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 پێشەکی

کوردستان بۆ خۆی و بە هەر چوار دەوڵەتەکەوە کە تێیدا 
دانەنرێن، لە ریزی  دای واڵتانی دواکەوتوولە ریزدابەشکراوە، ئەگەر 

واڵتانی گەشەنەکراو دان. و هەوڵدەدەن گەشە بکەن، بەاڵم هێشتا هیچ 
سیستەم سیستمێکی روونیان بۆ رەوتی گەشەکردن هەڵنەبژاردووە. 

پێویستی بە رێکخراوی هێزی کار هەیە. )کریکاران و وەرزێران( 
رێکخراوێک کە خۆیان دایمەزرێنن و بەڕێوەی بەرن. نەک لە سەرەوە 
 بۆ خوار و بە فەرمانی دەوڵەت یان حێزب یان دیکتاتۆرێک دامەزرێ.

بە دەست دەوڵەتەکانەوەیە. هەر  انی ئێمەزۆربەی پرۆژەکانی واڵت
دەوڵەتێک دێ، بەرنامەیەکی تازە دادەنێ بە بێ ئەوە درێژە بە 

و نەکردووە، بەجێ دێڵێ بەرنامەکانی پێشوو بدا. بەرنامەکەی خۆی تەوا
سەرەوبەرەیی و بێ  دیکە. ئەمە بۆ خۆی هۆی بێبۆ دەوڵەتێکی 

 سیستەمییە کە بووەتە هۆی کاوڵ بوون و سەرنەکەوتن. 

ڵدانێکە بۆ پیشاندانی یەکێک لە سیستەمەکانی وئەم کتێبە هە
گەشەکردن، هەوڵەکانی پێشکەوتن و چۆنیەتی رەوتی  ئەزمونکراوی

خەڵک بە گشتی و هێزی کار بە تایبەتی. هەڵەکان و 



4 

 

نەکانیان. بەرەڕووبوونەوە لەگەڵ تەنگ و چەڵەمەکانی سەرکەوت
 ئابووری، سیاسی و کۆمەاڵیەتیدا.

بە هیوای ئەوە کە لە هێندێ بواردا رێنوێن بێ بۆ ئەوانە کە بیر لە  
 گەشەی واڵتەکەیان دەکەنەوە.

سپاس و پێزانین بۆ کاک کامیل شاموحەمەد کە ئەرکی 
فەڕۆخ کە بەرگەکەی  پێداهاتنەوەی بە ئەستۆ گرت. هەروەها کاک

 ئامادە کرد.

* 
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 مانای گەشەی کۆمەاڵیەتی 

گەشە یان پێشکەوتن دەستەواژەی بەکار هێنراو لە رۆژئاوا دایە و لە 
دەورانی رۆنێسانسدا )سەدەی پازدە هەتا هەژدە( پێک هاتووە. دەورانی 
بیرکردنەوەی نوێ و شۆڕشی پیشەیی گرێدراوە لەگەڵ پێشکەوتنی بێ 

تایە. اهەهەت بۆسنوور. نە تەنیا بۆ دەورەیەکی دیاریکراو بەڵکوو 
ک کە هەم سروشتییە و هەم پێویست. چارلز داروین لە پێشکەوتنێ

کارە پێشەنگەکەیدا سەبارەت بە "بونیادی نەوعەکان" ناوەرۆکێکی 
ا. لێرە پێشکەوتن وەکوو رەوتێک، ەدتایبەتی بە ئەم دەستەواژەیە د

وەکوو گۆڕانێکی ناوەرۆکی لە هەلومەرجێکی نزمەوە بۆ سەرەوە، بۆ 
ئەو لە بواری ژینەوەرناسیدا ئەم ئاستێکی بەرزتر ڕەچاو کراوە. 

دەستەواژەی بەکار هێنا، بەاڵم زانایانی دیکە لە بوارەکانی دیکەشدا 
بەکاریان هێنا. ئابووری، سیاسەت و لەهەموو زیاتر لە پەیوەندییەکانی 

کۆمەاڵیەتیدا و بە تایبەت لەو شتەی کە پیی گوترا داروینیسمی 
لە بوواری ئیستێعماری و کۆمەاڵیەتی، کە بوو بە هۆی بەکارهێنانی 
 (1٦)راسیسم لە زۆربەی واڵتە ئۆروپییەکاندا. 

جۆرج ون ورایت فیلسوفی سوێدی/ فێنالندی دەڵێ: بیری 
پێشکەوتن لە واڵتانی رۆژئاواییدا، دەبێ باوەڕ بە گەشە و پێشکەوتنی 

 ئەخالقیش لە خۆ بگرێ.
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 ،رۆژئاواییدالە واڵتانی چاوهەتەری مێژوویی بیری پێشکەوتن  یپێبە
لە یۆنانی گییەکاندا، دیاردەیەکی الوە. لە بوارە فەرهەنبە تایبەت 

کەونارا و سەدەکانی ناوەڕاستدا تێگەییشتنێکی بە تەواوی جیاواز هەبوو. 
نگەکاندا دەگوترا کە پاش دەورانێکی زیڕین، ەلە زۆربەی فەره

هەر ا دیشیۆنانکەونارای دەورانێکی دژوار دێتە پێشەوە. لە دەورانی 
. روانگەی "ئێنجیل"یش هەر وایە. دەرکردن لە ئەم باوەڕە هەبوو

 بەهەشت.

بۆ  دەیگوت: بوو کەهە ێکبۆچوون شێوەلە کۆمەڵگا وەەرزێڕییەکاندا 
گۆڕان یاسایەکی سروشتی هەیە کە سەدەکان بە دوی یەکدا دێن و 

دەگەڕینەوە شوێنی خۆیان. ئەم بۆچوونە لە کۆمەڵی وەرزێڕی 
ووە. گەڕانی رۆژ و مانگ و ساڵ بە دوی یەکدا و سوێدیشدا هەب

 ،دووپاتە بوونەوەی وەەرزەکان بنەمای ئەم بیرە بووە. داب و نەریت
. ژیان لە هارمۆنی لەگەڵ سروشتدا نباب و دایک و پیران پیرۆز بوو

بووە. لە زۆربەی کۆمەڵگا وەەرزێڕییەکاندا نرخاندنێکی لەم شێوە هەیە. 
لە ژیان هەبووە کە زۆر جیاوازە لەو شتەی بەم شێوەیە تێگەییشتنێک 

کە لە کۆمەڵی مۆدێڕندا هەیە. ئاواتی کۆمەڵی وەرزێڕی زۆرتر 
هەزار ساڵ  خۆڕێکخستن لەگەڵ سروشتدایە هەتا گۆڕان و پێشکەوتن.

 تێدەپەڕێ هەتا گۆڕانێک لە ئامرازی کشتوکاڵدا پەیدا دەبێ.
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تەنێ لە  ئەوڕۆ ئەوە هزری پێشکەوتنی شێوە رۆژئاواییە کە بە
سییەکاندا دانراون. خەڵکنا پیشانگامەیداندایە. ئێستا بیرەکانی دیکە لە 

پێی شوێن و بنیادەکانی سەرمایەی بە بوونە ئەم پێشەنگ
 نێونەتەوەییەوەیە.

هێندێ  "گەشەووشەی "بۆ ئێمە کە لەم دنیایەدا گەورە بووین 
ەوتن، مۆدێڕنسازی، تەکنیک. ووشەمان بە بیر دێنێتەوە: پێشک

هێنان، پیشەیی بوون، تایبەتکار بوون، کۆچ )لە گوندەوە بۆ شار( و بەکار
 هەر بەو پێیە گەشەی ئابووری. بەاڵم ئایا پێشکەوتن هەر ئەمانەیە؟

زۆربەی واڵتە رۆژئاواییەکان گەرچی جۆربەجۆر بوون بەاڵم گەشەی 
کۆمەاڵیەتی خۆیان لەسەر مۆدێلی بریتانیا. )بەرەو پێشەیی بوونی 

رتر( دانا. بریتانیا کە بۆ خۆی سەردەمدار بوو شێوەی هەرچی زۆ
دەوڵەت خۆی تێکەڵی ئابووری نەدەکرد.  دالیبراڵی هەڵبژارد. کە لەوێ

لە واڵتانی وەکوو فەرانسە، ئاڵمان و ژاپۆن، دەوڵەت دەورێکی زیاتری 
لە بینای کۆمەڵگادا هەبوو، هەر بەو رادەش لە بەشی پیشەیی و باقی 

 ندا. وەکوو یاسای کار.بەشە زیربیناییەکا

دەوڵەت لە و دەوری  اڵەکانی دوای شەڕی دووهەمدا ئەرکلە س
. بە تایبەت لە واڵتانی کۆمەڵگای رۆژئاواییدا زۆر زیادی کرد

و بە  نێوی "دەوڵەتی ئاسایش"یان لێینا یدا. کە بۆ خۆیانڤسکاندینا
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ی جۆربەجۆری کۆمەاڵیەتی بە تەمای دروست و فەرمانگەدامەزرانی 
 راگرتنی ئەم ئاسایشە بوون. باش

. دەوری نەمادا ئەم نموونەش 198٠گەرجی لە کۆتایی ساڵەکانی 
تایبەتمەندی دەیەی نەوەد بەو  ندەڵێی ئەهلی کردن و لیبرالیزە کرد

 (٦) یە.وەال

گونار میرداڵ شەش خاڵی گرینگ بۆ گەشە دەستنیشان دەکا، کە بە 
ی دیکە هەیە. ئەم بۆچوونی ئەو هەرکامیان کارتێکەری لەسەر ئەو

 شەش خاڵە بریتین لە:

 .بەرهەمهێنان و داهاتەکان 
 پەیوەندییەکانی بەرهەم 
  ستانداردی ژیان )خوراک، خانوو، تەندروستی، فیرکردن و

 بارهێنان(
 .پەیوەندی نێوان کار و ژیان 
  ،و...( سوپائەنستیتوەکان )دەوڵەت، بوروکراسی 
  ،ئایدۆلۆژی، هاویاری سیاسەت )بێچمی دەوڵەت، حێزبەکان

 و...(
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ئابووریزانی ئێنگلیسی "دودلی سیرس" گرنگی دان بە کەم کردنەوەی 
هەژاری و کەم کردنەوەی جیاوازی نێوان هەژار و دەەوڵەمەند، 

 (1دەستنیشان دەکا. )

یەک شت کە لەم لێکدانەوانەدا نادیارە، هێزی کار و چۆنیەتی ئەو 
ەشەیە. لە پێشکەوتنی گدەستکێشی هێزەیە کە لە راستیدا ئەو 

کرێکارە و دەبێ سەرنجی تایبەتی بە ئەم هێزە هێزی پیشەییدا 
خاڵم  حەوتجوواڵنەوەی کرێکاران بدرێ. بۆیە من لە ریزبەندیدا 

 داناوە:

" بە تایبەت لە سوێددا زۆر دەوری لە کرێکاری بزووتنەوەی" 
 گەشەی کۆمەاڵیەتیدا هەبووە. 

وون بۆ مافی مرۆڤ و یەکسانی " وەکوو پێوەرێک بژنانتێکۆشانی "
 ژن و پیاو لە کۆمەڵدا. 

" وەکوو گرینگترین بەرهەمهێنەران بە تایبەت لە وەرزێرانکشتوکاڵ "
کاتی قات و قری و شەڕەکاندا. هەلومەرجی ژیان و کردەوەی کرێکار 

 و جووتیار بۆ پیشاندانی پەیوەندی بەرهەمهێنانیش گرینگە.

" باسی روانگە و هەوڵی خاوەنکار بۆ دەسەاڵتی و خاوەنکار پیشە" 
 خۆی و هەروەها رادەی دابینکردنی )پیشە( پێواری گەشەکردنەکەیە. 
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بۆ نیشاندانی باشتربوونی ژیان یان کەموکوڕییەکان کە  "کۆمەاڵیەتی"
پەیوەندی راستەوخۆی لەگەڵ تێکۆشانی جوواڵنەوەکان بۆ ژیانی ئاسودە 

 هەیە.

" هەموو ئەو شتانەی کە لە خاڵەکانی پێشوودا هەیە، "سیاسی
بەرنامە و سیاسەتی و لە  راستەوخۆ گرێ دەدرێ لەگەڵ دەسەاڵت، 

ی حوکومەت و ەیو رێکخراو دامەزراوەییبەڕێوەبردندا. چۆنیەتی 
 کی لە پەیوەندی لەگەڵ واڵتانی دیکەدا.ەسیاسەتی ناوخۆیی و دەر

 لە ژیانی کۆمەاڵیەتیدا.وەکوو بەرهەمی هزر و هەست  "هونەری"

( لە ساڵەکانی UNDPبەرنامەی گەشەی رێکخراوی نێو نەتەوەیی )
دا راپۆرتێکی باڵو کردووەتەوە کە نیشانەهایەکی دیکەی بە لیستەی 9٠

: ی بۆ ژیان بە مەرج داناوە وەکووایەتگەشە زیاد کردووە و هێندی چۆن
ەخۆشخانە، تەمەن درێژی، رێژەی مەرگی مندااڵن، بێکاری، داهات، ن

دێمۆکراسی، ئازادی چاپەمەنی، دابەش بوونی ئیمکانات، ئاستی 
اوی شوێنی دانیشتوان و تێچووی پەروەردە، هەلومەرجی ژنان، پەست

 (٦). سوپای شبە

 ئایا درێژەدانی ئەم گەشە بەم شێوەیە ئیمکانی هەیە؟ 

چۆنیەتی ئاستی ژیان  یپێواڵت بە 173اپۆرتە لیستەیەکی لە ئەم ر
ئامادە کردووە کە لەوێ وەک چاوەڕوان دەکرێ سوێد لە سەرەوەی 
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لیستەکەیە. لە راپۆرتی ساڵی نەوەددا سوێد پاش ژاپۆن دووهەمە و 
. چوار ساڵ ندێ ادوای ئەم سویس و نۆروێژ و دانمارک و هۆلەند

هاتوتە رادەی پێنجەمەوە. لە ئاخر لیستەکەشدا وەک سوێد دوایە 
 (٦ڕوان دەکرێ واڵتە ئەفریقییەکان و ئەفغانستان دێ. )چاوە

 

 ساڵەکانی دەستپێک

هەتا دەگاتە سی ساڵی ئاخری سەدەی هەژدە سوێد واڵتێکی 
کشتوکاڵییە. خەڵک لە ژێر سیستەمی فئودالیدا بە هەژاری دەژین. 
ئەشرافی فئودال بە پشتیوانی پادشا پارلمانیان بە دەستەوەیە و رێگا 

 یانە نادەن کە ئەوکاتە لە هەموو ئۆروپا دەستی پێکردبوو.بەو گۆڕانکاری

سوید پارلەمانێکی دووژووری )دوو  197٠هەتا ساڵی  18٦٦لە ساڵی  
بوو. وەکوو یەک سیستەم(ی هەبوو. هەردوو پارلەمانەکە دەسەاڵتیان 

پارلەمانی یەکەم کە بە نوێنەرانی هەڵبژاردەی ناڕاستەوخۆ ناو دەبرێ ، 
بریتی بوون لە نوێنەرانی شارو پارێزگاکان کە بەشێوەیەکی ڕێژەیی 

بەپێی ژمارەی دانیشتوان بە هەڵبژاردنی شارەوانی و پارێزگاکان 
ژووری نوێنەرانی ساڵ بوو.  8دادەنران. ماوەی خولی ژووری یەکەم 

 م بە هەڵبرژاردنی ڕاستەوخۆ بۆ چوار ساڵ هەڵدەبژێردرانهەدوو
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 8٠٠مافی دەنگدان بۆ پیاوان بوو. پیاوێک دەیتوانی دەنگ بدا کە  
ریکسداالر )پارەی کۆنی سوێدی( داهاتی سااڵنەی هەبێ. ئەمە زیاتر 

ئەوان لە داهاتی کرێکارێک بوو. وەرزێڕەکان بەاڵم ئەوەندەیان هەبوو،  
 ن دامەزراند و لە پارلمانی خەڵکدا زۆربە بوون. دا حێزبیا18٦7لە 

ۆر درەنگ لە راستیدا بە سەنعەتی )پیشەسازی( بوونی سوێد ز
پێدەکا. هەتا ئەوکاتە هێندێ کارگەی بچووکی کەوشدۆزی و دەست

نەجاری و پارچە و خەیاتی هەبوون کە سنفی خۆیان هەبوو. ئەم 
 سنفانەش دژی دانانی کارخانە بوون. 

ۆڕانکارییەکانی نیوەی دووهەمی سەدەی هەژدە کە بە کورتی گ
ەنعەتی دەبێتە رێگاخۆشکەر بۆ ئەوە کە سوێد بەرەو واڵتێکی س

 :)پیشەسازیی( بڕوا ئەمانەن
184٥  

 بە پێی یاسا، پیاو و ژن وەکوو یەک میرات دەبەن.
18٦4  

 پیاو مافی لێدانی ژنەکەی نییە.
18٦٦  

مندااڵنە کە لە دەرەوەی مافی میرات بردن لەدایک بە ئەو  -
  .هاوسەرگیرییەوە بەدنیا دەهاتن، درا
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مافی  187٠جووەکان مافی دەنگدانیان پێدرا، بەاڵم هەتا  -
بەشداری لە دەوڵەتیاندا نەبوو. ئەوە نیشان دەدا کە کەمە 
 نەتەوەییەکان مافی یەکسانیان لەگەڵ سوێدییەکاندا نەبووە.

 .یەکەم مەدرەسەی پەرستاری کرایەوە -
18٦7 

حیزبی لێبراڵ لەو کاتەدا لە  .حێزبێکی لیبراڵی نوێ دامەزرا -
 زەویندارانی بچووک پێکدەهات.

 .مەدرەسەی هێزی دەریایی کرایەوە -
18٦8  

ئەم مەدرەسانە لە  .یەکەم مەدرەسەی خەڵک بنیات نرا -
دانمارکەوە دەستی پێکرد و گەییشتە سوێد. ئامانجی سەرەکی 
راگرتنی زمان و داب و نەریتی واڵت بوو لە بەرانبەر هێرشی 

 زمان و کولتورەکانی دیکەدا.
یەکێک لە  .کارخانەی ئاسنی مونکفورش دەستی بەکار کرد -

 سەرچاوەکانی داهاتی سوێد )هەر ئێستاش( خۆڵی ئاسنە و لە
 کانەکانی باکووری سوێد دەردەهێنرێ.

18٦9 
لە مێژووی سوێددا  .کۆچکردن بۆ ئەمریکا زیاتر پەرە دەستێنێ  -

کوچکردن بۆ ئامریکا چەند جار روویداوە. ئەو کاتە لە ئامریکا 
زەوی بێ خاوەن زۆر بوو. ئەمەش بۆ وەرزێڕی سوێدی کە زۆر 
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نەداری پڕکار و هەژار بوون، دەرفەتێک بوو کە لە بێکاری و 
سوێد هەڵبێن. لەو کاتەدا ئەمریکا لە دەورانی بووژانەوەدا بوو و 

 پێویستی بە کرێکار بوو.
دانانی یەکەم  مانگرتنی بەناکان لە ستۆکهۆڵمدا دەبێتە هۆکاری  -

 .کە هەمووان دەگرێتەوە( کرێکاران ێککۆپەیمانی )پەیمان
پەیمانی کۆ واتە کرێکارەکان بە گشتی پەیمانێک لە گەڵ 

ەنکار دەبەستن و دوایە نە خاوەن کار و نە کرێکار بە تاک خاو
پەیمانی دامەزراندن نابەستن. ئامانجی سەرەکی ئەوەیە کە 
مووچە زیاد و کەم نەدرێ بە کەس و یەکێتی کرێکاران 

 بپارێزرێ.
ئەم شێوە پەیمانە لە الی ئێمە )لە هەر چوار واڵتەکە( هێشتا  -

 نەهاتووەتە ئاراوە.
187٠  

وەکوو هەموو واڵتانی پێشنەکەوتوو کاری ژنان ماڵداری و  -
مناڵداری بووە. بەاڵم بە هۆی گەشەی کۆمەاڵیەتییەوە دەرفەتی 
کار بۆ ژنانیش پەیدا دەبێ. لەم ساڵەدا یەک لە سێی کرێکارانی 

سەنعەتی لە ژنان پێکهاتبووە کە زۆربەیان لە بەشێ رستن 
 )پارچە(دا کاریان کردووە. 

زەی کار، ببوە هۆی ئەوە کە هەموو ئەندامانی کەم بوونی م -
بنەماڵە بۆ بژیوی ژیانیان کار بکەن. لە الیەکی دیکەوە کاری 
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ژنان و مندااڵن هەرزانتر بوو. مووچەی زۆر کەمتریان پێدەدان، 
بۆیە لە بەشی غەیرە تەکنیکیدا لە کاری مندااڵن بە فراوانی 

ەدەغە کردنی دا یاسای ق188٠هەتا لە ساڵی  .سوود وەردەگیرا
هێشتا  189٠کاری مندااڵن پەسند کرا. سەرەڕای ئەوەش هەتا 

لە واڵتانی ئێمە سەرەڕای بوونی  کریکاری منداڵی هەر هەبووە.
یاسای سنوردارکردنی کاری مندااڵن، بەاڵم بە هۆی هەژارییەوە 
کاری مندااڵن هێشتا بە زۆربەیی دەبیندرێ. دیارە مندااڵنی الی 

اڕ و کاری دەستفرۆشیدا کەڵکیان لێی ئێمە زیاتر لە باز
 وەردەگیرێ. 

پێشتر لە زۆر  .مافی خوێندن لە بەشی پزشکیدا بە ژنان دەدرێ -
 بواردا ژنان مافی خوێندنیان نەبوو. پزیشکی یەکێک لەوانە بووە.

 مافی یاسایی جووەکان وەکوو خەڵکی دیکەی سوێدی لێدێ.  -
1871 

 بانکی تیجارەت دەکرێتەوە. -
 .اغەزسازی زۆر دەبنکارخانەکانی ک -

 .کارخانە مەکینەی درومانی "هوسکوارنا" بنیات دەنرێ 187٢
1873 

 پارەی سوێد بە پشتیوانی زێڕ دەکرێ بە کرۆن. -
ئازاد دەبن کە سەربەخۆ بن و لە ژێر رکێفی کلیسای  کلیساکان -

دەوڵەتیدا نەبن. جوواڵنەوەی کلیسای ئازاد یەکێک لە جوواڵنەوە 
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زۆر پێش جوواڵنەوەی کرێکاری دەستی کۆنەکانی سوێد بووە. 
 پێکراوە.

 بە ژنان مافی خوێندن لە هێندێ لە بەشەکانی زانکۆدا دەدرێ. -
یەکەم کۆمەڵەی ژنانی هاوسەردار بۆ بەدەستهێنانی مافی دارایی  -

خۆیان پێکدێ. هەتا ئەو کاتە ژنان هەرچێکیان هەبووایە 
 .هاوسەرەکەیان مافی دەستبەسەرداگرتنی هەبوو.

1874 
ژنان مافی راگرتنی مووچەی کارەکەیان بەدەست دەهێن. هەتا  -

 ئەو کاتە پیاوان هەموو داهاتی بنەماڵەیان لەبەر دەستدا بوو.
لە واڵتانی ئیسالمی  .یەکەم دەبیرستانی کچانە بنیات دەنرێ -

تەنانەت لە ئێرانی دەورەی پاشایەتیشدا کچان مەکتەبی تایبەتی 
 و کات بەم شێوە بووە.خۆیان هەبوو. دیارە لە سوێدیش ئە

یاسایەک دەردەچێ کە خەڵک دەبێ زبڵەکانیان لە  187٥ -
 زبڵدانی تایبەتدا دانێن کە دوایە سپورەکان کۆی بکەنەوە. 

187٦ 
دەسەاڵتی شا بە هۆی هەڵبژاردنی سەرۆک وەزیرانەوە کەم  -

 ،هێندێ لە ئەرکەکان دەدرێ بە سەرۆک وەزیران .دەبێتەوە
بەاڵم هێشتا الیەنگرانی شا لە پارلمان زۆرینەن و دەسەاڵتیان بە 

 دەستەوەیە.
 .ئێریکسۆن یەکەم هێڵی تێلگراف لە ستۆکهۆڵم دادەنێ -
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لە زۆر  .بە بڕیاری دەوڵەت سیستەمی مێتریک بەکار دەهێنرێ -
واڵت )هێشتاش( سیستەمی مێتریک )مێتر، کیلومێتر، کیلو و...( 

هەر واڵتێک جیاوازی هەیە بەکار  نییە و سیستەمی کۆن کە لە
دەبرێ. بۆ نموونە الی ئێمە لە کۆندا بۆ کێشانە دەگوترا مەن، 
 نیم مەن و چارەک و پەنجا و... کە دواتر بوو بە کیلو و گرم.

1877 
 کەڵک وەرگرتن لە تلەفون بەڕێ دەکەوێ -
 .کارخانەی شەقاتە دروست کردن دەکرێتەوە -

1878 
لە شیر دادەنرێ کە دەبێتە بنەمای  کارخانەی خەیرا خامەگرتن -

 .ئەم پیشە لە دنیادا
عمەرەی سوێد بە فەرانسە ەستودورگەی بارتولومی ئاخرین م -

 .دەفرۆشرێ
 .مەدرەسەی بەرزی سوێد بە خۆبەخشی خەڵک بینا دەکرێ -
زانکۆکانی بنیاد نانی زانکۆکانی ئۆپساال و لوند کە ئێستاش لە  -

و  87ەکەمیان لە ساڵی ی  پێدەکا کە هەرە بەرزی سوێدن دەست
 (11) دەکرێنەوە. 8٢دووهەمیان لە 
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 جوواڵنەوەی کرێکاری
 

 

کی گشتی هەرە زۆرە. بۆیە بە وێد داپۆشراوە لە دار و سەرمایەیس
بوونی سوێد لە نیوەی دووهەمی سەدەی هەژدەوە لە دانانی پیشەیی

کارگەی دارتاشینەوە دەستپێدەکا. یەکەم کارخانە لە سۆندسڤاڵ 
دادەنرێ. ئەم کارخانە دەبێتە هۆی پێکهاتنی شەش گروپی کرێکار. 

داربڕەکان، کە زۆربەیان گوندی بوون و هەر لەو ناوچە دەژیان. لە نێو 
جیاواز هەبوون. لە کرێکاری ماشینە  کارخانەکەشدا چەند دەستە

 چێوبڕییەکانەوە هەتا کرێکاری بارکردنی تەختە بۆ هەناردەکردن. 

ی لە کۆمەڵگادا لە شوێنێکەوە دەستپێدەکا و پیشەیپڕۆسەی 
ناڕاستەوخۆ کاردەکاتە سەر شوێنەکانی دیکە. کرێکارانی میوان لە 
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و پێویستییان بە نۆروێژ و فینالند و باقی بەشەکانی سوێدەوە، دەهاتن 
خانوو بوو. ئەمەش بوو بە هۆی پەرەسەندنی پیشەی خانووسازی و 

 کرێکارێکی زۆرتری پێویست بوو.

دا سازکردنی خانوو لە الیەن کۆمپانیاکانی دەرەوەی واڵت ی باشوور)لە کوردستان
پێویست و کرێکار لەدەرەوە دەهێنرێ و بۆ خەڵکی ئەوێ کار  یدەکرێ. کەرەسە

 پێکناهێنێ.(

ەر لەم دەورەدا ژنانیش کە پێشتر تەنیا کاری ناوماڵیان دەکرد لە ه
کارگەی بچووکی ڕستن و چنینیدا دەستبەکار بوون. لە 

کارخانەکانیشدا، سەرەتا وەکوو ئاشپەز کاریان دەکرد، بەاڵم دواتر 
 زۆربەی کرێکارانی کارخانەکانی پارچە ژنان بوون. 

رێکار و خاوەنکار بنەماڵەیی لە سەرەتادا زۆربەی پەیمانەکانی نێوان ک
بوون. کرێکارانی کارخانە داهاتیان زۆرتر بوو و ئەمە بوو بە هۆی 

زیادکردنی هاوسەرگیری و زیادبوونی دانیشتووان. هەروەها جێگۆڕکی 
خەڵک و هاتن بەرەو شوێنە سەنعەتییەکان کە زۆرتر لە شارەکاندا 

بوونی خەڵکەوە ییەکان بە هۆی زیادپیشەبوون. لە الیەکیترەوە شۆنە 
 دەبوونە شار. بازاڕ و دوکان بۆ پێداویستییەکانی کرێکاران

کەسانێک بە هۆی سەرمایەدانانی دەکرایەوە و پەرەی دەستاند. 
ییەوە بوون بە ملیۆنێر و ئەمە روانگەی ئەشرافی دەوڵەمەندی پیشە
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گۆڕی و ئەوانیش بە چاولێکەری لە ئینگلیس پارەکانیان لە بەشی 
 بەکار هێنا.یدا پیشەی

وەرزێڕی دژایەتی پرسیاری کرێکارانی باکووری / کۆمەڵی فئودالی
ی دەترسا. بەاڵم کۆمەڵ پیشەیچوونکە لە گۆڕان و پێشکەوتنی  ،دەکرد

بە هەموو هێزیەوە بەرەو گۆڕان بوو. دەوڵەمەندەکان دەستیان کرد بە 
سەرمایەدانان لە سەنعەتدا. گەرچی ئەوان جگە لە قازانجی خۆیان 

 ریان لە هیچ نەدەکردەوە. بی

، سەرمایەدار لە الیەکەوە بە یاسا و بوون هێزی پێشکەوتن کرێکاران
رێکخراوەیی و مێدیاوە بە هەموو شێوەیەک دژی  سەربازیبە هێزی 

هێزی کارە، بەاڵم لە الیەکی دیکەوە پێویستی پێیە، ئەم دژ  بوونی
ونی کۆمەڵگا و بەیەک و بگرە و بەردەیە بەرە بەرە دەبێتە بەرەوپێشچو

یانێ تێدەگا کە دەگۆڕدرێ. بە قازانجی خۆی بۆچوونی سەرمایەداریش 
 ئەو پێشکەوتنە قازانجی ئەویشی، بەر لە هەمووان تێیدایە.

مارتین لوتێر پێشەوای مەسیحی پروتێستانەکان گوتوویەتی کە  
کردنەوە لە گوناە ە سەرقاڵی کار بێ کە کاتی بۆ بیرخەڵک دەبێ ئەوەند

 ەمە بیری بنەڕەتی سازکردنی کۆمەڵگەی پێشەیی بوو. نەبێ. ئ

قیاس بکەن لەگەڵ ئەو بیرەی الی ئێمە کە دەڵێ لە مزگەوت و 
خانەقا دانیشن و بیر لە مردن و عەزابی ئەو دنیا بکەنەوە. دیارە 
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ئەڕۆ ئیتر ئەم بیرە نییە کە لە الی خەڵکی سوێد هاندەرە بەاڵم لە 
و خەڵک ئایینی بوون و تەنانەت ساڵەکانی سەدەی هەژدەدا کە هەمو

 لە شوێنی کار دەبوا دوعای بەیانی بخوێنن. ئەم بیرە کارا بووە.

  1879/ ٢٦/٥انگرتنی کرێکاران یەکەم م

کاتێک بە هۆی دابەزینی بازاڕی فرۆشەوە داهاتی خاوەن 
کارخانەکان کەمی کرد، خاوەنکارانی کارخانەی سۆندسڤاڵ بڕیاریاندا 

کە بیست تا بیستوپێنج لە سەد مووچەی کرێکاران کەم بکەنەوە. 
کرێکارەکان نەیاندەویست ملکەچی ئەم بڕیارە بن و مانیان گرت. 

دارتاشین مانیان گرت و دوایە هەزار کرێکاری بەشی  ٥لەپێشدا 
هاتنە نێو  کارخانەکەکرێکارانی بەشەکانی دیکەی هەموو 

هەر . داوخوازی کرێکارانی مانگرتوو ئەوە بوو کە مووچە مانگرتنەکەوە
بەپێ مووچەی هاوین بدرێ، کرێکاران لە خانوەکانی موڵکی کارخانەدا 

مووچە کەم  کەدەژیان و کرێیەکەیان لە مووچەکەیان کەم دەکرایەوە. 
لەجێ خۆیدا بوو. داوخوازییەکانی دیکە بریتی هەر وە کرێیەکە یەکرادە

بوون لە گارانتی بۆ زیندانی نەکردنی رێبەرانی مانگرتنەکە. داخستنی 
ئەلکول فروشییەکان النیکەم لە یەکشەممەکاندا. لەم مانگرتنەدا شەش 

بوو، هەزار کرێکار بەشدارییان کرد بەاڵم چوونکە سەندیکایان نە
پەنایان بۆ رێکخستن و بەڕیوەبەرییان الواز بوو. ئاخری خاوەنکاران 

ئەم بشێوەیان ساز  ئاژاوەگێڕانسیالیست و وپیالن برد و گوتیان س
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کردووە و بەم بیانووە هێزی ئەرتەشیان هێنایە مەیدان و 
مانگرتنەکەیان سەرکوت کرد و یەک کەسیش کوژرا. ژمارەیەکیش 

خرانە زیندانەوە و ژمارەیەکی زۆر لە  بێکار کران. سی کەسیان
 ەکانی کارخانە دەرکران و بوو بە هۆی کۆچکردنیان.خانوو

ئەم مانگرتنە ئاکامی کۆمەاڵیەتی زۆری هەبوو، بەرەنگاری کرێکار و 
خاوەنکار و چۆنیەتی رێککەوتن، پیشانیدا کە یاساکان وەاڵمدەرەوەی 

دا نەبووە؛ تەنانەت ئەم کێشەیە نین. چوونکە پێشتر ئەم شتە لە ئارا
زۆربەی نوێنەرانی پارلمان ئاگایان لە بوونی ئەم کارخانە نەبوو و کاڵتر 
لەوەبوون کە ئەم جۆرە کێشانە چارەسەر بکەن. لەو الشەوە 
کرێکارەکان بێ ئەزمون بوون. ئەم مانگرتنە بوو بە هۆی یەکگرتوویی 

پاگەندە و چاوکراوەیی ئەوانیش. هەروەها مەیدانێک بۆ فێربوونی پڕو
 کردن.

پێش ئەم جوواڵنەوە کرێکارییە، دوو جوواڵنەوەی دیکە هەبوون. 
جوواڵنەوەی کلیسای ئازاد )کلیسا لەو کاتەدا حوکومەتی بوو یان بڵێین 

کلیسا شەریکی حوکومەت بوو.( کە خواستی ئازاد بوونی کلیسا لە 
بە تایبەتی لەباری ژێردەستی کلیسای حوکومتی بوو. ئەم جوواڵنەوە 

یارمەتی کرێکارنی مانگرتوویان دەدا. جوواڵنەوەی دیکە رێکخستنەوە، 
دژبەری ئەلکولیسم بوو. لەو دەورانەدا خەڵک بە رادەیەکی زۆر 

گیرودەی ئەلکول بوون و دیارە گیروگرفتی کۆمەاڵیەتی زۆری ساز 
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دەکرد. )شتێک کە پێم وایە لە کوردستانیش دەبێ زۆر بە جێدی 
بۆ بکرێ. لەوێ پێیان وایە بە پێداگری لەسەر ئیسالم دەتوانن  کاری

لەگەڵ ئەم کێشەیە بەرەوڕو بن. بەاڵم ئەزمونی ئەم چەند ساڵە 
نیشانیدا کە ئەمە شکستی هێناوە. لە ئێران تەنانەت خەڵكیان قەمچی 

 لێدەدا بەاڵم رۆژ بە رۆژ زیادی دەکرد.(

نەوە گیانێکیان رۆژنامەکان بە هۆی باڵوکردنەوەی ئەم هەوااڵ
تێکەوت و ژمارەیان زیادی کرد. نووسین سەبارەت بەم مانگرتنە بە 

روانگەی الیەنگری لە کرێکارانەوە، بوو بە بیانوویەک کە رۆژنامەکان 
سەبارەت بە زۆر کێشەی دیکەی کۆمەاڵیەتی بنووسن. وەکوو 

زۆر   نالەباربوونی خانەوبەرە و نەبوونی کار و چەوسانەوە و هتد...
نامە بوو بە هۆی داوخوازی زیاتر بۆ کاغەز و ژونی تیراژی رۆبو

کارخانە کاغەزسازییەکان کرێکاری زۆرتریان بەکارگرت. شێوەی 
 (8و  ٢)رۆژنامەوانیش مۆدڕنتر کرا. 

هەر لەم ساڵەدا رۆمانی "ژووری سوور" بەرهەمی سترینبرگ باڵو 
 دەبێتەوە.

بۆ  هێڵی ئاسن،گەشەی پێشەیی پێویستی بە گەشەی ژێربیناییە. 
. ئەمانە داوخوازی بۆ خۆڵی ئاسن زیاد و.. تلگراف و ماشین گواستنەوە.

کرد. سوێد کانی ئاسنی زۆرە. دەرهێنان و فرۆشی بە واڵتانی دیکە 
پەرەی بە دەوڵەمەندی سوێد دا. تاڤگە پڕئاوەکان سەرچاوەیەکی باش 
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بۆ وزەی کارەبا بوون و ئەمە یارمەتی بە کردنەوەی کارخانە 
ەلکترۆنییەکان دا. لە الیەن کرێکارانیشەوە خۆرێکخستن پەرە ئ

 دەستێنێ. 
دا جوواڵنەوەی کرێکاری گەشە دەکا. 188٠لە ساڵەکانی 

جوواڵنەوەکە خوازیاری کۆتایی هێنان بە سیاسەتی لیبراڵی و هێنانە 
ەم رێکخستن لە نێو ئەو پێشەوەی سیاسەتی سوسیالیستییە. یەک

ستی دەکەن. ئەمانە یەکەم دایە کە کاری دەکرێکارانە
 سوسیالیستەکانن.

بەرە بەرە خاوەنکاری سەرمایەدار لە پارلمان و دەوڵەتدا لە ئەشراف 
، بەاڵم هەتا پێش رێکخستنی کرێکاران لە نو فێودال زیاتر دەبوو

دەرکەی پارلمان بۆ چینی کرێکار و  ،سەندیکا و حێزبی سیاسیدا
ییەکان لە دەستی چینی زەحمەتکێش داخراو بوو. تەنانەت شارەوان

 دەوڵەمەنددا بوون.
بەمالوە کەم و کورت پێکدەهاتن و  184٠کۆمەڵەکانی کرێکاری لە 

دا پاش شکستی مانگرتنی کارخانە چێوبڕی 188٠هەڵدەوەشانەوە. لە 
یان بێ رێکخراو کاربە سۆندسڤاڵ کرێکاران بەو ئاکامە گەییشتن کە 

ند و بەرنامەیەکیشیان بۆ دا سەندیکایان دمەزرا188٠ناچێتە پێش. لە 
 نووسی. بەرنامەکە بریتی بوو لە: 

  ،دیاریکردنی رادەی مووچە 
  ،باشترکردنی بارودۆخی شوێنی کار 
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  ،دانانی سەندوقی بیكاری و خانەنشینی 
  ،قەرەبووی زیان پێگەییشتنی لەش لە کاتی کاردا 
  ،تیکۆشان بە دژی ئەلکولیسم 
  راهێنانی گشتی 
 .مافی مانگرتن 

لە پەراوێزی ئەم کۆمەاڵنەدا کۆمەڵەی فەرهەنگیش پێکهات، بەاڵم 
هەتا کۆتایی سەدەی هەژدە ئامانجییان خەباتی جینایەتی نەبوو. بۆ 

. بەڕێوەچوودا خۆپیشاندانی یەکی مانگی مەی 189٠یەکەمجار لە 
( دا بۆ ئااڵ بەکار هاتبوو، بە 1871رەنگی سوور کە لە کۆمۆنی پاریس)

بژارد. دیارە هەموو ئەمانە دەبووە هۆی ترسی ئااڵی خۆیان هەڵ
 (٢)سەرمایەداران. 

