
 

www.dengekan.com 
6/11/2007 

1یی دیموآراتی وه هكردننو  
Demokratins förnyelse 

 یدش ڕبوار ڕه
  آوردی  به  آردوویه وه  سودیه له

  ی به  نزیكه وه  ئه آسیدا، آهنگلۆسا  وتانی ئه تی له تایبه ه، ب یه تدا هه  ناو زانستی سیاسه  لهك یه خوندنگه
آانی  له  پرسگه ر به رانبه ستیی به ربه  بده آان جۆرك له  مرۆڤه نت آه تیڤ داده ك پۆزه یه شتكی تا ڕاده

ت بن  ندی سیاسه زوومه  ئاره وه رۆشه  په مووان به ر هه گه ئه]   آه یه وه ستی ئه به  مه م بیره ئه [.نونن گا ده آۆمه
ستبوون  ربه م ده و آه) یرزی په دووره(پاسڤیتی . بت مولیی دروست ده حه ویی و بته  بۆ توندڕه مینه وا زه ئه
   ڕازیین آه و بیارانه می دیموآراتیی و ئه تی آارآردنی سیسته  چۆنیه ك له  خه آه بت  و مانایه ت بهتوان ده
  .آات ریان ده  ده وه وانه  ناوی ئه  به مه و سیسته ئه
  آه[ی   باشه  دیموآراتیه و ت به باره  سه یه و بیرانه ئهخوشكی  سته  ده م تیئۆرییه  ئه یرت آه  تبگه ت نییه حمه زه

   آه  ماوه وه ر ئه  هه وه منته ی ده وه ئه]  م بیره  پی ئه به[.  م آردووه راهه آانی فه  گرینگه موو ئامانجه هه]  گوایه
ت  حمه ها زه روه  هه ش وه ئه. آان بكردرت  مرۆڤه ش به  بواری جیاوازدا پشكه تگوزاریی باشتر له مك خزمه آه

 و مردنی  وه  پووآانه  بوای به  آه یه و بیره  برای ئه یهم تیئۆر  ئه  بتوانرت ببینرت آه  آه نییه
  وزه  سه و مرگه نگی ئه  ڕه مه  ئه.پشخراودا) تی فاهیه ڕه(گای باشبژتی   ناو آۆمه  له آانه ئایدیۆلۆژیه

خۆیدا تا   موو شتك له هه]  م بیره  پی ئه به[.  وه درته  ده  آه آانه سته نجا و شه ی سانی په یه ساخته
ل و  بۆ مافگهرانتی ا گ ئاگادار بن آه] ر هه[. گۆڕن  مه آه مه  سیسته هیچ له] گوترت ده[.  آی باش چاآه یه ڕاده

  گرووپهو  ئه ناو  ستگرتن له ده ت وه سته ر ده سه آی ماقووڵ له آان و بۆ آبآیه  دیموآراتیه ئازادیه
ت  سته  ده ژوو له رگرتنی ئاوه كوه  آه  گارانتی دژ به و آاته  ئه. تیانه قابه ڕهآدا  ڵ یه گه  له  آه بت دا هه جیاوازنه
آاربھنرت بۆ گۆڕینی باشبوون و  ت به سته  ده آهبت  یدا ده پهش  وه ها گارانتی ئه روه بت و هه دروست ده
  . آه مه نگیی سیسته هاوئاهه
 -   زووئامزدا پشی خستووه  خوندنكی ئاره  لهLeif Levin ڤین یف له آوو له روه  هه-  م بیره ی ئه بناخه

دا  شیانه  آاروباریی هاوبه  له شداربوونی چاالآانه  به ت به باره بینیی آالسیكی دیموآراتیی سه ڵ ئاینده گه له
آی  موآورتیه ا آهه روه  هه م بیره ئه.  تیدایه  دژایه له  وه سیی و خۆناسینه وتنی آه و پشكه ره ك به ك ڕگایه وه

  به  ك بت آه یه نیشانهپویست ناآات ) پارزیی دووره( پاسڤیتی ]  آه یه وه ویش ئه ئه [. شایانباسی تدایه
  له. تیی سته ربینك بت بۆ بده ها ده روه شتوانت هه پارزیی ده دووره. ختی و ڕازیبوون بت خۆشبهمانای 

دا  وانه  ناو ئه آاندا، له شپسنشینه آان و ڕه ژارنشینه  هه  ناوچه الآیی سیاسیی له چا ریكا زوو نیشاندرا آه مه ئه
   خۆیان له م مرۆڤانه ئه.  تی الواز بووه تایبه ژارن، به ر زۆر هه  هه  بكارن، آه ، آه یان نزمه  مووچه آه
  آیان له ڕووانیه ی چاوه وه ن، ب ئه  بكهبوو بتوانن آاری ت پیان وانه  و، وه بینیه دا ده آه مه ی سیسته وه ره ده

