
رەزا شوان...ردوگانن ئھی سیاسھتھکانیدژکھ ناودارانی تورک

 تییسایو ناودارەکانیناسراوکماکاران، وەرزشو،تورک لندان، سینرمران، ھوننان،انووس

ب ک زۆرن ئوانیل ناوەوە و ل دەرەوەی تورکیادا، ، تمدارانسیاسرۆشنبیران، میدیاکاران،

ل رەفتارە وکان خواردووتشکس، رەخنیان ل سیاستراشکاوییوەبوری و ئوپڕی ئازایتی

پۆستکیدا، دەستی ل مانوەی ک ل پناوی خۆبایی گرتوون،ی ل)ردوگانئ )کانیچوت

و مافکانی مرۆڤی ل تورکیادا تاساندوون ئازادی و دیموکراتی ،ودەدااکەوان بیار، توقورخکردووە

..وە، یوسی تورکیاچارەنوردوگان ئترسییم یخستۆتسای لتی ئیدا، ردوگان دەسکو پارت

دەیوت خۆڵ ل ،دایلژر پردەی ئاینی ئیسالمردوگان ئ..تورکیا خونی لدەچۆڕتوە ل ئستادا 

گان ردوو خوناوییکانی ئکردارە قزەوەنوئوەی ئاگاداری قس ژاراوییکانی..چاوی خکی بکات

 ،کی دووڕوو و درۆزنند کابرایچ ت کت، دەزانند بچ رستتپرست و دەسی .. خۆپوەی پئ

داوای ماف و ئازادی وئاشتی و ئوەی..ب ناپاکی دەزانت ئو ت کلی پوەی، بت بری چاو

ژمارەیکی تا ئمۆ ..تاوانباری دەکاترۆریست ب تیئو ، یموکراتی و یکسانی و دادپروەری بکاتد

ب تایبتیش ، تکۆشران، و و، چاالکوانانووسان و، رۆشنبیران و، پارزەرانرۆژنامنل زۆر

، ب توومتی ئوەی ک داوای باکووری کوردستاندامان ل کوردئازادیخوازان و ئاشتیخوازانی گلی

ھ و رەخنیان ل سیاست یا و، یان کردوونئاشتیدیموکراتی و،ئازادی رادەربین و،ئازادی و

کانی ئوتندکراون و. .گرتوونی دیکتاتۆر ردوگانچپیسترین ،بنجشکیی و دەروونیئستی ج

بۆ ان و دۆگرحزرەتی ئرەشیان نوتووە سپییوە و، چپیان بۆ ان ئوەی ک ب شیتاوانی..دەدرن،

بتاوانانی ھزاران خونی دەستکانت ب .. بر ئوەی پیان وتوون تۆ ھی وقسکانی لنداون، ل

.خۆت ل سرووی یاساوە دەزانیت . .کورد سوورن 

وھ کورتی باس ل تی زۆر بستی ئازایناسرت نج لاوانی تنھا پ یان لرەخن ین کورک دەک

تی ..ردوگان گرتوون خۆبایبوونی ئرۆکایوە بۆ سمانییرلپ ت لناوی گۆڕینی دەسپل ک ..

ئمانش چند نموونیک ل سدان .. ئوەی نشیاوە و ناش دەیکات .. بکو بۆ دیکتاتۆریت 

ردوگان ل پناوی تنانت ئ.. استی شکستخواردووی ئردوگان اڕازین ل سیناوداری تورک ک ن

. وون ناپاک تاوانبارکردرین ھاوڕکانی خۆشی ب نیار ونزیکتستکی و تاكەوی ل دەستداپۆ



:، رۆماننوسی ناسراوئلیف شافاکخاتوو 

تا دەنووس و، تا ئیسسکی ناسراوی تورک، ب زمانی تورکی و ئینگلیزی ورۆماننوئلیف شافاک، 

ئو خاوەنی سیاستکی .. نییین بالردوگانئ: " دە شافاک..چندی رۆمانی نووسیوە 

 و .. دوژمنکاریی شکخۆھ یخۆبایی ھ کی لو.. زمانوەەئتدا نایو وەی ،توندوتیژی لبۆ ئ

"دابیوون یکزیاتر ل ھموو سیاسییک خکی ل.. بۆ سوودی خۆی بیقوزتوە 

ل سایی سیاستی وت : " دەت ی ئیتای )ۆلیکا الیپ( شافاک ل لدوانکیدا بۆ رۆژنامی 

کی زۆر بووە دۆژمنکاری ئتییھامی .. ردوگان دا، تووشی نم رەفتارانت بۆ ئس برگیز .. با بھ

