مِّنْ آمَنَهُمْ وَ جُوعٍ مِّنْ أطْعَمَهُمْ الَّذِى)

 .« نمود ايجاد امنيت ايشان بر ناامنى و ترس دنبال به و داد طعامشان گرسنگى از پس كه خدايى همان» 

 اين بر. گرفت قرار ستم و ظلم مورد استعمارگر كشورهاى منافع اساس بر سرزمينش تقسيم خاطر به كُرد ملت ـ 

مى خدايى و اسالمى اىوظيفه مشكالتش به جدى توجه و است ستمديده و مسلمان ملتى مسئله كُرد، مسئله اساس
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 : است اسالمى اىجامعه و ملت مميزه ملتشبه ظالمين مقابل در گيرىجبهه و ملت اين از ستم رفع براى تالش. باشد

 (13/  شورى) (یَنْتَصِرُونَ هُمْ الْبَغْىُ أصَابَهُمُ إذَا وَالَّذِینَ)

 (.« روندنمى ظلم بار زير و) دهندمى يارى را خويشتن شد، بديشان ستمى اگر كه كسانيند و» 

 جهادى را ستمديدگان از ستم رفع راه در جهاد و تالش قرآن و است زمين روى ملت ترينستمديده ما ملت امروز 

 آنجا نمايدمى سرزنش وجه شديدترين با اندكرده پيشه سكوت ستم و ظلم مقابل در كه را آنهايى و داندمى خدايى

 الَّذِینَ وَالْوِلْدَانِ النِّسَاءِ وَ الرِّجَالِ مِنَ الْمُسْتَضْعَفِينَ وَ اهللِ سَبِيلِ فِى تُقَاتِلُونَ الَ مَالَكُمْ وَ): فرمايندمى كه

 لَّدُنْکَ مِنْ لَّنَا وَآجْعَلْ وَلِيَّآ لَّدُنْکَ مِنْ لَّنَا وَآجْعَلْ أهْلُهَا الظَّالِمِ الْقَرْیَةِ هَذِهِ مِنْ أَخْرِجْنَا رَبَّنَا یَقُولُونَ

 ( 17/  نساء) (نَصِيرآ

: آورندمى بر فرياد كه نجنگيد اىبيچاره و درمانده كودكان و زنان و مردان( نجات) و خدا راه در بايد چرا» 

 گرىحمايت و سرپرست خود جانب از و ساز خارج ستمكارند آن ساكنان كه ديارى و شهر اين از را ما! پروردگارا

 .«قراربده برايمان ياورى خود سوى از و آور پديد ما براى

 : كُرد مسئله بودن قح ـ7 

 ستم و ظلم رفع رسل ارسال از هدف كه جايى تا است اساسى اىمسئله عدالت گسترش و ملتها از ستم رفع مسئله

 . است شده بيان

 ( 27/  حدید)  (بِالْقَسْطِ النَّاسُ لِيَقُومَ الْمِيزَانَ وَ الْكِتَابَ مَعَهُمُ أنْزَلْنَا وَ بِالْبَيِّنَاتِ رُسُلَنَا أرْسَلْنَا لَقَدْ)

 آسمانى) كتابهاى آنان با و ايمكرده روانه( مردم ميان به) روشن معجزات و متقن داليل با همراه را خود پيغمبران ما» 

 رفتار دادگرانه( خود ميان در آن برابر) مردمان تا ايمنموده نازل( وعدالت حق شناسايى) موازين و( قوانين و

 ...« كنندو
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 .است مردم( الناس) شامل بلكه نيست؛ مسلمانان براى تنها اسالم در عدالت و دادگرى پيداست آيه زا كه همانطور 

 كه است ستونى و پيامبران رسالت محور كه« عدالت» به را آنان دميد، مردم زندگى افق از اسالم آفتاب كه زمانى

 به يابىدست تا جامعه ضعيف قشرهاى از بانىپشتي آن الزمه كه عدالتى. فراخواند استوارند، آن بر زمين و آسمانها

 . باشدمى معنوى و مادى حقوق همه

 تُقْسِطُوا وَ تَبَرُّوهُمْ أنْ دِیارِكُمْ مِّنْ یُخْرِجُوكُمْ وَلَمْ الدِّینِ فِى یُقَاتِلُوكُمْ لَمْ الَّذِینَ عَنِ اهللُ یَنْهَاكُمُ الَ)

 ( 8/  ممتحنه) (الْمُقْسِطِينَ یُحِبُّ اهللَ إنَّ إلَيْهِمْ

 و شهر از و اندنجنگيده شما با دين سبب به كه كسانى به بكنيد بخشش و نيكى اينكه از داردنمى باز را شما خداوند» 

 .«دارد دوست را نيكوكاران خداوند اند،نرانده بيرون را شما ديارتان

 : فرمايدمى داده قرار خطاب مورد را داران ايمان خداوند دليل همين به

 ( 117/  نساء) (هللِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ قَوَّامِينَ كُونُوا آمَنُوا الَّذِینَ أَیُّهَا یَا)

 ...« دهيد شهادت خدا خاطر به و بكوشيد داد و عدل اقامه در و سازيد پيشه دادگرى ايد،آورده ايمان كه كسانى اى» 

 شدن گذاشته پا زير و توجهىبى باشد عدالت گسترش و رىبراب خواستار كه اىآزاده و دادگر انسان هر شك بدون 

 . پذيرفت نخواهد را نژادى و ملت و كس هيچ حقوق

 : اسالم بودن جهانى و فراگيرى ـ6

 به براى است خدايى اىبرنامه اسالم. كرد توجه آن به بايد كه است ديگرى اصل اسالم، بودن جهانى و فراگيرى

 عدم باعث قدرتى و تالش هر و روشى و راه و نقشه هر كه است دليل همين به و تهامل و اقوام تمام رساندن سعادت

 ضد بپوشد اسالم لباس و نهد اسالم نام خود بر هرچند باشد خوشبختى و آسايش و سعادت از ملتى برخوردارى

 حقوقبه زيادى يتاهم و بوده انسانها تمام براى خدايى اىبرنامه بسان اسالم. است كرده عمل اسالم اساسى اصول
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 هاىازنشانه بشر حقوق كه كنندمى بيان اسالمى نصوص. است داده جمعى صورت به چه و فردى صورت به چه بشر

معاهده يا وحاكمان پادشاهان جانب از بخششى انسانى حقوق اسالم ازمنظر زيرا نيستند؛ مناقشه قابل و است خداوند

 الهى هاىريشه به توجه با كه است حقوقى بلكه نيست؛ المللىبين مانىساز يا محلى حكومتى سوى از شده منتشر اى

 هيچ و كس هيچ به و نيست پذيرفتنى آنها نمودن باطل و نهادن كنار وجه هيچ به و است الزامى مراعاتشان آن

 .نمايد كوتاهى آن به عمل مورد در و دهد قرار تعرض مورد را آن كه شودنمى داده اجازه اين ارگانى

 هُمْ أوْلَئِکَ وَ هَدَاهُمُاهللُ الَّذِینَ أوْلَئِکَ أحْسَنَهُ فَيَتَّبِعُونَ الْقَوْلَ یَسْتَمِعُونَ عِبَادِالَّذِینَ فَبَشِّر)

 (أُوْلُوااأللْبَابِ

 ( 11-18/  زمر) 

مى پيروى هاآن زيباترين و نيكوترين از و دهندمى فرا گوش سخنان همه به كه كسانى آن بندگانم، به بده مژده» 

 .« خردمندند واقعآ ايشان و است بخشيده هدايتشان خدا كه كسانيند آنان كنند،

 اسالمى اتحاد رهبرى شوراى عضو ـ صديق عبدالرحمن استاد با 1991 سال در كه است گفتگويى حاضر متن 

 آمده در نوشتارى رتصو به بعدآ و گرفته انجام ـ عراق حكومت انتقالى شوراى در زيست محيط وزير و كردستان

  2.است

 

 سنندج 82 ماه بهمن

 یوسفى كيومرث

                                                           

 توضيحاتى( ب. لىعه كر بوبهئه كگرتوودا، يه ستراتيژى له كورد كيشه( الف: است شده استفاده زير منابع از مقدمه نوشتن در ـ2 
( د. سليمى عبدالعزيز ترجمه قرضاوى، يوسف دكتر سياسى، فقه( ج. بهاءالدين محمد الدين صالح مفاهيم، برخى پيرامون
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 :اسالم دیدگاه از ملى ارزشهاى حفظ

 تاريخ در است؟ بوده چگونه اسالم از كُرد ملت استقبال كند؟ حفظ را كُرد موجوديت توانسته اندازه چه تا اسالم

 اسالمى حزبى مثابه به كردستان اسالمى اتحاد است؟ كرده خدمت آيين اين به و آورده يمانا چگونه ملت اين اسالم

  دارد؟ حقايق اين دادن نشان تربرجسته در نقشى چه سياسى اصالحى

 در حضور براى. گذاريممى ميان در« صديق عبدالرحمن استاد» عزيزمان برادر با را ديگرى پرسشهاى و سؤالها اين

 .كنيممى عرض مقدم خير شما به برنامه اين

 . كنممى تشكر د عبدالرحمن صدیق:  * استا

  است؟ كرده پيدا ظهور زمانى چه از كُرد مسئله كه كنيممى آغاز سؤال اين با را برنامه * مجرى:  

 دارم دوست. دارد طوالنى اىريشه كُرد مسئله. الرحيم الرحمن اهلل بسم * استاد عبدالرحمن صدیق:  

برمى قبل سال 2992 به نيز اين. كنم شروع ايم،خودقرارداده« تاريخ» مبناى را آن كُردها ما كه زمانى قطعراازم بحث

                                                                                                                                                                                           

  .شبسترى مجتهد محمد سنت، و كتاب ك،هرمنوتي
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. است داشته دوام سال( 157) به نزديك كه است« ماد» دولت منظور مسيح؛ ميالد از قبل سال( 277) يعنى گردد،

 مادها زمان از كُرد مسئله گفت توانمى. شد منقرض فارس كورش دست به ميالد از قبل سال( 557) در ماد دولت

 سلطه تحت كُردها« ماد» دولت سقوط با. است داشته نشيب و فراز گوناگون داليل و مختلف طرق به امروز به تا

 داشت،( ماد دولت) خود حكومت كُردزيرسايه كه آرزوهايى و اميدها آن علت همين به.گرفتند قرار« فارس» دولت

 . يابد دست آن به توانستنمى ديگر كومتىح سلطه تحت بالطبع

 گذاريم؛مى مسكوت را است بوده فارس امپراطورى سيطره تحت كُرد كه طوالنى زمانى فاصله درباره بحث

 .است« ملى ارزشهاى حفظ در اسالم نقش» درباره ما زيرابحث

             مجموع در ميالدى 939 سال يعنى  3شده، كردستان وارد اسالم كه هجرى 11 سال تا ميالد از قبل 557 سال از

 كه هجرى 11 سال. نداشتند« دولت» شدند آشنا اسالم با كُردها كه هنگامى ديگر عبارت به است سال 1119 با رابرب

 اسالم ورود آغاز سال اين تر،دقيق عبارتى به. است بوده عمر حضرت خالفت با مصادف شده كردستان وارد اسالم

