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 پێشَکی

ّۆزدەیەٍیِ خ٘ىی ٕەڵجژاردّی ضبرەٗاّییەکبّی ت٘رکیب  ٩١٣٧ی ئبزاری ١٣ثڕیبرە رۆژی 
ىەژێر سبیەی کە  یەمەً ٕەڵجژاردّی ضبرەٗاّییەمبُثەرێ٘ەثچێت. ئەً ٕەڵجژاردّە دەثێتە 

ێت. ئەً خبڵەش سیَبٗ تبیجەتَەّذییەکی جیبٗازی ثەً رددەذا ئەّجبً سیستەٍی سەرۆمبیەتی
 . ٕەڵجژاردّە ثەخطی٘ە، ثەراٗرد ثە ٕەڵجژاردّە ضبرەٗاّیەکبّی ت٘رکیب ىە خ٘ىەکبّی راثردٗدا

ٕەڵجژاردّە ضبرەٗاّی ٗ خۆجێیەکبّی ت٘رکیب پێْج سبڵ جبرێک ئەّجبً دەدرێِ، ىەً 
رەیەک کبّذیذی سەرثەخۆ کێجرکێ دەکەُ، ثۆ پبرتی سیبسی ٗ ژٍب ٣٩ٕەڵجژاردّەضذا 

ثەدەستٖێْبّی  زۆرتریِ سەرۆکی گەٗرە ضبرەٗاّیەکبُ، ضبرەٗاّی ضبرەکبُ، ئەّجٍ٘ەّی 
 ضبرەٗاّییەکبُ ٗ ثەرپرس ٗ ٍ٘ختبری ّبٗچەکبُ ىە تەٗاٗی پبرێزگبکبّی ت٘رکیبدا.  

ی ثەضذاری ئەً پبرت دٗازدەئەٗەی ىەً ٕەڵجژاردّەدا چبٗەڕٗاُ دەکرێت، ئەٗەیە ىەکۆی 
ٕەڵجژاردّە، پێذەچێت پێْج پبرتی سەرەکی ٗ گەٗرەی ت٘رکیب کە ّ٘ێْەریبُ ىە پەرىەٍبّی 
ئەٗ ٗاڵتەدا ٕەیە، ئەٗاّیص ٕەریەک ىە )ئبکپبرتی، جەٕەپە، ٕەدەپە، ٍەٕەپە، ئیی پبرت(، 
ثت٘اِّ ثراٗەی سەرەکی ٕەڵجژاردّەکبُ ثِ، ثەتبیجەت ىەٗ پبرێزگبٗ ضبرٗ ّبٗچبّەی کە 

ٕێزیبُ ٕەیە، ىەرٗی پطتی٘اّی جەٍبٗەرییەٗە، تب زۆرتریِ پۆستە ئیذاری ٗ  گەی ثەپێ
کبرگێرییەکبّی ئەٗ ّبٗەّذاّە ثەدەست ثٖێِْ. کێجرکێی تّ٘ذی ئەً ٕەڵجژاردّە، ثەتبیجەت 
ىەسەر ئبستی ضبرەٗاّیە گەٗرەکبّی ت٘رکیب )ئەّقەرە، ئیستەّج٘ڵ ٗ ئیزٍیر ...(، پبڵْەری 

پبرتە ثەٕێزەکبّی ت٘رکیب ىە ثەضێکی زۆری ضبرەٗاّییە گەٗرەکبّی  ئەٗەی سەرەکی ث٘ ثۆ
ت٘رکیبدا ثە )ٕبٗپەیَبّی ٕەڵجژاردُ( کێجرکێی یەکذی ثکەُ. ىەً پێْبٗەضذا دٗٗ ئبراستەی 
ٕبٗپەیَبّی ىەً ٕەڵجژاردّبّەدا پێکٖبتِ. ئەٗاّیص )ٕبٗپەیَبّی گەه: کە پێک ٕبت٘ە 

ثەراٍجەریطذا )ٕبٗپەیَبّی ٍیييەت(ی پبرتە ىەٕەردٗ پبرتی ئبکپبرتی ٗ ٍەٕەپە(، ىە
ئۆپۆزسیۆّەکبّی ت٘رکیب ثەتبیجەت )جەٕەپە ٗ ئیی پبرت ...( درٗستج٘ٗ. ٕەدەپەش ٗەک 
ّ٘ێْەری پبرتە ک٘ردییەکبُ، ثەدیبری ّەکردّی کبّذیذ ىەسەر ئبستی سێ ضبرەٗاّیە 

تەٗخۆ پطتی٘اّی ىە گەٗرەکەی ت٘رکیبٗ چەّذ ضبرەٗاّیەکی دیکەی رۆژئبٗای ت٘رکیب، ثە ّبراس
ٕبٗپەیَبّی ٍیييەت دەکبت دژ ثەٕبٗپەیَبّی گەىی ئەکەپەٗ ٍەٕەپە. ئەٍەش ئەٗکبتە 
ثەتەٗاٗەتی دەرکەٗت کە سەرکردایەتی ٕەدەپە پ٘ختەی ستراتیژی خۆیبُ ثۆ ئەً ٕەڵجژاردّە 
ىە دیرێکذا ک٘رتکردەٗەٗ رایبّگەیبّذ" ئبٍبّجَبُ ىەً ٕەڵجژاردّبّەدا ثردّەٗەی ثبک٘ری 
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٘ردستبُ ٗ ضکستٖێْبّە ثە ٕبٗپەیَبّی گەه ىە رۆژئبٗای ت٘رکیب". ئەً ستراتیژەش ثەٗ ک
ٕی٘ایە دارێژراٗە کە ثەرەی ئۆپۆزسیۆّی ت٘رکیب ثت٘اّێ، ضکست ثەثەرەی ئەکەپەٗ ٍەٕەپە 
ثٖێْێت. ئەگەر ىە ئبستێکی دیبریکراٗیطذا ثێت. ثەتبیجەت ىەسەر ئبستی سێ گەٗرە 

 ٣٥ێْبٗ کبڵکردّەٗەی ٕەژٍّ٘ی ٗ ئیستەّج٘ڵ ٗ ئیزٍیر(، ئەٗەش ىەپضبرەٗاّی ت٘رکیب )ئەّقەرە
 ی سیبسی ٗ حکٍ٘ڕاّی ئەکەپە ثەسەر تەٗاٗی ت٘رکیبدا.سبڵ

ت٘رکیب، ت٘اّیبُ ىەرێگەی -دا ک٘رداّی ثبک٘ر٩١٣٢ىەٕەڵجژاردّەکبّی ضبرەٗاّی سبڵی 
ِْ، ثەٗ دەّگەکبّی ت٘رکیب ثەدەست ثٖێ ٤ٕبٗپەیَبّی )ثەدەپەٗ ٕەدەپە(ەٗە، رێژەی ٨
ضبرەٗاّی ضبرٗ ّبٗچەٗ پۆستی ئیذاریی  ٣١٩ئەّجبٍەش ثەدەپە ىەثبک٘ری ک٘ردستبُ ت٘اّی 

جیبٗازەکبُ ثەدەستجٖێْێت. ثەاڵً دٗاتر پبش تێکچّ٘ی ثبرٗدۆخی ّبٗخۆی ت٘رکیب ىەدٗای 
ٗ  درٗستجّ٘ەٗەی ضەڕ ىەّێ٘اُ پەکەکەٗ حکٍ٘ەتی ت٘رکیب ىەسْ٘ری ک٘ردستبُ،  ٩١٣٣سبڵی 

تجّ٘ی داعص ىەس٘ریب ٗعێراق، ىەگەڵ رٗداٗی ئەّجبٍذاّی ک٘دەتبیەکی ٕبٗتبی درٗس
سەرّەکەٗت٘ٗ ىە ت٘رکیب، ٕبتْە ئبرایی ثبری ّبئبسبیی ٗ ئۆپەراسیۆّی تیرۆر...( ٕۆکبرثُ٘، ثۆ 
دەستێ٘ەرداّی حکٍ٘ەتی ئەّقەرە ىەکبرٗثبری ضبرەٗاّیەکبّی ثبک٘ر ٗ دەستگیرکردُ ٗ الداّی 

ثەدەپەٗ ک٘رد ثەپبسبٗی پطتی٘اّی ىە تیرۆرٗ پەکەکە. دٗاتر  سەرۆک ضبرەٗاّی ٧٤ّزیکەی 
 کردّەٗەی ض٘ێْەکبّیبُ ثە ّ٘ێْەراّی حکٍ٘ەت کە ثە)قەیً٘( ّبسراُ.ڕپ

 -ىەً ٕەڵجژاردّەضذا زۆریْەی پبرتە ک٘ردییەکبّی ثبک٘ر، )پبرتی دیَ٘کراتی گەالُ 
رتریِ ضبرەٗاّیەکبّی ٕەدەپە(یبُ کردٗەتە ّ٘ێْەری خۆیبُ، دەخ٘ازُ ىەرێگەی ٕەدەپەٗ زۆ

ثبک٘ر ثەدەستجٖێِْ ٗ ئەٗ ّبٗچبّەش کە قەیٍ٘ەکبُ دەستیبُ ثەسەردا گرت٘ە، ضەرعیەتی 
 ٕەڵجژاردّی ثۆ ثگێڕّەٗە.

ثەً جۆرە چبٗەڕٗاُ دەکرێت قۆّبغی دٗای ٕەڵجژاردّە ضبرەٗاّیەکبّی ت٘رکیب، ثۆ ت٘رکیب 
بر ٗ چبرەّ٘سسبز ثێت. ثەٗ ثەگطتی ٗ ثۆ ک٘ردەکبّی ت٘رکیب ثەتبیجەتی، قۆّبغێکی ٕەستی

پێیەی دٗای گۆریْی سیستەٍی سیبسی ت٘رکیب، سەرۆک کۆٍبری ت٘رکیب ىەسبیەی سیستەٍی 
ە خبٗەُ دەسەاڵتێکی زۆر، ىەثەراٍجەردا پەرىەٍبّی ت٘رکیب ث سەرۆکبیەتیذا ث٘ٗ

دەسەاڵتەکبّی سْ٘ردارکراُ. ئەٍەش ٗایکرد کە سەرۆک کۆٍبری ت٘رکیب ثجێتە سەّتەری 
ىە ت٘رکیبدا. تەّبّەت ىە ئێستبدا سەرۆک کۆٍبر دەت٘اّێ ثەثێ گەراّەٗە ثۆ ٕیچ  دەسەاڵت

دەسەاڵتێکی دیکەی ت٘رکیب، دەست ثخبتە کبرٗثبری ّبٗخۆی ضبرەٗاّیەکبُ. ثەً پێیەش 
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ٕەرکبت ثە پێ٘یستی زاّی، دەت٘اّێت سەرۆک ضبرەٗاّیە ٕەڵجژێردراٗەکبُ ثبّگێطتی 
ُ ثذات ٗ قەیً٘ ثخبتە جێگەیبُ. پرسیبرەکە ىێرەدا ىێکۆڵیْەٗە ثکبت ٗ ىەسەر کبر الیب

ئەٗەیە، ئبیب ىە حبڵەتی دٗثبرە الثردّی سەرۆک ضبرەٗاّیە ٕەڵجژیردراٗەکبّی ک٘رد ىەثبک٘ر، 
ٕەدەپە ٕەڵ٘ێستی چی دەثێت؟ ثەتبیجەت کە ىە ئێستبدا چبٗەڕٗاُ  -پبرتی دیَ٘کراتی گەالُ

ٕەدەپە ثت٘اّێ ىەدەّگەکبّی ثەدەپە  ٩١٣٢دەکرێت ثەراٗرد ثە ٕەڵجژاردّە ضبرەٗاّیەکبّی 
ضبرەٗاّی  ٣٩١زیبتر ثٖێْێ ٗ ژٍبرەی ضبرەٗاّیەکبّی ک٘رد ىەثبک٘رٗ ت٘رکیب ثۆ سەرٗ 

ێتەٗە. ثێگٍ٘بُ ثۆ دەستکەٗتْی ٗەاڵٍی ئەً پرسیبرە، دەثێت چبٗەرٗاّی دەرئەّجبٍی جثەرزث
ثکەیِ. ثەٗپێیەی ئەگەر  ٘ە دەت٘اّیِ پێطجیْی دۆخی دإبت٘ی ت٘رکیبێٕەڵجژاردُ ثیِ ٗ ىەٗ

سبڵی راثردٗ ىەً ٕەڵجژاردّەضذا ئەکەپە ثت٘اّێ ثەردەٗاً ثێت ىە  ٣٥ثێت ٗ ٕبٗضێ٘ەی 
سەرکەٗتْەکبّی ثەراٍجەر ٕێزەکبّی ئۆپۆزسیۆُ، ئەٗا چ٘ار سبڵی دإبت٘ٗ ثۆ ٕەدەپەٗ ٕێزە 

سیبسی ئۆپۆزسیۆّەکبّی دیکە، چ٘ار سبڵی ق٘رس ٗ پڕ ىە ٍيَالّێ ٗ ئبڵۆزی ٗ کێطَەکێطی 
دەثێت، ثەتبیجەت ىەسبیەی ح٘کَی سیستەٍی سەرۆکبیەتی ئبکپبرتیذا. ثە پێچەٗاّەضەٗە 
ئەگەر ٕەدەپەٗ ٕێزە ئۆپۆزسیۆّەکبّی ت٘رکیب ىەً ٕەڵجژاردّەدا ثت٘اِّ، ثەضێ٘ەیەک 
ىەضێ٘ەکبُ، گەر ىەئبستێکی رێژەیطذا ثێت ضکست ثە ئەکەپە ثٖێِْ، ثەتبیجەت 

بُ ٗ ئیستەّج٘ڵ ٗ ئەّقەرەٗ ئیزٍیر(،  ئەٗکبت دەکرێت )ىەپبرێزگبکبّی ثبک٘ری ک٘ردست
چبٗەڕٗاّی کراّەٗەٗ گۆراّکبری ٗ قۆّبغێکی جیبٗازی سیبسی ثجیِ، ثۆ ت٘رکیب ىەچ٘ار سبڵی 

 دإبت٘دا.

پطت ثەست ثەٗەی ثبسکرا، ىەٍیبّەی ئەً راپۆرتە ضیکبریيەدا ٕەٗڵذەدەیِ ىەسەر کۆٍەڵێک 
)ٕەڵجژاردّەکبّی ضبرەٗاّی چییەٗ گرّگی ٗ  ً جۆرەثە ضیکبریبُ ثکەیِ، ٗ ثبثەت ث٘ەستیِ

تبیجەتَەّذی ئەً ٕەڵجژاردّە ىە چیذایە؟ ئەٗ پبرتە سیبسیبّە کبٍبّەُ کە ثەضذاری 
دا دەکەُ؟ ثەرّبٍەٗ ٍبّیفێستی ٕەڵجژاردّی  ٩١٣٧ئبزاری  ١٣ىەٕەڵجژاردّە ضبرەٗاّیەکەی 

پبرتە سیبسیەکبّی ت٘رکیب  پبرتە سەرەکیەکبّی ت٘رکیب جەخت ىەسەر چی دەکەّەٗە؟ ثۆچی
ىەً ٕەڵجژاردّەدا پەّبیبُ ثۆ ٕبٗپەیَبّی ٕەڵجژاردُ ثرد؟ گرّگی ضبرەٗاّیە گەٗرەکبّی 
ت٘رکیب ثەگطتی ٗ ضبرەٗاّی ئیستەّج٘ڵ ثەدیبریکراٗی چییە ىەً ٕەڵجژاردّەدا؟ ک٘ردەکبُ 

ردّەدا؟ ئەی چۆُ خۆیبُ ثۆ ئەً ٕەڵجژاردّە ئبٍبدەکردٗە؟ ٕەدەپە ئبٍبّجی چییە ىەً ٕەڵجژا
ثەرثەستەکبّی ثەردەٍی ٕەدەپە چی دەثِ ىە قۆّبغی دإبت٘ی ت٘رکیبدا؟ پێطجیْی 
راپرسییەکبُ چییە ثۆ دەّگی پبرت ٗ کبّذیذەکبُ ىە ٕەڵجژاردّی ضبرەٗاّیەکبّی ت٘رکیبدا؟ 
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ئەٍبّەٗ چەّذ پرسێکی دیکە...(، ثەٗ ئبٍبّجەی ىەٍیبّی ئەً راپۆرتە ضیکبرییەدا ثت٘اّیِ 
 تێرٗتەسەىیبُ ىەثبرەٗە ثکەیِ.گفت٘گۆی 

 ٩١٣٢ئبزاری  ١٣چًَذ زاً٘برَٗ٘ک دەرثبرەی َُڵجژاردًی شبرەّاًَ٘٘کبًی 

  خۆجێی ىە ت٘رکیبدا  -ضبرەٗاّی ٕەڵجژاردّیجبر  ٣٦ىە ٍێژٗی کۆٍبری ّ٘ێی ت٘رکیبدا
ئەّجبٍذراٗە، دٗإەٍیِ  ٣٧١١ثەرێ٘ەچ٘ٗە. یەکەٍیِ ٕەڵجژاردّی ضبرەٗاّی ىە سبڵی 

 دا.٩١٣٢ٕەڵجژاردّی ضبرەٗاّیص ىەسبڵی 
  ثە ّۆزدەیەٍیِ ٕەڵجژاردّی ضبرەٗاّی ىە ت٘رکیبدا  ٩١٣٧ئبزاری  ١٣ٕەڵجژاردّی

 ٕەژٍبر دەکرێت.
 دا، پێْج سبڵ جبرێک ئەّجبً دەدرێت، ٍبٗەی ئەً ٕەڵجژاردّی ضبرەٗاّی ىە ت٘رکیب

 ثەردەٗاً دەثێت. ٩١٩٢خ٘ىەش تب سبڵی 
پبرێزگب. ئەٗ پبرێزگبیبّەش داثەضجُ٘  ٦٣ت٘رکیب ىەڕٗی ئیذارییەٗە پێک ٕبت٘ٗە ىە 

 (.ٕەرێَەکبُ -ضبرەٗاّی ضبرەکبُ  ٣٣( ٗ )٣ٍیترۆپۆڵ -ضبرەٗاّی گەٗرە ١١ثەسەر )
ضبرەٗاّی ضبرەکبّیص ثەٗ ٗاتبیەی ٕەٍ٘ٗ پبرێزگبیەک ضبرەٗاّیەکی ثچ٘کی خۆی 

ضبرەٗاّیە دەثێت، کە پيەیەک ثچ٘کترە ىە ضبرەٗاّی گەٗرەی پبرێزگب گەٗرەکبُ. 
ئەّقەرە، ئیستەّج٘ڵ، ئیزٍیر، تەکیرداغ، ثبىک ئەسیر، کبّی ت٘رکیب ثریتیِ ىە )رەگەٗ

ضەٕیر، ٍبّیسب، ئبٍەد، ٗاُ، ٍبردیِ، ئبیذیِ،  ثۆرسە، کۆجب عەىی، سەقبریب، ئەسکی 
ٍ٘غال، ئەّتبڵیب، دەّیزەىی، قۆّیە، ٍەرسیِ، قەٕرەٍبُ ٍبرش، قەیسەری، ئبردۆ، 

 (.ٍەالتیب، سبٍسۆُ، غبزی عەّتبة، ئ٘رفە، تبثزۆُ، ئەرزرۆً، ٗاُ ٗ ٕبتبی
  کیبدا پبرتی سیبسی ٗ چەّذ کبّذیذێکی سەرثەخۆ، ىە تەٗاٗی ت٘ر ٣٩ىەً ٕەڵجژاردّەدا

ضبرەٗاّی ضبرەکبُ،  ٣٣ضبرەٗاّی ضبری گەٗرەٗ  ١١کێجرکێ دەکەُ، ىەسەر: سەرۆکی 
ئەّذاٍی  ٩١٣١١ٗیالیەت ٗ  -ئەّذاٍی ئەّجٍ٘ەّی ٕەرێٌ ٣٩٣٣ّبٗچە ٗ  ٣١٣٣ىەگەڵ 

 ئەّجٍ٘ەّی ضبرەٗاّی.

                                                           
شارەوانٌٌە گەورەكان لە توركٌا بە گوێرەی ٌاسای  büyükşehir belediyeleri شارەوانی گەورە بە تورکی پێی دەوترێت   1

هەزار كەسە و لە رووی  1٣١رێكخراوە. شارەوانی گەورە ئەو پارێزگاٌانە دەگرێتەوە كە ژمارەی دانٌشتووانٌان  ٣2٣٤ژمارە 
دەوترێ شارەوانی  ئٌدارٌەوە زٌاتر لە سێ شارۆچكەٌان پێوە پابەندە. پارێزگاکانی دٌکەش کە ژمارەی دانٌشتوانٌان کەمە پێٌان

 واتە هەرێمەکان. ilçeشارەکان بە تورکی 
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 ٕبٗکبت  .کەس ٍبفی دەّگذاّیبُ ٕەیە  ٢٤٣ٕەزارٗ  ٥٦ٍيیۆُ ٗ  ٣٥ ىەً ٕەڵجژاردّەدا
 کەسیص یەکەٍجبرە ثەضذاری ىەٕەڵجژاردّەکبّذا دەکەُ. ١٧٩ٕەزارٗ  ٩١١ٗ ٍيیۆُ  ٣
 ٓ٣٧٢ ی دەّگذاُ ىەتەٗاٗی پبرێزگبکبّی ت٘رکیبدا ثەمبّ ی پێطجیْینراٗی سْذٗقٔ ژٍبر 

  . خەٍڵێْذراٗە سْذٗق ٥٣٣زار ٗ ٕٔ
  ،ثەرثەستی ٕەڵجژاردّی ضبرەٗاّیذا ىەجیبٗاز ىەٕەڵجژاردّەکبّی پەرىەٍبّی ت٘رکیب(

ىە ٕەڵجژاردّی ضبرەٗاّیەکبّذا ٕەر  ثّ٘ی ّییە. ثەٗاتبیەکی دیکە( %٣١ٕەڵجژاردُ 
، ثە دەست ثٖێْێت ی ضبرێککبّذیذێک ثت٘اّێت زۆرتریِ ڕێژەی دەّگی دەّگذەراّ

 ٗ ّبٗەّذەدەثێتە سەرۆکی ضبرەٗاّی ئەٗ ضبر
 رۆکی تیبُ چ٘ار دەّگ دەدەُ، ثەً جۆرە: سەاڵەٗرەکبّی ت٘رکیبدا ٕبٗىە ضبرەٗاّیە گ

گەٗرە ضبرەٗاّی، سەرۆکی ضبرەٗاّی ّبٗچەکبُ، ئەّذاٍبّی ئەّجٍ٘ەّی ضبرەٗاّی، 
ىە ضبرەکبّی  (.اىَخترە -ی ضبرۆچکە ٗ ّبٗچەکبُ ٍ٘ختبرەکبُ ٗ ئەّذاٍبّی ئەّجٍ٘ەّ

برەٗاّی ٗ ئەّذاٍی ئەّجٍ٘ەّی ضبرەٗاّی، سەرۆک ض)دەّگ دەدەُ ثۆ  چ٘اردیکەش 
ی ضبرۆچکەٗ ٍ٘ختبرەکبُ ٗ ئەّذاٍبّی ئەّجٍ٘ەّئەّجٍ٘ەّی گطتی ٗیالیەت، 

ّی ئەّجٍ٘ەّی گطتی بگّ٘ذەکبّیص دٗٗ دەّگ دەدەُ )ئەّذاٍ ( ىەّبٗچەکبُ
 .ّبٗجەٗ گّ٘ذەکبُ(ٗیالیەتەکبُ، ٍ٘ختبرەکبُ ٗ ئەّذاٍبّی ئەّجٍ٘ەّی 

 ٔمبُ  ٗاّییٔ ضبرٓ  ٗرٓ تی گٔ رۆمبیٔ ڵجژاردّی سٔ ثۆ ٕٔ  ّگذاُ مٔ ی دٓ ٗ مبرتبّٔ ئ
، ئەّذاٍبّی ( ضیْٔ)ّگی  رٓ مبُ ٗاّی ضبرۆچنٔ ثۆ ضبرٓ، ( سپییٔ)ّگی  ٕێْرێِ رٓ ردٓمب ثٔ

ٗاّی  ّی ضبرٓ ّجٍ٘ٔ ّذاٍبّی ئٔ ، ثۆ ئٔ( قبڵییٔ پرتٔ) ئەّجٍ٘ەّی گطتی ٗیالیەتەکبُ
 ە(.رد زٓ)ّگەکە  رٓ
 ٔپێی ئٔ مبُ ثٔ سیبسییٔ  ّذی ّبٗی مبّذیذاّی پبرتٔ ذا ریزثٔی دەّگذاّمبرتەکبّ  ى ٗ 

  . ىٔ یٔ مبُ ٗ ٕێَبمبّیبُ ٕٔ تیبیذا ّبٗی پبرتٔ  ّراٗە،دا  تیرٗپطکەی کە پێطتر مراٗٓ
 . یٔ خۆ ٕٔ رثٔ مبّیطذا ّبٗی مبّذیذاّی سٔ مۆتبیی مبرتٔ

 ٍٓۆر   ىٔ  جگٔ(. ڵێ ثٔ)  ری ّ٘ٗسراٗٓ سٔ ىٔ  ٕێِْ مٔ مبردٓ ّگذاُ ثٔ راُ ٍۆرێل ثۆ دٓ ّگذٓ د
رف  ك زٓ ّگذاُ ثۆ یٔ مبّی دٓ ُ ّبّ٘ٗسرێت. مبرتٔمب ر مبرتٔ سٔ ٕیچ ّ٘ٗسیْێل ىٔ

 . ٗٓ فبفٔ سْذٗقی ضٔ  خرێْٔ مبّیص دٓ رفٔ ٕێْرێت. زٓ مبردٓ ثٔ
  ئبٍەدئبدیبٍبُ، ئبگری، ئبرتڤیِ، ثیْگۆه، ثەدىیس، )مبتی دەّگذاُ ىە ضبرەمبّی ،

رس، بئەىعەزیز، ئەرزّجبُ، ئەرزەڕۆً، عەّتبة، گیرەسُ٘، گٍ٘٘ضخبّە، ٕەمبری، ق
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ش، ٍبردیِ، ٍ٘ٗش، ئۆردٗ، ریزە، سێرت، سی٘اس، تراثزۆُ، برٍقەٕرەٍبُ تیب، الٍب
 ٥ىە مبتژٍێر  (خ، ئەردەخبُ، ئیذر ٗ ميیسبدێرسٌ، ئ٘رفب، ٗاُ، ثبیج٘رت، ثبتَبُ، ضرّ

ثەیبّی  ٦ئێ٘ارە دەثێت. ىە ضبرەکبّی دیکەش کبتی دەّگذاُ ىە کبتژٍێر  ٢ثەیبّی ثۆ 
  دەٗا دەثێت.ئێ٘ارە ثەر ٣دەستپێذەکبت ٗ تب 

  دەکبت ٍبٗەی دەّگذاُ، پرۆسەی جیبمردّەٗەی دەّگەمبُ دەست پێ  ىەگەڵ کۆتبیٖبتْی
 .مرێْەٗەدەسْذٗقەمبُ  ٗ
 ەکبُ ىەسەر ثْەٍبی ئەً ریزثەّذییە دەثێتمبرتی دەّگٗ ٕەژٍبرکردّی جیبمردّەٗە 

سەرۆمبیەتیی گەٗرە ضبرەٗاّی، سەرۆمبیەتیی ضبرەٗاّی، ئەّذاٍبّی ئەّجٍ٘ٗەّی )
 . (ضبرەٗاّی ٗ ٍ٘ختبرەمبُ

 

 

 

 

 

 

 

 



 
8 

 

 پبررَ ثَشذارەکبًی ئَم َُڵجژاردًَ

ثۆ ٕەڵجژاردّە ضبرەٗاّییەکبّی ثە پێی ڕاگەیەّذراٗی ىیژّەی ثباڵی ٕەڵجژاردّەکبّی ت٘رکیب  
 بّەش ثریتیِ ىە:ئەٗ  پبرت، ثکەُەکبُ ذاری ٕەڵجژاردّضپبرتی سیبسی دەت٘اِّ ثە ٣٩ت٘رکیب 

  -زُ ٍٔ -گەٗرەمێتیی  پبرتی یٔ،  BTP -رثەخۆ پبرتی ت٘رمیبی سٔ،  AKP -دادٗگەضەپێذاُپبرتی )
BBP  ،پبرتی کۆٍبری گەه-   CHP  ،پبرتی دیَ٘مرات-  DP، ٔپڕەٗی دیَ٘مرات پبرتی چ -  DSP  ،

  -پبرتی ثزٗتْەٗەی ّەتەٗەپەرست،  ÎP  -پبرتی ثبش -پبرتی چبک،   HDP -پبرتی دیَ٘کراتی گەالُ
MHP   ،ٔت عبدٓ پبرتی س -  SP  ،پبرتی مۆٍّ٘یستی ت٘رمیب-  TKP ،ٓٗ پبرتی ّیطتیَبُ ُ تٔ پبرتی-  

VP) 
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پبرتە ٍبفی  ٣٩خبڵێک کە ىێرەدا ضیبٗی ئبٍبژە ثۆ کردّە ئەٗەیە، کە راستە ئەً 
ثەضذاریکردّیبُ ٕەیە ىە ٕەڵجژاردّە ضبرەٗاّیەکبّذا، ثەاڵً سەرجەٍی پبرتەکبُ ىەسەر 

ثۆ َّّ٘ە )ئەکەپە ٗ جەٕەپە( ىە  کبّذیذیبُ ّییە. ی ت٘رکیبضبرەکبّ پبرێزگبٗ تەٗاٗی ئبستی
پبرێزگبکبّذا ٗەک یەکەً ٗ دٗەً گەٗرەتریِ پبرتی ت٘رکیب کبّذیذیبُ ٕەیە. ثەاڵً زۆریْەی 
ٗ ئیی پبرت ٗ پبرتی سەعبدەت(، کە ىە ی دیکە ثەتبیجەت )ٕەدەپەٗ ٍەٕەپەپبرتەکبّ

ٗ چ٘ارەً ٗ پێْجەً ٗ ضەضەً گەٗرەتریِ پبرتی ت٘رکیبداُ، ىە تەٗاٗی ریزثەّذی سێٖەً 
 ضبرەکبّی ت٘رکیبدا کبّذیذیبُ ّییە. 

