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 کەتەلۆنیاو کوردستان لە پایزێکی گەرمدا

 
 

 عەلی مەحمود محەمەد

 یرمەو ناف یرمەف ەب ۆییخەربەس ۆب مۆ فراندیر  101 هانیج ەرابردوودا، ل  ڵیسا 171 ەیماو  ەل

 مەکیە  تێکر ەد وانەڕ چاو  ،ەنجامدراو ەئ ەو ەشیکوردستان ی5002 ڵیسا  ەیکەمۆ فراندیر  ەب

 کیە ەل کیو نز  کیەچون  وەشێک ەل ڕپ یمۆ فراندیدوو ر  شڵیمساەئ یرمەگ  ی ز یپا  ەیفتەه

 نجامەئ  اینۆ لەتەکوردستان و ک ەل  کانەر ەب  یشبوونەو داب یتڵەو ەد وێن یستێو ەڵکات و ه ەل

  ێلەو  ،ەو ە 5011 ڵیناو سا  ەنێبچ ەو ۆ خەربەس ی مار ۆ ک ەب تێو ەانەید کانییەنۆ لەتەک ت،ێبدر 

 ی واز ێکوردستان و ش یتڵەو ەد یاندنەیراگ یکوردستان کات یتدارانەاڵسەد
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 ەنەب مانەد کییەشتەک ەر ۆ چ ج ەب نینا زان ،ەاندوو ەیگەانڕ  ستاێتا ئ انەیکییەتیەتدار ەاڵسەد

 . ەو ۆییەخەربەس یهانیج

 ۆب هاندایج ەل ی کدار ەچ یباتەخ یگاێج  مۆ فراندیر  یمکەکات، چ یبوون ەڕپێت ەب ەکیر ەخ

 ۆب کەن ۆی خ ێیپ نێشو  اتریز  ەمکەچ مەئ  شیژ ۆ ر  ەب ژۆ ر  ،ەو ەتێبگر  ۆییخەربەو س ی رزگار 

 هانیج ی ر ەرتاسەس ەل ۆ مر ەئ ،ەو ەبکات  یتیەاۆڤمر  یکانەخواست مەرجەس ۆب ەبگر  ۆییخەربەس

 ی بر  ەل نەکەد ۆوخەراست  یموکراس ید یسپاندنەچ ۆکار ب تاڵ و  انەید ەل یاس یس یپارت دانەس

 مۆ فراندی، ر بکات  ۆڤمر   یکانەشێک ی ر ەسەچار  ەو یتوانەین ەمردوو ک یتیەراەنێنو  یموکراس ید

 ەیتاناڵو  وەباو ل ەتۆ ب  نهاەت کەن مۆ فراندیر   ەیلەسەم ،یتیەکانەگرنگ یەپا ەل  کێکیە

  ەکەڵب ن،ەییفر   ەو ەەییەتەو ن ینیئا ەییکهاتێپ ی و ڕو  ەو ل ەیەه انیاسیو س یئابور  ەینگشەت

 ۆکیرتر ۆ تا ب ەبگر   ەاو یرنۆ فیکال ەل رەه کاشیر ەمەئ یکانەکگرتوو یە ەتاڵو  یمێر ەه نیندەچ

 ،ۆییخەربەس وەو ەابونیج ۆب   نەکەد مۆ فراندیر   یداوا  ییەگوام ەیدورگ انیشینیتر ەتاز 

 ،ەیەو ییەرکار یو داگ زخستنێراو ەپ ۆی هەب انیشەک یکێندەو ه یندەمڵەو ەد ۆی هەب انیکێندەه

 مۆ فراندیر  یلولەردەو گ کاتەد ادیز   مۆ فراندیر   یاڵ کا رەسەل یاس یس یخواست تێتا د  ەواتەک

 ۆوخەراست یموکراس ید ەو ەشیاسیس ی و ڕو  ەو ل تڵێماەرابردوو راد یکانۆ کیب سیکیسا ڵیشماەر 

 ەب مەاڵ و  تێناتوان یستاێئ ییەیگول و ەڕ گ مەب ەک دات،ەد یتیەراەنێنو  یموکراس ید ی المار ەپ

 .ەو ەبدات یتیەاۆڤمر  یکانەخواست

 

 اینۆ لەتەک یمۆ فراندیر 

 ا،یسپانیئ یکانەمێر ەه ەل  ەکێکیە اینۆ لەتەک ) کانییەنۆ لەتەک رەبۆ کتۆ ئ یکیە  ەار ڕیب

 ەوانەل ەسەک 7،269،311 یش یشتوانیدان ەیژمار  وەیدوجا ترەمۆ لیک 65،103 ەیکەو ێوپڕ 

 5015 ڵیسا ەل ەییو ەتەن  یمەرهەب ۆی ، ک%12 کینز  ەکاتەد ەک نەگانێب انیسەک 1104715

   ا،یمبۆڵۆ پاکستان و ک یئابور  ەب یەهاوتا ەیکییەئابور  ەیبار ەق ،ەالر ۆ د اریمل 522،504

 کدایەراپرس ەو ل نگدانەد یکانەسندوق رەس ەبچن( کداڵێسا ەل ەالر ۆ د 66،210 یتاک یداهات
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 ێرس ەه ەک ن،ەبد ایسپانیئ ەیو ێچوارچ ەل ەو ەمان اخودی انەیکەمێر ەه ۆییخەربەس ەب نگەد

، Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ینۆ لەتەک ی مار ۆ ک یپەچ) ینۆ لەتەک یپارت

 Democratic Convergence of Catalonia( راست) ینۆ لەتەک یموکراتید   یتیەکاینز 

(CDC)(17-11-1974ەزراو ەدام)کوب یراەپگەچ ی، پارتPopular Unity Candidacy (CUP )

 یکورس  162 ۆی ک ەل نگەد 75 ەینیر ۆ ز  ەب ەو ەانەیکەمێر ەه یمانەرلەپ ەل ەداو  رەسەل انیار ڕیب

 انیر ۆ ز  ەک مانەرلەپ ەیو ەر ەد یپارت و گروپ کەڵێمۆ ک یپشتڵپا ەب   ،ەکەمێر ەه یمانەرلەپ

( زگارێپار  یراست) تدارەاڵسەد یلەگ یپارت رداەرامبەب ەبچوکن، ل ی ر ێبژ ەستەد یراەپگەچ یگروپ

 داەو ێن مەل ن،ەکەمۆ فراندیر  ی دژ  یتوند ەب سۆ ودانیس یراەراستگ یو پارت الستیسۆ و س

 ەو ب نەکەد  مۆ فراندیر  ەیسۆ پر  ەل یوانیپشت یوعیش -سۆ میدۆ پ  نیتوانەد ەو ەکێپ یستیل

 ەل انیکێشەب ێلەو  مان،ەرلەناو پ  یشتمانین یپارت ەتاک کەو  زاننەد  یموکراس ید  یکەیەسۆ پر 

 ەوکار ەئ ۆب تاڵ و  یستور ەد ەستیو ێپ یەوا انێیو پ نین ۆییخەربەس ێیجەستبەد یاندنەیراگ ەڵگ

 ۆیەب ەمانەرلەپ یکانییەکورس ی چوار  رەسەل ێس  ەب یستیو ێپ شیو ەئ ،ەو ەتێبکر  موارەه

 .ید ەتێب  ەستاو ێئ ییەیاسیس ەخشەن مەب ڵەحاەم

 ەیژ ۆ و پر  یراپرس  یاسای ردوو ەه اینۆ لەتەک  یمانەرلەپ ەمانگ مەئ یاستەڕ ناو   ەل یەوا ارڕیب

