Bolﬂevik Parti
(Kuzey Kürdistan-Türkiye)
7. Kongresini Yapt›!
BOLﬁEV‹K PART‹ (KUZEY KÜRD‹STAN-TÜRK‹YE) 7. KONGRES‹
BÜTÜN ÜLKELER‹N ‹ﬁÇ‹LER‹NE VE EZ‹LEN HALKLARINA SESLEN‹YOR:
Sömürüsüz bir dünya için mücadeleye at›lanlar!
Kad›n ve erkek yoldaﬂlar! Devrimciler!
Kuzey Kürdistan-Türkiye’nin çeﬂitli milliyetlerinden
iﬂçiler, yoksul köylüler, emekçiler...
urtuluﬂumuzun
örgütü
olan Bolﬂevik Parti, ﬂimdi yeni bir ileri ad›m daha
att› ve 7. Kongresini baﬂar›yla tamamlad›! 7. Kongremiz, emperyalist dünya sisteminin “komüniz-

K

min öldü¤ü, çöktü¤ü, ça¤ d›ﬂ› oldu¤u” yalan›n› hâlâ yüksek sesle
dile getirdi¤i bir ortamda; komünizmin ölmedi¤i, çökmedi¤i ve asla çökmeyece¤inin en iyi cevaplar›ndan biridir!

Uluslararas› burjuvazinin “yeni
dünya düzeni” söylemiyle günümüzde egemen k›ld›¤› antikomünist ortam geçicidir. Emperyalizmin tüm temel çeliﬂmeleri aynen
yerinde duruyor. Bu çeliﬂmeler
durdukça, devrimin ve sosyalizmin gereklili¤i de aynen yerinde
durmaktad›r.
Emperyalist dünya sistemi ne
kadar pembe tablolar çizmeye çal›ﬂ›rsa çal›ﬂs›n, hiç bir yalan ve
çarp›tman›n gizleyemedi¤i olgular
var: “Küreselleﬂme” ad› alt›nda
bir avuç tekelin dünyaya hükmetmesi tüm h›z›yla sürüyor. Burjuva
sistemde asalakl›k en uç boyutlardad›r. Haks›zl›k-adaletsizlik her
zamankinden daha kat› ve keskinli¤iyle sürmektedir. Herkesin temel ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamak için
yeterince ürün olmas›na ra¤men,
ancak dünya nüfusunun küçücük
bir az›nl›¤› sömürü sisteminin yaln›zca onlara sundu¤u refah ve
lüks içerisinde yaﬂ›yor. Dünya nüfusunun ezici ço¤unlu¤u yoksulluk ve açl›k s›n›r›nda yaﬂ›yor. Her
gün onbinlerce iﬂçi, emekçi ve
yoksul açl›ktan, bak›ms›zl›ktan
ölüyor. Her gün onbinlerce insan,

Örgütlenme silah›m›zd›r!

