
Έξω η Τουρκία από την Rojava! Να πετάξουµε το τούρκικο καθεστώς έξω από όλες τις χώρες 
και τις περιοχές µας! 

 
Ο Ρετζίπ Ταγίπ Ερντογάν, ο ισχυρός άνδρας της Τουρκίας, διέταξε την εισβολή στην Rojava στη 

βόρεια Συρία. Ο στρατός της Τουρκίας είναι ο δεύτερος ισχυρότερος του ΝΑΤΟ. Αυτή τη στιγµή, η 

γενοκτονία, ο εκτοπισµός και η σφαγή προελαύνουν, η µηχανή του θανάτου έχει πυροδοτηθεί. Η 

Rojava, που απελευθερώθηκε από τον κουρδικό λαό, από το YPG και YPJ από το PKK, έχει αποδείξει 

στην πράξη ότι η Ελευθερία των Γυναικών, ο Δηµοκρατικός Συνοµοσπονδισµός και µια κοινωνία που 

διέπεται από οικολογικές αρχές µπορεί να ξεπεράσει τις χιλιετίες της πατριαρχίας, του ρατσισµού, του 

καπιταλισµού και της καταστροφής της γης και ότι είναι ένας αποτελεσµατικός δρόµος για να 

αφήσουµε πίσω τα εθνικά κράτη και όλους εκείνους τους θεσµούς που λεηλατούν και ξεριζώνουν τους 

λαούς για να εγγυηθούν την ακόρεστη συγκέντρωση εξουσίας και κερδών. Ο Τούρκος δικτάτορας και 

οι συνεργάτες του πρέπει να συντρίψουν την Rojava και το κουρδικό λαό για να διατηρήσουν την 

αιµοσταγή και άθλια εξουσία τους. Δεν έχουµε λόγια εδώ για να ονοµατίσουµε αυτό που γίνεται 

κατανοητό από τα αποτελέσµατα των βοµβών, από το αίµα, το θάνατο, τον πόνο και τον ξεριζωµό. 

 

Απέναντι σε αυτή τη σφαγή, απέναντι στην καταστροφή ενός συγκεκριµένου και αξιοπρεπούς δρόµου 

για την απελευθέρωσή µας, για µια φορά ακόµα γίνεται φανερή η αδυναµία, η αποδιοργάνωση και η 

ανικανότητά µας. Αντιµέτωποι µε τα γεγονότα του θανάτου και της καταστροφής µακιγιαρισµένα µε 

ρητορικές, δηλώσεις, συναντήσεις, απορρίψεις, εγγυήσεις, υποσχέσεις, ανακοινώσεις, κυκλοφορούν 

ξανά επιστολές, δηλώσεις, αναφορές, εικόνες τροµοκρατών, την ώρα που όσοι και όσες δεν πεθαίνουν 

από βόµβες και σφαίρες, πρέπει να εκτοπιστούν και εγκαταλείψουν και πάλι τις πόλεις και τα χωριά 

της Rojava της απελευθέρωσής µας, που θα µείνει έτσι κατεστραµµένη.  

 

Η Τουρκία είναι σήµερα ο Ερντογάν: ένας στρατός εισβολέας και δολοφόνος, ένας εχθρός της 

ανθρωπότητας, µία αποκρουστική µηχανή θανάτου. 

 

Τουρκία. Αυτή η κυβέρνηση, αυτό το καταπιεστικό και ρατσιστικό καθεστώς, αυτή η τυραννία κάτω 

από έναν άνθρωπο και τους ακόλουθούς του, αυτή η στρατιωτική εξουσία συνδεδεµένη µε το ΝΑΤΟ 

και τις µεγάλες δυνάµεις του παγκόσµιου καπιταλισµού που στηρίζουν ο ένας τον άλλο σε αυτή την 

αιµατηρή και εγκληµατική εισβολή. Αυτή η Τουρκία του θανάτου και του τρόµου, έχει παρουσία σε 

όλες τις χώρες, τις πόλεις, τα εδάφη µας, µε τη συγκατάθεση των περισσότερων κυβερνήσεων του 

κόσµου. ΟΧΙ ΟΜΩΣ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΜΑΣ! 

 



Δεν θέλουµε καµία εκπροσώπηση του τουρκικού καθεστώτος στις χώρες, τις πόλεις και τα εδάφη µας. 

Θέλουµε να  το γνωρίζουν οι κυβερνήσεις µας και η τουρκική κυβέρνηση και οι διπλωµατικές 

αντιπροσωπείες τους σε όλο τον κόσµο. Θέλουµε να φύγουν. Να φύγουν από εδώ. Δεν είναι 

ευπρόσδεκτοι. Πρέπει, µε όλους τους δυνατούς τρόπους, να τους κάνουµε να αντιληφθούν και να 

νιώσουν ότι δεν τους θέλουµε εδώ. Δεν θέλουµε καµία σχέση µε την Τουρκία που εισβάλλει στη 

Rojava και καταπιέζει τον κουρδικό λαό. Η επίθεση στην Rojava είναι ένα θλιβερό, ασυγχώρητο, δειλό 

και αηδιαστικό έγκληµα. Ένα έγκληµα ενάντια σε όλη την ανθρωπότητα και κατά της ίδιας της ζωής. 

Ένα έγκληµα ενάντια σε εµάς τους ίδιους, σε εµάς τις ίδιες. 

 

Συνεπώς, αναλαµβάνουµε να συντονίσουµε και να πραγµατοποιήσουµε, µε όλη µας την οργή, αγωνία, 

δηµιουργικότητα και δύναµη, τις ενέργειες που απαιτούνται ώστε να µάθουν οι αντιπροσωπείες του 

καθεστώτος Ερντογάν ότι δεν είναι ευπρόσδεκτες στις χώρες µας. Για να φύγουν. Για να αντιληφθούν 

ότι δεν έχουν θέση ανάµεσα µας επειδή επιτίθενται στην Rojava και υποτάσσουν τον κουρδικό λαό. 

 

Έξω η Τουρκία από την Rojava! Έξω η Τουρκία από το Κουρδιστάν! Έξω η Τουρκία του 

θανάτου, του µίσους, της πατριαρχίας και της τυραννίας του κόσµου! Έξω! Φύγετε από τις χώρες 

µας.  Δεν θέλουµε να έχουµε καµία σχέση µε αυτήν την τυραννία του θανάτου και τους συνενόχους 

της! Τίποτα! Ούτε πρεσβείες, ούτε προξενεία, καµιά σχέση οποιουδήποτε είδους µε ένα γενοκτονικό 

καθεστώς. Όχι στο όνοµά µας! 

 

Έξω η  Τουρκία από την Rojava! Να πετάξουµε έξω από τους τόπους µας την Τουρκία!  

 

Αναλαµβάνουµε τη δέσµευση να δράσουµε αναλόγως 

  

 

 
 


