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GÜN,KOBANE İÇIN SOKAĞA ÇIKMA GÜNÜDÜR 

Halklarımıza Ve Devrimci Kamuoyuna… 

Başta ABD emperyalizmi ve onun işbirlikçisi uşakları olan T.C oligarşisinin, Sudiarabistan, 

Katar, İsrail gibi işbirlikçi faşist devletler ortadoğuda kendi çıkarları dogrultusunda şekillendirme 

politikalarını vahşice uygulamaktadır. Bu çerçevede; İŞİD çetesini kuran ve besleyen 

emperyalist işbirlikçi blok, bu gerici faşist çeteye her türlü destegi saglamakta ve bir katliama 

daha ortak olmaktadır. 

Ulusların Kendi Kaderini Tayin etme hakkına tahammül edemeyen emperyalist güçler ve onun 

kuklası olan oligarşinin egemen partisi, AKP aracılıgıyla tüm kirli oyunlarını ortadoğu üzerinde 

sergilemektedirler. Günlerdir AKP nin destekledigi İŞİD saldırılarına karşı kahramanca direnen 

kobane halkını katletmeye kararlı olan T.C oligarşisi, dün üç taraftan kuşatılan Kobane’nin 

Mürşitpınar sınır kapısındaki askeri güçlerini çekerek ve bu alanıda İŞİD katillerine bırakarak 

kobane’nin dörtbir yandan rahatça kuşatılmasını saglamıştır. Bütün bu çirkin oyunlara ragmen 

YPG/YPJ önderliginde savaşan kobane halkı kahramanca direnmektedir. 

Ülkemiz sınırlarında ise oligarşik,faşist düzenin baskısı her geçen gün dahada sertleşmektedir. 

halkımızın bu konudaki direnişi karşısında elindeki bütün baskı aygıtlarını devreye sokan 

hükümet, Kürdistan’da fiili olarak sıkıyönetim ilan etti. halk hükümetin ilan ettigi sıkıyönetimi 

tanımayarak eylemlerini dün gün boyu sürdürdü, Kürdistan’ın tümü il, ilçe, mahalle, 

sokaklarında kesintisiz eylemlerle başlayan halk kobanenin yalnız olmadıgını haykırıyor. AKP 

asker, polis ve uzantısı hizbul-kontra eliyle halka silahlarla saldırıyor. İŞİD’çi devlet kontraları 

polis 23 yurttaşımızı katlediyor. 

Başta kürdistan olmak üzere, ülke genelinde onurlu bir direnişle her yeri kobane’leştirerek her 

yer kobane, her yer direniş sloganlarını haykırmaktadırlar. Milyonların katıldıgı büyük varolma 

savaşı tarihe çoktan kaydını düşerken, yaşanan gelişmeler Türkiye başta olmak 

üzere,uluslararası ve bölgesel birçok gücün kobane hesaplarının tutmadıgını göstermektedir. 

Gün agır silahların, tankların, topların ateşi altında kobane için sokaga çıkma günüdür. gün 

işbirlikçilerden ve bunlarla birlikte hareket eden her kesimden hesap sorma günüdür. bu savaş 

bizim savaşımızdır.! 

YAŞASIN ROJAVA VE KOBANE DİRENİŞİMİZ… 

YAŞASIN HALKLARIN KARDEŞLİĞİ VE  DAYANIŞMASI… 

08 EKİM 2014 
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KOBANE ZAFER AÇIKLAMASI,  

Dün Bekaa Bugün Rojava  

70’li yıllarda Bekaa Vadisi ne ise, bugün de Kobane aynı anlamı ifade ediyor.Betül Altındal 

Silahlı Propaganda Timi, adı altında DAİŞ’e karşı savaştıklarını söyleyen MLSPB/DEVRİM 

CEPHESİ savaşçıları bizim için 70’li yıllarda Bekaa Vadisi ne ise, bugün de Kobane aynı 

anlamı ifade ediyor. Kobane dünya devriminin kalbi, YPG devrimlerin kapısı ve başlangıç 

noktası haline gelmiştir. Kobane bizler açısından sosyalizmin umut noktasıdır” diye konuştu. 

