
SSoolliiddaarriittéé  aavveecc  llaa  RRééssiissttaannccee  kkuurrddee !!
EErrddooggaann  aassssaassssiinn !!  RRuussssiiee  eett  OOTTAANN  ccoommpplliicceess !!

DDeeppuuiiss  llee  99  ooccttoobbrree,,  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ttuurrcc  mmèènnee  uunnee  ooffffeennssiivvee  mmiilliittaaiirree  ccoonnttrree  llee  RRoojjaavvaa  ((ll’’«« oouueesstt »»  dduu  KKuurr--
ddiissttaann)),,  llee  nnoorrdd--eesstt  ddee  llaa  SSyyrriiee..  IIll  ss’’aappppuuiiee  ssuurr  ddeess  mmiilliicceess  ffaasscciisstteess  iissssuueess  ddeess  rraannggss  ddee  ll’’eexxttrrêêmmee  ddrrooiittee  iiss--

llaammiissttee..  LLeess  bboommbbaarrddeemmeennttss,,  eexxaaccttiioonnss  eett  eexxééccuuttiioonnss  ssoommmmaaiirreess  ((tteell  llee  fféémmiinniicciiddee  bbaarrbbaarree  ddee  HHeevvrreenn  KKhhaallaaff,,
llaa  pprrééssiiddeennttee  dduu  PPaarrttii  dduu  FFuuttuurr  ssyyrriieenn))  oonntt  ddééjjàà  pprroovvooqquuéé  llaa  mmoorrtt  ddee  pplluuss  ddee  770000 ppeerrssoonnnneess  eett  ll’’eexxooddee  ddee  pplluuss
ddee  330000 000000 ppeerrssoonnnneess..  CCeettttee  ooffffeennssiivvee  ddee  ppuurriiffiiccaattiioonn  eetthhnniiqquuee  aa  ppeerrmmiiss  àà  DDaaeecchh  ddee  lliibbéérreerr  ddeess  cceennttaaiinneess  ddee
sseess  ccoommbbaattttaannttss  eett  dd’’eennvviissaaggeerr  ssaa  rrééoorrggaanniissaattiioonn  ddaannss  uunnee  zzoonnee  ddéébbaarrrraassssééee  ddee  sseess  aaddvveerrssaaiirreess  lleess  pplluuss  eeffffii--
ccaacceess,,  lleess  FFoorrcceess  DDéémmooccrraattiiqquueess  SSyyrriieennnneess  ((lleess  FFDDSS))..

DDeeppuuiiss  llee  ddéébbuutt  ddee  llaa  gguueerrrree  cciivviillee  ssyyrriieennnnee,,  llee  RRoojjaavvaa  aa  ppoouurrttaanntt  ééttéé  uunn  rreeffuuggee  ppoouurr  ttoouutteess  lleess  ppooppuullaa--
ttiioonnss  ssyyrriieennnneess  mmeennaaccééeess..  MMaaiiss  iill  aa  ssuurrttoouutt  ééttéé  llee  cceennttrree  ddee  ggrraavviittéé  ddee  ll’’ooffffeennssiivvee  ccoonnttrree  DDaaeecchh..  DDeeppuuiiss  22001133,,
1111 000000 ccoommbbaattttaanntteess  eett  ccoommbbaattttaanntteess  ddeess  YYPPGG//YYPPJJ  kkuurrddeess  ((UUnniittééss  ddee  DDééffeennssee  dduu  PPeeuuppllee  eett  ddeess  FFeemmmmeess))  eett  ddeess
FFDDSS  ((oorrggaanniissaattiioonn  mmuullttii--eetthhnniiqquuee))  ssee  ssoonntt  ssaaccrriiffiiéé..ee..ss  ppoouurr  rreepprreennddrree  ddeess  cceennttaaiinneess  ddee  vviillllaaggeess  eett  ddee  vviilllleess
tteennuuss  ppaarr  lleess  ddjjiihhaaddiisstteess..  LLeess  ggoouuvveerrnneemmeennttss  eeuurrooppééeennss  eett  nnoorrdd--aamméérriiccaaiinn  lleess  oonntt  uuttiilliissééss  ccoommmmee  ffaannttaassssiinnss
ppoouurr  lleess  ccoommbbaattss  aauu  ssooll……  ppoouurr  aauujjoouurrdd’’hhuuii  lleess  aabbaannddoonnnneerr  aauu  ddiiccttaatteeuurr  ttuurrcc  EErrddooggaann..