 است« رحمت» كه خود اصلى روش همان با اسالم چون نيز آن از بعد. است ـ خانقين اطراف ـ حلوان منطقه به

 در اسالم گسترش دليل، همين به و بپذيرند را جديد دين رضايت، با مردم تا كشيده طول مدتى يافته گسترش

 كشيده درازا به( اجمعين عليهم اهللرضوان على و عثمان عمر،) خليفه سه هر خالفت مدت طول در كردستان سرتاسر

                                                           

 اسالم با هجرت سال شانزدهمين در مسلمانان وسيله تكريتبه و حلوان فتح از پس« اكراد» كه معتقدند عرب معتبر ورخينم ـ3 
 افندى محمود آلوسى، مرحوم استچنانكه بوده روابطى هم تاريخ اين از پيش كه شود دانسته هم اين است اماالزم.كردند پيدا آشنايى

 نويسدمى و كندصحبتمى كردى ميمون و الكردى كابان يا حابان» از 6 اسالم پيغمبر ابگرامىاصح درباره المعانى روح تفسير در
شاهدمى حجر، ابن حافظ نوشته الصحابه تمييز فى االصابه كمياب ازكتاب هم كتاب اين در حتى و است بوده بصير ابى ميمون لقب
 عده دارد احتمال و كندمى نقل الكردى كابان از راحاديثىديگ مسائل بعضى و نكاح و عقد به راجع كه است كتاب همين. آورد

 اهللحبيب ترجمه زكى، امين محمد كردستان،پروفسور و كرد درباره تاريخى تحقيقى. باشند بوده كرد كرام، ازصحابه هم ديگرى
 .177 ص آيدين، ،انتشارات1701 دوم، چاپ تابانى،

http://www.eslahe.com/


  www.eslahe.com                                     )  اسالم و ملیت (               02

 

 مدت اين. شودمى ختم 249 سال به و شروع ميالدى 991  سال از كه رسيممى امويها دوره به آن از پس.است

 پدر از قدرت يعنى، است؛( عضوض ملك) دوره شده، اشاره آن به حديث در كه همچنان امويها حكومت طوالنى

 قالبى هم آن چند هر) لياقت عدم يا لياقت و داده روى انحراف نوع يك فرمانروايى روش در و است رسيده پسر به

 . است نگرفته قرار معيار و محك حكمرانى براى( است

 در مخصوصآ. است شده نسبى ظلمى اقوام ساير و كُردها امويهابه دوره در كند،مى بيان شده ثبت تاريخ در آنچه

نبوده نصيب،بىداشته روا عراق مردم به نسبت حجاج كه ستمى و ازظلم كُردها بود، عراق والى حجاج كه اىدوره

 امويان حكومت عليه كه شورشهايى در بخشيده آنها به اسالم كه حقوقى گيرىبازپس براى كُردها دليل همين به اند،

 . اندجسته شركت گرفته، صورت

        1251  سال تا كه شد شروع امويان  4خالفت دوره تمام با ميالدى 249 سال در عباسيان حكومت دوره

 از تقريبآ كُرد و ترك فارس، عرب،: اقوام ساير براى سياسى كار و اداره گفت توان مى. است داشته دوام ميالدى

 دوره به نسبت اما نرسيد، حكومتى حساس پستهاى گرفتن دست در مرحله به چند هر. شد خارج بسته حالت آن

 . داشتند را  5«ايوبى» و «دوستكى» دولتهاى عباسيان خالفت دوره در كُردها زيرا بود؛ شده حاصل پيشرفتهايى امويان

 آغاز. شد نامگذارى «تاريكى» دوره به تاريخ در كه گذرد مى سالى 57 پذيرد، پايان نيز عباسيان دوره آنكه از قبل

 و نمود بررسى بخش چند در بايد نيز را عثمانى دولت كه پيداست. باشد مى ميالدى 1299 سال عثمانى حكومت

                                                           
 على بنحسن و اولين سابقين از على و عثمان و عمر و ابوبكر يعنى، خليفهراشد؛ پنج از پس ملوك براى« خليفه» و« اميرالمؤمنين» لقبهاى بردن كار به ـ4 

 آنجهت از تنها عبدالعزيز عمربن به ـ مثالً ـ زيرا نيست؛ خالفت از پس ملوك ازهمه صالحيت نفى معنى به حصر اين البته. باشدنمى جائز yاحسان به ازمتبعين
 ايشان با لحاظسيرت از وگرنه بود االمر اولى سوى از انتخاب يعنى راشدين خلفاى كارآمدن روى شيوه با مغاير آمدنش كار روى وهشي كه شودنمى گفته خليفه
 .نداشت فرقى

 از است مروان پسر« شادى» شاذى ايوبى پادشاهان جد و كرد منقرض فاطمىرا سلسله ق.    ه 560 سال در ايوبى الدينصالح سلطان: ايوبى دولت ـ5 
 از« روادى» اكراد از معروفى قبيله از و ـ است شوروى مناطقآذربايجان از امروز كه آران جانب در شمالى آذربايجان مناطق از ـ« دوين»آبادى
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 به عثمانى، حكومت مقاطع تمام در زيرا كرد؛ بررسى ديد يك با را آن رخدادهاى و حوادث و زمانى مقاطع نبايد

 همان در چون است؛ نبوده هم مانند نيز اسالم به التزامشان ميزان كه همانطور است، نشده برخورد كُردها با گونه يك

 در اند نتوانسته اند، نداشته آشنايى تركى زبان با يا اند نبوده ترك كه كسانى بوده، «تركى» دولت رسمى زبان ابتدا

 حق در كه را ستمهايى و ظلم و ميل و حيف توان مى اينجا از. باشند داشته شركت و نقش دولت مهم هاى پست

 .كرد تصور شده اقوام ساير و كُردها

 اين. داشت وجود امارت( 14 ـ 15) به نزديك كه است سليم سلطان دوره به مربوط عثمانى، حكومت دوره بهترين

 صفويها و عثمانيها بين ميالدى 1514 سال در كه بود «چالدران» جنگ در كُردها گسترده شركت خاطر به نيز

 اين و گسستند هم از كُرد هاى امارت تمام شك بدون ديگر، سالطين آمدن و دوره اين شدن سپرى با. درگرفت

 و گردد برمى مان «خود» به درونى علتهاى به آنها از بعضى كه دليل چند به ماندن باقى نيز كُردها نسبى استقالل

 كه بزرگى خدمات قبال در كُردها دهد مى نشان اين و است بوده سالطين فشار از ناشى داليل آن بيشتر كه پيداست

 1924 سال و اول جهانى گجن روزهاى واپسين در آنكه باالخره و اند نداشته چندانى حقوق اند، نموده عثمانيها به

 آن از قسمتى هر و شدند تقسيم بخش چهار به كُردها «پيكو سايكس» نامه پيمان در شد منقرض عثمانى دولت كه

 . شد كشورى سهم

 . است شده نشيب و فراز دچار كُرد مسئله كه است درازى و دور زمان آن به گذرا اى اشاره اين

 امروز به تا و گذرد مى آن عمر از سال 27 از بيشتر فرموديد، صحبت «پيكو سايكس» پيمان از * مجرى:  

 نظام صاحب هنوز كُرد قيامها، و شورش همه آن از بعد و است ديده خود به را زيادى منفى تحوالت كُرد مسئله

                                                                                                                                                                                           
 . 150 ،151 ص ،1701 سوم،سروش، ج دوم، بخش د،كر مشاهير تاريخ بابامردوخ، روحانى«. هذبانى»تيره

http://www.eslahe.com/


  www.eslahe.com                                     )  اسالم و ملیت (               04

 

 نقش كُرد مسئله انداختن تأخير به در كه درونى و اصلى عوامل به باره اين در توانيد مى جنابعالى. نيست سياسى

  باشيد؟ داشته گذرا اى اشاره اند داشته

 بدون كُردها به نسبت كمترى زمان مدت در ديگر ملتهاى واقع در * استاد عبدالرحمن صدیق:  

 مطرح همگان براى كه است سؤالى اين. اند يافته دست خود حقوق به باشند داده قربانى نيز كُردها اندازه به آنكه

 همه آن با مقايسه در است آن صاحب اكنون هم آنچه اما داشته، ناپذيرى ىخستگ و كوشش همه آن كُرد. است

 سال 27 در مخصوصآ طوالنى، مدت اين در كه علتهايى يافتن براى شك بدون. كند مى جلوه ناچيز خيلى تالش

 در. است زمال اى گسترده و عميق تحقيقات گردند، مند بهره خود زحمات نتيجه از كُردها كه اند نداده اجازه اخير

 : كرد تقسيم دسته دو به را مؤثر عوامل توانئ مى مسئله، اين به گذرا نگاهى با اينجا

 درونى عوامل ـ

  بيرونى عوامل ـ

 به «.است ضعيف كُرد تاريخى حافظه»: بگوييم بتوانيم شايد كنيم، بحث «تاريخ» از بيرونى علتهاى بخش در اگر

 درس خود گذشته فراوان و مختلف آزمونهاى از است نتوانسته و كرده فراموش را حوادث زود خيلى كه اىگونه

 تاريخ دانندمى خود دشمن را كُرد كه اقوامى كنممى فكر من. ندارد توجه تاريخ به زياد اصوالً و بگيرد عبرتى

 در كُرد كه صفاتى و خصال آن ديگر عبارت به. باشيم كرده فراموش را آن ما چند هر اند،نبرده ياد از را گذشته

 كُردها خود از بهتر كُرد دشمنان( كاردانى) كارايى و لياقت دلسوزى، شجاعت،: قبيل از شده شناخته آن با تاريخ

. داشت خواهند زيادى پيشرفت توانايى باشند داشته سياسى نظام اگر كه دانندمى. اندكرده درك و شناخته را آنها

 . باشد كشور صاحب كُرد كه پذيرندنمى خود منافع حفظ براى اقوام آن دليل همين به
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 نبود در باشند، داشته اختالف مسئله صدها در هم با اگر هستند، دارا را شده تقسيم كردستان از سهمى كه كشورهايى

 ( مذهبى و دينى. )آيينى حتى و اقتصادى سياسى، تاريخ بسيارند، علتها. دارند نظر اتفاق «مستقل كردستانى»

 ايفا مشتركى نقش يهود به زدن ضربه در هم با كه نيست بعيد و داشته ها«كلدانى» با محكمى پيوند كه «دما» تاريخ در

 پسر همسرى به را ميديا پادشاه نوه كه بود قوى حدى به دولت دو ميان پيوند ميالد از قبل 912 سال در. باشند نموده

 . اندآورده در بابل پادشاه

 داشته پيوند گذشته تاريخ با كه نيست بعيد دهدمى نشان خود از كُرد حقوق به بتنس اسرائيل كه دشمنى همه اين

 مانور كُردها عليه تركيه دولت با هم دليل همين به. است استوار توزىكينه بنيان بر اسرائيل حقيقت در زيرا باشد؛

   9.دارند ىنظام پيمان هم با كُرد جنبشهاى با مقابله و تضعيف براى و دهندمى انجام نظامى

