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من اجل الدفاع عن الحقوق االنسانية لالجئين 
.،نحن بحاجة الی التنظيم  

  
ندعوکم الی المشارکة في المؤتمر السنوي لالتحاد 

العام لالجئين العراقيين ـ سويسرا
من اجل توحيد و تقوية صفوف الالجئين وفي سبيل تاسيس وبناء

ة و فعالة في الظروف المصيرية الذي يعيشهامنظمة جماهيرية انساني
 سيعقد االتحاد العام لالجئين العراقيين ــ سويسرا مؤتمره.الالجئين

  . وذلك بمدينة زيورخ في سويسرا07.09.2008السنوي بتاريخ 
 سيبحث في هذا المؤتمر المعاناة والمـصاعب الذي يعاني منها

السياسية ل الظروفالالجئين من العراق وکردستان و خاصة في ظ
واالمنية المتدهورة الذي يمر بها العراق وکردستان و سيتم التطرق
کذلك الی سياسات وقوانين اللجؤ التي تنتهجها الحکومة السويسرية
وکيفية العمل  من اجل الدفاع عن الحقوق االنسانية والمشروعة
لالجئين ودور الفيدارسيون في عملية التنظيم الجماهيري لصفوف

وسيکون الباب مفتوحا امام الضيوف و جميع وسائل. الالجئين 
 .االعالم للمشارکة والحضور في المؤتمر

  ظهرا الی الساعة12.00 من الساعة 07.09.2008: التاريخ 
 3الي ص... عصرا19.00

 
 

لفيدراسيون يواصل مساعيه من اجل  ايقاف ا
 .الترحيل القسري لالجئين الکرد والعراقيين

  
  اجتماع سکرتير الفيدراسيون مع البرلمان البريطاني

ضمن الجهود التي يبذله الفيدراسيون اليقاف عمليات الترحيل القسري
اجتمع دشتي جمال2008.07.29لالجئين الکرد والعراقيين  وبتاريخ   

عضو لجنة التصدي للترحيل) کارن جونسن(کرتير الفيدراسيون و س
عضو البرلمان البريطاني في البرلمان االوروبي مع) جين المبرت(و
ياعضو البرلمان البريطاني من حزب العمال وممثل قضا) نيل جيراد(

  .الالجئين في البرلمان البريطاني
لذي قاموا بها فيفي هذا االجتماع تحدثت جين المبرت عن النشاطات ا

البرلمان االوروبي من اجل مساعدة الالجئين العراقيين المتواجدون في
اوروبا وکذلك في الدول المجاورة للعراق وکذلك عن  دعمهم والتضامن
مع حملة الفيدراسيون في هذا الصدد وطالب بضرورة القيام  بحملة لدعم

لترحيل االجباريالالجئين العراقيين في بريطانيا وايقاف عمليات ا
لالجئين  وخاصة في الوقت التي تتدهور فيها االوضاع في العراق ، في

مع االسف الشديد فقد طالب منا السيد نوري{ المقابل قال نيل جيراد 
المالکي باعادة کافة الالجئين العراقيين النهم بحاجة اليهم العادة اعمار،

خة من نص اسئلتهوعرض نيل جيراد نس} وهذا يصعب کثيرا جهودنا
07.22التي  طرحه علی  غولدن براون رئيس وزراء بريطانيا  بتاريخ 

يقول رئيس الوزراء{ في مناقشة بالبرلمان البريطاني حيث يذکر فيها 
  يجب ترحيل الالجئين بان اکثر من عراقي هم الجئون ،هل يذکر بانه

ا الی العراق فيالعراقيين ، وهل تقبلون باعادة الالجئين وترحيلهم قسر
الوقت الذي التزال الفوضی  وعدم االستقرار تسود معظم مناطق العراق

انني اری ان الالجئين: ؟ ورد غولدن براون علی تلك االسئلة قائال..
الذين عادوا الی العراق قد فعلوا صحيحا وانا مع عودة الالجئين الی

 طبيب ستمائه600  العراق ،وقد ذکر لي السيد وزير الدفاع بان اکثر من
قد عادوا الی العراق ،هنالك حوالي مليون الجيء عراقي موجودون في
االردن ، ولکن من المهم ان الذين هم من الخبراء واصحاب الشهادات
ويساعدون في بالدهم في عملية اعادة االعمار يجب ان يعودوا باسرع

  6ص ...}..ما امکن

 ترسيخ حقوق الالجئين يتطلب حرآة قوية ومنتظمة

  :مسؤول النشرة 
  عرفان آريم

  :لالتصال بمسؤول النشرة
de.@yahoo96Arfan 

  :ن التاليراسلونا علئ العنوا
POBOX1575,ILFORD,IG1 

3BZ,LONDON 
com.csdiraq.www 

www.federation.org 



  

 الجئا ينهون 13تلبية لطلب الفيدراسيون ،
.اضرابهم عن الطعام  

  
اعلنت سکرتارية الفيدراسيون عن انتهاء االضراب الذي شرع 

 ايام وذلك في بمعتقل کامسفيلد هاوس9جئا کرديا منذ ال 13به 
في مدينة اوکسفورد ،جاء ذلك بعد زيارة وفد  من الفيدراسيون

للمعتقل ، وقالت) دشتي جمال واسوگوران(مکونة من 
 من المضربين وناقش معهم10السکرتارية بان الوفد تحدث مع 

لون انبجدية حول جدوی ذلك االضراب حيث قالوا بانهم يفض
يسلك الالجئين طريقا اخر للدفاع عن حقوقهم ونيل مطالبهم و
وبالتضامن مع مساعي الفيدراسيون  الرغام الحکومة البريطانية

  .علی وقف عمليات الترحيل االجباري للالجئين 
وقال المتحدث باسم  الفيدراسيون بان االوضاع الصحية لالجئين

الة سيئة جدا ،ورغم انقد تدهورت يوما بعد يوم ووصلت الی ح
هذا االضراب قد خلق صدا واسعا لدی وسائل االعالم في
بريطانيا واستقبل بالتضامن من قبل الفيدارسيون والمنظمات
االنسانية في بريطانيا ،اال اننا يهمنا حياة وصحة الالجئين بالدرجة
االساسية وان نضال الالجئين سوف يستمر ونفضل ان نعبر عن

وفي نفس. بطرق ووسائل اخری اکثر مدنية ومعاصرة احتجاجاتنا
اليوم  صدر بيان من الالجئين المضربين الی الراي العام ووسائل