بەوالوە بوو کە بیری سوسیالیزم هاتە نێو سەندیکاکانەوە،  188٠لە 
می ناسینی سەندیکا و فەردوو خواست بوو بە دروشمی سەرەکی: بە 

کەسانێک کە لە سەرەوەی هەموویان ئۆگوست  مافی دەنگدانی گشتی.
 الیزمیان دەبردە نێو ریزەکانی کرێکاران. پالم بوو بیری سوسی

ئایدیای دامەزرانی رێکخراوی سوسیالیستی لە سوێد لە الیەن 
( کە بۆ خۆی ماوەیەک لە 1881ئۆگوست پاڵمەوە دەستی پێکرد )

بە  (folkviljan) رۆژنامەی خواستی خەڵك 188٢ئاڵمان ژیابوو. لە 
 .دەرچووهزری جوواڵنەوەی کرێکارییەوە لە الیەن ئەوەوە 
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ئەو کۆمەڵەیەک بەناوی "کۆمەڵەی گشتی کرێکارانی سوێد"ی لە 
 (11) .ماڵمۆ دامەزراند کە زۆری پێنەچوو داخرا

سوسیاڵدێمۆکراتەکان باوەڕیان وا بوو کە تەواوی دەستکەوتەکانی 
کۆمەڵ بەرهەمی کاری کرێکارانە بەاڵم قازانجەکەی دەچێتە گیرفانی 

یەکان میللی بکرێن و قازانجەکەی بۆ سەرمایەداران. بۆیە دەبێ سەرما
هەموو کۆمەڵگا بێ، بەاڵم لە پێکهێنانی ئەم باوەڕەدا خوازیاری گۆڕانی 

هەنگاو بە هەنگاو و لە رێگای ئاشتیانەوە بوون. ئەوان جگە لە 
گیروگرفتی کرێکاران باسی ئاسانگیری لە هاوسەرگیریاندا دەکرد کە 

دنی کلیسای حوکومەتی و ئەو کاتە زۆر پڕخەرج بوو. هەروەها البر
ئازادی ئایین کە ئەمە بۆ خۆی هەر لە مێژ بوو جوواڵنەوەیەکی 

 لەپشت بوو. ئەوان دەیانەویست سەندیکا لە سیاسەتدا هاوبەش بێ.
لەم کاتانەدا جوواڵنەوەیەکی کرێکاری لیبراڵیش هاتە کایەوە کە 
اردا داوای نەرمی نواندنی لە ریککەوتنەکانی نێوان کرێکار و سەرماید

 دەکرد.
بەوالوە بەرەبەرە ئامرازی پیشەیی لە شوێنە جیاجیاکانی  188٠

کۆمەڵدا بەکار دەهێنرێ. ئەمە دەبێتە هۆی زیادبوونی کارخانەی 
بەرهەمهێنەری ئەم کەرەسانە و زیاد بوونی کرێکار. بۆ نموونە یەکەم 

قەتاری ماتۆری هەڵم لە ستۆکهۆڵم دا بەڕێ دەکەوێ. پێشتر بە 
 ێشرا.ئەسپ رادەک
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تەنانەت لە کشتوکاڵدا تراکتۆر بەکار دەهێنرێ. واتە کشتوکاڵ بەرەو 
میکانیزە بوون هەنگاو دەنێ. لەم بەشەدا دامەزراندنی یەکساڵە جێگای 
کریکاری رۆژمز دەگرێتەوە. مووچە لە بەرهەمی کشوکاڵەکە دەدرێ. 

میکانیزە بوونی کشتوکال دەبێتە هۆی ئازاد بوونی هێزی کار لە 
ان. زەوینێک کە پێویستی بە دەیان کرێکارە، بە تەراکتۆرێک لە گوندەک

کاتێکی کەمدا دەکێڵدرێ. ئەمە دەبێتە هۆی کۆچی هێزی کار لە 
پیشەیی. دیارە مەترسی  یگوندەوە بۆ شار. لە وەرزێڕییەوە بۆ کرێکاری

 (4)کۆبوونەوەی بێکاران لە شارەکاندا پێکدێنێ. 
 دەنگدانی گشتی پێکهات. کۆمەڵەیەکی سەرانسەری سوێد بۆ مافی

هێنانی کارتێل )چەند کۆمپانیا یەک دەگرن( ئاسایی دەبێتەوە.  پێک
 بەتایبەت لە بەشی بەرهەمهێنانی بیرە و ئەلکۆل و شەکر و شیرینیدا.

 ( یەکدەگرن.ASEAکۆمپانیای کارەبای ستۆکهۆڵم لەگەڵ )
مێژوو لەسەر کەس راناوەستێ. هاتنی سەنعەتی ماشینی لە الیەک و 

( 18٦4بیری سوسیالیستی )پاش کۆنگرەی ئێنترناسیۆنال سوسیالیسم 
 لە الیەکیترەوە، هەموو واڵتانی ئۆروپای بەرەو دۆخێکی تازە دەبرد. 

ئۆگۆست پاڵم زۆر پابەندی تئورییە بنەماییەکان نەبوو. ئەو لە 
بتوانن  ،بۆ سەر خستنی دەسەاڵتیانبەرنامەکەیدا داینابوو کە کرێکاران 

چینەکانی دیکە بەتایبەت جووتیاران بکەن. ئەمە بناخەی ئەو هاوکاری 
 :دێمۆکراسییەی دواتری سوێدە. بەرنامەکە بریتی بوو لەوسیاڵس

  ،خەبات بۆ پێکهێنانی کۆمەڵی بەرهەمهێنەر 
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  ،مافی دەنگدان بۆ هەموو کەس 
  ،ئازادی گوتار 
  ،چەکدارکردنی خەڵك لەباتی دانانی ئەرتەشی پادشاهی 
  ،دانانی مەدرەسە و فێرکردنی ئیجباری گشتی 
  .جیاکردنەوەی کلیسا لە دەوڵەت. دین ئازاد و ئەهلی بێ 
  .زیادکردنی باجی راستەوخۆ و البردنی باجی الوەکی 
  بەکارنەهێنانی منداڵ بۆ ئەو کارانە کە زیانی بۆ ساڵمەتییان

 (3) هەیە )لە باتی قەدەغەکردنی کاری منداڵ بەگشتی(.
سوسیاڵدێمۆکرات لە ماڵموەوە هاتە ستۆکهۆڵم بەاڵم هێشتا ناوەندی 

نەببوو بە رێکخراوێکی سەرانسەری و هەر شارێک بۆ خۆی 
کۆمەڵەیەکی رێکدەخست. لە نێو کۆمەڵەکەشدا دژبەرەکی ساز ببوو. 

بەاڵم جوواڵنەوەی کرێکاری منەتی بە کەس نەبوو، بۆ خۆی بە 
 .مەزرانخێرایی بەرەوپێش دەچوو و سەندیکاکان دادە

شەش  ،پاڵم لەسەر نووسراوەیەکی کە هێرشی کردبووە سەر دەوڵەت
مانگ زیندانی کرا. هەروەها هاوبیرەکانی "ئکسێل دانیەلسون" سێ 

مانگ و "ریدگرێن" چوار مانگ. هەموو لەسەر نووسین. زۆر لە کادر و 
)خەبات بە ئاسانی بەرەوپێش نووسەرەکانی دیکەش زیندانی کران. 

 ناچێ( 
ەم کاتەدا جوواڵنەوەی دژی کلیسای دەوڵەتی هێزی گرت و هەر ل

 ئەمەشیان لەچاو سوسیالیستەکانەوە دەدیت.
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ی  ٦دا یەکەم کۆبوونەوەی سوسیالیستەکانی سوێد لە 1881لە ساڵی
نۆڤەبەردا دەگیرێ. جوواڵنەوەی کرێکاری پێ دەنێتە قۆناخێکی تازەوە. 

ێوی "خواستی یەکەم رۆژنامەی سوسیالیستی بە ن 188٢/ 3/ 4لە 
یەکەم سرودی جوواڵنەوەی کرێکاری  1/٥/188٢خەڵك" دەردەچێ. 

لە الیەن "ویلهێلم ئۆلوند" ەوە دانرا. هەر لەم ساڵەدا بە هۆی خەباتی 
سوسیالیستەکانەوە یەکەم یاسای کارا بە دژی کاری مندااڵن پەسند 

سال دیاری دەکرێ و کاتی  1٢دەکرێ. النی کەمی تەمەنی کار 
 سنووردار دەکرێ.کاریشیان 

دا یەکەم کۆمپانیای هاوبەشیی )سەهامی( ئەلکترۆنی 1983لە ساڵی 
(ASEA.دادەمەزرێ ) (11) 

 

 خەبات بۆ مافی گشتی دەنگدان

ئەو و ژنان تەنیا بەشێک لە خەڵک دەیتوانی دەنگ بدا.  ەداەو کاتل
ئەو ژمارە نوێنەرە  .مافی دەنگدانیان نەبووپیاوانە کە داهاتیان کەم بوو، 

کە دەچوونە پارلمان هاوسەنگ لەگەڵ ژمارەی خەڵکی واڵتەکە 
نەبوون. ئەوانە نوێنەری چینی سەرەوە و تا رادەیەک چینی ناوەندی 

( سوسیاڵدێمۆکراتەکان داوای 1893دەستڕویشتوو بوون. لە سەرەتادا )
س هەزار کە ٢٠٠پارلمانێکیان دەکرد کە نوێنەرانی خەڵكی تێیدا بێ. 
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پشتیوانییان لەم پێشنیارە کرد، تەنانەت الیەنی چەپی لێبراڵەکانیش. لە 
 پارلمانی یەکەمدا الیەنی چەپی لیبراڵ زۆربە بوون.

هەنگاوێکی گرینگ بۆ بەرابەری لەگەڵ  تێکۆشانی ژنان 1984ساڵی 
ساڵەوە هەر  ٢٥پیاوان هەڵدەگری. تەمەنی پێگەییشتوویی ژنان لە 

 سال. ٢1وەکوو پیاوان دەکرێتە 

لە الیەن دەوڵەتەوە پێشنیاری خانەنشینی و بیمەی لەکارکەوتوویی 
 دەدرێ. 

 ( باڵو دەبێتەوە.Svensk dagbladetیەکەم رۆژنامەی لیبراڵ )

لە باری سیاسییەوە زیاتر لە سوێد بەرەوپێش چووبووە لە  نۆروێژ
دا یەکەم دەوڵەتی چەپ لە نۆروێژدا دێتە سەرکار. لە حاڵیکدا 1984
دا لە ستۆکهۆڵم 1٠/٢/188٥ێد یەکەم کۆمەڵەی کرێکاری لە لە سو

دانراوە، کە ئەویش روانگەی لیبراڵی بەسەردا زاڵ بووە و ئامانجیان 
 کار لەسەر کولتور و بەرزکردنەوەی خوێندەواری کرێکاران بووە. 

چاالکی سوسیاڵدێمۆکراتەکان هاوپەرا لەگەڵ پەرەسەندنی کارخانە 
یەکەم رۆژنامەی سوسیال  زە دەبینێ.نعەتییەکان دەورێکی تاسە

( بە سەر نووسەری "ئوگوست پاڵم" Social demokratenدمۆکراسی )
باڵو دەبێتەوە. هەر لەو کاتەدا یەکەم کارخانەی بەرهەمهێنانی کارەبا 
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( دایر دەبێ. و ستۆکهۆڵم دەبێتە یەکەم Härnösandلە هێرنوساند )
 شاری دنیا کە تلەفوونی هەیە.

 (9) الوانی ژنانی مەسیحی دادەمەزرێ.کۆمەڵەی 

لە ستۆکهۆڵم بۆ  188٦فوریەی  7یەکەم رێپێوانی سوسیالیستەکان 
پشتیوانی بەرهەمی نێوخۆیی و دانانی گومروک بۆ هاوردەکان بەڕێوە 

هەزار کرێکار لە ستۆکهۆڵم بە دژی دانانی گومروک بۆ  1٥دەچێ. 
ومروک دانان ببێتە دانەوێڵە خۆپیشاندان دەکەن. ئەوان دەترسن کە گ

هۆی بەرزبوونەوەی نرخەکان. خاوەن کارخانەکان پشتیوانی لە 
کرێکارەکان دەکەن چوونکە پێیان وا دەبێ کە بەرزبوونەوەی نرخەکان 

انەوە. بەاڵم زیاتر لە الیەن کرێکار مووچەیدەبێتە هۆی داواکردنی 
تدا دەوڵەت لە بیری داهاتی خۆیدایە و وەرزێڕان کە پشکیان لە دەوڵە

هەیە بە قازانجی بەروبوی خۆیان الیەنگری دانانی گومروک بۆ 
ن. کێشەی گومروک یەکێک لەو بابەتە گەرمانەی دەکەهاوردەکان 
یە کە دەبێتە هۆی بەشداربوونی دووقاتی خەڵک لە 188٠ساڵەکانی 

 هەڵبژاردندا. پێشتر یەک لە چواری خەڵك بەشداری دەکرد.

کرێکاران کە خۆیان زیاتر  ئەم خۆپیشاندانە کار دەکاتە سەر
رێکبخەن. بۆیە یەکەم سەندیکای سەرانسەری کرێکاران و کارمەندانی 
چاپ رێکدەخرێ. یەکەم سەندیکای ژنانی کرێکاری بەرگدور و مامان 

)قابلە( دادەمەزرێ و گۆڤارێکی تایبەت بە ژنانیش دەردەکەن. 
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بەیی بە سوسیال دێمۆکراتەکان لە کۆمیتەی ناوەندی سەندیکاکاندا زۆر
 دەست دەهێنن.

الیەنگرانی دانانی گومروک سەردەکەون. شار و دێ لە بەرانبەر 
یەک رادەوەستن. لە شاردا چ کرێکار و چ خاوەن کار الیەنگری 

ئازادی بازرگانین، چوونکە دەبێتە هۆی هەرزان بوونی پیتەوا. 
الیەنگرانی گومروک دەڵێن بەرهەمی کشتوکاڵ زۆرە دەبێ کۆنتڕۆڵ 

هێنەرەکانیشدا   ەم کێشەیە تەنانەت لە نێو وەرزێڕە  بەرهەمبکرێ. ئ
دووبەرەکی ساز دەکا و لە ئاکامدا حێزبەکەیان دابەش دەبێ بە دوو 

 حێزب.

 لە "یەکێتی" پیشەییەوە هەتا سەندیکا

پیشەییان هەبوو.  (Skrå) لە کۆندا کرێکارانی هەر پیشەیەک یەکێتی
کە یاسا و رێسای خۆی هەبوو. بۆ نموونە شاگرد نەدەبوو بە وەستا 
هەتا وەستا زیندوو بایە، یان هەموویان دەبوو بە یەک شێوە ئیش 

بکەن و... مانگرتن و خۆپیشاندان و داواکاری زیادە نەبوو. تەنیا شتێک 
وە بوو کە دەکرێ بگوترێ بۆ سەندیکاکانی دوایە بە میرات مایەوە ئە

کە سەندوقێکیان دانابوو، پارەیان تێیدا پاشەکەوت دەکرد. ئەگەر 
کەسێک نەخۆش کەوتبا، یان مردبا لەو سەندوقە یارمەتییان دەدا یان 

دا کرێکارانی 187٠خەرجی کفن و دەفنیان بۆ دەدا. یەکەم جار لە 
چاپخانە کۆمەڵەیەکیان پێکهێنا کە لە سەندیکا دەچوو. بەو مانا کە 
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داواکارییان هەبوو کە پێشتر کرێکاران ئەو مافەیان نەبوو. بۆ هێندێ 
نموونە داوای مووچەی زۆرتر بکەن یان باسی کەم کردنەوەی سەعات 

کیان دانا پێرەوێکار و باشکردنی هەلومەرجی شوێنی کار بکەن. ئەمان 
کە رێگای دەدا پێکەوە بەرانبەر بە خاوەن کار داواکارییەکانیان 

گومان لەگەڵ دژایەتی خاوەنکار بەرەوڕوو دەبوو. دەربڕن. ئەمەش بێ
کەوابوو یەکەم سەندیکا، کرێکارانی چاپخانە بە هونەرمەند و نووسەر 

و هەموو ئەوانەی کە مووچەخۆرانی چاپخانە بوون، دایانمەزراند. زۆری 
دا سەحافەکانیش 187٠پێنەچوو ئەندامانی سەندیکا زیادی کرد. لە 

. ئەمانە هەموو ئەو کاتەیە کە ژمارەی سەندیکای خۆیانیان پێکهێنا
رۆژنامەکان و کتێب زیادیان کردووە. بەتایبەت کاتێک هەواڵی 

مانگرتنی کارخانەی تەختە و داری سۆندسڤاڵ باڵو بووەوە و داواکاری 
 (٥) .بۆ رۆژنامە زیادی کردبوو

پیشەی کارخانەیی و ماشینی بوونی بەرهەم کرێکارێکی زۆری لە 
دەوە. وەکوو کارگە چووکەکان نەبوو. بە سەدان یەک شوێن کۆ دەکر

کرێکار لە یەک شوێن کاریان دەکرد. ئەمانە پێویستیان بە رێکخراو 
بوو کە بتوانن بەرگری لە مافەکانیان بکەن و یەک لە دوای یەک 

سەندیکا دادەمەزرا. ئەوانەی کە پیشەی دەستی و کارگەی چووکیان 
ەوتە بوون و تەنانەت بە وەکوو کەوشدۆزەکان، هەبوو، دژی ئەم ر

دژی سەندیکا خۆپیشاندان کرا، بەاڵم بە هیچ کوێ نەگەییشت. 
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کۆمەڵ بە خێرایی بەرەو دنیای مۆدێڕن دەڕویشت. ژمارەی 
دانیشتووانی شارەکان زیادی دەکرد و سەرمایەداران و خاوەن کاران 

دا  (Massproduktion) لە بیری دانان و پێکهێنانی بەرهەمی فراوان
 .بوون

میکانیزە بوونی کشتوکاڵ دەبێتە هۆی بێکاری هێزی کار لە 
گوندەکان. گوندییەکان بە هیوای دۆزینەوەی کار روو دەکەنە شارەکان 

ئەم کۆچ لە گوندەوە بەرەو شار بێکاری لە شارەکانیشدا زیاد دەکا. 
ژیان دژوارتر دەبێ و خەڵک رێگای کۆچ بۆ ئەمریکا دەگرنە بەر. لە 

لە سەدی دانیشتووانی سوید بەرەو ئەمریکا دا یەک 1987ساڵی 
دا چوونەتە  8٠هەزار کەس لە دە ساڵی  3٥٠ یان کردووە.کۆچ

 ئەمریکا کە یەک لە دوازدەی جەماوەری ئەوکاتەی سوێدە. 

سەرەڕای ناکۆکییەکانی نێو کۆمەڵ خوێندن و هەوڵدان بۆ 
ی بەرەوپێشوونی زانست و کولتور بەردەوامە. یەکەم پزشکی ژن بە نێو

Karolin Widerström  .دوکتراکەی وەر دەگرێ 

خۆ رێکخستن. یانێ کۆکردنەوەی هێز بۆ بەرەنگاری، تەنیا رێگای 
دا تەنیا دە  189٠خەباتی جوواڵنەوەی کرێکاری بوو. بەاڵم لە ساڵی 

لە سەدی کرێکاران لە سەنیکاکاندا ببوون بە ئەندام. ئەوان لە 
کا بێکار بکرێن یان لە لیستەی کاردانەوەی خاوەنکاران دەترسان کە نە
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رەشیان دابنێن. چوونکە رێبەریی سەندیکاکان لە دەستی 
 سوسیالیستەکاندا بوو. 

لە کارخانەکاندا سەندیکا بە پێ پیشە رێکخرا بوو. نەجار بە جوێ، 
بەم الوە هەوڵ دەدرا ئەمانە ببن بە  188٠ئاسنگەر بە جوێ و... لە 

و نەبوون. تەنیا ژنان بوون کە یەک، بەاڵم هەوڵەکان زۆر سەرکەوتو
کۆمەڵەکانیان جیا لە پیشەکەیان بوو. سەرەڕای ئەم هەلومەرجە 

 کرێکارە سوسیالیستەکان لە کاری رێکخستندا بەردەوام بوون.

بەرە بەرە چەند سەندیکای رەقیب پەیدا بوون. سەندیکای الیەنگری 
پاش ماوەیەک ئەمانە کلیسا، سەندیکای سەر بە لیبراڵەکان و... بەاڵم 

الواز بوون و لە سەروبەری شەڕی یەکەمدا نەمان. هەنگاوی دوایی 
 پێکهێنانی یەکێتی سەرانسەری سەندیکا کرێکارییەکان بوو. 

دا سەندیکاکانی ئەو شارە بانگ 188٢پاش مانگرتنی ستۆکهۆڵم لە 
کران کە کۆ ببنەوە و بەرنامەیەکی هاوبەش پێکلەوە دابنێن. بەرنامەکە 

 :و لەم خااڵنەبریتی بو

  چاودێری و رێکخستنی ئابووری کارخانە تا ئەو رادەیە کە
 .کرێکار و خاوەنکار هەردوو پێیان باش بێ

  باشترکردنی مووچەی کرێکاران و باشترکردنی توانایی کار لە
 .رێگای فێرکردنەوە

 کار بۆ تەندروستی شوێنی کار و شێوەی کار. 
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  یارمەتیباشترکردنی چۆنی پاشەکەوتی خانەنشینی و. 
 قەرەبووی لەکار کەتووی لەکاتی کاردا. 
  هەوڵدان بۆ یارمەتی ئابووری بەڕادەی مومکێن لە کاتی کەم

 .بوونی کار و مانگرتندا
 بردنەسەرەوەی خوێندن و کەمکردنەوەی خواردنەوەی ئەلکولی. 

ساڵێک دوایە کۆمیتەی ناوەندی سەندیکاکان پێکهات کە سەندیکای 
دەگرت. ئەم پێشکەوتنە بۆ خۆی  پێشەیی جۆربەجۆری لە خۆ

نیشاندەری ئامادەیی کرێکاران بۆ دامەزراندنی حێزبێکی کرێکاری بوو. 
هەرچەند بەرنامەیەک کە کۆمیتەی ناوەندی ساڵێک دواتر داینا، 

بەرنامەیەکی لیبراڵی بوو، نەک سوسیالیستی. بۆ نموونە سەبارەت بە 
ە دە سەعات سەعات کاری رۆژانە گوترا بوو کە کاری رۆژانە ل

تێنەپەڕێ، یان چاودێر دابنرێ بۆ شوێنی کار. دانانی سەندوقی 
خانەنشینی و پارەی هاتووچوو و...هتد. ئەم داوخوازییانەە وەکوو ئارەزوو 

کردن بوو، نەک وەکوو مەرجدانان. بۆ بەدەست هێنانی ئەم 
داوخوازییانە داوایان کردبوو کە کومیتەیەکی هاوبەش لە کرێکار و 

نوێنەری خاوەنکار و یەک  3نوێنەری کرێکاران و  3ر )خاوەنکا
 (7) .هەڵبژێراوی ئەم شەشە( دابندرێ

ئەم بەرنامە بوو بە هۆی بەرەنگاری کۆمیتەی سەندیکاکان و الوانی 
سوسیالیستی دەوروبەری ئۆگۆست پاڵم کە بەتەمای دانانی حێزبی 
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 سوسیالیست بوو. ئاخری چەند شتیان لێی زیاد کرد. پەروەردەی
 .گشتی، مافی دەنگدانی گشتی و چاکسازی لە باج دا

پاڵم داوای دەکرد کۆمیتەی ناوەندی سەندیکاکان دەبێ بێتە ریزی 
خەباتی سیاسییەوە و ببن بە سوسیالیست و کومیتە بە توندی رەدی 

دەکردەوە و دەیەویست لەباری سیاسییەوە بێالیەن بێ. 
بۆ نموونە البردنی  سوسیالیستەکان لەم بگرە و بەردەدا سەرکەوتن.

مەرجی ئایینی و جیاکردنەوەی کلیسا لە شارەوانییەکان و 
 ...مەدرەسەکاندا. هەروەها هەڵوەشاندنەوەی پارلمانی یەکەم

( بە SAPدا یەکەم حێزبی سوسیال دێمۆکراتی کرێکاری ) 1889لە 
( دادەمەزرێ. لە Hjälmar Brantingسکرێتێری یلمار برانتینگ )

کونگرەی یەکەمدا بەرنامەیەکی دیاریکراو پەسند نەکرا و باسەکان 
لەسەر بەرنامەی گوتا )بەرنامەی سوسیاڵدێمۆکراتەکانی ئاڵمان(دا  

 دەوری دەداوە. 

کونگرەی دامەزرێنەری حێزبی سوسیاڵدێمۆکرات گیرا.  1889/ 1/4
 ی بەم شێوەرێبەرایەت 19٠7. هەتا شەورایەکی رێبەری دیاری کرا

 شەوراییە بوو.
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دا حوکومەتی راست کە دیتی جوواڵنەوەی کرێکاری  1889لە
لەگەشەدایە یاسایەکی دەرکرد کە سزای ئەو کەسانەی دەدا کە 

 .پروپاگەندە بۆ خۆپیشاندان و مانگرتن بکەن

دنیای لە سویدیش وەکوو هەموو واڵتانی  189٠یەکی مای 
ر شاردا خەڵکێکی زۆر کۆ خۆپیشاندان کرا و لە زۆ سەرمایەداری

هەزار کەس.  ٢٥هەزار، لە گوتنبرگ  ٢٠بوونەوە، بۆ نموونە لە ماڵمۆ 
ئەم خۆپیشاندانە لە سوێد بە هێمنی تێپەڕی بەاڵم لە زۆر شوێنی 

 بەرەوڕوو بوو. سەربازیئوروپا، بۆ نموونە لە پاریس لەگەڵ هێرشی 

ەکەیەک کاتێک حێزبی سوسیاڵدێمۆکرات دامەزرا، سەندیکاکان کۆڵ
بوون بۆ ئەو حێزبە، بەاڵم داگری لەسەر ئەوە دەکرا کە سەندیکاکان 
دەبێ سەربەخۆ بن و حێزب تێکەڵی خەباتی تایبەت بە ئەوان نەبێ. 

هەر لەم ساڵەدا رێکخراوی )بۆ ئاگاداری حێزبەکانی ئێمە!( 
سەرانسەری سەندیکاکان راگەیندرا. لە کونگرەکەیدا بڕیار درا کە 

ندامی ئەم رێکخراوە هەرکام پاش سێ ساڵ دەبن بە سەندیکاکانی ئە
ئەندامی حێزبی سوسیاڵدێمۆکرات. دەنا دەبێ لەم رێکخراوە بچنە 

دەرەوە.  ئەمەش بە دژی سەربەخۆیی سەندیکاکان بوو. دیارە ئەم 
دا ئەم مەرجەیان 19٠٠بڕیارە رەخنەی زۆری لێگیرا. بۆیە لە 

ەرانسەری بەشێک بێ هەڵگرت و تەنیا ئەوە مایەوە کە رێکخراوی س
لە حێزب. هەر سەندیکایەکیش بیەوێ ئازادە کە ببێ بە ئەندامی 
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حێزب یان نەبێ.)کە ئێستاش هەر وایە(. ئەوەش بگوترێ کە هەموو 
 (11) .سەندیکاکان ئەندامی رێکخراوی سەرانسەری نەبوون

لە پێشدا سەندیکاکان بە پێ پیشە دانران. جار وابوو لە 
ندیکا هەبوو. ئاسنگەر بە جیا، نەجار بە جیا، کارخانەیەکدا چەند سە

میکانیک بە جیا و... خاوەن کارەکانیش سەندیکای خۆیانیان پێک هێنا 
کە بتوانن بە کۆ بەرەنگاری کرێکاران ببنەوە. و ئەمە بوو بە هۆی ئەوە 

کرێکارەکانیش کۆ ببنەوە و سەندیکای کارخانە دابنێن کە نزیک بە 
هەر ئێستاش سەندیکای گەورە هەیە کە % کرێکارانی دەگرتەوە. 7٠

بە پێ پیشە دانراوە بەاڵم هەموو ئەو شوێنانە دەگرێتەوە کە ئەو 
پیشەیە تێیدایە، بۆ نموونە سەندیکای کانزاکاران. ئەمەش درێژەی 

نەریتی کۆنی یەکێتییەکانە کە لە شێوەی مۆدێڕندا ماوەتەوە. کرێکاری 
ەندامی سەندیکای ئەو وا هەیە لە کارخانەیەک کار دەکا بەاڵم ئ

کارخانە نییە بەڵكوو ئەندامی سەندیکای پێشەیی خۆیەتی. ئەمە لە 
هەموو شوێنەکان هەیە. هیچ ئیجبارێک بۆ ئەوە کە کرێکار یان 
کارمەندێک ئەندامی چ سەندیکایەک بێ، نییە. بەاڵم زۆربەیان 

جێ ئاماژەیە  .ئەندامی سەندیکای ئەو شوێنەن کە تێیدا کار دەکەن
ەندیکالیستەکان )کە سەر بە جوواڵنەوەی سەندیکالیستانن( کە س

هەموو جۆرە پیشە و تەنانەت کارمەندانی فەرمانگەکانیش بە ئەندام 
وەردەگرن و سنوور دانانن. ئەوان لەسەر ئەو بڕوایەن کە دێمۆکراسی 
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دەبێ راستەوخۆ بێ نەک بە نوێنەرایەتی لە رێگای پارلمانەوە. ئەم 
 زرا. لە شوێنی خۆیدا ئاماژەی پێدەکرێ.رێکخراوە دواتر دامە

هەموو ئەم گۆڕانکارییانە هەتا ببێ بە یاسا خەباتێکی زۆری بردووە. 
خاوەنکارەکان چاو لە دەست دانەدەنیشتن. بە هەموو شێوەیەک 

بەرنگارییان دەکرد. کارگە چووکەکان قەدەغەیان کردبوو کە 
ناو ریزەکانی  کرێکارەکانیان بچنە نێو سەندیکا. لە تەشەنە خستنە

کرێکارانەوە هەتا دەرکردنی بەرپرسەکانی سەندیکا بە بیانوی 
خۆپیشاندانەوە یان هێنانی کرێکاری کاتی لە دەرەوەی واڵتەوە لە باتی 

بەرەنگاری و تێکهەڵچوونی نێوان کرێکارە خۆجێیەکان و  کە مانگرتووان
 .کرێکارە میوانەکانی لێدەکەوتەوە

گریان لە پارلمان هەبوو و هەموو کاتێک خاوەنکاران نوێنەر و الیەن
مەرجی خۆیانیان لە پەیمانەکاندا دووپات دەکردەوە. مەرجەکانیان لە 

راستیدا بێدەسەاڵت کردنی سەندیکا بوو. بۆ نموونە دەیانەویست دانان 
و دەرکردنی کرێکار مافی ئەوان بێ. دابەشکردن و سەرپەرستی 

ووچە هەرکەس بە جیا بێ کردنی کار بە ئەستۆی ئەوان بێ. رادەی م
و ئەوان دیاری بکەن. لە بەرانبەردا سەندیکاکان داوایان دەکرد کە 

کەسێکی بێکار کرد دەبێ هۆی بێکار کردنەکە روون ئەگەر خاوەن کار 
بکاتەوە. هەروەها ئەگەر کرێکارێک کارەکەی بەجێدێڵی دەبێ هۆەکەی 

 را.(بڵێ و خاوەنکار رەزا بدا. )دواتر بۆ ئەمانە یاسا دان
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دا  1897یەکەم بەرنامەی حێزبی سوسیاڵدێمۆکرات کە لە ساڵی 
 :پەسەند کرا، ئەم خااڵنە لەخۆ دەگرت

 ان رێکبخەن بەرلە هەموو شتێک کرێکاران وەکوو چینێک خۆی
رادەی ئیمکان بگەڕێتەوە بۆ مووچەکەیان. کە قازانجی بەرهەم بە

 .ئەمە ئەرکی یەکەمی سەندیکاکانە
  رێکخراوی سیاسی چینی وەکوو سوسیاڵدێمۆکراسی دەیەوێ

کرێکار لە هەموو شوێنە حوکومەتییەکاندا بەشدار بێ. بەم 
ئامانجەوە کە هەموو بەرهەمەکانی هاتووچوو و گواستنەوە، 

لێڕەوارەکان، کانەکان، ماشینە پیشەییەکان، کارخانە و زەوی 
 .موڵكی گشتی بێ

 شداری هونەرمەندان کولتوری ئەنترناسیۆنالیزم بە بە
 .پەرەپێبدرێ

  دێمۆکراسی و مافی دەنگدانی گشتی بۆ هەڵبژاردنی دەوڵەت و
 .شارەوانییەکان بە بێ هیچ جیاوازییەک

  لە رۆژانی پشوودا هیچ خاوەنکارێک مافی بەکارگرتنی کرێکاری
 .نەبێ

  و کلیسای دەوڵەتی دەبێ هەڵگیرێ تاکەکەسییەئایین شتێکی. 
 سایی، بۆ پارێزەر لە دادگاکانی ناوبژیوانی یا دانیخەرجی یارمەتی

 .کرێکار و خاوەنکاردا لە ئەستۆی دەوڵەت دەبێ
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 داهاتی تاکەکەس بێ و هەموو باجە چینایەتییەکان  یپێباج بە
 .الببرێ

 یاسا رێکوپێک بکرێ یپێچاکسازی زەوی و زار بە. 
  هەشت کاتژمێر کار لە رۆژدا و قەدەغەی کاری منداڵی ژێر

 چواردە ساڵ.
 ەدەغەی پێشبڕکی بۆ مووچە و قەدەغەی کاری شەوانە )جگە ق

 کارکەیە( رەوتیلەو کارانە کە کاری شەوانە بەشێک لە 
  ئازادی رادەربڕین و چاپەمەنی و کۆبوونەوە بە یاسا پشتیوانی

 .بکرێ
  ئەندامانی کۆمەڵگا بۆ تەندروستی و رووداو و پیری یارمەتی

 (1٠) .بدرێن

بە هێندی  1911کرا و هەتا دا پەسند 1897م بەرنامە لە ساڵی ئە
بەردەوام بوو و ئامانجی  تاکەکەسیداگوڕانکارییەوە لە بەشی مۆڵکی 

 سوسیالیستی کردنی کۆمەڵگا بوو.

( باڵودەبێتەوە کە لە پێشدا لیبراڵە و دوایە STرۆژنامەی ستۆکهۆڵم )
دەبێتە الیەنگری سوسیالسیم. یەکەم رۆژنامەیە کە سەدهەزار دانەی 

 رێ. دەفرۆش

لەکاتی دامەزرانی حێزبی سوسیاڵدێمۆکراتدا تەنیا یەک ژن کە 
کرێکاری کارگەی توتون بوو لە نێو ئەنداماندا هەبوو. گەرچی لەو 
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سااڵنەدا ژنان زۆر یارمەتی جوواڵنەوەی کرێکارییان دەدا بەاڵم، 
)وەکوو حێزبەکان پێیان وانەبوو رێکخراوی سەربەخۆی ژنان پێویستە. 

دا کلوبی ژنان لە ستۆکهۆڵم دامەزرا. مافی 189٢لە ە( حێزبەکانی ئێم
گشتی دەنگدان هێزی سەرەکی جوواڵنەوەی ژنان بوو، چوونکە مافی 

کرد. لە پارلمان ئەو مافەی پەسند 1918تا دەنگدانیان نەبوو. هە
کۆمەڵەی ژنانی سوسیاڵدێمۆکرات دامەزرا و لە یەکەم  19٢٠

بۆ نوێنەرایەتی پارلمان  هەڵبژاردنی دوای کونگرەکەیاندا دوو ژن
 هەڵبژێردران.

خەرجی بژیوی ژیان زۆرتر دەبوو و مووچە هەر وەک خۆی بوو. ئەو 
یان هەلومەرجەئەم کرێکارانەی کە کاری دژواریان هەبوو توانای 

نەبوو. هەرکات نەختێک قازانجی خاوەنکار دادەبەزی، لە مووچەی 
( دا مووچەی Norbergکرێکارانی دەبڕی. لە کانی ئاسنی نۆربەری )

دا کرێکاران مانیان  1891کرێکاران کەم کرایەوە. لە مانگی دووی 
گرت کە مووچە وەکوو خۆی لێبکرێتەوە، بەاڵم خاوەنکار ملی نەدا. 
مانگرتنەکە سێ مانگ درێژەی هەبوو. ئاخری بە ناوبژیوانی حێزب 

پێکهاتن. خاوەنکار کە هەستی بە برینداری دەکرد بەشێک لە 
رانی بە بێ هیچ بیانوویەک دەرکرد. مانگرتن دەستی پێکردەوە. کرێکا

کەس لە رێبەرانی مانگرتنە درانە دادگا و زیندانی کران.  3٠ئەمجارە 
دیسان خاوەنکار خۆی بە براوە زانی و دەستیان کرد بە نووسینی 
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پەیمانی تاکەکەسی لەگەڵ کرێکاران. ئەمجارە کرێکاران حەوت مانگ 
انگرتنە هەستی هەموو دانیشتوانی سوێدی هەژاند مانیان گرت. ئەم م

لە هەموو الیەکی سوێدەوە یارمەتییان بۆ دەناردن. مانگرتنەکە 
سەرنەکەوت. خاوەنکار کۆڵی نەدا بەشێک لە کرێکاران چوونە 
)لە  کارخانەکانی دیکە بۆ کار و بەشێکیش کۆچیان کرد بۆ ئەمریکا.

ەنکار، بیر لەوە دەکەنەوە کە هەر مانگرتنێکدا دوو الیەن، کرێکار و خاو
هێزیان هەتا کوێ بڕ دەکا. ئەگەر کرێکار کار نەکا، خاوەنکار زەرەر 

دەکا، ئەگەر زەرەکە کەمتر لەو پارەیە بێ کە دەبێ لە مووجە زیاد بکا، 
ئەوە کۆڵ نادا. کرێکاریش دەبی بزانێ هەتا کوێ دەتوانێ کار نەکا و 

ک دێ کە بگەنە هاوسەنگییە ئەوکات پێبژیوی هەبێ. ئەم 
رێککەوتنێکی ناوەنجی. بۆ نموونە کرێکار داوای زیادکردنی پێنج لە 
سەد مووچە دەکا و خاوەنکار دەڵێ دوو لە سەد. لە کۆتاییدا بە سێ 
لەسەد پێکدێن. لە هەلومەرجی دابەزینی ئابووری واڵتدا خاوەنکار بە 

 قازانجییەتی دەرکەی کارخانە دابخا.(

لە نێو ریزەکانی سوسیاڵدێمۆکراتدا کە لە الوێک بە ناوی "هینک" 
رۆژنامە کاری دەکرد، پڕوپاگەندەی بۆ بیری خەبات لە دەرەوەی 
پارلمان دەکرد. و الیەنەگری توندوتیژی بوو. کۆمەڵێک خەڵکیش 

دا رۆژنامەیەکی دەرکرد بە نێوی 1891هاودەنگی بوون. لە ساڵی 
رلمان و "ئااڵی سور" لەوێ رەخنەی توندی لە بەڕێوەبەری پا
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سوسیاڵدێمۆکرات دەگرت. لە کونگرەی دووهەمی سوسیاڵدێمۆکراتدا 
ئایداکەی سەرنەکەوت و خەبات بۆ بە دەستهێنانی مافی دەنگدان بوو 

 .بە دروشمی کۆنگرە
دەنگی هێنایەوە، بەاڵم  18٦لە هەڵبژاردندا سوسیاڵدێمۆکرات 

زمونی لیبراڵەکان هەزار دەنگیان هێنا. جوواڵنەوەی تازە هێشتا ئە
 (11) تاکتیکی کەم بوو.

