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ڕێوڕەسمی نەورۆز
لە پارلمانی بریتانیا
١٥ی مارسی  ٢٠١٦هەیئەتێکی حیزبی دێموکراتی
کوردستان بەسەرپەرستی بەرێزان دوکتۆر سەعید شەمس و
مەولوود سوارە بەشدری نەورۆزیان لە پارلمانی بریتانیا کرد.
ئەم بەرنامەی بەشداری بەشێکی بەرچاو لە کوردان
و دۆستانی بیانی نوێنەری حیزب و الیەنەسیاسیەکانی
کوردستانی و هەروەها بەرێز جێرمی کۆربین سەرۆکی حیزبی
کارگەری بریتانیا
بەرێز ئانگس مەكیی کۆنسولی بریتانیا لە کوردستان
(هەولیری پایتەخت)
بەرێز کاک کاروان جەمال تاهیر نوینەری حکومەتی

هەرێمی کوردستان لە بریتانیا
یەکیەتی ئافرەتانی کوردستان
خاتو بارونێس نیکسۆن نوێنەری بازرگانی سەرۆك وەزیرانی
بریتانیا لە عێراق.
بەرێز جان لۆبۆک رۆژنامەنووس و فیلم ساز یادگارەکەی
لۆرد ئیفبیری دۆستی کوردان و زۆر کەسایەتی تری کورد و
بیانی ئامادەی مەراسمەکە بوون.
لەم میانەی ئەم بەرنامەیەدا دیدار تازەکردنەوەمان لەگەل
بەشێکی بەرچاو لەدۆستان کرد.
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لە ١٦ی مارسی  ٢٠١٦پارلمانی بریتانیا بە بەشداری بەرێز نەدیم زەهاوی ئەندامی پارلمانی بریتانیا
ئیل یۆد تۆبایس وەزیر بۆ کاروباری خۆرهەالتی نێوەراست هەروەها هێلری بێن وەزیری دەرەوەی
(لەسایە) لیبەر پارتی هەروەها رەوەندی کوردی یادی  ٢٨سالەی کیمیابارانی هەلبجە
کرایەوە.
لەم کۆریادە بەدرێژە لەسەر ئەم کارەساتەو هەروەها بریندارەکانی ئەم رووداوە قسە و لێدوان کراو
فیلم و دۆکیمەنت لەوپیوەندیەدا نیشان درا.
بەرێز مەولوود سوارە ئەندامی رێبەری حیزب و نوێنەری حیزب لەبریتانیا بەشداری ئەم کۆبونەوەیە
بوو.
نوێنەرایەتی حیزبی دێموکراتی کوردستان  -بریتانیا
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کۆبوونهوهی سکرتێری گشتیی حیزبی
دێموکراتی کوردستانو سکرتیڕی گشتیی
رێکخراوی ئهنتیرناسیونالی سۆسیالیست
له کۆبوونهوهی نێوان خالید عهزیزی ،سکرتێری گشتیی
حیزبی دێموکڕاتی کوردستانو لوئیس ئهیاال ،سکرتێڕی گشتیی
رێکخراوی ئهنتیرناسیۆنال سۆسیالیسیتدا بابهتهکانی پێوهندیدار
به سیاسهتی جیهانیو ڕۆڵو نهخشی ئهو رێکخراوهیه ئاڵوگۆڕی
بیروڕایان لهسهر کرا.
ڕۆژی پێنجشهممه ٥ ،ی خاکهلێوه ( ٢٤ی مارسی ٢٠١٦
ی زایینی) سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکڕاتی کوردستان
له لهندهنو له بنکهی سهرهکیی رێکخراوی ئهنتیرناسیۆنال
سۆسیالیسیت چاوی به لوئیس ئهیاال ،سکرتێری ئهو ڕێکخراوهیه
نێودهوڵهتییه کهوت.

له سهرهتای ئهو دیدارهدا خالید عهزیزی سهبارهت به وهرگرتنی
حیزبی دێموکڕاتی کوردستان به ئهندامی ئهسڵیی رێکخراوی
ئهنتیرناسیۆنال سۆسیالیسیت ،سپاسو قهدرزانیی حیزبی
دێموکڕاتی کوردستانی به لوئیس ئهیاال ،سکرتێری گشتیی ئهو
رێکخراوهیه گهیاند .دواتر دوو الیهن له سهر بابهته ڕۆژهڤهکانی
سیاسهتی جیهانی ئاڵوگۆڕی بیروڕایان کرد.
لهو دیدارهو لهو پێوهندییهدا لوئیس ئهیاال باسێکی گشتیی له
کارو چاالکییهکانی ڕێکخراوی ئهنتیرناسیۆنال سۆسیالیسیت
له پێوهندی لهگهڵ ئهو پرسانهدا کردو ،له پێوهندی لهگهڵ
کۆبوونهوهی داهاتووی شوڕای ئهنتیرناسیۆنال سۆسیالیسیتو

ههروهها ئامادهکارییهکان بۆ گرتنی کۆنگرهی ئهو ڕێکخراوهی ه
له مانگی نۆڤامبری ئهمساڵدا ،کۆمهڵه بابهتێکی لهگهڵ
سکرتێڕی گشتیی حیزبی دێموکڕاتی کوردستان هێنایه بهرباس.
ههروهها سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکڕاتی کوردستانیش
له پێوهندی لهگهڵ کاراتر کردنی گڕووپی کاری کوردان له
رێکخراوی ئهنتیرناسیۆنال سۆسیالیسیتدا کۆمهڵه پێشنیارێکی
به لوئیس ئهیاال دا که لهالیهن بهڕێزیانهوه گرینگیی تایبهتیی
پێدرا.
له تهوهرێکی دیکهی باسهکانی ئهو دانیشتنهدا کاک خالید
عهزیزی باسێکی گشتیی له دوایین ئاڵوگۆڕهکان له ڕۆژههاڵتی
نێوهڕاست ،پرسی کورد له ناوچهو گۆڕانکارییهکانی ئێرانو
ڕۆژههاڵتی کوردستان هێنایه گۆڕێ .لهو بهشهدا سکرتێری
گشتیی حیزبی دێموکڕاتی کوردستان داوای له لوئیس ئهیاال
کرد که وهک خۆیو ههروهها ڕێبهرانی حیزبهکانی ئهندام له
رێکخراوی ئهنتیرناسیۆنال سۆسیالیسیت که دهسهاڵتی سیاسیی
واڵتهکانیان به دهسته یان له دهسهاڵتدا بهشدارن ،فشار بخهنه سهر
کۆماری ئیسالمی تا کۆتایی به پهراوێزخستنی پرسی کورد له
ئێران بێنێو ،مل بۆ چارهسهری سیاسیی پرسی کورد ڕاکێشێ.
پرسی پێشێلکردنی مافی مرۆڤ له ڕۆژههاڵتی کوردستانو
بارودۆخی زیندانیانی سیاسیی کورد بابهتێکی دیکه بوو که
کاک خالید عهزیزی لهگهڵ لوئیس ئهیاال هێنایه گۆڕێ .لهو
پێوهندییهدا سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکڕاتی کوردستان داوای
له لوئیس ئهیاال کرد که ڕێکخراوی ئهنتیرناسیۆنال سۆسیالیسیت
دهبێ ڕۆڵی زیاترو چاالکتر له پرسه سیاسییهکانی ڕۆژههاڵتی
نێوهڕاست ،به تایبهت پرسی کوردو دۆخی مافی مرۆڤ له ئێرانو
ڕۆژههاڵتی کوردستاندا بگێڕێو ئهندامهکانی بۆ شوێندانانی
زیاتر له سهر ئهو گۆڕانکارییانه هان بدا.
شایانی باسه له کۆبوونهوهیهدا خاتوو لهتیفه پیری ،کارگێڕو
بهڕێوهبهری ئیداریی رێکخراوی ئهنتیرناسیۆنال سۆسیالیسیتو؛
مهلوود سواره ،نوێنهری حیزبی دێموکڕاتی کوردستان بۆ
کاروباری  SIبهشداری کۆبوونهوهکهو باسهکانی بوون.
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نوێنەرایەتی حیزبی دێموکراتی کوردستان  -بریتانیا
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بەڕێوەچوونی ئێوارەخوانێک بۆ سکرتێری گشتیی
حیزبی دێموکراتی کوردستان لە نوێنەرایەتی
حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە فەرانسە

ناوەندی هەواڵ -فەڕانسە :ئێوارەی رۆژی هەینی ٢٥ی مارسی
٦( ٢٠١٦ی خاکەلێوەی  )١٣٩٥نوێنەرایەتی حکوومەتی
هەرێمی کوردستان لە فەرانسە ،ئێوارەخوانێکی بۆ کاک خالید
عەزیزی ،سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان
پێکهێنا .لەم ئێوارەخوانەدا کە بە بەشداریی ژمارەیەکی
بەرچاو لە کەسایەتی و چاالکانی سیاسیی هەر چوارپارچەری
کوردستان بەڕێوەچوو کاک خالید عەزیزی چەند وتەیەکی
پێشکەش کرد.
سەرەتا بەرێز دارا ئەبوبەکر نوێنەری حکومەتی هەرێمی
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کوردستان لە فەرانسە میوانانی بەخێرهاتن کرد هەروەها
بەرێزیان ئاماژەی بە گرینگی دانی نوێنەرایەتیەکەیان بەم کۆرو
کۆبونەوانەو لێک نیزێک کردنەوەی هێزو الیەنە کوردستانیەکان
دا .
دواتر کاک خالید عەزیزی وێرای سوپاس و پێزانین لە
نوێنەرایەتی حکومەتی هەرێم و بەخێرهاتنی میوانانی بەشدار
وتەکانی پێش کەش کرد
کاک خالید لە وتەکانیدا تیشکی خستە سەر هەلومەرجی
سیاسیی رۆژهەاڵتی نێوەراست و مەسەلەی کورد بە گشتی و
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رۆژهەاڵتی کوردستان بە تایبەتی و رۆڵی ئێران لەم کێشانەدا.
هەروەها شیکردنەوەیەکی وردی لەسەر ئۆپۆزیسیۆنی ئێرانی
و دواتر هێزە سیاسییە کوردییەکان پێشکەش کرد و گرنگیی
یەکگرتوویی و هاوپێووەندیی حیزبە کوردییەکان و بە تایبەت
یەکگرتنەوەی دوو الیەنی دێموکراتی لە روانگەی حیزبی
دێموکراتی کوردستانەوە شی کردەوە.
لە پێوەندیی لەگەڵ پارچەکانی دیکەی کوردستاندا کاک
خالید تەئکیدی لەسەر پێویستیی یەکگرتوویی هێزە سیاسییە
کوردییەکان لە هەرکام لە پارچەکانی کوردستان بە تایبەتی لە
هەرێمی کوردستان کردەوە.
لە درێژەی قسەکانیدا کاک خالید ئاماژەی بە روانگەی
حیزبی دێموکراتی کوردستان لەبارەی کەڵک وەرگرتن لە
هەموو شێوازەکانی خەبات لە رۆژهەاڵتی کوردستان کرد و لەم

چوارچێوەیەدا خەباتی مەدەنی و پشتگیری کردنی چاالکانی
مەدەنیی بە گرنگ هەڵسەنگاند و رایگەیاند کە پێویستە بە
ئەزموون وەرگرتن لەو شێوازانەی کە سیو چەند ساڵی رابردوودا
تاقیکراونەتەوە ،بیر لە شێوازی گونجاو بۆ ئەم سەردەمە بکرێتەوە و،
خەڵک هانبدرێ بەرامبەر بە مەسەلە جۆراوجۆرەکانی دەورەبەریان
کەمتەرخەم و بێ تەوفاوت نەبن و هەوڵ بدەن تەنانەت لە بچووکترین
دەرفەتەکانیش بۆ بەرەوپێش بردنی خەبات و بەرزکردنەوەی ئاستی
فەرهەنگی سیاسیی و خەباتکارانەی خۆیان کەلک وەرگرن.
دوابەدوای قسەکانی کاک خالید ،بەشدارانی کۆبوونەوەکە
پرسیار و تێبینییەکانی خۆیان لەپێوەندی لەگەڵ بابەتە
باسکراوەکاندا خستەڕوو و کاک خالید واڵمی پرسیار و
تێبینییەکانی دایەوە .لە کۆتاییدا بەرنامەکەدا بە پەزیرایی لە
میوان و بەشدارانی ئێوارەخوانەکە کۆتایی پێهات.
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لۆرد ئێڤیبێری ،ئەو دۆستە بە نرخەی،
لە بیر حیزبی دیموکراتی کوردستان ناچێتەوە
لە ١٤ی فیوریەی ئەمساڵ ،لۆرد ئێڤیبیری لە تەمەنی  ٨٧ساڵی دا مااڵوایی لە ژیان کرد.

لۆرد ئێڤیبێری کێ بوو؟
لۆرد ئێڤیبیری ،کەسایەتییەکی سیاسیو مرۆڤدۆستی
بریتانیایی بوو.
لۆرد ئیریك ئیڤیبیری ()Eric Reginald Lubbock
سیاسەتوانێکی لیبڕاڵ دێمۆکڕات بوو .له نێوان سااڵنی
 1970-1962وەک ئەندامی پاڕلمان ،له ساڵی1999یشەوە
تا کاتی مەرگی له پاڕڵمانی لۆرده کان خزمه تی کردوه.
سااڵنی منداڵیو قۆناغە سەرەتاییەکانی خوێندنی له کاناداو
بریتانیا تێپەڕ کرد .پاشان له بەشی ئەندازیاریی زانکۆی
ئۆکسفۆرد وەرگیرا .پاش خزمەت کردن له هێزی گاردی وێڵز
لە کۆمپانیای ڕۆڵز ڕۆیس دامه زراو ،تا ساڵی  ١٩٦٠لە سەر
ئەم کارەی بەردەوام بوو.
ئێریک ،دواتر بوو بە ئەندامی حیزبی لیبڕاڵ دێمۆکڕاتو
ساڵی  ١٩٦٠بوو به نوێنەری هەڵبژێردراوی حیزبەکەی بۆ
ناوچەی ئۆڕپیبگتۆن .ساڵی  ١٩٧٠بوو بە یەکێک له سێ
کاندیدی سەرۆکایەتیی حیزبی لیبڕاڵ دیموکرات ،بەاڵم
دەنگی پێویستی نەهێنایەوە .ئەو دوایی بوو بە وتەبێژی

لیبڕاڵەکان له کۆمیسیۆنی پارلمان بۆ کاروباری په نابەرانو
پێوەندیی نێوان نەتەوە جیاوازەکان .بەم جۆرە ئێریک پێی نایە
مەیدانی بەرگری لە مافەکانی مرۆڤو هەر بەو مەبەستەش
گرووپێکی پارڵمانیی تایبەت بە مافی مرۆڤی دامەزراند کە
بۆ ماوەی  ٢٠ساڵ سەرۆکایەتیی ئەم گرووپەی کرد .ئێریک
هەر وەها ئەندامی کۆمیسیۆنی پێوەندییەکانی دەرەوەی
پاڕڵمان بوو.
بەستێنی بایەخدانی لۆرد ئێڤیبێری بە مافی مرۆڤ هەر
تەنیا نێوخۆی بریتانیا نەبوو .ئەو ،بارودۆخی مافی مرۆڤ
لە نێو نەتەوەو واڵتانی دیکەو کاریگەریی پێوەندییەکانو
سیاسەتی دەرەوەی بریتانیا لە سەر ڕەوشی مافی مرۆڤ
لە جیهاندای بە پرسی خۆی دەزانی .کورد یەک لەو
نەتەوە بندەستانە بوو کە لۆرد ئێڤیبێری ڕوانینو هەڵوێستی
الیەنگرانەی بەرامبەریان هەبوو ،بە شێوەیەکی بەردەوام ڕووداوە
سیاسییەکانی پێوەندیداربە کوردستانو نەتەوەی کوردی
خستبووە نێو چەقی سەرنجو بە دواداچوونەکانی.
بوارێکی دیاری تێکۆشانی لۆرد ئێڤیبێری ،چڕبوونەوە لە
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سەر پێشێلکردنی مافی مرۆڤ لە الیەن ڕێژیمی کۆماری
ئیسالمیو لەقاودانی تیرۆرو تاوانەکانی ئەو ڕێژیمە لە
دژی خەڵکی ئێران بوو .لە پێوەندی لە گەڵ سەرکوت
و تاوانەکانی ئەو ڕێژیمە دا کۆمەڵێک کتێبی بە نرخ،
پڕ لە بەڵگەو زانیاریی سەلمێندراوی ئامادەو باڵو کردەوە.
ساڵی  1994کتێبی «ماشێنی مرۆڤکوشتن لە تاران»،
ساڵی 1996کتێبی»ئێران :حکوومەتی تیرۆر» ،ساڵی 1995
کتێبی «فتوای مردن» ،پاییزی  1998کتێبی»قەتڵە
زنجیرەییەکان» ،هەر لە دەیەی  90دا کتێبێکیشی لە بارەی
بێمافییەکانی ژنان لە ئێران ،باڵو کردەوە.
هۆگریی لۆرد ئێڤیبێری بە پرسی کورد بە گشتیو پرسی
کورد لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان بە تایبەتو ڕێزدانانی بۆ
خەباتو تێکۆشانی حیزبی دیموکراتی کوردستان بە ڕادەیەک
بوو کە لە سمینارو کۆڕو یادەکانی حیزبی دیموکراتی
کوردستان بۆ بەرزڕاگرتنی یادی ڕێبەرانی شەهید ،دکتۆر
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قاسملووو دوکتۆر شەرەفکەندیدا بە شێوەیەکی شوێندانەر
ئامادە دەبوو .لۆرد ئێڤیبێری لەو وتارانەی لەم کۆڕو کۆبوونەوە
تایبەتانەدا پێشکەشی دەکردن ،لەو پەیامانەدا کە بە بۆنەی
جۆراوجۆرەوە بۆ حیزبی دیموکراتی کوردستانی دەناردن،
لە دیدارو چاوپێکەوتنەکانی لە گەڵ بەرپرسانو نوێنەرانی
حیزبی دیموکراتدا هەمیشەو بە ڕاشکاوی پشتیوانیی لە
خەباتی ڕەواو مافخوازانەی گەلی کورد دژی ڕێژیمی ئێران
دەکرد ،دژی تیرۆرو تاوانەکانی کۆماری ئیسالمیی ئێران
بەرامبەر بە خەڵکی کوردستانو حیزبی دیموکرات ،هەڵوێستی
دەگرت .ئێعدامو بەندکردنی تێکۆشەرانی کورد،کوشتنی
کۆڵبەرانو هەوڵی سەرکوتکەرانەی ئەو ڕێژیمە بۆ کپ
کردنی دەنگی ئازادیخوازانی کوردستانی مەحکووم دەکرد.
هەوڵە بەنرخەکانی لە پارلمانو لە کۆمیتەی مافی مرۆڤ
لە پارلمانی بریتانیاو وەزارەتی دەرەوەی بریتانیا ،بە مەبەستی
ڕوونبوونەوەی چارەنووسی ٦تێکۆشەری حیزبی دیموکرات کە
لە الیەن «بزووتنەوەی ئیسالمیی کوردستان»ەوە تەحویلی
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ڕێژیمی ئێران درانەوە ،هەر وەها بەشداریی پێشەنگانەی لە
کەمپەینی وەگەڕخستنەوەی پەروەندەی تیرۆری د.قاسملوو لە
ڤییەن ،نموونەیەک لە پشتیوانیو هاوسۆزیی ئەو کەسایەتییە
مرۆڤدۆستە لە گەڵ خەڵکی کوردستانو حیزبی دیموکرات
بوون .هاودەردی لە گەڵ گەلی کوردو بەردەوامبوون لە سەر
پشتیوانیی خەڵکی کوردستان ،ببوون بە بەشێکی هەمیشەیی
لە ئەرکی مرۆڤدۆستانەی ئێڤیبێری .کەم کارەساتو تاوان
دژی خەڵکی کوردستان هەبوون کە ئێریک لە ئاستیان
بێدەنگو بێهەڵویست بووبێ .تەنانەت لەم یەک دوو سالەی
دواییش دا کە لە گەڵ نەخۆشیەکی سەخت لە ملمالنێ
دابوو ،لەم ئەرکەی هەرغافڵ نەبوو ،وەک نموونە کاتێک
کارەساتی سووتانی مندااڵنی گوندی شیناوێ ڕووی دا،
ئێریک دژی کەمتەرخەمیو بێتەفاوەتییەکانی کاربەدەستانی
ڕێژیمی ئێران دەنگی هەڵبڕیو هەوڵی دا گوشار بخاتە سەر
بەڕێوەبەرانی ئەو ڕێژیمە بۆ ئەوەی ئەرکەکانیان لە ئاست
قوربانییەکانی ئەو ڕووداوە ،جێبەجێ بکەن.
لۆرد ئێریک ئێڤیبێری ،لە پارڵمانو لە کۆمیتەی مافی
مرۆڤو لە ژیانو تێکۆشانی ڕۆژانەی خۆیدا ،دەنگی بوێری
ویژدانی مرۆڤدۆستانو هاواری ڕاشکاوانەی زۆرلێکراوانو
بێبەشان لە شوێنە جۆراوجۆرەکانی جیهان ،بوو .خەڵکی
کوردستانو حیزبی دیموکراتی کوردستان ،بە کۆچی دوایی
لۆرد ئێریک ئێڤیبێری ،دۆستو پشتیوانێکی بە توانا و بە
نرخیان لە دەست دا.
فێوریەی ئەم سال ،لۆرد ئێڤیبێری لە کاتێکدا کۆچی

دوایی کرد کە حیزبی دیموکراتی کوردستان سەرگەرمی
گرتنی شازدەیەمین کۆنگرەی خۆی بوو .سەرقاڵبوونی ئەم
حیزبە بە کاروباری کۆنگرە ،بە داخەوە وای کرد نەتوانین
بەو جۆرە کە شایانی ئەو گەورە پیاوە بوو ،لە کاتی خۆیدا
بەداخبوونی خۆمان لە مەرگی ڕابگەیەنینو ئەمەگناسانەو
بە تیرو تەسەلی باسی خزمەتەکانی بە گەلی کوردو حیزبی
دیموکراتی کوردستان بکەین.
ڕۆژی سێ شەمە ١٢ی ئاپریلی  ،٢٠١٦وەک وەفایەک
بۆ ئەم هەمووە هاوسۆزی ،پشتیوانیو هاوخەمییەی لۆرد
ئێڤیبێری لە گەڵ خەڵکی کوردستان و حیزبی دیموکرات،
هەیئەتێکی ئەم حیزبە پێکهاتوو لە بەرێزان مەولوود سوارە
ئەندامی رێبەریی حیزبو فەرزاد حیکمەت بەرپرسی
کۆمیتەی حیزب لەبریتانیا بە نوێنەرایەتی حیزبی دێموکرات
چوونە سەر گڵکۆی بەڕێز لۆرد ئێریكو چەپکە گوڵی رێزو
وەفاداریان لەسەر دانا .هەیئەتی حیزب وێڕای بە جێهێنانی
ڕێوڕەسمی ڕێزدانان بۆ کەسایەتییە مرۆڤدۆستە ،گیانی
ئەو دۆستە گەورەیان دڵنیا کردەوە کە تێکۆشەرانی حیزبی
دیموکراتی کوردستان ،پشتیوانیو خزمەتە بە نرخەکانی بەم
حیزبەو گەلی کوردو خەڵکی ئێران ،لە بیر ناکەنو هەموو
کات بە ئەمەگناسییەوە ،یادی دەکەنەوە.
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ناوەندی راگەیاندنی حیزبی دێموکراتی کوردستان
١٢ی ئاپریلی ٢٠١٦
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بانگێشتی حیزبی دێموکراتی کوردستان
بۆ یادکردنەوەی شۆڕشی گواڵن

٢١ی مەی  ٢٠١٦بە بۆنەی تێپەڕبونی  ٤٠ساڵ بەسەر
هەڵگیرساندنی شۆڕشی گواڵنی لیژنەی ناوچەی لەندەنی
پارتی دیموکراتی کوردستان بە هەماهەنگی لەگەڵ لیژنەی
ناوچەی بێرمیینگهام و بە ئامادەبوونی نوێنەرانی لقی شەشی
پارتی بۆنەیەکیان سازدەکات لە کاتژمێر  ٥-٢ئێوارە.
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بۆ ئەم مەبەستە نوێنەرایەتی حیزبی دێموکراتی کوردستان
بانگێشتی ئەم مەراسمە کرابوو ،کە بەرێزان مەولوود سوارە
نوێنەری حیزب لەبریتانیا و کاک مەحمەد میراوەیی بەشداریان
کرد.
نوێنەرایەتی حیزبی دێموکراتی کوردستان بریتانیا
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بەڕێوەچوونی کۆنفرانسی کۆمیتەی گشتیی
حیزبی دێموکراتی کوردستان لە بریتانیا

ناوەندی هەواڵ -بریتانیا :ڕۆژی یەکشەممە ڕێکەوتی
٢٢ی مەی ٢٠١٦ی زایینی کۆنفڕانسی کۆمیتەی
بەڕێوەبەری حیزبی دێموکراتی کوردستان لە واڵتی
بریتانیا و لە شاری بیرمینگهام بەڕێوە چوو .کۆنفڕانس
کاتژمێر ١١ی سەرلەبەیانی بە بەشداری بەشێک لە
ئەندامانی حیزب لە بریتانیا و چاوەدێری هاوڕێ مەولوود
سوارە ئەندامی ڕێبەری حیزب ،بە خولەکێک بێدەنگی
بۆ گیانی پاکی شەهیدانی حیزب و گەل دەستی پێکرد
و بەرنامەو کاری کۆنفرانسی بۆ ئەندامانی ئامادە بوو
خوێندرایەوە .پاشان ڕزگار قادرزادە بەرپرسی تەشکیالتی
کۆمیتەی بریتانیا ڕاپۆرتی سیاسی -تەشکیالتی
کۆمیتەی بریتانیای پێشکەش کرد و بە دوای ئەویشدا
فەرزاد حیکمەت بەرپرسی بەشی دارایی کۆمیتە ،بە
پێشكەش کردنی ڕاپۆرتێکی ماڵی ،کۆتایی بە بەشی
یەکەمی کارەکانی کۆنفڕانس هێنا.

بەشی دووەمی کارەکانی کۆنفڕانس تەرخان کرابوو بۆ
هەڵسەنگاندنی ڕاپۆرتی کاری کۆمیتە و بۆ بیروڕ ئاڵوگۆڕ
کردن و ڕەخنەو پێشنیار کە ئەندامانی حیزب بەبەشداری
زۆر چاالکانە باسەکانیان دەوڵەمەند کرد و پرسیارەکان لە
الیەن هاوڕێیانی بەرپرسەوە وەاڵم درانەوە .بەشی کۆتای
کۆنفرانسەکە تەرخان کرابوو بۆ هەڵبژادنی ئەندامانی
کۆمیتەیەکی نوێ ،بۆ هەڵسووڕاندنی کاروباری حیزب
لە واڵتی بریتانیا ،کە لە پرۆسەیەکی دێموکراتیکدا
ئەندامانی بەشدار ،نوێنەرانی خۆیان بۆ ئەندامەتی دەستەی
بەڕێوەبەری کۆمیتەی بریتانیا هەڵبژارد و ئەندامانی
کۆمیتەش بەرپرسی تازەی کۆمیتەیان بە تێکڕای
دەنگ هەڵبژارد  .کۆنفڕانس کاتژمێر ٤ی دوانیوەڕۆ بە
سەرکەوتوانە کۆتایی بە کارەکانی هێنا .
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حیزبی دیموکراتی کوردستان  -كۆمیتهی بریتانیا
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کۆبونەوەی گروپی پارلمانتەرانی
بریتانیا بۆ باشووری کوردستان
ڕێکەوتی ٢٣ی مەی  ٢٠١٦گروپی پارلمانتەرانی نوێنەرایەتی حیزبی دێموکراتی کوردستان لەبریتایا
بریتانیا کۆبونەوەیەکیان بۆ دوو پارلمانتەری کورد لە ئامادەی ئەم کۆبونەوەی بوو.
بەرێوەبەری پانێلەکە بەرێز گاری کێنت سکرتێری
کوردستانی باشوور رێکخست.
سەرەتا بەرێز کاروان جەمال نوێنەری حکومەتی هەرێمی گروپی پارلمانتەرانی پارلمانی بریتانیا بوو.
کوردستان لەبریتانیا وتەیەکی پێشکەش کرد.
نوێنەرایەتی حیزبی دێموکراتی کوردستان  -بریتانیا
ئەم کۆبونەوەیە بۆ باس لەسەر وەزعی کوردستان و مافی
مرۆف،ژنان و رفاندن ژنان و کچانی یەزیدی لەالیەن
داعش وە قسە و باسی لێکرا و دوای یارمەتی و پشگیری
لە پارلمانی بریتانیا کرا بۆ نەجات دان و پێ راگەیشتن
بەو ژنان و کچانەی کەلەدەست داعش نەجات دراون و
باری رەوانیان لەمەترسی و پێ راگەیشتن دایە.
بەشێکی بەرچاو لە رەوەندی کورد و بیانیەکان بەشداری
ئەم کۆبونەوە بوون و دوای پانێلەکە چەندین پرسیار
ئاراستەی ئەندام پارلمانتەرانی کورد کرا.

حیزبی دێموکراتی کوردستان  -نوێنەرایەتی بریتانیا
كۆنگرهی  ١٦بۆ كۆنگرهی ١٧
کار و تێکۆشان ٢٠١٩ - ٢٠١٦
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کۆبوونەوەی ئەندامانی
ڕێبەری حیزب لە دەرەوەی واڵت

ناوەندی هەواڵ -سوید :ڕۆژی شەممە ڕیکەوتی  ٤جونی
٢٠١٦ی زایینی ،بەرامبەر بە ١٥ی جۆزەردانی ١٣٧٥ی
هەتاوی ،کۆبوونەوەی ئەندامانی ڕێبەری حیزبی دیموکراتی
کوردستان لە دەرەوەی واڵت لە شاری ستۆکهۆڵم،ی پایتەختی
والتی سوید بەڕێوەچوو.
سەرەتای کۆبوونەوە بە خولەکێک بێ دەنگی بۆ ڕێزگرتن
لە شەهیدانی بزووتنەوەی ڕزگاری خوازانەی گەلی کورد بە
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تایبەت کاک حەمەرەسووڵ حەسەنپوور دەستی پێکرد .پاشان
بەڕێز کاک مستەفا شەڵماشی ئەندامی دەفتەری سیاسی و
بەپرسی یەکەمی حیزب لە دەرەوەی واڵت ،باسێکی کورتی
لە سەر گرینگی ئەو ئۆرگان و کومیتانەی کە لە دەرەوەی
واڵت ئەرک و کارەکانی حیزب ڕیک دەخەن و بەڕێوە دەبن
پێشکەش کرد .دوای قسەکانی بەڕیز شەڵماشی ،هاوڕێیانی
بەشدار ،باسێکی تێروتەسەلیان سەبارەت بە تەشکیالت و باقی

حیزبی دێموکراتی کوردستان  -نوێنەرایەتی بریتانیا
كۆنگرهی  ١٦بۆ كۆنگرهی ١٧
کار و تێکۆشان ٢٠١٩ - ٢٠١٦

ئۆرگانەکانی حیزب و هەروها کاروچاالکی کومیتەکانی
حیزب لە دەرەوەی واڵت پێشکەش کرد .ئینجا بەرپرسی
هەرکام لەو ئۆرگانانە جیا لە پێشکەش کردنی راوبووچوون و
پێشنیاری بە جێ ،تێبینی و سەرنجەکانی خۆشیان بۆ هەرچی
باشتر بەڕیوە بردنی کارەکان هێنایە بەرباس.

بەشی کۆتایی کۆبوونەوەکە تەرخان کرا بۆ سەر لە نوێ
دابەش کردنەوەی بەرپرسایەتی و داڕشتنەوە هەیکەلی
کومیتەی دەرەوەی واڵتی حیزبی دیموکراتی کوردستان.
نوێنهرایهتی حیزبی دیموکراتی کوردستان
کومیتەی دەرەوەی واڵت

حیزبی دێموکراتی کوردستان  -نوێنەرایەتی بریتانیا
كۆنگرهی  ١٦بۆ كۆنگرهی ١٧
کار و تێکۆشان ٢٠١٩ - ٢٠١٦
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بەشداریی هەیئەتێکی حیزبی دیموکراتی
کوردستان لە ڕێوڕەسمی ٤١ی ساڵەی
دامەزرانی ی ن ک لە بریتانیا

ناوەندی هەواڵ -بریتانیا :وەفدێکی حیزبی دیموکراتی
کوردستان لەسەر بانگهێشتی فەرمیی کومیتەی ڕێکخستنی
بریتانیای یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان ،بەشداریی لە
ڕێوڕەسمی ٤مین ساڵڕۆژی دامەزرانی ئەو حیزبەدا کرد.
ڕۆژی یەکشەممە 5جونی 2016ی زایینی ،وەفدێکی
حیزبی دیموکرات پێکهاتوو لە «ڕزگار قادرزادە» ،بەرپرسی
کومیتەی بریتانیای «حدک» و «مادح ئەحمەدی»،
بەرپرسی پێوەندییە کوردستانییەکانی حیزب لە بریتانیا
بەشدارییان لە ڕێوەڕەسمی یادی  ٤ساڵەی دامەزرانی یەکێتیی
نیشتمانی کوردستان کرد .ڕێوەڕەسمەکە بە بەشداریی
نوێنەرانی حیزب و ڕێکخراوە سیاسییە کوردستانییەکان پاش
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نیوەڕۆی ڕۆژی یەکشەممە لە شاری لەندەن،ی پایتەختی
بریتانیا بەڕێوە چوو .ئەم ڕێوڕەسمە بە وتاری کومیتەی
ڕێکخستنی بریتانیا و کومیتەی دەرەوەی واڵتی یەکێتیی
نیشتمانی کوردستان دەستی پێ کرد و لە درێژەدا پەیامی
حیزب و ڕێکخراوە سیاسییەکان خوێندرانەوە .لەم بۆنەیەدا
«ڕزگار قادرزادە» ،پەیامی کومیتەی بریتانیای حیزبی
دێموکراتی کوردستان،ی خوێندەوە .بەرێزیان لە پەیامەکەدا
بە ئاماژە بە ڕۆڵی یەکێتیی نیستمانی کوردستان ،پیرۆزبایی
یادی دامەزرانی یەکێتیی لە کومیتەی بریتانیای ئەو حیزبە
و سەرجەم ئەندامان و الیەنگرانیان کرد.
حیزبی دیموکراتی کوردستان  -كۆمیتهی بریتانیا

حیزبی دێموکراتی کوردستان  -نوێنەرایەتی بریتانیا
كۆنگرهی  ١٦بۆ كۆنگرهی ١٧
کار و تێکۆشان ٢٠١٩ - ٢٠١٦

دیداری نێوان نوێنەرایەتی
حیزبی دێموکراتی کوردستان و
حکومەتی هەرێمی کوردستان لە بریتانیا

ناوەندی هەواڵ -بریتانیا :ڕۆژی پێنجشەممە ڕێکەوتی ١٦
جونی ٢٠١٦ی زایینی ،هاوڕێ مەولوود سوارە ،ئەندامی
ڕیبەری و نوێنەری حیزبی دیموکراتی کوردستان لە
بریتانیا ،سەردانی دەفتەری نوێنەرایەتی حکومەتی هەرێمی
کوردستان لە بریتانیای کرد و لەگەڵ بەڕێز کاروان جەمال
تاهیر ،نوێنەری حکومەتی هەرێم لەو واڵتە چاوپێکەوتنێکی
ساز کرد .لەو دیدارە دا وێڕای بە خێرهینان و پیرۆزبایی
لە بەڕێزیان بۆ وەرگرتنی ئەو پۆستە نوێیە ،باسێکی
تێروتەسەل سەبارەت بە دۆزی ئەمڕۆی کورد و ئەو گرفت
و کێشانەی بەرەوڕووی بزووتنەوەی کورد بە گشتی دەبنەوە
کرا .هەردووک ال هاوڕا بوون لە سەر ئەوەی کە دەبی
هەوڵی زیاتر بدرێ بۆ یەکگرتوویی الیەنە سیاسییەکانی
کورد لە هەر چوارپارچەی کوردستان و پێک هێنانی
پالتفۆرمێکی هاوبەش بۆ نوێنەرایەتی کردنی کورد لە
ئاستی نێودەوڵەتی و کوڕ و کۆبوونەوە جیهانییەکان .لە
تەوەرێکی دیکە ئەو دیدارە دا باسێکی دوور و درێژ لە سەر
بارودۆخی ئێستای باشووری کوردستان و پەیوەندی نێوان
حیزب و ڕیکخراوەکانی ئەو بەشەی کوردستان و هەوڵدان
بۆ سەرلەنوێ درووست کردنەوەی متمانە لە نێوانیان دا کرا.
هاوکات باس لە مەسەلەی ڕیفرادۆمی خەڵکی کوردستان

بۆ سەربەخۆیی کوردستان هاتە ئاراوە کە لەو بەشەش دا
بەڕێز مەولوود سوارە ڕاوبۆچی حیزبی ،سەبارەت بە مافی
بێ ئەم الو الی خەڵکی کوردستان بۆ بڕیاردان لە سەر
چارەنووسی خۆی لە باشوور کوردستان ڕوون کردەوە ،ئەوە
جگە لەوەی کە پشتگیری حیزب دیموکراتی کوردستانیشی
بۆ هەرچەشنە هەنگاوێک کە ببێتە هۆی قاییمتر کردنی
پێگەی کورد دووپات کردەوە .سەبارەت بە باسی هاوکاری
و هاوئاهەنگی حیزب و رێکخراوەکان لە دەرەوەی واڵت و
بەتایبەت لە بریتانیا ،بەڕێز مەولوود سوارە ئاماژەی بە
ڕۆڵی گرینگ و کاریگەری نوێنەرایەتی حکومەتی هەرێم
لەو واڵتە کرد کە وەک باڵوێزخانەی حکومەتی کوردستان
سەیری دەکرێ و داوای لە بەڕیز کاروان جەمال تاهیر و
ئەو نوێنەرایەتیە کرد کە هەوڵەکانی خۆیان بخەنە گەڕ
بۆ یەکڕیزی زیاتر و یەکخستنی ماڵی کورد لەو واڵتە.
بەڕێزیشیان بەڵێنی دا ئەوەی کە بەوان و بە نوێنەرایەتی
حکومەتی هەرێمی کوردستان بکرێ درێغی ناکەن.
جێگەی ئاماژە کە بەڕێز جەالل شوانی کارگێڕی
نوێنەرایەتی حکومەتی هەرێمی کوردستان ئامادەی ئەو
دانیشتنە بوو.
نوێنەرایەتی حیزبی دیموکراتی کوردستان  -بریتانیا

حیزبی دێموکراتی کوردستان  -نوێنەرایەتی بریتانیا
كۆنگرهی  ١٦بۆ كۆنگرهی ١٧
کار و تێکۆشان ٢٠١٩ - ٢٠١٦
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بەشداریی هەیئەتێکی حیزبی دێموکراتی
کوردستان لە بریتانیا ،لە کۆڕیادی لۆرد
ئەیڤبێری ،دۆستی لە مێژینەی گەل کورد و
تێکۆشەری مافی مرۆڤ

ناوەندی هەواڵ -بریتانیا :دوانیوەڕۆی ڕۆژی پینج شەممە
ڕێکەوتی  ٣٠جونی  ٢٠١٦کاتژمێر دووی پاشنیوەڕۆ بە کاتی
لە ندەن کۆڕیادێک بۆ بەرز ڕاگرتنی یاد و بیروەری ئێریک
ڕێجینالد لوبک ناسراو بە لۆڕد ئە یڤبێری دۆستی لە مێژینەی
گەلی کورد ،ئەندامی پێشووی پەرلەمانی بریتانیا وئەندامی
ئەنجومەنی لۆردەکان لە سەر لیستی پارتی لیبڕاڵ دێموکرات لە
ناوەندی ڕۆیال ئەنیستیتوی شاری لەندەن بەڕێوە چوو .شایانی
باسە ئەو کۆریادە لە الیەن بنەماڵە و دوستانی لۆڕد ئە یڤبێری
ڕێکخرابوو بۆ یادکردنەوە ی ناوبراو دوای چوار مانگ لە کۆچی
دوایی لە  ١٤فێبریوێری  ٢٠١٦لە تەمەنی  ٨٧سالیدا .دۆستانی
لۆڕد ئەیڤبێری لە واڵتانی جیاوازەوە بەشداری ئەو کۆڕیادە بوون
بۆ دربرینی وەفا و ئەمەگناسی بەرامبەر بە تێکۆشان و خەباتی
بێ وچانی ئەو کەسایەتییە مەزنە ،لە پێناو گەشە پێدانی مافی
مرۆڤ ،یەکسانی و عەدالەتی کۆمەاڵیەتی لە بریتانیا و واڵتانی
جیهانی سێهەم دا .کۆریادەکە بە پێشکەش کردنی وتار لە سەر
کەسایەتی و خەباتی لۆڕد ئەیڤبێری لە الیەن هەڤااڵنی ناوبراو
و هەروەها خاتوو ئان کلود ،جێڕمی کۆربین سەرۆکی پارتی
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کرێکاری بریتانیا و چەندین کەسایەتی تری واڵتانی جۆراوجۆر
دەستیپێکرد و هەروەها بە لێدانی مۆسیقا لە ناوئاخنی وتارەکاندا،
ناو و یادی ئەو تێکۆشەرەی مافی مرۆڤ بەرز ڕاگیرا .جێگای
ئاماژە هەیئەتێک بە نوێنەرایەتی حیزبی دیموکراتی کوردستان
پێکهاتوو لە هاوڕێیان یونس موکری ئەندامی بەڕێوەبەری
کومیتەی بریتانیا ،یوسف عەباسزادە و هەتوان مێدی ئەندامی
حیزب لە واڵتی بریتانیا بەشداری کۆریادەکە بوون و ڕێز و
پیزانینی گەلی کورد و حیزبی دێموکراتی کوردستان،یان
بەرامبەر بە خزمەتەکانی ئەو دۆستە خەمخۆرەی گەلی کورد بە
کچی بەڕیز ئەیڤبێری « ،خاتوو ڤیکتۆریا لوبک» ڕاگەیاند.
پێویس بە ئاماژەیە کە کاک یونس موکری بەنوێنەرایەتی
حیزب ،دەفتەری یادوارەی لۆرد ئیریک ئیفبری ئیمزا کرد و
رێزو وەفاداری گەلی کورد و حیزبی دێموکراتی بۆ خەبات
و تێکۆشانیان بەرز نرخاند .کۆریادەکە کاتژمێری ٥ی ئێوارە
کۆتای پێهات.
نوێنەرایەتی حیزبی دێموکراتی کوردستان  -بریتانیا

حیزبی دێموکراتی کوردستان  -نوێنەرایەتی بریتانیا
كۆنگرهی  ١٦بۆ كۆنگرهی ١٧
کار و تێکۆشان ٢٠١٩ - ٢٠١٦

حیزبی دێموکراتی کوردستان  -نوێنەرایەتی بریتانیا
كۆنگرهی  ١٦بۆ كۆنگرهی ١٧
کار و تێکۆشان ٢٠١٩ - ٢٠١٦
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بەشداریی هەیئەتێکی پایە بەرزی حیزبی
دێموکراتی کوردستان لە کۆبوونەوەی
شۆڕای ئینتێرناسیۆنالی سۆسیالیست
رۆژانی  ١و  ٢ی جوالی ٢٠١٦
لە نەتەوەیەکگرتووەکان لە ژنێڤ

نوێنەرایەتی حیزبی دیموکراتی کوردستان لە ئینتێرناسیۆنالی
سوسیالیست ئاگاداری کردینەوە کە هەیئەتێکی پلە بەرزی
حیزب بە سەرۆکایەتی هاوڕێی تێکۆشەر کاک مستەفا
شەڵماشی ،ئەندامی دەفتەری سیاسی و بەرپرسی کومیتەی
دەرەوەی واڵتی حیزبی دیموکراتی کوردستان ،بە مەبەستی
بەشداری لە کۆبوونەوەی سااڵنەی شۆڕای ئینتێرناسیۆنالی
سوسیالیست گەشتووە شاری ژنیڤ،ی پایتەختی سویس .ئەو
هەیئەتە کە چەندین کەس لە ئەندامانی ڕیبەری و بەرپرسانی
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پەیوەندی حیزب هاوڕێیەتی دەکەن ،وا بڕیارە کە بە درێژایی
ڕۆژانی کۆبووەوەی ئەو ڕێکخراوە نێودەوڵەتییە لە کۆڕ و
سمینار و پانێلەکان دا بەشداری بکات ودەنگی ڕاستەقینەی
خەڵکی کوردستان بێت و داوا ڕەواکانی گەلەکەمان
بگەیەنەتە گوێی نوێنەرانی حیزبە سوسیالیسەکان و گەل و
واڵتانی جیهان.
ئێمە لە ڕۆژانی داهاتوو دا لە هەواڵی کاروچاالکی و
دیدارەکانی هەیئەتی حیزبی ئاگادارتان دەکەینەوە.

حیزبی دێموکراتی کوردستان  -نوێنەرایەتی بریتانیا
كۆنگرهی  ١٦بۆ كۆنگرهی ١٧
کار و تێکۆشان ٢٠١٩ - ٢٠١٦

بەشداریی هەیئەتێکی حیزبی دێموکراتی
کوردستان لە کۆبونەوەی ئەنجومەنی
سۆسیالیست ئینتێرناسیۆنال لە ژنێف
ناوەندی هەواڵ -سویس :رێکەوتی ١ی جوالی  ٢٠١٦لە
بنکەی سەرەکی نەتەوە یەکگرتوەکان لە ژنێف کۆبونەوەی
شورای ئینتێرناسیۆنالی سۆسیالیست بە بەشداریی
هەیئەتێکی پایەبەرزی حیزبی دێموکراتی کوردستان
پێکهاتوو لەبەرێزان کاک مستەفا شەلماشی ئەندامی
دەفتەری سیاسی ،گواللە شەرەفکەندی و مەولوود سوارە
ئەندامانی رێبەری حیزب و بە هاورێیەتی زاهید شاعیری
بەرپرسی کۆمیتەی حیزب لە سویس ،خسرو مستەفا نەژاد
بەرپرسی پیوەندیەکانی حیزب لە سویس ،رێبوار موسەوی
بەرپرسی یەکیەتی الوانی دێموکراتی رۆژهەالت (سویس)
خاتوو پەروین شەکوری بەرپرسی یەکیەتی ژنانی دێموکراتی
کوردستان (سویس) و خاتوو سانا فەتحی ،بهرێوه چوو.
کۆبۆنەوەکە کاتژمێر ١١ی سەرلەبەیانی لەالیەن بەرێز
جۆرج پاپاندرۆف سەرۆکی سۆسیالیست ئینتێرناسیۆنال
بە ساتێک بێدەنگی بۆ رێزگرتن لە یادی قوربانیانی
هێرشهکهی فرۆکەخانەی ئاتا تورک لە ئیستانبول دەستی
پێکرد ،هەر لەو پەیوەندیەدا وەک حەرەکەتێکی سەمبولیک
هەموو بەشدارانی سالۆن بەهەڵێنانی کارتێک بەدژی
تیرۆریسم و هاوسۆزی خۆیان نیشان دا.
پاپاندرۆ له قسهکانیدا راوەستەیەکی لەسەر مەسەلەی
چونە دەری بریتانیا لە یەکیەتی ئەوروپا کردو وتی :لە
دونیایەکی کە رۆژ بەرۆژ بە جیهانی تر دەبێت والتانێک
هەن کە چیدی نایانهەوێت قورسای و بەرپرسایەتی زیاتر
بخەنە سەر شانیان ئەوەش دژایەتی هەیە لەگەڵ بیرۆکەی
رێکخراوەکانی وەک سۆسیالیست ئینتێرناسیۆنال کە تێدا
هەموو جیهانی بیردەکەینەوە لەکردوەش دا له کاتی پێویستدا
دهتوانی جیهانی یان لۆکاڵی ههڵوێست بگرێ.
پاشان بەرێز لویس ئەیاال سکرتیری ئینتێرناسیۆنالی
سۆسیالیست ئیشارەیەکی کورتی بە وەزعیەتی ئەحزابی
ئەندام لە سۆسیالیست ئینتێرناسیۆنال کرد و وتەکانی بە
مەسەلەی قەیرانی ئابووری جیهان و هەروەها تێکچوونی
حیزبی دێموکراتی کوردستان  -نوێنەرایەتی بریتانیا
كۆنگرهی  ١٦بۆ كۆنگرهی ١٧
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ژینگە درێژه دا و گووتی :هەڵوێستە کردن له سهر
نابهرامبهری یهکێک له گرینگترین باسهکانی کاری ئێم ه
له ساالنی رابردوو دا بووه.
له درێژهدا مایکل مولێر له الیهن نهتهوه یهکگرتووهکانەوە
ئاماژهی به گرینگی دهوری ریکخراوه نێودهولهتییهکان کرد
و گووتی بۆ دهسته بهر کردنی ئامانجهکانی گهشهی
پایدار وهک دهزانن دهبی ههر سێ خالی ئاشتی ،گهشه و
مافی مرۆڤ وهک یهک بایهخی پێبدرێ و ههموومان
ئهرکدارین و دهبێ دهوری خۆمان بگێرین.
جێگای ئاماژەیە کە لە پانێل و دانیشتنی سەر لەبەیانی
دا نوێنەرانی کورد لە هەر چوار پارچەی کوردستان
چاالکانە بەشداری باسهکانیان کرد و هەریەکە لە بەرێزان:
کاک مستەفا شەلماشی ئەندامی دەفتەری سیاسی
حیزبی دیموکراتی کوردستان ،کاک سەعدی ئەحمەد پیرە
ئەندامی دەفتەری سیاسی یەکیەتی نیشتیمانی کوردستان
 ،کاک هێمن هەورامی ئەندامی سەرکردایەتی پارتی
دێموکراتی کودستان ،کاک سالح موسلیم هاوسەرۆکی
پارتی یەکیەتی دێموکرات پەیەدە ،بەرێز عبدالحمید دروێش
سکرتێری پارتی پێشرەوی کورد لە سوریە و بەرێز بابان
ئەلیاسی لە حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران وتاریان
پێشکەش کرد.
بەرێز کاک مستەفا شەلماشی بە ئاماژە بە دەور و
کاریگەری کورد لە ناوچەکە دا گووتی :کورد تەنیا
هێزێکی نیزامی لەمیدانی شەر دژی تیرۆریزمە ,له راستییدا
پارێزگاری لە هەموو جیهان دەکا لە بەرامبەر تێرۆریزمدا
و دوای لە هەموو واڵتانی جیهان و بە تایبەت حیزب و
حکومەتە سوسیال دێموکراتەکان کرد کە پشتگیری لە
کورد و هێزی پێشمەرگەی کوردستان بکەن .لەپیوەندی
لەگەڵ پێشێلکارییەکانی مافی مرۆڤ و هەروەها
سەرکوت و لەسێدارەدانی بەندکراوانی سیاسی و نەبوونی
هیچ ئازادەیەک لە رۆژهەالتی کوردستان و ئێراندا ،بەرێز
مەحمەد سەدیق کەبودوەندی وەک نموونە هێنایەوە و هەروەها
سهبارهت به وتوێژ و داواکردنی مافەکانمان بە شێوەی
ئاشتیانە و دانوستان ،ئاماژهی به تێرۆری دوکتور قاسملوو
کرد و داوای پشتیوانی لە سۆسیالیست ئینتێرناسیۆنال کرد
بۆ کردنەوەی پروەندەی دوکتور قاسملوو تێرۆری وییەن .
هەروەها بەرێز هەورامی ئیشارەی بەوەکرد کە کورد لە
حالی حازردا باشترین هاوپەیمانە بۆ دونیای دەرەوە و تەنیا
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هێزێکە کە دژی تیرۆریسمی داعش راوەستاوە و بەرگری
دەکات و لە پێناوە دا زۆری قوربانی داوە .بەڕێزیان بە
ئاماژە بە کێشەی نێوان حکومەتی هەرێمی کوردستان و
حکومەتی ناوەندی عێراق گووتی :ئەوەی لە بەغدا دەیبینین
حکومەتێکی خاوەن دەسەاڵت و یاسا نیە و هاوکات ئەو
حکومەتە تەنیا بۆ توێژێکی تایبەتی عێراقە نەک بۆ
هەموو دانیشتوانی ئەو واڵتە ،هەر بۆیە پێویستە کورد
ریفراندۆم بکات و مافی خۆیەتی سەربەخۆ بژیت.
باسهکهنی دوانیوهرۆ تهرخان کرا بوو بۆ فهلهستین و
ئێسرائیل و لهو پێوهندیه دا بۆ وێنه دهکرێ ئاماژه ب ه
قسهکانی عهمر موسا بکهین که داوای دهکرد کۆمهڵگای
نێودهوڵهتی دهبێ لهجیاتی دیتنهوهی رێگا چاره تهنیا
چاوهدێری و رێکخستنی دانیشتنه کانی له ئهستۆ بێت.
ئێوارە خوانێک کاتژمێر شەش ونیوی پاشنیوەرۆ لەیەکێك
لە سالۆنەکانی نەتەوەیەکگرتوەکان رێکخراو بوو ،کە هەم
لەو ئێوارە خوانەوە دا و هەم لە پەڕاوێزی دانیشتنەکانی
یەکەمین ڕۆژی کۆبوونەوەی شۆڕای ئینتێرناسیۆنالی
سوسیالیست دا هەیئەتی حیزبی دێموکراتی کوردستان
دیدارو چاوپێکەوتنیان لەگەڵ بەشێکی بەرچاو لە حیزب و
رێکخراوەکانی ئەندام لە کۆبونەوەیەدا کرد.
جێگای ئاماژەیە کە مێزێکی تایبەت بەنوسراوەو پەیام
و وێنەی زیندانیانی سیاسی ،ئیعدام و کۆلبەرانی کورد
ئامادە کرابوو کە سەرنجی بەشێکی زۆر لە بەشدارانی
بۆالی خۆی ڕاکێشا.
پێویست بە وەبیرهێنانەوەیە کە ئەم کۆبونەوەیە  ٢رۆژ
دەخایەنێت.
نوێنەرایەتی حیزبی دێموکراتی کوردستان
لە سۆسیالیست ئینتێرناسیۆنال
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وتاری نوێنەرایەتی حیزبی دێموکراتی
کوردستان لە کۆبونەوەی ئەنجومەنی
سۆسیالیست ئینتێرناسیۆنال لە بنکەی
سەرەکیی نەتەوە یەکگرتوەکان لە ژنێف
بەرێز سەرۆکی سۆسیالیست ئینتێرناسیۆنال
بەرێز سکرتێری گشتی
بەرێزان ئامادەبووانی کۆبوونەوەی سۆسیالیست ئینترناسیونال
هاورییانی بەرێز
وەک نوێنەرایەتی حیزبی دێمۆکراتی کوردستان ئارەزووی
کۆبوونەوەیەکی سەرکەوتوو و پر دەسکەوت بۆ هەموومان
دەخوازم.
لەالیەن رێبەرایەتی،ئەندامان و پێشمەرگەکانی حیزبی
دێمۆکراتی کوردستانەوە گەرمترین سالوتان پێشکەش دەکەم.
ئێمە سەربەرز و شادمانین کە بووینە ئەندامی تەواو وەختی
بنەماڵەی سۆسیالیست ئینترناسیونال کە رێکخراوێکی
گرێنگ و ناسراوی کۆمەڵگای نێو نەتەوەییە .خەڵکی
کورد ،ئەندامان و پێشمەرگەکانی ئێمە چاوەروانی ئەوە دەکەن
کە سۆسیالیست ئینتێر ناسیۆنال دەورێکی بەرچاو بگێری لە
ناساندنی پرسی کوردو و هێنانە بەرباسی ئەو مەسئەلەیە لە
کۆرو کۆمەلە نێونەتەوەیەکاندا.
ئێمە پایبەند و وەفادارین بە بالوکردنەوەی ئامانجە کانی
سۆسیالیست ئینتێر ناسیۆنال لە ناوچەکەماندا واتە رۆژهەاڵتی
ناوەراست کە ئێستا تووشی زۆر کێشە و گرفت و قەیرانە.
بۆ هەمووتان روون و ئاشکرایە کە كورد لە الیەن
دراوسێکانیەوە وەك رێژیمی جمهوری ئیسالمی ئێران،
حکومەتی ناسیونالیستی تورکیا ،رێژیمی ئەسەد لە سوریە
و هەروەها داعێش لە ئێراق و سوریە دەکەوێتە بەر پەالمار و
چەوساندنەوە .داعێش لە راستی دا پالنی هەبوو بۆ جینوساید
کردنی کورد و خاپوور کردنی هەرێمی کوردستان لە عێراق.
سەرەرای هەموو گرفتانەی کە کورد لە ناوچەدا دەست
و پەنجەی لەگەل نەرم دەکا ،پێشمەرگەکانی کورد هێزی
سەرەکین لە ـمەیدانی بەرەنگارە بوونەوە لە گەڵ داعێش و
تێرۆریزم لە ناوچەدا .بە واتایەکی دیکە کچان و کورانی
پێشمەرگەی کورد بەرگری دەکەن لە هەموو کۆمەڵگای
نێو نەتەوەیی لە بەرامبەر داعێش و تێرۆریزم لە عێراق و سوریە
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و تەنانەت لە ئێرانیش.
ئەو تێکۆشەرانە نیشانیان داوە کە شەر دەکەن بۆ وەدیهێنانی
سەقامگیری ،ئاشتی ،پلورالیزم و دامەزراندنی سیستێمێکی
دێمۆکراتیک لە ناوچەدا.
هاورێێانی بەرێز
ئەمن لە رۆژهەاڵتی کوردستان را هاتووم ،ئەو بەشەی کە
دەکەوێتە ئێران و لە ژێر دەسەاڵتی رێژیمی جمهوری ئیسالمی
دایە .رێژیمێک کە هیچ بایەخێک بۆ مافی مرۆڤ و مافە
سەرەتاییەکانی خەڵکی ئێران دانانێ.
حیزبی دێمۆکراتی کوردستان لە ماوەی  ٧١ساڵ خەباتی
خۆیدا بەردەوام حەولی داوە لە رێگای وتووێژەوە بۆ دیتنەوەی
رێگا جارەیەکی ئاشتیخوازانە بۆ چارە سەرکردنی مەسئلەی
کورد لە ئێراندا .حیزبەکەی ئێمە تەنانەت سکرتێری گشتی
خۆی واتە دوکتوری قاسملوی لە سەر میزی وتووێژ لەالیەن
دیپلمات تیرۆریستەکانی ئێرانەوە لە وییەن پایتەختی ئۆتریش
بەبەرچاوی کۆمەلگای نێودەولەتیەوە لە ١٣ی مانگی
جوالی  ١٩٨٩شەهید کراوە.
سەرەرای هەبوونی بەڵگەی بەرچاو لە مەر بەشداری
نێردراوانی دیپلۆماتە تێرۆریستەکانی رژیمی ئیسالمی ئێران
لەو رووداوە تراژیدیەدا  ،حکومەتی ئۆتریش دادپەروەری فیدای
پاراستنی قازانجی ئابووری و سیاسی خۆی کرد و ئیزنی دا
تێرۆریستەکان کە لە سەفارەتی ئێران خۆیان حەشار دابوو ،بە
بێ لێپرسینەوە برۆنەوە ئێران.
گەلی کورد ،ئەندامان و الیەنگرانی ئێمە هیچ کات ئەو
تێرۆرە لە یاد ناکەن و هێشتا چاوەروانی جێ بەجێ کردنی
دادپەروەرین لە کەیسی تیرۆری دوکتور قاسملودا .ئێمە هیچ
کات دەست هەلناگرین بۆ زیندوکردنەوەی ئەو کەیسە و
چاوەروانین کە سۆسیالیست ئینتێر ناسیۆنال لەو پیوەندیەدا
هاوکاریمان بکات.
لە ئێران بەردەوام و رۆژانە رۆژنامەنوسان ،داکۆکی کاران
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لە مافی مرۆڤ و چاالکان دەستبەسەر دەکرێن ،حوکمی
زیندانی قورسیان بە سەر دادەسەپێ ،حوکمی ئێعدامیان بۆ
دەردەچێ یان لە بەر چاوی خەڵک لە سێدارە دەدرێن بە
بێ ئەوەی ئیمکانی دیفاع یان مەحکەمەیەکی عاداڵنە یان
هەبێ .هەر ئێستا ژمارەیەکی بەرچاو لە چاالکانی کورد
لە زیندانن ،یان مەترسی ئێعدامیان لە سەرە و وا وێدەچێ
کۆمەڵگای نێودەولەتی لەبیری کردبن.
وەک نمونەیەکی بەرچاو دەکرێ ئاماژە بە وەزعی
ئەسەفباری دامەزرێنەری رێکخراوی مافی مرۆڤی کوردستان
واتە محەممەد سەدیقی کەبوودوەند بکرێ کە  ١٠سالە لە
زیندان دایە تەنیا بە تاوانی دامەزراندنی رێکخراوی مافی
مرۆڤ و ئامادە کردنی راپۆرتێك لە سەر پێشێلکاری مافی
مرۆڤ لە کوردستان.
ئێمە هیوادارین سۆسیالیست ئینتێر ناسیۆنال بتوانی
ببێتە سەکۆیەک بۆ گواستنەوەی دەنگی کورد  ،دەنگی
قوربانیانی بومبارانی شیمیایی هەلەبجە و سەردەشت ،جینو
سایدی کورد ،ئاوارەیی و کۆرەو ،بەردەیی جینسی ،تێرۆر و
زیندان و ئێعدام.
هومێدمان هەیە ئێس ئای ئاورێك لە گروپی کاری کوردی
بداتەوە و هەیئەتێک بۆ هاوکاری ئەو گروپە دەست نیشان
بکات.
کوردستان واڵتێکی دەوڵەمەند و بە پیتە و شیاوی
سەربەخۆییە ،بەاڵم پێویستی بە پشتگیری نێو دەولەتییە.
هومێدم هەیە هاوکاری ئێمە لێرە بتوانێ بە هێزمان بکات بۆ
بەرەنگارە بوونەوەی تێرۆریزم و پشتیوانانی تێرۆریزم لە رادەی
نێو نەتەوەیی دا.
ئێمە دەتوانین ببینە دەنگی هەموو ئەوانەی خەبات دەکەن
بۆ دەستە بەر کردنی مافەکانیان ،ئاشتی ،دادپەروەری،
دێمۆکراسی و رێزگرتن لە ماڤی هەموو ئینسانەکان.
ئێمە هەروەها چاوەروان و ئاواتەخوازی کۆنگرەیەکی
سەرکەوتووین بۆ ئێس ئای کە لە داهاتوویەکی نێزیکدا
دەگیرێت و پێمان وایە ئێس ئای دەتوانێ دەورێکی کاریگەرتر
لە کۆمەڵگای نێونەتەوەیی دا بگێرێ و پشتیوانی کوردان بکا
لە خەبات دژی تیرۆریزم.
ئارەزووی سەرکەوتوویی بۆ هەموو ئێوە بەرێزان دەکەین لە
خەبات بۆ دەستەبەر کردنی ئازادی و دادپەروەری لە ناوچە
جۆر بەجۆرەکانی دنیادا.
نوێنەرایەتی حیزبی دێموکراتی کوردستان
١ی جوالی ٢٠١٦
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حیزبی دێموکراتی کوردستان  -نوێنەرایەتی بریتانیا
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حیزبی دێموکراتی کوردستان  -نوێنەرایەتی بریتانیا
كۆنگرهی  ١٦بۆ كۆنگرهی ١٧
کار و تێکۆشان ٢٠١٩ - ٢٠١٦

کۆبوونەوەی
شورای سوسیالیست ئینتێرناسیۆنال

رۆژی ٢ی جوالی  ٢٠١٦دوای دوو رۆژ
باس و لێکدانەوە ،کۆتایی بە کارەکانی هێنا.
سەر کرا و پێشنیار و ههڵسهنگاندن بۆ مهسهلهی گهشهی
بەردەوام و وهدیهێنانی یهکسانی چ له بواری ئابووری و چ
له بواری رهگهزی و چ له بواری مافی کهمایهتییهکاندا
کرا.

لە دووهەمین رۆژی کۆبوونەوەی شورای ئینتێرناسیۆنالی
سۆسیالیست دا پێداچوونەوە بەسەر داوای ئەندامەتیی ٢٦
حیزب کرا کە داوای ئەندامەتیان لەو رێکخراوەدا کردبوو.
لەو بارەوە کۆمیتەی هەڵسەنگاندن روونکردنەوەیەکی کورتی
دا سەبارەت بەو حیزبانەی کە داواکاریەکان پەسەند کرابوو
یان ئەوانەی داوانامەکانیان لە ژێر ههڵسهنگاندن دان .بۆ لەم کۆبونەوەیەدا چەندین بریارنامە پەسەند کران کە
نمونە داوای پارتەکانی مۆلدۆوا و سودان بۆ ئهندامهتی لەو لە ناویاندا بریارنامەیەک تایبەت بە چوار پارچەی
کوردستان بوو .لە سەر ڕاوێژ و پێشنیاری حیزبەکانی
رێکخراوەدا رهد کرانەوە.
بەشدار لە کۆبونەوەکە ،رەشنوسێک ئامادە کراو و به له
هەروەها لە رۆژهەاڵتی کوردستان و فەلەستینەوە گلەیی بهر چاو گرتنی راستکردنهوهیهکی سەرۆکی سۆسیالیست
کرا کە بۆچی داواکەیان جواب نەدراوەتەوە له واڵمدا ئینتێرناسیۆنال بەرێز جۆرج پاپاندریۆ ،رهشنوسهکه وهک
گوترا که داواکهیان وەک داوای  ٣٠حیزبی دیکه له ژێر بریارنامهی سۆسیالیست ئینتێرناسیۆنال له سهر مهسهلهی
کورد پهسهند کرا.
پێداچوونهوهدایه.
بەشی دووەهەمی کاریی رۆژی دووهەمی کۆبوونەوەی
سوسیالیست ئینتێرناسیۆنال بۆ پێشکەش کردن و
هەڵسەنگاندنی راپۆرتی مالی تەرخان کرابوو و ناوی ئەو
حیزب و الیەنانەی کە هیشتا ئەندامەتیان نەداوە ،باسی
لەسەر کرا.

جێگای ئاماژەیە کە هەیئەتی حیزبی دێموکراتی کوردستان
لەگەل بەشێکی بەرچاو لە سکرتێرو بەرپرس ،نوێنەر،
ئەندامانی ئەسلی ،چاوەدێر و موشاویرانی ئینتێرناسیۆنالی
سۆسیالیست دیدارو چاوپێکەوتن کرا.

