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دۆسیەی 
تایبەت

سه ربه خۆيى كه ته لۆنيا

ئاماده كردنى دۆسيه: ئايديا ديپلۆماتيك
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كەتەلۆنیای ئیسپانی یان ئەوروپی؟ 

سيناريۆپێشبينيكراوهكانىسهربهخۆيىكهتهلۆنيا
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بزووتنەوەی ناسیۆنالیستی جوداییخوازی كەتەلۆنیا دووبارە 

گەڕایەوە سەر گۆڕەپانی ناڕەزایی دەربڕین و چاالكی سیاسی، 

سەرەڕای ئەوەی كە ئەو بزووتنەوەیە بە شێوەیەكی رێژەیی 

كپبۆوە، لە دوای پەسەندكردنی یاسای حوكمی ئۆتۆنۆمی لە 

ساڵی 1979دا. بزووتنەوەی ناسیۆنالیستی كەتەلۆنیا لە ئێستادا 

پاڵنەری نوێی پێشنیاز كردووە بۆ  چەند خاڵێكی هاندان و 

تەنها  كە  بەجۆرێك  ناوەند،  لە  هەرێمەكە  جیابوونەوەی 

كورتنەكراوەتەوە لە نەتەوە و زمانی جیاواز، كە كەتەلۆنییەكان 

بە درێژایی سەدان ساڵە لەبەرییان كردووە. ئەو بارودۆخەی 

پالنەكانی  و  سیاسەت  لەگەڵ  دەناڵێنێت،  پێوەی  ئیسپانیا 

سكهەڵگوشین كە )ماریانۆ راخۆی( سەرۆك وەزیرانی ئیسپانیا 

پەیڕەوی دەكات. سیاسەمتەدارە جوداییخوازەكانی كەتەلۆنیا 

و  ناسیۆنالیست  رازیكردنی  بۆ  ب��ەردەوام��دان  هەوڵی  لە 

ناناسیۆنالیستەكانی هەرێمەكە پێكەوە تاوەكو چی زووە لە 

شانیشنی شپرزەی ئیسپانیا جیا ببنەوە. 

پێیوایە  ئێستادا  لە  كەتەلۆنیا  ناسیۆنالیستی  بزووتنەوەی 

ئایندەیی  پالنی  تەنها  سەربەخۆ،  دەوڵەتێكی  دامەزراندنی 

بێت،  كەتەلۆنییەكان  ویستی  شایەنی  كە  دادپەروەرانەیە، 

ئەوەش خواستێكە هەموو پارتە الیەنگرەكانی سەربەخۆیی 

و سەندیكا و یەكێتیە كرێكارییەكان و بزووتنەوە جەماوەرییە 

جیاوازەكان بانگەشەی بۆ دەكەن، هەروەها داوای پێكهێنانی 

نەتەوەیی  )تەجەموعی  ناوی  لەژێر  دەكەن  رێكخراوێك 

كەتەلۆنیا( لە پێناو بەدیهێنانی ئامانجە بااڵكەیاندا، ئەوەش 

لە چوارچێوەی بەڵێنەكانی هەڵبژاردنە پەرلەمانیەكەی ساڵی 

2012دا رەنگیدایەوە و فاكتەرێكی گرنگ بوو بۆ ئەوەی )ئارتۆر 

كەتەلۆنیا(  یەكبوونی  بۆ  )گردبوونەوە  پارتەكەی  و  ماس( 

ئەنجومەنی  زۆرینەی  و  هەرێمەكە  سەرۆكایەتی  بتوانن 

بە  سەبارەت  راپرسییانەی  ئەو  بەدەستبێنن.  نیشتامنی 

خواستی كەتەلۆنییەكان لە راگەیاندنی دەوڵەتێكی سەربەخۆ 

ساڵی  لە  رایگشتی  توێژینەوەكانی  سەنتەری  لەالیەن  كە 

ئەنجامدرا، رێژەی %13.5ی كەتەلۆنییەكان دەنگیان   2005

بۆ سەربەخۆی دا، پاشان لە ساڵی 2012دا رێژەی الیەنگرانی 

سەربەخۆیی گەیشتە %34، بەاڵم لە نیوەی دووەمی ساڵی 

هەڵكشانی  هەرچەندە   ،40.5% گەیشتە  رێژەكە   2014

راستەقینەی خواستی سەربەخۆیی دەكرێت  بیگەڕێینەوە بۆ 

سەرەتاكانی ساڵی 2009 واتا لە لوتكەی سەرهەڵدانی قەیرانی 

ئابوری جیهانی، كە ئیسپانیاشی گرتەوە. 

ئارتۆر ماس سەرۆكی كار بەڕێخەری هەرێمی كەتەلۆنیا لە 

ئێستادا باجەكەی دەدات، چونكە خراوەتە ژێر لێپرسینەوەی 

كە  بەو هۆیەی  لێكۆڵینەوەی چڕەوە  زنجیرەیەك  و  یاسایی 

دژایەتی فەرمانێكی كردووە كە لەالیەن بەرزترین دەسەاڵتی 

یاسایی ئیسپانیاوە دەرچووە، كە پێ دەچێت ئەنجامەكانی 

ئیسپانیا، هـ خۆرهەاڵتی  باكوری  دەكەوێتە  كە  كەتەلۆنیا،  سەربەخۆییخوازی  هەرێمی 
بەدەستهێنانی  هەوڵی  كە  ئەوروپایە  كیشوەری  ناوچانەی  و  هەرێم  ئەو  پێشەنگی 
پێشكەشی  نوێ   قەوارەیەكی  وەك  خۆی  دەیەوێت  كەتەلۆنیا  دەدەن.  سەربەخۆیی 
یەكێتی ئەوروپا بكات، دوور لە وێنای شانشینی ئیسپانیا، كە چەند ساڵێكە گیرۆدەی قەیرانی 
ئابوری بووە. ئایا ئەو گوشارانەی كە هەریەكە لە فەڕەنسا و ئەڵمانیا و دەوڵەتانی پێشەنگی 
تری ناو یەكێتی ئەوروپا لە دژی واڵتانی وەك یۆنان، ئیسپانیا و پورتوگال پەیڕەوی دەكەن 

دەبێتە هۆی درووستكردنی گۆڕانكاری كاریگەر لەسەر سیاسەتی ناوخۆیی ئەو واڵتانە؟
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دێرینە  سیاسەمتەدارە  ئەو  بێبەشبوونی  بۆ  بێت  هۆكارێك 

جوداییخوازەكانی  گشتی.  كاری  لەسەر  بەردەوامبوونی  لە 

حكومەتی  ئ��ەوەی  ب��ڕوای��ەدان  لەو  كەتەلۆنیا  هەرێمی 

مەدرید پیادەی دەكات بریتییە لە تیرۆری سیاسی و فكری 

بە مەبەستی رێگەگرتن لە سەركردە سەربەخۆییخوازەكانی 

كەتەلۆنیا تاوەكو نەتوانن بەردەوام بن لەسەر كاری رێكخسنت 

جیابوونەوەی  لە  پشتیوانیكردن  بۆ  خەڵك  كۆكردنەوەی  و 

هەرێمەكە لە شانشینی ئیسپانیا. 

سەربەخۆبوون خواستەكانی كەتەلۆنیا بەدیدێنێت؟ 

دواییەی  ئەم  هەڵمەتی  كەتەلۆنیا  سەربەخۆییخوازەكانی 

داواكارییەكانیان لەسەر دوو بنەمای سەرەكی داڕشت: 

خواستی  و  مێژوویی  ناسیۆنالیستی  هەستی   .1

چەند  لەپاڵ  كە  كەتەلۆنییەكاندا،  ناخی  لە  جوداییخوازی 

فاكتەرێكی تردا بووە هۆی هەڵگیرساندنی شەڕێكی خوێناوی 

لە دەیەی سییەكانی سەدەی رابردوو. 

هەبوونی فاكتەری ئابوری كە سودییان لێوەرگرت   .2

بە  ئەوتۆ  گرنگییەكی  كە  ئەوانەی  هەستی  جوواڵندنی  بۆ 

هەستی نەتەوەیی نادەن، بەڵكو هاوكێشەكانی دەستكەوت 

و زیان دەخەنە چوارچێوەی سەركێشییە سیاسییەكانەوە. 

لە توێژینەوەیەكی ئابوریدا كە كەناڵە میدیاییەكانی كەتەلۆنیا 

لە  ئابوری  مامۆستای  بوش(  )نوریا  پێداوە،  زۆریان  گرنگی 

ئابوریە چاوەڕوانكراوەكانی  زانكۆی بەرشەلۆنە دەرئەنجامە 

پێشبینیكردووە.  كەتەلۆنیای  راگەیاندنی سەربەخۆیی  دوای 

كۆی  %19ی  سااڵنە  كەتەلۆنیا  هاتووە:  توێژینەوەیەدا  لەو 

داهاتی نەتەوەیی ئیسپانیا دابیندەكات و داهاتی ناوخۆیی 

كەتەلۆنیا كە دەچێتە سەر بودجەی گشتی لە مەدرید سااڵنە 

دەگاتە نزیكەی )49 ملیار یۆرۆ(، بەاڵم لەو بڕە تەنها )35.4 

ملیار یۆرۆ( بۆ هەرێمەكە تەرخاندەكرێت، بەو پێیەش بڕی 

تر  بۆ هەرێمەكانی  )13.6 ملیار یۆرۆ( زیادەی دەبێت، كە 

تەرخاندەكرێت. بەو هۆیەوە زۆرێك لە خەڵكی هەرێمەكە 

كه ته لۆنييه كان سورن له سه ر جياكردنه وه ى هه رێمه كه يان له  ئيسپانيا
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باسی ئەو 13 ملیار یۆرۆیە دەكەن لە كۆڕو كۆبوونەوەكانیاندا 

سەربەخۆیی. الیەنگرانی  وروژان��دن��ی  مەبەستی   بە 

دانوستان  ئەوەی ماس چەند جارێك هەوڵیداوە   سەرەڕای 

)ماریانۆ  وەزی��ران  س��ەرۆك  و  مەدرید  حكومەتی  لەگەڵ 

راخۆی(دا بكات، بۆئەوەی سەربەخۆییەكی دارایی شایستە 

و  هاواڵتییەكانی  رازیكردنی  بۆ  بدرێت  هەرێمەكە  بە 

دورخستنەوەیان لە خواستی سەربەخۆیی، بەاڵم راخۆی ئەو 

مەدرید  حكومەتی  كە  رایگەیاند  و  رەتكردەوە  پێشنیارەی 

كە  راگرتنی هەر هەوڵێك  لەپێناو  ناكات  ماندو  هیچ خۆی 

بدرێت بۆ جیاكردنەوەی هەرێمەكە.