انهم{ االعالم و الی المنظمات والجهات التي ساندتهم جاء فيه 
يعبرون عن بالغ شکرهم وتقديرهم  للفيدراسيون والمنظمات

نگليزية التي اوصلتاالنسانية و اجهزة االعالم الکردية واال
اصواتهم الی الخارج والی الراي العام في بريطانيا والعالم ،
وبذلك استطاعوا ان يفضحوا السياسات العنصرية للحکومة

وناشد.   }البريطانية في مجال الترحيل القسري لالجئين 
الالجئين في بيانهم الراي العام الی التضامن معهم من اجل تحقيق

اطلق سراح جميع الالجئين الکرد:  تتضمن مطاليبهم والتي
  .المعتقلين في السجون البريطانية 

الضغط علی الحکومة البريطانية والمطالبة منها بوقف عمليات
  .الترحيل االجباري لالجئين الکرد والغائها

هذا وکان من المقرر ان يرحل الالجيء روند احمد والذي کان
ن عصرا ليوم بتوقيت م5مشارکا في االضراب في الساعة  

  .بريطانيا لکن مع کل السرور قد الغي قرار ترحيله 
وللمزيد من المعلومات يمنکم االتصال بفاضل عثمان في معتقل

  کامسفيلد هاوس
  .007743697993علی الرقم التالي  

17.08.2008  
  سکرتارية االتحادالعام لالجئين العراقيين ــ الفيدراسيون 

  
 

 جوءلنعم لحق ال...للترحيل  ال

2 االجئين نشرة )6و5(العدد

اغتيال سوران مامه حمه،دليل علی انعدام 
.االمن لمعارضي سلطة اقليم کردستان  

 
 من شهر تموز قامت جماعة22علی 21في ليلة 

في) سوران مامه حمه(مسلحة بمهاجمة بيت الصحفي 
حي رشيد اوا بمحافظة کرکوك واطلقوا عليه النار

 قتيال امام بيته ، وسبق ان هدد سوران مامه حمه وارده
عدة مرات عبرالمکالمات الهاتفية من قبل مجهولين ،

)لفين(وکان سوران صحفيا جريئا يعمل لدی مجلة 
ومسؤوال عن مکتب کرکوك التابعة للمجلة المذکورة ،
وکشف من خالل کتاباته وتقاريره الصحفية التي

في کردستان، عمليات الفساد) لفين(نشرت في مجلة 
قليم کردستاناالداري واالجتماعي لحکومة ا

ومسؤوليهم وخاصة المسؤولين العاملين في االجهزة
ان اغتيال سوران مامه.االمنية التابعة لتلك السلطة 

حمه داللة واضحة اخری علی انعدام االمان
والطمئنينة لمعارضي ومخالفي سلطة اقليم کردستان
والحزبين الحاکمين هناك ،انه اسلوب قمعي واعتداء

لراي والصحافة في کردستان وفيصارخ علی حرية ا
نفس الوقت انه بمثابة محاولة لتخويف وارعاب کل
انسان حر ومناضل ومعارض للسلطة الموجودة في
کردستان ،والشك ان جريمة کهذه مدانة من قبلنا ومن
قبل جميع االحرار والتقدميين ومدعاة لالستياء و

وتعرض في السنوات المنصرمة وفي ظروف.الضمر 
ير المعلق التي تعيشه منطقة کردستان العديد منالمص

المخالفين واالحرار الی عمليات االغتياالت و الحبس
والتهديد و الترعيب  بعد ان عارضوا السلطة هناك ،
ولکن مايميز هذه الجريمة هو وجود وبروز موجة من
النقد الصحفي واعتراضات جيل صاعد من الشباب في

فاسدة تبلع ثرواتکردستان  معارضين لسلطة 
المجتمع  وتحتکرها لنفسها لسنين عديدة  وفي الجانب
االخر يعاني السکان من انعدام الخدمات الجتماعية
مثل الماء الکهرباء والسکن و انتشار الفقر والبطالة

وکشفت هذه الجريمة ايضا عن بطالن االدعائات.
وجود االمنالسخيفة للحکومات االوروبية حول 

والديمقراطية تحت سلطة االحزاب الکرديةارواالستقر
وبهذه الذريعة قامت و تقوم بحرمان الالجئين من حق

ان هذه الجريمة اثبتت.اللجوء والعيش في تلك الدول
مرة اخری حقانية الالجئين في هروبهم من هذه
.االخطار والممارسات القمعية ومطالبتهم بحق اللجوء

 ندين وبشدة العراقيينلالجئيناننا في االتحاد العام 
 و نحمل حکومة)سوران (ة اغتيال الصحفي جريم

اقليم کردستان المسؤولية  عن کشف المجرمين والقاء
القبض عليهم ومحاکمتهم علنيا،وفي نفس الوقت نعلن

سوران(باسم الفيدراسيون مشارکتنا  عائلة واصدقاء 
احزانهم ونتمی) لفين( و العاملين في مجلة) مامه حمه

لهم التوفيق في عملهم  من اجل کشف الحقائق
سکرتارية االتحاد العام لالجئين. للجماهير في کردستان 

 24.07.2008العراقيين ـالفيدراسيون 



  

ترحيل الجيء کردي بواسطة طائرة 
.عسکرية الی مطار بغداد  

)نامق.شاخوان (في مکالمة هاتفية اعلم والد الالجيء 
سکرتارية الفيدراسيون بان ابنه شاخوان قد اعيد قسرا مع
الجيء اخر الی مطار بغداد وانه اليزال قيد االحتجاز
والحبس ،وقال انهم طالبوا بجلب شهادة الجنسية العراقية
البني ورغم اني جازفت بحياتي وذهبت الی هناك ومعي

  .الشهادة ولکنهم اليطلقون سراحه 
وبعد علم الفيدراسيون باالمر قام دشتي جمال سکرتير
الفيدراسيون باالتصال بوزارة الداخلية البريطانية وبالعديد

سانية  وحمل الحکومة البريطانيةمن المنظمات االن
وبعد ان عبر) نامق.شاخوان( مسؤولية تامين حياة الالجيء

سکرتير الفيدراسيون عن اعتراضه لما قامت بها السلطات
(البريطانية ذکر المتحدث باسم وزارة الداخلية بان

قد عاد طوعا الی العراق ،ورد عليه دشتي) نامق.شاخوان
ن.مر ليس بصحيح وان شاخوانجمال بالقول بان هذا اال

 رحل قسرا الی العراق  اعوام في بريطانيا وانه6يعيش منذ 
.  

