
Türkiye Rojavadan defol 
  
 Türkiye’yi tek adam rejimi olan diktatörlükle yöneten R.T. Erdoğan, Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı kuzey 
Suriyeyi işgal harekatı başlattı. 
 
Türk ordusu NATO‘nun ikinci büyük ordusudur. Elindeki büyük ve etkili NATO silahları yanında, Irak ve 
Suriye iç savaşlarında desteklediği El Kaide, El Nusra, Heyet Tahrir el Şam ve DAİŞ çetelerinin sakallarını 
kestirerek ve üzerlerine Özgür Suriye Ordusu(ÖSO) üniformaları giydirerek şu anda Rojavada soykırım, 
göçertme ve katliamlar yapmaktadır. 
  
Rojava başta Kürt halkı olmak üzere, bölgede yaşayan Arap, Asuri ve Ermeni halklarının dayanışması; 
HPG gerillalarının desteği ve YPG, YPJ ve QSD savaşçılarının mücadelesiyle özgürleştirildi. Bu 
özgürleştirme ile birlikte Kuzey Suriye’de demokratik esaslara dayalı halk meclisleri ve konümler 
oluşturuldu. Kadın özgürlüğünü esas alan ilkeler temelinde, demokratik-ekolojik bir yaşam inşa edildi. Bu 
sistem binlerce yıllık erkek egemenliğini yıkarken, anti-kapitalist zihniyet temelinde milliyetçiliğe, dinciliğe, 
cinsiyetçiliğe, mülkiyetçiliğe ve bireyciliğe karşı, demokratik, özgürlükçü, eşit ve kollektif bir yaşamı inşa 
etmeye başladı.   
   
Türk devletini tek başına yöneten diktatör Erdoğan, Kürtlerin Suriye’de geliştirdiği özgür, eşit ve çoğulcu 
sistemin, kapitalist modernitenin en güçlü kurumu olan ulus-devleti anlamsız hale getirdiğini gördü. 
Kürtlerin öncülük ettiği, demokratik konfederal sistemi kendileri bakımından ciddi bir tehdit gibi gören Türk 
devleti ve diktatör Erdoğan, Birleşmiş Milletler, ABD ve Rusya’nın onayı ve desteği ile Kuzey 
Suriye/Rojava’ya büyük bir saldırı başlattı. 
  
Sonuçta Kuzey Suriye’de, kendi topraklarında kendilerine ait istikrarlı bir yönetim oluşturan Kürtler ve 
Kuzey suriye halkları, bugün NATO üyesi, istilacı ve katil bir ordunun bombaları altında; islami-faşist 
DAİŞ(ÖSO) çetelerinin katliam ve tecavüz tehlikesi ile baş başa bırakılmıştır. 
  
BM, ABD, Rusya ve Avrupa Birliği insanlık düşmanı bu saldırganlığı önlemek yerine, kınama ve uyarma 
gibi etkisiz tutumlarla işgale ve katliama seyirci konumundadır. 
  
Saldırının ilk gününden itibaren Amerika halkı da içinde olmak üzere dünyanın bir çok ülkesinde halklar, 
bu işgale karşı çıkarak Rojava’daki Kürtlerle dayanışma içinde olduğunu açıkça ilan etmişlerdir. Nitekim 
bu büyük dayanışmanın sonucunda parlamentolar, hükümetler ve siyasi partiler peş peşe Türk devletini 
kınama açıklamaları yapmışlardır.  
  
BM ve egemen devletlerin suskunluğunu halkların dayanışması bozacak ve Türk işgalini 
sonlandıracaktır. 
 Bizler, mensubu olduğumuz ülkenin devletlerini, işgalci ve katliamcı Türk devleti ile ilişkilerini 
sonlandırmaya; ülkemizdeki Türk elçilik, konsolosluk ve misyonlarını kapatmaya çağırıyoruz. 
  
Rojavayı işgal eden, Kürt halkını yok sayan soykırımcı Türk devleti ile hiç bir şekilde ilişkilenmek 
istemiyoruz. Rojavaya saldırı, insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur.  
  
Bu yüzden bütün gücümüzle Erdoğan rejimine karşı mücadelemizi büyüteceğiz. Bizler bu tiranlar ve ölüm 
makinelerini ve onların ortaklarını istemiyoruz! Bu Jenositci hükümetin Elçiliklerini, konsolosluklarını, 
kurumlarını istemiyoruz. Hükümetlerimizin, bizim adımıza faşist Türk devleti ve diktatör Erdoğan’la 
ilişkilenmesini red ediyoruz! Türkiye Rojavadan elini çek! Türkiye Kürdistan’dan defol! Ülkelerimizden 
defol!	