 :نەبک ندەسەپ نینوسۆ خ ەیچار  یماف ۆب یراپرس  یاسای

 https://drive.google.com/file/d/0Bxrh_sv1paPsdFNiRDhrSndvTTA/view داەر ێ، ل  

 ەب ەکەمۆ فراندیر   ینجامدانەئ و نەناک ەکەنگدانەد ی شدار ەب  نۆیخەربەس ەدژ ب ەیوانەئ

 .زاننەد ییاساینا

 ،ەکەیەو ێش رەهەبکات ب ەکەسۆ پر  ی شدار ەب ەیو ەئ ،ەداو  ی ار ڕیب یسپانیئ یتەحکوم

 ییەگشت ەنێشو  موو ەه ە، لاردانڕیو ب نگدانەد ،ەڵەمام یو رواندن کردنەشەبانگ

 یش ەبودج یراگرتن  ەیشەڕەهاوکات ه ،ەو ەانبخاتیدور  انیکانەکار ەسزا بدات  و ل  کانییەحکوم

دولوربس  ایسپانیئ ی رگر ەب ی ر یز ەو  ش،یرباز ەس ی المار ەپ رەس ەشتەیکرد و کار گ ەکەمێر ەه ەل

 ایسپانیئ ەییکپارچیەو  یتەالمەکرد س کانییەرباز ەس ەرکردەس ەل یداوا دالیزبۆ ک ید

https://drive.google.com/file/d/0Bxrh_sv1paPsdFNiRDhrSndvTTA/view
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 یمەردەس ۆبوو ب ەو ەانەڕ و گ ی رباز ەس یرکردنیداگ ەیشەڕەه ۆی خ ۆب  شەمەئ زن،ێبپار 

 ەیکییەستیر ۆ ریت ەالمار ەپ یدوا دا،یموکراسید یرگەب ەل( 1972-1963)ۆفرانک یر ۆ دکتات

 نگاوەه کیەچواردان،  ی نزار یئ ەل وانەئ ستاێئ اندەیگیرا  یسپانیئ ی رگر ەب ی ر یز ەو  ەنۆ لەرشەب

  ۆسکیفرانس ڵراەنەج یمەردەس یدوا ەل ت،اڵ و  ەل یعورف یحوکم ەتێتا بب 2 ی نزار یئ ۆب ەماو 

دا  5004 ڵیسا ی ئازار  ی11 ەل تەنانەت ت،ێبکر  شەداب ەیەو ێش وەسوپا ب ەمجار ەکیە ەو ۆ فرانک

و  یقوربان ەبوون سەک 191 ەک نجامداەئ  یدیدر ەم یکانییەناو ێخو   ەو ەنیقەت ەدیقاع ەک

 ەل یس ەک 452 یباسک یتایئ یسوپا ەک شتاکانەه  ەل ە، و بوون نداریبر  شیسەک 1722

 ستاێئ ،ەکراو ەن ی رباز ەس ەیشەڕەو ه یعورف یحوکم ەوکاتانەل یچە، ککوشت کداەیەو ەنیقەت

 کینز  یس یبا ەیژنامۆ ڕ  ن،ەبک کانییەنۆ لەتەک ەڕی ش تێو ەانەید ەو ەر ۆ ریت ەڕی ش ەیهانەب ەب

 ۆی هەب ننێبه مۆ فراندیر  ەکرد واز ل کانییەنۆ لەتەک ەل یداوا کانەالستیسۆ س ەل

 ەتدار ەاڵسەد تێبەد تێب کانەنیۆ زسۆ پۆ ئ ەالستیسۆ س یستێو ەڵه ەمەئ ،ەو ەکانییەترسەم

 ڕی ربەد ەک تەحکوم یتیەنیفۆ ش  یەوا انێیپ رانێچاود ن؟،ڵێب یچ تاڵ و  ەیراکەراستگ

 .ەپۆ پ ەتۆ شتەیگ  ەو ۆ فرانک یتەاڵسەد یدوا ەل   ەستەردەس ەیو ەتەن یتیەنیفۆ ش

هاوکات  کات،ەد رەبۆ کتۆ ئ ی1 ەیکەمۆ فراندیر  ینجامدانەئ ەل  ەشەڕەه تەحکوم ەیو ەل ەجگ

 ەمۆ فراندیر  رەسەکران  ل ییدادگا غایرتۆ ماس و جوانا ئ ر ۆ رتەشوبات ئ ی3 ەل

 5 ەیماو  ۆکرا ب ەغەدەماس ق  ر ۆ رتەئ ەئازار  ل  یمانگ ە، ل5014 ڵیسا ەیکەشکستخواردوو 

 .درا شۆریئ 63200 یسزا وەو یەدور خرا( یحکوم) یگشت ی کار  یرگرتنەو  ەل ڵسا

 

 ەرشەو ب الیر 

 سپانیئ ێیملمالن  یوحڕ  ،ەختەتیپا ردوو ەه ێیملمالن  ەیو ەنگدانڕە ،ەنۆ لەرشەو ب الیر  ێیملمالن

 ،ەوامەردەب ەنووکەتا ه ەو ە1714 یلولەیئ ی11 ەل  ڵیەسا 606 ێملمالن مەئ ،یەاینۆ لەتەو ک

 ایسپانیئ رەس یەخرا نجێپ یپیفل یمەردەسەل ەو ەخوار  یەنراێه ەیکاڵئا اینۆ لەتەک ەیو ەژ ۆ ر  وەل
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و  نەناک ریب ەل ەژ ۆ ر  وەئ کانییەنۆ لەتەک ،ەکردو ێپیستەد نراێه  ەیکۆیەخەربەس ەب ییتاۆ ک و

 .زاننەد ۆییخەربەس ی ژ ۆ ر  ەب رەمبەپتەس ی 11 ەشۆیەب  رەه

 ایماک سکیفرانس نراەیەراگ  ەنیەتاک ال  اینۆ لەتەک ی مار ۆ دا ک 1961 یسانین ی14 ەل

 یو دادگا تەو حکوم مانەرلەپ نیەال  ەل 1961 ڵیسا ەل پەچ ۆی خەربەس یتیەساەک

 ەل ،ی رکار یداگ ڵسا 514 یدوا ەل تاڵ و  یکۆ ر ەس مەکیە ەکرا ب ی ار ید اینۆ لەتەک ەیو ەنیچێپێل

 ا،یسپانیئ ەل( یوعیش -الستیسۆ س) لەگ ەیر ەب یشتنەیگ تەاڵ سەد ەب یدوا ەل 1965 ڵیسا

 .تاڵ و  یرمەف  یزمان ەبوو  شینۆ لەتەک یو زمان رگرتەو  انیمۆ نۆ تۆ ئ   یرمەف  ەب  کانییەنۆ لەتەک

 یتاەکود ۆفرانک  سیفرانس ڵراەنەج ایسپانیئ یستیفاش یکۆ ر ەس کێکات اندیخاەن ی ر ۆ ز  ێلەو 

 یاینۆ لەتەک ەیکییەمۆ نۆ تۆ ئ ندەخاو  راەپگەچ ەتە، حکوم1963 یئاب ی1 ەکرد ل

 ەینۆ لەرشەب ەیانی یکۆ ر ەس نالۆ س بیکرد، جوس ەغەدەق  یانیشەکەزمان وەو ەشاندەو ەڵه

