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ه ت ب باره وروپی سه رو بیریارانی ئه یه له نوان نوسه آی زۆر هه آی زۆره مقۆمقۆیه یه ماوه
ندام بوونی تورآیا زۆر  ی دژ به ئه ره ت به به هه. وروپا ی ئهآت ندام بوونی تورآیا بۆ یه ئه
آه له  رووپا پرسه ندێ له بیریارانی ئه مان آاتیشدا هه م له هه به. و له زیادبوونیشدایه یه وره گه

 .وروپی وی ئه استهی ڕ ره تیش به بینن به تایبه دا ده آه آی جیا له دیدگای زۆرینه دیدگایه
 
 Laurens van(الورینس فان ئاپلدۆرن   ودیدارك بووه تایتلی  ره ی سه م تایتله ئه

Apeldooren (هر  ریك یان زورخه ڵ ئه گه ندی له له گۆڤاری فیلۆسۆفی هۆ)Erik Jan 
Zúrcher (ه بیریارو نوسهنجامیدابوو ئه ندی ری هۆ  . 

  هتی عوسمانی  ئیمبراتۆریهستی به  آه مهتی پشوتریش وه او دهتورآی:  ر ده ریك یان زورخه ئه
شه آه   یه و بیرۆآه ها دژی ئه روه هه. بینیوه شك له ژیاری ئیسالمی نه آو به رگیز خۆیان وه هه
وروپا، بۆیه تورآیا شونی له  یه له آولتوری ئه تورآیا آولتوركی ڕادیكای جیاوازی هه" : ده
و  یه له سه و مه ته ناواخنی ئهچ آی درژدادڕ ده یه ریك به شوه ئه. "وه ا نابتهوروپ آتی ئه یه
. نسا ره  ساڵ دوای شۆڕشی فه40ی   نزیكه1830وه بۆ  باته تای مۆدرنه له تورآیا ده ره سه
 تی تورآیا وه  داڕشتنی دهآا به ۆرك دهتتا وی ئه  پهیی له توانین و رمی گله ر چی به نه گه ئه
ری  ی آه دادوه وه ش بووه هۆی ئه وه و ئه ڕای ئه تورآیا، به وه له ته ك نه ی یه ر بناغه سه له

وێ و  آه یه ده و پكھاته م خرا فریای ئه به. ل سنووردار ببن آانی گه آشه بكات و ئازادیه پاشه
ر  و هه به ڕای ئه. گا بوونی نیه ب آۆمه) ت ردانیه فه(رو ڕۆسۆ ئیندیڤیدوالیزمه  الی هرده:  ده
ر  گه ی آه ئه و سوپایه و سوپا، ئه ت وه داته ده  ده)ئیدنتیتك (ك یه ویه ش هه گایه و آۆمه ئه

 .پارزێ ك ده یه وه ته ئاساییشی نهستكی پۆیین  پویست ب به ده
ك  ، آۆمه آه ته چته ناو بابه نه ده آالیه مه ڕاوبۆچوونكه له دیدگایكی زۆر یه ڕای من ئه به

رو  نوسهجۆره و  وه زۆرك له داخه به. آا آا یا باشتر بم خۆیان ل گل ده ڕاستی له بیرده
 آی دروست یه وه ی لكدانه وه ن، بئه آه ته ده وه و ده ری ئه ماشای سبه وه ته بیریارانه له دووره

 .ن آانی بكه فتاره تی مرۆڤی تورك و ڕه قلیه  بۆ عهو واقیعی
یاندنانه دایه آه  و ڕاگه نھا له بیستنی ئه ر توانینكه ته ریك یان زورخه گرفتی ئه اخر ئ
تی خۆیان  تدان به سیاسه رعیه و شه آو پوپاگنده بۆ خۆیان میشه وه رپرسانی تورك هه به

 نیه، آان ی پی وایه بوای به ملمالنی ژیاره و ساتانه مان ئه و له هه  ئه.ر آردووه سه آاریان له
لمن آه  وه بسه وێ ئه یه آات، ده و جۆره ملمالنیه ده گرێ آه باس له خنه له هانتگتۆن ده ڕه

آا آه  وه ده باس له.   ملمالن دروست ناب وه ر ئه به وروپیه، له آولتوری تورآیا آولتوركی ئه



آانیش  وروپیه ئهآو  وروپیه، وه الوه ئه ندیش خۆیان به ناوهچینی ها  روه ی تورك، هه نوخبه
و پی وایه  ئه. وروپیش ریتی ئه وروپی و داب و نه آی ئه ن، به پیشاندانی ونایه آه فتار ده ڕه

