
  کان ردۆگان و فرمسکی دایکه ئه
 

ر سیریل شتیگه  
ھیوا ناسیح:  وه مانییه ئه  له. و  

 
ی  وه رئه به  زینداندان، له  تورکیادا مردمناکی زۆر له  له
  ش که نده رچه ھه.  گرتوه  و وته پۆلیسی ئه  ردیان له به
ریان  سه  ستور له ندی ده موارکردنی به ھه  ردۆگان رازی بوو به ئه
  .گۆڕدرا نه ی لم ھیچ شتک به
  
ر  سه  کانی ئیسرائیل ھرشیان کردۆته ربازه تی سه وه له
ردۆگانی  یب ئه ب ته جه ره،  زه تیدانی غه کانی یارمه شتییه که
  که  زه ر غه تدارانی سه سته الی ده  تورکیا لهزیرانی  رۆکوه سه
ش  تورکانه  ووتییهو ھا ئه. نما قاره  ته بوه ماسی ئیسالمین حه
ک   تورکیاشدا وه  ت له نانه دا کوژرا بوون، ته و ھرشه له  که
  کات که ست ده وا ھه  راشکاوانه، یه کی ئیسالمیی ھه خۆشی رابردوویه  رۆگان، که ئه. ھید رزیان لنرا شه

و  ئه. راستدا تی ناوه وی خۆرھهوا ته  له  ستین، بگره له فه  تی له کانییه ره برا ھاوباوهری  ر و نونه که قسه
ستینی  له و ھشتا دایکانی فه  میشه ھه  کات، که ده  وه و لوس سکای ئه  زمانکی زۆرزانانه  به  چاالکانه

  .کوژرن ده  وه کانه ئیسرائیلییه  ربازه ن سه الیه  له  ن، که کانیان بکه کوژراوه  ن بۆ ڕۆه بت شیوه ده
ر  ربازانی ئیسرائیل بۆ سه ھرشی سه  کات، که ده  وه ئۆگلو ئیدیعای ئه د داود حمه ئه  وه ره زیری ده وه
ھرشی   یه، که وه نرت و مانای ئه ڕک وا داده  وه رونییه رووی ده لهبۆ تورکیا  کان تورکییه  شتییه که

  .مریکا روویدا ئه  له 2001ری  مبه ی سپته11 ی  تیرۆریستانه
  

  روویی  فره
  

، کارکی  وه وه ن ئه الیه  له ماس باسکردنی حه  وه رزه بهئیسرائیل و   ردۆگان دژ به کانی ئه تونده  لدوانه
رمی  فه کاتی به  ی له وانه گوتن، ئه  وه بنه  ترسانه چاونهکانی ناوبراو  گره خنه ، جارکی تر ره کردوه

ردۆگان  ئه  ربیت، که ری نیشاندا و ده رامبه وت ساک ترسی خۆیان به یدا پش حه که رگرتنی پۆسته وه
ی  که توند و زبره  زمانه. وت تورکیا بئیسالمنت یه و ده  کات و ده یره په) کی نھنی ئاجندایه(

کتی  یه  له  وه تی خۆنزیککردنه ڕای سیاسه ره سه  ، کهدانیشانمان   ی وه ئه  م نزیکانه زیران به رۆکوه سه
  وه قویی دییه  چی له ی، که که سته ده الت به سته ده  می پارته که چاکسازی سای یهی  رنامه وروپا و به ئه
  . وه ته ئیسالمیی ماوه  ر به و ھه ئه
بنیادنانی   ر حاڵ تورکیا له ھه  ، به یه ی ھه)روو(ھا  ، جۆره وه خونرته م ده سته ئه  به،  سکه رۆگان که ئه
م  ئه تا ئستا  ختکدا، که وه  له  مه ئه . ی ئرانی ئیسالمی جارێ زۆر دووره نهنمو  له  وه تکی ئاینییه وه ده

ت  ر تورکیا بیوه گه.  کانیدا رکخستوه ڵ وتانی دراوسی ئیسالمییه  گه ھزی له ی پراگماتیکی بهکت سیاسه
تکرنی ئیسرائیل و  رایه به نهکی  له ی که هبت زۆر ریتم تی ناڤیندا ببینت، نا مالنکانی خۆرھهلم  ڕۆک له

  .ر ئران بگۆڕت سه توندکردنی سزاکان له  دژ به  وه ستانه ھا وه روه ھه
ی  که ره رنوسه دا، سه)یلی نیوز ده(ی ئینگلیزی زمانی تورکی  رنجراکشی رۆژنامه علیقکی سه ته  له

