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Από τον Οκτώβριο ο ιρακινός τζιχαντιστής βρίσκεται στη Γερμανία. Ο 27χρονος
κατηγορείται για ένα αποκρουστικό έγκλημα. Άφησε ένα πεντάχρονο κοριτσάκι να πεθάνει
στο Ιράκ μόνο και μόνο επειδή "έβρεξε" το κρεβάτι του.
Τοπαρουσιαστικό του φοβισμένου, μικρόσωμου άνδρα δεν ταιριάζει καθόλου στα ειδεχθή
εγκλήματα που του καταλογίζονται. Ο 27χρονος ιρακινός Τάχα Α. κατηγορείται από τη γερμανική
ομοσπονδιακή εισαγγελία για γενοκτονία, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, εγκλήματα πολέμου
και εμπορία ανθρώπων. Οι γερμανικές εισαγγελικές αρχές εστιάζουν ωστόσο σε ένα ακόμα
αποκρουστικό έγκλημα: το θάνατο της πεντάχρονης Γεζίντι Ράνιας. Από κοινού με την Γερμανίδα
σύζυγό του Τζένιφερ Β. ο Τάχα Α. φέρεται ότι άφησε την μικρή Ράνια, την οποία κρατούσε ως
"σκλάβα" μαζί με τη μητέρα της, να πεθάνει αλυσοδεμένη στον καυτό ήλιο από δίψα μόνο και μόνο
επειδή "έβρεξε" το κρεβάτι της.
Τοκοριτσάκι πέθανε αργά και βασανιστικά μπροστά στα μάτια της απελπισμένης μητέρας της,
αλλά και της Τζένιφερ Β. που δεν έκανε τίποτα για να αποτρέψει το μαρτύριο της μικρής Ράνιας.

Για αρκετό καιρό κανείς δεν γνώριζε τίποτα για τον 27χρονο τζιχανιστή, ο οποίος εξαφανίστηκε
από προσώπου γης μετά την εγκληματική του πράξη. Η Γερμανίδα σύζυγός του έκανε ωστόσο
ένα μοιραίο για εκείνη λάθος. Αρχές του 2016 εγκατέλειψε έγκυος το Ιράκ για να επιστρέψει στη
Γερμανία. Όταν δύο χρόνια αργότερα προσπάθησε να γυρίσει στη Μέση Ανατολή μέσω Τουρκίας
συνελήφθη αφού πρώτα είχε αποκαλύψει σε άτομο που την παρακολουθούσε πως ο σύζυγός της
άφησε την πεντάχρονη να πεθάνει.

Χτυπούσεμάνα και κόρη με γροθιές στο πρόσωπο
Ηδίκη της Τζένιφερ Β. ξεκίνησε την περασμένη άνοιξη στο Μόναχο με την κατηγορία της
ανθρωποκτονίας αλλά και εγκλημάτων πολέμου. Μέχρι σήμερα ωστόσο η 28χρονη Γερμανίδα
τηρεί σιγή ιχθύος. Λίγο αφότου ξεκίνησε η δίκη, η πολιτική αγωγή κατάφερε να εντοπίσει την
μητέρα της άτυχης Ράνιας και την έφερε στη Γερμανία για να καταθέσει ως μάρτυρας κατηγορίας.
Η 47χρονη Νόρα Τ. είπε μεταξύ άλλων στο δικαστήριο ότι ο Τάχα Α., του οποίου το όνομα στο
Ισλαμικό Κράτος ήταν "Άμπου Μουάβια", έδωσε στο παιδί της το όνομα Ράνια επειδή αρνούνταν
να τη φωνάζει με το γεζίντι όνομά της. Είπε επίσης ότι ο 27χρονος τις χτυπούσε και τις δύο με
γροθιές, ακόμα και στο πρόσωπο.
Τοπερασμένο Μάιο ήρθε μια άλλη θετική είδηση που έδωσε νέα τροπή στην υπόθεση. Πρόκειται
για τη σύλληψη του ιρακινού στην Ελλάδα, ο οποίος καταζητούνταν με διεθνές ένταλμα σύλληψης.
Ουδείς γνωρίζει για πόσο καιρό ο Τάχα Α. ζούσε στην Ευρώπη και πώς έφθασε στην Ελλάδα.
Όπως όμως πληροφορήθηκε η DW από κύκλους των αρχών ασφαλείας, ο 27χρονος εγκατέλειψε
το Ιράκ για να διαφύγει πιθανή σύλληψη. Στην Αθήνα έκανε ότι μπορούσε για να μην στρέψει την
προσοχή πάνω του. Ξύρισε τα γένια του και φορούσε ευρωπαϊκά ρούχα. Σύμφωνα με
πληροφορίες, οι ελληνικές αρχές τον καταζητούσαν. Λεπτομέρειες για τη σύλληψή δεν έγιναν
γνωστές από τις αρμόδιες αρχές ασφαλείας. Σε ερώτημα της DW απάντησαν "ουδέν σχόλιο για
υποθέσεις τρομοκρατίας".

Προετοιμάζεταιδίκη σε βάρος του Τάχα Α.
Απότον περασμένο μήνα ο 27χρονος τζιχαντιστής βρίσκεται στη Γερμανία. Εντός της εβδομάδας
αναμένεται να καταθέσει ως μάρτυρας στη δίκη της συζύγου στο Μόναχο στην αίθουσα Β277 του
εφετείου Μονάχου. Θα είναι η πρώτη φορά μέσα σε τέσσερα χρόνια που θα ξαναδεί την Τζένιφερ
Β. Θεωρείται ωστόσο δεδομένο ότι και εκείνος θα επιλέξει τη σιωπή. Προφανώς θα κάνει το ίδιο
και στη δίκη σε βάρος του που προετοιμάζει αυτή την περίοδο η ομοσπονδιακή εισαγγελία. Ο
Τάχα Α. θα δικαστεί πιθανότατα σε δικαστήριο της Φρανκφούρτης με την κατηγορία της
δολοφονίας της μικρής Ράνιας.
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