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پێشەکی
تورکیــا،  1980ی  ســاڵی  ســەربازییەکەی  کودەتــا  پــاش  لــە 

تورکیــا  و  کوردســتان  باکــووری  لــە  کــورد  سیاســیی  خەباتــی 

بەرەوپێشــچوونی بەرچــاوی بــە خۆیــەوە بینــی، لێــرەو لــەوێ 

چەندیــن پــارت و بزووتنــەوە و کۆمەڵــە و ســەندیکا و ڕێکخــراوی 

کــوردی بــه ئەنجامدانــی کار و چاالکیــی سیاســی و مەدەنیبوونــی 

خۆیــان ســەملاند. لــەو قۆناغــەدا پــارت و بزووتنــەوە سیاســییەکان 

جیاوازیــان  بیــروڕای  خەباتکــردن  میکانیزمەکانــی  دەربــارەی 

ــی  ــە میکانیزمــی شــۆڕش و خەبات ــان ب ــان بروای ــوو، هەندێکی هەب

ــتان(  ــی کوردس ــی کرێکاران ــەی پارت ــه منوون ــوو ل ــداری هەب چەک

ــان  ــی مەدەنیی ــکاری خەبات ــیان ڕێ ــی دیکەیش ــە( هەندێک پەکەک

هەڵبــژارد و دەســتیاندایه ئەنجامدانــی کار و چاالکیــی سیاســی، لــە 

منوونــەی پارتەکانــی وەک )هــەپ، دەپ، هــادەپ ... هتــد(، بــەاڵم 

ئــەوەی لــەم نێوانــەدا هەمیشــە خاڵــی هاوبەشــی ســەرجەم پارتــه 

ــه: ــووە ل ــی ب ــووە، بریت ــا ب ــی تورکی ــییه کوردییەکان سیاس

- تێکۆشــان و خەبــات لــه پێنــاو دۆزی نەتەوەیــی کــورد، بــه 

ــش  ــا، ئەوەی ــه تورکی ــورد ل ــی ک ــچوونی پرس ــی بەرەوپێش ئامانج

ــی 20  ــی نەتەوەیەک ــه زەوتکراوەکان ــاو بەدەســتهێنانی ماف ــه پێن ل

ــادا. ــتان و تورکی ــووری کوردس ــی باک ــه بەش ــی ل ــۆن کەس ملی

ــه  ــه سیاســییه کوردییــەکان ل - ڕووبەرووبوونــەوەی ســەرجەم پارت

ــا، الیــەن دەســەاڵتدارانی تورکی

ئەوەیــش لــه ڕێــگای دەســتوور و یاســا کارپێکراوەکانــی ئــەو 

واڵتــە و پەنابــردن بــۆ یاســاغکردنی کاری سیاســی لــه چاالکوانــان 

و سیاســەمتەدارانی کــورد، تــا داخســن و قەدەغەکردنــی پارتــه 

سیاســییەکان.

- کۆڵنــەدان لــه خەباتــی سیاســی و شۆڕشــگێڕی و بەردەوامیــدان 

بــه خەبــات و هێنانــه ئــارای ئەلتەرناتیڤــی جیــاواز، بــه پێــی 

جیاوازیــی قۆناغــەکان، بــه منوونــه لــه ســاڵی 1990تــا 2012 

نزیکــەی 10 پارتــی سیاســیی کــوردی لــه تورکیــادا داخــراون و 

ــەاڵم  ــراون، ب ــی ک ــان زیندان ــدام و الیەنگرانی ــاران و ئەن پەرلەمانت

ــەوەی  ــن و ســەرەڕای توندکردن ــەردەوام دەب ــەڵ ئەوەیشــدا ب لەگ

ــەوان  ــەاڵم ئ ــەریان، ب ــە س ــا ل ــەاڵتدارانی تورکی ــارەکانی دەس فش

هەمیشــه بــه وزە و بیروباوەڕێکــی بــه گوڕتــر دێنــەوه مەیــدان و 

ــن. ــان تێدەکۆش ــی میللەتەکەی ــۆ ماف ــاران ب ــە ج ــر ل زیات

لەمیانــی ئــەم ڕاپۆرتــه شــیکارییەدا هــەوڵ دەدەین تیشــک بخەینه 

ســەر خەباتــی سیاســیی کــورد لــه تورکیــا، بــه دیادیکراویــش 

ــاس  ــەدا ب ــەو نێوان ــاڵی 1990، ل ــە دوای س ــی ل ــی پەرلەمان خەبات

لــه ئەزموونــی پارتــه سیاســییه کوردییــەکان دەکەیــن بــۆ گەییشــن 

ــر هــەوڵ  ــه. دوات ــۆ هەدەپ ــەوه ب ــه هەپ ــا ل ــی تورکی ــه پەرلەمان ب

ــی  ــی دیموکرات ــی )پارت ــەر ئەزموون ــه س ــک بخەین ــن تیش دەدەی

ــه  ــوردی، ک ــیی ک ــی سیاس ــن پارت ــه( وەک یەکەمی ــەالن- هەدەپ گ

ــادا بەربەســتی 10%  ــژووی تورکی ــه مێ ــەم جــار ل ــۆ یەک ــی ب توانی

ــه ســێهەمین  ــکات و ببێت ــەڕ ب ــا تێپ ــی تورکی ــی پەرلەمان هەڵبژاردن

ــادا. ــی تورکی ــی 26 پەرلەمان ــه خول ــیۆن ل ــن فراکس گەورەتری

ــاوەی  ــه لەم ــارانەی ک ــەو فش ــەر ئ ــه س ــک دەخەین ــار تیش دواج

ســااڵنی 2015تــا 2017 ڕووبــەڕووی کوردانــی باکــووری کوردســتان 

ــاران  ــارەوانییەکان و پەرلەمانت ــەرۆک ش ــەکان و س ــه کوردیی و پارت

ــه(  ــە و هەدەپ ــی )بەدەپ ــەر دوو پارت ــی ه ــدام و الیەنگران و ئەن

بــوەوه، بەتایبــەت دوابــەدوای کودەتــا شکســتخواردوەکەی 15 

ــادا. ــه تورکی ــوزی 2016 ل تەمم

مێژووی ژیانی سیاسی و حیزبایەتی لە تورکیا
پــاش دامەزراندنــی کۆمــاری نوێــی تورکیــا لە ســاڵی 1923 تا ســاڵی 

1946 یــەک پارتــی سیاســی لــە گۆڕەپانــی سیاســیی ئــەو واڵتــەدا 

ــەم  ــوو. ئ ــە( ب ــاری )جەهەپ ــی کۆم ــی گەل ــش پارت ــوو، ئەوی هەب

پارتــە ســاڵی1923 لــە ســەر دەســتی )مســتەفا کەمــال ئەتاتــورک( 

دامــەزرا، لــەو کاتــەدا ئەتاتــورک ڕێگــەی نــەدا لــە تورکیــادا جگــە 

ــە پاســاوی  ــر هەبێــت. ئەوەیــش ب ــە هیــچ پارتێکــی ت ــە جەهەپ ل

پاراســتنی ســەقامگیریی کۆمــاری نوێــی تورکیــا.

ــی  ــەر ژیان ــە س ــاری ل ــی کۆم ــی گەل ــارەکانی پارت ــەرەڕای فش س

دیموکراســی و سیاســی، ســاڵی 1924 لــە ســەر دەســتی کۆمەڵێــک 

ئەفســەری کــە بەشــداربووی جەنگــی ڕزگاریــی تورکیــا و پابەنــدی 

ــاری  ــی کۆم ــاوی )پارت ــە ن ــان ب ــوون، پارتێکی ــامی ب ــزری ئیس ه

پێشــەکەوتنخواز( دامەزرانــد. تەمەنــی ئــەم پارتــە زۆری نەخایانــد، 

پــاش یــەک ســاڵ بــە بڕیارێکــی کۆمــاری پارتەکــە داخــرا. 

لــەم قۆناغــەدا ڕێگــری کــرا لــە دروســتبوونی هــەر پارتێکــی 

سیاســی، هــاوکات داوا کــرا لە سیاســەمتەدارانی تورکیا ســەرجەمیان 

ــتی  ــەن، بەمەبەس ــەوە بک ــی کۆماریی ــی گەل ــە پارت ــی ب پەیوەندی

بەشــداری لــە ژیانــی سیاســی و حکومڕانیــی تورکیــا. هــەر چەنــدە 

ــادا  ــە تورکی ــژاردن ل ــک هەڵب ــاڵ جارێ ــوار س ــەدا و چ ــەم قۆناغ ل

ئەنجــام دەدرا، بــەاڵم هەمیشــە دەنگدەرانــی تورکیــا لەنێــوان 

دەستنیشــان  خــۆی  بژاردەکانــی  پارتــدا  یــەک  کاندیدەکانــی 

ــە پاســاوی پاراســن  ــاری ب ــی کۆم ــی گەل ــەم جــۆرە پارت ــرد. ب دەک

و ســەقامگیریی واڵت و دوورخســتنەوەی لــە پشــێویی ئەمنــی، 

ــاڵی1946. ــا س ــەپاند ت ــادا س ــە تورکی ــی( ل ــاک پارت ــتەمی )ت سیس
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ســاڵی 1938 ئەتاتــورک کۆچــی دوایــی کــرد و )عیســمەت ئینینیــۆ( 

لــە پارتەکــەوە پۆســتی حکومیــی تورکیــادا جێگــەی گرتــەوە. ســاڵی 

ــر  ــادا جێگی ــتەمی تورکی ــە سیس ــی ل ــی سیاس ــاری فرەیی 1946بڕی

کــرا. لێــرەوە تورکیــا ڕووی کــردە سیســتەمی پلورالیــزم و فــره 

ــاوەی 27 ســاڵ،  ــۆ م ــە(، ب ــورک )جەهەپ ــەی ئەتات ــی. پارتەک حیزب

ــان  ــی پەرلەم ــاڵی 1950 کۆنرتۆڵ ــی س ــا هەڵبژاردنەکان ــە 1923ت ل

و حکوومەتــی واڵتــی کــرد، بــەاڵم پــاش جێگیرکردنــی بڕیــاری 

ــر  ــیی ت ــی سیاس ــد پارتێک ــاڵی 1946، چەن ــە س ــی ل ــی سیاس فرەی

لــە تورکیــادا دروســت بــوون، لەوانەیــش )پــارىت گەشــەپێدانی 

ڕابەرایەتیــی  بــە  تورکیــا:  دیموکراتــی  )پارتــی  و  نیشــتیامنی( 

ــی تەمــووزى 1946  ــی 21ـ ــە ڕێکەوت ــار(. ل مەحمــوود جــەالل بای

ــەی  ــەم هەڵبژاردن ــەوەی ئ ــی ئەنجــام درا، ئ ــی پەرلەمان هەڵبژاردن

لــە هەڵبژاردنەکانــی تــری تورکیــا جیــا دەکــردەوە، ئــەوە بــوو بــۆ 

ــی  ــادا دوو پارت ــی تورکی ــژووی هەڵبژاردنەکان ــە مێ ــار ل ــەم ج یەک

سیاســی کێبڕکێــی بەدەســتهێنانی کورســییەکانی پەرلەمانیــان کــرد. 

ئەوانیــش هــەر دوو پارتــی )پارتــی گەلــی کۆمــاری( و )پارتــی 

ــوون. ــا( ب ــی تورکی دیموکرات

پارتــی دیموکراتــی تورکیــا )دەپ( لــە هەڵبژاردنەکانــدا توانیــی 

 435 بەرانبــەر  بهێنێــت،  دەســت  بــە  پەرلەمانــی  58کورســیی 

ــەی ــەوەی پارتەک ــەرەڕای مان ــاری. س ــی کۆم ــی گەل ــیی پارت کورس

ئەتاتــورک لــە دەســەاڵتدا بــۆ چــوار ســاڵی تــر، بــەاڵم ئــەم 

گۆڕانکارییــە خــۆی لــە خۆیــدا ســەرەتایەکی پۆزەتیــڤ بــوو 

ــی  ــی پارتایەت ــتەمی فرەیی ــی سیس ــاری جێگیرکردن ــە یەکج ــۆ ب ب

ــە  ــەوەی ل ــۆ ئ ــوو ب ــتپێکێکیش ب ــۆن دەس ــادا. وەک چ ــە تورکی ل

بردنــەوەی  بــە  دیموکــرات  پارتــی   ،1950 ســاڵی  هەڵبژاردنــی 

پارتــی گەلــی  بەرانبــەر 69کورســیی  پەرلەمانــی  416کورســیی 

کۆمــاری، زۆرینــەی پەرلەمانــی بــە دەســت بهێنێــت و کۆتایــی بــە 

27 ســاڵی حکومڕانیــی پارتەکــەی ئەتاتــورک بهێنێــت. سیســتەمی 

ــی  ــان و چاالکان ــەن هاواڵتیی ــە الی ــا ل ــە تورکی ــی ل ــی سیاس فرەی

سیاســی پێشــوازیی لــێ کــرا، بــە جۆرێــک لــە مــاوەی چــوار ســاڵدا 

ــان  ــا زۆر زیادی ــە سیاســییەکانی تورکی )1946-1950(، ژمــارەی پارت

ــوەوە. ــەرز ب ــارت ب ــۆ 25 پ ــان ب ــەوە ژمارەی ــێ پارت ــە س ــرد و ل ک

ــی  ــە ڕابەرایەتی ــی دیموکــرات( ب ــە حوکمــی )پارت دوای 10 ســاڵ ل

)عەدنــان مەندەریــس( و بردنــەوەی ســێ خولــی هەڵبــژاردن 

لــە  جــار  یەکــەم  1960بــۆ  ئایــاری  27ی  ڕۆژی  تورکیــا،  لــە 

مێــژووی تورکیــا کودەتــای ســەربازی لــە دژی حکوومەتەکــەی 

15ى  ڕۆژی  لــە  دواتــر  درا.  ئەنجــام  مەندەریــس(  )عەدنــان 

ــی  ــە وەزیرەکان ــەس ل ــس و 14 ک ــان مەندەری ئەیلووىل1962عەدن

بــە تاوانــی خیانەتــی نیشــتامنی لــە ســێدارە دران، مەحمــوود 

ــی  ــەوەی تەمەن ــۆی ئ ــە ه ــش ب ــەرۆک کۆماری ــاری س ــەالل بای ج

گەیشــتبوە 78 ســاڵ، لــە ســێدارە نــەدرا.

18مانــگ دوای کودەتاکــە، بــە مەبەســتی پێکهێنانــی حکوومەتێکی 

مەدەنــی لــە تورکیــادا، ســوپا ڕێگــەی دا جارێکــی تــر هەڵبــژاردن 

ــە  ــر ل ــی ت ــا ســاڵی 1971ســێ هەڵبژاردن ــت،. ت ــادا بکرێ ــە تورکی ل

ــی  ــه( بەرابەرایەتی ــاری )جەهەپ ــی کۆم ــی گەل ــرا. پارت ــادا ک تورکی

ــەوه  ــر گەڕای ــی ت ــران( جارێک ــەرۆک وەزی ــۆ: س ــمەت ئینین )عیس

بــۆ ســەر دەســەاڵت و تــا ســاڵی1965 لــە دەســەاڵت مانــەوه. لــه 

هەڵبژاردنــی ســاڵی 1965 پارتــی عەدالــەت زۆرینەی کورســییەکانی 

پەرلەمانــی بــە دەســت هێنــا و بــە ڕابەرایەتیــی )ســولەیامن 

دەمیرێــل(، تــا مانگــی ئــازاری ســاڵی 1971لە دەســەاڵت بــەردەوام 

بــوون.

لــە 12ى ئــازارى1971 دا ســوپای تورکیــا لــە دژی حکوومەتەکــەی 

ــای ســەربازیان ئەنجــام دا و )ســولەیامن  ــەت کودەت ــی عەدال پارت

بــوو  ئــەوە  ســوپا  پاســاوی  وەزیــران(،  ســەرۆک  دەمیرێــل: 

لــە  و  کەمالــی  بنەماکانــی  بــە  نەبــوە  پابەنــد  حکوومــەت 

ناکۆکییەکانــی نێــوان تورکیــا و یۆنانــدا بەرژەوەندییەکانــی تورکیای 

ــران،  ــر ک ــی ت نەپاراســتوە. ســاڵی 1973ســاڵی 1977 دو هەڵبژاردن

لــە هــەر دوو هەڵبژاردنەکــەدا پارتــی گەلــی کۆمــاری )جەهەپــە( 

ــەقامگیریی  ــەاڵم ناس ــا، ب ــت هێن ــە دەس ــی ب ــەی پەرلەمان زۆرین

ــااڵنی )1977- ــاوەی س ــە م ــتێک ل ــته ئاس ــا گەییش ــی تورکی دۆخ

ــاری  ــی کۆم ــی گەل ــوان پارت ــە نێ ــەت ل ــج جــار حکووم 1980( پێن

بــە ڕابەرایەتیــی )بوڵەنــت ئەجەویــد( و پارتــی عەدالــەت بــە 

ڕابەرایەتیــی )ســولەیامن دەمیرێــڵ( هەڵوەشــێرنایەوه. 

