
                                                       :كردستان إقليمحكومة 
 واجب المالكي خلق جو للمصالحة وليس هدمها

جب رئيس الوزراء نوري المالكي هو قالت حكومة اقليم كردستان، االثنين، إن وا   
ما بني منها وخلق “ هدم”للمصالحة الوطنية وبناء مسيرة التسامح وليس خلق جو 
عدم ”، معتبرة ان تشكيل مجالس االسناد يؤدي الى خلق حالة من “للتفرقة”ارضية 

جاء ذلك ردا على . في المجتمع الكردستاني“ االستقرار وتقويض االنسجام
بها رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي عقده ببغداد في العشرين من  تصريحات أدلى

الشهر الماضي، بعد تلقيه رسالة من رئاسة الجمهورية حول مجالس االسناد، 
    . فيها مواقف اقليم كردستان في العديد من القضايا ووصفها بالالدستورية“ هاجم”

من واجب رئيس ”أن  وأوضح بيان لحكومة االقليم نشر على موقعها االلكتروني  
الوزراء ومكتبه خلق جو للمصالحة الوطنية وليس هدم ما بني من المصالحة، 
وخلق جو لبناء المسيرة االمنية، وليس العمل على هدم ما بني، وخلق جو لبناء 

  .“مسيرة التسامح، وليس ارضية للتفرقة
مى مجالس رسالة مجلس رئاسة الجمهورية، كانت تتعلق بما يس”وأوضح البيان أن 

االسناد والذي خرج الى العلن كمشروع لدولة رئيس الوزراء، الغريب ان دولة 
رئيس الوزراء ربط رده على رسالة مجلس الرئاسة، باالقليم، وكأنه كان ينتظر 

  .“فرصة ليصب جام غضبه على االقليم
موقف اقليم كردستان واضح من االنفراد بتاسيس ما يسمى مجالس ”وأشار إلى ان   

االسناد، فمكتب رئيس الوزراء حاول االتصال بالعديد من االشخاص في اقليم 
والذين كانوا ابان عهد النظام البائد ) ١٤٠(كردستان والمناطق الخاضعة للمادة 

جزءاً من القوة النظامية التي كانت مرتبطة باالجهزة االمنية والمخابراتية للنظام 
  .“السابق

 - وبعضهم كانوا من رؤساء العشائر في كردستان -هؤالء األشخاص”وتابع ان   
قد حملوا السالح ضد ابناء جلدتهم، فشاركوا االجهزة االمنية والعسكرية القمعية في 

 ١٩٩١عهد النظام البائد في قتل وتشريد الكورد وتدمير القرى، وبعد انتفاضة عام 
م ان ال يعودوا اصدرت قيادة الجبهة الكردستانية عفواً عاماً عنهم، مشترطة عليه

  .“ابداً الى صفوف الخيانة
باالتصال حتى ببعض الخونة من مكتب رئيس الوزراء بدأ ”ومضى قائال إن   
رد ايضاً، الذين شاركوا النظام البائد في عمليات االنفال السيئة الصيت والذين الك

تى الذوا بالفرار الى الخارج هاربين ولم يشملهم ح ١٩٩١ابان انتفاضة اذار عام 
  .“قرار العفو العام الصادر من لدن قيادة الجبهة الكردستانية

تجديد االتصال بالعديد من رؤساء تلك ”ان  عتبرت حكومة االقليم في بيانهاوا  
من الدستور ) ١٤٠(االفواج المسلحة سابقاً في كردستان والمناطق الخاضعة للمادة 

لس االسناد بتلك الطريقة التي يسلكها مكتب السيد العراقي لتأسيس ما يسمى مجا
رئيس الوزراء قد يؤدي الى خلق حالة من عدم االستقرار وتقويض االنسجام في 

  .“المجتمع الكردستاني، اللذين كانا مفقودين ابان النظام السابق
من الطبيعي ان تلقى تلك المحاوالت الرد الشعبي قبل الرد الرسمي ”وختمت بأنه 

وبالتالي نتساءل هل من . في كردستان، ألنها تؤدي فعالً الى خلق الفتنة عليها
واجب مكتب رئيس الوزراء للدولة االتحادية خلق الفتنة بين ابناء الشعب وتحت 

  .“!ستار المصالحة الوطنية؟

  

  
تفوز بجائزة األمم  )بوتو(

  لحقوق اإلنسان  المتحدة 
     
أعلن رئيس الجمعية العامة لألمم   

األربعاء  ميغيل ديسكوتوالمتحدة 
رئيسة الوزراء  أنه تم تسمية

 )بنازير بوتو(الباكستانية الراحلة 
والراهبة األميركية التي قتلت في 
البرازيل منذ ثالث سنوات 

من بين الفائزين  )تانغودوروثي س(
بجائزة األمم المتحدة التي تمنح 
لألعمال المتميزة في ميدان حقوق 

         .اإلنسان
ودوروثي  بنازير بوتووقد فازت  

بالجائزة إلى جانب كّل من  ستانغ
المفوضة السامية لحقوق اإلنسان في 

لويز أربور، ووزير  األمم المتحدة
العدل األميركي األسبق رامزي 

ك إضافة إلى كارولين غوميز كالر
ودنسي موكويغ ومرصد حقوق 

  .اإلنسان
يشار إلى أن هذه الجائزة منحت    

/ كانون األول ١٠للمرة األولى في 
، وذلك في ١٩٦٨ديسمبر من العام 

العتماد  ٢٠الذكرى السنوية الـ
اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، 

  .وهي تمنح مرة كل خمس سنوات
ن لهذا العام، أو وسيتسلّم الفائزو

ممثليهم، جائزتهم خالل الجلسة 
العامة للجمعية العامة التي ستعقد 

عاما على  ٦٠لمناسبة مرور 
  .التوقيع على وثيقة تاريخية

ومن بين الذين فازو رئيس جنوب   
 نيلسون مانديالأفريقيا السابق 

وداعية الحقوق المدنية األميركي 
واليانور  مارتن لوثر كينغالراحل 

، زوجة الرئيس األميركي وزفلتر
، ثيودور روزفلتاألسبق الرحل 

جيمي والرئيس األميركي السابق 
  .ومنظمة العفو الدولية كارتر

  
  
  
  
  
  
  
  

  ل عقــــــد كـــل اجلهــود من أجــ

 ــرديمؤمتــــر وطـــــني كـــــــ

 السـياسـيني للمعـتقـلني ـريةاحل
 يف رديــــعبنا الكـــوملناضلي ش
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