بابەتی سەرەکیی رۆژی دووههم سەبارەت بە نابهرابهری
و نایهکسانی و چۆنیەتی رووبەڕوو بوونەوە لە گەڵ ئەم
کێشەیە بوو که له گۆشه نیگای جۆراجۆرەوە قسەی لە
حیزبی دێموکراتی کوردستان  -نوێنەرایەتی بریتانیا
كۆنگرهی  ١٦بۆ كۆنگرهی ١٧
کار و تێکۆشان ٢٠١٩ - ٢٠١٦

نوێنەرایەتی حیزبی دێموکراتی کوردستان
لە سۆسیالیست ئینتێرناسیۆنال
٢ی جوالی ٢٠١٦
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بڕیارنامە؛ کۆبوونهوهی شورای سۆسیالیست
ئینتێرناسیۆنال ل ه مهقهری نهتهو ه
یهکگرتووهکان ،ژنێڤ ١ ،و ٢ی ژوئی ه ی ٢٠١٦

بریارنام ه سهبارهت ب ه کوردستان
شورای سۆسیالیست ئینتێرناسیۆنال ل ه سهر ئهو بروای ه ی ه
ک ه رۆژههاڵتی ناوهراست ب ه باردۆخێکی نالهبار و ح ه ساس
دا تێدهپهرێ .تایف ه گهری ،شۆوێنیزمی نیژادپهرهستانه،
تێرۆریزم ،نهبوونی حکومهتی بریاردهر و باردۆخی نالهباری
ئابووری ئهوناوچه یهی ئالۆز کردووه.
سۆسیالیست ئینتێرناسیۆنال مهسهلهی کورد ل ه ناوچ ه دا
ب ه رهسمی دهناسێ و دهوری هێزه کوردیی ه کان و ب ه تایبهت
پێشمهرگ ه ل ه بهرهنگاربوونهوه ل ه گهڵ تێرۆریزم بهرز دهنرخێنێ
و ئاگاداره ک ه کوردستان باوهشی بۆ ئاواره و لێقهوماوان
کردۆتهوه و پهنای داون.
ل ه ئێراق ,حکومهتی ههرێم ،دهوری سهرهکی و بهرچاوی
ههیه له شهری دژی داعش و شکهست دانی.
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ئێم ه دهور وههڵوێستی ئازایان ه و باوهر مهندی حکومهتی
ههرێم ل ه بهرهو روو بوونهوه ل ه گهڵ کۆمهڵێک کێش ه ل ه
ناوچ ه دا بهرز دهنرخێنین.ب ه ل ه بهرچاوگرتنی ئهوهی ک ه
چهقبهستوییهکی کۆنی نهگۆر ل ه عهقلیهت و شێوازی
بیرکردنهوه دا ل ه سوڕانهوهیهکی بێ برانهوه لهو ناوچهیهدا
ههر دووپات دهبێتهوه،
پێداگری و وڕهی کورد بۆ وهدیهێنانی ئاشتی ،دیالۆگ و
دیتنهوهی رێگا چارهی ئاشتیخوازان ه له ئێران ،ئێراق ،تورکی ه
و سوری ه شایانی پێزانین ه و شایانی پشتگیری ی ه ل ه الیهن
سۆسیالیست ئێنتێرناسیۆنالهوه.ههربۆی ه سۆسیالیست ئێنتێر
ناسیۆنال پشتگیری دهکا ل ه رهوشی دێمۆکراتیکی کوردهکان.
شورای سۆسیالیست ئێنتێرناسیۆنال:
• ههموو الیهنهکان هان دهدا بۆ خۆراگری ،خۆپاراستن ل ه ب ه

حیزبی دێموکراتی کوردستان  -نوێنەرایەتی بریتانیا
كۆنگرهی  ١٦بۆ كۆنگرهی ١٧
کار و تێکۆشان ٢٠١٩ - ٢٠١٦

کار هێنانی توند و تیژی و ههوڵدان بۆ دیتنهوهی رێگا چارهی سوریا (ی ه پ ه گه) و باقی هێزهکانی کورد ک ه ل ه گهڵ
سیاسی ل ه چارهسهرکردنی گرفتهکاندا.
هاوپهیمانی نێو دهوڵهتی هاوکاری دهکهن ،ب ه رهسمی دهناسێ.
• پێشوازی دهکا ل ه دهستهبهر کردنی مافی دیاری کردنی
چارهنووس بۆ گهلی کورد ل ه رێگای لێک حالی بوونێکی
دوو الیهن ه ل ه نێوان حکومهتی ههرێم و دهوڵهتی ناوهندی دا
وهک فورمولێکی نوێ.
• داوای ب ه کار هێنانی قهتعنام ه ی شورای ئهمنییهتی
نهتهوه یهکگرتووهکان و ب ه تایبهت بریارنامهی  ٢٢٥٤ی
سالی ٢٠١٥ل ه سوریا دا دهکا.
• ههر جۆره ههوڵێک ب ه رهسمی دهناسێ سهبارهت ب ه
دامهزراندنی چوارچێوهیهکی سیاسی ک ه بتوانێ فێدرالیزم،
دێمۆکراسی ،فێدرالیزمی دێمۆکراتیک ،المهرکهزی یان
ههرشێوازێکی حکومهتی ک ه پهسهندی خهڵکی سوریا بێ،
ل ه خۆ بگرێ.
• سۆسیالیست ئێنتێرناسیۆنال ههموو ئهو هێزانهی ب ه دژی
داعش ل ه سوریا شهر دهکهن و ب ه تایبهت هێزی دێمۆکراتیکی

• ل ه کۆتاییدا داوا ل ه ههموو الیهن ه نێو نهتهوهییهکان و ب ه
تایبهت نهتهوه یهکگرتووهکان دهکهین ک ه یارمهتی پهنابهران
بدهن و کهش و ههوایهکی شیاو ل ه ناوچ ه بهدی ببێنن ههتا
ئاواره و پهنابهران بتوانن بگهرێنهوه سهر ماڵ و واڵتی خۆیان
و چیدیکه پێویست نهبێ ئاواره بن.
جێگای ئاماژەیە کە بەراوێژ و هاوفکری و پێشنیاری ئەم
حیزب و الیەنانەی خوارەوە ئەو بریارنامەیە ئامادە کراو لەالیەن
شورای ئینتێرناسیۆنالی سۆسیالیستەوە بەکۆی دەنگ پەسند
کرا.
حیزبی دێموکراتی کوردستان
یەکیەتی نیشتیمانی کوردستان
پارتی دێموکراتی کوردستان
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
پارتی یەکیەتی دێموکراتی  -سوریە
پارتی ئاشتی و دموکراسی  -ترکیە
کۆمەلەی شۆرشگێری زەحمەتکێشانی کوردستانی ئێران

حیزبی دێموکراتی کوردستان  -نوێنەرایەتی بریتانیا
كۆنگرهی  ١٦بۆ كۆنگرهی ١٧
کار و تێکۆشان ٢٠١٩ - ٢٠١٦
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فیلم سکرینی پێشمەرگە
رێکەوتی ١٢ی جوالی  ٢٠١٦لە لەندەن فیلمی سکرینی
پێشمەرگە کە فیلمێکە لەالیەن پروفیسۆر برنارد هێنری
لیفین ئامادە و سەرپەرستی کراوە پێشکەش کرا .کۆتای
فیلمەکە جوابی پرسیارو وەالم و توزیعاتی الزمی لەسەر
فیلمەکە پێشکەشی ئامادەبووان کرد.
ئەم فیلمە باس لەهێرشی داعش بۆ سەرکوردستان و
قارەمانەتی پێشمەرگە و بەرگری پێشمەرگە لە خاکی
کوردستان دەکات.
بەرێز هێنری لیفین دۆستی کوردەو لەو ماوەیەدا چەندین
وتارو لێدوان و سمیناری لەپیوەندی لەگەل کێشەی
کوردو هەروەها هێرشی داعش بۆ سەرکوردستان گرتوەو
لە نەتەوەیەکگرتوەکان لە نیویورك ئەو فیلمی سکرینی
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پێشـمەرگەی نیشان دا.
هەر بەم بۆنەیەوە دوای فیلمەکە بەشێك لەدۆستانی پریفیسۆر
برنارد هێنری لیفین و هەروەها فیلم بەردارو هاوکارانی لە
زیافەتێك دا میوانداریان لێ کرا.
بەرێز مەولوود سوارە نوێنەریی حیزبی دێموکراتی کوردستان
لەبریتانیا ئامادە زیافەتەکە بوو.
نوێنەرایەتی حیزبی دێموکراتی کوردستان  -بریتانیا

حیزبی دێموکراتی کوردستان  -نوێنەرایەتی بریتانیا
كۆنگرهی  ١٦بۆ كۆنگرهی ١٧
کار و تێکۆشان ٢٠١٩ - ٢٠١٦

خۆپێشاندانی شەقامی کوردی
لە بریتانیا بۆ مەحکوم کردنی
هێرشی داعش بۆ قامیشلو
رێکەوتی ٣٠ی جوالی  ٢٠١٦لە ترافالگار سکوێر لە بەشدار بووان دەربری بۆ هەرچەشنە هاوکاریەك.
حیزبی دێموکراتی کوردستان -کۆمیتەی بریتانیا
لەندەن کاتژمێری  ٤بۆ ٧ی ئێوارە خۆپێشاندانێك لەالیەن
کوردانی تاراوگە بۆ معکوم کردنی هێرشی داعش بۆ سەر
شاری قامیشلو بەریوەچوو.
لەم خۆپێشاندانەدا بەشێکی بەرچاو لە نوێنەری حیزب
و الیەنەکانی کوردستانی و هەروەها کوردانی تاراوگە
بەشداری ئەم خۆپێشاندانە بوون.
خۆپێشاندانەکە بە شوعار و وێنە و ئاالی کوردستان
رازیندارابۆوە.
حیزبی دێموکراتی کوردستان لەبریتانیا ئامادەی ئەم
خۆپێشاندانە بوون و پشتیوانی و ئامادەی خۆیان لەگەل

حیزبی دێموکراتی کوردستان  -نوێنەرایەتی بریتانیا
كۆنگرهی  ١٦بۆ كۆنگرهی ١٧
کار و تێکۆشان ٢٠١٩ - ٢٠١٦
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دوهەمین سالوەگەری ژینۆسایدی ژنانی یەزیدی
لە ترافلگار سکوێری لەندەن بەرێوەچوو

ڕێکەوتی ٣ی ئۆگوستی  ٢٠١٦لەالیەن بەشێکی لەم خۆپێشاندانەدا دا شعارو وتارو پەخشان پێشکەش کران و
بەرچاو لە ڕەوەندی کوردان لە لەندەن بۆ یاد کردنەوەی بەمۆم و گول لە وێنەکانیان رێز گیرا.
٢سالەی جنوسایدی ژنانی یەزیدی بەتراکت و وێنەکانیان
حیزبی دیموکراتی کوردستان  -كۆمیتهی بریتانیا
خۆپێشاندانێکی هێمنانەیان بەم بۆنەوە بەرێوە برد.
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کوردەکان چاالکیە سەربازییەکانیان
دژ بە سوپای پاسداران زیاتر دەکەن
كوتەكە ئەستوورەكەی ئێران دژ بە کەمینەی كورد لەو واڵتە
رێگری لە بەردەوامبوونی ئۆپەراسیۆنەكانی پێشمەرگەكانی
رۆژهەالتی کوردستان نەگرت ،ئەوەش بەپێی چاودێران وەكو
ئاماژەیەكی بەهێز لەسەر ئومێد بڕانی كوردەكان كە سەردەمانێكە
بۆ گەیشتن بە حوكمی خۆبەڕێوەبەری خەبات دەكەن بە
گەیشتن بە هیچ لێكتێگەیشتنێك لەگەڵ دەسەاڵتدارانی ئێران
كە بەتوندی دەیانچەوسێنێتەوە.
رۆژنامەی عەرەب-لەندەن
ئێران لە هەموو کاتێکدا کە پێکدادان لە نێوان هێزە چەکدارە
کوردەکان لە باکووری رۆژئاوای واڵت روودەدات ،وەک
هەمیشە بێدەنگی بەرانبەر ژمارەی کوژراو و بریندارەکانی
سوپای پاسداران هەڵدەبژێرێت ،ئەوەش مەترسیی گەورەی لە
فراوانبوونی بازنەی شەڕ دژی حکومەتەکەی لەو ناوچەیە
نیشان دەدات.

واپێدەچێت کە گێرانەوەی کوردەکان تەواو پێچەوانەی
گێڕانەوەی رەسمی ئێران بێت ،دوای ئەوەی کە سەرچاوەیەکی
تایبەت لە کوردەکان جەختی کردەوە کە ژمارەی شەهیدە
کوردەکان دوو کەسن ،هەروەها رۆژنامەكەمان وێنەی هەردوو
شەهیدەکەی لە هێزە کوردییەکانەوە لەبەردەستدایە.
مەولوود سوارە ئەندامی کومیتەی ناوەندی حزبی دیموکراتی
کوردستان بۆ رۆژنامەی عەرەب گوتی »:تێکهەڵچوون لە
نیوان هێزەکانمان (هێزی پێشمەرگەی حیزبی دیموکراتی
کوردستان) لەگەڵ سوپای پاسداران روویداوە و هەروەها زیانی
گیانی و مادی لە سوپای پاسداران داوە و لە هەمان کاتدا
دوو لە پێشمەرگەکانی ئێمەش شەهید بوون».
ئەو بەرپرسە کوردە بە دیاریکراوی ئاماژەی بە ژمارەی
کوژراو بریندارەکان لە سوپای پاسداران نەکرد کە واپێدەچێت
لە کۆنترۆڵکردنی دۆخەکە لە گەل سنووری عێراق زۆر
زەحمەتی ببینیت.

لەم دواییانەدا ،هێزە کوردییەکان چاالكییەكانیان لە ناوچە
کوردنشینەکان زیاتركردووە و حەوتووی رابردوو لە پێکدادانێکی
هێزێکی پێشمەرگەی کوردستانی ئێران و سوپای پاسداران لە لە ناوەڕاستی ژوئەنی رابردووەوە چەندین تێکهەڵچوون لە
سەردەشت ژمارەیەک کوژراو بریندار لە نێو هێزەکانی سوپا نیوان هێزە کوردییەکان و هێزەکانی سوپادا لەو ناوچەیە کە
لێکەوتەوە و تارانیشی رەتی کردەوە.
زۆربەی دانیشتوانی کوردنشینن ،روویداوە کە  ٣٩کوژراوی
لێکەوتوەتەوە کە  ٣٣کەسیان لە هێزە کوردییەکان و شەش
ئاژانسی هەواڵی رەسمی ئێرانیش تەنیا ئاماژەی بە کوژرانی سەربازی ئێرانی.
هەشت چەکداری کوردی ئێران کە ئەندامی حزبی دیموکراتی
کوردستانن لە سنوور لەگەڵ هەرێمی کوردستان کردووە.
شارەزایان لە بارودۆخی کوردەکانی رۆژهەاڵت وای دەبینن
کە زۆربەی هێزە کوردییەکان لەسەر ئەوە کۆکن چاالکی
ئاژانسەكە لە زاری عەزیز حوسێنی بەرپرسی ناوچەی چەکداری دژ بە رژێمی ئێران درێژە پێ بدەن ،ئەوەش
سەردەشت گواستوویەوە کە «هەشت کەس لە ئەندامانی بەشێکی جیانەکراوەیە لە خەباتی کوردەکان بۆ بەدەستهێنانی
هێزێکی بچووكی دژبە شۆڕش لە روبەروبوونەوەیەکدا مافەکانیان.
لەگەڵ هێزە ئەمنییەكان کوژراون» .روونیشیكردووەتەوە كە
تێکهەڵچوونەکان لەسەر سنوور روویداوە و هیچ ئەندامێکی
بەرپرسە کوردەكە بۆ عەرەبی ئاشکراکرد کە لە سەرەتای
سوپای پاسداران نەکوژراوە و هەروەها تێکهەڵچوونەکان ئەمساڵەوە حزبە کوردییەکان بە شێوەیەکی قوڵ و بەرنامە
راوەستاون.
بۆ داڕێژراو دەستیان بە جوڵەی چەکداری لە نێوخۆی ئێران
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کردووە بەتایبەت لەو چەند مانگەی رابردوودا کە چەندین
تێکهەڵچوون هەر لە شاری ماکۆوە تا دەگاتە ئیالم ،روویداوە.

لەگەڵ ئەو دۆخەدا ،کوردەکان چاوەڕوانی گۆڕانی
ریشەیی لە پێکهاتەی سیستەمی هەرێمی دەکەن ،سوارە
دەڵێت»:کوردەکان لە ئێراندا بە شێوەیەکی بەرچاو ئامانجی
رژێمی فاشیشتین ،رژێمیش دەیهەوێ پێکهاتەی دۆزەکە
لە کوردستاندا بکاتە سیاسی و سەربازی ئەوەش لە ژێر
رۆشنایی ئەو گۆرانکارییانەی کە رۆژهەاڵتی ناوەڕاست پێیدا
تێدەپەرێت.

دەسەاڵتدارانی ئێران لە ساڵی ١٩٧٩ەوە و دوای شۆرشی
ئێران چاالکی لەو حیزبە کوردییە قەدەغەكرد ،هەروەها حزب
چاالکیە سەربازییەکانی پێش چەند ساڵیک راگرت ،بەاڵم
لە چەند مانگی رابروودا دەستی پێکردەوە ،هەروەها بنكەی
لە پشتەوە لە هەرێمی كوردستان هەیە ،هەرێمی کوردستان
هەرێمێکی سەربەخۆیە لە باکووری عێراق.

هەروەها جەختی کردەوە کە حیزبی دیموکرات پەنا بۆ هێزی
سەربازی دژی رژێم دەبات لە هەر کوێیەک کە بە پێویستی
بزانێت .لەو پیوەندیەدا گوتی »:ئێمە ئاگربەستمان لەگەڵ
رژێمی ئێران رانەگەیاندووە تا بڵێن کە ئەو جواڵنەوانەی
ئەم دواییەی گۆرەپانەکە کاتییە .نەخێر ،ئێمە رووبەووی
سیاسەتەکانی رژێم بە هەموو شێوەکانی دەبینەوە و لە
بەرکارهێنانی هێز تا گەیشتن بە مافە رەواکانمان بەردەوام
دەبین.
رۆژنامەی عەرەب ،یەکەم رۆژنامەی عەرەبی رۆژانەیە کە
لە ساڵی  ١٩٧٧لە لەندەن دامەزراوە.

مەولوود سوارە دەڵێ :چاوەرواندەکرێت هەموو هێزە کوردییەکان
پێکەوە «ژووری ئۆپەراسیۆنی سەربازیی هاوبەش» پێکبهێنن،
بێ ئەوەی كاتەكەی دیاری بكات.

ئەو بەرپرسە کوردە لە درێژەدا گوتی »:ئێمە وەک گەلی
کورد لە رۆژهەالتی کوردستان (کوردستانی ئێران) زۆرترین چاودێران تێبینیان کردووە کە جواڵنەوە چەکدارییەکانی
ئازارای مرۆیی لە ژێر دەسەاڵتی رژێمی ئێران لە هەموو کوردەکان لەو دواییانەدا بووەتە جێگەی نیگەرانی رژێمی
بوارەکانی سیاسی ،ئابووری ،رۆشنبیری و کۆمەاڵیەتی ئێران ،دەترسێ ئەو چاالکی چەکدارییانە بۆ نێو هەموو
دەبینین.
کەمایەتیەکانی دیکەی ئێران وەک عەرەب ،ئازەری و بەلوچ
تەشەنە بکات نەک تەنیا لە نێو حزبە کوردییەکاندا.
لە کاتی هاتنە سەرکاری رژێمی ئێران بۆ سەر دەسەاڵت،
دۆزی کوردەکان بوەتە دۆزێکی ئەمنی و سەربازیی کە هەرکاتێک ئەو کەمایەتیە زوڵملێکراوانە جواڵنەوە ،جا
پەیوەستە بە سیاسەتی ناوخۆیی و دەرەوەی ڕێبەرانی تارانەوە .جواڵنەوەی سەربازی یان سیاسی دژی رژێم بێت ،دەسەالتدارانی
تاران واڵتانی ناوچەکە تۆمەتبار دەکەن کە ئەوان بەرپرسی ئەو
ئەو بەرپرسە کوردە لەوبارەوە بۆچوونی خۆی گوت« :بۆیە جواڵنەوانەن ئەوەش بە ئامانجی بە لێداینی شەرعیەت ومافی
مامەڵەی سەربازییان لەگەڵ دۆزەکە لە چارەسەری سیاسی کەمایەتیەکان ببۆ بەرگری لە خود ،وەک کەرەستەیەک
پێ باشترە ،ئێمە وەک حزبی دیموکرات لە سەرەتای شۆرشی بۆ تۆمەتبارکردنی ئەو پێکهاتانە بە دەستی دەرەکی ،بە
ئێرانەوە تا ئێستاشی لەگەڵدا بێت وازمان لە خەباتی چەکداری قسەی ئەو بەرپرسە کوردە،هەروەها سوارە بەردەوامی چاالکی
نەهێناوە لەگەڵ ئەوەی بۆ ماوەیەک بە هۆی ئەو دۆخەی چەکداری کوردەکان دژی رژێمی بە بەردەوامی سیاسیەتی
کە پەیوەندی بە هەرێمی کوردستانەوە هەبوو ،سڕمانکرد ».ئێران دژیان دەبەستێتەوە.

هەروەها ئەو بەرپرسە کوردە جەختی کردەوە کە دەسەاڵتی
ئێران پارادۆکس لە هەڵوێستەکانیدا هەیە ،لە کاتێکدا کە
سیاسەتی پاکتاوی نەژادی دژی کامایەتیەکان پیادە دەکات،
لەالیەکی دیکەشەوە بە بیانووی بەرگری لە زولملێکراوان
دەستێوەردان لە کاروباری واڵتانی ناوچەکە دەکات.
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بەشداریی نوێنەرایەتی
حیزبی دیموکراتی
کوردستان بۆ جاری یەکەم
لە کۆنفرانسی پارتی لیبرال
دێموکرات لە بریتانیا
ناوەندی هەواڵ -بریتانیا :بۆ یەکەم جار حیزبی دێموکراتی کوردستان لە بریتانیا بەشداری کۆنفرانسی سااڵنەی لیبرال
دێموکرات دەکات لەشاری برایتۆن.
کۆنفڕانسی پارتی لیبرال دیموکراتی بریتانیا ،بە بەشداری نوینەرانی هەڵبژیردراو ،ڕێبەری ئەو پارتەو هەروەها کۆمەڵێکی
بەرچاو لە دیپلۆمات ،کۆنسووڵ و نوێنەری والتان و حیزبە دەستە خوشکەکانی ،لە شاری برایتۆن،ی واڵتی بریتانیا دەستی
بەکارەکانی کرد .ئەم کۆنفرانسە رۆژانی  ١٨و ١٩ی سپتامبری  ٢٠١٦واتە دوو رۆژی کۆنفڕانسەکە بۆ دیپلۆمات و
بەشی نێونەتەوەی تەرخان کراوە .لە الیەن حیزبی دیموکراتی کوردستانەوە ،هاوڕێ مەولوود سوارە ئەندامی رێبەری حیزبی
دێموکراتی کوردستان و نوێنەری حیزب لەبریتانیا بەشداری ئەم کۆنفرانسەیە .ئێمە لە هەواڵەکانی داهاتوو دا زانیاری زیاتر بە
خوێنەرانی ئازیز دەگەیەنین.
نوێنەرایەتی حیزبی دیموکراتی کوردستان  -بریتانیا

حیزبی دێموکراتی کوردستان  -نوێنەرایەتی بریتانیا
كۆنگرهی  ١٦بۆ كۆنگرهی ١٧
کار و تێکۆشان ٢٠١٩ - ٢٠١٦

48

بۆ یەکەم جار حیزبی دێموکراتی
کوردستان لە بریتانیا بەشداریی
کنفرانسی سااڵنەی لیبرال دێموکرات
دەکات لە شاری برایتۆن
کنفرانسی ساالنەی لیبرال دێموکرات لە شاری برایتۆن
دەستی بەکارەکانی کرد ،رێکەوتی ١٧ی سپتامبری ٢٠١٦
تا ٢٠ی سپتامبری  ٢٠١٦ئەم کنفرانسە کارەکانی جێ
بەجێ دەکات.
یەکەم کۆبونەوەی ئەم کنفرانسە بۆ بەشی نێونەتەوەی
تەرخان کرابوو لەسەر:
برێکسێت و تەسیر و رەنگدانەوەی لەسەر ئەوروپا
کاتژمێری ١١ی سەرلەبەیانی بۆ  ١٢و نیو
پانێلەکە ئەم بەرێزانە بەرێوەیان دەبرد:
بەرێوەبەر :رۆبێرت ود تۆرپ برۆن سەرۆکی پیوەندیە نێو
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نەتەوەیەکان
کاترین بیاردەر ئەندام لەپارلمانی ئەوروپا
بارۆنێس سارا لووت فۆرد قسەکەری پارلمانی ئەوروپا لە
بەشی لۆردەکان
لۆرد پادی ئاش داون سەرۆکی پێشووی لیبرال دێموکرات،
ئێستاش سەرۆکی حەرەکەتی ئەوروپا
لۆرد ویلیام والێس قسەکەری وەزارەتی دەرەوە لە دیوی
لۆردەکان
سەرجەمی باسەکان و لێکدانەوەکان لەوپیوەندیەدا و زیان
و زەرەرو خالە موسبەت و مەنفیەکانی باس کران و هەروەها
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لەو پیوەندیەدا بەشێکی بەرچاو راوبۆچونی خۆیانیان هێنا
بەرباس و لەالیەن بەریوەبەرانی ئەم بەشە جواب درانەوە.
لەمیانەی کۆبونەوەکەدا نوێنەری حیزب بەرێز مەولوود
سوارە توانی لەگەل بەرپرسی یەکەمی پیوەندیەنێونەتەوەیەکان
بەرێز رۆبێرت ود تۆرپ برۆن و هەروەها خاتوو هاریەت
شۆنی بەرپرسی ئۆفیسی نێونەتەوەی هەروەها سەرۆکی
بنیادی دمکراسی پرۆگرام لە پارلمانی بریتانیا و هەروەها
بەرێز فیل بێنیۆن بەرپرسی لیبرال ئینتەر ناشیونال بلۆکی
بریتانیا دیدار و چاوپێکەوتن بکات.

زیاتر لە  ٥١دیپلمات و سەفیری واڵتەکانی بیانی و
نوێنەری و کەسی یەکەمی بەشێك لە حیزبەکان بەشدار
بوون.
جێگای ئاماژەیە کە تەنیا دوو حیزبی کوردی لە رۆژهەالت
حیزبی دێموکراتی کوردستان و لە باشوور کوردستان پارتی
دێموکراتی کوردستان بەشداری ئەم کنفرانسە بوون.
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نوێنەرایەتی حیزبی دێموکراتی کوردستان  -بریتانیا
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ئێوارە خوانێک
بۆ میوانانی نێونەتەوەیی

رێکەوتی ١٩ی سپتامبری  ٢٠١٦کاتژمێری ٦ی ئێوارە
بۆ ٧و پانزدە دەقیقە لە هوتێل هیلتۆن رێکخرا.
ئەوم ئێوارە خوانە بە بەشداری سەرجەم میوانانی نێونەتەوەیی
و هەروەها کۆمیتەی پیوەندیەکانی دەرەوەی لیبرال دێموکرات
و بەشێکی زۆر لە ئەندام پارلمانی ئەم حیزبە و سەرۆکی ئەم
حیزبە بەرێز تیم فارۆن ئەندامی پارلمان بەشدار بوون.
سەرەتا لەالیەن خاتوو هاریەت شۆنی بەرپرسی ئۆفیسی
نێونەتەوەی هەروەها سەرۆکی بنیادی دمکراسی پرۆگرام
لە پارلمانی بریتانیا منیان بە بەڕێز تیم فارۆن ناساند و
منیش بەنوێنەرایەتی حیزبی دێموکراتی کوردستان لۆحەی
لیبرال دێموکرات م پێش کەشی بەرێزیان کرد کە زۆر
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بەسوپاس و پێزانین لە حیزبی دێموکراتی کوردستان وەریان
گرت و قەدردانیان کرد و پشتیوانی خۆیان لەدۆزی رەوای
کورد دوپات کردەوە.
هەروەها لەمیانەی قسەکانیدا بەرێزیان لەپیوەندی لەگەل
پرسیاری نوێنەری پارتی دێموکراتی کوردستان لەسەر
پرۆسەی راپرسی وتیان کە ئێمە پشتیوانی تەواو دەکەین و
کورد مافی خۆیەتی کە ئازاد و سەربەست بژیت.
چاوپێکەوتن و گفتوگۆ لەگەل بەشێك لەبەشدار بووان:
بەرێز ئێریك بوش جاپ –حکومەتی جەزیرەکانی کیمەن
بەرێز لۆرد ویالم والێس کە لەگەل بەرێزیان باس و
یادێکمان لە هاورێی بەرێزمان لۆرد ئیریک ئیفبیری کردەوە
کە پشتیوان و دۆستێکی گەورەی کورد بوو بەریز لۆرد

حیزبی دێموکراتی کوردستان  -نوێنەرایەتی بریتانیا
كۆنگرهی  ١٦بۆ كۆنگرهی ١٧
کار و تێکۆشان ٢٠١٩ - ٢٠١٦

ئیریک ش ئەندامی لیبرال دێموکرات بوو و دۆستی زۆر رێگری رژیم لە خەباتی رەوای گەلەکەمان و شەهید کرانی
سەرکردەکانی کورد لەدەرەوەی واڵت ،بێ بەری کردنی
خۆشەویستی حیزبی دێموکرات بوو.
بەرێز خاتوو بارۆنێس نۆرتوفەر نوێنەری سەرۆك وەزیران بۆ خەلکی کوردستان لە ویست و داخوازیەکانیان لەالیەن
رژیمی کۆماری ئیسالمی ئێران تەوەرێکی تری باس و
کاروباری تجارت لە ئانگۆال.
بەرێز جاناتۆن فریەر نوسەر و مامۆستا و جێگری بەرپرسی لێدوانەکان بوون.
نوێنەرایەتی حیزبی دێموکراتی کوردستان  -بریتانیا
دەنگ بۆ ئەوروپا
خاتوو رۆس سکۆت جێگری سەرۆك لەلیبرال دێموکرات بۆ
یەکیەتی ئەوروپا
خاتوو وێندی کیرلی پۆپی ئەندامی ژووری پیوەندیە
نێونەتەوەیەکان.
لەمیانەی ئەم ئێوارە خوانەدا لەگەل بەشێک لەبەشدار
بووان قسە و گفتوگۆکرا لەسەر خەباتی کورد لە رۆژهەالتی
کوردستان و بەتایبەت پشێلکاریەکانی مافی مرۆف لەئێران
و حزوری پێشـمەرگەکانی حیزبی دێموکرات لە نێوخۆ و

حیزبی دێموکراتی کوردستان  -نوێنەرایەتی بریتانیا
كۆنگرهی  ١٦بۆ كۆنگرهی ١٧
کار و تێکۆشان ٢٠١٩ - ٢٠١٦
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دیدار و چاوپێکەوتن و پانێلی
رۆژی دووهەمی کنفرانسی لیبرال
دێموکرات لە شاری برایتۆن
دیدار لەگەل بەشی ژنان لە لیبرال دێموکرات
سەر لەبەیانی  ١٩سپتامبری  ٢٠١٦دیدار لەگەل خاتوو
کەیال ماری سکرتێری ژنان لە لیبرال دێموکرات و
خاتوو ئێمی جۆردن بەرپرسی ژنان لە وێلس ،لەو دیدارەدا
باسێکی کورت لەسەر ناساندنی یەکیەتی ژنانی دێموکراتی
کوردستان و هەروەها داوای پیوەندی و دیداری لەگەل
ئەو رێکخراوەیەمان کرد ،کەبەخۆشیەوە پێشوایان لەو داوایە
کرد..
پیوەندیە نێونەتەوەییەکان
پانێلی کاتژمێر ١١ی سەرلەبەیانی بۆ  ١٢و نیو
خاتوو هاریەت شۆنی بەرپرسی ئۆفیسی نێونەتەوەی
هەروەها سەرۆکی بنیادی دمکراسی پرۆگرام لە پارلمانی
بریتانیا
بەرێز ویلیام ڕێنیی سەرۆکی لیبرال دێموکراتەکانی
سکۆتلەند
بەرێز تیم دۆلی تید وتە بێژی پیوەندی گرتن و لێکۆلەر
و جێگری سەرۆك
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خاتوو کارۆالین پیدگیۆن کاندیدی پێشووی لیبرال
دێموکرات بۆ شهرداری لەندن و ئەندامی شورای لەندەن
ئاغای فێنس کابیل سکرتێری پێشووی تجارەت و ئەندامی
پارلمان لەلیستی لیبرال دێموکرات
سەرەتا لەگەل بەخێر هاتنی میوانان باسێکی کورتی دووبارە
لەسەر زیان و زەرەرەکان و رەنگدانەوەی و هەروەها ریفراندۆم
هەروەها لەو پیوەندیەدا لەالیەن بەشداربووانەوە چەندین پرسیار
ئاراستەی پانێلەکە کرا
هەروەها بەشێکی تری باسەکان لەسەر ریفراندۆم لە
سکۆتلەند تەوەرێکی تری باسەکان بوو.
لەپیوەندی لەگەل هەلەکانی لیبەرپارتی و هەرورها
حیزبی محافزەکار لە ریفراندۆم و هەر لەوپیوەندیەدا .بەشی
پەنابەری باسێکی خەستو خۆلی لەسەر کرا ،ئەوەی ئێمە
زیاتر چاوەروانیمان لێ دەکرد باسی رۆژهەالت نێوەراست
بوو ،بەالم بەداخەوە یەکجار زۆر کەمی بەالی دا رۆیشتن و
زیاتری باسەکان لە پارلمانی ئەوروپا و  ...باسەکانی نێوی
خۆی دەخوالنەوە.

حیزبی دێموکراتی کوردستان  -نوێنەرایەتی بریتانیا
كۆنگرهی  ١٦بۆ كۆنگرهی ١٧
کار و تێکۆشان ٢٠١٩ - ٢٠١٦

دەسکەوتی ئێمە لەو کۆبونەوە ناسینی هەیئەت و
دیپلۆماتەکانی بەشدار بوو لەو کۆبوونەوە چاو پێکەوتن بە
بەشێک لەبەشداربووان ،بۆ باس لەسەر حیزب و رۆژهەالتی
کوردستان و هەروەها دوایین چاالکیەکانی پێشمەرگەکانی
حیزبی دێموکراتی کوردستان لەنێوخۆی واڵت
بەرێز خاتوو کارۆلین خاتوو کارۆالین پیدگیۆن کاندیدی
پێشووی لیبرال دێموکرات بۆ شهرداری لەندن و ئەندامی
شورای لەندەن
بەرێز جۆسێپ تایلۆر سکرتێری دووهەمی بەشی سیاسی

لەسەفارەتی ئەمریکا لە لەندەن
بەرێز ئۆسکان دومان کونسولی ترکیە لە لەندەن
دیدار لەگەل بەشی یەکیەتی الوانی لیبەرال دێموکرات
و باسێك لەسەر یەکیەتی الوانی دێموکراتی رۆژهەاڵتی
کوردستان و داوای پیوەندی و دیدار کرا ،کەزۆر
بەخۆشحالیەوە ئەو داوایەیان قەبول کرد.
نوێنەرایەتی حیزبی دێموکراتی کوردستان بریتانیا

حیزبی دێموکراتی کوردستان  -نوێنەرایەتی بریتانیا
كۆنگرهی  ١٦بۆ كۆنگرهی ١٧
کار و تێکۆشان ٢٠١٩ - ٢٠١٦

نوێنەرایەتی حیزبی دێموکراتی کوردستان  -بریتانیا
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دیدار لەگەل بەرێز مەحمود
ئەحمەد ئەحوازی سەرۆکی شوورای نەتەوەی
هێزە خەباتکارەکانی ئەحواز

رێکەوتی ٢٦ی سپتامبری  ٢٠١٦بەرێز مەولوود سوارە
ئەندامی رێبەری حیزب لەبریتانیا لەدیدارێکی دۆستانەدا
لەگەل بەڕێز مەحمود ئەحمەد سەرۆکی شوورای نەتەوەی هێزە
خەباتکارەکانی ئەحواز باسێکی گشتی ئێران و نەتەوەکانی
ئێران بەتایبەتی کورد و عەرەبەکانی ئەحواز و کارو
تێکۆشانی خەباتکارانی ئەحوازی باس و لێدوانیان کرد.
ئەم دانیشتنە زیاتر لەسەر توندو تۆلکردنی پیوەندیەکانی دوو
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نەتەوەی کورد و عەرەب و هەروەها هاوکاری و هاوفکری لە
خەباتی رۆژانەی هەردوو حیزب دا جەختی لەسەر کرایەوە.
جێگای ئاماژەیە کە حیزبی دێموکراتی کوردستان لەگەل
نەتەوەکانی ئێران پیوەندی و هاوکاری دۆستانەی زۆر باشی
هەیە.
نوێنەرایەتی حیزبی دێموکراتی کوردستان  -بریتانیا

حیزبی دێموکراتی کوردستان  -نوێنەرایەتی بریتانیا
كۆنگرهی  ١٦بۆ كۆنگرهی ١٧
کار و تێکۆشان ٢٠١٩ - ٢٠١٦

حیزبی دێموکراتی کوردستان
لە کنفرانسی سااڵنەی حیزبی
کرێکارانی بریتانیا بەشداریی کرد
رێکەوتی ٢٧ی سپتامبری بەرێز مەولوود سوارە ئەندامی
رێبەری حیزب بەشداری کنفرانسی ساالنەی لەیبەر پارتی
بەشی نێونەتەوەی کرد.
کنفرانسی ئەم سال جیاوازی زۆری بوو لەگەل کنفرانسی
ساالنی پێشوو
ئەم کنفرانسە لەسەر هەلبژاردنەوەی بەرێز جێرمی کۆربین
بە دەنگی  ٣١٣.٢٠٩واتە  ٦٠٪٨٠درسە بۆ جارێکی دیکە
بووە بەسەرۆکی ئەم حیزبەو ئەوەش نارەزایەتی زۆری لەنێوی
بەشێکی بەرچاو لە ئەندام پارلمانتەر و ئەندامانی ئەم حیزبە
لێکەوتەوە.
سەرلەبەیانی ئەم رۆژە یەکەم دیدار لەگەل بەرێز جێرمی
کۆربین سەرۆکی لیبەر پارتی و لەالیەن حیزبی دێموکراتی
کوردستانەوە گەرمترین پیرۆزبایم لێ کردن بە بۆنەی ئەو
سەرکەوتنەوە.

ئەم کنفرانسە لەچەندین پانێل پێک هاتبوو :کە ئەوەی
زیاتر پیوەندی بە بەشی نێونەتەوەیەوە هەبوو چاالکانە
بەشداریمان کرد.
پانێلی بەشی وەزارەتی دەرەوەی لەسێبەر
بەشی پرسیار و وەاڵم
لەم بەشەدا بەرێز خاتوو ئەمیلی تۆنبێری ئەندامی پارلمان
و وەزیری دەرەوەی بریتانیا لە پارتی کارگەر (لەسایە)
ئامادە بەشی پرسیار و وەالم بوو
ئەم کۆبونەوە لەبەشی رۆژهەالتی نێوەراست تەنیا ئیشارەیان
بەوە کرد کە ناکرێت ئێمە لەهەوارا بۆم بەسەر خەلک
دا بەردینەوەو لەزەویش باسی دێموکراسی بکەین ،ئێمە لە
عێراق و لیبا سەرکەوتوو نەبووین و یارمەتیە مرۆیەکانمان
بۆ سوریە پەرەپێ دەدەین.
لەپیوەندی لەگەل ئێران نوێنەری حیزب مەولوود سوارە

حیزبی دێموکراتی کوردستان  -نوێنەرایەتی بریتانیا
كۆنگرهی  ١٦بۆ كۆنگرهی ١٧
کار و تێکۆشان ٢٠١٩ - ٢٠١٦
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پرسیاری لەسەر ئێران ئاراستەی بەرێزیان کرد کە لە ئێران
مافەکانی مرۆڤ پێ شێل دەکرێن و بەهەزاران زیندانی
ئێرانی و کورد لە زیندانەکانی کۆماری ئیسالمی دان زۆر
لە کوردانی زیندانی چاوەروانی لەسێدارەدانن ،کۆلبەرانی
کورد کە بۆ بژێوی مال و مندالیان لە سنورەکان کاسبی
دەکەن دەکەونە بەر تەک تیرندازانی قەناسە بەدەستی
کۆماری ئیسالمی و بە دەیان تا ئیستا کە لەگەل ئێوە
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قسە دەکەم کوژراون ،ئایا ئێوە کە لەدەستەالت بن و ئیستا
لەوپیوەندیەدا هەلوێستان چیە و چۆن دەبێت؟
بەرێزیان لەوەالم دا تەنیا وتی کە لە ئیران گۆران کاری
دەکرێت و خەریکن وردە وردە گۆران کاری بکەن ،بەالم من
دوای بەتایبەتی لەو بارەوە قسەتان لەگەل دەکەم .بەداخەوە
بەرێزیان نەیانتوانی بەراشکاوی وەالم بدەنەوە و لە میانەی
کۆبونەوەکەش دا بە تایبەت قسەم لەگەل کرد و بەلێنیان دا

حیزبی دێموکراتی کوردستان  -نوێنەرایەتی بریتانیا
كۆنگرهی  ١٦بۆ كۆنگرهی ١٧
کار و تێکۆشان ٢٠١٩ - ٢٠١٦

لەو پیوەندیەدا لەداهاتوو پێكەوە قسەبکەین.
بەشی دیدار وچاوپێکەوتنەکان:
نوێنەری حیزب لەکنفرانسە چاوی بەبەشێکی بەرچاو
لە میوانان و بەشدار بووان و ئەندامانی پارلمان کەوت و
بەشێکی لەو دیدارانە تەنیا دیدار تازە کردنەوە تحارفات و
بەشێکی تریش دۆستی تازە و پیوەندیە دیپلوماسیەکانی
حیزبیمان لەگەل دۆستانی تازە پێک هێنا .

بەشی پیوەندیەنێونەوتەوەیەکانی لیبەر پارتی بەرێز خاتوو
جۆ گرینینگ بەرپرسی پیوەندیە نێونەتوەیەکانی لیبەر
پارتی
بەرێز کریستۆفەر باتس یاریدەری پرۆژەکانی نێونەتەوەی
لەبەشی پیوەندیە نێونەتەوەیەکان
خاتوو نەبیلە ستار بەرپرسی پرۆژە نێونەتەوەیەکانی لیبەر
پارتی

حیزبی دێموکراتی کوردستان  -نوێنەرایەتی بریتانیا
كۆنگرهی  ١٦بۆ كۆنگرهی ١٧
کار و تێکۆشان ٢٠١٩ - ٢٠١٦
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خاتوو سارا رۆنی رێکخەری پرۆژە نێونەتەوەیەکان.
بەرێز جۆن سنۆ موفەسیر و شیکارو پێش کەش کاری
بەرنامەی سیاسی تایبەت لە تەلەفزیونی هەوالی نێو
دەولەتی بەرێزیان سەردانی ئێران و کوردستانی کردوەو لە
شاری سنە بەرنامەی تایبەتی هەبووە لە دەسپێکی شۆرشی
گەالنی ئێران ،لەو پیوەندیەدا زۆر بە دلفراوانەیەوە پێشوازی
کرد لە دانیشتن و دیدار لەگەل ئێمە و هەروەها دانی زانیاری
لەسەر کوردستان
خاتوو لەتیفە پێری یاریدەدەر و بەرێوەبەری نوسینگەی
ئینتێرناسیۆنالی سۆسیالیست کە بەدرێژە لەسەر رووداوەکانی
کوردستان و هەروەها گرتنی کۆنگرەی ئیس ئای و زۆر
بابەتی تر لەو پیوەندیەدا قسەو باسمان لێکرد.
بەرێز ئین لیکۆز ئەندامی پارلمانی بریتانیا
بەرێز ئەندی لۆف ئەندامی پارلمانی بریتانیا
بەرێز مێکی برادی ئەندامی شین فەین ئەندامی پارلمانی
ئیرلەندا
بەرێز جۆ دەویار لەبەشی سیاسی شین فەین
دۆمیلەنک سەالشاندۆ لە حیزبی کۆنگرێسی بۆستوانا
سەیفەدین الدراجی بەشی سیاسی لە بالوێزخانەی عێراق
لە بریتانیا
بەرێز کۆفی ئەتۆر بەرپرسی پیوندیە نێونەتەوەیەکان
لەواڵتی گانە ئەفریقا
دکتۆر کاترین دینی جێگری کۆمیتەی ژنان لەوالتی
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گانە لە ئەفریقا
هەروەها دیدارو چاوپێکەوتن لەگەل هەیئەتی حیزبەکانی
کوردی بەشدار لەم کنفرانسەدا.
پارتی دێموکراتی کوردستان
یەکیەتی نیشتیمانی کوردستان
کۆمەلەی زەحمەتکێشانی کوردستانی ئێران
پارتی دێموکراتی گەالن
خاتوو فەلەک ناس ئاجودە ئەندامی پارلمانی ترکیە لەسەر
لیستی هادپ
هەروەها ئێوارەخوانێك لەالیەن حیزبی خانەخوێ بۆ میوانانی
بەشدار رێکخرا کە لەو ئێوارە خوانەشدا دیدار و چاوپێکەوتن
لەگەل بەشێکی بەرچاو کرا.
نوێنەرایەتی حیزبی دێموکراتی کوردستان  -بریتانیا

حیزبی دێموکراتی کوردستان  -نوێنەرایەتی بریتانیا
كۆنگرهی  ١٦بۆ كۆنگرهی ١٧
کار و تێکۆشان ٢٠١٩ - ٢٠١٦

کنفرانسی ساالنەی حیزبی کرێکارانی
بریتانیا کۆتای بەکارەکانی هێنا
سەرۆکی لیبەرپارتی
بەرێز کارل بێلەنگەر (سەرۆکی پێشووی نەتەوەی) پارتی
دێموکراتیکی تازە ،کانادا
بەشی نێو نەتەوەی لیبەرپارتی و چەند پرسێك،

رێکەوتی ٢٨ی سپتامبری  ٢٠١٦کنفرانسی ساالنەی
لیبەر پارتی بە وتەکانی بەرێز جێرمی کۆربین سەرۆکی
دووبارە هەلبژێردراوی ئەم حیزبە کۆتای بەکارەکانی هێنا.
لەمیانەی کۆبونەوە و دیدار لەگەل بەشێکی دیکە لە
حیزب و الیەنەکانی بەشدار لە کنفرانسی لیبەر بەرێز
مەولوود سوارە ئەندامی رێبەری حیزب چاوی بەبەشێکی لەدیدار و چاوپێکەوتن لەگەل بەرێز جێرمی کۆربین وتە
تر لە میوانەکای بیانی کەوت .بەرێز ئین مەک نیکۆل بەنرخەکەی:

حیزبی دێموکراتی کوردستان  -نوێنەرایەتی بریتانیا
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هەر چیاکانی کوردستان دۆستانن؟
نەخێر تۆش دۆستمانی
بۆ من چیام!
بەلێ تۆ لەچیاش گەورەتری
بەلێ منیش دۆستتانم و کوردم خۆش دەوێ و هاوکارو
پشتیوانتانم.
ئەم کنفرانسەش دەسکەوتەکانی بۆ حیزبی دێموکراتی
کوردستان و کورد لەرۆژهەالتی کوردستان پێك هێنانی
دۆستایەتی و پەیدا کردنی دۆستی تر بۆ دۆزی رەوای
گەلەکەمان و هەروەها پشتیوانی زیاتر لەکێشەی کورد لێ
کەوتەوە.
نوێنەرایەتی حیزبی دێموکراتی کوردستان  -بریتانیا
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بەرێوەچوونی دیدارێکی هاوبەش
بۆ پێنج سکرتێری حیزبە رۆژهەاڵتییەکان

رۆژی سیشەممە ٤ی رەزبەر ٢٥ی ئۆکتۆبری  ٢٠١٦لە
شاری هەولێر سێیەمین دیداری ئینیستیوتی رۆژهەاڵتی
ناوەڕاست بۆ توێژینەوە واتە “مێری”  ،بە بەشداری ٥
سکرتێری رێکخراوەکانی رۆژهەاڵتی کوردستان بەڕێوەچوو.
هەیئەتێك لەدەفتەری نوێنەرایەتی حیزبی دێموکرات
کوردستان لە هەولێر پێك هاتوو لە بەرێزان کاک ئیبراهیم
زێوەیی و مەولوود سوارە ئەندامانی رێبەری حیزب و کاك
حەسەن کاکیلی هاورێیەتی سکرتێری حیزبیان کرد.
لەودیدارەدا هەرکام لە بەرێزان ئیبراهیم عەلیزادە ،سکرتێری
حیزبی کۆمۆنیستی ئێران ،لقی کوردستان -کۆمەلە؛ خالید
عەزیزی ،سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان؛
مستەفا هیجری ،سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی
کوردستانی ئێران؛ عومەر ئێلخانیزادە ،سکرتێری کۆمەڵەی
زەحمەتکێشانی کوردستان و عەبدوڵاڵی موهتەدی ،سکرتێری
گشتی کۆمەڵەی شۆڕشگێری زەحمەتکێشانی کوردستانی
ئێران ،لە پانلێکا راوبۆچوونی خویان و حیزبەکەیان سەبارەت
بە پرسە گرینگەکانی ئێران و کوردستان خستە بەرباس.
بەرێز خالید عەزیزی سکرتێری گشتیی حیزبی
دێمۆکراتی کوردستان لە پانێلی دووەمی ئەو دیدارەدا بە
هەڵسەنگاندنێکی کورت لەسەر دۆخی ناوچەکە بەتایبەتی

واڵتی ئێران و هەلومەرجی رۆژهەاڵتی کوردستان ،بۆچوون
وسیاسەتی حیزبەکەی بە وردی خستەڕوو ،خالید عەزیزی
بە لەبەرچاوگرتنی ملمالنێی مەزهەبی کە لە ناوچە هاتۆتە
ئاراوە لەم بارەوە گوتی“ :واڵتانی عێراق ،سوریە و تەنانەت
تورکیەش بەرهەم و دەرەنجامی شەڕی یەکەمی جیهانین،
بەاڵم ئێران پاشخانێکی دوور و درێژی لە واڵتداری و
حکومەتداری هەیە .لەم دواییانەشدا فاکتەری ئایینی شێعە
بووە بە بەشێک لە کێشەی دەسەاڵت و قانوون و تەنانەت
بەشێک لە شوناسی ئێرانی .واتە لە گەڵ دەسەاڵت و واڵتێک
بەرەوڕووین کە لە سەر شوناسێکی دوو ال خۆی گرتووە.
یەکەمیان پانئێرانیزم و ناسیونالیزمی ئێرانی ،دووهەمیان
ئایینی شیعە .بەاڵم لە ئێراندا ئایین و ئایینزای جۆراوجۆر
هەیە .لە کوردستانیش هەم شیعە هەیە و هەم سوننەش هەیە.
ئێمە هەوڵمان نەداوە لە ئایین بۆ کێشە لە گەڵ تاران کەڵک
وەرگرین .بەڵکوو هەوڵمان داوە بە سازکردنی پردی پێوەندیی
جۆراوجۆر لە نێوان رەنگاوڕەنگیەکان بچینە ناو پرۆسەی
نەتەوەسازی لە رۆژهەاڵتی کوردستان”.
سکرتێری حیزبی دێموکراتی کوردستان بە ئاوڕدانەوەیەک
لە خەباتی سیاسیی حیزب و دۆخی ئێستاکەی کوردستان،
جمۆجۆڵە مەدەنیەکانی بەرز نرخاندو ،بە پێداگریی لەسەر
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خەباتی فرەرەهەندیی و شێوازەکانی سیاسەتی حیزب،
رووبە ناوخۆی واڵت ڕایگەیاند؛ وەک حیزبی دێموکراتی
کوردستان لە چەند ساڵی رابردوودا هەوڵمان داوە مادام
ناتوانین وەک حیزبێکی قانوونی لە ناوخۆ چاالک بین
و کۆماری ئیسالمی ئەو دەرفەتەی نەداوە ،بایەخی زۆر
بدەین بە خەباتی مەدەنی و جموجۆڵ لە ناوخۆی کوردستان.
ئێمە لەو باوەڕە داین کە ئەگەر کۆماری ئیسالمی لە گەڵ
سەدان هەزار و میلیۆنان خەڵک بەرەوڕوو بێتەوە ،ئەو کاتەیە
کە کێشەی کورد لە ناوخۆی ئێران دەتوانێ وا بکا کە
حیسابی تایبەتی بۆ بکرێ.
لە روانگەی ئێمەوە هەموو جموجۆڵە نەتەوەیی و مەدەنییەکان
لە کوردستان ،کە خەڵک لە هەر دەرفەتێک بۆ دەرخستنی
ئەم هەستە نەتەوەییە کەڵک وەردەگرێ ،لە دایکبوونێکی
دیکەیە .بەو جۆرە خەڵک بە شێوەیەکی گشتگیر و بە

تێچوویەکی کەم ئەم پڕۆسەی نەتەوەسازیە بەرەو پێش دەبا.
بە باوەڕی من کۆماری ئیسالمی زۆر لەو خەباتە مەدەنیە
نیگەرانە کە شوێنە گشتیەکان و چینوتوێژە جۆراوجۆرەکانی
کۆمەڵگای کوردستانی گرتۆتەوە و سەرئێشەی بۆ دروست
دەکا ،هەتا جموجۆڵێکی چەکداری کە ئێمە لە رابردووشدا
لەم بارەوە کەممان نەهێناوە.
ئێمە زەمانێک دەتوانین لە مەیدانی سەربازیدا کۆماری
ئیسالمی بە چۆکدا بێنین و لەو رێگایەوە ناچاری بکەین
گوێ لە خواستەکانی خەڵکی کوردستان بگرێ کە خەبات
و تێکۆشانی چەکداریی ئێمە تێکەڵ بە خەباتی مەدەنی و
جەماوەریمان لە ناوخۆی واڵت بێ.
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سەردانی نوێنەری حیزبی دێموکراتی
کوردستان لە بریتانیا بۆ بنکەی سەرەکی
ئینتێرناسیۆنالی سۆسیالیست

ناوەندی هەواڵ -بریتانیا :ڕۆژی هەینی رێکەوتی ١١ی
نوامبری  ٢٠١٦کاتژمێر ٢ی پاشنیوەرۆ بەرێز مەولوود سوارە
نوێنەری حیزبی دیموکراتی کوردستان لە ئینتێرناسیۆنالی
سۆسیالیست سەردانی بنکەی سەرەکی ئەو رێکخراوەی کردو
لەالیەن بەرێز لویس ئەیاال سکرتێری ئێس ئای،ەوە پێشوازی
لێکرا.
سەرەتای دیدارەکە بەرێز لویس باسی لە دواین کاروچاالکی
و هەلوێستەکانی ئێس ئای و هەروەها دوایین رووداوەکانی
دونیا و بەتایبەت دەنگ نەهێنانی هێلێری کلینتۆن بۆ پۆستی
سەرۆک کۆماری ئەمریکا کرد.
گرتنی کۆنگرەی ٢٥ی ئینتێرناسیۆنالی سۆسیالیست کە
لە چەند مانگی داهاتوو دا دەبەسترێت و پرس و راوێژ و
ئامادەکاری بۆ ئەو کۆنگرەیە تەوەرێکی دیکەی باسەکانی

ئەو دانیشتنەی پێک هێنا.
باسی کورد بەگشتی و دواین رووداوەکانی تورکیە و
دەستبەسەر کرانی بەرێز سەالحەدین دیمیرتاش هاوسەرۆکی
پارتی دێموکراتیکی گەالن(هەدەپە) و هاورێیانی ،کەوتە بەر
باس و ڕاوێژ ،کە هەردووک ال هاودەنگ ئەو کردەوەی
حکومەتی تورکیان سەرکۆنە کرد و بە پێشێلکاری ئاشكرای
مافی مرۆڤ و ئازادی ئەحزاب لەو واڵتە دا دانایە قەڵەم.
جێگای ئاماژەیە کە حیزبی دێموکراتی کوردستان لە ٢٨ی
نوامبری  ٢٠١٥لە لواندای پایتەختی ئەنگۆال وەک یەکەم
حیزبی رۆژهەالتی کوردستان بوو بە ئەندامی تەواو وەختی
ئینتێرناسیۆنالی سۆسیالیست.
نوێنەرایەتی حیزبی دێموکراتی کوردستان
لە ئینتێرناسیۆنالی سۆسیالیست

حیزبی دێموکراتی کوردستان  -نوێنەرایەتی بریتانیا
كۆنگرهی  ١٦بۆ كۆنگرهی ١٧
کار و تێکۆشان ٢٠١٩ - ٢٠١٦

66

کۆبونەوەیەك لە پارلمانی بریتانیا
لەسەر شەری موسل

رێکەوتی ٢٩ی نوامبری  ٢٠١٦بەرێز مەولوود سوارە
لەپارلمانی بریتانیا بەشداری لە کۆبونەوەی بەرێز کاروان
جەمال تاهیر نوێنەری حکومەتی هەرێمی کوردستان
لەبریتانیا و هەروەها دوکتۆر رێناد مەنسور لێکۆلەرو شارەزا
بۆ بەشی رۆژهەاڵتی نێوەراست و شمالی ئەفریقا لە چاتام
هاوس .سمینارەکە لەالیەن خاتوو ناتالی مەکگاری ئەندامی
پارلمانی بریتانیاوە سەرپەرستی دەکرا.
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ناوەندی پێشکەوتنی کورد لە لەندەن ئەو سمینارەی بۆ
باس لەسەر شەری موسل و دەرئەنجامەکانی ئەو شەرەو
هەروەها موسل دوای ئازاد کردنی لەدەست داعش وگیرو
گرفتەکانی نێوخوی عێراق و کوردستان و دەخالەتی ترکیە
و ئێران و ناوچەکە بەگشتی باسی لێکرا.
نوێنەرایەتی حیزبی دێموکراتی کوردستان  -بریتانیا
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خۆپێشاندانی نوێنەرایەتی
حکومەتی هەرێمی کوردستان
ئەمرۆ رێکەوتی ٣٠ی نوامبری  ٢٠١٦لەپێش پارلمانی
بریتانیا ،بەنوێنەرایەتی حیزبی دێموکراتی کوردستان
بەشداریمان کرد لەبانگەوازی نوێنەرایەتی حکومەتی هەرێمی
کوردستان.
نوێنەرایەتی حکومەتی هەرێمی کوردستان لەبریتانیا بۆ
پشتگیری و رێزلێنان لەپێشمەرگەی کوردستان و شەهیدانی

سەربەرزمان کە بەخوێنی خۆیان توانیان کورد و کوردستان
بپارێزن لە هێرشی تیرۆریستانی داعش ،هەروەها لە رووی
نێونەتەوەیشەوە بۆ سەقامگیری و ئاسایش و دێموکراسی دونیا
شەریان کرد و گیانی خۆیان پێشکەش و خوێنی خۆیان لەو
پێناوەدا کردە سەنگەری بەرگری.
نوێنەرایەتی حیزبی دێموکراتی کوردستان  -بریتانیا
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رۆژی ئااڵ و پێشـمەرگەی کوردستان پیرۆز بێت
بەڕێوەچوونی خۆپیشاندانێک لە بریتانیا بۆ
پشتگیری لە سەربەخۆیی باشووری کوردستان

ناوەندی هەواڵ -بریتانیا :لیژنەی ناوچەی پارتی
دێموکراتی کوردستان لە لەندەن بەهاوکاری حیزب و
الیەنەکانی هەرچوارپارچەی کوردسان خۆپێشاندانێك
یان لەبەردەم ژمارە ١٠ی سەرۆك وەزیرانی بریتانیا
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رێکخست.
ئەم خۆپێشاندانە سەرەتا بەسرووی ئەی رەقیب دەستی
پێکرد .لەو خۆپێشاندەران کە هاوکات بوو لەگەڵ
ڕۆژی هەڵکردنی ئااڵ و پێشمەرگە کوردستان ،لە
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پایتەختی زۆربەی واڵتانی ئوروپایی بەڕێوە چوو
و کوردستانیانی هەر چوار پارچەی کوردستان
لە ڕیزی یەکگرتوو دا و هەموو هاودەنگ داوای
سەربەخۆیی،یان بۆ باشووری کوردستان کرد ،کە
ئەوە زیاتر لە  ٢٥ساڵە خاوەن دەسەالتێکی سەربەخۆیە.
هەرلەو پیوەندیەدا نامەیەك ئاراستەی ژمارە ١٠
سەرۆک وەزیرانی بریتانیا کرا.
لەو خۆپیشاندانە دا سرودی شۆڕشگێڕانە و دەیان
درووشمی جۆراوجۆر بۆ گوترانەوە .پێویست بە
ئاماژەیە کە لە کۆتایی دا بەشداران بە هەڵپەڕکێی

کوردی گڕوتینێکی زیاتر دا بە ڕێزی خۆپیشاندەران.
کۆمیتەی حیزبی دێموکراتی کوردستان و بەشێک
لە ئەندامانی حیزب لەبریتانیا چاالکانە بەشداری ئەم
خۆپێشاندانە بوون.
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حیزبی دیموکراتی کوردستان  -كۆمیتهی بریتانیا
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ئینتێرناسیۆنالی سۆسیالیت
هێرشی تیرۆریستی دژی حیزبی ئەندام
حیزبی دێموکراتی کورستان ئیدانە دەکات

ئینتێرناسیۆنالی سۆسیالیست بەتووندی هێرشی
تیرۆریستی دژی بنکەی سەرەکیی حیزبی دێموکراتی
کوردستان ،ئەندامی ئینتێرناسیۆنالی سۆسیالیت ،کە
٢٠ی دێسامبر لە هەولێر رووی دا ،ئیدانە دەکات.
هێرشەکە کاتێک بوو کە ئەندامانی حیزب لە
شوێنی مەراسمی رێز گرتن لە رێبەری پێشووی
حیزب ،عبدالرەحمان قاسملو کە لە ڤییەن لە سالی
 ١٩٨٩تیرۆر کرا ،دەهاتنە دەر .چوار ئەندامی حیزب
و ئەندامێکی یەکیەتی الوان و هەروەها کەسێکی
ئاسایش کوژران و چەند کەسێکیش بەتووندی بریندار
بوون.
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ئینتێرناسیۆنالی سۆسیالیست سەرەخۆشی لە
بنەماڵەکان و هاوڕێیانی کوژراوەکان دەکات.
ئینتێرناسیۆنالی سۆسیالیست لەم کاتە دژوارەدا
پشتیوانیی بەهێزی خۆی لە گشت ئەندامانی حیزبی
دێموکراتی کوردستان دووپات دەکاتەوە.
ئینتێرناسیۆنالی سۆسیالیست
٢١ی دسامبری ٢٠١٦
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بەڕێوەچوونی خۆپیشاندانێک
دژ بە ڕژیمی تێرۆریستیی کۆماری ئیسالمی
ناوەندی هەواڵ -بریتانیا :بەمەبەستی ڕیسوا کردنی کردەوە
تێرۆریستییەکەی شەوی ١ی بەفرانبار کە کۆمەڵێک لە کادر
و پێشمەرگەکانی حیزبی دیموکراتی کوردستانی لە نزیک
بنکەی دەفتەری سیاسی حیزبەکەمان کرد کردە ئامانج و
بووە هۆی شەهید بوونی  ٥پێشمەرگە و  ٢کەس لە ئەندامانی
ئاسایشی هەرێمی کوردستان ،ڕۆژی شەممە ڕێکەوتی ٢٤ی
دێسامبری ٢٠١٦ی زایینی ،حیزبی دیموکراتی کوردستان لە
واڵتی بریتانیا خۆپیشاندان و ئاکسیۆنێکی بەرینیان ڕێکخست.
لەو خۆپیشاندانە دا نوێنەری بەشێک لە حیزب و
ڕێکخراوەکانی هەر چوار پارچەی کوردستان ،کۆمەڵێکی
زۆر لە ئەندام ،دۆست و الیانگرانی حیزبی دیموکراتی
کوردستان لە واڵتی بریتانیا و دەیان کەس لە کوردانی خاوەن
هەڵوێستی نێشتەجێی ئەو واڵتە تێیدا بەشدار بوون.
ئەو خۆپیشاندان کاتژمێر ١٢ی نیوەڕۆ بە کاتی لەندەن ،لە
بەردەم جاسوسخانەی ڕژیمی تێرۆریستی کۆماری ئیسالمی
ئێران لە شاری لەندەن ،بە سروودی دوژمن شکێنی ئەی

رەقیب و خولەکێک بێ دەنگی بۆ گیانی پاکی شەهیدانی
سووورخەاڵتی گەلەکەمان ،بە تایبەتی  ٧شەهیدی
تەقینەوەکانی شەوی ١ی بەفرانبار دەستی پێکرد .پاشان
کاک کەیوان شێرزاد ئەندامی کومیتەی گشتی حیزب
لە بریتانیا لە وتەیەک دا ڕیزی بەرنامەکان و مەبەستی
خۆپیشاندانەکەی بۆ ئامادە بووان باس کرد .پاشان دەیان
درووشمی جۆراوجۆر بە زمانەکانی ئینگلیسی ،کوردی و
فارسی دژ بە ڕژیمی تێرۆریستی پەروەری ئیسالمی ئێران بە
دەنگی بەرز گوترانەوە و چەندین سروودی شۆڕشگێرانەش بۆ
بەرز ڕاگرتنی یادی ئەو شەهیدانە ،لە الیەن خۆپیشاندەرانەوە
خوێندران.
بە دوای ئەوانە دا هاوڕێ یونس موکری ،ئەندامی
کومیتەی حیزبی دیموکراتی کوردستان لە بریتانیا
بڕیارنامەی خۆپیشاندەران کە لە پێنج خاڵ پێکهاتبوو بۆ
بەشداران خوێندەوە.
جێگەی ئاماژەیە کە چەندین دەزگای ڕاگەیاندنی کوردی
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و خاریجی ڕێپۆرتاژیان لەو خۆپیشاندانە ئامادە کرد و کرایەوە و هاوکات دەقی هەمان بەیاننامە بە زمانی کوردیش
تەلەفزیۆنی ڕووداو بە شێوەیەکی ڕاستەخۆ ڕیپۆرتاژێکی بە سەر خۆپیشاندەراندا باڵو کرایەوە.
ئەو ئاکسیوون و ناڕەزایەتییە کاتژمێر ٢ی پاش نیوەڕۆ بە
تێروتەسەلی لەو خۆپیشاندانە باڵو کردەوە.
جێگەی ئاماژەیە کە سەدان الپەڕە لە بەیاننامەی دەفتەری سروودی نەتەوایەتی ئەی ڕەقیب کۆتایی پێهات.
سیاسی حیزبی دیموکراتی کوردستان کە وەرگێڕدرابووەوە سەر
حیزبی دیموکراتی کوردستان  -كۆمیتهی بریتانیا
زمانی ئینگلیسی بە سەر ڕێبوارانی ئەو شەقامە دا باڵو
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ئەوەی خوارەوە دەقی بڕیاریارنامەیە کە هاوئاهەنگ لە دام و دهزگا نێونهتهوهیی و نێودهوڵهتیهکانی بهرگری له مافی
هەموو واڵتانی دەرەوە ڕادەستی کاربەدەستان و داودەزگا مرۆڤ و له ههمو دهوڵهتهکان و ڕێکخراوهکانی سهربه نهتهوه
یهکگرتوهکان دهکهین ،ئهو کردهوه تیڕۆڕیستیهی کۆماری
پەیوەندیدارەکانی واڵتان دەکرێ.
داواکاریی خۆپیشاندهران سهبارهت به تیڕۆڕهکانی کۆماری ئیسالمی مهحکوم بکهن و سنورێک دانێن بۆ دهست دریژیهکان
ئیسالمی ل ه شهوی یهلدای حیزبی دێموکراتی کوردستان دا و گێره شێوێنیهکانی کۆماری ئیسالمی ئێران له ناوچهی
ڕۆژههاڵتی نێوهڕاست و کۆردستان دا.
ئێمه حیزب و ڕێکخراو و کهسایهتیهکانی بهشدار له
خۆپیشاندانی ڕۆژی شەممە له واڵتی بریتانیاو شاری  . 2داوا له حیزب و ڕێکخراوهکانی ڕۆژههاڵتی کوردستان
لەندەن که بۆ ناڕهزایهتی دهربڕین کۆ بوینهوه له بهرامبهر دهکهین که ههرچی زووتر یهکبگرن بۆ ئهوهی به هێزێکی
کردهوه تیڕۆڕیستیهکهی کۆماری ئیسالمی ئیران له بهردهم کاریگهرترهوه له بهرامبهر پیالنهکانی کۆماری ئیسالمی دا
دهفتهری سیاسی حیزبی دێموکڕاتی کوردستان دا له شاری ڕاوهستن  ،بهرگری بکهن و پاریزگاری له خۆیان و ههمو
کۆیهی باشوری کوردستان ، ،دهنگی ناڕهزایهتی خۆمان بهرز تیکۆشهرانی نێو خۆی ڕۆژههاڵتی کوردستان و دهرهوهی
دهکهینهوه له دژی تیڕۆڕ ،ئیعدام ،زیندانی کردن و ڕاوهدونانی واڵت بکهن.
چاالکانی سیاسی کورد و ئێرانی له الیهن کۆماری ئیسالمی
 . 3داوا له ههمو حیزب و ڕیکخراوه کوردستانیهکانی
تیڕۆریست پهروهری ئێرانهوه.
ههر چوارپارچهی کوردستان دهکهین که بۆ وهدهستهێنانی
ههر وهها بۆ کۆتایی هێنان به کردهوه دژی مرۆڤیهکان و مافه رهواکانی نهتهوهکهمان و پاراستنی ئهو دهسکهوتانهی
سیاسهته دژی کوردستانیهکانی کۆماری ئیسالمی ئێران ،ئهو که تا ئێستا وهدهست هاتون و بۆ پێشگرتن له ئاژاوهگێڕیهکانی
داوا کاریانه دهخهینه بهردهم حیزب و ڕێکراوه کوردستانیهکان ،کۆماری ئیسالمی و نهیارهکانی دیکهی نهتهوهی کورد،
حیزب و ڕیخراوه ئێرانیهکان ،حیزب وڕیکخراوه جیهانیهکان و ههرچی زووتر یهکبگرن و کۆنگرهی نهتهوهیی کوردستان
پێک بێنن.
دام ودهزگا نیو نهتهوهیی و نێو دهوڵهتیهکان.
 . 1داوا له ههمو ڕێکخراوه مرۆڤ دۆستهکان ،له ههمو

 . 4داوا له ناوهنده حقوقی و مافی مرۆڤیهکانی نێونهتهوهیی
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وهکو دادگای الهای ،دادگای مافی مرۆڤی نهتهوه که به دهستوری ڕاستهوخۆی ئهوان ئهنجام دراون.
یهکگرتوهکان و دام ودهزگا نێو نهتهوهییهکانی دیکه دهکهین
که ڕێبهرانی کۆماری ئیسالمی ئێران پهلکێش بکهن بۆ  . 5داوا له هێز و الیهنه نێو نهتهوهیی و ناوچهییهکان دهکهین
داگایهکی نێونهتهوهیی ،بۆ لێکۆڵینهوه له پهروهندهی تیڕۆڕی چیدی ڕێگا نهدهن کۆماری ئیسالمی ئێران له ناوچهی
دهیان ڕێبهری سیاسی وهک دوکتور قاسملو و سهدان تێکۆشهری ڕۆژههاڵتی ناوهڕاست و کوردستان دا ،بهکه یفی خۆی تیڕۆڕ
دیکهی کورد و ئێرانی ،ئیعدامی به کۆمهڵی زیندانیانی بکا و ئاژاوه بنێتهوهو له کار و باری واڵتهکان دادهستێوهردان
سیاسی ،کوشتنی کۆڵبهرانی کورد و دهیان جینایهتی دیکه بکا.
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كار و
تێكۆشانی
حیزبی دێموکراتی
کوردستان
لە بریتانیا

٢٠١٧
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یادی دامەزرانی کۆماری کوردستان
لە بریتانیا بەرز ڕاگیرا
ناوەندی هەواڵ -بریتانیا :کومیتەی حیزبی دێموکراتی
کوردستان لە واڵتی بریتانیا بە هاوکاریی یەکیەتی
الوانی دێموکراتی رۆژهەاڵتی کوردستان ،بەمەبەستی
بەرز راگرتنی یادی دامەزرانی کۆماری کوردستان لە
شاری «شەفێڵد»ی ئەو واڵتە رێوڕەسمێکی بەڕێوە برد.
رێوڕەسمەکە سەرەتا بە سرودی نەتەوایەتی «ئەی رەقیب»
لە الیان کۆری هونەری یەکێتی الوانی دێموکراتی
رۆژهەاڵتی کوردستان دەستی پێکرد  .پاشان لە الیان
کۆمیتەی ئامادەکاری یادی  ٧١ساڵەی دامەزرانی
کۆماری کوردستان ساتێک بێدەنگی بۆ رێزگرتن لە
گیانی پاکی شەهیدانی رێگای رزگاری کوردستان
راگەیاندرا و دواتر وتاری کومیتەی حیزبی دیموکرات لە
بریتانیا لە الیەن هاوڕێ «مادح ئەحمەدی» ،ئەندامی
کومیتەی حیزب لە بریتانیا پێشکەش کرا.
کاک مادح ئەحمەدی لە وتەکانیدا بە ئاماژە بەوەی
کە کۆماری کوردستان قوتابخانەیەکی مۆدێڕنی بیری
نەتەوەیییە ،جەختی لەسەر ئەوە کردەوە کە ئێستاش
کۆماری کوردستان ئیلهامدەر و هاندەرێکی سەرەکی
خەباتی خەڵکی کوردستانە بۆ پێداگری و گەیشتن بە
مافە رەوکانیان.
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هەروەها بە ئاماژە بە راپەڕینەکانی سەدەی نۆزدە
و سەدەی بیست رایگەیاند :تا دوای جەنگی جیهانی
دووەم راپەڕین و جوواڵنەوە کوردییەکان زیاتر رەنگ و
بۆنەیەکی ئاینیی و خێڵەکییان پێوە دیار بووە ،بەاڵم
دوای دامەزرانی کۆمەڵەی «ژ.ک» و دواتر حیزبی
دیموکراتی کوردستان و لە دایکبوونی کۆماری
کوردستان بیری نەتەوەیی و ناسیۆنالیزمی کوردی
پێدەنێتە قۆناغیكێ نوێیەوە و سیمایەکی مۆدێڕن و
پێشکەوتنخوازانە لە خۆ دەگرێت.
دوابەدوای پەیامی کومیتەی حیزب لە بریتانیا ،پەیامی
دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموکراتی کوردستان لە الیەن
«کەیوان شێرزاد» ،ئەندامی کومیتەی حیزب لەو واڵتە
پێشکەش کرا.
لە درێژەی رێورەسمەکەشدا ،پەیامی یەکیەتی الوانی
دێموکراتی رۆژهەاڵتی کوردستان لە الیەن «ئاکام
رەسووڵی»یەوە پیشکەش کرا و هەروەها دواتریش
«محەمەد ئەفەندی» بە شێعرێک و «هێمن تینا» بە
«تک نوازی» تار رێوڕەسمەکەیان زیاتر رازاندەوە.
لە بەشێکی دیکەی رێورەسمەکەدا ئاماژە بە ناوی
ئەو الیەن و رێکخراوە سیاسییانەی کرا کە پەیامیان
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بۆ رێوەڕەسمەکە ناردبوو و هەروەها پەیامی بزووتنەوەی
«گۆڕان» لە الیەن کاک»کەیوان غالی» ئەندامی
ئەنجومەنی ناوەندی بزوتنەوەی گۆران لە بریتانیا
پێشکەش کرا.
ناوئاخنی بەرنامەکانی ئەم رێوڕەسمە پێکهاتبوو
لە سردووی «دووی رێبەندان» کە لە الیەن گرووپی
سروودی یەکیەتی الوانی دیموکراتی رۆژهەاڵتی
کوردستانەوە پێشکەش کرا و هەروەها چەند پارچە
گۆرانی و مەقامێک کە لە الیەن هونەرمەندان «کۆژین
جاف»« ،بنار عەلی» و «خالید جەماڵی»یە پێشکەش
کران.
دوا بڕگەی رێوڕەسمەکە تەرخان کرا بوو بۆ شایی و
هەڵپەڕکێی کە تا کاتژمێر 9ی شەو بەردەوام بوو و بە
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گۆرانی و هونەری ،هونەرمەندان «کۆژین جاف»« ،بنار
عەلی» و «خالید جەماڵی» رازێنرابووەوە.
شایانی باسە رێورەسمەکە لە الیان خوشکە بەفرین
مەحموودی و کاک یونس موکری ئەندامی کومیتەی
حیزب لە بریتانیا بەرێوە چوو  .بەشی چاوەدێری و
تەداروکاتی یادەکە لە الیان کۆمیتەی حدک لە
ناوچەی شەفیلد بوو کە بە شیوەیەکی شیاو میواندارییان
لە بەشدارانی کرد.
ئەم رێوڕەسمە کە بە بۆنەی 71مین ساڵڕۆژی دامەزرانی
کۆماری کوردستانەوە رێکخرا بوو ،کاتژمێر 3ی پاش
نیوەڕۆی ( )29/01/2017دەستی پێکرد و تا کاتژمێر
9ی شەو بەردەوام بوو.
حیزبی دیموکراتی کوردستان  -كۆمیتهی بریتانیا

حیزبی دێموکراتی کوردستان  -نوێنەرایەتی بریتانیا
كۆنگرهی  ١٦بۆ كۆنگرهی ١٧
کار و تێکۆشان ٢٠١٩ - ٢٠١٦

سەردانی نوێنەری حیزبی دێموکراتی کوردستان لە
ئینتێرناسیۆنالی سۆسیالیست لە بنکەی سەرەکی ئەم
رێکخراوەیە لە شاری لەندەن
ناوەندی هەواڵ -بریتانیا :ڕۆژی هەینی رێکەوتی ١٠
فێبریورێری  ٢٠١٧زایینی بەڕێز مەولوود سوارە نوێنەری
حیزب دیموکراتی کوردستان لە ڕێکخراوی ئینتێرناسیۆنالی
سۆسیالیست سەردانی ئەم بنکەی سەرەکی ئەو ڕێکخراوەی لە
شاری لەندەن،ی پایتەختی بریتانیا کرد و لەالیەن بەرێزان لویس
ئەیاال سکرتێر و لەتیفە پێری کارگێری ئوق ڕێکخراوەیەوە بە
گەرمی پێشوزی لێکرا.
تەوەری سەرەکی و مەبەست لەو سەردانەی نوێنەری حیزب
باس لە ڕووداوەکانی ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاست و نەخش و رۆلی

کورد لەو ناوچەیەدا و هەروەها گرتنی ٢٥مین کۆنگرەی ئەم
رێکخراوەیە لەمانگی مارسی ٢٠١٧دا بوو .جێگەی ئاماژەیە
کە هەر لەو چاوپێکەوتنە دا باس و راوێژێکی تێر و تەسەل
سەبارەت بە دەوری ئینتێرناسیۆنالی سوسیالیست و هاوکات
نەخش و رۆلی حیزبی دێموکرات وەك ئەندامی ئەم رێکخراوەیە
کرا و جێگە و پێگەی حیزب بەرز نرخێندرا.