 الواز  رز بوون چونكه په  دووره و مرۆڤانه  ئه.ر بكات سه آانیان چاره  بتوانت آشه بت آه  هه آه مه سیسته
  .آرد تیی ده سته  بده ستیان به بوون و هه
.  وه ی آركارییدا دته وه ی مژووی بزووتنهآان زموونه ڵ ئه گه  له م باسه ئه. رمان سووڕ بھنت  سه مه ناآرت ئه
، ازی بووشی خۆی ڕ  به سازیی له كردنی پیشهستپ تای ده ره گای سه ی ناو آۆمه آه رزه په  دووره آركاره
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   آاراآه آركاره. بینی تداران وایان ده سته ر حاڵ ده  هه به. بینی ده  نه وه نووسكی دیكه  چاره ونی به  خه چونكه
  ربازبوون له ك بۆ ده  ڕگایه ی آركاریی بوو به وه دیموآراتی بۆ بزووتنه. آرد داوای گۆڕانكاریی ده)  آه چاالآه(

ی  و ویسته  ئهNorrköping نۆڕشۆپینداشاری ی  آه  آۆنگره  سۆشیالدیموآراتیی له آاتك آه. تیی سته بده
  وه رئه به نگدان بۆ گشت له ستھنانی مافی ده ده  بۆ وه ییهی ڕگای ئاشت وه  خوازیاری تاقیكردنه یاند آه ڕاگه
ل   هاوآاریی آارایی گه  به  بوو آه وه رئه به له. دا بكات آه مه  سیسته قامگیریی له بوو گارانتی چاك بوون و سه نه

 مۆرآی خۆی  مات آه ڕاب  دژوارانه  فره و دۆخه ژاریی، بكاریی و ئه  آۆهه ی آه وه  بگۆڕت و بۆ ئه آه مه سیسته
  . نابوو وه مه و ده گای ئه به آۆمه

و  ئهبوونی   هه گی له  دیموآراتی ڕه بۆ ئمه.  وه هته ستتدا ده  ده وی خۆی له  بره ییه  بناخه م فربوونه ئه
  افی هاوبیاریی لهبوونی م داوا بۆ هه. یكات دا ده آه تیه یه  آۆمه  ڕیئالیته  له گۆڕانكاریی  بۆ  آه دایه هداوای

  دۆخه.  ر وایه ئستایش هه. م وا بوو و ده ئه. گرت  ده رچاوه  سه وه آانه ی مرۆڤه  ڕۆژانه لی گیروگرفتگه
آی تا دت   داوایه  آه آان آردووه  مرۆڤه  بكاربوون وای له ، ترس له ی ژینگه شه ڕه آانی ژیانی آار، هه ناجۆره

.  تییانه یه ی آۆمه  گۆڕینی ژینگه ت به باره  سه بت آاتك آه دابوون هه گه هشداریكردن و ل زیاتریان بۆ به
رزیی چاك، دوو  په  دووره ت به باره یی سه و تیئۆروش بخهی  آی نزیكه گایه بوونی آۆمه آوو هه ی وه قسه

   له ی آه دیموآراتیكردنه  به هزه  به هپۆل و شه گا و ئه  آۆمه ی تووندبوو له خنه  ڕه. وه آدا دنه ڵ یه گه  له شتن آه
 بۆ گۆڕین و   آه زراوه ش دامه وڵ و ته مان هه ر هه سه  ئارادا بوو له آاندا له سته آۆتایی سانی شه
  . گایه باشترآردنی آۆمه

 بۆ  هند بكات آ سه  په و داوایه  بت و ئه تری دیموآراتیانه وره آی گه ر مرۆڤ خوازیاریی چاالآیه گه ئه
 چاالآیی و   آام جۆره ت به باره آان سه بت پرسیاره وا ده آرت، ئه دا ده آه مه  سیسته ستۆیویی له ده
  . س داوه ترسی خۆیان مه ندك مه  هه  آه دایه  ئا لره چونكه.  یه وره  گرفتكی گه مه ستۆیویی بن؟ ئه ده

لیلم  ردان هاتبوو ده  بۆ سه وه  وتكی دیكه  له سك آه ڵ آه گه  له م باسه ر ئه سه ر له وبه مه ك له یه ماوه
بت  تی و ده یه  هه بگرت آه  هه ڕه و باوه رپرسیارتی خۆی بۆ ئه بت به تك ده بگومان حوآمه.  وه هنایه

