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  العلیالعلی  ت مهت مه  وت حیكمهوت حیكمه  كهكه  هههه/ / ر ر   پارزهپارزه ...  ...  بیروڕاآان بیروڕاآان جیاوازی جیاوازی و ووروپاوروپا  آیتی ئهآیتی ئه  یهیه، ، تورآیاتورآیا

  
  . . کی پشه

وروپاله   ئهتی آیه ندام بوو له یه رانی وتانی ئه  دا سه2004ری  مبه ی دسه ڤده ه حه
ی  وه هست پ آردن وروپا بۆ ده آۆمسیونی ئهر پشنیازی  ی بروآسل له سه وه آۆبونه

ندیان  زامه ست به تورآیاله پاش مشتومكی چوپ دواجار ره یوه آانی په دانیشتنه
ختر و  آی سه تای ڕیگایه ره ژوار و سه خت و ده وندی سه م بیاره آۆتایی ڕه ئه. ر دا سه له
ستپكردنی  تای ده ره ها سه روه هه، ژوارتر و به ئومدی ڕوژگاركی باشتر بۆ توآیا ده

  . وروپا تی ئه آیه ك بوو بۆ یهقومار
 و آو له ڕاند تاوه ی چل سالی ت په ورازو نشوی و ماوه ڕ له هه آی په تورآیاڕیگایه
بۆ ده سالی تر م  نی آه ستی پ آرد الیه  دا ده2004ری  ی آه له س ئوآتۆبه گفتوگۆیانه

  م بیاره ئه.  بكات امادهبینن ئ ونی پوه ده وان خه ی آه ئه هشته و به خۆی بۆ چوونه نو ئه
وروپای  واقیعدا ئهكو له  بوو به آی زۆر ساده دروست نه یه آان به شوه وروپیه له الی ئه

آرا له نوان  ستی پ ده رچاو هه آی به یه ش به شوه ته م حاله  آردو ئهآی ره دوچاری دوبه
ی له  وه ڕای ئه ڕه مه سه نیشدا ئهت له ئاست وتا نانه آان و ته آان و آابینه هاوتیان وپارته

  ، ووب آان نه چوونه بۆوتنی ك پارتدا ڕیكه آانی یه آان و لیژنه تدا له نوان گروپه ندی بابه هه
ته  می بابه ی دووه ندام بوونی تورآیا خانه تی به ئه ڕی عیراق بابه له واقیعدا پاش شه

ن و میسیور چی بیار دانی آۆ گه ئه، هنا وروپایی پك ده لگای ئه آانی نو آۆمه سیاسیه
رچاو  آان له به وچونه دژهالم نابت بیروڕاو بۆ تیڤ به ی پۆزه وروپا به ئاراسته مانی ئه لهر په
وانه به  بوو پیچه ههتال  ش رای به ژ و بیست وشه ست و دوو رای ده دو شه گیریت آه دوسه نه

ا به قبول آردنی تورآی. ست هنا ان به دهك رای د و یه وه دو نه تیڤدا دوسه زهی پۆ ئاراسته
وتانی ژارترین  آیكه له هه یان موسلمانن و یه ه زۆربهوه آ فتا ملیونیه نفوسكی حه

ندك  وروپایی و نیمچه ئاسیاوی بۆ هه رجی جوگرافیای نیمچه ئه ومه ئابووری جیھان و هه
و به هیچ شوازك  ساتكه ارهندكی تریان آ  و وه بۆ هه آان چانسكی خامه وروپیه له ئه

یارانی  وچونی نهی گفتوگۆآان بیروڕاو بۆ وه كردنهست پ بیاردان به ده. وه بوو ناآرته ره قه
  . تورآیا ناگۆڕت

ندێ له وتانی  ندامی هه  هۆی بوونه ئه رفراوان بووه به موآه زیاتر به وروپا ئه تی ئه آیه یه
یه بۆچی  وه م پرسیار ئه ندام به ته ئه ترین شوه بوونه دیكه آه زۆر به ئاسانی و به ساده

ندام بوونی تورآیا په له  تی به ئه گات به بابه ستپكردنی گفتوگۆآان تاده تای ده ره سه
آانی  وه تا هه ره دا سه م نوسینه له. ن یه درژ خایه ندازه م ئه ست و به ربه خارو خشل و به

نجام دانی  ندام بوون و ئه آانی تورآیا بۆ به ئه هۆآاره، ندام بوون تورآیا بۆ به ئه
یارانی  ك له ئۆپۆزسیون و نه ر یه آی بیروڕاآان هه ره پاشان جیاوازی و دوبه، آان چاآسازیه

شرۆڤه ، تی بوونی تورآیا ندامیه ندن به ئه زامه ی آه ڕه ن و گروپانه والیه ك ئه تورآیا له ته
  . ین آه ده
  ـ: وروپایی بوون نی تورآیابۆ به ئه هودانی درژخای هه
می  رده وه بۆ سه ڕیننه گه وروپا ده ندی بوونی تورآیا به ئه یۆه تای مژووی په ره ندێ سه هه