 ڵیسا ەل تاڵ و  ۆب یتیەپاشا یمەسست ەیو ەانەڕ و گ  ۆفرانک یکرد، دوا یعدامیکرد و ئ ریستگەد

 یستور ەد ەب انینگەد کانییەنۆ لەتەک ی%90، دا 1971  ڵیسا یراپرس  ە،  لدا 1972

 اندایناو  ەل تێنەد کانەمێر ەو ه کانەو ەتەن ۆب  یمۆ نۆ تۆ ئ ەدان ب ەدا، ک ایسپانیئ یموکراتید

 ەنگدانەد مەئ یباج کانییەنۆ لەتەک ستاێئ ا،یسپانیئ یخاک یتێکیە ەیو ێچوارچ ەل اینۆ لەتەک

 .ەو ەنەدەد

 ێپ یپۆ ت یگاکانیار یناو  ەل  رەرکیداگ یالیو ر  رکراویداگ ەینۆ لەرشەب وانێن کانییەاسیس ێملمالن

کرد  ەنۆ لەرشەب ەل  یتوند ەیشەڕەه ۆدا فرانک 1946 ڵیسا ەل ەیو ەئ ەشتەیتا گ ەو یەدا ینگەر 

 یکرد، وا ەغەدەق ەینۆ لەرشەب ەیانی یاڵ ئا  یدانەڵه ۆهاوکات فرانک، ەو ەباتیب  تێناب ەک

 یکات ەل ەو ەکرد ەرزدەب انەیکاڵئا یاتیج ەل انییسپ ڕی سەستەد  کانەییەرشەب هاتێل

 رزشداەو  یکەیەانی ەل کێلەگ ەییستەد رێو ژ  رکردنیداگ یکۆریچ ەر ۆ ج مەب اندا،یکانییەار ی

 یاس یس ی ار یدوا   ەل رەبۆ کتۆ ئ ی1 ەل ستاێئ. ۆییخەربەس ۆب کردۆیخ ی ار ی ی ار ی ،ەو یەدا ینگەر 

 الیر  ەدوا کاس ل ەو ەکانەییەرشەب یپانەرشۆ گ ەل پۆ ت ؟،ەو ەنەبیب انێیک تێبەد الیر  وەرشەب

 . ەو ەنەبب
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 ۆییخەربەس ناو ێپ ەل مۆ فراندیر  و ەر ەب ەو ەچون

 انیخواست پترن،ەچ تروڵکایراد ایسپانیئ ەیکید یکانەناوچ ەناسراون ل ەو ەب کانییەنۆ لەتەک

 ەیوانەچێپ ەب ،ی مار ۆ ک یمەسست ۆب نۆڕێبگ ەو ییەتیەپاشا یمەسست ەل ەیەو ەئ

 ەو ەکاتدا بزووتن مانەه ەل ،یتیەپاشا یمەسست ەل نەو ەمان ی خواستار  کانییەندەتلۆ سک

 . ەز ێهەب ەمێر ەه مەل کەڵو خ کارانێکر   یکانییەبڵەتەم

 ناننێراه یکیر ەخ کانییەنۆ لەتەک ەو ە 5009 ڵیسا ە، لۆییخەربەس ۆب شانۆ کێت ەیخول مەل

 یمۆ فراندی، ر 5011 ڵیسا ۆب 5009  یناڵسا وانێن ە، لۆییخەربەس ناوێپ ەل مۆ فراندیر   رەسەل

  کەو   نجامدرانەئ  ەکەمێر ەه یوانەشار  947 ۆی ک ەل اینۆ لەتەک  ی شار  220 ەل  یرمەنا ف

 یگاەڵمۆ ک یکانەکخراو ێر  یرمەنا ف یمۆ فراندیر  ،ەکەور ەگ ەسۆ پر  ۆب کێزمونەئو  نانێراه

و  نانێو راه زمون ەئ نهاەت ،ییەن یرمەف نەدەد ینجامەئ کانەر ێستبژ ەو د ینەدەم

 نڵێیب نیتوانە، دتێدستەڵه ێیپ تەحکوم ەک ،یرمەف یمۆ فراندیر  ۆب ەیەو ەکردنیتاق

 . یرمەف یمۆ فراندیر  یزموونەئ ۆب ەنانێو راه ختەشو ێپ یکییەراپرس

 14 ەینیر ۆ ز  ەب داە 5016 ڵیسا  یمەدوو   یکانون ی56 ەل مجارەکیە ۆب اینۆ لەتەک یمانەرلەپ

 Convergence and Union (CiU)50)) ەکەمێر ەه یمانەرلەپ یکورس  162 ۆی ک ەل نگەد

  یکورس  Republican Left of Catalonia–Catalonia Yes (ERC–CatSí)21،   یکورس 

Initiative for Catalonia Greens–United and Alternative Left (ICV–EUiA)10  یکورس  ،

Popular Unity Candidacy–Left Alternative (CUP)3  رەس ەل ی ار ڕی، ب(( یکورس 

 ەیەو ێش مەب ا،ینۆ لەتەک ۆدا ب ەیو ەمۆ فراندیر  یگاێر  ەل نووسەچار  یاردانڕیب یماف ەینامەگەڵب

 کانییەنۆ لەتەک ەپارت یوتنخوازانەشکێپ زو ێپار  ەنگی، ژ یوعیو ش فیاتڤر ەنز ۆ ، کو راست پەچ

 52، دژ بوو  51 نهاەت ەیەژمار  وەل ،گرت انیکیەو  وتنەک  کێر   ەکەسۆ پر  یرخستنەس ناوێپ ەل

ماس  ر ۆ رتەئ ا،ینۆ لەتەک یمانەرلەپ ەیکەنگدانەد یدوا کرد،ەن انەیکەنگدانەد ی شدار ەب انی

 ەل یوانەشار  950دا،  یمۆ فراندیر  ی ار ڕیب ەکەمێر ەه یفیاتڤر ەنز ۆ ک یراەراستگ یرانیز ەو  کۆ ر ەس
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 ،ەکەمێر ەه یمانەرلەپ ی ار ڕیب ەل ژۆ ر  50 یدوا .کرد انییراپرس یوانیپشت یوانەشار  947 ۆی ک

 .نگدانەد یکانەسندوق رەس ەچوون انیتاڵهاوو 

 ێیپ ەکرد، ب انییشدار ەب  رەنگدەد ن یۆ مل 3،6 ۆی ک ەل سەک 5،602،590  ەکییەراپرس ەل

 ی ئامار  ێیپ ەب  ێل ا،ینۆ لەتەک یرانەنگدەد ی%67 ەکردەید ەکەژ ێر  یسپانیئ یس یبا ەیژنامۆ ر 

   ی ر ەرتاسەس ەل ران،ەنگدەد ی%41،3 ەکردەید  ەکەژ ێر  تێب شینۆ لەتەک یتەحکوم

  5191707 ەکردەید ەک ،ەو یەناێه یکانەنگەد ی% 14،37 ۆییخەربەس ۆب ەڵێ، باینۆ لەتەک

 ران،ەنگدەد ی% 10،462  ۆب ی ز ەداب ەکەژ ێر  ختەتیپا ەینۆ لەرشەب ی شار  ەل س،ەک

 .کانەشار  ەبوو ل اتریز  ەیکەژ ێر  کانێالد ەل ەڵێب ینگەد یگشت ەیو ێشەب

 نیەال  ەل یتکردنۆ کیبا ۆی هەب شەمەئ ،ەو ین ەبوو ل مترەک شداربوانەب ەیژ ێر   ەیو ەئ ۆی هەب

