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1   INTRODUÇÃO

Neste relatório, queremos avaliar o impacto dos recentes ataques turcos ao 
nordeste da Síria. Uma vez que a maior parte dos ataques tiveram como 
alvo infraestruturas civis e econômicas fundamentais, as necessidades coti-
dianas da população encontram-se agora em um balanço precário. A isso 
se acrescentam os civis e  militares que perderam a vida. Os últimos aten-
tados deixam poucas dúvidas quanto ao seu objetivo. Ao minar as bases 
econômicas do país e ao bombardear o suprimento de alimentos cruciais, 
o regime turco quer forçar a população a fugir abrindo caminho para mu-
danças demográficas após uma invasão terrestre planejada. A Turquia já 
empregou essa tática em Afrîn, em 2018, e em Serekaniye e Gire Spî, em 
2019. Essas regiões ainda estão sob ocupação turca e foram drasticamente 
transformadas do ponto de vista demográfico.

O nordeste da Síria é uma região única no Oriente Médio, diferente em 
muitos aspectos dos países ao seu redor. Antes de tudo, não é um Estado, 
mas um sistema confederal democrático representado por uma autoadmi-
nistração autônoma. Em janeiro de 2014, três cantões da região declara-
ram autonomia. Desde então, o povo do norte, e posteriormente também 
o do leste da Síria, construíram e desenvolveram o sistema. Seu paradigma 
se baseia em três pilares: democracia de base, libertação das mulheres, e 
ecologia (ecologia social).

A ecologia social é a ciência que estuda a relação dos povos com seu am-
biente natural e social. O núcleo da ecologia social é o entendimento de 
que a crise climática global não pode ser separada da questão social. As re-
lações sociais de poder e dominação, bem como a mentalidade e o estilo de 
vida da população, estão intimamente ligados à crise climática que estamos 
testemunhando hoje.

“A democracia é a antítese do Estado, dissocia-se dele e representa uma re-
gulamentação autogerida dos processos de auto-coordenação da sociedade. 
Em tal sociedade, a produção de mercadorias só pode ocorrer no sentido 
de um modo cooperativo, ecológico e descentralizado de produção”2.

2     Citação: Make Rojava Green Again, 2018. Dog Section Press. Publicado em português pela Edito-
ra Terra sem Amos, 2021.
Foto: Comuna Internacionalista. 
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Manifestação em Derik, outubro de 2021

Através de seu sistema social, político e econômico, o nordeste da Síria deu 
importantes primeiros passos na construção da ecologia social, sejam as 
comunas baseadas na autogestão da sociedade ou as cooperativas que estão 
construindo a autossuficiência econômica.

No entanto, a construção de uma sociedade ecológica, especialmente em 
uma região colonizada há centenas de anos e que está em plena guerra há 
uma década, apresenta muitas dificuldades. Ao lado dos constantes con-
frontos militares, os povos do nordeste da Síria enfrentam políticas colo-
niais brutais por décadas, instituídas tanto pela Síria como pela Turquia. 
Essas políticas dirigem-se a todas as áreas da vida dos povos, da cultura à 
política, da ecologia à economia. Na seção seguinte, nos concentramos nas 
políticas coloniais da Turquia em relação ao nordeste da Síria e na guerra 
de baixa intensidade e de longo prazo que a Turquia vem travando contra 
os humanos e a natureza na região.
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2   GUERRA DE LONGA DURAÇÃO DE 
BAIXA INTENSIDADE DA TURQUIA

2.1 ABASTECIMENTO DE ÁGUA SOB AMEAÇA

O recurso natural mais prejudicial que a Turquia emprega como arma con-
tra o povo do nordeste da Síria é a água. Mais de 5 milhões de pessoas 
nas províncias de Ar-Raqqa, Aleppo e Deir Ez-zor no norte e no leste da 
Síria dependem da água do rio Eufrates, que tem sua origem em território 
turco. O rio é de importância crítica para a segurança hídrica, alimentar e 
energética em toda a região, especialmente porque os verões na região estão 
ficando mais quentes, enquanto as chuvas estão diminuindo a cada ano.

No entanto, nos últimos anos a Turquia construiu 22 represas ao longo do 
rio Eufrates em seu território como parte de seu “Projeto do Sudeste da 
Anatólia”. As barragens lhes dão a capacidade de controlar e cortar o fluxo 
de água.