ریتانیا و  مك آه هاوشان له پال به رده سه، تی عوسمانی تی پشتر واته ئیمپراتۆریه حكومه
ڕی جیھانی  م وته پاش شه بوونی ئهوروپایی  ئه، آرد ڕی ده ژی روسیا شه رنسادا ده فه
مو به  و دروست بوونی تورآیای ئهتی عوسمانی  م و له ناوچوونی ئیمپراتۆریه آه یه
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ك  آو ئیستاشی له ته وه تاوه و ساته ستی پكرد له شوازك آه زۆر بایخ پ دراو بوو ده
مال  آه. تی تورآیایه ڕه وروپایی بوون ئامانجی بنه ر ئامانجكی دیكه ئه دابت و پش هه

ت زۆر له  ی ئایین له سیاسه وه ی جیابۆنه ندشه وی آردنی ئه تاتورك به پیه ئه
  . یان موسولمانن گای تورآیا آرد آه زۆربه آانی ژیانی روژئاوایی واردی آۆمه ته ڕواله
می  دووهڕی  وروپا و روژئاوادا به آۆتای هنانی شه ك ئه تی تورآیا له ته ڕه ندی بنه یۆه په

له ، چوونی له خۆ گرت تیدا پشڤه الیه جیھانی زیاتر له ئاستی سیاسی و نیزامی و آۆمه
وروپا و به  زاران آریكاری تورك له ئه تی و ئابووریدا ئاماده بوونی هه الیه ئاستی آۆمه

 له نه ندی دوو الیه یۆه جۆرك له پهلمانیا هۆآارك بوو بۆ دروست بوونی  تی له ئه تایبه
ی آه به  زاران آركاره تورآیانه و هه لمانیاله توانای ئه تی ئه وروپا به تایبه وه ئه آه وویهڕ

و آریكارانه   داهاتی ئهوه آی دیكه ند بوو له ڕوویه آرد سودمه رزانتر آاریان ده نرخكی هه
بوونی ندامی  وه ئه  له ڕووی سیاسی و نیزامیهرچاوی بژیوی بوو بۆ تورآیا آی به یه رچاوه سه
می روژئاوایی وندی سیاسی نیزا داری ڕه  تورآیای له مه1952م وته له ناتۆ داله سالی  ئه

 دروست آردن ست ربه آی سیاسی به آارهنراو بوو بۆ به یه سیله ك دیواركی جۆدا و وه و وه
ڵ  ه ههمیشه ل آاندا هه تیه وه ته نوده نگی تورآیا له سیاسه و سه  پگهنیستی له نفوزی آۆمه

ك چۆن له  ر وه یتوانیوه هیچ ڕۆك بگیت هه زین دابووه تا زۆر جاریش نه زین و دابه به
م  به، ست دابوو ك تورآیا گرنگی خۆی له ده یه نیستی بۆ ماوه پاش ڕوخاندنی بلوآی آۆمه

واته نداو  می آه آه ڕی یه شهر آۆیت  آاندا به هرش آردنی عیراق بۆ سه ده وه ی نه یه له ده
لوولی بیابان ڕۆی تورآیا  رده مریكا به ناوی گه ژموونی ئه یمانان به هه راسیۆنی هاوپهئۆپۆ
ندی تورآیا به  یوه په. وه وته ژر تاقی آردنه رۆژئاوا آهیمانی گرنگ بۆ  ك آراسكی هاوپه وه
 مژووی دروست وه بۆ ڕته گه وروپا ده ی ئابووری ئه ه ویش آۆمه وروپا وه پش ئه تی ئه آیه یه

ی    به شوه1963م وته له سالی  یه وه به پشتیوانی شارل دوگل ئه ه و آۆمه بوونی ئه
ش  نھا له شه دا ته مه رده و سه وروپا آه له ی ئابووری ئه گه یی آۆمه سته تی وابه ندامیه ئه

نی  نجومه تی ئه ندامیه  به ئه1949ویش له سالی  هات جگیر بوو وه پش ئه وت پك ده
ندام بوونی  یتوانی گفتۆگۆآان بۆ به ئه  دا ده1970ی  یه تورآیا له ده. رگیرابوو وروپا وه ئه
ری سیاسی و  یك فاآته ی به هۆی آۆمه م چانسه و آات ئه م ئه ست پ بكات به ده

رانی سیاسی  سه یشتنی ی ئاستی تگه رهاویشته یش ده مه وه ئه ت آرده وه ڕه ئابووریه
ر نیزامكی  ختیان له سه نگیری و جه وان الیه و آاتی تورآیا بوو چونكه ئه یی ئه وه ته نه

ن و  آانی خۆیان بپارزه ته سه ندی و ده وه رژه ی بتوانن به وه آرد بو ئه ئابووری پارزراو ده
 سیحی هوروپا آه له وتانی ئایینی م  ئهتی آیه وروپی یان یه گای ئه آۆمهوه الیان وابوو آه 
له ر ناآات  به سته آانیان ده ندیه هو رژه دا به نده م نوه ندام بوونی تورآیا له پكھاتوه و به ئه

