
  

 ؟آیاسران کشورهای وابسته میتوانندغرورملی داشته باشند

 "رجب طیب اردوغان از"شوری"تابی"نمکی

رسااا ه یات کرهیه شارااورورااوا زایدا وعاا ک  ادکم هرد دهه رج   ی   2016ام ماه جون 28یروزد

-واردوغان  ک  امه ات ازوالدیمیرپوکین معذرت خواسکه است.این معذرت شخا رسقو  شم  افگ سوخ

روسااااایه درماه  وامشروهراااااکه رااااادن پیموت دن شود.ش فرمیرسااااادهه ساااااکون فقرات د ات اردوغان کا 24

یمی جامیکوا سااااااات ساااااااراردوغان راشم د گه داردوازاین شیراااااااکرفرفیت کغمن فرااااااااررا دارد. اردوغان 

مددک شودهه او ازغاهمیت ممک کرهیه دفاع هرده وساارشازا   2016کا یمه اون سااان 2015ازدواخرسااان 

وروسااااااایااه شااایاادشخااا رکعر  شرغریم  ی ااه خوی  راا جااام داده ا اادووییم و اات معااذرت  میخوایااد.وف

من معذرت  مک خوایم زیراماازخوددفاع یوائیکرهیه و ق  غاهمیت ممک دن ازا قره معذرت شخواید."

"!این ساااااخ ان اردوغان ازکویم فریش ده ات م راااااامیگرفت هه درجمجمه اردوغان درااااایا ه هرده هرده ایم

د.ررااد سااشک ا کعااادت کرهیه در ک دودیه اخیرودرااویت کرهیه در اکودمن اعاامک این کویم شود د.  شو

پیروزت یات دوسااان اخیرداد  و یرویات مخا ر رمیم شراااراساادهه ازمراااورکاات ا کداکک و فامک 

 کرهیه شاره مک گرفک دواردوغان راشادمیدادومغرورمک ساااااخت.شد یساااات  فرت شه این کویمات شیا دازیم

وششی یم هه چگو ه شادسراردوغان خا ک ردوواوسرا جام خودراشرروت هره زمین دریافت ود رادرچ گان 

ه کاریات امپریا یسااااااات دید.ودیدهه اوواماا   جزا ادت وفرما شردارت ییم راه دیگرت  دار دوشایدشین 

کخا  گرد کراااااااک یمراه شاگرسااااااا گک وا ادت کوام شاراااااااکم پرت ا کخا  ه  د. ادوغان سااااااارا جام ا 

 .اخیرراشرگزیدوسرشزمین گذارکه و خ  شی ک هرید

 نتوهمات اردوغا

 !اردوغان "بزرگتر"ازاتاترک -

کرااااااادوکقاشن شورموازت همپرادوروفئودا یزم شاشورموازت ممک کرهیه شه ارااااااکان مخکمر کشارزمیک دهه 

ات اردوغان میشارااد. دراین اکاکرک زدائک اردوغان یکک ازد اااکاکرک زدائک غز "کوسااعه وا کرااار"د 

کاکرک"شمااشه"کویین شه اردوغان  کاکرک میساااااااااز دو شون  داراااااااکن"اردوغان"شزرگکراز"ا راشزرگکرازا

  رشه  2000شزرگ" کمقک گردیده و اشن مجازات غساااا  میراااود.کای وزراااخ  اردوغان دمیه شیراااکراز

اایک هاشاره چک د ما ک اساااااات هه اردوغان دمیه اودر اکاام ایا ت شه ایرااااااان دریرااااااه داده. یکک ازای 

دادگاه د مان دریرااااااه داده ووهین مدافد اسااااااکخدام هرده کاشه  یاشت ازاوددواراشه پی  ششرد.وا گکمرهن 

عدرادفم د مان  یزدسکورداده کا همیدین د ما ک مغاهمه رود. درشین هسا یکه دمیه ران درداخن کرهیه 

سن  یزوجوددار دهه درد یات شک خشرت درمکک  دمیه اردوغان غرر زده دریره ردهو  ام ا  ان زیر

 .ا د



اه ون دردا رااگاه یاومدارع دا ک کرهیه ش ورروزافزون دمیه اکاکرک مورااعگیرت میرااود وییچکساک 

جرائت  میک د دمیه این مورااعگیرت غرفک شز د.چ دی که  شن پو یع کرهیه سااه دا رااجوت کرهک را در 

س ورشازد رگاه شا رجویان  دفاع ازهاریات اکاکرک شود.د ااازسامگیرت اکاکرک دا  رت هرد.گ اه این دا  ا

در شرددمیه اساااااااکعمارایکا یادر یشک دفاع هرده شود د. یک پروفیسااااااارزن  یزشجرم ای که گ که شوداکاکرک 

عاااادسااااان  شن غجا  ز ان راازغا ت اجشارت ا  شرا داخکه شودواردوغان عاااادسااااان شعدمجددا د را شه 

اغرااااروازهارشر رر گردید. پو یع اساااکا شون  ز ان کغمین میک دروزشعدشدفکررئیع دا راااگاه غوت شر

  این پروفیسرراشجرم ایا ت شه اردوغان"شزرگ"جم  هرده وممک ست هم ازهم یکسان شه ز دان شرود.