LLaa  RRééssiissttaannccee  dduu  RRoojjaavvaa  eesstt  ssoommmmééee  dd’’éévvaaccuueerr  llaa  zzoonnee  ffrroonnttiièèrree  ssuurr  3300  kkiilloommèèttrreess  ddee  pprrooffoonnddeeuurr,,  ppoouurr  éévvii--
tteerr  uunn  ggéénnoocciiddee..  EEllllee  ssee  bbaatt  aavveecc  ccoouurraaggee,,  mmaaiiss  sseeuullee,,  ttrraahhiiee  ppaarr  lleess  cchheeffss  ddeess  ggrraannddeess  ppuuiissssaanncceess  iinntteerrnnaattiioo--
nnaalleess,,  llaa  RRuussssiiee  ddee  PPoouuttiinnee  eett  ll’’OOTTAANN  ((lleess  ÉÉttaattss--UUnniiss  ddee  TTrruummpp  eett  ll’’UUnniioonn  eeuurrooppééeennnnee  ddee  JJuunncckkeerr  eett  MMaaccrroonn))  qquuii
rreeccoonnnnaaiisssseenntt  àà  «« llaa  TTuurrqquuiiee »»  ssoonn  «« ddrrooiitt  llééggiittiimmee  àà  ssee  ddééffeennddrree  ccoonnttrree  llee  tteerrrroorriissmmee »»  dduu  PPKKKK  eett  dduu  PPYYDD,,  llee
PPaarrttii  ddeess  TTrraavvaaiilllleeuurrss  dduu  KKuurrddiissttaann  ddee  TTuurrqquuiiee  eett  llee  PPaarrttii  ddee  ll’’UUnniioonn  DDéémmooccrraattiiqquuee  ddee  SSyyrriiee..  

MMeennssoonnggee !!  AAuuccuunnee  aattttaaqquuee  ccoonnttrree  llaa  TTuurrqquuiiee  nn’’aa  eeuu  lliieeuu  àà  ppaarrttiirr  dduu  tteerrrriittooiirree  dduu  RRoojjaavvaa..  EErrddooggaann  aa  eenn--
vvaahhii  llee  RRoojjaavvaa,,  tteerrrriittooiirree  ssyyrriieenn,,  eenn  vviioollaattiioonn  ddeess  llooiiss  iinntteerrnnaattiioonnaalleess  ddee  llaa  gguueerrrree..  EErrddooggaann  eesstt  uunn  ccrriimmiinneell  ddee
gguueerrrree..  EEtt  llee  ppiirree,,  cc’’eesstt  qquu’’iill  ss’’eenn  pprreenndd  àà  cceelllleess  eett  cceeuuxx  qquuii  oonntt  ééttéé  aauuxx  aavvaanntt--ppoosstteess  dduu  ccoommbbaatt  ppoouurr  lleess  llii--
bbeerrttééss  ddee  ll’’hhuummaanniittéé  lloorrss  ddeess  ccoommbbaattss  ddee  SShheennggaall,,  KKoobbaannêê,,  MMaannbbiijj,,  RRaakkkkaa  eett  DDeeiirr  EEzz--ZZoorr  ppoouurr  eenn  cchhaasssseerr  DDaaeecchh..
AAiinnssii  lleess  ddiirriiggeeaannttss  ddeess  ÉÉttaattss--UUnniiss  eett  ddee  ll’’UUnniioonn  eeuurrooppééeennnnee,,  ssooii--ddiissaanntt  lleess  ««  aalllliiééss  »»  ddeess  YYPPGG//YYPPJJ  ccoonnttrree  DDaaeecchh,,
oonntt  llaaiisssséé  ffaaiirree  EErrddooggaann,,  qquuii  aa  ssoouutteennuu  eett  ffiinnaannccéé  DDaaeecchh  ttoouutt  aauu  lloonngg  ddee  cceess  ssiixx  ddeerrnniièèrreess  aannnnééeess..  

