ئه مانيا و چهکفرۆشتن به تورکيا...
هه ۆ بهرزنجهيی
٢٠١٨/١/٢٨

کو رەوەری پرسی کورد ههر لهوەدا نييه به تهنيا شهڕی بوونی بهرامبهر به چوار دەو هتی داگيرکهر دەکات ،به کو
ئازار و سو کهی لهو شو نهدا زياتر قووڵ دەب تهوە،که کۆمه گای ن ودەو هتی،دوای ئهو ههموو تراژيديايهی بهسهر کورد
دا هاتووە،ه شتا له چاوی بهرژەوەندی ڕووتهوە لهم ک شهيه دەڕوان و ئامادە نييه به دروشم و پرنسيپهکانی مافی
چارەنووس و مافی مرۆڤ و ويسته ديموکراسی و پ شکهوتنهکانی سهردەمی گلۆباليزم ـ که خۆی بانگاشهی بۆ دەکات ـ
کار لهتهک کورد دا بکات و لهمپهڕيک بۆ ئهو سياسهته دڕندانهی دەرههق به کورد له تورکيا و ئ ران و ع راق و سورياوە
پ ڕەو دەکرێ ،دروست بکهن و ئهو دروشمانهی بانگاشهی بۆ دەکهن ،بۆ ميللهتانی بندەستيش بهکاری بهرن .هاوکات
بيسهلم نن کهوا ڕ ز لهو ههموو قوربانی و ئازارەی کورد دەگرن،کهوا بۆ سا ن که له بری جيهان دەجهنگ لهدژی
دڕندەترين و تاريکترين ه زی سهدەی بيست و يهک .کورد جهنگ ک دەکات به پ شمهرگه و شهڕڤان،که کوڕ و کچی
ڕۆ هی کوردن  ،داستان تۆمار دەکهن و گهورەترين سهروەری م ژووی سهدەی بيستهم دەنووسنهوە .ئهوە کچانی کوردن،
ه زی )داعش(ی دڕندەيان هه بڕيوە .ئهوە کوڕانی کوردن ئهفسانهی داعشيان ت ک شکاندووە .داعش ئهو ه زەی خهونی
بهش کی جيهانی زڕاندبووە  /زڕاندووە.
دەسه ته کۆلۆنياليستهکانی دو ن و دەو هته زله زەکانی ئهمڕۆ ،له ئاست تراژيديای کورد دا ،نابينا و گوێ ئاخنراو و
زمان ﻻڵ و بڕاون .هۆکاری سهرەکی ئهم هه و سته شهرم ه نهرەش ڕايه ی توندوتۆ ی دەو ه داگيرکهکانی کوردستانه
وەک بازاڕی ساخکردنهوەی کهرەسهی بهم دەو هتانه .هاوت ئهوەيه کوردستان دەو هت نييه .ئ مه لهم ڕيال پۆلهتيکه
دەگهين.
هه و ستی ئينگليز به پلهی سهرەکی و فهرەنسا پاش ئهو ديار و زانراوە .رووسيا و ئهمهريکاش دەستی ڕەشيان له
چارەنووسی کورد گ ڕاوە .ئه مانياش سهدەيهک زياترە ڕۆ کی نهڕ نی دەگ ڕێ و له زۆر قۆناخيشدا،بهداخهوە دژ به
بهرژەوەندييه با کانی کورد له بوون و ههبونيدا وەستاوەتهوە.
باس لهوە ناکهين چۆن ژەنهڕاڵ و سو تانهکانی عوسمانی و کهماليزم لهسهردەستی ژەنهڕا هکانی ئه مانيادا مهشقيان
پ کراوە .ئاماژەش بۆ ئهوە ناکهين که چۆن چهکی کيمياويان به سهددام فرۆشت و قوربانييهکانی هه هبجهی ل کهوتهوە.
به کو دەمانهوێ تيشک بخهينه سهر پهيوەندی ئه مانيا به داگيرکهری تورکهوە ،ههتا ئهمڕۆ ڕەههند کی نامرۆيی و
هاوزەمان گا تهجاڕيشی وەرگرتووە .وەک ئهوەی دەبينين ئه مانيا به ههموو تهکنهلۆژيای نو وە ،پا پشتی له تورکيا دەکات
و لهگهڵ سهدداميش دا ههيبوو،ئ ستاش لهژ ر پهردەوە لهگهڵ ئ ران برەوی پ دەدات.

