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پێشەكی

لە  دایمەزراندووە  بەگ(  تەغرل  بناغەكەی )سوڵتان  كە  دەوڵەتی عوسامنی 

ساڵی)1299(ز، نزیكەی شەش سەد ساڵ، درێژەی بە فراوانبوون و دەسەاڵتداری 

داوە، ئەو دەسەاڵتە ساڵی )1453(ز، پایتەختی دەوڵەتی بێزەنتی)قوستەنتینیە(

ی داگیركرد، هەروەها لەسەردەمی سوڵتان سەلیمی یەكەمیش، ئەو دەوڵەتە 

لەسەردەمی  و میرس، هەروەك  داگیركردنی واڵتانی سوریا  بە  لوتكە،  گەیشتە 

واڵتانی  لە  بەشێك  گەیشتە  دەسەاڵتەكانی   )1566-1520( قانونی  سولەیامنی 

یۆنان و هەنگاریا لە كیشوەری ئەوروپا و واڵتی جەزائیر لە كیشوەری ئەفەریقا.

و  سوڵتانەكانی  ستەمكاری  هۆی  بە  رۆژگاردا،  لەگەڵ  دەوڵەتە،  ئەم  بەاڵم 

پەرەسەندنی گەندەڵی بە هەموو شێوەكانی لەناو دامەزراوە و كاربەدەستانیدا، 

ئاست  لە  ئابوری  و  سیاسی  دەسەاڵتی  ئامرازەكانی  دواكەوتنی  هەروەها 

تا  دەكرد،  الوازی  و  نوشستی  لە  رووی  گەالن،  پێشكەوتنەكانی  و  گۆڕانكاری 

وایلێهات ناوی لێبنێن - پیاوە نەخۆشەكە-، دەوڵەتانی زلهێزی ئەو سەردەمەش، 

هەر یەكە و لە ماوەیەكدا بەشێكیان لێداگیردەكرد. 

لە هەندێك  بارودۆخە، هەوڵیانداوە  ئەو  بۆ چارەسەركردنی  عوسامنییەكان 

)مەدحەت  عوسامنی  وەزیرانی  گەورە  بۆیە  چاكسازیبكەن،  ناوخۆیی  بواری 

پاشا(لە ساڵی )1876(ز، یەكەم دەستوری بۆ دەوڵەت داناوە، بەاڵم ئەم هەنگاوە 

وەك پێویست كاری پێنەكرا.

لە سەردەمی سوڵتان عەبدولعەزیز، كە لەنێوان )1861-1876(ز، دەسەاڵتی 

)توركیای الو(،  لێنا  ناویان  مێژوونوسان  رێكخراوێك دەركەوت،  گرتۆتەدەست، 

بە  زۆرینەی  پشتگیری  و  گەشەیكرد  رۆشنبیران  سوپاو  لەناو  رێكخراوە  ئەو 

دەستهێنا، ئامانجیشی چاكسازی دەستوری بوو.

لەسەردەمی سوڵتان عەبدولحەمیدی دووەمیش، كە سەردەمەكەی لوتكەی 



محەمەد فاتح10

سەردەمە  لەم  )1876-1908(ز،  لەنێوان  درێژەیكێشا  و  بووە  ستەمكاری 

كۆمەڵەی )ئیتیحاد و تەرەقی(دەركەوت، رێكخستنەكانیشی لەناو ئەفسەرە)1( 

ناڕازییەكانی سوپای دەوڵەت گەشەیكرد، ئامانجی كۆمەڵەكە كاركردن بووە بە 

دەستوری ساڵی)1876(ز.

لە مانگی تەموزی ساڵی )1908(ز، الیەنگرانی كۆمەڵەی ئیتیحاد و تەرەقی، 

دەستور  بە  كاركردن  بڕیاری  و  دەسەاڵت  بەسەر  بسەپێنن  خۆیان  توانییان 

ئەنجومەنی  پێكهێنانی  لەسەر  رازیبكەن  سوڵتان  هەمانكاتدا  لە  رابگەیەنن، 

وەزیران و پەرلەمانی عوسامنیش دەست بە كارەكانی بكات.

هیواو  دەستور،  بە  كاركردن  راگەیاندنی  لە  تەرەقی،  و  ئیتیحاد  كۆمەڵەی 

ئاینیەكانی  و  نەتەوە  پشگیری  بەدەستهێنانی  وەك  گەورەیان هەبووە،  ئاواتی 

ناو دەوڵەتی عوسامنی، بەاڵم ئەم هەنگاوە كاریگەرییەكی زۆری نەبووە، لەبەر 

ئەوەی هەڵسوكەوتی كاربەدەستان و رێڕەوی رووداوەكان ئاڕاستەیەكی دیكەی 

گرتەبەر.

سوپای  بەرزی  پلە  ئەفسەرێكی  كە  كەمال،  مستەفا  سەروبەندەدا،  لەو 

دەوڵەتی عوسامنی بوو، دەركەوت و ئەستێرەی بەختی رووی لەبەرزبوونەوە 

دەكرد، دیارە لەئەنجامی شكستی دەوڵەتی عوسامنی لە جەنگی جیهانی یەكەم 

و لەدەستدانی هەموو ئەو هەرێم و واڵتانەی كە حوكمڕانی دەكرد، سەرەڕای 

ئەو دۆخەش، كار گەیشتە سەر ئەوەی چەندین ناوچەی واڵتی توركیا بكەوێتە 

ژێردەستی لەشكری بیانی، بۆیە لەو هەلومەرجەدا، ناڕەزاییەكانیش لەناو سوپا 

دژ بە سوڵتان دۆخەكەی گەیاندە لوتكە.

پشتگیریەكی  سوپا  لەناو  توانی  دا،  بەرگریكردنی  بڕیاری  كەمال  مستەفا 

راگەیاندرا،  بەرگریكردن  بۆ  نیشتیامنی  بزوتنەوەی  بەدەستبهێنێت،  گەورە 

دوای چەندین شەڕو پێكدادان، توانی بەشی هەرە زۆری ئەو ناوچانانەی كە 

داگیركرابوون، رزگاریان بكات لەنێوان سااڵنی)1919-1920(ز.
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راگەیاند،  نیشتیامنی  كۆنگرەی  بۆ  بانگەوازی  كەمال  )1919(مستەفا  ساڵی 

)23ی  لە  پێكهێنا  گ��ەورەی  نیشتیامنی  ئەنجومەنی  كۆنگرە،  بەستنی  دوای 

دەوڵەتی  دەسەاڵتەكانی  هەموو  و  ئەنجومەنەوە  رێگەی  لە  نیسانی1920(، 

لەدەستی خۆی كۆكردەوە.

لە مانگی ئابی )1923(، هەڵبژاردنی گشتی ئەنجامدرا، پەرلەمان بۆ واڵت پێكهات 

و 19ی ئابی هەمان ساڵ بڕیاری كۆتاییهێنان بە دەسەاڵتی سوڵتان دەرچوو، لە ساڵی 

)1924(یش، بڕیار لەسەر كۆتاییهێنان بە سیستمی خەلیفایەتی دەرچوو، توركیا، لە 

پارتی گەلی كۆمارییەوە، بەسەركردایەتی مستەفا كەمال، بووە دەوڵەتێكی  الیەن 

كۆماری.

لێرەدا پێویست دەكات، ئاماژە بە هەندێك لە تایبەمتەندییەكانی ژیانی حزبایەتی 

لە توركیا بكەین:

كۆماری توركیا لە ساڵی )1923ز( دامەزرا، ئەم كۆمارە میراتگری حەوت سەدەیە لە 

دابونەریتی عوسامنییەكان وەك دەسەاڵت، بۆیە توركەكان رێزیان بۆ بەرپرسیارێتی لە 

حكومەتدا هەبووە، هەروەها شارەزایی لە كاری رێكخراویی و راستیەكانی دەسەاڵت 

و هێزە سیاسییەكانیان البەرزە، دیارە ئەم دیاردەیەش رەنگدانەوەی بەسەر چاالكی 

حزبە سیاسییەكان لە دەسەاڵتدا و توانا لەسەر بەردەوامبوونی هەبووە.

زنجیرەیەك  بە  توركیا  سیاسی-  -گەشەپێدانی  چەمكی  لەچوارچێوەی  هەر 

قۆناغی)2( رێكوپێك، بەاڵم تێكەڵبەیەكدا، تێپەڕبووە، یەكەمییان بوونیادنانەوەی 

دەسەاڵتی سیاسی ناوەندی و پێكهێنانی پەیكەرێكی كارا بۆ راپەراندنی كاروباری 

گشتی لە نێوان)1808-1908(ز، قۆناغی دواتر، پرۆسەی پێكهێنانێكی دژوار بوو 

یەكگرتنی  لە  كار  هەستی  دەركەوتنی  و  دەوڵەت  هەرێامیەتی  پێناسەی  بۆ 

كۆتایشدا  لە   ،)1923-1820( پەسەندكراودا  سنورێكی  لەناو  نەتەوایەتی 

بەشداریكردنی ژمارەیەكی زۆرتری هاواڵتییان لە چاالكیەكانی پرۆسەی سیاسی، 

بەتایبەتی لە)1908(ز.
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رۆڵێكی  گێڕانی  بە  دەستیانكرد  سیاسیەكان،  پارتە  رەوتە،  ئەو  بەپێی  هەر 

بنچینەیی تایبەت، بە فراوانكردنی سنوری بەشداریكردنی سیاسیان.

هاوچەرخەكان،  كۆمەڵە  و  پ��ارت  بچوكەكانی  سەرەتاییە  هەنگاوە 

لەشاری  تەرەقی  و  ئیتیحاد  كۆمەڵەی  لەگەڵ  نوێیەكان،  واتە:عوسامنییە 

لەچەند  بەفراوانی  دواتر  دوركەوتەوە،  پاشان  و  دەستیپێكرد  ئیستەمبوڵ 

شارێكی پێشكەوتوو لە رووی رۆشنبیرییەوە، وەك ناوچەكانی مەكدۆنیا و سوریا 

باڵوبووەوە.

دوای ساڵی)1908(ز، رێكخستنی سیاسی بە ئاشكرا و فەرمی چاالكی دەكرد 

و باڵوببۆوە، تا گەیشتە رادەی چەند كەرت و توێژێكی فراوانی ناو كۆمەڵگە، 

پزیشك،  پارێزەر،  مەدەنیەكان،  فەرمانبەرە  ئەفسەر،  خوێندەوار،  توێژەكانی 

مامۆستا و رۆژنامەوانان، ئەگەر لە پایتەخت بێت یان لە ناوەندی هەرێمەكان، 

حزبی  رێكخستنی  ساڵی)1920ز(  كردووە،  سیاسی  كاری  لە  بەشداریان  ئەوا 

بەرپرسە  و  مامۆستا  بارەوە  لەم  بچوكەكانیش،  شارە  گەیشتە  و  دەستیپێكرد 

مافەكانیان  لە  بەرگری  بزوتنەوەی  ئاینی،  پیاوانی  هەندێك  و  كارگێڕییەكان 

پێكهێناوە.

تا  كۆماری(  گەلی  )پارتی  تاكحزبی  سیستمی  سێبەری  لە  واڵت  بارودۆخی 

بە  دەسەاڵتی  ئەركی  كە  سیاسییەی  پارتە  ئەو  بەڕێوەدەچو،  )1945ز(  ساڵی 

دەستەوە بوو، زیاتر ئەفسەرانی ناو سوپا و فەرمانبەرە مەدەنیەكان ئاڕاستەیان 

دەكرد.

دووەمی  جەنگی  پاش  گۆڕانكارییەكانی  هۆی  بە  )1945ز(،  ساڵی  دوای 

توركیا  لە  حزبایەتی  سیستمی  ئەوروپا،  دەوڵەتانی  كاریگەری  و  جیهانی 

كرد،  حزبی  فرە  سیستمی  لە  رووی  بینی،  بەخۆیەوە  گەورەی  وەچەرخانێكی 

سەندیكاكان،  سەركردەی  زەوی،  موڵكدارانی  گەورە  ئاینی،  پیاوانی  توێژەكانی 

هەڵكشان بەرەو بژاردەی ناو كۆمەڵ، هەروەها لە الیەكی دیكەوە، جوتیاران، 
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كرێكارانی پیشەسازی زیاتر بەشداریی ژیانی سیاسییان كرد، بەراورد بە دوای 

جەنگی یەكەم.

هۆكارەكانی ئەو گەشەكردنە لە ژیانی حزبایەتی و سیاسی، زۆرن، دەكرێت 

پێكهاتەی  لە  بكەین، وەك)3(:گۆڕان  بە هۆكارە سەرەكییەكان  ئاماژە  كورتی  بە 

كۆمەاڵیەتی ناو كۆمەڵگە، هەوڵەكانی چاكسازی لەسەردەمی عوسامنییەكانەوە، 

كارتێكردنی گەورەی كولتور و سیستمی سیاسی ئەوروپا، هەروەها رۆڵی كاریزمای 

مستەفا كەمال.

هەرچەندە ژیانی سیاسی و پارتایەتی لە بەشی دووەمی سەدەی بیستەم، كۆسپ 

و رێگری زۆری لەبەردەم بووە، هەروەك لە ناوەڕۆكی باسەكان دەردەكەوێت، 

بەاڵم بەردەوامی و فرەیی و كرانەوەی لە گرنگرتین خەسڵەتەكانی ئەو قۆناغە بوو.

ئەم نوسینە سەردەمێكی مێژوویی گرنگ و فراوانی واڵتی توركیای گرتۆتەخۆی، 

لەگەڵ دامەزراندنی كۆماری توركیا لە ساڵی)1923( لە سەردەستی مستەفا كەمال 

دەستپێدەكات، بە هاتنە سەر دەسەاڵتی پارتی داد و گەشەپێدان لە ساڵی )2003(، 

كە پارتێكی ئیسالمییە كۆتاییدێت.

-1923( لەنێوان  توركیا،  كۆماری  لە  حزبایەتی  ژیانی  دەرب��ارەی  كتێبە  ئەم 

بە هەمو  پارت و رێكخراوە سیاسیەكانی دەكات،  لە دامەزراندنی  باس   )2003

رەوت و ئاڕاستەكانیان. بۆ ئاسانكاری و خستنەڕووی بابەتەكە بە شێوەیەكی لەبار، 

دابەشكراوە بەسەر چەند بەشێك:

بەشی یەكەم:

گەلی  پارتی  بە  كە  دەكات،  لیراڵەكان  عەملانیە  پارتە  دامەزراندی  لە  باس 

كۆماریی دەستپێدەكات، لەگەڵ باسكردنی ئەو وەچەرخانانەی كە لە سیستمی 

كودەتا  بۆ  ئاماژە  هەروەها  فرەیی،  سیستمی  بەرەو  رووی��دا  تاكحزبییەوە 

سەربازییەكان و رۆڵی دامەزراوەی سەربازی لە توركیا كراوە.
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بەشی دووەم:
ماركسییەكان،  حزبە  دامەزراندنی  كرێكاری،  بزوتنەوەی  و  چەپ  چاالكی 

گۆڕانكاری و ملمالنێی ناوخۆیان، رەوت و رێكخراوە چەپ و جیاوازیەكان.

بەشی سێیەم
ئیسالمی سیاسی لە توركیا، رێباز و كۆمەڵە ئاینییەكان، كارتێكردنیان لە ژیانی 

سیاسی و كاریگەریان بەسەر پارتەكان، پارتە سیاسییە ئیسالمییەكان.

بەشی چوارەم
پارت و رێكخراوە كوردستانییەكان، لەگەڵ ئاماژەكردن بۆ سەرەتاكانی ژیانی 

سیاسی و رێكخراوەیی لە كۆتاییەكانی سەدەی نۆزدەیەم.
هەوڵامنداوە لە كۆتایی باسەكە، بەشێوەیەكی تێكڕا، هەڵسەنگاندنێك بۆ ژیانی 

پارتایەتی لە توركیا بخەینەڕوو، دەرئەنجامەكان بە كورتی باسبكەین.
هەروەها لەگەڵ باسەكە، بەشێك وەك پاشكۆ تایبەت بەناو و ژیانی كەسایەتی 

و سەركردە دیارەكانی ناو ئەو پارت و رێكخراوانە، بە كورتی دەخەینەڕوو.
ئەگەرچی ماوەی مێژوویی باسەكە لەنێوان سااڵنی )1923-2003( دەگرێتەوە، 
بەاڵم لە چەند باسێكی كەمدا، وەك پێویستییەك، ناچاربووین باسی مێژووی ئەو 

پارتە بكەین بۆ دوای )2003(.
نوسەرانەوە  و  مێژوونوسان  الیەن  لە  لەبەردەستدایە،  بابەتەی  ئەم  دیارە 

بەشێوەی جۆراوجۆر و جیاواز، باسی زۆری لەسەر نورساوە.
وەربگرم،  سەرچاوە  زۆرترین  لە  سود  هەوڵمداوە  ك��راوە  بۆم  ئەوەندەی 

ئامانجیشم زیاتر خستنەڕووی پوختەیەكی ژیانی پارتایەتی بووە لەو واڵتە.
بێگومان باسێكی لەو جۆرە، لە واڵتێكی وەك توركیا و بۆ ماوەیەكی دوروودرێژ، 
بۆیە  بووە،  سنورەدا  لەم  من  تواناكانی  بەاڵم  هەڵدەگرێت،  نوسینە  لەم  زیاتر 

ناكرێت نوسینەكە بێكەموكورتی بێت.

هیوادارم سودبەخش بێت و كتێبخانەی كوردیشم پێدەوڵەمەند كردبێت.

نوسەر
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بەشی یەكەم
پارتە عەلمانییە لیبراڵیەكان
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پارتی گەلی كۆماری
C H P

سەرەتاكانی دامەزراندنی:

دوای تێكشكانی دەوڵەتی عوسامنی لە جەنگی جیهانی یەكەم )1918-1914(

ز، چەند ناوچەیەكی خاكی توركیا لە الیەن هێزەكانی هاوپەیامنان داگیركرا. بۆ 

خۆ رزگاركردن لەو بارودۆخە، چەندین گروپی میللی و نیشتیامنی، لە كەسانی 

نیشتامنپەروەر و كەسایەتی ئاینی و رۆشنبیری، پێكهات، هەروەها بەشێك لە 

ئەندامانی كۆمەڵەی )ئیتیحاد و تەرەقی( و ژمارەیەك لە ئەفسەرانی ناو سوپا، 

ئەنادۆل،  لەناوچەی  مافەكان(  لە  بەرگری  لێرنا )كۆمەڵەی  ناویان  ئەو گروپانە 

ساڵی )1919ز(، لە الیەن مستەفا)1( كەمالیش سەرپەرشتیدەكرا.

لەگەڵ  راوێژكردن  دوای  كەمال  مستەفا  گۆڕانكاریەكان،  ئاكامی  لە  دواتر 

سیاسی  پارتێكی  باشیزانی  بە  خۆی،  سەردەمی  سیاسەمتەدارانی  و  هاوڕێ  

خاكەكەی  یەكپارچەیی  هەوڵی  بكات،  توركیا  گەلی  نوێنەرایەتی  كە  پێكبێت، 

بدات و لەشكری بیانی لە خاكەكەی دەربكات.

درا،  گەل(  )پارتی  دامەزراندنی  لەسەر  بڕیار  فەرمی  بە   1922 نیسانی  لە 

بەمەش كۆنگرەی دامەزراندنی لە )9ی ئابی 1923( سازدا، مستەفا كەمالیش بە 

سەرۆكی پارتەكە هەڵبژێردرا.

بااڵ  نیشتیامنی  ئەنجومەنی  كاتێك  ساڵ،  هەمان  یەكەمی  ترشینی  29ی  لە 

دەركرد،  خەالفەتی  سیستمی  بە  كۆتایهێنان  و  دەستور  هەمواركردنی  بڕیاری 

توركیاش بوو بە دەوڵەتێكی كۆماری، ناوی ئەم پارتەش گۆڕانی بەسەرداهات و 

 COMHURIYET HELK PARTISI .)2(بوو بە پارتی گەلی كۆماری
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ئایدیۆلۆژیای پارتی گەلی كۆماری:

بوترێت  دەكرێت  كە  دامەزراوە،  بنەما   )6( لەسەر  پارتە  ئەم  ئایدیۆلۆژیای 

زادەی بیری مستەفا كەمالن، ئەو بنەمایانەش بریتین لە:

بەرنامەی  دەوڵەتگەری، شۆڕشگێڕی،  عەملانی،  نەتەوایەتی،  گەلی،  كۆماری، 

پارتەكە بەمشێوەیە ئاماژە بۆ ئەو بنەمایانە دەكات:

-1 پێویستە بەڕێوەبردنی نەتەوەی تورك لەسەر بنچینەی یەكێتییەكی بەهێز 

دامبەزرێت و یەك دەسەاڵتی فەرمانڕەوایی هەبێت، ئەم كارەش بۆ بەرژەوەندی 

نەتەوەی تورك بە بێ مەرج بێت، ئەنجومەنی نیشتیامنیش )پەرلەمانی توركیا( 

لەجیاتی نەتەوە، پیادەی ئەم بنەمایە دەكات و گشت دەسەاڵتەكانی یاسادان و 

جێبەجێكردنی بەیەكەوە لە دەستدایە.

پیادەیدەكات، بەاڵم دەسەاڵتی جێبەجێكردن لە  دەسەاڵتی یاسادانان خۆی 

لە  ئەندامانی خۆیدا هەڵیاندەبژێرێت،  لەنێو  ئەو كەسانەوە دەبێت، كە  رێی 

سەرۆك كۆمار و دەستەی وەزیران.

رەفتاری  و  یەكسانی  مافی  كۆمەاڵیەتی،  و  تاكەكەسی  ئازادی  پاراستنی   2-

دەبێت  شتێكیش  هەموو  پارتەن،  ئەم  گرنگەكانی  بنەما  لە  موڵكداری 

تاكەكەسی  نابێت چاالكی  بێت،  دەوڵەتدا  و دەسەاڵتی  قەوارە  لەچوارچێوەی 

ئەم  لەسەر  یاساكانیش  دەبێت  بێت،  بەرژەوەندی گشتی  مەعنەوی دژی  یان 

بناغەیە دابڕێژرێن، پارتیش لەمەودوا جیاوازی لەنیوان ئافرەت و پیاودا ناكات، 

لەگەڵ  كارە،  باشرتین  پلەیەوە  هەردو  بە  هەڵبژاردن  كە  دەبینێت  وای  پارتی 

كەسانەش  ئەو  هەڵبژاردنی  و  یەكانگیرە  واڵتدا  كۆمەاڵیەتی  ژیانی  بارودۆخی 

دابیندەكات، كە لێهاتوون و بە باشی دەنارسێن.

-3 دادگاكان بە تەواوی و بە بێ هیچ مەرجێك سەربەخۆن.

-4 ئامانجی پەروەردە و فێركردن، پێگەیاندنی نەوەیەكی كۆماری و میللەتخواز 

و گەلپەرست و دەوڵەتگەر و عەملانی و شۆڕشگێڕە، هەروەها یەكخستنی نێوان 
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تەواوی پلەكانی فێربوون و دامەزراندن لەسەر بنەمای سیامكانی، نەتەوەیی و 

خۆشەویستی نیشتیامن و خێزان و هاوكاری كۆمەاڵیەتی، هاوكات بایەخدان بە 

چاككردنی زمانی نەتەوەیی و بوونی بە زمانێكی یەكگرتوو.

ئەوەش  پاشەكەوتكردنە،  چاالككردنی  ئامانجەكانی،  و  پارت  مەبەستی   5-

بۆ  ئاسانكاری  هەروەها  دادەنرێت.  نەتەوایەتی  و  نیشتیامنی  ئامانجێكی  بە 

قەرزدانی كشتوكاڵی و بازرگانی و پیشەسازی، لەگەڵ بەهێزكردنی چاالكی بزاڤە 

ئابورییەكان.

لە  هەبێت  هاوسەنگییەك  پێویستە  كە  وایدەبینێت،  كۆماری  گەلی  پارتی 

پاراستنی  لەپێناو  هەناردەكردن،  و  هاوردەكردن  لەنێوان  بازرگانی  تەرازوی 

سامانی واڵت. لەگەڵ باڵوكردنەوەی بیرۆكەی هەرەوەزی كشتوكاڵی و چاكسازی 

كشتوكاڵی، هاوكات دابینكردنی ئاسانكاری و پاراستنی بەروبوومی جوتیاران و 

لەگەڵ  پارێزگاریكردنیان،  و  بچوك  بەرهەمهێنەرانی  و  پیشە  خاوەن  هاندانی 

ژیانی  ئارەزومەندی  و  نییە  زەوییان  ئەوانەی  بەسەر  زەوی  دابەشكردنی 

بەشێوەیەك،  پارێزگاریكردنی  و  پیشەسازی  بزاڤی  بەهێزكردنی  كشتوكاڵین، 

و  خاوەنكار  و  بپارێزێت  نەتەوەیی  سامانی  و  دابینبكات  واڵت  پێویستی  كە 

كرێكاران لەگەڵ یەكدا بگونجێنێت، بە شێوەیەك كە ئەو هاوكاریەی نێوانیان 

بكات،  دەستەبەر  كۆمەاڵیەتی  بونیادنانی  و  ئابوری  چاالكی  بەرژەوەندی 

هەروەها بە هێزكردنی تۆڕی هاتوچۆی هێڵی ئاسنی و وشكانی و دەریایی، بۆ 

ئەوەی لە چاالكییە ئابورییەكاندا سودی لێوەربگیرێت.

-6 پارتی گەل مەبەستی بەهێزكردن و توندوتۆڵكردنی دامودەزگا دەوڵەتی و 

یاساییەكانە لە پێكهاتەكانی حكومەت و دادگا، لەگەڵ دەستەبەركردنی دڵنیایی 

بنەمایەكی  وەك  خێزان  سیستمی  بەهێزكردنی  و  نەتەوە  تاكێكی  هەموو  بۆ 

و  ناوخۆ  نەخۆشییەكانی  قەاڵچۆكردنی  گەل،  تەندروستی  كۆمەاڵیەتی،  ژیانی 

گواسرتاوە، هەروەها پاراستنی مندااڵ و كاركردن بۆ زیادكردنی ژمارەی دانیشتوان 
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و یارمەتی هاواڵتیانی تورك لەدەرەوە بە مەبەستی گەڕانەوە بۆ نیشتیامنەكەیان 

و پشتبەسنت بە پێویستییەكانی گەل و بیرۆكەی وریایی و وردبینی لە داڕشتنی 

یاساكاندا و بەرزكردنەوەی پلەی فەرمانبەر و پاراستنی هەموو توێژەكانی گەل، 

تاكو ملمالنێی چینایەتی لەنێوانیان روونەدات.

-7 ئاشتی لە نیشتیامن و جیهاندا، پرەنسیپی هەمیشەیی پارتی گەلی كۆمارییە، 

بۆ  دەدات  زۆر  بایەخێكی  ئەوا  ویستبێت،  ل��ەدەرەوەی  دووەم  بەشی  ئەگەر 

پارێزگاریكردن لە ئاشتی ناوخۆ، بەشێوەك كە ناچاری نەكات كاریگەری هەبێت 

نیشتیامنی  بەرگری  مەسەلەی  گرنگەكان.  بەرژەوەندییە  و  شەرەف  بەسەر 

پارتی گەل، لەبەر ئەوە و لەئەگەری  لەناو سیاسەتی  لەسەرووی ئەو پرسانەیە 

جێگۆڕكێ بۆ دۆخی شەڕ، پارتی ناچاردەبێت، كە هەوڵی بەهێزكردنی هۆیەكانی 

بەرگری نیشتیامنی بدات و سوپایەكی بەهێزیش لە ئامادەباشی دابێت.

لەم هەلومەرجەشدا، پارتی گەلی كۆماری، بایەخ بە یەكگرتویی نیشتیامنی 

دەدات و دژی هەموو ئەو كارانەش دەوەستێت، كە جوداخوازی و لێكرتازان 

دەهێنێتە ئاراوە و ئەوەش لەسەرووی هەموو شتەكانەوە دەبێت)3(.

چەند الیەنێكی رێبازی سیاسی پارتی گەلی كۆماری:

دەسەاڵتێكی  خاوەن  بووە  تا  خستەگەڕ  هەوڵەكانی  كۆماری،  گەلی  پارتی 

سەرۆكایەتی   )1938( ساڵی  لە  مردنی  تا  كەمال  مستەفا  توركیا،  لە  رەها 

پارتەكەی لە دەستدابوو، دوای مردنی سەركردایەتی پارتی گەلی كۆماری كەوتە 

ئەجەوید(  )بوڵەند  ئەویش  دوای   ،)1973( تا ساڵی  ئینۆنۆ،  دەست عیسمەت 

سەركردایەتی ئەم پارتەی گرتەدەست، هەروەها لە كەسە دیارەكانی ئەم پارتە، 

حەسەن ئەسعەد، مستەفا ئوستند، دەنیز بایكاڵ.

هەوڵیداوە  دەستەوە،  بە  دەس��ەاڵت  گرتنی  سەرەتای  لە  هەر  پارتە  ئەم 

فەرمی  بە  پارتە  ئەم  )1931ز(،  ساڵی  كۆنگرەی  لە  بكات،  پاوان  حوكمڕانی 
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حكومەت  و  حزب  تاكحزبی،  سیستمی  كردە  توركیا  لە  حوكمڕانی  سیستمی 

ئەوەیان  مافی  واڵتدا  پەرلەمانی  لە  پارتە  ئەم  ئەندامانی  لێكجیانەدەكرانەوە، 

بابەتانە  ئەو  لەسەر  دەنگ  پەرلەمان  كۆبونەوەكانی  لەمیانەی  كە  هەبووە، 

بدەن كە پێشرت، لە كۆبونەوە حزبییەكاندا بڕیاری لەسەر دراوە. گفتوگۆكانیان 

سنوردار بووە، لەدوای دەستوری )1924( دەرفەتی گفتوگۆكردنی بیروڕاكان، لە 

ناو سەركردایەتی پارتەكەدا، زۆر تەسكبووەوە.

و  رۆشنبیری  رێكخراوە  دەستبەسەر  توندی  بە  هەوڵیداوە  پارتە  ئەم 

ئەو رێكخراوانەی دەگۆڕی و  كۆمەاڵیەتییە سەربەخۆكان بگرێت، سەركردەی 

ئاڕاستەی دەكردن، هەندێكجار، ئەو رێكخراوانەی هەڵدەوەشاندنەوە. هەموو 

ساڵی  لە  بوون،  ئۆپۆزسیون  الیەنگری  باڵوكراوانەی  و  گۆڤار  و  رۆژنامە  ئەو 

تەنها ئەو رۆژنامە و باڵوكراوانە مابوونەوە كە  لە دەرچوون راگیران،   )1925(

سەر بەدەسەاڵت بوون)4(.

دەكرێت بوترێت پارتی گەلی كۆماری لەدوای مردنی مستەفا كەمال، لەژێر 

كاریگەری عیسمەت ئینۆنۆ بووە تا ساڵی )1973(.

سیاسەتێكی  پەیڕەوكردنی  بۆ  هەڵپەبووە  بە  زۆر  ئینۆنۆ،  عیسمەت 

نەتەوایەتی، ئەو رێوشوێنە كارگێڕی و كەلتوریانەی پیادەكردووە، كە ئامانجی 

نەك تەنها جیاكردنەوەی ئاین بێت لە دەوڵەت، بەڵكو بە توندی كاریكردووە 

بۆ پەیڕەوكردنی رێبازێكی عەملانی و دژایەتیكردنی هەر دیاردەیەكی ئاینیش، 

هەروەها دژایەتیكردنی هەر رەوت و هەڵچونێكی نەتەوایەتی، یان جیابوونەوە 

لە الیەن نەتەوەكانی غەیرە تورك لە واڵت.

بە  پارتی گەلی كۆماری  ئینۆنۆ دەسەاڵتی  ئەتاتورك، عیسمەت  پاش مردنی 

سیاسەتەكانی  بیروباوەڕی  كاریگەری  سیاسیدا،  لەكاری  ناوبراو  دەستەوەگرت، 

بە  پەروەردەیش  و  ئابوری  و  كارگێڕی  سیستمی  لە  بوو،  بەسەرەوە  رۆژئاوای 

گەرمی السایی رۆژئاوای دەكردەوە.
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لەماوەی حوكمڕانی دوورودرێژی ئینۆنۆ، توركیا بە تەواوی پەیوەندییەكانی 

لەگەڵ واڵتانی عەرەبی الواز ببوو.

بەاڵم دوای ساڵی )1973(، كاتێك بوڵەند ئەجەوید سەركردایەتی پارتی گەلی 

گرتەدەست، ئەم پارتە وەچەرخانێكی گەورەی بەخۆوە بینی، ئەجاوید ویستی 

سیاسەتی  لە  گۆڕانكاری  هەروەها  پەیڕەوبكات،  دیموكرات  سۆسیال  رێبازی 

توركیا وەك دەوڵەت ئەنجامبدات، لەسەردەمی ئەجەوید، ئەم پارتە توانی بە 

خۆی  لەدەوری  توركیا  چەپی  پێشكەوتووی  سیاسەمتەداری  و  بیرمەند  دەیان 

خااڵنە  لەم  دەكرێت  ئەجەوید،  دەسكەوتەكانی  بەرچاوترین  كۆبكاتەوە، 

كورتبكرێنەوە:

پێگەی  پلەو  بگەنە  ئەوەی  بۆ  پێشكەوتنخواز،  و  الو  توێژی  هاندانی   1-

سەركردایەتی.

-2 هەوڵیداوە، پارتی گەلی كۆماری لە گۆشەگیری و دوورەپەرێزی رزگاربكات 

بەهۆی سەپاندنی دەسەاڵتی سەرمایەدار و دەرەبەگەكان بەسەریدا.

چارەسەرییەكی  داوە،  دواكەوتنی  دی��اردەی  چارەسەركردنی  هەوڵی،   3-

ریشەیی.

-4 پیادەكردنی سیاسەتێكی دەرەكی و سەربەخۆ)5(.

هەڵوێستی پارتی گەلی كۆماری لەئاست ئایین: )6(

لە مانگی ئابی 1925 مستەفا كەمال، سەرۆكی پارت، لەشاری )قستەمونی( 

هەروەها  هەڵگرتووە،  ئایینی  مۆركێكی  شارە  ئەو  كە  خوێندەوە،  وتارێكی 

مەڵبەندێكی رێبازەكانی سۆفیگەرییە.

بەڕووی كۆمەڵگەی  تاوانە  لە مردووەكان،  یارمەتی  و  »داواكردنی هاوكاری 

مرۆڤایەتی و شارستانی.....دەبێت بزانن لەم رۆژە بەدواوە توركیا نابێتە خاكێكی 

بەپیتی شێخ و دەروێش و موریدەكانیان.... بۆیە دەبێت ئەوانە باش تێبگەن، 
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بەسەریاندا  من  ئەوەی  پێش  بەخۆشی  دابخەن  تەكیەكانیان  و  كونج  دەرگای 

بڕوخێنم.«

الیەنانەی  ئەم  كە  دەرچوو،  بڕیارێك  زنجیرە  دەسەاڵتەوە  الیەن  لە  دواتر 

خوارەوە دەگرێتەوە:

-1 داخستنی كونج و تەكیەكانی واڵت.

-2 نەهێشتنی هەموو جۆرێكی ئەو رێباز و ناوانەی كە هەیە.

-3 قەدەغەكردنی ئەو جلوبەرگانەی پەیوەندی بەو رێبازە ئاینیانەوە هەیە.

-4 داخستنی هەموو مەزارگا و گۆڕ و شوێنی پیرۆزی ئەو وەلی سوڵتان و 

شێخانە.

-5 هەمو داهات و سامانی ئەو شوێنانە بۆ حكومەت دەگەڕێتەوە، هەروەها 

ئیسالم  تۆماركرابوو:  یەكەم(  )بەندی   1924 ساڵی  لەدەستوری  بەندەی  ئەو 

ئایینی فەرمی دەوڵەتە. ئەو بەندە سڕایەوە لە هەمواركردنی دەستوری ساڵی 

لە  هات  ئیسالم  ئاینی  رێوشوێنێكی  هەمو  بە  كۆتایی  هەنگاوە  بەم   ،)1928(

كاروباری یاسایی دەوڵەتدا.

پارتی گەلی كۆماری و هەڵبژاردنەكانی پەرلەمان:

بە  دەسەاڵتی  كە  بوو،  پارت  تەنها   )1950( سااڵنی  تا  كۆماری  گەلی  پارتی 

و  دیموكرات  پارتی  دامەزراندنی  لەگەڵ  بەاڵم  توركیا،  لە  گرتبوو  دەستەوە 

گۆڕانكاری  هاوسەنگییە  ئەو  واڵت��ە،  لەو  حزبی  فرە  زەمینەی  پێگەیشتنی 

بەسەرداهات.

پارتی گەلی كۆماری دەنگەكانی لە هەڵبژاردنە گشتییەكانی پەرلەماندا رووی 

روانین  بۆ  بووە،  دەسەاڵت  ل��ەدەرەوەی  زۆریش  ماوەیەكی  و  كرد  كەمی  لە 

لە  كە  بكەین،  دەنگانە  ئەو  رێژەی  بۆ  ئاماژە  دەكرێت  پێگەی جەماوەری،  لە 

هەڵبژاردنە گشتییەكان بەدەستیهێناوە لە چەند ساڵێكدا:
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 ساڵ        ژمارەی كورسییەكانی لەناو پەرلەمان                       تێبینی)7(
1950            61       كۆی كورسییەكانی پەرلەمان لەو ساڵە)465(كورسی بوو

173            1961
102           1965
185           1973
213           1977

1991           7   لەم ساڵە بەدواوە كۆی كورسیەكانی پەرلەمان)502(كورسی بوو
49           1995

178          2002

كاری رێكخراوەیی پارتی گەلی كۆماری)8(:

ئەم پارتە لە )-15ترشینی یەكەمی1927-( یەكەم كۆنگرەی خۆی بەست، كە 

)4( سااڵ جارێك دەبەسرتێت.

گەلپەرستی،  میللەتخوازی،  )كۆماری،  لە  بریتیبوون  پارتە  ئەم  دروشمەكانی 

عەملانیەت، دەوڵەتگەری، شۆڕشگێڕی(.

 )10-9( كۆنگرەی  ه��ەردو  لە  كە  پارتە،  ئەم  ناوخۆی  پەیڕەوی  پێی  بە 

پەسەندكراون، رێكخستنەكانی پێكدێت لە رێكخراوە هەرێمیەكان، كە كۆنگرە 

دەگرنە  رێكخراوەییەكان  لیژنە  و  جێبەجێكردن  ئۆرگانەكانی  و  هەرێمیەكان 

خۆیان.

ئەم پارتە لەماوەی سااڵنی خەباتیدا توانیویەتی رێژەیەكی گەورەی خەڵكی 

لە توركیا بە رێكخستنەكانی خۆی ببەستێتەوە. ئامارەكانی ساڵی)1948( ئاماژە 

بۆ ئەوە دەكەن، كە رێژەی ئەوانەی پەیوەندیان بە پارتی گەلی كۆماری هەبووە، 

دەگاتە)%9.7( كۆی دانیشتوان. ساڵی )1938( ژمارەی لق و ئۆرگانەكانی ئەم 

پارتە )25307(بەش بوون، ئەو ژمارەیە لە )1960(زیادیكردووە گەیشتۆتە پەنجا 

هەزار. وەرگرتنی ئەندام لەم حزبەدا لە رێگەی پااڵوتن و پشتگیرییەوە لە الیەن 
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پاڵێوراوانی هەبووە،  پارتە ژمارەیەكی گەورەی  ئەم  ئەندامی كۆنرت بووە.  دوو 

پارتە  ئەم  رێكخستنەكانی  بەاڵم  بووە،  كەمرت  ساڵ   )18( لە  تەمەنیان  ئەوانە 

لەناوچەكانی كوردستانی باكور زۆر الواز بوون.

ئەم پارتە چەندینجار بەرەو رووی ملمالنێ و جیابوونەوەی ناوخۆی هاتووە، 

هەروەك لە ساڵی )1924( روویدا، كە كۆمەڵێك بەناو پارتی كۆماری تەرەقی 

پارتی كۆماری سەربەستی  بەناوی  جیابوونەوە، ساڵی )1930( گروپێكی دیكە 

جیابوونەوە، ساڵی )1946( پارتی دیموكرات دامەزرا، كە زۆربەی سەركردەكانی 

لەناو پارتی گەلی كۆماری بوون. ساڵی )1989(، ئەرداڵ ئینۆنۆ جیابۆوە و پارتی 

لە  جیابۆوە  ئەجەوید  بوڵەند  هەروەها  دامەزراند،  كۆمەاڵیەتی  دیموكراتی 

)24ی ئایاری 1972( پارتی چەپی دیموكراتی دامەزراند.

لە )1992(، دەنیز بایكال سەركردایەتی ئەم پارتەی گرتۆتە دەست و هەوڵی 

توركیا  نەتەوەكانی  هەموو  پارتی  ببێتە  هیوایەی  بەو  داوە،  نوێكردنەوەی 

بەاڵم  ناوەڕاست،  چینی  لەخۆگرتنی  و  عەملانییەت  بیری  لەسەر  كاركردن  و 

هەڵوێستەكانی بەرامبەر بە گەلی كورد هیچ گۆڕانكاڕییەكی بەسەردا نەهاتووە.

بە  دەنگەكانی   )8%( رێ��ژەی  پارتە(  )ئەم   )1999( هەڵبژاردنەكانی  لە 

دەستهێناوە، كە ئەوەش شكستێكی گەورە بوو بۆ ئەم پارتە)9(.

پەیڕەودەكات،  دیموكرات  سۆسیال  هزری  ئێستادا  لە  كۆماری،  گەلی  پارتی 

هزرە  ئەو  چوارچێوەی  لە  ئابورییەكان  و  كۆمەاڵیەتی  پرسە  بۆ  تێڕوانینی 

مەرجێك  بە  بەرزببێتەوە،  دەنگەكانی  رێژەی  پارتە  ئەم  هەیە  ئەگەر  دایە. 

توندڕەوەكان  و  كۆنەپارێز  باڵە  نەدات  رێگە  كێشەكان  چارەسەركردنی  لە 

كاریگەریان لەسەر بڕیار و سیاسیەتەكانی هەبێت.

بە  هەیە،  بوونی  پاریزگادا   )60( لە  زیاتر  پارتە  ئەم  رێكخراوەكانی  چاالكی 

تایبەتی)10( پارێزگاكانی: ئەسكی شەهر، ئەزمیر، ئەنتالیا، ئەنقەرە، ئیستەمبوڵ، 

مەرسین، ئەنتاكیا، عەنتاب، ئەرزنجان، دەنیزلی، ئەزەنا، شناق قەلعە، تەكیر داغ.
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تێڕوانینی ئەم پارتە بۆ كێشەی كورد لە توركیا:
لەبەرنامەی ئەم پارتە هاتووە:)11(

پارتی گەلی كۆماری داننانێت بە جیاوازییە رەگەزییەكانی نێوان هاواڵتیانی 
تورك، دژی هەموو جوڵەیەك دەوەستێت، كە هەوڵبدات جیاوازییە رەگەزییەكان 

بەكاربهێنێت بە مەبەستی تێكدانی یەكگرتویی نەتەوەیی خاكی توركیا.
ئینۆنۆ  عیسمەت  )كاتێك(  توركیا،  حكومەتی  سیاسەتی   )1938( ساڵی 

سەرۆكایەتی دەكرد، خۆی لەم چەند خاڵەی خوارەوە دەنوێنێت:
-1داننەنان بە بوونی گەلێك بەناوی كورد، جیاواز لە توركەكان.

-2هەوڵدان بۆ توانەوەی كورد بە هەموو شێوازێكی ستەمكارانە.
هەر بە پێی نوسینەكانی توێژەری بەناوبانگی تورك )ئیسامعیلی بێشكچی(، 
بنەماكانی سەرۆكی توركیا )مستەفا كەمال( لە رێگەی پارتی گەلی كۆمارییەوە، 
بوو بە ئایدیۆلۆژیای رژێم لە توركیا، كە بەردەوام لەژێر ناوی كەمالیزم باسكراوە.

پەیكەری رێكخراوەیی پارتی گەلی كۆماری)12(

 

 

دروشمی پارتی گەلی كۆماری )13( 

دروشمی ئەم پارتە بریتییە لە شەش تیر )ئاڕاستە(

لەسەر پشتێنێكی سور، ئەو تیرانە ئاماژەیە بۆ شەش بنەماكەی پارتەكە.

 

 سكرتاريةتى طشتى
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پارتی كۆماری )تەرەقی( پێشكەوتنخواز

سەرەتاكانی دروستبوونی ئەم پارتە)14(

ملمالنێی لە نێوان مستەفا كەمال و سەركردەكانی رزگاریخوازی نیشتیامنی 

لە ماوەی )1922-1923(وە دەستیپێكرد. ئەو ملمالنێیە لەناو كۆمەڵەی بەرگری 

لە مافەكان و دواتریش لە ئەنجومەنی نیشتیامنی گەورە، دەستیپێكرد.

ئەنجومەنی  ئەندامانی  لە  بەشێك  كە  دەگەڕێتەوە،  ئەوە  بۆ  هۆیەكەشی 

نیشتیامنی گەورە، هەستیان بەوە كرد، كە مستەفا كەمال رووی لە تاكڕەوی و 

خۆسەپاندن كردووە بەسەر دەسەاڵتدا.

پەرلەمانانەی  ئەندام  ئەو  الیەن  لە  زیاتر  سەرەتا  بۆچونەش،  و  بیر  ئەو 

عاكیفی،  محەمەد  شوكر،  عەلی  وەك:  دەركەوت،  هەبوو،  ئاینیان  ئاڕاستەی 

شاعیرو كازم قەرە بەكر.

باڵ  دوو  بەسەر  )پەرلەمان(،  گەورە  نیشتیامنی  ئەنجومەنی  كۆتایدا،  لە 

دابەشبوون، كە بریتیبوون لە:
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نیشتیامنی،  سەربەخۆیی  كە  بوو  ئەوە  دروشمیان  كەمال،  مستەفا  باڵی 

دروست نابێت بەبێ گۆڕان لە كۆمەڵگەدا.

بە  گەیشنت  كە  وابوو  بۆچوونیان  ئەوانە  كۆنەپارێزەكان،  دووەم،  باڵی 

سەربەخۆیی لە رێگای بەهێزكردنی ئاڕاستەی ئاینیەوە دێتەدی.

رەفعەت  و  فوئاد  عەلی  و  بەگ  رەوف  الیەن،  لە  زیاتر  ئاڕاستەیەش  ئەم 

پاشاوە سەریهەڵدا، دوای ساڵ و نیوێك لە ملمالنێ، ئەم باڵە خۆی بەهێزكرد، 

نزیكەی یەك لەسەر سێی ئەندامانی پەرلەمان واتە )120( ئەندام پشتگیرییان 

لە  رەخنەگرتن  و  وتارخوێندنەوە  لە  بریتیبوو  زیاتر  چاالكیەكانیان  لێدەكرد، 

حكومەت)15(

دواتر ئەم باڵە خۆی وەكو پارتێكی سیاسی راگەیاند بەناوی پارتی كۆماری 

تەرەقی. مێژووی دامەزراندنیشی بۆ )10 یان 17(ی مانگی ترشینی یەكەمی 

1924 دەگەڕێتەوە.)16(

پاشا. هەردو  بەكر، رەفعەت  لە سەركردەكانیشی، رەوف بەگ، كازم قەرە 

و  بوون  توركیا  سوپای  بااڵكانی  پلە  ئەفسەرە  لە  دووەم  و  یەكەم  كەسی 

زۆریش نزیكبوون لە مستەفا كەمال.

لە ئامانجەكانی ئەم پارتە:

أ- لە هەردو مادەی )1-2( یاسای ناوخۆی ئەم پارتەدا هاتووە:

توركیا  گەلی  ئیرادەی  بە  پشت  كۆمارێكە  توركیا  دەوڵەتی  م��ادە/1: 

دەبەستێت)17(.

مادە/2: پابەندبوونی پارتی بە لیراڵیزم و زمانی توركی و سەروەری گەل.

خ��وارەوە  ئامانجانەی  ئ��ەو  گشتی  بە  بەرنامەكەی  لەناو  ب-ب���ەاڵم 

دەردەكەوێت)18(:
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بەرهەڵستیكردنی  رێگەی  لە  تاك،  ئازادییەكانی  لە  پارێزگاریكردن   .1

ئاڕاستەكانی تاكڕەوی كەمایەتی.

2. پاراستنی ئاین لە دەستێوەردانی حكومەت.

و  گشتیەكان  ئازادییە  پاراستنی  و  دیموكراسیەت  لەسەر  جەختكردنەوە   .3

رێزگرتن لە ئاین.

پاوانكردنی  لە  رێزگرتن  و  حكومەت  هەڵسوكەوتەكانی  چاودێریكردنی   .4

كاروبارەكان.

5. رێگرتن لە ملهوڕی و زۆرداری و هەوڵەكانی خۆسەپاندن بەسەر دەزگاكانی 

بەڕێوەبردن.

6. لە بارێكدا پەرلەمانتارێك بە سەرۆككۆمار هەڵبژێردرا، ئەوا دەسەاڵتەكانی 

وەك پەرلەمانتار لە دەستدەدات.

7. رێزێكی زۆرتر بۆ دابونەریتە كۆمەاڵیەتیەكان)19(.

8. راكێشانی سەرمایەی بیانی بۆ واڵت لە سنورێكی فراوان.

9. گێڕانەوەی پایتەخت لە شاری ئەنقەرەوە بۆ شاری ئیستەمبوڵ، هەروەها 

گێڕانەوەی سیستمی خەالفەتی سەردەمی عوسامنی.

شێوازی كاركردنی ئەم پارتە:

ئاینی  دەس��ەاڵت،  بە  گەیشنت  بۆ  هەوڵەكانی  لە  تەرەقی،  كۆماری  پارتی 

بەشێوەیەكی فراوان بەكارهێناوە)20(، جەماوەری هاندەدا دژی یاساكان. ئەم 

پارتە لەپێناو راكێشانی جەماوەر و فراوانكردنی بنكەی جەماوەریان، دروشمی: 

پارت رێز لە بیرو باوەڕ و رێنامییە ئاینیەكان دەگرێت، بەاڵم پارتەكەی مستەفا 

ئاین  ئەوان  عوسامنی،  خەالفەتی  سیستمی  بۆ  هەڵوەشاندنەوەی  بە  كەمالی 

دەڕوخێنن واتان لێدەكەن بنب بە كافر.



محەمەد فاتح30

هەروەها ئەم پارتە لە ملمالنێكانی بەرامبەر بە پارتی گەلی كۆماری، پەنای بۆ 

هاوكاری پیاوانی ئاینی بردووە، لەگەڵ هەوڵی پشتگیریكردنی رێبازە ئاینیەكان.

ئەم پارتە هەموو نزیكایەتییەكی خۆی لەگەڵ كۆنە ئۆپۆزسیۆنەكانی عوسامنی 

رەتدەكاتەوە و وێنەی پارتێكی لیراڵ و میانڕەو نیشاندەدات. هەروەها خۆی 

لەوە دوور دەگرێت، كە دژایەتی مستەفا كەمال دەكات.

چەند رۆژنامەیەك پشتگیری و هاوكاری ئەم پارتەی كردووە، وەك: نیشتیامن، 

یەكگرتنی بیروباوەڕەكان، سەربەخۆیی، دوا هەواڵەكان.

كۆتاییهێنان بە ژیانی ئەم پارتە)21(:

درێژەی  كەمال  مستەفا  لەسەردەمی  توركیا  سیاسەتی  ژیانی  لە  فرەییە  ئەم 

نەكێشا، هەر دوای شۆڕشی )شێخ سەعیدی پیران( لە ساڵی )1925ز(دا، یاسایەك 

لە الیەن حكومەتی توركیاوە دەرچوو بەناوی یاسای )گێڕانەوەی ئاسایش(. بە پێی 

ئەو یاسایە دادگا تایبەتەكان لەماوەی شەڕدا و بە بێ مافی تێهەڵچونەوە، سەدان 

دەركرد.  جیاوازیان(  ماوەی  )بۆ  زیندانیكردن  و  سێدارەدان  لە  حوكمی  بڕیاری 

لەماوەی چەند  كاریپێكراوە،  یاسایە جارێكی دیكە  ئەم  ئازاری 1925(،  لە )4ی 

هەفتەیەكدا چاپەمەنییەكان لەو واڵتە سەركوتكرا، چەندین رۆژنامە قەدەغەكران، 

بە دەیان رۆژنامەنوس بە سزای قورس زیندانیكران. بە تاوانی بەشداریكردن لە 

پیالنگێڕی ئەم پارتەش لە چاالكیكردن قەدەغەكرا.

بە پێی لێكۆڵینەوەی دادگا تایبەتیەكان، دەربارەی پیالنگێڕان دژی)22( مستەفا 

كەمال، لە )26-27ی حوزەیرانی 1925(، دەركەوت، كە هەریەك لە فوئاد پاشاو 

كۆماری  پارتی  ناو  دیكەی  كەسانێكی  پاشاو چەند  رەفعەت  و  بەكر  قەرە  كازم 

تەرەقی، پەیوەنییان بەو تاوانەوە هەبووە.

بۆ )11( كەس  لە سێدارەدان  بڕیاری  بۆیە لەسەر داوای )داواكاری گشتی( 

دەرچو، سەرەڕای زیندانیكردنی )8(كەسی دیكە بۆ ماوەی جیاواز، بەاڵم دواتر 

كازم قەرە بەكر و رەفعەت پاشا ئازادكران.
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پارتی كۆماری سەربەست

سەرەتاكانی دروستبوونی:

پارتی گەلی  بەرپرسانی  ماوەیەك،  بە  پێشرتیش  لە سەرەتای ساڵی)1930(و 

ال  قوڵیان  هەستێكی  كۆمار(  )سەرۆك  كەمالی  مستەفا  خودی  كۆماری)23(و 

هەڵسوكەوتی  و  حكومەت  ئاست  لە  خەڵك  گەورەی  ناڕەزایی  بە  دروستببوو 

بەرپرسانی، بۆیە بیری ئەوەیان ال دروستبوو، كە چۆن ئەو ناڕەزاییە نەهێڵن و 

دەرگا لەبەردەم ئەو هەلومەرجە دابخەن.

پارتێكی  دروستبوونی  بە  دەرفەتبدەن  كە  باشزانرا،  بە  وا  مەبەستە  ئەو  بۆ 

دیكە، كە وەك ئۆپۆزسیۆن كار بكات، بەاڵم بە مەرجێك پارتێكی میانڕەو بێت و 

هەر الیەنگری دەسەاڵتیش بێت.

دۆستێكی  لەگەڵ  پەیوەندی  كەمال  مستەفا  بیرۆكەیە،  ئەم  جێبەكردنی  بۆ 

)عەلی  ئەویش  فەرەنسا،  واڵتی  لە  بوو  توركیا  باڵوێزی  كە  كرد،  خۆی  كۆنی 

فەتحی ئۆكیار( بوو.
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چۆنیەتی  باسی  هاوڕابوون،  كردو  بابەتەكە  لەسەر  گفتوگۆیان  هەردوال 

پەیوەندی نێوان هەردو حزبیان كرد، لەم بارەوە مستەفا كەمال داوایكرد، كە 

ئەو حزبە نوێیە بە دڵسۆزی كار بۆ بنەماكانی سیستمی كۆماری بكات، لە الی 

خۆیەوە )عەلی فەتحی( پێداگری لەسەر ئەوە كرد، كە حكومەتی توركیا رێگر 

نەبێت لە بەردەم چاالكی حزبەكەی، هەروەها مستەفا كەمال داوای لەچەند 

یەك  بكەن،  حزبە  ئەو  لەدامەزراندنی  بەشداری  كرد  خۆی  نزیكی  كەسێكی 

لەوانە )نوری جونكەر( سەرەڕای پشتگیریكردنی )15( ئەندام پەرلەمانی توركیا 

بۆ حزبەكە.

كۆماری سەربەست )رسبست جمهوریە  پارتی   ،)1930( ساڵی  لە سەرەتای 

دوای  هەر  ئۆكیار(دامەزرا،  فەتحی  )عەلی  سەركردایەتی  بە    )24( فرقاسی( 

ماوەیەكی كەم، لە شاری ئیستەمبوڵ، رۆژنامەی )یارن(ی دەركرد وەك زمانحاڵی 

پارتەكە.

بوو  ئافرەت  یەكەم  وەك  خان(  ناوی)مەقبولە  بە  كەمال  مستەفا  خوشكی 

پەیوەندی بەو پارتەوە كرد.

ئامانجەكانی پارتی كۆماری سەربەست )25(:

سەركردایەتی ئەم پارتە دوابەدوای دامەزراندنی، بەیاننامەیەكی باڵوكردەوە، 

كە )11(خاڵی دەگرتەخۆی. ئەو بابەتانەی لە ناوەرۆكی بەیاننامەكە هاتبوون، 

رەنگدانەوە بوون بۆ بنەماكانی پارتی گەلی كۆماری تەرەقی لە ساڵی 1925.

پشتگیریكردنی  لیراڵ،  ئابوری  سیاسەتێكی  لە:  بریتیبوون  بابەتەكانیشی 

سیاسەتی وەبەرهێنان و راكێشانی سەرمایەی بیانی، داكۆكیكردن لەسەر ئازادی 

بیروڕادەربرین، هەڵبژاردنی راستەوخۆ.

گرنگرتین ئەو خااڵنەی لە بەرنامەی پارتەكەدا هاتبوو:)26(

-1 پتەوكردنی بنەماكانی كۆماری و نەتەوایەتی و عەملانیەت.
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-2 كەمكردنەوەی باج بۆ ئەوەی كاریگەری بۆ سەر ئابوری دروستبكات.

-3 رێوشوێنی پێویست بگیرێتەبەر بۆ راستكردنەوەی سیستمی دارایی و رێگە 

خۆشكردن بۆ ئەوەی سەرمایەی بیانی روو لە توركیا بكات.

-4 دەستتێوەرنەدان لە سیاسەتی پڕۆژە دارایی و ئابورییە تایبەتییەكان، هەروەها 

بەهێزكردنی دەستپێشخەری لە ژیان و چاالكی ئابوری واڵت.

-5 رزگاركردنی جوتیاران لە قەرزی سامانداران و باجی حكومەت.

-6 دژایەتیكردنی توندی دیاردەی گەندەڵی و خراپ كاركردن لە دامودەزگاكانی 

دەوڵەت.

-7 بایەخدان بە یاساو رێوشوێنەكانی دادگا.

-8 پەیڕەوكردنی سیاسەتێكی میانڕەو و دڵسۆزانە لە ئاست دەوڵەتانی دراوسێ و 

هاوكاریكردنی بەهێز لەگەڵ كۆمەڵەی گەالن.

-9 دەركردنی یاسای هەڵبژاردنی راستەوخۆ، مافە سیاسیەكانی ژن بێتە دی.

چاالكییەكانی پارتی كۆماری سەربەست:

رێكخراوەكانی  لە  روویان  زۆر  خەڵكێكی  چاالكیەكانی،  دەستپێكردنی  لەگەڵ 

ئەم پارتە كرد، لە چەندین شارو ناوچەدا بارەگایان كردەوە، كادرو سەركردەكانییان 

بەشداریان لە چەندین خۆپیشاندانی جەماوەری كردووە، لەگەڵ پۆلیسی حكومەت 

رووبەروو بوونەتەوە.

هەر لەو گروپانەی پەیوەندیان بەم پارتەوە كردووە، شێخەكانی سۆفیگەری و )27(

هەموو  لە  كە  نەقشبەندی،  رێبازی  تایبەتی  بە  پەیڕەوەكانیان،  و  دەروێش 

كردووە،  پارتەوە  بەم  پەیوەندییان  زۆرتر  ژمارەیەكی  بە  دیكە  رێبازەكانی 

ترشینی  مانگی  لە  عەملانیەت.  هەوڵەكانی  بە  دژ  كاریاندەكرد  چاالكانەش 

یەكەمی )1930( لە هەڵبژاردنە گشتییەكانی پەرلەمان، ئەم پارتە )30( كورسی 

بە دەستهێنا لە كۆی )502( كورسی)28( پەرلەمانی توركیا.
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پەرلەمان  ئەندامانی  لەگەڵ كۆی گشتی  بەراورد  بە  ئەو ژمارەیە  ئەگەرچی 

كەم بوون، بەاڵم لە راستیدا لە الیەن حزبی دەسەاڵتدارەوە چاوەڕوانكراو نەبوو.

زۆرتری  كۆبونەوەی  و  پارتە  ئەم  دیكەوە چاالكی سەركردەكانی  الیەكی  لە 

جەماوەر بە دەوریاندا، لەگەاڵ رەخنە و ناڕەزاییەكانی پارتەكە لە كاربەدەستانی 

حكومەت و لە پارتی گەلی كۆماری، هەموو ئەو دیاردانە بارێكی وای خوڵقاند، 

و  دروستببێت  پارتە  ئەم  و  كۆماری  گەلی  پارتی  هەردوو  لەنێوان  گرژی  كە 

لەكۆتاییدا سەرۆكی پارتەكە )عەلی فەتحی ئۆكیار( ناچاربوو لە )16ی ترشینی 

دووەمی 1930( بڕیاری هەڵوەشاندنەوەی پارتەكەی دا.
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پارتی دیموكراسی
DP

دامەزراندنی: سەرەتاكانی 

بیرو  )1939-1945(، چەندین  كۆتاییهاتنی جەنگی دووەمی جیهانی  پێش 

وەك  كۆماری،  گەلی  پارتی  سەركردایەتی  لەناو  سەریانهەڵدا  بۆچون)29( 

هەوڵدانێك بەرەو گۆڕان و دیموكراسی لە سیستمی سیاسی توركیادا.

سااڵنەی  خولی  كردنەوەی  بۆنەی  بە  وتارێكیدا  لە  ئینونۆ،  عیسمەت 

پەرلەمان لە )1ی ترشینی دووەمی 1944(، ئەو بیروبۆچونانەی روونكردەوە 

و زیاتر جەختیشی لەسەر دیموكراسی پەرلەمانی كردەوە لە سیستمی سیاسی 

توركیادا، هەروەها بەڵێنی ئەوەیدا كە رێوشوێنە پێویستییەكان بگرێتەبەر بۆ 

ئامانجە. بەدیهێنانی ئەو 
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لە:  بریتیبوون  كە  كۆماری،  گەلی  پارتی  سەركردەی  چوار  ماوەیەك،  دوای 

نارەزایی خۆیان  كوپرلو،  فوئاد  كوڵتان،  رەفیق  مەندرس،  بایار، عەدنان  جەالل 

دەڕبری لە بەرامبەر ئەو شێوازانەی، كە كاروباری واڵتی پێ بەڕێوەدەچێت.

لە )7ی حوزەیرانی 1945( چەند خاڵێكیان  یاداشتێكدا  لە  ئەو چوار كەسە 

ئەو  خاڵەكانی  گرنگرتین  حكومەت،  و  پەرلەمان  بەردەم  خستە  پێشنیاز  وەك 

یاداشتە)30(:

1.گێڕانەوەی دەسەاڵتەكانی پەرلەمان.

2 .گێڕانەوەی مافە دەستورییەكان بۆ تاك.

3. كۆتوبەندەكانی كاتی جەنگ هەڵبگیرێت.

4. فرەیی حزبی لە كاری سیاسیدا.

5. بوژاندنەوەی ژیانی دیموكراسی لە توركیا.

6. سەرەڕای كۆمەڵە بابەتێكی دیكەش.

گەلی  پارتی  و سەركردایەتی  بەدەستان  كار  الیەن  لە  پێشنیازانە  ئەو  بەاڵم 

كۆمارییەوە، پشتگوێخران.

هەوڵەكانیان  لەسەر  سەركردەیە  چ��وار  ئ��ەو  ب���ارەش،  ئ��ەو  س���ەرەڕای 

بەردەوامبوون، تا كار گەیشتە ئەوەی سەركردایەتی پارتی گەلی كۆماری بڕیاری 

كادرێكی  كۆمەڵە  لەگەڵ  كەسە  چوار  ئەو  خۆی.  ریزی  لە  بدات  دەركردنیان 

پارتی  بەناوی  دا،  نوێیان  پارتێكی  دامەزراندنی  بڕیاری  پارتەكە،  ناو  دیكەی 

دیموكراسی.

پارتی  دامەزراندنی  فەرمی  بە   )1946 دووەم��ی  كانونی  )7ی  رۆژی  لە 

پارتە قۆناغێكی  بە دامەزراندنی ئەم  لە توركیادا)31( راگەیەندرا.  دیموكراسی 

نوێ لە ژیانی سیاسی لە توركیا دەستپێدەكات.
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پێكهاتەی كۆمەاڵیەتی پارتی دیموكراسی)32(:

لەنێوان  نەبووە  زۆر  جیاوازییەكی  كۆمەاڵیەتیەوە،  پێكهاتەی  رووی  لە 

پارتی دیموكراسی و پارتی گەلی كۆماری، هەروەك دەردەكەوێت، كە )76%(

سەركردەكانی، ئەندامی ئەنجومەنی نیشتیامنی بوون، لە خولی هەشتەمی ساڵی 

)1946( لە پیاوماقواڵن و موڵكدارەكان پێكهاتبوون، بەاڵم رێژەی رۆشنبیران لە 

)%6(زیاتر نەبووە.

ناوەڕاست  بە چینی  پەرلەمان پشتی  لە هەڵبژاردنەكانی  پارتی دیموكراسی 

دەربارەی  پیادەكردووە  تایبەتی  سیاسی  رێبازێكی  هەروەها  بەستووە)33(، 

موڵكییەتی بازرگانی و پیشەسازی، ئەم رێبازە سیاسییەش، هاندەربووە بۆ چینی 

جوتیاران كە پاڵپشتی سیاسەتەكانی ئەم پارتە بكەن لە هەڵبژاردنەكەی مایسی 

.)1950(

لە  میللیەت  رۆژنامەی  لە  وتارێكیدا  لە  ئیبكجی(  )عەبدی  رۆژنامەنوس 

شیدەكاتەوە،  دیموكراسی  پارتی  كۆمەاڵیەتی  پاشینەی   ،)1975 نیسانی  )25ی 

بیروكراسیەت،  توێژەكانی  و  چین  سەدە،  چەندین  بۆ  هاتووە:  وت��ارەدا  لەو 

رۆشنبیرانی  رێگەی  لە  ئەوەش  واڵتەكەماندا،  بەسەر  زاڵبووە  دەسەاڵتیان 

سەربازی و مەدەنییەوە، هەر لەو ماوەیەدا چەند هەوڵێك دراوە بۆ گۆڕانكاری 

لە سەردەمی عوسامنییەكان.

كۆماری  سیستمی  كەمال،  مستەفا  سەردەمی  لە  روویدا  بارودۆخ  هەمان 

بە  بەرێوەبردنی واڵت هەر  بۆیە كاری  بە هۆی هەمان ئەو كەسانە دامەزرا، 

دەستی ئەو هێزە نەریتگەرییەوە ماوەتەوە.

دیموكراسی  پارتی  كاتێك  دروستبوو،  نوێ  هێزێكی   )1950( ساڵی  لە  بەاڵم 

گەیشتە دەسەاڵت لە رێگەی هەڵبژاردنیكی ئازادەوە، نەك لە رێگەی بیرمەند 

چینی  رێگەی  لە  بەڵكو  بیرۆكراسیەكان،  مەدەنییە  و  سەربازی  رۆشنبیرە  و 

بۆرژوازییەوە.
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و  زەوی  موڵكدارانی  گەورەكانی  یەكێتییە  لەڕێگەیی  نوێیەش  هێزە  ئەو 

كە  نوێییە،  هێزە  ئەو  پەیدابووە.  سەرمایەدارانەوە  و  گوندەكان  پیاوماقواڵنی 

الیەنگری فراوانی جەماوەری بە دەستهێنا- وەك ئەڵتەرناتیڤێكی دیموكراسیانە 

هاتە پێشەوە.

گەیشتنی پارتی دیموكراسی بە دەسەاڵت:

ناوچەو  لەسەرجەم  رێكخراوەكانی  لق  و  پارتە،  ئەم  ئەم  راگەیاندنی  دوای 

زۆر سودیشی  و  پەرەیدەسەند  رۆژبەڕۆژ  كردەوە،  توركیادا  هەرێمەكانی)34( 

لەناڕەزایی جەماوەر بەرامبەر پارتی گەلی كۆماری وەردەگرت، لە بانگەشەكانیدا 

دەستی بۆ سەرجەم ئەو الیەنانە دەبرد، كە هەستی گەلی توركیای دەوروژاندو 

بووبوون بە ویستی كۆمەڵگە.

كە  كۆماری  گەلی  پارتی  پارتە،  ئەم  لەبرەوسەندنی  رێگرتن  مەبەستی  بە   

)21ی  لە  پێشخست،  هەڵبژاردنی  ساڵیك  ماوەی  بۆ  بوو،  دەسەاڵت  لەسەر 

تەموزی 1946( هەڵبژاردنی گشتی بۆ پەرلەمان ئەنجامدرا، لەو هەڵبژاردنەدا 

پارتی گەلی كۆماری زۆربەی دەنگەكانی بەدەستهێنا، بەاڵم پارتی دیموكراسی 

 )1950 ئایاری  )14ی  گشتی  هەڵبژاردنی  لە  دەستكەوت.  كورسی   )62( تەنها 

پارتی دیموكراسی بەڕێژەیەكی گەورە سەركەوتنی بە دەستهێنا، لە كۆیی )487( 

كۆماریش)68( گەلی  پارتی  بەدەستهێناوە،  كورسی   )396( پەرلەمان  كورسی 

كورسی. بۆیە حكومەت لە الیەن پارتی دیموكراسیەوە پێكهات بە سەرۆكایەتی 

)عەدنان مەندرس(، هەروەها سەرۆكی پارتیش )جەالل بایار( بە سەرۆك كۆمار 

هەڵبژێردرا.

دەكرێت هۆیەكانی سەركەوتنی پارتی دیموكراسی لە هەڵبژاردنەكانی ساڵی 

)1950( بۆ ئەم خااڵنە بگەڕێنینەوە)35(:
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-1 ویستی گەلی توركیا لە گۆڕینی سیستمی حوكمڕانی، دوای ئەوەی پارتی 

گەلی كۆماری لە )1923(وە دەسەاڵتی بە دەستگرتووە.

-2 كەموكورتی لە سیاسەتی پارتی دەسەاڵتدار، بە تایبەتی لەبواری ئابوری و 

پڕۆژە خزمەتگوزاریەكان.

چین  بە  پەرلەماندا،  هەڵبژاردنی  لە  دیموكراسی،  پارتی  پشتبەستنی   3-

تایبەت  سیاسەتێكی  پەیڕەوكردنی  و  كۆمەڵگە  ناوەڕاستی  توێژەكانی  و 

لەخاوەنداریەتی و كاروباری پیشەسازی.

پارتی  سەركەوتنی  لە  هەبووە  یەكالكەرەوەی  رۆڵێكی  ئاینی،  هۆكاری   4-

دیموكراسی، ئەو پارتە لە بەرنامەكەی خۆی جەختی لەم خااڵنە كردۆتەوە:

 أ( بانگدان لە كاتی نوێژەكاندا بە زمانی عەرەبی.

 ب( رێگادان بە حەج كردن.

 ج( رێگەپێدان بە خوێندنی ئاینی.

 د( هەڵوەشاندنەوەی دەستێوەردانی حكومەت لە جلوبەرگی ژنان.

 ه( هاندان و پشتگیری كردنەوەی كۆلێژی-ئاینی-لە ئەنقەرە.

بەاڵم دەكرێت بوترێت، كە زۆربەی ئەو خااڵنەی ئەم پارتە خستویەتییەڕوو 

پارتەكەوە  راستەقینەی  لەباوەڕێكی  ئایدیۆلۆژیا  وەك  ئایینی،  چاكسازی  وەك 

نەهاتووە، بەڵكو بۆ بەرژەوەندی سیاسی و ورووژاندنی جەماوەر بووە لەكاتی 

ساڵی  خۆیدا  بەرنامەی  لە  پارتە  ئەم  روونكردنەوە،  زیاتر  بۆ  هەڵبژاردندا، 

)1946(، جەختی لە سیستمی عەملانیەت كردۆتەوە، هەروەك لە مادەی )14( 

یاسای ناوخۆی پارتەكەدا هاتووە:

نابێت  كە  لەوەی،  بریتیە  عەملانییەت،  بۆ  دیموكراسی  پارتی  )تێگەیشتنی 

دەوڵەت دەستبخاتە ناو كاروباری ئاینیەوە. پارتی دیموكراسی ئەو بۆچونە بە 

پارتی  بنەمایە  ئەم  پێی  بە  ئاینە.  دژی  عەملانییەت  گوایە  كە  نازانێت،  راست 

تاك،  مافەكانی  لە  مافێك  وەك  دەنێت،  ئاییندا  ئازادی  بە  دانی  دیموكراسی 
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فێربوون  بۆ  دەكات،  ئاینیەكان  ریكخراوە  دامەزراندنی  الیەنگری  هەروەها 

ئایینەوە. ئەو رێكخراوانە شتێكی پێویسنت، بەاڵم  لەسەر دەستی مامۆستایانی 

بۆ  نییە  ئاین  بەكارهێنانی  بە  باوەڕی  دیموكراسی  پارتی  دیكەوە،  الیەكی  لە 

دیموكراتی،  پارتی  كە  دەگەێنێت  ئەوە  بۆچونەش  ئەو  سیاسی.  مەبەستی 

ئاسانكاری گەورەی خستۆتە بەردەم ئیسالم.(

پارتی  كە  دووپاتكردۆتەوە،  ئ��ەوەی  بۆنەدا  زۆر  لە  مەندرس،  عەدنان 

دیموكراسی لە بڕیاری جیاكردنەوەی ئایین لە دەوڵەت پاشەگەزنابێتەوە، بەاڵم 

توركیا دەوڵەتێكی ئیسالمییە و هەرواش دەمێنێتەوە.

پەیوەندییەكانی نێوان پارتی دیموكراسی و پارتی گەلی كۆماری)36(:

لەگەڵ  پەیوەندییەكانی   ،)1946( لە  دیموكراسی  پارتی  دامەزراندنی  دوای 

پارتی گەلی كۆماری لە حاڵەتێكی توندا بوو، هەردوال لە هەوڵی ئەوەدا بوون 

متامنە و پشتگیری جەماوەر بەدەستبێنن و زۆرترین ژمارەی نوێنەریان هەبێت 

لە پەرلەماندا.

ئەو پەیوەندییانە دوای هەڵبژاردنەكانی پەرلەمان لە )1950(وە و سەركەوتنی 

و  خەسڵەت  چەند  بەسەرداهات،  گەورەی  گۆڕانی  دیموكراسی)37(،  پارتی 

هۆی  بە  نێوانیان  پەیوەندییەكانی  سەرەتا  گرتەخۆی.  دیكەی  تایبەمتەندی 

نەبوو خۆیان  ئاسانیش  بوونەوە، كارێكی  ئاستەنگ  گرژییەكانەوە رووبەڕووی 

حوكمڕانی  لە  )27(ساڵ  دوای  تازەیەدا،  هەلومەرجە  ئەو  لەگەڵ  بگونجێنن 

تاكحزبی و چوار ساڵ ژیانی ئۆپۆزسیۆنی توند.

پارتی دیموكراسی، خۆی بە نوێنەری ئیرادەی گەل دەزانی، ئەركیشی گۆڕان 

بوو لە واڵتدا، چاوەڕوانی ئەوەی دەكرد، كە ئۆپۆزسیۆنێكی الواز )پارتی گەلی 

كۆماری( بەشداری لە پرۆسەی حوكمڕانی بكات.

پارتی دیموكراسی خۆی بەهێزی زۆرینە دەزانی، هەر بە پێی تێڕوانینی بۆ 
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بۆ  دەداتێ  شەرعییەتی  رەهاو  دەسەاڵتی  زۆرینەیە  ئەو  ئەوا  دیموكراسیەت، 

ئەوەی چی بە پێویست بزانێت ئەنجامیبدات.

لەالی خۆیەوە پارتی گەلی كۆماری لە بارێكی پڕ كێشە و ئاژاوەی ناوخۆیی 

تونددا دەژیا، دوای شكستهێنان و لەدەستدانی دەسەاڵت. لەبەرامبەردا پارتی 

جێبەجێكردنی  بۆ  كار  و  ببوژێنێتەوە  واڵت  ئابوری  توانیویەتی  دیموكراسی 

ئامانجەكانی بكات، بۆیە ئەم پارتە هیچ ئەڵتەرناتیڤێكی سیاسی لەبەردەستدا 

دەسەاڵت  بە  درێژە  تاوەكو  خۆی  لە  بو  بەرگریكردن  دۆخی  لە  تەنها  نەبوو، 

بدات.

سیاسەتی ناوخۆی توركیا لە سەردەمی حوكمڕانی پارتی دیموكراسی:

1. سیاسەتی بەرامبەر بە ئاڕاستەی چەپ)38(:

مەترسی  بە  بەرامبەر  توركیا،  لە  رۆژنامەكان  )1951(وە  سەرەتای  لە  هەر 

كۆمۆنیستی،  هەرایەكی گەورەیان نایەوە، بۆیە هەڵمەتێكی دەستگیركردنیان 

پڕۆژەیەك  ساڵدا،  هەمان  دووەمی  ترشینی  لە  دواتر  دەستپێكرد.  شارەكان  لە 

پێی  بە   ،)141( مادەی  بە  بوو  پەسەندكرا،  پەرلەمان  لە  كۆمۆنیستی  بە  دژ 

ئەو مادەیە حوكمی لە سێدارەدان بەسەر هەمو ئەو كەسانە دەدرێت ئەگەر 

پەیوەندی كۆمۆنیستیان لەسەر بسەملێرنێت.

هەر لەو سەردەمەدا )كۆمەڵەی قەاڵچۆكردنی كۆمۆنیستی( دامەزرا، دواتر 

لەپێناو بەرژەوەندی گشتی(. سەرەڕای  بۆ )كۆمەڵەی كاركەران  ناوەكەی گۆڕا 

پێكهێنانی دادگا تایبەتییەكان بۆ ئەو كەسانەی بەو بیروباوەڕە تاوانبار دەكرێن.

2. سیاسەتی بەرامبەر بە كورد)39(:

قۆناغەدا  لەو  كورد  كۆمەاڵیەتی  و  ئابوری  و  سیاسی  ژیانی  بارودۆخی 

فرە  سیستمی  پێشەوەی  هاتنە  بە  بارودۆخەش  ئەو  بوو،  دژواردا  بارێكی  لە 

لەچەند روویەكەوە  پارتایەتی  فرە  بەڵكو سیستمی  نەهات،  كۆتایی  پارتایەتی 
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كاریگەری نێگەتیڤانەی هەبووە بۆ پرسی نەتەوایەتی كورد، لەبەرئەوەی پارتە 

كەسایەتییە  بە  پەیوەندی  و  گفتوگۆ  بە  ملمالنێ  كەوتنە  تورك  سیاسییەكانی 

بەهێزەكانی ناو كۆمەڵگەی كوردی، بۆ ئەوەی لە رێی ئەوانەوە دەنگی جوتیار 

و كاسبكارانی كورد بۆ الی خۆیان رابكێشن.

پارتی دیموكراسی، سەرەتا چەند هەنگاوێكی دیموكراتیانەی هاویشت، )40(

بە كردنەوەی رێكخراو و یانەی سیاسی و رۆشنبیری، هەر لەو چوارچێوەیەدا 

چەند یانەیەكی رۆشنبیری كورد دامەزرا، هەروەها چەند رۆژنامە و گۆڤارێكیش 

دەرچوو، لەو بوارەشدا كەسایەتی )موسا عەنتەر(دەركەوت. ئەمە و سەرەڕای 

بەشداریكردنی كورد لەچەند یانە و پارتێكی توركی، لەوانە: یەكێتی ئەدەبیاتی 

تورك و پارتی نیشتیامنی.

بەاڵم ئەو هەڵوێستانەی پارتی دیموكراسی تا سەر نەبوون، بەڵكو هەر زوو 

ئەو پارتە لە بەڵێنەكانی پاشەگەزبووەوە و دەستیكرد بەدژایەتی كورد. 

خاڵدا  لەچەند  دیموكراسی  پارتی  و  كورد  نێوان  پەیوەندییەكانی  دەكرێت 

هەڵسەنگێنین:

 أ(  پشتگیری كورد بۆ پارتی دیموكراسی بە هۆی بەرنامەكەی نەبوو، بەڵكو 

زیاتر بە كاریگەری سیاسەتی پارتی گەلی كۆماری بووە بەرامبەر كورد.

 ب( پارتی دیموكراسی، شێوازی كاركردنی لەناوچە كوردییەكان، بەكارهێنانی 

بدزێتەوە،  نەتەوایەتیەكان  پرسە  لە  خۆی  رێگاوە  لەو  ئەوەی  بۆ  بووە،  ئاین 

لە  منوونە  بۆ  دروستبكات.  كورد  تاكی  لەسەر  كاریگەری  دیكەوە  الیەكی  لە 

ئێمەش  كوردینە  )ئەی  دروشمی  دیموكراسی  پارتی  هەڵبژاردن،  بانگەشەكانی 

وەك ئێوە موسڵامنین(ی هەڵگرتبوو.

پارتی  نەرێنیەكانی  و  كارە خراپ  پارتی دیموكراسی هەوڵیداوە هەموو   ج( 

گەلی كۆماری بخاتەروو.
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3. رەفتارەكانی دژ بە ژیانی سیاسی دیموكراسی)41(:

پارتە  ئەو  سیاسیەكانی  هەڵسوكەوتە  لە  منوونەیەك  چەند  لەمبارەوە 

دەخەینەڕوو:

 أ( لە ئایاری )1954(، بڕیارێك دەرچوو، كە هەر نوسەرێك یان رۆژنامەنوسێك 

بەرەوڕووی  ئەوا  بگرێت،  حكومەت  كەسایەتییەكانی  لە  رەخنە  نوسینێكدا  لە 

لێپرسینەوەی یاسایی دەبێت.

 ب( لە )21ی تەموزی 1953(، بڕیارێك دەرچو، رێگەی لە مامۆستایانی زانكۆ 

گرت بۆ بەشداریكردن لە هەر كارێكی سیاسیدا.

 ج( لە )1956( بڕیارێكی دیكە دەرچو، رێگەینەدا رۆژنامەكان، نوسین دەربارەی 

باری ئابوری واڵت باڵوبكەنەوە، ئەگەر نا توشی لێپرسینەوە دەهاتن.

و  گردبوونەوە  هەمو  قەدەغەكردنی  بڕیاری  ساڵدا،  هەمان  لە  هەر   د( 

خۆپیشاندان و رێپێوانێك دەرچوو، ئەگەر بە بێ مۆڵەتی فەرمی بێت.

سیاسەتی دەرەكی توركیا لە سەردەمی پارتی دیموكراسیدا)42(:

توركیا،  لە  دیموكراسی  پارتی  سەركردەكانی  دەسەاڵت،  بە  گەیشتی  لەگەڵ 

پێشو  رێبازی  هەمان  دەرەك��ی  سیاسەتی  لەبواری  توركیا  كە  رایانگەیاند، 

پەیڕەودەكات.

هەر بۆ روونكردنەوەی ئەو رێبازە سیاسییە، ئاماژە بە چەند پرسێك و هەڵوێستی 

حكومەتی پارتی دیموكراسی لە توركیا، دەدەین، بەرامبەریان:

1. جەختكردن لەسەر دڵسۆزی و پابەندییان بۆ ئەو پەیامنەی ساڵی )1939( 

بەسرتاوە لەگەڵ بەریتانیا و فەرەنسا، هەروەها پەیامنی هاوكاری و دۆستایەتی 

لەگەڵ واڵتە یەكگرتووەكانی ئەمەریكا.

لەسەر  یان  توركیا  دەرەكی  سیاسەتی  دیموكراسی،  پارتی  سەركردەكانی   .2
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ئەو بنەمایە دامەزراند، كە واڵتە یەكگرتووەكانی ئەمەریكا بەهێزترە لە واڵتانی 

سۆسیالیزم لە هەردو بواری سەربازی و ئابوریدا.

3. لە مانگی ئەیلولی )1952(، توركیا وەك ئەندام لە پەیامنی)ناتۆ(وەرگیرا، 

هەروەها لە نیسانی )1955( بەشداریكرد لە پێكهێنانی پەیامنی)سینتۆ(بەغداد.

4. توركیا تەنها واڵت بوو لە رۆژهەاڵتی ناوەراست و دوور، دژی هێرشە سێ 

قۆڵییەكەی ساڵی )1956( بۆ سەر میرس نەوەستا.

سەربازییەكانی  بنكە  كردنەوەی  بە  رازیبوو   )1959( ساڵی  لە  توركیا   .5

ئەمەریكا لەسەر خاكەكەی.

بارودۆخی گشتی لە توركیا لە سەردەمی دەسەاڵتی پارتی دیموكراسی)43(:

دوای هەڵبژاردنە گشتیەكانی ساڵی )1950( و سەركەوتنی پارتی دیموكراسی، 

هەروەها  توركیا،  كۆماری  سەرۆك  بە  بوو  بایار(  )جەالل  پارتەكە  سەرۆكی 

توركیا  ژیانی  لە  ماوەیە  ئەو  حكومەت.  سەرۆكی  بە  بوو  مەندرس(  )عەدنان 

دیموكراسی،  پارتی  دیاربوو، سەرەتای حكومڕانی  پێوە  تاڕادەیەك سەقامگیری 

بۆ  بانگەشەی  هەڵبژاردن  بەرنامەی  لە  كە  بەجێهێنا  خۆی  بەڵێنێكی  چەند 

دەكرد، وەك: بانگدان بە زمانی عەرەبی لە كاتی نوێژەكان، رێگادان بە خوێندنی 

بابەتە ئاینییەكان لە قوتابخانە گشتیەكاندا، سەرەڕای چەند كارێكی دیكە لەو 

چوارچێوەیەدا.

بە  تایبەتی  بە  ئیسالم  و  ئاینییەكان  مەسەلە  لەسەر  پارتە  ئەم  سیاسەتی 

سەركردەی  و  حكومەت  سەرۆكی  مەندرس(  )عەدنان  دەنارسا)44(،  سادەیی 

دیاری پارتەكە، بەردەوام ئەوەی دووبارەكردۆتەوە )گەڕانەوە نابێت دەربارەی 

هەرواش  و  ئیسالمییە  واڵتێكی  توركیا  دەوڵ��ەت(،  لە  ئاین  جیاكردنەوەی 

دەمێنێتەوە.
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الی  رۆحی  بیروباوەڕی  كە  ئەوەیە  بۆچوونانە،  لەو  مەندرس  مەبەستی 

بە سیستمی  پەیوەندی  بیروباوەڕە  ئەو  بەاڵم  ئیسالمە،  بیروباوەڕی  توركەكان، 

حوكمڕانی و یاسا دانراوەكانەوە نییە.

بەاڵم كاتێك ئەو پارتە سەركەوتوو نەبوو لەوەی، كە هەنگاوی زیاتر بنێت)45(

و وەاڵمی چاوەڕوانیەكانی دەنگدەرانی بداتەوە، ئەوە تا دەهات زیاتر بەرەو 

سیاسەتێكی سەرومڕ ناسیۆنالیستانە و پۆپۆلیستانە دەڕۆیشت.

حكومەتی توركیا بە رابەری پارتی دیموكراسی، بوو بە دەسەاڵتیكی ملهوڕ، 

یاساكانی هەڵبژاردنی دەستكاری دەكرد. ساڵی )1957( شەڕێكی كراوەی دژ بە 

ئۆپۆزسیۆن راگەیاند، نیازیبوو رژێمێكی نوێی تاكحزبی دروستبكات، دیارە ئەو 

بزوتنەوەی  بوو،  رادیكاڵی  زیاتر  ئۆپۆزسیۆن  هەبوو،  كاردانەوەی  هەنگاوەش، 

سیاسی نوێش پەیدابوو.

كودەتا  بۆ  درا  سەربازی  هەوڵێكی  چەند   ،)1960-1950( سااڵنی  لەنێوان 

لە  بەاڵم  سەریاننەگرت،  هەندێكیان  واڵتە،  لەو  حوكمڕانی  سیستمی  بەسەر 

پارتی  دەسەاڵتی  و  سەركەوت  سەربازی  كودەتای)46(   )1960 ئایاری  )17ی 

دیموكراسی لە واڵتدا هەڵوەشاندەوە. دەسەاڵتدارانی كودەتا سەربازییەكە بە 

زنجیرەیەك كار هەستان، عەدنان مەندرس، تاوانباركرا بەوەی دژی عەملانییەتە، 

بۆیە خۆی و چەند بەرپرسێكی بااڵی حزبەكەی رەوانەی دادگا كران، بارەگاكانی 

پارتی دیموكراسیش داخران.

هەتایی  هەتا  زیندانیكردنی  بە  بڕیاریدا  دادگا   ،)1961 ئەیلولی  )15ی  لە 

لە  یەك  هەر  سێدارەدانی  لە  بڕیاری  بایار(، هەروەها  )جەالل  كۆمار  سەرۆك 

)عەدنان مەندرس( و )فەتین روشدی( وەزیری دەرەوە و )حەسەن بوالتقان( 

وەزیری دارایی، بریارەكەش بەسەریاندا جێبەجێكرا.
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پارتی بزوتنەوەی نەتەوەیی
M H P

دەربارەی سەرەتاكانی دروستبوونی ئەم رێكخراوە سیاسییە، بیرو بۆچونەكان 

هەیە  لەنێوانیاندا  جیاوازی  باسكردنیدا  لە  سەرچاوەكانیش  ئاڵۆزن،  تاڕادەیەك 

 .)47(

ساڵی  بۆ  بزوتنەوەیە  ئەم  دروستبوونی  بیرۆكەی  گشتی  شێوەیەكی  بە 

)1944( و )1948( دەگەڕێتەوە. لەنێوان سااڵنی )1944-1948(، كە مێژووەكەی 

یەكالنەبۆتەوە، پارتی نەتەوە لە توركیادا دادەمەزرێت، سەرۆكی فەخری ئەو 

)عوسامن  راستەوخۆشی  سەرۆكی  و  بووە  جەقامق(  )فەوزی  جەنەراڵ  پارتە، 

بلوك پاشا( بوو.

هەر لە ساڵی )1946(دا، پارتی جوتیارانی الدێ  لە توركیا دادەمەزرێت، ساڵی 

)1957( هەردو پارت یەكدەگرن و دەبنە )پارتی نەتەوەیی جوتیاری كۆماری( 
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بە سەركردایەتی )عوسامن بلوك پاشا(، ناوبراو ساڵی )1963( لە سەرۆكایەتی 

لە  توركیش(  ئەرسەالن  )ئەڵپ  ساڵەدا  لەو  هەر  دووردەكەوێتەوە،  پارتەكە 

دەكات،  سیاسییەكان  پەیوەندییە  بە  دەست  توركیا،  دەگەڕێتەوە  بەلجیكاوە 

پارتی  لەگەڵ  نەتەوەیی دادەمەزرێنن،  پارتی  لە هاوڕێكانی  لەگەڵ )9( كەس 

)نەتەوەیی جوتیارانی كۆماری( یەكدەگرن لەژێر ناوی پارتی جوتیاری كۆماری، 

دواتر ناوەكەی دەگۆڕێت و دەبێتە پارتی بزوتنەوەی نەتەوەیی بە سەكردایەتی 

)ئەڵپ ئەرسەالن توركیش(، لە نێوان مانگی )تەموز - ئابی 1965(دا.

 

ئایدیۆلۆژیای بزوتنەوەی نەتەوەیی)48(:

لە رێگەی چاپكردنی چەند نامیلكەیەك، تیۆرییە گشتیەكەی ئەم بزوتنەوەیە 

لە الیەن ئەڵپ ئەرسەالن توركیش روونكراوەتەوە. ئەو بابەتانەی لە نامیلكەكاندا 

تیشكە  نۆ  ئەو  تیشك(.  )نۆ  ناونراوە  گرتۆتەخۆی،  سەرەكی  خاڵی  نۆ  هاتون، 

سیاسەتە گشتییەكەی ئەم بزوتنەوەیە دەخاتەڕوو، كە بریتین لە:

ئاڕاستەی  كۆمەاڵیەتی،  ئەخالقیەتی  ئاكارخوازی،  ئایدیالیزم،  )ناسیونالیزم، 

زانستی، پشتگیری ئازادی، پێشكەوتنی الدێ و جوتیاران، گەشەپێدانی میللی، 

پیشەسازی و تەكنەلۆژیا(.

1. ناسیونالیزمی: واتە ئەو هەستە قوڵەی جەخت لە خۆشگوزەرانی دەكاتەوە.

كە  گشتییەكەی،  مانا  بە  مرۆڤایەتی  رەگەزی  خزمەتكردنی  ئایدیالیزمی:   .2

چاكرتین رێگایە بۆ خزمەتكردنی ناسیۆنالیزم.

3. ئاكارخوازی: جەخت لە دابونەریتی توركەكان دەكاتەوە، كە دەكرێت لە 

كۆمەڵگەی هاوچەرخی تورك پراكتیك بكرێت.

4. ئەقاڵنیەتی كۆمەاڵیەتی: جەخت لە گۆڕانە كۆمەاڵیەتییە هەمە الیەنەكان 

دەكاتەوە، دەربارەی ژیانی ئاسودەیی و خۆشگوزەرانی.

5. ئاڕاستەی زانستی: بەهێزكردنی میتۆدی زانستییانە لە بڕیارە سیاسییەكان.
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6. پاڵپشتی ئازادی: لە هەموو بوارەكانی ژیان.

7. پێشكەوتنی الدێ و جوتیاران: بزوتنەوەكە جەخت لەم الیەنە دەكاتەوە، 

لەبەرئەوەی )%70(كۆمەڵگەی توركی كۆمەڵگەیەكی الدێی و جوتیارییە.

پزیشكی،  خزمەتگوزاری  قوتابخانە،  بوارەكانی  میللی:  گەشەپێدانی   .8

تەندروستی و نوێكردنەوەی كشتوكاڵی دەگرێتەخۆی.

پێشكەوتنی  بۆ  هەیە  گەورەی  گرنگییەكی  تەكنەلۆژیا:  و  پیشەسازی   .9

توركیای مۆدێرن.

سەرەڕای ئەو بابەتانەی سەرەوە، بنەما حزبییەكانی ئەم بزوتنەوەیە ئاماژە بۆ 

زۆر بواری سیاسی و رۆشنبیری دیكە دەكات، وەك: )49( 

 أ( پاراستنی یەكپارچەیی خاكی توركیا و نەتەوەی تورك.

 ب( ورووژاندنی هەستی ئیسالمی دژی كۆمۆنیزمی.

ئەنتی  و  پۆپۆلیزم  ناسیۆنالیزم،  )تۆرانیزم،  بنەماكانی  تێكەڵكردنی   ج( 

كۆسمۆپۆلیتیك(. 

رێكخراوی الوانی بزوتنەوەكە:

میلیشیایەكی  لە  بریتیبوون  منونەییەكان،  مەڵبەندە  بەناوی  رێكخراوێكە 

تایبەت بە گەنجان، نازناوی )گورگە بۆرەكانی( بۆخۆی هەڵبژاردبوو. )50(

ئەم رێكخراوە بە باسكی ئایدیۆلۆژیا و داینەمۆی هەڵسوڕێنەری ئایدیۆلۆژیای 

نەژادپەرستی )مەهەپە( دادەنرێت.

پاشان  كردەوە،  ئەزمیر  شاری  لە  سەربازی  كامپی  یەكەم  ساڵی)1968(  لە 

ژمارەی كەمپەكانیان گەیشتە )36( كەمپ و لە هەموو توركیا باڵوبوونەوە.

سەربازیان  )مەشقی(  كەمپانە  ئەو  لەناو  رێكخراوە  ئەم  ئەندامانی 

ئەنجامدەدا، بە هەمانشێوەی تیپە فاشیەكانی ئەوروپای نێوان هەردو جەنگی 

جیهانی یەكەم و دووەم.

دامەزراندنی ئەم رێكخراوە، هۆیەكەی بۆ كاریگەری بیروباوەڕی نازییەكان 

دەگەڕێتەوە بە سەر خودی )ئەڵپ ئەرسەالن توركیش( )51(، ناوبراو پەیوەندی 



محەمەد فاتح50

باشی لەگەڵ سەركردەكانی نازییەت هەبووە ساڵی )1945(. دواتریش درێژەی 

بەو پەیوەندیانە داوە بە شێوەیەكی نهێنی، لەگەڵ نازییە نوێیەكانی ئەوروپا.

ئەم رێكخراوە پاڵپشتی بزوتنەوەی نەتەوەیی و چاالكییەكانی بووە لەنێوان 

سااڵنی )1968 - 1969(، دژایەتییەكی توندی رەوتە چەپەكانی كردووە.

ئەڵپ ئەرسەالن، كاتێك بووە جێگری سەرۆك وەزیرانی توركیا ساڵی )1975(، 

كاری بۆ ئەوە دەكرد، ئەندامانی حزبەكەی لەناو دامودەزگاكانی دەوڵەت جێگر 

بكات، بە تایبەتی لەناو سوپاو پۆلیس و هەواڵگری و خزمەتگوزارییەكان. بۆیە 

ئەندامانی ئەم بزوتنەوەیە تەنها الیەن بوون، كە بتوانن چەك هەڵبگرن.

رێڕەوی سیاسی بزوتنەوەكە)52(:

لە  جەختی  نەتەوەیی،  بزوتنەوەی  سەرۆكی  توركیش،  ئەرسەالن  ئەڵپ   .1

بوونی پەیوەندی بەهێز كردووە لەگەاڵ گەالنی تورك لە واڵتانی دیكەی جیهاندا، 

ناوەڕاستی  واڵتانی  لە  هەیە  تورك  ملیۆن  سەد  نزیكەی  توركیش  بۆچونی  بە 

كیشوەری ئاسیا و واڵتانی چین و قوبرس.

2. توركیش جەختی لە مافەكانی گەلی تورك كردەوە لە قوبرس، ئەو كێشەیەی 

بە سیاسەتی دەرەكی توركیا و ئایدیۆلۆژیای سیاسی توركیا بەستۆتەوە.

3. نیشتیامنپەروەری الی توركیش مانای بەرگریكردن لە ناسیۆنالیزمی توركیا 

دەگەێنێت، لەسەر ئەم بنەمایە پێویستە لەسەر حكومەتەكەی توركیا سوپا بۆ 

قوبرس بنێرێت بۆ بەرگریكردن لە توركەكانی ئەم واڵتە.

4. توركیش لە ساڵی )1974( بەشداریكردووە لە پێكهێنانی حكومەتی توركیا 

بە سەرۆكایەتی سلێامن دیمیرێل، بوو بە جێگری سەرۆك وەزیران.

گرنگی  رۆڵێكی  نەتەوەیی  بزوتنەوەی   )1980-1978( سااڵنی  لەنێوان   .5

گێڕاوە لە خوڵقاندنی گرژی و تێكچوونی دۆخی سیاسی لە توركیا. ئەوەش بە 

هۆی ئەو كردەوانە لە الیەن رێكخراوی الوانی بزوتنەوەكە ئەنجامدراوە، ئەم 

رێكخراوە ملمالنێیەكی توندی لەگەڵ گروپ و رەوتە چەپەكان هەڵگیرساند.

كوژراون،  كردەوانە  لەو  كەس  هەزار  یەك  نزیكەی  ئامار  هەندێك  پێی  بە 
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لە كاتێكدا)53( سەرۆكایەتی سوپای توركیا باس لە )5241( كوژراو و بریندار 

دەكات، كە رۆڵی سەرەكی ئەو رووداوانە لە الیەن ئەندامانی ئەو بزوتنەوەیە 

بووە.

هەروەها لەو سەردەمە هەوڵی كوشتنی –پا پا-ی ڤاتیكان، پاپا یوحەنا پولسی 

دووەم دراوە و ئەندامانی ئەو بزوتنەوەیە پێی تاوانبار كراون.

نائاسایی(  )باری  بڕیاری  بارودۆخەوە  ئەو  هۆی  بە  توركیا  حكومەتی  بۆیە 

راگەیاند لە )13( پارێزگا و سەرەڕای )11( ناوچەی كوردستانیش.

هەر لەو هەلومەرجەدا لە ساڵی )1979(، كاتێك رۆژی )1( ئایار وەك جەژنی 

ماوەی  بۆ  هاتوچۆ  قەدەغەكردنی  بڕیاری  دابوو،  لەبەردەم  جیهان  كرێكارانی 

هەڵمەتێكی  پۆلیس  هەروەها  ئیستەمبوڵ،  شاری  لەناو  دەرچو  كاتژمێر   )24(

دەستگیركردنی، بەرامبەر سەركردەكانی زۆربەی سەندیكای كرێكاران و پارتی 

كرێكارانی توركیا، دەستپێكرد، دیارە مەبەستەكەش رێگرتنبووە لە ئاهەنگگێڕانی 

سوپای  ملمالنێیە،  و  ئاژاوە  و  كێشە  پڕ  بارودۆخە  لەو  بۆنەیە،  بەو  كرێكاران 

توركیا كودەتایەكی سەربازی بەرپاكرد لە مانگی ئەیلولی )1980( و كۆتاییهێنا 

بە حكومەتی مەدەنی لە واڵت.

و  پارت  هەمو  هەڵوەشاندنەوەی  بڕیاری  سەربازییەكە،  كودەتا  دوای   .6

رێكخراوە سیاسییەكان دەرچوو، سەرەڕای دەستگیركردنی سەركردەی زۆربەی 

پارتەكان، لە ناویشیاندا ئەڵپ ئەرسەالن توركیش.

ئەڵپ  دەستی  لەسەر  نەتەوەیی  بزوتنەوەی  دووب��ارە   )1983( ساڵی   .7

 )1987( لە  پەرلەمان  بۆ  گشتی  هەڵبژاردنی  لە  دامەزرایەوە،  ئەرسەالن)54( 

سەركەوتنی بەدەستنەهێنا.

)رەفاه( پارتی  لەگەڵ  سیاسی  هاوپەیامنیەتییەكی  لە   )1991( ساڵی   .8

ساڵی  هەڵبژاردنی  لە  بەاڵم  پەرلەمان،  گەیشتە  بزوتنەوەیە  ئەم  ئیسالمی،  ی 

)1997( بزوتنەوەكە دوبارە نوشستیهێنا. سەرۆكی بزوتنەوە )ئەڵپ ئەرسەالن( 

لە )1997( كۆچی دواییكرد.
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سەردەمی بزوتنەوەی نەتەوەیی دوای ئەڵپ ئەرسەالن)55(:

ملمالنێی  بەرەوڕووی  بزوتنەوەیە  ئەم  توركیش،  ئەرسەالن  ئەڵپ  مردنی  دوای 

ئەڵپ  كوڕی  توركیش(  )ئەرتەغولی  لەنێوان  لێپەیدابوو،  باڵی  دوو  هات،  ناوخۆیی 

ئەرسەالن لە الیەك، باڵی )دەوڵەت باخچەلی( لە الكەی دیكە.

سەركردایەتی  و  دۆخەكە  بەسەر  زاڵبوو  باخچەلی(  )دەوڵەت  باڵی  كۆتایی  لە 

بزوتنەوەكەی گرتەدەست، دوای نزیكەی دە ساڵ، ئەرتوغەل توركیش گەڕایەوە ناو 

سەركردایەتی بزوتنەوەكە بە مەبەستی یەكگرتنەوە و بەهێزبوونی.

ساڵی )1999( لە هەڵبژاردنی گشتی بۆ پەرلەمان، ئەم بزوتنەوەیە رێژەیەكی باش 

دەنگی بەدەستهێنا لە مێژووی خۆیدا، كە ئەویش)%17( دەنگەكان بوو.