 عنوان به كشتارها آن در كُردها داشتند، دست ارامنه كشتار و قتل در كه ترقى و اتحاد حزب زمان در آنكه ديگر

 ترك و كُرد سپاه اين در. است بوده دولت اصلى سپاه كه اندبوده حميدى سپاه جزو بلكه اند؛نداشته شركت كُرد

. نژادى سپاه نه بوده سربازى وظيفه منزله به سپاه اين در آنها وجود و شركت و اندداشته وجود نيز مليتها ساير و

 يا و كاتوليكها عليه چرا صورت غيراين در نبوده، مذهبى و دينى جنگى ارامنه با حميدى سپاه جنگ همچنين

 هنرمند و گرصنعت مردمى ارامنه است، واضح سؤال اين پاسخ است؟ نگرفته صورت جنگى چنين ارتودوكسها

 براى كنند، مطرح را خود حقوق آوردن دست به و مستقل دولت تشكيل ادعاى كه شد مى بينى پيش و بودند

 ارامنه ترك سپاه با كه نيز ىكُردهاي پس. انداختند راه به را كشتارها اين ارامنه و ارمنستان دولت تشكيل از جلوگيرى

 نيست بعيد و كُرد ملت عنوان به نه اندداشته شركت جنگها آن در حميدى سپاه از جزئى عنوان به اند،برده يورش

 . باشند داده قرار كُردها از گيرىانتقام براى اىبهانه را موضوع اين كُرد دشمنان كه
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 ايم، كرده فراموش ما اندداده انجام كارى هر گذشتگان و ايمهنكرد حفظ را تاريخمان ما كه گفتم خاطر اين به

 .اندكرده باز حسابها و كشيده هانقشه برايمان امروز و اندنبرده ياد از را ما موضع و فكر اقوام ساير اما

 مشخص مرزى بايستمى «سِور» پيمان به توجه با كه است زمان آن سياسى وضعيت موضوعى، علتهاى ديگر از

 انقالب گسترش و پيروزى ظهور، است آمده عجم و كُرد كتاب در همچنانكه اما شد،مى تعيين كُردها اىبر

 را منافعشان و كنند جلوگيرى اكتبر انقالب گسترش از نتواند مبادا اينكه ترس از بريتانيا و فرانسه كه شد باعث اكتبر

 بزرگى كشور كه ديدند آن بهتر و كردند وگيرىجل كوچك دولتهاى تشكيل از لذا دهند، دست از منطقه اين در

 1977777  مساحت با ايرانى منظور اين براى. نمايند قدرتمند روسيه، اكتبر انقالب با مقابله براى را ايران مانند

 كند، جلوگيرى گرم آبهاى به روسيه رسيدن از تا است بهتر باشد مركزى حكومت و دولت داراى كه مربع كيلومتر

 براى باشد ديگرى دليل نيز اقتصادى وضعيت شايد. است چنين نيز مربع كيلومتر 177777 مساحت با اىتركيه

 .گردد مندبهره خود زيرزمينى معادن و منابع از نتواند هرگز تا كُرد سياسى نظام آمدن وجود به از ممانعت

 توسط را منطقه و كنند نگاه آن در طمع چشم با تا بود خوبى دليل م 1922 سال در كركوك نفت چاههاى فوران

 . نمايند كنترل مركزى دولت

 است واقعيت اين دهنده نشان گرفت، انجام عراق در 1927 سالهاى تا پادشاهى دوره از كه شناسىزمين تحقيقات

 حلبچه، و سليمانيه دوكان، رواندوز، و شقالوه و هولير تا زاخو از تركيه و ايران مرز مسير در كردستان منطقه كه

 . است عراق بخش ترينغنى معدنى منابع داشتن لحاظ از نفتى منابع داشتن بر عالوه

 در بازدارنده عاملى تواندمى نيز اين و اندبوده محروم آنها از كُردها مؤثر و حياتى منابع چنين داشتن وجود با

 . باشد منطقه در كُرد سياسى نظام برابر

                                                                                                                                                                                           
 .1991 فوريه 16كنيا، پايتخت نايروبى در« اوجاالن عبداهلل» دستگيرى در تركيه به كمك ـ6 
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 و شوند جدا هم از كُردها شده باعث كه است كردستان سياسى جغرافياى لى،داخ نظر از كُرد تفرقه عامل ترينمهم

 فقط آنها از كدام هر و شوند تشكيل مختلف نقاط در جداگانه امارتهاى. باشند داشته هم با مستحكم پيوندى نتوانند

 و اميدها مسير در نتوانيم تا بود مهم عامل يك نيز كدورتها و ناسازگاريها. كنند تالش خود منافع حفظ جهت در

 . بگيريم قرار ملتمان آرزوهاى

 در چند هر دولت دو اين. نموديد بحث دوران آن حوادث و «عثمانى و اموى» دولت ازجنابعالى * مجرى:  

 ساير با تاريخ در دولت دو اين برخورد اند،بوده «خالفت» دولت همانند ظاهرى فرم نظر از اما نباشد چنين حقيقت

 «هستى و كيان» و است «امتى» آيين يك اسالم كه كرده ايجاد واقعيتى چنين بعضى براى كُردها با آمخصوص و اقوام

 در كُرد ملى فرهنگ»:  گويند مى كه است صحيح ميزان چه تا ديگر عبارت به. شودمى حل و بذو آن در ملتها

  ؟«شودمى زدوده و حل اسالم

 مراجعه قرآن به بايد( هالهجه) بيان هاىشيوه» از بحث هنگام به * استاد عبدالرحمن صدیق:  

 از كه است آيينى اسالم. سنجدمى را آنها و كندمى بحث( هالهجه) بيان هاىشيوه آن از چگونه بدانيم تا كنيم

 . است كرده تأكيد خود «بودن جهانى» بر مكى دوران همان

 (81/  ص) (لِّلْعَالَمِينَ ذِكْرٌ إالَّ هُوَ إنْ)

 «.باشدنمى( ايشان جملگى بيدارى مايه و) جهانيان اندرز و پند جز چيزى رآن،ق اين» 

 جهانى اين اينجا در است، رحمت جهانيان براى اسالم كه است درست. دارد تفاوت «بودن جهانى» با «امت» كلمه 

 . بزدايد را هاحلقه ساير معنى كه نيست معنى بدين بودن

 يا مركز اطراف در كه است اى دايره محور يا مركز انسانى هر و كرد خلق را آدمى مرتبه بلند و بزرگ خداوند
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 نزديكى و دورى نسبت به بايد دايره مركز ارزش. دارند قرار هم از جدا و متفاوت دايره تعدادى دايره آن محور

 شروع آنجا از رهداي مركز كه داده آموزش گونهاين را ما سنت و قرآن طريق از خداوند. باشد آن به دايره محيط

 انسان از سپس شود،مى واجب او بر حرام و حالل احكام از اىمجموعه و آوردمى ايمان انسانى كه شودمى

 : كند ابالغ را دعوت اين كه شده خواسته

 (1/  عصر) (بَالصَّبْرِ تَوَاصَوْا وَ بِالْحَقِّ تَوَاصَوْا وَ)

  «...كنندمى سفارش( عمل و قول و عقيده در) حق به تمسك به را همديگر و... » 

 دورتر هاى دايره سوى به امر كند، مى پيام رساندن به امر كه وقتى و است خداوند طرف از مسؤوليت يك اين 

 : فرمايد مى بلكه نيست؛

 (214/  شعراء) (األَقرَبِينَ عَشِيرَتَکَ وَأنذِرْ)

 دادگرى و توحيد سوى به را آنان و) بترسان( پروردگار فرمان با مخالفت و شرك از) را خود نزديك خويشاوندان» 

  ]وخويشان وابستگان: عشيره  [«.فراخوان

 . برسان نزديكت اقوام به را پيام يعنى 

 ( 44/  زخرف) (...لِقَوْمِکَ وَ لَّکَ لَذِكْرٌ إنَّهُ وَ)

 ].بيدارى و يادآورى: ذكر[.« توست قوم و تو بيدارى مايه قرآن و»

 .است مليت و نژاد اول، حلقه و دايره صورت اين در پس

 نژاد از ديگرى اگر رسانم؛مى را پيام كُردند و دارند را زبان همان كه مردمى به و زبان همان با باشم، نژادى هر از من

 .خوانممى كُردها براى خود زبان با را آن هستم كُرد نژاد از كه هم من و خواندمى اعراب براى را آن بود عرب
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 .شودمى تلقى ـ كُردند كه ـ ملتم برنامه قرآن برداشتى، چنين اب

 ( 67/  اعراف) (...هُودآ أخَاهُمْ عَادٍ إلَى وَ) هم دليل اين به

   2....«كرديم روانه بود آنان از خودش كه عاد قوم سوى به هم را هود»

« أخاهم» فرمايندمى كه وقتى اما ببرد، كار به را ديگرى كلمه توانستمى« اخاهم» كلمه جاى به آيه اين در خداوند 

 : آيه همچنين. داشتند قرار هم از جداى مسير دو بر ملتش و پيامبر هود چون نژادى؛ برادر يعنى

 ( 61/  هود) (صَالِحآ مْأخَاهُ ثَمُودَ إلَى وَ)

 .«داشت نام صالح كه فرستاديم( پيغمبر عنوان به) را خودشان از يكى ثمود قوم سوى به» 

  

 آيات اين آنچه اساس بر نژادى؛ برادرى هاىحلقه از است اىحلقه اين. است ثمود قوم« نژادى برادر» صالح يعنى

 . شودمى مطرح نژادى دايره ابتدا نمايندمى بيان

 كه چند هر مليتها و اقوام واين شده آشنا اسالم با ديگران از جداى ملتى هر ]است مليت دايره از بعد: دوم حلقه[

مى قرار( اسالمى امت يعنى) واحد صف يك در و دهندمى تشكيل را اسالمى امت دارند، متفاوتى فرهنگ و زبان

 .گيرند

 .«يكديگرند برادران مؤمنان فقط»    (10/  حجرات) (إخْوَةٌ الْمُؤْمِنُونَ إنَّمَا)

 قبلى دوحلقه كه[وجوددارد اين از تربزرگاىدايره. است اسالمى برادرى ودايره حلقه پيداست همچنانكه حلقه اين

 .است« برادرانسانى» دايره همان كه] گيردمى بر در نيز را

 .« خاك از نيز آدم و آدميد از شما همه»   « تُرَاب مِنْ آدَمُ وَ آدَمَ مِنْ كُلُّكُمْ»
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 . دهدمى پيوند( غيرمؤمن و مؤمن) جهانيان تمام با را ما انسانى برادرى اين

  1.هاستدايره مركز تنهايى به خودش بگيريم نظر در را كُردى فرد هر اگر

 سوم دايره در انسانى جامعه تمام و دوم دايره در مسلمان ملتهاى و اقوام ساير دارند، قرار اول دايره در نژادش و مليت

 . گيرندمى قرار

 از پس و دوم دايره وارد بايد كرد تمام را( 1) شماره دايره كه هنگامى. كند شروع« خود» از بايد ابتدا كُرد فرد اين

. است« كردستان اسالمى اتحاد» اصلى شعارهاى از كه باشدمى« برادرى» واقعى معنى اين. شود سوم دايره وارد آن

