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Enschede, 28 november 2018 
 
De Niniveh Plain Protection Units 

 
 
Nadat zijn geboorteplaats Bakhdida door ISIS was veroverd, besefte brigadegeneraal b.d. Behnam Aboosh 
dat er maar één ding was dat christenen in Irak konden doen om hun overleving te garanderen: terugvechten. 
Hij begon met vijftien vrijwilligers. Nu beveelt hij de Nineveh Plain Protection Units (NPU). 
 
‘’We are coming" is de boodschap aan de gelederen van IS van een commandant van de Nineveh Plain 
Protection Unit (NPU), een Aramese militie, terwijl zij beginnen aan hun deelname aan de strijd om Mosul 
te bevrijden1. De Aramese gemeenschap in Irak is nog steeds aanzienlijk, met ongeveer 300.000 - 400.000 
leden en een geschiedenis die millennia teruggaat. In de moderne tijd hebben de Arameeërs te maken gehad 
met onderdrukking, zowel van de Iraakse regering als van de Koerden, hun buren. 
 
 
In 2014 werd de Ninive Plain Protection Units (NPU) opgericht door Arameeërs om de Nineve-vlakte te 
beschermen, en hoop te bieden zodat Aramese vluchtelingen terugkeren naar de vlakte van Ninive.  De 
bevrijding van de Nineve-vlakte is de laatste kans op een vrij leven in onze voorouderlijke landen. 
 
De missie van de NPU 
 

1. Ten eerste zal de NPU deelnemen aan de bevrijding van de Nineve-vlakte om steden en dorpen te 
beschermen die historisch bevolkt zijn door Arameeërs (ook wel bekend onder de naam Chaldeeën 
en Assyriërs). 

 
2. Ten tweede moet de NPU zorgen voor de veiligheid op de lange termijn van de Ninive-vlakte door 

hervestiging en repatriëring van de bovengenoemden naar de vlakte van Nineve. 
 

3. Ten derde versterkt de NPU de politieke claim om de controle en jurisdictie van de Nineveh-vlakte 
te normaliseren in het voordeel van haar inwoners die in autonomie willen leven. De Doelstelling op 
lange termijn is de oprichting van een nieuwe Nineve-provincie die losstaat van de Koerdistan 
Regionale Regering (KRG) en gelijk is aan andere provincies onder het toezicht van de federale 
regering van Irak. Wij geloven dat de inwoners van de Ninive-vlakte, alleen via een afzonderlijke 
Nineveh Plain Province los van de KRG, hun potentieel als vrije en gelijkwaardige burgers van de 
van Irak kunnen realiseren.2 

 
De NPU bestaat uitsluitend uit Aramese christenen afkomstig uit de Ninive-vlakte, welke voornamelijk tot 
de Chaldeeuwse kerk en de Syrische kerken behoren.3 De Iraakse regering verklaarde op 21 januari 2014 dat 
Ninive na de bevrijding een nieuwe provincie zouden worden, om als een autonome provincie voor de 
christenen te dienen, onder het gezag van Bagdad.4  
 

 
 
 

                                                             
1https://eu.usatoday.com/story/news/nation/2015/02/23/army-of-assyrian-christians-aims-to-fight-islamic- 
state/23914327/ 
2	https://ninevehplaindefensefund.org/about-npu/	
3	AX	Media	|	Our	Dignity,	Our	Land:	The	NPU	Story	
4 https://gulfanalysis.wordpress.com/2014/01/22/the-iraqi-cabinet-decides-to-form-three-new-governorates/ 
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De NPU als onderdeel van de Iraakse strijdkrachten 
 
De NPU is sinds 12 november 2016 officieel onderdeel van de Iraakse strijdkrachten en NPU-militairen 
dragen tevens de Iraakse vlag op hun uniform. In de link is te zien dat Luitenant-Generaal Riyadh Jalal van 
de Iraakse strijdkrachten de militairen van de NPU toespreekt in het NPU-hoofdkwartier in Baghdeda5. De 
NPU is de enige Aramese strijdkracht die heeft deelgenomen in de Anti-ISIS coalitie, onder de Niniveh 
Liberation Operation Command (NLOC), samen met Iraakse, Koerdische, Amerikaanse en Europese 
strijdkrachten.  Over het algemeen is de NPU een van de meest effectieve strijdkrachten uit Noord-Irak 
geworden. 
 
De NPU ontvangt enige non-lethale steun via het Nineve Plain Defense Fund6. De Iraakse federale regering 
ondersteunt de NPU veelal met tweedehands wapens. Veel van hun uitrusting moet door de militairen zelf 
worden aangeschaft. Daarnaast worden zij getraind door instructeurs van het Amerikaans leger.7 Momenteel 
bestaat de NPU uit 5000 reservisten en 1000 militairen in actieve dienst.8 9 Hoewel de NPU sinds 2016 door 
Bagdad gefinancierd wordt, is dit onvoldoende voor het trainen, bewapenen en het behouden van reservisten 
die zich hebben opgegeven10.  
 
