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DEMA ORE GERÎ Û PIRSA YEKBÛNE
Herçıqas hılberin û encamên teoriya ore geri, hêçandınên
ore ên netewi û cıvaki dewlemend û pê keti bın ji, disa lı dıj neyar
teko ineke gı ti û bı rexıstıni lı gor mercên her welati dı pêvajoyên
cıvaki û siyasi de demeke alûz, teng û gıran dajo. Bı taybeti lı welatên
ku bızava (tevgera) karkeran jar e, an ji dı bın tesirên burjuvaziyên
bıçûk de ye, xwediyê rêxıstıneke bı serê xwe û bı hêz nin e, hemû qad
û refên cıvakiyên cûrbe, cûr jı bo teko ina armanceke gı ti komkırın û
berhev kırına wan hin ji zor û çetın dıbe. Û jı ber vi yeki ji,
gehi tandın û pekanina pêvajoya “yekitiye” lı ser prensıbên
ore geriya yekiti ya çina karker hin ji gıring dıbe.
Dı welatê me yê mêtıngeh yê perçe perçe Kurdistanê de gelê me
lı dıj zılm û zora koledaran xwediyê teko ineke dûr û dırêj e. Dı
diroka bızava netewê me de bı serhıldan û berxwedanên serfiraz û
serbılındi re, disa dı bızawa netewi jı her ali ve kêmasi û çewti ji gelek
ın. Dı bın tada, kedxwari, zılm û zordarıyeke nediti de rew a abori,
cıvaki û siyasi wan çewti, kemasi û a iyan tenê bı xwe re ne ani.
Tesir bı tenê lı ser serketin û serfiraziyan ne kır,
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dı cevaka me de bırinên negativ yên kûr û gıran vekır. Lı dıj dıjmın
teko ineke bır rêxıstıni û bı hêz pêk nehat, hın ji sıst û qels bû. Lı
Kurdıstana Bakûr, dı qada teko inê de jı vê mirasa negativ herkes para
xwe stend.
Lı Kurdıstana Bakûr, teko ina ku lı dıj zılm, zordesti, kedxwari û
tadayê tê dayin, carinan derbe dıxwe û tê qutkırın. Teko ina rızgariya
netewi lı gor mercên xwe yên taybeti rêçeke xwerû û bı ferq da pê
xwe. Bı taybeti salên 1970 yi jı bo qerekterên demeke nû gıring e. Dı
vê demê de çina karkên Kurdistanê dest bı nasandına vatıniyên xwe
yên netewi û navnetewi kır û ditın û birbubaweriyên rızgariya
netewiya nûjen zelal bû û xwe da diyar kırın. Lı welat guhartın û
pê veçûnên abori, cıvaki û siyasi bızavake jindar pêk ani. Dı 1975-an
de sedemê têkçûna bızava Kurdıstana Ba ûr, dı qada cihanê de
serfirazi û serketınên Sistema Sosyalist û ore ên netewi û cıvaki, bı
kurti bızava cıvaki lı pêvajoya ore ger tesir kır û bı lêz û bez pê ve
bır. Dı warê ideolojik de ji sosyalizma zanısti re gengazi pêk ani.
Lê ev pê veçûnên pozitiv bı serê xwe, nıkarıbûn hemû cûrên çin
û qadan dı armanceke de, jı bo rızgarıya netewi û rızgariya cıvaki dı
qanaleke de bine ba hev û bıke yek. Jı ber ku dı wê demê de vatıniyên
gıring yên ideolojik, politik û yên rexıstıni ne hatıbûn pı aftın. Ev ji
beri her tı ti, tecrube dıxwest, tecrubên netewi û cıvakiyên gı ti û
navnetewi dıxwest, jı diroka bızavên rızgariyên netewi ders, raman û
tecrûbe derxıstın dıvê. Lê ev kar ne hatê kırın û wan mercên
kêrhatiyên berçav ne hat hêjandın. Herweha hipotezên teorik yên
ore a Kurdıstanê ne hat pê ketın û hunandın. Lı gor mercên teko ina
rızgariya netewi, rêxıstınên çak, pak û nûjen û jindar ne hat efırandın.
Jı kêmasi, çewti û a iyên rêxıstınê ideolojiya burjuva û burjuvaziyê
bıçûk rızgar ne bûn û gavên pê keti ne hat avêtın. Tam ters hin ji kûr û
fıreh bû. Ew bıza-
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wên demokrat-welatparêz yên ku bı navên çina karker dereketın holê reng bı reng- ramanên burjuva an ji burjuvaziyên buçûk bırın nav
refên karkeran. Herweha çina karkerên Kurdistanê, jı tesira êri en rast
û çepên burjuvazi û burjuvaziyên bıçûk ne hatın parastın, xêzeke çini
yê serbıxe ne hat pêk anin. Dı riya yekitiya bêzên demokratik de
gavên pozitiv ne hatın avêtın.
Dawı ji van û jı hın sedemên dın, ne bı tenê bızavên demokratwelaltparêzê yên meyilên sosyalizmê ji, lı hember derba 12’e Îlone ya
fa ist bê hazıri û destvala û destgırêdayi man. Bı zanısti û bı rêk û pêk
xwe pa ve ne kı andın û nıkarıbû xwe bıparezın. Nıkarıbûn rêxıstın û
kesên xwe yên pê keti bıparêzın. Ya heri xırab, kêmasi, çewti û
a iyên têkçûna 12’e Îlonê ya berçav ne didın û bı awake zanısti û
mêrxasi jı wan re lı pı aftınan ne geriyan. Tam tersê wê, dı tewr û
ramanên xwe yên reformist, teng, a û çewt de jiyana xwe ya rêxıstıni
domandın. Û jı ber vê yekê ji, jı nû ve perçebûn û cûdabûn çêbûn. Lı
pey hev cudabûnên bê jindar û nexwe çêbûn. Ew potansiyela
ore geriya ku bı salan pêk hatıbû pıranıya wê heba bû. Xırıfandın,
gêjbûn û pûçbûn her ku çû zêde bû. Herkes para xwe jê gırt û dıgre.
Hêza wan ne gehi te pa ve anina pêvajoyê, pe i lêgırtına
birûbaweriyên pê keti û raberızinên (munaqe ên) dı debarên
rêxıstınên ore ger, demokrat û welatparez de “rêxıstıneke çawa,
programeke çawa û teko ineke çawa” û rawestına cûdabûnên lı ser
bıngehên çini. Tam tersê wê dı pêvajoyê de teko ina ideolojik û
rêxıstıni bı êweki bê hempa lı dıji yên ku dıxwazın çina karker dı
xêzeke rast û a de bı reformizma burjuvaziyê bıçûk ve bıftetsinin û
yên ku dıxwazın ideolojiya çina karker bı ekleki qebe sekterizma
“çep” de ve êrın hat dayin û xeliya ser çavên wan ket. Ev diyar bû ku
bı van bınık û qotıkên burjuvazi û burjuvaziyê bıçûk jı nû ve avakırına
parti-
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yên gırsi çare nin e. Carek dın jı ba hat zanin û diyar bû, ku jı bo
têkırına valabûna siyasiya ku lı Kurdıstanê heye, pêngava diroki, lı ser
prensibên ore geri bı ci dıbe, yekitiya çina karker lı gor sewiya
teko ina rızgariya netewi dıvê pêk bê; bı ideolojiya marksist-leninist
bêt avakırın. Vatıniyên iroyin, dı vê babetê de avêtına pêngavên
berçav ın. Bazırganiya yekitiyê bê çek bıhêlın. Jı bo serxwebûna welat
çıqas diwar û pıngarên ku lı pê yekitiya çin û qadan hene, yek bı yek
dıvê em jı holê rakın.
