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ثيَشةكى
بةزوازى  2015/6/7بيطت و ثيٍَحةوني ِةلَبرازدٌي طػتى ثةزلةواٌي توزكيا بةزيَوة دةضيَت .ويَروى ِةلَبرازدٌي ثةزلةواٌي
توزكيا دةطةزيَتةوة بؤ ضاالٌَى بيطتةكاٌى ضةدةى زابسدوو ,دواِةوني ِةلَبرازدٌيؼ لةضالَى 2011دا ئةجناودزاوة.
لةً ِةلَبرازدٌةدا بيطت ثازتى ضياضى كيَربكىَ لةضةز بةدةضتّيٍَاٌى  550كوزضى ثةزلةواٌى دةكةُ ,بةالًَ ِةز ثازتيَك
ثيَويطتة زيَرةى دةٌطةكاٌى  %10تيَبجةزيٍَيَت ,بؤ ئةوةى ٌويٍَةزايةتى ِاوٌيػتيىاٌياُ و ثازتةكةى بكات لةثةزلةواٌى توزكيادا.
لة ِةلَبرازدٌةكاٌى زابسدودا ,كوزدةكاٌى توزكيا لةزيَطةى كاٌديدى ضةزبةخؤوة دةضوٌة ثةزلةواُ ,بةالًَ لةً ِةلَبرازدٌةدا بؤ
يةكةويٍحازة كة ثازتيَكى ضياضى (كوزدى) خواضتى ِةية ,وةك ثازتيَكى يةكطستوو بضيَتة ثةزلةواُ و بةزبةضتى %10
تيَبجةزيٍَيَت .ئةويؼ ثازتى دميوكساتى طةالُ (ِةدةثة)ية .ئةً ثازتة ئاواجنيةتى وةك ثازتيَكى شواحنالَى لة ثسضى كوزداُ و
كةوة ٌةتةوةكاٌى ديكة توزكيا ٌويٍَةزايةتى بكاتِ .اوكات دةيةويَت لةثةزلةواٌدا زؤلَى بةزضاو بطيَسىَ و كازيطةزى دزوضت
بكات وةك ثازتيَكى ئؤثؤشضيؤُ لةضةز دازغنت و ئازاضتةكسدٌى ضياضةتى توزكيا .بةتايبةت لة ِةوبةز ثسضى كوزدو
كةويٍةكاٌى ديكةى توزكيادا ,بةجؤزيَك كة طػت ِةٌطاوٌاٌيَكياُ يةكاٌطريبيَت لةطةهَ بةزذةوةٌدى طػتى كؤى
ِاوٌيػتيىاٌياٌى توزكيادا.
بة غيَوةيةكى طػتى ئةوةى ثةيوةٌديدازة بة كوزدةوة بةتايبةت بؤ ( ,)HDPلةً ِةلَبرازدٌة ضاوةزواٌى دوو ليَكةوتةى
ثؤشةتيظ و ٌيَطةتيظ دةكسيَت ,يةكةويٍياُ بسيتيية لةضةزكةوتٍى ِةدةثةو بةتيَجةزاٌدٌى زيَرةى  %10دةٌطةكاُ,
دوةويٍيػياُ بسيتية لة غكطتّيٍَاُ و تيٍَةثةزاٌدٌى ئةو بةزبةضتة ِةلَبرازدٌية .لةِةزدوو ئاضتةكةغدا ضاوةزواُ دةكسيَت
ثسضى كوزد لةثاؽ ِةلَبرازدٌةكاُ ِةٌطاو بٍيَتة قؤٌاغيَكى ٌويَوة.
ئةوةى ئةً ضاوةزواٌياٌةؽ يةكالدةكاتةوة بسيتية لةئةجناوةكاُ و دةٌطى ٌصيكةى  10وميؤُ دةٌطدةزى كوزد لة توزكيادا ,كة
ِةدةثة ثيَويطتى بة تةٌّا ٌصيكةى  5وميؤُ لةو دةٌطاٌة ِةية ,بؤ تيَجةزاٌدٌى بةزبةضتة ِةلَبرازدٌيةكة و طةيػنت بة ثةزلةواٌى
توزكيا وةك ثازتيَكى يةكطستوو.
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ضةند شانيازيةكى طشتى لةبازةى يةلَبرازدنة ثةزلةمانييةكةى توزكيا
 ئةً ِةلَبرازدٌة بة بيطت و ثيٍَحةوني ِةلَبرازدٌى ثةزلةواٌى توزكيا دادةٌسيَت.  56.632.889دةٌطدةز بةغدازى تيَدا دةكةُ 2.867.568 .وميؤٌى ئةو دةٌطدةزاٌةؽ دةكةوٌة دةزةوةىضٍوزةكاٌى توزكيا و لة  54دةولَةتى جياواش ,لةزيَطةى ٌ 112اوةٌدى دةٌطداٌةوة بةغدازى ثسؤضةكة دةكةُ.
 ضيطتةوي ِةلَبرازدٌي توزكيا ضيطتةوي ٌويٍَةزايةتي زِيَرةيية و ثةيسةوى لة ليطيت ٌيىضة كساوة دةكسيَت .بةواتادةٌطدةز لةيةك كاتدا دوو دةٌط دةدات .دةٌطيَك بؤ ليطتةكة و دةٌطةكةي ديكة بؤ كاٌديدي ليطتةكة.
 ثةزلةواٌى توزكيا لة  550كوزضى ثيَك ديَت و  20ثازتي ضياضي و  165كاٌديدي ضةزبةخؤ كيَربِكيَ دةكةُ بؤبةدةضتّيٍَاٌي كوزضيية ثةزلةواٌييةكاُ.
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 توزكيا بةضةز ضةٌد باشٌةيةكى ِةلَبرازدٌيدا دابةغكساوةِ ,ةز باشٌةيةكيؼ شياد لةكوزضيةكي بؤ تةزخاُ كساوة ,بةطويَسةى ذوازةي داٌيػتواٌي ئةو باشٌة ِةلَبرازدٌية .لةئيَطتادا كوزضيةكاُ بةضةز  85باشٌةى ِةلَبرازدُ و 81
ٌاوضةى جياواشى توزكيادا دابةغكساوُ ,بةً جؤزة:
 .1ئةضتةٌبوهَ  88كوزضى
 .2ئةٌكةزة  32كوزضى
 .3ئيصوري  26كوزضى
 .4بوزضا  18كوزضى
 .5قؤٌيا ,ئةدةٌة ,ئةٌتالَيا  14كوزضى
 .6غاشى عةٌتاب ,غاٌمى ئوزفة  12كوزضى
 .7ديازبةكس ,كوجا عةىل ,وريضني  11كوزضى
ِ .8اتاى  10كوزضى  ...باشٌةي ئةزشجناُ و ضةٌد باشٌةيةكي تس كةورتيَ ذوازةي كوزضي بؤ ديازيكساوة كة 2
كوزضية.
0

.ضةزةتا  31ثازتى ضياضى ناوى خؤياى لةكؤمطيؤنى يةلَبرازدنى توزكيادا تؤمازكسد ،بةالَم دواتس  11ثازت بةيؤى يؤكازى جياواشةوة كشانةوة

و زةتيانكسدةوة ناوى ثالَيَوزاوةكانياى ثيَشكةش بكةى .بةم شيَوةيةش  20ثازتى ضياضى و  165كانديدى ضةزبةخؤ مانةوة بؤ كيَربكىَ لةضةز
كوزضيةكانى ثةزلةمانى توزكيا.
3

 ِةز ثازتيَكى ضياضى لةً ِةلَبرازدٌةدا بتواٌيَت  276كوزضى بةدةضتبّيٍَيَت دةتواٌيَت حكووةت دزوضت بكات. ِةز ثازتيَكى ضياضى بتواٌيَت  330كوزضى بةدةضتبّيٍَيَت دةتواٌيَت ثيَػٍياشى ِةووازى دةضتوز بكات لةزيَطاىزيفساٌدؤوةوة.
 ِةز ثازتيَكى ضياضى بتواٌيَت  367كوزضى ثةزلةواٌى بةدةضت بّيٍَيَت ,دةتواٌيَ دةضتوز بطؤزيَت بةبىَ طستٍةبةزى زيَطةى زيفساٌدؤً.
 ِةلَبرازدٌى ثةزلةواٌى ضواز ضاهَ جازيَك ئةجناً دةدزيَت .ئةً خولةى ِةلَبرازدٌيؼ لةضالَى 2019دا كؤتاى ثيَديَتو دوبازة ِةلَبرازدٌى ضةزؤكايةتى ,ثةزلةواٌى و غازةواٌيةكاُ ئةجناً دةدزيَتةوة.

ثيَكًاتةى ئيَستاى ثةرلةمانى توركيا و ريَذةى دةنطى اليةنةكاى لة يةلَبذاردنى ثةرلةمانى 3122
زِيَرةى سةدى دةنطةكاى

ذمازةى كوزسى دةنطةكاى

ناوى ثازت
ثازتى داد و طةغةثيَداُ )(AKP

%49.9

327

ثازتى طةىل كؤوازيي (كؤوازيةكاُ) )(JHP

%25.9

135

ثازتى بصوتٍةوةى ٌةتةوةى (ٌاضيؤٌاليطتى) )(MHP

%12.9

53

كاٌديدة ضةزبةخؤكاٌى كوزد

%6.57

35

4

ثازتة سياسية بةشدازةكانى يةلَبرازدنة ثةزلةمانييةكةى توزكيا
ش

ناسهامةو ئاماجنى ثازتةكاى

ثازتةكاى

سةزؤكى ثازتةكاى

*ئةً ثازتة خواضتيةتى شؤزيٍةى ثةزلةواٌى بؤ جازى
ضوازةً لةضةز يةك بباتةوة.
*دةيةويَت شياتس لة  330كوزضى ثةزلةواٌى بباتةوة بؤ
ئةوةى بتواٌىَ دةضتوز بطؤزيَ و بيخاتة زاثسضيةوة .ئةطةز
بػتواٌىَ  367كوزضى بةدةضت بّيٍَيَت ئةوا بةبىَ زاثسضى

1

ثازتى دادو طةغةثيَداُ )(AKP

2

ثازتى طةىل كؤوازى )(JHP

3

ثازتى بصوتٍةوةى ٌةتةوةيى
)(MHP

4

ثازتى طةىل دميوكساتى ()HDP

5

ثازتى زيَطاى زاضت ()DYP

ثازتيَكى ووحافصكازى ليربالَة

6

ثازتى غيوعى (كؤوؤٌيطتى)

ثازتيَكى وازكطى ليٍيٍى

7

ثازتى ئةٌاشؤهَ

8

ثازتى ويممةت و دادثةزوةزى

ثازتيَكى ليربالَى ٌةتةوةيية

9

ثازتى ويممةت

ثازتيَكى ووحافصكازى ٌةتةوةيية

ئةمحةد داود ئؤغمؤ

دةتواٌىَ زاضتةوخؤ دةضتوز لةزيَطاى ثةزلةواٌةوة
بةشؤزيٍةى زةِا تيَبجةزيٍََ.
*خواضتياُ ِةية ضيطتىى ضياضى لةثةزلةواٌيةوة بطؤزُ
بؤ ضةزؤكايةتى.
*بة ثازتيَكى كةواليطتى و دميوكسات ٌاضساوة
* ِةولَدةدات  30%دةٌطةكاُ بةدةضت بّيٍََ بة ئاواجنى

كةواه كمَتػداز ئؤغمؤ

بةغدازيكسدُ لة ثيَكّيٍَاٌى حكووةتدا.
*ثازتيَكى ٌةتةوةيي توٌدزةوة.
*ئةً ثازتة دةيةويَت اليةٌى كةً بةغيَواشي ِاوثةمياُ
(ئيتالف)ى لةطةهَ ضةٌد اليةٌيَكى ديكة حكووةتى داِاتوو

دةولَةت بّتػمى

ثيَك بّيٍَيَت.
ثازتيَكى دميوكساتى كوزديية و طسٌطى بةوافى كةوة ٌةتةوة
و كةوايةتيةكاٌى ديكة دةدات.
*ِةدةثة دةيةويَت  %10دةٌطةكاُ بةدةضت بّيٍَيَت.

