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G iriş

Devrim ci b ir grubun,
gerçek
anlamda
b ir program a sahip olm ası, uzun ve çe tin
b ir mücadeleyi, ide olo jik ve siyasal inşa
süreçlerini g e r e k tir ir . Sorun, acele ile bir
programa sahip olm ak değil, ih t ila li gerçek
hedeflerine u la ştıra b ile ce k s a v a ş
ö r 
g ü t ü 'nün y a ra tılm a s ıd ır.
Savaşçı b ir ö rg üt, sağlam b ir ideoloji ve
güçlü kadrolara sahip olm aksızın, m ücadele
nin uzun,acımasız ve ç e tin yolunda çabuk
yo ru lu r ve ta rih e ka rışır.
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"B iz i, ta başından b eri, ayrı bir grup
Kurduğumuz ve uzlaşma yerine m ücadele
yi se çtiğim iz için suçla yanların o tu r d u 
ğu çevredeki b ata klığ a doğru ç e k ilm e 
mek
kararındayız.
Biz,
e lle rim izi
sıkı
sıkı tu ta ra k ,b ir yanı uçurum olan, dar
b ir g e ç itte n ile r le m e k te y iz ".
Ü lkem iz K ü r d is ta n 'ın da üzerinde bulun
duğu
O r ta -D o ğ u 'n u n ,
büyük
devletlerce
yağmalanması
eyle m in in
vardığı
yeni
b oyu tlar ve b ilin ç li olarak ya ra tıla n bir
kaos
o rta m ın da ,
pro gram ım ız
açık
ve
a nlaşılır olacak ve yeni siyasetler ü re te b ile 
cek b ir yapı g ö s te re ce ktir.
Bugünü ve yarını b elirle ye ce k olan y a l
nız bizim pro gram ım ız değil, aynı zamanda;
ülkemizin içinde bulunduğu d urum ,u lu slar
arası iliş k ile r , toplumumuzun sosyo-ekonomik yapısı gereği k itle ta le b in in somut ve
p ra tik b ir işlerliğe u la ş tırılm a s ıd ır da. Bu
program , bütünsellik içinde, ulusal k u rtu lu 
şun toplumsal
ku rtu luşla
b irle ş tirilm e s in i
de g e re k tir m e k te d ir .
T arihi ;zulme,sömürüye,işgal
ve yağmaya
karşı b aşka ld ırıla rla dolu olan Ulusumuzun
özgürlük ve ülkem izin bağım sızlığı mücade
lesi haklı ve meşru b ir zeminde yükselm ek
te d ir. Bu b ilin ç le , kısa vadeli günü b ir lik
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ç ık a r la r yerine, uzun vadeli siyasal h ed efle 
rin g e rç e k le ş tirilm e s i ve gelecekteki özgür
ve
d e m o k ra tik
b ir
to plum un y ö n e tilip
yö nlendirilm esi h e d e fle rin in de,
açık
ve
kesin b ir biçim de belirlenm esini zorunlu
saymaktayız.

1.B ö l ü m

1 - K A P İT A L i.ST

DÜNYA

ve

SOSYALİST

S İY AS AL M Ü C A D E L EN İN D U R U M U .

A -K a p ita lis t- emperyalist sistem:
Bütün b iç im le r i içinde k ö le liğ i, toplumsal
s e fa le ti ve siyasal b a ğ ım lılığ ı g e tire n , iş
a ra ç la rım ız ı ve hayat ka yn a kla rım ızı e l l e r i 
ne g e ç ire n le rin ekonom ik sistem i ola rak k a 
p ita liz m
va rlığ ın ı ve egem enliğini sü rd ür
m e k te d ir .
Kendi
yapısı
içinde,
to plu m u ;
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ü re tim a ra çla rın a sahip olan ve h ayatın
ka yna k la rın ı sömüren burjuvazi ile, ü re tim
a ra ç la rın a sahip olm ayan e m e k ç ile r o larak
b ö lm ü ştü r.
Em ekçi
s ın ıf, burjuva
s ın ıfın
tahakküm ü ve boyunduruğu a ltın a a lın m ış 
t ı r . Her yönden s ö m ü rü lm e k te d ir. Bu, h a k 
sız, ve adaletsiz bir durum dur.
A n cak,top lum sa l ola rak s e rv e tle rin a r t 
m asıyla b ir l ik t e , toplumsal
eşitsizlik
de
b ü y ü m e k te d ir. A r ta n sayıda küçük mülk
sahipleri iflasa düşerek, p ro le te rle ş m e k te 
d ir le r .
Ü r e tim in to plum sallaşm ası, y ığ ın la rın da
b irle ş m e le ri ve m erke zile şm e le rin i g e t i r d i 
ğinden; k a p ita liz m , hem kendi gelişmesini,
hem de yok oluşunun ş a rtla rın ı
b ir l ik t e
ta ş ım a k ta d ır.
a ) K a p it a lis t- e m p e r y a lis t siste m ;
kendini
s ü rdürm ek, a m a çla rın a ulaşmak ve k a p ita 
list kö le liğ i p e k iş tirm e k iç in , dünyayı b ir
savaş alanına çe virere k, her tü rlü insanlık
dışı e y le m le ri g e r ç e k le ş tirm e k te d ir .
b ) K a p it a lis t - e m p e r y a lis t sis te m ;
b iriken
sermayesini a k ta ra c a k yeni ala nla r bulmak
zorundadır. Bu te laş içinde, savaş k ı ş k ı r t ı c ı 
lığı yaparak, yer yer
de suni
savaşlar
y a ra tm a k ta
ve
uluslararası
ç e liş m e le rin
körüklenm esinde baş rolü o y n a m a k ta d ır.
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Bu yöntemlerle;
-O rta-D oğu'da ve ülkemizde bir savaş
ve kaos ortamı y a ra tm ış/ haksız savaşlar
la halkları birbirlerine kırdırm aktadır.
-Bugün Orta-Doğu kan gölüne çevrilmiş
ve silah tüccarlarının c irit a ttıkla rı bir
alan haline gelm iştir.
c)K apitalist-em peryalist sistem, proletar
yanın olduğu gibi, mazlum dünya halklarının
da baş düşmanıdır. Mazlum dünya halkları,
ülkelerinin bir pazar olarak kullanılmasına
karşı koymaktadırlar. Baskı,iİhak ve işgal
eylemlerine karşı bağımsızlık ve özgürlük
mücadeleleri güçienmektedir.
d)Em peryalist-kapitali$t sistem ,' kaçınıl
maz ekonomik ve sosyal bunalımlarını aş
mak üzere yeni strateji ve ta ktikle r uygula^
yarak kendini yenilemeye çalışmaktadır.
Biçimsel "barış" görüşmeleri hızlanmıştır.
Mİnsan H akları" savunucusu kesilen burjuva
zi, sosyal-demokrasi’ nin sınıf uzlaşmacılığı
ile göz boyamaktadır.
e)Em peryaiist-kapitalİst
sistem,
kendi
iç çelişkisi ve bunalımlarım uzun vadede
aşma yeteneğinde değildir. Mazlum dünya
halklarının direnişleri, emperyalist-sömürgeci
metropollerdeki
işçi
sınıfına
düşen
küçük k ırın tı
kaynaklarım
da keserek,
toplumsal
dengeleri
burjuvazi
aleyhine
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tehlikeli biçimde bozduğundan, sistem için
yaşamsal bir tehdit oluşturmaktadır.
f)Herşeye rağmen, mazlum dünya halkla
rı ve proletaryasının kurtuluşu gerçekleşe
cektir.
B-Sosyalist siyasal mücadele:
İnsanların sınıflara bölündüğü çağlardan
itibaren; ezenlerle ezilenler, sömürenlerle
sömürülenler arasındaki toplumsal mücade
leler; tarihin itic i gücü olagelm iştir ve
sosyalizm ütopyası BİLİMSEL SOSYALİZM1de
somutlaşarak
ideolojik-si yasal
bir
eylem klavuzu haline gelm iştir.
1871 Paris Komünü, sınıfsız bir toplum
savaşının ilk zaferiydi. Bunu, t. Emperyalist
Paylaşım
Savaşı
sürecinde
Rusya*daki
1917 BÜYÜK EKİM DEVRİMİ izledi ve
dünya yepyeni bir çağa girmiş oldu..EKİM
DEVRİMİ, dünya proletaryası ve sömürge
halklar için kurtuluş umudu haline geldi.
Aynı
zamanda,
proletarya
iktidarının
SSCB^i
oluşturarak * sosyalizm
yolunda
ileri adımlar atması; burjuvazi ve yandaşla
rını büyük panik içine soktu. Bu gelişmeler,
ulusal
kurtuluş
mücadelelerini
sosyalist
'mücadeleler ite birbirine bağladı, onun
önemli bir parçası haline getirdi.
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Emperyalist sistemin, ekonomik-siyasal
ve askeri kuşatmasına rağmen SSCB'deki
sosyalist inşa, büyük toplumsal ilerleme
ve gelişmeler elde e tti. Fakat, o günkü
koşullarda içe dönen devrim, dünya proleter
hareketleriyle bağlarını kopardı. Giderek,
partinin devlet haline dönüştüğü bir bürok
ratik
modele;
toplumsal
artı-değerin
devlet bürokrasisi tarafından denetlendiği,
merkezi-pianiama ile özdeşleştirilen
bir
sosyalizm anlayışı haline gelerek yozlaştı.
Buna rağmen,
BİLİMSEL
SOSYALİZMMn
öncülüğü, Çin'de,
Küba'da
Vietnam 'da
ulusal kurtuluşu toplumsal kurtuluş mücade
lesiyle birleştirebildi. Dünyanın her yanında
bu ideolojik önderlik radikal mücadelelerle
pek çok kazanım elde etmeye devam e tti.
Sosyalist inşa deneylerinin, bürokratik
yozlaşmaya
uğrayarak
tıkanmasının
ilk
sonucu Proleter Enternasyonal
anlayışı
nın yok edilmesi olmuştur. Bu revizyonist
iktidarlar, parti-tievlet çıka rların ı, temel
resmi siyasetlerini, işçi sınıfı partilerine
te k
ve v a z g e ç i l m e z
çizgi olarak
dayattılar..
Ulusların Kendi Kaderlerini Tayin Hakla
rı, gönüllülük üzerine değil; zorlama b irlik -
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ter üzerine kurulmaya çalışıldı.
Yükselen Faşizm dalgasına karşı burjuvareformizm iyle tarihsel uzlaşma yaratıldı,
II.Emperyalist Paylaşım Savaşanda A vrupa'
daki bir çok sosyalist iktidar; emperyalist
sistemle yaratılan dengelerin kurbanı o l
du.. Buna karşılık, bir çok Doğu Avrupa
ülkesinde ise, Faşist işgali kaldıran Kızıl
Ordu eliyle bağlı iktid a rla r oluşturuldu.
Avrupa merkezli bu uzlaşma ve denge;
silahlanma yarışı,
nükleer savaş tehdidiyle
korundu*. , Avrupa'da
sosyal-demokrasi
sunulurken;
emperyalistler
.sömürge
ve
yan sömürgelerdeki işgal,ilhak ve soykırıma
dayalı soygunlarını ve sınıf egemenliklerini
askeri diktatörlükler eliyle azdırdılar. Dün
ya statükosunun bekçilerinden bir diğeri
SSCB; ekonomik, askeri ve siyasal bir güç
olarak ikinci kutbu oluşturdu.. SSCB bu
yapısıyla, bir yandan ABD emperyalizmini
barajlarken, öte yandan; reform ist önerme
resmi sosyalizm anlayışıyla da, hem dünya
sosyalist hareketlerini, hem ulusal kurtuluş
mücadelelerini de baraj layan, statükoyu
koruyan bir engel haline gelm işti.. Bu
konumuyla, dünya sosyalist hareketindeki
çok boyutlu kopuşma ve kamplaşmaları
beraberinde getirdi. SBKP-ÇKP ayrışması;
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Eyro-Komünizmin yanı sıra;. Avrupa'da ve
Latin Amerika'da* -,.y.ietnam*,-da bağımsız
ve radikal sosyalist akımlar da mücadelede
ayrıştılar..
v .
Emperyalist sistem kendi ekonomik ve
siyasal bunalımını aşmak üzere programlar
üretirken; 60 sonrası süreçte çok merkezli,
bölünmüş, fakat ideolojik-siyasal ve örgüt
sel olarak devrimci dönüşümlerin zorlandığı
ulusal ve toplumsal kurtuluş pratikle ri de
yaşandı. 80 sonrasında ise, reel sosyalizm
anlayışlarının
hızla
çöktüğü,
bürokratik
modellerin kapitalist rasyonellere yöneldik
leri yeni bir döneme g irild i. Avrupa mer
kezli ABD^SSCB kampına dayalı siyasi
denge çözüldü. Emperyalizm tek belirleyici
güç olarak kendini dayattı. Ve emperyalist
burjuvazi, çöken rejim lerin şahsında sosya
lizmin öldüğü ve Marksizmin b ittiğ i zaferini
ilan etmeye başladı..
Emperyalist
sistemin
a lte rn a tifi
yine
emperyalist sistem değildir. Uluslararası
sosyalist hareket, bu sistemi değiştirmeye-dönüştürmeye aday dinamikleri örgütle
yecek tarihsel mirasa ve birikim e sahiptir.
Sosyalist hareketin bunalımı gösterm iştir
ki,
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a)Dünya proletaryasının kendi öz örgütle
ri ve özgün programlarıyla katıld ıkla rı bir
ENTERNASYONAL örgütlenme ve mücadele
anlayışında birleşmesi gerekmektedir.
b)Sınıf partilerinin siyasal iktidarı ele
geçirmeleri mümkündür, fakat sosyalizmin
inşası, devrimci proletaryanın e y l e m l i 
liği
ve
inisiyatifi
ite
doğru
o rantılıdır.
c)Dünya proletaryasının devrimci karakte*
ri; onun kendiliğinden bilincinde değil,
tarihsel-toplumsal görevlerinin örgütlenme
sinde durmaktadır. Bu eşitsiz gelişim -bilinçlenme nedeniyle; diğer emekçi sınıf ve
tabakalar
(köylülük,
küçük
burjuvazi,
aydınlar vb..), kimi tarihsel dönem ve
momentlerde
devrimci
misyonun
içini
doldurabilirler. Fakat, toplumsal
üretim
sürecindeki yerleri nedeniyle proletaryanın
görevlerini
devralamazlar.
Bu
tarihsel
misyon kayması sosyalist hareketin açmaz
larından birini oluşturur. Devrimci önderlik
bu bileşkeni yakalamak ve buluşturmada
siyasal kararsızlık göstermemelidir.
Bu nedenlerle;
-Partim iz, dünya görüşü otarak bilimsel
gelişmelerle beslenip güçlenen diyalektik
ve tarihsel materyalizmi kendine temel
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a lır. D ü n ya n ın sosya list ve ulusal kurtuluş

mücadeleleri ile kazandığı bütün teorik,
siyasal, kültürel ve ahlaki miras ve
değerlere sahip çıkar. Bu mücadelelerin
üzerinde
yükseldiği
ideolojik-siyasal
veri
ve
sonuçları
dogmatik
değil, eleştirel ve sentezleyici bir biçim 
de değerlendirir.
-Partim iz,
Kürdistan'ın
dört
parçaya
bölünmüş uluslararası bir sömürge statü
sünde bulunuşunun; Kürdistan toplumunun
acılarla, sürgün, soykırım, sefalet ve
yoksulluk içindeki tarihinin, esir edilm işli
ğinin sorumlusunun da em peryalist-kapitaIist sistem olduğunun bilincindedir. Bu
nedenle,
Kürdistan
Ulusal
Kurtuluş
Mücadelesi, muhteva olarak hem a n tisömürgeci,
hem
ant i-em peryalist1tir..
Bu muhtevasıyla KUKM, sosyalist siyasal
mücadelenin hedefleriyle çakışmaktadır.
-Çağımızda ulusal kurtuluş mücadeleleri,
kapitalist köleliğe karşı mücadele ile
bütünleşebilmek için, sosyalist temelde
yükselmek,
sömürgecileri
her
alanda
püskürtmek zorundadırlar.
-Mücadele, her yanıyla yeni bir dünya'nm kurulması, ö z g ü r ve s ö m ü r ü 
ş ü z bir toplum yaratmak içindir.
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-K ü rt Ulusu, Özgürlüğü ve bağımsızlığı
için bu genel Konum içinde yerini almış
ve amansız bir mücadele içindedir.

