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nÜNYANIN tsciuiui, EMEKt;iLERi, EziLEN
HALKLARI
Erdegau diktatörlügü yalruzca özgürlük ve demokrasi
düsmam bir fasist diktatörlük degildir ; 0 ayru zamanda basta
Ortadogu olmak üzere, dünya bansim da tehdit eden bir
savas rejimidir, Yillardir tsln ve öteki ceteleri destekleyerek
Suriye'yi harab eden bas aktörlerden biri Erdogan Türkiyesi
dir. Bu savasin Suriye'den kacmak zorunda brraktigi mülteci
ler yüzünden Avrupa smirlannda, Akdeniz sulannda yasanan
insanhk dramlan halen devam etmektedir.
Afrin halki bu haydutlara karsi özgürlük ve bansi savunmak
icin direniyor. Halkmuzi Türk emperyaliminin pencelerine
terk eden Amerika, Avrupa ve Rusya emperyalistlerinin
ahlaksiz kayrtsizligma ragmen halknruz snurh imkanlarla
devasa düsman gü<;:lel'iyle kahramanca yarpl§lY0r. HalkImlza
destek verin. Kürdistan'a destek olun. Afrin insanhk iyil1,
adalet ic;in, ban$, özgürlük ic;in direniyor. Hükümetlerinize
basb yapm; onlann iki yüzlü, al<;:akc;apolitikalarla hak ve
adaleti, geryek ve dogrulugu katletmesine fusat vermeyin.

TÜRKiYE VEKÜRDiSTANHALKLARI
Tayyip Brdogan ve cetesinin bu günlere ulasmasmda liberal
akil hocalarmin, oportünist ve refonnist solculann, sözde
solcu CHP'nin izledikleri kaypak, kararsrz, sapkm pclitika
larin büyük payi var. 0 CHP ki hic bir zaman ciddi bir
muhalefet secenegi sunmadi; kritik an larda hep Erdogan ' 1D
arkasinda durdu, ya da dostlar ahs veriste görsün türünden
kayikci dögüsleriyle yetindi. Liberal kalernsörler ve onlann
pesine takilan sözde solcu Kürt ve Türk politikacilan
Erdo gan sahsmda "90 yilhk Kemalist statükonun yikildrgi ",
"vesayet rej iminden gedikler acrldigr", "ban$ ve cözüm
sürecine girildigi " türünden ahrnakca hayallerle halk lanrruzi
aldattilar,

Simdiye kadar basimza ne geldiyse hep böyle maceraci,
serseri, manyak devlet yöneticilerinizden geldi. Bunlara dur
deyin. Bunlan basnnzdan atm, alasagi edin, taelantu ve
tahtlarun baslanna yikm, kendilerini kuracagmiz halk
mahkernelerininin ve isinin ehli dürüst hekimlerin karsisma
crkann. Zn delileri tunarhaneye, bilerek suc isleyenleri hak
ettikleri yerlere, zindanlara tikayin.

Türk devletinin "zeytin dali'', "bans harekati" ve benzeri
adlarla utanmazca perdeledigi her kanh sefer, her lanetli
isgal, her kirli savas sizlerin kan ve carumzi, hayatmizi
mahvediyor. Yemen türkülerini, Fizan cöllerinde heder
edilenleri, Allahüekber daglannda beyhude yere zayedilenleri
unuttunuz mu?

