
 
 
 

،وگـن  گـونتروه وه ۆنـهم ب بـه. ت بیـار بـدا،تـی وتـانی ئوروپـادا کییـه  یـه  لـه تـی تورکیـه وه تی ده ندامیه ر ئه  سه  دا له٢٠٠٤ مانگی دسامبری   له  که پاڕلمانی ئوروپا بیاری داوه
ـه ـه گرتنــی ده نگــاو هــه دــری هــه  چــاوه،ری پارلمــانی ئوروپــا روپــا و نونــهپــدانی هاوپشــتی ئو ره ی پــه وه ره رپرســی ســه ـب ـه تــی تورکیــه وـ نــانی داخــوازی ودیھ  ئاســت وه  ـل
  .کات شی پارلمانی ئوروپا ده  پشکه ،وه ته م بابه نگاندنی خۆی له سه  ئاخرین هه  ناو براو.  کات انی ئوروپا دهتی وت کیه یهی ـــــــــــــــــکان رجه مه
ی خـوی نیشـان بـدات وه ره  دنیـای ده  زایی پک بنت و به گۆڕکی هاکهۆی ئاڵ و ـــــتی دژی ئینسانی خ تی سیاسه واه  ڕه  له  که یه وه کانی ئه وه واوی هه  ته تی تورکیه وه  ده
 . هناوه می نه  و که وه تانی تری ئوروپادا دتهڵ و  گه  لهڤرچاو گرتنی مافی مرۆ  به سی و لهنی و ئازادی سیا ده گای مه مه باری کۆ  له که

،بت م ناوی زمانی کوردی نه  به،بت ی هه رنامه وتوودا جارک به  حه  زمانی کوردی له  به تی تورکیه وه  ده ڕادیوی  بیار درا که   ه پارلمانی تورکی وپش له وه   دوو ساڵ له
 نگـاوه م دوو هـه گرتنی ئـه  ڕاستی دا هه   له.بت ی کوردیش هه  و نوسراوه ی ڕۆژنامه وه ها مافی چاپ کردن و بو کردنه روه هه.   تورکیه کردن له ی قسه نیا بن دوو شوه ته
 وا و ڕادیـو مـدی رگـرتن لـه ـک وه بـ مـافی کـه کـی کـورد ده  خـه  سوور بـوون کـه و بیاره ر ئه سه وان له ئه. ر بوو سه  لهختی پارلمانی ئوروپای   زه وه تی تورکیه وه ن ده  الیه له

یـان کـی کـورد ده  خـه وونکـه چ،کراو بوو  پ نه و بوا نگاوکی ب ونه ھان ههکی جی می خه رجه  بۆ سه تی تورکیه وه ی ده نگاوانه م هه ئه. بت  زمانی خۆیان هه  بهانی ڕۆژنامه
خوازی کـورد و ژنـی ئـازادی،یـال زانـا  ئـازادکردنی لـه،کـانی خـۆی  ئامانجـه یشتن به  بۆ گه تی تورکیه وه کانی ده نگاوه   دوایین هه.ش کرابوون  ب به تاییه ره  سه و مافه ساڵ بوو له

 یاسـایی یـره  ڕکخراوکـی غـه ندام بوونیـان لـه  تاوانی ئه  به١٩٩٤ سای   له  هاوڕی که٣ڵ   گه له)  خشراوه ه ئوروپای پ بیڤتی مافی مرۆ پشتر خه (ڤۆری مافی مر تکۆشه
  . ئازاد کرد،گیرا بوون

  ڕفۆرم و بیارانه و ی له وه  نزیک بوونه  بهی  تی توکییه وه ی ده وسته م  هه رمی پشوازی کرد و ئه  گه  به  سیاسییه ره م چوار تکۆشه  ڕزگاری ئه تی وتانی ئوروپا له کیه   یه
  . بردنیان دابوو ڕوه ر به  سه نی له  پیشتر به تی تورکیه وه  ده زانی که
 بـۆنی حـوکمی بـهی یـ  تورکیـهتـی وـه کـی زۆری کردبـوو و دواجـار ده یـه وه یـال زانـا و هاوڕکـانی لکۆینـه ی لـه نـده وه ر ر پـه  سـه  لـهڤمرۆ ڕاستیدا دادگای مافی  ر چی له گه   ئه