ٕەدەپە زیبتر تیطکی خست٘ەتە سەر پبرێزگب ک٘ردییەکبُ ٗ ثەضی رۆژٕەاڵت ٗ  الی خۆیەٗە
ەٗ ثبض٘ری رۆژٕەاڵتی ت٘رکیب. ىەثەراٍجەردا ىەپبرێزگبی ئەستەّج٘ڵ ثۆ ضبرەٗاّی گەٗرەی ئ

ضبرە کبّذیذی ّییە، ئەٍەش ثۆ ٍەٕەپەٗ ئیی پبرت ٗ پبرتەکبّی دیکەش ٕەر راستە. ٗاتە 
پبرتەکبُ زیبتر تیطکیبُ خست٘ەتە سەر ئەٗ زۆّبّەی ٕەڵجژاردُ کە ّبٗەّذی دەّگذەراّی 
خۆیبّە ٗ ىە زۆّەکبّی دیکە ثریبریبُ داٗە دەّگ ثذەُ ثە کبّذیذی پبرتەکەی دیکە، کە ثە 

 ّبفەرٍی ٕبٗپەیَبّی یەکذیِ.ّبراستەٗخۆ ٗ 
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 شبرەّاًَ٘٘کبًی رْرک٘ب ّ ثَشذاری پبررَ کْردَٗ٘کبى  یهێژّی َُڵجژاردً

جبر ٕەژدە  ٩١٣٢تبسبڵی   ٣٧٩١ىەگەڵ داٍەزراّذّی کۆٍبری ّ٘ێی ت٘رکیب ىە سبڵی 
 ت٘رکیب ىە ٗاّییەڵجژاردّی ضبرەٍیِ ٕەمەی ضبرەٗاّی ىە ت٘رکیبدا ئەّجبٍذراٗە.ڵجژاردّی ەٕ

ٗ پبرتی گەىی کۆٍبری )جەٕەپە( ثراٗەی یەکەٍی ٕەڵجژاردّەکە ث٘ٗ.   ّجبٍذراەئ ٣٧١١سبڵی 
 پێذاُەضەّجبٍذراٗ پبرتی دادٗ گەئ ٩١٣٢ ئبزاری ١١ىٔ  ضبرەٗاّیص ڵجژاردّیەٍیِ ٕەدٗإ

 ث٘ٗ.  ەثراٗەی یەکەٍی ٕەڵجژاردّەک )ئەکەپە(

ٕەڵجژاردّی ضبرەٗاّی چ٘ار سبڵ جبرێک ئەّجبً دەدرا. ثەاڵً  ٣٧٣١تب سبڵی  ٣٧١١ىە سبڵی 
ٍبٗەی ئەّجبٍذاّی ٕەڵجژاردّەکبُ کرا ثە پێْچ سبڵ جبرێک. ىەدٗای  ٣٧٣١ىەدٗای سبڵی 

سبڵ  ١ٕەڵجژاردُ ثۆٍبٗەی  ٣٧٤١ئەّجبٍذاّی یەکەً ک٘دەتبی سەرثبزی ىە ت٘رکیب ىە سبڵی 
دا ٕەڵجژاردّی ضبرەٗاّی سبڵێک پێطخرا. دٗاجبریص کە  ٣٧٥٥ەسبڵیدٗاخرا. جبرێکیص ى

ث٘ٗ، کە ٕەڵجژاردُ ثۆ ٍبٗەی دٗٗ سبڵ  ٣٧٦١ٕەڵجژاردُ دٗاخرا، ىەدٗای ک٘دەتبی سبڵی 
دٗاخرا. جگە کەً کبتبّە ٕەڵجژاردّەکبّی ضبرەٗاّی ت٘رکیب ىەکبتی خۆیبّذا ئەّجبٍذراُٗ، 

 ثەً ضی٘ەیەی خ٘ارەٗە: 

(٣٧١١/٣٧١٢/٣٧١٦/٣٧٢٩/٣٧٢٤/٣٧٣١/٣٧٣٣/٣٧٤١/٣٧٤٦/٣٧٥١/٣٧٥٥/٣٧٦٢/٣٧٦٧/٣٧٧٢/٣٧٧٧/
٩١٣٧...  ٩١١٢/٩١١٧/٩١٣٢.) 

ّی ت٘رکیب  دٓ ثبتی سیبسی ٗ ٍٔ خٔ  ی ک٘رد ىٔ ٗٓ ضذاری سیبسی ثزٗتْٔ ٗڵی ثٔ ً ٕٔ کٔ یٔ
ٗەک  دا.  ٣٧٧١  سبڵی  ىٔ ث٘ٗ  ٗٓ دەپ(ٓ - دیَ٘مرات  ی ڵگٔ مۆٍٔ  ی ٗٓ ثزٗتْٔی پبرتی ) رێگٔ ىٔ

 یەکەً پبرتی داّپێذاّراٗ ىە ت٘رکیبدا.

ىەالیەُ حنٍ٘ەتی ت٘رمیبٗە داخرا، ثەدٗای ئەٗەدا  پبرتە سبڵ مبرمردُ ئەٗ ١ثەاڵً دٗای 
، ثەاڵً ئەً پبرتەش دٗای سبڵێک ٕەپ(یبُ درٗستنرد - رەّجی گەهپبرتی ) ٣٧٧١ىەسبڵی 

برەٗاّیەکبُ داخرا. ىەثەر ٗ ثەٍبٗەیەک پێص ٕەڵجژاردّە ضدا ٣٧٧٢ىەسبڵی  ىەداٍەزراّذّی
پبڵێ٘راٗی  ّەثّ٘ی پبرتی سیبسی ىەٗکبتەدا چبالکبّی ک٘رد ىەثبک٘ری ک٘ردستبُ ٗ ت٘رکیب ثە

 ەىەٕەڵجژاردّ یبُسەرثەخۆ، یبُ ثە ٕبٗپەیَبّی ىەگەڵ پبرتێنی تردا، ثەضذار
 کرد.ضبرەٗاّییەمبّذا 
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ثەضذاری  ٕبدەپ( -ه گٔ  دیَ٘مراتی  پبرتی)ٗ ىەرێگەی  ٣٧٧٧م٘رد ثۆ یەمەٍجبر ىەسبڵی 
 ٣١١ٗ  ٍيیۆُ ٣ . ٕبدەپمرد یی ضبرەٗاّییەمبّی ت٘رمیب٣٧٧٧ی ّیسبّی ٣٦ىەٕەڵجژاردّی 

جٖێْێت ٗ ثەٗ ضبرەٗاّی ثبم٘ری م٘ردستبّی ثەدەست ١٥ ی ثەدەستٖێْبٗ ت٘اّیٕەزار دەّگ
  ىەسەرتبسەری ت٘رمیبدا. پبرت ىەرٗی پێگەی جەٍبٗەریحەٗتەٍیِ ئەّجبٍەش ٕبدەپ ث٘ٗ ثە 

  ثڕیبری ٗەت٘رمیب  ست٘ری دٓ  دادگبیىەالیەُ  ٩١١٩  سبڵی  ىٔ ٕبدەپ( -ه گٔ  دیَ٘مراتی  پبرتی)
زراث٘ٗ،  دأٍ ٣٧٧٥  سبڵی  ( مٔەپەٕ دٓ-دیَ٘مرات   ىی گٔ  پبرتی)،  ٗٓ ضٔ ٗ ٕۆیٔ ثٔ درا.  داخستْی

  .ٗٓ گرتٔ  پی ٕبدٓ  ی جێگٔ

ک٘ردەکبُ  دای ضبرەٗاّییەمبّی ت٘رمیب٩١١٢ ئبزاریی ٩٦ ەکبّی ضبرەٗاّیٕەڵجژاردّىە 
ثەضذاری ( سۆضیبه دیَ٘مراتی گەه)پبرتی  ٗ ثەٕبٗپەیَبّی ىەگەڵ (ەىەرێگەی پبرتی )دەٕەپ

یبُ ثەدەستٖێْب، ئەٍەش ثەراٍجەر ث٘ٗ ٕەزار دەّگ ٤٤١ٗ  ٍيیۆُ ٣پێنەٗە  ٕەڵجژاردّیبُ کردٗ
ث٘ٗ ثە ضەضەً  ە(دەٕەپ) شئەّجبٍە ثەًی، سەرۆمبیەتی ضبرەٗاّ ٤٢ٗ  ثە ثەثردّەٗەی

  .ىەرٗی پێگەی جەٍبٗەرییەٗە پبرتی ت٘رمیب

پبرتە ک٘ردییەکبّی پێص خۆی ىەکۆتبییەکبّی سبڵی   ٍبُ سیْبریۆیەٕ ثٔ ە(پەٕ دٓ)  پبرتی
پبرتٚ کۆٍەڵگەٙ دیَ٘کراتٚ ، )دا٩١١٣ٙ تطریْٚ دٗٗەٍی ٧ رێکەٗتی ىەدا داخرا. دٗاتر ٩١١٢

دا، ثەضذاریی ٩١١٧ ئبزاری ی٩٧ىەٕەڵجژاردّی . دەتەپە یبُ داٍەزراّذ دەتەپە(-
ٕەزار دەّگی  ٩٥٥ٍيیۆُ ٗ  ٩ٕەڵجژاردّەدا دەتەپە  ىەً یبُ کرد.ىەٕەڵجژاردّی ضبرەٗاّییەمبّ

ىە ت٘رکیبدا ثردەٗە، کە سەرجەٍیبُ سەرۆمبیەتی ضبرەٗاّییبُ  ٧٤ٗ ثەدەستٖێْب
 چ٘ارەًث٘ٗ ثە  ە(ەپتدە) ٍەشئەّجب ثەً .ضبرەٗاّیەکبّی سْ٘ری ثبک٘ری ک٘ردستبُ ثُ٘

  .ىەرٗی پێگەی جەٍبٗەرییەٗە پبرتی ت٘رمیب

   ٗ ثٔ کبّی دیکٔ ک٘ردییٔ  ی پبرتٔ ٍبُ ضێ٘ٓ ٕٔ دا ثٔ  ٩١١٧دٗای دٗٗ سبڵ ىە کۆتبییەکبّی سبڵی 
  داخستْی  ( ثڕیبری پٔ تٔ )دٓ  دیَ٘مراتی  ی ڵگٔ مۆٍٔ  پبرتیست٘ری ت٘رکیب  ثریبری دادگبی دٓ

ٍیص  ، ئٔ( پٔ دٓ ثٔ-  ٗ دیَ٘مراسی  ئبضتی  پبرتی)  چبالکبّی ک٘رد رٗیبّکردٓ  ٗٓ ضٔ ٕۆیٔ ٗ ثٔ . درا
 .زراث٘ٗ دأٍ دا٩١١٦  سبڵی ی ک٘ردی ث٘ٗ ىە پبرتێکی دیکٔ

 ەکبُم٘ردثەرێ٘ەچ٘ٗ، دا ٩١٣٢ئبزاریی ١١ دٗایەٍیِ ٕەڵجژاردّی ضبرەٗاّی ت٘رکیبدا کەىەىە  
 ثەضذارییبُ ىە رۆژئبٗای ت٘رکیب( -ٗ )ٕەدەپە (ىە سْ٘ری ثبک٘ری ک٘ردستبُ ەثەدەپ)ىەرێگەی 
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 %٤ٕەزار دەّگ ثەدستجٖێِْ، ئەٍەش ثەراٍجەر ث٘ٗ ثەرێژەی  ٥١٧ٍيیۆُ   ٩ ت٘اّیبُ ٗمرد
. کە سەرجەٍیبُ ضبرەٗاّییەکبّی سْ٘ری ثبک٘ری ضبرەٗاّی ٣١٩دەّگەکبُ ٗ ثردّەٗەی 

 تیبیذا جێگیرکرد.  ثۆ یەکەٍجبر سیستَٚ ٕبٗسەرۆکیبُ ک٘ردستبُ ثُ٘ ٗ

ىەچ٘ارچێ٘ەی ئۆپەراسیۆّی دژ ثە  ٩١٣٤ثەاڵً دٗاثەدٗای ک٘دەتب ضکستخ٘اردٗەکەی سبڵی 
تیرۆر ٕەڵَەتی گرتِ ٗ دٗرخستْەٗەی سەرۆک ضبرەٗاّییەکبُ دەستی پێکرد، ىەٗ 

ضبرەٗاّیص دەستیبُ  ٧٢سەرۆک ضبرەٗاّی دەستگیرکراُ ٗ  ٤٦چ٘ارچێ٘ەیەضذا ّزیکەی 
ەرداگیراٗ ىەجێگبی سەرۆک ضبرەٗاّییە ٕەڵجژێردراٗەکبُ، قەیٍ٘ەکبّی حکٍ٘ەت ثەس

 .داٍەزرێْذراُ

ثەً ضێ٘ەیەش دەت٘اّیِ ثڵێیِ ک٘ردەکبّی ثبک٘ری ک٘ردستبُ ثەضذارییبُ ىە چ٘ار 
ی ١٣ٕەڵجژاردّی ضبرەٗاّیذا کردٗٗە، ىەرێگەی پبرتە سیبسییە ک٘ردییەکبّەٗە. ٕەڵجژاردّی 

  پێْجەً ئەزٍّ٘ی ثەضذاری ک٘رد ىە ٕەڵجژاردّە ضبرەٗاّیەکبّذا. دەثێتە ٩١٣٧ئبزاری 

ّ٘ێْەرایەتی زۆریْەی ک٘ردەکبّی  ( پٔ دٓ ٕٔ-الُ گٔ   دیَ٘مراتی  پبرتیىەً ٕەڵجژاردّەدا )
دا داٍەزراٗەٗ ىە ئێستبدا سێٖەً ٩١٣٩ثبک٘ری ک٘ردستبُ دەکبت، ئەً پبرتەش ىەسبڵی 

ک٘رسی پەرىەٍبّییە. ىەً  ٤٥گەٗرەتریِ پبرتی ت٘کیبیە ىەپەرىەٍبّی ت٘رکیب کەخبٗەّی 
ستبُ ئەٗەش ٕەڵجژاردّەدا ٕەدەپە ث٘ەتە ّ٘ێْەری زۆریْەی پبرتە ک٘ردییەکبّی ثبک٘ری ک٘رد

پبش ئەٗەی حەٗت پبرتی ک٘ردی ىەثبک٘ری ک٘ردستبُ ثڕیبریبّذا، ىەً ٕەڵجژاردّەدا ثە ىیستی 
جیب ثەضذاری ّەکەُ ٗ دەّگەکبّیبُ ثخەّە پبڵ ٕەدەپە، ىەپێْبٗ ثەدەستٖێْبّی زۆرتریِ 

 ضبرەٗاّی ىە ت٘رکیبٗ ثبک٘ری ک٘ردستبّذا.
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 ٩١٣٢ئبزاری  ١١ئًَجبهی َُڵجژاردًَ شبرەّاًَ٘کَی 

ٕەژدەیەٍیِ ٕەڵجژاردّی ضبرەٗاّی ىە ت٘رکیبدا ثە ثەضذاری  ٩١٣٢ئبزاری سبڵی  ١١رێکەٗتی 
پبرتی سیبسی ٗ چەّذ کبّذیذێکی سەرثەخۆ ثەرێ٘ەچ٘ٗ، ئەّجبٍی ٕەڵجژاردّەکەش ثەً  ٩٤

 جۆرە ث٘ٗ:

 شبرەّاًَ٘٘کبى یَٗکێزی پبررَ کْردَٗ٘کبى ثۆ َُڵجژاردً

ثبک٘ری  ک٘ردییەکبّی زۆرثەی پبرتەی ئەٍجبرەی ضبرەٗاّییەکبّی ت٘رکیب، ٕەڵجژاردّثۆ 
ىەً پێْبٗەضذا . ثەضذاریجکەُ ذاٗ ىە ژێر یەک ّ٘ێْەرایەتیکەٗەپێ، ثریبریبّذا ک٘ردستبُ

پطتی٘اّی ىە ىیستی  ٩١٣٧ی ئبزاری ١٣یەکێتییەکیبُ پێکٖێْبٗ ثریبریبّذا ىەٕەڵجژاردّەکبّی 
 ٕەدەپە( ثکەُ.  –کبّذیذاّی )پبرتی دیَ٘کراتی گەالُ 

ثریبریبّذا ثەراثەرایەتی  ،حەٗت پبرتی سیبسی ثبک٘ری ک٘رستبُ ٩١٣٧-٣-٥رۆژی دٗضەٍَە 
( ٕبٗپەیَبّی ٕەڵجژاردُ درٗست ثکەُ ٗ ثە ىیستێک پبرتی دیَ٘کراتی گەالُ )ٕەدەپە

 ثکەُ.  ثەضذاری ىە ٕەڵجژاردّی ضبرەٗاّییەکبّی ثبک٘ری ک٘ردستبُ ٗ ت٘رکیبدا

پبرتی / پبرتی کۆٍیّ٘یستی ک٘ردستبُ/ ثزٗتْەٗەی ئبزادی) پبرتە ک٘ردییەکبّیص ثریتیِ ىە
 /برتی ٕەرێَە دیَ٘کراتەکبُپ/  پالتفۆرٍی دیَ٘کراتی ک٘ردستبُ/ ت٘رکی-دیَ٘کراتی ک٘ردستبُ
 (.کۆٍەڵەی ضۆڕضگێری دیَ٘کراتی ک٘رد/ پبرتی ٍرۆڤ ٗ ئبزادی

 

 

پارتە سٌاسٌە بەشدارەکانی  ژمارەی دەنگەکانٌان رێژەی سەدی دەنگ ژمارەی شارەوانی

2١٣٢ردنی شارەوانی هەڵبژا  

 ئەکەپە -پارتی دادو گەشەپێدان  ٩١٣٣٧٦٩٧ %٢٣.٤ ٣٢٤٣

 جەهەپە -پارتی گەلی کۆماری ٣٩٣١١١٧٦ %٩٥.٦ ٣٣٤

 مەهەپە–پارتی بزوتنەوەی نەتەوەٌی  ٤٦٤١٢٧١ ٣٣.٩ ٢٦٥

بەدەپە + پارتی  -پارتی ئاشتی و دٌموکراتی ٩.٥١٧.٤٥٦ %٤.٣ ٣١٩

 هەدەپە -دٌموکراتی گەالن
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 لۆگۆی ئەو هەشت پارتە کوردٌٌەی ٌەکێتٌی هەڵبژاردنی شارەوانٌان پێکهێنا

 

ٕبٗسەرۆکی گطتی ٕەدەپە  (پەرٗیِ ث٘ڵذاُ) ێتیەکەدإبٗپەیَبّىەٍەراسیَی راگەیبّذّی 
کبتی  ثۆتەّیب  ێتیەٕبٗپەیَبّ کە ئەً ىە ئێَە ئەٗەیە چبٗەڕٗاّی گەىەکەٍبُگ٘تی "

ّەتەٗەیی  یەکێتیپێکٖبتْی ىە ثەردەً  سەرەتبیەک ثێتٕەڵجژاردُ ّەثێت، ثەڵک٘ 
  ىەتەٗاٗی ک٘ردستبّذا"پێکٖبتەسیبسییەکبّی گەىی ک٘رد 

 ّەخطە رێگبی کبرکردّیبُیطذا پبرتە ک٘ردییەکبّی ثبک٘ر، راٗێنی ٕبٗثەضذىە راگەیەّ
 ثەً جۆرە خستەرٗٗ: پبرتە ک٘ردیەکبّذا یەکێتی ٕبٗپەیَبّێتی ٗ  ىەچ٘ارچێ٘ەی

  کبرکردُ ثۆ رێگری ىە دٗثبرە پیبدەکردّەٗەی سیبسەتی قەیً٘ ىەالیەُ حکٍ٘ەتی
 ت٘رکیب ٗ ٕبٗپەیَبّی )ئەکەپەٗ ٍەٕەپە(ٗە.

 ەٍجّ٘ەٗەی رۆڵٗ ک ىە پەرىەٍبّییەٗە ثۆ سەرۆمبیەتی سیبسیگۆڕیْی سیستەٍی  پبش 
ی ت٘رکیب، دەت٘اِّ ثەراٍجەر دەسەاڵتە خۆجییەمبّئیتر  ،پەرىەٍبُ ٗ دەسەاڵتی

 .رۆڵێنی گرّگ ثیِْ سیستەٍی سەرۆکبیەتی
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  رٗثەرٗثّ٘ەٗەی ٕەٍ٘ٗ ثیرٗ ٕزرێکی تّ٘ذڕەٗ ثەراٍجەر دۆزی ّەتەٗەی ک٘رد. ئەٗەش
 .یەکذەّگی ک٘ردەٗەثەٕێزمردّی ئیرادەی  ىەرێگەی

  پبرتی دەسەاڵتذار، الٗازمردّی سیبسەتی ٗ  ٍەدەّی خەثبتیثەٕێزمردّی کبرکردُ ثۆ
 ک٘رد پیبدەیبُ دەکبت.گەىی  ثەراٍجەر بّەییثەتبیجەت ئەٗ سیبسەتە سەرثبزی

 

رێککەٗتْی پبرتە ک٘ردییەکبّی ثبک٘ری ک٘ردستبُ ثۆ درٗستکردّی  سەرەکی ئبٍبّجیدٗاجبر 
ٗ فطبررٗثەرٗثّ٘ەٗەی  ٗ. ىەپێْبىە ت٘رکیبدا ی ک٘ردییە، ثەتبیجەتیصتییەکی ّەتەٗەیێیەک

. ىەالیەکی دیکەش ئبٍبّجی ئەً ٕبٗپەیَبّێتی ٗ یەکێتییە کبّی دەسەاڵتی ت٘رکیبسیبسەتە
ثردّەٗەی زۆرتریِ ضبرەٗاّی ٗ دەرٕێْبّی ضبرەٗاّییەکبّی ثبک٘ری ک٘ردستبّە ىەژێر دەستی 

 قەیٍ٘ەکبّی حکٍ٘ەتی ئەّقەرە. 

ثەٗ ٕی٘ایەٗە ثەرپرسبّی ٕەدەپە رایبّگەیبّذٗٗە، ىەً ٕەڵجژاردّەدا ىەً چ٘ارچێ٘ەیەضذا 
ضبری ثبک٘ری ک٘ردستبُ   (٣٩١زیبتر ىە ) سەرۆکبیەتی ضبرەٗاّیثەضذار دەثِ، کە 

 ٖێِْ ٗ تەٗاٗی ضبرەٗاّیە زەٗتکراٗەکبّیص ىەدەستی قەیٍ٘ەکبُ دەرثٖێْْەٗە.ثەدەستج

 

 دۆخی ئێسزبی شبرەّاًَ٘٘کبًی ثبکْری کْردسزبى

 ،٩١٣٢ئبزاری ١١( ىەٕەڵجژاردّە ضبرەٗاّییەکبّی پبرتٚ دیَ٘کراتیٚ ٕەرێَەکبُ )ثەدەپە
ثەدەپە ىەً ٕەڵجژاردّەدا سەرۆک ضبرەٗاّی.  ٣١٩خبٗەّٚ ىەثبک٘ری ک٘ردستبُ ث٘ٗ ثە 

دێرسیٌ، ٍبردیِ، ثبتَبُ، ج٘ىەٍێرگ، ئبگرٙ، ئیذر، ٗاُ ، ضرّبخ ٗسێرتٙ٘ ) ضبرەٗاّییەکبّٚ
 تیبیذا جێگیرکرد. ک٘رٙ ک٘ردستبّٚ ثردەٗە سیستَٚ ٕبٗسەرۆکیبُ ثب (ّبٗچەٙ ترٙ ٧٣

ثریبری داخستْی   ت٘رکیبٗٓ ست٘ری دٓ  دادگبیدٗای چ٘ار ٍبّگ ىەٕەڵجژاردّی ضبرەٗاّییەکبُ، 
پبرتی پبرتی )  ضێکیبُ رٗیبُ کردٓ چبالک٘اّبّی ک٘رد ثٔ  ٗکبتەدا دٗثبرٓ ىٔ  رکرد. ثۆ  ثەدەپە دٓ

رٗیبُ  ضیبُ ضێکی دیکٔ درٗستکراث٘ٗ، ثٔ ٩١١٦سبڵی   ىٔ  ( کٔ پٔ ثٔ دٓ -مبُ دیَ٘مراتییٔ  رێَٔ ٕٔ
 کرد. ( پٔ دٓ ٕٔ-الُ گٔ   دیَ٘مراتی  پبرتی  ىٔ
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ىە چ٘ارچێ٘ەٙ دا، ٩١٣٤تەٍ٘زی  ٣٣ضەٗی  ت٘رکیب ىە ٕەٗڵی ک٘دەتب ضکستخ٘اردٗٗەکەیدٗای 
الیەّگراّی ثزٗتْەٗەی خزٍەت  دەستگیرکردُ ٗ دٗرخستْەٗەی ٗ پبش یییبسبٙ ثبرٙ ّبئبسب

ک٘ردەکبُ کەٗتْە ّێ٘ فۆکسی دەزگب ئەٍْییەکبّی  ،ذاىەسەرجەً داً ٗ دەزگبکبّی دەٗڵەت
  یٔسەرۆک ضبرەٗاّی ٗی ئەّذاً ٗ الیەّگرٗ پەرىەٍبّتبردەستگیرکردُ ٗ سزاداّت٘رکیبٗ 
 ، دەستیپێکرد. ک٘ردەکبُ

)دەثەپەٗ ٕەدەپە( کەٗتْە ثەر ضباڵٗی  ضذا ئەّذاً ٗ الیەّگراّی ٕەردٗٗ پبرتی ىەً ّێ٘أّ
ّذاٍێتی ٗ  پبسبٗی ئٔ  دۆخی ّبئبسبیی ٗ ئۆپەراسیۆّەکبّی ٕێزە ئەٍْییەکبّی ت٘رکیب، ثٔ

ّگری کردّی پبرتی کرێکبراّی ک٘ردستبُ پۆه پۆه ىەسەرکبرەکبّیبُ دٗردەخراّەٗەٗ  الیٔ
 ستگیرکراُ. دٓ

تی دٗرخستْەٗەٗ  پەراٗێزخستْی ک٘رد تب دەستیکرد ثەسیبسە رٓ حکٍ٘ەتی )ئبک پبرتی(، سٔ
ٍبّی ت٘رکیبدا. ىەً چ٘ارچێ٘ەیەضذا ثە پبسبٗی الیەّگری ٗ ٕبٗکبری  رىٔ ىە کبیەی سیبسی ٗ پٔ

ستگیرکردّی  ستپیکرد ثۆ دٓ تێکیبُ دٓ ڵَٔ کبّی ت٘رکیب ٕٔ ٍْییٔ ئٔ  ٕێزٓ  کٔ کٔ پٔ
ی ٢ەرەثەیبّٚ ڕۆژٙ ث  ث٘ٗ ىٔ ٗٓ (، ئٔ پٔ دٓ ٕٔ -الُ ٍبّتبراّی )پبرتی دیَ٘کراتی گٔ رىٔ پٔ

ذاغ، ک، ٕەر یەکە ىە سەاڵحەدیِ دەٍیرتبش ٗ فیگەُ ی٘کسە٩١٣٤ ٍی دٗٗٓتطریْی 
 ثّ٘ٗی پەی٘ەّذی ٕٔثە تۆٍەتی  پەرىەٍبّتبری تری ٕەدەپە ٣١ٕبٗسەرۆکبّی ٕەدەپە ٗ 

پبرتی کرێکبراّی ک٘ردستبُ )پەکەکە( ىەالیەُ ٕێزە ئەٍْییەکبّی ت٘رکیبٗە  ڵ گٔ ىٔ
 ٗ ثە ئێستبضەٗە ىەزیْذاّذاُ. تگیرکراُدەس

دۆخەکە ٕەر ىەً ئبستەدا ّەٗەستب، دٗای چەّذ رۆژێک ىە دەستگیرکردّی پەرىەٍبّتبرەکبّی 
ٕەدەپە دەستکرا ثە دەستگیرکردّی سەرۆک ضبرەٗاّییەکبُ ک٘رد ىە ثبک٘ری ک٘ردستبُ. 

بک٘ر دەستگیرکراُ، ٕبٗسەرۆک ضبرەٗاّی ک٘رد ىە ث ٣٧ئەٗەث٘ٗ ىەٍبٗەیەکی کەٍذا ّزیکەی 
  رکرا. رۆکیبُ دٓ ٕبٗسٔ ٥رۆکیبُ ئبفرەت ثُ٘ ٗ ثڕیبری زیْذاّیکردّیص ثۆ  ٕبٗسٔ ٩٣  کٔ

ُ  الیٔ  ، ى٩١٣٤ٍٔی  تطریْی دٗٗٓ ٩٣  ىٔ  ٗاّی ث٘ٗ کٔ رۆک ضبرٓ ٍیِ سٔ کٔ د ت٘رک( یٔ حَٔ )ئٔ
ک دٗای ئەٗە ٕبت کە دەستگیرکردّی ئەحَەد ت٘ر .ستگیرمرا دٓ  مبّی ت٘رمیبٗٓ ٍْییٔ ئٔ  ٕێزٓ

  . ٗٓ ث٘یّٔبٗثراٗ ىە پۆستٚ ٕبٗسەرۆک ضبرەٗاّٚ ٍێردیِ دٗٗرخرا ً تطریْی دٗٗٓٙ ٣٥رۆژٙ 
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ٙ ٩٣ث٘ٗ، ىە ضەٗی  ضبرەٗاّٚ ئبٍەدیەکەً ضبرەٗاّییص کە ثەر ئەً ئەً ضباڵٗە کەٗت 
 بّیٕبٗسەرۆک (رات ئبّيٚ٘گ٘ڵتبُ کطبّبک ٗ فٕەریەک ىە ) دا٩١٣٤تطریْٚ یەکەٍٚ 

  .ضبرەٗاّی ئبٍەد دەستگیرکراُ

ست٘ر  کبُ ٗ پطت ئٔ راسیۆّٔ ٍی ئۆپٔ کٔ ٍبٗەی دٗٗ ٍبّگی یٔحکٍ٘ەتٚ ت٘رکیب ىە  یە  ثەً ضێ٘ٓ
 ىەژێر دەست ّ٘ێْەراّی ک٘ردضبرەٗاّیٚ  ١٤ ،ییبسبٙ ثبرٙ ّبئبسبی ی ٗٓ درێژکردّٔ  ثٔ

ەکبُ حکٍ٘ەت )قەیً٘( ّ٘ێْەراّٚ ثە  ، ەکبّی ثەدەپەسەرۆک ضبرەٗاّی ی جێگٔىە  دەرٕێْبٗ
 پڕکرایەٗە.

