#riseup4rojava
MOSTRA SOLIDARITAT: POSICIONAT EN CONTRA DEL FASCISME TURC I
SUPORTA LA RESISTÈNCIA
A tots els amics i amigues de la lluita d'alliberament del Kurdistán, a tots els
antifeixistes, socialistes, feministes, anarquistes, comunistes, ecologistes i a tots aquells en el món que
lluiten per una vida millor. Als mitjans de comunicació i a l'opinió pública:
Des del 14 d'abril, Turquia ha tornat a intensificar els atacs transfronterers contra els territoris alliberats
de les Zones de Defensa de Medya al sud del Kurdistan (nord de l'Iraq), marcant l'inici d'una nova
ofensiva. El 17 d'abril, el règim d'Erdogan-AKP va anunciar la nova ofensiva anomenada “Claw Lock”.
Des de llavors, les tropes terrestres i les forces especials turques intenten novament amb totes les
seves forces posar un peu a les regions de Zap, Avaşîn i Metîna. Amb suport aeri massiu, és a dir amb
vigilància aèria, bombardejos, avions de combat, drons armats, helicòpters d'atac i bombardejos
d'artilleria pesada, les tropes turques intenten entrar a la regió, ja sigui sent llançades a terra per
helicòpters o tractant d'avançar per terra des de les estacions militars de la frontera i les regions sota el
control del KDP, que col·labora obertament amb els invasors i ocupants turcs. Segons les notícies
sobre el terreny i les declaracions fetes per les Forces de Defensa del Poble (HPG), en els darrers dies
s'han produït forts enfrontaments, especialment a les regions de Zap i Avaşîn, i els combats continuen.
Alhora, han augmentat els atacs a les línies del front de Til Temir, Ayn Îsa i Zirgan a Rojava, ISIS ha
declarat que començarà una nova ofensiva i l'exèrcit iraquià ha atacat diversos punts de control de les
YBŞ a la regió de Şengal .
Aquesta nova operació de l'estat feixista turc i els seus col·laboradors contra el moviment
d'alliberament kurd s'ha d'entendre en un concepte més ampli i com a continuïtat de la guerra dels
darrers anys a tota la regió. No està desconnectat de la lluita a Rojava, sinó profundament unit a ella.
Aquesta guerra contra la lluita per la llibertat també està directament aprovada i recolzada per l'OTANEUA i és evident que volen obtenir resultats mentre el món no escolti i només miri Ucraïna. L'any
passat, l'exèrcit turc va fer servir armes químiques en excés contra la guerrilla en resistència, per això
hem de suposar que no s'aturaran, sinó que intensificaran l'ús d'armes químiques a les Zones de
Defensa de Medya contra la guerrilla.
Des de principis d'any, els preparatius de Turquia per intentar eliminar “finalment” la resistència el 2022
han estat en marxa: juntament amb l'ISIS van començar al gener un gran intent d'alliberar milers de
combatents d'ISIS de la presó a Hesekê i així van deixar que Rojava (nord-est de Síria) caigués en el
caos, la qual cosa va donar lloc a intensos combats al sud de Hesekê durant més d'una setmana;
també van intensificar els seus atacs amb drons armats a Şengal i Rojava; van consolidar la seva
cooperació amb el KDP i parcialment amb el govern iraquià per construir un mur fronterer entre Şengal
i Rojava, per envoltar i aïllar les regions en conflicte i tallar les connexions entre si i unir-se directament
a les operacions planificades. El seu objectiu és obvi: volen destruir i liquidar tot aquell que tracti de
desenvolupar la llibertat i per això apunten al cor de la resistència, la guerrilla.
Per defensar Şengal i el poble Êzidî, per defensar Rojava i la revolució, per defensar l'esperança d'un
futur millor i per aixafar el feixisme, ara hem de prendre una posició! Cridem a agafar els carrers i
confrontar el feixisme turc, les seves institucions i simpatitzants a la seva regió. Organitza't i tingues
creativitat per mostrar la teva solidaritat amb la resistència antifeixista a Kurdistan!
Anem a #SmashTurkishFascism i construïm el #AntiFascistFront internacional!
Uneix-te #UniteInResistance!
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