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 یمارۆک یلەگ یپارت *

 یموکراسید یپارت* 

 ەییوەتەن ەیوەبزوتن یپارت* 

 ێنو یایتورک یپارت* 

 کیدا یمانیشتین یپارت* 

 استڕ یگاڕێ یپارت* 

 یللیم یتیەەاڵمۆک یموکراتید یپارت* 

 ایتورک یکگرتویە یستینۆمۆک یپارت *

 یتورک یکار یپارت* 

 لەگ یرزگار ێڕیشگۆڕش ەیرەب یسوپا *

 "نجەگ ەڤتورک "د ێڕیشگۆڕش یالوان یتێکیە* 

 ایتورک یکگرتنیە یپارت* 

 

 
چەنککن نککاوچەیەکی  ککاکی تورکیککا لە الیە   ،1918 - 1914دوای تێکشکککانی دەوتەتککی اوسککمانی لە جەنگککی جیەککانی یەکە  

هێزەکککانی هاوپەیمانککا  داگیرکککراۆ بککۆ  ککۆ رزگککارکرد  لەو بککارودو ە، چەنککنین گروپککی میللککی و نیشککتیمانی، لە کەسککانی 
نیشتمانپەروەر و کەسکایەتی اکاینی و روشکنییری، پێکەکاە، هەروەهکا بەشکێک لە اەنکنامانی ککۆمەتەی ایتیرکاد و تەرە کی و 
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اەفسەرانی ناو سوپا، اەو گروپانە ناویا  لێنکرا ککۆمەتەی بەرگکری لە مافەککا  لە نکاوچەی اەنکادول، سکاتی  ژمارەیەک لە
 .، لە الیە  مستەفا کەمالیش سەرپەرشتی دەکرا1919

   
چەنککنین بیروبۆچککو  سککەریانەەتنا لە نککاو سککەرکردایەتی و  1945 - 1939پککێش کۆتاییەککاتنی جەنگککی دووەمککی جیەککانی 

 .تورکیاپارتەکانی 
 

 
 

 
 
 
 
 

 نوسەر و توێژەر؛ هۆشیار جەمال

  
 پارتی گەلی کۆماری

 
 .دامەزراندن

 
 لە ااکامی گۆڕانکاریەکا ، مستەفا کەمال دوای راوێژکرد  لەگەڵ هاوڕێ و سیاسەتمەدارانی سەردەمی  ۆی، بە باشی زانی 

پارچەیی  کاکەکەی بکناە و لەشککری بیکانی لە پارتێکی سیاسی پێکیێت، کە نوێنەرایەتی گەلی تورکیا بکاە، هەوتی یەک 
 . اکەکەی دەربکاە

 
 1923ی اکابی 9لە بە فەرمی بڕیار لەسکەر دامەزرانکننی پکارتی گەل درا، بەمەۆ ککۆنگرەی دامەزرانکننی  1922لە نیسانی 

تشککرینی یەکەمککی هەمککا  سککاڵ، کاتێککک اەن ککومەنی  ی29سککازدا، مسککتەفا کەمککالیش بە سککەروکی پککارتەکە هەتیژێککردراۆ لە 
نیشتیمانی بکااڵ بڕیکاری هەمکوارکردنی دەسکتور و کۆتایەێنکا  بە سیسکتمی  ەالفەتکی دەرککرد، تورکیکاۆ بکوو بە دەوتەتێککی 

 .کۆماری، ناوی اە  پارتەۆ گۆڕانی بەسەرداهاە و بوو بە پارتی گەلی کۆماری
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 .تورکیاتێڕوانینی ئەم پارتە بۆ کێشەی کورد لە 

 
دژی  تکورک،  پارتی گەلی کۆماری داننانێت بە جیاوازییە رەگەزییەکانی نێوا  هاواڵتیکانی لە بەرنامەی اە  پارتە هاتووە،

هەمکککوو جکککوتەیەک دەوەسکککتێت، کە هەوتیکککناە جیکککاوازییە رەگەزییەککککا  بەکاربەێنێکککت بە مەبەسکککتی تێککککنانی یەکگرتکککوویی 
 .نەتەوەیی  اکی تورکیا

 
سیاسەتی حککومەتی تورکیکا، کاتێکک ایسکمەە اینۆنکۆ سکەروکایەتی دەککرد،  کۆی لە  چەنکن  کاتەی  کوارەوە  1938ساتی 

 :دەنوێنێت
 
 .داننەنا  بە بوونی گەلێک بەناوی کورد، جیاواز لە تورکەکا  -١
 .هەوتنا  بۆ توانەوەی کورد بە هەموو شێوازێکی ستەمکارانە -٢
 

انگی تککورک ایسککماایش بێشکککەی، بنەماکککانی سککەروکی تورکیککا مسککتەفا کەمککال لە هەر بە پێککی نوسککینەکانی تککوێژەری بەناوبکک
 .رێگەی پارتی گەلی کۆمارییەوە، بوو بە ااینیۆلۆژیای رژێم لە تورکیا، کە بەردەوا  لەژێر ناوی کەمالیز  باسکراوە

 
 پارتی دیموکراسی

 
 .دامەزراندن

 
چەنکنین بیروبۆچکو  سکەریانەەتنا لە نکاو سکەرکردایەتی پکارتی  1945 - 1939پێش کۆتاییەاتنی جەنگی دووەمکی جیەکانی 

گەلی کۆماری، وەک هەوتنانێک بەرەو گۆڕا  و دیموکراسی لە سیستمی سیاسی تورکیاداۆ ایسکمەە اینونکۆ، لە وتارێکیکنا بە 
زیاتر جە تیشی اەو بیروبۆچونانەی روونکردەوە و  1944ی تشرینی دووەمی 1لە بۆنەی کردنەوەی  ولی سااڵنەی پەرلەما  

لەسەر دیموکراسی پەرلەمانی کردەوە لە سیستمی سیاسکی تورکیکادا، هەروەهکا بەتێنکی اەوەیکنا کە رێوشکوێنە پێویسکتییەکا  
 .بگرێتە بەر بۆ بەدیەێنانی اەو اامان ە

