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ــە )28(  ــر ل ــە و زیات ــا ڕێکخراوێکــى نێودەوڵەتیی ــى ئەورووپ یەکێت

ــە  ــە ل ــوو، ک ــا ب ــن واڵتیــش ئۆکرانی ــت، دوایی واڵت لەخــۆى دەگرێ

2013 چــووە نــاو ئــەو یەکێتییــە. دواى ڕێککەوتنێــک هاتــە ئــاراوە 

بــە نــاوى پەیامننامــەى ماســریخت کــە لــە ســاڵى 1992 ئەنجــام 

درا، بــەاڵم بیرۆکــەى دروســتکردىن لــە ســاڵى 1952ەوەوە هەبــووە.

یەکێــک لــە گرنگریــن بنەمــاکاىن یەکێتــى ئەورووپــا لەســەرى 

دروســتبووە، گواســتنەوەى دەســەاڵىت قەومییــە بــۆ دامــەزراوە 

نێودەوڵەتییــە ئەورووپییــەکان، بــەاڵم ئــەم دامەزراوانە بەســتەن بە 

ڕادەى دەســەاڵتەکاىن بەخــراوە بــە هــەر یەکێــک لــەو واڵتانــەى 

ئەندامــن لەنــاو یەکێتییەکــە. بۆیــە ئــەو یەکێتییــە بــە یەکێتییەکــى 

ــت، چونکــە خــاوەىن سیســتمێکى ســیاىس  ــار ناکرێ ــى ئەژم فیدراڵ

ــدا و لەهەمــان کاتیشــدا یەکێتــى  ــە هەمــوو جیهان ــاوازە ل زۆر جی

ئەورووپــا کارەکتەرێکــى نێودەوڵەتییــە و چەندیــن ســیامى زۆر 

تایبــەىت هــەن، هەروەهــا خــاوەن سیســتمێکى ســیاىس و یاســایى 

ــیاىس و  ــتمێکى س ــەر سیس ــاوازە لەه ــەىت و جی ــە خۆی ــەت ب تایب

یاســایى تــر. 

ــد سیســتمە ســیاىس و  ــە، هەرچەن ــک نیی ــا واڵتێ ــى ئەورووپ یەکێت

ــت،  ــۆ دەگرێ ــدى لەخ ــیام و تایبەمتەن ــک س ــاییەکەى هەندێ یاس

کــە هــەر لــە واڵتــە فیدراڵییــەکان و کۆنفیدراڵییەکانــدا هــەن. 

لەهەمــان کاتــدا ڕێکخراوێکــى نێودەوڵــەىت حکومــى، گشــتى یــان 

ــاییەکەى  ــیاىس و یاس ــتمى س ــدە سیس ــە، هەرچەن ــش نیی تایبەتی

چەندیــن خەســڵەىت ڕێکخــراوە نێودەوڵەتییــە حکومییــەکان لەخــۆ 

ــت.  دەگرێ

ــا  ــى ئەورووپ ــدىن یەکێت ــۆ دامەزران ــخەرى ب ــت پێش ــەم دەس یەک

دەگەڕێتــەوە بــۆ دواى کۆتاییهاتنــى جەنگــى دووەمــى جیهــان 

هەوڵیانــدەدا  ئەورووپیانــەى  لــەو  هەندێــک  بیرۆکــەى  و 
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ڕێکخــراوى  دامەزرانــدىن  دەربــارەی  دابنێــن  چوارچێوەیــەک 

ئەورپیــى  گــەالىن  چیــر  بکــەن  کار  ئــەوەى  بــۆ  هەرێمــى، 

نەبنــەوە.  یەکــر  ڕووبــەڕووى 

ونســتۆن چەرچــڵ ــــ ى ســەرۆک وەزیــراىن ئــەوکاىت بەریتانیــا لــە 

ــى  ــتکردىن یەکێت ــخ داواى دروس ــى یۆری ــاو زانکۆی ــدا لەن گوتارێکی

ــوالىت  ــراو و تەکەت ــن ڕێکخ ــەوە چەندی ــاش ئ ــرد. پ ــاى ک ئەورووپ

ئەورووپــى دروســتبوون، پاشــان کۆمەڵــەى خەڵــوز و ئاســنى 

واڵىت  شــەش  دەســتى  لەســەر   1951 ســاڵى  لــە  ئەورووپــى 

ئەورووپــى دروســت بــوو. هــەر هەمــان ئــەو واڵتانــەش کۆمەڵــەى 

یەکگرتنــى  ئەنجامــى  لــە  دروســتکرد.  ئەورووپیــان  ئابــوورى 

ــوو.  ــت ب ــى دروس ــەىش ئەورووپ ــى هاوب ــیان بازاڕێک هەردووکیش

دواتــر کۆمەڵەیەکــى تــر بــە نــاوى کۆمەڵــەى وزەى ئەتۆمــى 

ــى  ــێکیان یەکێت ــار بەهەرس ــن ج ــا دوای ــتبوو، ت ــى دروس ئەورووپ

ئەورووپــا دروســتکرا لــە ســاڵى 1992.

ئەزمــوىن یەکێتــى ئەورووپــا بــە دیارترییــن ڕووخســارى هاریــکارى 

کــردن دادەنرێــت لــە نێــوان واڵتــاىن ئەورووپــا ســەبارەت بــە 

پەیوەندییــە نێودەوڵەتییــەکان پــاش جەنگــى دووەمــى جیهــاىن. کە 

دواتــر بــووە هــۆى ڕووداىن گۆڕانــکارى زۆر گرنــگ لــە جوگرافیــا و 

ــا، ئەویــش ئەزمــوىن تێکەاڵوبوونــەوەى جیهــان  سیاســەىت ئەورووپ

بــوو، کــە بــە هەمــوو پێوەرێــک پێشــەنگ و بــێ هاوتــا بــوو، بــە 

ــارى  ــا تۆم ــى ئەورووپ ــەى یەکێت ــەرکەوتنە گەورەی ــەو س ــۆى ئ ه

ــە  ــوورى، چونک ــە ڕووى ئاب ــش ل ــە تایبەتی ــەوە. ب ــەو بارەی ــرد ل ک

وایکــرد ئامادەبێــت بــۆ پێکهێنــاىن تەکەتولێکــى ئیقلیمــى هاوبــەش 

و سیســتمێکى ئەورووپــى یەکگرتــوو،  کــە بــەردەوام لــە کێبڕکــێ 

دان بــۆ بــەرەو پێشــچوون. بۆیــە یەکێتــى ئەورووپــا توانایەکــى لــە 

ــدام  ــاىن ئەن ــوورى واڵت ــە گەشــانەوەى ئاب ــووە ل ــەدەرى هەب ڕادەب

ــە و یەکخســتنەوەیان. ــاو یەکێتییەک لەن

لــە مــاوەى قۆناغــى دروســتبوونیدا پەیوەندییــە دەرەکییــەکاىن 

کۆمەڵــەى ئەورووپــا تــا ڕادەیەک ئاســایى بــوو. ڕوئیا سیاســییەکەى 

ــک،  ــرد باڵیکێشــا بەســەر بۆچوونێ ــا کارى پێدەک ــى ئەورووپ یەکێت

ــارە دروســتکردنەوەى هەیکــەىل  کــە پێــى وابــوو زەروریــەىت دووب

سیســتمى ئەورووپــا پــاش جەنگــى دوەمــی جیهــان و کارکــردن بــە 

شــێوەى کۆمــەڵ لــە کاىت ئێســتا زەرورییەتییەکــى حەمتییــە، چونکــە 

کۆمەڵــەى ئەورووپــى ســەرەتا بــە مەبەســتى ئاســانکردىن پرۆســەى 

یەکبــووىن ئەورووپــا لــە واڵتــاىن دیموکــراىس دامــەزرا، بــۆ ئــەوەى 

ســەرجەم کێشــە و کەموکوڕییــەکاىن ژیــان و بــارى گــوزەران و 

دۆخــى خراپەکــەى بەســەر واڵتــاىن ئەورووپــادا هاتــووە چارەســەر 

ــە ڕووى سیاســیى و ئابــوورى و کۆمەاڵیــەىت  ــە تایبــەىت ل ــکات، ب ب

ــاوە.  و تەکنەلۆژی

هەنــگاوە یەکەمــەکاىن بونیادنــاىن یەکبوونێکــى بەهێــز لــە مــاوەى 

ــدا  ــى زۆرى تێ ــەدا هەوڵێک ــاوەى دوو دەی ــە م ــدا و ل دامەزراندنی

درا بــۆ ئــەو مەبەســتە، ئەمــەش هــاوکات بــوو بــە چەندیــن 

ــەو  ــەڕووى ئ ــەکاىن ڕووب ــە دەرەکیی ــى و قەیران ــگارى ناوخۆی ئاڵن

ــوارى  ــار هەم ــن ج ــواىن چەندی ــش ت ــووەوە. دواجاری ــە ب یەکێتیی

یاســا و ڕێســاکاىن بکاتــەوە لــە دامەزراوەکــەدا بــۆ ئــەوەى بگەنــە 

ــا ســاڵى  دروســتکردىن بازاڕێکــى ئەورووپــى یەکگرتــووی گــەورە ت

1992. بۆیــە دەبوایــە ئــەو هەنــگاوە بــەدى بێــت و دەســت 

بکرێــت بــە دانــاىن پایــەکاىن. هــەر لــەو ڕوانگەیــەوە ڕێککەوتنــى 

نــاو  بنــەڕەىت خســتە  ئــاراوە و هەمــوارى  ئەورووپــى  هاتــە 

ــەوەى  ــۆ ئ ــر کــرد ب ــوارەکاىن فراوان ــەکان و ب دامــەزراوە ئەورووپی

چەندیــن بــوارى تــرى بگرێتــەوە. لــە ماســریخت لــە 7ى فێربایــرى 

ســاڵى 1992 یەکــەم هەنــگاو بــەرەو یەکبــووىن تــەواوى ئەورووپــى 

 ەوتنەکە:کێکبەندەکانى هەر سێ ڕ

 پەیماننامەى لشبۆنە نامەى نیسنەوتکڕێک نامەى ئەمستردامنەوتکڕێک ختێنامەى ماسترنکەوتێکڕ
 ورى و دراووبەدیهێنانى یەکێتى ئابــ 
پشت بەستن بە یەک سیاسەتى ــ 

 دەرەوە
نى واڵتیبووچەسپاندنى مافى هاوــ 

 وپىوئەور
پەیڕەوکردنى سیاسەتەکانى ئامانج ــ 

 لێیان بەهێزکردنى بازاڕى هاوبەش
هاریکارى دادوەرى و بەهێزکردنى ــ 

 جێبەجێکارى

هەماهەنگى کردن لە سیاسەتە ـــ 
 ەکان بۆ واڵتانى ئەندامینیشتمانی

ەاڵوکردنى سیاسەتە کتێکــ 
دارن دی ەکانى پەیوەنیکۆمەاڵیەتی

 بە دۆخى کارکردن
ەکان و یپاراستنى مافە سەرەکیــ 
 ەگەزپەرستى بەڕێگە گرتن لە ڕ

 هەموو جۆرێک
ڕێکخراوى ئازادى و دامەزراندنى ــ 

 ئاسایش و دادپەروەرى
هاریکارى کردنى یەک لەسەر ــ 

 ئاستى سیاسەتى دەرەوە و ئاسایش

دابەشکردنى نوێى ــ 
ەکانى ناو پەرلەمانى یکورسی

 ئەورووپى
ون ودەنگدانى زۆرینە و کاریگەربــ 

 بۆ سەر بڕیارەکان
زیادکردنى ژمارەى ئەندامانى ــ  

 .لیژنە ئەورووپیەکان
 

پێدانى مافى زیاتر بە ــ 
 پەرلەمانەکانى واڵتانى ئەندام.

گرتنەبەرى سیاسەتى هاوبەش ــ 
بوارەکانى وزە و سوتەمەنى و  لە

نى پلەى وپرسەکانى قەتیس بو
 گەرما.

پێدانى دەسەاڵتى زیاتر بەو ــ 
کەسەى هەماهەنگى سیاسەتى 

 یە.ئەورووپادەرەوەى 
سەرۆکایەتى کردنى واڵتانى ــ 

بۆ ماوەى دوو  ئەورووپایەکێتى 
 ساڵ نیو لەبرى نیو ساڵ.

 

بەندەکانی ئەو ڕێککەوتننامانەی یەکێتیی ئەورووپا لەسەریان دامەزراوە



 وەرزنامەیەکی تایبەتمەندە فۆکەس لەسەر
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جێبەجێکــرا بــە واژۆکردن لەســەر دامەزرانــدن و ڕاگەیاندىن یەکێتى 

ــاڵى 1997  ــە س ــردامیش ل ــەى ئەمس ــە ڕێککەوتننام ــا. ل ئەورووپ

ســەرکردە و حکومەتــەکاىن ئــەو واڵتانــە گەیشــتنە ڕێککەوتنێکــى 

ـــ یــش لــە 2000 هەنگاوێگــى هــەرە گرنگ  تــر. ڕێککەوتنــى نیــسـ 

بــوو بــەرەو فراوانبــووىن یەکێتــى ئەورووپــا و دەرگاى وااڵ کــرد بــۆ 

وەرگرتنــى واڵتــاىن ئەورووپــاى ڕۆژهــەاڵت و ناوەڕاســت. هەروەهــا 

دانــاىن دەســتوورى ئەورووپیــش هەنگاوێکــى یەکالکــەرەوە و 

ــۆ ئــەو یەکێتییــە. تەواوکــەر بــوو ب

پەیماننامەى ماسترێخت
لــە 7 فێربایــەرى ســاڵى 1992 واژۆ کــرا لەســەر ڕێکەوتنامــەى 

ماســرێخت لــە الیــەن دوانــزە واڵىت ئەورووپــى و لــە نۆڤەمبــەرى 

شــارى  لــە  جێبەجێکردنــەوە  بــووارى  چــووە   1993 ســاڵى 

ـ هۆڵەنــدا.  ماســرێخت 

 واڵتانى یەکێتى ئەورووپا

 

 

 

 

 

 

 

 ژمارەى دانیشتوان ووبەرىڕ ئەورووپان لە یەکێتى وبو ساڵى ئەندام واڵت
 11.258.434 کم 30.528 1958 یکاجبەل

 66.415.161 کم633.187 1958 فەرەنسا
 81.197.567 کم357.376 1958 ئەڵمانیا
 60.795.612 کم302.076 1958 ئیتالیا

  562.958 کم2.586 1958 لۆکسمبۆرگ
 16.726.900 كم41.542 1958 اهۆلەند

 5.956.715 كم42.924 1973 دانیمارک
 4.628.949 كم69.797 1973 الەندڕئی

 65.875.165 كم248.528 1973 بەریتانیا
 10.858.018 کم957.131 1981 یۆنان

 10.822.374 کم226.92 1986 پورتوگال
 46.449.565 کم944.505 1986 ئیسپانیا

 8.576.261 کم83.879 1995 نەمسا
 5.471.725 کم338.440 1995 الەندنف

 9.747.355 438.574 1995 سوید
 800.847 کم9.251 2004 وبرسوق

 10.538.275 کم78.868 2004 چیک
 1.313.271 کم45.227 2004 ئیستونیا
 4.949.628 کم69.797 2004 هەنگاریا

 1.986.096 کم64.573 2004 یاڤالتی

بیۆگرافیای
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پەیماننامەى ئەمسترادم
واڵتــاىن ئەورووپــى لــە 2ى ئۆکتۆبــەرى ســاڵى 1997 واژۆیــان 

کــرد لەســەر ئــەو پەیامننامەیــە و لــە ســاڵى 1999 هاتــە بــووارى 

جێبەجێکردنــەوە. ئــەو ڕێککەوتنــە هەمــوارى ڕێککەوتننامــەى 

ئەمســردام  ڕێککەوتنــى  لــە  مەبەســت  ئەورووپــا.  یەکێتــى 

دانــاىن چەنــد بنەمایــەک بــوو بــۆ یەکێیتییەکــە لــە نێــوان گــەالىن 

ئەورووپــا، ئەویــش بــە پێــداىن بەرپرســیارییەىت نــوێ و کارکــردرن 

بــە دەنگــى زۆرینــە لــە هەندێــک بڕیــارى ســیاىس دەرەوە و 

ئاســایىش هاوبــەش. 

