
 نابص صلني مايف ثةنابةري سياسي لة ناو بضصت
 
 

جؤراوجؤرةكان ،  سةرضاوةيان لة  ري لة جيهان دا ، بة دور لة بةلططرفيت ثةنابةري و دورخستنةوة و كؤضبة
 هصشتين مالَ و حال وهةموو ثصداويسيت يةكاين ئينساين خؤي لة حالَي مةنتقصكي هاوبةش طرتوة ، وة ئةو بة جص

 شوصنصكي نوص يةوة ية بؤ نيشتة جص بوون و بةهرةمةند بون لة هةل و مةرجي ذيانصكي ئينساين و طةران بة دواي
ياين شوصنصك كة لةوص بة ئاساين لة حوقوقي سياسي ، كؤمةآليةيت ، ئابوري و . باشتر لةوةي كة تا ئيستا بوويةيت 

طرتووةكان بؤ كار و باري ثةنابةران لة كوميسارياي باآلي رصكخراوي نةتةوة يةك. ئينساين خؤي بةهرةمةند بصت  
 دا بة ثصي بريارنامةي ثةسةندكراوي كؤمةيل طشيت رصكخراوي نةتةوة يةكطرتوةكان بة دوو ئاماجني 1951سالَي 

. بنةرةيت يةوة كة برييت بوون لة ثشتيواين كردن لة ثةنابةران و داين رصطاضارةي سةقام طري بؤ طرفتةكانيان دامةزرا 
 دةيةي رابردو ،ئةو ناوةندةي كردة 6ي هةر رؤذةي  ثةنابةر لة ئاسيت نصو دةولةتيدا و ئال و طؤرةكاين ذومارةي زؤر

يةكصك لة هةلسوراوترين نوسينطةكاين نةتةوةيةكرتووةكان و ئةرك و بةرثرساريةتصكي هةميشةيي لة ثصناو 
كخراوي نةتةوةيةكطرتووةكان سةبارةت بة  ي رص1951بة ثصي كؤنوانسيؤين . ثةنابةران دا خستة بةردةم ئةو ناوةندة 

ثصراطةيشنت بة كصشة و طرفتةكاين ثةنابةران ، بة كةسصك دةوترص ثةنابةر كة بة هؤي ترس لة ئازار و ئةشكةجنة و بة 
هؤكارةكاين سةرضاوة طرتوو لة كصشمة كصشةكاين رةطةزي ، مةزهةيب ، نةتةوةيي ، بري و باوةري سياسي و ئةندام 

ك لة رصكخراوة كؤمةآليةيت ية تايبةتةكان لةوآليت خؤيان رابكةن و نةتوانن يان نةياةوص بطةرصنةوة بوون لة يةكص
يةكةم جار لة شةري جيهاين دوهةم دا ، ئالَ و طؤرثص كردين هصزي ئينساين بؤ دور كةوتنةوة لة ضنطالَ و . بؤ ئةوص 

ة ئاستصكي جيهاين دا طةآللة كرا و بوو بة هؤي شكل توند و تيذي و بة دواداضونةوةي سياسي و كؤمةآليةيت يةكان ل
طرتين راي طشيت بؤ ثاراسنت و بةرطري لة حوقوقي تاك و كؤمةاليةيت ئينسانةكان و ثةسةند كردين ياسايةك لةم 

بة دواي ئةو ئةزمونة جيهاين ية دا وجص طؤركصي جةماوةرصكي طةورة كة لة ثصش شةري جيهاين و دواي ئةو . بوارة دا 
 جةمسةري بونةوةي جيهان ،كؤمةلطاي جيهاين بؤ يةكةم جار برياري دا كة هةندصك ماف بؤ 2 دا ، وة هةروةها روي

بةرهةمي ئةو . لة وآليت خؤيان أايان كردوة ... ئةو كةسانة رةضاو بكات كة بة هؤي سياسي ، كؤمةآليةيت و شةر و 
ور واتة راطةياندنصك بووبة ناوي مافةكاين ثةنابةران ، كة بؤ ئةزمون و هةولَ و تةقةاليانة لةم بوارة دا ، دارشتين منش