:  بكردرت م پرسیاره  ئه  آه رنجاآشه ش سه یه و شوه روا به هه.  وه وه  گره بوونی خۆی بخاته بتوانت هه
آی ڕوون و  ی ڕایه وانه  پچه تی وتك بت و به ل حوآمه دا بۆ گه رانه  و بیارده وره گه پرسیاركی  ر له گه ئه

ترآردنی  ۆ زده ب دا آه و داوایه ڵ ئه گه  له م آاره ربگرت، چۆن ئه وست وه  هه وه آه كه دیاریی خه
  ؟ وه ته د شداریكردنه  و به دیموآراتیكردن به
یار بت ب ت ده آاندا حوآمه ره یارده و ب وره  گه  پرسیاره له.  وه  باش دته  فره مه  ئه بوو آه وه  ئه آه مه وه

ودا مرۆڤ ناتوانت  ئا له. نگنن یان بسه  بتوانن هه ك آه  و ئاۆزن بۆ خه وره  گه  فره و پرسیارانه ئه. بدات
ن، نزیك  ی بچووك هه  ڕیزك پرسیاری دیكه وه آی دیكه الیه م له به. چاو بگرتر  به ك له  باشی ڕای خه به
  . جۆش بخرت  توندی به بت به  و ده یه رنیی هه آی ئه هایه  تیایاندا هاوبیاردان به  آه  ژیانی ڕۆژانه به
ی  وه  مانای آردنه شت به  ده مه ئه.  هترسیدار  مه مه ئه. ڕ بت سك جی باوه شت بۆ آه  ده یه وه لیلھنانه و ده ئه
  م جۆره به). ئۆلیگارآی ( مینه تی آه سته پاندنی ده بۆ داسه] ك بت تایه ره سه[ك بت  یه روازه ده
آان،  ره  بیارده  پرسیاره ك له دوورڕاگرتنی خه ست بۆ وه رده  به خرته  میتۆدك دهووآ دیموآراتیكردن وه به
   به ی وه ك ب ئه شغوكردنی خه ك بۆ مه یه رمیی گالدیاتۆری ئستا یان آۆن، شوه رگه آی سه یه مه آوو گه وه

  .ن  هه ی آه رانه  بیارده و پرسیاره ر ئه  سه نه ڕاستیی بتوانن آار بكه
 داوای  ی آه بیرهو   دژ به)polemic2نگیی  جه مه ده ( وه میكه  پۆله ته وتوومه آه ك نه یه  هیچ شوه  من به و جۆره به

آی   هۆیه مه  ئه وه وانه  پچه به. ن  ژیانی ڕۆژانه  نزیك به ی آه و پرسانه ڕ ئه مه  له آات ریی ده زۆرآردنی آاریگه
 ئل ئو   آه یه  آاركی ژیرانه وه ئه. دیموآراتیكردندا  زۆرترآردنی به  له  و تا دت گرینگه رانه بیارده

                                                                                                                                                 
 خۆدژگوتنی تدا  ك آه نگیه جه مه  ده بت به  ده آوردی ی به آه ا ڕاستیهوات) polemic نگیی جه مه ده ( میك پۆله  2
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   نزیك به ی آه و پرسانه ر ئه سه ت له دیموآراتیی شیرآهر   سه خاته ی قورسایی دهخا) الندسئۆرگانیزاسیۆنن(
لكن   پرسگه مانه  ئه.ندان، ڕكخستنی آار و هتاد تی آارمه ی آار، سیاسه ژینگه:  ) گا، ورشه پیشه(ردی آاره  ئه
خۆران  شدا مووچه و شونانه  و لهریان دابنت سه ریی له توانت آاریگه ج ده ستبه وخۆ و ده  مرۆڤ ڕاسته آه
   ڕگای جوداوه  مرۆڤ له  آه  آاركی دروسته وه ئه. ن ره وبه  و ببنه آی دانسقه نی تواناییه  خاوه ن آه هه
  ، به یه  هه وه آانیانه وانیه  شاره ندی به  پوه ر پرسیاری جودا آه سه ریی هاووتیان له دات آاریگه وده هه

آردرت مافی بیاردانی  ی ده  هنده دات آه وده  و هه یه  هه وه آانیانه آه ڕه  گه ، به یه  هه وه هآانیان ناوچه
و   بتوانین ئه بت آه تمان هه وانا و تاقه  ته بت هنده  ده ئمه. ن بكه)  وه واندنه ند ڕه ناوه(ندیی   ناناوه قینه ڕاسته
و  ی دوواییدا له و سانه  له  آه آراوه ندك چاالآیی زده  چاوی هه  به هآببینین )  تیڤه پۆزه ( رنیه  ئه نه الیه