دردا رااگاه ا قره روزت دا رااجوئک درهکع افاار دارااکه شودهاکرهیه شعدازج ی جاا ک 2015درسااان 

عااااکوجود دارااااتوزیرا شن ازج ی جاا ک اون کرهیه ه و ک شخرااااک ازامپرا ورت داما ک یاشود اون ا

وکرهیه شرشخراک از خراشه یات امپرا ورت داما ک شدسات اکاکرک شه وجوددمدویرگز میکوان یک کرک 

 ندیگرراشااکاکرک مقایسه هرد.این دا رجورایما ر  افرادت شا  شاع ممکک ازم ز   شاخود شرده و کاه و

 .ییم اارومدرهک ازز ده ومرده شود   دردست  یست

دخ دیاهه  درت هم ازیکعااادساااان از درت افکاده شود دشاردیگرشادمم هردن راااعار"اردوغان مدافد اساااکم 

و ردن"شمیدان شرگرکه ا د. د اادرمساجدوجایات دیگرازاکاکرک شغیث یک د عرفاسدورداسکم یادمک 

زمس د درت ومکغدساخکن د کات زشا اات د یامغروم هرد.اورسم ا خ  ه  د. ومیکوی دهه اکاکرک کرهیه راا

 .الکین راجا رین رسم ا خ  درشک  موده وکرهیه راازمقام ریشرجاان اسکم شرا داخت

غقیقت ای سااات هه غکک مقایساااه اردوغان شااکاکرک خیمک فا ما ه میشاراااد مان د که غامدهرزت یاارااارر 

یسه ه یم. اگرفاعمه شین راه امان هللا وغامدهرزت یک وج  شاردشدون غ ک اغمدزت راشاراه امان هللا مقا

رااک فاعاامه شین اکاکرک واردوغان یک فرساا ی اساات.اکاکرک یامعاا  ک همان ش یان گذارکرهیه ه و ک 

میشاراااد.زیرایما  وریکه دن دا راااجوت دا راااگاه ا قره گ که اساااتوشعدازج ی جاا ک اون کرهیه شه یک 

ران م  قه جغرافیائک کشدین  سه ودیگران( شه د ین کعادات  سکان وفرا  رد. مکغدین یا  یروت د یا ع)ا گم

شه کزار روسااایهو خود شرات کرهیه پکن مراااخعاااک  داراااک د.دردغازج ی د گمساااکان وفرا ساااه شا یکوالت 

معایده ات راشه امرا رسا یده شود دهه  شا دن کزار روع کعادمیسپردهه پ ج -کزارروسیه -رما ور دوم

سااااااارشازرادمیه د مان درج ی وارددمن ه دودرمقاشن ا گمساااااااکان وفرا سااااااااه ومکغدین رااااااااان میمیون 

کعادمیساااااپرد دهه ایران وکرهیه راشمااشه مکعااااارفات و ممروروسااااایه رسااااامامک رااااا اسااااا د.شعدازا قک  

وسااار گو ک کزاریزمودو ت مو ت کغت ریشرت هر ساااکک خودراشه کعادات کزاردر شان  1917فیشرورت

شه ج ی ادامه داد. اماا قک  هشیراهکشرشرکمام پکن یات امپریا یساااااااات یا رویات ج ی وفادارخوا ده و

 یکوفساااک  -شورموازت روسااایه خ  ش کن هرااایدود  ساااردا داخت. شمراااویکاا شاامراااات معایده شرسااات

وواگذاررااااادن  سااااامکک ازمکعااااارفات اروپائک شه د مان امکان دادکاایران وکرهیه امروزت وجود داراااااکه 

د اا شرات 1919دا گمسااکان وفرا سااه رادرخکپک گذارت شرات کرهیه  رارداد. درسااان شاراا د.این پی  دم

کعاااااارر کرهیه وکقساااااایم دن شین خودرااااااان  یرو فرسااااااکاد دواکاکرک خما کرهیه راشرات دزادت شساااااایج 



هردو یرویات مکغدین رادرمرزیات ه و ک کرهیه ویو ان)گا یپو ک(میخکو   مود.ا گمسکان وفرا سه هه 

سک د یروت جدیدت شرات  دراین زمان شه ردت مرغون دست ا دازت ومداخمه درامورروسیه شود دو  کوا 

ای عاااااااورت ایران وکرهیاه ه و ک وجودرااااااااان رامادیون ا قک  هشیر  مقااشماه شاااکااکرک ش رساااااااک اد. شاه

اهکشروکز  ی ک"غا ممن درکعین سر ورت شدست خوی "شایدشار د. اما روئ یزم شورموازت شیروهراکیک 

ت درایران وکرهیه کک  میک  دشه اراااکان مخکمر افکخارات خما وراااعر یات   گین  شقات شرسااار در

  غاهمه خوی  را اسککار ه  د.

