
 

    

Appendix (I) list of Yezidies killed in 2011   
  

No. Name GenderDetails  
  23/5/2011قتل في الموصل بتاريخ  ذكر  خديدا عمر هاوري 1

  23/5/2011قتل في الموصل بتاريخ  ذكر  عمر شو قاسم 2

  2/6/2011قتل في بغداد بتاريخ  ذكر  ماجد حسين الجراحي 3

  2/6/2011في بغداد بتاريخ قتل ذكر  دلشاد حجي بشار 4

  2/6/2011قتل في بغداد بتاريخ  ذكر  خدر جوكي 5

 7/6/2011قتل في الموصل بتاريخ  ذكر  فالح حسان الياس 6

  13/7/2011قتلت بتاريخ انثى حنان خلف سيلو جريس 7

  13/7/2011قتلت بتاريخ انثى  خولة شيخ خديدا 8

  13/7/2011قتل بتاريخ ذكر  امين سليمان خدر 9

  13/7/2011قتلت بتاريخ انثى  بيان ناصر الياس 10

  13/7/2011قتلت بتاريخ انثى  هزار جمال رشيد 11

  13/7/2011قتلت بتاريخ انثى  هيام حميد درويش 12

  13/7/2011قتلت بتاريخ انثى  فرات ماهر درمان 13

  ،21/4/2011تاريخ ب/ قتل بانفجار استهدف أحد أسواق بغداد  ذكر غازي كريت نافخوش  14

 29/4/2011قتل في سنجار بتاريخ  ذكر  احمد حسان خدر 15
16 
  16/1/2011قتلن في منطقة شيرخان بتاريخ   انثى  مقل ثالثة نساء ايزديات 18

  18/1/2011قتل في منطقة شيرخان بتاريخ  ذكر  فرهاد شمو 19

  9/5/2011تاريخ ب/ قتل بانفجار استهدف احد اسواق بغداد ذكر  فاضل علي عبدو 20

21  
24  

مقتل أربعة اشخاص ايـزديين

  من عائلة واحدة
  سنجار /  3/7/2011قتلوا بتاريخ   -

  18/5/2011بتاريخ / قتل بانفجار استهدف احد اسواق بغداد  ذكر  سركات خدر سياس  25
26 
  سنجار –قتلوا في منطقة تل قصاب   -  مقتل اربعة اشخاص ايزديين 29

  ذكر  شاكر بيبو علي   30
/ قتل بأنفجار استهدف أحد مخازن المشروبات الكحولية في بغـداد  

  12/5/2011بتاريخ 

  ذكر  سفر شمو عبدال  31
قتل بأنفجار استهدف أحد مخازن المشروبات الكحولية فـي قضـاء   

  الرصافة ببغداد 

  18/9/2011قتل بتاريخ ذكر  الياس بدال  32

 21/9/2011بتاريخ /قتل في تلعفر ذكر  لشكر محمود عبدي 33



 

    

34  
  -  خالد خديدا سفر مع زوجته  35

بتـاريخ  / قتل مع زوجته في منزلهم الكائن فـي قريـة الجزيـرة    

9/10/2011  

  ذكر  ريدار شمو ايزدين  36
، بعد مهاجمة محـل لبيـع المشـروبات    17/10/2011قتل بتاريخ

  الكحولية في بغداد 

  24/1/2011بتاريخ / تل في كركوك وجرح اثنين من أخوته ق ذكر خالد خديدا عرب يوسف 37

  ذكر  خديدا جردو حسين  38
قتل في السليمانية على يد رجل هندي كان يعمالن معـاً فـي نفـس    

  25/1/2011بتاريخ / مجال العمل 

  ذكر  فالح حسان الياس   39
/ $10,000قتل في الموصل ، بعد اختطافه ودفعه لفديـة مقـدارها   

  07/6/2011وذلك بتاريخ 

  28/6/2011بتاريخ / قتل في السليمانية ذكر  كمال سيدو جلو 40

  ذكر  هافند شيبو يوسف  41
/ $100,000قتل في سنجار ، بعد اختطافه ودفه لفدية مالية مقدارها 

  19/6/2011بتاريخ 

  ذكر  جميل هورامي رشو  42
/ $ 20,000قتل في سنجار، بعد اختطافه ودفعه لفدية مالية مقدارها 

  14/3/2011بتاريخ 
43 
  16/1/2011بتاريخ / قتلوا في سنجار   -  مقتل ثالث نساء ورجل ايزديين 46

  ذكر  خدر حاجي ميرزا  47
/ $40,000اختطف واطلق سراحه بعد دفعه لفدية ماليـة مقـدارها   

  14/3/2011بتاريخ 

  ذكر  داود سليمان علي  48
/ $ 20,000 اختطف واطلق سراحه بعد دفعه لفدية ماليـة مقـدارها  

  14/3/2011بتاريخ 

  

  .منظمة حقوق االنسان االيزيدي الدولية: المصدر