لهسهر داخوازی تورکيا سا ن که حکومهتی ئه مانيا ڕاوەدونانی ئهندام و ﻻيهنگرانی پ ک ک دەکهن ،ئهو پارته قهدەغه
کرا .که مندا کی کورد له ئه مانيا لهدايک دەبوو ،کهسوکاری دەيان ويست ناوی کوردی ل بن ن ،دامودەزگاکانی ئه مانيا
ئهو دايکوباوکهيان ناچار دەکرد ،بچن له سهفارەت و کونسۆلی تورکی پا پشتی به نن.ديارە لهم بارەدا تورکيا هيچ به گهيهک
نادات،لهمهڕ ناوی کوردييهوە.بهم جۆرە ئهو خ زانانه ناچار دەبن،ناوی ديکه هه بژ رن ...ئهمانه و ههزاران نموونهی
ديکه لهسهر پهيوەندی قو ی ئه مانيا و تورکيا ههيه .لهڕاستيشدا تورک له ئه مان دەخوا و باشيشی دادەدۆش .
بۆيهکا ههر رۆژێ کوردستان ب ته دەو هت و کورد دەسه ت پهيدا بکات ،پ ويستی له دادگای ن ودەو هتی گازندە لهسهر
ههموو ئهو و ت و کارخانانه به فهرمی بکات .ئاخر کورد قوربانييهکی گهورەی سياسهتی نامرۆڤانه و ب مۆڕا ی
ن ودەو هتييه.
ئهگهرچی لهحا ی حازردا پهيوەندی ئه مانيا و تورکيا،بههۆی سياسهتی ئهردۆغانهوە که ه رشی زۆر دەکاته سهر ئه مان
و گهياندوويهتيه سهر سووکايهتی و هيچ ههژمار کيان وەک دۆست و هاوپهيمان بۆ ناکات و تهنانهت پ ی وتن نازی ،که
تا ئ ستا بهس بهرپرسانی جوولهکه توانيويانه لهسهر ئاستی بهرز ئهو وشهيه به ئاشکرا به ئه مان ب ن،ل ئهردۆغانيش ب
س همينهوە پ ی وتنهوە،به م حکومهتهکهی م رکل ههر دەيهوێ تا ه موووی معاويه لهگهڵ تورکيادا نهپس ن  .ئهمهش به
بيانووی ڕ کهوتننامهی کۆچبهرانهوە ،که لهگهڵ تورکيا مۆريان کردووە .حکومهتی ئه مانيا لهژ ر گوشاردايه و وەزيری
دەرەوە دەيهوێ ههندێ مهرج بخهنه سهر تورکيا به ناڕوونی دەيهوێ ب  ":ئ مه مادام تورکيا لهشهڕدايه ،چهک و
تهقهمهنی بۆ نان رين" .له وە مدا رۆژنامهيهکی سهباحی تورکی بهتهوسهوە دەنووس  " :باشه لهمو پاش له گر بهستهکاندا
بۆمان بنووسن ،چۆن و له کوێ؟ بهکاريان به نين  .لهمهو دوا چهکهکان تهنيا له کودەتاکان دا بهکار دەه نين" .
له ڕاستيدا ک شهکه لهوەدايه ،تورکيا ڕووە و ڕۆژهه تی ئيسﻼمی و رووسيا وەرچهرخاوە و باوەڕی وايه
شهمهندەفهرەکهی ههرگيز ناگاته برۆکسل ،و ههرگيز وەری ناگرن بب ته ئهندامی يهک تی ئهوروپا.
ئهوانهی له ئه مانيا دەژين ،ئاگاداری ئهو پرسيارەی خه کی ئه مانن ،که زۆربهی جاران دەکهين :ئ وە بۆچی ناتوانن
پ کهوە هه کهن ياخود پ کهوە بژين؟!.
جگهلهوەی ئهو سنوورە دەستکردانهی ڕۆژئاوا ک شاو تی له دروستکردنی دەو هته دەستکردەکان دا ،بۆته ديواری
