
 
ی ئهوروپا   سهربهخۆيی کاتالۆنيا و نهخشهيهکی نو
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ويست   :ڕوونکردنهوەيهکی پ

ی بابهت و   هتی کاتاالنيا،ل پاشان کۆمه ئهم بابهته سهرەتا بچهند وشهيهک بوو بۆ پرسی ڕيفهڕاندۆمی دامهزراندنی دەو
همهندتر کردنی باسهکه مانييهوە ئامادەم  زانياری ديکه بوونه مايه دەو که له ئه ڕان و بهشيکی گرنگيشی پوختهی وەرگ

ی دەنووسم ئامادەکردن.بۆيهکا ههم نووسين و ههميش وەر کردووە.  ڕانه.منيش ل  گ

  

                                                                                           
ۆ بهرزنجهيی                                                                                   ئامادەکردنی هه

                                                                                          ٦/١٠/٢٠١٧  

  

هتی سهرب ندا ئهنجام دەدە ١/١٠/٢٠١٧هخۆ له کاتالۆنييهکان ڕيفهڕاندۆم بۆ دەو  

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کی ديکه ڕيفهڕاندم ئهنجام دەد، نهتهوەی کاتالۆنيا بۆ جا٢٠١٧/١٠/١کهوتی دوو سبهی ڕۆژی يهک شهممه، ڕ . اتر
ی سهرنجه، ر،واته تا کاتژم ٤٨ ،بڕيارە پاشدوای سهرکهوتنی دەنگی به ئامانجی ئهوەیئهم جارە به  ئهوەی ج

نن١٠/٣ هتی سهربهخۆی خۆيان ڕابگه   .،دەو

 
ی کاربهدەستانی حکومهتيهکهئهم بڕيار و ههنگاوە مهترسی گهورەی خست  .،له مهدريدMARIANO RAJOY ۆته د

ژووی کۆنی  .ۆنييهکانهی ههر سا جهژنی نهتهوەيی و پشووی فهرمی کاتال٩/١١ڕۆژی  وەندی به م ئهم چهژنه پ
  کاتاالنياوە ههيه.

 
،پهرلهمانی کاتالۆنی بڕياری ئامادەکاريی و ڕێ خۆشکردنی دا،بۆ پرسی جيابوونهوەيان له ئيسپانيا. ٢٠١٧/٩/٦رۆژی 

  پهرلهمانتار. ١٣٥پهرلهمانتار له کۆی  ٧٢ئهمهش به دەنگی 

ژەيهکی کهم زياتر له نيوە   .واته بهڕ

 
Carles Puigdmontدادگا و پۆليس  ، سهرۆکی ههڕيمی کاتالۆنيا ،بڕيارەکهی وەرگرتووە و سهرباری دژايهتی توندی

کڕا بۆ به ی  ر دروشمی " به ت ئهوان سوورن لهسهر ئهنجام دانی ڕيفهراندۆمهکه له کاتی دياريکراودا. ههموو له ژ
  . "سهربهخۆيی نهتهوەيی

 
ن و پهنا بەيهوێ ڤيتۆ بهکار مهدريد د يان وايهدەستوور دەبات،که  هبه جهخت لهسهر يهکپارچهيی نهتهوەی ئيسپانيا  پ

رشه توندەکانی فرانکۆ،ئۆتۆنۆمی زۆری بهخشيوە به کاتاالنييهکان  .دەکات. ئهو ئيسپانيايهی گوايه دوای ه
تهکهيان يهکجار به پيشهسازی و هاتوچۆ و بازر ٧،٥نزيکی  همهندە و مليۆن کاتاالنی ههن و و گانی تۆريست دەو

ريان پ بکهن تهکهيان ههروا بچ بۆ مهدريد و ئهوان خ ری و روب و  بن. بۆيه خۆيان دەيانهوێ سهربهخۆ نايانهوێ خ
ت ی ب کی کاتاالنيمان دەوێ دادپهروەرتر و دوور له گهندە هت مه دەو ن" ئ ی کۆنه سهرەکی کاتالۆنيا  Artur Mas."دە