.. ھرکس ب ئازادی رای خۆی بنووس .. سیاستی سرکوتکردنی ھۆیکانی راگیاندن قبووڵ ناکین 

"ئو ب دوژمنی ناوخۆ ناوی دەبات 

نووسانی زۆربی نووسران و رۆژنام" : دە) یکان ـ ھواکانی تورکیا د( شافاک ل سایتی 

وتکمان وای .. بکو لسر رای سیاسییان دادگایی کران ئۆپۆزسیۆن، کارەکانیان لدەست داون، 

لھاتووە ھرکسک ونیکی کاریکاتری بکشت، یا گۆرانییکی برھستی بوبکاتوە دادگایی 

"دەکرن 

بردنوەی کوتوپی پارتی داد و گش، لدانکی بھز بوو بۆ : " ئلیف شافاک ئاماژەشی بوە کرد 

نیوەی گل ھست .. دەکم ک دوورخراوینتوە ھست وا تا ئو رادەیی من .. پارت ئۆپۆزسیۆنکان 

"ب تنیای و شکستی دەکات 

ردوگان سرۆککی ئ: " ی بریتانیدا وتویتی ) مز فاینانشیاڵ تای( پشتریش شافاک ل رۆژنامی 

 ن نییالییمانی .. بکی ھاوپتناوی حکوومپ کان لوموو ھھ وە کر ئنی ( ھفرەالی ( ک

"ل دیدا جگیر بکات سرۆکایتی دەستیبۆ ئوەی ..وت ب ڕوبرت شکستپھنا 

" ە ردوگان ئاینی قۆستۆتوئ: " شافاک دەشی 

زۆرترین ک ە،) رسوابووەکی ئستمبوڵ ( ئلیف شافاک ل تازەتری رۆمانی چاپکراوی ک ناوی 

) لۆمی تورکی( لکۆینوە و گفتوگۆی لسر کراوە، شافاک ب ھۆی ئم رۆمانیوە ب تاوانی 

ل راستی .. وە ڕووی رابردوویان دەکاتاک لم رۆمانیدا، گلی تورک رووبشاف.. راوە تاوانبار ک

دنتوە دا ) ١٩١٥( ن و نیوک ئرمنی ل سای ، ل کوشتنی ملیۆتوەگالنی باپیرە عوسمانییکانیان

ن رۆژھتین و ن .. ھاوتی تورکی ل ونبوونکی بردەوام دان : " تا دت سر ئوەی ک .. " یادیان 

نشیان توانیوە ھاوشوەی .. نشیان توانیوە ل رابردووی خۆیان رزگاریان بت .. رۆژئاوایین 

پارتی دەستدار، ب ەکات ک شافاک لم رۆمانیدا باسیش لوە د.. " رۆژئاوایی بن و لوان بن 

تیش ئن ،ردوگانتایبیاندنی ئۆپۆزسیۆن دەکرکوتی راگس.".



:ئسترەی دراماکانی تورکی برین سات، 

کل ) برین سات ( و ئسترەی گشی دراماکانی تورکی، ئکتری شۆخ و شنگ، ھونرمند خاتو

ب .. ەوە رۆی پاوانتی ھبوو ) سمر ( درامایکدا، ل دۆبالجکردنی بۆ عرەبی ب ناوی

ل ھبژاردنکانی پشووی پڕلمانی تورکیادا، ئو .. زەردەخنیکی ناسک و شیرین و گشوە 

ئ ی لوخۆ رەخنوەی ردوگان وراستئاشکراش ئ ت بنانگرت، تی نتدارەکدەس پارت ل

.. ، ک زۆرینی ئندامکانی کوردن دەدات) ھ دە پ ( ک دەنگ ب پارتی دیموکراتی گالن ،رانگیاند

