
Kardeş kanı dökülmesine son verilsin. Suriye halklarının
başına bomba yağdırılmasın. Savaş değil, insani yardım
verilsin. İnsanlar öldürülmesin, barış içinde yaşayabilsinler!

Türkiye hükümeti Afrin’e karşı saldırıya geçerek, bölgedeki
Kürt, Türk ve Arap halkı için daha fazla acı, kan ve gözyaşı demek
olan bir savaş başlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, ‘Afrin’i Menbic
takip edecek’ demesi, bu saldırının uzun sürebileceğini ve bin-
lerce insanın katliamının göze alındığını gösteriyor. 

TÜRKİYE’NİN GÜVENLİĞİ TEHDİT Mİ EDİLİYOR?!
Aylardır Erdoğan ve hükümeti, Türkiye’nin güvenliğinin tehdit

altında olduğunu ileri sürmekteler. Ama bu gerçeği yansıtmıyor.
Türkiye’nin sınır güvenliğini tehdit eden, sınırdaki yerleşim bi-
rimlerine roket saldırıları düzenleyen IŞİD çeteleri Kürt, Arap,
Türkmen ve Ezidi emekçilerin kurdukları Halk Savunma Birlikleri
tarafından geri püskürtüldü.

Türkiye sınırının yol geçen hanına dönmesi, canlı bombacı IŞİD
teröristlerinin ellerini kollarını sallayarak Türkiye tarafına geç-
melerinin, paralı asker olarak savaşan cihatçıların diledikleri gibi
Türkiye’ye girip çıkmalarının sorumlusu Türkiye hükümetidir. Bu
teröristlere Türk pasaportu ve silah verildiği, Türkiye tarafındaki
hastanelerde tedavi gördükleri defalarca belgelendi.

Sınırın diğer tarafında barış içinde yaşamak isteyen Kürt, Arap,
Türkmen ve Ezidi emekçiler Türkiye’yi kesinlikle tehdit etmiyor-
lar. Bunu ileri sürenler gerçekleri altüst ediyor ve halkların ara-
sına nifak tohumları ekiyor.

Dolayısıyla bu operasyon Türkiye’nin güvenliğini koruma
amaçlı değildir. Ve 'zeytin dalı' adı verilen bu operasyon bölgeye
barış ve huzur değil, tam dersine savaş ve çatışmaları hızlandı-
racak, daha fazla yıkım ve düşmanlık getirecektir.

PEKİ, BU SAVAŞ NİYE?
IŞİD terör çetelerine karşı kendilerini savunan, halkın güven-

liğini sağlayan Halk Savunma Birliklerini (YPG) saldırgan olarak
göstermek, onların mevzilerini bombalamak Türkiye’nin güven-
liğini zerre kadar sağlamayacağı gibi Afrin, Menbiç ve diğer böl-
gelerde yaşayanları teröristlerin saldırılarına, haydutluklarına
karşı savunmasız hale getirecektir. 

Emperyalistler bölgedeki etkilerini artırmak için sonu belli ol-

mayan bir paylaşım savaşını başlattılar. Türkiye, başlattığı bu
saldırı ile paylaşım kavgasının bir parçası olarak savaşa girmiş-
tir.

Komşularıyla barış içinde yaşamak yerine onların toprağına
göz diken, emperyalist ülkelerin başlattığı bu savaştan nema-
lanmak isteyen Türkiye sermayesi ve AKP hükümeti bu tutum-
larıyla Türkiye halklarını bir batağın içine çekmekteler.

Ayrıca başka bir ülkedeki Kürtlerin aynı topraklarda yaşayan
farklı milliyet ve inançtan halklarla el ele kurdukları demokratik
kanton yönetimlerini yıkmaya çalışarak, onlara savaş ilan ederek
ülkemizdeki Kürtlerle birlik, barış ve huzur içinde yaşanmasını
da dinamitlemektedir. 

İNSANİ YARDIM YAPILMALI
Emperyalist ülkeler, emellerine ulaşmak için IŞİD ve diğer ci-

hatçı terör çetelerine silah ve lojistik destek sağlayarak başlat-
tıkları savaş Suriye’de 7 yıldır sürmekte. Bundan dolayı yüz
binlerce insan yaşamını yitirdiği gibi milyonlarcası Türkiye’den
Avrupa’nın en ücra köşelerine kadar kaçmak zorunda kaldılar.

Savaşın tüm vahşetini 7 yıldır yaşayan Suriye halklarının bugün
ihtiyacı olan daha fazla savaş değildir. Bugün ihtiyaç duyulan şey
bütün yabncı ve işgalci güçlerin bölgeden çekilip barış ortamının
sağlanması bölge halkına insani yardım sunulmasıdır. İyi komşu-
luk bunu gerektirir. 

Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AKP hükümeti insani yardım
yerine komşularının müşkül durumunu kullanarak bundan fay-
dalanmak istiyor.

AKP iktidarının Afrin operasyonunu milli bir dava gibi göster-
mesine kanmayalım. Vicdan sahibi her emekçi, “Bu savaş Erdo-
ğan’ın savaşıdır. Bu savaşın bir parçası olmayacağız”
diyebilmelidir. Bölgede barış ve ülkede demokrasi için bütün mil-
liyetlerden Türkiye halklarını birleşmeye, mücadele etmeye ça-
ğırıyoruz.
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Yeter Artık Edi Bese!
Savaş değil barış istiyoruz...


