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وةهاب شاه حمةمةدوةهاب شاه حمةمةد... ... صكصيت ئةوروثا و كصشةي زمانةواين صكصيت ئةوروثا و كصشةي زمانةواين    
  

خةريکة توشی کثشةثکی گةورة دةبث ، جوسث مانوثل بارؤسؤ، سةرؤکی کؤمسثونی ثکثتی ئةوروپا
ئةم کثشةيةش بةهؤی . لة کارةکانی ثکثتی ئةوروپا بةهؤی بةهؤی بةکارنةهثنانی زمانی سپانی و ئيتالی

، مانی ئةوروپی و رؤژنامةنوسثکةوة دژ بة بةکارهثنانی زمانی ئينگليزینارةزای چةند ئةندامثکی پةرلة
هؤی بةکارهثنانی ئةم سث زمانةش ، فةرةنسی و ئةصمانی لة کارةکان و راگةياندنة ميدياثکان

، دةگةرثننةوة بؤ ئةوةی کة ئةم سث زمانة زياتر کاريگةرتر و گةورةترن لةوانی تر لة ناو ثکثتی ئةوروپا
   . هةموو خةرجةی کة پثويستة بؤ وةرگثرانی کارةکان و راگةياندنة مثدياثکانپاشان بؤ ئةو

لةو کاتةوةی پةرة بة زيادکردنی  ئةم کثشانة بوونةتة کثشةی رؤژانةی داموودةزگاکانی ثکثتی ئةوروپا
دووای ئةوةی چةند وصاتثکی تازة هاتنة ناو ثکثتی ، پثش ساصثک ئةندامانی ناو ثکثتی ئةوروپا درا

ئةم کثشةيةش زياتر ،  زمانی جياوازی تياية20 وصاتة و 25وپا کة ئثستا ژمارةی وصاتةکانی ئةندام ئةور
لة ماوةی چةند هةفتةی رابردوو سةری هةصدا بة بؤنةی نارةزای دةربرينی وصاتانی بچووکی ناو ثکثتی 

،  ثکثتی ئةوروپاکة هةندث اليةن بةوة تاوانبار دةکةن کة دةيانةوث زمانة گةورةکانی ناو، ئةوروپا
بؤية لةوةدةچث کظ لةالی هظندی ، فةرةنسی و ئةصمانی بکةن بة زمانی سةرةکی کارووبارةکان، ئينگليزی

   . لة اليانميلةت و وصاتانی ئةندامی ناو ثکثتی ئةورووپا زمان زؤرگرنگترة لة کثشة ئابورثکان
ة کرد کة زمانی ئةصمانی خةريکة جث ئةم کثشانة کاتث دةستی پثکرد کة چةند رؤژنامةوانثک هةستيان بةو

   .زمانی ئيسپانی و ئيتالی دةگرثتةوة لة راگةياندنة ميدياثکان
دةستی کرد بة بالوکردنةوةی چةند بابةتثک لة الپةرة سةرةکثکانی ، کورثری ديالسثرا، رؤژنامةی ئيتالی

 کةوا لة رثگای ئةم کةوا خةريکة ناسنامةی ئيتالی الوازدةبث و هةندث اليةنشی بةوة تاوانبارکرد
ئةم بابةتة رؤژنامةوانيانة پشتگريثکی زؤری لةاليةن ، کارانةيانةوة هةرةشة لة زمانی ئيتالی دةکةن

بؤية وةزيری دةرةوةی ئيتالياگيانفرانکؤ فينی قةولی ئةوةیدا کةوا هةموو ، خةصکی ئيتاليةوة لثکرا
باصوثزی ئيتاليش . ةی زمانی ئيتالی هةيةتیئةو گرنگيهةوصثکی خؤی دةدات بؤ پاراستنی زمانی ئيتالی و 

لة ثکثتی ئةوروپا نارةزای خؤی بةرامبةر بة نةبوونی هيچ ئيتالثک دةربری لة ناو ئةو کةسانةی کة بة 
   .ووتةبثژی کؤمسثؤنی ثکثتی ئةورووپا هةصبژثردراوون

