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  دد  ههمم  هههاب شاه محهاب شاه مح  وهوه ...  ... ی کوردی کورد  ا و کشها و کشهییمانمان  ی ئهی ئه  ڕاوژکاری تازهڕاوژکاری تازه، ، رکلرکلییمم
  
م  ی ئه  راوژکاری تازه ا بهیمان ی ئه هیم دووا کانی ئه بژاردنه  هه  له رکل کهیال مینج ئه

رکلی یال مینج ئه. ژمردرێ ا دهیمان تی ئه ن راوژکاری ئافرهیم که هی  بژردرا به  هه وته
کی پرۆتستانتی  شه باوکی قه.  ه شاری هامبۆرگ1954وتی سای   مانگی هه17ک بووییدا له
بژردرا کات  شکی شاری براندنبۆرگ هه ک قه  باوکی وه نگهی ناوی هرل شی کهیکیدا، بوو
،   بووه وره ر گهیناو خزانکی رۆشنب  له م راوژکاره ئه.  مانگان بوو3نھا  ال تهینج کی ئهیدا
رگری   مامۆستا و کاری وه  بب به بوو که ی هه وه زووی ئه  ئاره وه هیتای مندا ره  سه ر له هه

  . زمان بکات
شاری  رچووی دانشگای و ده هی ا ههیزیشی ف  به  دکتۆرای لهی نامه گه  به رکلیال مینج  ئه
  8  شت  هه لهر  هه. ) داستن هۆفمان (کییمر ندی ئه رمه  هونه ز له ش ههیزۆر،  کهیپزیل

مان کانی ئه رهیز موو وه  ناوهی هه وه هیسارده. زانی ای رۆژئاوای دهیناوی  ی که که  کۆنه م 
  .  وه ابووهی ل ج1982 سای  رکل بوو لهیش میئولر

ر دی  هپلۆ (رکی ژن بۆ پارزار که ک قسه رکل وهیال مینج ئه، نیرل واری بهیپاش رووخانی د
پاشان دووای ، بژردراو ست ههین ای کۆمهیمان شاندنی ئه وه اری ههیرپرس ی به) زریما
لمۆت یکاتی ه ر لهیز مان و وه رله ندامی په  ئه کگرتوو کرا به هیای یمان کانی ئه بژاردنه هه
اسی یکی س ی تووشی کشه نده کی گه له سه هۆێ مه لموت کول بهی کات ه1999سای . کول
تی کردنی  هیدژا. تی کرد ه دژاه، و وه لموت کول دوورخستهی ه ی لهۆ خرکلیال مینج ئه، بوو
و  که ر پارته  سه ان گرتۆتهیست کانی کۆن ده موکراتهیان دیرانی کرست سه  رکل کهیال مینج ئه

ر   سه خسته وتۆی نه چ کھارکی ئهیه،  وه  پشه ن بنه  ناده نج وتازه کانی تری گه  خه رگا به
                   . داکردی اتری بۆ پهیری زینگ هی ال وه وانه  پچه لکو به به، تی هیسا که
دارانی  مهت اسهی س  ک له  به کانه موکراتهیان دی پارتی کرست ر به سه  رکل کهیال مینج ئه

باتی  برێ و خه رده اسی دهیووبۆچوونی سری راشکاوی ب  زۆر به ژمردرێ که ا دهیمان ئازای ئه
ای یمان  رووخانی ئه شداری له  به ی که وانه رکل یکی بوو لهیال مینج ئه. اتک بۆ ده
   . ان رووخانینیرل واری بهیس بوون د م که که هی  ی که وانه ست کرد و ک بوو لهین کۆمه

کرد  ای دهیندامبوونی تورک تی ئه هی تووندی دژا  زۆر به ا کهیمان ی ئه هی  تازه م راوژکاره ئه 
  ندی به وهی اری پهی خواست ی که سانه و که  له مان کات ککه  هه  له ورووپا وه و کتی ئه نا له

   که هی ا ههیمان  ئه فۆرمکی ئابووری لهی ر رشی به   و باوه هی کا ههیمر ڵ ئه  گه هزی له
،  وتهم  کر له ج کردنی ده کا زۆر جار داوای جبهیمر  ئه ی که وه ڵ ئه  گه گوونجاوب له

  . ورووپا  ئه نری له کا دادهیمر ری ئهی دۆستکی هاوب  به هیبۆ
 15 تا 10ی   ماوه  کهستوتی  بهایندام بوونی تورک ئه ورووپا بۆ به ی کتی ئه وتنه و رکه ئه

ا یا تورکیمان ی ئه  تازه م راوژکاره ئهتداری  سه ی ده  ماوه کرێ له ده،  سای بۆ دانراوه
ا یندامبوونی تورک  ئه ی به رجانه و مه ج کردنی زۆر له وره بۆ جبه ر فشارکی گه ژ بخاته