ضةالَحةديَ دةوريتاؽ

بةوةبةضتى ئةوةى وةك ثازتيَكى ضياضى و بةيةك كوتمة
بضيَتة ثةزلةواٌى توزكياوة.
تػيتني ئؤشاتػيكطوش
ئؤشالً غني ئاباى

*ثازتيَكى ضةثسةوى عةملاٌيية
*ئةً ثازتةؽ دةيةويَت بةزبةضتى  %10تيَبجةزيٍَيَت و

ئاويٍة ئؤلَكاز تازِاُ

بضيَتة ثةزلةواٌى توزكياوة

5

ئيدزيظ ٌةعيي غاِني
ئةكيوت ئةديباىل

10

ثازتى ٌاوةٌدى

ثازتيَكى ليربالَة

11

ثازتى زشطازى طةهHKP

ثازتيَكى ئيػرتاكية

ٌوزلمة ئاٌكؤت

ثازتيَكى ٌاوةٌديية

ئةمحةدئةيوب ئؤشطؤتؼ

12

ثازتى ِاوضةٌطى كؤوةالَيةتى و
ضاكطاشى و طةغة

13

ثازتى ليربالَى دميوكساتLDP

14

ثازتى ضةعادةتSP

15

ثازتى يةكيَتى طةوزة

عةبدوه كةزيي كازضمَى

ثازتيَكى ليربالَى عةملاٌيية
ثازتيَكى ئيطالوية و ِةلَطسى ئايدياى ٌيػتيىاٌية
(بةثازتةكةى جني الديَ ئةزبةكاُ) ٌاضساوة

جيي توكري
وطتةفا كةواالك

*بة ثازتيَكى ٌةتةوةيى زاضت زةوى ووحافصكاز ٌاضساوة كة
وةيمى ئيطالويػياُ ِةية.
*(بسيازياٌدا لةً ِةلَبرازدٌةدا بضٍة ذيَس ضةتسى ثازتى

ئيطىاعين ِةٌية

ضةعادةت و بةيةك ليطت بةغدازى ِةلَبرازدُ بكةُ)
16

ثازتى ضةثى دميوكساتDSP

ثازتيَكى ٌةتةوةى كةواىل ئيػرتاكيية

وةعصوً توزكري

17

ثازتى غاز

ثازتيَكى ٌةتةوةى ووخافصكازة

ضةعدةديَ تاٌتاُ

18

ثازتى دميوكساتى DP

ثازتيَكى كةواىل ليربالَى ٌةتةوةيية

طؤلَتةيكني ئةويطاهَ

19

ثازتى ٌيػتيىاُ

ثازتيَكى كةواىل ئيػرتاكى ضةثسةوى ٌةتةوةيية

20

ثازتى توزكياى ضةزبةخؤ BTP

ئةً ثازتة طسٌطى بةوافى غيعةو عةلةوييةكاُ دةدات

6

دؤطؤ بسيٍتػيك
حةيدةز باؽ

سيستةمى يةلَبرازدنى توزكيا (دى يؤنت ) و بةزبةستةكانى %01
ئةوةى بةز لة ئةجناوداٌى ئةً ِةلَبرازدٌة شؤزتسيَ قطةوباضى بةدواى خؤيدا ِيٍَا ,ثةيوةٌد بة بةغدازى (ثازتى
دميوكساتى طةالُ ,)HDP -بسيتيية لةو ضيطتىة ِةلَبرازدٌييةى كة لة ِةلَبرازدٌى ثةزلةواٌى توزكيادا ثةيسةوى
ليَدةكسيَت ,ئةويؼ بسيازى بةدةضتّيٍَاٌى شؤزتسيَ زيَرةى دةٌط و بةزبةضتى  %10و ضيطتىى ِةلَبرازدٌى زيَرةيى (دى
ِؤٌت)2بوو  ,كة ئةً جؤزة ضيطتىة لة قاشاجني ئةو ثازت و اليةٌاٌةُ كة شؤزتسيَ دةٌط كؤدةكةٌةوةو لةبةزاوبةزدا
شياُ بة كةويٍةكاُ ياُ ئةو ثازتاٌة دةطةيةٌيَت كة دةٌطى كةوياُ بة دةضتّيٍَاوة ,بؤ منوٌة :لة باشٌةيةكى
ِةلَبرازدٌدا ( )3ثازت كيَربِكيَ لةضةز بةدةضتّيٍَاٌى ( )7كوزضى دةكةُ ,بةجؤزيَك ثازتى يةكةًِ 60 :ةشاز دةٌط,
ثازتى دووةًِ 32 :ةشاز دةٌط ,ثازتى ضيَيةًِ 8 :ةشاز دةٌط بةدةضتدةِيٍََ .لة ضيطتىى (دى ِؤٌت) دةٌطةكاٌياُ
دابةغي ( )... 1,2,3,4دةكسيَت و شؤزتسيَ دةٌط كوزضي يةكةً دةبات و دواتس كوزضي دووةً و ضيَيةًِ...تد ,بسِواٌة
ضوٌيةتى دابةغكسدٌةكة:

ذ .دةنط
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ثازتةكاى
ثازتى يةكةً

60000

60000

30000

20000

15000

12000

10000

ثازتى دووةً

32000

32000

16000

10666.7

8000

6400

5333.33

ثازتى ثازتى ضيَيةً

8000

8000

4000

2666.67

2000

1600

1333.33

( .2دى يؤنت) ضيطتميَكى يةلَبرازدنية و بةناوى شاناى بريكازى (ظيكتؤز دى يؤنت) ناونساوة .دى يؤنت لةضالَى  1878دا تيؤزيايةكى دازشت.
دواتس ئةم تيؤزياية ثشتى ثيَ بةضرتا لةضيطتمى ية َلبرازدندا بؤ دابةشكسدنى دةنط بةضةز كوزضي نويَهةزايةتيدا .ئةم ضيتمة بةجؤزيَكة كة
خصمةت بة بةزذةوةندى ئةو اليةنة دةكات كة دةتوانيَت شؤزيهةى دةنط بةدةضت بًيَهيَت ،وةك ضؤى شياى لةو اليةنانة دةدات كة كةمرتيو
زيَرةى دةنط بةدةضت ديَهو .ضونكة زيَطاى دابةشكسدنى دةنطةكانى بةجؤزيَكة كة اليةنى خاوةى شؤزتسيو دةنط ضود مةند دةبيَت ليَى وةك
ئةوةى لة منونةكة ضةزةوةدا زِوونكساوةتةوة.
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بةً جؤزة ئةو ( )7كوزضييةى بؤ ئةو باشٌةية ديازي كساوة ثازتى يةكةً ( )5كوزضي ,واتة كوزضي (ً)7+6+4+3+1
دةباتةوة .ثازتى دووةً ( )2كوزضي ( ً)5+2دةباتةوة .لة بةزاوبةزدا ثازتى ضيَيةً ضةزةزِاى ئةوةى (ِ )8ةشاز
دةٌطى بةدةضتّيٍَاوة ِيض كوزضييةك لةو باشٌةية بةدةضتٍاِيٍَيَت.
ويَروى كازكسدُ بةً ضيطتىة دةطةزيَتةوة بؤ ضةزةتاى ِةغتاكاُ ,بةتايبةت كاتيَك كة لة ضالَي  1980دا بةزيَطاى
كودةتاى ضةزباشى ,ضوثاو ئةزطةٌةكؤٌةكاُ طةيػنت بة دةضةالَت .لة ضالَي  1982دةضتوزيَكى ٌويَياُ داٌا و جةٌةزِاهَ
(كةٌعٍاُ ئيَظسيَ)يؼ بوو بة ضةزؤك كؤوازي توزكيا.
لةديازتسيَ طؤزاٌكازيةكاٌى ٌاو دةضتوزى ٌويَ بسيتى بوو لة طؤزاٌكازى لةياضاى ِةلَبرازدٌةكاٌدا ,بة ثاضاوى
جيَطيكسدٌى ضيطتي و ضةقاوطريي ضياضي لةو والَتةدا .بسيازةكة لةضالَى 1983دا بة دةقى بسيازى ذوازة 2839
دةزضوو ,لةو بةزوازةوة كازى ثيَدةكسىٌَ .اوةزؤكى بسيازةكة بسيتى بوو لة تؤوازكسدٌى بةزشتسيَ ئاضيت دةٌط لة
ِةلَبرازدٌى ثةزلةواٌى توزكيادا ,واتة بؤ ِةز ثازتيَكي ضياضي طةز بيةويَت بضيَتة ثةزلةواٌى توزكياوة ,ئةوا ثيَويطتة
زيَرةى  %10دةٌطةكاُ بةدةضت بّيٍَيَت.
بة واتايةكى ديكة ئةو ثازتاٌةي لة ِةلَبرازدٌةكاٌدا كةورت لة  %10دةٌطةكاُ بةدةضت دةِيٍََ ٌاتواٌَ ٌويٍَةزياُ ِةبيَت
لةثةزلةواٌى توزكيادا .واتة ئةطةز ِاتوو كاٌديدى ثازتيَكى ديازيكساو دةٌطى ثيَويطتيػى ِيٍَا لة ِةلَبرازدٌةكةدا بةالًَ
ثازتةكةى ٌةيتواٌي  % 10تيَبجةزيٍَيَت ,ئةوا دةٌطى ئةو كاٌديدةؽ بةِةدةز دةزوات و دةضيَت بؤ ئةو ثازتاٌةى كة
تواٌيوياٌة  %10تيَجةزبكةُ ,ثػت بةضت بةو زيَرةى دةٌطةى بةدةضتياُ ِيٍَاوة دةٌطى ثازتة بضوكةكاٌياُ بةضةزدا
دابةؽ دةكسيَت .بةً غيَوةية بةزبةضتى بةزدةً ثازتةكاُ بؤ طةيػنت بة ثةزلةواُ كسا بة  ,%10ئةً جؤزة زيَكازةؽ
بةياضا ضةضجيٍَساو و لةذيَس ضيطتىى ِةلَبرازدٌى زيَرةى (دي ِؤٌت) دا كازى ثيَكسا.
واقيعى دةزكسدٌى ئةً ياضاية لةاليةُ جةٌسالَة دةضةالَتدازاٌى توزكيا وةبةضت ليَى بؤ كةٌازطريكسدٌي ثازتة بضوكةكاُ
و ئةو ثازتاٌةؽ بوو كة لةاليةُ كةواليطتةكاٌةوة بةوةتسضى ليَكدةدزاٌةوة ,بؤ ضيطتىى ضياضى توزكيا .بة
ديازيكساويؼ وةبةضت ليَى ثةزاويَصخطتٍى (ثازتة ئيطالويةكاُ و ثازتة كوزديةكاُ )بوو لةكايةى ضياضى و ثةزلةواٌى
ئةو والَتةدا.
ِةزضةٌدة خودى ثازتةكةى ئةزدؤطاُ (ئةكةثة) لةضالَى 2002ةوة فةزواٌسةوايةو لة زابسدوغدا خودى ئةً ثازتة
طريؤدةى ياضا (تؤوازكسدٌى بةزشتسيَ ئاضتى دةٌطداُ ) بوو ,بةالًَ تائيَطتاؽ ئةو بةلَيٍاٌةياُ ٌةبسدوةتة ضةز ,كة لةً
بازةيةوة بة دةٌطدةزاٌى توزكياياُ دابوو بة البسدُ و كازٌةكسدُ بةً ياضاية .ضوٌكة دواجاز ئةً ياضاية خصوةت
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بةطػت ئةو ثازتاٌة دةكات كة دةطةٌة دةضةلَات و لةثسؤضةى ِةلَبرازدٌةكاٌدا دةٌطى ئةو اليةٌاٌة دةبةُ بؤ خؤياُ كة
كةورت  %10تؤواز دةكةُ.
ليَكةوتةكانى ئةم ياساية
كازكسدُ بةً ياضاية لة ضاالٌَى ِةغتاكاٌةوة تاوةكو ئيَطتاو ضةٌد ديازدةيةكى بةضيىاى حكووساٌى و ثةزلةواٌى ئةو
والَتةوة بةخػيوة كة بسيتني لة:
 .1كةورتيَ ثازتى ضياضى دةتواٌَ ٌويٍَةزياُ ِةبيَت لةثةزلةواٌدا ,ئةوةؽ بةِؤى تيٍَةثةزاٌدٌى  , %10ليَسةغةوة
ثةزلةواُ كةورتيَ ثازت لةخؤ دةطسيَت ,وةك ٌويٍَةزى ِاوٌيػتيىاٌياٌى توزكيا.
 .2ثازتيَكى ضياضى ديازيكساو شؤزيٍةى دةٌطةكاٌى ثةزلةواُ بةدةضت دةِيٍَيَت ,ئةوةؽ ثيَكّيٍَاٌى حكووةتى تاك
اليةٌةى ليَدةكةويَتةوة.
 .3دةكسيَت ثةزلةواُ شياد لة  5ثازتى ضياضى و ضةٌد ٌويٍَةزيَكى ضةزبةخؤ لةخؤ بطسُ و ِيض اليةٌيَك ٌةتواٌيَت
شؤزيٍةى دةٌطةكاُ بةدةضت بّيٍَيَت ,ئةوةؽ واتاى ثيَكّيٍَاٌى حكووةتى ِاوثةمياٌيَتى دةطةيةٌيَت ,دوايٍحاز يؼ
لةضالَى  1999ئةً جؤزة حكووةتة ثيَكّيٍَساوة لة توزكيادا.
ثيَطةى كوزد لةثةزلةمانى توزكيادا
ديازيكسدٌى زيَرةيةك لة دةٌط بؤ طةيػتٍى ثازتة ضياضيةكاُ بة ثةزلةواُ لةشؤز والَتدا كازى ثيَدةكسيَت ,بةالًَ زيَرةى
 %10بة بةزشتسيَ زيَرة ديازيكساوة لةجيّاٌدا  ,وةك منوٌةى ئةوةى لةتوزكيادا كازى ثيَدةكسيَت.
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ئةً زيَكازة ياضايية بةزدةواً يةكيَك بوة لة ِؤكازة ضةزةكييةكاٌي زِيَطسي كسدُ لة بةغدازى كسدٌى كوزدةكاُ
لةثةزلةواٌى توزكيادا بةثازتيَكى ضياضى يةكطستوو .لةبةز ئةً ِؤكازةؽ كاٌديدة كوزدةكاٌى باكوز لةِةلَبرازدٌةكاٌى
ضالَى()2002ةوة ,بة كاٌديدى ضةزبةخؤى دةضوٌة كيَربكيَى ِةلَبرازدٌةكاٌةوة بؤ ئةوةى كوزضى ثةزلةواٌى ئةو ولَاتة
 .3شؤزيَك لةوالَتانى ئةوزوثاو جيًاى كاز بة زيَرةى ضةدى دةنط دةكةى بؤ طةشنت بة ثةزلةماى ،يةنديَك لةوالَتاى ييض زيَكازيَكياى دانةناوة و كؤى
ثازتةكاى دةزفةتى طةيشتهياى يةية بؤ طةيشنت بة ثةزلةماى ،لةبةزامبةزدا والَتانى ديكة لة  %1بؤ  %5ديازيكسدوة ،لةديازتسيو منونةى ئةو والَتانةش كة
كاز بةثيَوةزى زيَرةى ضةدى دةنط دةكةى بؤ طةيشنت بة ثةزلةماى بسيتني لة:
 لة دانيمازك و ئيطسائين زيَرةى  %2دانساوة بؤ طةيشتهى ثازتةكاى بة ثةزلةماى. لة ئيطجانيا و تةميوزى زؤذيةالَت وكؤمازى شاخى زةش (جبن االضود) زيَرةى  %3دانساوة بؤ طةيشتهى ثازتةكاى بة ثةزلةماى. ضمؤظيهيا زيَرةى  %4داناوة بؤ طةيشتهى ثازتةكاى بة ثةزلةماى. لة كؤمازى ضيك و كسواتيا و يةنطازيا و زؤمانيا و ضسبيا زيَرةى  %5دانساوة بؤ طةيشتهى ثازتةكاى بة ثةزلةماى9

