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  .وی سوید و مژ کورته/ 1

  یه و سای واھه یه پیتی ھه و خاککی ئاودارو به یه خاونی ھهکی زۆر پاک و  وایه  ھه  و جوانهیوزو دارستانی سوید ووتکی سه

 و  فراوی یه  زستانی درژو ووتکی به واوه ش و ھه ی که باره م له به دا تهم وو هباشووری ئ لهم دت  رھه به بهنم و جۆ  دووجار گه

ڵ  متر تکه  الوازن و که وه تی یه یه باری کۆمه رخۆن و سپی پست و چاوو کاڵ و قژ کان له سه گشتی ھمن و له شی به که که خه

تی و ھاوڕێ  سایه ڵ بوون و که تکهت   بابه لهگشتی  به .بن  ڵ ده تکهیان کان نجه نھا گه دا ته نده ناھه ڵ په گه بن و له ک ده یه به

 بۆ سویدی و  وه تی یه یه باری کۆمه له. نین ) الشرق االوسط ( تی ناوین  ڕۆژھهکی  خهکو  ساردو سن و وه  وه یهتی  یه

   .  وه یه و باره  له یه کییان ھه ره واو کلتورو ئاین ڕۆی سه  ئاوھه  پم وایه نده ناھه په

 500ی  که ری پانتاییه  ڕووبه و تره  کیلۆمه1572ی  که ری درژییه ڕووبهنیوو ملیۆن و نۆ  9.5ی دانیشتووانی ووتی سوید  ژماره

  و ووته ی ئهک خه .   سیحی یه زانن و ئاینیان مه نسی ده ره یان ئینگلیزی و فه و زۆربه رمی یه زمانی سویدی زمانکی فه.   تره کیلۆمه

ژی و  کی تدا ده ڕاست و باشووری ووت خه شی ناوه به لهو زیاتر  یه وانییان ھه  شاره230 پارزگاداو 24ر  سه شبوون به دابه

 نم و کو کشتوکایش گه وه. ژی  کی تدا ده متر خه  کهزۆرفر بارینی  رماو زستانی دوورو درژی و به ر سه به ی له که شی باکوره به

 .  ووتی سوید یشتۆته  گه تاته ر په وبه مه  ساڵ له200و  ل زۆره یان گه تاته په ،   نی یه وه ره ده  م بۆ ناردنه و به یه جۆیان ھه

ی سویدی و  خته دارو ته بینن ، مکی ئابووری سودی لده رھه کو به و وه یه دارکی زۆری ھهو دارستان و  وزه ووتکی سهسوید 

 ستی و تراکتۆرو کاری ده  و فۆکه جۆر ئۆتۆمۆبیل3وتوون و  ل پشکه  گه وه سازیشه باری پیشه له. ناوبانگن  بهجیھاندا  لهدی ن فینله

 سای  تا ئستاش که و ھه  پارتی ڕامیاره7نی   سوید خاوه وه باری ڕامییاریشه له .ن  که دروست دهھتد ..  وکی ناوماڵ  شتومهو 

 تدا ڕه بنه له  کهژی تدا دهتری ت و کلتورو ئاینی  زۆر میللهسوید  .  ن و مرۆیی ناسراوه ئاشتی خوازو بالیهووتی   به  ه2007

مۆ  ی ووتانی ئه بینین زۆربه ین ده ر بکه وبه مه زار ساک له ند ھه یری پش چه ر سه گه ئه . ن کی ووتانی دیکه خه

ری پش  وروبه ووتی سوید و ده .  ک یان ئاو بووه ه سته  یان به پشتر بیابان بووه  وه ته وهو شارستانی ڕازاکی جوان  یه شوه به که

 ساڵ 9000 پش  بووه ک ژیانی تدا نه یه ھیچ شوه ھؤڵ و به  سه  له ک بووه یه ک و پارچه ه سته ر به وبه مه  ساڵ له18000

 ساڵ پش 4000   که وه ارهرو م به دووای ئه  له  وواتای وایه وتووه رکه دا دهخاکیشی ت ساڵ 6000ریاو پش   ده  به  بووه که ناوچه

 .  د نی یه  سه د له  و دروست سه یی یه مووی ڕژه ڕای من ھه  به روارو مژووه م به ئه .  وتووه رکه  ژیانی تدا ده  وورده  وورده زاینه

  :  مژووی ووتی سویددا نووسراوه و له  استند ڕ  سه د له سه  وه ی خواره روارانه م به م ئه به

   .  مانی خۆی پک ھناوه م پارله که  یه1435سای  لهووتی سوید / آ

موو شتک بت  کو بیار و خۆی ھه ک وه  نه وهکو سومبولک دانرا  پاشا وهو هش کراو تی پادشایی دابه سه  ده1680سای  له/ ب

ش ووتی  و ووتانه ی ئه نمونه، ستن  ده ر شاو کوڕی شا بیار به و ھه یه  سیستمی شاھانه کهکان   یهبی  عاره کو ئستای ووته وه

http://www.pdfonline.com/easypdf/?gad=CLjUiqcCEgjbNejkqKEugRjG27j-AyCw_-AP


  یه  ساڵ جیاوازی ھه327کان ووتی سوید  ری جیاوازی ساه  پوه به. ھتد .. شاھنشینی سعودی و ووتی شاھنشینی ئوردونی و 