حیزبی دێموکراتی کوردستان  -نوێنەرایەتی بریتانیا
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نوێنەرایەتی حیزبی دێموکراتی کوردستان لە
ئینتێرناسیۆنالی سۆسیالیست  -لەندن
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٢٥مین کۆنگرەی
ئینتێرناسیۆنالی
سۆسیالیست
لە کۆلۆمبیا دەستی
بەکارەکانی کرد
ئەمرۆ رێکەوتی ٢ی مارسی  ٢٠١٧کاتژمێری ١٠ی سەرلەبەیانی ٢٥مین کۆنگرەی ئینتێرناسیۆنالی سۆسیالیست دەستی
بەکارەکانی کرد.
مەولوود سوارە نوێنەری حیزب لە ئینتێرناسیۆنالی سۆسیالیست ئاگاداری کردینەوە کە ئەم کۆنگرەیە سێ رۆژ دەخایەنێت
واتە رۆژانی  ٢،٣،٤مارسی .٢٠١٧
نوێنەری حیزبی دێموکراتی کوردستان لە ئیس ئای بەیاوەری هەیئەتێکی حیزبیمان بەشداری ئەم کۆنگرەیە ،لەراپۆرتەکانی
دواتردا زانیاری زیاتر دەخەینە بەر دیدی خوێنەرانی کدپ میدیا.
نوێنەرایەتی حیزبی دێموکراتی کوردستان
لە ئینتێرناسیۆنالی سۆسیالیست
٢ی مارسی  ٢٠١٧کۆلۆمبیا
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شۆڕای ئینتێرناسیۆنالی سوسیالیست،
بە بەشداریی نوێنەرایەتی حیزبی دێموکراتی
کوردستان ،یەکەمین کۆبوونەوەی خۆی گرێ دا

ڕۆژی چوارشەممە ١ی مارسی ٢٠١٧ی زایینی و ڕۆژێک
پێش دەستپێکی ٢٥هەمین کۆنگرەی ئینتێرناسیۆنالی
سوسیالیست ،کۆبوونەوەی شۆڕای سوسیال ئینتێرناسیۆنال ،بە
بەشداری زۆربەی هەرە زۆری ئەندامان ،جێگر و ڕاوێژکارانی
ئەو ڕێکخراوە جیهانییە ،لە شاری کارتەگینا،ی کۆلمبیا
دەستی بە کارەکانی کرد.
ئەو کۆبوونەوەی بۆ پێداچوونەوە بە دەستووری کاری کۆنگرە
دا پێک هات .لەو کۆبوونەوە دا چەندین بڕگە و خاڵی گڕینگ
کە دەبێ لە دەستووری کاری کۆنگرە دا بچەسپێندرێن کەوتە
بەر باس و خواسی ئەندامان .سەرەکی ترینی ئەو باسانە
پەسند کردنی کورتە ڕاپۆرتی پێشوو ،ڕاپۆرتێک سەبارەت
بە باری دارایی ڕیکخراوی سوسیالیست ئینتێرناسیۆنال و
ئەندامەکانی ،جێگە و پێگەی ئەندامانی ئێس ئای و هەروەها
قبووڵ کردنی ئەندامەتی چەند ڕێکخراوێک وەک ئەندامی
ئەسڵی ئەو ڕێکخراوەیە بوو.

لە بڕگەیەکی دیکە ئەو کۆبوونەوەیە داباسێکی تێروتەسەل
لە سەر جێگرەکانی ئێس ئای بە لەبەرچاو گرتنی هەڵکەوتی
جوگرافی و مافی وەک یەک بۆ هەردووک ڕەگەزەکان و
هەروەها باسێکیش سەبارە بە ئەرک و کاری کۆمێسیۆنەکان
کرا ،ئەوە جگە لەوەی کە بڕیارنامەی سەرەکی کە دەبێ لە
کۆنگرە دا پەسند بکرێ پێداچوونەوەی بە سەر دا کرا.
بەشێکی دیکەی کاری کۆبوونەوەی دوێنێ تەرخان کرا
بۆ باس لە سەر سکرتێری ڕێکخراوەکە و ئەو کەسانەی کە
خۆیان بۆ ئەو پۆستە بەربژێر کردووە.
باسەکانی کۆبوونەوە زۆر گەرم و گوڕ بوون و ئەندامانی
بەشدار ،زۆر چاالکانە لە باسەکاندا بەشدار بوون.
پێویست بە ئاماژەیە کە هەیئەتێکی حیزبی دیموکراتی
کوردستان بە سەرۆکایەتی هاوڕێیان خالید عەزیزی ،ئەندامی
ڕێبەری ،مەولوود سوارە نوێنەری حیزب لە ئێس ئای و
کامەران بالنوور نوێنەری حیزب لە واڵتەیەکگرتووەکانی

حیزبی دێموکراتی کوردستان  -نوێنەرایەتی بریتانیا
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ئەمریکا بەشداری ئەو کۆنگرەیەن.
هاوکات چەندین ڕێکخراوی کوردستانی دیکەش بەشداری
٢٥هەمین کۆنگرەی ئینتێرناسیۆنالی سوسیالیست،ن کە
دەکڕی لە ناویاندا ئاماژە بە یەکێتی نیشتمانی کوردستان،
کومەڵەی زەحمەتکێشانی کوردستان و پارتی یەکێتی
دیموکراتیک» پەیەدە» بکەین.
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جێگەی باسە کە هەیئەتی حیزبمان لە پەڕاوێزی ئەو
کۆبوونەوەیە دا لەگەڵ هەموو حیزب و ڕێکخراوە کوردستانییە
بەشدارەکان و چەندین حیزب و ڕێکخراوی جیهانی دیداریان
نوێ کردەوە.
نوێنەرایەتی حیزبی دیموکراتی کوردستان
لە ٢٥هەمین کۆنگرەی سوسیال ئێنتێرناسیۆناڵ

حیزبی دێموکراتی کوردستان  -نوێنەرایەتی بریتانیا
كۆنگرهی  ١٦بۆ كۆنگرهی ١٧
کار و تێکۆشان ٢٠١٩ - ٢٠١٦

ڕاپۆرتی ڕۆژی یەکەمی ٢٥مین کۆنگرەی
ئینتێرناسیۆنالی سوسیالیست
کۆنگرەی ٢٥ی سۆسیالیست
ئینتێرناسیۆنال دەستی بەکارەکانی کرد
سەرلەبەیانی ڕۆژی پێنجشەممە ڕیکەوتی٢ی مارسی
٢٠١٧ی زایینی لە شاری کارتەگێنا ،شارەکەی نوسەرو
رۆنامە نوس ،چاالکی سیاسی و براوەی خەاڵتی نوبێل ،گابریل
گارسیا مارکز٢٥ ،مین کۆنگرەی گەورەترین ڕیکخراوی
گەیرە حکومەتی جیهان ،واتە ڕیکخراوی ئینتێرناسیۆنالی
سوسیالیست دەستی بە کارەکانی کرد و وا بڕیارە تا ڕۆژی
٤ی مارس بەردەوام بێ.

کۆنگرە بە درووشمی «بۆ دونیایەک لەسەر بنەمای یەکیەتی
و یەکسانی» ،بە وتارێکی بەڕێز لویس ئایاال سکرتێری ئەو
ڕێکخراوەیە ،کرایەوە .بەرێز لویس ئەیاال سکرتێری سۆسیالیست
ئینتێرناسیۆنال لەپیوەندی لەگەل ئاشتی و یەکسانی تیرۆر
لە رۆژهەاڵتی نێوەراست کیشەکانی نیجر و مالی خەباتیان
بۆ وەدستهێنانی ئاشتی لە ئەفریقا و هەروەها باسێك لەسەر
کێشەکانی نیوان ڕۆژهەاڵت و ڕۆژئاوای ئوروپا کرد و بە

حیزبی دێموکراتی کوردستان  -نوێنەرایەتی بریتانیا
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ئاماژە بە لێک نیزێك بوونەوەی جوالنەوەی فارك لەگەڵ
دەوڵەتی کولۆمبیای ،هیوای خواست کە ئاشتی و هێوری
باڵ بە سەر هەموو جیهاندا بکێشێت و داوای سەرکەوتنی
بۆ پڕۆسەی ئاشتی واڵتی کۆلومبیا خواست .بەڕێز ئایاال
لە بەشیکی دیکەی قسەکانی دا وتی :ئیمە لە ڕیکخراوی
سوسیال ئینتێرناسیۆنال بە گشتی پشتیوانی لە پەرە پێدانی
دێموکراسی و ئاشتی لە دونیادا دەکەین و هیچ کات حەز
ناکەین دیوارێك لەبەینی گەالن دا دروست بێت ،هەروەها هەول
دەدەین پیوەندی نێو گەالن پتوتربکەین.
ئینجا سەرۆک کۆماری کۆلۆمبیا خووان مانوئیل سەنتۆز
وتارێکی بەنرخی پێشکەش کرد کە تیدا بەئاشکراو راشکاوانە
پشتوانی لە پرۆسەی ئاشتی و دێموکراسی  ٤٨میلیون
کەسەکەی کۆلۆمبیا کرد .هەروەها باسێکی تێروتەسەلی
لەبارەی هەل و مەرجی ئیستای کۆمومیبا و بەتایبەت
پەیوەندیەکانی لەگەڵ دراوسێکانی واڵتەکەی هێنایە بەرباس.
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دوای کۆتایی وتەکانی ،خەاڵتی ئاشتی تایبەتی ڕێکخراوی
ئینتێرناسیۆنالی سوسیالیست ،لە الیەن سەرۆکی ئەو
ڕێکخراوەیەوە درا بە بەڕێز خووان مانوئیل سەنتۆز ،سەرۆک
کۆماری کۆلۆمبیا ،بۆ قەدر زانی لە پەیوەندی لەگەڵ
دەستپێک و درێژەی پرۆسەی ئاشتی لەو واڵتەکەی.
بە دوای ئەو دا بەڕێز جۆرج پاپاندرۆف سەرۆکی سۆسیالیست
ئینتێرناسیۆنال ،وتەیەکی پێشکەش کرد و ئاواتی خواست کە
ئاشتی و هێوری باڵ بە سەر هەموو جیهاندا بکێشێ و شەر و
کوشتار کۆتاییان پێ بێ.
بەشێکی دیکەی بەرنامەی کاری ڕۆژی یەکەمی ٢٥مین
کۆنگرەی سوسیال ئینتێرناسیۆنال تەرخان کرا بۆ هەڵبژاردنی
سەرۆک و سکرتێر و جێگرەکانی ئەو ڕێکخراوەیە .لەو
بەشەش دا بەڕێز پاپاندرۆف وەک سەرۆک و بەڕیز لویس
ئایاال وەک سکرتێر دەست نیشان کرانەوە و هاوکات بەڕێز
مام جەالل تاڵەبانی و چەند کەسی دیکە وەک سەرۆکی

حیزبی دێموکراتی کوردستان  -نوێنەرایەتی بریتانیا
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فەخری ڕێکخراوی جیهانی ئینتێرناسیۆنالی سوسیالیست
دیاری کرایەوە.
پێویست بە ئاماژەیە کە بەرێز مەولوود سوارە نوێنەری حیزب
لە ئیس ئای نامیلکەیەکی لەپیوەندی لەگەڵ تەقینەوەکەی
شەوی یەلدا،ی بەردەرگای سکرتاریای حیزب و هەروەها
چەندین پۆستری کۆلبەرانی کوردی پێشکەشی سەرۆک
کۆماری کۆلۆمبیا جووان مانوئیل سەنتۆز براوەی جایزەی
ئاشتی نوبێل،بەرێز جۆرچ پاپاندرۆف سەرۆکی سۆسیالیست

ئینتێرناسیۆنال ،بەرێز لویس ئەیاال سکرتێری سۆیسالیست
ئینتێرناسیۆنال و جێگرەکانی ئێس ئای و هەورەها بەشێکی
بەرچاو لە بەشدارانی ئەو کۆنگرەیە کرد.
بەشی کۆتای رۆژی یەکەمی کۆنگرە ئێوارەخوانێك بوو
کە لەالیەن پارێزگاری کارتەگێنا بۆ میوانانی ئیس ئای
رێکخرابوو .لە پەراوێزی ئەو ئێوارە خوانە دا هەیئەتی حیزبی
دیموکراتی کوردستان لە کۆنگرەیە دا کە پێک هاتووە لە
هاوڕێیان خالید عەزیزی ئەندامی ڕێبەری ،مەولوود سوارە

حیزبی دێموکراتی کوردستان  -نوێنەرایەتی بریتانیا
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ئەندامی ڕێبەری و نوێنەری حیزب لە ئێس ئای و کەمال تایبەت کۆڵبەرانی کوردستان بە سەر بەشداران دا باڵو کرایەوە
بالنوور نوێنەری حیزب لە ئەمریکا ،لەگەڵ کۆمەڵێک لە و هاوکات لە سەر مێزی سەرەکی کۆنگرە دانرا ،کە سەرنجی
نوێنەری واڵتان ،حیزب و ڕێکخراوە جیهانییەکانی بەشدار زۆربەی بەشدارانی بۆ الی خۆی ڕاکێشا.
دا دیدار و چاوپێکەوتنیان پێک هێنا و سەبارەت بە دۆخی
نوێنەرایەتی حیزبی دێموکراتی کوردستان
کورد و کوردستان بە گشتی و ڕەوشی کورد و بزووتنەوەی
لە ئینتێرناسیۆنالی سوسیالیست
ڕزگاریخوازانەی ڕۆژهەاڵتی کوردستان بە تایبەتی قسە و
باسیان لەگەڵ کردن و ئاگادارییان دانێ.
٢ی مارسی  ٢٠١٧کۆلۆمبیا  -کارتەگێنا
جێگەی باسە کە دەیان نامیلکە سەبارەت بە کورد و بە
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ڕاپۆرتی ڕۆژی دووهەمی
٢٥مین کۆنگرەی سۆسیالیست
ئینتێرناسیۆنال لە کۆلۆمبیا -کارتەگێنا
سەرلەبەیانی ڕۆژی هەینی ڕێکەوتی ٣ی مارسی ٢٠١٧ی
زایینی ،کاروباری ڕۆژی دووهەمی ٢٥هەمین کۆنگرەی
ئینتێرناسیۆنالی سۆسیالیست لە کنفێنشن سەنتەر دەستی
پێکرد.
لە پانێلی یەکەمی دووهەمین ڕۆژی کۆنگرە دا سەرەتا
بەشێکی بەرچاو لە ئەندامانی ئێس ئای لەسەر سیاسەتی
حیزبەکانیان و ڕەوشی واڵتەکانیان وتاریان پێشکەش کرد.
لەو بەشە دا هەیئەتی نوێنەرایەتی حیزب و ڕیکخراوە
کوردستانییەکان وتاریان پێشکەش کرد .بەڕێز کاک
سەعیدی ئەحمەد پیرە ئەندامی مەکتەبی سیاسی یەکیەتی
نیشتیمانی کوردستان باسێکی تێروتەسەلی سەبارەت بە ڕەوشی
ناوچە ،عێراق و باشووری کوردستان بە تایبەت باروودۆخی
ناوچەکانی ژێر دەسەاڵتی داعش و پەیوەندییەکانی نێوان
حکومەتی هەرێمی کوردستان و حکومەتی ناوەندی

عێراق کرد و داوای کە کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی کرد کە
پشتگیری کورد بکەن بۆ گەشتن بە ئامانجە لە مێژینەیان
بۆ دامەزراندنی حکومەتێکی سەربەخۆ ،هاوکات بەڕزیان
ئاماژەیان بەوە دا کە بە بێ کورد و بەشداری کورد لە بڕیار
و ڕێکەوتنەکاندا ،سەقامگیری و هیوری لەو ناوچە ئاڵۆزە
و گرینگەی جیهان ئاستەمە.
بەڕێزیان لە بەشێکی دیکەی وتارەکەی دا وتی :یەکێک
لەم خسلەتانەی ئەم خێزانەی ئێمە سۆسیال دێموکراتەکان
رێز گرتنە لە تێکۆشەرە دێرینەکان بۆ ئەوەی هەموو
کەسێك بزانێت کە سەرکردەکانمان رێزیان پارێزراوە لەهەموو
قۆناخەکانی ژیان وە ئەوە گەنجەکانیش تشویق دەکات بۆ
بەشداری کردن لە بزووتنەوەیەکی ئایندە بەخش هەر بۆیە
دوێنی کۆنگرەی ٢٥ی ئیس ئای بەرێز سەرۆك مام جەالل و
هێندێك لەهەفالەکانی بەتێکرای دەنگ بەسەرۆکی فەخری
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ئیس ئای قبول کرد.
خەباتی بێوچانمان وەخۆشەویستمان بۆ ئازادی گەالن بۆ
سرینەوەی پاشماوەی کۆلۆنیالیزم و بەهێز کردن و قول
کردنەوەی دێموکراسی بۆتە هۆی بوونمان بەئامانجی
تیرۆریستان.
لە ڕۆژی دووهەمی ٢٥مین کۆنگرەی ڕیکخراوی سوسیالی
ئینتێرناسیۆنال ،هەیئەتی حیزبی دیموکراتی کوردستان ،بە
کاروچاالکی و پەیوەندییە دیپلۆماسییەکانیان ،جووڵەیەکی بێ
وێنەیان بە تێکۆشانی گرووپی کوردی و حیزبی دا .بەڕێز کاک
خالید عەزیزی ئەندامی رێبەری حیزبی دیموکراتی کوردستان
وتارێکی پڕ ناوەرۆکی بە زمانی ئینگلیسی پێشکەش کرد کە
ئەوەی خوارەوە دەقی وەرگێڕدراوی وتەکانی بەڕێزیانە:
خوشك و برایانی هێژا
میوانە بەرێزەکان
جەنابی سەرۆك
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جەنابی سکرتێری گشتی
زۆر سوپاستان دەکەم بۆ ئەو دەرفەتەی کە بۆ منتان
رەخساند بۆ ئەوەی سەرنجی ئێوە بۆ دۆخی رۆژهەالتی
نێوەراست و کوردستان ڕابکێشم.
لەو ناوچەی ئێمە کێشە زۆرن ،بەتایبەت بۆ دوارۆژی
نەتەوەکانی ئەو ناوچەیە کە دەکرێ ئیشارە بە کێشەی
مافی مرۆڤ ،مافی ژنان ،توندو تیژی ئایینی و مافی
گروپی جۆراوجۆری نەتەوەیی و ئاینی بکرێت.
توندوتیژی و تێرۆریزم هەلومەرج و کەش و هەوایەکی لەو
ناوچە فرەچەشنەدا ساز کردووە و بۆتە مەسەلە و مەترسێکی
گەورە لەسەر ئاشتی و ئاسایشی نێودەوڵەتی.
رۆژهەالتی نێوەراست کە لەگەڵ گەلێک ئاستەنگ و
کێشە ڕوبەڕو بۆتەوە ،لە هەمان کاتیشدا کۆمەڵیک دەرفەت
و کات لە گؤڕی دایە کە دەکرێ بە باشی کەڵکییان
لێ وەربگیرێ بۆ کێشانی نەخشە ڕێگایەکی بەربەرین بۆ
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داهاتوی ناوچەکە ،کە بی گومان کورد فاکتۆڕێکی حاشا
هەڵنەگری ئەو سێنارێۆیە دەبن.
هەمو ئەو خااڵنە گرینگی خۆیان هەیە ،بەاڵم تێرۆریزم
دیاردەیەکی ئەوەندە مەترسیدارە کە نەتەنیا شوێنەوارە
مێژوییەکان و فەرهەنگی بە یەکەوە ژیان و لەگەڵ
یەکدابوون لە نێو دەبا ،بگرە مەترسییەکە بۆ مرۆڤایەتیش.
مەترسییەک کە تەنیا ڕوی لە ڕۆژهەاڵتی نێوەراست نییە
بەڵکو ڕاستەوخۆ هەموی جیهان دەگرێتەوە .جیهانێک کە
هەوڵ و زەحمەتێکی زۆر داوە لە پێناو سەقامگیر کردنی
ئاشتی و ئاسایشدا.
هەر بۆیە هەموو ئێمە دەبێ پالپشتی نەتەوەی کورد بین
نەتەنیا بەس بۆ شەر دژی ئەو دیاردە دزێوە بەلکو بۆ دروست
کردنی کۆمەلگایەك لەداهاتوودا کە ئاشتی بۆ هەموو
الیەك مسۆگەر دەکاو مافی مرۆڤ و تاکەکان و حاوانەوە
لەگەڵ یەکتر دەستەبەردەکات.

من دەزانم زاڵ بوون بە سەر بەسەر دزێوەی تیرۆریزم دا
کارێکی ئاسان نیە و تەنانەت ناکرێ پێش بینی داهاتووش
بکەین کە چی ڕوو دەدات ،بەالم وەك کۆمەلگای ئینسانی
ئەوە ئەرکی ئێمەیە کە دیفاع لە بنەماکانی مافی مرۆف
بکەین بەو جۆرێک کە ببێتە هۆی سەقامگیری ئاشتی
و هیوری و تەزمینی داهاتوویەتیکی باشتر لەناوچەکەدا.
لەسەر یەک و لە ئیدامەی ئەو ئەرکەدا هەمووی ئێمە بەشێك
لە کۆمەلگای نێودولەتین کە ئەرك دەخاتە سەرشانمان و بۆ
ئەوەی کە ئەو بەرپرسایەتیە جێ بەجێ بکەین.
ئەو دۆخەی ئێستا ئەرکێکی ئەخالقی و ئینسانی دەخاتە
سەرشانی ئێوە کە پشتیوانی گەلی زوڵم لێکراوی ئێمە بن،
خەلکێك کە پێویستی بە یارمەتی ئێوە هەیە بۆ ئەوەی کە
لەو کێشانەدا کە ئێستا و داهاتوو دێنە سەر ڕێی سەرکەوتوو
بێت.
ئێمە وەك گەلی کورد لە ئێران کە چەندین ساڵە لە خەبات

حیزبی دێموکراتی کوردستان  -نوێنەرایەتی بریتانیا
كۆنگرهی  ١٦بۆ كۆنگرهی ١٧
کار و تێکۆشان ٢٠١٩ - ٢٠١٦

92

تێکۆشان داین دژی حکومەتی سەرەرۆی کۆماری ئیسالمی
و سەرەرای پەیامی ئاشتیمان و هەوڵ دا بۆ بە دەست هێنانی
مافی رەوامان ،بەالم هەمیشە قوربانی سیاسەتەکانی
کۆماری ئیسالمی بووین.
هاوکات پێم خۆشە لەوە ئاگادارتان بکەمەوە ،کە ئەگەر
ڕۆڵەکانی نەتەوەی کورد لە دوو بەشی دیکەی کوردستان
لە خەباتێکی سەخت و میدانی دان لەدژی داعش ،هاوکات
ئێمە کوردەکانی ئێران،یش لە بەرەیەکی دیکەی شەر و
لەخەبات تێکۆشان داین لەدژی حکومەتی سەرەرۆی
کۆماری ئیسالمی کە رێز بۆ هیچ قانون و یاسایەکی
نێودەوڵەتی دانانێ.
چەند مانگ پێش ئیستا حیزبی ئێمە حیزبی دێموکراتی
کوردستان لەالیەن کۆماری ئیسالمیەوە کەوتە بەرهێرشێکی
تیرۆریستی و بەداخەوە چەند ئەندامی ئێمە گیانیان لەدەست
دا ،کەسانێک کە لەداهاتوودا دەیانتوانی لەدامەزرێنەرانی

93

ئازادی و دیموکراسی بن.
بە پێی ئەو هەلومەرجەی کە ئیستا لە ناوجەکەی ئێمە
حاکمە ،ئایا دەبوو ئێمە تیرۆرمان بەتیرۆ جواب داباوە؟
نا ،نا ئێمە ئەو کارەمان نەکرد .حیزبی ئێمە چەند دەیەیە
لە مەیدانی بە کردەوەی خەبات و تێکۆشاندایە و تەنانەت
لە کاتی شەڕیشدا ئێمە هەمیشە گیانی ئینسانەکانمان بۆ
گرینگ بووە وە لەداهاتوش دا ئەو سیاسەتە وەك باوەرو
بنەمایەك ئێمە ئیدامەی دەدەین .ئیمە باوەرێکی قووڵمان بە
دێموکراسی و ئازادی هەیە ئیحترام بۆ ژیانی ئینسانەکان و
لەگەل یەکدابوون قاییلین.
ئێمە لەو باوەرەدا بۆ دروست کردنی دنیایەکی باشتر و
چارەسەرکردنی کێشەکانی رۆژهەالتی نێوەراست دەبێ
قامک بۆ ئێرا ن رابدێرین و کردارو رەفتاری کۆماری
ئیسالمی نابێ نادیدە بگیرێ .بۆ هەموو الیەک روون و
ئاشکرایە کە کۆماری ئیسالمی زۆر بەبەرنامە خەریکە
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بەڕێزان :دوکتۆر هۆراسیۆ سێرپا سەرۆکی لیبرال پارتی
(کۆلۆمبیا) هەروەها سەرۆکی فەخری ئێستای ئای ،خاتوو
ئوفا حاجی سەرۆکی ژنانی سۆسیالیست ئینتێرناسیۆنال،
خاتوو هێال بێن جێگری سەرۆکی ژنان لە ئێس ئای بەشی
مدیترانە باکوور و باشوور بکرێ.
جێگەی باسە کە لە پەڕاوێزی کاری ڕۆژی دووهەمی
کۆنگرە دا ،هەیئەتی حیزبی چاویان بە چەندین کەسایەتی
بەشدار لەو کۆنگرەیە دا کەوت و لە نزیکەوە سەبارەت بە
ڕەوشی نالەباری گەلی کورد لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان،
گرتن ،ئەشکەنجە و ئێعدامی جیابیران لە ئێران و هەروەها
دەستێوەردانی ڕژیمی تێرۆریستی کۆماری ئیسالمی لە
کاروباری ناوخۆیی واڵتانی جیهان بە گشتی و واڵتانی
ناوچەکە بە تایبەتی قسە و باسیان کرد.

ئیمپراتۆریەکی مەزهەبی لەناوچەکەدا دابسەپێنی.
ئەوە ئەرک و وەزیفەی سۆسیالیست ئینتێرناسیۆنالە کە
بدروشێتەوە و کار بکات بۆ ئەوەی خەلکێکی زۆرتر لە دنیادا
سەرنج بەو کێشەیە بدەن و ببن بەپالپشت لەو پیوەندیەدا.
ئەندامانی بەرێز
ئێمە چاوەروانی ئەوەمان لەئێوەیە کە سۆسیالیست
ئینتێرناسیۆنال دەورێکی چاالکتر و بەرچاوتر لەناوچەکەدا
هەبێت و بەپشتیوانی کردن لە کێشەی کورد لە ڕۆژهەالتی
نێوەراست دا و هەروەها زەخت و گوشار بۆ کۆماری ئیسالمی
ئێران بێنێت بۆ ئەوەی کە رێز بۆ مافی کورد لەئێران دابنێت.
حیزبی دێموکراتی کوردستان باوەری قولی بەوە هەیە کە
رێگای چارەیەکی ئاشتیانە تەنیا رێگایەکە بۆچارەسەری
کێشەی کورد لە ئێران .بۆیە ئێمە داواتان لێ دەکەین
کەهەموو الیەکتان کاربکەن بۆ ئەوەی کە کورد بە
بەشی کۆتای رۆژی دووهەمی کۆنگرە ئێوارەخوانێک بوو
ئامانجەکانی خۆی بگا.
کە لەالیەن لیبرال پارتی (کۆلۆمبیا) بۆ میوانانی ئیس ئای
زۆر سوپاس
رێکخرابوو.
هەر لە درێژەی کار و تێکۆشانی هاوڕێیانی حیزبی دا،
نوێنەرایەتی حیزبی دێموکراتی کوردستان لە ئیس ئای
ئەمرۆش بۆ جارێکی دیکە دەیان پۆستەری کۆلبەرانی
٣ی مارسی ٢٠١٧
کوردو هەروەها نامیلکەی کارەساتی شەوی یەلدای خوێناوی
دێموکرات بە سەر ئەندام و بەرپرسانی الیەنە بەشدارەکانی
کۆلۆمبیا -کارتەگێنا
کۆنگرە دا بالو کرایەوە کە لەنێویان دا دەکرێ ئاماژە بە
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٢٥مین کۆنگرەی ڕیکخراوی ئێس ئای،
بە جێگیر کردنی خاڵێک دژ بە ئێران
لە بڕیارنامەکەیدا کۆتایی
بە کارەکانی خۆی هێنا
پاش چوار ڕۆژ کاری بەردەوام و باس و ڕاوێژ و پێشکەش
کردنی دەیان وتار و بابەتی گرینگ ،کۆنگرەی گەورەترین
ڕیکخراوی غەیرە حکومەتی جیهان ،ڕیکخراوی سوسیال
ئینتێرناسیۆنال کۆتایی بە کارەکانی هێنا.
ڕۆژی شەممە ڕێکەوتی ٤ی مارسی ٢٠١٧ی زایینی ،بە
ئامادە بوونی زۆرینەی ئەندامانی ئەسڵی ،جێگر و راوێژکارانی
ئەو ڕێکخراوە نێودەوڵەتییە کە لە هەموو واڵتانی جیهانەوە
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لە شاری کارتەگینا،ی کۆلۆمبیا کۆببوونەوە دوایین وتار و
بڕیارنامەی کۆتایی ٢٥مین کۆنگرەی سوسیال ئینتێرناسیۆنال
پێشکەش کران .درووشـمی سەرەکی ئەو کۆنگرەیە « بۆ
دنیایەک لە سەر بنەمای یەکسانی» بوو .بە درێژایی
 ٣کاری کۆنگرە ،زۆرینەی ئەندامانی بەشداران وتار و
بابەتی گرینگ و سەرنج ڕاکێشیان سەبارەت بە بارودۆخی
واڵتەکانیان و ڕەوشێ نالەباری جیهان ،هەژاری و کێشە و
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گرفتی کۆمەاڵیەتی و سیاسییەکان پێشکەش کرد.
لە بەرنامەی کاری ڕۆژی سێهەم دا بەڕێزان ساڵح موسلیم لە
پەیەدە ،مەال بەختیار لە یەکێتی نیشتمانی کوردستان و عەزیز
تاالنی لە پارتی ئازاد کوردستان -سوریە وتاریان پێشکەش
کرد .هاوکات بەڕێز کاک خالید عەزیزی ئەندامی ڕێبەری
و سەرۆکی هەیئەتی حیزب لەو کۆنگرەیە دا چاوپێکەوتنێکی
لەگەڵ کاناڵی تەلەفزیۆنی تایبەتی کۆنگرە دا ڕێکخست کە
بەشێوەی ڕاستەوخۆ لە چەندین تۆڕی کۆمەاڵیەتی وەک
فەیسبووک و تویتەر و کاناڵی تایبەتی سەتاالیت بۆ هەموو
جیهان باڵو دەکرایەوە.
بەڕێز خالید عەزیزی لەو چاوپێکەوتنەش دا بۆ جارێکی دیکە
هەوڵی دا سەرنجی خەڵکی جیهان و بینەرانی ئەو کاناڵە بۆ
الی دۆزی رەوای کورد و پێشێلکارییەکانی ڕژیمی ئیسالمی
دژ بە کورد و هەموو گەالنی ناوچەکە ڕاکێشێ.
لەو کۆنگرەیە دا چەندین حیزب و ڕێکخراوی کوردستانی
بەشدار بوون و هەر یەکە و الی خۆیەوە هەوڵیان دا کە لە
بابەت و وتارەکانیان دا سەرنجی بەشداران بە الی دۆزی
رەوای گەلەکەمان و داواکاری و ویستی کورد بۆ ئازادی و
سەربەخۆیی ڕاکێشن .ئەو حیزب و ڕێکخراوە کوردستانییانەی
کە لە ٢٥مین کۆنگرەی سوسیال ئینتێرناسیۆنال دا بەشدار
بوون بریتی بوون لە :لە رۆژهەاڵتی کوردستان
حیزبی دێموکراتی کوردستان
کۆمەلەی زەحمەتکێشانی کوردستان
کۆمەلەی شۆرشگێری زەحمەتکێشانی کوردستانی ئێران
لەباشووری کوردستان
یەکیەتی نیشتیمانی کوردستان
لە کوردستانی رۆژئاوا:
پەیەدە
پارتی ئازادی کوردستان – سوریە.
هەیئەتی نێردراوی حیزب و ڕێکخراوە کوردستانییەکان
بەشێ ڕۆژهەاڵت ،لە وتار و دیدار و چاوپێکەوتنەکانیان دا

هەوڵیان دا کە ئاگاداری زیاتر سەبارەت بە زەبر و زەنگی
ڕژیمی ئیسالمی ئێران ،پێشێلکارییەکانی مافی مرۆڤ ،بە
تایبەت مافی تاکی کورد لە کوردستانی بەشی ئێران و
هاوکات دەستدرێژی و دەست تێوەردانەکانی ئەو ڕژیمە لە
کاروباری ناوخۆیی واڵتانی دەورووبەر و پشتیوانی بەردەوامی
لە تێرۆریستی نێودەوڵەتی بۆ ئامادەبووان بە باشی ڕوون
بکەنەنەوە .هەر ئەو هەوڵ و تێکۆشانەش بووە هۆی ئەوەی
کە خاڵێک بۆ مەحکووم کردنی ڕژیمی ئیسالمی ئێران ،لە
بڕیارنامەی کۆتایی کۆنگرە دا جێگیر بکرێ.
لە ڕاگەیەندراوی کۆتای دا سەبارەت بە ئێران هاتووە:
سۆسیالیست ئینتێرناسیۆنالی نیگەرانی خۆی سەبارەت بە
خراپی بارودۆخی مافی مرۆڤ و مافەکانی دێموکراتیك
لە ئێران دەربری .هاوکات هەر چەشنە تەبعیز و هەاڵواردن
دژی کورد محکوم دەکاو پشتیوانی خۆی بۆ چارەسەری
ئاشتیانەی کێشەی کورد لە ئێران رادەگەیەنی.
پێویست بە ئاماژەیە کە لە پەراوێزی کاری کۆنگرە دا
هەیئەتی حیزبی توانیان لەگەڵ چەندین کەسایەتی سیاسی
و نوێنەری حیزب و ڕێکخراو و واڵتانی بەشدار دا دیدار و
چاوپێکەوتن ڕێکخەن و باس و ڕاوێژیان لەگەڵدا بکەن.
جێگەی باسە کە هەیئەتی حیزبی دیموکراتی کوردستان
لە ٢٥مین کۆنگرەی ئینتێرناسیۆنالی سوسیالیست پێک
هاتبوون لە هاوڕێیان خالید عەزیزی ئەندامی ڕیبەری
حیزب ،مەولوود سوارە ئەندامی ڕێبەری و نوێنەری حیزب
لە ئینتێرناسیۆنالی سوسیالیست و کامەران باڵنوور نوێنەری
حیزب لە واڵتەیەکگرتووەکانی ئەمریکا.
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نوێنەرایەتی حیزبی دێموکراتی کوردستان
لە ئینتێرناسیۆنالی سۆسیالیست
٤ی مارسی ٢٠١٧
کۆلۆمبیا -کارتەگێنا
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ههیئهتی حیزبی دێموکراتی کوردستان،
دهنگی کۆڵبهرانی گهیاند ه
ئینتێڕناسیۆناڵ سۆسیالیست

دهنگی چینی چهساوهی کۆڵبهران و ،کارهساتی شهوی
یهلدای خوێناویی دێموکرات ،گهیشته سهر میزی کۆنگرهی
ئینتیڕناسیۆناڵ سۆسیالست.
له 25مین کۆنگرهی سااڵنهی گهوره رێکخراوی نێونهتهوهیی
ئینتێڕناسیۆناڵ سۆسیالیستدا ،که له رۆژی پێنجشهممه
ڕیکهوتی 12ی رهشهممه له واڵتی کۆلۆمبیا دهستی
بهکارهکانی خۆی کردوه ،هیئهتێکی حیزبی دێموکراتی
کوردستان به سهرپهرهستی خالید عهزیزی و به هاوڕێیهتی
مەولوود سوارە نوێنەری حیزب لە “ئێس ئای” و کامەران
باڵنوور نوێنەری حیزب لە واڵتەیەکگرتووەکانی ئەمریکا
بەشداری ئەو کۆنگرەیەن.
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ههیئهتی حیزبی دێموکراتی کوردستان له درێژهی
چاالکییهکانی خۆیاندا له یهکهمین رۆژی ئهو کۆنگرهیه
بهباڵو کردنهوهی تراکت و ،وێنهی پێوهندیدار ،به تهقینهوهکانی
شهوی یهلدای بهردهم قهاڵی دێموکرات و ،تیرۆرکردنی
پۆلێک پێشمهرگهی ئهو حیزبه به دهستی کۆماری ئیسالمیی
ئێڕان ،ڕهوایی خهباتی حیزبی دێموکراتی کوردستان”یان به
گوێ بهشداربووان و بهڕێوهبهرانی ڕێکخراوی جیهانیی
ئینتیڕناسیۆنال سوسالیست گهیاند.
ههروهها هاوڕێ مهولوود سواره نوێنهری حیزب له “ئیس
ئای” بهباڵو کردنهوهی دهیان پۆستێری تایبهت به چینی
مافخوراو و ،ههژاری کۆڵبهران و ،باس کردن و روونکردنهوهی
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پرسی کۆڵبهری بۆ بهرپرسان و بهڕێوهبهران و مێوانانی ئهوه بهرانبهر به  کێشهو گرفتهکانی کۆمهڵگای کوردهواری
کۆنگرهیه ،ههوڵی دا دهنگی کپ کراوی کۆڵبهرانی کورد له رۆژههاڵتی کوردستان ،له ههموو دهرفهتێک کهڵک
وهردهگرێ بۆ خستنهبهرباسی پرسه گرینگهکانی رۆژههاڵتی
ل ه ئاستی جیهاندا دهنگدانهوهی ههبێ.
حیزبی دێموکراتی کوردستان به ههستێکی بهرپرسانهوه کوردستان بهتایبهتی له کۆڕوکۆبوونهوه نێونهتهوییهکاندا.
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هەلبژاردنەکانی پارلمانی بریتانیا
رێکەوتی ١٣ی مەی  ٢٠١٧كاتژمێری ١١ی سەرلەبەیانی
بۆ پشیوانی لە دۆست و هاورێی بەرێزم كاك ئیبراهیم دۆگوز
كە یەكێك لە پالێوراوانی پارتی كرێكارانی بریتانیا یە بۆ
هەلبژادنەكانی پارلمان ئامادە بووم و بەنێوی حیزبی دێموكراتی
كوردستان پشتیوانی و ئامادەیم بۆ هاوكاری هەلبژاردنیان
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راگەیاند.
لەم هەلمەتەدا بەشێك لە دۆستان و حیزبەکانی کوردستانی
بەشداریان لە بانگەواز بۆ هەلبژاردنی کاک ئیبراهیم کرد،
و لەگەل بەشێکی بەرچاو لە دانیشتوانی ناوچەی وێست
مینستەر کرد ،بەالم بەداخەوە سەرکەوتوو نەبوو.
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بەشداریی هەیئەتی حیزبی دێموکراتی کوردستان
لەپرسەی کاک نەوشیروان مستەفا لە بریتانیا
ناوەندی هەواڵ -بریتانیا :ڕۆژی یەکشەممە ڕێکەوتی ٢٨ی
مەی ٢٠١٧ی زایینی ،بزوتنەوەی گۆران لە لەندەن کۆرێکی
پرسەو سەرەخۆشی بۆ بەڕێز نەوشێروان مستەفا تێکۆشەری
دێرینی گەلی کورد و ڕێکخەری بزووتنەوەی گۆڕان ،لە «
لەندمارك لەندەن هوتێل» رێکخست.
ئەم مەراسمە کاتژمێر ٤ی پاشنیوەڕۆ بە وتەی چەند هاورێ
و دۆستی کاک نەوشیروان و هەروەها چەند پارچەیە مۆسیقا
دەستی پێکرد و بە چەندین و وتار و پەیامی بزوتنەوەی گۆران
تا کاتژمێر ٧ی ئێوارە درێژەی کێشا.
جێگەی ئاماژەیە کە بەرێز مەولوود سوارە نوێنەری حیزبی
دێموکراتی کوردستان لەبریتانیا ئامادەی ئەم پرسەیە بوو و

چەپکە گوڵی ڕێز لێنانی لە بەردەم وێنەی بەڕێز نەوشێروان
مستەفا دا دانا.
پێویست بە گوتنە کە رێکەوتی ٢١ی مەی بەڕێزان ڕزگار
قادرزادە بەرپرسی کومیتەی حیزب لە بریتانیا و کاک
کەیوان شێرزاد ئەندامی کومیتەی گشتی حیزب لەو واڵتە،
هاوڕێ لەگەڵ هەیئەتی حیزب ،لە پرسەی کۆچکردوو کاک
نەشیروان مستەفا دا لە شارەکانی نۆتینگهام و برمینگهام
بەشدارییان کرد و چەپکە گوڵی ڕێزلێنان و پەیامی پرسەی و
هاودەردی حیزبی دیموکراتی کوردستانیان گەیاندە هەڤااڵنی
بزووتنەوەی گۆڕان.
حیزبی دێموکراتی کوردستان  -کۆمیتەی بریتانیا
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100

101

حیزبی دێموکراتی کوردستان  -نوێنەرایەتی بریتانیا
كۆنگرهی  ١٦بۆ كۆنگرهی ١٧
کار و تێکۆشان ٢٠١٩ - ٢٠١٦

کۆڕێك بۆ رێز گرتن لە کەسایەتیی سیاسیی
حیزبی دێموکرات و خۆشەویستی
گەلەکەمان لە رۆژهەاڵتی کوردستان
رێکەوتی ٨ی جوالی  ٢٠١٧بەدەست پێشخەری بنکەی
رۆژهەالتی کوردستان کۆرێک لە لەندەن بۆ کەسایەتی سیاسی
و ئەندامی ئەندامی پێشووی رێبەری حیزبی دێموکرات بەرێز
کاک هاشم کەریمی لە کاتژمێری ٧ی ئێوارە بەرێوەچوو.
ئەم کۆرە سەرەتا بەدەقیقەیەك بێدەنگی بۆ یادی یشەهیدانی
رێگای رزگاری کورد و کوردستان بەرێوەچوو ،لەالیەن کاك
مەحمەد خاکی وەک یەکێك لەو کەسانەی کە پێشنیار و
بیرۆکەی ئەم رێزگرتنەی بەو رێکخراوەیە کردبوو وتارێک
پێش کەش کرا.
بە ویدۆ وتاری چەند هاورێی کاک هاشـم کە نەیانتوانیبوو
بەشدار بن و لە رێگای دوورەوە لەسەر ژیان و خەباتی ئەم
تێکۆشەرە قسەو لێدوانیان کردبوو نیشان دران.
لەالیەن خوشکە چیمەن رەحمی وتاری بنەمالە لەسەر
ژیان خەباتی کاک هاشـم پێش کەش کرا ،بۆ نێو ئاخنی
بەرنامەکە چەند پارچە مۆسیقا لەالیەن هونەرمەند کاک
ئاوات ئەفروزیەوە پێش کەش کرا.
هەریەك لەبەرێزان مامۆستا عبداللە حەسەن زادە و کاک
حەسەن رەستگار لەسەر تێکۆشان و خەبات هێندێک
لەبیرەوەریەکانیان دەگەل کاک هاشم لە رۆژانی سەختی
خەبات بۆ بەشداربووان گێرایەوە.

لە بەشێکی تری بەرنامەکەدا نوێنەری حیزب لەبریتانیا
مەولوود سوارە بەنوێنەرایەتی حیزب سوپاس و قەدردانی
لە بنکەی رۆژهەالتی کوردستان کرد و نامەی سوپاس و
پێزانینی دەفتەری سیاسی پێشکەشی خاتوو حەیات توکلی
یەکێك لەئەندامانی کۆمیتە و بەرێوەبەری بەرنامەکە کرد.
نوێنەری حیزب لە بەشیکی دیکەی قسەکانی دا سوپاسی لە
خاتوو زێنب رەسول پناە هاوسەری کاک هاشـم و مندالەکانی
خاتوو بەیان ،کاک گۆران و کاک سۆران و بابانی خۆشەویست
کرد کە هەمیشە پالپشت و هاندەری کاک هاشـم بوون و
لەالیەن حیزبی دێموکراتەوە سەبەتێك گولی بەنیشانەی رێزدانان
پێشکەشی خاتوو زێنب کرد ،لەبەشێکی تری بەرنامەکە
نوێنەری حیزب داوای لەبەرێز کاک حەسەن رەستگار کرد کە
لوحەی رێزلێنانی دەفتەری سیاسی پێشکەشی کاک هاشم
بکات ،پاشان بەنوێنەرایەتی کۆمیتەی حیزب لەدەرەوەی والت
مامۆستا عبداللە حەسەن زادە داوای لێکرا کە لۆحی ئەم
کومیتەیە پێشکەشی بەرێزیان بکات.
دوابەدوای ئەمە خاتوو زێنب سوپاس و رێزی خۆی و
بنەمالەی پێشکەشی بەشداربووان و هەروەها دۆستان کرد بۆ
ئەم رێز لێنانە.
لە کۆتای بەرنامەکەدا بەرێز کاک هاشـم وتەیەکی لە
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پیوەندی لەگەل ئەم رێزلێنان و هەروەها سوپاس و پێزانینی
خۆی بنەمالەی پێش کەشی بەشدار بووان و دۆستانی کرد.
جێگای ئاماژەیە کە چەن کەسی تری دۆستی کاک هاشـم
لەسەر خەبات و تێکۆشانی بەرێزیان قسەیان کردو و رێز و
حورمەتی خۆیان بۆ بەرێزیان دووپات کردەوە.
بەخواردن و چای و قاوەو شەربەت پەزیرایی لەمیونان کرا.
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كۆمیتەی بەڕێوەبەریی دەرەوەی واڵتی
حیزبی دێموکراتی کوردستان کۆبۆوە
ناوەندی هەواڵ -سوید :کومیتەی بەڕیوەبەری حیزبی
دیموکراتی کوردستان ،بە مەبەستی هەڵسەنگاندنی کاروباری
حیزب لە دەرەوەی واڵت و پێداچوونەوە و داڕشتنی بەرنامەی
گونجاو بۆ وەرزێکی نوێی خەبات و تێکۆشان ،بە ئامادە بوونی
هەموو ئەندامانی ،ڕۆژی ٩ی سێپتامبر لە شاری ستۆکهۆڵمی
پایتەختی واڵتی سوید کۆبووەوە.
سەرەتا کۆبونەوەکە بە پاراستنی خولەکێک بێدەنگی بۆ رێز
گرتن لە شەهیدانی رێگای رزگاری کوردو کوردستان بەگشتی
شەهیدانی میکونوس بەتایبەتی دەستی بەکارەکانی کرد.
بەرێز کاک مستەفا شەلماشی ئەندامی دەفتەری سیاسی
و بەرپرسی کۆمیتەی بەرێوەبەری حیزب لە دەرەوەی واڵت
لەسەر سیاسەتەکانی حیزب و کاروباری حیزب لەدەرەوەی واڵت
باسێکی تێروتەسەلی پێشکەشی بەشدار بووان کرد.
دواتر بەرێزکاک خالید وەنەوشە ئەندامی کۆمیتەی ناوەندی
حیزب کە بەسەفەرێك هاتووەتە دەرەوەی واڵت لەپیوەندی لەگەڵ
دواین ڕووداوەکانی کوردستان باسێکێ پێشکەشی کۆمیتە ی
بەرێوەبەری دەرەوەی واڵت کرد.
لەو پەیوەندییەدا هاورێیانی رێبەری پرسیار و تێبینیەکانی

خۆیان خستە روو.
پێداچونەوە بە بەش و بەرپرسایەتییەکان لەچوارچێوەی کۆمیتەی
بەرێوەبەری دەرەوەی واڵت و ئۆرگانەکانی دا بەشێکی دیکەی
کاتی کۆبوونەوەی بۆ تەرخان کرا.
خاتوو شەهین زاد ئەحمەد بەرپرسی کۆمیتەی بەرێوەبەری
یەکییەتی ژنانی دیموکراتی کوردستان لەدەرەوەی واڵت
و ئەندامی کۆمیتەی بەرێوەبەری حیزب لە دەرەوەی واڵت
لەپیوەندی لەگەڵ کاروباری رێکخراوی ژنان ،گیروگرفتەکانی
ئەو بەشە و زیاتر کاراکردنەوەی ئەم رێکخراوە هێندێك تێبینی
پێشکەشی کۆبونەوەکە کرد کە لەالیەن ئەندامانی بەشدارەوە
پێشوازی لەو پێشنیارانە کرا.
کۆبونەوەکە دوای یەک رۆژ کاری بەردەوام ،و داڕشتنەوەی
هەیکەلی ئۆرگانەکان و دیاری کردنی پالن و بەرنامە بۆ وەرزی
داهاتووی کار و تێکۆشان کۆتایی بەکارەکانی هێنا.
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حیزبی دێموکراتی کوردستان
کۆمیتەی دەرەوەی واڵت
٩ی سپتامبری  ٢٠١٧سوید -ستوکهولم
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بەڕێوەچوونی کارنەڤاڵی پشتیوانی
لە ریفراندۆم و سەربەخۆیی باشووری
کوردستان لە لەندەن

ناوەندی هەواڵ -بریتانیا :ڕۆژی یەکشەممە رێکەوتی ١٧ی
سپتامبری ٢٠١٧ی زایینی لەبەر دەرگای سەرۆك وەزیرانی
بریتانیا کارنەڤالی پشتیوانی لەریفراندۆم و سەربەخۆی کوردستان
بەرێوەچوو.
لە سەر بانگەوازی پێشووی چەندین حیزب و ڕێکخراوی
کوردستانیی جێگیر لە واڵتی بریتانیا ،پاشنیوەڕۆی ڕۆژی
یەکشەممە سەدان کەس لە کوردستانیانی دانیشتووی ئەو
واڵتە ،بە جۆش و خرۆشێکی بێ وێنەوە و بە هەڵکردنی سەدان
ئااڵی پیرۆزی کوردستان ،کارنەفاڵی پشتیوانی لە ڕیفراندۆم و
سەربەخۆیی کوردستان،یان بەڕێوە برد
کوردستانیانی بەشدار بە لەبەر کردنی جل و بەرگی جوان و
رەسەنی کوردی و ئااڵی کوردستان لە گەردن و دانی دروشمی

جۆراوجۆر بۆ سەربەخۆی کوردستان هەستی خۆیان بەرامبەر بەو
بڕیار و هەنگاوە بە جێیەی حکومەت و سەرۆکایەتی هەرێمی
کوردستان دەربڕی.
لەو کارنەڤاڵە دا کوردستانیانی دانیشتووی بریتانیا ک لە
زۆربەی شارەکانی ئەو واڵتەوە ڕوویان لە لەندەنی پایتەخت
کردبوو ،بە خۆپیشاندان و هەڵپەڕکێ و دەربڕینی خۆشحاڵی
خۆیان ،ڕوو بە کاربەدەست و هاوواڵتیان بریتانیا نیشانیان دا کە
کورد لە هەر جێیەکی ئەو جیهانە بێ پشتگیری لە هەنگاونان
بەرەو سەربەخۆیی و بە دەوڵەت بوونی کورد ئەکات.
لە بەشێکی دیکە کارنەڤاڵ دا چەندین وتار و لێدوان پێشکەش
کران و لەالیەن بەرێوەبەرانی کارنەڤالەکەوە نامەیەک کە
بڕیارنامەی بەشدارانی ئەو کۆبوونەوە جەماوەرییە بوو ئاڕاستەی
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پشتگیری و پشتیوانی حیزب و گەلی کوردستانی ڕۆژهەاڵتی
دەفتەری سەرۆك وەزیرانی بریتانیا کرا.
جێگای ئاماژەیە کە حیزبی دێموکراتی کوردستان لەبریتانیا بۆ سەربەخۆیی و بە دەوڵەت بوونی کورد لە هەر پارچەیەکی
یەکێك لە ڕێکخەرانی چاالکی ئەم کارنەڤالە بوو و بەشێکی کوردستان دووپات کردەوە.
بەرچاو لە ئەندامانی حیزب بەشداری چاالکانەیان تێدا کرد.
جێگەی ئاماژژەیە کە بەڕێز مەولوود سوارە ئەندامی ڕێبەری و
حیزبی دێموکراتی کوردستان  -كۆمیتهی بریتانیا
نوێنەری حیزبی دیموکراتی کوردستان لە بریتانیا ،لە وتووێژێکی
ڕاستەوخۆ دا لەگەڵ کەناڵی تەلەفزیۆنی کوردستان ٢٤دا،
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بەشداریی هەیئەتێکی حیزبی دێموکراتی
کوردستان لە کۆنفرانسی سااڵنەی
حیزبی کرێکارانی بریتانیا
ناوەندی هەواڵ -بریتانیا :ڕۆژی دووشەممە رێکەوتی
٢٥ی سپتامبری ٢٠١٧ی زایینی ،لەشاری برایتۆن
هەیئەتێکی حیزبی دێموکراتی کوردستان بەسەرپەرستی
بەرێز مەولوود سوارە ئەندامی رێبەری حیزب و یاوەری
کاک رزگار قادر زادە بەرپرسی کۆمیتەی حیزب
لەبریتانیا و کاک یونس موکری ئەندامی کۆمیتەی
حیزب لەبریتانیا بەشداری کۆنفڕانسی سااڵنەی پارتی
کرێکارانی بریتانیا» لیبەر» پارتییان کرد.
کۆنفرانسی حیزبی کرێکارانی بریتانیا رۆژی ٢٤ی
سپتامبر دەستی بەکارەکانی کردوە و رۆژی ٢٧ی
سپتامبر کۆتایی بەکارەکانی دێنێت .هەیئەتی حیزبی
دێموکرات لە سێ ڕۆژ کاری کۆنفڕانس کە تایبەت
بە پرسە نێونەتەوەییەکان واتە رۆژانی  ٢٥و  ٢٦و ٢٧
بەشداری دەکەن.
کۆنفرانسەکە کاتژمێری دوازدە و نیو بۆ یەك و نیوی
نیوەرۆ ،خوانێك لەالیەن حیزبی کارگەرەوە بۆ بەشداران و
میونانی بیانی رێکخرا ،هەر و لەو نیوەرۆ خوانەدا وەزیرانی
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دەرەوە و بەرگری و ناوخۆ و گەشەپێدانی نێودەوڵەتی
هەرکام لەسەر تەوەر جیاجیاکان قسەیان کرد و ڕوانگەی
حیزبی کرێکاریان بۆ بەشداربووان ڕوون کردەوە .لەالیەن
بەشدار بووانەوە چەندین پرسیار کران و لەچوارچیوەی
سیاسەتەکانی خۆیان دا واڵم درانەوە.
هەیئەتی حیزبی لەمیانەی کۆنفرانسەکەدا لەگەڵ
هەریەکە لەبەرێزان :ئین مەك نیکۆل سەرۆکی حیزبی
کرێکاران ،خاتوو جۆ گرینینگ سەرۆکی بەشی
نێونەتەوەی و خاتوو نەبیل ساتەر بەریوەبەری پرۆژە
نێونەتەوەیەکان و لە بەرپرسانی بەشی نێونەتەوەی حیزبی
کرێکار چاوپێکەوتنیان کرد.
لە بەشیکی دیکەی کاری کۆنفڕانس دا کە تایبەت
بوو بە میوانانی بەشدار و حیزبە دەستە خوشكەکان،
کاتژمێری شەشی دوا نیوەرۆ بۆ حەوت و نیوی شەو
ئێوارە خوانێک بەڕێوە چوو .لەم ئێوارە خوانە و هەروەها لە
درێژەی کونفرانسەکەدا هەیئەتی حیزبی توانیان چاویان بە
بەشێکی بەرچاو لەدیپلومات و کەسایەتییە سیاسیەکانی
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کەچی بۆ داوای مافی چارەنووسی خۆی پشتان تێکردن
بەشدار بکەوێت.
هەروەها لەگەل بەریز خاتوو ئێمێلی ترۆنبێری وەزیری و پشتیوانیتان لێ نەکرد .هەیئەتی حیزبی هیوای خواست
سێبەر لە وەزارەتی دەرەوەی بریتانیا چاوپێکەوتنیان کرد .کە لەداهاتوو و هەلبژاردەکان و پرۆسەی داهاتوو پشیوانی
سەرجەمی باسەکانی هەیئەتی حیزبی لەگەڵ کەسایەتییە لە گەلی کورد بکەن.
بەشدارەکان لەو کۆنفرانسە دا بریتی بوون لە باس و
نوێنەرایەتی حیزبی دێموکراتی کوردستان  -بریتانیا
خواسەکانی پێشێلکاریەکانی مافی مرۆڤ ،زیندانیانی
سیاسی و چەوساندنەوەی نەتەوەکانی ژێر دەستی
کۆماری ئیسالمی .هەیئەتی حیزبی دڵگرانی و گلەیی
و گازەندەی حیزب و گەلی کوردیان لەپالپشتی نەکردنی
حیزبی کرێکاران لە سەربەخۆی و ریفراندۆمی باشووری
کوردستان گەیاندە بەڕێوەبەرانی ئەو حیزبە .هەیئەتی
حیزبمان بە ئاماژەی بە وتەی کاربەدەسانی بریتانیا کە
دەیانگووت نەتەوەی کورد خاوەن هێزی پێشـمەرگەیە کە
شەری درندەترین ڕێکخراوی تیرۆریستی جیهانی کردووە،
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بەشداریی نوێنەرایەتی حیزبی دێموکراتی
کوردستان لە ڕۆژی دووهەمی کۆنفرانسی
سااڵنەی حیزبی کرێکارانی بریتانیا
ناوەندی هەواڵ -بریتانیا :سهرل ه نیوهرۆی ڕۆژی سێ
شهمم ه  ٢٦سێپتامبری  ٢٠١٧زایینی بهڕێزان هاورێ مهولود
سواره ئەندامی رێبەری حیزب و یونس موكری ئەندامی
کۆمیتەی بریتانیا لەرۆژی دووهەمی كۆنفرانسی سااڵنهی
پارتی كرێكاری بریتانیا دا بهشدارییان کرد ل ه سیمینارێك
ل ه سهر پرۆسهی ئاشتی باكووری كوردستان ،دێموكراسی و
ئازادی ئۆجهالن ل ه هۆڵی شارلۆت ل ه شوێنی بهریوهچوونی
كۆنفرانس ه ك ه ل ه شاری برایتۆن ل ه الیهن گرووپێك ه ه ڵسوراوی
به ریتانی ،نێونهتوهیی و كوردی باكوور ب ه ڕێوه چوو.
سهرهتا ل ه الیهن بهدیع ه ئۆزگۆكچ ئهرتان پهرلهمهنتاری شاری
وان ل ه سهر لیستهی هەدهپ ه باسێكی تیر و تهسەلی ل ه سهر
باردۆخی باكووری كوردستان دوای كودتا شكستخواردۆكهی
هاوینی ساڵی  ٢٠١٥ل ه توركیا و ه ه نگاوهكانی ئهردۆغان
ل ه تێكدانی پرۆسهی ئاشتی ل ه كوردستان و زیندانی كردن و
ڕاوهدۆنانی چاالكانی مافی مرۆڤ و ئهندام پهرلهمانهكان
و سهرۆك شارهوانییهكانی ههدهپ ه ل ه باكووری كوردستان
پێشکەش کرد.
دواتر خاتوو دیالر دێریك خوێندكاری دوكتورا ل ه پهیوهندیی ه
نێونهتهوهییهكان ل ه زانكۆی ئاكسفۆرد باسێكی ل ه سهر خهباتی
كوردهكان ل ه دوای پهیمانی سایكس پیكۆ و ب ه تایبهتی رۆژئاوا
و رۆڵی ژنان لهو خهباتهی ئهو پارچهی كوردستان دا كرد.
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ئینجا بهرێز فابیان وهزیری دهرهوه ل ه كابینهی سێبهری
دهوڵهتی پارتی كرێكار دا باسی ل ه سهرۆك كۆماری توركیا
ئهردۆغان وبردنی توركیا بهڕهو دیكتاتۆرییهت و داخران كرد.
سهڕهڕای ئهوهیك ه ل ه ساڵی ٢٠٠٢وەوە واڵتی توركیا گهشهی
ئابووری بهرچاوی ب ه خۆیهوه بینی ،لهو ناوهشدا ههریمی
كوردستان زۆر یارمهتیدهری ئابووری توركیا بووه .ناوبراو لە
بەشێکی دیکەی وتەکانی دا باسی لە بێ هیوایی ڕۆژئاوا
ل ه سهر سیاسهتهكانی ئهردۆغان ل ه ناوچ ه و ڕادهی نێونهتهوهیدا
كرد .بهڕێز فابیان پشتگیری خۆی ب ۆ گشتپرسی ههریمی
كوردستان دەربڕی و كارهساتهكانی وهك ههڵهبج ه و ئهنفاڵی
كوردهكانی ل ه الیهن ڕژیمی بهعسهوه وهبیر ئامادهبووان هێناوه.
شایانی باس ه بهڕێز پۆل ل ه پارتی شین فین ل ه ئیرلهندای
باكوورهوه باسی لهوه كرد ك ه خهڵكی ئیرلهند ههست ب ه
ئازارهكانی گهلی كورد دهكهن .ئاماژهی ب ه خهباتی ئیرلهندای
باكوور ههر ل ه سهدهی ١٧وە دژ ب ه داگیركاری بریتانیا و
ل ه ئهنجامدا باسی ل ه پرۆسهی ئاشتی ئیرلهندای باكوور و
پهیمانی گوود فرایدهی كرد.
بهڕێوهبهری ناوهندی لێكۆلینهوهی كوردی ل ه لهندهن ئیبراهیم
دوغۆش بهرخۆدانی كوردان بۆ دهستهبهر كردنی ماف ه
نهتهوهییهكانیان ،ئازادییهكان و یهكسانی لهگهڵ نهتهوهكانی
تری ناوچ ه كهدا بهرجهست ه كرد .باسی ل ه كێشهی كورد،
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دهستبهسهركرانی بهڕێز ئۆجهالن و بهرخۆدانی كوردانی
ڕۆژئاوا ،كۆبانی ،شهنگال و باشووری كوردستانی كرد.
دواتر خاتوو جولی وارد ئهندام پهرلهمانی پارتی كرێكارانی
بریتانیا ل ه پهرلهمانی ئورووپا و ههڵسوراو ل ه رێكخراوی دژ ب ه
ڕهگهز پهرهستی باسی ل ه سهردانهكانی ب ۆ باكووری كوردستان
كرد و ڕهخنهی ل ه میلیتاریزه كردنی باكووری كوردستان ل ه
الیهن دهوڵ ه تی توركهوه گرت .شایانی باس ه سیمینارهك ه ل ه
كاتژمێر ١:٣٠پاشنیوهرۆ كۆتایی پێهات.
پیویست بە ئاماژەیە لە درێژەی کۆنفرانسەکەدا هەیئەتی
حیزبی دێموکرات لەگەل بەبەشێک لەدۆستان و پشتیوانانی
بزوتنەوەی رزگاری خوازی گەلەکەمان دیداریان تازە کردەوە.
جێگای ئاماژەیە کە بە هۆی کێشە ناوخۆییەکانی واڵتی
بریتانیا و کێشەی نێوخۆیی پارتی کڕیکاران و هاوکات کێشە
و مەترسییەکانی تێرۆریزم لە سەر ئەو واڵتە ،ئەم کۆنفرانسە

بە پێچەوانەی لە کۆنفرانسەکانی پێشووی لێبەرپارتی زیاتر
لە سەر کێشەو باسەکانی نێوخۆی ڕاوەستا و وەک چاوەڕوان
دەکرا بە پێی پێویست ئاوڕ لە کێشە گرفتە نێونەتەوەی
نەدرایەوە.
هەر لەو پانێلەدا هەیئەتی حیزبی لەنیزێكەو دیدارو
چاوپێکەوتنیان لەگەل خاتوو جولی ۆرد ئەندامی پارلمانی
ئەوروپا و هەروەها خاتوو بهدیع ه ئۆزگۆكچ ئهرتان پهرلهمهنتاری
شاری وان لەسەر لیستی پارتی ماف و ئازادی پێک هێنا.
نوێنەرایەتی حیزبی دێموکراتی کوردستان-بریتانیا
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بەڕێوەچوونی کۆڕێکی پڕ شکۆ
بۆ پرسە و سەرەخۆشی سەرۆک
مام جەالل تاڵەبانی لە بریتانیا
ناوەندی هەواڵ -بریتانیا :رێکەوتی ٨ی ئۆکتۆبری ئەو سەرەخۆشیە بەبەشداری خەڵکێکی یەکجار زۆر لە
 ٢٠١٧کاتژمێری  ١٢بۆ ٥ی ئێوارە لەشاری برمینگهام هەرچوارپارچەی کوردستان ،دەیان کەسایەتی سیاسی
رێورەسمێك بۆ سەرەخۆشی سەرۆك مام جەالل بەرێوە چوو ،کوردستان و جیهانی کە لەنێویان دا هەریەك لەبەرێزان
هەیئەتێکی حیزبی دێموکراتی کوردستان پێك هاتوو لە
بەرێزان کاک کەیوان شێرزاد ئەندامی کۆمیتەی بریتانیا
و کاک کاوە مودرسی بە تاجەگولی رێزلێنانەوە بەشداری
ئەم پرسەیان کرد.
رێکەوتی ٥و  ١٠ئۆکتۆبری  ٢٠١٧لەسەر پێشنیار
یەکیەتی نیشتیمانی کوردستان لە بریتانیا کۆمیتەیەک
پێكهاتوو لە نوێنەری حیزب و الیەنەکانی هەرچوار پارچەی
کوردستان و هەروەها نوێنەرایەتی حکومەتی هەرێمی
کوردستان و بنەماڵەی بەرێز تالەبانی بۆ بەرێوەبردنی پرسە
سەرؤك مام جەالل پێک هات .لیژنەی بەرێوەبردنی پرسەی
سەرۆك مام جەالل دوای دوو جار دانیشتن و ڕاگۆڕینەوە
لەسەر بەرێوەبردنی کارەکانی پرسەکە ،وا ساخ بوونەوە کە
بە هاوکاری هەموو الیەک ڕێورەسمێکی پڕ شکۆ کە
شایانی گەورەیی ئەو ڕێبەرە بێت بەڕێوەبەرن.
هەر لە سەر ئەو بڕیارە ،ڕۆژی شەممە ڕێکەوتی ١٤ی
ئۆکتۆبری  ٢٠١٧کاتژمێری ٣ی پاشنیوەرۆ بۆ ٧ی ئێوارە
لە رۆیال النکەستەر هوتێل لە ساری لەندەنی پایتەختی
بریتانیا بەرنامەکە بەشێوەیەکی رێک و پێك بەرێوە چوو.
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تۆنی بلێر سەرؤک وەزیرانی پێشووی بریتانیا و دۆستی
نیزێکی مام جەالل ،نەدیم زەهاوی ئەندامی پارلمانی
بریتانیا بەشداریان کرد و هەرکامەیان وتاریان لەپرسەکەدا
پێشکەش کردو لەدەستانی مام جەاللیان بەخەسارەیەکی
گەورە بۆ کۆمەڵگای نێونەتەوەی و کورد بەگشتی زانی.
لە بەشیکی ئەو ڕیورەسمەدا تێکۆشەری دێرینی
ڕیزەکانی حیزبی دیموکراتی کوردستان و کەسایەتی و

سیاسەتمەداری ناسراوی کورد مامۆستا عەبدوواڵ حەسەنزادە
وتارێکی کورتی پێشکەش کرد .بەڕیز حەسەنزادە لەو
وتارە دا سەرەڕای ئاماژە بە پلەی بەرز و جێگە و پێگەی
بەڕیز مام جەالل تالەبانی وەک ڕێبەرێکی کاریزما و
کارامە ،بەڕیز حەسەنزادە لە بەشێکی دیکەی قسەکانی
دا ئاماژەی بە خۆشەویستی مام جەالل لە ناو ڕێزەکانی
یەکێتی نیشتمانی کوردستان ،حیزبە کوردستانییەکان و
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کۆمەاڵنی خەڵکی کوردستان دا بە گشتی کرد و باسی
لە لێبووردەیی و گەورەیی ئەو مرۆڤە شۆڕشگێرە بەرامبەر
بە نەیار و دژبەرانی چ لە ناو ڕێزەکانی حیزبەکەی و چ
لە گۆڕەپانی سیاسی کوردستان دا کرد .بەڕێز حەسەنزادە
لە کۆتایی قسەکانی دا هیوای خواست کە ڕێبازی
تاڵەبانی هەروا درێژەی هەبێ و ڕێبەری و ئەندام و کادر
و پێشمەرگەکانی یەکێتی لە جیاتی دۆشدامان و خەمبار
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بوون بە بۆنەی کۆچی دوایی ڕێبەرەکەیانەوە هەوڵ بدەن
بە یەکخستنی ڕێزەکانیان ڕۆحی ئەو شاد کەن و درێژە بە
سیاسەتی حەکیمانە و کوردپەروەرانەی بدەن.
لە بەشێکی دیکە ئەو ڕێوڕەسمە دا چەندین کەسایەتی
دیکە وتاریان پێشکەش کرد کە بریتی بوون لە:
 بەڕێز کاروان جەمال تاهیر نوێنەری حکومەتی هەرێمیکورستان
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 وتاری حیزب و الیەنە سیاسیەکانی هەرچوار پارچە دێموکراتی کوردستان لە بریتانیا بە سەرپەرستی بەرێزلەالیەن بەرێز هاوار حاجی لێپرسراوی و بەرپرسی یەکیەتی مامۆستا عبداللە حەسەن زادە بە تاجە گولی رێزلێنان
لەخەبات و تێکۆشانی سەرۆك مام جەالل بەشداری پرسەکە
نیشتیمانی کوردستان
بوون.
 وتاری بنەماڵەی بەرێز سەرۆك مام جەاللهەروەها چەند پەخشان و وتاری دیکە پێشکەش کران.
نوێنەرایەتی حیزبی دێموکراتی کوردستان  -بریتانیا
جێگای ئاماژەیە کە هەیئەتێکی نوێنەرایەتی حیزبی
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بەشداریی هەیەتێکی حیزبی دێموکراتی کوردستان
لە پرسەی مامۆستا کەریم زەند لە بریتانیا
ناوەندی هەواڵ -بریتانیا :ڕۆژی یەکشەممە رێکەوتی
١٥ی ئۆکتۆبری  ٢٠١٧لەالیەن بنەماڵە ،هاوڕێ و دۆستانی
مێژوونووس ،نووسەر و شۆڕشگێڕی دێرینی گەلەکەمان
مامۆستا کەریم زەند ،لە شاری لەندەن ڕێوڕەسمێکی پرسە
و سەرخۆشی بۆ مامۆستای کۆچ کردو لە هوتێل هیلتۆن
بەڕێوەچوو.
کۆڕی پرسەی مامۆستا کەریم زەند کاتژمێر ٤ی پاشنیوەرۆ
بۆ ٦ی ئێوارە بە بەشداری بەشێکی بەرچاو لە ڕەوەندی کورد
لەبریتانیا و هەروەها بنەمالە و کەس و کار و دۆستان و
خۆشەویستان مامۆستا ئامادی پرسەکە بوون.
کۆرەکە لەالیەن کاک پێشرەو مەجید بە وتانە کرایەوە
کەریم زەند :گەریدە و مێژوونووسی ناسراوی کورد
ئامادەبوانی بەرێز ئێوارەتان باش ،بەخێربێن بۆ یادی سەربازێکی
ونی گەلەکەمان ،یادی گەریدە و مێژوونوسی کورد مامۆستا
کەریم زەند
گۆرانی مەزن دەڵێ:
بەڵێ دیارە لەناو قەومی بەسیتا قەدری سەنعەتکار
وەکو عەکسی قەمەر وایە لەناو حەوزێکی لیخندا
بەداخەوە ئەم راستییەکی حاشاهەڵنەگرە کە کۆمەڵگای ئێمە
لەم رۆژەدا بۆتە حەوزە لیخنەکە کە قەدری زانایان و بلیمەتانی

خۆی نازانێ.
بەرێزان ئێمە ئیمرۆ کۆبوینەتەوە بۆیادی ماڵئاوایی بلیمەتێکی
ئەم میللەتە کە تەمەنێکی درێژی لە خزمەتی خاک و
نیشتیمانەکەیدا بەسەربردووە و وەک گەریدە و مێژوونووس و
کۆمەڵگاناسێکی ناودار.
پێشەکی حەزدەکەم بەوە دەستپێبکەم کە شاری سلێمانی بەناو
پایتەختی رۆشنبیری ماڵئاواییکردنی ئەم زاتە مێژوونوس و
گەریدە و رۆلە بەئەمەکەی نیشتیماندا کەمتەرخەم بووە.
وا چاوڕواندەکرا کە ژمارەی ئەو کەسانەی لە مەراسیمی
بەرەو گۆڕستان بردنی تەرمەکەیدا هەر هیچ نەبێت بەقەد
ژمارەی الپەرەکانی یەکێک لە بەرهەمکانی ئەم کەڵە مرۆڤە
بەشداربوونایە .بەداخەوە ئەمە چ کارەساتێکە کە میللەتێک
رۆڵ و پیگەی نووسەر و مێژوونوس و هونەرمەندانی خۆی
نەزانێ.
مامۆستای نەمر یەکێکە لە نەوە زێرینەی کە مرواری
و ئاڵتون و مەرجانەکانی تاجی شکۆی ئەدەب و مێژووی
کوردەواری کە بەداخەوە لە پاییزی تەمەندان و یەک یەک
وەک گەاڵی دار دەکەون و بەجێمان دەهێلن .ئەوە ئەرکی
مێژووی و ئەخالقی و مرۆڤایەتیی ئێمەیە کە شوێن و ناو و
جێێان بەرزراگرین .گلەیی بێت شارەکەی رۆشنبیری کە ئەوەی
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تەواوکردنی خانەی مۆستایان لە قوتابخانەی فەیسەڵییە
مامۆستایەتی کردوە و لەسەروبەندی دامەزرانی کۆماری
کورستان لە مهاباد رۆشتووە بۆ بەشداریکردن لە کۆمارەکەی
پێشەوادا و لە کۆماری کوردستان وەک مامۆستایەکیش
خزمەتی کردووە .لە زمانی خۆیەوە دەیگێرێتەوە کە رۆژێک
قازی محەممەد سەردانی ئەو پۆلەی کردووە ئەو وانەی تێدا
گوتووەتەوە ،دوای تەواوبوونی وانەکەی پێیگوتووە «لە تارانێ
را مامۆستا وام نەدیوە» .هەر ئەو کاتەش قازی محەممەد
«کلێتەیەکی» پێدەدات ،کە تاوەکو کۆچی دوایی لەسەریدا
بوو .لەدوای شکستی کۆماری مهابادیشدا لەگەڵ مەال
مستەفای بارزانی و هاوەڵەکانی بەرەوە رووسیا رۆشتتوە.

