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Sudah hampir dua tahun sejak pembentukan IRPGF di Rojava. Sejak pembentukannya hingga hari ini, anggota
IRPGF telah berjuang tanpa henti, bahu-membahu dengan semua kekuatan revolusioner dan orang-orang Rojava
untuk mempertahankan revolusi.
Dalam pernyataan formasi kami, kami menyatakan bahwa peran kami adalah menjadi kekuatan bersenjata untuk

pertahanan revolusi sosial di Rojava dan di seluruh dunia, dan berjuang melawan semua bentuk kekuasaan di mana
punmereka berada. Hari ini, peran ini belum berubah. Bahkan, kamimenjunjung tinggi peran ini dan prinsip-prinsip
kami dengan lebih banyak tekad dan ketahanan.
Tetapi apa yang berubah adalah perspektif kami tentang strategi perjuangan bersenjata dan cara pengorganisasian.

Dalam praksis, pemikiran kami di jalur revolusioner dan bagaimana kita menempatkan diri dalam perjuangan
melawan negara, kapitalisme dan patriarki telah matang.
Untuk mencerminkan lintasan kolektif kami di jalur revolusioner, kami dengan ini secara resmi mengumumkan

pembubaran IRPGF. IRPGF akan berhenti berfungsi sebagai unit tempur; namun, anggota kami akan terus aktif
berpartisipasi dalam pembelaan revolusi sosial di Rojava dan juga terlibat dalam kerja revolusioner di seluruh dunia.
Sejak awal, IRPGF telah menjadi inspirasi bagi banyak kaum revolusioner anarkis dan libertarian dari semua

benua. Kami melihat momentum dan energi yang dihasilkan secara global dengan antusiasme yang besar.
Tetapi adalah keinginan kolektif kami untuk mengatur warisan IRPGF di masa lalu. Kami merasa bahwa nama

IRPGF telah melayani fungsi historisnya dan sekarang saatnya untuk memungkinkan generasi militan yang lebih
beragam, dinamis dan tersebar untuk berhasil.
Kami menyerukan dan mendorong semua kawan untuk beralih dari narasi dan citra IRPGF dan untuk

mengembangkan gerakan militan mereka sendiri yang khusus untuk kawannya masing-masing untuk tidak
meninggalkan perjuangan melawan hierarki dalam segala bentuknya, untuk terus maju dalam praksis dan terus
mengorganisasi secara revolusioner.
Era baru perlawanan telah tiba. Dan kita tidak akan berhenti berjuang sampai menang!
Panjang umur perlawanan rakyat di Rojava dan seterusnya!

IRPGF
Rojava, 24 September 2018
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