 
ق کوتتکا ، دوای ماوەیەک، چوار سەرکردەی پکارتی گەلکی کۆمکاری، کە بریتییکوو  لە جەالل بایکار، اەدنکا  مەنکنر ، رەفیک

اەو چکوار کەسکە فوااد کوپرلو، نارەزایی  ۆیا  دەڕبری لە بەرامیەر اەو شێوازانەی، کە کاروباری واڵتی پێ بەڕێوەدەچێکتۆ 
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چەنککن  اتێکیککا  وەک پێشککنیاز  سککتە بەردە  پەرلەمککا  و حکککومەە، گرنگککرتین  1945ی حککوزەیرانی 7لە یاداشککتێکنا لە 
 . اتەکانی اەو یاداشتە بریتی بوو لە

 
 .گێڕانەوەی دەسەاڵتەکانی پەرلەما  -١
 .گێڕانەوەی مافە دەستورییەکا  بۆ تاک -٢
 .کۆتوبەننەکانی کاتی جەنگ هەتیگیرێت -٣
 .فرەیی حزبی لە کاری سیاسینا -٤
 .بوژانننەوەی ژیانی دیموکراسی لە تورکیا -٥
 .سەرەڕای کۆمەتە بابەتێکی دیکەۆ -٦
 

 .کۆمارییەوە، پشتگوێخرا  بەدەستا  و سەرکردایەتی پارتی گەلی بەاڵ  اەو پێشنیازانە لە الیە  کار
 

 .سیاسەتی پارتی دیموکراسی بەرامبەر بە کورد

 
بکارودو ی ژیکانی سیاسکی و اکابوری و ککۆمەاڵیەتی ککورد لەو  ۆنکا ەدا لە بکارێکی دژواردا بکوو، اەو بکارودو ەۆ بە هکاتنە 

بەتکککو سیسککتمی فککرە پارتککایەتی لە چەنککن روویەکەوە کککاریگەری پێشککەوەی سیسککتمی فککرە پارتککایەتی کۆتککایی نەهککاە، 
نێگەتیڤکانەی هەبکووە بککۆ پرسکی نەتەوایەتکی کککورد، لەبەراەوەی پکارتە سیاسکییەکانی تککورک کەوتکنە ملم نکێ بە گ توگککۆ و 

یکارانی ککورد پەیوەننی بە کەسایەتییە بەهێزەکانی ناو کۆمەتگەی کوردی، بۆ اەوەی لە رێی اەوانەوە دەنگی جوتیار و کاسک
بۆ الی  ۆیا  رابکێشکنۆ پکارتی دیموکراسکی، سکەرەتا چەنکن هەنگکاوێکی دیموکراتیکانەی هاویشکت، بە ککردنەوەی رێکخکراو و 

چەنککن یککانەیەکی روشککنییری کککورد دامەزرا، هەروەهککا چەنککن روژنککامە و  یککانەی سیاسککی و روشککنییری، هەر لەو چوارچێککوەیەدا
سایەتی موسا اەنتەردەرکەوەۆ اەمە و سەرەڕای بەشکناریکردنی ککورد لە چەنکن یکانە و گۆڤارێکیش دەرچوو، لەو بوارەشنا کە

 .پارتێکی تورکی، لەوانە: یەکێتی اەدەبیاتی تورک و پارتی نیشتیمانی
 

بەاڵ  اەو هەتوێسککتانەی پککارتی دیموکراسککی تککا سککەر نەبککوو ، بەتکککو هەر زوواەو پککارتە لە بەتێنەکککانی پاشککگەزبووەوە و 
 :ە دژایەتی کوردۆ دەکرێت پەیوەننییەکانی نێوا  کورد و پارتی دیموکراسی لە چەنن  اتنا هەتسەنگێنیندەستیکرد ب

 
پشتگیری کورد بۆ پارتی دیموکراسکی بە هکۆی بەرنکامەکەی نەبکوو، بەتککو زیکاتر بە ککاریگەری سیاسکەتی پکارتی گەلکی  ؛ێ

 .کۆماری بووە بەرامیەر کورد
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ککارکردنی لەنکاوچە کوردییەککا ، بەکارهێنکانی اکاین بکووە، بکۆ اەوەی لەو رێگکاوە  کۆی لە پارتی دیموکراسی، شێوازی ؛ ب
پرسە نەتەوایەتیەکا  بنزێتەوە،لە الیەکی دیکەوە ککاریگەری لەسکەر تکاکی ککورد دروسکتیکاەۆ بکۆ نمکوونە لە بانگەشکەکانی 

 .ن" ی هەتگرتیووهەتیژارد ، پارتی دیموکراسی دروشمی اەی کوردینە اێمەۆ وەک "اێوە موسڵمانی
 

 پارتی بزوتنەوەی نەتەوەیی
 

 .دامەزراندن

 
دەربککارەی سککەرەتاکانی دروسککتیوونی اە  رێکخککراوە سیاسککییە، بیککرو بۆچونەکککا  تککاڕادەیەک اککاتۆز ، سککەرچاوەکانیش لە 

 1948و  1944 باسکردنینا جیاوازی لەنێوانیاننا هەیە بە شێوەیەکی گشتی بیروکەی دروستیوونی اە  بزوتنەوەیە بکۆ سکاتی
دەمەزرێککت، دا تورکیککادا لە نەتەوە پککارتی یەک ینەبککۆتەوە، مێککژووەکەیکە  1948 - 1944لەنێککوا  سککااڵنی   دەگەڕێککتەوەۆ

 .سەروکی فە ری اەو پارتە، جەنەراڵ فەوزی جە امق بووە و سەروکی راستەو ۆشی اوسما  بلوک پاشا بوو
 

پارە یەکنەگر  و دەبکنە پکارتی  هەردو 1957تورکیا دادەمەزرێت، ساتیدا، پارتی جوتیارانی الدێ لە 1946هەر لە ساتی 
لە سکککەروکایەتی پکککارتەکە  1963نەتەوەیکککی جوتیکککاری کۆمکککاری بە سکککەرکردایەتی اوسکککما  بلکککوک پاشکککا، نکککاوبراو سکککاتی 