بۆ سیاسەتمەدارانی دەکەیت بۆ مێژوونووس و ئەدەب دۆستانی
ناکەیت.
کەریم زەند کوڕی حەمە ئاغای کوڕی ئەمین ئاغایە،
لەسەرەتای دروستبوونی شاری سلێمانیەوە ئەم بنەماڵەیە لە
گوندی چنگیانی ناوچەی شارباژێرەوە هاتوونەتە سلێمانی و
لەوێ نیشتەجێبوون.
ئەم کەڵە مرۆڤە ،لەساڵی  )١٩٢٥( ١٩٢٤لە گەرەکی
مەڵکەندی شاری سلێمانی لەدایک بووە .خوێندنی سەرەتایی و
ناوەندی لە شاری سلێمانی تەواوکردووە و پاشان چۆتە بەغداد
و لە ساڵی  ١٩٤٤خانەی مامۆستایانی تەواوکردوە و لە پاش
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مامۆستا لە قاهیرەی پایتەختی میسر دپلۆمی بااڵی
بەدەستهێناوە.
لە زانکۆی ماینز گۆتنبێرگی ئەڵمانی پلەی پرۆفیسۆری
پێبەخشراوە.
لە ساڵی  ١٩٣٨وە تێکەڵی سیاسەت بووە و لە کۆمەڵی
برایەتی ،هیوا ،ئازادی ،ژێکاف ،کاژیک و پارتی دیموکراتدا
ئەندامی دەستەی نووسەرانی کورد بووە.
لە شۆرشەکانی شێخ مەحمود و شۆرشی بارزان و شۆرشی
قازی محەمەد دا بەشداری کردووە
دوو ساڵ بەندکراوە لە گرتوخانەی ئەبوغریب و پێنج ساڵیش
بە دەستبەسەری دوورخراوەتەوە بۆ زۆنگاوەکانی ناوچەی ناسریە
لە خوارووی عێراق.
لە پاڵ مامۆستایەتیدا ،چەندین ئەرکی نیشتیمانی بەجێهێناوە
وەک ئەوەی سەرپەرشتیاری نەهێشتنی نەخوێندەواری بووە
هەروەها بۆ ماوەی  ١٥ساڵ بریکاری سەندیکای مامۆستایان
بووە .وە جێگری ئەنجومەنی شارەوانی سلێمانی بووە بەخۆبەخش
و بێ مووچە
لە ساڵی  ١٩٤٠ە وە دەستی بەنووسین کردووە و  ١٢نوسراو و
بالوکراوەی هەیە
زیاتر لە  ٦٠٠وتاری هەیە کە لە زۆربەی گۆفارو
رۆژنامەکوردییەکاندا باڵوکراونەتەوە
خاوەنی  ٤٠کتێبی باڵوکراوە و دەستنوسە و شاکاری
بەرهەمەکانی بریتیە لە کتێبی «تۆماری تەمەن» کە لە
( )٥بەرگ پێکهاتووە باس لە جوگرافیا و شێوەزاری میللەتانی
کوردستان دەکات ١٥ .کتێبی تایبەتی هەیە کە لە بوارەکانی
جوگرافیا و مێژووی کوردستاندا نووسیوویەتی
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مامۆستای نەمر یەکەمین کەس بووە کە ئینجیلی کردووە
بە زمانی کوردی
لە چلەکاندا لە گۆڤاری گەاڵوێژدا چەندین وتاری
باڵوکردۆتەوە.
ئەندامی دەستەی نووسەرانی گۆڤاری رۆژی نۆێ و نوسەری
کورد بوە.
لەساڵی  ١٩٥٨لەسەر ئەرکی خۆی جوگرافیای کوردستان
باڵوکردۆتەوە
رەنگە ئەوەی کە تا ئێستا وترا بەس و زۆریش بێت بۆ ئەوەی کە
بزانین کە کەریم زەند چ مرۆڤێکی گەورەیە .بەالم بەرێزان ئەم
زاتە لە بوارێکی تردا پێشرەوی کردوە کە ئێمە وەک میللەتی
کورد لەم جۆرە پسپۆرەمان دەگمەنە ئەویش بواری گەریدەیی و
جۆگرافیاناسییە کە ناوبراوە سەرقافلەی ئەم بوارە بووە.
مامۆستای گەورەمان بەگەڕیدەیی هەرچوارپارچە کوردستان
گەڕاوە و زانیاری تەواوی لەسەر هەموو شوێنەکان و هۆز و تیرە
و رەگەز و زمان و مێژووی کوردستانی گەورە تۆمارکردووە.
زۆربەی گەشتەکانی بە پێ بووە و نزیکەی  ١٣ساڵی پێچووە
هەتا هەموو کوردستانی گەورە گەڕاوە چونکە ئەو بڕوای بە
سنوری دەستکردنی دەستی داگیرکەر نەبووە و وەک خۆی
دەیگێرێتەوە و دەڵی «لە ئەرمیناوە تا کەنداو» بەپێ گەڕاوم بە
مەبەستی نووسینی جوگرافیای کوردستان.
کاتژمێری  ١٠بەیانی رۆژی سێشەممەی  ٢٠١٧/١٠/ ١٠لە
شاری سلێمانی لە تەمەنێکی پر بەرەکەت و بەخشینی ٩٣ساڵیدا
دڵە مەزنەکەی لە لێدان کەوت و ماڵئاویی لێکردین.

سلێمانی بێکەسە و شێرکۆی نەماوە تا بە دەقێکی وااڵ
شانامەی ماڵئاوای مامۆستامان بۆ بنوسێت.
رەوانت شاد مامۆستای نەمر ئاسودەبە تۆو هاوڕێانت ئەرکی
نیشتیمانی خۆتان بەزیادەوە بەدیهێنا و دڵنیابە گەر ئەم نەوەیەش
بەوە نەزانێت ئەوا هەموو جوگرافیای کورستان شاهیدی بەرهەم
و رەنجی تۆن .لە هەر جۆگەو رووبارێکی کوردستان بپرسیت
دەڵێ ئەم گەریدە جوگرافیناسە پێشئەوەی تانوپۆی من بخاتە
سەرنەخشە بە قومێ ئاوی من تینوێتی خۆی شکاندووە،
لەهەر دارێکی بەقواڵچوی کوردستان بپرسی دەڵی ئەم مارکۆ
پۆلۆیەی ئێمەک پێش نەخشاندنی شوێنی رەگەکانی من تاوێ
لە سێبەرمدا حەواوەتەوە ..هەموو گوند و بناری شاخ و لوتکەی
چیاو دەشت و دۆڵی کوردستانی گەورە شایەتی بەئەمەکی و
دڵسۆزی و جوامێری تۆدەدەن .رەوانت شاد و بنوە بەئارامی.
بە دوای وتەکانی کاک پێشرەو هەریەکە لەبەرێزان کاک
ئەنوەر سولتانی ،مامۆستا سەباح غالب و کاک مەحمەد
مستەفا نوسەرو رۆشنبیر و هەروەها لەالیەن بنەماڵەکەیەوە
مامۆستا عبداللە سالح (مامۆستا عبدە) وتاریان پێشکەش
کردو لە سەر گەورەیی مامۆستا کەریم زەند و بەرهەمەکانی
مامۆستا و خەسارەتی لەدەست دانی ئەو کەسایەتییە تێکۆشەرە
قسەیان کرد.
پێویست بە ئاماژەیە کە بەرێز مەولوود سوارە بەنوێنەرایەتی
حیزبی دێموکراتی کوردستان بەشداری پرسەکە بوو و لە
نیزێکەوە پرسەو سەرەخۆشی حیزبی دێموکراتی کوردستانی
پێشکەش بنەماڵەکەی کرد.
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نوێنەرایەتی حیزبی دێموکراتی کوردستان  -بریتانیا
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خۆپیشاندانی کوردانی تاراوگە لە بەردەم
بالویزخانەی حکومەتی عێراق لە لەندەن
کاتژمێر ٤ی ئێوارەی ئەمڕۆ دووشەممە ڕێکەوتی ١٦ی
ئۆکتۆبر سەدان کەس لە کوردستانیان و چاالکی سیاسی و
داکۆکیکارانی مافی مرۆڤ لە لەندەنی پایتەختی بریتانیا
بە مەبەستی سەرکۆنە و ڕیسوا کردنی هێرشی حەشدی
شەعبی و پاسدارانی سپای قودس،ی ڕژیمی ئیسالمی ئێران
بۆ سەر شاری کەرکووک و داگیرکردنی ئەو شارە ،لە بەردەم
باڵوێزخانەی عێراق لەو شارە کۆبوونەوە و بە دانی درووشم دژ
بە ڕژیمەکانی ئێران و عێراق و حەشدی شەعبی و پاسداری
تێرۆریست قاسم سلێمانی ،نارەزایەتی توندی خۆیان دژ بە هێرش
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و داگیرکاری بۆ سەر کەرکووک و ناوچە کوردستانییەکانی
دەرەوەی دەسەاڵتی هەرێمی کوردستان دەربڕی و داوایان لە
حکومەتی بریتانیا و کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی کرد کە ڕێگە
نەدەن میلشیا شێعەکانی سەر بە حکومەتی ئێران ئارامی و
ئاساییشی کوردستان و دانیشتوانی تێک بدەن.
پێویست بە ئاماژەیە کە کۆمەڵێک لە خۆپیشاندەرانی خوێن
گەرم هێرشیان کرد ناو باڵوێزخانەکە و دەرگا و شۆشەی
پەنجەرەکانیان تێکشکاند.
حیزبی دیموکراتی کوردستان  -كۆمیتهی بریتانیا
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بەڕێوەچوونی خۆپێشاندان
لەبەردەم باڵوێزخانەی ئەمریکا لە لەندەن
ناوەندی هەواڵ -بریتانیا :ڕۆژی شەممە ڕێکەوتی
٢١ی ئۆکتۆبری ٢٠١٧ی زایینی ،سەدان کەس لە
کوردستانیانی دانیشتووی واڵتی بریتانیابە مەبەستی
نارەزایەتی دەربڕین بەرمابەر بە هێرشی حەشدی شەعبی
و هێزەکان دژ گەلییەکانی ڕژیمی عێراق و سپای
پاسدارانی ئێران و هاوکات بە مەبەستی شەرەمەزار
کردنی بیدەنگی ئەمریکا و واڵتانی ڕۆژایی بەرامبەر
بەو هێرشانە کە بووە هۆی شەهید و بریندار کردنی
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سەدان کەس لە هێزەکانی پێشمەرگە و خەڵکی
بێتاانی کوردستان و ئاوارە بوونی سەدان هەزار کەس،
کاتژمێر ١ی پاش نیوەرۆ لەبەردەم سەفارەتی ئەمریکا
لە لەندەن خۆپێشاندانێكیان رێکخست .لەو خۆپیشاندانە
دا دەیان درووشم و سلۆگان دژ بە ڕژیمەکانی ئێران،
عێراق و تورکیە گوترانەوە و سیاسەتی ئەو سێ واڵتە
داگیرکەرەی کوردستانیان دژ بە بڕیاری سەربەخۆیی
و خواست و ویستی گەلی ئازادیخوازی کوردستان
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دەستیان بە هێرشی سەربازی کرد و کوردستانیان خۆپیشاندەران واژوویان کردبوو ،ئاڕاستەی باڵوێزخانەی
لە ئاسمان و ئەرزەوە ئابڵووقە داوە گوترانەوە .هەرلەو ئەمریکا کرا.
پیوەندیەدا نامەیەكی سەرئاوەال بۆ پشتیوانی لەدۆزی
رەوای كوردو هەروەها ئەنجامی هەلبژاردنەكانی ٢٥ی
حیزبی دیموکراتی کوردستان  -كۆمیتهی بریتانیا
سپتامبر و پشتگیری لە دێموكراسی و سەقامگیربوونی
ڕەوشی باشوری كوردستان ئامادە کرا و بەشێکی زۆر لە
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خۆپێشاندانی کوردستانیانی
نێشتەجێی بریتانیا لە بەردەم
باڵویزخانەی ئێران لە لەندەن
ناوەندی هەواڵ -بریتانیا :لە درێژەی کارو چاالکیەکانی
کوردانی دانیشتووی بریتانیا ،لە لەندەن دژی کۆماری
ئیسالمی ئێران لەباشووری کوردستان ،ئەمرۆ رێکەوتی ٣ی
نوامبری  ٢٠١٧کاتژمێری ٩ی سەرلەبەیانی خۆپێشاندانێک
لەبەردەرگای باڵوێزخانەی ڕژیمی تێرۆریستی ئێران بەڕێوەچوو.
ئەو خۆپێشاندانە بۆ ڕێسوا کردنی دەستێوەردان و هێرشەکانی
ڕژیمی ئیسالمی ئێران و دەستە و تاقمە گێردراوەکانی ئەو
ڕژیمە بۆسەر باشووری کوردستان و پشتگیری پێشـمەرگەی
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کوردستان ڕێکخرا بوو.
هاوکات لەگەڵ ڕیسوا کردنی دەستدرێژی حەشدی
شیعە و بەکرێگیراوانی ڕژیمی ئیسالمی بۆ سەر باشوور،
خۆپێشاندانەدەران پێشێلکارییەکانی مافی مرۆڤ ،گرتن،
ئەشکەنجە و ئێعدامی زیندانیانی سیاسی لە ڕۆژهەاڵتی
کوردستان و ئێرانیان بە توندی مەحکووم کرد و داوایان لە
کۆمەڵگای نێودەوڵەتی کرد کە لە جیاتی دانوستان کردن
لەگەڵ حکومەتی دژی ئازادی تاران ،ئاوڕ لە پێشێلکارییەکانی
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ئەو ڕژیمە دژ بە مافی مرۆڤ و پەسندکراوە نێودەوڵەتییەکان
بدەنەوە.
بەڕێز مەولوود سوارە ئەندامی ڕێبەری و نوێنەری حیزبی
دیموکراتی کوردستان لە بریتانیا ،لە وتووێژێک دا لەگەڵ
کاناڵی ڕووداو کە راستەوخۆ باڵو دەکرایەوە ،باسی لە
سەرەڕوویی و دەستدرێژییەکانی کۆماری ئیسالمی بۆ
سەر خەڵکی ئێران و ڕۆڵەکانی گەلەکەمان لە ڕۆژهەاڵتی
کوردستان کرد و گووتی:
لە زیندانەکانی کۆماری ئیسالمی سەدان زیندانی سیاسی
کوردمان هەیە کە  ١٩کەسیان زیندانی سیاسی ژنن و ٢١
کەسیان سزای ئێعدامیان بە سەر دا سەپێندراوە.
لە نێو زیندانیانی سیاسی جیگای خۆیەتی قەدردانی بکەین
لە کاک مەحمەد نەزەری کە  ٢٤ساڵە لە چالەرەشەکانی
کۆماری ئیسالمی ئێران دایەوە و ئەمرۆ  ٩٥رۆژە مانی
لەخواردن گرتووە و ژیانی لەبارودۆخێکی زۆر خەراپ
دایە ،کاک رامین شەریفی چارەنووسی دیار نیە و کەمال
شەریفی  ١٠سالە گیراوە و ئیجازەی هیچ جۆرە چاوپێکەوتن
و دیدارێكی لەگەڵ بنەماڵەی نیە .خاتوو زێنەب جەاللیان
ماوەی  ١٠ساڵە گیراوە و لە خەراپترین بارودۆخی جەستەیی
و ژیان دایە .ڕژیمی دژی ئازادی ئیسالمی ئێران هیچکات

چاوی بە خۆشی و شادی گەالنی ئێران و بە تایبەتی گەلی
کورد هەڵنەهاتووە ،هەر بۆیە پاش ڕێفراندۆمی باشووری
کوردستان ،ڕۆڵەکانی گەلەکەمان لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان
کە بۆ خۆشی دەربڕین ڕژانە سەر شەقامەکان ،ڕۆژانی دواتر
لە الیەن بەکرێگیراوانی ئیتالعاتەوە هێرشیان کرایە سەر سەدان
کەسیان گرت و ئێستا لە ژێر ئەشکەنجە و لێدان دان و تەنانەت
کۆمەڵێکیان بێ سەروشوێنن.
پێویست بە گوتنە کە لە سەرەتای پایزی ئەم ساڵەوە تاکو
ئیستا  ١٦٧کەس لەالیەن کۆماری پەت و سێدارە دەستبەسەر
و زیندانی کراون.
لەو خۆپێشاندانە کە بەشێکی بەرچاو لە کوردانی هەر
چوار پارچەی کوردستان تێدابەشدار بوون ،دەیان درووشمی
جۆراوجۆر بە زمانەکانی کوردی ،فارسی و ئینگلیسی دژی
کۆماری ئیسالمی لە الیەن بەشداربووانەوە گوترانەوە.
جێگای ئاماژەیە کە کۆی هەڵوێستی حیزبی دیموکراتی
کوردستان سەبارەت بە ئالوگۆرەکانی ئەم دواییانەی باشووری
کوردستان و رۆلی کۆماری ئیسالمی لەو پیوەندییەدا
وەرگێڕدرابوەوە سەر زمانی ئینگلیسی ،بە ڕێژەیەکی بەرچاو
بە سەر ڕێبوارانی ئەو شەقامە دا باڵو کرایەوە.
حیزبی دیموکراتی کوردستان  -كۆمیتهی بریتانیا
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کۆبونەوەی شورای ئینتێرناسیۆنالی
سۆسیالیست لە بارسەلۆنە
دەستی بەکارەکانی کرد
رێکەوتی ٢٤ی نوامبری  ٢٠١٧لە کاتالۆنیا – بارسەلۆنە یەکدەنگبوونی سۆسیالیستەکان لەسەرتاسەری دونیا
کۆبونەوەی شوڕای ئینتێرناسیۆنالی سۆسیالیست باسەکانی نوێنەرانی واڵتانی جوراوجۆر لە ئەو سێ خاڵە
بەمیوانداریی حیزبی سۆسیالیستی کاتالۆنیا دەستی وبنەما سەرەکیانە پێشکەش کرا.
بەکارەکانی کرد.
هەرکام لەبەرێزان جۆرج پاپاندریف سەرۆک و لویس
هەیئەتێکی حیزبی دێموکراتی کوردستان بەسەرپەرستی ئەیاال سکرتێری ئینتێرناسیۆنالی سۆسیالیست پێداگرییان
کاک مستەفا شەلماشی ئەندامی دەفتەری سیاسی و لەسەر ئەوە کرد کە هێچ کۆمەڵگایەك سەرکەوتوو نابێ
بەرپرسی دەرەوەی والتی حیزبی دێموکراتی کوردستان مەگەر ئەوەی کە هەموو ئەندامان و دانشتیوان خۆیان لە
و هەروەها خاتوو گواللە شەرەفکەندی و مەولوود سوارە چارەنووسی سیاسی ئەو والتەدا ببینەوە.
ئەندامانی رێبەری حیزب بەشداری ئەم کۆبونەوەیە بوون.
دەبێ حیزبە سۆسیالیستەکان سەرنج بدنە بەها سەرەکیەکانی
لەچوارچێوەی پێداگری لەسەر سێ خاڵی بنەڕەتی سۆسیالیزم و بەکردەوە هەنگاوی بۆ هەڵبێنەوە.
سۆسیالیست ئینتێرناسیۆنال واتە ئازادی ،بەرابەری و
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شایانی باسە کە لەدرێژە وتار پێشکەش کردندا ئەوجار
نۆرە گەیشتە مستەفا شەلماشی ئەندامی دەفتەری سیاسیی ناوبراو لە بەشی یەکەمی قسەکانیدا ئیشارەی
حیزبی دێموکراتی کوردستان و بەرپرسی دەرەوەی والت .بەپێشێلکاریەکانی کۆماری ئیسالمی کرد لەبواری
مافی مرۆڤ و بەهێنانە بەرباسی چەند نموونە لەوبوارەدا
بەرێزیان لە باسەکانیدا قامکی خستە سەر چەند کردەوەی دژی مرۆڤایەتیی کۆماری ئیسالمی لەقاودا.
تەوەرێکی گرینگی کوردستان و ئێران و رۆژهەالتی لەبەشی دوویەمی وتەکانیدا سەرنجی بەشداربووانی
راکێشا بۆ ئەوکارەساتەی کە بەهۆی بومەلەرزەوە
نێوەراست.
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بەسەرپارێزگای کرماشان لەرۆژهەالتی کوردستاندا بەوەکرد کە پێویستە ئەو کێشەیە لە چوارچێوەی دەستوری
هاتووەو ،نەخشی کۆماری ئیسالمی لەبەهاناوەچوونی عێراقدا بەدابین کردنی مافەکانی گەلی کورد و لە
ڕێگەی وتووێژ بەبێ دەستێوەردانی دەرەکیی چارەسەر
لێقەوماواندا خستە ڕوو.
بەرێزیان ئیشارەی بەوە کرد کە کۆماری ئیسالمی بکرێت.
خاوەنداریەتیی لەو خەلکە لێقەوماوە نەکردوەو بەگوێرەی
پێویست بەهانایانەوە نەچووە ،تەنانەت ویستویەتی قوواڵی لەم کۆبونەوەیەدا هەیئەتی حیزبی دێموکراتی کوردستان
ئەو کارەساتە بشارێتەوەو رێگای بە راگەیاندن نەداوە بچێتە دیدارو چاوپێکەوتنیان لەگەل بەشێکی بەرچاو لەگەل
هەرێمەکەو بەرفراوانی کارەساتەکە نیشان بدات ،وەك بەرپرس و سکرتێر و نوێنەری حیزب و الیەنەکانی بەشدار
ئەوە دەچێ کە کۆماری ئیسالمی شتێکی بۆشاردنەوە لەکۆبونەوەیەکەدا بەڕێوەبرد.
هەبێت لەوناوچەیە و ڕێگەشی نەداوە کە کٶڕوکۆمەڵە
هەروەها راگەیەندراوی دەفتەری سیاسی لەمەر
نێونەتەوەییەکان فریای خەڵکی لێقەوماو بکەون.
رووداوەکانی باشووری کوردستان و دێکۆمەنتی مافی
مستەفاشەڵماشی لەکۆتایی باسەکەیدا داوای لە مرۆڤ و پێشکەشی بە بەشێک لە ئەندامانی بەشداربوو
ئینتێرناسیۆنالی سۆسیالیست و کۆمەلگای نێونەتەوەی کرا.
کرد کە لەئاوەدان کردنەوەی ناوچە بومەلەرزە لێدراوەکەدا
یارمەتی دەر بن لەرێگای رێکخراوە نێونەتەوەیەکاندا ،نەك
هەروەها لە درێژەی کارەکانی ئەو کۆبوونەوەیەد
لەرێگای کۆماری ئیسالمی .
ائێوارەخوانێك کاتژمێری ٧ی ئێوارە بۆ ٩ی شەو لەالیەن
تەوەرێکی دیکە باسەکەی مستەفاشەڵماشی تەرخان حیزبی سۆسیالیستی کاتالۆنیا بۆ میوانانی بەشدار لە
کرابوو بۆ دەستێوەردانەکان و ئاژاوەگێریەکانی کۆماری کۆبونەوەی شوڕای ئینتێرناسیۆنالی سۆسیالیست رێکخرا،
ئیسالمی ،لە واڵتانی ناوچەکەدا ،هەر لەعێراقەوە تاکو لەم کۆبونەوەیەش دا دیدارو چاوپێکەوتن و لەگەل بەشێکی
یەمەن ،لەوچوارچێوەیەدا باسی لەرۆلی سەرەکی کۆماری بەرچاو لە دۆستان و ئەندامانی ئیس ئای کرا.
ئیسالمیی ئێران کرد لەهێرش بۆسەرباشووری کوردستان.
هەروەها لە کۆتای باسەکەیدا ئیشارەی بە کێشەکانی
نوێنەرایەتی حیزبی دێموکراتی کوردستان
نێوان حکومەتی عێراق و هەرێمی کوردستان کردو
لە ئینتێرناسیۆنالی سۆسیالیست
ڕایگەیاند کە ریفراندۆم مافێکی بناغەیی هەرگەلێکەو
٢٤ی نوامبری ٢٠١٧
لەو مەسەلەیەدا ڕەوا نیە گەلی کورد لۆمە بکرێت لەسەر
ئەوەی کە ریفراندۆمی بەڕێوەبردوە ،لەو پێوەندیەش ئیشارە
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کۆبونەوەی شورای ئینتێرناسیۆنالی
سۆسیالیست لە بارسەلۆنە کۆتایی
بەکارەکانی هێنا

ئەمرۆ ٢٥ی نوامبری  ٢٠١٧لە کاتالۆنیا  -بارسەلۆنە
کە رۆژی خەبات بۆ لەناو بردنی توندوتیژی دژی ژنانە
هەر بەم بۆنەوە کۆبونەوەی سۆسیالیست ئینتێرناسیۆنال بۆ
وەبیرهێنانەوەی ئەم بۆنەیەوە دەستی بەکارەکانی کرد.شایانی
باسە بۆ بەرجەستە کردنی خەبات لەدژی توندو تیژی
پۆستر ئامادە کرابوو کە هەر کام لەالیەنەکانی بەشدار ئەو
پۆستەرەیان هەلگرت و هەروەها بەدەستە جەجمعیش وێنە کێشرا
بۆ پشتیوانی لەم رۆژە.
لەدرێژە باسەکانی ئەمرۆش دا چەند کەس لەبەرپرسانی
رێکخراوەکانی بەشدار لە کۆبونەوەی شورادا وتاریان پێشکەش
کرد.
تەوەری کۆتای بریتی بوو لە  ١١قەتعنامە کە لەنێویان دا
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قەتعنامەی پێشنیاری حیزب و رێکخراوە کوردستانیەکانی
بەشدار بوو کە لەالیەن شوراوە پەسند کرا.
بۆبەشی رۆژهەالتی کوردستان و ئێران کە پێشنیاری
هەیئەتی حیزبی دێموکراتی کوردستان بوو سێ تەوەری
سەرەکی تێدا گونجێندرابوو کە بریتی بوون لە:
معکوم کردنی پێشێل کردنی مافی مرۆڤ لەالیەن
کۆماری ئیسالمی ئێرانەوە لە کوردستان و ئێراندا ،نارەحەتی
دەربرین سەبارەت بە بومەلەرزەکەی رۆژهەالتی کوردستان و
باشووری کوردستان بەتایبەت ناوچەی کرماشان و داوا کردن
لە کۆمەلگای نێونەتەوەیی کە بەهانای قوربانیەکانەوە بچن
لە ئاوەدان کردنەوەی ناوچەکەیاندا ،هەروەها ئیشارە بەوەکرا
کە مەسئلەی کورد بەشێوەی ئاشتیخوازانەو لە رێگای
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وتووێژەوە چارەسەر بکرێت هەرچەندە لەکۆماری ئیسالمی
چاوەروان ناکرێت کە لەوبارەوە هەنگاوێک هەلبێنێت.
هەموو نێوەرۆکی قەتعنامەکە سەبارەت بەکوردستان
لەداهاتوودا بەزمانەکانی کوردی و ئینگلیسی بالو دەکرێتەوە
جێگای ئاماژەیە کە هەیئەتی حیزبی دێموکرات لە
بالوکردنەوەی پۆستری زیندانیانی سیاسی ،کۆلبەران،
تیرۆرەکانی کۆماری ئیسالمی،وێنەی منداالنی شیناوێی و

هەروەها پۆستری بومەلەرزەی لەسەر مێزی ئینتێرناسیۆنالی
سۆسیالیست بۆ بەشداربووان دانا بوو کە سەرنجی بەشداربووانی
بۆالی خۆی راکێشا.
نوێنەرایەتی حیزبی دێموکراتی کوردستان
لە ئینتێرناسیۆنالی سۆسیالیست
٢٥ی نوامبری ٢٠١٧
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كار و
تێكۆشانی
حیزبی دێموکراتی
کوردستان
لە بریتانیا

٢٠١٨
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پشتگیریی خۆپێشاندانەکان
لە ئێران و رۆژهەاڵتی کوردستان

بەمەبەستی پشتگیری لە خۆپێشاندانەکانی خەلکی راپەریو لە
ئێران و رۆژهەاڵتی کوردستان رێکەوتی ٦ی جانیوێری ٢٠١٨
لەکاتژمێری ٢بۆ ٤ی پاشنیوەرۆ لەبەردەرگای بالوێزخانەی ئێران
لەلەندەن خۆپێشاندانێك بەرێوەچوو.
ئەم خۆپێشاندانە بە بەشداری رەوەندی ئێرانی و کورد لە لەندەن
و هەروەها بەشەداری بەشێك لەحیزبەکانی ئێرانی کوردستانی
بەرێوەچوو ،لەم خۆپێشاندانەدا زۆر دروشمی جۆراوجۆر دژی
کۆماری پەت و سێدارە لە الیەن خۆپێشاندەرانەوە درا
لەم خۆپێشاندانەدا پەیامی شورای دمكراسی خوازانی ئێران
خوێندرایەوە.
مردم غیور ایران ،فریاد رسای آزادی خواهی و عدالت باشیم .
پس از گذشت چهار دهە سرکوب حقوق و آزادی های شهروندان
و رواج فساد حکومتی و تاراج ثروتهای ملی در ایران بغض
فروخفتە مردم شکسته شد و مرگ بر خامنه ای به عنوان
اساس نظام جمهوری اسالمی و مسوول همه نابسامانی ها به
شعار اصلی خیزش مردمی در سراسر کشور تبدیل گردید .رسانه
های جمهوری اسالمی تالش می کنند این خیزش مردمی را
به واکنش عصبی مردم در برابر اوضاع آشفته اقتصادی تقلیل
بدهند اما جنبه های سیاسی و هویتی پیام ها و شعارها
ی معترضان در سراسر کشور نشان می دهد کلیت جمهوری
اسالمی آماج مستقیم شعارهای تند و براندازانه معترضان قرار
دارد .جمهوری اسالمی ایران به صورت فزاینده با بحران های
مشروعیت  ،ناکارآمدی و توزیع ثروت روبرو است و از توان

الزم برای مدیریت کارامد کشور و متناسب با فرهنگ و
هویت ایرانیان برخوردار نیست .از این رو ،تنها راه برون رفت از
وضعیت بحرانی کنونی گذار از نظام جمهوری اسالمی است.
بدیهی است که فروپاشی جمهوری اسالمی اگر با نظام سیاسی
دموکرات و متناسب با واقعیت های جامعه ایرانی از نظر زبانی
و قومی و جغرافیایی جایگزین نشود ،تالش ها و جانفشانی
های یکصد ساله ایرانیان برای تحقق دموکراسی و زندگی آزاد
و شرافتمندانه به ثمر نخواهد نشست .ما امضا گنندگان این
کمپین با تاکید بر خواست تاریخی مردم ایران برای آزادی و
عدالت و دموکراسی از همه ایرانیان سراسر کشور می خواهیم
برای نجات کشور به این خیزش عمومی بپیوندند .ما ایرانیان
خارج از کشور هم تالش می کنیم با برپایی راهپیمایی و تجمع
در برابر دفاتر نمایندگی جمهوری اسالمی ایران همصدا با مردم
ایران سرنگونی جمهوری اسالمی را فریاد بزنیم .اندکی صبر
سحر نزدیک است
جبهه دمکراتیک ایران
سازمان همبستگی برای دمکراسی و حقوق بشر
حزب دمکرات کردستان
حزب کومله کردستان ایران
حزب تضامن اهواز
حزب مردم بلوچستان
حزب متحد بلوچستان
حزب لر ،کهگیلویه و بویر احمد
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سازمان سیاسی  ،فرهنگی ترکمن صحرا
سازمان سیاسی ،فرهنگی آذربایجان
کمپین حمایت از اعتراضات وسیع و گسترده مردم ایران
شورای دمکراسی خواهان ایران
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جێگای ئاماژەیە کە ئەندامانی حیزبی دێموکراتی کوردستان
لەبریتانیا بەشداری چاالکانەیان کرد.
حیزبی دێموکراتی کوردستان  -کۆمیتەی بریتانیا
٦ی جانیوێری ٢٠١٨
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بەڕێوەچوونی سیمینارێک بە بۆنەی
یادی  ٧٢ساڵەی دامەزرانی کۆماری
کوردستان لە بریتانیا

ناوەندی هەواڵ -بریتانیا :بەمەبەستی بەرز ڕاگرتنی یادی
٧٢مین ساڵڕۆژی دامەزرانی کۆماری کوردستان ڕۆژی
شەممە رێکەوتی ٢٠ی جانیوێری  ٢٠١٨کاتژمێری ٢ی
پاشنیوەرۆ سیمینارێک بە بەشداری کوردانی دانیشتووی
بریتانیا و ژمارەیەک کەسایەتی و نوێنەری حیزب و رێکخراوە
سیاسییە کوردستانی و ئێرانییەکان لە شاری لەندەن بەڕێوە چوو.
ئەم سیمینارە کە لە ژێر ناوی «کۆمار و پرسی بە دەوڵەتبوونی
کورد» دا بوو ،لە الیەن کومیتەی بریتانیای حیزبی دیموکراتی
کوردستان بە هاوکاری مەڵبەندی رۆشنبیری کورد لە لەندەن و
یەکیەتی الوانی دێموکراتی رۆژهەالتی کوردستان رێکخرابوو.
سیمینارەکە بە سرودی نەتەوایەتی «ئەی ڕەقیب» کە لە
الیەن کۆڕی سرودی «یەکیەتی الوانی دیموکراتی رۆژهەاڵتی
کوردستان» پێشکەش کرا ،پاشان دەقیقەیەك بێدەنگی بۆ
شەهیدانی رێگای رزگاری کورد و کوردستان دەستی پێکرد.
پاشان لە الیەن خاتوو بەفرین مەحمودی پێشکەشکاری
رێورەسمەکەوە بەخێرهاتنی میوانەکان کرا.

لە سەرەتای سیمینارەکەدا «رزگار قادر زادە» ،بەرپرسی
کومیتەی حیزب لە بریتانیا ،بە نوێنەرایەتی حیزبی
دیموکراتی کوردستان وتەیەکی پێشکەش کرد و وێڕای بە
خێرهێنانی میوانەکان ئاماژەی بە گۆڕانکارییە ناوچەییەکان
و دۆخی هەنووکەیی پرسی کورد لە پارچەکانی کوردستان و
پێداگریی لەسەر زەروورەتی تەبایی نێوان هێز و الیەنە سیاسییە
کوردستانییەکان کردەوە« .رزگار قادرزادە» لە درێژەی وتەکانی
دا بە ئاماژە بەوەی کە بە درێژایی مێژوو کورد بۆ دامەزرانی
کیانێکی سەربەخۆ خەباتی کردووە و تا ئێستاش ئەو ئامانجە
بنەڕەتییە وەدی نەهاتووە ،تیشکی خستە سەر گرنگیی تەورەی
سیمینارەکە.
دوای پەیامی کومیتەی حیزب ،بەرێز «کاروان جەمال
تاهیر» ،نوێنەری حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە بریتانیا
وتەیەکی پێشکەشی ئامادەبوونی سیمینارەکە کرد و وتی:
ئەمساڵ جیهان یادی  100ساڵەی کۆتایی هاتنی جەنگی
جیهانی یەکەم دەکاتە کە لە ئەنجامی رێککەوتنەکانی دوای
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جەنگدا ،کوردستان دابەشکرایەوە و رێگە نەدرا کورد کیانی
خۆی هەبێ و دەوڵەتی سەربەخۆ دابمەزرێنێ.
کاروان جەمال تاهیر لە درێژەی وتەکانیدا بە لە بەرچاوگرتنی
ئەزموونی کۆماری کوردستان و ئەزموونی حکوومەتی هەرێمی
کوردستان هیوای خواست کورد ئەو تەنگژانەی بەرۆکی گرتووە
بڕەوێنەوە و ویستی بنەڕەتی کورد کە دامەزرانی دەوڵەتی
سەربەخۆیە بێتە دی.
لە درێژەی ئەم رێورەسمەدا نوێنەرانی« :پارتی دیموکراتی
کوردستان»« ،هاوپەیمانی بۆ دیموکراسی و دادپەروەریی» و
«حیزبی تەزامونی دیموکراتی ئەهواز» بە بۆنەی یادی ٧٢
ساڵەی دامەزرانی کۆماری کوردستان پەیامیان پێشکەش کرد.
لە کۆتایی بەشی یەکەمی ئەم رێورەسمەدا سرودی «رێبەندان»
کە لە الیەن گرووپی سروودی «یەکیەتی الوانی دیموکراتی
رۆژهەاڵتی کوردستان» ئامادە کرابوو پێشکەش کرا.
لە بەشی دووەمی ئەم یادەدا تەوەری سەرەکی سیمینارەکە
(واتە :کۆمار و پرسی بە دەوڵەت بوونی کورد) خرایە بەر باس و

گەنگشە .لەم بەشەدا «مادح ئەحمەدی» بە ئاماژە بە ڕابردووی
گوتاری سەربەخۆیی کورد کورتەیەکی لەسەر کۆمار و پرسی
سەربەخۆیخوازبوونی کۆمار و ئەو روانگانەی کە لەو پێوەندییەدا
لە ئارادان خستەڕوو و پاشان لە چوارچیوەی دیالۆگێکی کراوەدا
ئەم پرسە لە الیەن دوکتور «سەعید شەمس»ەوە قسەی لەسەر
کرا.
د .سەعید شەمس سەرەتا لە روانگە فەلسەفەی مێژووییەوە
ڕخنەی لەو دوو خوێندنەوەیە کە بۆ پرسی سەربەخۆیی خواز بوون
و یان خودموختاری خواز بوونی کۆماری کوردستان دەکرێت،
گرت .سەعید سەمس ئاماژەی بەوەدا ئەو دوو خوێندنەوەیە
بۆ کۆماری کوردستان زیاتر کەوتوونەتە ژێر کاریگەریی
رووداوەکانی سەردەمی خۆیان و لەو روانگەیە خوێندنەوەیان بۆ
کۆماری کوردستان کردووە .سەعید شەمس بە ئاماژە بەم دوو
خوێندنەوە دژ بە یەکە بۆ کۆمار جەختی لەسەر ئەوە کردەوە
کە لە نێوان ئەو دوو خوێندنەوەیەدا خوێندنەوە و روانگەیەکی
دیکەش هەیە.
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سەعید شەمس بە لە بەرچاو گرتنی مۆدیلی دەسەاڵتدارێتی
و هەلومەرجی دامەزرانی کۆماری کوردستان جەختی لەسەر
ئەوە کردەوە کە بەرپرسانی باشووری کوردستان لە حوکمڕانی
و هەنگاو نان بۆ سەربەخۆیی نەیانتوانیوە ئەزموون لە کۆماری
کوردستان وەربگرن.
لەدرێژەی ئەم باسەدا ژمارەیەک لە ئامادەبووانی کۆڕەکە
سەرنج و پرسیارەکانی خۆیان خستەڕوو و دواتر لە الیەن دوکتور
سەعید شەمسەوە قسەیان لەسەر کرا.
جێگای ئاماژەیە کە خاتوو بەفرین مەحمودی وەك
پێشکەشکاری رێورەسمەکە بۆ نێو ئاخنی بەرنامەکە بە پەخشان
و شیعر بەرنامەکەی رازاوەتر کرد.
ئەم سیمینارە زیاتر لە سێ کاتژمێی خایاند و لە هەمان رۆژیشدا
پێشانگای هونەرمەند «سمایل ماملێ» کە تایبەت بوو بە وێنە
و ڤیدیۆ و بەڵگەنامە لە سەر کۆماری کوردستان لە مەڵبەندی
رۆشنبیری کورد لە لەندەن کرایەوە.
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پێویست بە ئاماژەیە کە ئەو حیزب و ڕێکخراوانە بە بۆنەی
٧٢هەمین ساڵەوەگەڕی دامەزرانی کۆمارەوە پەیامیان هەبوو کە
لە بەر نەبوونی کات تەنیا ناوەکانیان خوێندرایەوە:
 یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان بزووتنەوەی گۆڕان کۆمەڵەی شۆڕشگێڕی زەحمەتکێشانی کوردستانی ئێران « ئاکام ڕەسووڵی» بەرپرسی یەکیەتیی الوانی دیموکراتیرۆژهەاڵتی کوردستان لە بریتانیا
 « محەممەد ئەفەندی»یەکیەتیی نەتەوەیی خوێندکارانیکورد لە بریتانیا
 حیزبی مردمی بلوچستان پارتی ئازادی کوردستان سوریە یەکگرتوی ئیسالمی کوردستانحیزبی دێموکراتی کوردستان  -کۆمیتەی بریتانیا
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خۆپێشاندان دژی هێرشەکانی ترکیە
بۆ سەر رۆژئاوای کوردستان

ڕێکەوتی ٣ی فێبریوێری  ٢٠١٨لە شاری بێرمینگهام ی
بریتانیا خۆپێشندانێک بەرێوە چوو
بە مەبەستی نارەزایەتی دەربرین دژ بەو کردەوە تیڕۆریسانەی
ئەردۆغان دەیکاتە سەر کوردان لە رۆژئاوای کوردستان
بەهاوکاری حیزب و ڕێکخراو و رەوەندی کوردی لەم واڵتە .
بەشداربوان بە گوتنی دەیان شوعار و پەخشان و شێعری
حەماسی و خوێندنەوە و پيشکەشکردنی چەندین پەیام بە
زمانەکانی ئینگلیسی و کوردی لە ئاست گەلەکۆمەکێک کە
هەر رۆژەو بە ناوێک و بیانویەک دەکرێتە سەر گەلەکەمان
دڵی داگیرکەرانی هەژاند و پەیامێکی رەوا و روونیان گەیاندە
کۆر و کۆمەڵە نێونەتەوەیی و زلهێزەکان کە دەبێت هەرچی
زووتر بێدەنگییەکانیان بشکێنن و چی تر لە ئاست کۆمەڵکوژی
گەلی کوردستان بێدەنگ نەبن.
شایانی باسە لە رێپوانێکی جەماوەری دا بە ناو سەنتەری
شاری بێرمینگهام  ،گوتنەوەی شوعار و هەڵبرینی دەنگی
نارەزایەتی دژی رێژیمی فاشیست و تیرۆر پەروەری تورکیە
سرنجی خەڵکی ناو شەقامی بۆ الی داواکاری و رەوایی حەقی
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دۆزی براکانمان لە عەفرین بۆ الی خۆی راکێشاو هەر لەم
چاالکییەش دا پەیامی خۆپێشاندەران بە سەدان کۆپی باڵو
کرایەوە کە خەڵکانی ناو شەقام زۆر بە مەیلەوە خوازیاری بوون.
هەروەها خۆپشاندەران دەنگی نارەزایتیشیان دژ بە کوشت و
کوشتارو ئیعدامی رۆڵەکانی کورد لەرۆژهەاڵتی کوردستان
بەرز کردەو پشتیوانی خۆیان بۆ چاالکانی سیاسی کورد لە
ڕۆژهەاڵتی کودستان دەر بری و داوایانکرد نابێیت رۆڵەکانی
کورد لە ئیران ئیعدام بکردرێن و خوازیاریی هەڵوەشاندنەوەی
حووکمی ناعاداڵنەی ئێعدام بۆ چاالکوانان ڕامین حوسێن
پەناهی و هیدایەت عەبدواڵپووریان بەرز کردەوە.
 بەڵی بۆ راگرتنی حوکمی ئێعدام لە الیان مەکینەیکۆماری سێدارەی جەمهوری ئیسالمی ئێران کە هەر رۆژە و بە
بیانویەک بەدژی رۆلەکانمان دەدرێتە دەرەوە!
 بەڵی بۆ راگرتنی ژینۆسایدی کورد! ساڵو لە خۆراگری ئەفرین!ـ سەرشۆری بۆ داگیرکەرانی خاکی کوردستان!
حیزبی دێموکراتی کوردستان  -کۆمیتەی بریتانیا

حیزبی دێموکراتی کوردستان  -نوێنەرایەتی بریتانیا
كۆنگرهی  ١٦بۆ كۆنگرهی ١٧
کار و تێکۆشان ٢٠١٩ - ٢٠١٦

حیزبی دێموکراتی کوردستان  -نوێنەرایەتی بریتانیا
كۆنگرهی  ١٦بۆ كۆنگرهی ١٧
کار و تێکۆشان ٢٠١٩ - ٢٠١٦

144

145

حیزبی دێموکراتی کوردستان  -نوێنەرایەتی بریتانیا
كۆنگرهی  ١٦بۆ كۆنگرهی ١٧
کار و تێکۆشان ٢٠١٩ - ٢٠١٦

سەردانی بەڕێز عەلی قازی
ڕێکەوتی ٧ی فێبریوێری  ٢٠١٨لە ئالمان (بۆن) هەر یەك کورد بە گشتی و رۆژهەاڵتی کوردستان بە تایبەتی کرد ،باس
لەبەڕێزان مەلوود سوارە و کاک خالید حەسنپوور ئەندامانی و خواستی ناوچە و رۆژهەالتی کوردستان لەم دانیشتنەدا لەسەر
رێبەری حیزب و خاتوو فەرزانەی ڕەشید زادە سەردانی بەڕێز رووداوەکانی رۆژهەاڵتی نێوەڕاست و هەروەها دوایین رووداوەکان
كراو ئالوگۆری بیرورا کرا.
عەلی قازی کوڕی جەنابی پێشەوایان کرد.
ئەم سەردانە بۆ هەواڵ پرسی و دیداری بەڕێزیان بوو.
لەم سەردانەدا بەرێزیان پێداگری لەسەر یەکڕیزی و تەبایی و
حیزبی دێموکراتی کوردستان  -کۆمیتەی بریتانیا
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بهشداریی نوێنەرایەتی حیزبی دێموكراتی كوردستان
لە بریتانیا لە گردبووەنەوەیەک لە بەرانبەر باڵوێزخانەی
چیک بۆ دەستبەجێ ئازادکردنی بەڕێز ساڵح موسلم
 رێکەوتی  ٢٦فیبریوێری  ،٢٠١٨کاتژمێر  ١١:٣٠بە
نوێنەرایەتی حیزبی دێموكراتی كوردستان لەبریتانیا بەشداریمان.
كرد لە گردبووەنەوەیەک لە بەرانبەر باڵوێزخانەی چیک بۆ
دەستبەجێ ئازادکردنی بەڕێز ساڵح موسلم.
هەر لەو پیوەندیەدا كۆمیتەی بەرێوەبەری حیزبی دێموكراتی
كوردستان لە دەرەوەی والت ڕاگەیندراوێكی بالو كردەوە
دەقی ڕاگەیندراوەكە:
دهست بهسهر کران و نیازی تهحویلدانی بهڕێز ساڵح موسلیم
هاوسهرۆکی پیشو و بهرپرسێکی بااڵی ئێستای پ.ی.د به
کاربهستانی تورکیه له الیهن پۆلیس له واڵتی چێکیهوه به
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توندی مهحکوم دهکهین.
په پێیی خهبهری ههواڵدهریهکان بهڕێز ساڵح موسلیم هاوسهرۆکی
پێشو وپهرپرسێکی بااڵی ئێستای پ.ی.د له الیهن پۆلیسهوه
له پڕاگ دهست بهسهر کراوه .لهوهش خراپتر ههواڵهکان ئاماژه
بهوه دهکهن که ئهو دهستبهسهر کرانه لهسهر داوای دهوڵهتی
تورکیه بوهو خهتهری ئهوه ههیه که تهحویلی کاربهدهستانی
تورکیه بدرێ .گومان لهوهدا نیه که ئهوکاره به پێچهوانهی
ههمو یاساو وڕێسا و قهرارداده نێونهتهوهییهکانه .بهڕیز ساڵح
موسلیم خهباتکارێکی تێکۆشهری گهلێکی بهشخوراوهو جگه
له چاالکی سیاسی که به پێی ههمو یاسا ئینسانیهکان ڕێگا
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پێدراوه ،هیچ کارێکی نهکردوه تا بگیرێ و بخرێته ژێر گوشارهوه.
مهسهلهیهکی دیکهش ئهوهیه که تورکیه هیچ حهقێکی
یاسایی بهسهر بهڕێزیانهوه نییه تا بتوانێ داوای ڕادهستکردنهوهی
بۆ تورکیا بکات .بهڕیز ساڵح موسلیم شارۆوهندی واڵتی تورکیه
نییه تا ئهو واڵته بتوانێ داوای گهڕاندنهوهی بۆ تورکیه بکا .به
پێچهوانه لهبهرئهوهی تورکیا کێشهی سیاسی لهگهڵ حیزبهکهی
بهڕێز ساڵح موسلیم ههیه ،به هیچ شێوهیهک سهاڵحییهتی ئهوهی
نییه که له هیچ بارێکهوه لیکۆڵینهوه له بهڕیزیان بکا.
وهک نوێنهرایهتی حیزبی دێموکڕاتی کوردستان له دهرهوهی
واڵت دهستبهسهرکرانی بهڕێز ساڵح موسلیم له الیهن پۆلیسهوه
له پڕاگ مهحکوم دهکهین و داوا دهکهین ههرچی زووتر ئازاد

بکرێ .ههروهها له ڕێکخراوهکانی نێونهتهوهیی بهرگری ل ه
مافی مرۆڤ ،له حیزب وڕێکخراوه دێموکڕات و ئازادیخوازهکان
و له واڵتانی دێموکڕاتیک و ئازاد ،داوا دهکهین ههرچی زووتر
گوشار بخهنه سهر واڵتی چێکیه تا بهڕێز ساڵح موسلیم ئازاد
بکهن و به هێچ شێوهیهک ڕێگا نهدهن ناوبراو تهسلیمی واڵتی
تورکیه بکرێ.
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کومیتهی بهڕێوهبهریی حیزبی دێموکڕاتی کوردستان
له دهرهوهی واڵت
2018-2 – 25
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ڕێوڕەسمی ساڵیادی لەدایك بوونی بارزانی نەمر
ڕێکەوتی ١٠ی مارسی  ٢٠١٨لیژنەی پارتی دێموکراتی حیزبی دێموکراتی کوردستان بۆ ئەوم ئاهەنگ بانگێشتن
کورستان لە بریتانیا بەبۆنەی سالرۆژی لەدایك بوونی بارزانی کرابوو کە بەرێزان مەولوود سوارە نوێنەری حیزبی دێموکراتی
کوردستان و کاک سەید قادر جەسیمی ئەندامی کۆمیتەی
ئاهەنگێکی دۆستانەیان بەم بۆنەوە رێک خست.
لەم مەراسمەدا بەشێکی بەرچاو لە حیزب و الیەناکانی بریتانیا بە پێش کەش کردنی پەیامێك بەشداریان کرد.
کوردستانی و ئەندامان و دۆستانی پارتی ئامادە بوون.
حیزبی دیموکراتی کوردستان  -كۆمیتهی بریتانیا
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بەشداریی نوێنەرایەتی حیزبی دیموکراتی
کوردستان لە بریتانیا لە کۆڕیادی ساڵیادی
کیمیابارانی هەڵەبجە لە پارلەمانی ئەو واڵتە

ناوەندی هەواڵ -بریتانیا :ئێوارەی ڕۆژی چوارشەممە رێكەوتی
١٤ی مارسی  ٢٠١٨كاتژمێری  ٧بۆ ٨و نیو ،نوێنەرایەتی
حکومەتی هەرێمی کوردستان لە بریتانیا ،وەک نەریتی
سااڵنەیان بە بۆنەی ٣٠هەمین ساڵەوە گەڕی کۆمەڵکوژی
خەڵکی هەڵەبجە بە چەکی کیمیاوی و ئەنفال و بێسەروشوێن
کردنی سەدان هەزار کەس لە خەڵکی سڤیل و بێتاوانی باشووری
کوردستان لە الیەن ڕژیمی گۆڕکراوی بەعسەوە ،ڕێورەسمێکی
پێک هێنا .لەسەر بانگێشتی نوێنەرایەتی حكومەتی هەرێمی
كوردستان لە بریتانیا ،هاوڕێ مەولوود سوارە ئەندامی ڕێبەری و
نوێنەری حیزبی دیموکراتی کوردستان لەوواڵتە ،بە یاوەری بەڕێز
دوكتور سەعید شەمس لەو ڕێورەسمە دا بەشدارییان کرد.
سەرەتای ڕێورەسمەکە بە سروودی نەتەوایەتی ئەی ڕەقیب و
پاراستنی خولەكیک بێدەنگی بۆ یادی شەهیدانی کوردستان
دەستی پێکرد .پاشان چەندین وتار و بابەت سەبارەت بە کیمیابارانی
هەڵەبجە و ئەنفالی ڕۆڵەکانی گەلەکەمان پێشکەش کران.
هەروەها بەڕیز کاروان جەمال تاهیر نوێنەری حکومەتی هەڕێمی
کوردستان وتارێکی پێشکەش کرد .بە دوای ئەوانەش دا پارچە
مۆسیقایەك و فیلمێكی دێکۆمێنتاری لەسەر کۆمەڵکوژی

هەڵەبجە پێشکەش کران.
لەو سمینارەدا بەیاننامەی ناوەندی هاوكاری حیزبەكانی
كوردستانی ئێران لەپیوەندی لەگەل كردەوە تیرۆریستیەكانی
كۆماری ئیسالمی دژبەهێزەكانی كوردستانی ئێران و نوێنەرین
شەهیدی حیزبەکەمان قادر قادری ،بە زمانی ئینگلیزی لەنێو
بەشداران بالو كرایەوە .جێگەی ئاماژەیە کە دەقی ئەو بەیاننامەیە
و بەیاننامەی سکرتاریای حیزب بە پۆستی ئێلێکترۆنی بۆ دەیان
کەسایەتی و داوەدەزگای پەیوەندی داری بریتانی بەڕێ کرابوو.
هەروەها نوسخەیەكیش درا بە هەر یەكە لە بەرێزان نەدیم زەهاوی
و جاك لۆپرێستی ئەندامانی پارلمانی بریتانیاو لۆرد ئەحمەد.
پێویست بە ئاماژەیە کە لە پەڕاویزی کۆڕیادەکەدا بەڕێز مەولوود
سوارە لەگەڵ چەندین کەسایەتی و ئەندام پارلەمان و سیاسەتوانی
ناسراوی بریتانی دا دیداری کرد و لە سەر بارودۆخی نالەباری
کوردستان بە گشتی ،داگیرکاری و هێرشی بەرباڵوی سوپای
تورک بۆ سەر خورئاوای کوردستان و ئاىلووقەی شاری عەفرین
و هەروەها بارودۆخی نالەباری کورد لە ئێرانی ژێر دەسەالتی
حکومەتی ئیسالمی و گرتن ،ئەشکەنجە و ئێعدامی ڕۆڵەکانی
گەلەکەمان و نەیارانی سیاسی لە الیەن ئەو ڕژیمە قسە و باسی
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کرد .لەو کەسایەتی و ئەندام پارلەمانانەی کە بەڕێز مەولوود
سوارە دیداری لەگەڵ دا پێک هێنان دەکرێ ئاماژە بە « ماری
کلیندۆن ،ئەندامی پارلەمانی بریتانیا ،بەڕێز نەدیم زەهاوی ئەندام
پارلەمان ،جاک لۆپرێستی ئەندام پارلەمان ،لۆرد ئەحمەد و
کریستیان المب ڕۆژنامەنووسی بەناوبانگی جیهانی و بەرپرسی
بەشی دەرەوەی ڕۆژنامەی ساندەی تامزی بریتانی بکرێ.
نوێنەرایەتی حیزبی دیموکراتی کوردستان  -بریتانیا
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بەشداریی هەیئەتێکی حیزبی دیموکراتی
کوردستان لە کۆنفڕانسی حیزبی
تەزامونی دیموکراتیکی ئەهواز
ناوەندی هەواڵ -بریتانیا :لەالیەن حیزبی تەزامونی دێموکراتیکی
ئەهواز سمینارێك لەژێر ناوی بەرەسمی ناسینی مافی نەتەوەكان
و بناخەی دارشتنی دێمۆكراسی لە ئێران لەرێکەوتی ١٧ی
مارسی  ٢٠١٨لە شاری لەندەن بەرێوە چوو.
لە سەر بانگهێشتی ڕەسمی حیزبی تەزامون ،هەیئەتێکی
حیزبی دیموکراتی کوردستان پێكهاتوو لە بەرێزان کاک
خالیدی حەسەنپوور بەرپرسی پەیوەندی لەگەڵ ئوپۆزیسیونی
ئیران ،کاک مەولوود سوارە ئەندامی رێبەری حیزب و کاک
کەیوان شێرزاد ئەندامی کۆمیتەی حیزب لەبریتانیا بەشداریان
ئەو کۆنفڕنسە بوون.
کۆنفرانسەکە کاتژمێر  ١١بۆ ٦ی ئێوارە درێژەی کێشا و
نوێنەری حیزب بەرێز خالید حەسەنپوور وتارێکی لەژێر ناوی››بەبێ
دانپێدانان بە ناسنامەی نەتەوەکانی ئێران دێموکراسی دابین
نابێت» پێشکەش کرد .بەڕیز حەسەنپوور لە وتارەکەیدا ئاماژەی
بەوەدا کە حاکمیەتەکە یەک لەدوا یەکەکانی ئێران چۆن
بەئانقەست دەستیان لە پێکهاتەکانی ئێران وەرداوە و لە جیاتی
دەستەواژەی نەتەوە لە دەستەواژەی قەوم کەلکیان وەرگرتوە.
پاشان لە بەشێکی دیکەی وتارەکەی دا لەسەر دەستەواژەی قەوم
وەستا ،کەمانای کۆی چەند تایفەیەکی لە رووی خوێنی لێك
نیزێك دەدا و ئامانج لەو کارە ئەوە بووە و ئەوەیە کە قەوم بەجۆرێك

بچوك بکرێتەوە و ببێتە ژێرکۆی «میلەتی ئێران» .بەڕیز خالید
حەسەنپوور لە بەشێکی تری وتارەکەی دا ئاماژە بەوە کرد کە
حاکمیەت بە بەراوەژوو نیشاندانی ناسنامەی پێکهاتەکانی ئێران
دەیهەوێ ئەوان لەمافە بنەرەتیە سیاسیەکانیان بێ بەش بکات و
ئاستی داواکاریەکانیان بینێتە خوارێ.
نوێنەری حیزبی دیموکراتی کوردستان لەکۆتای وتارەکەدا
ئاماژەی بەوەدا کە بۆ داهاتووی ئێران ،ئۆپۆزیسۆنی سەرانسەری
لەدوو رێگای زیاتر لەبەردەم نیە .یان دەبێ تاقیکاری نیزامی
پادشایەتی و کۆماری ئیسالمی ئێران دووپات کاتەوە کە
لە سەر بنەرەتی ئینکاری ناسنامەی گەالن دامەزرابوو کە
ئەو رێگایەش دەبیتە بەرهەم هێنانەوەی ئیستبداد لە ئێران دا.
رێگای دووهەم ئەوەیە کە ئوپۆزیسیون لەتاقیکاری ئەو دوو
نیزامە سەبارەت بە نەتەوەکان دەرس وەرگرێ و دان بەناسنامەی
پێکهاتەکانی ئێران دابنێ و چوارچێوەیەکی حقوقی لە شکلی
فدرالیزم،یان بۆ بە رەسمی بناسێ.
ئەو کۆنفرانسە لە چوار پانێڵ پێك هاتبوو کە پانێلی یەکەم
لەسەر بیوگرافی شەهید مەنسور ئەهوازی کە یەکێك لەرێبەران
و بناخەدانەرانی حیزبی تەزامونی دیمواتێكی ئەهواز بوو ،کە
چەند کەس لە بەرێوەبەرانی حیزبی تەزامون و هەروەها بنەماڵەی
مەنسور ئەهوازی قسەیان کردو رێزیان لێگیرا.
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جێگای ئاماژەیە کە هەیئەتی حیزبی دێموکراتی کوردستان بەشێکی بەرچاو لە حیزب و الیەناکان و کەسایەتیی سیاسی
لە پەڕاوێزی کۆنفڕانسەکە دا لەگەل بەشێکی بەرچاو لە نوێنەر سەر بەنەتەوەکانی جێگیر لە بەشدارانی کۆنفرانسەکە بوون.
و سەرۆکی حیزب و ڕێکخراوی نەتەوەکان دیدار و گفتوگۆیان
نوێنەرایەتی حیزبی دیموکراتی کوردستان،
کرد.
بەشی پەیوەندییە ئێرانیەکان
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بەشداریی نوێنەرایەتی حیزبی دێمۆکراتی
کوردستان له سیمیناری “ ”H.D.Pبۆ
چارەسەری ئاشتیانەی پرسی کورد لە هەولێر
رۆژی شهممه  ١٨ی خاکهلێوه (  ٧ی ئاوریلی  ، ) ٢٠١٨دایه قهڵهم.
له سهر بانگهێشتی پارتی دێمۆکراتی گهالن شاندێکی حیزبی
دێمۆکراتی کوردستان پێکهاتوو له هاورێیان ئیبراهیم زێوهیی و دواتر رێگا درا که بهشدارانی کۆبوونهوهکه راوبۆچوون و تێبینی
مهولوود سواره له کۆبوونهوهیهک که بۆ بهشێک له حیزبهکانی و پرسیارهکانی خۆیان بێننه گۆرێ و لهو پێوهندییهش دا ئیبراهیم
زێوهیی راوبۆچوون و تیبینییهکانی خۆی سهبارهت به قسهکانی
چوار پارچهی کوردستاندا پێک هاتبوو ،بهشداری کرد.
خاتوو پهروین بوڵدان هێنایه بهر باس و رایگهیاند و گوتی :
سهرهتا پهروین بوڵدان هاوسهرۆکی ” هە.ده.په ” سهبارهت
به پرسی کورد له باکوری کوردستان و پارچهکانی دیکهی یهکریزی و یهکبوون و به تایبهت کۆنگرهی نهتهوهیی
کوردستان قسهی کرد و ناوبراو فۆکوسی خسته سهر پێویستی پێویستییهکی حاشاههڵنهگره ،بهاڵم بهداخهوه ریزبهندی
یهکریزی و یهکبوونی کورد و به تایبهت بهسترانی کۆنگرهی حیزبهکانی کوردستانی و نهبوونی هێڵێکی سووری نهتهوهیی و
نهتهوهیی کوردی له راستای وهدهستهێنانی ئامانجهکانی کورد لهبهر چاوگرتنی مهسڵهحهتی تهسکیی حیزبایهتی وله الیهکی
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دیکهش خۆبهزلزانی و نادیدهگرتنی حیزب و پارچهکانی دیکهی کۆنگرهی نهتهوهیی و ههروهها گرینگی و قازانجهکانی یهکریزی
کوردستانی  ،هۆکارێکی سهرهکی بۆ بهدی نههاتنی کۆدهنگی و بهسترانی کۆنگرهی نهتهوهیی دهگهڵ تهلهڤزیۆنی ” وار ”
وتووێژی کرد.
و یهکریزی و یهکبوونی گهلی کورده.
دواتریش عوسمان بایدهمیر کورته باسێکی له سهر دۆخی
نالهباری کورد و ناتهبایی له پاڕجهکانی دیکهی کوردستان
کرد و بهتایبهت فۆکۆسی زیاتری خسته سهر رۆژاوا و باشوری
کوردستان.
پێویسته بگووترێ که ئیبراهیم زێوهیی نوێنهری حیزب له ههولێر
سهبارهت به هۆکارهکانی نهبوونی یهکرێزی و سهرنهگرتنی
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رێزلێنان لەکەسایەتی نەتەوەکەمان دوکتۆر
سارم خان سادق وەزیری لە زانکۆی سواس
رێکەوتی ١٩ی مەی  ٢٠١٨بەرێز مەولوود سوارە نەخش و ڕۆلی بەرێزیان دوان و كۆرەكەیان دەولەمەند كرد.
بەنوێنەرایەتی حیزبی دێموکراتی کوردستان لەبریتانیا 
حیزبی دیموکراتی کوردستان  -كۆمیتهی بریتانیا
بەشداری كرد لە مراسمی یادكردنەوە و رێز لێنان لە سارم
خان سادق وەزیری ،ئەم مەراسمە لەالیەن ناوەندی فەرهەنگی
ڕۆژهەاڵتی كوردستان لە لەندەن لە زانكۆی سواس بەرێوەچوو.
لەم یادكردنەوەیەدا هەریەك لەبەرێزان :دوكتور خەلیل
ڕەشیدیان،كاك هاشم كەریمی،دوكتور سەعید شەمس ،و كاك
ئەنوەر سولتانی لەسەر ژیان و خەباتی کارو هەولەکانی سارم
خان بەتایبەت دوای سەرکەوتنی شۆرشی گەالنی ئێران و