 ی بوونندام  به ئه آردن بۆ آانی له ئاراسته نگاوه و ههری تورآیا بو آاتكدا آه یۆنان ڕآابه
م  تی خۆی له دامیهن ڕاندو ئه آتیڤانه تپه وروپادا زۆر به خرایی و ئه تی ئه آیه له یه

آی  یه ه هوه آرد آه ه رآیان به ده آان  دا تورآه1987له سالی . ر آرد گهدا مسۆ تیه آیه یه
وه  ڕینه ی جاركی تر بگه وه وه بۆ ئه آانیان چآرده وه یه دواجار ههو بۆ وه مژوویان آرده

آی  ن ئابووریه وپا آه خاوهور ن به بازاری ئابووری ئه وست بكه و خۆیان په یه م پرۆسه نو ئه
له . دا به ج مابوو وه م ڕیه ڕی بوو وه تورآیا له م آات تپه وتوو بوو به رآه به هزو سه

 دا بۆ بوون به وروپا ده رگای ئه وام له ده رده ی آه تورآیا به به ند سانه و چه ی ئه ماوه
تی  ندامیه دایه ئاخۆ بوچی ئه سیار لرهم پ ندام به ندام وتانكی فره توانییان ببنه ئه ئه

ر نرخك بت  میشه له آۆششدایه به هه  هه م وته وت و ئه آه یه پاش ده و شوه تورآیا به
  . دا تیه آیه ندام له یه ببته ئه

  ـ: وروپادا تی ئه آیه  یهندام بوونی تورآیا له  بوون به ئهآانی ره فاآته
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، بته هۆآاری گۆڕانكاری سیاسی تی بوونی ده ندامیه  تورآیا ئهی وه مای بیرآردنه ر بنه له سه
ندكی  آرت وه هه ه ر د ستبه وخۆ ده ندكیان ڕاسته تی له وتدا آه هه الیه آۆمه، ئابووری

م  رانی تورآیا له ت توژه سیاسه. م آردن راهه آان دته فه یوآردنی گۆڕانكاریه تریان به په
  نه به الیه مه وتی هه سكه توانن زۆر ده ندام ده یه آه به بوون به ئهوه ددیان وا یه ڕوانگه

وابت و ئاسایشی  بوونی سه سته رجه به، وه بینته دا ده النه سه م مه ست بھنن آه خۆی له ده
، آان تی نیزامیه سه ی ده وه م آردنه ك له آه نگییه دروست بوونی هاوسه، سیاسی زیاتر

رگرتن  ك وه آه، ت سه ت و ده ی ئایین له سیاسه وه  چی زیاتر جیاآردنهر وام بوون هه رده به
م  آه، آی ره گوزاری ده رمایه ڕاآشانی سه، وروپا تی ئه آیه آانی ئابووری یه ته له خاسیه

م هنانی  راهه آان و فه زانیاریهی  وه رگرتن و گواستنه ك وه آه، ی ب آاری ی ڕیژه وه آردنه
ژی تورآیا بت به  وك آه ده ر هه ری آردنی هه ب آاریگه، آان ئابووریهه ندی وه رژه به

شی  تی له بازاری هاوبه ندامیه له ڕابردوودا تورآیاچانسی ئه. ر تی یۆنانی ڕآابه تایبه
بووه له  ژی هه وام ڕویكی ده رده شدا سۆپای تۆرك به نده وه م ڕه ست دا له وروپادا له ده ئه
تیكی ئابووری و   سه موو جۆره ده آانی سوپای تۆرك توانیویانه هه نراله مان آاتدا ژه هه

 وه مژووی ڕابردووی تورآیا ن دا آۆنترول بكه وه ره ئاسایشی چ له نیۆخودا یان له ده
بووه له  ریان هه خول و آاریگه ده ند له ته آان تا چه یه آه هزه نیزامیه وه ری ئه واهده گه
وه واته  ربازییه تی سه سه و دیاری آردنی دیموآراسی وه له ڕیگای ده وه سككردنه رته به

. ند بووه سه پیان پهك آه خۆیان  یه بۆ چۆارچیوه، 1980، 1970، 1960آانی  یه له ده تا آوده
ندی نیه و ناتوانت  زامه ی ڕ مودا جگه می ئه رده ی ڕابردوو له سه و واقیعه ر چی ئه گه ئه

وتی نیزامی له  ڕه ژ به دارانی ده تمه دا سیاسه یه م ئاراسته ۆی دروست بكات لهك بۆ خ یه پگه
نیان وایه آه به چووآان بۆ نراله تی ژه سه ی ده وه مكردنه  آه وولدان بۆ سنۆردار آردن هه
وعی له جیگیری سیاسی و  آی نه بوونی جۆریه رجسته  هۆی بهبته  ندامی بوون ده ئه

 و لتووری می سیاسی و ئابووری و آه  ی سیسته   وه بته هۆی نۆیبونه هئاسایشی و یا خود د
نی ئابووری  نجوومه ئه، وروپا مانی ئه رله آو په آان وه وروپیه یشتن به ئورگانه ئه ها گه  روه هه
دی بھنت  توانن چانسك بۆ تورآیا به ن آه ده رانه و فاآته موو ئه مانه هه ئه. وروپا ئه
آان  رانه ئابووریه و قه آو قۆبرس آان وه واسراوه سیاسیه هه توانت آشهی آه ب وه به

