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  التقديم حفاوة على بيان للسيدة شكرا

  التاريخ. في مدنيين على اشنه يتم التي الكيميائي  سلح باأل الهجمات أكبر من واحد   ذكرى اليوم علينا تمر

  اخرى. مرة تحدث الن الوحشي  الجرائم هذه لمثل السماح بعدم أنفسنا على قطعناه الذي العهد نجدد ،اليومو 

 الحربي  النظام طائرات قصفت لصدام، الدكتاتوري الحكم فترة اثناء اليوم، من عاما   وعشرون سبع  قبلف
  الكيميائي . بالقنابل العراق كوردستان في لبج ح مدين 

 األبرياء المدنيين من 5,000 حوالي فقتل متواصل . ساعات خمس طوال القصف عمليات استمرت حيث
 الكيميائي  الغازات الى حلبج  سكان نصف من أكثر وتعرض ن.ياخر  10,000 الى 7,000 بين ما وجرح

  الساّم .

 واألقليات االكراد ضد النظام اقترفها التي العديدة الجماعي  اإلبادة جرائم من حدة  وا االّ  المذبح  هذه تكن لم
 وشمال جنوب في الجماعي  المقابر وجرائم 1988 عام النظام شّنها التي االنفال حمل  مثل األخرى، العرقي 
 خالل الفيليين االكراد من عمومتي ألبناء العرقي والتطهير والتسفير 1991 عام انتفاض  بعد البالد

  والثمانينات. السبعينات

 التي الوحيدة ي التسم االّ  اإلنساني  بحق اقترفت التي الجرائم لهذه تسمي  يطلق ال ان كله العالم على ينبغي
  الجماعي . اإلبادة جرائم تناسبها:

  لتاريخ.ا كتب في االّ  الجماعي  اإلبادة لجرائم فيه وجود ال الذي اليوم يأتي ان في امل   كلنا

  العراقي. الشأن تتناول التي الصحف عناوين في الجرائم هذه مثل عن نقرأ نزال ال ،األسف شديد ومع ولكننا
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 بتنظيم يعرف ما او والشام" العراق في اإلسالمي  "الدول  أنفسهم على يطلقون الذين البرابرة زال ال اليوم،
 ظل في يعيشون عراقي مليون 3.6ب يقّدر لما ا  تهديد يشكل ما وهو ،الحبيب بلدنا ثلث يحتلون داعش

   والطغيان. اإلرهاب

 او الديني االنتماء عن النظر بغض ،تطرفهم يبايع ال من كل إبادة الى يسعى اإلرهابي داعش تنظيم ان اذ
  العرقي. او الطائفي

 رؤوس يقطعون الذين اإلرهابيين لهؤالء هدف   االقلّيات، أبناء وباقي واكراد ومسيح وسّن  شيع  فالجميع،
 األديان جميع عبادة بيوت المجرمين هؤالء دمر لقد واألطفال. النساء ويستعبدون احياء يحرقونهم او اسراهم

  جمعاء. واإلنساني  البشري  الى تعود التي واالثار والثقافي  الحضاري  الشواهد ودمروا والمذاهب

 راح التي المجزرة في الجماعي  اإلبادة جرائم اقتراف على عشدا تنظيم قدرة الماضي الصيف شهدنا لقد
 من الفاال واستعباد مجاع  في وتسببوا األخرى، األقليات أبناء من وغيرهم االيزيديين االف ضحيتها
  .االبرياء

 التي االنسان حقوق انتهاكات حول استماع جلس  غد يوم "رايبورن" مبنى في النتوس توم لجن  وستعقد
 جو والنائب ماساتشوستس والي  عن ماكغوفرن جيمس الكونغرس نائب هنا واشكر داعش. تنظيم هايقترف
  هذه. الحزب ثنائي  لجن ال رئاس  سيتقاسمان اللذان بنسلفانيا والي  عن بيتس

 الشعب لمساعدة ستفعلون وما تفعلون ما وكل لنا متموهقد ما كل على األمريكي الشعب اشكر ان داو  كما
  والرفاهي . الديمقراطي  لتحقيق سعيهمو  واإلرهاب الطغيان من أنفسهم لتحرير يالعراق

 التضحيات أسمى افرادها بعض قدم والتي بالدنا في خدمتها تؤدي التي االمريكي  للقوات شاكرون العراقيون
  صّدام. بنظام لإلطاح 

  داعش. تنظيم دحر في للمساعدة التحالف لتشكيل االمريكي  االدارة جهود نقدر كما

  المعرك . في بأنفسهم االنتصار العراقيين على يجب األرض، وعلى المطاف، نهاي  وفي ولكن،

 جميع من العشائر ومقاتلو الشعبي الحشد وقوات الكوردي  البيشمرك  وقوات العراقي  االمن قوات تقاتل اليوم،
  .خطورة   األوقات اشد في بلدهم عن للدفاع هّبوا حين بيد ويدأ   جنب الى جنبا محافظاتال

 هؤالء من شعبنا من شريح  كل نحررو  أراضينا من شبر   كلو  بلدة وبلدة   قري  قري    بالدنا معا   وسنستعيد
   لحدود.ل العابرين اإلرهابيين
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 ومرتعا   الطائفي والعنف واإلرهاب للتطرف عرض    اليوم بعد يكون لن الذي العراق بناء سنعيد بيد، يدا  
 في الجماعي  اإلبادة مجزرة مثل المروع  األفعال صفح  االبد والى سنطوي ختاما ، للحدود. العابر لإلرهاب
   حلبج .

 