، حوکمی پارلمانی ئوروپا ئازاد کران یال زانا و هاوڕکانی به  له توانین بین که  ده،کانیانی کردبوو نده روه ی په وه  نوێ پداچوونه رله  و داوای سه خنه ر ڕه  به ی خستبووه ناعادنه
تـی وتـانی کییـه  یـه ندام بوونی له  بۆ ئه ی که و ئاڵ و گۆڕ و فۆرمانه  ئه  تورکیهی قاژه له ال و په قه وڵ و ته موو هه ڕای هه ره سه.  تورکیه" دیموکراتیکی"تی  وه  بیاری ده ک به نه

  دیموکراتیکـه یـره تکـی غـه وـه تـی ده یاسـهوسـت و س ی هـه وه ره بیرهنـه کان  وه  ئازادیخوازه موو ئینسانه  بۆ هه و وته تی ئه وه  و ده  ناوی تورکیه،ڕی خستبوون گه ئوروپادا وه
 تییـه مایـه ڵ مـافی کـه  گـه تـی لـه کـان و دژایـه  و سیاسـییهتـی الیـه  کۆمـه ئازادیـهو  ڤکـانی مـرۆ تایی ترین مافه ره سه ڵ  گه لهتی  ی دژایه ساسه ر ئه ه س لهی  که بناغه  هـــــــــــــــــک
 ت و ئـازاری ئازادیخوازانـه زیـه  و ئه نجه شکه ی ئه وه ره بیرهنه  وه، وهنگ هاتو ته کی وه تی خه زایه نگی ناڕه ی ده وه ره بیرهنه وه.  زراوه  دامه،کی کورد ت خه  تایبه  به،کان ییه وه ته نه
ی وه ی بزووتنتـه وه  بـۆ تواندنـه یـه کـه تـانی دیکتـاتۆری ناوچـه وـه ڵ ده  گـه کی کورد و هاوکاری لـه رکوتی شۆڕشی خه ی سه وه ره بیرهنه  و وه و وته کانی ئه ناوبانگه  به  زیندانه له

وتـوویی و  پیشـکه وردا وـران کـراو سـه  دھات و الدکانی کوردوسـتانیان بـه  که یه ش و ڕووته ژار و ڕه  هه که و خه ی ئه وه ره بیر هنه ها وه روه هه. کی کورد ی خه شۆرشگانه
.  وه بیر دنته خۆری وه کاری و ڕشوه واشه  چه، درۆ  سیستمکی پ له هتی تورکی وه  و ده بیستنی ناوی تورکیه.  وه ته دان ساڵ ل دوور خراوه وڕۆییان بۆ سه ستانداردی ژیانی ئه

کـان    بـۆ رسـنوره ڕوانـی سـه کـی چـاوه  خـه وه کاتـک کـه تـه وهدای نگـ  و عـراق ڕه کانی  نـوان تورکیـه ر سنوره  سه  له تی تورکیه وه  دهی نهاڤتی دژی مرۆ سیاسه 
 و بـۆ وه تـه سـتراونه گـی هـار بـه ک سـه وێ وه کـان لـه ر سـنوره رپرسـی سـه نـدک بـه هـه.  وه جوونـه یـان ده گـه تی له بحورمهڕی  و په مۆرکردنی پاسپۆرتکانیان به

ن وـت نیشـانی بـده هیانـ کرـت ده  بۆیان ده ک که یه ر شوه  هه وان به ئه. ک دا بکشن خهر و چاوی   سه قی به تی و ده ڕی ب حورمه و په  تا به ڕن گه ک ده یه هانه به
" ه هه " ر به گه ت ئه نانه ته. بگوترت یان بنووسرتناب ک  یه چ شوهــ هی کورنابت به ی ناوی کوردوستان و وشه".  کانه تورکه هی   تورکیه " که) کی کورد  خه ت به  تایبه به(
 س بـه  کـهدا نهو سـنوورا نی ئوروپـاش نـاتوان لـهت خـاتری پارلمـا نانـه کـات و تـه راسـان ده  هه ڕی فاشیستی پۆلیسی تورکیه  بیر و باوه  که یه وره تا و تاوانکی گه ووسرابت خهن