Em Komita Muwaqata PKK û PSKT-Joja Welat, dı teko ina lı
hember koloniyalizmê, fa izmê û imperyalizmê de bı burjuvazi û
burjuvaziyê bıçûk re me hesab dit û rew a me zelal bû. Dı vê dema nû
de vatınıyên diroki me lı çareserkırınên nû gerand. Lı ser prensıbên
ore geri jı bo pêkanina yekitiya çina karker, me bıryara pêngav
avêtınên diroki da. Dı pêvajoya avakırına rêxıstınên me de herçıqas
cûdabûn ji bı xwe re bine, me ew gırt berçavan û me lı ser van
prensıbên yekitiyê ideolojik-politik û ideolojik-rêxıstini yên jêrin bı
hev kır û em hatın ba hev. Me bıryar da, ku xebatên xwe lı ser navê
Tevgera Sosyalist a Kurdistanê bıdominın.
REW A ÊIVAK –ABOR YA KURDISTANÊ
Welatê me Kurdıstan, lı gor menfeetên imperyalizmê dı nav
dewletê heremê (Tırkiye, ran, Iraq û Suriye) de ahtiye parvekırın û iro
ji ev perçebûn dom dıke.
Welatê me cara yekem dı navbeyna mparatoriyên ran û Osmani
de hat parvekırın û bı slan er û êri ên talan û vêrankırınê dom kır.
Pıngar lı pê pê veçûna abori, civaki û siyasi hat pêkanin. Dı pey erê
cihaneyê Duyemin de, lı gor menfeeta imperyalistan, dı nav welatên
heremê de welatê me jı nu ve hat parvekırın û icar kırın 4 perçe. Ew
dewletên ku Kurdıstanê dı nav xwe de
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parvekırın, dirok ziman, kultur û pi a (sınete) neteweyê kurd jı holê
rakırın, heta ku jı destê wan hat û hêza wan gehi t hebûna neteweyê
kurd inkar kırın. Serçaviyên hebûnên Kurdıstanê yên ser û bınê erdê
talan kırın, hebûna abori-civaki wêran kırın. Lı pê pê veçûna wê ya
serbıxwe pıngar û diwaran çêkırın.
Bê ık mêtingehkırına (kolonikırına) Kurdıstanê wılo ne asa
(hêsa) bûye. Hezên mtingehkar lı hember xwe bê hejmar serhıldan û
berxwedanên neteweyê Kurd ditıne. Hêzên mêtingehkar, bo komplo û
êri ên xwe yên xwinrêj wan serhıldan û berxwedanan belav kırın.
Mêtingehkaran dıxwestın lı gor tekılıyên mêtıngeh û mêtingehkariyê
hebûna abori û cıvakiya her perçeyi lı welatê metingeh lı gor ferqiyeta
pê veçûn û guhartınên cıvaki-abori rew ê buguhrinın. Mekanizma
konrolê bı ya dewletên mêtingeh a merkezi ve hat gıredan û kontrolê
hın bêtır xurt kırın. Herweha lı her perçeyi dewleta mêtingehkar, lı gor
pê veçûna kapitalizmê wê xıst nav pêvajoya perçebûn û pa vemayiya
abori, civaki û siyasi.
Berpırsiyar û mûnerên organên me, lı ser abori û cıvakıya
Kurdistana Bakûr munaqe e kırın û qerekterê hılbırinê kapitalizm
qebûl kırın. PSKT-Roja welat jı demeke dûr ve dı nav lekolineki weha
de bu û lı gor merc û serçaviyên iroyin lekolin û legerina cıvakiaboriya Kurdıstanê dan PSKT-Roja Welat. Encama vê lekolinê û
legerinê dê jı awıra gelemperi û jı qedroyan re bêt diyarkırın.
PERSPEKTIVÊN KURDÎSTANÊ Û PIRSA HEVKARÎYÊ
Dewletên heremê bı zora çek û lı gor menfeetên imperyalizmê
welatê me perçe kırın; jı xwe re kırın metingeh (koloni), qada
kedxarıyê ya mezın. Dı heremê de jı hela stratejik ve ciyeki me ye
gıring heye
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û jı ber ve yekê, pırsa kurd a netewi xwedi ci û çarçoveke pır ali,
mezın û gıring e. Pırsa Kurdistanê, prısa herema me ya RohılataNavin e û jı ber vê yekê, dıbe pırsa navnetewi.
Gelê me herçıqas perçebûna Kurdıstanê û tıxubên ku jı aliyê
dewletên metingehkar ve hatıne kı andın, wan nasneke ji, lê ev
rastiyeke berçav e. Jı lew re, ev rew xwe dı hebûna abori, civaki û
siyasiya her perçeyi de, bı awaki berçav xwe andıde. Lê ve perçebûna
cûda, lı her perçeyi pevajoya ore a diroki naguhurine. Tesirên mezın
lı tekıliyên nav perçan nake. Pewısti û dıvahiya hevkari û pı tgıriye ji,
jı navê ranake. Tam tersê we, dı pırsên perspektivên ore ê û yên
hevkariyê de, dıvê ev rasti tım lı ber çav neye durxıstın.
Dema em dı nav vê mercên çarçova siyasi, ciavaki û diroki de, lı
doz û pırsê bınêrın, lı Kurdistana Bakûr lı pê neteweyê kurd, pêvajo û
qerekterê ORE A DEMOKRATÎK A NETEWÎ YE. Dı vê demê de
berberi û dıjiyiya heri bıngehi û sereke ya netewi ye. Armanca ore e
me, ıkestına nirê metingehkariyê, avêtın û mala tına metingêhkarên
tırk û imperyalimzê; lı Kurdıstanê pêkanina dewleteke serbıxwe, azad
û cıvateke demokratik e. Armanca Tevgera Sosyalist a Kurdistanê ya
dawi, lı Kurdistanê pêkanina sosyalizme efırandına cıvateke sosyalist
û pê keti ye.
Dıjmınên ore a me, lı der imperyalizm û dewleta tırk a
kolonyalist, lı hundır ji, we burjuvaziye hevkarê ku lı dıj gelê me, bı
burjuvaziyê koloniyalist re hevkariyê dıke, axayên xwedi ax û mal û
mılkên mezın û hêzên pa verûyên dın ın. Lı hember vê yekê, dı seri
de çina karker, gundi , bajariyê bıçûk û lı gor rew a xwe ya objektiv
burjuvaziyê netewi bıngehê cıvaka ore a me pêktinın. Durûti û
qerekterê burjuvaziyê netewi dı nav teko inê de diyar û zelal dıbe. Lı
ser bıngehê serxwebune û menfeeta van çin û qadan dıgıhine hev û
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qerekterê ore ê, dı gava yekemin de dıke ORE A GELÊRÎ.
Çina karkerê Kurdıstanê, dı cıvaka me de çina heri ore ger e. Bı
hejmar kêmbûn û jarbûna wê, jı pêkanina vatıni û berpırsiyariya wê ya
netewi û navnetewi re na be pıngar û diwar. Lı welatê me pıraniya
xebatkarên gund û bajaran, hevkarên bıngehi yên çina karker ın.
