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 Human rights  بشر حقوق

  
  Peter Schaber, Istanbul :نويسنده

  .ن .م: برگردان از
  ٢٠١۶ جنوری ١٧

  

  "فير شداز آن بعد "
  ترور: کرد توان با يک کلمه توصيف ، میدھد استانبول انجام می"  چپیۀمنطق" عملی را که دولت ترکيه در 

  
را به ياد می آورد، که " ٢ديليک  دوغان "پوسترھا : شود  استانبول ھمه جای ديده میی"١آرموتلو "ۀ در محل

  O-young Kwon: عکس از -.توسط پوليس با ضرب گلوله کشته شد

  

َشما را بکشيم، پس می افراد  از بی گناه ترين توانيم، يکی اگر ما می: "کنند اين يک پيامی ست که به ما ارسال می"

که ما در اتاق نشيمن   زمانی-گويد  ِاين را يک دختر جوان، شايد دوازده يا سيزده ساله می". شما را بکشيمۀ توانيم، ھم

 دورتر از ما ، به  در چند قدم. علوی ھای ستانبول نشسته ايمۀمنطق ۴" کوچک] ی[آرموتلو"در " ٣ دوغان"فاميل 

" ديليک دوغان"تالشی خانه،   بدون ھيج دليل، در حالًا ظاھر"۵  .يوکسل م" به نام  ی، پوليس٢٠١۵ اکتوبر ١٨تاريخ 

  .ُ ساله را با ضرب گلوله کشت ٢۵
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شھر  از" ديليک"برادر " محمد"که قرار بود، ی شب. طر داردمادر مقتول، شب قتل دخترش را به خا" آيسل دوغان"

خبر داشتند، اما  ًاز آمدن پسر شان قبال" دوغان"ِل گرچه فامي. فلگيرانه به ديدن فاميل خود بيايدبه طورغا"  ۶قيصری "

  .رفتند بيدار نماندند، زيرا تمام اعضای فاميل بايد فردا باالی وظيفه می" محمد"درين شب منتظر آمدن 

سپس . رد؛ اتاق  ھا را تالشی کردبه خانه ھجوم آو." يوکسل م "ِزمانيکه تالشی شروع شد، افسر پوليس خشمگين"

من در حالت . آنھا فردی را نام گرفتند، که ما نمی شناختيم. َگفتند، که آنھا  به دنبال يک بمگذار انتحاری بالقوه اند

شما اينجا . کند  ست، کی اينجا زندگی میحما دو اتاق داريم، واض. می بينيدشما خو اين خانه را ": عصبانيت به آنھا گفتم

را جای ديگر  برويد و انتحاری ھای تان. پس از ترور انقره ھيچ کاری نکرديددر حالی که  دنبال انتحاری می گرديد؟ به

  ". معمولی ستۀاين يک خان. اين جا نيستند. جو کنيد و جست

 ساله از ٢۵دختر /جوان. به وجود آمد." يوکسل م" و پوليس قاتل " ديليک دوغان"بعد از چند لحظه، اختالف زبانی بين 

  .سازند خانه را با بوت ھای شان کثيف نافسران پوليس خواست، که سرپائی ھا را  بپوشند، تا

بعد متوجه شدم، که چگونه او با سالح کشيده به سمت . "حويلی رفت و دوبار برگشت کوتاه به یبرای مدت."  يوکسل م"

 در اتاق" ديليک "تم؟ من به تو چه گفتم؟ او به طرفمن به  تو چه گف« و برادرش شروع به فرياد زدن کرد " ديليک"

  ".پس از آن شليک شد. نزديک به در ورودی رفت

  

  :خشونت برنامه ريزی شده

  
       ١٨ شب ساله  ٢۵،  دختر ِ "ديليک"ِآيسل دوغان، مادر  : "ُدخترش توسط پوليس به ضرب گلوله کشته شد" 

 O-young Kwon ::عکس از .د، که دخترش به قتل رسيد را به خاطر دار٢٠١۵کتوبر ا   

کند، حمالت پوليس غير معمول  زندگی می" دوغان"ی  که فاميل ئ، جا"  ٧کوچک ] ی[آرموتلو" در ھمسايگی محلۀ 