 نا،ێه  یشکست نجامداەدوا ئ ەل ەکیەراپرس ۆیە، بەو ەکەمێر ەه  ۆییخەربەس یکانەار ەین ەپارت

  ەیژمار   ەکەمێر ەه  ەیکییەراپرس یدوا  وەکییەراپرس شێپ یبژاردنەڵه ردوو ەه ەل کداێکات ەل

و  رانەنابەپ داەبژاردنەڵه مەل ەیو ەئ ی ربار ە، سبوو  4،160،193،  6،331،610 رانەنگدەد

 انینگدانەد یماف ەکییەراپرس ەل ێلەو  ،ییەن انینگدانەد یماف یسپانیئ ەیناسنام یگرانەنەڵه

 ۆب ەکەیەوان"  یوت اینۆ لەتەک یرانیز ەو  کەر ەماس س ر ۆ رتەئ ەکەشکست ی، دوابوو 

 شترێپ ەندەرچەه ،ڵەقو  یکێشکست یوت اشیسپانیئ یراەراستگ یرانیز ەو  کەر ەس ،"یموکراس ید

 ینگەدێب یانتوانەین وەو ەزتۆ ق انەیکەنجامەئ تاداۆ ک ەل ێلەو  ،ەکەمۆ فراندیر  ەنانا ب انیدان

 .شاێکەڵه ەیکەنجامەئ مەردەبەل انیشۆ خ ەیناسەو ه نەبکێل

  ندەخاو  مانداەرلەپ ەیخول وەل ەک تدارەاڵسەد یراەراستگ یلەگ یپارت ا،یسپانیئ ۆی ناوخ ەل

 ن یۆ زسۆ پۆ ئ – الستیسۆ س یبوو، پارت ەکەمۆ فراندیر  ەدژ ب  یتوند ەبوو، ب یکورس  113

– یوعیش) کگرتوو یە یپەبوو، چ ەکەمۆ فراندیر  ەو دژ ب یکورس  110 ندەخاو " ندەناو  یپەچ"

 7  ندەخاو  کانەباسک  ەییو ەتەن یپارت بوو، داەکییەراپرس ەڵگ ەل یرس کو   ندەخاو  11( وز ەس

و  پەچ  ەپارت  مەرجەس یگشت ەیو ێشە، ببوون کانییەنۆ لەتەک ۆییخەربەس یوانیپشت یکورس 

 ۆییخەربەس یوانیپشت یلوس ەندەو ئ یکی، جالیە، بلنسباسک  یکانییەمێر ەه ەپارت
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 ێلەو  ار،ەین نگرو یەال  ەیر ەدوو ب ەبوون کانییەاسیس ەز ێه شەمەبوون، ب کانییەنۆ لەتەک

 .ەو یەشکاەدژدا د یکانەز ێه یال ەب نگەپارس

 ی53 ەل)  نجامدراەئ(  ینۆ لەتەو ک یسپانیئ) بژاردنەڵدوو ه ەکییەسڕ راپ یشکست یدوا

 ی50 ەل ایسپانیئ یمانەرلەپ ینیۆ  ی11، اینۆ لەتەک یمانەرلەپ یبژاردنەڵه 5012 ی ر ەبۆ کتۆ ئ

 اینۆ لەتەک ۆی ناوخ ەل ،ۆڕیگ یکانەز ێه ینگەو پارس(  5013 ینیۆ  ی53و  5012 ی ر ەمبەسید

 Convergence and)  ەڵێب وەر ەب ەو ەکێپ یستیل ەب ەک  کانەتدار ەاڵسەد ەخواز  ۆخەربەس

Union (CiU  )  )نیتیبر  ەهات  ک کێپ ینۆ لەتەک یاس یس یچوار پارت ەل ەکەستیل) بوون  ژدارەب 

 Democratic Convergence of Catalonia (CDC) 41% ،Esquerra Republicana de: ەل

Catalunya (ERC) 27% ،Democrats of Catalonia (DC) 5% ،Moviment d'Esquerres 

(MES) 3%  ،Independents24% )رۆ ز  کەیەدروست کرد و ژمار  انیمانەیهاوپ ەندەرچە، ه 

 71 ەل انیکانییەکورس ەیکەژمار   ێلەو  ،ەو ەانەیکەستیناو ل یەناێه انیزبینا ح یکەڵخ

 رداەرامبەب ە، لی ز ەابد% 4،15 انیشیکانەنگە، هاوکات دی ز ەداب  یکورس  35 ۆب ەو ییەکورس

 انیکانەنگەد ۆییخەربەس ی نگر یەال  یتوند ڵیکایراد یپەتوند و چ  یراست ی ار ەین یدوو پارت

 Citizens–Party of the Citizenry  ارەین یراەراستگ یانیتاڵهاوو  یپارت شیوانە، ئوتەرکەس

(C's) یش یکانەنگەد ەیژ ێر   ەو ەبوو  رز ەب یکورس  52 ۆب ەو ییەکورس 9 ەل یکانییەکورس ەیژمار 

 ەیژمار  ۆییخەربەس یتوند ی نگر یەکوپ ال  یراەپگەچ یهاوکات پارت ر،ەس ەچوو % 10،66

 رز ەب% 4،76 یش یکانەنگەد ەیژ ێر  ،ەو ەبو  رز ەب یکورس  10 ۆب ەو ییەکورس 6 ەل یکانییەکورس

 . ەو ەبو 

 ) ی ز ەداب انیکانییەکورس ەیژمار  الستیسۆ و س لەگ یپارت ردوەه اشیسپانیئ یئاست رەس ەل

و دوو  (  ستداەد ەل انیکورس 52 الستیسۆ و س یکورس  49راست  ی تدار ەاڵسەد یلەگ یپارت

  انیمەکیە ە، کەو ەشێپ ەراست  هاتن سۆ ودانیو س  پەچ  سۆ میدۆ پ ی ناو ەب ەکید ی ز ێه

 ) یگشت ەیو ەبونۆ ک ەینیبنچ رەسەل یش ۆ خۆ ب کات،ەد مۆ فراندیر  ەیسۆ پر  یوانیپشت

 ەختانەرسەس انیشیمەدوو  ت،ێستەبەد یکانەنگر ۆ و ک داەد یکانەار ڕیب( ۆوخەراست یموکراس ید
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 یتیەکاینز  یپارت شێپ ەوتەک یکورس  9 ینانێه ەب شینۆ لەتەک ی مار ۆ ک یپەچ یهاوکات  پارت ،ەدژ 

 (.ەو یەناێه یکورس  1 ەک ەراو ەراستگ ینۆ لەتەک یموکراس ید

 162 ۆی ک ەل نگەد 75 ەینیر ۆ ز  ەب اینۆ لەتەک یمێر ەه یمانەرلە، پ5012 ی ر ەمبۆڤەن ی9 ەل

 5017 ڵیسا ۆب  یاینۆ لەتەک ۆییخەربەس یگاێر  ەخشەن ا،ینۆ لەتەک یمانەرلەپ یکورس 

و  مۆ فراندیر  ینجامدانەئ شەمەدرابوو، ب مانەیپ بژاردنداەڵه  ەیشەبانگ ەل کەو  ندکردەسەپ

 .ینۆ لەتەک یتەحکوم یمەکیە ی کار  ەبوو  ۆییخەربەس یاندنەیراگ

 کەماس و  ەکوپ ب یدانەنگنە، دتوند یکێیەملمالن ی، دواکانەبژاردنەڵه ەمانگ ل  6 یدوا

 یترس ەم و،ەئ یمەردەسەکراو ل ەادیپ یئابور  یشوفەقەت یتەاسیس ۆی هەب رانیز ەو  کەر ەس

