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 ای در باره جدايی طلبان کرد از سوی آقای مھرآسا نوشته شده بود که بصورتنوشته 
  در اينترنت پخش شد. (نوشته در زير آورده شده) ز ايميل جاويد ايران ا گسترده

  

  قای مھراساآايران يارگرامی  

، تسلط شما برمنطقه کردستان، به  تحريرشما دررابطه با تجزيه طلبان بادرود واحترام
ن آقوام منطقی واعتباری پربھاداده است اميد است  تشکربنده ودرخواست قبول  ،کرد

  ن مقاله حضرتعالی باشد                    آبتواند ادای جزئی ازسپاس 

  رزوی موفقيت ھمه کوشندگان يکپارچگی ايرانآ با                                           

  اميرفيض                                                              

--------------------------  
 شما را چه شده است و ما را چه می شود؟ 

 به مناسبت اعالميه اخير حزب دموکرات مھاباد!

 محمد علی مھرآسا

چرا از وجود ھمين مقدار زمين بی آب و علف و به نسبت خشک که از امپراتوری بزرگ ايران زمين 
درصدديم که ھرتکه اش را به برای اين نسل از مردم بيچاره اش باقی مانده است، به تنگ آمده ايم و 

کشوری ھمسايه ھديه دھيم و نام و حاصل کارمان را تعيين سرنوشت ملتھای ايران توصيف کنيم؟ کدام 
قوه ی محرکه ی استعمارگر و استثمارگر پا در ميان اين بازار نھاده است و مشغول بيع و شرا با 

خواھی و دموکراسی طلبی، ھر قوم ايرانی خيانتکاران تجزيه طلب است تا زير عنوان پر طمطراق آزادي
را به سبب داشتن لھجه ھای گوناگون، مردمانی بيگانه قلمداد کند و آنان را به ھمسايه ای بفروشد؛ و يا 

  کشورھائی شکننده و کوچک بسازد و ايران را به دو کوير و شھر تھران محدود کند؟ 

جدائی خواه به عنوان اعضای دو حزب کردی اين چه ميکرب خطرناکی است به جان چند سد نفر کرد 
کومله و دموکرات مھاباد افتاده که خود را نماينده چند ميليون کرد زبان ايرانی تصورکرده و از قدرتھای 

  خارجی در سمت و سوی تجزيه ميھن گدائی ی کمک و ھمياری می کنند؟

بارتر، مدتھا است عده ای از برای تجزيه کشور ايران و تبديلش به خشکزمين و محنت سرائی فالکت
کردھای شھر مھاباد جامه ی نمايندگی و قيمومّيت ميليونھا کرد ايرانی با لھجه ھائی گوناگون و جدا از 
گويش مھابادی را پوشيده و از کشورھای بزرگ و نيرومند جھانی خاضعانه می خواھند جدائی از مام 

ا اينان کشور ايران را ميھن خويش نمی دانند؛ و زمانی ميھن و استقالل را برايشان به ارمغان آورند. زير
که از وطن سخن می گويند منظورشان شھر مھاباد و حومه ی آن است. اما بدبختانه خود را وکيل تمام 
مردم کرد ايران زمين می شناسند و بزرگ بينانه تصور می کنند از سوی تمام مردمان کرد و مردمان 

  نمايندگی دارند که تکه ای از کشور را برای حکومت خود جداکنند.دارای لھجه ھای کردی مختلف 



 حقوقدان -ضاميرفي -کرد ھا -سپاسگزاری از آقای مھرآسا ۴ از ٢ برگ ٢٠١۶/٠٨/١٢، جمعه=شيدناھيد  

  من از سران اين دو حزب مدعی چپگرائی می پرسم:

شما در فردای پيروزی و استقالل کردستان کدام يک از انواع گويش ھای کردی را به عنوان   -١
  زبان رايج اداری و تدريس برمی گزينيد؟

ود گويش کردی شمال آذربايجان غربی به نام کردی شکاک را می خدا وکيلی شما مھابادی ھا خ  -٢
  فھميد و درک می کنيد؟

  آيا آگاھيد که کردھای استان کرمانشاه گويش کردی مھابادی را نمی فھمند؟  -٣

  آيا می دانيد کردھای گروس از لھجه شما مھابادی ھا سر درنمی آورند؟  -۴

  ن زبان شما را درک نمی کنند؟آيا می دانيد مردمان شھر قروه و کاميارا  -۵

شما در خودمختاری يا استقالل کردستان، کتابھای درسی را با کدام گويش کردی تأليف و تدوين   -۶
می کنيد که برای ديگر لھجه ھا حکم زبان خارجی پيدا نکند؟ زيرا اگر قرار است کردھا غير از 

  که در کشورشان رواج دارد.زبان مادری گويشی ديگر نيز يادبگيرند، چه بھتر از فارسی 

شما از گويش کردی مردم ايالم آگاھی داريد و می دانيد با زبان شما از زمين تا آسمان توفير   -٧
  دارد؟

