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  هاب شاه محمد وه ...  ره نقه  بۆ ئه وه   بروکسل کک له شهیف
  

  وه که هی  رۆژئاواو رۆژهات به وه هیرووی جوگراف  له  وتک که،سالمییک وتکی ئ ا وهیتورک
رپابوونی  بهتای  ره سه ر له  هه ،که ھان و ناوچهی ج  له هنی مژووکی ناسراو و خاوهست  به ده

و   ئه ی بگاته وه م ب ئه  به  کردووه هیوروپا کتی ئه م  لھبوونیندام  ئهی پا داواورو کتی ئه
ا وتانی ی سلوڤاک،کی چ،اینگار ک هه ندام بووی وه ئه  ی تازه وتانی   لهزۆر .   نجامه ئه
ک ند سا  چه که ای کرواس،ای رومان،ای سلوڤان،ایک بولگار ی وهداتی کان ان والتانیی ،کیبات
مرۆ  ژمردران ئه وروپا ده ی رۆژئاواو کتی ئه وره کی وگه ره سه ره  دوژمنی هه ر به وبه مه له
   بوون به م وتانه اسکانی ناو ئهی س فۆرمهی و ریسم و گۆرانکارین مانی کۆمه  نههۆی به
  .  هیم کت ی ئه نهیق مانی راستهی ندام و هاوپه ئه

   که، وه گرته زمی دهیمال ری کهییی ب فه لسه  فه  ا خۆی لهیتورکی  وه اسکانی ناوهی س کشه
کی  ی زۆری خه الی زۆربه و بوو له ستی توندرهیونالیرکی ناسییپاندنی ب ی سه که نجامه ئه
ی مافی  وه دکردنه  ره هۆی  بووه زمهیمال  که رهییم ب ئه. اسییتدارانی س سه و ده تهم و ئه
م  ئه. بوو رهییم ب کی ئه ره ش قوربانی سهی کورد  که،م وته تکانی ئه هیوا ته نه مه موو که هه
 ،کی تورک  الی خهیلیی م وه رکردنهی کلتورو ب شک له به  بوو به زمهیمال که  رده روه رو پهییب

ر  رامبه  بوو به ستانیونالیدارانی سوپاو ناست سه دهاتری یهیزبوونی ز شی به که نجامه  ئه که
   . فۆرمکیموو گۆرانکاری و ر هه

 ای ناتۆ بۆ تورک رکخراوی و پاپشتیشیسمین ری ساردی نوان رۆژئاواو بلۆکی کۆمه شه
ان ی م وته  ئه ا بوو کهیکانی تورک ستهیونالیتی سوپاو ناس سه هزبوونی ده شکی تری به به
ناتۆ .  که ناوچه نی لهیب سم دهین کۆمهی  وه  بوبوونه و رگاگرتن له وه رنگاربوونه رووی به سه له
ست   ژرده موو ئاسانکاری و هاوکارکی خسبووه ی سۆڤت هه شه ره ترسی وهه هۆی مه به
ان ی توان ی ناتۆه هیی و پاپشتنمای م هاوپه رگای ئه ش لهیمان  ئه،ایتدارانی تورک سه ده
ان ی رگاش،ن ن خاموش بکهتکا هیوا ته نه مه ی که وه دانکی ناوه رهه موو سه هه
  . کی لبگرن ره اسی دهی سیداکردنی دۆستی په له
 متر ھان کهیو ج که ناوچه ای لهی تورک رۆژئاوا رۆی ترسکانی دژ به سم و مهین مانی کۆمه نه
ڤی تر بۆ یت دوای ئالترنه ران به گهخۆ بۆ  وتنه  که م وته تادرانی ئه سه  ده هی بۆ،کرد
اتر یی ز وه کردنهی خۆنز ش لهیو  ئه، که  ناوچه  له م وته ی ئه هیستی و پویو گرنگ ی ئه وه مانه
و   پاراستنی ئهوروپا بۆ کتی ئه ندام بوون له ئه  بوون به رگای ان لهی ل وهیسرائی ئ له
  . انیی کۆن انهی مژوو تهو سکه ده
 و ندێ له  هه،م بوو رده به  لهرجی زۆر رووپا رگرو مه  کتی ئه ا لهی تورکندامبوونی  ئه
م  کرد له ده وره فۆرمی گهی ر ستی بهی پو اسی بوون کهیش باری ئابووری و س  رگرانهرجوو مه

  .  وته
اسکان ی س هی بۆ هۆ وه رته گه ی ده ککه ره  سه هی هۆ  که، ئابوورکانی هۆی کشه ا بهیتورک

   بکات ب گۆرانکاری لهر سه  چاره وه هیفۆرمکی ئابووریروی ر نھا له ناتوان ته
. وروپا  کتی ئه  له ندام بوونه کانی ئه رجه ی مه وانه واو پچه  ته  که وه کانی ناوه ته اسهیس
موو  ر هه سه ان بهیستگرتن ش و دهیکانی ئاسا رفراوانی سوپاو هزه تی به سه هۆی ده به