 10 ەیو ەئ ۆی هەب ف،ەژ ۆ ر  ەبوو  تەحکوم ینانێهەن کێو پ بژاردنەڵه ەیو ەنجامدانەئ

 ی57 ەتا ل ا،ێڕ گەد یکیلەم ۆڵیر  ەو ییەرانەخوازان و دژب ۆخەربەس وانێن ەکوپ ل ەیکییەکورس

 ەب "دمنتیجیکارلس ب" اینۆ لەتەک یمانەرلەپ ،ماس ینۆڕیگ یرجەم ەکرا ب وتنەکێر   رەمبەسید

 ەندەرچە، هبوو  ناۆریج ی شار  ی شو ێپ ی زگار ێناوبراو پار  ،بژاردەڵه ەکەمێر ەه  یرانیز ەو  کۆ ر ەس

 ەیکییەوانیپشت رەرامبەب ەل کوپ ،ەشار  وەکرد ل وەر ەیپ یئابور  یشوفەقەت یتەاسیس شیو ەئ

 یماف یئاسانکردن)  ەوانەل ناێه ستەدەب یوتەستکەد کەڵێمۆ ک ینۆ لەتەک یتەحکوم ەل

و  ندنێخو  یاسای یکردنێجەبێ، جیندروستەت ەیمیب ژاران،ەه ۆب ییاۆڕ خ یباەار ، کی ر ەنابەپ

)  ..... 

 ە، لۆییخەربەس ۆب مۆ فراندیر  ەیو ەنجامدانەئ رەسەل اردانڕیو ب تەحکوم ینانێه کێپ یدوا

 شۆیخەربەس ە، و ڵسا مانەه ی ر ەبۆ کتۆ ئ ی1 ەدرا ل مەدوو  یمۆ فراندیر  ی ار ڕیب 5017 ینیۆ  ی9

ناو  ەیکەزمان ێس  رەه ەب ەک ەکەار یپرس ) 5011 ڵیسا یکێستپەد ەل  ەڵێب یوتنەرکەس یدوا ەل

  ایئا"   تێپرسەو د تێکر ەچاپ د"  سیو ئاران ینۆ لەتەو ک یسپانیئ"  تێکر ەچاپ د اینۆ لەتەک

 کانییەنۆ لەرشە، واتا ب"تێب ۆخەربەس اینۆ لەتەک ی مار ۆ ک ی واز ێش ەل اینۆ لەتەک تێو ەتەد

 .ژن ەدوو ج ەنەکەیو د ڵمساەئ تێبەد تەبیتا انڵیسا ی ر ەس یژنەج
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 کیە کیەاسای رەه کێواز ێش ەب ەو ەکرد موارەه یمانەرلەپ یاسای ینۆ لەتەک یمانەرلەپ

نا  ێپ انەیمەئ  کانەپەچ ە، کەو ەمەک یکۆیەگفتوگ ەب تێنر ەڕێپێو ت تێبکر  ۆب  ەیو ەندنێخو 

   مانەرلەپ  ەل نینوسۆ خ ەیچار  یماف ۆب یراپرس  یاسای  ەیو ەئ ۆب شەمەئ ،ییەموکراسید

 .  مۆ فراندیر  ینجامدانەو ئ رەبۆ کتۆ ئ یکیە ۆب ەماو  مەک  کەیەماو  ەک ت،ێرچەد

 یانیتاڵهاوو  ی%70 ۆب 34 وانێن ەل  ەنیر ۆ ز  ەمجار ەئ نەخەدیر ەد  ستاداێئ ەل کانیەراپرس

 ەمەئ ەک شوو،ێپ ی جار  ەیندێدوو ه ەب کیواتا نز   ن،ەکەد  ەکییەراپرس ی شدار ەب ینۆ لەتەک

 ەیژ ێر  کەبوو، ن ەو ەشداربوانەب یمەک ەل شەکەبوو، شکست شوو ێپ یمۆ فراندیر  ی الواز  ڵیخا

 %.14 ەل اتریز  ەشتەیگ ەک ەڵێب

  ی شدار ەو   ب نەکەد تۆ کیبا شەمجار ەئ ەکەمێر ەه ەل مۆ فراندیر  کانەر ەدژب ەپارت  نگرانیەال 

 نهاەت ەکەمێر ەه ەل یشتمانین یپارت 6 ینگرانیەو ال  ندامانەئ ناوەل  ەنموون ن،ەناک ەکەنگدانەد

 ی شدار ەب%( 17 ینۆ لەتەک یالستیسۆ س ی، پارت%7،1 سۆ ودانی، س% 2،1  لەگ یپارت)

 .نەکەد  رەبۆ کتۆ ئ یکیە ەیکیەراپرس

 ییاسای یاڵ سکا ،ەو ەتکردەر  یمەو نا مولز  مەمولز  یکێمۆ فراندیر  ەر ۆ ج رەه یسپانیئ یدادگا

 کاتەوا د  شەمەئ ،تێناکر   یراپرس  اندەیگی، راەو ەپشت راستکرد یایئسپان یتەحکوم

 ەدان ب کانییەسپانیئ ۆیە، بتێب اسای ەیو ەر ەد ەو ل ییاساینا  کانییەسپانیئ یال  ەکەمۆ فراندیر 

، ەمجار ەئ یراپرس  یتنەرکەس ۆب  تێڕێگەد ۆڵدوو شت ر  ێلە، و نێنان  ەکەمۆ فراندیر  ینجامەئ

 کانەشەڕەه کەن ەیەکەنجامەئ ەل ەکەو ە، گر ەڵێب ەیژ ێر  یرز ەو  ب ی شدار ەب ەیژ ێر  ی ر ۆ ز 

 .ستاێئ

 

  اینۆ لەتەک ۆییخەربەو س مۆ فراندیر  یارانەین

 یلەگ یستیو  ەدژ ب کانەتکار ەانیخ  ەموکراتید الیسۆ و س راکانەاستگڕ  نهاەت بوو ەن ەو ەئ

 یپارت  ،ەو ەشیمەشەش یپیفل ایسپانیئ یکیلەم ەب ۆی خ ینوس ەچار  یکردنیار ید ەبن ل ینۆ لەتەک
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 انیشاندانیپۆ خ اینۆ لەتەک ۆییخەربەس ەدژ ب کانڵەبرایو ل موکراتید الیسۆ و س زگارێپار   یلەگ

 اینۆ لەتەک اندەیگ انیناو بردو را  یتاچەکود ەب انیخوازانۆییخەربەس ینگرانیەکرد، ال 

 ۆییخەربەس ەدژ ب ی دار یەرماەس ڵیبرایل یکانڵەبا موو ەه ن،ەناد ەیو ەابونیج ەب گاێر  ییەسپانیئ

 .انیکانەمار ۆ ک یزراندنەدام ۆب انینوسەندەئ  ویەو بلنس سیو باسک و گال ن ۆ لەتەک یالنەگ

 ەدژ   ب  ۆنات ەیماننامەیو  پ وروپاەئ یتێکیە کان،ەکگرتوو یە ەو ەتەن شەو ەر ەد یئاست رەسەل 

 یکێتاڵو  ەل ەو ەتێب ایج ەیو ەئ  اندەیگیرا وروپاەئ یتێکیە، ەو ەستانەو  اینۆ لەتەک یمۆ فراندیر 