Tevgera Sosyalist a Kurdıstanê, jı bo pêkanina serxwebûna Kurdıstanê
û cıvateke demokratik, dı seri de çina karker, xebatkarên gund û bajar,
qadên dın û burjuvaziyê netewi, dı armanca pêkanina eniya deokratik
a netewi de dıke yek. Ew hemû karker û xebatkarên ku lı Kurdıstanê
ne, jı kijan netewe dıbe bıla bıbe, wan de bın siwana xwe de dıke yek.
Bı rexıstınên demokratik yên ermeni, ereb, tırk, suryani û yên dın yên
hındıki re hevkariyê dıke.
Tevgera Sosyalist a Kurdıstanê, dı mercên perçebûn û
belavbûniya iroyin de, hebûna parti, rêxıstın û gruban dıde berçavan;
herdem jı bo yekitiya wan parti, rêxıstın û grubên ku jı aliyê
ideolojik, politik ve nêzi xwe dıbine, yekitiya wan ya rêxıstıni û siyasi
dı rojeva xwe de dıbine, lı ser prensıbên xwe xebateke dılsoz
dıdomine. Jı aliyê dın ve, dı riya eniya demokratik a netewi de dı
teko ina lı dıj koloniyalizmê û imperyalizmê de, lı ser prensibên
demokratik û wekheviye, jı bo yekbûna hemû hêzên ore gerdemokratik xebateke bê hempa dıke. Lı hember hemû parti û
rêxıstınên dın, lı gor xêza (xeta) ideolojik-politik nêzikbûn an dıde.
Wan lı gor tewr û teko ina wan ya lı dıj koloniyalistan dınase û
dıhêjine. Hareketa me, ew hereketên ku çek dı dest de û jı bo gelê
Kurdıstanê lı dıj dıjmın er dıkın û yên ku lı dıj dıjmın teko ina politik
dıdın, wan hemû hereketan welatparez dıbine. Tevgera me, lı dıj wan
hınek herketên ku, lı dıj rêxıstınên welatparêz û ore ger dest bı
terorê dıkın û
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yên ku lı hember hev ditın û kar û barên tesfiyeyi pêktinın, teko in
dıde. Tevgera me, ew pırsên ku dı nav rêxıstınên welatparêz û
ore ger de der tên, dıxwaze dı riyeke demokratik û a ti de bıb efe û
têkıliyên nav rêxıstınên welatparez û ore ger prensıbên demokratik
bıkar bine.
Dı pêvajoya rızgariya netewi de, jı karkeran heta gundiyan,
bajariyên bıçûk daxwaza hemûyan ya heri sereke û bıngehi
serxwebûn e. Daxwaza serxwebûnê, dı eyni wexte de yeti û pı tgıriya
hêzên rezgarixwazên neteweyên perçeyên dıne; pêwesitya yekitiya
welatê me yê, ku bı zora çek hatiye perçekırın e ji. Pırsa Kurdıstanê,
prısa heremi û navnetewi ye; jı ber vê yekê pı tgıri û yekiti dıvê, jı bo
dıjmınê mu terek, stratejiyeke pê keti û berxwedan û serhıldanên
mu terek ji dıvê. Ew merc jı nêz ve tesir lı teko ina ku lı perçeyên
Kurdıstanê tenê dayin ji dıkın. Dı vi wari de gav avetın, rê lı pê
dıjmınên neteweyê kurd tên gırtın. ıkestına êri ên mu terek,
pêkanina netewi, pê vebırına kultur û zıman, jı bo avakırına
Kurdıstaneke serbıxwe, demokratik tesirên pozitiv çêdıbın. Jı ber vê
yekê, hevkarên ore a Kurdıstana Bakûr a heri nêz hêzên rızgariyên
neteweyi yên perçeyên dın ın. Tevgera Sosyalist a Kurdıstanê, bı vê
ditin û baweriya xwe, lı her perçeyi dı nav pe veçûna teko ina
rızgariya neteweyi de, têkıliyê karê wan yê hundıri nabe; dı babeta
rêxıstıniyek hevkari de xebateke bê hêmpa jı xwe re dıke vatıni
(wezife) û dıde pê xwe. Dı nav hêzên rızgariyên netewi de komitek
hevkariyê û jı pê ve jı bo avakırına rêxıstınek netewi xebat dıke.
Tevgera Sosyalist a Kurdıstanê, jı bıli vê tespita jorin armancên,
stratejik û pê veçûna ore a me ya serbıxwe, dıvayiyên pê veçûn û
guhartına diroki ji jı ber çav dur naxe. Realita ore a Kurdıstanê û ya
Tırkiyê ji dıde ber çavan. Dı rew a ku fêda ore a Kurdıstanê û ya
Tırkiyê pewist têt
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ditın, lı ser bıngeheki wekheviyê, pêkanina federasyoneke demokratik
ji, pı aftına doza netewi awaki leninist qebul dıke. Em jı bo teko ineke
xurt pêwistiya pı tgıri û alikari û hevkariya gelê tırk û kurd dıbinın.
Disa, jı bo ikestına sazûnama fa ist, jı welatê me qewtandına
imperyalizmê, rakırına kontrola monpolan û jı bo stendına mafê
çarenûsiya gelê kurd, em teko inek mu terek pêwist dıbinın. Lı ser
himê van prensıban, jı bo teko inek mu terek rêxıstına eniya yekitiya
geleri pêwist e. Tevgera Sosyalist a Kurdıstanê, jı van û jı hınek
sedemên dın, çina karker a Tırkiyê û hêzên demokrasiya wê ji, jı xwe
re hevkarê nêz dıbine. Jı bo teko inek mu terek xebat dıke.
Hevkarên stratejik yên navnetewi yên ore a me, Yekitiya Sovyet
û welatên sosyalistên dın, tevgerên rızgariyên netewi yên antiimperyalist û tevgerên çina karkerên yên ku lı welatên kapitlist ın. Jı
bıl vê yekê, welatê me lı Rohılata-Navin dı nav çeperên er de xwedi
yê ciyeki stratejik e. Lı Rohılata-Navın, xurtbûn û pê ketına teko ina
lı dıj imperyalizmê, jı aliyê teko ina rızgariya neteweyi ya me de ji
mercên pozitiv pêk tine, qada xebat û lebatê fıreh dıke. Jı ber vê yekê,
jı nêz ve nırtandın û hêjandına bûyeran û teko ina lı hember
koloniyalizmê, dıvê mırov bı ya lı dıj imperyalizmê ve gırêde û bıke
yek. Tevgera Sosyalist a Kurdıstanê, bı vê zanabûnê -qad û çarçova
heremê de- bı çina karkerên welatên serdest re û bı hêzên wan yên
demokrat re hevkari û pı tgıriyê dıke û xurtbûna teko ina lı dıj
imperyalistan pêwist dıbine.
PÊ VEBIRINA RÎYA ORE A KURDISTANÊ
Îro, mercên berçav yên ku diroka abori û siyasiya armancên
stratejiya ore a Kurdıstanê diyar dıke, dı eyni wextê de pê vebırına
riya ore a Kurdıstanê ji diyar dıke. Ew parti û rêxıstınên ku jı bo
ore ê teko in dıdın,
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jı bo wan herçıqas tespita hedefên stratejik yên or ê e, hewqas ji, bı
têkıliyên diyalektik cûrên teko inê ji dıvê û pêwist e, zelal û vekıri
bın. Jı ber ku pê vebırın û pê vexıstına riya ore ê, dı tevgırêdana
xebata ore ê de dıvayiya rêberiyê dıbine.