بەمجۆرە بەشداری لە پێكهێنانی حكومەت كرد بە سەرۆكایەتی بوڵەند ئەجەوید، 

بە هۆی  لەو ساڵەدا  تا ساڵی )2002(،  لە حكومەت درێژەی كێشا  ئەم بەشدارییە 

بزوتنەوەكە  بەاڵم  پێشخرا،  توركیا  لە  هەڵبژاردنەكان  توركیا،  ئابوری  دۆخی  خراپی 

دەنگی پێویستی بە دەستنەهێناو نەگەیشتە پەرلەمان.

لە هەڵبژاردنەكاندا، ئەم بزوتنەوەیە چەند دروشمێكی بەرزكردۆتەوە:

.)PKK(بەربەرەكانیكردنی پارتی كرێكارانی كوردستان -

پاراستنی  مەبەستی  بە  كوردستان،  باشوری  لە  سەربازی  دەستێوەردانی   -

توركامنەكانی شاری كەركوك.

- پارێزگاریكردن لە بەشە توركیەكەی قوبرس.

- دژایەتیكردنی فرۆشتنی زەوی بە كۆمپانیا بیانییەكان.

بەهێزی  پەیوەندی  بزوتنەوەیە  ئەم  دەرەكییەكان،  پەیوەندییە  ئاستی  لەسەر 

هەیە لەگەڵ رەوتە ناسیۆنالیزمەكانی ناوەڕاستی ئاسیا و باشوری قەفقاز و دەسەاڵتە 

بیرۆكەی  لە چوارچێوەی  پەیوەندیانەش  ئەو  قوبرس،  و  روسیا  ناو  ئۆتۆنۆمییەكانی 

تۆرانیزمدایە.

ئەم بزوتنەوەیە دژ بە ئەندامبوونی توركیایە لە یەكێتی ئەوروپا.

قۆنیا،  ئەرزەڕۆم،  گەشەیكردووە:  شارانە  لەم  زیاتر  بزوتنەوەكە  رێكخستنەكانی 

قەیسەری، ئەدەنە، كوتاهی، ئەرزنجان، سەرەڕای ناوچە كەناراویەكانی دەریای رەش.
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پارتی نەتەوە
M P

)فەوزی  جەنەراڵ  سەرۆكایەتی  بە  دام��ەزراوە   )1948( ساڵی  پارتە  ئەم 

حەسەن  پاشا،  بلوك  عوسامن  و  بابور)56(  حیكمەت  سكرتێری  چاقامق(و 

دەنجەر، كەنعان ئەنوەر، حیكمەت بابور، صادق دوغان.

بانگەشە بۆ یەكێتی نیشتیامنی و رێزگرتن لە بەها پیرۆزە ئاینیەكان دەكات، 

سەرەڕای باوەڕبوون)57( بەو پرەنسیپانەی، كە مستەفا كەمال دایڕشتبوو.

پارتەكە،  ئۆرگانی  وەك  دەردەك��رد،  تازە(ی  )بەیانی  رۆژنامەی  پارتە  ئەم 

)KUDER – هەروەها رۆژنامەیەكی دیكەش بە ناوی )كودرت

)فەوزی چاقامق( كۆچی دوایی دەكات، دوای  )1950( سەرۆكەكەی  ساڵی 

تێدا  سیاسی  ملمالنێی  بەاڵم  پارتەكە،  سەرۆكی  دەبێتە  بابور(  )حیكمەت  ئەو 

سەر هەڵدەدات و دەبێتە سێ رەوت، ئەوانیش:
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1. بەشێكیان دەچنە ریزی پارتی دیموكراسی.

)رێكخراوی  ناوی  لەژێر  پێكدەهێنن  رێكخراوێك  دیكەیان  بەشێكی   .2

نەتەوەخوازانی تورك(.

نەتەوەیی  )پارتی  ناوی  لەژێر  دادەمەزرێنن  پارتێك  سێیەمیان  بەشی   .3

كۆماری( بە سەرۆكایەتی عوسامن بلوك پاشا.

ساڵی )1957(، پارتی نەتەوەیی جوتیاری، لەگەڵ پارتی )الدێ و جوتیاران(، 

كە لە ساڵی )1946( دامەزرابوو یەكیانگرت و ناوەكەی بووە پارتی )نەتەوەیی 

الدێ و كۆماری(و عوسامن بلوك پاشا بوو بە سەرۆك.

چەند بابەتێك لە بەرنامەی پارتی نەتەوە)58(:

1. گرنگیدانی زۆر بە دابونەریتی ژیانی كۆمەاڵیەتی )مادەی7--(.

و  رەوشت  وەك:  نیشتیامنییەكان،  بۆچونە  و  خەسڵەت  بە  باوەڕهێنان   .2

دابونەریت، لە پێكهێنانی سیستمی كۆمەاڵیەتی )مادەی8--(

3. پارتی رێز لەدامەزراوە ئاینی و نیشتیامنیەكان دەگرێت.)مادەی-12-(

4. پارتی داوای پێكهێنانی دامەزراوە ئاینییەكان دەكات، بەرگری لە ئەوقاف 

قوتابخانە  لە  ئاینییەكان  بابەتە  كە  دەزانێت،  پێویستی  بە  هەروەها  دەكات، 

سەرەتایی و ئامادەییەكان بخوێندرێت، لەگەڵ دروستكردنی كۆلێژی ئیسالمی 

ئاینی.

ئەم  ئەنقەرە،  شاری  دادگای  بڕیاری  بە   ،)1954 دووەمی  كانونی  )27ی  لە 

پارتە لە كاركردن راگیرا، بەاڵم دوای هەر ماوەیەكی كورت خۆی رێكخستەوە 

لەژێر ناوی-پارتی نەتەوەی كۆماری-بەشداری لە هەڵبژاردنە گشتییەكانی ساڵی 

)1954( كردووە )5(نوێنەری گەیشتە پەرلەمان.
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پـارتــی ئـــازادی
F P

ساڵی )1955( بە هۆی ملمالنێ و دووبەرەكی ناوخۆیی پارتی دیموكرات، 

ژمارەیەك)59( لە ئەندامی پەرلەمان سەر بەو حزبە كە )30(كەس دەبوون، 

لەسەر  ناڕەزاییان  هۆی  بە  دوورخ��ران��ەوە،  سەركردایەتیەوە  الی��ەن  لە 

ژمارەیەكی  لەگەڵ  پەرلەمانانە  ئەندام  ئەو  دیموكرات،  پارتی  سیاسەتەكانی 

 )100( دەگەیشتە  ژمارەیان  گشتی  بە  كە  پەرلەمان،  ناو  نوێنەرانی  دیكەی 

ئەندام پەرلەمان، بەسەركردایەتی )فەوزی لوتفی، قەرە عوسامن، ئیراهیم 

ئۆقتم( زۆربەیان لە رۆشنبیران، سەرمایەدار، بازرگان و كەسانی ناو كارووبار 

پێكهاتبوون، هەموو ئەوانە بڕیاریاندا خۆیان لەناو پارتێك رێكبخەن لەژێر 

كانونی  لە  پارتە  ئەم   ،)FREEDEM PARTY( ئ��ازادی)60(  پارتی  ناوی 

یەكەمی )1955( دامەزراوە.
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لەسەركردەكانی دیكەی ئەم پارتە: ئەكرەم ئەلكەن، ئایدن یاڵچین، فەخرەدین 

كەرەم.

سێیەم  توركیادا،  پەرلەمانی  لەناو  نوێیە  پارتە  ئەم  نوێنەرانی  بەمشێوەیە 

گرنگرتین هێزی ناو پەرلەمانیان پێكهێنا.

بەردەم  خستە  داخوازیەكی  كۆمەڵە  دامەزراندنی،  لەگەڵ  ئازادی  پارتی 

پەرلەمان، لەو داخوازیانە:

1. داوایەك بە پێكهێنانی پەرلەمانی توركیا لە دوو ئەنجومەن، ئەنجومەنی 

نوێنەران و ئەنجومەنی پیران.

2. دادگایەكی بااڵی دەستوری، بۆ ئەوەی بڕیار لەسەر دەستورییەتی یاساكان 

بدات.

ئەوەیان  مافی  هەروەها  واڵتدا،  لە  كرێكاران  سەندیكای  دامەزراندنی   .3

پێبدرێت، كە لە كاری حزبایەتی بەشداریبكەن.

لە  ئەندامانی  جیابوونەوەی  و  ئازادی  پارتی  دامەزراندنی  ئاكامی  لە  هەر 

پارتی دیموكرات،  بە  پارتی دیموكرات، چەند وەزیرێكی سەر  رێكخستنەكانی 

لە پێكهێنانی حكومەت دەستیان لە كاركێشایەوە. ئەو هەنگاوە بوو بە هۆی 

هەڵوەشاندنەوەی ئەنجومەنی وەزیران و پەرلەمان، بۆیە ناچار بڕیاری لەسەر 

هەڵبژاردنی نوێ بدرێت بۆ پەرلەمان لە )1957(. لەو هەڵبژاردنە پارتی ئازادی 

تەنها )4( ئەندامی گەیشتە پەرلەمان)61(.

پەرلەمان  هەڵبژاردنی  لە  الوازەی  دەستكەوتە  ئەو  ئەنجامی  لە  پارتە  ئەم 

پاشاموەكانی   ،)1958( ساڵی  تا  ناوی،  كەوتە  پەرشوباڵوی  زیاتر  بەدەستیهێنا، 

لەگەڵ پارتی گەلی كۆماری یەكیانگرت.
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پارتی توركیای نوێ
Y T P

دیموكراسی  پارتی  توركیا،  ئابورییەكانی  و  سیاسی  قەیرانە  ئاكامی  لە 

دەسەاڵتدار بەرەو رووی زنجیرەیەك ملمالنێ و جیابوونەوە هات. سەرەتا ساڵی 

پارتی  و  و چەند سەركردەیەك جیابوونەوە  پەرلەمان  ئەندام  كۆمەڵە   )1955(

كە   ،)1958( ساڵی  تا  درێژەینەكێشا  پارتە  ئەم  ژیانی  دامەزراند،  )ئازادی(یان 

تێكەڵی پارتی گەلی كۆماری بوو.

دیكە  جیابوونەوەیەكی   ،)1960( لە  توركیا  سەربازییەكەی  كودەتا  دوای 

لەناو پارتی دیموكراسی روویدا، لە شوباتی )1961(، ئەو بەشەی جیابوونەوە 

لەگەڵ ژمارەیەك لە ئەندامانی پارتی ئازادی بە یەكەوە پارتی )توركیای نوێ (

یان دامەزراند.)62(
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عەزیز  یوسف  جیابوونەوە،  دیموكراسی  پارتی  لە  كە  سەركردانەی  لەو 

قاسم  ئەرزنجان(، شێخ  )خەڵكی  عەلیجان  ئەكرەم  دیاربەكر(،  )خەڵكی  ئوغلو 

كفرەوی)خەڵكی قارس(، كە هەمویان كورد بوون.

ئەم پارتە لە هەڵبژاردنی گشتی توركیا، كە لە مانگی ترشینی یەكەمی )1961( 

 )1962( ساڵی  دواتر  بەدەستهێنا،  دەنگەكانی   )13.9%( رێژەی  ئەنجامدرا، 

بەشداری لە حكومەت كردووە، بە هاوپەیامنییەتی لەگەڵ پارتی گەلی كۆماری.

ساڵی )1965( بەشداری هەڵبژاردنی گشتی كردووە، بەاڵم رێژەی دەنگەكانی 

ئاڕاستەیەكی  بەرنامەكەی  ناوەرۆكی  پارتە  ئەم   .)7%( لە  ب��وو)63(  كەمرت 

كە  بوو،  كوردانە  ئەو  هەمو  كۆكردنەوەی  ئامانجی:  هەبووە،  راستڕەوانەی 

پارتە  ئەم  بۆیە  پەرتەوازەبوون،  و  دووركەوتبوونەوە  دیموكراسی  پارتی  لە 

رێكخستنێكی كوردی بووە، بەاڵم لەژێر ناوی پارتێكی توركی.

خاڵە گرنگەكانی بەرنامەی ئەم پارتە)64(:

دەربارەی  خرایەڕوو،   )1961( هەڵبژاردنی  پێش  كە  پارتە  ئەم  بەرنامەی  أ( 

سیاسەتی ناوخۆی پارتەكە، ئاماژە بۆ ئەم خااڵنەی خوارەوە دەكات:

1. جەختكردنەوە لە پرۆسەی گەشەپێدانی ئابوری.

2. بەرپاكردنی ئازادییەكان.

3. پشتگیریكردنی حكومەت بۆ دامەزراوە و كۆمپانیا ئابوریەكان، هەروەها 

هەموو كارێك بۆ بوژانەوەی ئابوری.

4. هەوڵدان بۆ سودوەرگرتن لە سەرمایەی ئابوری.

5. نەهێشتنی كۆسپ لە بەردەم بازرگانی ئازاد.

6. گونجاندن لەنێوان سۆسیالیستی و سەرمایەداری.

7. حكومەت هەستێت بە داڕشتنی پالنی ئابوری زانستییانە.

ب( دەربارەی سیاسەتی دەرەكی:
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كێشە  چارەسەركردنی  بۆ  هاوكاریكردن  رۆژئ��اوا،  لەگەڵ  توند  پەیوەندی 

سیاسییە بنچینەییەكانی واڵت.

گەورەكانی  موڵكدارە  زیاتر  پارتەكە،  ه��ەواداران��ی  و  ئەندام  پێكهاتەی 

بە  )1961(دا  هەڵبژاردنی  لە  كە  دەنگانەی  ئەو  جۆرێك)65(  بە  بوون،  كورد 

دەستیهێناون، هەمویان دەنگی ئەوان بوون. ئەو پارتە ئەگەرچی رێبەرەكانی 

وەك كورد لە تێكۆشاندا رۆڵی بەرچاویان هەبووە، بەاڵم بە هۆی بەهێزبوونی 

پارتی عەدالەت لەبواری توانای مادییەوە، نەیانتوانیوە زۆرینەی دەنگی كورد 

بۆخۆیان رابكێشن. لەساڵی )1962(، بەهۆی بەشداریكردنیان لە حكومەتێكی 

بە )یوسف عەزیز ئوغلو(،  هاوپەیامنی، ئەوا پۆستی وەزیری تەندروستی درا 

پێشكەش  تەندروستی  لەبواری  زۆری  خزمەتگوزاری  پۆستەكەیدا  لە  ناوبراو 

لە  رادەیەك هیچ وەزارەتێك  بە  كرد.  و شارەكانی كوردستان  و الدێ  گوند  بە 

مێژووی توركیا دا هێندەی ئەو وەزارەتە شوێندەستی خزمەتی لە كوردستانی 

دیار نەبووە.

پەرلەمانی  لە  دیاربەكربوو  شاری  نوێنەری  كە  پارتە،  ئەم  رێبەری  هاوكات 

توركیا، توانی لەماوەی دەستبەكاربوونی، خوێندنگای زۆر لە كوردستان بكاتەوە، 

لە ئیستەمبوڵیش كۆمەڵەیەكی رۆشنبیری بەناوی )نەوەی بوژانەوەی ئابوری( 

دامبەزرێنێت، ئەو كۆمەڵەیە، گۆڤارێكی مانگانەی بەناوی )دیجلەو فورات( بە 

زمانی توركی و كوردی دەركرد.

كارو چاالكییەكانی ئەم پارتە، دەسەاڵتی نیگەران كرد و وەزیری ناوخۆی توركیا، 

كەوتە دژایەتیكردنی تا پارتەكە الوازبوو، ساڵی )1965( توانای بەشداریكردنی 

نەبوو لە هەڵبژاردنی گشتی و وردە وردە رووی لە هەڵوەشاندنەوە و الوازی 

كرد.
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پـارتـی داد
AP

سەرەتایەك:

بە  كۆتایی  كە  توركیا،  لە   )1960 ئایاری  )27ی  سەربازیەكەی  كودەتا  پاش 

چەند  لە  هەڵوەشایەوە،  پارتەكەش  و  هێنا)66(  دیموكراسی  پارتی  دەسەاڵتی 

الیەكەوە بیر لەوە كرایەوە، كە پارتێك دامبەزرێت بۆ ئەوەی جێگەی ئەو پارتە 

بگرێتەوە، هەروەها ئەندام و الیەنگرانی كۆبكاتەوە.

)راغب  خانەخشین  جەنەراڵی  داوە،  ك��ارەی  ئەم  هەوڵی  كەس  یەكەم 

كەموش(ە، ناوبراو لە الیەن ئەندامانی پارتی دیموكراسی كەسێك بوو جێگای 

رەزامەندیان بووە.

وەك  كردەوە،  كارە  لەو  بیریان  دیكەش  كەسانێكی  بوارەدا چەند  لەو  هەر 

هەوڵیدا  كە  دیموكراسی،  پارتی  لەسەر  پەرلەمان  ئەندام  دەمیرای(  )تەحسین 
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سەرەڕای  ئیستەمبوڵ،  شاری  لە  دامبەزرێنێت  الدێی(  )پارتی  ناوی  بە  پارتێك 

هەروەها  یەكگرتن(،  )پارتی  دامەزراندنی  بە  ئ��ادان(  )فەهیم  هەوڵەكەی 

ئەوانە  توانی هەمو  بەاڵم جەنەرااڵ كەموش  چەند هەوڵێكی دیكەش هەبوو، 

كۆبكاتەوە و رازییان بكات بە دامەزراندنی پارتی داد.

دامەزراندنی پارتی داد:

كەموش  دەستی)راغب  لەسەر  دامەزرا  مانگی شوباتی 1961  لە  داد  پارتی 

ئوغلو،  مەنجی  )ئەدهەم  لەناویاندا  دیكەی،  ژمارەیەك سەركردەی  بااڵ(و)67( 

وەك  بەهجەت(،  سەعدەدین  و  فوئاد  عەلی  ئوغلو،  ئولیان  كەموران،  بیرین، 

میراتگرێكی پارتی دیموكراسی.

لەسەر  دواییكرد،  كۆچی  كەموش  راغ��ب   ،)1964 حوزەیرانی  )5ی  لە 

سەركردایەتیكردنی پارتەكە، ملمالنێ پەیدادەبێت و سێ كەس ركابەری لەسەر 

ئەو پێگەیە دەكەن، بەاڵم لە كۆنگرەی گشتی پارتەكە لە )27ی ترشینی دووەمی 

1964( ئەو پێگەیە بۆ سلێامن دیمیرێل یەكالدەبێتەوە.

گەورە  بورژوازیەتی  بەرژەوەندییەكانی  نوێنەرایەتی  لەبنچینەدا  پارتە  ئەم 

و)68( موڵكدارە گەورەكانی زەویوزار دەكات، ئەوانەی بانگەشە بۆ وەبەرهێنانی 

بیانی دەكەن لە واڵتدا.

پارتی  دەركەوتنی  لەسەر  كاریگەری  و  ناوخۆیەكان  سیاسییە  گۆڕانكارییە 

داد)69(:

بە  كە  روویدا،  توركیا  لە  سەربازی  كودەتایەكی   ،)1960 ئایاری  )27ی  لە 

یەكەم كودەتای سەربازی و دەستێوەردانی سوپا دادەنرێت لە مێژووی توركیای 

كۆماری.

دەربارەی هۆیەكانیشی، ملمالنێ و ناكۆكییە ناوخۆییە توندەكان بوو، لەنێوان 
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پارتی  لەبەرامبەر  دەكرد  ئۆپۆزسیۆنی  رابەرایەتی  كە  كۆماری،  گەلی  پارتی 

دیموكراسی دەسەاڵتدار. دۆخەكە تا دەهات گرژی زیاتری بەخۆوە دەگرت و 

كێشەكان كەڵەكە دەبوون و رێگای كاركردن لەبەردەم پارتی دەسەاڵتدار دژوار 

توركیا،  وەزیرانی  سەرۆك  مەندرس،  عەدنان   )1960( نیسانی  لە  بۆیە  دەبوو. 

كۆماری  گەلی  پارتی  پڕوپاگەندەكانی  لە  رێگەبگرێت  كە  كرد  سوپا  لە  داوای 

كرا،  تەماشا  نامۆ  دیاردەیەكی  وەك  داواكاریەش  ئەو  دیارە  حكومەت.  بە  دژ 

داڕشتبوو،  بنەماكانی  كەمال  مستەفا  كە  توركیا،  نوێی  سیستمی  لەبەرئەوەی 

رێگەی نەدەدا سوپا دەست لە كاروباری سیاسی وەربدات، ئەمە و سەرەڕای 

كارەكانی پارتی دیموكراسی بە رێگادانی هەندێك رێوشوێنی ئاینی، كە پێشرت 

قەدەغە كرابوون و حكومەتی پارتی دیموكراسی رێگای پێدایەوە و رەنگە بە 

دژایەتی سیستمی عەملانیەت حیسابی بۆ كرابێت لە الیەن دامەزراوەی سوپا، 

كە خۆی بە پارێزەری ئەو سیستمە دەزانێت.

سەربازی  كودەتایەكی  كە  نا،  سوپاوە  بە  پاڵی  هەلومەرجە  ئەو  بۆیە 

لەگەڵ  بگرێت،  حكومەت  دامودەزگاكانی  بەسەر  دەست  و  ئەنجامبدات 

بارەگای سەرۆك كۆمار و ماڵی چەند سەركردەیەكی دیاری پارتی دیموكراسی 

گەمارۆ بدات و دەست بەسەر ئیزگەو جێگا هەستیارەكان بگرێت و حكومەتی 

پارتی دیموكراسی لەكار بخات.

لیژنەیەك بەناوی )لیژنەی یەكگرتوی نیشتیامنی( پێكبهێنێت  سوپا بڕیاریدا 

بە  بوون، هەر  ناو سوپا  بەرزی  پلە  ئەفسەری  كە هەمویان  ئەندام،   )38( لە 

پێی دەستورێكی كاتی ئەو لیژنەیە بوو بە بەرزترین دەسەاڵتی یاسادانان لەو 

واڵتەداو جەنەراڵ)جەمال گورسیل( بە سەرۆك كۆماری توركیا دانرا.

ژیانی  كە  رایانگەیاند،  كورت  ماوەیەكی  دوای  كودەتاكە  سەركردەكانی 

)ئۆنار(  ناوی  بە  لیژنەیەك  واڵت.  بۆ  دەگەڕێتەوە  مانگ  سێ   دوای  دەستوری 

لەگەڵ )ئەنجومەنی نیشتیامنی دامەزرێنەر( بە هەردوالیان توانیان دەستوری 
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شێوەی  كە  ئامادەبكەن،  هەڵبژاردن  نوێی  یاسای  لەگەڵ  واڵت،  بۆ  نوێ  

هەڵبژاردنەكەش رێژەیی دەبێت، ئەو دەستورە لە )19ی تەموزی 1961( خرایە 

بەردەم راپرسی و پەسەندكرا.

ئەو  خۆی،  گرتبووە  رێژەیی  هەڵبژاردنی  سیستمی  واڵت  نوێی  دەستوری 

سیستمەش ئەم بنەمایانە لەخۆ دەگرێت:

1. ئەو پارتە سیاسیانەی لە )15( پارێزگا كەمرت خۆیان رێكنەخستبێت، رێگەی 

بەشداری هەڵبژاردنیان پێنادرێت.

2. پارتەكان بۆ ئەوەی نوێنەرەكانیان بگاتە پەرلەمان، دەبێت رێژەی )10%( 

لە هەڵبژاردن دەنگەكان بە دەستبێنن.

3. ئەو پارتانەی رێژەی دەنگەكانیان لە )%10( كەمرت بێت، ئەوا دەنگەكانیان 

لە نێوان حزبە سەركەوتووەكان دابەشدەكرێت.

هەروەها دەستور بڕیاری لەسەر سیستمی فرە حزبی دا، رێگاشی لە پارتی 

دیموكراسی گرت كە بەشداری لە هەڵبژاردنەكان بكات.

ئایدیۆلۆژیای پارتی داد:

ئاینەوە  بە  پەیوەندیەكانیان  ناكات،  لە هاواڵتیان  داوا  1. دەوڵەتی عەملانی 

هزریەكانی. رێبازە  و  ئایینی  بیروباوەڕە  لە  ئازادە  كەسێك  هەر  ب��رن)70(، 

)مادەی8--(

سەملاندنی  بەاڵم  رۆژان��ە،  كاروباری  لە  ئاین  بەجیاكردنەوەی  داننان   .2

مافەكانی تاك پێویسنت. )مادەی-10-(

هەیە  رۆڵیان  دابونەریتەكان  باوەڕو  كە  دەنێت  بەوەدا  دان  داد،  پارتی   .3

دەوڵەت  كاریگەری  لە  دیاردانە  ئەو  لەبەرئەوەی  كۆمەاڵیەتی،  سیستمی  لە 

ناگۆڕێت.)مادەی5--(

بوونی  بە  باوەڕیان  كە  بزوتنەوانەن  ئەو  دژی  داد،  پارتی  ئەندامانی   .4
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جیاوازی رەگەزی)71( و كولتوری و ئاینی هەیە. ئەندامانی پارتی داد پابەندن 

بە بۆچونە نەتەوایەتییەكانی تورك، كە پێویست بە یەكگرتوی نەتەوەی توركی 

مەزن دەكات. )مادەی -11-(

بەرنامەی حكومەتەكەی سلێامن دیمیرێل، سەرۆكی پارتی داد، ئەم خااڵنەی 

لەخۆدەگرت:)72(

1. جەختكردنەوە لەمافە بنچینەییەكانی تاك و بەدیهێنانی یەكسانی لەنێوان 

هاواڵتییان.

2. جەختكردنەوە لە ئابوری تێكەاڵو.

3. سیاسەتی نزیكبوونەوە لە واڵتانی عەرەب.

ناتۆ،  پەیامنی  و  رۆژئاوا  دەوڵەتانی  لەگەڵ  پەیوەندییەكان  بەهێزكردنی   .4

هەروەها پەیامنی بەغداد )سنتو(

پارتی داد و سیاسەتی حوكمڕانی:

ئەم پارتە لە سەرەتای دامەزراندنی وەك ئۆپۆزسیۆن كاری دەكرد، بۆیە)73( 

هەڵمەتێكی توندی دژ بە حكومەت دەستپێكرد، داوای ئازادكردنی زیندانیانی 

دەكرد بە تایبەتی ئەندامانی پارتی دیموكراسی هەڵوەشاوە.

پەرلەمان  نوێنەری گەیشتە   )185( پارتە  ئەم   )1961( لە هەڵبژاردنی ساڵی 

لە كۆی )450( ئەندام و )70( ئەندامیشی گەیشتە ئەنجومەنی پیران لە كۆی 

)150( ئەندام، واتە بە رێژەی )45%(.

بەرزبۆوە  دەنگەكانی  رێژەی  داد  پارتی   ،)1965( هەڵبژاردنی  لە  بەاڵم 

بۆ)%54(ی كۆی دەنگەكانی پەرلەمان، بەم رێژەیە پلەی یەكەمی بە دەستهێنا، 

بۆیە حكومەتی پێكهێناو )سلیامن دیمیرێل( بوو بە سەرۆكی حكومەت.

سەپاند،  حكومەت  دامودەزگاكانی  هەموو  بەسەر  دەسەاڵتی  داد،  پارتی 
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سەرەكیەكانی  پێگە  گەڕانەوە  مەندرس(  )عەدنان  الیەنگرانی  لە  ژمارەیەك 

دەسەاڵت، وەك )ئەكسیل مەندرس(ی كوڕی عەدنان مەندرس لەگەڵ )نیلوفەر 

ئەم  دیمیرێل،  سلیامن  حكومەتەكەی  بەرنامەی  بایار  جەالل  كچی  بایار(، 

خااڵنەی گرتبووە خۆی)74(:

1. ئازادكردنی سەركردەكانی پارتی دیموكراسی لە زیندان.

2. یاسای هەڵبژاردنی گشتی بۆ پەرلەمان هەمواربكرێتەوە.

بۆ  سنورێك  ئەوەی  بۆ  بگرێتەبەر،  رێوشوێنێك  چەند  هەوڵیدا  داد،  پارتی 

پارتە بچوكەكان دابنێت، لەم بارەوە بڕیار لەسەر یاسای نوێی هەڵبژاردن درا 

بۆ ساڵی )1968(، ئەو هەڵبژاردنەی لە مانگی تەموزی )1968( ئەنجامدرا، بۆ 

هەردو ئەنجومەنی نوێنەران و پیران، پارتی داد لەم هەڵبژاردنە رێژەی )50%( 

دەنگەكانی بەدەستهێنا.

دیموكراسی  پارتی  ئەندامانی  سیاسیەكانی  مافە  هەوڵیدا  پارتە  ئەم 

بگەرێنێتەوە، كە لە ساڵی )1960( هەڵوەشابۆوە.

حكومەتی سلێامن دیمیرێل پرۆژە یاسایەكی خستە بەردەم پەرلەمان لەژێر 

ناوی )یاسای پاراستنی سیستمی دەستوری( لەپێناو كۆتاییهێنان بە چاالكییەكانی 

ئۆپۆزسیۆن و بزوتنەوەی كورد، كە داوای مافە نەتەوایەتییەكەی خۆی دەكرد. 

بەاڵم ئەو یاسایە بەرەوڕووی ناڕەزاییەكی توند بۆتەوە، كە پارتی دادی ناچاركرد 

 )1962( ئازاری  یاسای  ناچاربوو  هەروەها  بكێشێتەوە،  پەرلەمان  لە  یاساكە 

لە  بكات  خۆش  دەرفەت  ئەوەی  بۆ  بوو،  ناو  بەهەمان  كە  هەڵبوەشێنێتەوە 

بەردەم ئەندامانی پارتی دیموكراسی )پێشو( بەشداری لە چاالكیە سیاسیەكان 

بكەن، بەاڵم سەرەڕای هەموو هەوڵەكانی پارتی داد، رێگانەدرا بە ئەندامانی 

ناڕەزایی  هۆی  بە  ئەویش  سیاسی،  كاری  لە  بەشداریبكەن  دیموكراسی  پارتی 

دامەزراوەی سوپا و ئەنجومەنی پیران.

هەڵبژاردنەكانی ترشینی یەكەمی )1969( بۆ پەرلەمان، كە پارتەكانی: داد، 

كۆماری،  متامنەی  نیشتیامنی،  نوێ،  توركیای  توركی،  كاری  كۆماری،  گەلی 
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ئەو  تێداكرد،  بەشداریان  یەكگرتو،  پارتی  لەگەڵ  نەتەوایەتی،  بزوتنەوەی 

لەو  بەهێزە.  سیاسی  لەپرۆسەی  داد  پارتی  پێگەی  كە  سەملاند،  راستییەی 

جارێكی  بۆیە  دەستهێنا،  بە  دەنگەكانی   )47%( رێژەی  داد  پارتی  هەڵبژاردنە 

دیكە سلێامن دیمیرێل حكومەتی پێكهێنا.

بەرنامەی حكومەتەكەشی چەند بابەتێكی گرنگی گرتبووە خۆی:)75(

1. بایەخدانی گەورە بە پیشەسازی و كشتوكااڵ.

2. پەیامنی ناتۆ )باكوری ئەتڵەسی( دۆستی راستەقینەی توركیایە.

بۆ  نەبوو،  تێدا  كردارانەی  ئاماژەیەكی  هیچ  حكومییە،  بەرنامە  ئەو  بەاڵم، 

یان  كۆمەاڵیەتیەكان،  قەیرانە  و  ئابوریەكان  كێشە  چارەسەركردنی  چۆنیەتی 

ئایدیۆلۆژییەكان، ئەو حاڵەتەش  بۆ ملمالنێی سیاسی و  دۆزینەوەی چارەسەر 

بوو بە هۆی ناڕەزایی زیاتری پارت و الیەنەكانی دیكەی ئۆپۆزسیۆن.

ساڵی)1971(،  تا  توركیا  لە  درێژەیانكێشا  كە  گرژیانە،  و  ناڕەزایی  ئەو  دوای 

چارەسەركردنی  لە  دیمیرێل  سلیامن  حكومەتەكەی  هێنانی  نوشستی  سەرەڕای 

كرێكارو  خۆپیشاندانی  درێژەپێدانی  و  كۆمەاڵیەتییەكان  و  ئابوری  كێشە 

خوێندكاران، ئەوا سوپای توركیای جارێكی دیكە دەستی خستە ناو كاروبارەكان 

و سلیامن دیمیرێلی سەرۆك وەزیرانی ناچاركرد دەستلەكاربكێشێتەوە. هەر لە 

سااڵنی )1971-1973( لە توركیا چەند حكومەتێكی كاتی دەسەاڵتیان گرتەدەست، 

زۆربەی سەرۆك وەزیرانی ئەو حكومەتانە كەسانی تەكنۆكرات بوون، لەو ماوەیەدا 

دیمیرێل توانیویەتی دوو جاری دیكەش دەسەاڵت بگرێتەدەست بۆ ماوەی كورت 

و بە هاوكاری پارتەكانی گەلی كۆماری و بزوتنەوەی نەتەوەیی و پارتی سەالمەی 

و  هێزی چەپ  توندی  ناڕەزایی  بەرەوڕووی  ئەو حكومەتانە،  بەاڵم  نیشتیامنی، 

پێشكەوتووخوازو سەندیكای كرێكاران بوونەتەوە، بەهۆی سەرنەكەوتنی بەرنامە 

ئابوری و كۆمەاڵیەتیەكانی، ئەو دۆخەش بوو بە هۆی گەڕانەوەی سوپا بۆ ناو 

كاری سیاسی و دوورخستنەوەی دیمیرێل لە ساڵی )1980(.
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داد)76(: پارتی  ناوخۆی  دۆخی 

بگۆڕێت،  خۆی  دروشمەكەی  بڕیاریدا  ساڵی)1965(  داد،  پارتی   .1

پیتی  ه��ەردوو  بوو،  ك��راوە  كتێبێكی  شێوەی  لەسەر  دروشمەی  ئەو 

دوو  ئەو  ئەگەرچی  التینی،  زمانی  بە  كێرشابوو  دەوری��دا  بە   )A.P(

 ADALAT( التینی  زمانی  بە  بوون  پارتەكە  ناوی  كورتكراوەی  پیتە 

بۆ  ئاماژەبوون  پیتە  دوو  ئەو  توركی  زمانی  بە  ب��ەاڵم   ،)PARBISI

كراوەكەش  كتێبە  كاتێكدا  لە  )پێغەمبەر(،  و  )خودا(  وشەی  هەردوو 

قورئان. بۆ  هێامبوو 

بۆخۆی  سپی(  )ئەسپی  دروشمی  داد،  پارتی  دروشمە،  ئەو  لەجیاتی 

پێشرت. بوو  دیموكراسی  پارتی  دروشمی  كە  دروشم،  كردە 

ناوخۆیی  جیابوونەوەی  و  ملمالنێ  بەرەوڕووی چەندین  داد  پارتی   .2

بەرامبەر  ناڕەزاییەك  وەك  دیاردەیەش  ئەو   ،)1967( ساڵی  بۆتەوە، 

ئەو  سەركردایەتی  ئەوەی  سەریهەڵدا،  پارتەكە  سەركردایەتی  سیاسەتی 

بوو. )تۆران(  پرۆفیسۆر  دەكرد  ئاڕاستەیەشی 

دیمیرێل( )سلیامن  پ��ارت  سەرۆكی  ناوخۆ،  ئۆپۆزسیۆنی  رەوت��ی 

و  چەپڕەوانە  زیاتر  سیاسەتێكی  پەیڕەوكردنی  بە  تاوانباردەكرد  یان 

ئابورییەكەی. سیاسەتە  و  پارتەكە  لەڕێبازی  دوركەوتنەوە 

لەناو  هەبووە  گەورەی جەماوەری  بنكەیەكی  بەردەوام  داد  پارتی   .3

.)1980( ساڵی  سەربازییەكەی  كودەتا  سەرەڕای  توركیا، 

بەاڵم دواتر وردە وردە رووی لە الوازی كرد بە هۆی بێتوانایی سەركردە 

بە  رێگانەدانیان  و  دەسەاڵت  پێگەی  بەسەر  مانەوەیان  و  كۆنەكانی 

پارتەكە. ئۆرگانەكانی  لەناو  پێگەیە  پلەو  ئەو  بگەنە  گەنج  توێژی 
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دەرئەنجامەكان، دەربارەی رۆڵی پارتی:)77(

شێوازێكی  جیاوازی خستەڕوو،  وێنەیەكی  سیاسیدا،  كاری  لە  داد،  پارتی   .1

كاریپێدەكرد.  ئەو عەملانیەتەی، كە مستەفا كەمال  پەیڕەوكرد دەربارەی  نوێی 

پێی  بە  كاركردن  بیروباوەڕو  ئازادای  بۆ  بانگەشەی  داد  پارتی  عەملانیەتەكەی 

رێوشوێنە ئاینییەكان دەكرد.

2. سلیامن دیمیرێل رۆڵێكی گەورەی هەبووە لە سەركەوتنەوكانی پارتی داد، 

بە هۆی ئەو رێبازە زانستییە و كاری رێكخستنەی كە پەیڕەویدەكرد.

پارتەی  )ئەو  دەكرد  دیموكراسی  پارتی  رێبازەكانی  پەیڕەوی  داد،  پارتی   .3

وەك  دادی  پارتی  ئەوەش  دیارە  كرابوو(.  قەدەغە  لێ  سیاسی  كاری  رێگای 

كە  ئەوەی  هۆی  بە  بوو  كارەش  ئەو  خستەڕوو،  دیموكراسی  پارتی  میراتگری 

لە هەڵبژاردنی ساڵی  بە دەستبێنی  پاڵپشتییەكی جەماوەری گەورە  پارتی داد 

.)1961(

4. كێشەی قوبرس هۆكارێك بوو پارتی دادی هاندا، كە حكومەتی توركیا روو 

لە دەوڵەتە عەرەبییەكان بكات و پەیوەندییەكانی لەگەڵ ئەو واڵتانە باشبكات، 

بە مەبەستی بە دەستهێنانی پشتگیری سیاسی و دارایی.

5. ئەو هاوپەیامنێتیانەی كە لەنێوان پارتی داد و چەند پارتێكی دیكە وەك 

كاریگەری هەبووە  دەبەسرتا،  نەتەوەیی  بزوتنەوەی  و  نیشتیامنی  )سەالمە(ی 

و  بوون  رادیكاڵی  پارتانە  ئەو  چونكە  حوكمڕانیدا،  لە  داد  پارتی  رۆڵی  لەسەر 

دووربوون، یان پابەندنەبوون بە بنەماكانی كەمالیزم، ئەوەش هۆكارێك بوو بۆ 

كودەتا سەربازییەكەی ساڵی )1980(.

كودەتا سەربازیەكەی)1980(

شێوا،  تەواوی  بە  توركیا  دۆخی  بیستەم،  سەدەی  هەفتاكانی  كۆتایی  لە 

رێكخراوە  واڵت،  كێشەی  گەورەترین  بە  بوون  سیاسیەكان  توندوتیژییە)78( 
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لەناو  و  شەقام  لە  یەكرت،  رووبەرووی  كەوتنە  توندەكان،  و چەپرەوە  راستڕەو 

گروپی  پەروەردەكردنی  بە  دەستیانكرد  رێكخراوانە  لەو  هەریەك  زانكۆكان، 

چەتەگەری.

دەهات  هەتا  كاتەدا  لەو  كۆمەاڵیەتیش  بارودۆخی  كە  لەوەی  جگە  ئەمە 

بەرەو خراپی دەچوو، كاریگەری خراپیشی لەسەر دۆخی واڵت دەبوو، لەوانە 

كێشەی كۆچی بە لێشاو لە الدێكانەوە بۆ شار، سەرەڕای كۆچ بەرەو هەندەران.

دەبوو،  خراپرت  دەهات  هەتا  واڵت  دۆخی  ئابوریشەوە  رووی  لە  هاوكات 

لە  ئابوری  گەشەی  رێژەی  هاتبوو،  گەورە  هەڵئاوسانی  توشی  توركیا  ئابوری 

)%8(وە لە ساڵی )1975(، دابەزی بۆ )%1,7(لە ساڵی )1979(.

دەست  دیكە  جارێكی  كرد،  سەربازی  دام��ەزراوەی  لە  وای  بارودۆخە  ئەو 

ئەیلولی1980(،  )28ی  لە  بۆیە  وەرب��دات،  مەدەنی  و  سیاسی  كاروباری  لە 

بەسەركردایەتی جەنەرال)كەنعان ئەفرین(، هەستا بە كودەتایەتی سەربازی.

لێرەدا بە كورتی ئاماژە بۆ هۆكارەكانی ئەو كودەتایە دەكەین، كە دەكرێت 

بەسەر دوو بەشدا دابەشیبكەین:

 أ( هۆكارە ناوخۆییەكان:

1. پێكهێنانی چەند حكومەتێكی الوازی بێ توانا، لەدوای كودەتاكەی )1971(

وە تا ساڵی )1979(، نزیكەی )12( حكومەتی هاوپەیامنی پێكهاتوون، لە ئاستی 

ئەركەكانیان نەبوون.

2. دیاردەی جەمسەرگیری سیاسی، كۆتایی شەستەكانی سەدەی بیستەم، بە 

دەركەوتنی جەمسەرگیری سیاسی توندوتیژ دەنارسا، چ بە الی راستدا بێت یان 

بەالی چەپ، سەرەرای بەرزبوونەوەی دیاردەی هەڵچوونی چەپرەوی.

3. بەهێزبوونی بزوتنەوەی نەتەوایەتی كورد لەباشوری رۆژهەاڵتی توركیا، بە 

تایبەتی دوای بەستنی كۆنگرەی یەكەمی پارتی كرێكارانی كوردستان.

پەرەسەندنی  لە  بەشداریان  كە  كۆمەاڵیەتییەكان،  و  ئابوری  هۆكارە   .4

توندوتیژی سیاسی كرد.
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ب( هۆكارە دەرەكییەكان:

دەربارەی  ناتۆ،  پەیامنی  و  ئەمەریكا  یەكگرتووەكانی  واڵتە  هەڵوێستی   .1

تێكچونی بارودۆخی سیاسی و گشتی لە توركیا و هەوڵدان بۆ زاڵبوون بەسەریدا.

لەوانە:  ناوەراست،  رۆژهەاڵتی  لە  سەربازیەكان  و  سیاسی  گۆڕانكارییە   .2

شۆڕشی ئیسالمی ئێران لە شوباتی )1979(، هەروەها داگیركردنی ئەفغانستان 

لە الیەن یەكێتی سۆڤێت لە كانونی یەكەمی )1979(.

3. هەڵوێستی حكومەتی توركیا، كە دژی گەڕانەوەی یونان بوو بۆ ناو باڵی 

سەربازی ناتۆ.

لەیەكەم  كودەتاكەی  سەركەوتنی  دوای  لەتوركیا  سەربازی  سەركردایەتی 

بەیاننامەی جەختی لەم خااڵنە كرد:

1. پاراستنی یەكگرتویی واڵت.

2. پاراستنی یەكێتی نیشتیامنی.

3. رێگرتن لە ئاژاوە و جەنگی ناوخۆیی.

4. دامەزراندنەوەی پێكهاتە و دەسەاڵتەكانی دامەزراوەكانی دەوڵەت.

5. نەهێشتنی هەر كۆسپێك لە بەردەم سیستمی دیموكراسی.

حكومەت،  كاری  بە  كۆتایهێنان  و  پەرلەمان  هەڵوەشاندنەوەی  هەروەها 

سەركردەی  سەرجەم  كرێكاران،  سەندیكای  و  پارت  سیاسی  چاالكی  راگرتنی 

البردنی  واڵت��دا،  بەسەر  نائاسایی  باری  سەپاندنی  دەستگیركران،  پارتەكان 

سەرجەم پارێزگار و ئەندامانی ئەنجومەنە شارەوانییەكان، هەمو دەسەاڵتەكان 

درا بە سوپا.

ئەنجومەنی ئاسایشی نیشتیامنی بە سەرۆكایەتی جەنەراڵ )كەنعان ئەفرین( 

كاروباری واڵتی گرتەدەست، ئەو ئەنجومەنە لە )27(كەس پێكهاتبوو.

سەرۆكایەتی  بە  نوێ  حكومەتێكی  سااڵ،  هەمان  یەكەمی  ترشینی  14ی  لە 
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فراوانی  شەپۆلێكی  بە  دەستیكرد  حكومەت  پێكهات،  ئوسلو(  )یبۆلد 

دەستگیركردن، كە ژمارەیەكی یەكجار زۆری خەڵك دەستگیركران لە ئەندامانی 

پارت و رێكخراوە سیاسییەكان، بە هەمو ئاڕاستە سیاسی و ئایدیۆلۆژیەكان.

)23ی  لە  نیشتیامنی  ئاسایشی  ئەنجومەنی  سەربازییەكە،  كودەتا  دوای 

)سەعدی  سەرۆكایەتی  بە  راوێژكاری  لیژنەیەكی   )1988 یەكەمی  ترشینی 

لە  بەشداریكردن  و  واڵت  بۆ  دیموكراسیەت  گێڕانەوەی  بۆ  پێكهێنا،  ئێرمیك( 

داڕشتنی دەستوری نوێی واڵت.

لە )17ی ئابی 1982( پڕۆژەی دەستور خرایە بەردەست و لە ترشینی یەكەمی 

ناوچەكانی  لە  تەنها  دەستهێنا،  بە  دەنگی  زۆرینەی  ریفراندۆمێكدا  لە   1982

كوردستان نەبێت، كە رێژەیەكی كەمی بەدەستهێنا.

و  كۆمار  بە سەرۆك  بوو  )ئەفرین(  دەستور، جەنەراڵ  پەسەندكردنی  دوای 

یاسایەكی نوێ دانرا، بە پێی ئەو یاسایە، چاالكی سیاسی لەو كەسانە بۆ ماوەی 

)10( ساڵ قەدەغەكرا، بۆ ئەوانەی پێش كودەتاكە چاالكی سیاسییان هەبووە، 

فەرمانبەری  و  مامۆستا  و  لەخوێندكار  سیاسی  كاری  یاسایەدا  لەو  هەروەها 

مەدەنیش قەدەغەكرا، كە بنب بە ئەندامی پارتی سیاسی.

تەنها  بەاڵم  پێكهات،  لەو واڵتە  پارتی سیاسی   )15( ماوەیەكی كورت  دوای 

)3(پارتیان رێگای كاركردنیان پێدرا، بە پێی ئەو مەرجانەی كە پێشرت لە الیەن 

ئەنجومەنی ئاسایشی نیشتیامنییەوە بڕیاری لەسەر درابوو، ئەو سێ پارتەش: 

دیموكراتی  پارتی  ئ��ۆزاڵ،  توركوت  بەسەرۆكایەتی  دایك،  نیشتیامنی  پارتی 

نەتەوەیی بە سەرۆكایەتی جەنەراڵی خانەنشین )توركت سونالب(، لەگەڵ پارتی 

هەڵبژاردنی  بەشداری  پارتە  سێ  ئەو  دایمەزراند،  تالب(  )نەجدەت  كە  گەل 

گشتیان كرد، رێژەی دەنگەكانیان بەم شێوەیە بوو:

پارتی نیشتیامنی دایك: رێژەی)45%(.

پارتی دیموكراتی نەتەوەیی: رێژەی)30%(.

پارتی گەل: رێژەی)23%(.
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پارتی نیشتیمانی دایك
A N A P

پارتەی  ئەو   ،)1983 ئایاری  )20ی  لە  ئۆزال(  )تورگوت  لیراڵ  ئابوریناسی 

بە  كە  هەنگێك،  لە  بریتیە  دروشمەكەی  راس��رتەوە،  پارتێكی  دامەزراندووە، 

دەوری نەخشەی توركیادا دەسوڕێتەوە.

ئەزمونی  لە  بەشداریكردنی  بەدرێژایی  توانیویەتی  دایك  نیشتیامنی  پارتی 

لەگەڵ  هاوپەیامنی  بۆ  پەنابردن  بێ  بە  پێكبهێنێت  حكومەت  سیاسیەوە 

پارتەكانی دیكەدا)79(.

ئەم پارتە لەشاری ئەنقەرە بە ئامادەبوونی )25( ئەندام دامەزراوە، ئەوانەی، 

كە پۆستی گرنگیان لە دەوڵەت هەبوو، لەگەڵ ژمارەیەك لە سیاسەمتەداری نارساو 

كودەتا سەربازییەكەی  لە  بەر  كە  راستڕەو،  پارتێكی سیاسی  بە چەند  و سەر 

)1980(رۆڵی بەرچاویان هەبوو)80(.
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رێبازی سیاسی و هزری ئەم پارتە:

بە  گەشەكردنی  رۆژان��ی  لە  دادەنرێت،  راستڕەو  پارتێكی  بە  پارتە  ئەم 

توێژە  لە كۆكردنەوەی هەموو  بووە  ئۆزال(، سەركەوتوو  )تورگوت  رابەرایەتی 

بەمجۆرە  خۆیدا،  سێبەری  لەژێر  ئیسالمی  چەپڕەوی  و  راستڕەو  جیاوازەكانی 

پێگەیەكی فراوانی جەماوەری بە دەستهێنا)81(.

و  بەدیبكرێت  جیاواز  سیاسی  ئاڕاستەی  چوار  پارتە  ئەو  لەناو  دەكرێت 

بەمشێوەیە:

ئەندامانی  لە  دەنوێنێت  خۆی  كە  كۆمەاڵیەتی،  دیموكراسی  ئاڕاستەی   .1

پێشوی پارتی گەلی كۆماری.

هزری  هەڵگرانی  لە  دەنوێنێت  خۆی  توندڕەو،  نەتەوایەتی  ئاڕاستەی   .2

بزوتنەوەی نەتەوایەتی.

3. ئاڕاستەی ئیسالمی، خۆی دەنوێنێت لە بیروباوەڕخوازانی پارتی سەالمەی 

نیشتیامنی.

پارتی  پاشاموەكانی  لە  ئاڕاستەی راسرتەوی میانڕەو، كە خۆی دەنوێنێت   .4

داد.

پارتی نیشتیامنی دایك، پێكهاتەیەكی ئایدیۆلۆژی جۆراوجۆری كۆكردۆتەوە، 

لەنێوان ئەو گروپ و بەرژەوەندیانەی هاتونەتە ناو ئەم پارتەوە، چونكە هیچ 

رێگایەكی دیكەیان لەبەردەم نەبووە پەیوەندی پێوە بكەن، لەژێر سێبەری ئەو 

سیاسەتە سەربازییەی لە واڵتدا، دوای كودەتای )1980(، سەریهەڵدا.

كە  دەستهێنا،  بە  پێشوی  دادی  پارتی  ئەندامانی  پشتگیری  پارتە  ئەم 

و  بازرگانان  وردە  و  جوتیاران  و  نوێ  پیشەسازی  بۆرژوازیەتی  نوێنەرایەتی 

پیاوانی ئابوری دەكرد)82(.
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و  ئیسالمی  نیشتیامنی  )سەالمە(ی  پارتی  ئەندامانی  پشتگیری  هەروەها 

بزوتنەوەی نەتەوەیی فاشی بەدەستهێنا.

ئەرێنیەكانی  خەسڵەتە  بەاڵم  نەبووە،  پارتێك  هیچ  درێژەپێدانی  پارتە  ئەم 

هەڵگرتووە، لەناو ئەم پێكهاتەیە كەسایەتی ئۆزاڵی یەكالكەرەوە بووە، گومان 

ماوەیەكی  بۆ  باڵەكانی  لەنێوان  هاوپەیامنیەتییە  ئەو  لەمانەوەی  دەكرێت 

سەركەوتوو  بەڕێوەبەرێكی  ناوبراو  ئۆزال،  تورگوت  بوونی  بێ  بە  دوورودرێژ 

رابردو(  )س��ەدەی  حەفتاكانی  سااڵنی  پیشەسازییەكانی  لەدامەزراوە  بووە 

ئابوریەكانی  دام��ەزراوە  گەورە  لەگەڵ  هەبووە  باشی  زۆر  پەیوەندییەكی  و 

توركیا لە الیەكەوە، هەروەها نارساوە بە پەیوەندیەكانی لەگەڵ رێبازی ئاینی 

نەقشبەندی، لە الیەكی دیكەوە.

پارتی نیشتیامنی دایك و دەسەاڵت: )83(

گەورە  رێژەیەكی  بە  دایك  نیشتیامنی  پارتی   )1983( ساڵی  لەهەڵبژاردنی 

)%53( دەنگەكان گەیشتە پەرلەمان، سەرۆكی پارت )تورگوت ئۆزال( حكومەتی 

گرنگرتین  بۆ  ئاماژە  دەكرێت  دیكە.  حزبەكانی  پشتیوانی  بێ  بە  پێكهێنا 

دەستكەوتەكانی ئەو حكومەتە بكەین:

تەنها  حكومەت  رۆڵی  ئابوری،  كاروباری  لە  دەوڵەت  دەستێوەرنەدانی   .1

بواری  بوو،  دامەزراوەكان  كۆمەاڵیەتی  و  ئابوری  سیاسەتی  و  پالن  دانانی 

وەبەرهێنان بۆ كەرتی تایبەت دەمایەوە.

2. لەسەر ئاستی خزمەتگوزارییەكان، حكومەت پێداویستییە بنچینەییەكانی 

و  دەرام��ەت  لە  ئ��ام��ادەك��ردووە،  خۆجێیەكان  كارگێڕییە  و  ش��ارەوان��ی  بۆ 

پێداویستیەكان، بۆ جێبەجێكردنی پڕۆژەكان.
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3. نەهێشتنی هەر كۆسپێكی بیروكراسی لەبەردەم بازرگانی دەرەكی.

4. داواكردنی بوون بەئەندام لە یەكێتی ئەوروپای هاوبەش لە )24ی نیسانی 

1987(وە.

دیاردەكانی دیموكراسیەت لە سەردەمی پارتی نیشتیامنی دایك: )84(

)تورگوت  حكومەتەكەی  و  دایك  نیشتیامنی  پارتی  دەسەاڵتی  لەسەردەمی 

هەنگاوی  لەسەرخۆ  و  خاو  زۆر  دیموكراسیەت  پەرەسەندنی  پرۆسەی  ئۆزال( 

دەنا، ئۆزال سوربوو لەسەر ئەوەی، كە دەسەاڵتی مەدەنی بگێڕێتەوە و زاڵی 

بكات بە سەر هێزی سەربازیدا، لەو هەنگاوانەی هەوڵی بۆ درا:

كە  پارتێك،  چەند  بە  رێگاپێدان  پرۆژەی  لەسەر  پەرلەمان  لە  دەنگدان   .1

رێگای  فەرمی  بە  هەڵوەشێرنابوونەوە،  سەربازی  دەسەاڵتی  بڕیاری  بە  پێشرت 

كاركردنیان پێبدرێت، ئەو كارەش لە پێش هەڵبژاردنی شارەوانیەكان لە ئازاری 

نیشتیامنی  پارتی  دەنگەكانی  لەسەر  مەترسی  ئەگەر چی  ئەنجامدرا،   )1984(

دایك هەبوو.

سیاستمەدارە  بە  رێگابدرێت  بەشێوەك  واڵت،  دەستوری  هەمواركردنی   .2

كۆنەكان، كە بەشداری لە چاالكی سیاسی واڵت بكەن. بۆیە لە ئەیلولی )1987( 

دەستور خرایە بەردەم ریفراندۆم و دەنگی لەسەر درا.

3. ساڵی )1987(، چەند پارتێكی نوێ دامەزرا، بەشێكیان پارتی رادیكال بوون 

چارەسەركردنی  ئامانجەكانیان  هەڵگرتبوو،  سەوزیان  ئاڕاستەی  هەندێكیان  و 

كێشەكانی وەك: ژینگە و مافی مرۆڤ بوو.

)توركوت  وەزیران  سەرۆك  ئاماژەپێكردنی  هۆی  بە  ماوەیەدا  لەو  هەر   .4

ئۆزال( بە هەڵگرتنی ئەو كۆت و بەندانەی لەبەردەم كاری حزبە ماركسیەكاندا 
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هەیە، )هەروەك لە هەردو مادەی )140و141(ی یاسای تاوان هاتووە(، هەردو 

سەركردەی پارتی كۆمۆنیستی یەكگرتوی توركیا )قوتلو(، لەگەڵ جێگرەكەی بە 

هیچە بوران، گەڕانەوە بۆ واڵت لە رۆژی 11ی ترشینی دووەم، بەاڵم هەر بە 

بڕیاری سەربازی  بە  پۆلیسەوە  الیەن  لە  ئەنقەرە  فڕۆكەخانەی  بۆ  گەیشتنیان 

دەستگیركران.

5. سیاسەتی پارتی نیشتیامنی دایك لە ئاست كێشەی كورد لە توركیا)85(:

توركوت ئۆزال لە ئاست كێشەی كورد لە توركیا، پەیڕەوی ئەم سێ خاڵەی 

كردووە:

ژیانی  تێكەاڵوی  توركی،  كۆمەڵگەی  دیكەی  بەشێكی  هەر  وەك  كورد   أ( 

چاالكیەكان  لە  بەشداری  و  بێت  واڵتە  ئەو  كۆمەاڵیەتی  و  ئابوری  و  سیاسی 

بكات.

 ب( رووبەرووبوونەوەی هەر توندوتیژیەك لە الیەن كوردەوە.

 ج( هەوڵدان بۆ چارەسەركردنی دۆخی ناوچە كوردییەكان.

6. بەاڵم دەربارەی سیاسەتی ئۆزال و پارتەكەی لە ئاست بزوتنەوەی ئیسالمی 

لە)86( توركیا، ئۆزال تیشكی سەوزی بۆ ئەو رەوتە هەڵكرد لەپێناو دەركەوتن 

ئاق  كازم  لە:  هەریەك  دانانی  دوای  تایبەتی  بە  ئاشكرا،  بە  باڵوبوونەوەی  و 

كە  حكومەتەكەی،  لە  ئەندام  وەك  بلوت،  ئاق  ویلدرم  وینجولو،  وەهبی  سو، 

پارتی  حكومەتی  لەسەردەمی  هەر  بوون.  ئیسالمی  رەوتی  بە  سەر  هەمویان 

نیشتیامنی دایك، ژمارەی مزگەوتەكان لە توركیا زیادیكردووە، گەیشتە )720(

)716( گەیشتە  ژمارەیان  ئایینیەكان  خوێندنگا  ژم��ارەی  و  مزگەوت  هەزار 

خوێندنگا و ژمارەی قوتابیانی گەیشتە )229( هەزار قوتابی.
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ملمالنێ و گۆڕانكارییەكان لەناو پارتی نیشتیامنی دایك)87(:

بەدەستهێناوە  پەرلەمانی  دەنگەكانی  زۆرینەی  كە  پارتە  ئەم  دی��ارە  وا 

كەسایەتی  لەوانە  ب��ووە،  پشتیەوە  لە  هۆكارێك  چەند  لەهەڵبژاردنەكان، 

دامەزرێنەكەی، هەروەها نەبوونی پارتێكی سەرەكی راستڕەو، كە وەك ركابەر 

ملمالنێی  داوی  نەكەوێتە  ئەوەی  بۆ  ئۆزال  هەوڵەكانی  سەرەڕای  كاربكات، 

گەورەی  بایەخێكی  پارتەكە  كە  ئەوەی  وێڕای  و  ئەمە  حزبایەتی،  ئاشكرای 

الیەنە  لە  جەختی  تەنیا  بەڵكو  نەداوە،  سیاسی  ئایدیۆلۆژیای  مەسەلەی  بە 

خۆی  گرنگی  هاواڵتیان  الی  گشتی  شێوەیەكی  بە  كە  كردۆتەوە،  ئابوریەكە 

هەبووە. لەگەڵ هەموو ئەو هەلومەرجانەش، ئەوا لەناو پارتی نیشتیامنی دایك 

سێ رەوتی سەرەكی دروستبووە.

هەر بە پێی تێڕوانینەكانی ئۆزال پارتی نیشتیامنی دایك تێكەڵەیەك بوو لە 

ناسیۆنالیست و لیراڵ و ئیسالمییەكان.

سەریانهەڵداوە،  توندی  بە  پارتەكە  دامەزراندنی  سەرەتای  لە  ملمالنێكان 

رەوتی  الیەنگرانی  و   )MHP( ناسیۆنالیستی  بزوتنەوەی  الیەنگیرانی  لەنێوان 

ئیسالمی، بەاڵم بوونی كەسایەتی ئۆزال رێگر بووە لەبەردەم گەورەبوونیان)88(.

ساڵی )1991(كاتێ ئۆزال بوو بە سەرۆك كۆمار، بە هۆی بۆشایی جێگاكەی 

وەك سەرۆك پارت و سەرۆكی حكومەت، ملمالنێ دروستبوو، مسعود یەڵامز 

بوو  بەدەستهێناو  ئۆزالی  پشتگیری  بوو،  پارتەكە  دامەزرێنەرانی  لە  یەك  كە 

سەرۆكی  بە  بوو  دواتریش   ،)1991 حوزەیرانی  )15ی  لە  پارت  سەرۆكی  بە 

حكومەت.

هەوڵیداوە  پارت،  سەرۆكی  وەك  دەستبەكاربوونیەوە  لەسەرەتای  یەڵامز 

و  دوربخاتەوە  ئ��ۆزال  س��ەرۆك  كاریگەری  لە  دایك  نیشتیامنی  پارتی)89( 

پەرلەمان  ئەندامانی  زۆربەی  بارەوە  لەم  لێبگرێت،  دەستێوەردانی  رێگای 



79پارت و رێكخراوە سیاسییەكان له توركیا

ترشینی  )30ی  لە  كە  پارتەكەی،  گشتی  كۆنگرەی  لە  پشتگیریانكردووە. 

لە  توندبوو،  پارتەكە  سەرۆكایەتی  لەسەر  ملمالنێكە،  بەسرتا،   )1994 دووەمی 

نێوان )مسعود یەڵامز(لە الیەك، )محەمەد كیچ لسەر( رابەری بااڵی ئیسالمی 

پشتگیری  لسەر(  كیچ  )محەمەد  هەرچەندە  دیكەوە.  الیەكی  لە  پارتەكە،  ناو 

پارت  سەرۆكی  بە  دیكە  جارێكی  )یەڵامز(  بەاڵم  بەدەستهێنا،  ئۆزالیشی 

)كیح  و  پەرلەمان  ئەندام   )16( ئەوەی  بە هۆی  بوو  حاڵەتە  ئەم  هەڵبژێردرا. 

دامەزراندنی  مەبەستی  بە  دووربكەونەوە،  دایك  نیشتیامنی  پارتی  لە  لسەر( 

پارتێكی دیكە، بەاڵم دوای مردنی ئۆزال لە )17ی نیسانی 1993( گەڕانەوە ناو 

ریزەكانی پارتەكە.

پارتی نیشتیامنی دایك لەسەردەمی مەسعود یەڵامز)90(:

پارتی نیشتیامنی دایك، لە سەردەمی)یەڵامز( وردە وردە پێگەی جەماوەری 

الواز دەبوو، ئەوەش بە روونی لە رێژەی دەنگەكانی لە میانەی هەڵبژاردنەكاندا 

دەردەكەوێت.

دیارە نەمانی )ئۆزال(و دەركەوتنی پارتی دیكە و الیەنی سیاسی بەهێز وەك 

ركابەر، هێزو هاوكێشەكانی گۆڕی.

پارتە )291( نوێنەری گەیشتە پەرلەمان لە كۆی  لە هەڵبژاردنی 1987 ئەم 

لە  روو  رێژەكەی  دەهات  تا  دیكە  لەهەڵبژاردنەكانی  بەاڵم  ئەندام،   )450(

دابەزین بوو، هەروەك دەردەكەوێت:

ساڵی 1991 ، رێژەی دەنگەكانی )%24(بوو.

ساڵی 1995 ، رێژەی دەنگەكانی )%19.66(بوو.

ساڵی 1999 ، رێژەی دەنگەكانی )%13.2(بوو.
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پارتی رێگای راست
D Y P

تەموزی 1983(  )21ی  لە رۆژی  بە شێوەیەكی فەرمی  رێگای راست  پارتی 

دامەزراندنی راگەیەندرا. ئەوانەی بەدامەزراندنی پارتەكە هەستاون، هەریەك 

لە » ئەحمەد نورسەت توانا، یولدریم ئاوجی، حیسامەدین جیندروك، سلێامن 

دیمریل، محەمەدكولهان، تانسو چیللەر)91(« بوون. دەكرێت وا تەماشای پارتی 

ناوەڕاست  راستڕەوی  رەوتی  نوێنەرایەتی  پارتێكە  كە  بكرێت  راست  رێگەی 

دەكات، ناسنامەیەكی هزری روونی نییە. )92(

)دوای  پێكهاتووە،  داد  پارتی  پاشاموەكانی  لە  پارتە  ئەم  راستیدا  لە 

نوێنەرایەتی  دادەن��رێ��ت،  پارتە  ئ��ەو  میراتگری  بە  هەڵوەشاندنەوەی( 

بەرژەوەندیەكانی چینی بۆرژوازییەت و موڵكدارە گەورەكانی زەویوزار دەكات، 

گەڕانەوەی  هەوڵی  و  پشتگیریدەكرێت  سەرمایەدارەكانەوە  گەورە  الیەن  لە 

كەلەپوری سیاسی و رۆڵی پارتی دادی داوە)93(.
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رێرەوی سیاسی ئەم پارتە:

توركیا  لە  نەتەوەیی  ئاسایشی  ئەنجومەنی  پارتەكە،  دامەزراندنی  دوای 

ساڵی  گشتییەكانی  هەڵبژاردنە  لە  بەشداری  كە  رێگەیپێنەدا   )NSC( )94(

)1983( بۆ پەرلەمان بكات، لەبەرئەوەی بەشێك لە دامەزرێنەرانی لەو كەسانە 

بوون كە بڕیاری قەدەغەكردن لە كاری سیاسی دەیانگرێتەوە.

رێژەی  و  كرد  لە هەڵبژاردنی شارەوانییەكان  بەشداری   )1984( بەاڵم ساڵی 

)%13.7( دەنگەكانیشی بە دەستهێناوە و لە پلەی سێیەمدا بوو، دوای هەردو 

پارتی نیشتیامنی دایك و پارتی دیموكراتی كۆمەاڵیەتی.

خۆی  بڕیاریدا   )NDP( نیشتیامنی  دیموكراتی  پارتی   )1986( ساڵی 

هەڵوەشێنێتەوە)95(، لەم بارەدا )21( ئەندام پەرلەمانی ئەو پارتە چوونە ناو 

پارتی رێگای راست، بەم كارە پارتی رێگای راست بووە خاوەنی دەنگی بیسرتاو 

لەناو پەرلەمانی توركیا.

پێشرت  كە  سیاسی،  كاری  لە  قەدەغەكردن  بڕیاری  هەڵگرتنی  ه��ەردوای 

سەپێرنابوو بە سەر بەشێك لە سیاسەمتەدارانی كۆن لە ساڵی )1987(، هەروەها 

بە بوونی سلیامن دیمیرێل بە سەرۆكی پارت، ئەم پارتە رووی لە گەشەكردن 

كرد و چاالكیەكانی فراوانرت بوون.

بەشداری هەڵبژاردنی پەرلەمانی كرد لە ساڵی )1991(. زۆرینەی دەنگەكانی 

بەدەست)96( هێنا بە رێژەی )27%(.

بەم سەركەوتنە سلێامن دیمیرێل حكومەتی پێكهێنا و بوو بە سەرۆكی ئەم 

حكومەتە، ساڵی )1993( -دوای مردنی سەرۆك كۆماری توركیا توركوت ئۆزال- 

هەڵبژاردن بۆ سەرۆكایەتی كۆمار سازكرا، )سلیامن دیمیرێل( دوای وازهێنانی لە 

سەرۆكایەتی حزب و خۆ كاندیدكردنی، بە سەرۆك كۆمار هەڵبژێردرا.

لە  راست،  رێگای  پارتی  سەرۆكایەتی  لە  دیمیرێل(  )سلیامن  جێگای  بۆ 

مانگی)97( حوزەیرانی )1993( كۆنگرەی نائاسایی سازدرا، سێ كەس خۆیان بۆ 

ئەو پێگەیە كاندیدكرد، ئەوانیش: تانسۆ چیلەر )وەزیری دەوڵەت لە حكومەت 

كۆكساڵ  لەگەڵ  ناوخۆ(،  )وەزیری  سیزجین  عیسمەت  ئابوری(،  كاروباری  بۆ 
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دیمیرێل(  )سلیامن  هەرچەندە  بوارەدا  لەم  فێربوون(،)98(  )وەزیری  توبتان 

پارتی  بۆ سەرۆكی  دەنگ  زۆرینەی  بە  ناوبراو  بەاڵم  نەبوو،  چیللەر  الیەنگری 

رێگای راست هەڵبژێردرا، لە دوایشدا بوو بە سەرۆكی حكومەتێكی هاوپەیامنی.

پارتەكەی  یەكگرتوی  لە  پاریزگاری  نەیتوانی  پێویست  وەك  چیللەر  بەاڵم 

دەكرد. ساڵی  لە الوازی  پێگەی جەماوەری رووی  و  بكات، هەروەها چاالكی 

)1994( توركیا رووبەڕووی قەیرانێكی ئابوری بۆوە، بۆیە لە هەڵبژاردنی )1995( 

دەنگەكانی رووی لە كەمی كرد بە بەراورد بە پارتی )رەفاه(، كە )%28.72( لە 

دەنگەكانی بەدەستهێنا، بەرامبەر بە رێژەی )%24.54( بۆ پارتی رێگای راست.

لەو بارەشدا )تانسۆ چیللەر( توانی حكومەتێكی هاوپەیامنی پێكبهێنێت بە 

لە  پارتی دیموكراتی كۆمەاڵیەتی میللی )SHP(، ئەم حكومەتە  هاوكاری)99( 

دەسەاڵت مایەوە تا رۆژی )1ی ترشینی یەكەمی 1995(.

ملمالنێیە ناوخۆییەكانی پارتی رێگای راست لەنێوان چیللەر و دیمیرێل توندتر 

بوونەوە، لەو ملمالنێیەدا )دیمیرێل( رازینەبووە لە سیاسەتەكانی چیلەر، دەربارەی 

چاكسازی سیاسی و یاسایی، سەرەڕای هەندێك بابەتی دیكە، كە پەیوەندی بە 

دیموكراسییەت و ماف و ئازادییە مەدەنیەكان هەبووە. چیلەر زۆر لەو كەسانەی 

كە سەر بە دیمیرێل بوون لەناو پارتەكەی، لە دەسەاڵت دووری دەخستنەوە.

لە هەڵبژاردنی گشتی )1999( دەنگەكانی ئەم پارتە زۆرتر كەمی كرد، )100(

بە تەواوی توشی نوشوستیەكی گەورە  پارتی رێگای راست  تا ساڵی )2002( 

هات لە هەڵبژاردنی گشتیدا، ژمارەی ئەو ئەندامانەی كە گەیشتنە پەرلەمان)5-4(

كەس دەبوون.

هەڵوێستی پارتی رێگای راست دەربارەی كێشەی كود لەتوركیا )101(

حكومەتی  كردەوەكانی  باسی  دەكرێت  بابەتە،  ئەم  تیشكخستنەسەر  بۆ 

بە  بوو  دیمریل  سلێامن  كە  ماوەیەی  لەو  )1993(وە،  ساڵی  لە  بكەین  توركیا 

سەرۆك كۆماری توركیا و تانسۆ چیلەر بە سەرۆكی حكومەت.
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پوختەی هەڵوێستەكانی حكومەتی توركیا لەم چەند خاڵەدا كورتدەكەینەوە:

1. لەبواری شەڕدا دژ بە هێزە كوردییەكان )بەتایبەتی پارتی كرێكارانی كوردستان( 

لە كوردستانی باكور، سوپای توركیا بە توندترین هەڵمەتی سەربازی هەستاوە، هێزی 

تایبەت و چەكی بەهێز و ئاسامنی پێشكەوتوی بەكارهێناوە.

بە  دژ  پەیڕەوكرد  دیكەی  شێوازێكی  دیكەدا  لەبوارێكی  توركیا  حكومەتی   .2

سەركردە كوردەكانی كوردستانی باكور، ئەویش پەنابردنە بۆ تیرۆر لە واڵتانی دەرەوە.

خۆی  هەوڵەكانی  توركیا  حكومەتی  دیبلۆماسییەكان،  پەیوەندییە  لەبواری   .3

لە  رێگرتن  بۆ  لوبنان  و  سوریا  حكومەتەكانی  لە  هەریەك  لەگەڵ  چڕكردۆتەوە 

حەوانەوەی ئەندامانی پارتی كرێكارانی كوردستان و هێزە سیاسییەكانی دیكەی 

كوردستان الی خۆیان.

4. پەرلەمانی توركیا بڕیاریدا بە هەڵگرتنی پارێزبەندی )حەسانە(ی پەرلەمانی 

لەسەر )7( ئەندام پەرلەمانی كورد، سەر بە پارتی دیموكراتی )D E P( بە بیانوی 

هاوكاریكردنی پارتی كرێكارانی كوردستان، دواتریش رەوانەكردنیان بۆ بەردەم دادگا، 

ئەو )7( ئەندام پەرلەمانەش ئەمانەن: خەتیب دیجلە، سەلیم سادق، لەیال زانا، رسی 

سافیق، ئەحمەد تورك، مەسعود عەلیناك، ئورخان دوخان.

5. حكومەتی توركیا لە تەموزی )1993(، بڕیاریدا بە داخستنی پارتی كاری میللی 

)HEP( بە بیانوی پشتگیریكردنی لە كێشەی كورد.

كاری رێكخراوەیی پارتی رێگای راست:)102(

1. كاری رێكخراوەیی لە چەند پارێزگایەكی توركیا گەشەیكردووە، وەك: ئەفیون، 

موگال، ئەسپارتە، ئەزمیر، عەزیز، ئەنقەرە، ئیستەمبوڵ، ناوچە كەناریەكانی دەریای 

ناوەڕاست.

2. لە هەڵبژاردنەكان، پارتی رێگای راست پشتدەبەستێت بە دەنگی جوتیاران و 

كشتیاران، بۆیە لە بەرنامەكەیدا زۆر لە كێشەكانی كشتوكاڵی و ناوچە دیهاتییەكان 

دەخاتەڕوو.

3. دوا سەرۆكی ئەم پارتە )محەمەد ئاغار(بوو.
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پارتی دیموكراتی نیشتیمانی
N D P

دیموكراتی  )پارتی  ناوی  لەژێر  دام��ەزراوە،   )1983 ئایاری  )16ی  رۆژی  لە 

بە   ،)THE NATIOLIST DEMOCRATIC PARTY( نیشتیامنی 

سەرۆكایەتی جەنەراڵی خانەنشین )تورگوت سونالب(.

پێكهات،   )1980( سەربازیەكەی  كودەتا  دەس��ەاڵت��داری  پشتگیری  بە 

كودەتایە  ئەو  فەلسەفەی  و  سیاسەت  لە  گوزارشتی  هەر  سیاسەتەكەشی 

دەكردەوە.

ئامانجەكانی وەرگرتنی توركیا  ئایدیۆلۆژیای چینایەتی نەبوو، لە  باوەڕی بە 

بوو وەك ئەندام لە بازاڕی هاوبەشی ئەوروپا.

بەشداری لە هەڵبژاردنی گشتی كرد بۆ پەرلەمان لە ترشینی دووەمی )1983( 

و )71(ئەندامی گەیشتە پەرلەمان.
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سۆیلەمە  )ئویلكو  بەستووە،  كۆنگرەی  یەكەم   )1985 تەموزی  )21ی  لە 

سئۆغڵو( بە سەرۆكی پارت هەڵبژێردرا.

ساڵی 1986 بڕیاری هەڵوەشاندنەوەی دەرچو.)103(

دامەزراندنی ئەم پارتە لە توركیا لە هەلومەرجی دوای كودەتا سەربازیەكەی 

)1980(، ئەو راستییە دەسەملێنێت، كە دەركەوتنی پارتە سیاسییەكان لە توركیا 

دەرئەنجامی گەشەكردنی كۆمەاڵیەتی و ئابوری ئەو واڵتە نەبووە، ئەوەندەی 

كۆمەاڵیەتی  توێژێكی  و  گ��روپ  چەند  رێبازی  و  سیاسەت  لە  گوزارشت 

خزمەتی  هەروەها  بووە  ئابورییەكانیان  بەرژەوەندییە  نوێنەرایەتی  و  بووە 

ئایدیۆلۆژیای ناسیۆنالیست بێت  ئایدیۆلۆژیایەكی دیاریكراوی كردووە، ئەگەر 

یان ئاینی.)104(
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پارتی جەماوەری )میللی(
)HALK PORTISI(

H P

كودەتا  بە  كە  س��ەرك��ردان��ەی)105(  بەو  هەبوو  تۆكمەی  پەیوەندییەكی 

سەربازیەكەی ساڵی )1980( هەستاون. ئەم پارتە خۆی وەك رێكخستنێكی چەپی 

میانڕەوی راگەیاند. لە )19ی ئایاری 1983(، بە سەركردایەتی )نەجدەت گالب( 

)NECDET GALIP( دامەزراوە. سكرتێرەكەی )یەڵامز هاس تورك( بوو.

بە  گولكان(بووە  گۆڤین  )ئایدن   ،)1985 حوزەیرانی  )29ی  كۆنگرەی  لە 

لە  پارتە  ئەم  شاهین(،  ئیراهیم  )خەلیل  بە  گۆڕاوە  سكرتێرەكەشی  سەرۆك، 

بەدەستهێنا،  دەنگەكانی   )30%(  ،)1983( دووەمی  ترشینی  هەڵبژاردنەكانی 

دیارە ئەوەش رێژەیەكی گەورەیە ئەگەر بەراورد بكرێت بە دەنگەكانی پارتی 

گەورەدا  نیشتیامنی  ئەنجومەنی  لە  كورسیەكانیشی  ژمارەی  دایك،  نیشتیامنی 

)پەرلەمان(، )117( كورسی بوو، بەمەش دووەم گەورە هێزی دەنگدەر بوو.

ئەم پارتە دواتر رووی لە الوازی كرد و پێگەی لە پەرلەمان زۆر الواز بوو، 

وەك پارتێكی ئۆپۆزسیۆن كاریدەكرد، تا لە )21ی ئەیلولی 1985( لەگەڵ پارتی 

دیموكراتی  پارتی  لەژێرناوی  یەكیانگرت   )SODEP( كۆمەاڵیەتی  دیموكراتی 

كۆمەاڵیەتی میللی.

پاشاموەیەك لە رێكخستنەكانی ئەم پارتە تا ساڵی )1988( وەك ئۆپۆزسیۆن 

كاریاندەكرد.
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پارتی دیموكراتی كۆمەاڵیەتی میللی
S H P

1. لە )19ی ئایاری 1983( بە سەركردایەتی )نەجدەت گالب(، پارتی میللی 

پارتەكە  لە كۆنگرەی گشتی  تەموزی )1985(  لە مانگی  )HP()106( دامەزرا، 

)ئایدن گوڤین(بوو بە سەرۆك پارت.

دیموكراتی  پارتی  ئینۆنۆ(  )ئ��ەردال  سەركردایەتی  بە   )1983( ساڵی   .2

كۆمەاڵیەتیSODEP( ( دامەزراوە، دوای كودەتا سەربازییەكەی ساڵی )1980(. 

لە هەڵبژاردنی گشتی  نەدرا بەشداری  پارتە  نوێیەكان، رێگە بەم  یاسا  پێی  بە 

توركیا بكات.)107( 

رێژەی  شارەوانییەكان  ئەنجومەنی  بۆ   ،)1984( ئ��ازاری  هەڵبژاردنی  لە 

)%4,23( دەنگەكانی بە دەستهێنا. پێگەی جەماوەری فراوانی هەبووە، ژمارەی 

لەگەڵ  پەیوەندی  دەبوو،  كەس  هەزار   )400( نزیكەی  الیەنگرانی  و  ئەندام 

بەشێك لە سەندیكای كرێكاران هەبووە.
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)21ی  لە  كۆمەاڵیەتی،  دیموكراتی  پارتی  و  میللی  پارتی  هەردوو)108(   .3

مانگی  لە  رێككەوتنەش  ئەو  یەكگرتن،  لەسەر  رێككەوتن  ئەیلولی1985( 

ئایاری )1986( لە میانەی كۆنگرەیەك راگەیندرا لەژێر ناوی )پارتی دیموكراتی 

هەڵبژێردرا،  پارت  سەرۆكی  بە  ئینۆنۆ(  )ئەردال  كۆنگرەیە  لەو   ،)SHP(میللی

پارتەكە  لە  بڕیاریدا  كە   ،)1993( ئەیلولی  مانگی  تا  كارەكانی  لە  بەردەوامبوو 

بكشێتەوە، دوای ئەو )موراد قەرەیالشین( ئەركی سەركردایەتی گرتەدەست.

ملمالنێی  و  ناكۆكی  توشی  دامەزراندنییەوە  لەسەرەتای  هەر  پارتە  ئەم 

دەربارەی  باڵەكانی  لەنێوان  جیاواز  تێڕوانینی  هۆی  بە  بۆتەوە  توند  ناوخۆی 

چۆنیەتی  و  الیەكەوە  لە  توركیا  كێشەكانی  لەگەڵ  مامەڵەكردن  چۆنیەتی 

بەدیهاتنی بنەماكانی )سۆسیال دیموكراسی( لە الیەكی دیكەوە.

چەپی  پارتی  و  پارتە  ئەم  لەنێوان  كە  ركابەرییەی  ئەو  هۆی  بە  هەروەها 

ئەم  پەیدابوو،  ئەجەوید(  )بوڵەند  سەركردایەتی  بە   )DSP()109( دیموكرات 

پارتە نەیتوانیوە رێژەی یاسایی دەنگ بە دەستبهێنێت. پارتی )SHP( بە پێی 

لە  جیاواز  توێژێكی  و  گروپ  چەند  لە  بریتییە  ئەجەوید،  بیروبۆچوونەكانی 

چەپی توركیا.

بەرچاوترین ملمالنێی نێوان ئەم پارتە، بریتیبوو لەو ملمالنێیەی كە لەنێوان 

لە  رابەرایەتیدەكرد  ئینۆنۆ  باڵەی  ئەو  لەگەڵ  هەیبوو،  بایكاڵ  دەنیز  باڵەكەی 

بە  سەر  پەرلەمانی  ئەندام   )18( لەگەڵ  بایكاڵ  لەدوایدا  كە  دیكەوە.  الیەكی 

لە  كۆماری  گەلی  پارتی  ناو  و چونە  بەجێهێشت  پارتەیان  ئەم  ریزی  پارتەكە، 

مانگی ئەیلولی )1992(، دواتر بوو بە سەرۆكی پارتەكەش.

هەڵوێستی پارتی )SHP( دەربارەی كێشەی كورد)110(:

زۆربەی عەملانییە توركەكان بە چەپە میانڕەوەكانیشەوە )بە تایبەتی ئەوانەی 

بەكارهێنانی  ئاست  لە  نەرێنیان هەبووە  نزیكبوون( هەڵوێستی  لە دەسەاڵت 
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داواكارییە  هیواو  الیەنانە  ئەو  كورد(،  بۆ  ئاماژەیەك  زاراوەی-كەمایەتی-)وەك 

نەتەوایەتیەكانی كوردیان رەتكردۆتەوە و قبوڵییان نەبووە.

بۆ تیشكخستنەسەر هەڵوێستی ئەم پارتە بەرامبەر بە كێشەی كورد لە توركیا 

ئاماژە بۆ دوو دیاردە دەكەین و بە كورتی دەیانخەینەڕوو:

كۆمەاڵیەتی  دیموكراتی  پارتی  ئابی 1989(، جێگری سەرۆكی  )22ی  لە  أ(   

لەبۆچوونە  جەختی  لەمیانەیدا  سازدا،  رۆژنامەوانی  چاوپێكەوتنێكی  میللی 

رۆژهەاڵتی  باشوری  رووداوەكانی  لەئاست  كردەوە  حكومەت  ناڕاستەكانی 

توركیا )واتە كێشەی كورد(.

ئەو  چارەسەری  بتوانێت  و  راستبكات  حكومەت  ئەگەر  دەڵێت:  ناوبراو 

كێشەیە بكات، ئەوا دەبێت بەم هەنگاوانە هەستێت:

ناوچە  پارێزگاریكردنی  بۆ  چەكداریانەی  یەكە  ئەو  هەڵوەشاندنەوەی   .1

چەكدارانە  ئەو  لەبەرئەوەی  نافەرمی.  چەكداری  لە  پێكهاتوون  گوندییەكان 

كوردەكان دەورووژێنن.

2. كێشەی كورد كێشەیەكی ئابورییە، واتە دەستبكرێت بە چاكسازی ئابوری 

لە ناوچەكەدا.

3. دژایەتیكردنی تیرۆر لە ناوچەكەدا بە هێزی فەرمی دەوڵەت دەبێت، نەك 

بە هۆی چەكداری نافەرمی لە گوندەكان.

 ب( پارتی دیموكراتی كۆمەاڵیەتی میللی، )7(لە ئەندامانی خۆی كە ئەندامی 

پەرلەمانی توركیاش بوون، لە )16ی ترشینی یەكەمی 1989( لە ریزی پارتەكەی 

دەركردن، بە بیانوی ئەوەی كە بەشداریان لە كۆنگرەی پاریس كردووە تایبەت 

بە كێشەی كورد لە)14ی ترشینی یەكەمی 1989(.

چاوپێكەوتنێك،  لە  پارت  سەرۆكی  ئینۆنۆ(  )ئەرداڵ  بابەتە  ئەم  دەربارەی 

وتوویەتی: كۆنگرەی پاریس لەچوارچێوە رۆشنبیرییەكەی خۆی دەرچوو بوو، ئەو 

كۆنگرەیە كەوتە ناو باسی سیاسەتەوە، كە پێچەوانە لەگەڵ بیرۆكەی دەوڵەتی 
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یەكگرتوو بووە بۆیە بڕیارماندا نوێنەرانی پارتیامن بەشداری تیادا نەكەن، بەاڵم 

ئەوان  بەشدارینەكەن،  ئاگاداركردبۆوە  ئەندامانەمان  ئەو  كە  ئەوەی  سەرەڕای 

بەشداریانكرد، بۆیە سزادران و لە ریزی پارتی دەركران.

ئەو )7( ئەندام پەرلەمانە كورد بوون، )9(ئەندام پەرلەمانی دیكەش پاڵپشتیان 

كردن و بەیەكەوە هەموو ریزی ئەو پارتەیان بەجێهێشت.

ئەوانە لە كۆنگرەیەكی رۆژنامەوانیدا لە رۆژی )9ی ترشینی دووەمی 1989(، 

بەیاننامەیەكیان باڵوكردەوە تێیدا هاتبوو:

كورد،  كێشەی  بۆ  ئێمە  باسكردنی  كە  دەكەین،  الیەنە  لەو  جەخت  ئێمە 

توركیا،  دانیشتوانی  بۆ هەموو  كێشەیەكی هاوبەشە  كێشەیە،  ئەو  كە  ئەوەیە 

بیروڕای ئێمە لەسەر ئەو كێشەیە لەم چەند خاڵە كورتدەكەینەوە:

1. پێویست دەكات ئەو كێشەیە بە شێوەیەكی دیموكراسیانە چارەسەربكرێت 

لە چوارچێوەی یەكگرتویی نیشتیامنی.

2. دەبێت وا تەماشای كێشەی كورد نەكرێت كە تەنها تایبەتە بە هاواڵتیانی 

كورد، چونكە ئەو تێڕوانینە زیان بە یەكگرتویی نیشتیامنی دەگەێنێت، هەروەها 

باوەڕنەبوونە بە دیموكراسیەت و رێزنەگرتنە لە مافەكانی كورد.

نەبەسرتێتەوە،  كورد  هاواڵتیانی  بە  تەنها  كێشەیە  ئەو  چارەسەركردنی   .3

بەڵكو دەبێت وا تەماشا بكرێت كە كێشەی هەمو كەسێكە لە توركیا.

ئەو  هەمان  كێشەیە  ئەو  ئابوریەكانی  و  كۆمەاڵیەتی  رەهەندە  دەبێت   .4

گرنگیەی پێبدرێت كە بە بابەتە سیاسیەكە دراوە.

ببێتە  و  بگۆڕدرێت  كورد  كێشەی  كە  نەكرێت،  لەوە  چاوپۆشی  دەبێت   .5

ئامڕازێك بۆ یەكالكردنەوەی بەرژەوەندییە نێودەوڵەتیەكان، یان ببێتە هۆكارێك 

بۆ دابەشكردنی دەستكەوتەكانی نێوان دەوڵەتان.

6. ئێمە باوەڕمانوایە، كە بەرگریكردن لە بیرۆكەی تاك گەلی و زمانی لە توركیا، 

كۆسپێكە لە بەردەم چارەسەركردنی كێشەی كورد، چارەسەرییەكی دیموكراسیانە 

و المانیش قبول نییە، چونكە ئەوە بەشێكە لە باوەڕمان بە ئازادی بیركردنەوە.
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پارتی چەپی دیموكرات
DSP

)بوڵەند  سەرۆكایەتی  بە  دام��ەزرا،   )1985 دووەم��ی  ترشینی  )14ی  لە 

ئەجەوید(، وەك پارتێكی نوێ، كە لە پارتی گەلی كۆماری جیابۆتەوە.

لە سەركردەكانی ئەم پارتە: ئیسامعیل جەم )ماوەیەك وەزیری دەرەوە بووە( خاتو 

رشیهان )هاوسەری بوڵەند ئەجەوید(، لەگەڵ چەند كەسانێكی دیكەی چەپخواز.

دروشمی پارتەكە )كۆترێكی سپی بوو( لە كاتی هەڵفڕینیدا.)111(

ئەم پارتە لەرووی هزرییەوە پشتی بە میراتی پارتی گەلی كۆماری بەستووە، 

بە  سیاسی  پێگەی  لەخۆگرتبوو،  رۆشنبیرانی  و  گەنج  و  توێژەر  لە  ژمارەیەك 

پارتێكی عەملانی چەپی ناوەڕاست دادەنرێت.

ئەجەویدەوە  هاوسەری  الیەن  لە  پارتە  ئەو  دوورودرێ��ژ  ماوەیەكی  بۆ 

رۆژی  تا  ئ��ەج��ەوی��دەوە  زیندانیكردنی  ه��ۆی  بە  ك���راوە،  سەركردایەتی 

ئازادبوونی)112(.
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ئەم پارتە لەماوەی ژیانیدا، پێگەی جەماوەری لە هەڵكشان و دابەزیندا بووە 

دەكرێت هۆیەكانی بۆ ئەم خااڵنە بگەڕێنینەوە:

پارتەكە  سەركردایەتی  ئەنجومەنی  و  ئەجاوید  خودی  كە  هەاڵنەی  ئەو   .1

تێیكەوتن، لە ماوەی دووركەوتنەوەیان لە كاری سیاسی.

دابووە،  لەئەستۆ  پارتەكەی  سەركردایەتی  كە  ئەجەوید  هاوسەرەكەی   .2

توانای سەركردایەتیكردنی وەك پێویست نەبووە.

لێرەدا رێژەی دەنگەكانی ئەم پارتە لە هەڵبژاردنە گشتییەكاندا بۆ پەرلەمان 

دەخەینەڕوو:

لە هەڵبژاردنی ساڵی )1987( رێژەی )%8.5( دەنگەكانی بە دەستهێناوە وە 

نەیتوانیوە بگاتە پەرلەمان، كە پێویست بە )%10(ی دەنگەكان دەكرد.

لە هەڵبژاردنی ساڵی )1991( رێژەی دەنگەكانی بۆ )%11( بەرزبۆتەوە )7(

ئەندامی گەیشتوونەتە پەرلەمان.

ئەو رێژەیە لە هەڵبژاردنی )1995( سەركەوت و گەیشتە )%14,64(، بەمە 

)75( ئەندامی ئەو پارتە گەیشتنە پەرلەمان.

دەستهێناوە،  بە  زیاتری  رێژەیەكی   )1999( نیسانی  گشتی  هەڵبژاردنی  لە 

ئەویش )%22,17( دەنگەكان بوو، بەمە پلەی یەكەمی پارتەكان بوو، كە )126( 

ئەندامی گەیشتە پەرلەمان لە كۆی )550( ئەندامی پەرلەمان.)113(

پارتە،  ئەم  دەنگەكانی  بەرزبوونەوەی  هۆی  بە  بوون  كە  هۆیانەی  لەو 

دەكرێت ئاماژە بۆ دوو خااڵ بكەین)114(:

سەركردەی  دەستگیركردنی  لە  )ئەجاوید(  حكومەتەكەی  سەركەوتنی   .1

چەند  هاوكاریكردنی  بە  ئۆجەالن(  )عەبدوڵاڵ  كوردستان  كرێكارانی  پارتی 

هەواڵگرییەكی بیانی لە )16ی شوباتی 1999(.

2. سەركەوتنی توركیا لەو قەیرانەی لەگەڵ یۆنان سەریهەڵدا، بە هۆی دانانی 

چەكی دژە ئاسامنی لە دورگەی قوبرس لە الیەن یۆنانەوە.
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بەاڵم دواتر بە هۆی ئەو قەیرانە ئابورییەی كە بەرەوڕووی توركیا بۆتەوە، ئەم 

تا گەیشتۆتە  پارتە لە هەڵبژاردنەكان، جاریّكی دیكە دەنگەكانی كەمیكردووە 

)%1,2( بەمجۆرە رووی لە الوازی كردووە.

سیاسیەكەی  رۆڵە  هۆی  بە  هەبووە،  تایبەتی  گرنگیەكی  و  پێگە  پارتە  ئەم 

كاریگەری  و  پەرلەمان  لەناو  كەسایەتی خۆی  و  هەڵوێستەكانی  )ئەجەوید(و 

بەسەر سۆسیال دیموكراتەكانەوە.

یەكڕیزی  ناوخۆیی و  لە ملمالنێی  بووە  تاڕادەیەكی گەورە دوور  پارتە  ئەم 

خۆی پاراستووە، بە پێچەوانەی پارتەكانی دیكە، تا ساڵی )2002( كە )ئیسامعیل 

جەم( یەك لە سەركردە دیارەكانی و ژمارەیەك ئەندام پەرلەمان لێیجیابوونەوە 

و پارتی توركیای نوێیان دامەزراند.)115(

یەك  میللی  كۆمەاڵیەتی  دیموكراتی  پارتی  لەگەڵ  رازینەبووە  پارتە  ئەم 

بگرێت، چونكە ئەو كارەی بە بەرژەوەندی سۆسیال دیموكراتەكان نەدەزانی، 

هەروەها رازیش نەبووە بگەڕێتەوە ناو پارتی گەلی كۆماری.

)بوڵەند  گشتی،  لەهەڵبژاردنی  پارتە  ئەم  سەركەوتنی  دوای   ،)1999( ساڵی 

توركیا،  لە  ئابوری  قەیرانی  چارەسەركردنی  بۆ  پێكهێنا،  حكومەتی  ئەجەوید( 

بەرنامەیەكی چاكسازی خستەڕوو، ئەو بەرنامەیە لە كانونی یەكەمی )1999( 

رەزامەندی لەسەر دراو كەوتە بواری جێبەجێكردن، بە هاوكاری و رەزامەندی 

سندوقی دراوی نێودەوڵەتی و بانكی نێودەوڵەتی.

حكومەت،  خەرجیەكانی  كەمكردنەوەی  لە  بریتیبوو  بەرنامەكەی  پوختەی 

لیرەی  بەهای  پێشوەختی  راگەیاندنی  و  پرۆژەكان  تایبەتكردنی  بە  لەگەڵ 

توركی، سەرەڕای هەوڵدانی بۆ كەمكردنەوەی هەڵئاوسان. بۆ جێبەجێكردنیشی 

خشتەیەكی كاتی دیاریكرا.)116(

لەو هەنگاوانەی  بەدەستهێنا،  باشی  ئەرێنی  ئەنجامێكی  بەرنامەكە  سەرەتا 

سەربەخۆی  توركیا،  لە  دارایی  سیستمی  بونیادنانەوەی  دوبارە  جێبەجێكران: 
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بانكی ناوەندی توركیا، كەمكردنەوەی دەستێوەردانی سیاسی لە كاروباری بانكی 

هەنگاوانە  ئەو  بەاڵم  داراییەكان،  كارڕایە  لە  زۆر  گۆڕینی  ناوەندی، هەروەها 

درێژەیان نەكێشا، دووبارە توركیا بەرەو قەیرانی ئابوری توندتر بووەوە.

ئەو  دەمانگەێنێتە  توركیا،  دیموكراتی  سۆسیال  بزوتنەوەی  ئەزموونی 

ئەنجامانەی كە ئەو بزوتنەوەیە لەجیاتی دۆزینەوەی ئەلتەرناتیڤێكی سیاسی، كە 

جێگای رەزامەندی بێت بە الی هێزی راستڕەوی میانڕەو، ئەو بزوتنەوەیە هەستا 

پارتەكاندا  سەركردایەتی)117(  لەناو  كە  ملمالنێیەی،  ئەو  الساییكردنەوەی  بە 

لەو  دەستیپێكردبوو.  بیستەم،  سەدەی  شەستەكانی  لە  هەروەك  باڵوبۆتەوە، 

لە دەسەاڵت و سەركردایەتی  ئینۆنۆ  توانی عیسمەت  ئەجاوید  بوڵەند  كاتەی 

پارتی گەلی كۆماری دووربخاتەوە.

بەشداریكردنی  س��ەرەڕای  توركیا،  لە  دیموكرات  سۆسیال  بزوتنەوەی 

سەدەی  نەوەدەكانی  سااڵنی  هاوپەیامنیەكانی  حكومەتە  لە  چەندجارەی 

لە  خ��ۆی  كاریگەری  و  دەستڕۆشتوو  گ��ەورەی  الیەنێكی  ب��ەاڵم  بیستەم، 

ئاڕاستەكردنی كاروباری واڵت لە دەستداوە.

بگرە تا سەركەوتنی ئەجەوید و پارتەكەشی لە هەڵبژاردنی نیسانی )1999( 

دا، كە لە پلەی یەكەمدا بووە لە رووی دەنگەكانەوە، ئەو سەركەوتنە بە هۆی 

سیاسی،  ئاستی  لەسەر  نەبووە  دیموكرات  سۆسیال  هزری  رۆڵی  و  كاریگەری 

ئەوەندە بە هۆی كاریگەری و رۆڵی خودی ئەجاوید بووە وەك كەسایەتییەكی 

سیاسی پاك و نیشتیامنپەروەر، سەرەڕای ناوبانگی وەك كەسێكی عەملانی.
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پارتی متمانە)باوەڕ(

سەرەتایەك:

لە هەڵبژاردنی گشتی بۆ پەرلەمان لە ساڵی )1965(دا، پارتی گەلی كۆماری، 

)118(

دوای  بووە  دووەمدا  پلەی  لە  بەدەستهێناوە  دەنگەكانی   )29,7%( رێژەی 

پارتی داد.

بارودۆخی  س��ەرەڕای  نەدەكرا،  چ��اوەڕوان  كە  هەڵبژاردن  ئەنجامەی  ئەم 

بەیەكەوە  هەموو  ناوەڕاست،  چەپی  رەوتی  دەركەوتنی  و  پارتەكە  ناوخۆی 

هۆكاربوون بۆ دروستبوونی ملمالنێ و جیابوونەوە لە پارتی گەلی كۆماری.

دیاردەی رەوتی چەپی ناوەڕاست:

نیسانی  مانگی  لە  كە  كۆماری،  گەلی  پارتی  نائاسایی  كۆنگرەی  لەچوارەم 

سەرۆكی  ئینۆنۆ(  )عیسمەت  پاڵشتی  بە  ئەجەوید  بوڵەند  بەسرتاوە،   )1967(
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پارت، كۆمەڵە پێشنیازێكی خستەبەردەم كۆنگرە، كە دەكرێت لەم چەند خاڵە 

كورتی بكەینەوە:

سیاسی  و  ئایدیۆلۆژیا  كاری  لە  ناوەڕاست  چەپی  رێبازی  پەیڕەوكردنی   أ( 

پارتەكە.

 ب( دەسەاڵتی زیاتر بدرێتە كۆمیتەی ناوەندی، هەروەها رێوشوێنی توندتر 

لەبواری دیسپلینی رێكخراوەیی بگیرێتەبەر.

بە بڕیاردانی كۆنگرە لەسەر ئەو بابەتانە، ژمارەیەك لە ئەندامانی پارتەكە بە 

سەركردایەتی )تورهان فەیزی ئۆغلۆ(و بە پاڵشتی )15(لە ئەندامانی ئەنجومەنی 

پیران و )32(كەس لە ئەندامانی پەرلەمانی توركیا، ئەوانە هەموو بە یەكەوە 

بڕیاریاندا ریزی پارتی گەلی كۆماری بەجێبهێڵن و پارتێكی دیكە دامبەزرێنن.

سەرەڕای ئەو بابەتە سیاسی و رێكخراوەییانەی، كە ناڕەزایی لەسەر هەبووە، 

ركابەری لەنێوان هەردو سەركردە )بوڵەند ئەجەوید( و )ئۆرخان( هەبوو لەسەر 

لەو  بوو  یەكێك  دیاریكرابوو،  بۆ  ئەجەوید خۆی  كە  گشتی،  سكرتێری  پێگەی 

هۆكارە هەستیارانەی ئەم جیابوونەوەیە.

دامەزراندنی پارتی متامنە: )119(

سەركردایەتی  بە  دامەزرا  )باوەڕ(  متامنە  پارتی   )1967( مایسی  مانگی  لە 

رۆشنبیرێكی  كۆمەڵە  عەملانی،  لیراڵی  پارتێكی  وەك  ئۆغلو(  فەیزی  )تورهان 

بورژوازی بچوكی دەگرتە خۆی.

لەو بنەمایانەی كە ئەم پارتە كاری لەسەر دەكرد:

1. دژایەتی سیاسەت و رێبازی چەپی ناوەڕاست لەناو پارتی گەلی كۆماری.

بۆ  دایڕشت  كەمال  مستەفا  خۆی  كاتی  بنەمایەی   )6( بەو  پابەندبوون   .2

سیستمی حوكمڕانی لە واڵتی توركیا.
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لە تەموزی )1970(، بابەتی یەكگرتنی هەرسێ پارتی )متامنە- توركیای نوێ - 

ئازادی( لەگەڵ پارتی نەتەوە، جێگای باس و لێكۆڵینەوە بوون. )هەردوو پارتی 

پرسی  بەاڵم  قەدەغەكرا(،  لێ  چاالكییان  دواتر  نەتەوە  پارتی  و  نوێ  توركیای 

یەكگرتنیان سەرینەگرت، بە هۆی ناكۆكی و تاوانباركردنی یەكرت.

و  جیابوونەوە  نەتەوە،  پارتی  ئەندامێكی  كۆمەڵە  هەلومەرجەدا،  لەم  هەر 

پەیوەندییان بە پارتی متامنەوە كردو ناوی پارتەكە گۆڕاو بوو بە پارتی متامنەی 

نیشتیامنی.

جیابوونەوە،  كۆماری  گەلی  پارتی  ئەندامانی  لە  گروپێك   )1972( ساڵی  لە 

نارازیبوون لە سیاسەتەكانی )بوڵەند  بە سەركردایەتی )كەمال ساتر( بە هۆی 

ئەجەوید( دواتر هاتنە ناو ریزی پارتی متامنە و پارتەكەش ناوی بوو بە پارتی 

متامنەی كۆماری.

بیروباوەر و سیاسەتی ئەم پارتە: )120(

بابەتانە  ئەم  لەسەر  جەختی  ئایدیۆلۆژیدا،  و  سیاسی  كاری  لە  پارتە  ئەم 

كردۆتەوە:

ئازادی  و  دەستورییەكان  دەستەبەرییە  كرێكاران،  بۆ  كۆمەاڵیەتی  ئاسایشی 

توركیا،  لە  سۆسیالیستی  كاریگەری  و  كۆمۆنیستی  هزری  دژایەتیكردنی  تاك، 

ئەگەر بە شێوەیەكی ئاشكرا بێت یان نهێنی.