موآه  خایكی تر آه ئه. وه آالبكاته دا یه یه و چۆارچوه ی آورد له وه ته ی نه آیشه
ست دروست آردنه له  ربه به ستیارن ری زۆر هه رامبه تدارانی تورآیا به سه ده

له  ندێ ی آه له هه و جۆره تی ئه وی به تایبه تی تۆندڕ یهر ی ئیسالم گه وه بوونه زیندونه
ر  مه زۆر آاریگه وان ئه وت چونكه به بوای ئه آه رچاو ده زائیر به آو میسرو جه وتانی وه

  . دا یه بت له ئاراسته ده
   ـ:چاآسازی

واو  كی ته بوابوون آردوه به ی آه باسمان لوه و هۆآارانه رچاوگرتنی ئه تورآیا به له به
یوآردنی   به په1999تی بوون له سالی  ندامیه ی آه دوچاری هاتوه له به ئه وتنه و دواآه به

وی دا زۆر به خرایی  ندامی بوون هه ر به ئه وام و سوور بوون له سه رده تی به دیبلۆماسیه
روپا داوای و تی ئه آیه وروپا و یه تایی بكات چونكه آۆمیسیونی ئه ره لك چاآسازی سه آۆمه

آانی به البردنی  نگاوه تای هه ره وه تورآیا سه یه نگهام ڕو له، آرد چاآسازییان له تورآیا ده
چاآسازی له ، تان تن به ئافره ی آه تایبه و مافانه خشینی ئه دان و به سزایی له سداره

آیشه و ندك  دا تورآیا له هه م ڕیگایه  لهست پكرد و دهو بازاری ئازاد  ره بواری به
ی زیاتر بووه آه  ڕووی آیشه مان آاتدا ڕووبه الم له هه مه خۆی رزگار آرد به له نگوچه ته
نگی له نوان  هاوسهآردنی  ل ئالۆزی دروست وه له گه ڕووبونه وانه ڕووبه آك له یه

ت  وه آانی ده نگاوه موو هه بت هه وه ده دیكهآی   و له ڕوویهتیدا ریه دیموآراسی و ئیسالم گه
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و  وسعه پارتی ته دا آاتك 2002له سالی . نجام بدرت دا ئه له فۆڕمكی دیموآراتیانه
ی  وه م آاردانه آه آاندا له یه بژاردنه ست بھنت له هه وتن به ده رآه ت توانی سه داله عه
ن   یهیین آه له تیان ئیمه ناتوانین ڕیگه به وتك بده  بوو آه وه وه وروپادا ئه تی ئه آیه یه

 سالدا شت فتاو هه حهی  تورآیا زیاتر له ماوه. وه ئیداره بكرت آانه پارته ئیسالمیه
م  یاند ئه نجام گه  دا به ئه2004ری  مبه زیادترین گۆڕانكاری له یاساآانی سزادان له سپته

داوای وروپا  تی ئه آیه  بوو آه یه ستویانه په و فشارو پاله نجامی ئه رئه ش ده گۆڕانكاریانه
آان  گۆڕانكاریه، آه له سه ڕ بوونی خۆیان به مه یشتن و باوه نجامی تگه رئه ك ده آرد نه ده

و  خشینی مافی سیاسی و ئازادی بآراوه ت و به خۆی له به زیاتر یاسایی آردنی حكومه
م  آدا بت له ر چی ئیستاشی له ته گه ئه، آانی مروڤ ودان به مافه یاندن و بره ڕاگه
نگاوانه چونكه  م هه ش بین نیه به وروپا گه تی ئه آیه نووآه یه تا هه شدا هه نهبوارا
  . موآۆڕی زۆری تدایه آه
  ـ: ندامی بوونیدا ن له به ئه آه ی تورآیا دهنگر ی الیه وانه ی ئه هانه به
له وروپادا چ  تی ئه آیه ندامی بوونی تورآیا له یه ندن به ئه زامه موآه ڕه ی آه ئه وانه ئه

تیه  ندامیه م ئه ست بوون به یوه آانی په ریدا هۆآاره ماوه تی و حیزبی و جه وه آانی ده ئاسته
  . . وه گینه ن خاله ده م چه بۆ ئه

رگری  شی تورآیا له به به، رزانتر هزی آاری هه، ی جوگرافی گهآو پ  وهتی تورآیا ستراتیژیه
ندك له  وه هه، وروپییه شكی ئه رآیا بهی آه تو و پیه دواجار به، وروپا آردن له ئه

وه آۆآن آه به هۆی  ر ئه وه له سه داران به ڕا و بۆچوونی جیاوازه تمه وان و سیاسه ره لكۆله
تک آه  بوونی حكومه تی و هه یه وروپادا هه ك ئه ی آه تورآیا له ته ندیه مژووییه یوه و په ئه
وه هاتوه آه  آاتی ئه، ت و دیموآراسی سه هی ئایین له د وه نده به جیاآردنه زامه ڕه
ندكی تر پیان وایه  رچی هه وه هه ڕووی تورآیادا بكرته وروپا له  تی ئه آیه رگاآانی یه ده
و تیروریستانه آه  ی ئه رییه زه ی نه وه مدانه یكه بۆ وهر م وته فاآته ونی ئهندامی بو ئه