Tevgera sosyalist a Kurdıstanê, jı vê zanyariya rasti, jı bo bırın û
belavkırına zanıstiya çina karker, lı nav gel, lı dıj imperyalizm û
koloniyalizmê û her curên pa verûtiye, her metodên teko inê bı kar
tine. Wan bı hostati dıxebıtine. Lı gor pê veçûna ore a me ya
serbıxwe, TEKO ÎNA ÇEKDARÎ pêwist e. Û jı ber vê yekê tevgera
me, jı bo demeke dûr pêkanina rêxıstıneke çekdari lı pê xwe xebat û
vatıniyek dıbine.
TAYBETÎYA DEMA ME Û TEKO ÎNA A TIYÊ
Dema me, bı despêka ore a Oktobırêya 1917 re, jı kapitalizmê
derbasê sosyalizmê dıbe û dema erê rızgariya netewi ye. Dı seri de
Yekitiya Sovyet û Sistema Sosyalist, lı welatê koloni û bındest erê
rızgariya netewe û tevgerên çina karkerên welatên kapitalist, stuna
bınghiya pêvajoya ore a cihanê ye. Her ku dıçe xurtkırın û ıdandına
pı tgıriya hêzên ore ê yên cihanê hın ji gıring dıbe. Pêwistiya tewrê
mu terek bêtır têt ditın û zanin. Dı dema me de her roj lı cihanê
guhartınên ber bı sosyalizmê pêktên. Rızandın û pûçbûna sıstema
imperyalist-kapitalist her ku dıçe kûr û fıreh dıbe. Herçıqas dı sistma
imperyalist-kapitalist de pûçbûn û rızandın kûr û fıreh bıbe, hêzên
imperyalist û hevkarên wan yên pa verû, lı dıj hêzên ore gerên
cihanê hin bêtır êri ên xwe yên ideolojik, politik, eskeri û diplomatik
xurt û gûr dıkın. Împeryalizm, bı tırsfırandın û plana erê cihanê, bı
milyonan mırov dıxe xetera erê cihaneyeki nû. Jı bo pêkanin û
derxıstına erê cihanê ye sêyemin ci û dıvayınan çêdıke, êri dıke û
dest bı her cûrên provakasyonan dıke.
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Lê belê derxıstına erê cihaneyê ne hewqas asa ye. Dı seri de
Yekitiya Sovyet û welatên sosyalistên dın, hêzên ore gerên cihanê û
hêzên anti-imperyalist, lı dıj pêkanina erê nû yên heremi teko ineke
bê westan û pırali dıme inın. Qada lebatên êri ên imperyalistan û
pa veruyan teng dıkın. Pê lı erê imperyalistan-kapitalistan yê
kedxwariyê û stemkariyê dıgrın. Êri ên wan sıst û qels dıkın. Jı nıha
ve diyar e, ku imkanên pê lê gırtın û rawestandına erê cihanê ya
sısiyan hene. Loma ji, pêvajoya ku jı kapitalizmê derbasê sosyalizmê
dıbe û ew gelên lı welatên koloni û yên bındest erên ku lı dıj
koloniyalizmê, koloniyalizma nû, lı dıj imperyalizmê dıdın rew û
mercên pozitiv pêktine. Jı ber vê yekê ji dı her aliyê jiyanê de, lı dıj
êri , komplo û provakasyonên imperyalist-pa verû ge kırına teko inê
vatınıyeke (wezifeke) demokratik û navnetewi (internasyonal) e. Dı
seri de Amerika Yekbûyi, Împeryalistên NATO û hêzên pa verûyên
dın, bı politika xwe ya militarist, êri kar û pijkıri, a tiya cihanê tehdit
dıkın, jı ber vê yekê ji, jı bo a tiya cihanê teko in dayin vatınıyek e.
Tevgera Sosyalist a Kurdıstanê, dı hay û zanıbûna vatınıya xwe ya
diroki de, dı nav teko ina a tiya cihanê de, ciyê xwe dıgre. Lı ser xaka
(axa) welat, bı pê vebırın û ge kırına erê rızgariya neteweyi ya ku lı
dıj koloniyalizmê û pa verutiyê têt dayin, dı bıngehê xwe de, ji
teko ina a ti re fêde tine, alikari dıke.
ÎNTERNASYONALÎZM
Tegera Sosyalist a Kurdıstanê, rexıstına ore ger a çina karker û
gundiyên xızan yên Kurdıstanê ye.
Tevgera me, perçek jı tevgera ore gera cihanê ye. Lı hember
ditına miliyetçitiya teng e, kar û fêda netewi û navnetewiya çina
karker dıparêze. Mafên gel û grubên
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hındıki yên ku lı Kurdıstanê ne dıparêze. Kar û fêda çina karkera
netewi û navnetewi bı awa û metodên diyalektik dınêre û lı gor wê
xebat dıke. Ew, kar û fêda bıngehiya perspektivên politika pêvajoya
ore a cihanê, jı xwe re esas dıbine, politikayeke serbıxwe û bı
exsiyet dajo.
Tevgera Sosyalist a Kurdıstanê, ev teko inên ku dı qad û çarçova
cihenê û hereman de lı dıj kolıniyalizmê, û jı bo serxwebûn,
sosyalizmê, rakırına tade û zılmê û parastına a tiyê destek dıke. Bı
teko ina xwe ya ku lı Kurdıstanê jı bo serxwebûn, demokrasi û
sosyalizmê dı nav hereketên ore gerên cihanê de ciyê xwe dıgre.
Tevgera Sosyalist a Kurdıstanê disan, dı seri de Yekitiya Sovyet
û welatên Sosyalistên dın, motor û pê engên tevgerên ore gerên
cihanê dıbine û qebûl dıke. Pêwistiya pı tgıri û bı hev re tewr gırtına
hêzên bıngehi yên pêvajoya ore gerên cihanê dıbine û pê vebırına
hevkariya wan dıxwaze.

VATINÎ XURTKIRINA GAVA DÎROKÎ YE
Wek mı naveroka vê belgeyê jı têt fam kırın, ev ne program e. Ev
prensıbên asgariyên programa ore a Kurdıstanê ye û skeleta yekbûna
Tevgera Sosyalist a Kurdıstanê pêktine.
Dı bın siwana Tevgera Sosyalista Kurdıstanê de bı lez û bez
pêkanina yekitiya rêxıstınên me, yekbûn û hêzkırına pêvajoya
ideolojik û politik, pêkanina rêxıstıneke disiplin û lı dıj dıjmın
xebateke bê westan û bêhempa pêkanin, vatınıyên me ne. Jı ber vê
yekê,
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em jı nıha ûn ve we anên xwe yên cûrbe-cûr dernaxın. Bı navê
HÊVÎYA GEL em dê we aneke derxın û dê ew bı prensıbên yekitiya
rêxıstıni vatıniyê xwe yê hunandına yekitiyê bı ci bine.
Pı tgıriya vê gava diroki vatıniyek e. Ew qadro û kesên
ore gerên ku pı tgıri û alikariya vê yekê bıkın jı bo me gelek hêja ne.
Dı nav teko inê de dê lı gor xebata xwe bên hêjandın.