Türkiye devrimi ekseninde mücadele yürütürken genel planda Ortadoğu devrimini yaratacak 

Cephe’leri oluşturmak için de Kobane’deyiz Kobane’de, Türkiye devrimci hareketinden gelen 

başka örgütler de var. burada birlikteyiz ve aynı cephe’lerde savaşıyoruz. bu çok önemli, çünkü 

biz her zaman şunu söylüyoruz, masa başında değil savaş alanında birlik olur. 

Kobane direnişi yıllarca ırkçı, faşizan yaklaşım ve zihniyetin koparmaya çalıştığı halkları 

birleştirdi. bu direniş, Türkiye halklarının da umudu haline geldi. devrimciler olarak bizler de 

halkların ortak mücadelesinin çimentosu olacağız. gezi devrimin provasıydı. Kobane ise, bunun 

gerçekleştiği ve tüm Türkiye ve Ortadoğu’ya taşınacağı alandır. herkes bilmeli’ki Kobane 

direnişi halkların gerçek mücadelesidir. 

 

Kayıtsız Kalamazdık 

Burada ortaya çıkan devrime kayıtsız kalmak mümkün değildir. Burada Kürtler, Ermeniler, 

Araplar, Süryaniler ve Türkler birlikte mücadele ediyor. Ardımızda nice şehitler bıraktık, hepsi 

bizim şehidimiz. Hepsi dünya devriminin tarih boyunca ortaya çıkan şehitleri içinde yerini aldı. 

ben de bir Türk olarak burada bulunmamın halkların ortak mücadelesi ve özgür geleceği için bir 

görev ve sorumluluk olduğunu düşünüyorum” ifadesini kullandı. 

 

Kobane Bize Devrimi Sundu 

Kobane direnişi ve Rojava devrimi ise, bize gerçek bir devrimi sundu ve bize düşen de bunu 

korumak ve yanında yer almaktı. Ortak direnişi şimdi burada gerçekleştiriyoruz. Türkiye 

devrimci hareketleri ile yan yana olmaya çalışıyoruz. Masa başında yapamadığımız birlikteliği 

burada sağlıyoruz. 

Burada şehit düşen Türkiye devrimci hareketinin neferleri olan Sarya, Paramaz, Algan, Zafir ve 

Serkan yoldaşları anıyoruz. Onlar bizim için birer kutup yıldızı olmuştur. Dayanışmanın, 

devrimin kutup yıldızları olmuşlardır. Onların şehadeti direnişimizin simgesi olmuştur. 

KURTULUŞA KADAR SAVAŞ… 

02-Ocak-2015 

MLSPB/DEVRİM CEPHESİ 



TIL-HAMIS ZAFER AÇIKLAMASI  

Türkiye Ve Ortadoğu Halklarına Çağrımızdır. 

Anti-Emperyalist Anti-Siyonist savaşımızın cephesi olan Rojava topraklarındayız.Tarihsel bir 

direnişin zafere evrildiği Kobane’de, Şengal’de, Ceza’da Erca-Zerga cephelerinde YPG ve YPJ 

güçleriyle omuz omuza devrimin o destansı onurunu yaşama iradesini gösterdik. 

Bugün ise; Emperyalist istilacıların ve onun işbirlikçi kukla devletçiklerinin, arpalığında kanla 

beslenen ortadoğunun jitemi İŞİD(DAİŞ)’in Rojava’da son dayanağı olan, Tıl Hamıs bölgesini 

aynı kahramanlıkla kurtarmış bulunmaktayız. 

