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  الدراسة:مرحلة والوالدة 

ومن ثم درس المرحلة  بتركيا،في مدينة سامسون  6491ولد ماهر جايان عام 

والتحق بعد الثانوية بكلية  بإسطنبول،اإلعدادية والثانوية في مدرسة حيدر باشة 

مل دراسة الحقوق وأنتقل إلى جامعة حيث لم يك ،6411الحقوق بجامعة إسطنبول عام 

 حيث أنتخب بعدها بعامين رئيساً لجمعية العام،أنقرة لدراسة العلوم السياسية بنفس 

 . 6411الفكر الفدرالي في عام 

وبعد انتهاء مرحلة الدراسة الجامعية ومع تطور الحالة السياسية عند ماهر جايان 

الفكر الثوري والحركات الثورية ليتعرف اكثر على  6411سافر إلى فرنسا عام 

واألحزاب السياسية حيث كانت باريس وقتها عاصمة السياسية األوربية ، وبدأ 

بحضور النقاشات خالل الندوات الفكرية واللقاءات العامة حول نشوء هذه الحركات 

وينتسب  6411وأفكارها العامة وبنيتها الداخلية والتنظيمية ، ليعود إلى تركيا في عام 

لى حزب العمل التركي وهو بداية عمله السياسي ، وماهي إال أشهر حتى ينفذ اول إ

عملية عسكرية ضد القوات األمريكية في تركيا حيث تم اعتقاله وأطلق سراحه لعدم 

 . ثبوت األدلة

خاصة ويضع أولى لبنات فكره وفي هذه المرحلة بدأ ماهر جايان يؤسس لرؤيته ال

القومية التي يعمل لها حزبه ال يمكن أن تنجح إنما  إن الثورةحيث قال  ،السياسي

يجب أن تكون هناك ثورة شعبية مسلحة على أساس فكر ماركسي وهذه أفضل طريقة 

بداية ترأسه وتأسيسه لجسم  6414وعلى هذا األساس شهد عام  الشعب،لخالص 

 .الثوريةحزب سياسي مبني على فكره الخاص ونظريته الخاصة وهي الشبيبة 

 

 



 الكفاح السياسي والعسكري التأسيس ومرحلة 

بدأ التحضير للمؤتمر العام  6416بعد مضي عام على تأسيس الشبيبة الثورية وبالتحديد عام 

لحزب العمل التركي حيث قاطعه ماهر جايان وبدأ يحضر ألول مؤتمر طالبي باإلضافة للعمال 

والفالحين، وبعث برسالة إلى حزب العمل التركي يقول فيها أنه يجب تكون هناك ثورية شعبية 

ويجب أن تكون هذه الثورة مسلحة وعلينا إنشاء  تريدونها،ية بديلة للثورة القومية التي يسار

قوات الكريال على غرار الحركات الثورية في أمريكا الالتينية والكريال يجب أن تكون من الطبقة 

 والجبال.المدن وكريال األرياف كريال ” العاملة وتتكون من قسمين 

الرد من حزب العمل التركي حث أعلن عن تأسيس الحزب الجبهوي  ولم ينتظر ماهر جايان

الشعب في تركيا مع الرعيل األول وهم حسين جواهير وأوالش برداكجي حيث كان  لتحرير

لكنه ظل طي الكتمان بسبب المالحقات والتشديد من االستخبارات  6411التأسيس الحقيقي عام 

 .التركية

ية كبيرة نفذها أعضاء الحزب ن حزب ماهر جايان بعد عملع 6416جاء اإلعالن الرسمي عام 

وأهديت العملية للشعب الفلسطيني ” أفرام الروم ” عدام القنصل الصهيوني في تركيا اوهي 

والثورة الفلسطينية التي كانت مشتعلة في تلك الفترة ، ومن ثم كانت العملية الثانية وهي اغتيال 

ما يعرف بـــ الجونتا التركيا  وهو من ضباط” نهاد اريم ” مه أحد أكبر ضباط الدولة الفاشية وأس

” مل تبا ” وبعد مقتل نهاد اريم هرب ماهر جايان وحسين جواهير إلى أحدى ضواحي إسطنبول 

وسرعان ما أنكشف مكانه من قبل ” ريحان ” وأختبئ في منزل وكانت فيه فتاة تدعى 

حيث أستشهد حسين جواهير وتم اعتقال ماهر  االستخبارات التركية وتمت مهاجمة المنزل ،

مع بعض أعضاء حزبه وآخرين ” مل تبا ” جايان بعد أصابته ، تم نقله إلى السجن المركزي في 

من بقية األحزاب ، حينا بدأ يخطط جايان للهروب من المعتقل وتم فعال ً حفر نفق ونجحت العملية 

 . جيان البتاكبي وعمر أينا THKO حيث هرب مع رفيقه أوالش برداكجي ومن حزب

البيان الرسمي الذي أعلن أثناء عملية خطف القنصل الصهويني أفرام الروم من قبل  :مرفق

 .“ حسين جواهر وأوال برداكجي” منفذي العملية الرفاق 

نعلن باسم الحزب أنه تم اختطاف القنصل  61.11وفي تمام الساعة  61/ 1/  6416بتاريخ 

مت دعوته إلى تركيا من قبل الرئاسة األمريكية والذي يسعى لتأسيس نواة اإلسرائيلي والذي ت