دٗای ٕەڵَەتەکبّی سێ سبڵی راثردٗٗ حکٍ٘ەتی ت٘رکیب ىەژێر یبسبی ثبری ّبئبسبیی ٗ یبسبی 
ضبرەٗاّی ثبک٘ری ک٘ردستبّی ىەژێر دەستی ّ٘ێْەراّی ک٘رد دەرٕێْب،  ٧٤قەیٍ٘ذا، ّزیکەی 

ی ٘ێْەراّٚ حکٍ٘ەتّ. ىەجێگەیبُ ىەّبٗیبّذا سێ ضبرەٗاّٚ گەٗرەٙ ئبٍەد، ٍبردیِ ٗ ٗاُ
ثەپێٚ یبسبکبّٚ ت٘رکیب سەرۆک ضبرەٗاّییەکبُ ثە کبتێکذا  ىٔ   ٍٔ ب. ئٔداّی )قەیً٘(

ٕەڵجژاردُ ىەالیەُ خەڵکەٗە ٕەڵذەثژێردرێِ ٗ ّبثێت ٗەک ثەڕێ٘ەثەرٙ ّبحیە، قبئیَقبً ٗ 
   .الیەُ حکٍ٘ەت ٗ ٗەزارەتٚ ّبٗخۆٗە داثْرێِ پبرێزگب ىە

ٕەرچەّذە ىەژێر فطبرێکی زۆرداُ، ثەاڵً ىە  بّذٗٗە کە ئەٗاُىە ئێستبضذا ٕەدەپە رایگەی
ئبزار، ئبٍبّجیبّە زۆرتریِ ضبرەٗاّیەکبّی ثبک٘ری ک٘ردستبُ ثەدەست  ١٣ٕەڵجژاردّەکەی 

  ه.ثۆ گەیبّەش کە قەیٍ٘ەکبُ داگیریبُ کردٗٗە ثیگەرێْْەٗە ضبرەٗاّ تەٗاٗی ئەٗ ثٖێِْ ٗ

 ( HDP -َُدەپَ) الىَگ یوْكرارٗد یپبرر َیًبسٌبه

 ڵیسب یرەثۆمتۆئ ٣٣ یٗتەنێر ۆث ەٗەتێرەگەد ەپبرت ًەئ یبّذّەیدرٗست ثُ٘ ٗ راگ یژٗێٍ
 ٗمبتەئ ە(، مەپەدەم٘رد )ث یَ٘مراتیٗ د یئبضت یپبرت یضەٕبٗث ینڵێثب كە، ٩١٣٩ٗ

 یٗتەنێر ەى ەپبرت ًەئ ەیّگرۆم ِیٍەمیە. ث٘ٗەٕ بدایت٘رم یٍبّەرىەپ ّبٗەى بُیتیەراەْێّ٘
 .ستراەدا ث٩١٣١ ڵیبس یرەثۆمتۆئ ٩٥

 ەّذەپبث ت،ێدرەد ًەڵەقەى (َ٘مراتید بهیسۆس) ینێپبرت ەث ەپبرت ًەئ ەٗییەژۆىۆذیئب یرٗەى
 ،ەییٗەتەٗ ّ یْیئب یرستەزپەگەٗ ر یبمبریٗ ج یداریەرٍبەس یستَیس ینردّیتیەدژاەث
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 جُ٘،یتاڵٕبٗ ،یَ٘مراتید یٍبمبّەثْەث ّذثُ٘ەٗ پبث مبُیەبٗازیج ینردّڵٗ قج٘ زگرتِێر
 .یرٗەرەدپٗ دا یئبزاد ،یمسبّیە

 یجژاردّەڵٕ ۆث ەٗەتێرەگەد ،سیبسیذا یث٘ارەى ەپبرت ًەئ یرٍەف یضذارەث ًەمیە
( ثەدەپە) َ٘مراتیٗ د یئبضت یپبرت ەڵگەى یضەٕبٗث ەث ەم لێ، مبت٩١٣٢ یمبّیەٗاّەضبر

ثەدەپە ىەپبرێزگب ک٘ردییەکبّی ثبک٘ری ک٘ردستبُ کبّذیذی دەستْیطبّکرد، مرد،  بُیضذارەث
دٗا ٕەدەپەش ىەّبٗچەکبّی دیکەی ت٘رکیب کبّذیذی دەستْیطبُ کرد ثۆ ضبرەٗاّییەکبُ. 

 ضذاەٕبٗث ینێرەنەیپ رێژەى بُیبّۆیخ یمبّەزیپبرت ر ردٗەٕ صیمبّەجژاردّەڵٕ یدٗاەث
 ینێّیۆفرامس  ەیٗەپبش ئ نرد،ێپیستەد ەٗەٍبّەىرەپەى تبەرەس ەّگبٗەٕ ًەئ ە.ٗەنخستێر

 ڵپب ەچّ٘ )ثەدەپە( یمبّەٍبّتبرەرىەپ ّب،ەٗەنێپ ٍبّذاەرىەپ ّبٗەى بُیضەٕبٗث
ىەپەرىەٍبّی  بُیّذاٍەئ ١٣ ینێّیۆفرامسچەضْەش  ًە. ث)ٕەدەپە( یمبّەٍبّتبرەرىەپ

  ت٘رکیبدا درٗستکرد.
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 داەمەپبرت ۆیّبٗخ یگراٍۆپر ٗەرەیپ ّبٗەى ەپبرت ًەئ یمبّیەّەدەٗ ٍ یبسیس ەئبٍبّج
 یمیەتێّذەتَەجیگطت تب ەیٗەگژداچّ٘ەث ْبٗێپەى تێضۆمەذێت ەپبرت ًە، ئەٗەتەرّٗنراٗ

 رەسەى راُەضگ٘زۆٗ خ ەستیضب ینێبّیژ یْنردّیداث ۆث مبتەمبرد ،یزەگەٗ ر ەییٗەتەّ
 یئبرا ەْبّێٗ ٕ ْبُێٖێدەث ەث شەٗەئ ب،یت٘رم یبّیتاڵٕبٗ یٍەرجەس ۆث یمسبّیە یٍبەثْ
 .ەٗەَ٘مراتیٗ د ڵجرایى ینێستَیس ەیگێرەى یَ٘مراتید یٍبمبّەثْ

ٗ  ِیچ ٗەگطت ئ یتیەراەْێّ٘ ًەمیە ەیپي ەث ەٕبت٘ٗ ذاەیمەٗەیڕەپەى كەٗ ەپبرت ًەئ
 بُەڵەیدٗٗ ٍبٍ ەپي یتاڵٕبٗ كەٗ ٗ زخراُٗێراٗەٍبف خ٘راٗ پ بدایت٘رمەى ەم مبتەد ەژاّێت٘
 بیت٘رم یمبّەبٗازیج ەنٖبتێپ ًەرجەس یگطت یّذەٗەرژەث ۆدٗاتر مبر ث ت،ێمرەد ذاەڵگەى
 ەّبٗچ یبرید یسبّەم ەى نٖبتُ٘ێپ ەپبرت ًەئ یراّەْێنٖێپ تذاەرەثْەى ەّذەرچە. ٕمبتەد
 یمبّەزیر ّبٗەى طترێپەم ەیٗاّەئ ینراٗیبریدەم٘ردستبُ، ث یثبم٘ر یمبّەبٗازیج

 ذایّبّٗبّەى رەٕ ًەاڵث ،ەمردٗٗ بُی( مبرەک٘ردییەکبّی ٗەک )دەتەپە ٗ ثەدەپە ...پبرت
 یزٍّ٘ەئەى تێبٗازثیج ەپەدەٕ خ٘استیبُ ثۆ ئەٗەث٘ٗە، ەپبرت ًەئ یراّەْێنٖێپ تێٗەمەردەد

. ٗاتە پبرتێک ثێت ثۆ سەرجەً پیکٖبتەکبُ، ّەک تەّٖب پبرتێکی راثردٗٗ یمبّییەم٘رد ەپبرت
 یخۆثبرٗد ەڵگەى ُەدەذڵٗەٕپێکٖیْەراّی ٕەدەپە ثەردەٗاً  ەیٗەى ەجگ ەٗەئک٘ردی ثێت. 

 َ٘مراتید رەسەى ەٗەختنردّەج ەث ِْ،ێثگّ٘ج بُۆیخ ذایت٘رم یگبەڵٍۆم ەیضْەچ ەٍەٕ
 .بیت٘رم یالّەگ ۆیم یّذەٗەرژەٍبف ٗ ث یمردّەستەرجەٗ ث گبەڵٍۆم یمردّ

 یپۆم كەٗ صینێرۆز یٗ ال تێّبسرەد یم٘رد ینێپبرت ەث ەپبرت ًەئ ەٗەنید یمیەالەى 
 یٗەرێر ٍبُەئ ًەاڵث .تێثرە( ّبٗدەپەدەم٘رد )ث یَ٘مراتیٗ د یئبضت یپبرت یٍەدٗٗ

 یمبّەبٗازیج ەّبٗچ ەى بُیرٗ ٗەمردٗەّ سیتەم٘ردستبّذا ق یثبم٘رەى ّٖبەت بُیمبّیەچبالم
 كەٗ صینێّذەٗ ٕ َ٘مراتید ینێپبرت ەث ەنید ینێّذەٕ ی. الەمردٗٗ بشیت٘رم یرئبٗاۆخ

 یْبسێٗ پ ەم٘ردستبُ ئبٍبژ ینبراّێمر یپبرت یبسیس ڵیثب ەى صینێضەٗ ث پەچ ینێپبرت
 . ُەمەد

 ،ەٗسبٗەچ زخراٗ،ێراٗەپ ەٗ تبم هەگ ٍ٘ٗەٕ یرەْێّ٘ ەپەدەٕ ٗەک خۆیبُ دەڵێِ دٗاجبر
ەّذی ّەتەٗەٗ رەگەزی چثەٗ پێ٘داّگەی ئەً پبرتە  ،یەبیت٘رم یگبەڵٍۆم یمبّەنراٗێَيڵزٗ

 ینخراٗڕێ بُەیدجیبٗازی ٗەک )ک٘رد، ت٘رک، عەرەة، الز، چەرکەس، ئێزدی، ئەرٍەّی ... ٗ 
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ٗ  پەچئیسالٍی ٗ ٗ  یْیئب یتیەسبە، مپیطەٗەری ینبیّذەس یی ّٗەدەٗ ٍ یبسیس
 .ەٗەتۆمردۆم ذاۆیخەى یزێپبرەْگیژ ست،یْیَێف خ٘از،یئبزاد

 ینێمۆرەس بٗیپ ینێمۆرەس ەمەپبرت ەٗات ت،ێمرەد كۆرەٕبٗس یستَیسەمبر ث داەپبرت ًەى
 یختەٗەسبتە. ىِێرێثژەذەڵٕ بُیردٗمەٕ داەّگرۆم یستْەث یمبتەٗ ى تێثەد یژّ

 ژُ.   چ٘ارٗ  بیپ چ٘ار ەث٘ٗەٕ یرەجێر ٕەضت ەپەدەٕ ستبێتب ئ ەٗیەزراّذّەداٍ

پبش دەستگیرکردّی ٕەریەک ىە ٕبٗسەرۆکبّی پێط٘ی ٕەدەپە )سەاڵحەدیِ دەٍیرتبش( ٗ 
ىەسێٖەٍیِ کۆّگرەی پبرتی  ٣٣/٩/٩١٣٦ یرٗارەث ەى، ٩١٣٤)فیگەُ ی٘کسەکذاغ( ىەسبڵی 

ثە ٕبٗسەرۆکی ّ٘ێی  (پەرٗیِ ث٘ڵذاُ)سەزایی تەٍەىيی( ٗ ) ەى كیەرەٕدیَ٘کراتی گەالُ، 
 ٕەدەپە ٕەڵجژێردراُ.

ٕەدەپە ىەٍبٗەی چ٘ار سبڵی راثردٗدا ىە سێ ٕەڵجژاردّی پەرىەٍبّیذا ثەضذاریکردٗەٗ 
پەرىەٍبّی ثجڕێت  10%ت٘اّی٘یەتی ٗەک یەکەً پبرت ىەٍێژٗی ک٘رداّی ت٘رکیبدا ثەرثەستی 

 ٩٢ٗ ثگبتە پەرىەٍبّی ت٘رکیب. ٕەدەپە ىەدٗایِ ٕەڵجژاردّی پەرىەٍبّی ت٘رکیبضذا ىە 
ەّگەکبّی ثەدەستجٖێْێت، ئەٍەش ثەراٍجەر ث٘ٗ ثە د  11.6%ت٘اّی ٩١٣٦ح٘زەیراّی 

ک٘رسی ىە پەرىەٍبّی ت٘رکیب. ثەً ئەّجبٍەش ٕەدەپە ث٘ٗە سێٖەً  ٤٥ثەدەستٖێْبّی 
 گەٗرەتریِ پبرتی سیبسی ىەسەر ئبستی ت٘رکیب.

 ٩١٣٢َُدەپَ ّ ئبهبًجی َُڵجژاردًی شبرەّاًَ٘کبًی 

جیبٗازە، ثەٗ پێیەی ىە دۆخێکذا ثەڕێ٘ەدەچێت کە  ٕەڵجژاردّێکیئەً ٕەڵجژاردّە ثۆ ٕەدەپە 
ىە زیْذاّذاُ ٗ ئەٗ ٗ پەرىەٍبّتبر ٗ سەرۆک ضبرەٗاّیەکبّی سەرکردە ثەضێک ىە

 ثەدەستی ٕێْبثُ٘ زۆریْەیبُ ىێسەّذراٗەتەٗە.  ٩١٣٢بّەضی ک٘رد ىەسبڵی ضبرەٗاّی

ثبک٘ری ٕەدەپە ىەً ٕەڵجژاردّەدا پطت ثەست ثە ٕبٗپەیَبّی حەٗت الیەّی ک٘ردی 
ک٘ردستبُ، ثریبری ثەضذاریکردّیذاٗە. ثەٗ ئبٍبّجەی ثت٘اّێت زۆرتریِ ضبرەٗاّی ىە ت٘رکیبدا 
ثجبتەٗە. ثەتبیجەتیص ىەسەر ئبستی ثبک٘ری ک٘ردستبُ. ٕەدەپە ستراتیژی خۆی ثۆ ئەً 
ٕەڵجژاردّە ثەً جۆرە خست٘ەتە رٗٗ "ثردّەٗەی ک٘ردستبُ ٗ ضکست ٕێْبُ ثە ٕبٗپەیَبّی 

 ٕەپە ىە رۆژئبٗای ت٘رکیب".ئەکەپەٗ ٍە
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ٕەدەپە ئەً ٕەڵجژاردّە ثە ٕەڵجژاردّێکی گرّگ ٗ چبرەّ٘سسبز دادەّێت، ثەٗ پێیەی گۆریْی 
 ی ئەٗ ٗاڵتە،ڕۆڵی پەرىەٍبّسیستەٍی سیبسی ت٘رکیب ٕۆکبر ث٘ٗ ثۆ پەراٗێزخستِ ٗ الٗازثّ٘ی 

ر ئەً ٕۆکبرە ىە ثەراٍجەر ثەرفراٗاّجّ٘ی دەسەاڵتەکبّی سەرۆک کۆٍبری ت٘رکیب. ىەثە
ٕەدەپە ثریبریذاٗە ىەقۆّبغی دإبت٘دا زیبتر تیطک ثخبتە سەر ٕەڵجژاردّە خۆجێیەکبُ ٗ 

 ثردّەٗەی زۆرتریِ ضبرەٗاّی ىە ت٘رکیبدا ثەگطتی ٗ ىەثبک٘ری ک٘ردستبُ ثەتبیجەتی.

 ٕەدەپە ىەً ٕەڵجژاردّەدا چەّذ ئبٍبّجێکی ٕەیە ثەدیبریکراٗیص:

 بّی ثبک٘ری ک٘ردستبُ. ٕەدەپە رایگەیبّذٗە الّی کەً ثردّەٗەی زۆرتریِ ضبرەٗاّییەک
 ٣١٩. گەرچی ىەکۆی ضبرەٗاّی ٣٩١بُ ثگەیەّیْە یژٍبرەی ضبرەٗاّییەکبّدەخ٘ازُ 

ضبرەٗاّی ىەالیەُ حکٍ٘ەتەٗە قەیٍ٘یبُ ثۆ  ٧٤ضبرەٗاّی پێط٘تری ک٘رد ىەثبک٘ر 
ەکبّی دیکەی داّراٗە، ثەاڵً ٕەدەپە دەخ٘ازێ ئەٗ ضبرەٗاّیبّەٗ تەٗاٗی ضبرەٗاّیی

ثبک٘ری ک٘ردستبُ ىەدەست ئەکەپە دەرثٖێْێت. ثەتبیجەتیص ئەٗ ّبٗچبّەی کە 
 ّبٗەّذی جێ ّف٘زی ک٘ردەکبّی ت٘رکیبیە.

  ٕێطتْەٗەی دەسەاڵتە خۆجییەکبُ ىەدەستی ک٘ردەکبُ ٗ پبرێزگبریکردُ ىەدەسەاڵتی
 ضبرەٗاّییەکبُ ثۆ قۆّبغی ئبیْذە.

 ٔضکست ٕێْبُ ثەٕبٗپەیَبّی گەه )ئەکەپە  رکیب ٗی ت٘ی ئۆپۆزیسیۆّ رٓ ٕێزمردّی ثٔ ث
ٗ ٍەٕەپە(. ثەتبیجەت ىە ىە پبرێزگبکبّی ّبٗەراست ٗ رۆژئبٗای ت٘رکیب. ثەٗ ٕۆیەش 

ێت ثت٘إّەدەپە ىە ثەضێک ىەٗ پبرێزگبیبّە کبّذیذی دیبری ّەکردٗە، تبٗەک٘ ىەالیەک 
تە گەڕ. ىە الیەکی بثخ ثبک٘رپبرێزگبمبّی  ثردّەٗەی پبرتەمەی ثۆ یت٘اّبمبّ تەٗاٗی
زاٍْی سەرکەٗتْی کبّذیذەکبّی ئۆپۆزسیۆُ ثکبت. ثە َّّ٘ە دەّگذاُ ثە  دیکەش

کبّذیذەکبّی جەٕەپە ىە ئەّقەرەٗ ئیستەّج٘ڵ ٗ ئیزٍیر. ىەپێْبٗ ضکستٖێْبُ 
 ضبرە گەٗرەکبّی ت٘رکیبدا.  ثەٕبٗپەیَبّیتییەکەی ئەکەپەٗ ٍەٕەپە، ثەتبیجەت

 ێزگبکبّی ثبک٘ری ک٘ردستبُ، ثەراٗرد ثە پبرێزگبکبّی ٕەدەپە پێی ٗایە زۆرێک ىە پبر
دیکەی ت٘رکیب، ثەدەست فەرٍبّڕەٗای گەّذەڵ ٗ کەٍی خزٍەتگ٘زارییەٗە دەّبڵێِْ. 
ىەدٗای داّبّی قەیٍ٘ەکبّیص دۆخەکە خراپتر ث٘ٗە. ثۆیە ٕەدەپە دەخ٘ازێت ىەرێی 

ستبُ ثکبت. گرتْەٗە دەستی دەسەاڵتی پبرێزگبکبُ خزٍەتی زیبتر ثە ثبک٘ری ک٘رد
 بّسە دەداتە ٕەدەپە. چثردّەٗەی زۆرتریِ ضبرەٗاّییەکبّی ثبک٘ر ئەٗ 
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  ٕەدەپە دەخ٘ازێت ىەسەر ئبستی دەسەاڵتە خۆجێیەکبُ رۆڵێکی دیبرٗ کبریگەر ثجیْێت
ثۆ ئەٗەی جیبٗازی خۆی پیطبُ ثذات  ىە سیستەٍی کبرگێری ٗ ثەرێ٘ەثردّی ت٘رکیبدا.

 ثەراٗرد ثە ح٘کَی تبقیکراٗەی زۆرێک ىەپبرتەکبّی دیکەی ت٘رکیب. 
 چیتر ی  ٗٓ ثۆ ئٔ  ،ٗٓ ٍجنبتٔ ثبم٘ری م٘ردستبُ مٔ  ىٔ ئەکەپەژٍّ٘ٗی  ٕٔ ٕەدەپە دەخ٘ازێ

 .یً٘ٗ تی قٔ سیبسٔ دەستکراٗە ثێت ىە کبرکردُ ثەت٘اّێت  ّٔ
 

رد، ٕەدەپە ىەً ٕەڵجژاردّەدا زیبتر تیطکی خست٘ەتە سەر ٗەک پێطتر ئبٍبژەٍبُ ثۆک
 ٗ ّبٗچەیپبرێزگب ١٩  ىٔ   پٔ دٓ ٕٔپبرێزگبکبّی ثبک٘ری ک٘ردستبُ. ثەاڵً ثەضێ٘ەیەکی گطتی 

 ش ٗ ىیستٔ پێی ئٔ ثٔ . یٔ مبُ ٕٔ ٗاّییٔ ضبرٓ  ٗرٓ رثژێری ثۆ گٔ ثبم٘ری م٘ردستبُ ٗ ت٘رمیب ثٔ
مبُ  مبُ ٗ ضبرۆچنٔ ٗاّییٔ ضبرٓ  ٗرٓ ً ضبراّە ثەرثژێری ثۆ گٔٔ ى  پٔ دٓ ، ٕٔ ضی مردٗٗٓ پێطنٔ

دىیس، ثۆڵ٘،  ٗىیگ، ثٔ سیر، ئێيیٔ، چٔ ئٔ ئبگری، ثبڵل ،ضرّبخ، ٗاُ  ٍێردیِ،، ئبٍەد)ٕەیە: 
ذیر، قبرس، غٍێرگ، ئیٔ ىڕۆً، جۆ رز رزّجبُ، ئٔ رپیت، ئٔ ب، خ دیرّٔ ّیزىی، دێرسیٌ،ئٔ دٓ
بریب، سێرت، ، ق، سب تێ، ٍبّیسب، ٍ٘غاڵ، ٍ٘ٗش، ع٘سَبّییٔ ىٔ ۆّیب، ٍٔقىی، عەری، مۆجب یسٔ قٔ
  (.ٗ یبڵۆڤب اغمیرد تٔ

ثۆ  دەستْیطبّنردٗٗە گەٗرە ضبرەٗاّی ضبرەٗاّیەکبُ، ٕەدەپە کبّذیذی ٩٣ىەسەرۆکی جگە 
ثەرثژێری ثۆ  ٣٥جگە ىە کبّذیذاّی گەٗرە ضبرەٗاّی  ضبرەٗاّی ضبرەکبُ، ثۆ َّّ٘ە ىە ئبٍەد

 ثەرثژێری ٣٩ّییەمبّی سەرثە ئبٍەد ٕەیە، ىە ٗاُ جگە ىە ضبرەٗاّی گەٗرەی ضبرەمە ضبرەٗا
٘ەیەکی ێثە ض .دیکەی ٕەیەثەرثژێری  ٥ىە ٍبردیِ  ثەرثژێری دیکە، ٦خ ىە ضرّب دیکە،

 .ّبٗچە ٗ ضبرۆچنەمبُ داّبٗەٗ ضبرەٗاّی  ٣١١ٕەدەپە ثەرثژێری ثۆ ّزینەی گطتیص 

دیبری ّەکردٗٗە، ثەً پێیەش ٕەدەپە رثژێری  ثٔ ٗ ّبٗچەضبر ٢٧  ىٔ ىەثەراٍجەردا ٕەدەپە
ئەٗ ضبراّە ّبثێت. ىەدیبرتریِ ئەٗ ضبراّەش ٗاّی  رۆمی ضبرٓ ٕیچ مبّذیذێنی ثۆ سٔ

(. ثەاڵً ثۆ ... حبۆّتبڵیب ٗ ر ّتبة، ئٔ عٔغبزی ، ٍێرسیِ، ەّ دٓ ئٔئیزٍیر، ، ەرٔ قّ ڵ، ئّٔ٘ج ئیستٔ)
ت، ثۆ َّّ٘ە ٕەرچەّذ ثۆ سەرۆک ضبرەٗاّی ئیستەّج٘ڵ ضبرەٗاّی ضبرەکبُ کبّذیذی دەثێ

ٕەدەپە کبّذیذی دیبری ّەکردٗٗە. ثەاڵً، پبڵێ٘راٗی ثۆ ضبرەٗاّییەکبّی ئیتستەّج٘ڵ داّبٗە 
ىەٗاّەش ضبرەٗاّی )ثبغجەىەر، ک٘چ٘ک چەکَەجێ، ثبکرکۆی، کبغتبّێ، ئەسەّيەر، 

 ئبرّەٗتکۆی(.
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ٗ   مبّی ٕێْبٗٓ ّگٔ دٓ ٨٣٩٨ ثۆ ٣١ٗاً  ردٓ ثٔ  ٗ ضبرأّ ىٔ ەکبّی راثردٗدا ٕەدەپەڵجژاردّ ٕٔ  ىٔ 
  ٗ ضبرأّ ىٔ  پٔ دٓ ری ٕٔ ّگذٓ ر دٓ گٔ ئٔ  ثۆیٔث٘ٗە.  زیبتر ٣١٨ٗاً  ردٓ ثٔدەّگەکبّی حبش ۆر  ىٔ

رۆمی  سٔ ەمبّذیذێکی )ٕبٗپەیَبّی ٍیييەت( ثکبت، ئەگەر ٕەیە ئەٗ مبّذیذٕەر   پطتگیری ىٔ
 . ثجبتەٗەئەٗ ضبرە ٗاّی  ضبرٓ

کبّذیذی ٕەدەپە ثۆ سەرۆک ضبرەٗاّی  ( پەرىەٍبّتبری ٕەدەپەٗئۆغڵ٘ فیيیز کەرەستەجی)
ی ئەڵَبّی DW چبٗپێکەٗتْێکی تبیجەتی ىەگەڵ ثەضی ت٘رکی ئبژاّسی ىەٍیبّەیبیب قبّج

ّێ٘اُ )ٕەدەپەٗ جەٕەپە( ٗ دیبریْەکردّی  ّٖێْی یدەرثبرەی دەّگۆی ئەّجبٍذاّی ڕێکەٗتْ
ەک ئەستەٍج٘ڵ ٗ ّذیذێکی ثۆ پۆستی سەرۆک ضبرەٗاّی ضبرە گەٗرەکبّی ٗکب کبّذیذیبُ

ٗ پطتی٘اّی ىە ٕیچ ّییەىەگەڵ ٕیچ پبرتێکی سیبسی ڕێکەٗتَْبُ ، دەڵێت "ئەّقەرە ٗ ئیزٍیر
ىە ٕێزە ىە چەّذ ّبٗچەیەکی جیبٗاز پطتی٘اّی ثەاڵً پبرتێکی سیبسی ّبکەیِ. 

. ثەٗاتبیەکی ٕبٗاڵتییبّیطَبُ ثۆ ئەٗ کبرە ثبّگٖێطت دەکەیِ ٗ دیَ٘کراتخ٘ازەکبُ دەکەیِ
 .ّەک پبرتێکی سیبسی" ڕێکەٗتَْبُ ىەگەڵ دیَ٘کراسی ٕەیە تەّٖبئێَە دیکە 

ىە ّبٗچە ک٘ردییەکبُ ٕبٗکبت دەرثبرەی ئبٍبّجی ٕەدەپە ىەً ٕەڵجژاردّەدا دەڵێت "
کەپە ٗ ٍەٕەپە کەً ی ئبسەرکەٗتِ ثەدەست دەٕێْیِ ٗ ىە ڕۆژئبٗاش ٕێزی ٕبٗپەیَبّ

 ".دەکەیْەٗە

 ئبسزًَگَکبًی ثَردەم ثبًگَشَی َُڵجژاردًی َُدەپَ

ٕبٗضێ٘ەی ٕەڵجژاردّە پەرىەٍبّی ٗ سەرۆکبیەتییەکەی سبڵی راثردٗٗ، ٕەدەپە ىەکبتی 
ثبّگەضەی ٕەڵجژاردّەکبّذا رٗثەرٗی کۆٍەڵێ تەّگژەٗ کێطە ث٘یەٗە، ئەٍەش ئبستی 

٘ەی پبرتەکبّی دیکە ێسْ٘ردارکردٗ ٕەدەپە ّەیت٘اّی ٕبٗضثبّگەضەکبّی ٕەدەپەی 
ثبّگەضەی ٕەڵجژاردُ ئەّجبً ثذات. ثە ٗاتبیەکی دیکە ئەٗ ت٘اّب ثەرفراٗاّەی ثۆ پبرتەکبّی 
ٗەک )ئەکەپەٗ ٍەٕەپەٗ جەٕەپەٗ ئی پبرت( رەخسێْذراٗە ثۆ ٕەدەپە ّەرەخسێْذراٗە ثەٗ 

 پێیەی: 

ثەٕێزی ّییە، تب ىە یذیب ٗ راگەیبّذّێنی ٍ ٕەدەپە ٕبٗضێ٘ەی پبرتەکبّی دیکە،  .٣
ثبّگەضەی ٕەڵجژاردّذا ثەکبری ثٖێْێت. زۆریْەی ٍیذیب فەرٍییەکبّی حکٍ٘ەتیص 
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ىەالیەُ پبرتی دەسەاڵتەٗە کۆّترۆڵکراُٗ ٗ کەٍتریِ کبت دەدرێت ثەٕەدەپە تبٗەک٘ 
سی ٕبٗکبت کەّبڵەکبّی ) ىەرێگەیبّەٗە ثبّگەضەٗ ثۆ ثەرّبٍەٗ کبّذیذەکبّی ثکبت.

ئێِ ئێِ ت٘رک، تی ئبرتی، ئێِ تیڤی(  پبرتی دیَ٘کراتی گەالُ ٗ سەرکردەکبّی 
ریکالٍێکی ٕەڵجژاردُ ثۆ ٕەدەپە  چخراّٗەتەٗە ّێ٘ ىیستی رەضەٗە، ثەجۆرێک کە ٕی

 ثاڵّٗبکەّەٗەٗ ئبٍبدەش ّیِ کبّذیذی ٗ سەرکردەکبّیبُ ثەخەڵک ثْبسرێِ. تەّبّەت
 چرکەيی ٩١ی ثبّگەضەی ٕەڵجژاردُ ڤیذیۆیەککەّبڵەکبّی ٕەدەپەدا ثە ٍەثەستی  ىە

. کبتەٗەثثاڵٗ یبُ ثۆڤیذیۆکە ی ت٘رکیب ئبٍبدە ّەث٘ٗثەاڵً ٕیچ کەّبڵێک کراث٘ٗ،ئبٍبدە 
ىە  دەکرێتذا ثە ثێ ٕیچ ٕۆکبرێک ڕێگری یطىە تۆڕی کۆٍەاڵیەتی ت٘یتەرتەّبّەت 

ایبُ تب ثەّبچبری چبالکبّی ٕەدەپە داٗ دەپە.ٕەریکالٍەکبّی  ثاڵٗکردّەٗەی
ریکالٍە ٕەڵجژاردّییەکبّی کبّی خۆیبّەٗە تبیجەتییە ىە ڕێگەی پێگە ىەٕبٗاڵتیبُ کرد

 .ثاڵٗ ثکەّەٗە ٕەدەپە
سیبسەتَەداراّی ک٘رد ٗ پەرىەٍبّتبراّی ٕەدەپە ٗ ذا ثەضی زۆری ضىەً ٕەڵجژاردّە  .٩

سەرۆک ضبرەٗاّییەکبُ ىەزیْذاِّ. ثێگٍ٘بُ ئەگەر ئبزاد ثّ٘بیە ثەضێکیبُ کبّذیذ 
 ُ٘، ىەَّّ٘ەی )گ٘ڵتبُ کطبّبک ٗ سەثبحەت تّ٘جەه(، ثەضێکی دیکەضیبُدەث

حەدیِ دەٍیرتبش ٗ فیگەُ اڵکبّی ٕەڵجژاردّیبُ ثەرێ٘ە دەثرد، ىەَّّ٘ەی )سەثبّگەضە
 ی٘کسیکذاغ(. ئەٍەش ت٘اّبٗ گ٘رێکی زیبتری دەثەخطییە ثبّگەضەکبّی ٕەدەپە. 