حیزبی دێموکراتی کوردستان  -نوێنەرایەتی بریتانیا
كۆنگرهی  ١٦بۆ كۆنگرهی ١٧
کار و تێکۆشان ٢٠١٩ - ٢٠١٦

156

بەشداریی هەیئەتێکی کومیتەی حیزبی دێموکراتی
کوردستان لە کۆڕیادی یەکەمین ساڵەوەگەڕی
کۆچی دوایی نەوشیروان مستەفا لە بریتانیا
ناوەندی هەواڵ -بریتانیا :ڕۆژی یەکشەممە ڕێکەوتی ٢٧ی
مەی ٢٠١٨ی زایینی ،هەیئەتێکی کومیتەی حیزبی دیموکراتی
کوردستان لە بریتانیا ،پێکهاتوو لە هاورێیان ئیرەج سامی و لوقمان
محەممەدپوور ،لە کۆڕی یەکەمین ساڵیادی کۆچی تێکؤشەر
ماندوونەناس نەوشیروان مستەفا دا بەشدارییان کرد .لەو کۆڕیادە
دا کە لە الیەن بزووتنەوەی گۆڕان لە واڵتی بریتانیا ،هاوڕی
و دۆستانی نەوشیروانەوە ڕێکخراوبوو ،کۆمەڵێکی بەرچاو لە
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کوردانی دانیشتووی ئەو واڵتە و نوێنەری بەشی زۆری حیزب و
ڕێکخراوی کوردستانییەکان بەشدارییان تێدا کرد.
لەم کۆرەدا پەیامی بزوتنەوەی گۆران و هەروەها بەشێکی
بەرچاو لە دۆستان و ئاشنایانی بەرێز نەوشیروان مستەفا بەووتارو
و پەخشان بیرەوەریەکانی و مۆسیقا یادی ئەم رۆژەیان کردەوە
حیزبی دێموکراتی کوردستان  -کۆمیتەی بریتانیا
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بەڕێوەچوونی خۆپیشاندانێک لە لەندەن
بە بۆنەی ٢٩هەمین ساڵەی شەهید
کرانی دکتور قاسملوو و هاوڕێیانی

ناوەندی هەواڵ -بریتانیا :لەسەر بانگەوازی کۆمیتەی
دەرەوەی حیزبی دێموکراتی کوردستان ،لە  ٢٩ساڵەی
تێرۆری ناجوانمێرانەی ڕێبەری زانای حیزبەکەمان دکتور
عەبدولڕەحمانی قاسملوو و عەبدوواڵ قادری ئازەر لە الیەن
دیپلۆمات تێرۆریستەکانی ڕژیمی تێرۆریستی ئیسالمی
ئێرانەوە ،لە زۆربەی واڵتانی ئەوروپایی و ئیسکاندیناوی
خۆپێشاندان و چاالکی لەبەردەم بالوێزیخانەی واڵتی ئوتریش
خۆپێشاندان رێك خرا.
هەر لەو پەیوەندییە دا ڕۆژی یەکشەممە رێکەوتی ١٥ی
جوالی  ٢٠١٨لە بەردەم بالوێزیخانەی واڵتی ئوتریش لە
شاری لەندەن،ی پایتەختی بریتانیا ،خۆپیشاندانێکی بەرین
لە الیەن ئەندام ،دۆست و الیانگرانی حیزبەوە بەڕێوەچوو.
ئەو خۆپیشاندانە کاتژمێر ١٢ی نیوەرۆ بە وتەیەکی کورتی
کاک مادیح ئەحمەدی ئەندامی کۆمیتەی بریتانیا و بەخێر
هاتن و پاراستنی خولەکێک بێدەنگی بۆ ڕێزگرتن لەگیانی
پاکی شەهید دوکتۆر قاسملو و شەهید عبداللە قادری و
هەموو شەهیدانی کورد و کوردستان دەستی پێکرد ،پاشان
سروودی نیشتیمانی ئەی رەقیب بەرنامەکە دەستی پێکرد.
نامەی کۆمیتەی دەرەوەی واڵت کە پێشتر ئامادە کرابوو

و بۆ بالوێزی ئوتریش لە لەندەن نێردرابوو لەالیەن بەرێز کاک
یونس موکری ئەندامی کۆمیتەی بریتانیا بە ئینگلیسی
خوێندرایەوە ،پاشان ڕاگەیەندراوی ناوەندی هاوكاریی
حیزبەكانی كوردستانی ئێران بەبۆنەی ٢٩مین ساڵیادی
شەهیدانی ڤییەن لەالیەن کاک کەریم فەرخەپوور پێشکەش
کرا .بەرێز دوکتۆر سەعید شەمس لەپیوەندی لەگەڵ
تیرۆری ناجوێمێرانەی دوکتۆر قاسملووی رێبەر و کردنەوەی
کەیسەکەی لە الیەن دەزگای دادوەری واڵتی ئوتریشەوە چەند
وتەیەکی پێشکەش کرد .بەڕێزیان وتی :بە ڕوونی بۆ ئێمە و
بۆ هەموو الیەک دەرکەوتووە و بەڵگەی پیویست لە بەردەست
دایە کە ڕژیمی ئیسالمی ئێران و کاربەدەستانی ئەو ڕژیمە
دەستیان لە تێرۆری وییەن دا هەیە ،هەر بۆیە دەبێ هەموو
هەوڵەکانی حیزبی دیموکراتی کوردستان لە سەر ئەوە چڕ
بکرێتەوە کە ئەو دۆسییە زیندوو بکرێتەوە .لە سەر تێرۆرەکە
قسە زۆر کراوە ،بەاڵم لە سەر چۆنیەتی تێرۆرەکە  ٣ڕوانگە
هەیە .ڕوانگەی کارۆڵ لە کتێبەکەی دا نووسیویەتی کە
لەبەر ئەوە کە دکتور قاسملوو داهێنەری دروشمی دێموکراسی
بۆ ئێران خودمختاری بۆ کوردستان بوو ،نە دەبوو ئاوا تێرۆر
بکرێ .ئەو بۆ دەبوو ئاوا بە تەنیا بچێتە ئەو دانوستانەوە .من
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پێم وایە ئەگەر ڕۆژێک کۆماری ئیسالمی بڕۆخێ بۆمان خۆشەویستان بکەین کە لەڕێگای دوورو نیزێکەوە ئامادەی
دەرئەکەوێ کە گارانتییەک بە دکتور قاسملوو درابوو .دکتور ئەم خۆپێشاندانە بوون.
قاسملوو لەو بڕوایە دا بوو کە دەبوو گۆڕانکارییەک لەو دۆخە دەقی نامەکەی کۆمیتەی دەرەوەی واڵت بەم شێوەیەیە:
دا بێتە پێش .ئەو پێی وابوو کە لە نێو دەسەاڵتی کۆماری
ئیسالمی دا قەیران هەیە و دەبێ لەو هەلە کەڵک وەرگیرێ بەرێز جەنابی دوکتۆر مارتین ئیشتینگەری بالوێزی
بۆ چارەسەری کێشەی کورد .بەاڵم گۆڕانکارییەکانی ئوتریش لە لەندەن
ناوچەی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست وایکرد کە کورد نەتوانێ بە
ڕێگەی دانوستان مافەکانی بە دەست بێنێ .کورد دەبێ ئەوە ساڵو وڕێز
بزانێ کە زلهێزەکان ناتوانن مافی کورد دابین بکەن هەر بۆیە ئهو نامهیهتان بۆ دهنێرین و هیوادارین بایهخی پێ بدهن
کورد خۆی دەبێ هەوڵی ئەستاندنی مافەکانی خۆی بدات .ههروهک دهزانن نهتهوهی کورد گهورهترین ن ه تهوهی بێ
دهوڵهت ه ل ه جیهان دا ک ه ل ه سهرهتاییترین مافی تهتهوهیی
باشترین پاداش بۆ شەهیدان درێژە پیدانی ڕێگایانە.
جێگای ئاماژەیە کە دەقی نامەکەی کە بۆ بالوێزی و ئینسانیش بێ بهشه .کوردستان دابهشکراوه بهسهر چوار
ئوتریش نیردرابوو لەنێو بەشداربووان و هەروەها خەلکی بیانی واڵت دا ک ه ل ه نێویان دا ،کوردی ڕۆژههاڵتی کوردستان
ب ه نیزیکهی  ١٢میلیۆن حهشیمهتهوه ،له ههمو بهشهکانی
بالوکرایەوە.
جێگای خۆیەتی لێرەوە سوپاسی هەموو دۆستان و دیکهی کوردستانیش چهوساوهتر و بێبهشتره .چونک ه لهگهڵ
ڕژیمی کۆماری ئیسالمی تهڕهف ه ک ه دهست ل ه هیچ
جینایهتێک دهرحهق ب ه گهلی کورد ناپارێزێ.ههر ل ه ئیعدام
و ئهشکهنجهوه بگره تا تیڕۆڕی ڕێبهرانی کورد ل ه ههر
گۆشهیهکی ئهم جیهان ه دا ک ه بۆی بکرێ .وێنهی برچاوی
ئهم جینایهتان ه تیڕۆڕی ڕێبهری مهزنی کورد و حیزبی
دێموکڕاتی کوردستان ،دوکتور عهبدولڕڕهحمانی قاسملو بو
له پایتهختی واڵتهکهی ئێوه 
وهبیرتان دێنینهوهو بێگومان زۆرجاری دیکهش ل ه گهڵیان
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باس کردوون ک ه بۆ ههمو خهڵکی کوردستانی ئێران ب ه
تایبهتی و دهیان میلیۆن کورد ب ه گشتی کردنهوهی پهروهندهی
تیڕۆڕی دوکتور قاسملو و هاوڕێیانی بایهخێکی نهتهوهیی
ههی ه و چاوهڕوانن ڕۆژێک ل ه ڕۆژان دهوڵهتی ئوتریش ڕێگا
بدا ک ه ئهوپهروهندهیهڕێگای قانونی خۆی بپێوێ و تاوانبارانی
ئهوجیایهته ،ک ه گومانی تێدا نیی ه سهرانی کۆماری ئیسالمی
ئێرانیش دهگرێتهوه ب ه سهزای خۆیان بگهن باعهداڵهت ل ه واڵتی
ئێوهش ڕێگای خۆی بپێوێ ،ههروهک چۆن ل ه پهروهندهی
تیڕۆڕی دوکتور سادقی شهڕهفهندی ل ه واڵتی ئاڵمان سهرهڕای
ههمو گوشارهکانی کۆماری ئیسالمی ڕێگای خۆی پێواو
دادگای واڵتی ئاڵمان ڕێگای نهدا نادادپهروهری زاڵ بێ و
ب ه ههڵوێستێکی دادپهروهران ه شانازیهکی گهورهی بۆ واڵتی
ئاڵمان و ب ه تایبهت بهشی قهزاییهکهی بهدهست هێنا.سهرهڕای
ئهوهش ل ه بهڕلین چهندساڵ دواتر مۆنومێنێکیان بۆ ڕێزگرتن
له دوکتور شهڕهفکهندی و تێکۆشهرانی هاوڕێی دانا.
ل ه ساڵوهگهڕی  ٢٩ساڵهی تیڕۆڕی دوکتور قاسملو و
هاوڕێیانی دا ،زۆر ئاڵ وگۆڕ ڕووی داوه ،دهستی ڕژیمی
تیڕۆڕیستیی کۆماری یسالمی زۆرتر ئاشکرا بوه ،واڵتێکی
گهورهی وهک ئامریکا باسی تیڕۆڕی دوکتور قاسملوی
ل ه الیهن کۆماری ئیسالمیهوه ل ه واڵتی ئێوه کردوه .زۆر
الیهن دهزانن ک ه پهردهپۆش کردنی ئهو جینایهت ه و ناردنهوهی
بکوژان ل ه ژێر گوشاری ڕژیمی تاران دا بووه .کردنهوهی
پهروهندهی دوکتور قاسملو خزمهتێکی گهوره دهبێ بۆ ههمو
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گهالنی ئێران ،ئازادیخوازان ب ه گشتی و نهتهوهی کوردی
زوڵم لێکراو ب ه تایبهتی.دڵنیاتان دهکهین ک ه ئهوکاره ل هالواز
کردن و نههێشتنی تیڕۆڕیزم ،ب ه تایبهت تیڕۆڕیزمی دهوڵهتی
ل ه ڕۆژههاڵتی نێوهڕاست دا کاریگهریی زۆری دهبێ.گهالنی
ئێران ب ه حکومهتی ئاخوندان ڕازی نین.چهند ساڵ ه ل ه زووربهی
شارهکانی ئێران دا ب ه کوردستانیشهوه خۆ پیشاندان درێژهی
ههیه .بۆ واڵتی ئێوه دۆستایهتی کردن لهگهڵ کهلی کورد
و گهالنی دیکهی ئێران ههم شانازی زۆرتره و ههم داهاتوی
ڕوناکتره ،بهتایبهت ک ه ڕژیمی ئیسالمی ههم ل ه ڕادده بهدهر
جینایهتکاره و ههم داهاتویهکی ڕوونی نییه .دوکتورقاسملو
ب ه خاتری خزمهت ه گهورهکانی به مرۆڤایهتی و ب ه ن ه تهوهی
کورد ،جێگایهکی گهوره ی ل ه نێو گهلی خۆی دا ههی ه و
قهت ل ه بیر ناچێتهوه .ئێستاش ل ه خۆپیشاندانهکان دا درووشمی
قاسملو ،قاسملوڕێگات درێژهی ه ه یه ،دهنگ دهداتهوه .ل ه
کۆتایی دا تکاو داوامان ئهوهیه که دهوڵهتی ئێوهش پهروهندهی
تیڕۆڕی دوکتور قاسلو و هاوڕێیانی بکاتهوهو ل ه دادگایهکی
ئاشکرا و عاداڵنهدا ،تاوانباران بناسێنێ تا چهپک ه گوڵی
ڕێز و پێزانینی ههمو نهتهوهی کورد و ئازادیخوازانی ئێران و
جیهانتان پێ بگا.
ب ه ڕێزهوه
مەولوود سواره
بە نوێنەرایەتی کۆمیتەی بەڕێوەبەری دەرەوەی واڵتی
حیزبی دێموکڕاتی کوردستان
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بەشداریی هەیئەتێکی
ڕێبەریی حیزبی دێموکراتی
کوردستان لە کۆبونەوەی
شورای ئینتێرناسیۆنالی
سۆسیالیست
سەرلەبەیانی رێکەوتی ٢٦ی جونی  ٢٠١٨واتە سبەی بەیانی هەیئەتێکی حیزبی دێموکراتی کوردستان بەسەرپەرستی
بەرێز کاک قادر وریا ئەندامی دەفتەری سیاسی و مەولوود سوارە ئەندامی رێبەری بەشداری لە کۆبونەوەی شورای
ئینتێرناسیۆنالی سۆسیالیست دەکەن.
جێگای ئاماژەیە کە ئەم کۆبونەوەیە دوو رۆژ دەخایەنێت و لە بنکەی سەرەکی نەتەوەیەکگرتوەکان لە ژنێف دەبەسترێت.
لەرۆژانی داهاتوو ئاگاداری زیاترمان دەبێت لەسەر شێوەی بەشداریی هەیئەتی حیزبی دێموکرات لەم کۆبونەوەیەدا.
جێگای ئاماژەیە کە پەیامی دەفتەری سیاسی حیزبی دێموکراتی کوردستان و هەروەها لیستی پێشلکاریەکانی لەالیەن
ناوەندی مافی مرۆڤی ڕۆژهەاڵتی کوردستان و ڕاپۆرتی وەرزانەی بۆ ڕووماڵی پێشێلکردنی مافی مرۆڤ لە کوردستانی
ڕۆژهەاڵت ،راگەیاندراوی ناوەندی هاوکاری حیزبەکانی کوردستانی ئێران لەپیوەندی لەگەل تیرۆری قادر قدری و
تێرۆرەکانی کۆماری ئیسالمی و هەروەها زیندانیانی سیاسی و رامین حوسین پەناهی ،وێنەی
نوێنەرایەتی حیزبی دێموکراتی کوردستان لە ئینتێرناسیۆنالی سۆسیالیست.
٢٥ی جونی ٢٠١٨
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بەشداریی هەیئەتێکی حیزبی دێموکراتی
کوردستان لە کۆبوونەوەی شوورای
ئینتێرناسیۆنالی سۆسیالیست

سەرلەبەیانیی سێشەمە ٢٦ی جونی ٥( ٢٠١٨ی
پووشپەڕی )١٣٩٧لە بنکەی سەرەکیی نەتەوە یەکگرتووەکان
لە ژنێڤ هەیئەتێکی حیزبی دێموکراتی کوردستان پێکهاتوو
لە بەڕێزان قادر وریا ئەندامی دەفتەری سیاسی و مەولوود
سوارە نوێنەری حیزب لە ( ،)SIبە هاوڕێیەتیی هەیئەتێک
لە بەرپرسانی ڕیکخراوەکانی حیزب لە واڵتی سویس بەشداری
کۆبوونەوەی شوورای ئینتێرناسیۆنالی سۆسیالیست بوون.
کۆبوونەوەکە سەرەتا بە ڕاپۆرتێک لەالیەن بەڕێز لویس
ئەیاال سکرتێری گشتیی ئینتێرناسیۆنالی سۆسیالیست دەستی
پێکرد.
ڕۆڵی سۆسیالیست ئینتێرناسیۆنال لە کۆتایی هێنان بە
شەڕ و هەوڵەکانی بۆ ئاشتی و ئاسایشی نێونەتەوەیی و
دێموکراسی ،تەوەری سەرەکی باسەکانی بەڕێز ئەیاال بوو.
دواتر بەرێز مایکل مولەر بەرێوەبەری گشتیی نەتەوە
یەکگرتووەکان لە ژنێڤ ،باسی الواز کردنی ناسیونالیستەکان
بۆ بەهێز کردنی سۆسیالیستی جیهانی کرد.
پاشان بەڕێز جۆرج پاپاندرۆف سەرۆکی ئینتێرناسیۆنالی
سۆسیالیست وتارێکی لەسەر «دەوری سۆسیالیست
ئینتێرناسیۆنال لە کۆتایی هێنان بە شەڕ و ،هەوڵەکانی لە
پێناوی ئاشتی و ئاسایشی نێونەتەوەیی و دێموکراسی و،
زاڵبوون بەسەر ئاستەنگە جیهانییەکانی بەردەم دێموکراسی،
ئازادی و ماف بۆ هەمووان» پێشکەش کرد .تێی دا
ئاماژەی بەپێویستیی پێشگرتن لە بەهێزبوونەوەی فاشیزم
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و ڕەگەزپەرستی و ،پاراستنی ئەرزشەکانی دێموکراسی
و مرۆڤایەتی کرد .لەبەشێکیتری قسەکانیدا چووە سەر
پێویستیی «ڕوبەرووبەنەوە لەگەل دیاردەی کۆچی گلوبال
و هەلومەرجی نالەباری پەنابەران لەسەر بنەمای بەها و
پرنسیپەکانی ئینتێرناسیۆنالی سۆسیالیست».
هەر لە چوارچێوەی بەرنامەکانی پێشنیوەرۆی رۆژی
یەکەم ،لەبەشی وتارەکاندا پەیامی دەفتەری سیاسیی حیزبی
دێموکراتی کوردستان لەالیەن بەڕێز قادر وریا ئەندامی دەفتەری
سیاسیی حیزب پیشکەش کرا .لە پەیامی دەفتەری سیاسیی
حیزبی دیموکراتی کوردستان دا ،وێرای وەبیرهێنانەوەی
گرنگیدانی هەمیشەیی و بەردەوامی ئەو ڕێکخراوە جیهانییە
بە پرسی کورد ،داوا کرابوو ئەم کۆبوونەوەیەی شووڕاش لە
پەسندکراوەکانی خۆیدا بایەخی پێویست بە پرسی کورد لە
هەموو بەشەکانی کوردستان بدا.
پاش پێشکەشکرانی پەیامی دەفتەری سیاسی ،بەرێز
لویس ئەیاال لە وتەیەکی کورتدا پێوەندیی دێرینەی حیزبی
دیموکراتی کوردستان لە گەڵ ئینتێرناسیۆنال سۆسیالیستی
وەبیرهێنایەوە .بەڕێز ئەیاال دوای باسی دۆستایەتی د.قاسملوو
لە گەڵ ڕێبەرانی ئەم ڕێکخراوە جیهانییە بۆ وێنە ویلی
برانت و پییەر مۆروا ،و دامەزرانی پێوەندییەکی لە مێژینە لە
نێوان ئەو حیزبە و سۆسیالیست ئینتێرناسیۆنال ،ئاماژەی بە
شەهید کرانی هەر دوو سکرتێری گشتیی حیزب دقاسملوو
و د.شەڕەفکەندی بە دوای بەشداری لە کۆنگرەکانی ئەو

حیزبی دێموکراتی کوردستان  -نوێنەرایەتی بریتانیا
كۆنگرهی  ١٦بۆ كۆنگرهی ١٧
کار و تێکۆشان ٢٠١٩ - ٢٠١٦

حیزبی دێموکراتی کوردستان  -نوێنەرایەتی بریتانیا
كۆنگرهی  ١٦بۆ كۆنگرهی ١٧
کار و تێکۆشان ٢٠١٩ - ٢٠١٦

164

ڕێکخراوە جیهانییەدا کرد.
هەر لەم بەشەدا ،بەڕێز هوشیار سیوەیلی بەرپرسی
پیوەندیەکانی پارتی دێموکراتی کوردستان لە وتارێکدا ،دوای
ئاماژە بە ڕێفراندۆمی هاوینی ڕابردوو لە هەرێمی کوردستان.
گوتی هەرچەند ریفراندۆم لەباشوور لە چوارچێوەی یاسای
نێودەولەتی و چارتەری یوئێن و دەستوری عێراقیش دابوو ،بەاڵم
حکوومەتی عێراق پشت ئەستوور بە هەڵوێستی دوژمنکارانەی
دراوسێکان کاردانەوەیەکی زالمانەی هەبوو.
جێگای ئاماژەیە کە پەیامی دەفتەری سیاسیی حیزبی
دێموکراتی کوردستان ،بەڵگەنامەکانی پێوەندیدار بە
پێشێلکاریی مافی مرۆڤ کە لەالیەن ناوەندی مافی مرۆڤی
ڕۆژهەاڵتی کوردستان ئامادە کرابوون ،هەر وەها بەیاننامە
و راگەیاندراوەکانی «ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی
کوردستانی ئێران» لەپیوەندی لەگەل تیرۆری قادر قادری و
تێرۆرەکانی دیکەی کۆماری ئیسالمی لە یەکساڵی ڕابردوو
دا ،وێڕای لیست و دۆکیۆمێنتی پێوەندیدار بە زیندانیانی
سیاسی و یەک لەوان رامین حوسین پەناهی ،لەسەر ستاندی
( ،)S.Iخرایە بەردەستی بەشداربووان.
هەر لەبەشی وتار و پەیامەکانی ئەنداماندا ،بەریز عیماد
فەرهادی ئەندامی پێوەندیەکانی دەرەوەی یەکیەتیی
نیشتیمانیی کوردستان وێڕای ئیشارە بە کۆچی دوایی مام
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جەالل وەک خەسارێکی گەورە بۆ یەکیەتی نیشتمانی و هەر
وەها بۆ ئینتێرناسیۆنالی سۆسیالیستیش ،چووە سەر باسی
وەزعی عێراق و گوتی دێموکراتیەت لە عێراق لە مەترسی
دایە و نیگەرانیی ئەوە هەیە کە پرۆسەی دێموکراسی لەم
واڵتە هەرەس بێنێ .هەر وەها داوای چاالک کردنەوەی
کۆمیتەی پرسی کورد لە ()S.Iی کرد .شایانی گوتنە کە
نوێنەرانی کۆمەلێك حیزب و رێکخراوی بەشە جۆراوجۆرەکانی
کوردستان لەم کۆبوونەوەیە دا بەشدار بوون.
بەخۆشیەوە بریار درا کە کۆمیتەی پرسی کورد لە
ئینتێرناسیۆنالی سۆسیالیست جارێکی دیکە چاالك بکرێتەوە.
شایانی باسە بەرپرسانی ڕیکخراوەکانی حیزب لە واڵتی
سویس کە وێڕای هەیئەتی حیزب لەم کۆبوونەوەی شووڕای
ئینتێرناسیۆنالی سۆسیالیست دا بەشدار بوون بریتی بوون لە:
زاهیر قادر حاجی بەرپرسی کۆمیتەی حیزب لە سویس،
خاتوو پەروین شەکوری بەرپرسی یەکیەتیی ژنانی دێموکراتی
کوردستان لە سویس ،خوسرەو مستەفا نەژاد بەرپرسی
پیوەندیەکانی حیزب لە سویس و ڕێبوار مووسەوی بەرپرسی
تەشکیالتی الوانی دێموکراتی ڕۆژهەاڵتی کوردستان لە
واڵتی سویس.
نوێنەرایەتی حیزبی دێموکراتی کوردستان
لە ئینتێرناسیۆنالی سۆسیالیست.
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٢٦ی جونی ٢٠١٨

بەڕێز جەنابی سەرۆک!
بەڕێز جەنابی سکرتێر!
ئەندامانی بەڕێزی دەستەی سەرۆکایەتی!
بەشدارانی هێژای کۆبوونەوەی ئینترناسیۆنال -سوسیالیست!

دەگەڵ ساڵو ،زۆر خۆشحاڵم کە لەالیەن حیزبی دێموکڕاتی
کوردستانەوە ل ه کۆبوونهوهی شووڕای سۆسیالیست ئەنتێر
ناسیۆناڵدا بهشدارم و سوپاس بۆ ئەو دەرفەتە کە پێم دراوە
تا دیمەنێک لە ژیانی گەلی کورد و گەالنی دیکەی ژێر
دەسەاڵتی کۆماری ئیسالمیی ئێرانتان بخەمە بەر چاو.
بهڕێزان! سیاسەتی دەرەوەی کۆماری ئیسالمی و ڕەفتاری
نابەرپرسانە و ئاژاوەگێڕانەی لە ناوچەی خۆرهەاڵتی
نێوەڕاست و پشتیوانیی ئەو ڕێژیمە لە تیڕۆریزمی نێونەتەوەیی
بۆ هەمووی ئێوە و بۆ تێکڕای کۆڕوکۆمەڵە جیهانییەکان
لەوە ناسراوترە کە پێویست بێ ئەمن لەم کورتە دەرفەتەدا
بۆتانی باس بکەم .بەاڵم بۆ گەالنی ئێران جێگای داخە
کە ئەوکاتەی لە کۆڕوکۆمەڵە نێونەتەوەییەکاندا قسە لە
سیاسەتەکانی کۆماری ئیسالمی دێتە گۆڕێ پێداگرتن هەر
لەسەر باسی تێڕۆریزم و بۆ دەرەوەناردنی شۆڕش و دەرچوونی
ئەو ڕێژیمە لە قەرارداد و پەیمانە نێونەتەوەییەکانە و بە دەگمەن
نەبێ ئاوڕ لە سیاسەتی زەبروزەنگ و سەرکوتی ئازادیخوازان
و پێشێلکردنی دێموکڕاسی و مافی کەمایەتییە نەتەوەیی
و ئایینییەکان نادرێتەوە .ئەمە لەحاڵێکدایە کە ئەگەرچی
هەمووی ئەو ملهوڕی و قانوون شکێنییانەی ڕێژیمی
ئیسالمی بۆ هەموو ئێرانییەکان گرنگن ،بەاڵم ئەوە باسی
نەبوونی ئازادی و دێموکڕاسی و پێشێلکردنی مافەکان و
باری نالەباری ئابووری و گوزەرانی بنەماڵە ئێرانییەکانە کە
دەتوانێ کۆمەاڵنی خەڵک بجووڵێنێ و بیانکێشێتە مەیدانی
ملمالنەیەکی جیددی و چارەنووس ساز دەگەڵ ئەو دەسەاڵتە
کۆنەپەرست و سەرەڕۆیە.
دۆستانی بەڕێز! وەک هەمووی ئێوە دەزانن ئێران واڵتێکی
فرەنەتەوەیە و لەوێدا النیکەم شەش نەتەوەی جۆراوجۆر دەژین
کە تائێستا کەسایەتیی نەتەوەیییان بەڕەسمی نەناسراوە ،لە
مافی سەرەتایی خوێندن بەزمانی زگماکی بێبەشن و داوای
چووکترین مافەکانیان بە ڕاونان و گرتن و تەنانەت کوشتن و
بێسەروشوێن کردن دەدرێتەوە .وەزعی ئازادییە دێموکڕاتییەکان
لە ئێران پێم وایە لە هیچکام لە ئێوە بەڕێزان شاراوە نیە ،گرتن

و زیندان و ئەشکەنجە و کوشتنی ئازادیخوازان و جودابیران
و نەبوونی ئازادیی بیروڕاش کە بەجێی خۆی .ئەمن لێرەدا
دەمەوێ تەنیا یەک مەسەلە بخەمە بەر نەزەری ئێوەی هێژا.
ئەویش ئەو ڕاستییەیە کە ئەگەر لە زوربەی هەرەزۆری
واڵتانی جیهاندا پشتگوێخستنی قانوون دەبێتە مایەی
پێشێلکرانی مافەکانی هاونیشتمانان ،لە ئێرانی ئیسالمی لە
زۆر حاڵەتدا بەڕێوەبردنی قانوون و تەنانەت قانوونی بنەڕەتییش
مایەی بێبەشی و ڕۆژڕەشیی بەشێک لە جۆراوجۆرییەکانی
ئەم واڵتەیە .چونکە هەر بەپێی قانوونی بنەڕەتی ،ژنان و
الوان و ڕۆڵەکانی گەالنی غەیرەفارس و پەیڕەوانی ئایین و
مەزهەبی جۆراوجۆر بەشێکی زۆری مافە ئینسانییەکانیان
لێ زەوت کراوە.
ئەگەرچی لە ئاکامی سیاسەتی زەبروزەنگ و سەرکوتدا
جگە لە دەیان هەزار زیندانی و ئیعدامی ،نیزیک بە پێنج
ملیۆن ئێرانی ناچار بوون واڵتی خۆیان بەجێ بێڵن .بەاڵم
بەخۆشییەوە کۆماری ئیسالمی بەو سیاسەتانە خەڵکی ئێرانی
پێ ڕام نەکراوە و بەربەرەکانی لە شکڵ و شێوەی جۆراوجۆردا
بەردەوام بووە .ڕووداوەکانی دوای هەڵبژاردنی هەشتەمین
دەورەی سەرکۆماری لە ساڵی ٢٠٠٩دا و ڕاپەڕینی پڕشکۆی
چەند مانگ لەمەوبەری شارە گەورەکانی ئێران نموونەی
دەیان حاڵەتی بەگژداچوونەوە و بەرەوڕووبوونەوەی خەڵک
دەگەڵ دەسەاڵتی زاڵمانەی حکوومەتی ئیسالمین.
خۆ ئەگەر ئاوڕ بدەینەوە سەر کوردستان کە لەوێدا زوڵم
وزۆری کۆماری ئیسالمی هەمیشە بەرباڵوتر بووە ،دەبینین
کە کەمتر مانگ و ساڵێکی تەمەنی ڕێژیمی ئاخوندی
هەیە لە یەک یان چەند شار و ناوچەی کوردستاندا شاهیدی
بەربەرەکانیی شکۆمەندانەی خەڵکی ئەم دەڤەرە بەرامبەر
دەسەاڵتی فەرمانڕەوا نەبووبین.
سەرۆکی هێژا ،هاوڕێیانی خۆشەویست! بەئیمان بەو بایەخانە
کە ڕێکخراوی جیهانیی سۆسیالیست ئەنتێڕناسیۆنال لەسەریان
دامەزراوە و بۆ وەدیهێنانیان تێدەکۆشێ ،حیزبی دێموکڕاتی
کوردستان ،حیزبی پێشڕەوی خەباتی مافخوازانەی کوردانی
ئێران زۆر لەکۆنەوە هەوڵی دۆستایەتی و نیزیکی و
بەئەندامبوونی ئەو ڕێکخراوە جیهانییەی داوە ،ڕێبەری
شەهیدی ئێمە دوکتۆر عبدالرحمان قاسملوو یەکەمین ڕێبەری
بزووتنەوەی ڕزگاریخوازانەی کورد لە هەموو بەشەکانی
کوردستان بوو کە پاش هەوڵ و تەقەالیەکی زۆر ڕێگای
کەوتە کۆنگرە و کۆبوونەوەکانی سۆسیالیست ئەنتەڕناسیۆنال.
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بەخۆشییەوە ئێستا ژمارەیەکی زۆرتر لە حیزب و ڕێکخراوە
کوردستانییەکان لە بەشە جۆراوجۆرەکانی کوردستانەوە
ئەندامی سۆسیالیست ئەنتەڕناسیۆنالن و پێوەندییەکی پتەو
لە نێوان بزووتنەوەی کورد و ئەو ڕێکخراوەدا بەرقەرارە.
بەوحاڵە پێم خۆشە ئاماژە بەو ڕاستییە بکەم کە پێوەندیی
ئێمە و  SIنەمامێکە کە بە خوێنی دوو ڕێبەری گەورەمان
شەهیدان د .عبدالرحمان قاسملو و د .صادق شرفکندی ئاو
دراوە کە هەردووکیان بەدوای بەشداری لە کۆنگرەکانی SI
دا بەدەستی تیڕۆریستەکانی کۆماری ئیسالمی کوژران.
د .قاسملوو ژووئیەی  ١٩٨٩لە ڤییەن و د .شەرەفکەندی
سێپتامری ١٩٩٢لە بێڕلین.

کۆبوونەوەیەمان بە بڕیارنامەیەکی ڕوون و بەهێز پشتیوانی
لە داخوازە بەرهەقەکانی گەلی کورد لە هەموو پارچەکانی
کوردستان بکا و بەتایبەتی سیاسەتی سەرکوتکەرانە و
ڕەگەزپەرستانەی کۆماری ئیسالمی بەرامبەر بە کوردی
ئێران و پێکهاتەکانی دیکەی ئەم واڵتە مەحکووم بکا.
هاوڕێیانی خۆشەویست! زۆر سوپاس بۆ گوێگرتنتان و
بەئاواتی سەرکەوتنی کۆبوونەوەکەمان.
دەفتەری سیاسی حیزبی دێموکراتی کوردستان
٢٦ی جونی  ٢٠١٨ژێنێڤ

لەبەر هەمووی ئەمانە ئێمە هیوادارین سۆسیالیست
ئەنتەڕناسیۆنال وەک هەمیشە لە پشتی داخوازە ڕەواکانی
خەڵکی کوردستان ڕاوەستێ و چاوەڕوانین هەر ئەم
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ڕاپۆرتی رۆژی دووهەم و کۆتایی
کاروباری کۆبوونەوەی شوورای
ئینتێرناسیۆنالی سۆسیالیست

سەر لە بەیانیی ڕۆژی ٢٧ی جونی  ٢٠١٨لە دووهەم
ڕۆژی کۆبوونەوەی شوورای ئینتێرناسیۆنالی سۆسیالیست
نوێنەرانی حیزبەکانی بەشدار لە کۆبوونەوەی
دا،
شووڕای ئینتێرناسیۆنالی سۆسیالیست لەژنێڤ(
حیزبی دێموکراتی کوردستان ،کۆمەلەی شۆرشگێری
زەحمەتکێشانی کوردستانی ئێران ،کۆمەڵەی زەحمەتکێشانی
کوردستان ،حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران)
بۆ تاوتوێکردنی پرس و بابەتەکانی پێوەندیدار بە پرسی کورد
لەم کۆبوونەوەیەی شوورا دا ،کۆ بوونەوە .یەک لەو بابەتانە
داوای چاالککردنەوەی «کۆمیتەی پرسی کورد» بوو .ئەو
کۆمیتەیە پێشتر وەک کۆمیتەیەکی سەر بە ئینتێرناسیۆنالی
سۆسیالیست پێک هاتبوو بەاڵم چەند ساڵێک بوو ،چاالک
نەمابوو .هەموو الیەنە کوردییەکانی بەشدار لە کۆبوونەوەی
شووڕا ،لە دانیشتنی خۆیان دا پێداگرییان لە سەر داوای
چاالکبوونەوەی ئەو کۆمیتەی ( )SIکرد و بریاریان دا کە
ئەم داواکارییە یەکگرتوانە و بە هاودەنگی بخەنە بەر نەزەری
سەرۆك و سکرتێری ئێس ئای( . )SIهەر لەم کۆبوونەوەیە
دا ڕاوسەرنجی الیەنەکان لە بارەی پێشنووسی بڕیارنامەی

کۆبوونەوەی ئەمجاری شووڕا لە پێوەندی لە گەڵ پرسی کورد
لە بەشەجۆراوجۆرەکانی کوردستان دا وەرگیرا و دەقەکەی
پێ دەوڵەمەند کرا .هەر وەها هەیئەتەکانی چوار الیەنی
سیاسیی ڕۆژهەاڵتی کوردستان بە شدار لەم کۆبوونەوەیە بە
هاوبەشی و بە ناوی هەر چوار الیەنەوە پێشنووسی دەقێکیان بۆ
پەسندکران لە الیەن کۆبوونەوەی شووڕای( )SIئامادە کردکە
تێی دا پشتیوانی ئینتێرناسیۆنالی سۆسیالیست لە کەمپەین و
چاالکییەکان بە مەبەستی ڕاگرتن و هەڵوەشانەوەی حوکمی
ئێعدامی الوی بەندکراوی کورد ڕامین حوسێن پەناهیی تێدا
هاتبوو.
هەر لە دەسپێکی کاروباری دووهەم ڕۆژی کاروباری
کۆبوونەوەی شوورا دا ،دەستەیەک لە نوێنەرانی الیەنە
کوردییەکانی بەشدار لە کۆبوونەوەی ئەمجاری شووڕای
()SIچاویان بە بەڕێز لوییس ئەیاال سکرتێری گشتی کەوت
و داواکانی خۆیانیان لە گەڵ باس کرد کە بەڕێز سکرتێری
گشتی وێڕای ڕەزامەندی دەربڕین لە گەڵ چاالککردنەوەی
کۆمیتەی پرسی کورد وخستنە ڕووی پێشنیاری
سەرۆکایەتیی ( )SIبۆ شوێن و چۆنیەتیی جێبەجێکردنی
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ئەم داوایە ،بەڵێنی دا لە ڕەوتی کاروباری دووهەم ڕۆژیش دا
بایەخی پێویست بە پرسی کورد و داوا و چاوەڕوانیی الیەنە
کوردییەکان بدا و بیانخاتە بەر ڕای بەشدارانی کۆبوونەوە.
لەدانیشتنەکانی دووهەم ڕۆژی کۆبوونەوەی( )SIدا ،چەند
تەوەر و بابەتی گرنگ خرانە ڕوو .یەک لەوان راپۆرتی
کاروباریی ماڵیی ئینتێرناسیۆنالی سۆسیالیست و هەقی
ئەندامەتیی ئەندامان وەک سەرچاوەیەکی سەرەکیی داهاتی
ئەو ڕێکخراوە نێودەوڵەتییە کرا .لەم بارەیەوە بە ڕێزەوە ناوی
ئەو حیزب و ڕێکخراوانەی ئەندامی ( )SIهات کە بە
ڕێکوپێکی هەقی ئەندامەتیی سااڵنەیان داوە و ئەو الیەنانەش
کە لەمبارەیەوە ڕەخنەیان لە سەر بوو ،بەرعۆدە کران کە
هەر چی زووتر هەقی ئەندامەتیی سااڵنەی خۆیان بدەن .لە
بڕگەیەکی دیکەی کارو باری ڕۆژی دووهەمدا داواکاریی
چەندین حیزب و ڕێکخراو لە شوێنە جیاوازەکانی جێهان بۆ
ئەندامەتی لە ( )SIو هەر وەها بەرزبوونەوەی جێگە و پێگەیان
لەو ڕێکخراوە جیهانییە دا خرایە ڕوو و دەنگیان بۆ وەرگیرا.
لە درێژەی کاروباری ڕۆژی دووهەم دا ،کۆچکردن و
پەنابەری وەک کێشە و دیاردەیەکی گرنگی دنیای ئەمڕۆ،
هاتە بەرباس .زۆر لە حیزب و ڕێکخراوەکانی ئەندامی
ئینتێرناسیۆنال لە بەشە جۆراوجۆرەکانی جیهان ڕاو بۆچوونی
خۆیان و هەر وەها پێشنیاری خۆیان بۆ ڕووبەڕووبوونەوە لە
گەڵ ئەو دیاردەیە ،خستە ڕوو کە باشکردنی هەلومەرجی
سیاسی و ئابووریی واڵتان و گرنگیدان بە ماف و ئازادییەکان،
ئەمنیەت و خۆشبژیویی هەر واڵتێک  ،و ڕۆڵی ناوەندە

نێودەوڵەتییەکان لەو راستایە دا لە نێوەرۆکی باسەکانیان دا
سەرنجی ڕادەکیشا.
لە دوابەشی کاری ڕۆژی دووهەم دا چەندین بڕیارنامە
و ڕاسپاردە لە بارەی پرس و بابەتە گرنگەکانی ناوچە
جۆراوجۆرەکانی جیهان کە پێشتر دەقەکانیان وەک پێشنووس
خرابووە بەر دەستی هەیئەتەکانی بەشدار لە کۆبوونەوەی
شووڕای ئینتێرناسیۆنالی سۆسیالیست ،خرانە بەر دەنگی
بەشداران و پەسند کران .یەکێک لە بڕیارنامەکان لە
بارەی پرسی کوردلە ئێران،عێراق ،تورکیە وسووریە بوو کە
تێیدا ئینتێرناسیۆنالی سۆسیالیست وێڕای ئاماژە بەنوێترین
ڕووداو و ئاڵوگۆرەکان لە هەر کام لەو بەشانەی کوردستان،
پشتیوانیی خۆی لە خەباتی کوردەکان بۆ مافە رەواکانیان
دووپات کردبۆوە .هەر لەو بەشەشدا سکرتێری گشتیی
ئینتێرناسیۆنال بەڕێز لووییس ئەیاال ،داواکاریی چوار حیزبی
کوردستانی ئێران لە بارەی پشتیوانیی ئینتێرناسیۆنال لە
هەڵوەشانەوەی حوکمی ئێعدامی رامین حوسێن پەناهیی خستە
بەر سەرنجی ئامادەبوان کە لە گەڵ پێشوازیی بەشدارانی
کۆبوونەوە بەرەوڕوو بوو.
جێگای ئاماژەیە کە هەیئەتی حیزبی دێموکراتی کوردستان
لەگەل بەشێکی بەرچاو لە هەیئەت و نوێنەران و بەرپرسانی
بەشدار بوو لە کۆبونەوەی ئیس ئای دا دیداریان نوێ کردەوە.
نوێنەرایەتی حیزبی دێموکراتی کوردستان
لە ئینتێرناسیۆنالی سۆسیالیست
٢٨ی ژوئەنی ٢٠١٨
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کۆبوونەوەی شوورای ئینتەرناسیۆنالیی
سوسیالیست نەتەوە یەکگرتووەکان،
ژنێڤ ٢٦-٢٧ی ژوئەنی ٢٠١٨
بڕیارنامە لەسەر گەلی کورد

شوورای ئینتەرناسیۆنالی سۆسیالیست لەسەر ئەم بڕوایەیە
کە ڕێژیمی ئێران بە ئاسانی لە وەئەستۆ گرتنی بەرپرسیاریی
بەرامبەر بە کردەوەکانی خۆی ڕا دەکا ،چونکە دەزانێ کە
بەرنامە ناوکییەکەی مەسەلەکانی دیکە بۆ وێنە هاوپەیوەندی
و مافەکانی مرۆڤ پەراوێز دەخا .ئێمە چاوەڕوانیمان لە
کۆمەڵگای نێودەوڵەتییە کە ڕێگر بێ لە بەهێزتر بوونی
ڕێژیمی ئێران بۆ سەرکوتی ئۆپۆزیسیۆن.
ئێستا خەڵکی ئێران گەیشتوونە نوختەیەک کە چیدیکە
ناتوانن هەژاری ،هەاڵوسانی نرخەکان و گەندەڵیی تەحەممول
بکەن و ڕژاونە سەر شەقامەکان و داوا لە ڕێژیمی ئێران دەکەن
کە لە جیاتی دەستێوەردان لە سورییە ،لوبنان ،عێراق و یەمەن
و پشتیوانیی ئابووری لەوان ،سەرنج بداتە خەڵکی ئیران و بە
خەڵکی خۆی ڕابگا .ئینتەرناسیۆنالی سوسیالیست پشتیوانی
لە خەڵکی ئێران بە گشتی و خەڵکی کورد و خەباتەکەیان بۆ
دێموکراسی و مافەکانی مرۆڤ بە تایبەتی دەکا.
لە کوردستانی عێراق ،ئینتەرناسیۆنالی سوسیالیست پشتیوانی
لە جێبەجێ کردنی یاسای بنەڕەتیی عێراق و چارەسەر کردنی
سەرجەم پرسە چارەسەرنەکراوەکانی نێوان دەوڵەتی فیدراڵ و
حکوومەتی هەرێمی کوردستان بە شێوەی ئاشتییانە دەکا.
ئێمە داوا لە حیزبە سیاسییەکانی عێراق و دەوڵەتی داهاتووی
فێدراڵ دەکەین کە ڕێککەوتنی ئەوتۆ ئەنجام بدەن کە
ڕەنگدانەوەی بەشداریی ڕاستەقینەی کوردەکان لە دەوڵەتی
نوێدا لەسەر بنەمای هاوبەشی ،هاوڕایی و هاوسەنگی بێ.
ئێمە داوا لە هەردوو دەوڵەت لە بەغدا و هەولێر دەکەین کە
دۆخی ناوچە جێناکۆکەکان سەقامگیر بکەن و ڕێگا بە
بەڕێوەبەرایەتیی هاوبەش بدەن تا پێش بە داعش و تاقمی
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هاوشێوە بگیرێت و ڕێگە نەدرێ لە گرژییەکانی دوای
ڕێفراندۆم لەم ناوچانە بە قازانجی خۆیان کەڵکی خراپ
وەرگرن و پارێزگاریی لە مافەکانی گەلی کورد و کەمینە
ئەتنیکی و ئایینییەکانی ئەم ناوچانە بکەن.
ئێمە پیرۆزبایی لە حیزبی دێموکراتیکی گەالن (هەدەپە)
دەکەین کە لەم دواییانەدا دەنگی بەرچاوی لە هەڵبژاردنەکانی
تورکیە بۆخۆی مسۆگەر کرد .ئێمە داوای ئازاد کردنی
دەستبەجێی سەرۆکی هەدەپە ،سەالحەددین دەمیرتاش و
سەرجەم زیندانییە سیاسییەکان کە لە زیندانەکانی تورکیەدا
دەستبەسەر کراون ،دەکەین.
دەوڵەتی تورکیە دەبێ ڕێگا بدا کە وتووێژی سیاسی
سەرلەنوێ دەست پێبکاتەوە و پێویستە بگەڕێتەوە بۆ پرۆسەی
دیتنەوەی ڕێگاچارەی ئاشتییانە بۆ پرسی کورد.
لە سورییە ،ئینتەرناسیۆنالی سوسیالیست پشتیوانی
لە ڕێگاچارەیەکی دادپەروەرانە بۆ گەلی کورد دەکا،
بە شێوەیەک کە یەکگرتوویی و سەربەخۆیی سورییە لە
چوارچێوەی دەوڵەتداریی ناناوەندگەرا ،بە پێی مۆدێلی
فێدێرالیزمی دێموکراتیک دەستەبەر بکا.
لە پێوەندی لەگەڵ عەفریندا ،ئێمە پشتیوانیی لە گەڕانەوەی
ئەمین ،سەقامگیر و ڕێزدارانەی خەڵکی عەفرین ،لە ژێر
چاودێریی نێونەتەوەیی و کۆتایی هێنان بە داگیرکاریی
تورکیە لەناوچەکە دەکەین.
هاوتەریب لەگەڵ هۆگریی ئینتەرناسیۆنالی سوسیالیست بۆ
پرسی گەلی کورد ،شووڕا بڕیاری دا سەرلەنوێ کۆمیتەی
پرسی گەلی کورد لە نێو ئینتەرناسیۆنالی سوسیالیست دا
کارا بکاتەوە.
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بەشداریی هەیئەتێکی حیزبی دێموکراتی
کوردستا لە ئێوارەخوانێكی نوێنەرایەتی
حکومەتی هەرێمی کوردستان لەبریتانیا

ناوەندی هەواڵ -بریتانیا :ڕۆژی دوو شەممە رێکەوتی
٢ی جوالی ٢٠١٨ی زایینی ،لەسەر بانگێشتی نوێنەرایەتی
حکومەتی هەرێمی کوردستان لە بریتانیا ،هەیئەتێکی حیزبی
دێموکراتی کوردستان پێكهاتوو لە بەرێزان دوکتور سەعید
شەمس و مەولوود سوارە بەشداری ئێوارە خوانێکیان کرد کە
لە پارلەمانی بریتانیا ڕێکخرابوو.
ئەم ئێوارە خوانە بە هاوکاری جاك لۆپرێست،ی ئەندامی
پارلمانی بریتانیا و بەرپرسی گروپی پارلمانتەرانی بریتانیا بۆ
داکۆکی لە کێشەی کورد و هەروەها بەرێز کاک کاروان
جەمال نوێنەری حکومەتی هەرێمی کوردستان ڕێکخرابوو.
لە پەڕاوێزی ئیوارە خوانەکە دا چەندین باس و خوازی
جیاواز هاتنە بەر باس و شرۆڤە کردن ،کە گرینگترین بابەت،
دواین گۆرانکارییەکانی ناوچە و بەتایبەت کوردستانی
باشوور و هێزی پێشمەرگەی کوردستان وەک کاریگەرترین و
بەتواناترین هیزی چەکداری ناوچەکە بۆ تێکشكاندنی داعش
و بەرگری کردن لە دێموکراسی و سەقامگیری کوردستان

بوو .هەروەها یارمەتی و مەشق پێ کردنی دەولەتی بریتانیا
بە زیاتر لە دەهەزار پێشمەرگەی کوردستان و هاوکات سەردان
و چاوپێکەوتنی بەرپرس و کاربەدەستانی کوردستان و تشویق
کردن و هاندانی زیاتری کۆمپانیەکانییە بیانییەکان بۆ
گواستنەوەی سەرمایەکان و کارکردن لە کوردستان تەوەری
سەرەکی باسەکان بوون.
پێویست بە ئاماژەیە کە هەیئەتی حیزبیمان لەگەڵ بەشێکی
بەرچاو لە پارلمانتێران و نوێنەری حیزب و الیەنەکان دیداریان
تازە کردەوە و باس و خواسێکی تێروتەسەل لەگەڵ بەشێک لە
ئەندامی پارلمان و لۆرد و وەزیرە دۆستەکانی گەلی کورد لەو
ئێوارە خوانەدا ئەنجام درا کە لە ناویان دا دەکرێ ئاماژە بە
هەریەكە لەبەرێزان :ئالستەر بێرد وەزیری دەولەت بۆ کاروباری
رۆژهەالتی نێوەراست ،بەرێز جاك لۆپریستی ئەندامی پارلمانی
بریتانیا و بەرپرسی گروپی پارلمانتەرانی بریتانیا بۆ داکۆکی
لە کێشەی کورد ،بەرێز نەزار میرجان محەممەد جێگری
باڵوێزی عێراق لە لەندەن ،بەرێز تۆم هاردی و لۆرد رەی و
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هەروەها بەرێز نەدیم زەهاوی وەزیری خوێندن .
لەم دیدارە کورتانەدا نوێنەری حیزب ئیشارەی بەتازەترین
رووداوەکانی ئێران کرد و داوای پشتیوانی لەدۆستانی کورد
کرد کەیارمەتی دەری خەڵکی وەزالەهاتووی ئێران بن بۆ
گەیشتن بە دیموکراسی و ئازادی و ژیانێکی شیاو ،لە سایەی
حکومەتێکی دیموکراتیک و گەلی دا.
نوێنەرایەتی حیزبی دێموکراتی کوردستان  -بریتانیا
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ئینتێرناسیۆنالی سۆسیالیست
داوای ئازادکردنی
رامین حوسین پەناهی دەکات

هەول و دەسپیشخەریی ئینتێرناسیۆنالی سۆسیالیست بۆ
پێشگرتن بە لەسێدارەدران و لە پێناوی ئازاد کردنی رامین
حوسین پەناهیدا بەردەوامە.
لە نوێترین هەوڵیدا ،سکرتێری گستیی ئینتێرناسیۆنالی
سۆسیالیست بەڕێز لویس ئەیاال ،لە گەڵ  ٢٧ئەندام پارلمان
و کەسایەتیی سیاسی و کۆمەڵێک ئەندامی ڕێکخراوی
ئینتێرناسیۆنالی سۆسیالیست
 S1نامەیەکی ئاراستەی حەسەن روحانی سەرۆك کۆماری
جمهووریی ئیسالمیی ئێران کردوە .لەو نامەدا ئەو کۆمەڵە

کەسایەتییە تێکڕا و بە هاودەنگی داوای دەسهەڵگرتنی
حکوومەتی ئێران لە بەڕێوەبردنی سزای ئێ و هەر وەها
ئازادکردنی ئەو بەندییە سیاسییە کوردە دەکەن.
شایانی وەبیرهێنانەوەیە کە ئینتێرناسیۆنالی سۆسیالیست لە
دوایین کۆبوونەوەی کۆنسەی خۆی دا کە ژوئەنی رابردوو
لە ژنێڤ پیک هات،پشتگیریی داوای حیزبی دیموکراتی
کوردستان و الیەنە کوردییەکانی دیکەی بەشدار لەو
کۆبوونەوەیەیدا کرد کە داواکاری هەڵوەشانەوەی حوکمی
ئێعدامی ئەو بەندییە سیاسییە کوردە و ئازادکردنی بوون.
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خۆپێشاندانی کوردانی بریتانیا بۆ محکوم کردنی
موشەک بارانی بنکەکانی حیزبی دێموکرات
ناوەندی هەواڵ -بریتانیا :بەمەبەستی مەحکووم
کردنی هێرشی مووشەکیی کۆماری ئیسالمی ئێران بۆ
سەر بنکەی سەرەکی حیزبی دیموکرات و لەسێدارەدانی
سێ زیندانی سیاسی کورد ،رۆژی دووشەممە ١٠
سێپتامبر،ی ٢٠١٨ی زایینی خۆپێشاندانێکی بەرین
بەبەشداریی ئەندامان و الیەنگرانی هەر دوو حیزبی
دیموکرات و کوردانی دانێشتووی بریتانیا لەبەردەم
باڵوێزخانەی کۆماری ئیسالمی لە لەندەن بەڕێوەچوو.
لەسەرەتای خۆپێشاندانەکەدا دوای سروودی نەتەوەیی
ئەی ڕەقیب و ساتێک راوەستان بۆ رێزگرتن لە گیانی
پاکی شەهیدان« ،مادح ئەحمەدی» لە الیەن هەر
دوو الی حیزبی دیموکراتەوە بەخێرهاتنی بەشداربووانی
کرد و کورتەیەکی لەسەر کردەوە تیرۆریستییەکەی
١٧ی خەرمانان و لە سێدارەدانی سێ زیندانی سیاسی
کورد لە زیندانی «رەجائی شهر» باس کرد.
دوابەدوای قسەکانی مادح ئەحمەدی« ،رزگار
قادرزادە» ،بەرپرسی کومیتەی بریتانیای حیزبی
دیموکراتی کوردستان پەیامێکی بە زمانی ئینگلیزی
لەسەر رووداوەکە پێشکەش کرد.
لە بڕگەیەکی دیکەی رێوڕەسمەکەدا پەیامی
ناوەندیی هاوکاریی هێزەکانی کوردستانی ئێران لە
الیەن «فەرید دەیهیم» ،بەرپرسی کومیتەی بریتانیای
حیزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران پێشکەش کرا.
هەربەم بۆنەوە «ئاکام رەحیمی» ،کوڕی شەهید
«چەکۆ رەحیمی» پەیامێکی کورتی بە زمانی
ئینگلیزی لەسەر هێرشی خوێناوی ١٧ی خەرمانان
پێشەکەشی ئامادەبووان کرد.
لە درێژەی رێوەڕەسمەکەدا ،پەیامی  ١٠حیزب و
رێکخراوی کوردستانی و ئێرانی - ،پەیامی رێکخراوی
مافی مرۆڤی کوردستان

 رێکخراوی مافی ژنی کورد پەیامی بنەماڵەی رامین حسێن پەناهی حیزبی تەزاموونی ئەهواز ،شورای دمکراسیخوازانی ئێران
 راگەیندراوی خەبەری کۆمیسیۆنی سیاسیینیزامیی حیزبی دیموکراتی کوردستان پێشکەش کران.
هەروەها لە بڕگەیەکی رێوەڕەسمەکەدا ،ئاریاکۆ
رەحیمی ،پەخشانێکی بە زمانی ئینگلیزی لەسەر
کارەساتی ١٧ی خەرمانان پێشکەشی ئامادەبووان کرد.
ناوئاخنی بەرنامەکانی ئەم خوپێشاندانە بریتی بوون
لە وتنەوەی سرودی شۆڕشگێڕی و دروشم بە دژی
کۆماری ئیسالمی ئێران.
جێگای ئاماژەیە کە راگەیندراوی دەفتەری سیاسی
حیزبی دێموکراتی کوردستان کە بەزمانی ئینگلیسی
ئامادە کرابوو بەسەر خەلکی بیانی و بەشداربووان دا
بالوکرایەوە.
لە کۆتایی رێورەسمەکەدا ژمارەیەکی زۆر لە
بەشدارانی خۆپێشاندانەکە پەالماری سەفارەتی
کۆماری ئیسالمییان دا کە لە الیەن هێزەکانی
پۆلیسەوە رێگریان لێکرا و شەش کەسیش بە شێوەی
کاتی لە الیەن پۆلیسەوە دەستگیر کران.
ئەم خۆپێشاندانە بەرینە کە بە بەشداریی ژمارەیەکی
زۆر لە کوردانی دانێشتووی بریتانیا بەڕێوەچوو
کاتژمێری ٢ی دوای نیوەڕۆ دەستی پێکرد و بۆ
ماوەی سێ سەعات بەردەوام بوو.
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حیزبی دیموکراتی کوردستان  -كۆمیتهی بریتانیا

١٠ی سپتامبری ٢٠١٨
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شەهیدەکانی تاوانی هێرشی مووشەکیی
کۆماری ئیسالمی بۆ سەر قەاڵی دیموکرات
لە پەالماری مووشەکیی ئەمڕۆی کۆماری ئیسالمی بۆ
سەر قەالی دیموکرات بە داخەوە  ١٥کادر و تیکۆشەری بە
وەجی دیموکرات شەهید بوون و نزیک بە  ٤٠کەسیش بریندار
بوون .شەهیدەکان بریتیین لە:
 -١کەریم مەهدەوی(کەریم سەقزی) ،ئەندامی کۆمیتەی
ناوەندیی حیزب
 -٢ابراهیم ابراهیمی(برایم زیوەیی) ،ئەندامی کۆمیتەی
ناوەندیی حیزب،
 -٣نەسرین حەداد ،ئەندامی کۆمیتەی ناوەندیی حیزب،
 -٤رەحمان پیرۆتی ،ئەندامی کۆمیتەی ناوەندیی حیزب،
 -٥سوهەیال قادری ،ئەندامی جێگری کۆمیتەی ناوەندیی
حیزب،
 -٦هاشم عەزیزی ،ئەندامی جێگری کۆمیتەی ناوەندیی
حیزب،
 -٧عوسمان عوسمانی ،تێکۆشەری لە مێژینەی حیزب،
 -٨کەریم رەسووڵزادە(مام شێرکۆ) ،تێکۆشەری لە میژینەی
حیزب،
 -٩هاوڕێ کارساز(هاوڕێ شێخانی) ،کادری بەوەجی
حیزب،

 -١٠پێشەوا سەید عومەر ،پێشمەرگە،
 -١١جەماڵ ئەکبەری ،پێشمەرگە،
 -١٢مەنسوور ئەکبەری پوور ،پێشمەرگە،
دوو پێشمەرگەی حیزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران لە
فێرگەی ئەم حیزبە کە هاوکات لە گەڵ قەالی دیموکرات
کەوتە بەر هێرشی مووشەکی موختار قادر پوور و فاروق
حەسەن خەیات.
 -١٥محەممەد حەسەنپوور ،تێکۆشەری دیرین و ناسراوی
حیزبی دیموکراتی کوردستان کە بە هۆی توندیی برینەکانی
بە داخەوە ئەمشەو ،گیانی لە دەست دا.
پێویستە بگوترێ دوو هاوڕێی پێشمەرگەشمان بێ سەروشوێنن
و هێشتا شوێنەوارێکیان لێ نەدۆزراوەتەوە.
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یادیان بەڕێز و سالو لە گیانی پاکیان
کۆمیسیۆنی سیاسیی نیزامیی حیزبی دیموکراتی
کوردستان
٢٠١٨/٩/٨
١٣٩٧/٦/١٧
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بەیاننامەی ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی
ئێران :بە هەڵوێستێکی شیاو و یەکگرتووانە
بەرەوڕووی تاوانەکانی ئەو ڕێژیمە دەبینەوە!

ڕۆژی ١٧ی خەرمانی ئەمساڵ(٨ی سیپتامبری )٢٠١٨
ڕێژیمی جینایەتکاری کۆماری ئیسالمی الپەڕەیەکی ڕەشی
دیکەی خستە سەر مێژووی پڕ لە تاوان و دڕندەیی خۆی
بەرامبەر گەلی کورد .ڕاست لە بەرەبەیانی ئەو شەوەدا
کە جەلالدەکانی ئەو ڕێژیمە ٣،بەندیی سیاسیی کورد بە
ناوەکانی زانیار و لوقمان مرادی و رامین حوسینپەناهییان
لە دار دا ،سوپای پاسداران بنکەکانی حیزبی دیموکراتی
کوردستان و حیزبی دیموکراتی کوردستانی ئێرانیان لە نزیک
شاری کۆیە دایە بەر هێرشی مووشەکی .لە ئاکامی هێرشی
مووشەکیی سوپای پاسداران ١٣ ،کەس لە ئەندامانی ڕێبەری
و کادر و پێشمەرگەکانی حیزبی دیموکراتی کوردستان و ،دوو
کەس لە پێشمەرگەکانی حیزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران
شەهید بوون .نزیکەی  ٤٠کەس لە تێکۆشەران و بنەمالەکانی
کوردی ڕۆژهەاڵت بە هۆی ئەو هێرشە مووشەکییە ،بریندار
بوون کە بە داخەوە بارودۆخی ژمارەیەکیان ناجێگیرە.
ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی ئێران تاوانی
دڕندانەی ئێعدامی  ٣الوی ئازادیخوازی کورد ،شەهیدان
رامین حوسین پەناهی ،زانیار و لوقمان مرادی ،هەر وەها
هێرشی مووشەکی و کۆمەڵکوژانەی سوپای پاسدارانی
کۆماری ئیسالمی بۆ سەر پلینۆمی کۆمیتەی ناوەندیی
حدک بە توندی مەحکووم دەکا .ئێمە وێڕای هاوخەمیی
قووڵمان لە گەڵ بنەماڵە و هاوسەنگەرانی شەهیدەکان،
چاکبوونەوەی هەر چی زووتری بریندارەکانی ئەو هێرشە
دڕندانەیە بە ئاوات دەخوازین.
تیرۆر ،دەستدرێژی و تاوانخوڵقێنیی کۆماری ئیسالمیی
ئێران بەرامبەر بە گەلی کورد و ڕۆلە ئازادیخوازەکانی
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نەتەوەکەمان ،بەردەوام و لە زیادبوون دا دەبێ ،ئەگەر خەڵکی
ڕۆژهەالتی کوردستان و هیزە سیاسییەکانیان بە هەڵوێستێکی
شیاو و واڵمێکی ددانشکێن بەرەو رووی ئەو ڕێژیمە نەبنەوە.
ئێمە لە ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی ئێران بە
سەرنجدان بەو راستییە ،داوا لە خەڵکی خۆڕاگر و بە هەڵوێستی
کوردستان دەکەین ڕۆژی چوار شەممە٢١ ،ی خەرمانان
١٢ی سپتامبری  ٢٠١٨بە مانگرتنی گشتی ،بێزاریی خۆیان
لە نوێترین تاوانەکانی کۆماری ئیسالمیی ئێران رابگەیەنن.
جارێکی دیکە بە نەهاتنەدەر لە ماڵەکانتان  ،چۆلکردنی
شەقامەکان و داخستنی دوکان وبازاڕ ،نمایشێکی پڕ شکۆ
لە بێزاربوون و “نا”گوتنی خۆتان بەو ڕێژیمە خوێنڕێژ و دژە
کوردە ،نیشان بدەنەوە .لە هەموو چاالکێکی ئازادیخوازی
کورد لە نێوخۆی کوردستان و دەرەوەی واڵتیش ،داوا و
چاوەڕوانیمان ئەوەیە بە هەموو توانای خۆیانەوە پشتی ئەم
بانگەوازە بگرن و هەوڵی سەرخستنی بدەن.
ڕسوایی و نەمان بۆ ڕێژیمی تیرۆر و سەرکوت و تاوانی،
کۆماری ئیسالمیی ئێران،
سەرکەوێ ئیرادەی شۆڕشگێڕانەی گەلی کورد،
ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی ئێران
پێکهاتوو لە:
حیزبی دینوکراتی کوردستان
کۆمەڵەی شۆڕشگێڕی زەحمەتکێشانی کوردستانی ئێران،
حیزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران،
کۆمەڵەی زەحمەتکێشانی کوردستان،
سازمانی خەباتی کوردستانی ئێران،
١٨ی خەمانانی ١٣٩٧
٩ی سیپتامبری ٢٠١٨
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راگەیەندراوی هاوبەشی  ١٠رێکخراوی سیاسی:
جینایەتی لە سێدارەدانی  ٣بەندکراوی سیاسی و،
هێرشی مووشەکی بۆسەر بنکەکانی حیزبەکانی
کوردستان مەحکووم دەکەین.
ئەمڕۆ شەممە ١٧ی خەرمانان٨ ،ی سێپتامبر ،حوکمی لە
سێدارەدانی سێ کەس لە بەندییە سیاسییەکانی کوردستان
(رامین حوسێن پەناهی ،زانیار و لوقمان مرادی) سەرەڕای
هەوڵ و ماندووبوونی زۆر لە نێوخۆ و دەرەوەی واڵت بۆ
رێگری کردن لێی ،بەڕێوەچوو.
هاوکات بنکە ناوەندییەکانی حیزبی دێموکراتی
کوردستان و حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران کەوتنە
بەر هێرشی مووشەکیی سپای پاسدارانی کۆماری
ئیسالمی .جگە لە زەرەر و زیانێکی زۆر ،ژمارەیەک لە
کادر و ئەندامەکانیان گیانیان لەدەستدا و ژمارەیەکی
زۆریش برینداربوون.
ئەم هێرش و کردەوە جینایەتکارانەیەی رێژیم لە
هەلومەرجێکدایە کە خەباتی خەڵکی کوردستان لە
کوردستان و سەراسەری ئێران پەرەی سەندوە .قەیرانی
ئابووری و نەبوونی ئەمنییەت ،هەموو الیەنەکانی
ژیانی خەڵکی گرتوەتەوە .رەهەندەکانی ئەم نارەزایەتیانە
سنوورەکانی واڵتی بڕیوە .بۆ وێنە ،تەنیا رۆژێک بەر
لەم هێرشە دڕندانەیە ،خەڵکی ناڕازیی بەسرە ،پێگە
میلیشیاکانی سەر بە ئێران و هەروەها کۆنسوولخانەی
ئەم رێژیمەیان وێران کرد و ئاگریان تێبەردا و بەو شێوەیە
رق و بێزاریی خۆیان لە دەستدرێژییەکانی ئێران لە خاکی
عێراقدا نیشاندا.