2.B ö l ü m

2-TARİHSEL SÜREÇ İÇİNDE KÜRDİSTAN.

A-Genel olarak K ü rtle r ve Kürdistan:
M .ö. 2000 yıllarına a it yazılı belgeler,
K ürtlerin O rta ve Yukarı Mezopotamya'nın
yerleşik, en eski bir topluluğu olduğunu;
diğer azınlık ve etnik gruplarla b irlik te
Kürdistan ülkesinde yaşadıklarını göstermek
tedir.
Kürdistan, kuzeyden Moğollar ve Türklerin,
doğudan
Perslerin, Güney'den ise,

14

Arapların olmak üzere, yılla r boyu birçok
kez istifalara uğram ıştır.. Ayrıca, sıcak
denizlere inmek isteyen Çarlık Rusyası
ile, Asya'ya açılmak isteyen batılı yayılma
cıların da işgal terinde kalm ıştır..
Kürdistan'a yönelik^ saldırılara, feodal
beylikler
öncülüğûride
karşı
çıkılarak
mücadele edilmiş, kim i zaman da uzlaşılm ıştır..
Feodal beylikler arasındaki
bölünmeler,
tarihsel ve konjonktüre) nedenlerle uzun
sürmüştür. Bu, merkezi bir yapıya ve
yönetime ulaşılmasını engellemiştir. A yrıca,
K ürtlerin kırsal kesimlerde yaşamaları ve
şehirleşmeye çok geç ulaşmış olmaları da;
tic a re t, bilim ve teknikle uğraşmalarını
g eciktirm iştir. Bu nedenlerle, toplumsal
ve siyasal örgütlenmelerde K ürtler geri
kalmışlardır.
Bu genel yapıya bağlı olarak, Kürdistan1da tek ve merkezi bîr d il11e anlaşmak da
mümkün olamamıştır. K ürt d ili, bugün de
4 ana lehçeden oluşmaktadır ve H int-A vru pa dil grubuna dahildir.
Ve K ürtler, A ri ırkına mensupturlar.
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8~Doğu Kürdistan:

Doğu Kürdistan'daki K ürtlerin tarihsel
süreç içindeki mücadeleleri çok eski za
manlara dayanmaktadır. Somut olarak 1922*
lerden sonra
görülen Kürt ulusal diren
me hareketleri, Acem M illiy e tç itiğ i'n e ve
Şah yönetimine karşı gelişm iştir. Bu dö
nemde birçok K ürt ileri geleninin mallarına
ve topraklarına el konulmuştur. Birçoğu
sürgüne gönderilmiş ya da öldürülmüştür.
Bu ırkçı baskıya karşı Simko liderliğinde
başkaldıran K ürtier karşısında çok sıkışan
Şah, 1934 yılında diğer komşu ülkelerle
anlaşarak,
ortak
davranmaya
başlamış,
1937 yılında ise, üç ülke tarafından Kürt
tehlikesine karşı SADABAT PAKTI kurul
muştur. Bu pakt, her ne pahasına olursa
olsun, K ürtlerin temel ulusal demokratik
haklarını tanımama ve ulusal direnmeleri
bastırmak için kurulan bir ittifa k tır .
1937-55 yılları arasında a ralıklı olarak
SADABAT PAKTI kendini yenilemiş; 1958
yılında ise, emperyalist bazı devletlerin
de ka tılım ı ile CENTO olarak aynı amaca
yönelik
devam etm iştir.
Türkiye,CENTO
içinde yerini alarak, belirleyici ve Kürt
Ulusu'nu imha edici fonksiyonlar üstlenmiş-
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tir.
1941 yılmda m ü ttefik orduları İran'a
girdikleri zaman,Kürtler,, .şovyetlerm. kon: trolünde bulunan kesimde kalmışlardır.

.

M üttefik orduları işgalinden sonra,ulusal
otonomi
için
harekete
geçen
K ürtier,
Urmiye Gölü'nün güneyinde bulunan Mehabad'da örgütlenmelerini geliştirerek, 1945
yılında
Kürdistan
Demokrat
P artisi1ni
kurmuşlardı. Ulusal programları Şah tara
fından reddedilmişti. Daha sonra, 22 Ocak
1946’ da İran'da Mehabad K urt Cumhuriyeti
ilan edilmiş, bir yıl sonra yöneticileri
yakalanarak bizzat Cumhuriyeti ilan e ttik le 
ri ünlü ÇARÇIRA MEYDANI'nda 1947 y ı
lında idam edilmişlerdi..
1956 yılına kadar Doğu Kürdistan'da ses
siz bir durum hüküm sürmüştür. Daha son
raları ufak çapta başkaldırılar görülmekle
b irlik te , sömürgeci baskı ve 2 ulüm ağırlıklı
olarak devam etm iştir.
Günümüzde Doğu Kürdistan'da
devam etm ektedir..

mücadele

C-Guney Kürdistan:
1 Mayıs 1920'de San-Remo'da imzalanan
(Sykes-Picot Antlaşması gereği) protokol'e
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göre,
Irak
İngiliz
Manda
Yönetim i'ne
alınmıştı (Zaten, 7 Mayış 1918'de İngilizler
Kerkük'ü işgal etm işlerdi), 8u yönetimin
açıklanmasından önce, Şex Mehmud 8ERZENCİ
önderliğinde Süteymaniye'de kuru
lan K ürt iktidarı da yıkılm ıştı*
1922 yılında
BER ZENCİ geri
gelerek .
kendini Süleymaniye'de Kürdistan hükümda
rı olarak ilan etm işti. Kısa bir süre sonra
bu iktidarın
da yıkılmasıyla
gösteriler
yoğunlaşmış, birçok Kürt öldürülmüştü. 6
Eylül
1930'da ise, BERZENCİ
yeniden
otonomiyi açıklam ıştı. K ürtlerin toparlan
malarından sonra, İrak ordusu yer yer
ağır yenilgilere uğratılm ış, Ingilizterin işe
karışm alarıyla kurulan otonomi yönetimi
yıkılarak, dağıtılm ıştı..
1931 yılından itibaren ise, BARZANİ
Kardeşler
Haşimi
egemenliğine
karşı
çıkarak, onu tanım adıklarını ilan e ttile r.
Çatışmalar başladı. Geniş çapta katliam lar
oldu. BARZANİ Kardeşler yenildiler. 1943
yılına kadar göz hapsinde kaldılar.
II.
Emperyalist
Paylaşım
Savaşı'ndan
sonra tekrar direnmeler başladı. Mustafa
BARZANİfnin istekleri kabul edildi, ancak,
bir süre sonra tekrar bu isteklerin redde-
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dilmesiyle birlikte,1945
yılının baharında
savaş yeniden başladı.
İngiliz
K raliyet
Hava
K uvvetlerinin
(R.A.F.)
uçakları,
Kurdistan* ı
bombalayarak
ağır
kayıplar
verdirdiler. Bu yenilgiden sonra, K ürtlerin
kendi aralarında bölünmeler oldu ve ulusal
hareket büyük darbe yedi..
BARZANİ ve arkadaşları daha sonra iran'a geçerek, oradaki direnmelelere k a tıl
dılar. Mehabad K urt Cum huriyeti1nin y ık ıl
masından sonra, üç devlet silahlı kuvvetle
rince çembere alınan BARZANİ ve yanında
kiler, 1947 yılında bu çemberi yararak,
uzun bir yürüyüşten sonra, K u z e y i, Sovyetle r'e geçmeyi başardılar..
7 Ekim 1958 yılına kadar orada kaldıktan
sonra tekrar geri dönen BARZANİ, mücade
leyi yeniden başlattı. Uzun süren mücadele
1970 yılında bir otonomi ile sonuçlandı.
A ncak,.Irak her zaman olduğu gibi, sözün
de durmadı ve 1975'de birçok devletin de
desteğini alarak, K ürtleri ağır yenilgiye
uğrattı.
Bugün
Güney
Kürdistan'da
devam etm ektedir.

mücadele
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D-Güney-Batı Kürdistan:
Ü2un dönem Osman!ı egemenliğinde bir
eyalet olarak kalan Güney-Batı Kürdistan,
OsmanlIlardan sonra da birçok
işgalle
karşılaşm ıştır.
I.Emperyalist Paylaşım Savaşı'nda Alman
ların yanında yer alan OsmanlIlar, Alman
ordularının
yenilmelerinden
sonra,
işgal
e ttik le ri
Arap
topraklarını
terketmek
zorunda* kaldılar.
1918
Mondros
Silah
Bırakışmasından sonra, 1 Mayıs 1920'de
San-Remo PROTOKOLÜ'ne göre Suriye
Fransa* nm Mandası *na girdi. Fransızların
işgalinde
kalan
Güney-Batı
Kürdistan,
1923 Lozan Antlaşması
ile Fransa ve
Suriye'nin denetiminde bırakılarak, ilhak
edildi.. 1938* de Fransızların çekilm elerin
den sonra, tamamen Suriye'nin denetiminde
b ırakılm ıştır.
Güney-Batı Kürdistan Suriye'nin deneti
mine sokulduktan sonra, günümüze kadar
devam edegelen bir suskunluk içerisindedir.
Ancak, Ku2 ey,Güney ve Doğu Kürdistan1da
gelişen ulusal direnme ve başkaldırıların
kanla bastırıldığı dönemlerde, Güney-Batı
Kürdistan'a barınmak ya da sürgün neden
leriyle gelen Kürt
aydınları, genellikle
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Arap
şehirlerinde
yerleşerek,
faaliyetler yürütmüşlerdir.

kültürel

Güney - Batı Kürdistan'da,
K ürtlerin
bütün ulusal-demokratik hakları, Suriye
devleti tarafından gaspedilmiştir. Araplaş
tırm a siyaseti egemen bir siyaset olup;
K ürtier, şartsız-tercihsiz Suriye devletini
desteklemek zorunda bırakılm ışlardır.
Günümüzde,
Güney-Batı
Kürdistan'da
Suriye devletinin açık ve baskıcı bir biçim 
de kontrol e ttiğ i Kürt örgütlenmeleri var
dır.
Kürt bölgesi devletin idari ve siyasi
denetimi altındadır.
Suriye'de devletle anlaşmadan barınmanın
ve siyasal faaliyet yapmanın olanakları
görülmemektedir. Anlaşma ile (!) Suriye'
de kalan örgütler bunun ağır faturasını
ödemektedirler ve ödeyeceklerdir..
Güney ve Kuzey Kürdistan ile ilişkiler
ve je o -p o litik konumu nedeniyle,Güney-Batı Kürdistan, genel mücadelemiz bakımın
dan çok önemli bir yere sahiptir.
E-Kuzey Kürdistan:
Dağılmaya
katliam larını

