
 وروپیه تورکیا؟ ندک ئه چه
  زیز هع ردار سه

ی سای  وه رازی بوو که له مانگی ده ر ئه دا له سه م دوایه ی ئه که وروپا له دانیشتنه کتی ئه یه
رزوو له میدیاکانی رۆژئاوادا  هه. بوون ندام ست به گفتوگۆبکات، بۆ به ئه ڵ تورکیادا ده داهاتوودا له گه
ژار، پ له  وره، هه دا، ووتکه، موسومان، گه ان ههری ک قارچک سه کانی وه تورکیاو ناسنامه

کتی  یرانک بۆ یه مانه، هاتنی تورکیا قه موو ئه رای هه ره م سه به. کانی مرۆڤ رپچیکردن له مافه سه
کودا  کات و له ست پئه ه کووه دهوروپا ل کتی ئه یه، یه یرانی ناسنامه  کات که قه وروپا دروست ده ئه
ندام  ئه غریب داوای به کات مه. لتور کات یان که یه دیاری ئه م ناسنامه ئایا جوگرافیا ئه. بت و دهوا ته

و سنوری  و ووته نوان ئه یه له ی دابرانکی ئاشکرا هه وه وه به تکرایه ر ره کسه ر یه بوونیکرد هه
      !!نسا ره شک له فه ک به وو وهندام ب زائیر ئه ند ساک پش رزگاربوونی جه چی بۆ چه وروپا، که ئه

ڵ  گه ، ووتکه سنوری لهپاوهورو ترادیشنای ئهوته ناو جوگرافیای  که شی ده مترین به تورکیا که
ی زۆری کورد هاوتی  ی داهاتوودا زۆربه یه له ده. یه رمینیاو ئران و عراق و سوریادا هه ئه
شکانیم به  ی به ه یان واقیع؟ کوردوستانی تورکیا که زۆربهوه نزیک ونه مه له خه وروپین، ئایا ئه ئه

واری، گوندی  خونده ژاری و نه هه. وروپا چ تا ئه  فغانستان ئه مینکه که له ئه رزه چاوی خۆم دیوه، سه
کتی  ی یه که وی بریاردانه شهله . موو شون  هه ربازگه له کانی پشو، سه ده لتوری سه چۆکراو، که

ر کوردوستانی تورکیا  کی له سه ریه نته فزیونی بی بی سی دۆکیومه له نای دووی ته ا کهوروپ ئه
ری  ش که ت له کاتکا پشکه شوکان بوو، به تایبه ی په وروپی جگه ری ئه وه که بۆ بینه بوکرده

م  ف له ره ی شه ر کشه سه ت له ی مناڵ نارۆن بۆ خوندن، کوشتنی ئافره که ووتی، زۆربه رنامه به
                                                                                  . دا زۆر زۆر بوه ناوچانه

وه  کی تره وروپی بت له الیه وێ ئه یه وه ده که الیه م ووتک بووه دوفاقه، له رده م تورکیا هه به
وروپا تورکیا وا ونا  کی ئه ی زۆری خه یه زۆربه وه  ئه کشه. ر کورد کاته سه ربازی ئه هرشی سه

و پش له  مه ندسا له چه. ریای سپی وابت و ده ریای ئیجه کانی ده ناره ک که مووی وه ن که هه که ئه
ر  سه وه، که به زره ر گردکی به سه قولک به ره شک بوو له ژرخانی قه کی تاریکا، که به یه ندیخانه به

روانی که له  کانم ئه راخه ی قه که وه له ئاوه شینه که رزه  بچوکه به ره نجه یروانی، له په ما ئهشاری بۆدرو
وراپاوه  کانی ئه یان له ووته ساردهی زۆر هات، که زۆربه ی ئه ووت جمهر ت و پیاوی نیوه ر ئافره به

وه  کرده ئه وه ژماردو بیرم له نم ئهکا یتونه نکه زه دا ده که منیش له ژرخانه. رزان دن بۆ خۆرو بازاری هه
                                                                                  .کات ندکی ترم ئه شی چه به

کی  یه کریت، تا ماوه ندده برینی بیرورا به ر ده وروپی؟ له تورکیا له سه بته ووتکی ئه ئایا تورکیا ده
ر  گه ر کوردبیت مافت نیه، ئه گه درای، ئه هنانی زمانی خۆت سزاده کار ر به سه وپش له مه زۆر کورت له

دان  کان به ربازه رکارک سه وه، هه نده تخاته به ت ده ک له حکومه یه خنه ر ره پ بیت مافت نیه، هه چه
ندی خۆی  وه رژه ک بۆ به  ر الیه ه ههک یه فسانه  یی ئه وه  ته ووت، پاراستنی ئاسایشی نه ته له بت خیانه نه
                                                                                               . کاری دنت  به
وه که نزیکه له  نه ده وای لک ئهندک  وروپا تورکیا گۆراوه، گۆرانک هه کتی ئه کانی یه پی راپۆرته به