 ”افرام الروم ” ، ومن أجل انقاذ حياة الصهيوني “افرام الروم ” للحركة الصهيونية في بالدنا 

 :لدينا الشروط التالية

 

 .كل السجناء الثوريين في سجون الفاشية التركية أطالق- 6

وأن  TRT ن عملية االختطاف في نشرات أخبار التلفزيون التركيإعالن كل ما يحيط ع يجب- 2

 .الحزب نفذ عملية االختطاف مع كل التفاصيل

أيام وهي المدة التي نمنحها  1التحرك من قبل البوليس التركي وعدم نشر الدعايات خالل  عدم- 1

 .“ افرام الروم” من ساعة االعتقال، وأن لم يتم تنفيذ الشروط سنقوم بإعدام الصهيوني 

وقد نفذ حكم اإلعدام بالصهيوني افرام انتقاما ألطفال فلسطين وتضامنا منا مع شعب فلسطين 
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 واالستشهاد:ة قالمالحمرحلة 

بهذا من حياة ماهر جايان إلى حين هروبه من السجن وقبل أن نبدأ إلى الجزء األخيروصلنا 

” األخيرة حاول اثنان من مؤسسين الحزب وهم  اعتقالهمن حياته ننوه أنه في فترة الجزء 

روب جايان من أن ينهوا الحزب ويصفوه نهائيا ً، ولكن بعد ه” رمضان اكتول، يوسف كولي 

المعقتل قام بجمع الرفاق أعضاء الحزب وتم التشهير بالمتورطين االثنين وتم طردهم من صفوف 

 .الحزب

حيث ذهب ماهر جايان بعد اجتماعه بأعضاء الحزب إلى أنقرة إلنجاز  األخير،الجزء وهنا نبدأ 

 ”وبالتحديد في قرية  إسطنبولفي ” اوالش برداكجي ” بعض اإلعمال الحزبية وبقي الرفيق 

التركية في هذه الفترة تالحق جايان وأعضاء حزبه على مدار  االستخباراتوكانت ” ارناوط 

التركية بمداهمة مكان اقامته  االستخباراتالرفيق اوالش وقامت  أقامهالساعة وتم كشف مكان 

 .االستسالمرفض  وبدأت معركة بينه وبين األتراك لمدت ساعات سقط بعدها شهيدا ً ألنه

وسف ي” ورفاقه ” دينيز كيشميش ” وفي هذه األثناء أيضا ً كانت تجري محاكمة القيادي الثوري 

أصالن وحسين إينان وتم الحكم عليهم باإلعدام ، ومن أجل تخليصهم قام القائد ماهر جايان 

ينيز للتبادل مع د ورفاقه بعملية اختطاف لثالثة من عمالء حلف الناتو في تركيا ، ووضعوا شرطاً 

بريطانيين وواحد  2ورفاقه وكانت المهلة ثالثة أيام ال غير وكان من ضمن العمالء المخطوفين 

يغادر القائد  6412آذار  21، وبعد يومين وبتاريخ  6412آذار  21كندي وجرت العملية بتاريخ 

 . ” راقزلد” جايان إلى إسطنبول ومعه العمالء المخطوفين حيث وصلوا إلى قرية 

التركية تتابع العملية وتبحث عن ماهر جايان والعمالء  تخباراتواالسوبينما كان األمن 

المهلة تم الكشف عن مكان جايان ورفاقه حيث أبلغ عنهم مختار  انتهاءالمخطوفين خوفا ً من 

 دونينا االستخباراتوفعال ً تمت محاصرة القرية والمنزل وبدأ ضباط  آذار، 11القرية وذلك في 

وكان رد جايان عليهم حيث قال كلمته  أنفسهم،على جايان ورفاقه بمكبرات الصوت لتسليم 

 :للتاريخ

معركة قوية بين جايان  واندلعت ”الموتنحن لم نأتي إلى هنا من أجل أن نعود ، بل من أجل  ” 

لنتيجة العمالء الثالثة وكانت ا عدموالقوات التي حاصرت المنزل لساعات طويلة حيث تم 

 .ورفاقهالقائد جايان  استشهاد

ولم تكن تلك المجزرة نهاية حياة جايان أنما كانت بداية إعالن تاريخ جديد من العمل الثوري 

ليكون فكره وتاريخه منارة للثوريين وشرارة الكفاح المسلح  بدمه،الذي بدائه بحياته وعمده 

وأبناء فكره يتدفقون جيال ً بعد ويقاتلون  حيث الزال رفاق جايان اليوم،الذين لم يتوقف حتى 

ر البي” أينما وجدت وهاهم اليوم يضحون بدمائهم في سورية وكان منهم  واإلمبرياليةالفاشية 

والزالوا على عهدهم لقائدهم في كافة ” جاكاز ورمضان حيث كان يحمل أسم اوالش برداكجي 

 .العالمجبهات الحرية والنضال الثوري حول 
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 ن حياة ماهر جايانرابط فلم قصير ع

https://youtu.be/jwZeu37Ih_0 

 ماهر جايان استشهادرابط فلم قصير عن 

suruyor-savas-belgeseli-tv.com/kizildere-https://www.cephe/ 
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