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2015 yılında vahşi egemen erkeğin sahte cenneti 
kadın direnişi ve özgürlük mücadelesiyle yerle bir oldu

2015  yılı kadın konfederal sisteminin
büyük oranda kendini kurumlaştırdığı
bir yıl oldu. Aynı zamanda tüm Kürdistan
parçaları kadar birçok dünya ülkesindeki
kadınlara da ilham verdiği bir yıl oldu.
Demokratik konfederal yapılanmanın
geliştirilmesine yönelik çalışmalara ka-
dınların tüm Kürdistan parçalarında bü-
yük bir seferberlik ruhuyla katılması,
konfederal sistemin kadın gerçeğiyle
ne kadar uyumlu olduğunu, kadının
demokratik, özgürlükçü ve komünal ru-

huna, kimliğine göre bir sistem olduğunu
gösterdi. Kadın özgürlük hareketinin
demokratik inşanın temel bir gücü olarak
kendini ele alması ve tüm boyutlarda
sistem inşasını hedeflemesi temel so-
rumluluklarındandır. Bu konuda önemli
bir düzey yaratılmış olsa da hedefledi-
ğimiz düzeye ulaştığımızı söyleyebil-
memiz için tüm parçalarda güçlü tem-
silleri oluşturmamız ve büyük devrimsel
sonuçlar almamız gerekmektedir.
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Ayaklanma süreçleri, günün yir-
mi dört saati taktik deha isteyen
süreçlerdir. Bazen bırakalım günlük
taktik geliştirmeyi, aylarca bir kısır
döngü içinden kurtulamama çok
yaygınca yaşanan bir durumdur.
Bu konuda ayaklanmanın öncü dü-
zeyi kendini güçlü bir şekilde yet-
kinleştiremezse, gerillada olduğu
gibi zorlukların ve dolayısıyla ka-
yıpların daha fazla olacağı açıktır.
Çünkü ayaklanma düşmanın daha

fazla kontrolünde olan, şehir yanı
ağır basan ve bunlardan ötürü is-
tediği kadar darbe vurabileceği bir
mücadele aracıdır. Fakat öncünün
mahareti bunu önleyebilir. Gerek
düşman hedeflerini ele geçirme ve
gerekse de gizli yer altı çalışmaları
ve gerilla bağlantısıyla kayıplar as-
gariye inebilir. Kendiliğinden gelişen
ayaklanma, en çok yenilgiye uğ-
rayacak ayaklanmadır.
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Önder Abdullah Öcalan değerlendiriyor Dilzar Dîlok

Kadro ve militan için Ön-
derlik savunmalarının tamamı
emir ve talimattır. Gerisi onu
anlayıp uygulamaktır. Her kad-
ro bir emir gücü gibi Partinin
her şeyini temsil eden bir güç
olarak hareket etmelidir. Böyle
olunursa işte o zaman PKK
başlangıçtaki gibi olur ve değil
devrimci gelişme sağlayama-
mak, en zor ortamlarda bile
tarihin en büyük devrimci ge-
lişmesini yaratan bir güç ko-

numunda olur. Haki Karer ger-
çeği ve çalışma tarzı, katılımı
böyleydi. Önderlik, Haki arka-
daşın olduğu yerde yaptığı iş-
ten hiçbir endişe duymazdı.
Çünkü şuna emindi: “Ne ya-
pılabilecekse orada Haki zaten
onu yapar. Biz bir araya gelip
bir birimize baktık mı ne demek
istediğimizi anlardık, konuş-
maya gerek kalmazdı. 
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Duran Kalkan

Devrimi geciktiren kadrosal sorunlarımızı aşmak için 
24 saat ideolojik-örgütsel mücadele yürütülmelidir

MUTLAKA KAZANACAĞIZ

Önder Apo’nun özgürlüğü için 
herkes görev başına!  

Türkiye Cumhuriyeti; Dêrsim,
Agirî, Şêx Sait katliamlarının
hesabını vererek tarihle yüzleş-
medi. Tarihle yüzleşmeden, kat-
liamların hesabını vermeden,
bu hesap sorulmadan bu politi-
kalar devam eder. Zaten güncel
olarak devam ettirildiği de gö-
rülebiliyor. Ama Kürtler eski Kürt-
ler değildir. Örgütleniyorlar, Kür-
distan’ın her tarafında direni-
yorlar, direnecekler. Bu katiller-

den, bu ırkçı artıklardan mutlaka
hesap soracaklar. Önderliğe yö-
nelik tecrit sisteminin ne oldu-
ğunu onlara bu halk gösterecek.
Kürtler insanlığından, hakların-
dan, hukuklarından vazgeçmez.
Ne Önderliklerinden vazgeçer
ne de Önderleri, sizin üzerinde
basit hesap yapacağınız bir in-
san durumundadır.
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Muzaffer Ayata

Ayaklanma taktiği üzerine tezler ve görevlerimiz-I 

“2016 yılını büyük direniş, savaş ve zafer yılı olarak ilan ediyoruz. 2016 yılı Kürdistan’ın özgürlük yılı olacaktır. 2016 yılı Önder Apo’nun özgür 

yaşar ve çalışır koşullara ulaşma yılı olacaktır. Hedefimiz budur ve iddiamız da bu temeldedir. Dört parça Kürdistan’da Apocu çizgide ve 

şehitlerimizin izinde bu hedefi mutlaka başaracağımıza inanıyoruz ve hiç kimse de bizi bu hedefleri başarmaktan alı koyamayacaktır.” 

Önder Apo, Kürdistan toplu-
munu tahlil ederken; “kültürel
soykırım kıskacında olan bir
halk” olarak tanımlamaktadır.
Bu tanımlama ile Kürdistan top-
lumunun hala soykırım tehdidi
altında olduğunu belirtmiştir. O
nedenledir ki, Kürdistan’da de-
mokratik özerk yönetimler ilan
edilip özyönetim direnişleri geli-
şiyor olsa da, böyle bir tehlikenin
ortadan kalktığını söylemek
mümkün değildir. Önder Apo,

Kürdistan toplumunun kültürel
soykırım kıskacında olduğu yö-
nünde bir tespitte bulunurken,
bundan kurtuluşun yolunu da
göstermektedir. Bunu da “De-
mokratik Ulus Çözümü” olarak
formüle etmektedir. İşte fiziki ve
kültürel soykırımı durduracak ve
yenilgiye uğratacak olan da Ön-
der Apo’nun belirlediği gibi De-
mokratik Ulus Çözümü’yle ola-
naklı hale gelecektir.
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Kürdistan’da soykırım 
ve buna karşı direniş mücadelesi
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