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REEL SOSYALiZVIiN DAÖILI$r,
TEORININ IRDELENMESI VE

GENEL GBLI$MELER UZERINE
E-l-K Birimi'nin Görügleri:

lizme hig ulaSrlamaz" noktast olaca-
ör ise besbellidir.

Tek ülkede sosyalizmin kurulabil-
mesi, zorluklanna raomcn müm-
kündür.

Sermayenin uluslararastlagtt0l ve
dünya ekonomik düzeninin, emper
yalist sistem tarafrndan adeta evren-
selleqmig kurallara baÖlandlOl
günümüzde; kapah ve kurtarllm19
adacrklar yaratmak elbette mümkün
deÖil.

O halde, yaprlacak olan 9ey; sos"
yalist teoriyi baglangrctndan bugüne
dek sorgulayabilmek ve teorinin ku-
rucularrnrn her söylediÖini deligmez
kahplar ve "teorinin kendisi" olarak
algrlamaktan vazgeqmek gerekiyor.

Sorgulanmasr gereken kavramla-
nn bagrnda ise, devlet ve Proletar-
ya diktatörlü$ü geliyor.

lvlarksizm-Le n in izme göre, "

biliniyor- devlet, egemen olan slnF
frn giddet aygrtrdrr. Buriuvazi ege-
men olduöu sürece devlet, mülksüz
srnrtlar iqin baskt aygttt olacak ve
gerQek bir demokrasiden sözedile-
meyecektir. Bu nedenle, proletarya
srnrfrnrn iktidara gelerek, burjuva
devlet aygrtrnr par9alamasl gerel(-
mektedir. Bu asamanln adl, Prole-
tarya diktatörlüÖüdür. Proletarya
diktatörlüüü, "mülk sahibi srnrflar
icin diktatörlük, ezilen stntflar igin
cjemokrasi" diye tarif edilir. Bu sü-
regte, yavag yavas devlet gereksiz
hale gelecek ve giderek sönecektir.
Aga{r yukarr, insanltÖtn böyle bir
a$ama gegireceÖi öngörülür.

Bu tezler ileri sürüldüÖündo, pro-
letaryadan kasrt, özellikle de sana-
yi pröletaryasrydr. Günümüzde arttk
bu anlamdaki proletaryanln etkinlF
öi giderek yokolmakta ve "i99i
srnf Fga[9an srntf " kavramlnln ige-
riüi deÖismekte ve zenginlegmek-

tedrr.
Devletin tahlili ve akibeti de tartF

grlrrken; bu olgunun günümüzde ka-
zandrör srnflarüstü boyutu gözden
kaqrrmamak gerekiyor.

Sermayenin de uluslararastlaq-
masrna oaralel olarak. özellikle ka-
pitalist ülkelerde devlet giderek
küqülmekte ve "kü9ük devlet"
kavramr, evrensel demokrasinin de'
gerlerinden birisi haline gelmektir.

Ote yandan. burjuva devletin de,
yalnrzca burjuvazinin Clkarlarlnl ko-
ruyup kollayarak ve Qaltgan stntflar
üstünde qiddet kullanarak varllglnl
sürdürdügünü söylemek, qok meka-
nik bir yaklagrm.

Dünyada giderek ye rlegen
"merkezkag" eöilimler de dikkate
alrndrörnda "kü9ük ve iktidardaki
srnrftan ba{rmslzlagmtg devlel"
sosyalist teori agtstndan, "prole-
tarya diktatörlügü" modelinin tam
tersine, savunulabilir ve uygula-
nabilir bir modeldir.

Gerqekten de, SB'de, sosyalizmin
en önemli öngörülerinden birisi olan
"devletin giderek sönümlenmesi"ne
do$ru bir süreg yaganmamls; tam
tersine katr, hantal ve büyük bir dev-
let yaprsr ortaya qlkmtgttr. Qok katl
ve hantal bir merkezi planlamayt da,
buna eklemek gerekir.

Bu durumun en önemli kaYnaQt
da parti-devlel bütünlegmesi ve
parti organlan ile devlet organlarlnln
bir ve aynr hale gelmesidir. Bu du-
rum hem iqte, hem de dtQta gok
önemli yanhglara da neden ol-
mustur.

Bu deÖerlendirmeden gtkan so-
nuc; sadece tek Partinin varolma-
srnln ve bu partinin devlete
egemen olmasrntn, arttk deoigen
dünya kogullaflna uygun olmadF
ör; bir sistemin ve devletin, ikti-
dardaki partiden ba!tmstz
krhnmasrnrn gerekli olduöudur.

Sosyalist teorinin (bir bagka adry-
la Marksizm-Leninizmin) uygulama-
da gok parlak sonuglar vermediÖi
biliniyor. Sosyalist sistem (reel sos-
yalizm) daörldr ve kapitalizme geri
dönüs süreci ya$antyor.

Bu noktaya gelinmesinde ve reel
sosyalizmin tükeniginde, "uygula-
madaki yan[glar", belirleyici neden
olarak gösterilemez. Bunlann da pa-
yr olmakla birlikte, sorunun özünü,
sosyalist teorinin, bilinen kaltplarty-
la, deöi9en dünya kosullartnda artlk
uygulanamaz hale gelmesinde ara-
mak gerekir.

Burada, özellikle SB pratiÖini de-
öerlendirmek gerekiyor.

Tek ülkede sosyalizmin kurulma-
srnrn zorluklart vardrr. Ancak, SB
oratiöinden " bunun imkanstz oldu-
gu" öonucu grkanlmamalldlr. Bura-
da, önemli olan, "nastl bir sosya-
lizm" sorusuna verilen Yanlttlr.

Eöer sosyalizm, "sosyalist.toplu-
mun ve sosyalrst yenl Insan rlplnln
yaratrldrör an" olarak deöerlendirilir'
se; bu anlamda gerqekten de tek ül-
kede sosyalizm kurulamayacakllr.

Ancak, sosyalizmin ütoPYa boyu-
tu bir vana brraktltrsa: bu süreci, ba-
grndair sonuna dek, inig-gtktglanyla,
eksigi-gediÖiyle, bir bütün olarak ele
almak ve bu süreci "iktidarln ele ge-

Qiriliqi"nin (ya da "iktidara geli$"in)
bagrndan, sosyalist toplumun adlm'
adrm gerQekle$tirilmesi olarak de-
öerlendirmek ve bu bütüne "sosya-
lizm" demek gerekiyor.

Özellikle, reel sosyalizmin gökü-
qünün basladrör günlerden bu Yana
yaprlan deöerlendirmelerde, sosya-
lizme. "ideal nokta-asama" olarak
ve siatik bir bicimd'e yaklaSmak
mantrörnrn bir sonucu olarak, "sos'
yalizm olmadr, gerQeklegmedi" biQi-

mindeki yaklagtmlara slk slk
rastlanryor. Bu yanhg yaklagtmln do-

öal ve mantrki sonucunun, "sosya-
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Rüpel 2 Riya Azadi

(Bu noKada, (Z) arkadaga göre,
uygulamadaki yanltglar, bu sürece
gelinmesinde önemli bir rol oyna-
mrstrr. Sosyalist teori, bir bakrma,
dooru bir bigimde uygulanmadtgl
iQin, deöigen kogullara ayak uydura-
mamr$trr. Bununla birlikte, sosyalist
insan tipinin olu$mamasr nedeniyle,
uygulamadaki yanhglann kitleler ta-
raf rndan ele$tirilmesi ve düzeltilmesi
de mümkün olmamrgtrr.

Uygulanan sosyalist modelde,
devlet ile partinin iqiqe geQmiS olma-
srnrn yarattrgr olumsuzluklar bilin-
mekte birlikte, bundan Qrkanlmasl
gereken sonug, mutlaka, "tek parti"
ve "proletarya diktatörlü!ü" kav-
ramlannr red etmek olmamaltdtr.
Bugüne kadar bilinen anlamlanyla,
bu kavramlar, sosyalizmin özünü
olugturuyor. O nedenle, bunlar kal.
drnldrörnda geride kalantn hala sos-
yalizm olup olmayacaör tartrgtl-
ma[orr.

Ote yandan geligkin anlamtyla
sosyalizmin tek ülkede kurulmasr
mümkün deoildir. Onünde yrörnla
engel vardrr.)

Bu arada, devrimi "iktidann ele
geqirildiöi an ", "iktidan ele
gegirmeyi" de yalntzca "silahll
devrim" olarak görme anlaytglndan
uzaklagmak gerekiyor. Bizce dev-
rim, evrimle ieige gegen ve yaga-
mrn her alanrnda kurulu düzenin
adrm adrm fethedilifidir ve bugüft
den ba$lar, iktidar sonrastnda da
uzun bir süre devam eder.

Bu tespitler rqrörnda bakrldrötnda;
70 yrllrk sosyalizmi bütünüyle silmek
ya da yok saymak mümkün deöil.
GerQekte, bu 70 yrlhk süreg, insan-
hk tarihi i9in Qok önemli bir deneyim-
dir ve büyük kazanrmlar da iQeriyor.

Bu süreci, "sosyalizm zat6n
uygulanmadr" ya da "onlar yanlrs
uyguladrlar" diye de degerlendir-
mek mümkün deöil. Sonugta, uygu-
lanan bir sosyalist modeldir. Ama
sosyalizmin yalnzca bir modelidir ve
ne kadar dolru uygulanrrsa uygu-
lansrn, artrk bu modelin bagarr gan-
sr yoKlur.

Bu modeli, tüm teorik kaynaklafly-
la birlikte cesu.ca tart$mak ve ye-
ni modeller üretmeye galtgmak;
günümüz devrimci hareketinin acil
görevidir. Dünya devrimci hareketi,
$imdi, 70 yrlhk deneyimin de verdi-
gi birikim ve bilinQli, insanhöa kapi-
talizm drgrnda, yeni seqenekler
sunmak zorundadrr. Sosyalizm,
dünya gaprnda bil prestii kaybt ya-
Sryor olsa da, düne oranla bagarl
$ansr daha fazladtr.

Deöigik kogullar iQinde gözardl
edilmemesi gereken en önemli hu-
suslardan birisi de, demokrasi ve
insan haklan kavramlaflntn giderek
evrenselle$mesidir. Bu durum ve
baflg, demokrasi ve özgürlükten ya-
na olan güglerin cephesinin giderek
genislemesi, ö26llikle de Kürt halkF
nrn mücadelesi aqrsrndan olumlu bir
süreg olarak deöerlendiri16bilir.

Son dönemde, Güney Kürdistan'-
daki gelismeler ve Türkiye Kürdis-
tan'daki ulusaldemokratik mücade-
lede ivmenin yükseligi, ulusal bilin.
cin giderek genig kitleler iginde yay.
grnla$masr, basrn-yayrn alantnda
ortaya konan gabalar, dünya de-
mokratik kamuoyunun gösterdiöi il-
gi ve destek dikkate ahndrötnda,
Kürt halkrnrn mücadelesinin zafere
doöru gittiöini söylemek mümkün.

Bunlann drsrnda, bölgedeki yeni
geligmelerin deqerlendirilmesi konu-
sunda 2. Yurt DrSr Konferansr'mrzrn
dile getirdiöi görüSlere kattldtötmtzr
belirtiyor ve tekrar olmamasr aqrsrn-
dan konuya girmiyoruz.

PROGRAM HAKKINDA

DügüNcELER
'l- Programrn Sistematigi ve

Diti:

(A..e) arkadag göre, mevcut siste.
matik, "eöitim brogürü" özelliöi ta-
gryor. Dili daha sadele$tirilmelidir.
Program sistematioi Su gekilde dü-
zenlenmelidir:

"A- Tahlil (Kürdistan, Türkiye, böl-
ge ve dünyantn ktsa bir tahlili)

B- Hedef:
a-Kürdistan'rn kurtuluguna iligkin

öngörümü2, UDD ve sosyalizm per-
spektifi, UDC politikamrz;

b- Dört parQanrn deÖerlendirilmesi
ve larklhklarrn delerlendirilmesi.

C- lttifaklar oolitikasl
D- UDD programl
E- Sosyalizm programt."
Girig bölümünde anlatrlanlann

iqerioine kattlmakla birlikte uzun ve
gereksiz olduöunu düqünüyoruz. Bu
konuda söylenenlerin, programda
bu kadar uzun ve aynntrh bir gekil-
de bulunmasrna gerek yoktur. Prog-
ramrn bagrnda, Kürdistan'rn ktsa bir
politik tahlilinin yaprlmasr yeterlidir.
(A) ve (4 arkadaga göre, sistematik
bu haliye kalabilir.

(Bundan sonraki degerlendirme-
lerimiz, go$unlukla iqeriöe iligkin
olacak, gerektikge sistematiksel
öneriler yeralacaktrr.)

2- "UDD" ba$lrkh (s. 10) bölüm:
bu ifadelerin igerigine ili$kan önemli

bir itirazrmrz yoklur.
3- "Baqannrn kogulu" baghkh

bölümde, ig ve dtg boyunduruk ota-
rak tanrmlanan durum, baglangtgta-
ki tahlil bölümüne altnmaltdrr.
ikincisa, halktmtztn özgürlük ve de-
mokrasi mücadelesini baga ya
ulaglracak gügler tantmlanmasl da
"UDD ve sosyalizm perspektifi" bö-
lümüne (önerdigimiz sistematikte)
alrnabilir. Burada ve bagka bölüm-
lerde, "feodal yapt" kavramt kulla-
nrlmrg; bu ise baglangrqta yaprlan
"yarr-teodal yapt" tespitiyle 9eli9-
mektedir. Bu kavram. oolitik tahlili-
mizle uyumlu olarak kullanrlmahdrr.

4- "Her pa;gada mücadelenin
kendine özgü durumu ve dayanq-
ma sorunu" baghklt bölüm (s.
13)'deki anlaytga katrhyoruz.

5- "Halklmrzrn ulusal kurtulug
mücadelesine ancak..." bagkkh
bölümden baqlayarak telaffuz edilen
"Marksist-Leninist model" ve bu
modelden kaynaklanan "i$gi srnrfl
öncülügü", "sosyalist devrim ile ulu-
sal kurtulug mücadelesinin tek ve
aynr modelle mümkün olabilecegi"
ve "ittifaklar" sorunlaflntn, geldiöi-
miz kosullarda artrk aynr bigimde ka-
bulü ve Cözümü mümkün deöildir.

Kürt halkrnrn özgürlü!e kavugma-
sr, sosyalist devrimden baQrmsrz
olarak da olanakltdrr. Ancak, elbet-
te ki, özgürlük mücadelesinin, özel-
likle Türkiye'deki demokrasi ve
sosyalizm mücadelesi ile etkileqimi
sürmektedir.

Bu bölümdeki, yukanda sözünü
etti0imiz eskimiq anlaygr igeren ifa-
deler qrkanlmahdrr.

6- "Diler halklann devrimci
gügleriyle... " ba$hkh bölümdeki
son paragraf grkanlmahdtr. Burada,
partinin Türkiye iggi slnrfr ile ilgili ola-
rak kendisine bir misyon bigmesi
sözkonusudur. (4..e) arkadaga gö-
re, bu misyon '80 öncesinin kogul-
lanndan ve reel sosyalizm..anlayt-
Srndan kaynakianmaktadrr. OrneÖin
lrak Kürdistanr'ndaki otonomi tale-
bini "bu, o parqanrn sorunudur" di-
yerek saygr gösteren bir partinin,
Türkiye iggi srnrfr hareketiyle de ara-
srna, en az o kadar bir mesafe koy-
masr gerekiyor. Elbette, partinin
hem sosyalist hareketleri, hem de
kendine demokratrm diyen herkesi
Kürt halkrnrn mücadelesine gösteril-
mesi gereken destek ve dayantgma
konulannda uyarma v6 elegtiri hak-
kr ve hatta görevi vardrr.

(4..1) arkadaga göre ise, özell'k-
le Türkiye Kürdistanr'ndaki Türk ve
Kürt halklannrn giderek iqiqe gegti-
0i, kayna9trör, sorunlannrn ortaklag-
trÖr, demokrasi tal€plerini kesistiöi
dügünülürse: partinin Türkiye igQi sr-
nrfr hareketini ya da sosyalist hare.
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Riya Azadi Rüpel 3

kelleri yanlrg veya eksiklerinden do-
layr elegtirme hakkr vardrr, elegtir-
mesi oerskebilir.

7- niggl arnrfrnrn öncülü{ü ve
ulusal cephe" baghkh bolümde, i9
Ci srnrfr kavramr ve Marksizm-
Leninizme iligkin olarak yukarda ye-
terince agrklama yaptldt.

lkincisi. bu bölümde. s. 18'in ba-
grnda ilade edilen "hangi srnrf ve ta-
bakadan olursa olsun, cephenin
amaglannr benimseyen... " biQimin-
d6ki cümlede, parti ve cephe kav-
ramlafl birbirine kan$mE görünmek-
tedir. Agrkhk getirilmelidir.

Ugüncüsü, ulusal c€phenin ilkele-
ri degi$tirilmelidir. U.C. tanlmr yeni-
den yaprlmalrdrr.

8- "Ulusal kurtulugun iki Yolu"
bashkh bölümde, ulusal kurtulus
igiri iki stratejik hedet öngörülüyor.
Bu ise, parlinin hedelinin yanlE an-
laqrlmasrna ve güncel politikalann
hedetle uyumsuz görünmesine yol
aQabiliyor.

öte yandan programatik aQtdan
da, parti önüne tek bir hedet koyma-
hdrr. Bu hedef , Kürt halkrnrn baörm-
srzhördrr. Ayn devlet ya da federas-
yon, ortaya Crkan ko$ullara göre bi-
qimleri, yaprlabil€cek lercihleri, ifa-
de eder. Bu nedenle, baÖtmstz
devlet h€defi net bir bigimde ortaya
konulmalr; takat dayanrgma ve birli-
Öin yolunun da agrk oldugu ifade
edilmelidir.

"lkinci yol" baglkl Uilümde, hem
Türkiye'deki iktidann larttgtlmaya
muhtaq bir tahlili, h6m de yaptlacak
bir devrimin tanrmr ifade edilmekte-
dir. Bu, bizim igimiz deÖildir.

Türkiye igin öngörülen anti-
emperyalist ve demokratik cephe
kavramrnrn da igeriöi ve bigimi de-
gismigtir.

9- "Ayfllma ve demokratik
birlik" ba$hkh böl{imle ilgili olarak
söyleceklerimiz; yukandaki bölümle
baölantrldrr. Bu iki bölüm birlestiri-
lerek yeniden düzenlenebilir.

10- " Kürdastan'rn birliEl
sorunu" baghkh bölümde ifado edi-
len anlayr$r eksik buluyoruz. Birliüi,
u{runa mücadele ettioimiz bir amag
olarak saptryorsak; en az iki parqa-
nrn özgür olmasrnr beklemeksizin,
bugünden, birlige giden yolun adtm-
laflnrn atdmasr, orlak kurumlann ya-
ratllabilmesi öngörülebilmelidir.

11- "Uluslarara$ dayanBma"
baglrklr bölümde, bugün gegersiz-
li0i bilinen tespillerin grkartlmast ze-
ten gerekiyor. Uluslararast dayant$-
ma gösterilecek güeler ise $öyle sF
ralanmah:

Birlikte ya$anrlan halklar, onlarln
ilerici, demokrat, sosyalist güQleri;
bölgedeki diger halklafln ilorici, de-
mokrat, sosyalist güeleri; dünya ba-

rEsever, dgmokrat güqleri.
12- "HalkrmErn gergek kurtulu-

Su sosyallzmle mümkündür" bag-
Irklr bölümde, ikinci paragrafta
partinin bugünkü programrnrn yaF
nrzca UDD agamasrna uygun bir
program oldugu ifade ediliyor. Adl
sosyalist olan, halkrnrn ger9ek kur-
tulugunu sosyalizmde goren ve ikti-
darda olduöu zaman UDD'den
sosyalizme gegmeyi amaglayan bir
partinin sosyalizm programrnrn oF
mamasr dü9ünülemez. zaten mev-
cut programda da, öngörülen
sosyalist modeli, ana hatlaflyla qF
kartmak mümkündür.

Ancak, partinin sosyalizme iligkin
programr, yeni öngörülen ve kabul-
lerin r9rörnda, anahatlanyla, daha
derli toplu formüle edilmelidir.

(A..E) arkadasa göre, bu program,
demokratik, qoöulcu ve serbest se-
gimleri igeren bir sosyalizm modeli-
ni itade etmelidir.

13- "Siyasi hedetler" ba$hkh
bölümden önce UDD programr ana
baghör konulmahdrr.

14- "Ulusal ekonominin ingast"
baghklr bölümdeki 9. madde, UDD
programrndan ziyade, sosyalizm
programrna denk dü$meKedir. UDD
agamasrnda, yerli özel giri$imcilere
ihtiyaq olacaör gibi, yabancr serma-
ye igin de öngörülen kamula$trrma
kavramr yanlr$tu. Millileqtirme kav-
raml kullanrlmahdrr. Ote yandan,
programatik aedan da, yabancr ser-
mayeye kargrtlk, katr bir bigimde ele
ahnmamalrdrr.

Sonraki maddeler, (A..e) arkada-
9a göre, aynntrlr, adeta bir hükümet
programrnr andrrrr bigimde düzen-
lenmistir. O amagla düzenlenmigse,
bugünden, bunu agrklamak gerek-
sizdir ve yanhgtrr. DiÖer arkadaglar,
bu maddelerin bu haliyle korunabi-
leceoi dü9üncesindedir.

