BASINA VE KAMUOYUNA
Avrupa gençlik ve genç kadın hareketlerinin başlatmış olduğu NEHÊLE (İZİN VERME) hamlesinin ilk aşamasını kamuoyuna ilan ediyoruz. Avrupa’da yaşayan sosyalist ve devrimci gençliğin
sahiplendiği NEHÊLE hamlesinin ilk aşaması, başta AKP-MHP faşizmi ve tüm emperyalist güçlerin Rojava’yı işgal saldırılarına karşı bir cevap olacaktır. İşgale İZİN VERMEYECEĞİZ.
Önder APO’yla başlayan soluk soluğa mücadele günümüzde milyonlarca Kürdistanlı’nın özgürlük
hayalleriyle bütünleşmiş durumdadır. Çıktığı ilk günden bu yana yaşamıyla, bağımsız duruşu ve
özgür iradesiyle, insanlık değerlerine olan eşsiz bağlılığıyla Ortadoğu’da çığır açmış, özgürlük
ruhunu yüceltmiştir. Özgürlük uğruna ortaya koyduğu fedai direnişle komplocuları, sömürgecileri
ve emperyalistleri şaşkına uğratmış ve dünya halklarına esin kaynağı olmuştur. Önder APO’nun
gençlik ruhuyla yola çıkan mücadelemiz fosilleşmiş soykırımcı sömürgecilere her seferinde insanlık
dersi vermiştir. Yaşamı uğrunda ölecek kadar çok seven fedai kahraman geleneğinin soykırımcı,
sömürgeci ve emperyalist insanlık düşmanlarına karşı yürütmüş olduğu direniş işgal kararıyla teslim alınmak ve tasfiye edilmek istenmektedir.
Bu kararı alan komplocu emperyalistler bilmelidirler ki milyonlarda somutlaşmış bir halkın ve
gençliğinin özgürlük savaşını bitiremezsiniz, teslim alamazsınız ve tasfiye edemezsiniz. Kürdistan’ın Agitleşmiş fedai gençliği, kurmuş olduğunuz tuzak ve komplolara boyun eğmeyecek, sessiz
kalmayacak ve izlemeyecektir. Kirli ve insanlık düşmanı planlarınız tutmayacak, Kürdistan
gençliğinin kurbanlık koyun olmadığını ibretle izleyecek ve aldığınız karara karşı pişman edileceksiniz. Önder APO’nun ruhu, bilinci ve iradesiyle kuşanmış Kürdistan devrimci gençliği nasıl ki
Kobanê Direniş Eylemleri’yle ateş topu olup tüm komplocuları yaktıysa, bugün her zamankinden
daha yoğun bir direnişe geçecek ve hesaplarınızı alt üst etmesini bilecektir.
Bu gelişmelerin içerisinde ise adeta dünyanın tüm gençlerinin, genç kadınlarının özgürlük
arayışlarını ve hayallerini temsil eden gençlik hareketi olarak ve genç kadın örgütü olarak tarihi ve
tarihi olduğu kadar da kader tayin edici bir süreç ile karşı karşıyayız. Ortadoğu toprakları adeta
kaynayan kazan misali anlık gelişmelere sahne olmaktadır. Günlük olarak olağanüstü gelişmeler
yaşanmaktadır. Özellikle Kürdistan bu gelişmelerin kalbi ve beyni durumundadır. Tüm savaşın
odaklandığı merkez olarak tarihi bir evreden geçmekte, bu yönüyle de iktidarcı güçlerin her türlü
kirli politikasıyla yüz yüze kalınmaktadır. Özellikle de Özgürlük Hareketimizi yakından ilgilendiren
bu gelişmeler dört parçaya bölünen Kürdistan topraklarını bir kez daha parçalamayı hedeflemiştir.
