
Afrika Petrollerinde ABD-Çin-Avrupa 
Çekişmesi*

ÖZET
Somali, Çad, Kenya, Sudan ve Nijerya'daki krizler, Batı Afrika'daki petrol rezervinin 60 m ilyar varil olarak belirlenm esi 

sonrası, A frika petrolünün imtiyazlarını elde etm e am açlı Ç in-Am erikan-Fransız rekabetinin ortaya çıkışı ile ilgili tespitler ele 
alnınıyor.biçim de değiştirecekti.

Anahtar Kelimeler: İnternet Çağı, Uzmanlar, Ticaret, Gazetecilik, Yönetim

Birçok gözlemci Sovyetler Bir- 
liği'nin çöküşü ile Afrika kıtasında ka
bile ruhunun dirilmesinin yanı sıra, 
İslam dünyasında köktendinci hare
ketlerin ortaya çıkışının zamanlama
sını birbiriyle bağlantılı kılıyor.

Bu yaklaşımın sahipleri Che Gue- 
vara ve Küba güçlerinin Angola'nın 
ücra köşelerine götürdüğü ve Asya, 
Afrika ve Ortadoğu'daki kurtuluş ha
reketlerine istenen ideolojik silahı 
veren Komünist ideolojinin bütün gö
rüşlerinin, mezhep ve dinlerin siyasi 
anaokulu değerinde olduğunu ifade 
ediyorlar.

Dolayısıyla bu gözlemciler Mark
sizm'in başarısızlığının oluşturduğu 
büyük boşluğun üçüncü dünya içinde 
ilkel duyguların patlak vermesiyle 
kendini gösteren olumsuz tepkiler ya
rattığını düşünüyorlar.

İlk Gösterge Ruanda Katliamı
Bu patlamanın ilk göstergeleri 

1994 yılında Ruanda'da Hutu ile Tut- 
siler arasındaki kabile soykırım sava
şında görüldü. Kongo'da (Kinşasa) 
1996 ile 2003 yılları arasında dört mil
yondan fazla insanı kurban alan kanlı 
savaş tekrarlandı. Fakat bu trajedi, ül
keyi bölen, devleti düşüren ve savaş 
prenslerinin başkent Mogadişu ve 
diğer bölgelerdeki kontrolünü derin
leştiren on yıllık şiddetli savaş sonrası 
Somali'deki insanlık şartlarından dik
katleri alamadı. Etiyopya güçleri, teh
dit ateşi İslam Mahkemeleri kanalıyla 
kendisine ulaştığı için Washington'un 
telkiniyle müdahale etmek zorunda

kaldı.

2006 yılı sonunda Somali'nin baş
kentinden 600 binden fazla mülteci 
çıkış yaptı. Birlemiş Milletler Genel Se
kreteri Ban Ki Moon insani yardımla
rın boyutunu milyonlarca dolar 
olduğunu ve özellikle de savaş cehen
neminden kaçanların sayısını 1,5 mil
yon olarak ifade etti. Geçici hükümet 
başkentin birden fazla mahallesinde 
nüfuzunu yayamadı. Hal böyleyken 
savaş prensleri farklı kent ve bölge
lerde nüfuzlarını yaydılar. Keza kor
sanlar da bölge sularında otoritelerini 
yaydılar. Korsanların geçen yıl Soma
li'ye yardım malzemeleri taşıyan ge
milere yönelik gerçekleştirdiği 
saldırıların sayısı otuzu aştı.

1998 yazında El Kaide unsurları 
Tanzanya ve Kenya'daki ABD büyük
elçiliklerine bombalı saldırı düzenle
mişti. Patlamalarda 12'si ABD'li 
görevli 224 kişi ölmüştü. Bu olaydan 4 
yıl sonra El Kaide Mombasa'da 
(Kenya) bir İsrailli'nin sahibi olduğu 
otele saldırdı. Bu saldırıyı Mombasa 
Havaalanı'nda havalandığı sırada bir 
İsrail sivil uçağına yönelik füze saldı
rısı izledi.