و هاوآاری نوانیان به ت  سیحیه بۆچوونیان وایه آه ئاشتی نوان ئایینی ئیسالم و مه
تای  ره ڕیان وایه آه سه آان باوه نگره وه الیه یه م ڕوانگه ر له هه، زانن ژوارو ده خت و ده سه
ن آه  آان آه نیشانی بده وروپیه باره بۆ ئه  گۆنجاو لهستپكردنی گفتۆگوآان چانسكی ده
ند وتكی  نھا له چه ك ته لمان نهسیحی و موسو یسلمنت آه مه رآیا دهندامی بوونی تو ئه
یه آه  یان هه وه كو توانای ئه وه بژین به توانن پكه نسا ده ره لمانیا و فه ریتانیا و ئه آو به  وه

ن و رچاو بگر آانیان له به شه هاوبه ندیه  وه رژه وه بژین و به پكها تید آیه ك یه له نو یه
. ن تر بكه وره آان گه رزه وت ده یانه ی آه ده وانه میه تۆندڕهو ئیسال مكیش بت بۆ ئه وه
تی  م وته توانیویه ن آه ئه آه وه ده ئكید له ندامی بوونی تورآیا ته وانی به ئه یه په
نیستی  پارزت و وه به ڕوخانی بلوآی آۆمه وه به تی خۆی به گرنگیه اتیژیهآانی ستر رجه مه

كو  وه به ته بۆوه م نه نھا له گرنگی آه ك ته رقی نه وروپای شه ت و ئه تی سۆڤیه آیه له یه
لولی بیابان  رده  آه به گهن آه نداو ده ڕی آه ش بۆ شه وه و ئاماژه وانه زیادی آرده پچه

نرا بۆ ه  ی ئینجرلیك آه له نو تورآیادا بوو به آار ده به هۆی بنكهناسراو بوو آه 
یه و  وروپی هه آی نیمچه ئه م وته جوگرافیایه ی آه ئه وه جگه له، یمانان آانی هاوپه فوآه

م  ك له ر یه ك هه ها دراوس بوونی له ته  روه هه، ش جۆره ئیمتیازیكه بۆ تورآیا مه ئه
توانت فۆڕمكی  مانه ده موو ئه هه، گۆرجستان، رمنستان ئه، سوریا، راقئ، ئران، دا وتانه

یوآردنی  تورآیا به په. خشت وروپا ببه تی ئه ی جوگرافیایی و ستراتیژیه خشه تازه به نه
یاند آه  والی خۆی ڕایگه ره نگری زیاتر به تی دیپلۆماسیانه و بۆ ڕاآشانی الیه سیاسه

 دانه بوون به ش سی وشهی ئیرباس آه  ك فوآه یه نی وت ژمارهخۆازت بۆ هلی ئاسما ده
نگاوه له واقیعدا بۆ دروست آردنی جۆره  م هه ملیارد دۆر بكرت وه ئه ی پازدهها به
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ی جۆری بوئینگ   فوآه وروپادا چونكه پشتر پازده مریكا و ئه ك بوو له نوان ئه نگیه هاوسه
ها ڕای  وروپادا جۆره تی ئه آیه ندامی بوونی تورآیا له نو یه له بۆ ئه. مریكا آی بوو له ئه

ك وتانی  ر وه ن هه آه وه پشتیوانی ده ختی و گرنگیه ندك زۆر به سه یه هه جیاواز هه
ی تورآی له خۆ  ی آه زۆرترین ڕیژه وه آان به پ ئه لمانیه ئه، لمانیا و ئیتالیا ریتانیا و ئه به

ی  آه ته ن حكومه م پشتگیری آردنه زیاتر له الیه سه ئه  میلیون آهوه آه زیاتر له دوو گرته
لمانیا  ی ئه وه ره زیری ده وه آان و یاشكا فشیر حاآمی سوشیال دیموآراتهر  گیرهاردشرویده

آان له  نگی هاوتیه تورآه ن بۆ ڕاآشانی ده ده ول ده آرد چونكه هه وز ده ر به پارتی سه سه
نگدانی  ۆ دهآاندا ب لبژاردنه وتنی خۆیان له هه رآه ی آه سه وه ه جگه لهم لمانیادا ئه نو ئه
مانه بۆ به  ك له ك دابت هیچ یه ر چی تاآو ئیستاشی له ته گه ئه،  وه ڕیننه گه آان ده تورآه

ا زۆر هیچ جۆره لدوانكیان به م ت آی نزیكدا آه یه م وته له ئاینده ندام بوونی ئه ئه
بیینن  ن ده خت و درژ خایه به سهندامی بوون   به ئهیشتن ی گه مویان ڕیگه ه نیه وه هرمی فه