Biz; MLSPB/DEVRİM CEPHESİ gerillaları; Önder Mahir Çayan’ın izinde,Parti-Cephe’nin 

devrimci halk savaşında ısrarını, iradesini ve cüretini gösterme kararlılığıyla, bin yıllar önce 

insanlığın filizlendiği bu topraklarda, bugünde Rojava devrimiyle birlikte Ortadoğu devrim 

cephesini örme ve sosyalizmi bu topraklardan, Ortadoğu’nun bütün coğrafyasına taşımak ve 

halkların özgür ve eşit yaşamını sağlamak, şehitlerimizin hedeflerini gerçekleştirmek tek ve 

nihai gayemizdir. 

Bu nedenle; Türkiye ve Ortadoğu halklarına çağrımızdır. Yıllarca halkları sömürmekten başka 

amaç taşımayan ve Ortadoğu halklarına kan, zulüm ve gözyaşını reva gören Emperyalist, 

Siyonist işgalciler ve onların yerli taşeron devletlerine karşı, tek yol POLİTİKLEŞMİŞ ASKERİ 

SAVAŞ STRAJETİSİDİR. 

Devrimci halk savaşını, nostalji olarak görenler ,devlet terörüyle katledilen insanların 

cenazelerinde slogan atmayı eylem bilenler, şunu çok iyi bilmelidirler ki, ÖNDER ÇAYAN’IN 

Kızıldere’de bıraktığı miras, devrimin rotasını gösteren yol kılavuzumuzdur. 

Ortadoğu’nun karanlık dehlizlerinde bir mum ışığıyla çıktığımız bu yoldan devrim güneşini 

Türkiye topraklarına taşıyacağız… 

YAŞASIN ORTADOĞU DEVRİM CEPHESİ 

HERŞEY CEPHE İÇİN HERŞEY ZAFER İÇİN 

KURTULUŞA KADAR SAVAŞ 

28-ŞUBAT-2015 

MLSPB/DEVRİM CEPHESİ 

 

 

 

 

 



KIZILDERE ORTADOĞU HALK DEVRİMLERİ’NİN KESİNTİSİZ YOLUDUR 

“Biz buraya dönmeye değil ölmeye geldik” Önder, Mahir Çayan’ın son sözleriydi. Tarih 30 Mart 

1972 yılını gösterdiğinde, Kızıldere’de bir savaşın manifestosu böyle yazılıyordu. Amerikan 

emperyalizminin boyunduruğu altında bir ülkede, kölece yaşamaktansa silah elde vuruşarak 

direnmenin tek kurtuluş yolu olduğunu haykırarak 9 yoldaşıyla ölümsüzlüğe ulaştılar. 

Onları onlar yapan yaldızlı sözler değildi, gençlik macerası değildi, onların mücadelesi onların 

yolu kesintisiz devrim yoluydu. Bağımsızlık, Demokrasi ve Sosyalizm şiarıyla çıktılar yola. Bu 

yolda teslimiyet değil irade, inanç ve cüret vardı, bu temelde Kızıldere son değil başlangıçtır. 

Kızıldere;  politikleşmiş askeri savaş stratejisi temelinde, Anti-Emperyalist - Anti Oligarşik halk 

devrimi için dövüşenlerin yoludur.  Kızıldere Emperyalizme, Siyonizme ve onların kukla 

rejimlerine karşı, Ortadoğu halklarının zaferinin yoludur.  Kızıldere ideolojik, politik, askeri 

birliğin devrimci stratejik sentezidir. 

Kızıldere; siper yoldaşlığının ete kemiğe büründüğü devrimciliğin tanımıdır. Kızıldere, Bağımsız 

Türkiye, Birleşik Özgür Kürdistan çağrısıdır. Kızıldere, Ortadoğu devrim cephesi’nin kızıl 

sancağıdır. 

Biz; MLSPB/ DEVRİM CEPHESİ savaşçıları olarak diyoruzki, Önder, Mahir Çayan’ı anmak 

savaşmaktır, Rojava devrim topraklarında önderimizi savaşarak anıyoruz. Türkiye ve Ortadoğu 

halklarına sesleniyoruz, Emperyalizme, Siyonizme ve işbirlikçilerine karşı, Parti- Cephe’nin 

ihtilalci kızıl bayrağı altında birleşmeye, mücadeleye ve zafere çağırıyoruz. 

