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Ο αναρχισμός είναι ένας αγώνας διακοσίων χρόνων για τη δικαιοσύνη και την ελευθερία. Μάχεται ενάντια
στις εξουσιαστικές σχέσεις του ατόμου και της κοινωνίας, ενάντια στο κράτος, τον εχθρό των λαών και
τον καπιταλισμό που τους εκμεταλλεύεται. Η πραγματικότητα του βασίζεται σε ένα κόσμο εκατοντάδων
χιλιάδων χρόνων χωρίς κράτη αντί ενός κόσμου πέντε χιλιάδων χρόνων γεμάτων εστίες επανάστασης. Ο
αναρχισμός θα καταρρίψει την εξουσία με την πραγματική του δύναμη του και θα δημιουργήσει μια ζωή
χωρίς εξουσία για τη δικαιοσύνη και την ελευθερία.
Είμαστε αυτοί που “υφαίνουμε” εδώ και 12 χρόνια τον επαναστατικό αναρχικό αγώνα σε αυτό τον τόπο.
Αυτοί που λένε ότι αναρχισμός σημαίνει οργάνωση. Κάναμε τα λόγια μας δράση. Επιχειρούμε βήμα βήμα
μια αναρχική οργάνωση. Αντί του ατομικισμού και ανταγωνισμού που επιβάλλεται σε κάθε άνθρωπο στην
κοινωνία, προτάσσουμε την αλληλεγγύη και την κοινοκτημοσύνη. Απέναντι στην υποταγή, οργανώνουμε
την εξέγερση. Διασώζουμε την ελπίδα διώχνει το άγχος, προχωράμε με θάρρος ενάντια στο φόβο.
Μαχόμαστε ενάντια στο κράτος. Κράτος σημαίνει αδικία. Αυτή την αδικία θα γκρεμίσουμε. Είμαστε
Αρμένιοι, Κούρδοι, Λαζοί…Δεν είμαστε μειοψηφία, είμαστε πολλοί, είμαστε οι λαοί κατασφαγιάστηκαν
στην αναμέτρησή τους με το κράτος. Είμαστε εργάτες που παλεύουμε ενάντια στα αφεντικά. Ο αγώνας
κάθε εργάτη είναι και δικός μας αγώνας. Είμαστε σε διαμάχη με την αρσενική κυριαρχία. Είμαστες γυναίκες
σε διαμάχη με την πατριαρχία. Είμαστε τα χρώματα του ουράνιου τόξου ενάντια στο γκρι της αρσενικής
κυριαρχίας. Είμαστε η αρμονία του δέντρου με το ρυάκι, του λιοντάριου με την γαζέλα. Είμαστε σε διαμάχη
με τον καπιταλισμό, από τον οποίο πηγάζει η οικολογική ζωή. Είμαστε οι νέοι που αγωνίζονται για την
ελευθερία τους ενάντια στην αιχμαλωσία. Είμαστε αυτοί που παλεύουν με τη δύναμη της νεολαίας μας.
Εμείς, οι επαναστάτες αναρχικοί είμαστε αυτοί που μοιραζόμαστε και δείχνουμε την αλληλεγγύη μας
σε κάθε δρόμο, σε κάθε γειτονιά, είμαστε άνθρωποι κάθε ηλικίας, από επτά έως εβδομήντα ετών, που
οργανώνουμε τον αναρχισμό.
Οργανώσαμε τον αγώνα μας, σε κάθε πεδίο του αγώνα, χωρίς να ιεραρχήσουμε μια αδικία έναντι μιας
άλλης. Και ο αγώνας μας συνεχίζεται. Κάθε μέρα που περνάει, ο αναρχισμός οργανώνεται στον τόπο μας. Οι
σχέσεις διευρύνονται σε διαφορετικές περιοχές, ισχυροποιούνται. Τώρα, αντικρύζουμε την πραγματικότητα
στην οποία μας οδήγησαν τα τελευταία 12 χρόνια.
Οι σχέσεις μεταξύ των οργανώσεων στην Άγκυρα και την Κωνσταντινούπολη που λειτούργησαν με την
αρχή της αλληλεγγύης, δεν μπορούν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες του αγώνα που φουντώνει. Αύριο θα
συναντήσουμε παρόμοιες καταστάσεις και σε άλλες περιοχές. Μία παρόμοια ανάγκη είναι η αναγκαιότητα
ενδυνάμωσης των δεσμών μεταξύ των ανεξάρτητων αναρχικών προσπαθειών. Αισθανόμαστε την ανάγκη να
δημιουργήσουμε ομοσπονδιακές σχέσεις για να εκπληρώσουμε τις απαιτήσεις και να διευρύνουμε τον αγώνα
μας ακόμα περισσότερο. Ο οργανωμένος αναρχισμός αποτελεί την παράδοσή μας, όπως καταδεικνύουν οι
εκατοντάδες ομοσπονδίες που δημιουργήθηκαν σε κάθε γωνιά του κόσμου στην ιστορία των 200 χρόνων
του. Ναι, η ομοσπονία είναι η πραγματικότητα που αντικρύζουμε σήμερα.
Εμείς οι Anarşist Gençlik (Αναρχική Νεολαία), Karala, Devrimci Anarşist Faaliyet (Επαναστατική
Αναρχική Δράση), Lise Anarşist Faaliyet (Σχολική Αναρχική Δράση) και Meydan Gazetesi (εφημερίδα
Μεϋντάν), λέμε πως θα συνεχίσουμε αυτόν τον αγώνα με την Επαναστατική Αναρχική Ομοσπονδία από δω
και στο εξής προκειμένου να δημιουργήσουμε ένα ελεύθερο κόσμο κοινοκτημοσύνης και αλληλεγγύης.
Σας καλούμε όλους στον αγώνα για τη δικαιοσύνη και την ελευθερία, στον αγώνα
για να μεταλαμπαδεύσουμε την παρακαταθήση που δανειστήκαμε από τους συντρόφους μας στο αύριο. Σας καλούμε στον αγώνα για να καλλιεργήσουμε τον σπόρος του
αναρχισμού που έχουμε στα χέρια μας στη Μεσοποταμία, την Ανατολία και την Θράκη.
Σας καλούμε στην Ομοσπονδία.
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