نککنییە دووردەکەوێککتەوە، هەر لەو سککاتەدا اەتککە اەرسککەال  تککورکیش لە بەل یکککاوە دەگەڕێککتەوە تورکیککا، دەسککت بە پەیوە
( کە  لە هاوڕێککانی پکارتی نەتەوەیکی دادەمەزرێکنن، لەگەڵ پکارتی نەتەوەیکی جوتیکارانی 9سیاسییەکا  دەککاە، لەگەڵ  

کۆماری یەکنەگر  لەژێر ناوی پارتی جوتیاری کۆماری، دواتر ناوەکەی دەگۆڕێکت و دەبێکتە پکارتی بکزوتنەوەی نەتەوەیکی بە 
 .دا1965اابی  -ا  مانگی تەموز سەکردایەتی اەتە اەرسەال  تورکیش لە نێو

 
 :لە هەتیژاردنەکاننا، اە  بزوتنەوەیە چەنن دروشمێکی پەیوەست بە کوردەوە بەرزکردوتەوە

 
 .بەربەرەکانیکردنی پارتی کرێکارانی کوردستا  -١
 .دەستێوەردانی سەربازی لە باشوری کوردستا ، بە مەبەستی پاراستنی تورکمانەکانی شاری کەرکوک -٢
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 تورکیای نوێ پارتی

 
 .دامەزراندن

 
لە ااکککامی  ەیککرانە سیاسککی و اابورییەکککانی تورکیککا، پککارتی دیموکراسککی دەسککەاڵتنار بەرەو رووی زن یککرەیەک ملم نککێ و 

کۆمەتە اەنکنا  پەرلەمکا  و چەنکن سکەرکردەیەک جیکابوونەوە و پکارتی اکازادی یکا   1955 جیابوونەوە هاەۆ سەرەتا ساتی
کە تێکەتککی پککارتی گەلککی کۆمککاری بککووۆ دوای کودەتککا  1958دامەزرانککن، ژیککانی اە  پککارتە درێککژەی نەکێشککا تککا سککاتی 

اەو بەشککەی  1961اتی جیککابوونەوەیەکی دیکککە لە نککاو پککارتی دیموکراسککی روویککنا، لە شککوب 1960سککەربازییەکەی تورکیککا لە 
 .جیابوونەوە لەگەڵ ژمارەیەک لە اەننامانی پارتی اازادی بە یەکەوە پارتی تورکیای نوێ یا  دامەزرانن

 
 .پارتی تورکیای نوێ و نەتەوەی کورد

 
اەو دەنگککانەی کە لە  65پێکەککاتەی اەنککنا  و هەوادارانککی پککارتەکە، زیککاتر موتکککنارە گەورەکککانی کککورد بککوو ، بە جۆرێککک 

بەدەستیەێناو ، هەمویا  دەنگی اەوا  بوو ۆ اەو پارتە اەگەرچی رێیەرەکانی وەک کورد لە تێکۆشکاننا  دا1961ەتیژاردنی ه
روتی بەرچاویا  هەبکووە، بەاڵ  بە هکۆی بەهێزبکوونی پکارتی اەدالەە لە بکواری توانکای مکادییەوە، نەیکانتوانیوە زوریکنەی 

 .دەنگی کورد بۆ  ۆیا  رابکێشن
 

بەهۆی بەشناریکردنیا  لە حکومەتێکی هاوپەیمانی، اەوا پۆستی وەزیکری تەننروسکتی درا بە یوسکە اەزیکز  1962لەساتی 
او لو ناوبراو لە پۆستەکەینا  زمەتگوزاری زوری لە بواری تەننروسکتی پێشککەۆ بە گونکن و شکارەکانی کوردسکتا  ککردۆ بە 

ەزارەتە شککوێن دەسککتی  زمەتککی لە کوردسککتانی دیککار نەبککووەۆ ڕادەیەک هککیو وەزارەتێککک لە مێککژووی تورکیککا دا هێنککنەی اەو و
هاوکککاە رێککیەری اە  پککارتە، کە نککوێنەری شککاری دیککاربەکر بککوو لە پەرلەمککانی تورکیککا، تککوانی لەمککاوەی دەسککتیەکاربوونی، 

 ری" وێنککننگای زور لە کوردسکککتا  بککککاتەوە، لە ایسککتەمیوتیش ککککۆمەتەیەکی روشکککنییری بەنککاوی " نەوەی بکککوژانەوەی اکککابو
 .دابمەزرێنێت، اەو کۆمەتەیە، گۆڤارێکی مانگانەی بەناوی دی لەو فوراە بەزمانی تورکی و کوردی دەرکرد

 
کککارو چاالکییەکککانی اە  پککارتە، دەسککەاڵتی نککیگەرا  کککرد و وەزیککری نککاو ۆی تورکیککا،کەوتە دژایەتیکردنککی تککا پککارتەکە 

توانکای بەشکناریکردنی نەبکوو لە هەتیژاردنکی گشکتی و وردە وردە رووی لە هەتوەشکانننەوە و الوازی  1965الوازبوو، سکاتی 
 .کرد
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 پارتی نیشتیمانی دایک

 
 .دامەزراندن

 
اەو پککارتەی دامەزرانککنووە، پککارتێکی راسککترەوە، دروشککمەکەی  1983ی اایککاری 20اابوریناسککی لییککراڵ تورگککوە اککۆزال لە 

بکککریتیە لە هەنگێکککک، کە بەدەوری نە شکککەی تورکیکککادا دەسکککوڕێتەوەۆ پکککارتی نیشکککتیمانی دایکککک توانیکککویەتی بە درێژایکککی 
اە   بەشناریکردنی لە اەزمونی سیاسیەوە حکومەە پێکیەێنێت بە بکێ پەنکابرد  بکۆ هاوپەیمکانی لەگەڵ پارتەککانی دیککە دا