دا سوسیاڵدێمۆکرات و لیبراڵەکان داوایان لە خەڵك کرد  1893لە 
هەزار کەس بەشداری  1٥کە دەنگ بدەن بە پارلمانێکی خەڵکی. 

% خەڵک مافی دەنگدانی نەبوو. ئەم پارلمانە 9٠کرد. تا ئەو کاتە 
بەاڵم پارڵمانی  ،فەرمی نەبوو. تەنیا پێشنیاری بۆ پارلمانی فەرمی دەنارد

فەرمی لە ژێردەستی راستەکاندا بوون و گوێیان نەدەدا بە 
 پێشنیارەکان.

لە سوێد کرێکاران چاوەڕوانی ئەوە نەبوون کە دەوڵەت کاریان بۆ 
بکا، ئەوان کۆمەڵەکەیان بە کۆمەڵی خۆیان دەزانی و کاریان بۆ دەکرد. 

نەوەی لەم کارانەی کە ئەودەم کراوە و بووەتە نموونە لە جوواڵ
کرێکاری دنیادا پێکهێنانی ماڵی خەڵک و پارکی خەڵکە. یەکەم پارکی 

لە ماڵمۆ لە الیەن کۆمەڵەی سوسیاڵدێمۆکراتەوە  1891/ ٢٦/4خەڵک 
کرایەوە. یەکەم چاالکی بەڕێوەبردنی یەکی مانگی مەی ئەو ساڵە لەم 

 پارکەدا بوو.
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 هەر لەم ساڵەدا

 مەدرەسەی عالی گوتنبرگ دەست بەکار دەکا -
 کارەبا و قەتار لە هێندێ شوێن بەکار دەکەون. -
 یەکەم ئوتومبیل لە پیشانگای گوتنبرگ پیشان دەدرێ. -
چیرۆکی یوستا برلینگ  نووسراوەی سەلما الگرلۆف باڵو  -

 بێتەوە.دە
دا کارخانەی تەواو ئوتوماتیکی شەمچە لە یۆنشۆپینگ 189٢لە 

 دادەمەزرێ.
جیاوازی دەبێتە  خواستی مافی دەنگدان بۆ هەموو کەس بە بێ

دا رۆژی هەڵبژاردنی 9٦و  93دروشمی جوواڵنەوەی هەڵبژاردن و لە 
 گشتی دادەنرێ.

یەکەم ماڵی خەڵك لە ماڵمۆ کرایەوە. دوایە بەرە بەرە  4/1893/٢
ماڵی  ٦٠٠لە هەموو شوێنەکانی دیکەش کرایەوە. ئێستا نزیکەی 

خەڵک و پارکی خەڵکی لە سەرانسەری سویددا وەک شوێنی 
 وونەوە جەماوەرەیەکان کراوەیە.کۆب

مان دیاری دەکرێ و ا ژمارەی نوێنەرانی هەر دوک پارلد1894لە 
کەس.  ٢3٠ی دووهەم پارلمانو  1٥٠نەگۆڕ دەکرێ. پارلمانی یەکەم 

ی دووهەم لە الیەن دەوڵەتەوە )شارەدارییەکان( پارلماننوێنەری  8٠
 .ندیاری دەکرێ
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 و دەبێ. ( تەواBodenرێگای ستۆکهۆڵم و بودن ) -
دا لە 189٥یەکەم قەتاری نێوشاری کە بە کارەبا کار دەکا لە  -

 ستۆکهۆڵم بەڕێ دەکەوێ.
 حێزبەکانی وەرزێڕان دیسان یەکدەگرنەوە. -
گومروکی نێوان سوێد و نوروێژ هەڵدەگیرێ. سەرەڕای ئەوەش  -

 کێشەی نێوان سوێد و نۆروێژ بۆ جیابوونەوە پەرە دەستێنێ.
(11) 

برانتینگی سوسیالدێمۆکرات دەبێتە بەرپرسی دا یلمار 189٦لە 
پارلمانی دووهەم. ئەمەش بە رێککەوتن لەگەڵ لیبراڵەکاندا سەر 

دەگرێ. یەکەم ئەرکێک کە بۆ خۆی دایناوە جێبەجێکردنی هەڵبژاردنی 
 گشتییە.

لەم ساڵەدا سوسیاڵدێمۆکرات زۆربەی دەنگەکانی بۆ پارلمان 
دا راستەکان دژایەتی دانانی دەنگ. لەم پارلمانە 8٢٦بەدەست هێنا. 

 .سەندیکایان دەکرد و کرێکاران بە خۆپیشاندان بەرپەرچیان دەدانەوە
گرنگی مافی دەنگدان بۆ هەموو کەس ئەوە بوو کە خەڵكی هەژار و 

زەحمەتکێش بتوانێ کاریگەری لەسەر سیاسەت هەبێ و نوێنەری 
ژێراو گای هەڵبراستەقینەی خۆی بنێرێتە پارلمان. کاتێک تەنیا رێ

، تەنیا کەرەسە دەنگدانە، بۆیە حێزبی کرێکاری خەباتی پارلمانییە
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گوشاری خۆی خستبووە سەر ئەم دروشمە، بێگومان لەو الشەوە 
 .نوێنەرانی خاوەنکار و سەرمایەداران دژایەتییان دەکرد

ئەگەر حێزب لە رێگای پارلمانەوە نەدەگەییشتە ئامانج بە یارمەتی 
  .ی بۆ خۆپیشاندان و مانگرتن دەبردهێزی پشتیوانی خۆی پەنا

لە نێو سەندیکاکاندا بۆچوونێک هەبوو کە دەگوترا گرێدراوی بە 
حێزبەوە دەبێتە هۆی ئەوە کە کەسانێک لەبەر حێزبی بوونی سەندیکا 

نەبن. واتە بیری سەندیکالیستی لەپەرە بە سەندیکاکان دڵخۆش 
 سەندندا بوو.

بە یەکگرتنی دوو  گەورەترین کۆمپانیای هاتووچووی سوێد -
کۆمپانیا پێکدێ و بە شێوەی سەهامی )کۆمپانیابەشی/ پشک( 

 بەڕێوە دەچێ. ئەمە سەرەتای پێکهاتنی ئەم شێوە خاوەندارییەیە.
 دا پەنجا بانک دەکرێتەوە.191٠تا 189٠لە ساڵەکانی  -
جوواڵنەوەیەکی تازەی دژی ئەلکۆلیسم پێک دێ کە گرێدراوی  -

 وەی کرێکاری نزیکایەتی هەیە.کلیسا نییە و لەگەڵ جوواڵنە
سوێد لە یەکەم ئۆلەمپیکی وەرزشیدا کە لە ئاتێن بەڕێوە دەچێ  -

 بەشداری دەکا.
 (11) یەکەم فیلم پیشاندان لە مالمۆ بەڕێوە دەچێ. -

1897 
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بانکی ناوەندی سوێد دادەمەزرێ و دەبێتە بەرپرسی چاپی  -
 پارەی کاغەزی.

 دەکرێ.کاری زنجیرەیی لە کارخانەکان کاری لەسەر  -
لەم کاتەدا کە سەندیکا کرێکارییەکان و کۆمەڵە سوسیالیستییەکان 
پێکهاتبوون باشتر وابوو کە هەموویان لە ژێر چەترێکدا کۆ ببنەوە و 

هێزی خۆیان بەکار بهێنن. پاڵم داوای کرد کە کونگرە پێکبێ و حێزبی 
 "سوسیالدێمۆکراتی کرێکاران" رێکبخرێ. 

پێشنیارەکان پەسند کران. وەکوو لە کونگرەدا هێندێ لە  1898
خەبات بۆ مافی دەنگدان و جیاکردنەوەی ئایین لە دەوڵەت بەاڵم 

لە هەر شتێك کە بۆنی شۆڕشی کرێکاری پێوە بێت ال خۆی کونگرە 
 .دادە

سەندیکاکان خەبات بکەن بۆ بەرزکردنەوەی مووچە و البردنی 
ەوەی کاتی گوشاری ئاکورد )کار بەپێ کاتی دیاری کراو( و کەم کردن

 .نریزەکانی خەباتدا پێشکەو لەرۆژانەی کار. ژنان لە ئامادەیی 
لەم کونگرەیەدا بڕیار درا رۆژی یەکی مانگی مەی خۆپیشاندانی 
سەرانسەری بکرێ و هەموو شارەکان یەک دروشمی هاوبەشیان 

کاتژمێر  8هەبێ. ساڵی دوایە کە ئەم خۆپیشاندانە بەڕێوەچوو دروشمی 
 .می سەرانسەریکار بوو بە دروش

سەندیکاکان ناوەندی هاوبەشیان نەبوو، هەر کامە بۆخۆیان بڕیاری 
مانگرتنیان دەدا و زۆر جاریش سەرنەدەکەوتن. ئاخری حێزب بڕیاریدا 
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یەکێتی سەندیکاکان دامەزرێ. کۆنگرەی سێهەم بڕیاری دامەزرانی 
 رێکخراوی ژنانیشی دەرکرد.

( پێکدێ. لە LOکاکان)دا یەکێتی سەرانسەری سەندی1898لە ساڵی 
پێشدا سێ سەندیکای تێیدا بوون. هۆەکەی ئەوە بوو کە ئەم ناوەندە 

ری تەنها ئەوە سەر بە سوسیالیستەکان بوو. لە سەرەتادا ئەم ناوەندە کا
کاتەوە و بیدا بە سەندیکاکان. یان پشتیوانی بۆ ئەو بوو کە زانیاری کۆ

. لە دەکراهەڕەشەیان لێ کرێکارانە پەیدا بکا کە لە الیەن خاوەنکارەوە
کەس نوێنەری  ٢٦8پێكدێ.  LOئۆگوستی ئەم ساڵەدا کۆنگرەی  7

 سەندیکا تێیدا کۆ دەبنەوە. ٢4هەزار کرێکار و  ٥٠

سازکردنی قەتاری نێوان کیرۆنا کە کانی ئاسنی لێیە، و نارویک  -
(Narvik دەست پێدەکا. کە هەم بۆ سەفەری خەڵک و هەم )

دا تەواو 19٠3دەبێ. ئەم پرۆژەیە لە بۆ ناردنی خۆڵی ئاسن 
 دەبێ.

ئاژوتنی یەکەم ئوتوموبیلی سوێدی بەتاقی دەکرێتەوە و دوایە  -
 کارخانەکەی لە الیەن گوستا ئێریکسۆنەوە دادەەنرێ.

 کارخانەی شیشە سازی ئۆرەفورش بنیاد دەنرێ.  -
سەر بە ئانارشیست و الوە  گۆڤاری براند کە -

 تەوە.دێمۆکراتەکانە، باڵو دەبێسوسیال
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کۆمەڵەی کئوپراتیڤەکان دامەزرا کە لە شێوەی  1899سێپتامبری  4
لە دنیادا بوو. هەر  بەکارهێنانخۆیدا بەهێزترین جوواڵنەوەی هاوبەشی 

( هاوبەشی )تعاون( رێکدەخرێ. KFلەسەر ئەم بیرۆکەیە  کۆمپانیای )
 (1٠) ئامانجی ئەوەیە کە کااڵی هەرزانتر لە بازار بدرێ بە کرێکاران.

دا یاسایەک دەرچوو کە کرێکارانی مانشکێن )کاتێک 1899لە 
کرێکاران مانیان دەگرت، خاوەنکار لە دەرەوە کرێکاری دەهێنا و لە 
 شوێنی ئەوانی دادەنا بە مووچەیەکی کەمتر. بەم کرێکارانە دەگوترا

( دەبێ بەرگرییان لێیبکرێ. تەنانەت ئەگەر کەسێک رەخنەی مانشکێن
دگا. کەسێک کە بە دژیانی نووسیبا یان ئەو لێگرتبان دەدرایە دا

نووسینەی باڵو کردبایەوە تا سێ مانگ زیندانی بۆ دەردەچوو. ئەم 
یاسایە بە دژی یەکگرتوویی کرێکاران لە الیەن خاوەنکارەکانەوە درا بە 

پارلمان و پەسند کرا. دەزانین کە هەر لەم ساڵەدا یەکێتی 
کاری  1938م یاسا هەتا سەرانسەری کرێکاران راگەیەندرابوو. ئە

 پێدەکرا و دوایە لە پشتگوێ خرا.

کلیسای ئازاد شوێنێک بوو بە پێچەوانەی کلیسا دەوڵەتییەکان 
هەموو جۆرە باسێکی تێیدا دەکرا. پرسەکانی رۆژ وەکوو هەڵبژاردن و 

گیروگرفتی کۆمەاڵیەتی و... باسی ئایینی بەهەشت و جەهەنەم و 
ەمە بوو بە هۆی ئەوە کە مانای عیبادەت پاشەکشەی پێکرابوو. ئ

"کەسی مەسیحی باورمەند" بگۆڕدرێ بە "شارومەندی مەسیحی" 
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لێکدانەوە ئایینییەکان بوو بە تاکەکەسی. هەر کەس بە بۆچوونی خۆی 
و لە پەیوەندی ئاسمانیدا بێ و لە لێکدانەوەیدا ئازاد بێ. ریزبەندی 

ازی سەرەوە بۆ خوار الدرێ. ئەمە لە الیەکەوە تاکەکەسخو
(Individualism زیاد دەکرد و لە الیەکی دیکەوە مرۆڤی لە کۆت )

 وبەندی ئیشکی ئایینی ئازاد دەکرد.

 جوواڵنەوەی دژ بە خواردنەوەی ئەلکولی

زۆر خواردنەوەی ئەلکول وەکوو بەاڵیەکی کۆمەاڵیەتی زانراوە. هۆی 
ئەم بەاڵ، لەم واڵتانەدا سەردی کەش و هەوا، بێکاری بە تایبەت بۆ 

ووتیاران لە کاتی زستاندا، بێکاری بۆ کرێکاران لە کاتی قەیرانی ج
ئابووریدا بوو. ئامارەکان نیشاندەدەن کە لەم کاتانەدا خواردنەوە زیادی 

 کردووە.

زیانەکانی بۆ کۆمەڵ: نەخۆشی زۆر دەبێ و ئابوورییەکەی دەکەویتە 
 84،٢سەر کۆمەڵگە. زیاد بوونی تاوان: بەپێ ئاماری دادگاکان 

لەسەدی تاوانەکان هۆی سەرەکییان مەستی بووە. دزی و شەڕ و 
تێکدانی بنەماڵە، بەتایبەت ئازاردانی مندااڵن. لە هەموو گرینگتر 

تێکدانی ریزی خەباتی کرێکاران بۆ بەدەستهێنانی مافەکانیان. هەژاری 
بۆ خۆی دەکەوێتە سەر کۆمەڵگا کە هەژاران بەخێو بکا. چ لە رێگای 

لە رێگای دەزگا دەوڵەتییە یارمەتی دەرەکانەوە. لە سواڵییەوە یان 
 سەرەوەی هەموویان پێکدادانی سەیارە و کیشە و نائەمنی جادەکان.
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خواردنەوە لە دنیای پیاواندا روو دەدا و ژن و منداڵ قوربانی دەبن. 
بەشێکی زۆر پارەی بنەماڵە و واڵت )لە کوردستان بە تایبەت( دەچێتە 

 ەمهێنەرە بیانییەکان.بەره کۆمپانیاگیرفانی 

جوواڵنەوەی دژی خواردنەوە لە سوێد دەستی پێکردووە.  1879لە 
گۆڕانی پێکهاتەی کۆمەڵ و هاتنی سیستەمی پیشەیی هۆی ئەم ئەرکە 
بووە. ئەو کارانە کە ئەم جوواڵنەوە لەبارەی سیاسییەوە کردوویە جگە 

وەی خواردنە کردنی قەدەغەلە سمینار و ئاگادار کردنەوەی خەڵك، 
 نبووئەلکولی لە مااڵن و لەو شوێنانە کە بە رەسمی ئیزن نەدراو

کرا. ئەوڕۆش لە سوێد فرۆشتنی خواردنەوەی ئەلکولی لە دروست دە
پاوانی دەوڵەتدایە و باجێکی قورسی لەسەرە. رەستورانەکان هەتا 

سەعات دوازدەی نیوەڕۆ ئەلکول نافرۆشن. فرۆشتنی ئەو خواردنەوانە 
زۆرتر بێ، لە دوکانە ئاساییەکان قدەغەیە و تەنیا  % ئەلکولی3.٥کە 

ساڵ  بیستلە دوکانە تایبەتەکان دەفرۆشرێ. بە کەسانی ژێر 
نافرۆشرێ. میزانی ئەلکول لە لەشدا لە کاتی لێخوڕیندا بە توندی لە 

% ئەلکولی ٠،٢الیەن پۆلیسەوەکۆنترۆڵ دەکرێ و ئەگەر کەسێک 
ننامەکەی وەردەگیرێتەوە. زیاتر لە جەستەدا بێ و لێبخوڕێ، ئاژوت

دوایەش هەتا ساڵێک بۆی نییە داوای ئیجازە بکا. ئەمانە هەموو بووەتە 
کوژران بە هۆی سەیارەوە. سوێد کەمترین  یهۆی کەم بوونەوە
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کوژراوی لە دنیا دا هەیە و یەکەمە. کوردستان و ئێران لە زۆریدا 
 (3) یەکەمن.

 رێکخراوی الوان

کانی الوان بە ئایدای جۆربەجۆرەوە بەو الوە رێکخراوە 188٠لە 
دا نزیک بە دوو هەزار کۆمەڵەی الوان 193٥دادەمەزرێن لە ساڵی 

 هەبووە کە لە چەندین ناوەنددا کۆ ببوونەوە.

کارەکانیان ئەمانە بوون: دژبەری لەگەڵ بەکارهێنانی توتون. خەبات 
بۆ ئاشتی، چاکسازی لە زماندا . کار بۆ کوتانی واکسێنی سوریژە. 

مینار و کۆبوونەوە بۆ باس لەسەر هەلومەرجی کۆمەڵ و دۆزینەوەی س
رێگاچارە بۆ کێشەکان. هەروەها رێکخستنی گروپی وەرزشی و کەمپ 

 لێدان  لە سروشتدا. کورس بۆ ناسینی نەخۆشییەکان و هتد..

دا دامەزراندنی کۆمەڵەی الوان لە نێو جوواڵنەوەی 189٠لە سەرەتای
الو بوون و کەسانی الو ێکخراوەکە هەموو کرێکاریدا دەستی پێکرد. ر

دەکرد. رێبەرانی سوسیاڵدێمۆکراتیش بۆ خۆیان بە الوی  رێبەرییان
دەستیان بە کاری سیاسی کردبوو. کە الوان روویان کردە ریزەکانی 

جووالنەوە پێویست بوو رێکخراوی تایبەتی خۆیان لە نێو حێزبدا هەبێ. 
گری :هینک: و بۆچوونەکانی گەرچی کۆمەڵەکانی الوان زیاتر الیەن

دا 1897بەاڵم لە ساڵی  ن،سوسیالیستییەکەی ئەو بوو -ئانارشیستی
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رێکخراوی سەرانسەرییان دامەزراند و ساڵێک دواتر رۆژنامەی 
دا گیرا. توند وتیژی بیر و 1899خۆیانیان هەبوو. یەکەم کونگرەیان لە 

حێزبی  بۆچوونیان، بە دژی پارلمانتاریسم و دژی ئایین خەڵکی لە
سوسیاڵدێمۆکرات سارد دەکردەوە، کەچی الوان زیاتر روویان تێدەکرد. 

دا بە تەواوی بیری سوسیاڵدێمۆکراتییان وەال نا و  19٠3لە کونگرەی 
جۆێ بوونەوە. هەرلەو ساڵەدا حێزب لە شاری مالمۆ بنیادی 
 1٥٠کۆمەڵەیەکی الوانی دانایەوە و زۆری پێنەچوو بوو بە خاوەن 

ار ئەندام. الوانی حێزب کاریان پروپاگەندە بوو. رۆژنامە هەز7کلوب و 
یان باڵو دەکردەوە. دروشمی ئەو کاتەیان دانانی چەک لە یو ڕێنوێن

الیەن ئەرتەشەوە بوو، چوونکە پەیوەندی نێوان نۆروێژ و سوێد 
گەییشتبووە ئاستی شەڕ و خەڵك شەڕی نەدەویست. نووسەرێکیان 

ووکایەتی بە بەرپرسی پارلمان و شەش مانگ زیندانی کرا چوونکە س
 دەوڵەت کردبوو. 

ێرەکانی دوایی حێزب لە نێو رێکخراوی الواندا زۆربەی کاد
هەزار ئەندامی 1٥دا سێسەد کلوب و 19٠7پێگەییشتبوون کە لە 

 (11) هەبوو.
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بیستەمەوە کە سوێد لە هەلومەرجێکدا پێ دەنێتە نێو سەدەی 
سەرمایەداری لە دنیای رۆژئاوادا گەییشتووەتە لوتکەی ئەمپڕیالیستی و 

کۆلۆنیالیزم تووشی قەیران بووە و هیچ شوێنێکی تازە بۆ داگیرکردن 
نەماوە. بۆیە دەوڵەتەکان بۆ گەشەی زیاتری ئابووری خۆیان چاویان 

ی رەوت بڕیوەتە بەشی یەکتر. بەاڵم سوێد هێشتا لە قۆناخی سەرەتایی
دایە. وەک باسمان کرد لە سەدەی نۆزدەدا هێندێ گەشەکردن

و دەرکەکان بۆ بەرەوپێشچوون ئاواڵە  هاتووەتە ئاراوەزەمینەسازی 
کراوە. سەرەڕای ئەوانە هێشتا زۆر بواری کۆمەاڵیەتی و سیاسی ماوە 

کە دەبێ هێزەکانی کرێکاران و خەڵک کاری بۆ بکەن. بۆ نموونە 
 .هێشتا زۆربەی خەڵک مافی دەنگدانیان نییە

 

 کرێکاری بزووتنەوەی

هەموو شوێنی  دە ساڵی سەرەتای سەدەی بیست لە سوێدیش وەکوو
بە خێرایی بەرەوپێشدەچێ و پیشەسازی کارەبایی  پیشەدیکەی دنیا 

پێشدەکەوێ. بێگومان ئەرکی بەرهەمهێنان و پێکهێنانی دەستکەوت لە 
  .ئەستۆی کرێکارانە کە بۆ خۆیان لەگەڵ کێشەی بژیو بەرەوڕوون

19٠1  
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خەڵکێکی زۆر لە شارە گەورەکاندا کە کارخانەکانی تێیدان کۆ  -
هەزار،  3٠٠دا ستۆکهۆڵم 19٠1نەتەوە. بۆ نموونە لە بوو

  .هەزار دانیشتوویان هەبووە ٦٠هەزار و ماڵمۆ  1٥٠یۆتەبۆری 
سەرەتای گۆڕانکارییەکان ئەوەیە کە رووداو لە شوێنی کاردا،  -

 .بیمەی دەکرێ
الیەنگرانی جوواڵنەوەی کرێکاری هەر لەم ساڵەدا سرودی  -

زمانی سویدی. کە لە ئەنترناسیونال وەردەگێڕنەوە سەر 
خەبات بە بێ هەستی   .خۆپیشاندانەکاندا دەگوترێتەوە

شۆڕشگێڕی و هەست بە هەبوونی پشتیوان و لە هەمانکاتدا 
وتارێکی  و اسانی بەڕێوە ناچێ، دەبێ دروشمزانست بە ئ

 (1)هاوبەشیان هەبێ کە یارمەتی یەکگرتووییان بدا. 

19٠٢ 

ەی کار پێکهات کە لە لە شاری نۆرشۆپینگ ئارشیڤ و کتێبخان
شیوەی خوێدا، لە هەموو دنیادا کۆنترینە. هەموو بەڵگەکانی جوواڵنەوە 
و وێنەی کارگەکان لەوێ کۆ دەکرایەوە.. ئێستاش ئەم ئارشیڤە هەر 

 .ماوە. بووەتە موزە و خەڵك سەردانی دەکا

 19٠3 
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سەندیکاکانی سوێد بە هۆی کارتێکەری نێوان ناکۆکییەکانی  -
ئەنترناسیۆناڵی دووهەمەوە کێشەی تێیدا بوو هەتا بە یارمەتی 

سەندیکاکانی ئاڵمان و ئەمریکا کێشەکانی نێو ئەنترناسیونال کەم 
بووەوە و فێدراسیۆنی نێونەتەوەیی سەندیکاکان لە بێرلین 

 .دامەزرا
بەشێک لە هێزە کاراکانی حیزبی سوسیاڵدێمۆکرات هەر لە  -

بووە. کە   (SDU) وسیاڵدێمۆکراتسەرەتاوە رێکخراوی الوانی س
 .دا دامەزراوە 19٠3لە

 19٠4 

 بتوانێ یەکێک لەو کارانە کە خاوەنکار بە دژی مانگرتن دەیکا کە -
مووچە زیاد نەکا و مانگرتنەکە بشکێنێ ئەوەیە کە کرێکاری هەرزان 

لە شوێنی دیکەوە بهێنێ و لە جێگای مانگرتووەکان دایبنێ. هەموو 
کاتێش دەبێتە کێشە لە نێوان کرێکارە مانگرتووەکان و کرێکارە 

رشۆپینگ مانیان گرتبوو و ۆنشکێنەکاندا. کرێکارانی قەتاری نما
 هێنا. کێشە سازبوو. پۆلیس بەرەنگاری کرد و کرێکاری مانشکێنیان

 .دراندوایەش کرێکارەکان بە توندی سزا

 19٠٥ 
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هێندێ جار کێشەکان لە رێگای سەندیکاوە چارەسەر دەکرا، یان  -
هەر نەبێ سەندیکا بە دووی داوخوازییەکاندا دەچوو. بۆ نموونە 

بە  دانێوان خاوەنکار و کرێکارانکارگەکان لە کێشەی گەورەی 
ڵ دەکەن کە وککەوتن کۆتایی دێ. خاوەنکارەکان قەبورێ

  .سەندیکا بە رەسمی بناسن و النی کەمی مووچە دیاری دەکرێ
بۆ باشتر کردنی بارودۆخی کرێکارانی بەشی کانزا  19٠٥/٥/19 -

مانیان گرت. خاوەنکارەکان دەرکەیان لەسەر  ،کار و مووچە
و بە  هەزار کرێکار داخست و کرێکاری مانشکێنیان هێنا18

. ئەم مانگرتنە دەکرد لە مانشکێنەکان هێزی پولیس بەرگرییان
کارا نەبوو هەتا کرێکارانی بەشی خاوێنکردنەوەی شاری 

ستۆکهۆڵم مانیان گرت. شار پڕ بوو لە زبڵ. دەوڵەت داوای کرد 
کەسانی خۆبەخش بێن بۆ پاککردنەوە. خوێندکارانیان هێنا. زۆر 

تێکهەڵچوون رویدا و هێزی  نەبوون ئەوانەی بەشدارییان کرد.
سوارە نیزام زۆرکەسی بریندار کرد و کەسانێکیش گیران. 

رۆژنامەنووسەکانی راست بە دژی کرێکار و سوسیالیستەکان 
کرێکارانی  ،دەیان دەکرد. سەرەڕای سەرکوتکردنپروپاگەن

شارەوانی سەرکەوتن. مافی دانانی کۆمەڵە، دە سەعات کار لە 
 .ەیان دەستکەوترۆژدا و زیادکردنی مووچ
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19٠٦ 

- (SAF)رێکخراوی  ساف )رێکخراوی خاوەنکاران( لە گەڵ
رێک کەوت کە کرێکاران  (LO)ناوەندیی سەندیکاکان

رێکخراوی خۆیان هەبێ. بەاڵم خاوەن کار مافی دابەشکردنی 
 .کار و دامەزراندن و دەرکردنی کرێکارانی هەبێ

حێزبی لە باری رێکخراوەیی و چاالکی رۆژنامەوانییەوە  -
سوسیاڵدێمۆکرات کە زۆربەی هەرە زۆری ئەندامەکانی کرێکار 

بوون و لەوکاتەدا حێزبیش بۆ مافی ئەوان هەوڵی دەدا 
رۆژنامەی ئااڵی باکوور، دەردەکەن. ئەم رۆژنامە لە الیەن 

بەشێک لە سوسیال دێمۆکراتە چەپەکانەوە )کە دوایە بوون بە 
  .حێزبی کۆمونیست.( لە لولێئۆ دەردەچوو

دا یەکەم مەدرەسەی پێکهێنانی کادری حێزبی 19٠٦لە ساڵی  -
کرێکاری لە الیەن سوسیاڵدێمۆکراتەوە دامەزرا کە پێنج ساڵی 

 .یەکەم بە بێ یارمەتیی دەوڵەت کاری دەکرد
ەوە بوو بە 34ژمارەی سەندیکاکان لە  19٠7هەتا  199٠لە  -

. ٢٦٠4ەوە گەییشتە 1٠71. ژمارەی رێکخراوەکان لە 4٠
ەندامانی رێکخراوە کرێکارییەکانی ژن و پیاو لە ژمارەی ئ
هەڵکشا و ژمارەیەکی زۆرتر لە  ٢3٠7٠٠ەوە بۆ  ٦48٠٠

سەندیکاکان چوونە ریزی ناوەندی سەرانسەرییەوە. تەنانەت 
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کرێکارانی بەشی کشتوکاڵ سەندیکایان پێکهێنا و چوونە ریزی 
% کرێکاران و 48دا 19٠7رێکخراوی سەرانسەرییەوە. لە 

کارمەندان سەندیکایان هەبوو. هەر ناوەندێک % ی ٦٢
رۆژنامەی خۆی دەردەکرد و کرێکارانیان بە مەبەستی فێربوون 

 .و بردنەسەرەوەی زانستەکانیان هان دەدا
هەموو ئەمانە نیشانەی گەشەسەندنی پیشەیی واڵتە. دواتر بە  -

هۆی بەرهەمهێنانی کارخانەییەوە بەشێک لە سەندیکا 
 .ونکارگەییەکان لەنێو چو

لە کارخانە چووکەکاندا کرێکاران توانییان تارادەیەک مووچەی  -
باش لە خاوەنکاران بستێنن، چوونکە ئەم خاوەنکارانە توانایی 

بەاڵم دواتر سەندیکای  ،بەرەنگاری یەکێتی سەندیکاکانیان نەبوو
خاوەنکاران دامەزرا و لەو کاتە بەدواوە رێککەوتن بە هاسانی 

دا بەپێی 19٠٦نموونە لە ساڵێ  نەبوو و کاتی دەبرد. بۆ
پەیمانێک ئەو بوارە بە خاوەنکار درا کە کرێکار بێکار بکا. 

ئەمەش ئەو کاتەیە کە نۆروێژ لە سوێد جوێ بووەوە و یەکێتی 
نیشان جوێ بووەوە. واتە یەکێتی کرێکارانی سوێد الواز اکرێکار

هەستی پەیوەندی لەگەڵ واڵت زاڵ دەبێ بەسەر هەستی  .کرا
 وویی ریزەکانی کرێکاریدا.یەکگرت
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بەشێکی زۆر کرێکار لە ژێربیناسازیدا کاریان دەکرد. کارگە  -
چووکەکانی فەرش و پارچە و... کران بە کارخانەی پیشەیی و 

  .هەموو ئەمانە بوو بە هۆی گەورەبوونەوەی شارەکان
ماوەیەکی برد هەتا کرێکاری لە گوندەوە هاتوو کە لەوێ خۆیان  -

وون، لەگەڵ هەلومەرجی کاری پیشەیی و خاوەنکاری خۆیان ب
رابێن. بۆیە رێکخستنییان لە سەندیکا و  دادابی کارخانە

 .گرتن بە یاسا و کاری ئیداری ئاسان نەبوووخو
هەزار کرێکار بە خواستی کەم نەکردنەوەی مووچەوە  ٢9٠ -

مانیان گرت. بورژوازی دەسەاڵتدار جوواڵنەوەی کرێکاریی بە 
دەنا. مانگرتن شکستی هێنا. مەترسییەک بۆ کۆمەڵ دا

ژمارەیەکی زۆر بێکار کران و بەرەو ئامریکا و التین ئامریکا 
کۆچیان کرد. زۆربەی ئەوانەش کە گەڕانەوە سەر کارەکانیان 

دا ئەندام نەبن. رێبەری (LO) بەڵێنیان دا کە لە سەندیکاکانی
سوسیاڵدێمۆکرات و رێبەری ناوەندی سەرانسەری سەندیکاکان 

ر رەخنەی توندی رێکخراوی الوانی سوسیاڵدێمۆکرات کەوتنە بە
ئەندامەتی خۆیان  ،و کرێکاران. نزیک بە نیوەی کرێکاران

وەرگرتەوە. زۆربەیان ژنان بوون. ئەم پێشهاتە یەکێتی 
لیبراڵەکانیشی گرتەوە. کاردانەوەیەکی دیکە هەڵوەشاندنەوەی 

یکا یەکێتی سەربەخۆی ژنان بوو. ژنانی کرێکار گەڕانەوە سەند
پیشەییەکانی خۆیان. کۆمپانیاکان قازانجێکی زۆریان لە گیرفان 
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. بووهەزار کرێکار بەشداری مانگرتنەکەیان کرد 13٠دەنا. 
سەندوقی مانگرتن بەتاڵ ببوو. خاوەنکاران پێیان خۆشبوو، 

رێگا نەبوو و بەتاڵ ببوو چوونکە ئەنبارەکانیان لە کااڵی پێویست 
پاش پێنج مانگ مانگرتن پێکهاتن هێنن. بکااڵ  بۆ بەرهەمهێنان

کە بڕێکی زۆرکەم لە مووچە زیاد بکەن. زۆر کەس کارەکەی 
سەرکەوتن بە هاسانی  .گۆڕی و نەگەڕانەوە بۆ کارخانەکان

 دەستەبەر نابێ.
کێشەی نێوان کرێکار و خاوەنکار کە هەردووک لە یەکێتی  -

درێژەی هەبوو. دوایە  19٠٦خۆیاندا رێکخرابوون هەتا ساڵی 
 (٢) .پێی پەیمانێک پێکهاتنبە

19٠7 

بە تاوانی ئەوە کە کارخانە چیوبرینی ساندۆ  19٠7مارسی ی  1٠
کرێکاری بێکار کرد. کرێکاران مانیان  ٦٠ببوون بە ئەندامی سەندیکا 

گرت و کارخانە کرێکاری مانشکێنی هێنا و هێزی سەربازی بەرگری 
شەڕی  .رویدا سەربازانداەڵچوون لە نێوان کرێکاران و لێدەکردن. تێكه

شەقامان لە نێوان کرێکاری دژ بە مانگرتنی ئینگلیسی و کرێکاری 
هێندێک بریندار بوون و چەند کەس   .سویدیدا لە گوتنبرگ پێکدێ

 خرانە زیندانەوە و هەر کامە چەند ساڵ زیندانیان بۆ بڕایەوە. 

هەر لەو ساڵەدا خاوەنکارەکان ناچار بوون رێککەوتن لەگەڵ  -
 .دیکادا بکەنسەن
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19٠8 

سێ الوی بێکار پاپۆڕێک دەتەقێننەوە کە کرێکاری ئینگلیسی دژ  -
دیکە بریندار  ٢3بە مانگرتنی تێیدا بوو. کرێکارێک دەکوژرێ 

دەبن. ئەمە بوو بە هۆی ئەوە کە دەوڵەت بۆ یەکەمجار تێکەڵی 
کێشەکە ببێ. ئەو سێ کەسە دوویان سزای مەرگیان بۆ دەرچوو 

  .زیندانی هەتاهەتاییو یەیکیان 

19٠9 

هۆکاری خراپبوونی ڕەوشی ئابوریی کە ئەو کاتە هەموو ئۆروپای 
داگرتبوو، خاوەنکارگەکانی هێندی کارگەی سوێد، فشاریان خستە سەر 

لە چەی کرێکاران، وڕێکخراوی خاوەنکاران بۆ کەمکردنەوەی مو
  (LO)خواستی یەکێتیی سەرانسەریی کرێکاران دابەرامبەر
دنەوەی مووچە بوو. بۆئەوەی خواستەکەیان سەربگرێ بەرزکر

هەزارکرێکاری 8٠خاوەنکاران هەڕەشەی دەرکە داخستنیان لەسەر 
 LO کارگەکانی ڕستن و چنین، چێوبڕین و کاغەز، کرد. وەاڵمی

 (LO) بوو لە مانگرتنی گەورە،  یەکێتی سەرانسەری سەندیکاکانریتیب

راگەیاند. هەموو  دا مانگرتنی گەورەی 19٠9ی ئۆگوستی 4لە 
 .کرێکارە پیاوەکانی سوێد بەشداریان کرد
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هەزار کەس. رێکخراوی 1٦3ئەم مانگرتنە بوو بە هۆی بێکار کردنی 
سەرانسەری نەیتوانی چارەیەک ببینێتەوە و دەیەویست لەگەڵ 

خاوەنکاران رێک کەوێ. کرێکاران پشتیوانییان نەکرد و مانگرتن بوو 
رێکار جگە لەوانە کە لە بەشی هەزار ک 3٠٠بە سەرانسەری و 

نەخۆشخانە و کارەبا و ئاودا کارایان دەکرد، باقی هەموو پەیوەست 
بوون بە مانگرتنەکەوە. نزیک سەد هەزارکەسیان تەنانەت ئەندامی 
سەندیکاش نەبوون. رێکخراوی سەرانسەری جیا لە پشتیوانی، داوای 

ۆلیس خۆیان بۆ و پ سوپادەکرد کە مانگرتنەکە بە ئارامی بەڕێوەبچێ. 
بەرەنگاری ئامادە کردبوو، بەاڵم کرێکاران قۆڵیان لە قۆڵی یەک 

گرێدابوو رێپێوانیان دەکرد و خۆیان پاسەوانیان بۆ راگرتنی رێکوپێکی 
 .دانابوو

مانگرتنەکە دوو مانگ درێژەی هەبوو. لە وتووێژەکاندا بە هیچ 
ورەکان کارخانە و کۆمپانیا گەکرێکارانی گەییشتن. دەئاکامێک نە

درێژەیان بە مانگرتن دا، بەاڵم بەشێک چوونەوە سەرکار کە ژیانی 
خەڵک بە تەواوی تێکنەچێ. خاوەنکاران ئەمەیان بە هەل زانی و 

داوایان دەکرد دەبێ بەبێ هیچ مەرجێک مانگرتن تەواو بکرێ. تەنیا 
ئاکامی مانگرتنەکە ئەوە بوو کە رێککەوتن کەس بێکار نەکرێ. دەنا 

گشتی شکستی هێنا. ئەم مانگرتنە لە ئۆروپادا زۆر دەنگی  مانگرتن بە
دایەوە و پشتیوانی کرا. تەنانەت پارەی یارمەتییان بۆ کۆ کردنەوە. لە 
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نێوخۆی واڵتیشدا نزیک بە سێ ملیۆن کرۆن کۆ کرایەوە. لە 
رۆژنامەکاندا دەنووسرا کرێکاران هێز و دیسیپلینی خۆیان پیشاندا. 

