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 Von Rainer Rupp -راينر روپ
  جاويد: برگردان از

  ٢٠١۵ دسمبر ٢۴

  ان با آتش بازی می کندخاردو
ًمی کرد ھا، اما در حقيقت احتماال برای ًظاھرا برای آموزش نظا. انقره نيروھای خود را به شمال عراق فرستاد 

   .اطمينان از قاچاق نفت

  
مراد  :  عکس - قره  دسمبر در يک گردھمائی در ان٣ در اردوخان: در آمد خانوادگی بر قوانين بين المللی رجحان دارد 

  گزارش از طريق رويتر                 / دفتر مطبوعاتی کاخ رياست جمھوری / ستين موھوردار

ُمی داند که ناتو به صورتی محکم وپايدار در کنار وی قرار  " اردوخانطيب ) سلطان ( رجب " رئيس جمھور ترکيه 
دداری می کنند والتماس می کنند که او بايد سه ميليارد ايرو را   اروپا از ھر انتقادی از وی خوۀلمان واتحاديا. دارد 

ًدر مقابل آن لطفا لطفا بيشتر از اين پناھنده ھا را اجاز قبول کند و   ی غربی  ندھد  به اروپا ورودۀً

 ًمسلما اين  صاحبان قدرت در انقره را تشويق می کند ، که با وجود وضعيت انفجاری در مناطق سرحدی  عراق و

 " اردوخان"شروع شنبه نظر به گزارش  خبرگزاری آناتولی    شب جمعه وۀدر نيم. ريه ھم چنان با آتش بازی کنند سو

  . سرباز را به شمال عراق گسيل داشت ١۵٠ تانک جنگی و٢۵ تا ٢٠

ا کنون در ت. ًظاھرا بايد با اين شب و عمليات پنھانی  آموزش جنگجويان پيشمرگۀ کردی ـ عراقی  بھترتضمين  می شد 

با اين حال  تانک وتوپخانه  برای اين ادعا  گسترش ترنينگ  سفارش .  مدرس ترکی مصروف کارھستند۵٠ یآن جا

  . از طرف دولت عراق  ارائه نشده است  ه ایشده  مناسب  نيست  وھيچ دعوتنام
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 امريکا  ۀ از اياالت متحدً ترکيه  از مدتھا قبل از متفقين خود  رژيم ھای خشونت بار ناتو مخصوصاۀمحافل حاکم

 گذشته بار بار با ۀ امروزی در دو دھۀبنابراين ترکي. قوانين بين المللی را مسخره کند  آموخته است که حاکميت ملی و

  . سازمان  تروريستی اتالنتيک شمالی ۀسربازان خود به شمال عراق  مارش کرده است ـ ھميشه با تأئيد خاموشان

 ١٩٩۵در » عمليات فوالد«و ١٩٩٧در سال  » ُعمليات پتک« ، ٢٠٠٨در سال  » مليات  خورشيدع«چنانچه در اثنای 

 . تنھا  از کالنترين عمليات ھا نام برديم 

اذيت نمی کند زيرا ترکيه تجارب زيادی  در نقض قوانين بين ) نقض قوانين بين المللی(ًاصال رژيم  انقره را اين مسأله 

بالفاصله پس از اعالم حملۀ ارتش ترکيه  آن را محکوم ونقض  "حيدر العبادی" راقنخست وزير ع.المللی دارد 

کيد أت" العبادی" ودر ھمان زمان  وی  بالفاصله  خروج تمام نيرو ھا را از انقره درخواست کرد. حاکميت عراق خواند 

  .کرد که ترکيه   اجازه ندارد  نيروھای عراقی را در خاک کشور آموزش دھد 

توپخانه  وتانک  " اردوخان"   به اين داليل نمی خواھند بروند  بلکهءوشرکا" اردوخان"رسد که   حال به نظر میبا اين

 کيلومتر از موصل  ١١٨از طريق شاھراه " زاخو." فرستاده  است "  زاخو"ھای خود را در نزديکی شھر شمالی عراق 

  .است ) داعش(لت اسالمی ُمحکم  به دست دو مرکز منطقه به صورت ثابت و. دور است 

منطقۀ تحت کنترول پيشمرگه بين ھر دوشھرستان تا نيمه  راه  و) داعش( منطقۀ تحت کنترول دولت اسالمی سرحد بين

 ۀروزنام.  کليدی ترانزيت برای قاچاق نفت داعش به ترکيه است ۀدر عين حال نقط" زاخو. "ًمشترکا ادامه می يابد 

  ..  مبر افشاء کرد  نو٢۶است اين موضوع را به تاريخ قر آن در لندن که م "العربی الجديد"انترنتی

 مذکور به اظھارات ۀواکنون روزنام.  ميليون دالرامريکائی تخمين کرد ١٩ داعش از فروش نفت  را به ۀو در آمد ماھان

کی از سه شرکتی و مدير ارشد ي" ابراھيم خليل" عبوری سرحد بين ترکيه وعراق در سرحد ۀيک افسر امنيتی درنقط

   .  اشاره می کند   ،که نفت غير قانونی داعش را به سرحد انتقال می دھند

می خواھد کار پر سود قاچاق " اردوخان"آيا : سؤال اين است . اين اظھارات  روشنی بيشتر بر تخلفات ترکيه می اندازد 

م چنان در عراق با نيروھای نظامی ترکيه به تازگی آن را افشاء کرد ھ" والديمير پوتين"نفت خانواده اش را که 

  محافظت کند ؟

 شبه نظاميان شيعه شروع کرده تبا صاحب قانونی  يعنی دولت عراق سروکار دارد که با حماي" اردوخان"در اين حالت

 .است تا داعش را به عقب براند 

 

 

 

 

 
 