 و كيان اسالملواى تحت اندتوانسته لذا اند،داشته اسالمى پيوند هاىدايره از فهمى چنين كُرد غير ملتهاى شايد

 وضعيت يا اندنداشته مسؤوليتها دايره از فهمى چنين ما نياكان احتماالً و نهند ابن خود براى را مستقلى موجوديت

 مايه كُرد قوم براى آنكه براى امروز اما. است نداده آنها به را اىانديشه چنين اجازه روزگاران آن ويژه و مخصوص

 هاىحلقه از كه آنيم خواهان ما. بود خواهد ضرورى و الزم مسؤوليتها دايره از فهمى چنين لزوم باشيم، منفعت و خير

 به را آن. )كند استفاده آن از بتواند تا بياوريم ارمغان به( 1) كُرد ملت براى منفعتى و بهره( 2) اسالمى و( 3) انسانى

 .(گيرد كار به خود نفع

 و كرده نظرصرف آنها از كه نيست پذيرفته و شايسته و باشيم« تركوچك هاىحلقه» فكر به بايد كه است واضح پس

 . باشيم تروسيع هاىحلقه فكر به

 دليل همين به و كنم پوشىچشم نژاد و مليت دايره از تربزرگ هاىدايره خاطر به نبايد مسلمان كُرد يك عنوان به من

                                                                                                                                                                                           
 . العرب أخا يا: گويندمى هم به ابكهخط است رسم عربها ميان در. است جنس در اخوت مراد برادرشان،: اخاهم ـ0 

( 17/  حجرات( )إخْوَةٌ الْمُؤْمِنُونَ إنَّمَا: )ايمانى برادرى( 07/  عرافا( )صَالِحآ أَخَاهُمْ ثمُودَ إلَى وَ( )65/  اعراف( )هُودآ أَخَاهُمْ عَادٍ إلَى وَ: )نژادى برادرى ـ1 
 األرْحَامَ وَ بِهِ تَسَاءَلُونَ آلَّذِى وَاتَّقوااهللَ نِسَاءً وَ كَثِيرآ رِجَاالً مِنْهُمَا وَبَثَّ زَوْجَهَا مِنْهَا خَلَقَ وَ وَاحِدَةٍ نَّفْسٍ مِّنْ خَلَقَكُمْ الَّذِى رَبَّكُمُ اتَّقُوا أَيُّهَاالنَّاسُ يَا: )انسانى برادرى

( خَبِيرٌ عَلِيمٌ اهللَ إنَّ أَتْقَاكُمْ عِنْدَاهللِ إِنَّأَكْرَمَكُمْ لِتَعَارَفُوا قَبَائِلَ وَ شُعُوبآ جَعَلْنَاكُمْ وَ أُنْثى وَ ذَكَرٍ مِّنْ خَلَقْنَاكُمْ إنَّا أَيُّهَاالنَّاسُ يَا( )1/  نساء( )رَقِيبآ كَانَعَلَيْكُمْ اهللَ إِنَّ
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 مندهبهر آن از منطقه همان مردم تا شود فرستاده ديگر مناطق به اىمنطقه« زكات» نبايد: اندفرموده علما كه است

 . گردند

 نوع هيچ و ايمننهاده پا ديگر هاىحلقه از كدام هيچ به و ايمنشده خارج( 1) نژادى حلقه از هنوز ما كنيم توجه اگر

 جهانى» بگوييم توانيممى گونه بدين. ايمنكرده آورىجمع مسلمان ملتهاى ساير براى فرستادن منظور به را كمكى

 .« ندارد كُرد قوم ملى ىارزشها حفظ با تضادى اسالم بودن

 است، عربى زبان آيين، اين رساندن و ابالغ وسيله اسالم، به نسبت كُرد ملت پايبندى درباره * مجرى:  

          يا( پوشش و لباس) ،(زبان) كُرد  9فرهنگ كه نشده باعث اين آيا. نژادى نه باشد دينى زبان، عربيت هرچنداين

  شوند؟ عربى اسامى به تبديل هستند مرسوم كردستان جامعه در كه( نامهايى و اسامى) 

 پيامبر وسيله به رسيده، انسان به كه خدا جانب از اىبرنامه مثابه به الماس * استاد عبدالرحمن صدیق:  

 . است رسيده نقاط ساير به مؤمنش پيروان و 9

 بودن جهانى» همان. يافته توسعه ]مسؤوليت دايره[ مذكور هاىحلقه طبق است« سنت و قرآن» از عبارت كه اسالم

 تا است نشده مسائل كليات وارد اقوام ملى ارزشهاى حفظ رمنظو به سنت و قرآن كه دهدمى نشان خود« اسالم

 خود ويژه فرهنگ و پوشش و زبان مسلمان، اقوام اسالم ظهور از قبل چون بماند؛ مصون و حفظ ملتها ويژه فرهنگ

                                                                                                                                                                                           
 ( 17/  حجرات)

. كنندمى توليد كه مادى كاالهاى و كنندمى پيروى آن از هك دارند،هنجارهايى معين گروه يك اعضاى كه ارزشهايى از است عبارت فرهنگ ـ9 
 و« بايدها» دهندهنشان هنجارها. كنند رعايت را آنها رودمى انتظار ازمردم كه هستند معين قواعد و اصول هنجارها آنكه حال هستند، انتزاعى ارزشها،آرمانهاى

 و ازدواج رسمهاى آنها، پوشيدن لباس چگونگى. شودمى جامعهاطالق يك اعضاى زندگى شيوه مجموعه به فرهنگ... هستند اجتماعى زندگى در«نبايدها»
 و كنندمى توليد كه شودمى كاالهايى شامل همچنين. گيردمى بر رادر همه فراغت اوقات سرگرميهاى و مذهبى مراسم كارشان، الگوهاى زندگىخانوادگى،

 نى، نشر. صبورى منوچهر ترجمه. شناسىجامعه گيدنز، آنتونى. مسكن و كتاب كامپيوتر، و ماشين و انهكارخ خيش كمان، و تير: مانند. مهماست آنها براى
 .76 ،صفحه1700 چاپ
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 ماسال اساسى اصول با كه شرطى به البته نشده؛ مسائل اين تعويض و زدودن براى تالشى اسالم ظهور با. اندداشته را

     17.باشند داشته همخوانى

 مناسبتها و اداره كار، لباس مثالً دارد، پوشش نوعى ما از كدام هر كردستان در كنيم دقت اگر هم حاضر حال در 

 !اندپوشيده كه است لباسى چه ناي: گويدنمى هم كسى هيچ... و

  زينت ـ2 عورت سِتْرِ يا پوشاندن ـ1: است چيز دو بر اصل اسالمى پوشش در

. نشده ايجاد مردان پوشش نوع خاطر به سؤال اين نظرم به. است گرفته نظر در را شرط دو اين لباس مسئله در قرآن

 شويممى متوجه قرآن به نگاهى با. شودمى مطرح لىسؤا چنين كه است« حجاب» يعنى زنان لباس خاطر به احتماالً

 : فرمايدمى قرآن در. است عورت ستر يا پوشندگى است شرط زنان لباس براى آنچه

 ( 11/  نور) (جُيُوبِهِنَّ عَلَى هِنَّ بِخُمُرِ وَلْيَضْرِبْنَ مِنْهَا ظَهَرَ مَا إاِلَّ زِینَتَهُنَّ یُبْدِینَ الَ وَ)

                                                           
 كردكهمى ترويج را فكر اين هرگاه اسالم. تأسيس نقش نه بوده دادن وجهت تنظيم نقش فقه علم و سنت و كتاب نقش سياست، و معامالت ابواب در ـ17 

 منظورگسترش)سريع گسترش راز. برود بيرون العرب جزيرة از توانستدستآورندهرگزنمى به فقه و سنت و كتاب از را كردن زندگى هاىشيوه بايد مردم
 در كه را انسانى گوناگونزندگى هاىشيوه كه بود همين اسالم آيين( اسالمى جامعه سياسى نهگسترش است مختلف جوامع مردم ميان در اسالم آيين و اعتقاد
 با آنها همسويى كهموجب كرد دخالت اندازه آن تا طفق آنها در و برنيامد آنها برداشتن ميان از درصدد و شناخت رسميت به داشت وجود مختلف جوامع
 قرآن،.است جهان در الهى وعنايت تدبير آيات از يكى زندگى هاىشيوه كشف براى انسان موفقيت و قرآناستعداد نظر به... شد اسالمى اخالق و دينى سلوك
 اين درواقع شناسايى اين با قرآن. است شناخته فرهنگ و تمدن آورنده وجود به و جاندارانديگر كننده استخدام آن، كننده آباد زمين، روى جانشين را انسان
. است الهى خود،هدايت نيز زندگى هاىشيوه كشف براى انسان نوع راهيابيهاى بلكه رسد؛انساننمى به انبياء طريق از تنها الهى هدايت كه كرده اعالم را مطلب

 مسخر را دريا و خشكى و بپيمايد را« بحر و بر» تواندمى او اينكه. هست«آگاهى خدا» استعداد او در كه نيست علت اين به تنها قرآن در انسان كرامت
 كَثِيرٍ عَلَى وَفَضَّلْنَاهُمْ بَاتِالطَّيِّ مِنَ رَزَقْنَاهُمْ وَ وَالْبَحْرِ الْبَرِّ فِى حَمَلْنَاهُمْ وَ آدَمَ بَنِى كَرَّمْنَا لَقدْ وَ. )است خداوند نزد در او كرامت هاىنشانه جمله از نيز خودسازد

 به قرآن. را تمدن منهاى و بعدى يك نهانسان و داندمى مكرمت مورد را تمدن و دين ميان جامع و بعدى چند انسان قرآن( 07/  اسراء( )تَفْضِيالً خَلَقْنَا مِّمَّنْ
 حَرَّمَ مَنْ قُلْ) كنيد؟مى حرام انسان بر را طيباتخدا و نعمتها چرا كه زندمى نهيب داندازنمى جامعيت از را آدمى و كنندنفىمى را متمدنانه زندگى كه كسانى

 را انسان چرا(73/  اعراف()يَعْلَمُونَ لِقَوْمٍ اآليَاتِ لُنُفَصِّ كَذَلِكَ الْقِيَامَةِ يَوْمَ خَالِصَةً الدُّنْيَا الْحَيَاةِ لِلَّذِينَآمَنُوافِى هِىَ قلْ الرِّزْقِ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَ لِعِبَادِهِ أخْرَجَ الَّتِى اهللِ زِينَةَ
 جهت هست، آنچه به تا آمده بلكه بكشد بطالن سرخ خط تمدنانسان و فرهنگ بر تا نيامده كه بود كرده اعالم قبالً خود قرآن، اينكه خالصه كنيد؟مى مثله

 هاىشيوه و اساسها تمامى گفتند انسانيت ميراث و معارف نفى با شدندكه پيدا تحجرگرا و ىقشر اىعده اسالم آغازين هاىسده در. بدهد مسيرتوحيد در نوينى
 ميان در انسان معارف و علوم و عقل جاى و نگشتند انديشىاينكوته مقهور مسلمانان ولى آورد، دست به سنت و كتاب ظواهر از بايد رافقط زندگى

 نو، طرح انتشارات سنت، و كتاب هرمنوتيك، محمد، شبسترى، مجتهد. )نبود خبرى اسالمى تمدن و فرهنگ از امروز بود نشده چنين اگر ماند، مسلمانانمحفوظ
 .(56و50 ص ،1705 چاپاول،
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 آن مگر نسازند نمايان( بازوبند بند،گردن خلخال، گردن، ساق، بازو، سينه، سر، همچون) را شخوي زينت و»...  