 م دەنگدانی بب ) دە پ و کارەساتان)ھر ئسکانی لدوانو، ل تورکیادا ی ۆدا لمئ ل

، تکیھویست و ل سیاستی برین سات ل دژی ئردۆگان و حکوومل گوزارشتن.. روودەدەن 

.گلی کوردمان خباتی رەوای ل پشتگیریکردنی ئاشکرای بۆ گوزارشتن

لسر .. نک برانبر خۆپيشاندەران دەکر،ل پشا برین سات، رەخنی ل توندوتیژییکان گرت

پویست ل : " برین سات نووسیوتی .. ک زیاتر ل ملیۆنک بینری ھی ) ئنیستاگرام ( الپڕەی 

.. دک ل نوان تورکیا و وتانی تردا بکن رگر براو.یکی وادا ھناسیکی قووڵ ھبکشین فتھ

وتکتان ک بوانن، پش ئوەی ک ئوە بن کپویست ل دوورەوە بوەستن و ل تواوی دیمن

ئو ھوانی .. ردووە دیموکراتیی، پویست ئوە ببینن ک چۆن وتکتان ئازادییکانی لووش ک

 یوەندییان بدژی خۆپیشاندەران دتونپ ل یوە ھن .. وتیژییزارمان دەکرمش"

بسر ھیچ رووداوکی سیاسی یا باز،برین ساتخاتوو ی تورکی، ) میترۆسفار ( ب پی سایتی 

رەخنی ئازاییوە ب ن، برین سات ب راشکاوی و ووبکۆمیتی نداوە، ک رای گشتییان سرقاڵ کرد

.گوزارشتی ل رای خۆی کردووە گرتووە و، 

ل وتکماندا، ژنان مافی : " دەرھق ب ژنان ل تورکیادا دە یدەربارەی تاوانکان،برین سات

 تا..ژیانیان نیی ی کسانو کر ئسین لتایی دەکندکردنی تا ھداوای سزای ب وانی توندوتیژی ل

" نابت بکرت تاوانان ش لسر ئمھچ چاوپۆشی و سازشکی.. ئنجام دەدەن دژی ئافرەت 

فری ئو شۆ" یشی تورکیاوە شھید کرا دە فرکی بتاوانی کورد ل الین ئاسابرین سات، ک شۆ

ردەم دەن تیرۆرییستن، تا گل ھ.. یموکراتی گالن بوو یان سووتاند، ک سر ب پارتی دئۆتۆمبیل

ئمان تنھا سیاستی ! ؟..چۆن ئم ھموو رق و کینی دروست دەکن .. بووە ب تیرۆریسست 

.. لسر ئو تاوانانی ک لیان برپرسن ،دەترسنلو دنیایی ک زۆر لیھبژاردنن، دەبت 

گوەیان لچینپتدالبی .. دەکرب نی کن وتاوان خونووسان و،مندارەکانیان شسۆ،رۆژنامف

" رشت 



خاتوو برین سات ھر لبر ئوەی ک رەخنی ل پارتی دەستدار گرت و، پشتگیری ل پارتی 

شیان کردە سری و گل راوەکانی دەست زۆر ب توندی ھگیرۆژنام بکر.. کراتی گالن کرد دیمو

ئامادەبوو ک ،بم بری سات.. ان پکرد یکایتیواشیرین و سوقسی نو،ی ھبستراوتوومت

. خۆڕاگربت برانبر بو توومتانی خراونت پای .. باجی ئم ھویست ئازاییانی بدات و 

:ئۆرھان بامۆک، براوەی ختی نۆبی ئدەب 

، ب )٢٠٠٦( ئدەبی سای ی ) ختی نۆب ( نووسری ب ناوبانگی تورک ئۆرھان بامۆک، براوەی 

 ری دژ بدەستووڕەترین نووستی ئی دکت ردوگان و پارتادەنر ..رۆکی بامۆک ئردوگانی س

ردوگان ئازادیی رادەربینی ب ئوەی وت ک ئ.. ئازادی ناوبرد تورکیای ب ستمکار و سرکوتکری

.ووە دابردناخا

ردوگانی رانبر ب سیاستی ستمکارانی ئردوگان، ئکم بڕاوک  دەمن ھست ب د: " بامۆک وتی 

 ل تدا دا چونکو شوەختی لبژاردنی پیاری دووبارە ھوتی یۆنیۆ، بکانی حنجامئ تووڕە ل

"وتی دووچاری گرەشونی و شڕ کردووە .. بدەستھنانی دەنگکانی کوردەکاندا شکستی ھنا 

ردوگان ب رکخراوی داعشی سیۆن، دەربارەی پیوەندییکانی ئی ئۆپۆز)گونبیر( ب پی رۆژنامی 

 وە، بامۆک دەکانی : " تیرۆریستپالن ل باش لگیشتووە ئرەتادا.. ردوگان گس می لوە

بم ل پکدا ری ب ..دا وتانی ھاوپیمانی ندایوە بۆ بشداری کردن ل لدانی داعش

دا کوت یشل ھمان کات.. ئمریکییکان دا، ک بۆیان ھی ل لدانی داعشدا وتکی بکاربھنن 

و، ل ھمان کاتدا چۆن ل گڤتوگۆی ئاشتیدابن.. خکی داماون و سریان سوڕماوە .. لدانی کورد 