سەرۆكی  )ئەتڵەسی(  ناتۆ  پەیامنی  بە  توركیاوە  پەیوەندییەكانی  دەربارەی 

پارتەكە )تورهان ئۆغلو( بەمشێوەیە باسیدەكات:

نیشتیامنییەكانە،  بەرژەوەندییە  پاراستنی  بۆ  ئەتڵەس  پەیامنی  ناو  چونە 

بۆ  دژوارە  دەبێت.  بنچینەیە  ئەم  لەسەر  پەیامنەش  ئەو  لەناو  بەردەوامیامن 

پەیامنی ئەتڵەسی رێگریامن لێبكات بۆ بەدیهێنانی بەرژەوەندییە نیشتیامنییە 

گرنگەكامنان، ئەم هەڵوێستەش زۆر گرنگە بۆ چارەسەركردنی كێشەی قوبرس.
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پێگەی ئەم پارتە لە هەڵبژاردنە گشتیەكان:

-1لە هەڵبژاردنی ساڵی )1969(، ئەم پارتە )15(ئەندامی گەیشتە بەرلەمان.

-2لە هەڵبژاردنی ساڵی )1973(، ئەم پارتە )13(ئەندامی گەیشتنە پەرلەمان.

-3لە هەڵبژاردنی ساڵی )1977(، ئەم پارتە )3(ئەندامی گەیشتنە بەرلەمان.

بوڵەند  سەرۆكایەتی  بە  توركیا  حكومەتی  پێكهێنانی  لە   ،)1978( ساڵی 

ئەجاوید، ئەم پارتە بەشداریكردووە.
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پارتی یەكگرتنی توركیا
)TURK BRILIK PARTISI(

T B P

لە الیەن كۆمەڵە ئەندام)121( و سەركردەیەكی سەر بە پارتی گەلی كۆماری 

دامەزراوە، ئەوان باوەڕیان بە هەندێك رێباز هەبووە و لە پارتی گەلی كۆماری 

جیابوونەتەوە.

ساڵی )1967( بە سەركردایەتی جەنەرالی خانەنشین )سنك یللی( دامەزراوە.

ئاینی  رێبازێكی  هیچ  هەڵگری  رایانگەیاند  پارتەكە،  دامەزراندنی  كاتی  لە 

و  نیشتیامنی  سامانی  و خۆماڵیكردنی  بەدیهێنانی سۆسیالیزمی  ئامانجی  نین، 

بانكەكانە، هەروەها چاكسازی كشتوكاڵی.

ئەم  ئەستێرە(،  دوانزە  و  )شێرێك  لە:  بوو  بریتی  پارتەكە  دروشمی  بەاڵم 

پێچەوانەی  بە  شیعە،  رێبازی  )12(ئیاممەكەی  بۆ  ئاماژەیە  دروشمەش 

راگەیاندنەكانی پێشویان.

 )ITIHAD( هەروەها ئاڕاستە ئاینیەكانی بە ئاشكرا لەسەر هەردوو رۆژنامەی

یەكێتی و رۆژنامەی )SABAH( سەباح، پێوە دیاربوو.

بۆیە حكومەت ئەم پارتەی تاوانباركرد بەوەی ئاین بەكاردەهێنێت لە كاری 

سیاسی و دوای كودەتاكەی ساڵی )1971( بڕیاری داخستنی دەرچو.
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پارتی یەكگرتنی گەورە
B B P

لە )29ی كانونی دووەمی 1993(، بە سەركردایەتی )موحسین یازجی ئۆغلو( 

دامەزراوە.)122(

بە باڵێكی بزوتنەوەی نەتەوایەتی میانڕەو دەنارسێت، بەرنامەكەی بۆچوونی 

ئیسالمی لەخۆدەگرێت.

سەركردەی ئەم پارتە پێشرت یەك لە سەركردەكانی بزوتنەوەی نەتەوەیی

)M H P( بوو، كە لە الیەن ئەڵپ ئەرسەالن توركیشەوە رابەرایەتیدەكرا.

دەواتر لەگەڵ گروپێك لە ئەندامانی ناو ئەو بزوتنەوەیە جیابوونەوە و پارتی 

یەكگرتنی گەورەیان دامەزراند.

لە  دەنگەكانی  ببینێت،  كارا  رۆڵێكی  هیچ  نەیتوانیوە  تەنها  بە  پارتە  ئەم 

هەڵبژاردنەكاندا لە ئاستێكی الوازدا بووە:

لە هەڵبژاردنی )1995( توانویەتی )7(ئەندام بگەێنێتە پەرلەمان.

بەدەستهێنا  دەنگەكانی   )1.46%( رێژەی  تەنها   )1999( هەڵبژاردنی  لە 

الوازتر  بەرەو  دیكە  سااڵنی  هەڵبژاردنەكانی  لە  دواتر  پەرلەمان.  نەگەیشتە  و 

بۆتەوە.

ئەم پارتە گفتوگۆ و هاوپەیامنی سیاسی لەگەڵ هەردوو پارتی )رێگای راست( 

و پارتی )سەعادەت( هەبووە لە كاتی هەڵبژاردنەكانی پەرلەمانی توركیا.
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پارتی توركیای نوێ
Y T P

جەم(  )ئیسامعیل  سەركردایەتی  بە   )2002 تەموزی  )22ی  لە  پارتە  ئەم 

دامەزراوە)123(، )58( ئەندامی لە پەرلەمانی توركیا هەبووە.

پارتی توركیای نوێ، لە الیەن ئەو ئەندام پەرلەمانانەی، كە لە پارتی چەپی 

پارتەیان  ئەم  سەركردایەتی  كەسانەی  لەو  دامەزراوە،  جیابوونەوە  دیموكراتی 

حكومەتەكەی  لە  دەرەوە  )وەزیری  جەم  ئیسامعیل  لە:  هەریەك  پێكهێناوە، 

بوڵەند ئەجەوید(.

هەروەها  حكومەتە(،  لەو  وەزی��ران  سەرۆك  )جێگری  ئۆزكان  ئیسامعیل 

حەوت  لەگەڵ  حكومەتە(،  لەو  ئابوری  كاروباری  وەزیری  دەرویش  )كەمال 
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وەزیری دیكەی ناو حكومەتەكە.

ئەو سەركردانەی هەوڵیانداوە گۆڕانكاری لە كاروباری ناوخۆی پارتی چەپی 

دیموكرات بكەن، بەاڵم بە هۆی پەسەندنەكردنی ئەو پێشنیارانە، ئەو سەركردانە 

بڕیاری جیابوونەوەیان دا.

لە ئامانجەكانی ئەم پارتە:

1. پەرەسەندنی ئابوری توركیا.

2. فراوانكردنی سنوری ئازادییە سیاسی و كولتورییەكان.

3. وەرگرتنی توركیا لە یەكێتی ئەوروپا.

دوای ماوەیەك )كەمال دەرویش( ریزی پارتی توركیای نوێی بەجێهێشت و 

پەیوەندی بە پارتی گەلی كۆماری كرد بە سەرۆكایەتی دەنیز بایكال. ئەم پارتە 

وردە وردە رووی لە الوازی كرد.
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پـارتــی الوان
G P

پارتی الوان، ساڵی )2002( لە الیەن ملیۆنێری گەنجی تورك )جیم هۆزان(

و)124( بنەماڵەكەی دامەزراوە، پارتێكی لیراڵی راسرتەوە، بە یەك لە باڵەكانی 

رەوتی چەپی ناوەڕاست دادەنرێت. زۆربەی سەركردەكانی لەو گەنجانە بوون، 

كە تازە رێگەی سیاسەتییان گرتبووەبەر و كەم ئەزموون بوون.

ئەم پارتە بۆ ئەوەی دەنگی الوان بەالی خۆیدا رابكێشێت، كۆمەڵێك بەڵێنی 

بەرزكردنەوەی  خوێندكاران،  و  بێكاران  بۆ  موچە  بڕینەوەی  وەك:  خستەڕوو 

ئاستی داهاتی تاك، كەمكردنەوەی نرخی كەرەستەی خاو بە رێژەیەكی گەورە، 

كردنەوەی  راوچییان،  و  بۆ جوتیاران  لیرەیەك  بە  لیرتی  گاز)مازوت(  فرۆشتنی 

دەرگای زانكۆكان لەبەردەم دەرچوانی ئامادەییەكان.

لە ساڵی )2003( ئەم پارتە رووبەرووی تەنگەژەیەكی گەورە بۆتەوە بە هۆی 
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داڕمانی  واڵت،  دەرەوەی  بۆ  ئەندامانی  هەاڵتنی  و  بنەماڵەیە  ئەو  مایەپوچی 

لەژێر  كە  بنەماڵەیە،  ئەو  كۆمپانیای   )202( نزیكەی  و  ئاوەدانكردنەوە  بانكی 

ناوی گروپی ئۆزانی )UZAN( بازرگان كاریانكردووە.

بە  كەس  هەزار   )180( نزیكەی  دژوار،  دۆخێكی  كەوتنە  بنەماڵەیە  ئەم 

ناچاربوو  و حكومەت  زیانیانلێكەوت  ئاوەدانكردنەوە  بانكی  مایەپوچی  هۆی 

قەرەبویان بكاتەوە، كە كۆی ئەو قەرەبووانە دەگەیشتە شەش ملیار دۆالر.

واڵت  كاروباری  دەربارەی  بیروبۆچوونەكانی  پارت،  سەرۆكی  ئۆزان،  جیم 

بەمشێوەیە خستۆتەڕوو:

لە واڵتێكی وەك توركیا، گەشتوگوزار، كشتوكااڵ، پیشەسازی رسنت و چنین لە 

لەسەر  جەختی  و  پێبدرێت  بایەخی  پێویستە  كە  ئابورین،  بەهێزەكانی  بوارە 

بكەین لە كاتی ركابەری نێودەوڵەتی.

بە  بوارەی  ئەم  توركیا  پەرەسەندن هەیە، حكومەتی  بە  پێویستی  كشتوكاڵ 

تەواوەتی بە تەواوەتی پشتگوێخستووە.

هەروەها ناوبراو لە باسەكانی دیكەدا دەڵێت:

پارتی الوان لەسەر هەمان رێبازی كۆنی پارتەكان لە هەڵبژاردن كار ناكات، 

ئەو شێوازە كۆنانە، كە بریتین لە پێچ و پەنا و بەستنی كۆنگرە و كۆبونەوەكان، 

سودیان نەماوە، ئێمە ناوی )128( ژمنان لە لیستی هەڵبژاردنەكان تۆماركردووە، 

نەك لەبەر ئەوەی كارەكەمان پەیوەندی بە ژنەوە هەیە، بەڵكو لەبەر ئەوەی 

پەیوەندی بەو سەركەوتنانە هەیە، كە ئەو ژنانە بە دەستیانهێناوە، ئێمە زۆر 

بایەخ بەجۆرو رەگەز نادەین.

ئەگەرچی سەرۆكی پارت )جیم( بە پێچەوانەی راپرسیەكان وای راگەیاند، كە 

پارتەكەی لە هەڵبژاردنی گشتی واڵت، دووەم پارت دەبێت، بەاڵم لە هەڵبژاردنی 

ساڵی)2002(ی پەرلەمان، تەنها رێژەی )%7(ی دەنگەكانی بەدەستهێنا.
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46. تركیا من الخالفە الی الحداثە، سەرچاوەی پێشوو، ص96

47. تەماشای ئەم سەرچاوانە بكە:

شڤان،  چاپخانەی  سلیامنی،  ئیراهیم،  ئیسامعیل  رێكەوت  بۆرەكان،  گورگە  و  *مەهەپە 

ساڵی/2014، ال25.

*ظاهرە التعدد الحزبی فی تركیا – سەرچاوەی پێشوو، ص212



محەمەد فاتح112

*ئێران و توركیا، سەرچاوەی پێشوو، ص314

*توركیای هاوچەرخ، سەرچاوەی پێشوو، ص184

48. ظاهرە التعدد الحزبی فی تركیا، سەرچاوەی پێشوو، ص214

ئامادەكردنی  مەكتەبی  ئیسامعیل،  رێكەوت  كولتور.ژمارە)12(نیسانی2014،  گۆڤاری   .49

كادران و هۆشیاری )ی ن ك(، سلێامنی.

50. گۆڤاری كەلتور، سەرچاوەی پێشوو، ال94

51. ظاهرە التعدد الحزبی فی تركیا، سەرچاوەی پێشوو، ص215

52. ظاهرە التعدد الحزبی فی تركیا، سەرچاوەی پێشوو، ص217

53. تركیا فی االسرتاتیجیە االمریكیە بعد سقوط الشاه، د.جرجیس حسن، ایران، سنە 1989، 

ص51، 48.

54. تركیا من الخالفە الی الحداثە، سەرچاوەی پێشوو، ص85

IKWON WIKI 55. سایتی

56. ئێران و توركیا – سەرچاوەی پێشوو، ص314

57. خارطە الحركات االسالمیە فی تركیا املعارصە، د.أبراهیم خلیل العالف، سایتی ویكیبیدیا، 

املوسوعە الحرە، فی 9/كانونی الپانی/2006.

58. *الحركات االسالمیە فی تركیا املعارصە، طارق عبدالجلیل السید، سایتی ویكیبیدیا

*تركیە میدان الرصاع بین الرشق و الغرب، د.محمد طه الجارس، دار الفكر دمشق، گ2002/1، 

ص277

*النظام السیاسی فی تركیا، سەرچاوەی پێشوو، ص154.

59. ئێران و توركیا، سەرچاوەی پێشوو، ال324

60. ظاهرە التعدد الحزبی فی تركیا، سەرچاوەی پێشوو، ص176

االبحاث  مۆسسە  نوبار هوفسیبان،  العسكری،  الحكم  و  البیروقراطیە  الصفوە  بین  تركیا   .61

العربیە، بیروت، گ1، 1985، ص39

62. مێژووی هاوچەرخی توركیا، د.سامان حوسین، سەرچاوەی پێشوو، ال219

63. تاریخ تركیا الحدیث، سەرچاوەی پێشوو، ص354

فتاح چاپی/1  باكوری كوردستان، )1960، 1980(، ماجد خلیل  64. رێكخستنە سیاسییەكانی 



113پارت و رێكخراوە سیاسییەكان له توركیا

)2012(، هەولێر، ال72

سلطان.)غیر  عبدالجبار  –نورال  دكتورا  تركیا.رسالە  فی  الداخلیە  السیاسیە  التطورات   .65

مطبوع( جامعە موصل، 2002ال73

66. ظاهرە التعدد الحزبی فی تركیا، سەرچاوەی پێشوو، ص174

67. *تركیا فی قرن العرشین، سەرچاوەی پێشوو، ص79

*صنع تركیا الحدیثە، سەرچاوەی پێشوو، ص130

68. تاریخ تركیا املعارص، سەرچاوەی پێشوو، ص376

69. حزب العدالە الرتكی حتی االنقالب العسكری/1980، دراسە تاریخیە.

م.م هزبر حسن شالوخ، جامعە دیالی، كلیە الرتبیە، قسم تاریخ، مجلە دیالی، 2008، سایتی 

ویكیبیدیا، املوسوعە الحرە.

70. ظاهرە التعدد الحزبی فی تركیا، سەرچاوەی پێشوو، ص191

71. القضایا القومیە فی تركیا، سەرچاوەی پێشوو، ص51

72. حزب العدالە الرتكی حتی انقالب العسكری/1980، سەرچاوەی پێشوو

73. العرب و االتراك، االنبعاث و التحدیث، سەرچاوەی پێشوو، ص204

74. العرب و اتراك، االنبعاث و التحدیث، سەرچاوەی پێشوو، ص205

75. حزب العدالە الرتكی حتی االنقالب العسكری/1980، سەرچاوەی پێشوو

76. تاریخ تركیا املعارص، سەرچاوەی پێشوو، ص376

77. حزب العدالە الرتكی حتی االنقالب العسكری/1980، سەرچاوەی پێشوو

78. تەماشای ئەم سەرچاوانە بكە:

*مێژووی توركیای هاوچەرخ، سەرچاوەی پێشوو، ال269

*صنع تركیا الحدیث، سەرچاوەی پێشوو، ص406

*تركیا بین الصفوە البیروقراطیە و الحكم العسكری، سەرچاوەی پێشوو، ص249

*دور املۆسسە العسكریە الرتكیە فی السیاسیە الداخلیە )1980 - 2002( دلشاد محمود صالح، 

مركز كردستان للدراسات االسرتاتیجیە، السلیامنیە، 2012، ص123.ص212

79. توركیای هاوچەرخ، سەرچاوەی پێشوو، ال187

80. *ئێران و توركیا، سەرچاوەی پێشوو، ال384



محەمەد فاتح114

81. *رۆژنامەی، الرشق االوسگ، العدد)1038( فی )6/ئایار/2007(.
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بزوتنەوەی كرێكاری لە توركیا

أ( شیكردنەوەیەكی گشتی

 ،)1908( ساڵی  لە  دووەم  بۆجاری  عوسامنی  بەدەستوری  كاركردن  لەگەڵ 

بەخۆیەوە  گەشەكردنێكی  دەسەاڵتە  ئەو  سێبەری  لەژێر  سیاسی)1(  ژیانی 

دی، هەروەها گەیشتنی حزبی )ئیتیحادو تەرەقی( بە دەسەاڵت، بوو بە هۆی 

خۆشكردنی دەرفەت لە بەردەم رەوتە سیاسییەكانی ئەو سەردەمە، كە چەندین 

پارت و ئاڕاستەی سیاسی جیاوازی تێدابوو. حكومەت لە )8ی ترشینی یەكەمی 

سەملێرنا،  كرێكاران  مافی  یاسایە  ئەو  بەپێی  كاریدەكرد،  كاتی  یاسای   )1908

هەروەها دواتر لە )9ی ئابی 1909( بڕیار لەسەر یاسایەكی نوێی كار درا.

دوای راگەیاندنی رژێمی كۆماری ساڵی )1923( لە توركیا، ئەو یاسایە بووە 

سەرچاوەیەكی سەرەكی بۆ كار و چاالكیەكانی بزوتنەوەی كرێكاری لە توركیا.
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ئازادییە  لەو  بوڵگاریەكان، سودیان  و  ئەرمەنی  سیاسییە  هێزە  بوارەدا،  لەم 

سیاسییە وەرگرت كە لە ماوەی دەسەاڵتداری حزەبی )ئیتیحادو تەرەقی( رێگای 

كۆنگرەیان  و  كۆبونەوە  چەندین  سۆسیالیستەكان  كۆمەڵە  و  گروپ  پێدرابوو، 

بەست، خۆیان لە چوارچێوەی رێكخراوە سۆسیالسیتەكان رێكخستووە.

 )1908( ساڵی  دەستوری  شۆڕشی  پێش  لە  سۆسیالیستیانە  بزوتنەوە  ئەم 

گروپێكی  و  مەجید(  )محەمەد  بارەوە  لەم  كاریاندەكرد،  ئاشكرا  بەشێوەیەكی 

بچوكی سۆسیالیستەكان رۆژنامەیەكیان لەژێر ناوی )IRGAT( بە هەردو زمانی 

توركی و یۆنانی دەركرد، شاری ئیستەمبوڵ بووە ناوەندی بزوتنەوەی كرێكاری، 

چەندین  پێكهێناو  توركی  الوانی  سۆسیالیستی  رێكخراوی  حلمی  حوسین 

رۆژنامەی دەركرد، وەك: ئەزمیری ئازاد، دەنگی نەتەوە.

كە  دامەزراند،  هاوپەیامنی  و  ئازادی  پارتی  ناوبراو  كارانە  ئەو  سەرەرای 

پاشان حكومەت رێگای كاركردنی لێگرت. ساڵی )1912( پارتێكی دیكە پێكهات 

لە  لقی  و  توركیا(  سۆسیالیستی  )یەكێتی  ناوی:  ژێر  لە  )سالڤیك(  ناوچەی  لە 

شارەكان باڵوبووەوە.

هەر لەو ماوەیەدا یانەی كرێكاری و رێكخراوەكان گەشەیانكرد، وەك یەكێتی 

ئیستەمبوڵ،  لە  سۆسیالیستی  دیموكراتی  پارتی  سالڤیك،  لەناوچەی  )بناردیا( 

)ستۆكهۆمل(  شاری  لە  سۆسیالیستەكان  بزوتنەوەی  كۆنگرەی  كاتێك  هەروەها 

حوسین  پرۆفیسۆر  وەك  ئامادەیبوون،  تورك  نوێنەرانی   )1917( ساڵی  سازدرا، 

گەورەی  كاریگەری  بۆ  ئاماژەش  دەكرێت  نەجار.  عەقیل  مازلی،  نەسیم  زادە، 

شۆڕشی ئۆكتۆبەری روس بكەین لە ساڵی )1917(، بەسەر ئەو هێز و الیەنە 

سیاسییانە لە توركیای عوسامنی، سەرەڕای چاالكییەكانی رێكخراوە جیاوازەكانی 

كۆمۆنیستی لەو واڵتە.

سوپای  ن��اوی  بە  كە  بكەین،  سوپایە  ئەو  رۆڵ��ی  بۆ  ئاماژەش  هەروەها 

)سەوز(، مستەفا كەمال دایمەزراند ساڵی )1920(، كاریگەری هەبووە بەسەر 
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بیروباوەڕەكانی  كە  هەوڵیشیانداوە  سۆسیالیستی،  بیروباوەڕی  باڵوبوونەوەی 

لە  سیستمەش  ئەو  منونەی  و  توركیا  بگەێنێتە  سوڤیەتی  ئۆكتۆبەری  شۆڕشی 

توركیا دامبەزرێت.

ب( قۆناغی دوای جەنگی یەكەمی جیهانی: )2(

لەبارودۆخێكی  جیهانی  یەكەمی  جەنگی  دوای  توركیا  لە  كرێكار  چینی 

ب��ە)150-120( واڵتە  لەو  كرێكار  ژمارەی  سەردەمە  لەو  بووە،  دژواردا  زۆر 

بیانی  هێزی  كە  بوون  ناوچانە  لەو  زۆریان  هەرە  بەشی  مەزندەكراوە،  هەزار 

رۆژی  تێدابووە،  منداڵی  و  ژن  زۆر  ژمارەیەكی  لەناویشیاندا  داگیریكردبوون، 

كاركردن نزیكەی)16(سەعاتی دەخەیاند، كرێ  و رۆژانە زۆر كەم بوو.

كرێكاری  نەبووە،  باشرت  كرێكاران  باری  توركیاش،  دیكەی  لەناوچەكانی 

رۆژانەشی  كاریكردووە،  رۆژانە)14(سەعات  ئەستەنبۆاڵ  لەشاری  نەشارەزا 

دەگەیشتە)2(  رۆژانەكەی  شارەزا  كرێكاری  بەاڵم  بووە،  قوورش  نزیكەی)20( 

باسكردنی هەر جۆرە و دەستەبەرێكی كۆمەاڵیەتی  لیرەی توركی. ئەمەو بێ  

یان رەچاوكردنی باری تەندروستی.

ئەو بارودۆخە پر مەینەتییەی كرێكاران تێیدا دەژیان، هانیدابوون خەباتبكەن 

چەند  1921دا  ساڵی  لە  ئیستەمبوڵ  ش��اری  لە  بۆیە  مافەكانیان،  لەپێناو 

سەندیكایەك دامەزرا، وەك سەندیكای كرێكارانی هێڵی ئاسنین و سەندیكای 

كانەكان و سەندیكای پیشەسازییە دەستیەكان و رسنت و چنین.

بەشی هەرە زۆری كرێكارانی ئەو سەندیكایانە بەشداریان لە جەنگی رزگاری 

نیشتیامنی كردووە، لە ساڵی 1921. لەو ساڵەدا ئەنجومەنی نیشتیامنی توركیا 

تایبەت  چەند بریارێكی بۆ بەرژەوەندی كرێكاران دەركرد، ئەو بریارانە زیاتر 

بوو بە كرێكاری كانەكان، لەو بریارانەی كە دەركرابوون: كاركردنی رۆژانە )8(

سەعات بێت، پشوی یەك رۆژ لە هەفتەیەكدا، سەرەڕای چەند دەستكەوتێكی 
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دیكە. ئەم هەنگاوە یەكەم كاری یاسایی بوو، كە كاری كرێكاران رێكبخات.

كرێكاری  بزوتنەوەی  كۆسپانەش،  و  ئاڵۆز  بارۆدۆخە  ئەو  هەمو  سەرەڕای 

كرێكاران  چاالكیەكانی  سەر  بگەڕێینەوە  ئەگەر  گەشەسەندندابوو،  لە 

لە شاری  لە ساڵی )1920( مانگرتنێكی كرێكاری فراوان سەریهەڵدا  دەبینین 

ئیستەمبوڵ، سەرەتا كرێكارانی هاتوچۆ دەستیانپێكرد، دواتر كرێكارانی كارەبا 

و كەشتییەكان و چەند پڕۆژەیەكی دیكەش بەشداریان تێداكرد، ئەو مانگرتنە 

چاپخانەكانیش  فەرمانبەرانی  و  كرێكار  كە   ،)1921( ساڵی  تا  درێژەیكێشا 

تێداكرد. بەشداریان 

هەر لە شاری ئیستەمبوڵ خۆپیشاندانێكی گەورە لە )10ی ئایاری 1921( 

باشكردنی  و  داگیركەران  هێزی  كشانەوەی  داوای  خۆپیشاندەران  روویدا، 

هەلومەرجی كاریان دەكرد.

كە  بەسرتا،  سەندیكاكان  كۆنگرەی  یەكەم   )1922( تەموزی  مانگی  لە 

بڕیاردرا  كۆنگرەیەدا،  لەو  دەب��وو،  سەندیكا   )25-20( نزیكەی  ژمارەیان 

یەكێتیەك بۆ كرێكاران دامبەزرێت لە ژێر ناوی یەكێتی سەندیكاكانی گشتی 

توركیا، زۆرتریش كۆمۆنیستەكان كاریگەریان لەسەر دروستبوونی هەبوو.

دوای دامەزراندنی كۆماری توركیا )1923( بارودۆخی كرێكاری لەو واڵتە 

ئایدیۆلۆژیای  و  دەوڵەت  ناسیۆنالیستەكانی  دەزگا  كاریگەری  ژێر)3(  كەوتە 

كەمالیزم، كە هەر جۆرە ملمالنێیەكی چینایەتیان رەتدەكردەوە، )هەروەك لە 

بەرنامەی پارتی دەسەاڵتدار ئاماژەی بۆ كرابوو(.

لەسەر  ئیتالیای  فاشیەكانی  یاسا  كاریگەری  واڵتە  ئەو  كاری  یاساكانی 

هەبوو، هەموو ئەو هەلومەرجانە وایكرد، كە سەندیكاكان دیاردەی مانگرتن 

ئەو  كاریگەری  بكەونەژێر  كرێكاران  سیاسیەكانی  چاالكیە  و  خۆپیشاندان  و 

دۆخە سیاسیەوە و كپیانبكەنەوە.
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ج( قۆناغی دوای جەنگی جیهانی دووەم:)4(

لە قۆناغی دوای جەنگی دووەمی جیهانی، بە تایبەتی لە پەنجاكانی سەدەی 

بیستەم، ژمارەی چینی كرێكار رووی لە زۆربوون كرد و هۆشیاری چیانەیتیشیان 

گەشەیكردووە و كرێكاران بوونە هێزێكی سیاسی كە جێگەی بایەخدان بێت.

رووینەدابوو،  توركیا  پیشەسازی  جوگرافیای  لە  گۆڕانێك  هیچ  كاتێكدا  لە 

ئەزمیر  و  ئیستەمبوأڵ  لەناوچەكانی  پێشرت  وەك  كرێكاریەكان  كۆمەڵە  زۆربەی 

كشتوكاڵی،  پەرەسەندنی  لەبواری  بەاڵم  چڕببوونەوە،  ئەنكەرە  و  ئەدەنە  و 

رێگە  بە  توركیا  لە  كشتوكاڵی  پەرەسەندنی  روویدابوو،  چۆنایەتی  گۆڕانێكی 

لە  پەیداكرد  نوێی  كۆمەاڵیەتی  توێژێكی  و  گەشەیدەكرد  سەرمایەداریەكەی 

نزیكەی  ژمارەیان  بوون،  كشتوكاڵی  پرۆڵیتاریای  ئەوانەش  گوندەكان،  و  الدێ 

یەك ملیۆن كەس دەبوو.

بەو جۆرە دەكرێت لەو سەردەمە )كۆتایی پەنجاكانی سەدەی بیستەم( 

ئەگەر  بكرێت،  كرێكار  ملیۆن  دوو  بە  كرێكاران  ژم��ارەی  مەزەندەی 

سێ  نزیكەی  دەبنە  ژمارەیە  ئەو  سەر  بخرێنە  بێكارن  ئەوانی  ژمارەی 

كرێكار. ملیۆن 

هیچ  بەشداری  ن��ەدەدرا  كرێكاران  بە  رێگە   )1950( ساڵی  تا  كاتێكدا  لە 

چاالكیەكی سەندیكایی و سیاسی بكەن، بە هۆی ئایدیۆلۆژیای ناسیۆنالیستی 

كەمالیزم، كە قبوڵی هەرجۆرە ملمالنێیەكی چینایەتی یان نەتەوایەتی نەدەكرد 

لە توركیا، بەاڵم دوای جەنگی جیهانی دووەم و بە هۆی ئەو سیاسەتە لیراڵیەی 

ژمارەیان  و  دەركەوتن  كرێكاری  رێكخراوێكی  چەند  ئەوا  گرتیەبەر،  توركیا 

دەگەیشتە )239( سەندیكای سەربەخۆ لە ساڵی )1952(.

ژمارەی  كە  دام��ەزرا،   )TURK-IS( توركی  سەندیكای  یەكێتی  سەرەتا 

پاڵپشتی  بە  یەكێتییە  ئەم  دەبوو.  كرێكار  هەزار   )150( نزیكەی  ئەندامانی 

دەسەاڵتەوە دامەزراوە.
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ساڵی )1963( بە پێی یاسایەك رێگەدرا بە پارتە سیاسییەكان، كە سەندیكای 

كرێكاری دامبەزرێنن، ئەم یاسایە بوو بە هۆی گەشەكردنی یەكێتی كرێكارانی 

هۆی  بە  هەر  بیستەم،  سەدەی  شەستەكانی  ناوەڕاستی  لە   )TURK-IS(

الیەنگری  و  توركیا  حكومەتی  بە   )TURK-IS( كرێكارانی  یەكێتی  پەیوەندی 

یەكێتیەكە  لەناو  جیابوونەوەیەك  حكومەت،  سیاسەتەكانی  بۆ  یەكێتیە  ئەم 

روویدا، بە هۆیەوە سەندیكای شۆڕشگێڕی كرێكاران دروستبوو بە سەرۆكایەتی 

ئەندامی  و  كانەكان  كرێكارانی  سەندیكای  گشتی  توركلەر(سكرتێری  )كەمال 

دامەزرێنەری پارتی كرێكارانی توركیا.

لەناو  بەهێزی  پشتگیری  هەبوو،  چەپی  ئاڕاستەیەكی  كە  سەندیكایە  ئەو 

كرێكاران بە دەستهێنا. ساڵی )1971( ژمارەی ئەندامانی ئەم یەكێتیە شۆڕشگێڕە 

بە )350(هەزار كرێكار، مەزەندە دەكرا، هەروەها ژمارەی  زیادیكردووە،  زۆر 

سەرپەرشتی  یەكێتییە  ئەم  سەندیكا.   )20( لە  بوون  زیاتر  سەندیكاكانی 

خۆپیشاندانە كرێكارییەكەی رۆژانی )15-16ی حوزەیرانی 1970( كرد.

توركی  كرێكارانی  پارتی   ،)1971( ئ��ازاری  سەربازییەكەی  كودەتا  دوای 

ساڵی  دوای  بۆیە  نەگیرا،  سەندیكایی  كاری  لە  رێگە  ب��ەاڵم)5(  قەدەغەكرا، 

لەناو  باڵییان  توركیا  چەپەكانی  پارتە  زۆربەی  كە  بوترێت  دەكرێت   ،)1973(

یەكێتی سەندیكای كرێكارانی شۆڕشگێڕ هەبووە، وەك: پارتی كرێكارانی توركی، 

كۆمۆنیستی  پارتی  جوتیاران،  و  كرێكار  پارتی  سۆسیالیستی،  شۆڕشی  پارتی 

)قەدەغەكراو(، تا پارتی گەلی كۆماریش.

شۆڕشگێڕ.  كرێكارانی  سەندیكای  لەناو  هەبووە  باڵیان  پارتانە  ئەو  هەموو 

لەو بارودۆخەی توركیا تێیدا دەژیا، كرێكاران وردە وردە متامنەیان بە خۆیان 

زیاتر دەبوو، خەباتیان دژی ئاڕاستە ناسیۆنالیستییە توندڕەوەكان و دژی تیرۆری 

راستڕەو دەكرد، لوتكەی ئەو چاالكیانە خۆی لە جەژنی كرێكاران دەبینییەوە لە 

)1ی ئایاری 1976(.
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كرێكارانی  سەندیكای  سەرۆكی  بە  بوو  باستورك  عەبدوڵاڵ   )1977( ساڵی 

شۆڕشگێڕ )دیسك(، بوڵەند ئەجەوید سەركردەی پارتی گەلی كۆماری، ویستی 

سەندیكایە  ئەم  هزری  ئاڕاستەی  و  رابكێشێت  پارتەكەی  الی  بۆ  عەبدوڵاڵ 

بگۆڕێت بەرەو ئاڕاستەی سۆسیال دیموكرات، بەاڵم ئەو هەواڵنە سەركەوتنێكی 

باشیان بە دەستنەهێنا.

ساڵی )1980(، یەكێتی سەندیكای كرێكارانی توركیا بە هاوشانی حكومەتی 

خۆی  شۆڕشگێڕ،  كرێكارانی  سەندیكای  یەكێتی  بەاڵم  كاریدەكرد،  توركیا، 

هەر  بگرێتەبەر،  سەربەخۆ  رێبازێكی  ناچاربوو  بۆیە  دەبینیەوە،  بێپشتگیری 

لەو ساڵەدا ئەم یەكێتییە بە زنجیرەیەك مانگرتن هەستا، بارودۆخەكە بەوجۆرە 

درێژەیكێشا، تا كودەتا سەربازییەكەی ئەیلولی )1980(.

د-سەندیكای كرێكاران لە ناو توركیا:

لە توركیا چەندین سەندیكای كرێكاران هەیە، گرنگرتینیان ئەو سەندیكایانەن 

كە ئاڕاستەی سیاسیان هەیە، وەك:)6(

ناوی  بە  دامەزراوە  توركیا: ساڵی )1952(  یەكێتی سەندیكای كرێكارانی   .1

سەندیكایانەی  ئەو  ژمارەی  حكومەتە،  بە  سەر  ناوبانگە،  بە   )TURK-IS(

پەیوەسنت بەم یەكێتیە )32( سەندیكایە، ژمارەی ئەندامانی نزیكەی)1.700.000(

ئەندامە.

)1967( ساڵی   )DISK( پێشكەوتوو:  كرێكارانی  سەندیكای  یەكێتی   .2

چاالكی  رێگای   .)1980( ئەیلولی  سەربازییەكەی  كودەتا  دوای  دام��ەزراوە، 

بەم  پەیوەسنت  كە  سەندیكایانەی  ئەو  ژمارەی  كراوە،  قەدەغە  لێ  ئاشكرای 

یەكێتیە)25(سەندیكا بووە، زیاتر لە یەك ملیۆن ئەندامی هەیە.

3. یەكێتی سەندیكاكانی مافی كار: )HAK-IS(، ساڵی )1976( دامەزراوە، 

ژمارەی  ئیسالمیەكان.  پارتە  ئاڕاستەی  لەگەاڵ  هەیە  هێزی  بە  پەیوەندی 

ئەندامانی)160( هەزار ئەندام مەزەندە دەكرێت.



محەمەد فاتح126

4. یەكێتی سەندیكای كرێكارانی نیشتیامنی: )MISK(، ئەم یەكێتیە الیەنگری 

پارتە راستڕەوەكان دەكات.

ئاماژە بۆ دامەزراندنی دوو لە گرنگرتین ئەو یەكێتیانە دەكەین، كە  لێرەدا 

پێگە و رۆڵی مێژوویی كاریگەریان هەبووە:

)TURK-IS)7 :یەكەم: یەكێتی سەندیكای كرێكارانی توركیا

ئەم یەكێتیە ساڵی )1952( دامەزراوە، زیاتر لە یەك ملیۆن ئەندامی هەیە، 

و  پەیڕەودەكات  پراگامتیكی  سیاسەتێكی  ئەندام،   )1.700.000( بگاتە  رەنگە 

الیەنگری دەسەاڵتە.

ئەم  لەناو  ئەندامن  لیراڵەكان  راستڕەوە  پارتە  زۆربەی  بە  سەر  كرێكارانی 

بوو  یەكێتی  تەنها   ،)1980( ئەیلولی  كودەتاكەی  دوای  یەكێتیە  ئەم  یەكێتیە، 

كاركردنی  رێگای  دەسەاڵتەوە،  الیەن  لە  كردبێت،  كرێكارانی  نوێنەرایەتی 

ئاشكرای پێدراوە.

سكرتێری گشتی ئەم یەكێتیە )سادق سەید( بە وەزیری كاروباری كۆمەاڵیەتی 

دانرا، سەرەڕای كارەكەی وەك سكرتێری یەكێتی سەندیكاكان، دیارە ئەم كارەش 

بەرەوڕووی رەخنەی زۆری كردەوە.

دواتر، شەوكەت یەڵامز، وەك سەرۆكی ئەم یەكێتیە دانراوە، لە ساڵی )1982(، 

لە سەردەمی ناوبراو یەكێتی سەندیكاكان چاالكی باشی ئەنجامداوە.

)DISK )8:دووەم: یەكێتی سەندیكای كرێكارانی پێشكەوتوو

ئەم یەكێتیە ساڵی )1967( بە هەوڵی پارتی كاری توركی، دوای ناڕەزاییەكان 

و  سیاسەتەكانی  هۆی  بە   )TURK-IS( كرێكارانی  سەندیكای  یەكێتی  لە 

جیابوونەوەی ژمارەیەك لە ئەندامە دیارەكانی، دامەزراوە.

لە ناو سەركردایەتی ئەو یەكێتیە )4-5( ئەندامیان لە دامەزرێنەرانی پارتی 
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كاری توركی بوون )هەروەك لە بڕیاری دادگای دەستوری ناویان هات(. بۆیە 

دەبینین )DISK( بە پێی بنەماكانی ئەو پارتە ماركسیە دەركەوت.

ئەم یەكێتییە بنەمای سەندیكای ئازادی الپەسەند نەبوو، هەوڵیدەدا بەرنامەی 

هۆشیاری چینایەتی لە واڵتدا باڵوبكاتەوە شانبەشانی ئایدیۆلۆژیای پارتی كار. 

ئەم یەكێتییە، یەكێتی سەندیكای كرێكارانی )TURK-IS( تاوانباردەكرد، كە بۆ 

بەرژەوەندی ئەمەریكا كاردەكات.

 )1970 حوزەیرانی  )16ی  رۆژی  لە  كە  گرنگەكانی،  چاالكییە  لە  یەك 

بەرپاكردنی  بۆ  هاندانیان  و  كرێكاران  بۆ  بوو  پێیهەستاوە، سەركردایەتیكردنی 

و  توركی  پۆلیسی  لەگەڵ  پێكدادان  هۆی  بە  بوو  كارە  ئەو  میللی،  شۆڕشی 

ئەنجامەكەشی كوشتنی )4( كەس و برینداربوونی )87( كەسی دیكە بوو. ئەو 

ناڕەزاییانەش مەبەستەكەی رێگرتنبوو لە پەرلەمانی توركی، كە یاسای یەكێتی 

سەندیكای كرێكاران هەموارنەكاتەوە.

كارە  بە  دژ  ئیستەمبوڵ  زانكۆی  ناڕەزاییەكانی   ،)1978( ئ��ازاری  لە 

مانگرتن  داوای  كە   ،)DISK( سەندیكای  بۆ  هاندەربوون  تیرۆریستییەكان، 

لە  دامەزراوە  و  نوسینگە  چەندین  دیسك  هاندانی  بە   )1980( ساڵی  بكات، 

هۆی  بە  بوو  سەرئەنجام  تااڵنیشكران،  هەندێكیان  داگیركرا،  توركیا  شارەكانی 

رووبەڕووبوونەوە لەگەڵ پۆلیس و كوژرانی )5( كەسیان.

ئاستی  لەسەر  كرێكاران  هاوكاری  هێزكردنی  بە  دیسك:  ئامانجەكانی  لە 

بۆ  ماركس  هزری  بەكارهێنانی  زانستی،  ماتریالیزمی  پیادەكردنی  جیهانی، 

هۆشیاركردنەوەی چینی كرێكاران.

باڵوكردنەوەی كولتورێكی پشتبەستو بە بنچینە زانستییەكانی چینی كرێكاران، 

سیاسی  و  هۆشیاری  و  كۆمەاڵیەتی  و  ئابوری  باری  پەرەسەندنی  بۆ  كاركردن 

كرێكاران.
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پارتی كۆمۆنیستی یەكگرتوی توركیا
T K P

لە ماوەی جەنگی یەكەمی جیهانی و پاش جەنگ، چاالكییەكانی رەوت و ئاڕاستە 

سۆسیالیست)9( و ماركسییەكان لە توركیای عوسامنی، بە ئاشكرا بەدیدەكرا.

بەهۆی ئەوەی روسیا دراوسێی دەوڵەتی عوسامنی بوو، چاالكییە سیاسییەكانی 

ناو روسیا كاریگەری لەسەر توركیا دروستكردبوو، بە تایبەت دوای سەركەوتنی 

و  رەنگدانەوە  دەرئەنجامەكانی  و  شۆڕشە  ئەو   .)1917( ئۆكتۆبەری  شۆڕشی 

كاریگەری زیاتری بەسەر چاالكییە سیاسییەكان لە توركیادا دروستكردبوو.

ئەو  باسی  روونی  بە  بارەوە  لەم  توركیا،  لە  سەردەمە  ئەو  سیاسەمتەدارانی 

كاریگەریانەیان كردووە، هەندێكیان ئاماژەیان بۆ شۆڕشی بەلشەفی وەك هێڵی 

سور كردبوو، كە نابێت بگاتە خاكی توركیا، لە كاتێكدا بەشێكی دیكەیان بە چاوی 

رێزو الیەنگری تەماشای ئەو شۆڕشەیان دەكرد، وەك سیستمێكی نوێی جیهانی 

باسییان دەكرد.
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توركیا،  شارەكانی  دەگەیشتنە  خێرا  ئۆكتۆبەر  شۆڕشی  رووداوەك��ان��ی 

دەبوونە جێگای باس و گفتوگۆ، بە تایبەتی كاتێك ژمارەیەكی زۆری پەنابەرو 

گەڕانەوەی  هەروەها  كرد،  ئیستەمبوڵ  شاری  لە  روویان  روس  كۆچبەرانی 

سەربازە دیلەكانی تورك الی سوپای روس.

لە راستیدا، كاریگەرییەكە زیاتربوو بە هۆی گەڕانەوەی هەزاران كرێكار 

و گەنجی تورك، كە روویان لە ئەڵامنیا كردبوو، بە هۆی جەنگ و گوزەرانی 

خراپیان، وردە وردە دەگەڕانەوە بۆ توركیا.

ئەو كرێكار و خوێندكار و گەنجانە لەماوەی مانەوەیان لە ئەڵامنیا، تێكەڵی 

ژیانی خەڵكی ئەو واڵتە ببوون و بەشێكییان بەشداری چاالكی رێكخراوەیی و 

سیاسییان كردبوو، بە تایبەت ئەوانەی پەیوەندییان بە رێكخراوی )سپارتاكۆس(

ی كۆمونیستی كردبوو لە واڵتی ئەڵامنیا.

ماركسی  و  سۆسیالیستی  ئاڕاستە  رێكخراوی  چەندین  سەردەمە  لەو 

پێكهاتبوون لە توركیا، لەوانە: رێكخراوی )سیۆی سەوز(، كە بە هەوڵی )سوپای 

سەوز(*دامەزرا، بە سەرۆكایەتی حەقی بەهیج و ئاڕاستەیەكی سۆسیالیستی 

هەبووە، هەروەها ئەو رێكخراوە پێی باشرت بووە هەمان سیستمی سۆڤێتی 

لە توركیا دامبەزرێت.

بە  بەسرتا،  كۆمۆنیستیەكان  رێكخراوە  بۆ  كۆنگرەیەك   )1919( ئازاری  لە 

سەرۆكایەتی مستەفا سوبحی، دواتر زۆربەی بەشداربووانی ئەو كۆنگرەیە لە 

الیەن پۆلیسەوە دەستگیركران.

دیموكراتی  پارتی  یەكەمی)1918(،   كانونی  لە  و  ماوەیەدا  لەو  هەر 

سۆسیالیستی، بە سەرۆكایەتی حوسین رەزا لە شاری ئیستەمبوڵ، سەریهەڵدا.

لە الیەكی دیكەوە و لە ساڵی )1919( )حوسین حلمی( توانی سەرلەنوێ 

دوو  پارتە  ئەم  دەستپێبكاتەوە،  عوسامنی  سۆسیالیستی  پارتی  چاالكی 

رۆژنامەی دەركرد بە ناوی: )كرێكاران( و )ئیدراك(.

رێكخراوێكییان  ئەڵامنیا  لە  توركەكان  خوێندكارە   )1919( بەهاری  لە 

ماوەیەدا  لەو  هەر  هەڵگرتبوو،  ماركسییان  هزری  پەیڕەوی  كە  دامەزراند، 
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پارتی كرێكارانی و جوتیارانی توركیا، بە سەرۆكایەتی دكتۆر شەفیق حستو 

خوێندنیان  ئەڵامنیا  لە  هەردوكییان  كە  دام��ەزرا،  نەجات  ئەدهەم  لەگەڵ 

تەواوكردبوو، باوەڕیشیان بە هزری ماركسی هەبوو.

پارتە  ئەم  ماركسی،  پارتێكی  وەك  دامەزراوە،  گەل  پارتی   )1920( ساڵی 

لقێكی سەر بە )سوپای سەوز( بوو، كە لە توركیا پێكهاتبوو، بە سەركردایەتی 

نازم بەگ، بەاڵم لە ساڵی )1921( ئەم پارتە هەڵوەشایەوە.

هەر لەو ماوەیەدا چەند رۆژنامەیەك دەرچووە، وەك رۆژنامەی )كرێكار( 

و )جیهانی نوێ(، كە مۆركێكی سۆسیالیستیان هەڵگرتبوو.

هەر بۆ زاڵبوون بەسەر چاالكییەكانی رێكخراوە كۆمۆنیستەكان لە توركیا 

كەمال،  مستەفا  سەردەمە،  لەو  سۆڤێت  یەكێتی  لە  خۆنزیكردنەوە  بۆ  و 

پارتێكی  كە  كرد،  هاوڕێیەكی خۆی  كۆمەڵە  لە  داوای  نهێنی  شێوەیەكی  بە 

كورتای،  رەفیق  هەستان:  كارە  بەو  كەسانەی  لەو  دامبەزرێنن.  كۆمونیستی 

كۆمەڵێكی  و  نەدا  یونس  رەشتو،  تەوفیق  یەملی،  كەلەل  ئەسك،  محمود 

دیكەش، كە ژمارەیان لە )20( كەس تێپەڕ دەبوو، سكرتێری پارتەكەش حەقی 

بەهیج بوو.

دوای دامەزراندنی پارتەكە، كە ژمارەیەكی زۆری الیەنگر لەدەوری كۆبوونەوە، 

مستەفا كەمال دوای ئەوەی ئامانجەكانی خۆی لەگەڵ یەكێتی سۆڤێت هێنایەدی، 

چ لە رووی سیاسییەوە بێت یان هاوكاری پەیداكردن، لە ساڵی )1925( بڕیاری 

هەڵوەشاندنەوەی پارتەكەی دەركرد و بارەگاكانی داخست.

بەاڵم دەربارەی بزوتنەوەی كۆمونیستی لە دەرەوەی توركیا، ئەوا چاالكرتین 

كەس لەو سەردەمە، ناوی مستەفا سوبحی دێتە پێش، ناوبراو ساڵی )1914( 

لەو  دەكرێت،  زیندانی  و  دەستگیر  لەوێ  بەاڵم  روسیا،  بەرەو  هەاڵتووە 

روسەكان  كۆمونیستە  زیندانییە  لە  سود  دەبێت  لەزینداندا  كە  ماوەیەی 

وەردەگرێت و دەربارەی هزری ماركسی تێگەیشتنی زۆر پەیدادەكات، دواتر 

زیندان  لە   )1917( ئۆكتۆبەری  شۆڕشی  سەركەوتنی  دوای   ،)1917( ساڵی 

ئازاددەكرێت.
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نوێ(  )جیهانی  رۆژنامەی  توانی  سوبحی  مستەفا   ،)1918( نیسانی  لە 

دەربكات، ئەو رۆژنامەیە هەڵگری بیروباوەڕی سۆسیالیستی بوو.

لە كانونی یەكەمی )1918( مستەفا سوبحی بەشداری لە كۆبونەوەكانی 

سۆسیالیستی نێودەوڵەتی دەكات، هەروەها لە كۆنگرەی یەكەمی نێودەوڵەتی 

كۆمۆنیستی ساڵی )1919(، ئەم كۆبونەوەیە بەخاڵی وەرچەخان دادەنرێت 

بۆ دامەزراندنی پارتی كۆمۆنیستی توركی.

لەو  نیشتەجێدەبێت،  باكۆ،  لەشاری   ،)1920( ساڵی  سوبحی  مستەفا 

ماوەیەدا ژمارەیەكی زۆری باڵوكراوە و نامیلكە بە چاپ دەگەێنێت و لەناو 

توركیا باڵویاندەكاتەوە دەربارەی هزری ماركسی- لینینی.

كە  رۆژهەاڵت،  گەالنی  كۆنگرەی  ئەندامی  دەبێتە  ناوبراو   )1920( ساڵی 

لەشاری باكۆ دەبەرسێت. لە ئەیلولی )1920(، مستەفا سوبحی و هاوڕێكانی 

بڕیاری  دواتریش  دەدەن،  توركی  كۆمۆنیستی  پارتی  دامەزراندنی  بڕیاری 

)ترابزون( شاری  لە  گەڕانەوە  رێگای  لە  توركیا.  خاكی  بۆ  دەدەن  گەڕانەوە 

و  پەالماردەدرێن  هاوڕێكانی  لە  كەس   )15( و  سوبحی  مستەفا  توركی،  ی 

بارەوە گومانی  لەم  ناو دەریای رەش.  فڕێدەدرێتە  تەرمەكانیان  دەكوژرێن، 

گەورە لە دەسەاڵتدارانی تورك دەكرێت.

خۆیان  سەرلەنوێ  هەوڵیاندا   ،)1930( ساڵی  لەكۆتایی  كۆمۆنیستەكان 

دەستناهێنن.  بە  سەركەوتن  هەوڵەشیاندا  لەو  بەاڵم  رێكبخەنەوە)10(، 

حكومەتی توركیا هەڵمەتێكی دەستگیركردنی توند دەستپێدەكات، ژمارەیەك 

كادری  هەردو  لەناویاندا  دەستگیركران  كۆمۆنیستی  الیەنگرانی  و  ئەندام 

سەركردایەتی )نازم حیكمەت و كەمال تاهیر(.

)یاسای  ناوی  بە  دەركرد  یاسایەكی  توركیا  لە  رژێم  ماوەیەدا  لەو  هەر 

بوو،  چەپەكان  چاالكی  بە  دژ  كە  رۆژنامەوانی(،  تاوانی  و  سیاسی  مەترسی 

ساڵی )1931( رۆژنامەی )جیهان(یان لە دەرچوون راگرت.

و  پیاو  لە  كەس   )131( كە  رایگەیاند،   )1945( ساڵی  توركیا  حكومەتی 

زیندوكردنەوەی  مەبەستی  بە  رێكخراوێك  پێكهێنانی  بە  هەستاون  ئافرەت 
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و  زیندانیكراون  لێ  زۆریان  ژمارەیەكی  لەوانە  توركی،  كۆمۆنیستی  پارتی 

ئەشكەنجە دراون.

لە  گواستۆتەوە،  خۆیان  سەرەكی  بارەگای  كۆمۆنیستەكان   )1962( ساڵی 

)مۆسكۆ()11(وە بۆ واڵتی )ئەڵامنیای رۆژهەاڵت( ئەو كارەش لەبەر دوو هۆ 

بووە:

1. بوونی زیاتر لە یەك ملیۆن كرێكاری تورك لە ئەڵامنیا.

2. نەبوونی پەیوەندی دیپلۆماسی لەنێوان توركیا و ئەڵامنیای رۆژهەاڵت 

)لەو سەردەمە(.

پارتی كۆمۆنیستی توركی لە سااڵنی شەستەكانی سەدەی رابردو، توانیویەتی 

بە هۆی رۆژنامە و ئێزگەی )بیزم رادیو( بە رۆڵی خۆی هەستێت لەو ماوەیەدا 

و ئاڕاستەی ئەو خۆپیشاندانانە بكات، كە پێش كودەتا سەربازیەكەی )1960( 

روویانداوە.

ژمارەی ئەندامانی ئەم پارتە لە حەفتاكانی سەدەی رابردو لەناو توركیا بە 

)15( هەزار كەس مەزەندەكراوە، بەاڵم لەدەرەوەی توركیا پارتی كومۆنیست، 

رێكخراوی  لەوانە:  گرتبوو،  چەپدا  رێكخراوی  چەندین  بەسەر  دەستی 

سۆسیالیزمی توركیا، كە بارەگاكەی لە شاری )بەرلین( بوو، لەگەڵ رێكخراوی 

توركی لە شاری ستۆكهوڵم، رێكخراوی )رۆشنبیری توركی( لە شاری كولونیا 

لە ئەڵامنیای رۆژئاوا.

ئەو رێكخراوانە لە ساڵی )1968( یەكیانگرت و رێكخراوێكی نوێیان پێكهێنا 

هەمانساڵدا  لە  ئەوروپا(.  لە  توركەكان  سۆسیالیستە  )یەكێتی  ناوی  لەژێر 

بەناوی  دام��ەزراوە  رۆژئ��اوا  لەئەڵامنیای  دیكە  كۆمۆنیستی  رێكخراوێكی 

)رێكخراوی توركە هۆشیارەكان(.

سەركەوتوانە  توانی  رۆژانەی،  چاالكی  كارو  لە  توركیا،  كۆمۆنیستی  پارتی 

خۆی  ئەندامانی  پارتە  ئەو  پەیڕەوبكات،  جۆراوجۆر  شێوازێكی)12(  چەند 

ئاشكراش  بە  پارتی كاری توركی، كە ساڵی )1962( دامەزرابوو،  ناو  خزاندە 

كاریدەكرد و لەناو شارەكانی توركیا زیاتر لەناو توێژی خوێندكار و كرێكاران 
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جیهانی،  كۆمۆنیستی  رێبازی  لە  نزیكبوو  سیاسیشی  رێبازی  گەشەیكردبوو، 

بە  پەیوەندیەكی  هیچ  كە  دوبارەدەكردەوە،  ئەوەی  ب��ەردەوام  ئەگەرچی 

كۆمۆنیستی  پارتێكی  وەك  بەڵكو  نییە،  جیهانی  كۆمۆنیستی  بزوتنەوەی 

نەتەوەیی كاردەكات.

هەرچەندە پارتی كۆمۆنیستی توركی لەباڵوكراوەكانی ئاماژەی بۆ قۆناغی 

شۆڕشی نیشتیامنی دیموكراتی دەكرد، بەاڵم پشتگیری پارتی كاری توركیشی 

دەكرد، لە بانگەشەی بۆ شۆڕشی سۆسیالیستی ئەو كارەش بە مەبەستی بە 

دەستهێنانی پشتگیری بووە لە الیەن چەند هێزێكی سیاسی سەر گۆڕەپانەكە.

پارتی كۆمۆنیستی توركی، لە بەرنامەكەیدا، بەمجۆرە رەوتە سیاسییەكانی 

پۆڵێن كردووە)13(:

رەوتی كۆمۆنیستی توركی، چەپی شۆڕشگێڕ، رەوتی كەمالیزم، رەوتی ئاینی 

دژ بە ئیمپریالیزم، رەوتی بۆرژوازی دیموكراسی، رەوتی دیموكراسی كوردی. 

هەمو ئەو رەوت و الیەنانە بەرهەڵستی سیستمی دەسەاڵت و سیاسەتەكانی 

بوون.

پێكهێنانی  هەوڵی  پارتە  ئەم  رابردو،  سەدەی  شەستەكانی  سەرەتای  لە 

سیاسییە  هێزە  و  پ��ارت  لەگەڵ  داوە،  دیموكراسی  نیشتیامنی  ب��ەرەی 

پێشكەوتخوازەكانی دیكە، بەاڵم هەوڵەكەی سەركەوتو نەبووە.

چاالكیەكان، لە بواری كاری رێكخراوەیی:

لە  ت��ورك  كرێكارانی  گ��ەورەی  ژمارەیەكی  لەبوونی  س��ودی  پارتە  ئەم 

سەندیكایی  لەبزوتنەوەی  كارتێكردن  مەبەستی  بە  وەرگرتووە،  ئەوروپا 

لەتوركیا، هەروەها چەندین رێكخراوی كۆمەاڵیەتی و رۆشنبیری و پیشەیی 

دامەزراندووە، وەك روكارێك بۆ چاالكیەكانی، لەو رێكخراوانە:

ئافرەتانی  رێكخراوی   ،)I G O(پێشكەوتنخواز الوان��ی  رێكخراوی 

.)I K O(پێشكەتنخواز

سەرەڕای ئەوانەش، دەستڕۆیی باشی هەبووە لەناو یەكێتی مامۆستایانی 

توركیا، سەندیكای پارێزەران و یەكێتی نوسەرانی تورك.
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كێشە و ملمالنێیە ناوخۆییەكان)14(:

بارە  ئەو  لەگەڵ  تێپەڕدەبووە،  پێی  توركیا  كە  بارودۆخەی  ئەو  بەهۆی 

دیكەی  پارتەكانی  )وەك  توركیا  كۆمۆنیستی  پارتی  ناسەقامگیرییە،  سیاسییە 

ناو توركیا(، بەرەو رووی چەندین ملمالنێ و جیابوونەوە هاتووە، ئەم پارتە 

لە هەشتاكانی سەدەی رابردو بۆ چەند گروپێك دابەشبووە:

لە  گروپەكەش  و  پارتەكە  گشتی  سكرتێری  بیلن(،  )ئیسامعیل  گروپی   .1

ئەڵامنیای رۆژهەاڵت بوو.

2. گروپی )یورك ئۆغلۆ(، كە لە واڵتی ئینگلتەرا بوون.

ئەو گروپانە لەسەر دو بابەت ناكۆكی هەبووە لەنێوانیاندا:

 ب( رادەی خزمەت گەیاندنی دەسەاڵت بەچینی بۆرژوازی كومپرادۆر، بە 

شێوەیەكی تەواو یان ناتەواو.

لە  دەس��ەاڵت،  بە  توركیا  لە  كۆمۆنیست  پارتی  گەیشتنی  ئاسۆكانی   ج( 

سێبەری سیستمی ئێستادا.

بە بۆچوونی باڵەكەی )ئیسامعیل بیلن(، لە بارێكدا ئەگەر كۆتایی بە ئاژاوە 

و گرژیە ناوخۆییەكان بهێرنێت، سەقامگیری سیاسی و گەشەكردنی دیموكراسی 

لە ئارادابێت، ئەوا دەكرێت بەرێگەی ئاشتییانە )هەڵبژاردنی پەرلەمان( پارتی 

كۆمۆنیستی بگاتە دەسەاڵت.

گروپە  ئەو  هەیە،  پێچەوانەی  بۆچوونی  ئۆغلو(  )ی��ورك  باڵەكەی  بەاڵم 

دەسەاڵتی توركیا بە نوێنەری راستەقینەی چینی بورژوازی كومپرادۆر دەزانێت، 

بۆیە دەبێت بە خەباتی چەكداری كۆتایی پێبهێرنێت، ئەو كارەش پێویست بەوە 

ئاستی جەنگی  دەگاتە  تا  لەواڵتدا هەیە،  كە  بدرێت  بەو دۆخە  پەرە  دەكات 

ناوخۆیی، بۆ ئەم مەبەستە دەبێت كادری حزبی ئامادە بكرێت.
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هەڵوێستی پارتی كۆمۆنیستی توركیا دەربارەی كێشەی كورد:

هەڵوێستی ئەم پارتە لە ئاست كورد و كێشەی كورد لە توركیا، دەكرێت بە 

چەند خاڵێكی كورت ئاماژەی بۆ بكەین:)15(

لە سااڵنی سییەكانی  بەو كێشەیەوە  توركیا  پارتی كۆمۆنیستی  پەیوەندی   .1

سەدەی بیستەمەوە درێژەی هەیە و بەردەوامە. ئەو پارتە هەوڵیداوە بیروڕای 

جەماوەری كورد بۆ الی خۆی راكێشبكات.

2. لەچەند ساڵی دوایدا، دەربارەی ئەم پرسە، لە بەرنامەی پارتی كۆمۆنیستی 

یەكگرتوی توركیادا هاتووە:

دەبێت مەسەلەی كورد چارەسەربكرێت، چارەسەرییەكی راست و دیموكراسی 

و ئاشتیانە..... بە بۆچوونی ئەم پارتە، رێگای چارەسەركردنی ئەم كێشەیە....داننانە 

بە مافی چارەی خۆنوسین بۆ گەلی كورد، كە مافی جیابوونەوەشی لەگەڵدا بێت.

چاپەمەنییەكانی پارتی كۆمۆنیستی توركی)16(:

1. رۆژنامەی ناوەندی پارتەكە، رۆژنامەی راپەڕین )ئەتلم(ە.

هەڵوێست  ناوی  بە  دەردەچێت  جارێك  رۆژ   )15( هەیە  باڵوكراوەیەكی   .2

)دوروم(.

3. گۆڤاری ئاشتی و سۆسیالیزمی هاوچەرخ )یەنی تشاغ(. 

هەمو ئەو بابەتانە لە ئەوروپا چاپدەكرێن، هەروەها لەناو توركیا دوو رۆژنامەی 

هاوسۆزی ئەم پارتە هەیە، ئەوانیش: رۆژنامەی )سیاسەت( و رۆژنامەی )رێگەی 

تێكۆشان(.

دوای چەند گۆڕانكاریەك لە ژیان و بەرنامە و چاالكیەكانی هەردو پارتی)17( 

كۆمۆنیستی توركی و پارتی كاری توركی، لە ئەیلولی )1988( بڕیاری یەكگرتنی 

لەژێرناوی  هاوبەش  كۆنگرەیەكی  لەمیانەی  ئەویش  دەرچوو،  پارتەكە  هەردو 

)پارتی كۆمۆنیستی یەكگرتوی توركی(. لەژێر دروشمی: هەموشتێك لەپێناو مرۆڤی 

هەمو  دیموكراسییەت....  و  نیشتیامن  سەروەری  لەپێناو  هەموشتێك  كرێكار.... 

شتێك لەپێناو ئاشتی.
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پارتی كاری توركی
I P

دوای كودەتا سەربازییەكەی ساڵی )1960( لە توركیا و دەرچونی دەستوری 

)بە  سیاسیەكان  هێزە  لەبەردەم  دەرفەت  ساڵی)1961(،  لە  واڵتە  ئەو  نوێی 

تایبەت رەوتی چەپ( زیاتر كرایەوە بۆ بەشداریكردن لە كاری سیاسیدا.

دەستوری نوێ لە بەندی یەكەمدا، باس لەوە دەكات، كە كۆماری نوێی توركیا 

بە  سیاسی  ئازادی  پێدانی  بۆ  هێامیەكە  ئەوەش  كۆمەاڵیەتییە(،  )دەوڵەتێكی 

گروپە چەپەكانی توركیا، كە بتوانن خۆیان رێكبخەن.

دامەزراندنی پارتی كاری توركی)18(

ب��ەش��داری��ك��ردن��ی)15(ئ��ەن��دام  ب��ە  دام�����ەزراوە،   )1961( شوباتی  ل��ە 

لەسەركردەكانی)یەكێتی سەندیكای كرێكاران(، كە جیابونەوە و بەشدارییان لە 

دامەزراندنی پارتەكە كرد لە كۆنگرەی گشتی پارتەكە، كە لە ئابی )1962( بەسرتا، 

ئەنجومەنە سەركردایەتییەكانی ئەم پارتە بەمشێوەی خوارەوە هەڵبژێردراوە)19(:
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1. محەمەد علی ئایبار- ئەمینداری گشتی

2. روشدی كفاری- ئورهان ئارسل- دەستەی كارگێری.

3. ئیراهیم دینز گولەر، كەمال تور كلەر، ئیسامعیل نوبەكر، رەزا كواس، جەمال 

حەقی، كەمال سولكەر. لیژنەی جێبەجێكردن. 

4. كادرەكانی سەركردایەتی ئەم پارتە: زیا شەرەفەدین ئۆغلۆ، كەمال بورقای، 

مەهدی علی، مەهدی زانا، میهری بەللی. )20( 

لەناو سەركردەكانی ئەم پارتە ژمارەیەك كوردی كوردستانی باكوری تێدابووە*، 

كە هەندێكیان بازرگان و خاوەنی زەوی و كرێكار بوون.

پەیكەری رێكخراوەی پارتەكە:)21(

أ( لە بەندی )9( پەیڕەوی ناوخۆی پارتەكەدا هاتووە، كە ئەم پارتە پێكهاتەی 

رێكخراوەیی لەم ئەنجومەنانە پێكدێن:

1. كۆنگرەی گشتی.

2. ئەنجومەنی سەركردایەتی گشتی.

3. ئەنجومەنی ناوەندی كارگێڕی.

4. دیوانی ناوەندی چاودێری.

5. كۆنگرەی پارێزگا و قەزاكان.

6. ئەنجومەنی سەركردایەتی لە پارێزگا و قەزاكان.

7. دیوانی چاودێری لە هەرێمەكان.

ب( بەندی )4(: مەرجەكانی ئەندامێتی:

1. مەرجە یاساییەكان بۆ ئەندامێتی.

2. ئەندامی ئەم پارتە نابێت ئەندام بێت لە پارتێكی سیاسی دیكە.

3. ئابونە بدات.

4. رەزامەندی هەبێت لەسەر بەرنامە و پەیڕەوی ناوخۆ.

5. بەشداری لە كاری پارتایەتیدا بكات.

ج( بەندی)3( لەپەیڕەوی ناوخۆ ئاماژە بۆ ماف و ئازادییەكان دەكات:
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بەرنامەی پارتی كار:

ئەم پارتە لە بەرنامەكەیدا جەخت لەم بابەتانە دەكات:)22(

سەرمایەداری  واڵتانی  رێڕەوی  هەمان  توركیا،  لە  ئابوری  پەرەسەندنی   .1

توركیا  پێویستە  دەستناهێنێت،  بە  پێشكەوتن  رێڕەوە  ئەم  بەاڵم  گرتۆتەبەر، 

ئەوە  كارەش  ئەو  بەاڵم  بگرێتەبەر،  ناسەرمایەداری  پەرەسەندنی  شێوەی 

دەگەێنێت كە پەرەسەندنەكە پێویستی بە پالنی قۆناغدار هەیە، كە رەچاوی 

بەرژەوەندییەكانی چینی كرێكار بكات، هەروەها كرێكارانیش بەشداریبكەن لە 

بەڕێوەبردنی ئەو پەرەسەندنە و سەرپەرشتی بكەن.

نیشتیامنپەروەری،  كردۆتەوە:  بنەمایانە  ئەم  لەسەر  جەختی  بەرنامەكە   .2

بنەماكانی  هەمان  )كە  عەملانیەت  نەتەوایەتی،  شۆڕشگێڕی،  كۆماریخوازی، 

كەمالیزمە(.

دژی  بەاڵم  ناوە،  بچووك  موڵكداری  بە  دانی  بەرنامەكەیدا  لە  كار  پارتی   .3

موڵكداری تایبەتە بۆ هۆكارەكانی بەرهەمهێنانی گەورە.

4. دابەشكردنی بە خۆڕایی زەوی دەوڵەت بەسەر جوتیارانی بچوك و ئەوانەی 

لەگەڵ  بۆ خاوەندارێتی كشتوكاڵی گەورە،  نییە، هەروەها سنوردانان  هیچیان 

لە  بچوكەكانە  بەرهەمهێنەرە  بەرژەوەندی  لە  رێوشوێنانەی  ئەو  پەیڕەوكردنی 

الدێ و گوندەكان.

ئابوری  سەربەخۆیی  قۆناغی  بگاتە  پیشەسازی  هەوڵبدرێت  پێویستە   .5

لەگەڵ دەستەبەركردنی بەرژەوەندییەكانی كرێكاران.

و  بچوك  بۆرژوازییەتی  كێشەكانی  چارەسەركردنی  بە  گەورە  بایەخدانی   .6

پیشەدار و وردە بازرگانەكان.

واڵت،  رۆژهەاڵتی  ناوچەكانی  ئابوری  باری  دواكەوتنی  بەسەر  زاڵبوون   .7

هەروەها ئەو جیاوازییە رەگەزییانەی پەیڕەودەكرێت بەرامبەر دانیشتوانی ئەو 

ناوچانە، لە هەردوو بواری رۆشنبیری و كۆمەاڵیەتیەوە.
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8. بەرنامەكەی پارتی كاری توركی بە توندی دژی هەر رێبازێكی جیابوونەوەیە.

9. خۆماڵیكردنی بەشی گەورەی بازرگانی دەرەكی، ئەو بوارانە دەمێنێتەوە 

سەرەكیەكان  بانكە  خۆماڵیكردنی  هەروەها  دەوڵەت.  چاودێری  ژێر  بخرێنە 

باج  بە سیستمی  كاركردن  لەگەڵ  كۆمەاڵیەتی،  دەستەبەری  دامەزراوەكانی  و 

باج  زیادكردنی  هۆی  بە  كۆمەاڵیەتی،  دادپ��ەروەری  بنەمای  لەسەر  وەرگرتن 

لەسەر موڵكە كشتوكاڵییە گەورەكان.

10.كرێكاران ئازادی تەواویان هەبێت لە پێكهێنانی سەندیكا سەربەخۆكان، 

هەروەها خۆپیشاندان و سازدانی كۆبونەوە و مانگرتنەكان.

11.كاركردن بە پێی بنەماكانی )ئەتاتورك(، ئەو بنەمایانەی دژی ئیپرالیزمە، 

بنەمای رێبازی ئاشتی لەبواری سیاسەتی دەرەوە، هاوكاری و دۆستایەتی لەگەڵ 

دەوڵەتە دراوسێكان.

پێكهاتەی  بۆ  ئاماژە  دووەمیدا،  بەندی  لە  توركی  كاری  پارتی  بەرنامەی 

كۆمەاڵیەتی پارتەكە دەكات، كە بەمشێوەیەی خوارەوە لێكیداوەتەوە:

ئەوانەی  لەگەڵ  پیشە دەستییەكان،  و  كرێكار  لە چینی  پێكدێت  پارتە  ئەم 

ئەوانی  كێڵگەكان كاردەكەن، هەروەها جوتیارە بچوكەكان و كاسبكاران و  لە 

سۆسیالیستەكانیش  رۆشنبیرە  و  پێشكەوتنخواز  الوان��ی  كەمە،  داهاتیان 

دەگرێتەوە.

لە راستیدا ئەم پارتە، خۆی ناو ناوە پارتی سۆسیالیستی )هەڵگری بیروباوەڕی 

رەنگە  كە  مەترسیانەی  ئەو  هۆی  بە  ئەوەش  دیارە  ماركسی-لینینی()23(، 

بۆیە  ناساندبا.  كۆمۆنیستی  پارتێكی  وەك  خۆی  ئەگەر  ببێتەوە،  بەرەوڕووی 

بەرنامەكەی داكۆكی لە چەمكی خۆشگوزەرانی دەكاتەوە، بەرنامەی ئەم پارتە 

زیاتر وەك بەرنامەیەكی نەتەوەیی دەردەكەوێت.

و  كرێكاری  لەناوەندەكانی  خ��ۆی  ج��ەم��اوەری  هەوڵیداوە  پارتە  ئ��ەم 

بۆرژوازییەتی بچوك و رۆشنبیران پەرەپێبدات.
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بە پێی زانیارییەكان لە ناوەڕاستی ساڵی )1968( ژمارەی ئەندامانی ئەم پارتە 

پیشەسازی، )1174(  لەناویاندا )2495( كرێكاری  ئەندام،  گەیشتۆتە )12695( 

كرێكاری كشتوكاڵی، )1402(پیشەداران، )5250( بۆرژوازی بچوكی الدێ، لەگەڵ 

)1942( كرێكاری ئەریستۆكراسی، ئەوانی دیكەش لە چین و توێژی جیاوازبوون.

لەگەڵ  بووە  گونجاو  لەبارو  پارتە  ئەم  كۆمەاڵیەتی  پێكهاتەی  بەمشێوەیە 

بەرنامەكەی بەشێوەیەكی تەواو، لە ریزەكانیدا نوێنەرانی بۆرژوازییەتی بچوك 

و بیروكراسی و توێژی رۆشنبیران هەبوون.

راگەیاندنی پارتی كار:

 ئەم پارتە دوو باڵوكراوەی هەبووە)24(:

گروپێكی  الی��ەن  لە   )1961( ساڵی  كە   ،YON)ی��ەن��ی( رۆژن��ام��ەی   .1

بوو،  ئەمنسیوجلو(  )دوجان  ناوی  دامەزرێنەرەكەی  باڵوكراوەتەوە،  چەپ 

سەرنوسەرەكەشی )مەحمەت عەلی ئەساڵن( بوو.

گەیشتە  چاپدەكرا  لێی  ژمارەیەی  ئەو  كەمدا  ماوەیەكی  لە  رۆژنامەیە  ئەم 

)30(هەزار دانە، كاریگەری گەورەی هەبووە لەسەر زۆربەی ماركسییەكان و 

یانەی خوێندكاران و رۆشنبیران. ساڵی )1967( لە دەرچوون وەستا، پاشان توانرا 

رۆژنامەیەكی دیكە دەربكەن لەژێر ناوی )شۆڕش( لە ساڵی )1969(. 

2. پارتی كار لە ساڵی )1969(وە گۆڤارێكی دەركرد لەژێرناوی )رەوتی نوێ( 

بە هەردو زمانی توركی و كوردی. ئەم گۆڤارە تەنها چوار ژمارەی لێدەرچو.

هەڵوێستی پارتی كاری توركی لە ئاست كێشەی كورد)25(:

لە كۆنگرەی چوارەمی پارتی كار، كە لەنێوان )28-31ی ترشینی یەكەمی1970( 

بەسرتا، كۆنگرە بڕیارێكی گرنگی دەركرد دەربارەی مەسەلەی كورد، لەو بڕیارەدا 

هاتبوو: كۆنگرەی چوارەمی پارتی كاری توركیا بەئاشكرا رایدەگەینێت كە گەلی 
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چینە  سیستمی  دامەزراندنی  لەسەرەتایی  هەر  توركیا،  رۆژهەاڵتی  لە  كورد 

و  تیرۆر  سیاسەتی  و  بووە  كورد  گەلی  دژی  سیستمە  ئەو  دەسەاڵتدارەكان، 

تواندنەوە و چەوساندنەوەی بەكارهێناوە، چەندجارێكیش ئەو رێبازە شێوەی 

كاری خوێناوی وەگرتووە.

كوردی  گەلی  ناوچەیەی  ئەو  دواكەوتویی  سەرەكییەكانی  هۆیە  لە  یەك 

تێدا دەژی، ئەو سیاسەتە كۆمەاڵیەتی و ئابوریەیە، كە چینە دەسەاڵتدارەكان 

پیادەیدەكەن، 

شانبەشانی كاریگەرییەكانی یاسا نایەكسانەكەی پەرەسەندنی سەرمایەداری. 

لەبەر ئەو هۆیە، هەڵوێست لە )كێشەی رۆژهەاڵت( دەربڕینی ئایدیۆلۆژیایەكی 

ناسیۆنالیستی رەگەزپەرستانەیە لە الیەن چینە دەسەاڵتدارەكانەوە.

مافە  بە  داننان  لەپێناو  دەكات  كورد  نەتەوەی  خەباتی  پشتگیری  پارتیامن 

مەدەنی و دەستوریەكانی، هەروەها جێبەجێكردنی هەمو داواكاری و خواستە 

دیموكراسیەكانی، ئەو كارەش بە ئەركێكی پێویست و رسوشتی دەزانین.

بە  پاڵی  كورد،  گەلی  مافەكانی  دەربارەی  توركی  كاری  پارتی  بڕیارەی  ئەو 

بۆیە  لەقەڵەمبدات،  شەرعی  نا  و  نایاسایی  بە  پارتە  ئەو  كە  نا،  حكومەتەوە 

بەشێك لە سەركردەكانی دەستگیركران و رەوانەی دادگا كران بە تاوانی الدان لە 

دەستوری واڵت و یاسای حزبە سیاسیەكان.

دەركەوتنی ملمالنێ و دوبەرەكی لەناو پارتی كار:)26(

لە كۆتایی شەستەكانی سەدەی بیستەم، وەك هەر پارتێكی دیكەی جیهانی 

سێیەم، ملمالنێ و ناكۆكی كەوتە ناو ریزەكانی، هۆكارەكانی ئەو دیاریدەیەش 

زۆرن و دەكرێت بە كورتی ئاماژەیان پێبكەین:

لەناو  لەو سەردەمە  بوو.  ملمالنێیە  ئەو  هۆكاری هزری، هۆكاری سەرەكی 

رێكخستنەكانی پارتی كار گفتوگۆ و دیالۆگ سەریانهەڵدا دەربارەی بابەتەكانی 

چینی  لەگەڵ  هاوپەیامنییەتی  رێگەی  پارتە  ئەم  ئایا  سرتاتیژییەت،  و  تاكتیك 
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بۆرژوازییەتی بچوك بگرێتەبەر، لەپێناو بنیادنانی دیموكراسیەت و سۆسیالیزم 

)هەروەك بەرنامەی پارتەكە باسی دەكات( یان رێبازی ملمالنێی چینایەتی و 

هەوڵدان بۆ بونیادنانی دیكتاتۆریەتی پڕۆلیتاریا.

كادرانی  لە  ژمارەیەك  و  ئایبار(  عەلی  )محەمەد  پارت  سەرۆكی  الیەك  لە 

سەركردایەتی باوەڕیانوابوو، كە توركیا لە شەستەكانی سەدەی بیستەم لەبەردەم 

ئەركی بەدەستهێنانی سەربەخۆیی نەتەوەییە، ئەو كارەش بە تێكۆشان دەبێت 

نا  بۆرژوازییەتی  چینی  لەگەڵ  هاوپەیامنییەتی  و  سۆسیالیزم  بونیادنانی  بۆ 

كۆمپرادوری دژ بە ئیمپریالیزم.

هەروەها رەوتەكەی سەرۆكی پارت جەخت لەوە دەكەنەوە، كە سۆسیالیستی 

دیارە  بێتەدی،  دەستوری  پەرلەمانی  خەباتی  رێگەی  لە  دەكرێت  دیموكراسی 

پارتەكەدا  بەرنامەی  لە  ئاشكرا  بە  بۆچونە  ئەم  كە  نییە  ش��اراوەش  كارێكی 

رەنگیداوەتەوە.

لەبەرامبەردا رەوتێكی دیكەی ناو پارتەكە، كە ئاڕاستەیەكی چەپی توندڕەویان 

بۆرژوازییەت  بە  دژ  چینایەتی  ملمالنێی  بە  باوەڕیان  ئەوانە  پەیڕەودەكرد، 

زیاتر  باڵەش  ئەم  پڕۆلیتاریا.  دیكتاتۆرییەتی  بە  باوەڕبوون  لەگەڵ  هەبوو، 

)حوسێن ئاڵتان، بەهیجە بوران، ئارین( نوێنەرایەتیان دەكرد.

لە  پارتەكە  نوێنەرانی  ناو  لە  سەریهەڵدابوو  دیكەش  ناكۆكیەكی  پارتە  لەم 

گەیشتبوونە  ئەندامی   )15(  ،)1965( هەڵبژاردنی  دوای  توركیا.  پەرلەمانی 

پەرلەمان، لەو ژمارەیە تەنها )3( ئەندامیان كرێكار بوون، ئەوانی دیكە خوێندكار 

و رۆشنبیر بوون، دیارە ئەم دۆخەش ناڕەزایی لێكەوتەوە.

گروپێك لەناو پارتەكە )میهری بیللی( سەرپەرشتیدەكردن، باڵوكراوەیەكییان 

رێبازی  لە  جەخت  باڵوكراوەكە  ناوەڕۆكی  ت��ورك(،  )چەپی  بەناوی  دەرك��رد 

شۆڕشگێڕی چەپ دەكاتەوە، بە پێچەوانەی ئاڕاستە فەرمییەكەی پارتەكە.

سێ  تەنها  پارتە  ئەم  پەرلەمان،  بۆ  گشتی  هەڵبژاردنی  لە   ،)1969( ساڵی 
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ئەندامی گەیشتە پەرلەمان، ئەم دیاردەیەش نیشانەی الوازی پێگەی جەماوەری 

پارتەكە ئاشكرا دەكات.

پارت  سەرۆكی  پارتەكە،  ناوخۆییەی  ب��ارودۆخ��ە  ئەو  هەمو  ئاست  لە 

بڕیاریاندا  جێبەجێكردن  لیژنەی  ئەندامی   )13( و  ئایبار(  عەلی  )محەمەد 

بە  كە  )ئارین(،  گروپی  بۆ  ئاسانكرد  رێگەی  كارە  ئەم  دەستلەكاربكێشنەوە، 

دەسەاڵتییان  نارسابوون،  )ماركسیزمی-لینینیزم(  بیروباوەڕی  پەیڕەوكردنی 

بە  بوران(  )بەهیجە  و  پارت  سەرۆكی  بە  یولدز(  )سابان  ئەوە  دوای  زاڵبێت، 

سكرتێری گشتی هەڵبژێردران.

چارەنوسی پارتی كاری توركی)27(:

بە هۆی پشتگیریكردنی پارتی كاری توركی بۆ مافەكانی گەلی كورد و ئەو 

دوای جواڵنەوە  سەریهەڵدا، هەروەها  ریزەكانی  لەناو  ناكۆكیانەی  و  ملمالنێ 

ئەندامانی  لە  ژمارەیەك  )1971(دا،  ئازاری  لە  تورك  سوپای  سەربازییەكەی 

سەركردایەتی و كادرانی بۆ ماوەیەكی دوورودرێژ زیندانیكران و دەكرێت بڵێین 

پارتەكە بەرەو رووی هەڵوەشاندنەوە بووەوە.

لێرەدا بە كورتی ئاماژە بۆ چەند الیەنێكی الوازی ئەم پارتە دەكەین:

1. پارتی كاری توركی، خاوەن ئایدیۆلۆژیایەكی روون و ئاشكرا نەبوو.

2. الوازی رێكخسنت و دیسپلینی پارتەكە لەسەر ئاستی سەركردایەتی.

الیەك  لە  سیاسیدا.  لەبواری  كادرانی  و  سەركردایەتی  كەمئەزمونی   .3

پشتگیرییان لە پارتی كۆمۆنیستی توركیا دەكرد، لە الكەی دیكە هاوكاری پارتی 

گەلی كۆماریان دەكرد.

و  رێكخراوەیی  كاری  لە  پارتە،  ئەو  سیاسییەكانی  هۆكارە  و  شێواز   .4

جەماوەری، سادەو سەرەتایی بوون، پشتیان بە لێكۆڵینەوە و زانیاری دەروونی 

و  كۆمەاڵیەتی  پێكهاتەی  بۆ  راستییان  تێگەیشتنی  نەبەستبوو،  كۆمەاڵیەتی  و 

ئایینی ناو كۆمەڵگەی توركی كەم بوو.
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پارتی كاری توركی

لە نیسانی )1975(دامەزراوە، لە راگەیاندنی دامەزراندنیدا ناوی )50( كەسی 

هەروەها  بوون،  شۆڕشگێڕەكان  سەندیكا  بە  سەر  زۆربەیان  بوو،  لەسەر)28( 

)بەهیجە بوران(یش بە ئەمینداری گشتی پارتەكە هەڵبژێردرا.

لە پەیڕەوی ناوخۆی پارتەكەدا هاتووە:

رێكخراوێكی سیاسی كۆمەاڵیەتییە، سەدەی بیستەمیش سەدەی گواستنەوەیە 

ئەم  دووەمی  لەنیوەی  دەكرێت  بۆیە  سۆسیالیزم،  بۆ  سەرمایەدارییەوە  لە 

سەدەیە و لە بارودۆخێكی دیاریكراودا، تواناكانی بەدیهێنانی ئەو سۆسیالیزمە 

بە رێگەی ئاشتییانە بێتەدی.

بۆیە، بە پێی ئەو راستییە زانستییە، ئامانجی پارتی كار دەبێتە مسۆگەركردنی 

توێژی  بۆ  هاوپەیامنانی،  و  كرێكار  چینی  دەستی  بۆ  دەسەاڵت  گواستنەوەی 

كرێكاران، دواتر دەكرێت گواستنەوە بەرەو قۆناغی سۆسیالیزمی بێتەدی.
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ئامانجەكانی پارتی كار:

1. تێكۆشان لەپێناو سەربەخۆیی و دیموكراسییەت بۆ توركیا، ئەمە نەك تەنها 

بە كارێكی گرنگ دادەنرێت، بەڵكو قۆناغێكە لە قۆناغەكانی ملمالنێ لەپێناو 

سۆسیالیزم.

و  سیاسی  و  سەربازی  پەیامنە  و  رێككەوتن  هەموو  هەڵوەشاندنەوەی   .2

ئابوریەكان، كە لەگەڵ ئیمپریالیزم ئەنجامدراون.

نادیموكراسییانە  بە  كە  خااڵنەی،  ئەو  هەموو  هەڵوەشاندنەوەی   .3

هەمواركراون،  دوای ساڵی )1971(، خراونەتە ناو دەستوری توركیاوە. هەروەها 

دابینكردنێكی راستەقینەی هەمو ماف و ئازادییە دیموكراسییەكان و داخستنی 

ئاست  لە  بەندێك  و  كۆت  هەموو  نەهێشتنی  بۆ  دەوڵەت  ئەمنیەكانی  دادگا 

ئازادی مانگرتن.

چینی  ژیانی  كولتوری  و  كۆمەاڵیەتی  و  ئابوری  بارودۆخی  چاككردنی   .4

كرێكار.

بەرەو  رێگا  بەرزدەكاتەوە،  جەماوەری  هۆشیاری  ئاستی  ئەركانەی  ئەو   .5

سۆسیالیزم خۆش دەكات.

بونیادنانەوەی  دوبارە  بەرهەمهێنان،  گەورەكانی  هۆیە  خۆماڵیكردنی   .6

كەرتی دەوڵەت، بۆ ئەوەی ببێتە كەرتێكی سۆسیالیستی، واتە دەرهێنانی لەژێر 

كاریگەری بۆرژوازییەت و بخرێتە ژێر دەسەاڵتی چینی كرێكاران.

بۆ دامەزراوەكانی  تەنها  بێت، نەك  ناوەندی  ئابوری  7. پالنی پەرەسەندنی 

دەوڵەت، بەڵكو دامەزراوەكانی كەرتی تایبەتیش بگرێتەوە.

بەهیجە بوران لە ئایاری)1977(لە وتارێكدا نوسیویەتی:

پارتە سۆسیالیستەكان دوو ئەركی سەرەكیان دەكەوێتە سەرشان:

یەكەمیان: كاركردنی راست و بەتوانا لەناو ریزەكانی جەماوەر، بە تایبەتی 

ریزی كرێكاران.
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دووەمیان: بەهێزكردنی یەكگرتویی كرێكاران لەگەڵ هەمو پارتە دیموكراتە 

پێشكەوتنخوازەكان، كە خاوەن بنكەیەكی جەماوەرین.

لەو  بەست،  كۆنگرەی خۆی  یەكەم   )1977( لە شوباتی  توركی  كاری  پارتی 

بابەتانەی كە لەكۆنگرە بڕیاری لەسەردرا: خەباتكردن دژی دەستڕۆیی فاشیزم، 

ئازادییە  بەدیهێنانی  و  دیموكراسییەت  پیادەكردنی  پێناو  لە  هەروەها خەبات 

گشتییەكان لە توركیا.

دوای جواڵنەوە سەربازییەكەی ساڵی )1971( بەرامبەر دەسەاڵت و شەقامی 

چاالكییان  پارت  پێنج  چەپدا،  سیاسی  كاری  لەبواری  توركیادا،  لە  سیاسی)29( 

شۆڕشگێڕی  پارتی  سۆسیالیستی،  كاری  پارتی  توركی،  كاری  پارتی  هەبوو: 

ماوی(،  )رەوت��ی  جوتیاران  و  كرێكار  پارتی  كرێكاران،  پارتی  سۆسیالیستی، 

سەرەڕای پارتی یەكگرتوی نیشتیامنی )سۆسیال دیموكرات(.

دەكرد،  چەپەكان  هێزە  یەكگرتنی  لە  باسییان  گەرمی  بە  زۆر  پارتانە  ئەو 

بەاڵم ئەو ئامانجە نەهاتەدی و بە هیچ شێوەیەك كۆ نەبوونەوە بۆ پێكهێنانی 

بەرەیەكی هاوبەش، دژ بە هەڕەشەو مەترسییەكانی هێزە راستڕەوەكان.

یەك  تەنها  نەبوو،  هێزێكیان  هیچ  هەڵبژاردنەكاندا  پرۆسەی  لە  پارتانە  ئەو 

نوێنەریشیان نەگەیشتۆتە پەرلەمان، هەر بە هۆی ئەو هەلومەرجە و نەبوونی 

هەر جۆرە چاالكییەك، بەشێكی زۆری ئەندام و الیەنگرانییان دەنگییان داوەتە 

نوێنەرانی پارتی گەلی كۆماری.

لە دەرەوەی ئەو بازنەیە، كە نوێنەرایەتی چەپی شەرعی دەنوێنن، چەندین 

گروپ و رێكخراوی بچوك بە نایاسایی دامەزراون، بەناوبانگرتینیان، رێكخراوی 

رێگەی شۆڕشگێڕی )دەڤ یۆل(، رێكخراوی چەپی شۆڕشگێڕ)دەڤ سۆل(.

توركیا لەو سااڵنەدا، دیاردەی توندوتیژی و تیرۆر باڵی بەسەریدا كێشابوو، 

ملمالنێ و ناكۆكی توندی نێوان رەوتی چەپ و راستڕەوەكان گەیشتە لوتكە، 

بەو  بەرامبەر  دەب��وو،  خراپرت  دەه��ات  تا  دۆخەكە  درێژەیكێشا،  بارە  ئەو 
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هەلومەرجە، سوپای توركیا لە )12ی ئەیلولی 1980(، بە كودەتایەكی سەربازی 

پەرلەمانی  و  حكومەت  گرت،  كاروبارەكاندا  هەمو  بەسەر  دەستی  هەستا، 

هەڵوەشاندەوە، رێوشوێنی نوێی توندی گرتەبەر.

پارتی كاری توركی لەو هەلومەرجەدا، كە )بەهیجە بوران( سەركردایەتیدەكرد، 

توانای  الوازببوو،  زۆر  ریزەكانی،  ناو  جیابوونەوەی  و  ملمالنێ  هۆی  بە   )30(

و  پەرش  سەركردەكانی  پارتە  ئەو  بگێڕێت،  سیاسی  رۆڵێكی  هیچ  نەمابوو 

باڵوببوونەوە، هیچ كاریگەریەكییان لەناو رەوتە چەپەكان نەمابوو، بۆیە ساڵی 

)1988( بڕیاریاندا رێكخستنەكانیان لەگەڵ پارتی كۆمۆنیستی توركی یەكبگرێت 

و ببنە یەك پارت بە ناوی پارتی كۆمۆنیستی یەكگرتوی توركیا.
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پارتی كرێكار و جوتیارانی سۆسیالیستی توركی 
TURKIYE IȘCI VE GIFTCI FIRKASI 

سەرچاوە  هەندێك  دامەزراوەتەوە،  دووبارە   )1946 حوزەیرانی  )20ی  لە   

ئاماژە)31( بۆ ساڵی )1919( دەكەن، وەك مێژووی دامەزراندنی یەكەمجاری.

 )32(

د شەفیق حوسنی )حەسنۆ( دەمیر سكرتێری گشتی پارتەكە بووە، د.ئەدهەم 

نەجات لەسەركردە دیارەكانی بووە.

لەوێ   و  ماونەتەوە  ماوەیەك  ئەڵامنیا  واڵتانی  لە  پارتە  ئەم  سەركردەكانی 

خوێندنیان تەواوكردووە، هەروەها بە هۆی پەیوەندییان بە هەندێك سەركردە 

ئەو  بیروباوڕەكانی  سۆسیالستی()33(  سپارتاكۆسی  )بزوتنەوەی  ئەندامانی  و 

ساڵی  ئەڵامنیا  لە  رێكخراوە  )ئەو  هەبووە  بەسەریاندا  كاریگەری  رێكخراوە 

1918 دەركەوتووە(.

ئایدۆلۆژیای ئەم پارتە لەگەڵ ئایدۆلۆژیای پارتە ماركسیە- لینینیەكانی دیكە 

جیاوازی هەبووە، ئەویش دەربارەی چەمكی چینە كۆمەاڵیەتییەكان و ملمالنێی 

سیاسی، ئایدیۆلۆژیای ئەم پارتە زیاتر باسی لە سۆسیالیستی زانستی كردووە.



محەمەد فاتح150

لە )16ی كانونی یەكەمی 1946( بە پێی یاسای واڵت، رێگای كاركردنی)34( 

ئاشكرای پێدراوە، بەاڵم زۆری نەخایاند هەر بەهۆی راگەیاندنی باری نائاسایی لە 

توركیا و بە تاوانی كۆمۆنیستی، قەدەغەكراوە، لە كۆتایی ساڵی)1948( دەسەاڵت 

لە توركیا، د.شەفیق و )55( كەسی دیكەی سەركردەی رەوتە چەپەكان، رەوانەی 

دادگا دەكات، بریاری زیندانیكردنیان بۆ دەرچووە لە نێوان )یەك تا پێنج سااڵ(.

رۆژنامەیەكی دەردەكرد بە ناوی )سەندیكا(، هەروەها گۆڤارێكی دەركردووە، بە 

ناوی )جەماوەر(. سەرچاوەیەكی دیكە باس لەوەدەكات كە )35( دوو باڵوكراوەی 

دیكەی

هەبووە بە ناوی )ساس(، كە هەفتانە لە شاری ئیستەمبوأڵ دەردەچو، هەروەها 

رۆژنامەی )سیوز( لە شاری ئەنكەرە.

لە بنەما هزری و سیاسییەكانی ئەم پارتە)36(:

1. باوەڕهێنان بە دیموكراسیەت و سۆسیالزم و نەتەوایەتی و نێو نەتەوەیی و 

ئاشتی و سكوالریزم )مادەكانی 1-5 بەرنامەی پارت(.

2. ئەم رێكخراوە جەخت لە نەهێشتنی چەوساندنەوەی كرێكاران دەكاتەوە، بە 

بۆچوونی ئەو، ئەو چەوساندنەوەیە هۆیەكی سەرەكییە بۆ ئێش و ئازاری جەماوەری 

كرێكاران، هەروەها خوڵقاندنی هەلومەرجێك بۆ دامەزراندنی دیموكراسیەتێكی 

سۆسیالیستی راستەقینە.

3. پێویستە هەمو هۆكارە گەورەكانی بەرهەمهێنان لە ژێر چاودێری دەوڵەت بێت.

4. كاركردن لەپێناو بەدیهێنانی ئەركە دیموكراسییە گشتییەكان و پارێزگاریكردنی 

كرێكاران لە چەوساندنەوەی سەرمایەدار و خاوەن موڵكەكان.

5. خەباتكردن دژی كۆنەپەرستی ناوخۆیی و دەرەكی. )مادەی-35-بەرنامە(

6. لەبواری سیاسەتی دەرەوە، دروشمی رێكخراوەكە: خەباتكردن دژی ئیمپریالیزم 

و دۆستایەتی لەگەڵ واڵتانی دراوسێ.

7. ئەم پارتە چەندین رێكخراوی كرێكاری و رۆشنبیری خۆجێی دامەزراندووە، 

بە مەبەستی كۆكردنەوەی چین و توێژەكانی ناو كۆمەاڵ و رێكخستنیان.
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پارتی كرێكاران

لە  بیلی(یە)37(،  ئەمینداری گشتی )میهری  لە شوباتی )1975( دامەزراوە، 

راستیدا، دامەزرێنەرانی پێشرت رەوتێك بوون بە سەركردایەتی )میهری( لەدەوری 

گۆڤاری )سۆسیالیست ئایدین لیك( كۆببوونەوە.

بە پێی پێناسەی ئەم رەوتە، پارت بریتییە لە رێكخراوێكی سیاسی بۆ چینی 

كرێكار، رۆڵی پێشڕەوایەتی دەبینێت.

بیرباوەرەكانی پارت:

باوەڕیوایە تەنها سۆسیالیزم رێگای خۆشی و شادی بۆ گەلی توركیا دێنێتەدی، 

بەاڵم لە ئێستادا، گەلی توركیا ئەركێكی شۆڕشگێڕانەی لە ئەستۆدایە، بریتییە لە 

خەباتكردن لەپێناو سەربەخۆیی و دیموكراسی لە بوارەكانی سیاسی و ئابوری 

و چەند بوارێكی دیكەش.
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لەبار  هەلومەرجێكی  دیموكراسییەت،  و  سەربەخۆیی  دیهێنانی  بە 

دیكەی  توێژەكانی  لەگەڵ  جوتیاران،  و  كرێكار  بەردەم  لە  دەخوڵقێنێت 

زەحمەتكێش لە ئاست خەباتی ئابوری و سیاسییاندا. ئەركی پارتی كرێكارانیش 

و  سەربەخۆیی  لەپێناو  خەباتكردن  بۆ  جەماوەر  كۆكردنەوەی  دەبێتە 

دیموكراسیدا.

بە  دیموكراسییەكان،  و  نیشتیامنی  هێزە  هەمو  لەسەر  پێویستە  بۆیە 

سەرەكی  ناكۆكی  ناكۆكییەكانیان،  بەسەر  زاڵنب  كرێكار،  چینی  رابەرایەتی 

بە  )ئەمەریكی  ئیمپریالیزم  لەگەڵ  الیەكەوە،  لە  نەتەوە  نێوان  دەكەوێتە 

شێوەیەكی تایبەت( و هاوكارانی لە بۆرژوازییەتی خۆجێی لە الكەی دیكەوە. 

هەروەها پێویست دەكات ئەم قۆناغە تێپەڕ بكرێت، پێش گواستنەوە بەرەو 

قۆناغی شۆڕشی سۆسیالیزمی.

لە كۆمەڵگەی توركیادا، كە سەرمایەدارییەكی پاشكۆی دەستڕۆیشتو هەیە، 

سەرەكی،  ناكۆكیەكی  دەبێتە  سەرمایەدارییە  ئەو  و  كرێكار  لەنێوان  ناكۆكی 

ئەمڕۆ  بۆ  كرێكاران  سەرەكی  ئەركی  لێرەدا  دێت،  دووەمدا  پلەی  لە  بەاڵم 

كۆیلەێتییەی  دۆخە  بەو  كۆتاییهێنان  لەگەڵ  سەربەخۆییە،  بەدەستهێنانی 

توركیا لەچوارچێوەیدا دەژێت. هەروەها رزگاركردنی جوتیاران لە كۆیلەیەتی 

دەرەبەگایەتی و زاڵبوون بەسەر دامەزراوە نا دیموكراسییەكان.

و  كرێكاران  پارتی  ناوەندی  كۆمیتەی  ئەندامی  كیچی،  لوتفی  مستەفا 

دامەزرێنەری گۆڤاری )ئیمكش(ی ئۆرگانی ناوەندی پارتەكە نوسیویەتی:

هیچ  كە  دەك��ات،  بەهێز  ال  باوەڕەمان  ئەو  رووداوەك��ان  پەرەسەندنی 

چینی  بەشداریكردنی  بێ  بە  گەل،  بەرژەوەندی  پێناو  لە  بزوتنەوەیەك 

و  نیشتیامنپەروەر  الیەنگری  سەرەڕای  و  ئەمە  نابێت،  سەركەوتو  كرێكاران 



153پارت و رێكخراوە سیاسییەكان له توركیا

دیموكراسییەكان بۆ توێژی دەسەاڵتداری بیروكراسی سەربازی و مەدەنی.

بەكارهێنانێكی  لە  شۆڕشگێڕ،  پڕۆلیتاریای  ئەركی  مستەفا،  بۆچونی  بە 

لەبار  شێوەیەكی  بە  دەبێت  زانستی،  سۆسیالیزمی  تیۆری  بۆ  داهێنەرانە 

چڕببێتەوە لەگەڵ بارودۆخی توركیا.

هەروەها )میهری بیللی( ئاماژە بۆ ئەو الیەنە دەكات، كە پێویستە پابەندبن 

پەیوەندییە  بەردەوامی  لە  بریتییە  و  دایڕشتووە  ئەتاتورك  بنەمایەی  بەو 

ئەوەشدا  لەگەڵ  بەاڵم  سۆڤێت،  یەكێتی  و  توركیا  نێوان  دۆستایەتییەكانی 

پەرەسەندنی سۆسیالیزم  بۆ  پیادەبكات  رێگای رسوشتی خۆی  توركیا  دەبێت 

بێت.  سۆڤێتی  كۆپی  یان  منونەیەك،  هەر  الساییكردنەوەی  و  وەرگرتن  نەك 

هەردو  لەنێوان  بێت  یەكساندا  دورییەكی  لە  هەوڵدەدات  كرێكاران  پارتی 

منونەی چینی و سۆڤێتی.

بەاڵم لەو سەردەمەی كە سەركردەكانی ئەم پارتە باوەڕیان بە زاراوەكانی 

سەرەكیانیش،  دەرەكی  هاوپەیامنی  هەبووە،  پرۆڵیتاری(دا  )شۆڕشگێڕی 

هێرش  پارتە  ئەم  هەروەها  بوون،  نیشتیامنی  رزگاریخوازی  بزوتنەوەكانی 

دیكەش  الیەنێكی  چەند  و  توركیا  كۆمۆنیستی  پارتی  ئاڕاستەی  رەخنەی  و 

دەكرد، كە بەالدەریانی زانیوە، دیارە ئەم كارەش نیشانەی ئەوەیە، كە هزری 

ماویزم كاریگەری بەسەریاندا هەبووە.

رێگای  توركیا،  دەستوری  دادگای  بڕیارێكی  بە   ،)1980( ئایاری  مانگی  لە 

كاركردنی ئاشكراو فەرمی لە پارتی كرێكاران گیراو چاالكییەكانی وەستان.
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پارتی كاری سۆسیالیستی
)SOSYALIST ISCI PARTISI(

S I P

لە حوزەیرانی )1974( دامەزراوە)38(، ئەمینداری گشتی )ئەحمەد كاتشامن(

ئۆغلو(  شەراف  )عومەر  ئۆغلو(وە.  یوسف  )یالتشین  گشتی  سكرتێری  و  ە 

سەركردەیەتی.

یەكەم كۆنگرەی لە )21-27ی ئازاری 1976( بەستووە، بەرنامەی پارتەكە زۆر 

نزیكی بەرنامەی پارتی كاری توركی بوو.

لەبەرنامەی پارتەكەدا هاتووە:

ئەم قۆناغە، قۆناغی گواستنەوەیە لە سیستمی سەرمایەدارییەوە بۆ سیستمی 

گشتییەكەی  )لەنێوان جۆرە  لە سەرمایەداریدا  ناكۆكی سەرەكی  سۆسیالیزمی، 
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بەرهەمهێنان و خاوەندارێتی تایبەت بۆ هۆیەكانی بەرهەمهێنان( ئەو ناكۆكییە 

ئابوری  دامەزراندنی  و  دەس��ەاڵت  بە  كرێكار  چینی  گەیشتنی  هۆی  نابێتە 

سۆسیالیستی ئاڕاستەكراو.

