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لهاليهن ژ  دوورودر کی  وتار به  ئيمڕۆ،  شپيگلی  تاگه  ر  د ناوەوەی  Susanne Güsten ڕۆژنامهی  ديوی  کی  باس  ،

ت له تورکيا دەکات   ...دەسه

  : ب دەيهوێ  ئهرۆغانڕۆژنامهنووسهکه  نهک  باخچهلييهوەيه  هت  دەو بهدەست  تورکيا  له  ڕاستهقينه  تی  خانمه  .دەسه
تهمهن   ئهردۆغانی   : دەنووس گويستهن  له    66ڕۆنامهنووسهکه  يهکهی  نو ڕيفۆڕمه  پرۆگرامی  زوانه  بهم  ه  سا

ئامادەهکهيحکومهت ئابووری    یدا  باری  و  ياسا  هتی  دەو زکردنی  بهه که  دەکاتهوە.،  وی  ب گرتووە. کردووە  خۆ  له 
تی ئهوروپا و ئهمهريکادا ئالۆزی  زۆر  دوای بگرە و بهردەيهکی    ،کهههروەها باشتر کردکردنی پهيوەندييهکان لهگهڵ يهک

  دەيهوێ سهرەتايهکی نوێ دەست پ بکات. و لهبهرچاو گيراوە کهوت،ئهمهشگرژی تو 

يان وايه  اليهنهکانی ئۆپۆزيسيۆن و ڕ  شکهشکردنی ئهم  ه لهيئهردۆغان بۆ ەخنهگران پ چونکه  دوا کهوتووە،    پرۆژەيه  پ
تی.. واته  وڕەت» دەستی ناسيۆناليستی ڕاسئهردۆغان «بارمتهی کی هاوپهيمان پارتهکهی      MHPو دژە ڕيفۆرمی اليهن

  ...باخچهلی

ت. دەکر تهماشا  ڕۆژئاوا  له  وەک  نييه،  زە  بهه پياوە  ئهو  ژە  لهم ئهردۆغان   : دە خاوەنی  AKP پارتهکهی  ههروەها 
پهرلهما مهزۆرينهی  پشتيوانی  به  ويستی  پ و  نييه  ی  هن  لهههو باخچهلی  باخچهلی.  هت  دەو سهرۆکايهتی  به  هپهيه. 

به قسهی بکات. ئهمه بيروڕای ڕۆژنامهنووسی ديار و  ئهوەدايه له ڕووی ئايدۆلۆژييهوە ئهردۆغان بخاته گۆشهيهکهوە  
دويندارە تاراوگهيله     Can Dündarجان  بهرلين Özgürtz هوەپهخشهکهی  بچوکهکهيهوە   «  . له  پارته  به  باخچهلی 

زترين پياوی تورکيای کردۆته بارمته   .«بهه

سياسی رە) Halil Karaveli زانستکاری  ئاوتۆريت تورکيا  بۆ   ) بی  کت خاوەن  :«  ی  تهمهن    دە  ه    73باخچهلی  سا
دەکات،   ئهردۆغانهوە سياسهت  ش  پ له  زۆر  دەرەوەی  ئهگهرچی  گهشتی  نييه.  ناسراو  ندە  ه تورکيا  لهدەرەوەی  کهچی 

دە  ناکات» ههروەها  ر    : تورکيا  د لهگهڵ ڕۆژنامهی  له گفتوگۆيهکی  هيه.  ز هه بهه کی  تان به سو ئهردۆغان  ناسينی 
کهی له ڕۆژئاوا ئه:تاگه شپيگل دا دە ويسته دۆخهکه لهنزيک ر « ئهو خه ، بهڕاستی پ شه دەزان هوە تهماشا دۆغان به ک

 ..«بکهن
کی زۆر ۆغان سهرەتا لهگهڵ اليهنگرانی گو ئهردۆغان پشتی به باخچهلی بهستووە . ئهرد ن چوو، که سا کهه لهن دا ت

له تا  بوون.  یهاوکاری  به    2013  سا کردۆتهوە.  پڕ  ئهردۆغان  بۆ  بۆشاييهی  ئهو  باخچهلی  دەمهوە  لهو   . کچوون  ت دا 
توانی ئهردۆغان  باخچهلی  بهرێ،    2017:  يارمهتی  وە  بهڕ سهرۆکايهتی  سيستهمی  ڕەوکردنی  پ بۆ   2018ڕاپرسی 

س وەک  خۆی  ژەی  هرۆدووبارە  ڕ توانی  حاڵ  بهههزار  مهههپه  تهوە.  ر بژ هه ته  دبه  10%ک  بچ و  ن  به ەست 
بژاردنهوە  لهمانهوەپهرە دوا هه له  بدات،  ئيدی  .  پهرلهمان  چوونه  ی  ههو نييه،  بهوە  ويستی  ئهردۆغان  پ حکومهتهکهی 

نهرايهتی گهلهوە ته ناو نو بژاردنی گۆڕی و کهوا مهههپه به ليستهکهی ئاکهپهوە گرێ دراوە و دەتوانرێ بچ   .ياسای هه

