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  نادقوقح -ضيفريما

داشت که اين  ينده به ھمه پرسی ارجاع شود مجازآماه  موضع استقالل کردستان عراق که قراراست در
  .تحرير فشرده تقديم گردد

ولی کيفيت  ؛نرا محترم شناخته استآيت ھای قومی حقی است که سازمان ملل استقالل وخود مختاری اقل
    .تحقق وبرسميت شناختن چنين خواسته ای ازحقوق ارکانيکی ملت ھاست

 مادر کشور زبانی درکشورھا مدعی اند که با ھمه پرسی ميتوانند از يا توضيح اينکه اقليت ھای قومی و
جمله  از اين نظريه که اکنون مورد استفاده اقليت ھا و ؛م استقالل ويا خودمختاری بنماينداعال جدا و

   .ھماھنگ نيست ملتکردستان عراق است با فلسفه 

 ،وبدون سرزمين که کشورناميده ميشود قابل شناسائی است یدرمحدوده سرزمين حقوق ملی ملت ھازيرا 
سازمان ملل  محدوده تاريخی وقانونی است که درھم  کشور و ،حقوق ملی وحق حاکميت زيرسوال است

ن آ ن ملت وآنھايت  ملت يک کشور درتمام اجزای مادی ومعنوی  در و ،برسميت شناخته شده است
    .سرزمين شريک ھستند

 ھمانطور يله ای دارد  وـــبرھمه افراد ملت ازھرقوم وقب که قانون اساسی کشورھا ناظروشمولِ  ھمانطور
به  قانون اساسی شريکند و بتصوي د ھمه درئين وقدمتی که باشآ ن ودين واباھرزبکه  افراد ملت  

درسازمان  اعتبارھمين شراکت دولت تعيين ميکنند وازاستقالل کشور وحاکميت ملت متفقا دفاع ميکنند و
مجموع رکنوانسيون ھای بين المللی کشور ده ميشود ودنملل متحد به نام يک ملت ويک کشور تعيين نماي

  ...ف تعھد بين المللی قرارميگيرند  وملت  طر ھادآ

را شکل ميدھد واين سيستم قرنھا  که استانھای يک کشور درکناراستانھا مجموعه اداری کشور ھمانطور
   .جاری وساری بوده است

نھا تابع نظرکليه آمد ھای کشور مجموعا به حساب واحدی ريخته ميشود وصرف آکه در ھمانطور
   .گان استانھا ستنمايند

که درمقابل تعرض بيگانه به کشور ھمه مردم ازھرقوم وزبانی که ھستند مشترکا ازکشور دفاع  ھمانطور
نميتوانند درموقع خروج  ،وبطورکلی درخوب وبد کشورشريک ومتعھد ومسئول شناخته ميشوند ميکنند 

ھمه م بدوزند وھم بپوشند  بلکه اين اتحاد طبيعی ونفسانی جدا وخودسرانه عمل کنند وخودشان ھ از
يد  ھمه پرسی ازعموم  وھمه آنام ھمه پرسی برمي که از ھمانطورملت بايد  و رسی برای جدائی ازکشورپ

زيرا نتيجه ھمه پرسی تنھا متوجه  باشد نه تنھا اھالی کردستان ويا ھرمنطقه ای که خواھان جدائی است 
ھويتی  ادی ويا تاريخی واھالی منطقه ای که خواھان جدائی ازملت وکشورھستند نميشود بلکه چه ازنظرم

     .انثتسا نودب ...همھ .متوجه ھمه افراد ملت اين کشور خواھد شد
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 دارند وحق  خودشان حق دارند که مردم مناطق ديگر مردم کردستان عراق وايران ھمانقدر به منطقه
   .برعکس

گذاشته است   ن ملت دوران فرقه اي وقومي را كنارآر گوفتي ملتي داراي يك قانون اساسي شد دي
 ن ملت بھرآقابل تجزيه نيست مکر کل  مده وآن ملت درآد حقوقی مزين به فرھنگ وبصورت يک واح

ارعاب  تھديد  و از واين کار ممکن است درشرائط بدورعضو کشور موافقت کند دليل به جدائی وقطع يک 
 ،ن کشورصورت  گيرد نهآ ملتتمامی  ھمه پرسی ازطريق  م کشور ازگاه سازی مردآوجنگ ھمراه با 

