
Kongra-star.org

00963992569081

Info@kongra-star.org

Defensem la revolució de les dones contra els feminicidis polítics!

Ahir (23 de desembre de 2022) tres kurds van ser assassinats en un atemptat terrorista
a París. L'assassí va disparar amb precisió contra ells i va ferir altres tres persones, que
pertanyen a la comunitat kurda de París, en tres llocs diferents. En aquest context,
aquest atemptat és més que un atac racista, com el presenten les autoritats estatals i els
principals mitjans de comunicació, sinó que és un assassinat per motius polítics dirigit
contra el moviment d'alliberament dels kurds.

Aquest atac armat va tenir lloc en un moment en què els kurds de París es preparaven
per a commemorar l'assassinat de tres dones kurdes a la ciutat, fa gairebé 10 anys
exactes. Fa un parell de dies, representants de la comunitat kurda de París van demanar
a les autoritats franceses que deixessin d'ocultar la veritat sobre l'assassinat de Sakine
Cansız, Fidan Doğan i Leyla Şaylemez el 9 de gener de 2013, i que deixessin d'encobrir
els autors sota el pretext de l'"interès nacional".

Fa 10 anys un criminal, reclutat pels serveis d'intel·ligència turcs, va assassinar Sakine
Cansız, membre fundadora del Partit dels Treballadors del Kurdistan (PKK) i història viva
del Moviment d'Alliberament de les Dones Kurdes. Ahir va ser assassinada en el mateix
lloc Emine Kara, nom de guerra Evin Goyi, figura destacada del Moviment de Dones
Kurdes. Portava gairebé tres dècades lluitant per la llibertat de les dones i del seu poble.
Era una de les dones que encarnaven la filosofia de Jin Jiyan Azadî -Dona, Vida, Llibertat-
amb la seva vida i la seva lluita revolucionàries.

No creiem que Emine Kara, que va perdre la vida juntament amb l'artista kurd Mir
Perwer i l'activista Abdullah Kızıl, fos víctima fortuïta d'aquest assassinat. Tot just al
contrari, va ser assassinada selectivament com a representant del moviment de dones
kurdes a França coincidint amb el 10è aniversari de la Massacre de París.

Les autoritats franceses són responsables en ocultar la veritable raó de l'assassinat del 9
de gener de 2013. En protegir els veritables autors van obrir el camí a la 2a Massacre de
París contra els kurds. Si les declaracions dels representants de l'Estat a França, així com
a altres llocs, són sinceres, llavors haurien d'actuar en conseqüència i portar els
veritables assassins davant la justícia. El poble kurd, així com el Moviment
d'Alliberament de les Dones Kurdes, esperen el ple esclariment de totes dues massacres
i esperen que es faci justícia. Però mentre els veritables autors segueixin protegits, les
condemnes de les autoritats franceses, així com d'altres representants estatals, no són
més que frases buides.

No importa qui sigui el pistoler, coneixem els assassins.



Fa gairebé 10 anys, l'Estat turc va iniciar assassinats sistemàtics contra figures
destacades del Moviment de Dones Kurdes. La 1a Massacre de París és el punt
de partida d'aquests atacs estratègics que tenen com a objectiu destruir el
lideratge de les dones en la revolució del Kurdistan. L'Estat turc misògin-feixista
és molt conscient del paper dirigent del Moviment d'Alliberament de les Dones
Kurdes, organitzat autònomament, en la resistència. Jin Jiyan Azadî, que està
ressonant a tot el món, és el símbol d'una revolució de dones que té les seves
arrels en el moviment de dones organitzades autònomament per alliberar la
vida.

En atacar i assassinar figures destacades del Moviment de Dones Kurdes, l'Estat
turc intenta sufocar la revolució de les dones, que aspira a alliberar tots els
oprimits i explotats.

Com a Kongra Star, el moviment de dones kurdes de Rojava i Síria, condemnem
vehementment l'Estat assassí turc i els seus feminicidis polítics. Instem l'Estat
francès a esclarir plenament l'assassinat d'Emine Kara, Mir Perwer i Abdullah
Kızıl, a fer que els autors directes rendeixin comptes i a no sacrificar una vegada
més la justícia per interessos polítics i relacions intergovernamentals.

Reafirmem la nostra determinació amb la revolució de les dones i la construcció
d'una vida lliure malgrat tots els atacs misògins i feixistes. No permetrem que
l'Estat turc i els seus mercenaris destrueixin la nostra lluita assassinant les
nostres camarades i liquidant el lideratge revolucionari de les dones.

Cridem a totes les dones del món, als moviments anticapitalistes i antifeixistes i
als pobles que busquen la llibertat a alçar la seva veu contra els atacs genocides
turcs dirigits contra els kurds. Enfortim l'autodefensa de les dones fent més forta
la solidaritat internacional i la sororitat revolucionària.
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