ٍیتیْگەکبّی ٕەدەپەٗ ىەً ثبّگەضەضذا دیبردەی ٕەڵک٘تبّە سەر ثبرەگبٗ   .١
دەستگیرکردّی کبّذیذٗ چبالکەٗاّەکبّی ٕەڵجژاردُ ثەردەٗاٍی ٕەث٘ٗ. ثۆ َّّ٘ە ثەر 
ىەدەستپێکی ثبّگەضەی ٕەڵجژاردّە ضبرەٗاّییەکبُ، ىەّبٗەراستی ٍبّگی ض٘ثبتذا 

ّبٗی ىە ثەرثژێرەکبّی ٕەدەپە ثۆ ٕەڵجژاردّەکەی  ٩٣ىیستێکی  (ئبژاّسی ئەّبدۆڵ)
 دراث٘ە پبڵ.کە ىەالیەُ دادگبٗە تۆٍەتی تیرۆریبُ ەٗە، ثاڵٗکرد ٩١٣٧ی ئبزاری ١٣

ٕەدەپە ثە کۆٍەڵێک ثەرثژێری تۆٍەتجبر ثە ”ٗ ثە ٍبّطێتی ٕەٗاڵەکەی ئەّبدۆڵ
ىیستەکەش  ایەٗە. ىەدیبرتریِ ّبٗەکبّیثاڵٗکر” تیرۆرەٗە دەچێتە ٕەڵجژاردّەکەٗە

 بیب، فیيیز کەرەستەجیئۆغڵ٘ٗ)ئەحَەد ت٘رک، ئبیٖبُ ثیيگیِ، سێيچ٘ک ٍزراکڵی، ٕ٘دا ک
ئەّکەرە، کە ىە ئێستبدا کبّذیذی ٕەدەپەُ ىە ضبرەٗاّیەکبّی )ئبٍەد، قبرس، ( ...

 پۆىیس ٙ ئبزاردا ٕێزەکبّی٧ىەالیەکی دیکەٗە ىە رۆژی   (.ئیستەّج٘ڵ، ثیْگۆه
ٕەڵیبّک٘تبیە سەر ثبرەگبی سەرەکی ٕەدەپە ىە ئبٍەدٗ حەٗت کەسیبُ دەستگیرکرد، 
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 ٣٩٘اّی ىەیال گۆڤەُ ٍبّیبُ ىەخ٘اردُ گرتج٘ٗ.  ىەالیەکی دیکەٗە رۆژی کە ثۆ پطتی
ىە ضبری ڤیراّطەٕری سەر ثە ئ٘رفە ىە کۆثّ٘ەٗەیەکی جەٍبٗەری ٕەدەپەدا ئبزار 

سەىیٌ سەداق ىە  .سەرۆکی پێط٘ی ضبرەٗاّی سیرت، دەستجەسەرکرا (سەىیٌ سەداق)
ثە ثیبّ٘ی ثبّگەضەکردُ ثۆ  کۆثّ٘ەٗەکەدا ٗتبرێکی پێطکەضکرد دٗای کۆثّ٘ەٗەکەش

ىەچ٘ارچێ٘ەی ثبّگەضەی ئبزار  ٣٥رۆژی  .، ىەالیەُ پۆىیسەٗە دەستگیرکرا(تیرۆر)
 ئبگری ی-ثبزیذێ  ٘ری ک٘ردستبُ ىەّبٗچەیثبک ب ٕٗەڵجژاردّی ضبرەٗاّییەکبّی ت٘رکی

ىە  (قبدرچبت)٘ەچ٘ٗ. ّٕ٘ەرٍەّذی ک٘رد ێثەر می جەٍبٗەری یٔ ٗٓ مۆثّ٘ٔ
دا ئبٍبدەث٘ٗ ٗ چەّذ ثەرٕەٍێکی پێطکەضی ئبٍبدەث٘ٗاُ کرد، دٗای  مٔ ٗٓ ىەمۆثّ٘ٔ

 .ئەٍْییەکبّی ت٘کیبٗە دەستگیرکرا ، ّبٗثراٗ ىەالیەُ ٕێزە مٔ ٗٓ کۆتبیی ٕبتْی مۆثّ٘ٔ
 ەٗرۆزّەسَی رێ٘ەىەٍیبّەی ٍیتیْگی ثبّگەضەی ٕەدەپەٗ ر ٩١٣٧ئبزاری  ٩٣رۆژی 

ئەّذاٍی  ٣٤ٕەڵیبّک٘تبیە سەر ٍیتیْگەٗەٗ دژە تیرۆری ت٘رکیب،  یٕێز ىەضبری ئیزٍیر،
 ٕەدەپەیبُ دەستگیرکرد، ثەپبسبٗی پطتی٘اّی کردُ ىە پەکەکە ىەٍیتیْگەکەدا.

. ئەٍەش پبرێزگبی ثبم٘ری م٘ردستبُ درێژەی ٕەیە ٣٢ثبری ّبئبسبیی ىە  ٕێطتب  .٢
ثۆ َّّ٘ە ىەّبٗەراستی  کێطەی ثۆ دەّگذەراّی ٕەدەپە درٗستکردٗە ىەٗ پبرێزگبیبّەدا.

 ذا ثەدەستەی ثباڵی ٕەڵجژاردّەکبّی ت٘رکیب ثڕیبریثبّگەضەی ٕەڵجژاردّەکبّذا 
، کە ژٍبرەی ثبک٘ری ک٘ردستبُ ییپبرێزگب ٣٢ گ٘استْەٗەی ژٍبرەیەک سْذٗقی دەّگذاّی

ٕەزار کەس ٍەزەّذە دەکرێت.  ٩٥١دەّگذەراّی سْذٗقەکبّی ئەٗ ّبٗچبّە ثە 
دەٗڵەت رایگەیبّذ )ٕەدەپە(  الی خۆیەٗە .ی ئەٍْی گەڕاّذەٗەٕۆکبرەکەضی ثۆ ثبثەت

دەیەٗێ ثە گ٘استْەٗەی سْذٗقەکبُ کۆسپ ىەثەردەً دەّگذەراّی ٕەدەپە درٗستجکبت 
 .کەً ثکبتەٗە ی ىە ٕەڵجژاردّەکبّذاٗ ثەٗەش رێژەی ثەضذاریی دەّگذەراّی پبرتەکە

 
دەرثبرەی ئبستەّگەکبّی  جبّقبیبذیذی ٕەدەپە ثۆ ضبرەٗاّی کبّ (ئۆغڵ٘ فیيیز کەرەستەجی)

ئێَە ىە کبتی ثەڕێ٘ەثردّی ٕەڵَەتی ثەردەً ثبّگەضەی ٕەڵجژاردّی ٕەدەپە دەڵێت "
 .ی ڕێگری کردُ ث٘ٗیْەتەٗەک ىە ّبٗچەکبّی ت٘رکیبدا ڕٗثەڕٕٗەڵجژاردّەکبُ ىە زۆرێ

زۆر ىەثبّگەضەی ٕەڵجژاردّەکبَّبُ ثاڵٗ ّبکرێتەٗە ٗ تەّبّەت ىەسەر ئبستی ٍیذیبکبّیص 
ئەٍبّەش خۆی ىەخۆیذا پێطێيی ٍبفی ّبدرێت پۆستەرەکبَّبُ ٕەڵج٘اسرێِ.  شڕێگەّبٗچەش 
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کردٗەتە تبّەٗ ثبثەتەٍبُ  ًئە سەرجەٍی ئێَەئێَەیە ٗەک پبرتێکی سیبسی، ٕەر ثۆیە 
 ".ٕەڵجژاردّەکبٍُٗبّەتە ثەردەً ىیژّەی ثباڵی ثرد

 ثَردەم کْردّ َُدەپَ لَ ئبٌٗذەدا ثَرثَسزَکبًیقَْٗم ّ 

، پەرىەٍبّی ٩١٣٤تەٍ٘زی  ٣٣یەک ٍبّگ دٗای ٕەٗڵی ک٘دەتب ضکستخ٘اردٗەکەی ضەٗی 
دەّگیذا ىەسەر )پرۆژە یبسبی قەیً٘( ٗ دٗا ثەدٗای ئەٗ  ٩١٣٤ئبثی  ٣٢رێکەٗتی ىە  ت٘رکیب

 ثەرٗارە )یبسبی قەیً٘( ىە ت٘رکیبدا کبری پێکرا. 

یً٘ ثە ەدا رێنخراٗە. دەستەٗاژەٙ ق١١٢دەست٘ٗرٙ ت٘رمیبدا ىە ٍبددەٙ یً٘( ىە ەبسبٙ )قی
یً٘ ثە ٗاتبٙ داّبّٚ مەسێل دێت ەٗاتبٙ )دەستجەسەرداگرتِ( دێت. ىەرٗٙ یبسبییەٗە ق

یبُ ض٘ێْێنٚ تبیجەتٚ  ،ىەسەر مۆٍپبّیبیەك ،ىەالیەُ ثەرپرس یبُ داٍەزراٗەیەمٚ دەٗڵەت
   ٍذراثێت.مە مردەٗەیەمٚ ّبیبسبیٚ تیبیذا ئەّجب

قەیً٘ ثەٗ مەسبّە دەٗترێت مە حنٍ٘ەتی ت٘رمیب ىە تبیجەت ثە پرسی ضبرەٗاّییەکبُ، 
دەرەٗەی ٕەڵجژاردُ ثۆ سەرۆمی ضبرەٗاّیەمبُ دایبّذەّێت ئەٍەش دٗای ئەٗەی سەرۆمە 

 کرێِ.تۆٍەتجبر دە گرٗپە تیرۆریستییەکبُٕەڵجژیردراٗەمبُ ثە پطتگیری 

 یەکسەرۆک ضبرەٗاّٗ، ٕەر ٘ثثە ٗەزارەتی ّبٗخۆ درا دەسەاڵت ئەٗکبت یثەپێی یبسبکە
دەخرێتەٗەٗ دەٗڵەت کەسێکی ، ىەکبر دٗٗر ثکبت (رێکخستْە تیرۆریستییەکبُ)پطتگیری ىە 

دەرکردّی ئەً یبسبیە یەک ٍبّگ  دیکە ىەجێگەیذا دادەٍەزرێْێت ىەژێر ّبٗی )قەیً٘(دا.
ثۆ دٗای ک٘دەتبکەی ت٘رکیب، ثەتبیجەت ثۆ سەرۆک ضبرەٗاّییەکبُ ٗ ّ٘ێْەراّی ک٘رد دەرکرا. 

سەرۆک ضبرەٗاّییەکبُ ٗ جێگرەکبّیبُ ٗ ٕەرکبت حکٍ٘ەت خ٘استی ىەسەر ث٘ٗ ئەٗەی 
 .ثخبتەٗەٍ٘ەّی ضبرەٗاّی ىەکبر دٗٗر جئەّذاٍبّی ئەّ

ٗ ثەرکبرثّ٘ی سیستەٍی  ٩١٣٦ح٘زەیراّی  ٩٢ژاردّەکبّی ىەدٗای ٕەڵجژاردّی ٕەڵج
ىەرێگەی یبسبیەکەٗە ىە  سەرۆکبیەتی ىە ت٘رکیب، پەی٘ەست ثە پرسی قەیً٘ راستەٗخۆ

 ىە، سەرۆك ضبرەٗاّیەمبُ ٗ ثەرپرسیبرێتی ثەراٍجەردەسەاڵتی ىێنۆڵیْەٗە  پەرىەٍبُ،
ی سەرۆک کۆٍبر ٍبف ٗاتبیەی ثەٗ ی ٗاڵت.مۆٍبر کرایەٗە ثۆ سەرۆستٗەزارەتی ّبٗخۆٗە گ٘ا

ی کبرٗثبری ّبٗخۆی ضبرەٗاّییەکبُ، ٗاتە ٗ دەستێ٘ەرەداّراستەٗخۆی دەثێت ثۆ ىێپرسیْەٗە
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 دٗای ىێکۆڵیْەٗە ثە ثریبرێک دەت٘اّێ دەسەاڵتەکبّی سەرۆک ثەگ٘ێرەی ٕەرکبت ثخ٘ازێت
ئەٍەش  .دٗرثخبتەٗەٗ قەیً٘ ثخبتە جێگبیبُ سەرۆک ضبرەٗاّییە ٕەڵجژێردراٗەکبُ ىەکبر

ٍەترسییەکی جذییە کە رٗثەرٗی سەرۆک ضبرەٗاّییەکبّی ٕەدەپە رُٗ ٗ ئبٍبژەیەکی 
، سەرۆک ىە ٩١٣٧ئبزاری  ١٣ٕەڵجژاردّە ضبرەٗاّیەکبّی ، ثەتبیجەت ىەدٗای دەثێتەٗە

ثەپبسبٗی تیرۆر پەراٗی ىێکۆڵیْەٗە ثۆ سەرۆک ضبرەٗاّیەکبُ ثکبتەٗە  دەت٘اّێ ٕەرکبتێکذا 
  ات.ىەسەر کبر الیبّجذ

ىەئێستبضذاٗ ىەسەرٗ ثەّذی ثبّگەضەی ٕەڵجژاردّەکبّذا دٗثبرە پرسی )قەیً٘( ٕبت٘ەتەٗە 
ٍیبّەی ىە )رەجەة تەیت ئەردۆغبُ( سەرۆمی ت٘رمیب ثەر ثبس، ثەتبیجەت دٗای ئەٗەی 

ىەثبرەی  ٩١٣٧ض٘ثبتی  ٩٣رۆژی  مۆثّ٘ٗەٗەیەمی جەٍبٗەریذا ىە ضبری یۆزگبت
 ئێ٘ە بُ،ت٘اّبیەی دەٗڵەت دەیخبتە ثەردەستئەٗ "ُ گ٘تیضبرەٗاّیەکبّی ثبک٘ری ک٘ردستب

 ٗ یً٘ زەٗتنراُٗەمەىە رێگبٙ ق یەٗ ضبرەٗاّییبّەئ ئێ٘ە دەڵێِرەٗاّەی قەّذیيی دەمەُ، 
ئێَەش  ائەٗثذەُ، بُ تجەیْەٗە. ئەگەر ٕبٗٗاڵتیبٌّ دەرفەت ثە ثردّەٗەبّجبرێنی دینە دەی

ثەً ضێ٘ەیە درێژە ثە ثەڵێ یً٘ دادەّێیْەٗە. ەیەمسەر ثەثێ چبٗەڕٗاّی جبرێنی دینە ق
  ".رێگبمە دەدەیِ

پرسی قەیٍ٘ی ىە ت٘رکیبدا ٕێْبیەٗە  جبرێنی دینە ئەً قسبّەی ئەردۆغبُ ىەً کبتەدا
ثەرثبس. ثەضێک ىەچبٗدێراُ پێیبُ ٗایە ثبسکردّی قەیً٘ ىەثبّگەضەی ٕەڵجژاردّەکبّذا 

اّی ک٘رد ٗ ٕەدەپە یە ثەتبیجەت ىەثبک٘ری ىەالیەُ ئەردۆغبّەٗە ثۆ ثێ ٕی٘اکردّی دەّگذەر
ک٘ردستبُ. ثەٗ پێیەی ٕەرچەّذە ٕەدەپە ثت٘اّێ ىە ٕەڵجژاردّی ضبرەٗاّیەکبّی ثبک٘ری 
ثراٗە ثێت، ثەاڵً حکٍ٘ەت دەت٘اّێ ّ٘ێْەرە ٕەڵجژێردراٗەکبّی ک٘رد ثە یبسب الثذات ٗ قەیً٘ 

 ثخبتە جێگەیبُ. 

ەردۆغبُ جذیِ، ثەرکبرثّ٘ی یبسبی قەیً٘ ٕەتب ٕەّذێکی دیکەش پێیبُ ٗایە ٕەڕەضەکبّی ئ 
ئێستبش، خۆی ىە خۆیذا ئبٍبژەیە ثۆ درێژە پێذاُ ثەً سیبسەتە  ىەالیەُ حکٍ٘ەتەکەی 

 ئەکەپەٗە ىەٍبٗەی کبری دإبت٘یذا.

یەکێکی دیکە ىەٗ کێطەٗ ئبستەّگبّەی چبٗەڕٗاُ دەکرێت رٗثەرٗی سەرۆک ضبرەٗاّیەکبّی 
 ىەکە سەرۆک کۆٍبری ت٘رکیب (ی ٣٥ی ژٍبرە )ٗ ٍەرسٍ٘ثڕیبر ە، پەی٘ەستە ثٕەدەپە ثجێتەٗە
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ىەرۆژّبٍەی فەرٍی ت٘رکیبدا ثاڵٗث٘یەٗە. ئەً ثریبرەی سەرۆک پەی٘ەست  ٩١٣٦ ئبثی ٍبّگی
ثبری رۆژاّە ٗ ثەڕێ٘ەثردّی کبرٍٗەثەستی ثۆ  ،ث٘ٗ ثە پرسی ث٘دجەٗ دإبتی ضبرەٗاّییەکبُ

ی خزٍەتگ٘زاریی ضبرەٗاّییەکبُ. ىەّبٗەرۆکی ثریبرەکەدا ٕبت٘ٗە ىەدٗای پرۆژەئەّجبٍذاّی 
دەثەسترێتەٗە جەی ضبرەٗاّیەکبُ دث٘ ،ٕەڵجژاردّی ضبرەٗاّییەکبّی ت٘رکیبثەرێ٘ەچّ٘ی 

 . ئەٍەش ٗاتە ثە ٍەرکەزی کردّی ث٘دجەٗ دإبتی ت٘رکیب. ٕبٗکبتٗەت٘رکیب ثەث٘دجەی گطتی
% ثۆ ٣٣رێژەی ىە ث٘دجەی ضبرەٗاّییەکبُ ٩١٣٧بڵی ىەث٘دجەی سباڵّەی ت٘رکیبضذا ثۆ س

 ایەٗە.% کەٍکر٣٩.٧

ٕبٗکبری  پطت ثە دەثِضبرەٗاّییەکبُ ّبچبر  ثێگٍ٘بُ پبش جێجەجێجّ٘ی ئەً ثریبرەش
ٗە ٍەترسی ئەٗە دێتە ضەىێرە .ثجەستِٗ ٗەزارەتی دارايی ت٘رکیب حکٍ٘ەتی ّبٗەّذ دارایی 

ئەگەر ىەرێگەی حبڵەتی دەرچّ٘ی سەرۆک ضبرەٗاّییەکبّی سەر ثەٕەدەپە،  ئبراٗە، کە ىە
قەیٍ٘ەٗە الّەثرێِ، ئەٗا ثەً رێگەیە حکٍ٘ەتی ئەّقەرە کێطەیبُ ثۆ درٗست دەکبت ٗ 

ی سەرۆک ضبرەٗاّییەکبّی الٗازکردّی ئەدا ٕبٗکبری داراییبُ ّبکبت. ثەً جۆرەش کبر ىەسەر
 دّیبُ زیبتر دەثێت.ٕەدەپە دەکرێت ٗ ئەگەرٗ پبسبٗی الثر

 ىە ای درک کردُ ثە ثّ٘ی ئەً ٍەترسیبّە ىەثەردەً سەرۆک ضبرەٗاّیەکبّی ٕەدەپەڕسەرە
ٍبٗەی ئبیْذەدا، ثەاڵً تب ئێستب ستراتیژٗ پالّی رٗثەرٗثّ٘ەٗەی ٕەدەپە ثۆ ئەً کێطەٗ 

رٗثەرٗی فطبرەکبّی  ُت ٗ چۆێثەرثەستبّە دیبر ّییە. کە ئبیب ٕەدەپە ٕەڵ٘ێستی چی دەث
 .؟ئەردۆغبُ ٗ سیبسەتی قەیً٘ دەثیتەٗە ىەدإبت٘دا
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 ل٘سزی ًبّی کبًذٗذاًی َُدەپَ ثۆ َُڵجژاردًی شبرەّاًَ٘کبى
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 رَکز٘ک ّ ربٗجَروًَذی ُبّپَٗوبًێزَ٘٘کبًی َُڵجژاردى

ت٘رکیب ىەً ٕەڵجژاردّەدا الیەّە سەرەکیەکبّی ت٘رکیب ثەتبیجەت ضەش پبرتە گەٗرەکەی 
)ئەکەپە، جەٕەپە، ٕەدەپە، ٍەٕەپە، ئیی پبرت ٗ پبرتی سەعبدەت(  کە ّ٘ێْەریبُ ىە 
پەرىەٍبّی ئەٗ ٗاڵتەدا ٕەیە، جۆرێک ىە رێککەٗتْی فەرٍی ٗ ّبفەرٍیبُ ىەّێ٘اُ خۆیبّذا 
ئەّجبً داٗەٗ ثەسەر دٗٗ ٕبٗپەیَبّێتی ٗ ثەرەدا داثەضجُ٘، ئەٗەش ثەٍەثەستی ضکستٖێْبُ 

ەراٍجەر ثەرەکی دیکەدا، ىەٗپێْبٗەضذا ثریبریبّذاٗە ٕبٗپەیَبّی ٗ ٕبٗکبری ثەرەیەک ىەث
 یەکذی ثکەُ ىەً ٕەڵجژاردّەدا.

 یەکەً. )ٕبٗپەیَبّێتی گەه(

ٗ  پبرتی داد، )٩١٣٦ح٘زەیراّی  ٩٢ٕبٗضێ٘ەی ٕەڵجژاردّە پەرىەٍبّی ٗ سەرۆکبیەتیەکەی 
ىەزۆریْەی  پێنەٗە ٍەٕەپە(، -پبرتی ّەتەٗەپەرستئەکەپە( ىەگەڵ ) -گەضەپێذاُ

،  ثەرەی ٕبٗپەیَبّی ىەژێر ّبٗی )ٕبٗپەیَبّی گەه(پبرێزگبکبّذا ثە فەرٍی ٗ راگەیەّذراٗ 
 ٕەڵجژاردّیبُ پێکٖێْب. 

دەستپێکی کبری پێکەٗەيی ٗ ٕبٕٗەڵ٘یستی ٕەردٗٗ پبرت )ئەکەپە ٗ ٍەٕەپە(، دەگەرێتەٗە ثۆ 
ٗ یەک گ٘تبری ٕەردٗ پبرتەکە ىە  ٩١٣٤تەٍ٘زی سبڵی  ٣٣دٗای ک٘دەتب ضکستخ٘اردٗەکەی 

کۆٍەڵێک ٗێستگە ىەٗاّەش )دەستگیرکردّی سیبسەتَەداراُ ٗ چبالکەٗاّبّی ٕەدەپە، الثردّی 
پبرێزثەّذی ىەسەر پەرىەٍبّتبراّی ٕەدەپە، ئەّجبٍذاّی ئۆپەراسیۆّی سەرثبزی 

درعی ف٘رات ٗ ىەپبرێزگبکبّی ثبک٘ری ک٘ردستبُ، ئەّجبٍذاّی ئۆپەراسیۆّە سەرثبزییەکبّی 
چڵە زەیتُ٘ ىە رۆژئبٗای ک٘ردستبُ ٗ س٘ریب ...(، ٕەٍ٘ٗ ئەٍبّە ٕۆکبرثُ٘ ثۆ ٕبٗپەیَبّی 

 ٩١٣٦ثەستْی ٕەردٗ پبرت ىە ٕەڵجژاردّەکبّی سەرۆکبیەتی ٗ پەرىەٍبّی ت٘رکیب ىەسبڵی 
ىەژێر ّبٗی )ٕبٗپەیَبّی کۆٍبر(. ٕەرچەّذە ىەدٗای ٕەڵجژاردّەکبُ پەی٘ەّذیەکبّی ئەکەپەٗ 
ٍەٕەپە جۆرێک ىە سبردی تێکەٗت ثەٕۆی درٗستجّ٘ی ّبکۆکیبُ ىەسەر ٕەّذێک خبڵ 

، کە ٍەٕەپە داٗای دەکردٗ  دەرمردّی ىێج٘ردّی گطتی ثۆ زیْذاّیبّی سیبسیىەٗاّەش پرسی )
 ، دٗثبرە داخستی ثەضە ّبٗخۆیی زاّنۆمبُۆ داٗامردّی ٍەٕەپە ثئەکەپە رەتی کردەٗە، 

ەش ىەالیەُ ئەکەپەٗە(. ثەاڵً ىەگەڵ ّزیکجّ٘ەٗەی ٗادەی ئەً داٗاکبرییرەتنردّەٗەی 
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ٕەڵجژاردّی ضبرەٗاّییەکبُ دٗثبرە ٕەردٗال ّزیکجّ٘ەٗە ىەیەکذی ٗ ّبکۆکیەکبّی ّێ٘اّیبُ 
 ىەثیرکردٗ سەرئەّجبً رێککەٗتْی )ٕبٗپەیَبّێتی گەه(یبُ ٗاژۆکرد ىەّێ٘اّیبّذا.

ئەکەپە ٗ ئیسالٍی  ئبیْی ٗ گ٘تبریی گّ٘جبّذّ گ٘تبری سەرەمی ئەً ٕبٗپەیَبّیە ثریتیە ىە
 ٍەٕەپە. ّبٗەرۆکی ٕبٗپەیَبّێتیەکەش رێککەٗتْە ىەسەر:  ّەتەٗەپەرستیگ٘تبری 

  تەّٖب ثۆ کبتی  ،ٕبٗپەیَبّێتیەکی کبتی ّییەثەردەٗاٍەٗ ئەً ٕبٗپەیَبّێتییە
 ٗاثەستەیە ثە  پرسی پبرێزگبریکردُ ىە ٍبّەٗەی ت٘رکیب.  ٕەڵجژاردُ. ثەڵک٘

  ضبرەٗاّی ضبرەکبُ.  ٩١ضبرەٗاّی گەٗرە ٗ  ١١ئەکەپەٗ ٍەٕەپە ٕبٗپەیَبِّ ىە 
  کبّذیذی دەثێت ثۆ ضبرەٗاّیە گەٗرەکبُ ئەٗاّیص ٕەریەک ىە  ١ٍەٕەپە

ضبرەٗاّیە گەٗرەکەی دیکە  ٩٥ضبرەٗاّیەکبّی )ئەدەّە، ٍێرسیِ ٗ ٍبّیسب( ٗ ىە 
برە گەٗرەمبّی ٗەك ٍەٕەپە ىەض ٗاتە پطتی٘اّی ىەکبّذیذاّی ئەکەپە دەکبت.

دەّگ ثەمبّذیذەمبّی  (. ضبرەٗاّیە گەٗرەکبّی ترٗ ئیزٍیر ..ەرەقٗ ئەّ  ج٘ڵّستەیئ)
ٕبٗکبت ىەگەٗرە ضبرەٗاّیەکبّیص، ثەضێک ىە ضبرەٗاّی ضبرەکبُ  . ئبمەپە ثذات

کبّذیذی ٍەٕەپەیبُ ثۆ دیبریکراٗە، ثە َّّ٘ە سێ ضبرەٗاّی ضبری ئەستەّج٘ڵ 
دەّگ دەداتە  ئبمەپەتەپە، سیيیڤری(. ىەً ضبرەٗاّیبّەش ىەٗاّەش )ثێطکتبش، ٍبڵ

 کبّذیذەکبّی ٍەٕەپە. 
  کبّذیذی ٕەیە ثۆ سەرۆکی ضبرەٗاّی پبرێزگبکبُ ٗ ضبرەکبُ ٗ  ٣٩٧٥ئەکەپە

کبّذیذی دەثێت ثۆ  ٦٤٩کبّذیذی ثۆ ضبرەٗاّی ضبرەکبُ ٗ  ٣١ّبٗچەکبُ. ٍەٕەپەش 
 ّبٗچەکبُ.

  ضبری  ٣٤ەرژەٗەّذی کبّذیذاّی ئەکەپە ىە کبّذیذی ٍەٕەپە، ثۆ ث ٣٤کطبّذّەٗەی
ت٘رکیب ىەدیبرتریْیبُ ضبرەکبّیص، ضبری )ث٘ى٘ ٗایيۆ، تطبّبک، قەاڵی ٗزّٗغ٘ڵذاک، 

 غیرسۆُ ...(.
  ضبرەٗاّی ثۆ ثەرژەٗەّذی کبّذیذاّی ٍەٕەپە، ئەٗاّیص  ١کطبّەٗەی ئەکەپە ىە

 ضبرەٗاّی )قبرس، کیرکالراىی، ئیغذیر(.
 ّێ٘اّەدا رایگەیبّذ کە ئەٗاُ پطتی٘اّی ىەکبّذیذاّی پبرتی یەکێتی گەٗرەش ىە ً

 )ٕبٗپەیَبّی گەه( دەکەُ ىە ضبرەٗاّیە گەٗرەکبّذا.
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 مٌتٌنگی هاوپەٌمانی گەل)ئاکپارتی و مەهەپە( لە ئٌستەنبوڵ بەبەشداری  

دەوڵەت باخچەلی( و انغدرم، ئەردۆڵ)بٌناڵی ٌە  
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 ئٍ٘ەت( -دٗٗەً. )ٕبٗپەیَبّێتی ٍیييەت

ىەثەراٍجەر ئەً ٕبٗپەیَبّێتیەدا ٕبٗپەیَبّێتیەکی ّبفەرٍی ٗ تەکتیکی ىەّێ٘اُ )پبرتی 
ثّ٘ی ٕەیە، ىەژێر  گەىی کۆٍبری، پبرتی چبکە ٗ پبرتی سەعبدەت ٗ پبرتی دیَ٘کراتی گەالُ(

ً ٕبٗپەیَبّێتییە زیبتر ثۆ رکبثەری کردّی کبّذیذەکبّی ئە. ٩ّبٗی )ٕبٗپەیَبّی ٍیييەت(
سبڵ حکٍ٘راّی  ٣٤گەه( پێکٖبت٘ٗە. ئەٗەش ىەپێْبٗ کۆتبییٖێْبُ ثە ٕەژٍّ٘ی  )ٕبٗپەیَبّێتی

پبرتی دادٗگەضەپێذاُ ٗ ضکست ٕێْبُ ثە کبّذیذەکبّی )ئەکەپەٗ ٍەٕەپە( ىەٕەڵجژاردّە 
 ضبرەٗاّیەکبّی ئەٍجبرەدا. 

پێچەٗاّەی ثەرەی یەکەً، ئەً ٕبٗپەیَبّێتیە ّبرێکخراٗەٗ تبرادەیەک پەرض٘ثاڵٗی 
. ئەٗ پبرتبّەی  قۆّبغی ٕەڵجژاردُ ە، زیبتر ىە ثەرەیەکی کبتی دەچێت، تەّٖب ثۆپێ٘ەدیبر

 -کەدەکەّٗە چ٘ارچێ٘ەی ئەً ٕبٗپەیَبّێتییە خبڵی جیبٗازیبُ زۆرە، ثۆ َّّ٘ە )پبرتی چبک
ٍیراڵ ئبکطیْبر( پبرتێکی قەٍٗی ت٘رکیبیەٗ ىەراثردٗدا ىە ٍەٕەپە جیبثۆتەٗە خبڵی ّبکۆکی 

(دا. ثەاڵً ىەگەڵ ئەٍەضذا یەک ئبٍبّجیبُ ىەً قۆّبغەدا ٕەیە، ئەٗیص زۆرە ىەگەڵ )ٕەدەپە
ضکستٖێْبّە ثە )ٕبٗپەیَبّێتی گەه( ٗ ثەدیبریکراٗیص پبرتی دەسەاڵتذاری ت٘رکیب )ئەکەپە( 
ىەً ٕەڵجژاردّەدا. ئەً ٕبٗپەیَبّێتییە زیبتر ىەّێ٘اُ )جەٕەپەٗ ئی پبرت(دایە، ثەاڵً 

ثەراستەٗخۆ،  ٕەدەپە ثەّبراستەٗخۆ پطتی٘اّی  ىەٕەّذێک ّبٗچەش پبرتی سەعبدەت
 ىێذەکەُ. ثەضێ٘ەیەکی گطتی ّبٗەرۆکی ٕبٗپەیَبّێتی گەه پێکٖبت٘ە ىە:

  ضبرەٗاّی گەٗرە.  ١١ضبرەٗاّی گەٗرە، ىەکۆی  ٩٩رێککەٗتِ ىەسەر 
  کبّذیذی دەثێت ثۆ ضبرەٗاّی  ١٦کبّذیذی دەثێت ثۆ ضبرەٗاّییە گەٗرەکبُ،  ٣٦جەٕەپە

 ضبرەکبُ.
 کبّذیذی  ٩٦کبّذیذی دەثێت ثۆ ضبرەٗاّییە گەٗرەکبُ،  ٣٢ئی پبرت  -تی چبکپبر

کبّذیذیص ثۆ  ٧٦کبّذیذی دەثێت ثۆ ٕەرێَەکبُ ٗ  ٢١١دەثێت ثۆ ضبرەٗاّی ضبرەکبُ، 
 ّبٗچەکبُ.