رتنە الواز بوونی متمانە بە رێکخراوی ئاکامی ناخۆشی ئەم مانگ
هەزارەوە بۆ  1٦3سەرانسەری سەندیکاکان بوو. ژمارەی ئەندامان لە 

کران و ەی رێکخراوە کرێکارییەکان قەدەغە. زۆربدابەزی هەزار 8٥
بەشێک لە کرێکارەکان بەرەو ئەمریکا کۆچیان کرد. خواستی 

 .بەدوا کەوت 19٢8کۆپەیمان لە نێوان کرێکار و خاوەنکاردا هەتا 
(11) 

یاسایی دەکرێ.  پارلمانبەشداری گروپی سوسیاڵدێمۆکرات لە  -
هەر لەم ساڵەدا مەدرەسەی جوواڵنەوەی کرێکاری لە برونزڤیک 

 .دەکرێتەوە
ئیمکان پەیدا دەکەن کە بە جەمعی پەیوەندی  (LO)بەشەکانی -

 .ەوە بکەن(SAP)بە رێکخراوی خاوەنکاران
دانران کە کڕیارەکان خۆیان کۆمپانیاکانی هاوبەشی مەسرەف  -

بە هاوبەشی خاوەنی بوون و ناوەندەکەی سەر بە 
ئەوانەی الیەنگری بەاڵم سوسیاڵدێمۆکراتەکان نەبوو. 

 .سوسیالیستەکان نەبوون لەوێ شتیان نەدەکڕی

دا دانرابوو کە " ئەو کەسانە کە کرێکاران 1899مادە یاسایەک لە 
و  دەدرێنانگ دەکرێن و سزابۆ مانگرتن هانبدەن، لەالیەن دادگاوە ب
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زیندان دەکرێن" ئەم یاسایە بە دانانی کۆمەڵە و سەندیکا کە نوێنەری 
کرێکاران بوون جار وابوو کاری پێدەکرا و جار نە. ئەم کێشە هەتا 

  .کە یاسای کۆمەڵەکان دانرا درێژەی هەبوو 193٦

 

 تێکۆشانی ژنان

کۆمەڵ بوون کە بەدەر لە  لە لەم کاتانەدا ژنان ئەو بەشە -
دا هیچ انجیاوازیی پلە و پایەی کۆمەاڵیەتی، لە بەرانبەر پیاو

مافێکی سیاسی و کۆمەاڵیەتیی و مافی دەنگدانیان نەبوو. ئەگەر 
 کاریان دەکرد
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هاوسەرەکەیان مووچەکەی وەردەگرت. یاسا بەپێی شەرێعەت کاری 
 هۆی و. بەدەکرد و لە شەرێعەتدا ژن وەکوو کوێلەی پیاو بو

کە لە نێو کۆمەڵدا پێکهاتبوو و خەڵک و لە پێش  ەوەگۆڕانێک
دەیانوێرا باسی مافی خۆیان بکەن،  ،هەمووانەوە جوواڵنەوەی کرێکاری

ژنانیش خەبات بۆ بەدەستهێنانی مافی بەرانبەریان دەست پێکرد. ئەم 
 .خەباتە پلە بە پلە چووە پێشەوە و تەنانەت ئەوڕۆش کۆتایی نەهاتووە

ژنان و مندااڵن لە دا یاسای سنوردانان بۆ کاری 19٠٠لە -
کرا. ئەم یاسایە کاری ژنانی لە ژێرخانەکاندا کارخانە پەسند

قەدەغە دەکرد و چوار حەفتە پشووی بێ مووچەی لە کاتی 
%ی هێزی کاری ٢8زاییندا دەستەبەر دەکرد. لەم کاتەدا 

ژنان کارخانەکان لە ژنان پێکهاتبووە. لە بەشی کشتوکاڵدا 
ژنان  (LO) % ئەندامانی٢،4% هێزی کاریان پێکدێنا. 13،4

بوون. ژمارەی ئەو ژنانە کە خوێندەواری باالیان هەبوو 
 (٥) .کەس 3٠8٠٠دەگەییشتە 

19٠٢ 
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لە بەرانبەرکێ لەگەڵ ژنە  -سەندیکایەک تایبەت بە ژنان  -
دادەمەزرێ کە زیاتر ژنە خەیاتەکان لە  -دا (LO) ئەندامانی نێو

 .ێخۆ دەگر

19٠3 

رێکخراوی سەرانسەری سیاسی بۆ مافی هەڵبژاردنی ژنان لە  -
الیەن هەردو دەستە ژنانی بورژوا و سوسیال دێمۆکراتەوە رێک 

  .دەخرێ
ژنانی لیبراڵ کۆمەڵەیەک پێک دێنن بۆ یارمەتیدان بە خەڵکی  -

هەژار. واتە کاریان بۆ پەیدا بکەن و لە ژیانی کۆمەاڵیەتیدا 
ە دەبێتە بنەما بۆ دانانی یاسای سوسیال یارمەتییان بدەن. ئەم

 .کە لە بودجەی شارەداری یارمەتی بە بێدەرامەدان بدرێ

19٠٥  

 .مافی خوێندنی ناوەندی بۆ کچان دادەنرێ -
کەس لە نوێنەرانی سوسیاڵدێمۆکرات چوونە پارلمان و لە  1٠ -

سەر پرسی مافی دەنگدانی گشتی تێکۆشان. لەم کاتەدا ژنان 
نەبوو و ئەم باسە ئەوانیشی دەگرتەوە. ژنان مافی دەنگدانیان 

هەزار ئیمزای ژنان بۆ  14٦زۆر بە هێزەوە هاتنە پێشێ و 
 .پێشنیاری مافی دەنگدانی ژنان کۆکرایەوە
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19٠7  

یەکەم کۆنفرانسی ژنانی سوسیاڵدێمۆکرات لە ستۆکهۆڵم  -
 .دەگیرێ

19٠8 

دەنگدانی بڕیاردرا ژنانی شودار بەهەمان مەرجی پیاوان بەشداریی  
هەڵبژاردنەکانی شارەوانی بکەن. مەرجەکە ئەوەبوو کە باجی سااڵنەی 

 .داهاتیان لە بڕێکی دیاریکراو کەمتر نەبێت

 

 19٠9 

کاری ژنان لە بەشی خۆراک و ئەلکترۆنیک و کارخانەی توتون  -
و پارچە دا بوو. منداڵی کاریگەر زۆر بوون چوونکە کاری ئەوان 

 .هیچ یاسایەکی لەسەر نەبوو
و دەبێتە  .کردنی کاری شەوانەی ژنان دەدرێبڕیاری قەدەغە -

 (11) ی.یاسای
 

  کشتوکاڵ و وەرزێڕان
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 .دا دادەمەزرێ 19٠٠وەزارەتی کشتوکاڵ لە ساڵی -
وەک باسمان کرد بەشی سەرەکی ئابووری سوێد لە رێگای  -

کشتوکاڵەوە دابین دەکرا. وەرزێڕانی خاوەن زەوی کۆمەڵە و 
هەبوو و لە پارلمان بەهێز بوون. خەباتی دواتر حیزبی خۆیان 

ئەوان بریتی بوو لە کۆنتڕۆڵی هاوردە و بردەی کااڵ و چاوەدێری 
 .نرخەکانی بازاڕ و زکات و گومروک

تی شیەکێتی گ  AVF)ت)دا حێزبێکی تازەی راس19٠4لە  -
بۆ ئێستا ناویان مۆدێراتەکانە(  –دەران، حێزبی پارێزگاران گدەن

 ،نەوەی خێرا گەشەکردووی کرێکارانبەرەنگاری لەگەڵ جوواڵ
 .دەمەزرێنندا

هەر لەم ساڵەدا دەوڵەت پێنج ملیون قەرز دەدا بە ئەو  -
وەرزێڕانە کە زەوی کەمیان هەیە. ئەمە بۆ ئەوەیە کە 

یان بۆ دەرەوەی واڵت.  ،گوندنشینەکان کۆچ نەکەن بۆ شار
بەڵکوو بۆ خۆیان بتوانن ژیانێکی گونجاو لە گوندەکاندا دابین 

 .کەنب
دا نزیک بە 19٠٠هاتنی جووتێران بۆ بەشی پیشەیی: لە ساڵی  -

 34دا و  )مەعدەن( کان ٢٦7هەزار کرێکاری ژن و پیاو لە  ٢٦
کارخانەی چیوبڕین و کاغەزسازیدا کاریان  ٢48هەزاری تر لە 

بە  یاندەکرد. کە لە گوندەکانەوە هاتبوون. ئەم کارخانانە زۆربە
ن. سەرمایەی ئینگلیسی و سەرمایەی دەرەکی دامەزرا بوو
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نۆروێژی و سکاتلەندی. بەاڵم هەناردە کردن زۆرتر بەرەو 
 (٦) .ئینگلیس بوو

 

 و خاوەنکار پیشە

دەوڵەمەندانی سوێد تێدەگەن کە دانانی سەرمایە لە کارخانە و 
کۆمپانیادا قازانجێکی زۆری بە دواوەیە بۆیە رۆژبەرۆژ کارخانە و 

مەترسیی سەرەکی الی خاوەنکاران  کۆمپانیاکان زیاد دەکەن، بەاڵم
جوواڵنەوەی کرێکارییە. بۆیە هەر بەو شێوە کە گەشەی پیشەسازی 
هێزی جوواڵنەوەی کرێکاری پەرە پێدەدا ئەوانیش خۆ رێکدەخەن و 

 .دەوڵەت وەکوو کەرەسەیەک بۆ بەرەنگاری بەکار دێنن

 .دا کانی ئاسنی نورلەند بۆ هەناردە کردن ئامادە دەبێ19٠٠لە  - 

رێکدەخرێ وەکوو  دا  19٠٢لە(SAF)رێکخراوی خاوەنکاران -
هاتنە وەاڵمێک بۆ رێکخراوی سەرانسەری سەندیکاکان. هۆی 

کردن لە مانگرتن بۆ مافی مەیدانی ئەم رێکخراوە پێشگری
هەڵبژاردن بوو. دواتر بوو بە الیەنی وتووێژ لەگەڵ سەندیکای 

  .کرێکاران
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ە ساڵی سەرەتای ئەم چاالکییەکانی دیکەی بەشی پیشەیی لە د
سەدەدا، کە دەبنە هۆی بەرەوپێشچوونی کۆمەڵ و زیاد بوونی ئیش بۆ 

 :کرێکاران، بریتین لە

19٠٢ 

کارخانەکانی بیرە لە یۆتەبۆری یەک دەگرن و نێوی پریپس بۆ  -
   .خۆیان دیاری دەکەن

19٠3  

 .ناوەندی رێکخراوی خاوەنکارانیش بنیاد دەنرێ -
یەکەم زنجیرەی ئوتوموبیلی سواری لە کارخانەی سکانیای ماڵمۆ  -

 پیشان دەدرێ. 
لەم دە ساڵەدا هەناردە کردنی کاغەز و کارخانەی هەویری  -

 کاغەز دەستپێدەگرێ

19٠7 

 .کارخانە اس کۆ اف )بۆربرینگ سازی( لە گوتنبرگ دادەمزرێ -
کارخانەی شەکری سوید دەکرێتەوە و شەکریش لە پاوانی  -

 .ا دەبێدەوڵەتد
پەیمانی راکێشانی ( ( AB تلەفون SDR ))کۆمپانیای والنبەری -

 (11) .سکۆ و وەرشەو وەردەگرێۆهێڵی تلەفونی م
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 کۆمەاڵیەتی

لە سەرەتای سەدەی بیستەمەوە لە ژێر گوشاری جوواڵنەوەی 
خەڵکدا دەوڵەت هێندێ کار بۆ باشترکردنی ژیانی کۆمەاڵیەتی 

دەسپێک بۆ ئەو شتە کە دوایە لە دەستپێدەکا. کە دەبێتە بناغە و 
کتێبە کۆمەڵناسییەکاندا پێی دەگوترێ دەوڵەتی خزمەتگوزار. دیارە 

دواتر لێمان روون دەبێتەوە کە ئەم دەوڵەتە چەند لەو بوارەدا 
سەرکەوتوو بووە یان نە. چەند بە قازانجی خەڵک بووە و چەند بە 

 .قازانجی سەرمایەو سەرمایەداران

 

 19٠1 

بەر لە هەموو شتێک بورسی ستۆکهۆڵم بە شێوەی مۆدێڕن  -
 رێکدەخرێتەوە. ئەمە بەشی سەرمایەیە. 

بۆ هاتووچووی خێراتری خەڵک بۆ سەرکار قەتاری کارەبایی لە  -
 .ستۆکهۆڵم بەکار دەکەوێ

لە الیەن کرێکارانەوە "ماڵی خەڵک" لە ستۆکهۆڵم دەکرێتەوە.  -
 .ئەم مااڵنە شوێنی چاالکی خەڵک دەبێ
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19٠٢  

دەوڵەت بۆ دابینکردنی بودجەی سااڵنەی خۆی، لەم ساڵە بە  -
دواوە، راگەیاندنی داهاتی سااڵنە لە الیەن تاکەکەسەوە دادەنێ. 

هەرکەس بۆ خۆی دەبێ داهاتەکەی بە ئیدارەی باج رابگەیەنێ. 
هەتا ئەوان باجی سااڵنەی بۆ دیاری بکەن. ئەمە جگە لەوە کە 

بەردەوام لە الیەن  وەرگرتنی باج لە مووچە هەڵدەگیرێ. باج
بنیادی سیستەمی مودێڕنی باجی سویدییە کە  ،دەوڵەتەوە

 .هێشتاش بەردەوامە
کەمی بەروبوو لە باکووری سوێد لە سەرەتای ئەم سەدەوە هەتا  -

 هەیەبەردەوام دەبێ و مەترسی برسیەتی باکووری سوێد 19٠٢
 .و لە باشوورەوە یارمەتییان بۆ دەچێ

19٠3  

رێکخراوە دەوڵەتییەکان دادەمەزرێن و دەوڵەت بەرە بەرە  -
دەست بەسەر داراییە گشتییەکاندا دەگرێ، یان رێکیان دەخا 

کە بتوانێ باجی سااڵنە رێکبخا. لەم بوارەدا یەکەم یاسای 
 .ئاگاداری لە جەنگەڵەکان دادەنری

بۆ کۆنتڕۆڵی بازاڕی کار و بەرەنگار بوونەوەی بێکاری ئیدارەی  -
 .ەکان دادەمەزرێکار لە شارەداریی

 .دادەمەزرێ (RF) بۆ الوەکان رێکخراوی سەرانسەری وەرزش -
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 19٠٥ 

 .فرۆشی خواردنەوەی ئەلکولی دەبێتە پاوانی دەوڵەت -
ژمارە بۆ سەد و پازدە ئۆتوموبیل کە ئەو کاتە لە سوید بوون  -

 .دادەنرێ

19٠٦ 

سازمانی پارکە خەڵکییەکان لە الیەن دەوڵەتەوە رێکدەخرێ.  -
دا بەپێی یاسا سوێد دەبێتە خاوەن نۆ  19٠9ە لەسێ ساڵ دوای

پارکی مێللی. )ئەو شوێنانە کە لێڕەوارەکانی دەست لێنادرێ و 
 (پێڕاگەییشتنی لە ئەستۆی دەوڵەتە

پارلمان بڕیار دەدا کە مامۆستایانی مەدرەسە خەڵکییەکان  -
 .مانگانەیان وەکوو یەک بێ

19٠7  

 .کۆمەڵەی نەتەوەیی دژی کۆچبەری دادەمەزرێ -
پارک و خانووی خەڵک دروست دەکرێ کە شوێنی  -

کۆبوونەوەی خەڵک و سەندیکاکان بوون. ئەم شوێنانە بە کاری 
خۆبەخشی کرێکاران دامەزرا و بەڕێوە دەچوو. کتێبخانەیان 

 .تێیاندا دانابوو و یارمەتی بە خوێندەواری دەدرا
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  سیاسی

لە باری سیاسییەوە بەرەی راست دەسەاڵتی بەدەستەوەیە. 
ی رێکبخا کە جوواڵنەوەی کرێکاری هێشتا نەیتوانیوە بە شێوەیەک خۆ

دا 19٠٠بێ یان دەوڵەت بەدەستەوە بگرێ. لە هەنوێنەری لە پارلمان 
حێزبی لیبراڵ رێکدەخرێ. ئامانجی سەرەکی دەستەبەرکردنی مافی 

دا دەورێکی دیار لە 191٠هەڵبژاردنی گشتییە. ئەم حیزبە لە 
 .سیاسەتی سوێددا دەگێڕێ

 

19٠1 

 19٠1ەل ۆیە. بییەن یمانا نێڕدۆم یشەرتەئ ێب ەب نێڕمود یتڵەوەد
  .ژۆر ٢4٠ ەتێبەد یربازەس ەیو ماو ێنرەد ادیمودرن بن یشەرتەدا ئ

19٠٢ 

 .نگدانەد یماف ۆب رفراوانەبسیاسی  یمانگرتن

و  ەپارلمان یرەنێنو تڵەوەو د ێچەد ەوەڕێب تڵەوەد ەب تاڵو
 تەنانە. تییەپارلماندا ن ەل انیکێرەنێنو چیه کرێکار و خەڵکی هەژار
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 وەئ ۆب نگدانەد ە. چونکنەبد نگەناشتوانن د انیرۆز ەرەه یشەب
 ۆیک ەل ەوەو ئ ێبەه انەیناڵسا یداهات کرۆن 8٠٠ ەک ەیەسانەک

 ۆب تەبیتا ەب کارانێوکر یگشت ەب کەڵ. خەاتریز کێکارێکر ەیمووچ
و  کخراوێر ەل ەجگ کێکەچ انیانیژ یستیداوێکار و پ ەل یرگرەب

 یگشت ینگدانەد یاسای یدانان ۆب باتە. خییەن ەوەستەد ەب انیمانگرتن
 ژۆر ێدا س19٠٢ ڵیسا ەیم ی1٥ ە. لەناڵسا مەئ یدروشم ەتێبەد

. ەشاندانیپۆخ ەڵگە. مانگرتن لێندرەیگەراد ەستەبەم مەمانگرتن ب
 وێن ە. لکردەن ڵبوەق یگشت ینگدانەد یماف یاریشنێپ تەحوکوم

. رایرگەو نگەمانگرتن د یاریشنێپ رەسەل کراتداۆمێدڵایسوس یزبێح
 یاسیس یمانگرتن ەب انینگەکرد و د یشدارەب سەک زارەه ستیب
 اڕ ەاریپرس مەئ رەسەل ەکرا ک شتێبانگه ییاساینا ەیکونگر ۆیە. بداەن
 کارانداێکر یکانەزیر وێن ەل یکارەئاماد دایارڕیب ە. کونگرڕێربەد

. ێبکر ەوەداچوونێیپ داەانەوەبوونۆک وەو ل نەبک ەوەبوونۆ. کێبکر
 یژیتوند و ت ەڵگەل ەکرا ک مۆڵکهۆست ەل کەیەوەبوونۆک نجامەرئەس
 ۆیه ەو بوو ب ەویەدا یرۆز ینگەد ەوەکرد مەبوو. ئ ووەڕرەب سیلۆپ
 ەیفتەبکا. ئاخر ح زبداێح ەڵگەل ژێوتوو یداوا تڵەوەد ەک ەوەئ
 ەکردبوو. ل انییشدارەب سەک زارەه 4٠ ەب کینز ەکەشاندانیپۆخ
 .بوونەه شیندکارانێالوان و خو اندایوێن
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پارلمان  ەل س،ەک مووەه ۆب نگدانەد یماف یدواتر پرس ژۆر ندەچ
 ۆب ەک اندەیانگیرا کارێکر زارەه1٢٠ ەژۆر وەئ رە. هەوەستورەد یەخرا
 کێکوپێو ر زمەن ەب رۆز ەکەشاندانیپ ۆ. خگرنەماند ژۆر ێس ەیماو

 ەمە. ئننیپلیسید ەتوانا و ب ەب یکێزێچ ه ەک اندایشانین کارانێبوو. کر
 ەک ەئاست وەبوو. تا ئ ەدواو ەب یتەاڵسەندەخاو یو ترس ڕەییتوو
بوو.  گاەڵمۆک یدژ ەب ەشاندانیپۆخ مەئ ەک انیینووس انیکانەژنامۆر
 تڵەوە. دبنەن گاەڵمۆک ەل کێشەب ەكەڵخ وەئ ەک ەوەئ کووەو

باس  ەپرس مەئ ییدوا ڵیسا ەکرد ک ڵیبووەپارلمان ق ،ەویەکشا
 کارێب انیشاندانیپۆخ یکانەرکردەس کانەنکارەخاو ەوەالش وە. لەوەتێبکر

 وانێن ەل ییەنگەهاوئاه مەکرد. ئ رەسەستبەد یسەک ٦4 سیکرد و پول
 ەب کانەراویگ ەیربۆ. زەرچاوەب رۆز رکوتداەس یزگاکانەو د نکارەخاو
. رچووەد ۆب انیندانیمانگ ز کیەتا  شیسەک ندەسزادران و چ ەپار

پێشتر سەندوقی پشتیوانی لە مانگرتووان دانرابوو و هەر کەس 
و  ی تێدەهاویشت. تەنانەت کرێکاراندەیتوانی پارە ەچەندرهە

کارمەندانێک کە مووچەی باشیان هەبوو، بەاڵم ئەندامی سەندیکا 
نەبوون و مافی دەنگدانیشیان هەبوو یارمەتییان بەم سەندوقە دەکرد. 
لەم مانگرتنەدا ئەندامان بە هیچ جۆرێک نەیاندەویست سازان بکەن 

 زارەه 1٠9مانگرتندا  یندوقەس ەلبەاڵم رێبەری تووشی دوودڵی ببوو. 
 یترس کارانێکر ییکگرتوویە. نەبدێپ یسزاکان ەک ەویەراک ۆک نۆکر
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بوو  ەکرا ک یرەرانسەس یکێشاندانیپۆجار خ مەکیە ۆو ب ەوەواندەڕەد
 .انۆیخ یزێه ەل کارانێکر یروون رچاوەو ب یاریزان ۆیه ەب

لە خاوەنکاران  ێلە پارلماندا دەنگی نەهێنا. هێندپێشنیاری راستەکان 
ئامادە نەبوون پشوو بدەن بە کرێکارەکانیان بۆ بەشداری لە 

مانگرتنەکەدا و دەریان دەکردن. ژمارەیەک بێکار کران، بەاڵم 
 (1٥) کرێکاران پیشانیان دا کە هێزێکن کە ناکرێ چاوپۆشی لێبکرێ

بەدەست هێنانی مافی دەنگدان دەبوو بە هۆی هاتنە ژوورەوەی 
بۆ پارلمان و ئەمە جێگەی نیگەرانی دەسەاڵتی سوسیالیستەکان 

  .بورژواکان بوو. چوار نوێنەری کریکاران ببوون بە نوێنەری پارلمان

 19٠٥ 

کێشەی جیابوونەوەی نۆروێژ کە سەد ساڵ بوو لە الیەن سوێدەوە 
داگیر کرابوو گەییشتە سەرلوتکە و مەترسی شەڕ هەبوو. کرێکاران بە 

راگەیاند. ئاخری لە سێپتەمبەری ئەو دژی شەڕ مانگرتنی گشتییان 
  .ساڵەدا جیابوونەوە بە شێوەی ئاشتیخوازانە سەریگرت

بۆ یەکەمجار لیبراڵەکان بە تەنێ دەوڵەت پێکدێنن ، بەاڵم تەنیا 
 .شەش مانگ دەوام دێنێ

  .سانسوری نووسین بە دژی هێزی سەربازی دادەنرێ
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دا 19٠8ی % دەنگیان بەدەست هێنا. لە ساڵ٥،9سوسیالیستەکان 
 .%٦،14ئەم رێژەیە گەییشتە 

19٠٦  

ی قەدەغە سەربازیاسایەک دەرچوو کە پڕوپاگەندە دژی هێزی 
ئەندامی الوانی سوسیاڵدێمۆکرات بە هۆی  "دەکرد. "زێت هٶگلوند

بە شەش مانگ زیندان سزا دەدرێ.  سەربازینووسین بە دژی هێزی 
الوەکان داوای دو ساڵ دوایە جوواڵنەوەی دژ بە شەڕ دەستی پێکرد. 

ییان دەکرد. بەپێی ئەم یاسایە بە سەربازچەک داماڵین لە هێزی 
ێژخایەن خران. دەیان کەس لە شارەکانی سویددا لە زیندانی در

 .نووسان گیرانتەنانەت رۆژنامە

بەرەی راست لەسەر پێشنیارێک بۆ مافی 19٠٦ساڵێک دواتر 
دەنگدان تەنیا بۆ  بەاڵم ،پێکدێندەنگدانی گشتی بە هێندێ تێبینییەوە، 

پیاوانە. دەوڵەت ناتوانێ کێشەی ئەم مافە جێبەجێ بکا، بۆیە دەست لە 
  .کار دەکێشێتەوە

دا کونگرەی سوسیال دێمۆکراسی  19٠٦لە هەشتی مانگی مەی
 (11)  .رووس بە بەشداری لێنین و ستالین لە ستوکهۆڵم بەڕێوەدەچێ

اتری دنیایان لە ماوەی پێنسەد ساڵدا واڵتانی ئوروپا نیوەی زی
داگیرکردبوو و بە شێوەیەک لە نێو خۆیاندا دابەشیان کردبوو. ئەم 
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دابەشکردنەش زۆربەی بەشەڕ کرابوو. ئێستا لە سەرەتای سەدەی 
بیستدا بڕێکیان )ئاڵمان و روسیە( بە بەشەکەیان رازی نەبوون و 

چاویان لە بەشی ئەوانی دیکە بوو. سێبەری شەڕ لە الیەک و 
بە  پێویستیئابووری لە الیەکیتر. گەشەی ئابووری  بەرەوپێشچوونی

بۆ هێنانی ماددەی خاوی پێویست بۆ بەرهەمهێنان  ،واڵتانی دەرەوە بوو
و هەروەها شوێنێک بۆ هەناردە کردن. پێشکەوتنی پیشە بە تایبەتی 

سەرمایەدارەکانی هان دەدا کە هەرچی  سەربازیپیشەی چەکوچۆڵی 
بدەن. بەاڵم ئەم کێبەرکێیە بە هاسانی  زیاتر کۆلونییەکانیان پەرە پێ

ەوە 19٠٦نەدەچووە پێشەوە. یارگیری بۆ شەڕ و بەرە پێکهێنان لە 
دەستی پێکرد. روسیە لە ئینگلیس و فەرانسە نزیک دەبێتەوە و ئاڵمان 

دەبێتە تەنیا دوژمنیان. ساڵێک دواتر قەیرانی ئابووری هەموو واڵتە 
اری نێونەتەوەیی دەگاتە یەکان دەگرێتەوە. دابەزینی بازپیشەی

دا قەراری "هاگ" ئیمزا دەکا کە 19٠7سویدیش. بەاڵم سوید لە 
.گەرچی دوو ساڵ دواتر بارەت بە بێالیەن بوون لەشەڕدایەسە

دەوڵەت لەگەڵ دەزگای تلگراف پێکدێ کە تلگرافەکانی 19٠9
دەرەوەی واڵت بخوێنێتەوە. یانێ کۆنتڕۆڵی جاسوسی. ئەمەش لەبەر 

  .کەسانێک سەر بە ئاڵمان بوونئەوە بوو کە 

دا ئانارشیستەکان بۆمبێکیان تەقاندەوە. 19٠8لە خۆپیشاندانی ساڵی 
راستەکان گوتیان سوسیاڵدێمۆکرات بۆ خۆیان رێکیان خستووە. 



84 

 

کەمی کرد، بەاڵم  ی ئەو حێزبەهەرچۆنێک بوو، رادەی ئەندامان
ژمارەی کۆمۆنەکان کە لەدەست کرێکاراندا بوو زیادی کرد و 

 .شارەوانی ٥7گەییشتە 

یەکێکی دیکە لە خواستەکانی سوسیاڵدێمۆکرات هەڵوەشاندنەوەی 
ست پارلمانی یەکەم بوو کە نوێنەری ئەشراف بوون و زۆر کۆنەپەر

ربەی پارلمان وون. بەاڵم هیچکام لەم داوخوازییانە نەکرا دەنگی زۆب
 .بهێنێتەوە و بە دواخرا

دا پرسیاری مافی دەنگدان دێتە پێشەوە و 19٠9جارێکی دیکە لە 
 .ئەم جارە بە جددی وەردەگیرێ

سوسیالیستەکان دەیانەویست بە هاوبەشی لیبرالەکان دژی ئەشراف 
کە لە پارلمان زۆربە بوون بوەستنەوە، بەاڵم لەسەر چۆنیەتی مافی 

 .جیاوازیان هەبوودەنگدان بۆچوونی 

دیسان مانگرتن هاتە ئاراوە. لە نێوان مانگرتوان و مانشکێناندا بوو بە 
اپ چمە چەپەکان نێوی مانشکێنەکانیان کێشە تا ئەو رادەیە کە رۆژنا

پێی وابوو کە لە دەورانی  (SAF) کرد. ناوەندی سەندیکای لیبراڵ
هەزار  8٠ەوە دەنا نابووریدا دەبێ مووچەکان کەم بکرێدابەزینی ئ

کرێكار بێکار دەبن. سوسیاڵدێمۆکراتەکان گەرچی بۆ خۆشیان ئەمەیان 
دەزانی بەاڵم نەیاندەویست پاشەکشە بکەن. و مانگرتنیان راگەیاند. 
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لیبراڵەکان تاکتیکیان ئەوە بوو کە سەندیکاکان لە حێزب جوێ 
 .بێنن یبکەنەوە کە بتوانن ئەو ئامانجەی خۆیان دەیانەوێ بەدەست

 

 یکولتور

کۆمەڵی سوێد وەکوو هەموو کۆمەڵەکانی ئۆروپا جگە لە ئابووری و 
سیاسەت و... بەشێک لە هێز و پارەیان بۆ بەشی کولتووری تەرخان 

دەکەن. پێشتر ئەم ئەرکە بە دەرباری پادشاکان و کلیساکانەوە گرێدرا 
بوو. لە سەدەی هەژدە بەمالوە هونەر هاتە نێو بازاڕی سەودا و هاتە 

بە تایبەت سینەما یەکێک لەو هونەرە پیشەییانە بوو کە  نێو خەڵک.
دا لە 189٥خەڵک زۆر رووی تێکرد. دەزانین کە یەکەم فیلم لە 

دا یەکەم 19٠٢پاریس نیشان درا. زۆری پێنەچوو کە گشتگیر بوو. لە 
 .کرایەوە دا یۆتەبۆریسوێد لە شاری سینەمای جێگیرکراو لە 

پێشچوونی کولتور و ئەرکەکانی شێوەی نووسین بۆ بەرەو ییەکگرتووی
ئیداری گرنگییەکی زۆری هەیە. ئەو شتە کە ئێمە هێشتا نیمانە. 

دا شێوە نووسینی ئاکادێمی سوید دەبێتە یاسای نووسین لە  19٠٦لە
 .هەموو خوێندنگەکاندا

هۆڵی نوێ بۆ شانۆ لە ستۆکهۆڵم دەکرێتەوە. یەکەم شانۆ  19٠7
  .پیشاندەدرێ "ر ئۆلوفمستبە نێوی " "سترینبرگ" ێکیبەرهەم
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دامەزرا کە کاری کولتوری دەکرد. لە  (KGO) رێکخراوێک بەناو
 (11) .موزیکەوە بگرە هەتا شانۆ و سەفەری گەشتی بەکۆمەڵ و جێژن

 

 

 

 

19٢٠-191٠ 
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  یکرێکاربزووتنەوەی 
 

191٠ 
 ەڕش ینۆو ب وتبووەکێت یرۆز ەیشێک ایدن 191٠لە سااڵنی پاش 

 رەسەب تەاڵسەد ەیشێکردبوو، ک کەچ ڕپ انۆیخ تانڵەوەد هات،ەد
 ەچووەدەن ەوەژێوتوو یگاێر ەل انەیوەشکردنەو داب کانداییەنۆکول

 انیشیتڵەوەد ەدکێسو یکانەکارخان نەو خاو کانە. راستەوەشێپ
. و داەد انیسوپا یکردنکەچڕپ یاریشنێپ تاەیپ تاەیبوو پ ەوەستەدەب
 یگاێر ەل تەبیتا ەب ەوەوانەچبەپێی کراتۆمێدڵایسوس یزبێح
 یداوا ،پشت بوو ەل یرۆز یکێزێه ەک ەوەالوان یکخراوێر
داوای  ەوەئ یبات ەو ل کردەد سەربازی یزێه ەیوەشاندنەوەڵه
 ەیتیمۆک نجامەرئە. سدەکرد یرگرەب ۆب كەڵخ یکردنکدارەچ

 یمەاڵو ەک کهاتێپ سەربازی یزێه یپرس ینیپشکن ۆپارلمان ب
 یشیکراتۆمێدڵایسوس یرەنێدوو نو ەتیمۆک مەئ .ەوەتێنێبه ەکەاریپرس

 .بوو داێیت
ی ئەم هەلومەرجە نەتەنیا نەبووە هۆی دڵساردی بزووتنەوەی کرێکار

 هێزتر بکەن.بەڵكوو هانی دەدان کە خۆیان بە
% لە 48،8وو. بهێزی کار لەم کاتەدا لە سوێد بەم شێوە دابەشب -

، داشەیی و کانی% لە بەشی پ3٢، رددەک یانکشتوکاڵ کار
 لە بازار و ئامرازی هاتووچوودا. 13،4%
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 مشارەوانییەکان دادەمەزرێ. هەر لە کرێکارانیرێکخراوی  -
( جوێ ببوونەوە LOئەو سەندیکالیستانە کە لە ) ساڵەدا

  )ساک( پێک دێنن. رێکخراوی ناوەندی
 ٦٦٥٠٠٠ئەمریکا دەگاتە  چوونەتە ەکژمارەی خەڵکی سوێد  -

191٢ 

( بە دەست ABFراهێنانی کرێکاران )رێکخراوی  191٢مبر ۆڤەن 1٦
ی بزووتنەوەپێشخەری "ریچارد ساندلر" دادەمزرێ کە گرێدراوی 

 ادایدنجۆری خۆیدا، لە  ەل ەندەناو مەئ سەندیکایی کرێکارییە. یسیاسی
بۆ فێرکردن و بارهێنانی کرێکاران  (ABFرێکخراوی ) بوو. ەنیو ێب

یارمەتی کە کرێکاران بەت و کاتی دادەنرا بوو. لەم شوێنەدا خولی کور
مامۆستایەک خۆیان تاقیکردنەوەکانیان بۆ یەکتری دەگێڕایەوە و لە 

دەبوون. ئامانج بردنە سەرەوەی کولتور و زانیاری کرێکاران یەکتر فێر
 بوو.

کاتێک کۆمەڵێک لەباری ئابووری و پیشەییەوە بەرەوپێش دەچێ و 
ی فکری و سیستەمی ژیان دەگۆڕدرێ بەشێکی زۆر لە خەڵک توانای

زانستییان بەش ناکا. بۆیە پێویست بە فێرکردن و بارهێنانێک هەیە 
کە جیا لە مەدرەسە و کۆرسی پیشەیی و خوێندنی ئاکادێمی، خەڵکی 

ئیشکەر بتوانێ خۆی لەگەڵ ئەو هەلومەرجە تازەیە رابهێنێ. بۆیە 
کتێبخانەی گشتی دانرا، مەدرەسەی خەڵکی، سمینار و... کە خەڵك 
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ر بکا. ، هەرکەس هەرچی دەزانێ، بە راگۆڕینەوە و خۆی خۆی فێ
کۆمەڵەی  (ABFبەشکردنی تەجرەبەکان، لەگەڵ ئەوانیتر بەشی بکا. )

فیرکردنی کرێکاران، ماڵی خەڵك، کۆمەڵەکان و سەندیکاکان بەشیك 
 لە ئەرک و چاالکییان فێرکردن بوو.

- (LO داوا دەکا کە سەندیکاکان لە شوێنی خۆیان هەموو )
 .ئەندامی رێکخراوەکەیان بکەنەکرێکارەکان 

1913 

شەورای کۆمەاڵیەتی دەست بەکار دەکا. رێکخراوێکە بۆ  -
پرسیاری کار، بە تایبەت پەیمانەکانی نێوان کرێکاران و خاوەن 

 کار. بەشی ئەمنی کارگەکان، بیمەی کۆمەاڵیەتی و هەژاری...
هەزار 1٢1ندامانی سەندیکاکان گەڕانەوە و ژمارەیان گەییشتە ئە -

و پێنجسەد کەس. مەترسی لەسەر ژیان و کار دەبێتە هۆی ئەم 
روو لە رێکخراوەیی کردنە. کرێکاران دەیانزانی ئەگەر پاڵپشتی 

 یەکتر نەبن. ژیانیان بەڕێوە ناچێ.

1914  

ا شەڕی یەکەمی جیهانی لە ئۆروپا دەست پێدەکا. لە پێشد -
بزووتنەوەی کرێکاری بە هۆی شەڕەوە بێدەنگ دەبێ، بەاڵم 
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دوایە کە برسیەتی و هەژاری زۆر دێنی جارێکی دیکە دێنەوە 
 مەیدان. 

کاتێک شەڕ دەستی پێکرد بەشێکی زۆر لە کرێکاران بانگ  -
پا. لەوالشەوە کەم بوونەوەی هەناردەکردن وکران بۆ ریزەکانی س

اڵمانەوە، بوو بە هۆی بێکاری. بۆ دەرەوە، بە هۆی گەمارۆ دانی ئ
هەزار کرێکار کە زیاتر لە بەشی کوتاڵ و بەرددا  4٠-3٥

کاریان دەکرد بێکار کران. لەم کاتەدا سەندیکاکان کاریان 
نەدەکرد. شتوومەک لە کەمی دابوو و گران ببوون. هەلومەرجی 

تایبەتی لە واڵت راگەیێندرا بوو. فەرمانگەی بێکاری دەوڵەتی 
 کۆبوونەوەی نوێنەرانی سەندیکاەم فەرمانگە داوای دامەزرا. ئ

ان و خاوەنکارانی کرد. پێشنیار کرا بەهەر شێوەیەک ییەککرێکار
دەبێ کارخانەکان کار بکەن و پارەیەک بە کرێکاران بدەن، 
بەاڵم رێک نەکەوتن. سەندیکا نەیدەتوانی مووچەی تەواو بە 

کرێکاران بدا، تەنیا بەشێک لە مووچەکەی دەدا ئەویش بەشی 
کە کار ژیانی رۆژانەی نەدەکرد. ئاخر قسەیان بوو بە ئەوە 

سەعات کار لە رۆژدا. ئەویش لە  8بکەن بۆ یاسایی کردنی 
کاتەش بە تەواوی ئەو بەدوا خرا و19٢٠هەتا ساڵی پارلمان 

 جێبەجێ نەبوو.
حێزبی سوسیاڵدێمۆکرات کومیتەیەکی بۆ دۆزینەوەی رێگا چارە  -

دانا، بەالم کاریان لە قسە و پێشنیار بەوالوە نەدەچوو. بەشێک 
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یان کردە حێزبی کۆمۆنیست و لە سەندیکاکان رو
 سەندیکالیستەکان. 

خەڵكی هەژار و برسی هێرشیان برد بۆ هێندێ لە ئەنبار و  -
 دووکانەکان.