ان ینا وروپاەئ یتێکیە یکانەمانامەیو پ وروپاەئ یتێکیە ەل تێناب کێشەداهاتوو  ب ەل ندامەئ

 بوو ەن ەئاماد شیکانەکگرتوو ەیەو ەتەن ،ەو ەکرد ەدوبار  ەیشەڕەه مانەه شۆ نات ،ەو ەتێگر 

 ی شدار ەب ۆب ەچونک شت،ێه ێج اینەت انیکانیەنۆ لەتەک موو ەبکات، ه ەکەسۆ پر  ەل ی شدار ەب

 یتاڵو  یندەزامەر  ەب یستیو ێپ ۆییخەربەس ۆب النەگ یراپرس  ەل کانەکگرتوو یە ەو ەتەن

 ەتۆ گرت یتوند ەیارانەین یکێستێو ەڵه وەیەار ڕیب وەدژ ب یتوند ەب ایسپانیئ شیو ەئ ،ییەندەناو 

 . رەب

 یکانییەباسک ڵیو ەه رەمبەه ەل  انیستێو ەڵه مانەه وروپاەئ یتێکیەو  سپانیئ شیشتر ێپ

 یراپرس  انیستیو    کانییە، باسک5001 ڵیسا ی ر ەمبۆڤەن ی 52 ەبوو ل ەو ەئ ر،ەب ەگرت  ایسپانیئ

 7دژ و  66 رەرامبەب ەل ەڵێب ەب ەکەمێر ەه ی مانتار ەرلەپ 64 ەیو ەئ یدوا ن،ەبد نجامەئ

 دا، انیمۆ فراندیر  ی ار ڕیب ان،ەیکەمێر ەه یمانەرلەپ ۆڵیناو ه ەل رچوونەد ەبراو   داەن انینگەد

 ۆب یوروپەئ یدواتر  دادگا ن،ەبد نجامەئ مۆ فراندیر  داەن یگاێر  یسپانیئ یاڵ با یدادگا  ێلەو 

کرد و  یسپانیئ یاڵ با یدادگا ەل یوانیپشت داە 5010 ڵیسا یشوبات ەل  شۆڤیمر  یماف

 ان،ەیکییەداواکار  ەکرد ل انەیکشەپاش شیکانییەباسک ،ەو ەتکردەر  یمۆ فراندیر  ینجامدانەئ

 نڕ مکو  ستاێتا ئ کانییەگر ێو ر  ینگەئاست موو ەه یاێڕ و  دا،ەن انۆڵیک کانییەنۆ لەتەک ێلەو 

باسک و  کەو  ەکید یالنەگ ۆب رگاەد شەمەئ ،ەو ەابونیو ج مۆ فراندیر  ینجامدانەئ  رەسەل

 .بن  ەکەنیمۆ د یپول یوتنەک یوانەڕ چاو  ،ەو ەکاتەد..... و  کانەنوسەندەئ  ویەو بلنس ایسیگال
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  یو راپرس  کوپ

 یکورس  9077 ۆی ک ەل یکورس  615 ینەخاو  ،ەزراو ەدام 1913-15-14 ەل لەگ یکبونیە یپارت

 1915 ،یەاینۆ لەتەک یمانەرلەپ یکورس  162 ۆی ک ەل یکورس  10و  اینۆ لەتەک یکانییەوانەشار 

 ی و ڕو  ەل سۆ میدۆ پ یدوا ەل ەیەکەمێر ەه یپارت نیبچوکتر   مەدوو  ەیەه یندامەئ

 یندیل ر ۆ سلفاد یتیەکاۆ ر ەس ەب لەگ یکبونیە یمانەیهاوپ ی او ن ەل ەیکەناو  ،ەو ییەر یندامگەئ

 ەب کانەگرنگ ەار ڕیب ،ییەدار یەرماەس ەدژ ب یکێکخستنێر  ،ەناو نراو  ەو یەلیش ی مار ۆ ک کۆ ر ەس

 یموکراس ید ەب ەڕی ، باو تێدر ەد یکانەردراو ێبژ ەڵه ەدیو کاند ندامانەئ موو ەه ینگدانەد

پاک، دژ  ەنگیژ  یالستیسۆ س ۆی خەربەس یکیەاینۆ لەتەک ۆب کاتەد باتەخ ،ەیەه یشارکەت

 ۆب ەکێتر ە، چتێبژ  تەاسیس رەسەل ۆڤو مر  کانییەاسیس ەب تێبدر  تەبیتا ەیموچ ەیەو ەب

 یکۆ داک کاران،ێکر  یماف ەل یکۆ داک ا،ینۆ لەتەک ۆییخەربەس)  ناوێپ ەل باتکارانەخ ەیو ەکردنۆ ک

 ەدژ ب یباتەخ ۆی هە، کوپ ب(ی باوک ساالر  یتیەدژا ،یشتمانین ەی، زمان، ناسنامی و ەز  ەل

 ەیژ ێکورتدا ر  یکەیەماو  ەل یتوان انیکانڵەما ەل رکردنەد رۆ ز  ەب شوفەقەت یتەاسیس

، ەو ەببات یوانەشار  یکورس  50 یتوان مجارەکیە ۆب ەک ەو ە 5007 ڵیسا ەل% 0،32 ەل یکانەنگەد

 شەکەمێر ەه  یمانەرلەپ ۆ، ب5012 ڵیسا ەل% 7،14، 5011 ڵیسا ەل% 5،13 ۆب ەو ەکرد رز ەب

 ڵیسا ەل ەو ەکەمێر ەه یمانەرلەپ ەچوو  مجارەکیە ۆب ەک یکورس  6و  کانەنگەد ی%6،41 ەل

ناتوانن  یردراوانێبژ ەڵ، هاینۆ لەتەک یمانەرلەپ یکورس  10و   کانەنگەد ی% 1،51 ۆ، ب5015

  نەڵێد انێیپ ەو ەییەکخراو ێو ر  ەو ەاردانڕیب ی واز ێش ۆی هە، بەو ەنەبک دیکاند انۆیدوجار خ

 ەیور ەگ یکێکلتور  ندەخاو  اینۆ لەتەک ەیو ەئ ۆی هە، بسیتشابا کانەنیشارنش ەستێزابات

 ی واز ێش یوتنەکێو ج کردنەشەگ ۆب ەبار ەل ەنیمەز  ۆیە، بیە یو تعاون یرر ەحەو ت زمیئانارش

 .گاداەڵمۆ ک ەل انیکارکردن

 ی شدار ەهاوکات ب کات،ەد اینۆ لەتەک ەیو ەابونیو ج یراپرس  ەل یوانیپشت یتوند ەب رۆ ز  کوپ

 ناوەل وەئ یاس یس یناکات، چاالک شەشکێپ دیناکات و کاند یسپانیئ یکێبژاردنەڵه چیه

 . ایسیفال کەو  نێژ ەد داێت یکانییەلنەتەک ەیەمانێر ەه وەو ئ اینۆ لەتەک یایجوگراف
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 ەیچار  ی، مافایسپانیئ ەل ەو ەبوون یاخی)  یدروشم رێژ  ەکوپ  ل. رەبۆ کتۆ ئ یکیە یمۆ فراندیر  ۆب

 یاینۆ لەتەک ۆییخەربەو س مۆ فراندیر  ەل یوانیپشت یتەمەڵه(  اینۆ لەتەک ی مار ۆ ، کنینوسۆ خ

