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Sayın Başkan,
Değerli Yönetim Kurulu Üyeleri,
Hafta sonu AKP/MHP faşist ve gerici unsurların kendi ikballerini ve geleceklerini korumaktan
başka bir amacı olmayan, Alevilerin de yoǧun yaşadıǧı Suriye/Afrin bölgesine yönelik yaptığı
askeri müdahaleyi şiddetle kınıyoruz. Hepimiz biliyoruz ki; AKP/MHP koalisyonu son 15 yıllık
kirli politikaları artık çamura batmıştır. Bu faşist iktidarın tek çıkış noktası kaos, şiddet ve
savaştır. Bu iktidar durdurulamazsa ülkemizde bir iç savaşın olma ihtimali maalesef çok
yüksektir.
Hafta sonu Afrin bölgesine başlatılan askeri müdahale yine kan, yine göç ve yine masum ve
mazlum insanların canlarıyla, mallarıyla bedel ödemeleri anlamına gelmektedir. Süreç bu
şekliyle işlerse, müdahale yapılan bölgelerdeki farklı inanç ve etnik kimliğe sahip toplumların
arasında nifak, güvensizlik, huzursuzluk hakim olacaktır.
Alevilerin, Ezidilerin, Hristiyanların, Süryanilerin, Müslümanların, Kürtlerin, Türklerin ve Arapların
birarada kardeşçe yaşamalarını temenni ediyoruz.
Bu süreç sadece Suriye/ Afrin bölgesini etkilemeyecektir. Doğal olarak Türkiye ve Avrupa´yı da
çok olumsuz bir şekilde etkileyecektir. Unutulmamalıdır ki; son iki yıl içerisinde Ortadoğu başta
olmak üzere Avrupa´ya yapılan göçler, Avrupa´da sağcı, ırkçı siyasi partilerin oy oranını ciddi
tehlikeler yaratacak kadar artırmıştır. Yaşanan bu gelişmeler herkesi ve her ülkeyi etkiliyorsa,
buna sessiz kalmak, tehlikelere davet çıkarmaktır. Artık masum ve mazlum insanlar ölmesin,
yerlerinden, topraklarından göç etmesinler. Herkes kendi topraklarında özgürce yaşasın.
Çocuklar ölmesin, analar ağlamasın...
Bugüne kadar demokrasi, adalet ve barış mücadelesi içerisinde üstümüze düşen
sorumluluklarımızı imkanlarımız doğrultusunda yerine getirdik. Bundan sonra da bu kararlı
mücadelemizi her türlü baskı ve tehditlere inat sürdüreceğiz.
Değerli Canlar, gün susma ve tepkisiz kalma günü değildir. Herkesi elinden geleni yapmaya ve
sorumluluk üstlenmeye çağırıyoruz. Bu bağlamda AKM-Cemevlerimiz, yöneticilerimiz,
canlarımızdan önemle rica ediyoruz:
1- Örgütlü olduğumuz her şehirde Alman ve Türkiye´li sivil toplum kuruluşlarına çağrıda
bulunarak şehir merkezlerinde bilgilendirme standları açılsın,
2- Şehrin belediye başkanları, varsa milletvekilleri veya bakanlarıyla irtibata geçerek yaşanan
süreç anlatılsın,
3- İmkanlar doğrultusunda bölge temsilciliklerimiz, bölge parlamentoları önünde çadır açmak
gibi eylemler ortaya koymalarını öneriyor, talep ediyoruz.
Bizim mücadelemiz insanlık içindir, insanların onurluca bir arada barışçıl ve kardeşce yaşaması
içindir.
Şimdiden ortaya koyacağınız destek ve dayanışma için teşekkür ediyoruz.
Saygılarımla
Hüseyin Mat
Genel Başkan

