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 (:321عفرين تحت االحتالل )

 قطع أشجار اللوز، تفجير في جنديرس ْي" المضطهدة، مقتل امرأة، اختطاف واعتقاالت وسجون سرية،ݒ"قو قرية

 

 

تتعامل حكومة أنقرة برئاسة أردوغان مع كافة الملفات، الداخلية منها والخارجية، بمنطق الصفقات والمصالح الضيقة، مجبوالً بالغرور 
ٍل وعقائد إسالموية وقومجية مقيتة، لذلك تراها تنشط في الملف السوري على قاعدة توسيع نفوذها وحماية أزالمها وإن كانوا إرهابيين، وبشك

م وُتشرف على ممارسة االنتهاكات وارتكاب الجرائم بحق منطقة عفرين وأهاليها، لضرب الوجود والدور الكردي في سوريا؛ فهي ُتقد   يأساس
 نذكر منها:

 من األصليين، الُكـرد سكانها من نسمة/ 131/ بواقع عائلة/ 01/ سوى فيها يبقى ولم م،8112 آذار أواسط حتلتاُ  راجو، - ي  ݒقو قرية= 
 بأرض ُنصبت خيمٍ  في عائلة/ 01/ و عليها المستولى المنازل في عائلة/ 28/ حوالي توطين تم بينما المسنين، من أغلبهم عائلة،/ 188/ أصل
 جرار)و المنازل محتويات من الكثير ُسرقت القرية اجتياح وأثناء وإدلب؛ حلب وريفي وحمص الغوطة مستقدمي من المدرسة، قرب البيادر
 ميليشيا قبل من( كوسا شيخو علي للمواطن تكسي سيارة عبدو، حاج عكاش للمواطن وآخر داداكو شكري إبراهيم للمواطن عائد زراعي

 عارف محمد" المواطن منزل إلى أشهر أربعة حوالي منذ نقله وتم "حسو أحمد" المواطن منزل في خاص سجن لها كان التي" باهلل المنتصر"
 فرقة" مسلحي مع وباالشتراك القرية، على المطل" حيدو جبل" في الحراجية األشجار كافة بقطع قامت التي وهي قسراً، الُمَهَجَرين ،"حميه

ك  " مقبرة غابة كامل قطع في" الحمزات ن   تم كما. معمرة أشجار فيها كان والتي المتجاورتين،" هَبرَبن   و ي  ݒ  قو " قريتي لموتى المخصصة" هك 
 ومن. والمضايقات والتعذيب االعتقال ضغط تحت القرية، إلى عودته بعد م،8112 صيف" عاماً / 20/ شيخو سيدو محمد" المسن تهجير
 العائد المجاور المنزل تدمير تم السيما ،"أمنية دواعي"لـ(" جوجك معمي) شيخو محمد" المرحوم منزل عليها، المستولى المدنيين بيوت ضمن
، أثناء ي  ݒقو -/ شجرة زيتون معمرة عائدة لعائلتي "حيدو، داداكو"811سياق متصل، تم قلع حوالي /وفي . الحرب أثناء بالقصف صبري لنجله

 .م8112صيف حفر وتجريف تل كتخ األثري 

 وبعد اختطاف، لعملية العربي المكون -عفرين مدينة أهالي من" درمش نادرة" المواطنة تعرضت م،8181 األول كانون شهر بداية =
 من مطلقة باعتبارها لوحدها، فيه تعيش كانت والتي ،"الريفية" مدرسة قرب القديم، بالحي الكائن منزلها في جثمانها ُوجد أيام عشرة من أكثر

 .لها عائدتين سيارتين وكذلك ،بيتها من وأموال مقتنيات سرقة تتمو الحال، ميسورة وهي زوجها،

 مواطناً،/ 12/ واختطفت معبطلي،/مابتا -كوكان قرية في منازل عدة" الحمزات فرقة" ميليشيا داهمت م،82/18/8181 اإلثنين مساء =
 واحدٍ  كل على زيتون زيت تنكات/ 11/ فدية فرض مقابل الليل، منتصف بعد عنهم أفرجت ثم عاماً،/ 21/ أعمارهما يتجاوز مسنان بينهم
 .عفرين بمحاكم تسمى وما الميليشيات لدى وغرامات فدى ودفعوا سابقاً  اعتقلوا قد أغلبهم أن علماً  منهم،

 بتاريخ طالت التي التعسفية تاالعتقاالو معبطليمابتا/ -"حسيه" قريةفي  منازل مداهمةب" الشامية الجبهة" ميليشيات استمرت =
 محمد" والشاب" 80/18/8181 في حنان عامر زوجها اعتقل حيث محمد، القاصر وابنها جعفر محمود ليلى" المواطنة م82/18/8181

 المعتقلين أن السيما م،31/18/8181 بتاريخ" مصطفى أحمد صفقان عليكو، القادر عبد بحري" المواطنين وكذلك ،"حمو خليل بن رشاد
 .والتعذيب القاسية للمعاملة يتعرضون وأهاليهم