چاالکانی سیاسی ،کوشتنی کۆڵبەران و دەستدێژی بۆ
سەر بنکەکانی ئەم حیزبانە ،نەک تەمەنی نگریسی ئەم
رێژیمە درێژ ناکەنەوە بەڵکوو مەرگ و نەمانی خێراتر
دەکەن.
ئێمە خەم و نیگەرانیی قووڵی خۆمان بە بۆنەی
شەهیدبوونی کادر و پێشمەرگەکانی حیزبی دێموکرات و
ئێعدانی سێ چاالکی سیاسی رادەگەیەنین و سەرەخۆشی
لە بنەماڵە و هاوسەنگەرانیان و هەموو خەڵکی کوردستان
و ئێران دەکەین.
ئێمە بەڵێن دەدەین بە پتەوترکردنی یەکیەتی و هاوپێوەندیی
نێوان خۆمان و هێزە هاوتەریبەکانی نێو ئۆپۆزیسیۆن،
ئەم کردەوە سەرکوتکەرانە و جینایەتکارانەی رێژیم بە
هەوڵدان بۆ پێکهێنانی یەکیەتییەکی بەرین و گشتگیر
واڵم بدەینەوە و بە ئیرادەیەکی پتەوتر ،درێژە بە خەباتی
خۆمان دەدەین بۆ دروستکردنی ئێرانێکی ئازاد و ئاوەدان و
دێموکراتیک و یەکسانیی هەموو دانیشتوانی.

ئێمە گومانمان نیە کە ئەم ئێعدامانە و ئەم هێرشە
جینایەتکارانەیە ،نەک هەر ورەی خەڵکی کوردستان
دانابەزێنن ،بەڵکوو سەنگەری بەرگری و خەبات لە دژی
ئەم رێژیمە سەرکوتکەرە پتەوتر دەکەن .ئێمە ئەم تیرۆر و
دەستدرێژییە رێکخراوە مەحکووم دەکەین و داوا لە هەموو
خەڵکی ئێران دەکەین ئەم جینایەتە دڕندانەیە بە سووربوون
لەسەر خەبات لە دژی ئەم رێژیمە واڵم بدەنەوە .خەبات و
خۆڕاگریی خەڵکی کوردستان هاوتەریبە لەگەڵ خەباتی
سەراسەریی ئێران و پێوەندیی قوڵیان هەیە .ئێعدامی
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بڕووخێ رێژیمی کۆماری ئیسالمی
سەرکەوتن بۆ جەماوەر
١٧ی خەرمانانی ٨ – ١٣٩٧ی سێپتامبری ٢٠١٨
یەکیەتی میللی دێموکراتیکی ئازەربایجان
جوالنەوەی کۆماریخوازانی دێموکراتیك و الیکی ئێران
حزب تزامن دمکراتيک اهواز
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
حیزبی دێموکراتی کوردستان
کۆمەڵەی زەحمەتکێشانی کوردستانی ئێران
حیزبی خەڵکی بەلوچستان
رێکخراوی یەکیەتیی فدائيانی خەلقی ئێران
شورای کاتی سوسياليستهای چەپی ايران
کۆمەڵەی زەحمەتکێشانی کوردستان
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راگەیاندراوی شووڕای دێمۆکڕاسی خوازانی ئێران
سەبارەت بە هێرشی مووشەکی بە بنکەی
حیزبی دێموکراتی کوردستان

هێرشی مووشەکی کۆماری ئیسالمی بۆ حیزبی دێموکڕاتی
کوردستان بە توندی مەحکووم دەکەین.

بەپێی زانیارییەکانی گەیشتوو لە الیەن حیزبی دێموکڕات بە
شووڕای دێمۆکڕاسی خوازانی ئێران ،ئەمڕۆ  ٨ی سێپتامبری
 ٢٠١٨بەرانبەر بە  ١٧ی خەرمانانی  ١٣٩٧سەعات  ١٠و
 ٤٠خولەک بە مووشەک هێرش کراوەتە پێگەیەکی حیزبی
دێمۆکرات لە کوردستانی عێراق و بەداخەوە کارەساتی بەدواە
بوو.
ئەو هێرشە لە کاتی بەڕێوەچوونی پلێنۆمی ئەو حیزبە
رووی دا .بە پێی زانیاریی باوەڕپێکراو هەتا باڵوکراوەی ئەو
راگەیاندراوە پتر لە  ١٠کەس شەهید و پتر لە  ٣٠کەسیش
برینداربوون .هەواڵەکان هەروەها ،باس لەوەدەکەن فڕۆکە
بێ فڕۆکەوانەکان (پهبادها) ،لەسەر پێگەکانی حیزبی
دێموکڕات و هەموو ناوچەکە دەخولێنەوە.
کۆماری ئیسالمی کە لە بەرەبەری رەوتی رووخان دایە،
هەوڵ دەدا بەو هێرشی وحشیانە نیزامییە و بەچەکی قورس
بە حیزبە گەلییەکانی کوردستان ،بەتایبەتی حدک ،ئەو

چارەنووسە وەدوابخا .بەاڵم هەموومان دەزانیین بەو هێرشە
دژی گەلیانە ،چارەنووسی بێ ئەمالوئەوالی لەنێوچوونیان
ناگۆڕدرێ.
ئەمڕۆ خەڵکانی سەرانسەری لە ئێران و کوردستان ،بەهۆی
تااڵنی واڵت بەدەستی دزەکان و بەرپرسانی گەندڵ ،بەدژی
دەسەاڵتی سەدەکانی نێوەڕاست ،بڕیاری لێىڕاوایان داوە کە ئەو
ماکە فەسادە لە زبڵدانی مێژوو باوێژن .خەڵکی سەرانسەری
واڵت لە خەبات بە دژی رێژیمی نگریسی کۆماری ئیسالمی
لە حیزبی دێمۆکرات و حیزبەکانی دیکە پشتیوانی دەکەن
و هەتا رێشەکێش کردنی ئەو دەسەاڵتە گەندەڵە و ئیجرای
عەداڵەت لە واڵت ،پشتیوان و هاوڕایان دەبن.
شووڕای دێموکراسی خوازانی ئێران ئەو جینایەتە وەحشیانەیە
کە لە الیەن کۆماری ئیسالمی کراوە مەحکووم دەکا و
لە هەموو رێکخراو و نیهادە نێونەتەوەییەکان و واڵتانی
دێمۆکڕاتی جیهان داوا دەکا ،سەبارەت بەو کارساتە دژی
گەلییە بێ دەنگ نەبن و کردەوە نیزامییەکانی کۆماری
ئیسالمی بە دژی حیزبی دێمۆکڕاتی کوردستان مەحکووم
بکەن.
دبیرخانەی شووڕای دێمۆکراسی خوازانی ئێران
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دار زدن زندانیان سیاسی و کشتار فعاالن احزاب
کُردستانی غیرقابل قبول و شدیداً محکوم است

هامنگونه که اطالع دارید؛ رامین حسین پناهی ،زانیار مرادی
و لقامن مرادی سه جوان کُرد که به اتهاماتی از قبیل فعالیتهای
سیاسی و ارتباط با احزاب کُرد در سالیان گذشته دستگیر و زندانی
و محاکمه شده بودند ،متاسفانه در اقدامی باورناپذیر در ٤۸
ساعت گذشته به دار آویخته شده اند .در هامن حال و همزمان
با اعدام این سه زندانی سیاسی کُرد ،دفاتر اداری و مراکز مدنی
احزاب کُردستان» روژهالت» از جمله دفرتمرکزی حزب دموکرات
کُردستان هدف شلیک چندین فروند موشک دوربرد قرار گرفته و
در این رویداد نیز متاسفانه  ۱٦نفر از اعضای کادر رهربی و مدنی
حزب دموکرات کردستان از جمله خامنها نرسین حدادی و سهیال
قادری و آقایان کریم مهدوی ،ابراهیم ابراهیمی ،رحامن پیروتی،
هاشم عزیزی ،عثامن عثامنی ،کریم رسولزاده ،پیشوا سیدعمر ،جامل
اکربی ،منصور اکربی پور ،فاروق حسن خیاط ،محمد حسن پور و
هاوری کارساز جان باخته اند .سازمان دفاع از حقوق برش کردستان
ضمن ابراز همدردی با خانواده های اعدام شدگان و جان باختگان
و تسلیت به مردم کردستان ،در چارچوب اصول راستین و میثاق
حقوق برش مورد باور خود معتقد است  ،رامین حسین پناهی و
زنیار و لقامن مرادی ،بطرز فوق نادادگرانه ای محاکمه و دار زده
شده اند.

این سازمان هم چنین شلیک راکت و موشک به مراکز اداری
و مدنی احزاب مخالف مدنی احزاب مخالف و کشتار جمعی
مخالفین را زیرپا نهادن متامی اصول پذیرفته شده حقوق سیاسی
و مدنی و جنایت علیه برشیت می داند .از این رو سازمان دفاع
از حقوق برش کُردستان اعدام زندانیان سیاسی کُرد را دار زدن حق
حیات و اصول دادگری ،و شلیک به دفاتر و مراکز اداری و مدنی
احزاب کُردستان را شلیک به اصول زیربنایی حقوق برش قلمداد
منوده و این دو اقدام غیرقابل قبول را شدیدا ً محکوم می مناید.
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تاریخ :یکشنبه  ۱۸شهریور  ۹ / ۱۳۹۷سپتامرب ۲۰۱۸
شورای مدیریت سازمان دفاع از حقوق برش کُردستان
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 ٢٢ئەندامی پارلمانی بریتانیا هێرشی
موشەکی کۆماری ئیسالمی ئێرانیان بۆ
سەر کۆبونەوەی کۆمیتەی ناوەندی حیزبی
دێموکراتی کوردستان مەحکووم کرد
هێرشی ئێران بۆ سه ر کەمپێک له ناو خاکی هه رێمی
کوردستان له عێراق
دانیشتنی ژماره ٢٠١٧-١٩ :
بڕواری دانیشتن٢٠١٨/٠٩/١٠ :
سپۆنسه ری سه ره کی :ماری گڵیندن
سپۆنسه ره کان:
له ڕێی ئه و نووسراوه ،پاڕڵمان ،بۆردومانی که مپی
سیاسی و پەنابەرانی کوردی ئێرانی له کۆیه ،له قوواڵیی
 ٢٠٠کیلۆمەتری ناو سنوری فەرمی کوردستانی عێراق،له
الیەن سپای پاسدارنی شۆڕشی ئێران ،به تووندی ئیدانه
دەکات .له پێوەندی لەگەڵ شەش ڕاکێتی زەوی بەزەوی
و بەکارهێنانی فڕۆکەی بێ فڕۆکەوان ،هاوکات لەگەڵ
به ڕێوەچوونی دانیشتنی کۆمیتەی ڕێبەرایەتی حیزبی
دێمۆکڕاتی کوردستانی ئێران ،هاوخەمی و سه رخۆشی
خۆمان ڕادەگه ێینین بۆ بنەمالەی گیان به خت کراوان ،و

ئاواتی چاک بوونەوەی خێرا بۆ برینداران دەخوازین .ئه و
پاڕڵمانه بڕوای وایه که ئەو هێرشه ،به زاندنی ئاشکرای
یاسای نێودەوڵەتی ،پڕنسیپەکانی سەروەری و جیرانەتیه.
هەروەها جێی ئاماژەیه ،که ئامریکا و هاوپه یمانی نێوده
ڵەتی تا ئێستاش به رپرسن له پاراستنی سنووری هه وایی
عێراق ،و مەترسی ئەوە هەیە ،له ئەگەری نەبوونی کاردانەوە
دژی هەرەشەی ئێران ،ئه وا ڕژێمی ئێران بۆ دوباره کردنه
وه ی کرده وه ی هاوشێوه هان بدات .پاڕڵمان پێی وایه که
خاکی عێراق و هه رێمی کوردستان نابێ ببێته گۆڕه پانی
یه کالکردنەوەی ملمالنەی زلهێزەکان .بەو پێوەرەش ،پاڕڵمان
داوای بەپەلە ده کات له بریتانیا و واڵتانی تر بۆ ئیدانه ی
ڕژێمی ئێران له نەتەوه یەکگرتوەکان و شوێنی پەیوەندیداری
دیکه له ئاستی جیاوازدا ،به مەبەستی ڕاگرتنی خێرای ئەو
چەشنە کردەوانەی ڕژێم.
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بەشداریی ئەندام و الیانگرانی حیزبی
دیموکراتی کوردستان لە خۆپێشاندانی ڕیسوا
کردنی ڕژیمی ئیسالمی ئێران لە شاری لەندەن
ڕۆژی چوارشەممە ڕێکەوتی ١٢ی سێپتامبری ٢٠١٨ی
زایینی کاتژمێر  ٢تا ٤ی پاشنیوەڕ ،ئەندام و الیانگرانی
حیزبی دیموکراتی کوردستان لە واڵتی بریتانیا ،بەشدارییان
کرد لە خۆپیشاندانێکی نارەزایەتی دا کە دژ بە ڕژیمی
کۆنەپەرستی کۆماری ئیسالمی ئێران لە بەردەم باڵوێزخانەی
ئەو ڕژیمە لە شاری لەندەنی پایتەختی بریتانیا بەڕیوە
چوو .لەو خۆپیشاندانە دا کە بەشێکی بەرچاو لە حیزب
و ڕێکخراوەکانی دیکەی ڕۆژهەاڵتی کوردستان و ئێران و
دەیان کوردی خاوەن هەڵوێستی دانیشتووی لەندەن تێیدا بەشدار

بوون ،دەیان درووشـم دژ بە ڕژیمی تێرۆریستی ئێران گوترانەوە
و هێرشی ڕژیمی تێرۆریستی کۆماری ئیسالمی ئێران بۆ
سەر بنکەی دەفتەری سیاسی حیزبی دیموکراتی کوردستان
و ئێعدامی الوانی کورد لە چاڵە ڕەشەکانی ڕژیم دا بە توندی
ڕیسوا و سەرکۆنە کرا .پێویست بە ئاماژەیە کە لە شوێنی
خۆپیشاندانەکە سەدان ئااڵی کوردستان ،وێنەی شەهیدانی
ئەم دواییانەی و ئاڕمی حیزب ڕازێندرابووەوە.

حیزبی دێموکراتی کوردستان  -نوێنەرایەتی بریتانیا
كۆنگرهی  ١٦بۆ كۆنگرهی ١٧
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حیزبی دیموکراتی کوردستان -کومیتەی بریتانیا
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دیدارێکی تایبەت لە پارلمانی بریتانیا
دیکەی باسەکان بوو .بەشێکی تر میزگردەکە بەشداربووان
را و بۆچونی خۆیان پێشکەش و بەپەرۆشبوونی خۆیان
لەو کارەساتە راگەیاند و داوای ساغی و سەالمەتیان بۆ
بریندارەکان خواست و رایانگەیاند کە لەو بارەوە بەجیدی
و شێلگیرانە بەدوای داخوازیە رەواکانمانەوە دەچن و لەگەل
وەزارەتی دەرەوە،نەتەوەیەکگرتوەکان و پارلمانی بریتانیا لەم
بارەوە دەکەونە وتووێژ و دانوستان.
بەشێکی تری دانیشتنەکە پرسیاری ئەندامان و لۆرد و
راوێژکارەکانیان بوو لەسەر رۆژهەاڵتی کوردستان و قەاڵی
دێموکرات بوو کە لەالیەن نوێنەری حیزبەوە وەاڵمیان درایەوە.

پاشنیوەڕۆی رۆژی پێنجشەممە ١٣ی سپتامبری ،٢٠١٨
مەولوود سوارە نوێنەری حیزبی دێموکراتی کوردستان لە
بریتانیا ،لە مێزگردێکدا لەگەڵ بەڕێز «جاک لۆپرێست»ی
ئەندام پارلەمان و سەرۆکی گرووپی پارلەمانتاران بۆ کاروباری
عێراق و خاتوو «ماری کلیندۆن» ئەندامی پارلەمانی بریتانیا
و بەڕێز «لۆرد مۆریس گالسمەن» و بەڕێز «لۆرد لۆید
راسێل مۆیل» و بەڕێز «گاری کێنت» کە سەرپەرستی
کۆبوونەوەکەی دەکرد ،کۆ بووەوە.
لەم کۆبونەوەیەدا بەڕێز مەولوود سوارە ئەندامی رێبەری
حیزب و نوێنەری حیزب لە بریتانیا لەسەر هێرشی مووشەکی
بۆ سەر قەاڵی دێموکرات و چۆنیەتی هێرشەکە و شەهید
و بریندارەکان و ئیعدامی سێ زیندانی سیاسی کورد و جێگای ئاماژەیە کە هاوڕێ خاتوو ژاڵە لەو دانیشتنەدا
هەروەها مانگرتنی خەڵکی ڕۆژهەاڵت وەك دەسکەوتێکی لەگەڵ نوێنەری حیزب بەشدار بوو.
گەورەو بەهێزترین چەک دژی کۆماری ئیسالمی بەدرێژە
قسەی کرد .هەروەها سیاسەتی کۆماری ئیسالمی لە
نوێنەرایەتی حیزبی دێموکراتی کورردستان  -بریتانیا
ناوچەکەو ئالۆزی و شێواندنی ئەمن و ئاسایشی رۆژهەاڵتی
١٣ی سپتامبری ٢٠١٨
نێوەڕاست بەتایبەت عێراق و باشووری کوردستان تەورێکی
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بۆ ئاگاداری !

لە درێژەی چاالکیەکانی حیزبی دێمۆکراتی کوردستان،
بۆ هەرچی زیاتر لە قاودانی جینایەت و موشەک بارانی
قەاڵی دێمۆکرات ،لە الیەن کۆماری ئیسالمی ئێرانەوە،
بەشی پەیوەندییە نێونەتەوەییەکانی کۆمیتەی دەرەوەی والت
،کۆبوونەوەیەکی گرینگ بۆ هاورێ خالید عەزیزی ،بەرپرسی
ئەو بەشە لە کۆمیتەی دەرەوەی حدک ،پێک دێنێ.
ئەم کۆبوونەوە هاوکات لە کۆنفرانسی سااڵنەی لیبێر

پارتی ،لە شاری لیفرپول بریتانیا بەرێوە دەچێ .بگێری ئەم
پانێلە بەرێز لۆرد گالسمن دەبێ.
رۆژی دوو شەممە  ٢٤ی سپتامبر  ٢٠١٨کاتژمێری ٩ی
بەیانی بە کاتی لەندەن لەو کۆنفرانسەرا راستەوخۆ بالو
دەکرێتەوە.
سرنجی هەموو الیەک بۆ ئەم باسە رادەکێشین.
دەگەڵمان بن.
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بەشداریی هەیئەتێکی حیزبی
دێموکراتی کوردستان لە کۆنفرانسی
لیبەرپارتی لەشاری لیفەرپول،ی بریتانیا
ڕۆژی دووشەممە رێکەوتی ٢٤ی سپتامبری ٢٠١٨ی
زایینی ،هەیئەتێکی حیزبی دێموکراتی کوردستان
بەسەرپەرستی کاک خالید عەزیزی بەشداری کۆنفرانسی
سااڵنەی حیزبی کرێکارانی بریتانیای کرد.
لە یەکەم قۆناغ دا سەر لەبەیانی دووشەممە بەڕێز کاک
خالید عەزیزی لە پانێلێک دا بەشداری کرد .بەڕێز عەزیزی
لەم پانێلەدا لەسەر موشەک باران و هێرشی کۆماری ئیسالمی
بۆ سەر قەالی دێموکرات و بە ئامانج گرتنی پلۆنۆمی
کومیتەی ناوەندی حیزب قسەی کرد و لە وتەکانی دا
ئاماژەی بە کات و رۆژ و مەبەستی کۆماری ئیسالمی لەو
هێرشە بۆ سەر قەالی دێموکرات و مەبەست و ئامانجەکانی
پشت ئەو هێرشە کرد.
لەدرێژەی کۆنفرانسەکەدا هەیئەتی حیزب چاوی بەبەشێکی
زۆر لە ئەندام پارلمان و میوانان و بەشدار بووانی کۆنفرانسەکە
کەوت و هاوکات لەگەڵ هەیئەتێکی بەشی نێونەتەوەی حیزبی
کرێکاران چاوپێکەوتنی پێکهێنا.
هەر هەمان ڕۆژ و لە دەرفەتێکی دیکە دا هەیئەتی حیزبمان
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لەگەڵ بەرێزان جێرمی کۆربین سەرۆکی حیزبی کرێکارانی
بریتانیا و خاتوو ئیمیلی تۆرنبێری وەزیری دەرەوە لە دەسەاڵتی
سێبەر دیداری کرد .بەرێز خالید عەزیزی لە وتەکانی دا
لەگەڵ بەرێزان جێرمی کۆربین و خاتوو ئیمیلی تۆرنبێری
وتی :زۆر سپاس بۆ ئەو بانگهێشتەکەتان و سپاس بۆ
دەرفەتەی کە بۆ ئێمەتان ڕەخساند کە بێین و لە کۆبوونەوەی
بەرینی حیزبەکەتاندا بەشدار بین .ئەمرۆ  ٢٤سپتامبرە٨ ،ی
هەر ئەم مانگە ،واتە  ١٦ڕۆژ بەر لە ئێستا ،کاتێک کە
منو هاوڕێکانم لە ڕێبەری حیزبی دیموکراتی کوردستان لە
کۆبوونەوەی تایبەتی کومیتەی ناوەندی حیزبەکەماندا بووین
لە شاری کۆیە ،قەالی دیموکرات کە بنکەی سەرەکی حیزب
و چەندین ئۆرگان و ڕێکخراوی مەدەنیی تێدا جێگیرە ،لە
الیەن سوپای پاسدارانی کۆماری ئیسالمی ئێرانەوە درایە بەر
موشکی بالێستیکی دوور هاوێژ .لە ئەنجامی ئەو موشەک
بارانە دا شەش کەس لە ئەندامانی کۆمیتەی ناوەندی
هەرلەوێ  ١٦کەس شەهید بوون کە  ٦کەسیان ئەندامی
کومیتەی ناوەندی حیزب بوون و زیاتر لە  ٤٠کەسیش کە
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زۆرینەیان ژن و منداڵ بوون بریندار بوون.
کۆماری ئیسالمی راستەوخۆ و بە فیلم و دیکومێنت کە
هەمووی الی ئێمە پارێزراوە ،بە ئاشكرا ڕایگەیاند کە ئەو
هێرشە لە الیەن یەکە موشەکییەکانی سوپای پاسدارانەوە
ئەنجام دراوە ،بۆیە داوام ئەوەیە کە کۆماری ئیسالمی بخرێتە
بەر لێپرسینەوە و دەبێ کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی ڕێگە لە
دووبارە بوونەوەی ئەو چەشنە کردەوانەی ئەو ڕژیمە بگرێ.
ئێمە چاوەڕوانیمان لە ئێوە وەک حیزبێکی دۆست ئەوەیە کە
هەم لە ئاستی بریتانیا و هەم لەئاستی ئەوروپا و نێونەتەوەیدا
وێرای دیفاع لە دۆزی نەتەوەی کورد لە ئێران و حیزبی
دێموکراتی کوردستان بەتایبەت ،ئەو کردەوانە لە کۆماری
ئیسالمی قبول نەکەن و وە داوام ئەوەیە کە کار بکرێت
بۆ کۆدەندگیەکی نێودەولەتی دژی کۆماری ئیسالمی.
هەروەها پێم خۆشە وشیارتان بکەمەوە ئەگەر موشەکەکانی
کۆماری ئیسالمی هەڵگری موادی شیمیای بوونایە ،ئاستی
کارەساتەکە زۆر لەوە گەورەتر دەبوو کە بە سەرمان هات،
هەرچەندە هێشتا ئەو مەترسییە هەر لە جێی خۆیدا ماوە،
چونکا کاربەدەستانی ڕژیمی ئیسالمی لە ئاستی بەرز
دا هەڕەشەی دووبارە موشەک و باران کردنەوەی بنکە و
بارەگانمان دەکەن و هیچ دوور نیە کە لە داهاتوو دا لە چەکی
شێمیایی و قەدەغە کراویش کەڵک وەرگرن و ئیتر لە ساتە
وەختێکی وا دا وەدەنگ هاتنتان بێسوود دەبێ.
بۆیە بۆ جارێکی دیکە تەکید دەکەمەوە کە باوەڕ بە

کۆماری ئیسالمی مەکەن ،ئەو ڕژیمە تووشی وەیرانێکی
قووڵی نێوخۆیی بووە و بۆ خۆ دەرباز کردن لەو قەیرانە قوواڵنە
هەوڵ دەدات بە درووست کردن قەیران لە ئاستی نێودەوڵەتی
دا بۆ ماوەیەکی دیکە ڕاگشتی لە سەری ناوخحی ئێران
بەال ڕێ دا بەرێ .من پێشبینی ئەوە دەکەم کە حکومەتی
ئیسالمی ئێران لە داهاتوو دا هەوڵی نانەوەی کێشە و ئاژاوە
لە دەرەوەی سنوورەکانی خۆی دەدات.
جێگای ئاماژەیە کە هەیئەتی حیزبی دێموکراتی کوردستان
بە بانەری شەهیدان و ئارمی حیزب و ئاالی حیزب هەروەها
راگەیندراوەکانی دەفتەری سیاسی و کتێبچەیەك کە لەسەر
رووداوەکەی ٨ی سپتامبر کە لە  ٤٠الپەرەدا ئامادە کرابوو،
لە بەرە دەرکی سەرەکی هۆڵی کۆنفڕانسەکە ،بە شێوەیەکی
بەرباڵو دەستیان کرد بە تەبلیغ و وەشانی باڵوکراوە و ڕاگەیاندە
فەرمییەکانی حیزب و دانی ئاگاداری بە بەشدارانی ئەو
کۆنفڕانسە .هاوکات لە نیوەی کۆنفڕانسەکە دا سەدان نوسخە
لە ڕاگەیاندراوی دەفتەری سیاسی و بەڵگەنامەی پێویست بە
زمانی ئینگلیسی بە سەر بەشداران دا باڵو کرایەوە.
هەیئەتی حیزبی پێک هاتوون کە بەڕێزانی خالید عەزیزی
و مەولوود سوارە ،ئەندامانی ڕێبەری حیزب و هاوڕێیان
کەیوان شێرزاد و قادر جەسیمی ئەندامانی کومیتەی حیزبی
دیموکراتی کوردستان لە واڵتی بریتانیا.
نوێنەرایەتی حیزبی دێموکراتی کوردستان  -بریتانیا
٢٤ی سپتامبری ٢٠١٨

حیزبی دێموکراتی کوردستان  -نوێنەرایەتی بریتانیا
كۆنگرهی  ١٦بۆ كۆنگرهی ١٧
کار و تێکۆشان ٢٠١٩ - ٢٠١٦

196

197

حیزبی دێموکراتی کوردستان  -نوێنەرایەتی بریتانیا
كۆنگرهی  ١٦بۆ كۆنگرهی ١٧
کار و تێکۆشان ٢٠١٩ - ٢٠١٦

دەقی وتەكانی لۆرد گالسمەن و كاك خالید
عەزیزی لە پانێلی كنفراسی ساالنەی لیبەر پارتی
لە لیفەرپوول ٢٤ی سپتامبری ٢٠١٨
وتەکانی لۆرد گالسمەن
بەیانیتان باش گشت الیەک و بەخێر بێن بۆ ئەم ڕووداوە
بەو بەیانییە زوویە .تێدەگەم ئەگەر کەمێک هەست بە
خەواڵوویی بکەن ،بە پێچەوانەی عێراق خەڵکی ئینگلیس
بیرەیەکی زۆر دەخۆنەوە و ئاسەوارەکانیشی دیارن.
ئەمڕۆ باسی هێرشی ئێران بۆ سەر بنکەی ناوەندیی
حدک لە ناوچە کوردییەکانی عێراق دەکەین .ئەم شتانە.
ئەوەی کە بەڕاستی دەمهەوێ بیڵێم ،پێش ئەوەی کە
قسەکەرەکە بناسێنم ئەوەیە کە کوردەکان لە هەموو
شوێنێک دەکوژرێن ،کەوابوو من لە تورکیە بووم بۆ رێز
گرتن لە کوردی کوژراو ،لە سورییە بووم بۆ ڕێز گرتن لە
کوردی کوژراو بەاڵم ڕەنگبێ ئەوەی لە هەمووان کەمتر
لە واڵتی ئێمە ناسراون ئەوەیە کە النیکەم  ١٢میلیۆن
کورد لە ئێران دەژین ئەوێ شوێنێکی ژیانی کەونارا و
بەردەوامی کوردان لە نیشتمانی خۆیان بووە بەاڵم هەروەک
هەموومان دەزانین کوردەکان قەت لە ماڵی خۆیان خاوەن

ماڵ نین ،کەوابوو حدک بۆ ئەو کەسانەی کە نایناسن
حیزبێکی گەلیک جێگای ڕێزە و سوسیالیستە ،ماوەیەکی
کورت لە  ١٩٤٥کە دوای شەڕی دووهەمی جیهانی بۆ
یەک دوو ساڵ کۆمارێکی سەربەخۆی کوردی بوونی
هەبوو لە ئێران بەاڵم خێرا کاتێک کە شا دەسەاڵتی بەسەر
واڵت دا سەپاند ڕووخاندی .ئێمە دەزانین کە سیاسەتی
سەردەمی شا دوای شۆڕشی ئیسالمیی درێژەی پێدراوە
کە ناهێڵن کوردەکان کەڵک لە زمانی خۆیان وەرگرن،
ناهێڵن کوردەکان دامەزراوە کولتورییەکانی خۆیان هەبێ،
دەتوانین بڵێین کە هەر وەک تورکیە ناهێڵن کوردەکان
کورد بن ،لە چوارچێوە ڕێژیمدا ئەوان ناچار دەکرێن کە
زمانی فارسی بەکار بێنن ،ڕێگای خۆ ڕێکخستن بە
گوێرەی ڕەگەزی خۆیان یا چینی خۆیان نییە .بە گشتیی
وەک تورکیە و وەک چۆن باو بوو لە عێراق و هەروەک
لە سورییە پێش لێک هەڵوەشانی رێژیم و سەرهەڵدانی
پەیەدە ،کوردەکانی ئێران هیچ دێموکراسییەکیان نییە،
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هیچ ئازادییەکیان نییە و ئێستا هەوڵی بەردەوام لە
ئارادایە کە کوردی زۆرتر بکوژرێن و پێگەی حدک
بۆمباران کرا ١٤ ،کەس کوژران ١٤ .کەس کوژران؟
من پرسیار دەکەم ،راستە؟ هەندێکیان ئەندامی کۆمیتەی
ناوەندیی بوون و ئەوە شتێکی بەڕاستیی حەیاتییە کە ئێمە
ئاستی زانیاریی لەبارەی ئەوەی کە لەگەڵ کوردان لە
ئێران دەکرێ بەرز بکەینەوە .چونکە ئەوە گرینگە وەک
هەمیشە لە پەیوەندی لەگەڵ کوردان ،کوردەکان ئەگەر
ڕێژیم بە چالش بکێشن ئەوان وەک تێرۆریست حیسابیان
بۆ دەکرێ ،ئەگەر ڕێژیم بە چالش نەکێشن سەرکوت
دەکرێن .ڕێگای بەرەو پێشەوە لەڕاددە بەدەر دژوارە کە
دیاریی بکەی .بەاڵم ئەوەی کەدەمهەوێ تئێوە بیزانن
ئەوەیە کە ئێوە دۆست و پشتیوانتان لە حیزبی ئێمەدا
هەن و ئێمە بەهێزین و پشتیوانیی خۆمان نیشان دەدەین.
زۆر پێمان خۆشە وتارەکەی ئێوە لە بارەی بۆمبارانەکەدا،
لێکدانەوەی ئێوە لەسەر دۆخی سیاسی ،داواکانتان لە ئێمە
لەبارەی ئەوەی کە بە باشترین شێوە بتوانین پشتیوانیتان
لێ بکەین ،ببیستین.
وتەکانی کاک خالید
سپاس لۆرد گالسمەن و سپاس بۆ کوردیش پرۆگرێس و
بەخێرهاتنی ئێوە دەکەم بۆ ئەو کۆبوونەوە و بەیانیتان باش.
بەڕاستی چی قەوما؟ ٨ی سێپتامبر کۆمیتەی ناوەندی
کۆبوونەوەی وەرزیی (پلێنوم)ی لە بنکەی سەرەکیی ئێمە
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هەبوو لە کۆی سنجق و ئێمە باسی داهاتووی ئێران،
هەلومەرجی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست و مەسەلی کورد لە
کوردستانی ئێرانمان دەکرد.
بە گوێرەی باوەڕی حیزب و سیاسەتی حیزب ئێمە
هەمیشە باوەڕمان بە ڕێگاچارەی ئاشتییانە بۆ پرسی
کورد لە ئێران هەبووە بەاڵم ڕێژیمی ئیسالمیی ئێران هەر
لە دوای شۆڕشەوە گوێی لە داخوازییەکانی گەلی کورد
لە ئێران نەگرت و ڕێزی لە سیاسەتی حیزب نەگرت بۆ
وتووێژ لە گەڵ کۆماری ئیسالمیی ئێران .دوای شۆڕش
ئایەتوڵاڵ خومەینی پێشدا باسی دیتنەوەی ڕێگاچارەیەکی
ئاشتییانەی کرد بەاڵم پاش ئەوەی کە هێرشیان کردە
سەر کوردستانی ئێران و گەلی کورد بەرامبەر بە
ڕێژیمی ئیسالمیی خۆڕاگریی نیشاندا ،بۆ جارێکی دیکە
بۆچوونیان گۆڕی و باسی وتووێژیان کرد ،بە گوێرەی
سیاسەتی حیزب ،حیزبی ئێمە ،حیزبی دێموکڕاتی
کوردستان کە حیزبی سەرەکیی بوو و وتووێژی لەگەڵ
ڕێژیمی ئێران دەکرد ،بەاڵم ڕێژیمی ئیسالمیی بڕوای بە
ڕێگاچارەی ئاشتییانە بۆ مەسەلەی کورد نەبوو و جارێکی
دیکە هێرشیان کردە سەر کوردستانی ئێران و شەڕێکی
ناوخۆییان بەسەر ئێمە دا سەپاند ،کەوابوو گەلی کورد
هیچ ڕێگاچارەیەکی دیکەی نەبوو جگە لە داکۆکی
لەخۆ کردن .کەوابوو لەم هاوکێشەیەدا دوو ڕاستیی هەن،
ڕاستیی یەکەم  ١٠میلیۆان کورد لە کوردستانی ئێرانە و
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ڕاستیی دووهەم ڕێژیمی کۆماری ئیسالمیی ئێرانە.
کۆماری ئیسالمیی سیاسەتی تێرۆر و لەسێدارەدان و
زیندانیکردنی چاالکانی سیاسی هەڵبژارد .بەدوای ئەوەدا
ڕێژەیەکی زۆر چاالکی سیاسییان لە ئێران لە سێدارە دا
و بەشێکی بەرچاو لە کادر و ئەندامانی پایەبەرزمان لە
کوردستانی عێراق تێرۆر کران و درێژەیان بەو سیاسەتە دا
تا ڕووداوی ڤییەن .لە کاتێکدا کە دوکتور عەبدولڕەحمان
قاسملو ڕێبەی حیزب خەریکی وتووێژ لەگەڵ نێردراوەکانی
ئێران لە ڤییەن بوو لەوێ تێرۆر کرا .چەند ساڵ دواتر
دوکتور سادق شەڕەفکەندی دوای بەشداریکردن لە
کۆبوونەوەی سوسیالیست ئینتێرناسیۆنال کۆبوونەوەیەکی
لەگەڵ الیەنەکانی ئوپۆزیسیۆنی ئێرانی هەبوو تا لێک
تێگەیشتنێک لە نێوان حیزبە ئێرانییەکان وەبینێ ،لە
میکۆنۆس کوژرا .کاتێک کە دوکتور قاسملو لە ڤییەن
کوژرا ،کاربەدەستانی ئۆتریشی تێرۆریستەکانی ئێرانیان
بەرەو تاران ئیسکۆرت کرد و هیچ دادپەروەرییەک و
دادگاییەک لە ئوتریش نەهاتە ئاراوە بەاڵم لە میکۆنۆس
سیستەمی دادگا و دادپەروەریی ئاڵمان لەڕاستییدا
بڕیاری دا کە کاربەدەستانی پایەبەرزی ئێران بەرپرسیاری
تێرۆری دوکتور سادق شەڕەفکەندی بوون ،کە وابوو
ئەوە سیاسەتی ڕێژیمی ئێران بوو .لە ماوەی ئەو کردەوە
تێرۆریستییانەی ڕێژیمی ئێران ئێمە هیچ چاالکییەکی
سەربازییمان لە ناوچەدا نەکرد .ئێمە هەمیشە سیاسەتی

ناتووندوتیژیی و وتووێژ و دۆزینەوەی ڕێگاچارەیەکی
دێموکڕاتیک بۆ پرسی کوردمان هەڵبژاردووە و وەک
ئەندامی سوسیالیست ئینتێرناسیۆنال چاوەڕوانییمان
لە سوسیالیست ئینتێرناسیۆنال و حیزبەکانی ئەندامی
سوسیالیست ئینتێرناسیۆنال ئەوەیە کە مەسەلەی کورد بۆ
ئاستی ناونەتەوەیی بەرز بکەنەوە.
بۆچی کۆماری ئیسالمی هێرشی کردە سەر بنکەی
سەرەکیی حیزبی دێموکڕاتی کوردستان؟
ئێران ئێستا بەرەوڕووی زنجیرەیەک قەیران بۆتەوە،
قەیرانی ئابووری ،قەیرانی کۆمەاڵیەتی ،تەقریبەن هەموو
قەیرانێک لە واڵتدا هەیە ،نرخی دراوی ئێران نزیکەی
حەفتا لەسەد دابەزیوە ،کەوابوو لە ئێران پشێوییە .ئەو
ڕێژیمە هێچ ڕێگاچارەیەک ،هیچ پرۆژەیەکی نییە کە
قەیرانەکانی ناوخۆی ئێران چارەسەر بکا .بۆیە هەوڵ دەدەن
تا ناسەقامگیریی لە ناوچەدا دروست بکەن و بە خەڵکی
ئێران بڵێن کە لەدەرەوەی سنورەکانی ئێران دوژمنی زۆری
لێن کە هەڕەشەمان لێ دەکەن .بە مووشەکباران کردنی
بنکەی سەرەکیی حیزبی دێموکڕاتی کوردستان ئەوان
پەیامێکی زۆریان هەبوو بۆ ناوچە .یەکەم ،ئەوان هێرشیان
کردە سەر حیزبی ئێمە چونکە حیزبی ئێمە یەکێک لە
سەرەکیترین حیزبەکانە کە پشتیوانی جواڵنەوەی مەدەنی
لەناوخۆی کوردستانی ئێران دەکا کە لە ماوەی سێ چوار
ساڵی ڕابردوودا دەرفەتێکی مەزن بووە بۆ کوردەکانی
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ئێران دژی ڕێژیمی ئیسالمیی .دووهەم ،ئەوان دەیانهەوێ
پەیامێک بدەنە واڵتە یەکگرتووەکانی ئامریکا وەک
زلهێزێکی ئەو ناوچەیە و بۆ واڵتانی ناوچە بنێرن کە ئەو
ڕێژیمە توانایی ئەوەی هەیە کە مووشەک باوێ ،ئەگەر
پێویست بکا تەقریبەن مووشەک بە هەموو شوێنێکی
ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاستەوە بنێ.
بۆچی ئەوان تەنیا حیزبی ئێمەیان هەڵبژارد؟ لەبواری
تەکنیکی سەربازییەوە ئەوان حیزبی ئێمەیان هەڵبژارد
چونکە حیزبی ئێمە هیچ مووشەکی نییە کە بە بەرەو
تارانی بنێرێ .چونکە ئێمە واڵت نین کە بتوانین
پارێزگاریی لەخۆمان بکەین .ئێمە تەنیا حیزبێکی سیاسین
کە دەتوانین دەنگی کوردی ئێران بەرز بکەینەوە.
بنکە سەرەکییەکە لە کوێیە؟ بنکەکە قەاڵیە کە لە
نزیک شاری کۆی سنجق هەڵکەوتووە .ئەم قەاڵیە شوێنی
دامەزراوە جیاوازەکانی حیزبە ،یەکیەتی الوان ،یەکیەتی
ژنان ،ڕێکخراوی منداڵپارێز و ڕێکخراوی پزیشکی و
هەموو ڕێکخراوی ئەوتۆ کە خزمەت بە ژن و منداڵ و
خەڵکی مەدەنی لەو قەاڵیەدا دەکەن.
کێ لەو قەاڵیەدا کوژرا؟  ٦کەس لە هاوکارەکانی
من ،لە کاتێکدا کە هەموومان لە دەوری مێزێک
دانیشتبووین و باسی دیتنەوەی ڕێگاچارەیەکی ئاشتییانە
و دێموکڕاتیک بۆ پرسی کورد لەو ناوچەیەمان دەکرد.
لەناو ئەوانەی کە بریندار بوون ژن و منداڵی تێدان ،ئەوان
لە حەوشەی قەاڵ بوون .کەوابوو قەاڵکە بنکەی سەرەکیی
مەدەنی ئێمە بوو بۆ چاالکییەکانی ئێمە.
کاردانەوەی ئێران چی بوو؟ لە ٩ی مانگی سێپتامبر
سپای پاسداران ڕایگەیاند کە مووشەکیان بە بنکەی
سەرەکیی ئێمەوە ناوە و ئەوان ئیعتڕافیان پێکرد و قبووڵیان
کرد کە ئەو کارەیان کردووە .ئەوە یەکەم جارە دوای
شەڕی ئێران-عێراق کە ئێران مووشەکی ئەرد بۆ ئەردی
مەودا درێژ باوێ و ئەوە یەکەمجار بۆ هێرش بۆ سەر
بنکەی سەرەکیی حیزب کەڵکی لێ وەرگیرا.
کاردانەوەی کۆمەڵگای ناونەتەوەیی چی بوو؟ تا
ئەو جێیەی کە دەگەڕێتەوە سەر میدیای فارسی،
کوردی ،عەڕەبی و ئینگلیسی ،ئەوان لەڕاستییدا باسی
ئەو ڕووداوەیان کردووە .تەنانەت میدیای ئێرانیش زۆر
باسیان کرد .لە پەیوەندیی لەگەڵ کاردانەوەی سیاسی،
ئێمە شاهیدی زۆر واڵت و حیزبی سیاسی بووین کە
هاوپەیوەندییان لەگەڵ نیشان داوین و کارەکەیان ،
ئەو کردەوە تێرۆریستییەی ڕێژیمی ئیسالمیی ئێرانیان

مەحکوم کرد .تەنانەت نوێنەری واڵتە یەکگرتووەکان لە
ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکان ،لە توێی کۆبوونەوەی
ئەنجومەنی ئاسایشی نەتەوە یەکگرتووەکان ،نیکی
هەیڵی ،هێرشەکەی ئێرانی بۆ سەر بنکەی سەرەکیی
حیزبی دێموکڕاتی کوردستانی مەحکوم کرد .کێ
کێیە لەو هاوکێشەدا و الیەنەکانی ئەو هاوکێشە و ئەو
سێناریۆیە کامانەن؟ وەک باسم کرد الیەنێک گەلی
کورد لە کوردستانی ئێرانە و الیەنەکەی دیکە ڕێژیمی
ئیسالمیی ئێرانە .ڕێژیمی ئیسالمیی ئێران ئەو هێرشەی بۆ
سەر بنکەی سەرەکیی حیزب کرد ،بەاڵم پەرچە کرداری
گەلی کورد چی بوو؟ ١٢ی سێپتامبر زۆرینەی خەڵکی
کوردی ئێران لە کاردانەوەیەکی بەرباڵودا دووکانەکانیان
داخستن ،لە ماڵەکانیان مانەوە و پەیامێکی ئاشکرایان
ناردە تاران .لەوانەیە ئێران بنکەی سەرەکیی ئێمە لە
داهاتوودا بکاتە ئامانج هەر وەک پێشووش ئەو کارەی
کردووە ،بەاڵم ئێران ناتوانێ  ١٠میلیۆن کوردی ئێران
بکاتە ئامانجی مووشەک .کەوابوو مووشەک ،کردەوەی
تێرۆریستیی لەالیەن ڕێژیمی ئێران دژی گەلی کورد و
دژی حیزبی ئێمە ڕێگاچارە نییە .تا ئەو جێیەی مافە
نەتەوەیی ،ئەتنیکی و دێموکڕاتیکەکانی خەڵکی کورد
لە ئێران ڕێزی لێ نەگیرێت ،خەباتی ئێمە درێژەی دەبێ،
خەباتی ئێمە درێژەی دەبێ و دڵنیام ،دڵنیام کە سەرهەڵدان
لە ئێران ،و قەیرانەکان لە ئێران ،و لەوانەیە یەکیەتی لەناو
حیزبە سیاسییەکان بە کورد و غەیرە کوردەوە بە بێ لەبەر
چاوگرتنی جیاوازیی پێشینە و جیاوازییەکانی ئایدۆلۆژی
و ئایینی دەبێتە جێگرەوەیەک بۆ ڕێژیمی ئیسالمیی ئێران.
ئەو ڕێژیمە ناتوانێ بەو شێوە دڕێژەی هەبێ لە ڕۆژهەاڵتی
ناوەڕاست ،ڕێژیمێک کە خۆی بەرامبەر بە خەڵکی خۆی
بەرپرسیار نازانێ ،ئەو ڕێژیمە ڕێز لە یاسا ناونەتەوەییەکان
ناگرێ و ئەو ڕێژیمە ڕێز لە سەروەریی عێراق وەک جیران
ناگرێ و مووشەک بەواڵتێکی دراوسێوە دەنێ ،و من
پێموایە ئەوە تەنیا سەرەتای بڕیاری ئێرانە بۆ درێژە پێدان
بە قەیران ،قەیرانی زۆرتر لە ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست دروست
دەکا ،بۆ ئەوەی کە ئەو قەیرانانە لە واڵتانی دیکەدا
دروست بکا .چی دەقەومێ ئەگەر ئێران بەرەوڕووی
مەحکوم کرانی ناونەتەوەیی نەبێتەوە ،چی دەقەومێ ئەگەر
هەرکام لەو مووشەکانە بە چەکی شیمیایی تەیار بکرێن؟
چی دەقەومێ ئەگەر هەرکام لەو مووشەکانە لە بەغدا
وە ئەردی بکەوێ ،لە عەڕەبستانی سعودی ،لە ئیسڕائیل،
یا لە هەرکام لەواڵتانی ئەو ناوچەکە؟ چونکە ڕێژیمی
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ئێران لە کاتێکدا کە بەروەڕووی ئەو قەیرانە قووڵە بۆتەوە،
هەموو شتێک دەکا بۆ دروست کردنی قەیرانی زۆرتر
لە دەرەوەی سنووری ئێران .ئێران هەوڵ دەدا ئەو پەیامە
بە خەڵکی خۆی بگەیەنێ کە تەقریبەن هەموو واڵتانی
ناوچە ،هەموو ئایینەکان و هەموو چاالکییەک دژی
ئێرانە .هەوڵ دەدەن دوژمنێک بۆ خەڵکی ئێران دروست
بکەن و پێیان بڵێن ئێمە دەبێ پارێزگاریی لەخۆمان بکەین.
بەاڵم ڕێژیمی ئیسالمیی ئێران داکۆکی لە خەڵکی ئێران
ناکا ،تەنیا دەیانهەوێ کەمێکی تر درێژە بە ژیان بدەن،
ئەوان تەنیا داکۆکی لە خۆیان دەکەن و دەیانهەوێ بە
دروست کردنی ناسەقامگیریی لە ناوچەدا خۆ لەو قەیرانە
دەرباز بکەن و لەوانەیە شەڕیک لەو ناوچەیەدا هەاڵیسێنن.
ڕێژیمی ئیسالمیی بەرهەمی شەڕ ،بەرهەمی تێرۆر و
بەرهەمی ناسەقامگیرییە ،بۆیە لەوانەیە کەڵک لەو دۆخە
وەرگرن و کەڵک لە هەموو شتێک بۆ دروستکردنی
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ناسەقامگیریی لەو ناوچەیە وەردەگرن.
لە کۆتاییدا ئێمە چاوەڕوانین کە کۆمەڵگای ناونەتەوەیی
و بەتایبەتی حیزبی کار وەک حیزبێکی مەزن لە بریتانیا
لە ڕێگای دۆستەکانی لە سۆسیالست ئینتێرناسیۆنال پرسی
کورد بەرز بکاتەوە بەتایبەتی بەرپەرچی هێرشی مووشەکیی
ئێران بداتەوە کە ئەوە لە داهاتوودا قبووڵکراو نییە .تەنیا ،تەنیا،
تەنیا دەمهەوێ جارێکی دیکەش ئاماژە بەوە بکەم کە ئەگەر
هەرکام لەو موشەکانە بە چەکی شیمیایی تەیار بکرێن،
لە داهاتوو دا چی دەبێ؟ بۆیە دەبێ ئێران دەبێ بەرەوڕووی
کەمێک بەرپەرچدانەوەی کۆمەڵگای ناونەتەوەیی ببێتەوە
و من هیوادارم کە حیزبی کار ئەو مژارە لەگەڵ دەوڵەتی
بریتانیا باس بکا و ئەو پەیامەیان پێ بگەیەنێ ،حاڵییان بکا
کە ئێران گەمەیەکی ترسناک لەو ناوچەیەدا دەکا .نابێ بێ
جواب بمێنێتەوە.
گەلێک سپاس
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بەڕێوەچوونی کۆبوونەوەیەکی بەرینی
سیاسی -تەشکیالتی بۆ بەرپرسانی
حیزبی دێمۆکراتی کوردستان لە دەرەوەی
واڵت ،لە ئۆسلوی واڵتی نۆروێژ
ڕۆژی شەممە ڕێکەوتی ٢٩ی سێتامبری ٢٠١٨ی زایینی
بەرامبەر بە ٧ی ڕەزبەری ١٣٩٧ی هەتاوی ،کۆبوونەوەیەکی
سیاسی تەشکیالتی بەرین بۆ هەموو کومیتەکان و بەرپرسانی
حیزبی دیموکراتی کوردستان لە دەرەوە واڵت بەڕیوە چوو.
ئەو کۆبوونەوە بە سەرپەرستی کومیتەی بەڕیوەبەری حیزبی
دیموکراتی کوردستان لە دەرەوە واڵت و بە بەشداری زۆربەی
ئەندامانی ڕێبەری حیزب و بەرپرس و ئەندامانی کومیتەکانی
حیزب لە ئەمریکا ،ئوسترالیا ،کانادا  ،نیوزلەند و ئوروپا و،
نەندامانی کۆمیسیۆنی پارێزگاری ،لە شاری ئۆسلۆ،ی
پایتەختی واڵتی نۆروێژ ڕێکخرا.
تەوەری سەرەکی باسەکانی کۆبوونەوەکە بریتی بوون لە
پێداچوونەوە بە سیستەم و قەوارەی تەشکیالتی حیزب لە دەرەوەی
واڵت ،بە تایبەت دوای هێرشی موشەکی ڕژیمی کۆماری
ئیسالمی بۆ قەالی دیموکرات و شەهید و بریندار بوونی
کۆمەڵێک لە هاوڕێیانی حیزبیمان .هاوکات راوێژ و باس لەسەر
دارشتنی پالن و بەرنامە بۆ وەرزێکی نوێ لە خەبات و تێکۆشان
و خۆ ئامادە کردن بۆ ڕووبەوەڕوو بوونەوەی هەر ئەگەر و
گۆڕانکارییەک کە لە داهاتوو دا لە ناوچەکە و ئێران بێتە پێش.
کۆبوونەوە کاتژمێر  ٨.٣٠خولەکی بەیانی بە ساتێک وەستان

بۆ ڕێزگرتن لە شەهیدان حیزب و گەل ،بەتایبەت شەهیدانی
١٧ی خەرمانانی قەاڵی دێمۆکرات ،دەستی پێکرد .پاشان بەڕێز
سەعید بەگزادە بەرپرسی تەشکیالتی حیزب لە دەرەوەی واڵت
باسێکی لەسەر مەبەست و ئەرکەکانی ئەم کۆبوونەوە و تەوەری
باسەکانی پێشکەشی بەشداران کرد .سەعید بەگزادە ،دەبەشێک
لە باسەکانیدا ،ئاماژەی بەوەدا کە ئەم کۆبوونەوە بەشی زیاتری
تەرخان دەکرێ بۆ راو و بۆچوونی هاورێیانی کۆمیتەکانی
واڵتەکان کە ،لەسەر ئەو خااڵنەی پێشتر بۆیان بەرێ کرا بوو،
راو بۆچوونی خۆیان بۆ داهاتوی کاری حیزبی لە دەرەوەی
واڵت  ،دەگەڵ یەکتر تاو و توێ بکەن و ،کۆبەندی باسەکان
ببێتە هەوێنی کاری داهاتومان لەدەروەی واڵت .بە دوای ئەو
دا بەڕێز کاک مستەفا شەڵماشی  ،ئەندامی دەفتەری سیاسی
وبەرپرسی کومیتەی بەرێوەبەری حیزب لە دەرەوەی واڵت
سەبارەت بە بارودۆخی سیاسی جیهان و ناوچە و کوردستان
بۆ بەشداران دوا و تیشکی خستە سەر بارودۆخی حیزبەکەمان،
بە تایبەت لە دوای موشەکبارانی قەالی دیموکرات .هەروەها
لەسەر ئەرک و بەرپرسیایەتییەکان ،ڕاسپاردەکانی ڕێبەری
حیزب و کاروچاالکی کومیتە و ئەندامانی حیزب لە دەرەوەی
والت بە وردی لە الیان بەرێزیانەوە هاتنە بەرباس .هاوکات
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کوتی کە تێکۆشانی ئەو ماوەی هاورێیانی دەرەوەی واڵت
نیشانەی بەهێزی حدک  ،هەست بە بەرپرسایەتی ئەندامانی
حیزبەکەمانە .دەگەڵ ئەوەش کۆمەلێک راسپاردەی نێوخۆیی
بۆ هاورێیانی بەرپرس هێنایە بەرباس.
لە بەشی دووهەمی ئەو کۆبوونەوەیە دا هاوڕێ خالید عەزیزی
ئەندامی کومیتەی ناوەندی حیزب باسێکی تێروتەسەلی
سەبارەت بە سیاسەت و ڕێکارەکانی حیزب لە وەرزی داهاتووی
خەباتمان دا پێشکەش کرد .بەڕێز عەزیزی لە سەر پەیوەندی
نێوان حیزبی دیموکراتی کوردستان و حیزب و ڕێکخراوەکانی
ڕۆژهەاڵتی کوردستان دووا و هاوکات تیشکی خستە سەر
سیاسەتەکانی حیزبمان لە پەیوەندی لەگەڵ بەشەکانی دیکەی
کوردستان .بەڕێزیان بۆ جارێکی دیکە پێی لە سەر خەباتی فرە
رەهەندی حیزب و پشتگیری لە خەباتی جەماوەری لە ناوخۆی
ڕۆژهەاڵتی کوردستان داگرتەوە .بەڕیزیان لە بەشێکی دیکەی
قسەکانی دا سپاسی هەموو ئەندامانی حیزبی کرد کە لەکاتی
موشکبارانی قەالی دیموکرات دا بەوپەڕی یەکگرتوویی و بە
وزە و ئیرادەیەکی پۆاڵیینەوە شانیان دایە بەر باری قورسی
شەهید و بریندار بوونی هاوڕێیانمان و بە خەباتی بێوچان و
وەڕێخستنی خۆپیشاندان و کۆڕ و کۆبوونەوە ،بۆ جارێکی دیکە
نیشانیان دا کە حیزبی دیموکرات خاوەن هیزێکی لە بن نەهاتووە
و بە پشت ئەستوور بە پشتیگیری جەماوەری و کەڵک وەرگرتن
لەو هیز و وزەی هەیەتی دەتوانی لە داهاتوو دا سوکانی ڕێبەری
بزووتنەوەی ڕۆژهەاڵتی کوردستان بگرێتە دەست.
بەڕێز خالید عەزیزی سپاسی خەڵکی کوردستانیشی کرد کە
بە مانگرتنی گشتی لە ڕۆژی ٢١ی خەرمانان دا والمیکی
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توندی ڕژیمی کۆماری ئیسالمییان دایەوە و نیشانیان دا کە
خەڵک و پێشمەرگە دووانەیەکی لێک دانەبڕاون و سەرەڕای ئەو
هه موو زەبر و زەنگ و گرتن و ئەشکەنجە و ئێعدامە ،بەاڵم
خەڵکی کوردستان هەڵوێستی ڕوونی خۆیان بەو ڕژیمە نیشان
دایەوە.
تەوەرێکی دیکەی ئەو کۆبوونەوە سیاسی -تەشکیالتی،یە
تەرخان کرا بۆ پێداچوونەوە بە کاروباری دارایی و داڕشتنی پالن
و بەرنامە بۆ باشتر کردنی باری دارایی حیزب ،کە لەو بەشەش
دا هاوڕێ ڕەحیم محەممەدزادە ،بەرپرسی بەشی دارایی حیزب
لە دەرەوەی واڵت و هاوڕێیانی کومێسیۆنی دارایی بەرنامەی
پێشنیار کراوی خۆیان بە هاوڕێیانی بەشدار ناساند و داوای
پشتگیری و هاوکارییان لە کومیتەکانی حیزب لە دەرەوەی
واڵت خواست.
هاورێیانی بەرپرس ،لە کۆتایی باسەکانی بەشداراندا ،سەرنج و
پرسیاری هاورێیانیان واڵم دایەوە.
پاش زیاتر لە  ١٤کاتژمێر کاری بەردەوام ،کۆبوونەوەی بەرینی
سیاسی تەشکیالتی لە ناو دڵخۆشی بەشداران و نوێ کردنەوەی
پەیمان وبەڵێن بۆ خوێنی شەهیدەکانمان کۆتایی بە کارەکانی
هێنا.
پێویستە لێرە دا سپاسی گەرم ئاراستەی کومیتەی حیزبی
دیموکراتی کوردستان لە واڵتی نۆروێژ بکەین کە ئەرکی
خانەخوێی ئەو کۆبوونەوەی گرتە ئەستۆ.
کومیتەی بەڕێوەبەری حیزبی دیموکراتی کوردستان
لە دەرەوەی والت
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سمینارێکی ئاکادیمی بۆ کۆمەڵێك ئەکادیمیستی کورد
لە زانکۆکانی بەریتانیا و کوردستان ل ه الیهن ناوەندی
کولتووری و فەرهەنگی کوردستانی ڕۆژهەاڵت
ناوەندی کلتوری و فەرهەنگی کوردستانی رۆژهەاڵت
ڕێکەوتی  ١٣ئۆکتۆبری  ٢٠١٨لە کلیسای سەوزی ئیلینگ
سمینارێکی ئاکادیمی بۆ کۆمەڵێك ئەکادیمیستی کورد لە
زانکۆکانی بەریتانیا و کوردستان پێك هێنا
بەرێزان:
پروفیسۆر کۆچەر بیرکار خاوەنی خەاڵتی سالی ٢٠١٨
فیڵدز بۆ بیرکاری.
دوکتۆر ئەحمەد دزەیی سەرۆکی زانکۆی سەالحەدین
بەرێز ئەحمەد کارە
بەرێز بەهمەن رۆستەمی تەبار
بەرێوەبەری بەرنامە کاک بەختیار مەحمەد جێگری
شارەوانی کینزیگتۆن و چەلسی لەندەن
بابەتی سمینارو و باسەکان لەسەر ئەوە بوون کە چۆن ئاستی
خوێندنی بااڵ لە کوردستان بەرزکەینەوە و چۆن رووبەرووی
گرفتەکان ببینەوە؟
ئامانجی سمینارەکە وتوێژ بوو لەسەر چۆنیەتی دۆزینەوەی

ڕێگەی تازە بۆ سەرخستنی ئاستی ئاکادێمیك لە کوردستان
و پەیوەندیدانی ئەکادێمیستانی کورد لە زانکۆکانی بریتانیا و
تاراوگە بەهاوتەریب و هاوتاکانیەوە لە زانکۆکانی کوردستان.
لە سمینارەدا هەرکام لەبەرێزانی بەشدار بوو روانگەو بۆچونی
خۆیان لەبوارە جیا جیاکاندا خستەروو و باس و لێدوانی
لەسەر کراو هەروەها بەرێز کۆچەر بیرکار راوبۆچونی خۆی
لەسەر شێوەی بەرێوەبردن وانەکان لە زانکۆکانی کوردستان
و ئیمکانات و رێگە خۆش کردن بۆ خوێندکارانی کورد
بۆ رەخساندنی گەشەکردن و پێگەیاندنیان لەهەموو بوارەکان.
لەسەر خۆی و ژیان و بەسەرهات و خۆپێگەیاندنی باسێکی
بۆ بەشداربووان کرد.
دوکتۆر ئەحمەد دزەیی سەرۆکی زانکۆی سەالحەدین
لەسەر زانکۆکانی کوردستان و هەروەها خوێندکاران و ئەو
خۆێندکارانەی رەوانەی دەرەوە کراون بۆ ئیدامەی خوێندن و
خۆپێگەیاندنی زیاتریان باس و لێداوانێکی پێش کەش کرد.