 سیناریۆ پێشبینیكراوەكان  

یەكەمی  كانوونی  مانگی  چاوەڕوانكراوەكەی  ریفراندۆمە 

نییە  تەنها هەوڵێك  نییە، چونكە  كۆتایی ملمالنێكان   2016

بۆ  خۆنوسین  چ��ارەی  مافی  بەدیهێنانی  بۆ  دەدرێ��ت  كە 

سیناریۆ  سێ  لەو  یەكێك  پێدەچێت  بۆیە  كەتەلۆنییەكان، 

چاوەڕوانكراوە لە چەند مانگ یان لە چەند ساڵی داهاتوودا 

دەربكەوێت دەربارەی چۆنێتی مامەڵەكردن لەگەڵ خواستی 

هەرێمی كەتەلۆنیا لە بواری گەیشنت بە ئامانجی سەربەخۆیی: 

بێت  رازی  ئیسپانیا  ناوەندی  حكومەتی  دەبێت  یەكەم: 

لە  كەتەلۆنیا،  ئابوری  و  دارایی  سەربەخۆیی  خواستی  بە 

بیرۆكەی  دەستبەرداری  كەتەلۆنییەكان  بەرامبەریشدا 

سەربەخۆیی تەواوی هەرێمەكەیان بنب. 

دووەم: پێویستە حكومەتی مەدرید رازی ببێت بە ئەنجامدانی 

ریفراندۆمی داهاتوو، كە تێیدا داوای جیاكردنەوەی هەرێمەكە 

دانوستان و  بە  لێرەشەوە هەردووال دەستدەكەن  دەكرێت، 

وتوێژ لەسەر وردەكارییەكانی پرۆسەی سەربەخۆیی. 

لەسەر  دەكەن  پێداگری  زیاتر  كەتەلۆنییەكان  یان  سێیەم: 

بەدەستهێنانی سەربەخۆیی، بەو جۆرەش كەتەلۆنیا یەكالیەنە 

سەربەخۆیی خۆی رادەگەیەنێت، لە ئەنجامیشدا حكومەتی 

مەدرید هەوڵە ناوخۆیی نێودەوڵەتییەكانی چڕ دەكاتەوە بە 

بە كەتەلۆنیا  نێودەوڵەتی  دانپێدانانی  لە  رێگرتن  مەبەستی 

وەك دەوڵەتێكی سەربەخۆ.

دیاریدەكات  ئاراستەیە  سێ  ئەم  رسوشتی  ئ��ەوەی  بەاڵم 

ئاستی  لەسەر  كە  ئاڵۆزەی  پرسیارە  كۆمەڵە  لەو  بریتییە 

گرنگرتینیان  ئابوری  پرسی  ئێستادا  لە  كە  دەكرێت،  جیاجیا 

پێكدەهێنێت زیاتر لە پرسە سیاسی و كلتورییەكان. سەرەڕای 

ئەرێنییەكانی  ئەنجامە  لە  كە  گەورەیەی  پێشوازییە  ئەو 

بەاڵم  دەكرێت،  كەتەلۆنیا  هەرێمی  سەربەخۆیی  بیرۆكەی 

خانەی  ناچنە  و  رێگرن  هەیە  ئابوری  هۆكارێكی  چەند 

بەرژەوەندی سەربەخۆییەوە، لەوانەش: 

ئەو خەرجیە گشتییانەی هەرێمەكە كە حكومەتی   -

بەرگری  بودجەی  وەك  منوونە  بۆ  دابینیدەكات،  مەدرید 

سەربازی، بودجەی نوێنەرایەتیكردنی لە دەوڵەتانی بیانی.

ئەو  و  ئابوری  ژێرخانی  دامودەزگاكانی  بودجەی   -

بڕە داهاتە زۆرانەی كە ئیسپانیا رازی نابێت بەبێ وەرگرتنی 

لەوانەش  كەتەلۆنیا،  بۆ  بێت  دەستبەداریان  قەرەبوو 

یاریگا  خوێندنگاكان،  نەخۆشخانەكان،  فرۆكەخانەكان، 

وەرزشییەكان، بونیاد و هۆكارەكانی گواستنەوە و دامودەزگا 

سەربازییەكان، بە تایبەتی كە ئیسپانیا لە دەیەی هەشتاكاندا 

كەتەلۆنیای  هەرێمی  بونیادنانی  بۆ  دۆالری  ملیار  چەندین 

بۆ  بەرشەلۆنە  شاری  خۆئامادەكردنی  وەك  خەرجكردووە، 

میوانداریكردنی یارییەكانی ئۆڵۆمپیادی ساڵی 1992. 

ئیسپانیا  نێوان هەرێمەكانی  لە  بازرگانی  ئاڵوێری   -

كەتەلۆنیا  هەرێمی  بازرگانی  ئاڵوێری  %50ی  رێ��ژەی 

تری  هەرێمەكانی  پێیانوایە  لێكۆڵەرەوان  پێكدەهێنێت. 

ئیسپانیا لەسەر داوای حكومەتی ناوەندی مەدرید و سیاسیە 

لە دوای راگەیاندنی  ئیسپانیا، راستەوخۆ  یەكێتی خوازەكان 

لەگەڵ  بازرگانییەكانیان  ئاڵوێرە  و  پەیوەندی  سەربەخۆیی 

كەتەلۆنیا دەوەستێنن. 

ئەمەیە:  دەكرێت  بنەڕەتی  پرسیارێكی  ئێستا   -

قەرزە  پێدانەوەی  لە  بەشێك  سەربەخۆ  كەتەلۆنیای  ئایا 

چۆنچۆنی  ئەستۆ؟  دەگرێتە  ئیسپانیا  سەر  گشتییەكانی 

جوداییخوازەكان���ی كەتەلۆنی���ا لەو بڕوایەدان 
ئ���ەوەی حكومەت���ی مەدرید پی���ادەی دەكات 
بریتییە لە تیرۆری سیاسی و فكری بە مەبەستی 

رێگەگرتن لە سەركردە س���ەربەخۆییخوازەكان
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دەسەاڵتی  ئایا  دەكرێت؟  حساب  كەتەلۆنیا  بۆ  رێژانە  ئەو 

خۆبەڕێوەبەری كەتەلۆنیا رازی دەبێت بە دانەوەی قەرزەكان 

یان رازی نابێت؟ 

ئەو خااڵنەی  لەسەر كۆی  لە حاڵەتی رێككەوتن   -

لە  یەكێك  دەبێتە  یۆرۆ  ملیار   )13( ژمارەی  ئایا  باسكران، 

یان  سەربەخۆ،  كەتەلۆنیای  هەرێمی  بۆ  دەستكەوتەكانی 

كەتەلۆنیا  نوێی  دەوڵەتی  جیابوونەوە،  پرۆسەی  تێچووی 

دەخاتە ژێر باری قەرزەكان؟ 

دەرئەنجامە خراپەكانی جیابوونەوەی كەتەلۆنیا  

ئێوارە  میانی  لە  ئیسپانیا  دادی  وەزیری  گایاردۆن،  ئەلبێرتۆ 

سازكرا  بەرشەلۆنە  لە   2014 هاوینی  لە  كە  ئاهەنگێكدا 

خاوەنكار،  و  ئابوری  پیاوانی  لە  زۆرێ��ك  ئامادەبوونی  بە 

كەتەلۆنیا  جیابوونەوەی  ئابورییەكانی  "دەرئەنجامە  وتی: 