زیاتر  چینێك  هەمو  لە  شۆڕشگێڕییە،  پرۆسەی  پێشڕەوی  كرێكار  چینی 

بەهێزترە، بۆیە پێویستە لەسەر ئەم چینە خاوەنی رێكخستنی سیاسی تایبەت 

بەخۆی بێت.

بۆیە  سنوردارە،  دیموكراسییەتێكی  توركیا،  لە  ب��ورژوازی  دیموكراسییەتی 

خەبات لە پێناو دیموكراسیەت پێویستیەكی گرنگە.

و  دیموكراسییەت  الیەنگری  ئەوانەی  هەموو  لەسەر  دەك��ات  پێویست 

سەربەخۆیی و ئازادی دەكەن، یەكبگرن لە بەرەیەكی میللیدا بۆ خەبات لەپێناو 

دامەزراندنی دەسەاڵتیكی میللی دیموكراسی بە رابەرایەتی چینی پرۆلیتاریا.

ئامانجەكانی پارت:

1. كۆتاییهێنان بە هەمو رێككەوتن و پەیامنێك )سیاسی، سەربازی، ئابوری، 

كولتوری(، كە توركیا بە ئیمپریالیزم دەبەستێتەوە.

هەروەها  دەستور،  پێی  بە  دیموكراسیەت  پراكتیككردنی  بۆ  هەوڵدان   .2

چاالكی  لە  رێگرتن  و  هەڵبژاردنەكان  و  دادپ��ەروەری  سیستمی  پیادەكردنی 

رێكخراوە فاشی و رەگەزپەرست و كۆنەپەرستەكان.

گەل،  ئیرادەی  ژێر  و خستنە  گەورەكان  دامەزراوە  هەمو  خۆماڵیكردنی   .3

پەیڕەوكردنی  هەروەها  بژێوی،  دابینكردنی  دامەزراوەكانی  و  بانكەكان  وەك 

و  جوتیاران  بەسەر  زەوی  دابەشكردنی  س��ەرەڕای  ن��اوەن��دی،  پالندانانی 

پشتگیریكردنی كشتوكاڵییە هەرەوزییەكان.

4. زاڵبوون بەسەر دیاردەی بێكاری و كاركردن بە سیستمی چارەسەركردنی 
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پەیڕەوكردنی  نیشتەجێبوون،  ب��ارودۆخ��ی  چاككردنی  خۆڕایی.  پزیشكی 

دیموكراسییەت لە بواری فێربوون، كولتور، هونەر و وەرزش.

چەند هەڵوێستێكی پارتی كاری سۆسیالیست:

1. لە ئاست هزری ماویزم، ئەندامی سەركردایەتی ئەم پارتە )عومەر شەراف 

ئۆغلو( دەڵێت: ماویزم تەنها رەوتێكی چەپ نییە، بەڵكو بریتییە لە رەوتێكی 

ئاڕاستەی سەرەكی دژایەتیكردنی یەكێتی  لەبەر ئەوەی  لیراڵی  دیموكراسی و 

سۆڤێت و كۆمۆنیستە. ماویزم لەگەڵ هەمو گروپە خۆجێییەكان پاڵپشتی )ناتۆ( 

دەكەن لە ملمالنێ دژ بەهێزی سۆسیالیزم.

2. رەخنەی لە پارتی گەلی كۆماری گرتووە، بەهۆی رسوشتە بۆرژوازییەكەی 

و هەوڵەكانی بۆ نزیكبوونەوە لە سەرمایەداری گەورە.

لە ترشینی یەكەمی)1975(، ئەم پارتە داوای لە هەمو حزبە چەپەكان كردووە، 

كە هاوكاری یەكرت بكەن دژی نوێنەرانی پارتی گەلی كۆماری لە هەڵبژاردنەكان.

حزبە  هەمو  هەڵوێستەكانی  و  كار  یەكگرتنی  داوای  بۆنەدا،  زۆر  لە   .3

چەپەكانی كردووە، بەاڵم هیچ ئەنجامێكی نەبووە.

4. رۆڵی گێڕاوە لەگەڵ حزبە چەپەكان، بۆ بەرهەڵستیكردنی چاالكی حكومەتە 

تۆقێنەرەكانی  رەفتارە  دژی  هەروەها  نیشتیامنی،  بەرەی  پەرستەكانی  كۆنە 

رێكخراوە راسرتەوە توندڕەوەكان.
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پــارتــی نیشـتیمـان
)VAT AN PARTISI(

V P

چەند  ئیستەمبوڵ)39(دامەزراوە،  شاری  لە   )1975( دووەمی  كانونی  لە 

بیستەم  سەدەی  پەنجاكانی  لەسااڵنی  كە  دەكەن،  بەوە  ئاماژە  سەرچاوەیەك 

لەسەر دەستی )د.حیكمەت( دامەزراوە و دواتر هەڵوەشاوەتەوە.)40(

لە دامەزرێنەرانی پارتی نیشتیامن: ئەمینە قیفلچی )هاوسەری د.حیكمەت(، 

عەریف سیمشیك، ئەحمەد جانسیس ئۆغلو.

ئایدیۆلۆژیای ئەم پارتە بە كورتی دەخەینەڕوو)41(:

گەلی توركیا بە رابەرایەتی چینی كرێكار لە ناوەڕاستی پەنجاكانی سەدەی 

دووەم  رزگاری  نیشتیامنی  قۆناغی  جێبەجێكردنی  لەپێناو  خەباتی  بیستەم، 
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دەكرد، دژ بەو چەوساندنەوە و زۆردارییەی، كە بەسەریدا سەپێرناوە لە الیەن 

سەرمایەداری دارایی و بازرگانی پاوانكار.

هێزی سەرەكی لەو خەباتە بریتییە لە چینی كرێكار، پرۆلیتاریا، رۆشنبیران، 

هێزی الیەنگریش، توێژەكانی دیكەی گەلی توركیان )كە رێكنەخراون(.

ئەركە سەرەكیەكانی ئەم تێكۆشانە بریتییە:

كرێكار. چینی  پارتی  پێكهێنانی   .1

یەكگرتوو،  رزگ��اری��خ��وازی  نیشتیامنی  ب��ەرەی��ەك��ی  پێكهێنانی   .2

لەچوارچێوەیدا هێزە سەرەكیی الوەكیەكانی هەمو چین و توێژەكانی گەل 

كۆدەبنەوە.

چەندین  بە  ئاماژە  باڵوكراوەتەوە،   )1975( لە  كە  پارتە  ئەم  بەرنامەی   

ئەرك دەكات، لەبواری سیاسی و كۆمەاڵیەتی.

نیشتیامنی  پەرلەمانێكی  پێكهێنانی  منوونە(  )وەك  سیاسیدا  بواری  لە 

یاسایانەی  ئەو  هەمو  هەڵوەشاندنەوەی  ئەنجومەن،  یەك  لە  رزگاریخواز 

رێگرن  یاساییانەی  رێوشوێنە  ئەو  هەڵوەشاندنەوەی  دیموكراسین،  دژی 

كۆمەاڵیەتییەكانی  رێكخراوە  و  كرێكاران  سەندیكای  پێكهێنانی  لەبەردەم 

دیموكراتیزەكردنی  هەروەها  هەرەوەزییەكان،  كۆمەڵە  پەرەسەندنی  و 

خۆجێی. دەسەاڵتی  ئەنجومەنەكانی  و  فێربوون  سیستمی 

بۆ-جەنگی  ئاماژەی  بەرنامەكە  ئابورییەوە،  و  كۆمەاڵیەتی  لەبواری 

كردووە،  رێوشوێنانە  لەو  باسی  هەروەها  راگەیاند،  بێكاری  بە  دژ  پیرۆز-ی 

كرێكاران و جوتیاران، سەرەڕای  لەبارەی كێشە كۆمەاڵیەتییە سەرەكییەكانی 

جێبەجێكردنی چاكسازی كشتوكاڵی و پەرەپێدانی پیشەسازی.
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شۆڕشی  تیۆرییەكانی  هەمو  نیشتیامن،  پارتی  سیاسیەكانی  و  هزری  بنەما 

نیشتیامنی دیموكراسی، تاڕادەیەكی زۆر دەگرێتەخۆی.

بە  گەیشنت  مەبەستی  بە  هەڵسەنگاندنەكان،  و  لێكدانەوە  لەمیانەی  هەر 

چەند دەرئەنجامێك، درێژە بە گفتوگۆكان درا لەبارەی خەبات دژی دیاردەی 

سەرەڕای  رۆژئ��اوا،  رژێمەكانی  بە  ناوخۆیی  سەرمایەداری  پەیوەستبوونی 

كۆمەڵگە  دیموكراتیزەكردنی  ئامانجیان  كە  رێوشوێن،  زنجیرەیەك  باسكردنی 

بابەتانەی  ئەو  هەروەها  بووە،  كرێكاران  باری  و  گ��وزەران  چاككردنی  و 

پەیوەندییان بە پاشاموەی دەرەبەگایەتیەوە هەیە.

توركیا ساڵی  لە  بۆ هەڵبژاردنی گشتی  ئامادەكردن  مەبەستی خۆ  بە  هەر 

كاری  پارتی  پاڵێوراوەكانی  پشتگیری  كە  رایگەیاند،  نیشتیامن  پارتی   ،)1977(

بەهێزبوونی  بۆ  هۆیەكەشی  )رەنگە  ئیستەمبوأڵ.  شاری  لە  دەكات  توركی 

پێگەی سۆسیالیستەكان بگەڕێتەوە لە شاری ئیستەمبوأڵ بۆ ئەوەی دەنگەكان 

بەفیڕۆ نەچن(.

بە  دەنگ  بڕیاریدا  نیشتیامنی  پارتی  توركیا،  دیكەی  ناوچەی  لە  بەاڵم 

الوازی  بە هۆی  بڕیارەش  ئەو  )دیارە  بدات.  كۆماری  گەلی  پارتی  نوێنەرانی 

پێگەی سۆسیالیستەكان بووە لەو ناوچانەدا(.
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پارتی سۆسیالیستی شۆڕشگێڕ
)DEVRIMISI SOSYALIST PARTIS(

D S P

سۆسیالیست  پارتی  بەناوی  سەرەتا  دام��ەزراوە،   )1975( ئایاری  ل��ە)42( 

دامەزرا، دواتر ناوەكەی گۆڕا بە پارتی سۆسیالیستی شۆڕشگێڕ. ئەحمەد عەلی 

ئایبار بە ئەمینداری گشتی هەڵبژێردرا، )جینان بیشاكشی( بە سكرتێری گشتی. 

لەناو  هەروەها   .)-ISCNIN-SESIسەندیكاكانی یەكێتی  سەرۆكی  )ناوبراو 

دامەزرێنەرانی ئەم پارتە چەندین كرێكار و كەسایەتی سەندیكایی، كاسبكار، 

جوتیار، پیشەدار و رۆشنبیری تێدابوو.

بەرنامەی پارتەكە چەند بابەتێكی لەخۆگرتووە:

1. خۆی بە رێكخستنی چینی كرێكار دەزانێت، لە ریزەكانیدا جوتیار و الوان 

و رۆشنبیرانی شۆڕشگێڕ، شانبەشانی یەكرت خەباتدەكەن.
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2. ئامانجی گەیشتنە بە دەسەاڵت، بە شێوازی شەرعی و یاسایی.

3. تێكۆشان بۆ بونیادنانی سیستمی سۆسیالیستی دیموكراسی سەربەخۆ، بە 

ڕەچاوكردنی پێكهاتەی كۆمەاڵیەتی و ئابوری و رەگەزی لەناو گەلی توركیا.

4. لە ئامانجەكانی هەستانەوەیەكی خێرا و رێكوپێك بۆ توركیا، ئەویش بە 

هۆی گواستنەوە بەرەو رێگەی پەرەسەندنی نا سەرمایەداری.

هۆیەكانی  خۆماڵیكردنی  لەوانە:  سۆسیالیزمی،  بنەماكانی  بە  دانپێنان   .5

بەرهەمهێنان، دروستكردنی سەرخانێكی سۆسیالیستی، تێیدا رۆڵی سەركردایەتی 

بۆ چینی پرۆلیتاریا بێت.

هەڵمەتێكی  بە  هەستێت  شۆڕشگێڕ  سۆسیالیستی  پارتی  پێویستە   .6

راگەیاندنی فراوان دژی سەرمایەداری و ئیمپریالیزم، ئامانجی ئەو هەڵمەتەش 

سەرەڕای  سیاسییەكان،  رێككەوتنە  و  لەپەیامن  بێت  توركیا  دورخستنەوەی 

سەربەخۆیی لە سیاسەتی دەرەكیدا.

و  كۆمەاڵیەتی  چارەسەركردنی  بەشێوازەكانی  ئاماژەی  بەرنامەكە   .7

ئابورییەكانی دانیشتوانی كردووە.

8. ئەوەندەی پەیوەندی بە سیاسەتی دەرەكی هەیە، بەرنامەكە داوا دەكات 

توركیا لە پەیامنی ناتۆ بكشێتەوە، هەروەها هەڵوەشاندنەوەی هەمو رێككەوتنە 

دوو قۆڵییەكان لەگەڵ واڵتە یەكگرتووەكانی ئەمەریكا و بازاڕی ئەوروپی.

و  خەبات  لە  كردۆتەوە  ئاشتیانە  شێوازی  لەسەر  جەختی  بەرنامەكەی 

پابەندبوونی بە یاسا بۆرژوازییەكانی واڵت و بە منوونەی سۆسیال دیموكراتی 

توركی، ئەو راستییەش رسوشتە بۆرژوازییەتە بچوكەكەی ئەم پارتە دەردەخات.

بە شێوەیەكی گشتی، بەرنامەكەی پارتی سۆسیالیستی شۆڕشگێڕ، بە كەمرتین 

رادەی، وا دەردەكەوێت، كە كەمرت رادیكال بێت لەبەرنامەكەی پارتی كاری توركی، 

چەندین بەندیشی بە وردەكاری دانەڕێژراو بوو، ئەم پارتە لە هەندێك هەڵوێستی 

كۆمەاڵیەتی و دیموكراسیدا، زیاتر لە پارتی گەلی كۆماری نزیك بۆتەوە.

بەرنامەی ئەم پارتە وادەردەكەوێت، كە دوو قۆناغی رەچاوكردووە، قۆناغێك، 

كاركردن وەك ئۆپۆزسیون، هەروەها قۆناغی گەیشنت بە دەسەاڵت.
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تراژیدیای چەپ لە توركیا

كە  گۆڕانكاریانەی،  ئەو  و   )1960( ساڵی  سەربازییەكەی  كودەتا  دوای 

و  چەپ  پارتە  لەبەردەم  تەسك  دەرفەتێكی  هاتەدی،  توركیادا  دەستوری  لە 

لە  و  شەرعی  شێوەیەكی  بە  رێكخراوەیی،  كاری  بۆ  رەخسا  سۆسیالیستەكان 

چوارچێوەی یاساكاندا.

سااڵ  بیست  لە  زیاتر  ماوەی  بۆ  توركیا،  چەپەكانی  سیاسییە  الیەنە  و  هێز 

هەمو  لەكۆتاییدا  بەردەوامدابوون،  سەختی  خەباتێكی  لە   )1980-1960(

هەڵبژاردن  دەنگەكانی  )%3(ی  تەنها  خەباتە  لەو  سیاسییەكانیان  دەستكەوتە 

بوو لە ساڵی )1979(. هەر دوا بەدوای ئەوەش، هەمو ئەو الیەن و هێزە چەپ 

و سۆسیالیستانە، خرانە خانەی ناشەرعی و نایاساییەوە.
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دۆخی  هەردوو  بۆ  هێامیەك  وەك  دەكرێت  هەلومەرجەدا،  ئەم  ئاست  لە 

لە  كە  بكەین،  رووداوە  ئەو  بۆ  ئاماژە  نوشستی،  و  الوازی  لەگەڵ  توانا،  هێزو 

رۆژی )1ی ئایاری 1977(دا، لە مەیدانی )تەكسیم( لە شاری ئیستەمبوڵ روویدا، 

بە بۆنەی جەژنی كرێكارانی جیهان.

ئەو كۆبونەوە جەماوەرییە گەورەیە، كە زۆربەی هێز و رێكخراوە چەپ و 

)43(

كۆتایی  دڕندانە  شێوەیەكی  بە  بوو،  كرد  تێدا  بەشدارییان  سۆسیالیستەكان 

پێهێرنا لەسەر دەستی هێزە راستڕەوە فاشییەكان و بە چاوپۆشی و الیەنگری 

چەند ناوەندێكی دەسەاڵت لەو واڵتەدا.

هەندێك سەرچاوە، رێكخراوی رزگاری میللی )HK( بە هۆكاری ئەو كارەساتە 

دەزانن، بۆیە هەر لەسەرتاوە، بەختی چەپ لە توركیا واهات، كە بەرەوڕووی 

ملمالنێیەكی سەختی خوێناوی ببێتەوە لەگەڵ ئەو هێزە توندڕەوە شۆڤینیانەدا، 

سەرەڕای  یەكگرتوو،  رێكخستنەوە  لەڕووی  و  گەورە  قەبارە  بە  هێزانەی  ئەو 

الیەنگری و چاوپۆشیلێكردنی هەندێك لە دامەزراوەكانی دەوڵەت.

دیارە الوازی و پێنەگەیشتنی چەپ لە توركیا لە رووی سیاسییەوە، فاكتەرێكی 

گرنگ بوو بۆ ئەو شكست و حاڵەتانەی بەسەریدا هات.

كێشەكە هەر ئەوەندە نییە، كە رێكخراو و هێزە چەپەكان بەرەوڕووی پچڕ 

پچڕی و جیابوونەوە و تایفەخوازی بوونەتەوە، بەڵكو پەككەوتنی ئەو هێزە لە 

بێتوانایی  دیاردەكانی  ئاشكراترین  توندەكان،  راسرتەوە  هێزە  دژی  و  یەكگرتن 

كودەتا  تا  درێژەیكێشا  دۆخەش  ئەو  دەنوێنێت.  سیاسیان  پێنەگەیشتنی  و 

سەربازییەكەی ساڵی )1980(.

ئەو ماوە مێژووییە، لە خەباتی سەختی هێز و الیەنە چەپەكان، دەكرێت سێ 

ئاڕاستەی سەرەكی لەناو چەپدا بەدیبكەین:)44(
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 DEVRIMICI(-یەكەم: ئاڕاستەیەكی سەربەخۆ، لەژێر ناوی-دیفریمیش یۆل

ئەگەرچی  قەبارەوە  لەڕووی  بووە  چەپ  رێكخراوی  گەورەترین  كە   ،)YOL

یەكگرتوی  رێكخراوێكی  شێوەی  زیاتر  نەبووە،  تۆكمە  رێكخستنێكی  خاوەن 

هەڵگرتووە.

دووەم: ماوییەكان، ئەوانە لە دەوری رۆژنامەی )ئایدن لیك( كۆببوونەوە، كە 

دەكرێت بوترێت باڵوترین رۆژنامەی )ماوی( بووە لە دەرەوەی واڵتی چین.

سێیەم: پارتی كۆمۆنیستی توركی )KOMUNIST PARTISI(، وەك ئاڕاستە 

نەریتگەرییە باوەكەی چەپ، خاوەن جەماوەر و كاریگەری خۆی بووە لەناو 

كارگەكان و لەناو سەندیكای كرێكاران.

الیەنگرانی  ماویەكان،  )سەربەخۆكان،  ئاڕاستەیە  سێ  لەو  هەریەك  بەاڵم 

سۆڤێت(، هەریەك لەناو خۆیدا، بەسەر چەندین گروپ و دەستە و رێكخراودا 

دابەشببوون و لە نێوانیاندا ركابەری توند هەبوو. ئەگەر چی ئەوە هەلومەرجی 

هێزەكانی چەپ بووە لەو واڵتەدا، لەبەرامبەردا، شەقامی سیاسی لە توركیادا، 

پارتە  هاوپەیامنییەتی  بووە،  دیار  پێوە  گەورەی  سەقامگیری  نا  حاڵەتێكی 

بوون،  گۆڕاندا  لە  بەردەوام  حكومەتەكان  هەڵدەوەشانەوە،  زوو  سیاسیەكان 

دیارە ئەم دۆخەش مۆركێكی گشتی كۆمەڵگەی توركیا بووە، لەو قۆناغەدا.

توركیا،  لە  رێكخراوە چەپەكان  بیستەمدا،  نەوەدەكانی سەدەی  لەسەرەتای 

دەگەیشتە  ژمارەیان  رێكخراوانە  ئەو  گەشەیانكردەوە،  دیكە  جارێكی)45( 

نزیكەی )22( رێكخراو. ئەوەی جێگەی سەرنجە گۆڕینی جۆری چاالكیەكانیانە، 

-1970( نێوان  سااڵنی  لە  ئەوەی  وەك  بەسەرداهات،  گۆڕانی  چاالكیانە،  ئەو 

1980( ئەنجامیاندەدا.

لەجیاتی رووبەڕووبوونەوە و پێكدادان لەگەڵ هێزە راستڕەوەكان، لە گەڕەك 

و كۆاڵنی شارەكان، ئەو رێكخراوانە شێوازی نوێی توندوتیژیان پیادە دەكرد، كە 
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خۆی دەنوێنێت لە كرداری تۆڵەكردنەوە، بە تیرۆركردنی چەند كەسایەتییەكی 

دیار و بژاردەی ناو دەزگاكانی ئاسایش و سەربازی رژێم، هەروەها راپەڕاندن و 

رێكخستنی چاالكی جەماوەری لەسەر شێوەی خۆپیشاندان و ناڕەزایی دەربڕین 

لە گەڕەك و شەقامەكاندا. هەر بۆ منونە لەنێوان )30ی ترشینی یەكەمی 1990( 

دە   ،)DEV-SO( شۆڕشگێڕ  چەپی  رێكخراوی  تەنها   ،)1991 ئایاری  )23ی  تا 

كاری كوشتنی ئەنجامداوە لە شارەكانی ئیستەمبوڵ و ئەنقەرە و ئەدەنە.

جۆراوجۆریان  كاری   )24( لە  زیاتر  شارەكان  لە  رێكخراوانە  ئەو  هەروەها 

ئەنجامداوە لە ساڵی )1991(.



169پارت و رێكخراوە سیاسییەكان له توركیا

سوپای بەرەی شۆڕشگێڕی رزگاری گەل
)DIVRIMCI HALK KURTULUS PARTISI CEPHESI(

DHKP-C

سوپای بەرەی شۆڕشگێڕی رزگاری گەل:)46(

لەناوەندە سیاسیەكان بە كورتكراوەی )دەهەكەپە( ناودەبرێت. ساڵی)1964( 

بەدەستپێشخەری )ئیراهیم كایپاكایا( و بە هاوكاری بەشێك لە هاوڕێكانی لە 

زانكۆی ئیستەمبوڵ دادەمەزرێت.

سەرەتا ئەم رێكخراوە بریتیبووە لە چەند بنكەیەك )مەكۆیەك(ی هزری، كە 

دەبنە پێگە و سەكۆ بۆ كۆكردنەوەی رەوتە جیاوازەكانی چەپ لە هەمو توركیا، 

هەروەها چەندین لقیشی لێدەكەوتەوە. ئەم مەكۆیانە بوون بە مەڵبەندێك بۆ 

دژایەتیكردنی ئیمپریالیزمی جیهانی و فاشییەتی توركی.
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حەفتاكاندا  سەرەتای  و  شەستەكان  كۆتایی  لە  رێكخراوە  ئەم  چاالكیەكانی 

ئیراهیم  ماوەیەدا  لەو  هەر  بێزاركردبوو،  توركیای  دەوڵەتی  ت��ەواوی  بە 

دەستگیردەكرێت و دەدرێتە دادگا و ماوەیەك زیندانی دەكرێت.

بەهزری  موتوربەكراو  )ماركسی-لینینی(  بزوتنەوەیەكی  بزوتنەوەیە،  ئەم 

لەناو جەماوەردا دەبینێت و لەگوندەكاندا  بۆیە بەردەوام خۆی  )ماویزم(بوو، 

لەگەڵ جوتیاراندا دەمایەوە. ئەم بزوتنەوەیە لەپیرۆزی بەهای كەمالیزمی داوە 

و ئایدیۆلۆژیای كەمالیزمی بە هزری بۆرژوازی لە قەڵەمداوە.

بیرو بۆچوونی بزوتنەوەكە لەبارەی كێشەی كورد:

بۆ یەكەمجار سەبارەت بە كێشەی كورد تێزێك و بۆچوونی ئاشكرای خۆی 

خستۆتەڕوو، كێشەی كورد وەك كێشەی نەتەوەیەك شیدەكاتەوە، كە لە الیەن 

ئەم  نكۆڵیكردن و سەركوتكردن هاتووە،  توركیاوە دووچاری  دەوڵەتێكی وەك 

بزوتنەوەیە جەختی لە مافی گەلی كورد كردۆتەوە لە دیاریكردنی چارەنوسی 

خۆیدا.

چاالكیەكانی بزوتنەوەكە:

لە كۆتایی ساڵی )1971( ئیراهیم و چەند هاوڕێیەكی دیكەی وەك )ماهیر 

شانە  رێكخستنی  بە  دەست  دەك��ەن،  كوردستان  چیاكانی  لە  روو  چایان( 

و  كرێكاران  رزگاری  )سوپای  بەناوی  رێكخستنەكەیان  دەكەن،  چەكدارییەكان 

جوتیارانی توركیا )تیكۆ( بووە.

لە  كانونی دووەمی 1973(،  )24ی  لە  دوای چەندین چاالكی شۆڕشگێڕانە، 

قورس  رووبەڕووبوونەوەیەكی  لە  دەرسیم،  پارێزگای  گوندەكانی  لە  یەكێك 

)عەلی  و  كایا(  كایپا  )ئیراهیم  لە  هەریەك  توركیا،  رژێمی  هێزەكانی  لەگەڵ 

لەكاتی  ئیستەمبواڵ  شاری  لە  پێشرت  چایان  ماهیر  بەاڵم  دەكوژرێن،  حەیدەر( 
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بەبارمتە گرتنی )3( كەسی بیانی و لە پەالماردانی پۆلیسی توركیا بۆ سەریان، لە 

ساڵی )1971(، ماهیر دەكوژرێت.

ئاماژە  كوردستان(،  باكوری  سیاسییەكانی  )رێكخستنە  كتێبی  نوسەری   

بووە،   )1970 ئازاری  )20ی  لە  چایان  ماهیر  كوشتنی  كە  دەكات،  بەوە)47( 

لەناوچەی )قرلدەرە(، لەگەڵ )10( هاوڕێی دیكەی لە شەڕدا لەگەڵ هێزێكی 

توركی دەكوژرێت. هەروەها فەرهەنگی مێژووی كورد، ئاماژە بۆ سالێ  )1972( 

دەكات، كە ماهیر كوژرابێت.

ملمالنێ  و جیابوونەوەكانی ناو ئەم رێكخراوە:

دوو  ئەو  دابەشبوو،  رەوتدا  دوو  بەسەر   )1968( ساڵی  لە  رێكخراوە  ئەم 

رەوتەش:

بانگەوازی كاری سەندیكای و پەرلەمانی  یەكەم: رەوتێكی ریفۆرمخواز، كە 

دەكرد.

دووەم: رەوتێكی چەپ و شۆڕشگێڕ، كە ئیراهیم خۆی سەركردایەتی دەكرد. 

ناوی خۆی گۆڕی بۆ )پارتی كرێكاران و جوتیارانی شۆڕشگێڕی توركی(، بەاڵم 

ئەم رەوتە دوای كوژرانی )كایپا كایە( و لە ساڵی )1972( دا بەسەر چەندین 

گروپ و رێكخراوی، بچوك دابەشببوو، وەك)48(: 

1. پارتی كرێكارانی شۆڕشگێڕی توركیا.

2. گروپی بەرەنگاربووەكان.

3. پارتی كۆمۆنیستی توركی )ماركسی لینینی(.

4. گروپی ئیراهیم كایپا كایا.

5. گروپی زەینەل ئایدن ئۆغلۆ.

6. گروپی عادل ئوفالی ئۆغلۆ.

و  توركی  كۆمۆنیستی  پارتی  و  بەرەنگاربووەكان  گروپە   ،)1976( ساڵی  لە 
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گروپی ئیراهیم، جارێكی دیكە دابەشبوون و بەمشێوەیەی خوارەوە: 

ا- گروپی یەكەم:

1. پارتی كۆمۆنیستی توركیا )ماركسی-لینینی(

2. ماوییەكان.

3. سوپای رزگاری كۆمۆنیستی كرێكاری توركیا.

ب- گروپی دووەم:

1. پارتی كۆمۆنیستی توركی )ماركسی-لینینی(

2. كۆمەڵەی دەرەوەی نیشتیامن.

ج- گروپی سێیەم:

1. پارتی كۆمۆنیستی توركی )ماركسی-لینینی(

2. یەكێتی گەلی شۆڕشگێڕ.

3. ماوییەكان.

لە ساڵی )1978( لە گروپی سێیەم، چەند دەستەیەكی دیكە جیابۆتەوە:

ا- دەستەی یەكەم:

1. پارتی كۆمۆنیستی توركیا.

2. رێبازی گەلی شۆڕشگێڕ.

لە گرنگرتین باڵوكراوەكانی دەستەی یەكەم:

رێگای گەل، یەكێتی گەل، یەكێتی پرۆلیتاریا، شۆڕشی پرۆلیتاریا.

بەاڵم لە باڵوكراوەكانی دەستەی دووەم: یەكێتی گەلی شۆڕشگێڕ.

گروپێكی  چەند  بەسەر  دابەشبوونەوە  یەكەم  دەستەی   )1978( ساڵی  لە 

دیكە:

ا- گروپی یەكەم:

1. حزبی كۆمۆنیستی توركیا )ماركسی-لینینی(

2. پارتە شۆڕشگێڕەكانی ناوچە ئیجە.



173پارت و رێكخراوە سیاسییەكان له توركیا

ب- گروپی دووەم:

1. پارتی كۆمۆنیستی توركیا )ماركسی-لینینی(

2. حزبییە پابەندەكان.

ج- گروپی سێیەم:

1. پارتی كۆمۆنیستی توركیا.

2. حزبییەكان.

لە باڵوكراوەكانی ئەم گروپە)رێگای رزگاری(.

ئایدیۆلۆژیای ئەم رێكخراوە:)49(

بەناوی  شۆڕشگێڕ،  جوتیارانی  و  كرێكار  پارتی  سەركردایەتی  ئەندامێكی 

بابەتێك،  چەند  ئاست  لە  پارتەكە  بیروباوەڕەكانی  دەربارەی  زیلیلی(  )غەیون 

دەڵێت:

ئیمپریالیزمی  الی��ەن  لە  جیهان  گەالنی  لەسەر  س��ەرەك��ی  مەترسی 

ئیمپریالیزمی  بە  تەنگ  سۆسیالیستی  ئیمپریالیزمی  دێت،  سۆسیالیستەوە 

بەشدارە  نیشتیامنی  بەرەی  حكومەتی  توركیا،  لە  هەڵدەچنێت  ئەمەریكی 

بەهێزكردنی  بۆ  دەبێت  گەل،  جەماوەری  خەباتی  بارودۆخە،  لەم  كارە،  لەم 

یەكگرتویی رێكخراوەكەیان بێت.

ئەركی شۆڕشگێڕانەی پارت چڕدەبێتەوە لە بەرپاكردنی خەباتی شۆڕشگێڕانەی 

الدەر  ك��اری  دژی  خەبات  كە  كاتێكدا  لە  ئیمپریالیزمە.  ئ��ەوج��ۆرە  دژی 

پرۆلیتاریای  دەبێت  پێویستە،  فاشیەتیش  دژی  خەبات  ئەوا  ئەنجامدەدرێت، 

شۆڕشگێڕ پەیوەندییەكانی لەگەڵ جەماوەر بەهێز بێت، هەوڵبدات جەماوەری 

جوتیار بەالی خۆیدا رابكێشێت و بەڵێنی چاكسازی كشتوكاڵی بدات، خەبات 

بەدیبهێنێت،  جوتیاران  و  كرێكار  نێوان  یەكێتی  سازبكات،  دەرەب��ەگ  دژی 

هانبدات،  نیشتیامنی  بەرەی  دەسەاڵتی  و  الدانێك  هەرجۆرە  دژی  كرێكاران 
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سەرەڕای ئەركی دۆزینەوەی رێگەی تێكۆشان لەپێناو سەربەخۆیی نیشتیامنی 

هەمەالیەنی  راپەڕینێكی  هۆی  بە  نیشتیامنی  بەرەی  دەسەاڵتی  گۆڕینی  و 

كرێكاران.

هێزی سەرەكی شۆڕشگێڕان، بریتییە لەخەباتی گەالنی جیهانی سێیەم، دەبێ 

خۆی  مەزنی  سەركردەی  جیهانی  ببەسرتێت....پرۆلیتاریای  خەباتە  بەو  پشت 

)ماوتسی تونگ( لە دەستدا، پێویستدەكات هەمو شۆڕشگێڕان پەیڕەوی هزر و 

بیر و بۆچوونەكانی بكەن.
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سوپای رزگاری گەلی توركیا

شۆڕشگێڕی  كۆمۆنیستی  پارتی  و  توركیا  كاری  پارتی  لە  ئەندامێك  كۆمەڵە 

توركیا، جیادەبنەوە، باوەڕیان بە رێبازی خەباتی چەكداری هەبووە، لە ساڵی 

 - توركیا  گەلی  رزگاری  - سوپای  بەناوی  رێكخراوێكییان   )1971( یان   )1970(

دامەزراند.)50(

ئینان،  حوسێن  لە:  هەریەك  رێكخراوە،  ئەم  دامەزراندنی  لەبەشداربووانی 

ئەردۆگان،  ئەساڵن،  ئەڵپ  جمكیل،  سینان  ئەساڵن،  یوسف  گەزمیش،  دەنیز 

ئیراهیم ئۆز تورك، عەونی غوك ئۆغلو.

لە یەكەم كۆبونەوەی رێكخراوەكە )دەنیز گەزمیش( بە سەرۆك هەڵدەبژێرن. 

و  رادەگەیەنن  توركیا  رژێمی  دژی  چەكداری  خەباتی  بڕیاری  هەروەها 

دەوڵەتێكی  دامەزراندنی  رێكخراوەكە،  سەرەكی  ئامانجی  دەستپێدەكەن. 

سەربەخۆی كۆمۆنیستی بوو لە توركیا.)51(
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چەكدارییان  و  سیاسی  چاالكی  چەندین   )1974-1971( سااڵنی  لەنێوان 

چەند  هەروەها  ئەنكەرە،  ئیستەمبواڵ،  ئەزمیر،  شارەكانی  لە  ئەنجامداوە 

بنكەیەكی سەربازییان كردۆتەوە بۆ پێگەیاندنی كادران و ئەنجامدانی چاالكی 

پارتیزانی.

سوپای رزگاری، رێكخستنەكانی نهێنی و نیمچە نهێنی بوون، ساڵی )1971(، 

كە باری نائاسایی لە توركیا راگەیەندرا، ژمارەیەك لە ئەندامانی ئەم رێكخراوە، 

بەاڵم  دەستگیركران،  توركیا،  رژێمی  سەربازییەكانی  و  ئەمنی  هێزە  الیەن  لە 

لە:  پاشان دووبارە هەریەك  ئازادكران.  لێبوردنی گشتی  یاسای  بە هۆی  دواتر 

الیەن  لە  و  دەستگیردەكرێن  ئەساڵن،  یوسف  گەزمیش،  دەنیز  ئینان،  حوسین 

دادگاوە بڕیاری كوشتنییان لەسەر دەدرێت و جێبەجێدەكرێت.

دەربارەی پرسی نەتەوایەتی الی ئەم رێكخراوە: بۆچوونیان وابوو، كە)52( 

پێویستە نەتەوەكانی توركیا لەبەرەیەكی یەكگرتودا بن، تاسەركەوتنی سۆسیالیزم، 

ئەو كات باسی كێشەی كورد بكرێت. ئەو رێكخراوە لە پەیڕەوی ناوخۆیان ناوی 

كوردییان نەهێنابوو، رێكخراوەكە لەدوای كوشتنی ئەو سەركردانە، لەناوخۆیدا، 

بەسەر چەندین گروپ و دەستە دابەشبووە، لەوانە:)53(

1. گروپی عومەر كەمال.

2. رەوتی موسكو.

3. رەوتی ماوی.

4. گروپی عوسامن بەهادر.

5. یەكێتی تێكۆشان.

6. یەكێتی كرێكارانی كۆمۆنیستە توركەكان.

7. هاوڕێ .
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 گرنگرتین باڵوكراوەكانیان:

1. تیشكێك لەسەر رێگەی رزگاری زەحمەتكێشان، لە الیەن گروپی عوسامن 

بەهادر دەردەكرا.

2. الوان لەسەر رێگای شۆڕش. 

3. رێگای الوان.                           ئەم باڵوكراوانە لە الیەن رێكخراوی 

4. ئااڵی پارت.                              سوپای رزگاری توركیا دەردەچوو.

5. هاورێ.

6. یەكێتی زەحمەتكێشان.

7. یەكێتی كرێكاران.

8. یەكێتی تێكۆشان.

سەرەڕای ئەوانە، چەند رێكخراو و گروپێكی دیكە پەیوەندیان بەم رێكخراوە 

هەبووە وەك:

 أ. كۆمەڵەی ئەكساری.

 ب. كۆمەڵەی ئیستەمبواڵ.

 ج. كۆمەڵەی عومرانیە.

 د. كۆمەڵەی كارتال.

 – توركیا  رزگ��اری  بۆ  گەل  سوپای   - دووب��ارە  ماوییەكان   ،)1976( ساڵی 

كۆمۆنیستی  كاری  )پارتی  ناوی  لەژێر  كۆنگرەی  یەكەمین  لە  دادەمەزرێنن. 

مافی  لەسەر  پێداگری  بەرنامەكانیان  لە  ئەمجارە  رادەگەێنن،  خۆیان  توركیا( 

نەتەوایەتی گەلی كورد دەكەن.
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رێكخراوی رێگای شۆڕش

ئەم  ئامانجی  دام���ەزراوە،   )1972( ساڵی  كۆمۆنیستە،  رێكخراوێكی 

)ماركسی-لینینی(  هزری  پەیڕەوی  دەوڵەتێكە  دامەزراندنی  رێكخراوە)54( 

بكات. سودی لەو دۆخە پڕ ئاژاوە و قەیرانە وەرگرت، كە توركیا پێیدا تێپەڕدەبوو، 

بە مەبەستی گەشەكردن و فراوانبوونی چاالكی و رێكخستنەكانی، بە تایبەتی 

لە كاتی هەڵبژاردنەكان.

لە  نزیك  كۆمۆنیستی  دەوڵەتێكی  بەچەند  پەیوەندی  زانیارییەكان  پێی  بە 

توركیا هەبووە.

پەرەیسەندووە،  بەتایبەتیش گەنجان  و  لەناو رۆشنبیران  زیاتر  چاالكیەكانی 

چاالكی سیاسی گەورەی ئەنجامداوە لەزۆربەی پارێزگاكانی توركیا، بەتایبەتی 

لە پایتەخت -ئەنكەرە-.
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چاالكییەكانی  هەروەها  هەبووە،  گەورەی  بنكەیەكی جەماوەری  شارە  لەو 

پەرەیسەندووە و گەیشتۆتە شارەكانی ئیستەمبواڵ و مانیا. پشتی بە كرێكار و 

سەرباز و ئەندازیاران بەستووە، كادری بەرچاوی لەپارێزگای - غازی عەنتاب - 

ناوی )فەیسەاڵ كونی( بوو.

تیرۆركردن،  و  تەقینەوە  وەك  ئەنجامداوە،  چەكداری  كاری  زنجیرەیەك 

هەروەها كرداری چەكداری دژ بە دامەزراوەكانی دەوڵەت و ئاسایش و پۆلیس.

ئەندامانی  بۆ دەستگیركردنی زۆربەی  پەنا  ناچاركرد  كارانە، دەسەاڵتی  ئەو 

بڕیاری كوشتنیان  بەشێكیان  بكات،  دادگا سەربازییەكانیان  و رەوانەی  بەرێت 

لەسەر دەرچو، لە ناویاندا )15( كەس لە سەركردەكانیان.

بوون،  ئامادەیی  خوێندكاری  ئەندامانی  زۆربەی  سەرنجە،  جێگەی  ئەوەی 

هەروەها كچانیش بە گواستنەوەی چەك و تەقەمەنی هەستاون.
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رێكخراوی پڕوپاگەندەی چەكداری
بۆ )ماركسیزمی - لینینیزم(

ئەم  سەركردەكانی  لە  دامەزراوە،   )1975( ساڵی  كۆمۆنیستە،  رێكخراوێكی 

رێكخراوە: )حەسەن شەفسەوی، سلیامن سادق، سلیامن جوالن(. )55(

لەبەر  كۆمۆنیستییە  رێكخراوێكی  دامەزراندنی  رێكخراوەكە  ئامانجی 

باشرتین  بە  چەكداریش  خەباتی  )ماركسیزم-لینینزمی(.  بیروباوەڕی  رۆشنایی 

شێواز دادەنێت بۆ جێبەجێكردنی ئەو ئامانجە، هەروەها زاڵبوون بەسەر ئەو 

رێوشوێن و بنەمایانەی مستەفا كەمال دایڕشتبوون. لە الیەن یەكێتی سۆڤێتەوە 

پشتگیریكراوە.

ساڵی )1976(، چاالكییەكانی دەستپێكردووە، زنجیرەیەك چاالكی چەكداری 

ئەنجامداوە، كە گوایە باشرتین هۆكارە بۆ رزگاركردنی توركیا لە بیرو بۆچوون و 

بنەما كۆن و نەریتگەرییەكان.
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هەر لەسااڵنی )1976-1978(، چەندین كاری چەكداری ئەنجامداوە لەچەند 

جێگەیەكی جیاوازی ناو توركیا، رۆڵێكی سیاسی و سەربازی بەرچاوی هەبووە 

لەو رووداوانەی، كە بەسەر توركیادا هاتووە، لە پێش و لە دوای )12ی ئەیلولی 

1980(. لە بەرامبەردا، دەسەاڵت لە توركیادا توانیویەتی لەناوچە جیاوازەكاندا، 

دەستوری  پێی  بە  دەستگیربكات،  رێكخراوەكە  ئەندامانی  زۆری  ژمارەیەكی 

توركیا بە رێكخراوێكی تیرۆرستی لە قەڵەمدراوە.

پەیوەندییەكی زۆر توندی هەبووە لەگەڵ رێكخراوی بەرەی رزگاری گەلی 

رێكخراوەكە  سەركردەكانی  كۆبونەوەیەكدا،  لە   )1978( ساڵی  لە  توركیا، 

بۆ  ئامڕازە  باشرتین  لەنێوانیاندا  هاوبەش  ك��اری  بابەتی  كە  رایانگەیاند، 

جێبەجێكردنی ئامانجەكان.

دوای كودەتای ساڵی )1980(، كاری بۆ فراوان و زۆربوونی چاالكی و بنكەكانی 

لە  ئەنجامداوە  رێكخراوەیی  چاالكی  چەندین  دەكرد،  خۆی  رێكخستنەكانی 

پارێزگاكانی: ئیستەمبوڵ، ئەزمیر، ئەنكەرە، هەروەها لە ناوچەكانی دەورووبەر.



183پارت و رێكخراوە سیاسییەكان له توركیا

بزوتنەوەی رزگاری شۆڕشگێڕ
DKH

كەڵەكەبووە  ئەزموونە  بەو  پشتیان  چ��ەپ،  تێكۆشەرانی  رۆشنبیرو 

بە  كۆببۆوە،  چەپەكاندا  رەوتە  و  سۆسیالیست  بزوتنەوە  لە  كە  بەستبوو، 

توركیایان  كۆمەڵگەی  ناو  نوێی  بارودۆخی  لەبارەی  لێكۆڵینەوەیان  وردی 

دیاردەی  هەروەها  كرابوو،  بۆ  هەڵسەنگاندنیشیان  هەندێك  ئەنجامدابوو، 

چاپكردنی  سەرەڕای  باڵوبوونەوەی،  و  رۆژنامەگەری  ئازادی  فراوانبوونی 

لەو  چەپ  جیاوازەكانی  بابەتە  دەربارەی  كتێب،  گەورەی  زۆر  ژمارەیەكی 

سەردەمە، وەك: كارە كالسیكییەكانی ماركسیزم - لینینزم، نوسینەكانی ماوتسی 

تیۆرییەكانی  و  نوسین  سۆسیالیستەكان،  ئەنارشیزمە  و  ترۆتسكی  تۆنگ، 

سەر  وەرگێڕدراونەتە  نوسینانە  ئەو  زۆری  بەشی  بۆرژوازییەكان،  شۆڕشگێڕە 
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لەسەر  ئەرێنییان  كاریگەری  هەلومەرجە،  ئەو  هەمو  دیكەش،  زمانەكانی 

لە  چەپەكان  ماوەیەدا  لەو  هەبووە،  تێكۆشەران  تێگەیشتنی  و  پێگەیاندن 

سۆسیالیستی  بزوتنەوەی  هەردوو  لەگەڵ  كاریگەرییان  و  پەیوەندی  توركیا 

كرێكارییە  و  كۆمۆنیست  حزبە  تیۆری  پەیداكردبوو،  جیهانی  كۆمۆنیستی  و 

كۆمۆنیزمی  لەسەر  كە  باسانەش،  بەو  ژێردەست،  كەوتە  رۆژئاواییەكانیان 

خەباتی  ئەزموونەكانی  و  تیۆری  هەروەها  باڵوبوونەتەوە،  ئەوروپی 

كۆمۆنیستی ڤێتنامی و ماوی و پارتی كاری ئەملَانی و تا دەگاتە بەرهەمەكانی 

وردە بۆرژوازی و شۆڕشگێڕ و ئەنارشیزمەكان لەناوچە جیاوازەكانی جیهاندا.

توركیا،  واڵتی  لە   )1980 ئەیلولی  )12ی  سەربازییەكەی  كودەتا  لەدوای 

رزگاری  بەرەی  توركیا،  گەلی  رزگاری  پارتی  لە:  هەریەك  پاشاموەكانی)56( 

گەلی توركیا، بزوتنەوەی الوانی شۆڕشگێڕ، ئەوانە یەكییانگرت و بزوتنەوەی 

بە  خۆی  بزوتنەوەیە  ئەو  دامەزراند.  )DKH(یان  شۆڕشگێڕ  رزگاریخوازی 

لە  كە  دەزانێت،  توركیا  شۆڕشگێڕەكانی  چەپە  بزوتنەوە  هەمو  میراتگری 

خەباتی  بە  باوەڕیان  و  دامەزرابوون  بیستەم(  )سەدەی  حەفتاكانی  سااڵنی 

چەكداری هەبووە.

ئەم بزوتنەوە شۆڕشگێڕییە، رێكخراوی رێگەی شۆڕشی دایكی دامەزراند: 

)ANA-DEVE-YOL( وەك هێزی سەربازی خۆی.

لە  توركیا  سوپای  بارەگاكانی  لە  بووە  چەكداری  دەستوەشاندنی  ئامانجی 

شارەكاندا، ئەو رێكخراوە لەناو زانكۆكانی توركیا چاالكی نواندووە، لەبواری 

كاری رێكخراوەیی زیاتر كرێكار و جوتیار و فەرمانبەرانی كۆدەكردەوە.

ساڵی )1982( هێزە ئەمنیەكانی توركیا )723( كەسیان دەستگیركردبوو لە 

ئەندام و الیەنگرانی ئەو رێكخراوە، بە تاوانی سیاسی جۆراوجۆر.

ئەنكەرە،  لە شاری  لەوانە )49( كەسییان رەوانەی دادگای سەربازی كران 
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كوشتنی  بڕیاری  دادگاییە  لەو  كونول(یش  )سنان  رێكخراوە  ئەم  سەرۆكی 

بەسەردا سەپێرنا.)57(

چەپەكانی  رێكخراوە  هەمانشێوەی  بە  شۆڕشگێڕە  چەپە  رێكخراوە  ئەم 

دیكە، بۆ شوێنكردنەوەی خۆی، بەشێك لە كادر و ئەندامانی روویان لەناوچە 

و  سەربازیی  هاریكاری  كوردستانیشدا  لە  كرد.  كوردستان  شاخاوییەكانی 

ئەم  هاوكاری  بە  تەنانەت  دەكرد،  كوردەكانیان  گروپە  و  هێز  رێكخراوەیی، 

)حوسین  سەركردایەتی  بە  پێشمەرگە(  )رێكخراوی  كوردستاندا  لە  رێكخراوە 

یولدرم( دامەزرا.

پارتی  لە   )1980( ساڵی  لە  كادرەكانی  زۆربەی  پێشمەرگە،  رێكخراوی 

كرێكارانی كوردستان جیابوونەتەوە.

)حوسین یولدرم( رێكخراوی )بووژانەوەی(ی دامەزراندبوو، كە رێكخراوی 

لەبواری  سیاسییە،  رێكخستنە  ئەو  سەربازی  باڵی  لە  بریتیبوو  پێشمەرگەش 

ئەوروپا،  لە  داوە  كورد  كرێكاری  بە  بایەخی  زیاتر  رێكخراوەكە  سیاسیشدا 

لقی  سوید،  ئەڵامنیا،  ئینگلتەرا،  وەك  ئەوروپا،  واڵتانی  لەزۆربەی  بۆیە  هەر 

كردۆتەوە.
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یەكێتی الوانی شۆڕشگێڕی تورك
دەڤ گەنج

لە كۆتایی شەستەكاندا لەناو پێكهاتەی ئایدیۆلۆژیای پارتی كاری توركیادا،)58( 

سەر  كە  )پەرلەمانتاران(،  رەوتی  لەوانە  دروستبوون.  جیاواز  رەوتی  چەندین 

بەسیاسەتی ریشەیی پارتەكە بوو، بڕوایان بە خەباتی پەرلەمانی ریفۆرمخوازی 

و پشتیوانی سۆڤییەت هەبوو، بە مەبەستی گەیشتنی بە دەسەاڵت.

ئەوانە  هەبووە،  چەكداری  خەباتی  بە  ب��ڕوای  رەوتێك  لەبەرامبەردا 

كاریگەربوون بەو خەباتە چەكدارییەی كە لە ڤێتنام و ئەمەریكای التین و چین 

و شۆڕشی كوردستانی باشوردا هەڵگیرسابوو.

دوای رووداوەكانی واڵتی )چیكۆسلۆڤاكیا(، لە ساڵی )1968(، رەوتی چەپ 

لەناو پارتی كاری توركیا، بڕیاری جیابوونەوەیاندا و )یەكێتی الوانی شۆڕشگێڕی 

توركیا(ی )DEV-GENCE( دامەزراند لە ساڵی )1969(.

دام��ەزران��د  ف��راوان��ی  رێكخستنی  تۆڕێكی  ل��ەس��ەرەت��ادا  گەنج(  )دەڤ 

خوێندكاری  ئەندامی  هەزار   )40( لە  زیاتر  كە  توركیا،  واڵتی  لەسەرانسەری 

هەبوو، هەروەها رۆژنامەیەكی دەركرد كە )100( هەزاری لێچاپدەكرا.



محەمەد فاتح188

چاالكییەكانیدا،  لە  هەبوو،  توندوتیژی  رێبازی  بە  بڕوای  رێكخراوە  ئەم 

ئەندامانی، گەنجی كەم تەمەن بوون و )25( سااڵ زیاتریان لە نێودا نەبوو.

بەهۆی قوڵبوونەوەی ملمالنێی ئایدیۆلۆژیای نێوانیان، ئەندامانی رێكخراوی 

)دەڤ گەنج( و پارتی كاری توركی هەمیشە یەكرتییان تۆمەتباردەكرد، لە روانینی 

پارتی كاردا، ئەندامانی )دەڤ گەنج( تێكدەر و ئاژاوەچی بوون، لەبەرامبەردا 

بە ناشۆڕشگێڕ و بەكرێگیراوی سۆڤێت دەناسێرنان، ئەمەش سەرەتایەك بوو بۆ 

توندوتیژی و شەڕی ناوخۆیی نێوانیان.

لەسەرەتاوە  كورد،  نەتەوایەتی  خەباتی  لە  گەنج(  دەڤ  )رۆڵی  دەربارەی 

ئەندامانی شۆڕشگێڕی چەپی كورد، ئەو خوێندكارە كوردانەی، كە لە زانكۆكانی 

و  كوردستان  دەهاتنەوە  گروپ  بەشێوەی  بوون،  ئیستەمبوڵ(  و  )ئەنكەرە 

حەسەن  )داود  لە  هەریەك  بەشداریاندەكرد،  كوردستان  لەخۆپیشاندانەكانی 

كرۆن، مستەفا چەمكران( نوێنەرانی )دەڤ گەنج( بوون بۆ سەرپەرشتیكردنی 

خۆپیشاندانەكانی كوردستان.

بەاڵم هەر لەسەرەتاوە چەند هۆكارێك هەبوون بۆ جیابوونەوەی ئەندامانی 

كورد لە رێكخراوەكە، لەو هۆكارانە:

كاریگەری ئەو نوسینانەی )ماركس و لینین(، كە وەرگێڕدراونەتە سەر زمانی 

بندەستەكان،  نەتەوە  خۆنوسینی  چارەی  مافی  لەسەر  پێداگرییان  و  توركی 

هەروەها كاریگەری رێكخستنە نەتەوەییەكانی كورد لە كوردستان و شۆڕشی 

ئەیلول.

بۆیە ئەو خوێندكارە چەپە كوردانە لە رێكخراوی )دەڤ گەنج( جیادەبوونەوە. 

سۆسیالیستی  )پارتی  بەشێكییان   )1970( ساڵی  كوردانە،  چەپە  ئەندامە  ئەو 

خەڵكی توركیا(یان دامەزراند، )مستەفا دوز گول(، سەرۆكی ئەو پارتە بوو، )داود 

حەسەن كرۆن(یش جێگری بوو. بەشێكی دیكەیان گروپی خوێندكاری كۆمەڵەی 

كولتوری شۆڕشگێڕی رۆژهەاڵت )د.د.ك.-ۆ(یان دامەزراند، پاشاموەكانی )دەڤ 

گەنج( تەنیا چەپە توندڕەوەكانی تورك بوون، ئەوانیش بە پێی بڕیارێكی دادگای 

بااڵی دەستوری، لە پاش كودەتاكەی ساڵی )1971( رێكخراوەكەیان قەدەغەكرا.
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بەشی سێیەم
ئیسالمی سیاسی لە توركیا
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شیكردنەوەیەكی گشتی

یەكەمی  جەنگی  كۆتاییەكانی  لە  عوسامنی  ئیمپراتۆرییەتی  داڕمانی  دوای 

بۆ  سەركەوتوبوو  هەوڵەكانی  لە  كەمال  مستەفا   ،)1918-1914( جیهانی 

دەسەاڵتی  بە  كۆتاییهێنان  و  عەملانی  كۆماری  دەوڵەتێكی  دامەزراندنی 

عوسامنیەكان.

و  مانەوە  درێژەیكێشا،  سااڵ   )600( نزیكەی  حوكمڕانیان  كە  عوسامنیەكان 

سەركەوتنیان پشتی بەدوو هۆكار بەستبوو، یەكەم: رۆڵ و پێگەی ئاینی ئیسالم 

و بەكارهێنانی بۆ سەپاندنی حوكمڕانی خۆیان، دووەمیان: دەسەاڵت و تواناكانی 

خودی سوڵتانەكان بوو، كە بەشێوەیەكی رەها بەكاریاندەهێنا.

نوێكردنەوەی  و  بۆ چاكسازی  زۆربەی هەوڵەكان  دوروودرێژەدا،  ماوە  لەو 

دەوڵەت، بەرەوڕووی نوشست بوونەوە. هەرچەندە ئەو هەواڵنە بوون بە هۆی 

خوڵقاندنی جۆرێك لە هۆشیاری و هەست بە دواكەوتن.
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ئەگەرچی، بەدرێژایی مێژووی دەوڵەتی عوسامنی، ئاینی ئیسالم پێگە و رۆڵی 

ئەو  مۆركی  گشتی  بە  حوكمڕانیش  هەبووە،  گرنگی  و)1(سیاسی  كۆمەاڵیەتی 

ئاینەی هەڵگرتووە، بەاڵم مستەفا كەمال توانی رێبازی دیموكراسی و سكوالرێزم 

دیاریبكات.  خۆی  كۆمارییەكەی  دەوڵەتە  بۆ  كۆڵەكە  وەك  مەدەنی  یاسای  و 

هەر لەم چوارچێوەیەشدا ئەتاتورك پارتی گەلی كۆماری دامەزراند بە مەبەستی 

بەهێزكردنی رێبازە سیاسییەكەی و پاڵپشتیكردنی بۆ سەپاندنی بیروباوەڕەكانی.

لە كۆماری توركیای نوێ، گۆڕانكارییەكان قوڵ و كاریگەربوون، تا كار گەیشتە 

ئەوەی ساڵی )1928(، بڕیاری گۆڕینی دەقی )ئیسالم ئاینی فەرمی دەوڵەت(ە، 

البدرێت لە دەستوری واڵتدا و دەقێكی دیكە جێگەی بگرێتەوە، كە بەمشێوەیە 

بێت )دەوڵەتی تورك: كۆماری، میللی، دەوڵەتی، عەملانی، چاكسازییە(.

قبوڵنەكرێن،  ئاسانی  بە  گۆڕانكاریانە  ئەو  كە  بوو،  ئاسایی  كارێكی  دیارە 

ناڕەزایی و دژایەتییان بۆ دروستببێت، بە تایبەتی الی پیاوانی ئاینی و هەندێك 

شێوەیەكی  بە  سەرەتا  قبوڵنەكردنەش  و  ناڕەزایی  ئەم  كۆمەاڵیەتی،  ناوەندی 

بەاڵم  دەنواند،  خۆی  نەرێنیدا  و  كپ  بارێكی  لە  نەبوو،  بەهێز  و  رێكخراو 

دیاردەی  توركیا،  لە  گۆڕانكارییەكان  لەگەڵ  و  دوای جەنگی دووەمی جیهانی 

بزوتنەوەی ئاینیش رووی لە گەشەكردن كردبوو.

توركیا  واڵتی  لە  جیهانی  دووەمی  جەنگی  دوای  ئیسالمیەكان،  بزوتنەوە 

هەبووە،  هۆكارێكی  چەند  دیاردەیەش  ئەو  بینیوە،  خۆیانەوە  بە  گەشەیان 

گرنگرتینیان پێگەیشتنی هزرە دیموكراسییەكان و درووستبوونی سیستمی حزبی 

لە واڵتدا، بە هۆی گۆڕانكارییە جیهانییەكانی دوای جەنگ.

بە درێژایی زیاتر لە سی سااڵ، )1920-1950( لە واڵتی توركیا چەند كۆمەڵە 

ئیسالم،  كۆمەڵەی  وەك:  دەركەوتوون،  ئاینی  كۆمەاڵیەتی  رێكخراوێكی)2(  و 

كۆمەڵەی پاككردنەوە، لەگەڵ چەندین گۆڤار و رۆژنامەی ئاڕاستە ئاینی، وەك: 

رێگای ئامۆژگاری، سەالمەت، ئادەمی ئازاد.
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بزوتنەوەی  چەندین  س��ەرەڕای  قەدەغەكرابوون،  پێشرت  باڵوكراوانە  ئەو 

بە  داخران  بارەگاكانیان  یان دەرگای  پشتگوێخرابوون،  كە هەمویان  سیاسیش، 

هۆی هەڵوێستییان دژی عەملانیەت.

دەدا  چاالكیەكانیان  بە  درێژەیان  سیاسی،  ئیسالمی  الیەنگرانی  لە  بەشێك 

رێكخراوە  سێبەری  لەژێر  چاالكیەكانیان  هەندێكیشیان  نهێنی،  شێوەیەكی  بە 

كۆنەپارێزەكان بەڕێوەدەبرد.

ئەگەر بۆ ماوەكانی پێشوتریش بگەڕێینەوە، دەبینین بزوتنەوە ئیسالمییەكان 

دەردەكەوێت  ئیسالمی  ئایدیۆلۆژیایەكی  وەك  زیاتر  كاریگەرییان  توركیا،  لە 

بوو  گەڕانەوە  ئامانجیان  سەردەمەدا  لەو  نۆزدەوە،  سەدەی  كۆتاییەكانی  لە 

ئەو  هەرچەندە  ئیسالمی،  سیستمی  دامەزراندنی  و  ئیسالم  بنچینەكانی  بۆ 

رێكخراوانە پارتی سیاسی ئیسالمی نەبوون بەشێوەیەكی دروست، بزوتنەوەی 

ئیسالمی، یان ئایدیۆلۆژیای ئیسالمی پشتگیری ئەو رێكخراوانەی كردووە. ئەو 

دیاردەیە زیاتر دوای سەردەمی حزبی لە توركیا خۆی دەنواند، ئەمەو لەگەڵ 

جیاوازی لە تێڕوانین و ئاڕاستەی هزری نێوان ئەو پارت و رێكخراوانە.

پارێزگاری  پارتی  وەك:  بهێنین،  پارتێك  چەند  ناوی  دەكرێت  بوارەدا  لەم 

ئیسالمی، كە لە )18ی تەموزی 1946( دامەزراوە، پارتی پارێزگارانی تورك، كە 

لە )8ی تەموزی1947( دامەزراوە، لەگەڵ پارتی نەتەوە، كە لە ساڵی )1948( 

دامەزراوە.

لەنێوان سااڵنی )1950-1960( هزری ئیسالمی سیاسی گەشەكردنی بەخۆوە 

بینیوە، ئەویش بە هۆی بەرنامەكەی پارتی دیموكرات، كاتێك دەسەاڵتی گرتە 

دەست و سودی لە بیروباوەری ئاینی وەرگرت بۆ گەیشنت بە دەسەاڵت.

پارتی دیموكرات چەندین كاری بۆ بەرژەوەندی ئیسالمیەكان جێبەجێكردووە، 

هەنگاویدەنا،  سیاسی  هەلومەرجی  بەپێی  توركیا  لە  ئیسالمیش  بزوتنەوەی 

و  شێواز  ب��ارەوە  لەم  وەربگرێت،  ئامڕازەكان  هەموو  لە  سود  هەوڵیدەدا 
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رێبازی بزوتنەوەی ئیسالمی، سەرەتا دوای جەنگی جیهانی دووەم لە هەوڵی 

لەم  هەیە  ئەزمونێكیشی  چەند  بووە،  سیاسی  پارتی  كۆمەڵەو  دروستكردنی 

نەبووە.  سەركەوتو  بۆتەوە  دەسەاڵت  بەرەنگاری  ب��ەرەوڕووی  بەاڵم  بارەوە، 

دواتر هەوڵیداوە لە رێگەی پارتە كۆنەپارێزەكان كارو بەرنامەی خۆی بگەێنێتە 

جەماوەر، ئەم قۆناغەش تا كودەتا سەربازییەكەی ساڵی )1960(، درێژەیكێشا، 

دوای ئەو كودەتایە سەركردەو چاالكوانی بەتوانا كارییانكرد، وەك )نەجمەدین 

ئەربەكان(، كە هەنگاوی گەورەی بڕی بۆ پێگەیاندنی بیروباوەڕەكانی ئیسالمی 

سیاسی و نزیكبوونەوە لە دەسەاڵت.

بێگومان )ئەربەكان( گرنگرتین رابەری ئیسالمی سیاسی بوو لە توركیا، تا ئەو 

كاتەی ئەستێرەی )رەجەب تەیب ئەردۆگان( بەرزبۆوە.

الیەنە ئیسالمییەكان لەو هەلومەرجەدا، سەركەوتنەكانیان پەیوەست بوو بە 

دۆخە سیاسییەكە و رازیبوونیان بە بنەماكانی )گەمە سیاسییەكە(، كە پشت بە 

لە  سیاسیدا، هەروەك  سیستمی  لە  دەبەستێت  كەمالیزم  بنەماكانی  و  چەمك 

دەستوری توركیاش چەسپاوە، سەرەڕای ئامادەبوونیان بە وازهێنان لە بەشێك 

و  سیاسیەت  سەرووی  نەخرێتە  ئایدیۆلۆژیا  هەروەها  داواكارییەكانیان،  لە 

بەرژەوەندییەكانی واڵت.
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یەكەم: رێباز و بزوتنەوە ئیسالمیە نەریتگەرییەكان:)3(

ئاشكرابوون  بەرەو  نهێنیەوە  لە  رێبازانە  ئەو  شەستەكانەوە،  سااڵنی  لە 

بوونە  بەڵكو  توركیا،  ئیسالمی  بزوتنەوەی  لە  بەشێك  بوونە  سەریانهەڵدەدا، 

بەشێكیش لە بزوتنەوەی سیاسی، سیاسەمتەدار و حزبەكان پشتیانپێدەبەسنت بۆ 

وەرگرتنی دەنگەكانیان لە كاتی هەڵبژاردنەكان.

پتەوبوون،  رێكخراوەیی  بونیادێكی  خاوەن  سۆفیگەرییانە،  رێبازە  ئەو 

و  ملكەچی  لە  جۆرێك  موریدەكان،  و  شێخ  نێوان  رۆحیەكانی  پەیوەندییە 

پابەندبوونی تێدا هەبوو و پشتیپێدەبەسنت لەكار و چاالكیەكانیاندا.

پێی  بە  كردووە،  لەزۆربوون  رووی  ژمارەیان  شەستەكانەوە  سااڵنی  لەدوای 

راپۆرتێكی بەرێوەبەرایەتی ئاسایشی گشتی لە توركیا، ژمارەی بنكەكانی رێبازە 

ئایینیەكان لەناو شاری ئیستەمبوڵ لە ساڵی )1991( بەرزبۆتەوە بۆ )307( بنكە، 

لە شاری ئەنكەرەش گەیشتۆتە )130( بنكە.

-1 بزوتنەوەی نەورەسی:

)پەیامەكان( خاوەن  -NUR-GIUK-ی��ان  )نورچی(  نەورەسی  بزوتنەوەی 

هەڵگرتووە.  سیاسی  مۆركێكی  ئاینییە،  بزوتنەوەیەكی  توركیا،  لە)4(  نور  ی 

بیستەكانیش  لە  و  بیستەم دەركەوتووە  لە سەرەتای سەدەی  بزوتنەوەیە  ئەم 

نەشومنای كردووە. دواتر باڵوبۆتەوە و بووە خاوەن مرید و الیەنگری زۆر لە 

دەرەوە و ناوەوەی توركیا.

دامەزرێنەرەكەی )بەدیعولزەمان( سەعید نەورەسییە )1873-1960(، ناوبراو 

كوردێكی باكوری كوردستانە.

لەسەرەتای ژیانییەوە رووی لە زانست كردووە، هەروەها پەیوەندی بە كاری 

سیاسییەوە هەبووە، ئەو الیەنەش لە رەخنەكانی بۆ حكومەتی عەملانی توركی 

دەردەكەوێت.
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ناوبراو ساڵی )1892( زیندانیكراوە، دژی هەڵوێستی سوڵتان عەبدولحەمید 

وەستا بۆ پێكهێنانی )جامیعەی ئیسالمی(. داوای گێڕانەوەی دەستوری كرد لە 

ساڵی )1908(، باوەڕیشی وابوو، كە ئازادی راستەقینە لە جەوهەری ئیسالمدایە.

توركیا،  كۆماری  دامەزراندنی  و  یەكەم  جیهانی  جەنگی  سااڵنی  دوای 

نەورەسی لە سیاسەت دووركەوتەوە، دەستیكرد بە باڵوكردنەوەی پەیامەكانی، 

كە بە پەیامەكانی )نور( ناوبانگیان دەركرد و ژمارەیان گەیشتە )130( پەیام، 

تا ساڵی )1950( لە باڵوكردنەوەیان بەردەوامبوو. ئەو پەیامانە هەوڵێك بوون 

بۆ راڤەكردنێكی نوێی قورئان و سەملاندنی راستییەكانی باوەڕ. ئەم بزوتنەوەیە 

پشتی بە چەند بنەمایەكی هزری بەستبوو، وەك: گەڕانەوە بۆ ئیسالم بەجۆرە 

رەسەنەكەی، باوەڕهێنان بە خودای تاك و تەنیا و سەملاندنی بوونی، هەروەها 

ئیجتیهاد و جیهاد لە پێناو ئایندا.)5(

كولتوری  بنچینەكانی  بە  رازینەبووە  نەورەسی  بزوتنەوەی  لەراستیدا، 

شارستانی رۆژئاوا، رێبازی نەورەسی رێگربووە لەبەردەم سیستمی دیموكراسی، 

دامەزراندنی  لەپێناو  تێدەكۆشا  دەكردەوە،  تیۆكراسی  سیستمی  لە  جەختی 

ئاڕاستەكانی  رێبازی نورچیەكان دژایەتی هەمو  دەوڵەتێكی ئیسالمی جیهانی. 

توركی  ناسیونالیزمی  و  ئیسالم  هەوڵیدەدا  هەروەها  بوو،  نەتەوایەتی  رەوتی 

بكاتە یەك شت.

پوختەی بیروباوەڕەكانی رەوتی نەورەسی:

1. ئیسالم رزگاركەری مرۆڤایەتییە لەم سەردەمە و لەسەر ئاستی جیهانی)6(

لە  ببەسرتێت  پێ  پشتی  دەكرێت  كە  زانینە،  سەرچاوەی  تەنها  قورئان   .2

دەرهێنانی بیروباوەڕ و زانستەكان لەپێناو چاكسازی تاك و كۆمەاڵ.

3. باوەڕ و زانست بەیەكەوە بەسرتاونەتەوە، هیچیان دژی یەكرت نین.

4. ئازادی راستەقینە لە باوەڕەوە هەڵدەقوڵێت.
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5. گۆڕین لە تاك و كۆمەڵدا، كات و سەردەم بەهەند وەردەگرێت.

6. رێزگرتن لەسیستمی كۆماری چاك، كە پشت بە ئیسالم دەبەستێت.

7. جەختكردن لەسەر ئینتیام بۆ نەتەوەی ئیسالم و هۆشیاركردنەوە دەربارەی 

یەكگرتن و گردبوونەوەی ئیسالم.

8. دووركەوتنەوە لە سیاسەت و تێكەڵنەبوونی بێنە و بەرەكانی.

بۆ  تێدایە،  تەواوی  ئامادەبوونی  بەوە دەنارسێن، كە  ئیسالم  9. راستیەكانی 

پێشكەوتنی مەعنەوی و مادی.

بۆ  دەنگەوەهاتنە  بە  شارستانییەت،  و  ئایین  وەك  ئیسالم  بۆ  ئایندە   .10

خۆرسكی مرۆڤایەتی.

ژیان  لە  ت��ەواوی  بە  ئایین  كە  عەملانیەتەی،  ئ��ەو  قبوڵنەكردنی   .11

دووردەخاتەوە.

12. شارستانیەتەكان كاریان پێدەكرێت لەنێوان سەركەوتن و رووخاندن.

13. دووركەوتنەوە لە بەكارهێنانی هێز لەگۆڕانكاریدا.

14. ئاگایی لە شارستانیەتی رۆژئاوا و پێشكەوتنە ساختەكارییەكەی.

15. قبوڵنەكردنی زۆرداری سیاسی.

16. قبوڵنەكردنی سیستمی سەرمایەداری و سیستمی سۆسیالیستی بەیەكەوە.

الیەنگرانی  ژمارەی  پەرەیسەند،  زۆر  بزوتنەوەكە  نەورەسی،  مردنی  دوای 

بزوتنەوەكە توشی جیابوونەوە و پچڕ  بەاڵم  تێپەڕ دەبوو،  لە)7( ملیۆن كەس 

پچڕی هات چەندین بەشی جیاوازی لێ پەیدابوو، لەوانە:

دیكە  كۆمەڵێكی   ،)1961( لەساڵی  دەكرد  دادی  پارتی  هاوكاری  كۆمەڵێك 

ئیسالمیان  دەوڵەتێكی  دامەزراندنی  داوای  دەركەوت،  )سلێامنی(  ناوی  لەژێر 

دەكرد، كۆمەڵێكی دیكە پاڵپشتی پارتی - ئەلتەحریر- یان دەكرد، كە بارەگای 

لە واڵتی ئەردەن بوو.

جیابوونەتەوە،  رەوتە  لەم  كە  دێنێت،  كۆمەاڵ  چوار  ناوی  دیكە  نوسەرێكی 
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ئەوانەش: كۆمەڵەی كۆپیكەرانی پەیامەكانی نەورەسی، كۆمەڵی ئاسیای نوێ ، 

)عەلی  بزوتنەوەكە  ئێستای  رابەری  گولەن.  فەتحولاڵ  كۆمەڵی  شورا،  كۆمەڵی 

عوسامن(ە.

-2 ئەلسولەیامنیە:)8(

رەوتێكی سۆفیگەری ئاینییە، تێكەاڵ بە سیاسەت بووە، لە سااڵنی پەنجاكانی 

تونهان(ە،  حلمی  )سولەیامن  دامەزرێنەرەكەی  سەریهەڵداوە.  رابردو  سەدەی 

ناوبراو بیروباوەڕەكانی سەعیدی نەورەسی كاریگەری لەسەر هەبووە.

ئەم رێبازە شێوازی توندوتیژی پیادە دەكرد بۆ جێبەجێكردنی ئامانجەكانی، 

بۆچوونی وا بوو، كە بەرپرسانی حكومەتی توركیا كافرن و پێویستە دژایەتییان 

بكرێت.

توركیاوە  باشوری  پارێزگاكانی  لە  سەرهەڵدانی  سەرەتای  بزوتنەوەیە  ئەم 

دەستی پێكردووە، بە تایبەتی پارێزگای ئەدەنە، هەروەها لە شاری ئیستەمبوڵ 

الیەنگری هەیە، كە زۆربەیان لە بازرگانە گەورەكانن.

نزیكەی  و  بزوتنەوەكە  دامەزرێنەری  دەستگیركردنی  بڕیاری  ساڵی)1957( 

)100(كەس لە الیەنگرانی دەرچوو، بەاڵم دەستگیرییان نەكردن.

دوای  دەكرد  داد  پارتی  لە  پشتگیری  ماوەیەك  )ئەلسولیامنیە(  بزوتنەوەی 

كودەتا سەربازییەكەی )1960(، پاشرت پاڵپشتی لە پارتی نیشتیامنی دایك دەكرد.

زاواكەی  بۆیە  دواییكرد،  كۆچی  بزوتنەوەكە  دامەزرێنەری   )1959( ساڵی 

)كومال كاجار( جێگەی گرتەوە.

ئەلكان،  توركان، سەیفەدین  بزوتنەوەیە: حلمی  ئەم  لە سەركردایەتییەكانی 

حەسەن ئاریكان، نیهاد تورهان.
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-3 ئەلتیحانیە:)9(

 1737( ئەلتیحانی(یە  )ئەبولعەباس  دامەزرێنەرەكەی  ئاینیە،  بزوتنەوەیەكی 

گەیشتۆتە  جەزائیرەوە  لە  بزوتنەوەیە  ئەو  جەزائیرە،  خەڵكی  1815(ز،   -

توركیا دوای جەنگی جیهانی یەكەم و زیاتریش دوای جەنگی جیهانی دووەم 

باڵوبۆتەوە.

بیالف  )كەمال  ناوی  بە  بازرگانێكە  توركیا  لە  بزوتنەوەیە  ئەم  سەركردەی 

خۆی  سیاسی  بەرنامەی  بزوتنەوەیە  ئەم   ،)1951( ئایاری  مانگی  لە  ئوغلو(. 

توركیا  بۆ  نوێ   دەستورێكی  داوایكردووە  بۆنەیەوە  بەو  هەر  باڵوكردۆتەوە، 

مستەفا  لە  توندیشی  رەخنەی  ئیسالم.  شەریعەتی  بنەماكانی  لەسەر  دابرنێت 

كەمال گرتووە.

رێگەی  بیروباوەڕەكانیان،  باڵوكردنەوەی  بۆ  ئاینییە  گروپە  ئەم  ئەندامانی 

پەالماری  دەگوترێت  پەیڕەوكردووە،  توندوتیژیان  رێبازی  و  ئاینی  بۆنەی 

ساڵی  شكاندووە.  زۆرییان  ژمارەیەكی  و  داوە  ئەتاتوركیان  پەیكەرەكانی 

و  كوفر  بە  و  روخاندووە  ئەتاتوركیان  پەیكەرێكی  كیر  شاری  لە   )1951(

و  یاسا  هەندێك  ناچاربوو  توركیا  بۆیە حكومەتی  تاوانباریانكردووە،  بێباوەڕی 

رێوشوێن دابنێت بۆ پاریزگاریكردن لە پەیكەر و ناوبانگی ئەتاتورك، بەوەی كە 

دامەزرێنەری كۆماری توركیایە.

توندوتیژییەكانیان،  كارە  لە  بەردەوامبوون  بزوتنەوەكە  ئەندامانی  بەاڵم 

 )1951( لە حوزەیرانی  توركیا  گەورەی  مزگەوتی  لە  دیاردەیەی  ئەو  هەروەك 

روویدا، ئەو رووداوە بوو بە هۆی زیندانیكردنی زیاتر لە هەزار كەس، بە پێی 

پەیوەندی  لە  كەوتبوو، جۆرێك  توركیا  كە دەستی حكومەتی  زانیاریانەی  ئەو 

لەنێوان بزوتنەوەی )ئەلیتحانی( و )كۆمەڵەی ئیخوان موسلیمین(ی میرس هەیە.

هەروەها بە پێی زانیارییەكان، ژمارەی ئەندامانی ئەم بزوتنەوەیە نزیكەی 

)300( هەزار ئەندام دەبن.
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-4 نەقشبەندی: 

ئەم رێبازە سۆفیگەرییە لە شاری -بوخارا- دامەزراوە لەسەر دەستی )شێخ 

دەوڵەتی  لە  سەرهەندییەوە  ئەحمەدی  شێخ  و  نەقشبەندی(  بەهادین)10( 

عوسامنی و لە واڵتی روسیادا باڵوبۆتەوە، بەاڵم دامەزرێنەری رێبازەكە لە واڵتی 

توركیا و بەتایبەتی ناوچەكانی كوردستان شێخ مەوالنا خالید بووە.

مەوالنا خالید، ساڵی )1808( بەرەو واڵتی هندستان چووە، لەوێ  چاوی بە 

دوای  دەكەوێت،  نەقشبەندی(  رێبازی  )رابەری  دەهلەوی  عەبدوڵاڵی  شێخ 

هەڵدەگرێت،  خۆی  لەگەڵ  نەقشبەندی  رێبازی  ئااڵی  و  دەگەڕێتەوە  ساڵێك 

و  بەغداد  شاری  دەچێتە  دواتر  و  سلێامنی  بۆ  دەگەڕێتەوە   )1811( ساڵی 

ماوەی پێنج مانگ دەمێنێتەوە، ژمارەیەك لە زانایانی ئایینی و خەڵكی شارەكە 

پەیوەندی پێوە دەكەن و دەبنە مریدی و بیرو باوەڕی نەقشبەندی هەڵدەگرن.

لەنێوان )1811-1820( لە كوردستانی باكور ژمارەیەكی زۆری خەڵك دەبنە 

هەڵگری بیروباوەڕی نەقشبەندی.

شێوازی كاری رێكخراوەیی لەناو رێبازی نەقشبەندی بەهێزتر و باشرت بووە 

تا دەگاتە رێبازەكانی دیكە. مەرجەكانی وەرگرتن و پلەبەرزكردنەوە بە ئاسانی 

بۆ هەمو مریدێك بەدینەهاتووە، مەرجەكانی گەیشنت بە پلەی -خەلیفە- زۆر 

توندبووە، تەنیا بە رەزامەندی مەوالنا خالید دەهاتەدی.

توركیا  لە  مەندەرس(  )عەدنان  دەسەاڵتی  لەسەرەتای  نەقشبەندی  رێبازی 

گەشەیكردووە، بەاڵم دوای ساڵی )1954(، ناكۆكی كەوتە نێوانیان، بۆیە دەسەاڵت 

هەڵمەتێكی دەستگیركردنی دژ بە مریدەكانی دەستپێكردوە، لەو هەڵمەتەدا 

)17( لە سەركردەكانی نەقشبەندی لە شاری ماردین خرانە زیندانەوە.

پێش  ك���ردووە  دای���ك  نیشتیامنی  پ��ارت��ی  ل��ە  پشتگیری  رێ��ب��ازە  ئ��ەم 

پارتی )رەفاه( پاڵپشتی  گۆڕانكارییەكانی)11( ساڵی )1980(، دواتر ئەم رێبازە 

ی كردووە لە ساڵی )1986(، لەناو ئەم رێبازە سۆفیگەرییە، گروپی )یەحیالی( 
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گروپێكی دیارە و تایبەمتەندی خۆی هەیە لە)12( شاری )قەیسەری(. ناوی ئەم 

گروپە لە حاجی حەسەن ئەفەندی یەحیالییەوە هاتووە. ئەم كۆمەڵە هەڵگری 

بیری )میللی گویروش(ن، بە مانای )دیدگای نەتەوەیی(، زۆربەی ئەندامەكانیان 

دەنگدەری پارتی داد و گەشەپێدانن.

كەسایەتی دیاری رێبازەكە لە توركیا )محەمەد ئەسعد كوشان(ە.

لقەكانی رێبازی نەقشبەندی لە توركیا:

1. كۆمەڵی ئەسكەندەر پاشا، دامەزرێنەرەكەی شێخ محەمەد زاهید لە شاری 

ئیستەمبوڵ.

2. كۆمەڵی ئەدی مان )ADIY MAN(، شێخیان محەمەد رەشید ئەفەندییە.

3. كۆمەڵەی یاهی عەلی )YAHY ALI( سەرۆكەكەیان عەلی رەمەزان ئەفەندییە.

4. كۆمەڵی ئیسامعیل ئاغا، بنكەكەیان )تشار شمبا فاتح( لە شاری ئیستەمبواڵ، 

شێخەكەشیان مەحمود ئەفەندییە.

5. كۆمەڵی تۆپ بشلەر: سەرۆكەكەیان )عوسامن نوری تۆپ باشی پاشا(یە.

حیلمی  یان)رووناكیەكان(دامەزرێنەرەكەی)حوسین  جیالر:  ئوشك  كۆمەڵی   .6

ئوشك(ە.

-5 رەوتی فەتحواڵ گولەن:

 )1941( ساڵی  دایكبووی  لە  گولەن(ە  فەتحولاڵ  )محەمەد  تەواوی  ناوی 

جێگای  باوكی  ماڵەكەی  بووە،  پەروەردە  توندڕەو  ئاینی  بنەماڵەیەكی)13(  لە 

لە  سەرەتایی  خوێندنی  بووە.  ناوچەكە  سۆفییەكانی  و  زانایان  كۆبوونەوەی 

تەكیەی سۆفییەكان دەستپێكردووە.

ئەندامانی  نەورەسی،  رەوتی  بۆ  دەگەڕێتەوە  بنەڕەتدا  لە  بزوتنەوەیە  ئەم 

هەمیشە خۆیان بەدوورگرتووە لە سیاسیەت و تەنها لەبواری كاری خێرخوازی 

ئاینی ماونەتەوە.
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لەسەرتاسەری  و  بیستەم  سەدەی  حەفتاكانی  لەسەرەتای  هەر  بزوتنەوەكە 

بۆ  بوون  گرنگ  هۆكارێكی  كە  دروستكردووە،  نزرگایان  و  تەكییە  توركیا، 

سەرگەرمكردنی خەڵكی بە خوا پەرستی.

لە گرنگرتین بیروباوەڕەكانی گولەن:)14(

زاڵبوونی  لە  نەك  شاردراوەتەوە،  رۆحیەكەی  لەبوارە  هێزەكەی  ئاین،   .1

گوتەكانی خەلیفە و میرەكانی مێژوو.

ئەزموونی  و  شارەزایی  دڵی  رۆحی،  و  شارەزایی سۆفیگەری  و  ئەزموون   .2

ئاینی پێكدێنێت هەروەها كرۆكی شارەزایی مرۆییە.

واقیعی  رەهەندی  و  رۆحی  رەهەندی  نێوان  كە  نارساوە،  بەوە  گولەن   .3

لێكنزیك دەكاتەوە، بەڵكو دەكرێت بگوترێت، دوانەیی )رۆحی و سەردەمیانە( 

دوو رەهەندی ئاشكرای گوتاری گولەن پێكدەهێنن.

تایبەمتەندی  ئەنادۆڵ(  )ئیسالمی  توركیا  ئیسالمی  كە  باوەڕیوایە  گولەن   .4

خۆی هەیە، ئەو تایبەمتەندییەش ئیسالمی توركیا لە ئیسالمی عەرەب و ئیسالمی 

دیكە جیادەكاتەوە، ئەو باوەڕیوایە، كە ئیسالمی توركەكان تێكەڵەیەكە لەنێوان 

رێوشوێنە  بە  نییە  كاركردن  ئیسالمدا  لە  بنچینەش  تورك،  نەتەوەی  و  ئیسالم 

ئاینییەكان، بە رادەی رەفتار و هەڵسوكەوتی رۆژانە لە ژیان، بە پێی ئەو بنەما 

و بەهایانەی، كە ئیسالم پێشكەشی مرۆڤایەتی كردووە.

5. ئەو باوەڕیوایە، كە جلوبەرگی پۆشتە بۆ ژنان، )تەنها دیاردەیەكی بچوكە(، 

لە مێژووی ئیسالمدا، ئەو دیاردەیە ناكرێت ببێتە پێوەر بۆ پێشكەوتنی ژنان.

فێربوونەی  ئەو  باوەڕیوایە  ئەو  فێربوون،  دەرب��ارەی  بیروباوەڕەكانی   .6

یارمەتی  فێربوونەیە، كە  ئەو  بكەن،  پەیڕەوی  ئیسالم  پێویستە، كە دەوڵەتانی 

تێكەڵبوونی مرۆڤ دەدات لەگەڵ جیهانی هاوچەرخدا، فێربوونی تەكنەلۆژیا 

و زانستە نوێیەكانە.

7. گولەن باوەڕی بە بوونی رۆڵێكی بەهێزی موسڵامنان دەكات لە سیستمی 



207پارت و رێكخراوە سیاسییەكان له توركیا

ئابووری جیهانی، هەروەها بەشداریكردنی توركیا لە یەكێتی ئەوروپا.

8. گولەن دژی تێكەڵكردنی ئاینە لە كاروباری دەوڵەت )یان بە سیاسیكردنی 

ئاین(، ئەویش بۆ پاراستنی هەردوال.

دامەزراوەكانی فەتحوال گولەن:

بزوتنەوەكەی فەتحواڵ گولەن، تۆڕێكی زەبەالحی بەدەوری جیهاندا هەیە، 

ئەو تۆڕە پێكهاتووە لەنزیكەی )300( قوتابخانە لەناو توركیا، هەروەها نزیكەی 

)100( قوتابخانەی دیكە لە واڵتانی جۆراوجۆری جیهان، كە زۆرترینیان لەو 

واڵتانەن لە یەكێتی سۆڤێت جیابوونەتەوە و بە رەگەز توركن.

ژمارەی پەیڕەوكارانی فەتحوڵاڵ لەنێوان )200( هەزار تا چوار ملیۆن كەس 

دەبێت.

دەكەن،  كار  زمانی جیهانی   )12( بە  سایتەكانی  ئینتەرنێت  تۆڕی  لەسەر 

پۆڵەندی،  فەرەنسی،  ئینگلیزی،  عەرەبی،  ئ��ازەری،  توركی،  لەناویاندا: 

ئیسپانی. هەروەها تۆڕێكی راگەیاندنی گەورەی هەیە لە توركیا، سەرەڕای 

بوونی دامەزراوەیەكی رۆژنامە و نوسین، كە لە ساڵی )1994( دامەزراوە. 

و  تەندروستی  و  خزمەتگوزاری  دام��ەزراوەی  چەندین  س��ەرەڕای  ئەمەو 

فێربوون.

ئاسیا  )بانكی  )تانسۆ چیلەر(،  ناوییاندا  لە  بەشداری )16( كەس،  بە  گولەن 

فاینناس(ی دامەزراندووە، كە سەرمایەكەی نزیكەی )125( ملیۆن دۆالرە.

ساڵی )1999( چۆتە واڵتە یەكگرتووەكانی ئەمەریكا، دوای ئەوەی كاسێتێكی 

بە )دەنگ و رەنگ(ی خۆی باڵوكرایەوە و تێیدا داوای لە الیەنگرانی كردبوو، 

دامەزراوەكانی  ناو  بخزێننە  خۆیان  و  كاربكەن  بێدەنگ  و  ئارامی  بە  كە 

دەوڵەت تا بتوانن دەست بەسەر واڵتدا بگرن. بۆیە بەو هۆیەوە دادگایەكی 
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توركی بۆ ماوەی دە سااڵ بڕیاری زیندانیكردنی بۆ دەركرد، بەاڵم ئەو بڕیارە 

لە ساڵی )2008( هەڵوەشایەوە و ناوبراویش تا ئێستا لە ئەمەریكا دەژیت.

-6 كۆمەڵەی شێخەكانی تیلۆ و نۆرشین)15(:

كۆمەڵە، دوو باڵی قوتابخانەیەكی ئاینی كوردیین، تیلۆكان، الیەنگریان بەالی 

ئەردۆگان و پارتی داد و گەشەپێدانە، بەو پێیەی هاوسەری ئەردۆگان خەڵكی 

سیرتە ئەوان ناوبراو بە زاوای خۆیان دەزانن.

نۆرشینەكانیش، سەردەمانێك الیەنگری پارتی )فاس پارتی( نوعامن كورتولوش 

داد و  پارتی  پلەبەرزی  لێپررساوانی  لە  یەكێك  ئێستا  ناوبراو  پێیەی  بەو  بوون، 

گەشەپێدانە، چاوەڕێ دەكرێت لە هەڵبژاردندا دەنگ بەو پارتە بدەن.

-7 كۆمەڵی ئێشكچیەكان:)16(

ئەم كۆمەڵەیە لە كۆتایی حەفتاكان و سەرەتای هەشتاكانی سەدەی بیستەم 

و  خ��اوەن  هاتووە،  ئێشكچیەوە  حلمی  حوسین  لە  ناوەكەیان  دەركەوتن. 

دامەزرێنەری رۆژنامەی )توركیە( و )ئیخاڵس هوڵدینگ(ن، ئەنوەر ئوێرەن كە 

كۆچی دواییكرد لە )2013( شاگردی ئێشكچی و رابەرێكی دیاری كۆمەڵەیە.

ئێستا  بەاڵم  ب��وون،  ئ��ۆزال  تورگوت  الیەنگری  راب��ردودا  لە  ئێشكچیەكان 

پشتگیری لە پارتی داد و گەشەپێدان دەكەن.

كۆمەڵە لە راستیدا بە باڵێكی نەقشبەندی دادەنرێت، ئەمانە زیاتر بە)17( 

كاری  بزوێنەر  بیری  دژایەتی  دەچن،  لوبنان  )حەبەشی(یەكانی  كۆمەڵەی 

خەڵكانێكیان  بە  خۆیانن،  ب��اوەڕی  و  بۆچوون  دەرەوەی  لە  ئەوان  دەك��ەن، 

دەناسن هەڵگری بیری پڕوپوچ و چەواشەكاری بن.

كۆمەڵە بایەخ بە كاری بازرگانی دەدات، الیەنگری خاوەن كۆمپانیا و كەناڵی 

تەلەفزیۆنی و گۆڤار و رۆژنامەن.
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-8 كۆمەڵەی ئەسكەندەر پاشا:)18(

ئەم كۆمەڵە الیەنگری ئەربەكان و ئۆزال بوون، كادرە پێشكەوتووەكانی پارتی 

لە هەڵبژاردنەكان  بۆیە  پێگەیشتوون،  ئەم كۆمەڵەیە  لەناو  و گەشەپێدان  داد 

دەنگیان بۆ ئەو پارتە دەروات.

-9 كۆمەڵی قادر موحەمەدییە:

بەشێكە لە رێبازی قادری لە توركیا، چاالكیان زیاتر لە شارەكانی ئیستەمبوڵ 

و ئەنكەرە و دوزجە، دەردەكەوێت كە الیەنگری پارتی داد و گەشەپێدانن.

-10سەربازانی قودس:)19(

دەسەاڵتدارانی ئەمنی لە توركیا، جەخت لەسەر بوونی )7( رێكخراو دەكەن، 

ئێرانەوە دامەزراون، بۆ ئەوەی بە هۆی ئەو  كە لە الیەن دەزگا ئەمنییەكانی 

رێكخراوانە بیروباوەڕ و شێوازی حوكمڕانی ئێران رەوانەی توركیا بكەن.

الیەنە  كە  كردووە،  ئەوە  بۆ  ئاماژەی  راپۆرتێكدا  لە  توركیا  فەرمی  میدیای 

تیرۆركردنی  رووداوی  دوو  لە  لێكۆڵینەوەكانیاندا  لە  توركیا  پەیوەندیدارەكانی 

نوسەر و رۆژنامەنوسی دیار )ئوغور مومجو(، لەگەڵ وەزیری رۆشنبیری پێشو 

)سەربازانی  ناوی  بە  رێكخراوێك  بوونی   ،)1999( ساڵی  كشللی(  )ئەحمەد 

توندوتیژ  لە هەڵمەتێكی  بەرپرسە  ئەو رێكخراوە  بووە،  ئاشكرا  بۆ  قودس(یان 

لە  راستەخۆ  بڕیارەكانیشی  و  توركیادا  خاكی  لەناو  نهێنی(  )جەنگی  بەناوی 

ئێرانەوە وەردەگرێت.

ئەمەو چەندین كەس لە خەڵكی توركیا، لە الیەن ئێرانەوە راهێنانی سەربازی 

ئەو  جێبەجێكردنی  بۆ  كراونەتەوە،  توركیا  رەوان��ەی  و  پێكراوە  هزرییان  و 

ئەركانەی، كە پێیان دەسپێردرێت.

دووەم: پارت و رێكخراوەكانی ئیسالمی سیاسی
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پارتی یەكگرتنی توركیا

توركیا  شیعەكانی  نوێنەرایەتیكردنی  لە  جەخت  دامەزراوە،   )1966( ساڵی 

ناوی گۆڕا و  بوو، ساڵی )1971(  یەكگرتن  پارتی  ناوی  دەكاتەوە)20(، سەرەتا 

.)TURK BRILIK PARTISI( بوو بە پارتی یەكگرتنی توركیا

دەنگەكانی  )%4(ی  رێژەی  تەنها   )1973( ساڵی  گشتی  هەڵبژاردنی  لە 

بەدەستهێناوە لە خاڵە گرنگەكانی بەرنامەی ئەم پارتە:)21(

1. دابینكردنی ئازادییە دیموكراسییەكان و دادپەروەری و یەكسانی لەنێوان 

هەمو هاواڵتیان.

2. ئازادی كاركردن بە رێوشوێنە ئاینیەكان لەچوارچێوەی یاسادا.
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بۆیە  ك���وردن،  توركیا  لە  )ع��ەل��ەوی��ەك��ان(  زۆری��ن��ەی  ئ��ەوەی  لەبەر 

مافی  هەندێك  كە  دەكرا،  تەماشا  هەوڵێك  وەك  پارتە  ئەم  دامەزراندنی 

سیاسیدا. ژیانی  لە  دەستەبەربكات  كورد  بۆ  نیشتیامنی 

ئەم پارتە چەند دروشمێكی چەپڕەوانەی بەرزكردۆتەوە، دەربارەی كێشە 

ناوەندێكی  چەند  لەگەڵ  پەیوەندی  هەروەها  دەرەكییەكان،  و  ناوخۆیی 

پەیداكردووە. توركیا  لە  سۆسیالیستی 

دوای رووداوەكانی شۆڕشی ئێران لە ساڵی )1979(، لە ناو پارتی یەكگرتنی 

توركیا)22( دیالۆگی گەرم روویدا، زیاتر لەناو كۆمەڵە گەنجێكی خوێندكاری 

زانكۆ، سەر بە رێبازی عەلەوی، ئەو گفتوگۆیانە بوون بە هۆی جیابوونەوەی 

ئەوەی  توانای  پارتە  ئەم  بیانووەی، كە  بەو  توركیا  یەكگرتنی  پارتی  لە  باڵێك 

جیهان  شیعەكانی  بزوتنەوەی  و  سۆسیالیستی  بزوتنەوەی  هاوشانی  نییە 

پارتی  ناوی  بە  پێكهێنا  نهێنیان  پارتێكی سیاسی  ئەوانە  بۆیە  بنوێنن.  چاالكی 

–ئەرتال– كە -سەیفی موراد ئولولو-سەركردایەتی كردووە.

وشەی )ئەرتال(یش كورتكراوەی ناوی پارتە عەلەوییەكەیە بە زمانەكانی 

عەرەبی و توركی و كوردی.

ئامانجی ئەم پارتە، كۆكردنەوەی شیعەكانی توركیایە لە عەرەب و كورد و تورك، 

بواری  بەاڵم  بزوتنەوەكەیان.  لە  عەلەوییەكە  الیەنە  لەسەر  داكۆكیكردن  لەگەڵ 

چاالكییەكانی زۆر تەسك بوو، ژمارەی ئەندام و الیەنگرانی بە رادەیەكی زۆر كەم بوو.

شیعە  هەبووی  خوێندكارێكی  چەند  پارتەكەش،  دارای��ی  سەرچاوەی 

بوون. ئەنتاكیا  ئەسكەندەرونە  شارەكانی  دانیشتوی  كە  بوون، 

ئەندامانی  ژمارەیەكی  توركیا،  لە  ئەمنییەكان  دەزگا  دواییدا،  سااڵنی  لە 

حكومەتی  بە  پەیوەندییان  كە  دەركەوتووە  دەستگیركردووە،  پارتەی  ئەم 

هەبووە. سوریا 
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پارتی دیموكراتی ئیسالمی
رفعەت  )شەفیق  الیەن  لە  دامەزراوە   )1951 ئابی  )27ی  لە  پارتە  ئەم 

تیلهان()23(، بەاڵم )هەندێك سەرچاوە ناوی جەواد رفعەت( دێنن. شەفیق 

ساڵی  لە  دامەزراند  پارێزگارانی  پارتی  دیاربوو، سەرەتا  نوسەرێكی  رفعەت 

پارتی دیموكراتی ئیسالمی دامەزراند. پاشان لە شاری ئیستەمبواڵ   ،)1947(

و  زەویوزار  )پارتی  دامەزرێنەرانی  لە  یەك  و  پزیشك  بیلمەر(ی  )زوهتو 

ئابوری سەربەست( ساڵی )1949( پەیوەندی بەم پارتەوە كردووە.

بە پێی راگەیاندنەكانی ئەم پارتە، )200( ئەندامی هەیە و )150( لق لە 

توركیا. پارێزگای جیاوازی   )10(

كۆمەڵگە  دابونەریتی  و  كەلەپور  لە  رێزی  ئیسالمی،  دیموكراتی  پارتی 

دژایەتی  بەتوندی  هەبووە،  ئیسالم  ئاینی  بنەماكانی  بە  باوەڕی  گرتووە، 

دەكرد. كۆمۆنیستی  هزری 

كۆمەاڵیەتییەكان،  ئاژاوە  و  كێشە  بە  پەیوەندی  هۆی  بە   )1952( ساڵی 

كۆتایی  و  دادگا  درانە  پارتە  ئەم  سەركردەكانی  سەریانهەڵدا،  توركیا  لە  كە 

هات. چاالكیەكانی  بە 
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رێكخراوی شەرڤانانی رۆژهەاڵتی ئیسالم
I B D A

ئۆغلو(ە)24(  میرزا  )سالح  سەركردەكەی  دام��ەزراوە،   )1975( ساڵی   .1

توندوتیژی  شێوازی  دەكرد.  سەرتاسەری  ئیسالمی  شۆڕشێكی  بۆ  بانگەشەی 

بیروباوەڕەكانی  ئامانجەكانی.  جێبەجێكردنی  بۆ  پەیڕەودەكات  شۆڕشگێڕانە 

سیاسەمتەداری ئیسالمی -نەجیب ساڵح- كاریگەری بەسەریدا هەبووە.

ئەندامانی زیاتر لە گەنج پێكدێن و ژمارەیان نزیكەی )2000( كەس دەبێت. 

گۆڤارێكیان  دەخوێننەوە،  نەورەسی  و  قوتب(  )سەید  كتێبەكانی  زۆری  بە 

.AK DOGUS:IS LAMCI MILLTER DERGI :دەردەكرد بە ناوی

ساڵی )2001( لە الیەن دادگاكانی توركیا بڕیاری لە سێدارەدانی )ساڵح میرزا 

ئوغلو( دەرچووە)25(.
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و  بانك  پ��ەالم��اردان��ی  پێیهەستاوە:  رێكخراوە  ئ��ەم  كە  ك��اران��ەی  ل��ەو 

دامەزراوەكانی حكومەت لە رێگەی تەقاندنەوەی بۆمبی دەستی، هەروەها 

راپەڕاندنی  سەرەڕای  مەیخانەكان،  و  كۆمەاڵیەتییەكان  سەریانە  هێرشكردنە 

خۆپیشاندان و پشتگیریكردنی بزوتنەوە ئیسالمییەكان لە واڵتانی جەزائیر و 

تونس و بۆسنە.

وەهابیەت  رێبازی  بە  و  شیعە  بە  بەرامبەر  رێكخراوە  ئەم  بیروبۆچوونی 

ئەوەیە، كە قبوڵیانناكات و بە كافر تەماشایاندەكەن.

ئاماژەی بۆ  رێكخراوی شەڕڤانانی رۆژهەاڵتی مەزنی ئیسالمی، بەم وشانە 

دەكرێت )IBDA(، بەاڵم رێكخراوی شەڕڤانانی رۆژهەاڵتی مەزنی ئیسالمی، 

.)I B D A-C( چەكداری بەم وشانە ئاماژەی بۆ دەكرێت

یەكەمیان بە كاری چەكداری هەڵناسێت و دووەمیان پێیهەڵدەستێت.

شۆڕشگێڕییان  رێبازی  كە  رێكخراوانە،  ئەم  لەچوارچێوەی  هەر   .2

نزیكن، كۆمەڵی  لە یەكرت  لەبیروباوەڕەكانیان زۆر  پیادەكردووە)26( و 

)سزائی  الیەن  لە  رێكخراوە  ئەم   ،DIRILIS )درلیش(  زیندوبوونەوە 

زیندوبوونەوەیە،  لەو  مەبەستیش   )1960( ساڵی  دامەزراوە  قراقوج( 

لە بێدەنگی، ئەم  ئاگاهاتنەوەی )جیهانی ئیسالمی(یە لە خەوتن و  بە 

یەكگرتنی  بیرۆكەی  بۆ  بانگەشە  )1960(وە  سەرەتای  لە  رێكخراوە 

دەوڵەتی  دروستبوونی  لەگەڵ  و  دەكات  ئیسالمییەكان  دەوڵەتە  نێوان 

ئیسالمی  دەوڵەتێكی  بوونی  سزائی:  بۆچوونی  بە  جیهانین،  ئیسالمی 

داگیركردن  لە  ئیسالمی  جیهانی  پاراستنی  بۆ  رێگایە  تەنها  جیهانی 

بۆ  دەزگایەكی  سزائی  رۆژئ��اواوە.  الیەن  لە  جیهانە  ئەم  راماڵینی  و 

بارەوە  لەم  كتێبی   )55( نزیكەی  و  دامەزراند  باڵوكردنەوە  و  چاپ 

باڵوكردۆتەوە.
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ئیسالمیەكان یەكێتی كۆمەڵە 

لەناو  دادەن��رێ��ت  ئیسالمی  رێكخراوی  توندترین  بە  رێكخراوە  ئەم 

قەبالن(  جەمالەدین  )شێخ  الیەن  لە  توركەكان،  ئیسالمییە  بزوتنەوە)27( 

سەركردایەتی كراوە، ناوبراو لە دایكبووی ساڵی )1926( و لە )1995( كۆچی 

دواییكردووە.

