شهڕی کولتوورييهکهی ئهردۆغان

و .له ئه مانييهوە :هه ۆ بهرزنجهيی

سهرۆک  :به توندی پهﻻماری ئهوروپا و ئه مانيا دەدات به ش وەيهکی وا توند
که پ شتر شتی وا نهبووە.
بهم ورووژاندنه چ مهبهست کی ههيه و دەيهوێ تورکيا بهرەو کوێ ببات....
ئهوەی ڕاستی ب ت ،بههۆی پهتای کرۆناوە خۆپيشاندان له تورکيا ڕ گهپ نهدراوە.
به م ئهگهر ب ت و بۆ بهرژەوەندی ڕژ م و ئهردۆغان ب ت ،ئهوە مهسهلهکه
شت کی ترە .ئهوە دەبينين له ئهستهمبوڵ و گهل شو نی ديکه ،دەسته و تاقم له
پهنابهری سووری کۆبوونهتهوە و خۆپيشاندان دژی فهرەنسا ئهنجام دەدەن...
پ شتر ئهردۆغان ه رش کی توندی کردە سهر ئهوروپا ،بهتايبهت پاريس و به
دوژمن و ه رشکاری گهورەی دژی ئيسﻼم باس کرد .ئهوروپای به نازی ناو ه نا
و بانگهوازی بايکۆتکردنی شمهک و کهرەسهی فهرەنسی کرد .بهم سياسهته
ئهردۆغان دەيهوێ سهرنج لهسهر باروودۆخی داتهپيو و خراپی ناوخۆ دوور
بخاتهوە و ه ز کی دەرەکی بکاته بهرپرسی ئهو دۆخه نالهبار و و رانهی ناوەوەی
تورکيا .
چ ڕەخنهيهکی له ئهوروپا ههيه؟
بابهت کی شهرانگ زييه دژ به ئهوروپا بههۆی ک شانی سنوور له ڕۆژهه تی
دەريای ناوەڕاسته .ک شهی لهگهڵ ئهمهريکا لهسهر کڕينی چهکی سيستهمی
بهرگرييه له رووسيا  .لهگهڵ ڕووسيا بههۆی بهشداريی و دەست وەردانه لهشهڕی
ن وان ئارەرباينجان و ئهرمينيا له چيا قهرەباغ و پشتيوانيکردنی ئارەرباينجانه.
تورکيا ئهمانه دەکات به بيانووی ئهوەی ه زە دەرەکييهکان نايانهوێ تورکيا بب ته