başlayan Osmanlı, baskı ve
hızlandırdı
ve
bu
yapıyı
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kendinden
sonraki
TC'ye
de
devretti*
OsmanlIların
çözülmeye
yüztuttuğu
dö
nemlere denk düşen önemli tarihsel olay
lar vardır ve bu olaylar Kürdistan'ın
sömürgeleştirilmesine de denk düşmekte
dir.
1920'lerden önce ve TC'nin kurulması
dönemlerinde Kem alistler, K ürtlerle anla
şarak ve onların tüm taleplerini kabullene
rek hareket e ttile r. TC'nin kurulmasıyla
b irlik te , K ürtlerin varlıklarını bile reddet
meye başladılar. K ürtlerin hiçbir istekleri
kabul edilmedi. Kürdistan'da - birçok kez
görülen başkaldırılar yeniden başladı..
1919-21 'de KOÇGİRİ ve 1925'de geniş
ve yaygın bir örgütlenmeyle ortaya çıkan
ŞEYH SAİT HAREKET'İ Kanla bastırıldı,
yöneticileri idam edildi. Yine, 1927-30
AĞRI ve 1937-38 DERSİM Ayaklanmaları
da kanla bastırıldı.
Bu dönem içinde
Kuzey Kürdistan'da daha birçok başkaldırı
oldu ve tümü de aynı yöntemlerle yenilgi
ye uğratıldılar.
1958
yılına
kadar
Kuzey
Kürdistan
suskun kaldı. Bu tarihten sonra, aydın
gruplar arasında yeniden
canlanma
ve
ulusal demokratik hareketler bakımından
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da bir hızlanma görüldü.. 70Mi yıllarda
K ürt gençliğinin örgütlenmeleri ve siyasal
^partileşme hareketleri başladı. Bu hareket
ler de ağır baskılarla karşı karşıya kaldılar.
Kuzey Kprdistan'da mijcadele bugün bütün
şiddetiyle devam etm ektedir.
Yukarıda belirlenen, TCfnin kurulmasın
dan önce ve sonra ortaya çıkan bazı
olaylar ve sonuçlan özetle şunlardır:
a)Ulusal taleplerle ortaya çıkan Ermeniler, ağır bir kıyıma uğratıldılar. Bu k a tli
am, İttih a t ve Terakki zamanında başlatıl
mış ve TC'nin kurulmasından sonra da
sürmüştür. H iris ti yan-Müslüman çelişkisin
den de yararlanılarak sürdürülen bu jenosit
ten sonra Ermeniler ülkelerini terketmek
zorunda kaldılar.
b)Karadenizde ayaklanan Pontus halkını
bastırmak
için
görevlendirilen
Osmanlı
paşası M.Kemal, .."H ilafet ve -Saltanatın
kurtarılm ası" sloganıyla o tarihlerde Sam
sung gitmiş, TC tarihinde ise bu olay
"Ulusal Kurtuluş Güneşi" olarak sunulmuş
tur. M.Kemal ve arkadaşlarının birçok
entrikaları sonucu ağır kıyıma uğratılan
Pontuslular da ülkelerini terketmek zorunda
bırakılm ışlardır.
c)1 ttih a t ve Terakkiden görevi devralan
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Kem alistler;
bu
kez,
batı
bölgelerine
yönelmişlerdir.
Emperyalistlerarası
ve
haksız
bîr
savaş
olan
TÜRK-YUNAN
SAVAŞI! nda önceleri Yunanlıları destekleyen
İngiliz! er;
Musul
ve
Kerkük
petrolleri
karşılığı
Kem alistlerle
anlaştıklarından;
Yunanlılar ağır bir yenilgiye uğrayarak
geri çekilm işlerdir..
d)Ermeni, Pontus ve Rumları yu rtla rın 
dan kovan Kem alistler; Kürdistan'da da
ağır bir jenosit ve asimilasyon eylemini
hızlandırmışlar ve Kürdistan'ı askeri olarak
işgal
ederek,
sömürgeliştirme
sürecini
başlatmışlardır..
Bütün
bu
nedenlerle,
TÜRK-YUNAN SAVAŞI bir ulusal kurtuluş
savaşı değil; başka ulusları ve halkları
köleleştiren, onları yurtlarından kovan ve
Kürdistan'ın
sömürgeleştirilmesi
gibi
sonuçları yaratan bir haksız savaştır.
e)Gelişen bu yapı üzerinde Türk burjuvazisi
palazlanmış ve
burjuvazinin
tem silciliği
görevindeki Kem alistler, daha da olgunlaş
mışlardır.
Osmanlı
İmparatorluğu'nun
katıntıları üzerine, birçok yalan ve entrikay
la Türkiye Cumhuriyeti
oturtulmuş
ve
"M isak-ı M illi" böyle ya ra tılm ıştır.. "A n ti-em peryalist Türk Ulusal Kurtuluş Savaşı"
yukarıda açıklanan bir süreci içerm ektedir.
f)İzm ir İktisat Kongresİ'nde, çerçevesi
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daha sonradan çizilen /'T ürk M illi Burjuvazi
si" büyük bir çaba sarfedilerek yaratılm ış;
ancak, kısa sürede emperyalist ilişki ve
bağım lılıklar (aslında baştan beri varolan)
içinde,
işbirlikçi
bir
burjuvazi
ortaya
çıkm ıştır. Bu bağlamda, Kemalizm, emper
yalistlerin güvendikleri bir İdeoloji olarak
yerini alm ıştır.

3-KÜRDİSTANMN

SÖMÜRGE

STATÜSü1-

NÜN RESMİLEŞTİRİLMESİ.

Kürdistan, ilk kez, 1639 Kasr-ı Şirin
Antlaşmasıyla Osmanlı ve Pers İmparator
lukları arasında bölünmüştü. Birden fazla
ulusu ve halkı içinde barındıran merkezi
feodal Osmanlı imparatorluğuyla K ürtler
arasındaki ilişki ise, askerlik yapmak ve
vergi ödemek biçiminde sürmüştür.
OsmanlIlar, askeri zorbalığa dayanan bir
yönetim sürdürdüklerinden, çeşitli ulusların
ve halkların başkaldırıları hızlanmış, yavaş
yavaş birçok ulus bağımsızlığını kazanarak,
özgürleşmeye başlamışlardı. Ayrıca, geniş
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bir alanı kapsayan Osmanlı imparatorluğu
nu, batı kapitalizmi de durdurmak istiyo r
du. Bu nedenlerle imparatorluk parçalanıyor
ve küçüiüyordu..
I.
Emperyalist
Paylaşım
Savaşı'ndâ,
Alman Emperyalistleriyle b irlikte hareket
eden OsmanlIlar, savaştan büyük bir yenil
giyle ç ık tıla r. Bunun üzerine son Osmanlı
Hükümeti , İttih a t
ve Terakki
dağıldı..
Osmanlı toplum yapısının çözülmeye başla
masıyla b irlik te , Kürdistan üzerinde yapılan
hesaplar
da
gündeme
geldi.
Böylece,
Kürdistan’ ın sömürgeleştirilmesi süreci de
başladı..
Kürtierde
uluslaşma,
1.
Emperyalist
Paylaşım
Savaşı *na tekabül
etm ektedir.
Ancak, ekonomik olarak sömürgeleştin İlme
diğinden, Kürdistan özerk yapısını uzun
dönem korumayı başarmıştır.
1923 Lozan Emperyalist Paylaşım Antlaş
ması1yia
KÜRDİSTAN,
ULUSLARARASI
SÖMÜRGE konumuna g e tirilm iştir. Bundan
sonra ise, birim
birim
işgal edilerek,
bütün
ulusal
direnmeler
b astırılm ıştır.
1940*Iardan sonra hem ekonomik ve hem
de siyasal olarak bir sömürge olmuştur..
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-Doğu Kürdistan zaten İran'ın
işgali
altındaydı; Lozan'dan sonra ise, ufak
çaplı
sınır
değişiklikleriyle
sömürge
statüsü daha da perçinlendi.
-Güney Kürdistan'da, İngilizlere
karşı
başkaldırılar büyük bir jenositle b a stırıl
dı ve İngilizler ta k tik olarak kukla bir
hükümet kurup, askeri olarak geri çekil
diler (1940).
-Fransızlar da, 1938 yılına kadar Güney-Batı Kürdistan'da kalarak sömürgeci
siyasetlerini
pekiştirdikten sonra
geri
çekildiler.
-Gerek İngilizler ve gerekse Fransızların,
uzun süre kaldıktan sonra geri çekilm ele
rinde, önemli uluslararası sorunlar vardı.
En önemlisi de emperyalist çıkarlardı.
Bunların başında
HATAY SORUNU ile
MUSUL
ve
KERKÜK
PETROLLERİ
gelmekteydi..
-Kuzey
Kürdistan
ise,
Türk
devleti
tarafından parça parça ele geçirilm iş;
imha, asimilasyon ve jenosit eylemleri
devamlı sürmüştür. 1938 Dersim Direnme
s i1nin bastırılmasına kadar Türk devleti
Kuzey Kürdistan'ın her birimine gireme
m iştir.
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Kürdistan'ın askeri olarak işgal eailmesiyle ayaklanmalar başlamış ve 1940 yılma
kadar
sürmüştür.
Kürdistan1da
ulusal
hareketlerin başlaması, sömürgecilerin de
hareketlenmelerine neden olmuştur.
K ürtler, sömürgeci saldırılar karşısında
merkezi bir yapıya sahip olmadıkları için;
kaçınılmaz olarak süreç İçinde ekonomik
ve siyasal olarak parçalanmışlardır.
Sonuç olarak;
a)Kürdistan, O rta-Doğu'da, sömürgecili
ğin bütün uygulamalarını üzerinde taşıyan,
beyni ve iskeleti dört sömürgeci devlet
tarafından
parçalanmış
(Türkiye,
İran,
Irak
ve Suriye)
ULUSLARARASI
BİR
SÖMÜRGE'dir.
b)Kürdistan'ın sömürgeleştirilmesi resmi
olarak LOZAN'da tescil edilm iştir.
c)Kürdistan askeri işgal altındadır. Bü
tün y e r-a itı ve yer-üstü kaynaklan talan
edilm iştir. Tüm zenginlikleri yağmalanmıştır. Ekonomisini
özgürce
geliştirmesinin
önüne engeller konulmuştur.
d )D ili, kültürü, folkloru, a rtistik değerle
ri yok sayılarak; ulusal gelenekleri parça
lanmıştır.
e)Bütün baskı, asimilasyon ve jenoside
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rağmen, K ürtler varlıklarını koruyabilmiş
ve korumaktadırlar.
f)Sömürgeciliğe
karşı
direnme,
her
düzeyde bütün şiddetiyle devam etm ektedir.

3. B ö I ü m.

4-KÜRDİSTAN'DA ÜRETİM BİÇİMİ.

Kürdistan,çağımıza uyarlı s ın ıflı b ir top
lumdur.
a)Kürdistan'da egemen üretim
biçim i
kapitalizm ' di r. Bunun yanında; ekonomik
tem elleri parçalanmasına karşın, feodalizm
üst yapıda görece etkinliğini sürdürmekte
dir.
b)Dört sömürgeci devlet arasında bö
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lüşülmüş ve her parçası ayrı bir devletin
(Türkiye, Iran, Irak ve Suriye) sınırları ve
yapısı içinde işgal ve ilhak edilerek sömürgeleştirildiğinden,
-iç dinamikleri parçalanmış,
-ü re tim güçlerinin gelişmesi uzun süre
engellenmiş,
-Emek değerleri ve zenginlik kaynaklan
talan edilm iştir.
5-KÜRDİSTAN'İN SINIFSAL YAPISI.
Kapitalizm , Kürdistan'da çarpık biçimde
gelişm iştir. Sömürgeciler, kendi çıkar ve
ihtiyaçlarına bağlı olarak ve olanakları ö l
çüsünde yatırım ile, Kürdistan'daki üretici
güçlerin gelişmesini çok aşağı düzeyde
tutm uşlardır. Bu durum, Kürdistan proletar
yasının nicel ve nitel yapısını belirlem ekte
dir.
Sanayileşme, devlet eliyle ve yukarıdan
aşağıya doğru gelişm iştir. Özel teşebbüsler
yok denecek kadar azdır.
İş yerleri, k itle le ri kucaklayacak ve sı
n ıf bilincinin radikal gelişmesini sağlayacak
niteliklerde
değillerdir.
Bu
nedenlerle,
Kürdistan proletaryası gelişmiş kapitalist
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ülkeler proletaryası gibi bir yapılanma
içinde değildir* Gelişmesi ve sınıf bilincine
ulaşması önünde b ilinçli ve gerici barikatlar
oluşturulmuştur.
Sömürgeci burjuvazi, Kürdistan'a yatırım
yapmayı riskli görmektedir* Çünkü, Kürdistan Ulusal Kurtuluş Mücadelesinin boyutla
rı uzun vadede sömürgeciler için büyük
tehlike arzetmektedir*.
A —işçi sınıfı:
l-Kürdistan'da oluşturulmuş MözelMişletme*
lerde çalışanlar.
Bu işletmeler, Kürdistan'daki işb irlik
çiler tarafından oluşturulan ve genellikle,
sömürgeci burjuvazinin Türkiye genelindeki
yapısal durumuna bağlı ve bağımlı acenta,
bayilik vb.*, gibi kuruluşlardır.
Yerel alanın ihtiyaçlarına cevap veren;
otel,eğlence
yerleri,
petrol
bayilikleri,
metropoldeki işletmelerin acentaları, satış
mağazaları, dokuma vb.,, gibi küçük fabrika*
lar; sömürgeci Türk ekonomisine bağlı ve
bağımlı dar kapsamlı işletm elerdir. Bunlar,
sömürgeci burjuvazinin kendisi için güvenlik
li görmediği bir alanın talan ve yağmalan
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ması için oluşturulmuş özel yapılardır.. Bu
işletmelerde palazlanan işbirlikçile r, belli
bir sermâye birikim i sağladıktan sonra, bu
sermaye ile batı bölgelerine yatırım yapmak
tadırlar.
Kürdistan'daki "özel" işletmelerde çalışan
lar;
a)Yapıları gereği işçi olmaktan çok iş
letme sahibi işbirlikçilerin haklarını koruyan
ve kollayan unsurlardır.
b)Gerici sendikal hareketin K ürdistan'
daki tabanını oluşturm aktadırlar.
c)Bu işçilerin en azından tarafsız kılınm a
ları için, yoğun bir siyasal propaganda
altında tutulm aları gerekmektedir.
Il-K ürdistan'da sömürgeci devlet (ler) eliyle

