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طر��
 بةختى هةآللَة
ئيد�يس عة�

لةنَيو ��نر�كانى ئة���� ثانتايى كا	� هونة	ييةكاند� 
َيكى ضاال"� كا	يطة	 ��بينَيت بؤ طَيِر�نة��� 

َ
(	&ما') 	&ل

كا	�ساتانة�   �  �����	 ئة�  مَيذ���  طرنطى  بةشَيكى 
سة	كة�تو�  	&ماننو�سى  	��ياند���..  	�بر�����  لة  كة 
��قعى�  ثرسة  لة  بةشَيك  هةميشة  نةمر،  ��قى  خا��' 
��كاتة  طة 

َ
كؤمةل كَيشةكانى  طرفت�  كؤمةآليةتييةكا'� 

ئة�  ��هَينة	  خؤ�.  نو�سينةكانى  كا	�  ى 
َ
هَيل سة	 

�9نيا	يية  	&شنبֲר��  ئاستى  مةعريفة�  كؤ�  كة  كةسةية 
لة  ضِر��كاتة���  كايةكاند�  بو�	�  سة	جة<  لة  �	��كانى 
كةشَيكى  خولقاندنى  ئة����  9ماني  بةكا	هَينانى  ِ	َيطة� 
فةنتا9يا�  با9نة�  نَيو  ��خاتة  خوَينة	  هونة	ييانة�� 

ى خؤية��.
َ
خةيال

تائَيستا  ئة� ��نطؤية� كة طو�ية كو	�   بو�نى 
َ

Cلةطة
طر� تايبةتمةند�� 

َ
نةيتو�نيو� ببَيتة خا��ني 	&مانَيك كة هةل

لَير��  بةآل<  بَيت،  خؤمانة  كؤمةآليةتيى  كولتو�	��  با	� 
 "�� كة  ��بينرَين،  لَيִِר��  جد��  ى 

َ
هة�ل َيك 

َ
كؤمةل لة�َ� 

خؤشى� لةسة	ثَى 
َ
سة	�تا� هةنطا�َيكى طة�	�تر ماية� �ل

��ستانى ئة< ��نر�ية لةنَيو ئة��بياتى كو	�يد�.
نو�سة	�  	&مانى  تا9�ترين  ة) 

َ
هةآلل بةختى  (طر���� 

ثَيشو���  ما���  لة  كة  نةهايى)�،  (عةتا   Hماننو�&	
طرنطيى  بآل�كر�ية��،   �Jنجة�� ضا�	 لةالية' ضاثخانة� 
هةنو�كةيى  كَيشةيةكى  لة   Hبا كة  لة�َيد�ية  	&مانة  ئة< 
لةنَيو   Lكا�� كو	��  تاكى  بو�نى  طة� 

َ
كؤمةل ئةمِر&� 

كولتو�	� ئة�	�ثا، لة� بة	كة�تنة  شا	ستانييانة ����َيت 
طيا'�  خؤ	��   "�� كو	��  تاكى  لةال�   Mتائَيستا كة 
، ساية� بةسة	 �يا'� بֲרكر�نة��� 	�فتا	ماند� 

َ
	&�O عةقل

لة  	&مانة  ئة<  بةسة	هاتةكانى   �  �����	 كؤ�  كر����، 
نةخؤشخانةيةكى �آلتى سويد��� ��ستثَيد�كاL.. كاتَيك 
ة��نى 	&مانةكة، لةسة	 ضرثا� نةخؤشخانة 

َ
ة) ��" ثال

َ
(هةآلل

ى 
َ
لةنَيو�' مة	�Q �ياند�، ضا��ِ	��نى ساL لة���� ساL كال

ة كضى �آلتَيكة كة بةحوكمى ��بونة	يت� 
َ
��كاتة��، هةآلل

سيستمة سياسى� ثةيو�نديية كؤمةآليةتى� ئابو�	ييةكا'، 
ةكيانة� با�كساال	�� كولتو�	� 

َ
لة�َير كا	يطة	يى بֲר� خَيل

	��ضييةكانى  نَيضֲר�  قو	بانى�  ��بَيتة  ���كة�تو��� 
ثيا�َيكى  كضى  ة 

َ
هةآلل  ،T&مر ئا	����9  �يا'�  جو�نيى 

قو	بانيد�نة،  تَيكؤشا'�   �Lخةبا خا��نى  كة  سياسيية 
نةيتو�نيو�  قو	بانيد�نة   �Lخةبا سياسيبو�'�  ئة<  بةآل< 
9�ِ	�ية" �� لة< با�كة بكاL كة ��ستبة	��	� ثةيو�نديية 
	&شنبֲר��  ئاستى  بة   Lخزمة بَيت�  ييةتةكا' 

