
Stop
tureckiej

inwazji na
Rożawę!

RRoożżaawwaa jest demokratyczną
enklawą niekontrolowaną przez
syryjski reżim i jedynym w tym
regionie bezpiecznym schronieniem
dla różnych grup etnicznych (m.in
dla Jazydów, syryjskich chrześcijan
i Kurdów) uciekających przed
okrutną wojną domową. WWoojjnnąą ww
kkttóórreejj TTuurrccjjaa ooddggrryywwaa aakkttyywwnnąą
rroollęę, wspierając islamistyczne ugru
powania, jednocześnie atakując siły
kurdyjskie walczące z tzw.
Państwem Islamskim.

OObbeeccnnee aattaakkii nnaa RRoożżaawwęę ssąą
eelleemmeenntteemm sszzeerrsszzeejj ppoolliittyykkii
rreeżżiimmuu EErrddooggaannaa,, mmaarrzząącceeggoo oo
uussttaannoowwiieenniiuu nnoowweeggoo IImmppeerriiuumm
OOttoommaańńsskkiieeggoo..

Ofiarą tych imperialistycznych
urojeń pada ludność cywilna w
bombardowanych wsiach i miastach

oraz broniąca ich ochotnicza armia,
która wyparła z tych terenów
islamistów.

W przypadku inwazji lądowej
istnieje niebezpieczeństwo kolejnej
katastrofy humanitarnej w tym
regionie.

NNiiee ppoozzwwóóllmmyy nnaa ttoo,, ppóókkii nniiee
jjeesstt jjeesszzcczzee zzaa ppóóźźnnoo!!

FB: kurdystan.info
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Stop
turkish

invasion in
Rojava!

RRoojjaavvaa is a democratic enclave,
free of Syrian regimes control and
the only safe harbour for many ethnic
groups (Yazidi, Syriac Christians and
Kurd's) running from the horrors of
civil war. AA wwaarr iinn wwhhiicchh TTuurrkkeeyy
ppllaayyss aann aaccttiivvee ppaarrtt, supporting
Islamist militias, while directly
attacking Kurdish forces combating
the so called Islamic State.

CCuurrrreenntt aattttaacckkss oonn RRoojjaavvaa aarree
aa ppaarrtt ooff aa bbrrooaaddeerr ppoolliiccyy ooff
EErrddooggaann''ss rreeggiimmee,, wwiisshhiinngg ffoorr
eessttaabblliisshhmmeenntt ooff aa nneeww OOttttoommaann
EEmmppiirree..

The ones suffering the effects of
these imperialist delusions are
civilians bombed in their villages and
cities, as well as the volunteer army
defending them, which cleared these
areas of ISIS.

A land invasion is also likely to
trigger another humanitarian
disaster in this region.

LLeett''ss nnoott aallllooww aannyy ooff tthhaatt ttoo
hhaappppeenn,, lleettss aacctt nnooww,, uunnttiill iitt''ss

nnoott ttoo llaattee!!

FB: kurdystan.info
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