ڕێککەوتننامەى نیس
ڕێککەوتننامــەى نیــس هەنگاوێکــى گرنــگ بــوو بەرەو ئامــادەکارى 

بــۆ فراوانکــردىن زیاتــری یەکێتــى ئەورووپــا و کردنــەوەى دەرگایــە 

و  ناوەڕاســت  و  ڕۆژهــەاڵت  ئەورووپــای  واڵتــاىن  هاتنــى  بــۆ 

ــارە  ــە دووب ــەو ڕێککەوتننامەی ــى ئ ــە پێ ــق. ب ــەاڵت و بەلتی خۆره

ــە دواى پەســەندکردىن  ــەوە، ک ــر کرای ــەکاىن ت ــوارى ڕێککەوتن هەم

لــە الیــەن واڵتــاىن ئەنــدام بــە ڕێگــەى دەنگــدان لــە نــاو پەرلەمانــە 

جەمــاوەرى  ڕاپرســییەکى  هــۆى  بــە  یــان  نیشــتامنییەکان، 

ــرا.  جێبەجێک

بــە گوێــرەى ڕێکەوتنــى نیــس کــە لــە 26 فێربایــەرى ســاڵى 2001 

واژۆى لەســەر کــرا، واڵتــاىن ئەنــدام گەیشــتنە چەنــد ڕێکەوتنێــک 

ــى ئەندامــى  ــا و وەرگرتن ــى ئەورووپ ــوىن یەکێت ــارەى بەرفراوانب لەب

زیاتــر.

پەیماننامەى لشبۆنە
ئــەو پەیامننامەیــە بریتــى بــوو لــە ڕێککەوتنێکــى نێودەوڵــەىت بــۆ 

هەموارکردنــەوەى هــەردوو پەیامننامەکــەى ڕابــردوو، کــە بنچینەى 

ســەرەکى دەســتوورى بــوون بــۆ دامەزرانــدىن یەکێتــى ئەورووپــا. 

ــدام  ــاىن ئەن ــەن واڵت ــە الی ــاڵى 2007 ل ــى س ــوىن یەکەم ــە 13 کان ل

ــى ســاڵى 2009 چــووە  ــوىن یەکەم ــە 1 کان ــرا و ل واژۆى لەســەر ک

ــەوە.  ــوارى جێبەجێکردن ب

پەرلەمانى ئەوروپى
پەرلەمــاىن ئەورووپــى  تاکــە کیــاىن هەڵبژێــردراوە لــە الیــەن 

جارێــک  ســاڵ   )5( هــەر  ئەندامــەکاىن  ئەورووپــاوە.  یەکێتــى 

هەڵدەبژێردرێــن و ژمارەیــان )785( ئەندامــە. لە الیــەن هاوواڵتیاىن 

واڵتــاىن یەکێتــى ئەورووپــا هەڵدەبژێردرێــن. پەرلەمــان لــە الیــەن 

ســەرۆکێکى هەڵبژێــردراو لــە نێــوان کۆمەڵــە سیاســییەکانەوە 

دەستنیشــان دەکرێــت. 

پەرلەمــاىن ئەورووپــا بــە پێــى ژمــارەى دانیشــتواىن هــەر دەوڵەتێک 

ڕووى  لــە  واڵتــە  گەورەتریــن  ئەڵامنیــاش  دەکرێــت.  دیــارى 

ــەن وەک  ــوک ه ــدا واڵىت بچ ــە بەرامبەریش ــەرەکاىن. ل زۆرى نووێن

ــن. ــەرەکاىن کەم ــارەى نوێن ــە ژم ــمبۆرگ ک لۆکس

ــە  ــە دەنگــداىن ڕاســتەوخۆ و ب ــژاردىن ئەندامــاىن پەرلەمــان ب هەڵب

پێــى تەرشیعاتــەکاىن واڵتــان دەکرێــت، واتــە ڕێکارێکــى یەکگرتــوو 

نییــە، بــۆ منونــە لــە بەریتانیــا دەنگــداىن ڕەهــا بــە زۆرینــەى 

ــکارى  ــک ڕێ ــەر واڵتی ــە ه ــە، بۆی ــەرا ڕێژەیی ــە ئینگلت ــە، ل ڕەهای

ــە.  ــە خــۆى هەی ــەت ب تایب

لــە سراســبۆرگ  ئەورووپــا  یەکێتــى  پەرلەمــاىن  کۆبونــەوەکاىن 

دەبەســرێن و هەندێــک جاریــش لــە برۆکســل. سەرپەرشــتى 

هەمــوو  نووێنەرایــەىت  و  دەکات  پەرلەمــان  کارەکاىن  ســەرجەم 

دەکات.  نێودەوڵەتییەکانیــش  پەیوەندییــە 

ئەرکــى ســەرەکى پەرلەمــان بریتییــە لــە ســەپاندىن یاســاکاىن 

ئەورووپــا، هەروەهــا لــە گــەڵ ئەنجوومــەىن وەزاریــش هاوبەشــە 

بــە پشــت بەســن بــە بودجــەى ســااڵنەى یەکێتییەکە. لــە هەندێک 

بــواردا دەســەاڵىت تەرشیعــى هەیــە. زۆرجاریــش توانــاى هەیــە ڕاو 

بۆچــوىن خــۆى بخاتــە ڕووى لــە سیاســەىت دەرەوە و بــوارى بەرگرى 

و ئاســایىش ناوخۆیــى واڵتــاىن ئەنــدام.

واڵتاىن یەکێتى ئەورووپا

سەرچاوەکانى ئەم بابەتە:
http://www.siyassa.org.eg

https://mawdoo3.com
http://www.bayancenter.org



فاکتەرەکانى هێزى ئابوورى یەکێتى ئەورووپا

FOCUS

یەكێتیــی ئەورووپــا چەندیــن بەربەســت و لەمپــەری تێپەڕانــد تا گەییشــتە 
پەیماننامــەی لشــبۆنەی ســاڵی 2007كــە چــوە بــواری جێبەجێكــردن 
ــتكردنی  ــۆ دروس ــپلینی ب ــزم و دیس ــن میكانی ــاڵی 2009 و چەندی ــە س ل
فەراهــەم كــرد لــە پێنــاو گێڕانــی ڕۆڵێكــی كارا و چــاالك بــۆ ئــەوەی ببێتــە 

ــی پێشــكەوتوو و پێشــەنگ نموونەیەك
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ــەی  ــەر پەیامننام ــە س ــەدە ب ــو س ــەی نی ــی نزیك ــاش تێپەڕبوون پ

ڕۆمــا لــە ســاڵی 1957، كــە تێیــدا كۆمەڵــەی ئابووریــی ئەورووپــی 

ــا گەیشــتە  ــرت، ت ــە خــۆ گ ــی ســەرەكیی ل ــەزرا و شــەش واڵت دام

پەیامننامــەی  و   1986 لــە  یەكگرتــوو  ئەورووپــای  یاســای 

ــاوە  ــەو م ــا. ل ــی ئەورووپ ــەزراوی یەكێتی ــرێخت 1992ی دام ماس

لەمپــەری  و  بەربەســت  چەندیــن  ئەورووپــا  یەكێتیــی  زۆرەدا 

ــە  ــاڵی 2007 ك ــبۆنەی س ــەی لش ــتە پەیامننام ــا گەییش ــد ت تێپەڕان

چــوە بــواری جێبەجێكــردن لــە ســاڵی 2009 و چەندیــن میكانیــزم 

ــی  ــاو گێڕان ــە پێن ــرد ل ــۆ دروســتكردنی فەراهــەم ك و دیســپلینی ب

ڕۆڵێكــی كارا و چــاالك بــۆ ئــەوەی ببێتــە منوونەیەكــی پێشــكەوتوو 

و پێشــەنگ، كــە لــە 28 دەوڵــەت پێكدێــت. بازاڕێكــی یەكگرتــوو، 

الیەنێكــی كارا لــە ســەر ئاســتی جیهانــی، بەهێزكردنــی سیاســەتی 

ــری. ــوواری دەرەوە و بەرگ ــەر دوو ب ــە ه ــانە ل هاوبەش

جیهانییانــە  ڕێکخــراوە  لــەو  یەکێــک  بــە  ئەورووپــا  یەکێتــى 

ــا لەخــۆ  ــاىن ئەورووپ ــە واڵت دادەنرێــت کــە ژمارەیەکــى بەرچــاو ل

ــردىن  ــاش واژۆک ــى پ ــت واڵىت ئەورووپ ــت و هەش ــت. بیس دەگرێ

ڕێکەوتننامــەى یەکێتــى ئەورووپــا لــە ســاڵى 1992 ئەندامــن لەنــاو 

ئــەو یەکێتییــە. بــە پێــى ئــەو ڕێککەوتنــە هەریــەک لــەو واڵتانــە 

 پاوئەورو یەکێتى رىوئابو بەهێزبونى فاکتەرەکانىبیوگرافیاى 

 

 

 

 

 

 

 

سەقامگیرى سیاسى لە واڵتانى ئەندام، کە دوورن لەهەر جەنگ و  سەقامگیرى سیاسى 1
 لە واڵتانى تر ڕوودەدات.ملمالنێکانى 

شى بەرپابونى شۆڕ 2
 پیشەسازى

 یەکێکە لە و بەرپابونى شۆڕشى پیشەسازى پێشکەوتنى تەکنەلۆژیا
 وپا.وورى یەکێتى ئەوروهێزبونى ئاب گرنگترین فاکتەرەکانى بۆتە هۆى بە

 بوونى یەک بازاڕ و یەک دراو و کارکردن بۆ بەرژەوەندى گشتى. هەبونى یەک بازاڕ 3
سیستەمى ئابورى  4

 پەیڕەوکراو
 .ەکانیێکارە یاسایەک سیستەمى ئابورى پەیڕەوکراو و ڕهەبونى ی

 بوونى کەرستەى مرۆیى و سروشتێکى بەردەست کەرستەى مرۆیى 5
و هاندان بۆ سەردانى کردنى واڵتانى ترى  گرنگیدان بە الیەنى گەشتوگوزار گەشتوگوزار 6

 پایى.وئەورو
هەناردەکردنى بەرهەمە جۆربەجۆرەکان، گرنگتریشیان گەنمەشامى و زەیتى  بەرهەمى کشتوکاڵى 7

 زەیتون و مەى و گۆشت.
شبڕکێ کردن لەگەڵ واڵتانى ترى گرنگیدان بە کەرتى پیشەسازى و پێ پیشەسازى 8

 پیشەسازى وەک ئەمەریکا و ژاپۆن.
کەرتى  9

 ەکانیخزمەتگوزاری
 یارمەتیدەر بووە لەەکان، کە یگرنگیدان بە کەرتى خزمەت گوزاری

 وپا.وبەهێزکردنى سیستەمى ئابورى واڵتانى یەکێتى ئەور
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بــە بنەمــا و چاکســازییە دیاریکــراوەکان. هەروەهــا  پابەنــدە 

پێویســتە لەســەرى چاالکــى هاوبــەش ئەنجــام بــدات و تەنیــا یــەک 

ــە.  ــش یۆرۆی ــت، ئەوی ــیان هەبێ ــەک دراوی هاوبەش ــازاڕ و ی ب

هــەر پــاش ئــەو ڕێککەوتنــە چەندیــن ڕێککەوتنــى تــر کــران بــۆ 

یەکگرتنــەوەى چاالکییــە ســیاىس و کشــتوکاڵى و پیشەســازییەکان، 

تــر  ئەوەنــدەى  دوو  یەکێتییــە  ئــەو  هێــزى  وایکــرد  ئەمــەش 

ــە پاراســتنى ئاشــتى و ئاســایىش  ــت ل ــىش هەبێ ــت. ڕۆڵی ــاد ببێ زی

ــییەکاىن و  ــتمە دیموکراس ــردىن سیس ــەى باڵوەپێک ــە ڕێگ ــان، ب جیه

ــدا.  ــاىف مرۆڤ ــرىس م ــە پ ــەکاىن ل یارمەتیی

فاکتــەرەکاىن هێــزى ئابــوورى یەکێتــى ئەورووپــا یارمەتییەکــى 

ــاىن  ــە بــە هێزکــردىن ئابــوورى ســەرجەم واڵت بەرچــاوى هەبــووە ل

ــە  ــزە ئابوریی ــەو هێ ــە ئ ــى وای ــیش پێ ــە. زۆر کەس ــاو یەکێتیەک ن

ــوورى لەســەر  ــازاڕى ئاب ــە ب ــدان ب ــى گرنگی ــە ئەنجام زەبەالحــە ل

یەکێتــى  بۆیــە زۆرجــار  ئــاراوە.  ئەســتۆى سیاســەتدا هاتۆتــە 

هەڵدەبژێرێــت  دەســتێوەرنەدان  و  دورکەوتنــەوە  ئەورووپــا 

ــە  ــە بەرژەوەندیی ــزگارى ل ــەوەى پارێ ــۆ ئ ــییەوە ب ــە ڕووى سیاس ل

لــەو  تــر  یەکێکــى  ئەمــەش  دواجــار  بــکات.  ئابوورییــەکاىن 

ــەوە  ــە جیابوون ــر ل ــوو بی ــینى یەکگرت ــرد شانش ــەى واى ک هۆکاران

 پاوداهاتى تاک لە واڵتانى ئەندام لەناو یەکێتى ئەوروبیوگرافیاى 
 سروشتى واڵتەکە داهاتى تاک واڵت ژ
هەزار دۆالرى  80 لۆکسمبۆرگ 1

 ئەمەریکى
جیهاندا.  دەوڵەمەندترین واڵتى ئەوروپا و دوەم لە

 و بە پیتە. زۆرجار بە دڵە خاوەنى خاکێکى سەوز
پا ناو دەبرێت، بەاڵم واڵتێکى وسەوزەکەى ئەورو

 ە.یپیشەسازی
هەزار دۆالرى  54 نەرویژ 2

 ئەمەریکى
خاوەنى یەدەگێکى زۆرى نەوتە لە دەریاى باکور. دوەم 

 .پاوواڵتى دەوڵەمەندە لە ئەورو
هەزار دۆالرى  44 سویسرا 3

 ئەمەرکى
خاوەن ژمارەیەکى زۆرى دەستى کارە. واڵتى بانکەکانە 

 جیهان.  لە
هەزار دۆالرى  42.5 نەمسا 4

 ئەمەریکى
 ەکانى لەیئاستى ژیان لێکردنى زۆر بەرزە. خزمەتگوزرای

 ئاستێکى بااڵدایە و گەشاوەترین کەرتى ئابوریە.
 16ەکى کراوەى هەیە و ژمارەى دانیشتوانى یئابوری هەزار دۆالر 42.3 هۆلەندە 5

ەکانى پاککردنەوەى یملیۆن کەسە. دیارترین پیشەسازی
 نەوتە.

هەزار دۆالرى  41.1 سوید 6
 ئەمەریکى

ئابورى سوید پشت بە پێشکەوتن دەبەستێت. هەروەها 
 پێشەنگە لە کشتوکاڵ و پیشەسازى.

هەزار دۆالرى  40.4 ئەیرلەندە 7
 ئەمەریکى

رى ئەو وکەرتى تەکنەلۆژیا هەژموندارە بەسەر ئابو
وریەکى بچوک بەاڵم لەسەر بازرگانى بونیاد وواڵتە. ئاب

 ملیۆن کەسە 5.4نراوە. دانیشتوانەکەى 
پا. واڵتێکى زۆر ویەکێکە لەگەورەترین ئابوریەکانى ئەورو هەزار دۆالر 38.7 ئەڵمانیا 8

 ە.یپیشەسازی
هەزار دۆالرى  35 بەلژیکا 10

 ئەمەریکى
پشت بە کەرتى خزمەتگوزرایەکان دەبەستێت، چونکە 
 خاوەنى کەرستەیەکى زۆرى کشتوکاڵى و سروشتى نییە. 
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بــکات پــاش ڕاپرســییەکەى ئەنجامــى دا. 