   . ستن تیدا  ده بیار به) الملک ( ه  پادشا ی که بیانه  عاره و ووته ڵ ئه گه له

 سوید  ووتای وایه. مان سادا  ھه  لهژنان / تان  تان و مافی ئافره ی ئافرهشداری کردن بژاردن و به م ھه که  یه1921سای  له/ ج

  .تا ئستا   ھه ی کردووه بژاردنی دیموکراتییانه  جار ھه22

ریکای  مه ی ئه ڕگه  ووتی سوید و له یشتۆته  گه تاته کات په ر ده وبه مه  ساڵ له200ی   نزیکه  که1800ری  وروبه سانی ده له/ د

ی باشوری  و ووته ی ئه نمونه .  سوید یشتۆته  گه تاته  په وه ته یان دۆزیوه تاته پهخۆیان ر  وبه مه  ساڵ له8000   که وه باشووره

  . دا  تاته پهمھنانی  رھه به  چاندن و  له انگهناوب  زۆر به  که رازیله ریکاش ووتی به مه ئه

  

   .تای ڕامیاری  ووتی سویدو کوده/   2

می  رھه کات به ست پده ده  جیھانیو پرۆلیتار وساوه چهکرکارو خونی  به دنیا که کانی شۆڕشهزۆری ی  ماندوبوونی زۆربه ونج  ڕه

شۆڕشی کوبای فیدڵ  زۆرن  و شۆڕشانه ی زیندووش بۆ ئه  نمونه . شکنت  دهدار رمایه  سه تینوتی کۆمهی  که ڕوباری ئازادی یه

   .  ھتد .. و باشوری کوردستان  ی کورد له وه ته باتی نه کاسترۆو خه

ی  ه نجامی کارو مامه ئه  ب ببن چونکه و ده ن  ستکار ھه رھه کانی به ت و پارته سه وتوودا پارتی ده موو جیھانی پشکه ھه له

بژاردن و  ھه. م  رده وکراسی سهکانی بینای ژیانی دیم ھزه  به ره  ھه  پایه  له ککه یهبژاردنیش  و ھه بژاردنه ی کاری ھهدیموکراس

و  ره ی ھیالک بوون و به که وواتا پراکتیکییه رپرسیش به رپرس و به  به کاته ک یان پارتک دهک یه  نی یه ده  مه م سیستمه ئه

کو  ک وه کانی نیشتمان نه ونه دیھنانی خه ونخوونی بۆ ئامانجی به بات و شه ک و خه ژیانی خه وت و لپرسراو لهپشبردنی و

   . تیوو ب باوکه کیش ھه بات و نیشتمان بنازو خه  ده ڕوه ووتیان بۆ بهخۆی ا  خو ت که ی ڕۆژھه کورد و ناوچه رپرسانی به

م نمایشی  ئه   ھاووتی بوونی خۆی بکات بۆیه ست به ھهبت  موو تاککیش ده ھهو کسان  یهبت  دهیش ک ب ئازاد و خه نیشتمان ده

وتی  ڕه  ووت له وتنه ی پالن و پشکه خشه م نه  بهبت  ڕؤیان دهیداوای ووتکی دیموکراس ش و ھه کهر شانۆی  سه له  ئازادی یه

  ندێ له ھه کسانی  و نایهوی نجامی زووم و تاک ڕه ئه کداری له م شۆڕشی چه به . وت کهدووانابوون نی کردن و شارستانی  ده مه به

) المفاوظات ( بت  حای بوونی نه تکیش زمانی گفتوگۆو لک سه بت و ده دروست دهکان  وتووه  دوواکه ووتهو  رکرده سه

diskussion  ستکا رھه کو به وهکداری  ر شۆڕشی چه وا ھه ئهتانه و جۆره ر لهت  وام ده رده به   ووبۆ کات  باتی خۆی ده و خهب

کداری  شۆڕشی چه.  خۆی  کانیش بگرته سکاره رھه به  ته ووه و میری و ده ئه   حیزبی که تکی فره سه ڕکخستن و دروست کردنی ده

ی  ی بازنه وه ره ده  له ستکاره رھه  بهباتی  کارو خه مه  و ئهتو ربازی ده ک کاری ڕامیاری و سه یه وه ته نهتاکی بات بۆ ئازادی  و خه

کرێ و  ناو ووتدا ئازاد ده ک له یه ناوچه(   و ژیان ئازادینان و  بۆ  کی ئازادیخوازه نجامی تینوتی خه ئه ش له وه ئه ت ووه ده

ڵ و  نده  گه ته سه  الی ده وه وانه پچه م به به . )کرێ   ژیان دهرزی و ربه  سه وستی ربه سهباتی  خهی فری  که که خه

ستکار  رھه یدا بهسیستمی دیموکراس زۆرجاریش له. وارو گل بن  خونده ژارو نه کی ھه  خه درێ که وڵ ده کان ھه داره رمایه سه

ر   سه ھاتنه بن له ودان ب ھیوا ده ھه  له ند ساک م دووای چه  به یه م مافیشیان ھه م کارو ھه تن و ھه ووه ی ده ی بازنه وه ناوه له

 ڕژن  دادهی ڕامیاریتا ھن و پالنی کوده جده کاری ڕامیاری به  و گروپه یان ئه  ستکاره رھه بهو  دا ئه ته و حاه ت له سه حوکم و ده

و   پارتی سۆسیال دیموکرات کرد یان له ا ڕامیارییهت و کوده  ئه2006سای  له که   ووتی سویده و کاره ی زیندوش بۆ ئه نمونه

