
  
  تعريف مذبحة حلبجة باإلبادة الجماعية

  ردستانإنتصار سياسي وقانوني إلقليم ك 
  

PNA –  وصف مسؤول رفيع المستوى بوزارة الشهداء والمؤنفلين
تعريف جريمة قصف مدينة حلبجة بالسالح  كردستانبحكومة إقليم 

باإلنجاز السياسي والقانوني ) الجينوسايد(ية عالكيمياوي باإلبادة الجما
، مؤكدا أن القرار يضمن حقوق ذوي ضحايا مذبحة كردستانلكبير إلقليم ا

  . حلبجة
وحول قرار المحكمة الجنائية العليا في العراق الفدرالي بإدراج مذبحة   

مسؤول متابعة ) هفال رحمان(حلبجة ضمن اإلبادة الجماعية ، أعلن 
في  كردستانالملفات والقضايا بوزارة الشهداء والمؤنفلين بحكومة إقليم 

أن جميع األطراف على إطالع ": بيامنير"تصريح خص به وكالة أنباء 
 ٣٦بأن المحكمة الجنائية العليا في العراق الفدرالي وفي جلستها الـ 

أدرجت جريمة قصف مدينة حلبجة  ٢٠١٠من كانون الثاني  ١٧بتاريخ 
ائمة باألسلحة الكيمياوية المحرمة دوليا من قبل النظام البائد ضمن ق

 كردستانالجرائم ضد اإلنسانية ، حيث أن القرار خيب آمال مواطني 
بشكل عام وذوي ضحايا جريمة حلبجة بشكل خاص، ذلك أن وبحسب 
قانون المحكمة الجنائية العليا فإن ملف جريمة حلبجة تتضمن جميع 

  . األسس القانونية التي تتضمنها اإلبادة الجماعية
الجنائية العليا في العراق الفدرالي قد أن المحكمة : وأضاف رحمان  

أعترفت يوم أمس األحد وبشكل رسمي بجريمة قصف مدينة حلبجة 
، وهو مكسب ) الجينوسايد(بالسالح الكيمياوي على أنها إبادة جماعية 

وذوي ضحايا وشهداء جريمة حلبجة  كردستانسياسي وقانوني إلقليم 
ارة الشهداء والمؤنفلين الشهيدة ولفريق الدفاع عن ملف حلبجة في وز

وأوضح المسؤول في وزارة الشهداء والمؤنفلين . كردستانبحكومة إقليم 
رئيس محكمة ) عارف شاهين(، أن القاضي  كردستانبحكومة إقليم 

أن محكمة التمييز قررت اإلعتراف "ة لتمييز أفادنا في إتصال مع الوزرا
على أنها عملية إبادة بجريمة قصف مدينة حلبجة باألسلحة المحرمة دوليا 

  . جماعية
وحول أهمية تعريف مذبحة حلبجة بالجينوسايد أو اإلبادة الجماعية ، أكد   

رحمان أن القرار يضمن حقوق ذوي شهداء وضحايا جريمة حلبجة 
الشهيدة ، وهو اإلعتراف الثاني الذي تقره المحكمة الجنائية العليا ضد 

بعد  الكرديدة الجماعية ضد الشعب النظام البائد لممارسته عمليات اإلبا
  .تعريف جريمة األنفال باإلبادة الجماعية

  
 تعزز ثقافة األكراد في الشتات )٢٠٠٠سيدني (إذاعة 

  
    فاروق حجي مصطفى -- سوبارو  ٢٠١٠فبراير  ١٠، األربعاء   
تهتم بتأسيس إذاعات أو فضائيات أو مواقع الكترونية  دولهناك   

بينما ال ترى دول أخرى ... بث ثقافتهاإخبارية بهدف تجميل صورتها و
ضرورة لذلك كونها ال تحتاج الى تجميل صورتها أو نقل ثقافتها، بل تفتح 

  .على أرضها قنوات إعالمية ليتواصلوا مع بلدانهم األم» األجانب«لـ 
التي فتحت للجاليات منابر » الكريمة«تعد أستراليا إحدى هذه الدول 

وأبدت الحكومة األسترالية تعاطفها مع ! الإذاعية بغية التواصل ليس إ
األكراد من خالل تخصيص ساعة من البث اإلذاعي باللغة الكردية، ال ان 
تنقل سياساتها وثقافاتها لألكراد، ما يتيح لهؤالء ان يبثوا ثقافتهم وأخبارهم 

