
لن نسمح : كردستانرئيس إقليم 
  الخارجية  األجندةأبداً بتنفيذ 

  في كركوك
  

PNA- حـذّر رئـيس إقلـيم    : هولير
، فـي  السيد مسعود بارزاني، كردستان

مؤتمر صحافي عقب وصوله الى مطار 
أربيل الدولي بأنهم لن يسـمحوا أبـداً   

خارجية في كركوك ووجه  أجندةبتنفيذ 
لتركمـان  العرب وا األشقاءرسالة الى 

  . في مدينة كركوك
العرب :" في رسالته اإلقليموقال رئيس 

والتركمان أشقاء لنا، ولن نسـمح أبـداً   
  . بتنفيذ أجندة خارجية في كركوك

معنا وتحاوروا  واجلسوانقول لهم تعالوا 
  ".بحيث تستفيدون أكثر منا لنيل حقوقكم

 انتخاباتوفي ما يخص تمرير قانون   
:" اإلقليمكر رئيس مجالس المحافظات، ذ

الخطأ كان من جانب حلفاءنا وفي أداء 
، وهـي  الكردسـتاني قائمة التحـالف  

  ".األعداء انتهزهاالفرصة التي 
وفي ما يتعلق بطلب مجلس محافظـة    

، كردستانالى إقليم  باالنضمامكركوك 
  :" مسعود بارزانيقال السيد 

طلب مجلس محافظة كركوك مشروط   
ن الدستور العراقي م ١٤٠بتنفيذ المادة 

الدائم، ففي حال عدم تنفيذ تلك المـادة،  
حينها فقط سيقررون االنضمام الى إقليم 

وإذا لم يتم تلبية طلبهم، فإن . كردستان
من حقهم الدستوري والقانوني االنضمام 

  ".، وهو ما ندعمهكردستانالى إقليم 
فـي مـؤتمره    اإلقلـيم وقال رئيس   

 قيـة ال هنالك أطراف عرا:" الصحافي
تزال ترفض االنتخابات في العـراق،  

 انتخابـات ولكننا نشدد على أننـا مـع   
المحافظات وإجراء تلك االنتخابات في 

  .األخرىكركوك مع المحافظات 
نرفض كل أشكال التـدخل  :" وأضاف  

 اسـتقدام يتحدث البعض عن . من الغير
نصف مليون كوردي من تركيا وإيران 

السكانية في الى كركوك لتغيير التركيبة 
الذي يثير الدهشـة   األمران  . المدينة

تزال قائمة حتى  هي هذه العقلية التي ال
، ألننا لم نتمكن حتى مـن إعـادة   اآلن

مرحلي كركوك بالكامل الى منـاطقهم  
الى ذلك ان ضميرنا ال  أضف، األصلية

  .باآلخرين األذىيسمح بإلحاق 
  

  نشاطات
  راقممثلية الحزب في إقليم كردستان الع

  لقاء أخوي
المقر المركزي لحزب ) صابر أبو( زار ممثل حزبنا السيد محمود محمد  

 مع الرفاق في الحزب الشقيق تمو، االتحاد القومي الديمقراطي الكردستاني
وضـع  والكردية والكردسـتانية و  ةيواإلقليماستعراض األوضاع الدولية 

ـ  ، اقـي  من الدستور العر ١٤٠معوقات المادة  ات النظـر  وكانـت وجه
ن قبل اإلرهابيين وممـولي  م، العملية االنتحارية الطرفان وأدان، متطابقة
 وحشـود الجمـاهير  ، ك العملية الجبانـة والتـي اسـتهدفت   تل، اإلرهاب

، بالضد من قرار البرلمان العراقـي  ، الكردستانية المتظاهرة في كركوك
ممثـل  وفي نهاية اللقاء غـادر  ، بخصوص انتخابات مجالس المحافظات 

 .حزبنا المقر المركزي للحزب الشقيق 
 لقاء ودي

السـيد علـي    إيرانبناء على دعوة من رئيس حزب آزادي كردستان     
واستقبل مـن  ، زار ممثل حزبنا المقر المركزي للحزب الشقيق ، قاضي 

قبل األخ على قاضي رئيس الحزب واألخ شمال عضو اللجنة المركزيـة   
فان وضع شعبنا استعرض الطرو، عالقات للحزب الشقيق عضو مكتب ال

بتشكيل المؤتمر الوطني ،  وأشادا، طنية والديمقراطية الكردي وحركته الو
اسـتعدادا  ،  اإليرانيـة وتنظـيم عمـل المعارضـة    ،  اإليرانيالفيدرالي 

وفـي  ، بشكل خـاص   وإيرانللمتغيرات المرتقبة في المنطقة بشكل عام 
 .ر العالقات الثنائية بين حزبينا الطرفان على تطوينهاية اللقاء اكد 

  :ـــاء صحفيلق 
، رابورت اليومية لقاءا صحفيا مع ممثل حزبنـا  كردستانمراسل  أجرى

حول وضع شعبنا ، مراسل الجريدة األخ محمد جمشيدي  أسئلة توتمحور
وحركته الوطنية ودور حزبنا المميز في النضال مـن  ، الكردي في سوريا

، وحـدة الـبالد   إطـار ين حقوق شعبنا الكردي في سوريا فـي  اجل تأم
وكـذلك  ، نين االستثنائية المطبقة حيال شعبنا الكـردي  اوالمشاريع والقو

  .السياسة الشوفينية الممنهجة بحق شعبنا الكردي 
  :ـاء مشتركلقــ

، اسي لحزب بيت النهرين الديمقراطيزار ممثل حزبنا مقر المكتب السي  
وتم مناقشة ، بل السيد روميو هكاري السكرتير العام للحزب واستقبل من ق

ووضـع شـعبنا الكـردي والشـعوب     ، والمنطقـة  ، األوضاع الدولية 
المنطقـة   وأقليـات بين شـعوب  ، بالعيش المشترك  واإلشادةالكردستانية 

ومشاركتهم فـي  ، لحقوقهم ، وممارسة كافة مكونات الشعب الكردستاني ،
وتمنى الطرفان ،  كردستان إقليموذلك في ،  إلداراتواالحكومة والبرلمان 

 وإشـاعة ، حصول كافة الشعوب واألقليات لحقوقهم في األلفيـة الثالثـة   
وعلـى توطيـد أواصـر األخـوة     ،  اإلنسانالديمقراطية واحترام حقوق 

  .التاريخية والعيش المشترك لشعوب المنطقة 
   
 التركمان إصالحلحركة زيارة المقر المركزي  

التركمـان   إصالحبناء على دعوة األخ عبد القادر بازركان رئيس حركة 
وتم  تداول وجهـات النظـر   ، زار ممثل حزبنا المقر المركزي للحركة 

الطرفان محـاوالت دول   وأدانل المستجدات على الساحة الكردستانية حو
ية للعراق واإلقليم وبـاألخص  الداخل نالشؤوالجوار العراقي بالتدخل في 

وطالبـا  ، من الدستور العراقـي   ١٤٠حول قضية كركوك والمادة ، امنه
وذلك للحد من تلـك   هافي تنفيذ بنود اإلسراعمكونات الحكومة المركزية 

وتبـادل وجهـات   ، الطرفان على تمتين العالقات الثنائية  وأكد، التدخالت
  ..النظر حول قضايا الساعة

 

 ١٥        قضايا كردستانية)        ١٨٠(العدد         YEKÎTÎ الوحـــدة       


