HATIRLA
VE
ASLA
UNUTMA!
DEVRİMCİLERİN DAVASI FİLİSTİN
Siyonist rejim, Cuma günü (5 Ağustos) Gazze Şeridi’ne karşı
“Şafak” adlı bir operasyon başlattı ve Gazze şehrinin
merkezinde yer alan Filistin Kulesi’ndeki bir konutu hedef
alarak düzenlediği saldırıda, İslami Cihad hareketinin askeri
kanadı Kudüs Tugayları’nın komutanı Teysir el Caberi hayatını
kaybetti.
Filistin direniş hareketleri
Siyonist rejime karşı savaşı
yönetmek için Filistin direniş grupları (Kassam Tugayları,
Ebu Ali Mustafa Tugayları, Kudüs Tugayları, El Aksa Şehitleri
Tugayları) arasında “Meydanların
Birliği” başlığı altında
koordinasyon ve işbirliğinin varlığını duyurdu.
Filistin direnişi, Siyonist varlığın kalleş planına karşı
ırkçı rejim’in merkezlerini, limanlarını, yerleşim yerlerini,
mahallerini havan ve roket (Füze) yağmuruna tuttu. Sokaklar ve
yollar silahlı direnişin inisiyafi ile kımıldayamaz hale
getirildi. Bu kalleş Siyonist plan ve bu planın ikiyüzlü
ortaklarının (Faşist AKP ve himaye ettiği HAMAS) hevesleri
kursaklarında kaldı, deşifre oldu. Böylece Filistin halkının
ve direniş örgütlerinin birliği elde ettiği askeri-teknik
kapasite ve siyasi tecrübe ile Siyonist planı boşa düşürdü.
Elbette Anglo-siyonist düşmanın ve işbirlikçilerinin bu
kalleşçe plan ve oyunları ilk değil sonda olmayacaktır. Ancak
şu da bir gerçek; meşru, haklı ve örgütlü direniş her daim
kazanacak. Ve tarihi hep direnenler yazacak.
Bu vesile ile ibretlik bir kayıtsızlığı da şahit olduk.
Filistin davası Türkiye’de sol ve devrimci hareketin haklı
olarak gururla sahiplendiği ve her fırsatta Filistin davasının
devrimcilerin davası olduğu gerçeğini hatırlaması ve

hatırlatmasıdır. Ama maalesef İslami hareketler gerekçe
gösterilerek bir halkın saldırgana karşı meşru ve haklı
davasına yüz çevrilmiştir ve görmezden gelinmiştir. Yazık.
Hatırla ve asla unutma! Filistin davası oligarşik dikta
rejiminin gelmiş geçmiş ikiyüzlü “sağ-sol” hükümetlerinin
değil, Mahir ÇAYAN’ın THKP-C’nin, Deniz GEZMİŞ’in THKO’nun
davasıdır. Sömürge ve işgal altında olan orta doğu halklarının
davasıdır.
Emperyalizme karşı direnen bütün ülkelerin
işçilerinin ve ezilen halklarının davasıdır.
Filistin davası THKP-C düşüncesi temelinde şekillenen antiemperyalist, anti-siyonist Parti-Cephe örgütü MLSPB’nin
davasıdır.
Kahrolsun Siyonizm!
Katil İsrail Elrom’u Unutma!
Yaşasın Ortadoğu Devrim Cephesi!
Emperyalizm Yenilecek Direnen Halklar Kazanacak!
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