 مع مجموعة منظمات االنسانيةوقام دشتي جمال باالتصال
وطالبهم) نامق.شاخوان (رکزالشرطة الذي اعتقل فيه م بو

 تم اطالق سراحهوبعد هذه الجهود .باطالق سراحه فورا 
عن شکرهم  لمساعي)  نامق.شاخوان(وعبر عائلة 
  .الفيدراسيون

  

کل االفراد الذين يتعرضون الی االشکال 
المختلفة لالضطهاد والقمع وانتهاك حقوقهم 
االنسانية ، واالضطهاد الجنسي والتهديدات 

الدينية والقومية وذلك بسبب االقماع السياسية 
واالجتماعية واالقتصادية من قبل الجماعات 
ية والمنظمات الدينية والقومية والقوی العشائر
والغير الحکومية و يضطرون الی الفرار 

والهرب الی الدول االخری يجب ان يمنحوا حق
اللجؤ واالقامة دون اية قيد او شرط و يعترف 

. بحقوقهم بشکل رسمي

 

3 االجئين نشرة )6و5(العدد

حکومة اقليم کردستانالفيدراسيون يحمل 
والحکومة البريطانية المسؤولية عن
  .حياة ومصير الالجيء قادر صالح عبدهللا

  
في بيان صحفي صادر باللغة االنگليزية اعلن
الفيدراسيون بانه يحمل الحکومة البريطانية وحکومة اقليم

قادر(کردستان المسؤولية عن حياة ومصير الالجيء 
قد) قادر صالح عبدهللا(لبيان بان وجاء في ا) صالح عبدهللا

عاد الی کردستان بعد خمسة اعوام من االنتظار لنيل حق
اللجؤ في بريطانيا والقي القبض عليه بتاريخ

 امام بيته في قصبة سيد صادق بمدينة17.02.2006
وانتقد. السليمانية  ولم تعلن اية جهة لحد االن عن مکانه 

ومة البريطانية القدامهالفيدراسيون في بيانه بشدة الحک
بترحيل قادر صالح وکيف تتعامل هذه الحکومة بمصير
الالجئين کصفقات سياسية ، کما يحمل حکومة اقليم

).قادر صالح (کردستان المسؤولية عن حياة ومصير 
وشار البيان الی االنتهاکات التي تتعرض اليها الحريات
يهاالمدنية والسياسية والمالحقات التي تتعرض ال

الصحافة و الصحفيين في ظل  سلطة حکومة اقليم
  . کردستان  

وارسل الفيدراسيون رسائل الی منظمة العفو الدولية
ومنظمة االمم المتحدة لشؤون الالجئين والی رئاسة اقليم
کردستان ومنظمة حقوق االنسان في کردستان  ولجنة
بعةحقوق االنسان التابعة لبرلمان کردستان ،من اجل المتا

  .والکشف عن حياة ومصير قادر صالح عبدهللا
  

ندعوکم الی المشارکة في المؤتمر السنوي  1بقية ص
:  العنوان  لالتحاد العام لالجئين العراقيين ـ سويسرا

فولکس هاوس ، مدينة زيورخ ، وبامکانکم الوصول الی 
..شتاو فاخر باتجاه  3فولکس هاوس بواسطة الترام رقم 

!رقة وفق نوعية االقامات ال لقوانين التف
!ال للترحيل  والطرد والحرمان من حقوق العمل والسکن

!ال للقوانين الجديدة بصدد اللجؤ
!ال للعنصرية وفق  القومية والدين والجنس

! نعم لحق االقامة واللجؤ للجميع
 االتحاد العام لالجئين العراقيين ــــ سويسرا

للالتصال والمعلومات يمکنکم االتصا
 احمد علي و0208537804علی االرقام  

   جمال کوشش0787557786
 

 انضموا الئ صفوف الفيدراسيون



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

4 االجئين نشرة )6و5(العدد

ان الحکومة النرويجية مسؤولة عن حياة 
 جميع الالجئين

 هاجمت جماعة2008 من تموز 24 علی 23في ليلة 
 خمسين شيشانيا  بالسکاکين و الهراوات50مکونة من 
)نوردبي بروتن(ن الالجئين الکرد في مخيم علی عدد م

 الجئا ومن بينهم کما ذکرت وسائل21فنتج عنها جرح 
 عاما من العمر،انها المرة11االعالم النرويجية طفل في 
2005 الشجارات ففي عام  الثانية التي تحدث فيها هذه

هاجمت جماعةاخری من الشيشانيين وبنفس االسلوب علی
الکرد ووقتها حاوالوا فرض الشريعةجمع من الالجئون 

الدينية علی الساکنين في المخيم  وعندها اتصل الالجئون
بمنظمتنا استطعنا ان نحل المشکلة ونرغم السلطان علی
نقل الالجئون الکرد الی مخيم اخر ، واالن تکررت هذه
المشکلة مرة اخری بسبب ضيق المکان وعدم ترفير

 لالجئين ، من  الجديربالذکرالخدمات الضرورية في المخيم
ان هذا مخيم  هو ماوی للسکن المؤقت حيث يسکن فيه
الجئون ذو قضايا مختلفة منهم من ينتظر نقله الی

  واعادته المخيمات الدائمية و منهم من ينتظر قرار طرده
 شخصا وهکذا250قسرا الی البلد التي اتی منه  ويحوي 
الالجئين المر واردفان احداث اختناقات وصدامات بين 

الحدوث وخصوصا بين الجئيين قدموا من بلدان تسود فيه
االقتتاالت القومية والدينية والمذهبية مثل العراق

هؤالء... وکردستان و وافغانستان والصومال والشيشان
الالجئون رغم الضغوطات النفسية التي يعانون منها فان

 في بلدانهمتاثيرات وعواقب الظروف التي عانوا منها
التزال نتاجئها مترسخة في سلوکهم وافکارهم ، لذلك فان
جمع هؤالء الالجئيين في مخيمات ضيقة و تحت ظروف
سيئة تنعدم فيها  الخدمات الضرورية فان ابسط شجار
ممکن ان تتحول الی اشباکات وخناقات جماعية ومثلما

ان خرخشة حذاء(علقت احدی الصحف النرويجية قائال 
  ). کردي ازعج امراة شيشانية طفل

نحن ذکرنا سابقا ان الالجئين جميعا سواء الکرد او
الشيشانيين هم جميعا ضحايا لظروف مشابه وتتعامل معهم
الحکومة النرويجية باساليب وسياسات واحدة ، لذلك عليهم
ان يکونوا واعيين وال يصبحوا ضحايا الفکار وممارسات

