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  (:26عفرين تحت االحتالل )

 منها نصيب  قرية ُعَمرا لو، اعتقاالت عشوائية وتعذيب أطفال... حيائهإمنع إشعال نيران نـوروز وحظر مظاهر 

، أن الدولة التركية منذ ما يقارب القرن تتعامل مع الُكـرد في المنطقة بنفس العقلية التقليدية القومية والمدان المستهجناألمر 
بحقهم جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية، دون أن تفلح في إنهاء مراراً ، إذ ارتكبت واألمناالستعالئية وبمنطق ولغة العسكر 

 ثنايا اهتمامات إلى، وهي تجد طريقها ل أصبحت قضاياهم على األرض أشد تجذراً وأكثر تبلوراً طمس هويتهم، بووجودهم 
 مع الدولي.تالمجو شعوب المنطقة

حقدها، إذ أجبرت المجالس المحلية على بمناسبة عيد نـوروز، لم تجد سلطات االحتالل التركي وميليشياته حرجاً في إبراز 
 واالمتناع عنوعلى تبليغها لألهالي بعدم إشعال النيران آذار،  21-20ومي بتعطيل الدوام الرسمي يالمشترك إلغاء قرارها 

قطع الطرقات مع  فرضت إجراءات عسكرية وأمنية مشددة،كما عبر مكبرات الصوت وبمختلف الوسائل، ، كافة مظاهر العيد
، بما يشبه حظر التجوال المواطنين من التوجه إلى األراضي الزراعية وحتى حرق مخلفات تقليم األشجار عومن والمسالك

، ولكن شعلة بهذه المناسبة ده منذ عشرات األعوامهععفرين وريفها في صمٍت وسكون لم تمدينة  لتجعل واالقامة الجبرية،
 للمظالم واالنتهاكات التي ترتكب بحقهم.وإدانتهم هم نـوروز كانت متقدة في قلوب األهالي الذين أبدوا استيائ

اعتقل كما يران، لغوا بعدم االحتفال وإشعال النب  ليُ  ة،المسلح لجماعةاراجو من قبل  -ألهالي قرية ماسكا قد اجتماعٌهذا وعُ 
 رصاصأطلق المسلحون وطلق سراحهم بعد العيد، مثل ما جرى في قرى ميدانا وقوبيه، أُ وفي كافة النواحي العشرات عشوائياً 

ل البعض منهم )محمد سليمان، محمد اهانتهم واعتقإحيث تم أسلحتهم فوق رؤوس أناس يشعلون النيران في بلدة كفرصفرة، 
نعت الجرارات والسيارات في ناحية بلبل من الذهاب إلى وأطلق سراحهم فيما بعد، كما مُ  مواس، مراد خليل محمد( مصطفى

ناحية بلبل الذي أوقد  -قرية أحمد مستو )قزلباش( لساعات فيواعتقل المدرس إبراهيم أحمد  ؛يةاألراضي والحقول الزراع
من قبل المسلحين بتوجيه مباشر من الضباط األتراك،  وأُهين وُضربشعلةً بمناسبة العيد، وهو عضو في المجلس المحلي، 

 المقر   -ياچقرية  وشهدت ؛سبب إشعاله لنار نوروزبل للضرب ببل -وتعرض المواطن سعيد حنان بن أحمد في قرية قره كول
لدى خروج و، وإخافتهم ألجل ترويع األهاليليلة نـوروز  المسلحين بشكل عامومن إطالق نار كثيف للجيش التركي  العسكري

 ،منهم البعضهانتهم وضرب إومنها نزال الركاب إيقافها وإتم  ،آذار 20يوم األربعاء  ،لة ركاب صغيرة قرب قرية آلكاناحاف
 .اوإعادتهم إلى حيث أتو

 هاليأمن  عشرات األلوف فيها عيشيالشهباء التي  -بلدة تلرفعت تلة منازل المدنيين قرب سقطت بين آذار 21ومساء 
 مسلحة من جهة مدينة اعزاز شماالً. ماعاتجعفرين، عدة قذائف أطلقتها 

 :أخرىانتهاكات  عنما وصلنا  وفيما يلي

 راجو. -قده قرية من شيخو عثمان محمد المواطن منزل أثاث وبعضزيتون  زيت ةتنك /21/ سرقة 
 بعدينا،  شعبو( في بلدة ب)جُ  موقع من ،األسبوع الفائت آب البيك سيارته مع عثمان رشيد المواطن مصطفى اختطاف
 ماليين ليرة سورية. ةسيارته التي تبلغ قيمتها حوالي خمس وسرقة الشيوخ قرية قرب وتركه

 اعتقالهم تم من ومطالبة بعدينا، بلدة في دهدو( عزت حسين محمد، أحمد )محمد الشابين اعتقال  ً  بدفع في القرية سابقا
 .ليرة سورية ألف /200 – ٥0/ بين مالية غرامات