t;iLBKES TÜRKiYE isct VEEMEKt;iLERi

Bizler Özgür ve Demokratik Kürdistan'm halkirmzin var
olma, özgür yasama, kendini yönetme hakkirn saglamaktan
öte dünya tarihsel bir anlam tasidrgma inamyoruz. Özgür ve
Demokratik Kürdistan, halihazirdaki emperyalist dünya
sistemini cözecek anahtardir. Özgür ve Demokratik Kürdis
tan, Kürdistan parcalarmi boyunduruk altinda tutmak icin
kendi halklanm da aptal ve uysal köleler haline getirenlerin
korkulu rüyasidir. Su halde Özgür ve Demokratik Kürdistan
mücadelesi sadece Kürtleri ilgilendiren basit bir haklar
mücadelesi, etnik talepler meselesi degildir, Kürdistarn ve
Kürt ulusunu ezen uluslar, esit derecede olmasa, kölelik
skalasinda bir üst seviyede olsalar dahi, özünde kendi
egemen siniflan tarafmdan tecavüze ugrayan kölelerdirler.
Bir kademe üstte olmalan, en alttaki ezilen ulus ve
azmhklann maruz kaldiklan pek cok zulümden azade
olmalan onlann özgür oldugu anlamina gelmez. Onlar
hapishanede hapishane idaresi tarafindan öteki mahkumlar
üzerinde kontrol saglamak üzere baZI avantajlara kavu$turul
mU$ 'torpilli'mahkumlardlr; ama neticede mahkum ... Kurtu
lU$lan tüm mahkumlann kaderine baghdlr. .. Bu nedenle ezen
ulus emekc;ileri ezilen ulusun devrimci demokratik mücadele
si ile el eie, omuz omuza, yan yana olmahdlr. Kürtlerin
ulusal mücadelesi me$ru, hakhdlr. Kürt müeadelesini $Uya
da bu emperyalistlerle ili$kili gösteren sahtekarlarlll utanmaz
yalanlan bunlann kendi ~övenizm ve ablakslZllklaflD1
gizleyen pis maskedir. Amerika ikinci israil kuruyor, Rusya
Kürtleri destekliyor, Avrupa Kürtleri kullamyor diye sahtek
arca balonlar uc;uranlann balonlan gün ge<;:tik<;:ebirer birer
pathyor. Amerika ve Rusya, Avrupa ve ba$ka güc;ler, TC ile
hll"la~lP gürle$en ya da onunla oyna~lp Slrna$an her devlet
Kürt meselesi ciddi bir noktaya eri§tiginde iran'm, lrak'm,
Suriye'nin ve Tütkiye'nin sUylanna sessizce veya a91ktan
ortak oluyorlar. Elbette kar~lhgmda yagh ihaleler, önemli
tavizler koparmaktan geri durmuyorlar.

Bu ruh ve kararhhkla düsmana direnmeliyiz. Ama yalmzea
direnmek, zafer getirmez. Direnmek sadece savunma yapma
ktir. En iyi savunma dahi zafer kazandtrmaz. Zafer kazan
diracak olan sey saldirrnaktir. Bugün güclerirnizi korumak
icin savunma yapmak, yani direnmek zorundayiz. Fakat yann
Özgür ve Dernokratik Kürdistan ugruna saldtrrnak gerekecek
tir.Özgür ve Demokratik Kürdistarn kurmak , bizim en dogal,
en mesru hakkinnzdir. Sadece mesru hak degil; sömürgeci
fasist devletler boyundurugu altmda günden güne yok
olmaktan kurtulmanm tek yoludur.

Sunu hic bir zaman unutmayahm: Zalimler katliama giris
tiginde ilk önce en savumnasiz, en masum insanlan hedef
ahrlar. Onlar direnen, kavga eden, militanca karsi koyanlar
karsismda her zaman daha az basanli olrnuslar; direnenler,
yenildiklerinde dahi, direnmeyenlerden daha az kayip
vermislerdir,

Tek bir amac, tek bir dava, tek bir ülkü biz Kürtlerin ortak
davasidir: Eger dünya tarihinde yok olmak istemiyorsak, eger
ilelebet boyunduruk altmda yasamak ve efendilerin eanlan
istediginde bize ölüm yagdirmalarun istemiyorsak Özgür ve
Bagirnsiz kürdistan ugruna carurmzi disimize takrnak
zorundayiz. Bu ugurda ugrayacagimrz kayiplar, bizi esaret
altinda tutmak ugruna bize uygulanan zulüm ve katliamlarda
ugrayacakl anrmzdan daha fazla olmayacaktn. Serefimiz!e
yürtttügümüz ve yürütecegimiz müeadele bize hem zaferi
kazandiracak; hem de kayrplarunrzm daha az olmasmi
saglayacaktir.



