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 ئةوروپا، توركيا و كورد
 ئةجمةد شاكةيل

وةك يةكةم ژين كورد هةصبژثردرا بؤ ئةنداميةتيي پةرلةماين توركيا و كة لةيال زانا، 
 بة ذةنگةكاين ئاآلي كوردستانةوة ذاوةستا و بة كوردي قسةي ةمان و ميديادا،لةبةردةم پةرل

وونةي ژنثكي شؤذشگثذ و ك منكرد و پؤليسي تورك گرتيان و خستيانة زيندانةوة، خؤي وة
كة لةيال زانا دواي  .ةصوثست و گرثدراوي پرسي نةتةوةكةي بة جيهان داية ناسنيخاوة

بةربووين لة زينداين توركيا، بانگهثشتين برؤكسل كرا و لة بةردةم پةرلةماين ئةوروپادا 
ة بؤ خةآليت زاخارؤيف پث بةخشرا، خؤي وةك منوونةي كةسثك داية ناسني، كة پرؤپاگةند

، ئةوروپايشيةكيةتيي . كةي توركيا دةكاتدميوكراتييةتوركيا و يةكيةتيي توركيا و گؤجة
ةكةي خؤي و گوثي لث دةگرثت و ذثگةي پثدةدات،  پةرلةمانكة لةيال زانا بانگ دةكاتة

 بؤ خةمآلندن و لةبةر كورد ئةو كارة ناكات، ئةوتةنانةت بة زماين كورديي بپةيضثت، 
 توركيا لةبةرچاوي ،ئةو. يشتكردين توركيا وةها كارثك دةكاتاذازاندنةوة و ئار

كة لةيال زانا باس لة دامةزراندين پارتييةكي . خؤشك دةكاتةوةةوة و ذازثنثتئةوروپاييان دة
ميي لة توركيادا دةكات، پارتييةك ساز دةكات، لةگةص سياسةت و ديدي فةربؤ كورد سياسي 

ةيال زانا، پارتييةك ساز دةكات، كة خزمةت بة ل. توركيادا هاوئاهةنگ و هاوبري بثت
. كاتب دايةكپارچةيي توركيا و كةوثكردين پرسي كورد و مرؤضي كورد لة باكووري كوردستان

لةيال زانا، ئثستا هةر ئةو ئاوازةي عةبدوصآل .  نيية1995، لةيال زاناي 2004لةيال زاناي 
. ةوة و قسةكاين ئةو دةصثتةوةئوثجاالن دةخوثنثت، كة لة ئيمرالييةوة پةخش دةكرثت

و " عيساي مةسيح"ئوثجاالن، كة ساآلنثك خةصكانثكي نثو گةذةالوژثي ذؤشنبرييي كوردي بة 
ئثستا دةآلصي نيويان دةبرد و باسيان لثوة دةكرد،  ،"حوسةيين كةربةال"و " گيضارا"

كاين ميت و قسةئيمالپثكراوةتوويت ئاسا يةكپارچةيي توركيا و گؤجةدميوكراتييةكةيةيت و 
چاالكي و بزاضة سياسييةكاين . وركيا واژوو دةكاتةوة و دةصثتةوةپؤليس و دةسةآلتداراين ت

لةيال زانا و ئوثجاالن و زؤرثكي هةواداراين وانيش، لة يةك سةرچاوةوة هةصدةقوصثن و 
ئوثجاالن و خةصكانثكي زؤري كورد، كة اليةنگر و هةواداري . دةذژثنة يةك ئاوةذؤوة

.  وين، كؤصثك دصيان بةوة خؤشة، توركيا ببثتة ئةندامي يةكيةتيي ئةوروپاتثزةكاين
ئةوانةي وا بري دةكةنةوة، پثيانواية ئةگةر توركيا ببثتة بةشثك لة ئةوروپا، ئيدي لة 
سياسةت و ذةوتار و هةصسوكةوتدا وةك وآلتثكي ئةوروپايي كار دةكات و بة چاوثكي 

 و پثيانواية خثروبثر بة سةر ان و نةتةوةي كوردئةوروپاييانة دةنؤذثتة پرسي كوردست
يةكيةتيي ئةوروپا يانةيةكي مةسيحيية و تةواوي ئةوروپاي مةسيحي . كورددا دادةبارثت

توركيا بؤ ئةو يانةية وةك جووجكةغةريبةيةك واية و جثگريبوين لة نثو . دةگرثتة خؤ
 و دةسةآلت و قانوون، خؤ توركيا، هةرچةندة وةك دةوصةت. ئةواندا گةصثك سةخت و دژوارة

بة سثكوالر و نائاييين دةداتةناسني و بانگاشةي بؤ دةكات، لث لة ناوةذؤكدا وآلتثكي 



 2

دانيشتوواين توركيا و باكووري كوردستانيش، كة ئثستا وةك نةخشة و بة . ئيسالميية
يني كةمينة نةتةوانةي نثو توركياش وةك ئا ئةو بةشثكي زؤري بةشثكة لة توركيا و يفةرمي