بةدةضت بّيٍََ .ضوٌكة ئةً ياضاية بؤ ثالَيَوزاوي ضةزبةخؤ كازي ثيٍَاكسيَتِ .ةز ثالَيَوزاويَكيؼ تواٌى دةٌطي ثيَويطت
بة دةضت بّيٍَيَت ,دةبيَتة ئةٌداً ثةزلةواٌى توزكيا .بةً غيَوةية ئةً ياضاية لة زابسدودا طةوزةتسيَ زيَطسى بووة,
لةبةزدةً الواشى ضةٌطى كوزد و ثيَػٍةكةوتين ثسضى كوزد لة و والَتةدا.
ئةو ثارتة كوردييانةى كة لة ساالَني نةوةدةكانةوة بةشدارياى لة يةلَبذاردندا كزدوةو ريَذةى  % 21دةنطةكاى طةورةتزيو
ريَطز بووة بؤ طةيشتهياى بة ثةرلةماى وةك ثارتيَكى سةربةخؤ
بةشدازى كوزد لة
يةلبرازدنةكاندا
ِةلَبرازدٌى 1995
ِةلَبرازدٌى 1999

زيَرةى دةنطةكانياى لةسالَى 1100 - 0991

ثازتة كوزديةكاى
ثازتى دميوكساتيةتى طةه HADEP

ذوازةى دةٌطةكاٌى  171717623دةٌطٌ ,ةياٌتواٌى %10
تيَبجةزيٍََ

ثازتى دميوكساتيةتى طةه  HADEPو

ذوازةى دةٌطةكاٌياُ  174827196دةٌطٌ ,ةياٌتواٌى %10

ثازتى طةىل دميوكساتىDEHAP

تيَبجةزيٍََ

ِةلَبرازدٌى 2002

ثازتى طةىل دميوكساتىDEHAP

ِةلَبرازدٌى 2007

ثازتى كؤوةلَطاى دميوكسات DTP

ِةلَبرازدٌى 2011

ثازتى ئاغتى و دميوكساتى كوزدBDP

ِةلَبرازدٌى 2015

ثازتى دميوكساتى طةالُ HDP

ذوازةى دةٌطةكاٌي 179607660دةٌط بوو ,بةزاوبةز بة
 %6.2بوو ـ بةً جؤزة ٌةيتواٌى  %10تيَبجةزيٍََ
بةكاٌديدى ضةزبةخؤ بةغدازيكسد لةكؤى  62كاٌديد 20 ,
كاٌديدياُ ضوٌة ثةزلةواٌى توزكيا
بة كاٌديدي ضةزبةخؤ بةغدازي لة ِةلَبرازدٌةكاٌدا كسد و
تواٌي زيَرةي  35 ,%5.67كوزضي ثةزلةواُ بؤ خؤي
وطؤطةزبكات.
بة ثازتيَكى يةكطستوى ضةزبةخؤ و بة  543كاٌديد
بةغدازى ِةلَبرازدٌةكاُ دةكات.

ثارتة كورديية بةشدارةكاى لةيةلَبذاردنة ثةرلةمانيةكانى توركيا 3126 - 2996

ثيَطةى كوزد لة توزكيادا
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ذوازةي داٌيػتواٌي كوزد لة توزكيا ,بةطػيت دةطاتة ٌصيكةي  15وميؤُ كةع .4لةو ذوازةيةؽ ٌصيكةي  9وميؤٌي لة
 25ثازيَصطاكةي باكوزي كوزدضتاُ ٌيػتةجيََ 6 .وميؤٌةكةي ديكةؽ لة ثازيَصطا توزكييةكاٌدا ذياُ بةضةزدةبةُ .ئةً
ذوازةيةؽ بة بةزاوزد بة زيَرةى ضةدى داٌيػتواٌى توزكيا دةكاتة ٌصيكةي %20-18ي كؤي طػيت ذوازةي
داٌيػتوواٌي ئةو والَتة.

زيَرةي دةنطدةزاني كوزد لة توزكيادا
بةثيَي داتاكاٌي دةضتةي بالَاي ِةلَبرازدٌةكاٌي توزكيا ,كؤي طػيت ذوازةي دةٌطدةزاٌي توزكيابسيتية لة
 ,56.632.889ذوازةي دةٌطدةزاٌي  25ثازيَصطاكةي باكووزي كوزدضتاٌيؼ بسيتية لة  9.431.121دةٌطدةز .بةلَاً
ضةزجةوي ئةً دةٌطدةزاٌة بة زةطةش كوزدٌني ,لةو ٌيَواٌةدا ذوازةي دةٌطدةزاٌي كوزد لة باكووزي كوزدضتاُ بة
 5.336.234دةٌطدةز داٌساوة .لةاليةكى ديكةغةوة و ٌصيكةي  4.078.262دةٌطدةزى كوزد بوٌياُ ِةية ,ئةواٌةؽ
ئةو دةٌطدةزاٌةُ كة لة غازةكاٌي (ئيطتةٌبوهَ ,ئةٌكةزة ,بوزضا ,ئيصوري ,ويَسضني ,قؤٌيا  )....دةذيَ .كةواتة زيَرةى
طػتى ذوازةي دةٌطدةزاٌي كوزد لة ٌاوخؤي توزكيادا دةكاتة  9.414.496دةٌطدةز .لة دةزةوةى توزكياؽ ٌصيكةى
 2.867.65دةٌطدةز لة دةزةوةي والَت ٌاوياُ تؤوازكساوة .لةً ذوازةيةؽ ٌصيكةي ضيَيةكي كوزدُ .لة ئةجناودا
دةزدةكةويَت كة ٌصيكةي شياتس لة  10وميؤُ دةٌطدةزي كوزد لة ِةلَبرازدٌى توزكيادا وايف بةغدازيكسدٌياُ ِةية .

بةياى دةنطى دةنطدةزانى كوزد لةيةلَبرازدنةكانى توزكيادا
لةكؤى طػتى دةٌطى دةٌطدةزاٌى توزكيا ,بةِاى دةٌطى كوزد زيَرةى  %20بةزدةكةويَت ,ئةوةؽ بةزاوبةزة بة 101
كوزضي لةثةزلةواٌدا .لة اليةكى ديكةغةوة بةِاي دةٌطي دةٌطدةزاٌي باكووزي كوزدضتاُ بة ( كوزد و توزك و
ثيَكّاتةكاٌى ديكةوة) بةزاوبةزة بة  123كوزضى .بةواتا ئةطةز ضةزجةً دةٌطدةزاٌي كوزد لة ضةزتاثاي توزكيادا
دةٌط بة يةك ثازتى وةك ِةدةثة بدةُ ,ئةوا بةاليةٌي كةوةوة ئةو ثازتة  101كوزضي ثةزلةواُ وطؤطةز دةكةُ .بة
واتايةكى ديكة ئةطةزبيَت و ضةزجةً داٌيػتوواٌي باكووزي كوزدضتاُ دةٌط بؤ يةك ثازت بدةُ ,بةاليةٌي كةوةوة ئةو
ثازتة  120كوزضي ثةزلةواٌى بةدةضتدةِيٍَيَت.

