
اجل      :     من بيد اا يد العالمي للتضامن حملة لجل نداء
عفرين 

التركي         الجيش قبل من سافر لهجوم عفرين مقاطعة تعرضت
في      لها التابعة الرهابية الثاني   20والعصابات  . 2018كانون

و           بالمدافع النازحين ومخيمات بالسكان الهلة والقرى البلدات بقصف قام
كما          المنطقة واحتلل السكان تهجير بهدف اا ونهار ال لي الحربية الطائرات

     . المجازر       حيال دولي تت صم وسط التاريخية الماكن و العبادة دور استهدف
يوم       .   كل المدنين بحق ترتكب التي والجرائم

عفرين             على العسكري عدوانه من الهدف بأن اا علن أردوغان طيب رجب أعلن
لعادة           أراضيهم احتلل و إرادتهم وكسر الكردي الشعب مكتسبات ضرب هو
جانب         .   إلى الجوار دول على الفاشية سيطرته وبسط العثمانية الدولة أمجاد

و            المرأة تاريخ و آثار على للقضاء تركيا تسعى الدينية والصول العنصرية
منطقتنا      . في المساواة على القائمة الثقافة

الزراعية         والثورة الستيطان أماكن أولى من عفرين كانت
هذه   ,        في اا رائد اا دور المرأة لعبت حيث الخصيب الهلل في

ويرمز        , نسائية ثورة كأول وصفها تم التي التاريخية العملية
المشترك        القديم التراث في عشتار الم باللهة لها

من         العديد في عليها العثور ويمكن المنطقة لشعوب
    . الحجارة    في الضخمة القدام فآثار الثرية عفرين مواقع

يقع           الذي دارا عين ومعبد سنة آلف ثلثة إلى تعود والتي
 . تسعى         عشتار اللهة روح على يدل والذي عفرين في

جميع           وتدمير قصف خلل من تاريخنا لمحو جاهدة الفاشية التركية الدولة
الثرية  . المواقع

كل            وراء لن آفا روج في المقاومة المرأة استهداف التركية الفاشية تحاول
بنضالها         . المرأة سطرتها التي البطولية الملحم عشرات وتلة شجرة

في              الولى المرأة ثورة و تراثنا عن الدفاع على مصممون عفرين نساء نحن
كل              ضد الحرة وأرادتنا مقاومتنا خلل من الثانية المرأة ثورة في للنجاح وطننا

الحتلل      . و والستعباد الظلم أشكال

إرهابية       /       قوة أعنف تحارب سوريا شمال آفا روج في والمرأة الثورة بداية منذ
وحتى              ميركان أرين من العالم في النساء لجميع ال مثا وباتت وجودها أثبتت و

خابور  . أفستا



 , من            الذاتية للدارة الديمقراطية السس بناء في اا رائد اا دور لعبت المرأة
المجالس          وبناء التشاركي التنظيم إلى تستند مستقلة مؤسسات بناء خلل

من          خاصة قوة تشكيل وكذلك بالمرأة الخاصة والجمعيات والكاديميات
ووعينا        ,     قوتنا بتطوير قمنا نن يواجهه خطر أي ضد نن أنفسه عن للدفاع النساء
. فعالية            أسلحتنا أكثر احد هو النساء تضامن إن إدراك خلل من الجماعي

أرضهم            عن للدفاع السلح يحملن امرأة ألف عشرة أن نرى اليوم
المرأة   .       حماية وحدات مقاومة إن عفرين في حماية   YPJومستقبلهم وقوات

       , النسائية   الحركة سقف تحت نن أنفسه نن نظم اللواتي للمرأة المجتمع
للمرأة        ,        العالمية المقاومة من ء جز نن ه افا روج في ستار بمؤتمر المتمثلة

النساء            . وقتل والستغلل القمع و الفاشية أشكال من شكل أي ضد

القانون            انتهاكات إزاء الصمت تلتزم الدول حكومات فيه نرى الذي الوقت في
قهر ,            في قوة السلحة اكثر سيكون للمرأة العالمي التضامن ان نؤمن الدولي

الحياة .            عن ودافعن خخلقن اللواتي النساء خخطى على السير خلل من الفاشية
عن ,            الدفاع اجل من للنهوض العالم انحاء جميع في النساء ندعوا التشاركية
       . ثورة    لنشر التضامن وأعمال الروابط نعزز دعونا النسانية والقيم عفرين

العالم     . انحاء جميع في المرأة

          والنضمام عاجلة إجراءات اتخاذ إلى العالم أنحاء جميع في أخواتنا ندعوا
الهشتاك      ونشر العلمية الحملت WomenRiseUpForAfrin#إلى

الجتماعي      التواصل مواقع على
        التواصل وسائل في والحملت التضامنية المسيرات إلى النضمام

الجتماعية . 
        البادة ووقف عفرين على التركي العدواني والحتلل الغزو وقف

النساء   . وقتل الجماعية
.        التاريخي والتراث والثقافة والرض الشعب حماية لجل انهضوا
/          شمال افا روج في الذاتية الديمقراطية الدارة عن الدفاع لجل انهضوا

سوريا .
 .        المرأة ثورة عن الدفاع يعني عفرين عن الدفاع

عفرين    في ستار مؤتمر
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