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 عمتم مساءًا وشكرًا لحضوركم 

عمى ارتكاب أكبر اعتداء باألسمحة  8811أقدمت حكومة صدام حسين في السادس عشر من اذار عام 
الكيمائية يتم شنو عمى مدنيين في التاريخ. فقد استمر طيران الجيش ولمدة خمسة ساعات متواصمة بإلقاء 

 العراق.القنابل الكيميائية عمى مدينة حمبجة في كردستان 

من  أكثراليجوم. وتعرض  في اخرين 85555من سكان المدينة حتفيم وُجرح  0555من  أكثرلقي قد و 
 نصف المدينة الى التموث الكيميائي. 

جريمة ونطمق عمييا بحق اإلنسانية التي تم اقترافيا ونستنكر تمك الجريمة تذكر اليوم ذلك اليجوم المروع سن
كما اود الترحيب بكل الذين حضروا اليوم اللقاء  .باكمموشعبنا لجياد  اً رمز تمثل مدينة حمبجة ف إبادة جماعية.

 :حمبجةضحايا ذكرى الكممات ونحن نحيي 

الكونغرس كريس فان ىولن  يمعالي الوزير فالح بكر، الجنرال جيم جونز، وبالتأكيد شكر خاص لعضو 
 .في الكونغرس االمريكي 244ومارشا بالكبيرن الذين عمال سويًة لتمرير القرار 

ؤكد مرة أخرى عمى ىو ما يو جرائم إبادة جماعية بجرائم صدام الجماعية ضد االكراد   244القرار يصف 
ممثاًل عن حكومة العراق في وبصفتي عمق أواصر الصداقة التي تربط بين شعبي الواليات المتحدة والعراق. 

 قيع وتبني القرار. الواليات المتحدة، احث أعضاء الكونغرس عمى التو 

 فإنناقي والمذىبي والعزلة عن الخارج والتخريب في الداخل، بعد عقود من الدكتاتورية والحروب والقمع العر 
. ةسياسيوال ةدينيانتمائاتيم الو  مبكل شرائحيبخيراتو الشعب  ابناءنكافح اليوم من اجل إعادة بناء بمدنا لينعم 

ضحايا من اىمي الكورد الفيميون الى عرب االىوار وصواًل الى  ابتداءلقد عانينا جميعًا من الدكتاتورية، 
 تركة صدام الجميع. فقد طالت اليوية،  المقابر الجماعية المجيولي

شابيا مقد اصدر العراق قانونا ل. ياى الديمقراطية تبدأ بطمب الحقيقة والتحدث بان رحمتنا من الدكتاتورية ال
عمى قرار يتم فيو اعتبار ىجوم صدام  4588صادق البرلمان العراقي في اذار عام حيث . 244مقانون ل

 حسين عمى االكراد في حمبجة جريمة إبادة جماعية. 
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مجزرة حمبجة  اعتبروالذي  4585في شباط  في العراق الى قرار المحكمة االتحادية العميا باإلضافةذلك 
 جريمة إبادة جماعية. 

كأفراد او ماجرى لبناء مستقبٍل أفضل وان ال ننسى  ينبغي عمينا ان نناضلف ق الماضيوفيما نواجو حقائ
  كمجتمع. اذ ينبغي ان نتعظ من دروس الماضي لنضمن ان عدم تكراره مستقباًل. 

ضية، تعتقد األغمبية الساحقة من العراقيين عامًا الما ات التي واجيتنا خالل االحدى عشربرغم كل التحديو 
باننا اليوم أفضل حااًل مما كنا عميو أيام حكم صدام حسين. نحن ممتنون لمقوات االمريكية التي خدمت في 

 غايات التضحية.  أسمى منيابالدنا والتي قدم البعض 

  شمل كل العراقيين، سّنة وشيعة  كما نناضل لممالطائفية والعرقية واإلقميمية.  صدع أبونسعى اليوم الى ر 
تكون فيو جميع المكونات ممثمة في واكراد ومسيح وتركمان، وبرغم انف اإلرىاب. نحن نعمل لبناء مجتمع 

ال عن طريق العنف. فال سبيل عن طريق النقاش والتصويت  الخالفاتحل فيو تُ و  المظالمسمع فيو تُ و البالد 
  .  سوياً اال بالعمل تفع جميع ابناءه من خيراتو ينلبناء مجتمع يعمو العدل والوئام و 

 ، معممًا حاسمًا في طريق التقدم. 4550الرابعة منذ العام  وىي نيسان، 05ستمثل االنتخابات البرلمانية في و 

ننا  مصممون عمى إقامة االنتخابات في موعدىا المقرر.  وا 

دعاة العنف والمتطرفين، واألكثر أىمية، سيساعد عمى بناء سيزيد ديمقراطيتنا قوًة ويخيب امال  ماوىو 
 مستقبل مشرق لن تتكرر فيو الفظائع مرة أخرى.  

    . األليمة في ىذا المكان الميم الفاجعةشكرًا لكم جميعا إلحياء ذكرى ىذه 

  