ئةو ذاستيية، هةصكردين توركيايةكي موسوصمان لةگةص . و فةرهةنگ هةموو هةر موسوصمانن
و قايلبووين ئةو يانة مةسيحيية بة ) يةكيةتيي ئةوروپا(و لة نثو يانةيةكي مةسيحيدا

 تثيدا، سةخيت و دژوارييةك لة هةردوو الوة ساز يةكي موسوصمانئةنداميةتيي توركيا
يةكيةتيي ئةوروپا، كة . دةخاتة ژثر پرسيارةوةلة هةردوو الوة يان دةكات و پثكةوة ژيان

جضاكيية، لة ناوةذؤكدا  وةك ذواصةت يةكيةتييةكي ئابووري و سياسي و فةرهةنگي و
هةوصدانثكة بؤ سازكردين هثزي دووةم و مالنثكةري ئةمةريكا و جثگري ئةمةريكا لة ذووي 

زكردين هثزثكي دووةمي دواي ئةمةريكاية يةكيةتيي ئةوروپا، سا. سياسي و لةشكريشةوة
ئثستا ذووسياش دواي نةماين يةكيةتيي سؤضيثت و .  ئيمپرياليزمي جيهانيدا بةرةيلة

بةرةي ذؤژهةآلت وةك هثز و بلؤكثك، دةيةوثت لةهةمبةر ئةمةريكا و يةكيةتيي ئةوروپادا، 
ةوصي ئةويش بؤ خؤي هثزثكي ديكة قوت كاتةوة، هةر بؤية ئةويش بةردةوام ه

ئةوروپا و ئةمةريكا هةريةك بة . خؤنثزيكخستنةوة لة توركيا و هيندوستان و ئةوانة دةدات
جيا، كاتثك گةرةكيانة توركيا بةالي خؤدا ذاكثشن، بثجگة لة توركيا بؤ خؤي، ئةوان بري 

 يشكؤمارة توركزمانة موسوصمانة پذ نةوت و گاز و كانزاكاين كةونة يةكيةتيي سؤضيثتلة 
بة هثناين توركيا بؤ نثو بازنةي ئيمپرياليزمي ئةوروپا، هثناين ئةو كؤمارانة و . دةكةنةوة

راوي توركيان، چ  گةلثك هاسان دةبثت، چونكة ئةوانة گرثدگرتين ئابوورييانادةستبةسةر
لة تةواوي ئةم هاوكثشة .  و زمان و چ لة ذووي ئايينيشةوةلة ذووي فةرهةنگ

جنؤكةئاسانةدا و لة نثوان توركيا و ئةوروپا و ئةمةريكا و ذووسيادا، دةبوو سياسةتكاراين 
 وآلتاين ديكةي كورد، بذثك برييان لة كةمينةكاين نثو ئةوروپا و ذووسيا و ئةمةريكا

پانيا و فرانسا، سنيا، باسكةكاين ئيقةرةجةكاين ذؤما.  كردبايةوةمامةندي ئةوان
كةتاالنةكاين ئيسپانيا، ئريالندييةكاين ئريالندي باكوور، سامةكاين سوثد و نؤروثژ و 

چثچنييةكاين چثچثنستاين نثو ذووسيا، ئينديانةكاين فينالند، توركةكاين بوصگارستان، 
كة منووگةلثكي ...وماورييةكاين نيوزيالند، ئةبؤرجيينةكاين ئةوستراليا  ،نثو ئةمةريكا

. زيندوون، هةميشة مةترسيي تواندنةوة و هةوصي تواندنةوةيان لة سةر بووة و لة سةرة
ئةمةريكا، ئةوروپا، ئةوستراليا، نيوزيالند، كة هةموويان لة نثو يةك بازنةي فةرهةنگي و 

ن ئةوا. و دةدةنشة سذينةوةي جياوازييةكانيان داوة هةميبري و سياسةت و فةلسةفةدان، 
فةرهةنگي زاصي خؤيان بة سةر ئةو كةمينانةدا دةسةپثنن و هةوصي سذينةوةي فةرهةنگة 

ئةوروپا دةيةوثت، يةكفةرهةنگي و يةكشثوةيي و يةكسياسةيت . جياوازةكاين ئةوان دةدةن
ئةگةر توركيا ببثتة ئةندامي يةكيةتيي ئةوروپا،  . لة نثو يةكيةتيي ئةوروپادا بئافرثنثت

.  باكووري كوردستان، هةرگيز لةو كةمينانةي نثو ئةوروپا باشتر نابثتداهاتووي كورد و
، ئةودةمي هةموو دةنگ و )ئةگةر وةرگريا(يةكيةتيي ئةوروپا بة توركياي ئةنداميشييةوة