Biz KürtIer Türkiye, iran, Suriye, Irak gibi sömürgeei, fa~ist,
yobaz devletlerin boyundurugu altmda inim inim inlemeye,
katledill11eye, a~agIlanmaya müstehak degiliz. Fakat özgürlük
ugruna nice canlar ve bedeller ödense de uluslararasl sömür
geeiligin haien boyundurugu altmdaYlz. Aneak sömürgeciler
bizden korkuyor, ulusal esaretil11izi devam ettirmek i<;inbize
daha fazla baskl, daha fazla §iddet, terör, zulüm uyguluyorlar.
Nerede biraz zincirleri gev~etsek, prangalan kIrl11ayayönel
sek derhaI saldmya ge<;iyorlar. Artlk buna son vermenin
zamam gelmi~tir. Bizi ezen devletler hakslzhk ve adaletsizlik
üzerine kurulular; zulüm ve ahlakslzhk üzerine temellenmi§
ler. Bu temeller yürüktür, yeterince ~iddetli bir sarSll1tJ
bunlan Ylkmaya yeter. Gelecek bizimdir.

TÜMKÜRDisTAN PAR9ALARINDAKi VE
DÜNYANIN HER YERiNDEKi KÜRTLER

Türk ordusuna askerlik yapmaym. Firar edin. Gerektiginde
silahlarnnzr komutanlanrnza dogrultun; Kürt kardeslerinize
kursun srkrnayi reddedin. Türk ordusunun gectigi yollara
tuzaklar kurun, civiler döseyin; yollanna ulasirrn engel
leyecek kayalar devirin ... Gücünüzün yettigi ber türlü
sabotajla askeri ulasrm, iletisim ve benzerini baltalaym.
Türkiye kentlerinde sivillere zarar vermeyecek türden
eylemlerle TC ayismi yorun, taciz edin. Enerji hatlaruu,
trafolan baltalayin, TC devletinin, bankalarin, büyük tekel
gruplanmn siber aglanna saldmn. Bunlan yapmak icin hic
kimseden emir, talimat beklemeyin. Mücadelemizin yüksek
ablaki ilkelerine ters düsrneyecek yol, yöntem ve araclarla,
sivillere zarar vermeyecek, ancak kapitalist sömürü aglanna,
fasist devlet mekanizmasrna ve ber türlü militarist düsman
güclerine en az kayipla en fazla zarari verin. Ezilen ulusumu
zun hakli devrirnci zorunu yerinde ve zamanmda akIlhca ve
ustaca uygulal11amn yaratlel yol ve yöntemlerini bulun.

riotr KÜRT VEMERT TÜRK GEN9LERi

Kürt kardeslerine kursun sikrnaya karsi cikan bir cok Kürt ve
Türk genci nöbet yerinde, yatakhanede, egitim sahasmda,
kislada süpheli bicimde öldürülüyor

Cocuklarimzi ve kardeslerinizi Türk ordusuna askerlik
yapmaya göndenneyin. TC devleti Kürtiere karsi savasta en
ön cepheye fakir Türk ve Kürt genclerini sürüyor.

FEDAKAR KÜRT - TÜRKANALARI,
BAClLARI

Bunu cabuklastirmak ellerimizdedir. Her türlü yol ve aracla
Türk devletinin savas arabasinin tekerleklerini celmeleme
Iiyiz, bu tekerlerin carklanna comak sokmali, önlerine
yukurlar ayl11ah,ta§ koymahYlz. Kürdistan'daki azgm baskl
ortamllll kader gibi görüp, buna teslim olmamahYlz. Her
flfsatta sokaga <;Ikmah, Türk ordusu ve polisini Kürdistan
sokaklannda yora yora takatsiz haIe getirmeliyiz. Okullan
boykot etmeli, kepenkleri kapatmah,i~leri yava$latmah,
trafikte asker, polis araylanmn yolunu tlkamah, TC'nin asker,
memur, polis ve öteki görevlilerine hiy bir ~ey satmamah, ev
vermemeliyiz.

