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15 Temmuz askeri darbe girişimi ve sonrasında gerçekleşen karşı-darbe ile
birlikte halklarımıza yönelik kapsamlı bir saldırı dalgası başlatıldı. faşist, halk
düşmanı düzenin sahipleri, topyekün ve karşı-devrimci Yenikapı protokolü ile yeni
bir saldırı konseptinde birleştiklerini ilan ettiler.Türkiye işçileri, emekçileri,
aydınları, Kürt halkını ve tüm devrimci, demokrasi güçlerini olağanüstü darbe
yasalarıyla, ezmeye çalışıyorlar. Bu yolla Türkiye halklarının seçeneksiz ve
alternatifsiz olduğunun propagandasını yapıyorlar.
Kuzey Kürdistan’da işgalci, darbeci ordusu aracılığıyla Cizre, Gever, Sur’da ve
birçok kentte gerçekleştirdikleri katliamları ilan ettikleri karşı-devrimci Yenikapı
ittifakı ile 90’lı yıllardaki kirli savaş konseptinin uygulayıcıları, ergenekoncu,
kafatasçı generalleri ve Ağar, Çiller, Küçük ekibini yeniden göreve getirerek
sömürge savaşını tırmandırmaktadırlar.
Rojava’da ise hegemonik güçlerin onayını alan tetikçi ve işgalci T.C ordusu
çetelerden bayrağı devralarak Cerablus’a elini kolunu sallayarak girmiştir.
Böylece faşist T C devleti Ortadoğu savaşının fiilen bir tarafı olduğunu ilan
etmiştir. Böylece bir taraftan Türkiye ve Kuzey Kürdistan emekçi halklarına
saldırırken, diğer taraftan gerici ve işbirlikçi arap rejimlerinin saltanatını sarsan
ve Rojava’da devrimci ve demokratik temelde fiilen gerçekleşen ortadogu
halklarının devrimci birliğinin önünü kesebileceği gafletine kapılarak ortadogu
batağına girmiştir.
Fakat nafile, Türkiye, Kürdistan ve Ortadoğu emekçi halkları, Ortadoğu
halklarının demokratik birliği temelinde ve birleşik devrim hareketinin neferleri
ile statükocu, işbirlikçi ve halk düşmanı Ortadoğu düzeninin sahiplerine aynı
kararlılıkla yanıt verecektir. Mevcut Ortadoğu düzenini reddeden ve Halkların
Birleşik Devrim Hareketi’nin neferlerden biri olan Muhammed Arslan yoldaş,
karşı-devrimci savaş ordusunun düzenlediği hava saldırısı sonucunda özgürlük
ateşinin yandığı Kürdistan dağlarında şehit düşmüştür.
Muhammed Arslan yoldaş, Rojava’da kuruluşu gerçekleştirilen Enternasyonalist
Özgürlük Taburu’nda, Parti-Cephe savaşçısı olarak, Şehit Rubar Qamışlo
hamlesine katılarak, Kobane ve Cizre kantonlarının birleştirilmesinde Parti-Cephe
bayrağını, Enternasyonalist bir devrimci olarak dalgalandırmıştır. Bu temelde
halkların birleşik devrim hareketinin kuruluşu ile birlikte daha fazla sorumluluk
alarak yükselen devrimci mücadelenin öncü neferleri arasına katılmıştır.

THKP-C/MLSPB gerillası Muhammed Arslan yoldaş, (Kadir Tandoğan) 2014
yılında örgütlü saflara katılmış, yerel planda yürütülen korsan ve milis
gösterilerinde yerini almıştır. Rojava devriminin gerçekleştiği ve Kobane
direnişinin sürdüğü günlerde, 2015 Nisan ayının sonunda, Rojava’ya geçişiyle
mahalle arkadaşı, dostu ve yoldaşı, Alper Çakas ile birlikte Rojava topraklarına
ayak basmıştır.
Muhammed Arslan yoldaş, partisinin kır gerillası faaliyetlerinin başlatılmasında
öncü gerilla olarak görevlendirilmiştir. Özgürlük ateşinin yandığı Kürdistan
dağlarında, 5 Ağustos 2016 tarihinde, darbeci, faşist T.C ordusunun hava saldırısı
sonucu şehit düşmüştür.
Statükocu ve işbirlikçi Ortadoğu düzeninin sahiplerine karşı Rojava’da fiilen
gerçekleşen Ortadoğu devrim cephesi, Halkların Birleşik Devrim Hareketi’nin ilan
edilişi ile birlikte ete kemiğe bürünmüştür.
Biz, Halkların Birleşik Devrim Hareketi olarak Sevda Çağdaş’ların, Alper
Çakas’ların Ebu Leyla’ların Eylem Ataş’ların Rojava’da gerçekleştirdikleri
devrimci enternasyonalist tutumu sürdüreceğiz. Türk, Kürt, Arap ve diğer
halkların eşit, özgür ve demokratik temelde kurtuluşunun gerçekleşeceği güne
kadar devrimci enternasyonalist mücadeleyi sürdüreceğiz.
Ne Türkiye, ne Kürdistan ve ne de diğer mazlum halklar alternatifsiz değildir,
devrimci mevzi halklarımızın birleşik devrim hareketidir.
Biz HBDH olarak Muhammed Arslan yoldaş’ın şahsında tüm devrim şehitlerinin
bizlere bıraktığı devrimci sancağı Türkiye’ye, Kürdistan’a ve Ortadoğu’ya dalga
dalga yayacağız.
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