آان  م داخۆ تورآه وه ناآه دا من باس له لره. یه ستیان هه ست و نه مان هه آانیش هه دینداره تونده
ب و بۆ خۆی  یران ده و الوه دوچاری قه له دو و ی ئه م قسه به. وه نه آه یه وا بیرده و ڕژه به
آات و  ی آورده له بیر ده وه ته و وته آه نه ی ئه ترین پكھاته وره و گه ك ئه وه، له الیه ڕته گه ده

و  له الیكی تریش به. ی ناوهنانی آورد نادات ره قهله ك خۆی  یه تورك ئاسا به هیچ شوه
 .ی هانتینگتۆن ڕاست نیه آه هلمن آه بیردۆز وێ بسه یه ی ده قسانه

و  آانی ئه ره پوه. قلی ئینسانی تورك دایه ت له خودی عه آات آه ئیشكالیه وه له بیرده و ئه ئه
تی تاك  وه ش ده و ساته تورآیا تا ئه. وه نه آانی آۆپنھاگن تكناآه ره ڵ پوه گه رگیز له ته هه قلیه عه
ك  یه و ئینكارآردنه به ئاشكرایی دیاره و تورآیا به دا ئهیی تورآیا یه، له یاسای بنچینه وه ته نه

دا گوتی تورآیا 1993ر له   بۆیه آه تانسۆ چیلله.بات ك آولتور ناو ده ك زمان یه ت، یه میلله
و  ئه:  ر بیرگ ده ل فان ده لیۆنهلجیكی  ناتۆری به سهك آولتوره،  ك زمان و یه ت و یه ك میلله یه

ش  وه ای ئهو. وروپا آتی ئه ندام له یه تورآیا ئاماده نیه ببته ئهییشتین آه  آاته تگه
 :نون و خانه ده وروپا خۆی له آتی ئه ڵ یه گه تورآیا لهآانی  جیاوازیه

آك بووه بۆ  میشه چه تی له تورآیا هه ر چی ئیسالمه گه ئه. تكی مسومانه وه تورآیا ده -1
ری  گای تورآی، آاریگه سك بچته قویی آۆمه  آهر م هه به. تی جوانكردنی تورآایه

ش پم وایه  بۆیه.  نیهمتر آانی تر آه گا ئیسالمیه گایه هیچی له آۆمه و آۆمه ئیسالم له
 شت له ڕۆژئاوا نانه  تهچونكه. ر چووه سه واو ده و خاه ته ر له ریك یان زورخه ئه
مۆ  گای ڕۆژئاوا، ئه وه ناو آۆمه بتاوتهمی تورك ناتوان  م و سیه ی دوه چه وه
ندی تری  وه تورك و ڕه. ی ئینتگریشنه له سه گایه مه و آۆمه ترین گرفتی ئه وره گه

شی   هاوبه ی جاران نه گایكی بچوآیان پكھناوه، زۆربه وروپا آۆمه  ئیسالمی له ئه
آی  یه چونكه به شوه. هنگ و باس  ده چشزانن ده گای ڕۆژئاوان، نه هآانی آۆم مه خه

آانیشیاندا  تاڵ و پشوه تن و له آاتی به سابه رقای آارو آه ریك و سه گشتی خه
بۆ نمونه تورك له . ن به ر ده سه آتر به ردانی یه و له سه) 1(ت و آانیان له مزگه آاته
ه زان آ ژی، خۆیشی ده ری تیادا ده ریك یان زورخه ی آه ئه گایه و آۆمه مان ئه هه
ی  واخانه ی تورآی، نانه خانه   چایهی آاری تورآی،  نوسینگهوت، وان وای مزگه ئه

ری  تیده ری تورآی و یارمه فه ی تورآی، بیرۆی سه تورآی، مارآتی تورآی، چشتخانه
آردن  موایه تورك پویستی به قسه ی آه و ئاسته یه، تا ئه آاروباری دارایی تورآیان هه

ن آه  آه و آشانه ده ندا قسه له آانی هۆه ی سیاسیه بۆیه زۆربه. ك یهند ڵ هۆه گه ب له
 .آات وان دروستی ده غریبی بۆ ئه ندی تورك و مه وه ڕه

ك  ش آۆمه و چرآه ساته آات آه تا ئه ش له بیر ده وه ر ئه ریك یان زورخه ها ئه روه هه -2
 : ش هوان وه، له ته ر ماونه سه ی جیددی له تورآیا ب چاره آشه

