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 (:102عفرين تحت االحتالل )

 وزرق أشجار لديد، حعمليات التتريك والتغيير ال تتوقف... قتل وسرقة أعضاء بشرية، تخريب متعمد لشواهد قبور وبناء مخيم ج

 
عمال لم تتوقف األ ،الهية اإلرهابية الموالمن الميليشيات الجهادية  ابالتعاون مع مرتزقته اتركي الحتالل عفرين من قبل منذ اليوم األول

حيال و -ة...إلخوالتاريخية واألمني والثقافية واالجتماعية االقتصادية - مناحي الحياةواإلجراءات التخريبية التي تطال المنطقة في جميع 
 اطق السوريةن المنم مئات آالف المستقدمين توطينالتهجير القسري المستمر لسكان أصليين وإلى جانب  اإلنساني أيضاً، الطبيعة والتراث

متها تريكها وأسلللمنطقة وت ديموغرافيالتغيير ال وتوسيع ها،على الهجرة وتركفي ديارهم  من الكُـردبغية إرغام من تبقى  بدالً عنهم... األخرى
اء إلى إنه والً رد األصالء، وصـلسورية وأهلها الكُ ا -طمس الهوية التاريخية والثقافية لمنطقة عفرين الكردية لصة، وكذلك خا وفق أجندات  
رئيسي )الراعي ال في أنقرة نظام حزب العدالة والتنمية ورئيسه أردوغان على يدجديدة  -عثمانيةفي تحقق حلم الطورانية ي لكيوجودهم، 

ن ماآلالف هذا  قولناى علؤكد إذ تلحركة إخوان المسلمين العالمية وجميع الميليشيات اإلسالمية الجهادية المتطرفة التي تدور في فلكها(. 
مم ألتابعة ل منها -نشطاء وأحزاب ومجالس وهيئات وجمعيات ومراصد لوسائل إعالم والتقارير الصحفية والحقوقية المحلية منها والدولية 

التي  -أن تركيا  لىوتؤشر إ ،التي تتواصل ولم تتراجع قط ،اوأعوانه االحتاللؤثر قيد أنملة على السياسة العدائية لسلطات تلم  والتيالمتحدة، 
 ماضية في تنفيذ سياساتها اإلجرامية حيال عفرين.  -من المفترض أن تكون جارة وتحترم حقوق الجوار

 خالل األيام القليلة الماضية ما يلي:تم رصده  من جملة ما
احية ن - "Vêrgan-فيركان"قرية  " من أهالياً عام/16"خليل نهاد شيخو/ الشاب القاصرأثناء تواجد م، 3/8/2020في يوم اإلثنين  -
لى إحدى إأخذه  ثم بالقرب من الحدود التركية السورية، قامت الجندرمة التركية بإطالق الرصاص الحي عليه وقتله، ومن ،(Şera) شران

ئل ته وساالمشافي التركية وإجراء عدة عمليات جراحية على جسده وسرقة بعض أعضائه )حسب ما أفاد به بعض شهادات ذويه وتناقل
لشهيد ا، وبعد ذلك تم تسليم جثمان سب صورة منشورة(ح -، ووجود خياطة جراحية في رقبتهومنظمات وهيئات حقوقية االجتماعيالتواصل 

 ن.وسط أجواء السخط والحز ة،القرى المجاوروأهالي  هابحضور أهالي )مسقط رأسه( في مقبرة القريةه ، حيث تم دفنلذويه
ناحية بلبل  -ون إعطاء أية حرمة لعيد األضحى المبارك، قام بعض مسلحي الميليشيات اإلسالموية المتواجدة في قرية "شيخورز" د -

 بتخريب متعمد لشواهد بعض قبور مقبرة القرية والعبث بها. 
ومن ثم وضع  قرب الملعب، -ة في مدينة عفريناإليزيدي ئفةللطا التركي بتخريب مقر   االحتاللقام  ،في سياق محاربة األقليات الدينية -

 .ية بدالً عنهاإلسالم الديانة حجر أساس لبناء مدرسة لتعليم
 على أحد أوالد القرية باالعتداء احية بلبلن -(Qere Gol) كول هفي قرية قر "السلطان مراد"مسلحي ميليشيا  أبناء شُبَّان من قام -

شاب احتجزت الوفتدخلت مجموعة من ميليشيا "الحمزات"  مقربين من المعتدى عليه، وة وأطفالنس دافعت عنه حيث وضربه ضرباً مبرحاً،
 .وأجبرت ذويه على الصلح مع المعتدين 

 -في جنوب وغرب إدلب حتملة ملما سيحدث جراء عمليات عسكرية  اً تحضيرو ،في عفرينالمزيد من المستقدمين في سياق توطنين  -
 مكان إقامة وبالتحديد ،ريق عفرين راجوط -كي ومرتزقتها بالعمل على بناء مخيم كبير بالقرب من قرية "آفراز" التر االحتاللتقوم سلطات 
 الثقيلة. اآللياتفي ذلك العشرات من  نوروز، مستخدمةً  حفالت عيد

معمو من  عائدة للمواطن سليمانحة، وهي حراق أشجار لوز بالقرب من مفرق قرية زركا، من قبل ميليشا مسلإقبل العيد بيومين تم  -
 ناحية بلبل. -أهالي قرية "كيال"

ها لسياسات يذاً تنف ،ناألصليي سكانهافعل الكثير من الموبقات والجرائم بحق عفرين و اوأعوانه االحتاللنستطيع القول أن بإمكان دولة  
سات ي تلك السياف ستمراراالأن على ، لكننا في نفس الوقت نؤكد كونها دولة كبيرة وعضوة في حلف الناتو ولديها القوة واإلمكانيات ؛العدائية

ً ثني أهالي عفرين ي، ولن أم آجالً  عاجالً  أيضاً، جلب البالء للداخل التركييس  عن النضال ءالشرفا نوالوطنيين السوريي والُكـرد عموما
ناطق وكافة الم عفرين فيالمليشيات اإلرهابية دحر و التركي االحتالل إنهاءعلى العمل حتى  إصراراً زيدهم يالدؤوب، بل على العكس س
   السورية المحتلة األخرى.
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 حزب الوحـدة الديمقراطي الكردي في سوريا )يكيتي(
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