شوو ستا بۆ دەزگای هزری Aykan Erdemir پهرلهمهنتاری پ : ههردوو FDD که ئ لهم    الله ئهمهريکا کار دەکات دە
کهوتنه سووديان بينيووە. پشتی مهههپهئهردۆغان    ڕ ی دژ    به پا توانيويهتی بهر به ئۆپۆزيسيۆن بگرێ ، گازندەی گهندە

  . دەزگاکان  و  لهسهرچاوە  حکومهت  گرنگهکانی  جومگه  بگاته  دەستی  توانيويهتی  مهههپهش  ڕاگرێ.  مهکهی  ڕژ به 
نن ، بۆ  مهههپه له بواری لهشکری، دادوەری، بيرۆکراتی  نموونه وەزيری بهرگری  دا زۆر پله و پۆست بهدەست به

Hulusi Akar شنيازی باخچهلی ئهو پۆستهی دراوەت   .به پ

کخراوی الوانی « گورگهبۆر» ندکارانيان   مهههپه و ڕ ناوزڕاون که له حهفتاکاندا ، تيرۆری چهپ، سهنديکاران و خو
دانی تورکيا به ئهورو پاوە دەکات. مهههپه داوای  دەکرد، ئيمڕۆ نهخشهيهکی توندی دژی دۆزی کورد ههيه، داوای گر

تورکيا   HDP قهدەغهکردنی پهيوەندی  دروستکردنهوەی  به  زيان  دەزان  چونکه  ناکات،  قسهی  به  ئهردۆغان  دەکات، 
  .لهگهڵ ئهوروپادا دەگهيهن



ک دوور دەکهونهوە، ههر بۆيه    بهرژەوەندی ئهردۆغان و باخچهلی بهم هۆيهوە ، ئهردۆغان بهردەوام  هکيه ماوەی ههفتهل
ڕۆژنامهنووسسه بکات.  نوێ  ئامادەکاری  دەيهوێ  دەکات،  ئۆپۆزيسيۆن  تری  بچووکهکانی  اليهنه  بهرپرسانی   ردانی 

Rusen Cakir تی ئينتهرن تهلهفزيۆنی  له ئۆپۆزيسيۆنهوە شت     Medyascope له  ی سهرچاوەکانی زانياريم  ، بهپ دە
ی ڕزگار ه سهبارەت به ريفۆرمهکهی ئهردۆغان و ههو کردنی ئهردۆغان له باخچهلی، چونکه ئهو بهتهنيا  کهوتۆته جو

ت ب رزگاری  باخچهلييهوە  ناتوان  به  وابهستهييهی  گا   .لهو  ڕ لهو  ئهردۆغان  دەيانهوێ  ئۆپۆزيسيۆنهکان  زە  ه بۆيه 
ديموکراتی زەمينی  سهر  بيخهنهوە  و  دەرێ  ننه  به  .داخراوە 

ن دە مهههپه،  کارەڤالی    :ڕەخنهگرانی   . بهرن  توند  ئامڕازی  بۆ  پهنا  و  بکهن  لهمه  گری  ڕ ناسيۆناليستهکان  دەش 
بدات ،   له تورکيا ڕوو  داهاتوودا شت  له  دەکهم  : من ههژماری ئهوە  دە دەدات و  ک   -هۆشداری  ڕەنگه پهالماردان

جۆرە   لهو  شت  بدات.  -ياخود  نيشان  خراپ  ڕۆژئاوا  له  ئهردۆغان  بکات  کهوا  شت  داودئۆغلوش   ئيدی  ئهحمهد 
A.Davudoglu   کی دژ ستا خاوەنی پارت ژکار و وەزيری دەرەوە و سهرۆک وەزيران بووە و ئ که ماوەيهکی زۆر ڕاو

دەدات   هۆشداری  تهلهفزيۆنيدا  بهرنامهيهکی  له  ئهردۆغانه  ئهردۆغانو  به   : کهوەيهدە ک خه دەستگای    له  بهدەست 
ت ئهوانه « :. ههروەها دەهوەکردوويانه بهداوی خۆيان ئهوانئاسايش،  ههوڵ دەدەن ئهردۆغان لهناو بهرن و خۆيان و

  .«بگرنه دەست

کی گرانيشی بۆ بدات:  ت نرخ نانی هاوپهيمانييهکی نوێ، بهب مهههپه؟، دەب که ت له پ ئايا ئهردۆغان سهرکهوتوو دەب
تو و  تهوە  وەش تهوە سهر سيسترنهيه سيستهمی سهرۆکايهتی هه بگهڕ پارتی ئيسالمی  کيا  پهرلهمانی. سهرۆکی  همی 

مهرج«  :دەTemel Karamollaoglu سهعادەت بکهين،    به  ئاکهپه  لهگهڵ  هاوپهيمانی  دەتوانين  مه  دەست  که  ئ
ه گرێ له سياسهتی هه   .«و له سيستهمی سهرۆکايهتی هه

سهرەککارامۆال داوای  دەربڕينهی  بهم  ئهردۆغانئۆغلوو  گهياندە  ئۆپۆزيسيۆنی  له  ی  کدا.  ئهوان    کات بيانهوێ ئهگهر 
  .لهو گيرخواردنه قوتار بکهن ناوبراو

ستا  وەشاندنهوەی سيستهمی سهرۆکی رەت دەکاتهوە -ئهردۆغان ههتا ئ   .داوای هه

 

 