تێکچوونــی دۆخــی  پــاش  ئەیلــووىل1980  لــە ڕێکەوتــی 12ى 

ــدام  ــوان ئەن ــە نێ ــاوەری ل ــی جەم ــا و پێکهەڵپژان ــۆی تورکی ناوخ

ــەی  ــیوعییەکان، حكوومەتەک ــی و ش ــه نەتەوەی ــی پارت و الیەنگران

ــە دەســت دا. ئەمەیــش هــۆکار  ســولەیامن دەمیرێــل کۆنرتۆڵــی ل

ــی  ــە ڕابەرایەتی ــا ب ــوپای تورکی ــر س ــی ت ــەوەی جارێک ــۆ ئ ــوو ب ب

ــای  ــێهەمین کودەت ــرن( س ــان ئێڤ ــوپا )کەنع ــەرکان س ــەرۆک ئ س

ــە  ــدات. ل ــام ب ــل ئەنج ــەی دەمیرێ ــه حکوومەتەک ــەربازی دژ ب س

ــرن(،  ــان ئێڤ ــی )کەنع ــە ڕابەرایەتی ــاڵی 1980 ب ــای س دوای کودەت

دەســتوورێکی نــوێ بــۆ تورکیــا دەنــرا لــە ســاڵی 1982دا. بــە پێــی 

ئــەو دەســتووره چەنــد یاســایەک پەســەند کــران و لــە ڕێگەیانــەوه 

ــەم  ــرا، ب ــادا دان ــه تورکی ــی ل ــۆ کاری حیزبایەت ــەر و ڕێگــری ب لەمپ
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جــۆرە چیــرت ئازادیــی کاری سیاســی وەک جــاران لــه تورکیــادا 

نەمــا، بەتایبــەت بــۆ چاالکــه سیاســییه )ئیســامی و کــوردەکان( ی 

تورکیــا. دوای چەنــد هەموارێکی دەســتووری و هەڵوەشــاندنەوەی 

کارکــردن بــه چەنــد یاســایایەک لــه ســەردەمی )تورگوت ئــۆزال(دا، 

بەشــێک لــەو لەمپەرانــه لــە بــەردەم چاالکیــی پارتــه سیاســییەکان 

هەڵگیــرا، بــەاڵم لەگــەڵ ئەوەیشــدا پارتــه ئیســامى و كوردییــەكان 

ماوەیــەک  پــاش  دەکرانــەوە  دەســتووری  دادگای  ڕووبــەڕووی 

بڕیــاری یاســاغکردنیان بــۆ دەردەکــرا و دامەزرێنەرەکانیشــیان 

كاری سیاســییان لــێ قەدەغــە دەكــرا. مێــژووی یاســاغكردنی پارتــه 

سیاســییەكان لــه توركیــادا دەگەڕێتــەوە بــۆ ســەرەتای دامەزراندنی 

كۆمــاری تورکیــا و لــە دوای کودەتــا ســەربازییەكەی ســاڵی )1980(

ــەرەی ســەند. ــه پ ــەم دیاردەی ەوە ئ

داڕێژەرانــی دەســتووری 1982کۆمەڵێــک لەمپــەر و ڕێگرییــان 

لــە  ئەوەیــش  پارتــە سیاســییەکان،  بــەردەم چاالکیــی  خســتە 

ڕێگــەی کۆمەڵێــک بەنــدی دەســتوورییەوە، لەوەیــش توندتــر 

لــە ڕێگــەی یاســای پارتــە سیاســییەکانەوە لەمپــەری توندیــان 

ــک  ــە جۆرێ ــە سیاســییەکان، ب ــەردەم کاری سیاســیی پارت خســتە ب

ــیی  ــتێکەوە کاری سیاس ــی لیس ــە ڕێ ــا ل ــتووری تورکی دادگای دەس

لــە 25 پارتــی سیاســیی تورکیــای قەدەغــە کــرد، 6 پارتیــان بــە پێــی 

ــە  ــی دەســتووری 1982. ب ــە پێ ــر ب ــی ت دەســتووری 1961، 19پارت

ــی  ــدام و چاالکان ــەوە ئەن ــی دەرچوونی ــە ڕێکەوت ــاکە ل ــی یاس پێ

سیاســیی ئــەم پارتــە سیاســییانە بــۆ مــاوەی 5 ســاڵ کاری سیاســییان 

ــرا. ــێ قەدەغــە ک ل

ســەرەڕای کۆمەڵێــک چاکســازی و دەســتکاریی پەیوەســت بــە 

کاری سیاســی لــە تورکیــا لــە ڕێگــەی هەمــواری دەســتووریی 

ئەوەیشــدا  لەگــەڵ  بــەاڵم  تورکیــادا،  لــە   )2001-1995-1978(

هێشــتا یاســای پارتــە سیاســییەکانی تورکیــا خەوشــی زۆری تێدایــە 

و زیانــی گەیانــدوە بــە سیســتەمی سیاســی و ڕەوشــی دیموکراســی 

لــە تورکیــادا. بــەم هۆیــەوە لە مانگــی ئــازاری ســاڵی2009 )لیژنەی 

ئەوروپــی بــۆ دیموکراســی لــە ڕێگــەی یاســا: کۆمســیۆنی ڤینیســیا 

- لجنــە البندقیــە ( لــە یەکێتیــی ئەوروپــا لــە ڕێگــەی ڕاپۆرتێکــەوە 

ــا  ــاییەکانی تورکی ــتووری و یاس ــاددە دەس ــە م ــدی ل ــەی تون ڕەخن

ــراو  ــارت و ڕێکخ ــاغکردنی پ ــیەی یاس ــە دۆس ــت ب ــرت، پەیوەس گ

ــادا.٠ ــە تورکی چاالکیــی سیاســی ل

دیــاردەی یاســاغكردنی كاری سیاســی لــە تورکیــادا تەنیا پەیوەســت 

ــه سیاســییانەوه کــه دادگای دەســتووری یاســاغیان  ــەو پارت ــه ب نیی

دەكات، بەڵكــوو چەنــد پــارت و ڕێكخراوێکــی تــر هــەن لــه تورکیا، 

بــه پێــی یاســا بــه پارتــی نایاســایی لــەو واڵتــەدا هەژمــار کــراون و 

ئەندامەکانیشــیان وەک تاوانبــار و داواکــراوی یاســایی مامەڵەیــان 

لەگەڵــدا دەکرێــت، وەک منوونــەی )پارتــی كرێكارانــی كوردســتان-

كۆمۆنیســت،  ماویســتی  پارتــی  تورکــی،  پەکەکــه، حیزبوڵــای 

ــر(. ــی ت ــری تورکی،...چەندان ــی تەحری حیزب

 1982 ســاڵی  دوای  لــە  سیاســییانەی  پارتــه  ئــەو  زۆرتریــن 

ڕووبــەڕووی یاســاغکردنی کاری سیاســی بوونەتەوه پارته ئیســامی 

و كوردییــەکان بــوون، بــەاڵم ئەمــه بــەو واتایــه نایــەت کــه پارتــە 

سیاســییەکانی تــری تورکیــا مەترســیی یاســاغکردنیان لــە ســەر نییه، 

ــەرەتای  ــه س ــەر ل ــتەكان ه ــه كۆمۆنیس ــه چەپ ــەدا پارت ــەو نێوان ل

ــەڕووی دادگا  ــاڵی 1920 ڕووب ــا لەس ــاری تورکی ــی كۆم دامەزراندن

ــراون. ــاغ ک ــان یاس ــی زۆری ــەوە و بەش بوونەت

مێــژووی داخســتنی پارتــە سیاســییەکان لــە تورکیــا لــە ســاڵی 

ــا،  1925، واتــە دوای دوو ســاڵ پــاش دامەزراندنــی کۆمــاری تورکی

بــە داخســتنی پارتــی کۆمــاری پێشــکەوتنخواز دەســت پێــد ەکات 

و لــە ســاڵی 2009یشــدا بــە داخســتنی کۆنگــرەی کۆمەڵگــەی 

ــت. ــژەی دەبێ ــی درێ دیموکرات

دوابــەدوای ڕێگــەدان بــه سیســتمی فــره حیزبــی لەتوركیــادا، 

ــادا  ــه تورکی ــی سیاســی ل ــه ســاڵی 1946-2009 نزیکــەی 27 پارت ل

کۆڵنەدان له خەباتی سیاسی و شۆڕشگێڕی 

و بەردەوامیدان به خەبات و هێنانه ئارای 

ئەلتەرناتیڤی جیاواز، به پێی جیاوازی 

قۆناغەکان، به منوونه له ساڵی 1990تا 

2012 نزیکەی 10 پارتی سیاسیی کوردی له 

تورکیادا داخراون وپەرلەمانتاران و ئەندام و 

الینگرانیان زیندانیکراون
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ــی دادگای دەســتووری  ــەدوای پێکهێنان ــان دواب داخــراون، 25 پارتی

ــەش  ــا2009 ش ــاڵی 1991ت ــوان س ــراون. لەنێ ــاڵی 1961داخ ــه س ل

ــاری  ــتووری بڕی ــگای دادگای دەس ــە ڕێ ــوردی ل ــیی ک ــی سیاس پارت

داخســتنیان دراوه.

ــە  ــی ل ــی سیاس ــاڵدا 58 پارت ــاوەی 84 س ــە م ــتی ل ــۆی گش ــه ک ب

تورکیــا داخــراون، بەشــێکیان بــە فەرمانــی دادگای ســەربازی و 

بەشــێکی تریــان بەفەرمــی دادگای دەســتووری داخــراون، دواییــن 

دوو پارتیــش کەلــەو چوارچێوەیــەدا داخــران، هــەر یەکــە لــە پارتی 

دیموکراتــی گــەل و کۆنگــرەی کۆمەڵگــەی دیموکراتــی بــوون، کــە 

ــوون. دوو پارتــی کــوردی ب

منوونەی کۆمەڵێک پارتی سیاسیی یاساغکراو داخراو له تورکیا:

1. پارته چەپەكان:

- پارتــی كرێكارانــی تــورك )توركــی ئیشــچی پارتیســی(، لــه ســاڵی 

)1961( یاســاغ کــراوه.

ــیك  ــر لەش ــی بی ــا )تورك ــووی توركی ــتی یەكگرت ــی كۆمۆنیس - پارت

ــراوه. ــاغ ک ــاڵی )1991( یاس ــه س ــی( ل ــت پارتیس كۆمۆنیس

2. پارته دینییەكان:

ــەت  ــەر جمهوریی ــكەوتنخواز )تەراككیپەرڤ ــاری پێش ــی كۆم - پارت

ــراوە ــاغ ک ــی )1925/6/3( یاس ــه ڕێکەوت ــی(، ل فیركاس

ــی  ــه ڕێکەوت ــی(، ل ــزام پارتیس ــی نی ــی )میل ــی میلل ــی نیزام - پارت

)1971/5/20( یاســاغ کــراوه.

ــی ( )1998/2/22(  ــه ڕێکەوت ــی(، ل ــاه پارتیس ــاه )رهف ــی ڕف - پارت

یاســاغ کــراوه.

ڕێکەوتــی  لــه  پارتیســی(،  )فەزیلــەت  فەزیلــەت  پارتــی   -

کــراوه. یاســاغ   )2001/6/22(

3. پارته كوردییەكان:

- پارتــی كاری خەڵــك )هەڵكیــن ئەمــەك پارتیســی(، لــه ڕێکەوتــی 

)1993/3/6( کاری سیاســییان لــێ یاســاغ کــراوه.

ڕێکەوتــی  لــه  پارتیســی(،  )دیموكراســی  دیموكــرات  پارتــی   -

کــراوه. یاســاغ  لــێ  سیاســییان  کاری   )1994/6/16(

- پارتــی دیموكراتــی خەڵــك )هەڵكیــن دیموكراســی پارتیســی(، لــه 

ڕێکەوتــی ()2003/3/13( یاســاغ کــراوه.

تۆپلــوم  ڤــه  )دیموكراتیــك  دیموكــرات  كۆمەڵگــەی  پارتــی   -

کــراوه. )2009/12/11(یاســاغ  ڕێکەوتــی  لــه  پارتیســی(، 

دیموکراســی  ڤــە  )باریــش  دیموکــرات  کۆمەڵگــەی  پارتــی   -

پارتیســی( ، ســاڵی 2014 لــە الیــەن دادگای دەســتووری تورکیــاوه 

ــرا. ــۆ دەرک ــتنی ب ــاری داخس بڕی

جێــی ئاماژەبۆکردنــه لــە خولــی پێشــوی پەرلەمانــی تورکیــادا 

مادەیەکــی  چەنــد  هەموارکردنــی  بــارەی  لــە  درا  هەوڵێــک 

دیــاردەی  زەحمەتکردنــی  پێنــاو  لــە  ئەوەیــش  دەســتووری، 

داخســتنی پارتــە سیاســییەکان، ئــەوە بــوو لــه ڕێکەوتــی 10 ئــازاری 

ســاڵی2015دا پڕۆژەیــەک بــه واژۆی 224 پەرلەمانتــار پێشــکەش به 

لیژنــەی هەموارکردنــەوەی دەســتووری کــرا لــه پەرلەمانــدا، دوای 

چــوار ڕۆژ پڕۆژەکــه پەســەند کــرا. پڕۆژەکــه ســەرەڕای گۆڕانــکاری 

لــه چەنــد ڕێکارێکــی داخســتنى پارتــەکان، بــەاڵم ســەرئەنجام 

وەک ڕ ابــردوو دەســەاڵتی داخســتنی پارتــه سیاســییەکانی لــه 

چوارچێــوی ســەاڵحیاتەکانی دادگای دەســتووریدا هێشــتوە.

مێژووی خەباتی سیاسی و پەرلەمانی کورد لە تورکیا
ــه  ــورد ل ــوی ک ــی سیاس ــدا خەبات ــااڵنی حەفتاکان ــوی س ــه کۆتای ل

تورکیــا پێــی نایــه قۆناغێکــی نوێــوه، بەتایبــەت پــاش دروســتبوون 

بــە  )پەکەکــە(  کوردســتان  کرێکارانــی  پارتــی  ڕاگەیاندنــی  و 

ڕابەرایەتیــی )عەبدولــا ئۆجــەالن( لــه ڕێکەوتــی 1978/11/27 لــە 

باکــووری کوردســتان. ئــەم پارتــه کوردییــه لــه دیارتریــن ئــەو پارتــه 

ــی  ــه ئەزموون ــاواز ل ــه جی ــا، ک ــه تورکی ــوو ل ــورد ب ــییانەی ک سیاس

پــارت و ڕێکخــراوه سیاســییەکانی ڕابــردووی کــورد لــەو پارچەیــەی 

کوردســتان، توانیــی کاریگەریــی گــەوره دروســت بــکات لــە ســەر 

ــی  ــام و وزەی خەبات ــا و ئیله ــه تورکی ــورد ل ــی ک ــتەی خەبات ئاراس

نەتەوەیــی ببەخشــێته دەیــان پــارت و ڕێکخــراوی سیاســیی تــر لــه 

ــادا. تورکی

ــە ســەرۆکایەتیی  ــای ســەربازیی 12ئەیلوولــی 1980 ب پــاش کودەت

ــەی گــروپ و  ــە وەک زۆرب ــی پەکەک ــرەن(، ئەندامان ــان ئێڤ )کەنع

ــەر  ــا کەوتنەب ــتان و تورکی ــووری کوردس ــە باک ــر ل ــتەکانی ت دەس

ــن و کوشــن. ــان و گرت شــااڵی ڕاون

ــۆکار  ــە ه ــی پەکەک ــتنی ئەندامان ــان و کوش ــی ڕاوەدوون هەڵمەت

بــوو بــۆ ئــەوەی لەســااڵنی )1982-1983( بەشــێک لــە ئەندامانــی 

ــەڵ  ــڕۆن. لەگ ــان ب ــن و ڕوەو لوبن ــێ بهێڵ ــە ج ــا ب ــە تورکی پەکەک

ــۆ  ــس و دادگا ب ــوپاو دەزگای پۆلی ــارەکانی س ــەوەی فش توندبوون

ــار  ــەی ناچ ــه کوردیی ــەم پارت ــورد، ئ ــیی ک ــی سیاس ــەر چاالکان س

ــج  ــە کاری سیاســی و نەگەییشــتنه ئامان ــاش شــەش ســاڵ ل کــرد پ

لەگــەڵ حکوومەتــی تورکیــا، لــە ســاڵی1984دا بەفەرمــى دەســتی 

دایــه چــەک و خەباتــی شۆڕشــگێڕییان دژ بــه حکوومەتــی ئەنقەرە 

ــی  ــی چەكداری ــتا خەبات ــا ئێس ــەو ڕۆژەوە ت ــرد. ل ــێ ک ــت پ دەس

ــە سیاســییه  ــەم پارت ــە ســەر دەســتی ئ ــه باكــووری كوردســتان ل ل

ــه. بەردەوام
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دوای ســێ ســاڵ لــه حوکمــی ســوپا لــه تورکیــا، ســاڵی 1983 

ئــۆزال(  )تورگــوت  ســەرۆکایەتیی  بــە  نــوێ  حکوومەتێکــى 

پێــک هێــرنا، ئــۆزال تــا ســاڵی 1989 وەک ســەرۆک وەزیــران، 

ــوو.  ــتبەکار ب ــار دەس ــەرۆک کۆم ــاڵی 1992 وەک س ــا س ــر ت دوات

بەتایبەتــی  کــورد  پرســی  و  بەگشــتی  تورکیــا  ماوەیــەدا  لــەو 

دووچــاری گۆڕانــکاری بــوەوه، لــە ســەر ئاســتی تورکیــا کۆمەڵێــک 

ــران،  ــادا ک ــی تورکی ــا و بڕیارەکان ــتوور و یاس ــە دەس ــکاری ل گۆڕان

لەوانەیــش هەموارکردنــەوەی یاســای هەڵبــژاردن، بەرفراوانکردنــی 

کورســییەکانی پەرلەمــان، هەڵوەشــاندنەوەی ماددەکانــی )141-

چاالكییــە  قەدەغەكردنــی  بــارەی  لــە  دەســتوور  ی   )163-142

بــۆ  هەوڵــەکان  تــرەوە  لەالیەکــی  هــاوکات  سیاســییەكانەوە. 

ڕاگەیاندنــی ئاگربەســت لــە نێــوان پەکەکــە و حکوومەتــی تورکیــا 

دەســتیان پــێ کــرد، بــۆ ئــەوەی کێشــەی کــورد بــە شــێوەی 

و  بەرەوپێشــچوون  ئــەم  بێــت. هەمــوو  ئاشــتییانە چارەســەر 

گۆڕانکارییانــه ڕێگایــان خــۆش کــرد بــۆ کرانــەوەی زیاتــر و هاتنــە 

پێشــەوەی چاالکیــی کــوردەکان، بــۆ ئــەوەی لــە ڕێگــەی کەناڵێکــی 

ــی  ــە مــاف و داواکارییەکانیان ــراوە و داکۆکــی ل فەرمــی و دانپێدان

ــا. ــه تورکی ــەن ل ــورد بک ــتیامنییانی ک هاونیش

ئاستەنگەکانی خەباتی پەرلەمانی لە تورکیا
ــااڵنی  ــەرەتای س ــه س ــداری ل ــی چەك ــی خەبات ــەڵ بەردەوام لەگ

وەک  کــورد  چاالکانــی  پەکەکــە،  ڕابەرایەتیــی  بــە  نــەودەکان 

ــردە  ــان ب ــگێری، پەنای ــداری و شۆڕش ــی چەک ــی خەبات ئەڵتەرناتیڤ

ــدە  ــەر چەن ــەدا. ه ــەو واڵت ــی( ل ــی و مەدەن ــی سیاس بەر)خەبات

قۆناغەیشــدا،  لــەم  كوردییــەكان  پارتــه  ڕابــردوو  هاوشــێوەی 

ڕووبــەڕووی ســزادان و گرتــن و ڕاوەدوونانــی ئەندامــان و داخســن 

و قەدەغەکردنــی پارتەکانیــان بوونــەوه. بــەاڵم لەگــەڵ ئەوەیشــدا 

هیــچ کات فشــارەکان ڕێگــر نەبــوون لــە بــەردەم کۆتاییهێنــان بــە 

ــا. ــە تورکی ــوردەکان ل ــیی ک ــی سیاس ــات و ژیان خەب

یەکــەم هەوڵــی بەشــداریی سیاســیی بزووتنــەوەی کــورد لــه 

ــەوەی  ــەى )بزووتن ــە ڕێگ ــا ل ــی تورکی ــی و مەدەنی ــی سیاس خەبات

كۆمەڵگــەى دیموكرات(ـــەوه بــوو لــه ســاڵی1990. لــەو کاتــەوە تــا 

ئێســتا بزووتنــەوەی کــوردی لــه باکــوور ناچــار بــوه زیــاد 10جــار 

نــاوی پارتەکانــی خــۆی بگۆڕێــت. ئەوەیــش لــه پێنــاو خۆگونجاندن 

لەگــەڵ ڕێگــری و لەمپەرەکانــی حکوومەتــه جیاوازکانــی تورکیــا، تــا 

ــی سیاســیی  ــه خەبات ــن بەردەوامــی ببەخشــن ب ــەو جــۆره بتوان ب

کــورد لــه تورکیــا.