بلکه با مشارکت ھمه کسانی که حق رای نسبت  که قصد جدائی دارد م ويک منطقه کشوريک قو تنھا از
  .بايد صورت گيرد را دارند به قانون اساسی کشور

عادت وخواست طبيعی مردم حضوردراستقالل است چه درزندگی اجتماعی فردی وچه درزندگی اجتماعی 
يا آھمه پرسی شود که  اگر و ت نيستنداصال مردم بطورطبيعی ھم مايل بداشتن حکومت ودول .کشورھا

مختاری  نقطه کشور که برای خود ھر در و ،مردم ميخواھند ماليات به دولت بدھند مسلم پاسخ منفی است
  .وحتی استقالل به ھمه پرسی رجوع شود نتيجه خودمختاری وتجزيه کشور خواھد بود

ومايلند ھرکاری که دلشان  ن نيستندبزرگترودرقيد دستورات بودحتی اطفال يک خانواده ھم مايل به داشتن 
  .بکنند دميخواھ

ذربايجانی ھم ميگويد چرا من ماليات بدھم برای آ خوزستانی ميگويد  چرانفت ايالت من به تھران برود و
ولی نظام تی پايان ميدھد لبه  اين بی عدا خودمختاری ظاھرا تسا نکمم حاليکه  در رفاه مردم يزد

مد آاسد که ھمه درنرايکپارچه وبصورت يک خانواده ميش کرده وملت اجتماعی طرح اين توقعات را مھار
    .ھا وھمچنين سختی ھا متحمل ھمه مردم است

  ورد روزگار       دگرعضو ھارا نماند قرارآچو عضوی بدرد 

   :ھمراه باشد فرمائيد موضوع با مثال ونمونه ھائیاجازه 

ن آ ن شخص تمايل خروج ازآفعال است  بھردليل  کسی شريک شرکتی است غيرسھامی که سالھای سال
يا بايد موضوع  و يا ھمينکه خودش تصميم گرفت کافی استآ ؛تشکيل شرکت مستقلی را دارد شرکت و

زيان شرکت  موافقت شرکاء جلب وبسياری چيزھا ازجمله جلوگيری از مطرح شود ومجمع عمومی  در
  ؟اصلی مطرح شود

يا اين تصميم شوم ھمراه با موافقت دولت آی شھرھای ايران شد ه منجربه جدائک ترکمانچایدرقرارداد 
  .)دولت بنمايندگی ازمردم است( ؟ايران بود يا تنھا با موافقت شھرھای جداشده از

 ن استانھا بود وآدرجنگ بين الملل اول بوسيله  ھمه پرسی ازمردم  يا استقالل وجدائی استانھای ترکيهآ
  ؟اتخاذ تصميم کرد ی ازکليه مردم عثمانیيا بنا برموافقت دولت عثمانی که بنمايدگ

ن کشورھا صورت آاروپا ازطريق ھمه پرسی ازمردم  در يا استقالل وايجاد کشورھای بعد ازجنگ جھانیآ
  ؟عمومی سازمان ملل و عھد نامه پوتسدامومجمع  گرفت ويا تصميم دولت ھا
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  ورد Ĥدست
   :ورد ازاين تحرير ميگويدآدست

نھا آابدا به معنای موافقت با خواست  ،کارسياسی استبه ی قومی که مبتالخواست اقليت ھا احترام به **
دم بلکه به اين معناست که مورد ميتواند به تصميم عموم مر ،خود مختاری ويا استقالل نيست مبنی بر

   .کشور محول شود

احترام به خواست اقليت درجھت خود مختاری ويا استقالل ازاين جھت به معنای موافقت با خواست  **
تنھائی ويا با  هاقليت ھا نيست زيرا ھيچ فردايرانی دارای  چنين حقی نيست که با چنين درخواستی ب

طريق ھمه  ھا ميتواند ازنت هن درصورت لزوم  اين حقی است که ،افراد خود تصميم بگيرد گروھی از
  .م شوددرنھايت بی طرفی وبدور ازتھديد وارعاب  انجا باشرکت ھمه مردم کشور پرسی

 با تجزيه كشور ويا خودمختاري كرده اند بايد بيش از مقيد به موافقت را سازمانهائي كه خود **
اشتباه ويا  ر ازتفسير اين تحرير براي رفع اث از ديگران متوجه اين مسئوليت بزرگ وخطير باشند و
   .ندانمكاري ويا فشارخارجي ايجاد مصونيت نمايند

  

 

 