 ، بکات م هزانه تی ئه سه ی ده وه مکردنه که هست ب ا ناچار بوو دهی تورک، ئابورکان هیچاالک
زاکانی   ناره م گومان له ماوده  ده هیی بۆ م کاره  له بووه وتوو نه رکه ستا سهم تاکو ئ به
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و  ر ئه رامبه ا بهیورکشی تیکانی ئاسا فتاری سوپاو هزه  ره بت له وروپا ده کتی ئه
  .  تانه اسهیو س ر ئه رامبه ن بهگر خنه رهی  وانه ان ئهی ناری گۆرانکارکانی خاست ی که سانه که

ا یتورککانی  ستهیونالیناس ه یاسی س او هزهیسوپای تورکتدارانی  سه کردنی ده له مامه
ر  رامبه  به وروپا بووه کانی کتی ئه خنه شکی گرنگی ره  به شهیم ی کورد هه ر کشه رامبه به

  . م بوونیندا کانی ئه رجه او مهیتورک
  نی کهینیاکی مارکسی لیدلۆجی ئا به) ک. ک. پ (دانی پارتی کرکارانی کوردستان رهه سه

ی  وه کرێ هۆکی گرنگی مانه  ده،درا م ده ه قه م رۆژئاوا له رجه دکانی سهن وه رژه  به دژ به
ا بۆ یسوپای تورک. ا بتیکانی تورک سته ونالهیناستی  اسهیستی سوپاو  سه هزی ده

  ستی بهی پو وه موو کاروبارکی ناوه هه  لهردان ستوه تی خۆی وده سه ی ده وه همان
 ست سای رابردوویی ب ماوه ک درووستی کرد له. ک.  پ ی که وجۆره اسی لهیرانکی سی قه
ست ین  خودی کۆمه ری هادا که کاتکدا سه لهک . ک. ی پ کدارکه  چه باته  خه  چوونکه،بوو هه
 باری راست ی ناوهک رۆژهات کی وه ناوچه دانی له رهه م سه  به،چوو مان ده و نه ره هب
  . کا بوویمر ورپاو ئه تی کتی ئه اسهی س ش دژ به مه  ئه،کرد  ئاۆزتر ده که ناوچه اسی لهیس
ر  رامبه ه ب انهی و هه انبووهی ی هه فتارانه ت وره اسهیو س  ئه شهیم ا ههیتادرانی تورک سه ده

 دستان پارتی کرکارانی کور ی که انهیترس  مهو شه ره ههو ئه بۆ  وه رننه گه ی کورد ده کشه
  کوردکان ناوچه  لهی هیو نائارام ان ئهیا یکات بۆ خاکی تورک درووستی ده) ک. ک. پ(

ان زۆرجار یت سه و پاراستنی ده وه ا بۆ مانهیسوپای تورک. ک. ک. هۆی بوونی پ  به رپابوه به
ا بۆ یۆدی تورکر سوپای خ رامبه ربازی به الکی سهنجامدانی چا  ئه ستن به ده هه

ی  وه  گرنگی مانه وه ره  ده وه ی بۆ رای گشتی ناوه وه بۆ ئه) ک،ک،پ (تاوانبارکردنی کورد و
کان  کورد ناوچه  له وه انهیکان راوهیکرگ رگای به ندێ جار له هه. ن ان پشانبدهیت سه ده
 پ ی) ک. ک. پ ( وردیونی ک هییربازی و پاشان ال نجامدانی کاری سه  ئه ستنن به ده هه

  . ن که تاوانبارده
ی کا بۆ روخانیمر  سوپای ئه دان به نه  پاش رگه که ناوچه ا لهیی رۆی تورک وه مبوونه که
رگای   له وتهم   ئه کات ،کریت ستی پده اتر ههی ز وه م وته ن ئه هیال له عس به
راق و رووخانی یالمردانی ع دا بۆ په کا نهیمر کانی ئه هزه رگای به  وه هی که مانه رله په
ای یی تورک دانه نه م رگه ا ئهینی تورکیمان ودۆستی دری کای هاوپهیمر ئه. عس به

 بوو  ی تازهمانی داکردنی دۆست و هاوپهی  په ستی بهی پو هی بۆ،کرا زم نه سانی پھه ئه وابه
و  عس و ئه رووخانی به ان لهیشداری کردن هۆی به  باشوور به ش لهی کورد، که ناوچه له

 چاوی لکرا  مانکی تازهی وپهک ها  وه،اندایکا پشانیمر کانی ئه  هزه بۆی انهیئاسانکار
  . ایتورکر  رمابه م درا به ه قه کا لهیمر تی ئه اسهیی س وره رخانکی گه رچه ک وه مش وه ئه
رانکی زۆری خستۆته دڵ  گهیکا ترس ونیمر ی کوردی باشوور و ئه وه کبوونهینز
 ڤ دانرایلترنات ن ئهی باشتر بهوروپا   کتی ئه ندام بوون له ئه  هی بۆ،ایتدارانی تورک سه ده