یەکــەم ئەزموونــی بەشــداریی سیاســیی )بزووتنــەوەی كۆمەڵگــەى 

یاخــود  گــەل  دیموکراســیی  )پارتــی  ڕێگــەی  لــە  دیموكــرات( 

ــۆ  ــە ب ــە کوردیی ــەم پارت ــەوە، ئ ــی کرای ــەل- هــەپ( تاق ڕەنجــی گ

)پارتــی سۆســیال  لەگــەڵ  تورکیــا  پەرلەمانــی  بچێتــە  ئــەوەی 

ــا.  ــک هێن ــی پێ ــا: ســەهەپە( هاوپەیامنی ــی تورکی ــی گەل دیموکرات

لــە ئەنجامــدا هاوپەیامنێتییەکــە توانیــی لــە هەڵبژاردنەکانــی 

ــت و  ــت بهێنێ ــە دەس ــەکان ب ــژەی %20،75دەنگ ــاڵی 1991 ڕێ س

ــە  ــیان ل ــە 18کورس ــەو ژمارەی ــەوە. ل ــان ببات ــیی پەرلەم 88 کورس

ناوچــە کوردییــەکان بــە دەســت هــات. لــە کاتــی ســوێندخواردنی 

دەســتبەکاربوونی ئەندامانــی پەرلەمــان، لــە 6ی ترشینــی دووەمــی 

ــە )ئۆرهــان دۆغــان،  ــا هــەر یــەک ل ــی تورکی ــە پەرلەمان 1991دا ل

ــە، ســەلیم ســاداک و ئەحمــەد تــورک(  ــا، خەتیــب دیجل ــا زان لەی

ســوێندی  کاتــی  لــە  کــوردی  زمانــی  بەکارهێنانــی  لــە  جگــە 

پەرلەمانیــدا گوتیــان » ئــەم ســوێندە بــۆ برایەتیــی گەلــی کــورد و 

ــن.« ــورک دەخۆی ت

پەرلەمانتارەکانــی  هــاوڕێ  و  دۆغــان  ئۆرهــان  ســوێندەکەی 

چەندیــن کاردانــەوەی لــێ کەوتــەوە. هــەر ئــەو ڕۆژە تانکەکانــی 

حکوومەتــی تورکیــا پەرلەمانیــان گەمــارۆ دا و هێــزە ئەمنییەکانیش 

پەرلەمانتــارە کوردەکانیــان دەستبەســەر کــرد. لــە دوای یــەک ســاڵ 

چیرۆکــی هاوپەیامنیــی هــەپ و ســەهەپە لــە مارســی 1992 

دارێژەرانی دەستووری 1982کۆمەڵێک 

لەمپەرو ڕێگرییان خستە بەردەم چاالکی پارتە 

سیاسییەکان، ئەوەیش لە ڕێگەی کۆمەڵێک 

بەندی دەستوورییەوە، لەوەش توندتر لە 

ڕێگەی یاسای پارتە سیاسییەکانەوە لەمپەری 

توندیان خستە بەردەم کاری سیاسی پارتە 

سیاسییەکان



ساڵی سێیەم ژمارە )6(  حوزەیران  122018 FOCUS

دا کۆتایــی پــێ هــات و 18 پاڵێــوراوی )هــەپ( فراکســیۆنێکی 

نوێیــان لــە پەرلەمــان دروســت کــرد. بــەاڵم کارەکانــی هــەپ 

ــەن دادگای  ــە الی ــەپ ل ــاڵدا ه ــان س ــە هەم ــد و ل زۆری نەخایان

وەک  کــوردەکان،  پەرلەمانتــارە  داخــراو  تورکیــاوە  دەســتووری 

ــان  ــدا درێژەی ــد و لەوێ ــان دامەزران ــی )دەپ( ی ئەڵتەرناتیڤــی پارت

ــدا. ــیی خۆیان ــە کاری سیاس ب

ــی  ــە دەنگ ــا، ب ــی تورکی ــە پارلەمان ــی 1994، ل ــی 1 مارس ڕێکەوت

ــتامنی،  ــی نیش ــی دایک ــت و پارت ــەی ڕاس ــی ڕێگ ــی پارت ئەندامان

ــاری )دەپ( ســەنرایەوە و  ــە شــەش پەرلەمانت ــی ل مافــی ئەندامێت

ــگ  ــران و چــوار مان ــارەکان دەســتگیر ک ــر پەرلەمانت ــک دوات ڕۆژێ

دواتــر مافــی حەســانەیان لــێ ســەنرایەوە و ڕەوتــی دادگاییکردنیان 

دەســتی پــێ کــرد.

هــۆی  بــە   1994 یەکەمــی  کانونــی  8ی  لــە  تورکیــا  دادگای 

ســوێندخواردنی ئــەو پەرلەمانتارانــە بــە زمانــی کــوردی و بــە 

ســاڵ   15 بــۆ   8 ســزای  پەکەکــەدا  لــە  ئەندامبــوون  تۆمەتــی 

ــا،  ــا زان ــان، لەی ــە )ئۆرهــان دۆغ ــەک ل ــی بەســەر هــەر ی زیندانی

ئەحمــەد تــورک، ســڕی ســاکیک، مەحمــود ئاڵنــاک، خەتیــب دیجلە 

و ســەدات یــورت تــاش( ســەپاند. دواتــر دادگای تێهەڵچوونــەوەی 

ــورت  ــورک، ســڕی ســاکیک، ســەدات ی ــا ســزای )ئەحمــەد ت تورکی

ــزای 15  ــەاڵم س ــاندەوە، ب ــاک(ی هەڵوەش ــوود ئاڵن ــاش و مەحم ت

ســاڵ زیندانیــی بــۆ هــەر یــەک لــە » ئۆرهــان دۆغــان، لەیــا زانــا، 

ــرد. ــەند ک ــاداک«ی پەس ــەلیم س ــە و س ــب دیجل خەتی

بــەم شــێوەیە لــە حوزەیرانــی ســاڵی1994دا، پارتــی )دەپ( داخرا و 

لــه مانگــی ئایــاری ســاڵی 1994پارتــی دیموكراتــی گــەل )هــادەپ( 

ــی  ــی پەرلەمان ــەوە. )هــادەپ( بەشــداریی هەڵبژاردن شــوێنی گرت

ــە  ــگ ب ــەزار دەن ــو 171 ه ــەك ملیۆن ــی ی ــرد، توانی ــاڵی 1995ك س

ــە  ــەاڵم ب ــەکاىن، ب ــژەی %4،1دەنگ ــرده ڕێ ــت، دەیك ــت بهێنێ دەس

هــۆى بوونــی بەربەســتى%10 نوێنــەرەکاىن ئــەم پارتــه نەیانتــواىن 

بگەنــە پەرلەمــان.

دامــەزرا،  )دەهــاپ(  دیموكــرات  گەلــی  پارتــی   1997 ســاڵی 

ــەری داخســتنی هــادەپ،  ــۆ ئەگ ــەك ب ــش وەك ئامادەكاریی ئەوەی

 1999 ســاڵی  هەڵبژاردنــی  بەشــداریی  پارتەكەیــش  دوو  هــەر 

ــۆ یــەك ملیــۆن و 482  ــان بــەرز كــردەوه ب ــان كــرد و دەنگەکانی ی

هــەزار دەنــگ و ڕێــژەی %4،7دەنگــەکاىن دەكــرد، بــەاڵم بــە هــۆی 

بوونــی بەربەســتی هەڵبــژاردن، جارێكــی تــر بزووتنــەوەی كوردیــی 

ــا. ــی تورکی ــه پەرلەمان ــی بنێرێت ــی كاندیدەكان نەیتوان

لــە هەمــان ســاڵدا و لــه ڕێکەوتــی 15شــوباتی ســاڵی1999 ڕێبــەرى 

ــەی  ــە ڕێگ ــەالن( ل ــا ئۆج ــتان )عەبدول ــی کوردس ــی کرێکاران پارت

ــرا  ــتگیر ک ــا دەس ــی کینی ــه واڵت ــەوه ل ــى نێودەوڵەتیی پیانگێڕییەک

ــدا، دادگای  ــە سەرەتایش ــرا. ل ــا ک ــی تورکی ــتی میت ــر ڕادەس و دوات

توركیــا، حوكمــی لەســێدارەدانی بــۆ ئۆجــەالن دەركــرد، بــەاڵم 

دواتــر بــە هــۆی زیادبوونــی فشــاره نێوخۆیــی و دەرەکییەکانــەوه 

ســزاكەی گــۆڕرا بــۆ زیندانیــی هەتاهەتایــی و ئۆجــەالن ڕەوانــەی 

ــی کــرا. دوورگــەی ئیمراڵ

بــه  وابــوو  پێیــان  کاتــەدا  لــەو  تورکیــا  دەســەاڵتدارانی 

دەســتگیرکردنی عەبدولــا ئۆجــەالن دەتوانــن خەباتی شۆڕشــگێڕی 

و چەکداریــی کــورد لــه تورکیــادا بــه یەکجــاری کۆتایــی پــێ بهێنــن. 

ــری  ــی زیات ــەالن، گڕوتین ــتگیرکردنی ئۆج ــه دەس ــەاڵم بەپێچەوان ب

بەخشــییه خەباتــی شۆڕشــگێڕیی پەکەکــه، لــە ســەر ئاســتی 

ناوخــۆی تورکیایــش خەباتــی سیاســیی کــورد بەرەوپێشــوەچوونی 

ــی.  ــەوه بین ــە خۆی ــری ب زیات

داخســتنی  بڕیــاری  توركیــا  دەســتووری  دادگای   2002 ســاڵی 

)هــادەپ(ی دەركــرد، بــەو هۆیەیشــەوه، پارتــی گەلــی دیموكــرات 

)دەهــاپ( كــه ســاڵی 1997 دامەزرابــوو، جێــگای هادەپــی گرتــەوە 

ــەك  ــی ی ــرد و توانی ــاڵی 2002ك ــی س ــداریی هەڵبژاردنەكان و بەش

ملیــۆن و 960 هــەزار دەنــگ بــە دەســت بهێنێــت، بەرانبــەر 

ــتی  ــی بەربەس ــۆی بوون ــە ه ــەاڵم ب ــەكان، ب ــژەی %6،2 دەنگ ڕێ

هەڵبــژاردن جارێكــی تــر كــورد لــه پەرلەمانــی توركیــا بێبــەش بــوو.

ــاڵی  ــدا س ــدان کردنیان ــەر زین ــه س ــاڵ ب ــی 10 س ــاش تێپپەڕبوون پ

2004 هــەر یــەک لــە )ئۆرهــان دۆغان و لەیــا زانــا و هاورێکانیان( 

ئــازاد کــران، لــەدوای ئازادبوونــی ئــەم پەرلەمانتارانــە، پارتــی 

ــەو  ــی )هــادەپ( داخــرا. ل ــە هەمــان ســیناریۆی پارت )دەهــاپ( ب

کاتــەدا هــەر یــەک لــە )ئۆرهــان دۆغــان و ئەحمــەد تــورک، لەیــا 

زانــا، ئایســەل توغڵــوک، خەتیــب دیجلــە و ســەلیم ســاداک( 

لــە ڕێکەوتــی 9ی ترشینــی دووەمــی 2005پارتــی کۆمەڵگــەی 

دیموکراتــی )دەتەپــە( یــان دامەزرانــد. ســاڵی 2007 بــەر لــە 

ــا  ئەنجامدانــی هەڵبژرادنــی پەرلەمــان، یاســای هەڵبژاردنــی تورکی

گۆڕانــی تێــدا ئەنجــام درا و ڕێگــە درا جگــە لــە لیســتی پارتــەکان 

ــەن،  ــداری لــە هەڵبژاردنەکانــدا بک ــەربەخۆش بەش کاندیــدی س

ــەی  ــە ڕێگ ــە ل ــرات دەتەپ ــگای دیموک ــی کۆمەڵ ــوو پارت ــەوە ب ئ

ــرد و  ــدا ک ــە هەڵبژاردنەکان ــداریی ل ــەربەخۆوە بەش ــدى س کاندی

ــت،  ــت بهێنێ ــی بەدەس ــەزار دەنگ ــۆن و 334 ه ــەك ملی ــی ی توان

ــى  ــورد کەم ــەکاىن ک ــی 2002دەنگ ــاو هەڵبژاردن ــده لەچ هەرچەن

کــرد ، بــەاڵم دەتەپــه توانــی لــه كــۆی 62 كاندیــد 21 پەرلەمانتــار 
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بنێرێتــه پەرلەمــاىن توركیــا، بــەوەش بــۆ یەکەمیــن جــار بــوو كــورد 

بــەو ڕێگەیــه لــه بەربەســتی %10 ڕزگاری بــوو. دواتــر لەنــاو 

ــا. ــان پێکهێن ــیۆنی دەتەپەی ــدا فراکس پەرلەمان

هەینــى  ڕۆژی  لــه  پەرلەمانــی،  کاری  لــە  ســاڵ  دوو  دوای 

و  تــر  کوردییەکانــی  پارتــه  شــێوەی  )2009/12/11(بەهەمــان 

كۆمەڵگــەی  پارتــی  تورکیــا  دەســتووری  دادگای  بریــاری  بــه 

دیموكراتــی )دەتەپــه( بڕیــاری داخســتنی درا بــه »تاوانــی بوونــی 

پەیوەنــدی لەگــەڵ پەكەكــه«. بــەم شــێوەیەش كاری سیاســیی 

ــەرۆكی  ــورك(ی س ــەد ت ــه به)ئەحم ــەم پارت ــی ئ ــه دامەزرێنەران ل

ــەرۆكی  ــچ: س ــم كیلی ــدا )هاش ــرا. لەوکات ــەوه قەدەغەك پارتەكەش

دادگای دەســتووری( ڕایگەیانــد » )11( دادوەری دادگای بــااڵی 

ــەی  ــەو پێی ــه داوه، ب ــە ســەر داخســتنی دەتەپ ــان ل ــا بڕیاری توركی

ئــەم پارتــه بوەتــه خاڵــی ســەرەكی چاالكییــەكان دژی یەكگرتوویــی 

واڵت و نیشــتامن. هــاوکات ڕایگەیاند«ســەرۆكی دەتەپــه واتــا 

ئەحمــەد تــورك، لەگــەڵ ئایســەل تــورك و )35( ئەندامــی دیكــەى 

ئــەو پارتــه بــۆ مــاوەی پێنــج ســاڵ چاالكیــی سیاســیان لــێ 

ــه  ــی حیزبەك ــەواوی دارای ــه ت یاســاغكراوه، ئەوەیشــی باســكرد، ك

دەســتی بەســەردا دەگیرێــت«.

ــتی و  ــی ئاش ــرده پارت ــورد ڕویانک ــی ک ــەوه چاالکان ــەو هۆیەیش ب

ــوو  ــوردی ب ــەى ک ــی دیک ــش پارتێک ــه(، ئەمی ــی )بەدەپ دیموكراس

ــوو. ــەزرا ب ــاڵی 2008دام ــه س ك

ــدی  ــه لیســتی كاندی ــه ب ــی ســاڵی 2011، بەدەپ ــه هەڵبژاردنەکان ل

بگەیەنێتــه  35پەرلەمانتــار  توانــی  بەشــداریکردو  ســەربەخۆ 

پەرلەمانــی توركیــا، ئەوەیــش دوای ئــەوەی دەنگەكانــی كــورد بــۆ 

2 ملیــۆن و 435 هــەزار دەنــگ بــەرز بــوەوه. كــه ڕێژەكــەی بریتــی 

ــا. ــی توركی ــۆی دەنگدەران ــه %5،6ی ك ــوو ل ب

ــتووری  ــەن دادگای دەس ــە لەالی ــه( ل ــی )بەدەپ ــاڵی 2014 پارت س

بــۆ دەرکــرا. لەوکاتــەدا دوبــاره  تورکیــاوه بریــاری داخســتنی 

)پارتــی  پارتــی  کــرده  بەشــێکیان ڕوویــان  کــورد  چاالکوانانــی 

 2008 ســاڵی  لــه  کــه  دەبەپــه(  دیموكراتییــەكان-  هەرێمــه 

ــی  ــی دیموكرات ــه پارت ــان ل ــان ڕووی ــێکی تری ــتکرابوو، بەش دروس

ــوو،  ــاڵی 2012دامەزراب ــەش لەس ــەم پارت ــرد، ئ ــه( ک گەالن-هەدەپ

ــی  ــاو پەرلەمان ــە ن ــان ل ــه نوێنەری ــی بەدەپ ــه هاوبەش ــەوكات ب ئ

توركیــادا هەبــوو.

ــه(  ــەالن )هەدەپ ــی گ ــی دیموکرات ــه، پارت ــتنی بەدەپ دوای داخس

ــدا وەک پارتێکــی ســەربەخۆ بەشــداریی پڕۆســەی سیاســی  بریاری

لــه  بەشــداریکردن  بــۆ  کــرد  ئامــادە  و خــۆی  بــکات  تورکیــا 

ــی  ــار لەســاڵی 2014 و هەڵبژاردن ــی ســەرۆکایەتیی کۆم هەڵبژاردن

پەرلەمانــی تورکیــا ســاڵی 2015دا.

و  بــوون  دروســت  مێــژوی   )HDP( گــەالن  دیموکــراىت  پــارىت 

ڕاگەیاندنــی ئــەم پارتــە دەگەڕێتــەوە بــۆ ڕێكەوتــی 15ئۆكتۆبــەری 

ســاڵی2012، وەك باڵێكــی هاوبەشــی پارتــی ئاشــتی و دیموكراتــی 

كــورد )بەدەپــە: BDP(، ئــەو كات نوێنەرایەتییــان لەنــاو پەرلەمانی 

توركیــادا هەبــوو. یەكەمیــن كۆنگــرەی ئــەم پارتــە لــە ڕێكەوتــی 27 

ئۆكتۆبــەری ســاڵی 2013دا بەســرتا.