چونک .. ڕاوک دەکم ست ب دراستی ھمن ب.. خۆیان ل شڕی داعش و کورد دا دەبیننوە 

ئ وە بتوبککیشی لر ئاکامت، چیش رووبدات و، ھروەبڕت بو ەوانت تاکوردوگان دەی

" ئو نایوت لگڵ ھیچ کسکدا بشداری دەست بکات .. گرنگ نیی ئوە الیوە 

بامۆک پارتی داد یشپشتر..دا بوکراوەتوەئۆپۆزسیۆنی ) زەمان( ی ئوەش ک ل رۆژنامی ب پ

.. و گشی بوە تاوانبار کرد، ک گرنگی ب پارە کۆکردنوە دەدەن، زیاتر ل گرنگی پدانیان ب ئایین 

 وەی وتارەکانیانی ئیسالمیش، بۆ رازاندننانی وشکارھب .

ئرمنی و، ب ) ملیۆن و نیوک ( ب کوشتنی دا، ک تایبتن) ٢٠٠٣( لدوانکانی بامۆک ل سای 

بوو ب سرەتایک بۆ ئوەی ک پارت .. ا کورد ل باکووری کوردستاند) سی ھزار ( کوشتنی 

 وەی کئ یشتن، تا گتی بامۆک بکو دژای رببیان تکانی تورکیا گوەییتکان و نئیسالمیی

.. بیاری دا، بۆ وت یکگرتووەکانی ئمریکا ھبت ئۆرھان بامۆک.. ھڕەشی کوشتنی لبکن 



 وەش تاونباریان کردووە کی تورکی ( بناسنام تی بسووکای ( پاڵ کردووە و، چۆت ) دەبیلۆبی ئ

. ، بۆ ئوەی رەخن ل حکوومتی تورکیا بگرن ب رکخراوە ئدەبییکانی رۆژئاواتایبتک ) جیھانی 

:رھنری سینماییدەفاتیح ئاکین، 

 ز تورکرەگ ب مانی فاتیح ئاکین کمایی ئری سینندەرھ .. بۆ ل کیدا کیگول( نام بدوع (

گی راسترین بکشووی تورکیای ناردووە، نامرۆک کۆماری پی س،یدا یتتی  ئردوگان سیاس

دوورە ل پرانسیپکانی ، زۆرکوتکرە ورردوگان سئ: " نووسیوتی فاتیح ئاکین ، رەت دەکاتوە

" اتییوە ردیموک

ل تورکیا دا، فاتیح ئاکین نامیکی بۆ ) ٢٠١٣( ی سای ) گیزی پارک ( شاندانکانی ل کاتی خۆپی

گورەم سرۆک، ل ئنجامی زیادەڕۆیی ل بکارھنانی : " عبدو گول نارد، تیدا نووسیوتی 

ھ نالی وە، توندوتیژی لکی راستی و گازەوە، زەکانی ئاسایشنانی فیشکارھنجامی بئ ل ب

، مشکی خونی لدەچۆڕتوە سان) ١٤(نای منداکی تمن یانفیشکی راستی،کاپیانسدان کس

 .. مانئ تیماری بریندارەکانیان دەکرد، گوای خشانخۆب ش گیران کو پزیشکانرۆک، ئورەم سگ

ل مافکانی تنانت ئو پارزەرانش بندکران ک داکۆکییان.. تیرۆریستن و ناب تیماربکرن 

ن گاز و ک، پۆلیس چندین تۆگورەم سرۆ: " ھر ل ھمان نامدا ئاکین " .. خۆپیشاندەران کرد 

ئوە مافی ئوەش بدەنگن، ئایا.. بکاردەھنن، دەست ناپارزن و جیوازیش ناکن فیشکی راستی

ستادە ساڵ پش ئ؟ گوای ئوە و پارتکتان .. گل نیی ک تبگات ل ئستادا چی روودەدات 

! " دەکرد نسیپکانی ئازادی و دیموکراتی ل پراتانداکۆکی

دا، ل فیلمکی سینماییدا، ک ل نووسین و دەرھنانی خۆیتی، ماوەی ) ٢٠١٤( فاتیح ئاکین ل سای 

