
 

 

Public Inquiry: Yazidis Call Upon Mr. Steve Maman to Validate His 

Claims of Rescue with Evidence 

 ( أدناه العربية النسخة ) 

August 26, 2015 

Under the names of “CYCI” and “Liberation Iraq,” Steve Maman is making the claim of having rescued a 

large number of kidnapped Yazidi women. All signatories to this letter welcome any legitimate 

assistance provided to the Yazidi community and any legitimate project that serves the health and 

wellbeing of the Yazidis will receive our support. However, it is imperative that any organization claiming 

to conduct such a high-level project, especially one that deals so visibly with such sensitive problems, 

recognize the need for accountability and open itself to the scrutiny of the leadership of the Yazidi 

community. 

Yazidis and other observers are very concerned about a number of problematic claims that Mr. Maman 

is making: 

1) Mr. Maman has publicly said, and the same is mentioned on his website, that his organization 

is rescuing “Yazidi and Christian women” from enslavement in Iraq. However, researchers who 

have been involved in the crisis since the IS organization first declared a caliphate in Iraq and 

attacked minority communities (summer of 2014) are unaware that IS has targeted Christian 

women as part of its enslavement program—a project that uniquely targeted the Yazidi 

community. Therefore, it is unclear what Christian women Steve Mamam claims to be saving. 

2) Several weeks ago, when his website claimed to have raised $80,000, the number of rescued 

“women and children” listed on his website was 102. The high number of rescues for such a low 

monetary figure seemed a dubious claim. Now, according to his website, he claims to have 

saved 128 women and children. 

3) Steve Mamam has implied or revealed in his interviews and in a video that he posted online 

that he has direct negotiations with IS. We are concerned that he might be engaging in an 

enterprise that has the net effect of providing funding to jihadists, without any oversight. 

4) The CYCI/Liberation Iraq project has brought a high level of visibility to a delicate and 

sensitive rescue effort that should have been kept low-profile. We are concerned that this may 

be reckless. 

Over the past several weeks, Yazidi advocates have approached Mr. Maman on several occasions, 

requesting evidence of his alleged rescue work. In response, Mr. Maman dismissed our inquiries and 

refused to provide any information.  

We hereby publicly submit this request to Mr. Maman and his team, asking that they provide thorough, 

documented evidence regarding their alleged rescue activities, including the contact information of the 

families/individuals he claims to have rescued, to the appropriate authorities: members of the Yazidi 

Supreme Religious Council and the key Yazidi representatives in the Kurdish or Iraqi parliaments. 

Performing rescues is a confidential endeavor and we understand that protecting the privacy of victims 

is essential. We are not asking Mr. Maman to make the details of his operation or identities of his 



 

 

beneficiaries public; we are stating that for the purpose of accountability it is necessary for a select 

number of Yazidi leaders to verify his claims and scrutinize his methods. 

We warn that if Mr. Maman does not meet the demands of this letter within 48 hours of it being 

published, we will call upon the Canadian authorities to investigate this case.  

We ask the friends of the Yazidi people all over the world who passionately support our vulnerable 

community to stop donating to Mr. Maman until his work is verified. If his project is legitimate, safe, and 

ethical, we will also support him. 

We appreciate the help and support from good people around the world for our desperate people, 

especially for the thousands of Yazidi women and girls still in captivity who are enduring horrific abuse at 

the hands of the IS terrorist organization. We are obligated to ensure that international support for our 

community is used for the purpose intended.  

 

Signatories to this Letter:  

1. Babasheikh Kherto Ismael: The supreme spiritual leader of the Yazidis and head of the Yazidi 

Supreme Spiritual Council 

2. Ms. Vian Dakhil: Yazidi member of Iraqi parliament, winner of Anna Politkovskaya Award, 2014 

3. Peshemam Farouq: Spiritual leader and member of the Yazidi Supreme Religious Council 

4. Qawwal Bahzad Suleiman: Spiritual leader and member of the Yazidi Supreme Religious Council 

5. Ms. Ameena Saeed Hasan: Yazidi former Iraqi member of parliament, involved in efforts to 

rescue Yazidi victims, winner of US State Department award for work against human trafficking, 