oluşturulmuş

işletmelerde çalışan

lar.
Genel olarak bu tür işletmeler Kürdjstan'da ağırlıktadır. Devletin işletm eciliğiy
le oluşturulan Et Kombinaları, Şeker, Şa
rap vb..
Tekel . Fabrikaları,
Bankalar,
Devlet Üretme Ç iftlik le ri, Kömür İşletmele
ri, Maden işletm eleri, Devlet Yönetim
Üniteleri vb...'dir.
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Bu işletmelerde çalışan Kürdistanlı işçi
ler, kırsal kesimlerdeki işçilere göre daha
im tiyazlıdırlar. Her Kürdistanlı bu işletme
lere girip çalışamaz. Bu işletmelere işçi
olarak girebilmek; rüşvet, akrabalık ve
hemşehrilik
ilişkileriyle
siyasal
nüfuz
sahiplerinin aracılıklarına bağlıdır.
Devlete olan ekonomik ve siyasal bağım
lılığ ın asimilasyonu hızlandırması nedeniyle;
resmi
ideolojinin
bu kesim
üzerindeki
etkisi ve denetimi daha fazla olmaktadır.
a)Bütün uygulamalara rağmen bu işyerle
rinde sendikalaşma, sosyalizmle tanışma,
ulusal sorunu kavrama ve ona sahip çıkma
yine de bilince çıkmaktadır. Yoksulluğun
ve sefaletin boyutlarının gün geçtikçe
genişlemesi de bu bilinci hızlandırmaktadır.
b)Sömürgeciler,bütün araç ve gereçleriyle
Kürdistan
proletaryası üzerinde, metropol’ deki uygulamalarının çok daha fazlasını
gerçekleştirm ektedirler.
c)Denetim ve yönetimi devletin elinde
bulunan
bu
işletmelerde,
sömürgeciler
özellikle Kürdistan işçi sınıfıyla ezen ulus
işçileri arasında ayrım yaratarak; metropol
işçilerinin
Kürdistan
Sorunu'nda
kendi
burjuvalarının
yanında
saf
tutm alarını
amaçlamaktadırlar.
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M -K ırs ıl kesimde çalışanlar.
Kapitalizm ,Kürdistan'da tarım kesiminde
de egemendir.Üretim pazar için yapılmaktadır.Toprağın feodal mülkiyeti parçalan
makta ve yerini giderek kapitalist işletme
cilik alm aktadır.Tarım da,traktör,döver-biçer
gibi
modern . araçlar
kullanılm aktadır.
Devlet Üretme Ç iftlik le ri yanında, ağa ve
beylerin ç iftlik le ri de vardır. Tavukçuluk,
büyük ve küçük baş hayvan yetiştiren
üretim merkezleri oluşmuştur. Buralarda
modern besi
maddeleri kullanılm aktadır.
Sebze ve meyvecilik geliştirilm iş, üretim
ve pazarlama olanakları en son teknik
araç ve gereçlerle yapılmaktadır.
Kırsal kesimde çalışanların bir bölümü
orada yaşantısını sürdürürken, diğer bölümü
de metropole göç etmektedir.
a)Kırsa! kesimde, ağa ve beyler kapitatlstleşmekte; ücret karşılığı gündelikçi ya
da mevsimlik işçi çalıştırarak, artı-değer
elde etm ektedirler.
b)Kırsal kesimde çalışanlar ağır koşullar
altındadır ve Emek sömürüsünü iliklerine
kadar hissetmektedirler.
c)Kürdistan Ulusal Kurtuluş
Mucadelesi'nde kırsal kesimde çalışanların örgütlen
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dirilmesi önemli bir hedeftir. Toplumsal
Konumları itibariyle KUKM'ne kırsal ke
simde en yakın olan tarım proletaryasıdır.
d)Kırsal kesimde çalışanların bir bölümü
İse, köy İle şehir arasında bir konumdadır
lar. Bunlar, kendi toprakları ile ilişkilerini
kesmemekte, diğer yandan da ücretli işçi
olarak çalışmayı tercih etm ektedirler.
IV-Mevsimlik işçiler.
Yaşantılarını
kırsal
kesimde
organize
eden, kendilerine yetecek kadar toprak ve
iş araçları olmadığından yılın belli dönemle
rinde başka alanlara giderek çalışan prole
terle rd ir.
Genellikle,
büyük
ç iftlik le r,
Devlet K arayolları, Su İşleri, Demir Yolla
rı, Orman İşletmeleri vb... gibi yerlerdeki
inşaatlarda işçilik, metropol bölgelerinde
amelelik ve Çukurova'da tarım alanlarında
ırg a tlık için çalışmaya gitm ektedirler.
a)Şehlr ile köy arasında değişen bir
kültüre sahiptirler. Bu yapılarıyla k ır ve
şehir arasında bir iletişim aracı durumunda
dırlar.
b)Sanayi proletaryasının etkime alanında
ve ona yakındırlar.
c)Sosyalizm ve Ulusal Sorun'a yatkındırlar
ve kavramada zorluk çekmezler.
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d)Metropol işçileri ve devrimci hareketle
riyle yakın temasta olduklarından, iliş k ile ri
ni bunlardan etkilenerek g e liştirirle r.
e)Mevsimlik işçilerin bir bölömö, g ittik le ri
batı
bölgelerinden geri dönmeyerek,orada
yerleşip kalm aktadırlar. Bu yerleşim, batı
bölgelerinde büyük çapta K ürt Kolonileri
oluşturmuş
ve oluşturmaya
da
devam
etm ektedir.
f)A ncak, mevsimlik işçilerin asimilasyon
ile daha yakın ilişki içine girm eleri nede
niyle Kürdistan'dan kopma olanakları da
oldukça fazladır. Bu kesim ile ciddi biçimde
ilgilenmek
-özellikle asimilasyon canava
rından korunmaları iç in - yayın vb... yoluyla
üzerlerinde
propaganda
ve
ajitasyona
ağırlık verilerek, Batı bölgelerinde oluşmuş
K ürt Kolonilerine yakın durmayı g erektir
mektedir.
V -Em peryalist M e tro po llerde ki K ürt işçi
ler.
Büyük çoğunluğu kırsal kesimden olmak
üzere, önemli bir K ürt işçi kitlesi emperya
list
metropollerde
temerküz
etm iştir,
ö zellikle Avrupa'nın değişik ülkelerindeki
metropol
merkezlerde
çoğunluktadırlar.
K ürt işçilerin emperyalist metropollerdeki
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kesiminin çoğunluğunun sınıfsal ve ulusal
bilinci z a yıftır.
a)Bu kesimin çoğunluğu sermaye sahibi
olmak; Kürdistan*a döndüklerinde toplumda
ayrıcalıklı bir statüye kavuşmak amacıyla
hareket etm ektedirler. Küçük bir azınlığı
ise, sınıfsal ve ulusal mücadelenin içinde
yer almaktadır.
b)Emperyalist
metropollerdeki
Kürt
tşçile^Kürdistan'daki diğer emekçi sın ıfla r
dan daha olanaklıdırlar. Ekonomik ve siyasal
olarak orta-burjuvaziye yakındırlar. Küçük
burjuva değerlerle donatılıp, bulundukları
yerin kültürel değerlerinden etkilenerek,
büyük bir dejenerasyon ite Kürdistan*a
geri dönmektedirler.
c)Büyük
çoğunluğu
Avrupa
metropol
merkezlerinde
olan
K ürt
işçiler,
ileri
teknolojik yapı içinde, dinci eğitimler ve
mezhep
ayrıcalıklarıyla
devamlı,
Türk
devletinin
anti-kom ünist
ve
a n ti-K ü rt
ideolojik
faaliyetleri
ve
saldırılarının
etkime alanındadıriar. Hırıstiyan-Müslüman
çelişkisinde, Türk devletinin tercihini ve
dayatmasını kendiliğinden kabullenmektedir
ler.
d)Emperyaiist
metropollerdeki
K ürt
işçiler, dolaylı ya da dolaysız Sömürgeci
burjuvazinin
-özellikle
Türk
sömürgeci
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burjuvazisininpropaganda
durumuna düşmüşlerdir.

malzemesi

Vl-SömOrgeci M etropollerdeki Kürt işçi
ler.
K ürt Ulusu, sömürgeci metropollere ya
mecburi İskan ya da değişik nedenlerle
-özellikle
Türk
metropol
merkezlerebüyük bir GÖÇ olayı yaşamaktadır. Sömürge-sömürgeci
ilişkilerinden
kaynaklanan
bu GÖÇ nedeniyle sömürgeci metropollerin
büyük şehirlerinde Kürt kolonileri oluşmuş
ve oluşmaktadır.
a)Sömürgeci
metropollerdeki
K ürtler,
sömürgeci
devletlerin
uygulamalarıyla
asimilasyona uğratılm aktadırlar. Bu amaç
la, K ürtler üzerinde her türlü strateji ve
ta k tik uygulanmaktadır.
b)Metropoilere gelen K ürt işçiler.buralara
yerleşmek, iş bulmak, çatışmak için gel
mektedirler. Küçük bir dükkan açarak işe
başlamak ve kısa elden zengin olmak gibi
hayalleri ise gerçekleşememektedir.
c)K ürt işçiler: sömürgeci metropollerin
her koşulunu kabullenerek, bu nedenle
ucuz iş gücü-olarak alabildiğince sömürül
mekte ve kullanılm aktadırlar. En ağır ve
dayanılmaz işlere verilerek, en basit sağlık
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koşullarından bite yoksun bırakılm aktadırlar.
Sigortasız ve her türlü iş güvencesinden
yoksundurlar. Geri dönme korkusu her
koşula evet demelerini sağlamaktadır.
d)Sömürgeci
metropollerdeki
K ürtler,
metropol
romancılarının
-özellikle
Türk
sömürgeci metropollerinde- ilham kaynağı
dırlar..
Folklorik,
a rtistik
değerleriyle
"y a ra tıc ılık ” öğesinin de kaynağıdırlar.
e)Sömürgeci metropollerdeki Kürt işçiler,
ırkçı-şöven horlanmanın karşısında, dilsiz,
kimliksiz ve savunmasız bırakılm ışlardır.
Çok kötü yerleşim koşullarında, bakımsız
ve sefalet içinde yaşamaktadırlar. Büyük
kentlerin hammalhğını yaparak; lağımsız,
susuz, elektiriksiz gece kondular* "süslemek” tedirler. Bu nedenle de, film le rin
konusu ve arabesk müziğin "y a ra tıc ıla rı”
olm aktadırlar.
f)Sömürgeci metropollerdeki Kürt işçilere
özel bir önem vererek, program hedefleri
miz doğrultusunda eğitim ve örgütlenmeleri
sağlanmalıdır* Bu konuda sömürgeci m etro
p o lle rd e ki devrimcilerden gerekli yardım
istenm elidir.
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B -K u çü k Burjuva;
1-Kır küçük burjı

Bir faütönr olan
Köylülük, sınıfsal I
burjuva karakterlidi
iş araçlarına göre;
köylülük olmak üzeı

1*Yoksul köylülü»

Yoksul köylüler,
mülkiyetinden
yo»
marabalık, ırgatlık
*

-

v /

küçük-burjuva'dır. Özel mülkiyet tutkuları
sürekli egemendir. Sınıfsal karakterleri ge
reği zengin köylülüğe ulaşma istekleri var
dır.
a)Kapitalizmin tarım a girmesi ve iş araçlarının kullanımının zengin
köylülüğe
geçmesiyle, malların pazartanmasındaki re
kabet orta köylülüğün durumunu zorlaştır
m ıştır.
b)Yukarıdaki nedenlerden dolayı, orta
köylülük g ittikçe yoksulluğa itilm ekte; pa
halılıktan, zamlar ve benzeri uygulamalardan
n doğrudan etkilenm ektedir.
c)O rta köylülük, merkezileşen sermaye
hareketine ve onun sonuçlarına tahammül
edemediğinden, egemen güçlere karşı çok
reaksiyonerdir;
bu
niteliğinden
dolayı,
zaman zaman radikal tavırlar da takınır.
d)Tüm reaksiyoner, radikal yanlarına ye
rahatsızlıklarına
rağmen
orta
köylülük,
sömürgecilerle de uzlaşma yolları arar ve
bulur.
3-Zengin köylülük.
Zengin köylülük, orta köylülük ile kapitâr
listleşen toprak ağaları arasında yer alır.
Sınıfsal konumları gereği, egemen sınıflara
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yakındır. Kapitalistleşen toprak ağalarına
çok özenirler.. B ir kesimi,
Kürdistan'daki
mücadeleye destek vermekte ya da bizzat
mücadeleye katılm aktadırlar.
a)Sermayenin sınır tanımaz hareketliliği
ve temerküzü, tarımda tüm zenginliklerin
büyük sermayedarların ellerinde toplanması
nı sağlayacağından; bu süreçte
zengin
köylülük, orta ve hatta yoksul köylülükle
eşit düzeye gelir.
bîKürdistanhn sömürge konumundan do
layı zengin köylülük; tüm gelişmelere rağ
men işbirlikçi konumlarını özenle korurlar.
Bu nedenle de bilinçli olarak palazlandırı
lırla r ya da benzeri yöntemlerle zengin
köylülüğün yaşamları uzatılmaya çalışılır.
ll-Şehir Küçük burjuvazisi.
Kürdistan'da büyük çoğunluğu oluşturan
ve devamlı güçlüden yana tavır koyan;
sın ıf mücadelesinde en kaypak olan kesim
şehir küçük burjuvazisPdir.. Sosyalist hare
ket ve ulusal kurtuluşçu güçler tarafından
örgütlendi rilemeyen
kesimleri,
egemen
sınıfların yedek ordusu durumuna geçer.
Özellikle,' ülkemiz ve bölgemizdeki faşist
ve dinci hareketlerin
kitle
tabanlarını
oluşturmuşlardır.
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a)Kentlerde oturan esnaf, memur, küçük
tüccarlar, - aydınlar, öğrenci gençlik vb.,
gibi gruplar küçük burjuvadırlar.

