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خؤيان هاوسةنطةر بن بؤ  نازامن شانسي ضةث هةر ئةبيت ئةوة بيت زؤرجار لةطةلَ نةياراين سةرسةخيت

يةكاين فةرةنسةو لة ِراثرسي، لة شةِرةكاين عيراق و ئةفغانستان ئةمةمان بيين، ِرةت كردنةوةي بِرياريك
لة هؤلَةندةش هةمان ثيشبيين ، ئةمةمان لة فةرةنسة بيين، هؤلَةندةش هةمان سيناريؤ دوبارة دةبنةوة

بةهةمان شيوة بؤ ، نةياراين سةرسةخيت دويين هةلَبذاردن هةردوو ثيكةوة دةنط بؤ نا دةدةن. ضاوةِروانة
ناسيؤنالستة تاسةر ئيسكة ، ينيكةوة دةنط بة نا و با دةداتبةآلم هةر اليةنة لة تيِروان، بةلَيش هةر ِراستة

ِراستِرةوةكان لة ترسي لة دةست داين نةتةوةو نيشتمان و كلتوري نةتةوايةيت و دذايةيت ئيسالم و 
ِرؤذانة شايةد حالَي بةرةو  هةموومان. ثةنابةران ئاآلي ِرةتكردنةوةي يةكييت ئةوروثا بةرزةكةنةوة

يوان نةتةوةيية توندِرةوة فاشيستةكان و ضةث و مرؤظدؤستةكان لةسةر داكؤكي و ِروبونةوةين لة ن
بؤية ، بةآلم ئةم دةستورة لةبةر ئةوةي لة نيوان ئا و نا هيضي كةي نةهيشتؤتةوة، دذايةيت ثةنابةران

  . ناضارن لةو دووة يةك هةلَبذيرن، دذةكاين دوينيي يةكخستووة
، دابةزيين هيزي كِرين،  هةمومان بةرةو ِروي دابةزيين ئاسيت ذييانلة دواي ثةسةند كردين يؤرؤوة

بيكاري ضووة سةر و دةرطاي ، بوينةوة لة ئةوروثا.. .. .. كةمكردنةوةي بيمةكاين بيكاري نةخؤشي
كارخانةكان يةك بة دواي يةكدا داخران و سةري خؤيان بؤ ضني و هيند و ووآلتاين باشوري ِرؤذهةآليت 

  . ئاسؤيةك ِرؤشن لةبةردةم دابةزيين بيكاري نةماوة، طرتئاسيا هةلَ
ِراثرسييةكةي فةرةنسة هوشياركردنةوةيةكي باش بوو بؤ ئةوةي خةلَكي ووآلتاين يةكييت ئةوروثا بةو 

كؤمةآليةتيية ثيشنيار كراوة ِرازي نابن و ئامادة نابن تةسليمي لةدةست داين -سستةمة ئابوري
لة . دةنط بؤ ليداين دوا بزمار لة تابويت حكومةيت خؤشطوزةران بدةن، نبدةسكةوتةكاين ِرابردوو ب

، لةطةلَدا بوو% 13، 45دذ و % 87، 54لةوانة ، ي خةلَك بةشداري دةنطدانييان كرد%80، 69فةرةنسةدا 
  .  ناتةنانةت دةنطدان بؤ نا و بةلَي ِريزي ثارتيكي وةك سؤسيالسيت لةم هةلَبذاردنة كةرت كرد بؤ بةلَي و

هةرضةندة ئةم ناية دوا قؤناغ نابيت ، لة هؤلَةندةش ضاوةِرواين ئةجناميكي باشتر بؤ بةرةي بةلَي ناكريت
بةآلم دةشيت ببيتة هةنطاويك بؤ ئةجنام داين طؤِرانكاري لة ، و طةِرانةوة لة يةكييت ئةوروثا سانا نيية

  . هةذاران دةستوردا لة خزمةت بة
  توانةوةي هؤلَةندة

   
ترس و دلَة ِراوكييةك لةناو هؤلَةندييةكان هةست ثيدةكريت لةوةي كة هؤلَةندةي بضوك بتاويتةوة 

وةخؤيان ثيشةنطي ، ئةي باشة خؤ ئةم مةترسيية الي فةرةنسيةكان نةبوو، لةناو ئةوروثايةكي زةبالحدا
  . ؟؟ئةي بؤ زؤربةيان لةطةلَ نا بوون، ؟ثرؤسةي يةكييت ئةوروثا بوون