َ
فيو��ل

لةسة	  �	�ستى  	�نطد�نة��يةكى   �Lبكا ثَيشكة�تنى 
ضو�	ضَيو��  لة   Lبةتايبة هةبَيت،  ثةيو�ندييةكاني 
خَيز�ند�. بو�نى ئة< با�كة� كا	يطة	يي لةسة	 	������كانى 
بؤ  كو	�ييةكانة  سياسيية  هَيز�  �َينة�  	&مانةكة،  نا� 
فة	9كر���كا'�  ثֲר&9�  بابةتة  ضةمك�  لة  بة	طريكر�' 
 L�����9 � بֲרكر�نة��� نة��يةكما' نيشاند�	ضةثاندنى ئا
كولتو�	��  ئاستى  لةسة	   '���� طؤِ	�نكا	�  ى 

َ
هة�ل كة 

كة  هَيز�نة�  ئة<  بֲרكر�نة���  ضونكة  كؤمةآليةتى، 
طةيا' 

َ
كؤمةل  �T&مر ئايند��  ضا	�نو�سى  ئةمِر&  بِريا	� 

بةنوَيبو�نة��  	َيطة  كة  كولتو�	�'  بة�  سة	  بة��ستة، 
بة	����نديى خؤيا'  نايةنة���  ثةيو�ندييةكاند�  فكر�  لة 
بةتاكى ئينسانةكا'  طة� تا" 

َ
لة���� ��بيننة�� كة كؤمةل

نة��.
َ
لة ليتا�� ���كة�تو�يى� طةمذ�ييد� بهَيل

خوَينة	  لة   �� كة  �َيِرَيكة  ضةند  	&مانةكة  ��سثَيكى 
��كاL تا ���ين �َيِر شوَين 	������كا'  بكة�َيت� بة���� 
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نةهايى)  (عةتا  بكة�َيت،  ة) 
َ
(هةآلل 	�شى  ضا	�نو�سى 

كة  هَينا��  خةنجة	َيكى  	&مانةكة��  لةسة	�تا�  هة	 
تا  ��كة�َيت»�  ة 

َ
هةآلل  ���� شا	  شا	��   Lآل� «�آلتة� 

َيت ئة� خةنجة	� كولتو�	َيكة 
َ
كؤتايى 	&مانةكة ثَيما' ��ل

بة   ���	� ة�� 
َ
هةآلل با�كى  لةالية'  ئامانةتَيكة  ياخو� 

�آلتى  لة  ئةطة	  ئة���  بؤ  ة، 
َ
هةآلل مَير��  شَير���9 

كؤمةآليةتيى  ��بونة	يتى  سة	ثَيضيى  �نةكة�  سويد 
خوَين  ى 

َ
شةآلل ضا	�نو�سى  خةنجة	�  بة�  كر�  كو	�� 

ةM  بة� ثَيية� لة�َير كا	يطة	يى خَيز�نَيك� 
َ
بكرَيت، هةآلل

يية�� 
َ
با�كَيكى تر��سيؤنيد� ثة	��	��كر���، هة	 لة مند�ل

 Lسوكة�
َ
ة� هةل

َ
ئا	����9 ئة��� كر���� ��" كوِ	 مامةل

ة) 
َ
ة بة (هةل

َ
بكاL، تةنانةL ثَيشى خؤشبو�� لةبر� هةآلل

بانطى بكة'� سيفةتى كوِ	�نة بد	َيتة نا��كة�، ��" ضؤ' 
	�نطد���تة��،  بֲרكر�نة��شيد�  	�فتا	�  لة  ةتة 