اەنککنا  دامەزراوە، اەوانەی کە پۆسککتی گرنگیککا  لە دەوتەە هەبککوو، لەگەڵ  25پککارتە لەشککاری اەنککەەرە بە اامککادەبوونی 
روتکی  1980 ژمارەیەک لە سیاسەتمەداری ناسراو سەر بە چەنن پارتێکی سیاسی راستڕەو، کە بەر لە کودەتا سکەربازییەکەی

 .بەرچاویا  هەبوو
 

 .نی دایک لە ااست کێشەی کورد لە تورکیاسیاسەتی پارتی نیشتیما
 

 :کردووە تورکوە اۆزال لە ااست کێشەی کورد لە تورکیا، پەیڕەوی اە  سێ  اتەی
 
کککورد وەک هەر بەشککێکی دیکککەی کککۆمەتگەی تککورکی، تککێکەاڵوی ژیککانی سیاسککی و اککابوری و کککۆمەاڵیەتی اەو واڵتە بێککت و  -١

 .بەشناری لە چاالکیەکا  بکاە
 .رووبەرووبوونەوەی هەر توننوتیژیەک لە الیە  کوردەوە -٢
 .هەوتنا  بۆ چارەسەرکردنی دو ی ناوچە کوردییەکا  -٣
 

 پارتی ڕێگای ڕاست
 

 .دامەزراندن

 
 دامەزرانکننی بە اەوانەی دامەزرانکننی راگەیەنکنراۆ 1983ی تەمکوزی  21پارتی رێگای راست بە شکێوەیەکی فەرمکی لە روژی 

 مکرەمەد دیمریکش، سکلێما  جیننروک، حیسامەدین ااوجی، یولنریم توانا، نورسەە اەحمەد  لە هەریەکە هەستاو ، پارتەکە
ی پکارتی رێکگەی راسکت بکرێکت کە پکارتێکە نکوێنەرایەتی رەوتکی راسکتڕەوی تەماشکا وا دەکرێکتۆ چیللەربکوو  تانسکو کولەا ،
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پککارتە لە پاشککماوەکانی پککارتی داد پێکەککاتووە،دوای ناوەڕاسککت دەکککاە، ناسککنامەیەکی هککزری روونککی نیککیەۆ لە راسککتینا اە  
هەتوەشکککانننەوەی بە میراتگکککری اەو پکککارتە دادەنرێکککت، نکککوێنەرایەتی بەرژەوەنکککنیەکانی چینکککی بکککۆرژوازییەە و موتککککنارە 
و گەورەکانی زەویوزار دەکاە، لە الیە  گەورە سەرمایەدارەکانەوە پشتگیری دەکرێت و هەوتکی گەڕانەوەی کەلەپکوری سیاسکی 

 .روتی پارتی دادی داوە
 

 .هەڵوێستی پارتی رێگای راست دەربارەی کێشەی کورد لە تورکیا

 
وە، لەو مکاوەیەی کە  1993بۆ تیشکخستنە سەر اە  بابەتە، دەکرێت باسی کردەوەکانی حککومەتی تورکیکا بکەیکن لە سکاتی 

مەەۆ پککو تەی هەتوێسککتەکانی حکککومەتی سککلێما  دیمریککش بککوو بە سککەروک کۆمککاری تورکیککا و تانسککۆ چککیلەر بە سککەروکی حکککو
 :تورکیا لە  چەنن  اتەدا کورتنەکەینەوە

 
لەبواری شەڕدا دژ بە هێزە کوردییەکا  بەتاییەتی پارتی کرێکارانی کوردستا  لە کوردسکتانی بکاکور، سکوپای تورکیکا بە  -١

 .پێشکەوتوی بەکارهێناوەتوننترین هەتمەتی سەربازی هەستاوە، هێزی تاییەە و چەکی بەهێز و ااسمانی 
حکومەتی تورکیا لە بوارێکی دیکەدا شێوازێکی دیکەی پەیڕەوککرد دژ بە سکەرکردە کوردەککانی کوردسکتانی بکاکور، اەویکش  -٢

 .پەنابردنە بۆ تیرور لە واڵتانی دەرەوە
یەک لە حکومەتەککانی لەبواری پەیوەننییە دییلۆماسییەکا ، حکومەتی تورکیا هەوتەکانی  کۆی چڕککردوتەوە لەگەڵ هەر -٣

سوریا و لوبنا  بۆ رێگکرتن لە حەوانەوەی اەنکنامانی پکارتی کرێککارانی کوردسکتا  و هێکزە سیاسکییەکانی دیککەی کوردسکتا  
 .الی  ۆیا 

(اەننا  پەرلەمانی ککورد، سکەر بە ٧پەرلەمانی تورکیا بڕیارینا بە هەتگرتنی پارێزبەننی حەسانەی پەرلەمانی لەسەر  -٤
 دادگکا،اەو بەردە  بکۆ رەوانەکردنیکا  دواتکریش کوردسکتا ، کرێککارانی پکارتی هاوککاریکردنی بیکانوی بە  راتیپارتی دیمکوک

:  ەتیککد دی ککلە، سککەلیم سککادز، لەیکک  زانککا، سککری سککافیق، اەحککمەد تککورک، مەسکک ود اەمککانە  پەرلەمککانەۆ اەنککنا ( ٧ 
 .اەلیناک، اور ا  دو ا 

 .بڕیارینا بە دا ستنی پارتی کاری میللی بە بیانوی پشتگیریکردنی لە کێشەی کورد 1993حکومەتی تورکیا لە تەموزی  -٥
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 پارتی دیموکراتی کۆمەاڵیەتی میللی

 
 .دامەزراندن

 
لە ککۆنگرەی گشکتی  1985بە سەرکردایەتی نەجنەە گالد، پارتی میللی دامەزرا، لە مانگی تەمکوزی  1983ی اایاری 19لە 