بهنديخانهی نهتهوە و گروپه ئ تنيکی و ئايينيهکانی رۆژهه تی ناوەڕاست،هاوکات ئهوروپا ئهو بهههشتهی که بۆ خۆی
سازی داوە ،لهسهر خو ن و جهستهی ئاسيا ـ رۆژهه تی ناوين وـ و ئهفريکايه .ئهوە ئهوانن ئهندازياری ناوچهکه،
دەستهوتاقمی گو ڕايه ی خۆيانيان ه ناوەته سهر حوکم و به ههموو توانايهکی لۆگيستييهوە پا پشتی له ڕژ مه ديکتاتۆرەکان
دەکهن ،تا کارەکانی خۆيانيانی پ مهيسهر بکهن .بۆيه دەبينين لهم ميانهدا چاوپۆشی له ههموو بههاکانی مرۆڤايهتی و
شارستان تی دەکهن،و درۆی ڕووت و ب پهردە دەفرۆشن به خه کی خۆيان و جيهان.
پرس کی حاشا هه نهگرە ،سا ن که به چهک و تهقهمهنی ئه مانيا ،تورکيا کوردستان کاول دەکات و و نه تانکهکانی ئه مانی
له شهڕدا دژ به کوردی بهشهکانی تريش بهکار د ت ،چۆته دەرەوەی سنووری دەو هتانی ناتۆشهوە ،کهچی وتهب ژی
وەزارەتی دەرەوەی ئه مانی دە  :ئ مه به گهی تهواومان نييه،ئهو تانکانه له شهڕدا بهکار ه نرابن .گا تهجاری بگاته ئهو
ئاسته،ئيدی هيچ بههايهک له دروشم و بانگاشهکاندا نام ن  .ئهوەتا دەبينين خۆشبهختانه کۆمه ی ڕۆژنامهنووس و کهسانی
هونهرمهند و پ شکهرشکار و سياسی ،بهرگهی ئهو درۆدەلهسه و ديماگۆگييه ناگرن و ب گو دانه سياسهتهکهی حکومهتی
م رکل ،ههندێ وتار و بهرنامهی تيڤی لهسهر ڕووداوەکان دەکهن و به به گهوە باس له سياسهتی دووڕوويی ئه مانيا
دەکهن و و نهی تانکهکان له مهيدانی شهڕ دا نيشان دەدەن .کهچی لهتهک ئهوەشدا ب سهرمانه دەيانهوێ خۆيان لهو
تهنگهتاوييه،ڕزگار بکهن،بۆيهکا حکومهت به فهرمی ههر دەيهوێ نکۆ ی ل بکات.
لهﻻيهکی ديکهوە،ئه مان که دە ن ئ مه چهک نان رين بۆ تورکيا و بۆ ناوچهی قهيراناوی ،مهبهستيان ئهوەيه تۆ هی خۆيان
له ئهردۆغان بکهنهوە .دەنا گهر ئهوان مرۆڤدۆستن و داوای ئاشتی دەکهن ،بۆ ههر له بنهڕەتدا چهک دروست دەکهن؟
ئهی بۆ نازانن چهک بۆ شهڕ و مرۆڤ کوشتنه !.ديارە ههمان پ وەر بۆ و تانی ديکهی ڕۆژهه ت و رۆژئاوا ڕاسته.
لهوە می ئهم پرسيارە که گه جار بهندە ل ی کردوون ،دە ن :ئ مهش دروستی نهکهين و نهين رين وا و ت کی تر ئهم
کارە دەکات .ديارە بۆ سهردەمی سهدداميش ههر ههمان شتيان دەگوت و دەشهاتن به به سهدان ههزار خه کيان دەه نايه
سهر شهقام بهناوی " نا خو ن بۆ نهوت" .منيش دە م ئهی ناتوانن ئ وە دەست پ شکهر بن و ببنه سهرتۆپ بۆ و تانی