لــە ڕووی ئایدوۆلۆژیــاوە ئــەم پارتــەی بــە پارتێكــی سۆســیال 

بەدژایەتیكردنــی  پابەنــدە  دەدرێــت،  قەڵــەم  لــە  دیموكــرات 

ــی و  ــتنی ئاین ــاكاری و ڕەگەزپەرس ــەرمایەداری و جی ــتمی س سیس

ــوون  ــەكان و پابەندب ــی جیاوازیی ــن و قبوڵكردن ــی، رێزگرت نەتەوەی

ــازادی و  ــانی، ئ ــوون، یەكس ــی، هاواڵتیب ــی دیموكرات ــە بنەماكان ب

. دادپــەروەری 

یەكــەم بەشــداریی فەرمــی ئــەم پارتــە لەبــواری حكومرانیــدا، 

كاتێــك   2014 شــارەوانییەكانی  هەڵبژاردنــی  بــۆ  دەگەڕێتــەوە 

بــە هاوبەشــی لەگــەڵ پارتــی ئاشــتی و دیموكــرات )بەدەپــه( 

هــەردوو  هەڵبژاردنەكانیــش  دوابــەدوای  كــرد،  بەشــداریان 

ڕەوشی دیموکراسی لە تورکیادا. بەم هۆیەوە 

لە مانگی ئازاری ساڵی2009 )لیژنەی ئەوروپی 

بۆ دیموکراسی لە ڕێگەی یاسا: کۆمسیۆنی 

ڤینیسیا - لجنە البندقیە ( لە یەکێتی ئەوروپا 

لە ڕێگەی ڕاپۆرتێکەوە ڕەخنەی توندی لە 

ماددە دەستووری و یاساییەکانی تورکیا گرت، 

پەیوەست بە دۆسییەی یاساغکردنی پارت و 

ڕێکخراو چاالکی سیاسی لە تورکیادا
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پــارت ڕیزەكانــی خۆیانیــان لــە ژێــر پەیكەرێكــی هاوبەشــدا 

ڕێكخســتەوە. ئــەم هەنــگاوە ســەرەتا لەپەرلەمانــەوە دەســتی پــێ 

ــدا  ــاو پەرلەمان ــاش ئــەوەی فراكســیۆنێكی هاوبەشــیان لەن كــرد، پ

ــە  ــرات چون ــتی و دیموك ــی ئاش ــی پارت ــا، پەرلەمانتارەكان پێكەوەن

ــۆرەش  ــەم ج ــەالن. ب ــی گ ــی دیموكرات ــی پارت ــاڵ پەرلەمانتارەكان پ

فراكســیۆنێكی 35 ئەندامیــان پێكهێنــا.

ــڕەو  ــاو پەی ــە ن ــە ل ــەم پارت ــی ئ ــی و مەدەنییەكان ــە سیاس ئامانج

پارتــە  ئــەم  ڕونكراوەتــەوە.  پارتەكــەدا  ناوخــۆی  پرۆگرامــی 

تێدەكۆشــێت لەپێنــاو بەگژداچوونــەوەی گشــت تایبەمتەندێتیەكــی 

ژیانێكــی  دابینكردنــی  بــۆ  كاردەكات  ڕەگــەزی،  و  نەتــەوەی 

بــۆ  یەكســانی  بنەمــای  ســەر  لــە  خۆشــگوزەران  و  شایســتە 

ســەرجەمی هاواڵتییانــی توركیــا، ئەوەیــش بــە بەدێهێنــان و هێنانــە 

ــراڵ و  ــتمێكی لی ــەی سیس ــە ڕێگ ــی ل ــی دیموكرات ــارای بنەماكان ئ

دیموكراتــەوە. ئــەم پارتــە وەك لەپەیرەوەكەیــدا هاتــووە بــە پلــەی 

یەكــەم نوێنەرایەتیــی گشــت ئــەو چیــن و توێژانــە دەكات کــە لــە 

توركیــادا مافخــوراو و پەراوێزخــراون و وەك هاواڵتــی پلــە دوو 

مامەڵەیــان لەگەڵــدا دەكرێــت. دواتــر كار بــۆ بەرژەوەنــدی گشــتی 

ســەرجەم پێكهاتــە جیاوازەكانــی توركیــا دەكات. هــەر چەنــدە 

لەبنەرەتــدا پێكهێنەرانــی ئــەم پارتــە پێكهاتــون لــە كەســانی 

ــاری ناوچــە جیاوازەكانــی باكــووری كوردســتان، بەدیاریكــراوی  دی

ــی  ــتی و دیموكرات ــی ئاش ــی پارت ــاو ڕیزەكان ــرت لەن ــەی پێش ئەوان

لەناونانیــدا  هــەر  بــەاڵم  كــردووە،  كاریــان  )بەدەپــە(  كــورد 

دەردەكەوێــت پێكهێنەرانــی ئــەم پارتــە دەیانەوێــت هەدەپــە 

ــەوە  ــردوو. ئ ــی ڕاب ــە كوردییەكان ــی پارت ــە ئەزموون ــت ل جیاوازبێ

جگــە لــەوەی هەوڵــدەدەن لەگــەڵ بارودۆخــی هەمــە چەشــنەی 

ــە  ــەوە ل ــە جەختكردن ــن، ب ــان بگونجێن ــدا خۆی ــگای توركی كۆمەڵ

ــاف و  ــتەكردنی م ــگا و بەرجەس ــی كۆمەڵ ــەر دیموكراتیزهكردن س

ــە. ــەو واڵت ــی ئ ــۆی گەالن ــدی ك بەرژەوەن

لــە الیەكــی دیكــەوە ئــەم پارتــە بــە پارتێكــی كــوردی دەنارسێــت و 

الی زۆرێكیــش وەك كۆپــی دووەمــی پارتــی ئاشــتی و دیموكراتــی 

كــورد )بەدەپــە( ناودەبرێــت. بــەاڵم ئەمــان ڕێــرەو چاالكیەكانیــان 

ــە  ــان ل ــردوەو ڕووی ــس نەك ــتاندا قەتی ــووری كوردس ــا لەباك تەنه

ــدووە. الی  ــاش وەرچەرخان ــاوای توركی ــی خۆرئ ــە جیاوازەكان ناوچ

هەندێكــی دیكــە بــە پارتێكــی دیموكــرات و هەندێكیــش وەك 

پارتێكــی چــەپ و بەشــێكیش لــە باڵــی سیاســی پارتــی كرێكارانــی 

ــۆی  ــە خ ــار هەدەپ ــەن. دواج ــی دەك ــاژە و پێناس ــتان ئام كوردس

بــە نوێنــەری هەمــوو گــەل و تاكــە پەراوێزخــراو، چەوســاوە، 

زوڵملێكراوەكانــی كۆمەڵــگای توركیــا دەزانــێ، چونكــە دەیــان 

ئایینــی  كەســایەتیی  كــورد،  مەدەنیــی  و  سیاســی  ڕێكخــراوی 

ئازادیخــواز، فێمینیســت، ژینگەپارێــز، ســەندیكای  و چــەپ و 

ــەوە. ــۆ كردوەت ــدا ك ــكاری لەخۆی كرێ

ــە  ــت، وات ــەرۆك دەكرێ ــاو س ــتمی ه ــە سیس ــەدا كار ب ــەم پارت ل

پارتەكــە ســەرۆكێكی پیــاو ســەرۆكێكیژنی دەبێــت و لەكاتــی 

ــاتەوەختی  ــن. لەس ــان هەڵدەبژێرێ ــرەدا هەردووكی ــتنی كۆنگ بەس

مەزراندنییــەوە تــا ئێســتا هەدەپــە شــەش ڕێبــەری هەبــووە 

لــە  هەریــەك   2014/7/22 بــەروار  لــە  ژن.  ســێ  پیــاو  ســێ 

)فیــگان یوكســیك داغ( و )ســەاڵحەدین دەمیرتــاش( هاوســەرۆكی 

پــاش  بــەاڵم  دەســت.  گرتــە  هەدەپەیــان  ڕێبەرایەتــی  و 

دەســتگیرکردنی هاوســەرۆکانی هەدەپــه لــه ئۆپەراســیۆنی شــەوی 

ــێیەم  ــراو س ــەر داوای هاوســەرۆکانی زیندانیک ــە س 2016/11/4، ل

كۆنگــرەی نائاســایی پارتــی دیموكراتــی گــەالن )هەدەپــه( لــه ڕۆژی 

2017/5/20 بــه دروشــمی »بــه بەرخــودان دەیبەینــەوه« لــه شــاری 

ئەنقــەره بەرێوەچــوو لــه کۆنگرەکــەدا )ســەرپیل كەمالبــای( وەک 

کاندیــدی ژنانــی هەدەپــه بــۆ جێگــرەوەی فیگــەن یوســەكداغ 

ــه. ــی هەدەپ ــەرۆکی نوێ ــه هاوس کرای

بــەاڵم ئەنجومەنــی ســەرکردایەتی هەدەپــە هیــچ کاندیدێکــی 

ــاره  ــۆ پڕکردنــەوەی پۆســتی دەمیرتــاش دیارینەکــرد. بــەاڵم وابری ب

)دەمیرتــاش(  پۆســتەکەی  هەدەپــەدا  ئاســایی  کۆنگــرەی  لــه 

ــرس  ــە پ ــەو پارت ــەرکردایەتی ئ ــەوه س ــەم بارەیەش ــەوه، ل پڕبکرێت

و ڕاوێژیــان بــە )ســەاڵحەدین دەمیرتــاش( هاوســەرۆکی هەدەپــە 

کــردووە بــۆ پڕکردنــەوەی پۆســتی هاوســەرۆک، الی خۆیــەوه 

لــە  دەســتبەرداربونی  بــۆ  دەربڕیــوە  ئامادەیــی  دەمیرتــاش 

ــا  پۆســتەکەی و پێدانــی بەکەســێکی دیکــە و ڕایگەیانــدووە »تەنی

». دەمێنمــەوە  ســەرکردایەتیی  ئەنجومەنــی  ئەندامێکــی  وەک 

هەدەپەو ئەزموونی سیاسی
سیاســی  پارتــی  وەک  هەدەپــه  فەرمــی  ئەزموونــی  یەکــەم 

بەشــداریکردن بــوو لــه هەڵبژاردنــی ســەرۆكایەتی کۆمــاری توركیــا، 

ئەویــش بــه کاندیدکردنــی )ســەاڵحەدین دەمیرتــاش( هاوســەرۆكی 

ــەر دوو  ــە بەرانب ــی ل ــاش نەیتوان ــده دەمیرت ــەر چەن ــه. ه پارتەك

بەدەســت  ســەرکەوتن  ســەرۆکایەتیی  دیکــەی  کاندیدەکــەی 

ــە دەســت  ــو 958هــەزار دەنــگ ب ــەاڵم توانــی 3 ملیۆن بهێنێــت، ب

بهێنێــت. كــه دەیکــرده ڕێــژەی %9،76دەنگــەكان، ئــەم ئەنجامەش 

ــا  دەریخســت کــه لــه دوای 24 ســاڵ بــه دەنگــی کــورد لــه تورکی

ــوو  ــک ب ــه هۆکارێ ــەم ئەنجام ــردوه. ئ ــادی ك ــژەی %75 زی ــه ڕێ ب
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بــۆ ئــەوەی بزووتنــەوەی كــورد لــه توركیــا بڕیــار بــدات بەشــێوەی 

پارتــی سیاســی، بەشــداریی هەڵبژاردنــی پەرلەمانــی 7 حوزەیرانــی 

ــەوەی دەتوانێــت بەربەســتی  ــا بێــت ل ــكات و دڵنی ســاڵی 2015 ب

%10ی پەرلەمانــی ببڕێــت و بــۆ یەکــەم جــار وەک پارتێکــی 

ــاش  ــدە پ ــا. هەرچەن ــی تورکی ــه پەرلەمان ــوردی دەگات ــیی ک سیاس

هەڵبژاردنەكانــی 1991، پارتــە كوردیەكانــی باكــوور بەشــداری 

ــە  ــەاڵم هەمیش ــرد، ب ــان دەک ــی توركیای ــی پەرلەمان هەڵبژاردنەكان

بــە هــۆی بەربەســتی ڕێــژەی %10 یاســای هەڵبژاردنەكانــی توركیا، 

نەیاندەتوانــی وەك پارتــی سیاســی بگەنــه پەرلەمانــی ئــەو واڵتــه، 

بــەم هــۆكارەش ناچــار بــوون بــە كاندیــدی ســەربەخۆ بەشــداریی 

هەڵبژاردنەكانــی دەیــەی ڕابــردوی توركیــا بكــەن و بــۆ گەیشــن بــه 

ــا. ــی تورکی پەرلەمان

ئــەوە بــوو لــه هەڵبژاردنــی حەوتــی حوزەیرانــی 2015بــۆ یەكەمین 

جــار پارتــی دیموكراتــی گــەالن )هەدەپــە(، توانــی بەربەســتی 

%10 تێبپەرێنێــت و بــە بەدەســتهێنانی 6،057،506 دەنــگ، ڕێــژەی 

ــه  ــوو ب ــەر ب ــت، بەرانب ــا بەدەســت بهێنێ ــی تورکی %13 دەنگەكان

ــژوودا وەك  ــه مێ ــه ل ــێوەیه هەدەپ ــەم ش ــی پەرلەمانی.ب 80 كورس

یەكەمیــن پارتــی کــوردی لــه باكــووری كوردســتان گەییشــته 

ــا. ــی توركی پەرلەمان

لــە ســەر  ســەرکەوتنی کــورد و هەدەپــه لــەم هەڵبژاردنــەدا 

حســابی پارتــی دادوگەشــەپێدان بەدەســتهات. چونکــه پارتــی دادو 

ــوو، ــژاردن ب ــراوەی هەڵب ــی ب ــەوەی پارت ــەپێدان ســەرەڕای ئ گەش

بــەاڵم بەهــۆی زیادبونــی دەنگــی هەدەپــەوه زەبرێکــی گــەورەی 

ــی  ــه پەرلەمان ــییەکانی ل ــارەی کورس ــەى ژم ــەو پێی ــەوت. ب بەرک

ــه  ــرد، وات ــی ک ــۆ 258کورســی کەم ــه 327 کورســییەوه ب ــا، ل تورکی

68 کورســیی لەپەرلەمــان لــە دەســت دا. بەشــی هــەره زۆری ئــەو 

دەنــگ و کورســییه لەدەســتدراوانەش چونــه ســەر بااڵنســی هێــزی 

کــوردو هەدەپــه، بــەو پێیــەی پارتێکــی کــورد گەیشــته پەرلەمانــی 

ــۆ 80  ــەرەوه ب ــه 36 نوێن ــش ل ــی کوردی ــارەی نوێنەران ــاو ژم تورکی

نوێنــەر زیــادی کــرد.

پــاش ڕاگەیاندنــی ئەنجامــی هەڵبژاردنەکــەى 7ی حوزەیرانی2015، 

دەرکــەوت چیــرت پارتــی دادو گەشــەپێدان ناتوانــێ پشــت بەســت 

بــه زۆرینــەی پەرلەمانــی وەک ڕابــردوو حکوومــەت بەتەنهــا 

ــی  ــاک پارت ــەی ئ ــەش حکوومەتەک ــەم هۆی ــەر ئ ــت، لەب پێکبهێنێ

بریــاری ئەنجامدانــەوەی هەڵبژاردنــی پەرلەمانــی دەرکــرد لــه 

ڕێکەوتــی 2015/11/1 دا. هەڵبژاردنــی پێشــوەختی پەرلەمــان، 

هەلێــك بــوو لەبــەردەم ئــاک پارتیــدا تاوەكــو بــەم دەرفەتــە 

بتوانێــت ڕێگەیەیەكــی یاســایی بدۆزێتــەوە بــۆ بەرگرتــن لــە 

دوبــارە ســەركەوتنی هەدەپــە لــە گەیشــن بــە پەرلەمانــی توركیــا، 

لەالیەکــی دیکەشــەوه خوازیاربــوون پارتەکەیــان بتوانــێ زۆرینــەی 

پەرلەمانــی بــۆ پێکهێنانــی کابینــەی ئاینــدەی حکوومەتــی تورکیــا 

ــکات. ــۆگەر ب مس

 دوای ئەنجامدانــەوەی هەڵبژاردنــی پەرلەمانــی تورکیــا لــه 1ی 

نۆڤەهمبــەری 2015، ئــاک پارتــی توانــی بەشــێک له مەبەســتەکەی 

ــی و  ــەی پەرلەمان ــۆگەرکردنی زۆرین ــش دوای مس ــێ، ئەوەی بپێک

ــەدا  ــەم هەڵبژاردن ــەوەی ل ــەاڵم ئ ــی، ب ــتهێنانی 317 کورس بەدەس

و  هەدەپــە  ســەرکەوتنی  دوبــاره  نەبــوو،  ئەکەپــه  دڵخــوازی 

تێپەرکردنــی بەربەســتی %10 بــوو لــەم هەڵبژاردنەشــدا. هەدەپــه 

ــه  ــەراورد ب ــه ب ــییەکانی ب ــگ و کورس ــی دەن ــەرەڕای کەمکردن س

هەڵبژاردنــی 7 حوزەیــران، بــەاڵم توانــی ئەمجــار ببێتــه ســێهە 

گــەوره پــارت و فراکســیۆنی پەرلەمانــی تورکیــا، ئەوەیــش لــە 

ــەم  ــە(، ل ــا )مەهەپ ــتی تورکی ــەوه پەرس ــی نەت ــابی پارت ــەر حس س

ــەوه،  ــگ کۆبکات ــی 108،144،5دەن ــه توان ــدا هەدەپ هەڵبژاردنەش

کــه دەیکــرده ڕێــژەی %10،75 دەنگەکانــی تورکیــا، بەرانبــەر بــه59 

ــەدا. ــەو واڵت ــی ئ ــه پەرلەمان کورســی ل

ســەرکەوتنی هەدەپــە لــە دوو هەڵبژاردنــی یــەک لــەدوای یەکــدا، 

پارتەکــەی،  و  ئەردۆغــان  بــۆ  بــوو  ئاگادارکردنــەوە  زەنگێکــی 

بەتایبــەت پــاش ئــەوەی هەدەپــە لــە هــەر دوو هەڵبژاردنەکــەدا 

بــۆ  ئەردۆغــان  لــە خەونــی  لــە ســەر ڕێگریکــردن  جەختــی 

گۆڕینــی سیســتەمی سیاســیی تورکیــا دەکــردەوە لــە ڕێــگای 

ــە  ــش هەدەپ ــەم هۆیەی ــەر ئ ــەوە، لەب ــەقام و کاری پەرلەمانیی ش

ــار لەالیــەن ئەکەپــەوە لەقەڵەمــدرا، لەالیەکــی  وەک پارتێکــی نەی

ــەردەم  ــری لەب ــت و ڕێگ ــن بەربەس ــەوە وەک گەورەتری دیکەیش

خەونــی ئەردۆغــان بــۆ گۆڕینــی سیســتەمی سیاســی تورکیــا 

تەماشــا دەکــرا، لــەم پێناوەشــدا حکوومەتــی ئاکپارتــی و پەرلەمــان 

و دادگای دەســتووریی تورکیــا دۆســییەی هەڵگرتنــی پارێزبەنــدی 

ــەم  ــج ل ــد. ئامان ــا جوواڵن ــی تورکی ــە پەرلەمان ــان ل پەرلەمانتارانی

ــایی  ــاوێکی یاس ــە پاس ــن ب ــوو بتوان ــەوە ب ــۆ ئ ــا ب ــش تەنه کارەی

گەورەتریــن بەربەســتی بــەردەم ســرتاتیژی ئاکەپــەو ئەردۆغــان لــە 

ــکێنن. تورکیــادا تێکبش

ئــەوە بــوو لــه مانگــی ئایــاری 2016دا، پەرلەمانــی توركیا دۆســیەی 

تورکیــای  پەرلەمانــی  پەرلەمانتارانــی  پارێزبەنــدی  هەڵگرتنــی 

جواڵنــدو پــاش چەنــد ڕۆژێــک یاســای هەڵگرتنــی پارێزبەنــدی لــە 

ــەو  ــەندکردنی ئ ــرا. پەس ــەند ک ــار پەس ــەک پەرلەمانت ــەر ژمارەی س
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یاســایه پشــتی بەســتبوو بــەو دۆســیەو ســکااڵیانەی پێشــکەش بــه 