 .4دةشطاي يةوالَطسي ئةمسيكا
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/tu.html
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دابةشبونى دةنطى 01مليؤى دةنطى ياونيشتيمانيانى كوزد لة يةلَبرازدنى شازةوانيةكانى توزكيا 1102
زيَرةى دةنطى دةنطدةزانى كوزد

ثازتةكاى
ثازتى دميوكساتى طةالُ  + HDPثازتى ئاغتى و دميوكساتى كوزدBDP

 %45دةٌطةكاُ

ثازتى دادو طةغةثيَداُ AKP

 %42دةٌطةكاُ

ثازتي طةلي كؤوازيCHP

 %6دةٌطةكاُ

ثازتي بصووتٍةوةي ٌاضيؤٌاليطيت توزكيMHP

 %4دةٌطةكاُ

ثازت و اليةٌةكاٌى ديكة

 %3دةٌطةكاُ

ضةزضاوة :زاثؤزتى شيكازى ضةنتةزى ليَكؤلَيهةوةى  KONDAبؤ يةلَبرازدني شازةوانييةكاني 2014/3/30لة توزكيا

ثازتى دميوكساتى طةالى )(HDP
ئةً ثازتة لة زيَكةوتى  15ئؤكتؤبةزى ضالَى  2012دزوضت بوو ,وةك بالَيَكى ِاوبةغى ثازتى ئاغتى و دميوكساتى
كوزد ) (BDPكة ٌويٍَسايةتياُ لةٌاو ثةزلةواٌى توزكيادا ِةبوو .لةٌاضٍاوةى ئةً ثازتةدا ِاتووة كة ِةدةثة وةك
ثازتيَك كة طوشازغت لةكؤى ثيَكّاتة جياواشةكاٌى طةىل توزكيا دةكات ٌةك بةتةٌّا ٌةتةوة و وةشِةبي و زةطةشيَكى
ديازيكساوِ .ةزضةٌدة لةبٍةزةتدا ثيَكّيٍَةزاٌى ئةً ثازتة ثيَكّاتوُ لةكةضاٌى ديازى ٌاوضة جياواشةكاٌى باكوزى
كوزدضتاُ و ئةواٌةى كةثيَػرت لةٌاو ثازتى ئاغتى و دميوكساتى كوزد ) (BDPكازياُ دةكسد ,بةالًَ ِةز لةٌاوٌاٌى
ثازتةكةياٌدا دةزدةكةويَت كة خواضتياُ ئةوةية ثازتةكةياُ جياواش لةئةشووٌةكاٌى زابسدوو بؤ شياتس خؤطوجناٌدُ
لةطةهَ بازودؤخى ٌاوخؤى ضياضى توزكيا جةخت لةضةز دميوكسات بوٌى كؤوةلَطا و بةزجةضتةكسدٌى واف و
بةزذةوةٌدى كؤى طةالٌى توزكيا بةطػتى و كوزد بةديازيكساوى بكات.
لةاليةكى ديكةوة ئةً ثازتة بة ثازتيَكى كوزدى دةٌاضسيَت و الى شؤزيَك وةك كؤثى دووةوى ثازتى ئاغتى و دميوكساتى
كوزدضتاُ ٌاودةبسيَت ,بةالًَ زيَسةوى ضاالكيةكاٌياُ زوةو ٌاوضة جياواشةكاٌى خؤزئاواى توزكيا ئازاضتةى طستووة .الى
ِةٌديَكى ديكة بة ثازتيَكى دميوكسات و ِةٌديَكيؼ وةك ثازتيَكى ضةث و بةغيَكيؼ لة بالَى ضياضى ثازتى كسيَكازاٌى
كوزدضتاُ ئاواذة و ثيٍَاضى دةكةُ.
يةكةوني كؤٌطسةى ئةً ثازتة لة زيَكةوتى  27ئؤكتؤبةزى ضالَى 2013دا بةضرتا لةذيَس ٌاوٌيػاٌى " ئةوة تةٌّا
ضةزةتايةكة ".
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ئاماجنةكانى ثازتى دميوكساتى طةالى  :يةدةثة
ئاواجنة ضياضى و وةدةٌيةكاٌى ئةً ثازتة لةٌاو ثةيسةو ثسؤطساوى ٌاوخؤى ثازتةكةدا زوٌكساوةتةوة ,5ئةً ثازتة
تيَدةكؤغيَت لةثيٍَاو بةطرداضوٌةوةى طػت تايبةمتةٌديَتيةكى ٌةتةوةى و زةطةشى ,كازدةكات بؤ دابيٍكسدٌى ذياٌيَكى
غايطتة و خؤغطوشةزاُ لةضةز بٍةواى يةكطاٌى بؤ ضةزجةوى ِاوالَتياٌى توزكيا ,ئةوةؽ بة بةديَّيٍَاُ و ِيٍَاٌة
ئازاى بٍةواكاٌى دميوكساتى لةزيَطةى ضيطتىيَكى دميوكساتةوة.
ئةً ثازتة وةك ل ةثةيِسةوةكةيدا ِاتووة بة ثمةى يةكةً ٌويٍَةزايةتى طػت ئةو ضني و تويَراٌة دةكات كة لةتوزكيادا
وافخوزاو ثةزاويَصخساوُ و وةك ِاوالَتى ثمة دوو واوةلَةياُ لةطةلَدا دةكسيَت ,دواتس كاز بؤ بةزذةوةٌدى طػتى ضةزجةً
ثيَكّاتة جياواشةكاٌى توزكيا دةكات .ئةوةؽ بةغيَكة لة ضرتاتيرى ثازتةكة.
لةٌاو ئةً ثازتةدا ئافسةتاُ زؤلَيَكى بةزضاوياُ ِةيةو زيَرةى  %50ئةً ثازتة ثيَك دةِيٍََ ,طةجناٌيؼ  %10و
زةطةشةكاٌى ديكةؽ  %10ئةً ثازتةياُ ثيَكّيٍَاوة.
لةً ثازتةدا كاز بةضيطتىى ِاو ضةزؤك دةكسيَت ,بةجؤزيَك ضةزؤكى يةكةوى ثازتةكة بؤ خامنيَك دةبيَت كة لةئيَطتادا
(فيطاُ يوكطيك داغ) لةو ئةزكةدايةِ ,اوضةزؤكى ثازتةكةؽ بؤ زةطةشى بةزاوبةز دةبيَت كة لة ئيَطتادا (ضةالَحةديَ
دةوريتاؽ) زيَبةزايةتى دةكات.

 .5بؤ شانيازى شياتس بسوانة ثسؤطسامى ثازتى دميوكساتى طةالى:
Parti Programı, HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ PROGRAMI:
http://www.hdp.org.tr/parti/parti-programi/8
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يةزدوو سةزؤكى ثازتى يةدةثة (فيطاى يوكسيك داغ) و (سةالَحةديو دةمريتاش)

يةكةً بةغدازى فةزوى ئةً ثازتة لةبوازى حكووساٌيدا ,دةطةزيَتةوة بؤ ِةلَبرازدٌى غازةواٌيةكاٌى  ,2014كاتيَك كة بة
ِاوبةغى لةطةهَ ثازتى ئاغتى و دميوكسات ) (BDPبةغدازياُ كسد و زِؤلَةكاٌياُ لةٌيَواُ خؤياٌدا دابةغكسد .بةجؤزيَك
ثازتى ئاغتى ودميوكساتى كوزد لةوٌاوضاٌة باٌطةغةى دةكسد كةشؤزيٍةى داٌيػتواُ و ثيَكّاتةكةى كوزد شواُ بوُ.
ثازتى دميوكساتى طةالٌيؼ لة ٌاوضةكاٌى ديكةى توزكياضاالكى ِةلَبرازدٌي ئةجناودةدا .ضةزةجناً تواٌياُ %6.2
دةٌطةكاُ بةدةضت بّيٍََ.
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دواى ِةلَبرازدٌةكاٌيؼ ِةزدو ثازت زيصةكاٌى خؤياٌياُ زيَك خطتةوة لةذيَس ثةيكةزيَكى ِاوبةغدا يةكياٌطست,
بةجؤزيَك ِةٌطاوةكة ضةزةتا لةثةزلةواٌةوة دةضتيجيَكسد ,ثاؽ ئةوةى ِةزدوال كة فساكطيؤٌيَكى ِاوبةغياُ لةٌاو
ثةزلةواٌدا ثيَكّيٍَاو ثةزلةواٌتازةكاٌى ثازتى ئاغتى و دميوكساتيؼ ضوٌة ثاهَ ثةزلةواٌتازةكاٌى ثازتى دميوكساتى
طةالُ .بةً جؤزةؽ فساكطيؤٌيَكى  35ئةٌداوياُ ثيَكّيٍَا .عةبدوالَ ئؤجةالٌيؼ بة بؤٌةى ئةو يةكطستٍةوة ثريؤشباى
خؤى ئازاضتةى كؤٌطسةى دووةوى ثازتى دميوكساتى طةالُ كسد لة  22حوشةيساٌى  2014دا و زايطةياٌد " ئةً ثازتة
ٌويَية ويَطتطةيةكى طسٌطى دةبيَت لةتيَكؤغاٌى ٌةتةوةيدا لةثيٍَاو بةديّيٍَاٌى دميوكساتى لةتوزكيادا" ِيوا خواشيؼ
بوو كةئةً ثازتة بتواٌيَت ضود لةئةشووٌى ثازتى ئاغتى و دميوكسات وةزبطسيَت وضٍوزى ضاالكيةكاٌى خؤى بةزفساواٌرت
بكات و خؤى بطةيةٌيَتة طػت ضني و تويَرةكاٌى كؤوةلَطا.