  .ڕزگار بکات"  وه تاوانه"م  ی ئه بۆنه
ڵ  گـه ک لـه یـه  چ ڕاده تـانی ئوروپـایی بـه وـه  ده کـهۆڕ ــــــــ گ  دته و پرسیاره دا ئه لره.  وڕکانی یال زانا و ها دنی له ئازادکرک نه,  تی تورکیه وه تی ده رۆکی سیاسه  ناوه   یه مه   ئه

 تـه وـه ده و ئـه کـانی  ئاخنـاوه یندانه ز ر به رانبه وستک به و چ هه ئاگادارن   وتی تورکیه کان له تیه یه  سیاسی و کۆمه موو ئازادیه ژر پ نانی هه و ڤپشلکـردنی مافی مرۆ
کـی زوـم لـ کـراو و رانـی خـه  ژیـان و گـوزه  وتـانی ئوروپـا زۆر لـه کانیان لـه ته وه داران و ده رمایه ندی سه وه رژه ؛ قازانج و به  ڕوون و ئاشکرایه م پرسیاره می ئه گرن؟ وه ده
  .   نییه م وآتانه می ئه که وستی یه تی تورکیه هه وه  ده  له  ه گرانهخن وستی ڕه  هه ر بۆیه  هه،  گرینگ تره وساوه چه

سـامانی ت و روه کـی سـه ریـه سـه  خسـتنه   که داری دایه رمایه کانی نیزامی سه ندیه وه رژه دیھنانی ئامانج و به  وه ت نیا له خزمه شی ئوروپا ته تی وتانی هاوبه کییه   پکھنانی یه
ی وه  بزووتنـه زرانـدنی دیموکراسـی و پشـتیوانی لـه مـه ک دا تی وتـانی ئوروپـا نـه کیه  ئاسۆی یه یه مه ئه. تی ستیه به ستھنانی قازانجی زۆرتر مه  ده تانی ئوروپا و بهمی و رجه سه

  . وساوه کی چه ی خه ئازادیخوازانه
ی ر بناغـه  سـه داری له رمایه گای سه ت و سامانی کۆمه روه سه.  بپارزن یه و ناوچه وان له ندی ئه وه رژه  به  که یه  هه شنه م چه  و وتانی له  تورکیه تی ئوروپا پویستی به کیه   یه

کـی  کوشـتنی خـه ن بـهڵ کوژیـا کـی کۆمـه نـی و چـه مه قه ک و ته کارگاکانی چه.  نگ هاتوو بنا کراوه ته کی ناڕازی و وه  خونی خه رباریان له کۆشک و ده.   زوم و زۆر داڕژراوه
 م جیھانـه بـۆ ژـرا و بـن کردنـی ئـه.  یـه ری ئمـه رابـه کانی جیھـانی نابـه  تایه دان زوم و زۆری دیکه  و سه مانه  ئه .سوڕن تییان ده زایه  خون کشانی ڕیزی ناڕه ر و به تکۆشه

 ڕکخراوکـی  و خۆڕکخسـتمان لـه ی شـلگیرانه ـــــــــــــــــــــباتک  خـه پویسـتمان بـه, نسـانبـۆ بونیادنـانی دنیـایکی شـیاوی ئیواردنـک و   هـه شـنه ر چـه رهنـانی هـه  ده ڕیشـه و بۆ لـه ره رابه نابه
   .تی داری ڕبازیه رمایه  زنجیری نیزامی سه ردنیان لهــــــــــــــــــــــ و ڕزگار ک وساوه ژار و چه ی ههـــــــــک ندی خه وه رژه  به  که یه,یــکۆمۆنیست

 
 
 
 
      
 
 

٢٠٠٤  ریبـــتامـــ          سپ١٣ی  هراـــام ژمـــی هــپاری ــۆڤـــگ   هــیراو لــــــرگ وه  
یــین ژ حوسهـــالو گه  

اــــوروپــــی ئــــانـی وتـت هــکی  و یه هــتورکیی ـت وه ده  