وری ت اقليتی که در ترکيه از زمان امپرا–ھا زندگی می کنند " علوی "ًاو اينجا عموم. ھاست" چپی"اينجا محلۀ . نيست

  .عثمانی برای قرن ھا سرکوب شده اند

  .  واحد ھای نقاب پوش مسلح پوليس، که روزمره به خانه ھا ھجوم می برند، دراينجا معمول است

ما از بيست سال به اين طرف اينجا . ھمسايه ھای ما بار ھا مورد ھدف پوليس قرار گرفته اند:" می گويد" آيسل دوغان"

اما در واقيعت به .  ما نيز آمده اندۀو در گذشته بعضی اوقات به خان. ز اين حمالت را ديده ايمزندگی می کنيم؛ ما بسيار ا

  ".دھد ُرخ می و دستپاچگی اضطراب ، به من حمالت ناگھانی ترسًاازھمين لحاظ  بعض. اين حمالت عادت نمی کنم

 ھاپوليس.   برای يادبود اين جوان-راشتندبراف ھمسايه يک خيمه ۀجوانان محله، کنار درواز" ديليک دوغان"پس از قتل 

  .ِبا زره پوش ھا و موتر ھای آبپاش به محله آمدند و خيمه را نابود ساختند
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بار ديگر پوليس ھا با موتر ھای آبپاش آمدند، و خيمه را دوباره از بين . بر پا کردندفعاالن مدنی بار ديگر خيمه را 

  . اين ھم يک رويداد خاص نيست، بلکه معمول است. ه و زخمی شدندجوانانی که از آن دفاع کردند، زد. بردند

از خود نشان ندھند، پس يکی " بصيرت" ناو اگر مخالف. را بيان نکنند  شانۀنش عقيدادولت مواظب است، که  مخالف

ِشان بايد کشته شود، تا باشد، که اين احساس ترس و اضطراب اراده و مقاومت را در آنھا بشکند ِ ُ.  

ِوع يک عمل را چه بايد ناميد، که با حمالت خشونت آميز ھدفمند و سيستماتيک به مردم اين ن راب طترس و اض" درس"ِ

  !ترور به جز انقيادآنھا؟ و سرکوب  با ھدف -می آموزانند 

و مناطق بی شمار  " ٩کوچگ ] ی[آرموتلو" و اين عمل چيزی ديگری نيست، جزترور، عملی که دولت ترکيه در

  .دھد م میديگر انجا

    

  ھدفمند ردیھمد

ما با مردم ترکيه احساس تعھد و . فراموش نمی کنيم، ، در ترکيه قربانی ترور می شوندًاکه مکررما انسان ھائی را "

 ۀ ساعت بعد از حمل٢۴ً ا دقيق-لمان اصدراعظم " ِانگيال مرکل"کی را ت و ھمبسردیاين سخنان ھمد". يمنھمبستگی می ک

ُلمانی کشته ا  بيان کرد، که در آن دوازده نفر، حد اقل ده -توريستی ستانبول به روز سه شنبهنطقۀ متروريستی در قلب 

  .شدند

 ناديده می ًامی شوند، عمد"  قربانی ترورًامکرر"که " انسان ھائی را در ترکيه" در حالی که ھفته ھا و ماه ھاست، 

  .دھد  نشان می گيرد و به آنھا ھنوز ھم بی اعتنائی

جنگ بی رحمانه ای که دولت ترکيه در شھر ھا و روستا ھای اين کشور به راه انداخته در ُ مردم کرد ، ۀُد ھا کشتبه ص

 .است، حتی اشاره ای ھم نمی شود

در شھر ھای بزرگ ترکيه توسط پوليس اذيت و شکنجه می شوند، نمی توانند، به " چپی "یی که در محله ھائانسانھا

  . از برلين اميدوار باشندیمل عسخنان گرم، چه رسد به

، خواھد بودنسفانه آخرين فردی ھم أو مت. امکان پذير شد" سکوت"اولين کسی نبود، که مرگش با اين " ديليک دوغان "

  .که چنين بيرحمانه به قتل می رسد

  :لمانیالينک مقاله به زبان 
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