
  والكلدان   وااليزيديين  والسريان  واآلشوريين  لألرمن  صوتًا  منحن  أن  يجب  الجماعية،  اإلبادة  ذكرى  إلحياء

 واليونانيين 

 لألرمن الجماعية  اإلبادة  ذكرى يوم  بيان مشترك في

 ٢٠٢١ نيسان )ابريل( ٢٧

 األرمن   تمثل  مجتمعية   كمنظمات   لألرمن،  الجماعية  باإلبادة  المتحدة   للواليات  رسمي   رئاسي  اعتراف  أول  عشية

  نشارك   أن   نود   الضحايا،   عن حقوق  تدافع   التي   األخرى  والمنظمات  وااليزيديين  والسريان   والكلدان  واآلشوريين

 .اعترافنا

  الشعب   برنامًجا إلبادة   وبدأوا   األرمنية، الجالية  وقادة  رموز  مقتل  يوم  ١٩١٥  )أبريل(  نيسان  ٢٤  يوم  صادف

  مليون   ١.٥  بنحو  يقدر  ما  قُتل .  الجماعية  اإلبادة   في  فقدت  التي  األرواح   نتذكر  أن  يجب  اليوم،  هذا  في .  األرمني

 .أرمني

  والجرائم   للفظائع  خصبة  أرًضا  وتهيئ   العقاب  من  اإلفالت   ثقافة  تخلق   الجماعية  اإلبادة  أن  أيًضا  نتذكر  أن  يجب

  هذا .  وكامل  سريع   بشكل  العدالة  تتحقق   ال   عندما   األسبقية  على   الشرعية  إضفاء   يتم .  المستقبل  في   اإلنسانية  ضد

  الجماعية   داعش  إبادة  ذلك  في  بما   األخرى،   الجماعية  اإلبادة  حاالت  في   الحال  هو  كما  األرمن،  حالة  في  صحيح

 .وغيرهم والسريان والكلدان واآلشوريين األيزيديين ضد

  حيث   شديد   لتهديد  أيًضا  واألمن  السالمة  تتعرض   سنجار،  في  داعش  قبل  من  الجماعية  اإلبادة  استمرار  مع

.  اإليزيديون  يسكنها   التي   القرى   قصف  في   التركية   الجوية   القوات   تشنها   التي   العسكرية   الجوية   الضربات   تستمر

  سنجار   بناء  إلعادة   سياسات  في  الشروع   على   قدرة  أي   يعطي   وال   مزمنًا،   مرًضا  اآلن  األمن  انعدام   أصبح

  المجتمعات   موطن  للموصل،  داعش  تدمير  إن.  الجماعية  اإلبادة  بدء   منذ  نازح  ألف  ٣٠٠  من  أكثر  وإعادة

  والسريان  والكلدان  اآلشوريون  يسكنها  التي   نينوى  سهل  في   القرى   وكذلك  والسريانية،  والكلدانية   األرمينية

  الدينية   واألقليات   لمسيحية ا  والجماعات  األيزيديون  يزال  ال .  للغاية   صعبة  اآلمنة  العودة  جعل  وااليزيديون،

  كيفية   على   دليل  هي  مجتمعاتنا .  المجتمع  إبادة   وحتى  الفظائع   من  المزيد  بارتكاب  تهديدات  يواجهون  األخرى

 .العدالة تحقيق  يتم   ال  عندما العواقب   ألقسى اإلنسانية دفع

  األمريكي،   الكونجرس   اعتراف   بعد   لألرمن،  الجماعية  باإلبادة   بايدن  جوزيف  المتحدة   الواليات   رئيس   اعتراف

  الجماعية   اإلبادة  أعمال  بجميع  والشامل  الكامل  االعتراف إلى  ندعو  هذه الخطوة،   وبمناسبة .  فارقة  عالمة   يعد

  السياسات   ترتكز أن الضروري من. الكلمات عند تتوقف  أن  يمكن ال  ذلك، ومع. متساويًا  تكريًما تستحق  التي 



  الناجين  لجميع  والعدالة   المساءلة  تضمن  شامل  نهج  على  لها   وتستجيب  الجماعية  اإلبادة  تمنع  التي  واإلجراءات

 .والمجتمعات الضحايا وأسر
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 شراكة زوفيغيان )لبنان( 

 التحالف من اجل االستجابة لإلبادة الجماعية )بريطانيا(  

 مبادرة نادية )الواليات المتحدة( 

 منظمة ايما للتنمية )العراق(  

 المنظمة االيزيدية للتوثيق )العراق(  

 منظمة حمورابي لحقوق االنسان )العراق(  

 مؤسسة مسارات )العراق(  

 منظمة غصن الزيتون )العراق(  

 افة اليارسانية )العراق(  منظمة ميثرا للثق

 منظمة العدالة لحقوق األقليات )العراق(  

 مؤسسة جيان )العراق(  

 منظمة هاريكار )إقليم كوردستان(  

 المعهد االشوري للسياسة )الواليات المتحدة(  

 منظمة شمس )أرمينيا( 

 


