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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
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 Reports  گزارشھا

  
  روسيا اليوم
  حميد علوی: برگردان

  ٢٠٢٢ جون ٣٠
 

 !ان منتظر استخاردو
  : و فنالند به ناتوسويدنپس از پيوستن 

  .شد» روريستیمظنون به فعاليت ھای ت «٣٣ترکيه خواستار استرداد 
  

 
در مقابل، اين کشور خواستار اجرای اولين . موافقت کرد به ناتو سويدنترکيه سرانجام روز سه شنبه با پيوستن فنالند و 

  .خواسته ھای رژيم ترکيه توسط نامزدھای الحاق به ناتو است

 و فنالند به ناتو در ازای عملی شدن سويدنکه ترکيه در روز سه شنبه از مقاومت خود در برابر پيوستن  پس از اين

 خواھان نقرها.  خود را مطرح می کندۀاکنون اولين خواست و فنالند دست کشيد، سويدنوعده ھای داده شده توسط 

  .از دو کشور است» تروريستی« مظنون فعاليت ھای ٣٣استرداد 

 قصدی است که ترکيه با دو کشور ۀاين درخواست بر اساس اعالمي: بکر بوزداغ وزير دادگستری روز چھارشنبه گفت

  . کرده استءشمال اروپا امضا

 عضو گروه فتو ۶ عضو حزب کارگران کردستان ترکيه يا پ ک ک و ۶ از فنالند برای استرداد طبق قرارداد جديد، ما

 درخواست استرداد ده عضو فتو و يازده سويدنو از ] از ھواداران واعظ مسلمان تبعيدی فتح هللا گولن[فتح هللا گولن  –

  .عضو پ ک ک را خواھيم داشت

اه مه درخواستی را برای پذيرش در ناتو ارسال کردند که اين درخواست  در مسويدندر جريان جنگ اوکراين، فنالند و 

ی مقاومت کرده و ئتا ھمين اواخر، ترکيه در برابر پيوستن دو کشور اسکانديناويا. توسط اياالت متحده نيز تشويق شد

 حزب کارگران  به ناتو را به شرايط سخت خود، مانند استرداد اعضایسويدنموافقت الزم برای پيوستن فنالند و 
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بندی  طبقه» تروريستی«ھا را به عنوان يک تشکل   اروپا آنۀبه ترکيه، که اياالت متحده و اتحادي)ک ک پ(کردستان 

  .کرد کنند، مرتبط می می

 ناتو در روز سه شنبه در جالساان، رئيس جمھور ترکيه، سرانجام پس از مذاکرات سخت در خبا اين حال، اردو

 . و فنالند در ناتو دست کشيدسويدنن خواسته ھای پذيرش د، از بلوکه کردمادري

 

 