و  ئیسپانیا  تەنانەت  دەشكێنەوە،  خراپ  زۆر  ئیسپانیا  لە 

یۆرۆ  ناوچەی  لەناو  هیچكامیان  سەربەخۆ  كەتەلۆنیای 

بەرگەی كاریگەرییەكانی ناگرن". كەتەلۆنیە جوداییخوازەكان 

بیرۆكەیان  ئەو  و  قۆستەوە  هەلێك  وەك  لێدوانەیان  ئەو 

لەسەری بونیادنا، كە ئیسپانیا لە رووی ئابورییەوە زۆر پشتی 

ئابوریناسە  بەرامبەریشدا  لە  بەستووە.  هەرێمەكەیان  بە 

رابردوو دەكەن،  پرسیارە گوماناوییەكانی  شارەزاكان هەمان 

بەاڵم لە نێوان هەردوو بەرەكەدا پێناچێت دواڕۆژی دەوڵەتی 

روونبێت.  ئابورییەوە  واری  لە  كەتەلۆنیا  چاوەڕوانكراوی 

و  پالن  هەموو  و  كەتەلۆنیا  جوداییخوازەكانی  چاوی  بەاڵم 

پێشنیازەكانیان هێشتا چڕبۆتەوە لەسەر مانەوە لەناو یەكێتی 

ئەوروپا و ناوچەی یۆرۆ لە دوای بەدەستهێنانی سەربەخۆیی، 

راب��ردوو  راپرسیەكی  بەشداربوانی  دەبینین  ئەوە  لەبەر 

نەخشەیەكی  و  بەرزكردبۆوە  ئەوروپایان  یەكێتی  ئااڵكانی 

ئەستێرەكانی  لە  یەكێك  وەك  كەتەلۆنیایان  بچوككراوەی 

سەر ئااڵی یەكێتیەكە داناوە، ئەوەش نیشاندانی خواستیانە 

یۆرۆ،  بەهێزی  ئابوری  و  چاالك  ئەندامێكی  بە  بوون  بۆ 

لە  گرتووە  بەدوور  خۆی  ئەوروپا  یەكێتی  ئێستا  تاكو  بەاڵم 

نیشاندانی هەر هەڵوێستێكی روون، لەسەر ئەو بناغەیەی كە 

كێشەی كەتەلۆنیا پرسێكی ناوخۆیی ئیسپانیایە. لێپررساوان لە 

كۆمسیۆنی ئەوروپا رایانگەیان كە ئەمە یەكەمجارە تاوتوێی 

یەكێتی ئەوروپا  لە  تازە  ئەندامبوونی دەوڵەتێكی  بە  پرسی 

ئەوەشیان  ئەندام جیادەبێتەوە.  دەوڵەتێكی  لە  كە  دەكەن، 

پرسی  دەوڵەت  وەكو  خۆڕاگەیاندنی  دوای  لە  كە  راگەیاند، 

بە ئەندامبوونی كەتەلۆنیا لە یۆرۆدا بە وردی و بە شێنەیی 

و  سەربەخۆیی  و  جیابوونەوە  شێوازی  و  دەكەن  تاوتوێ  

كاردانەوەی ئیسپانیاش بە هەند وەردەگرن. كەتەلۆنییەكان 

سكۆتلەندییەكان  ریفراندۆمی  ئەنجامی  دەخواست  وایان 

لە ئەیلولی 2014دا بە شێوەیەكی ئەرێنی بێت، بۆ ئەوەی 

دەوڵەتانی  كاردانەوەكانی  پێوانەی  بنەمایە  ئەو  لەسەر 

سكۆتلەندییەكان  بەاڵم  بكەن،  واقیع  زەوی  لەسەر  ئەوروپا 

لەسەر  دەنگدانیان  بەهۆی  كرد  بێهیوا  كەتەلۆنییەكانیان 

مانەوەیان لەژێر چەتری شانشینی یەكگرتووی ئینگلتەرا. 

ئەو  زۆربەی  كە  دەكەن،  لەوە  باس  كەتەلۆنییەكان  كاتێك 

یەكێتی  نوێی  ئەندامی  بە  بوون  بەمدواییانە  دەوڵەتانەی 

ئەوروپا، دەوڵەتانی جوداییخوازن و لە ناوەند جیابوونەتەوە، 

بۆ منوونە وەك كۆماری چیك، سلۆڤاكیا و كۆمارەكانی بەڵتیك، 

كاتی  لە  كە  دەدەن��ەوە،  وەاڵمیان  شێوەیە  بەو  شارەزایان 

كە  دەوڵەت  یەكەمین  دەبێتە  كەتەلۆنیا  سەربەخۆبوونیدا 

داوای بەئەندامبوون دەكات و لە دەوڵەتێك جیابۆتەوە كە 

جوداییخوازەكانی  ئەوروپایە.  یەكێتی  ئەندامی  كرداریی  بە 

كەتەلۆنیا دەرچەیەكی ترییان لەبەرچاو گرتووە، ئەویش لە 

دەڵێت:  كە  دەبینێتەوە  خۆی  ئیسپانیا  دەستوری  دەقێكی 

رەگەزنامەی ئیسپانی ناسەندرێتەوە یان هەڵناوەشێرنێتەوە لە 

بەرامبەر یاساكانی یەكێتی ئەوروپادا، كە هەموو هاواڵتیانی 

دەوڵەتانی ئەندام بە هاواڵتی ئەوروپی دەداتە قەڵەم. 

كەتەلۆنییەكان، ئیسپانین یان ئەوروپایین؟ 

ئێستا پرسیارەكە ئەمەیە: ئایا كەتەلۆنییەكان، كە بە گوێرەی 

ئیسپانیا  نەتەوەیی  داهاتی  كۆی  سااڵنە19%ی  كەتەلۆنیا 
بودجەی  سەر  دەچێتە  كە  داهاته كه ی  و  دابیندەكات 
لەو  بەاڵم  یۆرۆ(،  ملیار   49 ( دەگاتە  سااڵنە  واڵت،  گشتی 

تەرخاندەكرێت بۆ  یۆرۆ(ى  ملیار   35.4( تەنها  بڕە 
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دەستور هاواڵتی ئیسپانین تەنانەت لە دوای سەربەخۆبوونیش، 

دەبن بە هاواڵتی ئەوروپی لە دەوڵەتێكی غەیرە ئەوروپی؟ 

یان ئەو بارودۆخەیان مانای ئەوە دەگەیەنێت كە دەوڵەتە 

نوێكەیان بە شێوەیەكی ئۆتۆماتیكی دەبێتە ئەندامی یەكێی 

ئەوروپا، مادام هاواڵتییەكانی ناسنامەی ئەوروپا هەڵدەگرن؟ 

پێناو  لە  بنەڕەتدا  لە  كە  ئ��ەوروپ��ا،  یەكێتی  پێدەچێت 

بەدەستهێنانی دەستكەوتە ئابورییەكانی كیشوەری ئەوروپای 

ئاراستەكردنی  هۆكاری  دەبێتە  دام��ەزرێ��رناوە،  یەكگرتوو 

كە  جۆرێك  بە  ئەندامەكانی،  دەوڵەتە  ناوخۆی  سیاسەتی 

پرۆژە  ئەو  منوونە  بۆ  ناگرن.  دەرئەنجامەكانی  بەرگەی 

گەورەیەی كە لەسەر پێشبینیكردنی یەكبوونی نێوان دەوڵەتانی 

یارمەتیدەر  ترەوە  لەالیەكی  پێدەچێت  داڕێژراوە،  ئەوروپا 

یان  ئەندام،  واڵتێكی  هەر  جوگرافیای  هەڵوەشانی  بۆ  بێت 

و  سیاسەمتەدار  هەڵبژاردنی  بۆ  دەنگدەران  ئاراستەكردنی 

جوداییخوازی  هەرێمی  ئایندەی  توندڕەوەكان.  سەركردە 

مێژووییەوە  و  ناوخۆیی  ملمالنێی  بەدەست  كە  كەتەلۆنیا، 

گیرۆدە بووە هەرچیەك بێت، بۆمان دەردەخات كە ناوەندە 

سیاسی، ئابوری، دەستوری و هەرێمییەكان بەریەككەوتن لە 

هەرێمەكە.  چارەنوسی  دیاریكردنی  بۆ  رودەدات  نێوانیاندا 

و  ئابوری  قەیرانی  بەدەست  ئیسپانیا،  شانشینی  سااڵنێكە 

دەناڵێنێت،  پالنی سكهەڵگوشینەوە  و  سیاسەت  گرتنەبەری 

جگە لەوەش رووبەڕووی دەیان دۆسیەی گەندەڵی سیاسی 

و دارایی بۆتەوە، بە جۆرێك گەیشتووەتە ئاستی ئەندامانی 

بەرپرسەكانی  سیاسییە  كاتێكدا  لە  شاهەنشایی،  بنەماڵەی 

دەكەن  بابەتانە  ئەو  چاودێری  گەرموگوڕی  بە  كەتەلۆنیا 

نوێ   سەرەتایەكی  كە  دەدەن  دەنگدەرانیان  بە  بەڵێن  و 

چاوەڕوانیان دەكات، لەو رێگەیەشەوە كەتەلۆنییەكان سود 

وەردەگرن.  تەقەلالكانیان  و  هەوڵ  ئەنجامی  و  بەرهەم  لە 

رێگەی  لە  تەنها  كەتەلۆنییەكان  پێشدەچێت سودوەرگرتنی 

سەربەخۆبوونی  یان  دارایی  سەربەخۆیی  بەدەستهێنانی 

سیاسی تەواو لە ئیسپانیا بێت، بەاڵم بەدیهاتنی هەریەكێك 

قەیرانی  كۆتایی  نابێتە  باسكران،  پێشرت  سیناریۆیانەی  لەو 

یەكێك لە نەتەوەكانی ئەوروپای گەورە )نەتەوەی كەتەلۆنی(، 

بەڵكو دەبێتە سەرەتای دەستپێكردنی زنجیرەیەكی پرسیاری 

بۆ خاڵی سفر،  نییە هەمووان  تاقەتپڕوكێن، كە دوور  نوێی 

یاخود بۆ ئەوالتریش لە خاڵی سفر بگەڕێننەوە.  

سەرچاوە: 

گۆڤاری )السیاسە الدولیە( 

  /http://www.siyassa.org.eg

ئارتۆر ماس                                                   ئه لبێرتۆ گاياردۆن                                                 مانوێل راخۆى
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س���ەرەتای مانگی تشرینی دووەمی 2015، پەرلەمانی هەرێمی كەتەلۆنیای ئیسپانیا سـ
بڕیارێكی چارەنوسسازی دەركرد و رایگەیاند كە سەرەتاكانی جیابوونەوەی كەتەلۆنیا 
لە شانش���ینی ئیسپانیا دەس���تیپێكردووە لە چوارچێوەی پرۆس���ەیەكدا بە ئامانجی 
دامەزراندنی كۆمارێكی سەربەخۆ لە هەرێمی كەتەلۆنیای جوداییخواز لە ساڵی 2017دا. 
ل���ە كۆی )135( پەرلەمانتار )72( یان لە بەرژەوەندی بڕیاری جیابوونەوەی هەرێمەكە لە 
دەوڵەتی ئیسپانیا دەنگیاندا، بۆ ئەوەی لە زووترین كاتدا دەستبكرێت بە هەنگاوەكانی 

دامەزراندنی دەوڵەتێكی كۆماریی كەتەلۆنی سەربەخۆی خاوەن سەروەری. 