بە سککەرکردایەتی اەردال اینۆنککۆ پککارتی دیمککوکراتی  1983بە سککەروک پککارەۆ پاشککا  سککاتی  پککارتەکە اایککن  گوڤینیککوو
بە پێی یاسا نوێیەکا ، رێگە بە  پکارتە نەدرا بەشکناری لە  1980کۆمەاڵیەتی دامەزراوە،دوای کودەتا سەربازییەکەی ساتی 

دەنگەکککانی بە %23رەوانییەکا  رێککژەی بکۆ اەن ککومەنی شکا 1984هەتیژاردنکی گشککتی تورکیکا بکککاە لە هەتیژاردنکی اککازاری 
هەزار کە  دەبککوو، پەیوەنککنی  400دەسککتەێناۆ پککێگەی جەمککاوەری فراوانککی هەبککووە، ژمککارەی اەنککنا  و الیەنگرانککی نککزیکەی 

 .لەگەڵ بەشێک لە سەننیکای کرێکارا  هەبووە
 

 .کورد کێشەی دەربارەی میللی کۆمەاڵیەتی دیموکراتی  هەڵوێستی پارتی

 
پککارتە ایلمککانییە تورکەکککا  بە چەپە میانڕەوەکانیشککەوە بە تککاییەتی اەوانەی لە دەسککەاڵە نزیکیککوو  هەتوێسککتی زوربەی 

 داواککارییە و هیکوا الیەنکانە اەو  ککورد بکۆ اامکاژەیەک وەک(کەمکایەتی - زاراوەی  نەرێنیا  هەبکووە لە ااسکت بەکارهێنکانی
 .ەبووەن  یوتییا  و رەتکردوتەوە کوردیا  نەتەوایەتیەکانی

 
 .بۆ تیشک  ستنەسەر هەتوێستی اە  پارتە بەرامیەر بە کێشەی کورد لە تورکیا

 
 :ااماژە بۆ دوو دیاردە دەکەین و بە کورتی دەیانخەینەڕوو

 
سککەروکی پککارتی دیمککوکراتی کککۆمەاڵیەتی میللککی چککاوپێکەوتنێکی روژنککامەوانی سکککازدا،  جێگککری 1989ی اککابی 22لە ؛  ێ

لەمیانەینا جە تی لە بۆچوونە ناڕاستەکانی حکومەە کردەوە لە ااست رووداوەکانی باشوری روژهەاڵتی تورکیکا واتە کێشکەی 
بکککاە، اەوا دەبێککت بە  هەنگککاوانە  کککوردۆ نککاوبراو دەتێککت: اەگەر حکککومەە ڕاسککت بکککاە و بتوانێککت چارەسککەری اەو کێشککەیە

 :هەستێت
 
 هەتوەشانننەوەی اەو یەکە چەکناریانەی بۆ پارێزگاریکردنی ناوچە گوننییەکا  پێکەاتوو  لە چەکناری نافەرمیۆ  -١
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 .لەبەراەوەی اەو چەکنارانە کوردەکا  دەورووژێنن
 .اابوری لە ناوچەکەداکێشەی کورد کێشەیەکی اابورییە، واتە دەستیکرێت بە چاکسازی  -٢
 .دژایەتیکردنی تیرور لە ناوچەکەدا بە هێزی فەرمی دەوتەە دەبێت، نەک بە هۆی چەکناری نافەرمی لە گوننەکا  -٣

تشکرینی  ی16( لە اەننامانی  ۆی کە اەننامی پەرلەمانی تورکیکاۆ بکوو ، لە ٧پارتی دیموکراتی کۆمەاڵیەتی میللی  ؛ ب
ەی دەرکککرد ، بە بیککانوی اەوەی کە بەشککناریا  لە کککۆنگرەی پککاریا کککردووە تککاییەە بە لە ریککزی پککارتەک 1989یەکەمککی 

 .1989ی تشرینی یەکەمی 14لەکێشەی کورد 
 

دەربکککارەی اە  بکککابەتە اەرداڵ اینۆنکککۆ سکککەروکی پکککارە لە چاوپێکەوتنێکککک، وتکککوویەتی: ککککۆنگرەی پکککاریا لەچوارچێکککوە 
وتە نککککاو باسککککی سیاسککککەتەوە، کە پککککێەەوانە لەگەڵ بیککککروکەی روشککککنییرییەکەی  ککککۆی دەرچککککوو بککککوو، اەو کککککۆنگرەیە کە

 اەو کە اەوەی سککەرەڕای بەاڵ  نەکە ، تیککادا بەشککناری پارتیمککا  نککوێنەرانی بڕیارمانککنا بککۆیە بککووە یەکگرتککوو  دەوتەتککی
 .سزادرا  و لە ریزی پارتی دەرکرا  بۆیە بەشناریانکرد، اەوا  بەشنارینەکە ، ااگادارکردبۆوە اەننامانەما 

 
(اەنککنا  پەرلەمککانی دیکککەۆ پاتپشککتیا  کککرد  و بەیەکەوە هەمککوو ڕیککزی اەو 9(اەنککنا  پەرلەمککانە کککورد بککوو ،  ٧اەو 

 .پارتەیا  بەجێەێشت
 

 پارتی کۆمۆنیستی یەکگرتوی تورکیا
 

 .دامەزراندن

 
     

لە ماوەی جەنگی یەکەمی جیەانی و پکاۆ جەنکگ، چاالکییەککانی رەوە و ااڕاسکتە سۆسیالیسکت و مارکسکییەکا  لە تورکیکای 
اوسمانی، بە ااشکرا بە دینەکراۆ بەهۆی اەوەی روسیا دراوسێی دەوتەتی اوسمانی بوو، چاالکییە سیاسکییەکانی نکاو روسکیا 

اەو شۆڕشککککە و  1917ەە دوای سککککەرکەوتنی شۆڕشککککی اۆکتککککۆبەری کککککاریگەری لەسککککەر تورکیککککا دروسککککت کردبککککوو، بە تککککایی
دەراەن امەکانی رەنگنانەوە و کاریگەری زیاتری بەسکەر چکاالکییە سیاسکییەکا  لە تورکیکادا دروسکتکردبووۆ سیاسکەتمەدارانی 

