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Bizler, 25 Temmuz 2021 tarihinde, ABD emperyalizmi ve İsrail siyonizmine karşı ön 
cephede mücadele eden 6 ülkenin 11 gençlik örgütü olarak, çevrimiçi olarak topladığımız 
Konferansımızda aldığımız kararları tüm dünyaya ilan ediyoruz:  

 
1. Bağımsız Filistin Devleti davası, hepimizin ortak davasıdır. Bizler, Filistin’in 

bağımsızlığı ve özgürlüğü için ülkelerimizin ve dünya gençliğini bir yumruk gibi birleştirmek 
üzere omuz omuza veriyoruz. Bu mücadeleyi dünyadaki tüm anti-emperyalist gençliğin ortak 
bayrağı yapacağımıza söz veriyoruz. 

 
2. Filistin’in mücadelesi, yalnızca Filistinlilerin, bölge halklarının, İslam dünyasının 

değil; İran ve Türkiye’den Rusya ve Çin’e, Batı Asya’dan Latin Amerika’ya emperyalist 
sömürü ve hegemonyacılığa karşı savaşan tüm ulusların ortak mücadelesidir.  

 
3. İsrail’in yenilgisi ve Filistin direnişinin zaferi tüm insanlığın zaferi olacaktır. 

Filistin'in bağımsızlığı, emperyalist dünya düzeninin yenilgiye uğratılması ve adalet ile eşitliğe 
dayalı çok kutuplu bir dünyanın inşası için bir dönüm noktası olacaktır. Ancak emperyalist-
Siyonist şer ittifakına karşı nihai zaferimiz, ancak aynı kuşatmanın tehdit ettiği güçlerin 
birleşmesi ile mümkündür. Terörist İsrail varlığını durdurmak ve özgür ve bağımsız bir Filistin 
devleti kurmak için mazlum ulusların ortak cephesi kurulmalıdır. Filistinli çocukların, Batı 
Asya'da yaşayan her yaştan gencin ve tüm insanlığın parlak geleceği, bu birliği sağlama 
yeteneğimize bağlıdır. 

 
4. Şimdi ufkumuzda o muzaffer günlerin ışıkları görünmüştür. Filistin direnişi her 

zamankinden daha güçlüdür. İsrail'in Demir Kubbesi, Kudüs'e yapılan son saldırının ardından 
yerle bir olmuştur. Mescid-i Aksa’dan başlayarak tüm Filistin’de ve hatta İsrail’in kontrolünde 
bulunan şehirlerde bile yeni bir intifada kuşağı yükselmektedir. Filistinlilerin iradesi ve 
kahramanca direnişi, bu kutlu mücadelenin zaferi için en belirleyici güçtür. 

 
5. Emperyalist-Siyonist şer ittifakına karşı nihai zaferi kazanmak için aynı tehditleri 

göğüslemek durumunda olan güçler birleşmelidir. Terörist İsrail devletini durdurmak, özgür ve 
bağımsız bir Filistin devletini payidar kılmak için mazlum uluslar cephesi kurulmalıdır. 
Filistinli çocukların, Batı Asya’da yaşayan her yaştan gencin ve tüm insanlığın aydınlık 
geleceği için bu birliktelik sağlanmalıdır. 

 
6. “Bağımsız Filistin İçin Uluslararası Gençlik Konferansı” yalnızca bir görüş alışverişi 

platformu değil, tüm dünya gençliğini Filistin davası bayrağı altında birleştirmek üzere 
kurulmuş bir eylem birlikteliğidir. Bu konferans aracılığıyla, Filistin davası için üzerinde 
ortaklaştığımız asgari müştereklerimizi de belirlemiş bulunuyoruz. 

 



7. Filistin halkının kurtuluş özgürlük ve bağımsızlık mücadelesini koşulsuz olarak 
destekliyoruz. İsrail ordusunun sürekli saldırısı ve ablukası altında bulunan Filistin direniş 
örgütlerinin mücadele yöntemleri meşru müdafaa haklarıdır.  
 

8. Başkenti Kudüs olan, toprakları bütünleştirilmiş, sınırları Filistin halkı tarafından 
belirlenmiş ve Filistinlilerce yönetilen; tarihsel sınırları, toprakları, kıta sahanlığı ve kaynakları 
üzerinde tam egemen olan bağımsız Filistin devletini savunuyoruz. 

 
9. 1948 yılında başlayan İsrail işgaliyle evlerinden edilen Filistinlilerin geri dönüş 

hakkının uluslararası hukukun tanıdığı bir insan hakkıdır. 
 

10. İsrail işgalini ve ablukasını sona erdirmek için dış yaptırımlar, direnişe doğrudan 
yardımlar, askeri ittifaklar dahil olmak üzere devletlerimizi bu konuda adım atmaya 
çağırıyoruz. Bu çerçevede atılacak adımları destekleyeceğimizi bildiriyoruz. 
 