b)Kapitalizrr>in her gelişme evresinde,
sürekli olarak toplumsal nevroz içinde ve
sallantıdadırlar.
c)KırsaJ , kesimde toprak mülkiyetine ve
şehirlerde- küçük çaplı işletmelere sahip
olmalarına karşın; sermayenin merkezileşme
si sürecinde mülksüzleşerek, proleterleşmek*
tedirler.
d)KUKM açısından, toprak m ülkiyeti ve
işietme ilişkile ri dışında olan,
öğrenci
gençlik ve aydınlar üzerinde özel olarak
durulm alıdır.
1-öğrenci gençlik.
öğrenci gençlik, üretimde yer almayan
ve toplumsal olaylardan hemen etkilenen
bir gruptur.
Metropollerde
okuyan ve
genellikle
üniversite
düzeyinde
bulunan
öğrenci gençlik, ülkemizin önemli enteltektüel gücünü oluşturmaktadır.
a)Oğrenci gençliğin,
ırkçı
ve gerici
eğitim ile sömürgeciler tarafından ku llanıl
maları engellenmelidir.
b)Metropolde,
sosyal-şöven
akımların
alanlarına girerek, Kürdistan Ulusal K urtu
luş Mücadelesi'ne ters düşmeleri mümkün
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olduğundan; ideolojik-teorik olarak donatıl
maları için gereken her çaba sarfedilm elidir.
c)Sömürgeci eğitim ve ideolojiden e tkile 
nerek, işbirlikçi durumuna geçen ve kaybo
labilecek ulusal
yapılara
karşı
duyarlı
olunması gerekmektedir, Bütün araç ve
gereçlerle gençliğimizin üzerine çullanan
ve onları asimilasyona tabi tutan sumürgecilerin oyunları ve saldırılarının deşifrasyonu her vesile ile yapılmaladır.
: d)Kürdistan Ulusal Kurtuluş Mücadelesin
de öğrenci gençliğin gereği gibi örgütlendi
rilm esi sağlanmalıdır.
2-Aydınlar.
Kürdistan toplumunun en b ilin çli ve sos
yal olaylara arşı da en duyarlı olan kesimi
dir. Siyasal mücadelede kitle le ri etkileme
güçleri çok fazladır. Avukatlar, doktorlar,
mühendisler, bilim adamları, öğretim üye
le ri, öğretmenler, malalar, faqiler vb..gibi
gruplar
aydın
kesimlerdir.
Toplumsal
olarak kitle le re en yakın ilişkiler içinde
bulunmaları ve kendilerine saygı duyulması
nedeniyle, mücadelemizde önemli b ir yere
sahiptirler.
a)Konumları gereği bu gruplar küçük
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burjuvadırlar.
b)Uiusal ve sosyalist sorunların kavratılması, bilince çıkartılm ası
ve taşınması
konularında temel etkinlikle ri örgütlendiril
me! idi r.
c)Üİkemiz aydınlarının büyük bölümü a*similasyona uğrayarak, sömürgeci burjuvazi
ye hizmet etmekte, bu nedenle de burjuvazi
tarafından ödüllendirilm ektedirler.
d)Ülkemiz
aydınlarının
büyük
bölümü
sosyal-şöven hareketler içinde yer almakta
olduklarından, bu durum
mücadelemizde
önemli bir boşluk yaratm aktadır.
e)Ülkemizin entellektüei
gücüne karşı,
sürekti ve sistemli olarak yürütülen sömür
geci taarruz mutlaka geriye püskürtülmelidir.
C -O rta Burjuvazi:
Kırsal kesimde iş araçlarına ve toprak
m ülkiyetine sahiptirler. Kentlerde ise, t i 
caret, inşaat, turizm, ulaşım sektörleriyle
küçük çaplı üretim alanlarına yayılm ışlardır.
a)Sınıfsal konumlan gereği tutucu ve
gericidirler. Bu nedenle, dinsel gericiliğin
beslendiği bir toplumsal zemin oluştu
rurlar.
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b)Büyüme istekleri fazladır. Ancak,kapita
list Özel mülkiyetin ekonomik yasaları ve
rekabet bunların isteklerini engeller.
c)Sermayenin merkezileşmesine uyarlı olarak konumlarını her zaman kaybedebilir
ler. Sermayenin temerküzüne ayak uydura
mayan kesimi, hızlı biçimde proletaryanın
saflarına itilm e kte d irler.
D-Lumpen Proleterler:
Genellikle kentlerde işsiz dolaşan ve
her yana eğilim li olan kaypak bir kesimdir.
Kaybedecek birşeyleri olmayan lümpenler,
sayıları oldukça kabarık bir işsizler ordusu
nu oluşturm aktadırlar. Ülkemizdeki lümpen
ler ise, büyük metropollere akın ederek,
oralarda günübirlik
işlerde
k ıt
kanaat
geçinmeyi tercih etm ektedirler. Lümpenler,
Kürdistan'ın değerlerinden kopuk, metropol
kültürünü edinmede ustadırlar ve üstelik
bu metropol kültürünün Kürdistan'a taşıyı
c ıla rıd ırla r.
Ülkemizdeki lümpenler; kaçakçılık, h ır
sızlık, uyuşturucu madde taşıyıcılığı gibi
işlerle uğraştıklarından, polis ve jandarma
ile iç li-d ış lıd ırla r. Polis ve jandarmanın
isteklerini kabullendikleri (genellikte muhbir
tik) oranda iş yapabilmektedirler.
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a)Lumpen
proleterler
küçük-burjuva
niteliklidirler»
Örgütlendi rilebilen
kesim
süratle proletaryanın saflarında yer almak
tadır.
b)örgütlenemeyen lümpenler ise, faşist
hareketin ve polisin vurucu gücünü ve
İstihbaratının bir bölümünü oluşturm aktadır
lar. Bu yapı içinde olan ve devrimci hare
kete sızmayı başaranlar, provakatör görevi
yapmaktadır.
c)Lumpen proletaryanın örgütlendirilmesi,
polisin ve diğer güvenlik güçlerinin ta ktik
ve yöntemlerini ple geçirmeyi kolaylaştırdı
ğı gibi, ulusal ve toplumsal kurtuluş müca
delesi *ni n önemli bir yedek gücü haline
de g etirebilir.
E-Sömürgecüer ve işb irlikçile ri:
Sömürgeciler, bütün araç ve gereçleriyle
Kürdistan’ ı işgal altında tutm akta, çarpık
bir kapitalizm ile sömürü ve talanlarını
sürdürmektedirler. Kürdistan'ın tüm değer
leri, ye r-a ltı ve yer-üstü
zenginlikleri,
işb irlikçiler aracılığıyla metropole taşınmak
tadır. Sömürgeciler,
işlerini
kendilerine
uyarlı ve kapital isti eşen işbirlikçi ağa ve
beylerle yürütm ektedirler. Bunlar, sömürge
cilerin Kürdistan!daki acentaları durumun
dadırlar.

47

a)işbir1ikçiier,
sermaye
birikim lerini
metropole taşımak zorundadırlar. Metropol
sermaye
hareketi
içine
girdiklerinde,
Kürdistan'la ilişkileri kesilerek, şömürgeci
burjuvazi yanında yerlerini almaktadırlar*
b)İşbirlikçHer, Kürdistan'da küçük işlet
meleri, ç iftlik le ri ve büyük ekim alanlarını
kontrol
etm ektedirler*
Bunlar
dışında,
büyük otel işletm eciliği, petrol bayiliği
vb., gibi işler de bunların elindedir.
c)Sömürgeciler, etkin bir ordu, polis ve
istihbarat gücü ile, Kürdistan'daki baskı
ve
o toritelerini
sağlamakta,
işgallerini
sürdürmektedirler. Bu yapı içinde e lit bir
bürokrasi oluşturmuşlardır. Bunlar, işb irlik
çilerin
en önemli destekçileri ve yol
göstericileridir.
d)Sömürgeciler
tarafından
oluşturulan
devlet işletmelerindeki Türk, K ürt ya da
başka uyruklu yönetici bürokratlar; okul,
hastahane gibi yerlerin yönetim ve .deneti
mini yapmaktadırlar. Bunlar, memur statü
sünde gözükmekle b irlik te , aslında sömürge
cilerin Kürdistan'daki tem silcileri durumun
dadırlar.
e)Kapitalist üretim ilişkilerine rağmen,
üst yapıda feodal siyasal e tkinliklerini
koruyan
bazı
aşiret
reisleri,
seyitler,
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şeyhler ve K ürt yönetici bürokratlar ve
benzerleri de, işbirlikçi önemli bir grubu
oluşturmaktadırlar.
f)K apital isti eşen toprak ağaları, yönetici
bürokratlar ve diğer işbirlikçilerin tümü,
karşı »devrimci,
gerici
ve
tutucudurlar.
Kürdistan'da dinçi ve faşist düşünceleri
yaygınlaştırarak, yoğun bir Kemalist propa
ganda
yapan
işb irlikçiler;
devrimi mizin
önünde ciddi ve kaldırılm aları her halükar
da zorunlu olan barikatlar oluşturmuşlardır.
g)işhirllkçilora karşı mücadele, sömürge
cilere karşı
mücadelenin
ayrılmaz
bir
parçasıdır.

6-PARTİ'NİN AMACI ve NİTELİĞİ.
Partîya Rizgarîya Kürdistan (PRK/Rizgarî), ulusal-demokratik ve sosyalist muhteva
lı bir kitle partisidir.
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a)P arti'nin
ulusal-demokratik program
hedefi
bağımsız, birleşik, demokratik bir
Kürdistan
için ülkenin askeri
işgalden
arındı rı İması 'dır.
Bu nedenle ;
aa-Parti,
Kürdistanlı tüm
yurtsever,
demokrat
ve sosyalist siyasal güçlerin
tek bir taarruz cephesi'nde -KUKC'ndeb irleştiriim elerini,
bb-Genel, acil ve stratejik siyasal hedef
lerin saptanıp, çözümlenmesini AMAÇ
ve kendisini bu sürecin en önemli A RAÇ'ı sayar.
b)Partinin sosyalist program hedefi ise,
eşit haklar ve görevler temelinde örgütlen
miş ;sınıfsız, sömürüşüz bir topluma ulaş
maktır.
7-KÜRDİSTAN DEVRİMİ'NİN NİTELİĞİ.
Sömürge bir toplum olan Kürdistan'da
Devrim, sosyo-ekonomik, siyasal ve toplum
sal gerçekler üzerinde yükselecektir. İthal
malt anlayışlarla Kürdistan'da devrim ola
naksızdır.
Kürdistan'da Devrim, kitle le rin gönüllü
ka tılım la rı ve rızalarına dayanan, demokra
tik bir muhtevada gelişecektir.
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a)Kürdistan'ın askeri işgalden arındırılm a
sı, bütün sömürgeci ilişki ve bağım lılıklara
son verilmesi ve bu durumun getireceği
sonuçlar olarak ÜLKEMİZİN BAĞIMSIZLIĞI
ve ULUSUMUZUN ÖZGÜRLÜĞÜ ile sonuç
lanacak ANTİ-SÖMÜRGECİ ULUSAL-DEMOKRATİK bir d e v r i m
gerçekleşecek
tir.
b)Bağımsız, özgür ve demokratik bir top
lumun kurulması aşamasından sonra, kesin
tisiz bir biçimde, Kürdistan'ın TOPLUMSAL
KURTULUŞU'nü
getirecek
SOSYALİST
DEVRİM'e ulaşılacaktır.
c)Yukarıdaki neden ve sonuçlara bağlı olarak, Kürdistan Devrimi ikili bir karakter
taşıyan, birbiriyle iç-içe, ancak a yırte dilmesi gerekli ULUSAL DEMOKRATİK ve
SOSYALİST n ite lik li bir devrimdir. BU
BAĞLAMDA ; asgari ve azami program
hedeflerimizi içermektedir.
8-GENEL MÜCADELE HEDEFLERİ.
Partîya Rizgarîya Kürdistan (PRK/Rizgarî) ;
-K a p ita list köleliğe ve onun günümüzde
ki türevleri olan
; EMPERYALİZME,
SÖMÜRGECİLİĞE ve FAŞİZME karşı,
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-FEODALİZME ve her türden GERİCİLİ
ĞE karşı,
-Em ekçileri baskı ve sömürü altına alan
İLİŞKİ ve İTTİFAKLARA karşı, ,
mücadele eder.
9-STRATEJİK HEDEFLER.
A-Sömürgeciler ve işbirlikçilerine karşı:
Sömürgeciler
ve
onların
içimizdeki
işbirlikçilerine
karşı,
Partîya
Rizgarîya
Kurdistan amansız bir mücadele yürütecek
tir. Bu mücadele ; siyasal, ideolojik, dip
lomatik ve askeri her alanda olacaktır,
a)Sömürgeciler ve işb irlikçile ri, Kürdistan
Devrim i'nin baş düşmanıdırlar.
Bunların
ülkemizden sökülüp a tılm a la rı, ÜLKEMİZİN
BAĞIMSIZLIĞINI ve ULUSUMUZUN ÖZGÜR
LÜĞÜNÜ getirecektir. Askeri işgale . son
vererek, demokratik bir toplumun i n ş a 
sı için zemin yaratacaktır,
b)Sömürgeciler ve işbirlikçilerinin ülke
mizden sökülüp atılm aları asgari program
hedeflerimizin çözümünü getireceği gibi,
azami programımızın yürütülmesi için de
gerekli ortamı yaratacaktır.
c)Partimiz, sömürgeciler ve işbirlikçilerini
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en kılca! damarlarına girm eyi, beyinlerini
parçalamayı, iskeletlerini dağıtmayı, ik t i
darlarına
son vermeyi
temel
GÖREV
sayar.
B-Kürdistan Devrimi'nden
tabakalar açısından:

yana sınıf ve

i-P artîya Rizgarîya Kürdistan (PRK/R»z~
gari), bir bütün olarak Kürdistan proletar
yası ile, kırsal kesimin en ileri öğesi olan
yoksul köylülüğü örgütlendirmeyi, ulusal
ve sosyalist
bilinçle
donatmayı
görev
sayar.
a)özgür
ve
demokratik
Kürdistan'ın
sınıfsız ve sömürüşüz bir topluma u la ş tırıl
ması sürecinde, azami program hedeflerinin
gerçekleştirilmesi bilinci ile hareket eder.
b)Kürdistan proletaryasının Ulusun bir
parçası olarak bizzat KUKM 'ni örgütlendir
me görevi olduğunu kabul eder,
c)Yoksul köylülüğün ulusal sorun karşı
sındaki olumlu tavırlarını b ilir ve ulusal
kurtuluş savaşımızın m otor gücü olacakları
bilinciyle hareket eder.
d)Yoksul köylülüğün Kürdistan proletar
yasının doğal İttifa k çısı olduğunu kabul
eder, asgari
program
hedefleri
içinde
toprak, iş araçları gibi taleplerini karşıla
mayı programlar.
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e)Emek mücadelesinde sosyalist örgütlen
meleri sağlar, ekonofnik-demokratik müca
dele perspektiflerini siyasallaştırır.
Il-P artîya Rizgarîya Kurdistan (PRK/Rizgari),mevsimlik işçilerin taleplerini prog—
ram!ar,u|usal sorunu kavramalarını ve sos
yalist bilince ulaşmaları için çahşır.Bunların, Kurdistan Ulusal kurtuluş Mücadelesi
içinde olmalarını sağlayacak örgütsel iliş
ki ve bağlantılar kurar.
/
.
Ili-P a rtîya Rizgarîya Kurdistan (PRK/Rizgarî) , orta köylülüğün radikal
yanını
örgütlendirir. Sömürgecilerle uzlaşmamaları
için gerekli her çalışmayı yapar. Talepleri
ni program laştırır.
a)Sömürgecilerin
ideolojik
ve
siyasal
hegemonyasından
kurtulabilenleri
ulusal
kurtuluş
mücadelesine
kanalize
etmeye
çalışır.
b)Sömürgecilerle
işbirliği
yapanları,
karşı-devrimci sınıflar içinde ele a lır ve
bunlara karşı amansız mücadele eder.
IV -P artîya Rizgarîya Kurdistan (PRK/Rizgarî) , zengin köylülüğün en azından nötra
lize edilmesini sağlayıcı çalışmalar yapar.
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V-P artîya Rizgarîya Kürdistan (PRK/Rızgarî), A vrupa'daki K ürt ve Kürdistanlı
işçilerin . ulusal ve sınıfsal bilinçlerinin
gelişmesini, sömürgeci burjuvazinin ideolo
jik propagandalarından arandın imal arı için
çalışır. Bu amaçla;
a)Avrupa'da Kürt d ili, folkloru, edebiya
tı ve değerlerinin korunması ve g e liş tiril
mesi için gerekti çalışmalar yapar.
b)Buiunulan ülke işçileri ite, Kürt ve
Kürdistanlı işçilerin dayanışmalarını güçlen
d irir ve bu yolla Avrupa işçileri ile iliş k i
ler g eliştirir. Avrupa kamuoyu'nun K U K M 'ne desteğinin arttırılm a sın ı sağlar.
c) Avrupa'daki
Kürt
kolonileri
içinde
örgütlenir. Ulusal ve sınıfsal sorunlarımızı
bunlara kavratarak, asimilasyona uğramala
rını engellemeye çalışır.
V I-P artîya Rizgarîya Kürdistan (PRK/Rizgari), sömürgeci metropollerde yaşamaya
zorunlu kalan Kürt ve Kürdistanlı işçilerin,
ekonomik-demokratik ve sınıfsal haklarını
elde etmeleri için gerekli örgütlenmeler
yapar.
ajBunların sendikal faaliyetlerde bulunma
I arını, sınıf ve kitle
örgütlerinde
yer
almalarını önerir.
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b)Asimilasyona uğramamaları için gerekli
.çalışmalar yapar.
c)Ülkemizin bağımsızlık ve ulusumuzun
özgürlük
mücadelesine
katılm aları
için
özgür iradelerini geliştirir.