: بهداخهوە مه مه نهتهوەيهکين  دريد دەيهوێ به پۆليس و دادگا،چارەسهری ئهو پرسه سياسی و نهتهوايهتييه بکات.دە ئ
  ."و دەمانهوێ سهربهخۆ بين و کهس حوکممان نهکات

  
نRaül Romevaوەزيری دەرەوەی کاتالۆنيا،  : ديموکراسی له ئيسپانيا ڕۆژانه دادەڕم و نام  ."دە
کی زۆرە پهالما ز زيکی مهدريد به ه مليۆن کارتی دەنگدانی گرتووە و  ٢،٥ری نوسينگه و بنکهی بهرپرسانی داوە و ن

تی ئهوانی تريش دادگايی بکات کی بهرپرسانی خستۆته زيندان و گهرەک   .بهش



 
شتا کاتاالنييهکان ههر مکوڕن لهسهر ئهنجامدانی بڕيارەکهيان.ئهمهش  به لهتهک ئهم ڕووبهڕوونه سهختهدا،کهچی ه

 .نهمری ئيرادەی نهتهوەيهکه،که بۆ ئازادی ئامادەی قوربانييه نيشانهی

 
تی ئهورپاش وەک جارانی  کو يهک تهوە،به گای کاتالۆنييهکان ههر ئهوە نييه،حکومهتی ئيسپانيا دژيان دەوەست سهختی ڕ

ن ئ نن. ئهوان دە گه بدات يۆڕۆ بهکار به يان بکات، ڕ شوو ديسان ئامادە نييه، به ئهندام قبو مه تهنيا ئيسپانيامان وەک پ
کی ديکه وەرگرين ت   .ئهندام وەرگرتووە، ئامادە نين و

 
هناوبانگی "بهرسلۆنه"ش دينهمۆيهکی تری بهان له پشتيهوە و يانهی  ،پرسی سهربهخۆيی کاتاالنيا، کهسايهتی گهورە

نهری پرسی سهربهخۆييه سوڕ  .هه

 
دەن کی تری ئازاربهخشی بارودۆخی کاتاالنی،ب گی ئهوروپايه له ئاست ئهو داوا ديموکراسی و ئاشتيانهی ئهو چهند اليهن

مانهکان،  ک له ئه نن که بيهوێ له به تايبهتی ميدياکانيان مليۆن مرۆڤهدا.. بهش دۆخی جياخوازی کاتالۆنيا به باڤاريا دەچو
تهوە، مانيا جيا ب س ئه و ت. لهڕاستيدا ئهمه شئهو کات بهرلين هه ويستی نهتهوەيهکه. باڤاريا ههر  واندنیتی توند دەب

هت و جيابو مان جيا دەبنهوە؟ که جيابوونهوە چييان دەوێ؟ کهس باسی دەو مانن و بۆ له ئه ونهوەی نهکردووە له ئه
  .بۆ پهنا بۆ نموونهيهکی ناجۆر دەبهن باڤاريا،ئيدی

ژەی % ٣ئـيمڕۆ   پهڕيوە و گهلی کاتالۆنی،به ڕ بهشداری دەنگانهکه و  ٤٢رۆژ بهسهر ئهنجامدانی ڕيفهراندۆمهکهدا ت
هت دا. ديارە پاش ئهو ههموو ههڕەشهو گوڕەشه و ڕيگريی   ٩٠لهوەش  به % دەنگی بۆ جيابوونهوە و دامهزراندنی دەو

هتی ديکتاتۆر و ڕەفتار فاشييه بهرامبهری ويستی ئازاديخوازانهی ئهو نهتهوەيه ئهنجامی  ،ی ئيسپانياو پهالماردانهی دەو
  دا.

