
Zastavme tureckou 
invazi do Rožavy!

Na severovýchodě Sýrie pro-
bíhá válečná agrese, kterou 
vyvolal režim tureckého prezi-
denta Erdogana. Jde o invazi 
vojsk diktátora, který již léta 
brutálně potírá svou domá-
cí opozici a Kurdy. Ti jsou na 
předním místě na seznamu 
nepřátel současného turecké-
ho režimu. 
Jde o útok druhé největší ar-
mády NATO, která přes těžké 
boje postupuje na území Sýrie 
a dobývá ho. Nabízí se srov-
nání snad pouze s tureckým 
dobytím oblasti okolo Afrínu, 
ke kterému došlo před rokem 
a půl.
Logika této války je zvrácená. 
Kurdové byli zásadní silou v 
boji proti tzv. Islámskému stá-
tu (IS) a přispěli k jeho pádu. 
Nyní proti nim stojí jak turecká 
armáda, tak v první linii oddíly 
bojovníků z poraženého IS.
Zvráceně dnes také dávají od 

Kurdů ruce pryč jak evropské 
členské státy NATO, tak USA 
– halasná prohlášení o obraně 
demokracie a lidských práv v 
praxi neznamená nic. Auto-
nomní oblast Rožava předsta-
vovala pro Blízký východ jedi-
nečný region. Přes ohromné 
válečné škody se tam dařilo 
obnovovat život v míru, navíc 
v podmínkách demokratic-
kého konfederalismu, rovno-
stářského zřízení založené-
ho na náboženské, etnické a 
genderové rovnosti.
Cynismus západu tak vehnal 
Kurdy do spojenectví s diktá-
torem Assadem, který nejen 
že kurdskou autonomii neu-
znává, ale sám má na rukou 
krev syrských občanů. Ti se v 
roce 2011 rozhodli pro nenásil-
né protesty proti jeho režimu, 
které armáda násilím potlači-
la a dala tak vzniknout syrské 
občanské válce. Na té nejvíce 
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získaly nejrůznější nábožen-
ské sekty a velcí zbrojaři, kte-
ří rádi prodali každému, kdo 
zaplatil. 
Kurdové jsou dnes nuceni 
vzdát se vlastní autonomie, 
jen aby získali alespoň malou 
naději na přežití. Už nyní mů-
žeme zaznamenat hlasy, že 
se tak stávají spojencem Rus-
ka a Íránu. To je druhá strana 
téže cynické mince, kterou 
byla nevšímavost vůči turec-
kým plánům na invazi i vůči 
již proběhlému útoku na měs-
to Afrín v roce 2018. Kurdům 
ale mnoho možností nezbývá, 
zejména tváří v tvář brutalitě 
tureckých vojsk a jejich spo-
jenců. Příkladem může být 
i poprava kurdské političky 
Hevrin Chalaf, která byla pro-
tureckými silami vyvlečena z 
auta a chladnokrevně zastře-
lena.
Krvavé imperiální politice je 
třeba se postavit. Musíme 
žádat zásadní změnu posto-

je české i dalších ev-
ropských vlád. Turec-
ký režim musí přijít o 

veškeré dodávky zbraní a vo-
jenského vybavení z Evropy a 
USA. Musí být také podroben 
dalším sankcím, pokud neza-
čne dodržovat lidská práva jak 
místních Kurdů, tak uprchlíků 
ze Sýrie. Je potřeba odmít-
nout násilné vystěhovávání a 
přesouvání lidí, které má Er-
dogan v plánu – v plánu, který 
veřejně chválil premiér Andrej 
Babiš.
Největší silou jsou ale lidé v 
samotném Turecku, kteří mo-
hou zastavit vojenské běsnění 
tím, že odmítnou Erdoganův 
režim. Situace je zde obtížná, 
neboť denně dochází k zatý-
kání a represím opozičních 
představitelů – ať už se jedná 
o Kurdy nebo Turky. Na nás je 
poskytnout všem, kteří usilu-
jí o mír a spravedlnost svou 
podporu a zastavit společně 
co nejdříve tureckou invazi.

Ne válce v Sýrii! 
Za demokratickou revoluci! 
Rise up for Rojava!

www.socsol.czSocialistická Solidarita
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