ئەزمــوىن یەکێتــى ئەورووپــا بــە یەکێــک لــە منونــە هــەرە بەهێــز 

دراوە  زۆر  دادەنرێــت، چونکــە هەوڵــى  دیارەکــەى جیهــان  و 

بــۆ ســەرکەوتن و بەدیهێنــاىن یەکبوونێکــى ئەوروپــى بەهێــز 

لــە ڕووى ئابووریــی و یــەک دراوى لــە چوارچێــوەى )واڵتــاىن 

ــار  ــا ب ــەى ئەورووپ ــەو ئەزمون ــا(. ســەرکەوتنى ئ ــى ئەورووپ یەکێت

ــەاڵم  ــانیان، ب ــەر ش ــتۆتە س ــرى خس ــەىت زیات ــییەکى نێودەوڵ قورس

ــى  ــە یەکێت ــەدى، چونک ــاىن نەهاتووەت ــە ئاس ــەرکەوتنە ب ــەو س ئ

ئەورووپــا بەدرێژایــى میتــۆدى کارکــردىن خــۆى ســەدان بەربەســت 

ــى.  ــە بەردەم ــگارى هاتۆت و ئاڵن

یەکێــک لــە ڕووخســارە هــەرە دیــارەکاىن تێکەاڵوکــردىن ئابووریــی 

و دارایــى بــۆ واڵتــاىن یەکێتــى ئەورووپــا بریتییــە لــە:

ــ سیستمى دراوى ئەورووپى
ــت،  ــییە دادەنرێ ــە سیاس ــەو پای ــۆر دراو ب ــەک ج ــە ی ــردن ب کارک

کــە هــەر تەکامولێکــى ئابــوورى لەســەرى دروســت دەبێــت. لــەو 

کاتــەىش واڵتــاىن ئەورووپــا هەســتیان بــەو ڕاســتییە کــرد، کاتەکــە 

درەنــگ نەبــوو بــۆ بەدیهێنــاىن، چونکــە توانیــان بگەنــە ڕێککەوتــن 

هەنــگاوەش  ئــەو  دراو.  جــۆرە  یــەک  بــە  کارکــردن  لەســەر 

پاڵنەرێکــى ئیجــاىب بەهێــز بــوو بــەرەو پێشــکەوتنى ئابــوورى لــە 

ــدام. ــاىن ئەن ــەرجەم واڵت س

پەیامننامــەى یەکێتــى ئەورووپــا لــە ســاڵى 1992، لــە ماســرێخت 

ــى و  ــى ئابووری ــاىن یەکێتییەک ــۆ پێکهێن ــرا ب ــدا کارک ــرا. تێی واژۆ ک

ســیاىس و دراوى لــە نێــوان واڵتــاىن ئەنــدام. ســەبارەت بــە یەکێتــى 

دراویــش بــە پێــى ڕێککەوتنەکــە ســەرمایەدارى و خزمــەىت بانکــى 

ســەربەخۆ کــران، هــاوکات لــە گــەڵ ئاڕاســتەى ڕێگەخۆشــکردن بــۆ 

ــا  ــوو، هەروەه ــى یەکگرت ــدى ئەورووپ ــى ناوەن ــتکردىن بانک دروس

لــە چوارچێــوەى  ئەویــش  ئەورووپــى.  دراوێکــى  بەکارهێنــاىن 

پشــتیواىن سیســتمى دراوى ئەورووپــى یەکگرتــوو و هەماهەنگــى 

سیاســەتە دارایــى و دراوییــەکان و جێگیرکــردىن نرخــى خــەرج 

کــردن لــە نێــوان واڵتــاىن ئەنــدام. 

 لــە ڕێککەوتنامــەى ڕۆمــاش ئەرکــى یەکێتــى ئەورووپــا دیاریکــرا، 

ڕێگــەى  بــە  بــوو  بازاڕێکــى هاوبــەش  ئەویــش دروســتکردىن 

ــەر  ــدام. لەس ــاىن ئەن ــەکاىن واڵت ــەتە ئابووریی ــەوەى سیاس نزیکبون

ئــەو بنەمایــەش یەکێتــى ئەورووپــا کارى کــرد بــۆ بەدیهێنــاىن 

کــە  ئەورووپــى..  ئابــوورى  تەکامــوىل  بــۆ  ســیامیەکى گشــتى 

ــە: ــوو ل ــى ب ــان بریت گرنگرینی

ــن  ــاوەىن گەورەتری ــا خ ــى ئەورووپ ــاىن یەکێت ــازى ــــ واڵت پیشەس

بــازاڕن لەجیهانــدا. کــە چەنــد تایبەمتەندییەکــی هەیــە:

أ .گەورەترین بازاڕى کااڵیە لە جیهان.

ب .ئامادەیــى و توانــاى کۆمپانیــا پیشەســازییەکان بــۆ وەبەرهێنــان 

بــە هــۆى دەســتەبەرکردىن دابینکــردىن نەختینــە.

ت .زیادبــووىن توانــاى پیشەســازى بــە هــۆى هەوڵــى بــەردەوام بــۆ 

دابەزانــدىن خەرجییــەکاىن بەرهەمهێنــان.

پرۆســەکاىن  بەرێگــەى  کــردن  کێبڕکــێ  توانــاى  زیادبــووىن  د. 

ــوو. ــاى یەکگرت ــاى ئەورووپ ــى یاس ــە پێ ــن ب ــوون و کڕی تێکەاڵوب

سەرچاوە:
/http://www.almanar.com.lb

https://www.skynewsarabia.com/tag



گرنگترین قەیرانەکانى ڕووبەڕووى یەکێتى 
ئەورووپا بوونەتەوە

FOCUS

قەیرانــە دارایییەكــەی ســاڵی 2008، کــە باڵــی كێشــابوو بــە ســەر زۆرینەی 
ــان گەییشــتە  ــە هەندێكی ــەت ل ــا، تەنان ــی ئەورووپ ــی واڵتان ئابوورییەكان
داڕمانێكــی ترســناك وەك یۆنــان و ئیســپانیا، چونكــە داڕمانــی ئابووریــی 
ــا و  ــی ئەورووپ ــی یەكێتی ــە خەون ــێك ل ــی بەش ــە باربردن ــە ل ــان وات یۆن

خۆڕانەگرتنــی لــە بــەردەم جیاوازییــە ئابوورییەكانــی واڵتانــی ئەنــدام
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ــدى  ــە پەیوەن ــەو ل ــی پت ــە یەكبوونێك ــەن ك ــەك ه ــد ئاماژەی چەن

ــادات  ــا نیشــان ن ــى ئەورووپ ــاو یەکێت ــدام لەن ــی ئەن ــوان واڵتان نێ

و چەندیــن ڕووخســاری لــه  یەكرازانــی ناوخۆیــی دەبیرنێــن. 

ــی  ــە باڵ ــەی ســاڵی 2008، ک ــە دارایییەك ــی دوای قەیران ــە تایبەت ب

ــا،  ــی ئەورووپ ــی واڵتان ــەی ئابوورییەكان ــە ســەر زۆرین كێشــابوو ب

تەنانــەت لــە هەندێكیــان گەییشــتە داڕمانێكــی ترســناك وەك 

ــە  ــە ل ــان وات ــی یۆن ــی ئابووری ــە داڕمان ــپانیا، چونك ــان و ئیس یۆن

باربردنــی بەشــێك لــە خەونــی یەكێتیــی ئەورووپــا و خۆڕانەگرتنــی 

لــە بــەردەم جیاوازییــە ئابوورییەكانــی واڵتانــی ئەنــدام، ئەمەیــش 

وای لــه  هەندێــك لــە حكومەتــەكان كــرد تەبەنــای سیاســەتی 

ڕەنگدانەوەیەكــی  كــە  بكــەن،  خەرجییــەکان  كەمكردنــەوەى 

ئەورووپــی  هاوواڵتییــاىن  گوزەرانــی  و  بــار  لەســەر  خراپــی 

ــە قەیرانــی  ــاری سەرشــانیان قورســر بــوو. جگــە ل دروســتكرد و ب

ــەكان و  ــەوە قەومیی ــەوەی بزووتن ــۆی گەڕان ــە ه ــە ب ــنامە، ك ناس

ــی  ــن واڵت ــە چەندی ــدڕەوەكان ل ــتڕەوە تون ــە ڕاس ــانی پارت هەڵكش

بــەم  ئەورووپــا  قەیرانەكانــی  ســەری هەڵدایــەوە.  ئەوروپیــدا 

دوایییانــە هاوکاتــی داواكارییەكانــی جیابوونــەوە زیاتریــش بــوون، 

ــرد.  ــتامنی دەك ــی نیش ــی واڵت ــە یەكبوون ــەیان ل ــەی هەڕەش ئەوان

ســەرەتاش لــە ئیســپانیا دەســتی پێكــرد كاتێــك هەرێمــی كەتالۆنیــا 

ــەڵ  ــا لەگ ــان ئیتالی ــرد، پاش ــەربەخۆیی ك ــەوە و س داوای جیابوون

هەرێمەكانــی ســقلییە و بووندقییــە، دوای ئەوانیــش بەلجیــكا، 

ــە  ــووەوە ل ــەرز ب ــدەكان ب ــدرە دەوڵەمەن ــی فالن ــدا دەنگ ــە تێی ك

قورســایییە  دابەشــكردنی  بــە  نەبــوون  ڕازی  و  باكــووری واڵت 

دارایییەكانیــان لــە گــەڵ دانیشــتوانی هەرێمــی ئەلوالونــی باشــوور. 

ــە  ــەوەی ل ــە جیابوون ــوو ب ــكۆتلەندا ب ــی س ــش داواكاری دوا جاری

ــوو.  ــینی یەكگرت شانش

ــتادا  ــەکاىت ئێس ــا ل ــى ئەورووپ ــوورى، یەکێت ــراىن ئاب ــە قەی ــە ل جگ

لــە  بووەتــەوە،  تیــرۆر و كۆچبەرانیــش  قەیرانــی  ڕووبــەڕووى 

هەمــان کاتــدا قەیرانــی تریــش هــەن كــە پەیوەندییــان بــە 

ــە  ــە یەكێتییەك ــە، چونك ــەوە هەی ــەی ســەرەكیی یەكێتییەك بوونیی

ــزى ئەندامەكانیــىش  ــی ســەركردایەتی و یەكڕی ــەڕووی قەیران ڕووب

پێــوەرەکاىن  بەهــاو  و  بنەمــا  قەیرانــی  هەروەهــا  بووەتــەوە، 

لەســەری دامــەزراوە هەیــە. لــە الیەكــی تریشــەوە قەیرانــی 

)ڕەوابــوون(ی هەیــە، ئــەو کۆمەڵــە قەیرانانــەش بریتیــن لــە:

ــ قەیرانی سەركردایەتی کردىن یەکێتى ئەورووپا 

پێشــر یەكێتــی ئەورووپــا دوو منوونــەی هەبــوو بــۆ ســەركردایەتی، 

یەكەمیان )كۆمســیۆنی ئەوروپی( كە لەســەرەتای ساڵی 1950 وەك 

ــی  ــە بڕیارەكان ــوو ل ــت ب ــەر دروس ــەزراوەی كاریگ ــن دام بااڵتری

لــە  دەكــرد  تەكنۆكراتیــی  منوونــەی  تەبەنــای  یەكێتییەكــە، 

ــە ســەرۆكێكی خــاوەن  ــی، ئەمــە جگــە ل ــی ئەندامەكان هەڵبژاردن

لــە  ئەمــە  بەهێــز.  كاریزمایەكــی  بــاش و  ناوبانگێكــی  نــاو و 

كاتێكــدا منوونــەی دوەم بریتــی بــوو لــە هاوتەریببوونــی ئەڵامنــی 

ــیی  ــەاڵتی سیاس ــەی دەس ــس مومارەس ــە پاری ــی، چونك ـ فەڕەنس

ــە  ــی گرت ــەی ئابووری ــتنی گەش ــا پاراس ــدا ئەڵامنی ــە كاتێك ــرد، ل ك

ــۆی. ــتۆی خ ئەس

ــز  ــا بەهێ ــی ئەورووپ ــی یەكێتی ــرد دۆخ ــەیە وای ك ــەو هاوكێش ئ

بێــت و بــەرەو پێشــەوە بچێــت لــه  ڕووی سیاســی و ئابوورییــەوە، 

ــەاڵم  ــەكان، ب ــەردەم قەیران ــە ب هەروەهــا بتوانێــت خۆڕاگربێــت ل

یەكێتــی پــاش ســاڵی 1992 كاتێــك گــۆڕا بــۆ ئــەو شــێوەی ئێســتای، 

ــە  ــا تاكالیەن ــتدا و ئەڵامنی ــە دەس ــەی ل ــەو دوو منوون وردە وردە ئ

ســەركردایەتیی كــرد، بــە پلــەی یەكیــش پشــتی بــە گەشــەی 

ــدا  ــەو كارەی ــت و ل ــە دی بهێنێ ــووری دەبەســت و توانیشــی ب ئاب

ــت. ســەركەوتوو بێ

ــ قەیرانی ئابووری
ــن  ــوو و دیارتری ــی دراو ب ــی قەیران ــا تووش ــاڵی 2008 ئەورووپ س

جگە لە قەیراىن ئابوورى، یەکێتى ئەورووپا 

لەکاىت ئێستادا ڕووبەڕووى قەیرانی تیرۆر 

و كۆچبەرانیش بووەتەوە، لە هەمان کاتدا 

قەیرانی تریش هەن كە پەیوەندییان بە 

بوونییەی سەرەكیی یەكێتییەكەوە هەیە
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قوربانییەكانیــش ئێڕلەنــدا، یۆنــان، قووبــرس، ئیســپانیا، پورتــووگال 

بــوون، جگــە لــه  كاریگەربوونــی فەرەنســا و ئیتالیــاش. ســاڵی 

2013 كیشــورە پیرەكــە قەیرانێكــی تــر بەرۆكــی گــرت لــە ئەنجامــی 

ــكاری.  ــەوەی ڕادەی بێ ــان و بەرزبوون پاشەكشــەكردنی بەرهەمهێن

قەیرانــە  ئــەو  بــۆ  و شــیكردنەوەكانی  لــە هــۆكار  یەكێكیــش 

ــی  ــوو الی ئەندامان ــی ب ــی سیســتەمی دراوی ناوخۆی كــران، الوازی

یەكێتییەكــە لــە بەرانبــەر دەســت هەڵنەگرتــن لــە سیاســەتە 

سیســتمی  تێكچوونــی  هــۆی  بــووە  ئەمەیــش  تایبەتــەكان، 

دارایــی و الوازیــی پێوەرەكانــی )ســەقامگیری( و )جڵەوگیركردنــی 

لــە  جاریــش  دوا  ســەپاندبووی،  یەكێتــی  كــە  گەشــەكردن(، 

ڕووبەڕووبوونــەوەی قەیرانــی ناوخۆیــی و جیهانــی شكســت و بــێ 

ــن. ــار كەوت ــە دی ــی ب توانای

لــە پلــەی ســێدا الوازیــی گونجانــدن لــە پێشــبڕكێی  وەبەرهێنــان و 

ــۆرۆوە هــات،  ــه  ناوچــەی ی ــان ل ــوان ئەندام ــە نێ كاری دەســتی ل

هەروەهــا كەمتەرخەمــی لــە هاوكاتبوونــی نێــوان هەمــوو خولــە 

ــە  ــۆ یــۆرۆ ل ــە: گۆڕینــی دراوی دراخــام ب ئابوورییــەكان. بــۆ منوون

یۆنــان بــووە هــۆی بەرزبوونــەوەی كرێــی كرێــكاران، كەچــی 

بەرهەمهێنــان هــەر لــە ئاســتی خۆیــدا مایــەوە، ئەمەیــش وای كــرد 

ــێ ســود بێــت. ــەوە ب ــە ڕووی ئابووریی ــان ل بەرهــەم هێن

ــە  ــاس ل ــی ب ــوەی ئابووریــی جیهان ــە دەرەوەی چوارچێ ــن ل ناتوانی

قەیرانــی ئابــووری لــە ئەورووپــا بكەیــن، چونكــە كێبڕكــێ لــه  نێوان 

واڵتانــی گــەورە و بەهێــزی ئابووریــی زۆر بــە تــەوژم بــوو، جگــە 

لــەو قەیرانانــەی هاوبەشــە ئابوورییەكانــی ئەورووپــا هەیانبــوو لــە 

ڕووی ئابــووری و سیاســی، پشــێوییە سیاســی و ئەمنییەكانیــش لــه 

 ناوچــەی جیاجیــا لــە جیهــان لــە ســەر ڕێگــەی بازرگانــی و نرخــی 

كااڵ ســراتیژییەكان.