GULAN 1986
KOMÎTA YEKÎTIYA MUWAQATA PARTÎYA KARKERÊ
KURDISTANÊ
PARTÎYA SOSYALÎSTA KURDISTANA TIRKÎYÊ -ROJA
WELAT
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DEVR MC SÜREÇ VE B RL K SORUNU
Devrimci teorinin sundu u verilere, ulusal ve sosyal devrimlerin
zengin deneylerine ra men, ortak dü mana kar ı ortak sava ın
örgütlenmesi, her ülkenin ekonomik, toplumsal ve siyasal geli me
a amalarına uygun olarak sıkıntılı ve sancılı süreçler ya ıyor.
Özellikle i çi sınıfı hareketinin zayıf, ya da kendisini burjuva ve
küçük burjuva etkilenmelerden koruyamadı ı, güçlü ba ımsız bir
örgütlülü e sahip olamadı ı ülkelerde, de i ik toplum kesimlerini
dü mana kar ı asgari ortak mücadele hedeflerinde birle tirmek daha
bir zorla ıyor. Dolayısıyla “birlik” sürecinin geli tirilmesinde, i çi
sınıfının devrimci ilkelerde birli i, belirgin bir önem kazanıyor.
Parçalı bir sömürge durumunda bulunan ülkemiz Kürdistan’da,
halkımızın sömürgeci köleli e kar ı mücadelesinin uzun bir geçmi i
var. Ulusal hareketin tarihi, halkımızın destansı direni lerinin yanı
sıra, yine ulusal hareketin yapısında geli tirdi i çok yönlü zaaflarla
doludur. Amansız bir sömürü ve baskı altında biçimlenen ekonomik,
sosyal ve siyasal yapının izlerini ta ıyan sözkonusu zaaflar, sadece
zaferi etkilemekle kalmadı; toplumumuzun ba rında derin yaralar
açan olumsuz bir birikime kaynak olu turdu. Ve dü mana kar ı ortak
sava ımın örgütlendirilmesini, geli tirilmesini önemli ölçülerde
engelledi. Esas müca
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dele alanımız olan Kuzey Kürdistan da tarihin bu olumsuz mirasından
payına dü eni aldı.
Zulme, sömürü ve baskıya kar ı mücadelenin bazı dönemlerde
kesintiye u radı ı Kuzey Kürdistan’da, ulusal kurtulu sava ımı kendi
özgül ko ullarına uygun olarak farklı bir seyir izledi. Özellikle 1970’li
yıllar, yeni bir dönemi karakterize etmek bakımından önemlidir.
Kürdistan i çi sınıfının ulusal ve enternasyonalist görevlerini
kavramaya ba ladı ı bu dönemde, ça da kurtulu çu görü ler ilk kez
belirgin bir biçimde kendisini gösterdi. Ekonomik, toplumsal ve
politik geli me ve de i meler, ülkede yo un bir hareketlilik yarattı.
1975 Güney Kürdistan kutulu hareketinin yenilgi nedenleri, sosyalist
sistem, ulusal ve sosyal devrimlerin dünya ölçüsündeki ba arıları, söz
konusu toplumsal hareketlili in besledi i devrimci geli meleri
etkiledi; devrimci süreci hızlandırdı. deolojik planda bilimsel
sosyalizmden yana geli melerin sa lanmasına kaynaklık etti.
Ancak bu olumlu geli meler tek ba ına, de i ik sınıf ve
tabakaları ulusal kurtulu hedeflerinde birle tirmekte motor i levi
görebilecek devrimci bir ulusal ve sosyal kurtulu çizgisinin
geli tirilmesi için yeterli de ildi. Çünkü aynı dönem, ciddi ideolojik,
politik ve örgütsel görevler dayatıyordu. Bu ise her eyden önce, belli
bir deney birikimini, ulusal ve sosyal devrimlerin evrensel
deneyimlerinden yararlanmayı, Kürt ulusal kurtulu hareketinin
ö retici tarihinden gerekli dersler çıkarmayı gerektiriyordu. Ne var ki
bu yapılamadı, ve elveri li nesnel ko ullar gere i gibi
de erlendirilemedi. Dolayısıyla Kürdistan devriminin teorik tezleri
geli tirilemedi, ulusal kurtulu sava ımızın gereklerine uygun sa lam
ve kalıcı örgütlenmeler yaratılamadı; burjuva küçük burjuva
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idolojik-örgütsel yapılardan gelen zaaf ve yetersizlikler a ılamadı.
Aksine derinle ti. Ayrıca yurtsever-demokrat hareketlerin yanı sıra
i çi sınıfı adına ortya çıkan sosyalizm yönelimli örgütler de, - u ya da
bu biçimde- i çi sınıfı saflarına burjuva ve küçük burjuva dü ünceleri
ta ıma i levi gördüler. Dolayısıyla Kürdistan i çi sınıfının, sa lı“sol”lu burjuva ve küçük burjuva etkilerden korunması, ba ımsız bir
sınıf hattının geli tirilmesi sa lanamadı. Ve ulusal demokratik
güçlerin birli i yolunda mesafe alınamadı.
Nihayet bu ve daha ba ka bazı nedenlerden ötürü yalnız
yurtsever, demokrat örgütler de il, sosyalizm yönelimli hareketler de,
12 Eylül fa ist darbesi kar ısısnda her yönüyle hazırlıksız
yakalandılar. Sistemli bir geri çekilme ve savunmayı bile
beceremediler. Örgütlerini ve kadrolarını koruyamadılar. Dahası 12
Eylül yenilgisinin göze batırdı ı zaaflarını, yetersizliklerini,
kofluklarını görme ve bilimsel yöntemlere ba vurarak onları a ma
yüreklili ini gösteremediler. Tam tersine eski burjuva ve küçük
bujuva reformist, sekter yapılarında ayak direttiler. Dolayısıyla yeni
yeni bölünmelere neden oldular. Ayrı maları, sa lıksız bölünmeler ve
yer yer da ılmalar izledi. Yılların eme i ile olu an devrimci birikim
önemli ölçüde heba edildi. Bunalım ve çürüme payına dü eni aldı,
alıyor.
Ne ki, süreci geriye çekmek, ileriye yönelik geli melerin önünü
tıkamak isteyen dü ünce ve davranı lar, devrimci, demokratik ve
yurtsever örgütlerde, nasıl bir örgüt, nasıl bir program ve nasıl bir
mücadele üzerinde yo unla an tartı maları saptırmaya, sınıf gerçe ine
dayalı ayrı maları engellemeye yetmedi. Aksine acımasız ideolojik ve
örgütsel mücadelelerle iç içe geli en bu süreç, i çi sınıfını sa
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bir çizgide bölmek isteyen küçük burjuva reformizminin, i çi sınıfı
ideolojisini kaba bir biçimde revize eden “sol” sekterizmin maskesini
dü ürdü; bunların artıklarıyla denenecek “yeni tip” burjuva ve küçük
burjuva yapıların (kitle partilerinin) da çözüm olamayaca ını açı a
çıkardı. Kürdistan’da ya anan bo lu u doldurma yolunda atılması
gereken tarihsel adımın i çi sınıfının devrimci ilkelerde birli ini
sa lamak, onu, ulusal kurtulu sava ımın düzeyine uyarlanmı ,
marksist-leinist ideoloji ile silahlanmı öncü bir müfrezeye
kavu turmak oldu unu bilince çıkardı. Bugünkü görev, bu konuda
somut adımlar atmak, birlik tüccarlı ı yapanları silahsızlandırma
yolundaki çabalarımızı yo unla tırarak, de i ik sınıf ve tabakaların
ülkenin ba ımsızlı ı hedefinde birle meleri önündeki engelleri bir bir
söküp atmaktır.
