
                  سةركويت بةردةوامي ذنان لة توركية           

   
بةالَم بةردةوام . دةولَةيت توركية لةرؤالَةتدا يةكصك لة دةولَةتة سكؤالرةكاين ناوضةكةية

والَتةكردةوةي  ضةندين جار لةو.دةولَةتاين لةسةر كار لةو والَتة ديكتاتؤرو مةزهةيب بوون
ستكةوتةكاين خةبايت ذنان وكرصكاران و خةلَكي ئازادي خوازو سةربازي وكوودةتاضيانة، دة

ضةوساوةي زةوت كردوة وئصستاش حيزيب ئيسالمي عةدالَةت وطةشةثصدان، ئةوكؤمةلَطايةو بة 
لةم ساالَنةي دوايدا،  . تايبةت ذناين بةرةو رووي توندو تيذي ئيسالمي و باوك مةزين كردوةتةوة

 زؤرتريان دةست ثص كردوةو  ئةو كؤمةلَطايةيان بةرةو روةتة ئيسالميةكان، مجووجؤليكي
طصذاوي دواكةوتوانة بردوةو بة تايبةت زةخت و زؤر و كؤسثصكي زؤرتريان،  بؤ ذنان ثصك 

بؤ وصنة ضةندسالَ لةمةو ثصش كاتصك كة عةزيز نةسني مابوو لة فستيظالَي عاشيقالر لة .  هصناوة
 اليةنة سياسي ومةزهةبيةكاين داية بةر رةخنةو شاري سيواس لة وتةكاين خؤيدا مجوو جؤلَي

كؤنة ثةرستان دواي وتةكاين .  سةبارةت بة طةشةي مجوو جؤلَي ئيسالمي جةخيت كردةوةو 
عةزيز نةسني، دةستان داية جنايةتصكي طةورةو  هصرشيان كردة سةر ئةو هؤتصلةي، كةعةزيز 

وون، ئاوريان تص بةردا ولة ئاكامي نةسني وضةند هونةرمةندو نوسةرصكي ديكة تصيدا نيشتةجص ب
 كةس سووتان و دةيان كةسي ديكةش بة تووندي 40ئةو كردةوة درٍٍٍِندانةو دذي ئينسانيةدا، 

ثؤليس و دةولَةيت ئةوكات هيض هةلَوصستصكيان بةرانبةر بةو كردةوة دذي .  بريندار بوون
وة لةو ئاطرةدا بة سةالمةت عةزيزنةسني بة يارمةيت كرصكاراين ئاطر كوذانة. ئينسانية نةبوو

سةرؤكي ئةو تاقمة كؤنة ثةرستة، سةرؤكي شارةواين سيواس بوو كة ئةندامي حيزيب . دةرضوو
ريفاهي ئيسالمي بوو، هةر وةها رةجةب ئةردؤغان سةرةك وةزيري ئصستاو سكرتصرري حيزيب 

ي قةدةغة كردين عةدالَةيت ئيسالمي يةكصكي تر لة رصبةراين ئةو تاقمة تريؤريستة بوو كة دوا
هةلَسووِراين حيزيب ريفاة، ئةردؤغان و هابرية مةزهةبيةكاين، حيزيب ئيسالمي عةدالَةت و 

شاياين وةبري هصنانة كةئةردؤغان بة هؤي ضاالكي كؤنةثةرستانةي . طةشةثصدانيان ثصك هصنا
ان ئةردؤغ. مةزهةيب دادطاي كراو بؤ ماوةي ضةند سالَ بص بةشيان كرد لة ضاالكي سياسي

ئةطةرضي بص ريش و عةباية بةالَم بريؤكةصكي لة ضةشين مةالكاين ئصراين هةيةو كؤسث طةلصكي 
ذن بة الي ئةوةوة . زؤري لةسةر رصي ئازادي ذنان و طةشةي تواناييةكاين ئةوان ثصك هصناوة

جنسي دوةمةو ثصويستة ذصر دةستة بص و ثياوي ثص سةرؤك و هةمةكارةي مالَة، كة ئةم 
ن وةكوو ئينساين سةربةخؤ بة رةمسيةت نانايصت وزؤرصك لة طةالَلَةكاين كؤنترؤلَي بريؤكةية ذ

دوايني هةولَي حيزيب . ذنان ثصك هاتوة كة مةيلي ثياو ساالرانة رؤذ لةطةلَ رؤذ ثةرة ثص دةدات
ئةوة لة خالَصكداية كة ئةو ياساية . ئيسالمي توركية ياساي بةتاؤان ئةذماردين زيناي مةحسةنةية

