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İnşa demek, toplumu örgütleme demektir.
Toplumsal örgütlülük dışında bir inşa yoktur.
Toplumun bütün yaşam alanlarında örgütlü
hale getirilmesine inşa çalışması denir. Hiç
eğitim ve örgütleme çalışması yapmayıp da
inşa kadrosuyum, demek de büyük bir yanılgıdır.
İnşa örgütleme demektir. 

Örgütlü toplum ekonomik toplumdur, örgütlü
toplum demokratik toplumdur, örgütlü toplum
ekolojik toplumdur, kadın özgürlükçü top-
lumdur. Kendisi örgütlü hale gelemeyen kadro
toplumsal örgütlülüğü geliştirme ve ona öncülük
etme gibi bir durumu da asla gösteremeyecektir.
Bu bakımdan ideolojik-örgütsel mücadeleyle
düzeltme gerekmektedir. 
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Temmuz ayından beri yaşanan özyönetim
direnişleri pratiklerinden ve  düşmanın hal-
kımıza topyekün saldırılarından doğru
sonuç çıkarmak ve katliamcılardan hesap
sormak boynumuzun borcudur. Derin acı-
mızı yüklenerek, öfkemizi bilinçle donatarak,
eyleme geçerek, örgütlenerek sürece yükle-
neceğimiz kesindir. 

Mücadelemizin odağına Önderliğimizin
sağlık, güvenlik ve özgürlüğünü alarak 8
Mart’ı mücadelemizi yükseltmenin startı
olarak ele alıyoruz. Dört parça Kürdistan’da
ve yurt dışında sonuç alıncaya kadar hare-
kete geçmek, serhildan duruşunu yaşam
tarzı haline getirmek gereklidir.
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Her PKK kadrosu ‘neyi nasıl yaşayacağız’ 
sorularının cevabında ortaklaşmalıdır

Özyönetim direnişi uluslararası komployu
tümden yenilgiye uğratma hamlesidir

Îro gelê me jî li kolanan e, rabû ye. Lê wekî min got, kêmahî çiqas
bên bihûrandin, di aliyê gel de çiqas bi rastî temamî xwe bibîne, tam
ne diyar e. Li hemberî vê hovitiyê, bi taybet birîndaran di bin
jêrzemînan de şehîd xistinê li hemberî wê şert û mercê rabûnê heye.
Pêwîste gelê me rabe. Heval bang dikin. Êdî bang kirin çi wateya xwe
nîne. Êdî wext hatiye; ne axivandin, kiryar pêwîst in. Pratîk pêwîst e.
Bi vî awayî şoreşa me êdî di qonaxeke nû de ye. Dijmin jî di zanabûna
wê de ye û dixwaze êrîş hîn dijwartir bike.
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Murad Karayilan 

Mustafa Karasu

Duran Kalkan Ronahî Serhad

Özgürlük yürüyüşümüzü kesintisiz 
ve kimsenin durduramayacağı büyüklükte sürdüreceğiz

PKK'nin Ortadoğu'ya açılımları var.
Bu hem sosyalist, demokratik ve hem de
tam bağımsızlıkçı bir niteliktedir. PKK
böyle bir açılımı en önde götüren bir ha-
rekettir. Dolayısıyla NATO'nun ‘Tehlikenin
yönü Kuzey'den Güney'e kaydı; Türkiye
en istikrarsız ve en belirsiz bir bölgede ya-
şıyor; dolayısıyla en temel ülke olarak
Türkiye'yi görmeliyiz, desteklemeliyiz’ şek-
lindeki politikası iyi anlaşılıyor. 

Bu, bizim için bir şereftir. Madem Sov-
yetler'in yerine PKK geçti, madem en
çok destekledikleri, istikrarlı, modern ülke
olan Türkiye zorlanıyor, bundan gurur
duyarız. Ayrıca kocaman bir sistemin bi-
zimle savaşmasını, kendi gücümüzün bir
göstergesi olarak değerlendiririz. 
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Şerê bajaran weke ku agirê venamire ye

Demokratik özerklik hamlesi komployu boşa çıkarma müca-
delesinin en son aşamasıdır. Uluslararası komploya karşı müca-
delenin zirveleştirilmesidir. Uluslararası komploya karşı mücadelenin
ideolojik ve siyasi düzeyde en üst seviyeye taşırılmasıdır. Bu
kesinlikle böyle görülmelidir. Bu açıdan özerklik mücadelesi
bugün AKP iktidarına karşı mücadele, komploya karşı mücadelenin
son aşamasıdır. Komplonun tümden tarihe gömülmesi mücadelesinin
yürütülmesidir. 

Türk devleti bugün, Kürtler üzerindeki soykırım politikasından
vazgeçmemiştir. Kürtler üzerindeki kültürel soykırımcı, sömürgeci
hegemonyasını sürdürmek istiyor. Kürtler artık Türk devletinin
hegemonik devlet anlayışı altında yaşamak istemiyor. Türk
devletinin Kürtlerin kendi diliyle, kimliğiyle, kültürüyle kendi
kendini yönetmesini kabul etmesini istiyor. Şu andaki savaş
bunun içindir. 
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Özgür Rojava 
demokratik Suriye’nin teminatıdır

Nurettin Sofi
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Özyönetim direnişleri ve kadının rolü
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