  . سوود آی به یه وه ی خۆتاقیكردنه  مایه بته م ده نی آه  الیه مه ئه.  ندووه ی سه شه دا گه بوارانه
گا  اندا بۆ گۆڕینی آۆمهآ ودانه آان و هه  ئاساییه  نوان آاره ك له ندیه بت پوه ده. س ناآات ش به مه م ئه به
  ل له  بدات هه وه وی ئه  مرۆڤ هه آه بت  و مانایه زووآراو نابت به ندیكردنكی ئاره ناناوه. بت هه  گشتیی به
  بت آه  هه و بیارانه ر ئه سه رییان له ربگرن و آاریگه وست وه  بتوانن هه بچووآنت آه آان هه ست مرۆڤه ده
  گا به آۆمه) ساختمانیی(ر ستروآتوری  سه ریی له ل بۆ آاریگه بوونی هه زده.  وه ندا بمننه ه ناو بت له ده

آان بت بۆ باشترآردنی  قه وڵ و ته رداریی هه ستبه  مرۆڤ ده  بت آه و مانایه ی بچووك نابت به شوه
  : وه  بھنمه وونهك دوو نم ن یه ڕگام بده.  وره ی گه  شوه گا به آانی آۆمه ستروآتوره

بت  زراوان ده دامه.  شونی آاردا ڕوو بدات وخۆ له بت ڕاسته  ده وه ئه. ی آار بگۆڕین وت ژینگه مانه  ده ئمه
ی  وه بۆ ئه. ژین  دهیدا خۆیان تیا ن آه  بده یه و ژینگه ر ئه سه  بیار له آهم بكرت  راهه تریان بۆ فه لی زده هه

بت یاسا  ده. زرنرت موو شونكی آاردا دابمه  هه بت مافك بۆ بیاردان له ین ده  بكه مه  بتوانین ئه ئمه
  بردنی هۆشیاریی، آه وه وپیشه ره  بۆ به وه  توژینه ، آه ندروستیی و داوای ژینگه  داوای ته بت آه هه
ر  سه ربوون له وان آاریگه ن ك له نگییه بت هاوئاهه ده. تپن جكردنی یاساآان داسه رشتیی جبه رپه سه

  .بت گشتیی هه گا به بۆ گۆڕینی آۆمهودان  ئاستیی ئاسایی و هه
نھا   ته  به  آهزرنت  دابمه ستانه ره و آه ر چاالآیی و ئه سه نھا له  ته ر به  نابت ههباشیی  تكی ناوچه سیاسه

نگاوكی گونجاندن   هه  جۆره هیچ پویست به دا ته ها حو لهر وا بت  گه ئه. ن  خۆیدا هه یه و ناوچه  خودی ئه له
یداآردنی آار   په وانیی بۆ پشتگیریی له رآردنی باجی شاره رابه آانی به چاره نگاوه  هه موو جۆره هه. ناآات

  آه ییه اخه بن  بیره. هزتره  به ن  هه ی بازاڕ آه و هزانه گا له  هاوپشتیی آۆمه  آه زراوه  دامه و بیره ر ئه سه له
آانی خۆمان  ه ناوچ  له ی آه  نزیكانه روگرفتهو گی روو ئه ین بۆ سه  بتوانین نیگامان بند بكه  ئمه  آه یه وه ئه
گادا   آۆمه ك له موو هاووتییه بۆ هه) نگكراو پارسه(ر  رابه یی به آی ناوچه یه شه ی گه وه ماندان بۆ ئه رده به له
م  جال بۆ ئه  مه زرنین آه گا دابمه  ڕكخستنكی آۆمه آرت آه  ده وه ش به وه ئه. رینگ پرسیاركی گ ین به بكه

  . وه  بكاته هاوپشتتیه
ی  وه  و ئاۆزن بۆ ئه وره  زۆر گه ن آه  پرسیار هه  گوایه  بگوترت و پ دابگیرت آه  آه ر زۆر ناماقووه  هه وه ئه

م  آه وا یه ند بكات ئه سه آاتك مرۆڤ بۆچوونكی وا په. ربگرن ر وه نبهرا وستیی به مرۆڤی ئاسایی بتوانن هه
   پویست ناآات ببین به.نت  ده مینه تداریی آه سته  دهتداریی پسپۆڕان و سته آراتیی، دهو تكنۆ ره نگاو به هه

بت، بۆ  ریان هه سه ن لهرییما  ناتوانین آاریگه ناسراو آه لی نه  بۆ هزگههاتوو ست نه ده هیچ لهقوربانیی 
 ناتوانین   ئمه ست و آه رده به  ناخرنه ین، بۆ آرداری سیاسیی آه  ناتوانین لیان ت بگه بیاری پسپۆڕ آه