ستا بۆته  هتانی ئهوئهم باردۆخه ئ شهيهکی گهورە بۆ دەو تی ئهوروپا ناسراوە.ک رش  روپا و ئهوەی به يهک نانهی ه ئهو و
ڕەقانهی پۆليسی ئيسپانی و بريندارکردنی زياتر له  وی د لکردنی  وبۆوە،کهس به دنيادا ب ٩٠٠و شا ش گهی پ باشترين به

زييه به مافی کهمهنهتهوە تی ئهوروپا ئهنجامی دا. مافی مرۆڤ و ب ڕ کی ئهوروپايی و ئهندامی يهک ت   ،که و

دەنگی و گهدان وڕ کی خراپ له ئهوروپا و ڕەنگه به  ئارام گرتن بهرامبهر بهم ڕەفتارەی مهدريد، ب ل ته مۆد دەب
کی ناشارستا واز نانی تريش نی ش تهوەله شو وب تهوە ب   .و دووبارە بکر

ت ئاماژە بهوەش بدەن،که کاتاالنييهکان ڕيفهڕاندۆمی سهربهخۆيی کوردستانيان به بايهخهوە  شايانی باسه، دەب
ند. سهنگاندوو و وەک سهرچاوەی ئيلهامبهخش بۆ پرۆسهکهی خۆيانيان خهم   هه

تی ئهو ستا روپايهک لی پرنسيپی  تا ئ ش يان وايه، کاتالۆنيا پ شهيهکی ناوخۆی ئيسپانيا لهم پرسه بڕوان و پ دەيهوێ وەک ک
سايهک ئهو  اندەستووری ئيسپانياي تی ناوبراو به هيچ ياسا و ڕ کدا بنهماکانی دەستوور و کۆنتراکتی يهک کردووە. له کات

کی ئهوروپا ت ک له و ت بهش ک نهخستووە،گهر ب هی دۆخانهی ڕ ت،چۆن مامه تهوە و سهربهخۆ ب يی ويستی جياب
گه دەدات بهوەی ٤٩ی  له  بهندی ( Prodi-Doktrin 2004لهتهکدا بکات. دوا بنهما و بهندی ناسراو به  )ی دا ر

کی  هت : ههر دەو ته ئهندام چونکه بنهماکه دە هتی کاتالۆنيای چاوەڕوانکراو ب ته ئهندامی دەو ئهوروپايی دەتوان بب
هتی ياسا و ي نهی باوەڕی  به هاکانی مافی مرۆڤ و ئازادی و ديموکراسی و يهکسانی و دەو تی ئهوروپا، تا ئهو شو هک

ت.   مافی کهمينه ههب

کی تر دەبنهوە، ئهويش ههر بڕياری بۆ  لهبهردەم ئهم بڕگه ياسايی و دەستوورييهدا،کاتالۆنييهکان ڕووبهڕووی ئاستهنگ
تی ئه هتی ئيسپانيا ڤي دەب به کۆدەنگ وەرگيرێ. وروپادا،بوونه ئهندام له يهک رەدا دەو گری ئال ن و ڕ تۆی خۆی بهکار د

  دەکات.

ت ئامادەيی بۆ گفتۆگۆ و پهسهندکردنی ئهو پرسه ئازاد و  دانه،ئيسپانيا لهبهردەم دوو ئهگهردايه" يان دەب شايانی ئاماژە پ
ستا له ڕي ژەی پ بدات. کاتالۆنييهکانيش ديموکراسييه بکات.ياخود وەک ئهوەی تا ئ گای پۆليسهوە ئهنجامی داوە در

ن.   دەکهونه بهردەم گرتن و زيندانی و سزادانهوە،بهس پ ناچ کۆڵ بدەن و جۆک دابن

شه نهتهوايهتی زەق  بکات، لهگهڵ خۆيدا کۆمه ک کی ئازاديی و گۆڕانکاريی  هه وەک دەزانين ههر شنهی شهما
شانهی  ندراون.دەکاتهوە.ئهو ک ر پهردەی تاريکی دەستهواژە جوانهکاندا تاس   به مهبهستی سياسی و لهژ

شتا  شکهوتن. لهتهک ئهم ههقيقهتهشدا، ه ئهوروپاش ئهو کيشوەرە جوگرافييهی گۆی زەوييه،که گهيشتۆته بهرزترين پلهی پ
يدا بۆ تهقين ر پ ن و کۆمه مين لهژ زترين بزاڤ،که  ماوە. هوەبه کۆمه دەرد و پرسی جۆراوجۆرەوە دەنا بهه