نگاوی زیاتر و خراتر  وام بت و هه رده ی چاآسازی وتدا به بت تورآیا له پرۆسه وه ده
آان  ته سیاسیه  بابهبت خۆازت و ده ن ده آی درژخایه ودایه بھاوژت و گفتۆگوآان مه

لی  آانی گه یه وه ته ر بكرن آه خۆی له دابین آردنی مافه نه سه آان چاره اسراوهلۆ  هه وآشه
تی  تۆریهمی ئیمپرا رده آان له سه نیه رمه تل و عام آردنی ئه تان و قه آان ئافره آورد و مافه

ری و میدیاآان دا  گه آان و ئازادی ڕوژنامه سیه و ئازادیه آه عوسمانی و شوناسی قۆبرس
  . وه بینته ده

  ـ: وروپادا تی ئه  آیه ا له نو یهآانی تورآی ڕاو بۆچوونی ئۆپۆزسیونه
مانی  رله ندامانی په ی ئه وروپا و ڕای زۆربه نی ئهندی آۆمیسیو زامه شدا آه ڕه وه ك ئه له ته

ی  وه ست پكردنه وروپا بۆ ده تی ئه آیه تی یه سه رانی ده ندی سه زامه وروپا و ڕه ئه
لستكاری آردنی  رهه ن له بهبوو ردار نه ست به آان ده الم ئۆپۆزسیونه را بهگفتۆگوآان نیشان د

آان و وه  مانه رله آان و په ته وه ی ده وروپایی و له زۆربه موو وتانی ئه وان له هه  ئهخۆیان
نگینی  ی سه آانی هاوتیاندا بوون و پگه جۆره آان و چینه جۆربه حزاب و گروپه له نوان ئه

ر  به گات به لمانیایه تا ده وروپا آه ئه ندیترین وتی ئه زامه یه چ له نو ڕه ههخۆیان 
نھا له ئاستی  وروپا ته تی ئه آیه ی تورآیا بۆ چۆنه نو یه وه ڕووبونه ڕووبه. لستكارترینیان هه
له  شدا واته وه  فراوانتر و چتر له ئاست خوارهلكو به متودكی وه نیه به ته وه رانی ده سه

ڕێ  آرت وه چاوه ستی پ ده ستكاریه زۆر به ڕوونی هه رهه م به نو هاوتیان دا به ئه
ندی تورآیا  وه رژه و به ره ته به م حاله آی دوور یان نزیكدا ئه ودایه ناآرت آه له مه

لجیكا  و بهنسا ره آان له فه الته سه ده آان و به زهه زۆر له سیاسی آاره به، وه بویته
 آان سیحیه رۆآی پارتی دیموآرات مه لمانیا و سه هزی نو ئه تی به سایه ۆلندا و آهوه

لمانیایه  آانی نو ئه لبژاردنه ی هه هزی نو پرۆسه ری به آه ئیستا ڕآابه) نجیال مورآل ئه(
دارانی آۆنی  تمه زۆر له سیاسه. ر بكات ستبه ده آان نگه زۆر باش له ده آی یه و توانی ڕیژه

ن نفوزن و ڕاپرسیان  مان آاتدا خاوه م له هه نشین بوون به موآه خانه وروپایی آه ئه ئه
رنسا آه آاری پ بایخی  رۆك آۆماری پشوی فه آو والری ژیسكاردستن سه آریت وه پ ده
یت به  ستۆدا بوو ده وروپای له ئه تی ئه آیه تی یه ڕه ساسی یان بنه ی یاسای ئه وه نوسینه

نگرانی تورآیا  و الیه وروپا ئه تی ئه آیه بوونی تورآیا واته خۆیندنی فاتیحه بۆ یهندامی  ئه
لمانیا  شمت ڕاویژآاری پشوی ئه لموت ئه رچی هه هه، آات وروپا پناسه ده به دوژمنانی ئه

رش  ندامی بوونی تورآیا واته په یت ئه آات ده وه باس ده به متۆدكی زۆر ترسه
آی   یه آه بۆ ناوچه تیه آیه ی ئاستی یه وه خواره وروپا یان هنانه تی ئه کیه ی یه وه وبوبۆنه

  . بازرگانی ئازاد
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وروپا و  تی ئه آیه ندام بوونی تورآیا له یه ستی آردن له به ئه رهه آانی به تیه ڕه هۆآاره بنه
  ـ: وروپادا ری ئه رانسه هس

موسولمان ، وروپا وانی هزی آار بۆ ئهآۆچ آردنی فرا، ی زۆری دانیشتوانی تورآیا  ڕیژه  
آانی مرۆڤ و ئازادی  بوونی مافه نه، بارۆدوخی ئابووری ناپویست، بوونی تورآیا واته ئایین

  ، تی سۆپا سه ده، تان آانی ئافره آان و مافه سه تاآه آه
خ و بارۆدو، آانیان آردنی مافه ی آورد و دابین نه وه ته ی نه آردنی آشه ر نه سه  چاره