A barragem de Tishreen em Tabqa, no nordeste da Síria, que produz ener-
gia para a região, é forçada a operar com menos da metade do volume de 
água necessário para assegurar o ótimo funcionamento da barragem e a 
pouco mais de um metro acima de seu nível morto3.

O rio Eufrates está secando, o que eventualmente levará à falta de estações 
de bombeamento de água que não serão capazes de produzir energia sufi-
ciente. Os agricultores já são forçados a usar geradores a diesel para irrigar 
plantações4.

O uso de água como arma é, naturalmente, um ataque também a nível 
humanitário. Nos últimos meses, a situação na região em relação à água 
atingiu um ponto particularmente agudo. Como resultado da falta de água 
para higiene, e água estagnada e suja nas áreas do rio, doenças estão se 
espalhando. Nos últimos meses, mais e mais casos de cólera foram identi-
ficados, transmitidos através da água5.

3     IMMAP, Dinâmica da água, crises e desafios no nordeste da Síria, 11 de julho de 2021.
4     https://www.al-monitor.com/originals/2021/05/syrian-government-calls-turkey-release-euphra-

tes-water#ixzz7mUBcXtnY
5     Resumo sobre o surto de cólera  no Nordeste da Síria, 21.9.2022 reliefweb.int
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Os cortes turcos no fluxo de água são um perigo em nível humanitário e 
econômico. Destruir a força vital da agricultura da região, que é o maior 
setor da economia do nordeste da Síria, tem efeitos desastrosos sobre sua 
situação econômica, que já está sofrendo um embargo a longo prazo.

O Rio Eufrates está secando.

2.2 DESMATAMENTO EM REGIÕES OCUPADAS 
PELOS TURCOS

Outra grande ameaça ao meio ambiente do norte da Síria é o corte em 
grande escala de árvores nas áreas ocupadas pela Turquia e pelos jihadistas 
apoiados pela Turquia, como Afrîn, Gire Spî e Serekaniye. Em Afrîn, que 
está ocupada desde 2018, milhões de árvores foram cortadas e vendidas ou 
simplesmente queimadas. Nos três primeiros anos da ocupação, as milícias 
sírias apoiadas pela Turquia cortaram quase 1,5 milhões de árvores, entre 
as quais 650.000 oliveiras. Entre essas oliveiras estão muitas que tinham 
mais de cem anos de idade. A região de Afrîn é conhecida por sua paisagem 
rica em oliveiras e foi a região mais verde do norte da Síria até a ocupação6.

6     https://stockholmcf.org/turkish-backed-militias-cut-down-nearly-1-5-mln-trees-in-afrin-report/ 
Foto: https://mesopotamia.coop/euphrates-river-is-drying-up/
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3   MIRAR NA INFRAESTRUTURA CIVIL 
É UM CRIME DE GUERRA

O que constitui um “crime de guerra” mudou e evoluiu com o tempo. Hoje 
o Tribunal Penal Internacional (TPI) define “crimes de guerra”, como, en-
tre outras coisas:

“(i) dirigir intencionalmente ataques contra a população civil como tal ou 
contra civis individuais que não participam diretamente das hostilidades;

(ii) dirigir intencionalmente ataques contra objetos civis, ou seja, objetos 
que não sejam objetivos militares;”7.

7       https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/RS-Eng.pdf
Fotos: Imagens do Google

O Presidente da Turquia, ErdoğanA Tribunal Penal Internacional,
em Haia
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É evidente que os ataques contra civis e infraestruturas civis devem ser en-
tendidos e tratados como crimes de guerra. Como em qualquer outro caso 
internacional, deve haver uma investigação conduzida por uma autoridade 
independente, para reunir provas contra as acusações em preparação para o 
julgamento. No caso da guerra russo-ucraniana, uma investigação condu-
zida pela ONU foi lançada recentemente8. No entanto, no que diz respeito 
à incessante agressão turca contra o nordeste da Síria, as Nações Unidas 
ainda não cumpriram suas obrigações de garantir a paz.