سەربەخۆییخوازی  هاوپەیامنێتی  سەرۆكی  رۆمیڤا،  پۆڵ 

وتی:  كەتەلۆنیا  پەرلەمانی  لە  بەڵێ (  پێناوی  لە  )پێكەوە 

لە  بەرگریكردن  بەرپرسیارێتی  و  شەرەفمەندێتی  »من 

پێشنیازی بڕیارەكە دەگرمە ئەستۆی خۆم، كە لە رێگەیەوە 

نوێ   دەوڵەتێكی  درووستكردنی  فەرمی  شێوەیەكی  بە 

لە  چونكە  رادەگەیەنین،  كەتەلۆنیا(  كۆماری  )دەوڵەتی 

لەسەر  پێداگریكردن  و  داواكردن  لە  ساڵ  چەندین  دوای 

بڕیارەكەمان بڕیارماندا ئەو مافە بەدەست بێنین«. 

ناوەندی  دەكەوێتە  كە  كەتەلۆنیا،  هەرێمی  پەرلەمانی 

ئەوروپای ناوەڕاست و دانیشتوانەكەی 7.5 ملیۆن كەسە و 

رێژەی %20ی كۆی داهاتی شانشینی ئیسپانیا پێكدەهێنێت، 

2015وە  ئەیلولی  27ی  هەڵبژاردنی  ئەنجامدانی  دوای  لە 

دروستبووە و زۆرینەی ئەندامەكانی پێداگری لەسەر پرسی 

سەربەخۆبوونی هەرێمی كەتەلۆنیا دەكەن. لەو هەڵبژاردنەدا 

پەرلەمانی  كورسییەكانی  زۆرینەی  سەربەخۆییخوازەكان 

هەرێمەكەیان بەدەستهێنا، واتە )72( كورسی لە كۆی )135( 

كورسی. الیەنە جوداییخوازەكان پێیانوایە پشتیوانی تەواوییان 

لێدەكرێت بۆ سوربوون لەسەر پرۆسەی سەربەخۆیی، ئەمە 

لە كاتێكدایە كە )ئینیس ئەریامداس( پەرلەمانتاری كەتەلۆنیا 

لەسەر  ناڕازی  ئۆپۆزسیۆنی  )تیۆدادانوس(ی  پارتی  لەسەر 

گەورەترین  رویدا  »ئ��ەوەی  رایگەیاندووە:  سەربەخۆیی، 

دژایەتیكردنی دیموكراسیە لە ماوەی سێ  ساڵی رابردوودا«. 

كاردانەوەی ئیسپانیا لە دژی پرسی
سەربەخۆیی كەتەلۆنیا 

هەروەك لەپێش راگەیاندنی بڕیاری سەربەخۆیی هەرێمەكە 

بەڵێنی لەسەر درابوو، )ماریانۆ راخۆی( سەرۆكی حكومەتی 

موحافیزكاری ئیسپانیا وتبووی: بە خێرایی لەبەردەم دادگای 

كەتەلۆنییەكان  هەنگاوەی  لەو  تانە  واڵتەكەی  دەستوریی 

و  كاریگەری  هەموو  دەك��ەم  »داوا  وتیشی:  و  دەدات 

هەڵپەستێردرێت«.  دەستپێشخەرییە  ئەو  دەرئەنجامەكانی 

ئانا گابرێل، ئەندامی بااڵی سەر بە پارتی سەربەخۆییخوازی 

رایگەیان:  میللی(  یەكبوونی  )باڵی  ت��ون��دڕەو  چەپی 

بۆ  كەتەلۆنیا  جیابوونەوەی  ئاراستەی  بە  »نەخشەرێگە 

خۆی لە دابڕان دەچێت«. پەرلەمانی هەرێمی كەتەلۆنیا لە 

دوای دەركردنی بڕیاری سەربەخۆیی چیرت خۆی بە پابەند 

بە بڕیارەكانی دامودەزگاكانی دەوڵەتی ئیسپانیا نازانێت، بە 

تایبەتیش بڕیارەكانی دادگای دەستوریی. 

زیادبوونی ئاڵۆزییەكان 
دەنگدانی دانیشتوانی كەتەلۆنیا لەسەر بڕیاری سەربەخۆیی 

و جیابوونەوە، لە دوای چەند ساڵێك لە نائارامی و ئاڵۆزی 

سەرۆكایەتی  بە  جێبەجێكردن  دەسەاڵتی  نێوان  لە  دێت 

و  كەتەلۆنیا  ماوەبەسەرچووی  سەرۆكی  ماس(  )ئارتۆر 

حكومەتی ناوەندی شانشینی ئیسپانیا. ماس بەبێ  ئەنجام 

داوای ئەنجامدانی راپرسی دەكرد بۆ ئەوەی كەتەلۆنییەكان 
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بڕیار لە مافی چارەنوسیان بدەن بە مەبەستی چەسپاندنی 

بەهۆی  هاندراون  هەوادارانی  كە  سەربەخۆیی،  خواستی 

دەستوریی  دادگای  بڕیارێكی  و  ئابوری  قەیرانی  هەبوونی 

كە دەرچووە بۆ كەمكردنەوەی دەسەاڵتەكانی هەرێمەكە. 

ئیسپانیا  وەزیرانی  سەرۆك  پارتەكەی  پێگەی  ئێستادا  لە 

)ماریانۆ راخۆی(، واتە پارتی گەلی راستڕەو پاشەكشەیەكی 

)هاواڵتیان(ی  پارتی  دوایئەویش  ك���ردووە،  ب��ەرچ��اوی 

دێن،  ئیسپانیا  سۆسیالیستی  پارتی  و  ناوەند  راستڕەوەی 

بە  و  دەك��ەن  ئیسپانیا  خاكی  یەكێتی  لە  پشتیوانی  كە 

دامودەزگا  لە  چاكسازیكردن  داوای  گشتی  شێوەیەكی 

لەگەڵ  دیالۆگ  و  دانوستان  ئەنجامدانی  و  دەوڵەتییەكان 

دەستەبەركردنی  لەگەڵ  دەك��ەن،  سەربەخۆییخوازەكان 

)بۆدیمۆس( پارتی  كاتێكدا  لە  زیاتر،  فیدراڵی  دەسەاڵتی 

دەكات.  ریفراندۆم  ئەنجامدانی  داوای  لیربالیزم  بە  دژ  ی 

توندی  بە  ئیسپانیا  پەرلەمانی  لە  پارتانە  ئەو  نوێنەرانی 

ئیسپانیادا  لە چوارچێوەی  داوا دەكەن هەرێمی كەتەلۆنیا 

مبێنێتەوە و سەربەخۆ نەبێت. هەندێكیش لەوان روخاندنی 

دیواری بەرلینیان هێنایەوە بیری خەڵك، كە )26( ساڵ پێش 

ئێستا لە ترشینی دووەمی ساڵی 1989 رویدا. 

گارسیا  خافێر  بۆچوونانەدا،  و  تێڕوانین  ئەو  وەاڵمی  لە 

ئەلبیۆل، پەرلەمانتاری سەر بە پارتی گەل وتی: »رێگەتان 

كەتەلۆنیادا  چ���واردەوری  بە  تر  دیوارێكی  پێنادەین 

گیرۆدەی  جوداخوازەكان  كەتەلۆنیە  بەاڵم  درووستبكەن«. 

خاڵێكی الوازی بوون، كە بۆی هەیە پرۆسەی جیابوونەوە 

دانانی  لە رێكنەكەوتنیان لەسەر  بریتیە  ئەویش  پەكبخات 

سەرۆكی پەرلەمانی هەرێمەكە، كێشەكەش لە نێوان پارتی 

)پێكەوە لە پێناوی بەڵێ ( و )باڵی یەكبوونی میللی(دایە، كە 

بە دانانی ئارتۆر ماس لەو پۆستەدا رازی نییە. 

قەیرانی ئابوری خواستی جیابوونەوەی كەتەلۆنیای 
قووڵرت كرد

وەزیری  شۆمان(  )رۆب��ەرت  رۆژەی  ئەو  باسكردنە،  جێی 

بیرۆكەی   1950 ساڵی  بەهاری  لە  فەڕەنسا  پێشووتری 

بریتیبوو  پاڵنەری یەكەمی  پێشنیاز كرد،  یەكێتی ئەوروپای 

لە چەسپاندنی كۆڵەكە ئابوری و سیاسییەكانی پرِۆۆژەیەكی 

تەواوكاری پلە بەپلە، كە هۆكارێك بوو بۆ ئەوەی ئەوروپا 

سەربازی  روبەڕوبوونەوەیەكی  ناو  نەخلیسكێتە  دووبارە 

نوێ  لە دوای بەڕێكردنی دوو ئەزموونی تاڵ و ماڵوێرانكەری 

جەنگ لە ماوەی كەمرت لە )3( دەیە، جگە لە سەرهەڵدانی 

زۆربه ى كه ته لۆنييه كان ده ڵێن: ئيرت كه ته لۆنيا ئيسپاىن نييه 



219

ژمارە )22-23( نیسانی 2016

دەوڵەتانی  نێوان  لە  ب���ەردەوام  ملمالنێی  و  ناكۆكی 

ئەوروپادا. بە گوێرەی ئەو بنەمایانەی كە )كۆمەڵەی ئاسن 

یەكەمی  هەوێنی  بووە  كە  دام��ەزرا،  لەسەر  خەڵوز(ی  و 

»ئەوروپای  هاتووە:  تیایدا  ئەوروپا،  یەكێتی  دروستبوونی 

دانامەزرێت،  پالن  یەك  بەپێی  یەكجارو  بە  یەكگرتوو 

بەڵكو لە رێگەی ئەو دەستكەوتە بەرچاوانەوە دەبێت، كە 

ئامانجیان بە پلەی یەكەم بەرجەستەكردنی پێكەوەژیانە«. 

