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 آی� اردو!�ن و ��ب ��ا�	 و ����� در ا������ت دی�وز ��
	 ��رد��؟
  

 ()$�ا'�ام ا��ی%$#�                                                       
  

 ��� �� ��	
در '� آرا، ��ر$#�ی! ��ب در ��ر���ن �����  41ھ�
ز ��ب ��ا� و �
��ً ای! ��ب در ا,#+ف �� ی() از ا��اب.�/ .دی�4 /) �
ا�3 �� �2(�1  ا	

 �;�دازد. ا/� ����ر ����ر د:
ار 9
اھ� �
د �� از ط�ی7 ��6! ا,#+5) �� /
)�
ھ�ف ا'.) 9
د �� �<�� =�3
ن ا	�	�	) و 	��#> �(
/#) ����� ا	، �3ی1 

/C��D ط�ح �<�� =�3
ن ا	�	) ��ای �<��  ،ا��اب��ام ای! . زی�ا در ظ�ھ� ھ� :
د
  �E3م ھ�#��. 

ف ای! ��ب �� ی() از ��اب دی�4 ��3 د:
اری�G و /�Fودی ھ�ی 9
د را دارد. ا,#+ 

ری 7.9 ھ�G�H ا�3 در ا,#+ف �� ��ب
� (/ ��	
 )CHP(ھ� ��6 ��ب ��ا� و �

�� ��ه و ��#�ن �;�دازد: =�� ده در '�ی در راه ی�5#! ا��اب �� ��ر���ن �Nف :
د و 
3
ن ا	�	) از ط�ی7 ھ�� ��	) در  در /1��R، ��ب /
��ا��Q 7.9 ھ� �� �<���=


ر �<�� �E3م /
ا�R5 ���. ا�5ون �� ای!، ��ب ��ا� و �
	�� ��ی� �� E��3
ن ��=

ق ��2#� /�3) و 	��	) =��1 :
د. �� رھ�T ز�3ا�H،  (3/�� و ST�H ��د ھ�R�

�� �� (�)PKK( ا��ه �����2. در ���) �� ای! ا=�ا/�ت ا��ابN/ �� ن+Hهللا او�T�  ،
  دی�4 ����� را �� :�ت در ��ا�� ای! ��ب =�ار /) دھ�. 

	

ری 9
اه 7.9 و ��ب �� �� دو ��ب دی�4(ا,#+ف ��ب ��ا� و �G�H ب��
 /.)) ��3 د:
اری�G و درد 	� ھ�ی زی�دی در �) دارد. ا,#+ف �� ی() از ای! ���

  دو ��ب، ��دھ� را /��وی /) 	�زد و �Y/ Z�H �[9د را ا��� /) ���.
��ی از � ��6 ھ�\ ی() از ا��اب ر=�� ھ� �� (�T/ ��	
�� د�
ت ��ب ��ا� و �

 �3اده ا�3، ا/� آ�G3 از Y�#3ۀ ا���D#3ت و T^/ _	�� (	�	ن ا
ط�ح �<�� =�3
 ���=
/ ،�G3ت آ�T��[/ `�وت دی�$�ه و�وت دار�3. و ای! �`#/ ��T�� ن�aاردو �):

 ا,#+ف ����ر د:
ار �� /) 	�ز/
 د. ��ب ��ا� و �
	�� را در :1) دھ( �(

ری 9
اه 7.9(�H ب�� b�,رCHP)cT' زای18)ا/�وز
H1394 ۀY�#3 �� `$(

ا���D#3ت د	 رد �� =�رت ط.T) ر�H ط�� اردو�aن �
د. و "	��ی �hی� او�3ر" 
) Y�#3ۀ ا���D#3ت را، ���زی د/
��ا	) �� HDP/��ون ��ب د/
��ا��Q 7.9 ھ�(

9
ا�3. ا/� ا,#+ف ��ب Z�H �� c.' ۀT.a ) و	��	ب  ��5د �� �� ��	
��ا� و �

رد �E3 ای! ��ب را /HDP ��� 7RFد/
��ا��Q 7.9 ھ�(/ c.' �� (./��� Qدر ی (

و ھ�ف ��ب ��ا� و �
	�� را در �<�� =�3
ن ا	�	) ��آورده 	�زد، ��9+ف ا�E#3ر 

ری 9
اه 7.9(G�H ب�� �TرھCHP رت�= ) ا	 �� Y�#3ۀ ا���D#3ت را :(�


ری 9
اه و ا,#+ف ��ب ��ا� و ط.T) اردو�aن /) 9
ا�3. G�H ب�� �� ��	
�

رد �E3 ��ب / c.' ��T/ �� 7.9ی ھ� �
اR5) �� ا�Y3م ی���، /�(! ا	

 .��)3 7RF/ 7.9 ھ� را Q��ا��
  د/
  

  ؟���ب ��ا�	 و ����� ��
	 ��رد�*�ا اردو!�ن و 
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ا/C.#D/ 1 دا9.) و �9رH) ����� �� $�دد، ا� �� /� ��	_ ای! 	
ال /�(! ا	
 Q� ���/ رت �5ای��ه در
k� �� ن�aی�ی اردوN��3 روش ا=#�ار $�ای��3 و/�ارا m=در وا
روی و ا�kF3ر $�ای) 	��	) و ا	#�Tاد/�3��n /) �<�ی�، ز/��� ھ�ی ���3/) او را 

#+ف و در$��ی او �� ,در د	#�	) �� اھ�اS5 در ا���D#3ت ا��9 /���� ��د. ا
�
 �� رھ�Tی c#5 هللا $/�9 ST�H .�) در ای! :(� دا:G/ SR3 ،!  

 ��	
'�ف �E3 از ھ� ��/1 و د��.) �� در :(� اردو�aن و ��ب ��ا� و �
�1 و �^�ت $�ای) در F� �� �23ن /��ھ� SR3 ا'.) دا:، ای! :(�

 .��� (/ 1'�� �T.a روی Q� و (T.ر ط�kF3اھ) و ا
9 �/�� ا/�وز �� �	��	  
 


