
   أادةطرييَ؟ي مةدةين و سيكوالرضؤن وةحشيطةري كؤمةلَطة

لةناو سةنووقي ملي ياري منداآلندا   بة زةبروزةنطشيَتيَك، )توتلينطن(لة-
  ).بيلَد:،أ5.20(زيندةبةضالَ دةكريَ

لةاليةن باوكييةوة ) مانط3، تةمةنJanines(لة بةرلني،كؤرثةيةك بةناوي -
   )5.21بيلَدلة(كوذراوة

لة )سال11َ(ثاش دؤزينةوةي الشةي جؤناتان): نازاير-سانت/ؤرطأؤتنب (- 
. مندالَي تر3ارةي كوشتين  لةب دةكريَليَكؤلَينةوةفةرةنسا، ئيَستا 

   )هةوالَةكان5.21(
  )سةرضاوةهةمان ..(بةر زةبروزنط كةوتووة) سال59َ(، ذنيَكي)كاسل(لة-
  )سةرضاوةهةمان (الشةي دؤزراوةتةوة2)موينشةبيَرط( لة دارستانةكةي-

، باس لة مايف يةكساين ذن و ثياو دةكريَلة وةآلتاين ئؤروثا زؤر 
  :ئايا ئةم مافة لة واقيعدا ضؤن أةنطي داوةتةوة؟ بؤ منوونة

ثيَكدةهيَنن، وةآليت سويد لة ثيَشي هةموويانة، واتة %25لة ثةرلةماين وةآلتاين ئؤروثادا، ذنان تةهنا -
  %.  9و يونان% 45
تاري وةآلتاين ئةندام، ي ثةرلةمانضاوديَر162لة: ي نويَنةرةكانيش ثيَكناهيَنن1/3ئؤروثادا،  لة ثةرلةماين -

 Zeitung zurةنةناردووان كةسي ذنة؛ تةنانةت وةآلتاين سلوظينيا، مالتا و ئيسلةند تاقة يةك  ذنيشي23تةهنا

Europawahl(. ،هاتووةلة بانطةوازي حيزيب سةوزةكان بؤ هةلَبذاردين يةكيَيت ئؤروثا ) : لةبارةي مايف يةكساين
 بةدةطمةن ذن لة شويَين بةرثرسيارييةيت ؛مان كاري، ذنان دةيبَ هيَشتا خةوببينن بؤ هة ذن و ثياوكريَي كاري
  .كاري ناومالَ و خيَزان بة خؤأايي لةاليةن ذنانةوة ئةجنامدةدريَ% 98. دةبينريَت

يَرةدا ئاماري أةمسي حكومةيت تة ثالَ كؤمونيستةكان، منيش لدريَيةكيَكة لةو تاوانانة كة دةتيَكداين خيَزان، 
  :  دةنيَمةبةرضاو، تا أوونتر ئةم اليةنة بؤمان دةربكةويَت2001نةمسا لةسالَي 

هةموو خيَزانةكاين شاري ظييةنا خيَزانطةليَكن تةهنا لةيةك بةشي دايك وباوك ثيَكهاتوون، واتة 20,5%
لةوانةي بةتةنيا مندالَ بة % 84. يش%28سالَ دةطاتة15مندالَي لةخوارخيَزاين لةطةل . خيَزان83,640

بارودؤخي ئةو خيَزانانة كة بةتةهنا مندالَ بةخيَو دةكةن بة ثيَي ئامارة أةمسييةكان لةبارةي . خيَودةكةن، ذنن
  .دايكانةوة بةم شيَوةوةي خوارةوةية

   جيابوونةتةوة51% -
 سةلَت% 21 -
  بةجيا دةذينئةزدواجيانكردووة، بةآلم% 15 -
  بيَوةذنن13% -
   



بةشي دايك  باوكان                    ةكانهاوسةر
خيَزاين أةمسي      ذياين هاوبةش

ذمارةي طشيت 
 خيَزان

بةيبَ 
 مندالَ

لةطةل 
مندالَ

 مندالَلةطةل  بةيبَ مندالَ
 ذنان   ثياوان

 
  ة  ناوض

              % in   بةتةواوي
Wien 407.976 33,9 33,3 8,0 4,3 3,3 17,2 
Österreich 2,206.151 29,4 44,6 5,6 4,5 2,3 13,6 

Quelle: Volkszählung 2001 

  . لة هةلَكشانةسالَي أابردوودا، فؤرمي ذيان و خيَزان طؤأاوة؛ ئيزدواجكردن أووي لة كةم بوونة، جيابوونةوة30لة
كوالرة لةاليةن هةنديَ اليةنةوة منوونةي باآلي و وةحشيطةرييةي كؤمةلَطاي مةدةين و سي   ئةم تريؤر
ئازادي " بةتالَيبة نووسني و بة دةنط كاسيان كردووين بة ووشةيسةرباري ئةوةش، ة، ئةوجا "مؤديَأن"كؤمةلَطاي

لةأاستيدا هةموو . كة جطة لة ئازادي بةمانا بورذوازييةكةي نةيبَ، هيض مانايةكي تري نيية" شةرتيبَ قةيدو 
 خؤطيَلكردن و ثؤشيين ئةم هيضي تر نيية جطة لةئازادي ذنان، مايف ان لةبارةي شيكانيفشةوهاوارة
  بة ناوو شيَوةي جؤراوجؤرلة ئةلَمانيادا يا هةر وةآلتيَكيتري سةرطويَي زةمني كة هةموو أؤذيَك يةدأندايةتيية

  ...أووبةأووي ذنان دةبيَتةوة
 سةآليت باآلدةست هةية؟ ئةطةر هةيبَ، ضيية و ضؤنة؟ ئايا ئةلَتةرناتيظ بؤ ماهييةيت ئازادي ضني و دة

 
  
   

  
  
  
     

  
  
  

  