TC faşizmi şahsında tüm sömürgecilik topyekün bir imha saldırısı içerisindedir. Avrupa gençlik
hareketi olarak bu sürece hamlesel bir çıkış yaparak yanıt olmak en stratejik yaklaşımımızdır. Faşist,
soykırımcı düşmana karşı en büyük cevabı APOcu gençlik hamlesel çıkışıyla kesinlikle verecektir.
Avrupa’da gençlik ruhu ve dinamizmiyle hamleyi geliştireceğimiz bir süreçtir. Avrupa’daki tüm
yurtsever gençliği devrim şehitlerine olan intikam sözümüzü gerçekleştirmek için bulunduğu her
alanda tüm gücünü seferber ederek işgale karşı NEHÊLE demeye ve eyleme çağırıyoruz. Dost ve
düşman görecektir ki, Avrupa’daki fedai gençlik düşmanın kabusu olacak ve son isyanı zaferle taçlandırmanın öncüsü olacaktır.
Bu nedenle sokaklara çıkıp NEHÊLE diyen gençler, “ülkemizi koruyacağız” diyen gençler,
“faşizme karşı mücadele edeceğiz” diyen gençler şimdi Rojavayê Kurdistan özyönetiminin çağrısı
üzerine ve büyük İmralı Direnişi’ne sahip çıkmak için yönünü Rojava direniş cephelerine çevirme-

lidir. NEHÊLE hamlesine sahip çıkan onurlu gençler, şerefli gençler, Kürt ve Kürdistan kimliğine
bağlı gençler Rojava’yı korumalıdır. Kürdistan’ın onuruna el uzatanlara, Kürdistan toprakları üzerinde kan dökmek isteyenlere, Kürtlerin yaşamına son vermek isteyenlere karşı kalkan olarak durmak ve o eli kırmak gerekir. Her genç tarihine ve değerlerine sahip çıkarak hareket etmelidir.
Yönünü yüzyıllık büyük direnişe, yani Rojava Devrimi Direnişi’ne çevirmelidir. Bilinmelidir ki ne
kadar saldırırlarsa saldırsınlar, Avrupa’daki yurtsever devrimci gençlik Rojava Devrimi'ne uzanan
her türlü faşist, sömürgeci eli kıracak ve ne koşulda olursa olsun düşmanların tüm işgal planlarını
altüst edecektir.
Bu temelde Tevgera Ciwanên Şoreşger ve Jinên Ciwan ên Azad olarak tüm Avrupa gençliğine
çağrımız şudur: Komplocuların mücadelemize yeni bir komployu yaşatma ve yok etme amacına
karşı bulunduğunuz her yerde ayaklanın ve eyleme geçin! İşgal saldırılarından geri adım atılıncaya
kadar devrimci gençliğin gazabıyla direnişe geçilmeli ve yer yerinden oynamalıdır. Kürtlere yeni bir
komployla tarihi tekerrür ettirmek isteyen işgal saldırılarına karşı her yer eylem alanı haline getirilmeli, radikal bir direniş içerisine girilmelidir. Bulunulan her sokak, her mahalle, her şehir direniş
mevzisi haline getirilerek Avrupa’dan tüm dünyaya yayılmalıdır. Kürdistan Özgürlük Devrimi için
tek yol DİRENİŞ’tir. Önder APO üzerinde sürdürülen tecrit, mücadelemiz üzerinde planlanan komplo ve Kürdistan üzerinde yürütülen faşizme karşı gün Devrimci Gençliğin direniş olup alanlara
akma ve İZİN VERME deme günüdür.
Yaşamını, onurunu, şerefini çalmaya çalışanlara İZİN VERME!
Erdoğan’ın faşist barbarlığına soykırım zihniyetine İZİN VERME!
Arîn Mîrkan ve Çiyagerlerin direniş ruhuyla örgütlen, işgale İZİN VERME!
Güneşimizi Karartamazsınız şiarıyla örgütlen, İmralı Tecridi’ne ve faşizme İZİN VERME!
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