15- "9alrgma hayattnln
düzenlenmesi" balhkh bölümde,
20. madde eksiktir. (qalrgma yaga-
mrnda) kadrnlara, erkekl€re eqit üc-
ret ödenmesinden önce, ftrsat
e$itliÖinin saglanmasr, meslek edin-
melerinin sallanmasr (bundan ka-
drnlara özgü olduöu dü$ünülen
m6slekler anla$rlmamah), erkokler-
l€ egit kosullarda, e$it ftrsatlarla i9e
girmelerinin ve qah$ma yaqamtnda
düzenli olarak kalabilmelerinin ko-
gullannrn saÖlanmasr (kreg, uzun
süreli ücretli-ücretsiz doÖum izni,
toplu gamaqrrhaneler ve yemekha-
neler gibi) hükümler bu kjlüme kon-
maldrr. Bu maddeler, kadrnlarla ilgili
bölüme de allnabilir.

16- "Toprak devlimi ve
köylülük" baghkh bölümün 23.
maddesinde, millilegtirme kavraml
yerine gerekiyorsa, elkoyma kavra-

mr kullanrlmahdrr. 26. madde, d6v-
rim eskiyi tümüyle yoksaydrgr iQin,
gereksizdir, Qrkanlmaldrr.

17- "Ulusal eÖltlm ve kültür"
bafhklr bölümdekl 32. maddede,
eÖilimin anti+insiyotgi nitelikte ola-
caQr vurgulanmahdrr. 39. maddede-
ki "ilerici sanat ve kültür" kavraml
yanhstrr. Sanat ve kültür, doÖasr iti-
bariyle ilericidir. Ancak, sanat kav-
ramryla itade edilmesi mümkün
olmayan, niteliksiz, kötü v.s. ürün-
ler ise konumuz drgrndadtr.

18- "Kadrnlar" böllimü:

a- Konu baghgr, "Kadrnlann
özgilrle$me8i" olmalrdrr. Aynca ka-
drn sorununun. valnrzca bu bölüm-
de ve bu halivie ele altnmast ekstx
ve yanltgtrr. Öncelikle Kürdistan'tn
tahlili yaprlrrken, iQ ve dt$ boyundu-
ruk ve bunlarrn ulusal birlik ve de-
mokratik toplum önünde engel
oluqturduöu tespiti yaprlrrken; bu du-
rumun kadrnlar üzerindeki yansrma-
lan da (erkek egemen anlaytgt,
bunun feodal deÖerler ve sömürge-
ci baskr ile sarmalanmtg olarak sü-
rüp gitmesi 'v.s.) aynca
vurgulanmahdrr. Buradan hareketle
ulusal-demokratik mücadele iginde
yeralacak güQler arasrnda Kürt Ka-
drn Hareketi de sayrlmaldtr. 8ünkü,
Kürt kadrnlannrn özgürlegmesi,
ulusal-demokratik toplum hedefi, bu
mücadele ve sonuglanyla da yaktn-
dan ilinlilidir.

45. madde qrkartrlmalrdrr. Bu
madde ile 22. maddenin son cüm-
lesi birlilde ele alrnmalr ve "Sosyal
hizmetler" eklemesi ile "Konut ve
saöhk" bölümüne alrnmakdrr.

UDD'nin kädrnlara iligkin olarak
görevlerl göyle srralanmahdtr:

- Kadrnlafln eÖitim hakklndan egit
bir biqimd€ yararlanmasl ve mevcut
egitsizligin hrzl bir biSimde kapatrl-
masrnrn öngörülmesi.

- Dinsel, feodal ve a9iretsel deoer
yargrlarrnan kaynaklanan cins ay-
nmcrhÖr anlaylgl ve bunun kurumla-
nnrn kaldrfllmast, yasaKlanmasl
(baglrk, berdel, besik kertmesi, ku-
malrk gibi).

- Kadrnrn bedeni üzerinde söz sa-
hibi olmastntn saÖlanma$ (evlenme,
boganma, ktirtai özgürlügü).

- Aile igi giddetin Yasaklanmasl
- Kadrnln cinsel meta olarak kul-

lanrlmasrntn ve sömürülmesinin (ai-
le iginde ve dt$tnda) engellenmesi'

- Özellikle ev ici ve ktrsal kesim-
deki kadrn emelinin sosyal güven-
ceye kavugturulmasl.

- Ev iqlerinin loplumsallagtlrllma-
srnrn öngörülmesi.
, (Devam 19. saytada)
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Rüpel 4 Riya Azadi

SOSYALIZ}{4
ALTERNATIF OLMAYA DEVAM EDECEK

4M-2 BiRiMi
Bagta SSCB olmak üzere ve diger

sosyalist ülkelerde yaganan son
olaylar, insanltöa kurtulug umudu
olarak sunulan reel sosyalizmin uy-
gulamalannt ciddi bir bigimde tartE-
mayr gereKirmektedir. Bu, kaqtntF
maz olarak Marksizm-Leninizm'in
pratig€ yönelik teorilerini tartr$mayl
gerektirm6ktedir.

1917 Sosyalist Ekim Devrimi,
Sovyet halklanna ve tüm sömürü.
len, baskt alttnda tutulan halklara
yepyeni ufuklar agmrghr. llk yrllarda
Lenin'in önderlilinde yaptlan uygu-
lamalar hem igqi srnrlr, h€m de bas-
kr altrnda tutulan sömürge halklann
ulusal kurtulug mücadelelerine
önemli destek ve kattltmlar saöla-
mt9Irr.

Stalin döneminde ise (özellikl€
lkinci Dünya Savagr ve onu izleyen
dönemde), topluma önder durumun-
da olan parti, hem kendi iginde de-
mokratik yaptntn, hem de
Leninizmin belirledigi Sovyetlere da-
yanan sosyalist demokrasinin inga-
sr yönünde, ciddi yanltglar yaptr. Bu
da, öncelikle partide ve daha sonra
devlet mekanizmastnda elegtiri ve
denetimden uzak. bürokratik ve
hantal bir yaprnrn olugmastna yol ag-
h; parta ve sovyetler ile halktn ara-
srnda mesafelerin agtlmastna neden
otou.

Sosyalizmin amagladtot kendini
geliqtiren, bilime ve elegtiriye agtk in-
san modeline ulagtlamadt. Insanlar
parti ve diger devlet mekanizmalarl
arasrnda srkrgtp kaldtlar. Bu dar ve
bürokratik yapr iQerisinde sorunlar,
"emperyalizmle mücadele" gerek-
gesi ile hasrr altr edildi. Kuqkusuz bu
dönemde Sovyel toplumu emperya-
lizmin kugatmast ve tagizmin saldF
flsr ile yüzyüze idi. Fa$izme kar$l
sava$ta 20 milyon insantnt yitirdi.
Ama bütün bunlar, kattltmct sosya-
list demokrasinin geligmesine engel
olmamalydr.

1960'h yrllarda yaganan soÖuk sa-
vag döneminde de, partinin yeni li-
derleri, önceki dönemlere yönelttik-
leri elegtirilerin aksine, partinin v€
devletin daha demokratik, kahltmcl
bir yaprya kavugmasrnr sagltyama-
drlar. Bu dönemde yaptlan Qekoslo-

vakya ve Macaristan müdahaleleri,
sosyalist saflarda önemli kavram
Karga9asr yarattt.

Ekonomik alanda ise, aötr sana-
yinin baSanh biQimde ingastna rag-
men, gelisen dünya teknolojisine
ayak uydurulamadr. Bu alandaki agr-
n merkeziyelQilik, hantal ve verim-
siz igletmeler yarattt. Bunun
yanrsrra, ü9üncü dünya ülkelerine
ve diöer sosyalist ülkelere yaptlan
yardrmlar, Sovyet toplumunun ya-
gam düzeyinin geligmesini engeile-
di. 70'li yrllann devamrnda da aynl
durumu sürdüren sosyalist ekono-
miler, emperyalist kamp kargrsrnda
ciddi bunalmlar ya9adtlar. Büyük si-
lahlanma yangtna girildi. ABD'nin
dünyaya egemen olma programl
iginde yeralan uzay savaglan proje-
sine karSr geligtirilen proieler, 6ko-
nomiye Qok büyük yükler getirdi.

Sorunlarrn dizboyu biriktiöi 80'li
yrllarda Gorbagov'un "Glasnost" ve
"perestroyka" politikalan ile yeni bir
döneme gegildi. Dünyadaki yeni du-
rum, Sovyet ekonomisinin ieinde bu-
lundu0u olumsuz $artlar, somut bir
plan ve projenin sunulamamast -
rotasr belli olmayan gemi misali- re-
el sosyalizmi kapitalist sistem kargF
srnda yenilgiye uörattr. Gemiyi ilk
terk edenler ise partiye Qöreklenmig
asalaklar oldu. Bu dönemde neler
yaprlabilirdi? Bu, daha uzun süre
tartrgrlmasr ve aydtnlaltlmast g€r+
k6n bir durumdur. Sosvalist ülkeler-
de ve özellikle Sovyet6rde yaganan
sosyalizm uygulamast ciddi olarak
tartr$rlmalrdrr. Bugün görülen, eles-
tirilen yanlar, daha eok sosyalizmi
uygulama bigimine, parti iei d6mok-
rasiye, sovyetlerin igleyig bigimine
ve dünya konjünktürüne yöneliktir.
Ama bir bütün olarak sosyalist ide-
al ve inanglanmtzt etkilemem€lidir.
Dünyada sömürü ve baskr olayr de-
vam etliöi sürece sosyalizm alterna-
lif olmaya devam edecektir.

Emekgilerin kanlan pahastna
olugturduklarr sosyalist ülkolerin ya-
Sadrklafl bu altüst olug, ya da geri-
ye dönü9, elbette ki sosyalistlerin
ikti.bra gelig ve iktidar sonrast prog-
ramlannr etkilevecektir. Ama bu biz-
lerin sosyalizriri topyekün red ve

inkanmEr gerektirmez. Bed ve inkar
mantrgt, gegmigte sosyalist ülkele-
re verilen körü körüne destek man-
trordrr. Ki bu mantrk kolayctltörn ve
dogmatizmin ta kendisidir.

Bizler, bu uzun reel sosvalizm sü-
recini tüm yönleri, günahrisevabr ile
ird6l6meliyiz. Böylesi sagltklt bir ir-
delemeden sonra, reel sosyalizmin
halklara kazandrrdtklannt ve toplu-
mun sosyalizasyonundaki olumlu
yanlan almaltytz. Sosyalist teoride.
ki hatalan (metafizik inkarcrftSa ve
toptan redde kaqmadan), partilerin
ve parti kadrolanntn yapttklan hata-
lan da dogru bigimde kavramak zo-
rundayrz. Ancak bu yöntemle
ülkemizde demokratik bir toplumun
kurulmasrnr saölar ve toplumu sos-
yalizme götüreblliriz.

Kürdislan'h sosyalistler de geqmi.
gi bu yöntemle irdelemelidirler. Bu
yönlemle programtmtzda yapacaöt-
mrz deoigiklikler hem partimizi, h€m
de halklmrzrn kurtulug mücadelesi-
ni .ileriye götürecektir.

lqinde yagadr!lmrz dönem, sosya-
lizmin uygulama alantndaki bazt ha-
talan, parti örgütlenmesi agtsrndan
eksik eri görmemizi daha iyi saölt-
yor. Özellikle parti ici demdkrasiiF
kesi en güq kosullarda bile terk
edilmemelidir. Elesliri ve özele$tiri
mekanizmasr sürekli igletilmelidir.

n*f ,o"yuf ir.in iagadrgr bu bun-
ran sürecinde, dünya devrimci ha-
reketinin bilegenlerinden olan
sosyalist sitem artrk yoktur. Bugün
bu bilegenler, kapitalist ülkelerdeki
igQi srnrtr hareketleri, ulusal demok-
ratik güqler, hümaniter güQler, gev-
reciler, uluslararast kadtn hareketi
ve diöer demokratik güqlerden olug-
maktadrr. Sosyalistler arttk uluslara-
rasr iligkilerde ve buna yönelik
programlannda bu gok yönlü bile-
genleri gözönüne almak zorundalar.

ABD taraflndan olugturulan "ye-
ni dünya düzeni", toplumlarl
kapitalist-emperyalist sistemin ta-
hakkümüne almayt amaglamakta-
drr. Buna kargr grkan gügler, bangl
bozdugu gerekqesiyle susturulmak-
tadrr. Bu dönemde ABD emperyaliz.
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mi. diÖer emperyalist güqlerle Qeli$-
kisini tatlr sert yöntemlerle Qözmek-
tedir. Kendi yaqadlklarl ekonomik
bunahmrn taturaslnl geri kalmlg ve
sömürge ülkelere Qlkarmaktall.lrlar.
Bugün göklere Qlkarllan vah9l Kapl-

talizmin uygulamaslnln sonuqlarl ya-

krn oecmi$te ABD'de Ya$anan zencl
ava-klanmäsr ile kendini gösterd..

Emoervalistlerin uluslararasl ilis-
kilerdö tavrrlartnl belirleyen kendi te-
kelci erkarlartdlr. Bunun son örneöi
Kürdiatan'da yaqanan Newroz kal-
liamrndan sonra Almanya taraflndan
Türkiye'ye askeri ambargonun uY-

oulanmast ve kaldlrllmasldlr.- Kürdistan'ln tüm parqalarrndaki
ulusal demokratik güqler mücadele
vönteml6rini belirlerken {ok zorunlu
iaktiksel uygulamalar dtqtnda-
emperyalizmin yaplslndaki bu temel
özelli0i gözardl etmemelen gereklr.
Ulusai demokratik güQler. insanholn
oelisiminin. zikzaklarla dolu olsa da'
öenätde ileriye ve geligene doÖru ol'
äuöunu unuimamalldlrlar. Stratejile-
ri belirleyen bu olmalldlr.

Sovyetler Birligi'nin dagllmasr so-
nucu bölgemizde yeni devletler do!'
muslur. Bu durum artlk slnlrlarln
degigmezliÖine dair eski tezleri ge-

Qersiz krlmtsttr.' 
Emperyalistler, kendi qlkarlan ge-

reöi lrak-iran sava$l boyunca lrak re-

iiriini destekleyip silahlandlrdllar--Saldrrgan 
lrak rejiminin Kürt halkr-

na kar$t girigtiÖi katliamlara seylrcl
kaldrlar. Ancak lrak Kuveyt'i iggal
edip de petrol kaynaklarl tehlikeye
oirihce, veni dünYa düzeni adtna
;barrgr säglamak" iQin Saddam'a
savas acttlar. Batlh ülkelerin Sad-
dam'i yenilgiye uÖratmasl ile yara-
trlan fiiii durüfi, Güney Kürdistan'da
ulusal demokratik gü9lere yeniden
toparlanma ganst verdi- Ulkemizin
bü oarcastnda olu$turulan Kürdis'
tani Cephe, ulusal demokratik güQ-

leri bünyesinde toplamayl baqardl.
Ceohenin öncülüöünde düzenlenen
secimler Güney Kürdistan halkrnln
özoürlüöü volunda önemli bir adlm-
drr: Gün;y-Kürdistan'daki bu birle-
sik cephe, di0er ParCalardaki
yurtsever gügler igin de olumlu bir
örnek tegkil etmelidir.

ortadoöu sorunu denilince, daha
düne kadar Arap-lsrail qallgmasl ve
Filistin sorunu akla gelirdi. Emper-
valist ülkeler kendileri igin hayati
6nem tagryan petrol kaynaklannl de-
netimleri ättnda tutabilmek iQin' böl-
gedeki gerici rejimlere yoöun destek
verdiler. Gelinen bugünKu agama-
da, "daha istikrarll bir OrtadoÖu"
icin ABD ve batlll devletler elele ver-
mis Filistin sorununu 9özmeye SalF
srvbrlar. Tam da bu anda, 30
milvonluk Kürt halklnln ulusal de-

mokratik mücadelesi, Yasanan goq
trajedisi sonucu dünya kamuoyunun
qündemine girdi. KÜrt halklnln bu
ägamaya gelen mücadelesi Ortado-
Oü'Oafi tüm hesaplart alt üsl etti.
Emperyalistler yeni hesaplar iQinde-
dirler. Bu hesaolarda onlara en ya-

krn olan Ankara hükümetidir.
Emoervalist batr ülkelerinin bugün
Kürtlerä gülerytizlü olmasl, ulusal
demokratik güQleri yanrltmamahdrr.
Onlar yüzytllardlr halklarl benzeri
politikaiarlä tahakkümleri altlna aldr-
lar. Bugün yeni bigimde de olsa ta-
hakkümcü politikalar devam
etmektedir. qekiq güA vb. ol$umlar
buqün Kürt halkr iQin birer gereklilik
ve zorunluluk da olsa, Güney Kür-
distan'daki ulusal demokratik gü9-
ler bilmelidir ki, kesin ba$arl ve

aözüm, Kürt halklnln kendi özgü-
öünde ve kurumla9masrnda (Hükü-
met vb.) vatmaktadlr.

Halkrmizrn ulusal demokratik mü'
cadelesi bugün uluslararasl günde'
me taqtnmakla birlikte, sorunu
diplomatik alanda temsil edecek ve
BM oibi uluslararasl kuruluglara ta-
sryaöak kurumlara ihtiyaq vardlr. Bu-
nü olusturmanrn ilk adlml da ulusal
konqredir. Ulusal kongreye Kürdis-
tan'in dört parQaslndaki farklr srntf
ve tabakalartn temsilcisi olan örgüt'
kurum ve kigilerin katllmasl saÖlan-
malrdrr.

Günümüzde de buriuvalar iktidar'
lannr korumak iQin her yönteme ba9-
vurmaktadtr. Higbir zaman iktidarl
oönüllü bicimde emekqilere devret-
äe qibi dir niyetleri Yoktur. Ama
emeiciler, uzun yrllar yürüttükleri
hak elile etme mücadelesi ile, birQok

ülkede önemli mevziler kazanmlglar
ve egemen slnlllan köSeye slklgtlr-
mrslardu. Bugünkü somürü kosullarl
devam ettikQe, sömürüYü sona erdi-
rio sosvalizme ulaqma mücadelesi
dä deväm edecektir. Sosyalizme ge
qi$ bie imi de, her ülkenin koqu-llan-
na, uluslararasl duruma ve slnltlarln
güglerine bagh olarak farkll olacak-
tlr. Bu zor yolu ve barlgqll yoldur.
Her kosulda bunlardan birini mutlak-
lastrrmäntn diyalektik' bilimsel ve
mantrksal izaht Yol{ur.

Partimizin yaktn hedefi ulusal de'
mokratik devtimdir. Ulusal demok-
ratik devrimden anladtItmtz'
sömürgeci iliqkilerin ylkllmasr' geri'
ci feodäl yaptntn daöfillmasl ve bu'
nun ardtndan katlllmcl, demokratik
bir toplumun yaratllmasldlr. Parti-
miz. varattlan bu demokratik toplum-
dan,-nihayi hedefi olan sosyalizme
ge9mek iqin demokratik yollarr kul-
lanacakttr.

Ulusal demokratik mücadelede
partimiz, politik mücadeleyi yöntem

olarak segmigtir. Bugünde mücade-
lemizin ana eksenini politik mücad+
le olugturmakla birlikte, olugan yeni
kosullarda, halklmEl yanllg ideoloji'
leräen ve diQer saldlrllardan koruya-
bilmek iQin, diÖer Yöntemleri de
devreye sokacakmlglz gibi hazlrlan-
mak gerekir. Kogullann buna elve-
rigli olduöuna inanlyoruz
Piogramrmtzda da "$artlar Kürt hal-
krnr zorunlu ve acil bir ayaklanma-
Va iterse, böYle bir ayaklanma
aerekli hale qelirse, partimiz bu gart-

iarda da hal-krmrzln mücadelesinin
basrnr cekmekten, ön safta Yer aF
maktan geri kalmayacaktlr," denil-
mektedir.

Sömürgeci saldlrllann yoöunlagtF
gr, Kürt-Türk gatlgmaslnln klgklrtlldl-
ör, ülkemizin i9 savaSa suruKlen-
ireye qahgrldrSr bu zor dönemde,
oroqramtmtzda b€lirtilen görevleri
yeriie getirmemiz iqin, hertür müca-
dele yöntemi ve araclnl kullanmaya
hazrr olmalrvtz.

Gelisen kögullarda genig kesimle-
rin katrldrÖt, yasal, kitlesel bir partl-
nin kurulmast ge(eklidir. GeQmigte
ya$anan kitlesel, yasal parti dene-
yimlerinde yaphglmtz.bazl.yanll9lar'
dr$ etkenler ve devletln mudanalesl
sonucu gereken noktaya varllama-
mr$lr.

Program deÖigikliÖine iligkin öne-
riler sunlardtr:. Piogramrn 14. sayfasrndaki
"Halkrmtztn ulusal kurtuluq mücad6'
lesine ancak devrimci bir parti ön-
cülük edebilir" ba$hklr bölümün son
paragraft programdan glkartlmalldlr.' 

Birimdeki 6ir arkadasrmlz, ulusal
cepheye katllacak güglerde arana-
cak sartlar araslnda Yer alan' Du

oüclerin anti-feodal olmasl ibaresi'
iin' tartrsmava allnmaslnl isted,.
. Ulusiaraiasr dayanrqma bölümü
veniden düzenlenmelidir.; Ulusal ekonominin in$asl bölü-
münde ver alan 14. Madde, daha
oenis 6ir biqimde, "qevrenin
iorurimasr" baqhöl altrnda aynca
düzenlenmelidir.. Enternasyonalist görevler YenF
den gözden geqirilmelidir-
. Bir arkadaslmlz, 'MarKslzm'

Leninizm" ibarelerinin diyalektik
yönteme uygun olarak farkh terim-
lerle ilade edilmesini istedl.