V II-P artîya Rizgarîya Kurdîstan(PRK/Rizgarı), öğrenci gençliğin, ulusal kurtuluş
mücadelemiz temelinde örgOtlencHf İtmesini
gerçekleştirir. Egemen sınıfların ideolojik
baskısı ve eğitim düzenine karşı mücadele
eder. Egemen sınıflara karşı mücadele
etm elerini
yönlendiren
örgütlenmelerle,
gençliğin belli bir dinamizm içinde tutulm a
sı için çalışmalar yapar.
Gençliğin acil taleplerini
programlar.
Legal çalışma alanlarını genişletir. Gençlik
kesiminin yetişmiş ve kararlı olanlarını
KUKM'ne kazandırır.

V ili-P a rtîy a Rizgarîya Kürdistan (P R K /Rizgarî) , aydınların ulusal ve toplumsal
kurtuluş mücadelemizde yer almaları, saf
tutarak
yardımcı olmalar» için gerekli
çalışmalar yapar. PRK saflarında örgütle
meye çalışır.
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IX -P artîya Rizgarıya Kürdistan (PRK/Rizgarı) , orta burjuvazinin ulusal kurtuluş
mücadelesinde yer
almalarına
çalışır.
Mücadelede yer almayanlara karşı amansız
mücadele eder. Bunların, en azından müca
deleye karşı olmamalarına çaba gösterir.

. X”P ır % Rfsgsrfyn Kürdistan (PRK/Rtagarf) , Lüm pen'proleterlerin ulusal kurtuluş
mücadelesinin
yanında
yer
almalarını
sağlayıcı örgütlenmeler yapar. Proletarya
saflarına katılm aları için mücadele eder.
Metropole gidenlerin asimilasyona uğrama
maları ve Kürdistan'ın
değerlerine
ters
düşmemeleri,
karşı-devrimci gruplar ve
polis içinde örgütlenmemeleri için çalışır.
Orgütienemeyen kesimin tarafsızlaştırtm ası
nı
sağlamaya yönelik
acil
taleplerini
programlar.
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&

B 5 I Om

10-DOSTLARIMIZ VE DÜŞMANLARIMIZ.
•

PartTya Rizgarîya Kurtfstan (PRK/Rizgarî) , ulusal kurtuluş mücadelemize katılan,
destek veren, dayanışma içerisinde olan
bütün güçleri (devletler, p a rtile r, kişiler)
dost sayar.
Ulusal kurtuluş mücadelemize karşı olan
ve gelişmesini, gürbüzleşmesini engelleyen
bütün güçleri düşman olarak görür.
a)Partîya Rizgarîya Kurdistan (PRK/Rizgarî)
,sosyalist
siyasal
güçler,
ulusal
kurtuluş hareketleri ve kapitalist devletler
işçi sınıfı mücadelelerini destekler, bunları
dost kabul eder.
b)Partîya Rizgarîya Kurdistan (PRK/Rizgarî) , dünya'da hiçbir blok'a bağlı ve
bağımlı olmadan, e l e ş t i r i c i
ve b a 
ğ ı m s ı z l ı k ç ı bir çizgi izler.
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c)Partîya Rizgarîya Kurdistari (PRK/Rizgarî) ,ulusal kurtuluş mücadelemizin hedef
lerine saygılı olan, içişlerimize müdahale
etmeyen,
hiçbir
talepte
bulunmaksızın
karşılıksız yardımda bulunan, diplomatik
destek veren devletlerle
resmi ilişkiler
kurar.
11-ULUSAL KURTULUŞ CEPHESİ SİYASE
TİMİZ.
Kurdistan'da sınıflar ; kapitalist-sömürgeci ekonomiye uyarlı olarak
gelişmişler,
buna denk düşen siyasi program ve örgüt
lenmeleri vardır.
Kürdistan'da mücadele, sadece sınıfsal
yanıyla değil, ulusal ve sınıfsal yanın
bütünleşmesi ile yürümektedir. Bu bütünsel
lik içinde ulusal sorunun çözümü a c i l
ve g ü n d e m d i r .
KUKM içinde yer alan siyasal örgütlerin
stra te jik hedef ve anlayışları farklıd ır. Bu
durum, anti-sömürgeci ulusal ve sosyalist
güçlerin dağınıklığını, ayrı ayrı duruşlarını
getirm ektedir. Elbette, bu ayrı duruşların
birçok nedeni vardır, ancak sonuç itibariyle
sömürgecileri güçlendiren ve mücadeleyi
zayıflatan önemli bir olgudur.
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Bu nedenlerden

a)Partîya Rizgı
garî) , ülkemizin
m ası,tüm sörriürç
son verilmesi, K
ulusumuzun özgö
toplumun
inşa
için gerekli zemiı
tüm ulusal ve
yanyana gelmeler

1 2 - İ T T İ F A K L A R S İY A S E T İM İZ .

Çeşitli sınıfların ve siyasal
güçlerin
Mücadele B irliğ in d e ifadesini buian İTTİ
FAKLAR
SİYASETİMİZ, Kürdistan'ın dört
parçasındaki güçleri kapsamaktadır.
Her sınıfın ve siyasal gücün Kürdistan
Ulusal Kurtuluş Mücadelesi içinde gelebile
ceği yer ve programları belli, buna uygun
siyasal örgütlenmeleri de ayrı ayrıdır.
İçinde bulunulan bu genel yapı ile mücade
le b irlikte likle rin in özel konumu ittifa k la rın
düzeyini tayin edecektir.
Kürdistan Ulusal Kurtuluş Mücadelesi!nin, düşmanları karşısında tek başına ve
zayıf kalmaması için her yolu denemek,
geliştirm ek inanç ve bilincinde olmalıyız.
a)Partîya Rizgarîya Kürdistan (PRK/Rizgari) ,Kürdistan'ın her parçasındaki anti-somürgeci ulusal demokratik mücadelelere
doğrudan k a tılır, buradaki siyasal güçlerle
b irlik te lik le r ve ittifa k la r kurar.
b)Partıya Rizgarîya Kürdistan (PRK/Rizgari) , ulusal kurtuluş savaşımızda, sömür
geci devletler ve onların işbirlikçilerine
karşı vuruşan tüm güç, kurum, kişi ve
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çevrelerle ; mücadelenin genel
ilkeleri
doğrultusunda ilişki kurarak, i t t i f a k ,
g ü ç ve e y i e m b i r l i k l e r i gerçek
le ştirir.
c)Partîya Rizgarîya Kürdistan (PRK/Rizgarî) , bir gereklilik olarak egemen ulus
devrim cileri, demokratları, sosyalist hareket
ve örgütleriyle ittifa k la r kurmayı zorunlu
sayar. Bu ittifa k la r yanında daha alt
düzeylerde g ü ç
ve e y l e m
b ir lik 
l e r i de kurar. Bu ittifa k , göç ve eylem
birliklerinden amaç;
aa-Sömürgecilerin bütün araç ve gereçle
riyle
üzerimize
çullanmalarına
karşı,
egemen ulus devrimci,
demokrat
ve
sosyalistlerinin desteğini sağlamak,
bb-Savaşı
Kürdistan
topraklarından
sömürgecilerin alanlarına kaydırmak,
cc-Sömürgecilerin stra tejik mevzilerinde
rahat çalışma, alan bulma ve kamufle
olma olanakları yaratmak,
dd-Egemen ulus devrimci, demokrat ve
sosyalistlerine; bu ittifa k , güç ve eylem
birlikle rinin oluşmasındaki g ö r e v l e 
rini
anlatmak; şartsız-tercıhsiz k a tıl
malarını sağlamak ve KU K M ’ nin metropol
devrimine katkısını anlatm aktır.
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1 3 -L E G A L M Ü C A D E L E S İYA S E T İM İZ .

Partîya Rizgarîya Kurdistan (PRK/Rizgarî). »Emperyalist ve sömürgeci devletlerin
dayattıkları "Jegall eştirme ve ehlileştirm e"
programlarıyla,
devrimci
legal
çalışma
biçim lerinin birbirinden titiz lik le a yırte dilmesini;
ilkin i
reddederken,
İkincisinde
etkin olarak yer almanın; açık ve yasal
çalışma biçim lerini de sonuna kadar zorla
yarak, KUKM 'nin demokratik kazanımiarını
geliştirm eyi bir zorunluluk saymaktadır.
a)Partîya Rizgarîya Kurdistan (PRK/Rizgari), Kurdistan Öevriminin stratejik hedef
lerine bağlı olarak tüm sömürgeci devletler
karşısında İLLEGAL bir muhtevaya sahip
tir. Bu hedefler içinde, bütün barışçıl
mücadele yöntemleriyle K U K M ^in silahlı
mücadelesini ve direnişini aynı tarihsel
hak ve meşruiyet içinde görmektedir.
b)Partîya Rizgarîya Kurdistan (PRK/Rizgarî) jKUKfvTnin amaçlan içinde, sömürge
ci devletler hukukundaki yasal düzenleme
ve kazanımlar* reddetmez; ancak, uiusun
bağımsızlık ve özgürlük hak ve mücadelesi
ni yasalarla sınırlayan reformist-uzlaşmacı
anlayışlarla mücadele eder. Bütün legal
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çalışma biçim lerini KUKM 'nin amaç ve
hedeflerine uyarlı ve illegal muhtevaya
bağlı olarak yürütür.
c)Partîya Rizgarîya Kürdistan (PRK/R»zgari) ,Başta kendi kaderini tayin olmak
üzere, K ürt Ulusu'nun bütün demokratik
taleplerini gündemleştirip savunmak üzere;
bütün demokratik k itle örgütlerinde ça lışıl
masını; k itle taleplerinin yükseltilmesi ve
örgütlendirilmesi -iç in sendika,
dernek,
kooperatif gibi k itle örgütleri oluşturulması
nı öngörür.
d)Partîya Rizgarîya Kürdistan (PRK/Rizgari) /söm ürge ci burjuva parlamentosunun
meşruiyetini reddeder. ParIamentoda temsiI
edilsin ya da edilmesin KUKM'nin asgari
program hedeflerini programlayan ya da
gündemleştirip savunan siyasal partile rle
ilkeli ittifa k la r g e liş tirir.
e)Partîya Rizgarîya Kürdistan (PRK/Rizgarı) , Kürdistan'da m uhtarlık, Belediye
Başkanlığı ve seçimle temsil edilen diğer
yerel yönetim birim lerinde anti-sömürgeci
bağımsız adayların seçilmelerini hedefleri
içinde sayar.
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6. B ö l ü m

14-SAVAŞ

ANLAYIŞIMIZ

VE

ULUSAL

KURTULUŞ ORDUSU.
Kürdistanf mn sömürge konumu, sadece
onun y e r-a ltı ve yer-üstü zenginliklerinden
değil, ayn» zamanda, Orta-Doğu'da önemli
bir jeopolitik ve stratejik konuma sahip
olmasındandır. Bu nedenle, Kürdistan'ın
sömürgeci devletler tarafından işgal altında
tutulm ası,
çıkarları
olan
emperyalist
devletlerce de her yönden desteklenmektedir.
Kürdistan’ a birçok emperyalist us, hava
alanları, karargâhlar yapılmış ve askeri
yığınaklarla, büyük çapta bir m ilita rist
ordu ülkemizin her yanını tutm uştur. Bu
ordu, saldırgan bir işgal ordusudur. Seneler
den beri Kürt Ulusu’ na karşı
imhacı
yöntemlerle savaşmakta ve jenosit eylemle
rini sürdürmektedir.
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A -K u rt
savaştı r.

Ulusu^na

dayatılan

haksız

bir

Emperyalistler ve sömürgeciler tarafından
bize, haksız bir savaş dayatılm ıştır. Ülkem i
zin bağımsızlığı ve Ulusumuzun özgürlüğü
için verdiğimiz mücadelenin önüne \/ h e r,
engel konulmuştur.
Genel stratejim iz barış ve demokrasi
olmakla b irlikte, bize dayatılan bu haksız
savaşa karşı bütün gücümüzle savaşmak
zorundayız.
a)Part«ya Rizgarîya Kurdistan (PRK/Rizgarı), J tüm
sömürgeci
ve
emperyalist
güçler ülkemizden kovuluncaya
ve tek
insanımız kalıncaya kadar bu savaşı sürdür
mek kararındadır.
b)Partimiz, ulusal kurtuluş savaşımızın
zor koşullarda ilerlediğini ve uzun bir
süreci kapsayacağı bilincindedir. Bu neden
le; KUKM, uzun vadeli ve topyekûn bir d i
reniş savaşıyla başarıya ulaştırılacaktır.
B-Haksız savaş
zorunlu ta ktikle r.

karşısında

geliştirilm esi

Tüm modern araçlar ile ülkemizde te çhizatlanmış
emperyalistlere
ve
işgalci
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ordulara karşı, aşamalı bir devrime tekabül
eden savaş ta k tik le ri geliştirmek zorunlu
dur,
a)Partîya Rizgarîya Kürdistan (PRK/Rizgari) , işgalci ordu b irlikle rini yıldırm a t
püskürtme ve demöralize
etmek
için,
şehirlerde ve kırlarda peşmerge güçleriyle
stratejik hedeflere saldıracaktır.
b)Partimiz, aynı zamanda halk ordusu
olan PEŞMERGE BİRLİKLERİ'ni çoğaltacak
tır.
Parti,
PEŞMERGE
B İRLİKLER İ'ni,
kim liğini peşmerge olgusunda bulan, Kürdistan 'ın kendine özgü yapısı üzerinde şekillen
miş ve halkın içinden gelen askeri bir güç
olarak kabul eder.
c)Partimiz, Kürdistan Devrim i'nin kuşku
suz Peşmerge1nin omuzları üzerinde yüksele
ceğine inanır. Bu nedenle, Peşmerge'nin
eğitim , öğretim ve donanımına özel bir
önem gösterir, çok yönlü ele alır.
C-Ulusal Kurtuluş Ordusunun oluşturulma
su
Bütün
halkın
silahlanmasına
tekabül
eden Ulusal Kurtuluş Ordusu*na Peşmerge
örgütlenmesi dışında ulaşamayız. Kürdistan
Ulusal
Kurtuluş
Mücadelesi 'nde
silahlı
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harekattan söz edildiği zaman Peşmerge
Örgütlenmesi1ni anlamalıyız. Bu örgütlen
me, mücadelede yer yer askeri faaliyetle
rin ve yanların egemen olmasını da getire
cektir. Bu nedenle;
-Siyasal yan mücadelede sürekli ö n d e
tutulacaktır.
-Peşmergeierin
siyasal
bilinçlerinin
geliştirilm esi ihmal edilmeyecektir.
a)Partîya Rizgarîya Kürdistan (PRK/Rizgarî)
, Peşmerge’ nin genel
taarruzuna
ulaşmadan önce, devrevi s a l d ı r ı
ve
imha
eylemlerini
başlatacaktır.
Bu
eylemler, Peşmerge Hücreleri tarafından
gerçekleştirilecek, belli amaç ve hedefler
için organize edilecek, askeri fa a liye tle rim i
zin ilk adımı olacaktır.
b)Partimiz, mücadele içinde deney ve
tecrübe sahibi olan Peşmergeier ile komu
tanlarımızı daha organizeli bir düzeye,
Peşmerge
B irlikle ri* ne
ulaştıracaktır.
B irlik le r, askeri bölge kom iteleri niteliğ in 
de olmalarının yanı sıra, halkın siyasal
örgütlenmesine de katılacaklar ve Partim i
zin askeri faaliyetlerinde
temel
görev
alacaklardır.
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c)Partimiz,
Peşmerge
B irlik le rin in
programlı hareket
etmelerini
ve kitle
eylemleriyle desteklenmelerini sağlayacak
tır .
d)Partimiz
,
Peşmerge
B irlik le rin e ,
sömürgecilerin en güçlü ve stratejik mevzi
lerine sabotaj, suikast, provokasyon ve
benzeri saldırıları için her türlü araç ve
gereç yaratacaktır.
D-Askeri