te sömürgecili e, fa izme ve emperyalizme kar ı mücadele
içinde, burjuva ve küçük burjuva sapmalarla hesapla ma sürecinde
ekillenen K P-GBK ve TKSP-ROJA WELAT, söz konusu tarihsel
görevlerin dayattı ı sorumlulukların gere i olarak, yeni bir dönemin
kapılarını aralamaya, Kürdistan i çi sınıfının devrimci ilkelerde
birli ini sa lamak yolunda bu tarihsel adımı atmaya karar verdik. Ve
örgütlerimizin in a süreçlerinin halen yer yer devam eden ayı maların
beraberinde getirebilece i muhtemel sorunları da göze alarak
a a ıdaki ideolojik politik ilkelerde ve ideoloik-örgütsel birlik
sürecinin izleyece i seyir üzerinde anla tık. TEVGERA SOSYAL ST
A KURD STANÊ- (TKS) olarak çalı malarımızı sürdürmeye karar
verdik.
KÜRD STAN’IN SOSYO-EKONOM K YAPISI
Emperyalizmin çıkarlarına uygun olarak bölge devletleri
(Türkiye, ran, Irak ve Suriye) arasında
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bölü ülen ülkemiz Kürdistan, bugün de parçalı bir sömürge
durumundadır.
lk kez Osmanlı ve iran imparatorlukları arasında bölü ülen
ülkemiz, uzun yıllar bölgeye yönelik istila sava larının alanı oldu.
Ekonomik, sosyal ve siyasal geli imi engellendi. Birinci Dünya
sava ı sonrasında emperyalistlerin çıkarları do rultusunda bölge
devletleri arasında yeniden bölü üldü ve dörde parçalandı. Kürdistan’ı
aralarında bölü en bölge devletleri, Kürt ulusunun tarihini, dilini,
kültür ve sanatını yok etmek, hatta halkımızın varlı ını inkar etmek
için ellerinden geleni yaptılar. Ve Kürdisatan’ın yeraltı-yerüstü
zenginlik kaynaklarını ya malayarak ekonomik ve toplumsal yapıyı
tahrip ettiler; onun ba ımsız geli imini engellediler.
Ku kusuz Kürdistan’ın bölü ülmesi ve sömürgele tirilmesi kolay
olmadı. Kürt halkının sayısız direni iyle kar ıla tı. Ulusal nitelikler
gösteren ba kaldırı ve direni ler her defasında, sömürgecilerin kanlı
saldırı ve komploları ile bastırıldı. Sömürgeci-sömürge ili kileri, her
parçanın ekonomik ve toplumsal yapısı, sömürgeci ülkelerdeki farklı
sosyo-ekonomik geli me ve de i melere göre de i tirilmek istendi.
Sömürgeci ülkelerdeki merkezile meye ba lı olarak sömürgeci
denetim mekanizması geli tirildi, peki tirildi. Dolaysıyla her parça,
yine o parçayı elinde bulunduran egemen ülkedeki kapitalist
geli meye ba lı olarak, parçalı ve geri bir ekonomik-sosyal ve siyasal
geli me sürecine sokuldu.
Kuzey Kürdistan’ın ekonomik ve sosyal yapısını tartı an
örgütlerimizin yetkili organları, üretimin egemen karakterinin
kapitalizm oldu u tesbitine vardılar. Ve bu konuda, uzun bir süreden
beri ara tırma içinde bulunan TKSP-Roja Welat’a, Kürdis-
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tan’ın sosyo-ekonomik yapısını günümüz verilerine göre
gerekçelendirme görevi verildi. Bu ara tırmanın sonucu kadrolara ve
kamuoyuna sunulacaktır.
KÜRD STAN DEVR M N N PERSPEKT FLER VE
TT FAKLAR SORUNU
Ülkemizin emperyalizmin çıkarlarına uygun olarak bölge
devletlerinin silahlı zoru ile parçalanması, sömürgle tirilmesi ve dün
oldu u gibi bugün de önemli bir sömürü alanı, bölge açısından
stratejik bir konuma sahip olmu olması, Kürt ulusal sorununa de i ik
boyutlar kazandırıyor. Kürdistan sorununu, bölgemiz Ortado u’nun
bir sorunu, ve aynı zamanda uluslararası bir sorun durumuna getiriyor.
Di er yandan Kürdistan’ın parçalı durumu, halkımızın sömürgeci
devletlerin çizdi i “sınırları” tanımamasına ra men bir gerçekliktir.
Çünkü bu durum, nesnel olarak her parçanın ekonomik-sosyal ve
siyasal yapısında da kendisini farklı biçimlerde gösteriyor. Ancak söz
konusu farklı geli me, her parçanın önünde bulunan tarihsel devrim
a amasını de i tirmiyor; parçalar arası etkile imi engellemiyor.
Zorunlu dayanı ma ve birli in gereklili ini ortadan kaldırmıyor.
Aksine devrimin perspektiflerinde ve ittifaklar sorununda bu
gerçekli in göz önünde bulundurulmasını gerektiriyor.
Bu ve buna e lik eden di er somut tarihi, toplumsal ve siyasal
ko ullar çerçevesinde soruna yakla ıldı ında, Kuzey Kürdistan’da,
Kürt ulusunun önünde bulunan tarihsel devrim a aması ulusal
demokratik devrimdir. Ulusal çeli kinin tayin edici oldu u bu
a amada devrimimizin temel hedefi, sömürgeci boyunduru a son
vermek, Türk sömürgecili ini ve emperyalizmi
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kovmak, Kürdistan’da ba ımsız, özgür ve demokratik bir toplum
kurmaktır. TEVGERA SOSYAL ST A KURD STANÊ’nın nihayi
amacı, Kürdistan’da sosyalizmi kurmak ve geli mi sosyalist toplumu
yaratmaktır.
Devrimimizin dü manları, dı ta emperyalizm ve sömürgecitekelci Türk devleti, içte ise, halkımıza kar ı sömürgecilerle i birli i
içinde bulunan i birlikçi güçlerdir. Buna kar ı ba ta i çi sınınfı,
köylülük, kent küçük bujuvazisi ve objektif konumu itibarıyla ulusal
burjuvazi, devrimimizin toplumsal tabanını olu turur. Ulusal
burjuvazinin ikili karakteri sava ım sürecinde daha belirginlik kazanır.
Ülkenin ba ımsızlı a kavu turulması ekseninde çıkarları çakı an bu
sınıf ve tabakaların bile iminde ifadesini bulan halkçı karakter, aynı
zamanda devrimimizin bu ilk a amasındaki karakterini belirler.
