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وصٌة جدنا الخالد  ٌتبع 

در بالشهداء والصادقٌن والشرفاء كردستان األم وطن ٌتص

محمد علً مٌرزا سٌد  : المخلصٌن لكن جدنا الخالد القاضً

شهداء كردستان رئٌس جمهورٌة كردستان الدٌمقراطٌة ـــ 

ٌعتبر من أصدق وأشرؾ المخلصٌن , وعد  2491مهاباد ـــ 

ولم ٌستسلم , واجه الموت  ى بوعده التزم ولم ٌنهزم ,ووف  

بالكفاح التحرري الثوري , فهو أسد الجبل والسهل ,  وقاومه

مثلما خاؾ منه نظام الشاه الفاشً خاؾ منه المرتزقة والخونة 

وجمٌع أعداء كردستان آنذاك وال ٌزالون نتٌجة شجاعته 

واخالصه وصدقه ومقدامٌته , رفض أن تعصب عٌناه أثناء 

شنقه وفً اللحظة اآلخٌرة وهو على منصة اإلعدام هتؾ عالٌاً 

عاشت كردستان ....  وأنتم تشنقوننً , عاشت كردستان  )): 

وإن أبناء أمتً لن ٌستسلموا فهم رإوسكم  فإن حذائً ٌعلو

 ((....  األم ستمرون فً المقاومة حتى تحرٌر وطنهم كردستانم

الرمز الخالد كان دائماً ٌوصً وٌعمل من أجل وحدة الصؾ 

الكردي فً المقاومة حتى اللحظات األخٌرة من حٌاته ضد العدو 

 المحتل الذي ال دٌن وال شرؾ له .

صٌن من أبناء وطننا كردستان األم مدعوون كل الشرفاء والمخل

وبكل جدٌة وإخالص ومسإولٌة بتلبٌة وصٌة جدنا الخالد 

العاملة  للوحدة فً سبٌل التحرر من العبودٌة وأخذ الدروس 

والعبر من تجارب ثورات أجدادنا األخرٌن دون إبطاء وتردد , 

وكذلك من التجارب التارٌخٌة للثورات الثورٌة العالمٌة ضد 

الستعمار فً مرحلة التحرر القومً الوطنً والطبقً ا

 االجتماعً .

أوالً وقبل كل شًء البد من وحدة صؾ المقاومة الوطنٌة ألنها 

الركٌزة األساسٌة لتحقٌق الحرٌة واالستقالل رؼم تفوق األعداء 

فً العدد والعدة العسكرٌة , ألن الوحدة هً الحل والمفتاح 

 نحو الحرٌة .للتحرر 

بد ولزاماً على سائر األحزاب الوطنٌة الكردستانٌة فً لهذا ال

األجزاء األربعة بتوحٌد صفوفها ومقاومتها التحررٌة ألن أعداء 

كردستان رؼم تناقضاتها وخالفاتها وعداوتها لبعضها البعض 

باإلضافة إلى اختالؾ لؽاتها وقومٌاتها ومعتقداتها الدٌنٌة 

اضطهادنا وقتلنا وحرماننا والمذهبٌة إال  إنها واحدة موحدة فً 

 واحتالل وطننا كردستان األم .

فً كل جزء من كردستان له خصوصٌاته وظروفه المرحلٌة 

والموضوعٌة والحركة السٌاسٌة الكردستانٌة لقادرة حتماً وبكل 

تؤكٌد على تحقٌق الوحدة الوطنٌة إن عملت بعٌداً عن التفرد 

لشعب والوطن والتحزب واالستعالء ووضع اعتبار ومصالح ا

فوق جمٌع االعتبارات والمصالح الشخصٌة والتحزبٌة الممٌتة 

والخالفات الشخصٌة والتحزبٌة التً تخدم العدو المجرم أوالً 

 وأخٌراً .