وەزیفی  پلەی  چەندین  ت��ەواوك��ردووە،  ئەنكەرە  زانكۆی  لە  خوێندنی 

حكومی  كاری  لە  وازی  لەدوایدا  گرتووە،  دەستەوە  بە  ئاینییەوە  لەبواری 

هێناوە، روویكردۆتە ئەوروپا و لەوێ نیشتەجێبووە، پشتگیری لە رێكخراوی 

)ئەلسەالمەی  پارتی  لە  بوو  بەشێك  كە  ك��ردووە،  نیشتیامنی-  -تێڕوانینی 

ئەربەكان. نیشتیامنی( بەسەركردایەتی نەجمەدین 

بە  چاوی  و  كردووە  ئێرانی  سەردانی   )1984( ساڵی  قەبالن  جەمالەدین 

جەمالەدین  شێخ  كەوتووە،   )1979 ئێران  شۆڕشی  )رابەری  خومەینی  ئیامم 

ئەنادۆاڵ، دەوڵەتی  لەناوچەی  لێرنا، ساڵی )1978(  )دەنگی رەشی(  ناوبانگی 

واڵتی  لە  ئیسالمی  باڵوێزخانەی  دانا.  خەلیفە  بە  خۆی  و  راگەیاند  ئیسالمی 

ئەڵامنیا دامەزراند.

دەوڵەتی  دامەزراندنی  و  عەملانی  سیستمی  نەهێشتنی  داوای  قەبالن 

نەجمەدین  بە  زانیوە،  كافر  بە  توركەكانی  سەركردە  هەمو  كرد،  ئیسالمی 

ئەربەكانیشەوە، هەروەها ئیامم خومەینی بە تورك داناوە.

كۆچی   )1995( ساڵی  دەژیا،  ئەڵامنیا  لە  گۆشەگیر  شێوەیەكی  بە  ناوبراو 

دوایی كردووە و كوڕەكەی -مەتین ئۆغلو- جێگای گرتۆتەوە.
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پارتی نیزامی نیشتمانی
M N P

ناوەندییان  مام)28(  و  بچوك  پیشەسازی  و  بازرگانی  كاری  كە  كۆمەڵێك 

بۆ  پێویستە  كارێكی  سیاسی،  پارتێكی  دامەزراندنی  هەستیانكرد  دەك��رد، 

رووبەڕووبونەوەی خاوەن پیشەسازی و داراییە گەورەكان.

نیزامی  )پارتی  بەناوی  پارتێك  پێكهێنانی  لەسەر  رێككەوتن  گەیشتنە  بۆیە 

)نەجمەدین  سەركردایەتی  بە   ،)1970 دووەمی  كانونی  )26ی  لە  نیشتیامنی( 

ئەربەكان( و ئەمینداری گشتی )سلیامن عارف(.

كەسێكی  وەك  ئەربەكان  نەجمەدین   )1969( ساڵی  گشتی  هەبژاردنی  لە 

كاندیدكرد.  قونیە خۆی  لەسەر شاری  پەرلەمان  ئەندامێتی  بۆ  سەربەخۆ)29(، 

پارتی-داد- خۆی  لەناو  پێنەدرا  رێگەی  كە  ئەوە هات  بڕیارە دوای  ئەم  دیارە 

هەڵبژێرێت.
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لەو هەڵبژاردنە ئەربەكان لەگەڵ )26( كەسی تر سەركەوتنیان بەدەستهێنا و 

بوون بە ئەندام پەرلەمان.

هەڵوێستەكانی  بەرامبەر  بوو  كاردانەوەیەك  پارتە  ئەم  دامەزراندنی  دیارە 

لە  گەورەكان  بازرگانە  و  پیشەسازی  خاوەن  پشتگیریكردنی  لە  پارتی-داد- 

شارەكانی توركیادا، هەروەها بۆ چینی بۆرژوازییەتی گەورەی كشتوكااڵ لە الدێ  

و گوندەكان.

بارودۆخی ئابوری و پەرەسەندن و گۆڕانكارییەكان لە سیستمی سەرمایەداری 

گوندنشینە  و  وردەكان  بازرگانە  لەسەر  هەبووە  نەرێنی  كاریگەری  توركیا، 

خاوەن زەوییە بچوكەكان، ئەو دیاردانە بوون بە هۆی تێكچوونی دۆخی ئابوری 

و لەدەستدانیان بۆ پێگە و رۆڵیان لەناو كۆمەڵگە.

تایبەمتەندییەكانی ئەم پارتە:

بە یەكەم پارتی سیاسی رێكوپێك دادەنرێت، كە لە الیەن رەوتی ئیسالمی 

ئۆپۆزسیۆنەوە پێكهاتووە، دوای دامەزراندنی كۆماری توركیا و هەنگاونان بەرەو 

نوێكردنەوە و بە عەملانیكردنی ئەو واڵتە.

بۆ  ب��وو،  ئیسالمیانە  پ��رۆژەی��ەك��ی  كرۆكی  نیشتیامنی  نیزامی  پارتی 

لەسەرەتای  هەر  سیاسییانە.  شێوازێكی  بە  و  ئامانجەكان  جێبەجێكردنی)30( 

بۆ  هەڵگرتووە،  ئیسالمییەكەی  ئاڕاستە  نیشانەی  و  مۆرك  دامەزراندنییەوە، 

منوونە )پەنجەی شایەمتانی دەستی راستی( كردۆتە دروشمی خۆی.

 )300( و  ناوەند   )60( توانی  تەمەنی،  ساڵی  یەك  م��اوەی  بۆ  پارتە  ئەم 

هەروەها  توركیا.  شارۆچكەكانی  و  شار  لە  دامبەزرێنێت  بۆخۆی)31(  لق 

 )-MTTB-تورك قوتابیانی  نیشتیامنی  )یەكێتی  )نورچی(و  كۆمەڵی  پشتگیری 

بەدەستبێنێت. دوای ساڵێكیش لە دامەزراندنی یەكەم كۆنگرەی خۆی بەست 

لە كانونی دووەمی )1971(.
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ئاشكرا  بە  دامەزراندنیدا  وتاری  لە  مێژووییەكانی،  سەرچاوە  پارتە  ئەم 

دەردەكەوێت، هەروەك لەم دەقانەی خوارەوە رووندەبێتەوە:

سوپای  ئەوانەیە  درێژەپێدەری  كە  مەزمنان،  نەتەوەی  )ئەمڕۆ....رێڕەوی 

خاچپەرستانیان تێكشكاند بەر لە هەزار سااڵ و شاری ئیستەمبوڵیان داگیركرد 

سااڵ...   )100( پێش  )ڤییەنا(  دەرگای  گەیشتنە  ئەوانەی  و  سااڵ   )500( لە  بەر 

ئەوانەی جەنگی سەربەخۆییان ئەنجامدا بەر لە )50( سااڵ.

ئەم نەتەوە دێرینە ئەمڕۆ هەوڵدەدات لەو كەوتنە هەڵسێتەوە و سەردەمی 

هێزی خۆی نوێبكاتەوە و پارتی نیزانی نیشتیامنی دامبەزرێنێت.

پارتی نیزامی نیشتیامنی، مەزنی و بااڵی بۆ ئەو نەتەوەیە دەگەڕێتەوە، كە 

پاشاموەیەكی گەورەی هەیە لە رەفتار و رەوشتی بەرز و چاكەی زگامكی. ئەم 

پارتە دەستدەكات بە باڵوكردنەوە و جێگرتنەوەی خۆشگوزەرانی و ئاشتی لە 

هەموو ناوچەكانی ئەم واڵتە، ئەویش بە شێوازی یاسایی و شەرعییەوە(.

لە بەرنامەی پارتەكەدا ئاماژە بۆ ئەم ئامانجانە كراوە:

لە ناخی نەتەوە  بااڵكان، ئەوانەی  1. كاراكردنی رەوشت و رەفتارە بەرز و 

چەسپاون.

2. بەدیهێنانی سیستم و دادپەروەری كۆمەاڵیەتی و ئاشتی بۆ هاواڵتیان.

هاواڵتییان  پێداویستی  ئازادییەی  ئەو  ویژدان،  و  ئازادی  پشتگیریكردنی   .3

دێنێتەدی، لە باوەڕی ئایینی و خوداپەرستی.

4. دژایەتیكردنی ئەو عەملانیەتەی هێرشدەكاتە سەر ئایین و رێز لەئاینداران 

ناگرێت، )پێوەری ئەم پارتە بۆ عەملانیەت ئەوەیە كە دژایەتی ئاین نەكات(.

كە  شێوەیەك  بە  ئاینی،  فێربوونی  و  پەروەردەیی  سیاسەتێكی  بوونی   .5

رێگرنەبێت لەبەردەم پێداویستی و هەستە ئاینییەكان.

لە بواری ئابوریدا، سەرۆكی پارت )ئەربەكان( ئەم بابەتەی خستەڕوو:

أ . گەشەپێدانی كەرتی تایبەت لەجیاتی سنورداری و پاشكۆیەتی بۆ دەوڵەت.
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ب . پالندانان، نا ناوەندی بێت.

ت . رێگرتن لە دەستباڵوی لەبواری خەرجییەكان.

پ . نەهێشتنی )ریبا( قازانجی باج.

ج . گۆڕینی سیستمی باج لە واڵتدا.

ح . دانانی سیستمێكی نوێی دارایی.

خ . دانانی بەرنامەیەكی بنچینەیی نوێی بۆ سود وەرگرتن لە زەوی.

چەمكی  پێی  بە  كۆششكردن  و  ك��ارك��ردن  گیانی  زیندوكردنەوەی  د . 

خوداپەرستی.

ژ . بایەخدان بە گەشت و گوزار لە واڵتدا.

توركیا،  لە  دەستوری  دادگای  بڕیاری  بە   )1971 ئایاری  )20ی  لە  پارتە  ئەم 

رێگەی كاركردنی لێگیرا.لە بەر ئەو هۆیانەی خوارەوە:)32(

1( مادەی )63( دەستوری كۆماری، رێگە لە هەر چاالكییەك دەگرێت، كە 

پشت بە ئایین ببەستێت.

2( داوا دەكات بابەتی ئایین لە قوتابخانەكان بە زۆر بخوێندرێت.

3( داواكردنی )گەڕانەوەی سیستمی خەلیفایەتی عوسامنی(.

4( ئەم پارتە داوا دەكات ئاین لە دەوڵەت جیانەكرێتەوە.

5( ئەم پارتە دژی گۆڕانكارییە عەملانییەكان وەستاوە.
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پارتی ئەلسەالمەی نیشتیمانی
M S P

پارتێكی ئیسالمییە لە واڵتی توركیا، كاردەكات)33( بۆ دووبارە بونیادنانەوەی 

سیاسەتی  رێبازی  پارتە  ئەو  ئیسالم.  بنەمای  لەسەر  داڕشتنەوەی  و  ژیان 

هەڵبژاردووە بۆ گەیشنت بە ئامانجەكانی. هەموو تواناكانی خۆی بەكارهێناوە 

بۆ رووبەڕووبوونەوەی رەوتی عەملانییەت لە توركیادا.

لە )7ی ترشینی یەكەمی 1972( دامەزراوە بە سەرپەرشتی و ئاڕاستەكردنی 

بوون،  كەس   )19( دامەزرێنەری  ئەندامانی  ژمارەی  ئەربەكان(،  )نەجمەدین 

لەوانە: سلیامن عارف، حەسەن ئەقسای.

لە  بەست،  خۆی  كۆنگرەی  یەكەم   )1973 دووەمی  كانونی  رۆژی)21ی  لە 

)42( پارێزگا و )300( شاری توركیا لق و بارەگای هەبووە.

چەندین رۆژنامە و گۆڤاری هەبووە، وەك )میللی گازیت( ئۆرگانی ناوەندی پارتەكە، 

سەرەڕای چەندین گۆڤار و رۆژنامەی دیكە وەك: واڵت، بەڵگە، رێباز، تەنها رێگا.
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لەناو ئەو پارتە چەند رەوت و رێبازێكی سۆفیگەری هەیە، وەك:

ئەربەكان  نەقشبەندییە،  رێبازی  لقێكی  كە  پاشا(،  )ئەسكەندەر  گروپی  أ . 

رابەرایەتی دەكات.

ب . گروپی نورییەكان.

ت . رەوتی خوێندارە توركەكان، ئەوانەی ژیانیان زیاتر لە ئەوروپا بەسەربردووە.

ئامانجەكانی ئەم پارتە:

1. كاركردن لەپێناو رابوونێكی مادی و مەعنەوی لە گیانی نەتەوە و گەیشنت بە 

خۆشگوزەرانی و ئاشتی.

2. خوڵقاندنی بزوتنەوەیەك، باوەڕی بە پێشكەوتن هەبێت و درك بە كەسایەتی 

نیشتیامنی بكات و دووربكەوێتەوە لە الساییكردنەوە و پەیوەست بێت بە پەیڕەو 

و مێژوو، رابردو.

3. دژی بەشداریكردنی توركیایە لە بازاڕی هاوبەشی ئەوروپی، هەوڵدەدات 

بۆ خوڵقاندنی هاوكاری لەگەڵ واڵتانی ئیسالمی و پێكهێنانی بازاڕێكی ئیسالمی.

4. كاركردن بۆ ئەوەی بەشە توركەكەی قوبرس ببێتە بەشێك لە خاكی توركیا.

بنەما هزری و سیاسیەكانی پارتی ئەلسەالمە:)34(

باوەڕی  رێباز و  بە  بایەخ  پێكهێنانەوەی ئەو دامەزراوانەی  1. دامەزراندن و 

ئیسالمی دەدەن.

2. كاركردن بۆ گێڕانەوەی خەڵك بۆ بنەماكانی باوەڕهێنان بە خودا.

3. دەسەاڵت ئامڕازێكە بۆ رازیكردنی خودا و خزمەتكردنی خەڵك.

4. چاكسازی لەبواری پەروەردە، بۆ ئەوەی ببێتە ئامڕازێك بۆ رەوشتی چاك.

5. دامەزراندن و زۆركردنی پیشەسازی و كارگەكان و كار دۆزینەوە بۆ الوان، 

نەك كۆچكردنییان بۆ ئەوروپا و ئاینییان لە دەستبدەن.
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6. دەزگای راگەیاندن لە خزمەتی نەتەوە بێت.

7. كردنەوەی ژمارەیەكی گەورەی قوتابخانەی ئاینی و خوێندنی بابەتی رەوشت 

بەرز.

8. رێگاپێدان بە حەجكردن بە رێگای وشكانی.

9. نەهێشتنی )ریبا( بە هەموو شێوەكانی.

10. خوێندن بە پیتی عەرەبی و نەهێشتنی پیتی التینی.

11. گۆڕینی دەستوری سەردەمی كەمالیزم.

چاالكیەكانی پارتی )ئەلسەالمە( لە بواری كاری جەماوەری و رێكخراوەیی)35(:

بۆ  هەوڵدان  و  كرێكاری  ئەنجومەنی  و  لیژنە  چەندین  رێكخستنی   أ. 

دامەزراندنی سەندیكای كرێكاران لەژێر ناوی )یەكێتی كاری ماف(.

 ب. هەوڵدان بۆ رێكخسنت و پەیوەندیكردن بە چەندین رێكخراو و یەكێتی، 

وەك: یەكێتییەكانی نوسەران، مامۆستایان، پیشەیی و ئابوریناسەكان.

ئەزموونی پارتی -ئەلسەالمە-لە حوكمڕانیدا:)36(

ئەلسەالمەی  پارتی   ،)1973 یەكەمی  ترشینی  )14ی  گشتی  هەڵبژاردنی  لە 

ملمالنێ  حكومەت  پێكهێنانی  بۆ  بەدەستهێنا.  دەنگەكانی  %18ی  نیشتیامنی 

و كێشەی زۆر پەیدابوو. ماوەی چەند مانگێك پێكهێنانی حكومەت دواكەوت، 

لە كۆتاییدا، پارتی گەلی كۆماری هاوپەیامنیەتیەكی لەگەڵ پارتی-ئەلسەالمە-

بەست، بەیەكەوە حكومەتیان پێكهێنا بە سەرۆكایەتی بوڵەند ئەجاوید، دیارە 

لە  عەملانی  لە حكومەتێكی  ئیسالمیە  پارتێكی  بەشداریكردنی  یەكەم  ئەمەش 

توركیا، بەاڵم ئەو هاوپەیامنێتییە زۆر درێژەینەكێشا، دووبارە كێشە و ملمالنێ 

بیروڕا  جۆر  دوو  پارتەكە  هەردوو  لەناو  حكومەت.  كارەكانی  بەردەم  كەوتە 

دروستبوو، كە ناڕەزایەتی پەیدابوو.
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بۆیە سەرۆكی حكومەت بڕیاری پێشخستنی هەڵبژاردنی گشتی دەركرد، كە 

لە ساڵی )1977( ئەنجامدرا و پارتی-ئەلسەالمە-تێیدا توشی شكستهات و )8%( 

دەنگەكانی بەدەستهێنا، بەمەش بووە پارتێكی ئۆپۆزسیۆن.

هۆكارەكانی شكستی پارتەكە لە هەڵبژاردن:

هەر لەگەڵ دەسپێكی هەڵبژاردن و پێشرتیش ملمالنێی توند كەوتە ناو ریزەكانی 

ئەم پارتە، هەردوو باڵە سەرەكییەكەی: نەقشبەندی و نەورەسییەكان، ملمالنێی 

توند هەبوو لەنێوانیاندا دەربارەی بەشداریكردن لە حكومەت و هاوپەیامنییەتی 

لەگەڵ پارتی گەلی كۆماری.

هاوپەیامنێتییەیان  ئەو  پشتگیری  ئەربەكان  و  نەقشبەندییەكان  كاتێكدا  لە 

ئەندامانی  لە  لەكۆتاییدا ژمارەیەك  بۆیە  بوون.  نەورەسیەكان دژی  ئەوا  دەكرد، 

پارتەكە بڕیاریاندا پەیوەندیان بپسێنن.

لە )15ی ترشینی یەكەمی 1978(، ئەم پارتە چوارەم كۆنگرەی خۆی بەست، 

دیوارەكانی هۆلی كۆنگرە پڕكرابوون بە نوسینی دروشمی توند، وەك: دەوڵەتی 

ئیسالمی دادەمەزرێنین، ئیسالم شەریعەمتانە، یان ئیسالم یاخود مردن، شەریعەت 

لە  ئەربەكان  هەروەها  دێت.....  كۆتایی  دڕندایەتی  سیستمی  و  دێتەدی  هەر 

وتارێكیدا لەمیانەی كۆنگرە، رەخنەی لە هەموو پارتە عەملانیەكان گرت بە دژایەتی 

ئیسالم ناوی هێنان، ئەم هەڵوێستانە جێگای رەخنەی باڵی نەورەسییەكان بوو.

دروشمی  لەژێر  بەست،  دیكەی  كۆنگرەیەكی   ،)1980 ئەیلولی  )6ی  لە 

كۆنگرەكەدا  میانەی  لە  هەر  الوەكان(.  بەیەكگەیشتنی  و  قودس  )رزگاركردنی 

خۆپیشاندانێكی گەورە سازكراو دژایەتی بۆ سیستمی عەملانی راگەیەندرا.

توركیا  لە   )1980 ئەیلولی  )12ی  رۆژی  لە  هەفتە،  یەك  بە  كۆنگرە  دوای 

كودەتایەكی سەربازی روویدا، بڕیاری قەدەغەكردنی هەموو پارتە سیاسییەكان 

دەرچوو، كە پارتی-ئەلسەالمە-ی نیشتیامنی یەك لەوان بوو.
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پارتی-رەفاه-ی ئیسالمی
R P

لە )19ی تەمووزی 1983( دامەزراوە، لە الیەن كۆمەڵێك، كە لە )33( كەس 

پێكهاتبوو، هەمویان پێشرت ئەندامی )پارتی ئەلسەالمە(ی نیشتیامنی بوون، ئەم 

پارتە ماوەیەك لەالیەن دەستەیەكی نادیارەوە بەڕێوەدەچوو، تا ساڵی )1987( 

كاتێك بڕیاری قەدەغەی كاری سیاسی لەسەر سیاسیەمتەداران هەڵگیرا، دوای 

ئەوە )نەجمەدین ئەربەكان( وەك سەركردەی پارتەكە دیاریكرا.

ی  ئەلسەالمە-  پارتی-  میراتگری  -رەف��اه-  پارتی  كە  بوترێت  دەكرێت 

نیشتیامنییە)37(.

شێوازی كاری رێكخراوەیی لەناو پارتی- رەفاه-: )38( 

لە  نیشتیامنی  ئەلسەالمە(ی  )پارتی  لە  جیاوازبوو  رێكخراوەیی  كاری  أ- 

رێكخراوەییەوە  و  دامەزراوەیی  لەبواری  خۆی  تواناكانی  رووەوە.  چەندین 
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كاری  بەڕێوەبردنی  و  هۆشیاری  و  پێگەیاندن  كاری  س��ەرەڕای  پەرەپێداوە، 

سیاسی، ئەگەر لەناو ئۆپزسیۆن بوو بێت یان لە دەرەوەی دەسەاڵت.

بووە  ئەندام كراوە  ئەندام، وەرگرتنی  بنەمای وەرگرتنی  دەربارەی شێواز و 

و رێگە لە كەس نەگیراوە. بە زۆریش ئەندامانی لە چین و توێژە جیاوازەكان 

ئەوانەی  ئایینەكان،  رێبازە  ئەندامانی  گوندەكان،  بازرگانانی  وەك:  بوون، 

فەرمانبەران،  شار،  ناو  بچوكەكانی  بازرگانە  لێگیراوە،  ئاشكرایان  كاری  بواری 

خوێندكاران، پیشەسازان وخاوەن كاروباری بازرگانی، ئەوانەی رەگوڕیشەیان بۆ 

الدێ  و گوندەكان دەگەڕێتەوە.

پارتە،  ئەم  ناوخۆی  پەیڕەوی  )8(ی  مادەی  رێكخراوەیی:  پەیكەری  ب- 

پەیكەری رێكخراوەیی پارتەكەی بەمجۆرە دیاریكردووە، 

-1 ئەنجوومەنە ناوەندییەكان پێكدێن لە:

سەرۆك،  لە  پێكدێت  دەبەسرتێت  جارێك  ساڵ  دوو  گشتی:  كۆنگرەی   أ. 

ئەندامی پەرلەمان، ئەندامی كۆمیتەی ناوەندی، ئەنجومەنی دیسپلینی حزب، 

وەزیرەكانی حزب، نوێنەری رێكخراوەكان.

 ب. سەرۆكی پارت: راستەوخۆ لە الیەن كۆنگرەی گشتییەوە هەڵدەبژێردرێت.

 ج. كۆمیتەی ناوەندی: ژمارەیان )25( ئەندامن. لە الیەن كۆنگرەی گشتییەوە 

هەڵدەبژێدرێت.

 د. ئەنجومەنی دیسپیلی ناوەندی: ژمارەیان )7( ئەندامە. لە الیەن كۆنگرەی 

گشتییەوە هەڵدەبژێردرێن.

2- ئەنجومەنەكانی پارێزگا و قەزاكان.

3- گروپی پەرلەمانی پارت.

4- گروپەكانی ئەنجومەنی گشتی پارێزگا.

5- گروپەكانی ئەنجومەنی شارەوانییەكان.



229پارت و رێكخراوە سیاسییەكان له توركیا

 )هێلكاری( پەیكەری رێكخراوەیی

سەرۆكی پارت

تێبینی: ژمارەی ئەندامانی پارتی )رەفاه( نزیكەی )چوار(ملیۆن بوو، دەنگدەرانی پارتی 

رەفاه لە هەڵبژاردنی )1995(، نزیكەی )شەش( ملیۆن دەنگدەر دەبوو.

پێگەو رۆڵی ژنان لە كاری رێكخراوەیدا:)39(

تایبەتی  گرنگی  پێشوتر،  ئیسالمیەكانی  پارتە  پێچەوانەی  بە  رەفاه-   - پارتی 

بە رۆڵی ژن داوە. هەوڵی بۆ كاراكردنی رۆڵی ژنان داوە لەناو رێكخستنەكاندا، 

بەو هەندەی ژن كۆڵەكەی بنچینەییە لە سیستمی پەروەردەیی و رەوشتی ناو 

كۆمەاڵ و خێزاندا.

بڕیاردراوە  پارتە،  ئەم  سەركردایەتی  ئاستی  لەسەر  زۆر  گفتوگۆیەكی  دوای 
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ئەنجومەنی تایبەت بۆ ژنان پێكبهێرنێت لەژێر ناوی )ئەنجومەنی ژنان( و لەژێر 

ئەركی  ئەنجومەنانە  ئەو  پارتەكە.  گشتییەكانی  پەیوەندییە  بەشی  چاودێری 

زۆری كۆمەاڵیەتی و هزری و هونەری پێسپێردراوە.

شێوازی رێكخستنی ئەنجومەنی ژنان:

پێكهێنانی لیژنەی )خامنان( لەسەر هەموو ئاستەكان و بە شێوەیەكی ستونی، 

بەستنەوەشی بە شێوەیەكی ئاسۆیی بە ئۆرگانە سەرەكییەكانی پارتەكە.

ناوەندی  دەبێتە  خامنان  لیژنەی  سەرەكی  نوسینگەی  ئەنكەرە  شاری  لە 

رێكخستنەكان و لەژێر چاودێری نوسینگەی سەرۆكی پارت دەبێت، دواتر لیژنەی 

سەرپەرشتكاری  چاودێری  لەژێر  و  هەرێامیەتی  ئاستی  لەسەر  دێت  خامنان 

رێكخستنی هەرێمەكە. بەمشێوەیە لیژنەی ناوچەكان و كارگێڕی و خۆجێییەكان تا 

دەگاتە گەڕەك و بازنەی هەڵبژاردن و سندوقی دەنگدان. ژمارەی ئەندامانی ئەو 

لیژنانە جیاواز دەبن بە پێی ئاست و پێگەی لیژنەكە، بۆ منوونە لە شارە گەورەكانی 

وەك ئیستەمبول و ئەنكەرە، ژمارەیان )50( كەس دەبێت.

ئاڕاستە هزری و سیاسییە جیاوازەكانی ناو پارت:

لەناو ئەم پارتەدا دوو ئاڕاستەی هزری جیاواز هەبووە، ئەوانەش:

1. كۆنەپارێزان، كە خودی )نەجمەدین ئەربەكان( رابەرایەتیدەكرد.

2. ریفۆرمخوازان، كە )رەجەب تەیب ئەردۆگان( رابەرایەتیدەكرد.

لەناوەرۆكدا  سیاسییەكانی  بۆچوونە  كۆنەپارێز،  كەسێكی  وەك  ئەربەكان، 

ئەوەندە جیاواز نەبووە لە بۆچوونەكانی رەوتی )راسرتەوی ناوەراست(، بەاڵم لە 

الیەكی دیكەوە ئەربەكان هەڵسوكەوتی رادیكاڵی بووە لە رووبەڕووبوونەوەكاندا، 

دیارە ئەم دیاردەیەش بووە بە هۆی پەیدابوونی گرژی لەناو ریزەكانی پارتەكە.

بەاڵم رەجەب تەیب ئەردۆگان و عەبدواڵ گول، رێبازێكی سیاسی میانڕەو و 

پراگامتیكییان پیادەكردووە، زیاتریش كراوە بوون لە ئاست رووداو و گۆڕانكاریەكان.
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خاڵە گرنگەكانی بەرنامەی پارتی-رەفاه-:)40(

كە  بابەتانەن  ئەو  كراوە، هەمان  بۆ  ئاماژەیان  بەرنامەیەدا  لەم  بابەتانەی  ئەو 

پێشرت لە پرۆگرامی پارتی -ئەلسەالمە- تۆماركرابوون:

1. رەخنەگرتن لە دەوڵەتی عەملانی توركیا و لەو سیاسەتەی پەیڕەویدەكات لە 

الساییكردنەوەی رۆژئاوا.

2. دژایەتی بەشداریكردنی توركیا لە بازاڕی هاوبەشی ئەوروپا.

بازاڕی  پێكهێنانی  و  ئیسالمیەكان  دەوڵەتە  نێوان  هاوكاری  بۆ  كاركردن   .3

هاوبەشی ئیسالمی.

4. پەرەپێدان بە جومگەكانی دەسەاڵت لە رێگای بەشداریكردنی فراوان لە كاری 

سیاسی و پەرلەمانی.

5. داڕشتنی بەرنامەیەك بۆ زۆركردنی بەرهەم.

6. چاكسازی فراوان بۆ دەزگا كارگێڕی و ئابوریەكان.

7. پەرەپێدانی پیشەسازی.

ئابوری  بۆ  سەرمایەدارییەوە  ئابوری  لە  واڵت،  ئابوری  سیستمی  گۆڕینی   .8

ئیسالمی.

9. دووبارە داڕشتنەوەی باجەكان.

پارتی -رەفاه-و پرۆسەی بەشداری لە دەسەاڵت:)41(

ساڵی  لە  بكات  پەرلەمان  هەڵبژاردنی  بەشداری  نەیتوانی  پارتی-رەفاه- 

)1983(، بەهۆی ئەو هەلومەرجانەی باڵیان بەسەر واڵتدا كێشابوو دوای كودەتا 

و  پەرلەمانی  هەڵبژاردنی  بەشداری  دواتر  بەاڵم   ،)1980( ساڵی  سەربازیەكەی 

خۆجێی كردووە و سااڵ بە سااڵ پێگەی خۆی بەهێزكردووە.

1. لە هەڵبژاردنی خۆجێی )25ی ئازاری 1984(، رێژەی)4، %4( دەنگەكانی بە 

دەستهێنا، هەروەها سەرۆكایەتی شارەوانییەكانی )ئورفە( و )دان(ی بە دەستهێناوە.

بە  دەنگەكانی  رێ���ژەی)36.31%(   )1987( ساڵی  گشتی  هەڵبژاردنی  لە   .2

دەستهێناوە.
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بە  دەنگەكانی  رێ���ژەی)9.4%(   )1989( ساڵی  خۆجێی  هەڵبژاردنی  لە   .3

لەگەڵ  ب��ەراورد  بە  دەنگەكان،  )%100(ی  زیادبوونی  بە  واتە  دەستهێناوە. 

پارێزگاكانی:  سەرۆكایەتی  بەدەستهێنانی  هەروەها   .)1984( ساڵی  هەڵبژاردنی 

قونییە، سیواس، شازلی ئورفە، قارەمان مرش، لەگەڵ )15( شارەوانی.

4. لە هەڵبژاردنی گشتی ساڵی )1991(، بە لیستێك لەگەڵ هەردوو پارتی كاری 

نەتەوەیی و چاكسازی نەتەوەیی بەشداریكردووە، رێژەی )%16.78( دەنگەكانی 

بەدەستهێناوە.

دەنگەكانی  )%19.7(ی  رێژەی   ،)1994( ئازاری  خۆجێی،  هەڵبژاردنی  لە   .5

بەدەستهێناوە.

هۆكارەكانی بەهێزبوونی پێگەی پارتی-رەفاه-:)42(

دەرك��ەوت  ه��ەروەك  دانیشتوان،  ناوخۆیی  كۆچی  لە  سودوەرگرتن   .1

ناوچەكانی  بۆ  كۆچیانكردووە  رۆژهەاڵت  باكوری  هەژارانی  زۆری  ژمارەیەكی 

لە  بوو  سەركەوتوو  -رەفاه-  پارتی  ژیان.  كارو  مەبەستی  بە  رۆژئاوا  باكوری 

بەكارهێنانی ئەو كۆمەاڵنە بۆ بەرژەوەندی خۆی.

كودەتاكەی  دوای  تایبەتی  بە  بوونی،  پچڕپچڕ  و  چەپ  بەرەی  الوازی   .2

ساڵی)1980(.

3. گەشەكردنی رەوتی ئیسالمی سیاسی و فراوانبوونی چاالكییەكان.

4. بە هۆی سەركەوتنیان لەهەڵبژاردنی شارەوانییەكان، توانییان خزمەتگوزاری 

بگەیێنە دانیشتوان، سەرەراِی دژایەتیكردنی گەندەلێ  ناو دامەزراوەكان.

دابەشبوونی بەرەی راستڕەوی توركیا، بە تایبەتی پارتی داد بۆ دووبەش:

و  نەقشەبەندی  ئاینییەكانی  رێبازە  و  كۆمەڵە  ئەندامانی  دەنگدەرانی   .1

سلێامنی و نەورەسی.

2. بەشێك لە ئەندامانی كۆمەڵەی پیشەسازی و كاروباری دارایی )تیوساید(، 

كە سەر بە پارتە علامنیەكان بوون، پشتگیرییان لە كۆمەڵەی )موسیاد(ی سەر 

بە پارتی رەفاه كرد لە هاڵبژاردنەكان.
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هەڵوێستی رێكخراو و الیەنە ئیسالمییەكان بەرامبەر پارتی-رەفاه-:)43(

زۆرترین حاڵەتی ركابەری بۆ پارتی- رەفاه-ی ئیسالمی لەالیەن كۆمەڵی-نور-

ەوە بووە، ئەوانەی پەیڕەوكاری بیرمەندی ئیسالمی )سەعید نەورەسی( بوون. 

ئەوانەش بەسەر چەند گروپێك دابەشببوون، گرنگرتیینیان، گروپی -یەنی ئاسیا- 

بە رابەرایەتی )محەمەد قوتوالر( لەگەڵ گروپی )فەتحوال گولەن(.

ئاڕاستەی گشتی الی ئیسالمیەكان، ئەوانی پەیوەندییان بە پارتی-رەفاه-ەوە 

نەبووە، لە رووی سیاسییەوە الیەنگری ئەو پارتە عەملانیە راستڕەوەیان دەكرد، 

بە  دەسەاڵتییان  و  دەستهێناوە  بە  دەنگیان  زۆرترین  هەڵبژاردنەكاندا  لە  كە 

دەستەوە دەگرت. دیارە مەبەستیش لەو رەفتار و پشتگیرییەش سود وەرگرتنە 

و  الیەن  چەند  ئەوەشدا  لەگەڵ  دەسەاڵت،  بە  گەیشنت  دەستكەوتەكانی  لە 

گروپێكی ئیسالمی دیكە هەوڵی هاوكاری و هاوپەیامنیانداوە لەگەڵ پارتەكانی 

ناو دەسەاڵت بە مەبەستی بەرەنگاریكردنی پارتی -رەفاه- هەروەك بە ئاشكرا 

 ،)1996-1993( سااڵنی  نێوان  لە  دەردەكەوێت  چیلەر-  -تانسو  سەردەمی  لە 

بەاڵم بە سەركەوتنی پارتی-رەفاه- لە هەڵبژاردنی گشتی )1995( و دواتر بوونی 

ئەربەكان بە سەرۆك وەزیران لە )1996(، هەموو ئەو نەخشەو ئاڕاستانە گۆڕانی 

بەسەرداهات و گەیشتە رادەی ئەوەی، كە هێزە ئیسالمییەكان ریزەكانی خۆیان 

رێكبخەن و هەموو لەگەڵ پارتی -رەفاه-ی دەسەاڵتدار، لە یەكریز بوەسنت.

یەكێكیان  ب��وون،  ئەگەر  دوو  ب��ەردەم  لە  ئیسالمییەكان  هێزە  گشتی  بە 

پیادەیدەكات دژ  توركیادا  لە  ئەو رێوشوێنانەی، كە سیستم  بەرهەڵستیكردنی 

كە  سااڵ،  ماوەی هەشت  بۆ  بەزۆر  فێربوونی  پرۆژەی  وەك  ئیسالمییەكان،  بە 

)ئیامم  پەیامنگاكانی  لە  ناوەندی  قۆناغی  دواخستنی  دەبێتە هۆی  راستەوخۆ 

- خەتیب(.

یان كردنەوەی ئاسۆی نوێ  لەبەردەم ئەو هێزە ئیسالمیانە، كە دەبێتە هۆی 

دەستەبەركردنی چەند پەیوەندییەكی نوێ  لەگەڵ دەسەاڵت.
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)كۆمەڵەی  وەك  ئیسالمییانە،  رێكخراوە  ئەو  سەركردەكانی  لە  هەندێ  

بۆیداوە  هەوڵیان  دەستكەوتانەی  ئەو  كە  هەستدەكەن،  وا  گولەن(  فەتحوڵاڵ 

لەماوەی بیست سااڵ زیاترە بەرەوڕووی هەڕەشە و پاشەكشە دەبنەوە، ئەوەش 

زیاتر لەسەر یەك ئاست، وەك بواری ئابوری، پەروەردە، راگەیاندن.

گولەن هەر لەسەرەتاوە لەو پەیوەندییەی، كە لەنێوان دەسەاڵت و پارتی-

الیەنگری  ئەو  بۆیە  هەبووە،  بۆی  تایبەتی  تێگەیشتنی  دروستبووە،  رەفاه- 

بوون،  لوتكەدا  لە  قەیرانەكان  كە  كاتێك،  لە  لە هەڵوێستەكانی  سوپای دەكرد 

بەاڵم )محەمەد قوتلوالر( ئەو ئەربەكان بەوە دانانێت، كە هاوكار بووبێت لە 

پێشخستنی هەلومەرجی بزوتنەوەی ئیسالمی، بەڵكو بە بەرپرسیاری دەزانێت 

لەبەرامبەر چەندین هەڵەی جەوهەری.

پێیوایە، كە پەرلەمان بە سیستمی ئیسالمی ناكۆك نییە، هەروەها بەرگری لە 

سلیامن دیمیرێل دەكات و بەوە ناوی دەبات كە زەمینەی لەباری خوڵقاند بۆ 

دەركەوتنی ئیسالمییەكان.

كۆتاییهێنان بە رۆڵی پارتی-رەفاه-:

ئامێزی  هەڕەشە  نامەیەكی  توركیا،  كۆماری  سەرۆك   ،)1997 شوباتی  )28ی  لە 

حوزەیرانی  لە  كە  توركیا(كرد،  وەزیرانی  )سەرۆك  ئەربەكان  نەجمەدین  ئاڕاستەی 

1996وە ئەو پۆستەی بە دەستەوە بوو.

پێویستە  كە  كرابوو،  وەزی��ران  س��ەرۆك  لە  داواك��اری  كۆمەڵێك  نامەكەدا  لە 

جێبەجێبكرێت، بەاڵم سەرۆك وەزیران پشتی لەو داواكارییانە كردووە، وەاڵمەكەشی 

لەبەردەم  نەك  پەرلەمان  ب��ەردەم  لە  بەرپرسە  حكومەتەكەی  كە  ب��وو،  ئ��ەوە 

ئەنجومەنی ئاسایشی نەتەوەیی، بۆیە فشار لەسەری زیادیكرد تا ناچاربوو لە )18ی 

كۆتایینەهات،  بەوەندە  كارەكە  بەاڵم  دەستلەكاربكێشێتەوە،   )1997 حوزەیرانی 

ئەربەكان رەوانەی دادگا كرا، بە بڕیاری دادگا، بۆ ماوەی )5( سااڵ لە چاالكی سیاسی 

دوورخرایەوە. هەروەها پارتی )رەفاه( بڕیاری هەڵوەشاندنەوەی بۆ دەرچوو.
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حزبوڵال
لەو  هەڵگرتووە،  )حزبوڵال(یان  ناوی  و  درووستبوون  رێكخراو  چەندین 

ئەنادۆل،  گەلی  بەرەی  ئیسالمی،  رزگاریخوازی  بزوتنەوەی  رێكخراوانە: 

باشوری  لە  جەنگاوەران  گ��ەورەی  ب��ەرەی  ئیسالمی،  مستەكۆڵەی)44( 

)حزبولاڵ(  ناونیشانی  رێكخراوانە  ئەو  هەموو   ،)I B D A-C( رۆژهەاڵت 

كۆیاندەكاتەوە.

دیكە  پارتی  پێنج  كرا،  بۆ  ئاماژەیان  كە  رێكخراوانە،  ئەو  س��ەرەڕای 

دامەزراون، كە هەموویان ناوی )حزبولاڵ(یان هەڵگرتووە، ئەوانەش:

1. بزوتنەوەی ئیسالمی )A-K-A(، لقی حزبوڵاڵیە لە شاری ئیستەمبوڵ، 

لە سەركردەكانی ئەو پارتە )عیرفان جاغریجی(.
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ناوچەی  لە  كە  كوردستان،  كرێكارانی  پارتی  هاوپەیامنی  حزبوڵاڵی   .2

-بیقاع-ی لوبنانی دامەزراوە، لەژێر ناوی )یەكێتی مەالیانی نیشتامن(

كاری  چەندین  بە  رێكخراوە  ئەم  دامەزراوە،  بامتان  لەشاری  حزبوڵاڵ   .3

توندوتیژی هەستاوە دژ بە پارتی كرێكارانی كوردستان. دابەشبووە بەسەر 

دوو باڵ، باڵی )مەنزل( و باڵی )زانست(.

كرێكارانی  پارتی  دژایەتی  دام��ەزراوە،  ماردین  شاری  لە  حزبوڵاڵ   .4

كوردستان دەكات.

5. حزبوڵاڵی سەر بە ئێران لە ناوچەی -بەنگول-.

زۆربەی  گشتی  بە  دەكەن،  كار  )حزبولاڵ(وە  بەناوی  رێكخراوانەی  ئەو 

كرێكارانی  پارتی  و  ماركسی  ه��زری  دژایەتی  و  ك��وردن  ئەندامانییان 

كوردستان دەكەن.

بامتان  شاری  لە  كە  توركیایە،  حزبوڵاڵی  رێكخراوانە  ئەو  چاالكرتین 

دروستببوو، لە ساڵی )1978(. بە پێی چەند سەرچاوەیەك دامەزرێنەرانی 

ئەم حزبە زۆربەیان ئەندام بوون لە رێكخراوی قوتابیان بە ناوی )یەكێتی 

-ئەلسەالمەی-  پارتی  بە  سەر  كە  توركەكان(،  قوتابیە  بۆ  نەتەوەیی 

گوزیل،  مەنسور  گونگور،  فیدان  دیارەكانی:  ئەندامە  لە  بوو.  نیشتیامنی 

كۆتایی  لە  هەر  كوردن.  زوریشیان  ئۆغلو،  وەلی  وااڵ، حوسین  عوبەیدوڵاڵ 

ساڵی )1978(وە دوو بەرەكییەك لەناو ئەم حزبە روویدا، بە هۆیەوە دوو 

حزبوڵاڵیان  ناوی  الشیان  هەردوو  )زانست(،  و  )مەنزەل(  بوون  پەیدا  بااڵ 

هەڵگرتبوو.

بەسەر هات و رووداوەكان:

ئەمنیەكانی  دەزگ��ا   ،)2000( دووەم��ی  كانونی  مانگی  سەرەتای  لە 
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حزبوڵاڵ.  چاالكییەكانی  بە  دژ  دەستپێكرد  فراوانیان  هەڵمەتێكی  توركیا 

 ،)2000 دووەم��ی  كانونی  )25ی  لە  ئەنادۆاڵ  میدیای  راپۆرتێكی  بەپێی 

دەكەوێتە  كە  ش��اری-ئ��ەروە-  شارەوانی  سەرۆكی  ناس،  عەبدولحەمید 

باشوری رۆژهەاڵتی توركیا و ئەندامی پارتی-فەزیلە-یەو پەیوەندی نهێنی 

دوای  توركیا  پۆلیسی  دەستگیركرا.  بۆیە  هەبووە،  توركی  حزبوڵاڵی  بە 

چاودێری و پشكنینی زۆر توانی تەرمی )33( ئەندامی حزبوڵاڵ بدۆزێتەوە، 

كە  تێدابووە،  ئۆغلو-ی  وەلی  تەرمی-حوسین  ناوەرۆكی هەواڵەكە  پێی  بە 

سەرۆكی رێكخراوەكە بوو، هەروەها نزیكەی )700( كەس دەستگیركراون 

بە تاوانی پەیوەندیكردن بەو حزبەوە.

ساڵی  لە سەرەتای  نورەدین(، حزبوڵاڵ  )محەمەد  نووسینی  پێی  بە  هەر 

)2000( )45( جێگەی بایەخپێدانی راگەیاندن و رایگشتی و بەرپرسان بووە 

لە توركیا، دوای پێكدادانێك لەنێوان پۆلیس و چەند ئەندامێكی ئەو حزبە 

-15( پۆلیس  خۆشاردنەوەیان،  بنكەی  دۆزینەوەی  و  ئیستەمبوڵ  لەشاری 

20( تەرمی دۆزیوەتەوە، كە پێش چەند ساڵێك لەژێر گڵدا شاردرابوونەوە.

ئەم  چاالكییەكانی  لە  سودی  توركیا  حكومەتی  دەوترێت  هەروەها 

ئەنجامیداوە.  كوردستان  كرێكارانی  پارتی  بەرامبەر  كە  وەرگرتووە،  حزبە 

توركیایە  دروستكراوی  حزبە  ئەو  كە  دەكرێت،  لەوە  باس  هەندێكجاریش 

بۆ دژایەتی پارتی كرێكارانی كوردستان، كە لە بەشێكی ئەندامە پیاوكوژ و 

تاوانبارەكانی پارتی كاری نەتەوەیی )NAP( پێكهاتوون.

سەرەڕای ئەو دیاردە و رووداوانە، ئەو گروپ و رێكخراوانە هەندێكجار 

بەیەك  زۆریان  زیانی  ئەنجامدا  لە  هەبووە  پێكدادانیان  یەكدا  لەنێوان 

گەیاندووە.
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پارتی – ئەلفەزیلە -
F P

بڕیاری   )1998( دووەم��ی  كانونی  لەمانگی  توركیا  دەستوری  دادگ��ای 

ئەربەكان(  )نەجمەدین  كە  دەركرد،  رەفاهی  پارتی  هەڵوەشاندنەوەی)46( 

سەركردایەتی دەكرد. سەركردایەتی ئەم پارتە وەك دەسپێشخەرییەك، بڕیاریدابوو 

پارتێكی دیكە دامبەزرێنێت لەو ئەندامانەی، كە بڕیاری قەدەغەكردنی دادگا لە 

كاری سیاسی نایانگرێتەوە.

پارتی  دام��ەزران��دن��ی  بڕیاری   )1997 یەكەمی  كانونی  )17ی  لە  بۆیە 

-ئەلفەزیلە-یان دەركرد. بە سەركردایەتی )عیسا ئەلب تەكین(، بەاڵم هەر زوو 

لە )14ی ئایاری 1998( ناوبراو بڕیاری دەستلەكاركێشانەوەی خۆی راگەیاند و 

پارتەكە،  ببێتە سەرۆكی  كە  كوتان( خۆشكرد،  )رەجائی  بۆ هاوڕێكەی  رێگەی 

ئەوەش لەمیانەی كۆنگرەی گشتی پارتەكە، هەر لەو كۆنگرەیەدا بڕیاردرا، كە 

دیموكراسییەت وەك ئامڕاز و ئامانج كاری پێبكرێت.
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پارتی -ئەلفەزیلە- لەسەر هەمان رێبازی پارتی -رەفاه- كاری دەكرد و لەسەر 

و هەڵوێستی  بڕیار  دەخرانەڕوو، هەمان  كێشانەی  و  ئەو هەڵوێست  هەموو 

دام��ەزراوەی  لەگەڵ  توندی  بەربەرەكانی  سەرەڕای  هەبوو.  پارتی-رەفاه-ی 

سەربازی و پارتەكانی ئاڕاستە عەملانی و شۆڤێنیەكان، توانیویەتی لە هەڵبژاردنی 

 )112( و  دەستبێنێت  بە  دەنگەكان   )15.3%( رێژەی   )1999 نیسانی  )18ی 

ئەندامی بگاتە پەرلەمان، سەرەڕای ئەوەی سەرۆكایەتی شارەوانی هەردو شاری 

گەورەی توركیا: ئیستەمبوڵ، ئەزمیر، بە دەستەوەبگرێت.

ملمالنێی -فەزیلە- لەگەڵ دامەزراوە فەرمییەكان:)47(

داواكاری  دەكرا،  توند  دژایەتیەكی  توركیا  سەربازی  دامەزراوەی  الیەن  لە 

گشتی لەو واڵتە بەردەوام لە هەوڵی ئەوە دابووە بەڵگەكان لەسەری كۆبكاتەوە 

لێرەدا  دەسەاڵت،  بە  گەیشتنی  و  فەرمی  كاری  لە  لێی  رێگرتن  مەبەستی  بە 

زنجیرەیەك لەو هەواڵنە دەخەینەڕوو:

1. لە )24ی ئەیلولی 1998( سەرۆك شارەوانی )ئیستەمبوڵ(رەجەب تەیب 

بەوەی  تاوانباركرا  بوو،  پارتە  ئەم  سەركردایەتی  ئەندامێكی  كە  ئەردۆگان، 

و  خوێندۆتەوە  وتارێكی  )سعرەت(  لەشاری   )1997( یەكەمی  كانونی  لە  كە 

دەستامنن،  رمەكانی  بڵندگۆكان  سەربازگەمانن،  مزگەوتەكان  وتویەتی:  تێیدا 

ئەو  هۆی  بە  سەربازەكامنانن،  ب��اوەڕداران  ئاسنینەكامنانن،  كاڵوە  گومەزەكان 

وتارە، ئەردۆگان بۆ ماوەی )10( مانگ زیندانیكرا.

توركیا،  سەربازییەكانی  سەركردە   ،)1999 دووەمی  كانوونی  )10ی  لە   .2

دژایەتی  و  كۆنەپەرست  بە  فەزیلەیان  پارتی  سەركردەكانی  لەراپۆرتێكییان 

دیموكراسییەت تاوانبار كرد.

3. لە )19ی ئازاری 1999(، سەرۆك ئەركانی سوپای توركیا )جەنەراڵ حوسین 

فەزیلەیان  پارتی  سەربە  پەرلەمانی  ئەندامانی  هەوڵەكانی  مەترسی  كیورك( 
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خستەڕوو دەربارەی هەمواركردنی یاساكان بۆ بەرژەوەندی كاری سیاسی.

ئەجاوید-  -بوڵەند  توركیا  وەزیرانی  سەرۆك   )1999 شوباتی  )4ی  لە   .4

بە  توركیا،  لەهەموو  ئاسایش  بەرپرسانی  و  پارێزگا  بۆ  دەركرد  رێنامییەكانی 

ئایین  لە  سود  دەیانەوێت  كۆنەپەرستانەی  ئەو  چاودێریكردنی  مەبەستی 

وەربگرن بۆ كاری سیاسی.

هۆی  بە  دەرك��ران،  كار  لە  مامۆستا   )300(  ،)2000 شوباتی  )11ی  لە   .5

سەرپۆش لەسەركردن، كە یاسا قەدەغەیكردووە.

)مروە  پارتی-فەزیلە-خاتو  پەرلەمانی  ئەندام   ،)1999 ئەیلولی  )21ی  لە   .6

قاوەتچی( رەگەزنامەی توركی لێوەرگیرایەوە بە هۆی دژایەتیكردنی بۆ یاساكانی 

عەملانیەت و سەرپۆشكردن لە كاتی هاتنە ناو پەرلەمان.

7. لە )6ی تەمووزی 2000(، دادگای دەستوری توركیا بڕیاری دوورخستنەوەی 

)نەجمەدین ئەربەكان(ی دەركرد لە ژیانی سیاسی، بە درێژایی ژیانی.

هەڵوەشاندنەوەی پارتی-ئەلفەزیلە-:

لە )22ی حوزەیرانی 2001(، دادگای دەستوری توركیا بڕیاری هەڵوەشاندنەوەی 

پارتی-ئەلفەزیلە-ی دەركرد، لەبەر ئەم هۆیانەی خوارەوە:

 أ. پارتی -ئەلفەزیلە- پاشاموەی پارتی -رەفاه-ە.

بنەما  و  عەملانیەت  بە  دژ  چاالكی  هێالنەی  بە  -ئەلفەزیلە-بووە  پارتی   ب. 

هزری و سیاسییەكانی دامەزرێنەری كۆماری توركیا -مستەفا كەمال-.

الواز بوونی پێگەی پارتی-ئەلفەزیلە-:)48(

لە هەڵبژاردنی گشتی ساڵی )1999(، دەنگەكانی پارتی -ئەلفەزیلە- رووی لە 

كەمی كرد و لە پلەی سێیەمدا هات، دەكرێت هۆیەكانی ئەم ئەنجامە، بۆ ئەم 

خااڵنە بگەڕێنینەوە:

1. دەنگدەر لە توركیا هاتبووە سەر ئەو باوەڕەی، كە ئەگەر پارتی –ئەلفەزیلە-
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دەنگی بەرزیش بە دەستبێنێت، ئەوا رێگەی پێنادرێت بگاتە دەسەاڵت، دیارە 

لەمبارەوە ئەزموونی پارتی-رەفاه- لە بەرچاو بووە.

بێنەوبەرەی زۆر  بە كێشە و  لە الیەن دادگاكانەوە   - ئەلفەزیلە   - پارتی   .2

ماندوكرابوو، وەك رێگرتن لە ئەندامانی بۆ خۆ كاندید كردن.

چەند  بە  هەڵبژاردن،  پرۆسەی  پێش  توركیا  لە  سەربازی  دام��ەزراوەی   .3

كردارێك دژ بەو پارتە هەستاوە، وەك رێگرتن لە خوێندكاران بەسەر پۆش لە 

زانكۆكان دەوامبكەن، یان هەندێك رێوشوێن بەرامبەر قوتابخانە ئایینیەكان.

لە  ژمارەیەك  ك��رد،  هەڵبژاردن  لە  بەشداری  كە  پارتی-ئەلفەزیلە-   .4

سەركردەكانی دوورخرابوونەوە لە كاری سیاسی، وەك -نەجمەدین ئەربەكان، 

رەجەب تەیب ئەردوگان، شەوكەت قازان.

جێگەی  سیاسییەوە،  لەڕووی  -ئەلفەزیلە-  پارتی  بەجێگەیاندنی  ئەرك   .5

رەزامەندی الیەنگرو دەنگدەرانی نەبووە، ئەوەندەی لەبواری شارەوانییەكانی 

خزمەتگوزاری باشیان جێبەجێكردووە.
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پارتی- ئەلسەعادە-
S P

داخستنی  بە   ،)2001 حوزەیرانی  )22ی  لە  توركیا  دەستوری  بڕیاری  دوای 

پارتی)49(

پەرلەمان،  لەناو  پارتەكە  نوێنەرانی  و  ئەندامانی سەركردایەتی  -ئەلفەزیلە- 

پشتگیریدەركردن،  ئەربەكان  نەجمەدین  كە  بەشێكییان  بەش:  دوو  بوونە 

پارتی ئەلسەعادە- ئەم   - پارتێكی دیكە لەژێرناوی  بە دامەزراندنی  بڕیاریاندا 

پارتە بە پشتگیری )48( ئەندام پەرلەمان و بەسەركردایەتی -محەمەد رەجائی- 

لە )20ی تەمووزی 2001( دامەزرا. )محەمەد رەجائی(، كە پێشرت سەرۆكی پارتی 

-ئەلفەزیلە- بوو، لە سێیەم كۆنگرەی پارتی -ئەلسەعادە- دەستیلەكاركێشایەوە 

و پرۆفیسۆر)نوعامن كورلونوش( بووە سەرۆكی پارتەكە.

)نەجمەدین  الی��ەن  لە  ناڕاستەخۆ  شێوەیەكی  بە  -ئەلسەعادە-  پارتی 

ئەربەكان(ەوە ئاڕاستە دەكرا، لەسەر بنەمای بزوتنەوەی گوروش )گردبوونەوەی 

نیشتیامنی( بەرێوەدەچوو، كە بارەگاكەی لە واڵتی ئەڵامنیا بوو.
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بەشەكەی دیكەی پارتی -ئەلفەزیلە- كە ناویان لەخۆیان نابوو )نوێكردنەوە(

و زۆربەیان بە تەمەن گەنج بوون، لە پارتی -ئەلفەزیلە- جیابوونەوە و پارتی 

-دادو گەشەپێدان-یان دامەزراند بە سەرۆكایەتی رەجەب تەیب ئەردۆگان.

ئامانجەكانی پارتی ئەلسەعادە:

1. دژایەتیكردنی پاشكۆیەتی توركیا بۆ رۆژئاوا و پەیامنی ناتۆ.

2. دۆستایەتی و نزیكبوونەوە لە واڵتانی عەرەبی و ئیسالمی.

3. پشتگیریكردنی كێشەی فەلەستین.

4. رازینەبوون بە سیاسەتی توركیا لەبواری پەیامن و رێكەوتنە سەربازییەكان.

5. كاركردن بۆ دامەزراندنی بازاری ئابوری ئیسالمی.

6. بەرهەڵستیكردنی سیاسەتی بانكی دراوی نێودەوڵەتی.

و  ژنان  لە سەرپۆشی  رێگرتن  رێوشوێنە عەملانیەكان، وەك  قبوڵنەكردنی   .7

فێربوونی ئاینی.

توانا جەماوەری و رێكخراوەییەكانی پارتی -ئەلسەعادە-:

هەرچەندە لە هەڵبژاردنی گشتی ساڵی )2002(، پارتی -ئەلسەعادە- نەیتوانی رێژەی 

)%10( تێپەڕبكات و ئەندامانی بگەنە ناو پەرلەمان، بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا، خاوەن 

جەماوەرێكی زۆر بوو، لە ناوەوە و دەرەوەی توركیا.

جەماوەری ئەم پارتە: زیاتر پێكدێن لە كۆچبەرانی تورك بۆ واڵتانی ئەوروپا لەگەڵ 

چینی بازرگان و كارمەندان، هەروەها ئەو ئافرەتانەی جلوبەرگی بااڵپۆش لەبەردەكەن 

لە شار و گوندەكان. هێزی رێكخراوەیی ئەم پارتە زیاتر لە پارێزگاكانی: قۆنیا، ئیستەمبواڵ، 

ئاق سەرای، ئەرزڕوم، قوچال، ئەزمیت، بورسا، مرعش و مەالتیا كۆبونەتەوە.

ركابەری ئەم پارتە بە زۆری، پارتی داد و گەشەپێدان بوو، كە بوو بە هۆی 

الوازی پارتی -ئەلسەعادە-.

ئەم پارتە چەندین رۆژنامە و گۆڤاری جۆراوجۆر و ئێزگەی خۆی هەبووە.
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پارتی داد و گەشەپێدان
A K P

لە رۆژی )14ی ئابی 2001( دامەزراوە، لە الیەن كۆمەڵە سیاسەمتەدارێكی)50( 

رەجەب  وەك:  پێكهاتوون.  مامناوەندی  و  كۆنەپارێز  رەوتی  هەردوو  لە  تورك 

شاهین،  عەلی  محەمەد  شنە،  عەبدوللەتیف  گول،  عەبدوڵاڵ  ئەردۆگان،  تەیب 

عیرفان جوندوز و ساڵح قابو ساز. ئەوانە ئەندامی پێشوی هەردوو پارتی )رەفاه( 

و پارتی )ئەلفەزیلە( بوون، سەرەڕای چەند كەسانێكی جیابۆوە لە هەردو پارتی 

نیشتیامنی دایك و پارتی رێگای راست، وەك جەمیل شیشیك، عەلی جوشكن، 

عەبدولقادر ئاق سو، قورشاد توزمن، قوقسال توبتان.

لەناو ئەم پارتە سێ  ئاڕاستەی سەرەكی پێكهاتووە:

گروپی عەبدواڵ گول-رەوتی میللی گروشی نێوخواز-

گروپی عەبدواڵ ئاق سوو- باڵی كۆنە پارێز لەپارتی نیشتیامنی دایك-

گروپی كوكال توبتان- باڵی كۆنەپارێز لەپارتی رێگای راست.

 ،A-K-PARTISI لە:  پێكدێت  گەشەپێدان،  دادو  پارتی  ناوی  كورتكراوەی 

بەواتای)51( پارتی سپی، یان پاكوخاوێن دێت.ناوی تەواوی ئەم پارتە بەپیتی التینی:

ADALET VE KAIKINMA PARTISI
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ئەندام   )53( سەرەڕای  بوون،  كەس   )71( دامەزرێنەر  ئەندامانی  ژمارەی 

پارتەكە،  ناو  بوون و هاتنە  (ئەلفەزیلە(  پارتی  لیستی  لە  پێشرت  كە  پەرلەمان، 

بەمە ژمارەی ئەندامانی دامەزرێنەر گەیشتنە )124( ئەندام. ئەم ئەنجومەنە 

ئەركی بەڕێوەبردنی كاروباری پارتەكەی لەئەستۆگرت تا بەستنی یەكەم كۆنگرە.

پارتی دادو گەشەپێدان لە )70( پارێزگای كۆماری توركیا لە كۆی )81( پارێزگا، 

ئۆرگان و رێكخستنی هەیە، گرنگرتین ئەو پارێزگایانە كە بنكەی جەماوەری بە 

هێزن بۆ پارتەكە بریتین:

بورسە،  ئەرزروم،  سیواس،  سەرای،  ئاق  ئەنكەرە،  ئیستەمبوڵ،  قەیسەری، 

قوجالی، ئەزمیت، بولو، كوتاهی، ئەزنا، تشوروم، شانكیری، توقات، مانیا.

دروشمی پارتی داد و گەشەپێدان گڵۆپێكە.

بەرنامەی سیاسی ئەم پارتە)52(:

لە  تێگەیشنت  بۆ  پێدەبەسرتێت  پشتی  بیروباوەڕانەی  ئەو  باڵوكردنەوەی   .1

مافە نێودەوڵەتیەكان و ئازادی بۆ هەموو ناوچەكان.

2. كۆتاییهێنان بە ئاستەنگ و بەرەنگارییەكانی توشی توركیا هاتوون.

تواناكانی مرۆڤ، كە چەندین ساڵە پشتگوێخراون،  3. سازدان و كاراكردنی 

هەروەها توركیا بكرێتە دەوڵەتێكی بەرهەمهێن و گەشە بە بەرهەمی ناوخۆیی 

بدرێت.

بەڕێوەبردنی  لە  ناحكومییەكان  رێكخراوە  و  هاواڵتییان  بەشداریكردنی   .4

گشتی و خوڵقاندنی هاوكاری بەردەوام لەناو توێژەكانی كۆمەڵگە.

لەناو  بەرپرسیاریەتی  و  شەفافییەت  چەمكی  چەسپاندنی  بۆ  هەوڵدان   .5

هەمو دامودەزگا گشتییەكانی ژیان.

6. ئامادەكردنی هۆكارەكانی بەشارستانی بوون و مۆدێرنیتە و ئەقاڵنیەتكردنی 

ئەنجامگەیاندنی  بە  و  واقیعیەت  بوونی  هەروەها  كۆمەڵگە،  هەڵسوڕاندنی 

كێشەكانی  بۆ  چارەسەری  دانانی  وەك  واڵت،  ناوچەكانی  لە  چارەسەرییەكان 

ئابوری، رۆشنبیری، هونەری، فێربوون، تەندروستی، كشتوكااڵ و سامانی ئاژەڵداری.
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سیاسەتی ناوخۆی پارتی داد و گەشەپێدان:

هەروەك ئەردۆگان لەوتارەكانی روونیكردۆتەوە:

سیاسەتی ناوخۆی پارتی داد و گەشەپێدان، لەسەر ئەم بنەمایانە بونیادنراوە:

1. دیموكراسیەت و سیكۆالریزم و دەسەاڵتی یاسا، لە بنەما بنچینەییەكانی 

ژیانی  بە  هاواڵتییان  و  دەبوژێتەوە  توركیا  كە  باوەڕمانوایە  ك��ۆم��ارن، 

و  كرانەوە  پیادەبكرێت،  بنەمایانە  ئەو  هەوڵامندا  ئەگەر  خۆشرتدەگەێنێت. 

شەفافییەت لە بنەما زیندو و گرنگەكانی حكومەتن.

ریشەییامن  گۆڕانكاری  چەندین  ئاڵوزییەكان،  چارەسەركردنی  بۆ   .2

پتەوكردنی  مەبەستی  بە  دادوەری،  سیستمی  و  دەستور  لە  ئەنجامداوە، 

بە  شەفافییەت  پەرەپێدانی  و  ئاستەكەی  بەرزكردنەوەی  و  دیموكراسییەت 

كەمرتین كات.

و  بیروباوەڕ  دەربڕینی  لە  ئازادە  توركیا،  لەكۆماری  هاواڵتییەك  هەر   .3

ئایدیۆلۆژیای خۆی، هەروەها ئەو مافەیان هەیە، كە پەیوەندییەكان رێكبخەن 

و لەچوارچێوەی كولتوری خۆیان بژین.

لەسەر  كە  ناكات،  سیاسی  حزبی  بەبوونی  پێویست  كە  باوەڕمانوایە   .4

نەتەوایەتی،  بنچینەی  لەسەر  هەروەها  دامبەزرێت،  ئاین  بیرۆكەی  بنچینەی 

بەهایەكی  ئاین  كۆمەڵگە،  بەهاكانی  كۆتوبەندكردنی  هۆی  دەبنە  چونكە 

لە  بەكاربهێرنێت  ناكرێت  سیاسیەكانەوە،  كارە  هەموو  لەسەرووی  هاوبەشە 

دووبەرەكی  پەیدابوونی  هۆی  دەبێتە  كارە  ئەو  سیاسییەكانەوە،  پارتە  الیەن 

لەناو كۆمەڵگە.

دەوڵەتە  ئاستی  بۆ  توركیایە  گەیاندنی  ك��ەم،  الی  بە  ئامانجامن   .5

پێشكەوتووەكان، لە پێناو گەیشنت بەو ئامانجە دەبێت چاكسازی ئەنجامبدرێت 

لە ژێرخانی گشتی و لە بواری ئابوریشدا، پێویستدەكات لەسەر بنچینەی بازاری 

ئازاد كار بكەین.
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6. توركیا لە ساڵی )2001( بەرەو كێشەی توند بۆتەوە، بەو هۆیەوە داڕمانی 

شێوەیەكی  بە  دارایی  گەندەڵی  دیاردەی  هەروەها  رووی��داوە،  توند  ئابوری 

ترسناك، بۆیە بەرنامەمان هەیە بۆ چاكسازی و سەقامگیری ئابوری.

سیاسەتی دەرەكی پارتی داد و گەشەپێدان:

هەروەك ئەردۆغان لەوتارەكانی روونیكردۆتەوە: ئێمە لە سەردەمێكی نوێی 

سیاسەتی نێودەوڵەتیدا دەژین، دەكرێت ناوی لێبرنێت سەردەمی گەشەكردنی 

پەیوەندییە هەرێامیەتیەكان -بە پێی بیروباوەڕەكانی پارتی داد و گەشەپێدان 

پەیوەندییە نێودەوڵەتیەكان، دەبێت لەسەر ئەم بنەمایانە بونیادبرنێت:

ئەوا  ناكەن،  بنەمایانە  ئەو  پەیڕەوی  دەوڵەتانەی  ئەو  باوەڕمانوایە   .1

بەرەوڕووی كێشەی ئابوری و كۆمەاڵیەتی دەبنەوە.

هامناندەدات  بونیادنان،  میكانیزمی  و  نێودەوڵەتی  ب��ارودۆخ��ی   .2

دامبەزرێنین،  ئەقاڵنییەت  و  لێكتێگەیشنت  بنەمای  لەسەر  پەیوەندییەكامنان 

لەگەڵ الیەنەكانی سەر رووی زەوی بەو جۆرە دەتوانین بگەینە بنەمایەكی نوێ 

لە پەیوەندییە نێودەوڵەتییەكان.

3. نەبوونی ئاشتی و سەقامگیری لە ناوچەكەمان بە شێوەیەكی راستەوخۆ، 

چاالكانە  توركیا  دەبێت  بۆیە  كۆمەڵگاكەمان،  لەسەر  دەبێت  كاریگەری 

هەوڵبدات، سەقامگیری لەناوچەكە بەدیبێنێت. 

4.  تازەگەرێتی لە توركیا پرۆژەیەكی درێژخایەنە، ئەوەش بۆتە بەشێكی گرنگ 

لە سیاسەتێكی چاالكی دەوڵەت و بەشێكی گرنگ لە پێكهاتەی دامەزراوەكانی 

توركیایە  وەرگرتنی  تازەگەرێتی،  رسوشتییەكانی  لەئەنجامە  هەر  دەوڵەت 

ناو  الیەنگری چوونە  توركیا  كۆمەڵگەی  بارەوە)75%(  لەم  ئەوروپا،  لەیەكێتی 

یەكێتی توركیا دەكەن.
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 حكومەتی توركیا دەستیكرد بە گفتوگۆ لەگەڵ سەركردایەتی پارتی كرێكارانی 

ئەو  جێبەجێكردنی  هەنگاوەكانی  بەاڵم  س��ازدرا،  رێككەوتنێك  كوردستان، 

رێككەوتنە، كۆسپ و رێگری زۆری لەبەردەمە و ئاسۆكەشی روون نییە.

پارت و رێكخراوەكانی ئیسالمی سیاسی میانرەو لە توركیا یان ئەوانەی بەناوی نەجمەدین 

ئەربەكان دەنارسێن.)54(

 دؤخٌ شًاشٌ شُركردايُتٌ ُدَغُكردىق دامُزراندى ناوٍ ثارت ذ

ثارتٌ نًسامٌ  1
 نًشتًمانٌ

كانىنٌ 
دووَم 
1971 

نُمجُديو  1971ئازارٍ 
 ئُربُكاى

ًَكٌ  بُشدارٍ ضُند حكىمُت
 ياوثُميانٌ كردووَ. 

ثارتٌ شُالمٍُ  2
 نًشتًمانٌ

تشريين 
يُكُمٌ 
1972 

نُمجُديو  1981ئازارٍ 
 ئُربُكاى

ًَكٌ  بُشدارٍ ضُند حكىمُت
 ميانٌ كردووَ.ياوثُ

تُمىزٍ  رَفاهثارتٌ  3
1983 

كانىنٌ دووَمٌ 
1998 

نُمجُديو 
 ئُربُكاى

بُشدارٍ لُ ضُند حكىمُت 
كردووَ شُرؤكٌ حكىمُت 

 بىوَ.
كانىنٌ  ثارتٌ ئُلفُزيمُ 4

يُكُمٌ 
1997 

حىزَيرانٌ 
2111 

ًًَُم بىو لُ  رَجائٌ كىتاى ًَسٍ ش ي
 .1999ثُرلُمانٌ نًصانٌ 

تُمىز  ثارتٌ ئُلصُعادَ 5
2111 

 نىَيهُرٍ نًُ لُ ثُرلُماى. رَجائٌ كىتاى 

ثارتٌ داد و  6
ًَداى  طُشُث

رَجُب تُيب   2111ئابٌ 
 ئُردوطاى

زؤريهٍُ ثُرلُماى شُرؤك 
 شُرؤك كؤمار.-حكىمُت
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بزوتنەوە ئیسالمیە رادیكاڵییەكان لە توركیا)55(

 يةَلوَيصيت شةركردايةتي دامةزراندى رَيكخراو ذ
 شياشي

 ري شياشيكا

شةرظاناني  1
ي مةزني رؤذيةآلت
 ئيصالمي

لة رَيكخراوي 
شةرظاناني ئيصالم 

 جيابؤتةوة

بانطةشة بؤ  شاحل مريزا ئؤغلو
ي شؤِرش

 ئيصالمي

كاري ضةكداري بة 
 شَيوةيةكي نًَيين

-حسبولال طروثي 2
 -مةنسةل

ي شؤِرشبة كاريطةري 
ئيصالمي ئَيراني 

 دامةزراوة

 دامةزراندني ظيداى طونطور
ي دةوَلةت

 ئيصالمي

كاري ضةكداري بة 
 شَيوةيةكي نًَيين

حسبولال طروثي  3
 زانصت

بة كاريطةري 
توركيا  يةواَلطري
 دامةزراوة

حوشني وةلي 
 ئؤغلو

دذايةتي ثارتي 
كرَيكاراني 
 كوردشتاى

ضةكداري و تريؤر 
 كردى

رَيكخراوي  4
بسووتهةوةي 

 ئيصالمي

دذ بة رةوتة  عريقاى تشاغرضي 
 ضةثةكانة

ري ضةكداري بة كا
 نًَيين.

لة ناوضةي  حسبي ئيصالمي 5
 كوردشتاى دامةزراوة

دذي رةوتي  
 ضةث

كاري ضةكداري بة 
 نًَيين.

ثارتي تةحريري  6
 ئيصالمي

رَيكخراوَيكي 
 ئيصالمي كؤنة

دذي ضةث  
بانطةشة بؤ 

شيصتني 
 خةليفايةتي.

 كاري ضةكداري.

يةكَييت كؤمةَلة  7
 ئيصالميةكاى

مة لة ثارتي ئةلصةال
 جيابؤتةوة.

بانطةشة بؤ  جةمالديو قةبالى
ي دةوَلةت

ئيصالمي 
 .خةليفايةت

بانطةشة بؤ 
رَيكخصتين شياشي 

 ئيصالمي.
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د.عوسامن عەلی، وەرگێڕانی، عەبدولستار ئەحمەد، چ1، -2014 2015 باڵوكردنەوەی گۆڤاری 

تورك ناسی،  هەولێر، ال-172 173.
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بەشی چوارەم
پارت و رێكخراوە كوردستانیەكان
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شیكردنەوەی گشتی

شاری  عوسامنی،  دەوڵەتی  پایتەختی  ن��ۆزدەدا،  س��ەدەی  كۆتاییەكانی  لە 

شۆڕشگێڕی  بیروباوەڕی  ئاڵوگۆڕكردنی  بۆ  مەڵبەندێك  ببووە  ئیستەمبوڵ، 

و  رۆشنبیران  گ��ەورەی  ژمارەیەكی  ئ��ەوەی  دوای  تایبەتی  بە  نیشتیامنی.  و 

نیشتیامنی  ئاڕاستەی  و  رەوت  لە  كۆببوونەوە،  شارە  لەو  نیشتیامنپەروەران 

نەتەوایەتی و ئیسالمی و هزری جیاوازدا، لە كەسانی رۆشنبیر، نوسەر، شاعیر، 

خوێندكار، ئەفسەرانی ناو سوپا، كەسایەتییە نیشتیامنپەروەر و ئاینیەكان، ئەوانەی 

لەناوچە و واڵتە جیاوازەكانی ئەو دەوڵەتە، شاری ئیستەمبوڵ كۆیكردبونەوە.

ئامانجە  لە  یەك  ئەو خەڵكەدا هەبووە،  لەبیری  ئاواتی جیاواز  دیارە هیواو 

لەو  بوو،  عوسامنی  دەوڵەتی  رزگاركردنی  خەڵكە،  لەو  بەشێك  دیارەكانی 

بارودۆخە پڕ ئاژاوە و دواكەوتن و الوازییەی، كە دەوڵەت پێیدا تێپەڕ دەبوو، 

ئاڕاستەی سیاسی و هزری جیاواز  لەناوبردنیش دەچو، چەندین  بەڵكو بەرەو 

دەركەوتن، لەنێوانیشیاندا ملمالنێی توند بەدیدەكرا.

لە  نوێدا  ن��ەوەی  لەناو  ت��ورك،  نەتەوەخوازی  رەوت��ی  هەلومەرجەدا  لەو 

لەژێر  كە  دیكەش،  نەتەوایەتییەكانی  ئاڕاستە  شانبەشانی  بوو،  پەرەسەندندا 

بەسەردا  دەرەكیشیان  كارتێكردنی  دیارە  بوون،  عوسامنیدا  دەوڵەتی  چنگی 

هەبووە.

پێكهێنانی  عوسامنی  دەوڵەتی  مێژووی  لە  سیاسی  رێكخستنی  یەكەم 

ئەم  دامەزرێنەرانی  )1889(ز.  ساڵی  لە  بوو  تەرەقی(  و  )ئیتیحاد  كۆمەڵەی 

رێكخراوە سیاسییە پێكهاتبوون لە كەسانی بە رەگەز تورك و كورد و نەتەوەی 

لەژێر  سیاسیەكانیشیان  ئامانجە  بوو،  عوسامنی(  )یەكێتی  دروشمیان  دیكە. 

)یەكسانی،  سەریهەڵدابوو   )1789( فەرەنسا  شۆڕشی  بنەماكانی  كاریگەری 

ئازادی، برایەتی()1(. 
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كۆمەڵەی )ئیتیحاد و تەرەقی( تا ساڵی )1909( بانگەشەی بۆ ناسیونالیستی 

داوای  لەگەڵ  هەڵگرتبوو،  عوسامنی  میللەتی  گوتاری  بەڵكو  نەكردوە،  توركی 

ناو دەوڵەتی عوسامنی،  ئازادیش بۆ هەموو گەالنی  دەستور و مەركەزییەت، 

و   )1908( لە  الوەكان  توركە  كودەتای  و   )1900( بیری-تورانیزم-دوای  بەاڵم 

هەموو  دیكە،  نەتەوەكانی  بەرامبەر  توانەوە  نوێی  سیاسەتێكی  پیادەكردنی 

ئەوانە هۆكاری وەچەرخان بوون لە الیەن نەتەوەكانی وەك كورد و بولگار و 

عەرەب، بەرامبەر بەو سیاسەتە و جیابوونەوە و رێكخستنە سیاسییەكانی ئەو 

نەتەوانە، ئەمە و سەرەڕای هۆكارەكانی دیكەی هۆشیاری سیاسی.

وەك  دەستپێكرد،  سەربەخۆیان  رێكخستنی  كورد،  نیشتیامنپەرەورانی  بۆیە 

كاتێك  بەتایبەتیش  كورد،  نەتەوەی  رزگاریخوازی  لەخەباتی  نوێ  قۆناغێكی 

بەڵێنەكانی  هەموو  لە  پشتیكرد  و  دەست  گرتە  دەسەاڵتی  كەمال(  )مستەفا 

بەرامبەر بەكورد، هەروەها زۆر ستەمكارانە وەاڵمی داوا رەواكانی گەلی كوردی 

دایەوە.

رێكخستنی سیاسی كورد، هەر لە سەرەتای سااڵنی )1900(وە دەستیپێكردووە، 

سەرەتا وەك كۆمەڵە رێكخراوی رۆشنبیری و كۆمەاڵیەتیش، تا پەرەیسەندووە 

بەرەو رێكخراوی سیاسی خاوەن بەرنامە و ئامانج.

ا- قۆناغی كۆمەڵە و رێكخراوەكان:

گەورەی  ژمارەیەكی  بۆ  ئاماژە  سەرەتایی  قۆناغێكی  وەك  دەكرێت  لێرەدا 

رێكخراو و كۆمەڵەی رۆشنبیری و سیاسی بكەین، كە لە كۆتاییەكانی سەدەی 

نۆزدەوە دامەزراون، تا كۆتاییەكانی جەنگی یەكەمی جیهانی و كۆتاییهاتن بە 

ئیمپراتۆرییەتی عوسامنی و راگەیاندنی كۆماری توركیا لە )1923(.)2(

ئەو كۆمەڵ و رێكخراوانە لە سەردەستی كۆمەڵێك تێكۆشەر و روناكبیری كورد 

دروستبوون، بەشی زۆریان لە پایتەختی دەوڵەتی عوسامنی )ئیستەمبوڵ(بوون، 
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ناچاری سەركردایەتی خەبات و شۆڕشی چەكدارییان كردووە،  بە  هەندێكیان 

هەروەك لە شۆڕشی شێخ سەعیدی پیران و شۆڕشی ئارارات دەردەكەوێت.

لێرەدا بە كورتی ئاماژە بۆ ناوی بەشێك لەو كۆمەڵە و رێكخراوانە دەكەین:)3(

َلي ةــاوي كؤمةَلـــــــــــن ز
شا

دن 
ران

ةز
دام

 

 ردةــةركــــــــش وَينــش

 ي نةهريشَيخ عوبةيدوَلآل  1881 جةمعييةتي اتفاقي كورد  .1

فيلرةت ئةفةندي  تةمبوَلئيص 1911 عسمي قةومي كوردشتان كؤمةَلةي  .2
 دياربةكري

شَيخ عةبدولقادر شَيخ   1918 كورد تعاون ترقي كؤمةَلةي  .3
 َلآلبدوعة

 ئةكرةم جةميل  1911 هَيظي كؤمةَلةي  .4
شَيخ عةبدولقادر شَيخ   1912 رزطاري كوردشتان كؤمةَلةي  .5

 عةبدوَلآل
 مةال خدري دةرشيني  1912 حسبي موحيباني كوردشتان  .6
 حمةمةدي نوري خةربوت 1911 تةلةبةي كورديةكَييت   .7
 شوكري حمةمةد شةطبان،   1912 يانةي كوردشتان تيالي شينجيت  .8

 دةرشينى نوري
 شادين عةبدوَلآل ئيصتةمبوَل 1912 كورد تشريم مصاعب مجعييت  .9

 عةبدولرةزاق بةدرخان خؤى 1913 جيوانساني كؤمةَلةي  .11
 يادر نةهرةعةبدولق  1917 تعالي كوردشتان كؤمةَلةي  .11
 عةبدولرةزاق شةمسيين ئيصتةمبوَل 1917 ئيصتقاللي كورد كؤمةَلةي  .12
 شورةيا بةدرخان قاهرية 1917 ئيصتقاللي كوردشتان كؤمةَلةي  .13
 ليئةجنوم ياموَل  1919 ثَيشلةوتين ئافرةتاني كوردشتان كؤمةَلةي  .14
 1919 ثارتي دميوكراتي كورد  .15

كةمال فةوزي، نةمجةدين  صتةمبوَلئي
 شنيحو

 ئةمني عالي بةدرخان  1921 تةشليالتي كؤمةآليةتي كورد كؤمةَلةي  .16
 خاليد بةط ئةرزروم 1921 ئازادي كورد كؤمةَلةي  .17
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 كۆمەڵەی خۆیبوون)4(

زۆری  هەڵمەتێكی  دوای  رێكخراوە  ئەم  كوردان،  واڵتی  چڤاتی  خۆیبوون 

تێكۆشەرانی كورد دامەزراوە، دوای تێكشكانی شۆڕشی چەكداری شێخ سەعیدی 

پیران.

رێكخراوە  ئەو  دامەزراندنی  لەپێناو  كەس  یەكەم  وەك  سەلیم(  )مەمدوح 

سەگبان،  شوكری  محەمەد  لەگەڵ  كردووە،  پەیوەندی  زنجیرەیەك  هەوڵیداوە، 

ئیحسان نوری پاشا، عەلی رەزا كوڕی شێخ سەعید و مستەفا شاهین سەرۆكی 

هۆزی برازی، هەروەها شەریف پاشا، كە ئەو كاتە لەشاری پاریس بووە، لەگەڵ 

جەالدەت بەدرخان كە لە واڵتی میرس بووە و چەندین كەسانی دیكەش.

مەال  هۆی  بە  رەزا(  عەلی  )سەید  دیكەوە  الیەكی  لە  و  هەمانكاتدا  لە 

ئەحمەدی شوزی و بەهاوكاری فەقێ عەبدوڵاڵی جزیری، پەیوەندیكردووە بە 

پەناهەندەكانی عێراق و سوریا و ئێرانەوە.
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هەر بە هۆی ئەو كەسایەتییەوە لە دهۆك و زاخۆ پەیوەندی بە سەركردەكانی 

كوردەوە كراوە، عەلی رەزا پەیوەندی بە شێخ عەبدولڕەحامنی گارسی و عەلی 

رشنخی و جەعفەر ئاغای ئەرمی و گورگین ئاغای بەرواری و حازم بەگی زاخۆیی 

كردووە.

رەزایان  عەلی  پاڵپشتی  و  هاوكاری  بەڵێنی  هەموویان  كەسایەتیانە  ئەو 

بۆ  ناردووە  نوێنەری خۆی  رەزا  عەلی  مەبەستە  ئەم  بۆ  هەر  دوپاتكردۆتەوە، 

ئەحمەد  ئەمین  و  )هەڤیركان(  عەشیرەتی  سەرۆكی  ئاغای  حاجی  و  سوریا 

و  )هەیسبان(  خێڵی  سەرۆكی  ئاغای  بەدرەدین  و  )رمان(  هۆزی  سەرۆكی 

عەشیرەتەكانی بۆتان و بادینانی بۆ كۆنگرەیەك بانگهێشتكردوون.

ئەنجامی هەوڵەكانی هەموو الیەك دوای چەندین كۆبوونەوە و چاوپێكەوتن 

لە ناوچەكانی كوردستان و پاریس، بە ئاگاداری یەكرت، هەموو الیەك بریاریاندا لە 

مانگی ترشینی یەكەمی )1927( لە ماڵی )پاپا زیانی ئەرمەنی( لە واڵتی سوریا 

كۆبوونەوەكە  بەشداربووانی  خایاند،  رۆژی  پێنج  كۆبوونەوەكەیان  كۆببنەوە، 

لەم كەسانە پێكهاتبوون:

1. د.شوكری محەمەد سەگبان، ناوبراو یەكێك بوو لە دامەزرێنەرانی كۆمەڵەی 

تەعالی كوردستان، سەرۆكی كۆبوونەوەكەشی كرد.

2. جەالدەت ئەمین عالی بەدرخان.

3. حاجۆ ئاغا سەرۆكی خێڵی هەڤیركێ .

4. بوزان شاهین بەگ سەرۆكی خێڵی برازان.

5. مستەفا شاهین بەگ.

6. ئەمین ئەحمەد سەرۆكی خێڵی رمان.

7. بەدرەدین ئاغا، سەرۆكی خێڵی هیسبان.

8. مەمدوح سەلیم، لە دامەزرێنەرانی كۆمەڵەی تەعالی كوردستان.

9. فەهمی لیجی، نووسەری شێخ سەعیدی پیران.

10. كەریم )ئەفسەری سوپای عوسامنی( كوردستانی باشور.
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11. كامل )ئەفسەری سوپای عوسامنی( كوردستانی باشور.

12. مەال ئەحمەدی شوزی.

13. فەقێ  عەبدوڵاڵی جزیری.

گواستنەوەی  لەسەر  رێككەوتن  ئامادەبوان  گفتوگۆ،  رۆژ  پێنج  دوای 

كۆبوونەوەكانیان بۆ شاری )بەحەمدون( لە لوبنان. لە )21ی ترشینی یەكەمی 

چەند  لەسەر  كۆبوونەوانەدا  لەو  دا،  كۆبوونەوەكانیان  بە  درێژەیان   )1927

بابەتێك گفتوگۆ كراو گەیشتنە ئەم ئەنجامانە:

مەبەستی  بە  كوردییەكان،  رێكخراوە  و  كۆمەڵ  هەڵوەشاندنەوەی  أ ( 

دامەزراندنی كۆمەڵێكی گەورە، كە هەموو ئەندامانی ئەو كۆمەاڵنە كۆبكاتەوە، 

كۆمەڵەكانیش كەنوێنەریان ئامادەبوون، بریتیبوون لە:

أ . كۆمەڵی تەعالی كوردستان.

ب . كۆمەڵەی تەشكیالتی كورد.

ت . كۆمەڵەی كورد میللەت فیرقەسی.

پ . كۆمەڵی سەربەخۆی كورد.

2( كاركردنی بەردەوام لەخەبات و شۆڕشدا دژی تورك.

3( رەچاوكردنی ئەم الیانانە، پیش هەڵگیرساندنی شۆڕشی چەكداری.

أ ( دانانی سەركردەیەك بۆ هەموو هێزە نیشتامنیە كوردیەكان.

ب ( رێكخستنی هەموو هێزەكان لە شێوەی سەربازی.

ت ( دامەزراندنی مەڵبەندێك بۆ شۆڕش و سەركردایەتی بااڵی هێزەكان.

پ ( دروستكردنی پەیوەندی برایەتی هاوكاری بەردەوام لەگەڵ حكومەت و 

گەلی ئێران.

ج ( دروستكردنی پەیوەندی باش لەگەڵ هەردوو حكومەتی عێراق و سوریا.

كۆمەڵە گۆڤارێكی دەركرد لەژێر ناوی -هاوار- لەمانگی ئایاری )1932(، ئەو 

گۆڤارە بۆ ماوەی پێنج ساڵ دەردەچو لە شاری پاریس بەهەردوو زمانی كوردی 

و فەرەنسی، مانگی دووجار.
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ئامانجە گشتیەكانی خۆیبوون:

-1 كۆكردنەوەی كورد لە هەموو پارچەكانی كوردستان بێ  هیچ جیاوازییەكی 

ئاینی یان زمانەوانی یاخود چینایەتی، بەرەو تێكۆشان.

لەگەڵ  دیبلۆماسییەكان،  پەیوەندییە  پڕوپاگەندەی سیاسی  بە  بایەخدان   2-

ئیتاڵیا،  و  فەرەنسا  بەریتانیا  و  روسیا  وەك  نێودەوڵەتییەكان،  دەرەكییە  الیەنە 

هەروەها لەگەڵ هێزە ئەرمەنیەكان.

كۆمەڵگەی  عەشایری  هەلومەرجی  لەگەڵ  كە  بەگوتارێك،  بایەخدان   3-

كوردیدا بگونجێت.

-4 ئامانج رزگاركردنی كوردستانە لەچنگی داگیركارو دروستكردنی دەوڵەتێكی 

نەتەوەیی سەربەخۆ.

كۆمەڵەی خۆیبون و كاری رێكخراوەیی:

ئەم رێكخراوە خاوەن پرۆگرام و پەیڕەوی ناوخۆ و لە ساڵی )1938(وە، ئەو 

بەرنامەیە دوو بەش بووە، )نڤام عمومی( كە لە)31( مادە پێكهاتووە، لەگەڵ 

)پیامن میللی(، كە لە )32( مادە پێكهاتووە، بەاڵم بەشی بابەتەكانی شێواون و 

ناخوێندرێتەوە.

لە بابەتە گرنگەكانی بەرنامەی كاری رێكخراوەیی كۆمەڵەی خۆیبوون:

 1- مەرجەكانی وەرگرتنی ئەندام و ئەركەكانی.

 2- سوێندخواردن لە كاتی وەرگرتنی ئەندام.

 3- كاركردنی ئەندام بە شێوەیەكی نهێنی.

 4- بوونی رێكخستنی هەرەمی بۆ رێكخراوەكە.

دامەزراندنی كۆمەڵەی خۆیبوون هەنگاوێكی پێشكەوتوتر بووە لە كۆمەڵە 

لەڕووی  سەردەمییانە،  سیاسی  پارتی  دامەزراندنی  بەرەو  رێكخراوەكان،  و 

بەرنامەی سیاسی و تەواو بوونی پەیكەری رێكخراوەیی و لێكدانەوەی هزری بۆ 
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باری راهاتوی كۆمەڵگەی كوردی، هەروەها ئەم رێكخراوە سنوری چاالكییەكانی 

فراوانرت بووە و زۆربەی بەشەكانی كوردستانی گرتۆتەوە.

لە كۆتاییدا دەبێت ئاماژە بەوە بكەین، كە شۆڕشی ئارارات لەنێوان )1927-

دیارە شۆڕشەكە  بۆ كێرشابوو،  لە الیەن كۆمەڵەی خۆیبوون نەخشەی   )1930

ئەركی سەركردایەتی سەربازی بە )ئیحسان نوری پاشا( سپێردرابوو.

ناوی ئەندامانی لقەكانی خۆیبوون)5(:

 1- كۆمیتەی ناوەندی لە بەیروت: كامەران عالی بەدرخان، واهان پاپا زیان، 

نەجمەدین دەروێش كیار، تار لەبە بەگ، خالید بەگ.

2- لقی دیمەشق: جەالدەت عالی بەدرخان، یوسف ئاغا، عوسامن عروسی، 

ئیراهم شەمدین.

زیان، مستەفا شاهین،  پاپا  پاشا، هیرات  قەدری جەمیل  لقی حەلەب:   -3  

بوزان بەگ شاهین، هەمزە ئەفەندی، مەمدوح سەلیم.

پاشا،  جەمیل  بەگ  محەمەد  پاشا،  جەمیل  بەگ  قەدری  حەسیچە:  لقی   -4

حاجۆ ئاغا، هەمزەی كوری بەكر كوردی، ئەلیاس ئەفەندی، كادور بەگ، ئاگۆپ 

سیمون، رەسول ئاغا.

 5- لقی ماردین: ئەیوب میللی زادە، سەعدون ئاغا، جەالل بەگ میللی زادە، 

زەحیا بەگ، محمود كارۆ.

پاشا،  پاشا، فكری بەگ جەمیل  لقی دیاربەكر: مەمدوح بەگ جەمیل    -6 

ئەحمەد بەگ جەمیل پاشا، زیا بەگ جەمیل پاشا، برنجی زادە، شەوقی ئەفەندی.

 7- لقی سلیوان: عەلی ئاغا، ئیراهیم بەگ، خەتیب بەگ سفی الدین، شێخ 

فكری، شێخ فەوزی.

8-  لقی سەحوور: نەجمەدین بەگ، مەمدڵاڵ بەگ، محەمەد بەگ، حەمدی 

بەگ، شێخ فەتحولاڵ.
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9- لقی سیریت: سەید محەمەد، شێخ جەالل شێخ نەرسەت، شێخ محیدین 

زوكریت، شێخ ئازارات.

ئەفەندی،  كریكور  ئەحمەد،  شێخ  محەمەد،  د.شوكری  بەغداد:  لقی   -10

خورشیدی عەبدولكەریم بەگ، كەریم مەحمود )كەریم شالوم(.

11- لقی كەركوك: محمود جەودەت، رەشید بەگ، رووف بەگ، عەبدولكریم 

بەگ.

12-لقی سلێامنی: تەوفیق وەهبی بەگ.

 13- لقی زاخۆ: حازم بەگ، موراد خان، محەمەد حەسەن، لیڤون پاشا.

 14- لقی رەواندوز: شێخی بارزان، ئیسامعیل بەگ، حوسین حوزنی، عەبدوڵاڵ 

بەگ.

15- لقی پاریس: شەریف پاشا، د.سورەیا بەدرخان، ناجی بەگ، جەمال بەگ.

16-لەندەن: رەووف بەگ، عەدنان بەگ، میرام خانوم.

ب- قۆناغی پارتە سیاسییەكان:

دوای  و  پێش  سااڵنی  باكور،  كوردستانی  لە  كورد  ئازادیخوازی  بزوتنەوەی 

چاالكییەكی  روونرت  یان  نەبووە،  فراوانی  سنورێكی  دووەم،  جیهانی  جەنگی 

تەسكدا  لەسنورێكی  و  الواز  لەبارێكی  بەڵكو  نەخستۆتەڕوو،  بەرچاو  كارای 

كاریكردووە و قەتیس ماوە.

جەمسەردا  دوو  بەسەر  جیهان  دابەشبوونی  و  جەنگ  دوای  دیاردەكانی 

و  توركیا  حكومەتی  دەسەاڵتی  توندڕەوی  هەروەها  نێوانیان،  ملمالنێی  و 

ستەمكاری ئیداری لە ناوچەكانی كوردستانی باكور و دواكەوتنی باری ئابوری 

و  كورد  گۆشەگیركردنی  بۆ  هۆكاربوون  دیاردانە،  ئەو  هەموو  كۆمەاڵیەتی،  و 

لەگەڵ  پەیوەندییەكانی  لە  تایبەتی  بە  گۆڕانكارییەكان،  و  رووداو  لە  دابڕانی 

بەشەكانی دیكەی كوردستان.
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دوای الوازبوون و هەڵوەشاندنەوەی كۆمەڵەی )خۆیبوون(، تاكە رێكخراوی 

سیاسی كوردستانی ناوی هاتبێت، كۆمەڵەی )ژ بۆ ئازادی كوردستان( بووە، كە 

كۆمەڵێك رۆشنبیر و نیشتیامنپەروەری كورد پێیهەستاون، وەك: فایەق بوجاك، 

رەمزی بوجاك، یوسف عەزیز ئۆغلو، موسا عەنتەر(. هەمویان خوێندكاری زانكۆ 

تواناكانیان سنوردار بووە، هەر زوو رێكخراوەكەیان  بوون و بواری چاالكی و 

پەكی كەوت، كە درێژە بە چاالكیەكانییان بدەن.

بە  پەیوەندییان  باكور  كوردپەروەرانی  لە  ژمارەیەك  سەردەمەدا،  لەو  هەر 

رێكخراوە سیاسییەكانی دیكە هەبووە، لە رۆژهەاڵت لەگەڵ كۆمەڵەی )ژ.ك( و 

لە باشور لەگەڵ حزبی هیوادا، بەاڵم لەگەڵ كۆتاییەكانی جەنگی جیهانی دووەم 

و گۆڕینی سیستمی حزبایەتی لە توركیا، لە سیستمی تاكحزبیەوە بۆ سیستمی 

فرەحزبی لەتوركیا، ئەوا لە كوردستانیشدا، گۆڕانێك بەسەر چاالكی سیاسی كوردا 

هاتووە، هەر بە هۆی سیستمی فرەحزبی لەتوركیا، پێگەی هەندێك كەسایەتی 

وەك شێخ و ئاغا و سەرۆك هۆزەكان، نوێنەری چین و توێژی كورد، رووی لە 

بەهێزبووندا بووە، دیارە ئەوەش چەند هۆكارێكی هەبووە:)6(

1- سیستمی هەڵبژاردنی نوێ لە توركیا، گرنگی دەنگدەری بەرزكردۆتەوە، 

هۆی  بە  ئ��ەوەش  بەرزبۆتەوە،  كوردیش  دەنگەدەری  پێگەی  شێوەیە  بەو 

بە  و  كۆمەاڵیەتییەكان  كەسایەتییە  و  شێخ  و  دەرەب��ەگ  بۆ  پاشكۆیەتییان 

كاریگەری گۆڕانگارییە ئابوری و كۆمەاڵیەتییەكان.

دەس��ەاڵت،  ن��او  دەستەبژێری  و  سیاسەمتەدار  لە  كەسایەتییەكان   -2

كەسایەتییە  و  دەرەبەگ  و  شێخ  لەگەڵ  كردووە  بەهێزتر  پەیوەندییەكانیان 

كۆمەاڵیەتییەكان لە كوردستانی باكور، بە مەبەستی بەدەستهێنانی دەنگەكانییان.



محەمەد فاتح268



269پارت و رێكخراوە سیاسییەكان له توركیا

پارتی دیموكراتی كوردستان-توركیا
P D K-T

لە  نەتەوایەتی  سیاسی  رێكخراوێكی  دروستبوونی  هەلومەرجی  دی��ارە 

كوردستانی باكور)7(، لەسەر هەردوو ئاستی بابەتی و ناوخۆیی لەباربووە، بۆیە 

نیشتیامنپەروەرانی كورد بۆ ئەم مەبەستە ماوەیەك بوو لە كۆبوونەوە و گفتوگۆ 

و بیروڕا ئاڵوگۆركردن دابوون.

ئەوانەی بەو ئەركە هەستان بریتیبوون لە: سەعید ئالچی، دەورناس، دەروێش 

ئاكگول، عومەر تورهان، شاكر ئیۆزدەمیر، شەرەفەدین ئیلچی، دەروێش سەعدۆ. 

بە راوێژكردن لەگەڵ چەند نیشتامنپەروەر و رۆشنبیرێكی دیكەی كورد، وەك: 

فەهمی بیالل و موسا عەنتەر.

ئامادەبوونی  بە  و  دیاربەكر  شاری  لە  كۆبوونەوەیەك  لە  كەسە  پێنج  ئەو 

بڕیاری   )1965 تەموزی  )11ی  رۆژی  لە  بوجاك(  )فایەق  رۆشنبیر  كەسایەتی 

كۆنگرەی  لە  دواتر  دەدەن،  كوردستان-توركیا،  دیموكراتی  پارتی  دامەزراندنی 
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دامەزراندن لە رۆژی )21ی ئابی 1965(، ئەنجومەنی سەركردایەتی هەڵدەبژێرن 

و بڕیار لەسەر بەرنامە و پەیڕەوی ناوخۆ دەدەن.

دەستەی سەركردایەتی بریتیبوون لە:)8(

1- فایەق بوجاك- سەرۆك )لە ساڵی 1966 یان 1967 لە پالنێكی هەواڵگری 

توركیا شەهید دەكرێت(.

2- سەعید ئالچی- سكرتێر.

3- ئەندامان: دەروێش ئاكگول )سەعدۆ(، عومەر تورهان، شاكر ئیۆزدەمیر.

بەرنامەی پارت:

لە )51( مادە پێكهاتبوو، لە پێشەكی بەرنامەكەیدا هاتبوو:

كورد نەتەوەیەكی سەربەخۆیە و پێویستە وەك نەتەوەكانی جیهان، ئازاد و 

سەربەخۆ بێت، بە گشتی بەرنامەكە ئەم خااڵنەی گرتبووە خۆی:)9(

أ . چوارچێوەی سنوری كوردستان دیاری بكرێن.

ب . زمانی كوردی لەناوچەی كوردستان ببێتە زمانی فەرمی.

ت . هەموو كارمەندان دەبێت كورد بن.

خۆی  رێژەی  بەپێی  ناوەند،  حكومەتی  و  پەرلەمان  لە  پێویستە  كورد  پ . 

نوێنەری هەبێت.

ج . بەرنامەی ئاوەدانی و پیشەسازی بۆ پڕۆژەكان دابرنێت.

ح . لە ناوچەی كوردستان رادیۆ و تەلەفزیۆن بە زمانی كوردی بێت.

خ . ناوەكانی ناوچە كوردییەكان دەبێت بە فەرمی بنارسێت.

د . دابەشكردنی زەویوزار بەسەر جوتیاران.

ژ . دروستكردنی پااڵوگەیەك لە كوردستان.

گوندنشینەكان،  هۆی  بە  بەرهەمهێرناو  توتنی  خەڵك،  هی  ببێتە  تووتن  ر . 

پێویستە لە بازاڕ بە ئازادی بفرۆرشێت.
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پێكهاتەی كۆمەاڵیەتی رێكخراوەیی پارتی)10(:

پێكهاتەی چینایەتی ئەم پارتە بریتیبوو لە كەسانی ناو عەشیرەت و هۆزەكان، 

لە پیاوانی ئاینی و بازرگان و خاوەن موڵك. لەبەر ئەوە جەماوەرەكەی و ئەندامانی 

بچوكەكان  پیشە  خاوەن  تاڕادەیەك  هەروەها  بوون،  دێهاتەكان  لەناو  زۆرتر 

پارتەكە،  سەركردایەتی  پێكهاتەی  بەاڵم  لەخۆگرتبوو،  جوتیاریشی  و  كرێكار  و 

بریتیبوو لە كەسانی بۆرژواو لیراڵ، لەناو كادرە بااڵكانیدا پیشەوەر، رۆشنبیر، 

خوێندەوار و پیاوماقواڵ دەبیرنان، هاوكات پێكهاتەی سەركردایەتییەكەی مۆركی 

ناوچەیی پێوە دیار نەبوو.

 )15( الیەن  لە  كۆمیتە،   )5( بەسەر  دابەشببوون  پارتی  رێكخستنەكانی 

ئەندامی سەركردایەتی بەڕێوە دەچوون.

لە سكرتێرەكانی پارتی: سەعید ئاڵچی، شەرەفەدین ئاڵچی )1971(، دەروێش 

سەعدۆ، سیراج بیلگین )1974( )11(.

لەسەر  بڕیار  كۆنگرەیە  لەو  بەست،  كۆنگرەی  یەكەمین   ،)1970( هاوینی  لە 

لەو  بەستووە،  كۆنفرانسی  سێیەم   )1975( ساڵی  درا.  خۆنووسین  چارەی  مافی 

كۆنفرانسەدا بیروباوەڕی شۆڕشگێڕی و پێشكەوتوانە سەریانهەڵداوە، گۆڕانیش لە 

بەرنامەی پارتەكە كراوە. ساڵی )1977( كۆنگرەی سێیەم بەسرتا، لەو كۆنگرەیە باڵی 

چەپ دەستی بەسەر حزبدا گرت و بڕیار لەسەر سۆسیالیزم وەك ئامانجێك درا. 