زله ز کی ههر می .ههمان بيانووش به ئهوروپا دەگرێ ،لهم دۆخهدا سهرۆکی
فهرەنسا ماکرۆنی کردۆته ئامانجی ه رشهکانی خۆی .چونکه بههۆی سياسهتی
فراوانخوازی و شهڕانگ زييهوە ماکرۆن داوای سزادانی تورکيا دەکات و دژی
ئيسﻼمی سياسی له فهرەنسا دەجو تهوە.
ئهردۆغان ماکرۆن به ئهقڵ نهخۆش دادەن و ههروەهاش جن و به ئه مانيا دەدات
و به راسيست و دژە ئيسﻼم تاوانباری دامودەزگاکانی دەکات.لهسهر ئهوەی پۆليس
ههفتهی پ شوو له بهرلين ،ويستوويهتی مزگهوت ک بپشکن .
بۆ سهرۆکی تورکيا وا بهتوندی ه رش دەکات؟ ..
چونکه پ ويستی به بابهت که ڕای گشتی گيرۆدە بکات ،بههۆی ئهو بارە ناههموار
و خراپهی ئابووری ناوخۆوە .بههای ليرە بهرامبهر به دۆﻻر و يۆرۆ تهواو
داڕماوە .لهسهرەتای سا هوە تا ئ ستا ليرە 25٪لهبههای خۆی لهدەست داوە.
ئهردۆغان و وەزيرەکانی به دروشمی خۆراگری و لوتبهرزی ڕاوەستاونهتهوە
بهرامبهر بهخهمی خه ک و کات.
لهگهشت کيدا ئهردۆغان بۆ ناوچهيهک ڕووبهڕووی کهس ک دەب تهوە پ ی دە :
توانای کڕينی نان و ئاوم نييه بۆ ما هوە .ئهردۆغان بهﻻيهوە سهير دەب ت و دە :
ئهمه زيادڕەوی دەکات.
بهم ش وەيه در ژە بهشهڕی دژی ئهوروپا دەدات .ئهردۆغان وا دەکات بهههموو
ش وەيهک دۆخهکه لهبير خه ک بباتهوە بۆئهوەی بهرنامه و سياسهتی خۆی در ژە
پ بدات .هيچ ترسی له ناڕەزايی دەربڕينی خه ک نييه؟ چونکه دادگا و نيوەی
ميديای داگيرکردووە و بهدەست خۆيهوەيهتی...
ئهردۆغان تورکيا بهرەو کوێ دەبات؟.
لهشهڕ و دژايهتيکردنی ئهوروپادا ئهردۆغان ههر بهتهنيا مانۆڕی ڕەتکردنهوە
ئهنجام نادات ،به کو دەيهوێ حکومهتهکهی خاوەن قسه و بڕيار ب ت لهسهر ک شه
و بابهتهکانی ناوچهکه له قهوقازەوە ههتا باکووری ئهفريقا .هاوکات خۆيشی به
پار زەر و قسهکهری تهواوی موس مانانی جيهان دەزان  .له پشت ئهم خهون و
مهرامهشهوە ،نه نييهک خۆی حهشار داوە :تورکيا چی ديکه خۆی به بهش کی
ڕۆژئاوا دانان  ،به کو ه ز که لهسهرپ ی خۆی وەستا و سهربهخۆی بهدەسه تی
ههر مييه..

ئهوەی سهيرە ئهردۆغان وەک يهک و بهيهک پ وەر بهو ش وەيه پهﻻماری
ئهوروپا دەدات  ،پهﻻماری ئهوانی ديکه نادات ..بۆ نموونه دژی ه رشی ئاسمانی
رووسيا بۆ سهر ئيدليب له سووريا و کوشتنی زياتر له ٨٠کهس لهدەستهو تاقمی
ﻻيهنگرانی چهکداری سهر بهئهنقهرە .ههروەها دەربارەی ههلسوکهوتی خراپی
چين لهگهڵ ئويگورەکان هيچ فزەيهک ناکات.
ئهردۆغانی  ٦٦سا ه پ ی وايه مۆسکۆ و پهکين وەک ئهوروپا نين ،ناتوانن
قبو ی ڕەخنه بکهن ،به توندی وە می دەدەنهوە .
حکومهتهکهی ئهردۆغان ئهوروپا به» پ نگ کی کارتۆنی« دادەن وەک
 Pieriniبا يۆزی يهک تی ئهوروپای پ شوو له ئهنقهرە دە ت.

