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Kadınlar özgürleştikçe erkekler de özgür
olacaklardır. Çünkü birisini köleleştirdiğinizde, siz de köleleşmiş olursunuz.
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Büyük özgürlük yürüyüşünü

çökertemezler
Y

atılı okullarda kız ve oğlan çocuklarına taciz-tecavüz,
kız çocuklarının zorla pazarlanması gibi toplumun ne
düşmüş halini ifade eden istismar olayları gelişmektedir. Tüm bunlar toplumu yozlaştırmanın, giderek yok etmenin
saldırılarıdır. Bu saldırıların bir görünen bir de görünmeyen
yüzü vardır. Bu anlamda ‘Çöktürme Planı’nın bu fazlaca görünmeyen ama içten içe çürütücü, bitirici, yozlaştırıcı yönünü
görmek ve toplumu aydınlatmak çok önemlidir.

Kıyamet koparmalıyız

Büyük özgürlük yürüyüşü durmayacak

Tabii ki bunları toplum olarak, özellikle de kadınlar olarak
kabul etmek asla mümkün değildir. Önderliğimiz buna benzer
gelişen bir olay karşısında “kıyamet koparmalıydınız” demişti.
Bu olay da gerçekten kıyamet koparılması gereken, her açıdan
hesap sorulması gereken bir olay olmaktadır. Özellikle de gençlerin, çocukların başına getirilen bu saldırılara karşı toplum olarak topyekun bir öz savunma geliştirmek çok önemlidir.

Kürtler özgürlük ideolojisi ile ayağa kalkmış ve yürüyor iken,
Kürtleri, kadınları çöktürmeyi amaçlayan bu soykırıma karşı direnişin ve özgürlüğün soy damarlarını daha da güçlendirerek, örgütleyerek, mücadele ederek durmalıyız. Bu yürüyüş Kürdistan’dan
başlayarak Ortadoğu’ya doğru ilerleyen, adım adım yayılan büyük
özgürlük yürüyüşüdür. Bu özgürlük yürüyüşünü ‘Çöktürme Planı’
ile engellemelerine asla ama asla izin vermemeliyiz.
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19. Temmuz Devrimi ardıne
D ılın
dan son 6 yılı aşkın süredir bir
y
yandan dünyanın başetmekte zorlan6.
dığı orta ve büyük ölçekli devletlerin bile

Hakikatin somutlaştığı devrim

savaşma yeteneğini gösteremediği DAİŞ
gibi bir güce karşı ağır savaş koşulları yaşanırken, diğer yandan çok derin toplumsal değişimler
ve inşa süreci yaşanmaktadır. Gelinen düzey; sanıldığı
gibi öyle bir günde kolay yıkılamayacak denli derin kökler
salmış bir devrim sürecidir. l Ruşen BEZAR yazdı / sayfa 5'te

KJK Koordinasyon Üyesi Evindar Ararat:

Öz güce dayanmadan
statü kazanılamaz

B

aşûrê Kürdistan egemen güçler tarafından siyasi, toplumsal, ekonomik olarak
işgal edilmiş durumdadır. Bütün bu gerçeklikler var iken nasıl bağımsız bir Kürdistan
kurabilir? Ne siyasi, ne ekonomik ne de askeri
anlamda bunun garantisi yoktur. Bu noktada
kendini kandırma söz konusudur. Kendi öz gücüne dayanmadan, birliğini sağlamadan ve
Kürtler dört parçada bir çözüm iradesini ortaya
çıkarmadan bunun mümkün olmayacağını çok
iyi bilmek durumundalar. l sayfa 4’te
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