یمین غاالاگرشه د ت شه رااااااعار"اردوغان شزرگکر ازاکاکرک"د یا رااااااویم مک شی یم هه غز  شورموازت 

یات کرک وهردمشارزه  همپرادور"ددا ت وا کراااااااار"شاکمام  وادمیه  شقه هارگروکقسااااااایم دن شه ممیت

میک د.هارگران کرهک دراروپاهه شایدپیراااکازمشارزه دمیه درااام ان  شقاکک راااان درکرهیه هه اردوغان از 

د اا  مای دگک میک دوشاراا دمجا ع راا   راای ک کرکی  میدی دودرشساایارت ازد اا و ساان یایکک ازادرااات 

 واز اساااکاات دو ت کقدیرمیراااودشرجساااکه سااا ارت کرهیه راددوت میک  د.دراین رااا   رااای یاامعموالسااای

سیاست یاست کغسین شعمن مک دید.  مرار شراین از زما یکه  اردوغان شغیث رخعیکک هه شا ک این 

رمیم فارااایسااات کرهیه راااارک یات هرد راااین رامغاعاااره وشه  عااااشک د ان دسااات زدهوهارگران کرهیه 

ات ه  ده هردیادرراریات درپرکیشا ک ازاین مغاعره وسرهو  خما مفموم هرددرمقاشن جمعیت کفایر

د مان شسااایج راااده ا د.شه ای قسااام اردوغان درسااات ما  دخمیمک ومغقاودوساااکم ودشدهللاو سااایار ومغسااا ک 

درافغا سکانو  شقه هارگروخما کرهیه رادرداخن وخارج ازکرهیه درمسیرردم افد  شقاکک د ااسوا داده 

 .ودرامکداد خ  ممیکک کقسیم هرده است

 ناردوغارویای"ترکستان بزرگ"  -

اردوغان خواب ترکستتتتتزان راری را،ترکرتترکستتتتتزازی کا اد،ردکوزان درتاوب اروساتااکاگ   تتتتتتا تاز   

وادقااقسزان درشمال تاترکماسزان وشمال افغازسزان گسزرده راشر. درروکای اردوغان تمام کشورهای اکن 

رازر،افتای"گرگهای  تتتتتتاعا و تتتتتتتط ا تتتتتتنم ورتت متت اردوغان ع و،  ،ت رد.دراکن روکا ی رز تن 

  خاکسزری"درکاار آقای اردوغان رود.

خواب"ترکستتتتتتزان راری"کمهرادورهای ترکتا د،ازی ادکه ،ستتتتتتهره گی ری ،اه را که عماق   ار  

آور،برل ،تشتتودکا آزها،وتودک  ،   کردراکا ززاهادران ،شتتزرر دارزرر  ا دارای ،ازیا دکستت  وخوی 

ب وتاری کردن درکای خون زفی ،ت اار.وخودوعرت وفرها  ، ی ،شتتتتتزرر زتاهستتتتتزارتراآت   تتتتترکو

 ارکن ،   دک رراکا راترکتا فیط دررکشتتا دران  تتهتد ازرت در تتر ،ی سرورازار. د،تاا یتای اکن روکای 

 ؟اررکشمی رورژوادی کمهرادوروفئودال های ترکتا  ا  تاها  

آدادی ، ی ر تره آ تای  ا،هرکاگتام شوروی تمهورک  های تاده را-رعرادفروساشی ا،هراموری  و تال

و تتتتتتزی ررای شتتتتتترکزهای ترکتا فر تتتتتت  های و تتتتتتتعی رارا وتودآوردزر. شتتتتتترک  های ،هار تتتتتتیت 

تعمتراتیتتجارتی ورا خصتتتتوک شتتتترکزهای عمر وزیر ترکی دراکن تمهورک  هاد تتتت  را فعاگت  ددزر. 



زان قااقستتت ترکتا را درواده ورودی رادارازرژی فو تتتت ی کشتتتورهای کاار تتتاعر رنتره کستتتهتن ورا وک ه

وترکماستتتزان ،برل شتتتر.ادر ستتتزان وقرغتا تتتزان دوکشتتتورآگزا ی دران را رادارفرو  اتاا  ترکی تبرکر 

کردزر. ترکتا  گردکرزر.شرکزهای ترکی رادارتات سزان وعزی رادار اخزمازی رو تا راررای ،رتی قبضا

یای شتتماگی ،ی ا،رزرورا تیرکبادودها درواده ورودوخروج قستتم  ای د کااهای کا ادراادرا،ارات وافرک

تمهورکزهای ترکماستتتتتزانت ادر ستتتتتزانتتات ستتتتتزانتقااقستتتتتزان وقرغتا تتتتتزان ،ترفزارترنستتتتتاب ،ترف  

ویواکتتترگمرکیتدرآ،تتترهتتتاک تتتا ادمرکل دکهوی ا،والت ترازستتتتتتهورت وگمرکهتتتای ترکتتتتا رتتتا خاازتتتا 

ر رودکا ترکتا اکاکا شور رادکر،تشرت ،وتت تیوکا رتشزرادست  اقزصادوراتاد،اگی ترکتا گردکر.همتن یو

 3دراواکر  تتتتتتره تاری ررای اوگتاباررعرادتا  تهازی اول قادرشتتتتتترکا ارد  اردخوک  راراکد کردن 

 تتتتتفر راا ربرد.اقزصتتتتتادکشتتتتتاوردی ترکتا را دگتر رادارو تتتتتتط رو تتتتتتا وقااقستتتتتزان رزورری  تتتتتاریا 

داد.اکن  ارقر رشتتتتتترکردت تتتتتتاع  تورکام وهوت راری اکن کشتتتتتتوررادررده های سرت التا تتتتتتهازتاواکزاگتا

رشتتتتتراقزصتتتتتادی اگر اررشتتتتتراقزصتتتتتادوارستتتتتزا کاکمهرادوری رودا،ارردزرگی هااران ترر تا ترداشتتتتت  