Somali'den Kenya'ya karadan ve 
denizden geçmenin veya sızmanın ko
laylığı sebebiyle El Kaide, Afrika ülke
leri arasında benzeri görülmemiş 
şekilde 45 yıldır istikrar yaşayan ül
kede kolay hedefler keşfetti. 60'lı ve 
70'li yıllar ekonomik ve turizm ala
nında parlak bir dönem yaşadı. İleri 
genel yabancı yatırımcıları ülkeye

çekti. Gregory Peck, Susan Howard, 
Henry King ve Safari kulübü kuran 
William Holden gibi sinema yıldızla
rını çekti. Bu kulüp, ileri gelen zengin
lere ve en önemlileri 'Klimanjaro'nun 
karları' olan Afrika ile ilgili onlarca 
film çekimine katılan meşhur yıldız
lara ev sahipliği yaptı.

El Kaide'ye Karşı ABD İlgisi
11 Eylül saldırıları akabinde Bush 

yönetimi, özellikle de El Kaide Kenya, 
Zanzibar, Komor Adaları ve Tanzanya 
sahilleri etrafındaki faaliyetler zayıfla
mışken terörün ihraç edilmesinde So
mali'nin Afganistan'ın yerini 
almasından endişelenerek, Afrika kı
tasının doğusuna ilgisini yoğunlaş
tırdı.

El Kaide'nin eylemleriyle müca
dele yolunda George Bush yönetimi 
1800 askerden oluşan 'Afrika kıtası 
gücü' adıyla bilinen vurucu bir güç 
oluşturdu. Cibuti'nin bu gücün mer
kez üssü olarak seçilmesiyle birlikte 
gücün konuşlanması Somali sahille
rini, Kenya ve Yemen'i kapsadı.

Keza Washington 100 milyar do
larlık yardım tahsis etti. Kenya bu pa
ranın 10 milyonunu terörle mücadele 
polisi ve 14 milyonunu da İslam okul
larını desteklemek için aldı. Oysa Ken
ya'daki Müslümanların sayısının 32 
milyonluk toplam nüfus içinde üç mil
yon 165 bin kişiyi geçmemekte. 

Kenya'da Şiddetin Sebebi ABD 
Mi?

Kenya'daki parlak dönemi test 
eden bazıları, son çekişmelerin sebep
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lerini ABD'nin ülkenin içişlerine ve ya
salarına müdahalesine bağlıyorlar. So
rumluluğu önceki başkan Moi'den 
demokrasinin bir parçası olarak çok 
partili sisteme açılmasını isteyen Bush 
yönetimine yüklüyorlar. Bu öneri, ara
larında muhalif Odinga liderliğindeki 
Demokratik Turuncu Hareketi Parti- 
si'nin de bulunduğu birçok partiyi do
ğurdu.

Kenya muhalif lider Odinga ken
disini Nelson Mandela'nın bir kopyası 
olarak görüyor. Zira tutumlarından ve 
ilkelerinden geri adım atmaksızın 
dokuz yıl geçirmiş. Bu tutumlar ken
disini Langasa olarak bilinen mahalle
lerde yaşanan fakir ve yoksul sınıfın 
savunucusu olarak sunduğu için de- 
mogoji yapmakla ve fırsatçılıkla suçla
yan rakiplerinin yorumlarına maruz 
kalıyor. Bu mahallelerde kişi başı gün
lük gelir bir dolar. Odinga 1992'den bu 
yana parlamentoda bu kesimleri tem
sil etti ve halk desteğini önceki başkanı 
düşürmek ve şimdiki başkan Mwai 
Kibaki'nin seçilmesini desteklemek 
için kullandı. Muhalefet lideri, devlet 
başkanının hile yaparak seçimleri ka
zanmakla suçlamak için seçimleri kul
landı. Böylelikle çatışma sokaklara 
taşındı. Mızrak, balta ve tırpan dahil 
bütün öldürme araçları kullanıldı.

Odinga'nın Kenya'nın en önemli 
üçüncü kabilesi Luolardan olması se
bebiyle kabile çekişmesi kontrolden 
çıktı. Bu durum polis ve göstericiler 
arasında ölümlere ve yaralanmalara 
yol açtı. Kötüleşen güvenlik şartları 
BM eski sekreteri Kofi Annan'ın mü
dahalesini gerektirdi. Annan tartış
malı seçimler konusunda aracılık 
yapmaya çalıştı. Annan Doğu Afrika 
dışişleri bakanlarından yardım iste
diği vakit Odinga, Kibaki'nin içerdeki 
konumunu kurtarmak için dış ilişkile
rini kullanmak istediğini ifade etti. Bu 
yüzden başkanı sıkıntıya koymak ve 
düşürmek umuduyla sokaklardan 
yardım istedi.

