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Rojava Devrimi Suriye ve Ortadoğu’daki halklar için yeni bir doğuş ve varoluştur

Ortadoğu’nun kaderini  
Apocu Kürtler belirleyecek

Hem Başûr hem Rojava hem Rojhilat hem de
Bakur açısından ortaya çıkan imkan ve fırsatlar
değerlendirilirse büyük devrimci-demokratik geliş-
meler ortaya çıkarılabilir. Ama bu iş dar ve düz
yaklaşımlarla yürütülemez. Salt kendi gücümüzle
ya da askeri güçle de yürümez. Siyaset yapmak
gerekir. Siyasette de çok incelikli olmak, yoğun ol-
mak, dikkatli ve duyarlı olmak kesinlikle gerek-

mektedir. Tarihin kimi dönemlerinde öne çıktığı
gibi Kürtler askeri ilişkilerden daha fazla siyasi iliş-
kilerini geliştirebilmelidir. Rojava ve Rojhilat’ta buna
çok dikkat etmeliyiz. Öz gücümüze güvenelim ama
her devrimin bir ittifak hareketi olduğunu da unut-
mayalım. Bunu Önder Apo da söyledi, Lenin de
söyledi, dahası devrimle uğraşan herkes söylemiştir.
O halde Rojava Devrimi de bir ittifak hareketi ola-

caktır. Özgücümüze güveneceğiz, eylemciyiz, mü-
cadele edeceğiz ama politikasız da olmayacağız. 

Bu karmaşıklıkta çok duyarlı, ölçülü, strateji ve
taktik bilimine uygun yaklaşım gösterilemezse çeşitli
sorunlar yaşanabilir. Onun için politik yaklaşıma
çok önem verilmelidir. 

> 2-6

Demokratik Kuzey Suriye Federasyonu, De-
mokratik Ortadoğu Konfederasyonu’nu amaçlar.
Böyle bir program ve hedefe sahip olan Kuzey
Suriye Demokratik Federasyonu, Kürdistan-Ro-
java’da sergilediği devrimci performansıyla Suri-
ye’de ve Ortadoğu’da devrimsel gelişmeleri yara-

tabilecek öncülüğe sahip olduğunu göstermiştir.
Kürt halkı artık bilinçli ve iradeli bir düzeye ulaş-
mıştır. 

Kürt halkı ve demokratik halkların Ortadoğu’da
ve Kürdistan’da gösterdiği demokratik, değiştirici,
dönüştürücü ve yenilikçi tarz ve duruşla en istikrarlı,

başarılı ve kazanımcı pratikler sergilenmiştir. Bundan
sonra da Önder Apo hakikati ve şehitler çizgisinden
aldığı bilinç ve iddiayla geleceğin Özgür ve Demo-
kratik Kürdistan’ını ve Ortadoğu’nun demokratik
toplum inşasını başarıyla tamamlayacaktır.
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Hakikat algısıyla büyüyen yaşam en zor
acıları bile mutluluğa dönüştürebilir-I

Devrimci halk savaşının gelişim seyri

Şehitlerimizin anıları 
devrim ve zaferde yaşıyor

Sykes-Picot’u ortadan kaldıralım 
Özgür Demokratik Kürdistan’ı kuralım 

AKP-Erdoğan’ın Osmanlı özentili despotizmi 
direnen tüm kesimleri hedeflemektedir

Murat Karayılan

Kasım Engin Muzaffer Ayata

Rûken Garzan

Devrimci Halk Savaşı perspektifi temelinde
yürütülen savaş henüz başlangıç aşamasında-
dır; üzerinden 9 ay gibi bir zaman geçmiştir.
Önemli olan direniş güçlerinin her katmandaki
yetersizlikleri görüp hızla aşarak mücadeleyi ba-
şarıya taşıracak bir düzeye getirmesidir. Herke-
sin sorumluluklarına sahip çıkması durumu
yeterli düzeyde gelişirse, yetersizlikleri aşmak,
daha başarılı ve daha sonuç alıcı bir hamlesel
çıkış düzeyini yakalamak da mümkün olacaktır.
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Abdullah Öcalan kimliğinin bir taslağını çiz-
mek, olguyu en yoğun biçimde yaşayan kişi
olarak, benim için bir görev olmaktadır. Böyle
bir çizim aynı zamanda tarih, sosyoloji, biyografi
ve sanat çalışması yapanlar için konuyla ilgili
önemli bir belge boşluğunu gidermiş olacaktır.
Ayrıca teorik ve pratik bir kurum olarak geniş
bir çevreyi somut olarak ilgilendirmesi ve birçok
toplumsal gelişmeyi etkilemesi, doğru tanım-
lanmasını daha da önemli kılmaktadır. 
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