ــ قەیرانی كۆچبەرانى ناشەرعى
لــە كاتێكــدا یەكێتیــی ئەورووپــا بانگەشــە بــۆ بەهــا دیموكراســی و 

مافەكانــی مــرۆڤ و حوكمــی یاســا دەكات لــە جیهانــدا، برۆكســل 

لــە واڵتانــی  بەهایانــە  ئــەو  دابینكردنــی  لــە  دەستەوەســتانە 

ئەنــدام، ئەمەیــش زۆر بــە ڕوونــی پــاش هێرشــە تیرۆریســتییەكانی 

 ئەو کەسانەى داواى مافى پەنابەریان کردووە

 لە واڵتانى ئەوروپا 2018لە ساڵى 

 198310 ئیسپانیا 1
 128855 ئیتاڵیا 2
 100272 فەرەنسا 3
 58661 یۆنان 4
 33785 بەریتانیا 5
 25666 سوید 6
 24296 نەمسا 7
 18088 سویسرا 8
 5159 فنلەندە 9

 3546 نەرویژ 10
 3479 دانیمارک 11
 25845 ئیسپانیا 12
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ــە  ــەوە، ب ــەڕووی بوون ــە ڕووب ــاو یەكێتییەک ــە ن ــدام ل ــی ئەن واڵتان

ــدڕەكان  ــتڕەوە تون ــزە ڕاس ــانی هێ ــەڵ هەڵكش ــەوت، لەگ ــار ك دی

لــە ناویــدا. هــۆكاری ئەمەیــش دەگەڕێتــەوە بــۆ نەبوونــی پێــوەرە 

دیموكراســییەكان لــە هەندێــك واڵتانــی نــوێ لــە نــاو یەكێتییەكەدا، 

دانانــی ئــەو بەهایانــه لەجیاتــی بەهــا جەوهەرییــەكان، ئــەم 

كارەیــش بــە ڕوونــی لــە مامەڵەكردنــی برۆكســل لــە گــەڵ قەیرانــی 

ــار بــوو. كۆچبــەران دی

ــووە و  ــای گرت ــی ئەورووپ ــەران كــە یەخــەی واڵتان ــی كۆچب قەیران

ــە ڕێگــەی  ــە ســەدان هــەزار كــەس ل ــە ســاڵی 2011ەوە ب هــەر ل

ــەر  ــەوەی ه ــە ل ــر، جگ ــی ت ــەوە واڵتان ــاوە دەپەڕن ــان و ئیتاڵی یۆن

دوو واڵت قەیرانــی ئابوورییــان هەیــە، هەڕەشــەیەكی گەورەیشــە 

ــدام  ــی ئەن ــوان واڵتان ــه  نێ ــنور ل ــە س ــنگن(، ك ــتمی )ش ــۆ سیس ب

ســەر  لــە  هاوبــەش  بەرپرســیارێتی  و  ئــەرك  و  هەڵدەگرێــت 

ئەســتۆی هــەر دوو واڵتدایــە لــە پاراســتنی ســنورە دەرەكییــەكان، 

بــەاڵم بــە پێــی ڕێكەوتنــی دبلــن )2013( بــاس لــەوە دەكات، كــە 

ــە یەكــەم  ــی بكــەن ل ــی پەنابەرێت ــەران داوای ماف پێویســتە كۆچب

واڵتــی دەچنــە نــاوی. ئەمەیــش وای لــە هەندێــك واڵتــی ئەنــدام 

كــرد كۆتایــی بــە پابەندبوونــی خۆیــان بهێنــن بەرانبــەر ئــەو 

ــەوەی  ــۆ پەڕین ــرد ب ــنورەكانی وااڵ ك ــان س ــی یۆن ــە، كەچ ڕێكەوتن

كۆچبــەران بــۆ واڵتانــی دراوســێ لــە بەڵقــان، كــە واژۆی لــە ســەر 

ــە  ــن ببێت ــەی دبل ــرد ڕێكەوتننام ــش وایك ــردوە، ئەمەی ــنگن نەك ش

تەنیــا مەرەکەبــی ســەر كاغــەز و ســەدان هــەزار كۆچبــەر توانیــان 

ــا.  ــەری ئەورووپ ــە ئەوس بگەن

ئــەو قەیرانــە بــووە هــۆی كارەســاتی ئەخالقــی و ئابــووری و 

سیاســی و ئەمنــی، دواتریــش واڵتانــی ئەنــدام كەوتنــە نــاو بۆســەی 

ــە ســەرجەم  ــان ئەنجــام دا، بۆی ــن كردەوەی تیرۆریســتان و چەندی

ئەورووپــای تووشــی پشــێوی و دابەشــبوون كــرد لــە مامەڵەكــردن 

هــۆكاری  كــە  ناوەڕاســت،  خۆرهەاڵتــی  دۆســیەی  گــەڵ  لــە 

ــە. ــەو قەیرانەی ــەرەكیی ئ س

ــدان  ــەى بایەخ ــووە جێگ ــەرعى ب ــى ناش ــیەى کۆچ ــەش دۆس بەم

لەســەر ئاســتى بازنــە بــااڵکان لــە ئەورووپــا، بــەاڵم هەوڵــدان بــۆ 

دۆزینــەوەى سیاســەتێکى یەکگرتــووى ئەورووپى لە نێــوان هەموو 

ــەى  ــتنى لوتک ــا بەس ــووەوە ت ــە ڕوون نەب ــاو یەکێتییەک ــاىن ن واڵت

ــەو  ــەى بەســتنى ئ ــەو پێی ــۆى 2003؛ ب ــە 19ی یۆنی )ســالونیکى( ل

ــەى  ــیاىس و تێکەواڵبوونەک ــهاتە س ــنایى پێش ــر ڕۆش ــە لەژێ لوتکەی

ــتورێکى  ــردىن دەس ــند ک ــاش پەس ــوەگالوە پ ــا تێ ــى ئەورووپ یەکێت

ئەورووپــا، هەروەهــا  یەکێتــى  نوێــى  پەیکــەرى  و  یەکگرتــوو 

کیشــوەرى  ڕۆژهــەاڵىت  داهاتــووى  بەرفراوانییــەکاىن  شایســتە 

ئەورووپــا. لــەو لوتکەیــەدا هەوڵــدرا پێوەرێکــى نــوێ و یەکگرتــوو 

ــە  ــن  ل ــە مەبەســتى ڕێگەگرت ــت؛ ب ــە دابرنێ ــاىن یەکێتییەک ــۆ واڵت ب

ــەژوورەوە  ــەی چون ــککردنەوەى ڕێگ ــەرعى و بەرتەس ــى ناش کۆچ

بــۆ یەکێتــى ئەورووپــا، تەنیــا بــەو مەرجانــەى واڵتــەکان دایدەنێــن، 

بــەاڵم لوتکەکــە بەهــۆى ناکۆکــى لەنێــوان ئەورووپییــەکان لەســەر 

هەڵســەنگاندىن بابــەىت کــۆچ و گرنگــى بــۆ ئابوورییــەکاىن ئەورووپــا 

ــا. شکســتى هێن

ــ قەیرانی ڕەوابوون )مەشروعییەت(
ــەوە  ــی یەكێتییەك ــەردەمی دامەزراندن ــە س ــەر ل ــە ه ــەو قەیران ئ

ســەری هەڵــداوە و تــا ئێســتاش نەتوانــراوە وەکــو پێویســت 

چارەســەرێکى گونجــاوى بــۆ بدۆزرێتــەوە و بنبــڕ بکرێــت بــە 

تــەواوى، چونكــە بەشــێك لــە واڵتانــی ئەندامــی یەكێتییەكــە 

ســەروەریی خۆیــان لــە دەســت داوە، هاواڵتییانیــان بەشــێك 

ــی  ــو بەپێ ــت داوە، بەڵك ــە دەس ــان ل ــە دیموكراتییەتەكانی ــە ماف ل

دەری  كــراون،  بارەیــەوە  لــەو  لێكۆڵینەوەكانــی  و  توێژینــەوە 

دەخــەن كــە ڕێژەیەكــی زۆر لــە هاواڵتییانــی ئەوروپــی ئاگایــان لــە 

میكانیزمەكانــی كاركردنــی یەكێتییەكــە نییــە و نــازان بــە چ جــۆرە 

پێوەرێــک کار دەکــەن. دەرچوونــی بەریتانیــاش بــەم دواییانــە لــە 

ــە  ــە و ب ــەو قەیرانەی ــى ئ ــى زۆر زەق ــە، منونەیەک ــاو یەكێتییەك ن

ســەرەتای گواســتنەوەی ئــەو قەیرانــە بــۆ قۆناغــی دەرهاویشــتەی 

دەرئەنجامــەكان ســەیر دەكرێــت.

لــە  ئەوروپیــەكان  بەشــداریی  ڕێــژەی  ڕاپۆرتــەكان  پێــی  بــە 

زۆر  ئاســتێكی  لــە  ئەورووپــا  پەرلەمانــی  هەڵبژاردنەكانــی 

ــە  ــوە و ل ــە 40% ب ــداریكردنی ل ــڕای بەش ــە تێك ــە، چونك نزمەدای

ــە شــێوەیەكی بەرچــاو  ــا ب ــوە. هەروەه ــش20% ب ــك واڵتی هەندێ

ئاســتی دەنگــدان بــۆ پارتــە ڕاســتڕەوە دژەكانــی یەكێتــی زۆر بــەرز 

بوەتــەوە لــە هەڵبژاردنــە ناوخۆیییــەكان لــە نــاو واڵتانــی ئەنــدام.

سەرچاوە:
http://www.alhayat.com/article



یۆرۆ هەڕەشە لە یەکگرتوویى 
کیشوەرەکە دەکات
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پێویســت بــوو لەســەر واڵتــى ئەنــدام ڕێــژەى هەاڵوســانى دارایــى لــە %1.5 
تێپــەڕ نــەکات و کورتهێنــان لــە بودجەشــى لــە 3% زیاتــر نەبێــت لــە کــۆى 
ــە 60%  ــژەى قەرزەکانیشــى ل ــە کاتێکــدا ڕێ ــى. ئەمــە ل بەرهەمــى ناوخۆی
تێپــەر نــەکات، بۆیــە زۆرێــک لــەو واڵتانــە ناچاربــوون چاکســازى زۆر تونــد 

بکــەن لــە بودجەکانیانــدا
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بــوو  ڕۆمــاى ســاڵى 1957 هەنــگاوى ســەرەکى  پەیامننامــەى 

ــا، چونکــە تێیــدا هەریــەک  بــەرەو دروســتکردىن یەکێتــى ئەورووپ

لــە فەرەنســا، ئەڵامنیــا، ئیتاڵیــا، بەلجیــکا، هۆڵەنــدا و لۆکســمبۆرگ 

)بــازاڕى ئەورووپــای هاوبەش(یــان دامەزرانــد. هــەر دوایــى چەنــد 

ــە  ــش ل ــە تایبەتی ــراواىن ڕۆیشــت ب ــەرەو ف ــا ب ــەک ئەورووپ دەیەی

گــەڵ واژۆکــردىن )یاســاى یەکگرتــووى ئەورووپــا( ســاڵى 1986، کــە 

ڕێگــە خۆشــکەر بــوو بــۆ بــەرەو پێشــەوەچووىن بــازاڕى ناوخۆیــى 

ئازادانــەى  ئاڵوگــۆڕى  بــە  درا  ڕێگــە  هەروەهــا  ئەورووپــى، 

ســەرمایەدارى و کااڵ و مرۆڤــەکان.

هــەر زوو ئــەو بــازاڕە هاوبەشــە پێویســتى بــە هەماهەنگــى 

هەبــوو لــە ڕووى بەدیهێنــاىن یــەک جــۆر دراو. هەربۆیــە لــە 

ــى  ــى یەکێت ــە فەڕم ــاڵى 1992 ب ــرێختى س ــەى ماس ڕێککەوتننام

ئەورووپــا ڕاگەیەنــرا و دەســتکرا بــە ئاڵوگۆڕکــردن بــە دراوى یــۆرۆ 

ــاو  ــدام لەن ــۆى 28 واڵىت ئەن ــە ک ــەرى 2002.  19واڵت ل ــە یەنای ل

ــرد.  ــە ک ــەو دراوە نوێی ــان ب ــا کاری ــى ئەورووپ یەکێت

بــە پێــى پەیامننامەکــە، ئــەو واڵتانــەى دێنــە نــاو یــۆرۆوە دەبێــت 

ــە  ــە. ب ــەڵ یەکێتییەک ــە گ ــت ل ــا بێ ــان گونج ــە ئابوورییەکانی پالن

پێــى بەڵێننامــەى )ســەقامگیرى و گەشــەکردن(ى ســاڵى 1997 لــە 

ڕووى داراییــەوە پابەنــد دەکــران، چونکــە پێویســت بــوو لەســەر 

واڵىت ئەنــدام ڕێــژەى هەاڵوســاىن دارایــى لــە 1.5% تێپــەڕ نــەکات 

و کورتهێنــان لــە بودجــەىش لــە 3% زیاتــر نەبێــت لــە کــۆى 

ــىش  ــژەى قەرزەکانی ــدا ڕێ ــە کاتێک ــە ل ــى. ئەم ــى ناوخۆی بەرهەم

ــوون  ــە ناچارب ــەو واڵتان ــک ل ــە زۆرێ ــەکات، بۆی ــەر ن ــە 60% تێپ ل

ــدا. ــە بودجەکانیان ــەن ل ــد بک ــازى زۆر تون چاکس

لــە ڕووى پراکتیکییــەوە، ئــەو پێوەرانــە ســەدا ســەد جێبەجــێ 

ــى  ــاىن یەکێت ــوو. بەرپرس ــت ب ــەى زۆر دروس ــە کێش ــران، بۆی نەک
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 10.775.643 ژمارەى دانیشتوان  1
 دۆالر 284.3 نەتەوەییداهاتى  2
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ئەورووپــاش هەوڵــى فراوانبــووىن چوارچێــوە و پێشــبڕکێى ناوچــەى 

یــۆرۆ هۆکارێکــى تــر بــون بــۆ چاوپۆشــین لــە زۆرێــک لــەو 

ــووى  ــەر داهات ــە لەس ــە هەڕەش ــار بوون ــا دواج ــێلکاریانە. ت پێش

ســەرجەم یەکێتییەکــە.

ژمارەى مەترسیدار لەسەر قەیرانى قەرزى ئەورووپییەکان

بــە شــێوەیەکى گشــتى پێنــج واڵت هــەن، کــە قەرەزەکانیــان 

ــەوەى 21  ــان. ئەمــە جگــە ل ــە کــۆى بەرهەمــى ناوخۆیی ــرە ل زیات

واڵت هــەن ڕێــژەى لــە 60% تێپــەڕ دەکــەن. بــۆ منونــە قــەرەزەکاىن 

ــە  ــا ک ــى ئەورووپ ــاو یەکێت ــەرزە لەن ــژەى ق ــن ڕێ ــان: بەرزتری یۆن

دەگاتــە 177% لــە کــۆى بەرهەمــى ناوخۆیــى. قــەرزەکاىن ئیتالیــا و 

ــووگال دەگەنــە 132% و %129. پورت

قەیــراىن قــەرز یەکێکــە لــە گرنگریــن فاکتــەرەکاىن پشــێوى ســیاىس 

ئەورووپــا لــەو دەیــەدا. 

لــە ســااڵىن 2015 و 2016دا تەنیــا ژمارەیەکــى کەمــى واڵتــان پایەند 

بــوون بــە ڕێــژەى دیــاری کــراوى قــەرز. هەریــەک لــە ئیســتۆنیا و 

لۆکســمبۆرگ و بولگاریــا کەمریــن قەرزیــان هەبــووە. قــەرزى ئــەو 

واڵتانــە کەمــر بــووە لــە 30% بــووە.

زۆرى قــەرزەکان وایکــردووە ســەرجەمى کیشــوەرکە لــە هەوڵدابــن 

ــەاڵم  ــە گشــتیەکان. ب ــەوەى خەرجیی ــۆ کۆنتڕۆڵکــردن و کەمکردن ب

تەنیــا چەنــد واڵتێــک توانیویانــە تــا ئێســتا قــەرزەکاىن کــەم 

ــەو  ــاوە ل ــتیان هێن ــر شکس ــەکاىن ت ــدا حکومەت ــەوە، لەکاتێک بکەن

هەواڵنەیانــدا. ئــەوەى مایــەى ســەرنجە هەریــەک لــە واڵتــاىن 

چووەتــە  ئیســپانیا،  فەرەنســا،  ئەڵامنیــا،  ئیتالیــا،  بەریتانیــا، 

ــک. ــەر واڵتێ ــۆ ه ــۆرۆ ب ــۆن ی ــەرەوەى تریلی س

لــە گــەڵ ئەو هەمــوو هەواڵنــەدا، قەبــارەى قــەرزەکان لــە ناوچەى 

یــۆرۆ گەیشــتووەتە 90.4% لــە کــۆى بەرهەمــى ناوخۆیــى، ئەمەش 

زۆر زیاتــرە لــە ڕێــژەى بڕیــار لێدراو.

لێکەوتــە و پشــێوییەکانى قەیرانــى ئابــوورى ئەورووپــا بــۆ 

ــا ــى ئەورووپ ــەر یەکێت س

خۆپیشــاندانەکاىن یۆنــان یەکێــک بــوو لــەو لێکەوتانــەى بــە هــۆى 

ــە سیاســەتێکى  ــدا، چونکــە دەبوای ــەرزەوە ســەرى هەڵ ــراىن ق قەی

تونــدى کەمکردنــەوەى خەرجییــەکان پەیــڕەو بــکات. ئەویــش 

و  کەمکردنــەوە  و  حکومییــەکان  خەرجییــە  دابەزانــدىن  بــە 

ــووە  ــە ب ــەکان. ک ــات و خەرجیی ــوان داه ــى نێ ــەوەى چاڵ پڕکردن

ــە یۆنــان و ئیســپانیا و الداىن حیــزىب  مایــەى ناڕەزایەتییەکــى زۆر ل

ــووگال. ــا و پورت ــە ئیتالی ــەاڵتدار ل دەس

ڕەنگــە هەندێــک هەندێــک واڵىت قــەرزدار مایەپوچبــووىن خۆیــان 

ڕابگەیەنــن، یــان ڕەت بکەنــەوە قەرزەکانیــان بدەنــەوە، یــان 

پاشەکشــە بکــەن لــە یەکێتــى ئەورووپــا، ئەمــەش خــۆى لەخۆیــدا 

ــوورى. ــۆ ئاب ــت ب ــد دەبێ ــى تون ــە هێدمەیەک دەبێت

ــە  ــە هــۆى پشــێوى ل ــەکان بوون لەســەر ئاســتى نیشــتامىن، قەیران

نێــوان واڵتــاىن ســەقامگیر لــە ڕووى ئابوریــەوە، بــۆ منونــە: ئەڵامنیــا. 

