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المنظمة الدولية للدفاع عن الشعوب المضطهدةبيان صحفي من  

24/04/2007غوتينغن 

 ايزيديا244الرهابيون يقتلون 

على الحكومة العراقية حماية اليزيديين بشكل7 افضل

  عامل4 ايزيديا4 في الموصل وجهت "المنظمة الدولية للدفاع24بعد مجزرة مروعة راح ضحيتها 
ة في بغداد وايضا4 الى اقي ومة العر  عن الشعوب المضطهدة" يوم الثلثاء نداءا4 عاجل4 الى الحك
وصل فظة الم يي محا ة أفضل ليزيد ي يم حما ة فيه الحكومتان بتقد لب ستان طا ة أقليم كورد وم  حك

شمال العراق بشكل عام ومدينة الموصل بشكل خاص.

قليم كوردستان  من الممكن تحسين الوضع المني في منطقة سنجار وبسرعة في حال الحاقها بأ
العراق.

ين ة سكانها من اليزيدي ي ة التي أغلب ق صير هذه المنط عبي على م ستفتاء ش  لذلك فان القيام با
ضرورة ملحة.

ين فيه، ة من حيث تعداد اليزيدي ي  يذكر بان منطقة جبل سنجار تعتبر من أكبر المناطق اليزيد
 ألف نسمة.400حيث يبلغ عددهم في هذه المنطقة الجبلية مايقارب 

 من جانب7 أخر فان المواصلت في سنجار شبه مقطوعة حيث يوجد حاليا4 شارع واحد فقط يربط
سنجار بالمناطق المحيطة به.

ة التي كانت  في يوم الحد المنصرم قام أرهابيون اسلمييون بتوقيف حافلة ركاب قسرا4. المركب
هم في منطقة قل عمال ايزيدييون كانوا متوجهين من معمل النسيج حيث مكان عملهم الى بيوت  تن
 بعشيقة وبحزاني. بعد ايقاف الحافلة وبشكل قسري تم اجبار كافة العمال اليزيديين بالخروج من
الباص ومن ثم قام الرهابيون بقتلهم بشكل7 وحشي ورمي جثثهم في احد شوارع مدينة الموصل.

ية ية بالهجوم على ستة شاحنات محملة بمواد غذائ عة ارهاب مت جما فس اليوم قا ه في ن كر ان  يذ
متوجهة من كوردستان الى سنجار.

  ( في اقليم كوردستان بان احد سواق السيارة اصيب بجروحGfbVأفاد زميلنا في فرع منظمتنا )
بليغة وكما تم سرقة ونهب كافة المواد الغذائية التي كانت في الشاحنات.

نة سنجار وذلك بالقرب من مدي ستان ب بط كورد يد الذي ير مت على الشارع الوح ثة ت  هذه الحاد
 ربيعة.  جدير بالذكر أنه تحدث على هذا الشارع عمليات نهب وسرقة بشكل مستمر حيث هذه لم

تكن المرة الولى.

  ( أن ايزيديي مدينةGfbVكما افاد زميلنا السيد كمال سيدو مسؤول منطقة الشرق الوسط في )
 الموصل يهجرون بيوتهم ، حيث التهديد بقتل اليزيديين البرياء وملحقتهم من قبل المتطرفيين
 السلميين مستمر. حسب معلموات "المنظمة الدولية للدفاع عن الشعوب المضطهدة" فقد هرب

أكثر من عشرون الف عائلة كوردية )مسلمين وأيزيديين( من الموصل.
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 اليزيدييون يعتبرون أقلية دينية كوردية وديانتهم ديانة قائمة بذاتها ليست بمسيحية ول باسلمية.
يا لية: العراق وسوريا وترك ية ويتوزعون جغرافيا4 على الدول التا جة الكورمانج  يتحدثون الله

هم ) مة من ية العظ ية. الغلب وبا الغرب يا وفي أور يا وجورج   ألف( يقطنون شمال550000وأرمين
هم الجمالي الى مايقارب  صل تعداد سمة. و 800000العراق وي   ألف ايزيدي45000 ألف ن

أغلبيتهم من تركيا يسكنون كلجئيين في المانيا.

صل الى  ين في سنجار في سمة اي مايقارب 400000أما تعداد اليزيدي من سكنة80 ألف ن  %  
منطقة سنجار هم ايزيديون.

سدودة لقة وم سنجار مغ وصل ب فظة الم بط محا ية الطرق التي تر واصلت فاغلب ما يتعلق بالم  في
 وحتى اذا كانت مفتوحة فهي ليست آمنة و يعتبر السير فيها مجازفة خطيرة. الطريق الوحيد الذي
 كان حتى الونة الخير آمنا4 الى درجة ما ، هو الطريق الذي يربط دهوك بمنطقة ربيعة. ولكن

حتى هذا الطريق أصبح في الونة الخير غير آمن7 حيث تهديدات الرهابيين مستمرة.
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