Bunlara ek olarak: Ulusal demok-
ratik mücadelemizin bu a9amasln-
da, Kürt sorununun dünYa
kamuoyunun gündemine getirilme'
si, tartrirlmasr ve desteÖinin sa€lan'
masr oldukca önemlidir. Partimizin
bu alanda 6nemli qaltqmalar yaptr-
ölnr bilivoruz. Bundan böYle daha
leni9 vd atak bir politikanrn izlenme-
si dile0imizdir.
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SOSYALiST rBONi
GIINJN GEREKLERiNE cÖnn ynmiI,BNMELi

bugünkü tablo, SSCB'de izlenmis
olan ig ve drq politikanrn yanlr$höF
nrn bir ürünüdür. Kugkusuz bu yan-
lrglrklar sosyalizmin özüne ili$kin
yanhglar de$il, tersine uygulamada-
ki yanltglardtr. KP'nin stntrstz dene-
timi ve maddi hayatt belirleme gibi
yanhglafl bugünkü tabloyu ortaya
arkardr.(...)

Qekoslovakya ve Afganistan olay-
lan bu ülkelerin igiglerine ve ege-
menliklerine müdahale olarak
yorumlanmaltydt ve bu davranrg
sosyalizmin özgürlük ve egemenlik
konusundaki ilkelerine büyük zarar-
lar veriyordu. Oysaki bizim yapttÖF
mrz Sey, onlan hakh gtkarmak igin
bin dereden su ta$tmak oldu. iggal
iggaldir. Saddam dä yapsa, ABö oe
yapsa, Kuveyt de isgal edilse, Afga.
nistan da isgal edilse. Nastl ki Kür-
distan'tn i$galini sindirmemiz
mümkün deöilse onlara da karsr geF
memiz gerekirdi. lqgalin haklt bir ne-
deni, gegerli bir gerekqesi yoktur.
Eger bir srntf kendisi igin yoksa, eöer
bir ulus kendisini kurtaracak öznel
ve nesnel kogullan yaratamamtgsa,
sizin onlara raömen onlafl kurtarma-
ya kalkmantz uzun vadede terstne
döner. Enternasyonalizm bu olma-
sa gerek.

DiÖer yandan silahlanma ve uzay
harcamalarr, Vargova Pakh'nrn as-
keri harcamalanntn laturasr, üqün-
cü dünya ülkeleri ve COMECON
harcamalafl aötr olmugtur. lgQi stnF
frndan daha fazla üretim istenmis.
eld6 edilen deöerlerin toplumun yä.
$am düzeyinin iyilesmesi igin har-
canmasr gerekirken dr$ politika
anlayErndan ötürü ekonomi tümüy-
le militarize edilmig, galtganlar um-
duöunu bulamamtgttr.

70 yrllrk SSCB sosyalizmi kapita-
list ülkeler iggileri agrsrndan bir ca-
zibe yaratamamtg, iyi örnek olama-
mr$Irr.

Sosyalizm teorisini deöi$mez say-
mak, sonugta bizi ortodoksluöa ve
statükoya götürür. Oysaki sosyalizm
lslam dini, yada TC'deki kemalizm
deöil ki degi9mesin. Degigen kosu-
ler ve bilimsel-teknoloiik geligmeler
kargrsrnda klasik sosyalist anlaytg
gereksinmelere cevap veremezdi.
Insanh$tn de!igen, farkllasan ve ge-
ligen maddi ve manevi ihtiyaqlanna
yant verebilecok canh, üretken, de-
üisebilen, kendini yenileyebiten bir
ideoloii olarak sosyalizmi günün ge-
reklerine uygun bir yaptya kavustur-
mak en büyük marksistliktir.

Sosyalist politika öyküterte, hayat-
lerle geligtirilemez. O, nesnel ger-
gekliöe somut yaklagrm ve kavrayrg
tarzr ile canh kaltr. Yüzytltn ba$lafln-
da emperyalizm sosyalizme geqi$in
aratesi, can Qekigen kapitalizm gibi
gösterilmi$ti. Kapitalizril kendi me-
zannr kaztyordu. Bu klasik sosyalist
mantrk 70 ytl boyunca hig deöigme-
di. SonuQta 1900'lü yrllann ilk qey.
reoinde kapitalizm dünyantn birgok
ülkesinde en yüksek a$amaya geF
digi halde, eniperyatizäe dönü5tü-
öü, yrllarca ve de hala emperyatizm
olarak yagadttt halde, sosyalizme
geqigin arafesi olamadl. Cünkü ka-
pitalizm, sistemin kendi gergevesi
iginde sorunlafl na cözüm bulabildi.
Aksine 70 yrllk SSCB bugün kapi-
talizme dönüsün dönüm noktastn-
da. Bunu nasll aqrklama|?

Görülüyor ki eski kahptarta yeni
gelismeler agtklanamaz. Sosyalist
dünya görüSü de kendisini yenite.
meK zorunda_

Ote yandan ABD'li i$qi, ihtitat ya-
plp milyonlarca insantn kant, teri ve
gözyagr pahasrna sosyalizme geg-
meyi, ama sefil yagamayt neden ter-
cih etsin ki? Hic kimse kanh bir
bedelle kendisind sefaleti satrn at-
mak istemez. Bugün birQok kapita-
list ülkedeki igQilerin durumunun
SSCB'deki iggilerden daha iyi otdu-
0u görülüyor. Tüm bunlar SSCB'de
ve diÖer ülkelerde ya$anan sosya-
lizmin Qekiciliöini yok etmis ve pres-
I tnt sarsmtsttr.' 

Ezilen uldslarrn ulusal kurtulusu
agrsrndan da durum tarkh deöilolr.
GeQmigte SSCB'nin Kürdistan-, Do-
far, Erilre ve Polisaryo halk kurtulug
hareketlerine iliskin tavn bu halkra.
nn doslluöunu ve güvenini kazan-
madr0r gibi, benzer durumda olan
birgok ülko halkr da actmastz bir ge-
leceÖe razt olmaya itmigtir. Bugün
gurur duydugumuz Güney Kürilis-
tan halk kurtulus mücadelesi. dün
Sovyet silahlan iie katledilmig, bin-
lerce Kürl öldürülmüStür. Bu, adt ne-
olursa olsun, Kürtler aq|stndan kabul
edilir bir davrantg deöildir. Etopya
kralr ve onu izleyenler, SSCB'nin
desteöi ile Eritre halktnt eritme Doli-
tikasrnr acrmaszca sürdürmüslerdlr,
Gerici Umman reiimi, Ürdün krallF
0r, lrak Baast ve öteki diktatörlükler
Sovyetlerle iyi iligkiler kurabiliyor ve
halklar bu yüzden boyunduruk alttn-
da kalabiliyorsa, bunu kimse öve-
mez ve kabullenemez.

Görülüyor ki bu alanlarda sosya-

SORAN

Hareketimizin en önemli kararla-
nndan bir tanesi son konteransta alF
nan kararlar ve sonug bildirg€sidir.
Arlrk yadsrnamaz bir gergektir ki, re-
el sosyalisl pratik tüm cazibesini yi-
tirmiq, gekim merkezi olmaktan
birhayli uzaklagmrg ve büyük bir
preslij kaybtna utramtgttr. Kaldrki
konferanstmtz bu konuvu inceler-
ken, partimizin gegmigtdki kimi po-
litikalan ve anlayrslan konusunda
gok dürüst9e ve igten özele$tiri de
yapmr9trr.

Biz sosyalizmi hep insanlafl mut-
lu yapacak en üst yagam düz€yinin
ifadesi olarak yorumladtk. Doöru
olan da budur. Gegmiqte sosyalist
ülkelere iliskin görüqlerimiz de tü-
müyle iyi niyetimizin ürünü idi. Bu
konuda ilgili ülkelerin yaydtgr bitgi-
rere InanmtS ve halktmtza sunmug-
tuk. Bunun doöal sonucu olarak da
ülkemizde adil. demokratik, sömü-
rüsüz ve stnfstz bir toplum yaratma-
nrn tek yolunun sosyalizm olduÖu
anancrmrzda tsrarlt davrandtk. Elbet-
teki sosyalist yagam b(iyle olmaltdtr.
Ne var ki bagta SSCB otmak üzere,
sosyalist olarak adlandrrdr{rmrz bir-
qok ülke, birqok uluslararast konu-
da yanlrglrklar yaptt. Ozellikle
ülkemize iligkin olarak sosyalizme
uygun dü$en bir politika izlenmedi.
Bu sorunla ilgili olarak hep devlet qF
karlan ve diplomasi kurallanna gö-
re politika yaptldt. Kimi zaman
sosyalist ülkelerin ortadoöu politika-
sr, halktmtztn kurtulug mücadelesi-
nin kargtstnda seyretti. Kürdistan'l
aralannda payla$an gerici, taSist ve
sömürgeci ülkeler ile sosyalist diye
bildiöimiz ülkeler arasrndaki ikili itis-
kiler, halkrmrz üzerindeki amansiz
zulüm ve baskryr kaldtrmadt, tersine
azdlrdr. Filistin sorunu ytllarca Kürt
sorununu örtbas etti.

Tüm bunlar kar$tsrnda bizim, sos-
yalist ülkelerin bu türden yanhg po-
litikalafl na kargt gelm6miz gerekir-
ken, biz adeta onlara toz kondurma-
maya bakttk. Bu büyük bir tatih-
sizlikti.

Sosyalist kamp ve SSCB'de her-
Seyin güllük gülüstanlrk otduöuna
dair agtklamalanmtz bizi yantlttt.
Ozellikle ulusal sorun konüsunda
bugün yaganan durumlar birgok in-
sanrmrzda tam da dü9 ktnkltÖt yarat-
mrgtlr. Ekonominin igine girmig
olduöu sefalet, siyasal gelismeler ve
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lizm naylon olarak uygulanmrs, bir
maket olmaklan ileriye gidememig-
tir. insanlk gerqek sosyalizmi ne ya-
zrk ki pratikte tanrma ganstna sahip
olmamEtrr. Sosyalist dü$ünce haya-
limizi süslemekten öte bir gerqeklik
olamamrgtrr. Bu durumun en büyük
sorumlularr SSCB yetkilileridir. Uq-
lü bileskenin (sosyalist sistem, kapi-
talist ülkelerdeki iqei srnrtt hareketi
ve ulusal kurtuluq hareketleri)
emperyalizm karglsrnda oluqturdugu
baskr gücü ve caydrncthk, uygula-
madaki SSCB sosyalizmi yüzünden
domura ulramtg ve giderek dagll-
mrgtrr. Bu ezilen, sömürülen, baskl
altrndaki milyonlarca emekqi aStstn-
dan ciddi bir yenilgi, önemli bir ta-
lihsiztiktir.

PARTIPROGRAMINA
rLr$KrN

GÖRÜ$ VE ÖNERiLER

Parti programr, günümüzde uygu-
lama gansr olan, günün gerQekleri-
ne uyan, ulusal demokratik devrimi
ön plana qrkaran bit tarzda, gerek
dil, gerek iQerik bakrmrndan, kitlele-
rin etkili biaimde ikna olabileceÖi bir
yaprya kavugturulmah. Bunun iQin
bir komisyon olusturulmalt, taban ör-
gütlerinin görüq ve önerileri doÖrul-
tusunda bir program yaptlmall ve
kongrenin onayrna sunulmalldlr.

Partinin adr krsaltrlmalr, kendi di-
limizde rahat söylenir hale getirilme-
li. Parti adrnda Türkiye sözcügüne
gerek yoktur.

Ittifaklar ve birlikler konusundaki
politika yeniden gözden gegirilmeli.
Günümüz kogullannda engok gerek
duyulan gey birlik, gügbirliöi, ceph€
birligidir. Ama ne yazrk ki yaktn dö-
nem igin böylesi bir birlile ulaqma-
ya kogullar uygun deÖildir. Bu
nedenle drgrmrzdaki güQlerle ortak
vanlar öne crkanlmah. farkhltklar ise
!eri planda tutulmalr. Bagkalarrntn
düqtüöü hatalardan giddelle kaQrn-
malryrz. Genig ufuklu, hosgörülü ol-
mahyrz, Di$er yurtsever güglerin
dogrulanna sahip qrkmalt, yanl$la-
nnr, yere ve zamana uygun ougen
bir dille elegtirmeliyiz. Bu, toplumda-
ki saygrnhörmrzr arttrrtr. $u veya bu
nedenden ötürü, ba$ka politikalann
etki alanrna girmig olan yurtsever
unsurlara yönelik politikamtz esnek
ve hoggörülü olmalr. Parti her alan-
da, ciddi ve önemli görülen tüm du-
rumlarda oolitik olarak savunulmall.

Bana göre federasyon ve ayrl
devlet konusu netlegtirilmelidir. Ki-
gi olarak ben, ayn devlet kurmanln
uzak bir ihtimal olduÖuna inantyo-
rum. Avrupa ülkelerinin htzla yeni bir
düzene doöru yol aldtgt, ve dünya-
da srnrrlarrn fazla öneminin kalma-

dr$r böylesi bir agamada sorunu bir
daha tarlrsmahyrz. Federasyon tezi,
bana göre Türkiye ko$ullanna en uy-
gun, en manlrkk qözümdür. 8ok bü-
yük deoigmeler olmadrör sürece de
önemini koruvacaktrr.

Ote yandari, yrllardrr savunduöu-
muz görüs ve ilkeler, bugün ciddi bF
qimde toplumun manevi yagamrnda
yer edinmigtir. Ancak bu görüglerin
bize ait olduöu ve bizim program h€-
detlerimiz olduöu konusunda kitle-
ler arasrnda yeler Qaba gösterme-
dik. Bugün genig halk kitleleri, esas
itibariyle bizim gematize ettiöimiz
görü$ler dotrultusunda yürümekte-
dir. Ne yazrk ki, adrmtz anrlmadan
politikalanmrz bagkalan taraft ndan
vürütülmektedir. Elbet bu önemlidir
ve bagartmtztn bir kanttdtr. Bu an-
lamda geleceöe yönelik umutlartmtz
artmah. Ancak tarihte, milyonlarl
kontrol ettikleri halde, deoigen ko-
gullara ayak uydurup kendilerini ye-
nilemedikleri, statükocu ve duragan
kaldrklan iqin. krsa sürede kitlelerin
desteöini yitiren ve tarihe kangan
politik örgütler qok görülmüStür. 9ok
uzak deöil, yetmig yrlhk TKP, bugün
toplumun dü9ünde dahi antlmamak-
tadrr. DEV-YOL gene öyle. Bu iki ha-
reket de gegmiste yüzbinleri kontrol
ediyordu. Kürdistan'da da bugünkü
durumun sürekli olacaÖtnt sanma-
mak gerekir. Sabrrla ve inangla, hal-
krn soylu davaslnr ba9anya
götürmek iQin qaltgmaltytz.

Ban$, demokrasi, esitlik ve özgür-
lük mücadelesini, sürecin dogaslna
uygun olarak, tüm olanaklar ve yön-
temleri denemeli, megru zeminlerde
özellikle kitlesel teokileri harekete
gegirmeli ve örgütleyebilmeliyiz. Bu
anlamda koyu milliyetgi bir yol izle-
mek, ya da esas politikalardan uzak-
lagarak milliyetQi zemini zorlamak
gok yarar getirmez. Hala kitlelerin
büyük qoÖunluÖunda demokratik ve
eqit kogullara dayal, gönüllülük te-
melinde birlikte ya$ama istemi ön
plandadrr. Yerine göre lüm deöerle-
rimize sahip grkabilmeli, ama gerqek
kurtulug sosyalizmde oldu0una da-
ir, uzun erimli programtmtzt da tüm-
den yok saymamaltytz.

SilahI mücadele konusunda gö-
rüglerimizi netleqtirmeliyiz. Yüzbin-
lerce insan kan, gözya$r ve baruttan
usanmrgken benzer vaatlerle kurtu-
lug vadetmek kitleleri gok elkilemez.
Kigi olarak ben, gelinen noktada,
bugün artrk kurtulusun zengin ola-
naklara sahip oldugunu dü9ünüyG
rum. Kurtulug mücadelesi tek yola
indirgenemez ve tek yol mutlaklag-
trnlamaz. Aynca günümüzde silahh
yöntem qok büyük tahribatlara yol
agryor. Eöer özgürlüöün bedeli kan
ise halkrmrz bu bedeli yüzytllardtr
fazlasryla ödemigtir. Elbette pazar-

ltk masasrna oturabilmek igin haya-
ttn her alanrnda kurumla$abilm6li ve
gücümüzü pratikte kanttlamahytz.
Silahrn da pazarhKa caydrncr bir un-
sur olduöu kabul edilir. Ancak gok
etkili ve yararlr bir unsur olduüu
abartrlmamaldrr. Deöi9im gagrnr ya-
svoruz ve Kürt bilinci de hrzlt bir de-
$i$im iqinoeoir. Bangerl mücadeleye
daha bir aörrlrk verilirse kitlelerden
büyük destek ve güven görülecek-
tir. Program tüm bunlafl göz önün-
de tutmah ve ona uygun bir yaplya
getirilmelidir.

Parti kendisinin drgrnda da sosya-
list ve yurtseverlerin olduÖunu ka-
bullenmeli. kar ve tek öncülük
iddialannr brrakmalr, partiye üyelik
koqullan halifletilmeli ve yurtsever-
lere kaprlar agrk tutulmaltdtr.

Kürdistan'r aralannda bölü9mü9
olan sömürgeci dovletlerin vahgi,
QaÖdr9r ve gaddar olduklan tartlglla-
maz bir gergektir. Bunlafln demok-
ratik ya$am gelenekleri yoktur.
Onlar halkrmrzr ezmekle, asltnda
kendi halklarrna da en büyük kötü-
lü0ü yapmaktadrrlar. Yanyana ya$a-
drgrmE bu halklarla daha stkt ili$kiler
kurmalryrz. (...)

TC'nin demokratikle$me yönünde
atacaSr adrmlarr a9rktan destekle-
meli, alternatif demokratik program-
larla tartrgma yaralmal ve kitlelere
yol göstermeliyiz.

Güney Kürdistan'daki yönetime
en iQten ve srcak dayant$ma ve des-
tek göstermeliylz. 

,

Yurt drgrndaki gahgmalanmtz bu-
günedek 9ok yararh olmu$tur. Bag-
ta Genel Sekreterimiz ve MK üYesi
yoldaSlar olmak üzere, tüm partili
yoldaglar üstün bir performans gös-
termis, halkrmrzrn ulusal demokratik
mücadelesinin grkarlart doÖrultu-
sunda yurt drgrnda sayrsrz degerler
kazanmts ve halkrmtztn onuru ve ge-
leceöine iligkin olarak de$erli galtg-
malar yapmrglardrr. Bu onur duyu-
lacak bir durumdur.

Ancak ülke topraklannda yogun-
lagmak zorunlu ve gereklidir. Ulke-
deki mücadelenin yükseltilmesi ayrt
bir öneme sahiptir. Bu nedenle, ül-
keye dönebilen tüm yolda$lafln dön-
mesinde yarar vardtr.

Profesyonel qah$maya agtrltk ve-
rilmelidir.

Merkez yayrn organtmE bir tartl$-
ma platformu olarak yaytn hayattnl
sürdürmeli.

iletigim agr güClendirilmeli, her
parti militanrnrn gerekli gördügü an-
da Genel Sekretere ve MK'ya ulag-
masr saglanmalrdrr. (...)
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FOLAT

Sovyetler'in dagrlmasryla birlikte,
sosyalist sistemin qökmesi, komü-
nist partisinin kendini yenileyeme.
mesi, ülkede ve dünyada olup
bitenlere Qözüm bulamamasr, bana
göre sosyalizmin bittiöini göster-
mez. Qöken yada biten, komünist
partinin kendisidir. Dünya var olduk-
qa, emek sermaye Qeligkisi olduöu
sürece, sömürü ve baskt oldugu sü-
rece sosyalizm de kitlelere tgtk ola-
cakhr. Tüm hak ve özgürlüklerin
eld€ edilmesi, onu insanltötn yara-
nna sunulmast, bilimsel sosvalizmin
dünya görüsü ile mümkünAür.

Partimiz ezilen, horlanan, tüm is-
nani degerleri elinden altnmtg bir
halktn partisi olduöuna göre; ilke,
düSünce ve hedeflerini sosyalist ah-
lak deöerleri üzerine inga etmesi da.
ha doöru olur.

Önümüzdeki devrim ulusal de-
mokratik devrimdir. Parti kadralorF
nr sosyalist bilingle yetigtirip,
bilin9lendirmedikee, halkrmrz kurtu-
lugunu saflasa bile, stntfsal müca-
dele de küqük burjuvazi, feodal aöa
ve kapitalizmin bataklrörna saplantr,
halkrm|za öncülük yapma görevimizi
onlara v€rmig oluruz. Biliyoruzki
özel mülkiyet hrrsr insanlan oldukqa
olumsuzluÖa götürür. Bugün bil€
pratikte görünen, emek gücünden
bagka özel mülkü olmayan kesim en
kararh ve inangh kesimdir. Canr pa-
hasrna da olsa mücadeleyi omuzla-
yandrr. Küqük bur.iuvazi, mülkiyet
sahibi ve buna benzer kesimler, bu
kararhlEr gösteremiyorlar. Yurtsever
olsalar bile, gerekli olan özveriyi
gösteremiyorlar.

Bundan böyle partimiz ulusal de-
mokratik devrimden yola gtkarak,
emek9i kesim iQerisinde iyi örgütle-
nip, sosyalizmin ilke ve dü9üncesin-
den sapmadan, gergek kurtulugun
sosyalizmle olacaör bilinmelidir. Ka-
pitalizm bugün alternatifsiz deöildir.
Er veya gee yerini sosyalizme brra.
kacaktrr. Qünkü; toplumlan inceledi
öimizde gidi$ bu doörultudadrr.

Bir partinin geligmesi, ulusal ve sr-
nlfrsal mücadeleyi omuzlayrp gölü-
rebilmesi iyi bir parti programr ile
mümkündür. Program ulusal mese-
leyi, srnrfsal meseleyi; dünyaya ba-
krg aQrsrnr gok agrk ve net saptamak
durumundadrr. Ciddi anlamda kad-

rolar ona güven duymalt ki inanQh ve
kararhhkla yerini alstn, mücadole
6debilsin.