4   ATAQUES EM CURSO CONTRA 
INFRAESTRUTURAS FUNDAMENTAIS 

CIVIS E ECONÔMICAS

No dia 20 de novembro, a Turquia lançou um ataque aéreo em grande 
escala usando caças e drones contra as regiões do norte e do leste da Síria, 
estendendo-se de Derik, na fronteira entre o Iraque e a Síria, até a aldeia 
de Beluniye, no distrito de Shehba, 40 quilômetros ao norte da cidade de 
Aleppo. Os locais atingidos se estendem pelo espaço aéreo controlado tan-
to pelos Estados Unidos como pela Rússia, sugerindo que ambos os países 
sinalizaram positivamente para os ataques. O bombardeio aéreo tem até 
agora se concentrado na infraestrutura civil e nas instalações de serviços. 
Os aviões turcos também realizaram ataques duplos, visando médicos e 
jornalistas civis. Enquanto a maior parte da infraestrutura crítica foi atin-
gida entre 20 e 27 de novembro, a Turquia continua a atingir aldeias com 
caças e drones. As aldeias de toda a região fronteiriça com a Turquia e 
especialmente as mais próximas da região anteriormente ocupada de Se-
rekanyie, são diariamente bombardeadas por morteiros e artilharia pesada.

8     https://www.reuters.com/world/europe/un-investigation-examining-devastating-attacks-ukraine-
-infrastructure-2022-12- 02/
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4.1 ALIMENTAÇÃO, ÁGUA E OUTRAS INFRAESTRU-
TURAS CIVIS

Seis dos dez silos de grãos de Dahr Al-Arab em Derbasiye foram fortemen-
te danificados ou destruídos por ataques aéreos no dia 20 de novembro. 
Os reparos dos silos, que armazenavam 1.000 toneladas de milho, custarão 
150.000 dólares. Dahr Al-Arab9 não era o único alvo com o objetivo de 
destruir o abastecimento de alimentos da população. Silos de grãos em Zir-
gan, Ayn Issa e Tal Berhem também foram atacados e danificados10. Esses 
ataques levaram à perda de toneladas de grãos, durante um período de in-
segurança alimentar em toda a Síria, como resultado de anos de escassez de 
água e danos às colheitas devido à guerra. Os agricultores, especialmente 
ao longo da fronteira com o Estado turco, vêm sofrendo agressões militares 
há anos. A linha de frente e os vilarejos fronteiriços são esporadicamente 
bombardeados durante todo o ano. Agora, na recente escalada de ataques, 
as áreas sob bombardeio se expandiram para incluir civis em novas regiões. 
As bombas atingiram principalmente casas familiares, ruas e terrenos agrí-
colas, mas também caíram em escolas, hospitais, mesquitas, igrejas e carros 

9     https://npasyria.com/en/88101/
10     https://womendefendrojava.net/en/2022/11/29/dossier-overview-turkish-attacks-on-infrastruc-

ture/ Foto: http://hskurd.org/wp-content/uploads/2022/11/KRC-Report-nb.-1-November-22-1.pdf

6 dos 10 silos muito danificados ou destruídos

1.000 toneladas de grãos estavam estocados

aprox. 150.000 dólares para custos de reparo
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civis. A única fábrica de pão da região ao redor de Al Raba’at foi bombar-
deada duas vezes11. No dia 23 de novembro a Newroz Company de Qa-
mishlo foi atingida por morteiros e cartuchos de artilharia. A companhia 
é a principal responsável pela distribuição de alimentos em toda a região 
norte e leste da Síria12.

Muhammad Ali Al-Hassan lembra-se do momento em que os ataques aé-
reos atingiram a fábrica de mármore onde ele trabalhava: “Ouvimos um 
drone voando sobre o vilarejo, e segundos depois o primeiro ataque em 
frente à fábrica de mármore, na entrada do vilarejo, no dia 20 de novem-
bro. A segunda atingiu o povoado, e um projétil de morteiro caiu sobre 
campos vazios”. Danificada, a fábrica fechou, privando Al-Hassan de tra-
balho. Mas apesar de ter perdido seu salário semanal e algum equipamento, 
Al-Hassan está aliviado de ficar em casa desde o bombardeio na zona rural 
de Al-Qahtaniyah. “Sentimos medo e perigo aqui”, disse ele, tremendo 
quando outro drone atravessou o céu13.