ن ،که چارەسهريش  ت چارەسهر بکر شه نهتهوەييهکانه. يان دەب مهترسی لهسهر ئهوروپا دروست کردووە و دەکات، ک
ی نائارامی و ناسهقامگيری  بن و بکهونه  ت ههردەم چاوەڕ ت. ياخود دەب مان بهرچاو دەکهو کران ئهوسا نهخشهيهکی نو

 هما و دروشم و دەستهکهتهکانی خۆياندا.پارادۆکسهوە لهگهڵ بن



ژوويهدا،ئهوەيه پرسی سهربهخۆيی کاتاالنيا سهرنجی جيهان و  ئهوەی به گرنگ دادەنرێ، له ميانهی ئهم رووداوە م
ه بزووتنهوە جياخواز و سهربهخۆويستهدا شکانهوە،که ههم ئهمان فهرامۆشيان کرد  بهتايبهتی ئهوروپا بهالی ئهو کۆمه

يدا بهختهوەر و به دوا ههواری بوو، و ههمي ی وابوو ئهوروپا بهههشته و ههر کهس و نهتهوەيهک ت کههايهک پ ش خه
ن و سهردەمان گرنگييان  ويستهکانی گهيشتووە. زيش بخر له ههموويشی گرنگتر ئهوەيه پرسه نهتهوەييهکان چهند پهراو

ندر نهوە و ڕاناوەست تی پ نهدرێ،ل ههرگيز خامۆش نابن و ناکوژ ستا له و ن. له سهروو ئهمانهوە ئهم بارودۆخهی ئ
نن،که سيستهمی ديموکراسيس  داون،ئهوە دەسهلم تهی تر که له خوارەوە ئاماژەمان پ ئيسپانيا دەيبينين و ئهو چهند و

شه نهتهوەييهکان بکات،چونکه بانگاشهکهرانی ديمو ستا چارەسهی ک  هرداریدەستب کراسی نهيانتوانييوە،نهيتوانی تا ئ
کی ديکهب ی گهيشتتون، ـ ديارە لهسهر ههژماری خه تهنهتهی پ يه ـ هرژەوەندييه نهتهوەييهکانی خۆيان بن و ئهو سه

.به  ک بچ يان ت نه ديموکراسين که بهرژەوەندييهکانی خۆيان و ناوبراو به ئاسايشی نهتهوەيی نايانهوێ ل تا ئهو شو
ته بهردەم مهترسی.ئهو کات  ڤيد کاميرۆنی سهرەک وەرزيرانی خۆيان نهکهو ديموکراسييان له بير نييه و نايانهوە. د

ته  تهکهم دەکهو تهکهيدا ڕوويدا، وتی: کات و کی تيرۆريستانه له و شووی بهريتانيا،دوای چهند روداو پ
  مهترسيييهوە،پرسياری ديموکراسيم ل مهکهن.

شکهش دەکهم، مانی له رۆژی  من به کورتی ناوەڕۆکی ئهو ڕاپۆرتهتان پ ر تاگه شپيگلی ئه  ١/١٠/٢٠١٧که رۆژنامهی د
  دا ئاماژەی به بزووتنهوە سهربهخۆخوازەکانی ئهوروپا کردووە.

هقانی باروودۆخهکه ی ئهم گشت پرسييهی کاتالۆنياوە ،ديارە دوای ش کی ديکه دەنگ و رەنگی بزووتنهوەی  ،لهڕ جار
ک ناتوان  بهری پ بگرێ و هيچ  ،رزگاريخوازی نهتهوەيی ز ندرايهوە، هيچ ه هاتهوە سهر شانۆی جيهان و سهلم

ت. کيش نايکوژ   سهردەم و قۆناغ

مانی ر تاگه شپيگلی ئه داوە..سهرچاوە رۆژنامهی د شانهی ئاماژەمان پ  .بنۆرە ئهم کورته ئينفۆگرافيايه،لهسهر ئهو ک

 
  کاتالۆنيا:

ژی  ژوويی دورودر کی م ئهم  لهسهردەمی فرانکۆی ديکتاتۆردا، دژ به حکومهتی ناوەندی مهدريد ههيه. ،کاتاالنیخهبات
ی بهرەبهرەکانی بووە.   ناوچهيه،قه