روج آفاي كردستان ٌعٌش مرحلة تتطلب دوماً رص الصفوؾ 

وترتٌب البٌت الكردي دون إبطاء وحجج باطلة وكذلك باشور 

عوة إلى العمل وإنشاء تحالفات عملٌة مدوباكور وروج هالت 

مٌدانٌة وفق ظروفها المرحلٌة والموضوعٌة والذاتٌة . إلى متى 

التشرذم واالنقسامات والتحزب والكراهٌة والتخوٌن والتجرٌح 

من عدد من االحزاب ضد بعضها البعض وأٌن وهً من نداء 

ووصٌة سٌد شهداء كردستان وجدنا الخالد القاضً محمد 

السائرون على نهجه من حماة الوطن المرابطٌن فً وأمثاله 

جبهات الثورة باإلضافة إلى مئات األلوؾ من الشهداء الشرفاء 

الذٌن أفدوا بحٌاتهم فً سبٌل حرٌة الكرد واستقالل وطننا 

 كردستان األم ؟؟؟ !!!! .

 

 

 الشٌوعٌة والٌسارٌة الكردستانٌة البالغ الختامً للكونفرانس الثانً لألحزاب 

 

 الوضع فً االجتماع صعوبة نتٌجة الزوم تقنٌة عبر الثانً كونفرانس أنجزوا , الكردستانٌة  والٌسارٌة الشٌوعٌة األحزاب تجمع

 . البٌان هذا وأصدروا  كورونا فٌروس وتفشً انتشار بسبب الحالً

 والنشٌد رقٌب أي النشٌد عزؾ مع شعبنا شهداء ألرواح احتراما صمت دقٌقة بالوقوؾ  بدأوا,  1212 الثانً تشرٌن 12 فً

  الزووم تقنٌة عبر( ,   االممً)  أنترناشٌونال

 التجمع فً  المنضوٌة السبعة لألحزاب الكوادر و الرإساء  من عدد بحضور الكونفرانس انعقد

 : مهمة مواضٌع ثالثة من المإتمر تؤلؾ



 تصدرها اللجنة المركزٌة للحزب الشٌوعً الُكردستانً                                1212  كانون األول اسط أو 231 الشٌوعً الُكردستانً العدد
 
 

2 
 
 

   التجمع أطراؾ وتبادل,  الطبقً و الوطنً مجال فً كردستان من األربعة ألجزاء السٌاسً وضع عن فٌدٌو مقاطع أربعة تقدٌم

 . الحوارات طرٌق عن المواضٌع ذلك أؼنوا المإتمر فً والمشاركٌن بٌنهما ما فً  المشتركة األفكار

 . األربعة األجزاء فً الكردستانً لشعبنا العادلة للقضٌة التقدم افق و والمسائل المشاكل الى االشارة تم   عام بشكل الموضوع هذا فً 

 . متعددة بمستوٌات و مختلفة بؤسالٌب كردستان شعب  أعداء ضؽوطات ٌزداد ٌوم بعد ٌوماً _  2 

 و الحرٌات مصادرة و االعتقاالت استمرار كردستان شمال فً,  االعدامات و االعتقال شكل على كردستان شرق فً الضؽوطات هذه

 جنوب فً و السورٌة الحكومة قبل من الحقوق اعطاء عدم و تركٌا قبل من ترابه من قسم احتالل كردستان ؼرب فً و الحقوق

 على التعدي و االٌرانٌة التدخالت و,   الدستورٌة  الحقوق مصادرة و الدٌمؽرافً التؽٌٌر و التعرٌب سٌاسات استمرار كردستان

 . المحتل التركً النظام  طرؾ من السٌادة

 لحٌاة السًء الوضع الى االشارة فٌها تم   الموسعة للحوارات مهماً  موضوعا كان كردستان من األربعة لألجزاء الطبقً الوضع

 األحالؾ احتدام علىًً  دائما تعمل التً و المحتكرة و البروقراطٌة البرجوازٌة المصالح خدمة فً تقع التً اقتصادٌة لدوافع الكادحٌن

 . االقتصادٌة

 الوطنً التحرر مرحلة فً الكردستانٌة الٌسارٌة و الشٌوعٌة القوى واجبات حول المشاركون تحاور للمإتمر الثانً الموضوع فً_  1

 و األحداث و األوضاع حٌال أعضائهم مواقؾ مرات عدة أعلنوا حٌث التجمع ألطراؾ المشترك العمل و التحالؾ عن الحدٌث تم, 

 . األوروبً البرلمان و الدولً األمن مجلس أعضاء و الدول برلمانات من الدولٌة لألطراؾ الكردستانٌة المجرٌات

 كتقوٌة كردستان من األربعة األجزاء فً  الٌسارٌة و الشٌوعٌة  للقوى الطبقٌة الواجبات الى االشارة تم   هكذا الموضوع هذا فً

