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20 de Dezembro de 2020

Parem os preparativos de guerra no Curdistão do Sul!
O povo Curdo não está sozinho!
Há já meses que o PDK, partido que governa o Curdistão do Sul (o partido de Barzani), se
prepara para uma guerra contra o PKK sob pretextos hipócritas. É óbvio que com as suas
provocações e propaganda militar, o PDK, em estreita cooperação com os serviços secretos da
Turquia MIT, quer preparar o caminho para uma guerra de invasão por parte do Estado fascista
turco contra o movimento de libertação curdo. O posicionamento de forças militares serve o
propósito de cercar o movimento de libertação curdo a partir de diferentes direcções e cortar as
suas ligações com o mundo exterior. Para este propósito, o PDK posicionou unidades militares
na "Porta de Qendîl" na região de Zînê Wertê, onde a força aérea turca bombardeou posições
de guerrilha nesta região. Unidades especiais do PDK cercaram a zona de guerrilha Gare, nas
Zonas de Defesa Medya, com armas pesadas, seguindo-se novos ataques do exército turco na
região fronteiriça estratégica de Heftanîn e em toda a região de Bradost, Xinêre, Goşine e
Helgurt. Os numerosos ataques da Força Aérea turca provam que o PDK está a transmitir
informações directamente à Turquia.
Desde Outubro, o governo iraquiano e o PDK têm também tentado, com pouco sucesso,
conquistar o controlo total sobre a região autónoma dos Yazidis de Sinjar e dissolver as Forças
de Autodefesa.
Tudo isto mostra o alcance de todos os preparativos de guerra, que estão a ser realizados em
coligação e com a aprovação de vários poderes contra-revolucionários. O Estado turco mobiliza
tudo ao seu dispor para destruir o PKK, sufocar a vontade de liberdade do povo curdo e atacar
as conquistas do povo curdo, especialmente das mulheres. Mas os EUA imperialistas também
apoiam qualquer plano para fragilizar o movimento de libertação curdo. Já a 6 de Novembro de
2018, os EUA renovavam a sua hostilidade ao PKK com o apelo à detenção dos principais
quadros do PKK. Os Estados da região também apoiam os ataques ao PKK, por ser uma das
mais importantes dinâmicas anti-imperialistas da região e, portanto, uma ameaça para os
governantes capitalistas e imperialistas.
Os próximos ataques contra o PKK no Curdistão do Sul representam, portanto, um grande
perigo para a luta pela libertação na região.
O PDK, que se opõe aos esforços de unificação do povo curdo e ignora quaisquer apelos à
calma, arrisca-se a uma nova guerra civil interna curda que se espalhará por todo o Curdistão
através da sua cooperação traiçoeira com o Estado turco fascista. O PDK atraiçoa as justas
reivindicações do povo curdo de liberdade e autodeterminação.
É necessário frustrar estes planos e organizar a solidariedade internacional com o povo curdo.
Exortamos o PDK a parar imediatamente os seus preparativos para a guerra e a
cooperação com o Estado turco fascista!
Apelamos a todas as pessoas que amam a liberdade no mundo a saírem à rua contra
qualquer ataque ao povo curdo e aos seus combatentes pela liberdade em todas as
partes do Curdistão!
Abaixo o imperialismo e o colonialismo!
Viva a solidariedade internacional e a luta pela democracia e pela liberdade!

Signatários (estado a 20 de Dezembro de 2020, são possíveis mais signatários):
 PCPCI
Marfim)

Parti Communiste Proletarien de Côte d'Ivoire (Partido Comunista Proletário da Costa do

 MMLPL
Proletária)

Moroccan Marxist-Leninist Proletarian Line (Marxistas-Leninistas Marroquinos, Linha

 CPSA (ML)
Communist Party of South Africa (Marxist-Leninist) (Partido Comunista da África do Sul
(Marxista-Leninista))
 PCT

Parti Comuniste du Togo (Partido Comunista do Togo)

 PPDS
Tunísia

Parti Patriotique Démocratique Socialiste (Partido Patriótico Democrático Socialista),

 MLOA

Marxist-Leninist Organization of Afghanistan (Organização Marxista-Leninista do Afeganistão)

 CPB

Communist Party of Bangladesh (Partido Comunista do Bangladesh)

 CPI (ML) Red Star
Communist Party of India (Marxist-Leninist) Red Star (Partido Comunista
da India (Marxista-Leninista) Estrela Vermelha)
 NCP (Mashal)
 PPRF

Nepal Communist Party (Mashal) (Partido Comunista do Nepal (Mashal))

Patriotic Peoples Republican Front of Nepal (Frente Republicana do Povo Patriótico do Nepal)

 NDMLP
New-Democratic Marxist-Leninist Party (Partido Marxista-Leninista de Nova
Democracia), Sri Lanka
 CPA/ML
Communist Party of Australia (Marxist-Leninist) (Partido Comunista da Austrália
(Marxista-Leninista))
 БКП

Българска Комунистическа Партия (Partido Comunista Búlgaro)

 БРП(к)
Българска Работническа Партия (комунисти) (Partido Trabalhista Búlgaro
(Comunistas))
 PR-ByH
 MLPD

Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (Partido Marxista-Leninista da Alemanha)

 UCLyon
 UPML

Unité Communiste Lyon (Unidade Comunista de Lyon), França
Union Prolétarienne Marxiste-Léniniste (União Marxista-Leninista Proletária), França

 KOL
 RM

Partija Rada - ByH (Partido Trabalhista - Bósnia e Herzegovina)

Kommunistische Organisation Luxemburg (Organização Comunista do Luxemburgo)
Rode Morgen (Amanhecer Vermelho), Países baixos

 UMLP

União Marxista-Leninista Portuguesa

Marksist Leninist Komünist Parti Türkiye / Kürdistan (Partido Marxista-Leninista
 MLKP
Comunista da Turquia / Curdistão)
Koordinazionnyj Sowjet Rabotschewo Dvizhenija Concelho de Coordenação do Movimento
 KSRD
da Classe Trabalhadora), Ucrânia
 PR

Partija Rada (Partido Trabalhista), Jugoslávia (ex)

 PCC-M

Partido Comunista da Colômbia – Maoista

 NPCH (ML)
Nouveau Parti Communiste Haϊtien (Marxiste-Léniniste) (Novo Partido Comunista
do Haiti (Marxista-Leninista))
 PCP (independiente)
 BDP

Bloco Democrático Popular, Peru

 PC (ML)
 PCR-U

Partido Comunista Paraguaio (independente)

Partido Comunista (Marxista Leninista), República Dominicana
Partido Comunista Revolucionário do Uruguai