YAŞASIN DEVRİM VE SOSYALİZM! 

YAŞASIN ORTADOĞU DEVRİM CEPHESİ! 

KURTULUŞA KADAR SAVAŞ!  

                                                                                                                                                                                            

MLSPB/DEVRİM CEPHESİ 

29-MART-2015 

 

 

 

 

 

 

 



KOBANE RUHUYLA 1 MAYISTA TAKSİM’E 

TÜRKIYE VE ORTADOĞU HALKLARINA 

 Bilindiği gibi, dünya halklarının baş düşmanı Emperyalist güçler ve onların işbirlikçi faşist 

kuklaları, ülkemizi ve Ortadoğu coğrafyasını halklar hapishanesine çevirmiş ve bu coğrafyada 

yaşayan Türk, Kürt, Arap, ve Fars halkının yaşamını zindana çevirmiştir.  

20 yy başında cetvelle çizdikleri sınırları, tel örgülerle  çevirerek kendi aralarında parsel parsel 

paylaşmış, Kürt ulusunun ve halkının yaşadığı coğrafyayı ise dört parçaya bölerek statükocu 

kuklalarına peşkeş çekmiştir.  

Ortadoğu’yu yeniden dizayn etmek ve bu amaçla yeniden paylaşmak için it dalaşına 

girenler,Rojava’da  ortaya çıkan halkların iradesini kırmak ve devrimi boğmak için kendi elleriyle 

beslediği çeteleri Rojava üzerine salmıştır. 

Fakat,Kobane’gradda, Tıl-Hamıs’te, Şengalde ve Tıl-Temirde  YPG/YPJ öncülüğünde  

Ortadoğu halklarının devrimci sosyalist enternasyonal birliği temelinde,21 yy ın başlangıcında 

Rojava devrimi bir kez daha kanıtlamıştırki  devrimler çagı kapandı, elveda proleterya, 

sosyalizm öldü, bağımsızlık artık mümkün değil tezlerini savunan, Emperyalist CNN ci neo-

liberal kalemşörlere ve düştü düşecek diyenlerin yüzüne vurulan tarihsel bir tokattır.Rojava halk 

devrimi Dünya halklarının  Özgürlük,Demokrasi ve Sosyalizm bayrağıdır. 

Hareketimiz; MLSPB/Devrim Cephesi tarihsel devrimci sorumluluğu gereği, Ortadoğu devrim 

cephesi’nin aktif bir gücü ve bileşeni olarak ,Rojava devrim cephelerinde,  emperyalist  güçlerin 

ve onların statükocu kuklalarının  beslemesi,  DAİŞ çetelerine karşı verilen 

mücadelenin,direnişin öznesi olma iradesi ve cüretiyle devrimi  dalga dalga ülkeye ve 

Ortadoğu’nun bütün coğrafyasına  taşıma kararlılığındadır. 

Kobane’de,Tıl-Hamıs’ te haykırdığımız gibi, halklarımızı Emperyalizme karşı Bağımsızlık, 

Oligarşiye karşı Demokrasi ve Kapitalizme karşı sosyalizm için mücadeleye ve zafere 

çağırıyoruz. 

 Türkiye halklarına; Emperyalizmin ve Oligarşinin  neo-liberal halk düşmanı saldırılarına 

karşı,Birlik, Mücadele ve Zafer şiarıyla,Devrimci ve Sosyalist uygarlığın öznesi ve yapıcısı 

proleteryanın öncülügünde, emekçi halkımızı 1 Mayıs'ta işçi sınıfının öncü  müfrezesi 

MLSPB/DEVRİM CEPHESİ'nin kızıl sancağı altında Taksim’e çağırıyoruz... 

YAŞASIN 1 MAYIS/BİJİ YEK GULAN!  

EMPERYALİZM YENİLECEK,SAVAŞAN HALKLAR KAZANACAK! 