 من  مشروعا لهم ٌكون أن بحاجة الكردستانٌٌن الٌسارٌٌن  و الشٌوعٌٌن أن هو الصحٌح,   التحررٌة الثورٌة والفعالٌات النشاطات

  المجتمع ادارة أجل

 الوطنٌة و الطبقٌة الواجبات بٌن االرتباط,  المجاالت جمٌع فً المجتمع ادارة أجل من أنفسهم ٌجهزوا أن ٌجب أٌضا المعارضة فً و

 للٌسارٌن لألبحاث مركز تؤسٌس أهمٌة الى االشارة تم   ثم من و المرأة حقوق و التعبٌر و الحرٌة حق و الدٌمقراطٌة على الحفاظ هً

 الشوفٌنً الحقد و الكره و الخطاب فً التشتت تؤرٌخ باألخص و والدولٌة المنطقٌة التؽٌرات تؤرٌخ أجل من الكردستانٌٌن والشٌوعٌٌن

 السوفٌتً االتحاد تجربة وراء من

 هذا فً. العالم عموم و الوطن فً الكادحٌن و,  عام بشكل العالم على ضررها و لكورونا خصص للمإتمر الثالث الموضوع_  3

 أجزاء فً الصحً النظام سوء الى االشارة تم   و  العالم الدول فً الصحً النظام انهٌار عن الحدٌث تم   علمً بؤسلوب و الموضوع

 أفعال نتٌجة هً كورونا لكن,  الجوع و والفقر التخلؾ هً لٌست كورونا سبب ان على تؤكٌد تم األسلوب بنفس و األربعة كردستان

 ال و للبٌئة أهمٌة ٌعطً ال, العالم فً التوتر بإر على تعتمد و العسكرٌة المٌزانٌات على تإكد الذي االحتكاري الرأسمالً النظام

 من ٌتتطلب هذا.  الفاشٌة  االحتكارٌة الرأسمالٌة للمشاكل صدى هً كورونا ان على تؤكٌد تم   لذلك.   الكادحٌن حٌاة بحالة ٌهتمون

 بناء أجل من الجدٌدة اللٌبرالٌة و الفاشٌة ضد نضالهم ٌقووا أن االستنكار اطار فً العالم انحاء جمٌع فً الٌسارٌة و الشٌوعٌة القوى

 تقدم و استمرار على والعمل الفقر و الجوع على القضاء و البٌئة على الحفاظ و الناس  حٌاة على الحفاظ سبٌل فً مناسب صحً نظام

 . القومً المجال فً االنسان

 . وطن أي  اطار فً الطبقً و الوطنً للنضال استمرار هً النضال هذا

 احترام و المشترك والعمل النضال على  الكردستانٌة الٌسارٌة و الشٌوعٌة القوى لتجمع الثانً الكونفرانس أكد الختام وفً  

 وما  الداخلٌة الصراعات و المشاكل حل,  التدخالت عن بعٌداً  كردستان من جزء كل فً المستقل النضال أسلوب و البرامج خصوصٌة

 جمٌع تفعٌل,  جزء أي حققها التً المكتسبات و السٌادة على  الحفاظ و الحوار طرٌق عن  الكردستانٌة التحررٌة الحركة األطراؾ بٌن

 . الحوار طرٌق عن الكردستانً للشعب العادلة للقضٌة السلمً و العادل الدٌمقراطً الحل أجل من األطراؾ

 . أعماله الكردستانً الشٌوعٌٌن و للٌسارٌٌن الثانً الكونفرانس أنهى التجمع مكونات زٌادة على العمل 

 (  باكور)  KKP الكردستانً الشٌوعً الحزب -
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 (  باكور)  PSK الكردستانً االشتراكً الحزب -

  KKP   الكردستانً الشٌوعً الحزب -

 (  هالت روج)   كردستان كادحً كومال -

 ( باشور)  HZK كردستان كادحً حزب -

 ( باشور)  HŞK الكردستانً الشٌوعً حزب -

 ( باشور)  الكردستانً للشعب الدٌمقراطٌة الحركة -

 

  محطات تستوجب الوقوؾ عندها

 

مضى على تؤسٌس اإلدارة الذاتٌة الدٌمقراطٌة فً روجآفاي 

ا اكتسبت  كردستان عدة سنوات , لذلك من المفروض أنه 

الخبرة الكافٌة الستدراك مواطن الضعؾ والخلل فً جسمها 

,لكن ما نالحظه أن  مسٌرة تطورها نحو االفضل بطٌئة جداً 

قد ُبنٌت ولٌست حسب المطلوب منها وال سٌما أن  هذه اإلدارة 

على قاعدة شبه جاهزة من البنٌة التحتٌة وأنظمة إدارٌة 

 وخبرات علمٌة .