60 Milyar Varillik Petrol 
Kapışması

Uluslararası toplum Ogaden, So

mali, Çad, Kenya, Sudan ve Nijerya'da 
esen son krizleri, özellikle de jeolojik 
araştırmalar Batı Afrika'daki petrol re
zervinin 60 milyar varil olarak belirle
mesi sonrası Afrika petrolünün 
imtiyazlarını elde etme amaçlı Çin- 
Amerikan-Fransız rekabetinin ortaya 
çıkışına bağlıyor.

Araştırmalar Libya'dan başlayarak 
Çad, Nijerya ve Kongo'ya uzanan hav
zanın ABD'nin 2015 yılındaki enerji 
ihtiyacının dörtte birini temin edece
ğini gösteriyor. Bu durum Pekin'in Af
rika'dan 48 devletin ve hükümetin 
başkanlarını ve başbakanlarını kapsa
yan müstesna bir zirveye ev sahipliği 
yaptığı gün başlattığı kapsamlı ekono
mik hamleye açıklık getiriyor.

Çin Başbakanı Jiabao, geçen ay ti
caret hacminin 2010 yılında yani üç yıl 
sonra 100 milyar dolara ulaşacağı açık
lamasını yaptı. Yani Çin ABD'nin ve 
Avrupa ülkelerinin Afrika ile yaptığı 
bütün ticaret hacmini geçmiş bulunu
yor. Siyah kıtada faaliyet gösteren Çin 
şirketlerinin sayısı 800'ü aştı. Bu eği
lim Pekin'in Güney Sudan'da petrol 
geliştirme hakkını kendisine veren im
tiyazlar elde etmesi sonrası başladı. 
Sudan, Angola ve Güney Afrika'dan 
sonra Çin'in Afrika'daki en büyük 
üçüncü ticari ortağı olarak görülüyor. 
Bu ortaklık sadece enerji ve petrol ara
mayla sınırlı olmayıp ilaç ve tekstil 
fabrikaları yanı sıra baraj, köprü ve yol 
inşaatları, maden ve elektrik alanla
rına taşınmakta.

Geçen yılın sonunda Çin ulusal şir
keti, Darfur bölgesine paralel Karde- 
fan bölgesinde isyancı Adalet ve 
Eşitlik Hareketi'nin sorumluluğunu 
üslendiği silahlı saldırıya maruz kal
mıştı. Bildiride Pekin'in ekonomik, si
yasi ve askeri olarak Ömer Beşir 
rejimini desteklediği ifade edildi. Bu 
yüzden hareket, Pekin'i Darfur'da 
barış karşıtı olarak görüyor.

Muhalefetin devlet başkanı İdris 
Debi rejimini devirmek için başlattığı 
silahlı saldırılar akabinde Çad'ın baş
kenti N'Camena'da yaşananları bu 
arka plan ışığında açıklamak müm

kün.

Çad Başbakanı Nureddin Kuma- 

koye, Libya'yı Sudan'la işbirliği yapa

rak muhalefeti silahlandırmakla 

suçladı. Kumakoye düzenli ordunun 

darbe girişimini boşa çıkardığını ve 

Afrika Birliği'nin kararının gecikmeli 

geldiğini iddia ediyor.

Bu karar ise Çad sorununun çözü

münde arabulucu olması için Libya li

deri Kaddafi ve Kongo Devlet Başkanı 

Denis Nguesso'nun tayin edilmesi. 

Çad Devlet Başkanı İdris Debi, anlaş

manın isyancılara meşruluk vereceği, 

Sudan ve Libya'nın da içişlerine mü

dahalede bulunmalarına göz yuma

cağı gerekçesiyle kararı reddetti.

Sudan, Debi'yi kabilesi Zaga- 

wa'nın yanı sıra Darfur'da isyancı 

Adalet ve Eşitlik Hareketi'nin baskıla

rına boyun eğmekle suçladı. Fransa 

Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ise 

N'Camena ile Paris arasında rejimi ko

rumak için askeri müdahalede bulun

mayı öngören güvenlik anlaşması olsa 

bile ABD'nin Irak'ta yaptığı gibi Çad 

bataklığında boğulmaktan korkuyor.

