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Nasiyonalîzma Şî’a ya Îranê û bandora
wê li ser civakê

Ölsek bile bu halka borçlu kalacağız

Demografik saldırılar karşısındaki özsavunma
xwebûn olmak ve Demokratik Uluslaşmaktır

Dilzar Dîlok 

2018 yılını Rêber Apo ve kadınların 
özgürlük yılına dönüştürelim

Besê Erzincan

2018’i 39 yıla bedel bir mücadele
ve zafer yılı haline getireceğiz

Alevilerin en temel müttefiki Kürtler 
başta olmak üzere tüm demokrasi güçleridir 

Büyük yurtseverlik görevlerimiz

Her şeyden önce toprak gelir; özgür yaşamaktan da önce
bunun bilincine, ruhuna ulaşmak gerekir. Yurtsever ruhu,
bilinci, taşı, toprağı, halkın tarihini, onun üzerinde yaşamı
sevmek gerekir. Bu sevgi toprak sevgisine götürür. Toprak
sevgisi de halk sevgisine götürür. Halkı bulmak gerekir.

Doğru bir biçimde halkı bulduğumuzda, o zaman halkın
gücünü, halkın toprağa, kendi emeğine sahip olması gereken
gücünü, yani özgürlüğünü bulacağız. Özgürlük her türlü ge-
lişmenin esasıdır.  > 16-19

Faşizme karşı Alevilerin, Kürtler, devrimci ve demokratik
güçlerle birlikte mücadele etmeleri gerekiyor. Faşizme karşı
mücadelede özsavunma önemlidir. Faşizme karşı her türlü
mücadele yöntemi meşrudur. Çünkü; faşizm her türlü silahla
saldırmaktadır. Her türlü şiddet silahını kullanmaktadır. Katliam,
öldürme, işkence, cezaevleri ve her türlü zor aracını kullan-
maktadır. Bu saldırılara karşı demokrasi güçlerinin, Kürtlerin,
Alevilerin ve baskı altındaki tüm toplulukların her türlü yol ve
yöntemi kullanarak direnmeleri meşrudur.

> 20-23

40. zafer yılı ve miladi 2018 yılına girdi-
ğimiz bu ağır kış koşullarında da faşist-
soykırımcı düşmana karşı hareket ve halk
olarak tüm cephelerde topyekun direnişimizi
kahramanca sürdürmekteyiz. Önder Apo,
kahraman gerillamız, kadın ve gençlik ör-
gütlerimiz direnmektedir. Yine tüm halkımız
ve dostlarımız, Kürdistan’ın dört bir yanında
ve yurt dışında faşist-soykırımcı düşmana
karşı, özgürlük ve demokrasi için her türlü
zorluğu göğüsleyerek kahramanca direnişini
sürdürmektedir. Daha 2017 yılına girerken
hareketimizin bahara çıkamayacağını, 2017
baharında ‘PKK’nin adını kimsenin ağzına
bile almayacağını’ söyleyen faşist şefler,
bugün Amerika, Avrupa, Rusya ve İran ka-
pılarında yardım dilenirken, biz hareket ve
halk olarak mücadele meydanlarını her za-
mankinden daha fazla doldurmaktayız. 

Tarihimizin en planlı, örgütlü, en iddialı
ve zafere yakın direniş mücadelesini yürüt-
mekteyiz. Kuşkusuz bütün bunları, Önderlik
duruşu ve direnişi sayesinde, herkese ışık
tutan ve yol gösteren büyük İmralı direnişi
sayesinde gerçekleştiriyoruz. Tüm bunları,
hergün şehitler vermeyi göze alan, kahraman
gerillamızın büyük direnişi sayesinde ger-
çekleştiriyoruz. Yine tüm bunları, kadın ve
gençlik hareketlerimizin, halkımızın ve dost-
larımızın özgürlük ve demokrasi tutkusu ve
mücadele azmi sayesinde gerçekleştiriyoruz. 

Partimizin 40. yılında, miladi 2018 yılın-
da, partileşme, gerillalaşma ve Demokratik
Uluslaşma görev ve sorumluluklarımızın
bilincine, kahraman şehitlerimizin izinde
yürüyerek varacağız. Daha güçlü savaşıp
daha fazla kazanacağız. Merkez Komite
toplantımızın belirlediği “Apocu çizgide
doğru partileşme, her alanda örgütsel se-
ferberlik ve zafer çizgisinde mücadele”
şiarına uyarak ve bu şiarı her yerde başarıy-
la uygulayarak partileşme, gerillalaşma
ve Demokratik Uluslaşma görevlerimizin
gereğini yerine getireceğiz.

> 2-8

Mustafa Karasu

Kuzey Suriye Demokratik Federasyonu’nu yaratan
devrimci değerler Suriye’nin demokratikleşmesini
ve birliğini sağlayacaktır 

Suriye’deki siyasal ve askeri mücadele kritik bir noktaya
gelmiştir. Şehba merkezli mücadele sürecektir. Bu alanda
da birçok gücün parmağı vardır. 

Türkiye bu bölgede Kürtlerin tümüyle ezilmesini hedefliyor.
Bunu Rusya’ya, Suriye’ye ve İran’a dayatıyor. Açıkça bir
şantaj ve tehdit politikası yürütüyor. Kürtler ezilmeden,
Kürtlere karşı tutum alınmadan bu alanlardan çıkmam diyor.
Soçi’deki toplantı da esas olarak bu eksende yürütülen mü-
cadelenin tartışıldığı platform oluyor. >11

Cemil Bayık
Önder Apo’nun Kürdistan Yurseverliği ve Ulusal Kurtuluş Cephesi kitabından 
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