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ه بسرزمین خود نظر اداره  اند که ازخود نشان داده یاسیو س یمدن تیدر طول دوران فعال هیاقوام شمال سور ریکرد و سا مردم

و مردم بینانهقعوا تیریاند. مدمنطقه پرداخته تیریو با در نظر گرفتن حقوق تمام شهروندان به مد کیدمکراتو متمدن شکلی 

از  منظور حفاظتتنها به ،ینظام تیفعال ازنظرت. شده اس ینیت شهروندان از هر گروه و آئیو رضا تیمدار آنان سبب امن

قدم نمودند و در خط م یهمکار یمنطقه با جامعه جهان سمیدفع ترور یاند و در راستاسالح به دست گرفته شیشهروندان خو

 ستیمنطقه از گروه تندرو و ترور پاکسازیمسلم شده است که  یپرداختند. اکنون بر جامعه جهان ینیسنگ یهانهیهز ،جنگ

 یاند و خواهان زندگهتجاوز نکرد یکشور چیبه ه تاکنون .نبود ریپذمنطقه امکان نیمردم کرد ا یفشانداعش بدون جان

 ازین یاقدام نگرش و نیجوامع مختلف به چن شیو آسا تیامن نیتأم یبرا تیخود هستند. جهان بشر گانیبا همسا زیآممسالمت

 .دارد

 اروپا هیکل محترم سازمان ملل/ اتحادریدب

و  کایآمر یرهاکشو یسران سودجو یکسب رأ یتعلل برا یجا یالمللنیب نیقوان یتمامبه هیکردن تجاوز آشکار ترک محکوم

و  تیجاوز به بشراز ت یریمنظور جلوگبه نیشیمصوب پ نیبر قوان یمبتن یبه اقدام عمل دشانی. مردم جهان چشم امستین هیروس

 خأل یسرعت با اقدام نظامشماست که به فهیحفاظت از جان کودکان و زنان و شهروندان مناطق مختلف جهان است. وظ

 .دیکن یریجلوگ یقوم پاکسازیو  یکشو نسل یانساندادن فاجعهو از رخ دیدر منطقه را جبران کن کایط آمرتوس جادشدهیا

شتار آنان از ک یریجلوگ یبرا ماش ینظام نهیاز هز شتریب اریاز وجود کردها به دست آورده است بس یکه جامعه جهان یمنافع

 .است هیتوسط ترک

 هیروس جمهورسی/رئکایآمر جمهورسیرئ

 ،یطلبو منفعت یاقتصاد ییواسطه سودجو. بهتیخودتان در حفاظت از بشر یواقعدادن چهرهنشان یگفت برا نیبه شما آفر دیبا

اه به که هرگ انددهیباور رس نی. مردم جهان با رفتار شما به ادیروبرو کرد یرا با مرگ و آوارگ پناهیانسان ب ونیلیم نیجان چند

آن منطقه وارد  یهاو ثروت ییتاراج دارا یاست و تنها برا آشکار یدروغ د،یشویوارد م سمیروربه نام مبارزه با ت یکشور

خود را به آنان  شرفتهیو پ یکشتارجمع یهاو سالح دیکنیم نیخود را تأم ینظام یروهایآنان ن نهی. با پول و هزدیشویمعمل 

تا  دیریگیمردم آن مناطق را به سخره م یراحت. بهدیکنیم یبردارآنان به نفع خود بهره یهاو از منابع و ثروت دیفروشیم

 .دیکن نیخود را تأم یانتخابات غاتیخوراک تبل
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 هیترک جمهورسیرئ اردوغان

 یکار تمامو نقض آش یجنگ تیبه شهروندان و کشتار کودکان و زنان و سالخوردگان جنا شرفتهیپ یهابا سالح ینظام حمله

 یناتوان و یداخل تیریاز سوء مد یانحراف افکار عموم یاست برا یتنها راه انهیوحش یهاتالش نیاست. ا یالمللنیب نیقوان

 دیا به کار ببرمتمدنانه ر یو کشوردار یاسینژادپرستانه شماست. اگر فهم و شعور س یهااستیاز س یکه ناش المللنیدر روابط ب

کردن  یکشتار و زندانمجبور به  د،یو مشارکت در اداره کشور را برگردان یشهروندان خود در کشور خود حق آزاد یمتماو به

 .ودب دینخواه هیو تهاجم و تجاوز به کشور همسا یشهروندان داخل

 انهیخاورم یکشورها سران

 نیتأم ،ماندگار تیامن وابسته است و در صورتِ گریهر منطقه به همد یکشورها یتیو امن یاسیمردمان و اوضاع س سرنوشت

باشند. سکوت  برخورد قاطع داشته ،تیو منطبق با انسان صداکی سرزمینی،تجاوز به  ای دیدر برابر تهدباید  یخواهد شد که همگ

در  یانسان یاهفاجعه نیسبب خواهد شد چن یقوم پاکسازیو اقدام به  هیسوربه شمال  هیمنطقه در مقابل تجاوز ترک یکشورها

توقف  یراخود ب یالمللنیو ب یاسیشماست که از تمام امکانات و توان س فهیتکرار شود. وظ زیکشورها ن ریسا یهامورد ملت

 .در رنج باشند هیرمردمان شمال سو ،نیاز ا شیکه ب دیو اجازه نده دیتجاوز آشکار استفاده کن نیا عیسر

 منطقه یاسیس احزاب

ه اکنون زمان عمل است. بهتر است تنها باهدف خدمت ب د،یهست یو حفظ کرامت انسان یآزاد ،یبشردوست نیطرفدار راست اگر

 نیا و قدرتمند موضع خود را در برابر صداکی ،دیرا کنار بگذار یشخص یهاها، اختالفانسان یآرامش زندگ نیو تأم تیبشر

 دیرا تجربه کن تی. لذت خدمت به بشردیکمک کن هیسور گناهیو به مردم ب دیکناعالم  هیتوسط دولت ترک یکشتجاوز و نسل

 .دیماندگار کن خیو خود را در تار

 هیمناطق شمال سور مردم

که مردمان آزاده  دیآگاه باش انیحیو مس انیها، مسلمانان، آشورها، ترکمانکردها، عرب ه،یآزاده و متمدن شمال سور مردم

 یه کار و زندگسرلوح ،یو حفظ کرامت انسان یاستقرار دمکراس یتالش برا یکه آرمان عال یشما هستند. تا زمان بانیجهان پشت

به  هیتجاوز ترک تیدر محکوم هیانیب یادیشما هستند. صدور تعداد ز بانیجهان پشت دهآزا یهاو مبارزه شماست، همه انسان

را  شما یهروندش یو فهم باال یآزادگ ،خیاست. تار یبانیپشت نیگواه ا ،یمتوقف کردن حمله نظام یشما و تالش برا نیسرزم

 .کندیم ادی یکیبه ن
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