 .وعاب"یراگ  واز شاف"آقای اردوغان اداکن تغتترات  ود،تبرد

عاب یراگ  واز شافتررای  ار،تن راردراززهارات سترودادآب درآ،رتواردوغان ررای اد،تان رر داشزن 

راغ تاراگهای کودتا ی رف  وآزهارارمناکما کشتر.و هس ررای رر   آوردن ق ت رقباک  درگام اول رس

رو تتتزا تان ،ستتت مان ترکتا کا دردف ستتتزتاتان ا تتتترررای شتتتان را دخد زا تتتور،برل گردکرهت خودراعا،ی 

  راد،تاا  تای کرد. Flotillaف سزتن اشغال شره زشان دادورزور،اتراتوکازا عاد ا 

  ی اک ا ترکتا درفضتتتتتتای وهد آگودعمنت ا،هرکاگتستتتتتت  هارریرا   تتتتتتورت تمام عوادث ، ی ورتن اگم

رافط خصتتتتو تتتتیت خازوادگی وعاری ا  ا تتتتزفاده ،ت رد.ک ا،ازی  ،ت رف  رستتتتوداردوغان رودواوادآزها

اوآزیتترررتتا ز ر  راری ،ی آ،تترکتتا ،اط کردهتو ت وکاکون وخبرز تتاری عل زتتراردرتتا د،تن افزتتادز  

تصتتتور،ت ردکا رارگزرکن شتتتهصتتتت   2015هر.اودراواکر  تتتال رادرترکان ا تتتو  تتتواری گاار  رر

 . تا ی واتزمایی درتارکخ شر  ،تازا و، ر آگزا ی دران ،تباشرو  ااور  زا  ررترکسزان راری ا  

را اکایستتد سترودکهای اقزصتتادیتد تت  آدادداشتتزن در،راخ ا درا،ورکشتتورهای ،ازیا ویتتع  زتروهای 

خت ی راری ربتاروتصتتتورکار کا "ترکستتتزان آداد"خواب وروکازا ازینری ،وتت گردکرکا اردوغان خودرا

  کا ا،رقارر عصول ا  .

 هشتردرخواب می دیدپنبه دان

 نآغاز پنبه شدن رویای ابریشمی اردوغا-

ا،هرکاگتستتتتزهای ا،رک ا ی زابروارستتتتز ی رودافاون اروسارا ازرژی رو تتتتتا رودزر. آزها  90دراواخردها 

ا داشتتتزار. دکراادک زرف اروساو تتتتعزرکن رادارفرو  ازرژی دزتا تتت  اداکن وارستتتز ی رودافاون واهم

وادمرف دک ررا بات ترکن آزها.و،اافط ا تتتتزراتت که تهازی ا،هرکاگتستتتت  های ا،رک ا ی اقزضتتتتا،ت ارکا 

 .رو تا وهرکشورک ا دارای سزاستال رشر ا   راکراداکن راداردورز ا داشزا شود



= ،ت تارد،زر، عت Bcm  541(Bcm تتتتاازا  .2013در تتتتالا،اعیتی  یتای خنف اکن آردورود.اروسا

را وا زا گادسروم کاشرک  ازرژی  Bcm  161.5 گاد،صرف ،ت ار.اداکن تم ا کارت تون کتورته ،زر(

افااک  دادکا  اازا %16گادسروم ،یرار رورگادرا اروسارا 2014ا،هرکاگتام رو تا تهتا ،تشود.در ال

سوم یرورت ازرژی تمام اروسا،تباشر.) آ،ار اد ازسزتزوت ر ترکا رتشزرادک  Bcm184.5 را 161.5اد

 .،رکا،شاورتهای ا زراتت که دوگ  هاگار( -ک تا تارال

قرن گذشتتزا ا،هرکاگتستتزهای ا،رک ا ی عستتاب ،ت ردزرکا اخاکر ازرژی فو تتت ی رو تتتا  90دراواخردها 

ورشتتتت ستتتتز ی کا،ر  ادک زرف وزتادرودافاون اروسا را ازرژی فو تتتتت یت رو تتتتتا را تتتترازجام ادعاگ 

اقزصادی رررآورده و،جردارا رقتت ا،رک اتبرکر خواهرکرد. تهتا ازرژی ررای ،صرف اروساادکه تازت 

وتن  کازرول درآوردن رادارازرژی فو تتتت ی دزتاادتازت دک رتاوگی ترکن ا تتتزراتت ی تهازی ا،هرکاگتام 

 .ا،رک ا ،تباشر. ازرژی فو ت ی قزر،تزوازر اکن ،عض ا راعر کار

)رعراداکمال تجاکا کوگو تتتتتتنوکاوا،زرادساکو اکن گاد تتتتتتتاعر غرری رنتره خاررا   2000 تتتتتتتالدر

اروسا(ا،هرکاگتستتزهای ا،رک ا ی وفرازستتوی تصتتمتد گرفزارکا گادقزرراادمرکل یرا  و تتورکا را ترکتا 

اززیال داده وادراه رارر"تهان"را اروسارر تتازار.ا،ا تترام عستتتن که ،شتت ر ورشتتارا تتر،شتت ر دک ر رود. 