  که) ر دهیرارد شرویج (تی هیرۆکا  سه به، مان کانی ئه موکراتهیال دیسۆس. ورووپا  کتی ئه له
 کانی وه تی هه بهیتا  به وه، ھانی ج کرد له ان دهیکایمر تی ئه اسهیتی س هی ئاشکرا دژا به
ر   سه خسته ده ان نهیوتۆ شارکی ئهف،  کعس  بۆ رووخانی رژمی بهکایمر ئه
  ب که نه وه نھا ئه ته،  م وته ی کورد له  کشهرکردنی سه ا بۆ چارهیتدارانی تورک سه هد

ج بکات  ش جبه انهی ئابوور فۆرمهیو ر ئه، کانی مرۆڤ بگرێ و  مافه  رز له ستهیا پویتورک
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ی   قابی کشه  هیخڤا ده  شهیی کورد رچی کشه هه،  کات ل ورووپا داوای ده تی ئهک  که
  . ای تورک کانی مرۆڤ له  مافه گرتن له رزنه

ا یبووڵ کردنی تورک ورووپا بۆ قه ر کتی ئه  سه خسته  ده زۆری فشاریکایمر رچی ئه گه ئه
   که ھانی کارتی فشاری زۆرپهیکی ج زلھز ک تاکه مان کات وه  هه م له به، ندام ئه به

تی   رۆژهه  بھن لهکایمر  ئهکانی ته اسهی س  دان به ا ناچاربکات کهیبتوان وتی تورک
  ی له م والته ورووپا ئه  کتی ئه ا لهیندام بوونی تورک  ئه کا بهیمر ئه. ھانیراست و ج ناوه

 تووندی   به ورووپا که  ئه  له کانوه هزه  به ته رگای دۆس ش لهیو ئه، دا ماروو ده  گه زۆر الوه
ز و ینگلیک وتانی ئ هو، راست تی ناوه  و رۆژههھانی ج کان لهیمر تی ئه اسهیری سینگ هیال
  . ورووپا ی ناو کتی ئه  تازانه ندامه  ئه و موو ئه هه

  کان لهیمر کانی ئه ته اسهیواوی س ری تهینگیاش الیسپانیئ، ایتالیئ، مارکیک دان  وتانی وه
ندام  ئه  به رمک له ا نهیمان ی ئه کرێ راوژکاری تازه کرێ ده  ده هیراست بۆ تی ناوه رۆژهه

 بۆ دان  م ۆته ر ئه شارکی باش بت بۆسهمان کات ف هه الم له شان بدات بها پیبوونی تورک
،  که تی بۆ ناوچه هی ی هه هیاسی س و پرۆسه رگای ئه کا لهیمر ئه. کانی کورد  مافه نان به

جوگرافی ، ئابووری هۆی باری ا بهیتورک.  ببات رووه ا بهی تورک ی دوور له که ناتوان پرۆسه
  . وه کا خۆی بگرتهیمر ی ئه اسکهی س ی پرۆسه وه ره ده اسی ناکری لهی س وه

ت و ئران   رۆژههڵ وتانی گه یزی لهه   ئابووری به اسی ویندکی س وهی ا پهیوتی تورک
.  که  ناوچه له هی کا ههیمر ڵ ئه گه  لهانی وره اسی گهیی س ان کشهیش زۆر م وتانه ئه،  هی هه
ندی کورد و  وهی په، راست تی ناوه  رۆژهه ن له ککهیمر  ئه  پرۆسه م وتانه دژ به موو ئه هه

. ننیب  ده وه هیترس  گومان و مه چاوکی راق بهی ع کاش لهیمر ڵ ئه گه  لهانیتمانی هاوپه
،  که  ناوچه  له ی کورد بووه رکردنی کشه سه  بوون و چاره  دژ به شهیم زم ههیمال ای کهیتورک

  که کا بۆ ناوچهیمر ڵ ئه گه اسکانی لهی بۆچوونه س ا کهیمان ی ئه هاتنی راوژکارکی تازه
   .  دوارۆژ کات له ا درووست دهی بۆ تورک وره کی گه کشه، ر بتیب هاو

نھا  نساش ته ره وتی فه، ایمان  ئه رکل لهیال مینج ک ئه ی وه  هاتنی راوژکارکی تازه
  راسته که اسکانی رۆژهاتی ناوهی س هیعس و گۆرانکار  رووخانی به  دژ به  که وه هیته ده
زان   ده شه ره  هه کا بهیمر ئهک   زلھزکی وه نسا تاکه ره فه.  ی بۆ دارژاوه رنامه کا بهیمر ئه

