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URGENT: In the midst of our brutal war against terrorism and extremist forces, with approaching victory against 

the terrorist organization known as IS in Tabqa and Raqqa, the Turkish military used airstrikes to bombard media 

centers and safe villages in the Derik region as well as attacking the Shingal region and targeting the Yazidi people. 

This has resulted in a number of casualties, injuries, and the destruction of the media center in Qarachox.  It seems 

that Erdogan, whom half the people of Turkey stood against in the last referendum, has begun to take his revenge 

by blatantly attacking our people and our forces.  He is attacking our safe regions, freed from the threat of terror 

by the will of our people eager for freedom and democracy, where we stand proudly i n contrast to his 
authoritarian ambitions. He seeks to obscure his failure through plunging our entire region into internal war.  

We strongly condemn this aggression by the Turkish government. We call on the international community to break 

its silence and stand against this regime, which is actively undermining and striking against the great progress 

achieved by the forces of the People's Protection Units (YPG and YPJ) and the Syrian Democratic Forces (SDF).  We 

call upon the international coalition to stand strong with us in our common fight against terrorism, and we affirm 

that this aggression will not deter us from moving forward to achieve our goals of democratization while 

eliminating terrorism and tyranny.  On the contrary: we will only grow stronger and more united, and we call on 

the all the Syrian peoples as well as the Kurdish forces to remain united in support of all the forces who stand 

strong in the face of these Turkish attacks, and continue to defend the security and dignity of all peoples 
throughout Rojava. 

  



 

Translation (Arabic):  

 

  بيان

  المنسقية العامة لإلدارة الذاتية الديمقراطية في روج

في خضم حربنا الضروس ضد اإلرهاب والقوى الظالمية, ومع اقتراب زف بشرى دحر تنظيم داعش اإلرهابي من الطبقة والرقة, تقوم طائرات “

ديريك, وامتد عدوانها إلى شنكال مستهدفة شعبها اإليزيدي الجريح. وأسفر هذا  حكومة الغدر التركية بقصف مراكز إعالمية وقرى آمنة في منطقة
من الشهداء والجرحى وتدمير مركز إعالمي في قره جوخ  القصف عن عدد . 

ومناطقنا اآلمنة  يبدو أن أردوغان الذي وقف ضده نصف شعب تركيا في االستفتاء األخير, قد بدأ انتقامه وذلك باالعتداء السافر على شعبنا وقواتنا

يجة الفشل الخالية من اإلرهاب بفضل إرادة شعوبنا التواقة للحرية والديمقراطية وذلك بعكس تطلعاته السلطوية االستبدادية، ويبدو أن أردوغان ونت

 .السياسي في االستفتاء في تركيا سيوجه المنطقة برمتها إلى حرب داخلية ليغطي على فشله

مة لإلدارة الذاتية الديمقراطية, ندين بشدة هذا العدوان من قبل الحكومة التركية, وندعو المجتمع الدولي الخروج من صمته إننا في المنسقية العا

وقوات  YPJ  و YPG والوقوف في وجه هذه الحكومة التي تقوض وتضرب اإلنجازات العظيمة التي تحققت بفضل قوات وحدات حماية الشعب

دة قوات التحالف الدولي في حربنا المشتركة ضد اإلرهاب، وبنفس الوقت نؤكد بأن هذه الممارسات لن تردعنا عن سورية الديمقراطية، وبمسان

وندعو المضي قدما لتحقيق أهدافنا في القضاء على اإلرهاب واالستبداد وإرساء الديمقراطية وعلى العكس تماما إننا نزداد قوة وصالبة وتوحدا، 

إلظهار موقفها والوقوف صفاً واحداً دعماً لقوات التي تصون أمنه وكرامته وتقف في وجه االعتداءات التركية التي طالت  شعبنا والقوى الكردستانية
 .”حتى العمق في روج آفا