علی تلك الخناقات ،ويجباشخاص اوجهات معينة تشجعهم 
ان يعلموا ان تلك االحداث سوف تطول من السنة االحزاب
والتيارات العنصرية في النرويج  وتعطيهم حجج اخری
للمطالبة بطرد الالجئين وکما عليهم ان يدرکوا حقيقة کونهم
قد هاجروا مع ابنائهم وعوائلهم من اجل حياة امنة مستقرة

بتعاد عن اعمال العنف والشدة التي البلدان و لال الی هذه
ونحن کمنظمة ندافع عن حقوق عانوا منها في بلدانهم ،

  تحقيق مطاليبهم الالجئين  الکرد وناضلنا في سبيل
 

و تعاملنا في هذا الصدد مع الجهات الحکومية في النرويج ،لذلك
سوف نتابع هذه القضية والندع الفرصة الية جهة سواء اکانت
کردية او شيشانية  تحاول ان تستغل حياة الالجئين وتتالعب

  .بمصيرهم من اجل اغراضها الرجعية 
ؤولة االولیوهنا نکرر مرة اخری ان الحکومة النرويجية هي المس

عن حياة الالجئين ومصيرهم وعن حدوث وتکرار مثل هذه
االحداث ،فان الجهات الحکومية عليها ان توفر الخدمات والسکن
المالئم لالجئين جميعا اسوة بالسکان في النرويج ،وفي الوقت
الحاضر فان الحل السريع للمشکلة الحالية تکمن بنقل هؤالء

تتوفر فيها الخدمات بشکل مطلوبالالجئين الی مخيمات اخری 
  . التتکرر مثل تلك الخناقات مرة اخری  ولکي

  منظمة الجيء کردستان العراق
24.07.2008  

  
 الجيء کردي يفقد حياته في حادث مؤسف

بانه بتاريخ) مازن حمه(اعلمنا اخو الالجيء
 حاول  مازن حمه ومع الجئين14.07.2008

ت الکبيرةاخرين ان يصعدواالی احد الشاحنا
التي کانت متجه الی بريطانيا من مدينة کاالس
الفرنسية  ولکن الشرطة تکتشف مکانهم وعند
محاولتهم للهروب يقفز مازن حمه من الشاحنة

  .ويفقد حياته نتيجة هذا الحادث 
وذکر اخو مازن حمه بانه من المقرر ان يعيدوا
جثمان اخيه الی کردستان ، وفي مکالمة هاتفية

 سکرتير الفيدراسيون عن اسفه لفقدان حياةاعلن
وتمنی لعائلته ان يکون هذا الحدث) مازن حمه(

  .اخر احزانهم 
االفراد الذين يتعرض  

حياتهم الی المخاطر 
والقمع واالهانة من قبل 
الدولة والجهات الغير 

ذلك بسبب الحکومية  و
الديانة اوالمعتقدالسياسی 
اوالمشاکل االجتماعية 
واالقتصادية يجب ان يمنح

 هؤالء حق اللجؤ
  

 



   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 لا ومنع کافة اشکالحفاظ علی الحياة والکرامةالشخصية لالفراد من الهجمات واالعتدائات العنصرية والفاشية"

  "ةالدعايات العنصري
  

  
  

5 االجئين نشرة )6و5(العدد

ساتاخری للسيحسين علي ضحية ا
العنصرية لدول االوروبية وحکومة اقليم

  .کردستان 

 
بعد مرورو ستة اعوام من االنتظار لنيل حقوقه کالجيء

 القمع والفوضی ،القت السلطات هرب من بالد تسوده
البوليسية في بريطانيا القبض علی الالجيء حسين علي
نةوحبسه مع عدد اخر من الالجئين في معتقل ئوکنتن بمدي

 قسرا07.08 يوما ثم تم ترحيله بتاريخ 50کامبردج  لمدة 
الی مدينة اربيل عبر المطار الدولي في عمان وبعد يومين
من ترحيله اقدم حسين علي علی االنتحار في مدينة

  .السليمانية 
ان حسين علي  وکباقي  الشباب في کردستان هاجرالی

ية يجد فيهابريطانيا من اجل البحث عن حياة وامال انسان
فرصة لبناء حياته ومستقبله بعد ان ياس من الظروف
السياسية واالجتماعية المتردية التي تسود في کردستان
ولکنه واجهته السياسات العنصرية و والممارسات

  .البوليسية في بريطانيا 
وان کانت الحکومة البريطانية تتحمل المسؤولية في هذه

کردستان هي االخری مسؤولةالجريمة ، فان حکومة اقليم 
ومذنبة تجاه حياة حسين علي والعديد من الالجئين االخرين
الذين فقدوا حياتهم عبر طرقات الهجرة والهرب من
کردستان او في الظروف السيئة الذي يتعرضون لها في

  .الدول المختلفة في العالم 
ورغم اننا نسعی وبالطرق العديدة ان نبعد عن حياة

الکرد اخطار سياسات الترحيل القسري وبهذاالالجئين 
الصدد طالبنا من حکومة اقليم کردستان ان تکف عن
التعاون مع الحکومات االوروبية لکي تتوقف هذه الجريمة
ولکن بعکس ذلک فقد قاموا بفتح مطاراتهم امام الطائرات

  .التي ترحل الالجئين 
في) دراسيونالفي(اننا في االتحاد العام لالجئين العراقيين 

الوقت الذي نشارك عائلة واصدقاء الالجيء حسين علي
احزانهم ،فاننا نحمل الحکومة البريطانية وحکومة اقليم

  .کردستان المسؤولية لما تعرض له حسين علي 
  

  سکرتارية االتحاد العام لالجئين العراقيين ـ الفيدراسيون
10.08.2008  

ين العراقيين حول مسالة التشرد وهجرة الالجئ
  .وحلولنا لهذه القضية

  قرار مؤتمر الفيدراسيون
  

 خمسة ماليين انسان  5وفق تقارير منظمة االمم المتحدة فان حوالي 
روبا وکندا واستراليا مشرد ومهجر من العراق الی الدول المجاورة واو

 1991وامريکا ، ويعود اسباب هذه القضية الی تحول العراق منذ عام 
وبعد انهيار الکتلة الشرقية الی ميدان لتصفية الصراعات بين القوی 
العالمية ،حرب الخليج االولی وبعدها امتداد وفرض سياسة 