داخوازييةكي كورد بؤ جوثبوونةوة و سةرخؤبوون و ئازادي و ذزگاري دةمكوت دةكةن و 
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وثرانكردين كوردستان، كة دةوصةيت توركياي  تةواوي سياسةيت دژةكورد و. دادةپصؤسن
. كةماليست پثذؤي كردووة و دةكات، بةبةرچاوي ئةمةريكا و ئةوروپاوة كراوة و دةكرثت

توركيا بة هؤي نثزيكي و . توركيا گةورةترين وةرگري كؤمةكي لةشكريي ئةمةريكاية
 ناضيندا، هاوسثيةتيي يةكيةتيي سؤضيثت لة سةردةمثكدا و بووين لة نثو خؤرهةآليت

  و بةردةوام،لة سةردةمي جةنگي سارددا. جثگةيةكي ستراتيژي و گةلثك گرنگي هةبووة
دا ئةوةش گؤذا و 1984لة ساصي . گرتووةكؤمةكي لةشكريي وةرفرةترين و باآلترين جؤري 

تةنث لة سةردةمي كلينتندا كؤمةكي لةشكريي ئةمةريكا بؤ . ئةو ذثژة فرةتر بةرز بووةوة
ئةو .  هثندةي كؤمةكةكاين هةموو ساآلين سةردةمي جةنگي سارد، بةرز بووةوةتوركيا چوار

ي چةكي %80ئةمةريكا ":نوام چؤمسكي دةصثت. كؤمةكانةش شيت زؤر گرنگ و دژوار بوون
بثگومان فذؤكةي  لةشكري توركياي دابني دةكرد و ئةو چةكانةش دةمانچة نةبوون، بةصكة

بووچي؟ هؤي ئةو كؤمةكة ئةوة .  شيت ديكة بوونجةنگي و تانك و ذاوثژكاريي لةشكري و
، لة كؤتايي نةوةدةكاين سةدةي بيستةمدا و لة بوو، كة توركيا لةو ترؤپكة ساآلنةدا

سةردةمي كلينتندا، تثرؤري دةوصةتيي دژ بة كورد، كة نثزيكةي چواريةكي دانيشتووان 
ئةمةريكا . 1"ةكردنحوكوومةيت توركيا جةنگثكي مةزين لة دژ د. پثكدثنن، پثذؤ دةكرد

لةهةمبةر سياسةيت سةددام حوسةيين دژ بةكورد و ئيسرائيلي دژ بة فلستنييانيش ئةو 
چؤمسكي ئةمةريكا وةك منوونة دةهثنثتةوة، لث النكي دميوكرايت . سياسةتةي پثذؤ دةكرد

. يش لةهةمبةر توركيا و عرياقدا وايان كردووة)ئةوروپا و يةكيةتيي ئةوروپا(و مايف مرؤض
و  دژ بة كورد يوپؤشييان لة تةواوي سياسةتةكاين سةددام حوسةين و توركيااةوان چئ

كردووة و كاتثك، كة بؤ خؤيان پثويست بووبثت و بة قازاجني ئيسرائيلي دژ بة فلستينييان 
ئةو  .لث كردووة و كاتثكيش پثويست نةبووبثت متةقيان لث كردووةخؤيان بووبثت، باسيان 

وآلتاين مرؤض و ئازادي ذادةربذين و ئازادي زمان و فةرهةنگةي، كة  و مايف ئازادي مرؤض
ة بةصگة بؤ نامرؤضيي هةندثك و يةكيةتيي ئةوروپا باسي لثوة دةكةن و دةيكةنئةوروپا 

 تةنث لة كايت دژايةيت و ناكؤكيي ،و چةوساندنةوةي كةمينةكانذثژمي و پثشلكردن 
ا، بةكاري دةبةن و كة ئةو وآلتانةش هاتنة بةرژةوةندةكاين خؤياندا لةگةص وآلتاين ديكةد

ذيزي خؤيانةوة و بوون بة بةشثك لة سياسةت و نةخشةي خؤيان، ئيدي ئةو باسانة بؤ 
كورد .  لث كوثر دةكةنئةوان گرنگ نيية و گوثي خؤياين لث كةذ دةكةن و چاوي خؤياين

 . ئةوروپا نةبثتدةبث چاوةنؤذي هةر ئةو جؤرة هةصوثستة بثت و چ هيوايةكي بة يةكيةتيي
 و نةخشةيةكي بؤ كورد و باكووري كوردستان هةبثت، نامةيةكيةتيي ئةوروپا ئةگةر بةر

ئةوا تةنث بةرنامة و نةخشةي دةستةمؤكردن و فثرة گوثذايةصي و كوشتين گياين 
                                                          . و هيچي ديكةيي و شؤذشگثذي و ياخيبووين كورد پثيةسةربةخؤ
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