، پثش چةند هةفتةثک لةمةوبةر راگةياندنثکی رؤژنامةوانی لة اليةن سةرؤکی کؤمسيؤنی ثکثتی ئةورووپا
 30لةو راگةيادنة رؤژنامةوانية زياتر لة ، کة بةرةگةز خةصکی پورتوغالة، بارؤسؤ بةرثوةچوو

ئةو ئةم بانگردنةش تةا بؤ ساردکردنةوةی ، رؤژنامةنووسی ئيتالی و ئيسپانی بانگکرابوون
لةهةمان ، نارةزايانةی ئةم وصاتانة بوو بةرامبةر بة کارهثنانی سث زمانة گةورةکةی ناو ثکثتی ئةورووپا

کات وةک راگةياندنثک بوو بؤ ئةو ميلةتانة کةوا زمانةکانی تری ناو ثکثتی ئةورووپا گرنگی لة زمانة 
 و بة پشتگوث کردنی زمانةکانی رينةوةوة ووتشی کةوا هيچ اليةنثک نيازی س، گةورةکانی تر کةمتر نية

بةصثنی ئةوةشی دا کة راگةياندنی ميديايی داهاتووی ثکثتی ، ئيتالی و ئيسپانی نية لةناو ثکثتی ئةورووپا
   .ئةورووپا بة زمانی ئيتالی دةبث

کة ماوةثک لةمةوبةر چةند ئةندامثکی ، ئةم کثشةية ئثستا لةناو پةرلةمانی ئةورووپاش باس دةکرث
ئةو ثکثتية هةرةَةی مانگرتنيان کرد ئةگةر بثتوو هةموو دوکومثنت و راگةياندنةکان بة زمانی پةرلةمانی 

چظند ئةندامثکی پارتی فينيسش لة ثکثتی ئةورووپا داوای ئةوةيان کرد کةوا ، ئيتاليش کاری پثنةکرث
وةی تری ناو وةزيری دةرةوة ئةم کثشةية لة کؤبوونةوةی داهاتووی ئةم مانگةدا لةگةص وةزيرانی دةرة
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ئةم نارةزايانة وای لة ياسا ناس و ئةندامی کؤمسثونی ناوةوةی ثکثتی . ثکثتی ئةورووپا باس بکات
فرانکؤ فراتينی کردکة بةصثنی ئةوظ بدات کة لة دووارؤژ هةموو راگةياندنة ميدياثکانی ناو ، ئةورووپا

   .ثکثتی ئةورووپا بة زمانی ئيتالی بصثتةوة
چوونکة هةموو گفتوگؤکان و راگةياندنة ميدياثکانی ،  زؤر هةستدارة لة بروکسلمةسةلةی زمان کثشةثکی

پاشان راگةياندنة رؤژنامةوانثکان وةربگثردرثتة ، ناو ثکثتی پثويستة چةند جارثک دووبارة بکرثتةوة
سةر چةند زمانثک بؤية ئةو ميلةتانةی کة زمانةکانيان بؤ ئةو کارة بةکارناهثندرث هةست بة ناهةقی 

   .نصةکةن بةرامبةر خؤيد
فةرةنسثکان ماوةثکی زؤر هةوصی ئةوةياندا کةوا زمانةکةيان وةک زمانثکی سةرةکی لة کاروبارةکانی 

بةصام کةم کةم ناچار بوون خؤيان بةرامبةر زمانی ئينگليزی شل کةن ، ثکثتی ئةورووپا بةکارثنرث
   .چوونة زمانثکی گةورةی جيهانة

ئةمةش ،  ئةصمانی زؤرجار لة کارةکانی ناو ثکثتی ئةورووپا بةکاردةهثندرثبةصام ئثستا خةريکة زمانی
   .کة خةريکة زمانی ئةوان و ئيسپانثکان پشتگوث دةخرثن، بووةتة هؤی نارةزای لةاليةن ئيتالثکانةوة

  وةهاب شاه حممد
   سويد

2 


