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درگيری بين حزب کارگران ترکيه
و حزب دموکرات کردستان ايران را محکوم کنيم!
به گزارش خبرگزاریھا ،روز يکشنبه  ٣خرداد]جوزا[  ١٣٩۴برابر با  ٢۴می  ،٢٠١۵ميان پ.ک.ک و گروھی از
اعضای مسلح حزب دموکرات کردستان ايران در منطقۀ »کيله شين« واقع در خاک اقليم کردستان عراق درگيری به
وقوع پيوست.
دفتر سياسی حزب دمکرات کردستان ايران با انتشار بيانيهای ،حزب کارگران کردستان)پ.ک.ک( را به حملۀ
يکجانبه به پيشمرگهھای حزب دمکرات متھم کرد.
محمد صالح قادری نمايندۀ حزب دموکرات کردستان ايران در اربيل در مصاحبه با کانال روداو ضمن اشاره به اين
درگيری ،از کشته شدن  ٢عضو و مجروح شدن  ۴عضو ديگر اين حزب خبر داد.
او از تالشھا برای کنترول اوضاع از طريق ميانجيگری اتحاديۀ نمايندگان ادوار پارلمان اقليم کردستان خبر داد.
قادری از رياست و دولت اقليم کردستان درخواست کرد که تالشھای خود را برای توقف اين درگيری به کار گيرند.
گفته شده است که از روز پنجشنبه گذشته گروھی از اعضای مسلح حزب دموکرات کردستان ايران به رياست مصطفی
ھجری که قصد ايجاد مقر تابستانی و پست کنترولی در منطقۀ کيله شين در خاک اقليم کردستان عراق نزديک مرزھای
ايران را داشتند از سوی پ.ک.ک محاصره شده و اين حزب ترکيهئی ضمن تأکيد بر اين که اين منطقه تحت کنترول و
نفوذ آنھاست به حزب دموکرات کردستان ايران ھشدار داده و خواستار خروج آنھا از منطقه شده بود.
شاخۀ نظامی پ.ک.ک نيز در مورد واقعۀ کيلهشين بيانيهای صادر کرد و گفت» :اخباری در مورد واقعۀ کيلهشين که
کامالً مشخص است از پيش برنامهريزی شده و توسط برخی طرفھا و ارگانھای رسانهئی کامالً تحريف شده به
ھيچوجه در راستای مقاصد پاک نيست«.
مرکز اطالعرسانی نيروی ه.پ.گ بيان کرد که چندی پيش گروھی  ١۵الی  ٢٠نفره از پيشمرگهھای »حزب دموکرات
کردستان ايران ,حدکا« به منطقۀ »خنيره« آمد و به گريالھا گفتهاند میخواھند وارد خاک شرق کردستان شوند و
کمکھای الزم برای عبور آن گروه انجام شده است.
ھمان مرکز افزود که علیرغم اين کمکھا به گروه پيشمرگهھا ،آن گروه از مرز عبور نکردند و در نقطهای در منطقۀ
خنيره که بزرگترين نيروی ه.پ.گ در آنجا مستقر است ،استقرار يافتند .در ادامه بيانيه مسايل زير برای اطالع افکار
عمومی آمده است:
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»در ساعت  ١٧غروب روز گذشته يک گروه حزب دموکرات کردستان ايران از شھر ديانا با استفاده از  ٧الی ٨
خودرو به خنيره آمد و در ناحيۀ »بربزنا« مستقر شد .در ساعت  ٩صبح گروھی از نيروھای ما در مناطق بربزنا و
خنيره برای اطالع از اين که آن گروه با چه ھدفی به آنجا آمدهاند ،به ديدار با آنھا رفت .با نيروھای پيشمرگه که شمار
آنھا  ۶٠الی  ٧٠نفر بود ،ديدار انجام شد و آن گروه به جائی که آمده بودند ،بازگشتند .در خنيره ھم وقتی رفقای ما
برای ديدار با گروه پيشمرگهھا رفتند ،متوجه شدند که پيشمرگهھا از پشت برای دستگيرکردن گروه گريالھای ما به
محل نزديک شدند .لذا به آنھا اعالم شد که به رفقای ما نزديک نشوند ،اما به اين ھشدار توجه نکردند .نيروھای
گريالی ما که يک تيم بودند ،برای اين که به اسارت درنيايند ،به منظور ھشدار به شليک ھوائی دست زدند .در آنجا
درگيريی به مدت  ٣الی  ۴دقيقه روی داد .بر اثر آن درگيری يک پيشمرگه جان خود را از دست داد و يک پيشمرگه ھم
زخمی شد .فرماندھی ما سريعا ً در مسأله دخالت کرد و درگيری را متوقف ساخت و با فرمانده گروه پيشمرگهھا ديدار
انجام داد .در نتيجه آن ديدار دوجانبه ،پيشمرگۀ زخمی برای مداوا به بيمارستان ما منتقل و ديگر پيشمرگهھا عقبنشينی
کردند .برای اين که اين مسأله با استفاده از ديالوگ و به طرق صلحجويانه حل شود ،ديدارھا ادامه دارد.