و  بت له انیین و ده و زانیاریی پسپۆڕ سته ره ی آه تهس  وابه ئمه.  پسپۆڕ نیین ی ئمه زۆرینه. ئاگادریان بین
  هاوه یك به  آۆمه  بهندیی دا پوه  بناخه آان له نووسسازه  چاره م بیاره به. بت هیشیدا ڕزمان بۆی ه دۆخه
داوای ئیمتیاز ) ك یه نوخبه( تیایدا هیچ ئلیتك  گا آه ی خوازراو بۆ آۆمه شه  جۆرك گه ت به باره  سه یه هه
 و  سه ر آه  هه  آه یه وه شیاوی ئه  آهگات،  ست پی ده  ده  آه ت شتكه سیاسه. نت  ئاقتر دانه آات و خۆی به نه

شورای   ها له روه هه   ئمه یه وه رئه به له.  ڕی مانای دیموآراتییه هو پ  ئه مه  ئه.ری دابنت سه  له ریی خۆی آاریگه
. شداران نگاندانی به سه رهه  به ته گامان خستووه آانی آۆمه  گونجندراوه ندیه  ناوه  پرسه  شلگیرانهڕاوژدا
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  .بین وام ده رده  به م آاره ر ئه سه  له ئمه
  
∗ ∗ ∗  

ت  سیاسه.  قابیلی خۆلالدان نیین  آه ندك داواوه  ژر هه وته آه دیموآراتیی چاالآدا دهمی  سیسته  ت له سهسیا
.  بكردرت وه آی باش بیرلكراوه گابینیه  آۆمه ست و به رده  به  بخرته  آه وه واو ڕوونه لكی ته هاگه  به بت به ده

تی داواآاریی  تایبه ن به  بۆ گۆڕانكاریی هه وره  داواآاریی زۆر گه مكدا آه رده  سه له. مردوون آان نه ئایدیۆلۆژیه
  .بت گابینیی ده آانی آۆمه آیه ره سه بناخه) یی توند و تۆآمه(ر خۆگریی  سه  له وره گه

ت ب خۆرانی ئاسایی ده مووچه. بت هز هه وام ڕكخستنكی به رده  به  آه یه وه گاگۆڕیین ئه ئامرازی آۆمه
نجام  ئه آانی خۆیان به پنن و داواآاریه آانی خۆیان بسه ندیه وه رژه ی بتوانن به وه  بۆ ئهك بن  و یه وه پكه
   لهPer Olov Enquist  ر ئولۆڤ ئنكڤیست په. آان وره  گه ندییه وه رژه  تۆپی بازیی به بن به نا ده ده. نن یه بگه

آوو   وه رزشی پشتگوێ خستووه  وه آات آه  تاوانبار ده وه كاریی بهی آر وه ی خۆیدا بزووتنه آه  نویه آتبه
م مرۆڤ  به.   ئاراوه  ناهنمه م باسه دا ئه من لره. شتیی ربینك بۆ بیری هاوپشتتی و بیری هاوبه ده
یاران، خۆران، آ ر مووچه گه بوو ئه گامان چلۆن ده ی آۆمه شه  گه رچاوی خۆی آه  به توانت بیھنته ده

   آاتك آه بیایه رنه ر بیری هاوپشتتیی خۆی ده گه ، ئه خستایه  ڕكخستنكدا خۆیان ڕك نه آرنشینان، له
ك  ل وه ی گه وه پاراستنی بزووتنه.  ر و آولتوره  هونه ت به باره  سه ، آه له ی گه وه  هۆشیارآردنه ت به باره سه

ی  وه آانمان بۆ ئه  گرینگه رآه  ئه ره  هه بت له آك ده وامیی یه رده به  آان به آی دنیایی بۆ مرۆڤه یه پارزه
  .گای سوددا بپارزین  آۆمه بتوانین دیموآراتیی له

  مه ئه. تی بین رایه مكی نونه نی سیسته بت خاوه  بیار ده نینه یه آانمان بگه زووه ی بتوانین ئاره وه بۆ ئه
 دیموآراتیی هزی  وت آه ر بمانه گه ، ئه  باشتر نییه وه هیچ شتكی له] ئستاتا [م  ، به ئایدیالیی نییه

  . وه آرداری خۆی بھته
  ن آه وانه ران ئه نونه]  گوترت آه ده[.   ئارادا بووه ران له دوونانی نونه  ڕاوه دا جۆرك له و دوواییانه له

ر  سه یان له رده تیان بكردرت و په بت دژایه  ده بۆیه. ن جی گومان و شك وه رئه به له. تن سته ن ده خاوه
  .مادرت هه