َ
حال ئة< 

بة<  ى 
َ
�ل  	&9 ةكيية 

َ
خَيل سياسى�  ثيا�َيكى  كة  با�كيشى 

ة تةقليدييةكاند� 
َ
ة خؤشة، ئاخر لةنَيو بنةمال

َ
كا	�� هةآلل

ئافر�L جَيطة� 	َيطة� نزمة� خا��نى هيض بِريا	َيك نيية، 
�	كى   Mبا خؤيد�  يى 

َ
مند�ل تةمةنى  لة   Mة

َ
هةآلل 	�نطة 

 �L���نيشاند خؤ�  كوِ	   "�� بؤية  كر�بَيت  	�ستيية  بة� 
لة<  هةتا��كو  خؤ�،  مَييينةكانى  سيفاتة  ��كاتة  ثشت 
كاتَيك  بطةِ	َيتة��..  بؤ  ئا��9ييةكانى  لة  بِرَيك  	َيية�� 
ئَير�نة��  لة  ة 

َ
ى هةآلل

َ
مال بةهؤ� هةلومة	جى سياسيية�� 

�َين بؤ كو	�ستانى عَير��X لة ئؤ	��طا� حزبَيكى نةيا	� 
ة 

َ
هةآلل  Yئي نيشتةجَيد�بن،  خا��خَيز�نة��  بة  ��سةآلتد� 

َيك 
َ
��كة�َيتة نَيو سة	��<� �نيايةكى تا9���� بة	 كؤمةل

هة	   M�لةحز ئة�  تا  بةآل<  ��كة�َيت،  تا9�  كةسايةتيى 
جلى ثيا��نة� لةبة	��ية� ضةكى لةشاند�ية، ضونكة لةنا� 
ثةيو�نديية  كة  ئؤ	��طاشد�  هةلومة	جى  فة��9 سياسى� 
كو	�  ئافر�تى  �يسا'  ة، 

َ
�9ل ةكييةكا' 

َ
خَيل سياسيية 

ة  
َ
هةالل بؤية  ��كرَيت..  تةماشا   Zملكة بو�نة��	َيكى   "��

لة  هيضم  «منيش  َيت 
َ
بل با�كى  بة  	َيطة��  لة<  ��ية�َيت 

ثيا��نى تَيكؤشة	 كةمY نيية� خا��' ئֲר���� كةسَيتيى 
حز�  ئيزطة�  لة  بر�يمؤ"  شوَينة�  ئة�  تا  خؤمم»، 
��ناسَيت� ئةميش ��" ثَيشكةشكا	� بة	نامةيةكى ئيزطة 
��بَيت،  تر  ثةيو�ندييةكى  جؤ	�  بة  تَيكةآل�   ��	�  ��	�
بةتايبةL بر�يمؤ" كة كةسايةتييةكى 	&شنبֲר� نا� حز�� 
ئة� ئؤ	��طايةية، هة	 ��9 مخاتةبة� فكر� بֲרكر�نة��كانى 
ةM بة�ثةِ	� بِر���� عاشقى بر�يمؤ" 

َ
ة ��كا�L هةآلل

َ
هةآلل

سوكة��L بؤضو�نة 
َ
��بَيت� سة	سا< ��بَيت لةبة	��< هةل

لة  جيا��9  بر�يمؤ"   Lكا�� هةست  ة 
َ
هةآلل تا9�كانيد�. 

خؤ�  متمانة�  بؤية  بֲר��كاتة��،  تر  تَيكؤشة	�كانى 
ثَيشمة	طايةتى�  �يانى   �Lخةبا لةثةنا  ثَيد�بةخشَى� 

سةختيى هةلومة	جى ئؤ	��طا��� ���	 لة ضا�� سياسيية 
 

َ
Cتا� عةشقَيكى ثا"� قو�	ةكييةكا'، بة بَيد�نطى سة

َ
خَيل

ة بة �آلتى سويد� هاتنى 
َ
��ستثَيد�كاL، تا طةيشتنى هةآلل

ة، تا	مايى عةشق� بؤضو�نة 
َ
شَير��9 ��" مَير� بؤ ال� هةآلل

 L.. تةنانة�	ييا' ��بَيت لةسة	يطة	جو�نةكانى بر�يمؤ" كا
كر�بو�،  شَير��9  بؤ  لة��ستضو��شى  عةشقة  ئة�  باسى 
ة لة �آلتى سويد��� هَيشتا 