Garoto sentado em cima de um barril de petróleo em Hasakeh

11     https://hawarnews.com/en/haber/new-war-crime-turkish-occupation-targets-bakery-of-al-ra-
baat-village-h34216.html

12     http://hskurd.org/wp-content/uploads/2022/11/KRC-Report-nb.-1-November-22-1.pdf
13     https://www.al-monitor.com/originals/2022/11/escalating-turkish-strikes-cripple-civilian-infras-

tructure-across-northeast-syria
Foto: https://www.al-monitor.com/originals/2022/11/escalating-turkish-strikes-cripple-civilian-infrastructu-
re-across- nordeste-syria
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4.2 INFRAESTRUTURA DE GÁS E PETRÓLEO

Dezenas de ataques tiveram como alvo Jazira, a região rica em petróleo 
e gás. “Em toda a área que vai de Derik a Al-Qahtaniyah, todos os cam-
pos de petróleo estão ociosos, e as bombas pararam”, afirma Abdul Latif 
Ahmed, funcionário da companhia petrolífera Oda. Ao visar os campos 
de petróleo, a Turquia está paralisando as finanças da AANES e sua capa-
cidade de pagar os combatentes das SDF. Mas os ataques também afetam 
diretamente os civis. “Isso impactará a população local e a AANES, pre-
judicará a eletricidade, o gás, a gasolina e o diesel... especialmente quando 
nos aproximamos do inverno”, disse Latif Ahmed14.

A Turquia atacou campos de petróleo em Laylan, Cil Axa, assim como 
Al-Odeh e o campo de petróleo Dicle, perto de Tirbespi, onde atacaram 
por três dias seguidos a partir do dia 22 de novembro. O copresidente do 
Conselho de Energia da AANES, Ziyad Rostem, declarou que os trabalhos 
de reparo adequados não podem avançar em muitos dos locais atingidos, 
devido ao medo de outro ataque. Mesmo antes desses ataques, a produção 
de combustível no nordeste da Síria era conduzida a um nível muito baixo 
do ponto de vista técnico, devido à falta de equipamentos e de experiência, 
e a um embargo material e intelectual sobre a região. Como a demanda 
existente excede a capacidade das refinarias do território, grande parte do 
petróleo bruto é processada a um nível muito elementar de pureza. Isso 
reforça o impacto negativo de uma indústria petrolífera já muito poluente. 
Tanto a produção quanto o transporte de produtos petrolíferos estão asso-
ciados à poluição do meio ambiente, no solo, na água e no ar. Esse dano 
é particularmente visível nas lagoas criadas pela extração e processamento 
do petróleo. Devido ao embargo, não há atualmente métodos técnica ou 
financeiramente viáveis para evitar essa carga ecológica no nordeste da Sí-
ria15. As estações de processamento e distribuição de petróleo em Dahol, 
Ali Agha, Eloqose, Al-Saieda, Waziriya, perto de Tirbespi, bem como a es-
tação Mashouk e Gel Hesnak perto de Qamishlo, foram amplamente ata-
cadas pelo Estado turco. Dijla, perto de Qereçox, foi atacada em duas oca-
siões diferentes. Além disso, as estações de distribuição de combustível em 
Al-Odeh, Tirbespi, Al-Tifleh & Deirna Qalenga, no cantão de Qamishlo, 
foram atacadas em duas ocasiões diferentes16. As maiores necessidades de 

14     https://www.al-monitor.com/originals/2022/11/escalating-turkish-strikes-cripple-civilian-infras-
tructure-across-northeast-syria

15     Citação: Make Rojava Green Again, 2018. Dog Section Press. Publicado em português pela Edito-
ra Terra sem Amos, 2021.

16     https://womendefendrojava.net/en/2022/11/29/dossier-overview-turkish-attacks-on-infrastructure/
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combustível no norte e no leste da Síria são para eletricidade de emergência 
(fornecida por pequenos geradores) e transporte. No inverno, fogões aque-
cidos com diesel são, ao lado de eletro-aquecedores quando há eletricidade 
disponível, a principal maneira de os residentes aquecerem suas casas.