بت  دهموویان   و ههمادرت ر هه سه یان له رده تیان بكردرت و په تی دژایه  جی خۆیه ن آه ر هه بگومان نونه
   آه یه رخورده و به  ئه وه مه ده هرچی د رپه دا به مه  من له ی آه وه ئه. گرن ی نزیك ب خنه ی لووانین و ڕه رگه به
دا   بناخه  له وسته  هه م جۆره ئه. رن  نونه ی آه وه رئه به نھا له وبدرت مۆری گومانلكراویان لبدرت ته هه
  . وه داته دیموآراتیی ده آی دژبه یه نگی دیارده ڕه

ی  متمانه بوون   ئاماده  آه زرنراوه  دامه وه سه زار آه یان هه ن ده الیه دا له  بناخه گای سودیی له آۆمه
بگرن آه  هه  زۆره ته حمه و زه رشانیان و ئه  سه نه یانی خۆیان بخههاوڕ م مرۆڤانه باتی ئه خه.  واقیع بگۆڕن  
شدا   ئایینده ت له نانه لیی ته آی گه  دیموآراتیه ی آه وه  بۆ ئه وه منته نووسساز ده رجی چاره آوو پشمه روه هه
 ڕۆژانی   زۆریی له  به م آاره  ئه.گا بگۆڕت  آۆمه بت آه ، پشبخرت و هزی تدا هه وه توانت بمنتهب

 نابت  ئمه.  وه نه ده نگ ده آانی ژیاندا ڕه له رجگه  باشتربوونی مه  له آه درامای آاره.  نجام دراوه دژواردا ئه
مان الی  ن و آارآرده ناوببه مان له پ بن و متمانه ی ڕاست و چه چكۆلهی ب مینه  بھین آه وج بیین آه  گه هنده

 مژووی دیموآراتیی سود  ورم پ دابگرم آه  دهگوێ سمیی بمه  ڕه  آه وه و ڕیسكه به. ن  الواز بكه كانه م خه ئه
  آان و له  سیاسیه  پارته آان، له وانیه  شاره ران له بۆ نونه)  ئابوو به(آی پیرۆز  ریه وه  بیره بت به ده

  .آاندا لیه  گه وه بزووتنه
  . بگیردرت تیانه رایه می دیموآراتیی نونه  سیسته  له خنه آرت ڕه م بگومان ده به
ی  و بازنهخ  بایه ی به آه آارهوامیی  رده  به  به وا پویسته ین ئه  دیموآراتیی پش بخه ر بیار وایه گه ئه

  .ین  بكهرفراوانتر هبی  آه آارتكردنه
 ئیتر .بژرن ده رانی خۆیان هه ك نونه دا خه تیانه رایه  دیموآراتی نونه له:  بگوترت س ناآات آه  به وه ئه
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وا  وان ئه آانی ئه ر بیاره  سه وت آار بكاته ر مرۆڤ بیه گه ئه. ڕنن په  دن و آاری خۆیان ڕاده رانه م نونه ئه
ی دیموآراتیی  ره  سه توانرت به ر بت و مرۆڤ لیان ناڕازیی بت ده گه ئه.  و آاره ن بۆ ئه هند ه وبه فۆرمی په
  .  سانی دیكه  آه بگۆڕدرن به

   دیموآراتیی له له)  رزانه په دووره ( دا ڕووانینكی پاسیڤانه قینه استه ڕ له.   وایه مه  ئه وه سمییه  ڕووی ڕه له
  وه ئه. ت ڕاندنی آارك نایه اپهرپرسیاریی بۆ ڕ گرتنی به  هه مانای نھا به ر ته ههداریی  متمانه.  ئارادایه

ن،  آانیان بكه  گیروگرفت و آاره ك و باس له ر بچت بۆ الی خه  نونه  آه یشی تدایه رآه و ئه ها ئه روه هه
  . آانیان بگۆڕن وسته هه بن  ، ئامادهآانیان بگیردرت  بۆچوونه ن، گوێ له دا بكه گه گفتوگۆیان له

  آاندا، له وانیه  ناو شاره له. نجام بدرت موو بوار و ئاستكدا ئه  هه بت له ی دیموآراتی ده نرخكردنه م به ئه
.   یه هه و جۆره آی له یه وه نئامز بۆ نوكردنه ی به لك نیشانه گه.  ناو پارتیدا آاندا، له لییه  گه وه بزووتنه
  زیی له وه ره زنی هه وی مه  گره  بۆ نموونه، رۆس و بۆرلنگه  شاری ڤسته آان له وانیه ره شا چاالآیه
  لهشورای ڕاوژ بوونی  هه. دا  ئاستی ناوچه ی پارتی له لك ڕكخراوه  گه آی آیاراندا، چاالآیی له یه آۆنگره
نھا   ته  نه آانی آار دت، آه بھاوتای فۆرمهآی  یه وه  مانای نوكردنه ندیكادا به ی پارتی و سه وه ووتنهناو بز

