NÃO a Erdogan!
Temos vindo a seguir as aspirações neo-otomanas de Erdogan nos media, especialmente nos últimos
meses, quer seja com a ajuda que dá para o escalar do conflito na região de Nagorno-Karabakh entre
a Arménia e o Azerbaijão ou os múltiplos furos de petróleo na fronteira com a Grécia. Apesar da
falta de atenção por parte dos média, os ataques, as violações da lei internacional e as ocupações na
Síria e no Iraque continuam.
Nos últimos meses, no norte do Iraque (Sul do Curdistão), o exército Turco repetidamente tem
tentado estabelecer novas bases militares no sentido de limitar a agilidade do movimento de
libertação Curdo de agir. As guerrilha do PKK e a população civil do Norte do Iraque têm sido vezes
sem conta o alvo dos bombardeamentos e ataques Turcos.
Seguidos de perto pela comunidade internacional, a Turquia, juntamente com os seus aliados
jhiadistas, anexaram algumas áreas do Norte da Síria em violação com a lei internacional. Quando a
atenção pública desapareceu, os ataques, assassinatos, raptos, violações e violações dos direitos
humanos intensificaram-se nestas áreas ocupadas pela Turquia no norte da Síria.
Na Turquia, o mais do mundo com mais prisioneiros políticos, a repressão contra o povo Curdo e
outras minorias, assim como a membros da oposição, continua. Ativistas Curdos foram mais uma
vez presos nas últimas semanas por fundamentos duvidosos. O país chegou a um estado onde não há
mais liberdade de expressão, jornalística ou eleições!

NÃO ao apoio do fascismo Turco!
A maior parte dos governos ocidentais apoiam o regime Turco diplomaticamente e a partir do acordo
financeiro dos refugiados. As armas são, apesar das cláusulas de exclusão, exportadas e usadas pela
Turquia. Além disso, ativistas Curdos são perseguidos e é reprimidos em muitos outros países.

SIM a Rojava, SIM ao PKK, SIM a Abdullah Ocalan!
A mentalidade do regime Turco, que se baseia em exploração, divisão, assimilação, genocídio e
sexismo, contrasta com a mentalidade do PKK, o movimento Curdo pela liberdade, que se baseia
nos pilares da libertação das mulheres, ecologia e democracia radical. Rojava (Nordeste da Síria) e o
modelo do Confederalismo Democrático é um exemplo prático de como diferentes religiões e povos
no Médio Oriente podem viver juntos e como a sociedade pode-se auto-organizar. O PKK defende a
construção deste tipo de sociedade para o Curdistão e todo o Médio Oriente. Muitas destas ideias
vieram de Abdullah Ocalan. Ele formula uma solução para os problemas do nosso tempo, tais como
o nacionalismo, sexismo e a destruição da natureza, que inspira pessoas e movimentos para além do
Curdistão e oferece uma orientação!
A solução para a guerra no Médio Oriente não virá dos governantes. Bem pelo contrário, todos os
“grandes” estados estão presentes na região e prolongam terrivelmente as guerras. Eles perseguem
aqueles que defendem estas ideias e marcam-nos como terroristas. Com as nossas ações no contexto
do RiseUp4Rojava e da semana de ação a partir de dia 1 de Novembro até dia 8, gostaríamos de
apelar a todas as pessoas para se tornarem ativas e defenderem a humanidade!
Mais informação:
https://www.nuceciwan57.com/en/
https://anfenglish.com/
https://internationalistcommune.com
https://womendefendrojava.net
https://makerojavagreenagain.org
https://riseup4rojava.org
http://freeocalan.org/main