Kürdistan i çi sınıfı, toplumumuzun en devrimci sınıfıdır. Onun
nicel olarak zayıf olması, ulusal ve enternasyonalist görevlerini gere i
gibi yerine getirmesine engel de ildir. Ülkemiz nüfusunun ezici bir
ço unlu unu olu turan köy ve kent emekçileri, i çi sınıfının temel
müttefikleridir. TEVGERA SOSYAL ST A KURD STANÊ, ba ta
i çi sınıfı olmak üzere, köy ve kent emekçilerini, di er ara tabakaları
ve ulusal burjuvaziyi, Kürdistan’ın ba ımsızlı a kavu turulması ve
toplumun demokratik bir geli me yoluna sokulması hedeflerinde
ulusal demokratik cephede birle tirmeye çalı ır. Kuzey Kürdistan’da
ya ayan tüm i çi ve emekçileri -hangi ulustan olursa olsun-, kendi
çatısı altında örgütler; Kürdistan’daki Ermeni, Arap, Türk, Süryani ve
di er ulusal azınlıkların demokratik örgütleriyle i birli i yapar.
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Günümüz ko ullarında bölünmü lü ün getirdi i birçok örgüt,
parti ve grubun varlı ını göz önünde bulunduran TEVGERA
SOSYAL ST A KURD STANÊ, bir yandan ideolojik-politik olarak
kendisine yakın olan parti, örgüt ve gruplarla örgütsel siyasal birli i
gündemde tutar; ilkelerine uygun samimi bir çaba içinde olur. Di er
yandan ulusal demokratik cepheye giden yolda sömürgecili e ve
emperyalizme kar ı mücadele ekseninde, demokratik ve e itlik
ilkelerini esas alarak tüm devrimci-demokratik ve yurtsever güçlerin
bir araya gelmeleri için yo un bir çaba harcar. Kuzey Kürdistan ve
di er parçalardaki ulusal kurtulu çu parti ve örgütlerin tümüne kar ı
izledikleri ideolojik-politik çizgiyi temel alan bir yakla ım içinde olur;
onları sömürgeci dü mana kar ı aldıkarı konumlara göre de erlendirir.
Elde silah dü mana kar ı Kürdistan halkı için sava an ya da politik
mücadele sürdüren tüm Kürdistan’lı hareketleri yurtsever olarak
görür. Bazı hareketlerin yurtsever-devrimci örgütlere kar ı
uyguladıkları teröre, ve yine devrimci-yurtsever örgütler arasında
görülen kar ılıklı tasfiyeci anlayı lara kar ı mücadele eder. Yurtsever
ve devrimci örgütler arasında ortaya çıkabilecek sorunların
demokratik ve barı çı yoldan çözümlenmesine ve yurtsever-devrimci
örgütler arasındaki ili kilerde demokratik ilkelerin yerle mesi için
çalı ır.
Ulusal kurtulu sürecinde i çilerden ba layarak köylüler, kent
küçük burjuvazisi ve di er halk kesimlerinin temel istemi
ba ımsızlıktır. Ba ımsızlık istemi aynı zamanda halkımızın ya adı ı
Kürdistan’ın di er parçalarındaki ulusal kurtulu güçleriyle dayanı ma
ve birlik içinde bulunmanın, silah zoruyla parçalanmı ülkemizi
birle timenin de bir gere idir. Ayrıca söz konusu dayanı ma ve birlik,
Kürdistan sorununun
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bölgesel ve uluslararası boyutlarının dayattı ı bir zorunluluk; ortak
dü mana kar ı ortak savunma ve direni stratejilerinin geli tirilmesi
için de gereklidir. Kürdistan’ın parçalarındaki sava ımın birbirini
yakından etkilemesi de bunun için elveri li ko ullar yaratmaktadır. Bu
yolda mesafe katedilmesi, dü man güçlerin Kürt ulusal hareketinin
zaaflarından yararlanmalarını engelleyecek; ortak saldırıların
püskürtülmesi, ulusal birli in sa lanması, dil ve kültürün
geli tirlilmesi ve Ba ımsız Birle ik Demokratik Kürdistan’ın
kurulması için uygun ko ulların yaratılmasını olumlu yönde
etkileyecektir. Bu bakımdan Kuzey Kürdistan devrimimizin en yakın
müttefi i di er Kürdistan parçalarının ulusal kurtulu güçleridir.
TEVGERA SOSYAL ST A KURD STANÊ bu inançla, her paçada
kendi seyri içinde geli en ulusal kurtulu sava ımında yer alan tüm
yurtsever, demokrat ve devrimci güçlerle, bunların iç i lerine
karı madan en yakın dayanı manın örgütlenmesi konusunda çaba
harcamayı görev olarak kabul eder. Ulusal kurtulu güçleri arasında
e güdüm ve giderek ulusal bir organızasyonun örgütlenmesi için
çalı ır.
Ayrıca TEVGERA SOSYAL ST A KURD STANÊ, yukarda
belirlenen devrimimizin stratejik hedefleri ve ba ımsız geli me
yolunun yanı sıra, tarihi geli menin sunabilece i ba ka olanakları da
gözardı etmez. Tersine Türkiye ve Kürdistan devrimlerinin birbirini
yakından ilgilendiren, etkileyen nesnel gerçeklikleri de gözönünde
bulundurur. Kürdistan ve Türkiye devrimlerinin çıkarları gerekli
kıldı ı durumlarda, e itlik esasına dayalı demokratik bir federasyonun
olu turulmasını da ulusal sorunun leninist bir çözümü olarak kabul
eder. Dolayısıyla Türkiye ve Kürdistan halklarının ortak dü mana
kar ı mücadelede sıkı bir dayanı ma
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içinde olmaları gere ine inanır. Yine fa ist çarkın da ıtılmasını,
emperyalizmin ülkelerimizden kovulmasını, tekellerin ekonomi
üzerindeki denetimlerinin kırılmasını, ve Kürt ulusunun kendi kaderini
özgürce belirleyebilmesini içeren ortak bir sava ımın örgütlenmesi
için de çalı ır. Ve bu ilkeleri esas alan ortak sava ım için birle ik halk
cephesinin örgütlenmesi gerekti ine inanır. Bu ve benzeri nedenlerden
ötürü TSK, Türkiye i çi sınıfını ve demokrasi güçlerini de en yakın
müttefiklerinden biri olarak görür. Ortak sava ımın örgütlenmesi için
çaba harcar.
Devrimimizin uluslararası stratejik müttefikleri, Sovyetler Birli i
ve di er sosyalist ülkeler, anti-emperyalist ulusal kurtulu hareketleri
ve kapitalist ülkelerdeki i çi sınıfı hareketleridir. Ayrıca ülkemiz,
acımasız bir sava oca ı olan Ortado u’da önemli ve stratejik bir
konuma sahiptir. Ortado u’da geli en anti-emperyalist mücadelenin
güçlenmesi ve yeni bir nitelik kazanması, ulusal kurtulu sava ımız
açısından da elveri li ko ullar yaratacak; onun manevra alanını
geni letecektir. Bu nedenle bölgedeki geli melerin yakından
izlenmesi,
de erlendirilmesi,
sömürgecili e
kar ı
sava ın
emperyalizme ve siyonizme kar ı mücadele ile birle tirilmesi
gerekiyor. Bunun bilincinde olan TSK, -bölge planında- ezen ulusların
i çi sınıfı ve demokrasi güçleriyle dayanı mayı ve anti-emperyalist
mücadeledeki yerini güçlendirmeyi zorunlu görür.
KÜRD STAN DEVR M N N GEL ME YOLU
Kürdistan devriminin stratejik hedeflerini belirleyen bugünkü
somut tarihi, iktisadi ve sosyal ko ullar, aynı zamanda devrimimizin
geli me yolunu belirler. Devrim için sava an parti ve örgütler
açısından devri-
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min stratejik hedeflerinin belirlenmesi ne kadar zorunluysa, onunla
diyalektik bir ba ıntı içinde bulunan mücadele biçiminin de açık ve
net bir ekilde konulması bir o kadar zorunlu ve gereklidir. Çünkü
devrimin geli me yolu, devrimci eylemin örgütlendirilmesinde gerekli
bir pusula niteli indedir.