بژاردن و دیموکراتی   سیستمی ھه لهنرت  و کارکی یاسایی داده شوه  به تایه و کوده ئهم   به تا زوومه ی کوده ند شوه رچه ھه

 یان و ئازادی بکرتکی فری ژ  خه  که شۆڕشگی یهمرۆیی و  کاری  وه ئه .  وه مه که  زیاتر ڕوونی ده که ی ووتاره وه خواره له. تدا  یه

دوواییدا   خۆیان لهکۆشن  تده وه وساوه اوی چهن ی به  تاقمهک و و خه ۆرجاریش ئهم ز بهدا  پچه له خسیرو که ناو نیشتمانکی یه له

و شؤڕشگ خۆی به  بوو کهخۆش  نهوی دۆڕاو) دام حسن  سه (  وه هش بۆ ئ  نمونهسووتنن  ده وه ڕو ووشک پکه و ته دیکتاتۆر  بنه ده

سای  لهرپا کرد  به) حمان عارف  بدوله عه( ی  که ته سه  ده عسی دژ به زانی و شۆڕشی پارتی به  دهب عارهی  وه ته نهباتگی  خه

  له که) احمد حسن بکر ( وسا  رۆک کۆماری عراقی ئه سه دژی  ربازی و ڕامیاری له کی سه تایه دوواتریش کودهخستی و و 1968

  بوو بهو ریاندا سه بهوت  رکه سهکووشت و ) محمد احمد حسن ( کوڕی سوکاری و  کهخۆی و رپا کردوو   به دا بوو1979سای 

چی  باتی کرد که  خه کانی دنیاوه وساوه ناوی چه فیدڵ کاسترۆی کوباش به.   که دیکتاتۆری ناوچهڕانگزو  بکووژو شهترین  وره گه

 بژاردنکی ھه  به چی ڕگه  که دایهرگ مه ره سه و له یه ی ھه وره گه یخۆشی کات و چوار نه تدا کارده سه ده  له  ساه50  ئستا زیاتر له
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 ی براکهچی   که وه نه ری بده وه خته کی به یه ناسه ھهو ی ببن ی ئازادی و دیموکراس ه فری مامهکی   خهت ی نادات و نایهدیموکراس

بات و  خه  هک یه ده  سه کوردستانی باشووریش زیاتر له. تی کوبا بت  سه م ده که  دووای خۆی میریی کوباو یه  له ووه کرد  ئامادهخۆی

ت  سه ی کاری ده سه  سایش موماره17ھیدو  زار شه ند ھه چهند جار سووتانی ووت و نیشتمان و  چهخون ڕشتن و ماورانی و 

و یخوازێ  ت ده ی یهبژاردن و دیموکراس  ھه  شادبت که کسانی یه و سیستمی یه کی به خهن   نایه وه هداخ چی به بردن که ڕوه و به

کتی و پارتین   یه  که و دوو پارته نوان ئه  له ش کردنه کانیش به موو داھاته  و ھه بۆ دوو پارت وه ڕته گه هیش دکان ته سه موو ده ھه

 فیکرکی  کهی  وه  له  بجگه یه ھهربین   ئازادی ڕا ده نهکسانی و   یه  مافی تاک و نه  نه  ساه17  ی که وه  له  بجگه مه ئه

کی   ھۆی داڕمانی ئابووری یه ته بوونهھا  روه ھه وه. تان  ی ژنان و ئافره وه وسانه رکن بۆ چه ن و ھانده ده ستی تاو ده ره په کۆنه

م  وتوون ھه ڕکهکی  کی خه یه شوه ن خۆیان به بژاردن و ڕاستی بکه کی فری ھه باتی خه له و  هی دا ھه که  ووته له ند که مه وه ده

ی  ی سانه بوجه کی کوردستان له تا ئستا خه ھه  نوان خۆیاندا و ن له که ش ده دابه )  پاره( م ئابووری  ت و ھه سه ده

 ھاندانکی  ش بۆته مه و ئه یه نج بکارو ب پاره زاران گه ھه به  وه ته سه ی ده ه ھهنجامی  ئه مخابن لهیان ئاگادارنین و  که ووته

  ی له وه پناوی ئه نھا له تهبژرن  ھهاغ و ژیانی ترسناک و مردن قاچ ی ووت بۆن و به وه ره و ده ره کان به نجه  گه  که وره گه

ستکارو  رھه تاو به و کوده ئه.  بھنن یست ده بهیان ستی شاد ببن و  ربه سه کسانی و  یه یان و بژوی یان بهکی تر ژ یه جگه

ت و ئارامی و  نی یه ده  ، فربوونی ژیان و مه رامی فربوونه ین بۆ مه که ده  باسی لوه میشه  ھه ی ووتانی دنیا که باتانه خه

ی  ته سه و ده  ئه جۆرکی تر چونکه م به  به یه ان ھاوکشهم بۆ ووتی سویدیش ھه  موو دنیا بۆیه کانی ھه کسانی بۆ مرۆڤه یه

   تی گۆران پرشۆن  هرۆکای سه  بهSocialdimokrat Partiیال دیموکرات ن پارتی سۆس الیه  له ڕوه بهچوو  سوید ده له

Göran Perssonتدا بوو  سه ده  ساڵ میریی و له  ی دووانزه نزیکه. . !! م چۆن ده به سه کت ک چۆن  و؟.کارکردن .  