  ەو ەکانەپەچ ەل کێشەب نیەال  ەکوپ ل ،یالستیسۆ س یاینۆ لەتەک ی مار ۆ ک وەر ەب کرد،ێدست پ

  کەر ەس یزبیح تەبیتاەب ،ەیەکەتدار ەاڵسەد ییەرجواز ۆ ب ەدوو پارت ۆی پاشک ەیو ەکرا ب ارتاوانب

 یلەگ رەسەب پاندەس ی ئابوور  یشوفەقەت یتەاسیو س ەزگار ێپار  یراەراستگ یکێپارت ەک رانیز ەو 

 . اینۆ لەتەک

 ەیکەنیکاب یاندنەیمانگ راگ ێ، س اینۆ لەتەک یتەحکوم ەینیکاب ەب نگدانەد یکات ەل  کوپ

 ینا  مردن ەب نگدانەهاوکات د ،ەکخراو ێر  یماس مردن ر ۆ رتەئ ەب نگدانەد اندەیگی، رادواخست

 ەل یوتەستکەد کەڵێمۆ و ک ۆڕیگ یرانیز ەو  کەر ەدا، س ێپ مانەئاماژ  کەو  ۆیە، بۆیییەخەربەس

 یسازش  رەرامبەبەخست ل ستەدەو  نانینشەو خان رانەنابەو پ انیو قوتاب ژارانەه ناوێپ

 5017 ی ر ەمبەپتەتا س اندەیگ انیرا وتنەکێر  مانەهەل زگار،ێپار  یراست یدییکاند ەب نگدانەد

 .تێبکر  ۆییخەربەس یمۆ فراندیر  ەستیو ێپ

باس  وەداهاتوو قس ڵیسا ەد ۆب واەئ ت،ێبەن ەمجار ەئ ۆییخەربەس رەگەئ ،یەوا ێیپ کوپ

 ێ ر  مووانەه ەڵگەل ۆییخەربەس یستخستنەدەب ۆب تێبەد ۆیەب ت،ێناب  ۆییخەربەس رەسەل

 .نەیبک

 

 ی ر ەسەل کانەدژ  ەستێو ەڵو ه  مۆ فراندیر  یوانانیپشت

 یماف ەل یوانیپشت یسپانیئ یکانەپەچ ەستیو ێپ ،یەوا انێیپ  ڵکایراد یپەچ یچاالکوانان

 نەڵێد وانەئ ،یسپانیئ یراەراستگ یتەحکوم یرکوتەس ەدژ ب نەبک کانییەنۆ لەتەک یمۆ فراندیر 

 .ایسپانیئ یستەبن د یالنەگ ۆب یندانیز  ەتەکراو  ایسپانیئ

 اینۆ لەتەک ۆییخەربەس ەل یوانیپشت نەکەداوا د ینۆ لەتەو ک یسپانیئ ی دار یەرماەس یرانەدژب

 ەل ەخنەر  وانەئ  ەندەرچەه کان،ییەنۆ لەتەک ەیربۆ ز  یستیو و  یموکراتید یکێماف  کەو  تێبکر 
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و  کاتەد ەادیپ ی ئابوور  یشوفەقەت یتەاسیس ەک گرن ەد اینۆ لەتەک یمێر ەه یتەحکوم

 . زاندنەداب یگایتاق ەتۆ کرد  انەیکەمێر ەه ت،ێز ێنا پار  ژارانەه یندەو ەرژ ەب

 نیتوانەد ەو ەکێپ یستیل ەل ەک یسپانیئ یوعیش یزبیو ح سۆ میدۆ پ  یراەپگەچ یپارت ەل ەجگ

، نەو ەابونیج  ەڵگ ەل  انیکێشەب ،ەیەه انیچونۆ دوو ب  شیمانەئ ە،  کەگرتوو  انیکیە

 موو ەه  ێلەو   ،ەیەه ستاێئ ەیو ەل یتێبدر  انیاتر یز  یماف نەو ەئ ەڵگ ەل  انیشەکید یکێشەب

 اندەیگیرا سۆ میدۆ پ یاینۆ لەتەک یلق میدۆ پ کن،ۆ ک  مۆ فراندیر  ینجامدانەئ یماف رەسەل

 یەوا انەڕیباو  ەیەو ەئ ۆییخەربەس یکانەز یه  ەڵگ ەل انیاواز یج کات،ەد مۆ فراندیر  ەل یوانیپشت

 . مۆ فراندیر  یدوا رەکسیە ۆییخەربەس یاندنەیراگ ەل نیاز ڕ هاوکات نا ،ییەن مەمولز  نگدانەد

بتوانن  ەیو ەکرد ب انیستور ەد ینۆڕیگ یداوا( وز ەس -یوعیش) پەچ ەیر ەو ب سۆ میدۆ پ

 ییەشتمانین ەپارت ەیدوژمنان یستێو ەڵه ۆی هەب ەونەخ شەمەئ ە، کنەبک مۆ فراندیر 

 ەیسۆ پر  رەسەل سۆ ودانیس یکانڵەبرایل وین تەبیتا ەب ەو ەکانەموکراتید الیسۆ س راوەراستگ

 .ەو ەابونیو ج مۆ فراندیر 

 کێپ وەو ەابونیج ی خواستار  ەیالنەگ وەئ یکانییەشتمانیو ن ەییو ەتەن ەپارت مەرجەس هاوکات

 یتیەپاشا ییەیاسیس ەمەسست وەل تێب انیرزگار  تێو ەانەیو د ن ۆ خەربەس ی مار ۆ ک ینانێه

 ەتا ب نەکەد ی ر ێچاود یورد ەو ب نەکەد ەکەسۆ پر  ەل یوانیپشت انۆیب یتیەخولقاندو  یسپانیئ

 .نێبن نگاوەه دایدوا

 ەو ەکات بون ەل ەخنەر  یرو  وەر ەب  ەو ەکانیەوروپەو ئ یسپانیئ ەپارت نیەال  ەل شیکانییەنۆ لەتەک

 ەپارت ڤیرێک ەیو ەبون رز ەو ب هانیج ەل ر ۆ ریت یکانەشێک ۆی ه ە، بمۆ فراندیر  ینجامدانەئ ەگرترا ل

 یبژاردنەڵه ی ر ەگەو ئ تدارەاڵسەد یتیەماەک یتەو حکوم ی ئابوور  یرانەیو ق کانەستیلۆ پۆ پ

  606و  ەنگەدر  ێپ انیکات ەکانییەنۆ لەتەک ستەبەم  وانەئ ێلەو  ا،یسپانیئ ەل  ی ر ەرانسەس

 .ننێبه ێپ ییتاۆ ک تێو ەانەید ەییستەد رێژ  ڵیسا
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 ۆییخەربەو س ینۆ لەتەک یدارانیەرماەس

 ی%74 ،ەو ەتۆ کرد ی و ڵ ب یسپانیئ یس یبا یبانگ ناوەب ەیژنامۆ ر  ەک کیەراپرس ێیپ ەب

 یئابور  ەب انیز  یەوا انێیپ وەیەه اینۆ لەتەک  ەیو ەابونیج ەل انیترس یسپانیئ یدارانیەرماەس

 ەڵگەل ینۆ لەتەک یدارانیەرماەس ی%46 نهاەت   یراپرس  مانەه ێیپ ەب ت،ێنەیەگەد ایسپانیئ

 یندانیز  ەل داەو ەمان ەڵگ ەل ەنیر ۆ ز  ەو ەانیکانییەئابور  ییەندەو ەرژ ەب ۆی هەب دان،ۆیخەربەس