ثصداضوونةوة بة ياساي . الَ لةمةو ثصش بة بِرياري ياساي بنةِرةيت توركية قةدةغة كرا س8
سزاداين طشيت توركية،  بؤ هاوسةنط كردنية لةطةلَ ياساي ئةوروثا بة مةبةسيت رص خؤش 

دةولَةيت تؤركية دياري كردين سزا بؤ زيناي .  ئةوروثاداكردين بؤ بوون بة ئةندامي لة يةكصيت
لة هةمان حالَدا لة اليةكةوة لةطةلَ ياساي . مةحسةنة  بةشصك لةو ضاك سازية نصو دةبات

لة اليصكي ديكةشةوة كردةوةي رياكارانةو ساختةضيانةي كاربةدةستان . ئةوروثاش نايةتةوة



يةي رةجةب تةيب ئةردؤغان سةرؤكي حيزيب ئةم كردةوة. وثارملاين توركية دةخاتة روو 
ئيسالمي عةدالَةت و ثةرةثصدان و سةرؤك وةزيري دةولَةيت توركية لة طةلَ ناِرةزايةيت 

رؤذي ضواردةي . كؤمةالَيةيت بة تايبةت نارةزايةيت رصكخراوةكاين ذنان بةرةو روو بوة
ة  خستة بةر باس و سيثتةمبةر ثةرلةماين توركية ، دياري كردين سزاي بؤ سزاي مةحسةن

لصكؤلَينةوة، كة ناِرةزايةيت بةر بالَوي لةدةرةوةو ناوةوةي توركية بة دواوة بوو ولة 
نارةزايةيت بةم طةالَلَة دذي ئينسانية ، رصكخراوةكاين ذنان، ريكخراوةكاين ضةث و مروظ 

 توركية و دوست ويةكساين خواز، وة هةروةها ريكخراوةكاين كريكاران لة هة موو شارةكاين
طوتن (لة الييكي ترةوة. بة تايبةت لة بةر دةركي ثارملان توركية دةسيان داية مانطرتن

كوميسري يةكيةيت ئةوروثا كة بو ليكولَينةوة لة بارودوخي توركية بو ئةم والَتة ) فرهويطن
ئةم .نيردرابوو، نارةزايةيت يةكيةيت ئةوروثاي بةرانبةر بةم ثةسةند كراوة دةربرٍِي

نارةزايةتيانة بوون بة هوي ئةوةي كة ثارملاين توركية ثاشةكشة بكات و ئةو ثةسةند كراوةي 
سةرةراي ئةوةش راسيت يةكان ئةوة دةلَني كة دةولَةيت توركية هيض كات ل . خوي وةرطريتةوة

بايت ذناين توركية لة ميذة ئاالَهةلَطري خة. سياسةيت دواكةوتوانةي خوي دةست هةلَناطريت
لة سالَي ئةوان .رزطاري خوازانةي ذنان بوون،لة ناوضةي ئةزمة ليدراوي روذهةالَيت ناوةراست

 لة جةرطةي خةبايت سياسيدا توانيان مايف دةنطداين ذنان بةسةر دةولَيت كايت ئةو كاتدا 1934
 ئيستا كةش ذنان و ثياواين ئازادي خواز لةدذي سياسةتة سةركوت طةرانةكاين. بسةثينن

تةنانت كةم نني ئةو ذنانةي كة بو ريبازي يةكساين خوازانةي . دةولَةيت توركية راوستاون
جيي جةخت كردنةوةية كة هةموو مةزهةبةكان لة دنيادا . خويان طيانيان بةخت كردوة

. سةبارةت بة ماف وئازادي و يةكساين ذن وثياو، بريوكةي دذي ئينساين و دواكةوتوانةيان هةية
 و ثوليسي توركية، لة زيندانةكان و بةتايبةت لة ناوضةي كوردستاندا دةسدريذيان ئةرتةش

لةو والَتة كوشتين ذنان بة تاواين  نامووسي رؤذ لة طةلَ . كردوةتة سةر هةزاران ذين يب تاوان
خةبايت هةمةاليةنة بؤ جيايي دين لة دةولَةت و ثةروةردة وبة . رؤذ روو لة زياد بوونة

سيين ماف وئازاديةكاين يةكساين ذن و ثياو لة هةموو بوارةكاين ئابووري ، رةمسيةت نا
 . سياسي وكؤمةالَيةيت و كةلتووري ئةركصكي ثِر بايةخي هةموو يةكساين  خوازاين دونياية

  
  

 لة وةرطيِراين مةجيد مارايب