لە كۆبوونەوەی هەشتەمی كۆمیتەی ناوەندی ساڵی )1974(، لەبەرنامەی پارتیدا، 

مادەیەك  وەك  كورد  گەلی  بۆ  خۆنوسین  چارەی  مافی  بەدەستهێنانی  ئامانجی 

چەسپا، ئەوەش لە رێگەی شۆڕشی نیشتیامنی و خەباتی دیموكراسی گەلی كورد.

هەر بەپێی مادەی )2( بەرنامەكە، زمانی كوردی بە زمانی فەرمی كوردستانی 

باكور دانرا و بڕیاری دامەزراندنی هێزی چەكداریش درا.

لە مادەی )7(دا، جەخت لە دیاریكردنی سنوری كوردستانی باكور دەكرێتەوە، 

بە پێی رەگەز، جوگرافیا، ئابوری و مێژوو.
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خەبات و چاالكیە سیاسییەكانی پارتی:)12(

پارتی لە تەواوی كوردستانی باكوردا، وەك رێكخستنێكی كوردی دەنگدانەوەی 

هەبوو، بە تایبەتی لەناو گوندەكان و ناوچە سنوریەكان. رێكخستنەكانی پارتی 

هەڵدەستان بە باڵوكردنەوەی چاپەمەنیەكان بە هەردو زمانی كوردی و عەرەبی.

لەبواری چاالكیدا، پارتی بڕوای بە خەباتی چەكداری نەبووە بۆ بەدیهێنانی 

بەڵكو خواستی ئەوەی هەبوو بەشێوەیەكی سیاسی كار لەسەر  ئامانجەكانی، 

توانای  هۆی  بە  بوچاك  فایەق  بكات.  خەڵك  كۆمەاڵنی  وشیاركردنەوەی 

بەخێرایی  زۆر  ئەو  دەستی  لەسەر  پارتی  رێكخستنەكانی  رۆشنبیریەوە، 

توركی  میتی  دەستی  رەنگە  كە  گوماناوی،  پالنێكی  لە  بەاڵم  پەرەیاندەسەند، 

تێدابێت، ساڵی )1966( شەهید دەكرێت.

لەو سەردەمە پەیوەندییەكانی نێوان )پ.د.ك.ت( و )پارتی كاری توركی( بە 

پێی بەرنامەیەك رێكخرابوو.

سااڵنی )1966 و 1967( لەتەواوی كوردستانی باكور، زنجیرە خۆپیشاندانێكی 

توركی  كاری  پارتی  و  كوردستان  دیموكراتی  پارتی  كە  سەریهەڵدا،  جەماوەری 

بەیەكەوە رابەرایەتیاندەكرد.

وەك كاردانەوەیەك بەرامبەر بەو چاالكییانە، دەسەاڵت لە توركیا هەڵمەتێكی 

دەستگیركردن و راونانی دەستپێكرد، بە هۆیەوە زیاتر لە )50( ئەندام و كادرانی 

ئاڵچی. ساڵی )1971(  ناویاندا سكرتێری پارت سەعید  لە  پارتی دەستگیركران، 

و  گرتن  هەڵمەتی  دیكە  جارێكی  رژێم  توركیا،  سەربازییەكەی  كودەتا  دوای 

ناوچە  بەرەو  هەاڵتن  زۆر  خەڵكێكی  ناچار  دەستپێكردەوە،  دادگاییكردنی 

نوێنەرایەتی  بۆ  )د.د.ك.ۆ(  لقەكانی  توانی  پارتی  شاخاوییەكان. ساڵی )1970( 

بزوتنەوەی نەتەوایەتی كورد بەكاربهێنێت.
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ملمالنێ و دابەشبوونی پارتی:)13(

خوێندكاری  كاتێك  تۆپراك(،  قرمزی  )سەعید  د.ش��وان   ،)1965( ساڵی  لە 

پزیشكی دەبێت، پەیوەندی بە پارتی دیموكراتی كوردستانەوە دەكات، بە هۆی 

جیهانی  رزگاریخوازی  بزوتنەوەكانی  لەسەر  زانیاری  فەرەنسی،  زمانی  زانینی 

سێیەم )بەتایبەتی لە ئەمەریكای التین و تێكۆشانی گیڤارا( پەیدادەكات و زۆر 

كاریگەر دەبێت بەو رەوتە چەپە شۆڕشگێڕە، كە لەو سەردەمە گەشەیكردبوو.

بڕیاری خودی  لەسەر   )1969( ساڵی  سەرەتای  و   )1968( ساڵی  كۆتایی  لە 

سەعید ئاڵچی، د.شوان و سێ كەسی دیكە لە هەڤااڵنی روو لە كوردستانی باشور 

دەبێت،  كورد  شۆڕشی  دەسەاڵتی  لەژێر  كە  ناوچەیەی  لەو  دەكەن.  )عێراق( 

)شوێنەكەی  پێشمەرگایەتی  كاری  بۆ  دەكەنەوە  مەشق  و  راهێنان  بنكەیەكی 

ناوچەی زاخۆ و نزیك سنور دەبێت(، ئەوەش بە هاوكاری سەركردایەتی پارتی 

دیموكراتی كوردستان-عێراق.

بە  پەیوەندی  هەروەها  دەكات،  زیاد  الیەنگرانی  ژمارەی  ماوەیەدا  لەو 

كۆمەڵەی ئازادی كوردستان )KAK( دەكات، لەگەڵ چەند ئەندامێكی رێكخراوی 

)د.د.ك.ۆ( هەوڵیشدەدات بە پشتیوانی سەركردایەتی شۆڕش )مستەفا بارزانی(، 

پارتێكی پێشكەوتنخواز دامەزرێنێت، بەاڵم پێدەچێت بارزانی رازی نەبووبێت.

بۆیە لە )27ی حوزەیرانی 1970(، دەگەڕێتەوە توركیا و لە شاری )ئەنكەرە( 

بە  دەبێت  خۆشی  و  دادەمەزرێنێت  پارتەكە  كەس،   )17( ئامادەبوونی  بە 

سكرتێری ئەو پارتە، دواتر بەرەو كوردستانی باشور دەگەڕێتەوە.

لە بەرامبەر ئەم دۆخە لەناو پارتی دوو بیروڕای جیاواز دروستدەبێت:

1. رایەك، بابەتیانە تەماشای دیاریدەكە دەكات، پێیوایە ئاساییە بوونی دوو 

پارت. )هەڵوێستی ئیوزدەمیر و شەرەفەدین ئاڵچی(.

سەعید  )هەڵوێستی  دەزانێت  هەڕەشە  بە  دیاردەیە  ئەو  دیكە،  رایەكی   .2

ئاڵچی(.
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بۆیە پاشان سەعید ئاڵچی روو لە كوردستانی باشور دەكات بۆ چاوپێكەوتنی 

د.شوان و بە مەبەستی چارەسەركردنی كێشەكە، بەاڵم وەك دەردەكەوێت لە 

بەگ  محەمەد  بەناوی  هاوڕێیەكی  و  ئاڵچی  سەعید   )1971 حوزەیرانی  )1ی 

دەكوژرێن. كاتێك ئەو دەنگۆیانە باڵودەبنەوە، سەركردایەتی پارتی دیموكراتی 

دەكات،  هاوڕێیەكی  چەند  و  د.شوان  لەگەڵ  لێكۆڵینەوە  عێراق،  كوردستانی 

بروسك(  چەكۆ،  (د.ش��وان،  لە  یەك  هەر  كوشتنی  بڕیاری  لێكۆڵینەوە،  دوای 

دەدرێت و لەسەریان جێبەجێدەكرێت.

بەپێی  پارتە،  ئەو  باڵی  ه��ەردوو  لەنێوان  دروستبوو  ملمالنێیەی  ئەو 

لێكۆڵینەوەی چەند توێژەرێك، دەكرێت ئاماژە بۆ هۆكارە ئاشكراكانی بكەین:

1. دەركەوتنی جیاوازی هزری لەنێوان سەركردە و كادرانی پارتەكە، هەروەها 

دەركەوتنی دیاردەی چەپ بە توندی لەناو بزاڤی سیاسی كوردا.

2. ئامانج و شێوازەكانی پارتی، كالسیكی و سنوردار بوون، تەنها بواری سیاسی 

دەگرتەوە، لەكاتێكدا چەپەكان بایەخیان بەبواری ئابوری و كۆمەاڵیەتی دەدا. 

لەگەڵ شێوازی خەباتی چەكداری.

3. دەستێوەردانی دەرەكی و كاریگەرییان بەسەر هەردو باڵەكە، كە رەنگە 

دەسەاڵت لە توركیا بێت، یان سەركردایەتی پارتی بێت لە كوردستانی باشور.

بكات،  پارتێكی چەپی شۆڕشگێڕ  كە سەركردایەتی  د.شوان  4. خواستەكانی 

لەگەڵ كاریگەری بە رێبازی شۆڕشگێڕی ماوی و گیڤارەیی.

لەتوركیا  دەسەاڵت  دەستگیركردنی  هەڵمەتی  سەرەڕای  رووداونە،  ئەو  دوای 

كۆنفرانسێك  دیاربەكر،  شاری  لە  پارتی  پاشاموەكانی   ،)1971( ساڵی  كۆتایی  لە 

دەبەسنت و )دەروێش سەعدۆ( وەك سكرتێر هەڵدەبژێرن. ئەم رەوشە تا ساڵی 

)1975( بەردەوامدەبێت، هەر لەو ماوەیەدا بارەگای سەركردایەتی )پ.د.ك-ت( 

بۆیە  دوردەخرێنەوە،  و  دەستگیر  ئەندامانیشی  و  دادەخرێت  زاخۆ  لەناوچەی 

بەشێك لە سەركردایەتییەكانی روویان لە رۆژئاوا كرد و خەباتییان بردە هەندەران.
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بزوتنەوەی رزگاریخوازی كوردستان
پارتی دیموكراتی كوردستان)كوك(

هەروەك پێشرت باسكرا، لەناو پارتی دیموكراتی كوردستان-توركیا، دو ئاڕاستە 

دوو  ئەو  لەنێوان  ملمالنێ  چەپڕەو،  دو:  و  سیاسی  ی��ەك:)14(  سەریانهەڵدا، 

ناوچەی هەكاری كۆنگرەی  لە  تا ساڵی )1977(. كاتێك  ئاڕاستەیە درێژەیكێشا 

پارتی بەسرتا، لەو كۆنگرەیە باڵی چەپ بە زۆر توانی خۆی بسەپێنی و سكرتێری 

گشتی دیاریبكات، سەرەڕای دەستكاریكردنی بەرنامەی پارتەكە.

رێكخراوی الوانی -پارتی- لەگەڵ باڵی گەنج، كە بە بزوتنەوەی ئازادیخوازی 

نەتەوەیی )كۆك( دەنارسا لە توركیا، ئەم رێكخراوە خوێندكارییە پێناسەی سیاسی 

خۆی لە چوارچێوەی شۆڕشێكی دیموكراسیدا، لەڕێگەی خەباتی چەكدارییەوە 

)ماركسیزم- هزری  بە  كاریگەربوون  سەختی  بە  ئەمانە  دەزانی،  دروست  بە 

لینیزم( و رابەرەكەشیان مستەفا فیسلی بوو كاتێك پارتی چوارەم كۆنگرەی خۆی 

بەست، بۆ یەكالییكردنەوەی كێشەكانی ناو رێكخسنت، بە بۆچوونی هەندێك، 
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ئەم كۆنگرەیە بۆ پارتی یەكالكەرەوە بوو، چونكە باڵی نارساو بە )كۆك( لە پارتی 

جیابۆتەوە.

لەدوبارە  چەپەكان  گەنجە  كە  ئەوەبوو،  كۆنگرە،  لەناو  رووی��دا  ئەوەی 

هەڵبژاردنەوەی )دەروێش ئاكگول( رازینەبوون، هەربۆیە وەك هەڵگەڕانەوەیەك 

بەرامبەر كۆنگرە و بەزۆر )مستەفا فیسلی(یان كرد بە سكرتێری پارتی، هەروەها 

بەخواستی خۆیانیش پەیڕەوێكی ناوخۆیان داڕشت.

لە بەرنامەكەشدا، ئامانجی سەربەخۆیی جێگای ئۆتۆنۆمی گرتەوە، خۆشیان 

بە پارتێكی )ماركسی - لینینی( ناساند، دروشمی خەباتی چەكدارییشیان وەك 

سرتاتیژ بەرزكردۆتەوە.

ناوخۆی  پەیڕەوی  بەاڵم  نارسابوو،  )كۆك(  بە  كوردا  لەناو  كە  رێكخراوە  ئەو 

هەر بە ناوی )پ.د.ك-ت( مابووەوە. دوای كودەتا سەربازییەكەی ساڵی )12ی 

ئەیلولی 1980( ئەندامەكانی كەوتنە بەر شااڵوی پۆلیس، بۆیە بەشێكیان روویان 

لە ئەوروپا كرد و بەشێكی كەمی هێزەكانیان لە كوردستان مانەوە.

ساڵی )1981( كۆنفرانسێكیان بەست و بەفەرمی ناوی رێكخراوەكەیان كرد بە 

)بزوتنەوەی رزگاریخوازی كوردستان(، ئەندامانی سەركردایەتیشیان بریتیبوون 

حەمید  سپیا،  سەر  عومەری  عەزیزی  سەلیم  نزار  گوندی،  عەبدولڕەحامن  لە: 

ئیسامعیل ئاغا، سكرتێری گشتی ئەو بزوتنەوەیەش ناوی -دارا- بوو.

هەروەها بڕیاردرا باڵوكراوەیەكی مانگانە بە ناوی -تێكۆشەر- باڵوبكرێتەوە، 

لە  )ك��ۆك(  ناوەندی  كۆمیتەی  كۆبوونەوەیەكی  لە  هەر  كۆنفرانس،  دوای 

بەناوی  دوات��ر  و  سەریهەڵدا  سۆسیالیستی  باڵێكی)15(  س��اڵ��ی)1982(دا، 

)بزوتنەوەی رزگاریخوازی نەتەوەیی كوردستان-باڵی سۆسیالیستی( جیابوونەوە، 

ئەوانەش پێكهاتوون لە: عەبدولرەحامن گوندی، یاڵچن، سەیدو، مەال(، كە لەژێر 

تێڕوانینی  و  بوون  كوردستان  هەرێمی  لقی  عێراق،  شیوعی  حزبی  كاریگەری 

ساڵی  تا  و  دەكرد  كوردستانیان  سەربەخۆیی  داوای  ئەوانە  هەبوو.  سۆڤێتیان 
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لە  ئەوەی سەركردایەتییان  بە هۆی  بەاڵم  نەبووە،  هێزی چەكداریان   )1986(

ئەورپا بوو، ئەوا هیچ كاریگەریان نەبووە، گۆڤارێكیان بەناوی -رێگەی شۆڕش- 

باڵودەكردەوە.

لەسەرەتای ساڵی )1985( بڕیاردرا، كە دەبێت و پێویستە كادرانی بزوتنەوەكە 

رێكخراوەكانی  كارەش  بەم  كوردستان،  لە  تێكۆشان  گۆڕەپانی  بگەڕێنەوە 

هاویشت  گەورەشیان  هەنگاوی  و  زیندوكردەوە  كوردستان  لە)16(  خۆیان 

بۆچەسپاندنی رێكخستنەكانی خۆیان لەناو كۆمەاڵنی خەڵك و بڕیاری بەستنی 

كۆنفرانسی دووەمیان دا، لەو كۆنفرانسەدا چەندین بڕیاری گرنگ درا. بزوتنەوە 

لەنێوان سااڵنی )1987-1989( چەندجارێك بەرەوڕووی شااڵوی گرتن و راونانی 

و  ئەنجامدراوە  توركیاوە  ئەمنییەكانی  دەزگا  الیەن  لە  كە  بۆتەوە،  ئەندامانی 

بەاڵم  هەبووە،  سەركردایەتی  كادری  لەناویاندا  كە  لێگیراوە،  ژمارەیەكیشیان 

بە  بزوتنەوە،  لەگەڵ ئەوەشدا هەر سووربوون لەسەر خەبات. ساڵی )1992( 

بەناوی  پێكهێنا  بەرەیەكیان  كوردستان،  كرێكارانی  پێشەنگی  پارتی  بەشداری 

-یەكبوون-.

لەو سااڵنەدا، لەناو بزوتنەوەی رزگاریخوازی كوردستان، گۆڕانێكی ئایدیۆلۆژی 

درووستكردنی  بۆ  هەوڵێك  لە  بریتیبوو  ئەوەش  پێدەكرا،  هەستی  زەقی  بە 

هۆكارێكی  چینایەتی،  باوەڕی  بیرو  لەبەرئەوەی  كوردستان،  نەتەوەیی  پارتی 

ئاكامدا و  ئایدیۆلۆژیای بوو بۆ ملمالنێ و پچڕ پچڕبوونی بزوتنەوەكە، كە لە 

لەهیچ قۆناغێك ناكرێت سەركەوتن بە دەستبێنێت. 

دیموكراتی  رێكخستنێكی  رێی  لە  كە  باوەڕیانوابوو،  بزوتنەوەكە  ئەندامانی 

نەتەوەیی كوردستان، هەروەها دروستكردنی گیانی بەرهەڵستكاری جەماوەری، 

دەكرێت بەرەنگاری داگیركەر ببنەوە.

ئەو باڵە نەتەوەییەی )كوك( كە بەناوی خۆیان مانەوە، بەرەو الوازی چوون 

و دواتر گەڕانەوە ناو پارتی دیموكراتی كوردستانی توركیا)17(.



محەمەد فاتح278



279پارت و رێكخراوە سیاسییەكان له توركیا

كۆمەڵەی فەرهەنگی دیموكراتی شۆڕشگێڕ
د.د.ك-د

دوای ساڵی )1974( لە توركیا زەمینەیەكی باش رەخسا بۆ ئەوەی رەوتە چەپە 

لە یەكرت. دوای)18(  نزیكببنەوە  بنوێنن، هەروەها  كوردییەكان چاالكی سیاسی 

هەوڵێكی زۆر، رەوتە جوداكان كۆبوونەوە و رێكخراوێكی دیموكراسییان پێكهێنا بە 

ناوی: كۆمەڵەی فەرهەنگی دیموكراتی شۆڕشگێڕ )دیفرمجی دیموكراتیك كولتور 

در ینكلیری()19(.

دامەزرێنەرانی ئەم كۆمەڵەیە، بریتیبوون لە: روشدی موتەلەوی زادە، ئیكرام 

دەلەم، فازیل كیرام، عەلی تەشەر، عیسمەت ئاتەش، ریفات ئیلهام، رەشید دەلەك، 

یالچین چەقژ، مستەفا ئەكساقال و ئیراهیم گوچلو.

بەاڵم كریس كۆچێرا، ئاماژە بۆ ناوی )عومەر سەتن( دەكات، كە كۆمەڵە لەسەر 

دەستی ئەو دامەزراوە و خۆی بە میراتگری د.شڤان دەزانێت. )20(

ئەنجومەنی سەركردایەتی ئەم رێكخراوە لە )5( ئەندام پێكهاتبوون، سەرەتا لە 

الیەن عیسمەت ئاتەشەوە سەركردایەتی دەكرا، دواتر عەلی تەشەر جێیگرتەوە، 

دوای ئەویش مستەفا ئەكساقال. چاالكییەكانی لە كوردستان زیاتر لە شارەكانی: 

فراوان  شێوەیەكی  وان....بە  و  هەكاری  جەزیرە،  دێریك،  تەپە،  قزل  دیاربەكر، 

هەبووە)21(.
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كۆمەڵە دوو باڵوكراوەی هەبووە، بە ناوەكانی )ژیانی نوێ( و )تیرك(. ئەو رێكخراوە 

یەك  كورد  نەتەوەی  كە  باوەڕیانوابوو،  بووە،  )ماركسی-لینینی(  هزری  هەڵگری 

نەتەوەیە و بەشێوەی نارسوشتی دوای شەڕی یەكەمی جیهانی دابەشبووە، تەنیا ئازادی 

و سەربەخۆیی هەر چوار پارچەی كوردستان دەبێتە دەستەبەری رێگای چارەسەری.

لە هەمانكاتدا لە هەر دوو شاری ئەنكەرە و ئیستەمبوڵ، خوێندكارانی زانكۆ 

بڕیاری دامەزراندنی كۆمەڵەی )د.د.ك.د(یان دا، لە كەسە دیارەكانی ئەو كۆمەاڵنە: 

محەمەد زەكی ئەكچولو، مەحمود فورات، نورەدین حوسینی.

لە  كۆمەڵەكان  دامەزراندنی  بۆ  ئاماژە  دیكە،  سەرچاوەی  هەندێك  بەاڵم 

كۆمەاڵنە  ئەو  ئەزمیر(دەكەن،  ئیستەمبوڵ،  )ئەنكەرە،  شاری  هەرسێ  زانكۆی 

بوونەتە هەوێنی)22( دروستبوونی كۆمەڵەكانی دیكە لە كوردستانی باكور دوای 

بەیەكگەیشتنیان.

پەیوەندییەكانی كۆمەڵەی )د.د.ك.د( و الیەنە سیاسیەكان)23(:

دەربارەی پەیوەندییەكانی ئەم رێكخراوە بیروڕای جیاواز هەیە، لە هەندێك سەرچاوە 

و  چەپ  الیەنە  لەگەڵ  پەیوەندییەكانی  رێكخراوە  ئەم  كە  دەكەن،  ئەوە  بۆ  ئاماژە 

سیاسیەكان الواز و لە سنورێكی تەسكدا بووە، بەاڵم سەرچاوەی دیكەش پەیوەندیەكانی 

ئەم رێكخراوە بە پەیوەندی بەهێز دەناسێنێت، بە تایبەتی لەگەڵ )پارتی كاری توركی( و 

)پارتی سۆسیالیستی كرێكارانی توركیا( و )پارتی كۆمۆنیستی توركیا()24(.

پەیوەندی كۆمەڵەی )د.د.ك.د( لەگەڵ هەندێك لە رێكخستنەكانی كورد ئاڵۆز 

بوو، لەگەڵ هەندێكی دیكەیان سرتاتیژی و بەهێز بوو، بەاڵم پەیوەندی لەگەڵ 

بە هۆی  ئەوەش  دیارە  بوو،  توركیا( سارد و گرژ  )پارتی دیموكراتی كوردستانی 

رووداوەكانی د.شوان و سەعید ئاڵچی بووە.

ئەندامانی سەركردایەتی ئەم رێكخراوە لەگەڵ )یەكێتی نیشتیامنی كوردستان( هەر 

لە سەرەتای دامەزراندنییەوە، هاوكار و پشتیوانی یەكرت بوون، هۆیەكانیشی زۆرن، 

هەندێكی بۆ نزیكبوونەوەی ئایدیۆلۆژیای نێوانیان دەگەڕێتەوە، هەندێكی دیكەش 

بۆ ناكۆكی نێوان ئەم رێكخراوە و پارتی دیموكراتی كوردستانی عێراق دەگەڕێتەوە.
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رێكخراوی)د-د-ك-د(
پارتی كرێكارانی كوردستانی توركیا

رێكخستنە  بۆ  ناوێك  وەك  و  باكور  كوردستانی  لە  رێكخراوی)د-د-ك-د( 

سەركردە  لە  كارهێرنا.  بە  توركیا  كوردستانی  كرێكارانی  پارتی  شاراوەكانی 

چاالكەكانی ئەم رێكخراوە)25(:

علی چەتین، ئەحمەد قەرلی، نەجمەدین بیوك قایا، عەلی شێر، عەبدولحافیز، 

موحتەرەم، سەعید محەمەد علی، زەروگ.

دیموكراتی  )پارتی  پاشاموەكانی  لە  بریتیبوون  رێكخراوە  ئەم  ئەندامانی 

لە ئەنكەرە دایمەزراندبوو.  باڵەكەی د.شوان، كە پێشرت  لە توركیا،  كوردستان( 

لە  پارتەكەی روو  ئەندامانی  لە )21ی شوباتی 1972(  دوای كوژرانی د.شوان 
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كوردستانی رۆژئاوا دەكەن، لەوێ دووبارە لە هەوڵی خۆ رێكخستنەوە دەبن، 

لەو كەسانەی دیارن )نەجمەدین بیوك كایا، عومەر چەتین( )26(.

واڵتە  لەو  سوید،  واڵتی  دەچێتە   )1972( ئەیلولی  لە  چەتین  عومەر  پاشان 

لە شاری  نیسانی )1974(  لە  بە ژمارەیەك كوردەوە دەكات. دواتر  پەیوەندی 

بەیروت لە لوبنان كۆدەبنەوە، ئەوانی لەو كۆبوونەوەیە ئامادەبوون: نەجمەدین 

بیوك كایا، عومەر چەتین، عومەر ئوز سوكمینلەر، سۆرۆ )نازمی باكتاش(، لەگەڵ 

چەند كەسانێكی دیكە. لەو كۆبوونەوەیە بەرنامەیەكی نوێ دەخرێتەڕوو.

دێتە  لەبار  رەوشێكی  توركیا،  سیاسی  بارودۆخی  لە  گۆڕانكارییەكان  پاش 

پێشەوە، بۆ كاری سیاسی و رێكخراوەیی، بۆیە بەشێكیان دەگەڕێنەوە كوردستان، 

)د.د.ك.د(.  ناوی  لەژێر  دەكەن  رێكخراوەیی  و  سیاسی  چاالكی  بە  دەست 

سەركردایەتیكردنی ئەو چاالكیانەش لە الیەن سێ كەسەوە دەكرێت، ئەوانیش: 

ئەحمەد قارلی، عومەر چەتین، نەجمەدین بیوك كایا(.

بەرنامەی سیاسیان ئەم خااڵنە دەگرێتە خۆی:

1. ئامانجی سەربەخۆیی كوردستان.

2. پیادەكردنی رێبازی خەباتی چەكداری.

دیكەی  بەشەكانی  بە  پەیوەندیكردن  بۆ  ناوەندی،  ئۆرگانێكی  پێكهێنانی   .3

كوردستان.

4. باوەرهێنان بە رێبازی سۆسیالیستی سۆڤێتی.

كارو چاالكییەكانیان:

و  شار  لە  سیاسی  و  رۆشنبیری  مەڵبەندی  زۆری  ژمارەیەكی  كردنەوەی  أ- 
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هۆشیاركردنەوەی  و  هاندان  مەبەستی  بە  باكور،  كوردستانی  شارۆچكەكانی 

جەماوەر بەرامبەر بە كردەوەكانی دەوڵەتی تورك.

ب- دەركەوتنی ژمارەیەكی زۆری باڵوكراوەی وەك:

1. پێشەنگ بۆ شۆڕش، ئۆرگانی فەرمی رێكخراوەكە، بە هەردو زمانی كوردی 

و توركی.

2. گۆڤاری الوانی دیموكرات و شۆڕشگێڕ.

3. گۆڤاری )ژینا نو(.

هەروەها بنكە و مەكۆكانی ئەو رێكخراوە لە شارەكان، باڵوكراوەی تایبەتی 

خۆیان هەبووە.

توندوتیژی  لە  دور  و  نەرمی  بە  چی  ئەگەر  سەرەتا  لە  رێكخراوە  ئەم 

كاریدەكرد، بەاڵم لە ساڵی )1978(وە رووی لە كاری شۆڕشگێڕی و توندوتیژی 

كرد، بە چەند چاالكییەك هەستا لەناوچەكانی كوردستانی باكور، بۆیە پۆلیسی 

توركیا بەتوندی چاودێریدەكرد.

رێكخراوەكە  س��ەرك��ردای��ەت��ی  ئەندامەكانی  ل��ە  س��ێ   )1979( ساڵی 

دەستگیردەكرێن، ئەوانیش هەریەك لە:مستەفا بوزان، مستەفا شوان، نەرسوڵاڵ 

ئوزدەمیر جان. هەروەها باڵوكراوەكانیش قەدەغە دەكریت.

شانەی  دەدات،  چەكداری  خەباتی  بڕیاری  رێكخراوەكە   )1980( ساڵی 

چەكداری پێكهێناوە و پەنایان بۆ ناوچە شاخاوییەكان بردووە.
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كۆمەڵەی كولتوری و شۆڕشگێڕی رۆژهەاڵت
د.د.ك.ۆ

رێكخراوە  لە  ئەنكەرە  و  ئیستەمبوڵ  زانكۆكانی  لە  كورد  خوێندكارانی 

كوردییان  سەربەخۆی  رێكخراوی  یەكەم  و  جیابوونەوە  تورك  چەپەكانی)27( 

 )1970( ساڵی  بۆ  ئاماژە  سەرچاوە  -هەندێك   ،)1969( ساڵی  لە  دامەزراند 

دەكەن-، بە ناوی كۆمەڵەی كولتوری)28( شۆڕشگێڕی رۆژهەاڵت.

كردەوە،  بارەگایان  و  لق  باكور  كوردستانی  شارەكانی  و  ناوچە  زۆربەی  لە 

سەرەرای دو لقی گەورە لە هەردو زانكۆی ئەنكەرە و ئیستەمبوڵ.

زانكۆی  لە  كۆمەڵەیە،  ئەو  دامەزراندنی  لە  هەبووە  رۆڵیان  زیاتر  ئەوانی 

شەمیكانلی،  نەزیر  چاپیك،  سەبری  كوتان،  مومتاز  لە:  هەریەك  ئەنكەرە، 

محەمەد ئەمین بوز ئەساڵن، موسا عەنتەر، تاریق زیا ئاكینجی، جانب یلدرم، 

فاروق ئاراس.
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لە زانكۆی ئیستەمبوڵیش هەریەك لە: نەجمەدین بیوك كایا، ئەحمەد زەكیون 

كجول، مومتاز كوتان، عومەر چەتین.

لقێك  ئاكینجی(  زیا  )تاریق  ئەوەی  لەسەر  رازیبوون  خوێندكارانە،  ئەو 

شارۆچكەكان  شارو  زۆربەی  لە  توانی  ناوبراو  دامبەزرێنێت،  كوردستان  لە 

بارەگا بكاتەوە و ژمارەیەكی زۆر دڵسۆز و نیشتامنپەروەری كورد لە دەوری 

كۆببنەوە.

لە یەكەم كۆبوونەوەی خوێندكاران چەند بڕیارێكییان دەركردووە:)29(

1. لە ناو یەكپارچەیی توركیا كوردیش هەیە.

2. زمانی كوردی زمانێكە لە توركیا قسەی پێدەكرێت.

3. ئەم هەبوونە یەكێتیەكی كولتوری تایبەت بە خۆی دروستكردووە.

ئابوری  لەسەر  ئەنادۆاڵ  رۆژهەاڵتی  باشوری  و  رۆژهەاڵت  لە  كوردەكان   .4

بازارێكی هاوبەش كۆبوونەتەوە.

ئامانجەكانی كۆمەڵە:)30(

و  كوردی  زمانی  بە  دەرك��ردووە  باڵوكراوەیان  چەندین  خوێندكارانە  ئەو 

ژمارەیەكی زۆریان لێ باڵوكردۆتەوە، لە خوێندنەوەی ئەو باڵوكراوانە دەكرێت 

ئاماژە بۆ ئەم ئامانجانە بكەین:

گەلی  مافەكانی  بەدیهێنانی  بۆ  جەماوەری  رێكخستنێكی  دامەزراندنی   أ( 

كورد.

 ب( بە فەرمیكردنی زمانی كوردی و گرنگیدان بە كولتوری كوردی.

 ج( پشگیریكردنی خەباتی نەتەوایەتی لە كوردستانی باشور.
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 د( دژایەتیكردنی فاشیزم و ئیمپریالیزم و سیاسەتی فەرمی توركیا، سەبارەت 

بە كورد.

لە راستیدا ئەم رێكخراوە وەك رێكخستنێكی نەتەوەیی بوو بۆ هۆشیاركردنەوە 

كە  كوردستان،  لە  تایبەتی  بە  ئاڕاستەكردنیان،  و  جەماوەر  رێكخستنی  و 

دەسەاڵتی رژێم زۆر توندبوو لە ئاست هەر چاالكییەكی سیاسی و رێكخراوەیی.

هەر بۆیە لە ئاست چاالكییەكانی، دەسەاڵت چەند جارێك هەڵمەتی گرتن و 

راونانی دەستپێكردووە و بە دەیان ئەندام و الیەنگر و كادرانی ئەم رێكخراوە 

دەستگیركراون و رەوانەی دادگاكان كراون.

زۆری  ژمارەیەكی  بەاڵم  رژێم،  تەنگپێهەڵچنینانەی  و  فشار  ئەو  سەرەرای 

ئەندامانی  ژم��ارەی  سەرچاوەیەك  چەند  بەپێی  هەبووە،  الیەنگری  ئەندام 

دەگەیشتە )20( هەزار ئەندام لە ساڵی )1970()31(

لەخەباتی سیاسی و نەتەوایەتی لە باكوری كوردستان، توانیویەتی سود لەو 

بۆ  تەواو  بناغەی  ببێتە  و  وەربگرێت  توركیا  دەستوری  بۆشاییانەی  و  كەلێن 

رێكخستنە سیاسیەكانی كورد لە هەفتاكانی سەدەی رابردوو.

خااڵ و الیەنە الوازەكانی ئەم رێكخراوە:

1. كەمئەزموونی ئەندام و كادر و سەركردەكانی رێكخراوەكە، لەبواری كاری 

سیاسی و رێكخراویی.

كۆلێژەكان،  و  زانكۆ  لە  تێكدەرانە  چاالكی  كارو  هەندێك  بە  هەستان   .2

رەنگدانەوەی خراپی لێكەوتەوە.

3. خاوەن بەرنامەیەكی داڕێژراوی گشتی نەبووە.
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رێكخراوی هاڤرا)32(

سااڵنی)1972-1973( دامەزراوە، هاڤرا كورتكراوەی ناوی )رێكخراوی كوردە 

تێكۆشەرەكانی توركیا لە دەرەوەی واڵت(ە.

نیشتەجێبوون،  ئەوروپا  لە  كە  كرێكارانن،  و  خوێندكار  ئەندامانی  زۆربەی 

دەستەی  ئەڵامنیا.  لە  -فرانكفورت-ە  و  -بەرلین-  شاری  سەرەكی  مەڵبەندی 

كارگێڕی رێكخراوەكە لەو دوو شارەبوون، هەروەها چەندین لقی هەبووە لە 

شار و واڵتانی دیكەی وەك: سوید، نەمسا، فەرەنسا، سویرسا.

سویرسا  لە  كە  -روناكی-،  بەناوی  یەكێكیان  دەرك��ردووە،  باڵوكراوەی  دوو 

چاپكراوە، ئەوەی دیكەیان بەناوی -روگووات- لە توركیا چاپكراوە.

پەیوەندی توندی هەبووە لەگەڵ پارتی دیموكراتی كوردستانی-عێراق. خۆی 

بە رێبازی چەپ و یەكێتی سۆڤێت زانیوە.
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لە چاالكیەكانی ئەم رێكخراوە:

1. باڵوكردنەوەی چەندین كتێب و لێكۆڵینەوە بە زمانەكانی كوردی، توركی، 

ئینگلیزی و ئەڵامنی.

جەژنی  و  ئەنجامدەدات  سیاسی  و  كۆمەاڵیەتی  و  رۆشنبیری  چاالكی   .2

نەورۆز بەردەوام زیندودەكاتەوە.

3. دامەزرێنەرانی بوون بە دامەزرێنەری زۆر رێكخراوی سیاسی و رووناكبیری 

كوردی لە واڵتانی ئەوروپا.

و  كرێكاری  رێكخراوی  چەندین  هاڤرا،  رێكخراوی  لە  جگە  باسە،  شایانی 

خوێندكاری دیكە لە واڵتانی ئەوروپا پێكهاتوون، لە الیەن رەوەندی كوردییەوە، 

وەك: 

1. رێكخراوی كۆمەاڵ تێكۆشەرێن كوردستان.

2. رێكخراوی شۆڕشگێڕە نەتەوەییەكانی كوردستان )بالی(.

3. رێكخراوی كوردی بۆ رووناكبیری و هاوكاری.

4. یەكێتی كرێكارانی كورد)سوید(.

5. رێكخراوی بروسك )بەلجیكا(.



291پارت و رێكخراوە سیاسییەكان له توركیا

پارتی رزگاری كوردستان)33(

و  الیەنگر  زۆری  ژمارەیەكی  توركیا،  لە   )1970( ساڵی  كودەتاكەی  دوای 

ئەندامانی پارت و رێكخراوە سیاسییەكان دەستگیركران و لەزیندانی دیاربەكر 

كۆكرابوونەوە، ئەو زیندانە وەك زانكۆیەكی لێهاتبوو، باسی كێشەی كوردی تێدا 

دەكرا، رۆشنبیران و خوێندكارانی زیندان، دابەشببوون بەسەر چەند رەوتێكی 

هزری، بەشێك لەوانە لەنێوان خۆیاندا كۆكبوون لەسەر پێكهێنانی رێكخراوێكی 

سیاسی. 

بۆ دامەزراندنی  ئازادكراوە سیاسییە كوردەكان كۆبوونەوە  هاوینی )1974( 

پارتێكی سیاسی، لەو كەسانەی ئامادەی كۆبوونەوەكە بوون: شەرەفەدین قایا، 

مەحمود قلیچ، مومتازكوتان، باتاالبات، عەلی بایقلو، ئیراهیم گوجلو، فیكرەت 

شاهین، نەزیر شامیقاملو، حوسین موسا، كازم بابا، ئیسامعیل بیشكچی.
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لەشاری   )1975( ساڵی  گفتوگۆیانە،  و  كۆبوونەوە  ئەو  دەرئەنجامی  لە 

ئەو  چاپەمەنی،  باڵوكردنەوەی  بۆ  دامەزراند  )كۆماڵ(یان  دەزگای  )ئەنكەرە( 

رووناكبیرانی  و  زانكۆ  خوێندكاری  و  مامۆستا  بنكەی  و  بەسەكۆ  بوو  دەزگایە 

كێشەو  دەربارەی  باڵوكردەوە  و چاپەمەنی  كتێب  زۆری  ژمارەیەكی  كە  كورد، 

مێژووی كوردو دۆخی سیاسی لە توركیا.

بنكەیەكی باڵوكردنەوە  بارەوە نەوشیروان مستەفا ئەمین، نوسیویەتی:  لەم 

ئەم  باڵوكردەوە،  توركی  بەزمانی  )رزگاری(  گۆڤاری  دامەزرا،  كۆماڵ  بەناوی 

 - بەناوی  رێكخراوێكییان  و  لێكۆبویەوە  الوی  و  رۆشنبیر  هەندێك  گۆڤارەش 

رزگاری-- دامەزراند، لە كادرە چاالكەكانیان )مومتاز قوتان، خەدیجە یەشار(.

نوێی  رێكخستنێكی  دامەزراندنی  زەمینەی  فاكتەرێك  چەند  ساڵە  ئەو 

خۆشكرد، لەوانە: 

و  ئیستەمبوڵ  شاری  هەردو  لە  )د.د.ك.د(  كۆمەڵەی  هەڵوەشاندنەوەی   -1

ئەنكەرە و پەرتبوونی ئەندامانی.

2- شكستهێنانی شۆڕشی ئەیلولی )1975( لە كوردستانی باشور و سەرهەڵدانی 

ملمالنێی سیاسی.

سەرەتای ساڵی )1976( لە شاری ئەنكەرە، كۆمەڵە كوردێكی نیشتامنپەروەر 

پارتی  دامەزراندنی  بڕیاری  گردببوونەوە،  كۆماڵ-   - دەزگ��ای  هۆی  بە  كە 

رزگاری كوردستانیان دا، هەر لەو كۆبوونەوەیە شەش كەس وەك ئەنجومەنی 

سەركردایەتی دیاریكران، ئەوانیش:

ئۆرهان  كوتان،  مومتاز  یەشار،  خەدیجە  ئۆزۆن،  مەمەند  گوجلو،  ئیراهیم 

كوتان، ئیكرام دەلەم.

دیارە )رزگاری( ناوی نهێنی رێكخستنەكان بوو، بەاڵم بەشێوەیەكی یاسایی 

دامەزراندبوو،  موستەعمەرە(یان  دژە  و  دیموكراتی  )كۆمەڵەی  ئاشكرا  و 

گۆڤارێكیشیان باڵودەكردەوە بەناوی رزگاری.
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ئایدیۆلۆژیای پارتی رزگاری: 

بنەما  بۆ  چوارچێوەیەك  وەك  بكەین  خااڵنە  ئ��ەم  بۆ  ئاماژە  دەكرێت 

ئایدیۆلۆژییەكانی ئەو رێكخراوە: 

كوردستانی  سەربەخۆیی  الیەنگری  بوو،  ماركسی  چەپی  پارتێكی  رزگاری   .1

دەكرد.

هۆكاری  سەربەخۆ  دەوڵەتێكی  تەنها  و  سەربەخۆیە  نەتەوەیەكی  كورد   .2

مانەوەیەتی.

3. لە سرتاتیژی رزگاری، پڕۆژەی دروستكردنی پارتی كۆمۆنیستی كوردستانی 

گەورە هەبوو.

4. پەسەندكردنی خەباتی چەكداری وەك سرتاتیژ.

5. الیەنگری هیچ رژێمێكی سۆسیالیستی نەكردبوو.

خەباتی سیاسی نهێنی پارتی رزگاری:

كە  بڕیاریدا،  دەستپێبكات  سیاسی  خەباتی  پراكتیكدا  لەبواری  ئەوەی  بۆ 

رێكخستنەكانی بەسەر سێ  هەرێمدا دابەشبكات:

بنگول،  م��ەالزگ��ورد،  دەرسیم،  مەاڵتیە،  ناوچەكانی،  ی��ەك:  هەرێمی   أ( 

دەگرێتەوە، ئەو هەرێمە بەسەرپەرشتی خەدیجە یەشار بەڕێوەدەچوو.

 ب( هەرێمی دوو: ناوچەكانی دیاربەكر، مەرعەش، مێردین، سیرت، عەینتاب 

دەگرێتەوە، بەسەرپەرستی ئیراهیم گوجلو بەڕێوەدەچوو.

لەالیەن  دەگرێتەوە،  ئاگری،  وان،  هەكاری،  ناوچەكانی  سێ :  هەرێمی   ج( 

ئیكرام دەلەم بەڕێوەدەچوو.

ساڵی )1983( گۆڤارێكی بەناوی )یەكێتی( دەركرد، ئەو گۆڤارە )12( ژمارەی 

لێ  باڵوكراوەتەوە.

لەنێوان سااڵنی )1984-1986( دانوستاندن لەنێوان ئەو پارتە و پارتی )كوك( 

درێژەی هەبووە، بە مەبەستی یەكگرتنییان، بەاڵم هەوڵەكان بێئەنجامبوون.
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هۆیەكانی الوازبوونی پارتی رزگاری:

1. هۆكاری ئایدیۆلۆژی: بوونی ملمالنێی هزری لەناو رێكخراوەكە، كە دوو 

هەبووە  جیاوازی  رەوتە  دوو  ئەو  لەخۆدەگرت،  جیاوازی  ئایدیۆلۆژی  رەوتی 

لەنێوانیان لە هەردوو بواری بەرنامە و سرتاتیژدا، ئەو دوو رەوتەش: رەوتێكی 

ماركسی  پارتێكی  رزگ��اری  كاتێكدا  لە  سۆڤێتی،  ئاڕاستەی  بە  دژ  تروتسكی 

كالسیكی بوو.

زەمینەیەكی  كە  هزرییەكان،  بابەتە  و  بیروبۆچوون  لەنوسینی  وازهێنان   .2

لەباری فیكری و دیالۆگی دەخوڵقاند، گروپێك پێیانوابوو خەبات بریتییە تەنها 

لە تێز نوسین.

چاالكی  كوردستاندا  لەناو  دەبێت  كە  پێیانوابوو،  دیكە  ئەوانی  ب��ەاڵم 

ئەنجامبدرێت.

3. هۆكاری دەرەكی: لەناو رزگاری دوو ئاڕاستە هەبوون، یەكێكیان الیەنگری 

دیموكراتی  )پارتی  الیەنگری  دیكە،  ئەوی  كوردستان(  نیشتامنی  )یەكێتی 

كوردستانی عێراق( بوون.
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ئــــــــااڵی رزگـــاری )34(

لە ترشینی دووەمی )1978( پارتی رزگاری بەسەر دوو باڵدا دابەشدەبێت، ئەوانەش: 

1- باڵێك بەناوی ئااڵی رزگاری، لەسەر كردەكانی ئەم باڵە: خەدیجە یەشار، ئیكرام 

دەلەم، ئیراهیم گوجلو.

2- باڵێكی دیكە كە بەناوی پارتی رزگاری مایەوە، لەسەر كردەكانی: مومتاز كوتان، 

رەوشەن ئەسالن، ئەم باڵە كۆمیتەیەكی سەركردایەتییان پێكهێنانە لە )13( ئەندام، لە 

كوردستان چاالكییان نەبوو، بەڵكو رابەرایەتییەكەیان لە شارەكانی ئەنكەرە، ئیستەمبوڵ 

بوون، بۆیە جەماوەریان لەگەڵ كۆ نەبۆتەوە، بەڵكو زیاتر لەگەڵ باڵەكەی ئااڵی رزگاری 

خەڵكی كۆببۆوە. 

ئااڵی رزگاری بۆ ناساندنی بیروباوەڕەكانی، لە سەرەتای ساڵی )1979( وە گۆڤارێكی 

سیاسی نیو مانگیان دەردەكرد بەناوی )ئااڵی رزگاری( بەزمانی توركی، سەرنوسەرەكەی 

)ئیكرام دەمل( بوو.

پەیوەندییەكانی ئااڵی رزگاری:

پەیوەندییەكانی ئەم رێكخراوە لەگەڵ پارت و رێكخراوە كوردییەكان بە پێی 

بەرنامە و سرتاتیژییان رێكدەخست، دەكرێت بەمشێوەی خوارەوە باسیبكەین: 
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 أ( پەیوەندییان لەگەڵ پارتی كرێكارانی كوردستان )PKK( زۆر گرژ و ئاڵۆز بوو، 

هۆیەكانیشی بۆ كارە توندڕەوەكانی )PKK( دەگەڕێتەوە، كە بەرامبەر ئەندامانی 

ئااڵی رزگاری ئەنجامیداوە.

 ب( رەخنەیان لە پارتی سۆسیالیستی دەگرت، پێیانوابوو پارتێكە بایەخ بە هزری 

كوردایەتی نادات، بەتایبەتی رەخنەكانیان ئاڕاستەی خودی كەمال بورقای بوو. 

 ج( پەیوەندییان لەگەڵ پارت و رێكخراوەكانی كوردستانی رۆژهەاڵت.

بوو،  ناجێگیر  ئاڵۆز و  تاڕادەیەك  ئێران،  لەگەڵ حزبی دیموكراتی كوردستانی 

رەنجدەران،  كۆمەڵەی  لەگەڵ  بەاڵم  لەنێوانیاندا،  ئایدیۆلۆژی  ناكۆكی  هۆی  بە 

پەیوەندی توندو باشیان دروستكردبوو، هاوكاری یەكرتییان دەكرد.

 د( پەیوەندییەكانیان لەگەڵ پارتەكانی كوردستانی باشور:

نیشتامنی  یەكێتی  و  عێراقی  شیوعی  لەحزبی  هەریەك  لەگەڵ  پەیوەندییان 

كوردستان گەرمبوو، هاوكاری یەكرتییان دەكرد.. 

عێراق،  كوردستانی  دیموكراتی  پارتی  لەگەڵ سەركردایەتی  پەیوەندییان  بەاڵم 

ساردو نەرینی بوو، ئااڵی رزگاری لەگەڵ كودەتا سەربازییەكەی ساڵی )1980( لە 

توركیا، خۆیان گەیاندە گوندەكانی سەر سنوری نێوان عێراق و ئێران، )ناوچەكانی 

سەركردایەتییان  بارەگای  هەربۆیە  كوردستان(.  نیشتامنی  یەكێتی  ژێردەسەاڵتی 

لە ساڵی  ئەوان  پێنەگەیشت،  زیانی  بە هۆی كودەتاكەوە  و الیەنی سەربازییان 

ئێران  كوردستانی  لە  روویان  پێشرت  دابوو،  بڕیاری خەباتی چەكدارییان   )1980(

كرد، ناوچەكانی ژێردەسەاڵتی پارتی دیموكراتی كوردستانی ئێران، پاشان گەڕانەوە 

كوردستانی عێراق )خڕی ناوزەنگ(.

ئااڵی رزگاری، كۆمیتەیەكی سێ  كەسییان پێكهێنابوو بۆ بەڕێوەبردنی كاروباری رێكخراوەكە، 

ئەو سێ  كەسەش بریتیبوون لە: خەدیجە یەشار، ئەكرەم دەلەم، ئیراهیم گوجلو.

ئااڵی رزگاری بەپشتیوانی كۆمەڵەی زەحمەتكێشانی كوردستانی ئێران، هێزێكی 

هۆكارێك  چەند  لەبەر  بەاڵم  چەكداری،  خەباتی  بۆ  ئامادەكردبوو  تۆكمەیان 

نەیانتوانی درێژە بەخەباتیان بدەن و هەندێكیان روویان لەدەرەوەی واڵت كرد و 

لە گۆڕەپانی سیاسیدا پاشەكشەیانكرد.
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رێكخراوی كاوە

باكور  كوردستانی  )سپۆرك(ی  ناوچەی  گوندێكی  لە   )1976( ئەیلولی  لە 

دامەزراوە لەالیەن دەستەیەكی بچوك لە خەباتگێڕانی رەوتی ماویزم، ئەوانەی 

لەڕێكخراوی )د. د. ك. د( جیابوونەوە، لەگەڵ ئەو كادرانەی كاریگەری )د.شوان(

كۆمۆنیستی  حزبی  الیەنگرێكی  چەند  لەگەڵ  هەروەها  بوو،  بەسەرەوە  یان 

توركیا. بۆچونێكی دیكە هەیە دەڵێت، ئەو رێكخراوە لە الیەن )5( خوێندكاری 

ئۆكجولو،  زەكی  لە:  هەریەك  ئەوانەش  دامەزراوە،  ئیستەمبۆل  لەشاری  كورد 

مەحمود فورات، نورەدین حوسینی، داود حەسەن كرۆن، لەگەڵ خوێندكارێكی 

شاری موش)35(. 

دواتر  وەرگرتووە،  ئیستەمبوڵییان  چاپی  بنكەی  لەناوی  )كاوە(شیان  ناوی 

بەناوی )كاوە چییەكان( نارساون.

ئامانجیان یەكگرتنی هەموو گەلی كورد بوو لەناو دەەوڵەتێكی سەربەخۆی 

كوردیدا)36(، كۆمیتەیەكی )5( كەسیان دروستكرد، بەاڵم سەرۆكییان هەڵنەبژارد، 
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لەسەرەتاشەوە تەنیا لە ئەزمیر و ئیستەمبوڵ و ئەنكەرەدا هەبوون، دوای ئەوەی 

لەشاری  رێكخراوەكە  بەرپرسیارییەتی  ئازادكرا،  زیندان  لە  ئاكسەكال  مستەفا 

ئەنكەرە خرایە ئەستۆی هەریەك لە: مستەفا ئاكسەكال و فەرید ئۆزۆن.

ناوی  كات  هیچ  بوو،  بەگرێوگۆڵ  و  نهێنی  رێكخراوێكی  كاوە،  رێكخراوی 

رێبەرەكانی خۆی ئاشكرا نەدەكرد، بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا چەند ئەندامێكی لە 

ئۆزۆن، حوسین  )فەرید  نارساون، وەك  رابردو كوژراون و  حەفتاكانی سەدەی 

ئەسالن، نەجال مەكسەیی، محەمەد ئەمین موقلوو، رەمەزان شین(.)37( 

شێوازی  لە  رەخنە  هەمویان  توندڕەوانە،  چەپە  ك��وردە  تێكۆشەرە  ئەم 

لەبازنەی  سۆڤێت  یەكێتی  باوەڕییانوایە  دەگ��رن،  سۆڤێتی  سۆسیالیستی 

سۆسیالیزم و دیكتاتۆری پڕۆلیتاریا دەرچووە، هەروەها سەبارەت بە مەسەلەی 

كورد دەڵێن، یەكێتی سۆڤێت كاری نادروستی هەیە، كاتێك چەك و تەقەمەنی 

دەداتە عێراق و توركیا، كە دژی بزوتنەوەی رزگاریخوازی كورد بەكاردەهێرنێت. 

حەمید بۆزئەرسەالن، نوسیویەتی:

رێكخراوە  ئەم  چاالكوانانی  كە  بكرێت،  بۆ  ئاماژەی  لێرەدا  پێویستە  ئەوەی 

الوە  چینی  لە  زیاتر  بەڵكو  نەهاتبوون،  ئەریستوكراتەكانەوە  بنەماڵەی  لە 

گوندییەكانەوە یان لە نەوەی یەكەمی الوە شارییەكانەوە هاتبوون.

ئاڕاستەی  لەڕووی  ناڕێكبوون  دەستەیەكی  كاوە  رێكخراوی  دامەزرێنەرانی 

هزری و سیاسییەوە، لەنێوان جیهانی سیێەم و الیەنگرانی ئەلبانیا، دابەشبوون. 

رەوتێكیان رەوتی جیهانی سیێەم پشتگیری لەواڵتی چین دەكرد، بەاڵم رەوتی 

الیەنگرانی ئەلبانیا رەخنەیان لە سیستمی چین دەگرت)38(.

چاالكییەكانی رێكخراوی كاوە:

لەسەرەتاوە، سەركردایەتی رێكخراوی كاوە بڕیاریدا كەڕووبكەنە كوردستان 

و واز لە خوێندنی زانكۆ بهێنن، ئیرت بە پێی نەخشەیەكی نهێنی، ئەحمەد زەكی 
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لە ئیستەمبوڵ و مستەفا ئاكسەكال لە ئەنكەرە، كوردستانیان دابەشكردە سەر 

)3( هەرێمی رێكخستنەوە و بەرپرسیاریان بۆ هەرێم و ناچەو قەزاكان دانا.

ئایدیۆلۆژیا  خەباتی  ئیستەمبوڵ(یش،  و  )ئەنكەرە  لەشارەكانی  هەروەها 

لە  سور(  )رێگای  وەك  باڵوكردەوە،  گۆڤارێكیان  چەند  درێژەیپێدرا،  سیاسی  و 

ئەنكەرە، لە كوردستانیش چەندین كۆمەڵەی ئەدەبی و رووناكبیری، لە الیەن 

رێكخستنە نهێنییەكانی ئەم رێكخراوە دامەزراون.)39( 

ملمالنێ  و دابەشبوونی رێكخستنەكانی كاوە: 

رێكخستنەكانی كاوە باڵێكی بەهێزیان لێجیابۆتەوە لە ساڵی )1978( بەناوی 

- دەنگی كاوە - ئەو دابەشبوونەش بۆ زۆر هۆكار دەگەڕێتەوە، گرنگرتییان: 

1. ناكۆكی لەسەر شێوازی كاری سیاسی.

2. ناكۆكی لەسەر شێوازی چاالكی چەكداری.

3. ملمالنێی ئایدیۆلۆژیا.

پەیوەندییەكانی رێكخراوی كاوە:

 أ( پەیوەندی رێكخراوی كاوە لەگەڵ پارتەكانی )پارتی دیموكراتی كوردستان 

- كوك-( رزگاری، سۆسیالیست كوردستانی توركیا، پەیوەندییەكی دۆستانە بوو.

)د.د.ك.د( و )پ.ك.ك(  لە  پەیوەندی رێكخراوی كاوە لەگەڵ هەریەك   ب( 

گرفت و گرژی تێدابوو، هۆیەكانیش، زیاتر ملمالنێ بوو لەسەر دەستڕۆیشنت 

بەسەر ناوچەكاندا.

هەوڵی  لە  كاوە  رێكخراوی   )1979( ئێرانی  گەالنی  شۆڕشی  دوای   ج( 

هێزە  هاوكاری  بە  و  رۆژهەاڵت  كوردستانی  رێگای  لە  بوو  چەك  پەیداكردنی 

سیاسییەكانی ئەو بەشە، بەاڵم بە هۆی چاودێری دەسەاڵتی توركیا و هەڵمەتی 

روویانكردە  هێناو  هەوڵە  لەو  وازیان  ئەندامانیان،  بەرامبەر  دەستگیركردن 
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كوردستانی باشور، بۆ ئەم مەبەستە وەفدێكیان رەوانەكرد بۆ الی مام جەالل 

ئەمنی  هێزی  الیەن  لە  وەفدەكە  لەگەڕانەوەدا  بەاڵم  قامیشلۆوە،  لەڕێگای   –

بە هۆی كودەتا سەربازییەكەی ساڵی )1980(  توركیا دەستگیردەكرێن، دواتر 

دەستپێدەكات  رێكخراوەكە  ئەندامانی  بەرامبەر  گرتن  هەڵمەتێكی  توركیا،  لە 

و ژمارەیەكیان زیندانیدەكرێن و بەشێكی زۆریش لە كادرانیان روو لەئەوروپا 

بەمشێوەیە چاالكییەكانی  باشور و رۆژئاوای كوردستان دەكەن،  ناوچەكانی  و 

رێكخراوەكە روو لە الوازی و پەككەوتن دەكات.

هەر  یان  راگرتبوو،  خۆی  چاالكی  رێكخراوە  ئەم   ،)1988( تاساڵی  بۆیە 

چەند  ب��ەدواوە   )1988( ساڵی  نەمابوو،  چاالكی  ئەنجامدانی  توانای)40( 

رێكخراوەیی  بەكاری  دەست  و  ئازاددەبن  لەزیندان  رێكخراوەكە  كادرێكی 

توانیان  دواتر  و  دەستبەكاربوون  ئەوروپاش  كادرەكانی  لەهەمانكاتدا  دەكەن، 

كۆنفراسێك سازبكەن.

داوای سەربەخۆیی كوردستانیان دەكرد، بڕوایان بە خەباتی چەكداری هەبوو، 

رۆژنامەیەكی ناوەندییان باڵوكردەوە بەناوی )ئااڵی یەكێتی(.
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رێكخراوی دەنگی كاوە)41(

بەهۆی  دروستبووە،  كاوە  دەنگی  رێكخراوی  )1978(وە  ساڵی  لە سەرەتای 

جیابوونەوەی چەند كادرێكی سەركردایەتی رێكخراوی كاوە، كە بریتیبوون لە: 

مستەفا ئاكسەكال، فەرید ئوزون، نورەدین حوسێنی.

ناوچە عەشایری و گوندنشینەكانیان  نوێیە زیاتر جەماوەری  ئەم رێكخراوە 

لەگەڵدا بوو، زۆرینەی الیەنگرانی لەشارەكانی )سیرت، فارقین، مێردین، ئورفە، 

دیاربەكر، هەكاری( بوون، بەاڵم ئەندام و كادرە خوێندەوارەكان، زۆرتر لەگەڵ 

و  دەرەبەگ  دژایەتی  بەاڵم  كاریاندەكرد،  بەئاشكرا  مابوونەوە  كاوە  ریكخرای 

توێژانە  و  لەو چین  زۆرتر  كادرەكانیان  لەبەرئەوەی  نەدەكرد،  ئاغایان  و  شێخ 

بوون.

كانونی  )26ی  لە  پێكهاتبوو،  پێنج كەس  لە  كاوە  ئەنجومەنی سەركردایەتی 

سەرنوسەرەكەی  باڵوكردەوە،  كاوە(یان  )دەنگی  گۆڤاری   )1978 یەكەمی 

بەهۆی  بوو،  ڤایایا(  )عەباسی  نوسینیش  بەڕێوەبەری  بوو،  ئۆرگیزر  رەمزی 
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ناوەرۆكی بابەتە كوردییەكانی گۆڤارەكە ساڵی )1979( سەرنوسەری گۆڤارەكە 

دەستگیركراو دواتر گۆڤارەكەش داخرا.

لەبەر چەند هۆیەك، ئەم رێكخراوە چاالكییەكانی رووی لە الوازی كرد، وەك: 

1. ناجێگیری و ملمالنێی ئایدیۆلۆژیای ناوخۆیی.

2. ركابەری پارتی كرێكارانی كوردستان لەگەڵ رێكخراوەكە، لەماوەی سااڵنی 

 .)1980-1978(

3. تیرۆركردنی سەركردەكانیان.

چاالكیەكانی  بە  و  بوونی  بە  هەست  )1980(وە  ساڵی  لە  رێكخراوە  ئەم 

نەدەكرا.
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پارتی دیموكراتی شۆڕشگێڕی كوردستان)42(

تۆران(  )مستەفا  لەسەردەستی  پارتە  ئەم   )1968-1967( سااڵنی  لەنێوان 

توركیا  كوردستان  دیموكراتی  پارتی  سەركردەكانی  لە  یەك  ناوبراو  دامەزراوە، 

بوو، پێش ئەوەی بەسەر دوو باڵدا دابەشببێت.

لە  دیوە  بەخۆیەوە  باشی  گەشەكردنێكی   )1971-1970( سااڵنی  لەنێوان 

دیاربەكر  شاری  نوێنەری  وەك  تۆران  مستەفا  برای  كاتێك  دیاربەكر،  ناوچەی 

گەیشتە پەرلەمانی توركیا.

خۆی  سیاسییەكەی  رەوتە  سەربەخۆیی  لە  جەختی  سیاسییەوە،  لەڕووی 

دەكردەوە، كە نەالیەنگری بەرەی چین یان بەرەی سوڤێت بێت، )ئەوەش نە 

لەكاری سیاسی یان لەكاری سەربازیدا(، دیارە ئەم هەڵوێستەش لەهۆكارەكانی 

گەشەسەندنی بووە.

لە  توركیادا،  نەخۆشخانەكانی  لە  یەكێك  لە  تۆران  مستەفا   )1972( ساڵی 

بارودۆخێكی 

پارتەكەشی  ناوبراو،  كۆچكردنی  لەگەڵ  دەكات،  دوایی  كۆچی  تەمومژاویدا 

روو لە الوازی دەكات.
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پارتی سۆسیالیستی كوردستانی توركیا
PSKT

واڵت  ل��ەدەرەوەی  لەتوركیا،  گشتی  لێبوردنی  دەرچوونی  پاش  بورقای  كەمال 

سۆسیالستی  پارتی  بەناوی  پارتێك  دامەزراندنی  بۆ  كەوتەكار  گ��ەڕای��ەوە،)43( 

كوردستانی توركیا.

دامەزرێنەرەكەی بیری سەربەخۆیی كوردستانی بەهەند وەرگرتبوو، بەاڵم بۆ ئەو 

قۆناغە بەراست نەدەزانرا، بورقای بڕواشی بە میتۆدی ناتوندوتیژی هەبوو لەخەباتدا.

كاتێك دامەزرا لە حەفتاكانی سەدەی رابردو، لەناو گروپە فەرمی و یاساییەكانی 

كورد شوێنی خۆی كردبۆوە، هەروەها زۆرینەی ئەندامە پێشووەكانی ناو پارتی كاری 

توركی، لەناو ئەم پارتە درێژەیان بەخەبات دەدا.

ئەم پارتە لە كۆتایی ساڵی )1974(، واتە لە )31ی كانونی یەكەم( دامەزراوە، بەشێوەیەكی 

نهێنی و لەشاری ئەنكەرە، لە كۆبوونەوەی دامەزراندنی )7( كەس ئامادەبوون: كەمال بورقای، 

ئیحسان ئاكسۆی، فاروق ئاراس، یەملاز شامیلبل، نەزیفی جەلیلی، مەهدی زانا، زیا ئاكار، 

ئەو حەوت كەسە وەك كۆمیتەی ناوەند كارییاندەكرد و كەمال بورقای بە سكرتێری گشتی 

دیاریكرا، دوای چەند مانگێك ژمارەیان گەیشتە )12( كەس و مەكتەبی سیاسیان هەڵبژارد.
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ئەندامەكانیشیان  نەكرد،  ئاشكرا  خۆی   )1980( ساڵی  تا  رێكخستنە  ئەم 

ناوجەماوەری  چاالكەكانی  و  توێژەخوێندەوار  و  چین  لە  بریتیبوون  زیاتر 

كوردستان)44(.

ئەم پارتە زۆر نزیكبووە لە رەوتی سۆسیال دیموكرات لە توركیا بە گشتی، 

هەروەها بەهێزێكی سەرەكی دەژمێردرا.

بەرنامەو ئامانجەكانی ئەم پارتە)45(:

لەتێكۆشانی  دەگرێتەبەر،  ئاشتیانە  رێبازی  ئامانجەكانی  جێبەجێكردنی  بۆ 

دیموكراسیانەیدا ناسنامەی سیاسی خۆی شانبەشانی چەپی توركی دەبینێتەوە.

ئاشكرا  بەشێوەیەكی  كە  كوردستانییە،  پارتی  یەكەم  توركیادا،  لەمێژووی 

خۆی وەك پارتێكی سۆسیالیست رادەگەیەنێت و تێزی داگیركردنی كوردستانی 

خستبووە كارنامەی خۆی.

لەئامانجە سیاسیەكانی: 

1. كۆتاییهێنان بەداگیركاری كوردستان و دامەزراندنی كۆمارێكی دیموكرات 

لەتوركیا.

2. پێویستە سوپای نەتەوەیی لەكورد و تورك دروستبكرێت، كورد ئەنجومەنی 

نەتەوەیی تایبەت بەخۆی هەبێت.

3. بۆ چارەسەری كێشەی مێژینەی كورد، دوو رێگە دیاریكرابوون: 

ا( چارەسەری فیدراڵی.

ب( دەوڵەتی سەربەخۆ.

سیستمێكی  سۆسیالیزم  دەڵێت:  بورقای  كەماڵ  سۆسیالیزم،  دەرب��ارەی   .4

سەربەخۆیە وەك سەرمایەداری.

5. دروشمی كوردستانی گەورە لەبەرنامەی ئەو پارتە پرسێكی خەیااڵوییە.

6. داوای چاكسازی دەكرد لەبواری ئابوری نەتەوەیی و چاكسازی لەكشتوكاڵ 

و زمان و كولتور و فەرهەنگی كوردی.

7. بڕوابوون بە ئازادی بیروباوەڕ و ئاین و ئازادی ئافرەت و رۆژنامەگەری.
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 )1992( دووەمی  ترشینی  لەمانگی  خۆی  كۆنگرەی  لەسێیەمین  پارتە  ئەم 

چەند گۆڕانێكی گرنگی لەبەرنامەكەی ئەنجامداوە)46(: 

1. پیتی -ت- لەسەر ناوەكەی الداوە، كە ئاماژەیە بۆ وشەی توركیا، واتە بۆتە 

پارتی سۆسیالیستی كوردستان.

2. ئەم پارتە چین و توێژەكانی وەك كرێكار، جوتیار، روناكبیر، مامۆستا، بازرگانی 

بچووك، خاوەن پیشەكان و دەرەبەگە نیشتامنپەروەرەكان دەگرێتە خۆی.

3. بەباوەڕی ئەم پارتە، گەیشنت بەسۆسیالیزم لەئاكامی تێپەڕبوونی كات و 

سەركەوتنی شۆڕشی نیشتامنی دیموكراسی دێتەدی.

لەكاتی  نییە،  دەستبەجێ   خێراو  قۆناغێكی  لەكوردستان،  سۆسیالیزم   .4

لەریزی  و  جێدەهێڵێت  دەس��ەاڵت  خەڵك  پشتیوانی،  و  دڵنیایی  نەبوونی 

ئۆپۆزسیۆندا كاردەكات. 

5. لەبەرنامەكەیدا هاتووە، ئێمە پێامنخۆشە مەسەلەی كورد بەڕێگای ئاشتی 

و یاساییەوە چارەسەربكرێت.

چاالكی و شێوازی خەبات الی پارتی سۆسیالیستی كوردستان)47(: 

1. لەبەرئەوەی پارتێكی نایاسایی بوو، بۆیە بۆ پاراستنی ئەندام و رێكخستنەكانی 

پەنای بردۆتە بەر پێكهێنانی رێكخراو و سەندیكای فەرمی، تا لەو رێگەیەوە كاری 

رێكخراوەیی خۆی ئەنجامبدات، بۆ ئەم مەبەستە زیاتر لە )20( رێكخراو و كۆمەڵەی 

پێكهێناوە، لەوانە: ژنان، الوان، كرێكاران، رۆشنبیری، هەروەها ئەنجومەنی كولتوری 

دیموكرات و شۆڕشگێڕ )لەزۆربەی شارەكانی كوردستان( ئەم پارتە بە هۆی ئەو 

رێكخراوانە توانیویەتی گەشە بەبیرو باوەڕو رێكخستنەكانی خۆی بدات.

ئەندامێكی  چەند  و  بەشداریكردووە  شارەوانییەكان  هەڵبژاردنی  لە   .2

سەركەوتنیان بەدەستهێناوە، وەك مەهدی زانا بۆ شارەوانی دیاربەكر لە ساڵی 

)1977(، ئۆرهان ئالپەسنت بۆ شارەوانی ئاگری.

3. بایەخی زۆری بە راگەیاندن داوە، گۆڤاری –رێگای ئازادی– ئۆرگانی ناوەندی 

بووە، مانگانە بە هەردوو زمانی كوردی و توركی دەرچووە.
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نەوشیروان مستەفا ئەمین، نوسیویەتی: گۆڤاری –رێگای ئازادی– ئۆزگویرلك 

پاشان  باڵودەكرایەوە،  شارەكان  الوی  و  رۆشنبیر  هەندێك  الیەن  لە  یولو– 

توركیا–  كوردستانی  سۆسیالیستی  –پارتی  بەناوی  پێكهێنا  رێكخراوێكیان)48( 

لەسەر رێبازی یەكێتی سۆڤێت بوو، رابەرەكەیان كەمال بورقای بوو.

یان  پیران-  -زەوی  رۆژنامەی   ،)1977( ساڵی  لە  نهێنیەكانی  رێكخستنە 

دەركردووە، هەروەها لەشاری ئاگری هەفتەنامەی –دیموكراسی– یان دەركردووە، 

لەشاری ئەنكەرە بەفەرمی رۆژنامەی )رۆژا واڵت(یان دەركردووە، لەشاری ئەزمیر 

ساڵی )1979( رۆژنامەی –رێیا ئازادی– باڵوكراوەتەوە لە الیەن رێكخراوی كولتوری 

دیموكراتی شۆڕشگێڕ.

پەیوەندییەكانی پارتی سۆسیالیستی كوردستان:

أ ( پەیوەندی لەگەڵ هەموو رێكخراوەكانی كوردستانی باكور هەبووە، تەنانەت 

 )P.K.K( لەگەڵ  پەیوەندی  بەاڵم  داوە،  نێوانیانیشی  گرژی  نەهێشتنی  هەوڵی 

رووی لەگرژی كردووە. 

كورد  كرێكارانی  و  خوێندكاران  بزوتنەوەی  لەگەڵ  توندی  پەیوەندی  ب ( 

لەئەوروپا هەبووە، ئەو بزوتنەوانە لە ئەوروپا بە كاریگەری پارتی سۆسیالیستی 

كوردستان گەشەیانكردووە.

ت ( ئەم پارتە هەر لەسەرەتای دامەزراندنییەوە پەیوەندی لەگەڵ سەركردایەتی 

یەكێتی نیشتامنی كوردستان باش بووە، بەهەمانشێوە لەگەڵ سەركردایەتی پارتی 

دیموكراتی كوردستانی عێراق كێشەیان لەنێواندا نەبووە، هەروەها لەگەڵ حزبی 

شیوعی عێراق هاوكاری یەكرتیان كردووە.

پ ( پەیوەندی پارتی سۆسیالیستی كوردستان، لەگەڵ رێكخراوە سیاسییەكان 

پارتی  كوردستانی رۆژهەاڵت لەسەر بنەمای نەتەوەیی بووە، پەیوەندی لەگەڵ 

سەدەی  حەفتاكانی  سەردەمی  بۆ  كە  بووە،  پتەو  ئێران  كوردستانی  دیموكراتی 

رابردو دەگەڕێتەوە لەنێوان كەمال بورقای و عەبدولڕەحامن قاسملو.



309پارت و رێكخراوە سیاسییەكان له توركیا

رێكخراوی تێكۆشین)49(

)پارتی  پێشكەوتووەكانی  ل��ەك��ادرە  گ��ەورە  گروپێكی   )1977( ساڵی 

ناڕازیبوونیان  كرێكارانی كوردستان( -PKK- بڕیاری جیابوونەوەیاندا بە هۆی 

لەسیاسەتەكانی سەركردایەتی پارتەكە بەرامبەر كوردە عەلەوییەكان لەتوركیا.

لە سەركردەكانی ئەم رێكخراوە )قەمەر ئۆسقان( لەبزوتنەوەی چەپی توركیا 

جیابۆتەوە و رابەرایەتی رێكخراوەكەی كرد، سەیفی جەنگیۆ، ئەحمەد باڵی.

پێكهاتەی ئەم رێكخراوە، بریتی بوو لە: 

1. هەقی چییەكانی، لەگەڵ ئەو رەوتەی ناو )PKK( دانەبوون، كە پێداگرییان 

لەسەر مەسەلەی كوردایەتی دەكرد، زیاتر لە )الزو تورك( پێكهاتبوون، لەپاش 

كە  عەنتاب،  لەشاری  پەكەكە  كادرەكانی  هەموو  قەرار-  هەقی   – كوشتنی 

ژمارەیان )18( كادربوون چوونە ناو ئەم رێكخراوە.
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توركیا(  گەلی  رزگاری  )سوپای  لەرێكخراوی  دامەزرێنەرانی  زۆرینەی   .2

ناو  كوردی  زۆربەیان  كە  باڵی،  ئەحمەد  لەوانە سەیفی جەنگیۆ،  جیابوونەوە، 

ئەو رێكخراوە بوون.

چونكە  ب��وون،  ئەستێرە(  )پێنج  گروپی  پاشاموەكانی  هەندێكیان   .3

سەركردەكەیان )عەالدین قەپان( بەدەستی بزوتنەوەكە كوژرا.

گۆڤاری  راگەیاندو  خۆی  )عەنتاب(دا  لە  سیاسی  رێكخراوێكی  وەك 

-تێكۆشین-ی وەك ئۆرگانی كۆمیتەی ناوەندی دەركرد، بابەتەكانی ئەم گۆڤارە 

بیروڕاكانی كۆمەڵەو رەخنەگرتن لەچەپی تورك بوو.

لەڕاستیدا ناكۆكی ناو رێكخستنەكانی پەكەكەو نیازی رووبەڕووبوونەوەیان 

چەندین  راستكردنەوەی  هاوكات  كورد،  دەرەبەگەكانی  گەورە  لەبەرامبەر 

بەرەی جەنگ دژ بە خۆیان، بوو بە هۆی پەراوێزخستنی ناوچەی عەنتاب، بۆیە 

تێكۆشین توانی لەسەر حسابی پەكەكە گەشەبكات.

كرد،  تێكۆشین  مەترسی  بە  هەستیان  زوو  هەر  )پەكەكە(  سەرانی  بەاڵم 

هەروەها بە كارێكی تێكدەرانەیان دەزانی، بۆیە هەمان ساڵ بەچەك رووبەڕووی 

ناچار  بەشێكیشییان  كوشت،  سەركردەكانیان  زۆربەی  و  بوونەوە  -تێكۆشین- 

بە   )1979( ساڵی  تا  تێكۆشین  گۆڤاری  بەاڵم  پەكەكە،  ریزەكانی  ناو  گەڕانەوە 

نهێنی دەردەچوو)*(.
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پارتی كرێكارانی كوردستان
P.K.K

لەڕووی پێكهاتەی خەباتی سیاسی و ئایدیۆلۆژیا، پشتی بەچەند بنەمایەك 

بەستووە، ئەوانەش: كوردایەتی لەبەر رۆشنایی هزری سۆسیالیزمی زانستی، 

گەالنی  رزگاریخوازی  بزوتنەوەی  ئەزموونی  بە  پشتبەسنت  لەگەڵ)50( 

بە  چینایەتی  خەباتی  گرێدانی  بۆ  ئاماژەیەكە  ناوەكەشی  سێیەم،  جیهانی 

نەتەوایەتی. خەباتی 

دروستبوونی:)51( سەرەتاكانی 

ئەگەر لەسەرەتاكانی دامەزراندنی ئەم پارتە بكۆڵینەوە، دەبێ  بگەڕێینەوە 

بۆ سەرەتاكانی چاالكی دامەزرێنەكەی )عەبدوڵاڵ ئۆجەالن( 
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ئیستەمبوڵ  لەشاری  ئۆجەالن،  عەبدوڵاڵ  )1970(ەوە  ساڵی  لەسەرەتای 

سەردەمەو  لەو  ناوبراو  دەكات،  )د.د.ك.د(ەوە  رێكخراوی  بە  پەیوەندی 

پێشرتیش زۆر كاریگەری ئاینی بەسەردا زاڵبووە، بەاڵم لەناو ئەو رێكخراوە 

كارگیگەری  وردە  وردە  هزرییەكانیەوە،  و  رۆشنبیری  چاالكییە  هۆی  بە  و 

خوێندنی  دوای  تایبەتی  بە  دروستدەبێت،  بەسەردا  توركی  چەپی  چاالكی 

كتێبی )ئەلف و بێی كۆمۆنیستی( لێرەوە دەروازەی كۆمۆنیزم و فەلسەفەی 

چەپی لەبەردەم وااڵدەبێت.

لەو سەردەمە دوو كادری چەپی توركی )دەنیز گەزمیش و ئیراهیم كاپ 

)1971(ەوە،  دوای  ئۆجەالن  دەبێت،  بەسەرەوە  زۆریان  كاریگەری  قاپا( 

دەبێتە ئەندامی  )كۆمەڵەی خوێندنی بااڵی دیموكراسی( لەشاری ئەنكەرە، 

ئەم رێكخراوە سەربە پارتی كرێكارانی سۆسیالیستی توركیا )TSIP( دەبێت، 

شاراوە  و  هزری  رێكخستنێكی  هەوڵیداوە  عەبدوڵاڵ  كۆمەڵەش  ئەو  لەناو 

پیر، حەقی  دروستبكات، بۆیە بە هاوكاری چەند هاوڕێیەكی وەك: )كەمال 

بە   )1973( لە  فەرمی  بەشێوەیەكی  و  جێبەجێدەكات  ئامانجە  ئەو  قەرار( 

سەرۆكی كۆمەڵەكەش هەڵدەبژێردرێت.

بە  و  كەسی   )6( گروپێكی  ئامادەبوونی  بە  )1973(داو  نیسانی  لە 

كوردستانی  ئایدیۆلۆژیای  ریكخستنێكی  )ئ��ۆج��ەالن(  سەركردایەتی 

خوێندكارە  لەو  بریتیبوون  زیاتر  رێكخستنە  ئەو  ئەندامانی  دروستدەبێت، 

گروپەكە  بەاڵم  دابوون،  گەنج(  )دەڤ  لەناو  پێشرت  كە  كورد،  شۆڕشگێڕانەی 

وردە وردە تایبەمتەندبوو بە بزوتنەوەی نەتەوایەتی كورد، ئەوەش هۆكاری 

درز تێخستنیان بوو لەگەڵ چەپەكانی توركدا، ئەو گروپە لە سەرەتای )1974( 

لەو  بپچڕێنن، هاوكات  تورك  لەگەڵ چەپەكانی  پەیوەندی خۆیان  بڕیاریاندا 

كۆبوونەوەیەدا ناوی خۆیان نا )سوپای رزگاری نەتەوەیی(.
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دیموكراسی  بااڵی  خوێندنی  كۆمەڵەی   )*(  )1975( ساڵی  سەرەتای  لە 

لەشاری ئەنكەرە)52( داخرا، لە ساڵی )1976( داو لە شاری ئەنكەرە، یەكەم 

كۆبوونەوەی گروپەكە لە گەڕەكی )دیكامن( دەبەسرتێت، لەو كۆبوونەوەیە 

دەستكردن  لەگەڵ  دەدرێت،  كوردستان  ناوچەكانی  بۆ  گەڕانەوە  بڕیاری 

دواتر  هەروەها  رێكخراوەیی،  و  سیاسی  ئایدیۆلۆژیای  بەتێكۆشانی 

حەقی  ئۆجەالن،  )عەبدوڵاڵ  كەسانە  لەم  پێكهێنا،  ناوەندییان  كۆمیتەیەكی 

قەرار، قەمەرتوسقان(، بەاڵم هاتنیان بۆ كوردستان بەرەوڕووی كێشەو گرفتی 

زۆری كردنەوە، بە تایبەتی لەگەڵ هێزێكی سیاسی كوردستانی لەناوچەكە. 

گروپەكە  ئەندامانی  بوو،  ئایدیۆلۆژیا  خەباتێكی  قۆناغەدا  لەم  خەباتیان 

مەبەستی  بە  كوردستان،  شارەكانی  بەسەر  كرد  گەڕان  بە  دەستیان)53( 

زیاتر  گروپەكە  جواڵنەوەی  قۆناغەدا  لەو  بیروباوەڕەكانیان،  باڵوكردنەوەی 

تەنها  چاالكییەكانیان  ئەوەی  لەبەر  تایبەمتەندی خوێندكارانەی هەڵدەگرت، 

خوێندكاران  توێژی  و  چین  لەناو  زیاتر  بۆیە  گرتبۆوە،  ئایدیۆلۆژیای  بواری 

كوردستان  شۆڕشگێڕانی  بە  خۆیاندا  لەناو  بەاڵم  )ئاپۆچی(،  پێیاندەوترا 

دەنارسان.

لە پایزی )1977(، ئۆجەالن یەكەم رەشنووسی پرۆگرامی پارتێكی سیاسی 

بزوتنەوەی  كادرانی  بەسەر   ،)1978( بەهاری  و  زستان  لە  و  نوسی)54( 

دابەشكرد بۆ خوێندنەوە و رادەربڕین لەسەری.

دامەزراندنی پارتی كرێكارانی كوردستان)55(: 

دامەزراندنی  كۆنگرەی  یەكەمین   )1978 دووەم��ی  ترشینی  )27ی  لە 

لەوانە  بااڵكان،  كادرە  لە  ئەندام   )23-22( ئامادەبوونی  بە  بەسرتا،   )PKK(

)ئامەد(  نیزیك شاری  تێدابوو، كۆنگرە لە گوندی )فیس(ی  ئافرەتیان   )3-2(
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هەڵبژێردران،  ناوەندی  كۆمیتەی  بۆ  ئەندام   )7( لەكۆنگرەكەدا  س��ازدرا، 

قەرە  محمد  بایك،  جەمیل  دومنەز،  شاهین  ئۆجەالن،  )عەبدوڵاڵ  ئەوانەش 

سنگور، محمەد خەیری دوورموش، مەزلوم دوغان، كەسیرە یلدرم(، دەستەی 

دومنەز(،  شاهین  بایك،  جەمیل  ئۆجەالن،  )عەبدوڵاڵ  لە  پێكهاتبوو  كارگێڕی 

دوای كۆنگرەی پێنجەمی پارتەكە ژمارەی ئەندامانی كۆمیتەی ناوەندی بوون 

بە )30( كەس.

لەسەر  بڕیاری  خۆی  كۆنگرەی  لەسێیەم  كوردستان  كرێكارانی  پارتی 

دامەزراندنی چەند نوسینگەیەك داوە، ئەوانەش: 

جەمیل  دومنەز،  شاهین  لە:  بریتین  ئەندامانی  رێكخسنت:  نوسینگەی   .1

بایك، باقی قەرار.

2. نوسینگەی سەربازی: پێكهات لە: محمەد قەرە سونگور، عەباس، دوران 

كانكان.

3. نوسینگەی هزرو ئایدیۆلۆژیا: پێكهات لە كەسیرە یلدرم، مەزلوم دوغان.

ناوی پارتی كرێكارانی كوردستان، لەهەمان كۆنگرە بڕیاری لەسەر دراوە، 

هەروەها ئارمی پارتەكە، بریتیبوو لە: چەكوش و داس.

بەستنی  و  درێژەپێدانی خەبات  لەگەڵ   )P.K.K  ( رێكخراوەیی  پەیكەری 

ئۆرگانەكانیدا  پێكهاتەو  بەسەر  زۆر  گۆڕانكاری  كۆنفرانسەكان،  كۆنگرەو 

هاتووە، پەیكەری رێكخراوەیی ئەم پارتە بەمشێوەی خوارەوە چەسپاوە)56(. 

ناوەندی  كۆمیتەی   3- سیاسی  ب-مەكتەبی  گشتی  سكرتێری  أ- 

ج-نوسینگەكان 

ئۆرگان و دەزگا جۆراو جۆرەكانی: 

ERNK 1- بەرەی نیشتامنی بۆ رزگاری كوردستان
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ARGN 2- سوپای رزگاری میللی كوردستان

 TEV-SAL 3- دەزگای هەواڵگری

 YXWK 4- یەكێتی الوانی نیشتامنی

KJWK 5- یەكێتی ئافرەتانی دیموكراسی نیشتامنی

 YKWK 6- یەكێتی نیشتامنی بۆ هونەرمەندانی كورد

DWK 7- یەكێتی نیشتامنی بۆ پیاوانی ئایینی

 P.K.K( MED - TV ( 8- میدیای

بەرەی نیشتامنی بۆ رزگاری كوردستان:)57(

و  میللی  بەرەیەكی  وەك  پێكهاتووە،   )1985( لەئایاری  دامەزراوەیە  ئەم 

بەرەیە  ئەو  سەركردەی  یەكەم  گوگامز(  )مەزلوم  پروپاگەندە،  دەزگایەكی 

بوو، كە بە هۆی كردەوەیەكی سەربازییەوە كۆچی دوایی كرد، بەاڵم دوای 

دوركەوتەوە،  سەربازی  لەكاری  بەرە  میللی،  رزگاری  سوپای  پەرەسەندنی 

ئەركی پەیوەندییە گشتیەكانی لە ئەستۆدابوو. 

سوپای رزگاری گەلی كوردستان: 

)P.K.K ( دامەزراوە، دوای كۆنگرەی سێیەمی )ساڵی )1986

 

 -P.K.D.W - پەرلەمانی هەندەران

كۆنگرەی   ،)1997( ئازاری  دوای  هەوڵیداوە  كوردستان،  كرێكارانی  پارتی 

كوردستانییە  پارتە  زۆربەی  ئەوەی  بۆ  ببەسرتێت،  كوردستان  نەتەوەیی 

نەهاتەدی  ئامانجە  ئەم  جێبەجێكردنی  بەاڵم  لەخۆبگرێت،  نایاساییەكان 

درا  پەرلەمان  دامەزراندنی  بڕیاری   )1995( پێنجەم  كۆنگرەی  دوای  بۆیە 
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لەهەندەران، ئەم پەرلەمانە یەكەم دانشتنی خۆی لەواڵتی هۆڵەندا لە )12-

 )65( لە  پەرلەمان  ناوخۆی  سیستمی  پێی  بە  سازدا،   )1995 ئەیلولی  16ی 

پێكدێت.  ئەندام 

 :)P.K.K ( بەرنامەو پەیرەوی ناوخۆی

فەلسەفەو  كوردستان(  شۆڕشی  )رێگەی  بەناوی  پارتە  ئەم  بەیاننامەی 

بەرنامەیە  ئەو  رۆشنایی  لەبەر  دەخاتەڕوو،  پارتەكە  سیاسی  بەرنامەی 

دەكرێت بنەما سیاسی و ئایدیۆلۆژیەكانی ) P.K.K( بخەینەڕوو:

1- ئەم پارتە لەرووی ئایدیۆلۆژییەوە، پارتێكی ماركسی - لینینە، ئامانجی 

كوردستانی  سەربەخۆیی  سرتاتیژیشی  و  باكور  كوردستانی  رزگاركردنی 

گەورەیە.

2- لەڕووی سەربازییەوە، خەباتی چەكداری پیادەدەكات.

3- لەناوبردنی هێزی ئابوری دەرەبەگ و موڵكداران، دابەشكردنی زەوی 

بەسەر جوتیاران.

و  كوردی  زمانی  و  كورد  نەتەوەیی  بەتایبەمتەندییەكانی  گەشەپێدان   -4

رەچاوكردنی مافەكانی مرۆڤ.

 جێگیربوونی بارەگای سەركردایەتی لەشام:

ساڵی )1979( وەك تەگبیرێك، ئۆجەالن كوردستانی باكور بەجێدەهێڵێت 

هەر  دەمێنێتەوە،  بەنهێنی  لەوێ   و  دەكات  رۆژئاوا  كوردستانی  لە  روو  و 

لەهەمانساڵدا لەشاری دیمەشق پەیوەندی لەگەڵ رێكخراوە فەلەستینییەكان 

پارتەكەی  بۆ  بنكە  لوبنان و لەوێ   ئەوان دەگاتە  بە هاوكاری  دەبەستێت و 

دادەمەزرێنێت بەمەبەستی پێگەیاندن و راهێنانی كادر و گەریالكان.
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لوبنان  لە   )P.K.K  ( كۆنفرانسی  یەكەمین   ،)1981 تەموزی  )15ی  لە 

دەدرێت،  واڵت  بۆ  هێزەكان  گەڕانەوەی  لەسەر  بڕیار  تێیدا  دەبەسرتێت، 

بەمەبەستی بەخەباتی چەكداری.

 )P.K.K(:)58 ( كۆنگرە گشتیەكانی

1- كۆنگرەی یەكەم لە )27ی ترشینی دووەمی 1978( گوندی فیس، شاری ئامەد.

2- كۆنگرەی دووەم، ئابی )1982(، واڵتی لوبنان.

3- كۆنگرەی سێیەم، ترشینی یەكەمی )1986(، دۆڵی بیقاع، لوبنان. 

4-كۆنگرەی چوارەم، پایزی )1990(، كوردستانی باشور.

5- كۆنگرەی پێنجەم، شوباتی )1995(، كوردستانی باشور

6- كۆنگرەی شەشەم، شوباتی )1999(، كوردستانی باشور

7- كۆنگرەی حەوتەم، زستانی )2000(، كوردستانی باشور

8-كۆنگرەی هەشتەم )2002(، لەم كۆنگرەیە ناوی ) P.K.K( دەگۆڕدرێت 

دیارە   )K.A.D.E.K( كوردستان  دیموكراسی  و  ئازادی  كۆنگرەی  دەبێتە  و 

ئەمەش بە یەكەم كۆنگرەی )K.A.D.E.K( دادەنرێت.

لەو  دەبەسرتێت،   )K.A.D.E.K( كۆنگرەی  دووەم   )2002( لەكۆتایی   9-

كۆنگرەیە بڕیار لەسەر هەڵوەشاندنەوەی )K.A.D.E.K( دەدرێت و كۆنگرەی 

ئەو  لەهەمانكاتدا   ،)KONGRA GEL( دادەمەزرێت  كوردستان  گەلی 

كۆنگرەیە دەبێتە یەكەم كۆنگرەی گەلی كوردستان.

عەبدوڵاڵ   )1999 شوباتی  )15ی  لە  كە  نەكرێت،  لەبیر  پێویستە  ئەوەی 

پیالنێكی  و  نەخشە  پێی  بە  كوردستان  كرێكارانی  پارتی  سەرۆكی  ئۆجەالن، 

پۆلیسی  دەستی  دەدرێتە  و  دەستگیردەكرێت  كینیا  واڵتی  لە  نێودەوڵەتی، 

دەمینێتەوە  زیندان  لە  دەكرێت  دادگا  رەوانەی  پاشان  توركیا  حكومەتی 

بەبڕیاری هەتا هەتایی.
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پارتی ئیسالمی كوردستان )پاك(:)59(

پارتی ئیسالمی كوردستان لە )21ی ترشینی یەكەمی1980( لە الیەن )محمەد 

سالح گابۆری( و پێنج كەسی دیكە لە واڵتی سعودیە لە كاتی بەجێگەیاندنی 

رێوڕەسمی حەج دامەزراوە.

بەرنامە و ئامانجەكانی ئەم پارتە، چارەسەركردنی كێشەی كورد بووە، لەبەر 

موسڵامن،  كوردی  گەلی  پارتە،  ئەم  بۆچوونی  بە  ئیسالمی،  هزری  رۆشنایی 

بەشێكە لە گەالنی موسڵامن و پێویستە قەوارەیەكی سیاسی سەربەخۆ و لەگەڵ 

حكومەتە ئیسالمیەكاندا پەیوەندی دۆستانەی هەبێت، هەروەها زمانی كوردی 

زمانی فەرمی بێت و نەتەوەو رێبازە ئایینیە جیاوازەكان لەكوردستاندا یەكسان 

پێكهێنانی  بۆ  هەوڵێك  هەموو  لە  بەشداریدەكات  پارتە  ئەم  بكرێن،  تەماشا 

)بەرەی كوردستانی باكور(، بۆ گەیشتنیش بەو ئامانجە رێگەی دیالوگ بە هەند 

دەزانێت.
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سەركردایەتی ئەم پارتە بڕیاریدا بە نهێنی باڵێكی سەربازی بەناوی )سوپای 

نیشتامن(ی  )دەنگی  رۆژنامەی  هەروەها  دامبەزرێنێت،  كوردستان(  رزگاری 

)كوردستانی  و  بەناوی )جودی(  گۆڤار  ئۆرگان دەردەكرد، سەرەڕای دوو  وەك 

تێكۆشەر(.

نایاسایی  و  تیرۆریستی  پارتێكی  وەك  توركیاوە  رژێمی  الیەن  لە  )پاك(، 

تەماشا دەكرا، ئەندامانی لە الیەن هێزەكانی ئاسایشی توركیاوە دوچاری گرتن 

پارتەكە  رابەری  )مەاڵتیا(  لە شاری  لە هەڵمەتێكدا  بوونەتەوە،  دادگایكردن  و 

)حسامەدین هۆ جاكۆك( دەستگیركرا.

بەهەمانشێوە كۆمەڵە و هێزە ئیسالمیە توركەكانیش دژیان بوون، بە تایبەتی 

)پارتی رەفاه(، لەبەر ئەوەی )پاك( گرنگی بەپرسی كورد دەدات لەتوركیا.

رێكخستنەكانی  باسی  و  و دەنگ  بیروباوەڕ  كەمدا،  لەماوەیەكی  پارتە  ئەم 

لەدەرەوەی  هەروەها  باڵوبۆتەوە،  باكور  كوردستانی  ناوچەكانی  لەزۆربەی 

توركیاش، لەواڵتی ئەڵامنیا راگەیاندن بایەخی پێداوە.

)پارتی  تایبەتی  بە  بووە،  كورد  چەپەكانی  رێكخراوە  نەیاری  پارتە  ئەم 

كرێكارانی كوردستان(، كە ناكۆكی و ملمالنێی توند لەنێوانیاندا سەریهەڵداوە.

لەبەر رۆشنایی ئەو هەلومەرجانە، پارتی ئیسالمی كوردستان نەیتوانی درێژە 

و  بەجێهێشت  توركیایان  كادرەكانی  ناچار  بۆیە  بدات،  بە چاالكییەكانی خۆی 

روویان لە ئەوروپا كرد.
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تەڤگەری سۆسیالیستی كوردستان)60(

هەڵگری  پێكهاتبوو،  باڵ  دوو  لە  بوو،  چەكداری  سیاسی  بزوتنەوەیەكی 

بیروباوەڕی )ماركسی - لینینی( بوون، داوای سەربەخۆیی كوردستانیان دەكرد، 

بڕوایان بەخەباتی چەكداری هەبوو.

كۆچی   )1990( بەهاری  لە  ناوبراو  بووە،  ئادسز(  )زەكی  گشتیان  سكرتێری 

دوایی كردووە، لێپررساوی سەربازیان ناوی )ئۆرفان ئاكپاسالن( بوو، بەسەردارو 

رەئیس دەنارسا، لەبەرئەوەی ماوەیەك سەرۆك شارەوانی شاری ئاگری بوو، لە 

ساڵی )1988( شەهیدكرا. 

)پارتی  نزیكی  و  دۆست  زۆر  دامەزراندنی  لەسەرەتای  بزوتنەوەیە  ئەم 

تێكچو،  بوو، بەاڵم لەدوایدا پەیوەندییەكانیان   )P.K.K( )كرێكارانی كوردستان
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تەڤگەر پەیوەندی لەگەڵ پارتی دیموكراتی كوردستانی عێراق باش و ئەرێنی 

بوو.

كوردستان(،  رزگاری  )لەشكری  ناوی  لەژێر  پێكهێنابوو  هێزێكی چەكداریان 

بەاڵم لەڕووی سەربازییەوە الوازبوون، هەندێك كادریان لە واڵتی لوبنان مەشق 

و راهێنانیان پێدەكرا، رۆژنامەیەكیان بە ناوی -دەنگی واڵت- دەردەچوو.
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بەرەی تەڤگەرا رزگاریا كوردستان)61(

سیاسیانەی  الیەنە  و  هێز  ئەم  پێكهاتووە،   )1988 حوزەیرانی  )22ی  لە 

خوارەوەی گرتۆتە خۆی: 

1- پارتی پێشەنگی كارگەری كوردستان.

2- پارتی سۆسیالیستی كوردستان.

3- ئااڵی رزگاری 

4- پارتی دیموكراتی كوردستان ڕێكخستنی نەتەوەیی.

5- پارتیا هێزین كوردستان.

6- شۆڕشگیرین كوردستان.

7- كوكسا، واتە باڵی سۆسیالیست - لەكۆك

8- یەكێتی سۆسیالیستی كوردستان. 

رۆژنامەیەكی بەناوی )تەڤگەر(ەوە دەردەكرد، كە داوای یەكگرتنی سەرجەم 

الیەنە كوردییەكانی دەكرد لەپێناو سەربەخۆیی كوردستاندا.
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لە یەكەم بەیاننامەی تەڤگەردا هاتووە )ئامانجامن رزگاركردنی واڵتەكەمانە، 

تەوقی  زنجیرو  تێدەكۆشین  داگیركەراندایە،  دەستی  لەژێر  ساڵە  سەدان  كە 

ستەمكارانەی دوژمن لە ئەستۆی گەلەكەمان بشكێنین، دەوڵەتێكی دیموكراتی 

لەكوردستان دامبەزرێنین و كۆمەڵگەی كوردەواری بەرەو پێشكەوتن و ژیانی 

بەختیاری و مۆدێرن بەرین.

ریزی  لە  راگەیاندن  و  سیاسی  چاالكی  هەندێك  توانی   )1991( ساڵی  تا 

باری  بەسەر  گۆڕانكاریانەی  ئەو  هۆی  بە  بەاڵم  ئەنجامبدات،  رێكخراوەكاندا 

كوردستان )بەتایبەتی كوردستانی باكور(دا هاتن و ئەو شكست و تێكچونەی 

بەسەر واڵتانی سۆسیالیستی و هێزە چەپەكاندا هات، بووە هۆی ئەوەی ناو و 

دەنگی تەڤگەر لەگۆڕەپانی سیاسیدا كزبێت و هەندێكیان وازیانهێنا و رێكخراو 

و كۆمەڵەی بچوكیان لە دەرەوەی واڵت پێكهێنایەوە.
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پارتی كرێكارانی كوردستان ـ ڤەژین ـ

 )P.K.K( )62(دوای بەستنی كۆنگرەی چوارەمی پارتی كرێكارانی كوردستان

ساڵی  جیابوونەوە  ئەندامانی  لە  ژمارەیەك  كاتێك   ،)1990( یەكەمی  لەكانونی 

پێكهاتبوون  جیاببوونەوە،  ئەندامانەی  ئەو  دامەزراند،  پارتەیان  ئەم   ،)1991(

لەناوەوەی كوردستان و ئەوروپادا،  ئەندامی سەكردایەتی و كادر،  لەهەندێك 

باران، موسلوم دورگون،  وەك: )جەنگیز هزر، عەبدولرەحامن كایكچی، دكتور 

حوسین  و  ئەرجان  ئەندامەكانیش  دیارترین  بامتان(،  فایق  شەنەر،  محەمەد 

یەڵدرم بوون. 

و  بەست  پارتەكە  رێكخستنی  بۆ  كۆنفرانسێكیان  ئەوساڵەدا،  پایزی  لە 

و  سەركردە  كۆمەڵە  ئەو  جیابوونەوەی  راگەیاند،  خۆیان  جیابوونەوەی 

بەرنامەی  گۆڕینی  و  بنەڕەتی  داوای چاكسازی  كە  لەوەوە هاتبوو،  كادرانەش 

پارتی كرێكارانی كوردستانیان دەكرد، داوای كاركردنیان دەكرد لەسەر بنەمای 

دیموكراسی.

بەاڵم جەمیل بایك لەمیانەی باسكردنی رووداوەكانی ناو كۆنگرەی چوارەمی 

بۆتان  و  شەنەر  محەمەد  لە  هەریەك  ناوی   ،)1990( لەساڵی   )P.K.K(  )63(

دیسپلین  لە  حاڵەتی  هەندێك  بۆ  ئاماژەش  دێنێت،  شەمدین  و  ئەبوبەكر  و 
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دەرچوون و دیاردەی چەتەگەرێتی دەكات كەروویداوە و كۆنگرەش لیژنەیەكی 

لێكۆڵینەوەی پێكهێناوە بۆ ئەوەی بگاتە ئەنجام، دواتر لەالیەن كۆنگرەوە داوا 

لە محەمەد شەنەر دەكرێت، كە رەخنە لەخۆی بگرێت.

جەمیل بایك لە چەندین جێگادا باسی محەمەد شەنەر و بۆتان و ئەبوبەكر 

دەكات و تاوانباریان دەكات بە پەیوەندی لەگەڵ هەواڵگری حكومەتی توركیاو 

حكومەتی سوریا.

ڕێبازی سیاسی ئەم پارتە)64(

1. كاركردن بۆ رزگاركردنی كوردستان.

2. باوەڕبوون بەخەباتی سیاسی و سەربازی.

3. پارێزگاریكردن لەهەرێمی كوردستانی باشور.

4. بەڕێوەبردنی كاروبارەكان بەشێوەی نهێنی.

كرێكارانی  پارتی  ناو  ناچنەوە  كە  رایانگەیاندبوو  پارتە  ئەم  سەركردەكانی 

كوردستان تاوەكو عەبدوڵاڵ ئۆجەالن سەرۆكی بێت.

ئەندامانی ئەم پارتە و هەندێك كەس، ئۆجەالن تۆمەتبار دەكەن بەكوشتنی 

ژمارەیەك لە ئەندامانی پارتی –ڤەژین– لەوانەش محەمەد شەنەر لەقامیشلۆی 

بەاڵم  كوردستان،  كرێكارانی  پارتی  پێشوی  فەرماندەی  بارانی  دكتۆر  و  سوریا 

پارتی كرێكارانی كوردستان )P.K.K( لەڕاپۆرتێكیدا باڵویكردەوە، كە دكتۆر باران 

خۆی كوشتووە.

باڵوكراوانە:  لەو  دەركرد،  ئۆجەالن  بە  دژ  باڵوكراوەیان  كۆمەڵێك  پارتە  ئەم 

لەژێر ناونیشانی )كوردستانی باشور و ئەو ئەركانەی لەئەستۆماندایە(، هەروەها 

لەسێدارەدانی  دیاردەی  سەر  بۆ  )تیشكێك  بەناوی  دیكەشیان  باڵوكراوەیەكی 

باشوریەكان( دەركردووە. 