 اندالع الحصاراالقتصادي وتسلط حکومة االستبداد والفاشية البعثية ثم
  حرب الخليج الثانية وشروع السيناريو االسود في العراق ،وکل هذه

الويالت و المآسي هي نتيجة فرض النظام العالمي الجديد من قبل 
امريکا وبالتعاون مع الدول االوروبية والتي نتجت عنها تعرض حياة 

  .العراقيين الی العديد من الماسي وکوارث التشرد والهجرة 
 الوقائع فان امريکا والدول االوروبية المتحالفة معها ومن  بعد کل هذه

خالل شن حرب الخليج الثانية لم يسقطوا النظام البعثي فحسب بل 
اوصلوا المجتمع العراقي الی حافة االنهيار الکامل ودمروا االسس 
والبنی المدنية التحتية لهذا المجتمع واغرقوها في دوامة الحرب 

 والقومية وتحول العراق الی ميدان للصراعات بين والتقسيمات الطائفية
القوی االسالمية والجماعات المسلحة االرهابية  ، باالضافة الی ذلك 
فان سياسات امريکا وتسلط الطائفية والتقسيمات القومية في الحکم قد 

 ادی الی اختيار التشرد  المدنية وحق المواطنة للسکان مماالغی مالمح
 حياة امنة الی حالة يومية تترافق مع هذه والهجرة والبحث عن

  .الظروف
وهکذا فان حالة التشرد الجماعي الذي تعرض له السكان داخل العراق 
هي ناتجة عن سياسات الحرب واالحتالل االمريکي ونظامه العالمي 

ن هذه القضية هي  وبذلك فا الجديد الذي حول العراق الی ميدان لتحقيقه
  .امريکا والدول المتحالفة معها مسؤولون عنها عتبر اساسا سياسية  وت

وفي مقابل هذه االوضاع فان الفيدراسيون يطرح حلوله لالجابة علی 
  : هذه المعضالت ومن خالل النقاط ادناه

ان مسالة وقف وانهاء ظاهرة التشرد والهجرة في العراق هي قبل کل 
الدارات شيء مرتبطة بانهاء الحرب واالحتالل االمريكي وحل جميع ا

الحاکمة والتشريعات التي فرضت واسست تحت ظل سلطة االحتالل 
االمريکي ،وفي نفس الوقت يجب توفير واعطاء الفرصة للجماهير 
والسکان في العراق الختيار سلطة  وحکومة مدنية غير قومية وغير 
دينية تعتمد حق المواطنة والمساواة للجميع وتوفر الحد االدنی 

، حالة کهذه التي تعيد فيها بناء المؤسسات .للسکانلمتطلبات الحياة 
المدنية والبنی االجتماعية وتوفر فيها الحد االدنی لمتطلبات الحياة 
المدنية تأمين الحياة االمنة للمواطنين و وفق سلطة القانون والتي من 
خاللها تعيد االمن واالستقرار لجميع الفئات واقسام المجتمع واليضطر 

  . الختيارالقسري لحياة الهجرة والتشرد مثلما يحدث حالياالسکان الی ا
  :الی ان تحقق هذه المطالب تناضل الفيدراسيون من اجل 

  
ن والمهاجرين العراقيين والحفاظ علی حياتهم تحسين اوضاع الالجئي)ا

وامنهم في الدول التي يتواجدون فيها، ومن اجل هذه القضية علی 
ين  مسؤولية الحفاظ علی حياة الالجئلمنظمة االمم المتحدة ان تتحم

العراقيين في الدول التي يتواجدون فيها کاالردن وايران وترکيا 
وسعودية وسوريا، وتوفرالحد االدنی لمستلزمات معيشتهم من دخل 

  .مبيعات نفط العراق
ن العراقيين  ودون قيد او شرط بحق کل الالجئياالعتراف الرسمي )ب

ين في الدول االوروبية ومساعدتهم لبناء حياتهم وقبولهم کالجئيين سياس
  .من جديد

 وبالتضامن مع الجهات المدنية  يسعی الفيدراسيون وبکل طاقاته
والمنظمات التقدمية واالنسانية الی تحويل وتغيراالوضاع لمصلحة 
الجماهير واعادة المدنية واالستقرار للمجتمع في العراق، کذلك تناضل 

مات حقوق االنسان ومنظمات الدفاع عن حق الفيدراسيون  مع منظ
ن العراقيين في الدول المجاورة اللجؤ من اجل حماية حقوق الالجئي

 .وتوفير المسلتزمات الضروروية 
  ين العراقييناالتحاد العام لالجئ

بتنظيمنا واتحادنا سوف 
 ننتصر



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

6 االجئين نشرة )6و5(العدد

ببالغ الحزن نعلن عن وفاة  محمد
  سينح

 صاحب الشخصية1973.03.11محمد حسين من مواليد 
المحبوبة والمخلصة ، من فعالي وناشطي االتحاد العام

ببالغ االسف والحزن قد) الفيدراسيون(لالجئين العراقيين 
 جراء معاناته مع مرض2008-8-3رحل عنا يوم 

  .السرطان 
من اجل اختيار وايجاد حياة افضل هاجر محمد حسين الی

 وکانسان واعي  انضم الی2000.03.07ريطانيا بتاريخ ب
حرکة الدفاع عن حقوق الالجئين وفي نفس الوقت انخرط
في السلک الدراسي وکان طالبا في جامعة شفيلد قسم

  .البيلوجيا
دون االلتفات الی القومية والمذهب و العرق کان محمد
حسين حاضرا في االحتجاجات التي کانت تقام من اجل

 االنسانية کان مشارکا فاع عن حقوق الالجئين وبهويتهالد
  .فعاال ومن منظمي العديد من المظاهرات االحتجاجية 

لکن محمد حسين لم يکن ضحية لمرض السرطان فقط ،بل
هو ضحية لنظام  ضد انساني وغير عادل  والذي يتالعب
بمصيرنا ومستقلنا نحن الالجئين ،ذلك النظام  الذي يحتجز

الالجئين بعيدا عن المجتمع  ويجردهم من حقوقهمويعزل 
جتماعية ويتعرضون الی  شتی االلم واالمراض ومنهااال

   السرطان
وضمن ممارساتها العنصرية احتجزت الشرطة البريطانية

لفترة من اجل) ليندهول( في معتقل  محمد حسين وحبسته
ترحيله قسرا الی کردستان  وهناك يتعرض الی االم شديدة

ي بطنه، وبعد جهود حثيثة من قبل الفيدراسيون والعديدف
45من المنظمات االنسانية  يوقف قرار ترحيله  قبل 