إن  القلم الحر  الناقد الهادؾ البن اء فً جرٌدة الشٌوعً 

الكردستانً وعبر زاوٌة / محطات تستوجب الوقوؾ عندها / 

ط الضوء كثٌراً على مواطن الخلل ومواضع الضعؾ فً قد سل  

ذاتٌة الدٌمقراطٌة فً روجآفاي كردستان مسٌرة عمل اإلدارة ال

بهدؾ تجاوزها والتخلص منها وبالتالً لتحسٌن أداء اإلدارة 

رها إال  أن   ذلك لم ٌلَق سوى القلٌل من األذان الصاؼٌة  وتطو 

من مسإولً اإلدارة على كافة األصعدة ولم ٌحدث أي تؽٌٌر 

وعٌة جذري ٌذكر , وجاء كلَّ ذلك انطالقاً من المواقؾ الموض

بالمسإولٌة الوطنٌة التً ٌضعها الشٌوعً الكردستانً على 

 عاتقه تجاه الشعب والوطن .

إن  القلم الشٌوعً الكردستانً الحر لن ٌقؾ على المحطات 

التً تستوجب الوقوؾ عندها هذه المرة , بل سٌقؾ على 

األسباب التً تسبب بظهور مثل هذه المحطات فً مسٌرة أداء 

 لدٌمقراطٌة فً روجآفاي كردستان :ااإلدارة الذاتٌة 

ـــ االستفراد واالستعالء التحزبً والتحكم باإلدارة من خالل  2

فرض سٌاسة الحزب الواحد واتخاذ مبدأ التشاركٌة الحزبٌة 

الشكلٌة الخلبٌة على مرأى ومسمع الرأي العام فً حٌن على 

 أرض الواقع مختلؾ ومؽاٌر تماماً .

ٌؾ فً مإسسات اإلدارة الذاتٌة ـــ اعتماد مبدأ التوظ 1

, بحسب الوالء الحزبً ولٌس حسب الكفاءة الدٌمقراطٌة 

ا خلق أزمة :    العلمٌة والخبرة التً ٌملكها الشخص مم 

  /الرجل الؽٌر المناسب فً المكان الؽٌر المناسب / .

ـــ عدم وجود جهاز رقابة وتفتٌش ٌعتمد على مبدأ المحاسبة 3

مهنٌة لوضع حد  للفاسدٌن المنتشرٌن فً العادلة والنزاهة ال

جسد اإلدارة الذاتٌة كمرض السرطان ٌنهشون من دمها 

 وٌفتكون بها .

ـــ تسلٌم مراكز القرارات المصٌرٌة والمفصلٌة بؤٌادي كوادر 9

حزبٌة ال تفقه من اإلدارة والخبرة العلمٌة  وطبٌعة الحٌاة 

فً روجآفاي االجتماعٌة وعادات وتقالٌد الشعب الكردستانً 

 كردستان شٌئاً , ؼٌر الحٌاة العسكرٌة والحكم العسكري .

فتح باب التوظٌؾ من خالل المحسوبٌة مما دفع إلى ـــ 5

انخراط عناصر دخٌلة وتؽلؽلها فً جمٌع مإسسات اإلدارة 

 الذاتٌة  حتى فقدت طابعها الكردي الوطنً .

تٌة فً ـــ تسخٌر وتوظٌؾ جمٌع مقدرات وانتاج اإلدارة الذا6

خدمة األجندات الحزبٌة الضٌقة ) المسٌرات والمظاهرات الشبه 

الٌومٌة فً مدن وبلدات روجآفاي كردستان حٌث تستنفر قوى 

األمن الداخلً ) األساٌش ( , بولٌس الترافٌك , قوات الحماٌة 

الجوهرٌة , اللجنة الخدمٌة فً البلدٌات , تعطٌل جمٌع 

ة , إنفاق األموال الطائلة المإسسات لحضور الموظفٌن المسٌر

للزٌنة والطبل والزمر ..... واالعالم والملصقات كل ذلك ٌنصب 

فً خانة هدر المال العام وتعطٌل الحٌاة العامة وإصابتها 

 بالشلل .

