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Rojava/Serêkaniyê katliamını lanetliyoruz...
Rojava Halklarıyla Dayanışmaya!
Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) çeteleri Rojava’da bir katliam daha gerçekleştirdi.
29 Mayıs Perşembe günü, Rojava’nın Serêkaniyê bölgesinde bulunan Tililiyê, Temadê ve Ovencakê
köylerine yönelik IŞİD çetelerinin gerçekleştirdiği saldırıda, çoğu çocuk ve kadın olmak üzere en az 16
sivil Kürt ve Arap kardeşimiz katledildi. Hayatını kaybeden 7 çocuğun en büyüğü 12, en küçüğü henüz
bir yaşındaydı.
Rojava halklarının öz savunma gücü YPG'nin saldırılara anında karşılık vermesiyle çok daha büyük bir
katliamın yaşanması önlendi.
AvEG-Kon olarak bu insanlık dışı katliamı nefretle kınıyor ve lanetliyoruz...
Kürdüyle, Arabıyla Rojava halklarına başsağlığı diliyoruz...
Katliamcı, tetikçi IŞİD çetelerini sevk ve idare eden, sömürgeci faşist Türk devletidir. IŞİD ve Türk
devletini de başta ABD olmak üzere uluslararası emperyalist güçler aktif olarak destekliyor.
Rojava’da dökülen her kandan emperyalist güçler ve Türk devleti doğrudan sorumludur...
İnsanlık yeni bir sınavla daha yüz yüze...
Bu katliama sessiz kalınamaz, Bu katliama seyirci kalınamaz...
Ben insanım diyen, ilericiyim, yurtseverim diyen, devrimciyim, sosyalistim diyen, özgürlük ve
demokrasiden yanayım diyen, insan haklarını savunan tüm güçler, katliam saldırılarına karşı Rojava
halklarının omuzdaşı ve yoldaşı olmalı... Sesi, soluğu olmalı...
Rojava devrimi, insanlığın bir devrimidir...
Rojava devrimi, halkların kardeşlik köprüsüdür...
Rojava devrimi, demokrasi ve özgürlük ideallerinin ta kendisidir...
Rojava devrimi, bizim devrimimizdir...
Emperyalistleri, faşistleri, gericileri, insanlık düşmanlarını çileden çıkaran, gözü dönmüşçesine
saldırganlaştıran, Rojava’yı kuşatma altında tutmalarının sebebi bu olgulardır.
Bundandır ki, Rojava halklarının devrimi ve onun kazanımları göz göre göre boğulmak, yok edilmek
isteniyor...
İnsanlık düşmanlarına inat Rojava devrimini dişimizle, tırnağımızla savunmaya devam edeceğiz...
Avrupa Ezilen Göçmenler Konfederasyonu (AvEG-Kon) olarak yerlisi ve göçmeniyle Avrupa halklarını
sokaklara, meydanlara çıkarak katliam saldırılarını protesto etmeye, Rojava halklarıyla dayanışmaya,
Rojava devrimini sahiplenmeye çağırıyoruz...
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