روخاين شوورةوي واتة سوظيةت و لة ناو . يةكةم جار رصكخراوي نةتةوةيةكطرتووةكان بوو بة جصبةجص كةري ئةو 
  جةمسةري بوين جيهاين و هةولَ و تةقةالي ئامريكا بؤ قةدةر قودرةيت و دةست داطرتن بة سةر جيهان دا2ضوين 

،زؤربةي دةسكةوتةكاين رابردوو كة لة ئاكامي خةبايت كرصكاران و خةلكي ئازادي خواز و يةكساين خواز بة سةر 
دةولَةتان دا سةثابوو ، هةر لة اليةن ئةم وآلتانةوة خراية ذصر ثرسيار ، حوقوقي سوسيايل ، بيمة كؤمةآليةيت يةكان، 

 ،لة بةر 2001 سصثتامربي سالَي 11ةنابةرانيش بة تايبةت دواي لة وانة كؤنوانسيؤين مايف ث.... بيمةي بصكاري و 
 .ضاو نة دةطريان 

وةرطرياين ثةنابةر دذوارتر بوو ، وة لة زؤربةي وآلتةكان ثةنابةران بوونة قورباين ئاماجني ئابوري و سياسي و 
ر وةر دةطرن بوو بة هؤي ئةوةي هةر ئةو سياسةتة راستةي ئةو دةولَةتانةي كة بة ناو ثةنابة. ديثلؤماتيكي دةولَةتان

كة رةوتة راسيست و دذي ثةنابةرية كانيش ثةرة بستصنن و لة زؤربةي وآلتةكان ،حيزب و رصكخراوة راست و رةطةز 
كةمثةكاين ثةنابةري لة . ثةرةستةكان بة درومشةكاين دذي ثةنابةري رصطةيان بؤ ضوونة ناو ثارلَمان كردةوة 

تةنانةت هةندص جار لة ئاكامي هصرشة راسيسيت يةكان دا ، ذومارةيةك . ان تص بةردرا ئيسكانديناوي و ئوروثا ئاطري
دواي لصك هةلَوةشانةوةي سوظيةت ، شةرهايةكي خوصناوي لة كؤمارة سةر . لة ثةنابةران طياين خؤيان لة دةست دا 

لة رواندا . ئافريقاي طرتةوة شةرة نةتةويي و مةزهةيب و عةشريةيت يةكان لة ئوروثا تا . بة خؤكان دةسيت ثصكرد 
. يوطوسالوي ثصشوو هةلوةشايةوة و قةتلي عام طةلصكي ترسناك رويان دا .  ميلون كةس قةتلي عام بوون 1زياتر لة 

رذمية ديكتاتؤرةكان لةوانة كؤماري ئيسالمي . ئةفغانستان و ئرياق لة اليةن ئامريكا و هاوثةميانانيةوة داكري كران 



هةمو . ة سياسي يةكان ، هةروا درصذة بة هةرةشة و تريؤر و ئةشكةجنة و ئيعدامي خؤيان دةدةن ئريان ، بة سةركوت
ئةو توند و تيذية سياسي ، سةربازي و كؤمةاليةيت يانة بونة هؤي ئةوةي كة سصالوي ثةنابةري و ثةناخوازي وةرص 

ي بورذوازي جيهاين كة برييت بوو لة بوين ثةنابةران لة سةرتاسةري جيهان ، رياكاري و دوبةرةكي سيستم. بكةوص 
دةولَةتاين بة ناو دصمؤكراتيكي رؤذئاوا ، لةم ساآلنةي دوايي . دامةزراندين دصمؤكراسي ، يةكساين و ئاشيت خستة رو

 ي رصكخراوي نةتةوةيكطرتووةكان 1951دا هةولَ دةدةن بة ثصشصل كردين ياسا جيهاين يةكان ، كؤنوانسصوين 
ري ثةنابةرانيش خبةنة ذصر ثص و ديوار طةلصك كة رةخنة كردنة ناويان زؤر سخت بصت لة سةبارةت بة كار و با