بٌن األطراؾ الكردٌة ـــ عدم وجود توافق كردي كردي 1

المتخاصمة لتشكٌل قوة كردٌة موحدة تعتمد مبدأ  المسإولٌة  
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دارة والنضال التشاركً أدى إلى ؼٌاب أطراؾ كردٌة عن واال

المشاركة فً اإلدارة وعلٌه واقع حال اإلدارة الذاتٌة أشبه ما 

 . شبه كلً ٌكون بجسد رجل مصاب بشلل 

كل ما سبق ؼٌض من فٌض إال أنه ٌنبع من الحس الوطنً 

والقومً واألخالقً والحرص على إؼالق الباب فً وجه 

دارة الذاتٌة الدٌمقراطٌة فً روجآفاي كردستان المتربصٌن باإل

ألن هذه اإلدارة قد سقٌت بدماء الشهداء الطاهرة فلنحافظ 

علٌها ونعمل جاهداً من أجل تطورها وتحسٌن أدائها لتكون 

العباءة التً ٌستظل بها الشعب الكردستانً فً روجآفاي 

 كردستان .  

  

   ((الخارجً والداخلً   ))التؽٌٌر الدٌمؽرافً 

إن النكبة التً أصابت الشعب الكردستانً فً روجآفاي كردستان فً ) عفرٌن الخضراء وكري سبً وسري كانٌه وؼٌرها ... ( ال تقل 

التفنن فً القتل والنهب والسلب نكبة الشعب الفلسطٌنً بل تزٌد علٌها أشواطاً من حٌث وعن  2413نكسة باشور كردستان  ألماً عن 

والسرقة والظلم على ٌد مرتزقة االحتالل التركً وجٌشه الؽازي المحتل ولعل أكثر الممارسات اإلجرامٌة بشاعًة وفظاعًة هً عملٌة 

رت  التؽٌٌر الدٌمؽرافً التً تمارسها هذه العصابات اإلجرامٌة / الجٌش المرتزق الالوطنً / بؤوامر أسٌادها فً أنقرة , حٌث هج 

الشعب الكردي من بٌوته ومزارعه وأرضه من خالل العملٌات اإلجرامٌة / خطؾ ــ سجن ــ اؼتصاب ــ تعذٌب ــ إذالل ــ قتل ــ سرقة 

... /  كلُّ ذلك من أجل تهجٌر القلة القلٌلة المتبقٌة وإرؼامها على ترك أرضها وتوطٌن عائالت أولئك المرتزقة / أصحاب الباصات 

 فً بٌوت الكرد واستمالك أراضٌهم وأشجارهم وعقاراتهم وثرواتهم كلها . /الخضر 

لى شًء ٌدل ُّ على كذب ونفاق  كل هذا ٌجري أمام مرأى ومسمع العالم أجمع , أمام من ٌدعً الدٌمقراطٌة وحقوق اإلنسان , فإن  دلَّ ع

ٌؾ تحت شعار مإسساتها الشرعٌة ) مجلس االمن ــ محكمة األنظمة الرأسمالٌة االحتكارٌة التً تعتمد المراوؼة والتضلٌل والتزٌ

 الهاي ــ االتحاد االوربً .... ( . 

أن تفقد ُهوٌتها القومٌة الكردٌة وطابعها  داخلً حٌث أوشكت  وما زاد الطٌن بلة ما تتعرض له روجآفاي كردستان من تؽٌٌر دٌمؽرافً

ً جمٌع نواحً ومجاالت وفقرات المجتمع الكردستانً ولعلَّ السبب الرئٌسً الوطنً الكردستانً من خالل تؽلؽل المكونات األخرى ف

 وراء ذلك هو الهجرة المستمرة للكرد من وطنهم وترك قراهم وبلدانهم ومدنهم فارؼة تصفر فٌها الرٌح .