yeni bir dünya kurman›n umudu
ve ad›d›r bolﬂevizm…
‹ﬂsizli¤in, açl›¤›n, yoklu¤un ve
yoksullu¤un, iﬂkencenin, cehaletin, eﬂitsizli¤in, haks›z savaﬂlar›n,
ulusal bask›n›n, erkek egemenli¤inin düﬂman›d›r bolﬂevizm…
Bolﬂevizm özgürlüKONGREM‹Z! ¤ün, kardeﬂli¤in ve
eﬂitli¤in sa¤lanaca¤›
yeni bir dünya kurman›n ad›d›r…
Bolﬂevizm Kuzey Kürdistan-Türkiye’de iﬂçilerin-emekçilerin, eme sorunlar›n›n oluﬂturdu¤u 7. mekçi kad›nlar›n, yoksul köylülüKongremiz, her bak›mdan hedefi- ¤ün, gençli¤in biricik umududur.
ne vard›.
Ezilen uluslar›n ve milliyetlerin
7. Kongremiz partimizin ayaklar› gerçek kurtuluﬂ örgütüdür.
üzerinde sa¤lam duran bir parti
oldu¤unu kan›tlad›. ‹deolojik sa¤KUZEY KÜRD‹STAN – TÜRK‹YE’N‹N
laml›¤›n yan›nda, örgütsel alanda
SINIF B‹L‹NÇL‹ ‹ﬁÇ‹LER‹!
sa¤lam temeller att›¤›n›n da kaapitalist sömürü düzeninde
n›tland›¤› bir kongre oldu.
örgüt, iﬂçi s›n›f›n›n olmazsa
7. Kongre önümüzde duran büolmaz
silah›d›r. Örgütlü proletarya
yük görevleri çözebilece¤imizi
herﬂeydir. Öyleyse Bolﬂevik Parti
gösteren kongre oldu.
Bolﬂevik Parti (Kuzey Kürdistan- (Kuzey Kürdistan-Türkiye) saflar›nTürkiye) 7. Kongresi emperyalist da örgütlen, ona sahip ç›k!
Sendikalarda örgütlen, faﬂist
sistemi ve onun Kuzey Kürdistandiktatörlü¤ün
beslemeleri sendiTürkiye’deki faﬂist diktatörlü¤ünü
ka
a¤alar›n›
sendika
yönetimleriny›kma mücadelesindeki kararl›l›¤›den
söküp
atma
bilinciyle
hareket
n› bir kez daha ifade etmekle kalmad›, ayn› zamanda bu yöndeki et! Mücadelenin kaderini kendi elmücadelenin bir çok yeni sorunla- lerine al!
Bu dünya senin dünyan, bu dünr›na aç›kl›k getirdi, savaﬂ›m›n daya bizim dünyam›z!
ha güçlü olarak örgütlenmesi teKapitalist dünya sisteminin egemelinde kararlar ald›.
menli¤ini y›kmak ve kendi dünya
S›n›fs›z, sömürüsüz, bask›s›z
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bu sistemin sürmesine hizmet
eden gerici, karﬂ›devrimci savaﬂlarda hayat›n› kaybediyor, sakat
kal›yor. Milyonlarca insan, kapitalizmin yol arkadaﬂ› iﬂsizlik belas›
ile yaﬂamaya mahkum edilmiﬂtir.
Bir uçta muazzam bir zenginlik birikirken, di¤er yanda korkunç bir
yoksulluk hüküm sürüyor. Bu sistem yaln›zca iﬂgücünün, emekçinin hoyratça sömürüsüyle yetinmiyor, ayn› zamanda aﬂ›r› kâr h›rs›yla do¤ay› talan etmeyi sürdürüyor, do¤al dengelerde tamiri mümkün olmayan a¤›r yaralar aç›yor.
Dünya gerçekte barbarl›k içinde
yaﬂ›yor ve her geçen gün daha büyük bir barbarl›k içinde çöküﬂe,
yok oluﬂa do¤ru gidiyor.
Antikomünist havan›n egemen
oldu¤u –bu geçici– lanetli ortamda, komünizmin/bolﬂevizmin savunusu 7. Kongremizle taçland›.
Barbarl›k içinde çöküﬂün engellenip barbarl›¤›n yok edilmesi için
örgütlü mücadelenin yeni bir ad›m›d›r 7. Kongre!
Uluslararas› iﬂçi s›n›f›n›n ve ezilen halklar›n bir parças› olan,
TC’nin sahibi emperyalizmin iﬂbirlikçisi hakim s›n›flar›n amans›z
düﬂman› olan partimiz, bu kongreyle örgütlenmesine yeni bir ivme kazand›rd›. “Örgütlenme silah›m›zd›r! Haydi iﬂçi s›n›f›n›n öncüsünü kazanmaya!” temel ﬂiar› alt›nda yap›lan ve a¤›rl›¤›n› örgütlen-
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Haydi iﬂçi s›n›f›n›n öncüsünü kazanmaya!

düzenini kurmak için harekete
geç, örgütlen!
Bu barbarl›k dünyas›n› y›kacak
olan iﬂçi s›n›f›d›r, iﬂçi s›n›f›n›n önderli¤indeki ezilen halklard›r!
Tek ama gerçek tek alternatif,
proleter dünya devrimidir, sosyalizmdir!