هەزار کەسی بێکار، 1٥8 هێزێکی سەربازیبوونی دوای شەڕ  -
% مووچە 3٠-٢٠دەرفەتی بۆ خاوەنکاران رەخساند کە 

 دابەزێنن و کۆپەیمانەکانیان هەڵوەشێننەوە.
کاتی انی کارخانەداران ئەوە بوو کە لەتاکتیکەکیەکێک لە  -

مانگرتن و خۆپیشانداندا، دەرکەی کارخانەیان دادەخست. دوایە 
کە رێکدەکەوتن و دەرکەکانیان دەکردەوە، مووچەی ئەو 

رۆژانەیان نەدەدا کە کارخانە داخرابوو. بۆ نموونە لە ساڵی 
ر هەزار کرێکار بۆ پازدە رۆژ دەرگایان لەسە 13٠دا 19٢3

هەزار کرۆن بوو. 143داخرا، مووچەکەیان یەک ملیۆن و 
دا لەسەر داوای زیادکردنی 1934نموونەیەکی دیکە: لە ساڵی 

هەزار کرێکار دابخەن.  ٢٠٠مووچە، ویستیان دەرکە لەسەر 
مانگرتن یازدە مانگ درێژەی هەبوو. دەوڵەت هاتە نێو 

کێشەکەوە و یاسایەکی کاتی دەرچوو کە دەرکە داخستن و 
مانگرتنی لەو بەشاندا قەدەغە دەکرد و کرێکارانیش قەرەبوو 

 کرانەوە. ئەمجارە کرێکاران بردیانەوە.
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لە هەموو دنیای سەرمایەداریدا بە توندی بەرەوڕووی  -
جەو دا ""191٥بزووتنەوەی کرێکاران دەبوونەوە، بۆ نموونە لە 

هیل" شاعێر و کرێکاری بە ئەسڵ سوێدی، چاالک لە بواری 
بزووتنەوەی کرێکاریی  .کراکاراندا لە ئەمریکا ئێعدام مافی کرێ

جۆهیڵ  لەسەرزووتنەوە کرێکاریە جیهانیەکان، ب ود ێسو
 بەاڵم ئاکامی نەبوو. دێە سەر دەوڵەتی سوستخیان فشاریکی زۆر

191٦ 

 بڕیاری بیمەی ئیجباری بۆ رووداوی شوێنی کار دەدرێ. -
ی بە دژی سیاسەت ی سوسیاڵدێمۆکراترێکخراوی الوان -

حێزبەکەیان رادەوەستن و سێ لە رێبەرەکانیان بە تۆمەتی 
 زای کاری ئیجبارییان بۆ دادەنرێ.ەج پاوسپڕوپاگاندە بە دژی 

-  

1917 

 یبوونەو ن یتیەبرس یدژ ەب کیڤرێستێو یکارانێکر 1917 /4 /1٦ 
 کردەد یهاوار كەڵ. خەوەگرت یشەکید یکانەشار ەک راپەڕینخواردن 

  .نێخو انینان  انی

کرد.  انییتیەبرس یشاندانیپۆخ نڵداۆئ ەل كەڵخ ٢7/4/1917
. لسونیئانتون ن بۆ ئازاد کردنی ندانیز رەس ەکرد انیرشێه کەڵخ
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 ەک ییدوا یشاندانیپۆخ مەاڵب ،نردراێن رکوتەس ۆب سیلۆو پ ربازەس
. ەویەدامرکا ەکەشێو ک چووەوەڕێب یمنێه ەب رۆز یما یکیە ەبووەد
 ۆب انیوازەبانگ شووێپ یژانۆر یکانەدروشم ەک ەشت وەئ کراەن شۆڕش
ئەنتۆن نیلسۆن یەکێک بوو لە سەرکردە سەرسەختەکانی  .کردەد

بزووتنەوەی کرێکاری لە هەرێمی سکۆنەی باشوری سوید. لەڕوداوی 
 دەستبەسەر کرابوو. بۆمب دانان بۆ کرێکارە مانشکێنە ئینگلیسەکان

 هەتاخاوەنکاران هاوردبوویان  کەئەم پاپۆڕە شوێنی ئەو کرێکارانە بوو 
ئانتۆن  .بەندەرەکانی مالمو بۆداگرتن و بارکردنی پاپۆڕەکان کاربکەنلە 

ئەلگۆت روسبێری و دوو کەسی تردا )  گەڵدا، لە 19٠8لە یولیی 
بۆمبەکان لە پاپۆڕێکی ئینگلیسیدا  .دەستگیرکرا ئەلفرێد ستێرن(

دەخەوتن. بۆمب  )ئەمەڵتی( کە کرێکارەکانی تیا یدانرابوو بەناو
کەسی ٢٦تەقییەوەو بووە هۆکاری مردنی کەسێک و برینداربوونی 

. لەبەر ئەوە ناونرا پیاوانی ئەمەڵتی. دادگا سزای سێدارەی بۆ دیکە
هەتاهەتایی بۆ ئەلفرێد.  زیندانیئەلگۆت و ئەنتۆن نیلسۆن دەرکرد، و 
ش یی. لە پاهەتاهەتا زیندانیدادگای بااڵ سزای ئەلگۆتی گۆڕی بە 

ی بزووتنەوەی کرێکاری سزای ئەویش کرا بە گوشارماوەیەک 
کە  کهەتایی و نێردرا بۆ زیندانی هێرنوێساند. کاتێ زیندانی

سۆسیالدیموکرات و لیبرال بۆ یەکمجار حوکمیان کەوتە دەست لە 
 ئەنتۆن ئازاد کرا. 1917زەمانی یەڵمار براتینگدا، لە ئۆکتۆبەری 
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 کەڵخ مۆڵکهۆو گوتنبرگ و ست نگیپۆرشۆن ەل داەیم یمانگ ەل -
" LO" و "کراتۆمێدڵایسوس یزبێ. "حقامانەش رەس ەنێژەڕد
 ی. بورژوازننێد کێپ ەوەنگاربوونەرەب ۆب کەیەتیمۆک
 .ەوەکرد مەک انیخواردن ینرخ لە ترسان تدارەاڵسەد

 شترێ. پزراەس. د. دام یالوان یتێکیە 1917 یکتوبرۆئ ٢7 -
 یزبێح ەڵگەل م دواتربەاڵبوو،  زراەدا دام19٠3 ەل یتێکیە
 سوسیاڵدێمۆکرات ەل ۆیخ ۆب شیوەئ ەک وتەک ستینۆمۆک

 انییو چاالک ەژنامۆر یاناتکمیئ مووەه وانە. ئەوەببوو ێجو
 ڵسا ستیب ەک زراەدام ەتاز یتێکیە ۆیەبردبوو. ب انۆیخ ەڵگەل

 .بووەه یندامەئ زارەه 19٦ یەدوا
 رەسەباکوور ل ەل سکارویس ەیدورگ یکەڵخ 1917/3٠/٥ -

و  قامەش رەس ەنان و خواردن هاتن یو خراپ یبوونەن
 رەسەستبەد یسەک ندەچ سیکرد. پول ڵتاەب انیکیەخانەواەنان

 یداوا سیکرد. پول ازادئ انیکانەراویو گ ەوەبوون ۆک کەڵکرد. خ
دان و  انێیل كەڵنارد. خ انیربازەس ٥٠کرد.  سەربازی یزێه
و  پۆت ەب ربازەس دەنسێپ یەدوا یژۆ. رستاندنەئێل انیکانەکەچ
 ەشتەییخواردن گ ەل ڕپ کێمەلەب داەوکاتەهاتن. ل ەوەشاشەر
 ەیوەدان یبات ەل کانییەندانیهات و ز ییتاۆک ەکەشێو ک گاێج
 .ردرانەب ،نکاەکەچ
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 یگران ەل کارانێ. کربوو فشاردا رێژ ەل ەدوو الو رەه ەل تڵەوەد -
 یازڕنا داریەرماەو سکار نەو خاو ی بوونازڕنا ینۆپۆک یانیو ژ

 .کانەسنوور یو داخستن یبازرگان یتەاسیس ەل
 ۆب گرنەپارلماندا مان د ەیرکەد رەب ەل کارێکر زارەه ٢٠ -

 انیشێپ سیلۆپارلمان. پ ەل یکراسۆمێد یباس رەسەل یرەکێکارت
 .ەشێک ەتێبەو د ێگرەدێپ

لە رۆشنایی ئایدیای  کراتۆمێدڵایسوس یزبێح ەل کێشەب -
 پەچ یزبێحئەوان ە. وەبنەدایج ،لە روسیەدا شۆڕشی ئۆکتوبەر

 ڵیسا ە. لوتەشکێباش پ تاەرەس پەچ یزبێح .ننێد کێپ
 ەیدا ژمار 1919 ەل بووەه یندامەئ زارەه1٥ مداەکیە
 واڵب دایوانەشار ٦17 ەل ەک ٢3٥٠٠ ەشتەییگ یندامانەئ

و  سمیتاریمل ەدژ ب یدروشم ەب تاداەرەسەل ەزبێح وە. ئەوەببوون
 سمیدواتر بولشو مەاڵنرا، ب ادیبن یکراسۆمێد ۆب باتەو خ ەڕش

 یرۆکتاتیو د کارانێکر یکدارکردنەچ یو دروشم کردێت یکار
 ڵیوناینترناسەئ ەینگرۆک ەل یالوان یکخراوێ. رداەد یایلتارۆپر

 ۆیخ یوێن زبێ( ح19٢٠کرد ) یشدارەب ۆسکۆم ەالوان ل
 ەڕیو باو ریب رەسەل ەک ەوانە. ئستینۆمۆک یزبێح ەب ۆڕیگ
 یزبێح انیوێن انیدووش رە. و هەوەبوون ێبوون جو شووێپ
 یداوا ۆسکۆبوو. م ۆسکۆم ینگریەال یانکیەیبوو.  ستینۆمۆک
 ۆسکۆم یریهاوب ێبەد کانەستینۆمۆک ەزبێح مووەه ەک کردەد
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 ە،وەاببوونیج ەک ەوانەئ اندیخاەن یکڵێسا نجامەرئەس بن.
 رەس یستینۆمۆک یزبێح .کراتۆمێدڵایسوس یزبێح وێن ەوەانەڕگ
 .بووەه یندامەئ زارەه1٥ ەب کیدا نز19٢9 ڵێسا ەل ۆسکۆم ەب

 یکگرتنیە یئامانج ەب کارانێکر یستیالیسوس ڵوناینترناسەئ -
 ەب انیزاڤی کانەتڵەوەد مەاڵب ، رایگ مۆڵکهۆست ەل ەوەکارانێکر
 ەبوو ب ەیکەو ئاکام نەبک رەفەس ەک داەدەن ننیاکاەرەنێنو
 .چیه

 یزبێح ەڵگەالوان ل یکخراوێر یندامانەئ ەیربۆز ەک ەوەئ پاش -
 ەل کراتۆمێدڵایسوس یزبێدا ح1917 ڵێسا ەل وتنەک پەچ

و  ەوەکردێپ ستەد یالوان یکخراوێر یدانان ستوناێلیسک یشار
دانرا  داپەیرەو و بەرنامە ە. لرایگ مۆڵکهۆست ەل ەنگرۆک مەکیە
 1٢٠٠ داڵەاس مەل رەبن. ه زبێح ەیرنامەب ەب رەس ێبەد ەک
 ڵیسا ەک ەیەراد وەتا ئ وتەشکێپ ەرەب ەرە. بەویەکراۆک ندامەئ

گرنگی  .بووەه داەڵەمۆک 18٠٠ ەل یندامەئ زارەه دەس 193٥
رێکخراوی الوان ئەوەیە کە ئەوان دوای چەند ساڵ دەبنە 

ی بزووتنەوە. پەروەردەکردن و فێرکردن بەکاری کادێر
کۆمەڵ و رێکخراوەیی دەورێکی زۆر دەبینێ. بە داخەوە ئێستا بە

الوان پەراوێز خراون بە تایبەت لەو کۆمەاڵنەی واڵتانی 
پێشنەکەوتوو وەکوو واڵتی ئێمەدا، لەباتی ئەوە کە بەرنامە بۆ 

پێشکەوتن و داهاتووی کۆمەڵەکەیان بکەنەوە .هیچ دەوریان پێ 



97 

 

لە بیری هەاڵتن لە نادرێ و لە بێکاری و ناهومێدیدا هەر 
 کۆمەڵەکەی خۆیاندان. 

 ٢9سەرئەنجام پاش ئەو هەموو پێداگری و تێکۆشانە، لە -
و  ەژانۆر یکار رێکاتژم 8 دێسو یپارلمان 1919 یمبرەپتێس

 ەل کارانێکر ەک دەکا سندەپ داەفتەح ەل کار رێکاتژم 48
 کردبوو. ۆب انیباتەخ ەمالوەب 188٠

خاون کاران  ەڵەیمۆک ەچونک LO یرەدژب ەتێبە( دSAFساف ) -
 ساف. یندامەئ ەتێبەد

 ژنانتێکٶشانی 

هاوکات لەگەڵ بزووتنەوەی کرێکاری، ژنان بۆ دابینکردنی مافە 
تایبەتییەکانی خۆیان و بەرەوپێشبردنی دەوریان لە کۆمەڵدا خەبات 

دەکەن. کاتێک ژیانی کۆمەڵ لە سێبەری شەڕدا خراپ دەبێ بەر لە 
بەرپرسایەتی دەکەن، ەست بە نەبوونی و نانن ههەر کەس ئەوە ژ

 چوونکە ئەوان خاوخێزان بەڕێوە دەبەن.

1910 

 .ەکەم ژن بۆ بەرپرسی شارەداری ستوکهۆلم هەڵدەبژێردرێی -
 لە ماڵمۆ بەڕێوەدەچێ. ی ژنانئەنترناسیوناڵی دووهەم -

1911 
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لە  کردن ی بەرگریکانیاسایەک بە دژی پروپاگاندە بۆ کەرەسە -
 دا ئەم یاسا الدەبردرێ.1938منداڵدار بوون دادەنرێ. لە 

یەکەم کارگەردانی ژن )ئانا هۆفمەن( یەکەم فیلمی لە  -
 ستۆکهۆڵم پیشان دەدرێ.

191٢ 

حەفتە، بەاڵم بە  ٦ی ئەودایکانەی منداڵیان دەبێ دەبێتە وپشو -
 بێ پارە.

 یاریشنێپ تڵەوەد ش،ۆڕش ەل کارانێکر ەیوەساردکردن ۆب -
 رەبەستەژنان د ۆب نگدانەد یماف ەپارلمان. ک ەباتەد یچاکساز

 ەو ل ێدرەد رەسەل یواوەت یارڕیدا ب1919 ەل ەماف مەبکا )ئ
 .(نەدەد نگەژنان د 19٢1

1919 

 .تێد کێپ دارەخان یکانیدا ەڵەیمۆک -

 

 کشتوکاڵ و وەرزێڕان
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وەرزێران لە کاتی قات و قڕیدا ئەرکێکی زۆریان لەسەرە. خەڵک 
نەبوونی لەچاو ئەوانەوە دەبینێ، بە تایبەت لە سوێد بەشێک لە 

 جووتیاران لە بەرەی راستی سیاسەتدا بوون.

1913 

نتر پارتی( ەووتیارانی خاوەن زەوین )دواتر سجرێکخراوی  -
 ەوەندی جووتیاران تێدەکۆشێ.ژرێکدەخرێ. کە بۆ بەر

ی ٦هەزار کەس لە  3٠شداری ەجووتیارانی خاوەن زەوی بە ب -
بۆ پشتیوانی لە شا و سیاسەتی بە هێزکردنی هێزی  دایواررێبف

. دەوڵەتی ئەو کاتە دژی ئەم دەکەن بەرگری خۆپیشاندان
سیاسەتە بوو. بۆیە دوو رۆژ دوایە خۆپیشاندانی کرێکاران بە 

هەزار کەس بەشداری  ٥٠تیوانی دەوڵەت بەڕێوە چوو کە شپ
کردبوو. سەرەڕای ئەوەش پارلمان دەنگی بە بودجەکەی 

نەدا و ئەمە بوو بە هۆی  "دەوڵەت "هامێرشۆڵدسەرۆک 
دەستلەکارکێشانەوەی دەوڵەت. رەخنەی زۆر گەورە لە شا گیرا 

کە دەست تێوەردانی لە سیاسەتدا کردووە. دەست پێکردنی 
 ڕی یەکەم شای پاراست. ەش

نە چهەزار وەرزێر رێپێوان دەکەن و دە ٦٠دا 1914. ٦.٢لە  -
لەگەڵیان قسە دەکا. پێش کۆشکی شا. ئەو زۆر بە توندی 

کە  ەرێپێوانەکە بە دژی سیاسەتی زیادکردنی چەکی شەڕ
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 ٥٠دوو رۆژ دواتر  ،خەڵکژیانی ی خستووەتە سەر قورساییەک
هەزار کرێکار بە پشتیوانی وەرزێرەکان و دژ بە قسەکانی شا 

رێپێوان دەکەن و داوای البردنی دەسەاڵتی شا لەسەر دەوڵەت 
 دەکەن.

191٥ 

ران دادەمەزرێ کە بەرانبەرکێ یاسەرانسەری جووترێکخراوی  -
 کۆمەڵەی جووتێران دەکا کە زۆر لە جەبهەی راستدانلەگەڵ 

1917 

 .ێنرێده کێپ ارانیجووت ی )کۆمپانیای هەرەوەزی(ویکئوپرات -

 

 و خاوەنکار پیشە

لە نوختەگۆڕانی پیشەییدایە. هەموو کارخانەکانی ئۆروپا خەریک  دنیا
ئەلکترۆنی بەین، بە تایبەت پیشەیهێنانە مەیدانی ئامرازی تازەی 

. بانکەکان کاری لەسەر دەکرێخەریکە لە هەموو بوارەکاندا کردن 
. کۆمپانیا گەورەکانی پاوان )کارتێل( دەگێڕنزۆرتر لە ئابووریدا  دەوری

 سوێد لەم رەوتە بێبەری نییە. دادەمەزرێن.
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1910 

کە کۆمپانیای (ASEAکارخانەکان ) یەکگرتوویرێکخراوی  -
 دادەمەزرێ. ئەلکترۆنییە،

 دەبەزێنن.ابانکەکان نرخی پارە د -
 سوێد پیشان دەدرێ. ییەکەم فڕۆکەی دروستکراو -
 کردن دادەمەزرێ.کارخانە لۆری ساز -

1911 

 بەنداوەکان دەست پێدەکا.وەرگرتنی کارەبا لە تاڤگەکان و  -
 پشک ئیزن بە بانکەکان دەدرێ کە تا رادەیەک سنووردار -

بەمەبستی ئەوە کە بانکەکانی سوێد لەئاستی  بکڕن. (ئاکسیە)
دیاریکراو  ێکیبێت، بە یاسایەک ڕێگە درا بڕ کێبڕکێی ئەوروپادا

بۆ کڕین و فرۆشی پشکی کۆمپانیاکان و  لە پارەی خەڵک
 .بهێننبەکار سەرمایەگوزاری

 سازی پێکەوە کارتێل پێک دێنن. کچوار کارخانە الستی -

1913 

 ەنرێ.ادسازی ئاسترا  د ەرماند یکارخانە -
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بەردەوام  19٥٠کارخانەی تراکتۆر سازی بەڕێدەکەوێ. کە تا  -
 دەبێ.

1914 

کانی سوێد لە نێو کۆمەڵەیەکدا کۆ دەبنەوە. و پاوانێک وانەئاشە -
 پێکدێنن.

1917 

 .ێنرەداد یوانەکڕۆف کۆمپانیای مەکیە -
 ارانڕیک یەیرماەس ە( بICA")کای"ا انیکۆمپانیای فرۆشگاک -

کە تا ئەمڕۆ گەورەترین فرۆشگای خواردن  .کاەد کارەب ستەد
 و پێداویستییە.

 

 یتیەەاڵمۆک

لە سێبەری خەباتی بزووتنەوەی کرێکاری و ژنان و خەڵکی 
خۆبەخشدا کۆمەڵ بەرەوپێش دەچێ. رەوتی بەرەو دەوڵەتیکردنی 

سەروەت و سامانی کۆمەڵ هەوڵی بۆ دەدرێ. ئەمە ئەو خواستەیە کە 
 هەموو کاتێک خاوەنکار و سەرمایەدار بە دژی راوەستاون.
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1910 

نوامبردا ئەنجام دەدرێ. دوای ئەوە  ٢3ئاخر ئێعدام لە سوێد لە  -
 یاسای ئێعدام ال دەبردرێ.

1911 

ئەم تاوانباران دەبەسترێ. ی پێڕاگەییشتنرێکخراوی کونگرەی  -
رێکخراوە کار دەکا بۆ ئەوە کە تاوانباران پاش تەواوبوونی 

 سزاکەیان بتوانن بگەڕێنەوە نێو ژیانی ئاسایی کۆمەڵگا.
الوان و مندااڵن دەکرێتەوە. بەشی ئەهلی ئەم  یەکەم کتێبخانەی -

 کارە دەکا.

1913 

مایدا بڕیاری لەسەر دەدرێ. بە  ٢1خانەنشینی گشتی لە  -
لیندستد" کە بە باوکی بیمەی  ری "ئاندێرشەدەست پێشخ

 کۆمەاڵیەتی سوێد دەناسرێ.
مەکتەبێک بۆ سامێرەکان دادەندرێ کە منداڵی خەڵكی دیکە  -

 ڵەسا 3 ییتاەرەس یندنگاێخو اردراڕیلەوێ بخوێنێ. ب نەبووبۆی 
 ەیال ناوچ کنێلەگ کانە)سام دانرێ کانەسام ڵیادمن ۆب

 یکیرەخ ن،ێجەشتین نالندیو ف ژیروۆن دویسو ڕیباکوو
(. ەڵەکێویەکی باکووریک ەرۆ)ج نڕیباکو "رێن"ی یوکردنێخەب
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 داەتاناڵو مەئ رەسەبو  ،ەیەه انۆیخ یشتمانیزمان و خاک و ن
 ان،ۆیخ یزمان یاتیجەل ڵەداسا 3 ەی ئەمماوە( لشکراونەبدا
 ادایج یرزەو ەو ل ربوونەبچۆک خەڵکەکە. ننێبخو یدوێسەب
هەتا بتوانن  ،ەوەتێزێبگو ەگەڵیاندال ستاۆمامدەبوا . ەوەانگواستەیئ
 ڕێی ت،ێبزان یسام ستاۆمام رە. گننێمانگ بخو 9 ڵەسا رەه
 یرمەف یزمان مەاڵب ان،ۆیخ یزمانەبدا ب انیتەارمی ێبدرێپ

 ەسام ۆب ریگێج یندنگاێ. خوەمانەل ەبوو. جگ یدیسو
. بە بوو یدیسو یرمەف یزمانلەوێش . ەویەکرا کانەریگێج

ویستوویانە ئەو خەڵکە لە زمان و کولتوری روونی دیارە کە 
خۆیان دابڕن. دواتر هەڵیان بۆ خودموختاری خۆیان دا کە بە 

 توندی سەرکوت کران.

1914 

 ێبکر تەرخان ەیکەو پار ێب تڵەوەد یدرا توتون پاوان ارڕیب -
 .ینینشەخانسندوقی  ۆب

کۆمەڵەی دژی ئەلکول بەیانێک دەردەکا کە کۆنتڕۆڵ لە سەر  -
و  دا بێدەوڵەت یتەاڵدەس لەبەرهەمهێنانی خواردنەوەی ئەلکۆلی 

فرۆشتنی تاکەکەسی قەدەغە بکرێ. ئەمە بوو بە یاسا و 
ئەلکۆلی لە سوێد  یهێشتاش بەرهەمهێنان و فرۆشی خواردنەوە

 لە پاوانی دەوڵەتدایە.
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دێ. دواتر لە میسیونی بێکاری پێکێک بە نێوی کۆرێکخراو -
یەکی فەرمانگەدا ئەم رێکخراوە دەبێتە  3٠ و ٢٠سااڵنی 

 دەوڵەتی، پارەی یارمەتی بۆ بێکاران تەرخان دەکا.
 ی ستۆکهۆڵم دادەمەزرێ.فگراەلەت ئیستگای 191٥ -

1917  

 دامەزرانی کۆمەڵەی کرێچییان:

 یبوون ەییشیپ یکێستپەد ەوات ،داەزدۆن ەیدەس ییتاۆک یکانڵەسا ەل
. کانداەکارخان ەکار ل ۆب کانەشار ەکرد انیروو رۆز یکێكەڵخ ،تاڵو
. جار وابوو بووەن ەکەڵخ ەژمار وەئ ینترگرەو ەییئاماد کانەشار مەاڵب

. انیژەچووکدا د یکیەخانوو ەل ڵەماەبن نجێپ تاەو ه ێس انیدوو 
 کارانێکر ۆب انیخانوو ێندێه ەوەانەیکەکارخان کینز ەل کانەکارخان

 انیباەئاو و کار ، تەنانەتبوون ییتاەرەس رۆز ەخانووان مەساز کرد. ئ
بوو.  انەین کێندێو ه بووەه انیگاز انیکێندێه نانێل شتێچ ۆ. ببووەن

و  ەکەخانوو ێ. کرێسپەو مشک و ئ ەچۆقال ەل نبوو ڕپ کانەخانوو
 وێن یراوردەب بەپێی. ەویەکراەد مەک انەیکەمووچ ەل ەکەگاز ەیپار

. اونیخانوودا ژ نیو گرانتر نیخراپتر ەل دێسو داەوکاتەل ەییوەتەن
و  یتیەبرس ەو ل کردەدەن یو گاز خانووێکر یشەب کارانێکر ەیمووچ

 چیبوو ه کانەداریەرماەس یرەنێنو ەک شیتڵەوەو د انیژەد دایژارەه
 .کردنەدەن ۆب یکێکار
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 ەشتەییگ مداەکیە ەڕیش یکێستپەد ەل ییەژارەو ه یتیەبرس مەئ
 ناردەد انیکاناڵکا رانەنێمهەرهەب ەبوو ک ەوەئ ییکەرەس ۆی. هلوتکە

 ۆیه ەبوو ب ەمە. ئڕیانکەید اتریز یکێنرخ ەب وانەئ چوونکە مانڵئا ۆب
بوو و کرا ینێپۆ. نان ککردەد یشاندانیپۆنان خ ۆب کەڵ. خڕیقات و ق

ژن  زارەه 4٠گوتنبرگ  ەل ەنموون ۆ. بکراەد ڕۆڵنتۆک ەیکەشکردنەداب
و الوان  ناڵ. منداکرد انیینێپۆک ینان یالبردن یکرد و داوا انیوانێپێر
و  کانییەواەننا ەکرد انیرشێه رانەشاندیپۆ. خانیگرەبرسان د ەل
 چوونەڵکهێکرد. ت سوپا ەل یوانیپشت یداوا سیلۆکرد. پ انڵیتاەب

دا  1917 ەل .کردەومار د لەش انیكەڵخ ەانییزەبێب کانەسوار دا،یروو
 مەئ یلیئاپر یمانگ ە. لەکراو یتیەبرس یشاندانیپۆخ 1٥٠ مەک یالن
. کردەد انینان، نان یدابوو و هاوار انیپارلمان یورەد کەڵدا خ داڵەسا

 کانەشاندانیپۆخ ترسیان لەبەر نیشتبوو کە نەکا تڵەوەو د تەحوکوم
 اندایکانڵەما یورەد ەب انیوارید ندانەمڵەوەو د نکارە. خاوشۆڕش ەتێبب
 .دانابوو انیکدارەچ یبوو و نگابان شاێک

وابوو  ێیو پ کردەدەن ەڵکێت ۆیخ تڵەوەخانوودا د ەیشێک ەل
وا  مەاڵ. بێکر ینیزەخانوو و داب یباشتر بوون ۆیه ەتێبەئازاد د ڕیبازا

گرانتر  ەب ووبەد ڵتاەب کیەخانوو ەک رجارەه کانەخانوو نە. خاوبووەن
 .نەکەید ستاشێئ ەک ەکار وە. ئەویەداەد انێیکر ەب
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دا 1917 ەو ل بوو، کارەستبەد ۆیخ ۆب كەڵخ داەرجەلومەه مەئ
 ەیکارخان یکارانێکر یرەشخێستپەد ەب انییچێکر ەڵەیمۆک مەکیە

 یو نرخ خانووێکر ینیزەداب ۆب . ندزراەگوتنبرگ دام ەل ینگسازیبوربر
 ،ێنو یخانوو یخانوو و ساز کردن یو باشتر کردن چاککردنگاز و 
 ۆڵینترۆدا ک 1917 ەل تڵەوەد ەک کەیە. تا رادداەد نجامەئ انیچاالک

 ێب ەمکاناتیئ وەئ بەپێی خانووێکر بوواەو د کردێپ ستەد یخانوویکر
دا  19٢3 ەل اندیخاەن یرۆز ەارڕیب مە. ئەیەه داەکەخانوو ەل ەک
ئازاد کران  وانە. ئاننخانووەخاو ینگریەال ۆب ەویەاەڕگ تڵەوەد سانید
 .نەربکەد یچێکر  ەک ئازادن ێوەانیب رەگەئ ەک

 ەگران کرد ک یگاز ینرخ کەیەوێش ەب ەکارخان رەش پاش
 یتیەزاڕەنا یمەاڵو شیرپرسانە. بماەدەخواردن ن ۆب انەیپار کارانێکر
و  انەیکەکار ەچوونک ،ەویەداەدەن انیکانییەچێکر ینڕیربەد

 ستبایوەن ەیکەخانوو ەیوەبوو. ئ پەیمان کیە رەسەل انەیکەخانوو
 ەل کێسەک رەگەئ ەوەوانەچبەپێی هاەروە. هچووەد ستەدەل یشەکەکار
 انەیمەب کارانێبکا. کر ڵتاەب شەخانووک بواەد رکرابا،ەد ەیکەکار
 یکارێب یکات ەل ەرجەلومەه مە. ئیتەلێکو ینتراکتۆک گوتەد
 ەل کانییەچێکر ەڵەیمۆ. کەورەگ یکەیەشێک ەب بووەد رفراوانداەب

 کانەخانوو ەبکا ک یراز کۆمپانیا ەوەژێوتوو یگاێر ەل یدا توان1919
  .ێکرەن ۆڵچ
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 ەخانوو مەجار ئ رۆز مەاڵب کرد،ێپ یستەساز کردن د ێنو یخانوو
 ەب مەکیە یارڕیک وجارە. ئشرانۆفرەبوون د واوەت ەل رەب ەانێینو
 ەکارخان نەخاو ەوێش مە. بنکاراێکر ەب داەید رۆز یکێیەکر
 .بووەدەن خانووێکر ەیشێک ەیوەرەمدەاڵو

1918 

 .ێندرەو جل داد ەتاتەپ یشکردنەداب ەیرانەس -
 کە ەیوانەئ ەل ەجگ ،ێنردەدا ،سەک مووەه ۆباج ب یاسای -

 یژارەه ەیپار انی دانەکید یسەک یوکردنێخەب رێژەل
 . گرنەردەو

 یارڕیب ژارانەه ەب دانیتەارمی یاسای ژێوتوو ڵسا ندەپاش چ -
 ەک ەوەتێگرەد ەسانەک وەئتەنیا  شتاشێه مەاڵب ێ،درەد رەسەل

 یکارانێکر ەک ێکرەد ادیز ێیل ەیمە. ئنشۆخەن انی نڵمندا
 یژارەه ەیپار تواننەد نەداوا بک انۆیخ رەگەئ شیکارێب
 .رگرنەو

 یریشگێ. پێنرەداد یشۆفرلەش ۆب یندروستەت ۆڵینترۆو ک اسای -
 ێجەبێج شانۆخەن ۆب یجباریئ یرمانەو د یکسێس یشۆخەن ەل
 .ێکرەد

 ەیرنامە( بناڵساەورەگ ۆ)ب کانداییەکەڵخ ەبەکتەم ەل ندنێخو -
 .ەوەتێبکر رزەب کەڵخ یاریزان یئاست ەک ێنرەداد ۆب
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 1919تا  1918 ەل ییایسپان کوتراەد ێیپ ەئانفلوانزا ک کێرۆج -
 .ەکوشتوو یسەک زارەه 3٥ دێسو ەل

 

 سیاسی

سیاسی ئەو مەیدانەیە کە ئاکامی خەبات و تێکۆشانی تێیدا  بەشی
دەردەکەوێ. بەشی زۆرانبازی ئایدیا سیاسییەکانی چەپ و راستە و 

راستەوخۆ کاردەکاتە سەر هەلومەرجی کۆمەڵ. بۆیە ئێستاش خەڵک 
 پێش هەموو شتێک چاو لە هەواڵە سیاسییەکان دەکەن.

1911 

ێ و سوسیال ەیان پێدەکرلە هەڵبژاردندا راستەکان زۆر پاشەکش -
دەکەون. و دەوڵەت دەکەوێتە دەستیان. دێمۆکراتەکان زۆر پێش

لیبراڵەکان و سوسیالیستەکان پێکەوە لە پارلمانی دووهەمدا )ئەو 
 کات سوێد دوو پارلمانی هەبووە( زۆرینەن.

ی سوسیاڵدێمۆکراتدا  پێداگری بە 1911لە بەرنامەی کونگرەی  -
دژایەتی شەڕ کرا. کۆماری کردنی سوێد و پێکهێنانی کۆمپانیای 
هەرەوەزیی کاربەران و چاوپێداخشاندنەوە بە چاکسازی زەویدا، 

هاتە نێو بەرنامەوە. ئەو زەویە کشتوکالێیانە کە لە دەستی 
ەدانان لە بەشی پیشەییدا سەرمایەداراندا بوو بە هۆی سەرمای
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بەمالوە  18٠٠تووشی کەموکوڕی ببوو و یاساکان لە 
 نەگۆڕدرابوون.

دەنگدانەوەی ئەم بەرنامە بوو بە هۆی زیادبوونی دەنگی  -
% دەنگیان 3٦سوسیاڵدێمۆکراتەکان لە هەڵبژاردندا. کە 

هێنایەوە و بوون بە گەورەترین حێزبی پارلمان. ئەمەش بەو 
ەڕای هاتنە دەرەوەی کرێکاران لە مانایە بوو کە سەر

 سەندیکاکان، بەاڵم هەر الیەنگری سوسیاڵدێمۆکراتەکان بوون.
 یکخراوێر یندامانەئ ەک دایارڕیب ی سوسیاڵدێمۆکراتزبێح -

 ێبەو د زبیح یندامەئ ەببن ۆخەبۆخ ڵسا ٢1 ەنەگەد ەالوان ک
 یکخراوێر ەوێش مەبن. ب زبێح یکانەرنامەو ب ارڕیب ەب رەس

 .ەویەکرا رمەالوان ن
 تاەبوو ه وامەردەب زبداێح وێن ەل اوازیج یچوونۆب ەیشێک -

 ێکرەد ەک کخراێر پەچ یکراتۆمێدڵایسوس ەیتیمۆک 191٢
 .ێندریبب زبێح وێن یکێنیۆفراکس کووەو

( دەبنە سەربازییل )غەیرە ڤبۆ یەکەمجار دوو کەسی سی -
 وەزیری شەڕ و بەرگری.

پێدەکا. سەرۆک وەزیر رگری دەستخۆئامادەکردن بۆ شەڕ و بە -
دژی زیاد کردنی ئەرکی خۆئامادەکردنە کە دەبێتە هۆی 

 شا.پاددژایەتی راست و دەرباری 
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رێگای هاتووچوو بۆ دەریای ناوەڕاست و دەریای رەش  -
 دەکرێتەوە.

کۆنگرەی نێونەتەوەیی مافی دەنگدان لە ستۆکهۆڵم بەڕێوە  -
 دەچێ.

191٢ 

 17پۆشی شەڕ پارە کۆ دەکرێتەوە ێبۆ سازکردنی پاپۆڕی زر -
 کۆ دەبێتەوە. کرۆنملیۆن 

نوێنەر لەدەست  47لە هەڵبژاردنی پارلمانی یەکەمدا راستەکان  -
 دەدەن.

یەکەم حێزبی راست لە پارلمان بە بەشداری حێزبی بورژوازی  -
و حێزبی جووتیارانی خاوەن زەوین بە نێوی حێزبی ملی پێشڕەو 

 پێکدێ.
 سەفەری ئامریکادا بەکار دەهێنرێ. یەکەم پاپۆڕی دیزڵی لە -
پارلمان و  یمەکیە یاریپرس ەبوو ب ،داەڕشەل ینیەالێب یاریپرس -

 ەل انەیربۆز ەک مۆڵکهۆست ەل سەک زارەه ٥٠. تڵەوەد
شا پاد ۆب تەاڵسەد ەیوەاندنەڕگ یدژ ەبوون ب ارانیجووت

 .کرد انیشاندانیپۆخ
. پاوس یکانەزیر ۆبانگکران ب سەک رۆو ز کردێپ یستەد ەڕش -

بوو و  کانەراست ەل ەبوو ک دداڵداگ هامرشو یستەد ەل تڵەوەد
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 كدایشاندانیپۆخ ەل کارانێو کر زبێبوو. ح مانڵئا ینگریەال
 ێبەو د ێبب ەڕش ەڵیکێت ێناب دێسو ەکرد ک انیوازەبانگ

 نیەال ەل داەڕش ەل یشدارەب ی. خواستەوەتێنێبم نیەالێب
 ەک انکردیداوا هاەروەبوو. ه زێهەب رۆز ەوەمانڵئا ینگرانیەال

 (11) .ێبکر ەغەدەق داەڕش یمانەز ەل یلکولەئ ەیوەخواردن

 اوازیج یرا ەڕش رەس ەل کارانداێکر وێنەل تەنانەو ت کداەڵخ وێن ەل
 یپەچ ینیەبوون و ال مانڵئا ینگریەال کەیەستە. دبووەه

 ەدژ ب الیەنگری شەڕ لە جەبهەی هاەروەه شیکراتۆمێدڵایسوس
 ینیەالێب ەبکا ک تڵەوەد ەل ینگریەال ەک دایارڕیب ە. کونگردا بوومانڵئا

 ۆالوان بوون و ن ەل انەیربۆز ەک پەچ ینیە. الاندبووەیراگ
کرد و  انۆیخ یچوونۆب رەسەل انییداگرێبوو، پ ەڵگەل انیشیپارلمانتار

 ەمەکرا بوو. ئ ەغەدەق داەڕش یکاتەل ەخست ک ەڕێب انیشاندانیپ ۆخ
 .انیکانەرەبێر ەل سەک ێس یکردن یندانیو ز رانیگ ۆیه ەبوو ب

 یەژنامۆو ر ەوەبوون ایدا ج 191٦ ڵیسا ەل نجامەرئەسئەمانە 
 ەدانا. ک انیپەچ یکراتۆمێدڵایسوس یزبێو ح رکردەد انی کیتیپول
 .وتنەک ەڵگەل ەوەندامەئ زارەه ێس ەالوان ب یکخراوێر

 مەو ئ ەدێسو یکارێکر یبزووتنەوە یبوون شەداب مەکیە ەمەئ
 ەییوەتەونێن یبزووتنەوە ەدا ل1917  ەل ەشبوونەداب

 ەبوو ب ەک یەروس یشۆڕپاش ش تەبیتاە. بدایروو شدایکراتۆمێدڵایسوس
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)دواتر  ستینۆمۆک ینیەو ال کراتۆمێدڵایسوس ینیەال ۆیه
 (مەهێس ڵێوناینترناسەئ

 یندامانەئ ەیراد یرچەگ دێسو یکراتۆمێدڵایسوس ەیشبوونەداب مەئ
 یرانەنێنو ەیژمار داییدوا یبژاردنەڵه ەل مەاڵب ،ەوەکرد مەک یزبێح

 11 پەچ یزبێ. حسەک 47ەشتەییکرد و گ یادیز انیپارلمان
 (14) .بووەه یراوێبژەڵه یرەنێنو

1914 

لەم سااڵنەدا کێشەی سەرەکی ئۆروپا ئەوە  یەکەم: جیهانی شەڕی
بوو کە بەشی سەرمایەداری و پیشەیی زۆر چووبووە پێشێ بەاڵم 

بە شێوەی کۆن واڵتان بەشی سیاسی هەر وەک خۆی مابووەوە و 
زارەکانی ێبەڕێوە دەچوون. ئێمپراتورییەکانی هابسبورگ و عوسمانی و ت

رووسیە لەگەڵ پادشا گەورەو چووکەکانی ئۆروپا رێگایان لە یەکتر 
دەگرت. کارخانەکان پێویستییان بە بازاڕ و باڵو بوونەوە هەبوو. 