ود الجدٌة على إتفاق بسبب االحتالل التركً ومرتزقته لبعض المناطق والتهدٌدات المستمرة باحتالل مناطق أخرى وكذلك عدم وج

ٌبعث االمل والتفاإل فً نفوس المواطن الكردستانً  , بسبب الخالفات المصلحٌة التحزبٌة والحجج الواهٌة الباطلة التً  كردي كردي 

على ألؾ قرٌة وبلدة  ٌقارب أدت وتسببت فً قتل شعبنا وتشرده ونهب ممتلكاته واحتالل مناطق واسعة من وطنه التً تضم ما 

 نة .ومدٌ

وشهباء  وعٌن عٌسى  ورٌفها وكري سبً  المؤجورة على كوبانً ومرتزقته التركً النظام منالقصؾ المستمر فً اآلونة االخٌرة 

والمخٌمات بالصوارٌخ واألسلحة الثقٌلة أمام أنظار النظام الروسً الؽادر وأمام أنظار التحالؾ المقٌت والسًء السٌط بزعامة النظام 

ؾ الٌومً القً والعدو للحقوق والقٌم اإلنسانٌة , النظام المبنً والقائم على الخدع والكذب والقتل والنهب , هذا القصاألمرٌكً الالأخ

المستمر ٌدل على شروع النظام التركً المحتل مجدداً للقٌام باحتالل هذه المناطق وؼٌرها بعلم ودراٌة ومساندة من النظام األمرٌكً 

حروب الظالمة التً تنجم عنها دوما القتل والدمار والسرقة والتهجٌر , لهذا والبد للذٌن ٌتعاملون فً اإلدارة العامل دوماً للجرٌمة وال

مع النظام األمرٌكً أخذ موقفاً عملٌاً صادقاً منه والتحرر من سطوته وسٌاسته المضللة وعدم تصدٌقه قطعاً  ومسد الذاتٌة وقسد

السلوك القدٌم واالستفادة العملٌة المٌدانٌة من تجاربه الماضٌة ألن السٌاسة والسلوك  وٌؽاٌروتحدٌد وسلك سبٌالً جدٌداً آخر ٌخالؾ 

السابق سٌإدي روجآفاي كردستان إلى الهالك والدمار التام وإلى االحتالل التركً الكلً لكل روج آفا وطن شعبنا األصلً الذي ضحى 

خالل سنٌن المقاومة ضد االرهابٌٌن وأسٌادهم الطؽاة والتً بتضحٌاتهم  / سبعٌن ألؾ شهٌد وجرٌح ومعاق12فً سبٌله أكثر من / 

من جهة  لها عداءانتشار الفساد من جهة ومحاربة األتؤسست اإلدارة الذاتٌة الدٌمقراطٌة التً أصبحت هً أٌضاً فً خطر كبٌر نتٌجة 

 أخرى . 
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 قامشلو –الجماهٌر للوحدة الكردٌة فً زٌارة مكتب حزبنا الشٌوعً الُكردستانً  منصة

 

 وفد زار كردستان ؼربً فً الكردي الصؾ لوحدة الجماهٌرٌة المنصة بها تقوم التً الفعالٌات سلسلة وضمن 19/22/1212 بتارٌخ

 السادة من كل تضمن  kkpمكتب حزبنا الشٌوعً الكردستانً   قامشلو لجنة فً االدارٌة الهٌئة من

 . لفند بافً فرج السٌد , مٌرزا لقمان , خلٌل الوهاب عبد ,  القادري محمد الشٌخ

 الكردستانً الشٌوعً حزب ممثل زنكً حسن والسٌد عمر مال الدٌن نجم السٌد للحزب العام السكرتٌر من كلهم استقبال فً كان حٌث

KKP ًحٌث الحسكة منظمة فً القٌادٌة الهٌئة عضو موسى هللا عبد واحمد عامودا فً الحزب ممثل صبري ازدٌن والسٌد الحسكة ف 

 عام بشكل المنطقة بها تمر التً والظروؾ  العام الوضع وتداول النقاش تم

 السادة قبل من الثناء تم كما الخصوص وجه على تحقٌقها اجل من العمل وكٌفٌة وضرورتها الكردٌة الحوارات و

 بكل معها للعمل جاهزٌتهم عن واالستعداد الظروؾ هذه ظل فً وعملها المنصة دور على KKP الكردستانً الشٌوعً الحزب فً

 وفد اكد جانبه ومن افا روج فً الكرد وطموحات آمال عن تعبر كونها لها سندا والوقوؾ االمكانٌات

 جامعة الكردٌة الحوارات تكون ان وضرورة السٌاسٌة األطر لكافة جامع إطار واٌجاد جماعً بشكل العمل ضرورة على المنصة 