Fransız ordusu iki savunma anlaş

ması gereği Çad'da konuşlanmış 1000 

askerin yanı sıra Mirage savaş uçakla

rını muhafaza ediyor. Fakat Sarkozy, 

kendisini müttefiki George Bush'u 

taklit etmekle suçlayan Fransız muha

lefetinin kampanyalarına karşı koy

mak için AB'ye bağlı gücü tercih 

ediyor.

Bu ise Fransa'nın Çad'daki barışı 

koruma güçlerine destek vermesi veya 

AB'nin, kara kıta rejimlerini yakan ve 

Irak'taki felaketlerle tehdit eden on

larca savaşı kontrol altına almak için 

bölgesel güçleri konuşlandırma kararı 

alması durumunda, El Kaide'nin faa

liyet bölgelerini genişletme hazırlı

ğında olması anlamına geliyor.

*Londra'da yayımlanan El Hayat gazetesi,
9 Şubat 2008,
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Abtracts in English

Orientalism and Our Orientalists

M esut M EZKİT 
Author

In this article, the purpose o f  Orientalism, its em ergence and developm ent will be discussed.It will be stressed the effects o f 
it, Turkey specifically, the East in general.Furtherm ore, the connection between Orientalism and Globalism will be emphasised.It 
will also be explained how  oriential authors, such as Bernard Lewis, distorted historical facts  and dangers that are inherent when 
read carefully.Particularly, how  the information with oriental origin directed Turkish intellectuals and how  oriental m indform ed  
the base will be exem plified.It will also be discussed how  the m entality of'O rhan  Pamuk', the author with N obel Prize in Litera- 
ture and Orientalism overlap in terms o f  concrete.

Key Words : Orientalism, Globalism, Turkish Intelluctuals, the East, Orientalist, Western Civilisation.

Turkey's Vision of 2023

A b d u llah  GÜL 
The President of Republic of Turkey

"Turkey has to p rep arefo r  the year 2023 with a realistic, strong and grounded v ision .. .U nder the leadership o f  the USA, 
which is currently the largest power, the EU  ( and mem bers larger than it), is aform ation  based on the horm ony o fg rea t powers 
like Russia, China, India and Brazil.Turkey, which has the heritage o fs ta te  trad ition for thousands o fy ears  and the experience, 
m em ory and reflex o f  a great empire, will take the place that it deserved in this new international form ation .The history has ta- 
ught us that the strongest armies on earth could not even resist in view  o f  an accurate idea and request based on robust and equi- 
table basis.Turkey will continue to say its desire to live sincerely in a w orld o fn ew  and norm al where a strong balance isform ed  
between justice and pow er."

Key Words : Turkey, the USA, the EU, Russia, China, India, Brazil, Justice and Power.

Turkey's Approach To Some Regional Problems

M in istry  o f Defence 
White Book/21.06.2011

In this article, it will be handled Turkey's approach to som e regional problems.

Especially, it will be researched on the Balkans, the Problem ofK osovo, Caucasus, the M iddle East, the M editerrenean and 
the B lack Sea Regions .

Key Words : The Balkans, the Problem ofK osovo, Caucasus, the M iddle East, the M editerrenean and the B lack Sea

^en fikir sa yi: 8/2011-2012 î 35



Abstract in English

The Future of Şanghay Cooperative Organization

TA SA M  
do fe  of P ress: 21.06.2011

In this article, it will be em phasized on the The Future o f  Şanghay Cooperative Organization in the cadre o f  Global Polari- 
zation, the effects o ft is  situation on thr safety ofTurkey.

Key Words : Şanghay Cooperative Organization, Federation o fru ssia , People's Republic o fC h in a , Kirghizistan, Kazak- 
histan, Tajikistan, Uzbekistan, Turkey.

The conflict between USA and China in the field of Africa Petrol.

El H ayet Paper 
published in London, 9 February 2008

After determ ination o f  60 billion barrels o fo il reserves in West Afrika, the crisis in Somalia, çad, Kenya, Sudan N igeria and 
the determ inations related to the appearence o fr iva lry  having a g o a lfo r  obtaining the privileges o f  A frica' Petrol am ong China- 
America-France.