Tanque de petróleo em Al-Odeh

Infraestrutura de gás em Suwaidiyah Horas após o ataque aéreo em 
Suwaidiyah

2 das 3 turbinas de gás destruídas

5 das 6 turbinas de petróleo  destruídas

2 das turbinas restantes danificadas
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Além da infraestrutura de petróleo, a Turquia também teve como alvo as 
fábricas de gás em Alkamia, ao sul de Afrîn, Al-Suwaidiyah, Derik e em Til 
Koçer, onde três civis foram feridos. Os ataques à infraestrutura em Al-Su-
waidiyah colocaram duas das três turbinas de gás, e cinco das seis turbinas 
de petróleo completamente fora de serviço. As duas turbinas restantes fo-
ram danificadas. A fábrica de gás produz todas os botijões domésticos de 
toda a região do norte e leste da Síria. É preciso observar que botijões de 
gás importados são cerca de cinco vezes mais caros do que as produzidas 
localmente. Além disso, a energia elétrica foi cortada das áreas ao redor de 
Derik, Kocherat, Cil Axa, Qamishlo, Tirbespi e Girke Lege, uma área que 
inclui várias centenas de aldeias. A usina elétrica do campo de gás normal-
mente fornece cerca de 50% da eletricidade da região17.

Ekrem Suleyman trabalha no Departamento de Eletricidade da região de 
Jazira, “esses lugares que foram atacados, são lugares muito conhecidos, e 
foram precisamente visados”. Os campos de petróleo e as centrais elétricas, 
onde toda a energia da região é produzida. Ao visar e derrubar esses luga-
res, esses edifícios, esses campos, a Turquia sabe como fabricar uma insta-
bilidade. Na região em geral, se os campos e as centrais elétricas desapare-
cerem, isso será um problema enorme. Causará deslocamentos e forçará a 
migração. É também um grande problema econômico”.

Nos bombardeios às instalações de petróleo e gás, foram relatados pelo 
menos seis feridos civis: dois engenheiros, Yasser Sattam e Abdul Karim 
Abdo, bem como quatro outros trabalhadores, Abdurrahman al-Ahmad e 
Ibrahim al-Muhammad, Abdul Munim Khalifa, Ziyad El Habib18.

17     https://womendefendrojava.net/en/2022/11/29/dossier-overview-turkish-attacks-on-infrastructure/
18     https://rojavainformationcenter.com/

Fotos: https://npasyria.com/en/
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Engenheiro ferido

A usina elétrica Mezkefta, perto de Tirbespi, Teqil Beqil e Tal Fares, Ha-
sakeh foram diretamente atingidas pelos ataques com artilharia pesada, 
ataques com UAV e ataques aéreos. Em Mezkefta e Tal Fares, dois traba-
lhadores foram feridos e a estação foi danificada. O ataque à usina elétrica 
de Teqil Beqil, perto de Derik, no dia 20 de novembro, teve as mais severas 
consequências. A usina foi destruída e causou uma queda de energia nos 
65 vilarejos vizinhos. Os ataques causaram cerca de meio milhão de dó-
lares em danos materiais. A central elétrica também foi responsável pelo 
fornecimento de eletricidade a uma estação de bombeamento de água no 
distrito que agora está fora de serviço, bem como ao hospital local. Na 
greve inicial, um trabalhador da usina foi morto. Civis e pessoal médico 
vieram rapidamente ao local para ajudar. A Turquia bombardeou então no-
vamente o mesmo local, matando onze dos civis que ali se haviam reunido, 
e ferindo seis.

Os nomes dos civis mortos foram confirmados: Husin Ali, Isam Abdul-
lah (Jornalista), Chichak Harouni, Hilal Qasim, Hadia Abdullah, Mazin 
Osi, Husin Khilto, Noury Chafchi, Fayez Abdullah, Mahmoud Ali, Abid 
Khalid19.

19     https://rojavainformationcenter.com/
Foto: http://hskurd.org/wp-content/uploads/2022/11/KRC-Report-nb.-1-November-22-1.pdf
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4.3 DESTRUINDO OS MEIOS DE SUBSISTÊNCIA

Os ataques generalizados da Turquia estão, mais do que nunca, pondo em 
perigo a subsistência da população da região. A destruição de aldeias, terras 
agrícolas, edifícios públicos e até mesmo hospitais tem custado um pesa-
do tributo, aumentando a pobreza e roubando da população um projeto 
para o futuro. Os ataques a instalações industriais liberaram gases tóxicos e 
produtos químicos, resultando em mais poluição do ar, da água e da terra 
cultivável, que escoa para os alimentos. Misturados com a poeira dos edifí-
cios destruídos, os restos tóxicos da guerra encontram seu caminho para as 
vias respiratórias dos cidadãos. As consequências a longo prazo são ainda 
desconhecidas.