پەرلەمانــی تورکیــا کرابــوون، بەتۆمەتــی پشــتیوانی و هاریــکاروی 

و  کۆمــار  ســەرۆک  بــە  ســوكایەتیكردن  و  گەندەڵــی  و  تیــرۆر 

ــد. ــا... هت ــیمبولەکانی تورکی ــران و س ــەرۆک وەزی س

یاســای  پــرۆژە  پەســەندكردنی   2016/5/18 ڕۆژی  بــوو  ئــەوه 

دەنگــی  پەرلەمانتــار   138 ســەر  لــە  پارێزبەنــدی  هەڵگرتنــی 

ــی یەكەمــی دەنگــدان بــه348 دەنگــی بەڵــێ  ــه خول لەســەردرا. ل

ــی دووەمــی  ــرا. خول ــر پەســند ك ــەر 155 دەنگــی نەخێ ــه بەرانب ل

پرۆســەی دەنگــدان ڕۆژی 2016/5/20بەڕێوەچــوو تیایــدا یاســاکه 

بــه 376 دەنگــی بەڵــێ بەرانبــەر 140 دەنگــی نەخێــر پەســندكراو 

ــی  ــه پەرلەمان ــدی ل ــی پارێزبەن ــرۆژەی هەڵگرتن ــێوەیه پ ــەم ش ب

ــرنا . ــا تێپەڕێ تورکی

ســەرەتای  لــە  هــەر  پارێزبەنــدی  هەڵگرتنــی  یاســای  پرســی 

ــاوەی  ــە م ــوو ل ــەوە ب ــرنا، ئ ــاوه جوڵێ ــی تورکی ــی 26 پەرلەمان خول

ــی  ــۆ هەڵگرتن ــیە ب ــدا، 667 دۆس ــی پەرلەمانی ــاڵی تەمەن ــەک س ی

ــەو  ــوو، ل ــان کراب ــەی پەرلەم ــار ڕەوان ــدی 138 پەرلەمانت پارێزبەن

ژمارەیەیــش زیــاد لــە نیــوەی ســکااڵکان بــە تەنیــا لــە ســەر 

پەرلەمانتارانــی پارتــی دیموکراتــی گــەالن هەدەپــە تۆمــار کرابــون.

ڕیزبەندی سکااڵکان دژ به پەرلەمانتاران بەم جۆره بوو:

- 405 دۆسیەی سکااڵ دژی 50پەرلەمانتاری هەدەپه.

- 192 دۆسیەی سکااڵ دژی 51 پەرلەمانتاری جەهەپه.

- 46 دۆسیەی سکااڵ دژی 27 پەرلەمانتاری ئەکەپە.

- 20دۆسیەی سکااڵ دژی 9پەرلەمانتاری مەهەپە.

- 5 دۆسیەی سکااڵ دژی پەرلەمانتارانی سەربەخۆ.

ــەو  ــەوه ل ــی لێکۆڵین ــه ئەنجام ــایە و ل ــەو یاس ــت ب ــت بەس - پش

ــان  ــوون، پەرلەم ــار کراب ــاران تۆم ــەر پەرلەمانت ــە س ــکااڵیانەی ل س

ــە  ــرت، ل ــا هەڵگ ــاری توركی ــەر 138 پەرلەمانت ــە س ــدی ل پارێزبەن

نێوانیشــیاندا لەکــۆی 59 پەرلەمانتــاری هەدەپــه،55 پەرلەمانتــاری 
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ــەوه. ــێ وەرگیرای ــان ل ــه پارێزبەندی ــه کوردیی ــەو پارت ئ

پــاش تەواوبوونــی پرۆســەی دەنگــدان بــۆ پەســەندکردنی یاســای 

ــی  ــاران، ســەرجەم پەرلەمانتاران ــدی پەرلەمانت ــی پارێزبەن هەڵگرتن

فراكســیۆنی پارتــی دیموكراتــی گــەالن )هەدەپــه(، بەچەپڵەڕێــزان 

ناڕەزایەتییــان دەربــڕی و ســەركۆنەی دانیشــتنەكەیان كــرد و هۆڵی 

ــان  ــی پەرلەمانی ــه جــێ هێشــت و بایکۆت ــان ب ــی تورکیای پەرلەمان

ڕاگەیانــد.

ــەم یاســایە کار ئاســانی  ســەرەنجام دەرچــوون و پەســەندکردنی ئ

ــەی  ــی حکوومەتەک ــزه ئەمنییەکان ــییه هێ ــتکراوەیی بەخش و دەس

پەرلەمانتارانــی  زیندانیکردنــی  لێپێچینــەوەو  بــۆ  پارتــی  ئــاک 

ــه. هەدەپ

ئاشــکرایه مەبەســتی دەرکردنــی ئــەو یاســایه لــه پەرلەمــان، 

پەرلەمانتارانــی  دوورخســتنەوەی  بــۆ  لەوکاتــەدا  بەتایبــەت 

هەدەپــه بــوو لــە پەرلەمــان و کایــەی سیاســی تورکیــا، بــەو پێیــەی 

ــە  ــون ل ــەی ب ــان و پارتەک ــەختی ئەردۆغ ــاری سەرس ــە نەی هەدەپ

پرســی گۆرانــکاری لەدەســتوور و سیســتمی سیاســی تورکیــادا، 

ئەمــەش گرەنتــی بەخشــییه ئەردۆغــان و پارتەکــەی تاوەکــو بتوانن 

ــن و  ــەوه تێبپەڕین ــا لەپەرلەمان ــتووری توركی ــر دەس ــێ ڕێگ ــه ب ب

ئامــادەی بکــەن بــۆ ڕیفرانــدۆم و سیســتمی حوكمڕانــی تورکیــا لــە 

ــان( ــب ئەردۆغ ــەب تەی ــەرۆكایەتی و )رەج ــۆ س ــەوە ب پەرلەمانیی

ــه  ــدە ل ــەاڵتی ئاین ــەنتەری دەس ــەم و س ــی یەک ــه کەس ــش ببێت ی

ــادا. تورکی

نــاوی ئــەو 50 پەرلەمانتــارەی هەدەپــە کــە داواکاری گشــتی 

تورکیــا ســکااڵیی لــە دژیــان تۆمــار کــردوە:

-1 سەاڵحەدین دەمیرتاش، 22 سکااڵی لە سەر تۆمار کراوە.

-2 فیگەن یوکسەکداغ، 21 سکااڵی لە سەر تۆمار کراوە.

-3 عەبدوڵا زەیدان، شەش سکااڵی لە سەر تۆمار کراوە.

-4 ئادەم گەڤەری، سێ سکااڵی لە سەر تۆمار کراوە.

-5 ئەحمەد یڵدرم، سێ سکااڵی لە سەر تۆمار کراوە.

-6 عەلی ئاتااڵن، یەک سکااڵی لە سەر تۆمار کراوە.

-7 عەلیجان ئونڵۆ، حەوت سکااڵی لە سەر تۆمار کراوە.

-8 ئاڵتان تان، 15 سکااڵی لە سەر تۆمار کراوە.

-9 ئایجان ئیرمەز، حەوت سکااڵی لە سەر تۆمار کراوە.

-10 ئایهان بیڵگەر، دوو سکااڵی لە سەر تۆمار کراوە.

-11 عایشە ئاجار باشاران، 14 سکااڵی لە سەر تۆمار کراوە.

-12 بێدیا ئوزگوکـچە ئەرتان، دوو سکااڵی لە سەر تۆمار کراوە.

 -13بەهجەت یەڵدرم، چوار سکااڵی لە سەر تۆمار کراوە.

-14 بەردان ئوزتورک، چوار سکااڵی لە سەر تۆمار کراوە.

-15 بەسیمە کۆنجا، چوار سکااڵی لە سەر تۆمار کراوە.

-16 بورسو چەلیک ئوزکان، سێ سکااڵی لە سەر تۆمار کراوە.

-17 چاغلەر دەمیڕاڵ، هەشت سکااڵی لە سەر تۆمار کراوە.

-18دەنگیــر میــر محەمــەد فــرات، ســێ ســکااڵی لــە ســەر تۆمــار 

کــراوە.

ــار  ــەر تۆم ــە س ــج ســکااڵی ل ــدەمیر، پێن ــەت تاش ــان دیرای -19دی

ــراوە. ک

-20 ئێرۆل دۆرا، دوو سکااڵی لە سەر تۆمار کراوە.

-21 ئەرتوغرول کورکوچو، 11 سکااڵی لە سەر تۆمار کراوە.

-22 فەیسەڵ سەری یەڵدیز، 12 سکااڵی لە سەر تۆمار کراوە.

-23 فەلەکناس ئوجا، پێنج سکااڵی لە سەر تۆمار کراوە.

-24 فەرهاد ئەنجو، 10 سکااڵی لە سەر تۆمار کراوە.

-25 گوڵسەر یەڵدیریم، 11 سکااڵی لە سەر تۆمار کراوە.

-26 هشیار ئوزسۆی، دوو سکااڵی لە سەر تۆمار کراوە.

-27 هودا کایا، چوار سکااڵی لە سەر تۆمار کراوە.

-28 ئیراهیم ئەیهان، شەش سکااڵی لە سەر تۆمار کراوە.

-29 ئیدریس بالوکەن، 17 سکااڵی لە سەر تۆمار کراوە.

-30 ئیامم تاشچەر، 27 سکااڵی لە سەر تۆمار کراوە.

-31 قەدری یەڵدیرم، چوار سکااڵی لە سەر تۆمار کراوە.

-32 لەیا بیرلیک، هەشت سکااڵی لە سەر تۆمار کراوە.

-33 لەیا زانا، هەشت سکااڵی لە سەر تۆمار کراوە.

-34 لەزگین بۆتان، پێنج سکااڵی لە سەر تۆمار کراوە.

ــار  ــەر تۆم ــە س ــکااڵی ل ــەش س ــان، ش ــی ئەس ــەد عەل -35 محەم

ــراوە. ک

ــار  ــە ســەر تۆم ــان، ســێ ســکااڵی ل ــن ئادیەم ــەد ئەمی -36 محەم

ــراوە. ک

ــار  ــەر تۆم ــە س ــکااڵی ل ــوار س ــتاش، چ ــش باش ــەڕاڵ دەنی -37 م

ــراوە. ک

-38 مەدحەت سانجار، دوو سکااڵی لە سەر تۆمار کراوە.

-39مزگین ئیرگەت، سێ سکااڵی لە سەر تۆمار کراوە.

-40نادر یهڵدرم، دوو سکااڵی لە سەر تۆمار کراوە.

-41 نیهاد ئاکدۆغان، نۆ سکااڵی لە سەر تۆمار کراوە.

-42 نورسەل ئایدۆغان، 40 سکااڵی لە سەر تۆمار کراوە.

-43 عوسامن بایدەمیر، پێنج سکااڵی لە سەر تۆمار کراوە.

-44 پەروین بوڵدان، 49 سکااڵی لە سەر تۆمار کراوە.

-45 سەعادەت بەجەرەکلی، سێ سکااڵی لە سەر تۆمار کراوە.
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-46 سەملا ئیرماک، 16 سکااڵی لە سەر تۆمار کراوە.

-47 رسی سورەییا ئوندەر، 10 سکااڵی لە سەر تۆمار کراوە.

-48 سیبەل یاغیتلەب، سێ سکااڵی لە سەر تۆمار کراوە.

ــار  ــە ســەر تۆم ــورک، هەشــت ســکااڵی ل ــا هــەزەر ئوزت -49 توغب

کــراوە.

-50 زیا پیر، سێ سکااڵی لە سەر تۆمار کراوە.

دژی  هەدەپــە  پەرلەمانتارانــی  نێــوان  روبەروبونــەوەی 

و جەهەپــە  و  ئەکەپــە  پەرلەمانتارانــی 

مەهەپە لە نێو هۆڵی پەرلەمانی تورکیا

کودەتای تورکیا و هەوڵێک بۆ پەراوێزخستنی هەدەپە
دوابــەدوای هەوڵــی کودەتــا شکســتخواردووەکەی شــەوی 15 

تەممــوزی 2016 و ڕاگەیاندنــی بــاری نائاســایی لــە تورکیــا، دەزگا 

ئەمنییەکانی تورکیا ئۆپەراســیۆنێکیان دەســتپێکرد بۆدەســتگیرکردن 

ــە  ــون ب ــار ب ــەی تۆمەتب ــەو کــەس و الیەنان و ســزادانی هەمــوو ئ

ــە. لــەو چوارچێوەیــەدا ســەرەتا ئەندامــان و  تێــوەگان لــەو هەوڵ

ــەن(،  ــە )فەتحــواڵ گول ــی ســەر ب ــەوەی خزمەت ــی بزووتن الیەنگران

وەک تۆمەتبــاری ســەرەکی دۆســییەکه زۆرتریــن زەبریــان لــەو 

ــەوت. ــادا بەرک ــی تورکی ــزه ئەمنییەکان هەڵمەتانەیهێ

کودەتا شکستخواردوەکەی 15 تەمموزی تورکیا
ــتخواردوەکەی  ــا شکس ــەوی کودەت ــه ش ــه( ل ــده )هەدەپ هەرچەن

پارتــی  هــەردوو  لەپــاڵ  ئۆپۆزســیۆن  پارتێکــی  وەک  تورکیــادا 

ــادا  ــه تورکی ــەرعیەت ل ــۆ ش ــتیوانی ب ــه( پش ــه و مەهەپ )جەهەپ

ــەوەی  ــه پێچەوان ــه ب ــتەی هەدەپ ــەم هەڵوێس ــەاڵم ئ ــڕی، ب دەرب

و  ئەردۆغــان  لەالیــەن  مەهەپــه  و  جەهەپــە  هەڵوێســتەکەی 

ئەکەپــەوه لــه بەرچاونەگیــرا. ئەوەبــوو پــاش چەنــد ڕۆژێــک 

ئەردۆغــان هەوڵــی ئاشــتەوایی نیشــتیامنی ڕاگەیانــد و چەنــد 

جارێــک کۆبونــەوەی هاوبەشــی لەگــەڵ ســەرکردەکانی )جەهەپــه 

و مەهەپــه( ڕێکخســت.

- )رەجــەب تەیــب ئەردۆغــان( ســەرۆک کۆمــاری تورکیــا لــە 

ڕێکەوتــی 2016/7/25 بانگهێشــتکردنی ســەرۆکی هــەردوو پارتــی 

جەهەپــە و مەهەپــە، )کەمــاڵ کڵیچــدار ئۆغڵــۆ( و )دەوڵــەت 

باخچەلــی( کــرد، بــۆ کۆشــکی کۆمــاری تورکیــا لەپاڵ ســەرۆکی ئاک 

پارتی،بەمەبەســتی سوپاســکردنیان لــە بەرانبــەر پشــتیوانیکردن لــە 

ــوز . ــەی 15 تەمم ــا دژ بەکودەتاک ــەرعیەتی تورکی ش

لێــرەدا ئــەردۆگان )ســەاڵحەدین دەمیرتــاش(ی وەک ســەرۆکی 

ســێهەم پارتــی گــەورەی تورکیــا بانگهێشــت نەکــرد بــۆ ئــەو 

دانیشــتنە، لەکاتێکــدا دەمیرتــاش یەکێــک بــوو لــەو ســەرکردانەی 

ــەدا هەڵوێســتی  ــی کودەتاک ــی ســەرەتای هەوڵ ــە لەکاتژمێرەکان ک

ــد. ــەو هەوڵەڕاگەیان ــی دژ ب ــە فەرم ــەی ب پارتەک

ســەرجەمی  بڕیاریــدا   2016/7/29 ڕێکەوتــی  لــە  ئەردۆغــان   -

ــەن  ــە لەالی ــێنێتەوە ک ــا بکش ــە دادگاکان یتورکی ــکااڵیانە ل ــەو س ئ

خــودی خــۆی و پارتەکــەی دژ بــە ســەرۆکی )جەهەپــە ومەهەپــە( 

کردبــون.  تۆمــاری  پارتــە  دوو  ئــەو  پەرلەمانتارەنتارەکانــی  و 

لەبەرانبــەردا دۆســیەی هاوســەرۆکانی و پەرلەمانتارانــی )هەدەپە( 

بــە کــراوەی هێڵرانــەوە لەدادگاکانــی تورکیــادا، بــەم جــۆرەش 

ــکااڵکانی  ــانەوەی س ــۆ کش ــان ب ــبونەکەی ئەردۆغ ــاری لێخۆش بڕی

خــۆی و ئەکەپە،هیــچ یەکێــک لــە پەرلەمانتارانــی هەدەپــەی 

ــەوە. نەگرت

ئەردۆغــان  دیکــە  جارێکــی  بــۆ   2016/8/1 ڕێکەوتــی   -

و  جەهەپــە  بەســەرۆکی  پێشــکەش  فەرمــی  بانگهێشــتنامەی 

ــە ئاهەنگێکــی  ــان ل ــرد، بەمەبەســتی بەشــداری کردنی ــە ک مەهەپ

ملیۆنــی کــە ڕۆژی 2016/8/7 لــە ئەســتەنبوڵ لــە ژێــر نــاوی 

)گردبونــەوەی دیموکراتــی و شــەهیدان( بــە بەشــداری الیەنگرانــی 

هەرســێ پــارت )ئەکەپــە– جەهەپــە– مەهەپــە( بەرێوەچــوو، 

دوبــارە لێرەشــدا ئەردۆغــان و پارتەکــەی، )پارتــی دیموکراتــی 

گــەالن( یــان پشــتگوێ خســت و هاوســەرۆکانی ئــەو پارتــەی بــۆ 

ئــەو مەراســیمە بانگهێشــت نەکــران.