بەرپرسی یەكەمی ئەم پارتە، دكتۆر باران بوو، تەنها بارەگەیان لەشاری دهوك 

نەیانتوانی رێكخستنە سیاسی و سەربازییەكانیان فراوان بكەن،  هەبوو، بەاڵم 

بۆیە وردە وردە بەرەو پووكانەوە چوون.
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قۆناغێكی نوێی خەبات
 بۆ پارتە كوردستانییەكان)65(

لە سااڵنی )1990( بەدواوە، قۆناغێكی نوێی حزبایەتی دەستیپێكرد لەخەباتی 

پارتێك دامەزرا، رێگای كاركردنی  باكور، چەند  حزبە كوردییەكانی كوردستانی 

یاساییان پێدراوە، بەشداریان لەهەڵبژاردنە گشتییەكانی پەرلەمان و هەڵبژاردنی 

لەكاری  بەشداربوون  و  پەرلەمان  گەیشتە  نوێنەریان  كردووە،  شارەوانییەكان 

لەبەڕێوەبردنی كاروباری واڵت،  ناو پەرلەمان و  سیاسی و ركابەری حزبایەتی 

لەگەڵ بەدەستگرتنی بەرپرسیاریەتی ژمارەیەكی زۆری ئەنجومەنی شارەوانی و 

كارگێڕی لەشارو شارۆچكەكانی كوردستانی باكور.
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HEP( HALKIN EMEK PARTISI( 1- پارتی كاری گەل

گەلی  بەپارتی  سەر  توركیا،  پەرلەمانی  ئەندام   )7( بەشداریكردنی  دوای 

دەكرد،  ئینۆنۆ سەركردایەتی  ئەرداڵ  كە  توركیا،  )SHP(ی  دیموكرات  سۆسیال 

سەركردایەتی  كورد،  كێشەی  بە  تایبەت   ،)1989( ساڵی  پاریسی  لەكۆنگرەی 

توركە  لەژێر فشاری  و  پەرلەمانانە  ئەندام  ئەو  لەئاست هەڵوێستی  پارتە  ئەم 

توندڕەوەكان و راگەیاندنی توركیا، بڕیاری دەركردنی ئەو پەرلەمانتارانەی دا لە 

ریزەكانی خۆی لەترشینی دووەمی )1989(. 

ئەو ئەندام پەرلەمانە كوردانە، بە پشتیوانی چوار پەرلەمانتاری دیكە لە )7ی 

حوزەیرانی 1990(، بڕیاری دامەزراندنی پارتی كاری گەلیان دا )HEP(، ژمارەی 

سكرتێری  لەناویاندا  كەس،   )77( گەیشتە  پارتە  ئەو  دامەزرێنەری  ئەندامانی 

یەكێتی سەندیكای كرێكارانی ) DISK ( فەهمی ئیشیكالر، كەبووە سەرۆكی 

پارتەكە، دوای فەهمی لەساڵی )1992(، فەرەیدون یازار دەبێتە سەرۆكی پارت. 

ئەم پارتە لەهەڵبژاردنە گشتیەكانی توركیا لە )1991(، )22( ئەندامی گەیشتە 

پەرلەمان، ئەوەش بەڕێككەوتن لەگەڵ پارتی سۆسیال دیموكرات لەیەك لیستی 

پارتە  بەم  رێگە  ناچاربوو  توركیا  حكومەتی  هۆیەوە،  بەو  هەر  هەڵبژاردندا، 

لەكاتی  بەاڵم  توركی،  بەزمانی  دەربكات،  نوێ –  –نیشتامنی  رۆژنامەی  بدات 

سوێندخواردنی پەرلەمان، دوو ئەندام پەرلەمانی ئەم لیستە ئەوانیش هەریەك لە 

)لەیال زانا( و )خەتیب دیجلە( هەرایەكی گەورەیان نایەوە، لەیال زانا بەڕەنگی سور 

و زەردو سەوزەوە، كە بەڕەنگی نەتەوەیی لە الیەن پارتی كرێكارانی كوردستان 

ناودەبرێت، قژی خۆی بەستبوو، خەتیب دیجلەش دەسڕێكی بەهەمان رەنگەوە 

رەگەزپەرستی  ناوەرۆكی  دژی  كە  رایانگەیاند  هەردووكیان  گرتبوو،  بەدەستەوە 

دەقی ئەو سوێندەن، كە بریتیە لە )من سوێند دەخۆم بەرامبەر بەتوركیای مەزن، 

تەنها  و  بەناچاری  رایانگەیاند  ئەوان  نیشتامن(،  لە  جیانابێتەوە  یەكێتیەی  بەو 

لەپێناو برایەتی هەردو گەلی كوردو توركدا ئەو سوێندە دەخۆن.
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هەر  قەڵەمدراو  لە  سوكایەتی  بە  توركەكانەوە  الیەن  لە  هەڵوێستەش  ئەم 

دوو ئەندام پەرلەمانیش لەسەر لیستی پارتی گەلی سۆسیال دیموكرات دەركران 

مۆریانكردبوو  هەڵبژاردن  بۆ  پێشرت  كە  پارت  هەردوو  رێككەوتنانەی  ئەو  و 

هەڵوەشایەوە.

كۆمار  سەرۆك  رووداوە،  ئەو  ئاست  لە  توڕەبوون  زۆر  توركەكان  رۆژنامە 

خەتیب  و  زانا  )لەیال  پەرلەمان  ئەندام  هەردوو  رایگەیاند،  ئۆزال(  )توركوت 

دیجلە( بەم كارەیان یارمەتی پرسی هاواڵتیەكانیان نەدا لە باشوری رۆژهەاڵتی 

هیچ  رایگەیاند،  دیمیرێل(  )سلیامن  توركیا  وەزیرانی  سەرۆك  بەاڵم  توركیا، 

هۆیەك نیە بۆ ئەوەی ترس و لەرز باڵوبێتەوە، پارتی )HEP( لە كانونی یەكەمی 

)1991(، كۆنگرەیەكی لە شاری ئیستەمبۆڵ بەست و تێیدا بانگهێشتی دایكی 

)عبدوڵاڵ ئۆجەالن(یان كردووە و وەك پاڵەوان پێشوازیان لێكردووە، هەرەوها بە 

دەنگی بەرز هاواریانكردووە )بژی پارتی كرێكارانی كوردستان و سەرۆكەكەی(. 

ئەو  ه��ۆی  بە   ،)1993( تەموزی  لە  دەس��ەاڵت��ەوە  الی��ەن  لە  پارتە  ئ��ەم 

هەڵوێستانەوە، بڕیاری هەڵوەشاندنەوەی درا.

DEP()66( DEMOKRASI PARTISI( :2- پارتی دیموكرات

ئەندامانی ئەو پارتە )كاری گەل( لەناو پەرلەمانی توركیا، كە ژمارەیان )16( 

نوێنەری كورد بوون، لە كۆبوونەوەیەكدا لە )27ی حوزەیرانی 1993(، بڕیاری 

دامەزراندنی پارتی دیموكراسیان دا، بەر لەچەند رۆژێك لەدەرچوونی بڕیاری 

هەڵوەشاندنەوەی پارتی )HEP( لە )14ی تەموزی 1993(. 

كارتال،  رەمزی  تورك،  ئەحمەد  لە:  بریتیبوون  پەرلەمانانەش  ئەندام  ئەو 

رسی  ئایدین،  زوبیر  گومیتش،  فایق  توگوتشن،  نیزامەدین  قیلیش،  مەحمود 

ئویانیق،  مەحمود  دوغ��ان،  ئورخان  س��اداق،  سەلیم  سیفیر،  ئەمین  ساكیك، 

لەیالزانا، خەتیب دیجلە، مەحمود سنجار، عەلی یغیت، سادات یورت تاش.
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هەروەها دوو ئەندام پەرلەمانی سەربەخۆش هاتنە پاڵیان بەناوی )موزەفەر 

پەرلەمان،  ئەندام   )18( بە  بوون  ژمارەیان  مە  بە  عەلیناك(،  مەحمود  دیمیر، 

سەرۆكایەتی پارتەكەش خرایە ئەستۆی )یەشار قایا(.

ئەم پارتە، وەك پارتی )HEP(ی پێشو، یەك لەرووەكانی ملمالنێی نێوان دەوڵەت 

بۆچوونە،  بەم  دەكرد،  سیاسییان  و  كولتوری  مافی  كەداوای  بوو  كوردانە  ئەو  و 

چاالكی سیاسی ئەم پارتە تەواوكەری چاالكی سەربازی پارتی كرێكارانی كوردستانە 

)P.K.K( لەبواری بەرگریكردن لە كێشە و داواكارییەكانی كورد لە توركیا.

توركی  بەزمانی  گوندەم(ی  )ئوغوز  رۆژنامەی   )DEP( پارتی  سەرۆكی 

دەردەكرد، ئەم رۆژنامەیە، بەرۆژنامەی سەرەكی كوردەكان دەژمێردرێت لەناو 

توركیا، كەچەندینجار مەترسی قەدەغەكردنی لەسەر بووە بە هۆی نوسینەكانی 

و بەرگریكردنی لە )پ.ك.ك( و دژایەتی هەڵوێستەكانی دەسەاڵت.

بەاڵم دوو رووداوی گرنگ روویاندا، بوون بە هۆی داخستنی ئەم پارتە لە 

ئازاری )1994( ئەو دوو رووداوەش بریتیبوون لە: 

أ ( تیرۆركردنی ئەندام پەرلەمان )مەحمود سنجار( و برینداركردنی )نیزامەدین 

بامتان  لەشاری  پارتەكە  سەركردایەتی  كادرێكی  كوشتنی  هەروەها  توغوش(، 

بەناوی )مەتین ئوزدەمیر( لە )4ی ئەیلولی 1993(. 

ب ( دەستگیركردنی سەرۆكی پارتەكە )یەشار قایا( لە )17ی ئەیلولی 1993( 

ئەو  دیارە  جوداخوازی،  بیروباوەڕی  باڵوكردنەوەی  بەتاوانی  زیندانیكردنی  و 

كۆنگرەی  بەستنی  كاتی  لە  هاتبوو  قایا(  )یەشار  وتارێكی  لەمیانەی  قسانەش 

)11( پارتی دیموكراتی كوردستانی عێراق لە ئابی )1993(.

هەر لەچوارچێوەی هەوڵەكانی حكومەت بۆ رێگرتن لەكار و چاالكییەكانی 

ئەو پارتە و بە تاوانی پشتگیریكردنی لە )P.K.K( و دژایەتیكردنی حكومەتی 

توركیا، لەسەرەتای ئایاری )1994( پەرلەمانی توركیا بڕیاری هەڵگرتنی )حەسانە(

ی لەسەر شەش پەرلەمانتاری كورد دەركرد، كە ئەندامی پارتی دیموكرات بوون، 

ئەوانەش:)67( 
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دوجان،  ئورهان  ساكیك،  سەری  زانا،  لەیال  تورك،  ئەحمەد  دیجلە،  خەتیب 

سەلیم ساداق.

سزایان  توركیا،  كەتنی  یاسای   )125( مادەی  پێی  بە  و  دادگا  درانە  ئەوانە 

بەسەردا سەپێرنا بۆ ماوەی جیاواز، كە دوو كەسیان گەیشتە )25( ساڵ زیندانی.

HADEP )68(:3- پارتی گەلی دیموكرات

 )HEP( دوای هەڵوەشاندنەوەی پارتی دیموكراسی، ئەندامانی هەردوو پارت

دیموكرات  گەلی  پارتی  بەدامەزراندنی  بڕیاریاندا  و  كۆبوونەوە   )DEP( و 

)HADEP(. ساڵی )1994( دامەزرا، لە هەڵبژاردنی ساڵی 1995 بەشداریكرد، 

رێژەی  ئەو  پەرلەمان،  بگاتە  و  بەدەستبێنێت  پێویست  رێژەی  نەیتوانی  بەاڵم 

)%4.17( دەنگەكانی بەدەستهێنا.

نەیتوانی  دیسان  بەاڵم  كرد،  گشتی  هەڵبژاردنی  بەشداری   )1999( ساڵی 

رێژەی )%10( تێپەڕبكات و بگاتە پەرلەمان، تەنها رێژەی )%4.75( بەدەستهێنا، 

لەگەڵ سەركەوتنی زیاتر لە )30( ئەنجومەنی شارەوانی لە باشوری رۆژهەاڵتی 

توركیا، پارتی )HADEP( لەگەڵ دوو پارتی بچوكی چەپڕە و پەیامنی بەست، 

بۆ ئەوەی لە هەڵبژاردنی گشتی )2002( بگاتە پەرلەمان و رێگە لە حكومەت 

بگرێت بڕیاری هەڵوەشاندنەوەی نەدات، ئەو هاوپەیامنیەتییە توانی )6.22%( 

ئەو  سەركردەكانی  دەسەاڵت،  دیكەوە  الیەكی  لە  بەدەستبهێنێت.  دەنگەكان 

بوزالك  موراد  دەستگیردەكران،  ئەندامانی  ماوە  ماوە  هەراسانكردبوو،  پارتەی 

ماوەی  بۆ  سیاسی  چاالكی  هۆی  بە  بوو  پارتە  ئەم  لەسەركردەكانی  یەكێك 

بڕیاری  توركیا  دەستوری  دادگ��ای   )2003( ئ��ازاری  لە  زیندانیكرا،  ساڵ  سێ  

قەدەغەكردنی ئەم پارتەشی دەركرد.

 DE( گەل  دیموكراسی  پارتی   ،)HADEP( دیموكرات گەلی  پارتی  لە جێی 

HEP( دامەزراو هەموو رێكخستنەكانی پارتی گەلی دیموكراتی گرتە خۆی.
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پەراوێزەكانی بەشی چوارەم:

1. املوسوعە السیاسیە، أرشاف د. عبدالوهاب الكیالی، كامل زهیر، املۆسسە العربیە، الدراسات 

والنرش بیروت، گ1، 1974، ص181

2. املوسوعە السیاسیە، سەرچاوەی پێشو، ص151

3. تەماشای ئەم سەرچاوانە بكە: 

الكردیە )فی نصف قرن(، عبدالستار طاهر رشیف، گ2،  الجمعیات واملنظامت واالحزاب   *

2007، السلیامنیە، ص35

ابراهیم  تحسین  ترجمە  توفیق،  ترت  علی   )1927-1908( كردستان  فی  السیاسیە  الحیاە   *

الدوسكی، 2007، دهوك ص147، 194

* رۆڵی كورد لەدامەزراندنی كۆماری توركیا، دیدار عوسامن، چاپی 1، 2013، هەولێر.

* بیری نەتەوەیی كورد لە پەیڕەو و ئامانجەكانی جەممعیەت و حزبە كوردییەكان. )1919-

1945(، عبدالخالید سابیر كەریم، چاپی 1، 2013، سلێامنی.

* الحركە الكردیە الرتكیە فی املنفی، جودی غورغاس، ترجمە جورج البطل، دار ئاراس، اربیل، 

گ 1، 2013، ص18. 

4. الحركە الكردیە فی املنفی، سەرچاوەی پێشوو، ص143. 

خۆیبون-هیوا- ژ.ك، هیوا عەزیز سەعید، مەكتەبی بیروهۆشیاری )ی. ن. ك(، 2006، سلێامنی، 

ل11

وەزارەتی  هەردوو  لەبەڵگەنامەكانی   )1933-1918( كوردییەكان  رێكخراوە  كۆمەڵەو   .5

دەرەوەی بەریتانیا و فەرەنسا، بەرگی یەكەم، ، وەرگێڕانی، د. نەجاتی عەبدوڵاڵ، بنكەی ژین، 

سلێامنی، 2007، ل223. 

6. الحركە الكردیە فی العرص الحدیث، جلیلی جلیل، ترجمە د. عبدی حاجی، مۆسسە موكریان 

للبحوث والنرش، ط2، 2012 دهوك، ص256. 

نەتەوەیی كورد و ویستی سەربەخۆیی، كریس كۆجیرا، وەرگێڕانی حەسەن  بزووتنەوەی   .7

رەستگار، چاپی 1، 2013 ل375. 

)1980-1999(، هاوكار محیدین جەلیل، هەولێر، چاپی1،  لەسااڵنی  لەتوركیا  8. دۆزی كورد 

2012، ل56. 
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* لەرۆما كەوتە بەرچاوم، سرتان عەبدوڵاڵ، چاپی1، 2013، سلێامنی ل90. 

چاپی1،  فەتاح،  خەلیل  ماجد   ،)1980-1960( كوردستان  باكوری  سیاسیەكان  رێكخستنە   .9

2012، هەولێر ل161. 

القاهرە،   ،2002 گ1،  مدبول،  مكتبە  عیسی،  محمود  حامد  د.  تركیا،  فی  الكردیە  القضیە   *

ص299. 

10. القضیە الكردیە فی تركیا، سەرچاوەی پێشوو، ص299. 

* گۆڤاری كادر، ژمارە )28( حوزەیرانی 1992، پارتی دیموكراتی كوردستان، بابەتی فەرەنسو 

هەریری.

11. دۆزی كورد لەتوركیا، سەرچاوەی پێشوو، ص56.

* مێژووێك لەئاگر، حەسەن جودی، چاپی3، سلێامنی، 2014، ل154

12. گۆڤاری كادر، سەرچاوەی پێشو، ل11

13. رێكخستنە سیاسییەكانی باكوری كوردستان، سەرچاوەی پێشوو، ص162

14. رێكخستنە سیاسیەكانی باكوری كوردستان، سەرچاوەی پێشوو، ص193. 

15. دۆزی كورد لەتوركیا، سەرچاوەی پێشوو، ص147. 

16. كادر، ژمارە 28، سەرچاوەی پێشوو، ص14. 

17. دۆزی كورد لەتوركیا، سەرچاوەی پێشوو، ص148. 

18. رێكخستنە سیاسیەكانی باكوری كوردستان، سەرچاوەی پێشو، ل207. 

19. القضیە الكردیە فی تركیا، سەرچاوەی پێشوو، ص302

20. بزووتنەوەی نەتەوەیی كورد، سەرچاوەی پێشوو، ص399. 

21. دۆزی كورد لەتوركیا، سەرچاوەی پێشوو، ص59. 

22. بزووتنەوەی نەتەوەیی كورد، سەرچاوەی پێشوو، ص400. 

23. بزووتنەوەی نەتەوەیی كورد، سەرچاوەی پێشوو، ص400.

* دۆزی كورد لەتوركیا، سەرچاوەی پێشوو، ص59. 

24. ڕێكخستنە سیاسیەكانی باكوری كوردستان، سەرچاوەی پێشوو، ص207. 

25. لەكەناری دانوبەوە بۆ خری ناو زەنگ، نەوشیروان مستەفا ئەمین، ج2، 1997، ل68. 

26. رێكخستنە سیاسیەكانی باكوری باكوردستان، سەرچاوەی پێشوو، ص210

* القضیە الكردیە فی تركیا، سەرچاوەی پێشوو، ص298. 
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* تركیا فی القرن العرشین، د. احمد عبدالعزیز محمود، گ1، 2011، اربیل، ص86

27. رێكخستنە سیاسیەكانی باكوری كوردستان، سەرچاوەی پێشوو، ص141

28. گۆڤاری دۆسێی توركیا، سەنتەری لێكۆڵینەوەی سرتاتیژی كوردستان، سلێامنی، ژمارە)4(، 

ترشینی دووەمی 2006، بابەتی حەمید بوز ئەرسەالن. 

29. گۆڤاری دۆسێی توركیا، سەرچاوەی پیشو، ل89. 

30. رێكخستنە سیاسیەكانی باكوری كوردستان، سەرچاوەی پێشوو، ص142. 

31. دۆزی كورد لەتوركیا، سەرچاوەی پێشوو، ص58. 

32. الجمهوریە العراقیە، الجارە الشاملیە، مدیریە االمن العامە، بغداد/198، ص88. 

* رێكخستنە سیاسیەكانی باكوری كوردستان، سەرچاوەی پێشوو، ص248.

* دۆزی كورد لەتوركیا، سەرچاوەی پێشوو، ص59. 

33. گۆڤاری كادر، ژمارە )28(، سەرچاوەی پێشوو، ص19. 

* ڕێكخستنە سیاسیەكانی باكوری كوردستان، سەرچاوەی پێشوو، ص231

* القضیە الكردیە فی تركیا، سەرچاوەی پێشوو، ص297. 

* تركیا فی القرن العرشین، سەرچاوەی پێشوو، ص88

* بزووتنەوەی نەتەوەیی كورد، سەرچاوەی پێشوو، ص397. 

* لەكەناری دانوبەوە بۆ خڕی ناوزەنگ، سەرچاوەی پێشوو، ص68. 

34. هەمان سەرچاوەكانی خاڵی )33(. 

35. بزوتنەوەی نەتەوەی كورد، سەرچاوەی پێشوو، ص401.

36. دۆزی كورد لەتوركیا، سەرچاوەی پێشوو، ص63. 

37. رێكخستنە سیاسیەكانی باكوری كوردستان، سەرچاوەی پێشوو، ص236. 

* گۆڤاری دۆسێی توركیا، بابەتی حەمید بوز ئەرسەالن، سەرچاوەی پێشوو، ص91

38. بزووتنەوەی نەتەوەیی كورد، سەرچاوەی پێشوو، ص401.

39. رێكخستنە سیاسیەكانی باكوری كوردستان، سەرچاوەی پێشوو، ص242. 

40. گۆڤاری كادر، ژ28 ، سەرچاوەی پێشوو، ل19. 

41. رێكخستنە سیاسیەكانی باكوری كوردستان، سەرچاوەی پێشوو، ص245. 

42. الجمهوریە الرتكیە، مدیریە االمن العامە، سەرچاوەی پێشوو، ص84،85

43. رێكخستنە سیاسیەكانی باكوری كوردستان، سەرچاوەی پێشوو، ص250،262
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* مێژووی پەكەكە، ئەلیزا ماركورس، وەرگێڕانی ماجد خەلیل، ج 1، 2014، سلێامنی، ل53. 

44. كادر، ژمارە 28، سەرچاوەی پێشوو، ل16. 

45. بزوتنەوەی نەتەوەیی كورد، سەرچاوەی پێشوو، ص454

46. رێكخستنە سیاسیەكان باكوری كوردستان، سەرچاوەی پێشوو، ص262

47. دۆزی كورد لەتوركیا، سەرچاوەی پێشوو، ص60. 

48. لەكەناری دانوبەوە بۆ خڕی ناو زەنگ، سەرچاوەی پێشوو، ص68.

49. رێكخستنە سیاسیەكانی باكوری كوردستان، سەرچاوەی پێشوو، ص284

* الجمهوریە الرتكیە الجارە الشاملیە، سەرچاوەی پێشوو، ص99. 

* ئەم سەرچاوەیە ئاماژە بۆ دوو باڵوكراوەی رێكخراوەكە دەكات، ئەوانیش یەكێتی تێكۆشین 

و یەكێتی كرێكاران. 

50. مێژوویەك لەئاگر، سەرچاوەی پێشوو، ص36. 

51. رێكخستنە سیاسیەكانی باكوری كوردستان، سەرچاوەی پێشوو، ص263. 

كرێكارانی  پارتی  لەرێكخراوەكانی  یەك  دیموكراسی،  بااڵی  خوێندكارانی  كۆمەڵەی   *

رێكخراوەیی  كاری  بۆ  پێكیانهێنابوو  توركیا  زانكۆكانی  ناو  لە  كە  بوو،  توركیا  سۆسیالیستی 

لەدوای كودەتاكەی ساڵی )1971(. 

52. مێژوویەك لەئاگر، سەرچاوەی پێشوو، ص40

* رێكخستنە سیاسیەكانی باكوری كوردستان، سەرچاوەی پێشوو، ص264

53. رێكخستنە سیاسیەكانی باكوری كوردستان، سەرچاوەی پێشوو، ص270

54. مێژوویەك لەئاگر، سەرچاوەی پێشوو، ص736. 

* گۆڤاری كۆمین ژمارە )PKK ،)7، ترشینی دووەمی 2008، ل43-34

55. رێكخستنەسیاسیەكانی باكوری كوردستان، سەرچاوەی پێشوو، ل275. 

56. االكراد ومستقبل تركیا، میخائیل م. جونرت، ترجمە د. سعاد محمد ابراهیم، مركز كوردستان 

للدراسات االسرتاتیجیە، سلیامنیە، 2007، ص52. 

57. رێكخستنە سیاسیەكانی باكوری كوردستان، سەرچاوەی پێشوو، ص280

58. مێژوویەك لەئاگر، سەرچاوەی پێشوو، ص740،752

59. رێكخستنە سیاسیەكانی باكوری كوردستان، سەرچاوەی پێشوو، ص332. 

* فی سبیل تحریر الكرد وتوحید كوردستان، محمد صالح طابوری، مطبعە قەشەنگ السلیامنیە، 
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2000، ص141-138. 

60. كادر، ژمارە28، سەرچاوەی پێشوو، ص17

61. دۆزی كورد لەتوركیا، سەرچاوەی پێشوو، ص150

* كادر، ژمارە )28(، سەرچاوەی پێشوو، ص21 

62. دۆزی كورد لەتوركیا، سەرچاوەی پێشوو، ص153.

* نرشە تأریخیە عن االحزاب الكردیە فی كوردستان الشاملیە، مكتب العالقات، الفرع االول 

للحزب الدیمقراگی الكوردستانی، مایس 1996، ص8

63. مێژوویەك لەئاگر، سەرچاوەی پێشوو، ص416-405

64. دۆزی كورد لەتوركیا، سەرچاوەی پێشوو، ص154.

65. دۆزی كورد لەتوركیا، سەرچاوەی پێشوو، ص151،152

گ1،  بیروت،  والنرش،  للكتب  الریس  ریاض  نورالدین،  محمد  املتحول،  الزمن  فی  تركیا   .66

1997، ص118

67. االكراد ومستقبل تركیا، سەرچاوەی پێشوو، ص26. 

هەولێر،  ئاراس،  دەزگای  مامكاك،  وەرگێڕانی  گەنتەر،  مایكل  كورد،  مێژووی  فەرهەنگی   .68

چاپی1، 2007، ل292. 

* لەرۆما كەوتە بەرچاوم، سەرچاوەی پێشوو، ص192.
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كـۆتـایـی و
دەرئـەنجـامەكــان

 )1923�1299( سەدە  لەشەش  زیاتر  ماوەی  بۆ  توركیا،  ئێستای  واڵتەی  ئەو 

مەڵبەندی ئیمپراتۆرییەتی عوسامنی و دەسەاڵتداری سەرەكی جیهانی ئیسالمی 

بووە.)1(

رووی  جیهانی،  یەكەمی  جەنگی  كۆتاییەكانی  لەگەڵ  ئیمپراتۆرییەتە  ئەو 

بە  دەس��ەاڵت،  ناو  سیاسی  و  سەربازی  دەستەبژێرێكی  ك��ردووە،  لەداڕمان 

دەست  توانیان  ناسیۆنالیستی،  بیروباوەڕی  هەڵگرانی  و  گەنجان  لە  تایبەتی 

بەسەر كاروباری ئیمپراتۆرییەتەكەدا بگرن و بە یەكجاری كۆتایی بە سیستمی 

كۆماری  كەمال،  مستەفا  رابەرایەتی  بە   )1924( ساڵی  بهێنن،  خەلیفایەتی 

توركیای نوێ  دامبەزرێنن.

لەگەڵ  هەبووە  بنەڕەتی  جیاوازییەكی  چەند  توركیا  لەكۆماری  سیستم 

سیستمی سەردەمی پێشوی خەلیفایەتی و بەم خەسڵەتانە نارساوە:
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میراتی  خەلیفایەتی  سیستمێكی  لەجیاتی  عەملانی،  كۆماری  دەوڵەتێكی   1-

ئیسالمی. 

سیاسییەكاندا،  و  رۆشنبیری  و  كۆمەاڵیەتی  بنەما  لەهەموو  گۆڕانكاری   2-

رووكردن لە الساییكردنەوەی سیستمەكانی رۆژئاوا. 

بەڕێوەبردنی  و  دەس��ەاڵت  لە  ئەگەرچی  س��ەرب��ازی  دام����ەزراوەی   3-

دووركەوتەوە، بەاڵم وەك پارێزەر و چاودێر بووە بە سەریەوە.

-4 دەسەاڵتێكی رەهای تاكحزبی لە ماوەی سی ساڵی یەكەمی حوكمڕانیدا.

-5 تواندنەوەی )یان كونرتۆڵكردنی( هەمو كولتور و پێكهاتە كۆمەاڵیەتییەكان 

لەچوار چێوەی بەرژەوەندی بااڵی ناسیۆنالیستی توركدا.

توركیا،  كۆماری  دامەزراوەكانی  و  حوكمڕانی  سیستمی  بۆ  یاسایی  شێوەی 

لە  كۆمار  سەرۆكی  ئەوەی  لەبەر  پەرلەمانییە،  سیستمێكی  كە  واپۆڵێنكراوە، 

الیەن پەرلەمانەوە دیاریدەكرێت، هەروەها ئەو پارتەی زۆرینەی كورسییەكانی 

پەرلەمانی بەدەستهێنابێت، ئەنجومەنی وەزیران پێكدێنێت.

بۆیە، هەروەك دەردەكەوێت، كە حزبە سیاسییەكان بناغەی كاری سیاسی لە 

توركیا پێكدێنن، لێرەدا دوای ئەو لێكۆڵینەوە و خستنەڕووی ژیانی حزبایەتی 

لە توركیا لە نێوان سااڵنی )1923-2003(، هەوڵدەدەین پوختەی دەرئەنجامە 

سەرەكی و هاوبەشەكانی بخەینەڕوو:
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یەكەم/

ئاڕاستە و روخسارە گشتییەكانی پارتە سیاسییەكان: 

نۆزدە  سەدەی  كۆتاییەكانی  بۆ  توركیا  لە  سیاسییەكان  پارتە  رەگوریشەی 

لەگەڵ  ئ��ەوەش  عوسامنیدا،  ئیمپراتۆرییەتی  سەردەمی  لە  دەگەڕێتەوە 

كۆمەڵەو  دواتر  و  ئازادی  پارتی  و  تەرەقی  و  ئیتحاد  كۆمەڵەی  دەركەوتنی 

ئەو  لەگەڵ  هەر  دیكە،  رۆشنبیرییەكانی  و  كۆمەاڵیەتی  و  سیاسی  رێكخراوە 

دیاردەیەش، ئەوا دەسەاڵتی ناوەندی لەو واڵتە پان و بەرینە رووی لە الوازی 

سەرەڕای  دەكرد،  لەگەشەكردن  رووی  نەتەوایەتی  هەستی  هەروەها  كرد، 

چاالكی  بەسەر  رۆژئاوا  لە  هزرییەكان  و  سیاسی  گۆڕانە  و  كولتور  كاریگەری 

سیاسی و كۆمەاڵیەتیەكانی ناو دەوڵەتی عوسامنی.

ئەگەر بەراوردێك بكرێت لە ژیانی پارتایەتی لەناو واڵتانی جیهانی سێیەمدا، 

دەكرێت بوترێت، كە ئەزموونی حزبایەتی لە واڵتی توركیا لە هەمو ئەزمونەكانی 

دیكە كۆنرت و بەردەوامرت بووە.

رێكخراویی  و  پارت  زۆری  ژمارەیەكی  توركیا،  نوێی  سیاسی  مێژووی  لە 

زیاتربووبێت،  پارت و رێكخراو  لە )200(  سیاسی دامەزراون، رەنگە ژمارەیان 

كە لەقۆناغی جیاوازدا دامەزراون و هەندێكیان هەر زوو هەڵوەشانەتەوە، یان 

درێژەیان هەبووە لە ژێرناوی دیكە، یاخود درێژەیان بەتێكۆشانیان داوە و چەند 

باڵی جیایان لێجیابۆتەوە و لەگەڵ رێكخراوی دیكە یەكییانگرتووە، لەم بارەوە 

دەكرێت ئاماژە بە پارتی گەلی كۆماری بكەین، وەك كۆنرتین پارت كە لەسەر 

دەستی مستەفا كەمال دامەزراوە لە ساڵی )1923(دا. 

چەند  بۆ  ئاماژە  دەكرێت  سیاسیانە،  رێكخراوە  و  پارت  ئەو  پۆڵێنكردنی  بۆ 

رەوتێكی سیاسی جیاواز بكەین، وەك:)2(

A.K.P 1 رەوتی كۆنە پارێزی دیموكرات: منوونەی پارتی دادوگەشەپێدان-

گەلی  پارتی  منوونەی  ئەتاتوركی:  عەلەمانی  ناوەرٍاستی  چەپی  رەوتی   2-

C.H.P كۆماری
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نەتەوەیی  بزوتنەوەی  منوونەی  توركی:  نەتەوەیی  توندڕەوی  رەوتی   3-

M.H.P

-4 رەوتی راستڕەوی ناوەڕاست: منونەی پارتی رێگەی راست D.Y.P لەگەڵ 

ANAP پارتی نیشتامنی دایك

-5 رەوتی پارتە كوردییە یاساییەكان: منوونەی پارتی كاری گەل H.E.P لەگەڵ 

D.E.P پارتی دیموكراتی گەل

-6 رەوتی پارت و رێكخراوە چەپە رادیكاڵەكان: منوونەی پارتی كۆمۆنیستی 

 .T.I.P لەگەڵ پارتی كاری توركی T.K.P توركیا

-7 رەوتی پارت و رێكخراوە رادیكاڵە ئیسالمییەكان: منوونەی حزبوڵاڵ، پارتی 

شەرڤانانی رۆژهەاڵتی گەورەی ئیسالم.

ئەلسەالمە-ی   – پارتی  منوونەی  میانڕەوەكان:  ئیسالمیە  پارتە  رەوتی   8-

نیشتامنی و پارتی – رەفاه-. 

-9 رەوتی پارت و رێكخراوە كوردییە رادیكاڵەكان: منوونەی پارتی كڕێكارانی 

.P.K.K كوردستان

بچووك  سیاسی  رێكخراوی  و  پارت  بەدەیان  پارتانە  ئەو  س��ەرەڕای   10-

لەڕووی قەبارەوە بێت، یان تەمەن، دامەزراون، كەرۆڵیان لەگۆڕەپانی سیاسیدا 

یەكگرتنی  پارتی  راپەڕین،  پارتی  پارتی گۆڕانی گەورە،  بووە. منونەی:  سنوردار 

سۆسیالیستی، پارتی سەوز، پارتی الوانی كۆماری دیموكراسی، پارتی نوێ ، پارتی 

ئەنادۆڵی مەزن، پارتی توركیای مەزن، پارتی ئەركە گرنگەكان، پارتی گەل، پارتی 

و  ئازادی  پارتی  ئیسالم،  بەرگری  پارتی  ژیانەوە،  پارتی  سۆسیالیستی،  توركیای 

دیموكراسی، پارتی لیراڵی دیموكراسی، پارتی توركیای سەربەخۆ، پارتی دادوەری 

كۆمەاڵیەتی، پارتی نیشتامنی، پارتی كشتیارو جوتیاران، پارتی موڵكدارو چاالكی 

تایبەت...هتد.
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دووەم/

رۆڵی سوپا لەژیانی سیاسی توركیادا:

توركیادا،  سیاسی  لەژیانی  سەربازی  دام��ەزراوەی  دەستێوەردانی  یەكەم: 

دیاردەیەكی نوێ  نیە لەو واڵتە، بەڵكو ئەو دۆخە بۆ قواڵیی خودی ئەو دەوڵەتە 

دەگەڕێتەوە، لە قۆناغە جیاوازەكانی ژیانیدا، هەروەك لەرێڕەوی رووداوەكانی 

مێژوودا دەردەكەوێت.

ژیانی  بنچینەكانی  توركیا  سوپای  كە  بوترێت،  ئەگەر  نییە  زیادەڕۆیی 

ئیپمراتۆرییەتی  دامەزراندنی  لەسەردەمی  هەر  رێكخستووە  توركیای  سیاسی 

عوسامنیەوە، تا قۆناغی دامەزراندنی كۆماری نوێی توركیا.

كاتێك مستەفا كەمالیش بووە فەرماندەی سوپاو دەوڵەتی كۆماری توركیای 

الیەنی  دوو  ئەوا  سوپادا،  لەگەڵ  مامەڵەكردن  لە  ئەو  سرتاتیژی  دامەزراند، 

سەرەكی گرتۆتە خۆی: 

جەنگی  دوای  سەربازگەكانی  ناو  بۆ  سوپا  لەگەڕانەوەی  دڵنیابوون   1-

سەربەخۆیی و دووركەوتنەوەی لەكاری سیاسیدا.

-2 سوپا وەك سیمبولێك بێت بۆ نوێگەری و پارێزەری سیستمی كۆماری و 

عەملانیەت لەتوركیا.

 1960( سااڵنی  لە  رویانداوە  لەتوركیا  كە  سەربازییەكان  كودەتا  زنجیرە 

لەم خااڵنەی  دەكرێت  گرنگ،  بابەتێكی  بۆ چەند  ئاماژەن   )1980 –  1971 –

خوارەوە كورتییان بكەینەوە: 

رۆڵەش  ئەو  سوپا،  دام��ەزراوەی  هەستپێكراوی  ئاشكراو  رۆڵێكی  بوونی   أ( 

سیستمی  بنەماكەی  هەر شەش  پارێزەری  سوپا  كە  دەبینێتەوە،  لەوەدا  خۆی 

كەمالیزمە لە توركیادا، )كۆماری، نەتەوەیی، میللی، دەوڵەتگەری، عەملانیەت، 

شۆڕشگێڕی( 

بەهاو  پارێزگاریكردنی  پەردەی  لەژێر  ماوە  ماوە  سوپا  دام��ەزراوەی   ب( 
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سیاسیدا،  لەژیانی  بسەملێنێت  خۆی  بوونی  هەوڵیداوە  ئەتاتوركی،  كەلەپوری 

ئەو دیاردەیەش ئاماژەیەكە بۆ بوونی حاڵەتێك لە ملمالنێی نهێنی لەنێوان سوپا 

و سیاسەمتەداران، هەمان ئەو حاڵەتانەش لە واڵتانی جیهانی سێیەم روویانداوە 

و روودەدەن، بەاڵم شێواز و تایبەمتەندی خۆیان هەیە. 

كە  دەسەملێنێت،  ئەوە  سیاسی،  ژیانی  بۆ  ماوە  ماوە  سوپا  گەڕانەوەی   ج( 

ئەو دامەزراوەیە، بە رۆڵی گروپەكانی فشار هەڵدەستێت، لەكاتێكدا ئەو بۆتە 

پێی  بە  دەستورییەكان،  دامەزراوە  ئاستی  لە  و  سیاسی  سیستمی  لە  بەشێك 

دەستوری ساڵی )1982(ی توركیا. 

سێیەم/

ئەنجوومەنی ئاسایشی نەتەوەیی:)3(

دوای كودەتا سەربازییەكەی ساڵی )1960( دامەزراوە، كاتێك سوپای توركیا 

دەستی بەسەر كاروباری واڵتدا گرت، هەر بە مەبەستی دەستڕۆیشنت و زاڵبوون 

بەسەر كاروباری واڵتدا، ئەو ئەنجومەنە زیاتر لەچوار دەیەی بەردەوام، دەستی 

شێوەی  هەبووە،  سیاسییەكاندا  پارتە  قەدەغەكردنی  و  سیاسی  لەكاروباری 

پێكهاتنیشی لە ساڵی )1960( زۆربەی ئەندامانی لە دامەزراوەی سوپا و ئەمنی 

واڵتدا بوون.

بەاڵم ساڵی )2003( پەرلەمانی توركیا، بڕیاری لەسەر چەند گۆڕانكارییەكی 

ئەنجومەنەوە  ئەو  دەسەاڵتەكانی  پێكهاتەو  بە  پەیوەندی  كە  دا،  دەستوری 

وەك  والێكرد،  نەتەوەیی  ئاسایشی  دەزگای  دەستوریانە  بڕیارە  ئەو  هەبووە، 

دەزگایەكی راوێژكاری كاربكات، هەروەها زۆرترین ئەندامانی لە مەدەنیەكان 

ئەو  دیارە  بووە،  راوێژپێكردن  و  راسپاردە  زیاتر  ئەركەكانیشی  پێكهاتبوون، 

دادو  پارتی  پارتی دەسەاڵتدار،  رۆڵی  بۆ  ئەنجومەن  لەكارەكانی  گۆڕانكاریەش 

گەشەپێدان دەگەڕێتەوە، ئەو ئەنجومەنە پێكهاتەكەی بریتیی بوو لە: سەرۆك 
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ناوخۆ،  وەزیری  دەرەوە،  وەزیری  بەرگری،  وەزیری  وەزیران،  سەرۆك  كۆمار، 

دەریایی،  ئاسامنی  وشكانی،  هیزەكانی:  فەرماندەی  سوپا،  ئەركانی  سەرۆك 

دەرەكی، بەاڵم سەرەڕای ئەو دەسكاریانە لەپێكهاتە و دەسەاڵتەكانی ئەنجومەن، 

ئەوا سیاسەتی گشتی واڵت هەر لەالی ئەوەوە دادەڕێژرێت و بڕیاری لەسەر 

دەدرێت. 

چوارەم/

لە خەسڵەتە گشتیەكانی ژیانی پارتایەتی لەتوركیا: 

و  خەسڵەت  چەند  واڵت��ە،  لەو  حزبایەتی  سیستمی  دینامیكیەتی   -1

لەو  هەروەك  دەردەخ��ات،  سیستمە  ئەو  گۆڕانكارییەكانی  تایبەمتەندییەكی 

دیاردانەی خوارەوە دەردەكەوێت: 

دەبینین  بارەوە  لەم  پارتەكان،  لەناو  جەمسەرگەری  رادەی  زۆربوونی   •

بەالی  یان  بێت  راست  بەالی  چ  روودەدات،  پارت  ناوەندی  لە  دوركەوتنەوە 

چەپدا، ئەوكارە بەجۆرێكی توند روودەدات، رەنگە ئەوەش ئەنجامێك بێت بۆ 

لەخشتەكان  هەروەك  بدەین  ئەنجامانە  ئەو  سەرنجی  ئەگەر  هەڵبژاردنەكان، 

دەردەكەون.

• روودانی پاشەكشەكردن، لەو بۆچوونەی كە پاڵپشتی دەكرد لەدەستێوەردانی 

سوپا لەژیانی پارتەكان.

• ئەگەرچی دیاردەی ئیسالمی سیاسی لە سااڵنی حەفتاكانی سەدەی رابردو 

لەتوركیا  عەملانیەت  رەهەندی  بەاڵم  كردووە،  لەپەرەسەندن  رووی  بەدواوە، 

توانیویەتی ئەو دیاردەیە سنوردار بكات و تاڕادەیەكیش بیپوكێنێتەوە.

بنكەی  خ��اوەن  ب��ەزۆری  رێكخراوەییەوە  ل��ەڕووی  سیاسییەكان  پارتە   •

سیاسین  دەستەبژێرێكی  زیاتر  پارتانە  ئەو  بەهێزنین،  پاڵیشتی  و  جەماوەری 

حاڵەتەش  ئەم  دەجوڵێنەوە،  بۆرژوازییەتەكە  سیاسییە  گەمە  لەچوارچێوەی 
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زۆربەی پارتە عەملانیە لیراڵەكان دەگرێتەوە، ئەگەر پارتەكانی گەلی كۆماری و 

دادوگەشەپێدانی لێدەربكەین.

2- پێكهاتەی تایفی لەتوركیا كاریگەری بەسەر پارتە سیاسییەكانەوە هەیە، 

هەروەك دەبیرنێت زۆربەی كۆمەڵگەی توركیا سوننەن، بەاڵم كەمایەتیەكیشی 

یەكگرتن(،  )پارتی  كردووە  پارتێكییان  الیەنگری  زیاتر  شیعانەش  ئەو  شیعەن، 

ئەمە جگە لە كاریگەری رێباز و گرووپە ئاینیەكانی دیكە.

پەیوەندییە  بەجۆری  بەسرتاوەتەوە  سیاسییەكان  پارتە  لە  پشتگیریكردن   -3

ئەو  ئەگەر  بەرژەوەندی،  كۆمەڵەكانی  و  گروپ  نێوان  كۆمەاڵیەتییەكانی 

پەیوەندییانە راستەوخۆش نەبووبن، هەندێكجار ئەو پشتگیرییە سنوردار بووە 

بە كاریگەری پەیوەندییە ئابورییەكان، بۆ منونە پارتی گەلی كۆماری بە جۆرێكی 

بنچینەیی پەیوەندییەكانی خۆی بە بیروكراسییەتەوە پاراستووە، لە كاتێكدا پارتە 

دیموكراسییەكان و دواتر پارتی داد )كەبووە یەكێك لە پارتە سەرەكییەكان بە 

خێرایی(، الیەنگری چین و توێژ و ئەو گروپانەی بەدەستهێنا كە لە راپەڕیندا 

دەرەوەی  لە  رابووندا  و  هەستانەوە  لەپێناو  دەك��رد  خەباتیان  یان  ب��وون، 

كەرتی گشتیدا، بۆیە پارتە سەرەكی و بچوكەكان بەزۆری تۆڕی بەرژەوەندییە 

پلەو  ئەوا  لەنێوانیاندا،  ركابەری  پەرەسەندنی  لەگەڵ  هەر  بوونە،  ساسییەكان 

پاداشتەكان لەنێوان الیەنگرانیان پاوان دەكرا.

پرۆسەی  لە  هەیە  گەورەیان  رۆڵێكی  توركیا  لە  سیاسییەكان  پارتە   -4

ئەو  ئەگەر  واڵتدا،  كاروباری  و  پرس  لە  بەشداریكردن  و  بڕیار  دروستكردنی 

هۆی  بە  لەحكومەت  یان  پەرلەمان  لەناو  حوكمڕانیدا  لە  بەشداربن  پارتانە 

وەزیرەكانیانەوە، یاخود لەو پارتانە بن، كە لە پێگەی ئۆپۆزسیۆندان رەخنە لە 

بڕیارەكان دەگرن و پێشنیازی دیكە دەخەنەڕوو، كاریگەرییان لەسەر رای گشتی 

دەبێت.

ئەگەر  دەنارسێت،  زۆر  یەكجار  بەفرەییەكی  توركیا  لە  پارتایەتی  ژیانی   -5
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لەسەر ئاستی سیستمی حزبایەتی بێت، بە گشتی یان لەناو رەوتێك و ئاڕاستەی 

سیاسیدا بن.

گۆڕانكارییە خێراكان  توركیا،  لە  پارتایەتی  ژیانی  لە خەسڵەتەكانی  6- هەر 

لە  و  درووستدەبن  زۆر  رێكخراوی  و  پارت  پارتەكان،  دروستبوونی  و  ژیان  لە 

ماوەیەكی كورتدا هەڵدەوەشێنەوە یان دادەخرێن، یاخود دابەش و پارچەپارچە 

دەبن و زاوزێدەكەن و دوبارە هەندێكیان یەكدەگرنەوە و پارت و رێكخراوی 

سیاسی دیكەیان لێپێكدێت، لەژێر ناوی دیكەدا، یا چەند جارێك لەژێر ناوێك 

چەندین پارت دروستدەبن.

رەنگە هۆكاری ئەو دیاردەیەش بە زۆری بۆ دوو هۆی سەرەكی بگەڕێتەوە، 

دەستێوەردانی  یان  كادرەكانیان،  و  سەركردە  رۆشنبیری  ئاستی  لە  جیاوازی 

دەزگاكانی هەواڵگری و ئەمنی توركیا بێت، ئەم حاڵەتەش زۆرتر بەرامبەر پارت 

و هێزە چەپە رادیكاڵەكان بەكاردێت و دەردەكەوێت. 

7- جیاوازی و بەرزی و نزمی لە ئاستی ئەرك بەجێگەیاندنی سیاسی پارتەكان، 

هەروەها دەربارەی ئەنجامەكانیان، كە بە دەستیدەهێنن لە هەڵبژاردنە گشتی 

و شارەوانییەكان.

ئەو دیاردەیەش زۆرتر لە پارتەكانی دەسەاڵت بەدیدەكرێت، دیارە ئەوەش 

وەك:  ناوخۆییەكانی  كێشە  چارەسەكردنی  ئاست  لە  دەردەخ��ات  بێتوانایان 

هەاڵوسانی ئابوری، بێكاری و جیاوازی چینایەتی...هتد. 

8- پارتە عەملانیە لیراڵەكان، بە زۆری دەكرێت لە خانەی پارتی بەرژەوەندی 

دوور لە ئایدیۆلۆژیای سیاسی پۆڵێن بكرێن، زیاتر بایەخ بە دەستكەوت دەدەن 

دروستبوونی  بۆ  بووە  هۆكارێك  ئەوەش  دیارە  ناوخۆیان،  سیاسی  رەفتاری  لە 

پەیوەندییە دەرەكییەكانیان لەگەڵ دەوڵەتانی بیانی.

توركیا،  لە  پارتایەتی  و  سیاسی  سیستمی  دیارەكانی  خەسڵەتە  لە   -9

دیاردەی توندوتیژییە، ئەو دیاردەیە لەناوەڕاستی شەستەكانی سەدەی رابردو 
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بەشێوەیەكی تایبەت پەرەیسەند.

دیارە  داكوتابوو،  توركی  كۆمەڵگەی  قواڵیی  لە  رەگوڕیشەی  دیاردەیە  ئەو 

هۆكارەكانی ئابوری و كۆمەاڵیەتی و مێژووییە، هەروەها ئەو شێوازە تایبەتییە لە 

حوكمڕانی، كە لە راستیدا بووە هۆكاری ئەو قەیرانانەی بەرەوڕووی كۆمەڵگەی 

توركیا بۆتەوە، هەر لە سەرەتای دامەزراندنی سیستمی كۆمارییەوە، سەرەڕای 

پەنجاكانی  سااڵنی  تا  پەیڕەوكراون  كۆمەاڵیەتییانەی  و  ئابوری  سیاسەتە  ئەو 

سەدەی رابردو، )بە تایبەت( و دواتریش تاڕادەیەك.

ئەو بارودۆخەش هۆكاربوو بۆ كۆتاییهاتن بە سیستمی تاكحزبی و پیادەكردنی 

حزبایەتی  ملمالنێی  بوونی  تایبەمتەندییەكانیدا،  لە  كە  فرەحزبی،  شێوازی 

سەربازییەكان،  كودەتا  واڵت،  ئابووری  هەاڵوسانی  و  داڕمان  توند،  سیاسی  و 

ناكۆكی و ملمالنێی نەتەوایەتی و پاشكۆیەتی توركیا بۆ سیستمی سەرمایەداری 

جیهانی. 

ژیانی حزبایەتی، واتە  لە  ئەو گۆڕانكارییە  بوترێت، كە  هەروەها دەكرێت 

رسوشتی  گۆڕانێكی  فرەحزبی،  سیستمی  بۆ  تاكحزبییەوە  سیسمی  لە  گۆڕان 

واڵتدا  ئابورییەكانی  و  كۆمەاڵیەتی  هێزە  پەرەسەندنی  ئەنجامی  لە  نەبووە، 

نەهاتۆتەدی، ئەوەندەی گۆڕانێك بووە لەسەرەوە سەپێرناوە و رۆڵ و كاریگەری 

دەستەبژێری ناو كۆمەڵگەی تێدابووە.

توركیا،  لە  سیاسییەكان  پارتە  درووستبوونی  كە  دەردەكەوێت،  لەكۆتاییدا 

رەنگدانەوەی دۆخێكی رسوشتی پەرەسەندن و گەشەكردنی هێزە كۆمەاڵیەتی 

تواناكانی  كە  ئ��ەرك،  خ��اوەن  توێژی  و  چین  وەك  نەبووە،  ئابووریەكان  و 

واڵتدا  لە  كە  سیاسەتانەی  ئەو  سێبەری  لە  رەخسابێت  بۆ  گەشەكردنییان 

پەیڕەوكراون لە سەرەتای دامەزراندنی سیستمی كۆمارییەوە.

گروپێكی  چەند  بەرژەوەندی  بۆ  حزبایەتی  ژیانی  لە  شێوازە  ئەو  بەڵكو 

كۆمەاڵیەتی و ئاڕاستەیەكی ئایدیۆلۆژی دەگەڕێتەوە.
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پێنجەم/

دەربارەی پارت و رێكخراوە كوردییەكان.

رووبەری كوردستانی باكور )توركیا( بە )94( هەزار كم2 مەزەندە دەكرێت، 

دانیشتوان  كۆی  )15-%20(ی  بە  توركیا  لە  كوردیش  دانیشتوانی  رێژەی)4( 

هەرێمدا   )11( بەسەر  دەبێت،  كەس  ملیۆن   )15( ژمارە  بە  كە  دادەنرێت، 

)زیاتریش( دابەشبوون.

كورد لە كورستانی باكور ئاستێكی گەورەی چاالكی سیاسی نواندووە لەپێناو 

بزوتنەوەی  مافەڕەواكانی،  بەدیهێنانی  و  نەتەوایەتی  پێناسەی  لە  داكۆكیكردن 

كوردایەتی كاریگەری گەورەی هەبووە بەسەر رێڕەوی سیاسەت لەو واڵتەدا، 

بەتێڕوانینی دەوڵەتی تورك، كورد بەردەوام سەرچاوەی هەڕەشە بووە بۆ سەر 

ئاسایشی نەتەوایەتی ئەو واڵتە.

سیاسەتی حكومەتی توركیا، هیچ كاتێك لە ئاست كێشەی كورد سەركەوتو 

لە  دەبینین  ب��ووە،  خوێناوی  برینێكی  هەمیشە  كێشەكە  بەڵكو  نەبووە، 

كوردستانی باكور نزیكەی )250( هەزار سەربازی تورك جێگیر كراون، ناوچەكە 

سیاسەتی  باری  لەژێر  ماوەتەوە،  دواكەوتو  كۆمەاڵیەتی  ئابوری  لەبارێكی 

نائاسایدا ژیاوە، ملمالنێ و توندوتیژی بۆ ماوەی دوورودرێژ بەگەرمی سێبەری 

ناوچەكەی داپۆشیوە، ئاكامی ئەو ئەزموونەش بۆ هەموو الیەكی سەملاندووە 

چ دەسەاڵتدارانی تورك بن یان هێزە سیاسیەكانی كورد، كە رێگەی چارەسەر 

پێویستی بەشێوازی دیكە هەیە.

پێكهێناوە،  سیاسی  رێكخراوی  و  پارت  گەورەی  ژمارەیەكی  لەتوركیا  كورد 

سیاسی،  گرتۆتەبەر،  جیاوازییان  كاركردنی  شێوازی  رێكخراوانەش  و  پارت  ئەو 

كۆمەاڵیەتی، فەرهەنگی و خەباتی چەكداری، هەوڵیانداوە لەگەڵ قۆناغەكانی 

تێكۆشان خۆیان بگونجێنن.

لێرەدا ئاماژە بەگرنگرتین خەسڵەت و تایبەمتەندیی ئەو پارت و رێكخراوانە 

دەكەین:
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1. لە توركیا، دامەزراندنی هەر پارت و رێكخراوێكی سیاسی بەناوی كورد، 

كوردییەكان  سیاسیە  ریكخراوە  و  پارت  زۆربەی  پێیەش  بەو  پێنەدراوە،  رێگە 

ناوی  پێدراوە،  رێگەشییان  پارتانەی  ئەو  كاریانكردووە.  نهێنی  بەشێوەیەكی 

بەتۆمەتی  ب��ەردەوام  ئەوەش  س��ەرەڕای  هەڵنەگرتووە،  كوردستانیان  كوردو 

الیەنگری یان پاڵشتی سیاسەتی پارتی كرێكارانی كوردستان، هەڕەشەو مەترسی 

داخستنی بارەگاكانیان لەسەر هەبووە و چەند جارێكیش روویداوە.

بۆماوەی  داغ،  ئاگری  و  دەرسیم  شۆڕشەكانی  تێكشكاندنی  پاش   .2

بەتایبەتی  كپبۆتەوە،  سیاسیەكانی  چاالكیە  كورد  ساڵ   )30( لە  زیاتر 

رێكخراوەیی  سیاسی  چاالكیەكی  هیچ  خۆیبوون،  كۆمەڵەی  ل��ەدوای 

دیموكراتی  پارتی  شەستەكان  ن��اوەڕاس��ت��ی  لە  تا  هەستپێناكرێت، 

پێویست  وەك  پارتەش  ئەو  ئەگەرچی  دام��ەزرا،  توركیا   – كوردستانی 

كاری  رابەرایەتی  و  بپارێزێت  خۆی  ریزەكانی  یەكگرتویی  نەیتوانی 

ئەستۆ.  بگرێتە  سیاسی 

جیاوازیان  ئایدیۆلۆژیای  كوردییەكان،  سیاسییە  رێكخراوە  و  پارت   .3

دیموكراسی،  كۆمۆنیستی،  سۆسیالیستی،  ناسیۆنالیستی،  پەیڕەوكردووە، 

بووە. كوردایەتی  سەرەكیان  ئامانجی  و  جەوهەری  بیرۆكەی  بەاڵم 

سەدەی  لەماوەی  باكور،  كوردستانی  لە  حزبایەتی  ئەزموونی   .4

ژیانی  دەكرێت  تێپەڕبووە،  قۆناغێكدا  چەند  و  ئاڕاستە  بەچەند  رابردودا 

پۆڵێنبكەین:  خوارەوە  بەمجۆرەی  ماوەیەدا  لەو  پارتایەتی  سیاسی 

دەسەاڵتی  كەوتنی  لەسەرووبەندی  كوردستانییەكان،  كۆمەڵە  و  پارت   •

لەڕووی  هەبووە،  جیاوازییان  تایبەمتەندی  و  خەسڵەت  كە  عوسامنی، 

سیاسی.  كاری  و  ئایدیۆلۆژیا 

بەنهێنی  و  توركیا  دەرەوەی  لە  كوردستانییەكان،  كۆمەڵە  و  پارت   •

خۆیبوون.  كۆمەڵەی  وەك  دامەزراون، 
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•  پارت و رێكخراو، كە خەباتی سیاسی چەكدارییان پیادەكردووە، دیارترینیان 

.)PKK(

پارت و رێكخراوە  لەناو  بۆ تێكۆشەرانی كورد  • ئەزموونی كاری حزبایەتی 

چەپ و شۆڕشگێڕەكانی توركیا، كە بەنهێنی كاریاندەكرد، وەك پارتی كرێكارانی 

توركیاو كۆمەڵەی )د.د.ك.د(.

و  پارت  لەناو  كورد  دەستەبژێرەكانی  و  كەسایەتی  حزبایەتی  ئەزموونی   •

رێكخراوە توركیەكان، عەملانی و ئایینی، بەتایبەتی دوای قۆناغی فرەحزبی لەو 

واڵتەدا.

پارتی  وەك  پێدابێت،  رێگەی  یاسا  كە  ئاشكرا  كوردی  پارتی  ئەزموونی   •

دیموكراتی گەل. 

5. ئەگەرچی رەخنەی زۆر ئاڕاستەی پارت و رێكخراوە سیاسییە چەپەكانی 

بەاڵم  كورد،  كێشەی  دەرب��ارەی  بێهەڵوێستییان  ئاست  لە  دەكرێت،  توركیا 

بەشێك  لەبەردەم  سەرەكی  دەرفەتێكی  بوونە  چەپانە  رێكخراوە  و  پارت  ئەو 

دواجار  كە  بكەن،  سیاسیدا  پرۆسەی  لە  بەشەداری  تا  كورد،  لەتێكۆشەرانی 

بەرامبەر  هەبووە  پارتانەش  ئەو  هەڵوێستی  گۆڕینی  لەسەر  كاریگەرییان 

بەداخوازییەكانی كورد.

لەزۆربەی قۆناغەكانی خەباتدا،  پارت و رێكخراوە سیاسییە كوردییەكان   .6

ملمالنێی توند لەنێوانیاندا پەیدابووە، سەرەڕای ملمالنێی ناوخۆیی، هۆكارەكانی 

دەسەاڵت  پێگەو  یان  بووبێت،  سیاسی  و  ئایدیۆلۆژیا  رەنگە  دیاردەیەش  ئەو 

پاوانكردن بێت.

كاری  و  لەبونیاد  بەشێوەیەكی گشتی  كوردستانیەكان  رێكخراوە  و  پارت   .7

رێكخراوەییان، كاریگەربوونە بەپارتە كۆمۆنیستەكان، زاراوە و شێوازی ئەوانیان 

بەكارهێناوە.



محەمەد فاتح350

شەشەم/

پارت و رێكخراوە چەپە رادیكاڵەكان: 

و  ن��ۆزدە  س��ەدەی  لەكۆتاییەكانی  سۆسیالیزم،  و  چەپ  بیروباوەڕی   -1

پەرەیسەندووە،  و  باڵوبۆتەوە  توركیادا  لەناو  بیستەم  سەدەی  سەرەتاكانی 

بە هۆی  بێت،  بوو  تێكۆشەرانی چەپخوازانەوە  و  رۆشنبیران  لەرێگەی  ئەگەر 

پەیوەندییەكانیان بەواڵتانی ئەوروپا، یان بە هۆی كاریگەری شۆڕشی ئۆكتۆبەری 

)1917( روسیا بوو بێت.

لەم بوارەدا تێكۆشەرو رۆشنبیرانی ئەرمەن و بولگار و كەمە نەتەوایەتیەكانی 

دیكەی ناو توركیا رۆڵی كاریگەرییان هەبووە. 

سۆسیالیزمی  هزری  توركیاوە،  كۆماری  دامەزراندنی  لەسەرەتای  هەر   -2

بەرەوڕووی ركابەرییەكی بەرنامەڕێژی توندی دەسەاڵت بۆتەوە، بە مەبەستی 

تێكدان و الوازكردنی بە هەموو جۆرێك، تا كار گەیشتە رادەی دەستێوەردانی 

دەزگاكانی ئاسایشی دەوڵەت.

3- كۆنرتین پارتی چەپی رادیكاڵ لە توركیا، پارتی كۆمۆنیستی توركی بووە، 

بەاڵم ژمارەیەك دڵسۆزو  پێنەدراوە،  یاسایی  ئەگەرچی رێگەی كاری  پارتە  ئەو 

پێویست گەشەینەكردووە،  بارودۆخەكەوە وەك  بە هۆی  تێكۆشەری هەبووە، 

توركیدا  كۆمەڵگەی  لەناو  كاریگەریشی  و  ك��ردووە  الوازی  لە  رووی  بەڵكو 

لەسنورێكی تەسكدا بووە.

دەكرێت  ژی��اوە  تێیدا  توركیا  كۆمۆنیستی  پارتی  هەلومەرجەی  ئ��ەو 

هۆیەكانی زیاتر بۆ پاشكۆیەتی بۆ سیاسەتەكانی مۆسكۆ بگەڕێتەوە، سەرەڕای 

جەختكردنەوە لە ئایدیۆلۆژیای پرۆلیتاریای پیشەسازی، كە رووی لە گەشەكردن 

بوو، بەاڵم پێگەو هێزی كۆمەاڵیەتی و ئابوری الوازبوو لەناو كۆمەڵگەی توركیادا.

و  زیاتر دەرفەرتی گەشەكردنی هەبووە  توركیا،  پارتی كرێكاری  بارەوە  لەم 

بزوێنەری بنچینەی هێزی چەپ بووە لەو واڵتە، ئەو پارتە لەسااڵنی شەستەكانی 
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پاڵپشتی  توانیوێتی  و  پێدراوە  یاسایی  كاری  رێگای  بەدواوە،  رابردو  سەدەی 

بەشێك لە سەندیكای كرێكاران بەدەستبێنێت و كاریگەریشی لەناو رۆشنبیران 

هەبێت.

لەسەروبەندی  و  عوسامنی  دەوڵەتی  لەكۆتاییەكانی  ئیستەمبوڵ  شاری   -4

بووە  زۆر  ئەزموونێكی  سەرچاوەی  پێگەو  كۆماری،  دەوڵەتی  دامەزراندنی 

و  كتێب  باڵوبوونەوەی رۆژنامەو  بە هۆی  و الیەنگرانی چەپ،  بۆ رۆشنبیران 

شەپۆلێك لە وەرگێڕانی كتێبەكانی )ماركس، لینین، تروتسكی(، شانبەشانی كاری 

رێكخراوەیی رۆشنبیرانی زۆر الیەنی سیاسی.

5- بزوتنەوەی چەپ، دوای كودەتا سەربازیەكەی ساڵی )1960( لە توركیا و 

رێگەپێدان بە ئازادی حزبایەتی، بەرەوڕووی حاڵەتێكی زۆروبۆری جەماوەری 

هات، ئەوەش دیاردەی نەرێنی زۆری لێپەیدابوو.

سنوری  فراوانبوونی  هۆی  بە  راب��ردوو،  سەدەی  شەشتەكانی  لەسەرەتای 

كارای  دەرگایەكی  واڵتە  لەو  رۆشنبیری  رەوتی  دیموكراسییەكان،  ئازادییە 

و  هۆشیاركردنەوە  و  رۆشنبیركردن  لە  ببینێت  خۆی  تارۆڵی  كرایەوە،  بۆ 

رێكخراوەییەوە،  لەڕووی  بەاڵم  تیۆرییەوە،  لەڕووی  جەماوەر،  ئاڕاستەكردنی 

تواناكانی خۆرێكخستنی جەماوەر، زۆركەم و كورتی تێیدا بەدیدەكرا، كەملمالنێ  

و ناكۆكییە ناوخۆییەكان بەسەریدا زاڵبوو.

النەبووە  راستیان  تەواو  رەوتە چەپەكان، چەمكێكی  زۆربەی  قۆناغەدا  لەم 

دەربارەی سۆسیالیزم و هەڵسەنگاندنی قۆناغە مێژووییەكەی كۆمەڵگە، زۆرێك 

ئەو  لەپێناو  بێت  خەباتكردن  كە  تێگەیشتبوون  سۆسیالیزم  لە  وا  چەپانە  لەو 

مافانەی بورژایەتی بچووك هەوڵی بۆ دەدات. 

چەپە  لەو  بەشێك  ب��ەدواوە،  راب��ردو  س��ەدەی  حەفتاكانی  سااڵنی  لە   -6

بەكاری رێكخراوەیی شۆڕشگێڕی و دیموكراسی هەڵدەستان،  رادیكااڵنەی، كە 

و  نییە  بەس  جەماوەر  ئاشتیانەی  سیاسی  كاری  كە  ب��اوەڕەی،  ئەو  گەیشتنە 
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دیكە  خەباتی  شێوازی  دەكات  پێویست  بەڵكو  جێبەجێناكات،  ئامانجەكانیان 

پیادەبكرێت، بۆچوونیان وابوو، كە شێوازی خەباتی چەكداری و رێگای شۆڕش، 

رێگایەكی لەبارەو لە ئامانجەكانیان نزیكدەبنەوە. 

و  پەیدابوون  وەك  لێپەیدابوو،  نەرێنی  دەرئەنجامی  چەندین  بڕیارە  ئەم 

دروستبوونی ژمارەیەكی زۆری رێكخراو و گروپی سیاسی چەكداری، كاریگەر 

بە تەوژمی هزری ماوی و شۆڕشەكانی ئەمەریكای باشورو ڕێبازی جیڤارا، ئەو 

گروپ و رێكخراوانە سەرەڕای ناكۆكی و ملمالنێیە ناوخۆییەكانیان، بەرەوڕووی 

دژایەتی رێكخراوی گورگە بۆرەكان بوونەوە )بزوتنەوەی نەتەوەیی( بە پاڵپشتی 

الیەنی دیكەی كۆنەپارێز.

هەردووال، ئەم دوو ئاڕاستە سیاسییە دژە، هەوڵیانداوە دەست بەسەرشەقام 

زۆر  ژمارەیەكی  تێهەڵچونانە  و  ملمالنێ   لەو  دیارە  بگرن،  زانكۆكاندا  ناو  و 

كوژران و زیانیان پێگەیشت، هەرچەندە دۆخەكە هاوتایی تێدا نەبوو، بە هۆی 

دەستڕۆیشتوویی بزوتنەوەی نەتەوەیی بە پاڵپشتی دەسەاڵت.

)12ی  سەربازییەكەی  كودەتا  بەرپابوونی  تا  درێژەیكێشا  بارودۆخە  ئەو 

ئەیلولی 1980(، كە كۆتایی بە ژیانی حزبایەتی هێناو دەستی بەسەر كاروباری 

واڵتدا گرت و ژمارەیەكی یەكجار زۆری سیاسەمتەدار و تێكۆشەرانی زیندانیكرد. 

كێشەی  دەربارەی  رادیكاڵ  چەپی  بیروبۆچوونی  گشتی  بەشێوەیەكی   -7

كورد و مافە نەتەوایەتی و دیموكراسییەكان، هەمان ئەزموونی زۆربەی واڵتانی 

جیهانی سێیەمی دوبارەكردۆتەوە، ئەو هێزە سیاسییانە، الیەنە چینایەتیەكەیان 

الگرنگ و لە پێشرت بووە، تا مافی نەتەوایەتی بەاڵم پاشان بە هۆی رووداوەكان 

كێشەكەی  و  كورد  باسی  لەبەرنامەكانیان  )دیفاكتۆ(  ناچار  حاڵەتێكی  وەك  و 

بكەین و بڕیار لەسەرمافە نەتەوایەتیەكانی بدەن.



353پارت و رێكخراوە سیاسییەكان له توركیا

حەوتەم /

ئیسالمی سیاسی و پارتە ئیسالمییەكان.

1- ئەو بیروباوەڕ و هزرە ئیسالمیانەی لە هەردو جیهانی عەرەبی و ئیسالمی 

میرسەوە  و  پاكستان  و  ئێران  واڵتانی  لە  ئەوانی  بەتایبەتیش  باڵودەبنەوە، 

پێشوازیان  ف��راوان  بەشێوەیەكی  توركی  كۆمەڵگەی  لەناو  سەرهەڵدەدەن، 

بە  بەدیدەكرێت  تێدا  جیاوازی  لێكردنەش  پێشوازی  ئەو  بەاڵم  لێدەكرێت، 

رادەی  و  رۆشنبیران  بۆچوونی  بیرو  و  ئاست  لەنێوان  جیاوازییەكان  پێی 

نزیكبوونەوەیان لە تێگەیشتنیان بۆ ئیسالم.

لەناو  دەبیرنێت،  ئاسایی  دیاردەیەكی  وەك  سەرنجەو  جێگەی  ئ��ەوەی 

بۆچوونانەی،  بیرو  و  هزر  ئەو  بۆ  هەیە  بەرز  تێگەیشتنی  توركی  كۆمەڵگەی 

)لەناو  هەڵگرتووە  میانڕەویان  و  لێكنیزیكبوونەوە  و  سازدان  مۆركی  زیاتر  كە 

بیری  و  ئیسالم  لەنێوان  سازان  بۆ  هەوڵدان  لەگەڵ  كۆمەڵگە(  دەستەبژێرانی 

نەتەوایەتی، لەنێوان ئیسالم و عەملانیەت، لەنێوان ئیسالم و دیموكراسییەت.

دیارە ئەو حاڵەتەی كە بەدیدەكرێت لە توركیا، گەڕانە بەدوای خاڵی هاوبەش 

و لەبار، لەپێناو گەیشنت بەچارەسەرییەكی مامناوەندی بۆ هەموو كێشەكانی، 

ئیسالمی  رەوتی  كە  بزانین،  ئەوەش  دەبێت  كولتوری  و  سیاسی  كۆمەاڵیەتی، 

سیاسی لە توركیای ئەمڕۆ، درێژەپێدان نییە بۆ میراتی عوسامنی و دامەزراوەی 

بەسەرەوەیە(،  هەر  سەردەمی  ئەو  هزری  كاریگەری  )ئەگەرچی  خەلیفایەتی 

دیكە،  ئیسالمییەكانی  هێزە  هەمو  وەك  توركیا  لە  ئیسالمی  بیری  هەڵگرانی 

لە  نوێ  هەیە، خوێندنیان  ئەنتلجنسیای  توێژی  بۆ  ئینتیامیان  زیاتر  خەڵكێكن 

پەیامنگا و زانكۆ نوێیەكان تەواوكردووە، پەرۆشی ئایندەی توركیاشن. 

2- رەوتی ئیسالمی سیاسی لە توركیا، بە چەند قۆناغێكدا تێپەربووە: 

دوای دامەزراندنی كۆماری توركیا لە ساڵی )1923( تا سااڵنی شەستەكانی سەدەی 

واڵتدا  بە  سۆفیگەرییانەی  هزرە  و  رێباز  لەو  زیاتر  بریتیبوو  رەوتە  ئەم  رابردوو، 

باڵوببونەوە، لەناو تەكییە و نزرگەكانیاندا چاالكییان هەبووە، بەڕێوشوێنی ئایینی 
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ناكۆكیش  و  جیاوازی  بەاڵم  كردووە،  پەیڕەوكارانیان  ئامۆژگاری  هەستاون،  تایبەت 

لەنێوانیاندا هەبووە، بێئەوەی بەشدارییەكی ئاشكرایان لەسیاسەتدا هەبێت، رەنگە 

بەشێكیان ببونە پاشكۆی دەسەاڵت، لەم بارەوە هەندێك كەسایەتی و سیاسەمتەداری 

سەرەتاكانی سەردەمی كۆماری، هەوڵی دامەزراندنی پارت و رێكخراوی سیاسییان 

و  الوازب��وون  زۆر  هەواڵنە  ئەو  بەاڵم  بكات،  ئیسالمی  هزری  پەیڕەوی  كە  داوە، 

نوشوستییان هێنا بە هۆی پێنەگەیشتنی هەلومەرجی بابەتی و ناوخۆیی.

فرەحزبی  دەرفەتی  كە  بیستەم(  )س��ەدەی  پەنجاكان  سەرەتای  لەگەڵ 

چەند  بەدەركەوت،  چاالكیەكانیان  سیاسی  ئیسالمی  ئاڕاستەكانی  سەریهەڵدا، 

و  هەڵوەشاونەتەوە  زو  هەر  بەاڵم  پێكهێنا،  سیاسییان  پارتێكی  و  رێكخراو 

رەوتە  ئەو  بەدواوە  رابردو  سەدەی  حەفتاكانی  لە  دواتر  لێكراوە،  رێگرییان 

گەیشتە لوتكەی رێكخسنت بە دەركەوتنی نەجمەدین ئەربەكان.

بەگشتی رەوتی ئیسالمی سیاسی لەتوركیا، دەكرێت پۆڵێنبكرێتە سەر سێ  

بەش: 

 أ( رێبازو گروپە سۆفیگەرییەكان، وەك نەقشبەندی، تینجانی، سلێامنی.

رۆژهەاڵتی  شەرڤانانی  وەك  رادیكاڵەكان،  ئیسالمیە  رێكخراوە  گروپە   ب( 

گەورە، حزبوڵاڵ. 

كەرێبازێكی  حەفتا،  سااڵنی  دوای  سیاسییەكانی  ئیسالمیە  پارتە   ج( 

میانرەوانەیان پیادەكردووە، وەك: پارتی نیزامی نیشتامنی، سەالمەی نیشتامنی، 

پارتی رەفاه.

هەوڵیداوە  بەدواوە،  حەفتاكان  لەسااڵنی  لەتوركیادا،  سیاسی  ئیسالمی   -3

پارتی  چەندین  مەبەستەش  ئەم  بۆ  رێكبخات،  مۆدێرن  شێوەیەكی  بە  خۆی 

ئیسالمییان پێكهێنا. 

بزوێنەر و بیرمەندی دامەزرێنەری ئەو پارتانە )نەجمەدین ئەربەكان( بووە، 
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كەوەك باوكێكی روحی بووە بۆ بزووتنەوەی ئیسالمی سیاسی، تا دامەزراندنی 

پارتی دادو گەشەپێدان، ئیرت كۆتایی بەرۆڵی ئەربەكان هات. 

4- پارتە ئیسالمیە سیاسیەكان، لەڕووی كاری رێكخراوەییەوە، بەم خەسڵەت 

و تایبەمتەندییانە دەنارسێن.

 أ( بوونی پەیكەری رێكخراوەیی لەخوارەوە تا سەرەوە )بەهەمانشێوازی پارتە 

چەپە رادیكاڵەكان، بەاڵم جیاواز لەناو و زاراوەكان( لەسەر بنەمای پلەبەندی و 

دابەشكردنی دەسەاڵتەكان و دیاریكردنی مافەكان.

 ب( بایەخدان بەڕێكخستنی ژنان و گەنجان بەشێوەیەكی تایبەت.

و  پیشەیی  و  كۆمەاڵیەتی  رێكخراوی  و  ئۆرگان  چەندین  دروستكردنی   ج( 

رۆشنبیری. 

5- خەسڵەت و تایبەمتەندییەكانی پارتی دادو گەشەپێدان: 

بوار  لەزۆر  گرتووە،  بەدەستەوە  توركیا  لە  دەسەاڵتی  )2002(وە  ساڵی  لە   

پارتە  ئەم  لوتكەدایە،  لە  جەماوەری  هێزی  بەدەستهێناوە،  باشی  سەركەوتنی 

لەنێوان  تەبا،  ئایدیۆلۆژیای  تێكەڵەیەكی  وەك  تەماشابكرێت،  وا  دەكرێت 

ئیسالمی رۆحی و عەملانیەتی سیاسی.

)عەبدوڵاڵ گول(ی سەركۆمار، كە یەكێكە لە سەركردەكانی ئەم پارتە، وتویەتی: 

پارتی دادو گەشەپێدان وەك پارتە مەسیحیە دیموكراتەكانی ئەوروپایە.

ئەم پارتە لەمیانەی ئەزموونی سیاسیدا چەند خەسڵەتێكی خستۆتەڕوو: 

 أ( لەرووی گوتاری سیاسییەوە: 

و  دروشم  و  ئایدیۆلۆژیا  لەزمانی  كە  دەنارسێت،  بەوە  پارتە  ئەم  گوتاری 

بۆ زمانی  ئامادەدەكرێن(، دەچێتە دەرەوە  پێشرت  )كە  بیروباوەڕە داخراوەكان 

بەیاننامەی  لە  بوارانەی  ئەو  داتاكان، هەموو  و  توێژینەوە  و  زانیاری  و  زانین 

هەڵبژاردنی پارتەكە و لە كۆنگرەی گشتی ساڵی )2002( خستۆتەڕوو. 

 ب( لەرووی سەركردایەتیەوە: 

سەركردەكانی ئەم پارتە كۆمەڵە كەسانێكی بەتەمەن گەنج و شارەزا، تواناو 
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زانیاری باشیان هەیە، خوێندنەوە و تێگەیشتنیان بۆ گۆڕانكارییەكانی دەوروبەر 

هەیە، تواناو لێهاتوویی بڕیاری ئازایانەیان هەیە. 

 ج( تێگەیشنت و ئاسۆی سیاسییان بۆ رووداوەكان، خوێندنەوەیان بۆ گۆڕانكاری 

و هاوكێشە ناوخۆیی و نێودەوڵەتیەكان تارادەیەكی زۆر سەركەوتووانە بووە.

هەشتەم/ 

و  گشتی  لەهەڵبژاردنە  پارتەكان،  پێگەی  دەربارەی  زانیارییەكان،  ئامارو 

شارەوانیەكانی توركیا، لەنێوان سااڵنی )1950 – 1997(.

خشتەی ژمارە )1(

ڕێژەی ئەو دەنگانەی بەدەستهێرناون لەهەڵبژاردنە گشتیەكان، بە پێی ساڵەكان)5(

لە  ئەوانەی   ،)1991  –  1950( سااڵنی  نێوان  گەورەكانی  پارتە  لە  تێبینی: 

هەڵبژاردنەكان دەنگی زۆریان هێناوە، پارتی دیموكراسی، پارتی گەلی كۆماری، 

پارتی داد، پارتی ئەلسەالمەی نیشتامنی، پارتی رێگەی راست، پارتی نیشتامنی 

 ز
ساَلى 

 اردنهةَلبذ
ثارتة طةورةكان 
 )سةرةكيةكان(

 تَيبينى ثارتة بضووكةكان

 رَيذةكان سةديية )%( 427 6.29 1691  .1
..  1697 6127 529  
3.  1694 5426 1.21  
7.  1691 43 .4  
9.  1699 5129 1527  
9.  1696 4326 .921  
4.  1643 49 .9  
5.  1644 5121 1626  
6.  1653 6523 121  

11.  1654 5524 1123  
11.  1661 53 14  
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دایك، بەاڵم پارتەكانی دیكە دەنگی كەمیان هێناوە، وەك: پارتی نەتەوە، پارتی 

جوتیارانی كۆماری، پارتی كرێكارنی توركی، پارتی توركیا نوێ ، پارتی یەكگرتنی 

توركیا، پارتی متامنەی كۆماری.

خشتەی ژمارە )2(

دابەشكردنی كورسییەكانی پەرلەمان

أ ( دابەشكردنی كورسییەكانی پەرلەمان لەنێوان )1991 – 1995()6(.

رية
جن

ز
 

 ناوى ثارتةكان

اردنى هةلَبذدواى 
1991 

 1995 - 1993لة 

ذمارةى 
 كورسييةكان

ريَذةى 
 سةدى

ذمارةى 
 كورسييةكان

ريَذةى 
 سةدى

DYP 178 39.56 183 4..6ثارتى ِرَيطاى راشت   .1
7 

SHP 88 19.56 53 11.7ى دميىكراتى مًللى شؤشًالًصتثارتى   .2
8 

ANAP 115 25.56 98 21.7ثارتى نًشتنانى دايك   .3
8 

 DSP 7 1.56 3 ..67ثارتى ضةثى دميىكرات  .4
 RP 62 13.78 4. 8.89 رةفاهثارتى   .5
 2.89 13 ـــــــــ ـــــــــ MHPبسووتنةوةى نةتةوةيٌ  .6
 ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ IDPثارتى دميىكراتى ضاكصازى   .7
 4.44 .2 ـــــــــ ـــــــــ CHPةىل كؤمارى ثارتى ط  .8
 3.78 17 ـــــــــ ـــــــــ DEPثارتى دميىكرات   .9

 44.. 2 ـــــــــ ـــــــــ MPثارتى نةتةوة   ..1
 1.56 7 ـــــــــ ـــــــــ BBPثارتى يةكطرتن طةورة  .11
 67.. 3 ـــــــــ ـــــــــ YPثارتى نىَى   .12
 89.. 4 ـــــــــ ـــــــــ شةربةخؤكان  .13
 1.56 7 ـــــــــ ـــــــــ كىرشى بةتال  .14
  .45  .45 كؤى طشتى  .15
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خشتەی ژمارە )3(

ب( دابەشكردنی كورسییەكانی پەرلەمانی توركیا لە هەڵبژاردنی )24ی كانونی یەكەمی 

1995( تا )12ی تەموزی 1997()7(

تێبینی: 

ئەو گۆڕانانە لەژمارەی ئەندامانی پەرلەمانی توركیا، ئەندامانی چەند پارتێك 

یان دەستلەكاركێشانەوە،  بە هۆی وازهێنان  بۆ ساڵێكی دیكە،  لەنێوان ساڵێك 

یاخود جێگۆڕكێ  لە پارتێكەوە بۆ پارتێكی دیكە روویداوە.

 نــــاوى ثــارتــةكان ز
 كورسيةكانى ثةرلةمان

23/
2::6 

22/
2::7 

7/
2::8 

2/8/
2::8 

23/8/
2::8 

 265 265 266 271 69 رةفاهثارتى   .2
 9: 215 227 :22 246 ثارتى رَيطاى راست  .3
 243 243 :23 239 243 ثارتى نًشتنانى دايك  .4
 78 78 78 84 87 ثارتى ضةثى دميىكرات  .5
 :5 :5 :5 :5 :5 ثارتى طةىل كؤمارى  .6
 8 8 8 8 ـــــــــ ثارتى يةكطرتنى طةورة  .7
 26 26 8 ـــــــــ ـــــــــ دميىكرات يثارتى تىركًا  .8
 2 2 2 2 ـــــــــ طةورة يثارتى تىركًا  .9
 3 3 2 ـــــــــ ـــــــــ ثارتى نةتةوة  .:

 3 3 3 ـــــــــ ـــــــــ سةربةخؤكان  .21
 3 3 3 ـــــــــ ـــــــــ كىرسى بةتال  .22

 661 661 661 661 661 كؤى طشتى 
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پاشكۆی كەسایەتیەكان

مستەفا كەمال )11(

لەناوچەی   )1881( ساڵی  بوو،  حكومەت  بچووكی  فەرمانبەرێكی  كوڕی 

ئامادەیی  و  سەرەتایی  لەقوتابخانەكانی  خوێندنی  لەدایكبووە،  سالونیكا 

سەربازی تەواوكردووەو ساڵی )1904( لە كۆلێژی سەربازی دەرچووە، پەیوەندی 

بەكۆمەڵەی )ئیتحادو تەرەقی( كردووە كاتێ  لەناوچەی )مەكدۆنیا( دامەزراوە 

رۆڵێكی  بووە،  )ئیتحادی(ەكان  ئەفسەرانی  لیژنەی  ئەندامی   ،)1907( ساڵی 

بەرچاوی گێڕاوە لەسوپای -كار- ساڵی )1909(. 
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لەناو  بووە  پاشا  جەمال  بەگروپەكەی  سەر  دەریشدەكەوێت  ه��ەروەك 

لیژنەكەی كۆمەڵەی )ئیتحادو تەرەقی(. 

ساڵی )1911( گواسرتاوەتەوە لیبیا، بەشداری جەنگی بەلكانی كردووە لەنێوان 

)1912 - 1913(و لەشەڕی )ئەنافرتا(ش ناوبانگیدەركردووە، پلەی سەربازی بۆ 

)عەمید( بەرزكراوەتەوە ساڵی )1916( و نازناوی پاشای پێدراوە.

لەكۆتاییەكانی جەنگی جیهانی یەكەم بووە بەفەرماندەی بەرەی سوریا لەناو 

سوپا، پاشان گەڕاوەتەوە پایتەخت و بەكاری سیاسەتەوە خەریك بووە، بەاڵم 

بێئەوەی هیچ سەركەوتنێك بەدەستبێنێ .

كاتێك مستەفا كەمال وەك پشكنەر بۆ سوپای سێ  دیاریكرا، سەركردایەتی 

بزوتنەوەی بەگری نیشتامنی كرد لەناوچەی ئەنادۆڵ، لەكۆنگرەی هەرێامیەتی 

دا،   )1919( لەئەیلولی  سیواس  نیشتامنی  كۆنگرەی  لە  و  ئەرزڕۆم  ناوچەی 

بەسەرۆكی لیژنەی نوێنەرایەتی رێكخراوی بەرگریكردن لەمافەكان هەڵبژێردرا. 

لەئەنكەرە،  نیشتامنی  پەرلەمانی  بەسەرۆكی  بووە   )1920( نیسانی  لە 

لەیەك  یەكخست  بەرگریكردنی  هەریامیەتیەكانی  رێكخراوە  ماوەیەدا  لەو 

رێكخراوی نیشتامنی. 

مستەفا كەمال لەنێوان )1920 - 1922( رابەرایەتی جەنگی سەربەخۆیی دژ 

بە دەوڵەتەكانی یونان، ئیتالیا، فەرەنسا، بەریتانیا كردووە.

لەنێوان سااڵنی )1923 - 1925( پارتی گەلی كۆماری دامەزراندو دەسەاڵتی 

پاوانكرد، ساڵی )1923( بڕیاری دامەزراندنی كۆماری توركیا دەرچوو، مستەفا 

كەمالیش بوو بەسەرۆك كۆمار، تا ساڵی )1938( كۆچی دوایی كرد.

عیسمەت ئینۆنۆ)12(

ئەزمیر  لەشاری   )1884( لەساڵی  بیە(  )مستەفا عیسمەت  ئینۆنۆ  عیسمەت 

پەیوەندی   ،)1906( ساڵی  لە  سەربازییە  كۆلێژی  دەرچ��وی  لەدایكبووە، 
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بەكۆمەڵەی )ئیتحادو تەرەقی( كردووە لەنێوان )1907 - 1908(، لەسەرۆكایەتی 

ئەركانی سوپا لەژێر فەرماندەی مستەفا كەمال لە ساڵی )1916( كاریكردووە.

بە  پەیوەندی  نهێنی،  شێوەیەكی  بە   ،)1920  -  1919( سااڵنی  لەنێوان 

بزوتنەوەی نیشتامنی كردووە، ساڵی )1921( فەرماندەی بەرەی رۆژئاوای سوپا 

لەنێوان  لۆزان،  پەیامنی  كاتی  گفتوگۆ  لە  بووە  توركیا  لیژنەی  سەرۆكی  بووە، 

 )1937-1925( لەنێوان  بووە،  كۆمار  سەرۆك  یەكەم   )1924-1923( سااڵنی 

سەرۆكی حكومەتی توركیا بووە، دوای مردنی مستەفا كەمال )1938( بەدواوە، 

سەرۆكی كۆماری توركیا بووە تاساڵی )1950(.

دانەری یەكەم بەرنامەی ئابوری بووە بۆ توركیا لەسییەكانی سەدەی بیستەم، 

فرەحزبی خستە ژیانی سیاسی توركیا لە )1945(، لەنێوان سااڵنی )1960-1950( 

وەك سەرۆكی پارتی گەلی كۆماری لەبەرەی ئۆپۆزسیون كاریكردووە، لەنێوان 

رابەرایەتی   )1971-1965( لەسااڵنی  بووە،  وەزیران  سەرۆك   )1965-1961(

)داد(، ساڵی )1972( لەسەركردایەتی  بەپارتی  ئۆپۆزسیونی كردووە دژ  بەرەی 

پارتی گەلی كۆماری وازیهێنا، ساڵی )1973( كۆچی دوایی كرد.

عەدنان مەندریس)13(

كوڕی موڵكدارێكی گەورەی زەویوزارە، ساڵی )1889( لەدایكبووە، لە جەنگی 

جیهانی یەكەم بەشداریكردووە، هەروەها لە شەڕی دژ بە یۆنان )1919(، ساڵی 

)1930( تێكەڵی كاری سیاسی بووە، سەرەتا بەرپرسی ناوچەیەك بووە لەپارتی 

ئازادی كۆماری، دواتر پەیوەندی بەپارتی گەلی كۆماری دەكات، ساڵی )1931(

لەكۆلێژی  لەهەمانكاتدا  بووە،  توركیا  پەرمانی  ئەندام  ساڵ   )15( بۆماوەی  وە 

ماف خوێندویەتی.

بەشداریكردووە   )1945( بووە، ساڵی  گۆڕانكاریدا  لەگەڵ  بیروبۆچوونەكانی 

بەسەرۆك  بووە   )1960-1950( لەنێوان  دیموكراسی،  پارتی  دامەزراندنی  لە 
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وەزیرانی توركیا، دەستی بەسەر كاروباری پارتی دیموكراسی گرتبوو، دوای كودەتا 

سەربازییەكەی ساڵی )1960( دەستگیردەكرێت و رەوانەی دادگا دەكرێت، لە 

)17ی ئەیلولی 1961( بڕیاری لەسێدارەدانی لەسەر جێبەجێدەكرێت.

جەالل بایار)14(

جەالل عەبدوڵاڵ، ساڵی )1884( لەگوندی )ئوموربەی( سەر بەپارێزگای بورسە 

خوێندنی  توركیا،  بۆ  كۆچیانكردووە  لەبورلگاریاوە  دایكی  و  باوك  لەدایكبووە، 

ئامادەیی تەواوكردووە، بەفەرمانبەر لە بانكی كشتوكاڵی دامەزراوە، ساڵی )1907( 

پەیوەندی بە كۆمەڵەی )ئیتحادی تەرەقی(كردووە بەرپرسی لیژنەی شاری ئەزمیر 

هێزە  بەفەرماندەی  بووە  كردووە،  بەسوپاوە  پەیوەندی   )1919( ساڵی  بووە، 

ئابوری  بەوەزیری  كەمال  مستەفا  لەسەردەمی  بورسە،  شاری  لە  نیشتامنیەكان 

گەلی  پارتی  لەرابەراتیكردنی  بووە  كەمال  مستەفا  جێگری   )1921( لە  دانراوە 

 )1946( ساڵی  بووە،  توركیا  وەزیرانی  سەرۆك   )1939-1937( لەنێوان  كۆماری، 

لەگەڵ چەند كەسێكی دیكە بەشداریكردووە لەدامەزراندنی پارتی دیموكراسی، 

لەنێوان سااڵنی )1950-1960( سەرۆك كۆماری توركیا بووە، رۆڵی سەرەكی گێڕاوە 

لەبەستنی پەیامنی بەغداد )سنتو( لەساڵی )1955(. 

دادگاوە  لەالیەن  زیندانیدەكرێت،   )1960( سەربازییەكەی  كودەتا  دوای 

ئازاد   )1963( لەساڵی  دەردەچێت،  بۆ  هەتاهەتای  زیندانیكردنی  بڕیاری 

زیندانیدەكرێت،  دیكەش  ماوەیەكی   )1964-1963( لەنێوان سااڵنی  دەكرێت، 

لەساڵی )1987( كۆچی دوایی دەكات.

كازم قەرەبەكر)15( 

كازم قەرەبەكر كوڕی )محەمەد ئەمین پاشا(یە، دوای تەواوكردنی خوێندنی لە قوتابخانەی 

سەرەتایی و ناوەندی سەربازی، كۆلێژی سەربازیش لەساڵی )1905( تەواودەكات.
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چەندین پلەی سەربازی بڕیوە، تا پلەكەی گەیشتۆتە )عەمید( لەساڵی )1918( 

پشتگیری  تەرەقی( كردووە،  )ئیتحادو  بەكۆمەڵەی  پەیوەندی   )1907( لەساڵی 

ئەنجومەنی  بەئەندامی   )1924( ساڵی  ك��ردووە،  كەمالی  مستەفا  ت��ەواوی 

نیشتامنی )پەرلەمان( دادەنرێت.

دواتر بە هۆی تاكڕەوی مستەفا كەمال، پەیوەندی لەگەڵی تێكدەچێت و لە 

تاوانبار  دەدات،  كۆماری(  )تەرەقی  پارتی  دامەرزاندنی  بڕیاری   )1924( ساڵی 

دەكرێت بە بەشداریكردنی لە پیالنی كوشتنی مستەفا كەمال. دەدرێتە دادگا، 

ساڵی )1926(، بەاڵم دادگا بێتاوانی دەكات و ئازاد دەبێت.

مستەفا  مردنی  دوای  دووردەكەوێتەوە،  سیاسی  لەژیانی  ماوەیەك  ناوبراو 

 )1945( ساڵی  لە  سیاسەت،  ناو  دەگەڕێتەوە  كازم   ،)1938( لەساڵی  كەمال 

دادەنرێت  پەرلەمان  بەسەرۆكایەتی  و  هەڵدەبژێردرێت  پەرلەمان  بەئەندام 

تامردنی لە )26ی ترشینی دووەمی 1948(. 

دوای مردنی، یاداشتەكانی دووجار چاپكراوە لە )1951( و )1960( لەتوركیا، 

دواتر باڵوكردنەوەی قەدەغەدەكرێت.

عەلی فەتحی ئوكیار)16( 

لەساڵی  بەگە،  ئیساعیل  لەدایكبووە، كوڕی  پبپۆل  لەناوچەی  ساڵی )1880( 

)1903( كۆلێژی سەربازی تەواوكردووە، لەساڵی )1907( پەیوەندی بەكۆمەڵەی 

ئەمینداری  و  ناوخۆ  بازنەی  بەئەندامی  بووە  ك��ردووەو  تەرەقی(  )ئیتحادو 

گشتی كۆمەڵەكە لەساڵی )1911(، بەهۆی ملمالنێ  لەگەڵ ئەنوەر پاشا، سوپای 

بەجێهشتووە، لەنێوان، سااڵنی )1912-1914( بووە بەئەندامی پەرلەمان، پاشان 

 )1918( ساڵی  بەوەزیر،  بووە   )1917( ساڵی  سوفیاو  لەشاری  توركیا  باڵیۆزی 

پارتی گەلی لیراڵی عوسامنی دامەزراندووە، لەدورگەی مالتا بەدیل دەگیرێت 

لەالیەن هێزێكی بەریتانی و ساڵی )1922( ئازاددەكرێت و پەیوەندی بەسوپای 
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گفتوگۆ  لیژنەی  بە سەرۆكی  بووەو  كەمال  نوێنەری مستەفا  توركەوە دەكات، 

لەگەڵ رۆماو پاریس و لەندەن، دانراوە.

بەرەو رووی رەخنە دەبێتەوە  بەرامبەر كێشەی كورد،  بە هۆی هەڵوێستی 

حكومەت  لەسەرۆكایەتی   )1925( ساڵی  بۆیە  توندڕەوەكان،  توركە  الیەن  لە 

ساڵی  هەڵدەبژێردرێت،  پەرلەمان  بەئەندام  پاشان  دەستلەكاردەكێشێتەوە، 

)1930( بۆ ماوەیەك سەرۆكی پارتی ئازادی كۆماری بووە، لەدۆستە نزیكەكانی 

مستەفا كەمال بوو، لە )7ی ئایاری 1943( كۆچی دوایی دەكات. 

فەوزی چاقامق)17(

ئەكادیمیای  دەرچووی  لەدایكبووە،  ئیستەمبوڵ  لەشاری   )1876( لەساڵی 

لەكۆتایی  خزمەتیكردووە  عوسامنی  لەسوپای   ،)1898( لەساڵی  سەربازییە، 

جەنگی یەكەمی جیهانی، پلەی جەنڕاڵی پێدراوە، وەزیری جەنگ بووە لەهەردوو 

بزوتنەوەی  پشتگیری  ناوبراو  پاشا(  )ساڵح  و  پاشا(  رەزا  )عەلی  حكومەتی 

نیشتامنی كردووە، ساڵی )1920( وازی لەفەرماندەی كۆلێژی سەربازی هێناوە و 

پەیوەندی بە هێزی نیشتامنی كردووە بۆ بەرگریكردن لە توركیا. 

لەنێوان )1920-1924( ئەندامی ئەنجومەنی گەورەی واڵت )پەرلەمان( بووە، 

سەرۆك  دواتر  و  جەنگ  وەزیری  بە  بووە،  سەردەمە  ئەو  حكومەتی  لە  هەر 

ئەركانی سوپا، تا لە ساڵی )1944( خانەنشینكراوە. 

لەكارو  گۆڕانكاری  هەڵگرتووە،  كۆنەپارێزی  بیروباوەڕی  سەربازی  لەژیانی 

ژیانی سەربازی پێ باش نەبووە، ساڵی )1946( پەیوەندی بە پارتی دیموكراسی 

كردووە، لە هەڵبژاردنی سەرۆكایەتی كۆمار، ركابەری عیسمەت ئینونۆ بووە.

پەیوەندی   )1948( ساڵی  كەوتۆتەوە،  دوور  دیموكراسی  پارتی  لە  پاشان 

بەپارتی نەتەوەیی كردووەو بووە بە سەرۆكی فەخری پارتەكە، لەساڵی )1950( 

كۆچی دوایی كردووە.
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راغب كەموش باال)18( 

لە  یەكەم سەربازبووە  لە جەنگی جیهانی  یە،  )1867(ز  لەدایكبووی ساڵی 

بەدیلگیراوە،  بەریتانیاوە  سوپای  الیەن  لە   )1918( ساڵی  عوسامنی،  سوپای 

دوای ئازادبوونی، پەیوەندی بەهێزی نیشتامنی كردووە لەناوچەی ئەنادۆڵ بە 

مەبەستی بەرگریكردن لە واڵت.

كپكردنەوەی  و  ك��ورد  دژایەتیكردنی  لە  گێڕاوە  ب��ااڵی  رۆڵێكی  ناوبراو 

شۆڕشەكەی ساڵی )1925( لە كوردستانی باكور.

پلەی  بووە، ساڵی )1948(  ماوەیەك سەرۆكی دەزگای هەواڵگری سەربازی 

توركیا،  سێی  سوپای  بەفەرماندەی  بووە   )1960( ساڵی  و  پێدراوە  جەنڕاڵی 

لەهەمان ساڵ بە سەرۆكی ئەركانی سوپا دانراوە. 

دامەزراندووە،  –داد-ی  پارتی   )1961( لەساڵی  خانەنشینكردنی،  دوای 

بینیوە  باشی  رۆڵێكی   ،)1965( تاساڵی  ماوەتەوە  پارتەكە  سەرۆكی  وەك 

لەپەیوەندییەكانی نێوان پارتی دادو سوپای توركیا.

موحسین یازجی)19(

لەدایكبووی ساڵی )1945(ە، لەناوچەی سیواس رۆژهەاڵتی توركیا، دەرچوی 

كۆلێژی )پزیشكی ئاژەڵداری(یە، لەشاری ئەنكەرە، لەساڵی )1968( پەیوەندی 

بە  بووە   )1978( ساڵی  ك��ردووە،  نەتەوەیی  الوانی  بزوتنەوەی  بەڕیزەكانی 

ئەمینداری گشتی ئەو بزوتنەوەیە.

دەستپێكردووە،   )MHP( نەتەوەیی  بزوتنەوەی  لەریزەكانی  سیاسی  كاری 

ئەم  ریزەكانی  لەناو  دروستكراوە،  توركیش(  ئەرسەالن  )ئەڵپ  الیەن  لە  كە 

گشتی  ئەمینداری  یاریدەدەری  پلەی  تاگەیشتۆتە  ماوەتەوە  بزوتنەوەیە 

بزوتنەوەكە لەساڵی )1980(. 

لەدوای كودەتا سەربازییەكەی ساڵی )1980( دەستگیردەكرێت و بۆ ماوەی )7( 
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ساڵ زیندانیدەكرێت، ساڵی )1991( بەئەندام پەرلەمان هەڵدەبژێردرێت لەسەر 

دوردەكەوێتەوە،  لەبزوتنەوەكە  دووساڵ  دوای  نەتەوەیی،  بزوتنەوەی  لستی 

لەگەڵ چەند هاوڕێیەكی پارتی یەكگرتنی گەورە دادەمەزرێنی، ساڵی )1995(

ز، بەهاوپەیامنیەتی لەگەڵ پارتی نیشتامنی دایك بەشداری هەڵبژاردنی گشتی 

دەكات و دەبێتە ئەندام پەرلەمان، دوای ماوەیەكی كورت دوردەكەوێتەوە.

ئەكرەم عەلی جان)20(

ئەندامی سەركردایەتی پارتی توركیای نوێ  بوو، خاوەن ئەزموونێكی سیاسی 

گەورەیە لەسەر لیستی پارتی دیموكراسی، لەنێوان سااڵنی )1945-1955(، وەك 

نوێنەری شاری )كوكایلی( ئەندامی پەرلەمانی توركیا بووە. 

دواتر بە بڕیاری عەدنان مەندریس لە ریزی پارتی دیموكراسی دەركراوە، لە 

مانگی  تا  ناوخۆ  وەزیری  بە  بووە  نیشتامنی(  یەكێتی  )لیژنەی  حكومەتەكەی 

كانونی یەكەمی )1961(، پاشان ژیانی بۆ كاری سیاسی تەرخانكردووە.

بوڵەند ئەجاوید)21( 

لەشارەكانی  خوێندنی  لەدایكبووە،  ئیستەمبوڵ  لەشاری   )1925( لەساڵی 

ئیستەمبوڵ، لەندەن، هارفرد تەواوكردووە، لەبواری رۆژنامەگەری كاریكردووە.

لەنێوان سااڵنی )1957-1960( بووە بەئەندام پەرلەمان لەسەر لستی پارتی 

گەلی كۆماری، لەو ماوەیەی كەناوبراو سەرۆك وەزیران بووە لەساڵی )1974( 

بڕیاری داگیركردنی بەشە توركیەكەی دورگەی قوبرسی دەركردووە.

سەرۆك  ئەجاوید  بوڵەند   )1979-1978( سااڵنی  و   )1974-1973( لەنێوان 

بۆ  هەوڵیداوە  قەدەغەكراوە،  لێ  سیاسی  كاری   )1980( ساڵی  بووە،  وەزیران 

یەكگرتنی پارتە چەپە دیموكراتەكان، بەاڵم سەركەوتوو نەبووە.

بووە  و  بەدەستهێناوە  سەركەوتنی  پارتەكەی   )1999( ساڵی  لەهەڵبژاردنی 
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بەسەرۆك وەزیرانی توركیا لە نێوان سااڵنی )1999-2002(، بەاڵم لە هەڵبژاردنی 

ساڵی )2003( پارتەكەی تووشی شكستهات.

چەند كتێبێكی باڵوكردۆتە، وەك: چەپی ناوەڕاست، لەساڵی )1966(، دەبێ  

ئەو رژێمە هەر برۆخێ ، لەساڵی )1967( ئەتاتۆرك و شۆڕش لە ساڵی )1970(، 

لە )5ی ترشینی دووەمی 2006( كۆچی دوایی كردووە. 