لةم بوارة دا وآلتاين ئةندامي ئيتحادية ئوروثا بةرنامةكاين خؤيان لة قالَيب بةرنامةي . بةرامبةر ثةنابةران دا دا بنصن 
وزيراين وآلتة ئوروثايي يةكان كة لة . دارشتوة ) بةرنامةي كةم كردنةوةي ثةنابةران و ئةمنيةيت سنورةكان (هؤطا دا 

 سالَةي سياسةيت كؤض بةري و ئةمنيةيت سنورةكانيان 5ي نوامرب دا كردةوة و كاركردي 5لوكزامبورط كؤبونةوة لة 
خستة بةر باس و لصكؤلينةوةو هةر لةم بوارةش دا بةرنامة يا خود طةآللَةيةكي نوص يان بة ناوي هؤطا دارشت و 

 ئةندامي ئةو ئيتحاديةية رايانطةياند كة بةرنامةكاين ئةمنيةيت سنورةكان دةخةنة 25تةواوي . ن دا لة سةري برياريا
بةآلم بريتانيا ئةو كةآللَةيةي ثةسةند نةكرد و بةرثرساين ئةم وآلتة رايانطةياند ، بريتانيا مايف ئةوةي هةية تا . طةأ 

بة ثشت بسنت بةو ياسا دذي ثةنابةريانة ، . ناياتةوة ، رةد كاتةوة ئةو شتةي كة لة طةلَ بةرذةوندي ئةم وآلتة دا 
هةموو وآلتاين ئوروثايي و تةنانةت ئةو وآلتانةي كة ئةندامي ئةو ئيتحاديةيةش نني ، وةك كانةدا و ئامريكا و 

ي نالةبار دا ئؤستوراليابة شصوةيةكي بةر ضاو رادةي ورطرتين ثةنابةر كةم كةنةوة و ثةنابةرانيان لة هةلومةرجصك
 تا 1600 هةزار كؤضبةر دةطةنة ئوروثا و هةر يةك لةو كةسانة ثولصك لة نصوان 500دةوترص كة لة سالَ دا . داناوة 
هةر سالَ ذومارةيةكي .  ميليؤن يؤرؤ وةدةس قاضاخضيةكان دةكةوص 5 تا 2 يؤرؤ خةرج دةكةن كة لة سالَ دا 20000

ن و طيانيان لة دةست دةدةن و يا ئةوةي كة بةهؤي تةقةي مةعموراين سةر سنور زؤر لة ثةنابةران لة دريا دا نوقم دةب
 . خؤكوذي و نةخؤشية دةرونيةكانيش باقي كصشةكاين ئةوسياسةتة دذي ثةنابةريانةن . طيانيان لة دةس دةدةن 

فةرهةنطي لة بنةرةت دا هةلَوصسيت كوميسارياي باآلي رصكخراوي نةتةوة يةكطرتووةكان لة بواري ثصشينة و 
ثص راطةيشنت بة داواكاري ثةنابةري بة بص رةضاو . داواكاري ثةنابةر سياسةتصكي بص هةآلواردن و جياوازي دانانة 
جطة لةوة كوميسارياي باآلي . دةبص بةرصوة بضصت ... كردين فةرهةنط ، نةتةوة ، رةطةز ، باوةرة سياسي يةكان و

 ثةنابةران هةر ئةو سياسةتة بة كار دصنص، كة لة طةلَ داواكاراين رصكخراوي نةتةوة يةكطرتووةكان بؤ كارو باري
 دا بة 2002 و 2001 ثةنابةري كورد و ئرياين لة ماوةي سالَةكاين 1200بؤ وصنة . ثةنابةري لة وآلتةكةي دا دةكرص 

 ذياين رؤذانة و هؤي طرفتةكاين ئةمنيةيت ، هةرةشةي بةردةوامي تيث و تاقمي كؤماري ئيسالمي ، طرفيت دابني كردين
داخراين نوسينطةكاين رصكخراوي نةتةوة يةكطرتووة كان لة سلصماين و هةولصر ، بة طري و طرفتصكي زؤرةوة ولة 
بارودؤخصكي زؤر ثر مةترسيدا كصو ودةشتةكان و سةرما و طةرما و مةيداين مينةكان و كةميين مةعموراين سةر 