ی  کيان سازدا، ٧،٥مليۆن کاتاالنی له کۆی  ١،٥نزيکی  ٢٠١٢سا هتی خۆيان.  مليۆن خۆپيشاندان بۆ دامهزراندنی دەو
کی زۆر کاتاالنييهکان وا ههست دەکهن له اليهن  ت باج ز خراون و زيانيان پ گهيشتووە. بهتايبهت دەب مهدريدەوە پهراو

کهوەن. بدەن به مهدريد. ز و چهپه گهنجهکان پ ه و پارته کۆنپار هتی کاتاالنيا کۆمه   بۆ سهربهخۆيی و دامهزراندنی دەو

تی باسک   :و

کی   کی سهربهخۆيی خۆيان له ئيسپانی و Pyrenäenباسک گهل کهکهيان له ژيانی ڕۆژانهدا  که زمان فهرەنسی ههيه.خه
کهس کوژران و  ٨٥٠،دا ETA له سهردەمی  به باسکی قسه ناکهن. لهسهدەمی فرانکۆدا باسکهکان چهوساونهتهوە.

کی زۆر مهيلييان بهاليدا ههبوو. حکومهتی ئيسپانی زۆر به توندی له دژی باسکهکان بوو.  ک ی ئيتا خه پارتی  ٢٠٠١سا
ی  Batasunaازیسهربهخۆخو   دەستبهرداری چهک بوو. ٢٠١٧ی قهدەغه کرا.ئيتاش سا

  سکۆتلهندە:

ته  کهناری دەريای  پشتيان بهستووەئهمانه ڕيفهڕاندۆمی کردو سهرکهوتوو نهبوو. ٢٠١٤ تهکهيبهو نهوتهی دەکهو . انو
کی ديکه بابهته هاتۆتهوە ٢٠١٦ی بهريتانيای مهزن له  Brexitدوای کشانهوە/ شهوە و زۆربهی سکۆتی  دا،جار پ



تی ئهورو ، به سهرۆکايهتی SNP، سهرۆکی نوێ پارتی ناسيۆناليستی سکۆتی EU/پا/دەيانهوێ ببنه ئهندامی يهک
Nicola Sturgeon.داوای سهربهخۆيی دەکات،  

  :باکووری ئيرلهندە

ک جيا دەکاتهو ستا ديوار کاتۆليکی و پرۆستانتی له باکووری ئيرلهندە بهلفاست ل کدا کاتۆليکه ئيرييهکان ە.تا ئ  یلهکات
کی شاهانهی يهنگری پارتی پادشايی سهر به کۆشچهپی ناسيۆناليستن. کهچی پرۆتستانهکان ال Sinn Feinاليهنگری 

  پادشايهتی ئينگليزن.

کخراوی  نی ساڵ دژی ئينگليز IRAڕ ی ، که دابهش بووە بهسهر مارکسی و کاتۆليکی چهپی دا،سا شهڕيان کردووە. سا
ننهوە. ١٩٩٨ تی ئهوروپادا بم شه و ئيرييهکان دەيانهوێ له يهک کهوتن.  سهرلهنوێ سنوورەکان بۆته ک   گهيشتنه ڕ

  دورگهکانی فۆڕەر و گرينالند:

تی ئهوروپا. ههردوو  هن و ههر اليهکيان ال خۆيان ئيدارەی خۆيان دەکئهم ناوچانه سهر به پادشايهتی دانيمارکن،نهک يهک
زياتر و  داوای ئۆتۆنۆمی م پهرلهمانيان له کۆپنهاگن ههيه. گرينالند بهردەوام گوشار دروست دەکات،سهروو دوو ئهندا

هتيش دەکهن. ب گرينالند کراوەيه بۆ  لهگهڵ بروکسل دا. و دۆستانه هيچ بهرنامهيهکی خۆشهويستانه بگرە دەو
ی  نان و سا تی ئهوروپا داوای کرد مافی کار به چ ٢٠١٣وەربهرههمه   ين نهدا.يهک

  کۆرسيکا:

ه پهالماردان ههيه له اليهنی جياخوازەکانهوە. ئهمه له  سهر به فهرەنسايه، ١٧٦٩که له  دا،لهم دورگهيه زياتر له پهنجا سا
کدا ڤيالی فهرەنسييهکان، خانووون  که بزاڤی رزگاريخوازی کۆرسيکايی ئاشتيخوازيش بووە. ئهنجام دراوە، کات

ی  بهر بانکهکان، گهشتوگوزار، و دەکهون . سا کورسيکی دژی سهربهخۆيی بوون.  ٥١،%٢٠٠٣شا
بژاردنهکانی شارەوانی  FLNCجياخوازەکان نا و له هه ليستی ناسيۆناليسته  ،دا ٢٠١٥وازيان له زەبروزەنگ ه

زترين بوون.   کورسييهکان بهه

  بهلژيکا:

وان فالمی و  تی بهلژي دا،بووە هۆی ئهوەی ٢٠١٠ڤالۆنی له ههرای ن تهوە. ،کاو ن  بۆ ماوەی سا ب حکوومهت بم
هندی بهلژيکا،فالمی قسه دەکهن،له ڤالۆنی زياتر  کی تهنيا لهسهر مهسهلهی زمانه. له فالندی له بهشی هۆ رە بهش ل
ی به ئۆتۆنۆمييهوە. لهگهڵ برۆکسلی پايتهختی مولتی کولتی(فرە کولتوور).  کی فيدڕا ت فهرەنسی دەئاخڤن.بهلژيکا و

همهندترن له ڤالۆنييهکان و زۆريان نايانهوێ به پارەکانيان يارمهتی  ڤالۆنييهکان بدەن. له فالمه ستادا فالندەرە کان دە ئ
  . Nieuw-Vlameseحوکم دەکهن و هاوپهيمانی  ناسيۆناليسته ميانڕەوەکان

  باکوری ئيتاليا:

ی  داوای جيابوونهوەی باکوری ئيتاليای له باشوور کرد. سهرۆکی  Lega Nordدا پۆپۆليستی ڕاسڕەو  ١٩٨٠له سا
شووی پارتهکه  کی ئايديالی  Umberto Bossiپ هت داڕشتووە،که ئهم ناوچانه له خۆ  Padanienنهخشهی دەو

ت: -Friaul-Julisc ,Venetien,Lomburdi,Piemont,Liguriern,Trentino-Südtirol,Emiliaدەگر
Romaga &Aostatal ی س. له ە حوکم  Legaل  Piemont,Lombardie, Venetien  وە  ئهم پارته ٢٠٠٣ا

يزم دەکه  Venetienدەکات. له دەوروبهری هتۆکهيهک دەکهن. بانگهوازی فيدڕا ن چاالکی و ههوڵ ههيه،که داوای دەو
  ـ لهوەدەچ سهرکهوتوو نهبن. 

  

  باشووری تيرۆڵ:

ی  ی ئۆتريش / نهمساوی سا ی  ١٩١٨باشووری تيرۆ ی له باشووری دا کۆميتهی ڕزگار ٦٠خرايه سهر ئيتاليا.له سا
ستگهی ئهله ی تيرۆڵ و مانهکانی و  ١٩٧٢تريکی تهقاندەوە. سا که زمان ئه فراوانتريان  ١٩٩٢ڕۆم ئۆتۆنۆمی دا به خه

دارايی داوای لهوەتهی رۆم به هۆی قهيرانی  کرد. باشووری تيرۆڵ سهر به ناوچهيهکه،هاوکاری  باشووری ئيتاليايه.
تهوە. پارتی ئازادی باشووری تيرۆڵ که داوای  بانگاشهی سهربهخۆيی/ پارەی زياتريان ل دەکات، ندتر دەب جياخوازی ب

هتی خۆيان ياخود يهکگرتنهوە لهگهڵ ئۆتريشدا دەکهن.   دەو

  بۆسنييه:

وەشايهوە ١٩٤٥دوای  کی يوگوسالڤی بوو،کات يوگوسالڤيا هه م ڤۆ سهر به سهربستان بوو. کۆسۆ ،کۆسۆڤۆکۆسۆڤۆ ههر
ی ، لهاليهن ناتۆ و ١٩٩٩لهسهر ئهوەی دوای ئهوەی  ،ئهلبانييهکان سووربوون بانگی  ٢٠٠٨وە پشتيوانيان ل کرا سا