 كما ،"كفرجنة" قرية في" سابقاً  البعث طالئع" بموقع لها مقر   في" الشامية الجبهة" لميليشيات سري سجنٍ  وجود على محلي مصدر أكد =
 تمارس" نور أحمد أبو" المدعو بإشراف الشامية وأن" صيدنايا -كفرجنة سجن" بـ تهم  وسَ  وجوده، على معارضة -محلية إعالمية صفحة أكدت
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 تصفية وعن -وجودهم تنكر الشامية - سنتين من أكثر منذ مسجونين مدنيين وجود عن الصفحة وتحدثت المساجين، بحق التعذيب أنواع شتى
 كفرجنة سجن معتقلي بخصوص" عفرين في العسكرية الشرطة" إلدارة مراجعة أية ولدى كبيرة؛ مالية فدية دفع عن ذويه عجز بعد أحدهم
 .الصفحة حسب -"التدخل نستطيع وال التركية االستخبارات جهاز بيد الموضوع" الجواب يكون

 بعدينا، بلدة -"چرو" عائلة من" محمد محمد أنور و حسين" الشقيقين سراح التركي االحتالل سلطات أطلقت م،82/18/8181 بتاريخ =
 ضروب فيه عانا ،في سجٍن سري القسري اإلخفاء من وسنتين فيه، االحتجاز من أشهر ستة حوالي قضاء بعد وذلك عفرين، -مارات ه سجن من

 .حالتيهما الصحية تدهور بعد مارات ه سجن ُنقال إلى حيث والتعذيب، القاسية المعاملة

ه سيماال، شيخوتكا، َعمارا،" قرى على المسيطرة" النخبة جيش" ميليشيا أقدمت أسبوع، من أكثر منذ =  األهالي إجبار على" زيتوناك 
 و الدينية التعاليم تلقينهم بغية القرية، من الطرد أو باالعتقال التهديد طائلة تحت الدينية، الحلقات حضور مع فيها، والصالة المساجد الرتياد

 يرف أن دون والمعاصي الموبقات أنواع كل الميليشيا تلك فيه ترتكب وقتٍ  في ،"والخنازير الكفار" بـ وصفهم وبعد ،"الصواب إلى هدايتهم"
 .جفن ومشايخها لمتزعميها

" ميدانا" وادي في اللوز أشجار قطع على راجو -"خاللكا" قرية على المسيطرة ميليشياتال أقدمت الميالدية، السنة رأس أيام خالل =
 منه الواحد الطن سعر وصل حيث الحطب، وبيع باألهالي اإلضرار يةبغ عاماً،/ 111/ أعمارها تتجاوز والتي القرية، من كوسا لعائلة العائدة
 .الشتاء هذا سورية ليرة ألف/ 311/ إلى

لم نتمكن من  -، أدى إلى وقوع قتلى وجرحىاآللي "ديهخبز "مَ مبالقرب من  -جنديرسعصر اليوم انفجرت سيارة مفخخة وسط مدينة  =
عن  تركياوأضرار مادية، وذلك تأكيداً على حالة الفوضى والفلتان السائدة في المنطقة، في ضوء تنصل  معرفة أسمائهم لغاية إعداد التقرير،

باعتبارها صاحبة السيطرة الفعلية ودولة احتالل ألراضي للمدنيين،  حمايةال وتوفير العامة والسالمة العام النظام ضمان تحمل مسؤولياتها في
 دولٍة أخرى.

على أيدي أبناء البلد من مدعي "ثورة الحرية  وال يزال له تعرضواالحديث بمرارة عن أوجاعهم وما لسان حال مواطني عفرين، 
ون على التشبث بأرضهم والدفاع عن  فضح االنتهاكات والجرائم على قضيتهم، وكذلك والكرامة" و "الدين اإلسالمي الحنيف"، بينما يصر 

 اإلخواني وميليشيات إرهابية متطرفة. -العدالة والتنمية ومواليها من االئتالف السوري -والسياسات العدائية التي تتبعها تركيا

 م18/11/8181
  عفرين-المكتب اإلعالمي                                                                                     

 حزب الوحـدة الديمقراطي الكردي في سوريا )يكيتي(
------------------ 

 :الصور
  .، مكتوب على بابه "ممنوع الدخول إالّ بعلم األمنية"ي  ݒمنزل المرحوم محمد شيخو في قرية قو -

 بشكٍل كامل. القطعوقبل االحتالل  "بَربَنِه و قوݒيْ "  قريتي بين" ِكْنِكه" مقبرةغابة  -

 .بل القطع وحفر وتجريف التلقتل "كتخ" األثري قبل االحتالل، وأشجار الزيتون  -

 .قرية حسيه –" ليلى محمود جعفر"المعتقلة  ةالمواطن -

 تفجير سيارة مفخخة وسط جنديرس. -
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