كيا و داواكاري ثةنابةري يان كردوة لة نوسينطةي كوميسارياي باآلي سنوريان تصثةر كرد و خؤيان طةياندة تور
ثةنابةراين رصكخراوي نةتةوة يةكطرتووةكان لة شاري وان ، ئةو ثةنابةرانة هةمو كات بةرةوروي هةآلواردين رون و 

 . ئاشكراي ئةو كوميسارياية بونةتةوة 
ي و ثشتيواين ئابوري ، ثزشكي و ئةمنيةيت يان لص ناكرص وة ثشتطري" يو ئصن"ئةو ثةنابةرانة بةبةردةوامي لة اليةن 

 لة حالصك. و يا ئةوةي كة ناويان ناخرصتة ناو ليسيت وآلتانصك كة ثةنابةر وةر دةطرن 
وة وةك ثة نابةر "يو ئصن"باقي ئةو ثةنابةرانةي كة لة ئريانةوة دصن ، دواي تصثةر كردين ضةند قؤناغصك لة اليةن  

هةروة ها ناوي ئةوان دةخرصتة ليسيت ئةو . وة " يو ئصن"ةونة بةر ثشتيواين ئةطةر ضي كةمي وةر دةطريصن و دةك
ئةو سياسةتةي كوميسارياي باآلي رصكخراوي نةتةوة يةكطرتوةكان بؤ كار و باري . وآلتانةوة كة ثةنابةر وةردةطرن 

ةهاسياسةتصك ثصش ئةوةي كة ماف و و  .ثةنابةر لة توركيا ، بة روين جياوازة لة طةلَ ئاماجنة جيهانية كاين خؤي
لة وةها هةل و مةرجصك دا ئةركي . حوقوقي ثةنابةران رةضاو بكات ، سياسةيت نامرظانةي دةولَةتاين لة بةر ضاوة 

هةر مرؤظ و رةوتصكي ئازادي خواز ئةوةية كة لة هةر رصطايةكةوة كة دةتوانص ، هةستص بؤ ثشتيواين كردن لةو 
يةيت دةربرص بةو سياسةتة هةآلواردنةي كوميسارياي باآلي رصكخراوي نةتةوة يةكطرتوةكان بؤ ثةنابةرانة و نارةزا



 دا داواكاري ثةنابةري 2004لة ذانويةي " يو ئصن . "ثةنابةراين توركيا و طوشارة ثوليسي يةكاين دةولَةيت توركيا 
 شاري 16 شاري وانةوة بةِرص كرد بؤ  دا ئةواين لة2004سياسي  ئةو ثةنابةرانةي ثةسةند كرد و لة مانطي مةي 

خؤي ثاراستوة لة هةر جؤرة " يو ئصن "بةآلم بة ثصضةوانةي ياساكاين كؤنوانسيوين ذنصو ، . دةوروبةري ئانكارا 
يارمةيت مالَي بةردةوامصك و كاركردن بؤ سةقامطري كردين ئةوان و داناين ثةروةندةكاين ئةوان لة خزمةت نوصنةراين 

 هةزار 100 جار ، هةر جارصش ثولَصك كة دةبصتة 4 يا 3 سالَة دا تةنيا 4 ،3لةو . ة ثةنابةر وةردةطرن ئةو وآلتانةي ك
يا ئةوةي كة لة كايت ئؤرذانس دا ثولَصكي يةكجار كةمي بؤ ضارةسةرو دةرماين . متةين ئريان ، يارمةيت ئةواين داوة 

وة وةك ثةنابةري  سياسي قةبولَ بكرصت ، بة ثصي ياسا "يو ئصن"لة حالصك دا هةر كةسصك كة لة اليةن . ئوان داوة 
دةبص بؤ سةقام طري كردن يارمةيت مالَي بةردةوام و بةدواداضوين طواستنةوةي ئةوان بؤ وآليت سصهةم هةنطاوي 