شما حدود جغرافيائی ی کردستانی را که می خواھيد رئيس جمھوری و حاکمش شويد و مرکز و   -٨
  پايتختش نيز مھاباد باشد، ترسيم کرده ايد؟

ای از تاريخ را سراغ داريد که کردھای ايرانی تبار مستقل بوده باشند و به قول شما شما نقطه   -٩
  ملتی بوده و جدا از امپراتوری ايران زندگی کرده باشند؟

شما در چه کتاب و از روی چه تاريخی فھميديد که ايرانيان فارس زبان کردستان را   -١٠
می خواھيد تعيين سرنوشت فرمائيد؟ در  تسخير و به صورت مستعمره در آورده اند؛ که اکنون

حالی که چند سد ھزار نفر کرد زردشتی در عراق می زيند که نشان وابستگی به ايران باستان 
  است.

من کرد سنندجی بسياری از لغاط کردی شما مھاباديھا را درک نمی کنم. من يک جمله از کردی شکاک 
  و گويش کردھای ترکيه را نمی فھمم.

اراست فرزندان و نواده ھای من زبان ديگری را ياد بگيرند و با آن درس بخوانند، چرا آن خوب اگر قر
زبان پارسی نباشد که بتوانند ضمن سخن گفتن به زبان مادری، از زبان پارسی و آن فرھنگ و ھنر غنی 

  لذت ببرند؟نيز بھره مند شوند و از آثار ادبی مفاخری چون فردوسی، سعدی و حافظ و خيام و ديگران... 

که با  ١٣٢۴شما کردھای مھاباد، اعالم جدائی و تشکيل جمھوری يازده ماھه شھر مھاباد را در سال 
عقب نشينی ارتش سرخ تاب مقاومت نياورد و در ھم ريخت، جدی گرفته ايد؛ و البته فراموش نکرده ايد 

آن کار مرحوم قاضی محمد  و خوب می دانيد که در کشوری پادشاھی، جمھوری خودمختار معنی ندارد و
جز جدائی و استقالل نام ديگری نداشت. زيرا ھم ارتش جدا درست کرده و خود از آن سان می ديد؛ و ھم 

  پرچم ايران را ھيچگاه در کنار پرچمی که برای کردستان ساخته بود قرار نمی داد!
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و برايمان مسلم است که شما  بنابراين، شما به ھرگونه ديگر سخن بگوئيد، من و ھمفکران من می دانيم
  جدائی خواھيد و در سرانجام کار استقالل کردستان و جدائی از ايران را پی می گيريد. 

خورشيدی در يک کشور پادشاھی را که حاصل اشغال شمال ١٣٢۴چرا اتفاقی بی ريشه و بی پايه درسال 
استالين بود، موھبتی تلقی می ايران به ھنگام جنگ جھانی دوم توسط جنايتکاری به نام رفيق ژوزف 

  کنيد. و متاسفيد که چرا آن قطعه زمين جدا نشد.

طلبان در انديشه ی  جنگ جھانی دوم و اشغال ايران توسط شوروی و انگليس محيطی فراھم کرد که جاه
حکومت و سروری باشند و چند استان کشور را از مام ميھن جدا کنند. فردی کمونيست روسی و آذری 

و به تبع آن  -که اعتبار نامه اش در مجلس شورای ملی به ھمين دليل رد شده بود –پيشه وری به نام 
مرحوم قاضی محمد امام جمعه مھاباد علم طغيان عليه حکومت مرکزی برداشتند و دو جمھوری مستقل 

ی  در يک کشور پادشاھی بسازند و ناحيه ای گسترده از ميھن را از بدنه –به نسبت بيست به يک  -
وطن جدا کنند. اين اتفاق که دليل موجودّيتش جنگ جھانی و اشغال خاک ايران بود، شما را فريب داده 
است. و ھمين حدود يک سال استقالل لرزان که در زير سايه نيروی اسلحه و حکم چکمه ھای ارتش 

  قالل کنيد. سرخ برصحنه آمده بود، دورنمائی غلط انداز شده است که شما را بفريبد تا دعوی است

آيا می دانيد که پيشه وری نخست آن ناحيه کردنشين را نيز جزو قلمرو خود می دانست و اين قاضی 
محمد بود که پيشنھاد جدائی و استقالل شھرستان مھاباد را کرد. وگرنه پيشه وری کردھای اطراف 

دانست و به مرحوم قاضی رضائيه تا شمال و کنار رود ارس را جزئی از قلمرو خود يعنی آذربايجان می 
  نيز با قدرت گفته بود از آن نواحی نامی نبريد و به خود وعده ندھيد!

خواھش می کنم برای من که به کنه آمال و آرزوی شما احزاب کردستان آگاھم و می دانم غير از جدائی 
  خود را از تجزيه طلبی مبرا نفرمائيد.کامل کردستان خيالی درسر نمی پروريد، انکار بی بنياد نکنيد و 

دموکراسی برای ايران و خود مختاری برای «مرحوم عبدالرحمان قاسملو نيز با آن شعار بی معنای 
چنان وانمود می کرد که مفھوم شعار را ما نمی فھميم و قبول می کنيم که خودمختاری با » کردستان...