LLaa  RRééssiissttaannccee  kkuurrddee  nn’’aa  qquu’’uunn  sseeuull  aalllliiéé  ::  llaa  ssoolliiddaarriittéé  iinntteerrnnaattiioonnaallee  ddeess  ppeeuupplleess..
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LLee  KKuurrddiissttaann,,  lliieeuu  ddee  ppaassssaaggee  ddeess  ppooppuullaattiioonnss  ddeeppuuiiss  ddeess  mmiilllléénnaaiirreess,,  eesstt  uunn  lliieeuu  dd’’aaccccuueeiill  eett  ddee  bbrraassssaaggee  ddeess
ccuullttuurreess..  IIll  eesstt  llee  lliieenn  eennttrree  ll’’OOcccciiddeenntt  eett  ll’’OOrriieenntt..  LLee  ttrraaiittéé  ddee  LLaauussaannnnee  ((11992233))  aa  ddiivviisséé  llee  KKuurrddiissttaann  eenn  qquuaattrree
eennttiittééss  ééttaattiiqquueess  ((TTuurrqquuiiee  [[NNoorrdd--KKuurrddiissttaann]],,  IIrraann  [[EEsstt--KKuurrddiissttaann]],,  IIrraakk  [[SSuudd--KKuurrddiissttaann]],,  SSyyrriiee  [[OOuueesstt--KKuurrddiissttaann  oouu
RRoojjaavvaa]]))..  NNiiééss  ddaannss  lleeuurr  eexxiisstteennccee,,  ppeerrssééccuuttééss,,  lleess  KKuurrddeess  rrééssiisstteenntt  ddeeppuuiiss  uunn  ssiièèccllee  eett  ééllaabboorreenntt  pprrooggrreessssiivvee--
mmeenntt  ddeess  rrééppoonnsseess  dd’’uunnee  ggrraannddee  mmooddeerrnniittéé  ppoouurr  ttrroouuvveerr  uunnee  iissssuuee  aauu  ccoonnfflliitt  aavveecc  lleess  qquuaattrree  ÉÉttaattss--nnaattiioonnss  ppaa--
ttrriiaarrccaauuxx  qquuii  lleess  oopppprriimmeenntt  eett  ffaaiirree  rreeccoonnnnaaîîttrree  lleeuurrss  ddrrooiittss  ppoolliittiiqquueess  eett  ccuullttuurreellss  ssuurr  llaa  ssccèènnee  iinntteerrnnaattiioonnaallee..  

LLaa  CChhaarrttee  dduu  RRoojjaavvaa,,  ffoonnddééee  ssuurr  llee  pprriinncciippee  dduu  «« ccoonnffééddéérraalliissmmee  ddéémmooccrraattiiqquuee »»,,  iinnttèèggrree  lleess  vvaalleeuurrss  dd’’ééggaa--
lliittéé  eennttrree  lleess  ffeemmmmeess  eett  lleess  hhoommmmeess,,  eellllee  ssee  ccoonnssttrruuiitt  aauuttoouurr  ddeess  ccoommiittééss  llooccaauuxx,,  eellllee  pprreenndd  eenn  ccoommppttee  llaa  ddii--
vveerrssiittéé  eetthhnniiqquuee  eett  rreelliiggiieeuussee..  LL’’ééccoonnoommiiee  yy  eesstt  ffoonnddééee  ssuurr  lleess  ccooooppéérraattiivveess,,  ll’’iinniittiiaattiivvee  ddeess  ffeemmmmeess..  

CCeettttee  ppoolliittiiqquuee  ddéémmooccrraattiiqquuee,,  llaaïïqquuee,,  fféémmiinniissttee,,  aauuttooggeessttiioonnnnaaiirree  eett  iinntteerrnnaattiioonnaalliissttee  ssee  pprroolloonnggee  aauu  NNoorrdd--
KKuurrddiissttaann  ppaarr  uunnee  mmoobbiilliissaattiioonn  ppooppuullaaiirree  ppoouurr  ll’’aauuttoo--ggoouuvveerrnneemmeenntt  ddeess  ccoommmmuunneess  eett  ccaannttoonnss  dduu  ssuudd--eesstt  ddee
llaa  TTuurrqquuiiee..  LLee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ffaasscciissttee  ddee  ll’’EEttaatt  ttuurrcc  yy  rrééppoonndd  ppaarr  uunnee  rréépprreessssiioonn  eett  ddeess  mmaassssaaccrreess  ddee  mmaassssee  ssoouuss
pprréétteexxttee  dd’’«« éérraaddiiqquueerr »»  llee  PPKKKK,,  ccllaasssséé  ddaannss  llaa  lliissttee  ddeess  oorrggaanniissaattiioonnss  tteerrrroorriisstteess  ddee  llaa  TTuurrqquuiiee,,  ddeess  ÉÉttaattss--UUnniiss
eett  ddee  ll’’UUnniioonn  eeuurrooppééeennnnee..  UUnn  ccoonnttrree--sseennss  ttoottaall  ddee  TTrruummpp,,  JJuunncckkeerr  eett  MMaaccrroonn..  