 و سرمه و انگشترى و لباس همچون آالتاززينت) چيزها آن و( دستها پنجه و چهره همچون خلقت، جمال از) مقدار

 ...« گرددمى پيدا( طبيعتآ) كه( خضاب

 قرص تنها: فرمايدمى قرآن يعنى. است مچ تا دستها و صورت قرص تنها( مِنْها هَرَظَ ما) كه اندعقيده اين بر مفسرين 

 است، قرآنى خواسته يك پوشش، و حجاب درخواست اساس و اصل در. باشد نداشته پوشش تامچ دستها و صورت

 . است نشده بيان قرآن در آن مدل و طرح اما

 .است نهاده ملى و قومى ويژگيهاى عهده بر را تفصيالت اين مجيد قرآن

 كرد چنين هم اگر. كند لباس مدل و طرح يك پوشيدن به مقيد را مردم كه شودنمى و است« جهانى» آيينى اسالم

 در كه كُردها براى كُردى پوشش نوع كردستان در. دهدنمى اىاجازه چنين مختلف، مناطق هوايى و آب تفاوت

 دارند را خود به مخصوص پوشش ]قطبى مناطق در[ نيز كيموهااس. است طبيعى كنندمى زندگى كوهستانى مناطق

 و فرم يك اگر پس. آنجاست شرايط بر منطبق گرم مناطق لباس و آنهاست محيط جغرافيايى شرايط بر منطبق كه

 بدين. نيست چنين مناطق ساير براى اما باشد، مفيد و خوب شايد دهى گسترش منطقه يك براى را خاص لباس مدل

 مختلف مناطق جغرافيايى شرايط به لباس مدل و طرح چون است؛ ننموده تعيين را لباس« مدل و طرح» ماسال علت

 .دارد بستگى مختلف مليتهاى و اقوام انسانى فرهنگ و جهان

 كه جاست اين در. شودمى ناميده« حجاب» كه كندمى خطور ذهن به طرحى و مدل زنان لباس از بحث هنگام به

 و فرم اين كه داشت توجه بايد اما. است شده ما ملى فرهنگ شدن زدوده باعث حجاب اين: گويندمى اشخاصى

 حجاب مدل نوع 27 جهان در» خارج اسالمى مجالت از يكى گفته به. نيست« الزامى» قرآن در لباس مدل يا طرح

 .« دارد وجود زنان مرسوم
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 به كشورها ساير در و بوده مرسوم ديگر نوعى نسودا در است، نوعى ما كشور حجاب كه بينيدمى كنيد دقت اگر

 شرعى اند،پوشيدهمى ما خواهران و مادران كه كُردى لباس: گفتم مراسمى در. است متفاوت گوناگون هاىشيوه

 كامالً لباسى كُردى زنانه لباس چون. كن رعايت را حجاب كه اندنگفته كُردى زن هيچ به گذشته عالمان زيرا بوده؛

 موجب خود خودى به كنيم زنده را لباس نوع آن اگر پس. شودمى ديده صورتشان و دست تنها و دهبو اسالمى

 و مدل اين. است شرعى و اسالمى پوششى نيز حال همان در و بود خواهد پوشش و لباس نظر از ملى ارزشهاى حفظ

 خاطر بدين. بدهيم« تعميم» جهان متما به را مدل و طرح اين كه شودنمى باشد، زن خود انتخاب شايد نيز لباس طرح

 .داراست را( زينت و عورت ستر=  پوشش) شرط دو هر كه است لباسى ترينمناسب و بهترين كُردى لباس كه است

 معتقدم. است برده بين از را ملى ارزشهاى گويندمى كند،مى رعايت را« حجاب» خانمى وقتى شويممى متوجه

 نپوشيده را لباسى چنين گذشته در كُردى زن زيرا نموده؛ عمل ملى ارزشهاى ضد بر پوشدمى« ستريج» كه هم خانمى

 چون هستند؛ ما ملى ارزشهاى ضد لباسها اين تمام  دامن، و  11ستريج و شانتول و كيلوت كه معتقدم حال عين در و

 كه ]كردستان از بخش اين در مانتو مانند[ است ادارى لباس واقع در. است نكرده استفاده آنها از كُرد زن گذشته در

 و كُردى پوشش و كُردى لباس و بحث مهنگا به پس. شود همگانى و كند پيدا عموميت لباس نوعى شده باعث

  12.كنند استفاده كُردى لباس مدل و فرم از لباس نوع انتخاب در كه خواست طرفين از بايد نژادى، ارزشهاى

                                                           
 به بيشتر توضيح براى. است مردان مخصوص كه دارچين جامه نوع يك... و ماكسى و دامن دوختن جهت خارجى داركش پارچه نوع يك ـ11 

 « مردانه دامن. »شود مراجعه tliK كلمه فرهنگانگليسى

 خداوند كه زينتى وسايل و لباس از باشد، قيافه خوش و تميز ظاهرش زيباو اشقيافه كه خواهدمى مسلمانان از بلكه است داده اجازه تنها نه اسالم ـ13 
 خداوند كه است اين خاطر به زيبايى، و زينت ديگرى و عورت ستر يكى: است چيز دو اسالم نظر در لباس از هدف و كند استفاده داده قرار دراختيارش

 لِبَاسآ عَلَيْكُمْ أَنْزَلْنَا قَدْ آدَمَ بَنِى ايَ:) فرمايدمى و است داده قرار آنان دراختيار را زينتى و عادى لباس خود، حكمت روى از كه نهدمى منت آدم بنى متعالبر
 مايه و پوشاندمى را شما عورت و اندامشما كه فرستاديم شما براى لباسى آدم، فرزندان اى( »36/  اعراف( )ذَلِكَخَيْرٌ التَّقْوَى لِبَاسُ وَ رِيشآ وَ سَوْاتِكُمْ يُوَارِى
 راه از كند، تجاوز حد از و نمايد افراط امر دو دراين كه كسى. است زينت و عورت ستر لباس، شيدنپو از هدف شد، معلوم پس.«شماست زيبايى و زينت
 را آدم بنى نيز اعراف سوره 71 و 30 هاىآيه در اينآيه از بعد متعال خداوند كه است موضوع اين اهميت خاطر به است، كرده انحرافپيدا شيطان سوى به اسالم
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 : فرمايدمى خداوند. است ديگر موضوعى خود نيز زبان 

 (لِّلْعَالَمِينَ الََیَاتٍ ذَلِکَ فِى إنَّ وَانِكُمْألْ وَ ألْسِنَتِكُمْ وَآخْتِالفُ وَاألرْضِ السَّمَاوَاتِ خَلْقُ آیَاتِهِ مِنْ وَ)

 (22/  روم)

 رنگهاى و زبانها بودن مختلف و زمين و آسمانها آفرينش خدا( عظمت و قدرت بر دال) هاىنشانه زمره از» 

 .« شماست

 زبان بخواهد كه كسى هر پس شود،مى آشكار زبانها اختالف و زمين و آسمانها خلق در خدا آيات كنيم دقت اگر 

 است گناهى اين و است خداوندى قدرت هاىنشانه و آثار از يكى زدودن جهت در او تالش بزدايد، را كُردى

 . نابخشودنى و بزرگ

 خواسته ما از 9 رسول سنت اساس بر اسالم. نيستيم عربى اسامى با نامگذارى به ملزم ما هم، فرزندانمان اسامى درباره

 زشت و بد اسامى شدند مبعوث كه هنگامى 9عزيز پيامبر. كنيم انتخاب مسمى با و خوب مهاىنا فرزندانمان براى

 اهلل الى األسماء أحب» كه شده روايت نيز صحيحى حديث. نهاد آنها بر نكو نامهاى و كرد عوض را مردم

 كرد استفاده ديگرى نيكوى و خوب نامهاى و نامها اين از توانمى. نيست الزام معنى به «عبدالرحمن و عبداهلل

                                                                                                                                                                                           
 الَ آدَمَ بَنِى يَا: )فرمايدمى دارد،مى برحذر است شيطان كهخواسته زينت اين ترك و حجابى بى و لباسى بد سوء عواقب از را انسان و دهدقرارمى خطاب مورد

 كه گونههمان ندهد، فريب را شما شيطان آدم، فرزندان اى( »30/  اعراف( )سَوْآتِهِمَا لِبَاسَهُمَالِيُرِيَهُمَا عَنْهُمَا يَنزِعُ الْجَنَّةِ مِّنْ أَبَوَيْكُمْ أَخْرَجَ كَمَا الشَّيْطَانُ يَقْتَنِنَّكُمُ
 كُلِّ عِنْدَ زِينَتكُمْ خُذُوا آدَمَ بَنِى يَا: )فرمايدمى و.« دهد آناننشان به را عورتشان تا آورد بيرون تنشان از را لباسشان و كرد بيرون بهشت رااز شما مادر و پدر

.« نكنيد اسراف و بياشاميد و وبخوريد ببريد، خود با مسجد به رفتن هنگام به را خود زينت: آدم فرزندان اى( »71/  اعراف( )الَتُسْرِفُوا وَ اوَاشْرَبُو كُلُوا وَ مَسْجِدٍ
 به شود جدا است پوشش فاقد كه حيوان از انسان تا بپوشاند دارد شرم كشفآن از پاك فطرت كه را عورتش تا است كرده واجب مسلمانى، هر بر اسالم

 هم مردم چشم از دور و انفرادى و خلوت حال در حتى دهدمى مسلماناندستور به اسالم. آيد در اخالق و دائمى عادت صورت به عورت ستر خاطراينكه
 پيش مگر بپوشانيد دباي را عورتت: فرمود 6نكنيم؟پيغمبر وقت چه و بكنيم عورت ستر رعايت وقتى چه خدارسول اى گفتم: »حديث. نمايد حفظ را سترعورت

 هيچ كه شد ممكن برايت اگر: »فرمود پيغمبر بايدكرد؟ چه غيره و سفر مانند دارند اختالف هم با مردم كه هنگامى خدا رسول اى گفتم.«همسرانتان و زنان
 او از كه است ترشايسته تعالى و تبارك وندخدا:» فرمود چه؟ بوديم تنها و خلوت در ما اگر خدا رسول اى گفتم.« نبيند آنرا بايد نبيند را شما عورت كس
 .(119 ،137 ص ،01 چاپ زاده،حسن ترجمه اسالم، در حرام و يوسف،حالل قرضاوى،.« )شود شرم
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 اسمى« ابراهيم» مثال عنوان به و نهادند ابراهيم و طاهر قاسم، را فرزندانش اسم 9 پيامبر كه است اين هم آن دليل