Partimizin ytlmadan, yorulmadan
mücadele edecek kadrolara ihtiva-
cr vardrr. Partinin geligmesine afak
uyduramayanlan da deüi$tirmek ge-
rekir.

Yurt dr$rndaki galtsmalan olumlu
görmekle birlikte, daha qok gey de

yaprlabilirdi. ideolojik ve potitik ota-
rak gok önemli kadrolara sahiD ol-
dulumuz gibi, diger atanlarda da
vanz diy6bilmeliyiz. G€gmiste hig de
hak elmedikleri halde ülkeden ayrF
lanlar, gittigi gibi, bugün de dönme-
liler. 8ünkü yetigmiq kadrotara
rhtiyag vardtr, mücadelenin gergek
alanr da ülkemiz olmaltdtr.

Parti programtnda, sosyalizme
baolr kalmak koguluyla eskiyen, ge-
qerliligini yitiren kavramalar özü ko-
runmak $arttyla gözden geeirilmeli.
$osyalist sistem gibi terimlerin de-
0i$tkilmesinden yanaytm.

KAPITALIZM ER-GEC

YERIM SOSYALIZME BIRAKACAK

$iDDEr yERiNi
HO$GORUYE BTRAKTYOR

QAVRE$- 4-M-2
Sovyetler Birligi'nde ve Do$u Av-

rupa ülkelerinde sosvalist sistemin
gökügünün nedenlerini sosyalizmde
aramak bence oldukqa yanltgttr, Ve
hele bunlan son üg yrla stödtrmak,
-Gorbaqov'un glasndst poiitikasrna
baölamak, sorunu gok basite indir-
gemek olur, Daha önce Sowetler
Birligi'nde olup bitenleri ve elbstlrr-
leri deoerlendirmeden her geyi ilö bt-
limsel sosyalizme uygun oldu!unu
kabul ettiöimiz gibi.

Sosyalist sistemin göküSünün ne-
denlerini belirtmek iqin, qok uzun bir
aragttrma yapmak gerekir. Bununla
birlikte her devrimcinin kolavhkla sF
ralayabileceöi gu nedenler-de var.

1- Komünist partisinin "demokra-
tik merkeziyetgilik" ilkesinin merke-
ziyetgilik yönünün attr basmast,
demokratik yönünün askrya altn-
masr.

2- Devrimin geri bir ülkede ger-
geklegmesi; yeter ekonomik, tekno-lojik birikimin ve burjuva
d6mokrasisi deneyinin olmamast.

3- qok hantal bir bürokrasinin
do{masrna göz yumulmasr.

4- Üretimde rekabetin olmamast.

5- Köylünün elindeki kügük mül-
kiyetin köylüden alrnmasryla, köylü-
lüöün üretimdeki üretk6nliginin
dügmesi ve onun iggi srnrfrna yük
haline gelmesi.

Sosyalizme lanet okumakla, top-
lumlann geligim seyrini deÖigtirme-
nin imkant yoktur. Kapitalizmin

alternatifi daima sosyalizmdir. Ve
zafer sosyalizmin olacaklrr.

Qeliskilerle birlikte devrimci dü-
Sünce ve mücadele varolacakttr.
De{igen dünya kosullanna uygun
olarak mücadele biqimleri de d6gi*
kenlik gösterecektir. Qünkü, toplum-
lann teknoloiik, ekonomik, sosyal ve
kültürel geli$im seviyeleri mücade-
le bigimlerini de etkilemektedir. Do-
gal olarak Siddet yerini banga ve
hoggörüye brrakmaktadrr. Bu gelig-
melere baöl olarak, bölgemizdeki
mücadele bigimi de dünya kosulla-
nna paralel bir seyir izleyecektir. lrak
Kürdistanr'nda kurulmakta olan Kürt
devleti, degi$en dünya kogullanna
uygun mücadele ile dünya demok-
ratik bangsever güglerinin dayatma-
sr sonucudur.

Sorunlaflmrza qözüm bulmak on-
lan dogru blgimde saptamaya bag-
ldrr.. Kürdistan'rn diler pargalarrn-
daki ulusal demokratik hareketler
de; Güney Kürdistan Cephesi'ni ör-
nek alarak, deöiSik stntf, katman ve
kisi16ri kapsayan genig cepheyi
olugturmahdrrlar. Bunun ardrndan,
uluslararasr arenada (BM, AGIK,
v.b.) istenen temsil gücünün saÖlan-
masr igin (tüm pargalarda) biran ön-
ce ulusal kongrenin toplanmasl
sa0lanmahdrr.

Türkiye devrimci, demokratik gü9-
leri ile birlikle legal bir kitle partisi-
nin kurulmasr ve kitlesel eylemlere
sonuca ulgamak iqin gaba sarfedil-
melidir.
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KENDI KULLERIMIZDEN KENDIMIZI
YENIDEN YARATAC AGIZ

4-L-4
nr olmayan ittifaklar sorunu ve sos-
yalist sistemle ilgili bölümler parti
programrndan grkanlmalr. Günümü-
ze uygun yorumlar getirilmeli.

Ulusal Kurtulug Mücadelesi, sos-
yalist dünya görü9ünü rehber edin-
mig bir parti öncülüöünde yaprldr0l
zaman gergek anlamda kurtulu$
saölanabilir. Aksi taktirde yalnrzca
srnrrlan belirlenmig bir ülkede sömü-
rü ve baskr nitelik deöigtirerek de-
vam edecektir. UKM, anti-emperya-
list olmak zorundadrr. Devrimci oar-
ti, aynr zamanda emp€rydistler ara-
srndaki Qeligkilerden yararlanma
ustalrÖrnr göslerebilmelidir. Anti-
emperyalistlik ve solculuk adrna lüm
olumlu geligmeler ve degigimler kar-
grsrnda aptalca bir kargr grkr9 yönte.
mi benimsememelidir. Parti kendi-
sine uluslararasr arenada me$ruiyet
kazandrracak iligkiler ve eylem tür-
leri geligtirmelidir. Kürt ulusal hare-
ketinin mesru bir zeminde geliqen
hakh bir dava oldu0u benimsetilme-
lidir. Kürtlerin uluslararasr kurulug-
larda temsil edilmesi iOin yöntemler
geligtirilmelidir. Güney Kürdistan
Parlamentosu'nun (iginde tagrdrül

olumsuzluklara ragmon) r€smi dü-
zeyde tanrnmasr iQin Saba harcan-
mahdrr. Kürt halktntn Stkarlartntn bir
bütün olduüu anlaytgt iyice kavran-
mal. DiÖer pargalardaki olumlu ge-
ligmeler büyük bir kararltltkla
desteklenmelidir.

Bir partinin gelismesi ve progra-
mrnrn uygulanabilmesi ancak geni$
bir tarattar bulmastyla mümkün olur.
Bunun igin yurt drgr gahsmalarryla
birlikte, yurt iQi mücadele yükseltil-
melidir. Qegitli nedenlerle drgan qt-

kan kadro ve sempatizanlarln
zorunlu olarak drgarda kalmasr ge-
rekenler (ya da dönü9 kogullan bu-
lunmayanlar) dtstndakilerin derhal
yurda dönmesi gerekmektedir.

Partinin en büyük eksioi, yeteri
kadrosunun bulunmamasr gergeÖi-
dir. Hrzla kadro yetigtirme gahsma-
lanna ba$lanmalrdrr. DeÖi$ik
konularda uzman insanlar yetigtiril-
melidir. Parti qalrqmalannrn kitlele-
re ulagmasrnr engelleyen bastntn
ambargosu uygun yol ve yöntemler
bularak agrlmaldrr. Parti kendi laba-
nrna kan verecek, onu beslayecek
bir yayrn organr Qrkarmalt ve bunda
da gecikmemelidir.

Sosyalist sistemin günümüzde igi-
ne dügtüÖü durumu Gorbagov ve
ekibinin yanhs uygulamalaflntn so-
nucu saymak, her geyi birkaq kigi-
nin art niyetine baölayarak agrkla-
maya qalgmak (ki gogunlukla sol
bunu yapryor) gocukga bir davranrq
olur. Bugünkü durumun nedenlerF
ni gegmiste aramak gerekir. 1917
devrimi ve sonrastnt iyice tahlil edip
obiektif bir 96kilde süzgeqten geqir-
meli. Ozellikle Lenin'den sonra uy-
gulamalar üzerinde durmah. Bunu
yaparken. SBKP'yi bir günah kecisi
olarak görüp saldrrmak büyük hala
olacaktrr. Dünyada ilk kez görülen
böylesi bir uygulamada hatalar, yan-
lrglar olmasr dooaldrr. Sosyalizmde
ilk deney bagarrsrz olmustur. Bu,
sosyalizm iQin mücadelede havlu at-
manrn bir gerek9esi olamaz. Sovyet
sisteminin qökügünde en önemli
faktörler Riya Azadi'nin 1. saytstn-
da belirtilen farkh düqüncelerin bF
leskesidir. Ana hatlanyla belirtmek
gerel(|rse:

a- Bürokratik yaprlanma.
b- Karar mekanizmasrnrn Sovyet-

ler'den alrnrp Parti Merkez Komite-
si'ne verilmesi.

c- Artr deöerin halkrn refah düze-
yinin yükseltilmesi iQin deöil de, si-
lahlanma vb. alanlara harcanmast.

d- Milli gelirin enternasyonal da-
yanrgma adr altrnda dioer asalak
devlet ve Dartilere aktanlmasr.

e- ideolöiisinin bir dogma olarak
alnmasr. Günün kogullanna göre
yeni politikalann oluqturulmamast.

Bu nedenler daha da goöaltllabi-
lir. DiÖer yandan, Sovyet den€Yimi
dünya sosyalist hareketine qok
önemli bir miras btrakmtghr. Sosya-
list hareket bunu gözönüne alarak
ilerdeki mücadelesinde aynl hatala-
ra dügmemek igin gerekli dersleri QF

karmaIdrr. Sovyet sistemin in
bitmesi, sosyalist dü9üncenin bitme
si olarak yorumlanamaz. Insanll0ln
baskrsrz sömürürüz bir dünyaya
olan istemi hiqbir zaman son buF
maz. Dünya sosyalist hareketi her
ne kadar prestij yitirmigse de kugku
voktur ki ktsa bir sürede Yeniden
äya$a kalkarak ganh yürüYÜgüne
devam edecektir. Umutsuzluoa ve
karamsarlr0a kaptlmantn anlamt
voktur. K6ndi küllerimizden kendi-
mizi yeniden yaratacaolz.

Günümüzde uygulanabilirlik ala-

ZAFER SOSYALIZMII{ OI.ACAK
8-1lt

Son birkaq yrlda akrl almaz bir htz-
la 9özülüp daÖrlan sosyalist sistem
ve sonrasl meydana gelen milliyet-
qilik akrmlan, iq gatrqmalar ve sos-
yalist sistemde yagayan insanlartn
sergilediÜi ahlaki 8öküntü, yozlag-
ma, biz sosyalizme inananlara $a-
mar üstüne gamar vurdu. Elbette ki
bu ba$döndürücü olumsuz geligme-
ler kitleler üzerinde umutsuzluk rüz-
garlan estiriyor. Bu umulsuzluöun
genig devrimci yrornlan da etkiledi-
öini görüyoruz. Ancak gün umutsuz-
luk günü deÖil. Yaganmtq
deneyimlerden dersler grkararak,
dogmalara sapmadan, sosyalizmi
teorik bakrmdan yanileyip ya$atmall
ve daha ileri mevzilere götürmeli.
Bagarrsrzlkla sonuglanan sosyalizm
deneyine bakarak "bitti, iflas etti"
demek, tarihi bilmeyenl6rin, toplum-
sal geligmenin iniqli-qrkrglt evrelerle
gerQekleqtigini kavramayanlann i$i-
dir. Bize dügen, geqmis dönemi sao-

lrklr biaimde tahlil edip geleceoe
vönelik' olarak sosyalizmin yapr tag-
iannr simdiden dögemeye bagla'
maKllr.

Geqmigi deÖerlendirirken, sosya-
list deneyimin insanhÖa kazandlrdlk-
lannr, baianlannt gözardl edemeyiz.
Bu konuda sonuQ olarak söYleyece-
öim gudur: Sosyalizm idealleri ölme-
äi. Bunlar insan lrgln biricik
idealleridir. Sonuqta zaterin sosya-
lizmin olaca$tndan kuqku olmasln.
Daha demokratik bir sosyalizmin
qok partili bir yapryla gergekleqece-
öi oörüsünü benimsiyorum.- Buoü-n ülkemizin iQinde bulundu-
$u ko-gullar nedeniyle, ulusal müca-
dele her alanda öncelik arz etmek-
tedir. DiÖer arkadaglann yazrlannda
bu önceäÖi bulamadlm. Bence kitle'
lar sosyalizmin sloganlarlndan 9ok
r.lusal slooanlardan €tkilen mektedir.

Su gerieüi kabul etmek gereki-

' (Devam 19. saYtacla)
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Gorbaqov'la ba$layan deüi$im
politikasr belki gerekliydi. Ama sos-
yalizmin gelismesine, toplumun de-
mokratikleSmesine yol agmadr.
Yrllann birikmis sorunlan ve sosyal-
sit ülkeleri kusatan güQlü kapitalist
sislem toplumda hrzh 9öküntüye yol
a9tr.

Gorbaeov reformlafl, görüntü ola-
rak sosyalisl ülkeleri kurtarmaya yö
nelik görülürken; sogilen h€defler,
hedeflerin iggi srnrfrnrn örgütlü güQ-
leriyle programl bir bigimde yürütül-
meyigi ve goöu zaman kapitalist
anlayrslan kapsamasr sosyalist ülke-
lerin kapitalizme dönü9üne yol agtr.

Kapitalizme yönelen sosyalist
devl6tler ve uluslar, kaQrnrlmaz ola-
rak kapitalizmin ürünü olan bireycil-
gi, ulusal bencilliöi körüklediler.

Bunun sonucu olarak sosyalist
sistem yrkrldr. Bugün, artrk dünya
devrimci bilegenlerinden sayd6rmrz
sosyalist sistem yoktur.

1917 ekim devrimi ile kurulan
SSCB, dünya iggi srnrfrna ve ezilen
halklanna sömürüyü yok etme yo-
lunda yeni ufuklar agmr$trr.

2. Dünya Savagt'ndan sonra sos-
yalizme gegme yönünde adrm alan
ülkelerin olu$masr ile yeni dünyada
gü91ü bir sosyalist kamp olugtu. Bu
sosyalist kamp, kapitalist ülkelerde-
ki igQi srnrfina ve ezilen halkarrn kur-
tulus mücadelesine büyük moral ve
maddi d6stekler verdi.

Dünyada böylesine önemli deüF
gim ve geligmeler saölayan ülkeler-
deki reel sosyalizmin bugün yasa-
drör bunalrm ve önemli ö19üde de
geriye dönüSün nedenlerini irdele-
mok ve bu irdelemelerin sonucun-
dan dersler qrkarmak gereklidir. Bu
deÖerlendirmeleri de materyalisf
diyalektik yönteme uygun olarak, ta-
rihi süreci, teorisi ve pratigi ile bir bü-
tün olarak ele almak gerekir.

Marks, idealist diyalektiöe kargl
kendi yöntemi olan materyalist diya-
lektiöi koydu. Qünkü doöadaki ve
doÖa bilimlerindeki tüm geliOmeler
ve loplumlann tarihsel geligimi bu
yöntemi do0rulamrgtrr.

Dünya i99i srnrfr hareketi, Marks
ve Engels'ten itibaren kapitalist dü-
zene kargr getin mücadeleler verdi.

KURT HALKININ KURTULU$U
KENDI OZGUCU ILE OLACAKTIR

Kapitalizme kar$r verilen bu müca-
deleler tüm olumsuz v6 zor ko$ulla-
ra raömen, Lenin'in öncülü!ünde,
emperyalizmin zayf halkasr Rusya'-
da 1917 Ekim devrimi ile baganya
ulagtr. Bu da sosyalizmin bir ütopya
olmayrp gerqekleqebileceÖini ka-
nrtladr.

Ekim devriminden sonra kurulan
SSCB, prekapitalist iligkilerin dahi
mevcut oldutu Rusya'da önemli atr-
hmlar yaptr. Halklar hapishanesi
olan Rusya'yr halklarrn olugturdu0u
cumhuriyetlere dönügtürdü. Buriuva
ideologlannrn birkag yrl ömür bigti-
gi SSCB, gok krsa zaman sürecin-
de, hie kimsenin hayal bile
edemiyecegi ürelimler, atrr sanayi
geligmesi, sosyalizasyon ve büyük
kalkrnma hamleleri (yüzde 3o'lara
varan büyüme hrzlan) gergeklegtir-
di.

Böylesine baganlar ya9ayan 70
ylftk reel sosyalizmin, bugün iqin ya-
gadrklannrn nedenlerinden bazrlafl -
nr Söyle srralayabiliriz:

1- Sosyalist devrimin geri bir ülke-
de gerQekl€Smesi. (Rusya)

2- llk sosyalist devletin kuruldugu
andan itibaren mevcut olan emper-
yalist kugatma.

3- 2. Dünya Savagr ile yrkrma u!-
ratrlan ve milyonlarca insan kaybr
veren ülkenin yeniden ingast.

+ Ulusal kurtulus sava$r veren ül-
kelere yaprlan yardrmlar.

5- Emperyalizmin dayattr0r silah-
lanma yangrnrn getirdigi yük.

G Teknolojik atrlrmrn yaprlamama-
sr. Bunun sonucu dünyada rekabet
gücünün kalmayrsr.

7- Aqrn merkeziyetQilik ve bunun
sonucu ihtiyaq duydugu ürünün ye-
terince ür6tilem6m€si.

8- Parti ve devletin bütünlegmesi
sonucu sovyetlerin iglevsizlegmesi.
Bu nedenle toolumda katrlmcrhk ve
demokrasinin saglanmamasr.

9- Parti igin demokrasinin, eleqti-
ri ve özelegtiri mekanizmasrnrn i$l+
tilmemesi. Buna kargrn merkeziyot-
Qiligin (liderin qevresi) ön€ Crka-
nlmast.

10- Di$er sosyalist ülkelerin,
SSCB'ye olugturduklan kambur.

1 1- Parti üyelerine devrim sonra-
sr saglanan ayncahklar nedeniyle
parti satlanna grkarcr ve faydacr un-
surlann katdmasrna yol agrldl. Bu da
parti örgütünü hantalla$ttrdt, bürok-

ratizme yol a9tr.
12- Kurulug srragrnda zorla yapr-

lan kollektiflegtirmeler köylülü$ün
sosyalizmin ingasrna katrlmrnr yeter-
siz krldr.

Bütün bu nedenler parti, devlel ve
sowetlerle halkrn arasrna mesafe
girmesine yol aetr. Bu ned6nlerle re-
el sosyalizm bugünkü$unaltm nok-
tasrna geldi.

Sosyalistler, reel sosyalizmin ya-
Sadrgr bu bunahmr tüm yönleri ile ir-
delemek ve dersler grkarmak
zorundadrrlar. Bugün yagadr$rmrz
bu olumsuz sonuglara baktp, sosya-
lizmi tümden reddelmek, diyalektik
materyalist mantrga srgmaz.

Sosyalizm, sömürücü kapitalist
topluma alternatit olarak sömürüsüz
bir toplum yaratmak igin savunuldu.

Bizler ve bizden önceki sosyalist-
ler, sosyalizmi reel sosyalizmin ba-
ganlanna bakrp savun madrk.
Sosyalist ideali, ileriye gitmeyi iste-
digimiz, geliqenden yana olduöu-
muz iqin savunduk. Kapitalizm ve
sömürü varoldukga, onun alternati-
fi olan sosyalizm ve sosyalizm mü-
cadelesi de devam edecektir.

Sosyalist d€vrim günümüzde de
ge9miSt6 belirtilen diyalektik yön-
temlerle olacaktrr. Sosyalist devri-
min olu$ biqimleri uluslararasl
kogullara, ülkelerin öznel kogullarF
na, bulunulan bölgenin durumuna
ve srnrtlararasr güQ dengelerine gö-
re farkl yöntemlerle olacaktrr. Bu
zor yöntemi ve bangqrl yöntemdir.
Bugün sosyalizme gegis yolu olarak
tespit ettitimiz zor ve baflgQrl yollar-
dan birini mutlaklaglrrmak metafizik
ve dogmatik yöntemdir. Diyalektik
materyalist yöntem gok sege-
neklidir.

SSCB'nin dagrlmasr ve sosyalist
ülkelerdeki geri dönüS sonucu dev-
rimci bilegenin sosyalist sistem aya-
ör gökmüqtür. Bu devrimci demokrat
bilegenleri detigtirmigtir.

Sosyalist ülkelerin yrkrldrör, reel
sosyalizmin göktü{ü bu dönemde,
krsa süreli de olsa sosyalizm önem-
li oranda prestij yitirmigtir. Kapitalist
ülkelerdeki iggi srnrfr hareketleri d€
büyük dalgalanq ve gerilemeler ya-
gamaktadrr. Dünyada bu dönemde
insan haklan, barq, demokrasi, gev-
re ile ilgili istemler öne grkmr$hr.
Dünyanrn tek kutuplu hale geldiöi
gimdiki durumda emperyalistler
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önemli oranda istedi$i gibi yön ver-
mekle birlikte, olugan insani demok-
rat kamuoyu, onlan, yer yer frenle-
mekte ve istemeseler de insani ba-
zr adrmlar atmak zorunda kal-
maktalar.

l$Ci srnrfr saflarrnda yaganan de-
rin bunahmlarla birlikte, emperyalist
ülkeler igten iqe önemli bunahmlar
yagamaktadtrlar. Emperyalistlerin
ya$adr$ bu bunalrmrn patlamaya
dönügmesi kagrnrlmazdlr. Bu siste-
min dogasrdrr. Bunun sonucu sos-
yalizmin yeniden doöugudur. Tarih,
ileriden ve gelisenden yanadrr. Ge-
ligen iggi srnrfrdrr.