  . ییش چاوی لكراوه وه ته ر ئاستیی نونه سه  له ها له روه كو هه  وت، به  له دا لره آانی دیكه  ڕكخراوه له
و  به) ئل ئو(ی الندس ئۆرگانیزاسیۆن  آۆنگره. ین  بكهرفراون بهبت خودی دیموآراتییش  ها ده روه  هه ئیمه
رآكی  ندیكایی ئه ی سه وه بزووتنه.  پشتر ته آانی خۆی هناوه ره نگه ی آركاریی سه وه  بزووتنه  دت آه نایهما
  مان ڕچكه ر هه سه خۆران له ی مووچه وه بزووتنه. ر شانی خۆی  سه ته گرتنی خستووه رپرسیاریی هه زنی به مه
 .ستدا بت ده  لهآانیاندا   آاره لهخۆران باشترین بارودۆخیان  چه موو ین آه  وا بكه یه  آاری ئمه وه ئه. ڕوات ده
  دیموآراتیكردنی ژیانی آار، آه آی باشتر بن بۆ به یه  بناخه بت یاساآان بگۆڕدرن وا آه  ده  آه یه وه رئه به له

تی  ر سیاسه سه  لهیشری ها آاریگه روه بت و هه آاری خۆیان ههی  ر ژینگه سه وخۆیان له آی ڕاسته ریه آاریگه
  .دا  آارگه زراوان له دامه

یی  ه ئاوه.  ناو ڕكخراوی خۆدا  له وه و ناوه یی ڕووه ه ئاوه.  ییه ه  ئاوه نرخ پویستی به آیی به دیموآراتیه
  . آانی دیكه  جیاوازه  بیروبۆچوونه  ئاراسته ڕوو به  وه ره  ده ڕوو به

 نابت  وانه ئه.  یه رچاو هه ندیی به وه رژه ، ناآۆآی به یه ۆلۆژیی جیاواز ههگای سوددا بیری ئایدی  ناو آۆمه له
موو هاووتییان   هه بت آه گایی هه یی آۆمه آی بنچینه بت هاوپشتیه م هاوآاتیش ده به.  وه بشاردرنه

ی  وه شهو پ ره اتوانت بهم ن ، بههز بكات ڕۆح بهبتوانت ت   شایه وه  ناوه سكتاریزمی ڕوو به.  وه بگرته
ی آركاریی  وه ریتی بزووتنه  هاوآارییكردن نه گوتم آه) الندسئۆرگانیزاسیۆنن(ی ئل ئودا   آۆنگره له.  ببات

  مه ئه.  ی سیاسییمان نییه رنامه  به آانمان و له  بیره ردان له ستبه  هیچ جۆرك مانای ده  به مه ئه.  سودیه
. ن گای سوددا هه آۆمهناو    له  آه وه  بشارینه ندیانه وه رژه  به و ناآۆآیه  ئه آهت   نایه و مانایه ها به روه هه
ی   ژیانی ڕۆژانه م له آه ی یه  پله  به  آه و پرسانه ت ئه باره  ڕگاآان سه  ئمه  دت آه و مانایه م به به
  . وه ینه  تاقی بكه وتنكی ئاقنه و ڕككه ره آاندا گرینگن به كه خه

 آودا  ر مرۆڤ بزانت له گه  ئه ترسیدار نییه مه] خر نه[؟  ترسیداره ئایا هاوآاریی مه: م آرد و پرسیاره منیش ئه
وستی خۆی ڕوون  سۆشیالدیموآراتیی هه.  ڕوون بت آه ی ڕپوانه ر ئاراسته گه وت، ئه  و چی ده ستاوه وه

 آرامفورس مانیفستی   و له ـ ـی پارتیدا١٩٦٩ی سای   بیاری آۆنگره  له مه ئه.  نیشان داوه
Kramforsmanifestet  ی    لهمه. ست رده  به ته  خراوهـ ـدا١٩٧٠سای خۆمان له قه وڵ و ته  هه ئ ند  م چه

ی آار،  نگهژی: ین آه رخان ده رفراوانترین مانایدا ته  به آردنكی ژیانی آار له ڕیفۆرمه  بۆ به یه ڕوه  به دا آه ساه
   له كن آهت گیروگرف مانه  ئه چونكه.   گرینگه مه ئه.  زراندن و دیموآراتیی آارگه بوونی آار، دنیایی دامه هه