KUZEY KÜRD‹STAN-TÜRK‹YE’N‹N
EZ‹LEN, SÖMÜRÜLEN EMEKÇ‹S‹!
diktatörlük senin de¤il,
F aﬂist
bu ülkenin küçücük bir az›nl›¤›n›n devletidir. Hakk›n› arad›¤›nda,

kendi haklar›n için direniﬂe geçti¤inde polis copunu, jandarma dipçi¤ini sana reva gören bu devlettir. Krizin sorumlusu kendileri olmas›na ra¤men krizin yükünü senin s›rt›na y›kan bu ülkenin sermaye sahipleri, onlar›n devletidir.
Ufak tefek reformlar gerçek çözüm de¤il ve olamaz. Bize gerekli
olan köklü çözümdür. Köklü çözüm devrimi gerektirir. Emperyalizme ba¤›ml› bu faﬂist sistemin
kökten de¤iﬂmesi, gerçek demokratik bir toplumsal sistemin gelmesi ancak bu kokuﬂmuﬂ siste-

min tüm pisliklerini temizleyecek
bir devrimle mümkün olabilir. Reform mücadelesini devrim mücadelesini ilerletecek biçimde yürüt!
Devrim ordusunun saflar›n› güçlendir!
Bir lokma ekme¤e mahkum edilmiﬂ, devlet, tüccar, tefeci a¤› ile
sar›lm›ﬂ YOKSUL KÖYLÜLER!
Daha fazla yoksullaﬂman› engellemek, sofradaki ekme¤ini art›rmak, her ﬂeyden önce de devlet-tüccar-tefeci haydutlar›n›n ittifak›ndan ve tehdidinden kurtulman›n biricik yolu faﬂist diktatörlü¤e karﬂ› mücadeleye at›lmaktan, ﬂehirlerdeki iﬂçi kardeﬂlerinle kader birli¤i yapmaktan geçer.

‹ﬁÇ‹, Ö⁄RENC‹ GENÇL‹K
ipotek alt›na alan
G elece¤inizi
faﬂist diktatörlük sizlerden
kölece itaat talep ediyor. En düﬂük ücretlerle çal›ﬂmaya mahkum
edilen iﬂçi gençlik, hiç bir geliri olmadan iﬂsizler ordusunun saflar›na terkedilen iﬂsiz gençler, beyinleri faﬂist diktatörlü¤ün prangalar›na ba¤lanmaya çal›ﬂ›lan üniversite gençli¤i, gelece¤iniz sermaye
düzeninde, faﬂizmde de¤il devrim

Örgütlenme silah›m›zd›r!

‹ﬁÇ‹ VE EMEKÇ‹ KADINLAR!
n az iki kat daha zor ve a¤›r
E
yaﬂam ve çal›ﬂma ﬂartlar› içerisinde tutulan sizlere faﬂist diktatörlük hukuki alanda bile erkeklerle eﬂit haklar› tan›may› lüks
görmektedir. Erkek egemen faﬂist
diktatörlük bu döngünün sonsuza
kadar böyle dönece¤inden yola
ç›kmaktad›r ama yan›lmaktad›r.
Yan›ld›¤›n› görecektir. ‹ﬂçi ve
emekçi kad›nlar bugün mücadele
yürüten s›n›f bilinçli öncülerinin
saflar›n› er geç binlerle, milyonlarla kitlesiyle dolduracak; ulusal, s›n›fsal ve cinsel özgürlük söke söke al›nacakt›r. Erkek egemen sistemin amans›z düﬂman› olan partimizin saflar›nda örgütlen!