Biz Afrinli ve Rojavah kardeslerimizin barbar haydutlara
ömürlerinde unutamayacaklan bir ders vereceklerinden
eminiz. Düsmanin bütün teknik, askeri, mal i üstünlüklerine
ragmen; halkumzrn binlerce yillik inatci var olma azmi,
özgür - bas egmez ruhu Afrin'i onlara mezar edecektir. Türk
askerlerinin les kargalanndan arta kalan cenazeleri geri
döndükce evlatlanni kafadan kontak devletlulann sorumsuz
kararlanyla beyhude yere zayi eden Türk analar onlara karsi
cikacaktir. Bugün ne olup bittigini tarn anlamayan, aldatilrms
kimseler yann bu sahtekar saldirganlann pesini birakacak;
onlara cephe alacaknr.

Her seye ragmen bunlann hic bir gelecegi yoktur. Bunlann
bizi "yikmak, yok etmek" hayaIi, bos hayaldir. Bizler
binlerce yildir bu topraklardayiz. Kürdistan topraklarmdan
eh kanh nice sahlar, padisahlar, pasalar gectiler. Ne Iskender,
ne Hülagu, ne Yavuz, ne Mustafa Kemal'ler bizi Kürdistan
topraklanndan, daglarmdan sökemediler. Kürdistan'a binlerce
yildirma seferi oldu. Her kanli seferde binlerce kayip verdik.
Ama hic kimse kahci zafer kazanarnadi. Bu son seferleri de
Ciyaye Kürt (Cebel-i Etrak, Kürt Dagi) yamaclannda cesetle
ri les kargalanna yem olacak TC askerlerinin rezil hezirnetle
riyle son bulacaktir.

KUZEY KÜRDisTAN'DAKi rtatr HALKIMIZ

Büyük emperyalist devletlerin onay ve nzalan olmadan Türk
devleti Afrin' i isgal ve ilhak etmek icin saldirrnaya cesaret
edemezdi. Basta Amerika ve Rusya olmak üzere bu devletler
son derece ahlaksiz bir tavir takmdilar. Bazi tavizler
karsihginda bu saldiriya göz yumdu ya da kayttsiz kaldilar.
Halen siddetli tepki sergileyen tek bir devlet bile yok. Biz
Kürtier uluslararasi alanda bir kez daha "avukatslz" kaldik.
TC devletine verilen Alman Leopard Tanklan, Amerikan ve
NATO savas ucaklan merhametsizce Afrin kantonu ve
köyleri üzerine bomba yagdmyor. Bundan dolayi basta kendi
öz gücümüze güvenerek bu devletlerin rezilligini ve
ahlakslzhgull te~hir etmek ~imdi bizlerin ba~ görevimizdir.
Bu ülkeler halklannm duyarh, insafll kesimleri, i~9i ve
emek<;ileri bize mutlaka destek vereeek, sesil11ize ses,
gücümüze gÜykataeakhr. Alanlara Ylkl11ahYlz.Bu devietlerin
parlamentolan, konsolosluklan önlerinde fa§ist TC saldlrgan
hgml ve kirli ylkarlan iyin Afrin'i alyakya kurban eden
emperyalistleri protesto etmeliyiz. Sesimiz her gün, her geee
caddelerde yankdanmah, emperyalistlerin sözde demokrat
politikacilan ve hükümet üyelerini rahatslz etmelidir. Saglr
lara duyuracak, kör]ere göstereeek, dilsizleri konu~turacak
olan ~ey bizlerin kararh yürüyü~ü olaeaktH.

AVRUPA, AMERiKA, RUSYA ve DiASPORADA
YASAYAN vtctt HALKIMIZ

Bunlar daha önce TBMM denen soytanlar meclisinde Roja
vayi ve Basur'u bedef alarak "strur ötesi saldm" karan
cikardilar. Bu saldrnya hazrrlik icin "cephe gerisini ternizle
me harekati'tna giristiler. Türk devletinin ordulan kanh
"Zeytin dah" harekatlanyla önce Cizre, Sirnak, Batman, Sur
ve daha bir cok il ve ilceyi tank, top, roket atesleriyle enkaza
cevirdiler. Ardmdan HDP'ye saldinlar geldi. Partinin es
baskanlan, milletvekilleri, il ve ilce yöneticileri, belediye
baskanlan hapse atildr. Belediyelerin basina kayyumlar
atandi. Nihayet Rusya, Suriye ve iran'la kirh pazarhklar
yaparak önce EI Bab 'I isgal etti; orada kendilerine bagh bir
idare kurdular; sirndi de Afrin' i eie gecirmeye calisiyorlar.
Afrin'i düsürürlerse sira Rojavarun geri kalanma gelecektir.