  . لتووری جیاوازی آه، شۆناسی قوبرس
یان وایه به ئهآان ئۆپۆزسیۆنه ـ: ی دانیشتوان ژه ڕ و   پندامی بوونی تورآیا له ن
وت  ینی دا ڕوو له مزگه ی آه له ڕوژانی هه سانه و آه ی ئه وا ژماره ئه وروپادا تی ئه کیه یه
ڕون وه له  سا ده مه بۆ آه آشه ی یهآان آه ڕوژان  پرۆتستانه سیحیه ن زیاتره له مه آه ده
، لمانیا ی دانیشتوانی وتی ئه بت له ڕیژه ی دانشتوانی تورآیا زیاتر ده دا ڕژه ه ك ده یه

ی هاوتیانی وت جگیر  مای ڕژه ر بنه می نۆی ڕاپرسی آردندا آه له سه وه له سیسته
له وروپا  تی ئه آیه تی بچووآی یهژده و ی هه ندازه وه به ئه ڕوه، م تورآیا له، بووه
بت له نو  دهی  ترین پگه وره ت ترین و گه سه وروپی دا به ده زیرانی ئه نی وه نجوومه ئه
  . دا آه تیه آیه یه

آان چ له  ته رمترین بابه آكه له گرنگترین و گه آۆچ آردن یه ـ: سالمآۆچ آردنی ئی
ندامی بوونی تورآیا   به ئه بهك بۆچوونیان وایه یه ڕابردوودا چ له ئستا و داهاتوودا ژماره

ش  مه ی وه ئه آه ی دانیشتوانه ر ڕژه آات له سه هاوتی زیاد دهك میلیون  سانه یه
ندامی بوونی تورآیان  ژی بوون به ئه ی ده وانه له نوان ئه. وروپا  بۆ ئهبت  دهك تراژیدیایه

، میساقی باآووری ئیتالیا،  ئازادی ئوتریشك پارتی  سیاسی وه ڕاستیلك پارتی آۆمه
و  ك ئه م پارتانه له ته موو ئه هه، رویج وتنی نه ری ئوتریش و پارتی پشكه ماوه پارتی جه
لجیكا هاوآاری سیاسی یان  نسا و به ره لمانیا و فه وانن له ئه ی ئه ی آه هاوشوه پارتانه

ریتانیاو تیرۆر آردنی تئوون  درید و به مهآان آه له  ها ڕووداوه تیرۆریستیه روه هه. یه هه
ر  یه له سه ری زۆری هه وه آاریگه آانه وه ن ئیسالمیه توندڕه ر له هۆلندا له یه رهنه گوگ ده

ته چانسی تورآیا  و بابه ر جۆره ڕووداوكی له ی پشتیوانی آردن و ڕوودانی هه وه م آردنه آه
آان پك  وه نھا له پارته ڕاسته آان ته یۆنهئۆپۆزس. وه آاته م ده ڕۆژ له دوای ڕۆژ آه

زیرانی پشوی  رۆك وه آو سه یه وه بوونی ههآانیشدا  وه كو له نوان میانه وه به هاته نه
ی ئایین  وه ئیسالم به ناوی جیاآردنه وت لت ئیما نامانه نسا ژان پیر رافارین آه ده ره فه

وه زۆر له هاوتیانی  یه م ڕوانگه ر له هه.  بكاتوروپادا نو ڕوباری ئه ت خۆی به  له سیاسه
آات یان  وروپی پ یان وایه به گشتی هیچ گرنگ نیه بۆ ئیمه تورآیا چاآسازی ده ئه
بوونی ڕز گرتن له  نه. وروپادا تی ئه آیه ندام له یه و وته نابت ببته ئه كو ئه یكات به نه

بوونی ئازادی  دان و نه نجه شكه  ئازارو ئهآانی مرۆڤ و ج به ج آردنی یاساآانی مافه
هنت هانس  وروپا پك ده ری ئه رانسه ی گرنگی نو سه تكی دیكه آان هتد بابه بوآراوه

یت  لمانیا ده وروپا له ئه ری ئه ماوه ر به پارتی جه ی سه وره تی گه سایه گرت پاترینگ آه
نجه  شكه هشتنی ئازارو ئه  رۆڤ و نهآانی م آانی مافه ك چاآسازی له بۆاره تورآیا نه

تی بوونی  ندامیه ن و ئه آه م پرینسیپانه ده یری ئه هاترین شوه سه به كو به ب وه به آرده
ی ئایین و  له سه مه. وروپادا تی ئه آیه هشتنی ئارامی و ئاسایش له نو یه بت هۆآاری نه ده
ر چی ئایین و  گه آانی تورآیا ئه ئۆپۆزسیۆنهآیه له نو  ره ی سه تی دیكه لتوور دوو بابه آه
م  بت به آتری ده ر یه ریشیان له سه آترن و آاریگه وی یه کی زۆر تكه یه لتوور تا ڕاده آه
آك له  لتووردا یه ی ئایین و آه مینه له زه،  بكرت ك به جیا باسی لوه ر یه آرت هه ده
آانی آاتولیك رۆمی له ئیتالیا به ناوی  سقیفیه  ئهآانی آۆنفراسی رزه  به تیه پایه سایه آه
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رگای  ی باس و ده وه وروپا پویسته پش ئه تی ئه آیه ر یه یت له سه سقفی بتوری ده ئه
م گرنگی به وتانی  آه ی یه ندام بوونی تورآیا بكات پویسته به پله ئه ر به گفتۆگو له سه