 با ضديتى اسامى اين از كدام هيچ بينيم،مى را...« و رزگار و ريبوار بختيار،: »مانند نامهايى كردستان در. نيست عربى

 اصال چيزى چنين. كند بودن كُردى خاطر به فقط زيبايى نام تعويض به امر ندارد اجازه سك هيچ و ندارند اسالم

 را فرزندانشان و اندمبارك اسامى اين كنيد فكر شده باعث كه است اسالمبه نسبت كُردها عالقه اين. ندارد وجود

  13.كنيممى اختيار كُردى امهايىن فرزندانمان براى لذا است آزاد و مختار انسان چون اما اند؛ناميده بدانها

 نداشته مثبتى برخورد ملى آرمانهاى و اهداف با اسالمى جنبش نيز قبل سال 17 تا اينكه به توجه با * مجرى:  

 است؟ چگونه« مليت و اسالم» ميان رابطه شما نظر به است،

 همان كردستان گرايان اسالم بخصوص گرايان، اسالم ادبيات منابع * استاد عبدالرحمن صدیق:  

 جغرافيايى مرزهاى طبيعى طور به نيز انديشه و فكر اند،شده نوشته ]اعراب توسط اغلب و[ عربى به كه بوده منابعى

 اسالم انديشه و فكر منبع اسالمى ادبيات اين ـ كنندمى پيروى قاعده اين از نيز هاانديشه و افكار ـساير نورددمى در را

 وارد كردستان به عربى آثار نيز پيش سال ده تا و بوده عربى اصل در ادبياتى چنين طرفى از و بوده دىكُر گرايان

 اىشيوه به داده روى عربى مليت انديشه و اسالمى انديشه ميان كه فكريى جدال. شدندمى خوانده و شده

 اسالم گذشته سال چند ادبيات به اگر يگرد عبارت به. انديافته انتقال ما جامعه به آثار همان طريق از سيستماتيك

                                                           

 را مسلمانان باره اين در ما گرامى پيامبر خويشبگذارند، فرزندان بر را نامها زيباترين و بهترين كه است واجب والدين بر ـ17 
 آبائكم بأسماء و بأسمائكم القيامة يوم تدعون إنكم: »اندفرموده باره اين در 6 خدا پيامبر. اندفرموده آنامر انجام به و نموده تشويق

 حديث ابوداود، از روايت.« نيكبرگزينيد نامهاى پس زنند،مى صدا پدرانتان و خود نامهاى با را شما قيامت روز« »أسماءكم فأحسِنوا
 و عبداهلل جل و عز اهلل الى اسمائكم أحب إن: »فرمود خدا رسول: گفت كه است آمده 3 عمر ابن از مسلم صحيح در و حسن

 گذاشتن از كه است واجب نيز والدين بر. است عبدالرحمن و عبداهلل جل و عز خداى نزد نامهايتان ترينمحبوب» «عبدالرحمن
 چگونه عبداهلل، علوان ناصح. )بپرهيزند شود،مى استهزاء باعث و كندمى دارخدشه را احترامفرزندشان و كرامت كه زشت نامهاى
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 گرايى اسالم بين گويى. شويممى عرب گرايان ملى عليه شديدى حمالت و فكرى جدال متوجه كنيم توجه گرايان

. است داشته اساسى نقش كُردها اسالمى عقالنيت ترسيم در ادبياتى چنين. دارد وجود نزاعى و جنگ خواهىمليت و

 سال از من نظر به. دارد وجود تفاوتهايى ما امروز جامعه و زمانى مقطع آن در عربى جامعه نبي كه معتقديم ما اما

 رهبر نمونه عنوان به. اندنبوده مسلمان يعنى اندنداده اسالم( دين) آيين به اهميتى عربى گراىملى رهبران بعد به 1942

 مسلمان غير شخصى اندكرده مشاهده چون نيز مسلمانان بود،( عفلق ميشل) سوريه و عراق در عرب گراىملى

 هيچ عفلق ميشل ديگر طرف از. اندبرخاسته فكرى جدال به او با گرفته، دست به را عربى گرايىملى جنبش رهبرى

ملى انديشه ميان اختالف گسترش در مهمى بسيار نقش دينى اختالفات نبود،همين قايل اسالم آيين براى ارزشى

 و( موسى سالمه) و( سعاده آنطوان) مانند آنها از تعدادى كه بخصوص. است داشته ىاسالم انديشه و گرايى

 و تجزيه را آن اىگونه به دانستند،مى مرتبط فرعونيوم مانند تاريخى عناصر با را گرايى ملى مسئله( زريق قسطنطين)

  .باشد اسالم آيين برخالف كه نمودندمى تحليل

 به روش و شيوه همان به جدال و جنگ اين انتقال بودند، روبرو عرب گرايان ملى با عمالً عرب گرايان اسالم اگر

 ملى برخالف اند،بوده اسالمى جنبشهاى خود كُرد ملى جنبشهاى زيرا نادرست؛ است امرى كردى سياسى واقعيت

 محمود شيخ جنبش در اينجا اما. اندنكرده انتخاب خود سياسى كار براى برنامه عنوان به را اسالم كه عرب گرايان

 و محمد قاضى. نيست اسالمى محمود شيخ جنبش: گفت تواننمى خاطر همين به نبود مليت و آيين بين جدايى هيچ

 بزرگ اين جنبشهاى در. اندبوده اسالمى انديشه پيرو و گراملى مبارزينى همه... و مالمصطفى و پيران سعيد شيخ

 . نيستند تفكيك قابل كه اندآميخته هم به نانچ« كُردى گرايىملى» و« اسالميت» مردان

 ـ گرايىاسالم) تفكر دو بين و داده قرار بررسى مورد را خود گذشته عربى، كشورهاى در عرب گرايان ملى امروزه

                                                                                                                                                                                           

 .(06 ص ،1 ج ،1707 اول، چاپ احسان، نشر هاحمدى،عبدالل ترجمه كنيم، تربيت را خود فرزندان
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 دادم، توضيح( روشنفكرى گردهمايى) گردهمايى در كه همانطور. است انجام حال در گفتگوهايى( گرايىملى

 شود، صفر آنها از كدام هر. است رياضى در)×(  كردن ضرب نوع از كُردى گرايى ملى و گرايىاسالم بين ارتباط

 : كنيم خوشبخت را خود ملت آن وسيله به تا فرستاده برايمان را اسالم خداوند. بود خواهد صفر نتيجه

 (4/  ابراهيم)   (لَهُمْ لِيُبَيِّنَ قَوْمِهِ بِلِسَانِ رَّسُولٍإالَّ مِنْ أرْسَلْنَا مَا وَ)

 احكام) آنان براى تا ،(است بوده متكلم) خودش قوم زبان به اينكه مگر ايمنفرستاده را پيامبرى هيچ ما! محمد اى» 

 .« كند تبيين( را حقايق و سازد روشن را الهى

 . باشد ملتمان براى ما خواهىاسالم باید و هستيم كُرد ملت ما 

« خانى احمد» و« كويى قادر حاج» چون بزرگانى كه گفت توانمى عالى جناب سخنان تكميل در * مجرى:  

 متصل است اىحلقه گرايان اسالم امروز كوشش و تالش و اندبوده« مليت و مسجد» مرد كُرد بزرگ روشنفكران و

 پشتيبان و مؤثر فاكتورى» عنوان به جديدى برنامه« كردستان اسالمى اتحاد» آيا كه است اين سؤال. گذشته تاريخ به

  است؟ داده ارائه كُردى آزاديخواهى كوشش و تالش

 مطلب واساس پايه عنوان به معتقدم« كردستان اسالمى اتحاد» نسبت به * استاد عبدالرحمن صدیق:  

 اصول، نظر از. دارد گفتن براى نو و جديد مطالبى كه است« تطبيقات» حيطه در بلكه است؛ نداده ارائه جديدى

 . دارند اعتقاد آن به سالهاست ملت اين فرزندان كه دارند را آيينى همان «اتحاد» اعضاى

 را واقعيت اين اسالمى اتحاد« بودن كردستانى. »است اوليه اصل اين اجراى مشغول كردستان اسالمى اتحاد امروز

 اين. كندمى عمل شده برگرفته اسالم آيين از كه مذهبى و فكرى مبانى همان طبق اسالمى اتحاد. دهدمى نشان

 . است داشته وجود دور هاىگذشته از انديشه و فكر عنوان به وگرنه هستند جديد« عملكرد» عنوان به مسائل
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 دوم دايره دادن تطبيق نكته اين.« است اسالمى امت از كُردبخشى ملت:»گويدمى«اتحاد» اساسنامه چهارم ماده

 ملتهاى ساير براى كه حقوقى همان بايد: »گوييممى و ايمتهگف اما. اسالمى امت با است مرتبط كه است ارتباطات

 ملتهاى ساير زيرا است؛ جديدى مطلب اين.« شود گرفته نظر در هم كُرد ملت براى شده، گرفته نظر در مسلمان

مى نيز ما. دولت: گفت خواهند پاسخ در ايد؟دانسته روا خود براى را چيزى چه: كه بردمى سؤال زير را مسلمان

 يك بگذار نمايد، عمل اسالم موازين طبق و باشد اسالمى( حكومتى) دولتى اگر نباشد؟ روا ما براى چرا پس پرسيم

 اين كه شودمى شروع وقتى آنها حساسيت كند؟مى عوض را چيزى چه و دارد اشكالى چه. باشد كُرد دولت

 نه و شرعى نه كه حالى در. مقدسند و شرعى هامرز اين گويى. رسدمى مرزها و جغرافيا تغيير مرحله به ما درخواست

 همان خواهان ما. است نكته اين در ما خواسته. هستند( Sykes-Picot پيكو سايكس) پيمان ساخته بلكه مقدسند؛

      14.اندديده روا خود براى مسلمان ملتهاى ساير كه هستيم حقوقى

 تأمين آن اول بند است بند 15 شامل و آمده نيز دوم كنگره برنامه در كه« كردستان اسالمى اتحاد» اهداف ديگر از

 نباشد ]آن به خدمت و[ كُرد براى اگر تفكر يك عنوان به اسالم زيرا چرا؟ است، كُرد ملت فطرى و طبيعى حقوق

  چيست؟ براى

 نژادومليت ارچوبچ همان ظرف باشد،اين راداشته آن گنجايش شودكه داده قرار ظرفى در بايد الهى هدايت

 .ماست

                                                           
 درهمه كه كنند پيدا را اصل چند يا يك كه بودند كوشيده آنها. بود جهانى باباخالق رد جامع سندى تهيه صدد در يونسكو اخالق و فلسفه بخش اخيرآ ـ14 

 سخنكانت عين كه) وسيله نه است هدف انسان: آنكه اول. بودند كرده پيدا را دواصل آنان. باشد تاريخى فرا و جهانى عام، حقيقتآ و بوده فرهنگها و اديان
نمى خود براى آنچه. است عدالت از حداقلى تعريف يك خود اين كه( سعدى) مپسند ديگرى نفس بر نيز پسندىن خويش نفس بر آنچه: اينكه دومى و( است