Marc

دەيهوێ چ بهدەست به ن ؟..
ئهردۆغان دەيهوێ تورکيا بکاته ه ز و ئاکتور کی ههر می و به پ ويستی دەزان
زله زە جيهانييهکان ههژماری بۆ بکهن و بهرژەوەندييهکانی لهبهرچاو بگرن .
له ميانهی پهيوەندی لهگهڵ ئهوروپادا سهرەتای ساڵ پهنابهرانی وەک کارتی
سياسی بهکاره نا و ههڕەشهی پ وە دەکرد ..کات ويستی سنووری به ڕووی
يۆناندا بکاتهوە..ئ ستا دەيهوێ کۆچبهر و کۆمه گهی /کۆم ن تی تورکی له و تانی
ئهوروپا بۆ مهرامهکانی بهکار به ن .ئهگهر ئهمهی بۆ مهيسهر ب ت ،ئهوا
هه بژاردنهکانی سا ی داهاتوو  ٢٠٢١بۆ سياسييهکانی ئه مانيا و ماکرۆن ناخۆش
دەب ت .ئاخر ئهردۆغان خۆی وەک سهرۆکی  ٦مليۆن تورکی موس مان له ئهوروپا
نيشان دەدات و هۆشداری دەدات به سياسييهکان  ،وانهک ئهمانه بکهنه دوژمنی
خۆيان .له مهودايهکی در ژخايهنيشدا ئهردۆغان مهبهست تی و تهکهی لهژ ر
س بهری ئهتاتورکی دامهزر نهردا به ن ته دەرەوە .ئهردۆغان دەيهوێ لهمهودوا بۆ
تورکهکان چيرۆک کی تر بنووس تهوە و بگ ڕ تهوە .ئهمهش کۆم نت کی Mehmet
Tezkanی ڕۆژنامهنووسه .ڤ رژنی ئهردۆغان تورکيايهکی نوێ ،دەو هت کی
ئيسﻼمی ،کۆنپار ز/کۆنزەڤاتيڤ ،بهه زی سهربازی ههر می يهکگرتووی
کۆماری سهرۆکايهتی تهواو جياواز لهوەی ئهتاتورک ،که بهرەوە ڕۆژئاوا
ڕۆيشتن سياسهتی فهرمی دەو هت بوو ،لهزۆر ڕووەوە پاشهکشهی کردوە
لهبواری سياسهتی دەرەکييهوە.
بۆچی ئه مانيا وا زۆر ب دەنگ ماوەتهوە؟.

حکومهتی ئه مانيا ههتا ئ ستا ڕ گريی له يهک تی ئهوروپا کردووە سزای تورکيا
بدات ،لهبهر ئهوەی پ ی وايه :لهگهڵ تورکيادا لهڕ ی ديالۆگهوە دەتوانرێ زياتر
بهدەست به نرێ تاوەکو گوشاری ئابووی و وەتاقخستنهوەی سياسی.
ههڕەشه و گوڕەشهکان و ههراسانکردنی يۆنان له ڕۆژهه تی دەريای ناوەڕاست
و جن ودان به ماکرۆن  ،ئه مانيای خستۆته دۆخ کی نهخوازراوی دژوارەوە .ههتا
 ١٠.١٢.٢٠٢٠دەب ت حکومهتی ئه مانيا بير له شت کی نوێ بکاتهوە.لهو ڕۆژەدا
کۆبوونهی با ی يهک تی ئهوروپا  EUدەکرێ بۆ بڕياردان لهسهر سزادانی
تورکيا.
ئهو تورکانهی دژە ئهردۆغانن و لهدەرەوە دەژين ،ڕەخنهی توند لهسياسهتی
نهرمی ئه مانيا بهرامبهر ئهردۆغان دەگرن ،که لهگهڵ بارودۆخی واقعی رژ م
له ئهنقهرە نايهتهوە.
جهنگيز ئهکتاری که ئ ستا هه تووە و لهتاراوگه دەژی دە  :ئهردۆغان به شهڕ
و ههرا دەژی .ئهميش و کهسانی تريش پ يان وايه سياسهتی دەرەوەی ئهردۆغان
که پڕە لهک شه و ههرا و سهرک شی ،ههر بۆ ئهوەيه دەسه تی خۆی لهناوە زياتر
بچهسپ ن  .هه مهتی دژايهتی ئهوروپا ناب ت دوا سيناريۆ ب ت له ئهنقهرەوە ئامادە
کراب ت.
کاريگهر تی ئهردۆغان لهسهر ئه مانيا چهند بهه زە و سياسهتهکهی دەب ته
هۆکاری ئهوەی ،موس مانهکان خۆيان پهڕگير /ڕاديکاليزە بکهن؟..
ههڕەشه و گوڕەشهکانی ئهردۆغان بۆ ئه مانيا ج ی مهترسين ،واته له بواری
ئاسايشدا به هاندان و جۆشدانی سياسهتی دژە ڕۆژئاوا ،گهنجی تورک و موس مان
سهرگهرم و پهڕگير دەبن .ئهمه بۆچوونی پسپۆڕ کی شارەزايه .سنووری حهيا
و حورمهت بۆ ه رشکردن» لهڕ ی قسهی ئهردۆغانهوە کهم دەب تهوە«.
لهبهرئهوە پسپۆرەکه ئهوە وەبيرد ن تهوە توانا و ل هاتوويی گهنجی موس مانی
پهڕگيربوو بۆ چييه.
له مانگی  ٧.٢٠٢٠له و ستگهيهکی شهمهندەفهر له  Köln-Bonnدوو لوبنانی
بهجانتايهک تهقهمهنييهوە ههو ی سازدانی کارەسات کيان دا .به م بههۆی
هه هيهکی تهکنيکييهوە جانتا نهتهقييهوە .هۆکاری ئهمهش ئهوە بوو
کاريکاتۆرەکانی محهمهد له چاپهمهنی ئه مانيدا ب وکرايهوە ..بهم جۆرە ئهردۆغان
دەتوان کار لهم جۆرە خه که سهختگيرانه /فهناتيکانه بکات  ،واته ئهردۆغان به
ئاگرەوە بهناو بهنزيخانهدا گوزەر دەکات .

