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İmralı esaretine son vermek, üçüncü
doğuşun esaslarını doğru ve yetkin bir
biçimde hayata geçirmemizle bağlantılıdır.
Devletsiz, iktidarsız, egemensiz, kölesiz
zihniyeti özümsemek, toplumun yapısal-
lığını bu zihniyete göre geliştirebilmek,
özgür kurumlaşmaların gelişmesini sağ-
layabilmek, her açıdan yetkin bir siyaset
ve gerilla mücadele tarzını geliştirmek,
örgütlenmeyi hem derinleştirmek ve hem
de yaygın hale getirmek, yerelden evren-
sele alabildiğine genişlemek gibi daha
da sayabileceğimiz görevlerimiz vardır.
Buna kilitlenen bir yaşam tarzı, örgütlenme
ve eylem tarzı mutlaka sonuç alan, zafer
yaratan, nerede olursa olsun kazandıran
bir tarz olacaktır. Her yerde böyle bir yo-
ğunluk yarattığımızda ise her yer bir üçün-
cü doğuş alanı olacaktır, Rêber Apo’nun
zafer yaratan tarzı olacaktır. Bu nedenle
de giderek de İmralı’nın kapılarını açtıra-
caktır. Üçüncü doğuş İmralı’da gerçekleşti,
zihniyet olarak İmralı’yı aştı ancak, fiziki
olarak da İmralı’yı aşma zamanı gelmiştir. 

Soykırımcılığın, kendi farkına varan ve
kendi özgür yaşam sistemini kuran Kürt’e
ve kadına tahammülü yoktur. Bu nedenle
21. yüzyılda da soykırımcılığı derinleştir-
mekte, Rêber Apo’nun da belirtiği gibi tam
da bir kıskaca almaya çalışmaktadır. Rêber
Apo’nun öğretisi ve mücadele tarzı ile bu
soykırımcılığı aşabilir ve halklara, kadınlara,
ezilenlere layık onurlu ve güzel yaşamı
inşa edebiliriz.
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Zaman, Rêber Apo’nun ‘üçüncü doğuş’ bilinciyle

zaferi yaratma zamanıdır

Kadroda zihniyet dönüşümü ve
eski kalıntıların etkisi 

Yılmaz BaranAbdullah BayıkPîroz Nûda

Çiyayê Sipî’den Zap’aŞengal’de gelişen özsavunma
özyönetim deneyimi ve geleceği

Üçüncü Dünya Savaşı derinleşirken 
özgürlük ve demokrasi mücadelesi yükseliyor

Kürdistan Devrimi’nin evrenselliğe
giden yolu Ortadoğu Demokratik
Uluslar Birliği’nden geçecektir.Ka-
pitalist modernitenin ulus devlet bi-
rimlerine dayalı birçok bölgesel birlik
(Avrupa, Asya, Amerika ve Afri-
ka’daki ulus devlet birlikleri) ve BM,
kurulduklarından beri hiçbir küresel
ve bölgesel soruna çözüm bula-
mamışlardır. Çünkü, ulus devletin
bünyesel olarak yaşadığı çözüm-

süzlük, sorun geliştirme ve erteletme kapasitesi bu tür bölgesel
birlikler ve BM birimleri için de fazlasıyla geçerlidir. Bu başarısız
örneklerin yerine ulus devlet birimlerini aşan birimlerle yeni
birliklerin oluşturulması ertelenemez bir ihtiyaçtır.
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Eski dengelerin yıkıldığı yeni dengelerin kurulma süreci
olan Üçüncü Dünya Savaşı’nda Kürtlerin özgürlük ve de-
mokrasi mücadelesinin daha zorlu geçtiği, geçeceği açıktır. 

Yeni dengelerin ve statükoların ancak mücadeleyle belli
olacağı bir dönemden, süreçten geçiyoruz. Böyle bir
dönemde mücadele sert olacaktır, şiddetli olacaktır, saldırılar
ağır ve yoğun olacaktır. 

Bunu Kürt halkının özgürlük mücadelesinin gerçekliği ve
kanunu olarak görmek lazım. Çünkü, Kürt halkının mücadelesi
dünya dengelerinin kurulduğu Ortadoğu’da gerçekleşiyor. 

Üçüncü Dünya Savaşı koşullarının sürdüğü Ortadoğu’da
soykırımcı sömürgecilerin saldırıları şiddetli olduğu gibi,
buna karşı direniş de, mücadele de koşullar ne kadar zor
olursa olsun büyük bir kararlılıkla en yüksek düzeyde sür-
dürülecektir.
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Evîndar Cûdî

Efrîn direniş ruhuyla 
Apocu çizgide 40. Parti yılını

zafer yılı haline getirelim

Efrîn ve Rojava’daki savaş durumu, küresel ve bölgesel
olarak yeni bazı ilişkilerin geliştiğini gösterdi. Bir eksen biçi-
minde Rusya-İran-Türkiye ittifakı daha ciddi değerlendirilmeyi
gerektiren bir düzey kazandı. Bazıları bunu stratejik bir
ittifak olarak değerlendiriyor. Ama böyle bir stratejik ittifakın
oluşması çok zor gibidir. Siyasi ilişkilerde ne Rusya’yla
Türkiye böyle bir stratejik düzey kazanabilir, ne İran’la
Türkiye böyle bir stratejik birlik sağlayabilirler.

Tarihsel olarak iktidarcı-devletçi uygarlığın yapılanışı buna
terstir. Bu güçler karşıt konumdalar. Fakat şimdilerde
geçmişte olduğu gibi çelişki ve çatışmalarını çok öne çıkart-
mıyorlar. İçten içe bazı alanlarda çelişir ve çatışır olsalar da
bazı alanlarda ilişki ve ittifak geliştiriyorlar. Taktik ilişki ve it-
tifaklarını, çıkar birliklerini geçmişe göre daha ileri düzeyde
geliştirmiş durumdalar.
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Devrimci Halk Savaşı
ittifaklar ve enternasyonalist mücadele

Rêber Apo’nun Demokratik Uygarlık Manifestosu’ndan derleme
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