EErrddooggaann  rreeffuussee  ddee  lliibbéérreerr  llee  ddiirriiggeeaanntt  dduu  PPKKKK,,  AAbbdduullllaahh  ÖÖccaallaann,,  eemmpprriissoonnnnéé  ddeeppuuiiss  vviinnggtt  aannss,,  qquuii  aappppeellllee
àà  llaa  rreepprriissee  ddeess  ppoouurrppaarrlleerrss  ddee  ppaaiixx..  IIll  hhaarrccèèllee  lleess  ppaarrttiiss  llééggaauuxx  ddééffeennsseeuurrss  ddee  llaa  ccaauussee  kkuurrddee  eett  ddeess  lliibbeerrttééss
ddéémmooccrraattiiqquueess,,  ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt  llee  HHDDPP  ((PPaarrttii  ddee  ll’’UUnniittéé  ddeess  PPeeuupplleess))..  IIll  ppoouurrssuuiitt  eenn  jjuussttiiccee  lleess  jjoouurrnnaalliisstteess  dduu
CCuummhhuurriiyyeett  qquuii  oonntt  rréévvéélléé  llaa  ccoollllaabboorraattiioonn  ddeess  sseerrvviicceess  sseeccrreettss  ttuurrccss  aavveecc  DDaaeecchh..  DDeess  ééccrriivvaaiinneess  oonntt  ééttéé  eemm--
pprriissoonnnnééeess,,  tteellllee  AAssllii  EErrddooggaann,,  ll’’uunnee  ddeess  vvooiixx  lleess  pplluuss  iimmppoorrttaanntteess  ddee  llaa  lliittttéérraattuurree  ttuurrqquuee  ccoonntteemmppoorraaiinnee..  EEtt,,
pprreennaanntt  pprréétteexxttee  ddee  llaa  tteennttaattiivvee  ddee  ccoouupp  dd’’ÉÉttaatt  ddee  jjuuiilllleett  22001166,,  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ttuurrcc  aa  lliimmooggéé  oouu  ffaaiitt  lliicceenncciieerr
114400  000000 ffoonnccttiioonnnnaaiirreess  eett  ttrraavvaaiilllleeuurrss  dduu  pprriivvéé,,  nnoottaammmmeenntt  ddeess  ssyynnddiiccaalliisstteess  dduu  DDIISSKK  eett  dduu  KKEESSKK  qquuii  nn’’oonntt  rriieenn
àà  vvooiirr  aavveecc  lleess  ppuuttsscchhiisstteess..  EErrddooggaann  ssee  rrêêvvee  eenn  ccoonnttiinnuuaatteeuurr  ddee  ll’’EEmmppiirree  oottttoommaann..  EExxcciittaanntt  lleess  sseennttiimmeennttss  nnaa--
ttiioonnaalliisstteess  ttuurrccss,,  llee  rraacciissmmee  aannttii--KKuurrddeess,,  iill  pprréétteenndd  qquuee  «« llee  ggééaanntt  eennddoorrmmii  ss’’eesstt  rréévveeiilllléé »»,,  qquuee  llaa  TTuurrqquuiiee  eesstt
pprrêêttee  àà  rreeccoonnqquuéérriirr  lleess  55  mmiilllliioonnss  ddee  kkiilloommèèttrreess  ccaarrrrééss  ddee  ssoonn  «« TTuurraann »»  dduu  XXIIXXee ssiièèccllee,,  ddee  llaa  CChhiinnee  àà  llaa  MMééddii--
tteerrrraannééee..  