ڕیان وایه آه ئایینی  فاتیكان باوه. وروپایه وریان ئهلتو آو ئوآرانیا و مولدافیا بدات آه آه وه
ی  نه     و وتا ئه یه م شوه یه به وروپا هه لتووری ئه ر آه سه ری زیاتری له ت آاریگه سیحیه مه

یت  سقفی بتوری ده ئه، یه لتووركی زۆر جیاوازیان هه ت نیه بۆیه آه سیحیه آه ئایینیان مه
  . وروپا لتووری ئه ركی جیاوازن له آهلتوو ی آه وه آان نه تورآه
آانی  ی چاآسازیه شدا آه تورآیا پرۆسه وه ك ئه آان پ یان وایه له ته وروپیه ندێ له ئه هه

تی  ندامیه ج ئه وه له بت بیر له ڕیگاو متودكی دیكه بكرته م ده ج به ج آرد به
یت ئیمه  سیحی ده وآرات مهرۆآی پارتی دیم ئنجیالموآل سه بۆ نمونهبوونی تورآیا 

ژی  ر چی تورآیا زۆر به توندی ده گه ین ئه یر بكه رككی باش سه ك شه توانین تورآیا وه ده
 . یه م جۆره پشنیارو گفتۆگۆیانه ئه

تایترین  ره شكردنیان له سه آردنیان و ب به ر نه سه و چاره لی آورد آانی گه یه وه ته  نه مافه
تكی  ژادی دا بابه لتووری و نه تی و آه الیه آانی سیاسی و آۆمه  بوارهموو آان له هه مافه
وروپا به ڕاشكاوی ناوی  تی ئه آیه ر چی یه گه هنت ئه  یه پك ده م پرۆسه یه ئه دیكه
آانی مرۆڤ و  ر دابین آردنی مافه الم پ داگرتنیان له سه ی آورد ناهنت به وه ته نه
ز گرتنه له ڕیستیان  به ری و میدیاآان مه گه آان و ئازادی ڕوژنامه سیه لتووری و ئازادی آه آه

ی آه یونانی قۆبرس وتكی  وه شوناسی قۆبرس و دان نان به، لی آورد آانی گه مافه
  . ڕمی ناناسنت به فه م وته ئه نوآه تورآیا ر چی تا هه گه  ئه خۆیه به سه

مریكا به  آانی پشوی ئه رۆآه ها سه روه ش و هه جۆرج بوـ: دا یه م پرۆسه مریكا له ڕۆلی ئه
م پالپشتی آردنه   وه ئهن آه وروپادا پشتیوانی ده تی ئه آیه ندامی تورآیا له یه بوون به ئه

ردانی  ردوگان سه واشنتون له سالی ڕابردوودا آاتك ئه ن وامی له الیه رده به ئاشكرا و به به
 دا 2003مبۆل له سالی  سته رانی ناتۆ له ئه ی سه هو مریكای آرد وه چ آاتك آه آۆبونه ئه

وه بۆ به  ئكیدی له پشتگیری آردنی تورآیا آرده سرای آه جۆرج بۆش ته الته له زانكۆی گه
ندام بوونی تورآیا  آان پیان وایه به ئه مریكیه ئه. وروپادا تی ئه آیه ندام بوونی له نو یه ئه
آی  ک وه له الیه  له الیهله نوان ئیسالم و ڕۆژئاواداندی  یۆه بت هۆی دروست بوونی په ده

لگای  ی دیموآراسی ڕۆژئاوایی له آۆمه دات آه جبجكردنی پرۆسه وه پشان ده تر ئه
م  مریكا له خول آردنی ئه ده آان به ته وروپیه ر چی ئه گه ئیسالمی دا جگای قبول آردنه ئه

مریكا و  ندامی بوونی تورآیا پشتگیری آردنی ئه گرانی ئه خنه  ڕ. دا دخوش نین یه مینه زه
وه  تا میلیونی خۆیهف بینن آه وتك به دانیشتوانی حه وه ده ره به نكه ریتانیا له ئه به
رلین و پاریس  تی به رآردایه وروپای فیدرال له ژر سه  بۆ دروست بوونی ئهبت ست ده ربه به
  . دا

ولدان و ت آۆشان بۆ ڕازی آردنی  ندین سال هه ش چهتوانین بین تورآیا پا له آۆتاییدا ده
ر چی  گه ویت ئه ربكه آان توانی سه ستپكردنی دانوستانه وروپا بۆ ده تی ئه آیه رانی یه سه

حزابی  وروپی و ئه موو وتانی ئه مدایه و هه رده ختی له به آی دورودڕژ و سه تورآیا ڕگایه
موو  وه هه یه انگهم ڕو ند نیه و وه له سه  الیان په تورآیا فوریندام بوونی سیاسی به ئه

  . وروپا هاوبۆچوونن ئه
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