رام عستتتن ادز راقزصتتادی درعاگ  زازت ادز رز ا،ی وکران وتن  تنرکد هما تازبا ا،هرکاگتستت  ها  تت

قرارداشتت . ،شتت ر اورا،تزوازستتزارادمرکل عم ا ز ا،ی واشتتغال یرا  عر کااروگی  تتورکا اکازورزبودت 

وا  تتتتتتورکا دارای که ارت  زستتتتتتبزا،ا د وقوی و تتتتتتران رژکد دررتن ،ردم زفوا داشتتتتتتزار. اگر اراکن زف

 .،ت ازت ی وش ااره رودا،ارا آزهد عم ا ز ا،ی رر ورکا کاری آ ان زبود

کعای  تتا  تتال رعرادعم ا رریرا  ودرای دفاز اکران و تتورکا ،عاهره دفاز ا تتزراتت که  2006در تتال 

راا،ضا کردزر.اکن ،عاهره درسی تن تر اویاز ترکرتهازی وتغتترزیشا های  رورازرژی فو ت ی را ،تان 

ا تتزراتت که  تتورکا  ،ازار  -کران ،ترکرکا رژکد  تتورکا در،نا تتره قرارداشتتزا و،وقعت  تئو،ی آ،ر. ا

سرماوو  کار،ت ار.ورا وک ه د،ازت ا ا،هرکاگتستتتتتتت  های ا،رک ا ی وفرازستتتتتتوی سنن ا،زرادساکو اکن 

 .گادقزررارارژکد  تتتورکا در،تان گذاشتتتزارت رژکد  تتتورکا اکن ستشتتتاهادرارا،یا،ات اکرازی ،زر   تتتاخزار

دوگ   تتتتورکا ری ،تر زبودکا را اکن ،عا، ا تن دردهرو تتتتاازا ،ب ر ،عتای رارا عتس ،اد"سا تتتتبازی"ا  

درکاف  کار.ا،ا ،یا،ات رژکد را روشتتتتتتای ،ترکرزرکا دراکاصتتتتتتورت ارت  وزتروهای ا،اتزی  تتتتتتورکا 

ت دتاز،ازارارت  وزتروهای ا،اتزی افغازستتتتتزان را  تتتتت  سا تتتتتبان ساکو اکن ازرژی قزر،برل ،تشتتتتتوزر.ا

دک ر،ترکرزرکا  زون فیرات دوگ  کعای ارت  و اد،ازهای ا،اتزی کشوررزورکا،ر را رو تا وارسزا ازر. 

کو اکن  سا تجهتا تتتتتترادزووتغتترشتتتتتت  رادن تشتتتتتت تنت ارت  وسوگتس رتشتتتتتتزرادآن خر  رر،تراردکا 

 .رود گادقزرررای  ورکا راخودهمراه دارد.اکن رمعای"آفزاه خر  گنتد "

رادساکو اکن گادقزررا اروسات رو تتتا راکا تهتا کااره تجهتاات ارت  وزتروهای ا،اتزی ادمرف دک را،ز

 تتتتورکا هستتتت  ادرادارازرژی اروساخارج ،تستتتتاددوقزروا،ارات ،زنره یرب ویررستتتتزان  تتتتعودی را 

در،وقعت  ،مزاد تعتتن کااره زرخ ازرژی تهازی قرار،ترهر.ودرززتجا اکران ورو تتتتتتا در تتتتتناا رقار  

تتران رترررفزتا وا،رک تاو،زنترکن یرری ا  ،هرا تتتتتتزتنی رن،اتادیشتتتتتتتان رارررتادارازرژی ازرژی اد،

  دزتاکورتره وتوگترات اروساو تن رارزورغتر،سزیتد تن  کازرول ،ت ترزر.



را ا،هرکاگتستتزهای ا،رک ا ی وفرازستتوی سا تتخ"زا"داد. اکن"زا"تمام  تتر،اک ذاری  2009رشتتارا تتردر تتال 

ت فرازسوی وشرکای یرری شازرا یرب در فر کرد.،س ما کا اکن"زا"زا های ا،هرکاگتسزهای ا،رک ا ی

بازی ،ت ردر  ا آقای اردوغان رازتاری زهاک   تاهاا،هرکاگتستتتتتتزهای غرری و،زنرکن یرری ا  رایصتتتتتت

خشتتتم تن ،تستتتاخ . دکراساکو اکن گادقزر تتترازجام واردترکتا ،تشتتترواکن ساکو اکن ترکتا رارا درواده 

،ت رد. یضوک  ترکتا رادراتنادکا اروساتضمتن ،ت ردو،ضاف رر درآ،ر اگتازا  ورودازرژی اروساتبرکر

 . رها،ت تون داگرت ترکتا رمثارا ک ی اد،همزرکن کشورهای اروسا ی قررا   ،ی اکسزاد

تن  هتئ  عاکما ترکتا ررای ورودرا اتنادکا اروساکا دردها های گذشتتتتتتزا ستو تتتتتتزا را زاکا،ی ازجا،تره 

، "عاب یراگ  واز شتتتتاف"را عیتی  ،ی ستو تتتت  وزام اردوغان را رارگزرکن زام  رودترا وا تتتتزا ع و

 .درکه شت تمام اکن اررکشد رارا سابا تبرکر کرده رود2009 ب  تارکخ ترکتا ،تشر.ا،ا"زا" رشاردر ال 

اداکن ربعراردوغان"راری"اززیام ،ت رف . اوززاهاترکتا رارا ،جاری زیر واززیال  تتتن تسول وسر تتتار را 