دقيقةمن الترحيل ويطلق سراحه بعد فترة ، ثم  عاود محمد
حسين الذهاب الی الدراسة من اجل تکميل تعليمه ولكن

  . هذه المرة وغادرنا المرض نال منه
يدراسيون والمناضلون من اجلنحن فعالي وناشطي  الف

الدفاع عن حقوق الالجئين في الوقت الذي نشارك عائلة
محمد حسين واصدقائه احزانهم نعاهدهم علی اننا سنواصل

  علی المسيرة االنسانية والذي مضی عليه محمد حسين
   

جالل سعيد ممثل الفيدراسيون في کندا 
iraqifederation@yahoo.ca 

Te: (519) 841-1816 Fax: (519) 827-1047 

 کردستان ورفضحول حالة عدم استقرار
ين الی کردستان من قبلسياسات طرد الالجئ

  . الدول االوروبية

  قرار مؤتمر الفيدراسيون
في الفترة المنصرمة شرعت الحکومات االوروبية وتحت ذريعة

ة طردبتنفيذ سياس)استقرار کردستان ووجود سلطة ديمقراطية(
  .الالجئيين الکرد والعراقيين 

ن لحد االن وتحت ظروفبعد اعادة ثالث وجبات من الالجئيو
قاسية حيث کبلت اياديهم وانقلوا عن طريق الطائرات العسکرية
اتالی کردستان، و نتجت عن هذه السياسة هجمة شرسة وممارس

قفن من کردستان العراق ومنها وغير انسانية علی حياة الالجئي
حمالت ومداهمات علیمعامالت اللجؤ والغاء حقوقهم االجتماعية و

ت منن وحبسهم، کما خلقت هذه الممارسات حاالبيوت الالجئي
ن الذين ينتظرون قرارات تحديدالقلق والمخاوف لدی الالجئي

 السياسات في الوقت التي تستمر الحرب مصيرهم ،وتنفذ هذه
العراق و بقاء کردستان تحتواالرهاب واالقتتال اليومي في 

 السياسات المصير المجهول والمعلق وتمارس الدول االوروبية هذه
 بعلم مؤسسات و منظمات التابعة لالمم المتحدة وحيث وقعت هذه
الدول االوروبية علی معاهدة الجنيف الدولية حول حقوق الالجئيين

سب بله الممارسات فح ولم تعترض منظمة االمم المتحدة علی هذ
انها مارست معظم االحيان السکوت علی هذه السياسات االنسانية

  .کما قامت بتريرها
ن العراقيين تکمن فياالخر لتنفيذ سياسات طرد الالجئيلکن الجانب 

تعاون السلطات في العراق وکردستآن مع هذه الحکومات والدول
عراق،ورغم الظروف الماساوية واالقتتال اليومي الذي يحدث في ال

تتعاون الحکومة العراقية مع هذه الدول لطرد الالجئيين الکرد
والعراقيين وتنکر کل هذه االحوال وتحاول اعطاء صورة

عن السلطة والعملية السياسية في العراق ،وفي نفس) ديمقراطية(
ول االوروبية منالوقت تتعاون السلطات في کردستان سرا مع الد

ا و وتقدم المعلوماتوتفتح مطاراتهن االآراد اجل طرد الالجئي
ن لهذه الدول وکذلك االعالن بين فينة واخری وامامحول الالجئي

الراي العام العالمي عن کون کردستان منطقة امنة وتتمتع بالحرية
  .  واالمن 

نالجئيفي مقابل هذه السياسات والتبريرات يعلن االتحاد العام ل
راد والعراقيين هم ضحايا لظروفن االآبان الالجئي: العراقيين 

الحرب و واالرهاب واالقتتال المستمر للمليشيا المسلحة وتسلط هذه
المليشيات علی رقاب الجماهير والتي هي نتاج لسياسات فرض

والمذابح التي .النظام العالمي الجديد المريکا والقتل الجماعي
اية فرصةخلفتها مع الدول المتحالفة معها هناك والتي لم يبقي 

ومكان لحياة امنة، وماتنقلها شاشات التلفزيون وتعرضها من
الماساة والحوادث اليومية المرعبة کلها دالالت واضحة علی فراغ

ه االدعائات حول وجود الديمقراطية والحقوق ويبطل وکذب کل هذ
وفي .ن االقاويل حول اعادة وطرد الالجئيکل التبريرات و

 يبدو کانها امنة نسبة الی بقية المناطق منکردستان والتي ظاهريا
العراق ،ولکن لکون کردستان نفسها ليست بدولة معترفة بها علی
المستوی العالمي وهي ليست ضمن دولة تتحکم فيها االمن
واالستقرار فان مصير سکانها اصبحت مجهوال وغير معلوم

حکمانهذان الحزبين الذي يت وتحت سيطرة مليشياتية تابعة لحزبين
 عاما بمصير السکان وعن طريق فرض سلطتهم بقوة16منذ 

السالح والقمع وحرموا الجماهير هناك من الحقوق والحريات
واصبحوا نموذج لسلطة فاسدة ومتغطرسة ،ازدياد المخاوف من
الهجمات الملسحة والعسکرية من الدول المجاورة ،الحروب

 الداخلية بين



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

7 االجئين نشرة )6و5(العدد

  الترحيل وطرد الالجئينال لسياسات

کردستان ورفض سياساتحول حالة عدم استقرار  6بقية ص
  …ن الی کردستانالجئيطرد ال

  
، االحزاب ،الهجمات المسلحة علی مقار ومکاتب 

االحزاب المخالفة لسياسات السلطة الحاکمة في کردستان
ل،دعم الرجعية والجهات والتيارات االسالمية ،اغتيا
الناشطيين السياسيين والقمع العلني للحريات السياسية
وحرية التعبير عن الراي ،مهاجمة الصحفيين والکتاب
والمثقفين،بروز ظاهرة قتل النساء ورميهم بالحجارة ، الی

 سنة16الحد الذي وصل االمر بانه وبعد مرور اکثر من 
علی حاکمية هذين الحزبية فانهما فشال في تامين وتوفير
  .ابسط الخدمات االجتماعية والتي تکمن في توليد الکهرباء

بعد سقوط النظام البعثي فان هذين الحزبين الحقتا مصير
السکان في کردستان بالظروف المضطربة في العراق
واجبرا الجماهير علی االنتظار حول االقتتال والحرب
والعمليات االرهابية بين الجماعات المسلحة البعثية

