
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Reports  گزارشھا

  
  دپلوم انجنير نسرين معروفی: گزارشگر

  ٢٠١٨ سپتمبر ٢٩

  

 رئيس جمھور "رجب طيب اردوخان"گزارش مختصرسفر رسمی 
  ترکيه به کشور المان

 

 لذا آمدن وی به .المان باقی می مانددولت   و جنايت  رئيس جمھور ترکيه به حيث شريک جنگ"رجب طيب اردوخان"

  .رقه می شودالمان با پذيرائی گرم مقامات دولتی بد

 سپتمبر به ده ٢٨ آغاز گرديد و ديروز يعنی به تاريخ ٢٠١٨ سپتمبر ٢٧به المان از روزپنچ شنبه " اردوخان"مسافرت 

 "برلين"بلکه عليه سياست جنگ و تھاجم  "انقره"خشونتبار و خونين سياست نه تنھا عليه  الماندر سرتا سر ھا ھزار تن 

چنانچه يک . جمع شده بودند" برندنبرگه تور"گان از تمام نقاط المان در برلين در تظاھر کنند. دست به تظاھرات زدند

 و تعدادی ديگر به شمول المانھاعليه سياست ھای ضد انسانی وی با "ارودخان"تعداد از ترکھا به حمايت و ديدار از 

بود و جاده ھای کرده برقرار را باالترين اقدامات امينتی " برلين"در شھرپوليس . حمل پالکت ھا حصه گرفته بودند

 .ادامه پيدا کند" کلن"امروز قرار است تا تظاھرات در شھر . ًاطراف اقامتگاه وی را کامال مسدود نموده بودند

. شنبه شروع شدجفدرال المان از روز پنکشور به " رجب طيب اردوخان"ديدار سه روزۀ رسمی رئيس جمھور ترکيه 

که مقامات رسمی المان بايد :  خبری خواست ھمشيگی خود را تکرار کرد و گفتوی ابتداء در مقابل رسانه ھای

وی با مسافرت خود در المان می خواھد تا . اقدام کنند  PKKسرسختانه و شديد تر در مقابل حزب کارگران کردستان 

  . بماند که ميان دو دولت صورت گرفته بود، دوباره روابط دو کشور دوستانه باقیگفت و گوھایبعد از 
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ً اوال :ند پايۀ دولتی از دو جھت مھم استصدراعظم المان و ديگر مقامات بل" مرکل" ديدار و مالقات اردوخان با خانم 

 یًيکی از نمايندگان شريک ناتو است وثانيا اھميت کشوراش را از نگاه ستراتيژيک درسازمان پيمان جنگ" اردوخان"

خود خاص در اورآسيا قرار دارد، برای اتحاديۀ اروپا و ھمچنان برای المان ارزش " ترکيه"که  اينو الی مشاتالنتيک 

زيرا ترکيه در واقع خط مقدم سياست ھای نظامی ناتو را  در خاور ميانه حتا در مقابله با روسھا نمايندگی می . را دارد

 اين .دندار مستحکم نگهرا  روابط دوستانه با ترکيه ر تالشن اند تا دناتو و به خصوص دولت المان مين رو ھازکند

 روابط ترکيه و المان تعيين کننده است و ھر دو دولت  با وجود بحران و اختالفات در روابط سياسی که ردموضوع 

 مستحکم و ثابت باقی خواھند  با آنھم در عملی کردن جنايات خود با ھمی گذارندمبه نمايش توضيح و آن را رسانه ھا 

  .  منفعت مشترک آنھاست و اقتصادیتعيين کننده در مسائل سياسیماند و از جانب ديگر 

ھمين  صورت گرفته بود و به ٢٠٠٣ی که در لشکر کشی عراق در سال ئھر دو دولت بدون توجه به تمام جنگ و دعوا

آنھم  ولی با ، و مناقشاتی که در مسألۀ پناھجويان با يکديگر داشتند وفيصله ھا٢٠١١ترتيب در جنگ سوريه از سال 

 آنھا تقاضا می کند که با وجود برخورد ھا  و مناقشات سياسی باز ھم به دور يک ميز ديده می شود که منافع مشترک

با وجودی که اردوخان در کشورش  .  مورد بحث و مذاکره قرار بدھندته و پالنھای شوم ديگر خود را عليه خلقھاسنش

خشن تر و وحشيانه تر از قبل عليه جناح مخالف پيش می رود و اعتراضات سنديکا ھا را با چماق سرکوب و آغشته به 

اردوخان جنگ . خون می کند با آنھم ديده می شود که وی کمتر مورد انتقاد و تاخت و تاز دولتھای ناتو قرار می گيرد

 اسالمی  و  خود عراق و سوريه در کنار باند ھای قاتلۀعليه کرد ھا را ھدايت و رھبری می کند و به کشور ھای ھمساي

 .ب به حيث حامی القاعده ايستاده وآنھا را حمايت می کندحاال ھم در واليت ادل

به حيث مھماندار ھمتايش  از جانب دولت گر وحامی تروريسمکه اردوخان قدرت طلب وسرکوبروی ھمين داليل است 

 سوريه که ھمه در رد المانھا و تمام غرب، تمام اميد شان جھت حفظ نوکران تروريست شان .بدرقه می گردددر المان 

 نجات "اردوخان"آنھا سخت تالش دارند تا نخست نه تنھا جان آنھا را به وسيلۀ .  است"اردوخان"ادلب جمع شده اند، به 

جزيۀ مستقيم سوريه به آن مزدوران تروريست واگذار کنند، در غير آن با دھند، بلکه حاکميت منطقه را نيز از طريق ت

ھمراه ساختن ترکيه با خود، روسھا و دولت سوريه از ترکيه و ناتو بترسانند و ھرگاه دست به اقدامی بزنند، ناتو را در 

  .مقابل خود ببينند

 
  