هتتاگفتن رژکد ا تتتتتتتتر،بتترل  تتتتتتتتاختت ت ر  تتا ادمرکل سوگتس ،هفی شتتتتتتب تتا  تتتتتتررتتادگتری ررای دای  ،

رادراروساوا،رک ا تتاد،ان دهی کرد.خار ترکتا رارا ییب اه ،زمئن ررای دای ت اگیایره واگاصتتره ،برل 

 تتتتتتتاخ .  ز ام امنیاتی ،اهواره ای واگ زروزت ی ارت  ود تتتتتتز اه سوگتس ترکتا رادرخر،  عمنت 

ورعرادآن شتتر. دریتن اکا ا 2014و 2013گاصتتره قراردادو،وتت سترودکهای دای  در تتاگهایدای  وا

شرازتافرا،و  ز رد. رنل  صی وخازوادگی ا شه صورت درا،ور ورکا د   ازرادی ،ت رد،اافط  را اکا

اردوغان زور شتتتمی آقای ر تس تمهورشتتترک  عمر وزیر ،زشتتت ر ادزفز   های راری رار ارازراخ  

را زرخ  ار تتتتتتا  خرکره ورا قتم  سا تن ترادزرخ رتن اگم  ی را تاهای دک ررفرو  وزف   تتتتتتورکا را

 .گرف 

  بخت به اردوغان پشت میگرداند

 دروسیه وایران وارد میدان میشون

اکران ورو تا  اگهای  اررا فرکادواگزما  رشارا رفیط راسولت ن  وار ال ،شاورکن گو  ،ترادزر.ا،ا 

ل ا زراتت که رارژکد  ورکا ر تره رودتز ا،تان رو تا دز  خزررا را د،ازت ا"دای "در،رع ا تعاد

  تترادرآوردزر. درشتتام قبر ادایاام ز ا،تان رو تتی را  تتورکات رو تتتا فضتتای ،ستتتر سروادهواستماهای

ز ا،ی وگوژ تتتتزت ی ا  راتن  سوشتتتت  وعماکا تشتتتتعشتتتتعات اگ زرو، ازته  قرارداده و،هفی  تتتتاخ . 

نی امنیات قرارگرفزاروززوازستتتتزارتعراد تتتتررادانترمت اف اهاو تتتتاکر ا،رک او،زنرکا  در،ازیات درخ

 .تس تنات  ا تن د،تای وهوا ی رو تا رادرخار  ورکا تهمتن کاار

رژکد آخارهاادگادقزرورقار  در تتناا زرخ ازرژی رتن اگم  ی  تای را ،ردم اکران ز ف  ودگتر ایاام .

دکرد.ورهمتاصتتورت رو تتتا ،بارده ی تا ترورکام " تتهاه"رارا  تتورکا دفاز اد"عرم ا ما ،عصتتوم"وازمو

 .رای د کرده و،ازارآخارهای اکران دگتر ا  ی ،راخ ا در ورکا راساهان ورمردم رو تا دروغ گف 

  

 داردوغان"بزرگ"آخراالمراردوغان کوچک وپشیمان ش -



یدهه کا دردا م رویاودورازوا عیکاات دی ک ز دگک مک هرد. و مید 2015اردوغان کااواخر سااان د ات

مغز اسااکخوان شه روساایه واشسااکه اساات.ی گامک هه جت یات روسااک هاروان  وال ک   کک  داد  

رادرراه کرهیه شمشاردهردوخرم اردوغان شه در  ادمک رسیدوزیراداد  این   ت یاراشرات ررهت 

ی مدغاداه شکدر ی  کاد.اردوغان شدون ییم یراسااااااااازپ شکن اردوغان پسااااااارد ات اردوغا می رسااااااا

ادهه  یروت مساامت کرهیه یواپیمایات روسااک رادرعااورکیکه درکیررع رااان  رارشگیر دشه دسااکورد

دک  شش د د.شعدازسقو  یک شم  افگن روسک معموم ردهه د ات اردوغان درغسا  یای  ردیداارکشاه 

هرده اسااااات. او یمان راااااششه شروسااااان پروازهردکاج را اات  اکوراهه رااااا  وروزاورادررویاروئک 

یه کراااااااجید می کرد دومک ات ه  د.امادرد جا شا وا عیت ککان دی ده ات روشروراااااااد. اوهه شاروسااااااا

کادیروزازجا شج را اات ج ی  م   اکوشه مقاشمه شاروسااااایه کراااااجید میرااااادواه ون شعدازو وع غاداه 

 گریسااااکه و ساااار ز راااا  میک  د. ساااارا جام  خ اهار میدیدهه یمه ما  دمعمم جاشرشه اوما  دراااااگرد

د ااشخا رکرهیه غوعااااامه رویاروئک شاروسااااایه را دار د.اردوغان اه ون  اوازریشران اروپارااااا یدهه

  میدیدهه فری  خورده وجمجمه ا  ازشادپرشوده.