 .ی آورد آشه - أ
 .ی دیموآراسی آشه - ب



 .ی ئابووری آشه - ت
 . و ڕۆژئاوای تورآیا ت ترین جیاوازی له نوان ڕۆژهه وره بوونی گه - ث
 .آات وروپا دروست ده آتی ئه ترین پرس و ترس بۆ یه وره آه گه. بكاری - ج
 .هن ره زۆریان پكده شی هه ی آۆچ پكراوان، آه آورد به آشه - ح
 .مانی تورآیا رله ی آورد له په قینه تی ڕاسته رایه نهبوونی نو نه - خ
 .وانی رده وآردنی سیستمی جه یره په - د
له . ین  لوه بكهانوه زیاتر به فراوانی باسی ی تر آه لره ناتوانین له ك ورده آشه و آۆمه مه ئه

بم  ه ناچار ده، بۆیآات ر قسه له مۆدرنته ده ریك یان زورخه ش ئه موو آشانه و هه بوونی ئه
له . ر نانه یان شتكی تره؟ سه بقه له ر شه تاتۆرك ئاسا، هه و، ئه الی ئه بپرسم داخۆ مۆدرنته به

تۆ :  پی ب سك به تورآكی بدات، ر آه ترین و خراپترین جونك آه هه وره چ گه بیری ده
د، هاوآاته  یھنته ناوقه  دهانآ وروپیه تی ئه  بۆ زیھنیهریك ی ئه هاره و به بۆیه ئه. آریستیانی

 .ترین باو و باران و آوه وره ڵ گه گه له
ك نیه  یه آا، پۆسه ی بۆ ده پوپاگنده) AKP(ی ئا آه په  و ڕفۆرمه نی باسكردنیشه آه ئه شایه
پا ورو آتی ئه یدا له یه آه یالزاناش له وتاره ڕز له ، بهستی پكردب وه به ڕفۆرم ده ته ناعه له قه

یه  و پۆسه ئه آه زان وه باش ده وروپاش ئه آتی ئه یه. ستا و پرسه ڕاوه ر ئه سه به جوانی له
وه آراون، هیچ  ته نھا له ڕواه آان ته ستی پكردووه، تا ئستاش گۆڕانه وان ده ژر گوشاری ئه له
وری تورآیایه، ست ریش ده وهه ترین و گرنگترین جه وره آراوه، گه سكاری نه ركیش ده وهه جه
وته  آه دهته  وه و ده ی ئه پكھاتهردار  وهه ڵ بچوآترین ڕفۆرمی گه گه كو له به،  نده وه ر ئه ك هه نه

ش وتارو  وه بجگه له. وه هاتۆته دونیا آه یه وه ته  ناوی تاك نهبهته  وه و ده ژر پرسیار، ناوی ئه
ی  هایانه و به موو ئه آانی آۆپنھاگن، هه  پرنیسیپهڵ گه ۆآن لهمالیزمیش ناآ آانی آه یدو بۆچوونهد

ت و  وه نوآه بوای به ده ی سیاسی تورآیش تا هه بژارده. یه آان بوایان پ هه وروپیه آه ئه
ی آه له  و ئاسته تی سوپاساالری به ئاسانی ناگاته ئه قلیه و به عه زیه رآه تی شوه مه سه ده
 .آان رمه زن بۆ هه ابهآانیان د ته سه ندێ له ده هه

 وه نه آه و بیرده آو ئه ش آه وه وانه موو ئه و ههر ریك یان زورخه رچوونی ئه سه م ده بۆیه ده
تی  ك ئیشكالیه ڵ آۆمه گه  و له وتووه ی آه تورآیا تی آه و  ئاۆزیانه موو ئه هه ڵ گه  له:دایه وه له
ك گورگه  ست دراوه نه ده آه تورآیا آوڕكی لهتی تورك، هشتا پیانوایه  قلیه ی عه وره گه

 .ڕ ی له پستی مه بۆره
                      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بجگه . بینیوه زگایه نه و ده و تورك سوودی لهآ وروپا وه ندكی مسومان له ئه وه هیچ ڕه) 1(
و  نھا له و ناخۆشیان ته م پشودان و خۆشی  ند نین به دینداری به ن پابه ی آه زۆریان هه وه له
 . آاری دنن زگایكی دارایی و سیاسیش به آو ده ش آه وه وه  دایه، وای ئه زگایه ده
 

  .وه ی میدیا بو بۆته ی  ڕۆژنامه176  ته له ژماره و بابه ئه* 