دەبووا ناوچە داگیرکراو و ژێر دەستەکان دابەش بکرێنەوە.  بەکورتی
هەمووشیان بەشی  کاتێکدا کە لە کەمی هەبوو، لەبەشی ئاڵمان 

ی زیاتر گەشەی کردبوو. عوسمانی سەرەڕای پیشەییەکە
 دواکەوتووییەکەی خاکێکی زۆری دنیای بەدەستەوە بوو. 
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ە سەرکار. سوێد نەوینداران دێزدەوڵەتی بورژوا و لە سوێد  -
الیەنگری بەرەی  یانکە زۆربە سوپابێالیەنی رادەگەیەنێ بەاڵم 

 ن.کەب داشەڕلە ئاڵمان بوون دەیانەویست بەشداری 
خۆی لە سنوورەکانی سوێد نزیک کردبووەوە، هێزی رووس  -

بەاڵم کە بێالیەنی راگەیندرا نەهاتە پێشترەوە. دوای 
، دانێوان پادشاکانی سوێد و نۆروێژ و دانمارکلە کۆبوونەوەیەک 

هەر سێ واڵت بەیانێک دەردەکەن و بێالیەنی خۆیان لە شەڕدا 
 (14) رادەگەیەنن.

 ەوەکەیال ەل ەچوونک ،ێب بێ کەموکوری یتوانەدەین دێسو ینیەالێب
 ەل و بوو ەڕش ەنییدوو ال رەه یتاناڵو ەڵگەل یبازرگان ەب یستیوێپ
 کانداەزێزله ەتاڵو یگوشار رێژ ەچووک ل یکێتاڵو ەوەشەکید یکیەال
 ەبار. ل رێژ ەتێچەو ن یزێبپار ۆیخ ەک بووەن یهاەو یکێتانەرەد

 دێسو یتە. "حوکومبوونەه ەڕش یدوو ال رەه ینگرانیەال شداۆناوخ
 ەل ەک کەیەوێش ە. ببووەه ەیشاراو یهاوکار کانییەمانڵئا ەڵگەل
 یمانڵئا ەب انییسمەر یکانەامەیپ ەوەسینگلیئ یتلگراف ێڵیه یگاێر
 وێن ەهاتن کانییەکیمرەئ کێ. کاتکانەمانڵئا ۆب انناردەیو د ەاوێڕگەردەو
 ەل دێسو داەکات وە. لرائاشکرا ک دێو سو مانڵئا یندەوەیپ وەەکەڕەش
 یکولتور یبارەل مەاڵبوو، ب سینگلیئ یدراوێگر اتریز ەوییەئابوور یبار
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 ەب انیستیوێپ ەوەشیئابور یبار ەبوو. ل مانڵئا ینگریەال ەوەستەو ه
 .ڕیکەد انێیل یئاسن ۆڵیخ ەبوو ک مانڵئا

 

لە کاتی شەڕدا سوسیاڵدێمۆکراتەکانی ئاڵمان دەنگیان بە شەڕ دا  -
 ڵونایرناسێنتیئو ئەمە بوو بە هۆی دوو کەرت بوونی 

 دووهەم.  یستیالیسوس
ی سۆڤیەت بوو بە هۆی بەرزبوونەوەی دەنگی 1917شۆڕشی  -

سوسیاڵدێمۆکرات لە هەڵبژاردنی ئەو ساڵەدا. ژمارەی 
 کەس.  87کەسەوە بوو بە  7٢نوێنەرانیان لە 

191٥ 

 ییایرەد یو هاتوچوو یبازرگان بۆ یرۆز یرەرەز کانەزێزله ەڕیش
 ینەمەخوارد یبوون مەو ک ڕیقات و ق ەک کەیە، تا رادهەبوو دێسو
 ۆب بوو ناچار تە. حوکومکردەد یدادێب ی. و گرانەوەشێپ ەهات

 ۆبکا. ب ەغەدەق ینەمەخوارد یکردنەناردەه ،ەکەرجەلومەه ینگارەرەب
 یونیسیمۆدانرا و ک رزاقەئ ۆب رۆز یالن یکێنرخ دێسو ەل مجارەکیە
 ەڕش یکانەنیەدوو ال رەه و نرخی سنووردار کرد. هاتکێپ ڕۆڵنتۆک
 ەکردبوو و ب ەغەدەق انیاڵکا یندێه یبازرگانو  شتنۆو فر نڕیک

 ەب کەیەستەبوون د ەستەدوو د ەلەگاڵکا مەدانابوو. ئ انیقاچاخ
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 ەیمانەبوو. ئ سەرەل انیمەرج کەیەستەقاچاخ بوون و د یواوەت
 کارەب داەڕش ەل ۆوخەاستڕنا یتوانەید ەبوون ک ەشتان وەئ مەدووه
 نعەم ەڕش یاڵکا یشۆفر ەل دێسو یتەحوکوم ێب کێنۆرچە. هێببر

 ەڕش یاڵکا کووەو یئاسن ۆڵیخ کەیەپاش ماو ایتانیکرابوو. بر
 مەئ شیمانڵو ئا )کە سوێد بۆ ئاڵمانی دەنارد( کرد یندەبەستەد
 ەب ەمانە( ئشتۆفرەد یسینگلیئ ەب دێسو ەدار دانا )ک ۆب ەیغەدەق

 "دێسو یئابوور رەس ەکرد یکار یتوند

 

 تەنانەت ،ڕیبەردەد ییزاەنار كەڵو خ دستانەد ەیرەپ اتریز یگران
 ینەمەخوارد یکانەنبارەئ رەس ەکرد انیرشێه کەڵخ نێشو ێندێه ەل

 ۆبرابوون ب کارانێکر یرۆز یکێشەب ەچوونک مەاڵکرد. ب انیناڵو تا
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ئارادا  ەسازمان دراو ل یکییەزاە( ناراتیحتێئ یزێه کووە)و یربازەس
و  ەڕش یترسەم یدروشم رەسەل اتریز کانەکراتۆمێد الی. سوسبووەن

 ی. و باسکردەد انیکار سینگلیئ یبازرگان یتەاسیس ەیوەدژکرد
  .کردەد انیبژاردنەڵه یچاکساز

 مۆڵکهۆست ەل یسەک زارەه دەس یشاندانیپۆخ -
 یرچەگ ەوەنەبک یێل یکێناچار کرد فکر یکانەکراتۆمێدالیسوس
 مەل رە. هەوەنخەب دوور شۆڕش ەل کەڵخ ەبوو ک ەوەئ انیکار
 ەک ەئاست وەئ ەشتەییگ سینگلیئ ەڵگ ەل ژێوتوو داەکاتان

 یستەد ەوەکانییەکیمرەئ نیەال ەل ەک نمەگ بڕێک سینگلیئ
 ەوەئ یاەڕرە. سدێسو ۆب یرێنیبوو ئازاد بکا و ب رایگ رداەرسەب
 ێندێه ەل چوونەو د داەد شاندانیپۆخ ەب ەیژێدر کەڵخ

 ەب مەک ینرخ ەب و ناێردەد شتومەکی خواردنیان نێشو
پارلمان  کینز ەل ەک گاێج وەئ ەشتەیی. تا گشتۆفرەد انیكەڵخ
 .ەوەوتەکێل ینداریو بر رانەشاندیپۆخ رەس ەکرد یرشێه سیلۆپ
(7) 

 یدێسو یرجەلومەه ەڕش ەیرگەج وێن ۆب کایمرەئ یهاتن -
 یکەشتوم ەل کەیەستیل کانییەکیمرەئ ەدژوارتر کرد. چوونک

 ەبوو ک ەشتان وەئ ەیربۆز اندایوێن ەل ەک ەوەوکرداڵب انەیغەدەق
 ەوەئ کایمرەئ ی. ئامانجوتەن تەبیتا ەبوو، ب ێپ یستیوێپ دێسو
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. ڕێبب روپاۆئ یندەاوو ن یناویسکاند وانێن یندەوەیپ ەبوو ک
 دێسو ۆشت ب ێندێه ە ئەگەرک مەرجیان دانابوو کانییەکیمرەئ

 ۆب ێرێبن یکانەگرەڵهڵبا ۆڕەپاپ ێبەد شیدێسو ،نەئازاد بک
 ەرجەلومەه مەئ )واڵتانی دژبەری ئاڵمان( ."نیفقەموت یتەارمی

تا  دێسو ەل کانەنیەال وانێن ەیشێک ەک ەوەئ ۆیه ەبوو ب
 ەل شەهاوب یکێتڵەوەو د ێدانر رەسەل ەیرخونەد کەیەماو

و  ێب کێپ کانەنیەال یو باق کراتۆمێدڵایو سوس ڵبرایل
  .ەوەنەبک داەڕش ەل ینیەالێب رەسەل یداگرێپ شیسانید

کە  ووسەر بە ئاڵمان دەردەچ ینامەیەکی ئەوپەڕگری راستژرۆ -
ن. بوودوو لە ئەندامانی سوسیال دێمۆکراتیشی تێێدا چاالک

ە لەو حێزبە بکشێنەوە. الیەنگرانی ئاڵمان کناچار دەبن ئەمانە 
بۆ هاوکاری  یان، هەوڵبوودانا یانخۆ بۆیستیان ڤاکتیئکە نێوی 

تیوانی زۆری شم لەگەڵ پ. بەاڵائاڵمان لە جەبهەی شەڕدا دەد
 .نەبوونخەڵک بەرەوڕوو 

لە ئۆگۆستیدا ئاڵمان و روسیە لە رێگای سوێدەوە ئەسیرەکانی  -
 شەڕ دەگۆڕنەوە.

ژی درێکخراوی سوسیالیستی نێونەتەوەیی "زیمروالد" بە  -
سیاسەتی شەڕ دادەنرێ و لە الیەن سوێدەوە رێکخراوی الوانی 

 سوسیال دێمۆکرات تێیدا بەشدار دەبێ.
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لە ئۆکتوبردا پەیوەندی بازرگانی لەگەڵ بریتانیا دەپسێ و ئەمە  -
 دواتر دەبێتە هۆی قات و قڕی خواردمەنی.

)رۆژنامەی  ن بالدتۆرۆژنامەی ئافت پشکەکانیبەشی زۆری  -
 لە الیەن وەزیری بەرگری ئاڵمانەوە دەکڕدرێ. ئێواران(

191٦ 

بوو.  ەژانۆر یکەشتوم یمەو ک یگران ڵیسادیسان  191٦ ڵیسا
و...  نینزێخواردن و ب کووەو انیژ ییتاەرەس یکانییەستیداوێپ ەیربۆز
 یادیز کارانێکر ەیمووچ مەاڵب بوو،یزەداب ەپار یکرابوو. نرخ ینێپۆک
و  شاندانیپۆ. خەوەوتبووەکێل یکارانێکر ییزاڕەنا شەمە. ئکردبووەن

پارلمان  ەبرد ەیکەپرس زبێ. حوماەق ینەمەاردخو ینبارەئ یشکاندن
سوپا و  سیلۆدا پ1917 ڵیسا یشاندانیپۆخ ەئاکام بوو. ل ێب مەاڵب

 ستەد ۆیه ەبوو ب ەمەکرا. ئ نداریبر كەڵو خ دانەیم ەهاتن
 یشدارەب ەب ییدوا یتڵەوە. درانیزەو کۆرەس ەیوەشانێکارکەل

باشتر  كەڵخ ۆب ەکەرجەلومەه مەاڵهات. ب کێپ کراتۆمێدڵایسوس
 بوو.  کانداەراستهێزە  یستەد ەپارلمان ل کرا،ەن

 رەوتی رووداوەکان بەم شێوەیە:

لە ئۆگوستیدا بریتانیا هەموو هاوردەکانی بۆ سوێد 191٦ەل -
 قەدەغە دەکا.
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 خواردەمەنی دادەنرێ. یکۆمیتەی دابەشکردنی سەرانە -
 کونسێرسیۆمی بازرگانی نێوان سوێد و روسیە پێک دێ. -
 یزبێح کاکانیسەندی نرخی ئەرزاق زۆر زیاد دەبێ تا رادەیەک -

پێکەوە  "KF"و  "ناوەندی سەندیکاکان "و   " کراتۆمێدڵایسوس
 بۆ چارەسەری کۆنگرە دەگرن.

 یاسایەک بۆ سنووردانانی سەرمایەی خارجی دادەنرێ. -
 ستۆکهۆڵم. ەگاتەلنین لە ئاپریلدا د -
 شۆڕشی روسیە کار دەکاتە سەر هەستی کرێکاران لە سوێد. -
هەڵدەگرێ بەو مەرجە رێگای  بریتانیا گەمارۆی ئابوورییەکەی -

بدری لە ئاوەکانی سوێددا پاپۆڕە شەڕکەرەکانی هاتووچوو  یپێ
 (11)بکەن. ئەمەش ناڕەزایی ئاڵمانی لێدەکەوێتەوە.

1918 

سەربەخۆیی فینالند بە رەسمی دەناسێ شەر لەوێ لە  سوێد -
)الیەنگرانی  و سپیەکان )الیەنگرانی کۆمۆنیسم( نێوان سوورەکان
کە  پێدەکا. بەشێک لە ژنەراڵەکانی سوێددا دەستسەرمایەداری(

لە جەبهەی سپیەکاندا شەڕ  لە بنەماڵەکانی ئەشرافی بوون
 دەکەن.
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پەیمانێک لەگەڵ ئاڵمان دەبەسترێ کە ئاڵمان دانەوێڵە بدا بە  -
سوێد وئەمانیش خۆڵی ئاسن بۆ ئەوان بنێرن. شتێک کە بریتانیا 

 بە دژی دەوەستێ.
بۆ غەیرە سوێدی پێویستی بە ئیجازەی مانەوە لە سوێد  -

 پاسپۆرتە و ئەوانەی نەیانبێ لە الیەن پۆلیسەوە دەگیرێن.
 سوێد دەبێتە گرینگترین شەریکی بازرگانی سۆڤیەت. -
داوای بە  سوسیاڵدێمۆکراتلەم رۆژەدا  1918نوامبر  14 -

کۆماری کردنی سوێدی کردووە و لە کۆنگرەی خۆیاندا بڕیاریان 
نەبرایە پارلمان و جێبەجێ نەبوو.  لەسەر داوە، بەاڵم هیچکات

 دوایەش لە بەرنامەکەیاندا سڕییانەوە.

1919 

 مەرجی رادەیەک باجی سااڵنە بۆ مافی دەنگدان ال دەبردرێ. -
ێرسای دەنووسرێ. ڤدا پەیمانی ئاشتی لە 1919یونی ٢8لە  -

 شەڕی یەکەم بە رەسمی تەواو دەبێ.
 ەک بژاردنەڵه یچاکساز ٢1 تاەه ەوە1919 یکانڵەسا ەل -

 یژنان ماف ییەچاکساز مەبوو. بەپێی ئ ێجەبێج دراەد ینەڵێب
 ەل مەکیە یپارلمان ۆب رانەنگدەد ینەمەو ت رگرتەو انینگدانەد
 ەب تەبارە. سڵسا ێو س ستیب ەبوو ب ەوڵەو چوار سا ستیب

و  ڵما یارابووند یرجەم کانییەگشت وراەو ش کانشارەوانییە
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 مەال برا. ئ شەڵیمۆکەب ینگدانە. دندراێزەسامان داب
 ەنیرۆز کانەسوسیاڵدێمۆکرات ەک ەوەئ ۆیه ەبوو ب ەانییچاکساز

 .ننێب ستەد ەب 1919 ڵیسا یکانەنگەد

و بێزاری کرێکاران لە رێکخراوی سەرانسەری  19٠9پاش مانگرتنی 
سەر بە سوسیاڵدێمۆکرات، سەندیکالیستەکان کە ئایدیای لە 

بە هەلیان زانی کە چاالکی  بزووتنەوەی کرێکاری فەرانسە وەرگرتبوو،
خۆیان بە فەرمی دەست پێبکەن. سەندیکای سەربەخۆ، بێ گرێدراوی 

دا ناوەندی رێکخراوی کرێکارانیان 191٠بە حێزبی سیاسییەوە. لە 
( ئەمانە سیستەمێکی تازەیان دانابوو. بە شێوەیەک کە S.A.Cپێکهێنا )

شانەکانی سەندیکا بۆ خۆیان بڕیاریان دەدا و بڕیارەکان لە سەرەوە بۆ 
خوارەوە نەبوو. لە باتی سەندیکای پیشە و کارخانە، سەندیکای ناوچە 
دانرا کە هەموو پیشەیەک دەیتوانی تێیدا ئەندام بێ. هاوکاری لەگەڵ 

ە دەبووا بە بڕیاری کونگرەی ناوچە بێ. سەندیکاکانی دیک
سەندیکالیستەکان باوەڕیان بە دێمۆکراسی پارلمانی نییە و خوازیاری 

دێمۆکراسی راستەوخۆن. ئەمە ئەو شتە بوو کە سیستەمی 
 19٢٠هەتا  191٥سوسیاڵدێمۆکرات زۆر لێی دوور بوو. ساڵەکانی 

ە زۆر پەرەی ئەم بزووتنەودەورانی پێشکەوتنی سەندیکالیستەکان بوو.
دا نزیک دە هەزار ئەندامی هەبوو کە دوای 1914ئەستاند و لە 
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هەزار 3٥دا گەییشتە 193٥هەزار رۆیشت. لە ٢٠شەڕی یەکەم هەتا 
 رێکخراوی ناوچەییدا. 7٢٦لە  494و 

حێزبی کۆمۆنیست هیچکات رێکخراوی سەندیکایی رێك نەخست. 
ببن بە ئەندامی ئەم پرۆپاگەندەیان ئەوە بوو کە ئەندامی سەندیکاکان 

حێزبە و سەندیکاکانیان بە بزووتنەوەیەکی رێفۆرمیستی دەزانی، بەاڵم 
ژمارەی ئەندامانی سەندیکاکان ساڵ بە ساڵ زیادی دەکرد. لە 

 هەزار کەس بوون. 7٠٠دا 193٥

 کێپ ەکەدوو پارلمان یشەهاوب ەیوەبوونۆک داڵەسا مەل رەه -
 ێس رەسەل اردانیڕب ۆبوو ب یتەبیتا یکەیەوەبوونۆک ەهات ک

 مە. کێڵەوەدان یکردن ەهاورد ۆب گومرۆک ی. داناننگیگر ڵیخا
 یعاتە. و سەژانۆر یکار ەیو ماو یربازەس ەیماو ەیوەکردن
 .داەفتەح ەل عاتەس 48 یەکرا شیکار

و  کانڵەبرایل مەو دووه مەکیە ڵیخا ەب تەبارەس
 ەب تەبارەس مەاڵب ،بووەه انەیشێک کێختەن کانەسوسیاڵدێمۆکرات

 مەبوون. پاش ئ کۆک یرەسەل ردوکەه ەژانۆر یکار ەیماو
 ییتاۆک کانڵەبرایو ل کانەکراتۆمێد الیسوس یمانەیهاوپ ەوتنانەککێر
 ەبوو. چوونک ەوەابوونیج مەئ ۆیه رەش یبوون واوەت دایراست ە. لهاتێپ
 ینگارەرەب ۆب ەزێدوو ه مەئ ەیوەبوون کینز کێل ۆیه ەببوو ب ەڕش
 ەبا لکرا کێوتنەککێر شیرەگەئ یە. دوامەکیە ەڕیش یکات یکانەشێک
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 پێکهات کێتڵەوەد شەهاوب یتڵەوەدلە باتی . بووەپارلمان د ەیوەرەد
 یرستەرپە" سنگیبوو. و "برانت سوسیاڵدێمۆکرات ستەکدیە ەک
 .کردەد

 

 کولتوری

هەر لەو کاتەدا کە کۆمەڵ لە بیری بژیوی ژیاندایە لە بیری هزر و 
 نموونە: کولتوریشدایە. بۆ

191٠  

سترینگبرگ رەخنەی زۆر توند لە دەرباری شا و نووسەرەکانی  -
کادێمی و بوروکراتی و کلیسا دەگرێ. بزووتنەوەی کرێکاری ئا

پەخشان  4٦٥نووسەری راست  3٠٠پشتیوانی لێیدەکا بەاڵم 
بە دژی دەنووسن. ئەم هەرایە کار دەکاتە سەر پەیوەندی نێوان 

 لیبراڵەکان.سوسیالیستەکان و 
 یەکەم فیلمی درێژی سوێدی بەرهەم دێ. -

1911 

 بەشی سانسور بۆ فیلم دەست بەکار دەکا. -
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 191٢ 

هەزار کەس بەشداری 1٠نبرگدا یساڵەیی ستر ٦3لە ساڵرۆژی  -
بۆ خەاڵتی نۆبێل دەکا و  جێگرەوەیەکدەکەن. ئەو پێشنیاری 

 هەزار کەس بەشداری دەکەن. 4٠پارەی بۆ کۆ دەکاتەوە کە 
ەمپیکی ئەو ساڵە لە ستۆکهۆڵم بەڕێوەدەچێ و سوێد زۆرترین ئۆل -

 میداڵ بەدەست دێنێ.
 ەرێشاع ئەم دا دەمرێ.191٢ مەی 14لە  گسترینگبەر -

 ۆک کانەکارێب ەکارێو کر ژارانەه ۆب ەیپار ەدێسو ەیورەگ
سپاس  ۆب زارەه ەپازد وتبووەک شۆخەن کێ. کاتەوردەکەد

 کارانێکر انیناشت کێ. کاتەیکڵەما شێپ ەچوون سەک کردن
 یبرستانەق ەکردبوو ل یتیەسەو وە. ئەیکەرمەت رێژ ەچوون

 .ژنێنیب ژارانداەه

1914 

یەکەم ژنە کە بە ئەندامی  نووسەری بەناوبانگ، گرلۆفالسەلما  -
 ئاکادێمی سوێد هەڵدەبژێردرێ.

 لەم ساڵەدا خەاڵتی نۆبێل دابەش ناکرێ. -

191٦ 
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لە ستۆکهۆڵم و سالۆن سەرەڕای شەڕ و برسیەتی سالۆنی هۆنەری 
 تێاترێکی مۆدێڕن لە گوتنبرگ دەکرێتەوە.

1919 

و سکاندیا  سوێدلە یەکگرتنی سینما   (SFدەزگای پیشەیی فیلم )
. کارگەردانی وەکوو ویکتور خۆسترۆم و موریس ستیلر لەوی پێکدێ

 (11) فیلم بەرهەم دێنن.

 

 

 

 (Kooperation) پێکەوەبەندی

بەشەدا باسی رێکخراوێکی گرینگی  بەجێ دەزانم لە کۆتایی ئەم
دیکە بکەم کە لە زۆربەی شوێنەکانی دنیادا هاوشێوەی ساز بووە. 

ئامانجەکەی بەدەست گرتنی بازاڕە لە الیەن کڕیارانەوە. شێوەیەک بۆ 
 بەرگری لە چەوسانەوەی بازرگانەکان:

ئەم رێکخراوە هەموو جۆرە  )کۆپراتیڤ( رێکخراوی ئابووری هاوبەش.
چاالکیییەکی ئابووری دەگرێتەوە. لە سەرتادا خەڵک و لە پێشەوەی 
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هەمووان کرێکاران دەستیان پێکرد. لەو کاتانەدا کە ئابوورییان باش 
بوو، بەشێک لە مووچەکەیان دەخستە سەندوقی رێکخراوەکەوە و بەم 

ەیە لە بانک شێوە پارەکەیان پاشەکەوت دەکرد بۆ دوا رۆژ. ئەم پار
دادەنرا و بانک بەپێی رادەی پارەکە قەرزی پێدەدان کە دوکانی 

پێدانێن. ئەوان لە کۆفرۆش کەلوپەلیان دەکڕی و هەرزانتر لە بازاڕ بە 
ئەندامانیان دەفرۆشتەوە. تەنانەت خانوویان بە کۆ بەکرێ دەگرت و 

 بۆ هەر بنەماڵەیەک کرێیەکەی کەمتر دەکەوت.

یک بە چوارسەد کۆپراتیڤ دامەزرابوو و لە سەدەی نۆزدەدا نز
هێندێکیان بەردەوام بوون و هێندێکیان داخران. لە سەرەتای سەدەی 

بیستدا پێکهێنانی کۆمەڵەی بەکاربەران کە دانانی دوکانێکی گەورە بوو 
و هەموو شتێکی تێێدا بوو. سەرمایەکەی لە الیەن بەشدارنی 

بە بزووتنەوەی کئوپراتیڤ کۆمەڵەکەوە دانرابوو، ئەمە گیانێکی تازەی 
 دا کردەوە )وێنە(

نوێنەر  44دا کۆنگرەی کۆمەڵەکانی کۆپراتیڤ گیرا 1899کاتێک لە 
کۆمەڵەوە بەشدارییان کرد و ناوەندی کۆمەڵەکانیان  41لە الیەن 

پێکهێنا کە دەبووا کار بۆ گرفتەکانی کۆمەڵەکان بکا. لە پەیداکردنی 
نوێیەوە هەتا کاری یاسایی و  سەرمایە و شتومەک و دانانی کۆمەڵەی

بانکی. هەنگاوی دووهەم ئەوە بوو کە حێزبێکیان پێک هێنا بەناو 
حێزبی "کۆمەڵە بازرگانییەکان" کە بتوانێ لە پارلمان دەنگی خۆی 
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دا لەبەر پێنەگەییشتنی هەلومەرج، 19٠3هەبێ. ئەم حێزبە لە ساڵی 
 هەڵوەشایەوە. 

تی الیەنگرانی کئوپراتیڤ، ئەم شکستە زەربەیەکی توند بوو لە هەس
بەاڵم دووکانەکان بەردەوام بوون لە پێکەوە بەندی کرێکارانی ناوچەدا. 

گەرچی بە هۆی نەبوونی توانایی رکەبرییەوە فرۆشیان کەم ببووەوە، 
بەاڵم بەرە بەرە هێزی گرت و لە ماوەی دوو ساڵدا فرۆش لە 

 هەزارەوە گەییشتە سێ و نیو ملیۆن کرۆن.٢7٦

ووسازکردن پەرەی ئەستاند کئوپراتیڤی کەلوپەلی کاتێک خان
ساختمان پێکهێنرا، ئەمەش بوو بە هۆی دژایەتی ئەو کۆمپانیا ئەهلییانە 

کە ئەو کەلوپەلەیان دەفرۆشت. تا ئەو رادەیەکە داوایان لە 
کۆفرۆشەکان دەکرد کە شت بە کۆپراتیڤەکان نەفرۆشن، دەنا ئەوان 

بوو بە هۆی ئەوە کە  بایکۆتیان دەکەن. ئەم تەنگوچەڵەمە
کۆپراتیڤەکان بۆ خۆیان ئەنبار لێبدەن و کۆ فرۆشی دابنێن. ئەم 

بەرانبەرکێیە گەییشتە ئەو ئاستە کە رێکخراوی بازرگانەکان 
رایانگەیاند هەر کارخانەیەک شت بە کئوپراتیڤەکان بفرۆشێ ئەوان 

شتیان لێناکڕن. کئوپراتیڤەکان چاریان نەما کە هێندێ شت لە 
ی واڵتەوە بهێنن. بازرگانەکان رێگای دیکەیان گرتەبەر، داوایان دەرەوە

ان لە بانکەکان کرد کە پارە بە کئوپراتیڤەکان نەدەن، دەنا ئەو
نەوە. ئەمە گوشارێکی زۆری خستە سەر پارەکانیان لە بانکەکان دەکشێ
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کئوپراتیڤەکان. لەم هەلومەرجەدا ئەندامان هاتن هێزی خۆیان کۆ 
اری بکەن و لەباری ئابوورییەوە خۆیان سەربەخۆ کردەوە کە بەرەنگ

بکەن. هەتا ئەو کاتە خەڵک زیاتر شتیان بە قەرز دەکڕی، ئەمجارە 
هاتن نەخت فرۆشییان کردە باو. ئەمە گوشاری بۆ بنەماڵە هەژارەکان 

دەهێنا، بەاڵم لەو الوە کئوپراتیڤەکە پێویستی نەبوو قەرز لە بانک 
ئەندامان پارەی پێشکەوتیان دەدا بە  وەرگرێ. لە هەنگاوێکی دیکەدا

کئوپراتیڤەکان کە بۆ خۆشیان دەبوو بە پاشەکەوت. ئاکامەکەی ئەوە 
 بوو کە کئوپراتیڤەکان بوون بە خاوەن سەرمایەیەکی باش.

بیری بیمە )دابین(کردن لە سیستەمی نوێ کۆمەڵگادا هەبوو، 
ێشدا بیمەی کئوپراتیڤەکان هاتن بیمەیان بۆ ئەندامەکانیان دانا. لە پ

 ئاگرگرتن و دوایەش بیمە تاکەکەسی.

لەکاتی شەڕی یەکەمدا کە زۆربەی شتومەک کۆپێنی کرابوو، 
کئوپراتیڤەکان زۆر کاریان لەدەست نەدەهات، بەاڵم پاش شەڕ 

جارێکیتر سەریان هەڵدایەوە و گەشەیان کرد. تا ئەو رادەیە کە ساڵی 
لە  193٥ساڵی ملیۆن کرۆن و  ٦9سەرمایەکەیان گەییشتە  1919

 (1٠) ملیۆندا بوو. 177سنووری 
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193٠-19٢٠ 

 

 لە سێبەری فاشیزمدا.
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گەشەی فاشیسم لە ئاڵماندا، لە چەند الیەنەوە کاری کردە سەر 
باری سیاسی/ کۆمەاڵیەتیی سوێد. لە الیەکەوە کەمینە لە پارلمان گۆچ 

دێمۆکراتییەکانی بۆ . سەرمایەداری زۆرتر هار ببوو و رێگا چارە وببو
چارەکردنی بێکاری بەربەست دەکرد. حێزبە چەپەکان تووشی 

کەرتبوون و پەرتەوازەیی ببوون. توند و تیژی بە دژی بزووتنەوەی 
 ەکرێکاری و زیندانی کردن و کوشتنی رێبەرەکانیان کاری کردبوو

سەر بزووتنەوەی کرێکاری سوێد. هاو شێوەیی لە کۆمەڵگای ئاڵمان و 
دەبیندرا وەکوو رادەیەکی زۆر بێکاری و دەستبەسراوە بوونی  سوێددا

حێزبە چەپەکان و کارپێنەکردنی گرێبەستەکانی نێوان کرێکار و 
خاوەنکار. هێندی جیاوازیش هەبوو؛ وەکوو بەهێزبوونی پێگەی 

سوسیاڵدێمۆکراتەکان و هاودەنگی سەندیکاکان کە خاوەنکارەکانی 
. تەنانەت نوێنەرانی کرێکاران و نەوەدەجوواڵدەترساند و بە پارێزەوە 

خاوەنکاران لە شارەوانییەکان پێکەوە کۆبوونەوەیان دەکرد و سەبارەت 
بە چارەکردنی بێکاری رایان دەگۆڕییەوە. لەم سااڵنەدا سوێد زیاتر لە 

تێیدا بووە. هەموو واڵتانی دیکەی ئۆروپا خۆپیشاندان و مانگرتنی 
وە نێو کۆمەڵەوە بەاڵم نەگەییشتبوە یش هاتبوالیەنگریکردنی نازییەکان

 (1٦) رادەی رێکخراوی ئاشکرا.

هاوپەیمانیی سوسیاڵدێمۆکرات لەگەڵ یەکێتی جووتێران )حێزبی 
ئەم دەوڵەتە هاوبەشە زیاتر لیبراڵ( و پێکهێنانی دەوڵەتی هاوبەش. 
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کاردانەوەی ئابووریشی هەبوو.  سیاسی بوو هەتا ئابووری، بەاڵم
زیی چەکدا، ئەم پیشەیە لە سوێدیش وەکوو بەتایبەت لە پیشەسا

 هەموو واڵتانی ئۆروپایی گەشەی کرد و کرێکارانی بەکار هێنا. 

پێشگرتن لە هاتنی کرێکار لە دەرەوەی واڵت کە لە ئاخری دەیەی 
تاڕادەیەک ببووە هۆی ئارامی %. 1٠%ەوە گەییشتە ٢٥دا لە 3٠

 گێرەوکێشەکان.

 

 بزووتنەوەی کرێکاری

دەورانی بێکاری هەرە زۆر لە دنیای  3٠تا  ٢٠ساڵەکانی 
سەرمایەداریدایە. لە سااڵنی سەرەتادا بەر لە گەڕانەوە بۆ چاکسازی 
نزیک بە نیوەی کرێکاران بێکار ببوون. حێزبی کۆمۆنیست رایگەیاند 

هەزار ئەندامی  ٥89کە لە هەر پێنج ئەندامیان چوار کەسیان بێکارە. 
ەندیکاکان بێکار بوون. روخانی بۆرسی یەکێتی سەرانسەری س

بوو بە هۆی راگیرانی پارەکانی دەرەوە و داواکاری بۆ  19٢9نیویۆرک 
بەرهەمە پیشەییەکان بە توندی دابەزی و بازرگانی لەگەڵ دەرەوەی 

واڵت تووشی داهێزان بوو و هەژاری و برسیەتی بوو بە هۆی نارەزایی 
 سیاسی. 

 بەم شێوەیە: دۆخەکەبە کورتی 
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هەزار ئەندامیان  4٠دا سەندیکالیستەکان نزیک بە 19٢٠لە  -
دا بوون بە ئەندامی ئینتێرناسیوناڵی 19٢٢هەبوو و لە 

سەندیکالیستان. ئەم گۆڕانکارییانە بوو بە هۆی ئەوە کە 
سوسیاڵدێمۆکراتەکانیش لە بەرنامەکەیاندا گۆڕانکاری بکەن و 

دنەوەی زیاتر باسی خەباتی چینایەتی بکەن و داوای کەمکر
جیاوازی چینەکان لە رێگەی دانانی باج و سەرمایەدانانی 
کۆمەاڵیەتییەوە، بکەن. گرینگتر لە هەمووان داوای بیمەی 

 کاتژمێر 3٦بێکاری و بیمەی لەکارکەوتوویی و خانەنشینی و 
 کار لە حەفتەدا بکەن.

% لە 3٠دا سوسیاڵدێمۆکرات 19٢٠گەرچی لە ساڵی  -
بەدەستەوە گرت بەاڵم دژەکانی بە دەنگەکانی هەبوو و دەوڵەتی 

شێوەیەک بەهێز بوون کە نەیتوانی هیچکام لە بەرنامەکانی 
 جێبەجێ بکا.

%ی ئەندامانی 3٠سااڵنی بیستەکان بێکاری گەییشتە رادەی  -
سەندیکا. مووچەی بێکاری ئەمانە زەختێکی زۆری خستە سەر 

نی سەندوقی بێکاری سەندیکاکان. ئاساییە کە بێکاران نەیاندەتوا
لە مانگرتندا بەشدار بن و کرێکاری مانشکێن زیادی دەکرد و 

 مووچەکان کەم دەبوونەوە. 
% ٢٦.٢دۆخی نزمی بازاڕی پاش شەڕ، دەبێتە هۆی بێکاری  -

 (.LOکرێکارانی ئەندامی ناوەندی گشتی سەندیکاکان )
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19٢٢ 

 هەزار داربڕ پاش مانگرتنێک بێکار دەکرێن.1٢ -
کرێکارانەی کە کێشەیان ناوەتەوە و پارلمان بڕیار دەدا کە ئەو  -

 بێکارکراون نابێ یارمەتی بێکاری وەرگرن.
( لە الیەن رێکخراوی ناوەندی Arbetarenرۆژنامەی کرێکاران ) -

 وە دەردەچی.( سەندیکالیستەSAC) یکریكاران

19٢3  

ئینتێرناسیۆناڵی کرێکاری دامەزرا و سەندیکاکانیش بەو هۆیەوە  -
سوێد رێکخراوە کرێکارییەکان بە تووشی کەرتکردن بوون. لە 

تەمای حێزب نەوەستان و بە یارمەتی یەکتر توانییان لە 
کاتژمێر کار بسەپێنن و یاسای مافی دەنگدانی  8دا 19٢1

گشتی ببێتە یاسا. ژمارەیەکی زۆرتر بوون بە ئەندامی 
سەندیکاکان و یەکێتی کراێکاران زۆرتر بتەو بوو. بەشێک لە 

دێمۆکرات جوێ بوونەوە و لەگەڵ سەندیکاکان لە سوسیاڵ
 سەندیکاکانی چەپ و سەندیکالیستەکان کەوتن. 

بە هۆی دابەزاندنی مووچەوە کێشەیەکی قورس لە نێوان  -
هەزار کرێکار بێکار  ٦٥کرێکاران و خاوەنکاراندا ساز دەبێ. 

هەزار یارمەتی  4هەزار مان دەگرن. نزیک بە  ٢٠دەکرێن و 



135 

 

ەیانویستووە لە باتی ئەو کرێکارانە بێکارییان دەبڕدرێ، چوونکە ن
 کار بکەن کە مانیان گرتووە.

دەوڵەت پێشنیار دەکا ئەو کرێکارانە کە شەش مانگ بێکاربوون  -
و یارمەتییەکەیان بڕدراوە. دوای شەش مانگ یارمەتییەکەیان 

. بەاڵم دەوڵەت بۆ خۆی ال دەدرێ و دەوڵەتی راست تەوەپێبدرێ
 دێتە سەرکار.

19٢4 

 نیستی سوێد تووشی دابەشبوون دەبێ.حێزبی کۆمۆ -

 19٢٥  

هەزار کرێکاریان بێکار کرد. بیست هەزار  117خاوەنکاران  -
کرێکاری ئەندامی سەندیکالیستەکان مانیان گرت بەاڵم 

نەگەییشتنە داواکارییەکانیان. سەرمایەدارەکان بە هۆی دابەزینی 
ئابوورییەوە قسەی کۆتاییان بەدەست بوو. هەڕەشەی داخستنی 

دەرکەی کارخانەکانیان دەکرد و کرێکاران لە ترسی بێکار 
 کردندا ملکەچ دەبوون.

19٢٦  
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هەزار کرێکار، 3٦٥دەوڵەت بە بێ لەبەرچاوگرتنی خۆپیشاندانی  -
یاسای دەست تێوەردانی دەوڵەت لە گرێبەستەکانی نێوان 

 کرێکار و خاوەنکاردا پەسند کرد.
د پاش مانگرتنی کرێکارانی کان لە ڤێست مانلن -

(Västmanland کۆمیسیۆنی بێکاری بڕیار دەدا کە ئەو ،)
کرێکارانەی نەچوونەتە ژێر باری مەرجەکانی خاوەنکار دەبێ 
دەربکرێن و نابێ یارمەتی بێکارییان پێبدرێ. ئەم پێشنیارە لە 
پارلمان کە زۆربەیان لیبراڵن سەر دەکەوێ، بۆیە دەوڵەت کە 

دەست لەکار  دەیگووت نەدەبووا کرێکارەکان دەربکرێن،
 دەکێشێتەوە. و دەوڵەتێکی دیکەی لێبرال جێنشینی دەبێ.

] ئەگەر دەوڵەتێک پێشنیارێک دەدا بە پارلمان و سەرناکەوێ،  -
بۆ خۆی دەست لە کار دەکێشێتەوە. و حێزبی دیکە یان 

سەرۆک وەزیرێکی دیکە دەوڵەتی تازە دادەمەزرێنێ[ چەندین 
  جار ئەم ئاڵوگۆڕە کراوە.