خولک، باس ل ژینۆسایدی ئرمنییکان دەکات، ک ل سای) ١٣٥(یلمک درژی ف

حکوومتی تورکیاوەملیۆن و نیوک ئرمنی ل الین ل کاتی جنگی جیھانی یکمدا، دا، ) ١٩١٥( 

ئاوارەی وت دراوسکان ،دا دەربدەرکران وال تورکیران، زیاتریش ل ملیۆنک ئرمنیشھید ک

ب فاتیح ئاکین، برپاکردنی جنگک ل دژی تورکیا،  و ھوستی ئازایانیئم فیلم..بوون 

دان بم تا ئمۆش .. تایبتیش ئردۆگان ک تا ئمۆش نکووی ل ژینۆسایدی ئرمنییکان دەکات 

 توان زەوەنردی و قنامرستییزپترەگکانیدا نانی باپیرە عوسمانیی .

ایتختی میسر سازکرا، ی پ) قاھیرە ( مینی سینمادا، ک ل بردوو ل فیستیڤای بیست و ششسای را

دەستی پکرد ) ینۆسایدی ئرمنییکانژ( فیستیڤاک ب نمایشی فیلمکی ئاکین دەربارەی دەستپکی

.نرا یوگان و ل رژمکدرک ل ئ،ئمش چمۆیکی شرمزاری بوو. .



:ھبژاردەی تۆپی پی تورکیایاریزانی پشوویکور، ھاکان ش

یاریزانی ب توانای پشووی ھبژاردەی تۆپی پی تورکیا، خاوەنی خراترین ماوەی کور ھاکان ش

ئم . .کوردا ھبووردوگان و ھاکان شھز ل نوان ئپیوەندییکی بکردنی گۆی مۆندیال،تۆمار

ل الین ئم پارتشوە، ھاکان بۆ .. ئندامی پارتی داد و گشببت بشکور وایکرد ک ھاکان 

م بارودۆخک و پیوەندی نوان ب.. ی تورکیا کاندید کرا )٢٠١١( ھبژاردن پرلمانییکی سای 

خایاندئی .. ردوگان و ھاکان شکور زۆری نسا دا،) ٢٠١٣(لی ئکپارت ردوگان  ھاکان خۆی ل

برتیل ردوگان بو، توەگالنی کوڕەکی ئب ھۆکاری گندەی ل ریزی ئم پارت .. کشایوە 

ا ھی و ئۆردوگاندکی ئاشکرا ل نوان ھاکان لو کاتوە شڕ.. پارت ھنا ھاکان وازی لم،وەرگرتن

بوو، ھاکان )ئاالن کوردی ( ل دوای خنکانیردوگان وتیرین شت ک ھاکان شکور دەربارەی ئدوات.. 

ی سر ب ئردوگان )اح ـسب( ەوە، ل رۆژنامی ) کارەسات ( توانج پخشانکی ب ناوی 

: " دا، وتی ) ٢٠١٢( سای ل سپتمبری ،ردوگانرەجب تیب ئ " :یدا نووسیوتی وە، ک تبوکردە

، الشی دا) ٢٠١٥( سای ل سپتمبری واین بوانن ئم"رۆژی ھینی ل شام نوژی ھینی دەکم 

"کوتوون کاندای دەریامندانی سوریا لسر کنارەکان

( بوە تاوانبار کراوە ک .. ل الین دادگاوە لپچیوەی لگدا دەکرت شکاتی لکراوە و کور ھاکان ش

) .سووکایتی ب سرۆکی تورکیا کردووە 

ھاکان.. ردوگان بوو، بۆ سرۆکی وتکی بوو، دژی کاندیدکردنی ئھاکان سرسخترین برھست

 کیدا دەنووسین کی: " لتیکاندیدکراورۆکایوە ستکی .. ، ئایین دەقۆزکاندیدکراو

ی دزی ل مزگوتکاندا دەکات، کاندیدکراوکیقس ل بارەی برتیل و قدەغکردن،سرۆکایتی

" .. خۆشویستی و باوەشگرتنوە بۆ گل، رق بودەکاتوە سرۆکایتی، ل جیاتی 

رەزا شوان

) ٢٠١٦/ یونی / ی٢٧: ( نرویج


