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 اردوخان اتحاديۀ اروپا را تھديد کرد
Erdoğan menace l’Union européenne 

  

 

او اين سخنرانی را .  را که از تلويزيون  پخش شد منتشر می کنيماردوخانما در اينجا گزيده ای از بيانيۀ رئيس جمھور 

 عليه متفقين انجاميد و به ياد بود قربانيان د و يکمين سال نبرد داردانل که به پيروزی امپراتوری عثمانیصبه مناسبت 

 Réseau - شبکۀ ولتر -. ايراد کرد،حمالت تروريستی که چند روز پيش از اين در آنکارا به وقوع پيوسته بود

Voltaire |  

  

* * *  

ل می کنند توجه شما را به اين نکته جلب می کنم که تمام سازمان ھای تروريستی که در منطقۀ ما و کشور ما عم(...) 

از سوی ديگر، بسياری از کشورھا و به ويژه کشورھای غربی نمی توانند موضع گيری . عليه ترکيه متحد شده اند

  .قاطعانه ای عليه اين سازمان ھا اتخاذ کنند
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 که حزب کارگران —، کشور عضو اتحاديۀ اروپا بلجيم.  گردھمآئی تشکيل شده استبلجيمامروز در بروکسل، در 

ً به آنھا اجازه داده است که دقيقا پشت ھمان ساختمانی —را به عنوان سازمان تروريستی شناسائی کرده است کردستان 

ی ھا حسن نيت ندارند، صادق نيستند و به بلجيم. که گردھمآئی تشکيل شده، چادر بزنند و پرچمش را به اھتزاز درآورند

  . ا جمع آوری کرده اندی رئامروز پرچم و آفيش ھا. شکل متناقضی رفتار می کنند

را نيز بدانيد که شما در مقابل خودتان با ترکيۀ  اين.  باشيدءچه کسی را می خواھيد گول بزنيد؟ صادق باشيد و بی ريا

  .رو نيستيده ساده انديش روب

به ھمين علت، ھيچ دليلی وجود ندارد . چنين امری يعنی تسليم شدن به تروريست ھا، آنھا به تروريست ھا تسليم شده اند

که بمبی که در آنکارا منفجر شد، در بروکسل يا در شھرھای ديگر اروپائی منفجرنشود، يعنی مناطقی که به اين 

به ھمين علتی که دولت ھای اروپائی از .  کنندءی خود را اجراتروريست ھا اجازه داده می شود که برنامه ھای نمايش

ھرگز . روی تسامح عمل می کنند، به رغم اين واقعيت آشکار، مثل اين است که روی منطقۀ مين گذاری شده می رقصند

  .خواھد بودنمی توانيد بدانيد که چه وقتی به مين برخورد خواھيد کرد، ولی روشن است که چنين فرجامی اجتناب ناپذير 

ًدر اينجا، من به کشورھائی که مستقيما يا به شکل غير مستقيم از اين سازمان ھای تروريستی پشتيبانی می کنند ھشدار 

شايد نگاه کردن روی . شما در خانۀ خود مار پرورش می دھيد و اين مار ھر آن می تواند شما را نيش بزند. می دھم

کيه منفجر شد ھيچ مفھوم خاصی برای شما نداشته باشد، ولی وقتی بمب ھا در صفحۀ تلويزيون به بمب ھائی که در تر

از . ولی دراين صورت دير خواھد بود. ًشھرھای خودتان منفجر شد، مطمئنا پی خواھيد برد که ما چه احساسی داريم

  .ترکيه به کار می رودجز وقتی که عليه ه فعاليت ھائی که در کشور خودتان قابل قبول نمی دانيد پشتيبانی نکنيد، ب

وقتی در کشور شما سوء قصدی صورت می گيرد و يکی از نمايندگانتان برای ابراز ھمدردی با خانوادۀ کاميکاز 

به ھمين گونه اگر افرادی با ديپلم دانشگاھی . خوبی می دانم تا چه اندازه می توانيد مخالف او باشيده مالقات می کند، ب

دگان جامعۀ مدنی از سازمان تروريستی پشتيبانی کنند که عليه تماميت سرزمينی کشور شما يا روزنامه نگاری يا نماين

مطمئن باشيد، ترکيه در انطباق با حقوق قانونی عليه . اقدام کرده اند، ما می توانيم رفتار و  احساس شما را درک کنيم

می کند که اين روزھا در خطر مشابھی  و خيلی دموکراتيک تر از کشورھای غربی رفتار  تروريسم مبارزه می کند

  (...) قرار گرفته اند 

 

 
 
 
 

 
 