يةدةثةو سةزكيَشى و بةزبةستى %01
ثازتى دميوكساتى طةالُ ) (HDPلةئيَطتادا تةٌّا ثازتيَكة لة دةزةوةى ثةزلةواٌى توزكيا ٌويٍَةزايةتى كوزد دةكات,
بةالًَ بؤ ئةً ِةلَبرازدٌة بسيازيداوة وةك ثازتيَكى ضياضى ,ئةٌداوةكاٌى بٍيَسيَتة ثةزلةواٌى توزكيا و بةفةزوى ببيَتة
دةٌطى يةكطستوى كوزد لةثةزلةواٌى ئةو والَتةداِ .ةدةثة ِةزضةٌدة لة بٍةزِةتدا ثازتيَكة كة لة ثيٍَاو وافةكاٌي
كوزددا خةبات دةكات ,بةالًَ لةئيَطتادا تواٌيويةتى ضةزجني بةغيَكي شؤزي عةلةويي و ئةزوةٌةكاُ زابكيَػيَت و فسة
زةٌطييةكي شؤز لة ٌيَواُ كاٌديدةكاٌيدا دزوضتبكات
لةِةلَبرازدٌةكاٌى زابسدودا ثازتة كوزدييةكاٌي باكوزي كوزدضتاُ لة تسضي تيٍَةثةزِاٌدٌي بةزبةضيت لة  10%بة كاٌديدي
ضةزبةخؤ بةغدازي ِةلَبرازدٌة ثةزلةواٌييةكاٌي توزكياياُ دةكسد .بةالًَ ئةوة ِؤكاز بوو بؤ ئةوةي ذوازةيةكي شؤزي
دةٌطي كوزد بةفريِؤ بضيَت و ذوازةيةكى كةً لة كاٌديديياُ بضيَتة ثةزلةواٌةوة .بؤ منوٌة لة ِةلَبرازدٌى ثةزلةواٌى
ضالَى  2007دا كوزدةكاُ تةٌّا بة  20كاٌديدى ضةزبةخؤ ضوٌة ثةزلةواٌى توزكيا ,ضالَى  2011ذوازةى ٌويٍَةزة
ضةزبةخؤكاٌى كوزد بوو بة  35ئةٌداً ,ئةوةؽ بةزاوبةز بوو بة ٌصيكةى زيَرةى ( )%6كوزضيةكاٌى ثةزلةواٌى توزكيا.
بةالًَ دواي ئةوةي (ضةلَاحةديَ دةوريتاؽ) كاٌديدي ِةدةثة بؤ ِةلَبرازدٌة ضةزؤكايةتييةكةي ضالَى  2014توزكيا
تواٌي ()%9.3ي دةٌطةكاُ بةدةضتبّيٍَيَت.
وتىاٌةي ِةدةثة بؤ تيَجةزكسدٌى ئةً بةزبةضتة ياضايية شيادى و كسدو ثازتةكةى (دةوريتاؽ) بسِيازيدا بؤ يةكةجماز
لةً ِةلَبرازدٌةدا وةك طةوزةتسيَ ثازتى كوزدى توزكيا ,بة ثازتيَكى يةكطستوو بةغدازى لة ِةلَبرازدٌة ثةزلةواٌييةكةي
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 2015/6/7دا بكةُ .لةاليةكى ديكةغةوة باع لةوة دةكسيَت كة بسيازى بةغدازى ِةدةثة بةثازتيَكى ضةزبةخؤ
لةاليةُ (عةبدوالَ ئؤجةالُ)ةوة بسيازى بؤ دةزضووة ,ضوٌكة ضيرت ئؤجاالُ لةً قؤٌاغةدا طةغتوةتة ئةو بسوايةى
كيَػةى كوزد ثيَويطتى بةخةباتى ضياضى و دميوكساتى ِةية ,بةو ثيَيةى دةبيَت ئيرت كوزد بضيَتة ٌاوةٌدى بسيازةوة
خؤى بسياز لةواف و ضازةٌوضى خؤى بدات لة توزكياداٌ .ةك بةزدةواً بيَت لة خةباتى ضةكدازى لةتوزكيادا .ئةً
زاضتيةؽ بة بسيازداٌى ئؤجةالُ بؤ ئاطسبةضت و داٌاٌى ضةك لةاليةُ ثازتى كسيَكازاٌةوة بةزوٌى دةزدةكةويَت.
دةوريتاؽ لة ِةلَبرازدٌة ضةزؤكايةتيةكةى  2014دا تواٌى ضةزكةوتوبيَت لة زاكيَػاٌى ضةزجنى دةٌطدةزاٌى غةيسة
كوزد ,ضوٌكة كازٌاوةيةكي ضياضي ثةيسِةوكسد كة تيايدا ئةجيٍَدايي ضةثي لة خؤطستبو بة لةئاويَصطستين يةكطاٌي و
ئاشادى و داوةزى كؤوةآليةتي و بةخػيٍى وايف كةوة ٌةتةوةكاُ ,تةٌاٌةت ثسضى ئافسةتاٌيؼ بةتايبةت باضى لةبازةوة
كسابوو .لةً ِةلَبرازدٌةغدا ِةدةثة شؤز بة بةزٌاوةتس كازٌاوة ضياضيةكةى خؤى دازغتوةو لةضةز كؤى ثسضةكاُ
ضةزجنى كساوةى بؤ دةٌطدةزاٌى توزكيا خطتوةتة زوو .لةثيٍَاو زاكيَػاٌى دةٌطى كؤى ثيَكّاتةكاٌى توزكيا.
لةطةهَ ئةوةغدا ِةدةثة ضةزكيَػى طةوزة دةكات لةً ِةلَبرازدٌةدا ,ضوٌكة لة دؤخى تيٍَةثةزاٌدٌى  %10لةاليةُ
ِةدةثةوة بةتايبةت لةٌاوضة كوزديةكاُ ,ئةطةز شؤزة ئةكةثة وةك ثازتى دووةً و زكابةزى ِةدةثة لةو ٌاوضاٌةدا,
دةٌطة بةدةضت ِاتوةكاٌي ِةدةثة بؤ خؤي بضٍيَتةوة ,لةً كاتةغدا ِيض كاٌديديَكي ِةدةثة ٌاضيَتة ثةزلةواٌةوة.
بةً جؤزة ِةدةثة بيَبةؽ دةكسيَت لة ٌويٍَةزايةتى كسدٌى كوزد لة ثةزلةواٌى توزكيادا .دوز ٌيية ليَسةوة دؤضيةى
كوزد ِةٌطاويَك زوةو دواوة ِةٌطاو ِةلٍَةطسيَت و ضياضةتي ٌاوخؤى توزكياؽ دوضازى داخساٌى شياتس ٌةبيَت .ضوٌكة
ِةدةثة تاكة ٌاوبريواٌى فةزوى ٌيَواُ ضيَكوضكةى (ئيىسالَى و ئةٌكةزة و قةٌديمة) .بةٌةواٌى ئةً ٌيَوةٌدطرييةؽ
بةزاى شؤزيَك لة ضاوديَساُ ئةطةز ِةية بازطسذى زوو لةدؤخى ضياضى توزكيا بكات .بةالًَ ثةزلةواٌتازيَكى ِةدةثة
(طولَتاُ كػٍاك) زةتيدةكاتةوة كة ئةطةز بةزبةضتةكة تيَجةز ٌةكةُ كازداٌةوةى ٌيَطةتيظ بٍويٍََ.
لةً بازةوة طولَتاُ دةلَيَت":ئيَىة بةزدةواً دةبني لةضياضةتكسدُ و دزيَرة بةخةباتى ضياضى دةدةيَ" .بةالًَ ئةطةز
ِةدةثة تواٌى زِيَرةي لة  10%دةٌط تيَجةزِيٍَيَت ,ئةوا ثسؤضةي دميوكساضي و ئاغتى ٌيَواُ كوزد و توزك ,زو
لةقؤٌاغيَكى ٌويَ دةكات .لةاليةكى ديكةغةوة ِاوضةٌطيةكاٌى ٌاو ثةزلةواُ بةيةكحازى دةطؤزىَ ,ضاوةزِواُ دةكسيَت
ِةدةثةؽ دةضةلَاتةكاٌي بةكازبّيٍَيَت بؤ كازيطةزتسكسدٌي ثسؤضةي ئاغيت لةتوزكيادا.
بؤ ئةً ِةلَبرازدٌة ِةدةثة جياواش لةِةلَبرازدٌةكاٌى زابسدوو لة ِةوو ضٍوزى توزكيادا كازدةكات بؤ طةياٌدٌى
ثةياوةكاٌى بةو كةويٍاٌةى كة بةزدةواً وةك ضتةوميَكساو طوتازةكاٌياُ ئازاضتةى حكووةتى ئةو والَتة دةكةُ.
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لةديازتسيٍيػياُ بسيتني لة( ذٌاُ ,كسيَكازاُ ,كةوايةتي ئايين و وةشِةبى و ٌةتةوةيةكاُ وةك عةلةويي و ئةزوةُ
وعةزةب و بموجةكاُ و زةطةشى ضيَّةً  ...ئةً زاضتيةؽ بة فسة زةٌطى و طػتطريى و بةزفساواٌى ثالَيَوزاوةكاٌى
ِةدةثةوة زةٌطيداوةتةوة.
ئاذاٌطي ِةوالَي فوزات لةً بازةيةوة دةلَيَت" :ليطتةكةي ِةدةثة ئيطالوي ,ئةزوةٌي ,عةلةوي ,كسيَكازاُ ,ذٌاُ,
ذيٍطةثازيَصاُ ,ضاالكةواٌاٌي بوازي ِاوزِةطةشباشي و ٌويٍَةزي ِةوو ئةو طسوثاٌةغي تيَداية كة لة توزكيادا شولَىياُ
لةِةوبةز ئةجناودزاوة".
نةخشةى ناوضة جياواسةكانى دةنطى ضوار ثارتة سةرةكيةكةى توركيا
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يةدةثةو دةزفةتى تيَجةزاندنى بةزبةستى %01
ضةٌد ِؤكازيَك ِةُ كة دةزفةت و ضاٌظ دةبةخػٍة ِةدةثة بؤ تيَجةزاٌدٌى زيَطسيةكاٌى  %10كة دةتواٌني بةضةز ضةٌد
بوازيَكدا دابةغياُ بكةيَ:

يةكةم :سياسةتةكانى حكومةتى ئةكةثة لةم بوازانةدا
 .2الواسبونى سياسةتى ئابورى حكومةتى توركيا
شؤزيَك لة ثازتة ئؤثؤشضيؤٌةكاٌى توزكيا زةخٍة ئازاضتةى ضياضةتى ئابوزى حكووةتةكةى ئةزدؤطاُ دةكةُ ,بةو
ثيَيةى دواى ضالَى  2009دؤخى ئابوزى توزكيا زوى لة داكػاُ كسدووة .بةو ِؤيةغةوة زادةي بيَكازي شؤز شيادى
كسدوة و بةزشتسيَ زيَرةي لة واوةي ثيٍَخ ضالَي زابسدوودا تؤوازكسدووة ,لة اليةكى ديكةغةوة بةِاي لريةي توزكي لة
بةزاوبةز دؤالزي ئةوسيكي دابةشيٍى ديازى بةخؤيةوة بيٍيوة .حكووةت زوبةوزوى طةٌدةلَى دازايى بوةتةوة.
بةو ِؤيةوة ضالَى  2013ضةٌد وةشيسيَكى ئةكةثة ,بةتؤوةتى دةولَةوةٌبوٌى ٌاغةزعى دةضتياُ لةكازكيَػايةوة.
(حمةوةد غيىػيَك) وةشيسي دازايي ثيَػوى توزكيا لةبازةى دؤخى ئابوزى توزكياوة زايطةياٌدووة كة "ثيَدةضيَت
توزكيا لة ئايٍدةدا زووبةزِووي قةيساٌيَكي دازايي ِاوغيَوةي ئةوةي يؤٌاُ ببيَتةوة".
بةً ِؤيةوة ثاكيَحى شؤزيَك لةثازتة زكابةزةكاٌى ئاك ثازتى جةختياُ لةضةز بوذاٌدٌةوةى كةزتى ئابوزى توزكيا
كسدوةتةوة ,لةو ٌيَوةٌدةغدا ِةدةثة ثاكيَحى تايبةتى بؤ كةزتى ئابوزى دازغتووة.
 .3خواستى طؤرِيين سيستةمي حكومزِاني لة ثةرلةمانيةوة بؤ سةرؤكايةتي
زةجةب تةيب ئةزدؤغاُ و ثازتى ئةكةثة بة فةزوى زاياٌطةياٌدووة كة وةبةضيت لة ِةلَبرازدٌةكةي  ,2015/7/6بة
دةضتّيٍَاٌى دو لةضةز ضيَي دةٌطةكاٌة ,تاوةكو بتواٌَ لة زِيَطةي دةٌطداٌي ثةزلةواٌييةوة دةضتوز بطؤزُِ و
ضيطتةوى حكووساٌى لة ثةزلةواٌييةوة بؤ ضيطتىيَكي ٌاوةٌدي بةِيَصي ضةزؤكايةتي بطؤزُ .ئةوةؽ بسيتية لة
ثسؤذةى خةوٌى ضولَتاٌيةتى ئةزدؤطاُ و ثازتى ئةكةثة لةتوزكيادا .ئةكةثة ئةوة يةكةجماز ٌية كاز لةضةز ئةً ثسؤذةية
دةكات دوابة دواي ضةزكةوتين لة ِةلَبرازدٌة ثةزلةواٌييةكةي  2011دا ,ئةزدؤغاُ ِةولَيدا دةضتوزيَكي ٌويَ بؤ توزكيا
دابسيَريَت ,بةلَاً غكطتى ِيٍَا .ئةوةؽ بةِؤي ٌةبوٌي كؤدةٌطي ثيَويطت.
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ئةكةثة خواضتى يةكةوى ئةوةية كة بتواٌيَت دةضتووز بة بيَ زيفساٌدوً و طةزِاٌةوة بؤ زاي ِاولَاتياُ لة ثةزلةواٌدا
تيَبجةزِيٍَدزيَت ,ئةوةؽ ثيَويطتى بة  375دةٌطي بةلَيَى ثةزلةواٌى دةبيَت .زةجةب تةيب ئةزدؤغاٌيؼ لة ثازيَصطاي
واٌي باكوزي كوزدضتاُ بة ئاغكسا لةً بازةوة طوتي" :وَ  400ئةٌداً ثةزلةوامن دةويَت" .ئةوة جطة لةوةى ئةكةثة
بة  330كوزضى دةتواٌيَت ثيَػٍيازى طؤزيٍى دةضتوز بكات ,بةالًَ ئةو كات ثسؤضةكة ثيَويطتى بةزيفساٌدؤً و
طةزاٌدٌةوة بؤ زاى ِاوالَتياُ دةبيَت.
لةئيَطتادا ئةكةثة خاوةٌى  312كوزضية ,لةً ثيٍَاوةغدا  63كوزضى ثيَويطت دةبيَت ئةوةؽ كسدةيةكى قوزضة بؤ
ئاك ثازتى كة شؤزيَك لة ثيَػبيٍيةكاُ ثيَياُ واية ئةكةثة ٌةك ٌاطاتة ئةو ذوازة كوزضية ,بةلَكو ئةطةزى دابةشيٍى
دةٌطةكاٌي ضاوةزواُ دةكسيَت.
ئةً خواضتةى ئةكةثة لةضةز ئاضتى شؤزيٍةى ثازتةكاٌى توزكيا زوبةزوى زةخٍةيةكى شؤز بوةتةوة ,تةٌاٌةت دةٌطؤى
ئةوةؽ ِةية كة لةٌاو ئةكةثةدا خواضتيَك ِةية بؤ ئةوةى ضيطتىى والَت بة ثةزلةواٌى مبيٍَيَتةوة .لةً ثيٍَاوةغدا
شؤزيَك لةثازتة ئؤثؤشضيؤٌةكاٌى توزكيا دذايةتى ئةً بريؤكةيةياُ كسدوة بةبةغيَك لةباٌطةغةى ِةلَبرازدٌةكاٌياُ ,بؤ
منوٌة (كةواه كيميضداز ئؤغمؤ) ضةزؤكي ثازتي طةلي كؤوازي و طةوزةتسيَ ثازتي ئؤثؤشضيؤٌي توزكيا دذايةتي خؤي و
ثازتةكةي بؤ ضيطتىي ضةزؤكايةتي دةزبسِيوة .لة اليةكى ديكةوة (ضةلَاحةديَ دةوريتاغي) ِاوضةزؤكي ِةدةثة
زايطةياٌد " ئة طةز دةتاٌةوىَ زيَطسبَ لةبةزدةً خواضتى ثازتى دادو طةغةثيَداُ بؤ طؤزيٍى ضيطتي ئةوا دةٌطىاُ ثيَ
بدةُ تا  %10وطؤطةز بكةيَ و ببيٍة وؤتةكة لةبةزدةً ئةً خةوٌةى ئةزدؤطاٌدا".
لةً بازةيةغةوة داوةشزاوةى ليَكؤلَيٍةوةي ظيَساى توزكى زاثسضيةكى ئةجناوداوة و ثسضيازى لة ِاوٌيػيىاٌياٌى توزكيا كسدووة
لةضةزخواضتياُ بؤ طؤزِيين ضيطتةوي ضياضى توزكيا لة ثةزلةواٌيةوة بؤ ضةزؤكايةتي .لة وةالَودا ِ %48اوالَتياُ بة ٌةخيَس
وةالَوياٌداوةتةوة ,لة بةزاوبةزدا  %40.3داٌيػتوواٌي توزكيا بة بةلَى بؤ طؤزيٍى ضيطتي دةٌطياٌداوة و ِ %11.7اوالَتياٌيؼ
ِيض بسيازيَكياُ لةو بازةيةوةٌةداوة.