یــان ئــەوەى قەرزێکــى زۆرى لەســەرە وەک یۆنــان، بۆیــە ئەڵامنیــا 

مەرجــى چاکســازى لــە بودجــەدا کــردە مەرجێکــى ســەرەکى 

ــووىن ڕادەى  ــۆى زیاترب ــووە ه ــەش ب ــان، ئەم ــداىن یۆن ــۆ یارمەتی ب

پشــێویەکان لەنــاو یەکێتــى ئەورووپــا. لەکۆتایشــدا یۆنــان ڕازیبــوو 

ــەکان. ــەوەى باج ــەکان و بەرزکردن ــەوەى خەرجی ــە کەمکردن ب

بــە هــۆى ئــەو پشــێویانە، ئەگــەر هەیــە هەندێــک واڵىت ئەورووپــا 

بێنــە دەرەوە لــە یــۆرۆ. چونکــە هاتنــە دەرەوە لــە یــۆرۆ لــە 

الیــەک وا دەکات واڵتەکــە ســەربەخۆ تــر بێــت و چیــر ملکەچــى 

سیاســەتە هاوبەشــەکەى واڵتــاىن )19( نەبێــت، بــەاڵم لــە الیەکــى 

ــاىن و  ــوورى جیه ــیدار لەســەر ئاب ــەوە، هەڕەشــەیەکى مەترس دیک

ــت دەکات.  ــازاڕەکان درووس ب

چارەســەرێک  لــە  زیاتــر  لەبــەردەم  خــۆى  قــەرزدار  واڵىت 

دۆزییــەوە، هەمووشــیان هەڕەشــەیان بــۆ ســەر ســەقامگیرى 

زۆرى قەرزەکان وایکردووە سەرجەمى 

کیشوەرکە لە هەوڵدابن بۆ کۆنتڕۆڵکردن و 

کەمکردنەوەى خەرجییە گشتیەکان. بەاڵم 

تەنیا چەند واڵتێک توانیویانە تا ئێستا قەرزەکاىن 

کەم بکەنەوە
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ئەورووپــا دروســت دەکــرد، چونکــە لەوانەیــە گوشــار بــکات 

لەپێنــاو دووبــارە دروســتکردنەوەى پەیکــەرى قــەرزەکان، یــان 

ســڕینەوەى هەندێکیــان، بــەاڵم ئەمــە مانــاى وایــە، دەبێــت واڵتــاىن 

ــەوە، ئەمــەش  ــەرەزەکان بدەن ــا پســوڵەى ق ــى ئەورووپ ــاو یەکێت ن

دەبێتــە هــۆى دروســتبووىن پشــێوى  و ئاڵــۆزى لــە نێــوان واڵتــاىن 

ــەو  ــە ئ ــە ڕەنگ ــا. بۆی ــەورە وەک ئەڵامنی ــان و گ ــى وەک یۆن بچوک

واڵتــە مایەپوچبــووىن خــۆى ڕابگەیەنێــت و بێتــە دەرەوە لــە یــۆرۆ. 

ــەرى  ــەکان چارەس ــە، حکومەت ــۆرە ئەگەران ــەو ج ــۆ الدان ل ــۆ خ ب

پەیڕەوکــردىن سیاســەىت کــەم کردنەوەیەکــى زۆر تووندتــر دەکــەن 

ــەرزدار. ــاىن ق ــۆ واڵت ــى ب ــەقامگیریى ناوخۆی ــتۆى س ــەر ئەس لەس

ــە  ــەو واڵتان ــەرزەکان ل ــراىن ق ــەرکۆنەکردىن قەی ــار س ــەى ج زۆرب

دەکرێــت کــە زیادەڕۆیــان کــردووە لــە قــەرز وەرگرتــن، ئەوانــەى 

ــاىن  ــى نرخــى ســود وەردەگــرن لەســەرجەم واڵت ــە دابەزین ســود ل

ئەنــدام لــە یــۆرۆ، بــەاڵم زۆر کەســیش ئامــاژە بــەوە دەکــەن، 

نابێــت تەنیــا ســەرکۆنەى ئــەو واڵتانــە بکرێــت، چونکــە ئــەو 

واڵتــەى تــووىش کورتهێنــان بــووە زیادەڕۆیــى نەکــردووە لــە قــەرز 

ــن. وەرگرت

ــودى دراوى  ــۆ خ ــەوە ب ــە دەگەڕێنن ــیش هۆکارەک ــک کەس هەندێ

ــردىن  ــاى دابینک ــۆر دراو، توان ــەک ج ــەى ی ــە بیرۆک ــۆرۆ، پێیانوای ی

ــدا  ــەر لەبنەڕەت ــر ه ــاواز لەیەک ــوورى جی ــاىن ئاب ــتى 19 کی پێویس

ــى ناوەنــدى هــەر واڵتێــک  ــووە، چونکــە دەکرێــت بانک الواز ب

ســنورێک بــۆ ئاڵوگــۆڕى دراو دابنێــت بــۆ هاندان یــان کپکردنەوەى 

گەشــەکردن، وەک فاکتەرێــک بــۆ مامەڵەکــردن لــە گــەڵ پشــێوییە 

ئابوورییــەکان، بــەاڵم زۆرجــار واڵتــاىن بەکارهێنــەری یــۆرۆ بەهــۆى 

ــە. ــان نیی ــەو بژاردەی ــەش ئ ــى هاوب پەیڕەوکــردىن سیاســەىت دارای

ڕەنگــە ئەگــەر هــەر واڵتێــک خــاوەن درواى نیشــتامىن خــۆى 

ــووە  ــرت، نەدەب ــی دەگ ــەرزە گەورەکان ــەى ق ــان بەرگ ــە، یۆن بووای

هــۆى پەلکێــش کــردىن هەمــوو ئەورووپــا بــۆ نــاو ئــەو قەیرانــە. لــە 

وانەیــە ئــەو پێنــج واڵتــەى قــەرزى زۆریــان لەســەرە گــەر تــا ئێســتا 

ــەک  ــواىن ڕێگەی ــە، دەیت ــەکار هێنابووای ــۆى ب ــتامىن خ دراوى نیش

بدۆزێتــەوە و خــۆى دەرکات لــەو تەنگەژەیــە، لــە ڕێگــەى پێشــنیاز 

کــردىن ڕێــکارى ئابــوورى و دارایــى گونجــاو، بــەاڵم پابەنــد بــوون 

بــە ناوچــەى یــۆرۆوە هەمــوو ئەگــەرەکان لەبــار دەبــات.

پارتــە  جەمــاوەرى  پشــێویانە،  و  قەیــران  ئــەو  ئەنجامــى  لــە 

ــە فەرەنســا،  ئۆپۆزســیۆنەکان وەک )بــەرەى نیشــتامىن ڕاســتڕەو( ل

پــارىت )بودیمــۆس( چەپــڕەو لــە ئیســپانیا، گومانیــان لــە هێــز 

و توانــاى یەکێتــى ئەورووپــا زیاتــر بــووە. ئەمــە لــە کاتێکــدا 

واڵتــاىن بەهێــز درک بــە دۆخەکــە بکــەن، بۆیــە یەکێتــى ئەورووپــا 

و  حوکــم  باشــرکردىن  لــە  کــردن  چاکســازى  بــە  دەســتیکرد 

ــە ســاڵى 2011 ســەرکردەکاىن  ــوورى. بۆی هەماهەنگــى ســیاىس ئاب

ــتیوان  ــى پش ــى دارای ــتکردىن یەکێتییەک ــا دروس ــى ئەورووپ یەکێت

ــەاڵم ڕێگــە درا  ــاوە پەســەند کــرد، ب ــەن ئەڵامنی ــە الی ــان ل لێکراوی

بــە کۆمســیۆىن ئەورووپــا لــە برۆکســل، مەرجــەکاىن خــۆى بەســەر 

ــەپێنێت. ــى بس ــاو یەکێت ــاىن ن ــتامىن واڵت ــە نیش بودج

ــە  ــەران ل ــارەى گومانک ــووىن ژم ــاڵى 2014ەوە زیاترب ــە س ــەر ل ه

یەکێتــى ئەورووپــا لەنــاو رێــڕەوەکاىن پەرلەمــاىن ئەوروپــى، ئەمــە 

جگــە لــە دۆخــى جیوســیاىس قەیرانــاوى لــە گــەڵ ڕووســیا و 

زیاتربــووىن تونــدڕەوى ئاینــى لــە ڕۆژهــەاڵىت ناوەڕاســت، هەروەها 

ــک  ــا، وایکــرد هەندێ ــۆ ئەورووپ ــەرە ســورییەکان ب کێشــەى کۆچب

ــا  ــى ئەورووپ ــەى یەکێت ــا یەکگرتوان ــەو یاس ــن ل ــان بێزارب ــە واڵت ل

داینــاون، بۆیــە هەندێکیــان دووبــارە دەیانەوێــت چاوبخشــێننەوە 

ڕاپرســییەکەى  یەکێتیەکــە.  لەنــاو  مانەوەیــان  ئەگــەرى  بــە 

ــە. ــەو دۆخ ــۆ ئ ــە ب ــن منونەی ــاش دیارتری بەریتانی

بۆیــە لێــرەدا پرســیارێک دێتــە ئــاراوە: ئایــا هاتنــە دەرەوەى 

ئــەو  یــان  یەکێتــى؟  داڕمــاىن  بــۆ  بەراییەکــە  تەنیــا  بەریتانیــا 

ڕێکارانــەى هەوڵــى یەکبــووىن ئەورووپــا دەدەن لــە کۆتاییــدا 

ڕێگــەى خــۆى دۆزیوەتــەوە، ســەربارى نەبــووىن هەماهەنگییەکــى 

پتــەو لــە ڕووى ئابوورییــەوە.

سەرچاوەى ئەو بابەتە:
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بەریتانیا دواى جیابوونەوەى 
لە یەکێتى ئەورووپا

FOCUS

بــە ڕێــژەى لــە 52% لــە بەرژەوەنــدى هاتنــە دەرەوە لــە یەکێتییەکــە 
ــەش  ــەدا. ئەم ــاو یەکێتیەک ــەوە لەن ــە 48% مان ــە ل ــەر ب ــدرا، بەرامب دەنگ
مانــاى وایــە )17.4( ملیــۆن کــەس لــەو ڕاپرســییە دەنگیــان بــۆ هاتنــەدەر 

ــان دا ــەوە دەنگی ــۆ مان و )16.1( ب
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ئەورووپــا، زۆرینــەى  یەکێتــى  لەنــاو  مانــەوە  پــاش 43 ســاڵ 

ــە  ــارى هاتن ــاڵى 2016 بڕی ــراىن س ــە 23ی حوزەی ــەکان ل بەریتانیی

دەرەوەیــان دا. لــە ڕاپرســییەکدا، کــە دەرئەنجامــەکاىن بــووە مایەى 

ــازاڕەکاىن  ــراىن ســیاىس، ســەرجەم ب ــۆ ســەرکردە و چاودێ هێدمــە ب

ــد. ــىش ڕاچەڵەکان ــەى جیهانی بۆرس

لــە  دەرەوە  هاتنــە  بەرژەوەنــدى  لــە   %52 لــە  ڕێــژەى  بــە 

یەکێتییەکــە دەنگــدرا، بەرامبــەر بــە لــە 48% مانــەوە لەنــاو 

ــەو  ــەس ل ــۆن ک ــە )17.4( ملی ــاى وای ــەش مان ــەدا. ئەم یەکێتیەک

ڕاپرســییە دەنگیــان بــۆ هاتنــەدەر و )16.1( بــۆ مانــەوە دەنگیــان 

ــتى  ــێوەیەکى گش ــە ش ــدا ب ــاىن نێودەوڵەتی ــە گۆڕەپ ــان ل دا. بێگوم

کاردانــەوەى جیاجیــاى دروســتکرد و لەســەر واڵتــاىن یەکێتــى 

ئەورووپــا و بەریتانیــاش بــە شــێوەیەکى تایبــەىت.

لــە کاتێکــدا ســەرکردەکاىن یەکێتــى ئەورووپــا ســەرقاڵ بــوون 

ئــەو  کۆنتڕۆڵکــردىن  بــۆ  چارەیــەک  ڕێگــە  دۆزینــەوەى  بــە 

دەرئەنجامــە، بــە ڕووىن دیاربــوو دەرهاویشــتەى ئــەو بوومەلــەرزە 

ــووىن  ــە یەکب ــە، چونک ــەر بەردەوام ــە ه ــش وەختەی ــییە پێ سیاس

ــەو  ــەڵ ئ ــە گ ــان، ل ــوارى داڕم ــەر لێ ــە س ــی هات ــى بەریتان ئیقلیم

ــۆ  ــان ب ــەکان کردی ــکۆتلەندییەکان و ئێڕلەندیی ــەى س ــە خێرای جوڵ

جوواڵنــدىن دۆســیەى جیابوونەوەیــان دووبــارە لــە تــاج و تەختــى 

بەریتانیــا. ئــەوەى مایــەى ســەرنج بــوو، ئیســپانیاش ئــەو هەلــەى 

ــەل تاریــق ــــ کــە  ــۆ جوواڵنــدىن دۆســیەى جەب ــەدا ب لەدەســت ن

ــووە. ــردا ون ب ــیەکاىن ت ــاو دۆس ــاڵە لەن ــن س چەندی

 لێکەوتەکاىن دەنگداىن بەریتانییەکان بۆ جیابوونەوە:

ئەورووپــا،  یەکێتــى  لەنــاو  بەریتانیــا  دەرەوەى  هاتنــە 

ــەرک  ــە ئ ــک ل ــەر زۆرێ ــتکرد لەس ــی دروس ــى نەرێن کاریگەرییەک

ــە بانکــە گەورەکانــدا. ئەمــە  و کارى بەریتانییــەکان، بــە تایبــەىت ل

جگــە لــەو کاریگەرییــەى لەســەر کارمەنــداىن بەریتــاىن درووســت 

بــوو، کــە لەنــاو دامــەزراوەکاىن یەکێتــى ئەورووپــا کار دەکــەن لــە 

برۆکســل. پێشــریش بانکــى )جــى ىب مــۆرگان(ى ئەمەریکــى نیــەىت 

ــەى  ــتى نزیک ــەوەى گرێبەس ــەڵ کردن ــە پوچ ــکراکرد ب ــۆى ئاش خ

ــاىن.  ــدى بەریت ــەزار کارمەن ــوار ه چ

ڕەنگــە بەریتانیــا بــەم هەنــگاوەى زیانێکــى زۆر بــکات و لــە کاىت 

ــەن،  ــییە نەک ــەو مەترس ــارە درک ب ــەو بڕی ــراىن ئ ــتادا الیەنگ ئێس

ــەربەخۆییەکى  ــەوە س ــە ئ ــەن، ک ــت دەک ــەر زوو هەس ــەاڵم ه ب

خەیااڵوییــە و بەریتانیــا بــەرەو هــەژارى دەبــات. لــەوەش گرنگــر 

ــەى زۆرى  ــە زۆرب ــەک هەڵوەشــاندنەوەى شانشــینە، چونک لەبەری

ــا.  ــى ئەورووپ ــاو یەکێت ــەوە دان لەن ــەڵ مان ســکوتلەندییەکان لەگ

ــەوە،  ــەرز دەبێت ــدەش ب ــەوەى ئیڕلەن ــى یەکگرتن ــا دەنگ هەروەه

ــەڕ  ــتى دا تێپ ــە ناوەڕاس ــە ب ــنورى دەرەوەى یەکێتییەک ــە س چونک

ــا.  ــە دەروەى بەریتانی ــاش هاتن ــت پ دەبێ

ڕەنگــە لێکەوتــەکان لەســەر واڵتــاىن تــری یەکێتــى ئەورووپــاش زۆر 

خــراپ بێــت، نــەک لەبەر ئــەوەى یەکێــک لە واڵتــە ســەرەکییەکاىن 

ئــەو یەکێیەتییــە دەچێتــە دەرەوە، بەڵکــو لەبەرئــەوەى ئەندامێکى 

بــە ســەنگ و قــورس لەســەر ئاســتى ســیاىس دەرەکــى و دیبلۆماىس 

و ســەربازى لێیــان جیــا دەبێتەوە. 