“Hero Acting to End Modern Slavery,” presented by Secretary John Kerry, 2015 

6. Dr. Mirza Dinnayi: Yazidi community leader and former advisor to the Iraqi President  

7. Dr. Mamo Uthman: Yazidi community leader and former minister in Iraqi government 

8. Mr. Dawud Sheikh Jindi: Deputy Commander of Sinjar Protection Units (HPS), frontline 

defenders against IS 

9. Mr. Ahmad Ismael: Sinjar tribal leader, member of Yazidi delegation to the White House 

10. Hussein Burgess: Sinjar tribal leader from Kocho, family was personally targeted by IS 

abductions, member of Yazidi delegation to the White House 

11. Mr. Eido Babasheikh: Advisor to and brother of Yazidi spiritual leader Babasheikh 

12. Mr. Khider Domle: Yazidi community leader; University of Dohuk Media Director; involved in 

efforts to rescue Yazidi victims 

13. Mr. Khaleel al-Dakhi: Yazidi activist involved in efforts to rescue Yazidi victims 

14. Mr. Hussein Hasan Narmo: Yazidi former member of the Iraqi parliament 

15. Dr. Saeed Khoudeida Alo: Scholar and researcher involved in Yazidi affairs 

16. Mr. Jameel Suleiman Alo: Yazidi former government minister 

17. Mr. Haider Elias: President of Yazda 

18. Mr. Hadi Pir: Vice President of Yazda 

19. Mr. Murad Ismael: Yazidi activist and co-founding leader of Yazda 

20. Mr. Matthew Barber: American PhD student, University of Chicago, advocate for the Yazidi 

community, Yazda leadership  



 

 

 

طلب مسائلة علنية: األيزيدين يطالبون السيد ستيف مامان التحقيق في  صحة ادعاءاته و باالدلة 

 انقاذ االيزيديات من قبضة داعش 

 2015آب،  26

، يدعي السيد ستيف مامان  بأنه انقد عدد كبير من النساء "تحرير العراق"و  "تحريراطفال المسيحين وااليزيدين"تحت عنوان 

فات. في وقت ان جميع الموقعين على هذه الوثيقة يثنون  ويرحبون بأي مشروع  يهدف الى سالمة وصحة تااليزيديات المخط

تدعي بانجاز عمل كبير وخاصة الذين يتعاملون مع مشاكل وقضايا حساسة مثل انقاذ  االيزيدين. لكن من الواجب الية منظمة

االيزيديات، أن يدركوا الحاجة الى المسائلة القانونية والمهنية وانه يجب ان يضعوا انفسهم امام  التدقيق من قبل قادة المجتمع 

 االيزيدي.

نقاذ االيزيديات قلقون جدا حيال اشكالية االدعاءات التي يدعيها السيد عليه فأن أاليزيدين والعاملين في موضوع المساهمة في ا

 ستيفن مامان وذلك لالسباب التالية:

( السيد مامان قال علنا،  ونفس الشي مذكور على صفحته االلكترونية، بان منظمته تنقذ "النساء االيزيديات والمسيحيات" من 1

عملون على هذا الملف مند اعالن  الدولة االسالمية داعش الخالفة في العراق العبودية في العراق. لكن العاملين الذين ي

ليسوا على دراية بان الدولة االسالمية داعش قد استهدفت النساء المسيحيات كجزء من  2014وهاجمت االقليات في صيف عام 

ح حول النساء المسيحيات التي مخططها االستعبادي المخطط الذي استهدف فقط االيزيدين. لذلك هناك غموض وعدم وضو

 يدعي السيد ستيف مامان انقادهم.

دوالر ، عدد النساء واالطفال الذين ادعى السيد ستيف مامان أنقادهم  80,000( قبل عدة اسابيع عندما ادعى بانه قامع بجمع 2

المال  بدت مشكوكة في امرها. االن  . الرقم الكبير للذين تم انقادهم مقابل هذه الكمية من102على صفحته االلكترونية كانوا 

أمراءة وطفل. 128وحسب موقعه االلكتروني  يدعي بانقاد   

( السيد ستيف مامان اعلن ضمنيا و كشف في مقابلة له وايضا عن طريق فيدو وضعه على صفحته االلكترونية بأن لذيه 3

انخراطه في شراكة ستودي الى تمويل الجهاديين دون مفاوضات مباشرة مع الدولة االسالمية داعش،  ونحن قلقون من احتمال 

 اية مراقبة.

د جلب الكثير من االنتباه الى الجهد المعقد والحساس ق( منظمة تحرير اطفال المسيحين وااليزيدين/مشروع تحرير العراق،  4

كل غير مباشر على عملية انقاذ لعمليات االنقاد وهكذا جهد كان  يجب ان يبقى طي الكتمان بقدر االمكان ألن ذلك يؤثر  وبش

 االيزيديات من االسترقاق.

عليه وخالل االسابيع القليلة الماضية  تواصل النشطاء االيزيدين  مع السيد ستيف مامان في عدة مناسبات طالبين منه ادلة على 

ض تزويدهم باية معلومات.عمليات االنقاد الذي يدعي القيام بها في المقابل السيد ستيف مامان اهمل جميع طلباتنا ورف  

نحن هنا وبشكل علني نقدم هذا الطلب الخطي الى السيد ستيف مامان وفريقه طالبين منه توفير ادلة موثقة فيما يتعلق بادعاته 

وعمليات االنقاد المزعومة، متضمنة معلومات االتصال بالعوائل او االفراد الذين يدعي السيد ستيف مامان انقادهم، الى 

المعنية والى اعضاء المجلس الروحاني االيزيدي والى ممثلي االيزيدية في البرلمان العراقي وبرلمان كردستان.  السلطات

عمليات االنقاد هي عملية سرية ونحن ندرك تماما بان الحفاظ على خصوصية الضحايا شيء في غاية االهمية لذلك نحن هنا ال 

عمليات االنقاذ التي يدعي القيام بها وهوية الذين انقذهم علنية، لكننا نقول  نطالب السيد ستيف مامان بان يجعل من معلومات

لغرض المساءلة والشفافية، من المهم لعدد من القادة االيزيدين ان يقوموا من التأكد من ادعاءاته والتحقيق من االساليب التي 

 اتبعت لعمليات االنقاذ.