Jameel al-Jameel, militair van de NPU, vertelt over de recente Koerdische machtsmisbruik jegens de 
militairen van NPU. Bij het bezoeken van hun families in Nohadra (Duhok,) of Arbil in de Koerdisch 
Autonome Regio wordt voorkomen dat de NPU-militairen terugkeren naar hun dienst in de Nineveh-vlakte. 
Bij verschillende Koerdische controleposten worden de terugkerende NPU-leden ondervraagd en laten de 
Koerden duidelijk hun onvrede blijken over het succes van NPU en de samenwerking met de centrale 
overheid. ‘’Hoewel de regering in Bagdad nog niet de laatste salarissen van het 9e regiment van de NPU 
heeft betaald, is de moraal onder NPU-militairen hoog om de Ninive-vlakte te verdedigen en de veiligheid 
te behouden’’ zegt Jameel. ‘’De Koerden willen onze gebieden innemen, maar we zullen ons nooit 
overgeven’’, voegt hij eraan toe.11 
 
De NPU is de afgelopen maanden succesvol geweest, vooral met haar deelname aan het Mosul-offensief en 
heeft zeer effectief gewerkt met de Iraakse veiligheidstroepen. In 2016 bevrijdden ze, samen met het Iraakse 
leger, de steden Karemlesh en Baghdedeh in de Ninive vlakte.12 
 
In juli 2017 was NPU betrokken bij een confrontatie met de Babylon Brigades, onderdeel van de Popular 
Mobilisation Units (PMU). Twee dagen voorafgaand aan het incident, ving NPU 6 leden van de Babylon 
Brigades op beschuldigingen van het stelen van oude artefacten uit het Mar Behnam klooster13. De Iraakse 
premier Haider Al-Abadi heeft een onderzoek bevolen naar het incident. De Babylon Brigades en de 
geallieerde PMU-strijdkrachten werden onmiddellijk uit het district teruggetrokken door het kantoor van de 
premier en de PMU-leiding. De NPU is nu verantwoordelijk voor de veiligheid van het Mar Behnam 
klooster14. 
 
                                                             
5	https://www.youtube.com/watch?v=XOWMl6xsLrY	
6	https://ninevehplaindefensefund.org	
7	AX	Media	|		Our	Dignity,	Our	Land:	The	NPU	Story	
8	https://www.newsweek.com/4000-strong-christian-militia-formed-fight-isis-northern-iraq-304371	
9	https://www.wsj.com/articles/iraqs-christians-take-up-arms-to-fight-islamic-state-1423017266	
10	AX	Media	|		Our	Dignity,	Our	Land:	The	NPU	Story	
11	http://www.assyriatv.org/2016/12/krg-prevents-npu-soldiers-returning-back-nineveh-plains/	
12	https://uk.news.yahoo.com/iraqi-forces-return-cross-predominantly-093721885.html?guccounter=1	
13	Official	NPU	statement,	15	July	2017	
14 Official NPU statement, 15 July 2017. 
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Aanbeveling aan de Nederlandse regering bij het verlenen van steun aan de KRG en de Peshmerga 
 

 
1. Weiger elk referendum in de Ninive-vlakte en andere door minderheden bewoonde gebieden (zoals 

Tel Afar - Turkmenen en Sinjar - Yezidi’s) over aansluiting bij de Koerdisch Autonome Regio totdat 
de status van betwiste gebieden op een juridische, eerlijke en transparante manier zijn opgelost. 
Referenda mogen alleen plaatsvinden in een stabiele omgeving, na de terugkeer van ontheemden, en 
wanneer de lokale bevolking vrij is van intimidatie en bedreigingen. Verwoeste gebieden moeten 
wederopgebouwd worden en bewoners moeten toegang hebben tot het volledige spectrum van door 
de staat geleverde diensten die elders in het land aanwezig zijn. Alle suggesties met betrekking tot 
het houden van een referendum voordat al dit werk is ondernomen, is voorbarig. Maak Nederlandse 
en internationale steun aan de KRG voorwaardelijk op dat het haar claim op deze gebieden opgeeft.  

 
2. Assisteer de inwoners van de Ninive-vlakte bij het ontwikkelen van duurzame, functionele en 

democratische vormen van lokaal bestuur en veiligheid, in het kader van de federale Iraakse staat, 
om zo de continuïteit van de Aramese cultuur in haar bakermat te behouden. 

 
3. Erken de NPU als de enige legitieme uitdrukking van de Aramese deelname aan de anti-IS-coalitie 

in Irak en de legitieme militaire en veiligheidsmacht van de bevolking in de Ninive-vlakte en 
ondersteun ze dienovereenkomstig, zowel materieel als logistiek. 

 
4. Assisteer Bagdad bij de uitvoering van Resolutie nr. 16, uitgegeven door de Iraakse Ministerraad 

tijdens haar vergadering op 21 januari 2014 die de voorlopige goedkeuring heeft gegeven voor de 
oprichting van het Nineve Vlakte Gouvernement, evenals bij de machtiging van wetgevende en 
administratieve procedures vereist om de resolutie ten uitvoer te leggen. 

 
5. Werk samen met de federale overheid in Bagdad om de behoeften van de Ninive-vlakte beter te 

kunnen vervullen en de politieke crises in deze gebieden te verlichten. 
 

6. Tot slot: kanaliseer de hulp voor christenen in de Nineve-vlakte rechtstreeks aan door Arameeërs 
geleide NGO's onafhankelijk van de KRG, bijvoorbeeld via ARAMAIC RELIEF. 

 