ئەوروپا  یەكبوونی  پڕۆژەی  هەرچەندێك  كە  نییە  سەیر 

و  دامەزراوەیی  و  ئابوری  قەیرانە  كاریگەرییەكان  لەژێر 

ناكۆكیە  و  ملمالنێ   ئەوەندەش  بلەرزێت،  سیاسییەكاندا 

زەقرت  شێوەیەكی  بە  جوداییخوازییەكان  ناسیۆنالیستیە 

كە  دەزان��ن  هەمووان  هەرچەندە  ب��ەاڵم  دەردەك���ەون. 

و  كۆسپ  ئەوەندە  بایی  ئەوروپا  یاسایی  هەگبەی  لە 

پرۆژەیەكی  هەر  تاوەكو  هەیە  ئابوری  و  یاسایی  بنەمای 

سەربەخۆییخوازی لەبار بربێت، بەاڵم بە مانا دەستورییەكەی 

ئەوەیە ئامانجی راستەقینە لە پشت هەڵكشاندنی خواستی 

پچڕینی دەستكەوت و دەسەاڵتی زیاتر لە حكومەتەكان و 

ئیدارات و دامودەزگا ناوەندییەكان. 

شانشینی  لە  سكۆتلەندییەكان  بەلجیكا،  لە  فالمینگییەكان 

فەڕەنسا،  لە  كۆسیكاییەكان  بەریتانیا،  یەكگرتووی 

لۆمباردییەكان لە ئیتالیا، هەرێمی باسك لە ئیسپانیا، ئێستاش 

كاتێك  دەك��ەن.  جیابوونەوە  داوای  كەتەلۆنیا،  هەرێمی 

پێش دوو ساڵ دروشمی سەربەخۆبوونیان  كەتەلۆنییەكان 

بەرز كردەوە، باش دركییان بەو راستیە دەكرد، كە رێگاكە 

هێزە  و  سیاسییەكان  پارتە  بەاڵم  داخراوە،  كۆتاییەكەی  لە 

دانیشتوانی  پێكهاتەی  زۆرینەی  كە  ناسیۆنالیستییەكان، 

گەورەكردنی  و  هەڵكشان  لەسەر  پێكدەهێنن،  هەرێمەكە 

موزایەداتی  چوارچێوەی  لە  بەردەوامبوون  خواستەكەیان 

ئومێدی  بە  ت��ون��درش��ەوەك��ان،  و  میانڕەوەكان  نێوان 

حكومەتی  لە  زیاتر  دەسەاڵتی  پێگەو  بەدەستهێنانی 

بە  پاڵیان  فاكتەرانەی  ئەو  كە  نییە  تیادا  گومانی  مەدرید. 

هەڵكشانی  لە  زیادەڕۆییكردن  بۆ  ناوە  كەتەلۆنییەكانەوە 

ئەو  بۆ  دەگەرێتەوە  زۆری  بەشێكی  داخوازییەكانیان، 

ئیسپانیای  ساڵێكە  كە چەند  ئابورییە خنكێنەرەی،  قەیرانە 

پێدا گوزەر دەكات، جگە لە قەیرانی لەدەستدانی متامنەی 

هەر  كردووە  شپرزە  دامودەزگاكانی  سەرجەم  كە  سیاسی، 

دادوەری  دەسەاڵتی  و  پەرلەمان  تاكو  حكومەتەوە  لە 

پارتە  تایبەتیش  بە  ئیسپانیا،  پاشایەتی  دام���ەزراوەی  و 

سیاسییەكانی ئەو واڵتەی گرتۆتەوە، ئەمەش زۆرێك خەڵكی 

چاوپێداخشاندنەوەی  دووب��ارە  بۆ  هەڵنا  هەرێمەكەی 

حكومەتە  دەوڵەتی  كە  ئیداریەی  سیستمە  بەو  ریشەیی 

خۆجێییەكانی لەسەر بونیادنراوە.  

كاتێك كۆمسیۆنی ئەوروپا پێی راگەیاندن، كە هەموو دەرگا 

یاساییەكان لەبەردەم پڕۆژەی سەربەخۆیی هەرێمەكەیاندا 

نەكرد  پاشەكشەیان  هەرگیز  كەتەلۆنییەكان  داخ��راون، 

لەوەش  جگە  نەهێنا،  بااڵكەیان  ئامانجە  لە  وازییان  و 

لەسەر  بەردوامبوون  لە  سكۆتلەندییەكان  شكستهێنانی 

ئەوانی  ئینگلتەرا  لە  ناوچەكەیان  جیابوونەوەی  داوای 

ئیسپانیا  دەستوری  دادگ��ای  كاتێكیش  نەكردەوە.  سارد 

حكومەتی  ریفراندۆم،  هەڵوەشاندنەوەی  لەسەر  بڕیاریدا 

خۆجێیی هەرێمی كەتەلۆنیا بڕیاریدا راپرسیەك لە شێوەی 

بە  ئەنجامبدات،  گشتیدا  ج��ەم��اوەری  هەڵبژاردنێكی 

دڵنیاییەوە متامنەی بە هێزی ئیرادە و پشتگیری گەلەكەی 

هەبوو بۆ ئەوەی دواجار كێرڤی فشارەكان لەسەر حكومەتی 

ناوەندی ئیسپانیا توندتر بكەن، هەرچەندە ئەو حكومەتە 

وتێژكردن  و  دانوستان  بۆ  گەڕانەوە  كە  دەزانێت  باش 

هەرێمی  سەربەخۆیی  پرسی  بە  س��ەب��ارەت  لەگەڵیدا 

بنێین،  راستیەدا  بەو  دان  پێویستە  بێهودەیە.  كەتەلۆنیان 

نەتەوەییان  هەستی  قووڵی  سەرەڕای  كەتەلۆنییەكان  كە 

و  سەربەخۆیی  خواستی  لەسەر  بەهێزییان  پێداگری  و 

دەرك��ردن��ی  دوای  لە  كەتەلۆنیا  هەرێمی  پەرلەمانی 
بڕیارەكانی  بە  پابەند  بە  خۆی  چیتر  سەربەخۆیی  بڕیاری 
تایبەتیش  بە  نازانێت،  ئیسپانیا  دەوڵەتی  دامودەزگاكانی 

بڕیارەكانی دادگای دەستوریی. 
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ئایدیا دیپلۆماتیك

بەاڵم  ئیسپانیا،  شانشینی  لە  هەرێمەكەیان  جیاكردنەوەی 

ملمالنێكەیان لە بازنەی بەرەنگاربوونەوەی شارستانی و لە 

پێچەوانەی  بە  یاساییەكاندا هێشتەوە،  سنورە  چوارچێوەی 

ئەو روداوە تیرۆر و توندوتیژی و گرژییانەی، كە ناوچەكانی 

دەستی  لەسەر  راب��ردوودا  دەیەكانی  لە  باسك  هەرێمی 

رێكخراوی جواداییخوازی )ئیتا( بەخۆیەوە بینی، هەرچەند 

سەربەخۆییخوازیەكەی  پڕۆژەكەی  بڕیاریدا  ئیتا  دواجار 

تەنها  تێكەڵبكات.  واڵت��ەك��ەدا  سیاسی  گەمەی  لەگەڵ 

یانەكانی  لەنێوان  پێ  تۆپی  یارییەكانی  تەماشاكردنی 

شاهانە  مەدرید(ی  )ری��اڵ  و  كەتەلۆنی  )بەرشەلۆنە(ی 

لەو جۆشدانە جەماوەری و كۆمەاڵیەتیە  ئەوەی  بۆ  بەسە 

كێبڕكێ   ئەو  بۆ  كە  تێبگەین،  میدیاییە  گرنگیپێدانە  و 

وەرزشییانە ساز دەكرێت، بەاڵم لە ناوەرۆكدا زیاتر هەست 

دوو  ئەو  نێوان  لە  دەكرێت  ئاسایی  كێبڕكێیەكی  بوو  بە 

ركابەرە دێرینەدا لە ئیسپانیا. 