ی بیاری ڕاگرتنی  وه رئه به  لهھنال جم ھشت یان وازم  و بهندامی بووم   ساڵ ئه7ی   خۆم نزیکه پارتی سۆسیال دیموکرات که

موو کارکی  م ھه که وه ته پناوی نه له  که  جی شانازی منه وه ئه کانی کورد نده ناھه  په رد دژ بهرک ده) االقامة ( ی  وه تی مانه مۆه

مان کاتدا پارتی  ھه م له به.  دا 2006 16/9  لهبوو ی  که ته سه ی ھاتنی دهپش کۆتایکردی  شی که وکاره ئه. م  باش بکه

ای دووای س لهواییاندا  رمان ڕه ی فه  ساه نزهو دووا لهکانی تر  وه ته  بۆ کوردو بۆ نه سۆسیال دیموکرات کاری زۆرباشیان کردووه

کی بوون  ی خه  و جی متمانهک بژردراوی خه م ھه ھه  وتووه  پشکه م پارته  ئه2006تا   ھه وه بژردرانه ھه  که1994

وروپاشیان  تی ئه رۆکایه شدا سه  زۆرجارو بۆنه و له  هسویدووتی   کهی خۆیان  که ووته بۆ   کاری زۆر باشیان کردووهھا روه ھه

ر  سه ند جار له دووای چه.  م و کوڕی و که ه ھه ر نابت له ده ک به تی و ڕامیاری یه سایه  ھیچ پارت و که نده رچه هم ھ  به کردووه

ی  و سانه ی سۆشیال دیموکرات لهرچوون دهبژاردن و  و ھهوت پارتی ڕامیاری  نجامی تکۆشانی ڕامیاری حه ئهبژاردن و  کی ھه یه

ت  تایبه و به) المعارظة ( ستکاراندا  رھه کانی به ناو ڕیزه  ب ھیوایی دروست کردبوو لهبوو  جارک دهر چوار ساڵ  ھه که پشوودا

وه  جی پارتی سۆسیال دیموکرات بگرته دا که وی ده زۆر ھه  م پارته  ئه چونکهتی فردریک ڕاینفد  رکردایه سه پارتی مۆدرات به

واوی  تهوتنی  رکه ھناو سه ست ده ده رزی به ی به ر سۆسیال دیموکرات ڕژه  و ھه2002 و 98 و 94بژاردنی   سانی ھه م له به

ووتی سویددا ) رسمي الحزب ال( رمی  وت پارتی فه حهکۆی   له  دا2006 سای  له  بۆیه. کاندا  بژاردنه ھه کرد له ر ده مسۆگه

خستیان  سۆسیال دیموکرات بردوو  تیان له سه دهو سۆسیال دیموکرات   کگرتنکی فراوانیان دروست کرد دژ به یهچوار پارتیان 

ڕامیاری ) انقیالب ( کی  تایه  کوده الی من له  له نجامه بژاردن و ئه و ھه  ئه کان خۆیان بۆیه یی پارته قی ڕژه ھه ک به نهم  به

 سۆسیال دیموکرات   کهت سه  ده چوو دژ به ده) انقالب سیاسي ( ری تای ڕامیا کودهن استکار رھه ی به کۆمه له گه ھا له روه ھه وهچوو  ده

  و له  یاسایی یهش کارکی وه  ئه وره ت یان پارتکی گه سه  ده بژاردندا دژ به کاتی ھه کان له ی پارته کگرتنه و یه م ئه به . بوو

          .    کان ھاتووه دا ناوی پارته که وتاره ومی سھهخای شی  به له   . نده سه یدا کارکی پهسیستمی دیموکراس

    

  .داری  رمایه سهسیستمی و  ره ووتی سوید به / 3

   ووتانی تر زۆرن که.  رزدا ئاستی به له  هتان منداڵ و ئافرهری  وه خته به مین جیھانی که نیشتمان و یه مین که یهسوید ووتی 

 .  ھتد.. نساو  ره ا ، سویسرا ، فه ، ئیتالی نده  ئامانیا ،  ھۆه: کو ئاوا وهوروپای ڕۆژ ت ئه تایبه  بهنییوتوو دیموکرات پشکه

و زانای  وه ره کان و ڕای لکۆه نی و مرۆیی یه ده  مه ی ڕکخراوه جۆرو ڕای زۆربه مه ی ھه وه کی زانستی و لکۆینه مایه ر بنه سه م له به

 ووتی . جیھاندا  له 2006بۆ سای   هی بووتی دیموکراس ووم که ووتی سوید یه ( :  دهinkomst ریتانی ئینکۆمست  به

http://www.pdfonline.com/easypdf/?gad=CLjUiqcCEgjbNejkqKEugRjG27j-AyCw_-AP


نرخاندنی ن و  ئاژهمیزاد و  ئادهکسانی و ڕزگرتنی  جی ئازادی و ماف و یه   که یه وه سانه نترین مای دنیایی و حهسوید جوا

 ووته  له هکک یهسوید .   بووه مدا که ی یه پله له مافی منداڵ و ژنانیش ران و وه موو بوونه ماشا کردنی ھه رز ته گشتی و به مرۆڤ به

کانی   موو بوواره ھه وام دایه له رده ی بهوتن پشکه  له  ساه50ی  نزیکه که  کانی جیھان وتووه هن و پشک  مرۆیی و بالیه  باش و ره ھه

