
 

 

 

Ο  τουρκικός κατοχικός στρατός  και οι μισθοφόροι του συνεχίζουν τις άγριες και ανήθικες πράξεις τους 

στο Αφρίν, όπως λεηλασίες, κλοπές, απαγωγές, αυθαίρετες συλλήψεις,κάψιμο δασών, επιχειρήσεις 

δημογραφικής αλλαγής και άλλα εγκλήματα και παραβιάσεις. 

    Θα επισημάνουμε σε αυτό το αρχείο τις πιο σημαντικές παραβιάσεις που διαπράχτηκαν από τις 

δυνάμεις κατοχής και τους μισθοφόρους  από τις 16 έως τις 31 Ιανουαρίου 2019. 

Έχουν ως εξής: 

Πρώτον: απαγωγές, αυθαίρετες συλλήψεις και απαίτηση λύτρων.-Στις 19/1/2019, η τουρκική 

στρατιωτική αστυνομία πραγματοποίησε επιδρομή στο χωριό Bilan στην περιοχή Bulbul και συνέλαβε 

δύο άτομα, τον Rustom Mohammad Mustafa και τον Dara Omar Hassan, και τα μετέφερε  στην έδρα 

της στην πόλη Sharan. Η αστυνομία υποχρεώνει τους κρατουμένους να προβούν σε ψευδείς μαρτυρίες 

με βασανιστήρια και με απειλή όπλων. 

- Στις 21/1/2019, μισθοφόροι του "Ahrar al-Sharqiya"  απήγαγαν πολλούς κατοίκους του χωριού 

Mosaku. Απελευθερώθηκαν για το ποσό των 150 χιλιάδων συριακών λιρών ανά άτομο.Αξίζει να  

αναφέρουμε ότι απήχθησαν εκ νέου μετά την καταβολή λύτρων. 

 Τα άτομα αυτά είναι: 

- Αλί Κάμαλ Μουσταφά-  

- Μωχάμεθ Χάλεντ Μουσταφά 

- Ομάρ Χουσεΐν Αλίκο 

- Σάιντ Μούσα 

- Ανβάρ Μουσλέμ 

- Νίνταλ Μοχάμεντ Μουσταφά. 

Στις 27/1/2019 οι μισθοφόροι του τουρκικού κατοχικού στρατού απήγαγαν  τον Aref Mohammed ,50 

ετών, κάτοικο του χωριού Kaankorka, και αναφέρθηκε ότι έχει μια αναπηρία στο χέρι του. 

 Ο διοικητής της ομάδας "Sultan Sulaiman Shah" που συνεργάζεται με το στρατό κατοχής επέβαλε ένα 

πρόστιμο 1.000 δολαρίων στους κατοίκους των Khalil - Jaqla - Qarmatilq,στην Σιιτική περιοχή, με την 

κατηγορία ότι αυτοί είχαν συνεργαστεί   με την Αυτοδιοίκηση και είχαν υπηρετήσει την  στρατιωτική 

τους θητεία. 

- Στις 29/1/2019 οι μισθοφόροι τoυ κατοχικού στρατού απήγαγαν τον πολίτη Χατζ Μουχάμαντ Τάρι,  66 

ετών, κάτοικο του χωριού Μπρίντζα,στην περιοχή του Mobata. 

- Οι μισθοφόροι της φατρίας "Sultan Murad" εισέβαλαν στο χωριό Quta στην περιοχή Bulbula  και 

απήγαγαν τυχαία πολλούς αμάχους, μεταξύ των οποίων: 



Ο  τουρκικός κατοχικός στρατός  και οι μισθοφόροι του συνεχίζουν τις άγριες και ανήθικες πράξεις 
τους στο Αφρίν, όπως λεηλασίες, κλοπές, απαγωγές, αυθαίρετες συλλήψεις, κάψιμο δασών, 
επιχειρήσεις δημογραφικής αλλαγής και άλλα εγκλήματα και παραβιάσεις. 

    Θα επισημάνουμε σε αυτό το αρχείο τις πιο σημαντικές παραβιάσεις που διαπράχτηκαν από τις 
δυνάμεις κατοχής και τους μισθοφόρους  από τις 16 έως τις 31 Ιανουαρίου 2019. 

 
 
 
 

1). Απαγωγές, αυθαίρετες συλλήψεις και απαίτηση λύτρων 
 

- Στις 19/1/2019, η τουρκική στρατιωτική αστυνομία πραγματοποίησε επιδρομή στο χωριό Bilan 
στην περιοχή Bulbul και συνέλαβε δύο άτομα, τον Rustom Mohammad Mustafa και τον Dara Omar 
Hassan, και τα μετέφερε στην έδρα της στην πόλη Sharan. Η αστυνομία υποχρεώνει τους κρατουμένους 
να προβούν σε ψευδείς μαρτυρίες με βασανιστήρια και με απειλή όπλων.  

- Στις 21/1/2019, μισθοφόροι του "Ahrar al-Sharqiya" απήγαγαν πολλούς κατοίκους του χωριού 
Mosaku. Απελευθερώθηκαν για το ποσό των 150 χιλιάδων συριακών λιρών ανά άτομο. Αξίζει να 
αναφέρουμε ότι απήχθησαν εκ νέου μετά την καταβολή λύτρων.  