YAŞASIN ORTADOĞU DEVRİM  CEPHESİ! 

BÜTÜN ÜLKELERİN İŞÇİLERİ VE EZİLEN HALKLARI BİRLEŞİN! 

2O-04-2015 

MLSPB/DEVRİM CEPHESİ 



HAZİRAN ŞEHİTLERİ ÖLÜMSÜZDÜR 

YA ÖZGÜR VATAN YA ÖLÜM! 

Haziran şafağında, kuşatmalarda düşen, dövüşen, cunta zindanlarında idam sehpalarını 

tekmeleyenler. Kobanegrad’a alınterini katan, hücredeki Adalı'nın ruhunu taşıyan, Cevahir 

yüreğinde efsane gerilla, büyük komutan Arda'nın cüretiyle kuşanan. 

Mahir yürekli Bedreddin' in yoldaşı, Bekaa'nın, Rojava'nın Enternasyonalistleri, Türkiye ve 

Ortadoğu halklarının kahraman Parti-Cephe savaşçıları, devrim ve sosyalizm bayrağını 

Türkiye'de, Kürdistan'da dalga dalga taşıyan kutup yıldızlarımız; Hüseyin Cevahir, Betül 

Altındal, Tamer Arda, Atilla Ermutlu, Doğan Özzümrüt, Ercan Yurtbilir, Hakkı Kolgu, Ahmet 

Saner, Kadir Tandoğan, Gürkan Özdemir… 

Rojava topraklarına bir MLSPB Cephe savaşçısı olarak ayak basıp; Kobane'den, Cizre'ye, 

kavgaya tutuşan ve Şehit Rubar Kamışlo Hamlesi'nde DAİŞ çetelerine karşı savaşan ve 

dövüşerek şehit düşen yoldaşımız Mahir Arpaçay, kutup yıldızımız olarak Haziran'da 

yitirdiklerimizin arasına bu bilinçle katılmıştır.  

Haziran; kahramanca dövüşenlerin, toprağa yiğitçe düşenlerin, yaratma iradesinin ve düşman 

kamplarına korku salanların uğuruna savaştıkları sosyalizm bayrağı ve MLSPB' nin, adını 

tarihe silinmemek üzere kazıyanların devrimci ateşidir.  

Yanan ateş şimdi bir daha, yeniden Rojava topraklarında; savaşçılarımızın, gerillalarımızın 

devrime inancı sayesinde haziran şafağında düşen şehitlerimizden devraldıkları bayrağı 

oligarşinin burçlarına dikene kadar devam edeceğimizin kanıtıdır.  

Yolumuz Haziran'da düşenlerin yoludur! Yolumuz kurtuluşa kadar savaşanların yoludur! 

 

YAŞASIN ORTADOGU DEVRİM CEPHESİ! 

KURTULUŞA KADAR SAVAŞ!  

07 HAZİRAN 2015 
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TÜRKİYE,ORTADOGU VE DÜNYA HALKLARINA 

 

ENTERNASYONALİST ÖZGÜRLÜK TABURU 

Emperyalist güçler ve onların kukla taşeronları 21. yy. ın başında, Rojava'da gerçekleşen 

Devrimi bogmak, tasfiye etmek için, kendi elleriyle besledikleri, büyüttükleri Kontrgerilla (DAİŞ) 

İŞİD çetelerini, Kobane üzerine salmış ve böylece ,Kürt Halkının şahsında, Ortadoğu ve dünya  

Halklarının iradesini kırabileceklerini hesaplamışlardır. 

Fakat, Rojava halkı YPG/YPJ öncülügünde, dünyanın çeşitli ülkelerinden enternasyonalistler 

olarak emperyalist güçlere ve kukla devletçiklerine karşı emekçi halk sınıflarının ve birleşmiş 

insanlık idealinin taşıyıcıları olan enternasyonalistler  faşist İŞİD çetelerine karşı  Çagımızın en 

görkemli,destansı, direnişini sergileyerek ve Kahramanca bir iradeyle direnerek, düştü düşecek 

diyenlere, unutamayacakları tarihsel bir tokat attık. 