  ن و ھمن و ئارام بووه ش بالیه همیش  ھهو بووه ڕخواز نه شهتی سوید  ووه ده  تاوه ره  سه ر له ھه  ی شایانی باسه وه ئه . ژیاندا

ڵ  گه  حایبوون لهم و لک رده زمانی سه ش به میشه و ھه تکۆشاوهو  وی زۆری داووه ھهی سوید  وه ته ندی خاک و نه وه رژه پناوی به له

ک و  ڵ خه گه فتاری له  ڕه ه ژیران و زۆر به کردووه می نه م و دووه که ی یهنگی جیھان شداری جه بهسوید  .   دوواوهدۆست و دووژمنانی

 وتوو رکه یی سه رده روه نی بوون و سیستمی په ده مه باشترین شوازی به  به خۆی کهتیانی پناوی ژیانی ھاوو  له  کردووهدا بگانه

کی  کووشتار و ھیج جۆره کردووه نگکی نه  جه  ھیچ جۆره  ساه200ی  ووتی سوید نزیکه .   هوڕو بردوونی بهکاری بۆ کردوون و 

سوید ووتکی زۆر  . ی بوون که که رانی خه ی خۆشگوزهو ھه له  م ووته تی ئه سه و دهمیری  میشه و ھه داوه تدا ڕووی نه

یرکردنی منداڵ و   سه وه و ڕزه وره گه بی و بهو نرخاندنی قوتا یی منداڵ و سیستمی قوتابخانه رده روه  باری په  له وتووه پشکه

کاری تدا   کو پیشه وه خۆم  کهکان  تایی یه ره  سه ت قوتابخانه تایبه کان به  قوتابخانه یی له و فرکردنکی زۆر نمونه رده روه په

  رواری  بهله  ر بوو چونکه وبه مه ند مانگک له تا چه  ھه ھتد.. کسانی و  جوانی و مرۆڤ دۆستی و یهم  مخابن ئه. م  که ده

 Moderatparti تپارتی مۆدرابژاردنی  و ھه ری ووتی سوید رتاسه ی سه  چوارساهبژاردنی ووای ھه و د16/9/2007

)  socialdimokrt ( یال دیموکراتششکستی پارتی سۆو ) Fredrik Reinfeldt(فردریک ڕینفلد  تی رۆکایه سه به

 یدۆستڕکخستن و گرو ن نگ و الیه کو ده م وه به.  درا نجام  ئه بوو(Göran Persson) پرشوون گۆران تی  رۆکایه سه به هک

  ھۆی هپارتی تردا بووڵ س  گه کگرتنی مۆدرات له م یه مۆدرات بهپارتی    لهترن وره ل زیاترو گه گهسۆشیال دیموکرات 

ستکارو  رھه مووی پارتی به  ھهڵ ساز دابوون گه کگرتنی له یهی  و پارتانه ئهتی  سه ر حوکم و ده  سه ھاتنهو وتنی  رکه سه

م س  بوون له بریتی ڵ پارتی مۆدرات گه کگرتنیان سازدا له یه ی کهش وانه  ڕوویدا ئهتای ڕامیاری ی کووده شوه ش له که نهکگرت یه

چوونی ژیان و سیستمی تک ھۆی  ڕای من بووه ش به وه ئه . Centerpartiet و Folkpartietو  Kristdemokraterna   پارته

م  بوو که ئه ساک ده 12 ی   نزیکه  بنیات نرابوو چونکه ھا ساه نده  چه  وه ن سۆشیال دیموکراته الیه ی که له وتنه و پشکه ئه

م  کانی دنیا به وتووه  پشکه ی ووته به زۆر ی شایانی باسه وه و ئه  ڕوه  به سیستمی سۆشیال دیموکراتی ڕۆیشتووه ر به  ھه ووته

ڵ  گه  له بووه یان نه کی سوید کشه تائستاش خه.   ڕووه بهن  به نوێ دهژیانی  ووت و سیستمی  دیموکراتهسیستمی سۆسیال 

بت  کان نه لکھولیستی یه نھا ئه تی بت ته و یارمه  ب پاره سک نی یه  که  چونکه ربووه موویان ژیانیان مسۆگه سیستمی خۆیان و ھه

مریکا  کی ئه  خه داری چونکه رمایه  ووتکی سه  سویدیش ببته مریکاش پی خۆشه ئهو  مریکاش گرنگه ندی ئه زامه  ڕه م پموایه به

 خۆ سوید   نی یه  پارهل و ب سه ی تروته که که بۆچی ووتی سوید خه: ( ن  یان و ده که ته ووه  ده ن له که کی زۆر ده یی یه گله

ڕوات  داری ده رمایه و سه ره ئستا سوید به ) .  ئمه ژین له یان باشتر ده که ته چی میلله  که ند نی یه مه وه مریکاش ده ی ئه ی نیوه ھنده

 بوو  وه ئه ی 2006ردنی بژا و ڕکالمی مۆدرات پش ھه رنامه  به نده رچه ھه  کانی کراووه رنامه ی سیستم و به ستکاری زۆربه و ده

ی  وه رئه به له. چوو  رنه  وا ده وه داخه م به ندو مامۆستا زیاد بکات به معاشی کارمهرجی و  و خه وه م بکاته که) یبة ظر( کات و   زه که