Bugünkü ko$ullarda ileri bilegenin
unsurlan deöi$migtir. Bunlar; iggi sF
nrfr hareketleri, ulusal demokratik
gü9ler, insan haklarr savunucularr,
qevreciler, uluslararasr kadrn hare-
ketleri ve diger demokrasi güQleridir.

SSCB'nin dagrlmasr yeni devlet-
lerin dogmasrna yol aCmr$trr.

Tek kutuplu hale gelen bugünkü
dünyamrzda, nükleer savag tehlikesi
azalmrg, b(ilgesel sorunlar uluslara-
rasr forumlarda qözülür hale gel-
mi$tir.

Emperyalistler, artrk kendi grkar-
lan tehlikeye girdiöi anda uluslara-
rasr kurumlan da arkalanna alarak
sorunlara müdahale etmektedirler.

iran-lrak savagr boyunca, lrak'r si-
lahlandrnp, palazlandrran emperya-
list ülkeler, lrak'rn Kuveyt'i i$gali ile
petrol kaynaklan tehlikeye girince
"dünya barrgr ve insan haklarr" adr-
na topyekün savag ilan ettiler. Oy-
sa, Kürt halkrna karqr Halepeeler
yaratarak soykrnmlar yapan Sad-
dam'a karsr aynr gevreler sessiz kal-
mtglardt.

SSCB'nin da{rlmasr ile yeni dev-
letlerin olugmasr, artrk "srnrrlafln
degigmezli$i" ilkesini gegersiz krl-
mrStrr.

Dünyanrn tek taraflr yeni yönetici-
leri,.kendilerini bölgesel sorunlarrn
Qözümü konusunda da sorumlu hi9
setmekledirler. Bu nedenle, OrtadG
0u'da Filislin sorununu Qözmek iqin
gerekli adrmlan atmaya bagladrlar.

Tam bu noktada yrllardrr mücadF
le eden Kürt halkr, sesini duyurarak
tüm oyunlan altüst etti. Güney Kür-
distan'da yaganan göQ lrajedisi ile
Kürtl€r, uluslararasr kamuoyunun
gündemine girdiler. Emperyalistler
de, dünya kamuoyunun tepkisi ile
Saddam'a müdahale etmek zorun-
da kaldrlar. Bugünkü, Qekiq Güq'ü
bölgeye yerlegtirmek zorunda
kaldrlar.

Qeki9 GüA, Kürt halkr igin bugün
bir zorunluluk ve gerekliliktir. Kürt
halkrndan yana olanlar, gartlann da-
yattrqr bu olguya ister kendi grupsal
Qrkarlan, ister klasik anti-emperyalist

teoriler adrna kargr grkamazlar.
Ama, Kürdistan ulusal demokra-

tik güqleri, bilmelidhler ki, Kürt hal-
krnrn gergek özgürlü!ü kendi öz
gücü ile yarattrgr özgür bir vatanda
mümkün olacaktrr.

Bu nedenle, ulusal demokratik
güqler, uzun vadede Kürt halkrnrn
kendi kurum ve kuruluglannr yarat-
masr ile gerqek kurtuluga ula$aca-
örnr bilmelidirler. Hazrrhklannr da bu
doSrultuda yapmahdrrlar.

Kürt halkr, dünya demokrasi güq-
leri ile srkr bir dayanrqma iginde ol-
maldrr. Uzun vadede sömürgecileri
sürekli destekleyen emperyalist
güglere kar$r uyanrk olmaldrrlar.

Kürdistan'rn diöer pargalanndaki
deöigik srnrt ve katmanlann temsil-
cileri, Güney Kürdistan Cephesi'ni
örnek almahdrrlar. Bu cephe biqimi
diger parQalarda da bir an önce ha-
yata geqirilmelidir. Qünkü Kürt hal-
krn In özgürlesmesi yurlsever
güAlerin birliöi ile mümkündür.

Kürdistan'rn deöiSik pargalardaki
örgütler arasrnda dayanr$ma, ileti-
gim ve koordinasyonun saölanmasl
ve de Kürt halkrnrn, uluslararasr plal-
tormlarda saühklr bir biQimde t€msil
edilmesi iqin, her pargadaki deÖi$ik
srnrf ve katmanlann temsil edildigi
ulusal kongrenin toplanmasrna qa-
ba sarf edilmelidir.

Programa yönelik önerilerimiz
qunlardrr:

1- Programrn 14. sayfasrndaki
"Halkrmrzrn ulusal kurtulu$ mücade-
lesine ancak devrimci bir oarti ön-
cülük edebilir, " ba$lrgr günün
kogullanna göre düzeltilmeli ve "ig-
gi srnrfr partisinin de iginde yer ala-
caör devrimci-demokrat bir önderlik
devrimi yapabilir" ibaresi yer aF
malrdrr.

2- Programrn 22. sayfasrndaki
"uluslararasr dayanrgma" ba$lkh
bölüm sosyalist sistemin yrkrhgr göz-
önüne ahnarak, yeniden düzenlen-
melidir.

3- Programrn 33. sayfasrndaki en-
ternasyonalist görevler baghklr bö-
lümde yer alan "dünya devrimci
hareketinin temel ve belirleyici" gü-
cü sayan bölümü sosyalist sistemin
yrkrhgr gözönüne alnarak yeniden
düzenlenmeli.

Parlimizin yurt drgr qahgmalarr hal-
krmrzrn ulusal demokratik mücade-
lesine önemli katrklar saülamrghr.
Ozellikle, son dönemlerde Burkay
Yoldag'rn gegitli ülkeler ve gegitli dü-
zeylerdeki temaslan, son derece ya-
rarl olmu$tur.

Ancak, 12 Eylül dönemi ve sonra-
srnda kadrolann yurt drgrna keyfi ve
bireysel qrkrqlan harekete önemli za-
rarlar vermistir. Hareket böylesine
Qrkrq yapanlara karsr gerekli önlem-

leri almamrq, aksine ödüllendirmis
gibi gör€vler de vermiqtir. Döni19le-
rin de bireysel kararlara brrakrlma-
sr, h€psinin yurt drsrna yerlegmesine
yol aemEtrr.

Bir arkada9rmrz aynca agaÖrdaki
dügüncelerin vurgulanmasrnr iste-
migtir:

Kürdistan'da ulusal demokratik
devrim sonrasl sosyalizme geqi$in
yalnrzca bangQrl ve demokratik yol-
lardan olacaürnr mutlaklagtrrmak
yanlrgtrr. Diger ge9ig bi9imlerini red-
detmek temel Marksisl yönteme ay-
krndrr.

Partimizin 2. Yurl Drgr Konferans
bildkisinde yer alan "ülkemizde sos-
yalizme ge9ig tümüyle bansgrl ve
demokratik yollarla olacaktrr" geklin-
deki belirleme, bence, Marksist yön-
temden bir sapmadrr. Sonug
bildirg€sinde yer alan bu paragraf,
"o günün kogullannda, dünyadaki
ve Kürdistan'daki nesnelliöe uygun
banqgrl ya da zorla, silahh ya da ge-
nel bir halk ayaklanmasryla olacak-
trr. " geklinde vurgulanmasrnr
öneriyorum.

Partimiz saflannda Kürdistan'da-
ki devrim agamasrnrn ulusal demok-
ratik karakterli olmasr ger9egind6n
hareketle, parti üyeli0ine alrnan ki-
Silerde "igqi srn r dünya görüSünü
benimsemi$ olmak" qarlrnr kaldrr-
mak dügüncesi aÖrr basmaktadrr.

Bu da srnrf partisi yerine, kitle par-
tisi tezini gündeme getirmektedir.

Daha önce Hevkari'nin dagrlma-
srndan sonra, bazr Kürt siyasi hare-
kotlerinin "herkos kendini teshet-
meli ve bir konferans toplanarak, ye-
niden bir parli inga edilmelidir." dü-
Süncesine kargr bizim cevabrmrz,
"armutlarla elmalann birarada
toplanamayacaör" $eklinde olmus-
tur. Hatta bir gevreye; "madem
amacrnrz bir kitle partisi kurmak idiy-
se, neden eski kille partinizden ay-
rrlp srnrl partisi kurmaya Qahqtlnrz?
Bugün de onu daortrp, yeniden kil-
le partisi kurmaya Qalrgryorsunuz?"
diye kargr qrkmrqtrk.

Kürdistan'daki devrimin karakte-
rinin ulusal demokratik olmasr, ille
de bir kitle oartisini zorunluluk hali-
ne getirmez. Bizim, sosyalizmi reh-
ber edin6n ig9i srnrfr partisi olmamrz
da, halkrmrzrn ulusal demokratik is-
temleri ile Qeli$mez. Qünkü biz, ulu-
sal demokratik devrimi, iggi slnrfr da
dahil olmak kaydryla, yoksul köylü-
lük, kü9ük ve orta burjuvazi ile diler
srnf ve katmanlann ortak hedefi sa-
yryoruz. Cephe gagnmz da bu man-
trga uygundur.

Oyleyse, cephe igerisinde yer ala-
cak kigi ve gruplardan, iggi srnrfl
dünya görü9ünü benimsemig olmak

(Devam, 16. sayfada)
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Rüpel 12 Riya Azadi

Reel sosyalizm, olumlu ve olum-
suz yanlanyla belli tarihsel ko$ulla-
nn bir ürünüydü. Yanltg uygulama-
lar, kigilerin tutumu, ulusal ve ulus-
lararasr tutumlar bagansElgrn ne-
denleridir.

Sosyalizmin bu deneyimi ba$arF
srzlkla sonuqlandt. Sosyalist har6-
ket genel olarak güq ve prestij
kaybetti. 9imdi günümüz kogullarr-
na göre yeni politikalar belirlemek
gerekir.

Insanhgrn, gelecekte gergek an-
lamda özgür, demokratik, e$itlikgi,
haksrzhÖrn, baskrnrn, sömürünün,
Siddetin olmadrür uygar insana ya-
raSrr bir toplum yaratacaötna kugku-
muz yoktur. Bu nedenle bugün
sosyalizmin gerileyigi gegicidir.

lki baghl{rn ortadan kalkttgt bir
dünyada; insan haklan, demokratik
hak ve özgürlükler insanhk bilincin-
de yer almaya bagladr. Uluslann öz-
gür segimine dayanmayan ve adil
olmayan srnrrlann degi$mesi ve bu
anlamda srnrrlafln kutsall0rnr yitir-
mesi, bu geligmelerin olumlu sonug-
lan arasrndadrr. Kürt halktnt ve
Kürdistan'r da olumlu bigimde etki-
leyecektir. Uluslann kendi kaderle-
rini özgürce belirleme haklarr gü9
kazanacakhr.

Yeni durumda ortaya Crkan ba9-
ka etmenler de tersi yönde etkiler
yapacaktrr. Türkiye, Sovyetler'in da-
0rlmasrndan yararlanrp "Türki
Cumhuriyetlere" yönelik bir yaytlma
politikasr baglatmrgtrr. "Turan" dü9-
leri gereeklogtirilmek isteniyor. lran
da, Kafkaslar ve Orta Asya'da isla-
mi reiim yaratmaya galtgtyor. BattlF
lar ise kendi gtkarlannt hayala
gegirmek igin Türkiye'ye yeniden bir
köprü ba$r rolü veriyorlar. Bu da
Türkiye'ye uluslararasr bir destek
saglar.

Türkiy6'nin "Turan" düSünü ger-
geklestirebilmesi iqin, i9erd€ kendi-
ne bir Qekidüzen vermesi
zorunludur. Bagrnda Kürt belasr bu-
lunan Türkiye, bunu bagaramaz.
Kürt sorununu demokratik ve adil
eözmek zorundadrr.

lran islam hareketini. Kürdistan
iQin ilk adrm ulusal kurtulug oldugu
igin tehlike olarak dügünmemek ge-
rekir. lran Azerbaycanr ile diÖer
Azerbaycan'rn birlegmesi durumun-
da; lran Kürdistanr halkrmrzrn müca-
delesinin daha rahat bir ortama
gegmesini saÖlayabilir.

ULUSAL DEMOKRATIX TTÜCADELE
oNE grKARrLlrALl

4.4-t
Son yrllarda Kürt sorununun gide-

rek tartrgma gündemine girmesi,
Körfez savagrndan sonra olu$an
Kürtler lehindeki durum, Türkiye'de
demokratik hak ve özgürlükler yö-
nünde yükselen ses, bölgenin ve
Türkiye'nin dünyadaki geligmeler-
den stkilendiüini göstermektedir. Bu
durum. Kürt halkr lehinde. bir kar to-
punun karda, agaÖrya yuvarlanma-
sr olabilir. Yeterki doöru ve aktlct bir
politika ile yola grkrlsrn.

Genel olarak önümüzdeki dönem-
de ulusal demokratik mücadelevi
öne grkanp, yükseltmek gerekii.
Ulusal kurtulugtan sonra toplumun
demokratiklegtirilmesi, devletin sos-
yallegtirilmesi mücadelesine agrrhk
vermek ve bu süreci krsa bir zaman
dilimine haDsetmeden kitlelerce
özümsenmesini saglamaktrr.

Ozet olarak ulusal demokratik
devrim, tüm demokratik hak ve öz-
gürlüklerin özümsenmesi ve yaga-
ma geqirilmesi, sosyal devlet,
Kürdistan'da verilen mücadelenin
ana 6ksenlerini olusturmahdrr. Bu-
nu yaparken, ulusal ve yurlsever
bazda tüm kesimleri gözetmek ve
mücadeleyi bunlarla birlikte yüksell-
mektir. Mücadelenin Türkiye'deki
ilerici. demokratik hareketle ortak
baÖlarrna önem vermek ve bunlar-
la birlikte "Türkiye'ye demokrasi,
Kürdistan'a özgürlük" biQiminde for-
müle edilebilecek ortak bir mücade-
leyi yagama geqirmek gerekir.

Yeni geli$meler rgrgrnda parti
programrnrn da gözden gegirilmesi
gerekiyor. Onerilerimiz gunlardlr'

Parti programrnln "Uluslararasr
dayanrQma ve enternasyonalist
görevler" baglüt alttndaki bdlüm ye-
ni duruma uygun hale getirilmelidir.

"Halkrmzrn ulusal kurtulug müca-
dolesine ancak devrimci bir parti ön-
cülük edecektir", "Diöer halklann
devrimci gügleriyle birlik ve dayanq
ma", "lg9i srnrfrntn öncülüöü ve Kür-
distan'da ulusal cephe", "Halkrmr-
zrn g€rgek kurtulu$u sosyalizmle
mümkündür" bashör altrndaki k|srm-
lan yeniden ele alrnmalr, günün ko-
gullan doörultusunda deöiqtirilmeli-
dir.

"Partimiz Türkiye Kürdistanr isqi
lerinin, yoksul köylülerinin partisidir"
bieimindeki belirlemenin; tüm ezilen
ve baskr gören halkrmrzr kapsaya-
cak biqimde genisletilmelidir.

"ulusal egitim ve kültür" bölü-
münde Kürtgenin bir lehgesi olan
Zazacann korunmasr ve geligtiril-
mesi konusunda bir eksiklik göze
Qarpmaktadrr.

"Ulusal ekonominin ingasr" yeni-
den gözden gegirilmelidir.

Yurt drgrndaki (96lebilecek) kad-
rolann ülkeye dönemeleri gerekir.

Yurt drsrnda bir parti temsilciliöi
olugturulmasr zorunludur.

Parli programr ne kadar doSru
olursa olsun, bunu uygulayacak par-
ti kadrolandrr. Gözü oek, militan
kadrolara ihtiyag vardrr. Yurt iQinde
veya drgrnda belli alanlarda uzman-
laSmrS kadrolar yeliqtirilmelidir. Bu
tür kadrolara yurt iqinde büyük ihti-
yag varorr.

- Yagasrn Partimiz.

BU BIR KAR$I DEVRIMDIR
4-A-2 Birimi'nin görügleri

Dünyada, OrtadoÖu'da ve ülke-
mizde yaganan hrzh ve olaganüstü
geligmelerin ardrndan hareketimizin
bir tartrgma ortamr aQmasl ve yeni
bir program öngörmesini olumlu
kar$rIyorum.

konudaki görüslerimi krsa ve
maddeler halinde stralamak i3-
tivorum:' 

1- 1985 yrhnda Sovyetler'de bag-
layan glasnosl ve perestroyka diye
adlandrnlan politikalar (retormlar)
sosyalist sistem iQin gerekli halla
geg kalrnmrg politikalardt.

Ancak uygulamalardaki planstzltk

ve ö19üsüzlük, 70 ytlltk hatalartn ya-
rattrör hognutsuzlukla ve emperya-
list sistemin ekonomik, askeri,
ideolojik kugatma ve saldtrtlart ile
birleginc€, amacrndan sapmtg sos-
yalizmin uygulamalafl ntn yarattt0l
hatalan gidermek, aksayan yanlart-
nr onarmak ve güglendirmek yerine
bir kar$r devrime yol aqmrg. HalkF
na yabanola$an, hantallagan, 70 yF
la raÖmen iggi srnrftnrn ideoloiisini
hazmedemeyen komünist Parti eri-
mig, kimi yerlerde de hrzla yeni krb-
lelerine dönerek iggi srnrflna ve tüm
insanlrta ihanet etmi$lerdir. Sovyet-
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Riya Azadi Rüpel 13

ler Birli0i'nin gökmesinin ardtndan,
kendi öz güglerine, halktna dayan-
mayan ve destegini almayan dig€r
"sosyalist" [ilkeler, birer birer dü9-
mü9, Sovyetler'de gartel inince t+
ker teker karanlrga gömülmüglerdir.

Sonug: Bu bir kargt devrimdir.
Mad(sizm-Leninlzm, igci stnft lde-
oloiisi ölmedi ve mutlak zatere
ulagacaktr, Korkmak ve kügtlk 9r-
kariar adrna, insanhÖtn dü-gmanr
emperyalizme teslim olmek, kur-
tului deöildir.

2- Dünyamrz tek kutuplu hale gel-
di. Artrk sosyalist sistem yok. Sicili
katliamlarla, soyklrrmlarla, sömürü
ve insan haklan ihlalleri ile dolu
emperyalizm dünyanrn tek hakimi.
Simdi buna isim koyulmaya galrgtlF
yor. "Yeni Dünya Düzeni", "insan
haklan gaüt", "sosyal demokrasi
ga$r"... Oysa bu sömürü, baskt,
vahgetle itade edilen kapitalizmin,
emperyalizmin, geqici de olsa "mu-
zaffer qaördrr". Bu kagtg, bu emper-
yalizmi yeniden ke$fetme qabalarr
sosyalizme olan inangstzhk, karam-
sarhk, panik kügük buriuva teslimi-
yetgiligidir. Partimiz bun u
agmaldrr.

Sonug: Dünyade emek sermaye
e eligkisi devam etmektedir.
Emperyalizm baki d€ildir. Parti-
miz, srndh bir toplum olan Kürdis-
tan'da Marksizmi-Leninlzmi isci
fl nrfr ldeoloiisini krlavuz edlnmig
i$gi srnrtr ve yoksul köylülügün
partisi olarak mücadelesini anti-
emperyalist ilkeden sapmadan
sürdürmelidir.

3- Parti programtnda yaptlacak
deöiqiklikler, düzenlemeler, Parti
id€oloiisine ters, Marksizm-Lenin-
izm i99i srnfr ideolojisine ters olma-
malr. Sosyalizm hedefi belirtilmeli,
mutlaka vurgulanmahdtr. Mecut ol-
mayan SSCB, sosyalist sistem gibi
belirlemeler grkanlmalt, ittifaklarla il-
gill, sosyalizm ve öne Qtkanhrsa bi-
le ulusal kurtulu$ mücadelesi ile ilgili
bölümler yeniden ele ahnrrken,
Marksizm-Leninizm'den, yani Kür-
distan igqi srnrfr ve yoksul köylülügü-
nün yolunu aydrnlatan bilimden
vazgeqmemeli. Genel olarak Parti-
mizin mevcut programtndaki öz ko-
runmaltdrr.

Sonug: Kürt halktntn ulusal kur-
tulug mücadelesinin öncüsü iggi
srnrtrdr. Yolu sosyalizmdir. Müt-
tetiklerii yoksul köylülük, dünya
ilgi srnrfi, ulusal kurtulug güeleri,
anti-emperyalist ve hümaniter
güClerdir.

4- Yurt dqr qahsmalan olumludur,
hareketimiz ve Kürt halkt agtstndan
övüng kaynaötdtr. Ancak kadrolan-
mrz yurt drgrndan (gerekli ve zorun-
lu olanlar harig) dönmelidirler.

Son üQ yrl, dünya tarihinin en
önemli sayfalannt olugluruyor. Sov-
yetler Birligi'nin dagrlmaslyia sosya-
lrst sistem Qökmüg ve beraberinde
sosyalist dü9ünce de aötr darbeler
yemistir. Asltnda sosvalist sistemtn
qöküSünü daha geriteie giderek, so-
mut verilere dayanarak deöerlendir-
mek gerekiyor. Ancak biz burada
Sovyetler Birliöi'nin daörlmastntn
nedenlerina göyle stralamak is-
tiyoruz.

a- Sovyetler Birligi'ndeki devrim,
aSQi stntftntn öncülüöünde ve onun
ktidara gelmesine karstltk, isgi stnt-
trnrn ya$am standardt yüks6ltileme-
di. Yaratmtg oldugu deöerrer;
toplumun büyük qo!unluSunu olug-
turan yoksul köylü ve katmanlanna
aktanldt. Yoksa 70 ytldtr sosyalist
dusunce tte empoze €dilen bir isci
srnrfr, bu degi$im kargrsrnda nedeir
ses qtKarmastn.

b- Agrn bir silahlanma yüzünden
toplumun temel gereksinimleri göz
ardr edildi-

c- Teknolojik geli$meye aÖtrhk ve-
rilmedi. Oiöer gügler küqümsendi.

d- "Adtna sosyalist yang denildi,,,
insanlafln gergek emeginin kargtlF
gr verilmedi, insanlar tembelles-
tirildi,

e- Bürokrasi ile halk arastndaki
kopukluk Stalin döneminden basla-
dr. Bürokrasi kendi crkarlannr haikln
grkarlan önünde gördü. Bürokrasrye
ayncahk tantndt.