Key Words : Somali, Çad, Kenya, Sudan, Nigeria, West African

The Electoral Victory of Political Islam in Egypt

Sam ir Am in

The electoral victory o f  the M uslim  Brotherhood and o f  the Salafists in Egypt (January 2012) is hardly surprising. The dec- 
line brought about by the current globalization ofcap ita lism  has produced an extraordinary increase in the so-called "informal" 
activities that provide the livelihoods o fm ore than h a l fo f th e  Egyptian population (statistics give a fig u re o f  60%).

Key Words : Egypt, Salafists, M uslim  Brotherhood, Arab Countries, G u lf Countries
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Abstract in English

Why Did the Internet Generate Very Little Change?

Jam es Curan 
Opendemocracy.net

The Internet Age was m eant to change everything - internationalism, commerce, journalism , governm ent - all would be 
transformed, m ade equal and boundless by the click. It's time to adm it this has sim ply fa iled  to happen, and what is m ore inte- 
resting than the bad forecasting  is the reason that they seem ed so tem pting in th efirst place. (This is the text o f  a lecture delive- 
red in Sydney in D ecem ber 2011)

In the 1990s, leading experts, politicians, public officials, business leaders and journalists predicted that the internet would 
transform the world. The internet would revolutionise the organisation o f  business, and lead to a surge o f  prosperity. It would 
inaugurate a new era o fcu ltu ral dem ocracy in which sovereign users -  later dubbed 'prosumers' -  would call the shots, and the 
old media leviathans would decay and die. It would rejuvenate democracy - in som e versions by enabling direct e-government thro- 
ugh popular referendums. A ll over the world, the w eak and m arginal would be empowered, leading to th e fa ll o f  autocrats and 
the reordering o fp ow er  relations. M ore generally, the global medium o f  the internet would shrink the universe, prom ote dialo- 
gue between nations, and fo ster  global understanding. In brief, the internet would be an unstoppable force: like the invention o f  
print and gunpowder, it w ould change society perm anently and irrevocably.

These arguments were mostly inferences derived from  the internet's technology. It was assum ed that the distinctive tech- 
nological attributes o f  the internet -  its interactivity, global reach, cheapness, speed, netw orking facility , storage capacity, and 
alleged uncontrollability -  would change the world beyond all recognition. Underlying these predictions was the assum ption  
that the internet's technology would reconfigure all environments. Internet-centrism , a b eliefthat the internet is the alpha and 
om ega o f  technologies, an agency that overrides all obstacles, and has the pow er to determ ine outcomes, lies at the heart o fm ost  
o f  these prophecies.

Key words: Internet Area, Experts, Trade, Journalism , M anagem ent

The Racism of Intellectuals
A lain  B ad io  

Philosopher, dramatist and writer/ May 5, 2012 in Le Monde

The extent o f  the vote fo r  M arianne Le Pen is surprising and overwhelming; we search for an explanation-The political class 
comes out with a handy sociology: the France o f  the lower classes, the m isled provincials, the workers, the under-educated, frigh-  
tened by globalization, the decline in purchasing power, the disintegration o fth eir  districts, and foreign  strangers present at their 
doors, wants to retreat into nationalism  and xenophobia.

Key Words: M arianne Le Pen, Nationalism, France, Xenophobia, Fascism

How did Turkestan fall Russian captivity?

A rm in iu s Vam b ery

Because o fkn ow in g  Turkish dialects well in Turkestan, in 1863 it will be m entioned the travelfrom  Iran to Tukestanof the 
M u slim from  İstanbul, having Ottoman passport with the dervish clothes.it will be m entioned his opinions about Hivye, where 
was a khanate center to where he visited during his trip and about Buhara and Semerkant. D uring his trip, it will be emphasi- 
zed geographical,social and cultural specialities o f  all cities and villages which he has seen and especially how  Turkestan fe ll Rus- 
sian captivity.

Key Words : Arm inius Vambery, Hivye, Buhara, Semerkant, turkhıstan, Magyar.
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Abstracts in Deutsch

Orientalistik und unsere Orientalisten

M esut M EZKİT 
Autor

In dieser A rtikel w ird der Zweck ,die Entstehung und die Entwicklung des Orientalismus behandelt.Besonders wird der 
Aufdruck a u fd er  Türkei und meistens im Norden unterstreicht.Es wird a u fd ie  Beziehungen der Orientalismus -G lobalism us  
geachtet.

