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 نیین العراقیاالتحاد العام الالجئ

 INTERNATIONAL FEDERATION OF IRAQI REFUGEES 

  
   وه تی دیپۆرتکردنه ر سیاسه  سه کاته رک هرشده دادوه

  
ڕاستی پشووی   ناوه  له تکراوه رانی ڕه نابه ی په وه  دیپۆرتکردنه تی هۆم ئۆفیس له سیاسه

   .کرت  ده  ئیدانه وه رزه هب رکی پایه ن دادوه الیه دا له فته هه
 خت ی پشوه وه  ب ئاگادارکرنه  چۆن به ت گیرا که وه ی ده ته و سیاسه  له خنه ها ڕه روه هه
   . وه  تا دیپۆرتیان بکاته  ناو فۆکه خاته زۆر ده ران به نابه په

کی   داواکارییهک  وه یسه و که  ئهڵ گه کرد له ه  مامه کرد که وه تی به یشارهستیس کۆین ئ  جه
   .ستت وه  گران ده بۆ دادگای باودا  شهی  نیوه له( خت نگ وه دره
جکردنی   جبه  له وه  بۆ پیداچوونه میشه  هه  ئمه'':  هۆم ئۆفیس ووتییبژ ووته

   .''ین که  دادگا ده کانماندا ڕاوژ به ته سیاسه
مک  دادگا که'' : ستیس کۆین ووتی ر جه میسته ،ن دانشتبوو  دادگای بای النده کاتک له

   .'' ته دا بزار و بتاقه وه  دیپۆرتکردنه  هۆم ئۆفیس لهتی جکردنی سیاسه  جبه له
ران و هۆم ئۆفیس دا تا بتوانرت   نوان دادوه ر داوای دانیشتن و ووتووژی کرد له دادوه

   . بدرت وه وباره  له ستیارانه بیارکی هه
   ساه29سکی عراقی   چۆن که نراوه که یه و پی ڕاگه ئهAبات ناوی ده(  ممه کشه ڕۆژی یه

 ،وه  ناو فۆکه  ته زۆر خراوه ی ستانستت به خانه  فۆکه ر له ی نۆڤمبه20 ر   میسته  به(
 تا بتوانت  نراوه یه گه ی پانه هو خت کات و شونی دیپۆرتکردنه پشوه )ی ر ئه میسته(

   .رگرت  وه وه رکه  پارزه ڕنمایی یاسایی له
  ست به هه  بوو که  هه وه ترسی ئه مه   چونکه ووتوه  پیان نه ت ووتی بۆیه وه م ده به

   .نجام بدات ئازاردانی خۆی یان کاری خۆکوژی ئه
   . نجام دراوه  ئه وره کی زۆر گه یه ه  هه ر کالرک ووتی که  میسته وه تی کۆچ ه زاره  وه له
 بۆ عراق  وه ته  نردراوه  فۆکه  به ی که  عراقیانه  کورده15و   له ککه ه ی سی دیپۆرتکراوه که

ی  وه وکی پشووتربۆ ناردنه هه .کی ئاسایش ناسنرا یه  ناوچه  به و ووته  ئه ی که وه پاش ئه
 شکست کۆتایی  ی یاسایی به وره کی گه نگاریه ره  مانگی ئۆگست دا پاش به ران له نابه په

  ین که که ی جاستیس کۆین ده و تبینیانه ست به  هه ئمه: بژی هۆم ئۆفیس ووتی ووته .هات
 پی   به ر ئمه گه  ئه دا نا که وه و دانی به ئه ، پدانتی  دانیشتنی دادگادا ئیشاره مۆ له ئه
  م کشه وا ئه  ئه  بکردایه یسه م که ڵ ئه گه مان له ه و پالنی ئاسایی خۆمان مامه خشه نه
   . وه وته که ده ی لنه یه وره گه
کانماندا  نجامدانی کاره  ئه لهک  یه وه ر پیاچوونه ی هه رباره مان ده میشه ک کاری هه  وه ئمه'' 

   .''ین که دادگا ده ڕاوژ به
   هو هت ه بالوآراوIndependent ی هنامژۆ ر هو BBC یتی سا ه ل هول هم ه هئ
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