
 نحن لسنا في نفس السفینة ، لكننا في نفس القارب!
 

  ظل الالجئون السوریون ینتظرون عبور أوروبا عند المعابر الحدودیة لعدة أیام.  على هذا الجانب من الحدود ، هناك
 تقاریر عن أعمال عنف ومحاوالت إعدام بحق الالجئین السوریین ، ال سیما أولئك الذین یعیشون في ماراس وسامسون.

 على الجانب اآلخر ، علمنا أن طفًال قد ُقتل وأن شخًصا قتل برصاص حرس الحدود الیوناني.
 

 ولدت الالجئین السوریون في دبلود الدخل الدولي في العالم في معظم أنحاء العالم وأجزاء مستحقة في ظل الظروف
 االستعماریة الثقیلة. وتحیط وجود الالجئین السوریون في األسهم المادیة مع األموال، التي أعطیت للقدرة على أن تبقى

 خارج دول االتحاد األوروبي، على اإلطالق خارج الباب. وكان الالجئون السوریون أرخص لكال الزعماء، وأنها
 تتعرض ألكثر الخام، وأكثر من أشكال، وأشكال الالجئین، والنساء، والعنف الذكور. وكان األطفال یعملون في العمل

 الثقیل، سمحت جرعات الالجئین السوریین بالجلوس في تأجیر عالي في المنزل. وقد رأوا نضارة العاصمة وقوته
 السیاسیة لكال داخل وخارج الخارج. وعالوة على ذلك، تحولت واحدة من اإلحصاءات إلى بیانات إحصائیة، ومعظم

 التسجیل كان خارجیا. وفي المدن التي تم تكثیفها الالجئین السوریین، فإن الهجمات العنصریة تزداد، مستمرة في مواصلة
 حیاتهم كما سحق. وفي الوقت نفسه، ألن الناس الذین یعملون على وسائل اإلعالم ووطنیة السلطة السیاسیة، التي خدمت

 من السلطة السیاسیة، وعبادة له كان متزایدا، وكان الناس جائعین لالجئین السوریین.
 

 وأعلن أردوغان أن االتحاد األوروبي، والوالیات المتحدة ودعم الناتو السلبي، فتحت بوابات الحدود المتبقیة إلى الهزیمة
 العسكریة الفعلیة في الخلیج. وهناك أیضا تأثیر هذا االتجاه عند اتجاه زاویة غضب الغضب لالجئین السوریین. والحدود

 المأهولة بالسكان من السجناء السوریین الذین یدفعون من قبل نهایة حدود الدولة ومراقبة الدولة وإشراف الحدود
 (اآلخر)، وآالف األشخاص الذین نمت من قبل مؤتمر األطراف في حدود الیونان، ومخاطر الموت الموت. ولن یعلن

 الهجمات التي نظمت وتشجیعها على السلطة السیاسیة بأن حدود الحدود إلى تركیا لن تعطى أماكن أخرى لالجئین.
 المنظمات غیر الحكومیة المحلیة والدولیة التي یتحدث بها، ونشرها من قضایا التكامل الثقافي ومفید التكامل الثقافي

 والتردد المفیدین ...
 

 لنكن واضحین: الالجئون جزء من صفنا.  إنهم عمال وعمال أجبروا على الهجرة من أراضیهم إلى أراضي أخرى عن
 طریق الحرب أو العنف العادي.  ألن العمال لیس لدیهم وطن أو جنسیة ؛  آالف األشخاص الذین ینتظرون عند الحدود

 لیسوا سوى عمال وعمال ال یحملون وثائق.  نحن لسنا على نفس السفینة مع أي رئیس ، تحت أي ظرف من الظروف ،
 بغض النظر عن الجنسیة.  نحن لسنا على نفس السفینة مع أردوغان ومعارضة جاللته ، الذي یدیر دعوات الوحدة

 الوطنیة الشوفینیة في كل فرصة.  نحن في نفس القارب مع جمیع العمال والعمال بشكل مستقل عن بلدهم وجنسیتهم.
 خصوصا الیوم، والحد من تركیا والیونان ...

  
 

 وخاصة األطفال في تركیا، الالجئین في البلدات القریبة من الحدود أو حتى الحدود دون الحصول على االحتیاجات
 األساسیة، واالنتظار في الشوارع والمباني المهجورة في خطر كبیر.  في الیونان ، تهاجم الشرطة والجماعات العنصریة

 الالجئین ، والسلطات السیاسیة تهدد باعتقال المنظمات وحتى الموت للعمل بتضامن مع الالجئین.
 

 قلنا أن األتراك الفقراء والعرب واألكراد یجب أال یدفعوا ثمن حرب القصر ، السیادة المحلیة والعالمیة.  نرى مدى أهانة
 استخدام الالجئین السوریین كورقة رابحة دولیة إلنشاء أو دعم الحروب األخرى.  نحن ندعو إلى التضامن مع الالجئین

 السوریین في مواجهة أردوغان ، الذي یحاول محاذاة التناقضات المتناقضة بسرعة وغضب المقهورین بالعنصریة
 والقومیة والشوفینیة.

 



 بدأنا جهود التضامن من أجل تلبیة االحتیاجات األساسیة لالجئین في المدن القریبة من أدرنة والحدود والحدود.  سنقوم
 بتوسیع المكالمات وجمع االحتیاجات األساسیة وتوصیلها إلى الالجئین.  نتوقع من أولئك الذین یریدون إظهار التضامن

 أن یصلوا إلینا عبر وسائل التواصل االجتماعي.  في الوقت نفسه ، ننقل أننا مستعدون لبذل قصارى جهدنا لتوسیع
 التضامن الدولي لیشمل جمیع المنظمات التي وصلت رسالتنا ، ال سیما منظمات الشباب ، على الجانب اآلخر من الحدود

 وتضامننا مع الالجئین.
 

 عاشت التضامن الدولي من أجل عالم غیر محدود ، بال صف ، واستغاللي!
  عاشت أخوة الشعوب!


