
BOLfiEV‹K PART‹ (KUZEY KÜRD‹STAN-TÜRK‹YE)
7. KONGRES‹’N‹N  BÜTÜN ÜLKELER‹N KOMÜN‹STLER‹NE,
KOMÜN‹ST PART‹ VE ÖRGÜTLER‹NE ÇA⁄RISI

B
aflar›yla tamamlanan Bolflevik Parti

(Kuzey Kürdistan-Türkiye) 7. Kongre-

si, tüm dünya komünistlerine, komü-

nist parti ve örgütlerine özel olarak flu ça¤-

r›y› yapmay› kararlaflt›rd›:

Emperyalist sistemin tüm dünyaya hâkim

oldu¤u, emperyalist büyük güçlerin dünya-

y› kendi ç›karlar›na göre biçimlendirmeye

çal›flt›¤›, oyunun emperyalist büyük güçle-

rin kurallar›na göre oynanmas›n›n dayat›l-

d›¤›, ister emperyalist-kapitalist ülkelerin

iflçi s›n›f›na isterse de ba¤›ml› ülkelerin ezi-

len halklar›na, büyük tekellerin, parababa-

lar›n›n azami kâr hedefine kölece itaatin

dayat›ld›¤› bir ortamda bulunuyoruz.

Bu ortamda tüm dünyan›n komünist güç-

leri olarak, ne yaz›k ki, en zay›f dönemleri-

mizden birini yafl›yoruz. Dünyadaki ülkele-

rin ezici ço¤unlu¤unda iflçi s›n›f›n›n öncü

gücü bile komünizm davas›na hâlen

kazan›lamam›fl, örgütlü bir

çekirdek olarak örgütlene-

memifltir. Çeflitli ülkeler-

de var olan komünist ve

komünizme yak›n güç-

ler aras›ndaki iliflkiler

oldukça ge-

ri seviyede-

dir. Bugün

dünya komünist hareketi-

nin ortak bir platform teme-

linde ideolojik-siyasi bir birli¤in-

den söz etmek mümkün de¤ildir. Uluslara-

ras› marksist-leninist hareket bugün hâlen,

tarihinde içine düfltü¤ü en zay›f, en güçsüz

bu dönemi aflamam›flt›r. Fakat bu durum

de¤ifltirilemez bir kader de¤ildir, tersine

komünistlerin do¤ru çaba ve yöntemleriyle

afl›labilir, de¤ifltirilebilir.

Bu olgular›n bilincinde olan Bolflevik Par-

ti (Kuzey Kürdistan-Türkiye) 7. Kongresi,

bir kez daha, di¤er ülkelerin komünist ve

komünizme yak›n güçlerine, parti ve örgüt-

lerine bu gerçek durum tespitini hat›rlat-

may› ve bu durumdan ç›kmak amac›yla en

önemli yöntem ve araçlar› belirtmeyi ge-

rekli görür:

Uluslararas› komünist hareketin sa¤lam

bir birli¤inin üzerinde yükselece¤i temel,

üzerinde tart›fl›lm›fl ve anlaflma sa¤lanabil-

mifl, bugünkü uluslararas› durumun sorun-

lar›na, sosyalist hareketin geçmifli ve gele-

ce¤i konusundaki en temel sorunlara do¤-

ru yan›tlar veren ortak bir platformdur. Bu-

gün böyle bir platformun k›sa sürede yara-

t›lmas›n›n koflullar› yoktur. Fakat uzun va-

dede uluslararas› bir ortak platformun ya-

rat›lmas› amac›yla bugün flimdiden at›lma-

s› gerekli ad›mlar vard›r ve bu ad›mlar› at-

mak ya da atmamak, bir örgütün komü-

nizm iddias› konusundaki ciddiyetinin ve

tutarl›l›¤›n›n en önemli ölçütlerinden biridir:

– Aç›k ve ilkeli ideolojik mücadeleyi ka-

bul etmek, ilkesel konularda ideolojik so-
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runlar›n tart›flmas›n›n kamuoyu önünde yü-

rütülmesinin gereklili¤ini kavramak ve bu-

na uygun davranmak,

– Her örgütün bugün uluslararas› komü-

nist hareketin üzerinde birleflmesi gerekti-

¤ini düflündü¤ü k›staslar konusunda gö-

rüfllerini ortaya koymak,

– Çeflitli ülkelerden iflçi s›n›f›n›n devrim-

ci eylem birli¤inin önflart› olarak uluslara-

ras› komünist hareketin eylem birli¤inin

sa¤lanmas› yönünde çal›flmak.

Aç›kt›r ki, uluslararas› komünist hareke-

tin birli¤i ancak s›n›f mücadelesi temeline

dayanan, yani hem emperyalizme hem de

öncelikle “kendi” hakim s›n›flar›na karfl›

pratikte devrimci bir s›n›f mücadelesi ve-

ren örgütler aras›nda sa¤lanabilir. Emper-

yalist sistemin reforme edilebilirli¤ini ya

da emperyalizme karfl› mücadele ad›na

kendi ülkesinin hakim s›n›flar›na karfl› s›n›f

mücadelesini erteleyenler, b›rakal›m

komünist olmay›, devrimci de¤erlen-

dirilmeyi bile hak etmeyen örgüt ve

hareketlerdir.

Uluslararas› komünist hareketin

birli¤inin gereklili¤ini dünya devrimi-

nin örgütlenmesinin temel ön flart›

olarak gören Bolflevik Parti (Kuzey

Kürdistan- Türkiye) 7. Kongresi, Fili-

pinlerde, Nepal’de, Almanya’da,

ABD’de, Güney Afrika’da, Cezayir’de,

Filistin’de, Meksika’da, dünyan›n her

yerinde… yeni, sömürüsüz bir dünya kur-

mak amac›yla yürütülen her mücadeleyi

ayn› zamanda kendi mücadelesi olarak

gördü¤ünü; partimizin kuruldu¤undan bu

yana bu bilinçle hareket etti¤ini ve müca-

dele yürüttü¤ünü belirtir.

Bolflevik Parti (Kuzey Kürdistan-Türkiye)

7. Kongresi, çeflitli ülkelerden iflçi ve di¤er

emekçi kitle örgütleri aras›ndaki mücade-

le ve eylem birli¤inin uluslararas› komünist

hareketin birli¤ine de at›l›m veren önemli

bir ç›k›fl noktas› oldu¤unun alt›n› çizer ve

bu yöndeki çabalar›n desteklenmesinin

ola¤anüstü önemine dikkat çeker.

Yaflas›n proleter dünya devrimi!
Yaflas›n komünistlerin enternasyonal

birli¤i!
Kahrolsun emperyalist barbarl›k! 
Yaflas›n sosyalizm!
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