بککۆ شۆڕشککی اەو سککەردەمە لە تورکیککا، لە  بککارەوە بە روونککی باسککی اەو کاریگەریانەیککا  کککردووە، هەنککنێکیا  ااماژەیککا  
بەلشەفی وەک هێڵی سور کردبوو، کە نابێکت بگکاتە  کاکی تورکیکا، لە کاتێککنا بەشکێکی دیکەیکا  بە چکاوی رێکزو الیەنگکری 

 .تەماشای اەو شۆڕشەیا  دەکرد، وەک سیستمێکی نوێی جیەانی باسییا  دەکرد
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دیموکراتی دەکرد، بەاڵ  پشتگیری پارتی پارتی کۆمۆنیستی تورکی لە باڵوکراوەکانی ااماژەی بۆ  ۆنا ی شۆڕشی نیشتیمانی 
کاری تورکیشی دەککرد، لە بانگەشکەی بکۆ شۆڕشکی سۆسیالیسکتی اەو ککارەۆ بە مەبەسکتی بە دەسکتەێنانی پشکتگیری بکووە لە 
الیە  چەنن هێزێکی سیاسی سەر گۆڕەپکانەکەۆ پکارتی کۆمۆنیسکتی تکورکی، لە بەرنامەکەیکنا، بەم کۆرە رەوتە سیاسکییەکانی 

وە رەوتککی کۆمۆنیسککتی تککورکی، چەپککی شۆڕشککگێڕ، رەوتککی کەمککالیز ، رەوتککی اککاینی دژ بە ایمپریککالیز ، رەوتککی پککۆتێن کککردو
بۆرژوازی دیموکراسی، رەوتی دیموکراسی کوردیۆ هەمو اەو رەوە و الیەنانە بەرهەتستی سیسکتمی دەسکەاتت و سیاسکەتەکانی 

 .بوو 
 

ی پێکەێنکانی بەرەی نیشکتیمانی دیموکراسکی داوە، لەگەڵ پکارە و لە سەرەتای شەستەکانی سەدەی رابردو، اە  پکارتە هەوتک
 .هێزە سیاسییە پێشکەوتخوازەکانی دیکە، بەاڵ  هەوتەکەی سەرکەوتو نەبووە

 
 .هەڵوێستی پارتی کۆمۆنیستی تورکیا دەربارەی کێشەی کورد

 
 . اتێکی کورە ااماژەی بۆ بکەینهەتوێستی اە  پارتە لە ااست کورد و کێشەی کورد لە تورکیا، دەکرێت بە چەنن 

 
پەیوەننی پارتی کۆمۆنیستی تورکیا بەو کێشەیەوە لە سکااڵنی سکییەکانی سکەدەی بیسکتەمەوە درێکژەی هەیە و بەردەوامەۆ  -١

 .اەو پارتە هەوتیناوە بیروڕای جەماوەری کورد بۆ الی  ۆی راکێشیکاە
ی پککارتی کۆمۆنیسککتی یەکگرتککوی تورکیککادا هککاتووە " دەبێککت لە چەنککن سککاتی دوایککنا، دەربککارەی اە  پرسککە، لە بەرنککامە -٢

مەسکککەلەی ککککورد چارەسکککەربکرێت، چارەسکککەرییەکی راسکککت و دیموکراسکککی و ااشکککتیانەۆ" بە بۆچکککوونی اە  پکککارتە، رێگکککای 
 .چارەسەرکردنی اە  کێشەیەۆۆۆۆداننانە بە مافی چارەی  ۆنوسین بۆ گەلی کورد، کە مافی جیابوونەوەشی لەگەتنا بێت

 
 پارتی کاری تورکی

 
 .دامەزراندن

 
لەسککەرکردەکانی یەکێتککی سکەننیکای کرێکککارا ، کە جیککابونەوە و  اەنکنا  15دامەزراوە، بە بەشککناریکردنی  1961لە شکوباتی 

اەن ککککومەنە  بەسککککترا، 1962بەشککککنارییا  لەدامەزرانککککننی پککککارتەکە کککککرد لە کککککۆنگرەی گشککککتی پککککارتەکە، کە لە اککککابی 
 .پارتە بەمشێوەی  وارەوە هەتیژێردراوەسەرکردایەتییەکانی اە  
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 .اەمینناری گشتی -مرەمەد الی ااییار -١
 .دەستەی کارگێری - اورها  اارسش - روشنی ک اری -٢
حە ککی، کەمککال سککولکەرۆ لیککژنەی  ایربککاهیم دینککز گککولەر، کەمککال تککور کککلەر، ایسککماایش نککوبەکر، رەزا کککوا ، جەمککال -٣

 .جێیەجێکرد 
 .مەهککککنی الککککی، مەهککککنی زانککککا سککککەرکردایەتی اە  پککککارتە: زیککککا شککککەرەفەدین اۆ لککککۆ، کەمککککال بور ککککای،کادرەکککککانی  -٤
  

لەنککاو سککەرکردەکانی اە  پککارتە ژمککارەیەک کککوردی کوردسککتانی بککاکوری تێککنابووە،کە هەنککنێکیا  بازرگککا  و  ککاوەنی زەوی و 
 .کرێکار بوو 

 
 .هەڵوێستی پارتی کاری تورکی لە ئاست کێشەی کورد

 
 دەرککرد گرنگکی بڕیکارێکی ککۆنگرە بەسترا، 1970 ی تشرینی یەکەمی31 - 28لەنێوا  لە کۆنگرەی چوارەمی پارتی کار، کە 

رایکنەگەینێت کە گەلکی ککورد  بەااشکرا تورکیا کاری پارتی چوارەمی کۆنگرەی"هاتیوو بڕیارەدا لەو کورد، مەسەلەی دەربارەی
لە روژهەاڵتی تورکیا، هەرلە سەرەتایی دامەزرانننی سیستمی چینە دەسکەاڵتنارەکا ، اەو سیسکتمە دژی گەلکی ککورد بکووە و 
سیاسەتی تیرور و توانننەوە و چەوسانننەوەی بەکارهێناوە، چەنن جارێکیش اەو رێیازە شێوەی ککاری  وێنکاوی وەرگرتکووەۆ 