بايد تمامی خلقمان و افکار عمومی بدانند که ما خواھان جنگ و درگيری نيستيم .تيم گريالی ما در آن محل ناچار شدهاند
عليه آنھائی که درصدد نابوديشان بودهاند ،تيراندازی کنند .ما میخواھيم اعالم کنيم که به خاطر رویدادن اين واقعه و
شھادت آن پيشمرگه متأثريم .حقيقت واقعه اينگونه بود .علیرغم اينھا ،اخباری در مورد واقعۀ کيلهشين که کامالً
مشخص است از پيش برنامهريزی شده و توسط برخی طرفھا و ارگانھای رسانهئی کامالً تحريف شده ،به ھيچوجه
در راستای مقاصد پاک نيست .ما اعالم میداريم که برای شفافسازی و حل آن واقعه برای ھرگونه مذاکره و بازپرسی
حاضريم .افکار عمومی ميھندوست و طرفھای دموکراتيک را فرامیخوانيم که نسبت به تالشھای تحريکآميز و
اخاللگرانه ھوشيار باشند و موضعی دموکراتيک و ملی دربرگيرند«.
دمھات عگيد ،مسؤول ارتباطات کنفدراليسم جوامع کردستان در ارتباط با وقايع امروز منطقۀ مرزی کيلهشين و بروز
درگيری ميان گريالھای حزب کارگران کردستان و پيشمرگھای حزب دمکرات کردستان ايران جزئياتی در اختيار
آژانس خبری »روژنيوز« قرار داده است.
دمھات عگيد ،در اين ارتباط اعالم کرد» :ما خواھان بروز ھيچ گونه تنشی با حزب دمکرات کردستان نيستيم ،آنھا
درخواست کردند که از مرزھای طرف ما برای عبور به شرق کردستان استفاده کنند و ما اين درخواست را پذيرفتيم و
اعالم کرديم که در ھر زمانی از امکان عبور و مرور مرزی برخوردارند اما بعداً مشخص شد که آنھا نيت ديگری
دارند ،قصد آنھا استفاده از مناطق گريالئی برای نياتی ناپسند بود و اين موضوع برای گريالھای ما کامالً آشکار
است«.
وی توضيح داد» :طبق مشاھدات ما پيشمرگان حزب دمکرات اقدام به اخاذی از ساکنان منطقه میکردند .با توسل به
زور و قطع مسير کاسبکاران از آنھا گمرکی اخذ میکردند .در اين ارتباط به آنھا ھشدار داده شد که يا اين نوع اقدامات
را متوقف کنند يا از منطقه خارج شوند چرا که اين گروه پيشتر گفته بودند از منطقه برای رابطه با داخل استفاده میکنيم
اما آنچه در عمل انجام دادند آشوبگری در مناطق گريالئی بود .حتی از طريق افراد رابط محلی به آنھا تذکر داديم و
ھيأتی به اين منظور اعزام کرديم .به اعتقاد ما برخی گروهھا و جريانات قصد دارند در اين مقطع حساس ميان کردھا
ايجاد مشکل و آشوب کنند«.
عضو کميتۀ ارتباطات ک.ج.ک با اعالم آن که خواھان وقوع درگيری در منطقه نيستند گفت» :ما حامی امنيت و ثبات
ھستيم اما کسانی با اين آرامی مشکل دارند و سعی در تنشزائی میکنند .چندين بار به اين نيروھا تذکر الزم را گوشزد
کرديم اما آنھا دوباره سعی کردند به طور پنھانی وارد مناطق گريالئی شوند«.