Tüm bunlara kar$tltk 70 yrlda bir-
gok $ey kazantldr. Kapitalist sistem-
den sosyalizme geqigin olabilecegi;
eöitim, saglk, baflnma dahil, egitlik
insanlara ögretildi. Paylagma duy-
gusu insanlara öüretildi.

Sovyetler'in dagtlmastyla sosya.
list harekette bir geril€me oldu. Sos-
yalizm neredeyse konugulmayacak
duruma geldi. Buna karstlrk insan
haklan, demokratik hak ve özgürlük-
ler, bang ve gevre sorunlan konula-
flnda insanlar daha duyarh hale
gelmeye bagladt. Ve genig ytÖtnla-
rrn gündemine girdi.

Emek-sermaye geligkisi olduöu
sürec6 i$Qi stntftntn mücadelesi bit-
meyecektir. Ve bu mücadele daha
gok demokratik kazanrmlar igin ola-

cal{tr.
Gelecek sosyalizmin zaferiyle so-

nuqlanacakttr. Ancak önümüzdeki
dönem sosyalizme geeigi ertelemig-
tir. .Onümüzdeki günler sosyal de-
mokrast, ban9, demokratik hak ve
özgürlükler gagr olacaktrr.
_ Dünyada ulusal kurtulusu gergek-
le$tlrmeyen birkaq ulus dtstnda kal-
mamEltr. Ulusal kurtulu$, demokra-
tik kazantmlar, insan haklarrnoan
ayn dügünülemez. Bu nedenle önü-
müzdeki dönemde ulusal demokra-
tik devrimi ön plana Qtkaflp, tüm
ptan ve programlan bu yönde gelig-
trrmek gerekir. Ulusal demokratik
devrim agamastnda tarttsmavt sos-
yalizme gekmenin ne geie{i-ne oe
yarafl vardrr.

Yukarda söylenen, Sovyetler'in
dagrhs nedenleri ortadan kaldtnlsa
bile, insanlann yetkinlegmesini, top-
lumun demokratikle$mesini saola-
yamasrnrz. Kitlelerin özümsemesini
beklemek gerekir.

Körfez krizinden sonra Saddam
zulmünden kagan yüzbinlerce Kür-
dün dramr insanlann gündemine gir-
di. Medya her ne kadar sermayeye
hizmet etse de, insanhk dramtnt i$-
lemekten kagamamtgltr. Ortadogu'-
da bartg süreci hElanacakür. Filistin
sorununun Qözümlenmesi bang sü-
recinin hrzlandtgtna iyi bir örnektir.

Türkiye'nin konumu, sosyalist sis-
temin oöküsü ile Türki Cumhurivet-
lerle olan bä!lanttst yüzünden ÄBD
ve Avrupa bazrnda önemli bir pozis-
yona gelmi$tir. Türkiye bu ülkelerde
iyi bir diyalog saülamtg durumdadtr.
Ancak, önümüzdeki dönemde Kürt
sorunu daha @k rahatsE edeceklir.
Daha Simdiden sözde de olsa Kürt
realitesi, Ktirlqe yayrn gibi konular-
la rahatsrzlrötnt gidermeye Qah$tyor.

Parti programtmE, sosyalizme ge
qig il6 ilgili konulan gtkanp, daha
gok, yukanda da deÖindiüimiz gibi
toplumun d€mokratikle$tirilmesi ile
ilgili bir program sunmahdrr.

Marksizm-Leninizm'den eskiyen
yönleri qrkanp, qaötmtza, toplumu-
muza uygun yönleri ele altnmaltdtr.

Yurt drsr ealrgmalafl 9!k iyi. Ancak
sesini duyurma agtstndan yetersiz.

Haberler konusunda toplum za-
mantnda bilgilendirilmeli.

Partinin adr deÖi$tirilebilir.
Ya$asrn mücad6l6miz!

TUM OLANAKLAR

ULUSAL KURTULUS ve

DEMOKRASI IqIN KULLANILMALI

Yücel
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SOSYALIST TEORI

lagtrramadrlar. Ulkelerindeki ekono'
mik iktidarsrzlk onlart uyutmamlgtlr.
Onlar, emperyalist ülkelor gibi de
kendi ülkelerinin diÖer stnlf ve kat-
manlaflna sus payt aylrabilecek du-
rumda deöiller. Bu ülkelerdeki,
sosval calkanttlar, sürekli iktidarl
sar6ar niteliktedir. Yine, bu ülkeler-
deki buriuvalann kendilerine güve-
ni yoktur, korkaktlrlar, korkak
olduklan icin de ezdikleri ve sömür-
dükleri halklara kargt daha barbar ve
daha despotga davranmaktadlrlar.
Demokratikle$me onlarln en korku-
lu rüyalandrr. Bu yüzden bu tip ül-
kelerde mücadele, geligmig
emperyalist ülkelere göre daha az
bangqr, daha gok savasgl ve sen oF
mak zorundadtr. Bu nedenle biz de,
mücadelenin türlü yöntemlerini dö-
neme ve ko$ullara uygun $ekilde uy-
gulamaktan kaQtnmamahylz' Sunu
da görmezlikten gelemeyiz: bugün
dünva demokratik kamuoYunu Yant-
mrzä cekmenin nesnel ve öznel ko-
gullari olgunlagmrgtrr,

Eski "sosyalist" ülkelere gelirsek:
bu ülkelerin igler aclsl durumu göz-
önüne alrndrötnda artlk, Qöküntüyü
birtakrm ihmallerle, kötü uygulama'
larla, kötü yönetimlerle aqlklama
olanaÖr kalmamr$tlr. Süreg, Yakln
gegmigteki tahlilerimizin bazllannl
qok qabuk tskartaya glkarmr$tlr. Biz-
ce sorun 1. Konterans tezlerinde
öne sürüldü!ü gibi deöil; sorunun
temelini sosvalist teoride aramak la-
zrm. Artrk gblinen noktada "yumu-
sak geQigler" YaPabilmek iQin

kendimizi zorlamamalrylz, sorunun
özüne inmeli, onu qözmeye qalEma-
hvrz. Bizler, sosyalizm teorisini ye-
niden yaratmak zorundaylz' Kendi-
mizi Marks'tan ve Lenin'den daha
Sansh saymahytz. Qünkü; önümüz'
de dev gibi bir pratik var. Insanln ve
insan emeÖinin en Yüce deger oldu-
öu düsüncesi oercevesinde, sosya-
iizm t'eorisini yenilemeliyiz. Bunu
veni bir ahltm yapabilecek bir düze-
ye yükseltmeli ve kendimizi asla kü-

aümsememeliYiz.
Sosyalizmin tanlmtnt, sosYalizme

gegig ;ürecini ve biqimini, slnlflarln
veniden tahlilini, mülkiyet sorununu'
äemokrasi sorununu, slnlt diktatör-

YENIDEN ELE ALINMALI
8-S1 Birimi Raporu

Son yrllarda sosyalist blokta gelF

Sen olaylar, ezilenler cephesinde
birqok geyin altüst olmaslna neden
oldu. Artrk dünyamtz, daha az sos-
valist, daha az devrimci, ancak da-
ha gok demokratik Sizgiye doÖru
savruluyor.

Sömürücü egemen stntflar ve on'
lann devletleri, kargllarlnda artlk
güelü bir blok göremediklerinden,
demokratiklegmeye daha aglk bir
qizgi izliyorlar. Basktlarln ve hakslz-
lrklann yoöun olduüu Türkiye gibi ül-
kelerdeki korkak burjuvalar ise,
demokratik bir Qizgiye savrulmamak
iQin ellerindeki bütün kozlan kullanF
vonar.- 

Emperyalist ülkeler, geQtigimiz
süreete dünyadaki egemenliklerini
gok daha peki$tirdiler. Yine, geqti-

öimiz süregte sosyalist tezlerin ak'
sine, bu ülkeler gerek üretimde,
gerekse teknoloiide epey bir ilerle-
me kaydettiler. Kendi iktidarlarlnl oF
dukea güglendiren bu ülkelerin
egemen stnttlart, emekei slnlflarln
taleplerini bir ö18üde kargllayarak
(sus payr) kendilerini saÖlama alabi-
liyorlar. Emperyalist süreq iginde
cok daha ince sömürü biqimlerini
kesfettiler ve kendilerini, sistemleri-
ni, sürekli yenilediler. Son dÖnem-
lerde daötlan sosyalist kampln etkisi
ve kendi ülkelerindeki demokratik
kamuoyunun basklslyla, bu ülkeler
daha demokratik davranmaya Ya da
görünmeye qaltgtyorlar. Emperyalist
ülkeler. aynt zamanda, 9ok a9lk ve
kararlr bicimde destekledikleri bazl
despot ydnetimleri de, aQlk biQimde
destekleyemez oldular. Emperyalist
ülkelerin son dönemdeki, Kürdis-
tan'a ilgilerini de bu qerQevede de'
gerlendirmek gerekir.

iainde bulundu0umuz Qaoda
emöeryalizme ba!rmlr Türkiye gibi
kapitalist veya kapitalizm yolunda
ülkelerin ise, demokratikl€$meye
kargr sürekli ayak diredikleri; sömür-
dükleri slnflara ve halklara kar$l Qok
daha despot ve barbarca davrandlk-
lan görülmektedir. Qünküi bu ülke-
lerin egemenleri, emperyalist cep-
hedeki yangta geri kalmlglardlr. On-
lar, emperyalist iktidarlarl gü91€ndir-
mekten kändi iktidarlannr saglam-

lüöü sorununu, parti sorununu, ör-
gütlenme modelini v.s. yeniden tar-
trgrp netlestirmek zorundaylz.

Bütün bunlara baÖll olarak:
- insanlrk igin daha ileri, daha uY-

oar. daha kollektit, sömürüsüz bir
ioptum sistemi hedetini programF
mizda netlegtirmeliyiz.

- Sosyalist cephedeki ve sosyalist
teorideki bulantkltörn mücadelemizi
ciddiyetsizlegtirmesine izin verme-
meliviz.

- Teorimizi ve mücadele anlaYrgt-
mrzr, dolayrsryla diger örgüt ve par-
tilerden farktmtzl halklmlza net bir
biqimde götürebilmeliyiz.

Sosyalizmin teorisi ve Yaganan
pratik süreci hakktnda ayrlntlll $ey-
ier yazma olana{rmtz; ileride deÜi-
nece{imiz bölgemizde ya9anan bazl
sorunlar yüzünden olugan, zaman
krtlrör nedeniyle olmadl. Sosyalizmin
teorisinin tekrar tartrgllabilece0ini
umuvoruz. Bizler birtaklm deÖerle-
rimizi, yerine yenisini bulmadan ter-
ketmeyi oldukga tehlikeli buluyoruz.

Reel sosyalizme iligkin klsaca te-
spit ettiÖimiz notlar:

1- Reel sosyalizmin Ya$andlÖr ül-
kelerdeki halk, sonuQta qahstrül tar-
lanrn ve fabrikantn gerqekte.sahibi
olmadrklannt fark ettiler. Uretim
araclart; "onlart Sallgtlranlarln ola-
cakir", ama gerQekte hig kimsenin
olmadr.

2- Kaba €gitlikqi yöntemler sonu9-
ta verimin oldukQa düsmesine ne-
den oldu. Qalgsalar da, Sallgmasa-
lar da sonuQta yaSamlarlnl pek faz-
la degigtirmedigini gördüler.

3- Her alanda aglrl merkezi Plan-
lama ve politikalar sistemi hantallag-
trrdr, isldmez hale getirdi. Bu katl
örgütlenme bigimi, insanlart insiya-
tifsiz hale getirdi, mekanikleQtirdi,
varatrcrklannr büyük ölqüde öldürdü.- 

+ Sosyalist demokrasi Yerine, sü-
rekli bir parti diktatörlü0ü ugulandt.
Partinin iqqileri temsil ettigi, iggiler
adrna üretim araglartntn sahibi ve
denetleyicisi olduöu, dolaystyla üre-
tim araqlarrnrn gergekte igqilerin oF
duöu tezi ortaya atrldl. lggilere
düien sörevin de sadece, belirli dö-
nemleräe gösterilen adaylara oY

vermek ve qahgmak olduÖu bildiril'
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Riya Azadi Rüpel l5

di. Bu mantrkla, iggilerin en küqük
hak arama talepleri yasaklandt.
Doöru ya! mademki labrikalar onla-
nndr, o halde kimden hak isteye-
ceklerdi?

5- Aqrk diktatörlük uygulanan her
ülkede olduöu gibi sorunlar örtbas
edilmeye galgrldr; rakamlar gigirildi
ve bol demagojiye bagvuruldu. So-
nuqta, akibeti bütün dünyadaki aQrk
diktatörlükler gibi oldu. O ülkelerde
baskt yoÖunlagtt, Qürüme artil ve qö.
kü$ hrzlandr.

6- Sistem olarak, bilimsel tekno-
lojik yangta, üretimde ve bunlann in-
sanlann yaganttstna yanstttlmastn-
da, omperyalist ülkelere göre olduk-
qa geri kahndt. Insanlann en temel
ihtiyaQlannrn kargrlanmasrnda bile
zorluk gekildi. Sözde konut sorunu
Qözüldü! Ama 5-6 kigiye tek odalt ev-
ler verilorek.

7- Sosyalizm birqok ülkede zorla
inga edilmeye Qah$rldr. O ülkelerin
sosyo-ekonomik yaptlanna, kültürel
durumlanna baktlmakstztn stgrayrg
teorileri icad edildi.

8- Sosyalist ülkelerdeki insanlann
qahgma-üretme, yarattct oha, gelis-
tirme, ilerletme güdüleri, emperya-
lisf kapitalist ülkelerdeki insanlardan
alerde olmasr gerekirken, geri kal-
mr9Itr.

9- Geligmenin ve ilerlemenin mo-
toru geligkidir. Reel sosyalist ülke-
lerde, diöer ülkelere göre ilerletici ve
geligtirici qeligkiler azalmtgtrr. Silah-
lanma ve uzay teknoloiisinde ise bu-
na iliqkin qeligkiler son dönemlere
kadar $iddetle korunabildiöi iqin ge.
lisme saölanabilmis ve emperyalist
ülkelerle yanqrlmrgtrr. Bu geliSmeter
yine de halka pek birqey kazandrr-
mamrq, tam tersin€ ya9anttlanndan
birqok geyi kaybetmelerine, yarattrk-
larr birgok deöerin bu alanlara ak-
masrna neden olmugtur.

Sonug olarak; mevcut sosyalist
teorinin iginde bulunduöumuz kosul-
larda basan kazanma ganst yoktur.
Bu teori tartrgtlmah ve günümüz ko-
Sullanna yeniden uyarlanmaldtr. Yi-
ne, reel sosyalist ülkelerin daörlma-
srndan sonra, onlafln daörlmasrna
iliqkin öngörüler yapacak verilere
sahip deÖiliz. 

...

17 Ekim Devrimi, sadece SSCB
halklaflnrn degil, tüm dünyada ezi-
len ve sömürülen halklann dönü$üm
ve deöigim umudu haline gelmigti.
Sosyalist devrimci dönügüm gelene-
0inin ilk temsilcisi olan SSCB, daha
sonraki dön€ml€rde, sosyalizmi kur-
ma ve sosyalist yapryr "koruma
sevdasrnda" d19 politikada "enter-
nasyonalist" Qrkarlan, "devlet grkar-

la na" feda etmigtir. Agrn pragma-
tist ve Qifte standartgt politika izle-
miqtir.

SSCB ve öncülügünü yapttgt sos.
yalist sistemin, Balkan, Latin ve Gü.
ney Amerika ülkelerindeki ulusal
kurtulu$ hareketlerine dönem dö-
nem uluslarast "enternasyonalisl"
görev anlayrstyla yardtm ve destek-
lerde bulunduöunu biliyoruz. Ne var
ki, Ortadoöu ülkelerinde geliqen ulu-
sal kurtulus ve devrimci demokrat
hareketlere aynr görev anlayrglyla
yaklagmamrg olduöu da ortadadrr.
Bu pragmatist ve Qifte standartqt pG
litikanrn ortak ve iradi bir "uluslara-
rasr devrimci hareket" geleneöini
olugturmus olduöu da söylenemez.

SSCB'nin qözülügü ve ona baglr
olarak uluslararasr sosyalist hareke-
tin birlik ve dayanrgmasr ve onlann
sisteminin da$rlmasrnln ardtndan
üqlü bile9enin teorik temeli de kö-
künden sarsrlmrstrr.

Ü91ü bilegenin-"sosyalist sistem"
ayagr üzerine Qok Sey söylendi. Bu-
nun yanrnda ulusal kurtulug hareket-
lerini yürüten ülkelerin dayantgmasl
ise hep ulusal gtkarlar dügünülerek
yürütüldü. Reel sosyalist sistem, da-
örlmadan önce bile, ctltz olan bu da-
yanrSma, gimdilerde kar$tltklt qtkar
iliqkilerine dönü9tü. Orneöin, Filistin-
lilerin ve Küba'nrn Saddam't destek-
lemeleri, veya Türkiye'deki sözde
sosyalistlerin de Saddam't destek-
lemeleri..

Arhk, bu kaos ortamtnda herkes
gemisini kurtarmaya ve yürütmeye
gahqryor. Uluslararast iggi stnttt ha-
reketleri ise öteden beri sosyalist
tezlerin, kendisine biqtiöi deöerlere
layrk devranmadr, enternäsyonalist
dayanrsmada üstüne dü9en görevi
yerine getiremedi,

Bunlara bagl olarak, mücadele-
mize ilgi duyup, Qegitli bieimlerde
dayanrqma gösteren insan haklarl
kuruluslan, Qegitli ülkelerin demok-
ratik kamuoyu ve onlann temsilcile-
ri ise iQinde bulunduöumuz süreqte
daha ön plana qtktt.

Oteden beri; dünyanrn, siyasal ve
politik bir merkezi konumunda olan
Avrupa; silahlanmaya, savaga, in-
san haklan ihlallerine, doga ve qev-
re kirliliSine, anti demokratik
uygulama ve gelismelere kargt mü-
cadelelerin yoöunla$trör bir merkez
haline geldi. Ayrrca, gerek burada-
ki toplumsal muhalefet gerekse dün-
yanrn deöigik yerlerindeki demokra-
tik muhalefetlerin ortaklaghür ve bu
ortak muhalefetin dünya kamuoyu-
na yansrtrlmasrnda bir köprü görevi
gördüöü görünüyor. Bazt yönetim ve
baskrcr reiimlere kargt baskl unsuru
durumuna gelen, demokratik, hü-
maniler, bang güQlerinin kurumlafl ,

etkinliklerini güq geQtikg6 artttnyor-
lar. Günümüz kogullannda, onlann
mücadelesinin dünya demokratik
kamuoyunda daha önemsenir bir
duruma geldigini gözlemlemekteyiz.
Onümüzdeki dönemlerde ulusal
kurtulug hareketlerinin, devrimci de-
mokratik g€liqmelerin ve bir bütün
olarak, dönüSüm ve deöigimle.in yo-
gun olarak ya$anacaöt Ortadoöu
daha qimdiden birgok yeniliöe gebe
görünüyor.

Parlimiz, Ortado!u ve Avrupa'ntn
hümaniter, bangqt, demokrat, dev-
rimci ve yurtsever örgütleriyle kar-
9rIkI qrkarlan gözeterek en stkl
dayanrgma aglannr örmelidir. AyrF
ca, bölgesel qerQevede ikili veya
platform biQimindeki igbirliklerine,
gü9 ve eylem birliklerine girmelidir.
Bunlan yaparken, olugturulacak
platformlara "ulusal qtkarlar" teme-
linde yaklagtlmaltdtr. Bu arada Par-
timiz, vrlardan beri özo ü rlü k
mücadeiesi veren Günev Küidisran
halkrmrzrn yakaladrlr bü frrsatr en
gü91ü bir bigimde de destekle-
melidir.

Bir yandan dünyada demokratik-
legme yönünde bir taktm adtmlar att-
lrrken, ülkemiz Kürdistan'da bunun
tam tersi geligmeler yagantyor. Hal-
krmrz üzerindeki baskllar qiddetle
devam etmektedir. Hala sömürgeci-
ler halkrmrzrn en masum isteklerine
terörle ve kanla cevap vermektedir.
Buna raÖmen, halkrmrzrn, dünyada-
ki dostlan da artmaktadrr.

Dünyadaki radikal mücadele yön-
temleri yerini demokratik mücadele
biqimlerine terkederken, ne yaztk ki
ülkemiz ko$ullannda, sadece, de-
mokratik mücadele yöntemini seg-
mek mümkün görünm üyor.
Halkrmrzla sömürgeciler arastn_daki
geligkiler son derece derindir. Onü-
müzdeki süreQte yine, farkl müca-
dele bigimlerini hayata geQirmekte
qekingen ve zayrl kalmamaltytz. Par-
timiz bu sert mücadele yöntemleri-
ne hazrrlanma[, kadrolannt buna
göre eöitmeli, gerekli araglan ve ida-
ri mekanizmalan gimdiden olu$tur-
maldrr.

