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 وبعد طيبة تحية
 العراق من اليكم اآتب الحرب ضحايا جمعية وباسم باسمي العراقي الحسين عبد اني
 وفق الجديد العراق وبناء برعاية المتحدة االمم ورعاية االمريكية االدارة بقيادة الدولي المجتمع تعهد قدل

 معسكر في حصل ما آل الشديد االسف ومع لكن ..الدولية والقانونية االخالقية والمعايير والقيم المبادىء
 الحكومة جبين فوق ابدية عار لطخة وهي مؤلمة مشاهد انه العراقية الحكومة جيش قوات أيدي على أشرف
 حرب جريمة يشكل االبرياء مدنيين ضحايا سقوط من عنه نتج وما ليحزن والقلب لتدع العين ان, العراقية
 بمعاملة الدولية واتفاقيات االنساني الدولي القانون بموجب والعقاب المسائلة تستوجب األنسانية ضد وجريمة
 المتحدة الواليات خاص، وبشكل الدولي للمجتمع "أخالقيا وعارًا سقوطا" كلتش أنها آما والمدنيين، االسرى
  المعسكر الجئي بحماية تعهدت أن سبق التي
 واغالق خلق مجاهدي تصفية على طهران قادة والحاح خامنئي بإيعاز جاء اشرف مدينة سكان ضد يدور وما

 ضد وجرائمها معارضتها قمع لنقل محاولةو العراق في االيراني للنظام الموالين خالل من اشرف مدينة
 االيرانية المصالح لخدمة ساحة العراق وجعل العراق في أشرف مخيم الى ايران داخل الشوارع من االنسانية
  ...والعالم المنطقة في التوسعية

 من تقلينالمع سراح واطالق بالتزاماتكم واإليفاء آبيرة انسانية مأساة من اشرف سكان بانقاذ نطالبكم اننا
 قوات او االمريكية القوات الى المدينة حماية ملف باعادة ونطالب إيران إلى قسرا عودتهم ومنع اشرف سكان
 والعربية العراقية والضيافة األخالق مع تتقاطع التي التصرفات تلك آثار من العراقي الشعب النقاذ دولية

 هذه مثل يفعلون ال العراقيين الن العراق ابناء وبحق ةاالنساني بحق آبيرة جريمة العمل هذا ان .. واالنسانية
 المجرمين وعمالئه القذر الماللي نظام قبل من مدربة قوات هوالء بل  ابدا الضيوف بوجه الوحشية االعمال
 الطائفية حس تحت  ومسمع مرئ على العراق ابناء قتلوا الذين
 ادنى ينافي الغذائية المواد دخول وحظر 2009 موزت 28 الثالثاء يوم منذ اشرف الى الدخول طريق اغالق ان

 انسانية آارثة وخلق اشرف لسكان جماعية البادة تمهيًدا ويأتي االجرامية الخطوة ونعتبره االنسان حقوق
 بتدخل نطالبكم ونحن... ومكدوم مضروب 1000 من وأآثر جريح 500 من أآثر هناك يوجد عندما خاصة
  .أشرف في حدث قد ما لمعالجة أشرف بزيارة المعنية الدولية الجهات البةومط الجرائم هذه النهاء فوري
 والتقدير االحترام بفائق منا تقبلوا ختاما

 العراقي عبدالحسين


