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To the general public:
The Turkish aggression against the headquarters of the General Command of the People's Protection Units
and Women's Protection Units (YPG and YPJ) during the morning of 25 April is a direct act of aggression
against all components of Rojava-North Syria and the will of the peoples who have created the system of
democratic federalism in North Syria that emerged as a democratic solution to the Syrian Crisis.
We were not surprised by the act committed by the Turkish regime, in comparison with Turkey's role in
the deepening of the Syrian Crisis and the transformation of our territories into mobilization and training
grounds for armed groups, freely allowed and guided into Syria throughout the past years, in addition to
the regime's illegal occupation of areas in northern Syria.
We are the representative of the Arab Tribes present in Cizire Canton and the National Youth
Reconciliation Organization consisting of Kurds, Arabs, Syriacs, Assyrians, Chaldeans, Armenians,
Christians, and Yezidis, and we condemn this cowardly attack on the YPG/YPJ Headquaters. The YPG and
YPJ have had the ultimate hand in bringing peace, stability, and social harmony to all peoples of RojavaNorth Syria, and represent a global symbol against terrorism. We raise our voices high to stand firmly
behind our YPG and YPJ forces as well as the Syrian Democratic Forces (SDF), who together continue to
fight terrorism in the besieged IS capital Raqqa. We call upon the international community, international
organizations, and the international coalition to put an end to the Turkish attacks on our people in Syria.
These brutal attacks are a repeat of Turkey's criminal, dark history, especially as this attack coincides with
the 102nd anniversary of the Armenian Genocide committed by the former fascist regime of Turkey
against Armenians, Assyrians, Chaldeans, and Yezidis, which claimed the lives of over two million people.
We call upon the international coalition to step up its practical support of Rojava-North Syria in order to
protect our population, and to create a no-fly zone over North Syria in order to progress with our common
goals of defeating terrorism and liberating Raqqa and Deir Ezzor.
Mercy upon the martyrs of the YPG and YPJ
A speedy recovery for all those injured
A free federal democracy in Syria
Shame upon the brutal Turkish regime

Translation (Arabic):
بيان من
ممثلي العشائر العربية في مقاطعة الجزيرة  -مؤسسة شباب المصالحة الوطنية

 .إلى الرأي العام

العدوان التركي على مقر القيادة العامة لوحدات حماية الشعب والمرأة في صباح يوم الخامس والعشرون من شهر نيسان يعد عدوانا ً
مباشرا ً على جميع مكونات شمال سوريا وإرادة شعوبها التي انبثق عنها مشروع الحل الديمقراطي لألزمة السورية والمتمثل بالفيدرالية
الديمقراطية لشمال سوريا ،
نحن لم نتفاجئ بالخطوة التركية قياسا ً على دورها المسيء في تعميق األزمة السورية وتحويل أراضينا إلى مراتع حشد وتدريب وساحة
كر وفر للمجموعات اإلرهابية المسلحة وعلى رأسهم الدواعش وتوجيهها إلى سوريا طيلة األعوام السابقة ،إضافة ألحتاللها السافر
.لمناطق من شمال سوريا
أننا ممثلي العشائرية العربية في مقاطعة الجزيرة ،ومؤسسة شباب المصالحة الوطنية من كرد وعرب وسريان آشوريين كلدان وأرمن
مسلمين مسيحيين وإيزيديين في الوقت الذي ندين فيه هذا الهجوم الجبان على مقرات وحدات حماية الشعب التي كان لها اليد الطولى في
إحالل األمن والسلم واألستقرار المجتمعي واستبسالها في الذوذ عن جميع المكونات وتحولها اليوم إلى رمز وطني وعالمي ضد اإلرهاب
؛ فإننا نرفع صوتنا عاليا ً بإننا سنقف سدا منيعا ً خلف وحداتنا وقواتنا قوات سوريا الديمقراطية ،التي تحارب اإلرهاب وتحاصر عاصمتهم
في الرقة  ،كما نتوجه إلى المجتمع الدولي والمنظمات الدولية لوضع حد ألعتداءات الجيش الترك ي على شعبنا في سوريا واللذي يعيد
تاريخه اإلجرامي األسود سيما وإن األعتداء جاء متزامنا ً مع الذكرى  ١٠٢لمجازر األرمن التي ارتكبها الفاشيين األتراك بحق الشعب
األرمني والسرياني آلشور الكلدان ومن اتباع الديانة اآليزيدية والتي راح ضحيتها أكثر من مليوني انسان وندعوا التحالف الدولي بأن
يخطو خطوة عملية لحماية السكان والبدء بإقامة حظر جوي على شمال سوريا بهدف دحر اإلرهاب وتحرير الرقة ودير الزور
الرحمة لشهداء وحدات حماية الشعب
الشفاء العاجل للجرحى
عاشت سوريا حرة فيدرالية ديمقراطية
ْال ِخ ْزي والعار للعدو التركي الغاشم
٢٦-٤-٢٠١٧