 ثورة مكتسبات حماٌة على قادرة علٌا كردٌة مرجعٌة لتصبح اتجاهاتها بمختلؾ المجتمعٌة الشرائح ولكافة االحزاب لكافة وشاملة

 . الطرفٌن بٌن االٌام قادم فً الجاد التواصل على التؤكٌد تم كما كردستان ؼربً

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بٌبة ودور وأهمٌة الش ,ردستانٌة وضرورة تحررها الفعلً ومشاركتها العملٌة الجدٌةالكُ  المرأة
 الشٌوعٌة الثورٌة فً الكفاح

واسرتناداً علرى جمٌرع معطٌرات قروانٌن ,جررد مرن الفكرر والحركرة وقردرة العمرل للتؽٌٌرر برل ة والشبٌبة لٌست مجررد اسرم أو جسرم مُ أالمر
 ىلرإر المطلروب ,والحركرة تصربح مبترورة المإثرة فً كرل المٌرادٌن وبؽٌابهرا لرم ولرن ٌحصرل التطروالتطور بؤنواعها فهً القوة الفعالة و

نتاجٌررة وفررً مقرردمتها الثورٌررة للمٌررادٌن الكفاحٌررة والتربوٌررة واإلحصررى لهررذا فهررً العصررب القرروي والررركن األساسرً حردود ودرجررات ال تُ 
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والتخلررؾ والجهررل والثقافررة الرجعٌررة البالٌررة ,قررد جعلررت مررن الشرربٌبة والمرررأة التحررٌررة وكانررت الحركررات الثورٌررة المناهضررة لالسررتعباد 
خرررى لخرروض معررارك التحرررر والتنمٌررة والبنرراء ماضررٌاً وراهنرراً ,ومررن ضررمنها حركتنررا أة الرائرردة تررارة الشرررٌكة الرئٌسررٌة تررارة والقٌادٌرر

( واتحراد YJKKردسرتانً)تحراد النسرائً الشرٌوعً الكُ ردستانً(لهذا وللضرورة تؤسس االردستانٌة )الحزب الشٌوعً الكُ الشٌوعٌة الكُ 
ة الشربٌبة الشرٌوعٌها المٌدانٌرة باسم)ات(وأصبحت لهذه الشبٌبة صرحٌفة ناطقرة باسرمها ولنشراطYCKKردستانٌة)الشبٌبة الشٌوعٌة الكُ 

 (.الُكردستانٌة 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 YJKKردستانً االتحاد النسائً الشٌوعً الكُ 

ردسررتانً اتحرراد ثرروري ٌكررافح بكررل قرروة وإخررالص ومصررداقٌة علررى األسررس والقواعررد الثورٌررة وااللتررزام تحرراد النسررائً الشررٌوعً الكُ اال
ردسررتانً وبكفاحرره التحرررري الرروطنً واالجتمرراعً بالماركسررٌة اللٌنٌنٌررة )الشررٌوعٌة العلمٌررة ( , ٌسررٌر ملتزمرراً بحزبرره الشررٌوعً الكُ 

 ردستانً  .الكُ 

 تخلرؾوكافرة أشركال وأنرواع ال السٌاسرً واالجتمراعً تخلرؾردسرتانٌة مرن الحرٌر المررأة الكُ الؽاٌة من إنشاء وتؤسٌس هذا االتحاد هو ت
, ووحدتهم الكفاحٌة وسٌرهم معاً علرى درب ثرورة التحررر ٌسره ل  خرى , ألن تحرٌر الرجل مرهون بتحرٌر المرأة , وتحرٌرهم سوٌاً األ

ماعً التام , وبالتالً ٌجعلهم أكثر قوة وحٌوٌة ونشراطاً للكفراح الثروري كثٌراً وٌقصر المسافة نحو التحرر السٌاسً واالقتصادي واالجت
زمرران والمراحررل علررى هررذٌن تانً تسررتند كلٌرراً وفررً كررل األردسرروالظفررر الحقٌقررً بالحرٌررة , كررون ثررورة التحرررر الرروطنً واالجتمرراعً الكُ 

 خرى .ستراتٌجٌة األوامل المهمة واالانب العناصر والعستراتٌجً , إلى جالمتحدٌن كعنصر أساسً وعامل مهم والجنسٌن ا

