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Referandumdan özyönetim sistemi çıkmıştırBakurê Kurdistan ve Türkiye’deki faşist kliğe karşı 
anti-faşist halk direnişini yükseltelim

Kürtler kapitalist moderniteye meydan okuyor

İsyan ve öfkeyi inşa etmek

Güney devrimi için
MANİFESTO

Rêber Apo

Şiyar AmedDuran Kalkan

Eğer Kuzey Kürdistan’daki devrimimiz
durursa, Güneyli önderler yirmi dört
saat ayakta kalamazlar. İyi biliyorsunuz
ki, dışarıda yerleri var, hazırdır. Ama
halk nereye gidecek? Kendisini Türki-
ye’nin kucağına atacak ki, bu ölümden
de beterdir. Sizleri beslemeleri mümkün
değil. Türkiye’de katledilmemenizin ne-
deni de PKK’ydi. Daha önce de Türki-
ye’ye gidiyordunuz, niye bir tek imkanı
sunmuyordu? Bizim korkumuzdan dolayı
sizi koruyorlar, bazı şeyler veriyorlar.
1980’den sonra Kürdistan’da gelişen
her şey, PKK’nin korkusundandır. Ken-
dinizi kandırmayın. 

Yine “siyaset yapıyoruz” diyorsunuz,
“diplomatik çalışma halkımızı koruyor”
diyorsunuz. Bu doğru değil. İyi biliyor-
sunuz ki, ne Moskova’nın yardımıyla,
ne de Washington’un yardımıyla Kürtler
iflah olmaz.

> 16-22

Türkiye’deki devrimci demokratik mücadeleyi HBDH’yi
oluşturan hareketler yürütüyor. Onun dışında çok fazla
yoktur. Ama biz zafere giden devrimci hamle yapamadığımız
için eksik görüyoruz. Süreç, bunu yapmamızı gerektiren bir
süreçti. Yoksa HBDH hiç pratikleşemiyor diyemez kimse. 

Referandum sonuçları ortadadır. Bir de AKP-MHP faşizmine
karşı direnişin öncüsü ve temel gücü de HBDH bileşenleridir.
Şimdi bu mücadeleyi zafer çizgisine çekecek bir iç ilişki ve
anlayış düzeyi gelişiyor. İdeolojik, örgütsel bazda örgütlerin
birbirlerini anlama ve yaklaşımları temelinde ortaya çıkacak
gelişmelerin önümüzdeki süreçte büyük siyasi ve askeri
eğitime dönüşeceğine inanıyorum. 

> 23-26

Önder Abdullah Öcalan’ın fikir ve projeleri, dünya çapında
tartışılmaya devam ediyor. Bu alandaki son ciddi çalışma,
14-16 Nisan tarihleri arasında Almanya’nın Hamburg kentinde
üçüncüsü düzenlenen “Kapitalist Moderniteye Meydan Okumak”
konferansı oldu.

Konferansın bu seneki sloganı, “Demokratik Moderniteyi
Açığa Çıkarmak: Direniş, İsyan ve Yeninin İnşası” olarak belir-
lenmişti. Tartışmalara damga vuran, üzerinde özellikle durulan
nokta, “inşa etmek” oldu. Rojava Devrimi’nin inşa pratiği başta
olmak üzere Kürt Özgürlük Hareketi’nin “Egemenlerden/iktidardan
beklemeyeceğiz, ellerimizle inşa edip kabul ettireceğiz” yakla-
şımının güç kazandığı, konferanstan anlaşılıyordu.

> 27-28

Referandum sandıklarında Kürdistan’ın hayır demiş olması
demokratik özerkliğe, özyönetim sistemine halkın verdiği yüksek
desteği göstermektedir. Yine Avrupa başta olmak üzere, yurtdışı
sahalarında halkın seferber olması muazzam bir güç birikimine
yol açmıştır. Bu güce dayanarak Kürdistan Devrimi’nden
Ortadoğu devrimine ulaşacak bir süreci geliştirebiliriz. Refe-
randumu bir puanlık farkla kotardığını düşünen faşizmi yıkmak
an meselesi olup Ortadoğu devrimine yürüyoruz.

Ortadoğu devrim ruhuyla kuşandığımızda önümüzde bir
engel kalmayacaktır. Faşizme bu şekilde cevap verebilir, zin-
danlardaki yoldaşların direnişini bu şekilde sahiplenebilir ve
Önder Apo’nun 18 yıllık esaretine bu şekilde son verebiliriz.

> 29-30

Uygarlığın Merkezi Ortadoğu 
PKK ile Özgürleşiyor

Eski dengelerin yıkıldığı, yeni denge
arayışlarının olduğu dönemde Kürtleri güç
yapan PKK’yi, Önder Apo’yu tüm Kürtlerin,
Kürt halkının çok iyi değerlendirmesi ge-
rekiyor. Kürtleri böyle bir dönemde örgütlü

güç haline getiren bir Önderliğin, takdir
edilmesi gerekiyor. Bu da Üçüncü Dünya
Savaşı’nda Kürtlerin kazançlı çıkması için
Önder Apo ve PKK gerçeğine doğru yak-
laşılması gereğini ortaya çıkarmaktadır.

Bugün Ortadoğu’da en çözümleyici
hareket Önder Apo çizgisindeki Kürt Öz-
gürlük Hareketi’dir. Kürt Özgürlük Hare-
keti’nin politikalarını benimseyen güçlerin
Ortadoğu’da etkili olacağını vurguluyoruz.

Tarih boyunca hep böyleydi; bugün siyasal
projesi, ideolojik yaklaşımları güçlü olanlar
her zamankinden daha fazla inisiyatifli
ve avantajlı duruma gelme imkanlarına
sahiptirler. > 2-8

Özgürlük kaynağımız Rêber Apo’yla varolduk

Bu devirde 
böyle insanlar kalmış mı?

> 31

Türkiye yeni bir sömürge olarak Başûr’u elinde tutuyor

Biz kadınların özgürlük hikayesi Rêber Apo’nun çocukluk arayışıyla başlar. Çocukluk
evresindeki çelişkiler, tepkiler, arayışlar saftır, doğaldır, hakikidir, tamamen insanidir. Önderliğimiz
bir karmaşa, kaos, belirsiz, hem var hem yok hükmündeki yaşamı yani kadını çocukluğunda
hayretle karşıladı. Hayretlerinin ardına düştü, kuşkularını hiç terk etmedi, tanımlayıncaya
kadar takipçisi oldu.

> 9-11

Ronahî Serhed

Gerilla anısı

Muzaffer Ayata
KDP sürekli çeşitli devletlerle gizli-saklı ilişkilerle işini yürütmeye çalışıyor. İlginç olan

Ortadoğu’da yıkılmış rejimlerin yeni bir heveslisi durumundadır. Devlet başkanı Barzanî,
hükümet başkanı Barzanî, özel kuvvetler komutanı Barzanî, özel istihbarat birimleri başkanı
Barzanî, ekonominin başında Barzanî, dış diplomasinin başında Barzanî... Tüm bunlara
bakıldığında demokratik bir anlayışın olmadığı çok net olarak görülebiliyor. 

> 12-15
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