Bu bilimsel gerçeklikten hareket eden TEVGERA SOSYAL ST
A KURD STANÊ, i çi sınıfı biliminin kitlelere götürülmesinde,
emperyalizme, sömürgecili e ve yerli gericili e kar ı mücadelede her
türlü mücadele araçlarından yararlanır, onları ustaca kullanır.
Devrimimizin ba ımsız geli me yoluna uygun olarak silahlı
mücadeleyi zorunlu görürür. Ve bu amaçla uzun vadeli bir halk
sava ının örgütlendirilmesi için gerekli hazırlıkları yapmayı önüne bir
görev olarak koyar.
ÇA IMIZIN N TEL

VE BARI MÜCADELES

Ça ımız, 1917 Ekim Devrimiyle ba layan kapitalizmden
sosyalizme geçi ve ulusal kurtulu sava ları ça ıdır. Ba ta Sovyetler
Birli i olmak üzere sosyalist sistem, sömürge ve ba ımlı ülkelerin
ulusal kurtulu mücadeleleri ve kapitalist ülkeler i çi sınıfı hareketi,
dünya devrim sürecinin ana bile enleridir. Ve dünya devrimci
güçlerinin en sıkı dayanı ması her geçen gün daha bir önem
kazanıyor, ortak tutum almanın zorunlulu unu daha bir bilince
çıkarıyor.
Dünyanın sosyalizmden yana bir de i im içinde oldu u
günümüzde, emperyalist-kapitalist sistemin bunalımı gün be gün
derinle iyor. Emperyalist-kapitalist cephede bunalım derinle tikçe,
emperyalizmin ve gerici müttefiklerinin, dünya devrimci güçlerine
yönelik ideolojik, politik, askeri ve diplomatik saldırıları daha bir
artıyor. Dahası, tezgahladı ı dünya
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sava larıyla milyonlarca insanın canına kıyan emperyalizm, insanlı ı
yeni bir dünya sava ıyla tehdit ediyor. Ve üçüncü bir dünya sava ına
ortam hazırlamak için her türlü kı kırtıcılı a, saldırganlı a
ba vuruyor.
Fakat yeni bir dünya sava ı kaçınılmaz de ildir. Ba ını sovyetler
Birli i ve di er sosyalist ülkelerin çekti i dünya devrimci ve antiemperyalist güçleri, yeni bir dünya sava ına, yeni yeni bölgesel sava
ocaklarının yaratılmasına kar ı çok yönlü bir mücadele yürütüyor;
emperyalist ve gerici güçlerin saldırgan manevra alanlarını
daraltıyorlar. Ve sava lara neden olan emperyalist-kapitalist sömürü
ve baskıya, i gal ve saldırılara kar ı güçlü caydırıcı bir denge
olu turuyorlar. Bu durum, daha imdiden üçüncü bir dünya sava ını
engellemenin mümkün olaca ını gösteriyor. Ayrıca bu, kapitalizmden
sosyalime geçi süreci ve sömürge-ba ımlı ulusların emperyalizme,
sömürgecili e kar ı yürüttükleri haklı sava lar için elveri li ko ullar
yaratıyor. Bu bakımdan, hayatın her alanında emperyalist-gerici
saldırı, komplo ve provakasyonlara kar ı sava ımı yükseltmek, özü
itibarıyla demokratik ve enternasyonalist bir görevdir.
Ba ta ABD’nin nükleer sava tehdidi ve saldırgan politikası
olmak üzere, NATO’cu emperyalistlerin ve di er gerici güçlerin
dünya barı ını tehdit eden militarist, saldırgan ve kı kırtıcı
politikalarına kar ı dünya barı ı için mücadele, söz konusu görevin
kopmaz bir parçasıdır. TEVGERA SOSYAL ST A KURD STANÊ,
bu tarihi görevin bilinciyle dünya barı mücadelesi içinde yerini
alacak, ve ülke zemininde sömürgecili e, emperyalizme ve gericili e
kar ı geli tirece i ulusal kurtulu sava ımıyla barı mücadelesine esas
katkıda bulunacaktır.
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ENTERNASYONAL ZM
TEVGERA SOSYAL ST A KURD STANÊ, Kürdistan i çi sınıfı
ve yoksul köylülerinin devrimci örgütüdür.
Dünya devrimci hareketinin kopmaz bir parçası olan örgütümüz,
milli dar görü lülü e kar ı i çi sınıfının ulusal ve enternasyonalist
çıkarlarını korur, Kürdistan’daki azınlıkların haklarını tanır. çi
sınıfının ulusal ve uluslararası çıkarlarını diyalektik bir bütünlük
içinde ele alır. Dünya devrimci sürecinin temel çıkarlarının belirledi i
politik perspektifleri esas alır, ba ımsız ve ki ilikli bir politika izler.
TEVGERA SOSYAL ST A KURD STANÊ, dünya ve bölge
düzeyinde emperyalizme, sömürgecili e, her türde gericili e, ırkçılı a
ve sava kı kırtıcılı ına kar ı; ulusal ba ımsızlık, demokrasi, barı ve
sosyalizm için yürütülen mücadeleleri destekler. Kürdistan’da
geli tirece i ba ımsızlık, demokrasi ve sosyalizm sava ımıyla dünya
devrimci hareketi içinde yerini alır.
Yine TEVGERA SOSYAL ST A KURD STANÊ, ba ta
Sovyetler Birli i olmak üzere sosyalist ülkeleri, dünya devrimci
hareketinin öncü ve itici bir gücü olarak kabul eder. Dünya devrimci
sürecinin temel güçleri arasındaki dayanı ma ve ortak tutum almanın
geli tirilmesi gere ine inanır.
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GÖREV, BU TAR H ADIMI GÜÇLEND RMEKT R
Bu belge, özünden de anla ılaca ı üzere bir program de il;
örgütlerimizin, TEVGERA SOSYAL ST A KURD STANÊ çatısı
altında birle meleri ve Kürdistan devriminin asgari program birli i
için yeterli gördükleri ideolojik-politik ilkelerin kuramsal bir
ifadesidir. TSK çatısı altında birle en örgütlerimizi süratle
kayna tırmak, ideolojik-politik birlik sürecini güçlendirmek, yeni
örgütsel yapımızı çelikle tirerek dü mana kar ı sava ta daha ileri
adımlar atmak, kar ımızda duran tarihi görevler arasındadır. Bu
görevlerin gere i gibi omuzlanması için, ayrı ayrı yayın ya amlarına
son veren örgütlerimiz TEVGERA SOSYAL ST A KURD STANÊ
olarak, HEV YA GEL ismiyle yeni bir yayın organı çıkaracak, ve
“örgütsel birle me ilkeleri”ne uygun olarak örgütsel birli i
peki tirecektir.
Görev, bu tarihi adımı güçlendirmek ve geli tirmektir. Bu adıma
omuz veren devrimci kadro, bizim için bir de erdir; sava ımımızda
yeteneklerine göre de erlendirilecektir.
Mayıs 1986
K P GEÇ C B RL K KOM TES
TKSP ROJA WELAT
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