َ
���جا	 بر�يمؤ" ��مرَيت� هةآلل

سة	مةستة بة� عيشقة.
سة	�تا��  لة  هة	  شَير��9  ة� 

َ
هةآلل ها�سة	يى  �يانى 

كة  ناكؤكيية"   ..Lستثَيد�كا��  
َ

Cقو بةناكؤكييةكى 
ثةيو�ندييةكا'،  كولتو�	�  نا�  ��ضَيتة��  	�طوِ	يشة� 
ة ما��يةكة لة �آلتى سويد�� تا ئةند�9�ية" 

َ
ضونكة هةآلل

بֲרكر�نة���  ثةيو�نديى�  جؤ	�  ��ستبة	��	� 
ة�� 

َ
عةقل ئة�  بةهةما'  شَير��9يش  بو���  خؤ	هةآلتييانة 

ة ثَيكهَينا��، كة 
َ
 هةآلل

َ
Cضؤتة سويد� �يانى ها�بةشى لةطة

لة كو	�ستا'� ئؤ	��طا هةيبو��. شَير��9 بةخةنجة	َيكة�� 
جطة  نيية  هيض   M�	خةنجة ئة�  سويد،  �آلتى  ��ضَيتة 
ضونكة   ،Lكا�� سو�	  ة 

َ
هةآلل ضا	�نو�سى  كة  لة��� 

شا	ستانييةتى  كولتو�	�  بة�يا'�   
َ

Cتَيكة تة���  ئة< 
ئؤ	��طا�� خةنجة	�كة  لة  كة  بةآل< شَير��9  بو��،  سويد 
ة 

َ
هةآلل ئةطة	  ئة��ية  بؤ  ��	��طرَيت  ة 

َ
هةآلل با�كى  لة 

نةيتو�نى ��" �نَيكى ملكةضى مَير�� ثيا� ئيد�مة بة�يانى 
ى بثَيكَيت، ���جا	 

َ
خَيز�نى بد�L، ئة�� بة� خةنجة	� سة	 �ل

ة�� 
َ
هةآلل  

َ
Cلةطة كَيشة� شَير��9  هة	��بو�.  ضا	�نو�سيش 

ة ��كاL كة 
َ
لة�َيو� ��ستثَيد�كاL كة شَير��9 ���� لة هةآلل

َيت تؤ يا�L ضؤتة�� 
َ
	�بر���� خؤ� لةيا� نةكا�L ثَيى ��ل

طةيةكيت.. هة	ضيى 
َ
ثيا�َيك� Z كؤمةل  Z كة كَييت� كضى

�يانى  	َيضكة�  سة	  بخاتة  شَير��9  ��ية�َيت  ةشة 
َ
هةآلل

بֲרكر�نة���  ��ستبة	��	�  ئة���  بؤ  ئة�	�ثيانة��، 
ة كولتو�	� ئة�	�ثى 

َ
كو	�ييا' بَيت، ضونكة بةِ	��  هةآلل

ئينسانيY�� حو	مة�L 	َيز� تَيد�ية بؤ مر&T، بةآل< شَير��9 
��ستبة	��	� ئة< جؤ	� ثةيو�ند�� كولتو�	� نابَيت� 	&� 

�Y تؤخY ��بَيتة��. 
َ
لة���� 	&� ناكؤكييةكانيا' قول

	&مانةكة��  كؤتاييى  بةشى  لة  كة  سةعد�  �كتؤ	 
	&مانةكة  نا�  	������كانى  بَيذ�	�   "�� ��	��كة�َيت، 
��خوَينَيت،   H	�� ئة�  ال�  ة 

َ
هةآلل �9نكؤية�  مامؤستا� 

�كتؤ	 سةعد� كا	يطة	يى 9&	 لةسة	 فكر� بֲרكر�نة��� 
 Lتةنانة ��طؤِ	َيت،  �يانى  ئا	�ستة�  ����نَيت�  ة 

َ
هةآلل

ة� 
َ
هةآلل خَيز�نييةكانى  كَيشة  قوآليى  نا�  ��ضَيتة 

شَير��9يشة��، هة	 ئةمةشة ����كاL لةثاM جيابو�نة��� 
ة� �كتؤ	 سةعد� 

َ
ة لة شَير��9 ئيY ثةيو�نديى هةآلل

َ
هةآلل

لة خوَيندكا	� مامؤستا�� ��بَيتة ثةيو�ندييةكى عاشقانة، 
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بةآل< شَير��9 ثاM جيابو�نة��M ��ما	طֲרيى ثيا�ساال	� 
سةعد�  �كتؤ	  ة� 

