
 

    

  )٢٠١١تقرير حمورابي  (٢٠١١لعام  االيزديينمن  القتلىقائمة باسماء )  ط( ملحق 

  

  المعلومات الجنس  االسم ت
  ٢٣/٥/٢٠١١قتل في الموصل بتاريخ  ذكر  هاوريخديدا عمر  ١

  ٢٣/٥/٢٠١١قتل في الموصل بتاريخ  ذكر  عمر شو قاسم ٢

  ٢/٦/٢٠١١قتل في بغداد بتاريخ  ذكر  ماجد حسين الجراحي ٣

  ٢/٦/٢٠١١قتل في بغداد بتاريخ  ذكر  دلشاد حجي بشار ٤

  ٢/٦/٢٠١١قتل في بغداد بتاريخ  ذكر  خدر جوكي ٥

 ٧/٦/٢٠١١قتل في الموصل بتاريخ  ذكر  فالح حسان الياس ٦

  ١٣/٧/٢٠١١قتلت بتاريخ انثى حنان خلف سيلو جريس ٧

  ١٣/٧/٢٠١١قتلت بتاريخ انثى  خولة شيخ خديدا ٨

  ١٣/٧/٢٠١١قتل بتاريخ ذكر  مان خدرامين سلي ٩

  ١٣/٧/٢٠١١قتلت بتاريخ انثى  بيان ناصر الياس ١٠

  ١٣/٧/٢٠١١بتاريختقتل انثى  هزار جمال رشيد ١١

  ١٣/٧/٢٠١١قتلت بتاريخ انثى  هيام حميد درويش ١٢

  ١٣/٧/٢٠١١قتلت بتاريخ انثى  فرات ماهر درمان ١٣

  ،٢١/٤/٢٠١١بتاريخ /  أحد أسواق بغداداستهدف رقتل بانفجا ذكر غازي كريت نافخوش  ١٤

 ٢٩/٤/٢٠١١قتل في سنجار بتاريخ  ذكر  احمد حسان خدر ١٥

١٦ 

١٨  
  ١٦/١/٢٠١١قتلن في منطقة شيرخان بتاريخ   انثى  مقل ثالثة نساء ايزديات

  ١٨/١/٢٠١١قتل في منطقة شيرخان بتاريخ  ذكر  فرهاد شمو ١٩

  ٩/٥/٢٠١١بتاريخ / احد اسواق بغداداستهدف ارقتل بانفج ذكر  فاضل علي عبدو ٢٠

٢١ 

٢٤  

مقتل أربعة اشـخاص ايـزديين

  من عائلة واحدة
   سنجار/  ٣/٧/٢٠١١قتلوا بتاريخ   -

  ١٨/٥/٢٠١١بتاريخ /  احد اسواق بغداداستهدف قتل بانفجار ذكر  سركات خدر سياس  ٢٥

٢٦ 

٢٩  
  سنجار –ب في منطقة تل قصاقتلوا   -  مقتل اربعة اشخاص ايزديين

  ذكر  شاكر بيبو علي   ٣٠
/  أحد مخازن المشروبات الكحولية فـي بغـداد  استهدف قتل بأنفجار

  ١٢/٥/٢٠١١بتاريخ 

  ذكر  سفر شمو عبدال  ٣١
أحد مخازن المشروبات الكحوليـة فـي قضـاء    استهدف قتل بأنفجار

  الرصافة ببغداد 

  ١٨/٩/٢٠١١بتاريخقتل ذكر  الياس بدال  ٣٢



 

    

 ٢١/٩/٢٠١١بتاريخ /قتل في تلعفر ذكر  لشكر محمود عبدي ٣٣

٣٤ 

٣٥  
  -  خالد خديدا سفر مع زوجته

بتـاريخ  / قتل مع زوجته في منزلهم الكـائن فـي قريـة الجزيـرة     

٩/١٠/٢٠١١  

  ذكر  ريدار شمو ايزدين  ٣٦
بعد مهاجمة محـل لبيـع المشـروبات    ، ١٧/١٠/٢٠١١قتل بتاريخ

   الكحولية في بغداد

  ٢٤/١/٢٠١١بتاريخ / قتل في كركوك وجرح اثنين من أخوته  ذكر خديدا عرب يوسفخالد  ٣٧

  ذكر  خديدا جردو حسين  ٣٨
في نفس مجال على يد رجل هندي كان يعمالن معاً قتل في السليمانية

  ٢٥/١/٢٠١١بتاريخ / العمل 

  ذكر  فالح حسان الياس   ٣٩
 /$١٠,٠٠٠في الموصل ، بعد اختطافه ودفعه لفديـة مقـدارها   قتل

  ٠٧/٦/٢٠١١وذلك بتاريخ 

  ٢٨/٦/٢٠١١بتاريخ / قتل في السليمانية ذكر  كمال سيدو جلو ٤٠

  ذكر  هافند شيبو يوسف  ٤١
/ $١٠٠,٠٠٠قتل في سنجار ، بعد اختطافه ودفه لفدية مالية مقدارها 

  ١٩/٦/٢٠١١بتاريخ 

  ذكر  جميل هورامي رشو  ٤٢
/ $ ٢٠,٠٠٠لية مقدارها قتل في سنجار، بعد اختطافه ودفعه لفدية ما

  ١٤/٣/٢٠١١بتاريخ 

٤٣ 

٤٦  
  ١٦/١/٢٠١١بتاريخ / قتلوا في سنجار   -  مقتل ثالث نساء ورجل ايزديين

  ذكر  خدر حاجي ميرزا  ٤٧
/ $٤٠,٠٠٠دفعه لفدية ماليـة مقـدارها    اختطف واطلق سراحه بعد

  ١٤/٣/٢٠١١بتاريخ 

  ذكر  داود سليمان علي  ٤٨
/ $ ٢٠,٠٠٠لفدية ماليـة مقـدارها    اختطف واطلق سراحه بعد دفعه

  ١٤/٣/٢٠١١بتاريخ 

  

  .منظمة حقوق االنسان االيزيدي الدولية: المصدر


