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ثاش بآلو بوونةوةي هةوالَي ناردين كضة كوردةكان بؤ مةهلةكان لة ميسر، ناوةندي هةلَةجبة  
بانطةوازصكي بؤ هاونيشتمانييان لة دةرةوةي كوردستان بآلو كردةوة، داواي نواندين ضاالكي جؤراوجؤري  

لة هةمان كاتدا نامةيةكي بةزماين عةرةيب أوو لة زانكؤي عةرةيب و وزارةيت . ن دذ بةم كارةكرد لة كوردا
لة هةمان كاتدا بةلَطةنةماكةي وةرطصأاية  . دةرةوةي ميسرو هصزة ثصشكةوتنخوازةكاين ميسر بآلوكردةوة

ة زؤربةي سايدة   بة زماين عةرةيب ل. سةر زماين فةرةنسي و ئينطليزي، لة ئاسيت بةربآلو بآلو كرانةوة
لة  . عةرةبييةكان و بة زمانةكاين كةش لة زؤربةي سايدة بيانييةكان، لة ئةمةريكاي التينةوة بؤ ذاثؤن

بة هةمان شصوة بؤ زؤربةي أصكخراوةكاين مايف مرؤظ و ذنان . باشوري ئةفريقاوة بؤ التيفياو هيندستان
 زؤرصك لة دةزطا جؤراو جؤرةكاين هةروةها بؤ. لة ميسري و عصراقي و عةرةيب و جيهاين نصردرا

نةتةوةيةكطرتوةكان، ئةمنسيت و ضاودصري مايف مرؤظ و دةزطاكاين دادطايي تاوانباران و زؤر لق و بةشي   
هةروةها بؤ زؤرصك لة ثارصزةراين ميسري، . تايبةت بة دادطايي تاوانباران و مافةكاين ذنان و مناآلن

ئةجنومةين وةزيراين ميسري و سةرجةم أؤذنامةكانييان،   وزارةيت دةرةوةي ميسري و . سانديكاكةيان
أةفعةت سةعيد ئةمينداري   . لة هةمان كاتدا لة أصطةي تةلةفؤنةوة قسة لةطةلَ د. ثارتة سياسييةكان

هةرةوةها . طشيت جتمع نيشتماين ثصشكةوتنخوازي ميسري كرا و كصشةكةي ثص أاطةيةنرا و بؤي نصردرا
ر هةمان كصشة لةطةلَ بالَوصزي ميسري لة هؤلَةندة لة سةر ئةم كصشةية   بأيار واية ئةم هةفتةية لةسة

دانيشنت ساز بكرصت، ئةطةر ئةجنامي باش نةكةوصتةوة ئةوة دةس بؤ خؤثيشاندانيش بربدرصت بؤ بةردةم   
هصشتا لة ناردين بةلَطة نامةكان بؤ ناوةندة جيهاين و هصزة ثصشكةوتنخوازةكان . هةمان سةفارةت
 .  ناوةند نصردراوة1000تا ئصستا بؤ زياتر لة . هةربةردةوامني

 2003-8-2-ضاك –ناوةندي هةلَةجبة دذ بة ئةنفال و جينؤسايدكردين كورد 
ـ       ــــــــــــــــــــــــ

After the fall of the Iraqi régime، we found this document in the main seat of MOKABARAT،  
Center Halabja against Genocide and Anfalization of the Kurdish people.  
N°1601.  
Date : 10. 12. 1989.  
In the name of God.  
Secret and fast.  
  
From: MOKABARAT Administration in TAMIM.  
To: MOKABARAT General Administration.  
  
When we received the presidential order to put to execution the operations ANFAL 1 and ANFAL 2، we 
stopped several groups of people. One of these groups was constituted of girls from 14 to 29 years. 
According to the presidential order، we sold some of them to the Egyptians for their nightspots، because they 
needed prostitutes and dancers. Here are their names and their ages: 

NAME AGE 
Galawij Adel Raym 12 
Shiman nazim Abas 23 
Layla Abas gouhar 21 
Lmya Nazim Homar 19 
Bayman Shekr Moustafa 16 
Korasan Abdela Tofik 20 
Kadria Ahmad Ibrahim 17 
Golik Ibrahim Ali 19 
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Gola Ahmad Fakradin 25 
Asmat Kdir Aziz 24 
Nagiba Hsan Ali 18 
Hasiba Amin Hmza 29 
Parwin Hasan Ali 20 
Brkaya Rostm Mouhamad 27 
Hasyba Hydayat Ibrahim 15 
Kustan Abas maoulod 26 
Sram osman Karam 17 
Soza Majid Bahm 29 