لەبــارەی ئــەم هەڵوێســتانەی ئەکەپــەو دوو پارتــە ئۆپۆزســیۆنەکەی 

تورکیــا )جەهەپــەو مەهەپــە(، هاوســەرۆکی هەدەپــە )فیــگان 

ڕۆژی  پارتەکەیــدا  هەفتانــەی  کۆبونــەوەی  لــە  یوکســەکداغ( 

ــد  ــەوە نیشــاندا و ڕایگەیان ــەو بارەی ــی خــۆی ل 2016/8/2 نیگەران

ــادا  ــیۆنەکانی تورکی ــە ئۆپۆزس ــان و پارت ــوان ئەردۆغ ــەوەی لەنێ »ئ

ــاری نیشــتیامنی  ــەی گوت ــت، پێچەوان ــە دەگوزەرێ ــێ هەدەپ ــە ب ب

ــەو ســێ  ــەوەی ئ ــە، ئ و ئاســایکردنەوەی دۆخــی نائارامــی تورکیای

پارتــە پێــی هەڵدەســن هەوڵێکــە بۆپەراوێزخســتنی 6 ملیــۆن 

دەکات.  نوێنەرایەتیــان  هەدەپــە  تورکیــا  هاواڵتیانــی  دەنگــی 

بەردەوامبونیشــیان لــە ســەر ئــەو هەڵوێســتانە بــۆ ئێمــە ئاکامــی 

باشــی لــێ چــاوەڕوان ناکرێــت«، ئەموتانــەی فیــگان ئامــاژە بــوو 

ــەو وردە  ــە بەرێوەی ــە هەدەپ ــۆ هەســتکردن بەپانێــک کــە دژ ب ب

ــت. ــۆ دەکرێ وردەکاری ب

بــەم شــێوەیە لەگــەڵ بەردەوامبونــی دۆخــی پەراوێزخســتنی 

و  جەهەپــە  و  ئەکەپــە  زیاتــری  لێکنزیکبونــەوەی  و  هەدەپــە 

ــی  ــە پان ــوو، ک ــر ب ــیناریۆیە بەهێزت ــەو س ــەری ئ ــە، ئەگ مەهەپ

ــت  ــا، مەبەس ــازییەکانی کودەت ــاش پاکس ــان لەپ ــی ئەردۆغ دووەم
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لێــی ڕوبەروبونــەوەی هەدەپەیــە. بێگومــان ئەمــەش دوای ئــەوە 

ڕویــدا کــە ئەردۆغــان و ئەکەپــە بەتــەواوی دڵنیابونــەوە لــەوەی کە 

کــۆی جومگەکانــی دەســەاڵتی تورکیایــان لــە الیەنگرانــی گویلــەن 

پاککردوەتــەوە، بــەم جــۆرەش هەنــگاوی دواتــری خــۆی بینیــەوە 

لــە هەڵکوتانــە ســەر باڵــی مەدەنــی سیاســەمتەدارانی کــورد 

ــە(. )هەدەپ

ــەو  ــی )ئەکەپ ــار و ســەرۆکی هەرســێ پارت ــداری ســەرۆک کۆم دی

ــە(. ــەو جەهەپ مەهەپ

کۆشکی کۆماری 2016/7/25 

وەک چاوەڕواندەکــرا پــاش یەکاکردنــەوەی ملمانێکانــی ئەردۆغان 

پاکســازی  پانــی  گولەنــدا،  فەتحــواڵ  بزووتنەوەکــەی  لەگــەڵ 

دژ بــە سیاســەمتەدارانی کــورد چــوە بــواری جێبەجێکردنــەوە.

ــی  ــەر هەوڵ ــگ بەس ــەی 4 مان ــی نزیک ــاش تێپەڕبوون ــوو پ ئەوەب

لــە  نائاســایی  بــاری  وادەی  حکوومــەت  تورکیــا،  کودەتاکــەی 

واڵتەکەیــدا درێژکــردەوە. بــه واتــا دوای ســەرکوتکردنی الیەنگرانی 

بزووتنــەوەی خزمــەت و دوورخســتنەوەیان لەســەرجەم دام و 

دەزگاکانــی دەوڵەتــدا، ئەمجــارە کــوردەکان کەوتنــە نێــو فۆکســی 

دەزگا ئەمنییەکانــی تورکیــا و بــە پەالماردانــی ئەنــدام و الیەنگــر و 

پەرلەمانتــار و ســەرۆک شــارەوانییه کــوردەکان، هەوڵــی لەناوبردنی 

ــتیپێکرد. ــەی دەس ــان و پارتەک ــی ئەردۆغ نەیارەکان

پارتــی  هــەردوو  الیەنگرانــی  و  ئەنــدام  نێوانەشــدا  لــەم 

)دەبەپــە و هەدەپــە( کەوتنــە بــەر شــااڵوی دۆخــی نائاســایی 

و ئۆپەراســیۆنەکانی هێــزە ئەمنییەکانــی تورکیــا، بــه پاســاوی 

ئەندامێتــی و الیەنگــری کردنــی پارتــی کرێکارانــی کوردســتان پــۆل 

دەســتگیرکران. پــۆل 

ــەرەتا  ــان(، س ــی )ئەردۆغ ــی( بەڕابەرایەت ــاک پارت ــی )ئ حکوومەت

دەســتیکرد بەسیاســەتی دوورخســتنەوە و پەراوێزخســتنی کــورد لە 

کایــەی سیاســی و پەرلەمانــی تورکیــادا. لــەم چوارچێوەیەشــدا و بــە 

پاســاوی الیەنگــری و هــاوکاری پەکەکــه هێــزه ئەمنییەکانــی تورکیا 

هەڵمەتێکیــان دەســتپیکرد بــۆ دەســتگیرکردنی پەرلەمانتارانــی 

)پارتــی دیموکراتــی گــەالن - هەدەپــه(، ئەوەبــوو لــه بەرەبەیانــی 

ڕۆژی 4 ی ترشینــی دووەمــی 2016 ،هــەر یەکــە لــە ســەاڵحەدین 

دەمیرتــاش و فیگــەن یوکســەکداغ، هاوســەرۆکانی هەدەپــە و 10 

ــدەر،  ــی )رسی ســورەیا ئۆن ــە بەناوەکان ــری هەدەپ ــاری ت پەرلەمانت

ــک،  ــا بیرلی ــەل ئایدۆغان،لەی ــر، نورس ــا پی ــەن، زی ــس باڵوک ئیدری

فەرهــاد ئەنجــو، ســەملا ئیرمــاک، عەبدوڵــا زەیــدان، گولســەر 

یڵــدرم و محمدعەلــی ئەســان( بــە تۆمەتــی هەبوونــی پەیوەنــدی 

لەگــەڵ پارتــی کرێکارانــی کوردســتان )پەکەکە(لەالیــەن هێــزە 

ــاوە دەســتگیرکران. ــی تورکی ئەمنییەکان

ــات  ــاران )نیه ــه پەرلەمانت ــەک ل ــەر ی ــش ه ــد ڕۆژێکی دوای چەن

ئاکدۆغــان و چاغــار دەمیــرەل و بەســیمە کۆنجا(ش دەســتگیرکران 

ــد  ــر و محم ــا پی ــر و زی ــه )ســڕی ســورهیا ئۆنده ــەک ل و هــەر ی

ــران. ــان(یش ئازادک ئەڵیئەس

ــک  ــه، بەجۆرێ ــی هەی ــتاش بەردەوام ــا ئێس ــه هەت ــەم هەڵمەت ئ

هــەر ڕۆژە و پەرلەمانتارێــک ڕاپێچــی بــەردەم دادگاکان دەکرێــت 

و بــه تۆمەتــی جیــاواز زیندانــی دەکــرێ. لەســێ مانگــی یەکەمــی 

پرۆســەکەدا 26 پەرلەمانتــاری هەدەپــه دەستبەســەركران، لــەو 

26 پەرلەمانتــاره 12 یــان دەســتگیركران و 13 پەرلەمانتارەکــەی 

ــان بیلگــەن(ی  ــه )ئەیه ــۆ منون ــران. ب ــازاد ك ــەرج ئ ــه م دیکــەش ب

ــگ  ــاوەی 7 مان ــۆ م ــتگیرکردنی ب ــاش دەس ــه، پ ــژی هەدەپ وتەبێ

زیندانیکــراو دواترئازادکــرا. دواهەمیــن کــەس بــەر ئــەم هەڵمەتــە 

کــەوت پەرلەمانتــاری )عوســامن بایدەمیــر( بــوو، کــه لــه ڕێکەوتــی 

2017/11/12 لەكاتــی گەشــتكردنی لــه فڕۆكەخانــەی نێودەوڵەتــی 

ــە ئەســتەنبوڵ دەســتگیركراو دوای چەنــد كاتژمێرێــك ئازادكــردا.  ل

دواتــر ڕۆژی 2017/11/16 داواکاری گشــتی دادگای ســزای قورســی 

ئاجارباشــاران(،  )عایشــە  بــۆ  زیندانیکردنــی  بڕیــاری  بامتــان، 

پەرلەمانتــاری شــاری ئیلیە/بامتانــی پارتــی دیموکراتــی گــەالن 

ــرد. دەرک

ــه  ــاری هەدەپ ــه )40( پەرلەمانت ــر ل ــاڵدا زیات ــەک س ــاوەی ی لەم

و  دەســتگیركراون  توركیــاوه  ئەمنییەكانــی  هێــزه  لەالیــەن 

لێكۆڵینەوەیــان لەگــەڵ كــراوه، بــەاڵم لەئێســتادا هاوســەرۆكی 

ــادا  ــی توركی ــه لەزیندانەكان ــاری هەدەپ ــۆ پەرلەمانت ــە و ن هەدەپ

مــاون بــۆ سەرجەمیشــیان داوای ســێ هــەزار و )126( ســاڵ 

دەكرێــت. زیندانیكــردن 

ــا  ــەوە ت ــەرۆکانی هەدەپ ــتگیرکردنی هاوس ــاتەوەختی دەس ــە س ل

ئێســتا، دەمیرتــاش و یوکســەکداغ چەنــد جارێــک دادگای کــراون. 

ــۆ 93  ــی ب ــە دەمیرتاش ــکاالکانی دژ ب ــا س ــتیی تورکی داواکاری گش

داوایکــردووە  لەبەرانبــەردا جارێــک  بەرزکردوەتــەوە،  ســکااڵی 

دەمیرتــاش دوو جــار زیندانــی هەتاهەتایــی و 486 ســاڵ زیندانــی 

بکرێــت. جارێکیرتیــش داوایکــردوە، دەمیرتــاش بــە 142 ســاڵ 

زیندانــی بکرێــت. لەالیەکــی دیکــەوە داواکاری گشــتی تورکیــا 

ــی  ــاڵ زیندان ــزای 83 س ــە س ــەکداغ ب ــەن یوکس ــردوە، فیگ داوایک

کردنــی  دادگایــی  پرۆســەی  ئێســتا  تــا  جــۆرە  بــەم  بکرێــت. 

هاوســەرۆکان و پەرلەمانتارانــی هەدەپــە بەردەوامــی هەیــە.



 وەرزنامەیەکی تایبەتمەندە فۆکەس لەسەر
21دۆسێیەکی تایبەت دەکات FOCUS

سەاڵحەدین دەمیرتاش پاش دەستگیرکردن

زۆرینــەی  ڕێگــەی  لــە  نەوەســتا،  ئاســتەدا  لــەم  دۆخەکــە 

ــە(  ــە و مەهەپ ــی )جەهەپ ــە هاوپەیامن ــە ب ــەوە ئەکەپ پەرلەمانیی

مافــی پەرلەمانتاریشــیان لــە 4 پەرلەمانتــاری هەدەپــە وەرگرتــەوە، 

هاوســەرۆكی  یوكســەكداغ،  )فیگــەن  یــەک  هــەر  ئەوانیــش 

ــان  ــەل ئایدۆغ ــاری وان،نورس ــاری ش ــەو پەرلەمانت ــتی هەدەپ گش

پەرلەمانتــاری  یەڵــدز  ســاری  فەیســەڵ  ئامــەد،  پەرلەمانتــاری 

رشنــاخ، توغبــا هــەزەر ئۆزتــورك پەرلەمانتــاری شــاری وان، بەســیمە 

كونجــا، پەرلەمانتــاری شــاری ســیرت(.

ــەی  ــه بازن ــه ل ــاری هەدەپ ــا( پەرلەمانت ــا زان ــدا )لەی ــه ئێستاش ل

ــەی  ــە ڕێگ ــی ل ــه فەرم ــه ب ــەر هەی ــێوه ئەگ ــان ش ــری بەهەم ئاگ

پەرلەمانــەوه مافــی پەرلەمانتــاری لێوەرگیرێتــەوه. بــەو هــۆکارەی 

ــوێندخواردنی  ــمی س ــه ڕێوڕەس ــه ڕۆژی 2015/11/17 ل ــراو ل ناوب

ــاڵی  ــێوەی س ــا، هاوش ــی توركی ــاران لەپەرلەمان ــایی پەرلەمانت یاس

1991 بــه پێچەوانــەی ئــەو ڕێنامییانــەی بــۆی دانرابــوو، ســوێندی 

سوێندخواردنەكەشــی  نــاو  دەســتەواژەكانی  خــواردو  یاســایی 

ــۆڕی. گ

لەوکاتــەوه تــا ئێســتا )لەیــا زانا( لــه هەمــوو مافێکــی پەرلەمانتاری 

بــێ بەشــکراوە و ڕێگەشــی پێنەدراوه لــه دانیشــتنەكانی پەرلەماندا 

پەرلەمانتاریشــی  تایبەمتەنــدی  و  موچــە  و  بــكات  بەشــداری 

پێنــەدراوه.

ــه  ــه( ل ــه و جەهەپ لەمبارەیەشــەوه هــەردوو فراکســیۆنی )ئەكەپ

لیژنــەی ئامــادەكاری پەرلەمانیــدا شــتێكیان دژی )لەیــا زانــا( 

ــەوە و  ــان بەرزكردوەت ــۆ ســەرۆكایەتی پەرلەمانی ــردوە و ب ئامادەك

ــەرۆکی  ــوون. س ــا ڕێككەوت ــا زان ــتنەوەی لەی ــەر دوورخس ــە س ل

لیژنەکــە )مــوراد ئاڵپارســان( پەرلەمانتــاری ئەکەپــە لــەم بارەیــەوە 

زانــا بەهــۆی دەوام نەکردنــی  لەیــا  ڕایگەیانــدوە »دۆســیەی 

کراوەتــەوە، نــەوەک بەهــۆی پرســی ســوێندخواردنی یاســایی بــەو 

ــردووە«.  ــتنیپەرلەمانی نەک ــداری 212 دانیش ــەی بەش پێی

لەیــا زانــا هاوشــێوەی ســاڵی 1991 لــە پەرلەمانــی تورکیا ســوێندی 

خوارد

کایــەی  لــه  کــورد  دوورخســتنەوەی  سیاســەتی  بــەدوای  دوا 

ــتیکرد  ــەره دەس ــی ئەنق ــا، حکوومەت ــی تورکی ــی و پەرلەمان سیاس

ــارەوانییەکانی  ــەرۆک ش ــتگیرکردنی س ــتنەوە و دەس ــه دوورخس ب

باکــووری کوردســتان.

پارتــی دیموکراتیکــی هەرێمــەکان )بەدەپــە( ، لەباکوری کوردســتان 

خاوەنــی 115 ســەرۆک شــارەوانی بــوو. بــەاڵم حکوومەتــی تورکیــا 

ــه ترشینــی یەکەمــی  ــاری نائاســایی و ل ــە چوارچێــوەی یاســای ب ل

2016 دا بــە بریارێــک 28 ســەرۆک شــارەوانی لەپۆســتەکانیان 

ــوم( ــه )قەی ــا، وات ــی تورکی ــی حکوومەت ــتەوەو نوێنەران دوورخس

ــاکانی  ــی یاس ــدا بەپێ ــه کاتێک ــه ل ــا. ئەم ــوێنەکانیاندا دان ــە ش ی ل

تورکیــا ســەرۆک شــارەوانییەکان بــە هەڵبــژاردن لەالیــەن خەڵکــەوە 

هەڵدەبژێردرێــن و نابێــت وەک بەڕێوەبــەری ناحیــە، قائیمقــام و 

ــە الیــەن حکوومــەت و وەزارەتــی ناوخــۆوە دابرنێــن. ــزگا ل پارێ

دۆخەکــە هــەر لــەم ئاســتەدا نەوەســتا بەڵکــو دەســتکرا بــە 

لەماوەیەکــی  و  شــارەوانییەکان  ســەرۆک  دەســتگیرکردنی 

کەمــدا نزیکــەی 59 هاوســەرۆک شــارەوانی کــورد لــە باکــوور 

دەســتگیرکران، کــه 25 هاوســەرۆکیان ئافــرەت بــون و بڕیــاری 

دەرکــرا. هاوســەرۆکیان   7 بــۆ  زیندانیکردنیــش 

ــه21  ــوو کــه ل ــن ســەرۆک شــارەوانی ب ــورک( یەکەمی )ئەحمــەد ت

ترشینــی دووەمــی 2016 لــه الیــەن هێــزه ئەمنییەكانــی توركیــاوه 

ــەوە هــات  ــورک دوای ئ دەســتگیركرا. دەســتگیرکردنی ئەحمــەد ت

ــەرۆک  ــتی هاوس ــە پۆس ــراو ل ــی دووەم ناوب ــە ڕۆژی 17 ترشین ک

دوای  تــورک  ئەحمــەد  دوورخرابویــەوه.  مێردیــن  شــارەوانی 

مانــەوەی نزیکــەی 3 مانــگ لــه زینــدان، دواتــر بەهــۆی تێکچونــی 

ــرا. ــی2017/2/3 ئازادک ــه ڕێکەوت ــتی ل ــی تەندروس دۆخ

یەکەم ئەزموونی بەشداریی سیاسیی 

)بزووتنەوەی كۆکەڵگەى دیموكرات( لە ڕێگەی 

)پارتی دیموکراسیی گەل یاخود ڕەنجی گەل- 

هەپ( تاقیکرایەوە، ئەم پارتە کوردییە بۆ 

ئەوەی بچێتە پەرلەمانی تورکیا لەگەڵ )پارتی 

سۆسیال دیموکراتی گەلی تورکیا:سەهەپە( 

هاوپەیامنی پێکهێنا
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لەکاتــی  مێردیــن  شــارەوانی  ســەرۆک  تــورک  ئەحمــەد 