) أف أم(» ٢٠٠٠سيدني «عبر إذاعة 
التي يديرها اإلعالمي الكردي 

  .السوري مصطفى خليل
 ٥٠بـ» ٢٠٠٠إذاعة سيدني «وتبث   

... لغة عالمية، منها العربية والكردية
ويشرح خليل كيفية تواصله . وغيرها

بإمكاني ان «: مع أكراد الشتات بالقول
أتواصل خالل هذه الساعة مع كل 
األكراد وأتعاطى معهم وأشاركهم 

أبدأ من سورية ... الشؤون والشجون
ان الى العراق الى تركيا الى إير

  .»وأنتهي باألكراد في الشتات
لم يقتصر تواصل خليل على المستوى 
الخبري والعام، بل اهتم بالشأن 

  .كما يقول... السياسي والمعيشي
  

ولكن كيف يتواصل خليل مع المتلقي؟ 
هل بنقله أخبار استراليا أم بنقله أخبار 

لكل مقدم برامج «: بلده؟ يقول خليل
أحد رأيه وشكل برنامجه، وهنا ال 
أنا . يتدخل ويعمم أنماط معينة في البث

من جهتي أركز على الحراك السياسي 
... والعام في البالد وأنقله الى مقيم هنا

وقد تجد من ينقل أخبار مولبورن أو 
: ويضيف. »...سيدني الى المتلقي

لكن ربما أعلّق على شيء يجرى في «
الداخل هنا، خصوصاً إذا كان ثمة 

  .»بالشأن الكردي قرار أو حدث يتعلق
باألغاني ) للبث(يفتح ساعته الكردية 
» شفان برور«الكردية مرة بأغنية 

ومرة باألغنية الكالسيكية الكردية مثل 
. أو صوت ناي حزين» باقي خضر«

إذاعة سيدني «كل األغاني التي تبثها 
هي أغاني حزينة ) الكردية(» ٢٠٠٠
ال يكلف المتلقي كثيراً من . ومبكية

يسمع اإلذاعة، وإذا فاته أي  الوقت كي
خبر بثّ سابقاً وأثار اهتمام الناس، 
فإن الحلقة بالكامل موجودة على 
الموقع اإللكتروني لإلذاعة، وفي 
إمكان المتلقي سماع اإلذاعة طيلة أيام 

  .األسبوع
» ٢٠٠٠سيدني«وال يخفى ان إذاعة   

تشكل محور التواصل الكردي في 
دول الشتات، وخطت مثل هذه المنابر 
والمنافذ الكردية في أوروبا وأستراليا 
خطوات مهمة على مستوى نشر 

  .الثقافة الكردية في أرجاء المعمورة

 ١٥       قضايا كردستانية    )     ١٩٩(العدد               YEKÎTÎ الوحـــدة



  تضاعف أعداد الممنوعين من السفر في سورية
  

ان عدد الممنوعين من السفر في بالدها في  سورية منظمة حقوقية قالت   
حيث يشاع بأن عدد "األشهر األخيرة ، ازدياد مضطرد وخاصة خالل

 المنظمة وأضافت"اآلالف الممنوعين من السفر في سورية قد أصبح عشرات
  . منخرطين جدد في هذا المضمار انها تتلقى اتصاالت يومية من

تلتها قائمة أخرى بتاريخ  14/8/2009 فقد صدرت قائمة أسماء بتاريخ  
ضمت هذه القوائم  ٢٦/١١/٢٠١٠تلتها قائمة ثالثة بتاريخ  ١٥/١٠/٢٠٠٩

 المئات من أسماء الناشطين في حقوق اإلنسان والعمل العام حتى وصلت
وال يدري أحد على أي مقياس أو أساس يتم هذا ( ألصدقائهم ومعارفهم 

 .) المنع
ورد الى  في سورية في بيان إلنسانا وقالت المنظمة العربية لحقوق  

أجهزة األمن لم تعد تكتفي بالنشطاء فقط فانطلقت  يبدو أن": المرصد السوري
 . ." أصدقاء األصدقاء والجوار وهكذا لبعض أصدقائهم وربما ستنتقل إلى

العشرات من أعضاء وأصدقاء   وبحسب المنظمة ان السلطات السورية منعت
ورجاال دون  نسان في سورية وأقاربهم نساءالمنظمة العربية لحقوق اإل