ژارو  کی ھه  ئومدی خه بۆیه  یهکاندا کارگهو  رمایه سهن  خاوهندی  وه رژه به نھا له کانی ته بیارهکارو   داره رمایه مۆدرات پارتکی سه

  م ووته ی ئهک  خه م له شکی که  به بن چونکه ند ده رمه ره  زه م ووته کی ئه ی خه ش زۆرینه وه به.   ندی نی یه کی مامناوه خه

ژار  کی ھه ڕاستیشدا خه لهنین دار  رمایه و سهندی یه   ئاستی ئابووریان مام ناوه که کی ناوچه ی خه  زۆرینه ن بۆیه ن کارخانه خاوه

خۆشی و بژووی  تی نه ی یارمه ت پاره ووه گرت یان ده رده ی بکاری وه بت بیمه ی بکار ده سه وکه  ئه دا چونکه م ووته  له مه زۆر که

داری مل بن  رمایه و سه ره  بهرووت  ھه وه داخه به  . سیستمی سۆسیال  بهدا م ووته ژارو بکاران له  بۆ ھه ژیانی دابین کردووه

کاتر   و ووته  ئاغاو سیمای جوانی ئه بته بچووکیش دهم و  کهکی  تکش و کۆمه حمه  زه بته ی ده که که  خه کی زۆر له کۆمه

شینتۆن یان نیویۆرک ببینی کانی وا  جاده وه ش بۆ ئه ڕوات نمونه و ناڕکی و ناشارستانی ده ره نامن و شارو ووت به و و وه تهب ده

ن و یان پاڵ  که با ژور دروست ده کارتۆن و مقه کانی به ر شۆسته سه له کهبینی  ژارو بماڵ ده رو ھه  سواکه وه موو جوانی یه و ھه به

داریدا  رمایه سیستمی سه ی له وه  له بجگه. ک  ر خه سه بت له روونی ده ی خراپی ده وه ش کاردانه نه و دیمه ئه  رجاده سه لهوتوون  که

      .ره تی ئابووریش زۆرت یه سانی کۆمهک و نایه ی زیاتره نده دزی و گه
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. رانی کورد بهنا پهی  کشهسوید و ووتی / 4

 و اتیست زووم  و ناح ده له کهت و ئاسیا  کی ڕۆژھه ت خه تایبه بهوماو بوو  ژارو لقه کی سیاسی و ھه  ئاواتی خه ی که وه ئه

ی ووتانی  زۆربه له .وامی کۆتایی ھات  رده  ژیان و به  ھیواکانیان به بوو م ووته ئهناو ئاواتیان  کانیان په ته سه کسانی ده نایه

ستا م مخابن ئ به،   ران بووه نادان و ژیان و گوزه یشی بۆ په  زۆربه  که م ووته  ئه جۆر ڕوویان کردۆته مه کی ھه  خه دنیاوه

ت  تایبه به  ھشتووه دا نه نده ناھه دی په له یو دنیایی و خۆشی متمانهو تروسکایی  تی دانی مرۆیی داخستووه ناو یارمه رگای په ده

ی زۆر ک یه نده ناھه په  چی سانه هک. دا   ووتهو و کوردن یان عراقین لهن  که  ده وه تی مانه ڕی مۆه  چاوه ی که ندانه ناھه و په ئه

  کانی ئران له  ڕاکردووه ت یان فارسه کانی ڕۆژھه کورده  زۆر له بۆ نمونهبۆ خۆی   وه کانه کگرتووه یه وه ته ن نه هالی گرێ له رده وه

  فۆکه درت و به  پدهی ڕامیارییان وه مانهUN  وه کانه کگرتووه  یه وه ته ھۆی نه  به وه کو پاکستانه  ووتانی تری وه تورکیاو له

پی   بهککی زۆر چی خه و که که خه بهوا ، چۆن چۆنی سوید پویستی  و دوو ھه  بانکه مه ڕاستی ئه به.  بۆ سوید کرن  ده وانه ڕه

د  ووتی سوی  وواتای وایه یه م ھاوکشه  به واته که. ؟.کات  ریان ده  سوید ده ته یشتوونه و ھیالک بوونی خۆیان گه پاره  بهخۆیان و 

   :  وه کاته  پرسیارک خۆی قوت دهدا  لره !! . . یه  ھه نده ناھه په پویستی به

 1400تیش  تایبه به  .؟ . وه نرته کانی باشوور ده  کورده نده ناھه  بۆ پهواته ی که  ئه یه  ھه نده ناھه په سوید پویستی به: پرسیار 

تی لبیون و ژیانیانی  ی یارمه و پاره وه ته ندوونه چی لی سه بوو که ایشیان ھهک س ی یه وه تی مانه  مۆه سی کوردی باشوور که که

     . وه ترسی یه  مه خستۆته

ر  سه وتوون له و ڕک که تی باشووری کوردستان گرێ داوه سه ڵ ده گه وتنکی نھنی له ندی و ڕککه یوه ووتی سوید په: م  وه

  .؟ . مه م وه  بۆ ئه  چی یه گه ی به ئه.  ردووال ندی ھه وه رژه  به کۆمه

   :  گه به

ک  یه نده ناھه  ھیچ په ی له وه تی مانه  مۆهیان که  بۆ ووته  و ھاتنی بگانه ساڵ35درژایی  تائستا ووتی سوید به  ھه/1

   ) . بانگھشتی دادگا کراونداو  م ووته  له  تاوانیان کردووه ین که  ناکه  تانه و حاه باس له. ( ب ھۆ   به وه ۆتهگرت رنه وه

