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İçinden geçtiğimiz 21.yy’da Kürdis-
tan’ın parçalanmışlığı, sömürgeci 

işgal ve parçalarımıza saldırılar 
devam ediyor. Rojava ve Güney’de 
atılan özgürleşme adımları her de-
fasında sömürgeci statükoyla karşı 
karşıya geliyor, Doğu ve Kuzey 
Kürdistan’da sömürgeciliğin ikti-
dar dizginlerini sıkı tutmak isteyen 
güçler en vahşi uygulamalarıyla 
halkımızın 
en haklı 
taleplerine 
saldırıyor. 
Türk devleti, 
Kuzey’de 
yaşayan 
halkımıza 
düşman 
olduğu gibi 
Başur ve 
Rojava’da 
yaşayan 
halkımıza 
da düşmanlık yapıyor, uyduruk 
bahanelerle sınır ötesi harekât-
lar ve savaş tezkereleri çıkarıyor. 
Kısaca Türk devleti 100 yıldır tıpkı 
onun öncülü olan Osmanlı devleti 
gibi sömürgeciliğin doğasına uygun 
hareket ediyor. Ancak ne Kürdistan 
eski Kürdistan’dır ne de Kürtler eski 
Kürtlerdir, tarihsel ilerleyiş bize; bu 
yüzyılın Kürtlerin yüzyılı olduğu-
nu, 20.yy’da aldığımız yenilginin 
21.yy’da zaferle sonuçlandırılacağı-
nı somut verilerle gösteriyor. Kür-

distan Komünist Gençlik Meclisi, 
Kürt ulusal meselesinin Kürdistan 
ülkesinin; önce Osmanlı-Safeviler 
arasında ikiye, 1900’lerin başların-
da ise emperyalist Fransa ve İngil-
tere tarafından dörde bölünmesiyle 
ortaya çıktığını tespit eder

Kuzey’de yaşayan Komünist 
Kürt gençleri olarak bizler de 

halkımızın 
ulusal mü-
cadelesinde, 
kendi kaderini 
özgürce tayin 
edebilmesi için 
var gücümüz-
le mücadele 
etmeye hazır 
olduğumuzu 
ilan etmek isti-
yoruz. Sömür-
ge bir ülkenin 
gençliği olarak 

Komünist faaliyetimizi; sömürge 
olan ulusumuzun içinde yürüttüğü-
müzün bilinciyle; ulusal varlığımı-
zın bir statüye dönüştürülmesinin 
aciliyetini öne çıkarıyor ve ideolojik 
çizgimizi esas alarak Kürdistan’da 
biz de varız, Kürdistan’da Komünist 
bir gençlik var diyoruz!
 

Politik çalışmamızın her dönem 
öne çıkaracağı en acil gündem 

kuşkusuz ulusal meselenin çözümü 
ve ulusal kazanımlar olacaktır. Bu-
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“Sömürge bir ülkenin gençliği 
olarak Komünist faaliyetimizi; 
sömürge olan ulusumuzun içinde 
yürüttüğümüzün bilinciyle; ulusal 
varlığımızın bir statüye dönüş-
türülmesinin aciliyetini öne çıka-
rıyor ve ideolojik çizgimizi esas 
alarak Kürdistan‛da biz de varız, 
Kürdistan‛da Komünist bir gençlik 

var diyoruz!” 
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nunla beraber yürütmek istediğimiz 
mücadele ulusal özgürlükle beraber 
sınıfsal bir özgürlüğü içerdiği için; 
gençliğin sınıfsal aidiyetine uygun 
davranması, sınıfsal kimliğine 
uygun bir politika geliştirmesi ancak 
komünist gençliğin ve onun örgütlü 
gençlik hareketinin müdahalesiyle 
mümkün olabilir. Kürdistan Komü-
nist Gençlik Meclisi (KKGM); bu 
noktadan hareketle üzerine düşen 
devrimci öncülüğü ve devrimci 
sorumluluğu yerine getirmek iste-
yenlerin gençlik meclisidir. KKGM; 
Kürdistan’da komünist kimliği taşı-
yan, devrim mücadelesini yürütmek 
isteyen gençliğin öz örgütüdür.
 

Kürdistan’ın ağırlıklı oranda genç 
bir nüfusu vardır ve bu nüfusun 

önemli bir kısmı ya işsizdir ya da 
emeğini 1800’lü yılların ağır çalış-
ma koşullarında düşük ücret karşı-
lığında patron sınıfa satmak duru-
munda kalan işçi-emekçi gençliktir. 
Gençliğimizin okuyan kesimi de 
üniversiteden arta kalan zamanını 
çalışmakla geçirmekte, yoksul bir 
sınıfın üyesi olarak gelecek kay-
gısını üzerinde ağır şekilde his-
setmektedir. Bu yanıyla sömürge 
ülkenin gençliği olarak hem ulusal 
ezilmişliğin sömürüsünü-boyundu-
ruğunu hem de sınıfsal aidiyetimi-
zin sömürüsünü üzerimizde taşıya-
rak; çifte bir zulmün altında çifte bir 
isyanın yoğrulduğu kıvamdayız.
 