 
MOKABARAT Administration in Tamim،  
20. 12. 1989.  
Après la chute du régime irakien، nous avons trouvé ce document dans le siège principal de MOKABARAT.  
Centre Halabja contre le Génocide et l’Anfalisation du peuple kurde.  
N°1601.  
Date : 10. 12. 1989.  
In the name of God.  
Secret et rapide 
De : l’administration de MOKABARAT de TAMIM 
À : l’administration de MOKABARAT générale 
Lorsque nous avons reçu l’ordre présidentiel pour mettre à exécution les opérations ANFAL 1 et ANFAL 2، 
nous avons arrêté plusieurs groupes de personnes. Un des ces groupes était constitué de filles de 14 à 29 ans. 
Selon l’ordre présidentiel، nous en avons vendues certaines aux Egyptiens pour leurs boîtes de nuit، car ils 
avaient besoin de prostituées et de danseuses. Voici leurs noms et leurs âges : 
 

NAME AGE 
Galawij Adel Raym 12 
Shiman nazim Abas 23 
Layla Abas gouhar 21 
Lmya Nazim Homar 19 
Bayman Shekr Moustafa 16 
Korasan Abdela Tofik 20 
Kadria Ahmad Ibrahim 17 
Golik Ibrahim Ali 19 
Gola Ahmad Fakradin 25 
Asmat Kdir Aziz 24 
Nagiba Hsan Ali 18 
Hasiba Amin Hmza 29 
Parwin Hasan Ali 20 
Brkaya Rostm Mouhamad 27 
Hasyba Hydayat Ibrahim 15 
Kustan Abas maoulod 26 
Sram osman Karam 17 
Soza Majid Bahm 29 

ـ       ــــــــــــــــــــــــــ

 
 Signature : 
Administration de Mokabarat، la région de Tamim.  
  
 20/12/1989.  
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 السيد االمين العام للجامعة العربية

 السيد وزیر الخارجية في جمهوریة مصر العربية
 ة لحقوق االنسانالسيد رئيس المنظمة المصری

آشفت الوثائق السرية التي تم العثور عليها في اقبية االجهزة القمعية للنظام العراقي البائد عن حجم الجرائم التي مورست 
فباالضافة الى ما تعرضت اليه الشعب العراقي من . ضد الشعب العراقي طيلة فترة تسلطه على رقاب الشعب العراقي

 والقسوة والقمع واالرهاب وحمالت االعدامات والحروب المدمرة، تكشف المئات من المقابر  آبت الحريات وآتم االفواه
الجماعية مصير عشرات االالف من المفقوديين والمغيبيين من ضحايا النظام في مذابح االنفال االجرامية التي نفذتها  

 السكان االبرياء معظمهم من النساء  الفا من182، والتي راحت ضحيتها اآثر من 1988اجهزة النظام الدموي سنة 
واالطفال وفي عمليات اخرى مماثلة جرت لشرائح اخرى من الشعب الكردي في حمالت قل مثيلها استهدفت القضاء 

 . على وجوده ومحو آيانه
قيم نضع امام انظارآم احدى هذه الوثائق التي تدل بما ال لبس فيها على مدى وحشية وبربرية النظام وتجاوزه آل ال

فيما تستهل . االنسانية والتي تظهر اسماء الفتيات الكرديات التي تم القاء القبض عليهن ضمن الحمالت المشار اليها اعاله
 .  تؤآد متنها على ارسال هؤالء الفتيات الى المالهي والنوادي الليلية في جمهورية مصر العربية" البسملة"الوثيقة بعبارة 

الجهة ذات العالقة حسبما ورد في الوثيقة، نناشدآم القيام باتخاذ " مصر"ات البريئات، ولكون اننا وباسم أسرهؤالء الفتي
اجراءات فورية للكشف عن مصيرهن ونطالبكم وباسم الضميراالنساني بتشكيل لجنة تحقيقية للبحث والتقصي في هذه   

حقد والرذيلة والتجرد من االخالق والصفات الجريمة البشعة التي تتنافى مع آل االعراف والقيم االنسانية وتنم عن ال
نأمل من سيادتكم ومن ضمن موقع المسؤولية التي . االنسانية التي اتسمت بها عصابة القتل واالجرام في العراق

تضطلعون بها، المبادرة باداء الدور االنساني الالزم لكشف حقيقة هذه المأساة االنسانية وآشف مصير الفتيات الواردة  
 .  ماءهن في الوئيقة المنوه عنها اعاله والمرفقة صورة منها الطالعكمذآر اس

 . تقبلوا فائق التقدير
 :المرفق

 ) آتاب مديرية مخابرات محافظة التأميم(صورة الوثيقة اعاله 
  جاك-مرآز حلبجة لمناهضة انفلة وابادة الشعب الكردي

3/7/2003 
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