مية وبکلمة اخری فان الممارسات الخاطئة لهذهواالسال
الحزاب والمصير المعلق لکردستان قد ذکرتها وتحدثت
عنها وثائق منظمة العفو الدولية ومنظمة هومان رايت واج
والتقارير الصادرة من وزارة الخارجية االمريکية واالمم
المتحدة في العديد من المرات وهکذا فان هذه الوقائع هي

اجبرت وتجبر الشباب في الکردستان ودون رغبتهمالتي 
علی الهجرة والتشرد واختيار حياة اللجؤ ،لذلك فان االتحاد

  :العام لالجئيين العراقيين يعلن بانه
ن االآراد واالعتدائات علیيدين سياسات طرد الالجئي :اوال

حقوقهم ويعتبرها سياسات غير انسانية وفي نفس الوقت
ر والمنظمات التقدمية من اجل الغاء هذهيناضل مع االحرا

السياسات وتوفير حق اللجؤ لهم ، ويفضح االتحاد کل
االدعائات والتبريرات التي تفسرمن اجل تنفيذ هذه
السياسات وهو علی استعداد وامام جهة مستقلة الثبات
عكس کل هذه االدعائات وبالدالئل، وضمن هذا النطاق

ة احدی الجهات المسؤولة عنيعتبر االتحاد االمم المتحد
تنفيذ هذه السياسات ويسعی االتحاد الی فرض ضغوطات
وبشکل واسع علی االمم المتحدة القناعها بالتدخل الجدي

 العملن االآراد وکذلكللوقوف بوجه سياسات طرد الالجئي
کما يدين االتحاد تعاون الحکومةعلی تحقيق حق اللجؤ لهم

ةستان مع الدول االوروبيالعراقية والسلطات في کرد
ن ويعتبرها سياساتلغرض تنفيذ سياسات طرد الالجئي

لراي العام فيالانسانية و يکشف عن هذه المسالة ل
ين الی التجمعيدعو االتحاد جميع الالجئ،.کردستان والعالم 

واالنضمام في  صفوفها وتنظيم حرکة مستقلة تابعة لهم من
جئيين وتوفير حق اللجؤاجل التصدي لسياسات طرد الال

30لهم 07 2007

اجتماع سکرتير الفيدراسيون مع البرلمان 1بقيةص
 علی تلك سکرتير الفيدراسيونواجاب دشتي جمالالبريطاني

ي هي ادعائات باطلةلک السيد نوري الما  ان ما ذکره:االقوال قائال 
انتم تعلمون بان تلك الحکومة هي غير فاعلة وال والاساس لها ،

تسطيع ان تدير البالد انظروا الی الخالفات الداخلية بين اجنحة
، وتعلمونالی مبنی البرلمان حتی الحکم ، ان االنفجارات وصلت 

ان سياسات االدارة االمريکية قد عقدت المشاکل السياسية اکثر
فاکثر، ان تلك الحکومة هي اساسا غير شرعية و التي بنيت علی
اسسس مذهبية وقومية وقد اثبتوا عدم انسانية سياساتهم في العراق

 ان  ايران لها نفوذ واسع في العراق ، اعوام المنصرمة5خالل  
کانت مدينة البصرة تحت سيطرة الجيش البريطاني  وعندما،

ذين عملوا مع القوات العراقيين الترکوها قالوا ان المترجمين
يمنحون حق اللجؤ السياسي في بريطانيا وفي نفسالبريطانية س

 کانت هنالك؟..الوقت تقومون بالترحيل القسري لالجئين الکرد
طرق اخری السقاط النظام في العراق، انظروا ماوصلت اليه الحال

ل يجربک،لقد تحول هذا البلد الی ماوی للجماعات االرهابية وال
نسانية في العراق ،انظروا الی الدستور الفاشيمشاريعه الغيرا
،الی حقوق المراة ،حرية الصحافة  والحريات..للحکومة العراقية

، ان البرامج السياسي لتلك الحکومة هي خالية من..المدنية 
  .التطلعات االنسانية 

نعمها تبانواود هنا ان اتحدث عن المنطقة االخری التي تدعون 
 ، منذولقد اطلعت السيد جين المبرت علی تلك الحقائق باالمن 

الحرب الخليج االولی  قتل االالف من النسوة هناك وتهاجم
االتحاد الوطني والحزب  الديمقراطي( القومية  الميلشيااالحزاب

ها باالسلحة والهجماترضة لها وتقمعاالجهات المع) الکردستاني 
افة الی القمعريات السياسية هوحرية الصح الحالبوليسية وتتعرض

ايضا حيث اغتاالت تلك الميليشيات االسبوع الماضي الصحفي
الداري تحته بسبب نشره  لحقائق عن الفساد اسوران مامة حم

 قنبلة في تظاهرة حاشدةتم امس انفجر، ويوسلطة تلك الميليشيات
 العمال،ان حزبفي مدينة کرکوک واطلق النار علی المتظاهرين

ذان يحاوالن ان يغرقا مدينةالبريطاني يدعم الحزبيين الکرديين الل
 ومن جهة اخری تعمل ،وک في دوامة حرب قومية دمويةکرک

طريق احزاب عميلة لها في العراق ان تتدخل الحکومة الترکية عن
انا اخبرت رئيس البرلمان .هي االخری في شؤون مدينة کرکوک

 اذا کنتم  فعال  ال ترغبون بان اعات  انهاالوروبي في عدة اجتم
يهاجر الالجئون الکرد الی اوروبا فان طريقة الحل التکمن في

 الرايبل في  دعم الترحيل واالعادة القسرية لالجئين الی کردستان 
جراء استفتاء  بين سکان کردستان من اجل قضية االستقاللالعام ال

 هناك ، السياسية والمدنية تعترف بالحريات مستقلة وانشاء دولة
ولکن مع کل االسف فان الدول االوروبية التريد ان تنهي تلك

  .المشکلة ، بل تحاول ان تستخدم قضية الالجئين کورقة سياسية 
 الفيدراسيون الی  المعاناة التيکما تطرق دشتي جمال سکرتير

38قبل عدة اسابيع وصلنا خبر غرق : يتعرض لها الالجئين  وقال 
الجئا کرديا وکذلك مقتل الجيء اخر في کاالس واعتقال الجيء في

التحاد الوطني الکردستانيامدينة السليمانية من قبل احد مسؤلي 
يء قسرا الی کردستان من بريطانيآبعد ان رحل هذا الالج

،وکمنظـة الفيدراسيون لدينا العشرات من قضايا الالجئين الذين
الداخلية  ويرفض طلباتهم ،لماذااليتلقون االجوبة من وزارة 