ساعة من تاريخ صدورها،  48بتلبية المطاليب التي تحتويها هذه الوثيقة خالل فترة نحن هنا نحذر  السيد ستيف مامان اذا لم يقم 

سنطالب السلطات الكندية بالتحقيق في القضية و سنضطر الى مالحقته قانونيا.   



 

 

ف كما  نطالب اصدقاء االيزيدين في جميع ارجاء العالم الذين يساندون بشغف مجتمهنا الهش بالتوقف عن التبرع للسيد ستي

 مامان حتى يتم التأكد من عمله. اذا كان عمله شرعيا وامنا واخالقيا، نحن ايضا سنقوم بدعمه بكل الوسائل المتاحة لنا. 

نحن نثني اي جهد و مساندة لمجتمعنا اليأس من جميع الطيبين ومن جميع انحاء العالم وخاصة الالف النساء والبنات أاليزيديات 

ولة االسالمية داعش،  الذين يتحملون ابشع انواع سوء المعاملة على ايادي ارهابيي الدولة الذين اليزالون في قبضة الد

االسالمية.  نحن ملزمون من التأكد من أن المساعدات والدعم الدولي لمجتمعنا سوف يتم استخدامه لالغراض المرجوة لها. 

مل في هذا الخصوص مدركة هذا االمر الذي نثمنه ولذلك فأننا نؤكد على ضرورة ان تكون كل الجهات والشخصيات التي تع

 عاليا من اي كان.

 الموقعون على هذه الوثيقة:

: األب الروحاني والمرجع الديني لعموم االيزيدية في العالمخرتو اسماعيل بابا شيخ( 1  

 االيزيديات النساء عن بالنيابة الدولية بولتكوفاسكايا أنا جائزة على الحائزة، السيدة فيان دخيل: عضو في البرلمان العراقي( 2

 والعراقيات

االعلى االيزيدي الروحاني المجلس أعضاء حدأو ،يايزيد دين رجل: فاروق بيشيمام( 3  

االعلى االيزيدي الروحاني المجلس أعضاء حدأو ،يايزيد دين رجل: سليمان بهزاد قوال( 4  

 الوزارة جائزة على وحازت المختطفات، انقاذ مساعدة في تعمل العراقي، البرلمان في سابق عضو: حسن سعيد أمينة لسيدةا (5

بالبشر األتجار مكافحة في االمريكية الخارجية  

العراقيالدكتور ميرزا دنائي: شخصية اجتماعية معروفة والمستشار السابق للرئيس ( 6  

شخصية ايزيدية ووزير سابق  :السيد د. بير ممو فرحان( 7  

شنكال باراستنا هيزا قائد معاون :شيخ جنديالسيد داود ( 8  

 واالتحاد واشنطن زار الذي االيزيدي الوفد في عضو سنجار، في ىالسموق عشيرة رئيس: مطو إسماعيل أحمدالسيد ( 9

 األوربي

األوربي واالتحاد واشنطن زار الذي االيزيدي الوفد في عضو سنجار، في كوجو عشائر رئيس: برجس حسينالسيد ( 10  

شخصية ايزيدية ومستشار  :السيد عيدو بابا شيخ( 11  

شخصية اجتماعية ايزيدية معروفة ويعمل على جهود انقاذ  ،دهوك جامعة في االعالم دائرة رئيس السيد خضر دوملي:( 12

  االيزيدين

السيد خليل الدخي: ناشط ايزيدي يعمل على انقاد االيزيدين( 13  

برلماني سابق في مجلس النواب العراقي :السيد حسين حسن نرمو( 14  

وناشط في الشأن االيزيدي ةجامعي ةشخصية اكاديمي :السيد د. سعيد خديده علو( 15  

وزير سابق وشخصية ايزيدية –السيد جميل سليمان ئالو ( 16  

في الواليات المتحدة األمريكية ( السيد حيدر الياس: رئيس يزدا17  

في الواليات المتحدة األمريكية يزدا رئيس نائبالسيد هادي بير: ( 18  

األمريكية المتحدة الواليات في ايزيدي وناشط يزدا في مؤسس عضوالسيد مراد اسماعيل: ( 19  

يزدا أدارة االيزيدية، القضية عن ومدافع وناشط شيكاغو جامعة في دكتوراه وطالب األصل أمريكيالسيد ماثيو باربر: ( 20  