حیزبی دێموکراتی کوردستان  -نوێنەرایەتی بریتانیا
كۆنگرهی  ١٦بۆ كۆنگرهی ١٧
کار و تێکۆشان ٢٠١٩ - ٢٠١٦
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جێگای ئاماژەیە کە لەالیەن دوکتۆر ئەحمەد دزەیی و
دوکتۆر خەتاب شێخانی بەنوێنەرایەتی حکومەتی هەرێمی
کوردستان خەالتی رێزلێنانی زانکۆی سەالحەدین حکومەتی
هەرێمی کوردستانیان پێشکەشی پروفیسۆر کۆچەر بیرکار
کرد و هەروەها بانگێشتی بەرێزیانی کرد بۆ کوردستان.
بەرێز مەولوود سوارە نوێنەری حیزب لەبریتانیا و کاک
کەیوان رەسولی بەشداری سمینارەکە بوون و لەنیزێکەوە لەگەل
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کۆرگێرانی سمینارەکە ئال و گۆری بیرورایان کرد.
جێگای ئاماژەیە کە بەشێکی بەرچاو لە خوێندکارو رەوەندی
کوردی لەبریتانیا ئامادەی سمینارەکە بوون.
ئەم سمینارە دەکرێ بەیەکێك لەکارە سەرکەوتووەکانی ئەم
ناوەندە بنرخێندرێت و کارەکەیان جێگای دەست خۆشانە بوو.
حیزبی دیموکراتی کوردستان  -كۆمیتهی بریتانیا

حیزبی دێموکراتی کوردستان  -نوێنەرایەتی بریتانیا
كۆنگرهی  ١٦بۆ كۆنگرهی ١٧
کار و تێکۆشان ٢٠١٩ - ٢٠١٦

هاوکات دەگەڵ چلەی ماتەمینی شەهیدانی ١٧ی
خەرماناندا ،لە پەرلەمانی بریتانیا ،گرووپی پارلەمانتارانی
بریتانیایی بۆ رۆژهەاڵتی کوردستان دامەزرا
بڕیاریان دا کە بۆ هەر بەشەی کوردستان گرووپی تایبەت
پێک بێ و هەنگاوی پێویستی بۆ هەڵگیرێ.
ئەندامانی پارلەمانی بریتانیا کە بەشداری ئەو
کۆبونەوەیە بوون ،بریتی بوون لە بەڕێزان:
 -١لۆید راسێل مۆیل
-٢خاتوو کەیتی ئۆسامەر
-٣کریس ویلیامسۆن
-٤ساندی مارتین
-٥کریس ستێفن
-٦لۆرد مۆریس گالسمەن
 -٧لۆرد هایلتۆن

رۆژی چوارشەممە رێکەوتی ١٧ی ئۆکتۆبری ٢٠١٨
زایینی ،بەمەبەستی دامەزراندنی گرووپی پارلەمانتارانی
بریتانیایی بۆ رۆژهەاڵت و باکور و رۆژئاوای کوردستان،
لە پەرلەمانی بریتانیا کۆبوونەوەیەک بەڕێوە چوو.
سەرەتای ئەم کۆبونەوەیە بە وتەیەکی بەڕێز «لۆید راسێل
مۆیل» ئەندامی پارلەمانی بریتانیا دەستی پێ کرد و
کورتەباسێکی لەسەر گرووپی پارلەمانتارانی پارلەمانی
بریتانیا بۆ کاروباری باشوور کوردستان پێشکەش کرد و
هەر لەو پیوەندییەدا دوو پێشنیاری خستە روو کە یا ئەو
گرووپە گەورە بکرێتەوەو بەشەکانی تری کوردستانیش
لەخۆ بگرێت ،یا ئەوەی کە بەجیا و بۆ هەرکام لە
رۆژهەاڵت و باکوور و رۆژئاوای کوردستان گرووپی
تایبەت بە خۆیان هەبێت و گرووپێك بە رەزامەندی و بەپێی جێی ئاماژەیە کە چەندین ئەندام پارلەمانی دیکە
پسپۆڕیی پارلەمانتارانی بریتانیایی پێک بێ .دوای باس ئامادەگییان دەربڕیوە بۆ ئەو کارەو لە کۆبوونەوەکەدا
و راوێژ و لێکدانەوەی ئەو بابەتە،بەشدارانی کۆبوونەوە نێویان خۆیندرایەوە و بڕیارە لە کۆبونەوەکانی داهاتوودا

حیزبی دێموکراتی کوردستان  -نوێنەرایەتی بریتانیا
كۆنگرهی  ١٦بۆ كۆنگرهی ١٧
کار و تێکۆشان ٢٠١٩ - ٢٠١٦
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لەگەڵ ئەندامانی تری پارلەمانی بریتانیاش وتووێژ
بکرێت و بەپێی پسپۆری و شارەزایی خۆیان لەسەر
بەشەکانی دیکەی کوردستان ،بەسەر گرووپەکاندا دابەش
بکرێن و دوای رەزامەندی و واژۆی ئەو پارلەمانتارانە
لەالیەن پارلمانی بریتانیاوە ،سێ گرووپی پارلەمانتاری بۆ
هەرکام لە رۆژهەاڵت و باکوور و رۆژئاوا بە فەرمی دەست
بە کارەکانی دەکات .بەاڵم پێشوەخت لەو کۆبوونەوەدا
بەڕێزان «ساندی مارتین» بۆ گرووپی رۆژهەاڵت و خاتوو
«کەیتی ئۆسامەر» بۆ باکوور و «لۆید راسێل مۆیل»
بۆ رۆژئاوای کوردستان وەک بەرپرس دیاری کران و
بۆ دەسپێك ،بە تێکڕای دەنگ بەڕێز کاک «ئیبراهیم
دۆگوز» بۆ راپەڕاندنی کاروبارەکانی بە سکرتێر
هەڵبژێردرا.
لەم کۆبوونەوەدا ،جگە لە بەڕێز «مەولوود سوارە»
نوێنەری حیزبی دێموکراتی کوردستان ،نوێنەری بەشێك
لە حیزب و الیەنەکانی باکوور و رۆژئاوای کوردستانیش
ئامادە بوون.
شایانی باسە کە حیزبی دێموکراتی کوردستان لەمێژ ساڵە
لە هەوڵی ئەوەدایە کە هاوشێوەی گرووپی پەرلەمانتارانی
بریتانیایی بۆ باشووری کوردستان ،گرووپێکی ئەوتۆش
بۆ بەشەکەکانی دیکەی کوردستان بەتایبەت رۆژهەاڵتی
کوردستان دابمەزرێ ،لەو پەیوەندییەشدا ،رۆژی پێنجشەممە
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١٣ی سپتامبری  ٢٠١٨نوێنەر حیزب لە بریتانیا بەڕێز
«مەولوود سوارە» ،دانیشتنێکی دەگەڵ گرووپی
پەرلەمانتارانی بریتانیا بۆ باشووری کوردستان پێک هێنا و
لەو کۆبوونەوەدا ،پێداگری لەسەر دامەزراندنی گرووپێکی
تایبەت بە رۆژهەاڵتی کوردستان کردەوە و هاوکات دەگەڵ
ئاماژەدان بە هێرشی مووشەکیی ٨ی سپتامبری کۆماری
ئیسالمیی ئێران بۆ سەر حیزبی دێموکراتی کوردستان و
شەهیدبوونی  ١٤کەس لە ڕێبەران و کادر و پێشمەرگەی
ئەو حیزبە و هاوکات برینداربوونی زیاتر لە  ٤٠کەس،
نەبوونی گرووپی تایبەت بە رۆژهەاڵتی بە گرفتێکی
گەورە لە قەڵەم دا و روونی کردەوە کە پێویستە دەنگ و
رەنگی رۆژهەاڵتی کوردستان بە دامەزراندنی گرووپێکی
تایبەت لە پەرلەمانی بریتانیا و شوێنە پەیوەندیدارەکان،
جێگە و پێگەی خۆی هەبێ و نادیدە نەگیرێ .هەر ئەو
کات بڵێن درا کە دەگەڵ ئەوەیدا ئەو بابەتە لە بەرنامەی
کارییاندایە ،بەاڵم هەنگاوی بەپەلەی بۆ باوێژن و بیخەنە
بواری کردەییەوە.
نوێنەرایەتی حیزبی دێموکراتی کوردستان  -بریتانیا
١٧ی ئۆکتۆبری ٢٠١٨

حیزبی دێموکراتی کوردستان  -نوێنەرایەتی بریتانیا
كۆنگرهی  ١٦بۆ كۆنگرهی ١٧
کار و تێکۆشان ٢٠١٩ - ٢٠١٦

دیداری نوێنەری حیزب لە پارلمانی بریتانیا
ناوەندی هەوال-بریتانیا :رێکەوتی ٢٤ی ئۆکتۆبری ٢٠١٨
بەرێز مەولوود سوارە ،ئەندامی ڕێبەری حیزب سەردانی
پارلمانی بریتانیای کرد و لەگەل بەڕێز ساندی مارتین
ئەندامی پارلمانی بریتانیا کۆبۆوە .لەم کۆبوونەوەیەدا دوو
الیەن باسیان لە ڕووداوەکانی رۆژهەاڵتی نێوەراست و هەروەها
هێرشی مووشەکیی کۆماری ئیسالمی بۆ سەرکۆبونەوەی
کۆمیتەی ناوەندی و شەهید بوونی ١٤ئەندامی ڕێبەری و
کادرو پێشمەرگەی حیزبەکەمان کرد.
لەم دانیشتنەدا نوێنەری حیزب لەسەر هێرشی موشەکی بۆسەر
کۆبونەوەی کۆمیتەی ناوەندی حیزبی دێموکراتی کوردستان
و هەروەها لەسەر هەلسوکەوتی کۆماری ئیسالمی ،ملیتاریزە
کردن و ئیعدام و گرتن و کوشتنی کۆڵبەرانی کورد و نانەوەی
ناسەقامگیری و نائارامی بۆ خەلکی ڕۆژهەاڵتی کوردستان
دوا.
جێگای ئاماژەیە کە بەڕێز ساندی مارتین ئیستا بەرپرس
و سەرۆکی گروپی پارلمانتارانی بەریتانیایە بۆ ڕۆژهەاڵتی
کوردستان ،بەرێزیان لەم دانیشتنەدا بەپەرۆشبوونی خۆیان لە
ئاست دەنگ نەدانەوەی ئەو کردەوە گەورەیەی دژی حیزبی
دێموکرات لە میدیاکان و لە ئاستی نێونەتەوەیدا دەربڕی و
رایگەیاند ئەم کارەسات و خەسارە گەورە ئەوجۆرەی پێویست

لە میدیاکاندا گرنگیی پێ نەدرا .هەرلەم پیوەندیەدا بەلێنی
دا کە یارمەتی دەرو هاوکار بێت بۆ گەیاندنی دۆزی رەوای
گەلەکەمان بە شوێنەپیوەندیدارەکان.
هەروەها لەم دانیشتنەدا نامیلەکەی هێرش بۆسەر قەالی
دێموکرات و بەشێك لە کارنامەی ڕەشی تیرۆرەکانی کۆماری
ئیسالمی لەژوورەوە و دەرەوەی کوردستان ،لیستی زیندانیانی
سیاسی ،نامیلکەی شەوی یەلدای خوێناوی ،ناساندن و زانیاری
لەسەر کوردستانی ڕۆژهەاڵت ،بەشێك لەڕاگەیندراوەکانی
ناوەندی هاوکاری حیزبەکانی کوردستانی ئێران و هەروەها
تیرۆرکردنی فەرماندەی بەوەجی حیزبەکەمان شەهید قادر
قادری پێشکەشی بەڕێزیان کرا.
نوێنەرایەتی حیزبی دێموکراتی کوردستان  -بریتانیا

حیزبی دێموکراتی کوردستان  -نوێنەرایەتی بریتانیا
كۆنگرهی  ١٦بۆ كۆنگرهی ١٧
کار و تێکۆشان ٢٠١٩ - ٢٠١٦
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بەشداریی نوێنهری حیزبی دێموکراتی کوردستان
کۆنگرەی شوورای نەتەوەیهێزە خەباتکارەکانی
ئەحواز (شورای میللی نیروهای مبارز احواز)
ئەمرۆ رێکەوتی ٢٤ی نوامبری  ٢٠١٨لەسەر راسپاردەی
جەنابی سکرتێری گشتی حیزبی دێموکرات بەرێز مەولوود
سوارە بەهاورێیەتی کاک کیوان ڕەسولی بەشداری
کۆنگرەی شوورای نەتەوەی هێزە خەباتکارەکانی ئەحواز
(شورای میللی نیروهای مبارز احواز) یان کرد و لەم
کۆنگرەیەدا نوێنەری حیزب لەبریتانیا پەیامی سکرتێری
گشتی حیزبی پێشکەشی بەشدار بووان کرد.
ئەوەش دەقی پەیامەکەیە:
پهیامی سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان
بۆ کۆنگرهی شووڕای نەتەوەیی هێزە خەباتکارەکانی
ئەحواز (شورای میللی نیروهای مبارز احواز)
به نوێنهرایهتی لهالیهن ئهندامانی دهفتهری سیاسیی
حیزبی دێموکراتی کوردستانەوه ،بهبۆنهی بهستنی
کۆنگرهکەتان که به کۆنگرهی دەوڵەتی ئێران و جیناتە
تێرۆریستییە بێ سنوورەکانی (دولت ایران و جنایتهای
تروریستی فرامرزی آن) ناودێر کراوه ،جوانترین پیرۆزباییتان
پێ دهڵێم و هیوادارم کۆنگرهکهتان به سهرکهوتوویی
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کۆتایی به کارهکانی بهێنێ و ئامانجەکانی وەدی بێنێ.
زۆر خۆشحاڵ دهبووم له نیزیکەوە بەشداری یهکهمین
کۆنگرهی دۆستانمان ،شووڕای نەتەوەیی هێزە
خەباتکارەکانی ئەحواز بوایەم ،بهاڵم لهبهر ههلومهرجی
تایبهت له کوردستان بهداخهوه بۆم نهکرا حزووری
ڕاستهوخۆم ههبێ .بۆیه نوێنهری حیزبی دێموکراتی
کوردستان له بریتانیا ڕادهسپێرم به نوێنهرایهتیی ئەمن و
هاوڕێیانی دهفتهری سیاسی له کۆنگرهکهتاندا بهشداری
بکا و ساڵوی گەرمی ئێمهتان پێ بگهیهنێ.
دۆستانی بهرێز!
دەبینین کە شووڕای نەتەوەیی هێزە خەباتکارەکانی
ئەحواز بە تیشک خستنەسەر جیناتەتە تێرۆریستییەکانی
کۆماری ئیسالمیی ئێران کە هیچ سنوورێکی نەناسیوە
کۆنگرەی خۆی دەگرێ ،وە بە حەق ئەمە دەربڕین و
ئاماژەیەکی زۆر ڕاستە و لەجێی خۆی دایە .کۆماری
ئیسالمیی ئێران هەر لهو ڕۆژهوه کە هاتووەته سهر کار
به تێرۆر ،گرتن ،زیندانیکردن ،ئهشکنجه و ئێعدامی
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خهباتکارانی خهڵکی ئێران به تایبهتی له پێکهاته
نەتەوەییەکانی ئەم واڵتە وهک کورد ،عهڕهب ،بلووچ
و تورکهمهن ،جینایهتگەلی زۆر سامناکی خوڵقاندووه.
ئەم ڕێژیمە باشترین تێکۆشهڕان و ڕێبهرانی بزووتنهوهی
سیاسیی ئێرانی تیرۆر و ئێعدام کردوه ،به جۆرێک دهکرێ
بڵێین تیرۆر و لەنێوبردنی ئێرانییهکان له دهرهوهی سنوور
تهنیا گۆشهیهکی بچووکی جینایهتەکانی ئهم نیزامهیه.
ئەم ڕێژیمە ئێستاش ههر وا به شێوهیهکی نادێموکراتیک
و سهرهڕۆیانه به سهر خهڵكی بهاڵلێدراوی ئێراندا
حوکمەت دهکا و ،لە سۆنگەی ئەم دەسەاڵتە سیاسییە
نابەرپرسیار و دژی گەلییەوە؛ خهڵکی واڵت بەرەوڕووی دۆستانی خۆشهویست!
قەیرانی جۆراوجۆری سیاسی ،کۆمهاڵیهتی ،ئابووری و حیزبی دێموکراتی کوردستان که باوهری تهواوی به
مهعیشهتی بوونەتەوە .سهروهت و سامانی زۆر و زەوەندی مافی چارهی خۆنووسینی گهالن ههیه ،له پێناو مافی
ئێران له جێگای ئهوهی بۆ ئاوهدانیی واڵت و خۆشبژێوی چارهی خۆنووسینی خهڵكی کوردستانی ئیراندا ،زیاتر

خهڵکەکەی تەرخان بکرێ ،خهرجی دەزگای سەرکوت
و دروستکردنی چەکی کۆمەڵکوژ و قەیرانخوڵقێنی لە
واڵتانی ناوچە دەکرێ؛ سیاسەتێک کە لە نێوخۆی واڵتدا
تەنگی بە خەڵک هەڵچنیوە و بە دەستوەردان لە کاروباری
واڵتانیش گەورەترین مەترسیی هەر بۆ سەر ئەم خەڵکە
درووست کردووە و دوور نییە لە سۆنگەی ئەم ڕەفتار و
کردەوانەی ڕێژیمەوە ئێران بەرەو شەڕێکی ماڵوێرانکەری
دیکە بچێ و بههۆی ئهوه خهڵکی ئێران تووشی نههامهتی
و نائهمنیی زیاتر ببن.
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له  73ساڵه تێ دهکۆشێ .درووشمی سهرهکیی حیزبی
ئێمه «دامهزراندنی کۆماری کوردستان له چوارچێوهی
ئێرانێکی دێموکراتیکی فێدراڵدا»یە و ،بۆ ئهو مهبهستهش
له ههموو شێوهکانی خهباتی سیاسی ،ڕێکخراوهیی،
دیپڵۆماسی ،جهماوهری و پێشمهرگانه کهڵك وهردهگرێ و
جیددیترین پشتیوانی بزوتنهوهی خهڵک و چاالکیی مهدهنی
له واڵته .وە ههر لهم ڕوانگهیەوه دهروانێتە جێگیرکردنی
نیزامێکی دێموکراتیکی فیداراڵ له ئێراندا و دابینکردنی
ههموو مافێکی نهتهوایهتی و سیاسی و کۆمهاڵیهتیی
سەرجەم پێکهاته نەتەوەیی ،دینی و مهزههبی لهم واڵتهدا
و؛ به مافی ڕهوای ههموو ئەم نەتەوە و جۆراوجۆرییانەی
دهزانێ خهبات و تێکۆشانیان بۆ مافەکانیان هەبێ.
ههر لهم ڕوانگەیەشهوه به ڕێزهوه دهروانینه تێکۆشانی
«شووڕای نەتەوەیی هێزە خەباتکارەکانی ئەحواز» .بۆیە
داوای سهرکهوتنتان له خهبات و تێکۆشان بۆ دهکەم و،
ئارهزوو دهکهم خهڵكی عهرهبی احواز لە سایەی خەباتی
شێلگیر و مافخوازانەی خۆیاندا سەرجەم مافە نهتهوایهتی،
سیاسی و کۆمهاڵیهتییهکانیان وەدی بێنن.
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هاوڕێیانی بەڕێز!
حیزبی دێموکراتی کوردستان بۆ گۆڕینی نیزامی
نادێموکراتیکی ئێران و جێگیرکردنی نیزامێکی
دێموکراتیک که تێیدا مافی ههموو پێکهاتهکانی تێدا
دابین کرابێ ،ئامادهیه لهگهڵ ههموو هێزه سیاسیی ه
دێموکراتیکهکان هاوکاریی هەبێ ،به تایبهت لهگهڵ
رێکخراوهکانی پێکهاته نهتهوهییهکانی ئێران و باوەڕمان
وایە که یەکیەتی ،هاوکاری و هاوپێوەندیی ئهو هێزانه
زامنی چەسپاندنی دێموکراسی لە واڵت و دابینکردنی
مافی پێکهاتهکانه.
جارێکی دیکهش به نوێنهرایهتیی ئهندامانی حیزبی
دێموکراتی کوردستان ،پیرۆزبایی بهستن و سهرکهوتنی
کۆنگرهتان لێ دهکهم و سهرکهوتنتان بۆ به ئاوات دهخوازم.
سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان
مستهفا مهولودی
٢٤ی نوامبری ٢٠١٨
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مالئاوایی لە کادر و فەرماندەی
حیزبەکەمان کاک کەمال بەدری

ڕۆژی شەممە رێکەوتی ١٢ی جانیوێری ٢٠١٩ی زایینی،
بە بەشداری کۆمەڵێکی بەرچاو لە هاوڕێ و هاوسەنگەرانی
کە لە واڵتانی سکاندیناوی و ئوروپاوە هاتبوون و چەندین
کەسایەتی سیاسی و نوێنەری چەندین حیزب و ڕێکخراوی
کوردستانی ،لە شاری لەندەن،ی پایتەختی واڵتی بریتانیا و
لە یەکێك لە گۆرستانەکانی ئەم شارە ،تەرمی هاوڕێی ئازیز
و کادری لێهاتوو و خۆشەویستی حیزبەکەمان کاک سەید
کەمال بەدری بە خاک سپێردرا.
سەرەتا کۆڕی یاران لە سەر تەرمی هاوڕێ سەید کەمال
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بەدری کۆبوونەوە بۆ ئەوەی بۆ دوایین جار ماڵئاوایی لەو
هاوڕی خۆشەویستەیان بکەن .پاشان سندووقی هەڵگری تەرمی
سەید کەمال لە الیەن هاوڕێی و دۆستانیەوە بەئاالی پیرۆزی
کوردستان ڕازێندرایەوە و تاجە گولینەی وەفاداری لەسەر بەر دەم
تەرمەکەی دانرا .ئینجا ڕێورەسمەکە بە خولەکێک بێدەنگی
بۆ ڕێزگرتن لە هاوڕی سەید کەمال و هەموو شەهیدانی
ڕێگای ڕزگاری کوردستان دەستی پێکرد .پاشان لە الیەن
هاوڕی مەولوود سوارە یەکێك لەدۆستە نیزێکەکانی لەگەل
بەخێرهاتنی دۆستان و میوانەکان ،پەیامی حیزبی دێموکراتی
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کوردستان لە بریتانیا پێشکەشی ئامادەبووان کرد .بە ئەو
دا تێکۆشەری دێرینی و ئەندامی پێشووری ڕێبەری حیزب
هاوڕێ سدیق بابایی کە چەندین ساڵ لەگەڵ هاوڕێ کەمال
بەدری پێکەوە پێشمەرگە بوون ،چەند وتەیەکی پێشکەش کرد.
بەڕێز بابایی باسی لە ئازایەتی ،قارەمانەتی ،لێزانی و دڵسۆزی
سەید کەمال کرد و مەرگی ئەو خۆشەویستەی بە خەسارێک
بۆ گەل و بزووتنەوەی کوردایەتی ناوبرد .ئینجا هاوڕێ ئیرەج
سامی کادری دێرین و یەکێک لە هاوڕی نزیکەکانی سەید
کەمال هۆنراوەیەک کە لە کاتی ژیانی دا وێردی زمانی
سەید کەمال بوو ،لە سەر گۆڕەکەی خوێندەوە و پێشکەشی
کرد بە ڕۆحی نەبەزیوی ئەو هاوڕی ئازیزەی.
جێگەی ئاماژەیە کە لە ڕێوڕەسمی بە خاکسپاردنی سەید
کەمال دا چەندین کەس لە هاوڕێ بیانیەکانی ئامادە بوون.
هاوڕێ مەولوود سوارە وێڕای دەربرینی سپاس و پێزانینی خۆی
و حیزبی دیموکرات بۆ ئامادە بوونیان ،داوای لە خاتوو «
هایکی « کە بە درێژایی چەندین ساڵ لە نزیکەوە هاوڕیی
سەید کەمال بوو کرد کە بە ناوی خۆی و هاوڕێیانەوە وتەیەک
پێشکەش بکا .خاتوو هایکی وێڕای دەربڕینی سپاسی خۆی
و هاورێکانی ،لەگەڵ یەکێک لە ڕفیقەکانی گۆراییەکیان
پێشکەش بە ڕۆحی سەید کەمال کرد ،کە لە شەوی کریسمێس
دا خوێندبوویان و سەید کەمال سەرەڕای نەخۆشی و نارەحەتی
بەاڵم زۆری پێخۆش بوو.
ڕیورەسمی بە خاکسپاردن و دوایین ماڵئاوایی لە هاوڕێ

سەید کەمال بەدری بە چەند وتەیەکی هاوڕێ مەولوود
سوارە ئەندامی ڕێبەری حیزب دیموکراتی کوردستان کۆتایی
پێ هات ،کە تێدا وێڕای سپاس و پێزانین بۆ ئامادە بوونی
کۆمەڵێکی زۆر لە هاوڕی و دۆستانی کە لە چەندین واڵتی
ئوروپاییەوە ڕوویان لە شاری لەندەن کردبوو ،بۆ جارێکی
دیکە یادی سەید کەمال بەدری بەرز ڕاگرت .پێویست بە
ئاماژەیە کە کاک سەید کەمال بەدری یەکێک لە فەرماندە
و کادرە بە وەج و لێهاتووەکانی حیزبی دیموکراتی کوردستان،
پاشنیوەڕۆی ڕۆژی ٣١ی دەسامبری ٢٠١٨ی زایینی ،پاش
چەندین مانگ بەربەرەکانی لەگەڵ مەرگ ،چاوە پڕ لە
هیوا و ئاواتەکانی لە سەر یەک دانا و ماڵئاوایی لە گەل و
حیزبەکەمان کرد.
ئەوەش دەقی پەیامی کومیتەی حیزبی دیموکراتی کوردستانە
کە لە سەر گڵکۆی سەید کەمال خوێندرایەوە:
دۆستان ،هاورێیان و ئازیزانی خۆشەویست!
لەدەوری یەکدی کۆبووینەوە هەتا هاورێیەکی بەوەفا،
پێشمەرگە و قارەمانێکی دیکەی میللەتەکەمان  ،بە هەموو
رێز و وەفاوە بەرەو مەنزڵگەی ئەبەدی خۆی بەرێ بکەین.
هەمومان وەک ئەرک و وەزیفەی گشتیمان ،هەریەکەو لە
گۆشەیەکی واڵتانی لێک دووررا ،هاتوین خەمی لەدەستدانی
هاورێمان کاک سەید کەماڵی بەدری ،ئەو پێشمەرگە و
فەرماندەیەی کە هەموو تەمەنی خۆی پێشکەشی خەباتی
رزگاری خوازانەی میللەتەکەی و حیزبەکەی کرد ،دەگەڵ
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یەکتر بەش بکەین.
کاک سەید کەماڵ ،رۆڵەی بەوەفای حیزب و میڵلەتەکەمان،
بۆ هەموومان وەک یەک جێگای رێز و خۆشەویستیە
و هەمومان وەک یەک داخدار و خەمباری کۆچی ئەم
ئازیزەمانین ،بەاڵم کۆرێک لە هاورێیانی زۆر نزیکی کاک
سەید کەماڵ لە رێگای زۆر دوورەوە بۆ دوایین دیداری ئەم
خۆشەویستە ،شەو و رۆژیان بڕی و گەیشتنە الی .ئیزن
دەخوازم لێرە بە ناوی هەموان دەپێشدا سپاسگوزاری ئەوان بم و
پاشان بە دڵەوە هەموو الیەکتان بۆ ئەنجامی ئەم ئەرکە پیرۆزە
بەخێر هاتن بکەم.
ئەمرۆ ،پێشمەرگەیەک ،فەرماندەیەک ،رازدارێک
وکەسێک بەرێ دەکەین کە بە دەیان پێشمەرگە کە زامی
برینی دوژمنیان بە لەشەوە بوو ،بە دەستە پڕ لە خۆشەویستی
و لێ زانی ئەو ،لە مەرگ رزگاریان بووە.
رؤلەکانی خەباتکاری میللەتەکەمان هەر هەمویان بۆ
هەموومان جێگای رێز و خۆشەویستین ،بەاڵم تایبەتمەندێک
کە کاک سەید کەماڵ لە زۆربەمان جیا دەکاتەوە ،ئەوە
بوو ،کە کەماڵی ئێمە ،لەوپەری نەداری و بێدەرەتانی ژیانی
پێشمەرگایەتیدا ،خۆاردەمەنی و پێداویستیەکانی خۆی و
بنکەی پێشمەرگەی دەگەڵ نەدارانی گوندەکان دابەش دەکرد.
کاک کەماڵ بەدری ،چ وەک پێشمەرگەیەکی ئاسایی،
چ وەک فەرماندەیەکی ئازا و بەجەرگ و تەڕاح ،چ وەک
کادری دەرمانی ،یان کادری ئەمنیەتی بۆ پاراستنی
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پێشمەرگە و کۆی هەیکەلی حیزبەکەی ،وەک کەسێکی
سادە وساکار ،رازدار و هێدی و هێمن ،لە هەموو ئەرکەکانیدا
سەرکەوتوو و جێگای هیوا و پشت پێ بەستن بوو.
پاش ئەوەی بە ناچاری رێگای هەندەرانی گرتەبەر ،بە هۆی
ژیانی تایبەتی خۆی ماوەیەک لە بەشێک لە نزیکانی دابرا
و ناچار بوو ،جۆرێک بژی کە بەداخەوە بەشێکمان بۆ
ماوەیەک لیی بێ هەواڵ بووین .دواتر خۆی وەک جاران
پەیوەندی دەگەڵ هاورێیانی ،دەگەڵ دۆست و رەفیقانی پێشوی
گەرم کردەوە و وەک هەمیشە بۆوە بە کەماڵی روخۆشی
لەبەرداڵن و کەسە روح سووکەکەی جاران .بەاڵم زۆر بەداخەوە
نەخۆشی و شێر پەنجە مۆڵەتیان نەدا ،کاک کەماڵ بەدڵی
خۆی بەئارەزوەکانی کە گەورەترینیان رزگاری میللەتەکەی
بوو بگا.
کاک سەید کەماڵی بەدری ،ئازیز و هاوریی هەموومان،
لە دوور واڵتی ،دوور لە باوەشی گەرمی ئازیزان و بنەماڵەی
و کۆری هاورێیانی چاوی پڕ لە هیوای وێک نا و بەجێی
هێشتین .ئەو بەجەستە لە ناومان نەماوە ،بەاڵم یاد و خۆشەویستی
کاک کەماڵ قەت لە داڵن دەرناچێ.
سپاس بۆ بەشداری و هاوخەمی هەموو الیەک.
سەری رێز و نەوازیش بۆ تەمنێک خەبات و فیداکاری
کاک سەید کەماڵی بەدری.
رورەشی بۆ داگیر کەرانی کوردستان
حیزبی دێموکراتی کوردستان کۆمیتەی بریتانیا
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لە شاری ستۆکهۆڵم کۆڕیادێک
بۆ ڕێزگرتن لە هاوڕێی کۆچکردوو
کاک ئەبووبەکر ڕاد بەڕێوەچوو
ڕۆژی شەممە ٢ی فێوریەی ٢٠١٩ی زایینی ،ڕێوڕەسمێکی بە
شکۆ بە بەشداریی نوێنەری حیزب و ڕێکخراوە کوردستانییەکان
و سەدان کەس لە خزم ،دۆست و هاوڕێیانی کاک ئەبووبەکر
ڕاد ،کە لە چەند واڵتی ئوروپایی و سکاندیڤایاوە ڕوویان
لە ستۆکهۆڵم کردبوو ،لەالیەن بنەماڵەی نەمر ئەو ئازیزەوە و
بە هاوکاری کۆمیتەی دەرەوەی واڵت و کومیتەی گشتی
حیزبی دێموکراتی کوردستان لە واڵتی سوید ،لە شاری

ستۆکهۆڵم بەڕێوە چوو .ئەو کۆڕیادە لە کاتژمێر یەک و
نیوی پاشنیوەڕۆوە دەستیپێکرد و تا پێنجی ئێوارە درێژەی
خایاند .ڕێوڕەسمەکە بە وتەی بەخێر هێنانی میوانان لە الیەن
هەردووک بەڕێوەبەری ڕێوڕەسمەکە کاک عەلی فەتحی و
خاتوو فریشتە عەبباسی بە سروودی نەتەوایەتی ئەی ڕەقیب
و خولەکێک بێدەنگی بۆ ڕێزگرتن لە شەهیدانی ڕێگای
ئازادی دەستی پێکرد .پاشان پەیامی بنەماڵەی ڕاد لە الیەن
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کاک هاشم ڕۆستەمی
کاک ئەحمەد شەریفی
زۆر بەڕێز کاک سەالح گادانی
ڕێزدار مامۆستا ئاشق
نەرمە ئاهەنگێکی بالوێن ،بە فلووتی هونەرمەند جەمال
فەتحیان
پەیامی ڕیزدار براییم الجانی
پەیامی مامۆستا حەسەن شیوەسەڵی
پەیامی ڕێزدار کاک سەدیق بابایی
پەیامی مەڵبەندی پێشمەرگە دێرینەکانی دیموکرات
بەڕێز عەزیز شیخانی
پەیامی سپاس و پێزانینی بنەمالەی راد لە الیەن کاک
ئاالن ڕاد

برای کاک ئەبوو ڕاد ،ڕۆژدین ڕادەوە پێشکەش کرا .ئەوجار
داوا لە هێزە سیاسییەکان کرا پەیام و وتاری خۆیان بەبۆنەی
ئەو ماتمەمینەوە پێشکەشبکەن .ئەو هێزانەی وتاریان خوێندەوە
بریتی بوون لە:
– پەیامی کۆمیتەی دەرەوەی واڵتی حیزبی دیمۆکراتی
کوردستان لە الیەن ڕێزدار کاک حەمەرەسووڵ کەریمی
ئەندامی کۆمیتەی ناوەندی.
– حیزبی دیمۆکراتی کوردستانی ئێران لەالیەن بەرێز کاک
عەلی عەزیزی
– کۆنگرەی نەتەوەیی کورد (کنک)
– پژاک
دوابەدوای هێزە سیاسییەکان ،ئەوجار پەیامی چەند کەسایەتی
ناسراوی کورد خوێندرانەوە.
بڕگەی دوایی ڕێوڕەسمەکە تەرخانکرا بۆ پیشمەرگە و
دۆستانی کاک ئەبووبەکر کە لە نۆرەی خۆیاندا قسەیان لەسەر پێویست بە ئاماژەیە کە ڕۆژی هەینی ڕێکەوتی ٢٥ی
کەسایەتی ئەو کرد و ئەرکی ئەمەگناسی خۆیان بەجێگەیاند .ژانویەی ٢٠١٩ی زایینی هاوڕێ تێکۆشەر و خۆشەویست
سەرجەم  ٢٥پەیام و وتار لەو بۆنەیەدا پێشکەشکران.
و ئەندامی پێشوویی ڕێبەری حیزبی دیموکراتی کوردستان
کاک ئەبووبەکر ڕاد پاش ماوەیەکی دووردرێژ بەربەرەکانی
پەیامی ڕێزدار مامۆستا عەبدوواڵ حەسەنزادە
لەگەڵ نەخۆشی شێرپەنجە ،ماڵئاوایی لێکردین و ڕۆژی
پەیامی ڕێزدا کاک جەلیل گادانی
هەینی ڕێکەوتی ١ی فێوریەی ٢٠١٩ی زایینی لە یەکێک
کاک رەحیم موحەممەدزادە
لە گۆڕستانەکانی شاری ستۆکهۆڵم،ی پایتەختی سوید بە
کاک سەعید بەگزادە
خاک سپێردرا.
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هاوپێوەندی بۆ ئازادی و یەکسانی لە ئێران
له رۆژهکانی  ٢٣و ٢٤ی فێوریهی  ،٢٠١٩هاوپێوهندی بۆ
ئازادی و یهكسانی له ئێران که له ئهنجامی لێکگهیشتن و
هاوکاریی ده رێکخراوی سیاسیی ئۆپۆزیسیۆنی کورد و ئێرانی
پێک هاتووه ،دهسپێکی کار و تێکۆشانی خۆی به رهسمی
راگهیاند.
رێوڕهسمی راگهیاندنی رهسمیی دهسپێکی هاوکاریی ئهو ده
رێکخراوه له چوارچێوهی ئهو هاوپێوهندییه نوێیهدا رۆژی ٢٣ی
فێوریه له ساڵۆنێکی هانۆڤهر که به دروشمی کوردی و فارسی
و عهرهبی و تورکی و بهلووچی و چهند زمانێکی بیانی
رازابۆوه و سروودی شۆڕشگێریی به زمانی نهتهوهکانی ئێران
تێدا باڵو دهبۆوه ،بهڕێوه چوو .له سهرهتای رێوڕهسمهکهدا که
سهدان کهس له چاالکانی سیاسیی نیشتهجێی ئاڵمان و واڵتانی
دیکهی ئورووپا بهشداری بوون ،دوو کهس به نوێنهرایهتیی ههر
کام له ده رێکخراوهکه به زمانی نهتهوهی خۆیان بهخێرهاتنی

بهشدارانیان کرد و ئارهزووی سهرکهوتنیان بۆ گردبوونهوهکه
خواست .دواتر بۆ رێزگرتن له شههیدانی رێگای ئازادی و
دێموکڕاسی خولهکێک بێدهنگی راگیرا.
پاش پهردهالدان لهسهر ناو و لۆگۆی هاوپێوهندی بۆ ئازادی و
یهکسانی له ئێران و وهبیرخستنهوهی کورته مێژوویهکی کار و
ندییه لهالیهن رهئوف کهعبی
ههوڵهکانی دامهزراندنی ئهو هاوپێوه 
و شاهۆ حوسێنییهوه ،بهرپرسی ههیئهتهکانی ههر کام له ده
حیزب و رێکخراوه سیاسییهکهی ئهندام لهو هاوپێوهندییهدا وتاری
الیهنهکانیان پێشکهش کرد.
ههیئهتی حیزبی دێموکڕاتی کوردستان لهو رێوڕهسمهدا به
سهرپهرستیی د .ئاسۆ حهسهن زاده جێگری سکرتێری گشتیی
حیزب و له ههریهک له خالید حهسهنپور بهرپرسی پێوهندییه
ئێرانییهکان و مهولود سواره ئهندامی کۆمیتهی ناوهندیی حیزب
و سوڵتان گواڵوی بهرپرسی کۆمیتهی حیزب له ئاڵمان پێک
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هاتبوو.
ئاسۆ حهسهن زاده له وتارهکهی خۆیدا بۆ ئهم کۆبوونهوه
رینه لهپێشدا وێڕای دهسخۆشی لهو کهسانهی بۆ پێکهێنانی
به 
ئهو یهكگرتنهی هێزهکانی ئۆپۆزیسیۆنی ئێرانی تێکۆشاون،
ئیشارهی به گرینگیی ئهو یهكگرتنه له ههلومهرجی ئێستای
ئێراندا کرد و بهردهوامی و سهرکهوتنی هاوپهیمانییهکهی بهوه
بهستهوه که هاوپێوهندی پێکهاتهی خۆی فراوانتر بکاتهوه و
سازوکاری بهکردهوه بۆ جێخستنی بنهماکانی و وهسڵ بوونهوهی
زیاتر به خهباتی خهڵک له نێوخۆی ئێراندا لێ بکهوێتهوه.
جێگری سکرتێری گشتیی حیزب له بهشێکی دیکه له
قسهکانیدا ئاماژهی بهوه کرد که له ئێراندا ههموو چین و
توێژهکان قوربانیی ههمان دهسهاڵتی سهرهڕۆ و سهرکوتکهری
کۆماری ئیسالمیین ،بهاڵم شێوه و ئهندازهی قوربانی بوونی
ههمووان وهکیهک نهبووه .ههربۆیه پێویسته ئۆپۆزیسیۆنی بۆ
تێپهڕین و کۆتایی هێنان به سهرچاوهی هاوبهشی نههامهتییهکان
که کۆماری ئیسالمییه و لهسهر بنهمای روانینه هاوبهشهکان
یهك بگرێ ،بهبێ ئهوهی فرهچهشنییهكان و جیاوازیی دۆخی
تایبهتیی ههرکام له چین و توێژ و پێکهاتهکانی ئێران
لهبیر بکا .لهو پێوهندییهشدا د .ئاسۆ ئیشارهی بهوه کرد که
رێککهوتنی هاوپێوهندییهکه سهبارهت بهو پرسانهی که هێشتا
بابهتی دابهشبوون و ناتهبایی ئۆپۆزیسیۆنی ئێرانیین لهگهڵ

ئهوه که ههڵبژاردنهکانی روون و ئازایانهن ،بهشێوازێکی کراوه
و سیاسی و گشتگیریش مامهڵهی لهگهڵ کۆی پرسهکان
کردووه .بۆ شیکردنهوهی ئهو مهبهستهش جێگری سکرتێری
گشتیی حیزب ئاماژهی به دانپێدانانی ههره راشکاو و بهجێ
به وهدێهێنانی مافی نهتهوایهتیی پێکهاتهکانی ئێران کرد و
هێندێک پێشنیار و رێکاری بۆ بهرپهرچدانهوهی دژایهتیی
بهشهكانی دیکهی ئۆپۆزیسیۆنی ئێران لهگهڵ فیدرالیزم و
مافی نهتهوهکان خستهڕوو.
جێگری سکرتێری گشتیی حیزب له کۆتایی قسهکانیدا
ههروهها ئیشارهی به پێویستیی یهکخستن و پوخت کردنهوهی
روانینی هێزهکانی خوازیاری نهمانی کۆماری ئسیالمی بۆ
کۆمهڵێک پرسی دیکهی وهك شێوازی خهبات ،فاکتهری
نێونهتهوهیی ،پرسهكانی دیکهی کۆمهڵگا و چۆنیهتیی
دروستکردنی پێوهندی لهنێوان ئۆپۆزیسیۆنی دهرهوه و خهباتی
خهڵک له نێوخۆی ئێران کرد.
بهشی دواتریڕێوڕهسمهکه بۆ بهرنامهیهکی هونهری پێکهاتوو
له چهند پارچه شێعری سیاسی و موزیکی رهسهنی نهتهوهکانی
ئێران تهرخان کرابوو.
ئینجا پهیامهکانی گهیشتوو بهو رێوڕهسمه لهالیهن
پێشکهشکارانی بهرنامهکهوه خوێندرانهوه .پاشان دهرفهت درا به
بهشێک له میوانهکانی رێوڕهسمهکه که کاک عهزیز ماملێ
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کهسایهتیی کوردی دانیشتووی فهڕانسه یهکێک لهوان بوو
که دید و بۆچوونی خۆیان سهبارهت بهو هاوپێوهندییه نوێیهی
هێزهکانی نهیاری کۆماری ئیسالمی بخهنه روو.
له بهشی کۆتایی رێوڕهسمهکهدا بڕیارنامهی هاوپێوهندی بۆ
ئازادی و یهکسانی له ئێران لهالیهن یهکێک له بهڕێوهبهرانی
بهرنامهکهوه خوێندرایهوه .لهو بڕیارنامهیهدا وێڕای ئاماژه به
چل ساڵ حاکمیهتی سهرهڕۆیانهی کۆماری ئیسالمی و خهبات
و خۆڕاگریی خهڵک له بهرامبهر ئهو رێژیمهدا ،پێویستیی
یهکگرتنی هێزه گۆڕانخوازهکانی ئێران لهو ههلومهرج ه
چارهنووسسازه وهبیر هێنابۆوه .بڕیارنامهکه ههروهها وێرای
ئاماژه به گرینگترین تهوهرهكانی رێککهوتنی ده رێکخراوی
سیاسیی کورد و ئێرانی بهتایبهت سهبارهت به دێموکڕاسی و
کۆماری بوونی دهسهاڵتی سیاسی و جیایی دین له دهوڵهت
و فیدرالیزمی نهتهوایهتی ،ههڵوێستی خۆی لهپێوهندی لهگهڵ
دژایهتیی سیاسهتی شهڕخوازی و دهستێوهردانی کۆماری
ئیسالمی له ناوچهدا و پێویستیی یهکخستنی هێز و پۆتانسیهلی
ههموو چین و توێژهکانی کۆمهڵگای ئێران بۆ کۆتایی هێنان
به دهسهاڵتی کۆماری ئیسالمی راگهیاندبوو.
له درێژهی کارهکانی پێوهندیدار به دهسپێکی چاالکیی
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هاوپێوهندی بۆ ئازادی و یهکسانی له ئێران ،رۆژی ٢٤ی
فێوریه کۆبوونهوهیهک به بهشداریی ههیئهتهکانی نوێنهری ده
حیزب و رێکخراوهکهی ئهندام لهو هاوپێوهندییهدا بهڕێوه چوو .لهو
کۆبوونهوهیهدا وێڕای ههڵسهنگاندنی گردبوونهوهی راگهیاندنی
دهسپێکی تێکۆشانی هاوپێوهندی ،بهرنامهڕێژی بۆ شێوازی
بهڕێوهبردنی ئهو هاوپێوهندییه و پالنی کار و چاالکییهکانی
لهمهودوای کرا.
جێگای وهبیر هێنانهوهیه که هاوپێوهندی بۆ ئازادی و یهکسانی
له ئێران لهسهر بنهمای رێککهوتنێک که له مانگی نۆڤامبری
رابردوودا باڵو کرایهوه پێک هاتووه .رێکخراوهکانی دامهزرێنهری
ئهم هاپێوهندییه بریتیین له حیزبی دێموکڕاتی کوردستان ،حیزبی
دێموکڕاتی کوردستانی ئێران ،کۆمهڵهی زهحمهتکێشانی
کوردستان ،کۆمهڵهی شۆڕشگێڕی زهحمهتکێشانی کوردستانی
ئێران ،حیزبی هاوپێوهندیی دێموکراتیکی ئههواز ،حیزبی
خهڵکی بهلووچستان ،یهکگرتنی دێموکڕاتیکی ئازهربایجان-
بێرلیک ،ئیتحادی فهدائیانی خهڵکی ئێران ،شووڕای کاتیی
سۆسیالستهکانی چهپی ئێران ،بزوتنهوهی کۆماریخوازانی
دێموکڕات.
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دیدارێک لەگەڵ بەرێز ساندی مارتین
ئەندامی پارلمان و سەرۆکی گرووپی
پارلمانتەرانی بریتانیا بۆ رۆژهەاڵتی کوردستان

هەر لەو دیدارە دا باس لە نەرمی نواندنی واڵتانی ئوروپا و
داگیرساندنی چرا سەوزی بۆ ئێران و پشت نەگرتنی گەالنی
ئێران لەالیەن واڵتانی ئەوروپایی و هێشتنەوەی کۆماری
ئیسالمی تا ئەمرۆ ،هاتە بەرباس و پەنجەی ڕخنەی بۆ درێژ
کرا.

ئەمڕۆ چوارشەممە رێکەوتی ٢٧ی فێبریوێری  ٢٠١٩بەرێز
رەزا کەعبی جێگری سکرتێری کۆمەڵەی زەحمەتکێشانی
کوردستان و مەولوود سوارە ئەندامی رێبەری حیزبی
دیموکراتی کوردستان و کاک حەمید مورتەزا زادە ئەندامی
رێبەری و بەرپرسی کۆمەڵەی زەحمەتکێشانی کوردستان
لەبریتانیا سەردانی پارلمانی ئەو واڵتەیان کرد و دیدارو
چاوپێکەوتنیان لەگەڵ بەرێز ساندی مارتین ئەندامی پارلمان بەرێز ساندی مارتین ،وێڕای دەربڕینی خۆشحالی خۆی لەم
و سەرۆکی گرووپی پارلمانتەرانی بریتانیا بۆ رۆژهەاڵتی دیدار و چاوپێکەوتنە ،پشتیوانی خۆی لە جواڵنەوەی کورد
بەگشتی و بەتایبەت ڕۆژهەاڵتی کوردستان دەربری و پێی
کوردستان پێک هێنا.
لەسەر ئەوە داگرتەوە کە ئەو رژیمانە درەنگ یا زوو دەرۆن و
ئەم دیدارە بۆ باس و لێدوان لەسەر دواین ڕووداوەکانی ئێران و کورد و نەتەوەکانی تری ناو جوگرافیای ئێران بە مافەکانی
بەتایبەت رۆژهەاڵتی کوردستان و هەروەها ئاگادار کردنەوەی خۆیان دەگەن.
بەرێزیان لە نوێترین هەنگاوی دە حیزب و ڕیکخراوی ئێرانی و
کوردستانی ئۆپۆزیسیۆنی ڕژیمی ئیسالمی ،بۆ هاوکاری و پێویست بە ئاماژەیە کە ئەم کۆبونەوەیە ،دەسپێکێک بوو
پێکهێنانی بەرەیەکی یەکگرتوو لە پێناو ئازادی و یەکسانی بۆ وااڵ کردنی دەالقەی دۆستایەتی و هاوئاهەنگی و دیدارو
چاوپێکەوتنەکانی سیاسی ناوەندی هاوکاری حیزبەکانی
لە ئێران دا ،بوو.
کوردستانی ئێران و کۆکردنەوەی وزە و تواناکان و خستنە
بەشێکی تری کۆبونەوەکە باسێکی گشتی لەسەر کەیسی سەر یەکی بیرو بۆچوونەکان یەک دەنگی و یەک وتاری بە
چل ساڵەی کۆماری ئیسالمی و هەروەها دواین ئالوگۆرەکانی دیوی دەرەوە دا و بە تایبەت لەگەڵ کەسایەتی و دەسەالدارانی
ئێران و بەتایبەت ڕۆژهەاڵتی کوردستان و دەست تێوەردان و واڵتانی بیانی و درێژە دان بە کاری دیپلوماسی هاوبەش.
خراپەکارییەکانی کۆماری ئیسالمی ئێران لە رۆژهەاڵتی
نوێنەرایەتی حیزبی دێموکراتی کوردستان  -بریتانیا
نێوەراست بوو.

حیزبی دێموکراتی کوردستان  -نوێنەرایەتی بریتانیا
كۆنگرهی  ١٦بۆ كۆنگرهی ١٧
کار و تێکۆشان ٢٠١٩ - ٢٠١٦
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سەردانی بنکەی سەرەکی
ئینتێرناسیۆنالی سۆسیالیست لە لەندەن

رۆژی سێشەممە ٥ی مارسی ٢٠١٩ی زایینی کاتژمێر
سێ پاشنیوەرۆ بەرێزان کاک رەزا کەعبی جێگری سکرتێری
کۆمەڵەی زەحمەتکێشانی کوردستان و مەولوود سوارە
ئەندامی رێبەری حیزبی دیموکراتی کوردستان و کاک
حەمید مورتەزا زادە ئەندامی رێبەری و بەرپرسی کۆمەڵەی
زەحمەتکێشانی کوردستان لەبریتانیا ،دیدارو چاوپێکەوتنیان
لەگەڵ بەریز لویس ئەیاال سکرتێری ئینتێرناسیۆنالی
سۆسیالیست پێک هێنا.
لە سەرەتای دیدارەکە دا بەرێز لویس ئەیاال باسێکی لە
دوایین کۆبونەوەی ئیس ئای کە لە کۆماری دۆمینیکەن
بەسترا کرد .پاشان باسێكی گشتی لە سەر وەزعی ڕێکخراوی
سوسیالیستی ئینتێرناسیۆنال کرد و هەروەها ڕاپۆرتێکی
کورتیشی لە دواین سەفەری خۆی بۆ ونزوێال و وەزعی
نالەباری ئابووری و سیاسی ئەو واڵتە و دۆخی نالەباری
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خەلک پێشكەش کرد هاوکات باسی لە داخوازیەکانی
خەڵکی ونێزوێال و چارەسەری کێشەکان لە رێگای سیاسیەوە
کرد..
لە تەوەرەێکی دیکەی کۆبونەوەکەدا باسێکی تێروتەسەل لە
سەر رۆژهەالت نێوەراست بە گشتی و ئێران و کوردستان بە
تایبەتی هاتە ئاراوە و دوایین هەوال و زانیاریەکان لەسەر
کوردستان ،هەروەها ناوەندی هاوکاری حیزبەکانی کوردستانی
ئێران و  ١٠حیزب و الیەنی کوردی و ئێرانی و پێکهێنانی
هاوپێوهندی بۆ ئازادی و یهکسانی له ئێران دا و هەروەها
دوایین گوڕانکارییەکان لە رۆژئاوا و باکووری کوردستان
باسێکی تری درانە سکرتێری ڕێکخراوی ئینتێرناسیۆنالی
سوسیالیت.
نوێنەرایەتی حیزبی دێموکراتی کوردستان  -بریتانیا

حیزبی دێموکراتی کوردستان  -نوێنەرایەتی بریتانیا
كۆنگرهی  ١٦بۆ كۆنگرهی ١٧
کار و تێکۆشان ٢٠١٩ - ٢٠١٦

دیداری ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی
کوردستانی ئێران لە پارلمانی بریتانیا
رێکەوتی ١٩ی مارسی  ٢٠١٩هەیئەتێک لە ناوەندی
هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی ئێران سەردانی پارلمانی
بریتانیایان کردو لە دوو دیداری جیاوازدا چاوپێکەوتنیان
لەگەڵ ئەندامانی پارلمان کرد.
ئەم چاالکیە بەمەبەستی بەرجەستەکردنەوەی دەنگ و
رەنگی کورد لەڕۆژهەاڵتی کوردستان و یەکەم هەنگاوی
ئەم ناوەندە بۆ کارامەکردن و کاری دیپلوماسی و دیدارە
سیاسیەکان لەبریتانیا بوو.
لەم دیدارانەدا تیشك خرایە سەر دۆزی کورد لە
ڕۆژهەاڵتی کوردستان و هەروەها پێکهاتنی ئەم ناوەندەو
چاالکییەکانی ئەم ناوەندە لەداهاتووداو ،هەروەها باس لە
دامەزرانی هاوپێوهندی بۆ ئازادی و یهكسانی له ئێران لە
نێوان  ١٠حیزب و الیەنی سیاسی ئێرانی و کورد کرا.

لەیەکێك لەم دیدارانەدا کە لەگەڵ بەرێز لۆرد مۆریس
مارك گالسمەن بەرپرسی کۆمیتەی پارلمانتەرانی بریتانیا
بۆ رۆژهەاڵتی کوردستان و نەتەوەکانی تری ئێران
پێکهات ،ناوبراو پشتیوانیی خۆی بۆ کورد و نەتەوەکانی
ئێران دەربڕی.
ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی ئێران  -بریتانیا

حیزبی دێموکراتی کوردستان  -نوێنەرایەتی بریتانیا
كۆنگرهی  ١٦بۆ كۆنگرهی ١٧
کار و تێکۆشان ٢٠١٩ - ٢٠١٦
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درێژەی کارو چاالکیەکانی ناوەندی
هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی ئێران

رێکەوتی ٢٦ی مارسی  ٢٠١٩هەیئەتێکی ناوەندی
هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی ئێران لەسەردانی پارلمانی
بریتانیا دا چاویان بە بەرێز لۆید راسل مویلی ئەندامی
پارلمانی بریتانیا و وتەبێژی ئەندامانی پارلمان بۆ رۆژهەاڵتی
کوردستان کەوت.
ئەم دیدارە لەپیوەندی لەگەل چاالکردنی ناوەندی هاوکاری
بۆ کاری هاوبەش و دیپلوماسی لەبریتانیا و زیاتر ناساندی
دۆزی رەوای گەلەکەمان لەرۆژهەاڵتی کوردستان دا بوو.
لەم دیدارەدا ناساندنی ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی
کوردستانی ئێران ،هەروەها دوایین رووداوەکانی رۆژهەاڵتی
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کوردستان و کۆبونەوەکەی هانۆفەر لەمەر «دامەزرانی
هاوپێوهندی بۆ ئازادی و یهكسانی له ئێران» لە نێوان ١٠
حیزب و الیەنی سیاسی ئێرانی و کوردو ،هەروەها بەرنامەکانی
نەورۆزی و گیران و راونانی خەلکی کوردستان وەك کاری
رۆژانەی کۆماری ئیسالمی باسی لێوەکرا.
هەروەها لەم دانیشتنەدا باس لە گرتنی دوو کۆبونەوە
لە داهاتووی نیزێك لە پارلمانی بریتانیا ،بۆ رۆژهەالتی
کوردستان کرا.
ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی ئێران  -بریتانیا

حیزبی دێموکراتی کوردستان  -نوێنەرایەتی بریتانیا
كۆنگرهی  ١٦بۆ كۆنگرهی ١٧
کار و تێکۆشان ٢٠١٩ - ٢٠١٦

بە درووشمی “نا” یەکی تر بە کۆماری
ئیسالمی ،خۆپیشاندانێک لە لەندەن بەڕێوەچوو
ڕۆژی یەکشەممە ڕێکەوتی ٣١ی مارسی ٢٠١٩ی زایینی،
کۆبوونەوە و خۆپیشاندانێکی بەرین بە بەشداری کۆمەڵێکی
زۆر لە کوردستانی و ئێرانییەکانی دانیشتووی شاری لەندەن
و نوێنەری حیزب و ڕیکخراوەکانی ئۆپۆزیسیۆنی ئێرانی ،بە
تایبەت ناوەندی هاوکاری حیزبەکانی کوردستانی ئێران،
کاتژمێر ٢ی پاشنیوەڕۆ لە بەردەم باڵوێزخانەی ڕژیمی
کۆنەپەرست و تێرۆریست پەروەری ئیسالمی ئێران بەڕێوە چوو.
درووشمی سەرەکی ئەو خۆپیشاندانە ،بۆ جارێکی دیکە
وتنی ” نا” یەکی تر بوو بە ڕژیمی ئیسالمی و سیستەمی
دەسەالت دارییەتی ئەو ڕژیمە سەرکوتگەرە کە ماوەی ٤٠
ساڵە جگە لە شەڕ و ماڵوێرانی و ئێعدام و ئەشکەنجە هیچ
شتێکی دیکەی بە دیاری بۆ گەالنی ئێران نە هێناوە.
لەو خۆپیشاندانە دا دەیان درووشمی جۆراوجۆ بە زمانەکانی

کوردی ،فارسی و ئینگلیسی بۆ سەرکۆنە و ڕیسوا کردنی
حکومەتی ئیسالمی لە الیەن خۆپێشدان دەرانەوە بە دەنگی
بەرز گوترانەوە و سروودی شۆڕشگێڕانەی ئامادە بووان
ترسی خستبووە دڵی بەکرێگیراوانی جێگیر لەو باڵوێزخانەیە.
هاوکات شەقام و گۆڕەپانی بەردەم باڵوێزخانەی ڕژیم بە
ئااڵی کوردستان رازیندرابووەوە.
پێویست بە ئاماژەیە کە چەندین کاناڵی ڕادیۆیی و تەلەفزیۆنی
لە شوێنی خۆپیشاندانەکە ئامادە بوون و کاناڵی تەلەفزیۆنی
ئێران ئینتێرناسیۆنال ،ڕێپۆرتاژێکی لە خۆپیشاندانەکە ئامادە
کرد و چاوپێکەوتنێکیشی لەگەڵ هاوڕی مەولوود سوارە
ئەندامی ڕێبەری حیزب پێک هێنا.
ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی ئێران  -بریتانیا

حیزبی دێموکراتی کوردستان  -نوێنەرایەتی بریتانیا
كۆنگرهی  ١٦بۆ كۆنگرهی ١٧
کار و تێکۆشان ٢٠١٩ - ٢٠١٦
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حیزبی دێموکراتی کوردستان  -نوێنەرایەتی بریتانیا
كۆنگرهی  ١٦بۆ كۆنگرهی ١٧
کار و تێکۆشان ٢٠١٩ - ٢٠١٦

حیزبی دێموکراتی کوردستان  -نوێنەرایەتی بریتانیا
كۆنگرهی  ١٦بۆ كۆنگرهی ١٧
کار و تێکۆشان ٢٠١٩ - ٢٠١٦
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ئێوارە خوانێك بۆ دوکتۆر هەڤال
ئەبوبەکر ،پارێزگاری سولیمانی

رێکەوتی ٩ی ئاپریلی  ٢٠١٩لەالیەن بزوتنەوەی گۆران
لەلەندەن ئێوارە خوانێك لە یەکێك لە ڕستۆرانەکان بە
بۆنەی هاتنی دوکتۆر هەڤال ئەبوبەکر پارێزگاری
سولیمانی ساز درا.
بۆ ئەم ئێوارە خوانە بەشێکی بەرچاو لە بەرپرس و
نوێنەرانی حیزب و الیەناکانی کوردستانی بانگێشتن
کرابوون کە بەرێزان مەولوود سوارە و ئاکام رەحیمی
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بەنوێنەرایەتی ناوەندی هاوکاری حیزبەکانی کوردستانی
ئێران بەشداریان کرد.
سەرەتا بەرێز دوکتۆر هەڤال ئەبوبەکر پارێزگاری
سولیمانی لەگەل سوپاس و پێزانین بەخێرهاتنی میوانەکان
و بەشداری بەرپرسانی حێزب و الیەنەسیاسیەکان بۆ
ئەم ئێوارە خوانە لەسەر دواین گۆرانکاری و بەگشتی
وەزعی کوردستان و کارو چاالکیەکای و خزمەت
گوزاریەکانی حکومەتی هەرێمی کوردستان هەروەها
لەسەر زەرورەتی تەبای و پێکەوە کارکردن و یەکتر
قبولکردن باسێکی پێشکەش کرد ،پاش چەند کەس
لەهاورێیان لەگەل بەخێرهاتنی بەرێزیان نەزەر و بۆچونیان
لەسەر کوردستان و هەروەها قامکیان لەسەر بەشێك
لەکەم و کوریەکان دانا.
ناوەندی هاوکاری حیزبەکانی کوردستانی ئێران

حیزبی دێموکراتی کوردستان  -نوێنەرایەتی بریتانیا
كۆنگرهی  ١٦بۆ كۆنگرهی ١٧
کار و تێکۆشان ٢٠١٩ - ٢٠١٦

سەردانی نوێنەرایەتی
حکومەتی هەرێمی کوردستان
ڕێکەوتی ٢٦ی ئاپریلی  ٢٠١٩هەریەك لە بەرێزان مەولوود
سوارە و ئاکام رەحیمی بەنوێنەرایەتی ناوەندی هاوکاریی
حیزبەکانی کوردستانی ئێران سەردانی نوێنەرایەتی حکومەتی
هەرێمی کوردستانیان لە بریتانیا کرد و لەالیەن بەرێز کاک
کاروان جەمال نوێنەری حکومەتی هەرێم و کاک خسرو
ئاژگەیی بەرێوەبەری کاروباری سیاسی و میدیای حکومەتی
هەرێم لەلەندەن پێشوازیان لێکرا.

لەبەشێکی دیکەی قسەکاندا بە شێوەی گشتی خوێندن
و خۆپێگەیاندنی الوان لە دەرەوەی واڵت بەرز نرخێندراو
لەو بەشەدا ئیشارە بە دامەزرانی ناوەندێك بۆ خوێندنی بااڵ
کرا پێ لەیەر ئوە داگیرا کە کۆکردنەوەی خوێندکاران و
ئاکادیمیستانی کورد بەمەبەستی هەرچی باشتر پێگەیاندن و
دروست کردنی ئالقەی پیوەندیی نێوان زانکۆکانی کوردستان
و زانکۆکانی ئوروپا لەئەولەویتی کاری ئەم ناوەندە دەبێت.

ئەم دیدارە بۆ پێوە چوون بە ئۆفیسی تازەی نوێنەرایەتی و
هەروەها دیدار تازەکردنەوە و سەردان بوو.

ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی ئێران  -بریتانیا

لەم دیدارەدا باس و لێدوان لەسەر رووداوەکانی کوردستان و
هەروەها ناوچەکە و جێگەوپێگەی کورد و یەکیەتی و تەبایی
کورد لەهەموو بەشەکان کرا و وەک ئەولەویەت و پێداویستیی
هەنوکەیی کورد لەهەموو بەشەکان تەکیدی لەسەر کرایەوە و
بە پێویست زانرا کە نوێنەرایەتی حکومەتی هەرێمی کوردستان
لەدەرەوەی واڵت وەك بالوێزخانەیەك بۆ هەموو کورد سەیری
بکرێت و هەموو الیەك وەک مالی خۆیانی بزانن.

حیزبی دێموکراتی کوردستان  -نوێنەرایەتی بریتانیا
كۆنگرهی  ١٦بۆ كۆنگرهی ١٧
کار و تێکۆشان ٢٠١٩ - ٢٠١٦
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بەڕێوەچوونی سمینارێک بۆ بەڕێز جاوید رەحمان
ڕێپۆرتەری ڕێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکان بۆ
مافی مرۆڤ لە ئێران ،لە پارلەمانی بریتانیا
كاتژمێر ١ی پاشنیوهرۆی رۆژی چوارشهمم ه ڕێکەوتی ١٥
مهی ٢٠١٩ی زایینی ،ل ه پهرلهمانی بریتانیا ل ه شاری ڵهندهن،
ل ه الیهن ئ ه نجومهنی گهشهپێدان بۆ ڕۆژههاڵتی ناوهڕاست،
سمینارێک ل ه سهر ڕهوشی مافی مرۆڤی كهمایەتیە نهتهوهیی
و ئایینەیهكان بۆ پروفسۆر جاوید ڕهحمان ڕێپۆرتهری نهتهوه
یهكگرتووهكان بۆ پرسی مافی مرۆڤ لە ئێران پێکهێنرا.
سهرهتا ل ه الیهن بهڕێوهبهری پانێلهك ه بەڕێز جیم شانۆن ئهندام
ی
پهرڵهمانی سهربهخۆ بۆ ناوچهی سترانگفۆرد سهر ب ه واڵت 
سكۆتلهند ،كورتهیهك ل ه سهر ڕهوشی مافی مرۆڤ ل ه
ئێران دا باس كرا .دواتر بهرپرسی ئهنجومهنی گهشهپێدان
بۆ ڕۆژههاڵتی ناوهڕاست بهڕێز موسا زاهیدی ب ه چڕ و
پڕی باسی ل ه سهر پێشێلكاری مافی كهمین ه نهتهوهیی و
مهزههبییهكان و ب ه تایبهت ل ه ناوچهكانی ئههواز  ،كوردستان
و بهلوچستان کرد وههروهها باسی ل ه پێشێلكرانی بهرچاوی
مافی مهزههبی كهمینەی مهزههبیبههایی و یارسانییه كان
كرد.
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پاشان پرۆفسۆر جاوید ڕهحمان باسی ل ه باردۆخی گشتی و
ههنووكهیی مافی مرۆڤ ل ه ئێران كرد .دواتر دڵگڕانی خۆی
دهربڕی ك ه ناتوانێ وهك ڕێپۆڕتهری نهتەوهیهكگرتووهكان بۆ
مافی مرۆڤ له ئێران ،سهردانی ئهو واڵت ه بكات و ل ه نزیكهوه
گوێ ل ه سەربوردەی ئهو كهسان ه بگرێ ك ه مافهكانیان ل ه
الیهن سیستهمی قهزایی كۆماری ئیسالمی پێشێل كراوه.
هەروەها باسی ل ه كهمایهتی مهزههبی و نهتهوهی ه كان كرد
و نموونهی كوردی هێناوه ك ه ل ه الیهن ڕژیمی ئێرانهوه ل ه ژێر
گوشار دان و بهشێكی بهرچاو ل ه زیندانیانی سیاسی ئێران
كوردن.
پاشان بهڕێز جهمشید ئهمیری نوێنهری بهلووچستانی
ڕۆژئاوا ل ه ناوهندی مافی مرۆڤ بۆ بهلوچستان ،باسی ل ه
ڕهوشی بهلووچهكان ل ه ئێران كرد .بهڕێزیان باسی ل ه ههوڵی
ڕژیم بۆ گۆڕینی دیمۆگرافیای ب ه لوچستان كرد و باسی
لهوه كرد ك ه نزیك ب ه میلیونێك ل ه هاوواڵتیانی بهلوچستان ل ه
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مافی ههبوونی پێناسی ئێرانی بێبهشن.
كۆتایی پێهات و هیوا خوازرا ك ه كۆڕ و كۆبوونهوهی ل ه م
بابهت ه دڕێژهیان ههبێ بۆ باشتر كردنی ڕەوشی مافی مرۆڤ
هاوڕێ یونس خهدیوی موكری بە نوێنەرایەتی حیزبی له ئێران دا.
دێموكراتی كوردستان لە بریتانیا بەشداری ئەو سمینارەی
نوێنەرایەتی حیزبی دیموکراتی کوردستان  -بریتانیا
کرد .بهڕێزیان لە باس و خواسەکان دا چاالکانە بەشداری
کرد و باسێكی گشتی ل ه دهسهاڵتی كۆماری ئیسالمی ل ه
ئێران دا كرد و پاشان باسی ل ه ڕهوشی كۆڵبهرانی ڕۆژههاڵتی
كوردستان و ل ه سهر سنوورهكانی ڕۆژههاڵتی كوردستان
لهگهڵ باشوور كرد ،ك ه ل ه بهرامبهر تهنیا  ٦دۆالر كرێبار دا
ڕۆژان ه سینگی خۆیان دهكهن ه قهڵغانی فیشهكی پاسدارانی
ڕێژیمی كۆماری ئیسالمی .نوێنەری حیزبی دیموکراتی
کوردستان ئاماژهی ب ه موشهكبارانی قهاڵی دێموكرات ل ه
٨ی سیپتامبری  ٢٠١٨ل ه الیهن كۆماری ئیسالمی كرد
كه ڕژیم سهروهری خاكی واڵتی ئێراقی پێشێلكرد .پێویست
بە ئاماژەیە کە هاوڕێ یونس خدیوی موکری باڵوكراوهكانی
حیزبی ل ه سهر موشهكبارانی قهاڵی دێموكرات و ڕهوشی
زیندانیانی سیاسی كورد و كۆڵبهرانی كورد پێشكهشكرد ب ه
بهڕێز جاوید ڕهحمان کرد .لە کۆتایی سمینارەکە دا كات درا
ب ه بهشداربووان كه پرسیار و تێبینییهكانی خۆیان بێنن ه بهرباس
و ل ه الیهن پرفسۆر جاوید ڕهحمان و بهڕێز جیم شانۆن وهاڵم
درانهوه .ئهو پانێل ه كاتژمێر  ٣ی دوانیوهڕۆ ب ه كاتی لهندهن
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کورد ،حیزبی دێموکرات و
ئینتێرناسیۆنال
سۆسیالیست
مەولوود سوارە

ئینتێرناسیۆنال سۆسیالیست
ڕێکخراوی ئینتێرناسیۆنال سۆسیالیست گەورەترین فۆرۆمی
نێودەوڵەتی بۆ ڕێکخراوه سیاسییەکانی دونیایە .ئەو ڕێکخراوە
ڕابردوویەکی دوورودرێژی هەیە و به میراتگری ئەو ڕێکخراوە
نێونهتهوهییه کرێکارییانه دادهنرێ که کاتی خۆی لەسەر
بنەمای بیروباوەڕی ڕێبەرانی مارکسیستی دامەزرابوون .بەاڵم
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بەدرێژایی مێژووی خۆی زۆر ئاڵوگۆر و هەوراز و نشێوی بەخۆوه
دیوە و تەنانەت چهند جار بهرهو دابڕان و ههڵوهشانیش چووه.
لهڕاستیدا کێشەی ئیدئۆلۆژی و سیاسی لە کۆتایی سهدهی
نۆزده و نیوهی یهکهمی سهدهی بیست و ڕووداوهکانی پاش
شهڕی یهکهم و دووهمی جیهانی ڕاستەوخۆ شوێنەواریان لەسەر
ئەو ڕێکخراوەیەش دانابوو .ئهنترناسیۆنال سۆسیالیست له شکڵ
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و ماهیهتی ئێستایدا لەراستیدا ههمان ئەو ڕێکخراوەیە کە
ساڵی  ١٩٥١لە کۆنگرەی فرانکفۆرت دامەزرایهوه .بەکورتی
دەتوانین بڵێین ئیس ئای ،رێکخراوە سۆسیالیست و سۆسیال
دێموکرات و کرێکارییەکانی دونیا دەگرێتە خۆی .ئهگهر لە
سەرهتاکانی دەورەی نوێیدا زۆرتر پارته چەپە ئورووپییهکانی
دەگرتە خۆی ،دواتر مهیدانی چاالکی و بازنهی ئەندامەتیی
ئەو ڕێکخراوەیە فراوانتر بۆوە بۆ قاڕەکانی دیکەش بەتایبەتی
ئەفریقا و ئەمریکای التین و ئورووپای ڕۆژههاڵت .وهك
ئامانج ،ئێس ئای بۆ ئامانجەکانی دادپەروەری و یەکسانی
و ئازادی و دێموکڕاسی و مافی مرۆڤ لە دونیادا تێ
دەکۆشێ.
ئەم ڕێكخراوەیە هەر چوار ساڵ جارێك کۆنگرە دەبەستێ و
تاکوو ئیستا  ٢٤کۆنگرەی گرتوە و لە نێوان کۆنگرەکاندا ساڵێ
دوو جار کۆبونەوەی شووڕا دەگیرێ .سەرچاوەی سەرەکیی
داهاتی ئەم ڕێکخراوەیە ئەندام و دۆستانی رێکخراوەکە دابینی
دەکەن.
ئینتێرناسیۆنال سۆسیالیست لە چەندین کۆمیتەی بەرێوەبەری
و بڕیاردان پێك هاتووە .ئەوەی لە هەموویان زیاتر بۆ ئێمەی کورد
گرینگی هەیە ئەوەیە کە لەنێو ئەو کۆمیتانەدا کۆمیتەی
ڕۆژهەاڵتی نێوەراست بریاری دا کۆمیتەیەك بۆ پرسی کورد

بە ناوی گرووپی کاری کورد پێك بێ و لە ساڵی  ١٩٩٠ئەم
کۆمیتە دەستی بە کارەکانی کرد .ئەم کۆمیتەیە چەندین
کۆبونەوە و بریاراتی گرینگی لە پیوەندی لەگەڵ دۆزی
ڕەوای گەلەکەمان داوە .دوایین جار «کۆمیتهی پرسی
کورد» لە ڕێکەوتی ١٢ی ئاپریلی  ٢٠١٣لە کۆبوونهوهی
ئیس ئای لە کوردستانی باشوور (سلێمانی) بە بەشداری و
تەئییدی حیزب و الیەنە سیاسییەکانی کوردستانی جێگای
گرووپی کاری کوردی گرتۆتەوە.
ئینتێرناسیۆنال سۆسیالیست تاکوو ئێستا  ٧سکرتێر و
 ٣٤جێگری سەرۆکی بووە کە بۆ یەکەم جار لە مێژووی
ئینتێرناسیۆنال سۆسیالیستدا بەڕێز جەالل تاڵەبانی وەک
کوردێک و سەرۆککۆماری واڵتێکی ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاست
لە کۆنگرەی ٢٢ی ئەم ڕێکخراوەدا کە لە یۆنان بەسترا ،بە
جێگری سەرۆک هەڵبژێردرا و هەتا کۆتایی تەمەنیشی لەم
پۆستەدا مایەوە.
ئەم ڕێکخراوە نێونەتەوەیەش وەك زۆربەی حیزب و الیەنە
سیاسییەکان دوور نەبووە لە کێشەی سیاسی و بەرێوەبەری
و بەداخەوە دوای گرتنی کۆنگرەی  ٢٤لە ئەفریقای باشوور
(کیپ تاون) لە ٣٠ی ئۆگوستی  ٢٠١٢لەسەر هەڵبژاردنەوەی
دووبارەی بەرێز لویس ئەیاال و هەڵنەبژاردنی خاتوو مۆناسالین،
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سەرۆکی حیزبی سۆسیال دێموکراتی سوئید کێشە کەوتە
نێو ئەم رێکخراوەیە .لە کۆبونەوەی ئەنجومەنی ئێس ئای لە
پۆرتۆغال (کاسکای) لە ڕێکەوتی  ٤و ٥ی فێبریوێری
 ٢٠١٣کە بەمیواندارەتیی حیزبی سۆسیالیستی ئەو واڵتە و
بە دروشمی ئابووریی جیهان و ڕوانگەی ئێمە بۆ گەشەپێدان
و کار و پەرەسەندنی پایهدار بهڕێوه چوو ،لە ئێوارە خوانێکدا
کە لەالیەن حیزبی سۆسیال دێموکراتی ئاڵمان لە پۆرتۆغاڵ
پێکهاتبوو و بەشێکی بەرچاو لە بەرپرسان و نوێنەرانی حیزبەکان
بەشدار بوون؛ جارێکی دیکەش باسی شێوەی بەرێوەبردن و
هەروەها قۆرغکردنی دەسەاڵت لەدەستی سکرتێری ئیستای
«ئیس ئای» دا هاتەوە بەر باس و موناقشەی زۆری لەسەر
کرا .بناخەی لێكدابرانی ئەم حیزبانە لە ئیس ئای لەوێوە
دەستی پێکرد و بەداخەوە بەشێک لەوان لە ئێستادا بێ ئەوەی
وازیان لە ئەندامەتیی ئیس ئای هێنابێ _ جیا لە حیزبی
سۆسیال دێموکراتی سوئید_ ئەو چەند حیزبە لە ڕێکەوتی
٢٢ی مانگی مەی ٢٠١٣ی زایینی رێکخراوێکیان بە ناوی
«بەرەی یەکگرتوخوازان» دامەزراندوە و کۆنگرەی یەکەمیان
لە ڕۆژانی ١١و ١٢ی مارسی  ٢٠١٧لە ئالمان (برلین) بەڕێوە
برد.
ئهنترناسیۆنال سۆسیالیست لهسهر یهک لە  ٨٥واڵت
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ئهندامی ئهسڵیی ههیه که حیزبی ئێمهش یهکێک لەوانە .ئهو
ڕێکخراوه ههروهها  ١٧ئهندامی ڕاوێژکار و  ٧ئهندامی چاوهدێر
و سێ رێکخراوی تایبهت به ژنان و الوان و پهروهردەی ههیه.
لهنێو ڕێکخراوە کوردییهكاندا حیزبی دێموکڕاتی کوردستان و
یهكیەتیی نیشتمانیی کوردستان ئهندامی ئهسڵیین،
مهرجهكانى وهرگیران لهو رێكخراو ه چییه؟
بۆ ئهوهی حیزبێک به ئهندامی ئهنترناسیۆناڵ سۆسیالیست
وهربگیرێ پێویسته ههڵگری ڕێباز و پێرهو و پڕۆگرامێک
بێ که لهگهڵ ئیدەئال و ئامانجهکانی ئهو ڕێکخراوهدا،
بهتایبهتی له بواری عهداڵهتخوازی و یهکسانیدا و ههروهها
پێوهره ئینسانی و دێموکراتییهكانی تری ڕێکخراوهکهدا یهک
بگرێتهوه .بهاڵم ههر ئهوهنده بهس نییه و بهپێی کۆمهڵێک
ڕێوشوێنی تایبهت به ئهندام وهرگرتن لهو ڕێکخراوهدا ،پێشینه
و ئیعتباری ئهو حیزبهی دهبێته ئهندام به وردی دهدرێت ه بهر
سهرنج و لێکۆڵینهوه .به واتایهكی دیکه پێویسته پارتهکه
بهشێوهی مهیدانی تاقیکردنهوهی خۆی دابێ و هاوبهشیی
لهگهڵ ئیدەئالهكانی ئێس ئای له مهیدانی کردهوهدا به ڕوونی
سهلماندبێ.
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حیزبی دێموکرات و
ئهنترناسیۆناڵ سۆسیالیست
سەفەری حیزبی ئێمە بە دەقیقی لە ساڵی  1364بۆ
ئاشنایەتی لەگەڵ ئەم ڕێکخراوەیە دەستی پێکرد ،و دواتر
ڕێبەری شارەزا و بلیمەتمان دوکتور قاسملوو وەک میوان
لە کۆنگرەی شانزدەهەمی ئەنتەرناسیۆناڵ سوسیالیستدا
بەشدار بوو کە ساڵی  1365لە لیمای پێتەختی پێرۆ بەڕێوە
چوو .لهو کاتهوه تا ئێستا حیزبی ئێمه به ڕێکوپێکی له
ههموو کۆنگره و کۆبوونهوهکانی تری ئهو ڕێکخراوەیەدا
بهشدار بووه تا ئهوه که لە ساڵی  ،1375واتە لە نۆزدەهەمین
کۆنگرەی ئەنتەرناسیۆناڵ سۆسیالیستدا که له نیۆیۆرک
بهسترا ،حیزبی ئیمە وەک ئەندامی چاوهدێر وەرگیرا .لەم
کۆنگرەیەدا بەرێز مامۆستا عبداللە حەسەنزادە ،سکرتێری
گشتیی ئەوکاتی حیزبی دێموکرات وتارێکی پێشکەش کرد.
بەداخەوە دوای لەت بوونی حیزبی دێموکراتی کوردستانی
ئێران لە  1385جێگە و پێگەی ئێمە لەو ڕێکخراوەیەدا ڕوون
نەبوو ،چون ئەو حیزبە ببووە دوو بەش .ئێمە وەک حیزبی
دێموکراتی کوردستان جارێکی دیکە دەستمان بە جێخستنەوەی
پێوەندییەکانمان کردەوە .حزوور حیزبی دێموکراتی کوردستان
لە مەیدانی سیاسی و پێشمەرگانە و دیپلۆماسیدا وایکرد
کە نوێنەری حیزبی دێموکراتی کوردستان لە ئینتێرناسیۆنال
سۆسیالیست ئەو شانازییەی پێ ببرێ بۆ دەستەبەرکردنی
ئەندامەتیی حیزبەکەمان تێبکۆشێ و ئەم پڕۆسەیە سەر بخا.
بەمجۆرە لە کۆبوونهوهی شووڕای ئهو ڕێکخراوهیە لە ٢٧ی
نوامبری  ٢٠١٥و لە ڕۆژی دووهەمی کۆبوونەوەکەدا کە
له لوواندا پێتهختی ئانگۆال بەرێوەچوو ،حیزبی دێموکراتی
کوردستان بە ئەندامی ڕەسمیی ڕێکخراوەی ئێس ئای
وەرگیرا .ئەوەش هەر درێژەی کاری ڕێبەرانی شەهیدی حیزب
بەتایبەت دوکتۆر قاسملوو و دوکتۆر شەرەفکەندییە کە
بەمجۆرە کاتی خۆی ئەم دەروازەیان بۆ دەنگی حەقخوازانەی
حیزبی دێموکرات و تەنانەت هەموو کورد بۆ نێو کۆر و
کۆمەڵ نێونەتەوەییەکاندا کردەوە .ئێمه ئێستاش ههر وهکوو
پێشوو له ئهنترناسیۆناڵ سۆسیالیست بۆ بردنهپێشی مهسهلهی
کورد بهگشتی و مهسهلهی کورد له ڕۆژهەاڵتی کوردستان
بهتایبهتی کهڵک وهردهگرین و وهک پێشووش ههوڵ دهدهین
ببینه پردێکی پێوهندی له نێوان ئهنترناسیۆناڵ سۆسیالیست
و الیهنه دۆستهکانی دیکهمان بهتایبهتی له کوردستان .جیا
لهوهش پلهی ئهسڵیی ئهندامهتیمان مافی زیاترمان لهبواری
ئهندامهتی و بهشداری له ئۆرگان و کۆبوونهوهکانی ئهو
رێکخراوهیەدا پێ دهبهخشێ و تێدهکۆشین له ئاست ئهو