FEDAKAR KÜRT HALKI

Ancak Türk halkllllll hepsinin bu ~erefsizler güruhunu
onayladlgl, destekledigi dogru degildir. Sagduyulu, ban~se
ver Türk i~yi, emekyi ve aydmlan bu katiller sürüsünü
desteklemiyor. Onlara kar$1 $Uya da bu ~ekilde tepki göste
riyor. Ati-in ~ahsll1dahalklmlzm yürüttügü kutsal direni~i
destekliyor. Afrin'i ve RojavaYI zapt etmeye yeltenen fetih
sevdahlan direnen halklmlzm yal1lslra Türk halkl arasllldaki
i~gal ve fetib kar~Jtlanl1l da ~iddetle bastmyor.

Bunlar her seferinde emirlerine amade mehmetyik medyanm
tarn destegini arkalanna aldllar ve sahte" Adalet" araYlelSl
~aklaban Kll1ydaroglu gibilerinin de tarn destegini aldllar.
Türkiye'nin bomba ve güllelerle Afrin'e yagdlrdlgl kanh
Zeytin Dah kapitalist sömürüeülerden siyaset eambazlanna,
din tüecarlanndan üniformal1 katillere, sokak serserilerinden
sözde Türk aydmlanna kadar geni~ bir "Milli mutabakat"m
birhkte i~ledigi alyakea bir eürümdür.

TC devletinin ba~ll1da düpedüz psikopat bir manyak, Tayyip
Erdogan bulunuyor. Bu serseri kendisi gibi psikopat bir
manyak olan Bahyeliyi de yanllla alarak AKP - MHP fa~izmi
ni kurdu. Bu, zincirli tlmarhanelik yaratIklar ve hunlara Allah
gibi tapan SUyortaklanllln nerde, ne zaman, ne yapaeagl hiy
belli degildir. Daha önee iSiD'i Kobane'ye Sengal'e
saldlrtlyorlardl; dün Snr, Cizre, Gever, Slrnak'l Ylktllar; bu
gün Afrin'e saldlflyorlar.

Türkiye Cumhuriyeti devletini tarn manaslyla ilkel ve vah~i
insanlar yönetiyor. Bunlar haydutlukla canihgin, sahtekarhk
la barbarhgm bile~kesi bir acaip yaratlklar. Yalan, dolan,
hile, fitne kIsaeasl her türlü melanet ve her türlü alyakhk
bunlann tabiatmda var. Bunlar modern silahlan modern
medyaYI, para ve güy kaynaklanlll ellerinde tut~n Ortayag
artlgl barbar fatihler, korsanlar ve haydutlar ... Bu yüzden
saldlTlYIba~lahr ba~latmaz 90 bin camiden her sabah ve yatsl
namaZl öncesi ve sonraslllda "F etih duasl" okutuyorlar.

rtctt HALKIMIZ

Türkiye devleti hayduttan dahi beter; haydutlar bile kadin ve
cocuklara, savunmasiz insanlara silah sikmaz. TC devleti ise
onlann üzerine havadan ucaklarla, karadan top, obüs, tank ve
roketatarlarla bomba ve gülle yagdinyor.

Düsman hain, düsman merhametsiz, sinsi ve ahlaksiz. Afrin'e
yagdrrdrklan bombalara, roketlere ve top güllelerine arsizca
"Zeytin dah" diyorlar!

Barbar Türkiye devleti günlerdir Afrin'i vuruyor. Karakts
ortasmda yoksul halkmnzm evlerini baslanna yikiyor,
Savunrnasiz sivil halk, kadmlar, cocuklar öldürülüyor. Suriye
ic savasuun basindan itibaren Kürt kuvvetlerinin sagladrgi
bans ve düzen icinde emniyetle yasayan KürtIer, Süryaniler,
Araplar, Ezidiler, Aleviler ve buraya slgman mülteciler Türk
ucaklarinm bombalan altinda can veriyor ...

rtctr KÜRT HALKI