تیان  نھا کوردی باشوور مۆه بۆ ته. ن  که  ده وه تی مانه  ووتی سویدن و داوای مۆه  له وه ته  جۆر نه  پانزه  زیاتر له/2

  .؟ . وه و بنردرنه وه ندرته لبسه

رانی  نابه  په نت که یه  سویدی ڕابگه بهرمی  کی فه یه شوه به سوید  ه ل یه ری ھه نابه  په تک که سه ک یان ده ر میری یه ھه/ 3

   .  وه ڕنته رانی ناگه نابه  سوید په وه رناگرته وه

و ی مرۆڤی گرتبت  خه نادیموکراتی یهبکاری و ر ترس و ڕاونان و  گه  ئه1952کانی سای  کگرتووه  یه وه ته یاسای نه  به/4

 بۆ  وه نردرته ر ده نابه په. ی بۆ ووتی خۆی  وه  ناردنه یه غه ده قهک  یه موو شوه ھه م به  بۆ ووتی سھهبکاتڕاک  یه رشوه ھه به

  .  بدات  هبیارو  ئهخۆی زووی  ئاره خۆیی و بهندی  زامه  ڕه ویش به ئه رجک که مه نھا به نیشتمانی خۆی ته

   .رکوک  ت شاری که تایبه دات به کوردستان ڕووده له  که یه  ھه انهو قینه و ته  سوید ئاگای له/5

  ت و نه ووه ده نه کهکورد تی  میللهکو  س و داماوی وه کی بکه  و خهکات  ده و کاره  چۆن ئه ی یه ووتکی دیموکراس  سوید که واته که

سیوپی و ئرانی و  سۆمالی و ئهڕوسی و بولگاری و  :کو  وهی  نده ناھه کانی په م خه  به وه نرته ده  یه نیشتمانکی ئازادی ھه

چی  که   کورد باشتره و باری ئاسایش و ئابووریشیان له یه تیشیان ھه ووه  ده مانه ئه ھتد که.. ب و  تورکی و عارهیوغوسالفی و 

  که ته سه ردوو ده ی بۆ ھه که مه  وه هو ئه. ؟.تی کوردی تدابت  سه دهکی   چ موویه  و ماستی سویده ب ئه ده. ؟.  وه نرتهیاننا

کی  ڵ خه گه  له میشه رک ھه کو نووسه  من وه  چونکهوان ناچت  ھی ئه  له  که می خۆمانمان پ یه ش وه  ئمه چونکه. ھم  جده به

موو  ھه نت من له یه  ناگه وه ش ئه وه ینت ئهکانی ناب س ئازاره  که که یه وه ته نھا نه  ته م دام چونکه که ته وماوی میلله ژارو لقه ھه

تان  ووه ڵ ده گه  و کلک گدان له م فوفنه باتی ئه تی کوردیی باشوور له سه ده . تی کوردی و سویدی بم سه ده کارکدا دژ به

تی  یه کۆمهو باری ڕامیاری و ئابووری   وه کاتهببیر  نیت باشتر وایه که ده ات و چایان بۆ ھهیک دهنجانی خۆی   مرۆڤ و گه دژ به

نیشت و  دادهکی خۆی  خهوکات  ئه  وه م بکاته ر که سه رکیان له  ئهو بژوی ژیانیان بۆ دابین بکات و چاک بکات  که  و ووتهت میلله

 دابنیشت  وه لوعه دیار به ک بهعات ند سه ڕۆژ چه به ج ناھت که  به و ووته کی چۆن ئه خه. ج ناھت  ناڕوات و ووت به

 ئاو   که باشه.!. رمیل ئاو بکت  به ب بچ به و خۆ شتن یان ئه وه تکی ل پبکات بۆ خواردنه ند سه تا چه ڕی ئاو بکات ھه چاوه

دیار  بهبا  ب ڕووناکی و ب کاره هبوان  یان شه. ؟.ت  دا نایه که لوعه به ک به یه تره ی بۆ قه بت بۆ فرۆشتن ئه ر ھه نکه رمیل و ته به به
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  و ووته کی ئه خه.  .!!ن   بکهتریک ت بۆ یه قایه ر حه وبه مه شتا ساڵ له کو ھه ب دانیشن وه تاریکی ده وی و به چرای دوکه

 سۆمالیشدا نی   له ساته کارهم  ئه توانت ئاو دابین بکات که تک نه سه ده.  پیس ر ئاو کینی به  له داڕزاوهیان  موویان گورچیله ھه

ی  که کۆتایی یهبت  بای ھه  ئاوو کاره  که ترین مافی ھاووتی یه مترین و ساده  که وه ئهئاخر . ؟.تی چی بت  سه ب ده  ده یه

ھیچ  شھ له هک دابین بکات و ن کانی خه تایی یه ره  سه توان مافه  خۆی نه تی کوردی که سه ر ده سه  له وه شکته خراپ ده

ڕان  رو گه فه تی کۆچ و سه  بابه کات بۆ خۆی چونکه  دروست ده وره کی ئجگار گه ستۆیه په دووایدا پاه له..!!.   وه سنه ووتکدا بحه

وی خۆیان زو ئاره و به وروپییان پ یه پاسپۆرتی ووتانی ئه) تی کوردستان  سه ده(  بۆ خۆیان  ی باشه  ، ئه رعی یه کارکی شه