توركورت ئۆزال)22( 

سەرۆك  هەشتەمین  لەدایكبووە،  لەمەاڵتیە  ئۆزال  لەشاری   )1927( ساڵی 

كۆمارو یەكەمین سەرۆكە لەسەردەمی كۆماری لەدایكبووە، دەرچووی كۆلێژی 

ئابوری  لەبواری پالندانان و  ئەندازیارییە لەزانكۆی ئیستەمبوڵ ساڵی )1950( 

كاری كردووە، هەروەها لەبانكی نێو دەوڵەتی لەحەفتاكانی سەدەی بیستەم، 

لەهەڵبژاردنی  بەشداری  بووە،  دیمیرێل  سلیامن  حكومەتەكەی  راوێژكاری 

–ئەلسەالمە–ی  پارتی  لیستی  لەسەر  ئەزمیرو  لەشاری  كردووە  پەرلەمانی 

نیشتامنی بەاڵم سەرنەكەوت.

پارتی   )1983( ساڵی  وەزی��ران،  س��ەرۆك  بەجێگری  بووە   )1977( ساڵی 

نیشتامنی دایكی دامەزراند، لە )9ی ترشینی دووەمی 1989( بووە بە سەرۆك 

كۆماری توركیا.

پڕۆژەكانی  زۆرب���ەی  بكات،  توركیا  ئ��اب��وری  چ��ارەس��ەری  ه��ەوڵ��ی��داوە 

كورد  كێشەی  بۆ  چارەیەك  ڕێگا  هەوڵیداوە  ب��ردووە،  تایبەت  كەرتی  بەرەو 

پشتگیری  باشكردووە،  عەرەبی  واڵتانی  لەگەڵ  پەیوەندییەكانی  بدۆزێتەوە، 

خستەژێر  هەواڵگری  سوپاو  دەسەاڵتی  كردووە،  بۆسنەی  ئیسالمیەكانی  هێزە 

دەسەاڵتی حكومەت، لەنیسانی )1993( كۆچی دوایی كردووە، گومان دەكرێت 

كە ژەهرخواردوو كرابێت.

نووسیویەتی:  میزۆپۆتامیا(  )شەمەندوفێری  لەكتێبەكەی  جەنگیزچاندار، 
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ئۆزال مێشكی  تورگوت  لەهەمووان  زیاتر  )توركیا(  بەرپرسانی دەوڵەتدا  لەناو 

خۆی بەچارەسەركردنی كێشەی كورد سەرقاڵدەكرد، ئۆزال لەلوتكەی دەسەاڵتی 

دەوڵەتدا، دەوڵەمتەدارێكی تەنیابوو.

سلێامن دیمیرێل)23( 

ئەندازیاری  لەدایكبووە،   )1925( ساڵی  ئیسپارتە  ناوچەی  لەگوندێكی 

)هایدرۆلیك( زانستی ئاو بووە، بەرپرسی بەرنامەكانی دروستكردنی بەنداوەكان 

بوو لەسەردەمی عدنان مەندریس.

ساڵی  كاریكردووە،  دارایی  كاروباری  و  بازرگانی  لەبواری   )1960( ساڵی 

بەسەرۆك  بووە  جار  چەندین  هەڵبژێردراوە،  داد  پارتی  سەرۆكی  بە   )1964(

 )1980-1979( و   )1978-1974( و   )1971-1965( لەسااڵنی  توركیا  حكومەتی 

و )1993-1991(. 

لێ   سیاسی  كاری  ڕێگای   )1980( ئەیلولی  سەربازییەكەی  كودەتا  دوای 

دەكرد  راستی  ڕێگای  پارتی  رابەرایەتی   )1987-1984( سااڵنی  قەدەغەكراوە، 

لەپشتی پەردەوە، لەنێوان سااڵنی )1993-2000( وەك نۆیەم سەرۆك كۆماری 

توركیا هەڵبژێردرا، دوای ئەوەی وازهێنانی خۆی لەپارتەكەی راگەیاند.

ئەردال ئینۆنۆ)24(

كورە گەورەی سیاسەمتەداری بەناوبانگ عیسمەت ئینۆنۆیە، ساڵی )1926( 

لەدایكبووە، دەرچووی كۆلێژی فیزیایە لەزانكۆی ئەنكەرە ساڵی )1947(، پلەی 

دكتۆرای )PH.D( لەكالیفۆرنیا وەرگرتووە، لەزانكۆكانی: برنستۆن، ئوك ریدج، 

 )1971-1970( سااڵنی  كاریكردووە،  لەئەنكەرە  تەكنیكی(  )رۆژهەاڵتی  لەگەڵ 

سەرۆكی زانكۆی رۆژهەاڵتی تەكنیكی )MET( بووە، زانایەكی دیارە لەتوركیا.

 )1991( ساڵی  دامەزراندووە،  كۆمەاڵیەتی  دیموكراتی  پارتی   )1983( ساڵی 



371پارت و رێكخراوە سیاسییەكان له توركیا

بڕیاری   )1993 ئەیلولی  )12ی  لە  بووە،  توركیا  وەزیرانی  سەرۆك  جێگری 

یالتشین  ئەو موراد قەرە  لەجێگای  داوە  پارتە  ئەو  لە سەرۆكایەتی  وازهێنانی 

هەڵبژێردرا.

تانسۆشیلەر)25( 

ساڵی )1944 یان 1946( خاتو تانسۆ لەشاری ئیستەمبوڵ لەدایكبووە، ساڵی 

)1967( خوێندنی لەزانكۆی بوغازجی تەواوكردووە، دواتر بۆ ماوەی دوو ساڵ 

 )1971( ساڵی  خوێندووە،  ئابوری  بابەتی  ئەمەریكی  )نێوهاشیر(ی  لەزانكۆی 

بڕوانامەی دكتۆرای لەزانكۆی )بیلی( ئەمەریكی بەدەستهێناوە.

لەنێوان )1970-1979( وەك مامۆستا لەزانكۆی )بوغازجی( وانەی وتووەتەوە، 

)ڕێگای  لەپارتی  ئەندام  بە  بووە  بیستەم  سەدەی  نەوەدەكانی  لەسەرەتای 

ڕاست( لەسەر داوای سلیامن دیمیرێل.

ئیستەمبوڵ،  شاری  لەسەر  هەڵبژێردراوە  پەرلەمان  بەئەندام   )1991( ساڵی 

سلیامن  لەحكومەتەكەی  ئابوری  كاروباری  بۆ  دەوڵەت  وەزیری  وەك  پاشان 

و  راست  ڕێگای  پارتی  بەسەرۆكی  بووە   )1993( ساڵی  كاریكردووە،  دیمیرێل 

سەرۆكی حكومەتی توركیا.

مسعود یەملاز)26( 

لەدایكبووی ساڵی )1947(ە، دەرچووی كۆلێژی زانستە سیاسییەكانی زانكۆی 

)ئەنكەرە(یە ساڵی )1971( ماستەری لەزانكۆی )كۆڵۆنیا(ی ئەڵامنی وەرگرتووە، 

دواتر لەبواری پیشەسازی و دامەزراوەكانی دەوڵەت كاریكردووە، ساڵی )1983( 

پەرلەمان  بەئەندام  بەشداریكردووە،  دایك  نیشتامنی  پارتی  لەدامەزراندنی 

هەڵبژێردراوە لەسەر ناوچەی )رایز(، بووە بەوەزیری كاروباری دەرەوە لەحكومەتی 

توركیا، لەنێوان سااڵنی )1987-1990( و لەنێوان )1991-1996( بەسەرۆك وەزیران 

دانراوە، سەركردایەتی باڵی لیراڵی كردووە لەناو پارتی نیشتامنی دایك. 
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ئەڵپ ئەرسەالن توركیش)27(

خۆی  راستیەكەی  ناوە   ،)1917( لەساڵی  )قوبرس(ە  دورگەی  لەدایكبووی 

)حوسین فەیزوال(یە، ناوی خۆی گۆڕی بۆ )ئەڵپ ئەرسەالن توركیش( كەناوی 

یەك لەسوڵتانەكانی عوسامنی بوو، خوێندنی سەرەتایی لەقوبرس تەواوكردووە، 

لەشاری  بەجێهێشتووەو  قوبرسیان  خێزانەكەی  لەگەڵ  ساڵیدا   )16( لەتەمەنی 

ئیستەمبۆل نیشتەجێبوون، لەساڵی )1939( دەچێتە ریزی سوپای توركیا، لەكاتی 

جەنگی نێوان ئەڵامنیاو توركیا، زیندانیدەكرێت، بەهۆی الیەنگری بۆ ئەڵامنیا.

لەوێ   سەربازی،  خوێندنی  بۆ  دەكرێت  ئەمریكا  رەوانەی   )1948( ساڵی 

ئەڵامنیا  رەوانەی  سەربازی  شارەزایی  زیاتر  بۆ  دەخوێنێت،  ئەركان  كۆلێژی 

دەكرێت.

بیروباوەڕی سیاسی، توندڕەو و نەتەوەپەرست بووە، كاتێ  ئەندامی لیژنەی 

لەگەڵ  ساڵی 1960(  كودەتا سەربازییەكەی  )دوای  دەبێت  نیشتامنی  یەكێتی 

دیموكراسی  چاكسازی  بۆ  خۆیان  دژایەتی  سوپا،  ناو  نزمەكانی  پلە  ئەفسەرە 

رادەگەیەنن، جەخت لەسەر الیەنی نەتەوەپەرستی و هزری تۆرانیزم دەكەنەوە، 

مەندریس،  عەدنان  رژێمەكەی  بەسەر  ئەنجامبدەن  كودەتایەك  هەوڵدەدەن 

هەر بەهۆی ئەو هەڵوێستانەی لەگەڵ سێ  ئەفسەری دیكە لە لیژنەی یەكێتی 

نیشتامنی دەردەكرێن و بۆ واڵتی هێندستان دوور دەخرێنەوە.

دەك��ات،  سیاسی  بەكاری  دەس��ت  توركیاو  دەگەڕێتەوە   )1963( ساڵی 

بەشداریدەكات لە هەوڵێكی كودەتایی دژ بەحكومەتەكەی عیسمەت ئینۆنۆ.

لەنێوان  توركیا،  پەرلەمانی  ئەندام  دەبێتە   )1980-1969( سااڵنی  لەنێوان 

سااڵنی )1974-1977( دەبێتە جێگری سەرۆك وەزیران.

ساڵی )1980( دوای كودەتا سەربازییەكەی توركیا، زیندانیدەكرێت و لەژیانی 

سیاسی دووردەخرێتەوە، ساڵی )1987( دووبارە دەگەڕێتەوە ناو كاری سیاسی، 

لەساڵی )1997( كۆچی دوایی دەكات.
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مستەفا سوبحی)28(

رەشە،  دەریای  سەر  )گرایسوم(ی  ناوچەی  )1883(ی  ساڵی  لەدایكبووی 

مافە  كۆلێژی  دەرچووی  تەواوكردووە،  شارە  ئەو  لەقوتابخانەكانی  خوێندنی 

 )1910( ساڵی  پاشان  كاریكردووە،  پاریس  لەشاری  ماوەیەك  لەئیستەمبوڵ، 

گەڕاوەتەوە، ئیستەمبۆل بۆ وانەوتنەوە لەبواری یاساو كۆمەاڵیەتی و ئابوری.

بەدیل  دواتر  دووردەخرێتەوە،  عوسامنیەوە  رژێمی  لەالیەن   )1914( ساڵی 

شۆڕشی  دوای  دەبێت،  لەزیندان  و   )1917( تاساڵی  و  لەروسیا  دەگیرێت 

ئازەربایجان  كۆماری  دامەزراندنی  لەگەڵ  ئازاددەكرێت،   )1917( ئۆكتۆبەری 

روو لەشاری باكۆ دەكات، كاتەكانی هەمووی بۆ كارو گەشەكردنی بزووتنەوەی 

نوێ (  )دونیای  رۆژنامەی   )1918( ساڵی  لەتوركیا،  تەرخاندەكات،  كۆمۆنیستی 

دەردەكات، ئەو رۆژنامەیە گوزارشت لەبیروبۆ چوونی سۆسیالیستە توركەكان 

دەكات، بەشداریدەكات لەكۆبوونەوەكانی سۆسیالیستی نێو دەوڵەتی لەكانونی 

دووەمی )1918(، هەروەها كۆنگرەی یەكەمی حزبە كۆمۆنیستەكان لە ئازاری 

)1919(، ئەندامی كۆنگرەی گەالنی رۆژهەاڵت دەبێت لەساڵی )1920(. 

دوای پێكهێنانی پارتی كۆمۆنیستی توركیا، لەدەرەوەی واڵت، مستەفا سوبحی 

لەگەڵ )15(كەسی دیكە لەكادرانی سەركردایەتیەكانی پارتەكەی بەرەو توركیا 

لەالیەن هێزێكی  لەسەردەریای رەش،  )ترابزون(  نزیك شاری  لە  دەگەڕێنەوە، 

نەنارساو هەموویان دەكوژرێن و تەرمەكانیان دەخرێتە ناو دەریای ڕەش.

دەربارەی ئەم رووداوە، دەستی تاوان بۆ رژێمی توركیا درێژدەكرێت.

محەمەد عەلی ئایبار)29(

لەدایكبووی ساڵی )1910(یە، دەرچووی كۆلێژی مافە لەزانكۆی ئیستەمبوڵ 

لەساڵی )1939(، ناوبراو لەبنەماڵەیەكی هەبوو بووە، هاوڕێی نزیكی شاعیری 

بەناوبانگی تورك )نازم حیكمەت( بوو، ماوەیەك دەچێتە فەرەنسا بۆ خوێندن، 
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لەساڵی  دەوڵەتی،  نێو  یاسای  مامۆستای  دەبێتە  و  ئیستەمبوڵ  دەگەڕێتەوە 

)1942( رووی لەكاری سیاسی كردووە، بیروباوەڕی سۆسیالیستی كاری تێكردوە، 

ناوبراو لەو چەپە كەمانە بوو كە باوەڕیان بەسیاسەتی كرانەوە هەبووە. 

بەهۆی بیروباوەڕەكەی لەساڵی )1946( لەسەر كارەكەی دوور دەخرێتەوەو 

سااڵنی  لەنێوان  زیندانیدەكرێت،  نیو  و  ساڵ  سێ   ماوەی  بۆ   )1947( لەساڵی 

بەئەندام   )1965( ساڵی  توركی،  كاری  پارتی  سەرۆكی  دەبێتە   )1969-1962(

دوور  كار  لەپارتی   )1969( ساڵی  هەڵدەبژێردرێت،  توركیا  پەرلەمانی 

دەكەوێتەوە، ساڵی )1995( كۆچی دوایی دەكات.

بەهیجەبوران)30(

لە )1ی ئایاری 1910( لەدایكبووە، خوێندنی سەرەتایی و ناوەندی و ئامادەیی 

-ی  مەشیگان   - لەزانكۆی  بااڵی  خوێندنی  تەواوكردووە،  ئیستەمبوڵ  لەشاری 

ئەمەریكا تەواوكردووە لەبواری كۆمەڵناسیدا.

دام��ەزراوە  مامۆستا  وەك   )1939( لەساڵی  توركیا  بۆ  گەڕانەوەی  دوای 

لەزانكۆی ئەنكەرە، دیارە لەو سەردەمە  لەكۆلێژی )زمان و مێژو و جوگرافیا( 

دەبوایە هەموو الیەك پابەندی ئایدیۆلۆژیای فەرمی كەمالیزمی بن لەزانكۆكانی 

بۆتەوە،  دوگامیە  بۆچوونە  ئەو  رووب��ەڕووی  بەهیجە  هەرزوو  بۆیە  توركیا، 

بەهیجە شانبەشان ئەركی مامۆستایی، بایەخی بەالیەنی رۆشنبیری گشتی داوە، 

)واڵمتان  بەناوی  بوو  گۆڤارێك  دەركردنی  بوارەدا  لەم  چاالكیەكانی  سەرەتای 

بەاڵم  لەسەرەتای ساڵی )1941(،  و جیهان(، هەروەها گۆڤاری )هەنگاوەكان( 

بەهۆی  خۆشی  قەدەغەكران،  لەدەرچوونی   )1944( لەساڵی  گۆڤارە  دوو  ئەم 

نووسینی لەو گۆڤارانە، لەدەوامی زانكۆ دوورخرایەوە.

ساڵی )1946( بەهیجە ژیانی هاوسەرگیری پێكدێنێ ، ساڵی )1950( لەگەڵ 

دادەمەزرێنن،  ئاشتی(  )خۆشەویستانی  كۆمەڵەی  دیكە،  كەسێكی  چەند 
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بەهیجە رەخنەی توندی لەحكومەتەكەی عەندنان مەندریس گرتووە بە هۆی 

هەڵویستە  ئەو  بەرامبەر  رژێم  كاردانەوەی  كۆریا،  بۆ  سەربازی  هێزی  نادرنی 

زیندانیكردنی بەهیجە بوو بۆ ماوەی )15( مانگ.

ساڵی )1953( جارێكی دیكە بەهیجە بۆ ماوەی یەك ساڵ زیندانیدەكرێت 

بەهۆی باڵوكردنەوەی هزری ماركسی، )1963( دەبێتە ئەندامی پارتی كرێكارانی 

توركیا، ئەو پارتە لەماوەیەكی كەمدا بووە بەهێزێكی سیاسی گرنگ و لەهەڵبژاردنی 

ساڵی )1963( ڕێژەی )%3( دەنگەكانی بەدەستهێناوە، بەهیجە لەیەكەم كۆنگرەی 

پارتەكەی بەئەندامی كۆمیتەی ناوەندی هەڵدەبژێردرێت. 

ملمالنێیەكی هزری توند لەنێوان بەهیجە و سكرتێری پارتەكە محەمەد عەلی 

ئایبار روودەدات. 

دوور  پارتە  لەو  ناچاردەبێت  ئایبار  عەلی  محمەمەد   )1969( لەساڵی  تا 

بەسكرتێری  بەهیجە   )1970( پارتەكە ساڵی  كۆنگرەی چوارەمی  لە  بكەوێتەوە، 

كورد،  لەكێشەی  پارتە  ئەم  هەڵوێستی  بەهۆی  هەر  هەڵدەبژێردرێت،  پارت 

ڕێگای كاركردنی ئاشكرای لێ  قەدەغە دەكرێت و بەهیجە بۆ ماوەی )15( ساڵ 

زیندانیدەكرێت، بەاڵم تەنها دوو ساڵ لەزیندان دەمێنێتەوە.

ساڵی )1975( دووبارە بەهیجە پارتی كار دادەمەزرێنێت و دەبێتەوە بەسكرتێری 

پارتەكە، بەاڵم لەو هەڵوێستەی دەربارەی مافەكانی كورد پاشگەزدەبێتەوە، دوای 

ژمارەیەك  بەهیجەو  كار دەگیرێت،  لەپارتی  ڕێگا   ،)1980( ئەیلولی  كودەتاكەی 

لەچەپەكان زیندانیدەكرێن و پاش ئازادبوونیان، روو لەئەوروپا دەكەن، بەهیجە 

لەشاری بروكسل لە )10ی ترشینی یەكەمی 1987( كۆچی دوایی دەكات.

شەفیق حوسنی دەمیر )31(

 ،)1887( ساڵی  لەدایكبووی  سالنیكە،  جولەكەكانی  لەبنەماڵەی  شەفیق  د. 

یەكەمی  جەنگی  پێش  ت��ەواوك��ردووە  پاریس  لەشاری  پزیشكی  خوێندنی 
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جیهانی، لەو ماوەیەی كەلە ئەوروپا بووە، هزرو بیروباوەڕەكانی سۆسیالیستی 

و كۆمۆنیستی كاریگەری بەسەریەوە هەبووە، بە تایبەتی هزری بزووتنەوەی 

سپارتاكۆسی سۆسیالیستی ئەڵامنیا لەساڵی )1918(.

فەرەنسا  سوپای  سەربازی  لەنەخۆشخانەی  پزیشك  وەك  ماوەیەك  ناوبراو 

بابەتی  توركی  )كورتولوش(ی  و  )ئایدنلك(  لەرۆژنامەكانی  كاریكردووە، 

كرێكارو  پارتی   ،)1946( لەساڵی  توركیا،  بۆ  گەڕانەوەی  دوای  باڵوكردۆتەوە، 

جوتیارانی توركیای دامەزراندووە كەڕێگای فەرمی پێنەدراوە، بۆ كاركردن.

بۆ ماوەی جیاواز،  زیندانیكراوە  د.شەفیق، لەسااڵنی )1925، 1926، 1952( 

لە نێوان سااڵنی )1929-1939( لەدەرەوەی توركیا ژیاوە، بەشداری لەكۆنگرەی 

كۆمۆنیستی شەشەم و حەوتەم كردووە، ساڵی )1958( كۆچی دوایی كردووە.

كەمال توركلەر)32(

لەدایكبووی ساڵی )1926( بەهۆی سەختی بارودۆخی ژیان، كەمال نەیتوانیوە 

زیاتر  چاالكیەكانی  تەواوبكات،  ئیستەمبوڵ  لەشاری  ماف  لەكۆلێژی  خوێندنی 

لەبواری كاری سەندیكایی ئەنجامداوە تابەهاوكاری كرێكارانی دیكە توانیان لە 

ساڵی )1945( سەندیكای كرێكارانی كانەكان دامبەزرێنن و كەمال ببێتە سەرۆكی 

ئەو سەندیكایە.

چاالكوانێكی  كۆمەڵە  لەگەڵ  كەمال  رابردوو  لەسەرەتای شەستەكان سەدەی 

)ئیش(  كرێكارانی  سەندیكاكانی  لەیەكێتی  كرێكاران،  سەندیكای  ناو  دیكەی 

جیادەبێتەوە بەهۆی ملكەچی ئەو سەندیكایانە بۆ دەسەاڵت.

بۆیە لەمانگی كانونی دووەمی )1967( بڕیاری دامەزراندنی یەكێتی سەندیكای 

كرێكارانی چەپ )دیسك( دەدەن، كە پەیوەندی لەگەڵ پارتی كاری توركیا هەبووە.

دواتر كەمال بەسەرۆكی ئەو یەكێتیە هەڵدەبژێردرێت، ناوبراو لەدامەزراندنی 

پارتی كاری توركیاش بەشداریكردووە.
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توندڕەوە  و  چ��ەپ  لەنێوان   )1980( ساڵی  رووداوەك��ان��ی  لەگەرمەی 

شۆڤێنیەكانی تورك، كەمال تیرۆردەكرێت.

نازم حیكمەت )33(

خاوەن  لەبنەماڵەیەكی  لەدایكبووە،  سالنێك  لەناوچەی   )1910( ساڵی 

لەسەردەمی  بووە  سوریا  ویالیەتی  والی  باپیری  بووە،  دەسرتۆیشتو  و  سامان 

عوسامنیەكان.

لەژیانی الوێتی نازم چەند رووداوێك كاریگەری بەسەریەوە هەبوە، لەوانە 

داگیركردنی ئیستەمبوڵ لەالیەن هێزی هاوپەیامنان لەساڵی )1919(، خەباتی 

لەنێوان سااڵنی )1919-1923(، هەروەها  لەپێناو سەربەخۆیی  توركیا  خەڵكی 

شۆڕشی ئۆكتۆبەری رووسی لەساڵی )1917(. 

ئیستەمبوڵ  لەشاری  سەربازی  و  سەرەتایی  قوتابخانەیەكی  لەچەند  نازم 

خوێندنی تەواوكردووە، بەهۆی نەخۆشیەوە لەجێبەجێكردنی ئەركی سەربازی 

دواكەوتووە.

جەنگی  لەماوەی  دەركەوتووە،  شاعێرێك  وەك  توانای  لەوماوەیەدا  هەر 

كەمال  مستەفا  كە  ك��ردووە،  توركیاوە  بەلەشكری  پەیوەندی  نازم  رزگ��اری 

سەركردایەتیكردووە، وەك دەردەكەوێ  مستەفا كەمال زۆر بایەخی بەنازم داوە، 

بۆیە هاوكاریكردووە بۆ ئەوەی بچێتە )یەكێتی سۆڤێت( بۆ خوێندن لەبواری 

چاپخانەكان  و  رۆژنامەگەری  لەبواری   )1926( ساڵی  تا  نازم  سیاسی،  ئابوری 

كاریكردووە، لەژێر ناوی )ئۆرخان سەلیم(ەوە نووسینەكانی باڵوكردۆتەوە، ساڵی 

)1930( بەشداریدەكات لەدامەزراندنی رێكخراوێكی كۆمۆنیستی، هەربەهۆی 

بۆ جاری دووەم   )1938( و ساڵی  دەستگیردەكرێت   )1932( لە  نووسینەكانی 

سوپادا،  لەناو  ماركسی  بیروباوەڕی  باڵوكردنەوەی  بەهۆی  زیندانیدەكرێت، 

رەوانەی دادگا دەكرێت و بۆماوەی )28( ساڵ بڕیاری زیندانی بۆ دەردەچێت، 
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ساڵی )1950( لەزیندان ئازاددەكرێت، روو لەیەكێتی سوڤیەت دەكات، ساڵی 

)1963( لەشاری وارشۆ )پایتەختی پۆڵەندا( كۆچی دوایی دەكات.

غیون زیلیلی)34(

جوتیاری  كاری  پارتی  سەركردەكانی  لە  یەك  )1946(ە،  ساڵی  لەدایكبوو 

شۆڕشگێڕی توركیا بوو، لەسااڵنی شەستەكانی سەدەی رابردوو ئەندامی پارتی 

كار بووە لەژێر سەركردایەتی )دوغو بیر ینتشیك(، لەئەنجومەنی ناوەندی بۆ 

ڕیكخستنی الوان – ئەنجومەنی یانە هزرییەكانی توركی، كاریكردوە.

ساڵی )1970( لەریزی پارتی كاری توركی دەركراوە، پەیوەندی بەدەستەیەك 

كردووە كەلە دەوری گۆڤاری پرولیتیر )د. یفرمچی ئایدین یك( كۆبوونەتەوە، 

لەحوزەیرانی )1971( زیندانیكراوە بۆ ماوەی سێ  ساڵ بەتاوانی پەیوەندیكردن 

بەپارتێكی قەدەغەكراو، دوای یەك ساڵ بەهۆی لێبوردنی گشتی ئازاد كراوە.

لەبیروباوەڕەكانی غەیوەن: 

گ��ەورەی  مەترسی  پرۆلیتاریەكانم،  شۆڕشگێڕە  رێبازی  الیەنگری  من 

ئیمپریالستە  سۆسیالیستەكانەوەیە،  ئیمپریالیزمە  لەالیەن،  جیهان  سەرگەالنی 

لەتوركیا،  دەكەن  ئەمەریكی  ئیمپریالیزمی  لەگەڵ  ركابەری  سۆسیالیستەكان 

حكومەتی بەرەی نیشتامنیش بەشداری لەو كارەدەكات.

لەم بوارەدا ئەركی خەباتی جەماوەر، بریتی دەبێت لەبەهێزكردنی یەكێتیان 

شۆڕش  بەرپاكردنی  و  فراوان  جەماوەری  بۆ  الوان  مانای  روونكردنەوەی  و 

بۆ  هەوڵی  جوتیاران  ڕاكێشانی  بەجەماوەرو  پەیوەندییەكان  پێویستە  دژیان، 

بدرێت، بەڵێنی چاكسازی كشتوكاڵیان پێبدرێت، خەباتیان دژی دەرەبەگایەتی 

رێكبخرێت، هەروەها یەكێتی لەنێوان كرێكارو جوتیاران بێتەدی.
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دەنیز گەزمیش)35(

سوپای  سەركردەیەكی  ب��وو،  توركیا  چەپخوازی  شۆڕشگێڕی  كوردێكی 

رزگاریخوازی گەلی توركیا بوو: )توركیا خەلك كورتولوس ئۆردسو(، ئەم ڕێكخراوە 

داوە  چەكداریان  خەباتی  بڕیاری  دامەزراوە،   )1971-1970( سااڵنی  لەنێوان 

دژی دەوڵەتی توركیا.

دادگا  لەالیەن  كوشنت  بەتاوانی  دەستگیردەكرێت،  دەنیز   )1972( ساڵی 

لەتوركیا، بڕیاری لەسێدارەدانی لەسەر جێبەجێدەكرێت.

گروپی  ڕێكخراوو  بەسەرچەندین  گەزمیش  كوشتنی  دوای  رێكخراوەكەش، 

بچووك دابەشدەبێت.

مەهری بیللی)36(

لەزانكۆی  ئابورییە  كۆلێژی  دەرچ��ووی  )1915(ی���ە،  ساڵی  لەدایكبووی 

ئیستەمبوڵ، پاش وەرگرتنی بڕوانامەكەی، هەر لەهەمان كۆلێژ كاریكردووە.

شەستەكانی  لەسااڵنی  پاشان  توركیایە،  كاری  پارتی  لەسەركردەكانی  یەك 

حەوت  ماوەی  بۆ   )1954( ساڵی  جیادەبێتەوە،  پارتە  لەو  راب��ردوو  سەدەی 

خۆی  بیروباوەڕەكانی  )یۆن(  لەرۆژنامەی  بیللی  پاشان  زیندانیدەكرێت،  ساڵ 

لەنووسینەكانی  ناوبراو  هاتبوو،  بەسەردا  گەورەی  كەگۆڕانێكی  باڵوكردۆتەوە، 

بانگەشەی بۆ شۆڕشی دیموكراسی نیشتامنی دەكرد.

ئەو جەختی لەسەر تێكۆشان و رۆڵی توێژی خوێندكاران و الوان دەكردەوە، 

 -DEV -GENG – )بیللی بووە بەباوكی رۆحی بۆ رێكخراوی )دیف – گەنج

كەلە خەباتیدا پشتی بەخوێندكارو الوان بەستبوو.

هات،  پچڕپچڕی  رووی  بەرەو   )1970–1969( لەنێوان  رێكخراوەكە  بەاڵم 

دوای كودەتاكەی ئازاری )1971(، بیللی توركیای بەجێهێشت بەرەو هەندەران، 

ساڵی )1975( بیللی دەبێتە ئەمینداری پارتی كرێكاران.
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ئیرباهیم كایباك كابا)37(

كوردێكی عەلەوییە، بیروباوەڕی چەپی شۆڕشگێڕبوو، لەسااڵنی شەستەكانی 

سەركردەی  ئیراهیم  پێگەیاند،  )دەڤ–س��ۆل(ی  رێكخراوی  بیستەم،  سەدەی 

گورتولوس  كۆیلو  ئیشجی  )توركیا  جوتیارانی  كرێكارو  رزگاریخوازی  سوپای 

ئۆردسو( بوو.

لینینی توركیای دامەزراند،  پارتی كۆمۆنیستی ماركسی –  پاش ئەو سوپایە، 

لەرووبەروو  كوژرا،   )1973( دووەمی  كانونی  لەمانگی  ئیراهیم  هەرچەندە 

بەردەوامبوو،  رێكخراوەكەی  بەاڵم  دەسەاڵت،  هێزەكانی  لەگەڵ  بوونەوەیەك 

توندوتیژیانەدا  و  شۆڕشگێڕی  كردەوە  ئەو  لەئەنجامدانی  سەرەكی  رۆڵێكی 

ئەو  روویانداوە،   )1980( ئەیلولی  سەربازییەكەی  كودەتا  كەلەپێش  دەبینی، 

دیاردەو رووداوانەی واڵتی توركیای دووچاری مەرگەسات كردبوو.

رێكخراوەی  ئەو  كودەتاكە،  پاش  توركیا  رژێمی  هەڵمەتی  هەرچەندە 

الوازكردبوو، بەاڵم پاشاموەكانی لەناوچە شاخاوییەكانی كوردستان هەر مابوو.

ماهیر چایان)38(

توركیا  چەپی  شۆڕشگێڕی  ناوداری  سەركردەیەكی   )1970-1960( لەسااڵنی 

بووە، چایان بە رەگەز كورد بوو، سەركردایەتی پارت و بەرەی رزگاری میللی 

توركی )توركیا خەلق كولتورو یارتیسی ڤە جەبەهسی( -THKP-C- كردووە.

)دەنیز  هاوكاری  چایان  دروستبووە،  گەنج(ەوە   – )دەڤ  لە  رێكخراوە  ئەو 

ناوداری چەپی شۆڕشگێڕی توركیا كردووە، پاش ئەوەی  گەزمیش( سەركردەی 

ئەنكەرەو  لەشاری  ئیرسائیل  باڵیۆزی  رفاندنی  بۆ  دەكات  رێئاسانی  چایان 

لەئەنجامی پێكدادانێك لەگەڵ هێزی ئاسایشی توركیا لە )30ی ئازاری 1972(، 

ماهیر چایان دەكوژێت، لەگوندی قولرەوە، هەندێ  سەرچاوە ساڵی كوشتنەكەی 

بۆ ساڵی )1970( دەگەڕێنێتەوە.
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چایان، كەسێكی داخراو بووە بەسەر خۆیدا، گیانی كەسایەتیەكی ئەفسانەیی 

دروستكردبوو لەناو رەوتە چەپە شۆڕشگێڕەكانی توركیا بەتایبەتی لەناو توێژی 

خوێندكار و الوان، ئەوانەی هەڵگری بیروباوەڕی ماوی و جیڤارەییان هەڵگرتبوو.

عوسامن بولوك باش)39(

نانسی  لەزانكۆی  بیركارییە  بەشی  دەرچووی  )1913(ە،  ساڵی  لەدایكبووی 

)فەرەنسا( ساڵی )1937(، ماوەیەك وەك مامۆستا كاریكردووە، پەیوەندی بەكاری 

ئەركی  دیموكرات  پارتی  لەناو  دەستیپێكردووە  )1946(وە  لەساڵی  سیاسییەوە 

پێدراوە.

)فەوزی  هاورێكەی  لەگەڵ  و  وازدەهێنی  دیموكرات  لەپارتی   )1947( ساڵی 

بووە   )1950( ساڵی  دامەزراندووە،  نەتەوەییان  پارتی   )1948( ساڵی  چاقامن( 

بەئەندام پەرلەمان لەسەر لیستی پارتەكەی، ساڵی )1954( بڕیاری هەڵوەشاندنەوەی 

پارتەكەی دەرچوو، عوسامن لەساڵی )1958( پارتی نەتەوەیی كۆماری دامەزراند، 

دواتر ناوی ئەو پارتە بوو بەپارتی كشتیارانی نەتەوەیی كۆماری.

دوای ملمالنێیەكی توند لەناو ئەو پارتە، عوسامن دوور دەكەوێتەوەو جارێكی 

دیكە پارتی نەتەوەیی دادەمەزرێنێتەوە، كەدواتر لەگەڵ پارتی كشتیارانی نەتەوەیی 

كۆماری یەكیانگرتەوە، كاتێ  )ئەڵپ ئەرسەالن توركیش( بوو بەئەمینداری گشتی 

ئەم پارتە، عوسامن لەریز پارتەكە نەماو بۆ جارێ  سێیەم پارتی نەتەوەیی دامەزراند.

كۆچی   )2002( ساڵی  دووركەوتەوە،  لەسیاسەت  بەیەكجاری   )1973( ساڵی 

دوایی دەكات.

سەعید نەورەسی)40( 

دەستی  لەمزگەوتەكان  لەدایكبووە،  نەورەس  لەگوندی   )1873( لەساڵی 

خۆی  گوندی  خوێندن،  ت��ەواوك��ردن��ی  بەمەبەستی  ك���ردووە،  بەخوێندن 
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بەجێهێشتووە لەچەند شوێنێكی دیكە دەستیكردووە بەخوێندن.

داگیركردووە،  توركیایان  ناوچەیەكی  چەند  هاوپەیامنان  هێزەكانی  كاتێ  

نەورەسی چووەتە ریزی هێزەكانی بەرگری، لەشەڕدا برینداربووە و بەدیلگیراوە، 

لەالیەن هێزەكانی روسیاوە، دوای دووساڵ و لەكاتی شۆڕشی ئوكتوبەری ساڵی 

ئەڵامنیاو  واڵتی  بگاتە  و  دەربازبێت  توانیویەتی  نەورەسی  روسی،  )1917(ی 

لەوێوە بگەڕێتەوە ئیستەمبوڵ.

)بەرزترین  دانراوە  ئیسالمی  دادگای  ئەنجومەنی  بەئەندامی   )1918( ساڵی 

نیشتامنی  ئەنجومەنی  ئەندامی  پاشان  فەتوا(،  بۆ  بوو  ئیسالمی  ئەنجومەنی 

لەگەڵ  ناكۆكی  و  ئیسالم  لەسەر  هەڵوێستی  بەهۆی  بەاڵم  بووە،  )پەرلەمان( 

)ئەنكەرە(ی  شاری  وازیهێناوەو  ئەنجومەنە  ئەو  لەئەندامێتی  كەمال  مستەفا 

بەجێهێشتوە.

حاڵەتەش  ئەو  دیارە  هەبوو،  الیەنگری  گەورەی  ژمارەیەكی  نەوەرەسی 

نەورەسی   )1925( ساڵی  سەرئێشەبووە،  كێشەو  جێگای  توركیا  رژێمی  بۆ 

دەستگیردەكرێت و بۆ گوندێكی دوور دووردەخرێتەوە لەو گوندە ماوەی )8( 

ساڵ ژیاوە، هەر لەو ماوەیەدا، پەیامەكانی )نور(ی نووسیوە، كە ژمارەیان سەد 

پەیامن و دواتر لەالیەن الیەنگرانیەوە دەستنووسی دەكرێن و باڵودەكرێنەوە.

دوای ئەو چەند ساڵ نەورەسی گوندەكە بەجێدەهێڵێ ، بەاڵم پاش ساڵێكی 

دیكە دووبارە دەستگیردەكرێت و دوور دەخرێتەوە، لەژێر چاودێری دەزگای 

دەستگیردەكرێت  دیكە  جارێكی   )1935( ساڵی  دەبێ   حكومەتدا  ئەمنی 

لەنێوان  ئازاددەكرێت،  پاشان  و  نهێنی  رێكخراوێكی  دامەزراندنی  بەتاوانی 

سااڵنی )1943-1948( چەند جارێكی دیكە دەگیرێت، لە )23ی ئازاری 1960( 

كۆچی دوایی دەكات.
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فەتحوڵال گولەن)41( 

ناوی تەواوی )محەمەد فەتحوڵال گولەن(ە، لە )27ی نیسانی 1941( )یان لە 

)حەسەن  بەقەزای  سەر  كوروجك  لەگوندی  لەدایكبووە،   )1938 یاخود   1939

قەاڵ – پارێزگای ئەرزرۆم(. 

بوو  كەسێك  ئەفەندی(  )رامز  باوكی  بووە،  ئاینیدا  لەبنەماڵەیەكی  ناوبراو 

بەئاینداری نارسابوو، بایەخیاندەدا بەزانست و ئەدەب و كاروباری ئایینی، گولەن 

لەسەر دەستی دایكی فێری قورئان خوێند بووە، خوێندنی لەتەكیەی سۆفیەكان 

تەواوكردووە، دوای ئەوەی تەمەنی گەیشتە )20(ساڵ بەئیاممی مزگەوتێك دانراوە 

لەشاری )ئەدرنە(، دووساڵ لەسەر ئەو كارەی بەردەوام دەبێت.

گولەن لەڕێگای چەند رۆژنامەیەكی وەك )سیزنتی( كە ساڵی )1978( دەرچوو، 

خۆی  بیروباوەڕەكانی  تەلەفزیۆنی،  كەناڵێكی  و  )زەمان(  رۆژنامەی  هەروەها 

باڵودەكردەوە، الیەنگرانی گولەن پارتێك یان رێكخستنێك نەبوونە، بەڵكو وەك 

رەوتێك، یان حاڵەتێكی گردبوونەوە، ئەوان ژمارەیەكی گەورەی روناكبیرو پیاوانی 

كاروباری گشتی و بازرگانی كەلەڕێگەی كۆمپانیاو دامەزراوەكان تۆڕێكی گەورەیان 

پێكهێناوەو چەندین دەزگای باڵوكردنەوەی چاپ و قوتابخانەو زانكۆ و ناوەندی 

رۆشنبیری بەڕێوەدەبەن، لەناوەو دەرەوەی توركیا.

گولەن ژمارەیەكی گەورەی نووسینی هەیە، كەلە )60( كتێب زیاترە، چەندین 

پاداشت و بڕوانامەی پێگەیشتووە، ناوبراو توانایەكی باشی وتارخوێندنەوەی هەیە، 

ئایینی  وانەی  دەسوڕایەوەو  لەگوندەكان  دەبێت،  ساڵی   )18( لەتەمەنی  كاتێ  

پێشكەش بە خەڵكی دەكرد، دەربارەی زۆر بابەتی كۆمەاڵیەتی و ئابوری و زانستی، 

بیروبۆچوونی دەربارەی ژن، ئەوەیە كە خۆداپۆشینی ژن، تەنها الیەنێكی بچووكی 

مێژووی ئیسالمیە، ئەو دەڵێت نابێ  جلوبەرگ بۆ ژن بكرێتە پێوەری پێشكەوتن.

ئیسالم  ئەو  الی  نیە،  توندڕەو  بارەوە  لەو  ئەو  سیاسی،  ئیسالمی  دەربارەی 

پێناسەی لێبوردن و كرانەوەو مرۆڤایەتیە.
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جەمال قەبالن)42(

ئ��ەرزرۆم(  پارێزگای  ئەسبیر  ق��ەزای  )دینگیز،  لەگوندی   )1926( ساڵی 

دەستی  لەسەر  عەرەبی  زمانی  و  ئیسالمیەكان  زانستە  بەمنداڵی  لەدایكبووە، 

باوكیەوە فێربووە، لەكۆلێژی زانستی زانكۆی ئەنكەرە، لەساڵی )1966( خوێندنی 

ئاینی  كاروباری  لەدامەزراوەی  فەرمانبەر  وەك  ژیانی  سەرەتای  تەواوكردووە، 

پارتی  لەگەڵ  پەیوەندی  هێناوەو  لەكارەكەی  وازی   )1981( ساڵی  دامەزراوە، 

دروستكردووە،  ئەربەكان  نەجمەدین  بەرابەرایەتی  نیشتامنی  -ئەلەسەالمە-ی 

لەم بارەوە هاوكاری ڕێكخراوی – تێڕوانینی نیشتامنی كردووە كەسەر بە پارتی 

-ئەلسەالمە- بوو.

بەاڵم  پەرلەمان،  هەڵبژاردنەكانی  بۆ  كاندیدكردووە  خۆی   )1977( ساڵی 

سەركەوتوونەبوو، ساڵی )1981( رووی لەئەوروپا كردو بوو بەسەرۆكی لیژنەی 

)فەتواو ئامۆژگاری( لەرێكخراوی )تێڕوانینی نیشتامنی(، ساڵی )1983( سەردانی 

داوای  دەكەوێت،  خومەینی  ئیامم  شۆڕش  بەرابەری  چاوی  و  دەكات  ئێران 

لەدەسەاڵت  وا  كارەی  ئەو  لەتوركیا،  دەكات  ئیسالمی  دەوڵەتی  دامەزراندنی 

لەسەربدەن،  توركیای  رەگەزنامەی  لێسەندنەوەی  كەبڕیاری  لەتوركیا  دەكات 

ئەم كارانەش وایكرد كەقەبالن وەك كەسایەتیەكی رادیكاڵی ئیسالمی بنارسێت.

دەست  لەوێ   پێدەدرێت،  لەئەڵامنیا  پەناهەندەیی  مافی   )1985( ساڵی 

)یەكێتی  دواتر  دەكات،  تورك  كاربەدەستانی  توندی  دژایەتی  بەهەڵمەتێكی 

ژمارەیەكی  بارەوە  لەم  دادەمەزرێنێت،  ئیسالمیەكان(  ڕێكخراوە  كۆمەڵەو 

گەورەی الیەنگرانی نەجمەدین ئەربەكان پەیوەندی پێوە دەكەن، ساڵی )1987( 

بەخەلیفەی  رادەگەیەنێت خۆشی  لەئەنادۆڵ  ئیسالمی  دامەزراندنی دەوڵەتی 

ئەو دەوڵەتە دادەنێت.

قەبالن بانگەواز بۆ شۆڕشێكی ئیسالمی دەكات لەتوركیا، هەروەها روخاندنی 

رژێمی كۆماری ئەتاتۆركی، داوای هەڵوەشاندنەوەی پەرلەمان دەكات، ئەندامی 
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پەرلەمانی بە)كافرو مەراییكەر( ناوبردووە، بڕیاری كوشتنی بۆ نووسەری نارساو 

)عەزیز نەسین( دەركردووە.

قەبالن لەسااڵنی دوایی ژیانی رادەیەكی زۆر گۆشەگیر دەبێت، خەڵكی لێی 

دووردەكەونەوە، زیاتر وەك سۆفیەك دەژی تا ئەوەی وەك رابەرێك بانگەشە بۆ 

شۆڕشی ئیسالمی بكات.

لەرۆژی )19ی ئایاری 1995( كۆچی دوایی دەكات، تەرمەكەشی دەگوازرێتەوە 

بۆ توركیا، هەرچەندە ناوبراو ڕەگەزنامەی توركی لێوەرگیراوەتەوە.

ئۆغلۆ(  )مەتین موفتی  )وەسیەتنامە(كەی، كوڕەكەی خۆی  لە  پێش مردنی 

بەجێگری خۆی وەك خەلیفە دیاریدەكات.

سلێامن حلمی توناخان)43(

سنوری  لەناو  چرا(  )هەزار  بەشارۆچكەی  سەر  لەگوندێكی   )1888( ساڵی 

خواجەزادە( ئەفەندی  )عوسامن  كوڕی  حلمی  سلێامن  لەدایكبووە،  بولگاریا 

خۆی  چونكە  خوێندووە،  باوكی  لەسەردەستی  سەرەتایی  خوێندنی  یە، 

مامۆستابووە لەقوتابخانەی )سارلی(، پاشان سلێامن حلمی رووی لە ئیستەمبوڵ 

دیالۆگ  بەالغەو  رێزمان،  خوێندوویەتی،  بابەتانەی  ئەو  خوێندن،  بۆ  كردووە 

 )1915( ساڵی  بووە،  قورئان  تەفسیری  لەگەڵ  پێغەمبەر،  فەرموودەكانی  و 

لخیالفەی  )دارو  قوتابخانەی  چووەتە  پاشان  وەرگرتووە،  زانستی  بڕوانامەی 

 )1916( ساڵی  بەدەستهێناوە،  یەكەمی  پلەی  و  خوێندن  تەواوكردنی  بۆ  بااڵ( 

لەخولێكی تایبەت وەرگیراوە، ساڵی )1920( وەك مامۆستا دەرسی وتووەتەوە.

سلێامن، دانەری رێبازێكی سۆفیگەرییە، كەناوی خۆی هەڵگرتووە، لەتوركیا 

باڵوبۆتەوەو ژمارەیەكی زۆر پەیڕەوكاری هەبووە.

لەكاتی دامەزراندنی كۆماری توركیا بەتوندی دژی بڕیارەكانی مستەفا كەمال 

ئاین  جیاكردنەوەی  و  بەعەملانیەت  پەیوەندی  ئەوەی  بەتایبەتی  وەستاوە، 

لەدەوڵەتەوەیە.
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ناوبراو چەندینجار تووشی زیندانی و لێپرسینەوە بووە بەهۆی هەڵوێستەكانی، 

هەروەك لەسااڵنی )1935( و )1948( و )1957( روویداو لێپرسینەوەی لەگەڵدا 

كراوە.

لەبواری نووسیندا چەند بەرهەمێكی هەیە، لەوانە:

1- نامیلكەیەك تایبەت بە لەبەركردنی قورئان.

2- نووسینێك بەناوی )نامەیەك دەربارەی رەفتاری سۆفیگەری(.

3- نووسینێك بەناوی )رسالە املكتوبات(.

4- كتێبی زیندوو

سلێامن حلمی ساڵی )1959( كۆچی دوایی كردووە.

نەجمەدین ئەربەكان)44( 

باوكی  لەدایكبووە،  ڕەش  دەریای  سەر  )سینوبی(  لەشاری   )1926( ساڵی 

وشەی  لەتوركیا،  بووە  تاوانەكان  دادگای  سەرۆكی  بەگ(  سەبری  )محەمەد 

)غازی  لەقوتابخانەی  سەرەتایی  خوێندنی  بنەماڵەكەیە،  نازناوی  -ئەربەكان- 

ساڵی  ژیربووە،  قوتابیەكی  لەقوتابخانە  تەرابزون،  لەشاری  خوێندووە  پاشا(ی 

)1948( كۆلێژی ئەندازیاری تەكنۆلۆژی لەزانكۆی ئیستەمبوڵ تەواوكردووە، لە 

پاشان  بەدەستهێناوە،   )1953( لەساڵی  دكتۆرای  پلەی  بااڵو  خوێندنی  ئەڵامنیا 

گەڕاوەتەوە ئیستەمبوڵ لەزانكۆكەی كاریكردووە.

بووە  ئەوكات  بووە،   )1968( ساڵی  سیاسی،  بەكاری  بایەخپێدانی  یەكەم 

ساڵی  توركیا،  پیشەسازییەكانی  و  بازرگانی  ژووری  ئەنجومەنی  بەئەندامی 

لەسەرشاری  پەرلەمان  بۆ  گشتی  لەهەڵبژاردنی  كاندیدكردووە  خۆی   )1969(

)قونیە( وەك بێالیەنێك و دەنگێكی زۆری هێناوە.

پەیوەندی  كۆمەاڵیەتی  و  ئیسالمی  كەسایەتی  گەورە  ژمارەیەك  لەگەڵ 

بۆ  داوە  سیاسی  پارتێكی  دامەزراندنی  بڕیاری  بۆیە  هەبووە،  راوێژكردنی  و 
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بەشداریكردن لەكاروباری گشتی توركیا.

لەبواری سیاسیدا چاالكیەكانی لەم خااڵنەدا كورتدەكەینەوە:

1- دامەزراندنی پارتی نیزامی نیشتامنی لەساڵی )1980( 

2- دامەزراندنی پارتی ئەلسەالمەی نیشتامنی لەساڵی )1972(

-3 دامەزراندنی پارتی رەفاهی ئیسالمی ساڵی )1983(. 

4- دوای كودەتا سەربازییەكەی ئەیلولی )1980(، لە )24ی نیسانی 1981( 

دەستگیردەكرێت و بۆ ماوەی زیاتر لە )3(ساڵ زیندانیدەكرێت.

لەهەڵبژاردنی  بەشداری  رەفاه،  پارتی  دامەزراندنی  و  ئازادكردنی  پاش   -5

دەبێتە  و  بەدەستدێنێ   دەنگەكان  زۆرینەی  و  دەكات   )1996( ساڵی  گشتی 

بەسەرۆك وەزیرانی توركیا.

ئەربەكان  توركیا،  سەربازی  دام��ەزراوەی  فشاری  لەژێر   )1998( ساڵی   -6

لەدەسەاڵت دووردەكەوێتەوەو پارتی )رەفاه(یش هەڵدەوەشێتەوە، ئەربەكانیش 

بۆ ماوەی )5( ساڵ مافە سیاسیەكانی هەڵدەپەسێردرێت، بەاڵم بەپێی هەوڵ و 

ئامۆژگارییەكانی خۆی، هاوڕێیانی ئەربەكان، پارتی -ئەلفەزیلە- دادەمەزرێنن 

لەئەیلولی )1998(. 

لە )27ی شوباتی 2011( نەجمەدین ئەربەكان كۆچی دوایی دەكات.

عەبدوڵاڵ گول )45(

شارانەیە  لەو  كەیەك  قەیسەری،  لەشاری  )1950(ی��ە  ساڵی  لەدایكبووی 

گول(  حەمدی  )ئەحمەد  باوكی  بەناوبانگە،  كۆن  ئیسالمی  بەكولتوری  كە 

لەكارگەیەكی فڕۆكە كاریكردووە.

بڕوانامەی   ،)1972( ساڵی  ئیستەمبوڵە  زانكۆی  ئابوری  كۆلێژی  دەرچووی 

بابەتی  لەسەر  ئینگلتەرا،  لەزانكۆی  وەرگرتووە  دكتورای  دوات��ر  ماستەرو 

دام��ەزراوە  ئابوری  بەمامۆستای  ئابورییەكان(،  پەیوەندییە  )پەرەسەندنی 

لەزانكۆی سكاریا لەتوركیا.
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ساڵی )1980( لەالیەن دەزگا ئەمنیەكانی توركیاوە دەستگیردەكرێت، لەنێوان 

وەك  )جدە(  لەشاری  ئیسالمی  گەشەپێدانی  لەبانكی   )1991-1983( سااڵنی 

پسپۆری ئابوری كاریكردووە، زمانی عەرەبی بە باشی دەزانێت.

لەساڵی )1991( بووە بەئەندام پەرلەمان توركیا لەسەر لیستی پارتی -رەفاه- 

لەسەر ناوچەی سكاریا، دوای هەڵوەشاندنەوەی پارتی )رەفاه( بەشداریكردووە 

لەدامەزراندنی پارتی –فەزیلە–، هەر دوای هەڵوەشاندنەوەی پارتی -فەزیلە-، 

لەگەڵ هاورێی نزیكی خۆی رەجەب تەیب ئەردۆگان، پارتی )داد و گەشەپێدان(

یان دامەزراند، لەهەڵبژاردنی گشتی دەبێتە ئەندام پەرلەمان، دواتر لە )28ی 

كۆماری  بەسەرۆك  دەنگ  بەزۆرینەی  توركیا  پەرلەمانی  لەالیەن   )2007 ئابی 

توركیا هەڵدەبژێردرێت.

بەسەردا  روناكبیرێكی  و  كەسایەتی  كاریگەری چەند  ژیانیدا  لەماوەی  گول 

هەروەها  فازل،  نەجیب  روناكبیر  مەریتش،  جەمیل  شاعیر  لەوانە:  دەبێ ، 

نەجمەدین ئەربەكان.

گەورە،  رۆژهەاڵتی  یانەی  تورك،  قوتابیانی  یەكێتی  لە  دەبێت  ئەندام  گول 

وەك ئەندام لەئەنجومەنی ئەوروپی مەدالیای شەرەفی پێبەخرشاوە، نوێنەری 

پشتگیری  ئەتڵەسی،  لەپەیامنی  ئەندام  دەوڵەتانی  لەپەرلەمانی  بووە  توركیا 

دەوڵەتە ئیسالمییەكانی كردووە، وەك: جەزائیر، بۆسنە، شیشان.

رەجەب تەیب ئەردوگان)46(

لە )26ی شوباتی 1954(، لە دووەم هاوسەری باوكی )تەنزیلە هانم( لەشاری 

و  )ئیامم  لەدواناوەندی  سەرەتایی  خوێندنی  دوای  لەدایكبووە،  ئیستەمبوڵ 

بەرچاوبوو،  لەناو هاوڕێكانی  بوو  زیرەك  قوتابیەكی  خەتیبەكان( وەردەگیرێ ، 

شیعری دەخوێندەوە، یاری تۆپی پێی دەكرد.

ساڵی )1981( پەیامنگای بەرزی زانستە ئابوری و بازرگانیەكانی تەواوكردووە، 
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بەپارتی  سەر  )ڕێكخراوەكە  كردووە  توركیاوە  قوتابیانی  یەكێتی  بە  پەیوەندی 

خاتوو  لەگەڵ  پێكهێناوە  هاوسەرگیری  ژیانی  بوو(،  نیشتامنی  ئەلسەالمەی 

لەرێكخراوی  بوو  منوونەییەكان(  )ژنە  بەشی  بەرپرسی  كە  گولباران(  )ئەمینە 

خوێندكاران.

)ئەلەسەالمە(ی  لەپارتی  بەئەندام  ب��ووە   )1972( لەساڵی  ئ��ەردۆگ��ان 

پارتی  و  )رەفاه(  پارتی  هەردوو  لەدامەزراندنی  بەشداریكردووە  نیشتامنی، 

)فەزیلە(، ساڵی )1985( ئەردۆگان دەبێتە سەرۆكی لقی پارتی )رەفاه( لەشاری 

ئیستەمبوڵ و لەساڵی )1994( دەبێتە سەرۆكی شارەوانی ئیستەمبوڵ، لەماوەی 

شارەكەی  گەورەی  خزمەتێكی  ئیستەمبوڵ،  شارەوانی  بۆ  سەرۆكایەتیكردنی 

توركیا  لەسەرانسەری  ناوبانگی  بۆیە  هەبوو،  بەرچاوی  دەسكەوتی  كردووە 

پەیداكردووە.

بەهۆی چاالكیە سیاسییەكانی و وتارەكانی لەچەند ناوچەیەك، ساڵی )1998( 

لە  بەشداریكردنی  ڕێگای  و  زیندانیدەكرێت  ماوەیەك  بۆ  دادگاوە  لەالیەن 

هەڵبژاردن لێدەگیرێت.

پاش هەڵوەشاندنەوەی پارتی -فەزیلە- لەگەڵ چەند هاوڕێیەكی جیادەبێتەوە 

و بڕیاردەدەن لەساڵی )2001( پارتی –داد و گەشەپێدان- دامبەزرێنن، ئەردۆگان 

لەبنچینەكانی  پارێزگاری  پارتە، رایدەگەێنێ  كەئەوان  لەگەڵ دامەزراندنی ئەو 

دام��ەزراوەی  لەگەڵ  ملمالنێ   بازنەی  ناو  ناچنە  دەكەن،  كۆماری  سیستمی 

سەربازی لەواڵتەكەیان، هەوڵیشدەدەن ڕێبازێكی سیاسی روون بگرنەبەر لەو 

چوارچێوەیەی مستەفا كەمال دیاریكردووە لە دامەزراندنی كۆمەڵگە شارستانی 

و هاوچەرخەكەی توركیا، بەاڵم ئەوەش لەچوارچێوەی بەها ئیسالمیەكان. 

لەهەڵبژاردنی )2002( پارتی داد و گەشەپێدان رێژەی )%35(ی دەنگەكانی 

بۆیە  دەب��ێ ،  مسۆگەر  پەرلەمانیان  كورسیەكانی  زۆرینەی  بەدەستهێناوە، 

دادگاوە،  بڕیاری  بەهۆی  بەاڵم  دەست،  دەكەوێتە  حكومەتیان  سەرۆكایەتی 
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چەند  ماوەی  بۆ  حكومەت،  سەرۆكی  ببێتە  ناتوانێ   ئەردۆگان  تەیب  ڕەجەب 

مانگێك عەبدوڵاڵگول سەرۆكایەتی حكومەت دەگرێتە دەست، دوای هەڵگرتنی 

بڕیاری دادگا، ئەردۆگان دەبێتە سەرۆكی حكومەت و عەبدوڵاڵگولیش دەبێتە 

سەرۆك كۆمار.

خالید بەگی جربانلی)47(

ئیستەمبوڵ  لەشاری  لە سەركردەكانی هۆزی جرانلییە، خوێندنی سەربازی 

پلەی  ك��ردووە،  سەربازی  كاری  )حەمیدییە(  لەشكری  لەناو  ت��ەواوك��ردووە، 

سەربازی گەیشتۆتە )عەقید(، ماوەیەك فەرماندەی –فەوج– بووە، دواتر بووە 

بەف������ەرماندەی -تیپ- دوای روخاندنی دەوڵەتی عوسامنی لەبواری سیاسی 

)سەربەخۆیی(  ئازادی  كۆمەڵەی  دیكە  كەسانێكی  چەند  لەگەڵ  كاریكردووە، 

كوردستانیان دامەزراندووە، بەرنامەی شۆڕشی )1925( بە سەركردایەتی )شێخ 

سەعید پیران(ی داڕشت.

لەكۆتایی ساڵی )1924( دەستگیردەكرێت، لەگەڵ یوسف زیابەگی هاوڕێی 

لەزیندان لە سێدارەدەدرێت لەساڵی )1925(. 

یوسف زیا بەگ)48(

پاڵپشتی  بووە،   )1925  –  1923( ئازادی  كۆمەڵەی  سەركردەیەكی  گەورە 

ڕاپەڕینەكەی شێخ سەعیدی پیرانی كردووە، یوسف لەنەوەی میرەكانی بەتلیس 

بووە، دوای دامەزراندنی كۆماری توركیا، لەیەكەمین هەڵبژاردنی گشتی یوسف 

بەئەندام پەرلەمان هەڵدەبژێردرێت، دواتر دەستگیردەكرێت و لەگەڵ خالید 

بەگ لە زیندان ساڵی )1925( بڕیاری كوشتنیان لەسەر جێەبەجێدەكرێت.
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مەمدوح سەلیم )49(

سیاسییەكانی  زانستە  خوێندنی  لەدایكبووە،  وان  لەناوچەی   )1897( ساڵی 

ڕێكخراوە  كۆمەڵەو  لەچاالكیەكانی  بەشداری  تەواوكردووە،  ئیستەمبوڵ  لە 

كوردییەكان كردووە لە ئیستەمبوڵ لەگۆڤارەكانی )رۆژی كورد، ژین( نووسینی 

باڵوكردۆتەوە، بیروبۆچوونی لەگەڵ رەوتی سەربەخۆیی كوردستان بووە، لەناو 

كۆمەڵەی تەعاون و تەرەقی كورد لە بەرەی بەدرخانیەكان بوو، دوای داڕمانی 

دەوڵەتی عوسامنی، لەترسی هەڕەشەی كەمالیەكان، پەنای بۆ میرس و دواتر بۆ 

شاری بەیروت و الزیقیەو ئەنتاكیا بردووە.

وەك مامۆستا كاریكردووە بۆ خۆبژێوی، ساڵی )1927( بە ئەندامی كۆمیتەی 

ناوەندی كۆمەڵەی خۆیبوون هەڵبژێردراوە، لەگەڵ كۆمەڵەی خۆیبوون درێژەی 

كۆچی   )1976( لەساڵی  هەڵوەشاندنەوەی،  تا  داوە  سیاسیەكانی  بەچاالكیە 

دوایی كردووە.

فایق بوچاك)50(

 )1946( ساڵی  لەدایكبووە،  لەئورفە  سیڤەرك  لەناوچەی   )1919( ساڵی 

خەریك  پارێزەری  بەكاری  تەواوكردووە،  مافی  كۆلێژی  ئیستەمبوڵ،  لەشاری 

بووە، كەسایەتیەكی كۆمەاڵیەتی و رۆشنبیری دیاربووە، بووە بەسەرۆكی پارتی 

بەدەستی   )1966( لەساڵی  ماوەیەك  دوای  –توركیا،  كوردستانی  دیموكراتی 

ناحەزانی كورد تیرۆركراوە.

سەعید ئالچی)51(

خەڵكی ناوچەی )بنگول(ە و لەدایكبووی ساڵی )1925(، خۆی پێگەیاندووەو 

هاوڕێیەكی  چەند  لەگەڵ   )1965( لەساڵی  بووە،  خەریك  ژمێریاری  بەكاری 

دەبێتە  دەدەن،  توركیا   – كوردستان  دیموكراتی  پارتی  دامەزراندنی  بڕیاری 
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پارتەكە  بەسەرۆكی  سەعید  چاك،  بو  فایق  كوشتنی  دوای  پارتەكە،  سكرتێری 

دادەنرێت، ساڵی )1968( لەزینداندا لەگەڵ د.شوان، كە ئەویش زیندانیكرابوو، 

یەكرتدەناسن.

ناو  كێشەكانی  چارەسەری  بۆ  باشور،  كوردستانی  روودەكاتە   )1971( ساڵی 

پارتەكەی كە لەگەڵ د. شوان روویداوە، بەاڵم وەك دەردەكەوێت، كە لە )1ی 

دانراوە، سەعیدو هاوڕێیەكی  لەالیەن د.شوانەوە  بەپالنێك  حوزەیرانی 1971( 

دەكوژرێت.

د. شوان)52(

ناوە ڕاستیەكەی )سەعید قرمزی تۆپراك(ە، ساڵی )1936( لەگوندێكی ناوچەی 

تەواوكردووە،  پزیشكی  خوێندنی  لەدایكبووە،  هەژار  لەخێزانێكی  و  دەرسیم 

پەیوەندی  دەناسن،  یەكرت  ئالچی  سەعید  لەگەڵ  لەزینداندا   )1968( ساڵی 

باش  فەرەنسی  زمانی  كردووە،  كورستان  دیموكراتی  پارتی  بەڕێكخستنەكانی 

بە  سێیەم  جیهانی  شۆڕشگێڕی  بزووتنەوەی  لەدەنگوباسی  بەهۆیەوە  زانیوە، 

باوەڕی  ئاگادار و شارەزا دەبێت،  پارتیزان  لە شۆڕشی كوباو جیفارای  تایبەتی 

بەڕێبازی خەباتی چەكداری دەبێت، هەر لەو ماوەیەدا لەگەڵ چەند گروپ و 

رێكخراوێكی چەپی بچووك پەیوەندی دروستدەكات.

دەكات،  باشور  لەكوردستانی  روو   ،)1969( یەكەمی  ترشینی  لەمانگی 

بەهاوكاری پارتی دیموكراتی كوردستان، لەباشوردا بنكەیەكی مەشق و ڕاهێنان 

كوشتنی  بڕیاری  ئالچی،  سەعید  بەكوشتنی  تاوانباركردنی  بەهۆی  دەكاتەوە، 

لەالیەن سەركردایەتی پارتی دیموكراتی كوردستان-عێراق دەردەچێت و ساڵی 

)1971( لەسەری جێبەجێدەكرێت.
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كەمال بورقای)53(

عەلەوی  كوردێكی  دەرسیمە،  ناوچەی  )1937(ی  ساڵی  لەدایكبووی 

كوردستانی باكورە، بەشداریكردووە لەدامەزراندنی پارتی كاری توركیا، پاشان 

پارتە جیابۆتەوە، ساڵی )1974( پارتی سۆسیالیستی كوردستان )پسك(ی  لەو 

پارتەكەی  ئامانجی  هەڵبژێردراوە،  پارتەكە  بەسكرتێری  خۆی  دامەزراندووە، 

لەئەیلولی  توركیا  سەربازیەكەی  كودەتا  دوای  بووە،  فیدراڵی  سیستمی 

)1980(، حكومەتی توركیا رەگەزنامەی توركی لێوەرگرتۆتەوە، كەمال بورقای 

لەواڵتی سوید دەژی.

ئاكسەقال)54( مستەفا 

زانكۆی  مێژووی  بەشی  لەدایكبووە،  ئۆرفە  لەناوچەی   )1952( لەساڵی 

ئەنكەرەی تەواوكردووە، لەحەفتاكانی سەدەی رابردوو، سەركردەیەكی دیاری 

بزووتنەوەی كوردو رێكخستنەكان بوو. 

سەرەتای حەفتاكان دەستگیردەكرێت و لەزیندان دەمینێتەوە تاساڵی )1976( 

كە  دادەمەزرێنن،  كاوە  ڕێكخراوی  هاوڕێیەكی  كۆمەڵە  لەگەڵ  ئازاددەكرێت، 

كاوە  لەڕێكخراوی   )1978( لەسەرەتای  ماویزمە،  هزری  هەڵگری  رێكخراوێكە 

حوسین(  نورەدین  ئوزن،  )فەرید  هاوڕێی  ه��ەردوو  لەگەڵ  جیادەبێتەوەو 

رێكخراوی دەنگی كاوە پێكدەهێنن، بەاڵم رێكخراوەكە روو لە الوازی دەكات.

مەهدی زانا)55(

 )1940( ساڵی  بۆ  ئاماژە  سەرچاوە  )هەندێ   دونیاوە  هاتۆتە   )1941( ساڵی 

دەكەن، لەناوچەی سیلوان، بەكاری بەرگدووری هەستاوە.
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لەشەستەكانی سەدەی رابردوو بەشداریكردووە لەدامەزراندنی پارتی كاری 

دەركردنی  و  كوردستان  سۆسیالیستی  پارتی  لەدامەزراندنی  هەروەها  توركی، 

ئامەد  شاری  پێشوتری  سەرۆكی  بەشداربووە،  ئ��ازادی(  )ڕێگای  راگەیاندنی 

زیندانیكراوەو  توركیاوە  رژێمی  الیەن  لە  لەساڵی)1980(  بووە،  -دیاربەكر- 

ناچاردەبێت  دەستگیردەكرێتەوە،  دیكەش  جارێكی  ئازاددەكرێت،   )1991( لە 

توركیا بەجێبهێڵێت، ناوبراو هاوسەری تێكۆشەر )لەیال زانا(یە.

ئەحمەد تورك)56(

ساڵی  لەدایكبووە،  بەماردین  سەر  دێركی  لەناوچەی   )1942( ساڵی 

كۆماری  گەلی  پارتی  لیستی  لەسەر  پەرلەمان  ئەندام  دەبێتە   )1973(

ئەیلولی  سەربازییەكەی  كودەتا  دوای  ئەجاوید،  بوڵەند  بەسەرۆكایەتی 

لەسەر  پەرلەمان  ئەندامی  دەبێتە   )1987( ساڵی  زیندانیدەكرێت،   )1980(

لیستی پارتی دیموكراتی سوسیالستی )SHP( بەسەرۆكایەتی ئەردال ئینۆنۆ، 

راستەوخۆی  هاندانی  و  فەرەنسا  حكومەتی  بەچاودێری   )1989( لەساڵی 

)دانیال میرتال( كۆنفرانسی كورد لەپاریس دەبەسرتێت، وەفدێكی كوردەكانی 

پارتی )SHP( بەشداری تێدادەكەن و ئەحمەد تورك لەئەندامانی ئەو وەفدە 

سەركردایەتی  هەڵوێستی  كۆنگرەو  ناو  رووداوەكانی  بەهۆی  پاشان  دەبێت، 

ئەوان  دەردەكرێن،   )SHP( پارتی  لەریزی  وەفدە  ئەو  ئەندامانی  پارتەكە، 

 )HEP( گەل  كاری  پارتی  بەناوی  نوێ   پارتێكی  بەپێكهێنانی  هەڵدەسنت 

هەرچەندە بەئاشكراش ناوی كوردی پێوە نابێت.

دووس��اڵ  نزیكەی  و  دەستگیردەكرێت  ت��ورك  ئەحمەد   )1994( ساڵی 

زیندانیدەكرێت، پاشان دەبێتە سەرۆكی پارتی كۆمەڵگەی دیموكرات )DTP(و 

هەروەها ئەندام پەرلەمان.
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لەیال زانا )57(

هەر  بەدیاربەكر،  سەر  باخچەی  لەگوندی  )1961(ە  ساڵی  لەدایكبووی 

لەتەمەنی )14( ساڵیدا بەشوودەدرێت و هاوسەرەكەشی مەهدی زانا دەبێت.

خوێندنی سەرەتایی و ناوەندی تەواوكردووە، وردەوردە دەستی بەنووسین 

كردووە لە رۆژنامەكان، نووسینەكانیشی دەربارەی مافی مرۆڤ بووە، دوای 

 YENI( رۆژنامەی  نووسینگەی  بەڕێوەبەری  بە  بووە  كورت  ماوەیەكی 

.)ULKE

و  سەركەوت  كورد  ژنی  یەكەم  وەك   )1991( ساڵی  گشتی  لەهەڵبژاردنی 

لستی  لەسەر  پەرلەمان  ئەندام  بە  بوو  بەدەستهێناوە،  دەنگی  هەزار   )45(

سوێندی  خوێندنەوەی  بەهۆی   )1994( لەئازاری  سۆسیالیست،  گەلی  پارتی 

یاسایی لەناو پەرلەمان بەزمانی كوردی، حەسانەی پەرلەمانی لێدەسێرنێتەوەو 

لەساڵی  بەسەربردوو  ساڵی  دە  كەماوەی  دەكرێت،  زیندانی  ساڵ   )15( بە 

)2004( ئازاددەكرێت.

بۆ  رافتۆ  دام��ەزراوەی  خەاڵتی  وەك  وەرگرتووە،  خەاڵتی  چەندین  لەیال 

)1995(، خەاڵتی  ساڵی  ئازادی  بۆ  ساخارۆف  )1994(، خەاڵتی  ساڵی  ئاشتی 

فالدوست بۆ مافی مرۆڤ ساڵی )1996(، خەاڵتی مافەكانی مرۆڤ لە ئەڵامنیا 

ساڵی )1996(، هەروەها شەرەفی هاواڵتیبوونی شاری رۆمای دەدرێتێ  ساڵی 

 .)1998(

جەمیل بایك)58(

هەژار  لەخێزانێكی  خەرپوت  شاری  بە  سەر  لەگوندێكی   )1955( ساڵی 

لەدایكبووە، دوای تەواوكردنی خوێندنی سەرەتایی لەخوێندنگای مامۆستایانی 
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)ئەكچاداغ( وەردەگیرێت، لەخوێندن بەردەوام دەبێت خوێندكارێكی زیرەك 

لەو  خوێندن  پێنجەمی  ساڵی  تەواوكردنی  دوای  بۆیە  بووە،  سەركەوتوو  و 

خوێندنگایە، رەوانەی شاری ئەنكەرە دەكرێت بۆ تەواوكردنی ساڵی شەشەمی 

ئەنكەرەش  خوێندنگاكەی  دەرچووانی  حكومەت،  ئەركی  لەسەر  خوێندن 

بەمامۆستای ناوەندی دادەمەزران.

ئەنكەرە  لەزانكۆی  لەخوێندن  قۆناغە  ئەو  تەواوكردنی  دوای  بایك 

مێژوو – جوگرافیا وەردەگیرێت. زمان  لەكۆلێژی 

دەكات،  ئاپۆچییەكان  بەگروپی  پەیوەندی  لەزانكۆدا،  لەماوەی خوێندنی 

پێكهێناوە،  شۆڕشگێڕییان  فەرهەنگی  كۆمەڵەی  زانكۆكان  ناو  لە  ئەوانی 

بۆیە جەمیل بەگەرمی كار بۆ ئەو الیەنە دەكات و بیری خەباتی سیاسی و 

زاڵدەبێت. تەواو  بەسەریدا  شۆڕشگێڕی 

هەڵدەگرێت  خوێندن  لە  دەست  لەزانكۆ  خوێندن  چوارەمی  لەساڵی 

كۆمەڵە  لەگەڵ  دەكات  كوردستان  لە  روو  رێكخراوەكەی  بڕیاری  لەسەر 

كاری شۆڕشگێڕی. بۆ  هاوڕێیەكی 

درێژە  و  دەستپێدەكات  )عەنتاب(ەوە  لەشاری  لەكوردستان  بایك 

پارتی  ڕیزەكانی  لەناو  دەدات  خۆی  شۆڕشگێڕی  و  سیاسی  بەخەباتی 

دەبێت،  لەدامەزرێنەرانی  كەیەكێك   )P.K.K( كوردستان  كرێكارانی 

 )ARGK( كوردستان  گەلی  ئ��ازاری  سیاسی  سەرۆكایەتی  ماوەیەكیش 

دەبێت  دەستەیە  لەو  بایك  ئۆجەالن،  گرتنی  دوای  لەئەستۆدەگرێت، 

لەئەستۆ  شۆڕشیان  و  كوردستان  كرێكارانی  پارتی  سەركردایەتی  كەئەركی 

دەبێت.
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عەبدوڵاڵ ئۆجەالن)59(

ئۆرفەی  هەرێمی  شانلی،  ناوچەی  ئۆمەرلی  لەگوندی   )1946( ساڵی 

)مام(  بەمانای  كە  نارساوە  )ئاپۆ(  بە  ناوبراو  دونیا،  هاتۆتە  باكور،  كوردستانی 

تۆڵەسەندنەوە  بەمانای  كە  ئاالن(ە،   – )ئۆج  كورتكراوەی  ئۆجەالنیش  دێت، 

دێت، ئاپۆ لەخێزانێكی هەژار بووە، بەردەوام بەگەنجی لەكێڵگەی لۆكە و كاری 

تریشی كردووە بۆ ئەوەی بژێوی خۆی و خێزانی پەیدابكات.

بەزمانی كوردی  بۆیە قسەكردنیشی  بوو،  توركی  بەزمانی  سەرەتا خوێندنی 

الوازبووە، كۆلێژی زانستە سیاسییەكانی زانكۆی ئەنكەرەی تەواوكردووە.

لە  هەر  پابەندبووە،  بەئاینەوە  بە  لەبەركردووەو  قورئانی  ژیانی  سەرەتای 

 )1970( لە  زیندانیكردنی  دوای  بەتایبەتی  بەسیاسەت،  تێكەڵبووە  گەنجیەوە 

بۆ ماوەی حەوت مانگ بەهۆی بەشداریكردنی لە خۆپیشاندانێك، هەروەها لە 

ژێر كاریگەری هەریەك لەتێكۆشەرانی چەپ )دەنیز گەزمیش و ماهیر چایان(، 

ئۆجەالن بیروباوەڕی چەپی ماركسی هەڵگرتووە.

ئۆجەالن لەساڵی )1976( ژیانی هاوسەرگیری لەگەڵ كەسیرە یلدرم پێكهێناوە، 

بەاڵم لەساڵی )1977( لێك جودابوونەتەوە.

كۆمەڵەی  بەپێكهێنانی   ،)1974( لەساڵی  ئۆجەالن،  سیاسی  ژیانی  سەرەتای 

دەستپێدەكات،  ئەنكەرە  زانكۆی  لە   )ADYOS( بااڵ  خوێندنی  خوێندكارانی 

 ،)1975( لەساڵی  گەنج(   – )دەڤ  شۆڕشگێڕی  الوانی  كۆبوونەوەی  لەكاتی 

ئۆجەالن لەگەڵ ئەندامانی رێكخراوەكەی بڕیاردەدەن چاالكیەكانیان بگوازنەوە 

بۆ كوردستان، سەرەتاش كاریان وەرگرتنی ئەندام و باڵوكردنەوەی بیروباوەڕی 

لەكۆتایی  دوات��ر  دەبێت،  جەماوەر  هۆشیاركردنەوەی  و  ڕێكخراوەكەیان 

حەفتاكان دەستیان بەكاری چەكداری كردووە لەناوچەكە.

ئەندام و الیەنگرانی ئەم ڕێكخراوە بەزۆری لەكەسانی هەژارو كەمدەرامەت 

لەسوریا  روو  و  بەجێدەهێڵێت  توركیا   )1979( ئایاری  لە  ئۆجەالن  بوون، 
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بەهۆی  پاشان  دەمێنێتەوە،  رۆژئاوا  لەكوردستانی  ماوەیەك  سەرەتا  دەكات، 

پەیوەندییەكانی لەگەڵ رێكخراوە فەلەستینیەكان روو لەشاری دیمەشق دەكات 

و دەچێتە دۆڵی بیقاع لەواڵتی لوبنان.

و   )P.K.K( كوردستان  كرێكارانی  پارتی  رابەرایەتی  لەسوریاوە  ئۆجەالن 

سوریا  كە   ،)1998( یەكەمی  ترشینی  مانگی  تا  كردووە،  چەكداری  شۆڕشی 

لەژێر فشاری توركیا ناچاردەبێت داوا لەئۆجەالن بكات كە سوریا بەجێبهێڵێ ، 

ئەوەی  بۆ  ئیتالیا،  و  روسیا  وەك  دەكات  واڵتێك  ئەوەی چەند  دوای  ئۆجەالن 

بكات  كینیا  لەواڵتی  روو  دەبێت  ناچار  لەدواجار  مبێنێتەوە،  بدەن  جێگای 

لەكیشوەری ئەفریقیا، دیارە پێشرت پیالن و بەرنامەی دەستگیركردنی دارێژراوە، 

بەهاوكاری دەزگاكانی هەواڵگری هەر یەك لەتوركیا و ئیرسائیل و ئەمەریكا، 

 )1999 شوباتی  )15ی  لەرۆژی  كینیا  پایتەختی  لەفرۆكەخانەی  ئۆجەالن  بۆیە 

دەستگیردەكرێت و رەوانەی توركیا دەكرێتەوە، دواتر بەبڕیاری دادگا دەخرێتە 

زیندانی هەتاهەتایی.
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-40 د. محمد طه الجارس، تركیا میدان الرصاع بین الرشق و الغرب، دار الفكر، دمشق، ط1، 

سنە 2002. 

والتوزیع،  والرتجمە  للنرش  االهرام  مركز  الذات،  عن  البحث  تركیا،  عبداملنعم،  ممدوح   41-

القاهرە، ط1، سنە 2012.

-42  مدیریە االمن العامە، الجمهوریە الرتكیە، الجارە الشاملیە، بغداد، 1981.

-43 مجموعە مۆلفین، العرب واالتراك، تقدیم محمد نورالدین، املركز املعربی لالبحاث ودراسە 

السیاسات. ط1/سنە 2012 بیروت. 

العربی  املركز  وایران،  وتركیا  الوطن  فی  االسالمیە  الحركات  موسوعە  مۆلفین،  مجموعە   44-

لالبحاث ودراسە السیاسات، بیروت، ط1، 2012

للدراسات والبحوث.  املسبار  الرتكیە، مركز  العثامنیین االسالمیە  باحثین، عودە  -45 مجموعە 

دبی، ط 4، سنە 2012. 

بیروت، ط1، سنە  الدراسات االسالمیە،  الحائرە، مركز  الجمهوریە  تركیا  نورالدین،  -46 محمد 
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 .1998

-47 محمد نورالدین، حجاب وأحزاب، الكاملیە وأزمات الهویە فی تركیا، ریاچ املریس للكتب 

والنرش، بیروت، 2001. 

-48 محمود نورالدین، تركیا فی الزمن املتحول، ریاچ الریس للكتب والنرش، ط1، سنە 1997. 

-49 میخائیل م. جونرت، االكراد ومستقبل تركیا، ترجمە د. سعاد محمد ابراهیم، مركز كوردستان 

للدراسات االسرتاتیجیە، السلیامنیە، 2007. 

السلیامنیە، مطبعە  الكورد و توحید كوردستان،  -50 محمد صالح طابوری، فی سبیل تحریر 

قەشەنگ، سنە 2001. 

الكوردستانی،  الوطنی  االتحاد  الفكر والتوعیە،  تركیا، مكتب  -51 د. مجید جعفر، كوردستان 

السلیامنیە، گ2، سنە 2006. 

رسالە   )1980-1940( تركیا  فی  الداخلیە  السیاسیە  التطورات  سلطان،  عبدالجبار  نوال   52-

دكتورا، جامعە املوصل، غیر مطبوع، سنە 2002. 

االبحاث  العسكری، مۆسسە  والحكم  البیروقراطیە  الصفوە  بین  تركیا  فسبیان،  توبار هو   53-

العربیە، بیروت، ط1، سنە 1985. 

-54 د. ولید رچوان، موقف التیار االسالمی والتیار العلامنی فی تركیا من القضیە الكردیە، دار 

النهح، سوریا، ط1، سنە2008. 

-55 د. ولید رضوان، تركیا بین العلامنیە واالسالم فی القرن العرشین، بیروت، ط1، سنە 2006. 

دووەم/ كتێبە كوردییەكان

-1 د. خالید زیادە، دەوڵەتی عوسامنی لەنێوان چاكسازی و هەڵوەشانەوەدا، وەرگێڕانی خالید 

مەحمود كەریم، ئەكادیمیای هۆشیاری و پێگەیاندنی كادرانی ی. ن. ك. سلێامنی، ساڵی 2013. 

-2 سرتان عەبدوڵاڵ، لەرۆما كەوتە بەرچاوم، چاپی1، 2013، سلێامنی.

قەرەداغی  عەتا  وەرگێڕانی  توركیا،  نوێی  جیۆپۆلەتیكی  دیكە،  ئەوانی  فوللەر  گراهام   3-

سلێامنی، چاپی 1، ساڵی2006. 

بەهادین  وەرگێڕانی  توركیا،  و  ئێران  موراد،  و خەلیل عەلی  ئەحمەد  ئیراهیم خەلیل  د.   4-

جەالل، هەولێر، چاپی2، ساڵی 2011.

هەولێر،  ئاراس،  دەزگای  مامكاك،  وەرگێڕانی  كورد،  مێژووی  فەرهەنگی  گەنتەر،  مایكل   5-
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چاپی1، ساڵی 2007. 

-6 ماجید خەلیل فەتاح، رێكخستنە سیاسییەكانی باكوری كوردستانی )1960، 1980(، هەولێر، 

.2012

حەسەن  وەرگێڕانی  سەربەخۆیی،  ویستی  كوردو  نەتەوەیی  بزووتەوەی  كۆچێرا،  كریس   7-

رەستگار، چاپی1، ساڵی 2013، هەولێر.

-8 حەسەن جودی، مێژووێك لەئاگر، )دیامنە لەگەڵ جەمیل بایك(، چ3، 2014. 

توركیا،  هاوچەرخی  مێژووی  مەحمود،  سەعید  بەختیار  و  ئەحمەد  حوسێن  سامان  د.   9-

هەولێر، چاپی1، ساڵی 2014. 

-10 ئیراهیم خەلیل ئەحمەد و ئەوانی دیكە، توركیای هاوچەرخ، وەرگێڕانی سامان مستەفا 

سلیامنی، چاپی1، ساڵی 2008. 

عەبدوڵاڵ  د.نەجاتی  وەرگێڕانی،  توركیا،  هاوچەرخی  مێژووی  ئەرسەالن،  بوز  حەمید   11-

دەزگای ئاراس، هەولێر، چاپی2، ساڵی 2012. 

لەتوركیا،  كورد  پرسی  چارەسەركردنی  و  گەشەپێدان  دادو  پارتی  عەلی،  عوسامن  د.   12-

وەرگێڕانی عبدالستار ئەحمەد باغیرەیی، چاپی1، ساڵی )2015-2014( 

-13 نەوشیروان مستەفا ئەمین، لەكەناری دانوبەوە بۆ خڕی ناوزەنگ، چ2، ساڵی 1997. 

سلێامنی،  شڤان،  چاپخانەی  بۆرەكان،  گورگە  مەهەپەو  ئیراهیم،  ئیسامعیل  رێكەوت   14-

.2014

-15 دیدار عوسامن، رۆڵی كورد لەدامەزراندنی كۆماری توركیا، چاپی1، ساڵی 2013، هەولێر. 

-16 عبدالخالید سابیر كەریم، بیری نەتەوەیی كورد لەپەیڕەوو ئامانجەكانی جەمعیەت و حزبە 

كوردییەكانی )1919-1945(، چاپی1، ساڵی 2013، سلێامنی. 

-17 هیوا عەزیز سەعید، خۆیبوون، هیوا، ژ.ك، مەكتەبی بیر و هۆشیاری، ی. ن. ك سلێامنی، 

چاپی1، ساڵی 2006.

لە   ،)1933-1918( كوردییەكانی  ڕێكخراوە  كۆمەڵەو  )وەرگێڕان(،  عەبدوڵاڵ  نەجاتی  د.   18-

ژین،  بنكەی  یەكەم،  بەرگی  فەرەنسا،  بەریتانیاو  دەرەوەی  وەزارەتی  هەردوو  بەڵگەنامەكانی 

سلێامنی، ساڵی 2007. 

ساڵی  چاپی1،   ،)1999-1980( لەسااڵنی  لەتوركیا  كورد  دۆزی  جەلیل،  محێدین  هاوكار   19-

2012، هەولێر.

-20 جەنگیز چاندار، شەمەندۆفێری میزوپۆتامیا، وەرگێڕانی زریان رۆژهەاڵت، چاپی 2، ساڵی 
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 .2015

لەفارسیەوە، حەمە كەریم  نۆزدەوبیستەمدا، وەرگێڕانی  لە سەدەی  -21 كریس كۆچێرا، كورد 

عارف، چاپی1، ساڵی2003، هەولێر.

-22 ئەلیزا ماركوس، مێژووی پەكەكە، وەرگێڕانی ماجد خەلیل، بەرگی یەكەم، سلیامنی، چاپی1، 

ساڵی2014. 

-23 رێكەوت ئیسامعیل ئیراهیم، توركیا، جەنگی ناكام بەرامبەر كورد، ئەكادیمیای هۆشیاری و 

پێگەیاندنی كادران، سلیامنی، ساڵی 2013، زنجیرەی هۆشیاری، ژمارە )65(. 

سێیەم/ گۆڤارەكان

-1 گۆڤاری كوردستان دیپلۆماتیك، ژمارە )5( تەموز، 2014، دەزگای ئایدیا، هاوژین محێدین.

-2 گۆڤاری كوردستان، دیپلۆماتیك، ژمارە )3( ئازاری، 2014، دەزگای ئایدیا، سیار خورماڵی.

-3 گۆڤاری دۆسێی توركیا، ژمارە )1( مایس، 2005، سەنتەری لێكۆڵینەوەی سرتاتیژی كوردستان، 

سلێامنی.

-4 گۆڤاری دۆسێی توركیا، ژمارە )4( ترشینی دووەم، 2008، سەنتەری لێكۆڵینەوەی سرتاتیژی 

كوردستان، سلێامنی، حەمید بوز ئەرسەالن.

-5 گۆڤاری كەلتور، ژمارە )12( نیسان، 2014، ئەكادیمیای هۆشیاری و پێگەیاندنی كادرانی )ی. 

ن. ك(، سلێامنی، رێكەوت ئیسامعیل.

-6 گۆڤاری كەلتور، ژمارە )11( ترشینی یەكەمی 2013، ئەكادیمیای هۆشیاری و پێگەیاندنی 

كاردیرانی )ی. ن. ك(، سلێامنی، رێكەوت ئیسامعیل.

-7 گۆڤاری كەلتور، ژمارە )13( ئابی 2011، ئەكادیمیای هۆشیاری و پێگەیاندنی كادرانی )ی. ن. 

ك(، سلێامنی، رێكەوت ئیسامعیل..

-8 گۆڤاری كادر، ژمارە )28( حوزەیرانی 1992، پارتی دیموكراتی كوردستان، فەرەنسو هەریری.

-9 گۆڤاری، كۆمین، ژمارە )7( ترشینی دووەمی 2008، پارتی كرێكارانی كوردستان.

-10 گۆڤاری، رشۆڤە ژمارە )3( بەهاری 2007، پارتی دیموكراتی كوردستان، م ناوەندی دیراسات.

-11 گۆڤاری، االسبوع العربی، العدد )1090(، ایلول، 1980، بیروت.

مەكتەبی   ،2003 یەكەمی  ترشینی  دووەم،  ساڵی   )5( ژمارە  هۆشیاری،  بیرور  گۆڤاری   12-

بیروهۆشیاری )ی. ن. ك(، سلێامنی، شیالن ئەحمەد.

چوارەم / رۆژنامەكان:
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-1 رۆژنامەی الرشق االوسط، العدد 1038-6، حوزەیرانی2007، بغداد.

-2 هەفتەنامەی )باس(، ژمارە )182(، 18/ ئازاری/2014، هەولێر.

-3 رۆژنامەی هەولێر، ژمارە )1834(، 5/ شوباتی/2014، هەولێر.

پێنجەم/ توێژینەوەكان

-1 خارگە الحركات االسالمیە فی تركیا املعارصە، بقلم د. ابراهیم خلیل العالف، تاریخ النرش 

)9/كانون الثانی/2006(. 

-2 الحركات االسالمیە فی تركیا املعارصە، دراسە فی الفكر و املامرسە، تألیف طارق عبدالجلیل 

السید، جواد الرشق للنرش والتوزیع، القاهرە، سایت ویكبیدیا، املوسوعە الحرە.

-3 االحزاب السیاسیە والدینیە فی تركیا، د. صری توفیق، هامم، 5/ئایار /2012. 

الدراسات االسرتاتجیە  للمتابعە  الكاشف  الثانی، مركز  القسم  -4 تجربە االسالمیون فی تركیا، 

ALKASHKF-ROG ،2010 ،كانون االول

-5 دور االحزاب السیاسیە فی العملیە الدیمقراطیە، حزب العدالە والتنمیە فی تركیا، د. مراد 

مرجان، 12/حزیران /2004. 

-6 حزب العدالە الرتكی حتی االنقالب العسكری عام )1980(، دراسە تاریخیە، اعداد م.م.هزبر 

حسن شالوخ، جامعە دیالی، كلیە الرتبیە، مجلە دیالی، العدد 28، سنە 2008. 

كلیە  دیالی،  جامعە  شالوخ،  هزبر حسن  م.م  تركیا،  فی  العسكری  27/ایار/1960  انقالب   7-

الرتبیە، مجلە كلیە الرتبیە، العدد4. 

-8 تركیا رصاع الهویە، لقا و مكی، ترشین االول 2006، الجزیرە نت.

-9 النظام السیاسی فی تركیا )نظام الحكم - املۆسسات(، مركز سوریە للبحوث الدراسات، 4/

WWW.SYRIASC.NET 2014/ایلول

-10 نرشە تاریخیە عن االحزاب الكوردیە فی كوردستان الشاملیە، مكتب العالقات، الفرع االول 

للحزب الدیمقراطی الكوردستان، مایس 1996.

شەشەم/ سایتەكان
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WWW.  ،2011 حوزیران   6 السكینە،  موقع  تركیا،  فی  الدینیە  واالح��زاب  الحركات   1-

 .ASSAKINA.COM

WWW.DKP PP.SE  ،2 االحزاب والتیارات السیاسیە الكوردیە-

HTTPL WWW. MOQATEL.COM

IKH WAN WIKI 3 التیارات واالحزاب السیاسیە الرتكیە-

-4 االبعاد االقلیمیە والدولیە اڵزمە العراقیە الرتكیە بعد عام 2003. 

د. علی سلامن صایل، جامعە النهرین، كلیە العلوم السیاسیە، 11/كانون الثانی/2010، موقع 

ویكبیدیا، املوسوعە الحرە. 

/8 فی   ،1131 العدد  املتمدن،  الحوار  قادر،  جبار  د.  بوران،  بهیجە  الرتكی،  الیسار  رائدە   5-

ئازار/2005. 

املوقع  االسالمی  للشباب  العاملیە  الندوە  أعداد  الوطنی(،  )الرفاه  الوطنی  السالمە  حزب   6-

SAID.NET
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ساڵی چاپوەرگێڕ      نوسەرناوی بەرهەمژ

2014رێباز مستەفائاشنابوون بە ئەفالتوون1

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سپینۆزا2

2014شۆرش مستەفائاشنابوون بە كیرگە گۆر3

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە شۆپنهاوەر4

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە كارل پۆپەر5

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئاالن تۆرین6

2014لوقامن رووفئاشنابوون بە سوقرات7

2014رێباز مستەفائاشنابوون بە ئەرستۆ8

2014سەرهەنگ عەبدولرەحامنئاشنابوون بە قەشە ئاگۆستین9

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە  جان جاك رۆسۆ10

2014مستەفا زاهیدیئاشنابوون بە دیڤد هیوم11

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە نیچە12

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە فرۆید13

2014عەتا جەمالیئاشنابوون بە جۆن لۆك14

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە لینین15

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئەریك فرۆم16

17
ئاشنابوون بە قوتابخانەی    

فرانكفۆرت
2014عوسامن حەمە رەشید

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە بزوتنەوەی فیمینیزم18

2014بازگربلیمەتی و  شێتی 19

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە كریشنا مۆرتی20

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سكیۆالریزم21

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سیمۆن دیبۆڤوار22

بەرهەمە چاپكراوەكانی دەزگای ئایدیا
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2014لوقامت رووفئاشنابوون بە ڤێرجینیا وۆلف23

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە یۆرگن هابرمانس24

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە درێدا25

2013ماجد خەلیلمەكری ئیسالمییەكانی كوردستان 26

كتێبی سور 27
ماو تسی 

تۆنگ

فازل حسێن مەال 

رەحیم
2014

2014سرتان عەبدوڵاڵسەیران بۆ سەرێكانی28

2014سابیر عەبدوڵاڵ كەریمگەندەڵی 29

یوتۆپیا 30
كۆمەڵێك 

نوسەر
2015پێشەوا فەتاح

2015ئەنوەر حسێن  شۆڕش مستەفالە قەندیلەوە بۆ كۆبانێ31

2015ئەنوەر حسێن )بازگر(پریسرتۆیكای بەهاری عەرەبی32

2015رێكەوت ئیسامعیلبریتا بولەرگەشتە بێ ئاكامەكانی سەركردەیەك33

2015كۆمەڵێك نوسەرداعش و داعشناسی34

35
گروپی قەیرانی چارەسەری پرۆسەی 

ئاشتی نێوان توركیا و پەكەكە
2015ماجید خەلیل

36

گۆڕینی رژێم و شۆڕشەكان ئەو 

روداوانەی سیستمی سەدەیەكیان 

سڕییەوە

سەجعان 

میالد ئەلقزی

سابیر عەبدوڵاڵ 

كەریم
2015

2015ئەرسەالن حەسەنئاشنابوون بە بێركلی37

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە باشالر38

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە دیكارت39

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە هایدگەر40

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە جیل دۆڵۆز 411
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2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە جیل دۆڵۆز 422

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە هانا ئارێنت43

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە هیگڵ44

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سارتەر45

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە نیچە46

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ڤۆڵتێر47

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سالڤۆی ژیژەك48

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس 491

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس 502

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس 513

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس 524

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس 535

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس 546

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس 557

2015جەالل حەمیدئاشنابوون بە ماركس 568

2015پێشڕەو محەمەدتێری ئیگڵتۆنبۆچی ماركس لە سەرحەق بوو؟57

2015ئەرسەالن حەسەنرۆبێرت بایەرخەوتن لەگەڵ شەیتان58

2015كۆمەڵێك نوسەر  ئاشنابوون بە فیورباخ59

2015 وریا غەفووریئاشنابوون بە تۆماس مۆر60

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە شۆپنهاوەر61

2015ئەرسەالن حەسەنئاشنابوون بە گرامشی 621

2015ئومێد عوسامنئاشنابوون بە گرامشی 632

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئەرستۆ64

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە دیموكراسی65

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ 661
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2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ 672

2015مستەفا زاهیدیئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ 683

2015د.نەوزاد ئەحمەد ئەسوەدئاشنابوون بە ئەرکون69

2015جەبار ئەحمەدئاشنابوون بە فۆكۆ70

2015ماجید خەلیلئاشنابوون بە ئەکیونی71

2015ئارۆ هەورامیئاشنابوون بە ئەنگڵس72

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل 731

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل 742

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل 753

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە جاك الكان76

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە الیبنتز77

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە میكاڤیلی78

مارکس کێ بوو؟79
د. عبدلعلی 

مقبل

مارابی   مەجید 

جەواد حەیدەری
2015

َور َعبُداللهَحركة الَحداثة يف الِشعر الُكردي80 2015د. َسْ

هشام جعیطفیتنە81
 سابیر عەبدوڵاڵ 

كەریم
2016

2016ئەنوەر حسێنداعش و ميليشيياكان82

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە پۆڵ ریكۆر83
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2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئاڵتۆسێر84

2016سەرهەنگ عەبدولرەحامنئاشنابوون بە سپینۆزا85

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە پۆپەر86

2016ئارام مەحمود - دانا لەتیف جەاللئاشنابوون بە دۆرکهایم87

2016ئارام مەحمودئاشنابوون بە دریدا88

2016ماجد خەلیلئاشنابوون بە لیوتار89

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە لینین901

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە لینین912

2016پێشڕەو محەمەدئاشنابوون بە ترۆتسكی92

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە بێرتراند راسڵ93

2016ب- لیڤائاشنابوون بە پۆپۆلیزم941

2016ب- لیڤائاشنابوون بە پۆپۆلیزم952

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئەفالتوون96

2016ئاكام بەسیمئاشنابوون بە رۆزا لۆكسۆمبۆرگ97

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە رۆزا لۆكسۆمبۆرگ98

2016شاسوار كەمالئاشنابوون بە كریشنا مۆرتی99

2016ئەرسەالن حەسەنئاشنابوون بە تۆتالیتاریزم1001

2016ئەرسەالن حەسەنئاشنابوون بە تۆتالیتاریزم1012

2016موصڵح شێخ ئیسالمیئاشنابوون بە مانیفێستی حزبی كۆمۆنیست102

2016سابیر عەبدوڵاڵ کەریمسێگۆشەی گڕگرتوو103

2016هەڵگورد جەاللدەروازەیەك بۆ ناسینی جەنگ104
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105
گەشتی دوورودرێژی ئەتۆمی 

ئێران تێوون و مەترسییەكان
2016سۆران عەلی

106

دەرهاویشتە ئەمنییەكانی 

چەتەكانی دەریا لە باشوری 

خۆرهەاڵتی ئاسیا

2016هەڵگورد جەالل

107

خەبات لە پێناو فرەییدا

دوای شۆڕشەكانی باكوری 

ئەفریقیا
2016سۆران عەلی

108

جواڵنەوەی ئەمازیغی و 

دینامیكیای ژیانی سیاسی 

لیبیا

2016سابیر عەبدوڵاڵ كەریم

109

نەوت و گازی شیلی 

ئەمەریكا و ئاكامە 

جیۆپۆلەتیكەكانی

2016ئەرسەالن حەسەن

2016سابیر عەبدوڵاڵ كەریمكۆچ لە جیهانێكی بێئۆقرەدا110

111
چین و سیسته می

بازرگانیی جیهانی
2016بابان ئه نوه ر

112
چەتەكانی دەریا لە باشوری 

خۆرهەاڵتی
2016 هەڵگورد جەالل

2016سەرهەنگ عەبدولڕەحامنئومێدی خۆرەتاوی من113

114
ئەرسەالن حەسەنئازدی و خیانەت لە ئازادی

206

115
فاكتەرەكانی سەرهەڵدانی

رەوتە ئیسالمییەكان

فوئاد مەجید میرسی
2016

116
نەوزاد جەمالكوردو ئیسالم لە یەكرتبڕدا

2016

2016بابان ئەنوەركارڵ ماركس و لیۆن ترۆتسكی117
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118
بژار سەردارماركسیزم لە هەزارەی سێیەمدا

2016

119
چوار سندوق 

2016 مەریوان هەڵەبجەیی

120
گفتوگۆ

2016 مەریوان هەڵەبجەیی

121
سەڵتەکان

2016 مەریوان هەڵەبجەیی

122
چیرۆكی ورچەكانی پاندا

2016مەریوان هەڵەبجەیی

2016مەریوان هەڵەبجەییوردەتاوانەکاىن ژیانی هاوسەرێتیی123

124
كوردو مێژووی جەژنی نەورۆز

2016د. كەیوان ئازاد ئەنوەر

125
ساراڵ فەهمی شەریف، هێمن تاهیرئەو شتانەی لێیان بێدەنگ بووم

2016

126
چۆن ئیسالمی میانڕەو دەبێتە 

كارگەی بەرهەمهێنانی تیرۆر؟

سۆران سێوكانی 
2016

2016یاسین محەمەد عەلی - هێمن تاهیرئومێد بە زیندویی بهێڵەرەوە 127

2016سۆران عەلیباوەڕدارە تیرۆریستەکە128

2016پێشڕەو محەمەد و هێرۆ خوسەویپێغەمبەر و پرۆلیتاریا129

2016بابان ئه نوه رمارکسیزم چۆن کار دەکات130

2016شاسوار کەمالئامانجی  فەلسەفە131

2016عادل عەلیپرسی ژن132

2016ئەکرەم  میهردادچەپی نوێ133

2016فەرشید شەریفینامیلکەی لێبوردەیی134

2016سرتان عەبدوڵاڵیاداشتەکانی جەنگ135

136        ژنێك لەنێو سەردەستەی

             میلیشیاكاندا                 
دڵشاد محەمەد - هێمن تاهیر
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 142       رشۆڤەی ئەفسانەی سیزیف            

 141       ماركس و ئازادی            

 143      سەلەفییەت لەکوردستانی ئێران

 144      هەژموونی نەوت

 145      دەوڵەت

 146      مێژووی ئابوری جیهان

 147      لەتوڵەیتوڵەوە بۆ ناوزەنگ

ئیسامعیل ئیسامعیل زاده

دانا شوانی

ماجد خەلیل

سۆران عەلی

سمکۆ محەمەد

محەمەد چیا

خەڵەف غوفوور

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

137       ماركس و رەخنە ی سیاسه ت             

139       فەلسەفە لەئێستادا             

138       لەباڵوکراوەکانی کۆمەڵەی

             رەنجدەرانی کوردستان             

هاوار محه مه د

دانا شوانی

یوسف محەمەد بەرزنجی

2016

2016

2016

140       تیۆری زانینی زانستییانە

             
2016دكتۆر حەمید عەزیز