IIll  yy  aa  8800  aannss,,  nnoottrree  rrééggiioonn  oocccciittaannee  aa  sseerrvvii  ddee  tteerrrree  ddee  rreeffuuggee  pprrééccaaiirree  aauuxx  ffaammiilllleess  aannttiiffaasscciisstteess  eessppaa--
ggnnoolleess..  PPeennddaanntt  ttrrooiiss  aannss  ddee  gguueerrrree  ccoonnttrree  llee  ppuuttsscchhiissttee  FFrraannccoo,,  cceess  aannttiiffaasscciisstteess  aavvaaiieenntt  ddeemmaannddéé  eett  aatttteenndduu
vvaaiinneemmeenntt  llaa  lliivvrraaiissoonn  dd’’aarrmmeess  ppaarr  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  dduu  FFrroonntt  ppooppuullaaiirree  ffrraannççaaiiss..  DDeevvrroonnss--nnoouuss  rreevviivvrree  llaa  mmêêmmee
ttrraaggééddiiee  ffaaccee  àà  uunnee  nnoouuvveellllee  aaggrreessssiioonn  ffaasscciissttee ??  LLaa  ppaassssiivviittéé  ddeess  ggoouuvveerrnneemmeennttss  eeuurrooppééeennss  nnoouuss  rraappppeellllee  lleess
ccoommpprroommiissssiioonnss  ddeess  aannnnééeess  11993300..  CC’’eesstt  ssuurrttoouutt  uunnee  ggaarraannttiiee  ooffffeerrttee  àà  ttoouuss  lleess  rrééggiimmeess  aauuttoorriittaaiirreess  eett  ffaasscciisstteess
qquuii  ssee  rrééppaannddeenntt  àà  ttrraavveerrss  llee  mmoonnddee..

SSoommmmeess--nnoouuss  ccoonnddaammnnéé..ee..ss  àà  oobbsseerrvveerr,,  eenn  ssppeeccttaatteeuurrss  hhoonntteeuuxx,,  llee  mmaassssaaccrree  ddee  nnooss  ccaammaarraaddeess  dduu  RRoo--
jjaavvaa ??  NNoouuss  nnee  ll’’aacccceepptteerroonnss  ppaass  eett  nnoouuss  ddeevvoonnss  iimmppoosseerr  aauu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ffrraannççaaiiss  llaa  lliivvrraaiissoonn  ddeess  aarrmmeess  ddoonntt
lleess  YYPPGG//YYPPJJ  eett  lleess  FFDDSS  oonntt  bbeessooiinn  ppoouurr  ssee  ddééffeennddrree..

LLee  CCSSPPKK  iinnvviittee  llaa  ppooppuullaattiioonn  àà  rrééppoonnddrree  àà  ssoonn  aappppeell  àà  ssee  mmoobbiilliisseerr  aauuttaanntt  qquu’’iill  llee  ffaauuddrraa  ppoouurr  qquuee  ll’’OONNUU
eett  ttoouuss  lleess  ggoouuvveerrnneemmeennttss  dduu  mmoonnddee  rreeccoonnnnaaiisssseenntt  eennffiinn  llee  ddrrooiitt  dduu  ppeeuuppllee  kkuurrddee  àà  ssoonn  aauuttooddéétteerrmmiinnaattiioonn..
IIll  aappppeellllee  ééggaalleemmeenntt  àà  ssoouussccrriivvee  mmaassssiivveemmeenntt  àà  llaa  ccoolllleeccttee  ddee  RRoojjaa  SSoorr  ((SSoolleeiill  RRoouuggee))  aaffiinn  dd’’aappppuuyyeerr  ffiinnaanncciièè--
rreemmeenntt  eett  ppoolliittiiqquueemmeenntt  llee  ccoommbbaatt  ddee  nnooss  ccaammaarraaddeess  kkuurrddeess  eett  ddeess  FFDDSS..

Erdogan assassin ! Russie et OTAN complices ! Stop aux massacres des Kurdes par l’État turc !
Reconnaissance diplomatique internationale des cantons autonomes du Rojava ! 

Fourniture à la Résistance du Rojava de l’armement adéquat qu’elle réclame pour se défendre !
Retrait du PKK de la liste des organisations terroristes de l’Union européenne !

Libération d’Öcalan et de tou.te.s les prisonnier.e.s politiques kurdes en Turquie et en Europe !
Solidarité syndicale avec les travailleurs et fonctionnaires licenciés ou limogés !

JJoouurrnnééee  mmoonnddiiaallee  ddee  mmoobbiilliissaattiioonn  
RRiisseeUUpp44RRoojjaavvaa  //  DDeebboouutt  ppoouurr  llee  RRoojjaavvaa  
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