، 16لةسةر خاكةكةي ،  خاكي ووشكانيية2كم883، 33لَةندة ِراستة ووآلتيكي بضوكة تةا خاوةند هؤ
ضةندة ووآلتيكي بضوكة بةآلم ، ذمارةيةكي ئاواش مانطاو و مةِرو ماآلت،  مليؤن مرؤظ دةذيت491، 407

،  دا2003ة سالَي  مليار دؤالر بووة ل556، 511داهايت نةتةوةييةكةي ، خاوةند ئابورييةكي زةبالحة
  . بةرازيل و ِروسياوةية لة ثيش وآلتاين زةبالحي وةك، ةهةميين ووآلتاندا دةهات14بةمةش لة ِريزي 
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. هتد.. . ئةوانةي ديكة مةغرييب و تورك و سورينامي و ئةندةنؤسي و، خةلَكةكةي هؤلَةندين% 83 تةا 
يب % 40موسلَمان و % 4، 4-ثرؤتستان% 21-كاسؤليك% 31 (لة ِروي ثيكهاتةي ئاينييةوة تيكةلَةن

  . ئةواين ديكة% 6، 3-)  ئيستا زياترة1998 (ئاين
كشت % 4، 2ثيكهاتةي ئابورييةكةي ، ناردة و ثيشةسازي و بازرطانيي ئابوري هؤلَةندة ثشت بةستووة بة

% 1، 73ثيشةسازيي و % 5، 24و ) خاكةكةي بةكةلَكي كشت و كالَ ديت%71، 26 (و كالَة
، بوو% 2، 1  دؤالرةو ثارسالَ ِريذةي طةشةكردين داهايت نةتةوةيي29000داهايت تاك ، زمةتطوزارييةخ

  .  ةوة ئابوري هؤلَةند لة قؤناغي مت بوون و ثوكانةوةداية2001لة دواي سالَي 
ييان لةبةر ئةوةي بازاِرةكان، هؤلَةندة يب ئةوروثا بةردةوامي ئابورييةكةي بةشيوةي ئيستاي ئةستةمة

، 12ي بؤ ئةلَمانييا و % 5، 25،  مليار دؤالر بوو1، 293ناردةي ثارسالَ بايي ، تةواوكةري يةكترن
سةرباري ووآلتاين كةي يةكييت  ئيتالَييا%2، 6، بةريتانييا%1، 10، فةرةنسا%3، 10، بةجليكا5%

، بةجليكا%1، 10، بؤ ئةلَمانييا% 1، 18،  مليار دؤالر بووة7، 252هاوردةش بايي . ئةوروثا بووة
بةم شيوةية دةبينيني بةتوندي بةئابوري ، فةرةنسا%5ضني و % 3، 6، بةريتانييا%4، 7، ئةمةريكا8%

، هةر دابِرانيك ليي هةذاين طةورةي ليدةكةويتةوة، بةستراوةتةوة ووآلتاين ئةوروثاوة بة يةكترةوة
بةلَكة يؤرؤو و طومرطي ،  تةا ِرةتكردنةوةي دةستورةكة ناطةيةنيتضونكة نةضونة ناو يةكيتييةكة

هةرضةندة لة ِرابردوودا ئةزموين ، هاوبةش و تةواوي ثةمياننامةو ِريككةوتنامةكانيش دةطةيةنيت
بؤية ئةطةري ، ثاش ِرةتكردنةوة ِرازي بوون لة ِراثرسييةكاين دواتردا، دانيمارك و ئيرلةندةمان هةية

  . بونةوةي هةمان سيناريؤ دةكريتدوبارة 
هةرضةندة ئةم ووآلتة زؤر شانازي بة سستةمي خؤشطوزةرانييةكةيةوة دةكات و بؤتة منوونةيةك لة 

هةرة % 10سةروةت و ساماين ووآلتن و % 8، 2هةذارترين تةا خاوةند % 10بةآلم ، جيهاندا
  . سةروةت و ساماين ووآلتن% 1، 25دةولَةمةندترين خاوةندي 

  ِريفراندؤم بؤ دةستوري ئةوروثا 
هةرضةندة هيزة كاراكاين هؤلَةندة ئةوانةي ، ِراي طشيت دابةش بووة بةسةر دوو بةرةوة لةم ِريفراندؤمةدا

بةآلم سةداي نا لة ناو ، لة هةلَبذاردين ِرابردوو زؤربةي كورسييةكانييان بردؤتةوة لةطةلَ بةلَيدان
لة مانطي ئةبريلدا ئاو نا يةكسان . ة كةوتؤتة نيوان طةل و ثارتةكانةوةقةلَشتيكي طةور، جةماوةر بةرزترة
دواي ئةجنامةكاين فةرةنساش ، لةطةلَ بةلَيداية% 43لةطةلَ نا و % 57بةآلم ئيستا ، بوون بة يةكتر

  . ورةي بةرةي نا بةرزتر بيتةوة، لةوانةية زياتر قوِراوةكة خستر بيتةوة
   

Tweede Kamer: 22 january 2003 (79. 9 %) and Eerste Kamer: 25 may 2003  %  150 75 

Christian Democratic Appeal (Christen Democratisch Appèl)  CDA  28. 
6  44 23 

Labour Party (Partij van de Arbeid)  PvdA 27. 
3  42 19 

People's Party for Freedom and Democracy (Volkspartij voor Vrijheid en 
Democratie)  VVD  17. 