تريش  .ديارە ههردەب ت سهرەتا يهکهم ههنگاو له و ت کهوە دەست پ بکات .به م لهڕاستيدا ئهم وەرامهيان بۆ
خۆدزينهوەيه له ڕاستييهکان، Volker Perthes.سهرۆکی "ناوەندی زانست و سياسهت" و گهورە ڕاو ژکاری
حکومهتی ئه مانی و ئهندامی ستاڤی نهتهوە يهکگرتووەکان ـ لهتهک ديميستۆڕا ـ بۆ ک شهی سوريا .له چاوپ کهوتن کی دا
له رۆژنامهی تاگه شپيگلی  ،٢٠١٨/١/٢٨دە  " :ههناردەی ئه مانی بازاڕ کی باشه ،شو نی کار مسۆگهر دەکات و
تو ژينهوە و پ شکهوتن بهها پهيدا دەکهن ،گهر ئهو پارچه گهورانه بهرههم به نرێ" .دواتر سهبارەت بهو پاسيڤيستانهی
دە ئهم چهک بهرههمه نانه ئاگری شهڕ خۆشتر دەکات دە " :بۆ من لهم گفتوگۆيهدا توخم کی گهوههری ديار نييه:
بهرژەوەندی ستراتيژی".
کهواته ئهوان بهم مامه ه و بازرگانييه ،که سا نه گهشهی ئابووريان به مليارد يۆرۆ زياد دەکات ،بازاڕيان گهرمتر دەکهن
و گهشه به تهکنهلۆژيای خۆيان دەدەن  ،ههر دەب ت بهردەوام بن .ئيدی با نهتهوەی ب ديفاع و تهنيابا ی وەک کورد ههر
هاوار و داد بکات.
شاراوە نييه ،گهر بهاتايه ئهم دەو هتانه هاوکار و پشتيوانی دەسه ته خو نڕ ژ و ديکتاتۆرەکانی ڕۆژهه تی ناوينيان
نهکردايه،لهم ژ بوو کورد و گهﻻنی ديکه به ئامانجی خۆيان گهيشتبوون .بۆيهکا بهرپرسيار تی م ژوويی و مۆڕا ی
دەکهو ته سهر شانی ئهمانيش.
ئهم کورته پ شهکييه بۆ دەو همهندترکردنی ئهم وتارەيه که پوختهکهم له ئه مانييهوە کردووە به کوردی،لهمهڕ ئابڕووچوونی
چهکفرۆشتنی ئه مانيا ،که ناونراوە"ئه مانيا مهرگ ههناردە دەکات".
لهژ ر ئاگرباران دا
نووسينی کﻼوديا ڤۆن زالزەن Claudia von Zalzen