)4.5( ملیار یۆرۆ، تێچووی مانگانەی جیابوونەوەی كەتەلۆنیا

كەتەلۆنیا  لە هەرێمی  فەرمی  ئامارێكی  و  پێشبینی  چەند 

تێچووی  هەیە  ئ��ەوە  ئ��ەگ��ەری  ك���ردووە،  ئاشكرایان 

ئۆتۆنۆمیە  حوكمی  خاوەن  هەرێمە  ئەو  جیابوونەوەی 

حكومەتی  لەگەڵ  رێككەوتن  بەبێ   ئیسپانیا  شانشینی  لە 

داهاتی  بەاڵم  یۆرۆ،  ملیار   )4.5( بگاتە  مانگانە  مەدرید 

 )11( دەگاتە  باج  كۆكردنەوەی  لە  هەرێمەكە  سااڵنەی 

پشتیوانی  ئەگەر  كاتێكدا  لە  یۆرۆ،  ملیۆن   )500( ملیارو 

گواستنەوەی  پرۆسەی  ئەنجومەنی  بكات.  دامودەزگاكانی 

راوێژكاری  دەستەیەكی  لە  بریتیە  كە  كەتەلۆنیا،  هەرێمی 

پێكهێرناوە،  كەتەلۆنیاوە  هەرێمی  حكومەتی  لەالیەن 

ئاماژەی بۆ ئەوە كردووە كە تێچووی پرۆسەی جیابوونەوەی 

بەپێی  مانگێكدا،  لە  یۆرۆ  ملیار   )4.5( دەگاتە  كەتەلۆنیا 

فەرمانبەرانی  مووچەی  و  كۆمەاڵیەتی  بیمەی  بەندەكانی 

و  كۆمەڵگە  توێژەكانی  هاوكارییەكانی  و  حكومەت 

روونیكردۆتەوە،  ئەنجومەنەكە  بێكاران.  یارمەتییەكانی 

هاوكارییانە  و  مووچە  بڕە  ئەو  دابینكردنی  پێناو  لە  كە 

پێویستدەكات یەكێك لە سێ  رێگە بگیردرێتەبەر: 

1. بەدەستهێنانی قەرز. 

ناوەندی  بانكی  گەنجینەی  لە  مۆڵەت  دەرك��ردن��ی   .2

كەتەلۆنیا. 

3.  یان دەرچواندنی سەنەداتی نیشتامنی، كە دەتوانرێت 

بگۆڕدرێت بۆ باج. 

كەتەلۆنیا  هەرێمی  گواستنەوەی  پرۆسەی  ئەنجومەنی 

كاریگەری  تێپەڕاندنی  لەگەڵ  كە هاوكات  راشیگەیاندووە، 

پەیكەری  بەهێزكردنی  ئەنجامی  لە  هەڵكەوتوو  ئابوری 

بەدەستی  كەتەلۆنیا  كە  باج  داهاتەكانی  نوێ ،  دەوڵەتی 

یۆرۆ.  دەهێنێت سااڵنە دەگاتە )11( ملیارو )500( ملیۆن 

دەگاتە  كەتەلۆنیا  داهاتووی  دەوڵەتی  داهاتەكانی  تێكڕای 

گشتیەش  كۆی  لەو  ی��ۆرۆ،  ملیۆن   )300( ملیارو   )45(

و  كۆمەاڵیەتی  بیمەی  دڵنیایی  بودجەی  و  ق��ەرزەك��ان 

بەهاكەی  گشتی  بە  كە  لێدەدرێت،  كارمەندانی  مووچەی 

ئەنجومەنەكە  یۆرۆ.  ملیۆن   )500( ملیارو   )39( دەگاتە 

لە  یەكسەر  كەتەلۆنیا  هەرێمی  كە  راگەیاندووە،  ئەوەشی 

دوای پێدانەوەی تێچوونەكانی دامەزراندنی دەوڵەتی نوێی 

هەرێمەكە، زێدە بودجەیەك بە بەهای )5( بلیۆن و )800( 

ملیۆن یۆرۆ بەدەستدەهێنێت. 

ئیسپانیا  لە  كەتەلۆنیا  هەرێمی  جیابوونەوەی  راستیدا  لە 

بە  ئیسپانیا  لەسەر  گەورەیە  كاریگەری  كۆمەڵێك  هەڵگری 

تایبەتی و كاریگەریەكەشی لە زۆرێك دەوڵەتانی ئۆقیانوسی 

ئەتڵەسیەوە )لە فەڕەنساوە تاكو مەغریب و كۆی واڵتانی 

داهاتی  كە  كاتێكدا  لە  درێژدەبێتەوە.  پیر(  كیشوەری 

لەو  و  یۆرۆیە  ملیار   )210( نزیكەی  ئیسپانیا  نەتەوەیی 

رێژەیەش هەرێمی كەتەلۆنیا بە تەنیا %19ی پێكدەهێنێت، 

جگە لە %26ی هەناردەكراوەكان، بەو شێوەیەش دەبینین 

لە  بەشێك  ئیسپانیا  هەرێمەكەدا  جیابوونەوەی  لەگەڵ 

پەرلەمان���ی هەرێمی كەتەلۆنیا لە دوای دەركردنی 
بڕیاری س���ەربەخۆیی چیت���ر خۆی ب���ە پابەند بە 
ئیس���پانیا  دەوڵەتی  دامودەزگاكانی  بڕیارەكان���ی 
نازانێت، بە تایبەتیش بڕیارەكانی دادگای دەستوریی
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ئەوروپا  یەكێتی  و  خۆرئاوا  ل��ەالی  سرتاتیژی  قورسایی 

كاردانەوە  لەدەستدەدات.  ناوەڕاست  سپی  دەری��ای  و 

لەوەش  بەڵكو  نیە،  ئەوەندە  تەنها  ناوخۆییەكان  نەرێنییە 

ئیتنی  پێكهاتەی  و  نەتەوە  چەندین  بوونی  مەترسیدارتر 

سەربەخۆبوونی  دوای  لە  ئەوانیش  ئیسپانیا،  لە  دیكەیە 

كەتەلۆنیا هەوڵ بۆ جیابوونەوە و سەربەخۆیی دەدەن. بۆ 

منوونە پارتە ناسیۆنالیستەكان لە هەرێمی باسك دەیانەوێت 

لە  باسك  جیاكردنەوەی  داوای  2016دا  ساڵی  سەرەتای  لە 

نەتەوەی  كە  كاتێكدا  لە  ئەمە  بكەن،  ئیسپانیا  شانشینی 

چەكداری  رێكخراوێكی  خاوەنی  و  توندڕەوترینە  باسك 

جوداخوازە بە ناوی )ئیتا(، كە تەنها )3( ساڵە دەستبەرداری 

هەستی  كەتەلۆنیا،  سەربەخۆیی  سایەی  لە  بووە.  چەك 

كیشوەری  لە  هاوشێوەكان  هەرێمە  زۆربەی  نەتەوەیی 

ئەوروپا دەبوژێتەوە و دەبنە سەرچاوەی كێشەو گرفتی زۆر 

بۆ دەوڵەتەكانیان. 

ئەمەریكا، فەڕەنسا، پورتوگال و مەغریب پشتیوانی 
سەربەخۆیی كەتەلۆنیان 

سەربەخۆیی  لە  پێشوازی  واڵتانەی  لەو  یەكێكە  فەڕەنسا 

دەیانەوێت  كەتەلۆنییەكان  كاتێكدا  لە  دەكات،  كەتەلۆنیا 

رابەرایەتی  فەڕەنسا  كە  فرانكفۆنیەت  چەتری  ژێر  بچنە 

كەلتوری  و  مێژوویی  پەیوەندی  ل��ەوەش  جگە  دەك��ات، 

شیاوی  دەبەستێتەوە.  پێكەوە  كەتەلۆنیا  و  فەڕەنسا  پتەو 

باسكردنە حكومەتی پاریس نیگەران بوو لە بەرامبەر ئەو 

هێزە سیاسی و ئابورییەی كە ئیسپانیا لە دەیەی رابردوودا 

ركابەری  بووەتە  هۆیەوە  بەو  چونكە  بەدەستیهێناوە، 

لە  عەرەبی.  خۆرئاوای  ناوچەی  لە  فەڕەنسا  بازرگانی 

پورتوگالیش زۆر الیەنگری سەربەخۆیی كەتەلۆنیا دەكرێت، 

بە تایبەتی لەالیەن بەرەی راستڕەوی موحافیزكارەوە، ئەمە 

لە كاتێكدایە پورتوگالییەكان ترسیان لە هەژموونی ئیسپانیا 

بە  ببێت  الواز  پێ  ئیسپانیای  شتێك  هەر  بۆیە  ناشارنەوە، 

دڵنیاییەوە بە سودی پورتوگال دەشكێتەوە. 

پێچەوانەی  هەڵوێستێكی  مەغریبە  شانشینی  هەرچی 

هەیە، لەالیەك درك بەوە دەكات كە سەربەخۆیی كەتەلۆنیا 

لە  پۆلیساریۆ  ب��ەرەی  بۆ  بەهێز  پشتیوانیەكی  دەبێتە 

ئەو  ئامۆژگاری  بەو هۆیەشەوە مەغریب  بیابانی خۆرئاوا، 
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ئیسپانین  رەگەزنامەی  هەڵگری  كە  دەكات  هاواڵتییانەی 

خۆیان بەدوو بگرن لە پشتگیریكردنی پرسی سەربەخۆیی 

كەتەلۆنیا، لە الیەكیرتەوە خوازیارە لە سنورەكانی باكورەوە 

بە خاڵێكی  ببینێت، ئەمەش پەیوەندی  بە الوازی  ئیسپانیا 

كەتەلۆنیا  سەربەخۆبوونی  چونكە  هەیە  گرنگەوە 

بەردەوامی هەژموونی ئیسپانیا لە هەردوو شاری )سەبتە( 

و )میلیلە(ی مەغریبی لەڕووی سیاسیەوە بێامنا و هۆكارێك 

دەبێت بۆ دەرچوونی لەو ناوچەیە. ویالیەتە یەكگرتوەكانی 

ئەمەریكاش هیچ بێزاری و نیگەرانیەكی لە هەمبەر پرسی 

پێیوایە  چونكە  نەداوە،  نیشان  كەتەلۆنیا  سەربەخۆبوونی 

لەژێر  هەر  وەربگرێت  سەربەخۆییش  ئەگەر  ئكەتەلۆنیا 

سایەی چەتری خۆرئاوادا دەمێنێتەوە و دەبێتە ئەندامێكی 

واشنتۆن  بۆیە  )ناتۆ(،  ئەتڵەسی  باكوری  پەیامنی  لە  نوێ  

سەربەخۆیی هەرێمی كەتەلۆنیا بە هەنگاوێكی ئاسایی و 

بێمەترسی دەزانێت. 

