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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΑΡ για την Κομμουνιστική Απελευθέρωση - Τμήμα Διεθνών
To NAΡ για την κομμουνιστική απελευθέρωση και η νΚΑ καταδικάζουν απερίφραστα τις
βάρβαρες επιθέσεις του τουρκικού κράτους στις κουρδικές περιοχές του νότου της χώρας.
Εδώ και μήνες άρματα του στρατού έχουν παραταχθεί σε θέσεις μάχης στις κύριες κουρδικές πόλεις.
Το τελευταίο σάλπισμα θανάτου ξεκίνησε μετά τη δολοφονία του Ταχιρ Ελτσί, πρόεδρου του
δικηγορικού συλλόγου του Ντιγιάρμπακιρ και ακτιβιστή υπέρ των κουρδικών δικαιωμάτων.
Ακολούθησαν πογκρόμ συλλήψεων, αποκλεισμοί ολόκληρων περιοχών στην περιφέρεια του
Ντιγιάμπαρκιρ απο τον Τούρκικο στρατό, απαγόρευση διαδηλώσεων και κυκλοφορίας,
επιχειρήσεις εκκαθαρίσεων και εν ψυχρώ δολοφονίες αμάχων με αποτέλεσμα εκατοντάδες
νεκρούς, βάρβαρα δολοφονημένα μικρά παιδιά, γέρους, έγκυες γυναίκες (πάνω απο 170 δολοφονίες
αμάχων από τον Ιούνιο). Οι παραπάνω επιχειρήσεις κλιμακώνονται, με την κυβέρνηση Ερντογάν να
καλεί τους δασκάλους των πόλεων Τζιζρέ, Σιλόπι και Σούρ να εγκαταλείψουν τις πόλεις ενώ
ταυτόχρονα άρματα μάχης καταλαμβάνουν το κέντρο μιας σειράς κουρδικών πόλεων. Ταυτόχρονα ο
υπουργός Υγείας ενημέρωσε όλα τα νοσοκομεία ότι όλες οι άδειες ανακαλούνται μέχρι νεοτέρας
εντολής. Οι επιχειρήσεις εντείνονται και με βομβαρδισμούς κουρδικών συνοικιών. Σήμερα στην πόλη
Τζιζρέ σφαγιάζονται άμαχοι και εντείνεται το κλίμα της τρομοκρατίας, ανάμεσα στους νεκρούς
υπάρχουν πολλά παιδιά. Για πάνω από 100 νεκρούς Κούρδους τις τελευταίες 5 μέρες μιλά η
ίδια κυβέρνηση του καθεστώτος Ερντογάν.
Ως ΝΑΡ για την Κομμουνιστική Απελευθέρωση δηλώνουμε την αλληλεγγύη μας και
συμπαράστασή μας στον Κουρδικό λαό. Διδασκόμαστε από το ήθος, την μαχητικότητα και την
αποφασιστικότητα του. Παίρνουμε ως παράδειγμα τους δάσκαλους και καθηγητές που αρνήθηκαν να
εγκαταλείψουν τις πόλεις τους, τον λαό που παρά τις απαγορεύσεις βγαίνει στο δρόμο δηλώνοντας
με έμπρακτο και μαχητικό τρόπο την εναντίωση του στο καθεστώς που κυριολεκτικά τον δολοφονεί.
Το ίδιο καθεστώς που συνεργάζεται, ανοιχτά πλέον, πολιτικά και οικονομικά με το «Ισλαμικό
Κράτος». Το ίδιο καθεστώς που ήταν πίσω από την αιματηρή βομβιστική επίθεση στην Άγκυρα, το
Σουρούτς, την τρομοκρατία στις εκλογές, το ιδιότυπο πογκρόμ στον κουρδικό λαό. Το ίδιο καθεστώς
που η αντιδραστική εσωτερική του πολιτική πάει παράλληλα με την εξωτερική, εντείνοντας τους
ενδοιμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς και κλιμακώνοντας επικίνδυνα την κατάσταση στην ευρύτερη
περιοχή.
Η αλληλεγγύη στον Κουρδικό λαό, αλλά και στους Τούρκους αγωνιστές δεν μπορεί να περιοριστεί σε
μια ανακοίνωση. Πέρα από τις διεθνείς αποστολές που θα συνεχίσουμε και εντείνουμε, για εμάς η
μεγαλύτερη αλληλεγγύη είναι η διαρκής και αταλάντευτη μάχη ενάντια στην κυβέρνηση, τον
ιμπεριαλισμό και την ΕΕ. Ενάντια στην ΕΕ που φλερτάρει διαρκώς με το καθεστώς
Ερντογάν, στο φόντο της διαπραγμάτευσης για ένταξη της Τουρκίας σε αυτήν ενώ κάνει τα στραβά
μάτια για την στήριξη του ISIS και το μακέλεμα του Κούρδικου λαού, του κινήματος και της
Αριστεράς στην Τουρκία. Είναι χαρακτηριστικό το ραντεβού που έχει ο Ερντογάν στις Βρυξέλλες για
το "προσφυγικό ζήτημα". Αλλά και ενάντια στην εχθρική συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, που
πλήρως προσδεδεμένη στις επιδιώξεις της ευρωπαϊκής αστικής πολιτικής τείνει χείρα

βοηθείας και συνεργασίας στο καθεστώς-δολοφόνο ενώ σφυρίζει αδιάφορα μπροστά στην
σφαγή που ξετυλίγεται. Μέχρι εκει φτάνει η "αλληλεγγύη" και οι αξίες της Ελληνικής κυβέρνησης,
όσο και αν διατυμπανίζει δήθεν αντιπολεμικές και φιλολαϊκές φανφάρες.
Απέναντι στη φρίκη του καπιταλισμού, αντιπαραβάλλουμε την αισιοδοξία των αγώνων μας. Και έτσι
θα τιμήσουμε τους νεκρούς μας. Με μαχητικούς, διαρκείς, ασυμβίβαστους και αταλάντευτους
αγώνες. Ώμο με ώμο με όλης της γής τους καταπιεσμένους και μαχητές. Με υπομονή και επιμονή που
μας διδάσκει ο Κουρδικός Λαός. Για την αντικαπιταλιστική ανατροπή της βάρβαρης επίθεσης του
κεφαλαίου!
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