بهرپرسایهتیهشدا بین که لهمهوال زیاتر دهکهوێته سهر شانمان.
ئهمڕۆ کێشەی کورد زۆر گەورە بۆتەوە و دونیای دەرەوەی
ئێستا زۆرتر لە جاران لەگەڵی ئاشنا بووە ،بەتایبەت بههۆی
شهڕی داعش و بەرگریی پێشمەرگە که له کۆبوون هوهکهی
لۆوانداش به رێز و تهقدیری زۆرهوه ئاماژهی پێکرا .ئێمه
پێش به ئهندام وهرگیرانیشمان لهو ڕێکخراوهیەدا لهگهڵ
واڵتانی خاوهن نفووزی جیهان و لهگهڵ بنیاته نێودهوڵهتییهکان
تۆڕێک له پێوهندییهكانمان دروست کردبوو .بەاڵم بههۆی
ئهوه که پرسی کوردی ڕۆژههاڵت له چاو پارچهکانی تری
کوردستان کهمتر له ڕۆژهڤی باس و خواسی نێونهتهوهیی
دایه ،بێگومان بهئەندام بوونی حیزبی دێموکراتی کوردستان
له «ئێس ئای»دا دەتوانێ گوڕ و تینێکی دیکه بداته
پهیوهندییه دیپڵۆماسییهكانمان چونکه ئهمجاره ههم بۆخۆمان
له مهوقعییهتێکی دیکهدا دهتوانین کهڵك له دهرفهته
لۆبیگهرییهكانی تایبهت بهو ڕێکخراوه بکهین ههم لهگهڵ
باقی حیزبەکانی دەستە خوشك ئاسانتر دهتوانین بۆ کێشەی
کورد و بهتایبهتی کوردی رۆژههاڵت دۆست و پشتیوان پهیدا
بکهین.
کورد و ئینتێرناسیۆنال سۆسیالیست
هێندێک الیەن بۆ کەمکردنەوە لە گرینگیی ئێس ئای
ئیشارە بەوە دەکەن کە ئەو ڕێکخراوە هیچی بۆ کورد نەکردوە.
پێویسته بزانین که ئەو ڕێکخراوە وەك خۆی دەزگایەکی
جێبەجێکار نییە لە سیاسەتی نێودەوڵەتیدا ،بهاڵم بەهۆی ئەوە
کە فۆڕۆمێکی زۆر بەرفراوانه و بەشێوەی دایمی النیکەم
یەک له سێی ئەحزابی ئەندام لەو رێکخراوەدا دەسهاڵتی
واڵتی خۆیان بەدەستەوەیە یا لە حکومەتدا بەشدارن ،دەتوانین
بڵێین هەم لە ڕووی سهمبولیکەوە هەم لە ڕووی سیاسەتی
عەمەلیەوە ،شوێنێکی گرینگ بۆ باس و موناقشەی سیاسەتی
نێونەتەوەیی و تریبوونێکی باش بۆ ناساندنی کێشهکانی
گهالنی بێدهوڵهتی وهک گهلی کورده.
جیا لهوه که ئهنترناسیۆنال سۆسیالیست دهتوانێ وهک
کهناڵێک بۆ تاقیکردنهوهی کاری هاوبهشی نێوان پارته
کوردییهکان نهک ههر له بهشێكی کوردستان بهڵکوو لهنێوان
ههر چوار پارچهی کوردستاندا کهڵكی لێ وهربگیرێ،
النیکەمی دەسکەوتێکیش کە ئەو ڕێکخراوە بۆ کوردی هەبووە
ئەوەیە کە کوردەکان لهوێ توانیویانە تۆرێکی پیوەندی بۆ
خۆیان دروست بکەن وە ئیستاشی لەگەل بێ جێی متمانەترین
و دایمیترین شوینی ناساندنی پرسی کورد بە دونیای دەرەوەیە.
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سەردانی ئەندامانی ڕێبەری حیزبی دێموکراتی
کوردستان بۆ یەکیەتیی ژنانی دێموکراتی کوردستان
پێشنیوەرۆی ڕۆژی پێنجشەممە ٢٣ی مەی  ٢٠١٩بەرێز
کاک مستەفا شەڵماشی ئەندامی دەفتەری سیاسی ،و بەرێز
کاک مەولودسوارە ئەندامی ڕێبەری حیزبی دێموکراتی
کوردستان سەردانی بنکەی سەرەکی یەکیەتیی ژنانی
دێموکراتی کوردستانیان کرد و لە الیەن دەستەی بەڕێوەبەریەوە
پێشوازییان لێی کرا.
بەرێز مستەفا شەڵماشی وێرای دەست خۆشی و ماندوونەبوونی
لە بەرێوەبەرانی یەکیەتیی ژنان گووتی؛ ڕێکخراوەی
یەکیەتیی ژنانی دێموکراتی کوردستان پاش شەهید بوونی
سکرتێرە شەهیدەکانی ئەو ڕێکخراوەیە شەهید نەسرین و
شەهیدسوهەیال بە حەق درێژەدەری ڕێگا و ڕێبازیانن.
بەرێز شەڵماشی لە درێژەی قسەکانیدا ئاماژەی دەور و ڕۆڵی
ژنان لە ناو حیزبی دێموکراتی کوردستاندا کرد و باسی لە
هەوڵەکانی حیزبی دێموکرات بۆ هێنانە مەیدانی زیاتری ژنان
لە بوارگەڵی جیاواز کرد و هەروەها بە ڕێزەوە سپاسی هەوڵ
و ماندووبوونی هەموو ژنانی دێموکراتی کرد کە لە ماوەی

ڕابردوودا لێبراوانە کۆڵەکەی حیزبی دێموکرات بوون.
پاشان مەولوود سوارە ئەندامی رێبەری حیزب باسێکی لە
کاروچاالکیەکانی ئەندامانی یەکیەتی ژنان لە دەرەوەی کرد
و هاوکاری و پشتیوانی خۆی بۆ ڕێکخراوەکەمان دووبارە
کردەوە.
پاشان خاتوو شلێر مەحموودی وێرای بەخێرهاتن ،سپاسی
حیزبی دێموکراتی کوردستانی کرد کە دەستی ڕێکخراوەی
یەکیەتیی ژنانی بۆ بەرێوەبردنی کاروچاالکی ئاواڵە کردووە
و هەمووکاتیش پاڵپشت وهاندەری بەرێوەبەڕانی بووە تا بتوانین
بەردەوام بین لە خزمەت بە کار و ئەرکەکانمان لە نێو ڕیزەکانی
حیزب دا و بەتایبەتیش کاری ڕێکخراوەیی.
لە کۆتاییدا باسێکی گەرم و گوور سەبارەت بە جێگە و
پێگەی ژنی کورد لە نێوان هەیئەتی میوان و خانەخوێی هاتە
گۆڕێ.
ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی ئێران  -بریتانیا
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بەشداری هەیئەتێکی کومیتەی حیزبی دێموکراتی
کوردستان لە ئاهەنگی ٤٤ەمین ساڵیادی دامەزرانی
یەکێتی نیشتمانی کوردستان لە بریتانیا
ڕۆژی شەممە ڕێکەوتی ٩ی جون  ،٢٠١٩لە سەر بانگهێشتی
فەرمی کومیتەی یەکێتی نیشتمانی کوردستان ،هەیئەتێکی
کومیتەی حیزبی دیموکراتی کوردستان لە واڵتی بریتانیا،
بە سەرپەرستی هاوڕی کەیوان رەسوڵی بەرپرسی کومیتەی
لەندەن ،بەشداری کرد لە ڕیوڕەسمی ٤٤هەمین ساڵیادی
دامەزرانی یەکێتی نیشتمانی کوردستان.
هەیئەتی حیزبمان زۆر بە گەرمی لەالیەن ڕێکخەرانی
ئاهەنگەکەوە پێشوازیان لێکرا .پاشان بەڕێز کەیوان ڕەسوڵی
و نوێنەری حیزب و ڕێکخراوە بەشدارەکان  ٤٤مۆمیان بە
بۆنەی ئەو ڕۆژەوە داگیرساند .بە دوای ئەو دا پەیامی
حیزبی و ڕێکخراوە سیاسییەکان خوێندرایەوە کە لەو بەشەش
دا بەڕێز کەیوان ڕەسووڵی پەیامی کومیتەی بریتانیای
حیزبی خوێندەوە .بەڕێزیان وێرای پیرۆزبایی ٤٤مین ساڵیادی
دامەزراندنی یەکێتی نیشتمانی کوردستان ،پەیوەندییەکانی
نێوان یەکێتی و حیزبی دێموکراتی بە گرینگ و دێرینە وەسف
کرد و جەختی لەوەش کردەوە کەپێوەندی و هاوکارییەکانی
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رابردوو ئەتوانن هەوێنێ پتەوترکردنی پێوەندییەیەکی گونجاوتر
لە ئێستا و داهاتوو دا بن.
لە بەشێکی دیکەی ووتارەکەدا بەرێز رەسولی باسی
ھەلومەرجی ئێستای کوردستان و ناوچەکەی کردوو بە پێویست
زانی کە لەو ساتەوەختە پڕ ھەستیارەدا کە ناوچەکە بەگشتی
و کوردستان و واڵتانی دەورووبەری بەتایبەتی گرتووەتەوە،
ھێزە سیاسییەکان بە یەکگرتوویی و یەکریزی لەگەڵ ئەو
دۆخەی ئێستای ناوچەکە مامەڵە بکەن.
حیزبی دیموکراتی کوردستان  -کومیتەی بریتانیا
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دەستەی «خەاڵتی گەل»
زانا کوردەکەی خەاڵت دەکات

شەممە  ,2019/6/29کاژێر  2:30تا  ،5لە هۆڵی سەرۆکی
شارەوانی «کینزیگتن تاون هۆڵ» لە لەندەنی پایتەختی
بەریتانیا ،بە نوێنەرایەتی حیزبی دێموکراتی کوردستان
لەگەل بەشێك لەئەندامانی حیزب بەشداریمان کرد لە بەخشینی
خەالتی گەل بە پرویسۆر کۆچەر بیرکار.
ئەم رێ و رەسمە بە مەبەستی بەخشینی خەاڵتێک کە
گوزارشت لە گەلی کورد دەکات ،بەخشرایە پرۆفیسۆر
«کۆچەر بیرکار» کە توانی ئەو شانازییە بە گەلی کورد
وەدەست بێنێت و وەک کوردێک ببێتە ھەڵگری خەاڵتی
«فێڵدس» لە ساڵی  2018دا.

دەستەی خەاڵتی گەل کە دەستەیەکی خۆبەخش و
سەربەخۆیە و ئەندامەکانی ھەر یەکە و پیشەیەکی جیاوازیان
ھەیە و گوزارشت لە کوردوستانی گەورە دەکەن ،بە ئامانجی
درووستکردن کولتووری خۆشەویستی و پێزانین و پێکەوە
ژیان ،تا سااڵنە بتوانین خەاڵتی گەل ببەخشینە ئەو کەسانەی
داھێنان دەکەن لە بوارە جیاوازەکاندا ،ھاوکات لەو رێگەیەوە
ناوبانگێکی شایستە دەبەخشن بە میللەتی کورد و خزمەت
بە بەرژەوەندیی بااڵی نەتەوەی کورد دەکەن لە ھەر کوێی
دوونیا بن.
نوێنەرایەتی حیزبی دێموکراتی کوردستان  -بریتانیا
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ئێوارەخوانی ساالنەی نوێنەرایەتی
حکومەتی هەرێمی کوردستان
نوێنەرایەتی حكومەتی هەرێمی كوردستان ئێوارە خوانێكی لە حیزبی دێموکراتی کوردستان بانگێشتی ئەم ئێوارە خوانە بوو
پارلمانی بریتانیا بە بەشداری بەشێکی بەرچاو بە میوانی کورد کە بەرێز مەولوود سوارە بەنوێنەرایەتی حیزب بەشداری ئەم
و بیانی و نوینەری حیزب و الیەنەسیاسیەکانی کوردستان لە ئێوارە خوانەی کرد و لەگەل بەشێكی بەرچاو لە دۆستان و
پارلمانی بریتانیا ساز دا.
هاورێیان دیداریان تازە كردەوە.
لەم ئێوارەخوانەدا لەالیەن نوێنەری حکومەتی هەرێمی
کوردستان بەریز کاک کاروان جەمال باسێك لەسەر کوردستان
و دواین گۆرانکاریەکانی ناوچەو بەتایبەت کوردستان
پێشکەشی بەشدار بووان کرد.

نوێنەرایەتی حیزبی دێموکراتی کوردستان  -بریتانیا
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مەراسمی پێرالشێز و پەیمان نوێکردنەوە
ڕۆژی شەممە ڕێکەوتی ١٣ی جوالی  ٢٠١٩زایینی کرد و دواتر تێکڕا گۆێبیستی سرودی ئەی شەھیدان بووین.
بەرامبەر بە  ٢٢ی پوشپەڕی  ١٣٩٨ی ھەتاوی ،ئەندامان
و الیەنگران و تێکۆشەرانی سیاسی حیزبە کوردستانی و پاشان بەڕێزان کاک سەعید بیگزادە و کاک مەولود سوارە
ئیرانیەکان و دۆستانی بیانی ،لە گۆڕستانی پێڕالشێز،ی ئەندامانی کۆمیتەی ناوەندی حیزبی دێموکراتی کوردستان
شاری پاریس ،واڵتی فەڕانسە و لە ٣٠هەمین ساڵەی تێرۆری لە الیەن حیزبی دێموکراتی کوردستانەوە چەپکە گوڵی ڕێز و
وییەن دا کۆبونەوە .سەدان کەس لە ڕێبوارانی ڕێگای ئازادی وەفایان پێشکەش بە گڵکۆی شەھیدان کرد..
و دژبەری ڕژیمی ئیسالمی ئێران ،کە بەشێکیان لە واڵتانی
دیکەی ئوروپاوە ڕوویان لە پاریس کردبوو ،بە مەبەستی بەشی یەکەم بەرنامە بە وتەکانی بەڕێز کاک سەعید بیگزادە
سەرکۆنە و ڕیسوا کردنی تیروری ناجوامێرانەی ڕێبەری بەنوێنەرایەتی حیزبی دێموکراتی کوردستان لەدەرەوەی واڵت
ھەڵکەوتووی گەلی کورد و سکرتێری گشتی ئەوکاتی دەستی پێکرد .لە درێژەی مەڕاسیمەکەدا وتە بەنرخەکانی
حیزبی دێموکراتی کوردستان دوکتۆر عبدالرحمان قاسملوو دوکتۆر قاسملوی مەزن لە الیان پێشکەشکاری بەرنامەکەوە
و ھاوڕێیانی کاک عەبدواڵ قادری ئازەر و دوکتۆر فازڵ دەخوێندرانەوە.
رەسوڵ و دووپات کردنەوەی وەفاداری بە ڕێبازە پیرۆزەکەیان
لە پیرالشیز پێک گەشتن.
پاشان ھاوڕێ سوڵتان گواڵوی «بەرپرسی کۆمیتەی
ئاڵمان» پەیامی ناوەندی ھاوکاری حیزبەکانی کوردستانی
ئامادەبووان لە بەردەرگای گۆڕستانی بەناوبانگی پێرالشێزەوە ئیرانی پێشکەش کرد.
کۆبوونەوە و پاشان بە ڕێپێوان بەرەو گڵکۆی دوکتۆر قاسملوی
هەمیشە زیندوو ڕێکەوتن و بەرنامەکە پاراستنی چرکەساتێک دواتر کاک مەنسور خوسرەوی ھاوسەری شەهید خاتو
بێدەنگی بۆ ڕێز لێنان لە گیانی پاکی شەھیدانی سورخەاڵتی سوھەیال قادری کە بۆ بەشداری لە مەراسیمەکەدا لە
گەلەکەمان دەستی پێکرد.
کوردستانەوە ھاتبوو ،پەیامی بنەماڵەی شەھیدانی ١٧ی
خەرمانانی پێشکەشی بەشداربووان کرد.
پاشان خاتو شیالن مودەڕەسی وەکو پێشکەشکاری بەرنامەکە
بە زمانەکانی کوردی و فارسی بەخێرھاتنی ئامادەبووانی دووھەمین وتاری مەراسیمەکە بە زمانی فەڕانسەوی لە
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الیەن کەسایەتی سیاسی دوکتۆر عەزیز ماملێ پێشکەش
کرا .بە دوای ئەو دا بەڕێز دوکتور فردریك تیسۆ دۆستی
لەمێژینە گەلی کورد چەند وتەیەکی پێشکەشی ئامادەبووان
کرد کە لەالیەن دوکتۆر عەزیز ماملێ،وە لە فەڕانس،یەوە
وەرگێڕایەوە سەر کوردی.
ئینجا بەرێز مەولوود سوارە لە وتەیەک دا لە الیەن کومیتەی
دەرەوەی واڵتی حدک،وە سوپاسی دوکتور فردریك و هەموو
دۆستانی فەرانسەوی کرد کە هەمیشە پشتیوانی جوالنەوەی
بەرحەقی کورد بوون رێز و خۆشەویستی بۆ ئەو پشتیوانەیە
دەربری.
هەروەها هەرلەو پیوەندیەدا بەرێزان کاک سەعید بیگزادە
و مەولوود سوارەوە وێنەیەکی تایبەتی دوکتۆر قاسملوو کە
لە سەر فەرشێک نەخشیدرابوو ،وەک وەفایەک بۆ ئەو
دڵسۆزییەی بەڕێزیان پێشکەش بە دوکتۆر فردریك تیسۆ کرد.
ھاوڕێی ھێژا کاک مەولود سوارە پەیامی سکرتێری
ئینتێرناسیۆنال سۆسیالیست بەرێز لویس ئەیاالی پێشکەشی
ئامادەبووانی کرد.
یەکێکی تر لە وتاربێژەکانی بەرنامە کەسایەتی سیاسی
بەڕێز دوکتۆر حوسەین الجوەردی بوو کە پەیامی پشتگیری
و هاودەنگی خۆی بۆ حیزب و تیکۆشەرانی دێموکرات و
بزووتنەوەی کوردستان دووپات کردەوە.
دواتر چەپکە گوڵی ڕێز و وەفای بنەماڵەی شەھیدانی ١٧ی
خەرمانان لە الیان خاتوو شەوبۆ وەنەوشە و کاک مەنسور
خوسرەوی پێشکەش بە گڵکۆی کاک عەبدواڵ قادری ئازەر
کرا.
لە درێژەی مەڕاسیمەکەدا چەندین پەیام لە الیان نوێنەری
رێکخراوە بەشدارەکانەوە پێشکەش کران کە بریتی بوون لە:
پەیامی «سازمان اتحادیە فداییان خلق ایران» بە زمانی
فارسی لە الیەن خاتو ایران دخت انصاری،ئەندامی ڕێبەری
ئەو ڕێکخراوەیەوە خوێندرایەوە.
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پەیامی یەکیەتی ژنانی دیموکراتی کوردستان لەالیەن
هاورێی تێکۆشەر فەرزانە ڕەشیدزادە
پەیامی «شورای دیموکراسی خوازانی ئێران» لە الیان
ھاوڕێ ئەدیسۆن فەرامەرزی بەرپرسی کۆمیتەی حیزبی
دێموکرات لە بریتانیا
پەیامی «کۆمبەندی هاوپەیوەندی بۆ ئازادی و بەرامبەری
لە ئێران» لە الیەن ھاوڕێ ئارش زەمانی ئەندامی کۆمیتەی
حیزب لە فەرانسە.
پەیامی کۆنفیدڕاسیۆنی کوردانی دیاسپۆرا لە الیان بەڕێز
واڵت نەھری.
پێویست بەئاماژەیە ،بەشێك لە ئەندامانی بنەماڵەی نەمران
دوکتۆر قاسملو و عبداللەی قادری ئازەر ئامادە رێ و
رەسمەکە بوون.
لە کۆتایی مەراسمەکەدا بەڕێز کاک سەعید بەگزادە وێڕای
دەربڕینی سپاس و پێزانین بۆ ئامادەبوونی بەشداران کۆتایی بە
مەراسمەکە هێنا و ئینجا تێکڕای ئامادە بووان بە مەبەستی
نۆێ کردنەوەی بەڵێن و ڕێز لە شەھیدانی میکۆنوس چوونە
سەر گڵکۆی دوکتۆر سادق شەرەفکەندی و ھاوڕییانی و
تاجە گولینەی رێز و وەفا لەالیەن بەرێز کاک خانەی ماملێ
و هاورێی تێکۆشەر کوێستان گادانی،یەوە خرایە سەر گڵکۆی
پیرۆزیان.
کۆمیتەی ئامادەکاری یادی  ٣٠سالەی شەهیدانی وییەن
نوێنەرایەتی حیزبی دێموکراتی کوردستان  -بریتانیا

حیزبی دێموکراتی کوردستان  -نوێنەرایەتی بریتانیا
كۆنگرهی  ١٦بۆ كۆنگرهی ١٧
کار و تێکۆشان ٢٠١٩ - ٢٠١٦

250

251

حیزبی دێموکراتی کوردستان  -نوێنەرایەتی بریتانیا
كۆنگرهی  ١٦بۆ كۆنگرهی ١٧
کار و تێکۆشان ٢٠١٩ - ٢٠١٦

حیزبی دێموکراتی کوردستان  -نوێنەرایەتی بریتانیا
كۆنگرهی  ١٦بۆ كۆنگرهی ١٧
کار و تێکۆشان ٢٠١٩ - ٢٠١٦

252

ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی ئێران
لە ٣٠ی سالەی تیرۆری شەهیدانی وییەن
شەقامەکانی لەندەنیان هەژاند.
رێکەوتی ١٥ی جوالی  ٢٠١٩ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی
کوردستانی ئێران لە لەندەن بە بەشداری ئەندامان و الیەنگرانی
الیەنکانی ناوەندی هاوکاریی و هەروەها رەوەندی کورد لە بریتانیا
خۆپێشاندانیان بۆ نارەزایەتی و بیرهێنانەوەی بیرورای گشتی لەمەر
تیرۆری ناجوێمێرانەی شەهید دوکتۆر عبدالرەحمان قاسملو رێبەری
جوالنەوەی کورد و کاك عبداللە قادری ئازەر لە وییەن رێکخست.
ئەم خۆپێشاندانە بە سروودی ئەی رەقیب دەستی پێکرد
پەیامی ناوەندی هاوکاری حیزبەکانی کوردستان لەالیەن کاک
فەرید دەیهیم بەرپرسی کۆمیتەی حیزبی دێموکراتی کوردستانی
ئێران لە بریتانیا پێشکەشی بەشدار بووان کرا.
پەیامی همبستگی بۆ ئازادی و بەرابەری لە ئێران لەالیەن کاک
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کەیوان رەسول ئەندامی کۆمیتەی حیزبی دێموکراتی کوردستان
لەبریتانیا پێش کەش کرا.
ئەو جار بە دروشم دان بەرەو بالوێزخانەی ئوتریش وەرێ کەوتن
لە کۆتای بەرنامەکەدا سوپاسنامەی ناوەند لەالیەن کاك
مەحمەد ئەفەندی ئەندامی کۆمیتەی حیزبی دێموکراتی
کوردستان لەبریتانیا خوێندرایەوە.
لەو خۆپێشاندانە بەدەیان دروشمی کوردی ،فارسی ئینگلیسی
دران هەروەها چەند شیعر و پەخشان پێشکەش کرا.
کاتژمێری ٤ی پاشنیوەرۆ کۆتای بە خۆپێشاندانەکەدرا.
ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی ئێران
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نە لەبیرت دەکەین،
نە لێیان خۆش دەبین
بەرژەوەندیی پشتگیری
لە جوواڵنەوەی کورد!
لە ژمارە ٧٥٤ی رۆژنامەی کوردستان و  ٣٠سالەی تێرۆری شەهیدانی
وییەن و ووتارێکم بەم بۆنەیەوە.
22ی پووشپەڕ رۆژێکی لەبیرنەکراو و تاڵ بۆ کورد بەتایبەت لە رۆژهەاڵتی
کوردستانە22 .ی پووشپەڕی ئەمساڵ  ٣٠ساڵ بەسەر تێرۆری دکتۆر قاسملوو،
سکرتێری حیزبی دێمۆکرات و ناسراوترین ڕێبەری کوردەکانی ڕۆژهەاڵت
تێپەڕی .دوکتۆر قاسملوو پاش بەشداریی لە کۆنگرەی ئەنترناسێوناڵی
سۆسیالیست کە لە سوئێد بەرێوە چوو ،بۆ وتووێژ و چارەسەری مەسەلەی
نەتەوایەتیی کوردەکانی ئێران و ،درێژەی وتووێژەکان دەگەڵ نێردراوانی
دەوڵەتی ئێران چوو بۆ وییەن.
قاسملوو لەسەر ئەساسی ئەو فکرە کە هەر لە بنەڕەت ڕا کورد خوازیاری
شەڕ و کوشت و کوشتار نییە و ،لە الیەکی دیکەش ڕاست لەو کاتانەدا کە
ڕێژیمی ئێران پاش هەشت ساڵ شەری وێرانکارانە دەگەڵ ئێراق تازە ئاگربەس
و کۆتاییهێنان بە شەڕی قبوول کردبوو و ،واویدەچوو کە پێویستی بە بڕێک
ئارامی و ئاوەدانکردنەوەی واڵتی وێرانی خۆی هەبێ ،بۆ نیشاندانی نیازپاکیی
زیاتری کوردەکان و بۆ ئەوەی ئاشتی و ئارامی کوردستانیش بگرێتەوە ،هەوڵی
سازان و ڕێککەوتنی دەدا .هەر بەو مەبەستەش بێ لەبەرچاوگرتنی باری
ئەمنیی دانیشتنەکان دەگەڵ بەڕواڵەت دیپلۆماتەکانی ڕێژیمی ئێران چووە
سەر مێزی گفتوگۆ .ئەو بە نییەتی باش و کۆتاییهێنان بە شەڕ لە کوردستان
و چارەسەری مەسەلەی نەتەوایەتی کورد لە ئێران ڕێگای وتووێژی گرتە بەر.
الیەنی بەرانبەریش واتا دەسەاڵتدارانی ئێران لە جیاتی قۆستنەوەی ئەو دەرفەتە،
وەک سیاسەت و ئیدە و رەوشتی نەگۆریان ،کە کوشتن و تێرۆر و لەنێوبردنە،
پاڵنیان بۆ کوشتنی قاسملوو و هاورێیانی داڕشتبوو.
تێرۆری وییەن ،نە یەکەم پیالنی تێرۆریستیی دەسەاڵتدارانی ئێران بوو و،
نە لە دوای ئەم تێرۆرەش کۆتاییان بە سیاسەتی حەزفی فیزیکیی نەیاران و
جیابیرانیان هێناوە .لە ماوەی هاتنە سەرکاری ئاخوندەکان لە ئێران ،هەتا ئیستا
زیاتر لە شەست هەزار کەس لە کوردەکان لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان کوژراون.
زیاتر لە  400کەس لە چاالکانی سیاسیی کورد لە باشوری کوردستان ،بێ
لەبەرچاوی گرتنی سەروەریی واڵتی جیران لە لەالیەن تیرۆریستەکانی ئیرانەوە
تێرۆر کراون .بەدەیان کەس ڕفێندراون و بێسەروشوێن کراون .لە زۆر واڵتی
ئوروپایی و تەنانەت واڵتانی بەشەکانی دیکەی جیهانیش کردەوەی تیرۆریستی
بەهۆی بەکرێگیراوانی سەر بەو ڕێژیمە لە دژی تێکۆشەرانی ئۆپۆزیسیۆنی
کورد و ئێرانی کراون.
تێرۆر و لەنێوبردنی نەیاران و جیابیران بە هۆی کۆماری ئیسالمیی ئێران،
شتیکی شاراوە نیە و هەموان لێی ئاگادارن .کوردەکان و نیشتمانەکەیان
بەسەر چوار واڵتدا دابەش کراون و ،ئەوە بۆ زیاتر لە سەدەیەک دەچێ خەباتی
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ڕزگاریخوازانەی بەردەوام و بێ پسانەوەیان هەیە .ئەگەر لە ڕابردوودا هەوڵ
دەدرا تەنانەت دەنگدانەوەی خەباتەکەشیان کپ بکرێ ،ئیستا ئەم خەباتەیان
بۆ ناشاردرێتەوە .ئەوانەی پێشتر قاسملوویان ناسیوە ،دەزانن کە کەسایەتی و
بیر و ئەندیشەی ئەو پیاوە دەیتوانی لە چارەسەرکردنی زۆر لە قەیرانەکانی
ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاستدا یارمەتیدەر بێ .لێرەدا پرسیار ئەوەیە ئەی چۆن بوو کە
دەسەاڵتدارانی ئەو کاتی واڵتی ئوتریش ،کاتێک ئەو ڕێبەرە سیاسییە کوردە
لە ڤییەن تیرۆر کرا ،بە بەرچاوی هەموو جیهان و تەنیا لە پێناوی بەرژەوەندە
ئابووری و بازرگانییەکانی دوو واڵت ،کە بێگومان ئەوەندە زۆریش نەبوون
کە هەموو بایەخە مرۆڤایەتیەکانیان بۆ ژێرپێ بخرێ ،تێرۆریستەکانی ناردەوە
تاران؟ ئایا نەدەبوو واڵتانی ئوروپایی کە ناوەندی دەسەاڵتی دێمۆکراتیکی
جیهانن ،و بۆ خۆیان دەڵێن لەسەر مافی مرۆڤ بە جوابن ،لە ئاست ئەم
ساتوسەودا شەرماوییەدا نارەزایەتیان دەربڕیبا؟ بڵێی کوردەکان بتوانن ئەم
غەدرەی دەوڵەتی ئەوکاتی ئوتریش لەبیر خۆیان بەرنەوە؟
سێ ساڵ پاش 22ی پووشپەڕی  68کۆماری ئیسالمیی ئێران بۆتە بنکە و
ماکەی تێرور و کوشت و کوشتار .ئەم ڕێژیمە نەک هەر لە نیوخۆی واڵتدا
ژیانی لە خەڵک کردوە بە جەهەننەم ،بەڵکوو بۆ بنیادنانی دەسەاڵتێکی
رەشی مەزهەبی ،چاوی تەماحی بڕیوەتە واڵتانی دیکەی ناوچە .بەبەرچاوی
هەموو گەورە هێزەکان دەست لە کاروباری نیوخۆیی واڵتانی ناوچە وەردەدا
و ئیددیعای بەش و دەسەاڵتی هەیە .ئەوان لەهەر جێگایەک بن ،کوشتن و
ژێر پێنانی بایەخەئینسانیەکان بەدیاری دێنن ،و کوردیش ئیستا لەو چوار
واڵتەی دراوسێدا بە گشتی بوونەتە قەڵخان و دەبەرانبەر تێرۆر و تێرۆریسم و
دەسەاڵتە دواکەوتۆکاندا پێشەنگی خەبات و قوربانیدانن .بۆیە ناڕەوایە ئەگەر
ئەم فیداکارییانە بێ واڵم بن و خەبات و قوربانیدانی ئێمە لە پێناوی ئەو بایەخ
و ئامانج و پرەنسیپانەی کە بۆ هەموو مرۆڤایەتی جێگای ڕێزن ،نەبیندرێ و
بە تەنیا بهێڵدرێتەوە.
هەموو الیەک باش شارەزان کە کورد ئیستا گەورەترین میللەتی بێ واڵتی
جیهانە و بە توندترین شیوەی مومکین سەرکەوت دەکرێ و پێش بە چوونە
پێشی دەگیرێ .حەق وایە و دەبەرژەوەندی هەموو الیەکدایە کە کورد بایەخی
زیاتری پێ بدرێ و پشتی خەباتە ڕەواکەی بگیرێ.
لە  ٣٠ساڵەی تێرۆری قاسملوو و هاوڕێیانیدا جارێکی دیکە وێڕای ڕێزگرتن
لە خەباتی ئەو کەسایەتییە گەورە ،پەیمانی وەفاداری نوێ دەکەینەوە کە
لەجاران زیاتر لەسەر خەباتی رەوای گەلەکەمان شێلگیرتر بین و ،تا وەدیهاتنی
ئاوات و ئارەزوەکانی ئەو ڕێبەرە شەهیدەمان ،دریژەدەر و پێشـمەرگەی ڕێگا و
ئامانجەکانی بین.
بەرەو جیهانێکی بێ کوشتار ،بەرەو داهاتوویەکی بەدوور لە سەرکوت و
سڕینەوە و بێمافی بۆ نەتەوەی کورد.
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 ٧٤سالەی دامەزرانی حیزبی دێموکراتی
کوردستان لەبریتانیا بەرز نرخێندرا

حیزبی دێموکرات یەکەم حیزب نەبوو کە دامەزرا بەالم یەکەم
حیزب بوو کە قەاڵ چۆلکراو قەاڵی بەرخۆدانی چۆل نەکرد
یەکەم حیزب بوو کە جەستەی بەبرینی تەوری ستەمکاران
هەال هەال کرا بەالم مایەوە و لەسەر پێ ڕاوەستا.

رێکەوتی ١٧ی ئۆگوستی  ٢٠١٩حیزبی دێموکراتی
کوردستان لەبریتانیا مەراسمێکی شیاو و جوانی بەبۆنەی ٢٥ی
گەالوێژ  ٧٤سالەی دامەزرانی حیزبی دێموکراتی کوردستان
لە دوو بەشی جیاوازدا بەرێوە بەرێوە برد.
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سەرەتا لەالیەن پێشکەشکاری بەرنامە خاتوو مینا سوارە
بەخێرهاتنی میوانەکان و نوێنەری حیزب و الیەنەکانی
کوردستانی و نەتەوەکانی تری ئێران کرا.
ئەوجار بەرنامەکە بەسروودی نەتەوایەتی ئەی رەقیب دەستی
پێکرد لەالیەن خاتوو ژالە و بەشداربووانەوە
دەقیقەیەك بێدەنگی بۆ گیانی پاکی شەهیدانی کورد و
کوردستان.
ئەوجار بەرێز کاک ئیدیسۆن فەرامەرزی بەرپرسی کۆمیتەی
حیزب لەگەل بەخێرهاتنی میوانەکان و داوای لەبەرێز کاک
خالید عەزیزی ئەندامی رێبەری حیزبی دێموکراتی کوردستان
کرد کە بفەرموون بۆ پێشکەش کردنی سمینارەکە.
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بەشێکی کورت لەووتەکانی کاک خالید عەزیزی
لەسمینارەکەدا:
لێدوانی کاک خالد عەزیزی لە ڕێوڕەسمی 74مین،
ساڵڕۆژی دامەزراندنی حیزبی دێموکراتی کوردستان.

حدک لە ڕێبازی کۆماری کوردستان.
کۆماری ئیسالمی بە سارۆخ لێیداین و ڕاستە ئێمە سارۆخمان
نەبوو واڵمیان دەینەوە ،بەاڵم لە سارۆخ کاریگەر تر ،مانگرتنە
گشتییەکەی 21ی خەرمانان بوو کە میلوێنان کورد لە
ڕۆژهەاڵتی کوردستان بە کۆماری ئیسالمیان وت ،گەر بە
سارۆخ لە ڕێبەرانی ئێمە بدەن ،ئێمەش لێرە بە مانگرتنمان
سرنجی هەموو واڵتانی دونیا ڕادەکێشین بۆو موشەکباران
کردنەی رێبەرانمان.

حیزبی دێموکراتی کوردستان ،هەورازگەلێکی زۆری بڕیوە
لە پێناو چارەسەری پرسی کورد لە ڕۆژهەاڵتی کودستان
و فەلسەفەی دامەزراندنی حیزبی دێموکراتی کوردستان،
گواستنەوەی بیری دەوڵەتداری بووە نێو چین و توێژە جیا
هاودەنگ بوونی حیزبەکانی ڕۆژهەاڵتی کوردستان ،پێکەوە
جیاکانی ڕۆژهەاڵت و هەر لەم پێوەندییە دا ،نەک هەر
بۆ کورد لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان ،بەڵکوو بۆ باشووری بۆ دانیشتن لەتەک کۆماری ئیسالمی ئێران بە نێوەنجی
الیەنێکی ئرووپایی ،نیشاندەری تەبایی نێوان حیزبەکانە کە
کوردستانیش بوو بە سەرچاوەیەک بۆ دەوڵەتداری کردن.
پێویستە بە هێند وەرگیرێ.
جێگە و پێگەی ڕێبەرانی شەهید و ئەندامانی حدک لە بەشێك تری سمینارەکە تەرخان کرا بوو بۆ پرسیار و واڵم.
مێژووی ئەو حیزبەدا ،کارنامەیەکی زێڕینە لە بەردەوام بوونی لەالیەن خاتوو مینا سوارەوە پەخشانێك پێشکەش کراو ئەوجار
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لەالیەن نوێنەری حیزب و الیەنەسیاسیەکانەوە مۆمی ٧٤
سالەی دامەزرانی حیزبەکەی پێشەوا قازی هەلکران هەروەها
نێوی حیزب و الیەنەکانی سیاسی کوردستانی و نەتەوەکای
ئێران کە بەم بۆنەوە پەیام و بروسکەی پیرۆزبایان بەبۆنەی ٧٤
سالەی دامەزرانی حیزبی دێموکراتی کوردستان ناردبوو ،بەالم
لەبەر کەمی کات تەنیا نێوەکانیان خوێندرانەوە لەگەل سوپاس
و رێزی یەکجار زۆرمان.
-١بزووتنەوەی گۆران
 -٢پارتی سۆسیالیستی کوردستان
 -٣کۆمەلەی زەحمەتکێشانی کوردستان
 -٤کۆمەلی ئیسالمی کوردستان
 -٥پارتی دێموکراتی کوردستان
 -٦یەکیەتی نیشتیمانی کوردستان
 -٧حزب تزامن دمکراتیك اهواز
-٨جبهە متعد بلوچستان
 -٩حیزبی مردم بلوچستان
 ١٠یەکگرتویی ئیسالمی کوردستان
 -١١یەکیەتی الوانی دێموکراتی رۆژهەاڵتی کوردستان
 -١٢مەلبەندی رۆشنبیری کورد لە لەندەن
 -١٣بەرێز بنی تورف عەزیزی نوسەر و شاعری ئەهوازی
پەزیرای لەمیوانان و سەرفی شام بۆ ئەو بەشە لەبەرنامەکە
و پشودانێك تەرخان کرابوو.
بەشی دووهەمی بەرنامەکە تەرخان کرابوو بۆ بەشی هونەری
کە لەالیەن هونەرمەندانی خۆشەیستەوە ژالە سەباح رەواندوزی،
کاک رەوەز گەاللەی و کاک ساال ئاسید بە گۆران و موسیقا
بەرنامەکەیان رازاوەتر کرد.
لیرەدا بەپێویستی دەزانین بەنێوی کۆمیتەی حیزب لەبریتانیا
سوپاس و پێزانینی تایبەت لە بەشی پەزیرای و تیمی چاوەدێری
رێ و رەسمەکە بکەین کە ئەو پەری زەحمەتیان کێشا.
حیزبی دێموکراتی کوردستان  -کۆمیتەی بریتانیا
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سەردانی هەیئەتێکی حیزبی دێموکراتی کوردستان
بۆ تێکۆشەری دێرین کاک هاشم کەریمی لە یەکێک
نەخۆشخانەکانی شاری لەندەن
رۆژی دووشەممە ،رێکەوتی ٢ی سپتامبری ٢٠١٩هەیئەتێکی
حیزبی دێموکراتی کوردستان لە بریتانیا سەردانی پێشمەرگەی
دێرین و ئەندامی پێشووی دەفتەری سیاسی حیزبی دێمۆکرات
بەرێز کاک ھاشم کەریمی لە نەخۆشانە کرد
لەو سەردانەدا بەرێز کەریمی سپاسی و ماندوو بوونی کارو
چاالکیەکانی حیزبی لە واڵتی بریتانیا کرد و خۆشحاڵی خۆی لە
بەسەر کردنەوە دەربڕی.
کاک هاشم کەریمی یەکێک لە ڕێبەرانی ناوداری ڕۆژهەاڵتی
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کوردستان حیزبی دیموکراتە کە دەیان ساڵ لە تەمەنی خۆی
کردە قوربانی ئامانجەکانی کەلەکەمان .بەڕێزکاک هاشم لە
کۆنگرەی 3ی حیزبەوە چووە ڕیزی ڕێبەرییەوە هەتاکۆنگرەی 10
ئەندامی کومیتەی ناوەندی و دەفتەری سیاسی حیزب بوو.
هەیئەتی حیزبی هیوا چاکبوونەوەی بەپەلە و سەالمەتییان بۆ ئەو
تێکۆشەرە خۆشەویستەی گەلەکەمان خواست.
حیزبی دیموکراتی کوردستان – کۆمیتەی بریتانیا
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ئاگاداری:
ئاگاداری هەموو کوردستانیان و ئازادیخوازانی دانیشتووی واڵتی
بریتانیا دەکەین کە لە یەکەمین ساڵەوەگەڕی هێرشی موشەکی
ڕژیمی تێرۆریستی ئیسالمی ئێران بۆ سەر بنکەی دەفتەری سیاسی
حیزبی دییموکراتی کوردستان و قەاڵی دیموکرات لە شاری کۆیە
و هەروەها لە ٢٧هەمین ساڵیادی تێرۆری ناجوامێرانەی ڕێبەر و
سەرکردەی زانامان دکتور سادق شەرەفکەندی و هاوڕێیانی لە
ڕیستورانی میکۆنۆس لە ئاڵمان ،خۆپیشاندانێکی نارەزایەتی بۆ
ڕیسوا کردنی ئەو تێرورانە و مێژووی پڕ لە خوێن و کوشتاری ئەو
ڕژیمە نگریسە لە بەردەم باڵوێزخانەی ڕژیمی ئیسالمی ئێران لە
شاری لەندەنی پایتەختی بریتانیا بەڕیوە دەچێ.

کات :ڕۆژی یەکشەممە
ڕێکەوتی 2019-9-8
کاتژمێر 2ی پاشنیوەڕۆ
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خۆپیشاندانی ئەندام ،دۆست و الیانگرانی حیزبی
دێموکراتی کوردستان لە بەردەم باڵوێزخانەی ڕژیمی
تێرۆریستی کۆماری ئیسالمی ئێران لە لەندەن
ڕۆژی یەکشەممە رێکەوتی ٨ی سپتامبری  ٢٠١٩کاتژمێری
٢ی پاشنیوەرۆ حیزبی دێموکراتی کوردستان لە بریتانیا بە
مەبەستی ڕیسوا کردنی ٢٧مین ساڵیادی تێرۆی ناجوامێرانەی
رێبەری زانا و ھەمیشە زینددوو ،دکتور سادق شەرەفکەندی و
ھاورێیانی لە رێستورانی میکۆنوس و ھەروەھا یەکەمین ساڵوەگەری
مووشەکبارانی قەاڵی ھەمیشە خۆڕاگری دێموکرات بە دەستی
ڕژیمی تێرۆریستی کۆماری ئێسالمی ،خۆپیشاندانێکیان بە
بەشداری سەدان کەس لە ئەندام ،دۆست و الیانگرانی حیزب
و نوێنەری چەند ڕێکخراوی دۆست و هاوپەیمان ،لە بەر دەم
باڵوێزخانەی ڕژیمی ئیسالمی لە شاری لەندەن ڕێکخست.
ئەم خۆپیشاندانە گەورەیە بە چرکەیەک بێدەنگی لە الیەن
بەشداربوانەوە دەستی پێکرد و دواتر سروودی ئەری رەقیب و دواتر
سروودی ئەی شەهیدان لەالیەن بەشدار بووانەوە دەستپێکی بەرنامەکە
بوو پاشان بەرێز کەیوان شێرزاد بە کۆرتی باسی سیاسەتی٤٠
ساڵەی ڕژیمی تێرۆریستی ئێرانی دژ بە حیزبی دێموکرات وگەلی
کورد کرد و چۆنێتی تێرۆری دکتور شەرەفکەندی و ھاورێیانی
وە ھەروەھا مووشەکبارانی قەاڵی دێموکرات و تەقینەوەکەی
شەوی یەلدای خوێناوی و هەروەها شەهید کردنی  ٤ئەندامی
و دۆستی حیزبەکەمان لە حەوتووی رابردوو لە رۆژهەاڵتی
کوردستان لە الیەن ئەو ڕژیمە فاشیستە بۆ بەشداربووان هێنایەوە
بەرباس .هەلکردنی مۆم بەنیشانەی رێز و وەفا بەشەهیدان لەالیەن
بەشداربووانەوە بەشێکی ئەو خۆپیشاندانە بوو.
دواتر خۆپیشاندانەکە بە دروشمی جۆراوجۆر کوردی و فارسی و
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ئینگلیسی هەروەها و چەندین پەخشان و سروودی شۆرشگێری بۆ
مەحکومکردنی ئەو کردەوە تێرۆریستیانە درێژەی کێشا.
بەرێز ئەدیسۆن فەرامەرزی بەرپرسی کۆمیتەی حیزب لە بریتانیا
پەیامی کۆمیتەی حیزبی دێموکراتی کوردستانی پێشکەشی
بەشدار بووان کرد
لە بەشێکی دیکەی خۆپیشاندانەکە بەرێز حافز فازلی ئەندامی
دەفتەری سیاسی حیزبی تەزامن ئەهواز بەنوێنەرایەتی شورای
دمکراسی خوازان ووتەیەکی لەو پێوەندیەدا پێشکەش کرد و وێڕای
مەحکومکردنی مووشەکبارانی بارانی قەاڵی دێموکرات،جەختی
لەوەکردەوە کە ھەموو نەتەوەکانی ئێران دەبێت دژی ڕژیمی
تێرۆریستی کۆماری ئێسالمی ئێران یەکرەنگ و یەکدەنگ بن.
لە کۆتایی بەرنامەکە بەرێز کاوە مودەرسی لەالیەن کۆمیتەوە
سپاسی بەشداربووانی کرد و بەڵێنی دا بە خۆێنی شەھیدان کە تا
دوا ھەناسە بەردەوام بن لە خەبات و تێکۆشان بۆ گەیشتن بە مافە
رەواکانی گەلی کورد لە رۆژھەاڵتی کوردستان.
جێگای ئاماژەیە کە شوێنی خۆپێشاندانەکە بەئاال و ئارم و
دروشم وێنەی رێبەرانی شەهید و هەروەها وێنەی موشكبارانی
١٧ی خەرمان و هەروەها پەیامێك بەئینگلیسی لەسەر رووداوەکەی
٨ی سپتامبر لەنێو خەلکانی بیانی بالوکرایەوە.
کاتژمێری ٤ی پاشنیوەرۆ کۆتایی بە خۆپێشاندانەکە هات.
حیزبی دێموکراتی کوردستان  -کۆمیتەی بریتانیا

حیزبی دێموکراتی کوردستان  -نوێنەرایەتی بریتانیا
كۆنگرهی  ١٦بۆ كۆنگرهی ١٧
کار و تێکۆشان ٢٠١٩ - ٢٠١٦

بیروڕای گشتیی جیهان
کۆڕوکۆمەڵە مرۆڤ دۆستەکان
بەشدارانی ماف خواز لە بزووتنەوەی کوردان
بەشدارانی بەڕێز ،تێکۆشەرانی رۆژهەاڵتی کوردستان
لێرە کۆبووینەوە ،هەتا لە یەکەمێن ساڵیادی کارەساتێکی سامناک و دژی گەلی ،کە لە  ٨ی سێپتامبری  ٢٠١٨بەرانبەر بە  ١٧ی
خەرمانانی  ١٣٩٧خوڵقێنرا ،رێز بگرین و زۆر بەرزی بنرخێنیین .لەو رۆژە دا ،رێژیمی سەرەڕۆیی دینی و دژی گەلی کۆماری ئیسالمی
ئێران ،بۆ زەبرلێدان لە بزووتنەوەی گەلی کورد لە رۆژهەاڵتی کوردستان بەگشتیی و لە حیزب و رێکخراوە سیاسی و مافخوازەکانی ،ئەو
گەلەی بەتایبەتی کردە ئامانجی جینایەتکارانەکەی.
کەرسە و چەکە مودێرنەکانی نزیک دوو دەیەی سەدەی بیستویەکمی کۆماری ئیسالمی ئێران ،کە بە ئیمکانی و پووڵی دەیان میلیۆن
کەس لە گەالنی ئێران کە بۆ بەرگری لە ئاست شەڕی واڵتانی هێرشکاردەبوو کەلکی لێوەرگرێ ،سەدان کیلومێتر دوور لە جوغرافیای
ئەو واڵتە ،دێموکراتەکان -کە بەتەمەنترین تێکۆشەران و فیداکارترین رۆڵەکانی ئەو گەلەیان لە مێژووی پڕ لە شانازی رێبازی کۆماری
کوردستان و ویست و داخوازییەکانی خەڵک لە رۆژهەاڵتی کورستانیان لە مێژووی پڕ کەند و کۆسپی خەبات دا ،هەبوە و هەیە -بەکار هێنا.
پلینۆمی سیاسی و پڕ باسی رێبەری حیزبی دێمۆکڕاتی کوردستان ،کە زۆر ژیرانە و ژێربێژانە ،لە فەزایەکی مەدەنی و کاری
رۆژانەی خۆی لە قەاڵی دێموکڕات دا ،دەرد و مەینەتییەکانی گەالنی ئارایی لە ئێرانیان تاوتوێ دەرکرد و سەبارەت بە بەهێزکردنی
ناوەندە هاوبەشەکانی پێک هاتوویی سەرانسەری و ناوچەیی و چۆنیەتیی بەرفراونکردنیان ،و لەنێو ئەوان دا ،لێک نزیک کردنەوەی هێز
و الیەنە خەباتکارەکانی کورد لە چوارچێوەی ناوەندی هاوکاری دا ،تاوتوێ دەکرد ،بە فڕەکەکانی بێفڕکەوان و مووشەکەی بالیستیکە
دوورهاوێژەکانی سپای پاسداران ،هێڕشی زۆر دڕدانە و تێڕۆڕیستی پێکرا.
لەوهێرشە قین لەدڵە نیزامییە دا ،بەداخەوە حیزبی دێمۆکڕاتی کوردستان – کە پتر لە  ١٢ساڵە ژێربێژانە و مەنتیقی -لە هەموو
رەهەندەکانی تێکۆشان لە نێوخۆی رۆژهەاڵتی کوردستان ،بە بیر و تەدبیری رێبەری ،کادر و پێشمەرگەکانی ،لە باشووڕی کوردستان و
دەرەوەی نیشتیمان ،بە پشتیوانی ئەندامان ،خەڵک ،الیەنگر و دۆستانی ،کاریگەری گرینگی لەنێو کورد و ناکوردەکان و کۆڕ و کۆمەڵە
دەوڵەتی و نێودەوڵەتییەکانی بیانی داناوە و بەرەو نیهادینە بوونی شوناس و ئادرەسێکی بەتوانا ،هەنگاوێ زۆر مەزنی ناوە ،گەورەترین قوربانی
کردەوە شۆڕشگێڕیەکانی بۆوە.
لەو هێرشە پڕ شوورەیی و دژی مرۆڤانە دا ،دوژمن کە سەری سەودا سەری ئازادی رێبەری حیزبی دێموکڕاتی بەتەواوی مەبەست بوو،
بەداخەوە  ١٦کەس لە باشترین رۆڵەکانی گەل – کە قاڵبووی ماوەی تێکۆشانی سەخت و دژواری  ٤٠ساڵەی قوتابخانەی دێمۆکڕات بوون -و
لەنێو ئەوان دا ٦ ،ئەندامی رێبەری و لەنێو رێبەریش دا ،دوو ژنە تەوار ئاسای بەرزفڕی دێموکڕات ،بەداخەوە گیانیان لێ ئەستێندرا .نزیکەی
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 ٥٠کەسیش برینی جۆراجۆریان تووش کرا .دیسان بەداخەوە لە نێو بریندارەکانیش دا ،بەڕێوەبەران و تێکۆشەرانی یەکیەتیی ژنانی دێموکڕاتی
کوردستان -کە رێبەرە کانی کۆن و نوێیەکەیان خەڵتانی خوێن کرابوو -تەنانەت ژمارەیەک لە منداڵەکانیشیان ،زۆر قورس زامدار بوون.
هەروەها ،لەو هێڕشە قێزوەنە دا ،بەداخەوە دوو پێشمەرگەی حدکاش گیانیان لێ ئەستێندرا .کاروانی شەهیدانی ئەمجارە ی دێموکڕاتەکان،
لە  ٢٠کەس نزیک بۆوە.
کارەساتی  ١٧خەرمانان بەشێکی دیکەی زۆر جێی تێڕامانی هەبوو .بەرەبەیانی ئەو رۆژە سێ الوی کوردی تێکۆشەر و ناڕازی
مەدەنیی – کە دوو کەسیان زانیار و لوقمانی مرادی -دوای نزیکە  ١٠ساڵ زیندانی کران بە تاوانی نەکردوو ،بە بەسەرداسەپانی گیان
لێئەستاندن و رامین حوسێن پەناهی تێکۆشەری سیاسی و پێشمەرگەی دەستبەسەر کراوی کۆمەڵەی شۆڕشگێر ،لە زیندانی کۆماری پەت
و سیدارە ،ئێعدام کران.
رێژیمی کۆماری ئیسالمی ئێران ،پێنج ( )٥ڕۆژ دوای ئەو کردەوە تێرۆریستییە ،واڵمێکی پڕ لە بێزاری و تووڕەیی خامۆشی لە خەڵکی
کوردستان وەرگرتەوە .خەڵکی کوردستان لە ٢١ی خەرمانانی ١٣٩٧ی هەتاویدا بە وەڕێخستنی مانگرتنی گشتی ،کاریگەرترین واڵمیان
بە تاوانی مووشەکبارانی قەاڵی دیموکرات و تاوانەکانی دیکە دایەوە .هەر بۆیە لە ڕوانگەی حیزبی دێموکراتی کوردستانەوە ،مانگرتنی
گشتیی ٢١ی خەرمانانی کوردستان ،حەماسەیەکی نەتەوەیی و خەباتگێڕانەی پڕشکۆی ڕۆژهەاڵت ،ڕێفراندۆمێک بۆ ڕاگەیاندنی
هاودەنگیی خەڵکی کوردستان لە پشتگیرییان بۆ تێکۆشەرانی بزووتنەوەی نەتەوەیی کورد ،بەتایبەتی  ١٧ی خەرمانان بوو .چوونکە
سەرجەمی ئەو کردەوە دژی ئینسانیانە ویژدانی میللیان هەژاند.
بەڕێزان!
لەکاتێک دا ،یادی یەک ساڵەی ئەو کارەساتە دڵتەزێنە دەکەینەوە کە لە  ١٧سێپتەمبەری ئەمساڵیش  ٢٧مین ساڵوگەڕی جینایەتی
میکۆنۆسە .لەو کارەساتیش دا ،دکتور سادق(سەعید) شەرفکەندی -سکرتێری زانا و بە توانای ،دوای تێڕۆڕی دکتور قاسملووی بڵیمەت -و
هاوڕێیانی کاک فەتاح عەبدوولی ،کاک هومایون ئەردەاڵن و کاک نووری دێهکوردی ،لە رێستووڕانی مێکۆنۆس لە گەڕەکێکی شاری
بەڵینی ئاڵمان ،کە بە مەبەستی پێکهێنانی بەرەیەکی دژی سەرۆیی دینی لە ئیران دا ،لەگەڵ ژمارەیەک لە تێکۆشەرانی چەپ لە را و
راوێژ دابوون ،بەدستی رەش و پڕ لەخوێنڕێژی تێرۆریستەکانی کۆماری ئیسالمی ئێران ،بەداخەوە گیانیان لێئەستاندرا.
دکتور شەرفکەندی و هاوڕێیان حیزبی لەگەڵ نووری دێهکوردی -تێکۆشەری رێی ئازادی و مافی ئینسانی و وەرگێڕ -لە
کۆبوونەوەکانی ئینترناسیۆنال – سوسیالیست ،کە دوای رێکخراوایی نەتەوەیەکگرتووەکان لەو کاتی دا ،گرینگترین رێکخراوە بوو ،بەشدار
بوون .لەوێ دا ،بە بوونی کورد و حیزبی دێموکڕات ،گرووپێ کاری کوردان دروست بوو .دواتر لەبەشی ژنان ئەو رێکخراوەیەش دا ،بەشداری
ژنان و کچانی تیکۆشەری دێمۆکڕات ،تریبوونی پڕ باسی ئەوێیان بۆ باسی دەرد و ئازارەکانی کۆمەڵگەی کوردەواری لە ژێردەسەاڵتی
داگیرکاران لە الیەک و مافخوازی کورد و پێشێلکرانی مافەکانیان لە الیەکی دیکە لە رۆژە ڤ و بەرنامەی کاری خۆیان دا ،دانا.
ئێمە لێرە وێڕای بەرز و بەڕێز راگرتنی یادی کارەساتەکانی دڵتەزێنی  ١٧ی خەرمانان و  ١٧ی سێپتامبر ،کە لە تاوانە گەورەکانی
کارنامەی رەش و ئەستتوری جینایەتەکانی پتر لە  ٤٠ساڵەی نگریسی کۆماری ئیسالم ئێرانن ،وەک نەریتی بەرەواممان لە خەبات و
تێکۆشان ،بەڵینی خۆمان لەگەڵ خوێنی شەهیدان و نەمران نوێ دەکەینەوە و هاوپشتیوان و هاوسۆز لەگەڵ بنەماڵە بەڕێزەکانیان ،بە چاالکی
و هەوڵەکانمان هەتا گەیشتن بە ئامانجی شەهیدان و گیان لێئەستێندراوان ،درێژە دەدەین و بۆ یەکریزی و یەکگرتوویی لە هەموو پتانسێلەکانی
خۆمان کەلک وەردەگرین.
ساڵو لە تێکۆشەران و زیندانییە سیاسیی و مەدەنیی و هاوپشتیوانەکانیان
سەرکەوێ خەبات رەوای مافخوازی و فرە رەهەندی نەتەوەکەمان
پەرە گرتوو و پتەو بێ یەکگرتوویی و یەکڕێزیمان
حیزبی دێمۆکڕاتی کوردستان  -کۆمیتەی بریتانیا
 ٨ی سێپتەمبەری  ١٧( ٢٠١٩ی خەرمانای )١٣٩٨
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میواندارێک لە دوکتۆر
فردرێك تیسۆ لە لەندەن
رۆژی پێنجشەممە ،رێکەوتی  2018-9-19ھیئەتێکی
حیزبی دێموکراتی کوردستان لە لەندەن میوانداریان لە بەرێز
دکتور فرێدریک تیسۆ کۆنسولی پێشوی فەرانسە لە ھەولێر و
یاری بە وەفای دکتور قاسملووی نەمر و دڵسۆزی ھەمیشەی
حیزبی دێموکرات کرد.
لەو چاوپێکەوتەندا بەرێز دکتور فرێدریک وێڕای سپاس و
دەستخۆشی لە ئەندامان و دڵسۆزانی حیزب لە بریتانیا ھیوای
سەرکەوتنی بۆ حیزبی دێموکرات خواست و دووپاتی کردەوە
کە وەکو ھەمیشە پشتگیری لە مافە رەواکانی حیزب دەکات
بۆ رزگار بوونی گەلی کورد لە رۆژھەاڵتی کوردستان.

کۆمیتەی ناوەندی حیزبی دێموکرات و بەرێز دوکتور فردریک
باسی کێشەی کورد لە رۆژھەاڵتی ناوەراست بە گشتی و بە
تایبەتی لە ئێران کردوو جەختیشیان لەوە کردەوە کە لەو کاتە
ھەستیارەدا گەلی کورد لەهەموو کاتێك زیاتر پێویستی بە
کۆدنگی و یەکریزی هەیە.
حیزبی دێموکراتی کوردستان  -کۆمیتەی بریتانیا

ھەروەھا لەو کۆبونەوە دۆستانیەدا بەرێز کەیوان رەسوڵی بە
نۆنەرایەتی لە الیەن کۆمیتەی بریتانیا سپاسی ھەوڵەکانی
بەرێز دکتور فردریکی کرد کە لە ئاستی نێوەدەوڵەتیدا
کردویەتی و ھیوای ساڵمەتی بۆ بەرێزیان خۆاست
شایانی باسە لەو کۆبونەوەیدا بەرێز مەولود سوارە ئەندامی
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«بۆ جەماوەر نەوەك بۆ ڕێژەیەکی کەم لە خەڵک»
ئەوە دروشمی ئەمساڵی کۆنفرانسی پارتی کرێکارانی بریتانیا بوو
کۆنفرانسی سااڵنەی پارتی کرێکارانی بریتانیا لەشاری برایتۆن بەسترا
حیزبی دێموکراتی کوردستان وەك هەمیشە و وەک حیزبی
دەستە خوشك بۆ ئەم کنفرانسە بانگێشتن کرابوو.
لە بەشی نێونەتەوەییدا کە رۆژی ٢٣ی سپتامبری ٢٠١٩
بەڕێوەچوو ،بەرێز مەولوود سوارە ئەندامی کۆمیتەی ناوەندی
و نوێنەری حیزب لەبریتانیا بەشدار بوو.
بەداخەوە کۆنفرانسی ئەمساڵیش وەك ساڵی ڕابروو بەهۆی
کێشە نێو خۆییەکیان و هەروەها کێشەی «برێگزیت» باسێکی
ئەوتۆی نێونەتەوەیی تێدا نەبوو .لە سمینارو دانیشتنەکاندا،
ئەگەری هەڵبژاردن لە مانگی نوامبرو و هەروەها ریفراندۆم
باسی زۆربەی هەرەزۆری کۆبونەوەکان بوون.
کاتژمێری ١٢ی نیوەرۆ بۆ بەشی نێونەتەوەیی ،پارتی
کرێکاران بانگێشتی بەشی پەیوەندییە نێونەتەوەییەکانیان کرد
بۆ سەرفی نەهار و لەم نیوەڕۆ خوانەدا وەزیری گەشەپێدان
و هەروەها وەزیری ژینگەو یەکێك لە ئەندامانی پارلمانی
ئەوروپا لەسەر لیستی پارتی کرێکاران ،روانگەو بۆچونی
خۆیان لەسەر برێگزیت و مانەوە و نەمانەوە بە شەرت و بێ
شەرت لەسەر هاتنەدەریان لە بازاری ئەوروپا بۆ بەشداربووان
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باس کرد.
کاتژمێری ٦ی ئێوارە ،ئێوارەخوانێك بۆ بەشداربووانی
نێونەتەوەیی رێکخرا کە لەو کۆبونەوەیەش دا هەریەك لەبەرێزان
جێرمی کۆربین سەرۆکی پارتی کرێکاران و هەروەها خاتوو
ئیمیلی ترۆنبێری وەزیری دەرەوە لە (سایە) و بەرێز شارداری
لەندەن بەرێز سەدیق خان لەگەل بەخێرهاتن و سوپاسی
بەشداربووان کۆی باسەکان هەر «برێکزیت» بوو.
لە میانەی کۆنفرانسەکەدا بەرێز مەولوود سوارە ئەندامی
رێبەریی حیزب چاوی بەبەشێکی بەرچاو لە میوانان و
بەشداربووانی کۆنفرانسەکە کەوت و لەم دیدار تازەکردنەوەیەو
لەمیانەی باسەکاندا لەسەر رووداوەکانی کوردستان
وەبیرهێنانەوەی ١٧ی خەرمانان دوای ساڵێك بەسەر تێپەرینی
موشەك بارانی قەالی دێموکرات باسی زۆربەی دیدار و
چاوپێکەوتنەکان بوو.
لەم کنفرانسەدا نامیلکەی موشەك بارانی قەالی دێموکرات
جارێکی دیکە بۆ تازەکردنەوەو لەیاد نەکردنی ئەم کارەساتە
لە نێو بەشێکی زۆری بەشدار بووانی کۆنفرانس و هەروەها
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مێزی کنفرانسەکاندا بالوکرایەوە.
نوێنەرایەتی پارتی دێموکراتی کوردستان لە قاهیرە و هەروەها
بەشێکی بەرچاو لەدیدار تازەکردنەوە لەگەل بەرێزان:
بەرێز ئیبراهیم دۆگوز شارەداری لەمبێس و کاندید لەیبەر بۆ
جۆن هیالری سەرۆکی بەشی هەماهەنگی نێونەتەوەی پارلمانی بریتانیا.
پارتی کرێکاران
بەرێز فابین هەمیلتۆن وەزیری کاروباری ڕۆژهەاڵتی هەروەها بەشێکی بەرچاو لە نوێنەری و سەرۆکی حیزبەکانی
نێوەراست ،ئەندامی پارلمانی بریتانیا.
دەستەخوشك و سەفیر و بالوێزەکانی واڵتانی بەشدار لە
بەرێز جێرمی کۆربین سەرۆکی پارتی کرێکارانی بریتانیا .کنفرانسەکە.
خاتوو ئەمیلی تۆربۆری وەزیری دەرەوەی بریتانیا (لەسایە) ئەم حیزب و الیەنانەی کوردی بەشداری کنفرانسەکە بوون:
حیزبی دێموکراتی کوردستان
ئەندامی پارلمانی بریتانیا.
پارتی دێموکراتی کوردستان بەرێز شێرکۆ حەبیب
سەدیق خان شارەداری لەندەن و ئەندامی پارلمانی بریتانیا.
بەرێز کاک کاروان جەمال نوێنەری حکومەتی هەرێمی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران کاک رزگار ئاالنی
کوردستان بەرێز کاک خسرو ئاژگەیی بەرێوەبەری یەکیەتی نیشتیمانی کوردستان کاک هاوار حاجی
کاروباری سیاسی و میدیا لە نوێنەرایەتی حکومەتی
هەرێمی کوردستان،کاک شێرکۆ حەبیب بەرپرسی دەفتەری نوێنەرایەتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان لە بریتانیا
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بەشداری ئەندامان و الیەنگرانی حیزبی
دێموکراتی کوردستان لە خۆپیشاندانەکانی
شارەکانی بریتانیا دژ بە ھێرشی ڕژیمی
داگیرکەری تۆرکیە بۆ سەر رۆژئاوای کوردستان
ھاوکات لە گەڵ دەستپێکردنی ھێرشی دڕندانەی حکومەتی
تۆرکیە بۆ سەر رۆژئاوای کوردستان ،ئەندام و الیەنگرانی حیزبی
دێموکراتی کوردستان لە بریتانیا شان بە شانی کوردانی تاراوگە،
وەکو ئەرکێکی نیشتمانی و پاڵپشتی لە خۆشک و براکانمان
لە رۆژئاوای کوردستان ،لە خۆپیشاندانەکانی شارەکانی بریتانیا
بەشدارێکی بەرفراوانیان کرد و وێڕای ئیدانەکردنی تۆندی
ئەو ھێرشە نارەوایە ،سپاسی پێشمەرگە قارەمانەکانیان کرد بۆ
خۆراگری و بەرخۆردانی بێ وێنەیان دژ بە حکومەتی تۆرکیە.
شایەنی باسە کە ئەندام و الیەنگرانی حیزبی دێموکراتی
کوردستان لە بەریتانیا لە سەر داوای ڕێبەری حیزب و دوابەدوای
پەیامی بەڕیز سکرتێری گشتی حیزبی دیموکراتی کوردستان
بەڕێز مستەفا مەولوودی ،ڕژانە سەر شەقامەکانی بریتانیا و
بە شێوازێکی بێوێنە و بەردەوام پاڵپشتی خۆیان بۆ رۆژئاوای
کوردستان دەربری.
حیزبی دێموکراتی کوردستان لە بریتانیا ،وێڕای مەحکومکردنی
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ئەو کردەوە تێرۆریستێی حکومەتی تۆرکیە ،داوا لە کۆمەڵگای
نێوە دەوڵەتی و واڵتانی زلھێزی دۆنیا بە تایبەت واڵتی بریتانیا
دەکات کە بە ھانای کوردانی خۆراگری رۆژئاوا بچن و خۆڕاگری
و شەری قارەمانانەی پێشمەرگەکانی کوردستان دژ بە گرۆپی
تێرۆریستی داعش لە بیر نەکەن.
حیزبی دێموکراتی کوردستان  -کۆمیتەی بریتانیا
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