سەرچاوەكان: 

)العربیە نیت(، )ناڤور سیتی(، ویكپیدیا، پێگەی )القدس 

العربی(

http://www.alarabiya.net/ar/arab-and-

/09/11/world/2015

/http://www.nadorcity.com

/https://ar.wikipedia.org/wiki

http://www.alquds.co.uk/?p=403250
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خەونی كەتەلۆنییەكان
 لە فرانكۆوە تا فیلیپی شەشەم
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    سەرەتای هەوڵەكانی جیابوونەوەی كەتەلۆنیا لە شانشینی 

ئیسپانیا بۆ ساڵی 2006 دەگەڕێتەوە، كاتێك لە 2006/6/18دا 

خەڵكی  %49ی  نزیكەی  دەنگدانەوە،  خرایە  دەستور 

كەتەلۆنیا بەشداربوون و رێژەی %73.9ی بەشداربووان بە 

پەرلەمانی  لە  دەستورەكە  دەستورەدا.  بەو  دەنگیان  بەڵێ 

ئیسپانیاوە  شای   ) )كارلۆس  لەالیەن  قبووڵكراو  ئیسپانیا 

جوداییخوازەكان  پارتە  ب��ەاڵم  پەسەندكرا،  ئیمزاكراو 

خستە  دژی  لە  سكااڵیان  و  نەكرد  قبووڵ  دەستورەكەیان 

بەردەم دادگای بااڵی دەستوری واڵت.    لە دوای چوار ساڵ، 

دادگا لە )223( بڕگەی یاساكە، تەنیا )14( بڕگەی پەسەند 

نەكرا، هەروەها 27 بڕگەشی نادیار بوو. لە كەتەلۆنیا پێنج 

پارتی سیاسی بەشداری بەڕێوەبردنی حكومەتی هەرێمەكە 

دەكەن ئەوانیش: پارتی CU، پارتی ناسیۆنالستی كەتەلۆنیا 

دەدەن"،  كەتەلۆنیا  سەربەخۆیی  بۆ  هەوڵ  هەمیشە  "كە 

و   PSC و   PP پارتی  واتە  دیكە  پارتەكەی  هەرسێ  بەاڵم 

كیڤی لە دژی جیابوونەوەی كەتەلۆنیان.

لە ئێستادا كەتەلۆنییەكان خەون بە سەربەخۆییەوە دەبینن، 

بەاڵم دەسەاڵتدارانی ئیسپانیا رێگەیان لە بەدیهێنانی گرت. 

كەتەلۆنیا یەكێكە لە )17( هەرێمەكەی ئیسپانیا و لە ساڵی 

سنوری  پێدراوە،  ئۆتۆنۆمی  مافی  هەرێمێك  وەكو   1978

كەتەلۆنیا لە باكورەوە لەگەڵ فەرەنسا و ئەندۆرا هاوسنورە، 

لە رۆژهەاڵتیشەوە دەكەوێتە سەر دەریای ناوەڕاست و لە 

رۆژئاوا و باشوریشەوە هاوسنوورە لەگەڵ هەرێمی ئاراگۆن 

 )7( دانیشتووانی كەتەلۆنیا  ئیسپانی. ژمارەی  ڤالێنسیای  و 

ملیۆن و )500( هەزار كەسە. ئەو هەرێمە لە چوار شاری 

پایتەخت،  بارسێلۆنای  لە  بریتیین  كە  پێكدێت  سەرەكی 

لییدا، تاراگۆنا و گیرۆنا.

سەربەخۆیی  بۆ  كەتەلۆنیا  پەرلەمانی  ب��ڕی��ارەی  ئ��ەو 

گەورەیە  بەرچەچدانەوەیەكی  كرد،  پەسەندی  هەرێمەكە 

الیەكەوە  لە  چونكە  مەدرید،  ناوەندی  حكومەتی  بۆ 

دەستوری ئیسپانیا هیچ ئاماژەیەكی روونی بۆ ئەنجامدانی 

دیكەشەوە  لەالیەكی  نەكردووە،  هەرێمەكان  ریفراندۆمی 

لە سایەی باروودۆخی ناحەزی و دژایەتیكردنی حكومەتی 

مەدرید كە ئێستا بەڕوونی لە هەرێمی كەتەلۆنیادا هەستی 

زۆرینەی  پێدەچێت  كە  ئەوەیە  گەواهی  پێدەكرێت، 

جیابوونەوە  و  سەربەخۆیی  الیەنگری  كەتەلۆنییەكان 

بە دڵنیاییەوە سەربەخۆیی بۆ كەتەلۆنیا خەونێكی لەمێژینەی گەلەكەیەتی، بەاڵم 
یەكێتی  چوارچێوەی  لە  هەرێمە  ئەو  توانیویانە  ئێستا  تا  مەدرید  دەسەاڵتدارانی 
پێشووی  دیكتاتۆری  فرانكۆ(  )ژەنراڵ  لە سەردەمی دەسەاڵتی  رابگرن.  واڵتەكەیاندا 
ئیسپانیادا، قسەكردن بە زمانی كەتەلۆنی قەدەغە بوو، چەندین كەسایەتی دیاری ئەو 
هەرێمەش لەسێدارە دران. دوو ساڵ دوای پاشئەوەی ژەنەراڵ فرانكۆ لە ساڵی 1975دا 
مرد، هەزاران كەتەلۆنی رژانە سەر شەقامەكانی كەتەلۆنیا و داوای سەربەخۆییان كرد، 

بەاڵم حكومەتی مەدرید تەنیا مافی ئۆتۆنۆمی بەو هەرێمە بەخشی.

بـ
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دەگەرێتەوە  جیابونەوە  دەستەواژەی  بەكارهێنانی  بكەن. 

و  الیەنگران  چونكە  شیاوتر،  دەستەواژەیەكی  نەبوونی  بۆ 

هەوادارانی سەربەخۆیی ئەو هەرێمە هەستناكەن هاواڵتی 

ئیسپانی بن .

سەربەخۆ  دەوڵ��ەت��ی  كەتەلۆنیا  هەرێمی  كاتێك  ه��ەر 

بزووتنەوە  ب���ەردەم  ل��ە  زەمینە  ئ��ەوە  رابگەیەنێت، 

بۆ  دەك��ات  خۆش  ئیسپانیا  دیكەی  جوداییخوازەكانی 

داواكرنی مافەكانی خۆیان، بۆ منوونە وەك ئەو بزوتنەوانەی 

بوژانەوە  لە  و  ئیسپانیا چاالكن  )باسك(ی  لە هەرێمی  كە 

و گەشەكردندان. بە گوێرەی گۆڕانكارییە پێشبینیكراوەكان 

لەسەر  كۆكنب  كەتەلۆنییەكان  زۆرینەی  دواجار  پێدەچێت 

گۆمەكە  و  ئیسپانیا  پادشایەتی  سیستمی  ڕەتكردنەوەی 

زۆرینەی  رابگەیەنن.  كۆماری  سیستمی  و  بشڵەقێنن 

شاری  لە  بارەگاكەی  كە  كەتەلۆنیا،  پەرلەمانی  ئەندامانی 

بەرشەلۆنەی پایتەختی هەرێمەكەیە.

)ئارتۆر  كە  كەتەلۆنیا  جوداییخوازەكانی  كە  ئاشكرایە 

رابەرایەتییان  هەرێمە  ئەو  حكومەتی  سەرۆكی  ماس( 

كاتێكدا  لە  سكۆتلەندییەكان  بریاڕی  هیواخوازن  دەكات، 

ئومێدو  ببێتە  ب��دەن،  سەربەخۆیی  بۆ  دەن��گ  ئەگەر 

چارەنوسسازانەی  بڕیاری  كە  ئەوانیش  بۆ  وزەبەخش 

مەدرید  دەسەاڵتی  و  ركێف  ژێر  لە  و  ب��دەن  خۆیان 

هەردوو  سەركەوتنی  ساتەوەختی  لە  بێت.  رزگارییان 

كەتەلۆنیادا،  و  سكۆتلەندا  سەربەخۆییخوازی  بزوتنەوەی 

بێگومان دەرئەنجامی مەترسیداری دەبێت لەسەر هەموو 

شاى ئيسپانيا )فيليپى شه شه م( و هاوسه ره كه ى
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ساڵی  چەند  لە  چونكە  گشتی،  شێوەیەكی  بە  ئەوروپا 

هاوشێوە  ناسیۆنالیستی  بزووتنەوەی  چەندین  رابردوودا 

بە  پەیدابوون،  ئەڵامنیا  و  فەڕەنسا  ئیتالیا،  بەلجیكا،  لە 

ژێر  دەكەونە  بزووتنەوەوانە  ئەو  سەرجەم  دڵنیاییەوە 

كاریگەری هەردوو بزوتنەوەی جوداییخوازی سكۆتلەنداو 

كەتەلۆنیاوە و دەبنە پاڵنەرێكی راستەوخۆ بۆیان، تاوەكو 

لە  جیابوونەوەیان  و  سەربەخۆیی  ریفراندۆمی  ئەوانیش 

ئەوروپاوە  یەكێتی  بەالی  بدەن.  ئەنجام  ناوەند  دەوڵەتی 

-2007 سااڵنی  لە  ئابوری  هەرەسهێنانی  ل��ەدوای  كە 

بێگومان  بووە،  بەهێز  ئابوری  قەیرانێكی  تووشی   2008

سكۆتلەندا  لە  جوداییخوازەكان  بزووتنەوەی  سەركەوتنی 

گەورە،  جددی  هەڕەشەیەكی  دەبێتە  بۆیان  كەتەلۆنیا  و 

چونكە لەسەرییان پێویستە بریار بدەن كە ئایا دانیشتوانی 

بەشێكن  بنەڕەتدا خۆیان  لە  كە  ناوچانەی  و  ئەو هەرێم 

یاخود  دەمێننەوە،  خۆیان  هەروەكو  ئەوروپا  یەكێتی  لە 

دەبنە ئەندامانی نوێ لە یەكێتی ئەوروپادا؟

ئاراوە  دێنێتە  نوێ   گۆرانكارییەكی  ئەمە  دڵنیاییەوە  بە 

ناوەوە(،  لە  ئەوروپا  یەكێتی  )فراوانبوونی  دەوترێت  پێی 

هەرچەندە تاكو ئێستا یەكێتی ئەوروپا لە دەرەوە فراوان 

دەبێت، چونكە ئەو دەوڵەتانەی كە لە بنەڕەتدا دەوڵەت 

بوون داوای بەدەستهێنانی ئەندامێتی لە یەكێتی ئەوروپادا 

كەتەلۆنیا  و  سكۆتلەندا  كاردانەوەیەی  ئەم  دەك��ەن. 