                                                           

پارتی دٌموکراتی گەالن )هەدەپە(، تا ئێستاش بەراستوخۆ راٌنەگەٌاندوە سەر بەم هاوپٌمانێتٌٌە بێت، بەاڵم چاودێران پێٌان .  ٩ 

لەشارەوانی گەورەی ئٌستەنبوڵ بۆ بەرژەوەندی وابێت کاندٌد نەکردنی ئەندامەکانی هەدەپە  لەهەندێک لەشارەوانٌەکان بەنمونە 
جەهەپەو کشانەوەی کاندٌدەکای لە شاری رۆحا بۆ بەرژەوەندی کاندٌدەکەی پارتی سەعادەت، ئاماژەٌە بۆ قبوڵکردنی ئەم 

 هاوپەٌمانێتٌٌە بەشێوەٌەکی ناراستەوخۆ.



 
35 

  ٗ ئی پبرت کبّذیذی ّەث٘ٗ ىە ٕەرچ٘ار ضبرەٗاّی )ئەّقەرە، ئیستەّج٘ه، ئیزٍیر
 کبّذیذەکبّی جەٕەپە.ئەدەّە(، ئەٗەش ىەپێْبٗ دەرچّ٘ی 

  ،جەٕەپەش کبّذیذی دیبری ّەکردٗە ثۆ ضبرەٗاّیەکبّی )قۆّیب، قەیسەری، کۆجبعەىی
 ثبىیک  ئەسیر ٗ غبزی عەّتبة( ثۆ ثەرژەٗەّذی کبّذیذەکبّی ئی پبرت.

جگە ىە ئی پبرت ٕەریەک ىە )ٕەدەپە ٗ پبرتی سەعبدەت( کبّذیذیبُ دەستْیطبُ ّەکرد ثۆ 
ضبرەٗاّی گەٗرەی رۆژئبٗای ت٘رکیب  ٥گەٗرەکبُ. ثۆ َّّ٘ە ٕەدەپە ىە ثەضێک ىە ضبرەٗاّییە 

کبّذیذی ّییە، ئەٗاّیص ضبرەٗاّیەکبّی )ئەّقەرە، ئیستەّج٘ڵ، ئیزٍیر، ئەدەّە، ئ٘رفب، غبزی 
عەّتبة ٗ ئەّتبڵیب(. ٕەدەپە رایگەیبّذٗە ئبٍبّجیبُ ضکستٖێْبّە ثە ٕبٗپەیَبّێتی گەه ىە 

گەڵ ئەٗەضذا تب ئێستب ثەراستەٗخۆ رایبّەگەیبّذٗە کە الیەّگراّی رۆژئبٗای ت٘رکیب، ثەاڵً ىە
دەّگ ثذەّە کبّذیذەکبّی جەٕەپە یبخ٘د سەعبدەت، ثەاڵً رایگەیبّذٗە کە دەّگ ّبدەّە 

تیبدا دیبری ىەثبرەی ئەٗ ض٘ێِ ٗ ّبٗچبّەی ٕەدەپە ثەرثژێری  پبرتی چبک.  ٕبٗکبت
ّگی ّەٗرۆزٗ ٍیتیْگی ٕەدەپە ىە ضبری ٗاُ، ىەٍیبّەی ئبٕە ٩١٣٧ئبزاری  ٩٣ّەکردٗٗە رۆژی 

 ،کە ىۆگۆی ٕەدەپە ّەث٘ٗ ی، رایگەیبّذ "ىەٗ ّبٗچبّە)سەزایی تەٍەىی( ٕبٗسەرۆکی ٕەدەپە
، پبرتەٕبٗپەیَبّی ئبکپبرتی ٗ ٍەٕەپە ث٘ٗ دەّگی خۆتبُ ثذەّە ئەٗ  ٗ دژیکبٍە پبرت ّەیبر

 ."ثۆ ئەٗەی ئبضتی ٗ دیَ٘کراتی سەرثکەٗێت

ە ىە سەر ئبستی ضبرەٗاّی گەٗرەی ئیستەّج٘ڵ ٕەریەکە ىە پبرتەکبّی یبخ٘د ثۆ َّّ٘
)ٕەدەپە، ئی پبرت، سەعبدەت( کبّذیذیبُ ّییە، ثەٗ ئبٍبّجەی کبّذیذکەی جەٕەپە )ئەکرەً 
ئیَبً ئۆغڵۆ(، ثۆ سەرۆکی گەٗرە ضبرەٗاّی ئیستەّج٘ڵ، ضکست ثەکبّذیذەکەی ٕبٗپەیَبّی 

ت. ثەً جۆرەش پبرتەکبّی ئەً ثەرەیە رەچبٗی گەه ٗ ئەکەپە )ثیْبڵی یەڵذرً( ثٖێْێ
دەّگەکبّی یەکتریبُ کردٗە ىەثەضێک ىە ضبرەٗاّیەکبُ ٗ ىەثەرژەٗەّذی الیەکی دیکە 

 کبّذیذیبُ ثۆ ٕەّذێک ىە ضبرەٗاّیەکبُ دیبری ّەکردٗٗە. 

دٗاجبر سەرەرای ئەً ٕبٗپەیَبّێتیبّەٗ راگەیبّذّی دٗٗ ثەرەی جیبٗاز ىەً ٕەڵجژاردّەدا، 
ىەدەّگذەری پبرتەکبُ ثّ٘یبُ ٕەیە،  ٗ ژٍبرەیەك ىەٕەردٗٗ ثەرەمە رێژەً ثەدڵْیبییەٗە ثەاڵ

کە ٕیچ کبت پبثەّذ ّبثِ ثە رێککەٗتِ ٗ رێَْبی پبرتەکبّیبُ ثۆ دەّگذاُ ثەالیەّەکبّی 
ثەئەگەرێکی زۆرەٗە ثەضێک ىەدەّگذەراّی تەٗاٗی پبرتەکبُ، سەرەرای ّەثّ٘ی  دیکە.

ەٕەّذێک ىەٗ ّبٗچبّەی کە پبرتەکبّیبُ ثۆ ثەرژەٗەّذی الیەّە کبّذیذی پبرتەکبّیبُ ى
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ٕبٗپەیَبّەکەی کبّذیذی دەست ّیطبُ ّەکردٗە، تب دەّگذەری پبرتەکەیبُ دەّگ ثذەّە 
خ٘است ٗ پێچەٗاّەی الیەّە ٕبٗپەیَبّەکەیبُ، ئەٗاُ پبثەّذی ئەٗ رێکەٗەتْە ّبثِ ٗ 

 .یکۆتی پرۆسەکە دەکەُدەدەُ یبخ٘د ثب پبرتە سیبسیەمبّیبُ دەّگئبٍبژەی 

 

 

 ثَرًبهَی َُڵجژاردًی پبررَ سَرەکَ٘٘کبًی رْرک٘ب

ىەراثردٗدا ثەرّبٍەی ٕەڵجژاردّی پبرتە سیبسییەکبّی ت٘رکیب ثۆ ٕەڵجژاردّی ضبرەٗاّییەکبُ، 
ثەضێ٘ەیەکی سەرەکی تیطک دەخرایە سەر ثبثەتە خزٍەتگ٘زارییەکبّی ٗەک )کێطەی ئبٗ ٗ 
کبرەثب ٗ غبز، یبخ٘د ثبثەتی یەکەی ّیطتەجێجُ٘ ٗ ثبثەتی تەالرسبزی ٗ چبککردّی 

ەسەرکردّی پیس ثّ٘ی ژیْگەٗ ثەرگە ٕەٗا، رەخسبّذّی ٕەىی ضەقبٍەکبُ، یبخ٘د چبر
کبر...ٕتذ( جبر جبریص دەرثبرەی پرسی ئەٍْی ٗ ئبسبیص ٗ سەقبٍگیری ثبّگەضەٗ گفت٘گۆ 

( لە ئٌستەنبوڵ بەبەشداریجەهەپە و ئٌی پارت)مٌللەت مٌتٌنگی هاوپەٌمانی   

(کەمال کلٌچذار ئۆغڵۆ و مٌراڵ ئاکشٌنار)  
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دەکرا. ثەاڵً ىەً ٕەڵجژاردّەدا جۆرێک ىەگۆراّکبری ىەً رٗەٗە ثەدی دەکرێت ٗ ثبثەتی 
ر ثەرّبٍەٗ ثبّگەضەی ٕەڵجژاردّی پێطکەٗتْی تەکْەىۆژیبٗ کبریگەریی جیٖبّیجُ٘ ثەسە

الیەّەکبّەٗە رەّگیذاٗەتەٗە. ثۆ َّّ٘ە ىەثەرّبٍەی زۆرێک ىەالیەّەکبّذا ثبس ىە ثبثەتی 
ْذاّبّی ضبرستبّی ٗ ڵٗەک )رەخسبّذّی پێطکەٗتْی تەکْیکی ىەث٘ارەکبّی خزٍەتگ٘زاری ٗ پب
 ێت. پرسی دەستخستْی تەکْەىۆژیبی ّ٘ێ ٗ ئیذارەی زیرەک ...(یبُ تیبدەکر

الیەّەکبُ، پرسی ٕەڵجژاردّی خۆجیی دەثەستْەٗە ثە ثبثەتە  یبخ٘د ٕەّذێکی دیکە ىە
دەرەکیەکبّەٗە. ثۆ َّّ٘ە )ٕبٗپەیَبّی گەه: ئەکەپەٗ ٍەٕەپە(، پرسی دەّگذاّی ٕبٗاڵتیبّی 
ثەست٘ەتەٗە ثەٗ ٕەرەضەٗ ٍەترسیبّەی ىە ڕٗیی سیبسی ٗ ئبث٘ری ٗ سەرثبزیی ٗ تیرۆرەٗە 

یب کردٗٗە. ٕەرثۆیە ٕەردٗال ىەثبّگەضەٗ ثەرّبٍەکبّیبّذا جگە ىەثبثەت ڕٗیبُ ىە ت٘رک
ەت ڵخزٍەتەگ٘زارییەکبُ، جەخت ىەسەر پبراستْی ت٘رکیبٗ ٍبّەٗەی ثە ثەٕێزی دەکەُ. )دەٗ

ثبخچەىی( سەرۆکی ٍەٕەپە ىەً ثبرەیەٗە دەڵێت " ثۆ ئێَە گرّگ ّییە ىە ک٘ێ ثراٗە دەثیِ، 
ثردّەٗەی ضبرەٗاّییەک ٗ ٍبّەٗەی ت٘رکیب، ئێَە ٍبّەٗەی  ئەگەر سەرپطکَبُ ثکەُ ىەّێ٘اُ

ت٘رکیب ٕەڵذەثژیریِ" ٕبٗکبت دەڵێت "ّەثردّەٗەی ضبرەٗاّییە گەٗرەکبُ ىەالیەُ 
 ٕبٗپەیَبّی گەىەٗە راستەخۆ دەثێتە ٍەترسی ىەسەر دإبت٘ی ت٘رکیب". 

ىەسەراّسەری ثۆ َّّ٘ە ىەسەرٗ ثەّذی ثبّگەضەی ٕەڵجژاردّەکبّذا )ّرخی سەٗزەٗ ٍی٘ە( 
ت٘رکیبدا ثەرزث٘یەٗە، ثەٗ ٕۆیەضەٗە حکٍ٘ەت راستەٗخۆ دەستێ٘ەرداّی کردٗ ىەپێْبٗ 
داثەزاّذّی ّرخی سەٗزەٗ ٍی٘ە. دٗای داثەزاّذّی ّرخەکبُ ىەٍبٗەی ٕەفتەیەکذا، راسەٗخۆ 
ئەً ثبثەتە گ٘استرایەٗە ّێ٘ ثبّگەضەی ٕەڵجژاردّەکبُ ٗ چبرەسەری کێطەی گراّی ّرخی 

بّەٗ داثەزاّذّی ّرخەکەیبُ ىەالیەُ ئەکەپەٗ ٍەٕەپەٗە ثۆ ثبّگەضەی ٕەڵجژاردُ ئەٗ کباڵی
ثەکبر ٕێْذرا. ثەٗ پێیەی گراّجّ٘ی ّرخی سەٗزەٗ ٍی٘ەیبُ پەی٘ەست کرد ثەٗ ٍەترسییە  
ئبث٘رییە دەرەکیبّەی کە ثەردەٗاً رٗ ىە ت٘رکیب دەکەُ. ثەاڵً ثەً جۆرە دەثیْیِ ٕبٗپەیَبّی 

جژاردّە خۆجییەکبُ کە ثبثەتێکی ّبٗخۆییە ثەستەٗە ثە پرسی گەه پرسێکی ٗەک ٕەڵ
 ٍەترسی ٗ ٕێرضە دەرەکییەکبُ ثۆ سەر ت٘رکیب. 

ىەٍیبّەی ثبّگەضەکبّی ئەٍجبرەدا ثەٕەٍبُ ضێ٘ە  (رەجەة تەیت ئەردۆغبُالی خۆضیەٗە )
جەختی ىەسەر ٕەرەضەٗ ٍەترسییەکبّی دەرەٗەٗ تیرۆر دەکرد ىەسەر ئبیْذەی ت٘رکیب. ثۆ 

ىەٍیبّی ثەضذاریکردّی ىە ئەردۆغبُ(  ، )رەجەة تەیت٩١٣٧ئبزاری  ٩٩ّ٘ە رۆژی َّ
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الیەّە دەرەکی ٗ رایگەیبّذ"ىە پبرێزگبی ک٘تبٕییە  یکۆثّ٘ەٗەیەکی جەٍبٗەری پبرتەکە
 .ذا"ّبٗخۆییەکبُ یەکیبُ گرت٘ٗە ثۆ ضکستپێٖێْبّی ئبکپبرتی ىە ٕەڵجژاردّە خۆجێییەکبّ

رێڕەٗی تیرۆر ىە  ثچڕاّذّیئۆپەراسیۆّەکبَّبُ ىە س٘ریبٗ ثۆ  گ٘تیطی "ثۆ ثەردەٗاٍیٕبٗکبت 
ثۆ ثەرەّگبرثّ٘ٗەٗەی تیرۆریستبُ ىە ٕەردٗٗ ّبٗچەی قەّذیو ٗ ضْگبه ىە ، ثبض٘ری سْ٘رٍبُ

ثذەّە  دەّگ ذاىە ٕەڵجژاردّە خۆجێییەکبّٕبٗاڵتیبَّبُ ثبک٘ٗری عێراق، پێ٘یستە 
  ".ِیسەرکەٗتِ ثەدەستجٖێْ (، تبئبکپبرتی ٗ ٍەٕەپە) یٕبٗپەیَبّی کۆٍبر

ىەالیەکی دیکەٗە چەّذ رٗداٗێکی دیکەی ٗەک )ٕێرضە تیرۆریستیەکەی سەر ٍزگەٗتی ّ٘ر ىە 
داّْبّی ئەٍریکب ثەسەر سەرٗەری ئیسرائیو ثەسەر ثەرزایەکبّی جۆالّذا  +ّی٘زىەّذا 

اردُ، ىە ی دیکەی ثبّگەضەی ٕەڵجژثبثەتی دەرەکثُ٘ ثە دٗٗ ٍبدەٗ ىەچەّذ رۆژی راثردٗٗ(، 
 ٍیتیْگەکبّی دٗایِ ٕەفتەی ثبّگەضەی ٕەڵجژاردّذا، ىەالیەُ ئبکپبرتی ٗ ئەردۆغبّەٗە

ثەکبرٕێْذراُ. ئەٗەش ثەجەختکردّەٗە ىەسەر ٕێطتْەٗەی ئبکپبرتی ىەى٘تکەی دەسەاڵتی 
 ت٘رکیب، ثۆ پبرستْی ٍ٘س٘ڵَبّبُ ىەت٘رکیبٗ تەٗاٗی جیٖبّذا.

ىەالیەکی دیکەٗە پبرتە ئۆپۆزسیۆّەکبُ ثەتبیجەت جەٕەپەٗ ٕەدەپە ئەً ثبّگەضبّەی 
)ٕبٗپەیَبّی گەه: ئەکەپەٗ ٍەٕەپە(، ىەثبرەی ٍەترسیەکبّی دەرەٗەٗ تیرۆر ثە ثەپبڵپطتی 
ٕێزەکبّی ئۆپۆزسیۆّی ت٘رکیب رەتذەکەّەٗە، ثەڵک٘ ئەٗ ثبّگەضبّە ثەٕۆکبرێکی دەزاِّ ثۆ 

تۆقبّذُ ىەّێ٘اُ دەّگذەراّی ت٘رکیبدا. ىەثەراٍجەردا ئەٍبُ سیستەٍی ثاڵٗکردّەٗەی ترس ٗ 
سەرۆکبیەتی ٗ دەرٕبٗیطتەکبّی ئەً سیستەٍە ثە ٕەڕەضەٗ ٍەترسی دەثیِْ ثۆ ئبیْذەی 
ت٘رکیب. ٕبٗکبت پرسی ثەرزثّ٘ەٗەی ّرخی کباڵکبُ ٗ داثەزاّذّیبُ ىەکبتی ثبّگەضەی 

، ثە تەکتیکێکی کبتی ٗ درٗستکراٗ ثۆ ٕەڵجژاردّەکبُ ىەرێگەی دەستێ٘ەرداّی حکٍ٘ی
ثبّگەضەی ٕەڵجژاردّەکبُ خ٘ێْذّەٗەیبُ ثۆ کرد. ثۆ کبریگەری درٗستکردُ ىەسەر ئبراستە 
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  گۆڕیْی دەّگی دەّگذەراّی ت٘رکیب.

 

ثەش پێکٖبت٘ٗە ٗ تیبیذا ثبس  ٣٣ىە  پبرتی دادٗ گەضەپێذاُ )ئەکەپە(ثەرّبٍەی ٕەڵجژاردّی 
سبزی ضبرەکبُ، ژێرخبُ ٗ گ٘استْەٗەٗ گەیبّذُ، پێطکەٗتْی ىەً ثبثەتبّە کراٗە )پالّ

تەالرسبزی ٗ ثیْبسبزی، ضبری َّّ٘ەیی، ضبری زیرەک، ضبری رێزگر ىە ژیْگەٗ سرٗضت، 
پێطکەٗتْی کۆٍەاڵیەتی، پێطکەٗتْی ئبسَبّی، ئیذارە ىەگەڵ گەه، رەخسبّذُ ٗ ضەفبفیەت، 

 ضبری رۆضْجیری ٗ ثەٕبٗ پێطکەٗتِ(.

ثەش پێکٖبت٘ٗە ٗ ثە درٗضَی  ٣٩ىە  پبرتی کۆٍبری گەه )جەٕەپە(اردّی ثەرّبٍەی ٕەڵجژ
)ضبرەٗاّیەکبّی گەه( دەست پێذەکبت ٗ تیبیذا ثبس ىەً ثبثەتبّە کراٗە )ضبر ثۆ ىێج٘ردەیی ٗ 
قج٘ڵکردّی جیبٗازی، ضبری ٕبٗثەش ثۆ ٕەٍ٘اُ، ضەفبفیەت ٗ ىێپرسیْەٗە، ضبرێ 

طەی گ٘استْەٗە، ضبر ثت٘اّێ ٕەّبسە ثذات، ضبری ثەرٕەٍٖێْەر، ضبری زیرەک ٗ دإێْەر، کێ
 دادپەرٗەری کۆٍەاڵیەتی، ضبری رۆضْجیری ٗ ّٕ٘ەر، ضبری ٕبٗرێی ژیْگە، ضبری ثەختەٗەری(.

الپەرە پێک ٕبت٘ەٗ ثە  ٤٢ىە  راتی گەالُ )ٕەدەپە(کپبرتی دیَ٘ثەرّبٍەی ٕەڵجژاردّی 
کبت. ٕبٗکبت درٗضَی )ئبزادی درٗضَی )ثبزاڕ، ئیرادە، سەرکەٗتِ ثۆ ئێَەیە( دەست پێذە

زیبتر، ٍبفی زیبتر، ژیبّی زیبتر پێکەٗە ثەرەٗ دیَ٘کراسی( تیبدا ثەرزکراٗەتەٗە. ثە گطتی 
ثەرّبٍەکە پێک ٕبت٘ٗە ىەً ثبثەتبّە )سیبسەتە ٕەڵەکبّی ئەکەپە ٗ قەیٍ٘ەکبّی ىەٍبٗەی 

ئبزادی ٗ  راثردٗدا، دیَ٘کراسی ٗ خۆثەرێ٘ەثەری، ٕەدەپە ٗ پێطخستْی دیَ٘کراسی ٗ
داپەرٗەری، پرسی ث٘دجەی ضبرەٗاّییەکبُ، پرسی ثەٕێزکردّی ٕەرێٌ ٗ ضبرەٗاّیەکبُ، پرسی 
عەداىەتی کۆٍەاڵیەتی، پبراستْی ژیْگە، ٍبفی ژّبُ، ٍبفی ٍْذااڵُ، دەرفەت ٗ ٕەىی کبری 

، ژیبّێکی ضبیستە ثۆ خبّەّطیِ ٗ پیرٗ خبٗەُ پێذاٗیستی تبیجەتزیبتر ثۆ گەّجبُ، ٍبفی 
پەکەٗتەکبُ، ٍبف ٗ ژیبّی پەّبثەراُ، پالّسبزی ضبر، پبراستْی ض٘ێْەٗارٗ ئبسەٗارەکبُ، 
ٍبفی ئبژەڵ ٗ ثبڵْذەکبُ، س٘د ٗەرگرتْی زیبتر ىەسبٍبّە سرٗضتییەکبُ، خزٍەتی زیبتری 
پەرٗەردەیی ٗ تەّذرٗستی، چبالکی ّٕ٘ەری ٗ رۆضْجیری ٗ ٗەرزضی، ئبزادی ثیرٗثبٗەری 

 بّی دایک ...ٕتذ(.جیبٗاز، پبراستْی زٍ
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ثە درٗضَی )ضبرێکی ثبش ٗ دإبت٘یەکی ثبضتر( دەست  پبرتی چبک )ئیی پبرت(ثەرّبٍەی 
پێذەکبت. ثەٕەٍبُ ضێ٘ەی ىەثەرّبٍەکەیبّذا جەخت کراٗەتەٗە ىەسەر )ضبرەٗاّی زیرەک، 

 پطت ثەست ثە تەکْەىۆژیبی زاّیبری، ژیْگە دۆستی ٗ خزٍەتگ٘زاری(.

 ثۆ پبررَ س٘بسَ٘کبى ٩١٣٢ی ئبزاری ٩٣اًیگرًگی َُڵجژاردًی شبرەّ

ثەرکەٗتْی ىەگەڵ ٕبٗاڵتیبُ، زۆر ثە خێرای  ثەردەٗاًسەرۆکی ضبرەٗاّی ثەٕۆی  .１
ىەرٗی  ثەتبیجەت دەت٘اّێت گ٘زارضت ىە ثۆچّ٘ی پبرتە سیبسییەکەی ثکبت،

)خزٍەتگ٘زاری ٍٗرۆیی ٗ کۆٍەاڵیەتیەٗە(، ثەٗ پێیەی سەرۆک ضبرەٗاّی دەثێتە خبڵی 
ی ّێ٘اُ پبرتەکەی ٗ ٕبٗاڵتیبُ، ثەً پێیەش پۆستە خۆجێیەکبُ ٕەٍیطە زیبتر پەی٘ەّذ

 ت ثەرکەٗتْیبُ ىەگەڵ ٕبٗاڵتیبّذا دەثێت. اڵٗ دیکەی ىە پۆستە ثباڵکبّی
پۆستە خۆجێییەکبُ، ثبضتریِ ثژاردەی تبقیکبرییە ىەثەردەً پبرتە سیبسیەکبّی  .２

اّەیبُ کە ىەٕەڵجژاردّە ت٘رکیبدا. ئەٗەش ثۆ تبقیکردّەٗەی ئەٗ ئەّذاً ٗ کبدر
ضبرەٗاّیەکبّذا ثراٗە دەثِ ٗ پۆستی حکٍ٘ی ٗەردەگرُ. ثەٗپێیەی ىەرێگەی ئەً 
ئەزٍّ٘ەٗە دەت٘اِّ دٗای پێْج سبڵ، س٘د ىە ت٘اّبی سەرکەٗت٘تریِ ئەّذاٍەکبّیبُ 
ٗەرثگرُ، ىە کبّذیذ کردّیبُ ثۆ پۆستی ثباڵتری حکٍ٘ی ٗ راکێطبّی زۆرتریِ دەّگی 

 یبّذا. بّی پبرتەکثەال ٕبٗاڵتیبُ
ضبرەٗاّییەکبُ ثەرپرسِ ىە ثەرّبٍەی ئەّجبٍذاّی پرۆژەی ثەرەٗپێطجردّی ضبرەکبُ،  .３

رێکخستْی ج٘ڵەٗ ٕبت٘چۆی ضبرەکبُ، ثّ٘یبدّبُ ٗ ثەرەٗپێطجردّی ّەخطەی 
ئەّذازیبری ٗ تەالرسبزی، پێطخستْی سەرخبُ ٗ ژێرخبّی ضبرەکبُ، رێکخستْی 

ئبٗ ئبٗەڕۆ، خزٍەتگ٘زاری پبککردّەٗە، پالّسبزی ٕێڵەکبّی داثەضکردّی کبرەثبٗ 
رێگبٗثبُ ٗ ٗ ثبزار ٗ ّبٗچە پیطەسبزی ٗ ثەرٕەٍٖێْبُ ٗ خزٍەتگ٘زارییەکبُ. ىەگەڵ 
رێکخستِ ٗ ثەرەٗپێطجردّی ث٘ارەکبّی دیکەی خزٍەتگ٘زاری ٗەک )تەّذرٗستی گطتی، 

جەً کبرٗ پەرٗەردەٗ فێرکردُ ٗ خ٘ێْذّی زاّکۆ، داثیْکردّی پێذاٗیستی ثۆ سەر
. چبالکیە رۆضْجیری ٗ ّٕ٘ەریی ٗ ٗەرزضییەکبُ، کبرٗثبری ئبیْی ٗ کۆٍەاڵیەتی... ٕتذ(

 .ئەٍبّەش راستەخۆ پەی٘ەّذیبُ ثە ژیبّی رۆژاّەی ٕبٗاڵتیبّەٗە ٕەیە
ٗ ثەرکبرثّ٘ی سیستەٍی سەرۆکبیەتی  ٩١٣٦ح٘زەیراّی  ٩٢ىەدٗای ٕەڵجژاردّەکبّی  .４

ىە ت٘رکیب، زۆرثەی دەسەاڵتەکبُ گ٘استراّٗەتەٗە ثۆ سەرۆک کۆٍبر، ىە ثەراٍجەردا 
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پبرتە ئۆپۆزسیۆّەکبّی ت٘رکیب چیتر ىەرێگەی پەرىەٍبّەٗە ّبت٘اِّ ٗەک راثردٗٗ 
ئێستبدا ثەدەستٖێْبّی زۆرتریِ ضبرەٗاّی  رۆڵێکی ثەٕێزٗ کبریگەر ثجیِْ، ثۆیە ىە

ىەالیەُ پبرتە ئۆپۆسیۆّەکبّی ت٘رکیب دەرفەتە ثۆ ثەٕێزثّ٘ەٗەی پێگەیبُ ثەراٍجەر 
 پبرتی دادٗگەضەپێذاّی دەسەاڵتذارٗ خۆ ئبٍبدەکردُ ثۆ چ٘ار سبڵی دإبت٘ی ت٘رکیب.

 یْێ.ٕیچ ٕەڵجژاردّێکی دیکە ثەخۆیەٗە ّبث ٩١٩١ثەٗ پێییەی ت٘رکیب تب سبڵی 
ئەگەر پبرتی دادٗگەضەپێذاُ ثت٘اّێت ٕبٗضێ٘ەی ٕەڵجژاردّەکبّی راثردٗٗ، زۆرتریِ  .５

یەک ضکستێکی دیکە دٗچبری رکبثەرەکبّی دەکەت ٗ الضبرەٗاّییەکبُ ثجبتەٗە، ىە
زیبتر جێ پێی خۆی ىەدەسەاڵتذا جێگیر دەکبت. ىەالیەکی دیکەش دەت٘اّێ جێگری 

ثە ئبسبّیص دەت٘اّێ ثەردەٗاٍی ثذات ثە ثجەخطێتە سیستەٍی سەرۆکبیەتی ٗ زۆر 
 ثەرّبٍەٗ  سیبسەت ٗ پرۆژەکبّی ثۆ پێْج سبڵی دیکە ىە ت٘رکیبدا. 

ئەّجبٍەکبّی ئەً ٕەڵجژاردّە ثۆ ٕەّذیک ىە پبرتەکبُ چبرەّ٘سسبز دەثێت. ثۆ َّّ٘ە  .６
ىە حبڵەتی ضکستی دٗثبرەی )جەٕەپە ٗ ئیی پبرت( ىەً ٕەڵجژاردّبّەدا، ثەتبیجەت ىە 

ّییە گەٗرەکبُ، راستەٗخۆ ئەٗ دٗٗ پبرتە ىە سەر ئبستی ّبٗخۆییبُ، رٗثەرٗی ضبرەٗا
٘ەیەکی ێگۆڕاّکبری ٗ ٕەّگبّٗبُ دەثِ ثۆ گۆریْی سەرکردایەتی پبرتەکبّیبُ. ثەض

گطتیص ىە دٗثبرە سەرکەٗتْەٗەی پبرتی داٗد گەضەپێذاُ ىەً ٕەڵجژاردّەدا، ئەگەر 
ٕەڵجژاردّە ٕۆکبر ثِ ثۆ ىەدایک ثّ٘ی  ٕەیە ثۆ قۆّبغی دإبت٘ٗ، ئەّجبٍەکبّی ئەً

پبرت ٗ رەٗتی دیکە ىەت٘رکیبدا. ثەتبیجەت ىە ئێستبدا کە ثبس ىەٗە دەکرێت ئەگەر 
ٕەیە )ئەحَەد داٗد ئۆغڵۆ(ی سەرۆک ٗەزیراّی پێط٘ی ت٘رکیب پبرتێکی ّ٘ێ درٗست 

 ثکبت ىەگەڵ کۆٍەڵێک ىە ٕبٗەاڵّی راثردٗی ىەّێ٘ پبرتی دادٗگەضەپێذاّذا.