کات ک ئهردۆغان خۆشهويست و گو ل گيراو ب ت ﻻی زۆری ئهو خه کانهی به
ڕەگهز تورکن بهتايبهت ﻻوان ،دەزگاکانی ئاسايش مهترسييهکان به بايهخ و
جدديهوە وەردەگرن .ئهردۆغان خۆی بهه ز نيشان دەدات و موس مانانی تری
ئه مانيا بهﻻواز دادەن .
دەستی در ژی ئهردۆغان دەگاته ههر شو ن کی کۆمه گهی تورکی .لهوە م کدا
بۆ سياسهتوان و پهرلهمنتاری چهپ  ،Sevim Dagdelenحکومهتی ئه مانی دە :
دەو هتی تورکيا بهردەوام ههوڵ دەدات کاريگهر تی ههب لهسهر کۆمه گهی
تورکی له ئه مانيا  ،بهتايبهت کاريگهر تی لهسهر پرۆسهی سازدانی ئيرادە و
بڕيار دروستکردن.
ئهمهشی بۆ د ته دی بههۆی »پهيمانگای يهک تی تورک -ئيسﻼمی بۆ ئۆل /ئاين
». Türlisch-Islamische Union der Anstalt für Religionناسراو به » ،«Ditibکه
لهسهرتاسهری ئه مانيادا گهورەترين ڕ کخراوی ئيسﻼمييه.
لهڕاستيدا  Ditibلق و دەزگايهکی تورکييه بۆ کاروباری ئاين ،مهﻻ و گوتارب ژەکانی
لهﻻيهن ئهنقهرەوە دەن ردر ن و دادەمهزر ن و مووچهيان بۆ بڕاوەتهوە.
ئهم ڕ کخراوە نزيکهی  ٩٠٠له ت کڕای  ٢٨٠٠مزگهوتی له ئه مانيادا ههن ،لهژ ر
چهتری خۆيدا کۆکردۆتهوە و بهڕ وە دەبات.
لهوەتهی ههو ی کودەتاکهی سا ی ٢٠١٦دراوە ،ئهردۆغان ديتيب وەک زوڕنای
سياسهتهکانی خۆی بهکارد ن  .سا ی  ٢٠١٧ئاشکرا بوو مهﻻکانی Ditib
سيخوڕيان لهسهر ﻻيهنگرانی فهتحو گويلهن کردووە زانيارييهکانيان بۆ ئهنقهرە
ڕەوانه کردووە.
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