و .هه ۆ بهرزنجهيی

تا ئ ستا له م ژووی حکومهتی ئه مانيدا ه ندە چهک نهفرۆشراوە،وەک ئهوەی لهسهردەمی هاوپهيمان تی
گهورە)(CDU&SPDله چوار سا ی ڕابووردوودا ئهنجام دراوە.

وەزيری ئابووری جارانی ئه مانيا  ، Sigmar Gabriel-SPDهاتۆته قسه و دە  :دەب ت چهک ڕەوانهکردن کهم
بکهينهوە.بۆ ئهم وەزيرەی دەرەوەی ئ ستا،ک شهيهکی ديکه له چهک فرۆشتن سهری هه داوە .تورکيا ئهو تانکانهی له
ئه مانيای کڕيووە،به ئاشکرا بهکاريان دێ له پهﻻماردان بۆ سهر کورد له باکووری سوريا .لهدوا ديديداری وەزيری
ناوبراو لهگهڵ م .چاوشئگلو به ئهر نی باسی ئهمهی کرد و وتی :پ ويسته تانکهکان له تورکيا مۆد رنه بکر نهوە.

 +چی لهمهڕ ناردنی چهکهوە له سا نی ڕابووردوودا زانراوە
له

ڕاپۆرتی چهکفرۆشتنی سا ی  ٢٠١٧ی حکومهتی ئه مانی ه شتا بهتهواوی گه ه نهبووە و لهبهردەستدا نييه،.ل
وە م کدا لهسهر داوای پهرلهمنتاری چهپ Stefan Liebischوەزارەتی ئابووری چهند زانياريهکی دەدا و دە  :له
سا ی ڕابووردوودا هاوپهيمان تی گهورە بايی  6,2مليارد چهکی فرۆشتووە .بهش کی زۆری ئهو چهک و کهرەسه
سهربازييانه به و تانی دەرەوەی يهک تی ئهوروپا EUو ناتۆ فرۆشراون .لهبهر ئهمه )لهم کاتهدا جگه له تورکيا( ب
ک شه کارەکه پ شوازی ل کراوە،لهﻻيهن دەو هتانی س يهمهوە که پ يان فرۆشراوە .بۆ ئهم و تانه چهک بايی  3,8مليارد
يۆرۆ ڕەوانه کراوە و به بهراورد به سا ی  120 ٢٠١٦مليۆن يۆرۆ زياترە.له ن وان سا نی  2014-2017دا
حکومهتی ئه مانيا ڕ گهی به فرۆشتنی چهک به بڕی  24,9يۆرۆ داوە .بهمهش توانيويهتی زياتر له کوليسيۆنی ڕەش و
زەرد،واته  CDU&FDPبکهن که ئهوان بايی  20,7مليارديان فرۆشتووە .ل رەدا ناردنی چهکهکان زياتر بۆ و تانی
س يهم بووە.
له کات کدا له ن وان  2010-2013دا فرۆشتنی چهک و پ داويستی تری سهربازی به بڕی  9,9مليارد يۆرۆ به
دەو تانی س يهم ڕ گهی پ دراوە .لهم بڕەدا له چوار سا ی ڕابووردوودا ڕ ژەکه بۆ  %46بهرز بۆتهوە .هاوپهيمان تی
 CDU&SPDبه بڕی  14,5مليارد يان داوە به و تانی س يهم.
 +ئهو دەو هته گرنگانه کامانهن بۆ ناردنی چهکی ئه مانی؟
و ته گرنگهکان لهسهروو ههموويانهوە،جهزائير بايی  1,4يۆرۆ و ميسر  780مليۆن يۆرۆ و عهرەبی سعودی ـ
ئهگهرچی لهگهڵ دەو هتی يهمهنی دراوس يدا لهشهڕدايه ـ و ئيماراتی عهرەبی و کۆريای باشوور لهو  10و ته گرنگهی
ليستهی ئه مانيادا بۆ چهک فرۆشتن.
 +ژمارەکان چۆن لهﻻيهن حکومهت و بهڕيوەبهری گشتييهوە دەنرخ ندر ن؟
ئ مه له  6,8مليارد يۆرۆوە کهممان کردۆتهوە بۆ  6,2مليارد يۆرۆ،ئهمه قسهی وتهب ژ کی وەزارەتی ئابوورييه.
ئۆپۆزيسين به توندی ڕەخنه لهم کارانهی حکومهت دەگرێ و ثييان وايه پارت دەسه تدار بهتهوەی پهکی کهوتووە.
 Dietmar Bartschفراکسيۆنی چهپ دە ت .بان ت چهک به ميسر و و سعودييه و ئيمارات بفرۆشر ت .چهک ناردن
بۆ ئهم موشتهرييه گرنگانهی ئه مانيا ڕابگير ت .ڕاپۆرتهکان نيشانی دەدەن له 2015دا ناردنی چهک کهمی
کردۆتهوە،ل لهبهر ئهوەی سا ی ريکۆرد شکاندن نييه وەک 2017
به کورتی ئۆپۆزيسيۆن دە
ميسروسعودييه و ئيماراته.