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رياست پارلمان اقليم کردستان عراق ضمن ھشدار به احزاب کرد در خصوص پناە بردن به جنگ مسلحانه باھم برای
حل اختالفاتشان ،از حزب کارگران کردستان)پ.ک.ک( و حزب دمکرات کردستان ايران درخواست کرد که به
درگيریھا ميانشان پايان دادە و در پارلمان اقليم به مذاکره نشسته و اختالفات فیمابين را پايان دھند.
پارلمان اقليم کردستان عراق اعالم کرد که کميتهای از سوی پارلمان به منظور تحقيق در مورد علل روی دادن درگيری
ميان پ.ک.ک و حزب دمکرات کردستان ايران تشکيل میشود و نتايج تحقيقات به اطالع افکار عمومی میرسد.
اما جالب آن است که در اين ميان برخی افراد و جرياناتی که نه اطالعی از چند و چون اين درگيری دارند به طور
غيرمسؤوالنه بيانيه صادر کرده و مطلب مینويسند ،به طوری که يک طرف واقعه را مورد حمله قرار میدھند در
واقع به طور غيرمستقيم اين درگيری را شعلهور میکنند.
در چنين شرايطی ،قضاوت آن ھم شتابزده و بدون اطالع و صرفا ً با اتکاء به خبر و گزارش رسانهھا و حتا يک طرفه
به بيانيهھای دو طرف اين درگيری ،بسيار سخت و دشوار و نادرست است.
اما به نظرم اين درگيری را بايد صريحا ً محکوم کرد بدون اين که در مقام قاضی ظاھر شد .ھمچنين صريحاً خواھان
مذاکرۀ سياسی بين طرفين شد .بنابراين يک طرف اين واقعه را گرفتن و طرف ديگر را کوبيدن و يا ھر دو طرف را
کوبيدن موضع سياسی ناپسندی است و عواقب آن نيز ناپسنديدهتر و مخربتر است.
مھمتر از ھمه منطقه بسيار حساس و آتش زير خاکستر است .از اينرو چنين درگيریھائی به نفع حکومتھای ارتجاعی
منطقه چون حکومت اسالمی ايران ،حکومت ترکيه و گروهھای تروريستی ھمفکر آنھا مانند »دولت اسالمی« يا ھمان
»داعش« است .به عالوه قرار است در کم تر از دو ھفتۀ آينده انتخابات سراسری پارلمانی در ترکيه برگزار شود که
دولت حزب حاکم »عدالت و توسعه« و رجب طيب اردوغان رئيس جمھور اين کشور ،ھمواره به دنبال بھانه و
سناريوئی میگردند تا اين انتخابات را به نفع خود تمام کنند .يکی از جملۀ اين سناريوھای سياه دولت ترکيه اين است که
يک درگيری ساختگی مرزی با حکومت سوريه و يا با پ.ک.ک درست کند تا با تحريک احساسات پانترکيسم و
پاناسالميسم بتواند احزاب رقيب خود به خصوص حزب دموکراتيک خلقھا را منزوی کند .چرا که ھماکنون حزب
دموکراتيک خلقھا ،در اين انتخابات رقيب اصلی حزب حاکم است و از موضع طبقاتی کارگران و مردم محروم به
طور پيگير از حقوق و آزادیھای مردم کرد ،ارمنی ،آسوری ،علوی ،ھمجنسگرايان ،زنان ،جوانان ،کارگران و از
آزادیھای فردی و جمعی و قوانين سکوالر و برابری دفاع میکند که با خشم دولت ترکيه به خصوص رئيس جمھور آن
مواجه شده است.
بیترديد رھبری پ.ک.ک و حزب دموکرات کردستان ايران ،در برابر ادامه و يا قطع اين درگيری مسؤوليت مستقيم
دارند و بايد با ھوشياری و خويشتنداری اختالفات خود را از طريق بحث و مذاکرۀ سياسی مستقيماً حل و فصل کنند تا
دشمنان آزادی و برابری و انسانيت نتوانند از اين اختالفات و درگيریھا ،در راستای سياستھا و افکار ارتجاعی و
تبهکارانه خود بھرهبرداری نکنند!
دوشنبه چھارم خرداد]جوزا[  - ١٣٩۴بيست و پنجم می ٢٠١۵
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