 إلى ماواقتياده كمرش قرية من حميد( بن حمو حسن عمر، بن حمو )محمد الشابين اختطافتم  ،201٨ آذار 1٨ منذ 
 مجهوالً. مصيرهما يزال وال أكبس، ميدان سجن

 201٨ نيسان منذ بلبل، مفقود -/ عاماً، من قرية قره كول40/ إبراهيم بن جابو نوري المواطن المعاق. 
  حشينو  منان رشيد/ عام، 1٥سيدو / رشيد / عام، رامز1٥جعفر / محمد / عام، منان13محمد / )كمالطفال األاعتقال

بحضور  ،لقرية، وضربهم بشدةبافي مقر  ميليشيا السلطان مراد  وحجزهمبلبل،  –قرية قوتا  في ررز  پ  عائلة من  / عام(17/
 ، وإطالق سراحهم بعد إهانة أهاليهم أيضاً.جنتها األمنيةل

 ناحية راجو، وفي مقبرة القرية وما حول مزار الشيخ مصطفى  -بابا قره قرية سهول في الحراجية األشجار قطع
بشكل جائر  زيتون شجرة/ أالف ٥/ يحوال عيقطتإضافةً إلى ، ياچ قرية مقبرة في معمرة سنديان شجرة عقط درويش، وكذلك

 التحطيب ألجل ذلكو ؛قبل المسلحين والذين تم توطينهم وشيخوتكا وكمروك؛ من آفراز وعماراقرى  حقول فيومقرف 
 .الفحم وصناعة
 وأحياناً مئة  سورية ليرة / ألف2٥ – ٥/ بين تتراوح أتاوى بفرض عفرين مدينة مركز في المسلحة لجماعاتا تقوم
 تركيا حسب ادعاءاتها. قبل تم خفضها من يوذلك لتأمين رواتب عناصرها الت السالح، تهديد تحت ،كل عائلة على دوالر

 (يكيتي)حزب الوحـدة الديمقراطي الكردي في سوريا 



 

 2 

منزل(  120والي ناحية راجو الجبلية )ح -ار  م  منذ األسبوع األول من العدوان التركي على عفرين تعرضت قرية عُ و
( 201٨)خوشناف نعسان منذ شهر آذار  التهجير قسري ونهب وسلب الممتلكات وتعفيش المنازل، كما اعتقل من أبنائه

طالق سراح عشرة منهم بدفع فدى مالية كبيرة، واليزال الشاب إ، حيث تم 201٨ذ أوائل شهر أيلول / شخصاً من23/ يوحوال
عفرين، كما أعلنت وكالة األناضول ووسائل إعالم تركية أن الميت التركي قد ألقى ريزان بهجت عموري معتقالً في سجن 

بين من خالل مشاهدة يتإذ ، (وتم تسليمهم إلى والية هاتاي ،اهحسب توصيف -YPG/PKKإرهابيين منتمين إلى  9القبض على )
وهم حفاة وعلى أرجلهم ضمادات الجروح،  الفيديو المنشور أن المعتقلين قد تعرضوا للتعذيب، حيث كانت أجسادهم متهدلة

وأكد أهالي القرية أن أولئك المعتقلين التسعة )إيبش محمد محو، مسعود مجيد كلكاوي، جنكيز إبراهيم نعسان، أحمد محمد 
 ،إيبش، رشيد صبري محو، إدريس إبراهيم نعسان، حسين أحمد كلكاوي، فراس فائق كلكاوي، حمودة خلوصي جعفر( مدنيون

شيار عزيز نعسان من أبناء القرية  الشابتركيا  كما اعتقل منذ شهور فيلهم أي عالقة باإلدارة السابقة ومؤسساتها؛  لم يكن
ً بالسجن مدة شهر مع دفع غرامات مالية تصل إلى  التي أُبلغ معتقلوها السابقون بمراجعة المحاكم التي ستفرض عليهم حكما

 / ألف ليرة سورية.200/

شرق سوريا، بُعيد  -على داعش اليوم عبر حفل مهيب في منطقة الباغوزقوات سوريا الديمقراطية ار نتصإن إعالن ا
في سوريا عدا عفرين، دون حوادث مفجعة، يُعد   للُكـرد لوجود التاريخياالنجاح الباهر إلحياء عيد نـوروز في عموم مناطق 

الجميع و ؛المسلمينترعاها تركيا واالخوان  التيقوى التكفير واالرهاب  درب دحر، على أهالي عفرين مفخرةً للجميع بما فيهم
سحب تركيا لقواتها المحتلة إلى حدودها يصبوا إلى مضاعفة كل الجهود لوقف االنتهاكات الصارخة بحق أهالي عفرين و

 الدولية.

23/3/2019 

 عفرين-المكتب اإلعالمي                                                                        
 حزب الوحـدة الديمقراطي الكردي في سوريا )يكيتي(
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