ههر و ت شهڕ بکات ،ناب ت چهکی پ بفرۆشرێ و بۆ ڕەوانه بکرێ.ل رەشدا مهبهست

 +ئهنقهرە به ئاشکرا تانکی ئه مانی لهدژی کورد بهکارد ن ،چی لهمهڕ ئهمه زانراوە؟
سهرەک کۆماری تورکيا ر.ت .ئهردۆغان ب گو دانه ڕای گشتی ن ودەو هتی دەيهوێ ه رشهکان بۆسهر چکدارانی
کورد YPGدر ژە پ بدات ".سهرەتا دەيانهوێ تيرۆريستان بنهبڕ بکهن و پاشان ژيان بۆ ئهو دەڤهرە بگ ڕنهوە".ئهمه
ڕاگهياندنی رۆژی  ٢٠١٨/١/٢٤ئهردۆغانه.
حکومهتی ئه مانی ئهو داگيرکارييه به نيگهرانيهوە سهرنج دەدات  .قسهکهرەکهيان وتی :داوا له ههموو ﻻيهک دەکهين
تهقه بوەست نن و ڕ گه بۆ ناردنی کۆمهکی مرۆيی به نهوە.
بۆ ه رشه زەمينييهکانی تورک تانکی جۆری ليوپاردی Leopard2A4بهکار د ن  .ئه مانيا له ن وان 2006-2011
دا  350دانهی لهم جۆرە تانکه ڕەوانهی تورکيا کردووە و هيچ مهرج کيشی لهسهر تورکيا دانهناوە.
ئهگهرچی له سا ی ڕابووردوو دا له گر بهستهکاندا ئه مانيا داوای کرد دەب ت تهنيا به پ ی بڕگهی  5ڕ کهوتنامهکهی ناتۆ
ئهو چهکانه بهکار ب ت،واته بۆ داکۆکی له خۆيان و هاوپهيمان تييهکهيان .رۆژی  ٢٠١٨/١/٢٤سهفيری ئه مانيا له تورکيا
 Martin Erdmannوتی لهگهڵ وەرزارەتی بهرگری تورکيا لهمهڕ ه رشهکانی تورکياوە قسهمان کردووە.

 +پهﻻماری تورکيا بۆ سهر کورد چ مانايهکی ههيه بۆ چهک ڕەوانهکردن بۆ تورکيا؟
ئهگهرچی تورکيا سهر به ناتۆيه،بهس له سا نی ڕابووردوودا چهندين جار حکومهتی ئه مانی ڕازی نهبوو چهک و
تهقهمهنی بفرۆشی به تورکيا .بههای سهرجهم چهکی فرۆشراو به تورکيا  83,9مليۆن يۆرۆ بووە و له سا ی  ٢٠١٦دا
بۆ  34,2مليۆن يۆرۆ دابهزيوە .ه رشه سهربازييهکانی تورکيا بۆ سهر کورد چ ئاکام کی دەب ت چانس کی نوێ بات به
ناردنی چهک و تهقهمهنی بۆ تورکيا،حکومهتی ئه مانی لهم ڕووەوە نايهوێ هيچ ب ت.
تورکيا دەيهوێ ليۆپاردی دوو مۆد رنه بکاتهوە،واته گهشهی زياتری پ بدات و داوا له ئه مانيا دەکات ئهم کارەی بۆ
بکات ،بۆ ئهوەی به ه ز و توانايهکی گهورەوە شهڕی پ بکات.گابريل له ديدارەکهيدا لهگهڵ چاوشئۆگلو ڕايگهيان له
کات کی نزيکدا پشکنين لهﻻيهن حکومهتی ئه مانييهوە دەکهين .ههر چهپ و سهوزەکان بهتهنيا داوای وەستانی چهک و
تهقهمهنی بۆ تورکيا ناکهن .پهرلهمانتاری کرريست ديموکراتهکان  Norbert Röttgenدە ی بهتهواوی دوورە
تانکهکانی تورکيا تازە بکهينهوە و پ شکهوتووتريان بکهين .ههروەها پسپۆڕی سۆسيال ديموکراتهکانيش Rolf
 Mützenichدژی ئهو پرۆژەيه وەستايهوە.
........................
سهرچاوە :د ر تاگه شپيگل رۆژی ٢٠١٨/١/٢٤