َ
هةآلل بةعةشقى  كاتَيك   �Lينا��	بة

ة 
َ
هةآلل كا	� ضا	�نو�سى  ���9نَيت خةنجة	�كة� ��خاتة 

طومانى  هة	  شَير��9  ثَيشYيش  بَيطوما'   ..Lكا��  
َ

لَيل
ثيا�َيكى  �كتؤ	  لةكاتَيكد�  هةبو��،  سةعد�  �كتؤ	  لة 
ة 

َ
ل
َ
فا	سة شَير��9 ��ما	طֲרيى نةتة��يى ��يطرَيت� بةهةال

 ثيا�َيكى عةجةمد� تَيكةآل�يى خَيز�نى 
َ

Cَيت نابَيت لةطة
َ
��ل

�	��ستبكرَيت.
��طمةنة�  ئة9مو�نة  لة<  نةهايى  عةتا   Hماننو�&	
خؤيد� كا	^ لةسة	 ����	يى هةلومة	جى �يانى ثةنابة	�نى 
كو	� كر���� لة ئة�	�ثا، بة� ثَيية� كة تاكى كو	�� لةنا� 
ى 

َ
كولتو�	� شا	ستانييةتى ئة�	�ثا�� ��بنة قو	بانى عةقل

جيا��9�كا'�  شا	ستانييةتة  بة	كة�تنى  خؤ	هةآلتييانة، 
 �Lهةآل	خؤ بֲרكر�نة���  كولتو�	�  نةكر�نى 

َ
قبو�ل

	�����َيكة��  كا	�كتة	�  ضةند  	َيطة�  لة  ئة�	�ثا� 
تة9يفكر����، ضونكة 9&	َيك لة ئَيمة ئة�	�ثا بة كا	طةية"� 
ثةيد�كر�'�  ثا	�  بؤ  لَيد�كةين  ضا�  طة�	�  با�9ِ	َيكى 

ةمةندكر�'.
َ
خؤ���ل

� 9مانيش ��" 	�طة9َيكى بنضينةيى 
َ

C&مانة�� خةيا	لة< 
َيكى باآل� هةية� خوَينة	 هةست 

َ
هة	 تَيكستَيكى ئة��بى 	&ل

ضونكة  خوَيندنة����،  لةكاتى   Lكا�� ئا	�ميية"  بةجؤ	� 
ى 9ما' لة هة	 تَيكستَيكى ئة��بيد� لة���� بة	جةستة 

َ
	&ل

9ما'  ؤ9بن، 
َ
ئال ضةند  بةسة	هاتةكا'   �  �����	 كة  ��بَيت 

��تو�نَيت بةشَيو�يةكى سا�� بيانطَيِرَيتة��.
َيك 

َ
كؤمةل �	يا  خوَينة	�  	&مانة��  ئة<  لةكؤتايى 

 �����	 ئة<  لة كؤ�  ئايا  ��بَيت،  �	�ست  ال  لة  ثرسيا	� 
� بةسة	هاتانة�� كَى تا��نبا	�� كَى بَيتا��'؟ 	يشة� ئة� 
قة��	� ضا	�نو�سانة ��ضنة�� كوَ�، كة �� لة ضا	�نو�سى 
ةكا'� شَير��9�كا' ��كاL بة� �	��� بِر&'؟ سيحر� 

َ
هةآلل

ئة� جؤ	� ثةيو�نديية نا�	�ستة كؤمةآليةتييانة لة ضيد�'، 
كة �� لة مر&ظى كو	� ��كاL ��ستبة	��	� نةبن� خوَين� 
قو	بانى لةثَينا��� بد�'؟ ئةمانة� ضةندين ثرسيا	� �يكة 
ئة< 	&مانة بة���� خؤيد� ��يهَينَيت� هةست ��كرَيت كة 
تة���  هَيشتا  ة) 

َ
هةآلل بةختى  (طر���  بةسة	هاتى   Yئي

�يكة��  ثانتايي  	�هةند�  ضةندين  لة  ��كرَيت   � نةبو�� 
بطَيِر�	َيتة��� باH بكرَيت.