- 19٢8 
هەزار کرێکاری کارخانەی کاغەز  17دا ئەم ساڵەڤیەی لە ژان -

بێکار دەکرێن. ئەم کێشەیە هەتا ئاپریل بەردەوامە، کێشەکە 
دەگاتە کرێکارانی کانەکانیش. ئاشکرا دەبێ کە کرێکارانی کان 

یوانییان لە کرێکارانی کانی روسیە وەرگرتووە. راستەکان تپش
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اکان خۆی لێ نەبان دەڵێن روبڵیان وەرگرتووە و ناوەندی سەندیک
 دەکا.

( دژ بە گرێدانی پەیماننامە SAP( و )LO) رێکخراوەکانی -
. ، داوای سێ کاتژمێر مانگرتن دەکەنگشتییەکان و دادگاکەوە

هەزار کرێکار بەشداری دەکەن. سەرەڕای ئەمە پارلمان  3٦٥
بڕیار لەسەر پەیمانەکە دەدا و فەرمان دەدا بە دەوڵەت بۆ 

 جێبەجێکردنی.
 یارڕیب کارانداێکار و کر نەخاو وانێن ەل کانەمانەیپکۆ یاسای -

  .زراەدام کانەشێک یرەسەچار ۆکار ب یدرا و دادگا رەسەل
دا رێکخراوی الوانی 19٢8ناوەندی سەرانسەری سەندیکاکان لە  -

 ساڵەی پێکهێنا. 17 -1٢کچ و کوڕی 
(پێکهات. لە AIFلەم سااڵنەدا رێکخراوی وەرزشیی کرێکاران ) -

بزووتنەوەی سوسیاڵدێمۆکرات لەگەڵی دژ بوو، چوونکە پێشدا 
پێیوابوو کرێکاران لە خەباتی سەندیکایی دوور دەخاتەوە. بەاڵم 

کاتژمێر کار جێبەجێ بوو، کرێکاران روویان کردە وەرزش  8کە 
 و ئەم رێکخراوە بەهێز بوو و لە پێشبڕکێیەکاندا پێشکەوت.

ندەی دژ بە % دابەزی. پروپاگە4دەنگی سوسیاڵدێمۆکرات  -
سوسیالیست زۆر ببوو بە تایبەت دژی حێزبە کرێکاری و 

جووتێرییەکان. ئەمە چینی ناوەندی ترساندبوو. سوسیالیستەکان 
نەیانتوانی بوو خاوەن زەوینە چووکەکان و کرێکارانی لێڕەوار 
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دا ناوەندی 19٢8بهێننە ریزی خۆیانەوە. لە بەهاری 
یەکێتی کرێکارانی  سەرانسەری سەندیکاکان پەیوەندی لەگەڵ

کان بڕا چوونکە ئەوان ببوون بە ئەندامی یەکێتی نێونەتەوەیی 
کرێکاران کە سەر بە مۆسکۆ بوو. لەم ساڵەدا یەکێتی 

نێونەتەوەیی سەندیکاکان بڕیاری دا کە پەیوەندی لەگەڵ 
سوسیاڵدێمۆکراتدا ببڕێ. نێوی سوسیاڵ فاشیستی لێیان نابوو. 

ردنەوەی سۆڤیەت چوونە ئەو بەشێک لە کرێکاران بۆ بیناک
 (٢واڵتە، بەاڵم زۆری نەبرد پەشیمان بوونەوە.)

رێکخراوی سوسیاڵ مەسیحی دامەزرا. سەندیکاکان زۆر  -
الیەنگرییان لێی نەکرد. بەاڵم کلیسای دەوڵەتی ئەو کەشیشانەی 

 کە چووبوونە نێو ئەو بزووتنەوە کرێکارییە دەرنەکرد.
ێگا پێشنیار دەکرا. دەوڵەتی بۆ چارەسەری ئەم بار و دۆخە دوو ر -

کردنی بەرهەمهێنان و یا بەتەواوی ئازاد کردنی هاوردە و 
هەناردە. یەکەمەکە دەبوو بە دیکتاتۆریەک وەکوو ئاڵمان و 
ئوتریش و ئیتالیا. دووهەمەکەش دەردی بێکاری چارەسەر 
نەدەکرد. رێگای سێهەم دانانی سەرمایە لەسەر ئیمکاناتی 

 (11) نێوخۆی کۆمەڵگا بوو.

19٢9 
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. ەستەدوو د ەب ێبەد شەداب دێسو یستینۆمۆک یزبێح -
)کۆمینتێرن ناوەندێک بوو بۆ  رننێنتیمۆک ینگریەال کەیەستەد

رێوشوێن دانان بۆ حێزبەکانی کۆمۆنیستی دنیا، شوێنەکەی لە 
 ئازاد. ەی دیکەستەو د مۆسکۆ بوو.( 

 

 تێکۆشانی ژنان

 هاەروە. هبووەژنان ه یکایندەس ستدایب ەیدەس یتاەرەس ەل
 مەدا ئ19٠7 ەبوون. ل ەییناوچ مەاڵب بوو،ەه شترێپ شیژنان ەڵەیمۆک
جێگای سەرنجە  .کردێپ ستەد انیکتریە یکردنیهاوکار ەنەاڵمۆک

لەگەڵ  ،یاریان و فرۆشبزانین کاری ئازادی ژنان، وەکوو دانانی دوک
بەرەنگاری توندی پیاوان و دوکاندارەکانی دیکە بەرەڕوو دەبوو. 

و ژنەکە ناچار دەکرا  تەنانەت توند و تیژی و لێدانی لێدەکەوتەوە.
تنی بگوێزێتەوە بۆ شارێکی دیکە. )سون ئێستێد، نووسین شوێنی دانیش

  بۆ فیلم.(

19٢٠ 

. زراەدام ەوەزبێح نیەال ەل کراتۆمێدڵایسوس یژنان ەڵەیمۆک -
 ەژنان ب یکونفرانس ،کراتۆمێدڵایسوس ی19٢٠ ەیپاش کونگر

% ی کرێکارانی ژن داوای 44بەاڵم  ،رایگ رەنێنو 8٠ یشدارەب
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%ی ژنانی چینی ناوەندی ٦٠ئەندامەتییان کرد لە کاتێکدا 
ەکان( کە ٦٠و  ٥٠هاتنە ئەم ریزەوە. سااڵنی زۆری برد )هەتا 

دەوڵەتییەکاندا کار بکەن.  ژنان وەکوو پیاوان بتوانن لە رێکخراوە
کاتێک حیزب ئازادە و خواستەکان دەتوانێ لە رێگای حیزبی 

دەسەاڵتدارەوە بێتە دی، ئەوە خەڵک بۆ داوخوازەکانی خۆی روو 
لەو حێزبە دەکا. سوسیاڵدێمۆکرات نەتەنیا چەپ بوو و پشتیوانی 

بەرانبەری ژنانی دەگرت بەڵکوو حێزبێک بوو کە دەوڵەتی 
 وو.بەدەستەوە ب

دا.  یژنان ییگشت ەڵەیمۆک ینانێکهێپ یارڕیب ی ژناننفرانسۆک -
هۆی ئەوە کە تا ئەم کاتە دامەزرانی کۆمەڵەی ژنان بەدوا 
کەوتبوو، ئەوە بوو کە لەنێو بزووتنەوەی کرێکاریدا دژ بە 

 جیاکردنەوەی رێکخراوەکانی ژن و پیاو بوون.
. وبوەه یندامەئ زارەه ێس مداەکیە ڵیسا ەلئەم کۆمەلە  -

دا 193٥ ە. لەوەبووەو داڵب ێیل ەیدان زارەه 1٦ انەیکەژنامۆر
 (ەنێ. )وسەک 1779٥ ەشتەییگ ندامانەئ ەیژمار

19٢1 

هەنگاوێکی دیکە بەرەو یەکسانی ژن و پیاو. لە مەرجەکانی  -
هاوسەریدا بڕیار دەدرێ کە باب و دایک وەکوو یەک 
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هەیە، سەبارەت بە منداڵەکانیان بەرپرسن. ژن سەربەخۆیی 
 داڵ و ژن ناسناوی پیاو وەردەگرن.بەاڵم من

لە سەدی خاوەن کۆمپانیاکانی دەرەوەی بەشی کشتوکاڵ لە  3٠ -
 ژنان پێک هاتوون.

یاسای هەڵبژاردن کە لەوێ ژن و پیاو مافی یەکسانیان هەیە  -
جێبەجێ دەبێ. بە هۆی گۆڕانی یاسای هەڵبژاردنەوە، چەپ 

 ن هەڵدەبژێردرێ.دەنگی زۆر دەبێ و پێنج ژن بۆ پارلما
مەدرەسەی پیشەیی بۆ ژنان لە ستۆکهۆڵم دەکرێتەوە. سزای  -

 منداڵ کەم دەبێتەوە. باربردنیلە

19٢3 

پارلمان بڕیار دەدا کە ژنان دەتوانن ببن بە کارمەندی فەرمانگە  -
یان  سەربازدەوڵەتییەکان، بەاڵم ناتوانن ببن بە پۆلیس، 

 کەشیش.

19٢٥ 

هێشتاش ژنان لە  پارلمان. ئەمساڵ دوو نوێنەری ژن چوونە -
پەراوێزدا بوون و یارمەتی پیاوانیان دەدا. زۆربەی ژنان دەچوونە 

ریزی بزووتنەوەی کلیسای ئازادەوە. ژنانی چینی ناوەندی 
 (9)دەنگیان بۆ بورژواکان دەدا. 
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 کشتوکاڵ و وەرزێڕان

یەکێک لە تایبەتییەکانی سوێد ئەوە بوو کە رێکخراو دانان و بە 
وونی رێکخراو ببووە نەریت و بنەمای ژیانی کۆمەاڵیەتییان. ئەندام ب

هەموویان لە سەندیکا و حیزبەکاندا کۆ دەبوونەوە. وەرزێران کە بە 
هۆی شێوە و چۆنیەتی بەرهەمهێنانیان یەکێک لە چینە هەرە پەرش و 
باڵوەکانی هەر کۆمەڵگایەکن لە سوێد هەر لە کۆنەوە حێزبیان هەبووە 

لە  سەندیکای سەرانسەری خۆیان پێکدێنن. 19٢7و لەم کاتەشدا 
 نرخی بەرهەمەکانی کشتوکاڵ لە هاویندا دادەبزێ.دا 19٢9

 

 پیشەسازی و خاوەنکاران

لە ساڵەکانی نێوان دوو شەڕدا سوێد سەرمایەی لەسەر ماشینە 
یەکان و کارەبا و کەرەسە نێوماڵییەکان دانا، کە بوو یپیشەییە ئەلکرترۆن

بە هۆی بەکارهێنانی کەرەسەی کارەبایی وەکوو یەخچال و وەجاخی 
لە رێگای کارەبای مااڵن کارەبایی بۆ چێشت لێنان و... بەرهەمهێنانی 

 . دابین دەکراسازکردنی ئاوبەندەوە 
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مەنییەوە، داواکاری بۆ کاغەز بە هۆی زیاد بوونی رۆژنامە و چاپە -
ئاسن بۆ رێگای ئاسن و ماشینسازی و دار بۆ کردنەوەی خانوو 

بوو بە هۆی زیاد بوونی بەرهەمی کانزا و دار. شێوەی کاری 
بەرهەمهێنان لە کارخانە و کارگەکانی پیشەییدا بوو بە شێوەی 

کاری زنجیرەیی کە کەمتر پێویستی بە کرێکاری خاوەن 
 ئەزمون بوو. 

هەزارەوە  3٠٠لە  193٠هەتا  19٢٠ژمارەی کرێکار لە  -
هەزار کارمەندی دەفتەری  1٥٠هەزار.  7٥٠گەییشتە 

ن و ماشینی وکارخانەکانیشی لێی زیاد کەین کە ئێستا بە تلەفو
ژمێریار کاریان دەکرد و شوێنێک بوو بۆ کاری ژنان. هەموو 

ئەم گۆڕانکارییانە لە بەرهەمهێناندا بوو بە هۆی ئەوە کە 
لەگەڵ ئەم پێشکەوتنانەدا، بیر لە بەشداری کرێکاران هاوکات 

لە دەسەاڵتی دەوڵەت و پەیوەندی نێوان کرێکار و خاوەنکاردا، 
دەورانی دابەزینی  بکەنەوە. سەرەڕای ئەمەش ئەم سااڵنە

چوونکە  ،ئابوورییە و بانکەکان ترازنامە )باالنس(یان دادەبەزێ
 بانکەکان تووشی کێشەیخەڵک پارەی بۆ پاشەکەوت نییە، 

 دابەزینی قازانج دەبن و دەوڵەت بە پارە پشتیوانییان دەکا.
 لە الیەکی دیکەوە پیشەی بەرهەمهێنانی سەیارە گەشە دەکا.  -

19٢4 
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( Volvoکارخانەی دروست کردنی یەکەم سەیارەی ڤۆڵڤۆ ) -
دەست بەکار دەکا. ئەم سەیارەیە بە بابی پیشەسازی سوێد 

نێوزەد دەکرێ. چوونکە دەبێتە بنەمایەک بۆ زۆر پیشەی دیکە. 
سوێدیەکان پێشتر تەنیا ئەم سەیارەیان دەکڕی کە یارمەتی بە 

 پیشەی نێوخۆیی بدەن. 
19٢٦ 

یەکەم قەتاری بەرقی لە نێوان ستۆکهۆڵم و گوتنبرگ بەڕێ  -
 دەکەوێ.

19٢7 
 یەکەم زنجرەی ماشینی ڤۆڵڤۆ دێتە بازاڕ. -

19٢8 
یەکەم پاس و کامیۆنی بەرهەمهێنراو لە کارخانەی وڵوو دێتە  -

 بازاڕەوە.

19٢9 

 کیە. و گرنەکدیەباکوور  ەل لێڕەوار کۆمپانیای انەید -
رەوتی پێکهێنانی پاوانەکان . ننێد کێ( پSCA) کۆمپانیابەش

 بەردەوامە.
 یشێپ ەک گرنەکدیە "بانکسپار " ەڵگەل ڵکشتوکا یبانک -

 (11) .ێریسپاربانک بگ یروخان
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 کۆمەاڵیەتی

گەشەی پیشەیی دەبێ گەشەی کۆمەاڵیەتیشی لەگەڵ بێ دەنا 
کۆمەڵگە تووشی کێشەی ناتەبایی و نەخویندەواری دەبێ. ناتەباییەکە 
لەوە دایە کە ئەگەر بۆ وێنە سەیارە بەرهەم دەهێنرێ دەبێ خەڵک 

بیکڕێ، لە الیەکی دیکەوە دەبێ کولتورەکەی وزەی ئەوەی هەبێ کە 
هاودەنگ بێ لەگەڵ ئەو پێشكەوتنە دەنا وەکوو واڵتانی ئێمە رۆژێ 

 چەندەها کەس لە پێکدادانی سەیارەدا دەکوژرێ.

19٢٢  

بۆ قەدەغە کردنی خواردنەوەی ئەلکولی دەنگی گشتی  -
 وەردەگیرێ، بەاڵم پێشنیاری قەدەغەکردن سەرناکەوێ.

19٢3 

. ەویەداەڵه یرەخانوو س نەو خاو یچێکر وانێن ەیشێک سانید -
 خانووێکر انۆیخ ویستی ەب ەخانوو ئازاد کرابوون ک یکانکۆمپانیا

 .واڕبا ب ێویەنا ەیوەنووسرابوو: ئ داەکەنتراکتۆک ە. لنەبک ادیز
 یاسای خاوەنخانوو ەچوونک کراەن ێپ یچیه انییچێکر ەڵەیمۆک
بوو  ەوەئ کانەڵەمۆک یکەئازاد. چ ڕیبازا یاسایبوو.  پشتەل
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 ەوەکێپ مووەه کانییەچێکردن". کر پاتە"ق وتەگد انێیپ ەک
 ەڵەمۆک یاریشنێپ رەس ەل ەتاز ینتراکتۆک تاەه داەدەن انرێیک

 مەئ یزامن ەکەڵەمۆک ەب ەومتمان ییکگرتوویە. ێبنووسر
 .بوو ەوتنەرکەس

 13 یشدارەب ەب کانییەچێکر ەڵەیمۆک یرەرانسەس یندەناو -
 یدانان ۆب تڵەوەد رەس ەنەبتوانن گوشار بخ ەک نراێکهێپ ەڵەمۆک

 ەیپروپاگاند ۆبهەروەها . کانەخانوو نەخاو ۆب کێسنوور
 کرادەرەد کەیەژنامۆر ،یانداکانیئا ەیوەو روونکردن یچاالک

 .ەوەبووەد واڵب ڵسا 3٥ ەک یچێکر ناوەب
 ەانیزەوەرەه ایمپانۆک وەل ەکێکیە ەک (HSB) کۆمپانیای -

ئەمە بوو،  رانەکاربەب ەیپار ەیکیەرماەس کە( یڤراتەپۆ)ک
 ەبوون ل ڵما نەخاو مەه شێوەیەکی تایبەتی خاوەندارییە کە

 ایمپانۆک ەرۆج مەئ تایبەتیی ،یچێکر مەه ،ەوەانیکانەپشک ەیگڕێ
 ەل یو چاو ت،ێگونجاو ب ینرخ کە بوو ەوەئ ەانییزەوەرەه

 ۆب ەوەتەڕێگەئ ت،ێب شیقازانج رەگ ت،ێبەن رۆز یقازانج
ساز کرد و  یخانوو ێندێدا ه193٠ ەلئەم کۆمپانیا .  یندامانەئ
داوا  کانەڵەمۆک ەک کیەفاکتا ەبوو ب ەمە. ئداەدێکرەب رزانترەه
 ناەد نن،ێزەداب انەیکێیەکر ەک نەبک شەکید یکانکۆمپانیا ەل

 سەک مووەه مەاڵ. بوتنەرکەس داەکار مە. لنەکەد ۆڵیچ
  .ێبگر ێکرەب ەتاز یخانوو بووەن ەیوەئ ییتوانا
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دا کە ٦٠دوای شەڕی دووهەم و لە ساڵەکانی دەیەی  -
بوو، یەک ملیۆن خانوو بهەلومەرجی ئابووری هەرە باش 

 کرایەوە کە لە شوێنی خۆیدا ئاماژەی پێ دەکەم.

19٢4 

 ٢٥سوێد یەکەم واڵتە لە دنیادا کە بۆ هەر سەد کەس  -
یس نی راستەخۆی نێوان ستۆکهۆڵم و پارونی هەیە. تلەفووتلەفو

 دا دەست پێدەکا.19٢7و لەندن لە 
بڕیاری یاسای دانانی رادیوە نادەوڵەتییەکان )ئەهلی( لە پارلمان  -

رێ. دەوڵەت کونتڕۆڵی ناوەرۆکەکەی دەکا. خەڵک لەسەر دەد
دەبێ ئابوونە بدا کە کەڵك لە رادیۆ وەردەگرێ. ئەم ئابوونەیە 

 ئێستاش بەردەوامە و بۆ تلەڤزیونیش وەردەگیرێ.
پێدەکا کە بە انی کرێنشینان بزووتنەوەیەک دەستبەدەرنلە دژی  -

 خێرایی گەشە دەکا.

19٢7 

 بەهێزترین رادیۆی ئۆروپا رادیو سوێدە کە لە موتاال دامەزراوە. -
بە پشتیوانی سوسیاڵ دێمۆکرات و حێزبی جووتیاران، چاکسازی  -

 (7) لە بەرنامەی مەدرەسەکاندا دێتە ئاراوە.
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 سیاسی

19٢٠ 

دا دەوڵەتی سوسیاڵدێمۆکرات بە رێبەری 19٢٠مارسی  1٠لە  -
یلمار برانتینگ هەڵدەبژێردرێ و ئەمە یەکەم دەوڵەتی سوسیاڵ 

 دێمۆکراتی ئۆروپا دەبێ.
سوسیال دێمۆکراتەکان لە کۆنگرەکەیاندا بەرەو چەپ دەڕۆن و  -

 ئایدیا سوسیالیستییەکانیان دووپاتە دەکەنەوە.
پێردرێ. کە هەر برانتینگ بۆ دووهەمین جار دەوڵەتی پێدەس -

 دوو جارەکەش دەوڵەتی کەمینە بووە.
سوێد سەرەڕای دژایەتیی زۆری راستەکان و حێزبی کۆمۆنیست  -

( پێیان وابوو لەم NFدەبێتە ئەندامی رێکخراوی نێو نەتەوەیی، )
 رێکخراوەدا کێشەکانی نێونەتەوەیی چارەسەر دەکرێن. 

لە دەهەمین ساڵڕۆژی دەستپێکردنی شەڕدا رێکخراوە  -
ینتێرناسیۆنالیستییەکان گەورەترین خۆپیشاندانیان بە دژی شەر ئ

 رێکخست. 
 سوێد پەیوەندی سیاسی و بازرگانی لەگەڵ سۆڤیەت پێکدێنێ. -
یان هێنا. لەمەو بەدوا کەمسوسیاڵ دێمۆکراتەکان لە هەڵبژاردندا  -

دەوڵەتی کەمایەتی یەک بە دوای یەکدا دەهاتنە سەر کار. ئەو 
موو زیاتر بوو دەبووە بەرپرسی پێک حێزبە کە دەنگی لە هە
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% کە رادەی ٥1هێنانی دەوڵەت. گەرچی دەنگەکانی لە 
پێویستە بۆ پێکهێنانی دەوڵەت کەمتر بوو. ئەم حێزبە  لەگەڵ 

یەک دوو حێزبی بچووکتر پێک دێ و چەند وەزارەتیان پێدەدا. 
 ئێستاش هەر بەم شێوەیە.

ە و پاش شەڕ دابەزینی ئابووری کە هەموو واڵتانی گرتبووەو -
ئاساییە، بوو بە هۆی ئەوە کە سوسیاڵدێمۆکراتەکان بودجەی 

بەشی بەرگری و سەربازگیری کەم بکەنەوە و بەشێک لە 
 ناوەندە سەربازییەکان و بنکەکان هەڵگیرێن.

19٢1 

تێزەکەی کۆمینتێرن پەسند دەکا و نێوی  ٢1حێزبی چەپ  -
یا خۆی دەگۆڕێ بە حێزبی کۆمۆنیست. ئەمە دەبێتە هۆی ج

 بوونەوەی زۆری لە ئەندامان.
 سزای مەرگ )لە کاتی ئاشتیدا( بەتاڵ دەکرێتەوە. -

19٢4 

 سوێد سۆڤیەت بە رەسمی دەناسێ. -
 یەکەم حێزبی نازیستی سوێد لە ئێلوسدالێن دادەمەزرێ. -

19٢٥ 
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کۆبوونەوەی رێبەرانی کلیساکانی هەموو واڵتان لە ستۆکهۆڵم  -
 بەشدارن.پێکدێ، بەاڵم کاتۆلیکەکان زۆر کەم 

یەکەم ژمارەی )ناسیۆن( رۆژنامەی الیەنگری جووەکان باڵو  -
 .دەبێتەوە

بەرە بەرە ئەو رواڵەتە کە پازدە ساڵ دواتر دەبێتە هۆی شەڕی  -
دووهەمی جیهانی خۆی دەنوێنێ. سوێد کە یەکێک لە ئارامترین 

واڵتەکانە لەم رەوتە بێوەری نییە. هەموو بیر و بۆچوونەکانی 
تە نێو سوێدیش. ئاڵمانی شکست خواردو لە ئاڵمان دزە دەکا

شەڕی یەکەمدا رۆحی بریندارە و لە بیری تۆڵەدایە. دواتر پێیدا 
 دێمەوە.

19٢٦ 

یەکەم حێزبی فاشیستی سوێد بە نێوی حێزبی فاشیستی خەڵك  -
 دادەمەزرێ.

 
 

19٢7 

گروپی مونچسکا بە سەرپەرستی برادەری ژنراڵ مونچ کە خانە  -
نشین کرابووە، پێکدێ. ئەم گروپە نهێنییە و دوو هەزار پیاو 
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ئەندامی هەیە کە هەموو چەکدارن. پەیوەندییان لەگەڵ 
بەرپرسی پۆلیس هەیە و ئامانجیان هاوکاری پۆلیسە بە دژی 

دەستەوە کۆمۆنیستان کە ئەگەر رۆژێک بیانەوێ دەسەاڵت بە
 بگرن.

باڵو دەکرێتەوە کە لە الیەن گروپێک  سەربازیگۆڤارێکی  -
ئەفسەری ئەرتەشەوە دەردەچێ ئەوان خوازیاری بەهێز کردنی 

 پان.وس
هاتنی خەڵکی بێگانە بۆ سوێد دەگاتە لوتکە و دەوڵەت یاسایەک  -

دەردەکات کە کە ئەو هاتنە زۆرە کۆنترۆڵ بکا. ئامانجی 
بەرگری لە بشێوەی بازاڕی کار و  دیاریکراو گوتراوە کە بۆ

بەرزکردنەوەی ئاسایش و "خاوێن راگرتنی رەگەز"ە کە ئەمەی 
  ئاخریان بە تەواوی راسیستییە.

19٢8 

لە هەڵبژاردندا، الوانی لیبراڵ پروپاگاندەیەکی توند دژی چەپ  -
% خەڵک  ٦7،4دەکەن و ئەوان بە گرێدراوی مسکۆ دەنوێنن. 

ەن کە تا ئەو دەم کەمترینە لە بەشداری ئەم هەڵبژاردنە دەک
دەبیندرێ کە  سوێد. دەنگی الیەنە چەپەکان زۆر دادەبەزێ.

چۆن بیر و باوەڕی راست و فاشیست خۆی رێکدەخا و 
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کاردەکاتە سەر دەوڵەت و یاساش. بەاڵم بزووتنەوە کرێکاری و 
 کۆمەاڵیەتییەکان وریان و مەیدان بە باڵوبوونەوەیان نادەن.

19٢9 

ی سوێد تووشی دابەشبوون دەبێ و دەستەیەکیان حێزبی فاشیست -
 حێزبی سوێدی نوێ پێک دێنن.

بورسی نیویورک دەروخێ، کاردانەوەی بۆ سوێد لە ساڵی دواییدا  -
 دەست پێدەکا.

ەوە کۆچیان کردبووە بۆ 1781ئەو سوێدییانە کە لە ساڵی  -
 ئۆکراین، دەگەڕێنەوە سوێد.

 

 کولتوری

 19٢9 

 دوو گروپی هونەری مۆدێڕن پێکدێ.  -
 یەکەم فیلمی دەنگداری سوید پیشان دەدرێ. -
بەمالوە زۆربەی  19٠٠لە هەموو ئەم سااڵنەدا، بەتایبەت لە  -

هونەرمەندان چ ژن و چ پیاو بابەتی کارەکانیان بزووتنەوەی 
کرێکاری بوو. کار لەسەر شوێنە کرێکارییەکان و خۆپیشاندان و 
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و ... هەموو ئەمانەش لە رۆژنامە و مانگرتن و برسیەتی 
گۆڤارەکانی کرێکاری و خانوەکانی خەڵکدا پیشان دەدرا. هونەر 

 (11) لەگەڵ خەڵک و بۆ خەڵک بوو.
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194٠-193٠ 

 بزووتنەوەی کرێکاری

کە بە روخانی بۆرسی نیویۆرک  19٢9 ڵیسا یئابوور یرانەیق
و  یکارێب ۆیه ەو بوو ب دێسو ەشتەییدا گ193٠ ەل دەستی پێکردبوو 

 یدوا ەک ە بوووەئ ەرانەیق مەئ ۆی. هکارانێکر مووچەی ینیزەداب
 یستیداوێو پ ەڕش ەیسەرەک ۆب ەک ەانو کارگ ەکارخان وەئ ەڕش
 کانەربازەس ەل رۆز یکێشەو ب داخران ردکەد یانکار کانەربازەس
 کار.  ڕیو بازا ییئاسا یانیژ ەوەنەڕاگ

کۆبوونەوەی نێونەتەوەیی سەندیکاکان لە دا 193٠ی 7لە مانگی  -
 ستۆکهۆڵم دەگیرێ.

و  شاندانیپۆخ داڵەسا مەبوو. ل وامەردەب رەه شی31 ەل رانەیق
 یدروشمبە  کراتۆمێدڵایسوس تەنانەبوو، ت رۆز یتیەزاڕنا ینڕیربەد

 رچەپەب کانییەتیەنایچ ییەگرژ ستیوەیەد ەکەڵخ مووەه یمال دێسو
 ینگریەال ەبکات ێشار و الد یندەناو ینیچ ەک یەوایه وەب ،ەوەبدات
 . ۆیخ

1931 
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خاوەن کار کرێکاری مانشکێن لە ئۆداڵن کرێکاران مان دەگرن.  -
کە کارەکە بەڕێوە ببەن، کرێکارەکان هێرشیان بۆ دەبەن و  دێنێ

دەبێتە کێشە. نوێنەری دەوڵەت داوا لە ئەرتەش دەکا بەرگری 
لە مانشکێنەکان بکەن. لەو بگرە و بەردەدا سەربازەکان پێنج 

ی وکرێکار دەکوژن کە یەیکیان کچێکی چواردە سااڵنە. بە دو
ئەرتەش و بۆ  ئەوەدا لە هەموو واڵت بە دژی دەستدرێژی

پشتیوانی لە کرێکارانی ئۆداڵن خۆپیشاندان دەکرێ. دەوڵەت 
ئەرتەشەکە بە گونابار نازانێ، بەاڵم کۆمونیستەکان دەخرێنە 

بە تاوانبار دەناسرێن و  یانزیندانەوە و زۆربەی رۆژنامەکان
دادەخرێن. ساڵێک دواتر ئەو رۆژنامانە ئازاد دەکرێنەوە. 

 سەرپشک بۆ ناوبژیوی کێشەکە. ئاخرەکەی سەندیکا دەکرێتە
 ینگەهاود یانتوانەین ستینۆمۆو ک کراتۆمێدڵایسوس یزبێدوو ح

( یزانەد انۆیخ یندامەئ ەب انیکانەکام کوژراو رە)ه نەبک
 ەل ەوەنۆڵیکێل ۆب یکێنفرانسۆک یراست یستەد یتڵەوەد

 شدارەب داێیت یکانەزبیح مووەه ەک خستەڕیب ەکەخۆبارود
و   نکارەخاو – کارێکر یستەبێگر ەمانەئ مووەه ەڵگەبوون. ل
 .  ەویەما ۆیخ ێج ەبوون ل یدژ ەب کانەکارێکر ەکار ک یدادگا

هەزار. 89(دا ژمارەی بێکاران دەگاتە 1٢لە دێسامبر )مانگی  -
 (4) % کرێکارانی سەندیکاکان بێکارن،8،1٢
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193٢ 

هەزار و ئەمە  1٦1لە دێسامبردا ژمارەی بێکاران دەگاتە  -
 بەرز بوونەوە رێژەی یارمەتی هەژاری وەرگرتن.دەبێتە هۆی 

1933 

کەس. کێشە 189٢٢٥بێکاری لە مانگی مارسدا دەگاتە لووتکە  -
 لە بازاری کاردا بەردەوام دەبێ.

 سوسیاڵدێمۆکراتەکان کەمپێک بە دژی کمۆنیستەکان دەکەنەوە.  -

1933 

بۆ کەمکردنەوەی بێکاری  هەوڵێکهیچ  کانەکراتۆمێدڵایسوس -
 نادەن. تەنانەت بیمەی بێکاری الدەبرێ.

- (SAP حزبی کرێکارانی سوسیالیست دەبێ قەبوڵ بکا کە )
کرێکارانی بەشی دەوڵەتی کەمتر لە مووچەی بازاڕی کار 

 وەرگرن.

1934 

رۆژ پێشئاگاداری، بۆ بێکار کردن بڕیاری لەسەر  7یاسای  -
 دەدرێ.
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هەزار کەس  4٠ن بۆ بازاڕی کار لە کۆرسی ئامادەکردنی الوا -
 بەشداری دەکەن.

193٦ 

 یاسای دوو حەفتە پشو بە مووچەوە بڕیار دەدرێ. -
 یەکی مانگی مای دەبێتە رۆژی پشوو لە رۆژژمێردا. -

 

 ڕی کاردا.ابەرەو هاوبیری زیاتر لە باز

بۆچوونی جۆربەجۆر و جیاواز لەسەر بازاڕی کار سەرئەنجام بوو بە 
( و سەندیکای SAFیکای خاوەنکاران )گریبەستی نێوان سەند

دا. لە ساڵت 1938دێسامبری  ٢٠ ( لەLOسەرانسەری کرێکاران )
تنبرگ. ئەم پەیمانە بنەمای یاسکانی گۆ (saltsjöbadetبادێتی)خۆ

بازاڕی کاری دانا و بوو بە ژێرخانێک بۆ پەیمانەکانی دواتر لە نێوان 
بادێت پەیمانێکی بەناوبانگە و خاوەنکاراندا. پەیمانی ساڵت خۆکرێکاران 

کە لە نێوان سوسیاڵدێمۆکرات و خاوەنکارەکاندا سەبارەت بە بازاڕی 
کار بەسترا. ئامانجی دێمۆکراتەکان چاکسازی کۆمەاڵیەتی بوو و 

 ئامانجی سەرمایەدارەکان کونتڕۆڵی کرێکاران لە الیەن حێزبەوە بوو.
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ا بە دوای ئەم پەیمانە بە مۆدێلی سوێد ناوبانگی دەرکرد. دو
پەسندی ئەم پەیمانە ژماری ئەندامانی کرێکاران لە ریزی رێکخراوی 

هەزار.  9٦1هەزارەوە گەییشتە  ٥٠8سەرانسەریدا زیادی کرد و لە 
ئەم پەیمانە لەگەڵ دژایەتی سەندیکا سەربەخۆوەکاندا بەرەوڕوو بوو. 
چوونکە ئەوان وزەی ئەوەیان نەبوو بە تەنێ بەرەنگاری خاوەنکاران 

 نەوە.بب

  ئەم گرێبەستە لە پێنج بڕگە پێکهاتووە:

  لە بەشی یەکەمدا باسی پێکهاتنی ناوەندێک دەکرێ بۆ
پێڕاگەییشتن بە کێشەکانی نێوان دوو الیەنەکەدا کە لە سێ 
کەس نوێنەری هەر دوو الیەن پێکدێ. ئەم ناوەندە لە ساڵی 

کەڕەت زیاتر کێشەی  ٦٠دا هەڵوەشایەوە چوونکە لە 197٠
 نەخستبووە بەر باس.

  بەشی دووهەم سەبارەت چۆنیەتی چارەسەرکردنی کێشەکانە چ
ناوچەیی و چ سەرانسەری، بەر لەوە کە بچنە دادگای کار یان 

ببێتە نێوان ناخۆشی و مانگرتن و خۆپیشاندان. هەروەها چۆنیەتی 
 دامەزراندن و رادەی مووچە.

  ،مەرجی سێهەمین بەش سەبارەتە بە دەست لەکار کێشانەوە
 دەرکردنی کرێکار و دەوری سەندیکا لەو بوارەدا.
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  بەشی دوایی سەبارەت بە کاتی کارە، تەنانەت لەکاتی کێشەی
 نێوان سەندیکا و خاوەنکاردا.

  بەشی ئاخر ئێدارەی کار دەکاتە سەرپشک بۆ دیاریکردنی ئەو
کێشانە کە بە مەترسی بۆ سەر کۆمەڵگا دەزانرێ. بەاڵم لەو 

 (7) تا هیچ کێشەیەک بە مەترسیدار نەناسراوە.کاتەوە هەتا ئێس

 

 تێکۆشانی ژنان

193٠  

لە سەدە. بەاڵم  3٢رێژەی بەشداری ژنان لە کشتوکاڵدا  -
ئەو ژنانە کەلە  لە ژنان پێکدێ. ژمارەی LO% ئەندامانی 1٠

 14٥٠٠٠مااڵندا کڵفەتی دەکەن دەگاتە 

1931  

کۆمەڵەی ژنانی چەپ کە گرێدراوی هیچ حێزبێک نییە  -
دادەمزرێ. ئەم کۆمەڵە خەبات دەکا بۆ مافی یەکسانی، ئاشتی 

 و یەکگرتوویی.

1933  
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ژنانی بەشی کشتوکاڵ کۆمەڵەیەک بۆ خۆیان دادەمەزرێنن. کە  -
 سەر بە کۆمەڵەی جووتیارانی خاوەن زەوینە.

 1937  

 دانی پارە بە دایکان دەستپێدەکا. -
 خەرجی نەخۆشخانە لە ژنی زەیسان وەرناگیرێ. -
ە بە دواوە یارمەتی )پارە( بۆ مندااڵن دەدرێ. بارودۆخی لەم ساڵ -

دایکان بۆ بەخێوی منداڵەکانیان باشتردەکرێ. ئەمە دایکانی هان 
دەدا کە منداڵدار بن؛ الیەنێکیتری ئەوە بوو کە ئەوان لە بازاڕی 

کار دوور دەکەوتنەوە، بەاڵم چوونکە بێکاری زۆر بوو لەگەڵ 
زۆر لە ژنان کە خۆیان لە  رەخنەی جددی بەرەو روو نەبوو.

بەڕێوەبەری کۆمەڵەی ژناندا بوون لەم ئیمکانە کەڵكیان 
 وەرگرت و بوون بە ژنی ماڵ.

1939  

یاسای قەدەغەی دەرکردنی ژنان لە کاردا بەهۆی زگپڕی یان  -
هاوسەرگیرییەوە بڕیاری لەسەر دەدرێ کە پاش بە دنیا هاتنی 

 بە مووچەوە. منداڵەکەیان مافی دوو حەفتە پشوویان دەبێ،
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 پیشە و خاوەنکاران

193٢ 

یەکێک لە بانکدارەکانی سوێد )ئیڤار کروگێر( لە پاریس خۆی  -
بۆ روخانی بانکەکان و ئابووری سوێد.  بیشانەیەدەکوژێ. ئەمەر 

دەوڵەت بە پارە یارمەتییان دەدا، بەاڵم بەشێکی زۆر خەڵک 
هەست و نیستیان لەدەست دەچێ. بانکە بچوکەکان دەڕوخێن. 

 ئەم قەیرانە کار دەکاتە سەر ژیانی رۆژانەی خەڵك.
لە یەکگرتنی چەند کۆمپانیا بۆ بەرهەم هێنانی  یەککۆمپانیا -

ینی رێگاوبان، کامپاینی درەو، ماتۆری دیزڵی و.. تراکتۆر، ماش
 دادەمەزرێ.

 
 

1937  

کارخانەی فڕۆکەی جەنگی سازکردنی ساب، بەکار دەکەوێ.  -
 وەکوو هەڵێک بۆ بەرگری لە ئاسمانی سوێد.
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1939  

 یارمەتی بەرهەمهێنان دەدرێ بە کۆمپانیا بچووکەکان. -

 

 کشتوکاڵ و وەزێڕان

193٠   
  کشتوکاڵدا کار دەکەن.% هێزی کار لە 3٥ -

1933  
 کانەشێک یرەسەچار ۆب ارانیجووت ەڵەیمۆک ەڵگەل تڵەوەد -

 .نەکەد ینێنه یکێکهاتنێپ
193٦  

کرێکارانی کشتوکاڵ بەپێی یاسایەک، کاتی کار و سەعات کاری  -
 حەفتەیان دیاری دەکرێ.