ــەوت  ــااڵوە ک ــەم ش ــەم ئ ــەر ئ ــارەوانی ب ــتگیرکردنییەکەم ش دەس

شــارەوانی ئامــەد بــوو، لــە شــەوی 25 ی ترشینــی یەکەمــى 

2016 دا هــەر یــەک لــە )گوڵتــان کشــاناک و فــورات ئانلــی( 

هاوســەرۆکانی شــارەوانی ئامــەد دەســتگیر کــران. دوای 5 ڕۆژ 

زیندانیکردنــی  بڕیــاری  ئامــەد  دادگای  دەســتگیرکردنیان  لــە 

بۆدەرکــردن و ڕۆژێــک لــە دوای بڕیارەکــه دوورخرانــەوە بــۆ 

تورکیــا. باکــووری خۆرئــاوای  لــە  زیندانــی کۆجائەلــی 

ــای  ــاڵ یاس ــی، لەپ ــەی ئاکپارت ــەته حکوومەتەک ــێوه سیاس ــەم ش ب

لــە  یــەک  هــەر  نایاســایی،  بەشــێوەیەکی  و  نائاســایی  بــاری 

ــن، وان و  ــەد، مێردی ــتان )ئام ــووری کوردس ــارەکانی باک ــەورە ش گ

ــە دەســتی کــورددا  ئورفە)ڕۆحــا( و شــارەوانییەکانی دیکــەی (... ل

ــا. دەرهێن

ســەرەنجام حکوومەتــی تورکیــا لــە مــاوەی دوو مانگــی یەکەمــی 

ئۆپەراســیۆنەکان و پشــت ئەســتور بەدرێژکردنــەوەی یاســای بــاری 

ــت  ــر دەس ــارەوانیی لەژێ ــا، 36 ش ــی کودەت ــاش هەوڵ ــایی پ نائاس

دەبەپــە دەرهێنــاو لــە جێگــەی ســەرۆک شــارەوانییەکانی بەدەپــە، 

بەڕێوەبردنــی  بــۆ  دانــران  )قەیــوم(  حکوومــەت  نوێنەرانــی 

ــتان. ــووری کوردس ــارەوانییەکانی باک ــاری ش کاروب

کردنــی  زیندانــی  و  دەســتگیرکردن  هەڵمەتــی  شــێوەیە  بــەم 

کــورد  چاالکانــی  و  شــارەوانی  هاوســەرۆکانی  و  پەرلەمانتــار 

کێشــا. درێــژەی 

ــارەوانیی  ــەرۆکانی ش ــی( هاوس ــورات ئانل ــاناک و ف ــان کش )گوڵت

ــەد ئام

لــه بەیاننامــەی کانونــی یەکەمــی 2016ى )پارتــی دیموکراتــی 

کودەتاکــەی  هەوڵــی  لــەدوای  هاتــوه،  گەالن-هەدەپــه(دا 

ــه  ــی هەدەپ ــەی 8500 ئەندام ــدا، نزیک ــاوەی 5 مانگ ــا لەم تورکی

دەســتگیرکراون و لێکۆڵینەوەیــەن لەگەڵــدا کــراوە و 2488 کەســیان 

زیندانــی کــراون، لەوانەیــش )70 هاوســەرۆک شــارەوانی باکــووری 

ــەن( هاوســەرۆکی کۆنگــرەی کۆمەڵگــەی  ــا گۆڤ کوردســتان، )لەی

دیموکراتــی )کەجــەده( و )ســەباحەت تونجــەل( هاوســەرۆکی 

گشــتی پارتــی هەرێمــە دیموکراتییــەکان )دەبەپــه( و )ئایــا ئــاکات 

ئــات( وتەبێــژی کۆنگــرەی ژنانــی ئــازاد )کەژەئــا(، 15 پەرلەمانتاری 

هەدەپــە و دەیــان چاالکــەوان و ڕۆژنامەنــوس و ئەندامــی پــارت و 

ــەکان. ــراوە کوردیی ڕێکخ

ســاتەوەختی دەســتگیرکردنی )ســەباحەت تونجــەل( هاوســەرۆکی 

گشــتی پارتــی هەرێمــە دیموکراتییــەکان )دەبەپــە(

لەپــاڵ یــەک ســاڵ گۆشــەگیری و نەبونــی هــەواڵ دەربــاری دۆخــی 

ژیــان و تەندروســتی )عەبدولــا ئۆجــاالن(، ســاڵێکیش بەســەر 

پارتــی  ئەندامانــی  و  پەرلەمانتــار  دەســتگیرکردنی  هەڵمەتــی 

دیموکراتــی گــەالن و چاالکەوانانــی کــورد لــه تورکیــا تێپەردەبێــت. 

لەگــەڵ چەقبەســتویی دۆخــی کــورد و نەبونــی ئاســۆی چارەســەری 

ــه  ــەک نیی ــچ ئاماژەی ــتان، هی ــووری کوردس ــه باک ــورد ل ــی ک دۆخ

ــەوەی  ــایی بون ــه و ئاس ــەی هەدەپ ــی پەرلەمانتاران ــۆ ئازادکردن ب

ــادا. ــه تورکی ــه ل دۆخەک

)ســەاڵحەدین دەمیرتــاش( هاوســەرۆکی هەدەپــه دوای یــەک 

ســاڵ مانــەوە لــە زینــدان پەیامێکــی بۆالیەنگرانــی پارتەکــەی 

باوکــردەوه تیایــدا ڕایگەیانــد:

»الی ئێــوه نیــم بــەاڵم دڵــم التانــه، بــه مانــەوەی ئێمــه لــه زینــدان 

تاکەکــەس  حزبــی  دەبێت،هەدەپــه  بــەردەوام  هــەر   خەبــات 

ــم  ــن و هەڤااڵن ــتگیرکردنی م ــه دەس ــه ب ــەرکردەیەک نیی ــان س ی

چاالکییەکانــی بوەســتێت. بەڵکــو هەدەپــه حزبــی تێکــڕای خەڵکــە 

و لــه ڕێبازەکــەی بــەردەوام دەبێــت. پێشــرت چەندیــن جــار گوتومــه 

لــه دەرەنجامــدا ئــەم کەشــتییه دەگاتــه کەنــار، چونکــه بەســەدان 

ــە  ــات، ئێمــەش ل ــژەدان بەخەب ــۆ درێ ــاوی دیکــه هــەن ب ژن و پی

زیندانــەوە، ئــەوەی لەدەســتامن بێــت دەیکەیــن و بەردەوامیــش 

دەبیــن لــە خۆڕاگــری، ســەرئەنجام  ئەگــەر تەنهــا یــەک کــەس لــه 

ــەرکەوتن  ــەرەو س ــان ب ــەوه، پارتەکەم ــی مبێنێت ــه زیندوی ــه ب ئێم

ــات.« دەب

لــە ئێســتادا ســاڵێک تێپــەر دەبێــت بەســەر کودەتــای 4 ی مــژاردا، 

وەک بەرپرســانی هەدەپــە نــاوی لــێ دەنێــن. بــە شــێوەیەکی 

ــی  ــی حکوومەت ــە زیندانەکان ــە ل ــاری هەدەپ گشــتیش 9 پەرلەمانت

ــە  ــاری هەدەپ ــە 4 پەرلەمانت ــادان و مافــی پەرلەمانتاریــش ل تورکی

شــارەوانی  ســەرۆکی   82 دیکــەوە  لەالیەکــی  ســەندراوەتەوە. 

بەدەپــە و 10 هــەزار ئەندامــی هەدەپــە و دەبەپــە و )150( 

ڕۆژنامەنــووس زیندانیکــراون. هــاوکات لــە چوارچێوەی ســەپاندنی 

بــاری نائاســایی بــە مەرســومێک )1487( ڕێکخراوەکانــی کۆمەڵگای 

مەدەنــی لەباکــوری کوردســتان قەدەغەکــراون، ئــەوە جگەلەســەر 

کار الدانــی )11500( مامۆســتا لــە ناوچــە کوردییــەکان. بەپێــی 

 )IHD :ئیهــادێ( تورکــی  مافــی مرۆڤــی  ڕاپۆرتــی ڕێکخــراوی 

ــێلکاری  ــەزار پێش ــردوودا )50( ه ــاڵی ڕاب ــە س ــا ل ــی تورکی دەوڵەت

لەناوچــە کوردییــەکان ئەنجامــداوەو لــە هەمــان ســاڵدا بەگشــتی 

نــاو زیندانــدا بەهــۆی نەبوونــی  لــە  )47( زیندانــی سیاســی 

ــەوە  ــی دیک ــان لەدەســتداوە. لەالیەک چارەســەری پزیشــکی گیانی
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وتەبێــژی پارتــی دیموکراتیکــی گــەالن )ئەیهــان بیلگــەن( لــەو 

بارەیــەوه دەڵــێ »لــه چوارچێــوەی دۆخــی نائاســایی تورکیــادا 

ــیان  ــەش 37 کەس ــەو ژمارەی ــراون، ل ــه کار دەرک ــەس ل ــەزار ک ه

ــتوه.« ــان کوش خۆی

پاش یەک ساڵ: ناوی پەرلەمانتارانی زیندانیکراوی هەدەپە

1- ســەاڵحەدین دەمیرتــاش )هاوســەرۆکی هەدەپــە و پەرلەمانتاری 

ئەستەنبۆل(

ــاری  ــە و پەرلەمانت ــەرۆکی هەدەپ ــەکداغ )هاوس ــەن یوکس 2-فیگ

وان(

3-گوڵسار یەڵدرم )پەرلەمانتاری مێردین(

4-سەملا ئیرماک )پەرلەمانتاری جولەمێرگ(

5-فەرهاد ئەنجو )پەرلەمانتاری رشناخ(

6- ئیدریس بالوکەن )پەرلەمانتاری ئامەد(

7- چاغار دەمیرەل )پەرلەمانتاری ئامەد(

8- عەبدولا زەیدان )پەرلەمانتاری جۆلەمێرگ(

9- بورسو چیللەک )پەرلەمانتاری موش(

پەرلەمانتارانی زیندانیکراوی پارتی دیموکراتی گەالن )هەدەپە(

دەرئەنجام

ــاڵی  ــاش س ــۆ پ ــەوه ب ــادا دەگەرێت ــه تورکی ــی ل ــاردەی فرەحزب دی

ــارت و  ــه دروســتکردنی پ ــەدوای ڕێگــەدان ب ــش دواب 1946 ئەوەی

ــی  ــی کار و چاالک ــەندیکاکان و ئەنجامدان ــە و س ــراو کۆمەڵ ڕێکخ

ــارده  ــەرواره دوو دی ــەو ب ــەک ل ــاش ماوەی ــە. پ ــەو واڵت ــی ل سیاس

ڕابــردوی  پەنجاســاڵی  مێــژوی  ئێســتاش  هەتــا  ســەریانهەڵداو 

تورکیــای پــێ دەنارسێتــەوه، ئەوانیــش دیــاردەی )داخســتنی پارتــه 

ــا(.  ــه تورکی ــەربازی ل ــای س ــی کودەت ــییەکان و ئەنجامدان سیاس

دوای ئەنجامدانــی یەکــەم کودەتــای ســەربازی لــه ســاڵی 1960 تــا 

ســاڵی 2016 نزیکــەی حــەوت جــار کودەتــا و هەوڵــی ئەنجامدانی 

ــا  ــه هــەر ده ســاڵ جارێــک تورکی ــادا دراوه، وات ــه تورکی ــا ل کودەت

ــی  ــەوه. لەالیەک ــۆوه بینی ــای بەخ ــی کودەت ــی ئەنجامدان هەوڵێک

تــرەوە دیــاردەی داخســتنی پارتــه سیاســییەکان یەکێکــی دیکەیــه 

لەســیامکانی نیــو ســەدەی تەمەنــی سیاســی ئــەو واڵتــە. دیــاردەی 

داخســتنی پارتــە سیاســییەکان لەرێــگای یاســاوه، دیاردەیەکــی 

دێرینــە و ســەرەتاکەی بــۆ ســاڵی 1925 دەگەرێتــەوه، بــەاڵم ئــەم 

دیاردەیــه دوابــەدوای کودەتــای ســاڵی 1960 زیــادی کــرد و لەدوای 

کودەتــای 1980 زیاتــر تەشــەنەی ســەند. لــەو نێوانــەدا هەمیشــه 

پارتــه )کوردییــەکان، ئیســامییەکان، چــەپ و کۆمەنیســتەکان( 

ــان  ــتنی پارتەکانی ــردن و داخس ــه قەدەغەک ــان ل ــکی گەرورەی پش

ــوه. بەرکەوت

ــییەكان  ــه سیاس ــتنی پارت ــردوه داخس ــه وایک ــی دیاردەک بەردەوام

پارتــی  هەرکاتێــک  و  لێبێــت  نەریتێکــی  وەک  لەتوركیــادا 

پارتێــک  سیاســەتی  ســەر  لــە  خواســتی  واڵت  دەســەاڵتداری 

لــەو  و  تورکیــا  دادگاکانــی  بــەر  دەباتــه  پەنــا  ئــەوا  نەبێــت، 

ڕێگەیــەوه پارتەکــه دادەخــات. لەالیەکــی تــرەوە بەدرێــژای مێــژوو 

ــی  ــی خراپ ــەوه ڕۆڵ ــەم بارەی ــادا ل ــه تورکی ــەاڵتی دادوەری ل دەس

گێــراوە و لــه زۆر دۆســیەدا لەالیــەن دەســەاڵتی تورکیــاوه دادگاکان 

ــدراون. ــەکار هێن ــی ب ــتی سیاس ــۆ مەبەس ب

سیســتمی  بــه  کارکــردن  ســەرەرای  تورکیاشــدا  ئێســتای  لــە 

فرەحیزبــی، بــەاڵم پارتەکانــی تورکیــا لەهــەر ئــان و ســاتێکدا 

ئەگــەری ڕوبەروبونەوەیــان هەیــه لەگــەڵ دادگای دەســتووری 

ئــەو واڵتــەدا.

ــی شۆرشــگێری،  ــەوەی خەبات ــا ســەرەڕای تاقیکردن ــی تورکی کوردان

پارتــه  ڕێگــەی  لــە  1990ەوه  ســاڵی  دوای  لــه  هــاوکات 

سیاســییەکانەوه هەوڵیانــدا بــه فەرمــی بەشــداری لــەکاری سیاســی 

و پەرلەمانــی و حکومڕانــی تورکیــادا بکــەن. ســەرەڕای ئاســتەنگه 

ــەدوای  ــەک ل ــه ی ــەن حکوومەت ــان لەالی ــی بەردەمی بەردەوامەکان

یەکەکانــی تورکیــا، لــە ڕێگــەی بەربەســتی هەڵبــژاردن و گرتــن و 

تیــرۆر و زیندانــی کردنــی هــەزاران ئەنــدام و چاالکــوان و سیاســی 

ــە  ــەکان، ل ــە کوردیی ــی پارت و ســەدان ســەرکردە و ســمبوڵی خەبات

ــا ســەاڵحەدین دەمیرتــاش  ــاوە بــۆ عەبدولــا ئۆجــەالن ت لەیــا زان

ــەاڵم  ــاڵدا، ب ــاوەی 20 س ــی لەم ــی سیاس ــەش پارت ــتنی ش و داخس

لەگــەڵ ئەوەیشــدا هیــچ کات کوردانــی تورکیــا مەیدانــی خەباتیــان 

ــادا  لەبــەردەم فشــاری دەســەاڵتە یــەک لــەدوای یەکەکانــی تورکی

جیــاواز  میکانیزمــی  و  بەرێــگا  هەمیشــە  و  نەکــردوە  چــۆڵ 

ــەدا. ــەو واڵت ــیان ل ــی سیاس ــیوەتە خەبات ــان بەخش بەردەوامی

ــا پــاش تاقیکردنــەوەی ئەزموونــی هەشــت پارتــی  کوردانــی تورکی

سیاســی و دوای 25 ســاڵ، ســەرئەنجام توانیــان بــۆ یەکەمجــار 

لەمێــژوی تورکیــادا لــە ڕێگــەی پارتێکــی سیاســییەوە بگەنــە 

دوو  لــە  پەرلەمانــی   10% بەربەســتی  تورکیــاو  پەرلەمانــی 

هەڵبژاردنــی ســاڵی 2015 تورکیــادا لــە ڕێگــەی پارتــی دیموکراتــی 

گەالنــەوە تێپەربکــەن. ســەرکەوتنی ئــەم پارتــە کوردییــە لــە 

دایــە  هۆشــداری  یەکــدا،  لــەدوای  یــەک  هەڵبژاردنــی  دوو 

دەســەالتدارانی تورکیــا، ئاماژەیەکیــش بــوو لەبــەردەم بەهێزبونــی 

ــۆ  ــورد لــە تورکیــا ب ــا و ئاراســتەکردنی دۆزی ک ــورد لــە تورکی ک



دۆزێکــی فەرمــی و کارکــردن لــە پێنــاو ســەربەخۆکردنی کــوردەکان 

لــە تورکیــا لــەروی ئــەرک و مــاف و دەســەاڵتی سیاســییەوە. 