 سعى و بدان هدف خودت مثل هم را ديگران پرهيزى،مى شدن ازابزار و دانىمى هدف را خودت كه همانطور ديگر تعبير به. مخواه ديگران خواهىبراى
  ـ 17 صص. گيرد قرار استوار و قوى بسيار اخالقى و قانونگذارى سيستم محوريك تواندمى] اصل اين. [باشند هدف همه آن در كه بياورى پديد كنسيستمى

 .(09 ارديبهشت و فروردين ،51 شماره سالدهم، كيان،( 00/  1/  0 لندن سخنرانى) عادالنه، آزادى عبدالكريم، سروش)4
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 (4/  ابراهيم) (لَهُمْ لِيُبَيِّنَ قَوْمِهِ بِلِسَانِ ااِلَّ رَّسُولٍ مِنْ أَرْسَلْنَا مَا وَ)

 و جديد مطالبى اينها من عقيده به! گفت خواهى كسى چه به را اسالميت باشى، نداشته را كردستان و كُرد فرد اگر

 احزاب ساير اگر كه نيست معنى بدان اين و است آورده ارمغان به را هاآن كردستان اسالمى اتحاد كه هستند تازه

       15.نيست درست چيزى چنين هرگز نيستند، اسالمى پس باشند نداشته را« اسالم» لفظ كه مادام

 كه است شرعى حقوق همان خود اين. است كُرد ملت طبيعى حقوق تأمين جهت در عملى هاىشهاندي و افكار تمام

 . است نموده ملتها ساير براى حقوق اين تضمين نيز و آنها گرفتن به تأكيد و امر خداوند

    بين را كردستان ، 19پيكو ـ سايكس پيمان همان طبق

 اند،شده خود فكرى و طبيعى حقوق خواستار كُردها كه زمانى هر. كردند تقسيم باشندمى مسلمان كه ملتهايى

 كُردها كه توجيه اين با. اندكرده تحريك ما عليه را خود ملت( اسالمى ـ دينى) فاكتورهاى با اكشوره اين رهبران

 نام با را سياست اين ما بودن كافر و مرتد دادن نشان براى و نيستند مسلمان لذا كشورند؛ تجزيه خواستار و منحرفند

مى و شده موفق راستا اين در و كنند ظلم كُردها ما بر بيشتر تا كنندمى اجرا قرآنى اسامى گرفتن كار به و« انفال»

 .شوند

 فاكتورى چنين كارگيرى به قادر حكومتها اين كه است منظور بدين تالشها ساير كنار در اسالمى برنامه اين وجود

 و هستيم خواه اسالم كُرد، ملت حقوق مطالبه زمان هم ما كه كنيم تفهيم نيز جهانيان تمام به و نباشند كُرد ملت عليه

 . كشيد نخواهيم دست اسالمى انديشه و فكر از

                                                           

 هيچ و دهندمى تشكيل كُرد مسلمان مردم را احزاب اين اصلى تركيب داد؛چون ارائه اسالمى غير تعريف عراق كردستان در كُردى احزاب براى نبايد ـ15 
صالح. )باشندمى مردم احترام مورد و بوده كُرد مذهبى بنام هاىازخانواده اكثرآ و اندنداده صورت اقداماتى اسالم عليه هم كُردى احزاب رهبران كداماز

 .(17 فروردين 33 ،7 ص ،7 شماره آشتى، روزنامه بهاءالدين، الدينمحمد

 سازانوفنماينده با مشورت و فرانسه نماينده پيكو جورج و انگليس ايندهنم ماركسايكس گفتگوى حاصل 1916/  5/ 16 ـ 9 فاصله در sykyS-tlciK ـ16 
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 كار به خود منافع جهت در را آن اگر كه است« دين» آنها( ضعف و قدرت) عامل كنممى فكر من دليل همين به

 چنگ آن به و گيريم كار به را آن اگر نيز ما و بود خواهد منفى ما براى و كرده پيدا مثبت حالتى آنها به نسبت گيرند

 . شد خواهد ـ خودمان به نسبت ـ مثبت حالتى به تبديل زنيم

 را خاكش كه كند احساس وقتى اما كند، قبول كه دارد احتمال باشيم خود حقوق خواستار شرعى داليل با ما وقتى

 با اگر معتقدم. كند عمل تو ضد بر است ممكن باشد، هم ديندار اگر حتى پذيرد،نمى هرگز كرد خواهند تسخير

 قرآن پشتوانه با اگر كرد، خواهند درك را ما شود، گفتگو روش بدين شده تقسيم آنها بين كردستان كه ورهايىكش

 ما كه است حق اين به قايل اسالم كه بود خواهد مسئله حل براى قوى فاكتورى بنشينيم گفتگو به آنها با سنت و

 ديدگاه از نكته اين كُردها مبارزه و تالش با رابطه رد كنممى فكر. باشيم داشته مشخصى سياسى هستى و كيان كُردها

 . است جديدى مطلب اسالمى

  چه تا اسالمى اتحاد ،...و  12اتونومى و استقالل فدرالى، تزهاى كُرد مسئله حل راه يافتن درباره * مجرى:  

  است؟ چگونه« خود سرنوشت تعيين حق» مورد در گيريشموضع و داند؟مى حل راه را فدراليزم ميزان

 ساير براى را حساسيتهايى ظاهرشان به توجه با هاواژه اين كه پيداست * استاد عبدالرحمن صدیق:  

 از نوعى فدراليزم. گيريم كار به را آنها اسالمى معادل هاىواژه ما باشد بهتر شايد. اندكرده ايجاد مسلمان ملتهاى

 شد، برگزيده فدراليزم كردستان در 1992 يكم تشرين در همچنانكه و ملتهاست ميان آزادانه همزيستى هاىشيوه

نمى اجازه و موجودند ديگرى فاكتورهاى كه معنى بدين. است عملى حلى راه كُرد ملت حيات از مرحله اين براى

                                                                                                                                                                                           
   .كردند تقسيم را كردستان پيمان اين اساس بر. بود روسيه

 كشور يك داخل در هغير و نژادى و دينى واقليتهاى جوامع yKmioiuy محلى و محدود استقالل معناى به گاه خودمختارى( اتونومى) ymKioiuy ـ10 
 .(15 ص ،1750پانزدهم، چاپ مرواريد، انتشارات سياسى، فرهنگ داريوش، آشورى،. )رودمى كار به نيز كشورامپراطورى يك يا ملت يك يا
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 .است قبول قابل حل راه همان فدراليزم وگرنه رفت پيش بيشتر دهند

 شهر در« كرد اسالمى رابطه» كه اىكنگره دانندمى خوب هستند خارج در كه اشخاصى هم، اسالمى اتحاد به نسبت

 شد، برگزار 1919 سال كه كنگره اين در. است بوده مؤثر اندازه چه تا كرد برگزار كُرد مسئله حل براى آلمان كلن

 تأكيد كُرد مسئله حل راه عنوان به فدراليزم بر داغىقره على دكتر. داشتند شركت كُرد سياستمداران از زيادى تعداد

 جديدى مطلب چون بود؛ عادى اىمسئله ما براى برگزيدند، را فدراليزم كردستان پارلمان در كه هم زمانى و كرد

 شرايط و واقعيتها اما است، ملتى و انسان هر شرعى حقوق جزء حق اين. است سرنوشت تعيين حق اين از ترمهم. نبود

 با نفر دو گاه هر اسالم در. آيدنمى ميان به آن از بحثى طرخاهمين به هستند، آن تحقق در مهمى بسيار مانع سياسى

 در ملت دو نظر و رأى است چگونه پس. باشند راضى پيمان آن مفاد بر كامالً طرف دو بايد بندند،مى پيمان هم

 شود؟مى گرفته ناديده كنند، زندگى هم با بايد كه مهمى مسئله چنين

 موجود سياسى ظروف خاطر به اند،نكرده پيدا دست سرنوشت تعيين حق به كُردها امروز اگر

 . شرعى است حقى وگرنه است

 به مسئله اين آيا. آيدنمى ميان به كردستان استقالل از بحث كردستان اسالمى اتحاد ادبيات در * مجرى:  

 است؟ ممنوع ياازنظرشرعى است(زمانى)موجود واقعيتهاى خاطر

 براى آرزو ترينبزرگ مستقل، كشور يك تشكيل و املته استقالل * استاد عبدالرحمن صدیق:  

 كم اىمسئله كه نيست معنى بدين آيدنمى ميان به آن از بحثى حزب، يك ادبيات در اينكه اما ملتهاست، تمام

 .باشد سازگار اطراف در موجود هاىواقعيت با هدف اين بايد بلكه ندارند؛ اعتقادى آن به اينكه يا است اهميت

 نهاد اما كند،مى بيان را كالمش خالصه و صريح چند هر كُردى فرد هر: گويدمى يادداشتهايش در كسينجر هنرى
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 خوب او غير و كسينجر كه است حقيقتى اين. كند زندگى« مستقل و آزاد» كه دارد دوست بخوانى را كدامشان هر

 لذا دهند،نمى را چيزى چنين اجازه مروزا سياسى واقعيتهاى و نيست موافق آن با موقعيت و شرايط چون اما. دانندمى

 عدم خاطر به فعالً بايد[. باشد موجود واقعيتهاى جهت در تالشها بايد شرايط اين در. آيدنمى ميان به بحثى آن از

 ].كرد نظرصرف استقالل انديشه و فكر از خارجى واقعيتهاى با تطبيق

نمى كدامشان هيچ كه اندنموده تقسيم ]سوريه و تركيه ق،عرا ايران،[ كشور چهار اين ميان حالى در را كردستان

 وقت بزرگ قدرتهاى گيرىتصميم نتيجه در كردستان كردن تقسيم بلكه بجنگند؛ هم با آن خاطر به خواستند

 چون داد؛ نخواهند استقالل اجازه كُرد ملت به هم موجود ابرقدرتهاى كه بينيممى كنيم دقت اگر. گرفت صورت

 بزرگ قدرتهاى منافع حفظ جهت در كُرد ملت استقالل كه زمانى تا. افتاد خواهد خطر به منافعشان كه دكننمى فكر

 تغيير اين بلكه نيست؛ اصلى مسئله منطقه كشورهاى مرز رفتن بين از امروز كرد، نخواهند پشتيبانى آن از نباشد

 و مقيد را ما و دهندنمى تغيير را مرزها اين لدلي همين به. شد خواهد ابرقدرتها منافع افتادن خطر به مرزهاباعث

 . اندداشته نگه كشورها اين زيردست

 مدارك و اسناد تمام در شويممى متوجه كنيم بررسى را آمريكا و فرانسه بريتانيا، رسمى ادبيات اگر علت همين به

 تصريحى در شايد. نهندىنم انگشت آن هستى و كيان بر و« كردستان» نويسندنمى وقت هيچ كُردها به مربوط

 . دهندنمى جغرافيايى سياسى بعد يك مسئله به هرگز اما بگويند، را چيزى چنين خارجى

نمى وقت هيچ كنى توجه اندداشته( UN) و نامبرده كشورهاى مسؤوالن كه رسمى تصريحات همه به اگر يعنى

 يك تنها كه حساسند حدى به( North of IRAQ« )عراق شمال محلى اداره: »گويندمى بلكه كردستان: گويند