Die Orientalistische Autoren,wie Bernard L ew is , werden die Gefahren und w arend man sie sorgfaltig liesst, wie sie die his- 
torische wirklichkeiten verziehen,

erklaren.D ie Besondersheiten werden die Kenntnisse,die von der Orientalistische Quellen herausgefunden sind, wie sie die 
Türkische Intellektuelle veranlasst,w ie sie die Orientalistische Gedanken im Infrastruktur reprasentieren, wird mit der Beispie- 
len ausgesprochen.W egen die konkrete Aussicht werden die Strukturen der Gedanken von der Autor Orhan Pam uk,der den No- 
belp reisfü r die Literatur hat, m it der Orientalismus vergleicht und vertretet.

Schlüsselwörter: O rientalism us,G lobalizm ,Türkische Intellektuell, Osten,westliche Zivilisation.

Vision der Türkei 2023

A b d u llah  GÜL 
Prasident der Türkische Republik

Die Türkei soll s ich fü r  die Jahren 2023 mit starke Visionen, g an z fest und zuversichtlich vorbereiten.

USA ist derzeitige der grösste Kraft führende, die eine System mit der A npassung von der EU  (und die M itglieder) wie die 
grösste Krafte Russland,China, Indien und Brasilien sind.

Die Türkei,die seit tausend Jahren eine Staatliche Tradition und eine grosse Erfahrung als Kaisertum  hat und auch als 
Erbschaft ein Gedachtnis und Reflex hat, w ird an der neue O rdnung seine Stelle nehmen.

Die H istorie hat uns gelehrt, dass gegen die richtige Gedanken und N achfragen nicht auch schon die starkerste M ilitare 
nachgeben.

Die Türkei w ird aufrichtig weiterhin aufiern ,um ein gesundes Gleichgewicht zwischen Gerechtigkeit und M acht in einer 
Welt der neuen leben und normalen geschaffen wird.

Schlüsselwörter: Türkei, USA, EU, Russland, China, Indien, Brasilien, Gerechtigkeit und M acht.

Ansate der Türkei gegen die Problemische Regionen

M inisterium  der V erte id igu n g 
das Buch Beyaz Kitap/21.06.2011

In dieser Beitrag werden die Sachen der A n sa k  der Türkei gegen die manche Regionen behandelt.Besonders die Balkanlander, 
die Problem e der Kosovo, Kaukasus, N aher Osten, M ittelm eer und die Regionen- Schwarzm eer werden erforscht.

Schlüsselwörter: die Balkanlander, die Problem e der Kosovo, Kaukasus, N aher Osten,M ittelmeer, Schwarzmeer.
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Die Zukunft der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit

TA SA M  
Eröffnungsdatum: 21.06.2011

In dieser Beitrag wird die Zusam m enarbeit der Shanghaier Organisation

um den Rahmen des Globales Polarisations behandelt. Es wurde die Auswirkungen au f die Sicherheits der Türkei unters- 
treicht.

Die Zukunft der Zusam m enarbeit der Shanghaier Organisation und das Ziel, die Versammlungen der Shanghaier O rga
nisation die Verfahren und die Türkei -Shanghair zusam m enarbeit der Organisation wird die Beziehung d isku tiert.

Schlüsselwörter: der Shanghaier O rganisation fü r  Zusam m enarbeit, Russland Föderation, Bundesrepublik China, Kir- 
gistan, Kasachstan, Tadschikistan, Usbekistan, Türkei.

Herausforderung der USA-China-Europa in der Afrikanischen 
Petroleum

Die Ze itu n g El H ayat 
veröffentlich in Londen, 9 Februar 2008

Die Krisen in Somali,Tschad,Kenia,Sudan und Nigeria, nachdem die

Bestim m ungen der Ö lreserven in West- A frika als 60 M illia rd e, die Erlangung des A frikanische Öls und die Heraus- 
kom m ene Wettbewerb zwischen China-Am erika-Frankreich w ird behandelt.