19

 .4كيَشةي كورد و ثزؤسةي ئاشيت
ِةزضةٌدة ثسؤضةي ئاغيت توزكيا لةضةز دةضيت زةجةب تةيب ئةزدؤغاُ دةضتيجيَكسد ,بةآلً ثيَدةضيَت ئةً كيَػاٌة
بة ضازةضةزٌةكساوي لةضةز دةضيت ئاك ثازتي مبيٍٍَةوة ,بة تايبةتيؼ دواي ئةوةي ( ئةمحةد داود ئؤغمؤ) لة ئةٌكةزة
كازٌاوةي ثازتةكةي بؤ ِةلَبرازدٌة ثةزلةواٌييةكةي توزكيا خويٍَدةوة و ِيض باضيَكي كوزدو كيَػةي كوزدي تيَدا
ٌةكسابوو.
لة اليةكى ديكةوة (ئةزدؤغاُ) زايطةياٌد "كة كيَػةي كوزد لة توزكيادا بووٌي ٌيية ,كيَػةي كوزد لة دةزةوة
دزوضتدةكسيَت ٌةك ٌاوخؤي توزكيا"ِ .اوكات ئةً ليَدواٌةى ئةزدؤطاُ وةك تاكتيكيَك ليَك دةدزيَتةوة بؤ زاكيَػاٌى
ِاوضؤشى دةٌطدةزة ٌةتةوة ثةزضتةكاٌى توزكيا ,ضوٌكة ئةوة يةكةجماز ٌيية كة ئةزدؤطاُ ئةً جؤزة ليَدواٌاٌة
دةدات بةز لةئةجناوداٌى ِةز ِةلَبرازدٌيَكى طسٌط لة توزكيادا بةوةبةضتيَكى ديازيكساو .لةً قؤٌاغةغدا ثيَدةضيَت
ئةزدؤغاُ و ئاك ثازتى خواضتياُ ِةبيَت بؤ زِاطستين جؤزيَك لةِاوضةٌطي لة ٌيَواُ دةٌطةدةزة ٌةتةوةثةزضتةكاُ و
كوزدةكاٌي توزكيادا .بةالًَ دوز ٌيية ئةً ِةٌطاوةى ئةزدؤطاُ ,بة ثيَضةواٌةوة كازيطةزى لةضةز ئةو دةٌطدةزة
كوزداٌة دزوضت ٌةكات كة ثيَػرت دةٌطياُ بة ئةكةثة ثازتى دابوو.
لةاليةكى ديكةغةوة بؤضوٌيَك ِةية ثيَى واية كة زوداوةكاٌى (كؤباٌى) و زؤلَى ٌيَطةتيظى توزكيا لة بةزاوبةز ئةو
ثسضةدا ,كازيطةزى دةبيَت لةضةز ئةو دةٌطدةزة كوزدة ٌةتةوةيياٌةى كة ثيَػرت دةٌطياُ بة ئةزدؤطاُ دابوو.
بةتايبةت ثاؽ داخطتٍى ضٍوزةكاٌى توزكيا بةزوى ئاوازةكاٌى كؤباٌى و ضةزكوتكسدٌى خؤثيػاٌداى ِاوضؤشى
كوزداٌى باكوز بؤ بةِاٌاوةٌةضوٌى كؤباٌى و بةغدازيٍةكسدُ لة ِاوثةمياٌى ٌيَودةولَةتى بؤ بةطرداضوٌةوةى داعؼ.
 .5يؤكارةكانى ديكة
لةواٌةؽ بةزدةواوى ومىالٌيَكاٌى ٌيَواُ (ئةزدؤطاُ و فةحتوالَ طويمةُ) كة لةضالَى  2013بةزدةواوى ِةية و جؤزيَك لة
ومىالٌيَى ضياضى و كؤوةالَيةتى و ئابوزى لةتوزكيادا دزوضتكسدووة ,بةزتةضكسدٌةوةى ئاشادى بوازى ويديا و ضاالكى
ضياضى ضةٌديكا ضةث و كسيَكازيةكاُ .بؤ منوٌة توزكيا بةثيَى زاثؤزتى (زيَكخساوى ثةياوٍيَساٌى بيَ ضٍوز) 6لةضالَى
 2014لةزيصبةٌدى  180دةولَةتدا ,توزكيا ثمةى  154دةولَةتى طستووة ,ضةزكوتكسدٌى خؤثيػاٌداُ و ٌازةشايةتيةكاُ
 . 6بؤ شانيازى شياتس بسوانة زاثؤزتى زيَكخساوى ثةيامهيَسانى بيَ ضهوز لةضالَى :2014
#https://rsf.org/index2014/ar-index2014.php
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بةتوٌدتسيَ غيَوة (منوٌةى خؤثيػاٌداٌةكاٌى ثازكى طيصى  ,)2013ثػتيواٌى ٌازاضتةوخؤ لةداعؼ و ٌةضوٌة ٌيَو
ِاوثةمياٌيَتى ٌيَودةولَةتى بؤ جةٌطى دذ بةداعؼِ ,تد )....