مثلها مثل الماء الذي ٌعتبر المصدر األساسً لحٌراة كرل  رواح برمتهاثورة وهً الروح التً تخلق منه األالمرأة ركٌزة ثورٌة أساسٌة لل
لرددارة والقٌرادة والمشراركة فرً أن تؤخذ دورها الفعال والممٌز فً مسٌرات الكفاح وإعطاءهرا الردور الالئرق  شًء , فالبد لهذه الركٌزة

ردسرتانٌة وجمٌرع المراحرل الالحقرة مسرتقبالً.لقد أعطرى حزبنرا منرذ برداٌات تؤسٌسره االهتمرام المرحلة التحررٌة الوطنٌة واالجتماعٌرة الكُ 
ارهرا ونورهرا ألنهرا شراركت ن ؤن التطفأقدساً وٌعتبرها الشعلة التً ٌجب ردستانٌة على كافة الصعد وجعلها رمزاً مالبالػ بدور المرأة الكُ 

ردستانٌة ولكونها عانت كثٌرراً وال ترزال تعرانً القهرر والحرمران والبرإس ومرن فً مجمل الحركات واالنتفاضات والثورات واألحزاب الكُ 
هررذه  ردسررتان( وجعررل الحررزبم هررً كُ م( أو )األردسررتان هررً األهٌمنررة المفرراهٌم السررلبٌة الرجعٌررة أكثررر مررن الرجررل , اعتبرهررا الحررزب )كُ 

ٌلرول أ/  4 – 1نً الثرانً المنعقرد فرً / من شعارات مإتمره التؤسٌسً و كرذلك فرً مرإتمره الروط ردستانٌة التارٌخٌة شعاراً المقولة الكُ 
 م و اعتبرها وثٌقة من وثائق مإتمره . 2445

ثالٌٌن و الطوباوٌٌن , الدور لممن السفسطائٌٌن وا / م و بخالؾ ؼٌرهم2191نجلس العبقرٌٌن و بٌانهم الشٌوعً / أوكان لماركس و 

الحٌاة والتطور والصراع  ادي المإثر فً تحرٌر المرأة والدفاع عن حقوقها ومحاربة استعبادها وبناء شخصٌتها كونها رمزٌالر

لذل الثوري ضد الرجعٌة وقٌودها وسٌاساتها العفنة و إٌدٌولوجٌتها المسمومة التى تهدؾ وترمً أوالً وأخٌراً إلى االضطهاد وا

والعبودٌة واالستؽالل , وكان تحطٌم المرأة قبل ؼٌرها , الهدؾ االستراتٌجً للرجعٌة , لٌتم تحطٌم إراداتها ودورها فً بناء المجتمع 

ٌإمن حزبنا بتحرٌر المرأة وتولٌها المسإولٌات التارٌخٌة و إعطاءها الدور  الدٌمقراطً الخالً من كافة أشكال العبودٌة و االستؽالل.

ئق فً الكفاح إٌماناً ال ٌقل عن أي حزب شٌوعً ثوري فً أرجاء المعمورة , ألن فً الحركة الشٌوعٌة العلمٌة العالمٌة أمثلة ال الال

لى الوس ومن حركات إة واألحزاب الشٌوعٌة فمن فٌتنام ة وقٌادتها أحٌاناً للثورات التحررٌأرتعد وال تحصى بخصوص كفاح الم

 والقٌادة تارةً  هكذا فً معظم الحركات وجمٌع القارات ومن كل األثنٌات واألمم كانت لها المشاركة تارةً البلقان الى أسٌا الوسطى و

منظمة فً حزبنا وقوة أساسٌة فً    دٌمومته وتطوره وكفاحه التحرري   yjkkردستانً أخرى . االتحاد النسائً الشٌوعً الكُ 

ساس كافة هجها من حزبنا و تخوض على هذا األالثوري وهً إحدى منظماته الثورٌة , تستمد طاقتها وحٌوٌتها وسٌاستها وفكرها ون

العبودٌة , العدالة و المساواة ضد التفضٌل  جل التحرر الوطنً و االجتماعً , الحرٌة ضدأصراعها ضد التمٌز واالضطهاد من  شكالأ

 نً ( ) من وثائق  المإتمر الوطنً الثالث للحزب الشٌوعً الُكردستا.و الظلم و االستؽالل 

 