بەریتانیــا،  وەزیــراىن  ســەرۆک  تێــرزا(  )مــەى  ئــەوەى  پــاش   

وردەکارییــەکاىن پــالىن دەرچــووىن واڵتەکــەى لــە یەکێتــى ئەورووپــا 

ــۆ  ــن گفتوگ ــت. چەندی ــەڕە پێکدێ ــەد الپ ــە س ــە ل ــرد، ک ــەواو ک ت

و دیالۆگــى چڕوپــڕى لەگــەڵ ســەرکردەکاىن یەکێتــى ئەورووپــا 

ئەنجامــدا بــۆ ئــەوەى بتوانێــت بــە پێــى پالنــەکاىن داینــاوە واڵتەکە 

بێنێتــە دەر لەنــاو ئــەو کوتلەیــە، هیواخوازبــوو بگاتــە داڕشــتنێک 

لــە گەڵیــان بــۆ ئــەوەى پەرلەمــاىن بەریتانیــش ڕەزامەنــدى لەســەر 

ــت. دەرببڕێ

هاتنــە  لەســەر  ڕاپڕســییەکەیدا  هەڵمــەىت  ســەروبەندى  لــە 

دەرەوەى واڵتەکــەى لەنــاو یەکێتــى ئەورووپــا، تێــرزا یەکێــک 

ــە.  ــەو پرس ــەر ئ ــرد لەس ــرى زۆرى ک ــانەى پێداگ ــەو کەس ــوو ل ب

ــە  ــک ل ــەوت کاتێ ــە دیارک ــە ڕووىن ب ــەوەىش زۆر ب ــت کردن جەخ

چاوپێکەوتنێکیــدا دووبــارەى کــردەوە )هاتنــە دەرەوە واتــە هاتنــە 

 پاولەناو یەکێتى ئەورو ى بەریتانیااپرسیەکەى هاتنە دەرەوەو مانەوەڕئەنجامى 

 ئەیرلەندە ویلز سکوتلەندە لەندەن ئینگلتەرا بەریتانیا 
چونە 
 دەرەوە
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دەرەوە(. هــەر ئەویــش بــوو وادەکــەى دیــارى کــرد )29ى ئــازارى 

2019(، هەموشــیاىن تــووىش سەرســوڕمان کــرد کاتێــک وادەى 

دیــارى  2017ەوە  شــەىش  لــە  وەختەکــەى  پێــش  هەڵبژاردنــە 

ــە  ــکات ل ــر ب ــۆى بەهێزت ــەى خ ــت پێگ ــەوەى بتوانێ ــۆ ئ ــرد، ب ک

ــى  ــەکان ئەنجام ــدە ئەورووپیی ــەڵ فەرمان ــە گ دانوســتاندنەکاندا ل

دەدات. 

پالنى ناوچەى بارزگانى ئازاد
پالنەکــەى تێــرزا بریتییــە لــە دروســتکردىن پەیوەندى بەهێــز لەگەڵ 

یەکێتــى ئەورووپــا، ئەویــش بــە دامەزرانــدىن ناوچەییەکى بــازرگاىن 

ئــازاد لــە ژێــر ڕێســایەکى هاوبــەش بــۆ هەردووالیــان. ئــەو 

ڕێســایانەى تێــرزا خــۆى دیارییــان دەکات، ڕەنگــە ئاســتى توانــاى 

بەریتانیــا دیــارى بــکات لــە ئەنجــام داىن گرێبەســتى بــارزگاىن لــە 

گــەڵ واڵتــاىن تریــش وەک: ویالیەتــە یەکگرتــووەکان، چونکــە 

هــەردووال  ئــازاد  بــازرگاىن  ناوچــەى  ڕێکەوتنامــەى  بنەمــاکاىن 

پابەنــد دەکات بــە هەبــووىن تایبەمتەنــدى هاوبــەش، کــە لەگــەڵ 

ــە. ــووىن نیی ــردا ب ــاىن ت واڵت

یەکێتــى ئەورووپــا پێیوایــە بەریتانیــا دەیەوێــت پــاش هاتنــە 

یەکێتــى  لەنــاو  ئەندامێتــى خــۆى  تایبمەندییــەکاىن  دەرەوەىش 

لــە  هەڵچنیبــوو  زۆرى  ئومێــدى  تێرێــزا  بپارێزێــت.  ئەورووپــا 

ــەوەى بتوانێــت پڕۆســەى پاشەکشــەکە  ــۆ ئ لوتکــەى ســالزبۆرگ ب

ئاســانر بــکات، بــە تایبــەىت لــە گــەڵ نزیکبوونــەوەى وادەى 

ــازارى  ــا کــە دەکاتــە 29ى ئ هاتنــە دەرەوەی بەکــردەوەی بەریتانی

لــە الیــەن فەرمانــدە  ئــەو پێشــنیازەى  ســاڵى 2019. کەچــى 

ئەورووپییــەکان بــە هێرشــێکى تونــد وەاڵم درایــەوە. 

دۆناڵــد توســک، ســەرۆکى ئەنجومــەىن ئەورووپــى ڕایگەیانــد: 

ئەوتــۆى  ســودێکى  ئێســتادا  لــەکاىت  تێــرزا  پێشــنیازەى  ئــەو 

ڕەنگــە  وىت:  ئەڵامنیــا  ڕاوێــژکارى  ــــ  مێــرکل  ئەنجێــال  نابێــت. 

 وپاوهۆکارەکانى دەرچوونى بەریتانیا لەناو یەکێتى ئەور

 

 

 

 

 

 

ترس لە  1
کۆنتڕۆڵکردنى 
 واڵتانى یۆرۆ

کانى یەکێتى ەیارواڵتەکەى یۆرۆ دەست بگرن بەسەر بڕ( 19بەریتانیا ترسى ئەوەى هەیە )
ەکە و یردان لەناو یەکێتییادراو بۆتە تەوەرى بڕ چونکە بەم دواییانە یەکێتى ،پاوئەورو

 .ەمەزاندى بۆ دەربچێتالى ئەوانەوە ڕپێویستە سەرەتا  یارەکانسەرجەم بڕ
 باجە نیگەرانى لە 2

 ەکانیپیووروئە
ورى واڵتەکە وێزى ئابى خستۆتە سەر واڵتانى ئەندام، کە بەپێى هباجپا ویەکێتى ئەورو
 .انە بارى سەرشانى قورس کردووەباجا پێى وایە ئەو بەاڵم بەریتانی دیارى دەکرێت،

نەبوونى  3
 یەتیدیموکراس

پێیان وایە دیموکراسى لەناو یەکێتى انەى دەنگیان داوە بۆ هاتنە دەرەوە، ئەو بەریتانی
ەکە یاستەوخۆ بەسەر واڵتانى ناو یەکێتیۆژە و یاساکانى خۆى ڕڕچونکە پ ،یەوپادا نیوئەور

 .دەسەپێنێت
هێزێکى سەربازى  4

 پى یەکگرتوووئەورو
داوە، بیرۆکەى  وپایوسیاسیانەى دەورى یەکێتى ئەورە جیوینگاریڵژێر ڕۆشنایى ئەو ئا لە

 تایبەتى بۆ بەرپەرچدانەوەى ڕووسیا. یە. بەائاراد دامەزراندنى هێزێکى سەربازى لە
 وپى وایکرد بەریتانیا بیر لەوهەندێک واڵتى ئەور ەکان لەینى پەالمارە تیرۆریستیوزۆربو تیرۆر ترس لە 5

هاتنى بە لێشاوى ێگە لە ەى سنورەکانى پارێزراوتر دەبن و ڕونەوە بکاتەوە، بەو پێیوجیاب
 کۆچبەران دەگیرێت بۆ ناو بەریتانیا.

ترس لە  6
ونى وبەئەندامب

تورکیا بۆ ناو 
 وپاویەکێتى ئەور

واڵتیانى سادە بکەن و جۆرە ترسێک وەکان توانیان کاریگەرى لەسەر هایفەرماندە سیاسی
 .دروست بکەن لەسەر پرسى هاتنى تورکیا، بەو پێیەى هەڕەشە لە سنورەکانیان دەکات
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یەکێتــى ئەورووپــا هــەر جــۆرە دانوســتانێک لەســەر دامەزرانــدىن 

ــەوە.  ــا ڕەت بکات ــەڵ بەریتانی ــە گ ــازاد ل ــوورى ئ ــى ئاب ناوچەییەک

توندتریــن  لــە  ــــ  ماکــرۆن  ئیامنوێــل  فەرەنســاش  ســەرۆکى 

لێداونیــدا وتــی: ئــەو کەســانەى پــرۆژەى پاشەکشــەى بەریتانیایــان 

ــا بــە گــەىل بەریتانیــا فرۆشــتەوە )درۆزنــن(،  لــە یەکێتــى ئەورووپ

چونکــە هــەر زوو لــە مەیدانەکــە ڕایانکــرد پێــش ئــەوەى بەرهەمى 

ئــەوەى ڕواندوویانــە بیدورنــەوە.

بــە مەبەســتى وەرگرتنــى ڕەزامەنــدى فەرمانــدە ئەورووپیەکانیــش، 

تێــرزا هەرگیــز ســازىش نەکــرد لــە بەرامبــەر پالنەکــەى )ڕێگەچارەى 

کەنــەدى(، کــە وەک چارەســەرێک بــۆ ســەقامگیرى ئاڵوگــۆڕى 

ــى باشــر  ــو پێ ــرا، بەڵک ــوان هــەردووال پێشــنیاز ک ــە نێ ــازرگاىن ل ب

ــنیازى  ــەو پێش ــە ئ ــت. چونک ــک نەبێ ــۆرە ڕێکەوتنێ ــچ ج ــوو هی ب

وادەکات ســنورى خۆیــان لەســەر دەریــاى ئیڕلەنــدا دووبــارە 

ــووىن  ــەر یەکب ــی لەس ــەرى نەرێن ــەش کاریگ ــەوە، ئەم ــاد بنێن بونی

ــت  ــتورەکەى دروس ــردن لەدەس ــزگارى ک ــا و پارێ ــى بەریتانی خاک

ــان  ــەى، مەیلی ــە ئەندامــاىن حکومەتەک ــک ل ــەاڵم هەندێ دەکات، ب

ــە.  ــەو بژاردەی ــۆ ئ ــە ب هەی

رێگەچــارەى کەنــەدى واتــە: داڕشــتنەوەى شــێوەى هاریــکارى 

بــازرگاىن لــە نێــوان واڵتــاىن ئەورووپــا و کەنــەدا دا، بــۆ مەبەســتى 

ســەر  بــۆ  گومرگییــەکان  باجــە   %99 لــە  پوچەڵکردنــەوەى 

 پاووێستگەکانى بەریتانیا لەناو یەکێتى ئەوروبیوگرافیاى 

 

 

 

 

 

 

رى وسەرۆک وەزیرانى بەریتانیا هارولد ماکمیالن پێشنیازى کرد واڵتەکەى بچێتە پاڵ کۆمەڵەى ئابو 1961
 پا هەبوو.وئەوروپى، کە پێش یەکێتى ئەورو

بۆ ناو کۆمەڵەى  بەریتانیاهاتنى اگەیاند لەسەر زیبونى خۆى ڕفەرەنسا ژەنەڕاڵ شارل دیگۆل ناڕاسەرۆکى  1963
 .پایىوئابورى ئەورو

 .پایىوسەرۆکى فەرەنسا دووبارە ناڕەزایەتى دەربڕیوە لەسەر هاتنى بەریتانیا بۆ ناو کۆمەڵەى ئابورى ئەورو 1967
 دانیمارک هاتە ناو ئەو کۆمەڵەیە.بەریتانیا هاوکات لەگەڵ ئەیرلەندە و  1973
 پا.ورى ئەوروواپڕسیەک ئەنجامدرا لەسەر مانەوەى بەریتانیا وەک ئەندام لەناو کۆمەڵەى ئابوڕ 1975
)پارەکەى خۆمم دەوێت( بەناوبانگە، داواى  وتەى سەرۆک وەزیرانى بەریتانیا )مارگرێت تاتچەر( کە بە 1979

 ئەوروپى.ەکى کاراى کرد لە بودجەى یبەشداری
لەو ئاڕاستە فیدرالیەى لە پرۆسەى بونیادى  ەخنەى گرتانى بەریتانیا )مارگرێت تاتچەر( ڕسەرۆک وەزیر 1988

 ئەوروپى گیراوتە بەر.
ەوتنامەى کێکبونیادى ئەوروپى دەستى پێکرد. بە واژۆکردن لەسەر ڕ قۆناغى دامەزراندنى دوەم لە  1992

بەریتانیا تەرخان کرا، کە سەرپشکى دەکات گەر هاتوو نەیەوێت بێتە تایبەت بۆ  ماستریخت. بەندێکیش بە
 ناو یەک دراوى یەکگرتوو.

بارەى دەستورى ئەوروپى،  اپرسیەک لەۆک وەزیران تۆنى بلێر نیەتى خۆى ڕاگەیاند بۆ ڕێکخستنى ڕسەر 2004
 پاش ڕەت کردنەوەى لە فەرەنسا و دانیمارک.

بارەى ئەندامیەتى بەریتانیا لە یەکێتى  لە گوتارێکدا داواى ڕاپرسى کرد لە سەرۆک وەزیرانى دێڤێد کامیرۆن 2013
 پا.وئەورو

% دەنگەکان بەدەست 26پا بوو، توانى وپارتى سەربەخۆى بەریتانى، کە دژى کۆچبەران و یەکێتى ئەورو 2014
 کورسى لەناو پەرلەمان مسۆگەر کرد. 24بهێنێت و 

سەرکەوێت، بەمەش تەبەناى یاساى ڕێکخستنى  عیەکانیرژاردنە تەشێزگاران توانى لە هەڵبپارتى پار 2015
 .2017اپرسی کرد پێش هاتنى ساڵى ڕ

 %.51.9پا بە زۆرینەى ورووبەریتانیەکان دەنگیان دا بۆ هاتنە دەرەوەى واڵتەکەیان لەناو یەکێتى ئە 2016
بەریتانیا مەى تێڕزا پێگەیشت  سەرۆکى ئەنجومەنى ئەوروپا دۆناڵد توسک نامەیەکى لە سەرۆک وەزیرانى 2017

 بۆ ئەوەى دەست بکرێت بە رێکارەکانى هاتنە دەرەوەى بەریتانیا.
 نێوانیان پاش بریکست. ەوتنێکى کاتى لەکێکپا و بەریتانیا گەیشتنە ڕوتى ئەورویەکێ 2018
بەریتانیا ت. بەمەش سکەوتنامەى بریکێکردا کار بکات بە ڕپا بڕیاولە لوتکەی برۆکسل، یەکێتى ئەورو 2018

 پا.ویەکەم واڵت دەبێت دەست هەڵگرێت لە یەکێتى ئەورو
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تێــرزا ڕەخنــەى  نێــوان هــەردووال دانــرا، بــەاڵم  هەنــاردەکاىن 

لــەو جــۆرە داڕشــتنەوەیە گــرت بــە هــۆى ئاڵــۆزى بەنــدەکاىن 

کۆمپانیــا  دارایــى  پاراســتنى  لەپێنــاو  تایبمەندییــەکاىن  زۆرى  و 

هەیــە.  کەنەدییەکانــدا 

تێــرزا پێــى وایە لــە کۆتاییــدا یەکێتــى ئەورووپا ملکەچــى پالنەکەى 

دەبێــت، چونکــە کارکــردن بــە بژاردەکــەى تــر، واتــە: ڕێکنەکەوتــن، 

ڕێگــە دەکاتــەوە لەبــەردەم بەریتانیــا منونەیەکــى ئابــوورى تــر لــە 

ئەورووپــا بــەدى بهێنێــت، کــە ڕووخســارەکاىن بریتییــە لە پشــتیواىن 

ــزى  ــاو ئامێ ــە ن ــەت خزان ــان تەنان ــەکان، ی ــازییە ناوخۆیی پیشەس

واڵتــاىن تــرى پشەســازى ئاســت بــەرزەوە، وەکــو ســەنگاپۆرە.

52%ی  لــە  وای  كــردن،  باســامن  قەیرانانــەی  ئــەو  هەمــوو 

بەریتانییــەكان كــرد دەنــگ بــدەن بــۆ جیابوونەوەیــان لــە یەكێتیــی 

ئەورووپــا، چونكــە بەریتانییــەكان پێیــان وابــوو، ئــەوان بڕێكــی زۆر 

ــەو ترســە  ــە ل ــان، جگ ــی یۆن ــەوەی قەرزەكان ــۆ دان ــارە دەدەن ب پ

بەردەوامــەی هەبــوو لــەو شــەپۆلەی كۆچبــەران و كــردەوەی 

ــە  ــدن ب ــۆی زیانگەیان ــووە ه ــە ب ــەو جیابوونەوەی ــتی. ئ تیرۆریس

یەكێتیــی ئەورووپــا بــە بــڕی 15% لــە هێــزە ئابوورییەكــەی. 