و کک روسیه ادکم هردهه کمام رواش  ا کعادت وفری گک اررا شا کرهیه   د میک دواردوغان ا دهک 

ری گک شاروسیه  یزدرویمه درام گرفتو زیرامیدیدهه ج گک رخ  خوایدداد. و  د رواش  ا کعادت وف

قات  اون د قادرککاان دی اده  شودوزیراوخاامات یاک چ ین کعااااااامیمک پع ازم اا عاه دماارماا ک وکغقی

ساااااایاسااااااک معموم میرااااااود. دیرت  گذراااااات هه اردوغان دماروار ام واشسااااااکگک ما ک  -ا کعااااااادت

 .وا کعادیکرهیه شه روسیه رامکغفه وشا غقیقت ککان دی ده ات روشرورود

میمیارددا رازدادوگرفت شاروساادایددارت.این دایدات ازچ دمدرک عورت 11کا 9اشین کرهیه سا یا 

میگیرفت: مم او ک عااااااا عت کوریزم کرهیه شود. کرهیه ازمدرک کوریسااااااات یاروساااااااک ساااااااا یا ه 

میمیارددا ردایددارت.مغعوالت هراورزت واج اع وا کم دیگرعادراکک کرهیه شه روسیه 7درغدود

هیه ساااااال ه شین سااااه کاسااااه و یم میمیارددا رازاین مدرک دریافت میکرد. درگام شعدت  رارداراااات.کر

 2کرهیه یمچ ین از ریا رااااااارهت یات ما دساااااااکوسااااااااخکما ک وکعمیراکک ا  ساااااااا یا ه درغدود

یه واجاره  یدات شدون دردمدیات کرهیه از ریا هرا یدمیکرد.کازه این دا یه دا یارددا رازروسااااااا میم

داکک روساااااایه ازمما ک دیگرشود. اه ون  ساااااامکک ادفمک ازاین دیپویاو غقا ورود ش درت وا کم وار

 یازیا راروسااااااایه ازایران ککافو میکرد وشرزخم خو ین کرهیه  مک مک پارااااااایدزیراایران در    

مخا ر پکن عااادورا رمت   ر راردارااات.سااار گو ک شم  افگن روساااک اراااکشاه هوچککرازاراااکشاه 

 .ای ا جا غایرخان وهرکارهاروا یان چ گیزخان  شود

ساا رمغمدشن سااممان پادراااه درشسااکان شه کرهیه  یزشک امرشودویک رااایک یم شه هوه خسااارات کرهیه 

همک  کرد.درشغشوغه ساااا رمغمد شن ساااامممن دو ت دراا ازکرهیه خواساااات کا یرویای  راازخاک 

دراا درموعااان شیرون ه د.اغکماالاین هارشه کغریک ایران وروسااایه عاااورت گرفکه شودکاکرهیه را 

غان ه  ده خاک یک هرااااااوردرشک هه درشسااااااکان خودرا مای ده دن میدا دو رارشدید. درمورااااااد اراااااا

درغا یکه مغمدشن سااااممان دمده شودکاازکرهیه شخوایدهه درج ی یمن شافرسااااکادن ساااارشازهمک  ه د. 



واین زما ک شودهه مراه  ازاکغادرااادیمن کغت ریشرت درشساااکان ساااعودت خارج میراااد.شک  کیجه 

سااعودت و ا امیدت اردوغان  رااان میدادهه اکغادکرهیهو معاارودرشسااکان  شودن ساا ر پادراااه درشسااکان

سااعودتو  رومراه  درغان فروپارااک اساات.وکرهیه یم از فرشین ا مممک ک اا اساات ویم دردرعااه 

ا کعااااادت شایدشک اائک راااارر ی گ ت را مکقشن رااااود. امپریا یسااااکاات روساااایه هه مکرعااااداوراااااع 

دن اردوغان یک غمقه س ت کرهرده وادکم هرد دهه دو ت روشخراشک کرهیه شود دغمقه   ا  راشرگر

دراا راشاااااموراااااااکاااااات زمین شااااه یواهمااااک میک  ااااد.این  ااااا وع ککااااان دی ااااده ات شودهااااه 

اای   شاشم  افگ  کاه ون یرزما یکه میخواساااااااات  مد"راخردوخمیرمیساااااااااخت.کرهیه  اردوغان"جا

شرمیگراااات. وهردیاییم واردخاک دراا میراااادوهردیارادرد جا شک یراع شه دک  میشساااات ودوشاره 

هارت را میکوا سااک دا جام شدی د.اما عاا  مورااکاات زمین شه یوات روسااک درخاک دراا معاد ه را 

  کغییرمیدادوشرکرت  یروت یوائک کرهیه راشه افسا ه مشدن میساخت.

امااردوغان کای وزیم ازروسااااایه معذرت  میخواسااااات وغیرمساااااکقیم شاایما وارااااااره  دامک  راادکم 

 سااااار  ت هه"مادرا کخا  دوسااااات اراااااکشاه هرده ایم".ی گامیکه زمساااااکان گذرااااات وشاارمیکردومیگ

رسااایدویواگرم وفعااان هارساااککورکوریزم فرارسااایدوکرهیه همشودت کوریساااکاات روساااک رااغسااااع 

هرد.زیراعاااااادیایوکن درساااااااغن دریات مدیکرا ه وشغیره ساااااایاه خا ک ما د دورسااااااکوران یاشسااااااکه 

ازهارشازما دوکعدادشیکاران ساااککورکوریزمو چرمگرتو راااد دوعااا عت چرمگرت وکایه فر  کرهیه 

وشازار فرو  شه یزاران   ررسید.و ک ای ام اردوغان راشه دن ا دازه شیچاره  ساخت هه دذرخوایک 

