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Arap ve Kürt halklarının devrimci direniş geleneği
zenginliklerle doludur. Bu değerler akan nehir
gibidir. Ancak önünde setler, bentler ve yalanlardan
kurulmuş barajlar vardır. Egemenlerin lehine kur-
gulanan bu dünyanın bentlerini, duvarlarını yıkmak,
coşkun akan bir nehir gibi olmayı gerektirir. Halklar,
ortak zihniyet ve stratejide buluşunca, siyasetin
zenginliği ve esnekliği, devrimci demokratik birlik-
telikleri güçlendirecek ve Demokratik Ortadoğu’nun
inşasında Kürt, Arap ve tüm bölge haklarının or-
taklaşmasını sağlayacaktır. Rojava Devrimi’nin ya-
rattığı değerler üzerinden bugün gelişen Kuzey
Suriye Federasyonu, halklar arası ortaklaşma ve
demokratik birliğin somut göstergesi ve modelidir.
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Kürt diplomasisinin cevaplaması gereken önemli
bir soru; Kürtlerin bölgesel ve küresel güçlerin
iktidar çatışmasındaki pozisyonudur. Avrupa’daki
halkımız, sahip olduğu yüksek politik bilinçle 2016
yılında yorulmadan eylemlerle siyasete hem dahil
olmuş hem de müdahale etmiştir. Bu oldukça
önemli ve paha biçilmezdir. Bununla özgürlük da-
vasını uluslarası gündemde tutmak için sürekli
eylem yapmıştır. Fakat bu gücün daha fazla sonuç
alıcı olması için diplomasi faaliyeti yürüten Kürt
kurumlarının hedef ve amaç konusunda daha
uzun vadeli bir strateji takip etmesi gerekir. Diplo-
masiyi, salt insan hakları ihlali üzerinden yürütmek
sürecin gerisinde bir pozisyonda olmak demektir.
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Benim buradaki ölümüm yüz yıllık Türk-Kürt savaşı demektir Arap ve Kürt halklarının direniş geleneği
ortaklaşırsa Ortadoğu Devrimi kesindir

Kürt diplomasisi radikal bir durum 
değerlendirmesine ihtiyaç duymaktadır

Rêber Apo’nun İmralı notlarından derleme

Şu anda gördüğünüz gibi ayaktayım. Ama
bu benim sağlık sorunum yok anlamına gelmez.
Asıl önemli olan benim buradaki güvenliğimdir.
Gladio bile bana yönelebilir. Ben İmralı’da öl-
mem, öldürülürüm. Devlet burada bana ne
kadar özenli yaklaşırsa yaklaşsın, bu beni bu-
rada yaşatarak idam etmektir. Bu öldürümdür
aslında. Bir MHP’li vekil de aynen böyle demişti.
Bu siyasal anlamda bir sağlık sorunudur. Burada
geçen on yıldan sonra bu artık bir öldürüm
olur. 

Bakın, beni buraya kapattılar ama her gün
giderek güçlendim, büyüdüm. Ya beni öldüre-
cektiniz ya da böyle rehine gibi tutmayacaksınız! 
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Partimizin 39. mücadele yılı Şehîd Çiyager tarzı militanlığı 
yaşamsallaştırma ve zafere taşıma yılı olacaktır

2017 yılı kadınların birleşik direnişle 
özgürlüğe yürüdüğü bir yıl olacaktır

Önderlik öncülüğünde gelişen parti mücade-
lemizin bugüne kadar tarihin çöp sepetine attığı
tüm faşist iktidarlar, hükümetler ve tüm sistemler
gibi AKP de büyük yenilgiyi yaşayarak tarihin
çöp sepetine atılacaktır. Bu anlamda özgür
yaşam amacımızı zafere taşımak, faşist iktidarları
yerle bir etmekten ve Kürdistan halkının hak

ettiği özgür toplum yaşamını demokratik ulus
perspektifiyle inşa etmekten ve tüm bölge-dünya
halklarıyla birlikte yaşamasını sağlamaktan başka
bir anlamlı yaşam seçeneği yoktur. 39. direniş
yılımız, faşist iktidarcı sistemlerin büyük yenilgi
ve çöküş yılı olacaktır.
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Kürdistan Kadın Özgürlük Mücadelesi’nde
2016 yılı çok büyük gelişmelerin ve direnişlerin
yaşandığı bir yıl olma özelliği taşıyor. Özgürlük
mücadelesinin, demokratik ulus paradigmasının
bölgeselleşmesinde ve evrenselleşmesinde Kürt
kadınının direnişi belirleyici bir rolün sahibidir.
Dünya, Kürt halkını ve haklı davasını Kürt kadınının

onurlu direnişiyle daha fazla tanıdı. Dünya toplumu,
özgürleşen, mücadele ettikçe daha da güzelleşen,
örgütlendikçe ve iradeleştikçe daha da yücelen
özgür kadın gerçeğiyle tanıştı. Kürt kadınının öz-
gürlük direnişi dünya kadınları açısından derslerle
ve büyük başarılarla dolu yeni bir tarih yarattı. 
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2016’da PKK’nin öncülük ettiği Kürdistan Özgürlük Hareketi
sadece Kürdistan’da değil, bölgede de etkili olmaya başlamıştır.
Giderek Kürdistan’daki devrimi bölgeye taşıyan gelişmeler ortaya
çıkaracaktır. Eğer Önderlik çizgisine sahip olunacaksa, Önderlik
çizgisi pratikleştirilecekse kesinlikle devrimi bölge halklarına ve

tüm bölgeye yayma sorumluluğuyla karşı karşıya olduğumuz
açıktır. 2016’da bunun çok güçlü zeminleri ortaya çıkarılmıştır.
2017’de bu zeminlere dayanarak devrimi Türkiye’ye, Suriye’ye,
Irak’a ve bütün Ortadoğu’nun geneline yaymak mümkündür. Yani
Türkiye’nin, Suriye’nin, Irak’ın ve İran’ın demokratikleşmesi, bu

temelde Kürt sorununun çözümü ve bu çözümler temelinde ortaya
çıkacak demokratik güç ve sinerjiyle buralardan başlayarak bütün
Ortadoğu’yu demokratikleştirecek bir demokratik devrim dalgası
giderek bütün Ortadoğu’yu saracaktır. 
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Kürdistan’daki devrim dalgası 
2017’de bütün Ortadoğu’yu saracaktır

Bugün yaşanan katliamlar 
Maraş Katliamı’nın devamıdır                                      

Önderliğimize yönelik 
yeni bir uluslararası imha konsepti devrededir

Nazê BeranEnes Pir

PKK Yürütme Komitesi

Cemal Şerik Jiyan Lava

Besê Hozat

Kürdistan’daki devrim dalgası 
2017’de bütün Ortadoğu’yu saracaktır
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