های  ش ساه م وته ئه، راست تی ناوه  رۆژهه  لهکانیاسیسری و وه ئابویند وه رژه بۆ به
 رابردوو و   له  بووه که ی ناوچه و رژمانه موو ئه ری ههینگ هیهاوکار و ال، مانی  هاوپه ساه
ان ، یاسکانیی س رانهی کاتی ق ا ل لهنس ره رگری کردنی فه هۆی به عس به رژمی به. مرۆ ئه
  . کرد ی ده که عس و رژمه ش به شکهیتی پ ن خزمهیربازکانی باشتر  سه ستهیپو
زای  ک جاران ناره نسا ناتوان وه ره وتی فه، ایمان ی ئه  هاتنی راوژکارکی تازه مرۆ به ئه

  ک تاکه خۆشی وه، رببرێ ی ده وه ته شی نونهینی ئاسا نجوومه کانی ئه ارهیر بر رامبه خۆی به
، ت  رۆژهه کا لهیمر کانی ئه ته اسهی س رووپا دژ به  کتی ئه ب له ری هه گهیوت کار
ا ی سور کا دژ بهیمر ی ئه  داواکه  له هیم دووا نسا بوو له ره ری فهینگی ال مه ش بۆ ئه نموونه

  . انرانی پشووی لوبنیز رۆک وه روورکردنی سهیهۆی ت به
ی کورد  رکل قازانجی زۆری بۆ کشهیال مینجیئک  ی وه کرێ هاتنی راوژکارکی تازه ده
ب بۆ   هه کی کورد که نھا ئومدکی خه  ته چوونکه، اسییتی س سه ی ده  ماوه ب له هه

عس  کاش ئستا رژمی بهیمر بی بوونی ئه، هیکا یمر ئه، ی که رکردنی کشه سه چاره
  . کرد تی کورد درووست ده لهیترسی بۆ م  مهنییتر وره گه

ان بۆ یکایمر ی ئه وه ئه، ان تاکو ئستای مژووی بوون  به رووپا و کانی ئه موکراتهیال دیسوس
ڵ  گه ان لهی ئابوورکان هیند رژوه هۆی به مان به  ئه چوونکه، ی کورد  بۆ کشه کراوه نه
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  بووه ان نهیچی تریاتر هیرمانه ز تیکی شه هینھا دژا ته، ری کوردستان رکهیکانی داگ رژمه
ال یسۆس.  و رژمانه ست ئه ده  به کی کورد هاتووه ر خه سه ی به ساتانه و کاره ر ئه رامبه به
تی  اسهی س ان بهیر مان باوه  ئه  که  بووه وه ان ئهیانووی ب رووپا تاقه و  ئه کان له موکراتهید
تی  لهیر م سه ان بهی وره ساتی گه ی کاره و رژمانه ر ئه بهرام  به بووه نگ هه پلۆماسی بدهید

  .  کورد هناوه
ی ) رکلیال مینج ئه (تکی هیسا ک که وه، کانی رهیکا و هاوبیمر ک ئه بوونی زلھزکی وه نه

دا  شه ره ترسی و هه ژر مه  له شهیم هه، کان شه موو به  هه ا خاکی کورد لهیمان راوژکاری ئه
تی  تی له رۆژهه ره سی بنه ایموو گۆرانکاری س  هه نسای دژ به ره ک فه تانی وهو، ب ده

  .  که  ناوچه ی کورد له رکردنی کشه سه هز بۆ چاره  رگرکی به بنه راست ده ناوه
ال ینج ک ئه تکی وه هیسا ڵ که گه هز له ندی به وهی رچی زووتر په رانی کورد هه  سه ستهیپو
.  ل ووه کردنهین بۆ خۆ نز ی تبگه تکه هیسا  که تی له واوه  ته  به وه، ن ت بکهرکل درووسیم

ی راوژکاری  رباره اتر دهیاری زیی زان وه رگای کۆکردنه تدارانی کورد له سه  ده ستهیپو
  ی ببته وه بۆ ئه، اتر لیی ز وه کبوونهیکانی بۆ نز وه رکردنهیزوو ب ا و ههیمان ی ئه تازه

 رگای هاوکاری  توان له ا دهیمان ئه. کان شه موو به  هه ی کورد له اپشتکی باش بۆ کشهپ
 رگربوون  شهیم  هه که، تدارانی تورک سه ر ده  سه کا فشارکی زۆر بخاتهیمر کردنی ئه

ندام   ئه ر به رامبه رکل بهیال مینج بۆچوونی ئه. ی کورد رکردنی کشه سه ر چاره رامبه به
  . رێیربگ کرێ سوودی زۆر لوه ورووپا ده  کتی ئه ا لهیوونی تورکب
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