Comunicat de Joves d'Esquerra Verda en contra els darrers
atacs de l'exèrcit turc a la població kurda d'Afrin a Síria
La situació del poble kurd és anòmala. Tot i ser un poble que comparteix llengua, tradició
i cultura política es troba dividit institucionalment i sense Estat propi. Aquesta
circumstància d’apàtrids divideix la seva població de 35 milions de persones kurdes,
aproximadament, en les regions de Turquia, Síria, l’Iran i l’Iraq. No tenir un Estat propi i
pertànyer a una ètnia diferent, en una zona de gran interès geopolític, els ha convertit
en objecte de discriminacions, persecucions i invasions per part dels països veïns i per
potències internacionals. La seva protecció per a sobreviure han estat les muntanyes i,
una economia i un accés al mercat que, justament, depèn dels seus veïns.
En aquesta situació d’opressió, el poble kurd sirià va desenvolupar el seu propi partit, el
Partit de la Unió Democràtica (PYK) i una resistència armada anomenada Unitat de
Protecció Popular kurdes. Aquest cos armat compost per homes i dones kurdes és
considerat grup terrorista per la UE i Turquia, mentre que les seves accions es dirigeixen
a lluitar contra el pretès Estat Islàmic i protegir al poble kurd de qualsevol atac armat.
El 20 de gener de 2018 el poble kurd d’Afrin, situat al nord-est de Síria fronterer amb
Turquia, va patir l’inici de l’atac militar turc anomenat operació “Branca d’Olivera” pel
qual Turquia vol mantenir el control de les seves fronteres i combatre el PYK i al YPG,
vinculat al Partit de Treballadors del Kurdistan, de nou, considerant-los grups terroristes
que, segons Turquia, volen assetjar el seu país.
Aquest control de la frontera turco-siriana respon a la geoestratègia d’Ankara per
controlar les zones més riques en petroli. Turquia ha anat enviant carros militars a la
zona d’Afrin on es troben les forces kurdes combatives. I, des del 22 de gener l’exèrcit
turc amb la cooperació de les tropes rebels sirianes, aliades de Turquia han envaït Afrin,
mentre les Unitats de Protecció Popular l’han intentat rebatre. Fins ara 27 han estat els
morts civils i, es xifra en 5.000 persones les desplaçades fins ara d’Afrin. De perdurar
els bombardejos es preveu una crisi humanitària en una zona, Afrin, que fins el moment
havia estat de les més estables de Síria.
Des de Joves d’Esquerra Verda condemnem i denunciem els bombardejos i atacs rebuts
a la població d’Afrin per les tropes turques. Alhora, ens posicionem en contra del silenci
internacional, que és incapaç de fer front als bombardejos cap al poble kurd. La invasió
turca només es pot considerar un acte més de repressió cap a la població kurda. Alhora,
compartim l’esperança del Kurdistan d’esdevenir un poble lliure, un Estat de pau llunyà
d’atacs i agressions.
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