 .شرغمقوم اردوغان یک گره دیگرس ت کرهرد pkkه د. روسیه شاخو سردت غمقه   ا  رااز ریا 

وهراکیک خما هردوشامورااااک یات زمین شه یوات و یرویات دمpkkدرمدت خیمک هوکایک چریکاات

سااااااشک مساااااامت گردید د.دیگریمیکپکریات اپاچک کرهیه درشساااااایارجایا میکوا سااااااک دد ااراازدساااااامان 

راااااااکاره  د.این کمه خرع پات چا اردوغان راگرفکه شودواویک اروپاوامریکا راشه همک مک  مشید 

رد دوش ریادوا کماع  ان او شیک  میگ ک د. د اا شجات د که اردوغو ک یمگک ازه اراوشاشک ک اوکک ردمی

راهمک ه  داورا شیراااااکرششادکغقیرواساااااکازا میگرفک دوکاجائیکه اورااجازه  داد دهه درمراسااااام شخاک 

سخ را ک ه د.اه ون اردوغان جامدوغیر اشن کغییرشه اردوغان  یمه جامدمشدن  سپارت مغمددمک همک 

موازت شه این سااااااایرساااااااقو  غمکت  یرویات هردت راااااااده وازاروپاوامریکاهامک اامیدگردیده شود. 

 درراااارا کرهیه افزای  یافتوا  جاریاوغمکت کروریسااااکک وغرهت ا کعااااادکرهیه شساااامت شغرانو

اردوغااان راهااامکشیچاااره ساااااااااخکااه وشااه زا ودردورد.اوهااه دیروزشاااککشرمیگ ات"ماااازخوددفاااع هرده 

 !م"ایم"سرا جام زا وزده وفریادد ودگ ت"شدهرده ام معذرت میخوای

 ؟سران چه نظامی غرورملی دارند

این شررسااک مخکعاارهه اجزات دن یکایک از فر ما گذرااکهو  رااان میدید هه ریشران وسااران هرااور 

یات واشسااکا ا دغرورممک ا د.ا شکه این ک اا د ات اردوغان  یساات هه شا این غقارت خ  شی ک میکرااد.  

م" ه"شگویدوشرروت" ه"ا  پافراااااااارت درجاان ه و ک ییم یک ازد اا ادر یساااااااک دهه شه امپریا یز



ه اااد.دخ ااادیاااات ایران هاااه ازیماااه شیراااااااکرالر میز  ااادوجموه یاااات راااااااااادامریکاااائک را ماااای  

 وخمیرخاااام مشااادن راااااااااده میااادی ااادشیراااااااکرازاردوغاااان یاااک روز"جااااماااد"شوده وروزدیگرشاااه موم

 گروخودرادراخکیارامپریا یسااااااات یاگذارده ا دکام اشا معیاریات"شازاردزاد"شه د اا راااااااکن شدی د.ا

ازجاااام"زیر"خمی ک رااااااارودک یم وکاااا"شرجاااام"راش ور اجماااا ک مرور ه یممک شی یم هاااه درکماااام 

د ااای ااشیرکرازیرالفوک الر زده وشدکرازکرسوت کاریخ غروروررر مردم ایران راشمعاممه گرفکه 

ا د.د ین این مورااوع درذات  فام ساایاسااک وایدئو ومت کمام ای ااساات.ای اادرفایردزادا دوامادرشا ن 

شایزاران رراااکه وشافکه ا کعاااادت وسااایاساااک اسااایر فام سااارمایدارت امپریا یساااکک وسااایاسااات جاا ک 

امپریا سکاامیشار د. در ماییت فکرت وایدئو ومت  ییچکدام ای اامشارزه شاامپریا یزم راه  جات  اائک 

یافت رمردم ران  یست.اهاریت دفیم ای اا وهرت شه امپریا یزم وما  دسگان خا گک ازدست د ااغذاد

هردن راراه  جات وسااااعادت مردم میدا  د. شد شخکا ه افغا سااااکان شیرااااکرین  مو ه اددات اخررا کقدیم 

کاریخ دسااایا هرده اسااات.ازامیردوسااات مغمدخان گرفکه کاامیرمغمدیعقو  خان وامیردشدا رغمن خان 

قا  وکا امروز)شه اسااااااکا ات امان هللا خان(کمام سااااااران ای کرااااااورما  دساااااای خا گک که ما ده پراااااا

امپریااا یزم را یسااااااایااده وشرافکخااارات کاااریخک ودزت مردم  -اساااااااکعماااروامپریااا یزم وساااااااوسااااااایااان

 .سمغرورورریر این سرزمین شیرون داده ا د

فق  وفق  دن  فامک هه دردن  درت ساااایاسااااک دردساااات خما شاراااادوش ورپیوسااااکه راه جدائک از فام 

ه غروروگرد  رازت خما خودرا در ا کعادت وسیاسک سرمایدارت راشپیمایدومیکوان ریشرا ک رادیده

مقاشن امپریا یزم غراساات هرده ا د. چ ین  فامکو فام دموهراسااک  وین اساات هه کغت ریشرت  شقه 

هارگرراه  جات ا سااااان وجامعه رادرمشارزه دمیه امپریا یزموفئودا یزم وساااارمایدارت دالن مک شی د ه 

ی دمیه ارااغا گران امپریا یساات ودزادت درسااایه د اا ما  د اردوغان. غرهت شسااوت این جامعه شاج 

 .سیاسک افغا سکان دغازمیرود

 نمائویست های افغانستا
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