رەکییەکانی دواکەوتویی اەو ناوچەیەی گەلی ککوردی تێکنا دەژی، اەو سیاسکەتە ککۆمەاڵیەتی و اکابوریەیە، یەک لە هۆیە سە
 .کە چینە دەسەاڵتنارەکا  پیادەی دەکە ،شانیەشانی کاریگەرییەکانی یاسا نایەکسانەکەی پەرەسەنننی سەرمایەداری

 
ژیایەکی ناسیۆنالیسککتی رەگەزپەرسککتانەیە لە الیە  لەبەر اەو هککۆیە، هەتوێسککت لە کێشککەی روژهەاڵە دەربڕینککی اایککنیۆلۆ

چیککککنە دەسککککەاڵتنارەکانەوەۆپارتیما  پشککککتگیری  ەبککککاتی نەتەوەی کککککورد دەکککککاە لەپێنککککاو داننککککا  بە مککککافە مەدەنککککی و 
دەسککتوریەکانی، هەروەهککا جێیەجێکردنککی هەمککوو داواکککاری و  واسککتە دیموکراسککیەکانی، اەو کککارەۆ بە اەرکێکککی پێویسککت و 

ەزانینۆ اەو بڕیارەی پارتی کاری تورکی دەربارەی مافەکانی گەلی کورد، پاتی بە حکومەتەوە نا، کە اەو پکارتە سروشتی د
بە نایاسککایی و نککا شککەرای لە ەتەمیککناە، بککۆیە بەشککێک لە سککەرکردەکانی دەسککتگیرکرا  و رەوانەی دادگککا کککرا  بە تککاوانی 

 .الدا  لە دەستوری واڵە و یاسای حزبە سیاسیەکا 
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 سوپای بەرەی شۆڕشگێڕی رزگاری گەل

 
 .دامەزراندن

 
بەدەستپێشکککخەری اییکککراهیم کایپاکایکککا و بە  1964 لەناوەنکککنە سیاسکککیەکا  بە ککککورتکراوەی دەهەکەپە ناودەبرێکککتۆ سکککاتی

 .هاوکاری بەشێک لە هاوڕێکانی لەزانکۆی ایستەمیوڵ دادەمەزرێت
 

"مەککۆیەک" ی هکزری، کە دەبکنە پکێگە و سکەکۆ بکۆ ککۆکردنەوەی رەوتە سەرەتا اە  رێکخکراوە بریتییکووە لە چەنکن بکنکەیەک 
جیاوازەککککانی چەە لە هەمکککوو تورکیا،هەروەهکککا چەنکککنین لەیشکککی لێکککنەکەوتەوەۆ اە  مەکۆیکککانە بکککوو  بە مەتیەنکککنێک بکککۆ 

 ۆدژایەتیکردنی ایمپریالیزمی جیەانی و فاشییەتی تورکی
 

 .بیرو بۆچوونی بزوتنەوەکە لەبارەی کێشەی کورد

 
بۆ یەکەم ار سەبارەە بە کێشەی کورد تێزێک و بۆچوونی ااشکرای  ۆی  ستۆتەڕوو، کێشەی ککورد وەک کێشکەی نەتەوەیەک 
شینەکاتەوە، کە لە الیە  دەوتەتێکی وەک تورکیاوە دووچاری نکۆتیکرد  و سەرکوتکرد  هکاتووە، اە  بکزوتنەوەیە جە تکی 

 .نوسی  ۆینالە مافی گەلی کورد کردوتەوە لە دیاریکردنی چارە
 

 "دەڤ گەنج" یەکێتی الوانی شۆڕشگێڕی تورک
 

 .دامەزراندن

 
لە کۆتایی شەسکتەکاننا لەنکاو پێکەکاتەی اایکنیۆلۆژیای پکارتی ککاری تورکیادا،چەنکنین رەوتکی جیکاواز دروسکتیوو ۆ لەوانە 
رەوتککی پەرلەمانتککارا ، کە سککەر بە سیاسککەتی ریشککەیی پککارتەکە بککوو، بڕوایککا  بە  ەبککاتی پەرلەمککانی ری ۆرمخککوازی و 

سەاڵەۆ لەبەرامیەردا رەوتێک بڕوای بە  ەبکاتی چەککناری هەبکووە، پشتیوانی سۆڤییەە هەبوو، بە مەبەستی گەیشتنی بە دە
اەوانە کککاریگەربوو  بەو  ەبککاتە چەکککنارییەی کە لە ڤێتنککا  و اەمەریکککای التککین و چککین و شۆڕشککی کوردسککتانی باشککوردا 

ا، بڕیککاری رەوتککی چەە لەنککاو پککارتی کککاری تورکیکک 1968هەتگیرسککابووۆدوای رووداوەکککانی واڵتککی چیکۆسککلۆڤاکیا لە سککاتی 
ۆ دەڤ گەنکککج  لەسکککەرەتادا تکککۆڕێکی 1969جیابوونەوەیانکککنا و یەکێتکککی الوانکککی شۆڕشکککگێڕی تورکیکککای دامەزرانکککن لە سکککاتی 
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هەزار اەنکنامی  وێنکنکاری هەبکوو، هەروەهکا  40رێکخستنی فراوانی دامەزرانن( لەسەرانسەری واڵتی تورکیکا، کە زیکاتر لە 
 .اپنەکراهەزاری لێ چ 100روژنامەیەکی دەرکرد کە 

 
سککاڵ  25اە  رێکخککراوە بککڕوای بە رێیککازی تونککنوتیژی هەبککوو، لە چاالکییەکانیککنا اەنککنامانی گەن ککی کە  تەمە  بککوو  و 

زیاتریا  لە نێودا نەبووۆ بەهۆی  وتیوونەوەی ملم نێی اایکنیۆلۆژیای نێوانیکا ، اەنکنامانی رێکخکراوی دەڤ گەنکج و پکارتی 
 بکوو ، ااژاوەچی و تێکنەر  ەتیاردەکرد، لە روانینی پارتی کاردا، اەننامانی دەڤ گەنجکاری تورکی هەمیشە یەکترییا  تۆم