KUZEY KÜRD‹STAN-TÜRK‹YE’N‹N
EZ‹LEN ULUS VE
M‹LL‹YETLER‹NDEN EMEKÇ‹LER!
aﬂta Kürt ulusu olmak üzere,
B
ezilen uluslar›n kendi kaderini
tayin, ayr› devlet kurma hakk›n›
özgürce kullanabilece¤i ﬂartlar›
yaratacak, demokratik halk devriminin öncü örgütü Bolﬂevik Parti,

ulusal sorunda da gerçek kurtuluﬂu, devrimci çözümün yolunu gösteriyor.
Her türlü ulusal haks›zl›k ve
bask›ya karﬂ›, her türlü ulusal imtiyaza karﬂ› tüm milliyetlerin tam
hak eﬂitli¤ini savunan Bolﬂevik
Parti, emekçileri ﬂovenizme ve
burjuva milliyetçili¤inin her türüne
karﬂ› proleter enternasyonalizminin bayra¤› alt›nda toplanmaya
ça¤›r›yor.

SOSYAL‹ZM SEMPAT‹ZANLARI!
mücadelesi ancak revizyoS ›n›f
nizmin/oportünizmin/refor-

sorumlulu¤unu ve görevini yerine
getirebilir. Dar pratik çal›ﬂmay›
de¤il, kal›c› ve köklü mücadele yaratacak örgütlenmeyi seç. Siyasi
çizgisi, örgütsel yap›s›yla partimiz
böyle bir temele sahip tek örgüttür. Bu örgütsel silaha sahip ç›k,
onu güçlendir!

BOLﬁEV‹K PART‹ SAFLARINDA
ÖRGÜTLÜ YOLDAﬁLAR!
izler bu günlere yüzlerce engeB
li aﬂarak geldik. Önümüze konulan hiç bir engel bizi y›ld›rama-

d›, y›ld›ramazd› da. Çünkü bizler
teori ve prati¤imizle hakl› bir davan›n, tek gelecek olan bir hedefin; gerçekten demokratik bir düN
zenin ve sosyalizmin savaﬂç›lar›I
S
y›z.
Partimizin 7. Kongresi tüm yoldaﬂlar›m›z›n ﬂimdiye kadarki katk›lar›n›n büyük önemini tespit
ederken, önümüzdeki dönemde
bu katk›lar›n daha da
KONGREM‹Z! artaca¤›ndan, saflar›m›z›n daha da s›klaﬂt›r›laca¤›ndan emindir.
Ülkemizde devrim ve sosyalizmin davas›n›n gelece¤i bugün bizlere; bizim çabalar›m›za, mücademizmin ideolojik ve örgütsel etki- lemizin yo¤unlu¤una, fedakârl›¤›lerinden gerçekten ar›nd›r›ld›¤›n- m›za, davam›zda ideolojik sa¤da; tutarl›, kararl› ve baﬂar›l› ola- laml›¤›m›za, siyasi berrakl›¤›m›za
bilir. ‹ﬂçi s›n›f›n›n öncüsü ancak ba¤l›d›r.
ve ancak marksist-leninist ideoloHaydi onurlu ve büyük görevlejik ve örgütsel bir temele sahipse
re dört elle sar›lmaya!
Haydi demokratik halk devrimi
ve sosyalizm mücadelesini yükseltmeye!
Haydi bolﬂevizm bayra¤›n› daha
yükseklerde taﬂ›maya!
Haydi bütün dünya proletaryas›
ve ezilen halklar›yla omuz omuza
özgürlü¤ü, demokrasiyi, sosyalizmi kazanma; s›n›f mücadelesi yoluyla komünist dünyay› yaratmaya!
Umut isyanda, kurtuluﬂ devrimde!
Haydi isyan ateﬂini körüklemeye, haydi örgütlenmeye!
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ve sosyalizm mücadelesindedir.
Gençli¤inizi çürüten ve gelece¤inizi karartan bu sistemi y›kma faaliyetine kat›larak gelece¤in gençli¤e ait oldu¤unu gösterin! Saflar›m›za kat›l›n!

Haydi iﬂçi s›n›f›n›n öncüsünü kazanmaya!

