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  .ن .م: برگردان از 
  ٢٠١۶ مارچ ١٣

  

  "اردوغان"در دستان 
ِانگال مرکل"  َ   .دازدحاضر است، که ھر قيمت را به ترکيه بپر" َ

ِسفيم داغدالن: "  يک مھمانۀتبصر -  ۀ و عضوء کميتالماندر پارلمان " چپی ھا"سخنگوی روابط  خارجی حزب " ِ

  .امور خارجی ست

ِانگال مرکل " المانداشت، که تا چه اندازه صدراعظم ی ِاگر يک تصوير نمادين وجود م َ تسليم سيستم جنايتکار " َ

در سفارت " د اغلووداو " صدراعظم اروپا با ۀمقدماتی او در اجالس اتحاديصحبت ھای می شد می شود، " اردوغان"

ِمرکل"خانم . را مثال دادترکيه در بروکسل  ِباالی يک کوچ چرمی قھوه ئی رنگرفته و ژوليده مقابل "  َ ترکيه  صدراعظمَ

ِمرکل[اين صحنه برای او. که يک لبخند تمسخرآميز بر لب دارد، نشسه است ی ناراحت کننده به نظر می ًواضحا خيل] َ

 صدراعظمزيرا فقط . باشد" اردوغان "ۀشايد او احساس می کرد ، که اين صحنه نمادی از تابيعت او به ترکي. رسيد

ِمرکل"ِترکيه می تواند، تضمين  برای  ِ شنگن -باشد، که الاقل مرز ھای منطقۀ " َ به طور ] بين کشور ھای اروپائی[ِ

 ۀُمقابل پناھندگان مقرر کند،  به خصوص برای سرماي"  َپيره دار"مر ، که ترکيه را به حيث اين ا. رسمی مسدود نشوند

  . خيلی گران تمام خواھد شدالمان

 یقيمتھيچ  پرداخت المانً، ظاھرا برای صدراعظم  به سياست ھای المانآمادگی ترکيه جھت کمکبرخورداری از 

ُعليه کرد ھا، حمايت او از شبه " اردوغان"ِد جنگ و ترور نيرو ھای در مورالمان خاموشی اختيار کردن .گران نيست 

ليارد يورو را به يسه م.  پرداخت آن استۀ ست که برلين آمادمترين ھزينه ایِنظاميان تروريست اسالمگرا در سوريه، ک

جدی .  پول ھای اضافی پرداختۀ اروپا از بودجۀيک سيستم اسالمگرای سرکوبگر در انقره،  می توان يکجا با اتحادي

تر از ھمه، اروپا آماده ست، با پرداخت اين ھزينه، ترکيه را به يک زندان بزرگِ  پناھندگان تبديل کند، در عوض به 

 و به مذاکرات در رابطه با الحاق   اروپا داده شودۀِ سفر بدون ويزه به کشور ھای اتحاديۀ ترکيه اجازۀ ميليون تبع٨٠

 نزديک ناممکن به نظر نمی رسد ۀ اروپا در آيندۀحتی عضويت ترکيه در اتحادي.  اروپا سرعت بخشندۀديترکيه در اتحا

ِ مھم اين است که اروپا از شر پناھندگان نجات يابد– ُو شرکا با کمال شوق در برابر اين صحنه،  فشار را " اردوغان". َ

د می کنند، که مرز ھا را باز خواھند کرد، اگر صدراعظم ًواضحا تھدي. دن اروپا ھرلحظه بيشتر می سازۀباالی اتحادي

ِمرکل"   . اروپا رضايت نشان ندھندۀو اتحادي" َ
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ِمرکل"قربانيان  ا تھديد حبس ابدی ليت مشترک دارد، در رابطه بواو با تبليغات خود مسؤ. تنھا پناھندگان نيستند" َ

عليه شان و در رابطه با " اردوغان"ُکردی از جنگ ، فرار ھزار ھا انسان "جان دوندار" مانند روزنامه نگارانی

  .  مارچ  توسط  نيرو ھای دولت٨  تظاھرات زنان به روز ۀسرکوب وحشيان

ِدر شمال سوريه زنان کردی عليه پيشروی شبه نظاميان اسالمگرای تروريست، که توسط  ترکي   میتتقوي" اردوغان "ۀُ

برای کسب حقوق و آزادی و با قيمت از دست دادن جان ھای . ه می کنندشوند، در قدم اول عليه داعش و القاعده مبارز

 با کمال افتخار واعتماد به ٢٠١۶ مارچ ٨در تويتر به مناسبت . می جنگند" YPJواحد ھای دفاع از خود "شان،  در 

اين ". ان تعلق داردما می گوئيم، که داعش به گورست. داعش می گويد، که ما به آشپزخانه تعلق داريم: " نفس می نويسند

ِانگال  مرکل" ھم يک پاسخ  به    .و تبليغات اوست" َِ
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