ئەمــەش هۆکاربــوو لەبەرانبــەر هەڵوێســت وەرگرتــن لەبەرانبــەر 

ــی  ــە( و )پارت ــەكان - دەبەپ ــی )هەرێمــە دیموكراتیی هــەردوو پارت

فشــارەکان  توندکردنــەوەی  و  هەدەپــە(  گــەالن-  دیموكراتــی 

ــی  ــار و ئەندامان ــارەوانی و پەرلەمانت ــەرۆکانی ش ــەر هاوس ــۆ س ب

الیەنگریــان،  هــەزاران  دەســتگیرکردنی  پارتەکــەو  هــەردوو 

ــان و  ــاو ســنوردارکردن و الوازکردنــی چاالکییەکانی ــە پێن ئەمــەش ل

گێڕانــەوەی پارســەنگی هێــز لەبەرژەوەنــدی پارتــی دەســەاڵتداری 

تورکیــا و کــپ کــردن و چەپاندنــی زیاتــری کــوردەکان و هەوڵــدان 

ــادا. ــە تورکی ــی ل ــەوارەی تورک ــاو ق ــان لەن ــۆ تواندنەوەی ب

حکوومەتــی  فشــارەکانی  چڕکردنــەوەی  پــاش  ئێستاشــدا،  لــە 

هەدەپــە(و  و  )دەبەپــە  پارتــی  هــەردوو  ســەر  بــۆ  تورکیــا 

چاالکوانــی  و  سیاســەمتەدار  لــە  لەشــکرێک  دەســتگیرکردنی 

سیاســی و ڕۆژنامەنوســانی کــورد لــە تورکیــا، بەتایبــەت دوای 

هەوڵــی کودەتاکــەی 15 تەممــوزی 2015، ئەگــەر هەیــە ئــەم 

ڕابــردوو،  پارتــە کوردییەکانــی  پارتــە کوردیانــەش هاوشــێوەی 

هەمــان چارەنــوس چاوەروانیــان بــکات و یاســاغکردن و داخســتنی 

پارتەکەیــان ببێتــە کارتــی ئاینــدەی حکومڕانانــی تــورک لەبەرانبــەر 

چاالکانــی کــورد. لەبەرانبــەردا کوردانــی تورکیــا دەکەونــە بــەردەم 

ــەوەی ئەڵتەرناتیڤێکــی  ــۆ تاقیکردن ــوێ و دەســتردن ب دۆخێکــی ن

نــوێ، لــە پێنــاو بەردەوامیــدان بــە تێکۆشــان و خەباتــی پەرلەمانــی 

بــۆ زیاتــر داکۆکیکــردن لــە دۆزی ڕەوای نیشــتیامن و نەتەوەکەیــان 

ــادا. ــە تورکی ل
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بزووتنــەوەی  حیزبــی  ســەرۆكی  باخچەلــی،  دەوڵــەت  كاتێــك 

فراكســیۆنی  كۆبوونــەوەی  دوای  لــە  )مەهەپــە(  نەتەوەیــی 

هەڵبژاردنــی  دا  بڕیــاری  حیزبەكــەی  بــە  ســەر  پەرلەمانیــی 

لــە 42ی  توركیــا  لــە  پێشــوەخته  پەرلەمانــی و ســەرۆكایەتیی 

ــوو  ــن ب ــە ڕێككەوت ــەوە ب ــت، ئ ــی 8102دا ئەنجــام بدرێ حوزەیران

ــوو  ــار ب ــدە وا بڕی ــەردۆگان، هــەر چەن ــب ئ ــەڵ ڕەجــەب تەی لەگ

لــە ترشینــی دوەمــی ســاڵی 9102دا بكرێــت، بۆیــە ئــەردۆگان بــە 

پەلــە ڕەزامەندیــی خــۆی لــە ســەر پێشخســتنی وادەی ئەنجامدانی 

زۆرینــەی  دەربــڕی.  دیاریكــراودا  وادەی  لــە  هەڵبژاردنــەكان 

ــەرە  ــەو فاكت ــەر ئ ــە س ــییەكان ل ــەرەوە سیاس ــران و لێكۆڵ چاودێ

ناوخۆیــی و دەرەكییانــە كۆكــن، كــە پاڵیــان بــە ئەردۆگانــەوە نــاوە 

تــا هەڵبژاردنــی پێشــوەختە لــە توركیــا ئەنجــام بدرێــت، ســەرەڕای 

ئــەوەی كــە حیزبــی گەلــی كۆمــاری ئۆپۆزســیۆن )جەهەپــە( 

داوای  بــەردەوام  ئۆغڵــۆ  كلیچــدار  كەمــال  ســەرۆكایەتیی  بــە 

دواخســتنی هەڵبژاردنــی پەرلەمــان و ســەرۆكایەتیی كــردوە و پێــی 

ــت.  ــام بدرێ ــاڵی 9102دا ئەنج ــە س ــە ل ــوە ك ــاش ب ب

كۆمســیۆنی بــااڵی هەڵبژاردنەكانــی توركیــا نــاوی پاڵێوراوانــی 

كــرد  ئاشــكرا  توركیــای  كۆمــاری  ســەرۆكایەتیی  هەڵبژاردنــی 

ــۆ  ــوو ب ــتە ب ــدا بەرجەس ــتەكانیان تێ ــە پێویس ــەوەی مەرج دوای ئ

ــاری  ــەرۆك كۆم ــتی س ــتهێنانی پۆس ــەر بەدەس ــە س ــردن ل كێبڕكێك

توركیــا لــەو  هەڵبژاردنــه ســەرۆكایەتییەی كــە بڕیــارە لەگــەڵ 

هەڵبژاردنــی پەرلەمانــدا لــە 42ی حوزەیرانــی 8102 ئەنجام بدرێت 

و ژمارەیــان 6 كاندیــدە و هــەر یەكەیــان پاڵێــوراوی حیزبێكــی 

ــی 42ی  ــی هەڵبژاردنەكان ــە دوای تەواوبوون ــارە ل ــاوازە. وا بڕی جی

حوزەیــران سیســتمی ســەرۆكایەتیی نــوێ لــە توركیــا پەیــڕەو 

ــاڵی 7102  ــانی س ــییەكەی نیس ــی ڕاپرس ــە ئەنجام ــە ل ــت، ك بكرێ

ــەرۆكایەتی  ــتمی س ــە سیس ــران ل ــەاڵم ڕەحنەگ ــراوە، ب ــەند ك پەس

ــە ســەرۆك  ــە دەســەاڵتی ڕەهــا ب ــەم سیســتمە نوێی ــە ئ ــان وای پێی

كۆمــار دەبەخشــێت و دەســتی وااڵتــر دەكات بــۆ هەنگاونــان 

ــۆری.  ــەرەو دیكتات ب

جگــە لــە ســەرۆك ڕەجــەب تەیــب ئــەردۆگان هەریەكــە لــە 

ــە(  ــی كۆمــاری )جەهەپ ــی گەل ــدی حیزب موحــەڕەم ئینجــە، كاندی

ئۆپۆزســیۆن  )بــاش(ی  حیزبــی  ســەرۆكی  ئەكشــنار  میــرال  و 

گەالنــی  حیزبــی  هاوســەرۆكی  دەمیرتــاش،  ســەاڵحەدین  و 

ــەرۆكی  ــۆ، س ــا ئۆغڵ ــل كەرەمول ــه( و ئەیمی ــی )هەدەپ دیموكراتی

حیزبــی  ســەرۆكی  برینشــیك،  دۆغــۆ  و  ســەعادەت  حیزبــی 

نیشــتیامنیی توركیــا كێبڕكــێ لــە ســەر بەدەســتهێنانی پۆســتی 

ســەرۆك كۆمــاری توركیــا دەكــەن. 

بــە شــێوەیەكی گشــتی ئــەو هۆكارانــەی وایــان كــردوە ئــەردۆگان 

تــا  هەڵبژاردنــەكان  پێشخســتنی  بــە  بنێــت  هەنــگاوە  ئــەم 

ئەنجامەكانــی لــە بەرژەوەندیــی خۆیــدا بشــكێتەوە، دەكرێــت لــەم 

خااڵنــەدا ئاماژەیــان پێبكرێــت: 

دوای  لــە  و  دەبینێــت  ســەركەوتوو  بــە  خــۆی  ئــەردۆگان   .1

هێرشــكردنە ســەر شــاری عەفریــن و داگیركردنــی بــە ڕێككەوتــن 

لەگــەڵ ڕووســیا و ئێــران و ڕژێمــی ســووریا لــە الی ناسیۆنالیســتە 

لێــی  نەتەوەیــی  پاڵەوانــی  وەك  ئیســامییەكان  و  توركــەكان 

وێســتگە  لەشكركێشــییەی  بــەو  ئــەردۆگان  دەڕوانرێــت. 

ــامنییەكانی  ــوڵتانە عوس ــەاڵتی س ــەردەمی دەس ــی س مێژووییەكان

ــە دوای ســەركەوتنیان  ــاو بیــرەوەری توركــەكان، كــە ل هێنایــەوە ن

لــە شــەڕی مــورج دابــق بــە ســەر مەمالیكەكانــدا لــە ســاڵی 6151 

توانیــان ناوچەكــه و بەشــی هــەرەزۆری خاكــی كوردســتان خاكــە 

ــر  ــاوەی 4 ســەدە  داگی ــۆ م ــا ب ــان و ئاشــوورییەكان و ئەرمینی رسی

ــەن.  بك

لەبەریەكچــووی  و  نائــارام  بارودۆخــی  لــە  كەڵكوەرگرتــن   .2

ــوود  ــی س ــەردۆگان توانی ــش ئ ــە لەوەی ــیۆن، جگ ــەرەی ئۆپۆزس ب

ــۆ  ــا شكســتخواردوەكەی تەمــووزی 6102 وەربگرێــت ب ــە كودەت ل

لێدانــی نەیــارە سیاســییەكان و هــەزاران كەســی لــە سیاســییەكان 

هێــزە  و  ڕەوت  هەمــوو  ســەر  ســەربازییەكانی  بەرپرســە  و 

سیاســییەكان لــە گرتووخانەكانــی توركیــا تونــد كــرد، بــە ئەندامانــی 

جەماعەتــی بانگخــوازی ئیســامی )فەتحولــا گویلەن(یشــەوه، كــە 

ــوو.  ــەردۆگان ب ــی ئ ــردوودا هاوپەیامن ــە ڕاب ل

3.  كەڵكوەرگرتــن لــەوەی كــە حیزبــی )جەهەپــە(ی ئۆپۆزســیۆن و 

ــی ســەركردایەتییەكەی و  ــە هــۆی هەڵەكان ــزم ب میراتگــری كەمالی

هەڵوێســتی نەرێنیــی بەرانبــەر كێشــەی كــورد پێگــەی جەماوەریی 

خــۆی لــە دەســت دا، هەروەهــا حیزبــی )بــاش(ی نــوێ بــە 

ــا  ــە( جی ــی )مەهەپ ــە حیزب ــراڵ ئەكشــنار، كــە ل ســەرۆكایەتیی می

ــەوە، حیزبێكــی ناسیۆنالیســتی فاشــییە و هێشــتا پێدەچێــت  بوەت

لــە ســەر پێــی خــۆی نەوەســتاوە، بــەاڵم پشــتیوانیی بــۆ دروســت 

بــوو كاتێــك 51 پەرلەمانتــاری ســەر بــە جەهەپــە دەســتیان لــەكار 

كێشــایەوە و چوونــە ڕیــزی ئــەم حیزبــە نوێیــە تــا بتوانێــت 

ــكات. ــوەختەدا ب ــی پێش ــە هەڵبژاردن ــداریی ل بەش

4. خاڵێكــی تــر لــە بەرژەوەندیــی ئــەردۆگان ئەوەیــە، كــە حیزبــی 

ــە، كــە بتوانێــت ببێتــە ڕكابــەری  ــز نیی ســەعادەت ئەوەنــدە بەهێ

حیزبــی داد و گەشــەپێدانی دەســەاڵتدار. بــەاڵم حیزبــی )هەدەپە(
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ــە وەك  ــاش، ك ــەالحەدین دەمیرت ــەرۆكایەتیی س ــە س ــوردی ب ی ك

باڵــی سیاســیی پارتــی كرێكارانــی كوردســتان )پەكەكــە( لێــی 

دەڕوانرێــت، گورزێكــی قورســی بەركەوت لە دوای دەســتگیركردنی 

ســەرۆكەكەی ســەالحەدین دەمیرتــاش و زیندانیكردنــی زیاتــر 

ــارە  ــە ســەرۆك شــارەزانییەكان و پەرلەمانت ــە 01 هــەزار كــەس ل ل

هەڵبژێــرراوەكان و ئەندامانــی ســەر بــەو حیزبــە كوردییــە و 

كپكردنــی دەنگــە ئــازاد و ناڕازییــەكان. كەواتــە ئۆپۆزســیۆنی توركیا 

لــە حاڵەتێكــی ناهەمــواردا دەژی وای كــردوە ڕیزەكانــی الواز 

ــە  ــۆ ئــەوەی ل ــز ب ــە ئەڵتەرناتیڤێكــی بەهێ بێــت و نەتوانێــت ببێت

هەڵبژاردنــی پێشــوەختی داهاتوودا شكســت بە داد و گەشــەپێدان 

ــەوە.  ــەاڵت دووری بخات ــە دەس ــت و ل بهێنێ

ــە  ــەی دڵەڕاوكــێ ل ــە مای ــا، بوەت ــی توركی ــاری ئابووری ــی ب 5. خراپ

الی حیزبــی داد و گەشــەپێدان، چونكــە ئــەو قەیرانــە ئابوورییــەی 

ــەكردنی  ــی و پاشەكش ــرەی تورك ــی لی ــایەی هاڕەكردن ــە س ــە ل ك

لــە بەرانبــەر دۆالردا دروســت بــوە هەڕەشــەیە بــۆ ســەر حیزبــی 

دەســەاڵتدار، لــە كاتێكــدا كــە پێوەندییەكانــی توركیــا لەگــەڵ 

ویایەتــە یەكگرتوەكانــی ئەمەریكایــش لــە قەیراندایە، هەڵوێســتی 

ــە ســزای  ــە لەوانەی ــە، بۆی ــە دژی توركیای یەكێتیــی ئەورووپایــش ل

ئابــووری بــە ســەر توركیــادا بســەپێرنێت بــە هــۆی خراپیــی 

ــش  ــدا، ئەمەی ــە زلهێزەكان ــەڵ دەوڵەت ــا لەگ ــی توركی پێوەندییەكان

بژێوییــی  بــاری  تێكچوونــی  بــۆ  ئاماژەیەكــی خــراپ دەبێــت 

ئەنجامدانــی  دواخســتنی  ئــەوە  لەبــەر  توركیــا،  هاواڵتییانــی 

ــە بەرژەوەندیــی ئــەردۆگان نییــە، كــە پێویســتە  هەڵبژاردنــەكان ل

لــە ســەری ڕێگەچــارەی ئابــووری بدۆزێتــەوە لــە پێنــاو بەهێزكردن 

و هەســتانەوەی بەهــای لیــرەی توركــی لــە بەرانبــەر دۆالردا. بــەم 

شــێوەیەیش دەتوانێــت متامنــە بــۆ وەبەرهێنــەران بگەڕێنێتــەوە و 

ســنورێك بــۆ بردنــەدەرەوەی ســەرمایەگوزاری و دووركەوتنــەوەی 

ــا  ــاو توركی ــە ن ــی ســەرمایەكانیان ل ــە وەبەرهێنان ــەران ل وەبەرهێن

ــییەوە  ــەقامگیریی سیاس ــتدانی س ــۆی لەدەس ــە ه ــە ب ــت، ك دابنێ

ــوە.  دروســت ب

ســەرۆكایەتی،  سیســتمی  بــۆ  گواســتنەوە  لــە  پەلەكــردن   .6

ــدا دەژی  ــا تێی ــه ئێســتا  توركی ــەو قۆناغــە ڕاگــوزەرەی ك چونكــە ئ

ــت  ــەرۆكایەتی، وا دەخوازێ ــی و س ــتمی پەرلەمان ــوان سیس ــە نێ ل

ــاو دەســتی ســەرۆكی واڵت، بــەم  هەمــوو دەســەاڵتەكان بچێتــە ن

شــێوەیەیش ئــەردۆگان لــە مــاوەی 5 ســاڵی داهاتــوودا دەتوانێــت 

ــە هەمــوو ئاســتەكاندا بــدات،  ــارە یەكاكــەرەوەكان ل هەمــوو بڕی

و  دەربچێــت  دەســت  لــە  كارەكان  ئــەوەی  پێــش  ئەمەیــش 

بارودۆخــی ئابووریــی هــەرەس بهێنێــت و ئۆپۆزســیۆن ڕیزەكانــی 

ــەوە.  ــە بكات تۆكم

ــە  ــە ل ــی بریتیی ــەردۆگان هەیەت ــب ئ ــەب تەی ــەی ڕەج ــەو ترس ئ

ــز،  ــی بەهێ ــی پاڵێوراوێك ــەر دانان ــە س ــیۆن ل ــی ئۆپۆزس ڕێككەوتن

كــە بتوانێــت ڕكابــەری ئــه و بــكات، لــە كاتێكــدا ئــەو پاڵێــوراوەی 

ــادا  ــەقامی توركی ــە ش ــدن و ل ــی ڕاگەیان ــەی هۆیەكان ــه ڕێگ ــە ل ك

بــە زۆری نــاوی دێــت )عەبدولــا گــوڵ(ە، كــە خاوەنــی پێگەیەكــی 

جەماوەریــی بەهێــزە، بــە تایبەتــی لــە ناوەنــدی ئیســامیدا، 

ــە هــاوڕێ  ــك ل ــە الی زۆرێ ــەردۆگان ل ــە ئ ــە ك ــە كاتێكدای ــە ل ئەم

ــر دەبێــت،  ــا دێــت بێزراوت ــەوە ت دوورخــراوە و پەراوێزخراوەكانیی

لەوانــە كەســایەتییە دیارەكانــی وەك ئەحمــەد داودئۆغڵــۆ، پۆاڵنــد 

ئاریــج، عەبدوللەتیــف ســینیر و كەســانی تریــش. چاودێرانــی 

سیاســی پێداگــری لــە ســەر ئــەوە دەكــەن، كــە لــەم هەڵبژاردنــەدا 

كــوردەكان ســەنگی مەحــەك و یەكاكــەرەوەن. هەڵوێســتی كــورد 

بەرانبــەر حیزبــی داد و گەشــەپێدان كاریگەریــی ڕاســتەوخۆی 

لــە ســەر ئەنجامــی هەڵبژاردنــەكان دەبێــت، سەركەوتنیشــی 

ــوو  ــورد. هەم ــی ك ــتهاتووی دەنگەكان ــژەی بەدەس ــە ڕێ ــدە ب بەن

ــتی  ــە دەس ــردوودا ب ــە ڕاب ــەردۆگان ل ــە ئ ــەركەوتنانەی، ك ــەو س ئ

هێنــاون لــە بنەڕەتــدا پشــتی بــە دەنگــی دەنگــدەرە كــورده 

بەڵێنەكانــی  و  گوتــار  بــە  كــە  بەســتوه،  هەڵخەڵەتێــرناوە كان 

ئــەردۆگان لــە خشــتە بــران و توانیــی كەڵــك لە هەســتی ئیســامیی 

كــوردەكان وەربگرێــت، بــەاڵم ئــەم جــارە بــە هاوپەیامنێتــی لەگەڵ 

ــی  ــە( و ئەنجامدان ــا )مەهەپ ــتی توركی ــەوەی نەتەوەپەرس بزووتن

عەفریــن  ســەر  بــۆ  توركیــا  دوژمنكارانــەی  لەشكركێشــیی 

بــە هاوكاریــی لەگــەڵ هێــز و گروپــە ســەربازییە جیهادییــە 

ــدا  ــە دوای خۆی ــی ب ــی شــەقامی كوردی ئیســامییەكان، تووڕەبوون

هێنــا و بەشــی هــەرە زۆری كــوردە ئیســامییەكان، ئەوانــەی 

ــوو و  ــرد، بەڵك ــەران ك ــووڕە و نیگ ــوون، ت ــەردۆگان ب ــری ئ الیەنگ

ئیــرت هاواڵتیــی كــوردی توركیــا بــە ئــاگا هــات و تێگەییشــت، كــە 

ئــەردۆگان بــە پەالماردانــی عەفریــن بــە تەنهــا الیەنێكــی سیاســیی 

كــوردی نەكردوەتــە ئامانــج، بەڵكــوو هەمــوو گەلــی كــوردی 

كردوەتــە ئامانــج، ئەمــە ڕا و بۆچوونــی الیەنگرانــی بارزانییشــە لــە 

ــراق.  ــتانی عێ كوردس

كاتێــك كــوردەكان ڕیفراندۆمیــان ئەنجــام دا، بــۆ ســەربەخۆبوونی 

هەرێمــی كوردســتان لــە عێــراق، ئــەردۆگان بــە تونــدی دژایەتیــی 

ــە  ــد ل ــدا ڕاگەیان ــی بەغ ــۆ حكوومەت ــۆی ب ــتیوانیی خ ــرد و پش ك

ــی  ــۆی تێكچوون ــوە ه ــش ب ــورد، ئەمەی ــی ك ــە گەل ــەڕی دژ ب ش


