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Sunuş
Elinizdeki kitap, Önder Apo’nun bana ve daha birkaç arkadaşa
ayrı ayrı konular belirleyerek verdiği görev temelinde
hazırlamaya çalıştığım bir kitaptır. İçinde bulunduğumuz yoğun
pratikten dolayı kitap yazma gibi bir durumum ve olanağım söz
konusu değildir. Ancak bu görevi yerine getirmek de
gerekiyordu. Gecikmeli de olsa, bu görevi yerine getirmeye
çalıştım. Bu gecikmeden ötürü özeleştirimi veriyorum.
Kitapta ifade edilen, yeni dönemin tüm konuları kahraman
şehitlerimizin kanı temelinde vuku bulmuş hususlardır. Eğer
kitabın gerçekliklerinden söz edilecekse bu gerçeklikler
tamamen aziz şehitlerimize aittir. Bu kitabı başta ilk değerli
komutanlarımız Mehmet Karasungur, Kemal Pir, Agit ve meşru
savunma döneminin değerli şehitleri olan Erdal, Şilan, Viyan
Adil, Nuda ve Akif arkadaşların şahsında tüm kahraman
şehitlerimize atfediyorum. Bu çalışmayla onların destansı
direnişini ne kadar izah edebilmişsem onlara olan borcumu o
kadar ödemiş olacağım.
Esas olarak Ocak 2007’de hazırlanan bu çalışma uzun süre
beklemede kaldı. Daha sonra redaksiyonu yapıldı. Fakat
redaksiyonu yapılırken 2007’deki orijinalitesine bağlı
kalındı. Sonraki gelişmelerde ortaya çıkan sonuçlar eklenmedi.
Bu süre içerisinde şehit düşen değerli komutan Adil (Ramazan
Aybi) arkadaşın kitapta belirtilen önemli süreçlerin

şekillenmesinde büyük emeği ve rolü olduğunu vurgulamam
gerekiyor. Değerli şehitlerimize karşı borçlu olduğumuz açık
bir gerçektir. Bu çalışma esas olarak Önderliğe, kahraman
şehitlerimize ve fedakar Kürdistan halkına karşı
özeleştirimizin bir taslağı durumundadır.
Son olarak belirtmem gereken diğer bir nokta ise bu kitabın
ARGK tarihini yazan bir eser olmadığıdır. ARGK tarihini
yazmak, gerçekleştirilmesi gereken bir görev durumundadır.
Kitap, gelişen direniş mücadelesindeki çizgi sorununu işlemeye
çalışmış ve bu açıdan mücadele içerisinde gelişen birçok
önemli olay ve eylemi kapsamamıştır. Daha çok çizgi boyutuyla
değerlendirilmesi gereken olay ve eylemler kısmen açılmıştır.
Kitap çalışmasını yürütürken daha iyi anladım ki en zor
görevlerden birisi de Kürdistan’da yaşanan büyük kahramanlık
destanlarının ifadeye kavuşturulmasıdır. Bu bakımdan
elinizdeki çalışmanın
Kürdistan’da yaşanan

yetersiz
görkemli

kaldığı da kesindir.
kahramanlıkların tüm

boyutlarıyla daha kapsamlı çalışmalarla tam ifadesine
kavuşacağı umuduyla, bu çalışma az da olsa Kürdistan’daki
kutsal direnişin izahatını yapabilmişse bu benim için en büyük
mutluluk kaynağı olacaktır.
Kitabın hazırlanmasında katkıları olan Pelin ve Şahan
arkadaşlar ile PKK Ocağı Şehit Şervan Devresi’nin tüm
öğrencilerine de şükranlarımı belirtmek istiyorum.
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