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ضرب واالهان  ى ال نانه ةتعرض ال سر اس الل  وآ خ
ات قامت           2005انتخابات   ر ضربات خالل تحقيق اث

ا ا ر   به ي مق ودة ف ة الموج ة الكردي وات االمني لق
م   . الحزب الديمقراطي الكردستاني في بخديدا     حيث ت

ي   ان ف ا آ اله ، حينم وات اع ل الق ن قب ه م توقيف
ي    راع الت ناديق االقت ب ص ى جل ه ال د طريق ا وع به

لم تصل ابدا ، علما انه آان مخوال          والتي   االمريكان
ذلك             ام ب ة للقي ل مجلس قضاء الحمداني ه   من قب  آون

ضاء،  س الق ضو مجل ة  ع ام واالهان رض لالته  وتع
روج   سبب لخ و ال اره ه رح ، العتب ضرب المب وال

ضاء كان ق اهر س شوارع للتظ ي ال ة ف  الحمداني
ي       واتهم ف ي االدالء باص م ف ة بحقه والمطالب

   .االنتخابات
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ال ة تعرض لالعتق وات آردي د ق ى ي  الحزب من عل
ة      الديمقراطي الكردستاني    ز قضاء الحمداني في مرآ

دما ة عن ة الديمقراطي ي الحرآ ائقا ف ل س  يعم
ورية  اك ،االش زب هن ر الح د لمق رض واقتي  اذ تع

ل      ن قب ر م ل المق ضرب داخ ن  20لل ردا م  ف
رة         البيشمرآة الذين ارادو     ى سجن عق ه ال اد  نقل واف

ره    ت القوات االمريكية   ان   ذا    دخلت وقامت بتحري  ، ه
ك   ل تل ن قب ار م الق ن ه الط ى تعرض افة ال باالض

ه            القوات المشار اليها     سنة اعاله اال ان  في نفس ال
  .تمكن من الفرار 

   الموصل-نينوى   سنة65العمر   1/11/2006  فكري توما .48

وا منزل   ان دخل صان ملثم ل   هشخ صف اللي ي منت  ف
ان  ا آ ا بينم دأنائم ه وب وا غرفت ة ، اقتحم وا بمحاول

 فاستيقظ ابنه   )اهللا اآبر  ( ـذبحه بسكين مع التكبير ب    
دها       ة عن الفرار  الذفي الغرفة الثاني ل   المسلحان ب  قب

ى      ل ال دها نق م بع ذبح  ، ث ة ال ستكمال عملي ان ي
ة  ي الرقب ه ف ات ل دة عملي راء ع م اج شفى وت المست
اني من صعوبة في             ه يع وعاد الى الحياة مجددا لكن

  . دانه الغدد اللعابيةبلع الطعام لفق
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ل              اختطف من منزله الكائن في قضاء تلكيف من قب
ة للحزب  ة التابع شمرآة الكردي وة الب ديمقراطي ق ال

تاني  ادوه ، الكردس م اقت ن ث ى مقوم شمرآة ر ال الب
ك       د        في تلكيف وتعرض هنال رح بع ى الضرب المب ال

ام ،                 د بضعة اي م اطالق سراحه بع ه وت عصب اعين
م  رفول ة تع ت ...ذلكل االسباب الحقيقي ا آان  ومهم

االسباب فأن ذلك يشكل انتهاآا لحقوق االنسان آون       
االحزاب السياسية ليست جهات امنية هذا باالضافة        

   .باالعتقالالى عدم وجود أمر قضائي 
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ة          لاعتق سلطات الكردي ل ال شمرآة ( من قب سبب  ) ب ب
م اخذه للتحقيق في سرسنك             ارائه وآتاباته   – ، وت

ى       وتم تحريره بعد     دهوك ،  ان أجبر على التوقيع عل
ة    تعهد   ه بالكردي دها   لم يعرف فحواه آون التي اليجي

دول ن للع ه   ع ات  آتابات بعض الممارس دة ل  الناق
 لرجاالت آنيسته الموالية لألآراد في      وقضايا الفساد 

ه    آما   . مشاريعهم ألغتصاب االرض   تعرض  زعم ان
ديمقراطي     زب ال ي الح ضاء ف ن أع دات م ى تهدي ال

اني       شرين الث نفس  2008الكردستاني في شهر ت  ل
  . االسباب أعاله

   حي السكر–الموصل   معلمة متقاعدة  11/10/2008  ب يونانجينا يعقو .52

ن     ف م ا المؤل دمير منزله م ت ل   3ت ن قب ق م  طواب
راد   ددوا اف ا وه وا بيته ين اقتحم سلحين ملثم م
م                القوة وت م إخراجهم من البيت ب ل وت عائلتها بالقت

ارهم  ام انظ ره أم ل ،  تفجي سكر بالموص ي ال ي ح   ف
  .وحاليا هم مهجرون
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م في حي             دمر منزلهم ومحل نجارة موبيليا عائد له

ل داث الموص ي اح سكر ف سلحين ال ل م ن قب  م
  .مجهولين
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ول       ل ح ي الموص ة ف وات الكردي سلبي للق دور ال ال
التهم         احداث قتل وتهجير المسيحيين االخيرة التي ط

ق .  ى التحقي ل ال ه نق ورابي بان وعلمت مصادر حم
ة هو في         في اربيل وحاليا وحسب معلومات المنظم
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 جماعيا  تحت تهديد السالح وهي حامل في اشهرها        
د               ة للطبيب بع اني وهي ذاهب االولى ، وفي اليوم الث
ل مجموعة  حادث االغتصاب االول اختطفت من قب
صاب   بوع وتعرضت لالغت دة اس ة اخرى لم مجهول
اد       ف ح يبت بنزي رات  واص شرات الم اعي ع الجم

  . واسقاط جنينها
 
  
  
  
  
 