ــە  ــه  كاریگەربــوون ل هەروەهــا كاریگەرییەكــی نەرێنــی هەبــوو ل

ــەورە  ــی گ ــا پێگەیەك ــەی بەریتانی ــەو پێی ــدا، ب ــەتی جیهانی سیاس

هەبــوو وەك ئەندامێكــی هەمیشــەیی لــە نــاو ئەنجوومەنــی 

ئاساییشــی نێودەوڵەتــی.

 :یەنامەنەو ڕێکەوتئەکانى یخاڵە سەرەکی گرنگترین

وپا دێتە دەرەوە، بەاڵم بە و، شانشینى یەکگرتوو لە یەکێتى ئەور2019ئازارى  30لە  گوزەراڕماوەى  1
 31اگوزەر لە کەوتنەکە ماوەى ڕکیى لێى جیا نابێتەوە. بە گوێرەى ڕێشێوەیەکى کۆتا

ەکان یاساکانى یەکێتى یکۆتایى دێت و لەو ماوەیەدا بەریتانی 2020کانونى یەکەمى 
 ن.ندەبی جێبەجێ دەکەن و سوودى لێ اوپوئەور

 ەکان لەیێگەگرتن لە گێڕانەوەى سنورە مادیەوتنەکە )تۆڕى دڵنیایى( بۆ ڕکى ڕێکبە پێ الەندڕکێشەى ئی 2
لە پێناو پارێزگارى کردن لە  ائیڕلەندى باکور و کۆمارى ائیڕلەندنێوان 

هێنان بە یە هۆى کۆتایو، کە بو1988یان لەسەر کراوە لە ساڵى ۆامەکانى واژنەوتنکێکڕ
 ەکان لە کەرتەکەدا.ییە خوێناوییپشێو

دادەنیشن و  وپیانەى لە بەریتانیاوە ئەوریواڵتیوەوتنە پێویستە )ئەو هاکێکبە پێى ئەو ڕ یانیواڵتومافى ها 3
هاتنى ماوەى یدەژین، پێش کۆتای ئەو بەریتانیانەشى لە واڵتانى یەکێتى ئەوروپا

 واڵتانەى تێیدا نیشتەجێبوون.. واگوزەر، دەتوانن بەردەوامى بە ژیانى خۆیان بدەن لەڕ
کە  ون دەدات، کە لە چوارچێوەى بودجەى کراوە، وشانشینى یەکگرتوو بەڵێنى پابەندب چارەسەرى دارایى 4

 اگوزەریش دەگرێتەوە.( و ماوەى ڕ2020ــ  2014ەبێتەوە )بۆ چەندین ساڵ درێژد
سەرپەرشتى کردنى  5

 نامەنەوتکێکڕ
بە یەکسانى پێکدێت سەبارەت الیەن هەردووالوە  ەوتنەکە لیژنەیەک لەکبە پێى ڕێک

هەیە. ئەو لیژنەیە  وەان بە شرۆڤەکردنى ڕێکەوتنەکەیشانەى پەیوەندیبەو کێ
 .نێوان هەردووال بدات لەەک سەر هەڵیهەر ناکۆکی ەوە دەکات لەینڵلێکۆ

دەکات  یاى بەریتانهەرێمێگەدان بە هاتنە ناوەوەى ئاوى ەوتنەکە جەخت لەسەر ڕکڕێک ڕاوە ماسى 6
ەوتنێک بکرێت بۆ کڕێک 2020بەاڵم دەبێت پێش نیوەى  ،وپیەکانوە ئەوریبۆ ڕاوچی
 کردنى ئەو پرسە هەستیارە.رچارەسە

یەکێتى بە ملیار دۆالر( بداتەوە  52الى )ڕملیار جونەى ئوست 39دەبێت بەریتانیا   دانەوەى پارە 7
 پا پاش هاتنە دەرەوەى. وئەورو

 

ڕێکەوتننامەى بریکست
ــە  ــە شــێوەیەکى ڕێکخــراو، ل ــا ب ــى ئەورووپ ــە یەکێت ــا ل ــە پاشەکشــەکردنى بەریتانی ــە ل ــە، بریتیی ــەو ڕێکەوتننامەی ئ
)585( الپــەڕە پێکدێــت، کــە تێیــدا مــاوەى ڕاگــوزەر دیــارى دەکات بــۆ خــۆ گونجانــدن لــە گــەڵ جیابوونــەوە لــە نێــوان 

هــەردووال. 
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لێكه وته كانــى بريكســت ــــ ئابــوورى وه ك هه ڕه شــه يه ك 
بــۆ ســه ر داهاتــووى سياســى به ريتانيــا

ــى وه ســفى حكومــه ىت  ــر( به پێ ــر و دوورت ــه  )خراپ ســيناريۆيه ك ك

ســه رجه م  كــه   ڕاســتيیه ك،  ببێتــه   ڕه نگــه   بــه اڵم  به ريتانيــا، 

ســاڵى  ئــازارى   29 لــه   بــكات  شــۆك  تــووىش  به ريتانيیــه كان 

ــاو  داهاتــوو، چونكــه  دوا واده ى هاتنــه  ده ره وه ى واڵته كه يانــه  له ن

ــه  گه يشــن  ــا ل ــه ر هــه ردووال شكســتيان هێن ــا. گ ــى ئه وروپ يه كێت

و  بــازرگاىن  و  ئابــوورى  په يوه نديیــه   له ســه ر  ڕێكه وتنێــك  بــه  

كۆمه اڵيه تيیه كانيــان.  و  ئه منــى 

نوێكردنــه وه ى مۆڵــه ىت فڕۆكــه واىن مــه ده ىن الى ئاژانــى پاراســتنى 

ــوور،  ــده ى باك ــه وه ى ئيڕله ن ــى مان ــى و گره نت ــه واىن ئه وروپ فڕۆك

ده بنــه  تەوەرێــک لــه  )بــازاڕى يه كگرتــووى كاره بــا(، ئه مانــه  

منونه يــه ك بــوون لــه  ســه دان ئــه و منونانــه ى كــه  پێويســت ده كات 

هــه ردوو كــه رىت حكومــى و تايبــه ت لــه  به ريتانيــا يه كاليــان 

ــت.  ــى واده ى بريكس ــى هاتن ــش كۆتای ــه وه  پێ بكات

لــه   برۆكســل  لــه   ئه وروپــا  يه كێتــى  و  به ريتانيــا  حكومــه ىت 

ــا  ــيیه كه ى به ريتاني ــه ر دواى ڕاپڕس ــه رده وام دان، ه ــتاندىن ب دانوس

 23 لــه   ئه وروپــا  يه كێتــى  له نــاو  ده ره وه ى  هاتنــه   له ســه ر 

حوزيــره اىن ســاڵى 2016ه وه . بــه  پێــى ســه رچاوه  هه واڵيیــه كان تــا 

ــاره ى  ــه  ب ــه اڵم ل ــى، ب ــى كۆتاي ــتوونه ته  ڕێكه وتنێ ــتا نه گه يش ئێس

ــن: ــه وه  نزيك ــه  يه ك ــاڵ ل ــێ خ س

دارايــى  پابه ندبوونێــى  هــه ر  جيابوونه وه كــه ،  خه رجــى  ــــ 

له ســه ر  بــووه   ڕه زامه نــد  له نــده ن  پێشــر  كــه   به ريتانیــا 

دانــه وه ى، چ له بــاره ى به شــداريكردىن لــه  بودجــه ى ئه ورووپــا 

بــۆ ســاڵى 2019، يــان ئــه و پرۆژانــه ى به ڵێنــى ته مويلكــردىن داون. 

پــاش چه نــد مانگێــك لــه  مشــتومڕ له بــاره ى به هــاى ئــه و پســواڵنه  

و ئاڵۆگۆڕكــردىن بڕه كــه ى كــه  ده گاتــه  90 مليــار جونــه ی ئوســتڕاىل، 

هــه ردووال پێكهاتــوون له ســه ر 39 مليــار جونه يــه  )واتــه  52 مليــار 

دۆالر(. 

ــاىن  ــاىن به ريت ــه كاىن هاوواڵتيی ــه  ماف ــته  ب ــه ى په يوه س ــه و پرس ــــ ئ

مليــۆن   1.22( ئه وروپــا  يه كێتــى  واڵتــاىن  له نــاو  نيشــته جێبوو 

ــاو  ــه ى له ن ــه و ئه ورووپيان ــا ئ ــاڵى 2017(، هه روه ه ــه  س ــه س ل ك

به ريتانيــا نيشــته جێن )3.8 مليــۆن كــه س(.

ــازاڕى  ــاو ب ــا له ن ــه  به ريتاني ــه ل ده دات ب ــوزه ر ه ــاوه ى ڕاگ ــــ م

تــا كانــوىن يه كه مــى ســاڵى 2020. يه كگرتــوو مبێنێتــه وه  

هــه ردووال  دانوســتانکاراىن  ئێســتا  تــا  به رامبه ريشــدا،  لــه  

له بــاره ى  ڕه زامه ندانــه   داڕشــتنێى  بگه نــه   هه وڵــده ده ن 

ــووىن  ــاش ده رچ ــده ن پ ــه كاىن وا ده كات له ن ــه  بازرگانيی په يوه نديی

لــه  ڕۆڵــى  ئه مــه  جگــه   بێــت،  بــه رده وام  يه كێتيیه كــه   له نــاو 

دادگاى دادوه رى ئه وروپــى. ڕه نگــه  يه كێــك لــه  پرســه  هــه ره  

گرنگــه كاىن لــه و دۆســيه دا هه يــه ، چاره نــووىس ســنورى نێــوان 

ــان  ــه ، چونكــه  هه ردووالي ــارى ئيڕله ندياي ــده ى باكــور و كۆم ئيڕله ن

ــه ىت  ــه ر چۆني ــه اڵم له س ــت، ب ــراوه  بێ ــنوره كانيان ك ــت س ده يانه وێ

ناكۆكــن. جێبه جێكــردىن 

ئــه و به ڵگه نامــه ى نهێنيیــه ى ڕۆژنامــه ى )گارديــان(ى به ريتــاىن 

داهاتــووى  له بــاره ى  نيگــه راىن  هــۆى  بــووه   كــرد،  ئاشــكراى 

پاووروكێتىئهناويهريتانيالهىبهوهرهدهوهكانىزيانىهاتنهوتههکلێك

ێساكانىڕياساووپىوچيترناتوانێتبهورشىئهبازاڕىهاوبهگرێتلهڵدهستههدهبەریتانیادەبێت1
؟وروپىكاربكاتئه

لهئهكانىستهده2 وهوروپاش دهبرۆكسل سێيههڵوك مامهتى لهڵهم دهگهى جۆرهڵدا هيچ و كات
وهستێتهنايانبهوهكهيهكبهوتنێكيانهاريكاريهێكهڕ

ڕسوماتورێكارهكێتىئهيه3 كااڵوخزمهسهخاتهكاندهگومرگيهوروپا ئهكانىبهتگوزاريهر مهريتانيا،
ن.كائاڵۆزهندروستيهرىتهپێوهلهجگه

ڕوانىكانىچاوهدرووردرێژهباڵغىوكاتژمێرهرهقهكانيشلهنوێيهكانوناگومرگيهگومرگيهستهربهبه4
وبەندەرەکان.ناروكهخانهفڕۆكهله

وه،نهكىزۆردابمێنڕوانيهچاوهوروپالهكێتىئهكاتبۆيهياندهناردهريتانياههبونىكااڵكانىبهكهڵهكه5
كات.كانزياتردهوهاوردهناردهشتێچووىههمهئه

.وهگرێتهدهوروپهێساكانىئهڕىتىجێگهوڵهىبازرگانىنێودهێكخراوڕێساكانىڕ6

بهدههاوره7 دهكارانى ناچار بهريتانى كهرگهبن بگرن نزم زۆر گومرگى ڕسوماتى %5لهناگاتهى
كاندا.بوارهىزۆربهله
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پێــى  بــه   بريكســت.  پــاش  مــاوه ى  لــه   باكــور  ئيڕله نــده ى 

و  كاره بــا  بڕينــى  تــووىش  ڕه نگــه   هه رێمه كــه   ڕۆژنامه كــه ، 

به رزبوونــه وه ى نرخــه كان ببێتــه وه  ئه گــه ر هاتــوو له نــده ن و 

ــوو.  ــازارى ســاڵى داهات ــش ئ ــك پێ برۆكســل نه گه يشــتنه  ڕێكه وتنێ

هــه ر بــه  پێــى به ڵگه نامه كــه ، بــاس لــه وه  ده كات، ئیڕله نــدا ى 

ــدا  وه ربگرێــت،  ــه  كۆمــارى ئيڕله ن ــا ل باكــور چيــر ناتوانێــت كاره ب

بــازاڕى  لــه   خــۆى  ئه نداميــه ىت  باكــور  ئيڕله نــدا ى  چونكــه  

يه كگرتــووى كاره بــا له ده ســتده دات، كــه  چه نديــن ســاڵه  لــه  

وه ريده گرێــت.  ئيڕله نــدا  

ڕۆڵــى دادگاى تاوانــەکاىن ئه وروپيــش مشــتومڕێى تــرى هێناوه تــه  

ــۆ  ــا ب ــه ى به ريتاني ــه ره ىك هه ڵمه ته ك ــه ى س ــه  بنچين ــاراوه ، چونك ئ

دروشــمى  به رزكردنــه وه ى  يه كێتيیه كــه   له نــاو  ده ره وه   هاتنــه  

)گێڕانــه وه ى ده ســه اڵت( و ڕه ت كردنــه وه ى هه ر ده ســتێوه ردانێى 

مانــه وه ى  بــه اڵم  به ريتانيــا،  كاروبــارى  له نــاو  بــوو  ئه وروپــى 

ــتنى  ــۆ پاراس ــى ب ــى ئه ورووپ ــه  ئاژان ــێك ل ــه  ش ــده ن وه ك ب له ن

ياداشــتانه مه ى  له ســه ر  به ريتــاىن  ڕێكه وتنــى  يــان  فڕۆكــه واىن 

وه ســتاندن، يــان ســه باره ت بــه  ده رمــاىن ئه ورووپــى، ناچــارى 

ده كات بــه  ده ســه اڵته كاىن لۆكســمبۆرگ ڕازى بێــت. 

ئه گــه ر دانوســتاىن ئه ورووپــا ــــ به ريتانيــا لــه  مــاوه ى چه نــد 

مانگــى داهاتــوودا شكســت بهێنێــت. ئــه وه  به ريتانيــا بــه  بــێ هيچ 

ڕێكه وتنێــك له نــاو يه كێتــى ئه وروپــا دێتــه  ده ره وه . چه نديــن 

ــا  ــدا ڕه نگــه  هــه ر به ريتاني ــان كات ــه اڵم له هه م ــده گات، ب ــاىن پێ زي

تاكــه  زيــان به ركه وتــوو نه بێــت لــه  ڕێكه وتنامــه ى بريكســت، 

ــه وه ى  ــه ىل دان ــه  ه ــه  ده کات ل ــه  ده ره وه ى هه ڕه ش ــه  هاتن چونك

شايســته  دارايیــه كان، كــه  بــه  39 مليــار جونــه ى ئوســتڕاىل مه زنــده  

كــراوه . ئه مــه ش ده بێتــه  هــۆكارى كورتهێنانێــى زۆر لــه  بودجــه ى 

ــه كار  ــه  ب ــڕه  پاره ي ــه و ب ــا ئ ــه  به ريتاني ــش ڕه نگ ــى. دواتري ئه وروپ

بهێنيــت بــۆ پشــتيواىن کردنــی كــه رىت ته ندروســتى، يــان پشــتيواىن 

كــردن لــه و كه ســانه ى زيانيــان پێكه وتــوه  به هــۆى بريكســت، بــۆ 

منونــه : جووتيــاره كان.  

هۆشداريیه كاىن نێوده وڵه ىت و ڕێكاره كاىن به ريتانيا

ڕاپۆرتێــى ســااڵنه ى خۆيــدا  لــه   نێوده وڵــه ىت  ســندوقى دراوى 

ــه ی  ــه  ئابووريان ــه و لێكه وت ــاىس ئ ــا، ب ــوورى به ريتاني ــاره ى ئاب ده رب

ــوو  ــاش بريكســت، گــه ر هات ــۆ كــراوه  پ كــردووه  كــه  پێشــبينيان ب

ــه   ــه  ده ره وه . ڕاپۆرته ك ــك هاتن ــچ ڕێكه وتنێ ــێ هي ــان به ب هه ردوالي

پێشــبينى ئــه وه  كــراوه ، كــه  واڵتــاىن ئه وروپــا، ئه وانــه ى ئابووريــان 

گه شــه كردن  دابه زينــى  ڕووبــه ڕووى  به ريتانيــا  لــه   نزيكــه  

به لجيــكا،  ئیڕله نــدا ،  وه ك  ئابوورییــەوە ،  لــەڕووى  دەبنــەوە 

پێشــبينى  نێوده وڵــه ىت  دراوى  ســندوقى  هۆڵه نــدا .  دانيــامرك، 

ــژه ى  ــه  ڕێ ــه  ب ــه و واڵتان ــوورى ده كات ل پاشه كشــه ى گه شــه ى ئاب

1.5% تــا ســاڵى 2030. لــه  به رامبه ريشــدا به ريتانيــا ده كه وێتــه  

بــارى پاشه كشــه ى ئابووريــه ىك زۆر تونــد و ڕه نگــه  بگاتــه  %4 

ــه دا جه خــت له ســه ر  ــه و ڕاپۆرت ــه  ل ــوودا. بۆي ــاڵى داهات ــه  ده  س ل

ــه وه ى  ــه م كردن ــۆ ك ــراوه  ب ــن ك ــه  ڕێكکه وت ــن ب ــتى گه يش پێويس

پاراســتنى  و  نوێيــه كان  گومرگيیــه   به ربه ســته   كاريگه ريیــه كاىن 

گه شــه ى ئابــوورى و مووچــه ى هاوواڵتيــان لــه  به ريتانيــا و واڵتــاىن 

يه كێتییەکــە بــه  يه كــه وه . 