    . نابت  ته م سیاسه زایی و کۆچ به لشاوی ناڕه ر به  به کیش مرۆڤه خه . ؟.ن  که ر ده فه سه

کانی  ت کورده تایبه ڕوانیدان به  چاوه روونی خراپ و له  بارکی ده و له یه زۆر ھهکی  یه نده ناھه ی په  ژماره شدا که وه ڵ ئه گه له

یانیان  که وه تی مانه چی مۆه  که سه  که1400یان  ک سایشیان پ دراو ژماره ی یه وه و مانهت   مۆه باشووری کوردستان که

و  یانی خراپ کردووه روونی زۆربه  باری ده مه  ئه  که اوهدرب تی و کرێ خانوویان ل ی یارمه  پاره وه  له و بجگه وه ته ندراوه لسه

نا بۆ  ککی زۆر په دووایدا خه کات له ش وائه مه کانیان ئه  بۆ منداه رجیان پویسته هکان خ  خزانه کان چونکه ت خزانه تایبه به

کات  ت ده حه موومان ناڕه  ھهو  کارکی خراپهش وه ئه.. ن   تک بده م ووته و باری ئاسایشی ئه ن و سیستم و شیرازه کاری خراپ ببه

و  دووای ئه دووا به  . یه و ھه زراوه  دامهو  دروست بووهسویدکی  ی خه ھا ساه نده رک و ماندوبوونی چه ئه به  م ووته ئه  چونکه

(  ن وه ڕوانی مانه  چاوه ھشت که ی نه که و خه واوی ئاواتی ئه ته بهو  کان رکرد بۆ عراقی یه ختتری ده بیارکی سهسوید   بیاره

ڕی   و چاوه تکیان نی یه یان کوردی باشوورن و ھیچ مۆه  زۆربهو سه که 9300یان  ژماره ککی زۆرن و  ویش خه ئه) اقامة 

موومان   ھه شدا که وه  ئهڵ گه  له وه نه که یان ده وانه ڕه ھیچیان پنادرت و  یاندوون که وانیش پیان ڕاگه م ئه ن به وه تی مانه مۆه

   که وه ره  سهی نووسراوهو  گه بهند د  و چه  بۆ ئه که یه گه ش به مه ئه  ند خراپه چه  و ووته ئهزانین باری ئاسایشی و ئابووری  ده

ت و میری عراق و  سه ستی ده شیان ده مه ئه. ن  کانیان نابووت و ڕسوا بکه نجه ویت گه یانه تی کوردی و عراقی ده سه چۆن ده

 بت بیاری  وه تی عراقی یه ووه  ده رارک له ر قه و ھه رهداش تی عراقدا کوردیش به تی حکومه سه  ده  له  چونکه کوردی تدایه

  وه که یه س به  که1400 بۆ  دا که راره و قه  به وه تی سوید چاوک بخشنته سه  ده م که م ووتاره داواکارم به .  کوردیشی تدایه

رییان پ بدرت و  نابه په مافی   که وایهقی  ن و حه وه هی مان  شایسته  که  تدایهکانکی خه  که  خه ه و کۆمه  ئه  چونکه دراوه

ر  ھه بۆ ئاگاداری ووتی سوید که .بت  ترسیدا ده مه م ژیانیان له و ھه م زوومه  ھه وه زۆر بنردرته به کیش که کۆمه

ی زۆر  وه گانه  به چونکهووترت  پ دهناشرینی  ی کرت و قسه  ده  کوردستان زۆر ئیھانه  وه گاته  یان ده وه ڕته گه دهک  یه نده ناھه په

زیندان   چۆن له  که وه یانگایه  خۆیان ده ندانه ناھه و په  ئه وه یناردنه  تورکیا و تورکیاش ده  بوون له نده ناھه  په ی که سانه و که له

 یشت ندین ئافره تائستا چه بۆخۆتان ئاگادارن که .ریان داون  ت به فاله که ریان سفر کردوون و دووایش به یان پی ووتون و سه قسه

و  کو ئاگاداربم زۆر له وه. ھتد .. وبۆو شیالن و  نازو شه ش دۆعاو به تانه و ئافره ی ئه نمونهو  کوردستانی باشوور کوژراوه له

نایان  یانکوژن په ی نه وه و بۆ ئه اوهخزانیان پک ھنندی دایک و باوکیان  زامه ب ڕه ویستی و به خۆشه ی کوردی باشوور به خزانانه

ستی  ده رت کوژراون به یدو شه ب قه به  وه ڕنه ناچاریدا بگه  یان خۆیان له وه  بکرنه وانه  ڕه وانه ر ئه گه ئه  بۆ ووتی سوید ھناوه

ڕای من  ش به وه ئه  نایان بۆ سوید ھناوه پهناچاریدا  ویست له  دوو خۆشه  که یه  ھه یسانه و که کو ئاگادارم زۆر له وه. س و کاریان  که

  .ر بدرت  سه ووردی ببینرت و بیاری له  به و جۆره یسی له  که و پویسته تاوانه

  

  : تبینی * 

رییان  نابه ی مافی په وانه لهسک  رکه ھه.   وه بته ی سویدی بو ده ند سایت و ڕۆژنامه چه زمانی سویدی له  به م ووتاره ئه

ت وه ده  وه ته ندراوه سهلنت  توانکۆمشکهکو دگانانی بکات له رمانگه شی فه پتی سوید  ی بوو  .  
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