 نکاو ۆیی شکەڕی و تونکنوتیژی بکۆ بکوو سکەرەتایەک اەمەۆ دەناسکێرنا ، سۆڤێت بەکرێگیراوی و ناشۆڕشگێڕ بە لەبەرامیەردا
 .نێوانیا 

 
 .رۆڵی دەڤ گەنج لە خەباتی نەتەوایەتی کورد

 
گەنج لە  ەباتی نەتەوایەتکی ککورد، لەسکەرەتاوە اەنکنامانی شۆڕشکگێڕی چەپکی ککورد، اەو  وێنکنکارە  دەربارەی روتی دەڤ

کککوردانەی، کە لە زانکۆکککانی اەنکککەرە و ایسککتەمیوڵ بککوو ، بەشککێوەی گککروە دەهککاتنەوە کوردسککتا  و لە ۆپیشککاننانەکانی 
ا  نککککوێنەرانی دەڤ گەنککککج بککککوو  بککککۆ کوردسککککتا  بەشککککناریاننەکرد، هەریەک لە داود حەسککککە  کککککرو ، مسککککتەفا چەمکککککر

سەرپەرشتیکردنی  ۆپیشاننانەکانی کوردستا ۆبەاڵ  هەر لەسکەرەتاوە چەنکن هۆکارێکک هەبکوو  بکۆ جیکابوونەوەی اەنکنامانی 
 :کورد لە رێکخراوەکە، لەو هۆکارانە

 
لەسککەر مککافی چککارەی کککاریگەری اەو نوسککینانەی مککارکا و لینککین، کە وەرگێککڕدراونەتە سککەر زمککانی تککورکی و پێککناگرییا  

 ۆنوسینی نەتەوە بن دەستەکا  دەکرد، هەروەها کاریگەری رێکخستنە نەتەوەییەکانی کورد لە کوردسکتا  و شۆڕشکی اەیلکولۆ 
 .بۆیە اەو  وێننکارە چەپە کوردانە لە رێکخراوی دەڤ گەنج جیادەبوونەوە

 
 ەتککی تورکیایکا  دامەزرانکن، مسکتەفا دوز گکول، بەشێکییا  پارتی سۆسیالیسکتی  1970اەو اەننامە چەپە کوردانە، ساتی 

سککەروکی اەو پککارتە بککوو، داود حەسککە  کککرو  یککش جێگککری بککووۆ بەشککێکی دیکەیککا  گروپککی  وێنککنکاری کککۆمەتەی کولتککوری 
شۆڕشگێڕی روژهەاڵە یکا  دامەزرانکن، پاشکماوەکانی دەڤ گەنکج تەنیکا چەپە تونکنڕەوەکانی تکورک بکوو ، اەوانکیش بە پێکی 

 .رێکخراوەکەیا   ەدە ەکرا 1971ادگای بااڵی دەستوری، لە پاۆ کودەتاکەی ساتی بڕیارێکی د
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 پارتی یەکگرتنی تورکیا

 
 .دامەزراندن

 
دامەزراوە، جە ت لە نوێنەرایەتیکردنی شی ەکانی تورکیا دەکاتەوە،سەرەتا ناوی پارتی یەکگکرتن بکوو، سکاتی  1966ساتی 
 دەنگەککانی ی% 4تەنەکا رێکژەی  1973لە هەتیژاردنکی گشکتی سکاتی   یەکگرتنی تورکیکاناوی گۆڕا و بوو بە پارتی  1971

 :رتەپا اە  بەرنامەی گرنگەکانی  اتە لە بەدەستەێناوە
 
 .هەموو هاواڵتیا  دابینکردنی اازادییە دیموکراسییەکا  و دادپەروەری و یەکسانی لەنێوا  -١
 .چوارچێوەی یاسادااازادی کارکرد  بە رێوشوێنە ااینیەکا  لە  -٢
 

لەبەر اەوەی زوریککنەی اەلەویەکککا  لە تورکیککا کککورد ، بککۆیە دامەزرانککننی اە  پککارتە وەک هەوتێککک تەماشککا دەکککرا، کە 
هەننێک مافی نیشتیمانی بۆ کورد دەستەبەربکاە لە ژیانی سیاسیناۆ اامان ی اە  پارتە، ککۆکردنەوەی شکی ەکانی تورکیکایە 

تککورک،لەگەڵ داکککۆکیکرد  لەسککەر الیەنە اەلەویککیەکە لە بزوتنەوەکەیککا ۆ بەاڵ  بککواری چاالکییەکککانی لە اەرەب و کککورد و 
زور تەسک بوو،ژمارەی اەننا  و الیەنگرانی بە رادەیەککی زور کە  بووۆسکەرچاوەی دارایکی پکارتەکەۆ، چەنکن  وێنکنکارێکی 

کیکا بککوو  لە سککااڵنی دواییکنا، دەزگککا اەمنییەکککا  لە دەوتەمەنکنی شککی ەبوو ، کە دانیشکتوی شککارەکانی اەسکککەننەرونە اەنتا
 .تورکیا، ژمارەیەکی اەننامانی اە  پارتەی دەستگیرکردووە، دەرکەوتووە کە پەیوەننییا  بە حکومەتی سوریا هەبووە

 
مکرەمەد  نووسکینی 2003 - 1923 بۆ اامادەکردنی اە  بابەتە سود لە کتێیی پارە و ڕێکخراوە سیاسیەکانی تورکیا؛ تێیینی

 .فاتیح بینراوە
 

 ٢٠٢٠ی اۆکتۆبەری ٣١ڕێکەوتی:   -سەرچاوە: ماتپەڕی چاوی کورد  
  
 

 یشمان نەقحرە :و ئامادەکردنیکۆکردنەوە 
 

 ی زایینی٢٠٢٢ی کوردی = ئەپریلی ٢٧٢٢وەی ێخاکەل

 