 ٩١٣٢ئبزاری  ٩٣روًَذی َُڵجژاردًی شبرەّاًَ٘٘کبًی ربٗجَ

ىەژێر سبیەی ت٘رکیب کە  ٕەڵجژاردّی ضبرەٗاّیدەثێتە یەکەٍیِ  ئەً ٕەڵجژاردّە  .１
 ثذرێت.سیستەٍی سەرۆمبیەتیذا ئەّجبً 

ٗ گۆریْی سیستەٍی سیبسی  ٩١٣٥ّیسبّی  ٣٤دٗای ریفراّذۆٍە دەست٘رییەکەی   .２
ت٘رکیب ثۆ سەرۆکبیەتی، ىە ئێستبدا ثۆ یەکەٍیْجبرە سەرۆک کۆٍبری ت٘رکیب ىەرێگەی 
دەست٘رەٗە ثەثێ ٕیچ کۆت ٗ ثەّذێکی ٕەڵجژاردُ دەت٘اّێ ثەضذاری ىە کەٍپەیْی 

دەست٘ریەکەدا ٕبتج٘ٗ "سەرۆکی ٗاڵت  ٕەڵجژاردّەکبّذا ثکبت. ثەٗ پێیەی ىەٕەٍ٘ارە
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ىەٕەٍبّکبتذا دەت٘اّێ سەرۆکی پبرتێکی سیبسیص ثێت". ئەٍە خبڵەش رێگب ثەسەرۆک 
ثەاڵً ئەٍە ثەٗ  کۆٍبری ت٘رکیب دەدات ثەضذاری ىە کەٍپەیْەکبّی ٕەڵجژاردّذا ثکبت.

ٍبّبیە ّەث٘ٗ کە سەرۆک کۆٍبر ثت٘اّێ داٍەزراٗەکبّی دەٗڵەت ثۆ ثەرژەٗەّذی 
رتەکەی ىە ثبّگەضەٗ پرٗپبگەّذەی ٕەڵجژاردّذا ثەکبر ثٖێْێت. ثەاڵً ىەگەڵ پب

تبٗەک٘ رێگری  اٗەئەٗەضذا ٕیچ ثەرثەستێک یبُ کۆت٘ ثەّذێکی دەست٘ری دیبری ّەکر
ىەسەرۆک کۆٍبری ت٘رکیب ثکبت ثۆ ثەکبرّەٕێْبّی داٍەزراٗەکبّی دەٗڵەت ثۆ 

ا. ثەً ٕۆیەٗە ىەکۆتبی سبڵی ثەرژەٗەّذی پبرتەکەی ىەثبّگەضەی ٕەڵجژاردّەکبّذ
تبیجەتی ثەً ثبثەتە ثڕیبرێنی  (یژّەی ثباڵی ٕەڵجژاردّەمبّی ت٘رمیبى)دا ٩١٣٦

ٗ   سیفەتەی سەرۆمی ت٘رمیبیە ٕیچ مۆت ثەٗ کە ئەردۆغبُ ٗ تیبیذا ٕبتج٘ٗدەرمرد
ثەٗ پێیەی  ّبیگرێتەٗە. ٩١٣٧ئبزاری  ١٣ ثەّذێنی ٕەڵجژاردّی ضبرەٗاّییەمبّی

 ثەّذیٗ  ثەپێی دەست٘ر ثەسەرۆمی دەٗڵەت دادەّرێت، ئەٗا مۆت سەرۆمی مۆٍبر)
ی ىیژّەی ثڕیبرٕەٍبُ ثەگ٘ێرەی  (. ثەاڵًثەسەریذا جێجەجێ ّبثێت کبُٕەڵجژاردّە

ٗ پيە ثباڵکبّی ٗاڵت، کۆت ٗ ثەّذیبُ ثۆ داّراٗ ىیژّەکە ٗ پەرىەٍبّتبر ٗەزیرثباڵ 
ێو ٗ ّبت٘اِّ ئۆتۆٍجێت ٗ ثریبریذا کە ٕیچ یەکێک ىەٗ پيە ثباڵیبّە ٍبفیبُ ّبث

 ٗ پرۆژەیەمی  ٕیچ چبالمی حکٍ٘ی ثەکبرثٖێِْ، تەّبّەت ّبت٘اِّ داٍەزراٗەی
ئبزار تب  ٩٣ىەرۆژاّی  ەکبّذا ثکەّەٗەخزٍەتگ٘زاریی ىەٍیبّەی ٕەڵَەتی ٕەڵجژاردّ

 . ٩١٣٧ئبزاری  ١٣
یەکێکی دیکە ىە خبڵە جیبٗازەکبّی ئەً ٕەڵجژاردّە، ثریتییە ىە دٗثبرە دەّگذاّی   .３

ٕبٗاڵتیبّی س٘ری ىە ٕەڵجژاردّەکبّی ت٘رکیبدا. ئەٗ ٕبٗاڵتیە س٘ریبّەش ئەٗاّەُ کە 
ىەٍبٗەی چەّذ سبڵی راثردٗدا ثەٕۆی قەیراّی جەّگی س٘ریبٗە رٗیبُ ىە ت٘رکیب 

 ٩١٣٦ح٘زەیراّی  ٩٢ىە ٕەڵجژاردّەکبّی ەجێِ. کردٗەٗ ىە ئێستبدا ىەٗ ٗاڵتە ّیطت
، ىەٕەڵجژاردّەکبّذا ٕەزار ٕبٗاڵتی س٘ری کە ّبسْبٍەی ت٘رکیبُ ٕەث٘ٗ ١١زیبد ىە 

ٗەزیری ّبٗخۆی ت٘رکیب  (س٘ىەیَبُ سۆیي٘) ثەضذاریبّکرد. ثۆ ئەً ٕەڵجژاردّەش
 .ٗەرگرت٘ٗەٕبٗاڵتی س٘ری ڕەگەزّبٍەی ت٘رکییبُ  ٦٩١ٕەزار ٗ  ٥٧ "تب ئێستب ڕایگەیبّذ

ذاری ضىە ٕەڵجژاردّەکبّذا ثە ِدەت٘اّ یبُکەس ٧٧ٕەزار ٗ  ٣١ٗ ىەٗ ژٍبرەیەش 
ثێگٍ٘بُ دٗاجبر زۆریْەی ئەً ٕبٗاڵتیە س٘ریبّەش ىەثەرژەٗەّی پبرتی دادٗ  .ُ"ثکە

گەضەپێذاُ دەّگ دەدەُ، ٕەر ثۆیە زۆریْەی پبرتەکبُ گٍ٘بّیبُ ٕەیە ىە 
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ە ژٍبرەیەکی زۆرتر ىەٗەی ثاڵٗکراٗەتەٗە، ثاڵٗثّ٘ەٗەی ئەٗ ژٍبراّەٗ پێیبُ ٗای
ٕبٗاڵتی س٘ری رەگەزّبٍەیبُ پێذراٗە، ثەتبیجەت ىە ضبرەٗاّییە گەٗرەکبّی ت٘رکیبدا، 

 ثۆ ئەٗەی ىەثەرژەٗەّذی ئەکەپەٗ ٍەٕەپە ىەٗ ّبٗچبّە دەّگ ثذەُ.
ثڕیبری ثە  خبڵێکی دیکەی جیبٗازی ئەً ٕەڵجژاردّە ئەٗەیە کە ثۆ یەکەٍیِ جبرە .４

کۆت ٗ ثەّذ ىەثەردەً دەّگذاّی  ّی ثباڵی ٕەڵجژاردّەمبّی ت٘رمیبئەّجٍ٘ە
زیْذاّیبّی ت٘رکیبدا دادەّرێت.  ثریبرەکەش ثە جۆرێکە کە ٕەر زیْذاّیەک دەت٘اّێ 
دەّگ ثذات ثەاڵً ثەٗ ٍەرجەی دەثێت زیْذاّەکەی کەتیبیذا زیْذاّیکراٗە 

اّیەکەی تیبدا تۆٍبر ئەٗە ثبزّەیەی ٕەڵجژاردّەدا ثێت کەّبٗی زیْذ ىەچ٘ارچێ٘ەی
کراٗە. ٗاتە ئەگەر زیْذاّییەک زیْذاّەکەی ىەچ٘ارچێ٘ەی ثبزّەی ٕەڵجژاردّەکەیذا 

ّێ٘ ىیستی ىە ّبٗی زیْذاّی ٕبٗاڵتیەمی ّەثێت ٍبفی دەّگذاّی ّبثێت. ثۆ َّّ٘ە ئەگەر
زیْذاّی ج٘ڵ ّری ىەئەستەڤىەزیْذاّی سیيی ثێت ٗەرەدا قدەّگذەراّی ضبری ئەّ

ثبزّەیەی ٕەڵجژاردّی ئەستەّج٘ڵذا ّبٗی ىەّێ٘ ىیستی دەّگذەراّی ئەٗئەٗا  کراث٘ٗ،
  ّبثێت ٗ ٍبفی دەّگذاُ ىەدەست دەدات.

ّبٗەّذی ئبزادییەکبّی ستۆکۆڵٌ ىەسەرەتبی ئەٍسبڵذا راپۆرتێکی ىەثبرەی 
زیْذاّەکبّی ت٘رکیب ثاڵٗکردەٗە، ىە راپۆرتەکەدا پطت ثەست ثەزاّیبرییەکبّی 

 ٣٢٢ٕەزارٗ  ٩٤١ثەست٘ٗە. ثەٗ پێیەی ىە ئێستبدا ّزیکەی  ٗەزارەتی دادی ت٘رکیب
 ١٦٣کەس ىەزیْذاّەکبّی ت٘رکیبداُ ٗ ژٍبرەی زیْذاّەکبّی ت٘رکیبش گەیطت٘ەتە 

 زیْذاُ.
ٕبٗاڵتی  ٣٥٢ٕەزارٗ  ٣٣ثە ىێکۆڵیْەٗە ىەً ژٍبراّە دەردەکەٗێت کە ّزیکەی 

ی دیکە، ثەٕۆی ئەً زیْذاّیکراٗ ثەٕۆی گ٘استْەٗەیبُ ثۆ زیْذاّی ضبرٗ ّبٗچەکبّ
ذا. ثێگٍ٘بُ یەکبّثریبرەٗە ثێجەش دەثِ ىەٍبفی دەّگذاُ، ىەٕەڵجژاردّی ضبرەٗاّی

زۆریْەی ئەٗ ٕبٗاڵتیبّەش ّەیبری ئەکەپەٗ ٍەٕەپەُ ٗ ئەّذاً ٗ الیەّگراّی 
)ٕەدەپەٗ ثزٗتْەٗەی خزٍەتِ( کە ثە پبسبٗی پطتی٘اّی تیرۆر ٗ پالّی ک٘دەتبکەی 

 ت٘رکیب زیْذاّیکراُٗ. 
یەکێکی دیکە ىەخبڵە جیبٗازٗ تبیجەتەکبّی ئەً ٕەڵجژاردّە، ثریتییە ىە ٕێْبّە  .５

، ی ٕەڵجژاردُێکتەمتین پێطەٗەی کەسبّی دیبر ىە ت٘رکیبداٗ کبّذیذکردّیبُ ٗەک
ثەدیبریکراٗیص ىە ضبرەٗاّییە گەٗرەکبّذا، زۆرێک ىەٗ کەسبیەتیبّەش پێطتر ىە پيەٗ 
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پەرىەٍبّتبری  ٣٥ثۆ َّّ٘ە ىەً ٕەڵجژاردّەدا   پۆستی حکٍ٘ەی ٗ حیزثی ثباڵدا ثُ٘.
ثەً  .یەکبُثّ٘ٗەتە کبّذیذی سەرۆکبیەتی ضبرەٗاّ ت٘رکیب ىەسەرجەٍی پبرتەکبُ

پەرىەٍبّتبری  ٤جەٕەپە، پەرىەٍبّتبری  ٣پەرىەٍبّتبری ئبکپبرتی،  ١جۆرە ) 
 (.ئییی پبرتی ٗ پەرىەٍبّتبرێکی سەرثەخۆپەرىەٍبّتبری  ٩ٕەدەپە، 

ی دادٗ گەضەپێذاُ ىە پێْبٗ ثردّەٗەی ضبرەٗاّی ئیستەّج٘ڵ )ثیْبڵی پبرت  ٕبٗکبت
یەڵذرً(ی کبّذیذ کرد، ثیْبێی پێطتر سەرۆکی ئەکەپە ٗ سەرۆک ٗەزیراّی ت٘رکیب ث٘ 
ىە کبثیْەی پێط٘ی حکٍ٘ەتذا، ىە ئێستبضذا سەرۆکی پەرىەٍبّی ت٘رکیب ث٘ٗ، ثەاڵً 

کێطبیەٗەٗ خۆی ثۆ سەرۆک  ىەسەر داٗای ئەردۆغبُ، دەستی ىەسەرۆکی پەرىەٍبُ
ٕبٗکبت ئەکەپە ثۆ سەرۆک ضبرەٗاّی  ضبرەٗاّی گەٗرەی ئیستەّج٘ڵ کبّذیذ کرد.

ئەّقەرە )ٍحَذ ئۆزٕبسکی( ٗەزیری ژیْگەی پێط٘ی کبّذیذ کردٗە، ثۆ ضبرەٗاّی 
 ئیزٍیریص ٗەزیری پێط٘ی دارایی )ّیٖبد زیجکچی( کبّذیذ کردٗە. 

ەالُ، ثۆ گەٗرە ضبرەٗاّی  ٍبردیِ )ئەحَەد ىەالیەکی دیکەٗە پبرتی دیَ٘کراتی گ
(ی ثۆ ٕبٗسەرۆک ضبرەٗاّی کبّذیذ کردٗە. ثۆ گەٗرە ضبرەٗاّی  ُ ئبڵتْذاغ فیگٔت٘رک ٗ 

ىچ٘ٗك  دّبُ سٔ عٔٗ  ُ ئ٘ٗیبّل ٕ٘ىیب ئبىۆمَٔئبٍەد ٕەردٗٗ پەرىەٍبّتبری ٕەدەپە )
  دیعە ئۆزگۆمچٔ ثٔ(ی کبّذی کردٗە. ثۆ گەٗرە ضبرەّٗی ٗاُ، ٕەریەکە ىە )ٍزراميی

ّذی  ّی ّبٗٓ ّجٍ٘ٔ ّذاٍی ئٔ فب ئبڤجی ئٔ ستٍٔ ٗ  پٔ دٓ ٍبّتبری ٗاّی ٕٔ رىٔ رتبُ پٔ ئٔ
ٕەدەپە ئبٍبّجی ئەٗەیە ىەً ىەالیەکی دیکەٗە   (ی کبّذیذ کردٗە.پٔ دٓ مبرگێڕی ٕٔ

 ٗ ٍەٕەپەئەکەپەىەدەستی  ٗ ثیْگۆڵ( قبرس، ٍ٘ش)ٕەڵجژاردّەدا ضبرەٗاّی 
، ثۆ ئەٗ ٍەثەستەش مەسبّی ثە ت٘اّبی ثۆ ئەٗ ضبراّە پێْبٗەضذادەرثٖێْێت. ىەٗ 

ثۆ گەٗرە ضبرەٗاّی قبرس )ئەیٖبُ ثیيگەُ: ثەرثژێر مردٗٗە. ثۆ َّّ٘ە ٕەدەپە 
(ی کبّذیذ ڤیِ ئبالجب ضٔکەسبیەتی دیبرٗ ٗتەثێژٗ پەرىەٍبّتبری پێط٘ی ٕەدەپە ٗ 

: سیبسەتَەداری ّبٗداری سری سبمیلکردٗە. ٕبٗکبت ثۆ سەرۆک ٍ٘ش ٕەریەک ىە )
 ی کبّذیذ کردٗٗە.  (ّچ ه گٔ سیجٔثبک٘ری ک٘ردستبُ ٗ 

ثەردەٗاٍی داثەزیْی ثەٕبی ىیرە ٗ گراّجّ٘ی ّرخی ضتٍ٘ەک ىەثبزارەکبّی ت٘رکیبدا  .６
یەکێکی دیکەیە ىە خبڵە دیبرەکبّی ئەً ٕەڵجژاردّەٗ تب ئێستبش ئبسۆی چبرەسەری 

ەٗاٍی کێطەٗ قەیراّە سیبسی ٗ سەرثبزی ٗ ثەردئەً قەیراّە دیبر ّییە. ثێگٍ٘بُ 
ئبث٘رییەکبّی ت٘رکیب ىەسەر ئبستی ّبٗخۆی ٗ ئبستی ٕەرێَی ٗ ّێ٘دەٗڵەتی، 
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ٕبٗضبّی تێکچّ٘ی پەی٘ەّذییە دیپيۆٍبسییەکبّی ّێ٘اُ ئەٍریکبٗ ت٘رکیب، ثەتبیجەتی 
ىەٍبٗەی پێْج سبڵی راثردٗدا، ٕۆکبری سەرەکیی ثُ٘ ىە داثەزیْی ثەٕبی ىیرەی 

کی ٗ ق٘ڵجّ٘ەٗەی زیبتری کێطە ئبث٘ری ٗ داراییەکبّی ئەٗ ٗاڵتە. ثۆ َّّ٘ە ىە ت٘ر
ىیرەی ت٘رکی،   ٣.١١ثەٕبی دۆالرێکی ئەٍریکی ثەراٍجەر ث٘ٗە ثە  ٩١١٦سبڵی ّیسبّی 

ثەٕبی دۆالرێکی ئەٍریکی ثەراٍجەر ث٘ٗە ثە  ٩١٣٦سبڵ ىە ّیسبّی  ٣١ثەاڵً دٗای 
سبڵذا ىیرەی ت٘رکی ّزیکەی چ٘ار ٕێْذەی  ٣١ىیرەی ت٘رکی، ٗاتە ىەٍبٗەی   ٢.٣١

 ٩١٣٧سبڵی راثردٗ ثەٕبکەی ثەراٍجەر دۆالی ئەٍریکی داثەزی. ٕبٗکبت ىە سەرەتبی 
ثێگٍ٘بُ  .٨ ثەٕبکەی ىەدەستذا٣١ىیرەی ت٘رکی زیبتر ىە  ٩١٣٧تب ٍبّگی ض٘ثبتی 

ە ئەٍە ضتێکە ىە ثبرٗدۆخی ئبسبییذا رّٗٗبدات. ٕبٗکبت ىەٗ سبتەٗەختەی ثەٕبی ىیر
ىە ثبزاڕەکبّذا رٗی ىە داثەزیِ کردٗٗە، ئبث٘ری ت٘رکیبش رٗثەرٗی ٍەترسی گەٗرەی 
داڕٍبّی ث٘ەتەٗە. ىە ئێستبضذا پێطجیْی دەکرێت ت٘رکیب ت٘ضی ٕەاڵٗسبّی گەٗرەی 

% ەٗە ثۆ ّزیکەی ٣ئبث٘ری ثجێتەٗە، ثەتبیجەت پبش ئەٗەی ڕێژەی ٕەاڵٗسبُ ىە ڕێژەی 
رخی کباڵٗ ضَەک ٗ خ٘اردەٍەّی ىە ّبٗخۆی ت٘رکیب . ىەثەراٍجەردا ّٗە% زیبدیکرد٩١

. ئەٗە جگە ىەزیبدثّ٘ی رێژەی ثێکبری ىە ت٘رکیبدا، ثەرزث٘ەتە٨ٗ ٩٣-% ٩١ثەڕێژەی 
سبڵی راثردٗٗ، ىەٍسبڵذا ثێکبری گەٗرەتریِ رێژەی تۆٍبرکردٗٗە.  ٣١کە ثەراٗرد ثە

ە ئێستبدا پطت ثەست ثەئبٍبرەکبّی ّبٗەّی ئبٍبرٗ راپرسی ت٘رکیب )ٗرکستبت( ى
ٍيیۆُ ٕبٗاڵتی ت٘رکیب ثەدەست ثێکبرییەٗە دەّبڵێِْ، ئەً ژٍبرەیەش  ١.٢ّزیکەی 

 .یەک ٍيیۆّی زیبترە ىە ئبٍبرەکبّی سبڵی راثردٗٗ
پێطجیْی دەکەُ کە  ٗ دەزگبکبّی ت٘ێژیْەٗەٗ ثەدٗاداچُ٘ ئبث٘ری ّبسبُ ىە ئێستبضذا

تی دی ّ٘ە ثبّکی ). ثۆ َّثەٕبی ىیرە زیبتر ىەٗەی کە ئێستب ٕەیە داثەزێت
ی ىە پبیزی ىیرەی ت٘رک پێی ٗایە کە ،ثەرٕێْبّی کەّەدییەثبّکێکی  ٗە ، (ریتیی٘سیک

تب ىیرەی ت٘رکی  دەڵێتدەثێت. ئەً ثبّکە کەّەدیە  دیکەت٘ٗضی قەیراّێکی ئەٍسبڵذا 
 ٨٣ ثەٕبکەی ىەدەست دەدات. ثەجۆرێک ٢١ثەراٍجەر دۆالری ئەٍریکی  ٩١٣٧پبیزی 

ئەٍەش ئبٍبژەیە ثۆ  ىیرەی ت٘رکی. ٧.٦ثەراٍجەر دەثێت ثە دۆالری ئەٍریکی 
ثەرزثّ٘ەٗەی رێژەی ثێکبری ٗ زیبترثّ٘ی ٗ  ئبث٘رییەکبّی ت٘رکیب کێطەثەردەٗاٍی 

ٗ پبضەکطەی ثەرٕەٍٖێْبُ ٗ پیطەسبزی ٗ ٍبیەپ٘چجّ٘ی زیبتری قەثبرەی ٕەاڵٗسبُ 
 کۆٍپبّیبٗ سەرٍبیەداراّی ّبٗخۆ ٗ ثیبّی ىە ت٘رکیبدا. 
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 لََُڵجژاردًی شبرەّاًَ٘کبًی رْرک٘بدا ئ٘سزًَجْڵ گرًگی

ٕەڵجژاردّەکبّذا ت٘رکیبدا ثەگطتیی ٗ ىە  ىە ئیستەّج٘ڵ یەمێل ىەٗ پبرێزگبیبّەی، مەپبرێزگبی 
ثەٗ پێیەی ئیستەّج٘ڵ  .ٕەیە زۆری ٕەڵجژاردّی ضبرەٗاّییەکبّذا ثەتبیجەتی گرّگییەمی

زگبی  پێی ئبٍبرێنی دٓ ثٔگەٗرەتریِ پبرێزگبی ت٘رکیبیە ىە رٗی ژٍبرەی داّیطت٘اّەٗە. 
دا ٩١٣٧کە ىەٍبّگی ئبزاری مبُ  مگرت٘ٗٓ یٔ  ٗٓ تٔ رژٍێری ت٘رمیب ٗ سْذٗقی داّیطت٘اّی ّٔ سٔ

ٗ ژٍبرەی ی ت٘رکیب دیبریکردٗە جەّجبڵتریِ ضبر ی ثەضبری ئیستبّج٘ڵ ثاڵٗکراٗەتەٗە،
ٗاتە ئیستەّج٘ڵ ىە ئێستبدا  .خەٍاڵّذٗٗە کەس ٥٩٢زار  ٕٔ ٤٥ٍيیۆُ  ٣٣  ثٔ  داّیطت٘اّی

 ت٘رکیب ىەخۆ دەگرێت.  داّیطت٘اّیی %٣٦.٢
 رەتریِ ضبری جیٕبٍُٗیِ گە ١٢ثە ریەٗەئبث٘ ڕٗٗی ىە ئیستەّج٘ڵ ىەسەر ئبستی جیٖبُ

   .داّیطت٘اّەٗەژٍبرەی ىە ڕٗی   ضەئەٗرٗپب گەٗرەتریِ ضبریدادەّرێت، ىە 
ٕەڵجژاردّی ىە ئێستبضذا ئیستەّج٘ڵ زۆرتریِ دەّگذەری ت٘رکیب ىەخۆی دەگرێت. ىەدٗایِ 

ٕەزار ٗ  ١٦٥ٍيیۆُ ٗ  ٧ئیستەّج٘ڵ خبٗەُ دا ٩١٣٦ی ح٘زەیراّی ٩٢ىە  داپەرىەٍبّیی ت٘رکیب
 تەرخبّکراث٘ٗ.سْذٗقی دەّگذاّی ثۆ  ٣٢٣ٕەزار ٗ  ١٩دەّگذەر ث٘ٗ ٗ  ١٩٥

 ٩٥ضبرەٗاّی ٗ ّبٗچەی جیبٗاز،  ١٧ّج٘ڵ پێک دێت ىە ثەگطتی ضبرەٗاّی گەٗرەی ئیستە 
ک٘رسی  ٧٦ّبٗچەضیبُ ثە ضبری تەٗاٗەتی ّبٗدەثرێِ. ئەّجٍ٘ەّی ضبرەٗاّی ئیستەّج٘ڵیص ىە 

، ثەً ت٘رکیبٗە دەکەٗێتە ثبک٘ٗری ڕۆژئبٗای ج٘ڵّستەیئپێک دێت. ىەرٗی ج٘گرافیبضەٗە 
ضبری دیکەضی دەکەّٗە ّێ٘ کیط٘ەری  ٣٢ضبری کەٗتّ٘ەتە ّێ٘ کیط٘ەری ئەٗرٗپبٗ  ٩٣ٕۆیەش 

ئبسیبٗە. یەکێک ىە تبیجەتَەّذییەکبّی ئیستەّج٘ه ثۆ ئەٗە دەگەرێتەٗە کە ئەً پبرێزگبیە، ثە 
پڕ رەّگتریِ پبریزگبی ت٘رکیب دادەّرێت، ثەٗ پێیەی زۆرتریِ پێکٖبتەٗ رەگەزٗ ّەتەٗەی 

ت٘رکیبی )ثەازی ت٘رکیب ىەخۆی دەگرێت. ىەثەر ئەً ٕۆیەش زۆرجبر ئیستەّج٘ڵ ّبٗدەثرێت جیبٗ
 (.ثچ٘ک

پبرت، ىە تب ثچ٘ٗمتریِ    پبرتی سیبسی ت٘رکیبٗەتریِ  ٗرٓ گٔ  ر ىٔ ٕٔ ئەٍەش ٕۆکبرە ثۆ ئەٗەی
قی ّف٘زیبُ ٕەثێت. ثۆیە ٕەٍیطە ىە ٕەڵجژاردّەکبّذا ئیستەّج٘ڵ دەثێتە چە ،ّێ٘ ئیستەّج٘ڵذا

  ٍيَالّێی ٕەڵجژاردّی پبرتە سیبسییەکبّی ت٘رکیب.
ئەً گرّگییەی ئیستەّج٘ڵ ىەٕەڵجژاردّەکبّذا، پبضخبّێکی ٍێژٗٗی ٕەیە، ثۆیە ثەردەٗاً ىە 
ت٘رکیبدا ٗتەیەکی ثبٗ ٕەیە ىەثبرەی گرّگی ئیستەّج٘ڵ ىەٕەڵجژاردّەکبّذا کە دەڵێت "ئەٗەی 
ئیتسْج٘ڵ ثجبتەٗە، ت٘رکیبش دەثبتەٗە، ئەٗەی ئیستەّج٘ڵیص ثذۆرێْێت ت٘رکیب دەدۆرێْێت". 

https://ckb.wikipedia.org/wiki/%D8%A6%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://ckb.wikipedia.org/wiki/%D8%A6%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://ckb.wikipedia.org/wiki/%D8%A6%DB%95%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7
https://ckb.wikipedia.org/wiki/%D8%A6%DB%95%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7
https://ckb.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A7
https://ckb.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A7
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ثّ٘ی ئەً قەّبعەتە ىەخۆرایی ّییەٗ ىە ئەزٍّ٘ەکبّی ٕەڵجژاردّەکبّی راثردٗی ثێگٍ٘بُ 
ت٘رکیبدا ٗاقیعی ثّ٘ی ئەٗ ٗتەزایە سەىَبٗە. ثەٗ پێیەی ٕەر پبرتێک ئیستەّج٘ڵی ىە 
ٕەڵجژاردّی ضبرەٗاّیذا ثردثێتەٗە، دٗاتر ت٘اّی٘یەتی حکٍ٘ڕاّی ت٘رکیب ثگرێتە دەست. ثۆ 

ی ت٘رکیبٗە ٕەرپبرتێکی سیبسی ت٘اّیجێتی ٣٧٤١ّییەکبّی سبڵی َّّ٘ە ىە ٕەڵجژاردّە ضبرەٗا
ئیستەّج٘ڵ ثجبتەٗە، دٗاتر ىەٕەڵجژاردّە گطتییەکبّذا ح٘کَی تەٗاٗی ت٘رکیبی کەٗت٘ەتە 
دەست. ىەسبڵی ضەستەکبّذا ئەً ئەزٍّ٘ە ثەسەر پبرتی )عەداىەت(دا جێجەجێ ث٘ٗ. ىەسبڵی 

جەٕەپە( دٗثبرە ث٘یەٗە. سبڵی  -بریحەفتبکبّذا ئەً ئەزٍّ٘ە ثۆ )پبرتی گەىی کۆٍ
یطذا )پبرتی رەفب( ىەٕەڵجژاردّی ٣٧٧٢ٕەضتبکبّیطذا ثۆ )پبرتی دایک(. ىەسبڵی 

ضبرەٗاّیەکبّذا ت٘اّی ثەسەرکردایەتی )رەجەة تەیت ئەردۆغبُ( ضبرەٗاّی ئیستەّج٘ڵ 
تەٗەٗ ثجبتەٗە، دٗاتر دٗای سبڵێک پبرتی رەفب ت٘اّی ٕەڵجژاردّە گطتییەکبّی ت٘رکیب ثجب

)ّەجَەدیِ ئەرثەکبُ(ی سەرۆکی پبرتی رەفب ث٘ٗ ثە سەرۆک ٗەزیراّی ت٘رکیب. جبرێکی دیکە 
پبرتی دادٗ گەضەپێذاُ ٕەڵجژاردّی ضبرەٗاّی ت٘رکیبی ثردەٗەٗ ىەٗکبتەضەٗە  ٩١١٩ىەسبڵی 
 سبڵە، ئبکپبرتی ثەتەّٖب فەرٍبّرەٗای ت٘رکیب دەکبت. ٣٥تب ئێستب 

یە گەٗرەکبّی دیکە، کێجرکێی الیەّە سەرەکیەکبّی ت٘رکیب ىە ئێستبضذا جیب ىە ضبرەٗاّی
ثەتبیجەتی )ئەکەپەٗ ٍەٕەپە( ىەسەر ثردّەٗەی گەٗرە ضبرەٗاّی ئیستەّج٘ڵ چڕ ث٘ەتەٗە. 
پبرتی دادٗ گەضەپێذاُ ىەثەر ق٘رسی کێجرکێ کردّی ضبرەٗاّی ئیستەّج٘ڵ )ثیْبڵی یەڵذرً( 

ّی ئێستبی ت٘رکیبی کبّذیذ کردٗە ثۆ سەرۆک ٗەزیراّی پێط٘ی ت٘رکیبٗ سەرۆکی پەرىەٍب
سەرۆکی گەٗرە ضبرەٗاّی ئیستەّج٘ڵ، ثە ّ٘ێْەرایەتی ٕبٗپەیَبّی گەه. ىە الیەکی دیکەضەٗە 

ثەرێکەٗتْی ىەگەڵ پبرتەکبّی دیکە ی (ئەکرەً ئیَبً ئۆغڵ٘جەٕەپە(، ) -)پبرتی گەىی کۆٍبری
. ثەرثژێرکردٗٗە بدەت(،ێ٘ەی )ٕبٗپەیَبّێتی ٍیييەت: پبرتی چبک ٗ پبرتی سەعچىە چ٘ار

ٕەدەپە( ثۆ گەٗرە ضبرەٗاّی ئیستەّج٘ڵ کبّذیذی دیبری  -ٕبٗکبت )پبتی دیَ٘کراتی گەالُ
ّەکردٗە. دەگ٘ترێت ٕەدەپەش ىەپێْبٗ ضکست ٕێْبُ ثە ئەکەپەٗ ثیْبڵی یەڵذرً، کبّذیذی 

ٍيیۆُ دەّگی ىە ئیستەّج٘ڵذا  ١دەستْیطبُ ّەکردٗە. ثەٗ پێیەی ٕەدەپە ىەراثردٗدا ّزیکەی 
ر ثێت ٗ دەّگذەراّی ٕەدەپە دەّگ ثذەّە کبّذیذەکەی جەٕەپە، ئەٗا دەکرێت ٕێْبٗە، ئەگە

پێطجیْی ثکرێت ثۆ ئەٗەی کە کبّذیذەکەی جەٕەپە دەت٘اّێ کیجرکێی کبّذیذەکەی ئەکەپە 
 دەستْیطبّکردٗەمبّی ّبٗ ئیستبّج٘ڵ  ٗاّییٔ ش پبڵێ٘راٗی ثۆ ضبرٓ ضٔ  پٔ دٓ ٕٔثکبت. ثەاڵً 

. (جێ مَٔ ٗتنۆی، مبغتبّێ، ثبمرمۆی ٗ م٘چ٘ك چٔ ر، ئبرّٔ ّئ سٔ ر، ئٔ ثبخجئ) ش ٗأّ ىٔ
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ئیستبّج٘ڵ   رثٔ ی سٔ ً ّبٗچبّٔ ئٔ یٗاّ ضبرٓثت٘اّێت ئەً   پٔ دٓ ٕٔ چبٗەرٗاّیص دەکرێت
ٍيیۆُ دەّگەٗ  ١ی ەئەکەپە خبٗەّی ّزیکدا  ً ّبٗچبّٔ ىٔثەٗ پێیەی  .ست ثٖێْێت دٓ ثٔ

دا ت٘اّی٘یەتی کبّذیذەکبّی ىەً ّبٗچبّەدا زۆرتریِ ىەٕەڵجژاردّی پەرىەٍبّیەکبّی راثردٗ
 دەّگ ثەدەست ثٖێِْ. 