دووةم :مانيفيَست و سياسةتى يةلَبرازدنى يةدةثة
ئةً بوازةياُ ثةيوةٌديدازة بةو ضياضةتى ِةلَبرازدٌيةى كة ِةدةثة كازى لةضةز دةكات و لةزيَطةى (واٌيفيَطت)
ثسؤذة و بةزٌاوةى ِةلَبرازدٌيةكةيةوة باٌطةغةى بؤ دةكات ,بةزٌاوةى ضياضى ِةلَبرازدٌى ِةدةثة دزومشى (ذياٌيَكى
ٌويَ)ى بةزشكسدوةتةوة و بؤ  12بةؽ دابةؽ كساوة .لة طسٌطرتيَ ئةو بوازاٌةؽ كة ِةدةثة ثاكيَحى تايبةتى بؤ
دازِغتوُ بسيتني لة:
 .2مافى ئافزةتاى
ِةدةثة ثاكيَحى تايبةتى ئازاضتةى ئافسةتاٌى توزكيا كسدووة ,ئةوةؽ لةثيٍَاو شياتس فةزاِةوكسدٌى واف و
ئةزكةكاٌياُِ .ةدةثة باٌطةغة بؤ يةكطاٌى ٌيَواُ ذُ و ثياو دةكةُ لة ئةزك و وافدا ,تةٌاٌةت ئاوادةيػياُ ٌيػاٌداوة
كة وافى ئاشادى ببةخػٍة زةطةشى ضيَّةً و زيَطسيةكاٌى بةزدةً ِةلَبرازدٌةكاٌي ئةو تويَرةؽ البدةُ.
ئافسةتاُ تويَريَكى ضاالكَ لةبةغدازى ِةلَبرازدٌةكاٌدا ,بؤمنوٌة  %52دةٌطدةزاٌى ئةكةثة لة ئافسةتاُ ثيَك ديَت ,لةً
ثيٍَاوةغدا ِةدةثة ئاواجنيةتى ضةزجنى ئافسةتاٌى ئةكةثة و توزكيا بؤ ثسؤذة ضاكطاشيةكاٌى لةً زوةوة زابكيَػيَت.
لةاليةكى ديكةغةوة ِةدةثة بةغيَك لةً خواضتةى خؤى لةزيَطاى كاٌديدكسدٌى شؤزتسيَ ئافسةت لةٌاو كاٌديدةكاٌيدا
ٌيػاٌداوة .لةئيَطتادا ِةدةثة زيصبةٌدى يةكةوى طستووة لةٌيَواُ  20ثازتةكةى توزكيادا ,بؤ  550كاٌديد 268 ,ئافسةت
لة ليطتةكةيدا دةبيٍسيَت .دواى ئةويؼ ثازتى كؤوازى ديَت ,كة لة ليطتةكةيدا  103كاٌديدى ئافسةت
لةخؤطستووة.ثازتى ٌاضيؤٌاليطتيؼ  61كاٌديد و ثازتى شؤزيٍة و فةزواٌسةوا (ئةكةثة)ؽ زِيَرةي ذٌاٌي ثالَيَوزاوي
كةورتة لةزيَرةى  %20و ٌصيكةى  99ئافسةت لةخؤى طستووة.
لةديازتسيَ ثةياوةكاٌى ِةدةثة بؤ ذٌاُ لةً ِةلَبرازدٌةدا بسيتني لة ( داٌاٌى وةشازةتيَك بؤ ذٌاُ ,زيَصطستَ لةشواٌى دايك
لة ضةزجةً داً و دةشطا فةزويةكاٌدا 8 ,وازع بكسيَت بةزؤذى ثػوى خامناُ لةتوزكيادا ,بةطرداضوٌةوةى شالَدةضتى
ثياواُ و داٌاٌى ضصاى ياضاى توٌد دذ بةتوٌدوتيرى زةطةشى بةزاوبةز ,بسيٍةوةى بيىةى كؤوةالَيةتى بؤ خامناٌى ٌاوواهَ
ِ..تد)
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 .3طةجناى و كيَشةكانياى
طةٌخ يةكيَكى ديكةية لةضيَكتةزة ديازةكاٌى بةزٌاوة ِةلَبرازدٌيةكةى ِةدةثة ,ضوٌكة طةجناُ دايٍةوؤى
ِةلَطوزيٍَةزى ثسؤضةى ضياضى و ئابوزى و ضةزباشى و كؤوةالَيةتنيِ .ةدةثة لةزيَطاى ثاكيَحيَكةوة ئازاضتةى طةجناٌى
دةكات و تيايدا ضةٌد خالَيَك خساوٌةتة زوو بؤ ضازةضةزكسدٌى كيَػةكاٌياُ لةديازتسيٍيػياُ بسيتني لة
(دابيٍكسدٌى ِةىل كاز و ئاضاٌكازى كسدُ بؤ ثسؤضةى خويٍَدُِ ,ةلَوةغاٌدٌةوةى ئةجنووةٌى باالَى ثةزوةزدةيى,
داوةشزاٌدٌى دةزضواٌى شاٌكؤ ,ئةكتيظ كسدٌى زؤلَى شاٌكؤ ,داوةشزاٌدٌى وةشازةتى الواُ بؤ ئةكتيظ كسدٌى ضاالكى
طةجناُ ,كةوكسدٌةوةى وافى دةٌطداُ لة  18ضاهَ بؤ  16ضاهَ ,كةوكسدٌةوةى وافى خؤكاٌديدكسدُ بؤ منوٌة
لةثةزلةواُ لة  30ضاهَ بؤ 18ضاهَ ,داٌاٌى ثسؤذةى (ثطولَةى ذياٌى طةجناُ) كةخؤى دةبيٍيَتةوة لةئاضاٌكازى كسدُ
لة ضوٌة ٌاوةوةى طةجناُ بؤ غويٍَطة طةغتيازى و كؤوةالَيةتى و زؤغٍبرييةكاُ بةبىَ بةزاوبةز ,دواجاز داٌاٌى
ياضايةكة كة واٌطاٌة بسى  200لريةى توزكى ببةخػيَتة ضيٍى طةجناُ لة ِةزدو زةطةش وةك بةغيَك لةوافةكاٌياُ بؤ
دابيٍكسدٌى ثيَداويطتيةكاٌياُ.
 .4مافة كؤمةالَيةتيةكاى
ِةدةثة ثاكيَحيَكى دازغتوة بؤ وافة طػتية كؤوةالَيةتيةكاُ و بةلَيٍَى ضاكطاشي دةدات لةضيطتىى ثةزوةزدةو ئابوزى
و تةٌدزوضتى توزكياداِ ,اوكات باضى لةوافى وٍداالَُ و بةتةوةٌةكاُ و كةً ئةٌداواُ و ضيٍى ِةذازاُ و كسيَكازاُ
كسدووة.
بؤ منوٌة ِةدةثة بةليََ دةدات بة( داخطتٍى شيٍداٌى وٍداالَُ لةتوزكيادا ,بةطرداضوٌةوةى زةطةشثةزضتى دذ
كؤضبةزاُ و ثةٌابةزاُ ,بةزشكسدٌةوةى ووضةى ِاولَاتياُ لةضةزجةً ضيَكتةزةكاٌى كازكسدٌدا ,بةجؤزيَك كةورتيَ
ووضة بسيتى بيَت لة  1800لريةى توزكى لةواٌطيَكدا ,بةزشكسدٌةوةى ِاوكازى كؤوةالَيةتى بؤ خيَصاٌة كةودةزاوةتةكاُ
بؤ  650لريةى توزكى لةواٌطيَكدا ,بسيٍةوةى  91دؤالز بؤ ئةواٌةى ِيض وولَكيَكياُ ٌية وةك ِاوكازى بؤ بةكسيَطستةى
وولَكيَكى طػتىِ ,اوالَتياُ دةتواٌَ واٌطاٌة بسى شيادةى  10msئاو و  180kwكازةبا بةبىَ بةزاوبةز وةزبطسُ).
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 .5مافى بةشدارى سياسى و ريَطزى لة طؤريهى سيستمى ثةرلةمانى توركيا و ثزؤسةى ئاشتى
ِةدةثة لةثيٍَاو فةزاِةوكسدٌى زيَطاكاٌى بةزدةً ثسؤضةى بةغدازى ضياضى لةتوزكيادا ,بسيازيداوة بة كازكسدُ بؤ
ِةلَوةغاٌدٌةوةى ياضاى بةدةضتّيٍَاٌى %10ى دةٌطةكاُ ,كة لةئيَطتادا بوةتة يةكيَك لةزيَطسة ديازةكاُ لةبةزدةً
كةويٍةكاُ و ثازتة بضوكةكاٌى توزكيا ,كة بةً ِؤكازة ٌاتواٌَ ٌويٍَةزي زاضتةقيٍةياُ لةزيَطاى ثازتيَكى ضياضيةوة
بٍيَسٌة ثةزلةواٌى توزكياوة .لةثيٍَاو فسة زةٌطى ثةزلةواٌىِ ,ةدةثة بسيازيداوة لةئةطةزى تيَجةزاٌدٌياُ بؤ  ,%10يةكيَك
لةكازة لةثيَػيٍةكاٌياُ لةثةزلةواٌدا بسيتى دةبيَت لة ِةلَوةغاٌدٌةوةى ئةو بسيازة.
لةاليةكى ديكةوة ِةدةثة بسيازيداوة دذايةتى ثسؤذةكةى ئةكةثة ثازتى بكات ,كة ئاواجنى طؤزيٍى ضيطتىى حكووساٌى
توزكياية لةثةزلةواٌيةوة بؤ ضةزؤكايةتى ,لةزيَطاى دةضتوزةوة .ئةوةؽ بوةتة يةكيَكى ديكة لةطوتازة ديازةكاٌى ئةً
ثازتة لة ِةلَىةتى ِةلَبرازدٌةكاٌدا.
ئةوةى تايبةتة بة ثسؤضةى ئاغتى توزكياِ ,ةدةثة دةيةويَت ثاؽ تيَجةزاٌدٌى  ,%10لةزيَطاى فػازى ثةزلةواٌيةوة و
فساكطيؤٌيَكى بةِيَصةوة ِيَصى شياتس بدات بةً كةيطةو حكووةتى توزكيا ٌاضازبكات ,كة ثسؤذةى ضاكطاشى و ئاغتى
خباتة دؤخى جيَبةجيَكسدٌةوة و ضازةضةزى كيَػةى كوزد ببيَتة ئةولةوياتى حكووةتى ئايٍدةى توزكيا .واتة ِةدةثة
دةيةويَت ببيَتة ثازتيَكى كازيطةز لةً زوةوة ببٍة بةغداز لةثسؤضةى ضياضى و زؤلَياُ ِةبيَت لة ِةلَطوزاٌدٌى كسدةى
دميوكساضي لة توزكيادا.
 .6مافى كةمة نةتةوةكانى توركيا
ِةدةثة لةبةزٌاوة ضياضيةكةيدا وةك ثازتيَكى ضياضى بؤ طػت ٌةتةوةكاٌى توزكيا خؤى منايؼ دةكات ٌةك وةك
ثازتيَك كة خؤى تةٌّا بؤ بةدةضتّيٍَاٌى ثسضى كوزد يةكال كسدبيَتةوة .زاضتة ِةدةثة ثازتيَكة ِةلَطسى ٌاضٍاوةى
كوزديية ,بةالًَ بسيازيداوة ببيَتة ثازتيَك جطة لة وافى كوزد كة داكؤكى بكات لةوافى طػت كةوة ٌةتةوةكاٌى ديكةى
توزكيا .لةواٌةؽ (غيعة و عةلةوي و ئةزوةُ و عةزةب و جةزكةع و جؤزجي و يؤٌاٌى ِ...تد ) .كة لة %12
داٌيػتواٌى ئةو والَتة ثيَك دةِيٍََ .لةً ثيٍَاوةغدا ِةدةثة تواٌيويةتى لةتةواوى ٌاوضة جياكاٌى توزكيا و لةزةطةشو
ٌةتةوة و ئايَ و وةشِةبى جياواش كاٌديد دةضتٍيػاُ بكات و ثػكيَكى دياز بداتة كاٌديدة عةلةوى و ئةزوةٌةكاُ,
تاوةكو لةزيَطاياٌةوة داكؤكى لةوافى وةشِةب و ٌةتةوةكاٌياُ بكةُ لة ثةزلةواٌى توزكيادا.
بؤ منوٌة لة واٌيفيَطتةكةدا زايدةطةيةٌيَت كة ثيَويطتة غيعةكاُ بتواٌَ بةئاشادى و بةبيَ ِيض ضاٌطؤزيَك وووازةضةى
ثريؤشيةكاٌياُ بكةُ و ٌاوةٌدة ئايٍيةكاٌياُ بةفةزوى بٍاضسيََ ,بؤ ئةزوةٌةكاٌيؼ ِةدةثة بةئاغكسا زايطةياٌدووة
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كةثيَويطتة ثسؤضةى جيٍؤضايدى ئةزوةٌةكاُ لةاليةُ حكووةتةوة بةياضا بٍاضسيَت و داٌى ثيادا بٍسيَت .ئةً
ِةلَويَطتاٌةى ِةدةثة ِؤكاز بوو بؤ ئةوةى فيدزاضيؤٌي ئةزوةٌييةكاٌي ئةوزوثا بة ثةياويَكى فةزوى جطة
لةئةزوةٌةكاٌى توزكييا داوا لة توزكةكاكاٌي تازاوطة بكات ,تا لة ِةلَبرازدٌي ثةزلةواٌى توزكيا ,دةٌط بة ثازتي
دميوكساتي طةالُ(ِةدةثة) بدةُ .ضوٌكة وةك لة بمَاوكساوةكةدا ِاتووة ِةدةثة "ِيَصيَكي ثيَػكةوتوخواشة و بووٌي
ِةدةثة لة ثةزلةواٌي توزكيا ,واتة بووٌي طسوثيَك كة ثػتطريي لة ئاشادي ,يةكطاٌي و دادوةزي دةكات" .وةك ضؤُ
ِيواي ضةزكةوتٍيػياُ بؤ ِةدةثة خواضتووة.
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 .7ئاسادكزدنى ميديا
جةختكسدٌةوة لةضةز زؤلَى طسٌطى ويديا يةكيَكى ديكةية لةبةغة طسٌطةكاٌى واٌيفيَطتى ِةلَبرازدٌى ِةدةثةِ ,ةدةثة
كازدةكات بؤ ئاشادكسدٌى ويديا و دةزكسدٌى ياضايةك كة دةضتكساوةيى ببةخػيَتة زؤذٌاوةٌوضاُ ,واف و ئاشاديةكاٌياُ
بجازيَصيَت و ثيَػيَمكازيةكاٌى زؤذٌاوةٌوضاُ بةياضا ضٍوزدازبكسيََ ,كؤتايى ِيٍَاُ بة ثسؤضةى ضاٌطؤز لةضةز بوازى
زاطةياٌدُ لةدةضتطةيػنت بةشاٌيازيةكاُِ ,اوكات ِةلَطستٍى ئةو ضاٌطؤز و فػاز و لؤبيةى كة خساوةتة ضةز تؤزة
كؤوةالَيةتى و ِيَمَة ئيٍتةزٌيَتيةكاُ لة توزكيادا.

سيًَةم  :يؤكازةكانى ديكة
يةكيَكى ديكة لةو ِؤكازاٌةى كة دةبٍة ثالَجػتى بؤ تيَجةزِاٌدٌي بةزبةضتى زيَرةي %10ي دةٌطةكاُ لة بةزذةوةٌدي
ِةدةثة ,بسيتيية لة بةغدازى دةٌطدةزاٌي توزك و كوزدي ٌيػتةجيَي ئةوزوثا .لة ِةلَبرازدٌةكاٌي ثيَػوتسدا كاتيَك كة
ثاليَوزاوةكاٌي ِةدةثة بة ضةزبةخؤ بةغداز دةبوُِ ,ةدةثة ٌةيدةتواٌي وةك ثازت ضود وةٌد بيَت لةدةٌطى
دةٌطدةزاٌي ولَاتاٌي دةزةوة .ضوٌكة بة كاٌديدى ضةزبةخؤ بةغداز دةبوُ ,بةالًَ ئةجماز ِةدةثة وةك ثازتيَك
بةغدازة ,لةبةز ئةً ِؤكازةؽ اليةٌطساٌى لة دةزةوةي توزكيا دةتواٌَ بةزِاضتةوخؤ دةٌط بة ثازتى ِةدةثة بدةُ.