 بيل قبل مدتى. اندنكرده بيان را( كردستان) نامى چنين هم اشتباه به حتى مداركشان و اسناد از كدام هيچ در بار

 شمال) واژه با بوده كردستان از بحث كه جا هر. كرد تقديم آمريكا كنگره به گزارشى عراق وضعيت درباره كلينتون
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 . نيستند كردستان استقالل موافق موجود ابرقدرتهاى كه معناست بدان اين و شده بيان( North of IRAQ( )عراق

متون ترجمه در مترجم، افراد مواقع بيشتر زيرا بدانيم؛ را انگليسى هاىواژه معنى خود بايد موضوع، بيشتر درك براى

 به را كلمات اين بيگانه شخص اينكه نه. اندبرده ارك به را« سرنوشت تعيين حق» و« كردستان» كلمات خود بيگانه،

 هم. كنندمى دنبال را مخصوصى اهداف هاواژه بردن كار به در و است دقيق خيلى آنها اصطالحات. باشد برده كار

مى ذكر ديگر مثال. اندنرسيده نتيجه به حال به تا و دارند متضادى آراء( The) كلمه درباره اعراب و اسرائيل اكنون

 اين بر عقايد و نظرات تمام شد، تشكيل درجه 39 مدار باالى در ]ممنوع پرواز[ امن محدوده كه هنگامى: كنم

 در. شد گرفته صورت م 1991 نيسان در تصميم اين. كُرد هستى و كيان تشكيل سوى به است حركتى اين كه بودند

 : گفت كُرد مسئله درباره رسمى تصريحى در نيابريتا خارجه امور وزير هوك داگالس 1991 سال تموز در كه حالى

The Britsh Govermment has Long supported and will continue to support 

the ligitimate rights of kurdish people to self expreesion withen existing 

inter national bounderies 

 معنى به. كنندمى تأكيد كلمه اين بر هميشه بريتانياييها و اييهاآمريك. كنيد توجه( kurdish people) كلمه به

مى كار به( kurdistan) كلمه اگر. شود داده ]سرزمين[ خاك آنها به كه نيست معنا بدين اين. مردم يا ساكنين

 قتىو. است ملت( Nation) زيرا( kurdish Nation: )گويندنمى هرگز آنها لذا. بود معنى آن كننده بيان رفت

 در دنيا، ديگر ملتهاى ساير مانند و باشد داشته دولت و بوده كرسى داراى( UN) در بايد شد، ملت به تبديل كه هم

 . اندنشناخته( Nation) ملت يك عنوان به را ما امروز به تا آنها. كند شركت( United Nation) ملل سازمان

(self expreesion )زيرا كنند؛مى تأكيد آن بر كه است ديگر اىمسئله نيز (to self expreesion )به 

 كند ابراز را خود درونى احساس تواندمى كُرد ملت يعنى. است كردن ابراز را درونى احساس ،(الذاتى تعبير) معنى
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 ! چيست خواهان كه

 تعيين قح» معنى به: كه كنند فكر چنين مردم از بعضى شايد كه مبهمى بيان شيوه با است ديگرى بازى نيز اين

 تعيين آنهااگرخواستارحق.رودنمى باالتر« خودمختارى» ذاتى حكم از باال تعبير اصل در. است آمده« خود سرنوشت

 غربى صحراى) براى را بيان شيوه اين امروزه و( Self_Determination: )گويندمى باشند ملتى براى سرنوشت

گفته توجيه و چارچوب براى هوك داگالس كلمه دو اين ىمعن اختالط از جلوگيرى براى. برندمى كار به( مغرب

 within existing inter national)  گويدمى و بردمى كار به ديگرى تعبير هايش

bounderies) 

 .است اين واقعيت. ببرد بين از را قبلى تصورات تمام يكباره به تا. فعلى المللىبين مرزهاى حفظ با همراه يعنى

 بوده خودش مستعمراتش جزء كردستان قبالً كه است نكته اين از گرفته تأثير كردستان مسئله با يتانيابر برخورد نحوه

 .دارد نظر و رأى حق و كندمى شركت فرانسه اسرائيل، ـ اعراب تعامل و نشست در همچنانكه است،

 لذا. كنندمى جلوگيرى ستانكرد استقالل از نيز امروز كردند، تقسيم گذشته در را« كردستان» كه قدرتهايى همان

 . را خارجى واقعيتهاى نه و ايمكرده درك را خود وضعيت نه دهيم سر استقالل شعار شرايط اين در اگر

 و ملى اهداف به ما رسيدن براى راهكارهايى و عامل چه شما نظر به تاريخى، سرگذشت اين از پس * مجرى:  

 دارد؟ وجود ما مشكالت حل

 اين. نباشد بد اطرافمان موفق آزمونهاى از گرفتن عبرت كنممى فكر * استاد عبدالرحمن صدیق:  

 كه عاملى اما. دارند مختلفى افكار و احزاب. نيستند دور به داخلى اختالفات از ما مانند هم پيروز و موفق كشورهاى

 همه زيرا ؛كنندنمى كوشش همديگر تالش و هدف كردن خنثى براى كه است اين است شده آنان موفقيت موجب
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 اتفاق آن بر خود ديدگاههاى و نظرات از نظرصرف ما، همه كه استراتژيى. دارند نظر اتفاق مشتركى اصول بر آنها

 مشترك نقاط كه حالى در. كنيم تأمين را آن سياسى حيطه در حداقل كه است الزم چيست؟ باشيم داشته نظر

 هاىديدگاه با بتوانيم تا كنيم خوددارى ]شد خواهد هتفرق و دورى موجب كه[ امور تفصيل از داريم فراوانى

 در كردستان جامعه در موجود گوناگون مهم هاىانديشه و جريانات تمام وقتى تا معتقديم. برسيم توافق به مختلف

 كه عاملى ننمايند توافق اساسى و اوليه اصول بر و ننشينند گفتگو به هم با غوغا و تشنج از دور به و آرام محيطى

  11.آمد نخواهد وجود به است اتحاد و پيوند باعث

 خود دلخواه به كسى هر اينكه نه اند؛گرفته منشأ كردستان جامعه از كه هستند موضوعاتى همان نيز اوليه اصول    

 بخش چهار هر در كُرد مردم كه يابيممى در كردستان جامعه به نگاهى با. بداند« اساس و اصل» را موضوعى

 : دارند اتفاق موضوع چند بر كردستان

مى زندگى سرزمين اين دراًمشترك ديگر اقليت چند با كردستان در كه كُردها ما امروز  :بودن كردستانى ـ1

 هاىانديشه و جريانات تمام كه ستا الزم و است اليتغير و ثابت اصول جزء اين و هستيم كردستانى همه كنيم،

 . است« بودن كردستانى» اصل تريناساسى و اولين پس. باشند متفق آن بر جامعه، در مطرح

 نظر اتفاق آن بر كُرد ملت اكثريت كردستان جامعه در كه ديگرى دائمى و مشترك اصول از  :بودن مسلمان ـ2

 روى هنگام هم علت همين به و هستند آن به معتقد و دارند قبول را دين اين اكثريت يعنى، است؛ بودن مسلمان دارند

 و مهم مسئله دو« بودن مسلمان+  بودن كردستانى» نكته دو اين. برندمى پناه آن به آنها حل و بزرگ مصيبتهاى دادن

 جز به و باشيم داشته نظراتفاق آنها به نسبت و بگيرند قرار توجه مورد مشترك اصول عنوان به بايد كه هستند اساسى

                                                           
 باعث كلى و مهم قضاياى به توجه بنابراين هستند؛ اختالف زمينه جزئىهميشه مسائل اما مشتركند، نقاط جزو مهم و كلى قضاياى از يك هر...  ـ11 

 اسالمىو بيدارى يوسف، قرضاوى، دكتر. )شودمى اختالف و رقهتف باعثبرانگيختن افتادن اختالفى مسائل دنبال به و گرددمى صفها شدن جمع و توحيدكلمه
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 . بگذاريم مسكوت فعالً را ديگرى گسترده مسائل اصل دو اين

 اليتغير و ثابت اصول اىمجموعه شودمى دارعهده را امور تصدى جمهور رئيس وقتى آمريكا مانند كشورى در

 اختالفات هنگام به باشيم چنين نيز ما اگر. نيست آنها گرفتن ناديده و تعويض به قادر جمهورى رئيس هيچ كه دارند

 .ماند خواهند باقى اوليه و ثابت اصول اين نيز كشمكشهايمان و

 . است آورده ارمغان به جديد تكنولوژى كه نتايجى تمام با بودن معاصر :بودن معاصر و مدنى ـ1

 مشترك استراتژى و اصول جزء توانمى ديگر مشترك و مهم اصل يك عنوان به را طلبىصلح  :طلبىصلح ـ4

 . ننماييم سرپيچى آن از هرگز و كرد وبمحس

 تالش نباید و شد خارج آشتى و صلح مسير از نباید مشكالت و منازعات حل و رفع در اصل اين اساس بر

 ساله چند آزمونهاى تلخ تجارب چون ؛كنيم حل را مشكالت خونریزى و جنگ طریق از كه نمایيم

 حل راه تنها كه است كرده ثابت را حقيقت اين] «براكوژى» احزاب بين داخلى جنگهاى نمونه عنوان به[ ملتمان

 . است« آرامش و صلح» مشكالت و مسائل

 تمدن چون نهيم؛ بنا كُردى تمدنى بتوانيم كه رساند خواهد اىمرحله به را ما چهارگانه اصول اين بر اتفاق من نظر به

 خواهيم« سزيف» سنگ همانند نكنيم چنين اگر. دشومى ايجاد ملى معنوى و مادى هاىيافته دادن قرار هم روى با

 . كنيممى رهايش پايين سوى به بعد و برده باال تالش با را آن كه بود

 گونه بدين و كنند اضافه چهارگانه اصول اين به را ديگرى اصول توانندمى نيز ديگران بنشينيم، گفتگو به هم با اگر

 . داشت خواهيم بيشترى مشتركات

                                                                                                                                                                                           
 .(354 ص ،1717 دوم، چاپ قادرى، عمر ترجمه اختالف، فرهنگ
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 . بفرماييد بيان داريد ديگرى نظر اگر عالى،جناب از تشكر با * مجرى:  

 و جريانات تمام كه دارم دوست كُرد مسئله پيشبرد چگونگى گذار در * استاد عبدالرحمن صدیق:  

مجموعه به هاانديشه و نظرات اين بندىجمع با و بنشينيم گفتگو به هم با. نمايند اعالم را نظراتشان هاانديشه و افكار

 . باشد داشته وجود آن در كُرد مسئله منفعت و خير كه برسيم نكات از اى

 

 

 

 

 

*     *     * 

 . احسان نشر اول، چاپ مصطفى، دل،خرم دكتر نور، تفسير از آیات ترجمه*  

 . نيست اصلى متن جزو است آمده ] [ بين كه مطالبى* 

 . امشده قائل أخرت و تقدم مطالب بعضى به نسبت امانت، حفظ با همراه ترجمه، در* 

 . است مترجم از نوشتهاپى تمامى* 

 

 

  

 سایتی ربای نواندیشاننوگرا 

http://www.eslahe.com/