کێجرکێی تّ٘ذی الیەّەکبُ ىەسەر گەٗرە ضبرەٗاّی ئیستەّج٘ڵ، ٗایکردٗە تب ئێستب ثردّەٗەی 
ئیستەّج٘ڵ ثۆ ٕیچ الیەّێک یەکال ّەث٘ثێتەٗە. تەّبّەت ئەّجبٍی راپرسییەکبّیص کە 

ْەٗە، ئەّجبٍەکبُ زۆر ّزیکِ ىەیەکذییەٗە. ثە پێچەٗاّەٗەی ىەثبرەی ئیستەث٘ڵەٗە ثاڵٗدەکرێ
دٗٗ پبرێزگب گەٗرەکەی دیکە، کە ثەجۆرێک ىەجۆرەکبُ ئەّجبٍەکبُ ثۆ ٕبٗاڵتیبُ تبرادەیەک 
پێطجیْی کراٗە )ئەّقەرە ثۆ ئەکەپە ٗ ئیزٍیر ثۆ جەٕەپە(، ثەاڵً تب ئێستب ىە ئەرزی ٗاقیعذا 

ثەتەٗاٗی یەکالّەث٘ەتەٗەٗ کێجرکێیەکی ثەٕێز  ثردّەٗەی ئیستەّج٘ڵ ثۆ ٕیچ الیەّێک
چبٗەرٗاّی ئەّجبٍی ئەً دٗٗ ضبرەٗاّیە دەکبت. ثەاڵً ىەگەڵ ئەٍەضذا ثەضێکی زۆر ىە 
ثۆچّ٘ەکبُ ىەسەر ئەٗە کۆکِ، کە دٗاجبر پێذەچێ ٕبٗضێ٘ەی راثردٗ کبّذیذەکەی ئەکەپە 

 ثت٘اّێ ثەجیبٗازییەکی کەً ىە کبّذیذەکەی جەٕەپە ثجبتەٗە.
ەٗە تب ئێستب،  ٩١١٩ىەدٗای سبڵی  ثۆچّ٘ەش ىەٗێ٘ە سەرچبٗە دەگرێت، کە ئەکەپە ئەً

کە ئەردۆغبُ سەرۆک ضبرەٗاّی ئیستەّج٘ڵ  ٣٧٧٢پێطتریص ىەسەردەٍی پبرتی رەفب ىەسبڵی 
ت  تبیجٔ ثٔ ثەٗ پبرێزگبیە ثکبت. ش ثبش پێطنٔئێجگبر تێنی  تی خزٍٔیەت٘اّی٘ث٘ٗ. ئەً پبرتە 

ضبرستبّی ٗ پێطکەضکردّی خزٍەتەگ٘زارییەکبُ ثەٕبٗاڵتیبّی ئەٗ ضبرە پێطکەٗتْی ٗی ٗر  ىٔ
ىەگطت ئبستەکبّذا. ئەٍەش ٗایکردٗە کە زۆرێک ئیستەّج٘ڵ ثە پبیتەختی دەّگذەراّی 
ئەکەپە ثجیِْ ٗ پێیبُ ٗاثێت کە ئەستەٍە ٕبٗاڵتیبّی ئیستەّج٘ڵ پطت ىە ئەکەپە ثکەُ، 

 ٣٥ضخبّی خزٍەت ٗ پێطخستْەی ىەٍبٗەی ىەثەرژەٗەّذی جەٕەپە. ئەٗەش ثەٕۆی ئەٗ پب
سبڵی راثردٗدا ئەکەپە پێطکەضی سەرخبُ ٗ ژێرخبّی ئەٗ پبرێزگبیەی کرٗەٗ تب ئێستبش 

 ثەردەٗاٍی ٕەیە.
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 ئبهبرّ راپرسَ٘٘کبى

ٕبٗضێ٘ەی ٕەڵجژاردّەکبّی راثردٗٗ، ثۆ ئەً ٕەڵجژاردّەش دەزگبٗ سەّتەرەکبّی ىێکۆڵیْەٗەٗ 
راپرسیبُ ئەّجبً داٗە، دەرثبرەی ئەّجبٍی ٕەڵجژاردّی راپرسی ىە ت٘رکیبدا چەّذیِ 

ضبرەٗاّییەکبُ ٗ چبّسی پبرت ٗ ثەرثژێرەکبُ ثۆ ثەدەستٖێْبّی ٍتَبّەی ٕبٗاڵتیبُ. 
ثەتبیجەتی ىەگەٗرە ضبرەٗاّیەکبّی ت٘رکیبدا، ئێَە ىێرەدا ٕەٗڵذەدەیِ َّّ٘ەی چەّذ 

 راپرسییەک ٗ ئەّجبٍەکبّیبُ ثخەیْە رٗٗ:

  (سبٍەر)ىێکۆڵیْەٗەی سیبسی ٗ کۆٍەاڵیەتی ّبٗەّذی راپرسی 

راپرسییەکی ٍەیذاّی  ، ئەً ّبٗەّذەىە ضبری ئبٍەدە ی سبٍەر ثبرەگبی سەرەکیبُّبٗەّذ
پبرتی دیَ٘کراتی دەّگەکبّی  ەثبرەیئەّجبٍذاٗە، د پبرێزگبی ثبک٘ری ک٘ردستبُ ٣٤ىە 

 .٩١٣٧ئبزاری  ١٣ی ٕەڵجژاردّە خۆجێییەکبّ ٗ ئەّجبٍیگەالُ )ٕەدەپە(

 ٢١١ثە ثەضذاری دٗٗ ٕەزار ٗ   ٩١٣٦ی تطریْی دٗٗەٍی ٤تب ٩راپرسییەکە ىە رۆژاّی  
 .کەس ىە ضێ٘ەی دیذاری راستەٗخۆ ئەّجبٍذراٗە

ثەثەراٗرد ثە ثە پێی ئەّجبٍی راپرسیەکەی ّبٗەّذی سبٍەر، دەّگەکبّی ک٘ردٗ ٕەدەپە 
 دّەدا زیبد دەکبت.٨ ىەً ٕەڵجژار٤ثەرێژەی  ٩١٣٢سبڵی  ەکەیدٗاییِ ٕەڵجژاردّی خۆجێی

 پبرتی سیبسیئەٍڕۆ ٕەڵجژاردُ ثێت دەّگ ثە کبً یەکێک ىە پرسیبرەکبّی راپرسییەکە "
 . ئەّجبٍەکبُ ثەً جۆرە ثُ٘:دەدەیت؟

هەڵبژاردنی پەرلەمانیی پارتە رکابەرەکان رێژەی سەدی دەنگی پارتەکان لە ئٌستەنبوڵ  

2١٣8حوزەٌرانی  2٢   

 پارتی دادو گەشەپێدان %42.7

 پارتی گەلی کۆماری %26.7

 پاتی دٌموکراتی گەالن %12.7

 پارتی بزوتنەوەی نەتەوە پەرست %8.3

 پارتی چاک %8

 پارتەکانی دٌکە %1.7
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 ەّگەکبّی ثبک٘ری ک٘ردستبُد % 45.7ە ەدەپٕ
 % 28.3ئەکەپە  
 % 9.7ٗ یەکالّەثّ٘ەٗەتەٗە ڕیبریبُ ّەداٗەث 
 % 8ُ ەّگ ّبدەد
 % 2.9 ە ەٕەپج
 % 2ە ەٕەپٍ
 % 1.1ی یی پبرتئ
 1 % ر ٘داپبٕ 

  ەّبٗراپرسی( ّذی ئۆراکORC) 

 . ئەً ّبٗەّذەداٍەزراٗە ٩١١٧ىە ت٘رکیبٗ سبڵی  ىێکۆڵیْەٗەیەکێکە ىە ّبٗەّذەکبّی  ئۆراک
ثەیەکێک ىە ّبٗەّذە  ئەّجبً دەدات ٗت٘ێژیْەٗە ىە ث٘ارەکبّی سیبسی ٗ ئبث٘ریذا 

 . ىە ت٘رکیبدا ثبٗەرپێکراٗەکبّی راپرسی دادەّرێت

ئەّجبٍی راپرسییەکی ىە سێ گەٗرەتریِ ضبری ّبٗەّذی ئۆراک   ٩١٣٧ئبزاری  ٧ رۆژی ضەٍە
ثاڵٗکردەٗە.  ، ئەدەّە، ئەّتبڵیبٗ ئەسکی ضەٕیر(زٍیریئەّقەرە ٗ ئیستەّج٘ڵ ٗ ئ)ئەٗ ٗاڵتە 

، ىە دٗٗ بٍی راپرسیەکەی ئۆراک، )ٕبٗپەیَبّی گەه: ئەکەپە ٗ ٍەٕەپە(ثەگ٘ێرەی ئەّج
ئەٍەش ثەضێک ىە رٗثەرٗی ضکست دەثْەٗە، )ئەّقەرەٗ ئیزٍیر( ەٗرە پبرێزگبی ت٘رکیب گ

 ئەّجبٍی راپرسیەکە:

 :ئەّجبٍەکبّی ثەً جۆرە ث٘ٗە:  یەکەً. راپرسی ئەّقەرە 

 ثەدەست ٕێْبٗە یدەّگەکبّی ئەّقەرە ی%١٦.٧ ئەکەپە 

  ی دەّگەکبُ ٢١.٢جەٕەپە% 

 ٗی دەّگذەرا٣٣.٩ُە خۆیبُ یەکالّەکردۆتە% 

 ەکبُ% دەّگ٩.٦ الیەّەکبّی تر 

  ئەّجبٍەکبّی ثەً جۆرە ث٘ٗە: ئیستەّج٘ڵدٗٗەً. راپرسی: 
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 ٖێْبٗەثەدەست ئیستەّج٘ڵی %ی دەّگەکبّی٣١.٧رێژەی  ئەکەپە  

  ی دەّگەکبُ ٢٤٦٤جەٕەپە% 

 ی کۆی دەّگەکبُ ٩.٣ریبُ ّەداٗە ثریب% 

  .ًئەّجبٍەکبّی ثەً جۆرە ثُ٘ :زٍیریئسێٖە 

  ەکبّی ئیزٍیری ثەدەستٖێْبٗە%ی دەّگ٣٣.٤جەٕەپە 

  دەّگەکبُ%ی ٢٩.٣ئەکەپە  

 ئۆپتیَبر ەزگبی ىێکۆڵیْەٗەیراپرسی د  

ئۆپتیَبر دەزگبیەکی ت٘ێژیْەٗەی ت٘رکیبٗ ّزیکی ئەکەپەیە، ئەً دەزگبیەش دەرثبرەی 
ئەّجبٍی دەّگی پبرت ٗ کبّذیذی الیەّەکبُ چەّذ راپرسیەکی ئەّجبٍذاٗە ثەدیبریکراٗیص ىە 

 )ئیستەّج٘ڵ ٗ ئەّقەرە( ثەً جۆرە: پبریزگبکبّی

 :راپرسیەکی  ٩١٣٧ض٘ثبتی  ٩کبّّ٘ی دٗەً  تب  ٩٦ىەرێکەٗتی  راپرسیی ئیسەّج٘ڵ
 رٗثەڕٗی ىەگەڵ سێ ٕەزارٗ دٗازدە کەس ئەّجبٍذاٗەٗ ئەّجبٍەکبّی ثەً جۆرە ثُ٘: 

  :)دەّگەکبُ. 45.9%ثیْبڵی یەڵذرً )کبّذیذی ئەکەپەٗ ٕبٗپەیَبّی گەه 

 دەّگەکبُ. – 41.6%ٍیييەت( ٕبٗپەیَبّی جەٕەپەٗ ۆغيۆ کبّذیذی ئەکرەً ئیَبً ئ 

  ُدەّگەکبُ 5.12%دڵْیبّیِ ٗ یەکال ّەثّ٘ەتەٗە ثۆ دەّگذا 

 :راپرسیەکی رٗثەرٗی   ٩١٣٧کبّّ٘ی دٗەٍی  ٣٦تب  ٣٢ىەرێکەٗتی  راپرسی ئەّقەرە
 کەس ئەّجبٍذاٗەٗ ئەّجبٍەکبّی ثەً جۆرە ثُ٘: ٦٦٧ٕەزار ٗ  ١ىەگەڵ 

  )دەّگەکبّی  42% ٍەّس٘ر یبڤبش )کبّذیذی جەٕەپەٗ ٕبٗپەیَبّی ٍیييەت
 ئەّقەرە

 )دەّگەکبُ 31.8% ٍحَذ ئ٘زٕبسکی )کبّذیذی ئەکەپەٗ ٕبٗپەیَبّی گەه 

  دەّگەکبُ 12.5%ثریبریبُ ّەداٗەٗ یەکالّەث٘ەّەتەٗە 

 راپرسی کۆٍپبّیبی کۆّسیسۆس ثۆ ىێکۆڵیْەٗە 
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ّسیسۆسی ت٘رکی ئەّجبٍی راپرسیەکەی دەزگبکەی کۆٍپبّیبی کۆ ٩١٣٧ئبزاری  ٩٣رۆژی  
ئبزار راپرسیەکی ىە پبرێزگبی ئەّقەرە  ٣٦ئبزار ثۆ  ٣٩ثاڵٗکردەٗە. ئەً دەزگبیە ىەّێ٘اُ 

ئەّجبٍذاٗە، دەرثبرەی دەّگذاُ ثە کبّذیذی )ئەکەپە یبخ٘د جەٕەپە( ثۆ گەٗرە ضبرەٗاّی 
 ەش ثەً جۆرە ثُ٘:کەس ٗ ئەّجبٍەکبّی راپرسیەک ٣٣١١ئەّقەرە، ثە ثەضذاری 

  )دەّگەکبّی  50.4%ٍەّس٘ر یبڤبش )کبّذیذی جەٕەپە ٗ ٕبٗپەیَبّی ٍیييەت
 ئەّقەرەی ثەدەست ٕێْبٗە.

  )دەّگەکبّی ثەدەست  47.8%ٍحَذ ئ٘زٕبسکی )کبّذیذی ئەکەپەٗ ٕبٗپەیَبّی گەه
 ٕێْبٗە.
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 ئًَجبم

  ت٘رکیبیە، ثۆیە ئەً ٕەڵجژاردّە یەکەً ٕەڵجژاردّی دٗای گۆڕیْی سیستەٍی سیبسی
ئەّجبٍەکبّی ئەً ٕەڵجژاردّە کبریگەرییبُ دەثێت ىەسەر ئبیْذەی ئەً سیستەٍە ىە 
ت٘رکیبدا، ثە ئبراستەی جێگیرثّ٘ی سیستَەکە ىەسەر دەستی ئبک پبرتی، یبخ٘د ثە 
ئبراستەی کبرکردُ ثۆ دٗثبرە گۆریْەٗەی سیستەٍەکە، ثۆ سیستەٍی پەرىەٍبّی ىەسەر 

 ّەکبّی ت٘رکیب ثەتبیجەت، جەٕەپە ٗ ٕەدەپە.دەستی ٕێزە ئۆپۆزسیۆ
  ًدٗای ٕەڵجژاردّی سەرۆکبیەتی، ىە ئێستبدا ٕەڵجژاردّی ضبرەٗاّی ثەدٗٗە

ٕەڵجژاردّی گرّگ ىەسەر ئبستی ت٘رکیب دەثیْذرێت، ٕبٗکبت ىەرێگەی 
ئەّجبٍەکبّییەٗە دەکرێت پێطجیْی ثۆ خ٘ىی دإبت٘ی پەرىەٍبّی ٗ سەرۆکبیەتی ئەٗ 

ثراٗەی یەکەً  ٩١٣٧ثە َّّ٘ە ٕەر پبرتێک ىە ٕەڵجژاردّەکبّی ئبزاری  ٗاڵتەش ثکرێت.
ثێت، ئەٗا چبّس ٗ پێطجیْی ثردّەٗەی ٕەڵجژاردّەکبّی سەرۆکبیەتی ٗ پەرىەٍبّی 

 ی زیبتر دەثێت، ىەپبرتەکبّی دیکە.٩١٩١ت٘رکیبی سبڵی 
 بّە ىە ثردّەٗەی ضبرەٗاّییە گەٗرەکبُ ىەٕەڵجژاردّەکبّذا، زاٍْی سەرکەٗتْی پبرتەک

ئەّجبٍی گطتی ٕەڵجژاردّەکەدا، ثۆ َّّ٘ە ثردّەٗەی ضبرەٗاّی گەٗرەی ئیستەّج٘ڵ، ثۆ 
پبرتەکبّی ت٘رکیب گرّگی تبیجەتی ٕەیە، ثەدیبریکراٗیص ثۆ )ئبک پبرتی ٗ جەٕەپە( 
کە کبّذیذەکەی ٕەردٗ پبرت رکبثەری سەرەکی ثەدەستٖێْبّی ئەً ضبرەٗاّیەُ. ثەٗاتب 

ثت٘اِّ ضبرەٗاّی گەٗرەی ئیستەّج٘ڵ ثجەّەٗە، ئەٗا ٗەک ٕەریەکێک ىەً دٗپبرتە 
ثراٗەی ٕەڵجژاردّەکە خۆیبُ ّیطبُ دەدەُ. ثێطک ضبرەٗاّیە گەٗرەکبّی دیکەی ٗەک 
)ئەّقەرەی پبیتەخت ٗ ئیزٍیر ...( گرّگی خۆیبُ ٕەیە، ثەاڵً دٗاجبر ئیستەّج٘ڵ 

 یبدا دەثیْذرێت. ٕەٍیطە ثە خبڵی یەکالکەرەٗەی ٕبٗکێطەی ٕەڵجژاردّەکبُ ىە ت٘رک
   جیب ىەئەّجبٍی راپرسییەکبُ، ثەضێ٘ەیەکی گطتی ىەٕەڵجژاردّی ضبرەٗاّیەکبّی

ئەٍجبرەدا پێْج پبرتی سەرەکی ت٘رکیب )ئبک پبرتی، جەٕەپە، ٍەٕەپ، ئیی پبرت(. 
ىەسەر ئبستی ئەً ریزثەّذییە چبّسی سەرکەٗتْیبُ ٕەیە، ىە ثەدەستٖێْبّی زۆرتریِ 

ە ت٘رکیبدا. پطت ثەست ثەئەّجبٍی راپرسییەکبّیص پێطجیْی پۆستە ضبرەٗاّیەکبُ ى
دەکرێت، ىەسەر ئبستی ضبرەٗاّیە گەٗرەکبّی ت٘رکیب، ئبکپبرتی ىە پيەی یەکەً ثێت ٗ 
دٗای ئەٗەیص جەٕەپە، ٕەدەپەش ىەسەر ئبستی ضبرەٗاّیەکبّی ثبک٘ری ک٘ردستبُ 
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پيەی سێٖەٍذا ثێت. ىەپيەی یەکەٍذا دەثێت ٗ ىەسەر ئبستی ت٘رکیبش چبّسی ٕەیە ىە
 دٗای ئەٍبّیص ٍەٕەپەٗ ئی پبرتیص ىەپيەکبّی دیکەدا دەثِ.

  ىەً ٕەڵجژاردّەدا پبرتی دیَ٘کراتی گەالُ )ٕەدەپە( ثە ّ٘ێْەرایەتی حەٗت پبرتی
دیکەی ثبک٘ری ک٘ردستبُ ثەضذاری ىە ٕەڵجژاردّەکبّذا دەکبت. ٕەدەپە ىە ئێستبدا 

ەٗرەتریِ پبرتی ت٘رکیب ٕەژٍبر دەکرێت، ىەرێی ک٘رسی پەرىەٍبّییەٗە ثە سێٖەً گ
ىێرەضەٗە چبٗەرٗاُ دەکرێت کە ٕەدەپە ثت٘اّێ جیبٗاز ىە ئەزٍّ٘ی پبرتە 

سبڵی  ٩١ک٘ردییەکبّی دیکەی ٗەک )ٕبدەپ، دەٕەپە، دەتەپە، دەثەپە( کە ىەٍبٗەی 
راثردٗدا ثەضذاری ٕەڵجژاردّی ضبرەٗاّیەکبّی ت٘رکیبیبُ کردٗە، زۆرتریِ رێژەی دەّگ 

 ضبرەٗاّییەکبّی ثبک٘ری ک٘ردستبُ ٗ ت٘رکیب ثجبتەٗە.ٗ 
  ىەً ٕەڵجژاردّەدا ٕەدەپە زیبتر ئبٍبّجی ثردّەٗەی ضبرەٗاّیەکبّی ثبک٘ری

ک٘ردستبّە، ىەسەر ئبستی ت٘رکیبش ئبٍبّجی ضکست ٕێْبّە ثەٕبٗپەیَبّی گەه 
)ئەکەپەٗ ٍەٕەپە(، ىەٗ پێْبٗەضذا کبّذیذی ثۆ ثەضیک ىەضبرەٗاّیە گەٗرەکبّی 
خۆرئبٗای ت٘رکیب دیبری ّەکردٗە، تب ثەپطتگیریکردّی کبّذیذەکبّی ٕێزە 
ئۆپۆزسیۆّەکبّی دیکە ثت٘اّێ رۆڵ ثجیْێت ىەضکستٖێْبُ ثە ئبکپبرتی ٗ ٍەٕەپەی 

 ٕبٗپەیَبّی. 
   چبرەسەرّەثُ٘ ٗ ٕەڵ٘اسراٗی پرسی ک٘رد ىە ت٘رکیبدا، ٕبٗتبی تێکچّ٘ی

پەی٘ەّذییەکبّی ئبکپبرتی ٗ ٕەدەپە ىە قۆّبغی ئێستبدا. ٕۆکبرە ثۆ ئەٗەی چبٗەڕٗاُ 
ثکرێت ىەچ٘ارسبڵی دإبت٘دا پرسی قەیً٘ زیْذٗثێتەٗەٗ ٕبٗضێ٘ەی سباڵّی راثردٗٗ. 

رەٗاّیەکبّی ک٘رد ىەثبک٘ری ک٘ردستبُ ٗاتە دٗثبرە دۆسیەی تیرۆر ىەدژی سەرۆک ضب
ثکەّەٗەٗ ىەٗرێگبیەٗە ىەکبر دٗریبّجخەّەٗە. یبخ٘د کێطەٗ ئبستەّگی سیبسی ٗ 
ئیذاری ٗ داراییبُ ثۆ درٗست ثکەُ. ٕەٍ٘ٗ ئەً گٍ٘بّبّەش ىەٗێ٘ە سەرچبٗە دەگرُ، 
کە پبش گۆریْی سیستەٍی سیبسی ت٘رکیب، پرسی ثەرپرسیبرێتی ضبرەٗاّیەکبُ، 

ۆ خرایە ژێردەستی سەرۆک کۆٍبری ت٘رکیب، سەرۆکیص ٕەرکبت خ٘استی راستەٗخ
ىەسەرثێت، ىەً ثبرەیەٗە دەت٘اّێ دەسەاڵتی ىێپرسیْەٗەٗ پبداضت ٗ سزا ثەراٍجەر 
ضبرەٗاّیەکبُ ثەکبرثٖێْێت. ثەپێچەٗاّەضەٗە ٕەر ثەرەٗپێطچّ٘ێک ىەچبرەسەری 

بّی ّێ٘اُ پبرتی پرسی ک٘رد ىەت٘رکیب، کبردەکبتە سەر ثبضجّ٘ی پەی٘ەّذیەک
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دەسەاڵتذارٗ پبرتە ک٘ردیەکبّی ت٘رکیب. ثێگٍ٘بُ ئەً دۆخەش ثە ئیجبثی ثۆ 
 ضبرەٗاّیەکبّی ثبک٘ری ک٘ردستبُ ىە ت٘رکیبدا دەضکێتەٗە.

  ىەً ٕەڵجژاردّەدا دٗٗ سیْبریۆ چبٗەرٗاُ دەکرێت، سیْبریۆی یەکەً خۆی ىە ثردّەٗەی
دەثیْێتەٗە. سیْبریۆی دٗەٍیص خۆی ثەرەی ٕبٗپەیَبّی گەه )ئەکەپە ٗ ٍەٕەپە( دا 

ىەسەرکەٗتْی ثەرەی ٕبٗپەیَبّی ٍیييەت )جەٕەپە ٗ ئیی پبرت( ٗ ٕێزەکبّی دیکەی 
ٗەک ٕەدەپەدا دەثیْێتەٗە. ثێگٍ٘بُ ثردّەٗەش ىەً ٕەڵجژاردّەدا، ثەٗاتبی 
ثەدەستٖێْبّی زۆرتریِ دەّگی ت٘رکیب، ىەرٗی رێژەٗ ژٍبرەٗ ثردّەٗەی ضبرەٗاّیەکبُ، 

 ەتی ضبرەٗاّیە گەٗرەکبّی ت٘رکیب. ثەتبیج
سبڵە  ٣٥سیْبریۆی یەکەً، ٗاتە ثەردەٗاٍیذاُ ثە ح٘کَڕاّی ٗ سەرکەٗتْەکبّی ٕەدەپە کە 

ىە ت٘رکیبدا ثەردەٗاٍی ٕەیە، ىەثەراٍجەر ضکستێکی دیکە ثۆ ٕێزە ئۆپۆزسیۆّەکبّی ت٘رکیب. 
ثردّەٗەی ئبکپبرتی ىەً قۆّبغەدا ٕۆکبر دەثێت ثۆ رەگ داک٘تبّی سیستەٍی سەرۆکبیەتی ىە 

زە ئۆپۆزسیۆّەکبّیص ئەٍە ثە ٍەترسی دەثیِْ ثۆ ئبیْذەی ت٘رکیب. ىەرٗی ت٘رکیبدا. ٕێ
سیبسی ٗ ئبث٘ری ٗ سەرثبزییەٗە. ىەحبڵەتی رٗداّی سیْبریۆی دٗەٍذا، کە ئەگەرٗ چبّسی 
رٗداّی دٗرترە ىە سیْبریۆی یەکەً. ٗاتە ىەحبڵەتی ثردّەٗەی ٕێزە ئۆپۆزسیۆّەکبّیطذا، 

رێکیبُ پێذەچێ دۆخێک ىەت٘رکیبدا ثێتە کبیەٗە چبٗەرٗاّی دٗٗ ئەگەر دەکرێ. ئەگە
ٕبتە گۆڕێ. ثەتبیجەت پبش  ٩١٣٣ح٘زەیراّی  ٥ٕبٗضێ٘ەی ئەٗ دۆخەی دٗای ٕەڵجژاردّەکبّی 

ضکستٖێْبّی ئبکپبرتی ىەٗ ٕەڵجژاردّەدا. ىەثەراٍجەردا پبرتێکی ئۆپۆزسیۆّی ٗەک ٕەدەپە 
جٖێْێت. ىەثەراٍجەردا ٕیچ ک٘رسی پەرىەٍبّی ىەسەر حسبثی ئبکپبرتی ثەدەست ٦١ت٘اّی 

پبرتێکی ت٘رکیبش ّەیت٘اّی زۆریْەی پەرىەٍبّی ٍسۆگەر ثکبت، ئەً دۆخەش چ٘ار ٍبّگ 
ثەردەٗاٍی ٕەث٘ٗ، تب دٗاجبر حکٍ٘ەتی ت٘رکیب ثریبریذا ثە ئەّجبٍذاّی ٕەڵجژاردّی 
پێط٘ەختە ىەت٘رکیبدا. ئەٗەث٘ٗ سەرئەّجبً ئبکپبرتی ت٘اّی ىەٗ ٕەڵجژاردّەدا زۆریْەی 
دەّگەکبُ ثەدەستجٖێْیتەٗە. ثۆیە ئەگەری دٗثبرە ئەّجبٍذاّەٗەی ٕەڵجژاردُ ىەً 
سیْبریۆیەدا چبٗەرٗاّکراٗە. ئەگەری دٗەٍیص ٗاتە ئبکپبرتی ئەّجبٍەکبّی ٕەڵجژاردُ قج٘ڵ 

سبڵ ت٘اّی ٕەژٍّ٘ی ئبکپبرتی رٗەٗ  ٣٥ثکبت، ئەٍەش ثەٗ ٗاتبیە دێت کە ئۆپۆزسیۆُ دٗای 
ێ ئەً ئەّجبٍەٗ سەرکەٗتْی ئەدائی چ٘ار سبڵی دإبت٘ی ٕێزە کەٍجّ٘ەٗە ثجبت، دەضکر

ئۆپۆزسیۆّەکبُ ىەضبرەٗاّیەکبّذا، ثجێتە پبضخبّێکی گرّگی ئبٍبدەسبزی ئەً الیەّبّە، ثۆ 
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ٗ ثەدەستٖێْبّی  ٩١٩١ٕەڵجژاردّە گطتییەکبّی سەرۆکبیەتی ٗ پەرىەٍبّی ت٘رکیبی 
 سەرکەٗتْێکی دیکە.

