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نهتحميك واإللرار بجرائم انمتم انممنهجت وانمتعمدة ضد انسيخ خالل نىفمبر "( 1984اإلبادة انجماعيت")
خالل األسثىع األول يٍ شهش َىفًثش ػاو  ،1984لاو دزب انًؤذًش انىطٍُ انذاكى ولرها "وانزٌ كاٌ َطهك ػهُها أَضا ً دزب
انًؤذًش (األول)" ترُظُى وشٍ دًهح يذاهًاخ وػًهُاخ هجىو ضذ انسُخ فٍ جًُغ أَذاء انهُذ تغشض ذذيُش وإتادج طائفح انسُخ؛
وهٍ ألهُح دَُُح يرًُزج انهىَح.
وذجذس اإلشاسج إنً أٌ دًالخ انهجىو وانًذاهًاخ انرٍ ذى شُها ضذ أسواح األتشَاء يٍ انسُخ ويًرهكاذهى وأياكٍ انؼثادج انخاصح
( 30.000شالشىٌ أنف) شخص يٍ انسُخ،
تهى لذ ذى ذُفُزها تطشَمح يرطاتمح وشذَذج انذلح ،وهى يا أدي إنً يمرم يا َزَذ ػٍ
إضافح إنً اغرصاب انُساء ودشق األياكٍ انًمذسح " "Gurudwarasوَهة يًرهكاخ انسُخ وذششَذ وذهجُش أكصش يٍ 300.000
(شالشًائح أنف) سُخٍ.
ولذ لايد انذكىيح انهُذَح تئخفاء فذادح وفظاػح هزِ انهجًاخ وَطالها وطثُؼرها انًُ َّ
ظًح ولايد ترصىَشها ووصفها ػهً أَها
"يكافذح أػًال انشغة انخاصح تانسُخ فٍ دنهٍ ػاو  ،"1984غُش أٌ هزِ انهجًاخ نى ذكٍ نًكافذح "أػًال انشغة" كًا نى ذكٍ
يمصىسج ػهً دنهٍ ودذها ،دُس ايرذخ دًالخ انهجىو وانًذاهًاخ هزِ فٍ دمُمح األيش إنً  18والَح وأكصش يٍ  100يذَُح فٍ
يخرهف أَذاء انهُذ تهذف ذذيُش وإتادج انطائفح انسُخُح.
إٌ انهجًاخ انًرؼًذج وانًمصىدج ضذ أسواح انسُخٍُُ ويًرهكاذهى وأياكٍ انؼثادج انخاصح تها خالل َىفًثش َ 1984جؼهها جشًَح
"إتادج جًاػُح" وفما ً نهًادج  2يٍ يُصاق األيى انًرذذج انًؼٍُ تاإلتادج انجًاػُح.
اكتشاف دنيم جديد – ممابر جماعيت نمتهى انسيخ خالل نىفمبر 1984
انًشوػح ػهً يماتش جًاػُح ولشي يذيشج ويؼاتذ يذشولح وغُشها يٍ آشاس انسكاٌ انسُخ انزٍَ ذًد إتادذهى
ذشرًم األدنح انجذَذج
ّ
خالل َىفًثش  .1984وفٍ فثشاَش  ،2011كاٌ اكرشاف انًمثشج انجًاػُح نهمرهً انسُخٍُُ خالل َىفًثش  1984فٍ لشَثح هىَذ-
ذشُالس ،والَح هاسَاَا تانهُذ ،هى أدذز األدنح انرٍ ذؤكذ ذؼشض انسُخ نهجًاخ يرؼًذج ويمصىدج ويخطظ نها خالل َىفًثش
 .1984وفٍ أػماب  15فثشاَش  2011واكرشاف انًماتش انجًاػُح نهسُخ فٍ لشَح هىَذ-ذشُالس ،والَح هاسَاَا ،ذى انكشف ػٍ
يجًىػح جذَذج يٍ األدنح انًرشاتهح انخاصح تانهجىو ػهً انسُخ خالل َىفًثش  1984فٍ انؼذَذ يٍ انىالَاخ األخشي فٍ انهُذ فٍ
تًا رنك وَسد تُغال ،وأوذاس تشادَش ،وجايى وكشًُش.
وذؼذ األَماض واألطالل انًهجىسج وسفاخ انًىذً انًىجىدج فٍ يىالغ اإلتادج انجًاػُح انرٍ ذى اكرشافها يؤخشا ً فٍ يخرهف أَذاء
انهُذ إضافحً إنً انسجالخ انشسًُح نهذكىيح انهُذَح هٍ أكصش األدنح انخاصح وانًمُؼح وانرٍ ال ذمثم انجذال وانرٍ ذؤكذ ػهً أٌ
دىادز انمرم انرٍ ذؼشض نها انسُخ فٍ َىفًثش  1984كاَد "إتادج جًاػُح".
أطانة أَا انًىلغ أدَاِ األيى انًرذذج "نجُح  "1503تًا َهٍ:
أ) انرذمُك فٍ دىادز انمرم انًًُهخ وانًرؼًذ وانًمصىد ضذ انسُخ فٍ يخرهف أَذاء انهُذ خالل األسثىع األول يٍ شهش
َىفًثش نؼاو  ،1984وانرٍ ذى دجثها يٍ جاَة دكىياخ انهُذ انًرؼالثح ووصفها ػهً أَها "يكافذح أػًال شغة انسُخ"
انًمرصشج فٍ دنهٍ فمظ.
ب) إلشاس وإػالٌ أٌ انًزاتخ انًًُهجح وانًرؼًذج وانًمصىدج ضذ انسُخ خالل َىفًثش 1984هٍ جشًَح "إتادج جًاػُح" وفما ً
نًا هى واسدج فٍ انًادج  2يٍ يُصاق األيى انًرذذج انًؼٍُ تاإلتادج انجًاػُح.
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