تای  ره زن، بۆیه بۆروسۆ له سه ر کاغه نھا له سه کان ته ی زۆری گۆرانه م زۆربه به. وه شۆرشکه
کان  وه به گۆرانه ب له رووی پراکتیکه وه که تورکیا ده ی دووپاتکرده وه دا ئه که ی نانخواردنه ئواره

 دیاره . ست توان پی هه وێ تورکیا ده یه وروپا ده کته ئه یی که یه یه و شوه م گۆران به به. ست هه
که . یه ره په80،000یکات  ێ پیاده وه درت بۆ ئه  هتورکیا ئ  هی که ب و دۆکیومنته کانی ئه ره  پهی ژماره
م  به. ننت، پکد روبردنی حکومه گاو ئابووری و به وه که کۆمه گرته نانه ئه و الیه ی زۆری ئه زۆربه



ر  گه ئه. ر بونیادنراوه تی تورکیایان له سه وه گۆرێ که ده مایانه ئه و بنه رتاپا ئه کردنه سه م پیاده ئه
تاتورکدا دابران  ڵ ئه گه وروپا له  کتی ئه وا یه کاندا دابرانی دروستکرد، ئه  ڵ عوسمانیه گه تاتورک له ئه

زگاکان و  قامگیربوونی ده سه،  ی کۆپینھاگن دهمی کرایتیریا که ندی یه به. کات دروست ئه
ها رزگرتن و پاراستنی  روه نتیکردنی دیمۆکراسی، حوکمی یاسا، مافی مرۆڤ وه هه ره گه
بته ووت جیاواز له  وا ده بوو ئه ی تیا ئاماده ندانه و به ر تورکیا بووبه ووت ئه گه ئه. کان تیه  مایه که

تی  مایه ستوری تورکیادا که له ده. بت کان هه نده ی خۆی بۆ به وه وێ لکدانه یه ا دهم تورکی به. کا ناوچه
وه  می عوسمانیه رده ستوری سه نده له ده م به  ن ئاینکی جیان، دیاره ئه ن که خاوه کانانه و خه ئه

وروپا کوردو  کتی ئه  م یه به. گونجا ئه" کاندا مۆدرنه " تاتورکه کانی ئه ڵ بۆچونه گه وه چونکه له ته ماوه
  ب هزه وه تورکیا ده کی تره الیه له. یه جیاوازبن یان هه وه نت، که مافی ئه مینه دائه که وی به له عه
تدا  قیقه ی کۆمار داناوه، له حه م خۆیان به پارزه رده ی که هه وانه وه، ئه م کاته کانی که ربازیه سه

گونجانایه   ر لپرسراوکی سیڤیدا نه ڵ هه ر له گه گه یان پک هنابوو، ئهزگای تی ده جۆرک له دیکتاتۆریه
                                                                          .کرد را ئه سه  تایان به رزوو کوده هه
ی که  مه تهو سیس ئه. می خوندنه م گرنگترین شت که پویسته له تورکیادا بگۆرێ سیسته به

بت تورک  ی دشاد بیت ده وه کو،بۆ ئه مکی وه وروپای لدت، چه  کانی ئه تائستاش بۆنی فاشیزمی سیه
ندام بوونی تورکیا هیچ زیانک به  ئه مانه به  رای ئه ره م سه به. وه مرۆدا جی نابته  بیت، له دونیای ئه

کگرتوی کوردوستان بکاته  خۆی یه ربه تی سه وه ونی ده نگه خه نده ره رچه هه(نت  یه کورد ناگه
ودانی  م رگا بۆ هه ، به)یشنه نه-کی پۆست زگایه وروپا ده کتی ئه تایی، چونکه یه تا هه ونکی هه خه

وروپا پویستی  کتی ئه  یه. وه کاته لتوردا ده کانی ماف و ئابووری و که زیاترو گۆرانی زیاتر له بواره
مانکاتدا  ی داهاتودا بیکاته بازارو له هه یه ی له ده وه ک تورکیایه بۆ ئه ی وه وره به ووتکی گه

گشتی   وروپا به  له کاتکا ئه،رگرێ ستکی کار سودی لوه ک ده وه بۆ ئاستک که بتوان وه بیگوازته
که ببته   ووتهوه بگرن که شدا رگا له وه ڵ ئه گه له. کان ری پیره چ ببته کیشوه وه ئه و ئه ره به

رکی  گه کانی ئه وره گه کک له هۆکاره وروپاوه یه کتی ئه الی یه وی موسومان، که به ووتکی توندره
                                                                                        .ژاریه وا هه

     