و هةرةشةي ثوليس بؤ ديثؤرت كردنةوةي ئةوان بؤ كوردوستاين "يو ئصن"ئةو سياسةتةس . ثصويست هةلَبنصتةوة 
ريان ، ئةو ثةنابةرانة و بنةمالَةكانياين لة مةترسي توش بوون بة هةموجؤرة نةخؤشي يةك و طوشاري ئرياق و ئ

ي نيشتةجص بووين خارجي يةكان لة توركيا ، 496 ماددةي 6بة ثصي بةندي . دةروين زيانة كؤمةآليةيت يةكان داناوة 
وي ثةنابةران لة ئةستؤي كوميسارياي باآلي كار كرين ثةنابةران قةدةغةية ، لة بةر ئةوةي كة دابني كردين بذي

ئيدعا دةكةن كة دةبواية ئةم ثةناخوازانة لة " يو ئصن "بةرثرساين . ثةنابةراين رصكخراوي نةتةوة يةكطرتوةكانة 
سةراي ئةوة هةمو جارص لة بةرامبةر نارةزايةيت . كوردوستاين ئرياق مابانةوة و هاتنيان بؤ توركيا ناياسايي ية 

لة توركيا يا ئةو طوشارانةي كة لة وآلتاين رؤذئاوا لةاليةن حيزب و رصكخراوة " يو ئني"ين نوسينطةكاين ثةنابةرا
، بةلَصين طةلصك دةدةن  بةآلم تا ئيستا ئةم بةلَصين يانةيان بة " يو ئصن"ثةنابةريةكانةوة دةخرصتة سةر نوسينطةكاين 

ذومارةيةك لةوان لة .  رؤذ مانيان لة خواردن طرت 40وةي  كةس لةو ثةنابةرانة بؤ ما47. كردةوة  دةرنةهصناوة 
داي بة وان  تا ويست وداخوازي " يوئني"بة هةندصك بةلَيين كة . حالَةيت بصهؤشي دا رةوانةي نةخؤشخانة كران 

 يةكانيان بة جص صين وبة داواكاري حيزبةكان و هةلسوراواين سياسي ئةو ثةنابةرانة بة شصوةي كايت كؤتايي يان
بة مانطرتن لة خواردين خؤيان هصنا ، هةلَبةت مانطرتن لة خواردن بةهوي ئةوةي كة طورزيك دةدا لة هسيت و بوين 

بةالم سروشتية كاتصك كة ذومارةية لة خةباتكاران بؤ بةرو . مروظ كة قةرةبوو ناكرصتةوة ، شصوةيةكي باش نيية 
 دةدةنة مانطرتن لة خواردن ، دةبص ثشيتيواين و اليةنطري ثصش بردين ويست وداخوازي ية بة حةقةكاين خؤيان دةست

 كةسي ئةوان 700 ثةنابةري كورد و ئرياين لة توركيا كة زياتر لة1200ئيستا بؤ ثشتيواين كردن لة . يان يلَ بكري 
نةوةي ذن و مندالَن ، كةمثةينصك بة كؤ كردنةوةي نامةي دور و درصذ، بةرصوة ضوين كوبونةوةي ثالَتاكي ، كؤكرد

يارمةيت مالَي ، بآلوكردنةوةي روداوةكاين ئةو لة رصطاي راديؤ و تةلةويزيؤنةكانةوة ، ورص خستين سايتصكي 
، ئصمنصسيت ئةنتصر ناسيونالَ ،رصكخراوي جيهاين مندالَان، " يو ئصن"ئينتصرنصيت و ثةيوةندي طرتن بة نوسينطةي 

راوةكان ، ئيتحادية كرصكاري يةكان ، ناوندةكاين نصو نةتةوةيي ثارصزةراين بص سنور ، يةكصيت ئوروثا ، حيزب و رصكخ
طرينطترين داواكاري ئةو ثةنابةرانة ، لة ناو بردين . لة وآلتاين رؤذئاوايي و لة توركيا لة ئارا داية ... مروظ دؤست و 