  مناه  م، که بکه  وه تکه حکومه  من چۆن بتوانم شانازی به(نووست  ده کات و پرسیار ده  ڕاشکاوانه
م،  بکه  وه تکه حکومه  ی خۆی؟ چۆن بتوانم شانازی به که ی وته وانه ئه  کانی ال گرنگتر بت له ستینییه له فه



  ردیان له بهی  وه تی ئه تۆمه  زینداندان، به  ی له و منانه ھیچ بکات، بۆ ئازادکردنی ئه  یتوانیوه نه  که
ربازانی  سه  ردیان گرتۆته وا به  کان، که ستینییه له فه  مناه  له  متره ھایان که به  وانه ؟ ئایا ئه پۆلیس گرتوه

  ).ئیسرائیلی؟
و  تی ئه ی باشوری خۆرھهکان کوردنشینه  زۆرینه  شاره  له  ، که  کانه ستی مردمنانی کورده به و مه ئه

ی زۆر  سزای زیندانیی ماوه  ندکیشیان به ھه  سگیرکراون،  ده کاندا و خۆپیشاندانه  وه ونهکۆب  دا و له وته
  .زینداندا بن  مردمناڵ له 5000ی  بت نزیکه ئستا ده. حوکم دراون

  
  کان ی کوردهمبکردن ته

  

دات منانی  ده  رگه  گۆڕت، که تیرۆر ده  ی دژ به ستوره ی ده ند و به و ئه رۆگان گوتی، ئه ئه  نده رچه ھه
) بالق(یشتوو  سی پگه ک که ت، وه کانی حکومه ھزه  رد بگرنه کاتک به .)و -ساڵ 18خوار ( کار رزه ھه

وا کی موارکردن ت ھه نانه ته.  وهگۆڕا راستیدا تا ئستا ھیچ شتک نه  م له به. کرت لدا ده گه ی له ه مامه
  ر بکرت، دیاره سه راپرسی له دا)ر مبه سپته(مانگی نۆ   له  دایه رنامه به  له  که،  وه هش لیسته و ئه  ته خراوه نه
  .دات ی لنه و وته تانه ی دادگای بای ئه رجه و مه به

ی ئازار و ژانی  باره  له  وه  ناسه مان ھه ھه  رۆگان به ر، کاتک ئه وبه مه چت له وا رک بۆ ساک ده
کان و سوپادا  جیاخوازه  ملمالنی نوان کورده  له  یان ساه ده  دوا، که  وه کانه  دایکانی تورک و کورده

کی وای  یه  تی قسه ساره سک جه ر که وپش بوو، گه مه ند ساک له ر چه ھه.  ست داوه ده کانیان له کوڕه
وامی  رده به  ردۆگان به ئه  وه هپش ساک  له.  وه گرتوخانه  خرایه درا و ده م ده ه قه  ناپاک له  کردبا، به

ر  سه کان له تی تورکی و کورده ندی حکومه یوه وا په ، که)یکورد ی وه کرانه(ی  وه دووپاتکردنه  وته که
ی  ی وی وشه جگه البرا و له) کورد(ی  وشه  برد، که ی نه نده وه چی ئه که.  وه کی نوێ دابیژته یه بنچینه

  سیاسیانه  کارکردن بۆ به.  وه ی کاڵ کرایه که ڕۆکه ستکردن ناوه تاودهس ده  به. دانرا) دیموکراتی(
  .مبکردن زیادی کرد ته. ستا کرداریی وه  دا به م نوانه کان له ی کورده رکردنی کشه سه چاره

  
ڵ  گه لهوام جیاوازی  رده ی کورددا، به له سه مه  ردۆگان ناسیۆنالیستتر بوو، تاوای لھات، له ئه  ره به  ره به
یان  شه بانگه  تاوه ره سه ر له ھه) دیموکراتیی  وه کرانه(ناوی  به  ، که وه بیته متر ده کاندا که مالیسته ی که وه ئه

  . بوو بۆ کرد
فرمسکی   له  وه ک زیاتر کۆبکرته نگی خه ستینی ده له فرمسکی دایکانی فه  کرت به تورکیادا ده  له

  . دایکانی کورد
  

  : رچاوه سهتبینی و 
دا  2010ی یونی 10ی سویسری رۆژی ) NZZ(تسایتونگ   تسویرخه  ی نۆیه رۆژنامه  له  م وتاره ئه

  . وه ته بوکراوه
http://www.nzz.ch/nachrichten/startseite/recep_tayyip_erdogan_und_die_traenen_
der_muetter_1.6018478.html  

 


