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Yüreği Newroz ateşiyle

barış ve özgürlük için

tutuşan bütün dostlar, mer-

haba! Medeniyetlerin beşiği

olan Mezopotamya'da gör-

kemli Newroz ateşini bir

uyanış ve demokrasi şöleni-

ne dönüştüren halkımızı se-

lamlıyorum...

l Barış savaştan daha
zordur ama her savaşın da

mutlaka bir barışı vardır. Biz

direnirken korkmadık, barı-

şırken de korkmayacağız...

l Bizim direnişimiz, kar-
deş halklara karşı değil, he-

gemonik karakterli, yok sa-

yan, imha eden, inkar eden

zulüm düzenine karşı ol-

muştur...

l Bu barış, başta Rojava
olmak üzere tüm bölgede an-

cak demokratik anayasal çö-

zümlerle pekişecektir...

l Kendini çağına ve in-
sanlığa karşı sorumlu sayan

herkesi büyük barışımızın

yapı taşı olmaya çağırıyo-

rum...

DİRENİRKEN KORKMADIK
BARIŞIRKEN DE KORKMAYACAĞIZ

DİRENİRKEN KORKMADIK
BARIŞIRKEN DE KORKMAYACAĞIZ

O Önderliğin seçkin bir temsilcisidir.
Son ya zı la rın da açık ça gö rü le bil di ği gi bi
Agit yoldaş, Kür dis tan dev ri mi nin ge li şi mi -
ne uy gun ola rak ken di ge li şi mi ni de adım
adım ya rat mış ve ge re ken yet kin leş me yi sağ -
la mış tır. Bir baş ka de yiş le o, te o ri ve pra ti ği
en an lam lı bir bi çim de bir leş ti re bi len Ön der -
li ğin seç kin bir tem sil ci si dir.

Agit partimizin 
ve halkımızın 

keskin özgürlük 
kılıcıdır
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o Hep Kavgaydı Yaşamım...

o PKK YK: Zafere Yürüyelim...

o Nehrin kızı...

o Devrime cesaret edelim...

o KCK Deklerasyonu...

o Ş. Zilan ve Ş. Xoşmêr 
arkadaşlar üzerine anı yazıları...

PAJK: Ortadoğu Demokratik Devrimi’nin öncü gücüyüz
l Ortadoğu halklarının özgürlük umudu ve geleceği olan tek hareket
biziz. Ortadoğu demokratik birliğini sağlayacak ve halkları kardeşlik
kültürü temelinde bir araya getirecek, ortak yaşam alanlarında buluş-
turacak olan yine biziz. Kadın Özgürlük Hareketi olarak Ortadoğu
demokratik devriminin öncü gücüyüz.

AKP iktidarına kredi verilmiş değil!
l Eğer seçimden hemen sonra yasal bir çerçeve içinde müzakere
yapılmaz, radikal adımlar atılacağı ortaya konulmazsa Önderlik
aradan çekilecektir. Newroz’daki mesaj bunu ifade ediyor. Önderlik
ile seçimden sonra bazı adımlar atılacağı konuşulmuş. Önderlik de
bir şans tanımış. AKP iktidarına kredi verilmiş değildir. Kısa süre-
liğine kapı açık bırakılmıştır. Önderliğin kapısı her zaman açık olsa
da Önderlik müzakere olmadığı takdirde mevcut diyalog sürecine
son verecektir. 
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