Parti-Cephe’mizin kurucusu önderimiz  Mahir Çayan, Amerikan Emperyalizmi'nin maşası, 

Ortadoğu Halkları'nın baş düşmanı, faşist İsrail' in Filistin  Halkına karşı yürütügü soykırıma 

karşı,  Filistin ve Ortadoğu Halklarının, siyonist katili Efraim Elrom’u cezalandırarak ortadogu 

devrim cephesinin aktif bir tarafı olmuştur.  

Emperyalizme karşı, Bağımsızlıgın sembolü, Deniz Gezmiş, Filistin halkıyla işgalci Siyonistlere 

karşı dövüşerek,Filistin  Devriminin  bir parçası olmuştur ve Ortadoğu Halklarıyla Emperyalizme 

ve Siyonizme karşı  savaşmıştır. 

Biz MARKSİST LENİNİST SİLAHLI PROPAGANDA BİRLİGİ/DEVRİM CEPHESİ olarak çeşitli 

uluslardan, halklardan ve örgütlerden enternasyonalistler olarak,  Rojavada gerçekleşen Halk 

Devrimi'ne, Enternasyonalist  destegi ve katkıyı sunarak, Rojava Halk Savaşı'nın, aktif bir 

öznesi ve bileşeni olduk.  Devrimde, YPG/YPJ  güçleri ile bilikte, Daiş çetelerine karşı devrim 

Cephelerinde silah arkadaşlıgını ,devrimci yoldaşlıgı paylaştık. 

Bizler,Enternasyonalist Özgürlük Taburu olarak Türkiye, Kürdistan, Ortadogu ve dünyanın 

çeşitli ülkelerinden Türk, Kürt, Arap, Fars, Süryani, Laz, İspanyol ve daha birçok kimlikten 

devrimci ,sosyalist ve komünist olarak  Rojava'da, gerçekleşen halk devrimini savunmaya 

devrimi dalga dalga ülkemize ortadoguya  ve dünyaya taşımaya çagırıyoruz. 

Biz MARKSİST LENİNİST SİLAHLI PROPAGANDA BİRLİGİ/DEVRİM CEPHESİ olarak 

emperyalist güçlere ve onların kuklalarına tetikçi çetelerine karşı halklarımızı savaşa devrime 

ve zafere çagırıyoruz. Emperyalistler Siyonistler sömürgeci rejimler ve taşeron çeteleri 

yenilecek direnen ve savaşan halklar kazanacak. 

Devrime dalga dalga koşan devrim için dövüşen düşen genç kadın ve erkek kahraman 

evlatlerınızı gururla ve özlemle kucaklayın onlar’ki ihtilalin çocuklarıdır, onlar’ki hallacı 

mansur’un baba isakların bedreddin’lerin, pir sultanların daileridirler Mahir’in Deniz’in 

kaypakkaya’nın yolunda yürüyenlerdir. Onlar’ki haziran şafagında halklarımızın devrimci 

kurtuluşu için dövüşenlerdir. 



Onlar’ki bin yıllardır ülkesi ve kimligi parçalanmış kürt halkının kardeşleridir,onlarki demirci 

kawanın mazlum un kemal pir in yoldaşlarıdır onlar ki Filistin halkının Ebu ali mustafası bijan 

cezai nin fedaileridir. 

kimse düş gücünü kısırlaştımasın yaşlı dünyamız. daha pek çok uluslararası tugay görecek, 

daha pek çok arjantinli bolivyalarda kongo ormanlarında savaşacak.daha pek çok Serpil 

polat’lar Mahir Arpaçay’lar kürdistan’da savaşacak , daha pek çok Erik Scurfialt, ivana 

hoffmanınlar Anadoluda savaşacak,   

PARTİ-CEPHE MEVZİSİ DEVRİM CEPHESİ! 

KURTULUŞA KADAR SAVAŞ! 

