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  ICOR 26 de Outubro de 2019 

Convocatória da ICOR para o dia Mundial da Resistência – Dia Internacional de 

Kobanê no 2 de Novembro – Solidariedade com Rojava! 

¡Defendamos a Revolução Democrática no Nordeste da Síria! 

Pela 5ª vez, a ICOR convoca o Dia Mundial por Kobanê que este ano se chama Dia Mundial da Resistência. 

Neste sentido, a ICOR convoca todas as organizações afiliadas, aos Amigos da ICOR e a todas as pessoas 

amantes da paz e as organizações combativas do mundo: ¡Transformem o 2 de Novembro de 2019 no dia 

mundial da Resistência contra o ataque turco! ¡Organizem manifestações, acções em frente às embaixadas 

dos imperialistas envolvidos, mobilizem e convençam as massas! 

Em 2014, ainda no meio das fortes lutas contra o “EI” fascista e a iminente vitória dos lutadores de 

libertação unidos em Kobanê, celebrou-se o primeiro Dia Mundial de Kobanê. Em Janeiro de 2015 a cidade 

foi libertada, foi reconstruída segundo os objectivos da “Federação Democrática do Norte e Este da Síria”. 

Isto foi acompanhado por uma Solidariedade Internacional impressionante incluindo o Centro de Saúde da 

ICOR, que foi construído em 9 meses por brigadistas. Com o autogoverno democrático, a igualdade entre 

mulheres e homens, os princípios ecológicos para proteger a Natureza. Rojava representa a perspetiva de 

uma sociedade libertada. 

Hoje, em 2019, arde em Rojava novamente uma resistência eficaz e valente contra a invasão da Turquia, que 

víola o direito internacional e colabora estreitamente com o “EI” e os jihadistas. Desde 9 de Outubro de 

2019, que o bárbaro regime turco invade as populações civis e os combatentes com terror e ataques com 

bombas, que chegam até ao uso de bombas proibidas de fósforo. Sob a liderança das Forças Democráticas 

Sírias (SDF), a população Árabe-Curda e todos os outros grupos étnicos que ali vivem, defendem o seu 

território. Infligiram derrotas ao exército terrestre turco e conseguiram um cessar-fogo relacionado com a 

resistência da solidariedade mundial, que apesar de tudo é constantemente rompido. Os acordos entre a 

Rússia e a Turquia (Acordo de Sochi) e entre Turquia e os EUA significam uma traição diante dos interesses 

do Povo Curdo e dos demais grupos étnicos que vivem na região. As SDF, como representantes legítimas 

das pessoas que vivem no Norte da Síria, não foram sequer convidadas a participar ou levadas à mesa nas 

negociações. Um ditame imperialista de “paz” foi negociado entre as forças dominantes. Este acordo com 

Erdogan cumpriu, em grande parte, os objectivos de guerra que ele tinha. 

Mazlum Abdi Kobanê, Comandante General das Forças Democráticas Sírias, declarou claramente que, 

naturalmente, celebram o cessar-fogo, porém a maioria dos pontos no Acordo de Sochi não representam o 

interesse da população Curda e não são reconhecidos pelas Forças Democráticas Sírias.  

Abdi Kobanê expressa a sua gratidão pela notável solidariedade internacional: “O meu agradecimento a 

todos os que, por todo o Mundo, se converteram na voz do nosso povo contra a ocupação turca. E 

acrescenta o aviso: “As pessoas nas praças e nas ruas, os amigos que nos apoiam…. todos devem estar 

vigilantes e continuar o seu trabalho”.  

Retirada de todas as tropas estrangeiras do Nordeste da Síria – ¡Imediatamente! 

¡Não a qualquer ditame de negociação imperialista! 

¡Solidariedade com a Revolução Democrática em Rojava! 

 