سراسر ايران دموکراسی برقرار و پايدار شود، خود به  استقالل يکی نيست! او متوجه نبود که اگر در
خود تحصيل حاصل است و ھر استان به نوبه خود نوعی خودگردانی را ھديه می گيرد. پس خودمختاری 
ايشان معنائی جز جدائی و استقالل نداشت. ايشان ھمسر لھستانی اختيار کرده بود و فرزندانش کردی 

ردستان زير شعبده ی خودمختاری ساده لوحانه جانش را از دست داد. نمی دانستند، اما برای جدائی ک
زيرا جاھطلبی و مقام پرستی چنان دامنش را گرفته بود و چنان تعجيلی در رسيدن به ھدف داشت که 

    تشخيص دوست و دشمن برايش ميسر نبود.

سال است به ياری ارتش  ١۵نگاه و توجه به وضع و حال مسعود بارزانی که با سواد ابتدائی، بيش از 
اياالت متحده امريکا بدون ھيچ رقيب و مخالفی با خانواده و ايل و تبارش حاکم کردستان عراق شده 
است، چشم انداز ديگری است که شما سران دو حزب کومله و دموکرات را دلگرم و مطمئن کرده است 

سال يک بار برای  ١۵-١۴ين که رسيدن به قدرت چندان ھم مشکل نيست. شما نيک بنگريد که در ا
جانشين مسعود خان گزينشی انجام نداده اند و تنھا نخست وزير را که دو نفر برايش نامزد شده است به 
نوبت تعويض می کنند. پسر خواھر من که پزشک و متخصص بيھوشی است و در عراق کار می کند و 

دستان ايران، مانند قزوين است در مقابل کردستان عراق در برابر کر« با دالر حقوق می گيرد، می گفت:
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سال با وجود پول نفت، کار چشمگيری به انجام نرسيده است. به ھمين جھت  ١۵يعنی در اين » پاريس
  عطايش را به لقايش بخشيد و به سنندج برگشت.

 به عبارت ديگر، آن سبزه زار رؤيائی يعنی خود را رئيس جمھوری بينی، در رسيدن به مقصود جدائی
خواھی و استقالل کردستان در شما چنان غنائی از توھم بخشيده است که شاھد مقصود را درآغوش حس 
می کنيد. آن چنان که از بيگانه تقاضا فرموديد اگر دوباره نبرد با دولت را آغازيديد و مسلحانه به جنگ 

يم امن به حساب آيد دولت مرکزی برای جدائی رفتيد، حريم ھوائی کردستان از سوی قدرتھای بزرگ حر
و از پرواز ھواپيماھای ايرانی به سود شما جدائی طلبان جلوگيری کنند. به عبارت ديگر سبکسرانه از 
نيروھای غربی دريوزگی می فرمائيد تا شما را در رسيدن به مقصد و مقصود استقالل کردستان ياری 

  دھند.

  حضرات رھبران احزاب! 

در رسانه ھا ديدند و شنيدند، به لطائف الحيل می خواھيد به ما و ديگر شما باوجود اين سندی که ھمگان 
مردمان ايران بباورانيد که تجزيه طلب نيستيد و تنھا می خواھيد رئيس جمھوری اقليم کردستان شويد! 
خوب اين يعنی ساختن يک جمھوری نوبنياد؛ پس با استقالل چه تفاوتی دارد؟ اما من سنندجی نمی خواھم 

ه شما سخن بگويم و کردی سنندجی يا اردالنی را بر گويش شما ترجيح می دھم و نمی خواھم با لھج
نوادگانم با لھجه مھابادی درس بخوانند. ايل شکاک نمی خواھد با لھجه شما به مدرسه برود! مردم 

ل حق. پس کرمانشاه و گروس و قروه و ايالم کردی شما را نمی فھمند. آنھا يا شيعی مذھبند و يا پيرو اھ
نه در زبان با شما مشترکند و نه در مذھب و باور. چرا بيدار نمی شويد و متوجه نيستيد که کردھا چه 
از حيث زبان و چه از منظر دين يکپارچه نيستند و به تيره ھای گوناگون تقسيم شده اند. بنابراين اکثرّيت 

  پايتخت در ذھن خود جای می دھند!قاطع کردھا نه شما را قبول دارند و نه مھاباد را به عنوان 

شما به من ھرچه دلتان خواست نفرين و ناسزا نثار کنيد. من از سخنان شما حتا دل آزرده نمی شوم. 
سال پيش دچار نوعی ساديسم قوم طلبی شده ايد و می خواھيد  ۶٠چون شما مھاباديھا از بيش از 

تر شرافکندی است و من از خود نمی گويم. او در کردستان را از ايران جدا کنيد. اين سخن زنده ياد دک
يک مصاحبه مطبوعاتی در برابر پرسش پس يک پارچگی ايران چه می شود؟ فرمود: يک پارچگی ايران 

  تابو است!!

  

  ۴/٨/٢٠١۶   دکتر محمد علی مھرآسا   کاليفرنيا

  

 