BU TEMEL PERSPEKTİFLERDEN 
HAREKETLE;

KKGM; Özgürlük ve 
Sosyalizm Par-

tisi’nin/ÖSP gençlik örgütü olarak 
kuruldu. KKGM ile Kürdistan’da var 
olan gençlik örgütlerine bir yeni-
si eklenmiyor, Marksist-Leninist 
ideolojik-politik duruşuyla ve ulusal 
özgürlükle bütünlük içerisinde sos-
yalizm savunusuyla nitelik olarak 
farklı bir gençlik örgütüdür.
 

KKGM; gençliğin ulu-
sal, demokratik, 

akademik ve ekonomik taleplerini 
sahiplenir ve savunur. Ancak müca-
delesini sömürgeci burjuva düzenin 
sınırları içerisine, sömürgeciliğin 
bize vermek zorunda bırakacağı-
mız kırıntılara hapsetmez. KKGM, 
sömürgecilerin kırıntılarıyla yetinen-
lerin değil sömürgeci düzene ‘artık 
yeter’ diyenlerin örgütüdür.
 

KKGM, geçici zaferle-
re değil; geçici 

zaferleri de içine alan kalıcı bir 
zaferin elde edilmesi için bayrağını 
yükseltir. Gündelik, dönemsel sorun 
ve talepleri devrim mücadelesinin 
geliştirilmesi ekseninde tartışır.
 

KKGM, gençliğin başta 
sömürgeci burju-

va asimilasyoncu kültürün bir ürünü 
olan ulusal değerlerine ve sınıfsal 
değerlerine yabancılaşmasına 
karşı; komünal, devrimci, proleter, 
Kürdistani değerleri temsil etme 
mücadelesi verir. 
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KKGM, burjuva birey-
ciliğin-bencilliğin 

ve sömürgesine özenen kişiliğin 
karşısına toplumsallığı ve Kürdis-
tani kişiliği çıkarır. Gençliğin ülke-
sini, ulusunu ve ait olduğu sınıfını 
tanıması için var gücüyle mücadele 
eder.
 

KKGM, Kürt ulusal 
meselesini; dört 

parçaya bölünmüş Kürdistan’ın 
birleştirilmesi ve işgalcilerin ülkeden 
atılması olarak görür.
 

KKGM, Kürdistan’da 
sömürgecili-

ğin ortadan kaldırılması, ulusal 
boyunduruğa son verilmesi, Kürt 
ulusunun özgürlüğü önündeki tüm 
engellerin bertaraf edilmesi talebiy-
le; anti-sömürgeci ilkeyi esas alır ve 
bu eksende mücadele yürütür.
 

KKGM, Kürdistan müca-
delesinin sahiple-

nilmesi, savunulması ve ilerletilmesi 
noktasında açık bir taraf olduğunu; 
bununla birlikte sadece ulusal öz-
gürlüğü değil ulusal özgürlüğü için 
mücadele eden emekçi köylülerin, 
işçilerin ve tüm emekçi kesimlerin 

emeğinin de bu süreçte özgürleş-
mesi gerektiğini savunur.
 

KKGM, Kürdistan’da 
ve tüm dünyada 

hakim olan kapitalist üretim ilişkile-
rinin yarattığı emek sömürüsünün, 
ücretli köleliğin yıkılması, emeğin 
özgürleşmesi; uluslar arası burju-
vazinin kar hırsıyla çıkardığı savaş-
ların, işgallerin, kitlesel kıyımların, 
sefaletin, açlığın ve yoksulluğun 
son bulması talebiyle; anti-kapitalist 
ve anti-emperyalist ilkeyi esas alır 
ve bu eksende mücadele eder.
 

KKGM, Kürdistan’da 
komünist müca-

deleyi örgütlü bir şekilde büyütmek 
isteyen kişi, grup ve çevrelere 
komünist gençlerin birlik olması 
çağrısıdır.
 

KKGM, tüm mücadele-
sine yön veren 

rehberin, bir eylem kılavuzu olarak 
gördüğü Marksist-Leninist ideoloji             
olduğunu, proletaryanın iktidar mü-
cadelesinde proleter sınıfın gençliği 
olma görevine hazır olduğunu ilan 
eder. 
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