 وا یندکانی جارانی تورک وهی ی په وه رانه  و گه که چه  ناو ا لهیبۆ پاراستنی گرنگی تورک
وروپا  ندامانی ناو کتی ئه  ئه  زۆر له زان که  باش ده وه ا ئهیتورک.  زلھز کای تاکهیمر ئه
  شتوانن رۆکی باش له و ده هی کا ههیمر ڵ ئه گه ان لهیهز اسی و ئابووری بهیندی س وهی په
  . ایر تورک رامبه کا بگرن بهیمر ی ئه ی متمانه وه رانه گه
بوی بکات  ا ناچاره قهی تورک  که هی اجی خۆی هها بوروپ کتی ئه  لهندام بوون م ئه به
 ئابوری و  رانهی هۆی قه ا بهیتورک.  ندام بوونه  ئهو  ئهکانی رجه ج کردنی مه  جبه ش بهیو ئه
ش  رجانه و مه ندێ له  هه،وروپا دابنیت کانی کتی ئه رجه  چۆک بۆ مه  ناچاره اسکانوهیس

 بۆ  وره کی گه ئشهر  سه  به کو بووه  به،نا ی ده  پوهاینھا تورک ک ته  نه  که ی کورده کشه
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ر  رامبه نگ بمن به اتر بدهی ز مه وروپا ناتوان له کیتی ئه. وروپا خودی کتی ئه
  . کردنی نهر سه ی کورد و چاره  کشه ت به باره ا سهیکانی تورک وته  چه ته اسهیس
ان  د بت که ه ن وه نھا ئه  ته ماوه پش نه له انیچ رگاکی تریچ ه ده وه لهاش یرانی تورک سه
  مرۆ به  ئه  که وه ی کورد بدۆزنه ک بۆ کشه  و رگاچارهان بھننیی جاران نه و هه به
موو  هه وروپاش له کتی ئه ،نرت  داده هم وت اسی ناو ئهیی س ن کشهیتر وره گه

. ن که اسی بۆ دهیرکی س سه  و داوای چارهن که دهلرانی تورک باسی  ڵ سه گه ان لهیدانشتنک
  م وته رانی تری ئه موو سه هه چ له ده وه ا ئۆردغان لهیستای تورکرانی ئیز ک وه ره سه
  هیوروپا بۆ  کتی ئه ندام بوون له ئه ک بۆ به ی رگاچاره وه نهی دۆز شتب لهی اتر تگهیز

ی  رباره وروپا نرا ده ی کتی ئه رجانه و مه ندێ له هه م بوو دان به تی ئه سه ی ده ماوه ر له هه
کانی  کانی کوردستانی باکوور و لدوانه ی شاره هیم دوا کانی ئه  خۆپشاندانه،ی کورد کشه

  هیایکانی تورک وه ی هه نموومه نی باشتر م رووداوانه ی ئه هربار ا دهیرانی تورکیز رۆکی وه هس
  .  هی م کشه  بۆ ئهک ی رگاچاره وه نهیبۆ دۆز

 بۆ  م وته کانی ئه وه او ههیندامبوونی تورک تی بۆ ئه هی وروپا هه ی کتی ئه رجانه و مه ئه
اسکانی یزووی رزگاربوونی له کشه ئابوری وس و ئاره که ناوچه  لهپاراستنی رۆی خۆی

بوڵ   باشتر قه ره نقه  ئه قن دژ به تهی  بروکسل ده ی که کانه شهیو ف  ئه کات که ناچاری ده
  . قنرا ته  ده وه کانی کوردستانه  شاخه ست سای رابردوو لهی ب ی له کانه شهیو ف ک له بکات وه

رانی   سه ی که کانه شهیو ف اتربت لهیری زۆر ز گهیکانی بروکسل کار که شهیچ ف ش ده وه له
  قان دژ به ان تهی ن دهیینینگی مارکس و ل  تفه ابردوو به سای ر20ی  ماوه ک له. ک. پ
و  وه تی مانه خزمه اتر لهیک ز. ک. کانی پ که شهیانی فیکرێ بوترێ ز ان دهی ، ره نقه ئه

) ک. ک. پ (ی کانه شهیو ف  ئه  چونکه،کان بووبت ستهیونالیتی سوپاو ناس سه پاراستنی ده
ی  وه ک له  وه وه خسته دۆستان دوورده کوردی له  قان  تهی نی دهیینینگی مارکسی ل  تفه به که
  .  وه ک کاتهینز
ی رووخاو ماورانی  فه لسه کارهنانی فه ھانی و بهیتی ج اسهی س زای له بوونی شاره نه
رکردنی سانکی  سه  چاره  که هی دواوه ری دوورودرژی به گهیارو ک هی دواوه ی به وره گه

 ، هی مان هه و قومارانه  توانای ئه وه هیاسیرووی س له ش نهیی کورد  ئمه، ستهیدورودرژی پو
انی یکانی ج ته اسهیی سرخاندن رچه  وه ن لهییر ب گهین کارییتوان  ده وه شهیرووی ئابور  له نه

  . ی کورد ر کشه رامبه ی بهی وناوچه
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