Schlüsselwörter: Som ali,Tschad,Kenia,Sudan,N igeria,W est-Afrika

Der Wahlsieg des politisches Islam in Âgypten

Sam ir Am in

In Âgypten ist der W ahlsieg des M uslim brüders und des Salafis (Januar 2012) gar nicht verwundbar.Der Zusammenbruch 
durch den aktuellen G lobalisierung des Kapitalism us erstellt in dem man sogenannten "informellen" Tatigkeiten, die m ehr als 
die H alfte der Bevölkerung in Â gypten unterstüzt, hat einen aufierordentlichen A nstieg erstellt (Statistisch zeigen uns die Zah- 
len es 60 P rozen t).

Schlüsselwörter: Âgypten, M uslim brüder, Salafis,die Arabisch Lander, Golfstaaten
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Warum hat Internet so wenig Verânderung produziert?

Jam es Curan 
Opendemocracy.net

In tern ekeit bedeutete, dass alles sich verandern sollte-internationalism us,H andlung, Journalist,Regim e- alles würde sich 
verandern; mit dem Klicken würde alles gleichzeitig und unbegrenzt sein.Aber j e k t  ist es der Zeit, es zuzugeben und es ist aber 
sehr in teressant, dass sie alle am A nfang attraktiv aussiehn.

In den 1990er Jahren,sagten die Experten, Politiker, Beamte, W irtschaftsführer und die Journalisten voraus, dass Internet 
die Welt verandern wird.

Internet w ird bei der Organisation von der A rbeit eine Revolution und eine Welle von der W ohlstand führen.

Die B e n u k er , die im Namen -nachher als 'prosum ers'(l) benannten- m it derA ufsicht wurde die neuen kulturelischen D e
m okrasi gestartet; die H errscher der alten M edien w urde verfault und gestorben. Internet sollte die D em okrasi mit den verstar- 
kern; nach m anche Einblicke würde Internet die E-Staat mitteilen.

Insgesam t au fd er  Welt mit der Selbstherrschers machtsverlieren und die neue Organisierung des M achtverhaltnisses wür- 
den die schwache und m arginale sich verstarkern.

Internet, das ein globales Universum ist, w ird die Welt reduzieren;würde die internationale Beziehung und den globalen  
Verstandnis ermutigen. A lso kurz gesagt, Internet w ürde ein Kraft werden, den man nicht halten konnte: wie die bleibende und 
unzurückbare Schiesspulver und Buchdruckerei dem Volk veranderte.

Schlüsselwörter: InternetZeit, Examen, Handlung, Journalist, System

Intellektuelle Rassismus
A lain  Badio 

Le Monde/5 Mai 2012

Das sind die genaue, die die geistige Entwicklung der Aufstieg des Faschism us geil kontinuierlich erm utigten und die je- 
nigen, die d erzeitfü r diesen aufcom m enden Faschism us ausm achen müssen!

Die verbesserung der Stimmen von M arianne Le Pen war erstaunlich, aber auch so argerlich; deswegen untersuchen wir 
die Erklarungen .Die politische Klasse kom m t schon mit der n ü k lich e Soziologie heraus:G lobalisierung, sinkende Kaufcraft, die 
abström ung der Zerfall der N achbarschaft und die unteren Klassen werden vom Frem den erschreckt, sie wurden vom betrogene 
provincials, vom Frankreich der Arbeitern in N ationalism us und Frem denfeindlichkeit zurückgezogen.

Schlüsselwörter: Faschismus, M arianne Le Pen, N ationalism us, Frem denfeindlichkeit, Frankreich

Wie ist Turkestan zu russischen Gefangenschaft befallen?

A rm in iu s V am b ery

H ier wird der osm anische Pass,der im Jahre 1863 aufgrund die Türkische D ialekte in Turkestan sehr gut kannte und ein 
gekleideter m uslim ischer D erwische aus İstanbul,w ie er über Iran nach Turkestan reist,bearbeitet. Es w ird hier auch die M ei- 
nungen, w ahrend der Reise über Bukhara,Sam arkand und Hiyve, die der Zentrum des Khans sind,beherbergt.Es wird auch hier 
,über das Thema ,wahrend er der Reise, wo er die ganze Stadte und Dörfer, geographisch, die sozialen und kulturellen Beson- 
derheiten, besonders wie Turkestan a u fd ie  rusissche Invation gefallen ist, bearbeitet.

Schlüsselwörter: Arm inius Vambery, Hiyve, Bukhara, Samarkand, Turkestan, Ungar
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