Faaliyetlerin

Yönetim

ve

yönlendirilmesi.
Ulusal Kurtuluş Mücadelemizde çelikle
şen
Peşmergeler
ite
Komutanlarımız,
Ulusumuzun
genel ve
temel
çıkarları
doğrultusunda tek merkezde b irleştirilecek
lerdir. Mücadelemiz için bu hayati bir
sorundur,
a)Partîya Rizgarîya Kürdistan (PRK/Rizgarî) , bütün askeri faa liyetleri Peşmerge
B irlik le ri Konseyi tarafından yönetip yön
lendirecektir. Bu konsey, askeri sorunlarda
uzmanlaşmış, ülke koşullarını çok iyi bilen
komutanlardan oluşacaktır. Aynı zamanda,
siyasal ve örgütsel hiyerarşi içinde siyasaliaştırılacaklardır.
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b)Partimiz, orduiaşmayı tek bir örgütten
değil,
Kurdistan Devrimi *nde çıkarı olan
tüm siyasal, askeri güçlerin ve halkın
doğrudan katılım ı ile gerçekleştirir ve bu
yönde her çabayı sarfeder.
c)Partimiz , ordulaşmanm
alanlarda . gerçekleşebileceği
hareket eder,

kurtarılm ış
bilinciyle

d)Partimiz
,
oluşacak
orduyu,
aynı
zamanda
Ulusal
Kurtuluş
Cephesinde
yıllarca
sömürgecilere * karşı
mücadele
etmiş,
değişik
siyasal
güçlerin
askeri
birim ve komutanlarının da bir bileşeni
sayar,
15-KURTAR İLMİŞ BÖLGE ANLAYIŞIMIZ,
Partîya Rizgarîya Kurdistan (PRK/Rizgari) ,dört parçaya bölünerek sömürgeleşti
rilen ve parçalan arasındaki iletişim in koparrIdtğt bir ülke ile, tüm değerleri tahrjp
edilerek, egemen devletlerin çıkarları doğ
rultusunda organize edilmeye çalışılan bir
ulusun kurtuluş mücadelesinin kolay olmadı
ğı bilincindedir.
Bu nedenle;
a)Partimiz, bağımsız, birleşik, demokratik
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ve sosyalist bir Kürdistah'a
ulaşmanın
yolunu; parçalardan bütüne Ulaşmak şeklin
de formüle eder.
b)Partimiz, Kürdistan1da güçlü olunan
alanlardan
başlayarak,
KURTARILMIŞ
BÖLGELER yaratılmasını zorunlu sayar.
c)Partimiz,
K urtarılm ış
Bölgeler'deki
uygulamaların, program hedefleri doğrultu
sunda acil olarak organize edilmesi inancın
dadır.
16-KURT AR İLMİŞ

BÖLGELERDE

YÖNE

TİM.
Partîya Rizğarîya Kürdistan (PRK/Rizgarî) , K urtarılm ış Bölgelerde aşağıdaki
biçimde bir YÖNETİM oluşturur:
1-Toplumun tüm kesimleri demokratik
bir tarzda örgütlenecek ve yöneticilerini
kendisi seçecektir.
2-Halkm
silahlandırılması
sağlanacak^
HALK
MİLİSLERİ* nin
oluşması
için
gerekli örgütlenmeler yapılacaktır.
3-Yerel
Yönetimler
halkın
ka tılım ıyla seçileceklerdir,
4-Halk

tarafından

seçilmiş

doğrudan
yöneticiler,
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hangi düzeyde olurlarsa olsunlar, başarı
sız oldukları zaman görevden alınacaklar
dır. Siyasi örgüt ya da Ulusal Kurtuluş
Cephesi tarafından atanmış yöneticiler
ise, halkın çoğunluğu tafafmdan istenme
dikleri zaman değiştirileceklerdir.
5-Siyasi örgütler ya da Ulusal Kurtuluş
Cephesi tarafından atanmış tem silcilerle,
halk tarafrndan seçilmiş
yerel yönetici
lerden oluşan HALK MECLİSİ kurulacak,
K urtarılm ış
Bölgelerde
şu
görevleri
üstlenecektir:
a)Genei olarak yönetim işleri,
b)Askeri, siyasal, ekonomik, sağlık,
tiö aret, kültür vb., gibi hizmetlerin yürü
tülmesi.
6-İşbölümüne
dayalı
örgütlenmelerin
tem silcileri, Halk
Meclislinde
hizmet
alanlarına göre görev alacak ve uygulama
yapacaklardır.
7 -Â dli işlere DEVRİM MAHKEMELERİ
bakacaktır. Görevlileri, siyasal örgüt ya
da Ulusal Kurtuluş Cephesi tarafından
atanacaktır.
8-K urtarılm ış Bölgelerin giriş ve çıkışla
rında GÜMRÜK'ler kurulacak, ticaret
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kontrol altına alınacaktır.
9-Ü retim ve fia tia n n denetimi, parti
tarafından
oluşturulan
KOMİTELERCE
sağlanacaktır.
K urtarılm ış
Bölgelere
dışarıdan getirilecek malların kontrolü
ve fi at belirlemesi de bu komite ta ra fın 
dan yapılacaktır.
17-KURTARILMIŞ

BÖLGELERDE UYGU

LAMA.
Kurtarılm ış Bölgelerde uygulama, devrim
sonrası kurulacak toplumsal yapının b i r
ön
modeli
olacağından,
Partîya
Rizgarîya Kurdistan (PRK/Rizgarî) aşağıda
ki acil uygulamaları zorunlu sayar:
a)Üretim ve tüketim ko le k tifle ş tirile c e k ,
topraksız köylülere Kurtarılm ış Bölgelerdeki
toprak dağıtılacaktır.
b)Ziraat ve tarım a yönelik faaliyetler
organize edilecek, K urtarılm ış Bölgelerdeki
topraklarda üretim planlanarak sürdürüle
cektir.
c)Sömürgecilerden
elde
edilmiş
tüm
malların
k o lle k tif
tüketim i
sağlanacak,
ele geçirilen her türlü araç ve gereç
PEŞMERGE
BİRLİKLERİ
KONSEYl'nce
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m erkezileştirilecektif.
d)Gümrük
ve
benzeri
işlerden
elde
edilen gelirler dışında, bazı durumlarda
vergilendirme yapılacaktır.
e)Malların satımı ve fia t belirlemesinde
özel hiç bir durum olmayacak, merkeziyetçi
uygulamalarla orta ve küçük burjuvazinin
palazlanmaları önlenerek, sömürü dizginlenecektlr.

7. B ö l ü m

18-SİYASAL GÖREVLER VE ACİL HEDEF
LER.
A-Sömürge statüsü bütün biçim leriyle
kaldırılacak, sömürgeci ilişki ve bağım lı74

tıklarla, bunun zorunlu sonucu otarak
ülkemizdeki askeri işgale derhal son
verilecek.
B-Silahlı halk yığınlarının doğrudan ik
tidarının ifadesi olan DEVRİM KONSEYİ
eliyle
aşağıdaki
program
hedeflerine
varılacaktır:
19-Sİ YASAL İKTİDAR PERSPEKTİFİMİZ*
a) Ki 11eI eri n doğrudan tem silini
için;

sağlamak

-Eşit,genel,tek dereceli ve gizli oy ile
YASAMA ve YÜRÜTME organları seçile
cek,
-YASAMA ve YÜRÜTME organlarıyla,
ülkemizin siyasal ve toplumsal yapısı
yeniden organize edilecektir.
b)Halk
tarafından
tam
bağımsız
ve
demokratik YARGI organları oluşturulacak,
istenildiğinde değiştirilebilecektir.
c)Sömürgecilerin
YARGI
tüm yasaları ka ldırılacaktır.

kurumlan yla

d)Yerel
yönetim organlarının seçimi ve
denetimi halk taraf ndan yapılacak; halk
kendi
yöneticisini
kendisi
seçecek
ve
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gerekli gördüğü hallerde değiştirebilecektir.
e)18
yaşını
bitiren
her K ürdistan'lı
seçme ve 2i yaşını “'bitiren her. Kürdistan' 11
ise seçilme hakkına sahip olacaktır.
2Ö-SAVUNMA PERSPEKTİFİMİZ.
Ülkenin ve devrimin
savunulması
ve
korunması, silahlı halk yığınlarının iradesini
temsil 'eden DEVRİM KONSEYİ tarafından
üstlenilecektir.
21-DÜŞÜNCE VE

ÖRGÜTLENME

ÖZGÜR

LÜĞÜ ANLAYIŞIMIZ.
a)Düşünce,inanç ve
sınır konulmayacaktır.

örgütlenme

hakkına

b)Legal örgütlenme alanları açılacak,
kırsal kesimdeki köy kooperatifleri, güzel
leştirme ve kalkındırma dernekleri, ç iftç i
ler b irliğ i, spor klüpleri vb., gibi dernekle
rin kurulmaları desteklenecektir.
c)Şehirlerde,
gençlik
örgütlenmeleri,
spor kulüpleri kurulması gerçekleştirilecek,
Üniversite gençliğinin örgütlenmesine sınır
getirilm eyecektir.
d)Kadınların sosyal ve kültürel örgütlen
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melerine stmr getirilmeyecek ve destekle
necektir,
e)Sınıf ve tabakaların siyasal örgütlenme
lerine izin verilecektir.
f)Kürdistan ve K urt Ulusu?nun çıkarlarına
ters ve Kürdistan D evrim i’ ne karşı işleyen
bütün örgütlenmeler yasaklanacaktır.
22-PİN VE İBADET ÖZGÜRLÜĞÜ.
a)Din ve devlet işleri birbirinden ayrıla
cak,
b)Herkes,
olacak,

inanç

ve

ibadetinde

özgür

c)Dinsel olarak , k itle le r üzerinde nüfuz
kullanımı yasaklanacaktır.
23-AZ1NLIK VE ETNİK GRUPLARIN HAK
LARI.
a)Kürdistan'daki her türlü ulusal baskı
ve ayrıcalıklar kaldırılacak, tüm azınlık ve
etnik gruplara tam hak eşitliği verilecektir.
b)lrk, cins, dil ve din ayrımı yasaklana
cak; azınlık ve etnik grupların kendilerini
özgürce geliştirm eleri için gerekli olanaklar
yaratılacaktır.
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c)K ü rt Ulusu1nun yararlandığı olanaklar
dan, diğer etnik grup ve azınlıkların da
eşit ve genel bir düzeyde yararlanmaları
sağlanacaktır.
24-KÜROİSTAN

EKONOMİSİNİN

DÜZEN

LENMESİ.
a)Emperyalist
ve sömürgecilerin
mal varlıklarına e! konulacak,

tüm

b)Kürdistan Ekonomisinin
engeller kaldırılacak,

tüm

önündeki

c)K ü rt işbirlikçi sınıfların
işletmeleri devletleştirilecek,

toprak

ve

d)Kürdistan*m tüm kaynak ve olanakları,
ulusun çıkarları doğrultusunda kullanılacak
tır.
e)Dış tica re t devlet eliyle yürütülecek,
yerli sermayenin ulusun çıkarlarına uygun
gelişmesi ve üretkenliği sağlanacaktır.
25-EMEKÇİ HALKIN HAKLARININ GÜVEN
CELERİ.
a)Emekçi halkın haklan güvence
alınacak,
emekçilerin
çıkarlarına
olan tüm ilişki
ve bağım lılıklar
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altına
karşı
kesin

olarak kald ırıla caktır.
b)£gemen güçlere ait tüm işletmelere
el konularak devletleştirilecek; bu işletme
ler, çalışanlar tarafından yönetilecek ve
üretim i denetlenecektir.
c)Çaiışma saati günde azami 8 saat
olacak, işin elverişliliği ve üretim in düşme
mesi koşuluyla 6 saate indirilecektir.
d)İş çilerin
ve
köylülerin
örgütlenme
hakları korunarak, sendikalar ve köy koope
ratiflerinde örgütlenmeleri sağlanacak; bu
örgütlenmeler işçi-köylü tem silcileri tara
fından denetlenerek güvence altına alına
caklardır.
e)Topiu sözleşme ve grev hakkı önüne'
hiç bir engel konulmayacak, lokavt yasakla
nacaktır.
f)Çocukların ve kadınların emeklerinin
sömürülmesine izin verilmeyecektir. Çocuklar
her yönden güvence altına alınarak, toplumumuzun
geleceği
açısından
özei
bir
özenle yetiştirileceklerdir.
g)Tüm çalışanların sigorta ve emeklilik
hakları korunacak; yaşlı, sakat, dul ve
yetim lerin bakımı devlet tarafından güvence
altına alınacaktır.
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26-KÖYLÜLERİN HAKLARININ

GÜVENCE

ALTINA ALINMASI.
a)Büyük toprak m ülkiyeti kaldırılacak,
tarıihn alanında tüm ilişkilerdeki b ağım lılık
lara son verilecektir. Bu amaçla, Kürdistan
köylüsüne toprak dağıtılacak, gerekli araç
ve gereç sağlanacaktır.
b)Sömürgeciler ve işbirlikçilerinden
el
konularak atınmış topraklar devletleştirile
cek, buralarda örnek ç iftlik le r kurulacakve emekçi köylülerin denetimine verilecek
tir.
c)Kürdistan köylüsünün sömürgeci devlet
ler ve işbirlikçilerine olan tüm borçları
iptal edilecektir.
d )K o lle k tif üretim
denetlenecektir.