9  28 15 

Socialist Party (Socialistische Partij)  SP  6. 3 9  4 
List Pim Fortuyn (Lijst Pim Fortuyn)  LPF  5. 7 8  1 
Green Left (Groen Links)  GL  5. 1 8  5 
Democrats 66 (Democraten 66)  D66  4. 1 6  3 
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Christian Union (ChristenUnie)  CU  2. 1 3  2 
Political Reformed Party (Staatkundig Gereformeerde Partij)  SGP  1. 6 2  2 
Indepenent Senate Group - Frisian National Party (Onafhankelijke 
Senaatsfractie - Fryske Nasjonale Partij)  FNP    1 

  
  . ثارتة سياسييةكان و هيزييان لة دوا هةلَبذاردندا

CDA و PvdAو  VVD و GLو  D66 نلة ناويياندا هةردوو تةوذمي ضةث و ، سةرجةمييان لةطةلَ بةلَي
هةل زياتر بؤ كار و ، بةشيكييان ثييان واية بة يةكييت ئةوروثا بازاِر فراوان دةبيتةوة، ِراست دةبينريت
ئةوروثا دةبيتة هيزيكي مةزن و ئةمةش هةنطاويكة لةبةردةم سياسةتةكاين ،  ديتة ثيشةوةكارسةرمايان

ثاريت كار ، ضةثي سةوز درومشي بةشداري بكة بة ئا لة ثيناو ئةوروثايةكي باشتري بةرزكردؤتةوة، بؤش
  . لةمة زياتر دةِروات ثيي واية يةكييت ئةوروثا لة خزمةت ثِرؤذةي سؤسيالستيية

 CU كريستان يوناين. دذايةيت دةستوري يةكييت ئةوروثا دةكةن ذةكانيش هةريةكةيان بة هؤيةكةوةد
 دذ بة يةكييت ئةوروثاو توانةوةي هؤلَةندةن لةو LPF، بةآلم نا بؤ دةستورةكة، لةطةلَ يةكييت ئةوروثادان

كريستانةكان هاتنة ، ئةوة بة مةترسي بؤسةر ضارةنوسي نيشتمان و نةتةوة دةزانن، ضوارضيوةية
ناوةوةي توركييا بؤ ناو يةكييت ئةوروثا بة مةترسي دةزانن بؤ سةر ناسنامةي كريستاين بووين يةكييت 

لة هةموو هيزةكاين كةي ِرةتكةرةواين دةستور ) ثاريت سؤسيالست (لةم نيوةدا ئيس ثةي، ئةوروثا
ثِرؤذةكة لة ، ةكييت ئةوروثا هؤلَةندة دةسِريتةوةثييان واية ي، ضاالكترن و ِرؤلَي سةركردايةيت دةطيِرن

، دذ بة خةلَكي هةذارة، كةمكردنةوةي بيمةي بيكاري و نةخؤشي و تةواوي ثشتطريييةكاين كةية ثيناو
  . يةكييت ئةوروثا لة خزمةت سةرمايةداران و بة تايبةت جي خستين ثِرؤذةي نيوليربالَي جيهانيية

 ِراثرسيية خيزاين ضةث و ِراسيت كةرت كردووة و دوذمناين ِرابردووي هاو ِراي بةم شيوةية دةبينيني ئةم
منيش لةبةر ئةوةي اليةين كؤمةآليةيت ثِرؤذةكة دذ بة ،  شةممة4يةكتر كردووة بؤ دةنطدان لة ِرؤذي 

كي ئةم بِريارة بة هةنطاويكي باش دةزامن بؤ داسةثاندين داخوازةكاين خةلَ. هةذارانة لةطةلَ نا دام
بةم هيزانة ثاشة ، بةآلم لة دايك بووين يةكييت ئةوروثا حةمتييةو هةر دةبيت. دةستةنط لة دةستوردا

َ ناكريت طرنط ئةوةية نةكريتة دوا بزمار و بدريت لة تابويت حكومةيت خؤشطوزةراين ، كشةي ثي
  . ئةوروثي
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