Simdi, parti politikamtzt ve gegmiq
sürecimizi deoerlendirmeden önce,
Parti programtnr ele almak istiyoruz.

Kürdistan'rn sosyo ekonomik ya-
prsrnr öncelikle sömürgecilik statü-
sü belirliyor. Yine, bu statüye
ratmen süreq iQinde feodal deöer-
ler ve ili$kiler yerini, yeni yeni bigim-
lere terk ediyor. Bu deöi9im ya da
gellgim sömürgecilere raömen olu.
yor. Onlar Kürdistan't daha iyi sömü-
rebilmek igin yaptrklarr bazr girigim-
lerle istemeden de olsa bazt deöi-
Simlere neden olmaktadtrlar.

- Programrmrz, bu deöigimi göze-
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Rüpel 16 Riya Azadi

tec6k bigimde olmahdtr. Sosyo-
ekonomik yagnrn mutlaka da "YarF
feodal" gibi bir kahpla ifade edilmesi
zorunlulugu olmamaltdtr. Onemli
olan sdmürgecilik statüsüdür. Feo-
dal deÖer ve iligkilerden, bunun haF
krmrz üzerindeki olumsuz etkile-
rinden oldukga bahsedilmelidir.
"Feodal yaprnrn tasviye edilmesi"
belirlemesi programda korunmaldlr.
Bütün olumsuz ko$ullara ragmen,
kapitalist iliskilerin geligtigi, yaygrn-
laStrÖr ve hakim duruma dogru Yol
aldrSr vurgulanmaltdtr. Aynl zaman-
da bu kapitalist üretim iligkilerinin ve
onun üretim biQiminin doÖal bir ge-
ligimin ürünü olmadtöt da agrktrr.

- Prooramrmrzdaki önderlik konu-
su iglen-irken verilen "Barzani" ör-
n€oi programdan tümden glkarllma-
Irdri. Bu ayrrca program drgrnda i*
lenmelidir.

- Programtmtzda geqen
"Marksizm-Leninizmi klavuz edin-
mi9 bk iggi srnrtr partisi" tümcesi qF

kanlmalrdrr. Yerine "yeni sosyalist
teoriyi klavuz edinmig igqilerin, ay-
drnlann, yoksul köylülerin ve tüm
emekgi halkrn partisidir," ibaresi ko-
nulmaldrr.

Tabii ki kongrede y€ni sosyalist
teorinin aqrhmr yaptlabilirse.

- 15. saytadaki "oTürkiye Kürdis'
tanr igqilerinin ve yoksul köylül€rinin
partisidir," yerine; 'O, Türkiye Kür-
distanr iggilerinin, aydrnlarlnln, yok-
sul köylül6rinin ve tüm emekqi
halkrn partisidir," ibaresi geQmelidir.

- Yine 15. sayfadaki "Partimiz
Kürdistan'da ve Türkiye'de Maoizm,
Troqkizm, Anargizm, Go$izm, sos-
yal govenizm, reformizm gibi i99i sF
hrfrnrn dünya görü9üne yabancl sa$
v6 sol sapmalara ve diÖer her türden
revizyonist görü$lere kargl kararll bi-
qimde Marksizm ve Leninizm Yolu-
nu savunuyor" paragrafl tümden
crkafllmahdtr. Bunu parlimiz, kong-
iesinde sosyalist teoriyi yoniden te-
mellendirirken, söz konusu
kavramlafl tekrar gözden geqirip tar'
tr9malldrr.

- Programda "ulusal kurlulugun
iki volu" bashklr bölümde, Partimiz
t. maddeyi gözönüne alarak qah+
malannr sürdürmelidir. 2. Madde sa-
dece ilerde olabilecek bir olastltk
olarak programda korunmahdrr. Gü-
nümüz kogullannda ikinci madde
aörr basmtyor.-- 19. sayiadaki "anti€mperyalist
ve demokratik cephe" tümcesi oldu-

0u gibi korunmahdtr.
- Yine 22. saytadaki "9aolm|z sos-

valist devrimler v€ ulusal kurtuluq
äavaslan caördtr" tümcesi Ekarllma-
lrdrr. 

-sosiali-zme 
ve Sovyetler Birli-

Öi'ne ili$kin bütün tezler gözden
gegirilmelidir:

- Programrn 23. sayfaslndaki "hal-
ktm|zrn gerQek kurtulugu sosyalizm-
le mümkündür" tümcesi Yeni
sosyalist ilkeler vo perspekliller be'
lirlendikten sonra korunmahdlr.

- Programrmrzdaki "siyasi
hedefler" ba$ltgt alttndaki maddeler
daha da gonigletilerek ön Plana 9F
kanlmalldrr.

- Partimiz, enternasyonalist bir
parlidir. "Enternasyonalist görev-
ler" baghör korunmahdtr. Bu baglF

orn alt yaz|s| degigtirilip, geli$tirilerek
veniden kaleme altnmahdtr.' - Yine programtmtzdaki "kadln-
lar" ba$lür alttnda incelenen siyasi
hedefler daha da aQrhp, geligtirilip
netlestirilmelidir. Kadlnln toplumsal
mücabeledeki yeri ve onun Politik
mücadelesi. "stnfsal, ulusal, cinsel
sömürü temelinde" ele allnmahdlr.

- Programtmtzda Yer almayan
genglite ve onun gesitli bigimlerde
drgütlenmesine iligkin tespitler yaprl-
mälr ve programa ge9melidk. PartF
miz, genQli0in örgütlenmesini
"demokratik ve ytütnsal temellerde"
ele alarak olusturmalrdrr. Süreg ige-
risinde partimiz kendi özerk genqlik
örgütlenmesini yaratmahdlr.

Önemli gördü$ümüz birkaq öneri:
1- Örgütlü yaptmrz iginde saühkll

bir onformasyonun Yaganmadlgl
baglrca elegtirilerimizden biriydi. Bu
vüzden de kadrolarlmEln geligen
biraok konuda bilgilenemediÖi ve bir
anlamda cahil kaldtgtnr dü9ünüyc
ruz. Bu sorun "kendiligindencili$e"
brrakrlmamaltdtr. G€rek entormas'
yon igin, gerekse partililerin bazl dü'
$üncelerinin herkes tarallnoan
iartr$rlabilmesi iQin "Riya Azadi" 3ü-
rekli Qrkartrlmahdtr. Bunun yanlnda
oerek partinin ve politikalarlnln ka-
äuoyüna tantttlmasl, gerekse geli-
gen olaylar karslslnda gü nlük
vorumlar yaparak tabana Yol gÖs-

iermek iqin bir "parti bülteni" sürekli
grkanlmaltdtr. Bunda tomel esas
oartinin kendini kamuoyuna a8-
masrdtr.

2- Partililere veya parti adaylarlna
her alanda düzenli bir 6üitim vere-
cek ve onlann diöer olumsuz koqul-
lardan en az etkilenmelerini
saÖlayacak, partimizi ger9ek anlam-
da ayaklan üstüne olurtacak, feda-
kar insanlar yetigtirecek, bir parti
okuluna ihtiyag vardlr. Parti okulu,
sadece bunlarla Yetinmeyip, daha
önce belirttigimiz "mücadel6nin di-
öer vöntemleri"ne özverili, cesur'
frilitän partili yetiitirebilme görevini
de vüklenmelidir.

3: Gegmiste partinin degigik alan
ve bölgelerinde kayda deÖer 9ah$-
malarda bulunmug, deÖerli katklla-
n olmug, ancak, bugünkü kogullarda

Cegitli nedenlerden dolayt stradan
bir yagam sürdüren eski partililerin'
yeni dönemde degerlendirilmeleri
düsünülmelidir. Uygun dü$enleri bir
bigimiyle partinin veya genel müca-
dele alanlanntn herhangi birisinde
degerlendirmeliyiz.

(...)

+ SSCB ve sosyalist sistemdeki
altüst olugun ardlndan ya$anan de'
gisim süreci, Ce$itli ülkelerin yöne-
timlerini ve bu yön€timlere
muhalefet edeh kesimlerin legal ve
illegal partilerini ve bir bütün olarak
politize olmug tüm insanlarl gimdiye
kadarki sürdürdükleri politikalarlnl
gözden gegirmek zorunda brrakmlg'
trr. Bu deÖigim sürecinin ortaya 8F
kardEr önemli bir sonug da, demok-
ratiktle$me ve demokrasidir. Türki-
ye ve Kürdistan'tn gegmig mücade-
ie sürecine baktrörmtzda Partimiz,
Türkiye ve Kürdistan'da demokrasi
sözcüöünün hem teorisini hem d€
onun pratiöini en iyi kavrayanlardan
biri olduÖunu göstermigtir. Ne varki
gelinen a$amada kitlelerin en bag is-
temi haline gelmig olan bu olgu üze-
rine derli toplu bir$ey yazllabilmig
deöil. Bunun iein genelde dünya ve
Ortädoöu, özelde Türkiye ve Kürdis-
tan'da demokrasi sözcü€ünün ve
onun mücadelesinin, €konomik,
sosyal ve siyasal boyutlarlnl irdele-
meye gahgan, sosyal PratiÖinden
dersler qrkarabileceöimiz, özelliKle
de Türkiye Kürdistant özgülünde
partimizin, bu alanda verdigi müca-
dele sürecini, kazantmlanyla (Diyar-
bakrr, Aön belediye seQimleri,
TÖB-DER. DHKD'ler) ulusal kurtu-
luS mücadelemizdeki yeri ve önemi-
ni ustaca bir anlatlmla ortaya
dökebilecek bir kitabtn yazllmasr gü-
nümüz kogullannda aciliyeti olan bir
konudur.

KURT HALKININ...
(Bastarafr t 1 sayfada)

kaydrnr aramayE. Ancak, i99i slnlfl
partisi olarak kalacaksak, partimiz
üyelerinde aranmasr gereken nitelik-
lerin bagrnda, iggi stntfinln dünya gö-
rü9ünü benimsemis olma ilkesi
gelir. Aksine davranrrsak, "armutlar-
la elmalan" biraraya toplamts
oturuz.

Bu dügüncelerin rSrörnda; Parti-
miz saflaflndaki farkr etilimler tartF
grlmah, Marksist dünya görüSüne
baöh kalmak koguluyla, politikalar
yeniden gözden gegirilmeli, genel
eöilim kongre ile qizgi haline getiriF
meli. Ancak, azrnlürn gogunluga dö-
nü$mesi hakkr sakh tutulmalr. Parti
igi demokrasi igletilmeli.
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YENI KO$ULLARA UYGUN

9OZUMLER BULUNMALI
4-A-4 (Klgl Görü$)

tümüyle yan lrS oldu0unu ka-
nrtlamaz.

Yeni geli$meler rgr0rnda yeni bir
dünya ortaya grkmrs, güq dengeleri
deöiSmi$tir.

ABD tek süper güq haline geldi.
Avrupa ise ABD'ye kargr bir süper
gü9 olma yolundadrr. Bu bakrmdan
emperyalizm kendi iginde yoÖun bir
bunahm yagamaktadrr.

Türkiye, Sovyetler Birligi'nin da-
örlmasryla ortaya crkan Türki cum-
huriyetlerde etkili olmak igin qaba
gösteriyor ve Turancr bir zihniyetle
hareket ediyor. lran da Kafkaslara
ve Orta Adya'ya kendi radikal isla-
mi devrimini yaymaya galEmaktadrr.
Böylece Kürdistan'r aralaflnda bö-
lü$mü9 sömürgeci güQler bir grkar
gekigmesine girmigleridir.

Amerika ve Avrupa, 9u asamada,
Kafkaslar ve Orta Asya'daki pazar-
lara egemen olmak, OrtadoÖu pet-
rolünü denetlemek igin ve radikal
islami akrmlara karsr Türkiye'ye des-
tek veriyorlar. Ama onlann da ara-
srnda grkar qeliskileri var ve
Türkiye'nin rakip bir süper güq oF
masrnr istemezler. Kürt halkt ve yurt-
sever sosyalist güqleri bu
qeligkilerden yararlanmalrdrr.

Sosyalist sistem daÖtldt diye
TKSP kendi inanglarrnr terk ede-
mez. Sosyalizmin geQici bunaltmtnl
görmeli; ama Marksizm-Leninizmin,
i99i srnrfr biliminin doörulugundan
asla qüphe €tmemeliyiz. Bu ideolo-
jinin aksayan yanlan tartr$rlmah ve
yeni tarihsel kogullara uygun Qözüm
ve yöntemler olgunlagtrfl lma|L

Partimiz yeni kogullar kargtstnda,
sosyalist sistem yerine dünya de-
mokrasi güqleri, hümaniter güqler,
sosyalist kalan partiler, sosyal de-
mokrallar, gevreciler, insan haklarl
savunuculan, demokratik kitle örgüt-
leriyle, Türkiye ve dünyada ezilen,
horlanan, haksrzl€a uÖrayan her ke-
simle dayanrgma ve ittifak halinde
olmaldrr.

Partimiz anti emperyalist, anti sö-

mürgeci, anti fa$ist ve anti feodal
olup, bu görüSte olan herkesle be-
raber bir qatr altrnda mücadele et-
melidir.

Partimizin mücadele biQimleri ve
taktikleri doörudur. Silahlr mücade-
le b<ilgesel lioqullara uygun degildir.
Ama mecbur kalrndrürnda partimiz
buna da hazrr olmahdrr.

Yurt drgr qahgmalarrnr saygryla se-
lamlyorum. Arkadaglanmtzrn yurt
dr$rnda gok soylu bir görevi yerine
getirdiklerine inanryorum.

PSKT, iki halktn birlikte yagadt{t,
egitlik temellerinde olusacak iki
cumhuriyetli gözüme gönül nzasly-
la evet demeli. Mecbur kaltntrsa ay-
n devlet de göz önünde tululmalt.

Yagasrn Türkiye Kürdistanr Sos-
yalist Partisi!

Ya$asrn ulusal demokratik müca-
delemiz!

Yagasrn sosyalizml

KrsA BhAqTKLAMA

2. Yurt drgr Konferansrmrz
öncsslnde. uluslararasr sos-
yalist harekete ve dller ulus-
lararasr sorunlara, Ortadoöu
ve ülkedeki duruma, Parti po-

litikam|za ve programa iligkin
olarak bir tart$ma ba$-
latmrgtrk. Tabandan gelen gö-
rüglerin bir bölümünü Fiya
Azadl'nin daha önce grkan iki
özel sayrsrnda yayrnlamrgtrk.

Bu tartrgmalara yurligi ör-
gllttlmllz de katrldr. Riya Aza-
di'nin bu sayrsrnda yayrnla-

nan yazrlann ttlmtl yurt lgl ör-
gütlerinden gelmigth.

Görtlglerin bir bölümünü de
gelecek saytda yayrnlrya-

ca$tz.

Uluslararasr sosyalist hareketteki
son geligmelerin nedenleri gudur:

1 -Marksizm-Leninizm id60lojisin-
den saprldr. Degigen kogullara uy-
gun Qözüm yöntemleri bulunamadt.

2-Halkrn yönetime katrlmast en-
gellendi. Parti iQi demokrasi igletil-
medi. Tabandan gelen elegtiriler
susturuldu. Yönetim halka yaban-
crlagtr.

3-Liderler putlagtrfl ldr, her söyle-
dikleri dogru sayrldr ve kitleler üze-
rinde bir korku ortamt yarattldt.

+Sosyalist devrimin ilk dönemin-
de kargr devrim saflannda yer alan-
lafln, sonradan parti ve iktidar
kademelerine srzmalafl önlenemedi.

$Proletarya diktatörlügü yalnEca
devrim kargftlanna kargr degil, genel
olarak bütün halka kargr kullantldr.

6-Ülk6nin ekonomik ve sosyal
problemleri merkezi yöntemlerle 9ö-
zülmeye QahSrldr. Halkrn sesine ku-
lak verilm€di. Komünist partisiyle
halk arasrnda ugurumlar oluglu.

7-Rü9vet, yolsuzluk, issizlik önle-
nemedi.

8-Ulusal sorunun marksist-leninisl
qözümünden sapmalar oldu. igQi sF
nrfr enternasyonalizmi terk edilerek
ulusal egoizm geligtirilerek halklar
arasrndaki gönüllü birlik ilkesi
giönendi.

+Büyük silahlanma harcamalarF
nrn getirdiÖi yük nedeniyle saÖlrk,
eöitim ve benzeri sorunlar ihmal
edildi.

lGKendisini gagrn kogullanna gö-
re geligtiren burruva demokrasisi
kargrsrnda, sosyalist demokrasi bir
alternatif program olgunlagttramadt.

1 1 -Sosyalizmin ciddi sorunlartyla
ilgili olarak dost parti ve örgütlere
yanhg bilgi verildi.

1 z-Emperyalist ajanlar sosyalist
ülkelere ve onlann parti ve yönetim
öroütlerine srzdr.

i 3-sosyalist sistemde Qin, Arna-
vutluk ve Yugoslavya gibi ülkelerin
neden oldugu bölünmeler, dünya
sosyalist siteminin bhlik iginde olma-
masr zararlar verdi.

Tüm bu nedenlerle sosyalist sis-
t€m dünyada prestii yitirdi, sonra da
yrkrldr. Ama bu sosyalist ideolojinin
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KO$ULLARA GÖRE..
(Bagtarafi 20. sayfada)
sa bir dönem igin de olsa terkedildF
gi günümüzde, bunu ille de savun-
mamrz önümüze kimi engeller
Qrkarmaktadrr.

Asrl öne gtkanlmasr gereken dört
parqa ve daörlan Sovyetler'deki Kürt
halkrnrn gelecekteki birligi olmahdrr.

"Kürt halktntn kurtulugu devrimci
bir partinin öncülüöünde mümkün-
dür." belirlemestnde, devrimci par-
ti yerine ulusal cephe konulmaltdtr.

Kürdistan'rn sosyo ekonomik ya-
prsryla ilgili tez tarttgrlmalt, anti-
feodal ilke, Kürdistan'rn bugünkü
kogullan ve ulusal c€phenin bilegen-
leri gözetil€rek, ifadelendirilmelidir.

Gelecekte öngörülen sosyalist
model, gogulcu, demokratik bir top-
lumun olu$mastna hizmat edecek
demokratik sosyalizm olmaltdtr.

Kürtqe lehgelerin ulusal dile kata-
caklan zenginlikle ulusal dil birligi-
nin olugmasrna kaynakhk edecek
kurumlann olugturulmast gimdiden
hedeflenmelidir..

Kürdislan'|n diÖer parealanndaki
Kürt ulusal hareketlariyl€ daha stkl
dayanrsma ve igbirligi geligtirilmeli,
her hangi bir pareada kazantlan
mevzilerin korunmasr igin, gerekir-
se a0rrhk o parqaya kaydutlmaltdrr.
Kürt halkrnrn kurtulu$unu gergekle+
tirecek mücadele yöntemleriyle ilgili
belirlemeler teorik söylemlerle srnrrlr
kalmamah, demokratik mücadele
daha da yükseltilerek, gerektiöinde
bagvuraca!rmrz diger mücadele
yöntemleri igin bugünden haztr
olunmah ve bu mücadelenin alt ya-
prsr olugturulmaltdtr.

Partinin ismi d€giglirilmelidir. An-
cak bugüne kadar edindiöi imaj göz-
etilerek, PSK olmalrdrr. Di$er
pargalarda aynr isimle partiler var-
sa, sadece zorunlu hallerde aytnmtn
anlagrlmasr iQin PSK-T olabilir. Par-
ti tabanr sadece igqi ve köylülükle sF
nrrlanmamalr, aydrn, ve di0er
yurtsever kesimleri de kapsayacak
Sekilde genigletilmelidir.

Ozetle, program ulusal cephe ve
ulusal demokratik devrim mantrÖrna
denk düSmeli. Sosyalist parti olma-
sr nedeniyle, sosyalizme gegi9 he-
d6tini de krsa ve öz olarak
koymahdrr.

Partinin yurt drgr galsmasr tek ba-
grna ele alrndrgrnda, yüksek bir per-
formans sonucu baganh olduöunu
söyleyebiliriz. Ancak 80-90 dönemi
iQin böyle bir srnflama yapmak do+
ru de$il. Qünkü gegmigte verimli
olan kadrolann yurt drsrna tagrndlöl
bir dönemde bu kadrolafln Qalrgma
ekseninin yurt igi olmasr gerekirdi.
Oysa yurt drglnda ciddi katkrlar sag-

lanmaslna ra!men, bunlarrn ülkeye
yansrmasr olmadrör gibi, bu gahgma-
lann propagandasr dahi yaprlma-
mrgtrr.

Bu anlamda bir bütün olarak bak-
tr0rmrzda yurt drgr Qalgmasrnr faz la
baganl bir gahgma olarak adlandtr-
mryoruz. Yurt drgrnda mücadeleyi
sürdüren kadrola|l2 Eylül rejimini
gereöinden fazla abartarak, kosul-
lafl iyi deöerlendiremediler. DolayF
sryla ko$ullara göre mücadele
yönt6mleri geligtirilmediöi ie in, yeni
kadrolar kazanma bir yana, mevcut
olan sempatizanlann da daörlmasF
na krsmen de olsa yolagtrlar. Oysa
kitle iQinde mücadelenin kogullarr
sürekli vardr, o günün kazanrmlarr
daha lazla olacaktr. lqte bu neden-
16 g€Q yansryan yurt drgr gahgmasr-

nrn bütüne pek laz la katktst olmadr.
Sonug olarak sagltklt ve doÖru ta-

hiller yetmiyor. Bunlan hayata ge9i-
recek pralik adtmlar atmak gerekir.
1988-1992 bir yönüyle bagarrlr bir
dönem olmastna raömen, daha da
g€listirilerek yagama müdahale et-
mek g€rekir. Pratik adtmlan daha da
srklagtrrmak ve mevcut olan eksik-
likleri zaman kaybetmeksizin orta-
dan kaldrrmak gerekir.