teşvik

edilecek

ve

e)Hayvan
yetiştirilm esi
ve
üretim in
verim liliğinin a rttırılm a sı için gerekli tüm
olanaklar sağlanacaktır.
27-KONUT SORUNU.
a)Konut sorunu devlet tarafından çözüm
lenecektir.
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b)Eysiz bir tek yurttaş kalmayacaktır.
c)Ev kira la rı, gelirin % 1 0'undan
olm ayacaktır.
28-SAĞLIKLI BİR TOPLUM

fazla

YARATMAK

GÖREVİ.
a)Sağlık hizmetleri tümü ile devletleştirin
lerek, sağlıklı bir toplumun yaratılması
için gerekli bilimsel yöntemler g e liş tirile -:
cek
ve
hastalıkların
tedavisinde
ilkel
yöntemlerden çıkıla caktır.
b)Tüm
K ürdistanlılar,
eşit
ve genel
olarak sağlık hizmetlerinden yararlanacak
lardır.
c)Hastahaneler,
Sağlık
K ollejleri
ve
benzeri kurumlar, çağın teknolojik yapısına
uygun hale getirilecek, geliştirilecek ve
donatılacaktır.
d)Çocukların sağlıklı büyümesi ve beslen
meleri sağlanacak, bu nedenle kadınların
doğum öncesi ve sonrası devlet güvencesine
alınacak, ücretsiz kreşler ve bakımevleri
oluşturulacaktır.
e)Savaştan çıkan bir toplumun yaralarının
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sarılması, geleceğe yönelik sakatlık ve
hastalıkların uzun vadede tedavilerinin ya
pılabilmesi için, toplum içindeki psikolojik
ortamın dağıtılması sağlanacak, bu nedenle;
aa-Ooktor,hemşire,hasta bakıcı vb...gibi
personel yetenekli unsurlardan seçilecek,
görevlerinin önemi dolayısıyla eğitim leri
ciddi biçimde yapılacaktır.
bb-Geniş ve olanaklı rehabilitasyon mer
kezleri açılacaktır.
cc-Savaşm yarattığı pedegojik, psikolojik
etkiler ve bunun maddi b e lirtile ri; kına
madan, horlamadan ve küçümsemeden
ortadan kaldırılmaya çalışılacak, bunun
yöntemleri ciddi olarak saptanacaktır.
dd-Toplumsal dejenerasyon,
uyuşturucu
kullanım ı, fuhuş vb... tümüyle yasaklana
cak, bunlarla mücadele her bakımdan
temel görev olacaktır.
29-KAPINLARIN

GÜVENCE

ALTINA

A*

LINMALARI.
Partîya Rizgarîya Kürdistan (PRK/Rizgarî), Ulusal Kurtuluş Savaşımıza a k tif ka
tılm a la rı, Kurtarılm ış Bölgelerde üretime
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ka tkıla rı,
çocukların
yetiştirilm eleriyle
KUKM 'ye
devamlı
taze
kan
ulaştıran
kadınlarımızın, aynı zamanda özgür
ve
sağlıklı bir toplum yaratılmasındaki görevle
rinin de bilincindedir.
Bu nedenle Partimiz, program hedeflerin
de önceden açıklanan siyasi ve ekonomik
güvenceler
yanında;
kadınlarımıza,.' daha
fazla güvence sağlamak için şu hedefleri
de gerçekleştirecektir:
a)Toptumsa! yapı gereği ya da emperya
list ve sömürgecilerin ta ktikle ri ile ya ra tı
lan cinsiyet farkına karşı amansız mücadele
edilecek ve kadınlar üzerindeki her türden
eşitsiz uygulamalara son verilecektir.
b)Çağdışı gelenek ve kurumlar kald ırıla 
cak, kadınların çağdaş anlamda hayatın
her alanında eşit ve genel olarak yerlerini
almalar* sağlanacaktır. Bu bağlamda;
âa-Kadınlarm parti
ünitelerinde
a ktif
görev almaları ve ağırlıklı olarak temsil
edilmeleri sağlanacaktır.
bb-Kadmların kendilerini
geliştirm eleri
ve toplumumuza katkıları amacıyla, ulu
sal ve uluslararası düzeyde sosyal ve
kültürel örgütlenm eleri, yayın, tanıtım

83

vb., için gereken olanaklar yaratılacaktır.
cc-Yukarıdaki amaçları gerçekleştirmek
için partiye bağlı Kadın Komitesi kurula
caktır.
d)Partimiz,
kadınların
kurtuluşunun
ulusal ve toplumsal kurtuluşumuza bağlı
olduğunu kabul eder. Buna bağlı olarak;
ulusal ve uluslararası
düzeydeki
kadın
hareketi'nin demokratik muhtevasına sahip
çıkarak
katkıda bulunur. KUKM önünde
engel teşkil eden yanlarına karşı
ise,
ideolojik mücadele verir.
30-GENÇLİĞİN

GÜVENCE

ALTINA A LIN 

MASI.
Savaştan çıkan ve yeniden kurulacak oIan özgür Kurdistan toplumunun yaratılm a
sında, gençliğimizin çok önemli fonksiyonla
ra sahip ve geleceğimiz olduğunu kabul eden Partıya Rizgarîya Kurdistan (PRK/Rizgarî), aşağıdaki güvenceleri öngörür:
a)Kurdistan gençliğinin eğitim , öğretim
ve yetiştirilm esi
için
bütün
olanaklar
sağlanacaktır.
b)Kürdistan gençliğine yeteneklerine gö
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re iş ve olanak sağlanacak, -eğitim ve öğ
retim leri de yeteneklerine ^göre a yırtedilerek yapılacaktır.
c)Savaştan sonra yetişen gençlikle, sa
vaş içinde yoğrulmuş gençliğimizin çelişki
ve çatışmalarını doğal karşılayarak, bunların
ortadan kaldırılması için gerekli yöntem
ler geliştirilerek, uygulanacaktır.
d)Gençliğin bütün kötü alışkanlıklardan
ve emperyalist tasallutlardan korunmaları
için her türlü tedbir uygulanacaktır:
aa-Gençliğimizin emperyalist ve sömürge
ci eğitim ta k tik le ri karşısında zayıf kal
dıkları noktalarda sık sık uyarılm aları
sağlanacak.
bb-Emperyalist ve sömürgecilerin psikolo
jik genel saldın ve tecavüzleriyle; reklam
afiş, müzik, giyim-kuşam vb... konularda
ki propagandalarına karşı gençliğimiz ka
palı tutulacak, korunacaktır.
cc-Ciddi bir eğitim le özüne dönük biçim 
de çağdaşlaştırılacak ve örgütlendirilecek
tir.
dd-Gelenek ve görenekler hiçbir zaman
gerici kabul edilmeyerek,
demokratik
yöntemler içinde geliştirilm eleri sağlana-
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çaktır.
* e)Orta ve yüksek öğretim kurumlanma
girişler parasız olacak, planlı bir eğitim
siyaseti yürütülecektir, ilk öğretim zorunlu
kılınacaktır.
f)Mes!ek ve sanat dallarındaki
ve öğretime ağırlık verilecektir.

eğitim

31-BİLİMSEL FAALİYETLER.
a)Bilimsel hiçbir
konulmayacaktır.

faaliyetin

b)Dev!et bilimsel faa liyetler
türlü olanak sunacak ve bu tür
destekleyecektir.

önüne engel
için her
çalışmaları

32-KÜLTÜREL DEĞERLERİN KORUNMASI
VE GELİŞTİRİLMESİ.
Kürdistan* ın
tüm
kültürel
değerleri
korunacak, tahrip
olanlar
onarılacaktır.
Partimiz,
kültürel değerlerin
korunması
için aşağıdaki uygulamaları öngörür:
a)Kürt dilinin önündeki tüm engeller
kaldırılacak
ve
KÜRTÇE
Kürdistan* da
RESMİ DİL olacaktır.
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aa-Kürdistan'daki diğer dillerin, K ürtçenin yanında kullanılm aları ve kendilerini
geliştirm eleri serbest bırakılacaktır.
bb-Kürtçe
okuma-yazma zorunlu hale
getirilecek, temel eğitim ücretsiz olacaktır.
b)Tahrip edilen kültürel ve fo lklo rik
ürünlerimizin
g eliştirilm eleri
için
tüm
olanaklar sağlanacaktır.
c)Basım-yaytm
olanakları
a rttırıla ca k,
her yayının serbestçe çıkarılması sağlana
caktır.
d)Kürdistan Devrimi ve Ulusumuzun ç ı
karlarıyla çatışan yayınlara izin verilmeye
cektir.
e)Tüm a rtis tik değerlerimiz
cektir. Bu amaçla;

g e liş tirile 

aa-Tiyatro ve film çalışmaları hazlandırılacaktır.
bb-Deviet opera ve balesi kurulacaktır.
cc*Resim ve heykeltraşlık sanatı gelişti
rilecek, bu alandaki çalışmalara her ola
nak sağlanacaktır.
f)D evlet radyo ve televizyonu

kurulacak
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ve
ciddi
biçimde
örgütlendirilecektir.
Radyo ve televizyondan bütün dillerde ve
ulusal ■ niteliklerde
müzik,
tiya tro
vb.,
çalışmaları yayınlanacaktır.
g)Kürdistan tarih i ve tu ris tik güzellikleri
ortaya çıkarılacak, en geniş düzeyde bir
turizm potansiyeli oluşturulacaktır.
h)Turizm konusunda kitle eğitimine özel
bir önem verilecek, bu konuda bütün araç
ve gereçler kullanılacaktır. Hizmet sektörü
ne gerekli unsurların ye tiştirilm e le ri İçin
eğitim merkezleri açılacaktır.
i)Eski eserler ve tarihsel geçmişimizin;
arkeolojik çalışmalar ve müzelerle yeniden
organize edilmesi, korunması ve dünyanın
tanımasına açılması sağlanacaktır.
j)Tüm azınlık ve etnik grupların sanat
ve kültür çalışmaları serbest bırakılacaktır.
k)Sanatsal ve kültürel çalışmalar üzerinde
hiçbir sansür uygulanmayacaktır.
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8. B ö I ü m

33- KÜR D İST AN ^ A K İ

MİRASIN KABULLE

NİLMESİ VE PARTİ‘ NİN TARİHSEL s ü r e oL

a)Fartîya Rizgarîya Kurdistan (PRK/Rizgarî), Kurdistan1daki ulusa! direnmeler ve
siyasal
hareketlerin b ıraktıkları
mirasın
üzerinde, ona sahip çıkarak şekillenmiş ve
gelişm iştir.
b)Partîya Rizgarîya Kurdistan (PRK/Rizg a rî)’ ın, maddi tem eli, uzun bir tarihi
geçmişe dayanmaktadır.
c)Partîya Rizgarîya Kurdistan (PRK/Rizgarî), K ürt Uiusu'nun süreç içinde ortaya
çıkardığı, 60111 yılların sonlarında ilk olu
şumunu DDKO'nda bulan ve sömürgecilerin
zindanlarında
çelikleşerek
büyüyen
bir
mücadele
geleneğinin,
nzgari
dergisi
etrafında bütünleşmesiyle yükselmiştir.
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aa-Rizgarî Siyasi
Hareketi,
ideolojik
inşa sürecinde, önüne K ürt Halkının
Ant i-Sömürgeci
Ulusal
Demokratik
Mücadelesi'ni koymuş,
bu perspektifi
ısrarla ve her saldırıya karşı savunmuştur,
bb-Bu perspektifle;
-Ülkemizdeki sömürgeci ilişki ve bağım
lılıkla ra son verecek ve askeri işgali
kaldıracak eylemin, program ve mücadele
hedeflerini belirlemiş,
-Ülkem izin bağımsızlığı ve ulusumuzun
özgürlüğüne denk düşecek ve Kurdistan
UI usal
K urt ul uş
Cephesi1ne
tekabül
eden ulusal kurtuluşla,
-Kesintisiz olarak Kürdistan'ın toplum 
sal kurtuluşunu yaratacak program ve
mücadele hedeflerinin somutlaşması ve
bütünleştirilmesini netleştirm iştir,
-Ulusal
ve Toplumsal
Kurtuluş
için
gerekli
kadroların
oluşmasını
sağlamıştır,
cc-Rizgarı
Siyasi
Hareketi,
dönem
dönem içinden darbeler yemiş ve sömürge
ci burjuvazinin imha eylemlerine hedef
olmuştur.
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dd-Rizgarî Siyasi Hareketi, sömürgeci
saldırı, provakasyon ve içinden geçilen
likidasyonla gelişmesinde önemli sarsıntı
lar geçirmiş; ancak, her seferindekendisini
yenilemiş
ve
sürece
devam
etmeyi
başarmıştır..
d)Partîya Rizgarîya Kürdistan (PRK/Rizgarî), Rizgarî Siyasi H a re ke tin in yarattığı
teorik-ideolojik ve siyasal zeminde hedefle
rini belirlemiş ve programını oluşturmuştur.
e)Partîya Rizgarîya Kürdistan (PRK/Rizgarî), Rizgarî Siyasi H a re ke tin in denen
miş sağlam kadrolarının inançlı ve fedekar
yapıları üzerinde tem elleri atılan ve oluşan,
ulusal ve sosyalist muhtevalı bîr kitle
partisi olarak mücadelede yerini almış ve
sürece devam etm ektedir.

34-PROGRAMIN

PAĞİŞTİRİLMESİ

VE GE

LİŞTİRİLMESİ.
Partîya Rizgarîya Kürdistan (PRK/Rizgarî), mücadele sürecinde, programına her
somut olgu ve durum karşısında ek madde
ler koyar, gerekii açıklamalar yapar.
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3 5 -P R O G R A M IN

KABULÜ

VE Y A Y IN L A N 

MASI.
Partîya Rizgarîya Kürdistan (PRK/Rizgarf) Genişletilmiş Merkez Komitesi, 10
Eylül 1988 tarihinde Merkez Komitesinde
son halini alan ve Kasım 1988 tarihinde
yayınlanmış olan parti programının, 12-26
Temmuz 1991 ta rih li Parti L Konferansının
önerileri ve Genişletilmiş Merkez K om ite
s in in
10-12 Eylül 1991 ta rih li
kararı
uyarınca
değiştirilerek
yeniden
gözden
geçirilen ve redakte edilen Kürtçe parti
programının, gerekli görülen bütün dünya
dilllerinde yayınlanmasını öngörmüştür.
Kasım 1991

Partîya Rizgarîya Kürdistan
(PRK/Rizgarî)
POLİT BÜROSU

* #

92