ينالتتعاملون مع هؤالء الالجئين وفق قوانين ميثاق الجنيف لالجئ
ومة البريطانية موقعة عليها ، والحک1951والتي صدرت في عام 

جراء العديد من الالجئون تعرضوا الی الی امراض نفسية وعصبية
ئين المعتقلينويوجد العشرات من الالج ،تلك المعامالت الالانسانية
 8الي ص...في السجون البريطانية
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  اجتماع سکرتير الفيدراسيون مع البرلمان 7بقية ص
،ورحل العديد من الالجئين  عن طريق الطائرات 

 ، وبالنتيجة فان هذهالعسکرية قسرا الی کردستان
حزب العمال البريطاني ليستالسياسات التي تمارسها ال

مجتمع المدني في بريطانيا وان وايجابية والتخدم البمفيدة
الخاطئة ن تلك الممارساتکان في کردستان مستائون مالس

،لذلك اطالبکم ان تبذلوا مابوسکم من اجل االيقاف الفوري
لعمليات الترحيل القاري لالجئين ، کما يسعدني ان استمع

  .الی رايکم ومالحظاتکم بهذا الشان 
ساحاول ان   معك مع کلما ذکرتهاان: وقال نيل جيراد 

ا مع لقائد لکماتصل تلفونيا مع جان ماکدونالد لکي يع
وزارة الداخلية ، وبعد عدة اسابيع سوف يعقد مؤتمر
للحزب العمال في مدينة مانجستر وهناك ساطرح  هذه
االمور ومن االفضل ان تنظموا انتم کذلك مع المنظمات

ياعدکم شخصاواالخری حرکة اعتراضية بهذا الصدد ،
اء البرلمان لجلبوف اتحدث مع عدد اخر من اعضانني سب

کما اعلم جين المبرت دشتي. ية  االکبر لهذه القضالدعم
جمال بانهم سوف يستمرون في جهودهم وبعد انتهاء العطلة
الصيفية سينظمون لقائا لسکرتير الفيدراسيون في البرلمان

  .االوروبي في بروکسل
وبعد ساعتين من المحادثات انتهی اللقاء وذکر الجانبان 

مع البعض في الفترات انهما سوف يبقون  علی اتصاالتهم 
  القادمة

  

  
 ي تي ف اسو

 لدفاع عن حقوق الالجئين منبر ا
 اسو تي في

 انهاء معاناة االنساني الحر والمتحضر من اجل الصوت
 الالجئين 

  في  تي اسو
  اسرع  والدعم اليجاد  لتقديم العون  عبر برامجه يسعى

  الالجئين الحلول لمشاآل
  تي في اسو

  آافة يسعى لتغطية
    والثقافية  واالجتماعية  والعلمية  الفنبة طاتالنشا

 العراقيين واالدبية لالجئين
  تي في اسو

  واالندماج في  عن حقوق الالجئين  دافع م منبر
    المجتمعات بودقة

 المدنية والمتحضرة
 اسو تي في

 وطموحاتهم  الالجئين امل
  تي في اسو
  واليكم منكم

 مع    تواصلوا     شارآوا      ساهموا
 يف    تي   اسو

ة عن يمسؤولتتحمل المة اقليم کردستان حکو
 مقتل  شيرکو عبدالحميد

وفق االخبار التي وصلت الينا من عائلة شيرکو عبدالحميد ،فقد
قامت مجموعة مسلحة تستخدم سيارة مسطحة بيضاء التحمل اية

بمهاجمة المواطن) اب( من هذا الشهر20 علی 19 وفي ليلة لوحة
ة اربيل ،حيث کان المدعو برفقة ابنفي مدين شيرکو عبدالحميد 

اخته وحاول المهاجمون اقتياد شيرکوعبدالحميد واصعاده الی
 المسلحون باطالقرفض فقامالسيارة بالقوة الجل اختطافه لکنه 

.  نتيجة ذلكفقد روحه عليه وبعد عدة ساعات وابل من الرصاصات
الثة واب لث1965ان المواطن شيرکو عبدالحميد هو من مواليد 

 محددةل دون اية تهمة، واغتي عاما في السويد 17اوالد ويقيم منذ 
  .عند زيارته لکردستان 

 ومند العام لالجئين العراقيين  نشاركنحن في الفيدراسيون ـ االتحا
واقربائهم واصدقائهم کلصميـم  قلبنا عائلة شيرکو عبدالحميد 

ليم کردستانحکومة اقوفي نفس الوقت نحمل   ،وماسيهماحزانهم 
 عن حياة وسالمة المواطنين في کردستان ونطالبهم بالقاءالمسؤولية

، انالقبض علی الجناة والکشف عن هوياتهم ومحاکمتهم علنيا 
جريمة اغتيال شيرکو عبالحميد  تاکيد اخر علی بطالن وکذبة

)امن ومستقر(ادعائات الحکومات االوروبية حول وجود کردستان 
يستخدمون هذا االدعاء الفارغ  لتبرير عمليات الترحيلوالذي 

   .القسري لالجئين 
ت اغتيال النشطاء السياسيين و الصحفيينعملياان استمرار

واعتقالهم  ومهاجمة الکتاب والمثقفين وازدياد جرائم قتل النساء
ر ادنی الخدماتالی اهمال مطاليب المواطنين وعدم توفي.....

ي کردستان وعودة تهديدات الجيش العراقي للمدن فاالجتماعية  لهم
الحدودية في کردستان والقصف المستمر لجيوش ترکيا وايران

ع هذه الوقائ ، واليمة لها وقائع مرهللمناطق الحدودية ، ان هذه ک
م کردستان وفي کل مرة انکارها وعدمالتي تحاول حکومة اقلي

 کردستان علیسکان التي اجبرت الالالف من هي و..ث عنها التحد
  .الهجرة و التشرد اختيار طريق 

  
  سکرتارية الفيدراسيون ـ االتحاد العام لالجئين العراقيين 

27.08.2008  

 لالتصال بسكرتيراالتحاد:  دشتي جمال  
d.jamal@ntlworld.com 

00447856032991 
لالتصا ل بالالتحاد العام لالجئيين العراقيين 

 يرجي االتصال بسكرتارية االتحاد:
وارعارف،بابان عوسمان،جاسم اسوآوران،ريب

غفور،زوزان 
aحسين،بكرحمد،عمرامين

(004478956366330041787557786,0047993
87599,003584404464905 

@@ifir2007@yahoo.com البريد الالآتروني:
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