 .ایسپانیئ

 ن یۆ مل 1 ەناڵ و سا تێنێهەد کێپ تاڵ و  ی ئابوور  ی%50 کینز  وتوو ەشکێپ یکێمێر ەه اینۆ لەتەک

 .ەیەه انیرز ەق الرۆ د اریمل 72 داوەنۆ لەرشەب ی شار  ەب کاتەد ۆی خ نهاەت اریشتەگ

 تێنێپەبس مەک یباج ننێبه کێپ کێتاڵو  ،ۆییخەربەس یدوا ەیەو ەل انیچاو  کانییەنۆ لەرشەب

 .ۆی خۆ ب تێشێرابک انیرنجەس شەمەب ندا،ەرلێئ یشنەچ یتاناڵو  کەو  اکاندایمپانۆ ک رەسەب

 یرانیز ەو  کەر ەس ۆی راخ ینووس  ەاو ینۆ لەتەک یرانیز ەو  کەر ەس ی زار  رەسەل  مزیتا ناشنالیفا

 م،ۆ فراندیر  یدانەن نجامەئ رەرامبەب ەل مانێپ ەداو  ی اتر یز  یئابور  ۆییخەربەس ایسپانیئ

 ێپ یتاڵو  ەیبودج 9،22 نهاەت ێلەو  ت،ێنێهەد مەرهەب ایسپانیئ یئابور  یکیە نجێپ اینۆ لەتەک

 ەب یش ەکید یکانەمێر ەو ه تێستەراناو  اینۆ لەتەک ەل ەکەنیمۆ د یپول تێزانەد ایسپانیئ ت،ێدر ەد

 ەپارچ ەپارچ یکانەڵب کات،ەد انیوانەڕ چاو   وروپاەئ یباشور  ەل ەکید یکێکانەڵ، بتێدوادا د

 .  دیساۆ نیج کەبوون ن

 ۆب ەیکییەندەبەپل وکاتە، ئیەوروپاەئ یمەو چوار  هانیج یئابور  ی ز ێه  نیمە14 ستاێئ ایسپانیئ

 ،ەو ەتێگر ەد ۆی خ ەژمار  نیمیە 46و  نیمە 45 وانێن ەل شەنۆ لەرشەو ب تێز ەبەداد ەشانز 

و  نگەس ،ەو ەخوار  ەتێز ەبەداد ەو ەبار ەو ق یتیەراەنێنو  یرو  ەل وروپاشەئ یتێکیە ناوەهاوکات ل

 .دات ەستەد ەل جارن  ی ز ێه

 

 مۆ فراندیر  و ەر ەب کانەنگاو ەه
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 ی شدار ە، بکاتەد یگشت یرتەک یکارانێو کر  ندەو کارم رپرسانەب موو ەه ەل  ەشەڕەه تەحکوم

 کانییەنۆ لەتەک ەو ییەشۆ خ یال  ،ەو ەنێخر ەدوور د انیکانەکار  ەل نەبک مۆ فراندیر  ەل

 مۆ فراندیر  یاسای  زیپا شێپ ەل  یەوا ارڕیو  ب نەدەد نجامەئ  ندروستەت ییاسای یکێمۆ فراندیر 

 انیمانەرلەپ یاسای  شەستەبەم وەئ ۆ، بتێبکر  ندەسەپ مانەرلەپ ەل ۆییخەربەو س

 وانە،  ئتێبدر  رەسەل ینگەد ەاساکی ەو ەندنێخو  کیە ە، بەو ەتۆ کرد موارەه  کەیەو ێشەب

 یدوا ەل نهاەت ەیەه انیمار ۆ ک یاندنەیراگ ەیرنامەب ن،ەکەد یچ ەو ەابونیج یدوا زاننەد

 .  ەکەمۆ فراندیر  ەدوومانگ ل

  انیر یز ەو  ێس  موز ەت ی14 ەل ،نەبک زێهەب ەو ەناو ەل ەگێو پ نەکخێر  انۆیخ ڵناو ما ەیو ەئ ۆب

 ەیوانەئ ن،ەزبکێهەب  ۆییخەربەس ێڵیه ەیو ەئ ۆب ۆڕیگ ێییج ۆخ یتەحکوم ەینیکاب ەل

 ستەناچار کرد د انەیکەمێر ەه یس یلۆ پ یکۆ ر ەس  شیموز ەت ی17 ەل ،ەو ەنەبخ انیدور  نڵدود

 رەسول ریب  وەئ ی بر  ەل م،ۆ فراندیر  یوانیپشت ەل  ڵەوابوو دود انێیپ ەونکچ ،ەو ەتێشێبک کارەل

 یس یلۆ پ زارەه 17 ەیرماندەف ،ەییەو ەتەن یکێسەک اینۆ لەتەک یس یلۆ پ ەیرماندەف ەکرا ب

 .کاتەد ەکەمێر ەه

 

 مۆ فراندیو ر  ەکیەناو ێخو    ەروداو 

 یئاب ی17  ەیوار ێئ ی2 رێکاتژم ەیکییەناو ێخو  ەو ەنیقەت تێو ەیەد  یندەناو  یتەحکوم

 ەو ەتێز ۆ بوون بق تاڵ و  60 یتاڵهاوو  ەک ەو ەوتەکێل  ی ندار یبر  153و  یقوربان 12 ەک ەنۆ لەرشەب

 دایراست ەل ەک اندەیراگ ی ر ۆ ریت رەرامبەب کگرتنیە  یتەمەڵ، همۆ فراندیر  ەل گرتنێر  ۆب

 . ۆییخەربەو س  مۆ فرندیر  رەرامبەب ەتەمەڵه

 ەبکات، ک ەنۆ لەرشەب ەناترسم ل یوانێپێر  ی شدار ەب  مەشەش یپیفل  تاڵ و  یپادشا  یەوا ارڕیب

 ی شدار ەب ەو ە1972 ڵیسا ەل رشەع ۆب یتیەپاشا ەیو ەانەڕ گ یدوا ەل ەشیجار  مەکیە ەمەئ

 ەر ێ، ئنین ەکەوانێپێر  ەیو ەشێپ ەل ەمجار ەئ رپرسانەپادشاو ب ێلە، و اینۆ لەتەک ەل تێبەه انیوا

 ی ز یر  ەو ل ییەن ڵما ندەخاو  ،یکانییەچاالک ەل ییەتیەپادشا ی شدار ەدوا ب ەیەنۆ لەرشەب
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 کان،ەکخراو ێر  ی ر ەنێ، نو اندەیگیرا ەنۆ لەرشەب یوانەشار  یراەپگەچ یکۆ ر ەس ،ەیەو ەپشت

دوکاندار و  ۆب ەو ەکانییەکسەت ی ر ێفۆ ش ەدا، ل ەکەروداو  ەب انیگرنگ ەیوانەئ کانەڵەمۆ ک

 .نۆ ر ەد ەو ەشێپ ەل  کانەشۆ ر ف ڵ گو  کانەشتخانێچ ندەخاو 

  ەترسانەن کانییەنۆ لەتە، کاینۆ لەتەک ەل  تێدێل  یتیەپادشا ینەمەت ییتاۆ ک ینۆ ب ەکەوانێپێر 

 وەر ەب کەڵخ یرشتەرپەس ەو ب نەدەد یتیەپادشا یعش ەن ەدوا بزمار ل  نیناترس یوانێپێر  کەو 

 .نەڕۆ د ۆییخەربەس

 

 گەڕانەوە بۆ سەرەتا، کلیک بکەرە سەربۆ 
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