11. Biz bölge ülkelerinin gençliği olarak ABD-İsrail saldırganlığıyla karşı karşıya 
olduğumuzun bilincindeyiz. Kurduğumuz birleşik cephe, yalnızca Filistin'e dönük insani bir 
destek faaliyeti değil, aynı zamanda emperyalizme karşı kendi vatanlarımız ve milletlerimiz 
için bir savunma hattıdır. Bizler biliyoruz ki Türkiye’nin, İran’ın, Suriye’nin, Lübnan’ın, 
Yemen’in güvenliği Filistin’in savunulmasından başlamaktadır. Bu açıdan bizi birleştiren üç 
ayaklı tehdidi şu şekilde saptıyoruz: 

(i) Birincisi, Filistin’i işgal eden İsrail varlığının kendisidir. 
(ii) İkincisi, ABD ve İsrail’in Türkiye-İran-Suriye topraklarını bölerek “İkinci İsrail’i” 

varlığını kurma girişimidir. 
(iii) Üçüncüsü, İsrail, Doğu Akdeniz’de Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile 

birlikte hareket etmektedir. “Denizdeki İsrail” diyebileceğimiz Doğu Akdeniz’e kıyısı bulunan 
tüm ülkelerin haklarını gasp etmek ve direnen ulusları kendi kıta sahanlığına hapsetmek isteyen 
Yunanistan-Güney Kıbrıs-İsrail koridorudur.  

 
12. ABD ve İsrail’in bölge ülkelerine yönelik saldırılarına, suikastlerine, tertiplerine 

karşı tek bir vücut olarak karşı koyacağız. ABD ve İsrail uçaklarının Suriye topraklarına yaptığı 
hava saldırılarının, Golan ve kuzey Suriye’de yürüttükleri işgalin karşısındayız. ABD’nin 
Suriye halkının yanısıra Lübnan, İran ve Yemen halklarına da uyguladığı insanlık dışı 
ekonomik ambargoyu bölge ülkeleri olarak hep birlikte aşacağız. 

 
13. Batı Asya gençliği olarak bu üçlü emperyalist-siyonist kuşatmayı dağıtmak için 

omuz omuza veriyoruz. Bu tehdidi yenerek Orta Asya’da, Doğu Asya’da, Latin Amerika’da, 
Doğu Avrupa’da emperyalizmin daha da güçsüzleşmesini sağlayacağız. Dünyanın anti-
emperyalist gençliği, tam da bu yüzden Filistin davasında birleşmektedir ve bu birlik bir çığ 
gibi büyüyecektir. 

 
14. Önümüzdeki dönem, Bağımsız Filistin İçin Uluslararası Gençlik Konferansı’nın 

kurucu bileşeni gençlik örgütleri olarak; 
(i) Bölgemizde ve kendi ülkelerimizde ABD ve İsrail varlığına, işgallerine, 

saldırganlığına ve provokasyonları protesto gösterileri ile karşılık vereceğiz. 
(ii) İntifadalarına ve özgürlük savaşlarına destek olarak Filistin direnişiyle dayanışma 

içinde olacağız ve direniş hakkında kendi ülkelerimizin kamuoyunu doğru bilgilendireceğiz. 
(iii) Ülkelerimizdeki siyasi partiler, kitle örgütleri, sendikalar ile diyalog içinde olmak 

ve Filistin davasını topluma yaymak için yerel komiteler oluşturacağız. Bu komiteler, yerel 
kurumların öneri ve katkılarını alacak ve Konferansın gündemine taşıyacaktır. 



(iv) Düşmanın en büyük silahı bizi birbirimize düşürmeyi amaçlayan fitne ve fesat 
girişimleridir. Fitnecilerle amansız bir şekilde mücadele edeceğiz. 
 

 15. Bizi milliyet, ideoloji, din ve mezhep üzerinden bölemeyecekler. Bundan sonra 
hiçbir güç Batı Asya’da emperyalizme ve siyonizme direnen gençliğin birlikteliğini 
engelleyemeyecektir. Bizim en büyük gücümüz, haklı davamıza dayanan kardeşliğimiz ve 
dayanışmamızdır. Bağrından çıktığımız milletlerimize, kadim Afrika-Asya uygarlığına ve 
insanlığa duyduğumuz güvendir. 
 
 16. Dünya Anti-Emperyalist Gençlik Birliği (WAYU) çatısı altında gerçekleşen 
Bağımsız Filistin İçin Uluslararası Gençlik Konferansı, bu sonuç bildirisiyle birlikte bir iş 
birliği platformu olarak kurulmuştur ve daha da genişleyerek düzenli aralıklarla toplanmaya 
devam edecektir. Bundan sonraki konferans önümüzdeki Kasım ayında Türkiye Gençlik 
Birliği’nin ev sahipliğinde Türkiye’de fiziki olarak toplanacaktır. Bütün imzacı örgütler, bu 
günden itibaren işbu bildiride ifade edilen görüşler çerçevesinde ulusal ve uluslararası eylemler 
ve ortak çalışmalar yapma noktasında kendilerini yükümlü sayacaklardır. 
 

İmzacı Örgütler 
 
 Filistin, El-Fetih Gençlik Hareketi 

Filistin, Hamas Gençliği 
 Filistin, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi Gençliği 
 Türkiye, Vatan Partisi Öncü Gençlik 
 Türkiye, Türkiye Gençlik Birliği 
 İran, BESIC Gençliği 
 Lübnan, Hizbullah Gençliği 
 Lübnan, Arap Ulusal Gençliği 
 Suriye, Suriye Devrimci Gençlik Birliği 
 Suriye, Suriye Ulusal Öğrenci Birliği 
 Yemen, Uluslararası Yemen Gençlik Forumu 