BÜTÜN ÜLKELERİN İŞÇİLERİ VE EZİLEN HALKLARI BİRLEŞİN! 

13-06-2015 

MLSPB/DEVRİM CEPHESİ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SELAM OLSUN HALKLARIMIZIN DEVRİMCİ KURTULUŞU İÇİN SİLAH KUŞANANLARA 

Alper Çakas yoldaş, Serhatlı ve Koçğirili bir emekçi ailenin oğlu olarak 1995 yılında dünyaya 

geldi. 2013 yılında, MLSPB/DEVRİM CEPHESİ saflarına katıldı. Devrim Cephesi’nin 

düzenlediği çeşitli korsan gösteri ve eylemlerdeki militan tavrı Alper Çakas yoldaş’ı Parti- 

Cephe’mizin Enternasyonalist  karakterine uygun olarak Rojava devrimine katılmasını sağladı. 

Nisan ayının sonunda, devrimin ülkesi Rojava topraklarına ayak basan yoldaşımız çeşitli 

ülkelerden, halklardan ve örgütlerden devrimci sosyalistlerin kuruluş çalışmasını yürüttüğü 

Enternasyonalist özgürlük taburun’da Didar Şensoy Silahlı Propaganda Birliği’nin, bir savaşçısı 

olarak yerini aldı.10 Haziran’da kuruluşu gerçekleştirilen Enternasyonalist Özgürlük Taburu ile 

birlikte Siluk- Tıl-Abyad ve Gıre-spi yi çetelerden temizleme operasyonuna katıldı.  

Komutan Rubar Qamışlo hamlesinin 52. Gününde YPG/YPJ’nin öncülüğünde Rakka-Gıre’spi 

yolu üzerinde devam eden çeteleri temizleme operasyonu sırasında MLSPB/DEVRİM 

CEPHESİ üyesi ve Enternasyonalist Özgürlük Taburu savaşçısı Alper Çakas (Ahmet Saner 

Koçgiri) yoldaş,  27 haziran günü  faşist, İŞİD (DAİŞ) çeteleriyle girdiği çatışmada şehit düştü. 

Selam olsun; Kobane’de, Şengal’de, Tıl Hamis’te ve Cizire’de halklarımızın devrimci kurtuluşu 

için silah elde çarpışarak düşenlere. 

Selam olsun; Kader Ortakkaya’lara, Mahir Arpaçay’lara Paramaz Kızılbaş’lara, Gıre-Spi’nin 

Enternasyonalist savaşçıları Halil Aksakal’lara, Ahmet Saner Koçgiri’lere.  

Selam olsun; Rakka Gıre-Spi’ de halklarımızın devrimci Enternasyonalist kızıl sancağını 

dalgalandıran halk savaşçılarına.  

Onlar’ ki; diz çöktürülmek istenen insanlığın cüret ve iradesini kuşanan çağımızın 

Stalingrat’çıları  kızıl tugayları’dır.  

Onlar’ki; Şengal’de, Tawusa melek’in aydınlık yüzleridir muawiye’nin katil çetelerine karşı 

savaşan Kerbela’nın Hasan, Hüseyin’leridir.  

Onlar’ki; Parti Cephe’nin Enternasyonalist kızıl sancağını dalga dalga taşıyan Serpil Polat’ın 

Orhan yılmazkaya’ nın yoldaşlarıdır. 

Emperyalizm ve işbirlikçisi faşist T.C Oligarşisi’nin desteklediği İŞİD (DAİŞ) çeteleri yenilecek. 

silahlanan ve savaşan Ortadoğu halkları kazanacak. 

YOLUMUZ DEVRİM YOLUNDA DÜŞENLERİN YOLUDUR.! 

MAHİR HÜSEYİN ULAŞ KURTULUŞA KADAR SAVAŞ.! 

YAŞASIN ORTADOĞU DEVRİM CEPHESİ.!  
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MLSPB/DEVRİM CEPHESİ 

ROJAVA CEPHE KOMUTANLIĞ 