و  ئابووری  قەیرانە  ئەو  سەر  دەچێتە   بارگرانیەك  وەك 

كۆمەاڵیەتیەی كە یەكێتی ئەوروپا بە دەستیەوە دەناڵێنێ 

لە  ناسیۆنالیستی  هەستی  وروژاندنی  بۆ  هۆكارێكیشە  و 

پێگە  و  ئابووری  سەركەوتنە  ئەو  چونكە  ئەڵامنیا،  دژی 

هۆی  بووەتە  هێناوە،  بەدەستی  كە  بەهێزەی  سیاسیە 

واڵتی  هەندێك  لە  ئەوروپادا.  لە  ئیرەیی  و  چاوتێبڕین 

ئەو  هۆڵەندا،  و  یۆنان  فەڕەنسا،  فینلەندا،  وەك  دیكەی 

بزووتنەوە ناسیۆنالیسیتیانە بە ئاشكرا دژایەتی بیانییەكان 

دەكەن و رقیان لێیان دەبێتەوە.

بەشداریكردنی یەكێتی ئەوروپا لە رێكەوتننامەی )ترۆیكا(، 

كە لە سندوقی دراوی نێودەوڵەتی، كۆمیساریای ئەوروپا و 

بانكی ناوەندیی ئەوروپا پێكهاتووە، چەند سیاسەتێكی زۆر 

كیشوەری  نیوەی  لە  زیاتر  بەسەر  سكهەڵگوشینی  قورسی 

لە  تووڕەیی  و  بێزاری  ئ��ەوەش  سەپاندووە،  ئ��ەوروپ��ادا 

هەموو جێگەیەك ئەوروپادا لێكەوتۆتەوە، هەروەها الوازی 

یەكێتی ئەوروپا لە روونكردنەوەی بەرئەنجامە كۆمەاڵیەتیە 

رێژەی  زۆربوونی  تایبەتی  بە  قەیرانەكە،  كاریگەرەكانی 

هەستی  جۆشدانی  بۆ  دیكەیە  هۆكارێكی  بێكاری، 

تازە  دەوڵەتی  دەركەوتنی  جەماوەر.  لەالی  ناسیۆنالیستی 

دەرفەتی  ئایندەدا  لە  پێناچێت  ئەوروپادا،  ناوجەرگەی  لە 

ئەوەیان هەبێت تاوەكو نییە تاكو ببنە بەشێك لە یەكێتی 

لە  ئەوروپا  یەكێتی  سەرۆكایەتی  پایەی  بەڵكو  ئەوروپا، 

)برۆكسل( زیاتر بە كاریگەرێتی ئەوان دەپوكێتەوە و الواز 

دەبێت.

سەبارەت بە جیابوونەوەی كەتەلۆنیا، پرسی سەربەخۆیی 

دەبێت،  خۆی  كاریگەری  دووردا  ماوە  پێودانگێكی  لە 

لەدوای  تەنانەت  كەتەلۆنییەكان  دڵنیاییەوە  بە  چونكە 

وەك  دەخ���وازن  هیوا  سەربەخۆیی،  بەدەستهێنانی 

تەواو بەدوور  یەكێتی ئەوروپا مبێننەوە، بەاڵم  لە  بەشێك 

دەزانرێت كە ئەو دەوڵەتە تازەیە وەكو ئەندامێكی نوێی 

ئاشكرایە  شتێكی  بكرێت، چونكە  قبووڵ  ئەوروپا  یەكێتی 

كە حكومەتی مەدرید مافی ڤیتۆ لە دژی بەئەندامبوونی 

لەبەر  بەكاردەهێنێت،  كەتەلۆنیا  سەربەخۆی  هەرێمی 

بازنەی  لە  كەتەلۆنیا  لەسەر  پێویستە  هۆكاریش  هەمان 

راستەوخۆ  حاڵەتەشدا  لەم  دەربچێت،  یۆرۆ  ناوچەی 

پێنج پارتی سیاسی بەشداری بەڕێوەبردنی حكومەتی 
هەرێمەكە دەكەن: پارتی CU، پارتی ناسیۆنالستی 
كەتەلۆنیا، بەاڵم هەرس���ێ پارتەكەی دیكە: پارتی 
PP و PSC و كیڤی دژی جیابوونەوەی كەتەلۆنیان    
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دەستدەدات  لە  بازرگانییانە  دەستكەوتە  ئەو  سەرجەم 

دەستەبەر  بۆیان  یۆرۆ  ناوچەی  ئەوروپاو  یەكێتی  كە 

داراییەكانی  یارمەتی  لەدەستدانی  لە  جگە  ك��ردووە، 

بروكسل. لەژێر كاریگەریەكانی ئەم كاردانەوانەی یەكێتی 

ئەوروپا و یۆرۆدا كە لە بەرامبەر ڕاگەیاندنی سەربەخۆی 

ئیدارەی  پێویستە  دەكەن،  پەیڕەوی  كەتەلۆنیا  هەرێمی 

هەرێمەكە دراوێكی نوێ دەربكات، ئەمە لە كاتێكدایە كە 

بیانیە  هاوپشكە  لەگەڵ  كەتەلۆنیا  نێودەوڵەتی  بازرگانی 

تاریفەی  و  باج  پێدانی  داوی  دەكەوێتە  ئاساییەكانیدا 

ئازادیە  ئەو  هاواڵتیانی  ئەوەش  س��ەرەڕای  گومرگیەوە، 

هەموو  لە  مانەوەیان  و  هاتووچۆكردن  ڕووی  لە  ئێستا 

لە  سەرئەنجام  دراوە،  پێیان  ئەوروپادا  یەكێتی  شوێنێكی 

دەستی دەدەن. 

كەتەلۆنیا  سەركردەی  ماس(  )ئارتۆر  ئەوەی  س��ەرەڕای 

و  سەركەوت  2015دا  ئەیلولی  27ی  هەڵبژاردنەكانی  لە 

ئیسپانیا  لە  كەتەلۆنیا  جیابونەوەی  و  سەربەخۆیی  داوای 

دەكات، بەاڵم لە هەمانكاتدا دەستوری ئیسپانیا رێگەیان 

سەربەخۆیی  كەتەلۆنیا  هەرێمی  بێتو  ئەگەر  پێنادات. 

یانەی  بۆ  كارەساتباری  ئەنجامێكی  ئەوا  بەدەستبهێنێت 

دەیگەڕێنێتەوە  و  دەبێت  جەماوەرەكەی  و  بەرشەلۆنە 

كۆماری  چەپی  پارتی  دیكەوە  لەالیەكی  سفر.  خاڵی  بۆ 

مافی  لە  پشتگیریی  كەتۆلۆنیا  لەدەرەوەی  كە  كەتەلۆنیا، 

"تاكە  رایگەیاند:  دەك��ات،  هەرێمە  ئەو  سەربەخۆیی 

بەڕێوەبردنی  سەربەخۆییە،  كەتەلۆنیا  بۆ  رێگەیەك 

لەگەڵ  دانوستان  هەلی  ئەگەری  بوو،  وێ��ران  خۆجێی 

خۆجێیدا  بەڕێوەبردنی  لە  و  ئەستەمە  ئیسپانیا  دەوڵەتی 

پێنج  دیكە  ساڵێكی  تا  نەما  پشوودرێژی  نییە،  دوارۆژ 

كاتی  كەمبێتەوە،  كەتەلۆنیا  بودجەی  لە  ی��ۆرۆ  ملیار 

خەڵكی  زۆربەی  كاركردنە،  كاتی  بەڵكو  نییە  قسەكردن 

كەتەلۆنیا الیەنگری سەربەخۆیی دەكەن و پێویستە ئەمە 

ئاشكرا  و  روون  شێوەیەكی  بە  كەتەلۆنیا  پەرلەمانی  لە 

نیشانبدرێت".

سەرچاوە: 

سایتی )بوابە الرشوق(، پێگەی )الخلیج(ی ئیامراتی، سایتی 

)الجزیرە نت(، ویكپێدیا   

http://www.alkhaleej.ae/studiesandopinions/

0315b4b4fdb8-page/043e8ce9-c9ed-41ab-9c24

http://www.shorouknews.com/news/view.

aspx?cdate=29092015&id=01c13f22-fdee-4d97-

a2cb-e3cf08088340

/9/11/http://www.aljazeera.net/news/sport/2015

/https://ar.wikipedia.org/wiki

ديكتاتۆرى پێشووى ئيسپانيا ) جه نراڵ فرانكۆ(
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