Not: Parti yaytn organt olarak Ri-
ya Azadi'nin yeniden normal yaytna
baglamasrnr gerekli görüyor ve de-
vam etmesini istiyoruz.

Birimimizde y6r alan bir arkada-
gtmtztn dügüncelerini ayrr olarak
gönderiyoruz.

GELECEK SOS Y ALiZl.dliNNiN
4A-Yöre Komitesi'nin GörüSleri:

..Dünya sosyalist sisteminln qökü-
9UnUn neoenlen:

a- 1917 devriminden sonra sosva-
lizm ve proleter demokrasi, toplum-
sal geli$menin seyri iqinde yeni
ko$ullara göre yorumlanrp uygula-
namadr. Baglangr9taki anlaytga kö-
rü körüne baöl kahndt. Proleter
demokrasi qagda$ bigimlere (gok
sesliliöe hatta Qok partililige) dönü$-
meliydi.

b- Sosyalist ekonominin ingastn-
da ve uygulamalarrnda gimdiye ka-
dar yaprlan halalar (ekonomide a$rrl
merkeziyetgilik, üreticinin üretimin
sorunlaflyla ilgilenmesini saölaya-
cak daha Caüda$ yönetimlerin bulu-
namamasr, egit ige 6git ücret yerine
herkese egit ücrel uygulanmast).

c- Sosyalist anayurttaki üretimoen
elde edilen artr deöerin, halktn refahl
yerine, koqullafl n dayalmast sonucu
silahlanmaya, uzay gallgmalarrna,
diger sosyalist ülkelere ve ulusal
kurtulus savagt veren güClere akta-
ntmast.

d- Komünist partisinin hantallaS-
masr, halktan kopmast bir imtiyaz te-
keli durumuna dönü$türülmesi.

e- Marksizm-Leninizm (sosyalizm
ideoloiisinin bir dogmaya qevrilmesi.

Bütün bu nedenlere bakarak $u-
nu belirleyebiliriz; Sovyetler Birliöi
ve diöer ülkelerdeki göküSün nede-
ni sosyalizm d€gil, uygulamalarda-
ki hatalar ve emperyalizmin ask6ri,
ekonomik ve ideololik müdahaleleri
ve saldrrrlarrdrr. Bu bir kargr devrim-
dir. Kapitalizmin yeniden inga edil-
me Qabalanna ragmen gelecek
sosyalizmindir.

Ulusal kurtulug savaqr isqi srnrfF

nrn ideolojisini rehb6r edinen
Marksist-Leninist bir partinin öncü-
lütünde yaprldrgr zaman baqaflya
ula$acaktrr. Bu parti, anti-
emperyalist olmak zorundadrr. Qün-
kü, ülkemizi elinde tutan devletlere
en büyük destek emperyalistlerden
g€lmektedir. Savagrmrz aynr zaman-
da bunlara kargrdrr. Fakat bu dev-
rimci parti emperyalist devletlerin
kendi aralanndaki Q€ligkilerden tay-
dalanma ustalrornr gösterebilmelidir.
Devrimci partimiz dünyadaki dev-
rimci partiler, hümanist güqler, ba-
ng hareketleri vs. güglerle stkl
dayanrsma ve igbirliöi iginde ol-
maldrr.

Parti programrnda yaprlacak deöi-
giklikler; yukandaki görüglerimiz
doörultusunda önceki programrn
özünü korumak koquluyla, günümüz
kogullannda eskiyen ve geqerliliÖi-
ni yitiren bölümlerin qrkanlmasr bi-
giminde olmahdrr. (Ornek olarak ar-
trk varolmayan sosyalist sist€m ile
ilgili belirlemelerin programdan qrka-
nlmasr).

Yurt drqr qa||gmalanmrzr olumlu
kargrlyoruz. Kadrolaflmrzdan, ge-
rekli ve zorunlu olanlann drsrndaki-
lerin yurda dönmesi gerekmektodir.
Yurt drqr Qalrgmalannrn yurt i9ine
hrzlr bir Sekilde yansrtrlmasr gerek-
mektedir. Parti üzerindeki medva
ambargosu a$rlmal, partinin faaliyret
ve dü$üncelerinin kamuoyunda yan-
kr bulmasr igin gerekli gabanrn har-
canmast.

Not: Komitemiz, bir oksikle toola-
narak, yukardaki belirlemeyi yap-
mrqlrr.
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- Qocuk, yagh ve hasta baktmtnln
kadrn igi olmaktan Crkarttlarak, top-
lum larafrndan üstlenilmesinin ku-
rumlannrn yaratrlmasr.

- Kadrnlann siyasote eqit ve elkin
bk bigimde kattllmtnrn sa$lanmasr
(örneöin, her düzeydeki meclis, yö-
netim ve parti organlannda kadrnlar
iqin belli bir oranda kota aynlmasr;
aynca bu kotanrn yeteri sayrda ka-
drnrn olmamasr ya da seqilememe-
si durumunda erkekler tarafrndan
doldurulamayacak biQimde uygulan-
masr, o sandalyelerin bog brrakrlma-
sr ve yeniden ara seQim öngörül-
mesi).

- Yerel ve g6nel düzeyde deöi9ik
amach kadrn örgütlenmelerinin te$-
vik edilmesi, baskr grubu olarak ya-
sal güvencelere kavugturulmasl

19- "Kürdistan'rn dioer pargata-
nna ili$kin görevler" baghkl bö-
lümdeki, emperyalizm ve feodal
gericilik kavramlan, yeniden formü-
le edilmeli, degigtirilmelidir.

20- " Enternasyonalist görev-
ler" baghklr bölüm qrkartrlmahdtr.
Partinin, barEtan, demokrasiden ve
özgürlükten yana olmasr anlaytgl,
ayrr bir baghk altrnda olmadan, uy-
gun bir bölümde ifade edilebilir.

POLIT|KALARIN KISA
BiR DEÖERLENDiRiLMESi

VE öNERILER

Reel sosyalizm sorgulanmadan
savunulmasr, öte yandan ise sosya-
lizm programrnrn olmayEr, reel sos-
yalizmin trkanrgryla birlikte, varolan
paradoksu iyice belirginlestirmigtir.
Her ikisinin de yanlrg oldugu ortada-
drr. Partinin ba$rmsrz bir sosyalist
kimliöi, programr ve buna uygun po-
litikalan olmalrydr. Sosyalist politika-
lann, sadec6 r6el sosyalizmin
savunulmas ile srnrrl lutulmasr, son
dön6mde sosyalist kimliöin ayakla-
flnrn havada kalmasrna yol agmr9trr.

Ote yandan, 1. Yurt Drgr Konfe-
ransr t€zlerinde ve o tartrgma süre-
cinde, sosyalist sistemdeki deÖi9im
ve dönügüm konusunda "bekle-
gör" anlayrgr izlenmig; sosyalist te-
ori ve pratiöin bir bütün olarak sor-
gulanmasr anlayt$tndan uzak
kalrnmrgtrr. Bu nedenle, bugünkü
tartrsma sürecini "gecikmig" olarak
niteliyoruz.

Geldi$imiz süreete, partinin kitle
mücadelesi ve bunun kurumlan iqe-
risinde (sendikalar, genglik örgütle-
ri, meslek odalan, kadrn hareketi
vs.) gü91ü ve etkin bir biqimde varol-
duöunu söylemek mümkün deÖildir.
Bu konuda qok acil olarak politika-
lar üretilmeli ve gahsma program-
lan düzenlenerek ya$ama gegiril-

melidir.
Son dönemde, özellikle partili kit-

leye yönelik olarak yaprlan yayrn 9a-
hgmalarrnrn son derece eksik
kaldr$r gözleniyor. Bu alanda hem
nicel, hem de nitel olarak daha kap-
samlr, özenli galrgmalar yürütül-
melidir.

Aynca örgüllenme sürecine ve kit-
le mücadelesine katkr getirecek olan
propaganda gahgmalanna aürrlrk
verilmeli; bildiri, brosür (hayahn her
alanrna iligkin olarak) yayrmlanma-
lr, partinin kitle ile baÖr srcak ve canlt
tutulmaldrr.

Özellikle Kürdistan'daki örgütlü-
lük düzeyinin yükseltilmesi konu-
sunda acil adrmlar atrlmalrdrr.
Orgütlenme faaliyetlerinin yeterinco
hrzh ve zamanrnda yerine getirilme-
diüi gözleniyor. Bu, bir yanryla tü-
züksel bir sorun da olabilir; tüzükte
de kimi degigiklikler gerekebilir. Her
halükarda bu sorun üzerinde düsü-
nülmeli ve Qözümlenmelidir.

YURT Dr$rQAL|$MAM|ZrN
DEÖERLENDiRiLMESi

VC ÖNERILER

Genel olarak yurt drqrnda yaprlan
gahqmalarla; Avrupa d€mokratik ka-
muoyunun uyanlmasr ve mücadele-
ye destek ve ilgilerinin sa!lanmasr,
partinin tanrtrmrnrn yaprlmast, igbir-
liöi ve dayanrgma olanaklartntn ya-
rattlmast alanrnda önemli mesafeler
katedildiöi bir gergektir.

Ancak bu QalEmalann özellikle de
bundan sonrasr iqin birinci planda
olmasr dü9ünülmemelidir.

Aynca, bu galsmalafln Türkiye ve
Kürdistan'da yankt uyandtrmast
saflanmaldrr.

Ote yandan, Partinin asrl taaliyet
alanr özellikle Kürdistan ve Türkiye
oldu$u dü9ünüldü!ünde, hem Kür-
dislan ve Türkiye'den Partili ya da
sempatizanlann (parti grkarlan ge-
rektirmedikge) Avrupa ülkelerine gö-
günün engellenmesi, hem de
bugüne kadar Avrupa'da yagayan
partililerden, ko$ullan uygun olanla-
rrn özellikle de Kürdistan'a geri dö-
nü9leri üzerinde düsünülmelidir

Bu arada, Kürdistan-Türkiye ilig-
kisi deöerlendirilmelidir. Kürdistan'-
dan Türkiye metropollerine yaganan
gö9, yo$unlagarak sürüyor. Bu olgu,
bir yanryla parti politikalaflnr etkile-
yebilir. Partinin, giderek Kürdistan'l
bogaltmasr noktasrna gelinmemeli-
dir. 12 Eylül ile ba$layan sürecin so-
nuglan bertarat edilmeye galtqtlmah;
Partinin Kürdistan'da güglenmesi
üzerinde önemle durulmalrdrr.

Ote yandan, Türkiye metropolleri
de "yurt dEr" kavramryla ifade ediF

meli, bu ifade bigimi, dilimize yerleg-
tirilmeli ve yurt drgr örgütlenmeleri,
temsilcilikler bigiminde düzenlen-
melidir.

ZAT'ER SOSYALIZIVdN.-
(Bagtarafr 9. sayfada)

yor. Hareketimiz dört dörtlük teorik
yaprlanmasrna raömen, killeler ara-
srnda ahkettioi deSeri bulamamak-
tadrr. Ve biz kitlelerle iligki kurmakta
zorlanmaktayrz. l$te asrl tartr$rlma-
sr gereken olay budur. Kitlelerin gü-
venini nasrl kazanabiliriz. Bu
doörultuda tartrsmalan yoöunla$trr-
mak lazrm.

Qok yakrn bir zamana kadar srr gi-
bi sakladrgrmrz partimizin isminini
hayatrn her alanrnda yoöun bigimde
iglemeli ve kullanmah.

Partimizi ve halkrmrzr koruyacak
silahh birliklerin oluqturulmasrnr öne-
riyorum.

gunu agrk bir sekilde koymak la-
zrm: Kürdistan'da artrk mücadelenin
adr silahla anrlmaktadrr ve bunun
tersi doÖrultuda politika nerdeyse
imkansrz bir hal almrqtrr.

Bu nedenle devrimci duyarltltk ve
yeteneklerimizi kullanrp yeni eylem
türleri bulmalr ve uygulamallyrz.

Kürdistan'da kusal kesimde ör-
gütlenmenin yollannr qok ciddi gekiF
de düqünüp biran önce hayata
gegirmeliyiz. 8ünkü ulusal mücade-
le aydrn, ölrenci kesiminden gok
köylülükle hayat bulmaktadu. Biz,
ne yazrk ki bu konuda oldukqa kötü
durumdayE. Bu nedenle diyorum ki,
bu konu öncelikle ele ahnmal. tartt-
grlmalr ve Qözüm yollan bulunmal:.

Di$er önemli bir konu da profes-
yon6l kadrolann qoöaltrlmasr ve yo-
gunlagtrfllmasr. Zaten varolan
kadrolann qok büyük bir oranr za-
manlannrn büyük bir bölümünü eko-
nomik sorunlanyla geqirmek
zorunda kahyorlar. Bu benim gahsi
gözlemim. Bu konu da göz önüne
altnmalt.

Partimizin ismi tartrgma konusu
yaprlmamal. Yaprlsa bile, en kötü
ihtimalle PSK-T olabilir.

Sonug olarak gunu söylüyorum:
Ulusal sloganlar hayatrn her alanrn-
da.öne grkarrlmah.

Oncelikle Avrupa'da partinin res-
mi sözcüleri olma[ ve bürolan oluS-
turulmalr. qünkü yaprlan birQok ciddi
eylemler bagkalarrnrn adrna lanse
ediliyor, ya da basrna yansrmryor.
Bunu Avrupa iqin yazryorum.

Yayrn aEr mümkün oldugunca ge-
ligtirilmeli. lmkanlar elveriyorsa rad-
yo ve TV yayrnlan yaprlma[.

Halkrmrzrn partimize ihtiyacr var-
drr. Halkrmtz yanhg politikalann yön-
lendirm€sine izin vermeyelim.
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Rüpcl 20 Riya Azadi

KO$ULLARA GORE
MüCADELE YöNTEMLERI cEl,i$Tinnnnli

8-l-Y Birimi'nin DüEünceleri
Bagta Sovyetler Birligi otmak üze

re sosyalist blokun qikü9ünü tek tek
yöneticilere, özellikle de Gorbaqov'-
un perestroyka v6 glasnost politika-
lanna baölamak, beraberinde bir
gok yanrlgryt getirebil€c60i gibi, sos-
yalizme yönelik belirlemeler konu-
sunda da eksiklikleri tagtyacakttr.

Bu gökügü saghkh ve obiektif bir
Sekilde ortaya koyabilmek igin,
Marksist teoriyi yeniden deüerlendi-
rip, yeni bir sosyalist baktg agtst or-
taya koymak gerekir. Bizce Marksist
teori bugün hala dogrulugunu koru-
makla birlikto, Marksizme yaptlan
katkllarrn dogrulugu tartlgmaldtr.
Bugün Lenin'in "emperyalizmin en
zayi halkasrnda devrimi
ger9ekle$tkmek" tezi tarttgtlan tez-
lerin ba$rnda gelmektedir. Zaytt bir
halkada sosyalist bir toplumun inga-
srnrn mümkün olup olmadtötnt, 70
yrlhk Sovyet d€neyi bize göster-
mektedir.

Devrim sonrasr sosyalizmin ön-
gördügü teorik sonuglann ortaya gt-
kabilmesi igin, toplumun her
yönüyle geligkin bir toplum olmasl
gerekir. Eöer bir toplumun €konomi-
si (sanayi, teknoloii vs.) geligkin de-
gilse, i$ei srnrfr bagta olmak üzere
g6ni$ halk yrötnlan sosyalist düFün-
ceyi hazm€tmekten uzaksa, hala fe
odal bakrg agrsr egemense, o
toplumda sosyalist yaprlanmayr ger-
gekle$tirmek olduk9a zordur. Aksi
taktirde Sovyetler'de olduÖu gibi
adrna sosyalist toplum denilen ülke-
nin iggisi yüzünü yrkayacak sabun
bulamayacak, genig halk y6tnlan bir
parqa ekm6k igin kuyruklarda saat-
lerce beklemek zorunda kalcaklar-
drr. Böylesi bir toplum sosyalist bir
toplum olmayacaÖr gibi, kapitalizme
tercih edilen bir yant da olmaya-
cal(trr.

igt€ bu ve buna benzer nedenler-
d6n dolayr ekonomik, sosyal ve kül-
türel anlamda az goligmig bir
toplumda sosyalist devrimi gergek-
lestirmek mümkün olsa bile, siste-
min kendisi bir isimden ibaret olur.
Bilimsel sosyalizmin ingaasr ve onun
teorik sonuelannrn ortaya gkmast,
ancak devrimi her yönüyl€ g€ligmig
olan kapitalist ülkelerde gergekle*

tirmekle mümkün olur. Bu ani bir
devrimle yani alt-üst olugla olabile-
ceti gibi, demokratik bir yotta da
olabilir.

Sosyalist blokun göküSünün ne-
denleri ise gunlardtr:

1- 17 Ekim devrimiönc€si Sow€t-
ler'de sosyalizme kaynaklrk edeäek
altyaprnrn yetersiz oluSu ve toplu-
mun azgeligmisliöi.

2- Ekim devriminin, sadece kt$
men ileri olan ulus topraklaflnda
gergeklegmesi, digff uluslann yaga-
drklart topraklarda SBKP'nin adeta
atama yoluyla komünist partileri ku-
rarak sosyalist ilkeleri uygulama yo
luna gitmesi.

3- Proletarya diktatörlüÖü adrna
uygulanan otoritenin süreg igerisin-
de partFmerkez komitesFtek $ef dik-
talörlügüne dönügerek, ig9i srnfr da
dahil olmak üzere, loplumun tüm
kesimlerine kargr katr bir gekilde uy-
guranmasr.

4- Parti egitlir devlet anlayrgrnrn
doÖal sonucu, her türlü muhalefet€
(komünist parti igindeki nüans fark-
lan dahil) kargr sosyalizmle ba$dag-
mayan zorun kullanrlmasr ve
sosyalizmin güvonc€si olan d6mok-
ratik kurumlagmaya gidilmemesi.

5- Sosyalizmin*lemel ilkesi olan
".yeteneöe göre ig, emeöe göre
ücret" ilkesi yerine, Gorbagov'un
belirtligi gibi, yukandan yaptlan bir
e$itle$tirmeyle toplumda hantallt0tn
ve nemelazrmcrhÖrn egemen bir dü-
$ünce haline gelmesi.

F Yatrnmlarda uygulanan merke-
zi planlamanrn, arz-talep gözönün-
de bulundurulmadan eksik bir
$ekilde uygulanmasr.

7- Drg politikada enternasyona-
lizm yerine Sovyet grkarlannrn ön
Dlanda tutulmasr.' 

f- ig dinamiklerden ziyade K|zrlor-
du'nun etkisiylo 2. Dünya Savagr'-
ndan sonra kendilerini bir anda
sosyalist illke olarak gören dogu
blokunun diger ülkel€rinde de aynr
durum yaganmrgtrr. Bunlar kendi ül-
kel€rinan özgül ko$ullaflnl bir tarata
brrakarak, Sovyet gellerinin söylem-
lerini birer r6Qet€ kabul ederek, te*
hisi konulmamE hastaya uygulanan
tedavi gibi, uyguladllar. Sowetler'-

in daSrlmasryla neye ugradrklannl
gagrrarak, okyanusta sanlabilecek-
leri yrlan aramaya bagladrlar.

DrS politikamrz, yeni geligmeler
r9rürnda yeniden deÖerlendirilmeli-
dir. Ba$ta ittitaklar olmak üzere ulus-
lararasr dayanrgma, dünyanrn
bugün iginde bulundu$u durum ve
Ortadogu'daki geligmelere denk dü-
$en yeni belirlemeler yaprlmaldrr.
Drg politikamrzrn özü Kürt halkrnrn
ulusal Qrkarlanna dayanmah, katl
anti-emperyalist ilke adrna bu qrkar-
lar arka plana alrlmamaldrr.

Ge9migte yer edinen, parqanrn
bütüne feda edilmesi mantrÖr terk
edilerek, bütünün hatalan varsa,
üzerine katr bir gekilde gidilmelidir.

Dünya devrimci hareketinin yanl
srra, demokrat. ilerici ve hümaniter
qevrel6rd6n gelen dayanrgmaya
önem verilmeli, Kürt halkrnrn ulusal
haklaflna saygr gösteren kesimler-
le ciddi iligkiler geligtirilmelidk.

Reel sGyalizmin etkisi sonucu or-
taya grkan sosyalizme bakrg agrsr
lerk edilmeli, demokratik sosyalizm
hedeflenmelidir.

Parti programr bir bi.itün olarak ele
ahnmal, krsa ve öz olmahdrr. lgeri-
gi herkes tarafindan anlagrlr olma-
h, kimi tarkll yorumlara neden olan
mu0laklrklar ortadan kaldrrrlmaldrr.

19 ittifaklar politikasr srnrf temelin-
den öte, ulusal cephe mantrgrna da-
yanmaldrr.

Programda yer alan sosyalist
blokla ilgili bölüm ve alt ba$lrklar QF
kanlmah, uluslararasr dayanrsma
politikasr g€ligtkilmelidir.

Hqdetler bölümü daha net bir ge-
kilde konulmah, uygulanabilirliöi
gözetilmelidir.

Kürt halklnrn kurtulugunun iki yo-
lu ve buna baglr bölüm6 notlik ka-
zandrnlmahdrr. Federasyon ya da
ayn devlet kogullannda baÖlmsElrk
önkogulsa, aqrk bir qekilde: Kürt hal-
ktntn kurtulug yolu bagrmsrzhktrr de-
nilmeli. Ancak kogullafl varsa ve her
iki halkrn yaranna olacaksa, tede-
rasyona da agrk olmak gerekk. Kal-
drki federasyonun günümüz
kogullannda gözüm olmadEr ya da
ulusal soruna tam Qözüm g6tirme-
digi d6 ortadadrr. Federasyonun kr

(Devamr 18. sartada)
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