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 مزارعی احمد: نويسنده

  ٢٠١۴ اکتوبر ٠۶
  

 سکوالريسم ترکيه از آتاترک تا اردوخان
و » حزب اتحاد وترقی«است ،  ن واستعمارگران فرانسوی و انگليس يھودياۀتورک فاشيست و عمل اتاۀپس ماند اردوخان

 ئیواستعمارگران اروپا) ظاھر مسلمان شدهه يھوديان ب( دونمه  يھوديانۀھردو ساخته وپرداخت» حزب ترکھای جوان«

استعمارگران باشد ، ۀ ن ساختند که در ضديت کامل با مسلمانان ودربست سرسپردنچناآمرحله ترکيه را  بود، آنان در آن

 پيراھن سفيد وکراوات به تن داشته باشد ولی شلوار شورت و ماند که شخصی کت ، آتاتورکی به اين می» سکوالريسم«

با تفکر  بيگانگان و  وجود برای پاکسازی کردن ترکيه از  وکردھا را ھمين دليل ترکيه ارمنيھا به کفش نداشته باشد،

ه ل را که ھمتای خود بود بئيبود که رژيم صھيونيستی اسرا کردند وترکيه اولين کشور اسالمی  قتل عام می نژادپرستی،

خود و  اروپای سرمايه داری برای حفظ منافع دراز مدت. از استعمارگران تبعيت نمود رسميت شناخت ودر حقيقت

ند که برای دوره ای کشور را آنچنان تشکيل داد  مواد اوليه توليد و انرژی رايگان، سهۀيتھ تضمين بازار فروش کاال و

کوشيدند ايران  نانآ. لئي و اسرا  ترکيه ،اين سه کشور عبارت بودند از عربستان وھابی  آنان باشند،ۀطوالنی در چمبر

 کوچک خان، سوسيال دموکراسی، وطه،ھمچون مشر علت وجود جنبشھای انقالبیه را ھم اينچنين کنند اما ايران ب

صھيونيستی   دو فاکتوی رژيمۀ بعدی مصدق در اولين اقدام خود نمايندۀنشد در د ور باب طبع استعمار/ ……خيابانی و

 .ونوکر مفلوکش را به زباله دان ريختند امريکاکمی بعد ملت ايران طی انقالب شکوھمند بھمن بساط  را اخراج و

 مستقر امريکا پايگاه نظامی  ٣٢ترکيه  در  سياستھای استعمار قرار دارد،ۀ اين کشور ھنوز در چنبرترکيه باز گرديم، به

مرزھای ايران است و برطبق قراردادھای فيمابين در صورت وقوع جنگ ميان  است که بعضی از آنھا در نزديکی

طور کامل بايد ه ارتش ترکيه ب  بلکه ستاد را نداردامريکا ترکيه نه فقط حق دخالت در امور سياستھای امريکا ايران و

. ل بر امور امنيتی کشور ترکيه اشراف کامل دارند ئي و اسراامريکاامنيتی   تبعيت کند وسازمانھایامريکااز فرماندھی 

اما ايران روابط اقتصادی داشته باشد،   تحريمھا باۀ به ترکيه اجازه داده بود خارج از برنامامريکادانيم که  ما می ۀھم

  عکسهل به ايران و بئيگذاشته بودند که مانع ورود وخروج جاسوسان موساد اسرا ھا اين شرط را برای ترکيهامريکائي

 عکس ايران که مخالفان سياسی هب) سوريه اسناد از سايت کنعان آن الين و سايت قاسيون متعلق به کمونيستھای(نشود 

 قوميت و مذھب در محکوميت دخالت ندارد، در ترکيه اعدامھای کنند، میاعدام  دولت را از ھر قومی باشد زندانی و يا

نويسنده در مکانی گرد آمده تا تبادل نظر کنند   که عده ای١٩٩۵ نژاد پرستانه دارد، در سال ۀجمعی يا فردی بيشتر جنب

 ٣۵نزديک به متعصب که از حمايت دولت برخوردار بودند مورد ھجوم قرار گرفته و توسط جريانات اسالمیه ب

چون مورد  بردند، قاتالن دستگير و يکی دونفر ديگر جان سالم بدر  وعزيز نسيندر آن حادثه  تش سوختند،آنفرشان در 

 اردوخان عکس العمل  خير افتاد ودو سه سال پيش آنان بيگناه شناخته شدندأت  آنھا سالھا بهۀحمايت دولت بودند محاکم
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 برای اردوخانبودن نويسندگان بود،  ولی علت اصلی کشتار، علوی» يريتی داشته است آزادی آنھا حتما خ«:اين بود که 

جای مکان کشتار که در اثر آتش سوزی تخريب شده بود يک ه که ب دھد  مقتوالن قول میۀآرامش ظاھری خانواد

.  انتخاب کرده اندعمداً  اشاورما فروشی ر اما اکنون آنجا تبديل به رستوران شاورما فروشی شده است، کتابخانه بسازد،

منسوب به جنبش دھقانی به ( جنبشھای اجتماعی ھمچون، اسحاقيه دولتھای ترکيه ھميشه مخالف علويان بوده اند،

سماع نيز   عثمانيھا ھمگی علوی بوده، در ضمن رقصۀمولويه ، دانشمنديه وبکداشيه در دور (رھبری بابا اسحق

 . معروف شده است نام ترکھاه وده اند اما اکنون برد ب بکداشيه بوده که کُ ۀمخصوص طايف

طور مستند تھيه شده که ه ب  »سيم شھر درۀدختران گمشد  «  با نامکاظم غندوخانلمی در ترکيه به کارگردانی  فاخيراً 

