
Mykola Lysenko Lviv Ulusal Müzik Akademisi’nin Ukrayna’daki müzik akademilerine ve 
dünya müzik topluluklarına çağrısıdır. 

Mykola Lysenko Lviv Ulusal Müzik Akademisi “Cennetlik Yüzlükler”in anılması için 
30 Mart 2014’te Ukrayna’da tüm müzik akademilerinde öldürülen Meydan 
Kahramanlarının ruhlarına dua etme ve onları anma töreni başlatır.  

21 Kasım 2013 tarihinde binlerce Ukraynalı öğrenci kendi şehirlerinde, hükümetin Avrupa 
Birliğiyle imzalanan ortalık antlaşması kararını askıya almasını protesto etmek için caddeleri 
ve köşe başlarını doldurmuştur. Bu barışçıl gösterilerde öğrenciler en temel insan hakkı ve 
özgürlüğü için Ukrayna’nın Avrupa Birliği ailesinin ve uluslarının bir üyesi olmasını 
istediklerini açıklamıştırlar.    

Devlet Yetkilileri Avrupai değerler için barışçıl protesto yapan genç insanlara ateş açarak 
onlara tecavüzde bulunmuştur.  30 Kasım’da barışçıl niyetlerini vurgulayan yüzlerce öğrenci 
zalimce bir şekilde azgın polisler tarafından dağıtılmıştır. Bu zorbalıktan sonra düzinelerce 
yaralı protestocu hastanelik olmuş, birçoğunun geleceği ise hala belirsizliğini korumaktadır. 

Temel hak ve özgürlükleri dehşetli bir şekilde ihlal edilen ve dövülen barışçı öğrenciler için 
yüz binlerce Ukraynalı özgürlük meydanında çürük otoritenin istifası ve öğrencileri 
dövenlerin cezalandırılması için yerini almıştır.   

İki ay zarfında barışçıl gösterileri destekleyen insanların sayısı gittikçe artmış, bu arada 
diktatörce güç kullanan Viktor YANUKOVİÇ’in gücü her geçen gün zayıflamıştır. Meydanda 
uzlaşma oluşturmak isteyen protestocu göstericilere karşı inatçı lider, 18 Şubat’ta silah 
kullanılması talimatını vermiştir. Bu dönem esnasında, 18 Şubat’tan 20 Şubat’a kadar, 
yaklaşık 100 kişi özel timden polis ve askerlerce sniper marka silahlarla uzaktan ateş açılarak 
vurulmuştur. Ölenler arasında bilim adamları, okutmanlar, öğrenciler, öğretmenler, sanatçılar, 
mimarlar,  oyun yönetmenleri ve aktivistler vb. vardır.  Bu insanların kanları diktatörlüğün 
sonu olmuştur. Canlarını feda eden “Cennetlik Yüzlükler” milyonlarca Ukraynalıya 
özgürlüklerini geri vermiş ve yeni demokratik anayasal bir yapıyı kurma imkânını sağlamıştır. 

Ukraynalılar otoriteye başkaldırı sırasında tüm dünyadaki kardeşleri ve arkadaşları tarafından 
samimi bir şekilde desteklenmiştir. Meydan Kahramanları yalnız Ukrayna devleti için değil, 
aynı zamanda gerçek insani değerler, hak ve özgürlükler için canlarını kurban olarak 
vermiştir. Ukrayna ve dünyadaki müzik topluluklarına müzik eğitim enstitüsü olarak 
sesleniyoruz.  30 Mart 2014’te göstericilerin kitlece katledilmelerinden kırk gün sonra, kurban 
olan insanların ruhlarına dua etmek ve bu bağlamda onları anmak için bizi desteklemelerini 
rica ediyoruz.  

30 Mart 2014’te “Cennetlik Yüzlükler”in anılması için Mykola Lysenko Lviv Ulusal Müzik 
Akademisi Lviv’de Wolfang Amadeus Mozart St. George Cathedral’de hayır için “Ruhları 
Anma” gösterisi organize edecektir. 

Mykola Lysenko Lviv Ulusal Müzik Akademisi yönetim ve bilimsel konseyi.  

P.S. Bu çağrıyı destekleyen herkesin dostlarını ve meslektaşlarını konsere katılması için 
cesaretlendirmesi rica edilmektedir.  