 مانای گۆڕینی   به یه رنامه م به یاندنكی ئه نجامگه ئه به.  ن وه  پشه ره  ڕیزی هه آاندا له كه ی خه ژیانی ڕۆژانه
گای   ناو آۆمه هاش له روه  ناو آارگاآاندا و هه گی سوددا، له  ناو آۆمه  دن لهت سته آانی ده ندیه پوه

  وه آی دیكه الیه له. آان تیه یه  آۆمه داواآاریه) سپاندنی چه(مكردنی  راهه  بۆ فه  گرینگه مه  ئه.گشتیی سوددا به
  ر ئستا ئاماده گا هه ر آۆمه گه ئه.  دتـ ـیش) لیكدراو(و   مانای پشخستنی ئابووریی تكه ها به روه  هه مه ئه
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،  وه ستی خۆیه دریی و بنده  ژر چاوه  وتدا بخاته آان له ندیه  بچووك و مامناوه ته موو شیرآه  هه بت آه نه
ازیی س موو پیشه ر هه  هه  نیین آه  ئاماده ر ئمه گه ئه.    ئاراوه هنینه یش نهیڕوان وا با گومان و چاوه ئه

  ین آه ان بده وا خۆمان نیش  آه آیش نییه وا هیچ هۆیه تیی ئه وه رتی ده  ئی آه ین به مان بكه وه ره ده ناردنه
. ین ده  ده كی دیكه  خه ك له ه وا آه ین ئه ده  نهخۆمانیش  ك له ه  آه مه ر به گه  ئه چونكه: ین بكه  هو  ئه آمانه ره گه

مھنان  رهه آانی به  بارودۆخه ت به باره ستبوون سه ربه ده    آه ستدایه رده به  هۆمان له  ئمه  آه یه وه ی ئه آه ڕاستیه
  یی، آه  پشتگیریی ناوچه گا، آه نگاوی جودای آۆمه  هه ین، و آه تدا نیشان بده آانی شیرآه موو جۆره  هه له

مكراون و  راهه  فه وه موو بۆ ئه  هه نی دیكهآا لی باج و مات و شته  ڕساگه لی آاربۆهاسانكردن، آه ڕساگه
   زۆر به مانه ییدا ئه وه ته  ئاستیی نه له. آان بدات ته تداریی شیرآه  شیرآه  جۆش و خرۆش به زراون آه دامه

  .بردرن آار ده باشی به
.  وه گوزینه  ده وه پشهو  آانمان ڕووه ره نگه  سه ئستا ئمه: ین  ڕاشكاویی و ڕوونیی ده  زۆر به هاوآاتیش ئمه

دی و   بۆ هنانه  و آاره  ئه. وه سازیی بمنته وتووی پیشه  وتكی پشكه  سود به ی آه وه  بۆ ئه  گرینگه وه ئه
 آی دنییای آار یه بوونی ژینگه بۆ هه  آهك  آانی خه ییه  بناخه تیه یه  آۆمه مكردنی داواآاریه راهه رفه به
ند درژ   چه آه نگیبوونه  هاوئاهه  بین آه وه  ڕاشكاویه  به ین آه  ئاماده  ئمه وه م خاه ئا له.  ه، گرینگ یانه هه
ین  ی ناآه وه وا بۆ ئه  ئه–ین  آه  واش ده  آه–ڕێ بپوت   وه  هرشه بهی آركاریی  وه ر بزووتنه گه ئه.  وه بته ده
  .ین ك باشتر بكه آانی ژیان بۆ خه رجه لومه  هه ین آه آه ی ده وه  بۆ ئهكو ین، به  بكه نانی دیكه تی الیه  دژایه آه
  .ر پویست آرا گه ئه] برئامز زه  نه[نگین  ین بجه  ب شك ئاماده م بگومان ئمه به

  مه ئ وه رئه به له.  تیدا داآوتاوه یه  واقیعی آۆمه گی خۆی له  ڕه  آه یه وه ی آركاریی ئه وه هزی بزووتنه
ین، ژیانی آار   باشتر بكه ین، ژینگه بوونی آار پش بخه ین، هه تیكان ساف بكه یه  آۆمه لنه وت آه مانه ده

ریی  ندروستیی، دادوه بوونی دنییایی، ته  خوازیاریاندا بۆ هه آان له می مرۆڤه وهبتوانت   آهوا بفۆرمنین 
  . وه و هاوبیاربووندا بداته

  
   آوردی  به  آردوویه وه  سودیه ید لهش ڕبوار ڕه

١٠/٦/٢٠٠٧  
 
 

 