دةبص . ناو ثةنابةران داية لة ئانكارا و واين توركيا ، وة جصبةجصكردين ئةركةكاين خؤيان لة ثص" يو ئصن" هةآلواردين 
جةخت بكةينةوة ئةو ثةنابةرانة ، ئينسانطةلصكي خةباتكار و ئازادي خوازن كة سالَيانصكي زؤر لة ريزةكاين 
ئؤثؤزيسيوين كؤماري ئيسالمي دا خةباتيان كردوة و ئيستاش بؤ روخاين كؤماري ئيسالمي و دامةزراندين 

ئةطةر ديثؤرت كرصنةوة بؤ . سايش و رفاة و ئينساين لة ئريان خةبات دةكةن كؤمةلَطايةكي ئازاد و بةرابةر و ثر لة ئا
بؤية ئةركةكاين سياسي و . ئريان بةرةوروي وةحشيطةري و زيندان و ئةشكةجنة و ئيعدامي كؤماري ئيسالمي دةبنةوة 

مةآليةيت و فةرهةنطي كؤمةاليةيت ئةوةمان ثص دةلَصن كة ئؤثؤزيسيوين كؤماري ئيسالمي و هةلَسوراواين سياسي ، كؤ
بص . لة هةر رصطايةكةوة كة خؤيان ثصيان باشة و بؤيان دةكريَ  ثشتيواين و اليةنطري خؤيان لةو ئازيزانة دةربرن 

ودةولَةيت توركيا دا بسةثص ، رصطاي وةر طرتين "يو ئصن "طومان ئةطةر ويست و داخوازي ئةو ثةنابةرانة بة سةر 
 ي ذص نصو و ماف و حوقوقي 1951بةم جؤرة كؤنوانسيوين . م وآلتة خؤش دةبصت ثةنابةري بؤ ثةنابةرانيتريش لة

ثةنابةراين سياسي و كؤمةآليةيت ، ياسايةكي جيهانية كة دةبص ثشتيواين لص بكرص و نابص صلني ئةم ياسايانة 
 رصكخراوي نةتةوة بكةونة بةر موعامةلة و بةرذةوةندي دةولَةتةكان و كةم تةرخةمي كوميسارياي باآلي ثةنابةراين



ئيستا ذومارةيةكي زؤر لة ثةنابةران لة وآلتاين دراوسصي ئريان و زؤربةي وآلتانيتر برسي ،ماندو، .  يةكطرتووةكان 
. بصكار ، لة ذيانصكي زؤر دذوار دا بة سةر دةبةن و بؤ ثارؤ نانصك لةوانةية رو بكةنة هةر زيانصكي كؤمةآليةيت يةوة 

 سزاواري هيض ئينسانصك نيية و ماف و حوقوقي ئابوري ، سياسي و كؤمةآليةيت ثةنابةران وةها ذيانصكي جةهةننةمي
هةلَبةت رون و . لةاليةن دةولَةتانصكي ديكتاتؤر و سةرمايةداري بة ناو دصمؤكرات كة ثةنابةر وةر دةطرن ثصشصل دةكرص 

 خؤيان لة طةلَ بارو دؤخي هصزي كار  ئاشكراية كة ئةو دةولَةتانةي كة ثةنابةر وةردةطرن هةمو كات سياسةتةكاين
هاوئاهةنط دةكةن ، ئيستا كة بصكاري لة ئوروثا و ئامريكا هةية و ثصويسيت يةك ين ية بة هصزي كاري  ئةرزاين 
ثةنابةران ، دةروازةكاين خؤيان بةرةوروي ثةنابةران دةبةسنت و سياسةتةكاين وةرطرتين ثةنابةري خؤشيان هةر 

تةنيا بة هاوثشيت وخةبايت ثةنابةران خؤيان و بة ثشتيواين حيزب و رصكخراوة ضةث و . ن ضي زياتر دذوار دةكة
كؤمؤنيست و مروظ دؤست و ئازادخيوازةكان و هةلَسوراواين سياسي ، كؤمةآليةيت و فةرهةنطي و ئيتحادية 

ةو ثةنابةرانة و نةهصلَني كرصكاريةكان و ناوةندةكاين داكؤكيكاري مايف مروظة كة دةتوانرص بةرطري بكرص لة مايف ئ
 .       مايف ثةنابةري سياسي لة ناو بضصت 
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