 7.بؤ شانيازى شياتس بسوانة:
European Armenian Federation for Justice & Democracy Supports the Peoples’ Democratic Party
(HDP) in the 2015 Parliamentary Elections of Turkey
http://www.eafjd.eu/eafjd-supports-the-peoples-democratic-party-hdp-in-the-2015-parliamentaryelections-of-turkey.html
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ثيَشبيهى و ئةجنامى زاثسسيةكاى
ثيَػبيٍى كسدُ بؤ ئةجناوى ِةلَبرازدٌةكاُ ِةويػة كسدةيةكى ئالَؤش و شةمحةتة ,بةالًَ بةزدةواً ٌاوةٌدةكاٌى زاثسضى
و تويَ ريٍةوة داتاى ثيَػوةختة بؤ ئةجناوةكاُ بالَو دةكةٌةوة و ليَسةوة خويٍَدٌةوة بؤ قؤٌاغى دواى ِةلَبرازدٌةكاُ
دةكسيَت .ليَسةدا منوٌةى ِةٌديَك لةو زاثسضياٌة بالَو دةكةيٍةوة ,كة بةوةبةضتى ثيَػبيٍى كسدُ بؤ ئةجناوى
ِةلَبرازدٌة ثةزلةواٌيةكةى توزكيا ئةجناً دزاوُ بةً جؤزة:
ٌ .1اوةٌدي تويَريٍةوةى توزكى (  )Research institute on Turkeyثيَػبيٍى دةكات لةً ِةلَبرازدٌةدا
ِةدةثة بتواٌيَت بةزيَرةى ( ) %10.1 - %9.87بةدةضت بّيٍَيَت .ئةوةؽ بةزاوبةزة بة  54كوزضى ثةزلةواٌى.
 .2كؤوجاٌياي زِاثسضي (ورتؤثن)ي توزكيا :ثازتي دميوكساتيكي طةالُ  %10.4دةٌطةكاُ ,ثازتي دادوطةغة %41.7ي
دةٌطةكاُ ,ثازتي كؤوازي طةلي توزكيا  %27.7دةٌطةكاُ ,ثازتي بصاظي ٌةتةوةثةزةضيت توزكيا %17.4
دةٌطةكاُ ,ثازتةكاٌى ديكة %2.8 :دةٌطةكاُ.
 .3كؤوجاٌياي زِاثسضي زِاي طػيت ئؤزاضيا (ِ :)AKAMةدةثة  %11.8دةٌطةكاُ ,ئةكةثة  %38.3دةٌطةكاُ,
جةِةثة  % 27.3دةٌطةكاُ ,وةِةثة  %18.1دةٌطةكاُِ .اوثةمياٌى ثازتي ضةعادةت و ثازتي يةكيَيت طةوزةي
توزكيا  %3.2دةٌطةكاُ ,ثازتةكاٌى ديكةؽ  %1.3دةٌطةكاُ.
 .4دةشطاى زِاثسضي ِ :GENARةدةثة  %8.8دةٌطةكاُ ,ئةكةثة  %47دةٌطةكاُ ,جةِةثة  %26دةٌطةكاُ,
وةِةثة  %14.6دةٌطةكاُ ,ثازتةكاٌى ديكة %3.6 :دةٌطةكاُ.
 .5دةشطاى زِاثسضي طصيضيِ :ةدةثة  % 10دةٌطةكاُ ,ئةكةثة  %38.1دةٌطةكاُ ,جةِةثة  28.5دةٌطةكاُ ,وةِةثة
 %18دةٌطةكاُِ ,اوثةمياٌى ثازتي ضةعادةت و ثازتي يةكيَيت طةوزةي توزكيا %4 :دةٌطةكاُ ,ثازتةكاٌى ديكة:
 %0.3دةٌطةكاُ.
 .6كؤوجاٌياي زِاثسضي ِ : SONARةدةثة  %10.4دةٌطةكاُ ,ئةكةثة  %41دةٌطةكاُ ,جةِةثة  %26دةٌطةكاُ,
وةِةثة  %18.1دةٌطةكاُِ ,اوثةمياٌى ثازتي ضةعادةت و ثازتي يةكيَيت طةوزةي توزكيا %3 :دةٌطةكاُ ,ثازتةكاٌى
ديكة %1.8 :دةٌطةكاُ.
 .7كؤوجاٌياٌي زِاثسضي ِ :MAKةدةثة %9.15

دةٌطةكاُ ,ئةكةثة  %45.15دةٌطةكاُ ,جةِةثة %24.79

دةٌطةكاُ ,وةِةثة  %15.25دةٌطةكاُ ,ثازتةكاٌى ديكة %5.66 :دةٌطةكاُ.
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 .8لةزِاثسضي واٌطي  2015-4دةشطاي (طصيضي) غازي ئةضتةوبوهَ ,كة كوزد لة  %20داٌيػواٌةكةي ثيَكدةِيٍَيَت,
ثيَػبيين دةكات ِةدةثة  %13دةٌطةكاُ بةدةضتبّيٍَيَت ,بة بةزاوزد بة ِةلَبرازدٌةكةي  2011كة ِةدةثة تةٌّا
 5.3%ى دةٌطةكاٌى بةدةضتّيٍَابوو .ئةوةؽ بةزشبوٌةوةيةكى كةً ويٍَةية لةبةزشبوٌةوةى دةٌطى كوزد تةٌّا لةو
غازةدا.
 .9زاثسضي دةشطاي ( KONDAكؤٌدا) ثيَػبيين كساوة كة ِةدةثة بتواٌيَت  %11.5دةٌطةكاُ بةدةضت بّيٍَيَت,
لةبةزاوبةزدا ئةكةثة ثازتيؼ دةٌطةكاٌى  %49بؤ  %40.5داببةشيَت.
 .01دواي ني زاثسضى دةشطاى( ئاٌدى ئاز ) ئةجناويداوة ,ئةً زاثسضيةؽ ثيَػبيٍى كسدووة كة ِةدةثة بتواٌىَ  %10.7دةٌطةكاُ
بةدةضت بّيٍَيَت .لةبةزاوبةزدا ئةكةثة  ,%41.9جةِةثة  ,%25.8وةِةثة ,% 16.0ثازتةكاٌى ديكة  %3.2دةٌطةكاُ
بةدةضت بّيٍََ.
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منونةى ئةجنامي راثزسيي بةشيَك لة ريَكخزاوة حكومي و ناحكومييةكاني ناوخؤي توركيا

بةثيَي ئةو زاثسضياٌةي ِةتا ئةوسِؤ بمَاوكساوٌةتةوة ,ثازتي داد و طةغةثيَداُ  ,AKPثازتي طةلي كؤوازي ,CHP
ثازتي بصووتٍةوةي ٌةتةوةيي  ,MHPثازتي دميوكساتي طةالُ  HDPو ِاوثةمياٌي ثازتي ضةعادةت  SPو ثازتي
يةكيَيت وةشُ  ,BBPضاوةزِيَ دةكسيَت لةً ِةلَبرازدٌةدا شؤزتسيَ دةٌط بةدةضت بّيٍََ.
بة وةزطستين تيَكسِاي ثيَػبيٍى زاثسضييةكاُ دةٌطةكاٌي ِةدةثة زيَرةى ( %9بؤ  )10%تؤوازدةكات .بةالًَ وةك ضؤُ
شؤزيٍةى زاثسضي و ثيَػبيٍيةكاُ ضاوةزواٌى ضةزكةوتٍى ِةدةثة دةكةُ بؤ تيَجةزاٌدٌى  %10دةٌطةكاُ ,لة بةزاوبةزدا
ئةطةزيَكى كساوةؽ ِةية لةبةزدةً ضةزٌةكةوتٍى ِةدةثةو بيَبةغبوٌى لة ٌويٍَةزايةتى كسدٌى كوزد و ثيَكّاتةكاٌى
ديكةى توزكيا ,لة ضوازضالَى ئايٍدةى ثةزلةواٌى ئةو والَتةدا.
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سيهازيؤ ثيَشبيهى كساوةكاى
يةكةم :ئةطةز ثازتى دادو طةغةثيَداُ لةضةزو  276كوزضى ثةزلةواٌى بةدةضت بّيٍََ و بؤ جازى ضوازةً دةتواٌَ
حكووةتى شؤزيٍة دزوضت بكةٌةوة.
دووةم :ئةطةز ثازتى دادو طةغةثيَداُ غكطتى ِيٍَا لة بةدةضتّيٍَاٌى شؤزيٍةى ثةزلةواٌيدا ,ئةوا دةكسيَت يةكةً
حكووةتى ِاوثةمياٌى دزوضت بكسيَت كة لةضالَى  1999دزوضت ٌةكساو ,ئةوةؽ بة زيَككةوتَ و ِاوثةمياٌيَتى ٌيَواُ
(ثازتة ٌةتةوةييةكاُ و ثازتى دادو طةغةثيَداُ) .ياخود ِاوثةمياٌى ٌيَواُ ثازتة ٌةتةوةييةكاُ و ثازتى طةىل كؤوازى
و ثازتى ئةٌاشؤهَ و  ,بةتايبةت ئةطةز ئةٌاشؤهَ تواٌي  %10تيَ بجةزيٍَيَت.
سيًَةم :ئةطةز ِةدةثة تواٌى زيَرةى  % 10تيَجةزبكات ,ئةوا دةبيَتة خاوةُ  60-55كوزضي ثةزلةواٌى ,ئةوةؽ
لةبةزاوبةزدا بة دو ِيٍَدة ضةٌطى كوزد شياد دةكات ,لة اليةكى ديكةغةوة دةبيَتة ِؤكازى كةوبوٌةوةى كوزضييةكاٌي
ئةكةثة بؤ خواز  300كوزضى.
ضوارةم :ئةطةز ِةدةثة  %10تيَجةزٌةكات ,بةً ِؤيةوة ٌصيكةي  4وميؤُ دةٌطي دةٌطدةزاٌي كوزد بةِةدةز دةزِوات و
ِةدةثة وايف ٌويٍَةزايةتيكسدٌي لة ثةزلةواُ لةدةضت دةدات .لةبةزاوبةزدا شؤزيٍةى كوزضييةكاٌي دةزِوات بؤ ئةكةثة.
ئةكةثةؽ ذوازةى كوزضيةكاٌى لةثةزلةواٌدا لة  312بؤ  340كوزضى ٌصيك دةبيَتةوة ,ئةوةؽ بةو واتاية ديَت ئةكةثة
بتواٌىَ دةضتوز ئاوادة بكات بؤ زيفساٌدؤً.
ثيَهجةم :ئةطةز ِةدةثة  %10تيَجةزٌةكات ,ئةوا ئةطةز ِةية كوزد بةتايبةت لةثازيَصطا كوزدييةكاُ ئيدازةى خؤ
بةزيَوةبةزى دميوكساتى زابطةيةٌيَت.
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سةزضاوةكاى
.1

ضةالَحةديو دةمريتاش :ثيَويطتة دةولَةتي توزكيا نةتسضيَت لة بةجيهؤضايد ناضاندني كؤمةلَكوذي ئةزمةنةكاى ،بسِوانة:
http://www.awene.com/article/2015/04/24/40519

.2

10%تيَدةثةزِيَهيَت بةثيَي زاثسضيةك :يةدةثة ضةزكةوتو لةيةلَبرازدنةكاى بةدةضت دةييَهيَت ،بسِوانة:
http://www.sharpress.net/Direje.aspx?Jimare=36844

 .3بومةلةزشة لةناو توزكيادا دزوضتدةكةى دةمريتاشو يةدةثة ئةشمووني  %9.3دةنطةكاني ياويين زابسدووياى يةية ،بسِوانة:
http://www.sharpress.net/Direje.aspx?Jimare=29518
 .4شانيازي وزد لة بازةي يةلَبرازدنة ثةزلةمانييةكاني توزكياوة ،بسِوانة:
http://xendan.org/dreja.aspx?=hewal&jmara=37632&Jor=53
 .5دةزئةجنامى  7زاثسضى لةتوزكيا  :HDPلةضهوزى مطؤطةزكسدنى ياضاى لةضةدا 10ى يةلَبرازدنداية ،بسوانة:
http://www.kurdpress.com/NSite/FullStory/News

 .6دةنطدةزي كوزد لة توزكيا دةنط بةكيَ دةدات؟ ،بسِوانة:
http://rudaw.net/sorani/middleeast/turkey/250520152
 .7توزكيا  %46ثشتطريى ضيطتةمى ضةزؤكايةتى دةكةى ،بسوانة:
http://rudaw.net/sorani/middleeast/turkey/270520153

.7

دميقراطًُ الشعىب  ،وشًنُ بً صاحل حسب ،علِ املىقع االلكرتوىٌ9
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2014/10/12/%D8%...

.8

حسب مياصر لألكراد يعد ىاخبًه بالتحىل إىل «كابىس» إلردوغاٌ حال فىزه ،علِ املىقع االلكرتوىٌ9
http://www.alriyadh.com/1041601

.01

علٌ حصني باكري ،االشرتاتًجًُ االىتخابًُ حلسب الشعىب الدميقراطًُ الكردٍ يف تركًا ،علِ املىقع االلكرتوىٌ9
http://arabi21.com/story/832970/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%..

.00

يف اىتخابات برملاٌ تركًاٍ ..ل يتحقق حله أردوغاٌ؟ ،علِ املىقع االلكرتوىٌ9
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%...

.01

ملاذا قرر حسب الشعىب الدميقراطٌ دخىل االىتخابات كحسب ،علِ املىقع االلكرتوىٌ9

.02

أمحد عطا ،ىظاو االىتخابٌ يف تركًا ..صارو ومفًد ،علِ املىقع االلكرتوىٌ9

http://turkpress.co/node/8603
http://www.onislam.net/arabic/newsanalysis/analysis-opinions/islamic-world/99593-2007-0719%2018-23-07.html
.03

اليظاو االىتخابٌ ( دٍ ٍىىت ) وكًفًُ احتصاب وتقصًه وتىزيع املقاعد ،علِ املىقع االلكرتوىٌ9
http://www.iraqalyoum.net/news.php?action=view&id=22797

.04

20حسب شًاشٌ خيىضىٌ االىتخابات الربملاىًُ يف تركًا ،علِ املىقع االلكرتوىٌ9
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9ٌ علِ املىقع االلكرتوى، االىتخابات الربملاىًُ الرتكًُ باألرقاو9إىفىجرافًك
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