 
 اثەزیْی ثەردەٗاٍی ثەٕبی ىیرە ثەراٍجەر دۆالری خراپی دۆخی ئبث٘ری ت٘رکیبٗ د

ئەٍریکی ىە قۆّبغی ئێستبدا، ٕۆکبرە ثۆ پێطجیْیکردّی خراپترثّ٘ی دۆخی ئبث٘ری 
ت٘رکیب ىەدإبت٘دا. ثەپێچەٗاّەضەٗە ىەگەڵ ٕەّگبّٗبُ رٗەٗ چبرەسەری قەیراّە 

، ٕۆکبر سیبسیەکبّی ت٘رکیب ىەسەر ئبستی ّبٗخۆٗ پەی٘ەّذییەکبّی دەرەٗەی ت٘رکیب
دەثِ ثۆ ٕێْبّە ئبرای سەقبٍگیری سیبسی ٗ ئبث٘ری ٗ سەرثبزی ىەٗ ٗاڵتەدا. ثێگٍ٘بُ 
ئەٍەش رەّگذاّەٗەی خۆی ىەسەر دۆخی ئبث٘ری ت٘رکیب ثەجێذەٕێڵێ ٗ ئبث٘ری ت٘رکیب 
رٗەٗ ث٘ژاّەٗە دەرٗات ٗ ثەرزثّ٘ەٗەی ثەٕبی ىیرەش دەثێتە ئەگەرێکی حەتَی. ثەاڵً 

ّبغەی ئێستبٗە، ئبسۆی چبرەسەری کێطە ئبث٘ریەکبّی ت٘رکیب ثەً سیبسەتبّەی ئەً قۆ
دیبرّییەٗ ضبرەزایبّی ئبث٘ریص پێطجیْی زیبتر داثەزیْی ثەٕبی ىیرەٗ خراپترثّ٘ی 
دۆخی ئبث٘ری ت٘رکیب دەکەُ، ىەٍبٗەی دإبت٘دا. ثەتبیجەت دٗای ئەّجبٍذاّی 

 دا.٩١٣٧ئبزاری  ١٣ٕەڵجژاردّە ضبرەٗاّیەکبّی ت٘رکیب ىە 
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 رچبّەکبىسَ

 کزێت ّ ًْسراّی کْردی

 
 .٩١٣٤ ،یوبًێسل ،یهذَح َیچبپخبً م،َكَٗ ی(، چبپ٩١١١-٣٢٩١) ب،٘رْرك َل كبىَ٘بس٘س ەكخراّێحوذ فبرح، پبرد ّ ره .٣

، ٩١٣٢، گۆڕاًکبرَٗ٘کبًی رْرک٘بّ کبرٗگَرٗ٘بى لَسَر پێگَی کْرد، چبپی َٗکَم، چبپخبًَی ثٌکَی ژٗي، ثبشَع الىَٗگ .٩

 سلێوبًی.

 یبس٘س ەیٌَّٗژێرْ یژّر، ٩١٣٢حْزەٗراًی  ٩٢َُڵجژاردًی پَرلَهبًی ّ سَرۆکبَٗری رْرک٘ب گَٗالى عَثبش،  .١

 .٩١٣٢گۆراى، سلێوبًی  ەیَّثسّرٌ

   .٩١٣٢گۆراى، سلێوبًی  ەیَّثسّرٌ یبس٘س ەیٌَّٗژێرْ یژّرگَٗالى عَثبش، خَثبری پَرلَهبًی کْرد لَ رْرک٘ب،  .٢

 

 کزێت ّ ًْسراّی عَرەثی
، اهلركس العرٗت ّ أللجحبس ّدراسخ الس٘بسبد، الٌزخبثبد الجلذٗخ الررك٘خ: رذاع٘بد رزخطٔ اهلحٖسی، هحوْد سورٕ الرًز٘٘ .٣

 .٩١٣٢هبرش  ٣٢ر، طق

 .٩١٣١، لجٌبى، دار الكزبة العرثٖ، لحذاثخررك٘ب هي الخالفخ إلٔ ا ،هٌصْر عجذ الحك٘ن .٤

 .٩١٣٣الذكزْر احوذ ًْرٓ الٌع٘ؤ، الٌضبم الس٘بسٔ فٔ الزرك٘ب، دار السُراى للوشر ّ الزْزٗع، عوبى، .٢

 .٣٢٢٢الجوِْرٗخ الحبئرح، هركس الذراسبد اإلسزرار٘ج٘خ ّالجحْس ّالزْث٘ق، لجٌبى،  -هحوذ ًْردٗي، ررك٘ب  .٢

ّ الذسزْر فٔ الزرك٘ب )هي القجضخ الحذٗذٗخ الٔ دسزْر ثال عسكر(، الطجعخ الثبً٘خ، دار ًِضخ  د.طبرق عجذالجل٘ل، العسكر .٢

 .٩١٣١هصر للٌشر، هصر، 

 .٩١٣٣، ررجوخ الوؤسسخ الذّل٘خ للذٗوْقراط٘خ ّ األًزخبثبد، ٩١٣٣شبهأل رعذٗالرخ لغبٗخ  ٣٢٢٩دسزْر ررك٘ب الصبدر  .٣١

 .٢ص -٩١٣٢-٣-٣٢، ٣٣٩١١هجلخ العرة، العذد خ، ساى االًزخبثبد الجلذٗالذٗوقراط٘خ" الزرك٘خ فٖ ه٘جٌك٘س اكزبر، " .٣٣

 

 هبڵپَرە کْردَٗ٘کبى
  

 

 :یًۆكزر٘لَئ َیگێ، پڕێگری لَ ثاڵّکردًَّەی ڕێکالهی َُڵجژاردًی َُدەپَ دەگ٘رێذ .٣٩
https://www.dailykurdistan.net/?p=36200 

 :یًۆكزر٘لَئ َیگێ، پثَرپرسێکی َُدەپَ لَکبری کۆثًَّّْەی پبررَکَدا دەسزگ٘رکرا .٣١
https://www.dailykurdistan.net/?p=35936 

 :یًۆكزر٘لَئ َیگێ، پشکبًذ ّ چّْە ژّّرەّە پۆل٘سی رْرک٘ب دەرگبی ثبڵَخبًَی سَرەکی َُدەپَی .٣٢
https://www.dailykurdistan.net/?p=35824 

 :یًۆكزر٘لَئ َیگێ، پَُزار کَش ٩٢١َُدەپَ ً٘گَراًَ لَ گْاسزٌَّەی شْێٌی دەًگذاًی  .٣٣
http://www.rudaw.net/sorani/middleeast/turkey/13032019 

 :یًۆكزر٘لَئ َیگێ، پ ٣٢٢١ یربەكْد یدّا ب٘رْرك یخۆثبرّ .٣٤
http://govarikoch.com/Detail.aspx?id=552&LinkID=7 

 :یًۆكزر٘لَئ َیگێ!، پ؟َپَرەد  یداخسزٌ .٣٢
http://archive.sbeiy.com/ku/Inter_Report_Detail.aspx?id=354&cat=1&title=1 

 :یًۆكزر٘لَئ َیگێپ كبد،ەد ۆیخ یبس٘س یكبر ەَّ٘وْكراسّٗ د  یئبشز  یپبرر یًبَّث َپَرەد .٣٢
http://archive.sbeiy.com/ku/newsdetail.aspx?id=22402&cat=1 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85
https://www.goodreads.com/book/show/18585844
https://www.dailykurdistan.net/?p=36200
https://www.dailykurdistan.net/?p=36200
https://www.dailykurdistan.net/?p=35936
https://www.dailykurdistan.net/?p=35936
https://www.dailykurdistan.net/?p=35824
https://www.dailykurdistan.net/?p=35824
http://www.rudaw.net/sorani/middleeast/turkey/13032019
http://www.rudaw.net/sorani/middleeast/turkey/13032019
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 :یًۆكزر٘لَئ َیگێ، پد.سَالم عَثذّلکَرٗن، َُدەپَّ َُڵجژاردًی شبرەّاًَ٘٘کبًی رْرک٘ب .٣٢
https://www.awene.com/article?no=228&auther=143 

 :یًۆكزر٘لَئ َیگێ، پد.سَالم عَثذّلکَرٗن، َٗكَه٘ي َُڵجژارًی شبرەّاًَ٘٘كبًی رْرك٘ب لَسبَٗی س٘سزَهی سَرۆكبَٗر٘ذا .٩١
http://www.zhyan.co/detailnews.aspx?jimare=8510&cor=6&related=2&fbclid=IwAR1e589TMtaHc9yCXuzbLt4aw

UxU7H9Ch9eLcKD1Wf36FsPuuuDEH9JgR4M 

 :یًۆكزر٘لَئ َیگێ، پًبّی رَّاّی کبًذٗذاًی َُدەپَ ثۆ َُڵجژاردًی شبرەّاًَ٘٘کبًی رْرک٘ب .٩٣
http://www.speemedia.com/dreja.aspx?=hewal&jmare=68674&Jor=1 

 :یًۆكزر٘لَئ َیگێ، پ"ئَردۆغبى: "ثۆ ثَرەًگبرثًَّّْەی ر٘رۆر پێْٗسزَ لَ َُڵجژاردًَکبى سَرکَّري ثَدەسذ ثِێٌێي .٩٩
https://www.aa.com.tr/ks/%D8%AA%D9%88%D8%  

 :یًۆكزر٘لَئ َیگێ، پە % زٗبدی کرد٤ّّراپرسَ٘٘ک؛ دەًگی َُدەپَ لَ ثبکّْری کْردسزبى لَ  .٩١
http://www.rudaw.net/sorani/kurdistan/030120199 

 :یًۆكزر٘لَئ َیگێ، پَکبًَّەئَردۆغبى کَسبَٗرَ٘٘ ثَُێسەکبًی پبررَکَی دەخبرَ گرەّی َُڵجژاردً .٩٢
id=6216-http://hawlati.co/page_detail?smart 

 :یًۆكزر٘لَئ َیگێَُدەپَ لَ ئ٘سزًَجّْڵ خۆپ٘شبًذاى ئًَجبهذەداد، پ .٩٣
http://www.rudaw.net/sorani/middleeast/turkey/03022019 

 :یًۆكزر٘لَئ َیگێ، پثَدەپَ خۆی ثَ ثراّەی سَرەک٘ی َُڵجژاردى دەزاًێ .٩٤
http://www.nnsroj.com/detiles.aspx?id=6920&ID_map=23 

 :یًۆكزر٘لَئ َیگێ، پَُدەپَ خۆی ثۆ شکسزپێِێٌبًی قَْٗهَکبى ئبهبدە دەکبد .٩٢
http://hawlati.co/page_detail?smart-id=5409 

 :یًۆكزر٘لَئ َیگێ، پهل٘ۆى کَش ثَشذارٗی َُڵجژاردًی شبرەّاًَ٘٘کبى دەکَى ٤١رْرک٘ب: ًسٗکَٓ  .٩٢
http://kurdpress.com/ku/details.aspx?id=43428 

 :یًۆكزر٘لَئ َیگێ، پپَرلَهبًزبر کبًذٗذى ثۆ سَرۆکبَٗر٘ی شبرەّاًَ٘٘کبى ٣٢ئبداردا ی ١٣لَ َُڵجژاردًَکبًی  .٩٢
https://www.aa.com.tr/ks/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9% 

 :یًۆكزر٘لَئ َیگێ، پّاًی دٗبرٗكرا كبًی شبرٍ ڵجژاردًَ كبًی رْرك٘ب ثۆ َُ س٘بسَ٘٘  ًذی پبررَ رٗسثَ .١١
https://www.aa.com.tr/ks/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9% 

 :یًۆكزر٘لَئ َیگێ، پهل٘ۆى کَش ثَشذارٗی َُڵجژاردًی شبرەّاًَ٘٘کبى دەکَى ٤١رْرک٘ب: ًسٗکَٓ  .١٣
http://kurdpress.com/ku/details.aspx?id=43428&fbclid=IwAR3gPb96bUheK-

rvFPr_1_VXWtI18yxteWyurW1cIQn7TPicw7z1Q82KF9Q 

 :یًۆكزر٘لَئ َیگێ، پدەًگذەراًی َُدەپَ لَ رۆژئبّای رْرک٘ب زٗبررى ثَراّرد ثَ ثبکّْری کْردسزبى .١٩
http://www.rudaw.net/sorani/middleeast/turkey/060220191?fbclid=IwAR25JZyJfilfR8faVCwCWr2bWfgJor2kZtH

GlG1jmu7wFy6cOZuOQCK6N3I  

 :یًۆكزر٘لَئ َیگێ، پذٗذاًی َُدەپَ: ئێوَ دەٗجٌََّٗە، قَٗ٘وچَ٘٘کبى دەڕۆىکبً .١١
https://www.dailykurdistan.net/?p=34502&fbclid=IwAR1EUQA4fb7n-rLCqsrtAN-

4VLdPzOTSmnhBpcH9Massyr3dNKSv_tQPlTo 

 :یًۆكزر٘لَئ َیگێ، پ٩١٣٢َُڵجژاردًی شبرەّاًی لَ رْرك٘ب ثۆ سبڵی  .١٢

https://www.awene.com/article?no=228&auther=143
http://www.zhyan.co/detailnews.aspx?jimare=8510&cor=6&related=2&fbclid=IwAR1e589TMtaHc9yCXuzbLt4awMUxU7H9Ch9eLcKD1Wf36FsPuuuDEH9JgR4
http://www.zhyan.co/detailnews.aspx?jimare=8510&cor=6&related=2&fbclid=IwAR1e589TMtaHc9yCXuzbLt4awMUxU7H9Ch9eLcKD1Wf36FsPuuuDEH9JgR4
http://www.speemedia.com/dreja.aspx?=hewal&jmare=68674&Jor=1
http://www.speemedia.com/dreja.aspx?=hewal&jmare=68674&Jor=1
https://www.aa.com.tr/ks/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7/%D8%A6%DB%95%D8%B1%D8%AF%DB%86%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%86-%D8%A8%DB%95%D8%B1%DB%95%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%88%D9%86%DB%95%D9%88%DB%95%DB%8C-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%DB%86%D8%B1-%D9%BE%DB%8E%D9%88%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%95-%D9%84%DB%95-%D9%87%DB%95%DA%B5%D8%A8%DA%98%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%86%DB%95%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%B3%DB%95%D8%B1%DA%A9%DB%95%D9%88%D8%AA%D9%86-%D8%A8%DB%95%D8%AF%DB%95%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%87%DB%8E%D9%86%DB%8E%D9%86/1425183
https://www.aa.com.tr/ks/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7/%D8%A6%DB%95%D8%B1%D8%AF%DB%86%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%86-%D8%A8%DB%95%D8%B1%DB%95%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%88%D9%86%DB%95%D9%88%DB%95%DB%8C-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%DB%86%D8%B1-%D9%BE%DB%8E%D9%88%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%95-%D9%84%DB%95-%D9%87%DB%95%DA%B5%D8%A8%DA%98%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%86%DB%95%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%B3%DB%95%D8%B1%DA%A9%DB%95%D9%88%D8%AA%D9%86-%D8%A8%DB%95%D8%AF%DB%95%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%87%DB%8E%D9%86%DB%8E%D9%86/1425183
http://hawlati.co/page_detail?smart-id=6216
http://hawlati.co/page_detail?smart-id=6216
http://www.rudaw.net/sorani/middleeast/turkey/03022019
http://www.rudaw.net/sorani/middleeast/turkey/03022019
http://www.nnsroj.com/detiles.aspx?id=6920&ID_map=23
http://www.nnsroj.com/detiles.aspx?id=6920&ID_map=23
http://hawlati.co/page_detail?smart-id=5409
http://kurdpress.com/ku/details.aspx?id=43428
https://www.aa.com.tr/ks/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7/%D9%84%DB%95-%D9%87%DB%95%DA%B5%D8%A8%DA%98%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%86%DB%95%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%A3%D9%A1%DB%8C-%D8%A6%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7-%D9%A1%D9%A7-%D9%BE%DB%95%D8%B1%D9%84%DB%95%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%A8%DB%86-%D8%B3%DB%95%D8%B1%DB%86%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%95%D8%AA%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DB%95%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%DB%8C%DB%95%DA%A9%D8%A7%D9%86-/1397657
https://www.aa.com.tr/ks/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7/%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C%DB%8C%D9%87-%D9%83%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%83%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%DB%86-%D9%87%D9%87-%DA%B5%D8%A8%DA%98%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%87-%D9%83%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%83%D8%B1%D8%A7/1376283?fbclid=IwAR0fSn9i_WTTH8d0PMBnRVkJhMw5DqdJQPwwvea5EIyNaenIRxuM3yxtf1Y
http://kurdpress.com/ku/details.aspx?id=43428&fbclid=IwAR3gPb96bUheK-rvFPr_1_VXWtI18yxteWyurW1cIQn7TPicw7z1Q82KF9Q
http://kurdpress.com/ku/details.aspx?id=43428&fbclid=IwAR3gPb96bUheK-rvFPr_1_VXWtI18yxteWyurW1cIQn7TPicw7z1Q82KF9Q
http://www.rudaw.net/sorani/middleeast/turkey/060220191?fbclid=IwAR25JZyJfilfR8faVCwCWr2bWfgJor2kZtHGlG1jmu7wFy6cOZuOQCK6N3I
http://www.rudaw.net/sorani/middleeast/turkey/060220191?fbclid=IwAR25JZyJfilfR8faVCwCWr2bWfgJor2kZtHGlG1jmu7wFy6cOZuOQCK6N3I
https://www.dailykurdistan.net/?p=34502&fbclid=IwAR1EUQA4fb7n-rLCqsrtAN-4VLdPzOTSmnhBpcH9Massyr3dNKSv_tQPlTo
https://www.dailykurdistan.net/?p=34502&fbclid=IwAR1EUQA4fb7n-rLCqsrtAN-4VLdPzOTSmnhBpcH9Massyr3dNKSv_tQPlTo
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http://knwe.org/?p=36051 

 :یًۆكزر٘لَئ َیگێ، پثَرثژێرەكبًی َُدەپَ( ٩١٣٢َُڵجژاردًی شبرەّاًی رْرك٘ب  .١٣

http://knwe.org/?p=36457 

 :یًۆكزر٘لَئ َیگێ، پشْێٌی دەًگذاًی دەٗبى َُزار دەًگذەر لَ رْرک٘ب گۆڕدراّە .١٤

http://www.rudaw.net/sorani/middleeast/turkey/18022019 

 :یًۆكزر٘لَئ َیگێ، پثَرثژێری َُدەپَ ثَ ر٘رۆر رۆهَرجبر دەکبد ٩٣حکْهَری رْرک٘ب  .١٢

https://www.dailykurdistan.net/?p=35074 

 :یًۆكزر٘لَئ َیگێ، پدەًگذاى لََُڵجژاردًی شبرەّاًَ٘كبًی رْرك٘بداّ ثبٗكۆری  ًبّچَی خۆڵَهێشی .١٢

http://zhyan.co/detailnews.aspx?jimare=9862&cor=6&related=2 

 :یًۆكزر٘لَئ َیگێ، پًذ َُ رٍ  ێكی گرًگ ّ فرًٍذ ك ًبٍّ ئ٘سزبًجْڵ، ًٍّ(٩١٣٢َُڵجژاردًی شبرەّاًی رْرك٘ب ) .١٢

http://knwe.org/?p=37394 

 :یًۆكزر٘لَئ َیگێ، پ رثژێری ًَ٘٘ شبری رْرك٘ب ثَ ٢٢  لَ  پَ دٍ َُ .٢١

http://www.rudaw.net/sorani/middleeast/turkey/23022019 

 :یًۆكزر٘لَئ َیگێ، پ "ى ًگذاى ئبهبدٍ كبًی دٍ ڵجژاردى: "كبررَ ی ثباڵی َُ زراٍّ داهَ .٢٣

 

https://www.aa.com.tr/ks/%D8%AA%D9%88%D8%B1 

 :یًۆكزر٘لَئ َیگێ، پ ٍّ دارَ ّاڵد دٍ ٣١٣ئ٘سزبًجْڵ پێش   ٍّ ی داً٘شزْاًَ٘٘ ژهبرٍ  ثَ .٢٩
https://www.aa.com.tr/ks/%D8%AA%D9%88%D8%B1%...  

 :یًۆكزر٘لَئ َیگێ، پرْرك٘ب ثَ ٗبسبی قَْٗم سَرۆک شبرەّاًَ٘٘کبًی رْرک٘ب دّّردەخرێٌَّە .٢١
http://www.rudaw.net/sorani/kurdistan/18082016 

 :یًۆكزر٘لَئ َیگێ، پَُڵجژاردًی شبرەّاًَ٘٘کبًی رْرک٘ب، ئبَُّّّای َُڵجژاردًَ گشزَ٘٘کبًی ََُٗ .٢٢
https://www.dailykurdistan.net/?p=36176 

 :یًۆكزر٘لَئ َیگێ، پ  ٍّ كبرَ كْرد دٍ  لَ  شَ ڕٍ كبثْسٔ قبْٗم َُ .٢٣
https://www.peyserpress.com/detail/1522 

 :یًۆكزر٘لَئ َیگێ، پپبرێسگبی رْرک٘ب ثَرثژێری ًَ٘٘ ٣١َُدەپَ لَ  .٢٤
http://www.rudaw.net/sorani/kurdistan/010320191 

 ُبّسَرۆکی َُدەپَ: کبردەکَٗي ثۆ ثًْ٘برٌبًی کۆهبرێکی دٗوْکراد .٢٢
http://www.rudaw.net/sorani/kurdistan/120320195 
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 هبڵپَرە عَرەثَ٘٘کبى
 

ا عن انتخابات تركٌا المحلٌة سؤاالا  11 .٢٢    على الموقع: ؛2١٣٢وجوابا
https://www.turkpress.co/node/58952?fbclid=IwAR2a2uVTog0JEb4Qc6pNYC67uBPzpSqtB0c5RuL1b58R6eAzB

bsbX6r4PYI 

   على الموقع: ؛حزب الشعوب الدٌمقراطً .٢٢

http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2014/10/12/%D8%... 
https://www.turkpress.co/node/48976 

   على الموقع: ؛ما بٌن التحالف واالقصاء.. استعداد تركٌا لالنتخابات البلدٌة .٣١
http://www.acrseg.org/41153?fbclid=IwAR2KUuH54kgzjwzJwnUu_LZYZAGX0h-X9xK4B8l-

Dc1EdUNxYwy6jDkbDaA 

 

 ؛ على الموقع:   ما ٌجب أن تعرفە عن التعدٌالت الدستورٌة التركٌة .٣٣
https://www.alaraby.co.uk/amp//politics/2017/4/15/%D9%85... 

 

 ؛ على الموقع:  أردوغان: ٌجب أن نحقق انتصارا فً االنتخابات لضرب اإلرهاب .٣٩
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%AA%D8%B1%D9%83... 

 حزب العدالة والتنمٌة التركً.. النشأة واالنجازات؛ على الموقع:   .٣١
https://www.turkpress.co/node/12544 

   ، على الموقع:تارٌخ األحزاب السٌاسٌة الكردٌة فً تركٌا .٣٢
 

http://www.turkpress.co/node/9827 

   ، على الموقع:2١٣١البطالة فً تركٌا بأعلى مستوٌاتها منذ  .٣٣
https://www.skynewsarabia.com/business/1236007-%D8%A7%  

   ، على الموقع:برلمان بال صالحٌات فً نظام رئاسً جدٌد .٣٤
https://ahvalnews.com/ar/%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9% 

   على الموقع: ،االنتخابات البلدٌة ومستقبل "نظام الوصاٌة" فً تركٌا .٣٢
cle/turkey1ain.com/arti-https://al 

   على الموقع: ،االنتخابات المحلٌة فً تركٌا.. تحالفات متجددة وتنافس على البلدٌات الكبرى .85

https://www.trtarabi.com/now/%D8%A7%D9%84%D85 

   ع:على الموق ،االنتخابات المحلٌة فً تركٌا وأهمٌتها .٣٢

https://www.turkpress.co/node/58454 

   على الموقع: ،تركٌا.. احتماالت خسارة "العدالة والتنمٌة" كبرى المدن فً االنتخابات المحلٌة .٤١
https://www.turkpress.co/node/58587 

   على الموقع: ،المشاركة فً االنتخابات البلدٌة القادمة فً تركٌا .16

https://www.noonpost.com/content/26879 

   على الموقع: ،شهٌر ٌفصل ناخبً تركٌا عن االنتخابات المحلٌة .16

https://www.turkpress.co/node/58374 

   على الموقع: ،حزب الشعوب الدٌمقراطً قد ٌفوز بعدد أكبر من البلدٌات .٤١

https://ahvalnews.com/ar/%D8%AD%D8%B2%D8% 

https://www.turkpress.co/node/58952?fbclid=IwAR2a2uVTog0JEb4Qc6pNYC67uBPzpSqtB0c5RuL1b58R6eAzBbsbX6r4PYI
https://www.turkpress.co/node/58952?fbclid=IwAR2a2uVTog0JEb4Qc6pNYC67uBPzpSqtB0c5RuL1b58R6eAzBbsbX6r4PYI
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2014/10/12/%D8%25...
https://www.turkpress.co/node/48976
http://www.acrseg.org/41153?fbclid=IwAR2KUuH54kgzjwzJwnUu_LZYZAGX0h-X9xK4B8l-Dc1EdUNxYwy6jDkbDaA
http://www.acrseg.org/41153?fbclid=IwAR2KUuH54kgzjwzJwnUu_LZYZAGX0h-X9xK4B8l-Dc1EdUNxYwy6jDkbDaA
https://www.alaraby.co.uk/amp/politics/2017/4/15/%D9%85
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%AA%D8%B1%D9%83...
http://www.turkpress.co/node/9827
https://www.skynewsarabia.com/business/1236007-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%94%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-2010?q=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%AE%D9%85%20%D9%81%D9%8A%20%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
https://ahvalnews.com/ar/%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%84%D8%A7-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%C2%A0/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A
https://ahvalnews.com/ar/%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%84%D8%A7-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%C2%A0/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A
https://al-ain.com/article/turkey1
https://al-ain.com/article/turkey1
https://www.trtarabi.com/now/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89-15985
https://www.trtarabi.com/now/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89-15985
https://www.turkpress.co/node/58454
https://www.turkpress.co/node/58454
https://www.turkpress.co/node/58587
https://www.turkpress.co/node/58587
https://www.noonpost.com/content/26879
https://www.noonpost.com/content/26879
https://www.turkpress.co/node/58374
https://www.turkpress.co/node/58374
https://ahvalnews.com/ar/%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A-%D9%82%D8%AF-%D9%8A%D9%81%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A
https://ahvalnews.com/ar/%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A-%D9%82%D8%AF-%D9%8A%D9%81%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A
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    على الموقع: ،2١٣١البطالة فً تركٌا فً أعلى مستوٌاتها منذ  .16

https://ahvalnews.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A8 

   ، على الموقع:2١٣٢لسجناء من التصوٌت فً االنتخابات البلدٌة التركٌة تركٌا.. حرمان آالف ا .٤٣
https://www.zamanarabic.com/2018/12/31/%D8%AA%D8...  

   الموقع:، على فً االنتخابات البلدٌة التركٌة .. "أردوغان" الوصً الوحٌد .11
http://www.roayahnews.com/articles/2019/01/03/7484/%D9%81%... 

   ، على الموقع:ربع ملٌون شخص فً سجون تركٌا.. وانتهاكات صارخة بحق معتقلٌن .٤٢

%D8%B1%D8...-https://www.skynewsarabia.com/world/1215029 

   ، على الموقع:ألف سوري ٌمكنهم التصوٌت فً انتخابات تركٌا المحلٌة 53 .٤٢
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%AA%D8%B1%D9%83... 

   ، على الموقع:شركة إحصاء تركٌة تستطلع نتائج االنتخابات البلدٌة المقبلة، فوارق ضئٌلة فً إسطنبول وأنطالٌا واسكً شهٌر .٤٢

https://www.enabbaladi.net/archives/285775 

   ، على الموقع:مراكز أبحاث تركٌة تستطلع نتائج االنتخابات البلدٌة المقبلة .٢١

https://www.enabbaladi.net/archives/284405 

   ، على الموقع:الحاكم فً عاصمة تركٌااستطالع رأي: المعارضة تتقدم على الحزب  .٢٣

https://www.zamanarabic.com/2019/03/21/%D8%A7%D8... 

   ، على الموقع:2١٣٣إلى  ٣٢2١األكراد بٌن كمال أتاتورك ورجب طٌب أردوغان... من   .٢٩

http://www.alhayat.com/Articles/9492901... 
 ، على الموقع:نتائج االنتخابات البلدٌة فً تركٌا...بقلم :هوزان أمٌن .٢١

http://www.semakurd.net/article/%D9%86%D8... 
   موقع:على ال ، ٣٢8١المأسئلة الكردٌة بعد انقالب  .٢٢

http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Siasia21/Akrad/sec072.htm 

   على الموقع: ،تركٌا.. مسار تارٌخً .٢٣

http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages... 
   على الموقع: ،2١٣٢هذه األحزاب ستخوض انتخابات البلدٌات التركٌة  .٢٤

https://www.zamanarabic.com/2019/01/02/%D9%87%D8%B0%  

   على الموقع: ،ٌة: التنافس على تغٌٌر أوجە المدناالنتخابات البلدٌة الترك .٢٢
https://www.noonpost.com/content/25566?fbclid=IwAR1DqZ4_7krdOEGOKvKMDlAnNaS5TCegRLvNhUVSwDaM

yb80ZipXcR9xZfE 

   على الموقع: ،االنتخابات البلدٌة التركٌة: التنافس على تغٌٌر أوجە المدن .٢٢
https://www.noonpost.com/content/25566?fbclid=IwAR1DqZ4_7krdOEGOKvKMDlAnNaS5TCegRLvNhUVSwDaM

yb80ZipXcR9xZfE 
   على الموقع: ،األكراد فً االنتخابات التركٌة .٢٢

https://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/dd5beaa6-f80d-4b02-90e3-15eb772e1940 
   موقع:، على الاالنتخابات المحلٌة التركٌة بنكهة اقتراع رئاسً: عودة المعسكرٌن الكبٌرٌن .٢١

https://www.alaraby.co.uk/politics/2018/12/8/%D86 

   لموقع:، على احزب الشعوب الدٌمقراطً .٢٣
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