Τα άτομα αυτά είναι:  
- Αλί Κάμαλ Μουσταφά  
- Μωχάμεθ Χάλεντ Μουσταφά  
- Ομάρ Χουσεΐν Αλίκο  
- Σάιντ Μούσα  
- Ανβάρ Μουσλέμ  
- Νίνταλ Μοχάμεντ Μουσταφά. 

- Στις 27/1/2019 οι μισθοφόροι του τουρκικού κατοχικού στρατού απήγαγαν τον Aref Mohammed, 
50 ετών, κάτοικο του χωριού Kaankorka, για τον οποίο υπάρχουν αναφορές ότι έχει μια αναπηρία στο 
χέρι. Ο διοικητής της ομάδας "Sultan Sulaiman Shah", που συνεργάζεται με το στρατό κατοχής, επέβαλε 
ένα πρόστιμο 1.000 δολαρίων στους κατοίκους των Khalil - Jaqla - Qarmatilq, στην Σιιτική περιοχή, με 
την κατηγορία ότι είχαν συνεργαστεί με την Αυτοδιοίκηση και είχαν υπηρετήσει την στρατιωτική τους 
θητεία. 

- Στις 29/1/2019 οι μισθοφόροι του κατοχικού στρατού απήγαγαν τον πολίτη Χατζ Μουχάμαντ Τάρι, 
66 ετών, κάτοικο του χωριού Μπρίντζα, στην περιοχή του Mobata.  

- Οι μισθοφόροι της φατρίας "Sultan Murad" εισέβαλαν στο χωριό Quta στην περιοχή Bulbula και 
απήγαγαν τυχαία πολλούς αμάχους, μεταξύ των οποίων τους παρακάτω:  

- Γίαφαρ Γιααφάρ  
- Τζάμιλ Γιάφααρ  
- Ράσιντ Σίδου  
- Χαμίτ Σέιχ  
- Αλί Αχμέτ Χάινταρ  
- Κάμεραν Χάινταρ  
- Μοχάμεντ Χανάν Σέικο  
- Νιντάλ Χανάν Σίντο  

- Στις 31/1/2019, μια ομάδα μασκοφόρων απήγαγε τον πολίτη Khalil Mohammed AliKoger, 40 ετών, 
και τον μετέφερε σε άγνωστο προορισμό. 

 
 
 



2). Κατασχέσεις περιουσιών  
- Στις 16/1/2019 οι έποικοι του Al-Ghouta κατέλαβαν το εργοστάσιο ελαιολάδου "Barakat Afrin" και 

το μετονόμασαν σε "Barakat Al-Ghouta". 
 

 
 
 
 

3). Δολοφονίες και βασανιστήρια 
- Στις 18 Ιανουαρίου 2019, οι Τούρκοι μισθοφόροι του στρατού κατοχής στόχευσαν το χωριό 

Soghanka στην περιοχή Shirawa με πυραύλους και τραυμάτισαν τον πολίτη Ali Mamu Alo , 63 ετών, 
σπάζοντάς του την λεκάνη και προκαλώντας του και άλλους τραυματισμούς. 

 
 
- Το σώμα του 24 ετών Akid Mohammed Sheikh Hassan βρέθηκε ανάμεσα στα ελαιόδενδρά του 

αφού προηγουμένως είχε εξαφανιστεί για τρεις ημέρες. Ο πολίτης Akid, ήταν κάτοικος του χωριού 
Efraza στην περιοχή Maabtali.  

- Στις 23 Ιανουαρίου 2019, δύο μισθοφόροι του μετώπου Sham επιτέθηκan σε έναν πολίτη από το 
Maabtali, του οποίου το όνομα δεν έγινε γνωστό, και απαίτησαν οκτώ τενεκέδες ελαιολάδου ή το 
ισοδύναμο σε χρήμα. Ωστόσο ο πολίτης αρνήθηκε να καταβάλει αυτά τα λύτρα και οι μισθοφόροι τον 
τραυμάτισαν στο κεφάλι.  

- Στις 28/1/2019 εικόνες της τουρκικής φυλακής στο χωριό Medan Akbes διέρευσαν στην 
δημοσιότητα. Το χωριό ελέγχεται από μισθοφόρους του μετώπου Sham, το οποίο με την σειρά του 
ελέγχεται από την ΜΙΤ, και έτσι βγήκαν στη φόρα τα βάναυσα βασανιστήρια που ασκούν οι 
μισθοφόροι του τουρκικού στρατού κατοχής εναντίον των αμάχων. 



 
 
 
- Στις 31 Ιανουαρίου 2019, ο φυσιοθεραπευτής Adnan Abu Nadeem απήχθη από τους Τούρκους 

μισθοφόρους από το χωριό Bililku στην περιοχή Rajo και βασανίστηκε βάναυσα προκειμένου να 
αναγκαστεί η οικογένειά του να πληρώσει λύτρα. 
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