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הנדון:פעולה דחופה ומידית לעצירת רצח העם היזידי בצפון עיראק 
אני פונה אליך בדחיפות העליונה ביותר ומפציר בך לפנות לגורמי הממשל הרלוונטים בארצך לפעול
פעולה נמרצת ,דחופה ומידית ,בכל הכלים ההומניטאריים והדיפלומטיים העומדים לרשות ממשלתכם,
לצורך עצירת רצח העם היזידי בצפון עיראק.

סולידריותביןבניאדםוביןאומותהיאמאבניהיסודהמרכיבותאתהחברה האנושית.היכולת
שלנו לחוש הזדהות עם היחיד הסובל בכל מקום היא שמגדירה את אנושיותנו והיא זאת אשר
מטילהעלינואחריותלפעולכאשרנעשיםמעשיםכנגדבניאדםבאשרהם.עלכולנו לבחוןעצמנו
על פי אמת המידה של מימוש אחריותנו זו,ובבואנו לעשות זאת,צריכים להדהד באוזנינו דבריו
האחרונים של שמואל זיגלבוים אל מצפון העולם,טרם התאבדותו בלונדון כמחאה על אדישות
האומותלנוכחהשמדתעמנו :
"האחריות לפשע של רציחת הלאומיות היהודית בפולין מוטלת בראש ובראשונה על המבצעים
עצמם ,אך בעקיפין רובצת היא גם על האנושות כולה ,על עמי בעלות הברית וממשלותיהן ,אשר לא
נקטו עד היום בשום מעשה ממשי בכדי לבלום פשע זה .על ידי התבוננות פסיבית ברצח מיליונים
חסרי מגן – ילדים ,נשים וגברים מעונים – הם נעשו שותפים לאחריות ".

מתוךמכתבההתאבדותשלשמואלזיגלבוים,חברבממשלההפולניתהגולה,22במאי, 2421
אחריות זו מוטלת עשרת מונים על מדינותיכם ,שכן אלו הן חמש המעצמות אשר בכוחן לעצור
מעשיםנפשעיםאשרמתרחשיםבכלרחביתבל.לדאבוןלב,הזוועותאינןנמנעותבגללאינטרסים
פוליטיים,והמוניאזרחיםחפיםמפשענרצחיםפעםאחרפעם .
המדינה האיסלמית הוא ארגון פונדמנטליסטי רצחני וחסר סובלנות לשוני דתי .אנשי הארגון
רודפיםורוצחיםהמוניסונים,שיעים,נוצריםוכורדים .
בימיםאלומאיימיםאנשיהמדינההאיסלמיתלרצוחאתכלהיזידים ולהביאלהכחדתושלעם
ייחודיזה.מעשים אלו עולים לכדי רצח-עם,כהגדרתו באמנת האו"ם בדבר מניעתו וענישתו של
הפשערצחעם :
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"ההיפך של אהבה אינו שנאה ,כי אם אדישות .ההיפך של חיים אינו מוות כי אם אדישות לחיים
ולמוות .ההיפך של שלום אינו אלא אדישות לכיעור שבמלחמה וליופי שבשלום"( .אלי ויזל)

"השמדתעםפירושה–אחדהמעשיםהמפורשיםלהלןשנעשהבכוונהלהשמיד,השמדה
גמורהאוחלקית,קיבוץלאומי,אתני,גזעיאודתי,באשרהואקיבוץכזה.ואלההמעשים :
(א)הריגת אנשים הנמנים עם הקיבוץ; (ב)גרימת נזק חמור,בגוף או בנפש,לאנשים הנמנים
עם הקיבוץ;   (ג) העמדת הקיבוץ בכוונה תחילה בתנאי-חיים שיש בהם כדי להביא לידי
השמדתו הגופנית ,כולו או מקצתו;  (ד) קביעת אמצעים שכוונתם למנוע את הילודה בקיבוץ;
(ה)העברתילדיהקיבוץלקיבוץאחרבדרךכפייה".(ההדגשותשלנו) 
מטרתםשלאנשיהמדינההאיסלמית ברורהומוצהרתועלכןאיןלהתעלםממנה.אנשיהארגון
מכניםאתהיזידים"כופרים"ו"עובדיהשטן"וקוראיםלהרוגאותםבכלמקוםשבויימצאו. 
רצחהעםהיזידיכברהחל!אםמדינתכםלאתפעל,הואיושלםתוךימיםספוריםבלבד .
עתיד העם היזידי תלוי בתגובת העולם ובעצירת התקדמותו של המדינה האיסלמית אל שאר
ריכוזיהאוכלוסייההיזידית .
כבנים ובנות לעם היהודי איננו מוכנים ואף איננו רשאים לעמוד מנגד אל מול הזוועות הללו.אנו
פוניםאליכם,שגריריהמעצמות,בבקשהלהעבירקריאתנואלממשלותיכם. 
אנודורשיםכיתפעלו לאורנורמתהאחריותלהגן()Responsibility to Protectלהצלתהיזידים
הנצורים בג'בל סינג'אר ולמניעת האפשרות שאנשי המדינה האיסלמית יכבשו את המובלעת
היזידיתבאזורשיח'אןמצפון-מזרחלעירמוסול  .
האירגון שאני עומד בראשו ישמחלסייע בכלדברוענייןשבונוכללסייע– אם בהפצתמידע אם
בקישור לאירגונים בינלאומיים .אזכיר בהקשר זה את הסיוע ההומניטארי שהענקנו לפליטים
הסורים במבצע "חום אנושי" .אנו נשמח להעמיד עצמנו לצורך גיבוש תכנית פעולה שכזו,
והוצאתהמןהכחאלהפועל. 
אודהלךעלהתייחסותךהדחופה! 

בברכה,
פסח האוספטר ,יו"ר
הועד למאבק ברצח-עם
אירגון יהודי וכלל אנושי
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