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> 16-18

PKK’nin 40. yılını Saraların izinde 
Rêber Apo’nun, Kürt halkının ve

kadınların özgürlük yılına dönüştürelim!
Mizgîn Amed

> 19-21

Kadın özsavunması, öz örgütlülüğü ve 
mücadelesiyle şiddetsiz bir dünya

Zeynep Esengül
> 24-25

Gençlik çalışmaları ve 
önümüzdeki dönem perspektifi

Röportaj
> 26-30

Serkeftina Şoreşa Kurdistanê 
serkeftina Şoreşa Rojhilata Navîn e

Mûrad Karayilan
> 22-23

Önder Apo’nun Demokratik Ulus ve Demokratik Konfederalizm çizgisi
dışında Ortadoğu’da sorunların çözümünü bulmak mümkün değildir.
Ortadoğu açısından en temel çözüm projesi Kürt Özgürlük Hareketi’ne
aittir. Kim Ortadoğu’da barış ve istikrar arıyorsa Kürt Özgürlük Hareketi’yle
bir uzlaşma içine girmek zorundadır. 

Çünkü; şu anda Ortadoğu’da sorunların çözümü konusunda tek
çözüm modeli Kürt Özgürlük Hareketi’ne aittir. Bu açıdan Kürt halkı
bütün Ortadoğu’nun demokratikleşmesinde öncü halk haline gelmiştir.
Bugüne kadar bu rolünü oynamaktadır. Her ne kadar tam sonuç alına-
mamışsa da artık Ortadoğu’da Önder Apo’nun çizgisinde demokratikleşme
hamlesi önemli mevziler kazanmıştır. 

> 10-15

Cemil Bayık

Demokratik Konfederalizme dayalı
Kürdistan Devrimi Ortadoğu’nun 

geleceğini belirleyecektir

40. PKK yılı şehitler çizgisinde 
Rêber Apo’nun özgürlüğü ve devrim yılı olacaktır

40. PKK yılı şehitler çizgisinde 
Rêber Apo’nun özgürlüğü ve devrim yılı olacaktır

Rêber Apo’nun 27 Kasım 1993 tarihli 
konuşmasından derlenmiştir

40. PKK yılı, aynı zamanda Kürt toplumunun40. PKK yılı, aynı zamanda Kürt toplumunun
40. özgürlük yılını da ifade ediyor. PKK bir ta40. özgürlük yılını da ifade ediyor. PKK bir ta--
rihsel sürece, bir döneme son vermenin verihsel sürece, bir döneme son vermenin ve
yeni bir tarihsel süreci başlatmanın adı, kimliğiyeni bir tarihsel süreci başlatmanın adı, kimliği
ve eylemi oluyor. Özgür Kürt varlığı, Önderlikselve eylemi oluyor. Özgür Kürt varlığı, Önderliksel
doğuşla ve PKK öncülüğüyle hayat buluyor vedoğuşla ve PKK öncülüğüyle hayat buluyor ve
günümüze kadar kahramanca yürütülen büyükgünümüze kadar kahramanca yürütülen büyük
bir mücadele içerisinde gelişerek büyüyor. bir mücadele içerisinde gelişerek büyüyor. 

Bu bakımdan PKK’nin, Kürt bireyi, Kürt halkı,Bu bakımdan PKK’nin, Kürt bireyi, Kürt halkı,
Kürt gençleri ve kadınları, Kürt emekçileri açıKürt gençleri ve kadınları, Kürt emekçileri açı--
sından taşıdığı anlam ve önemi başka partilerle,sından taşıdığı anlam ve önemi başka partilerle,
başka ülke deneyimleriyle çok fazla karıştırbaşka ülke deneyimleriyle çok fazla karıştır --
mamak ve benzeştirmemek gerekiyor. mamak ve benzeştirmemek gerekiyor. 
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PKK 
öncülüklü devrim
bir uluslararası 
devrimdir
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