Levará meses para que as plantas destruídas, os silos de grãos e os campos 
de petróleo voltem a funcionar regularmente. Grande parte da população 
do nordeste da Síria tinha apenas acesso limitado à eletricidade antes dos 
ataques, e agora a situação piorou ainda mais. A ajuda em grande escala 
para o inverno na região, que parece ser uma questão natural para a Ucrâ-
nia, ou o apoio à reconstrução, ainda não foi anunciada pela comunidade 
internacional. Em vez disso, pode-se supor que o autogoverno e a popula-
ção voltarão a ser abandonados à própria sorte. A realidade geográfica e as 
condições climáticas de Rojava a tornam adequada para várias formas de 
produção de energia renovável, especialmente a solar. As energias renová-
veis reduziriam a dependência da população tanto do sistema hidroelétrico 
centralizado como dos combustíveis fósseis. Um sistema mais descentrali-
zado seria mais difícil de atingir militarmente. Como mencionado acima, 
um grande fator que impede o desenvolvimento da autonomia energética 
é o embargo econômico à região, que também afeta o reparo da infraestru-
tura existente, como a usina hidrelétrica de Tabqa.

O embargo influencia a vida cotidiana do povo, que é cada vez mais mar-
cada por crescentes dificuldades. A realidade no território está contribuin-
do para o aumento das migrações externas. Esse é exatamente o objetivo 
da Turquia: abrir caminho para a realização de seus próprios planos de 
mudança demográfica na região.

O envolvimento agressivo e imprudente da Turquia na crise síria, seus ata-
ques, suas ocupações, seu incessante recrutamento de vários grupos mer-
cenários islâmicos e seu contínuo apoio ao ISIS, deixa claro que a Turquia 
continua sendo uma ameaça não só para o povo curdo, mas para todos os 
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povos do Oriente Médio20. Erdoğan continuará essa guerra - seja com uma 
ofensiva terrestre ou “apenas” através de mais ataques com drones, bom-
bardeando aldeias na fronteira e restringindo o fluxo de água para a região. 
Essa guerra de agressões, que está desestabilizando toda a região, tanto 
economicamente quanto ecologicamente, deve terminar.

Sepultamento público das vítimas do 20 de novembro em Derik

Jovens mulheres no enterro

20     https://womendefendrojava.net/en/2022/11/22/dossier-background-information-turkish-war-a-
gainst-rojava/
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5   CONCLUSÃO

Os desafios econômicos e ambientais em Rojava/Norte da Síria são enor-
mes. A guerra em curso impede, ou pelo menos retarda, qualquer possibi-
lidade de uma rápida mudança e desenvolvimento na dimensão ecológica, 
econômica e também social. Rojava exemplifica o quanto os problemas 
ecológicos se entrelaçam com questões sociais e econômicas, como o im-
perialismo de Estado, a guerra e a exploração do homem e da natureza es-
tão interligados. No futuro previsível, algumas contradições não poderão 
ser resolvidas, mas os pesados efeitos que a escalada da guerra tem sobre 
o meio ambiente podem ser minimizados, desde que a defesa militar do 
povo continue a ter sucesso. Medidas apropriadas podem ser implemen-
tadas sem grandes investimentos de recursos ou dinheiro. A defesa contra 
o Estado turco e seus grupos islâmicos aliados, inclusive o ISIS, bem 
como a base para a mudança ecológica e a conscientização estão na orga-
nização dos vilarejos e bairros. Precisa estar enraizada nas comunas des-
centralizadas. Como a resistência contra os ataques ilegítimos e brutais, a 
saída para o impasse da catástrofe ecológica, provocada pela modernidade 
capitalista, exige esforço, coragem para abrir novos caminhos e sacrifício. 
O que testemunhamos no nordeste da Síria não está livre de contradições, 
e o povo enfrenta enormes desafios. Mas o que definitivamente existe e 
pode ser sentido em muitos pequenos momentos, é o potencial inquebrá-
vel de revolucionar a maneira fundamental como as pessoas vivem umas 
com as outras.

Depois de todos os sacrifícios que o povo do nordeste da Síria fez para esta-
belecer seu autogoverno, têm direito a viver em paz e a ter a chance de de-
senvolver ainda mais seu próprio sistema. A região pode e deve ser capaz de 
florescer sem ser atacada pelo Estado turco, ou por qualquer outro Estado.

O comitê do Make Rojava Green Again (MRGA),

10 de dezembro de 2022.
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