مێــركل  ئه نجێــال  ئه ڵامنیــا،  ڕاوێــژكارى  دیکــەوە   لــه  اليــه ىك 

ئامــاژه ى بــه وه دا كــه  به ريتانيــا تــا ئێســتا هه ڵوێســتێى ڕووىن 

ــا  ــى ئه وروپ ــه  يه كێت ــه كاىن ب ــووى په يوه نديی ــاره ى داهات ــه  له ب نيي

پــاش بريكســت، چونكــه  ئامــاژه ى بــه  كه مــى ماوه كــه  دا )شــه ش 

ــركڵ  ــك. مێ ــۆ گه يشــن بەڕێكه وتنێ ــر ب ــه ى( ت ــان هه شــت هه فت ي

ــاش  ــه و كاره  ســه خته ، پ ــۆ ئ ــه  ب ــان له به رده م وىت: شــه ش هه فته م

ــه ىك  ــا ڕاده ي ــه ش ت ــت، ئه م ــياىس بدرێ ــارى س ــته  بڕي ــه وه  پێويس ئ

زۆر به ســته يه  بــه وەى به ريتانيــا ده يه وێــت چــى بــكات، ئــه م 

ــه ...  ــا ئێســتا زۆر ڕوون نيي ــه ش ت خاڵ

سەرچاوە:

http://www.bbc.com/arabic/topics

/https://arabic.euronews.com

https://aawsat.com/home/article/1410491

https://www.mc-doualiya.com/articl



یەکێتى ئەورووپا بەرەو دروستکردنى 
هێزێکى سەربازى

FOCUS

ئــەو هەنگاوانــەى واڵتانــى ئەورووپــا دەیهاون بەرەو ئاڕاســتەى دامەزراندن 
و پێکهێنانــى ســوپایەکى هاوبــەش، خــۆى لــە خۆیــدا جەخــت کردنەوەیــە 
لەســەر ســەرهەڵدان و پەیدابوونــى سیســتمێکى جیهانــى فــرە الیــەن و 

فــرە جەمســەر
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ترەمــپ جڵــەوى  کاتێــک دۆناڵــد  لــە ســاڵى 2016ەوە  هــەر 

ــت،  ــە دەس ــکاى گرت ــووەکاىن ئەمەری ــە یەکگرت ــەرۆکایەىت واڵت س

ــە  ــرت ک ــد وەرگ ــە هەن ــان ب ــەکاىن ترەمپی ــەکان لێدوان ئەورووپی

بــاىس ئــەوەى کــرد: چیــر بــێ بەرامبــەر پارێــزگارى لــە هیــچ کــەس 

و الیەنێــک ناکەیــن، ئــەم لێدوانانــەى ترەمــپ زۆر واڵىت دەگرتەوە، 

هــەر لــە ڕۆژهــەاڵىت ناوەڕاســتەوە تــا دەگەیشــتە دۆســتە کۆنــەکاىن 

خــۆى لەنــاو ناتــۆ و بــە دیاریکراویــش واڵتــاىن ئەوروپــاى ڕۆژئــاوا، 

ــە فەرامۆشــکردن  ــرد ب ــار ک ــەى تاوانب ــەو واڵتان چونکــە ترەمــپ ئ

و بەجــێ نەگەیانــدىن ئەرکــە داراییــەکاىن سەرشــانیان لــە نــاو 

ــۆ.  ــامىن نات هاوپەی

ــاڵدا  ــە مس ــرۆن ل ــل ماک ــا ئەمانوێ ــەرۆکى فەرەنس ــە س ــەر بۆی ه

ــووى  ــوپایەکى یەکگرت ــدىن س ــان و دامەزران )2018( داواى پێکهێن

ــە شــێوەیەکى ســەربەخۆ  ــن ب ــۆ ئــەوەى بتوان ئەورووپایــى کــرد ب

ــە  ــر پێویســتیان ب ــان بکــەن و چی ــە خۆی و ڕاســتەوخۆ بەرگــرى ل

ــەوە. هەروەهــا  ــە ڕووى ســەربازى و بەرگریی ــکا نەبێــت ل ئەمەری

داواى دامەزرانــدىن ئەکادیمیایەکــى ئەورووپــى هاوبــەىش کــرد بــۆ 

ــەوەى  ــۆ بەرەنگاربوون ــووش ب ــى یەکگرت ــى و دەزگایەک هەواڵگری

تیــرۆر. کەچــى ئــەم لێدوانــەى ماکــرۆن ســەرۆکى ئەمریــکاى 

ــکاىش  ــەم پێشــنیازەى ئەمەری نیگــەران و بێــزار کــرد، چونکــە ب

هێنایــە ڕیــزى چیــن و ڕووســیا و وەکــو هەڕەشــە و مەتــرىس 

ئەژمــارى کــرد بــۆ ســەر ئاســایش و ســەقامگیرى واڵتــاىن ئەوروپــا. 

ئەمــەش یەکەمجــار نییــە داواى پێکهێنــاىن ســوپایەکى یەکگرتــووى 

ــار  ــن ج ــرە چەندی ــاوەى دوو دەیــە زیات ــت. م ئەورووپــى بکرێ

ــە پەیامننامــەى )ماســرێخت( ــەو پرســە وروژێــرناوە. هــاوکات ل ئ

ى ســاڵى 1992یــش، جەخــت لــە پێویســتى هەبــووىن سیاســەتێکى 

سیاســەتێکى  تەواوکــەرى  وەک  کــراوە  ئاســایش  و  دەرەکــى 

هاوبەشــانە بــۆ خــۆ پاراســن و بەرگــرى کــردن لــە واڵتــاىن یەکێتــى 

ــە ئەگــەرى ســەرهەڵداىن هــەر دۆخێکــى نەخــوازراو.  ــا ل ئەورووپ

ــەوە و  ــەرم کرای ــەو پرســە گ ــر ئ ــى ت ــش جارێک ــاڵى 1998ی ــە س ل

داواى کاراکــردىن ئــەو سیاســەتە کــرا، بەتایبــەىت پــاش ســەرهەڵداىن 

ــراىن کۆســۆڤۆ. قەی

لــە مــاوەى ڕابــردوودا دەوڵەتــاىن نــاو یەکێتــى ئەورووپــا هەمیشــە 

هەوڵیــان داوە سیاســەتە ئابــوورى و دارایــى و یــەک دراویــان 

بــەرەو پێشــر ببــەن. دوا جاریــش بــە هــۆى هەڵکشــاىن هەڕەشــە و 

مەترســییەکاىن لــە ڕووى ئاساییشــەوە یەخــەى بــە واڵتــاىن ئەنــدام 

گرتــووە، بەتایبــەىت بــە هــۆى هەڵکشــاىن تیــرۆر و لێشــاوى کۆچــى 

ــى دوەمــى ســاڵى 2017 بیســت و  ــە 11ى ترین ناشــەرعییەوە، ل

ــرد و داواى  ــیان دەرک ــى هاوبەش ــدام بەیاننامەیەک ــێ واڵىت ئەن س

ســوپایەکى یەکگرتــووی ئەورووپییــان کــرد. 

لێــرەدا ئــەو هەنگاوانــەى واڵتــاىن ئەورووپــا دەیهــاون بــەرەو 

ــەش، خــۆى  ــاىن ســوپایەکى هاوب ــدن و پێکهێن ئاڕاســتەى دامەزران

لــە خۆیــدا جەخــت کردنەوەیــە لەســەر ســەرهەڵدان و پەیدابــووىن 

ــەر.  ــرە جەمس ــەن و ف ــرە الی ــاىن ف ــتمێکى جیه سیس

لــە هەمانکاتــدا ئەنجێــال مێــرکل ڕاوێــژکارى ئەڵامنیــا لــە 13ی 

پەرلەمــاىن  بــەردەم  لــە  وتارێکــدا  لــە  ئەمســاڵدا  نۆڤەمبــەرى 

ئەوروپــادا وىت: پێویســتە هەمــوو ڕێکارێکــى پێویســت بگرینەبــەر 

ــتە  ــان. پێویس ــدى هاواڵتیامن ــتنی بەرژەوەن ــن و پێشخس ــۆ پاراس ب

کاربکەیــن بــۆ ئــەوەى ببینــە خــاوەىن ســوپاییەکى ڕاســتەقینە بــۆ 

ــە  ــەم بۆچوون ــە ئ ــەوەى ک ــرد لەســەر ئ ــىش ک ــا. پێداگیری ئەورووپ

ئەورووپــا،  لــە  نابێــت  ناتــۆ  هاوپەیــامىن  بــووىن  پێچەوانــەى 

پۆتیــن  فالدیمیــر  ڕووســیا  ســەرۆکى  تریشــەوە  الیەکــى  لــە 

ــە  ــرد و وىت: ئەم ــرۆن ک ــنیارەکەى ماک ــە پێش ــى ل ــوازى گەرم پێش

بۆچوونێکــى تــازە نییــە و کۆنــە، بــەاڵم ســەرۆک ماکــرۆن زینــدووى 

کردووەتــەوە. هەروەهــا وىت: مــن پێــم وابێــت ئــەوە هەنگاوێــک 

ــر  ــەکاىت ئێســتادا بی ــا ل ــاىن ئەورووپ ــە واڵت ــە ک و کارێکــى لۆژیکیی

لــەو هەنــگاوە بکەنــەوە و  خــاوەىن ســوپایەکى ســەربەخۆى 

لە کاتێکدا یەکێتى ئەورووپا دامەزراوە و 

دامودەزگاى زۆرى هەن، هەر لە پەرلەمان و 

پەیوەندییەکاىن دەرەوە و… تاد، بەاڵم دواجار 

نابێت ئاسایش و ئارامى و بەرگرییەکەى خۆى 

بەستەى هێزى دەرەکى بکات و هەمیشە 

چاوەوڕاىن ئەوە بێت هێزێکى تر بەرگرى لێبکات
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خــۆى بێــت، پێویســتە خــاوەىن ســەروەرى خۆیــان بــن، بــۆ ئــەوەى 

ــەن. ــان بک ــرى لەخۆی ــوودا بەرگ ــە داهات ــن ل بتوان

هەرچەنــدە زۆرجــار بــاس لــەوە دەکرێــت گوایــە بــە بــێ ئەمەریکا 

ئاســایىش  هەرگیــز  ئەمەریــکا  ســەربازى  هێــزى  پشــتیواىن  و 

ــا  ــە کاتێکــدا یەکێتــى ئەورووپ ــا دابیــن ناکرێــت، ئەمــە ل ئەورووپ

دامــەزراوە و دامــودەزگاى زۆرى هــەن، هــەر لــە پەرلەمــان و 

پەیوەندییــەکاىن دەرەوە و… تــاد، بــەاڵم دواجــار نابێــت ئاســایش و 

ئارامــى و بەرگرییەکــەى خــۆى بەســتەى هێــزى دەرەکــى بــکات و 

هەمیشــە چــاوەوڕاىن ئــەوە بێــت هێزێکــى تــر بەرگــرى لێبــکات.

ــەکاىت  ــردوودا ل ــە ڕاب ــە ل ــەم بیرۆکەی ــەرهەڵداىن ئ ــدە س هەرچەن

الوازبــووىن ڕووســیا و ســەرقاڵبووىن بــە کێشــە ناوخۆییــەکاىن ئــەو 

واڵتــە هاتــە ئــاراوە، بــە تایبــەىت پــاش ڕووخــان و هەڵوەشــانەوەى 

ئــەم  پێچەوانــەوە،  بــە  ئەمجــارە  بــەاڵم  ســۆڤیەت،  یەکێتــى 

هەژمــووىن  و  هێــز  هەڵکشــاىن  گــەڵ  لــە  هاوکاتــە  پێشــنیازە 

ڕووســیا لــە سەرتاســەرى جیهــان، جگــە لــەوەش تــرس و نیگەرانیی 

ســەرۆک  هەنــگاوەکاىن  و  لێــدوان  لەســەر  ئەورووپییــەکان 

بانگەشــەى  هەڵمــەىت  ســەرەتاى  لــە  هــەر  چونکــە  ترەمپــە، 

هەڵبژاردنەکەیــەوە بــاىس ئــەوەى کــرد و وىت: ســەرچاوەى هەمــوو 

قەیــران و کێشــەکان کــە ڕووبــەڕووى ئەمریــکا دەبێتــەوە بەهــۆى 

ــەرجەم  ــەرکردایەىت س ــەوى س ــکا جڵ ــە ئەمەری ــە، چونک ئەوەوەی

جیهــاىن لــە ئەســتۆ دایــە، هەروەهــا ئامــاژەى بــەوە دەدا کــە لــە 

ــر  ــۆ دەکشــێتەوە. کەچــى دوات ــامىن نات ــاو  هاوپەی ــوودا لەن داهات

ترەمــپ پێچەوانــەى ئــەو لێدوانانــەى خــۆى هەڵوێســتى وەرگــرت، 

ــا.. ــۆ ئەوروپ ــوو ب ــەربەخۆ ب ــوپاى س ــاىن س زۆر دژى پێکهێن

جگــە لەمانــەش هــۆکارى تــرى زۆر هــەن کــە وایکــردووە واڵتــاىن 

یەکێتــى ئەوروپــا بیــر لــە دامەزرانــدىن ســوپایەکى یەکگرتــوو 

ــە، وەک: ــۆ یەکیتییەک ــەوە ب بکەن

وەکــو  یەکگرتــوو  ســوپایەکى  دروســتکردىن  1.بیرۆکــەى 

ــا، ئەمــەش  ــە دەرەوەى بەریتانی ــاش چوون ــت پ ــەک دێ کاردانەوەی

دەگەڕێتــەوە بــۆ هۆکارێــک کــە بەریتانیــا گەورەتریــن هێــزى 

بۆیــە چوونــەوە دەرەوەى  یەکێتیەکــە.  لەنــاو  بــوو  ســەربازى 

بەریتانیــا واى کــرد هــەر یــەک لــە بەرلیــن و پاریــس بیــر لــە کارى 

ــەیەکى  ــەر هەڕەش ــەوەى ه ــۆ بەرپەرچدان ــەوە ب ــەش بکەن هاوب

تیــرۆرى. ئەمــەش لەکاتێکــدا هەردووکیــان لــە کێبڕکــێ دان لەســەر 

ســەرکردایەىت کــردىن یەکێتــى ئەورووپــا.

2.ناتــۆ لــە ئاســتى چاوەڕوانییەکــەى واڵتــاىن ئەورووپــا نەبــوو 

ــوو  ــەوەش ب ــارى  ســەربازى. هــەر ئ ــارەی ئاســایش و کاروب دەرب

ــە  ــر ب ــەربازییەکاىن زیات ــە س ــدات خەرجیی ــۆش هەوڵب ــرد نات وایک

ــە نێــوان  شــێوەیەکى بەرچــاو، بــە تایبــەىت پــاش ئــەو کێشــانەى ل

ــدا. ــەرى هەڵ ــەکان س ــییە ئەورووپیی ــەرکردە سیاس ــۆ و س نات

3.واڵتــاىن ئەورووپــا هەســت دەکــەن ئەمەریــکا چیــر گرنگــى 

ــوە.  ــەرەو ئاســیا گۆڕی ــا و ئاڕاســتەى ب ــاىن ئەورووپ ــە واڵت ــادات ب ن

بۆیــە دەیانەوێــت پشــت بەخۆیــان ببەســن لــە بەرامبــەر ئەگــەرى 

هــەر کێشــە و ئاڵنگاریەکــى ئاســایش و ســەربازى لــە داهاتــوودا. 

ــەى زۆرى  ــەکاىن زۆرب ــە ئەمنیی ــرىس و هەڕەش ــەرهەڵداىن مەت 4.س

ــە کاىت ئێســتادا. ــەوە ل ــاىن ئەندامــى گرتووەت واڵت
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