ROJAVA’NIN TÜRK
ORDUSU TARAFINDAN
IŞGALINE HAYIR !

T

rump‘ın ABD birliklerini Suriye’den çekeceğini açıklamasının ardından, Erdoğan
Kürt YPG milislerine Rojava’yı işgal etme
amaçlı bir saldırı düzenledi.
Aslında, binlerce Türk askeri, diktatör Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çıkarları için savaşa gönderildi.
Ve türk askerlerine, bazı cihadist gruplardan, Yezidi, Kürt, Süryani ve Arap haklarini katletmek için on
binlerce cihatçi savaşçı eşlik ediyor.
Bu, alan, Daesh’in YPG ve YPJ Halk Savunma
Birimleri etrafında düzenlenen Suriye Demokratik
Güçleri (SDF) tarafından kovalandığı alan. Bunlar
Erdoğan’ın ortadan kaldırmak istediği güçler.

ABD, ve Avrupa Birligi Erdoğan’ın
suç ortakları!
Erdoğan, Suriyeli mültecilerini yerleştirmek için
tampon bir bölge yaratacagi, ve özellikle kendi rejiminin etkisini genişletme gerekçeleri ile bu
katliami savunuyor. Trump, Türkiye ekonomisini
«çökertme» tehdidini kışkırtırken, aslinda birliklerini geri çekmesi Erdoğan için yeşil ışıktır. Avrupa
Birligi, sözde Erdogana karsi, ama sadece « endişeli » oldugunu dile getiriyor. Gerçekte, tüm bu
kapitalist güçler halkların sırtından Ortadoğu’nun
kalıntılarını soymakla meşguller. Bu savaşta, tek
hedefleri silah ve petrol ticareti.
Aslında, bu savaş özellikle Erdoğan için, Türkiye’nin karşı karşıya olduğu ciddi ekonomik ve
sosyal krizi ve Türk işçilerinin yaşam ve çalışma

koşullarının gittikçe daha fazla kötüye gittiğini
gizlemek için bir araç. AKP’nin seçim yenilgileri
çoğaldı. Erdoğan, milliyetçi tavırların kendisini
koruyacağını ümit ediyor, ama yanılıyor, cünki
sosyal öfke kendini ifade etmeye devam edecek.
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amaçlı bir saldırı düzenledi.

Türkiye’deki mücadeleler birleştirilmeli, bu mücadeleler, işçilerin, savaşa karsi olanlarin, Kürtler
veya diğer azınlıkları savunanlarin mücadelesi olmasi lazim.
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Erdoğan’ın savaşına ve hem
ABD’nin hem de AB’nin emperyalistlerinin manevralarına karşıyız.
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Gauche Revolutionnaire (Devrimci Sol) savasa ve kapitalizme karşı,
gençlerin, işçilerin uluslararası bir
işçi mücadelesini ve, Türkiye, Orta
Doğu ve dünya için sosyalist bir
düzeni destekliyor.
Erdoğan, Trump, Macron, Ortadoğu’yu halkların sırtından paylaşmak için suç ortaklari !

•

•

Savaşa hayır!
Kürt halkının katliamına
hayır !
Rojava’yı koruyalim !
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