
 ننشر بكل سرور هذا البيان: أرسلت لنا من
 أصدقاءنا في منطقة  الزاد (منطقة للدفاع

.ZAD NDDLعنها)- 

 سواء كان في اليونان أو اسبانيا أو فرنسا وغيرها، هذا الكفاح المدار ذاتيا ضد المشاريع المدمرة
 للرض والبيئة والنسانية ذات أهمية لنها كلها تمثل "عالم آخر ممكن وضروري ". ننشر هنا أمثلة
 مشابهة تبين أن تركيا ليست بعيدة عن المشاريع المالية النيوليبرالية الرأسمالية، في تركيا توجد

بين الناس ردود فعل قوية.

 "أنا اناضل، إذن أنا موجود" هي العقيدة التي نعتبرها أساسية.

 في روجافا، هذه البقعة من أراضسسي الحكسسم السسذاتي فسسي سسسوريا، السستي تقسساوم داعسسش والسسسلطة
 الدموية لبشار، تجد طريقها للتنظيم الديمقراطي، علسسى الرغسسم مسسن الحسسرب الطاحنسسة.  وحشسسية
 المبريالية القليمية أو الدولية يتجلى في الضحايا البشرية وتهديد البيئة بأكملها ومنطقة للتعايش.

إن معرفة الخرين، في الطرف الخر من الحدود و تضامنهم ترفع معنوياتنا و تفرح قلوبنا.

NDDL ZADإعلن استقل ل 

 اتحاد المجتمعات الكردستاني: KCKفي استجابة لدعوة من 

إلى أولئك الذين يقاومون  في كردستان:

نحن نتابع ما يحدث في تركيا. ونعرب عن دعمنا لكم ضد هجمات الدولة التركية.-

 هذه الحرب هي رد فعل على نتائج النتخابات التي ل ترضي الرئيس الرافض لرادة شعب-
ينظم نفسه أفقيا.

سمعنا دعوتكم لعلن إدارة مستقلة، وعبر الحدود والجبال، نتمنى الستجابة لهكذا إعلن.-

ونحن نتابع عن كثب العملية الديمقراطية الكونفيدرالية التي تجري في كردستان.-



 نشعر بأنفسنا مقربين  منكم ومن بحثكم عن التنظيسسم السسذاتي  والمسسستقل  عسسن مشسسروع-
الدولة القومية لنشاء الهياكل الفقية.

 ونحن نعجب العملية التي يشارك فيها جميع المكونات الدينية والعرقيسسة دون تمييسسز  ، ومسسا-
إلى ذلك، ونحن نعلم أن الدول ل تزال تطبق سياسات الصهر و المحاء.

ونحن نشارك معكم الدور الحاسم للحركة النسائية ومكان حركة المثليين في النضال.-

وأخيرا نحن نحترم مبادئ الدفاع عن النفس والستقللية الستراتيجية الخاصة بكم.-

 ، السستي  ، فرنسسسافي منطقة  الزاد (منطقة للدفاع عنها)نحن نتكلم  من نوتردام دي لند 
  عاما ضد مشروع المطار. لقسسد دافعنسسا45تم احتللها بشكل غير قانوني، هناك صراع  قائم لمدة 

 ، وذلسسك بفضسسل مختلسسف عمليسسات2012عن  المنطقة، ومن ثم قاومنا عمليسسات الخلء فسسي عسسام 
 الدفاع الذاتي.اليوم، المئات من الناس من خلفيات متعسسددة تسسستمر فسسي العيسسش وتنظسسم و تسسدير

ًا بطرق رسمية وغير رسمية. نفسها ذاتي

 إن الذي يجري بناؤه في كردستان، سبق  و أن تم مهاجمتها من قبل الدولة السسسلمية، وتسسسحق
 الن تحت القنابل التركية. الدولة الفرنسية، عندما كانت تسعى للبحسسث عسسن أبطسسال ضسسد الدولسسة
ًل  و هي تراقب الحرب التي يقودها  السلمية ، كانت تمدح الكراد، واليوم  فهي ل تفتح فمها خج
 اردوغان  لقمع المناضلين الكراد- تحت غطاء مكافحة الرهاب  و هذا مخز. نعلن عسسن اسسستعدادنا

لستقبالهم.

التضامن مع شعب باكور (شمال كردستان)، المحاصر خاصة في المدن!

التضامن مع الكراد الذين يتعرضون للهجمات من قبل القوميين التراك!

التضامن مع كردستان السورية (غرب كردستان).