شت. ه وە. له سهربهخۆييان دا. زۆرينهی سهربهکان کۆسۆڤۆيان بهج کی سهربی ههيه خۆيان دەبهن بهڕ  باکوور جڤات
ی ماکهدۆنيا،ئهوانيش وەک کۆمۆنيسته تی درواس ئهلبانييه ناسيۆناليستهکان  کان دەيانهوێ بچنهوە سهر بهلگراد. له و

  دەکهن. Skopieشهڕی 

  ترانسترين:



وەشاندنهوەی شورەوی دەرکهوتووە. رە زۆرينهيهکی رووس و ئۆکرانی  ئهم ناوچهيهش پارچهيهکی لهپاش هه ل
کی ڕۆمانی زمانی  وەندييان به خه نه سهر دەژين.پ نهوە  به بهشی رۆژئاوا و بخر مۆلداوەوە نييه. لهوە دەترسن ببهستر

هتی سنووری ڕۆمانيا. ههروەها له ناوچهکانی ديکهی يوگوسالڤيا رووس و ئۆکرانی و بولگاری (سالڤهکان) زمانی  دەو
يه.که له تران رۆمانييه مۆلداڤييهکان  نايانهوێ سهر بهم اليهنه بن و پشت له رووسيا بکهن، زەکانی رووسيای ل   سترين ه

ت:   ئۆکرانيای رۆژهه

تی ئۆکرانيا ٢٠١٤له  وان حکومهتی دروستکرا ،وە له رۆژهه له اليهن کيڤهوە دژی ياخييهکان که لهاليهن  وشهڕە له ن
ر پۆتين اوە پشتيوانييان ل دەکرێ. زۆرجاررووسي وێ تسارەکان و سهردەمی کۆمۆنيست جياخوازەکان دەيانه ،فالديم

وە،که سياسهتی له پايتهختی ئۆکرانياوە وەردەگرن. دادگای  شارە پيشهسازيهکان دۆنيسک و لۆگانيکس ی خۆيان بهرن بهڕ
ی دا زمانی رووسی البهرێ.چهند مليۆن ئۆکرانی خۆيان به رووس دەزانن.   ئۆکرانی ههو

  قرم: کريم/

ی  نا و بهشه ئۆکرانيا سا شتا سهر به ڕووسيا  ١٩٥٠کرم تا ڕاگهياند. سهربهخۆيی خۆی ١٩٩١شورەوی ههرەسی ه ه
ی  . ئهم نيوە دورگهيه سا کی  ١٩٩٢بوو و دانيشتوانهکهی زۆرينهی خۆی به ڕووس دەزان ،ڕايگهياند بۆته  کۆمار

کات له کييڤ اليهنگرانی  ٢٠١٤ئۆتۆنۆمی له ئۆکرانيا. زمانی فهرمی ئۆکرانی و رووسی و کيريم تاتاريه. مانگی ئازاری 
مانيا  ،بهردەوام بوون سهربازە رووسهکان پشتيوانی ريفهراندۆميان کرد. جياواز لهوەی کۆسۆڤۆ تی ئهوروپا و ناتۆ،يهک ئه

   دانی بهم جيابوونهوەيهدا نهنا.

ک به ههموو ههست و نهست و باوەڕم پشتيوانی له سهربهخۆيی ئهم نهتهوەيه و ههموو نهتهوە  بندەستهکانی من وەک کورد
هتبوون دەکهم.ديکهی دنيا  رەشدا . پيرۆزە خهباتی ڕەوا و ئامانجی دروستی کورد و کاتالۆنيا بۆ سهربهخۆيی و به دەو ل

ته سهرەتای گهورەترين وەرچهرخان له ئهوروپادا،به ديمهنی  م،سهربهخۆيی کاتاالنيا،دەب نياييهوە دە بهوپهڕی د
ژراوەوە.                                                                     نهخشهيهکی سهرلهنوێ داڕ

 :کاتالۆنيا بڕوانه لهسهر زياتر زانياری ۆب
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