 أو علمهم أو معرفة السبب ، وال يعلمون بالمنع إال عند وصولهم الى الحدود
فيطلب منه مراجعة هذا الفرع . عندما ينوي أحدهم تجديد جواز سفره 

يعاني حتى يصل الى الجهة المقصودة  ويعاني المواطن ما األمني أو ذاك ،
 دوىدون أي فائدة أو ج

واستنكرت المنظمة العربية لحقوق اإلنسان في سورية تستنكر هذا االنتهاك   
استسهال اتخاذ هذه القرارات بمنع    لحقوق المواطنين واستغربت الفاضح

حقهم القانوني واإلنساني من السفر واالنتقال الى أي  المواطنين جزافا من
ألمور صحية أو  الكثيرين بحاجة للسفر مكان وفي أي زمان ، علما بأن

لعائلته وأطفاله ما لم يستطع  عائلية أو معاشيه للعمل واكتساب الرزق ليؤمن
   . تأمينه في بلده

بيانها بالحديث عن عدم مشروعية  وختمت المنظمة الحقوقية السورية  
المنظمة تعود وتكرر على عدم مشروعية هذه  إن"منع السفر وقالت  اتقرار

تأخير لما لها من آثار سلبية  ا فورا ودون أيالقرارات وعلى ضرورة طيه
، للتستر على أي معلومة على الوطن والمواطن ، في عالم لم يعد فيه إمكانية

التقنية العلمية  وقد يعلم الخارج أكثر مما يعلمه المواطن وقبله ، عالم
   المرصد السوري:المصدر. "واالتصاالت اآلنية السريعة ،وليعلم من ال يعلم

  
  

  
  
  

  تحية للبارزاني الخالد
  في ذكرى رحـــيله

تصادف األول   
من شهر آذار 
الذكرى السنوية 
لرحيل البارزاني 
الخالد الذي 
ارتبط اسمه بأهم 
مراحل النضال 
الوطني الكردي 

د العديد من في كردستان العراق، وقا
، كانت آخرها ثورة أيلول الثورات

 ١٩٧٥- ١٩٦١الوطنية بين عامي 
آذار، التي  ١١حينه باتفاقية  وتوجت في

شكلت منعطفا هاما في تاريخ شعب 
كردستان، الذي واصل نضاله من أجل 
دحر الدكتاتورية التي سقطت عام 

وبدأ عهد جديد من تاريخ   ٢٠٠٣
العراق الحديث في ظل نظام ديمقراطي 
فيدرالي أنصف الشعب الكردي وأعاد 
وحدة العراق، وتحول إلى تجربة 

يكون لها آثار إيجابية على ديمقراطية س
  المنطقة

  
يشارك في  الشاعر حسين حبش

 نيكاراغوا مهرجان الشعر العالمي في
شباط / في الرابع عشر من هذا الشهر

يشارك الشاعر حسين حبش المقيم في 
بون األلمانية في الدورة السادسة  مدينة

لمهرجان الشعر العالمي الذي يقام في 
وقد دعي . غوافي نيكارا مدينة غرانادا

شاعر،    إلى المهرجان أكثر من مائة
بلداً  سيحضرون من أكثر من ستين

للمشاركة في هذه التظاهرة الشعرية 
الجدير بالذكر أن المهرجان . الكبيرة
لثمانية أيام أي من الرابع عشر  يستمر

لغاية الحادي والعشرين منه، يلقي 
قصائدهم في مختلف  خاللها الشعراء
قافية والعامة كدور السينما التجمعات الث

والجامعات  والمكتبات والنوادي
... والمسارح والحدائق والساحات العامة

  .ومتنوع وذلك وفق برنامج غني
 وتجدر اإلشارة أيضاً إلى أن الشاعر  

حسين حبش كان قد شارك في العام 
المنصرم في مهرجان الشعر العالمي 

  .كولومبيا /في مدلين

  :وان التاليراسلونا على العن
Yeki 993@hotmail.com  

 رديـــــر وطـــني كـــــــــــد مؤمتـــل عقـــــود من أجــــــل اجلهـــكـ

 دالــالبـ ـجونـ يفعبنا الكردي ـــلي شــسيني وملناضالســيا للمعـتقـلني ـريةـــاحل
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