که امروز نامش را برای پاک » درسيم «ۀارمنی در منطق سريانی و يک به ھفتاد ھزار نفر علوی،عام نزد قتل ۀواقع

که را نفر از دخترانی  ١۵٠ کارگردان تا کنون موفق شده. دھد تبديل کرده اند، شرح می» تونجلی«جنايت به کردن آثار

صورت کتابی ه قرار است تاريخ مستند زندگی آنھا را ب کشف و آن درآمده اندو از آنسالھا آواره شده و به اسارت اين 

توسط ساله بوده و  ٩در زمان بمباران وقتل عام مردم شھر  سال دارد، ٧٢اينان که ارمنی واکنون زيکی ا. انتشار دھد

 از سر میرا  بسيار زجردھنده ای ۀمسلمان شده ودور  اسارتۀشود، وی در دور يکی از سربازان ترک اسير می

 کند، نام حقيقی ترش بازگو می سرنوشت خودرا برای دخ٢٠١٠گيرد درسال  وطالق می چند بار شوھر کرده گذراند،

بسياری از   وی را کشف وۀنام شجره لم سازان مستند استانبول،سپس با کمک دخترش وگروه ف  بوده،آصليھانوی 

ديگر می  يکه کنند و ب ترکيه و کشورھای ھمسايه پيدا می قومان وخويشانش را در شھرھای اعضای خانواده و

 شده است،  ايالف چاپۀ در روزناماسالم اوزکان ترک ۀ است و توسط نويسندبسيار طوالنی البته داستان پيوندند،

  لم آنان ھم موجود استھمانطور که ذکر شد ف

 . 

 قتل رسيد؟ه  ب نويسنده وروزنامه نگار ارمنی ترکيه چرا ھرانت دنيک،

آتا ترک  (ی کمالمصطفميانشان  که در» حزب ترکھای جوان« تعدادی از رھبران   نسل کشی ارمنيھاۀاز فاجع پس

 شھروندان ما «:خالل دادگاه، مصطفی کمال اينچنين شھادت داد  ظاھر محاکمه کردند، دره شد ب نيز ديده می) بعدی

انجام دادند، به کشتار  توان کرد ھمه شکل استبداد که حتی فکرش راھم نمی ند که عقل نمی پذيرد،شد جناياتی مرتکب

جلوی کسانشان، تجاوز  به زنان ودختران، آتششان زدند، ار زنده نفت ريخته وجمعی دست زدند، روی بچه ھای شيرخو

وسپس آنھا را   امالک منقول و غير منقول ارمنيھا را تصاحب کردهۀھم پايشان را بسته بودند، و که دست کرده در حالی

ه  بدترين شقاوتھا اعمال شد، ببينوا که در حقشان سوی بيابانھای عراق و سوريه فرارشان دادند، آنھا مردمی بودنده ب

که ھيچ ملتی در  پذير قرار داده ما ارمنيھا رادر شرايطی تحمل نااھانت شد وذليل شدند، ملت شکل وحشيانه ای به آنھا

 »طول تاريخشان اينچنين نشده است

  تصاحب میيا دختر خوانده و  نسل کشی، بسياری از صاحب منصبان ترک کودکان ارمنی را به عنوان پسرۀدور در

کردند، شخص آتا تورک دختری ارمنی را به فرزندی  تربيت می کرده وآنھا را با شيوه وتفکر پان ترکيستی واسالمی

بزرک دارد ،  کند ، اکنون ترکيه دو فرودگاه برايش انتخاب می» صبيحه غوکشن«مسلمان شدن نام  گيرد و پس از می

 .»غوکشن صبيحه « آتاترکۀاندنام دختر خوه و ديگری ب» آتاترک«نام ه يکی ب

  

 نھاده اند ؟»صبيحه غوکشن«چرا نام دومين بزرگترين فرودگاه ترکيه را 

گيرند غير از   میدرسيم ۀارمنيھا و آسوريھای منطق که رھبران دولت ترکيه تصميم به قتل عام علويان، ھنگامی

 در نزد پدر خلبانیآتا ترک  ارمنی االصل ۀختر خواندکنند، د استفاده می سربازان پياده نظام از بمباران با ھواپيما نيز
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 گزارشاتی فرستد و احتماالً  ميدانھای نبرد می  را برای کشتار اھالی درسيم بهصبيحهلذا پدر مفتخرانه  آموخته بوده،

 لذا» گيرند دندان میه انگشت تعجب ب« شود که ھمگان  ارسال میصبيحهجنگاوری  اغراق آميز ويا حقيقی در مورد

 .گردد می نام وی ثبته ايشان دومين فرودگاه بزرگ کشورب» قدر دانی از کشتارھای وحشيانه« برای

علت بود که با نوشتن مقاله ای  اينه ب  در دفتر کارش بقتل رسيد،٢٠٠٧ ارمنی ترکيه که در سال ۀ، نويسنددنيک ھرانت

نبوده بلکه دختری ارمنی االصل بوده که در جريان ، مسلمان و ترک آتاترک ۀطور مستند توضيح داد، که دختر خوانده ب

 . به دختر خواندگی گرفته شده بودآتا ترککشی ارمنيھا از طرف  نسل

» پدر ملت ترک«جنايتکار و فاسد را  نی بوده که اين شخص کساۀ دردناکی به ھمۀگری ضربءشکی اين افشا ھيچ  بدون

 در فرستند و ته اند، لذا تصميم به قتل وی گرفته وشخصی را میدانس می در ترکيه» سکوالريسم«وھمچنين بنيانگزار 

 . دھند خونسردی با شليک چند گلوله به حيات پر بارش پايان می نھايت

  

 ٢٠١۴احمد مزارعی نھم مارچ 

  