 

 کۆمەاڵیەتی

193٠ 

 تکنیکی سەرەتایی تلەڤیزیۆن لە ستۆکهۆڵم نیشان دەدرێ. -
 هەموو پارێزگایەک دەبێتە خاوەن کتێبخانەی گشتی. -
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 هەیە. کاربەری تلەفوونهەزار بە 39لەم کاتەدا  -

 1931  

 رێکخراوی ناوەندیی کارمەندان دادەمەزرێ. -

 1933  

 واڵت دەکرێتەوە. خۆییەکەم هێڵی هەوایی نێو -

1933  

 یاسای قەدەغەکردنی ئاژوتن بە مەستی بڕیاری لەسەر دەدرێ. -

 

 بەردەکانی بناخەی ئاسایشی کۆمەاڵیەتی.یەکەم 

 1934% پارلمانیان بە دەستەوە بوو لە 43سوسیاڵدێمۆکراتەکان کە 
بەو الوە ئاسایسی کۆمەاڵیەتییان بە سازکردنی خانوو و بیمە بێکاری 

یارمەتی بۆ  37دەست پێکرد. ساڵی دوایە بیمەی خانەنشینی. ساڵی 
دواتر دوو حەفتە پشووی  تەندروستی دایکان و قەرزی خانوو و ساڵی

فەرمی. دامەزرانی فەرمانگەی کۆمەاڵیەتی بۆ دۆزینەوەی چاکسازی 
 کۆمەاڵیەتی، دوای شەڕ دەورێکی گرینگی لەم چاکسازییانەدا گێڕا.
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باشترکردنی یاسای سەرانسەری کار. تەندروستی گشتی ددان. 
ەوە دەستی پێکردبوو. دیارە 13٢9لە  کردنەوەی خانووی پیران کە

وو ئەمانە لەگەڵ دژایەتی حێزبە راستەکاندا بەرەوڕوو نەبووەوە و هەم
 هەر ئەمانە بوو بە بتەو بوونی پایەی سوسیاڵدێمۆکراسی لە کۆمەڵدا.

(1٥) 

193٥ 

نی پارەی خانەنشینی کەمێک زیاد دەکرێ بەاڵم پاشەکەوتکرد -
 کاتی کاردا زیاد دەکرێ.پارە بۆ سەندوقی خانەنشینی لە

 زۆرتر دەبێ لە جەماوەری الدێیەکان.جەماوەری شارەکان  -

193٦ 

 خانو دەدرێ بەو بنەمااڵنە کە منداڵیان زۆرە و داهاتیان کەمە. -
 منداڵ لەبەر لەباربردن لە نەخۆشخانە ئیزن دەدرێ. -
 بیمەی ددان دادەنرێ -
 جووەکان رێکخراوێک پێکدێنن کە خۆیان یارمەتی خۆیان بدەن. -
خۆیاندا دادەنێن بۆ واڵتانی سکاندیناڤیا قەرارێک لە نێوان  -

 پێڕاگەییشتنی هاوبەش بە سروشتی واڵتەکانیاندا.

1937  
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یارمەتیدان بە منداڵ دەست پێدەکا. منداڵی بێ باب و دایک و  -
 منداڵی خەڵکی خانەنشین پارەی یارمەتییان پێ دەدرێ.

ئێستا هەموو منداڵێک لە الیەن دەوڵەتەوە یارمەتی وەردەگرێ.  -
 باب و دایکەوە نییە.  ئەمەش پەیوەندی بە داهاتی

سەربڕینی ئاژەڵ بە بێ بێهۆش کردن قەدەغە دەکرێ. ئەم  -
یاسایە دە ساڵ وتووێژی لەسەر کرابووە. چوونکە جوولەکە دژی 
بوون. ئاخری سەربڕینی حەاڵڵ بۆ موسڵمانان قەدەغە دەکرێ. 

 ئێستا ئازاد کراوە و قەسابخانەی تایبەتی خۆیان هەیە.
 ڕینی خانوو دەستپێدەکا.دانی قەرزی دەوڵەتی بۆ ک -

1938  

بە هۆی کێشەی ئابوورییەوە هەموو هۆتێل و رەستورانەکان بۆ  -
 دوو مانگ داخران.

بەهۆی دابەزینی ژمارەی منداڵدار بوونەوە، کۆمیسیۆنی جەماوەر  -
پێشنیار دەکا کە زیاتر یارمەتی دایک و منااڵن بدرێ چ لەباری 

 منداڵ.خانوو و بەرە و چ لەباری جل و پێداویستی 

1939  

لە هێندێ لە مەدرسەکاندا ئینگلیسی لە باتی ئاڵمانی دەبێتە  -
 زمانی یەکەمی خارجی.
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لە تەنشت پارکی خەڵکدا کۆمەڵەی کرێچییان پێکهات.  -
فەرمانگەی خانوو سازکردن دامەزرا. ئەمانە هەموو رێکخراوی 

کۆمەاڵیەتی بوون کە پێگەی سوسیاڵدێمۆکراتەکانیان بەهێز 
 ٢٠دا بە زەحمەت 193٠یستەکان لە سااڵنی دەکرد. کۆمۆن

 (11) هەزار ئەندامیان هەبوو.
 

 سیاسی

دا بزووتنەوەی کرێکاری لە ئاڵمان و نەمسا و 193٠لە ساڵەکانی 
ئیتالیا سەرکوت کرا. کودێتای فرانکو لە سپانیا و بەشداری کرێکاران 

)کرێکارانی سوێدیش( لە بریگادی نێونەتەوەیی دژی فرانکودا بە 
قازانجی فرانکو کۆتایی هات. ئاڵمان واڵتانی دراوسێ سوێدی داگیرکرد 

و سوێد بێالیەنی راگەیاند و دەوڵەتێکی هاوبەشی راست و چەپ بە 
بێ حێزبی کۆمۆنیستی الیەنگری مۆسکۆ پێکهات. لەو کاتەدا سۆڤیەت 

لەگەڵ ئاڵمان پەیمانی ئاشتی بەستبوو و فینالندی کردبووە شوێنی 
 (1٥) کتوی خۆی.دەسەاڵتی دوفا

193٠ 

کە پێشنیاری دانانی گومرۆک بۆ دانەوێلە لە الیەن چوون -
 پارلمانەوە پەسەند ناکرێ، دەوڵەت دەست لەکار دەکشێتەوە.
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کۆمەڵەیەکی فاشیستان رێک دەخرێ کە دوایە دەبێتە  -
 کۆمەڵەیەکی سەرانسەری.

 1914ئێلکساندر کۆلۆنتای )فمینیستی بەناوبانگی روس( کە لە  -
دەر دەکرێ، دەبێتە سەفیری سۆڤیەت لە سوێد،  لە سوێد

 لەو پۆستەدا مایەوە. 194٥هەتا  یەکەم سەفیری ژنە لە سوێد.

1931 

پۆلیسی ستۆکهۆڵم باڵو کردنەوەی گوتاری هیتلێر و گۆبێلز لە  -
 کۆبوونەوەکاندا قەدەغە دەکا.

 حێزبی سوسیال ناسیونال )فاشیستی( پێکدێ. -
و هاوردەکردنی گەنم و جۆ  دەوڵەت گارانتی کڕینی ئارد دەکا -

 پاوان دەکرێ.
سوێد دەبێتە ئەندامی پولیسی نێونەتەوەیی کە مەقەڕەکەی لە  -

 ویەنای پێتەختی نەمسایە.
 نیئالب رێ"پ یرەبێر ەدا ب 193٢ ەل ەک کانەکراتۆمێدڵایسوس -

کار و  ڕیبازا یباشتر کردن ینەڵێب رکارەس ەوە" هاتبووننۆهانس
لەم هەڵبژاردنەدا . داەد انییکارێب ەیوەکردن مەک

%. 8%ی دەنگەکانی هێنا و کۆمۆنیست 4٢سوسیاڵدێمۆکرات 
سەرەڕای ئەوە نەیانتوانی پێکبێن کە پێکەوە دەوڵەت دابنێن. 

 ەک ەبوو ەوەئ کێکات مووەه کراتۆمێدڵایسوس یتەاسیس
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بدا،  ڕبازا انی کان،ەییەشیپ ەشەب ەل ێندێه یتەارمی تڵەوەد
 ینانێکهێپ ۆب ەوۆیەخ ستەد ەتێبگر شەب ێندێه تەنانەت
 ێیپ ەمە. )ئەوەبکات مەک کانەرانەیق ەو ل ییراەهاوپ ێندێه
 یکێزانیئابوور نزێک –. ینزێک یئابوور یتەاسیس ێگرترەد
 رۆپارلمان ز ەل کراتۆمێدڵایسوس یکانەبیقەر ەارید -ییەسینگلیئ

 مووچەی ێناب تڵەوەد انگوتەیبوون و د ەتەاسیس مەئ یدژ
 رزەق ێتوانەد کووەڵکار بکا. ب ڕیبازا ەڵیکێت ۆیبدا و خ کارێکر
  .بداێیپ انییکارێب یتەارمیو 

دا خانوەکانی خەڵك کۆمیتەیەکی ناوەندییان 193٢لە ساڵی  -
 پێکهێنا و رێکخراوی سەفەرکردنیان بۆ کرێکاران دابین کرد.

1933 

(لە ژانویە دا NSAPحێزبی ناسیونال سوسیالیستی کرێکاری ) -
دادەمەزرێ، دوایە لە حێزبی پێشوی ناسیونال سوسیالیست 

(SNSP جوێ دەبنەوە. دواتر رەقیبێکی ناسیونال سوسیالیستی )
 ( بۆ پەیدا دەەبێ.NSBبورژواییان )

 یاسای قەدەغەی جلوبەرگی سیاسی بڕیاری لەسەر دەدرێ. -
لەم ساڵەدا نازیستەکان لە ئاڵمان لە رێگای هەڵبژاردنەوە  -

حوکومەتیان بەدەست هێنا و هەموو حیزب و سەندیکا 
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چەپەکانیان قەدەغە کرد. لە سوێدیش لقیک لە ناسیونال 
 سوسیالیستی ئاڵمان لە ستۆکهۆڵم دەکرێتەوە.

لە سکاندیناڤیا پەیمانی پشتیوانی لە نێوان کرێکاران و  -
سترا. لە الیەکی دیکەوە پشتیوانی دوو الیەنەی جووتێراندا بە

دەوڵەت و کرێکاران بارو دۆخێکی پێکهێنا کە نازیستەکان 
یان بۆ نەمایەوە. دەوڵەت بەرنامەی بۆ جوواڵنەوەمەودای 

 چاکسازی دەست پێکرد.
 کرۆنی سوێد لەگەڵ پاوندی بریتانیا گرێ دەدرێ. -
ەی بێکاری و دەوڵەت پێشنیارێکی رادیکاڵ دەدا بۆ کەم کردنەو -

 قەیرانی ئابووری.

 1934  

ڤیەت هەڵدەوەشێتەوە و لە باتی قەراری قەرزێک لەگەڵ سۆ -
ڤیەت ببێ بە ئەندامی کۆمەڵی د پشتیوانی دەکا کە سۆسوێ

 (.NF) میلەتان

193٥ 

 ساڵەی پارلمان جێژن دەگیرێ. ٥٠٠ساڵوەگەری  -
 هێزە راستەکان لە پارلمانی یەکەمدا یەک دەگرن. -
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بەرنامەیەکی هاوبەشەوە هاتنە مەیدان و گەاڵڵەی بورژواکان بە  -
سەندیکای خۆیانیان هێنا. بەاڵم زۆر کارا نەبوو. 

سوسیاڵدێمۆکراتەکان لە الیەن حێزبی کۆمۆنیستەوە بە 
رێخۆشکەری فاشیسم لە قاو دەدران و تەنیا رێگای چارەیان بە 

شۆڕشی کۆمۆنیستی دەزانی. بورژواکان ئەو رەخنانەی حێزبی 
تیان دووپات دەکردەوە و ئەوانیان بە مەترسیدار نیشان کۆمۆنیس

دەکرد. لەو الشەوە سوسیاڵدێمۆکراتەکان کادری پروپاگەندەیان 
بارهێنابوو و سەندیکاکانیان رێکدەخست و باسی رێگای 

سێهەمیان دەکرد کە بە "سوێد ماڵی هەموو خەڵکە" بەناوبانگ 
ریزی ئەمانەوە و بوو. زۆر لە رێکخراوەکانی الوان و ژنان چوونە 

لەم سااڵنەدا ژمارەیان ببوو بە دوو بەرانبەر. ژمارەی 
 هەزار.  8٠( گەییشتە ABFخوێندکارانی )

 کۆمەڵەی دۆستی سوێد و سۆڤیەت پێکدێ. -

193٦  

% دەنگ دێننەوە 49،٥لە هەڵبژاردندا سوسیال دێمۆکراتەکان  -
% ٠،7و لەگەڵ جووتیارەکان دەوڵەت پێک دێنن. فاشیستەکان 

 دێننەوە. دوای ئەوە هەڵدەوەشێنەوە. دەنگ
 یاسای کۆمەڵەکان دادەنرێ.  -



171 

 

کۆمەڵەی سەرانسەری دۆستی سوێد و ئاڵمان لە شاری - 1937
لوند دەکرێتەوە. ئەرکی ئەم کۆمەڵەیە ئەوە بوو خەڵکی ئاکادێمیک کۆ 

 بکاتەوە بۆ ئاڵمان.

1938  

لێدان بە شەالخ و خستنە ژووری تاریکەوە لە زیندانەکان  -
 (11) الدەبرێ.

1939  

کارمەندانی کەرتی ئەهلی، رێکخراوێکی سەربەخۆیان پێک هێنا 
(DACO دوایە کارمەندەکانی بەشی دەوڵەتیش رێکخراوێکی لەو )

دا ئەم دوو رێکخراوە یەکیان گرت کە 194٠( لە TCOشێوەیان دانا )
یەک لەسەدی کارمەندەکانی دەگرتەوە. لە کۆتاییەکانی ئەم سەدەیەدا 

کارمەندان لەم رێکخراوەدا بوون. کارمەندەکان هەتا ساڵی % 8٠
مافێکی کەمتریان لە کرێکاران بۆ گرێبەست لەگەڵ خاوەنکاردا  19٦4

هەبوو. ئەم رێکخراوە گرێدراوی حێزبە سیاسییەکان نەبوو، بەاڵم لە 
 سیاسەتدا بێالیەن نەبوو.

 

 کولتوری
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193٠  

وە وەردەگێڕدرێتە کاپیتاڵی مارکس لە الیەن "ریچارد ساندلێر"ە -
 سەر زمانی سوێدی. 

1933  

شەو باش زەوین، نێوی رۆمانێکە کە ئیوار لو یوهانسۆن  -
نووسیویەتی، دەبێتە یەکێک لە رۆمانە بەناوبانگەکانی پەخشانی 

 کرێکاری.

1937 

موزیکوان خۆپیشاندان دەکەن بە دژی ئیزندان بە  3٠٠ -
  موزیکوانی بێگانە لە سوێد.

پێکەوە ناوەندێکی  SSUو    KF, ABFرێکخراوەکانی -
( کە بەرهەمهێنان و باڵوکردنەوە Filmoسینەماییان پێکهێنا )

 فیلمی بە ئەستۆ گرت.

 

 ئەدەبیاتی کرێکاری
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دا نووسەرانی زۆر پەیدا بوون کە خۆیان کرێکار 3٠لە ساڵەکانی 
بوون و دەیانتوانی بارودۆخی شوێنی کار نیشان بدەن و ئارەزووەکانی 

سی و زانیاری کۆمەاڵیەتی بەدەست هێنانی دەسەاڵتی سیاکرێکاران بۆ 
 Moaکردنی ژیان بنەخشێنن. کەسانێک وەکوو مارتینسۆن )و باشتر

Martinsson( و جان فریدەگۆرد )Jan Fridegård ئیڤار لو )
( کە سەبارەت بە الدێیە Ivar lo Johanssonیوهانسون)

و  Sahlgrenهەژارەکانیان دەنووسی. کرێکارانی وەکوو سالگرێن 
( بە نووسینی بیرەوەرییەکانی Rudolf Värmlundرودولف ڤێرملوند )

خۆیان، تاقیکردنەوەکانیان دەدا بە خەڵک. ئەوان باسی هەژاری 
دەورانی بێکارییان دەکرد و چۆن مرۆڤ بە بێکارکردن ناسنامەی خۆی 

لەدەست دەدا. و ئەم پرسیارەیان دەکرد کە کاردانەوەی ئەم قەیرانە 
. کۆمۆنیزم، نازیسم، دیکتاتۆری سەرمایەداری گەورە، چ دەبێ

ی. ەیدێمۆکراسی سوسیالیستی، بەرنامەدانانی ئابووری یان بێ سەرەوبەر
دا  ABFئەم کتێبانە لە رۆژنامەکانیشدا چاپ دەبوون و لە کالسەکانی 

 (1٥)دەخوێندرانەوە و وەکوو ئەدەبیاتی کرێکاری کەڵکی لێ وەردەگیرا. 

 

 دەورانی شەڕ، لە سااڵنی پێش شەڕدا.ئامادەکاری بۆ 
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بە هاتنە سەرکاری نازیستەکان لە ئاڵمان هەلومەرجی ئۆروپا بە 
شێوەیەک بوو کە چاوەڕوانی شەڕ دەکرا. سوێدیش وەکوو واڵتانی 

 دیکە خۆی بۆ هەلومەرجی کاتی شەڕ ئامادە دەکرد. 

 هەنگاو راگەیاندنی بێالیەنی لە شەڕدا بوو.  ەمیەک

انی دەوڵەتێکی هاوبەش )حوکومەتی بنکە فراوان( لە پێکهێن دووهەم
نێوان حیزبەکانی راست و چەپدا بۆ بەرگری لە کێشە سیاسییەکان. 

)ئەو حیزبانە کە الیەنگری یەکێک لە بەرەکانی شەڕ بوون بەشدارییان 
پێی نەکردن. لە راست الیەنگرانی فاشیست و لە چەپ الیەنگرانی 

سێهەم خۆئامادەکردن لە باری سۆڤیەت. واتە حیزبی کۆمۆنیست. 
پێداویستییەکانی خەڵک لە کاتی قات و قڕیدا. چوارەم چارەسەری 

 کێشەی پەنابەران کە لە واڵتانی دیکەوە هەڵدەهاتن بۆ سوێد.

 ریزی رووداوەکان بەم شێوەیە:

دا جێگای خۆ حەشاردانی خەڵک لە کاتی هێرشی  1937لە  
ا تونێل لێدەدرێ و خواردن هەواییدا دروست دەکرێ. لە ژێر کێوەکاند

و گەرمای بۆدابین دەکرێ. ئەم تۆنێالنە ئێستاش هەر ماون و وەکوو 
 خۆی بە ئامادەیی رادەگیرێن.
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بێنزین فرۆشتنی ئازاد قەدەغە دەکرێ. کۆمیتەیەک بۆ چاودێری 
خواردن و پێداویستی خەڵك و دابەشکردنیان پێکدێ. نرخی النی زۆر 

 بۆ کەلوپەل دادەنرێ.

کۆمۆنیستەکان لە الیەن سوسیاڵدێمۆکراتەکانەوە پەراوێز خرابوون و 
بەپێی فەرمان لە رێبەرایەتی شەورای سەندیکاکان وەال نرابوون. 

ترسەکە ئەوە بوو کە ئاڵمان بە بیانوی بوونی کۆمۆنیستانەوە بێالیەنی 
 سوێد بشکێنێ. کە دیارە هەر لەو کاتەدا رەخنەی زۆر توندیان لێگیرا. 

لە ژێر گوشاری ئینگلیسدا هەناردەکردنی خۆڵی ئاسنی بۆ سوێد 
 ئاڵمان راگرت کە ئەو کات ئاڵمان زۆر پێویستی پێبوو. 

)جار وایە دوژمن کردەوەکانی تۆ دیاری  رۆژنامەکان سانسور دەکران
و جار جار بۆ ماوەیەکی کورت دەکا و دێمۆکراسییەکە بەبەست دەکا( 

هەموو ئەمانە یارمەتی دەدا کە رادەگەیندرا. و  سەربازیحوکومەتی 
بەرنامەیەکی ئابووری دابندرێ و جیرەبەندی بەرقەرار بکرێ. ئەم 

بەرنامە دوای شەڕیش تا ماوەیەک درێژەی هەبوو و لە رێگای 
کۆمیتەکانی قەیرانەوە جێبەجێ دەکران. دیارە ئەمە بێ کاردانەوە نەبوو 

 (8) و ماکی کێشەکانی دوایی بوو.

1933 
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ن کە لە ئاڵمانەوە هەڵدەهاتوەرگرتنی ئەو زانایانە  کۆبوونەوە بۆ -
دەکرێ. پێشتر سوسیالیست و کۆمۆنیستی هەاڵتوو لە ئاڵمان 

وەردەگیران. کۆمەڵی جوولەکان لەو کارەدا چاالک بوو، هەروەها 
 کۆمەڵەی ژنان بۆ ئاشتی لەم چاالکییەدا بەشدار بوو. 

193٥ 

 ،بووب کارەب ستەد ەوە193٠ ەل ەک یرگرەب یونیسیمۆک -
 یکردن زێهەب ەیکەاریشنێ. پکرد شەشکێپ ۆیخ یاریشنێپ
 .ەوییەرمەو ن یاریهوش ەب مەاڵب بوو، تاڵو یرگرەب

 193٦ 

 .ژۆر 1٥٠ ەتێبەد یربازەس ینانێراه ەیماو -
 ەو راست ک نەدەد ستەد ەل تڵەوەد کانەکراتۆمێد الیسوس -

 یزێه یکردن ادیز ۆب ێنەداد ەرنامەب ەیەپارلمان ه ەل ەیربۆز
 .یرگرەب

 ەل یتیەپاشا ەب رەس یکانەستیخوازان و فاش یمارۆک ەڕیش -
 ستیالیسوس اتریز - دێسو یکانەخشەبۆ. خکاەدێستپەد ایسپانێئ

 ٥٠٠ ە. لکانەخوازیمارۆک یوانیپشت ۆب نەڕۆد -کانەستینۆمۆو ک
. نەدەد ستەدەل انیگ انیسەک 1٦4 بنەد شدارەب ەک سەک

 .کاەد ەغەدەق ایسپانێئ ەڕیش ۆب شتنیدواتر پارلمان رو کڵێسا
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1938  

هەلومەرج بۆ پەنابەری سیاسی زۆر دژوار دەکرێ. یاسای پەنابەری 
ئێتنیکی، کە زیاتر جوولەکەکانی دەگرتەوە، هەڵوەشایەوە. خەڵکی 

 ئاسایی هەر لە سنوورەوە بەڕێ دەکرانەوە.

دوکاندارە چووکەکان پێشنیار بە پارلمان دەدەن بە دژی هاتنی  -
 بێگانە بۆ سوێد.خەڵکی 

 پارلمان داوای بەرزکردنەوەی هێزی بەرگری دەکا.  -
دەوڵەت ئیزن بە پۆلیسی نهێنی دەدا کە خەڵک و پۆست و  -

 تلەفون و تەلگراف و رادیو بخاتە ژێر چاوەدێرییەوە.
دوای شەوی کریستاڵ )کۆمەڵکوژی جووەکان( لە ئاڵمان  -

ڵەت شەپۆلی هاتنی جوولەکە بۆ سوێد بەرز دەبێتەوە. دەو
 هێندێ یارمەتی کاتییان بۆ تەرخان دەکا.

1939  

دەوڵەت پێشنیاری رێکخراوی جووەکان پەسند دەکا کە هەزار  -
 جوولەکە لە ئاڵمانەوە وەکوو پەنابەری کاتی بێننە سوێد.

خوێندکارانی زانکۆی ئوپساال بە دژی هێنانی دەیان دوکتوری  -
جوو بەیانێک بە پارلمان دەدەن. مانگێک دوایە زانکۆی لوندیش 

 لەگەڵ دەکەوێ. 
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شەش کۆمەڵەی دوکانداران و کارمەندان داوا لە پادشا دەکەن  -
کە پێشی هاتنی جوولەکەکان بگرێ. و پێیان وایە جوولەکە 

  دەبێتە کێشە.
 ٥٠٠فێبرواریدا پارلمان بڕیار دەدا بۆ هەر پەنابەرێک  لە مانگی -

هەزار کرۆن وەربگیرێ. شتێک کە دژی یاسای پەنابەرییە و 
 (11) دەوڵەت دەبێ یارمەتی پەنابەر بدا.

لەکاتی شەڕدا گەشەی هەستی ناسیونالیستی زۆر ئاساییە و زۆر جار 
لەکە پێش بە هەستە مرۆڤایەتییەکانیش دەگرێ، بەاڵم دژایەتی جوو

کردن لە سوێد نە ناسیونالیستی بوو و نە ئێتنیکی )وەکوو ئاڵمان( 
بەڵکوو یەکەم ترسی ئەوە هەبوو کە ئاڵمان بەو بیانووەوە سوێدیش 
داگیر بکا. دووهەم کارتێکەری بیری فاشیستی بوو کە بەشێک لە 

کۆمەڵی بە خۆیەوە سەرقاڵ کردبوو. زەمینەی ئەم بیرە، چ لە ئاڵمان و 
، ئەوە بوو کە جووەکان بە سەرمایە و زانستی خۆیانەوە چ لە سوێد

 شوێنی زۆر لە کۆمەڵدا داگیر بکەن.

ەکانیان سەربازیپاش هەڕەشەی سۆڤیەت، سوێد و فینالند هێزە  -
 دەکشێننەوە. "ئۆلەند"لە 

لە یەکی سێپتەمبردا شەڕی دووهەم بە هێرشی ئاڵمان بۆ پۆڵۆنیا  -
 نێ.دەست پێدەکا. سوێد بێالیەنی رادەگەیە

 سۆڤیەت هێڕش دەکاتە فینالند.  -
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سوێد بە سەندیکای کرێکاران و خاوەن کاران و دەوڵەت و  -
ملیۆن کرۆن یارمەتی بۆ خەڵکی فێنالند کۆ  49٠خەڵکەوە بڕی

 7٠دەکەنەوە. کە لە بودجەی سااڵنەی خۆیان زیاتر دەبێ. 
 هەزار سەربازیش دەنێرنە سنوورەکان بەاڵم شەڕ ناکەن.

ڵەتی هاوبەش کە لە هەموو حێزبەکان، جگە لە دێسەمبردا دەو -
 لە فاشیستەکان پێک هاتووە دەست بەکار دەبێ.

دیسیپلینی لە کەمپ دانان بەڕێوە دەبرێ. واتە ئەوانەی وا بە  -
کێشە لە کاتی شەڕدا دەناسرێن لە شوێنی داخراودا رادەەگیرێن. 

 کۆمۆنیستەکان و نازیستەکان زیاتر ئەمەیان وەبەر دەکەوێ.
دەرەوەی پارە قەدەغە دەکرێ. نرخی کرۆن سی لە سەد بردنە  -

 دادەبەزێندرێ.

 ەل ەک ەوەئ ۆیه ەبوو ب دێسو ۆب مەکیە ەڕیش یکانەوەکردنیتاق
" یئابوور یرگرە"ب وێن ەب کێنیۆسیکوم داەڕدوو ش وانێن یکانڵەسا
 ەلێوەدان ڵکسایە یشەب یبوویتوان یەفەرمانگە مەئ نن،ێزرەدام

دا  مەدووه ەڕیش یمەکیە ڵیسا ەل ەک کردیوا ەمەبکا و ئ وتەپاشک
 مداەکیە ەڕیش ەل ەک یەەوێبش وەئو  ێب مەک كەڵخ رەسەل گوشار

 .ەوەتێبەدووپات ن ،شهاتێپ
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19٥٠-194٠ 

 بزووتنەوەی کرێکاری

 سوسیاڵدێمۆکرات لە هەڵبژاردندا زۆربەی دەنگەکان دێنێتەوە.  -
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"ئااڵی  کانەستینۆمۆک ەیژنامۆر شوێنیدا 3/3/194٠ ەل -
 ەمە. ئنێکوژرەد سەک نجێپ ە وودەتەقینرێتە ێئۆلول ەل باکوور"

 یزبێح یکردنەغەدەق یداوا کانەراست ەبوو ک ەوەئ یدوا
 کرابوو،ەن سندەپ ەوەپارلمان نیەال ەکردبوو و ل انیستینۆمۆک

لەم  .ەوەبوون ستاەدژ و کانڵەبراێو ل سوسیاڵدێمۆکرات ەچوونک
ک لە فێنالند لە الیەن سااڵنەدا بە هۆی داگیرکردنی بەشێ

، بەشێک لە سوێدییەکان هەستی دژی سۆڤیەتیان سۆڤیەتەوە
بەهێز ببوو، حێزبی کۆمۆنیستیش کە بە توندی الیەنگری 
سۆڤیەتی دەکرد دەکەوتە بەر هێرش. تەنانەت پۆلیس بە 

ەوەی فەرمانی دەوڵەت بۆ ماوەی دوو ساڵ پێشی بە باڵوبوون
رۆژنامەکانیان دەگرت. دیارە ئەم فەرمانە رۆژنامەی 

 فاشیستەکانیشی دەگرتەوە.
1941  

- (LO( رێکخراوی سەرانسەری سەندیکاکان و)SAF سەندیکای )
 خاوەنکاران پەیمانی بیمەی کار هەڵدەوەشێننەوە. 

194٢ 
- LO  رۆژنامەیەک بە ناو "رۆژنامەی ئێواران" لە باتی ئافتۆن

 بالدت کە بووەتە الیەنگری ئاڵمان دەردەکا.
1943  
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کۆمۆنیستەکان لە هەڵبژاردنی سەندیکای کانزاکاندا  -
 سەردەکەون.

1944  
لە هەڵبژاردندا حێزبی کۆمۆنیست بەرزترین رادەی مێژووی  -

 پارلمان.نوێنەری دەچێتە  1٥خۆی بە دەست دێنێ و 

194٥  

سەدوبیستوپێنج هەزار کرێکاری سەندیکای مێتاڵ )کانزا( لە  -
ی فێبرواری مان دەگرن. ئەمە دوای مانگرتنە گشتییەکە ٥

گەورەترین مانگرتنی سوێدە تا ئەو کاتە. کێشەکەیان پاش پێنج 
 مانگ کۆتایی دێ.

194٦  
 پێدەکا.هێنانی هێزی کار لە دەرەوە دەست خۆ ئامادەکردن بۆ -
سەروبەندی هەڵبژاردندا سوسیاڵدێمۆکرات لەسەر ئەم  لە -

 کە نابێ باج کەم بکرێتەوە. دژی ئەم بۆچوونە زۆرە. یەبڕوایە
 194٦  
لە شوێنی کاردا سوسیاڵدێمۆکراتەکان تۆڕێک پێک دێنن بۆ  -

 چاوەدێری کۆمۆنیستەکان. 
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پەیمانی بەشداریی کریکاران لە شوێنی کاردا لە الیەن  -
هەڵدەوەشێتەوە چوونکە هیچکات ئەو پەیمانە سەندیکاکانەوە 
 جێبەجێ نەبووە.

1948 
ئێدارەی کار هاتنی کرێکاری تاکەکەسی لە دەرەوەی واڵتەوە بۆ  -

 کار لە سوێد قەبووڵ دەکا ، پێشتر دەبوا بە کۆمەڵ بنێردرێن.
یاسایەکی نوێ بۆ بیمەی کار دادەنرێ کە سەبارەت بە چۆنیەتی  -

 شوێنی کارە.
- LO  وSAF نی راهێنانی کرێکاران هەڵدەوەشێننەوە.پەیما 
کلوبێک دادەنرێ بۆ چاوپێکەوتنی نوێنەری دەوڵەت لەگەڵ  -

بزووتنەوەی سەندیکایی، بە مەبەستی باشکردنی نێوان ئەو 
 دووانە.

1949  
فەرمانگەیەک بۆ چاودێری شوێنی کار و ساڵمەتی کرێکاران  -

 (11) دادەنرێ.
 

 تێکۆشانی ژنان
194٠  
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ژنانی کرێکارەوە  بەرۆژنامەی دەستانی چاالک کە پەیوەندی  -
 هەیە دەردەچێ.

194٢  
 لە سەدە. ٥،٢رادەی ئەندام پارلمانی ژنان لەم ساڵەدا  -

1943  
ژنان رێکخراوێک بۆ دژایەتی خواردنەوەی ئەلکۆل و  -

 بەکارهێنانی نارکۆتیک )مادە هۆشبەرەکان( دادەمەزرێنن.
194٥  

ژنان بۆ بەشداری لە کاری دەوڵەتیدا  ئاخر کۆسپەکانی بەردەم -
 الدەبرێ. 

ساڵ و  ٢1تەمەنی دەنگدانی ژنان بۆ پارلمانی دووهەم دەبێتە  -
 مەرجی داهات نامێنێ.

 پشووی منداڵداری دەبێتە شەش مانگ. -
1947 

- Kevin kock  یەکەم ژنە کە لە دەوڵەتدا دەستبەکار دەبێ. 
1948  

 LO. (11)بۆ یەکەمجار ژنێک دەبێتە نوێنەری  -
 

 پیشە و خاوەنکار
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1943 

( بەتاقی 17یەکەم فڕۆکەی شەڕکەری تەواو سوێدی )ب، -
 دەکرێتەوە.

( کە کەلوپەلی خانوو دەفرۆشێ، دەکرێتەوە. IKEAفرۆشگای ) -
رین فرۆشگا زنجیرەییەکانی ئێستا لەم بوارەدا یەکێک لە گەورەت

 دنیایە.

1944  

هەزار  17٠دوو سەندیکای کارمەندان یەکدەگرن و تێکڕا  -
 ئەندامیان هەیە.

194٥  

خاوەن کارخانەکان دەیانەوێ هەرچی زووتر یاساکانی دەورانی  -
 شەڕ بەتاڵ بکرێتەوە. 

سوسیاڵ دێمۆکراتەکان پێشبینی کێشەی ئابووری دەکەن و  -
دەیانەوێ بەرهەمهێنان لە ژێر کۆنتڕۆڵدا بێ کە بێکاری زیاد 

 نەکا.

194٦  
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ی ئێنێرژی وزەی دەوڵەت دوو ملیۆن کرۆن بۆ توێژینەوە -
 ئەتۆمی دادەنێ.

1947  

 ( بۆ دانانی سیاسەتی بازاڕی کار دادەنرێ.AMSناوەندێک) -

1947  

 ( دێتە بازاڕەوە.SAAB 9٢یەکەم سەیارەی ساب) -
 گۆرەوی نایلۆن لە سوێد بەرهەم دەهێنرێ. -

 کشتوکاڵ و وەرزێڕان

194٠  
حێزبی جووتیاران دەیەوێ لە دەوڵەتی هاوبەش بچێتە دەرەوە،  -

 بەاڵم رێبەرەکانیان ناهێڵن.
194٥  

یاسای کاسبی کردن بە زەوین دادەنرێ کە بەرهەمی زیاتر بدا  -
 و داهاتی زەویندارەکان باشتر ببێ.

1947  
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بەشی کشتوکاڵ رێکوپێک دەکرێ بە شێوەیەک کە جووتیاران  -
داهاتیان باشتر بکرێ و بەرهەمەکان لەگەڵ نرخی بازاڕ 

 دن لە دەرەوە دەگیرێ.بگونجی. هاوکات پێشی هاوردەکر
 

 کۆمەاڵیەتی

1941 

ا جێبەجێ روەها باجی رێگباجی گشتی بۆ داهات دادەنرێ. هە -
 دەکرێ.

 % خەڵک لە شارەکان دەژین.44 -
 

1944  

هاوجنس خوازی وەکوو نەخۆشی لەقەڵەم دەدرێ بەاڵم وەکوو  -
 تاوان ناخوێندرێتەوە.

194٥  

لەم کاتەدا رێکخراوی دەوڵەتی بۆ بەکارهێنانی نەوت پێکدێ.  -
 % خانووەکان کارەبایان هەیە.94
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194٦  

 ئاوی گەرم بۆ مااڵن ئازاد دەکرێ.چوونی  -
1947  

 باجی کاتیی دەورانی شەڕ هەڵدەگیرێ.  -
 ییەوە دادەنرێ بۆ هاسان کردنەوەژمارەی ناسنامە لە یەکی ژانڤ -

 وەرگرتنی باج. 
نی باج بۆ داهاتی زۆر و بۆ کۆمپانیاکان زیاد دەکرێ کە داهاتەکا -

 خەڵک لێک نزیک بکرێتەوە. 
 باج بۆ میرات دادەنرێ. -
کۆنتڕۆڵی خانوبەرە سازکردن و نرخی کااڵ توندتر دەبێ. بەاڵم  -

جیرەبەندی قاوە و کاکائو دادەنرێتەوە لەبەر ئەوە کە پارە 
 کەمتر بچێتە دەرەوەی واڵت.

یارمەتی مندااڵن بۆ ئەو کەسانە داهاتیان نییە دادەنرێ. لەو  -
اندنی باج بۆ بنەماڵەی مناڵدار نامێنێ. یارمەتیی الشەوە داشک

زیاتر دەدرێ بۆ مندااڵنی بێ باب و دایک و منداڵی 
 خانەنشینان.

 رێکخراوی ناوەندی ئاکادێمیستەکان دادەمەزرێ. -
 جیرەبەندی کارەبا دادەنرێ. -
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کردنەوەی مەسرەفی بێنزین دەوڵەت رۆژانی یەکشەممە بۆ کەم -
 لێخوڕینی سەیارە قەدەغە دەکا.

 فرۆشی پێنسلین دەست پێدەکا. -
 یارمەتیدان بۆ کرێخانوو دەست پێدەکا. -

1948  

 جیرەبەندی ئارد و نان لە ئۆکتوبردا الدەبردرێ. -

1949 

جیرەبەندی شەکر و تەگەری سەیارە هەڵدەوەشێتەوە. هەروەها  -
 زۆربەی ناوەندەکانی کاتی شەڕ دادەخرێن. 

 دەکرێتەوە.سانسور الدەبرێ یاسای ئازادی چاپەمەنی کارا  -
یاسای پەیوەندی نێوان باب و دایک و منداڵ نوێ دەکرێتەوە.  -

بۆ نموونە دایک و باب لە بەرانبەر منداڵیاندا مافیان وەکوو 
 یەک دەبێ.

 

 سیاسی

 یهانیج یمەدووه ەڕیش یورانەد
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194٠  

پارلمان ئیزنی پشکنین و گرتنی گومانلێکراوان لە کاتی شەڕ  -
 دەدا.

ملیون خەرجی ساز کردنی پێگەکانی  ٢3،٥دەوڵەت لە باشوور  -
 شەڕ دەکا.

دەوڵەت دەزگایەک بۆ سانسوری میدیا پێک دێنێ. پۆلیس لە  -
 دەدرێ کە ماڵ و شوێنی رۆژنامەالیەن دەوڵەتەوە ئیزن 

ەکان بپشکنێ. هۆەکەی الیەنگری کۆمۆنیستەکان لە ییکۆمۆنیست
ی داگیرکردنی فینالندە لە الیەن سۆڤیەتەوە. پێشی باڵو بوونەوە
شەش رۆژنامە دەگیرێ کە پەیوەندیان بە کۆمۆنیستەکان و 

نازیستەکانەوە هەیە. هەروەها یەک رۆنامەی دژی نازیستیش. 
 بەردەوام دەبێ. 1943ئەم کارە هەتا 

سوێد و نۆروێژ رێگا دەدەن هێزی سەربازی رۆژئاوا بۆ یارمەتی  -
 فینالند بە خاکی ئەواندا تێپەڕێ.

ئاڵمانەوە داگیر  لە الیەن وێژدا دانمارک و نۆر9لە مانگی  -
لە سنوورەکانی سوێد کۆ  ی ئەو دوو واڵتە. هەاڵتووەکاندەکرێ

دەبنەوە. لەو جەبهەدا سوێد زۆر الوازە چوونکە زۆربەی 
هێزەکەی ناردووەتە سنوورەکانی فینالند بەرانبەر بە هێزی 

 هەزار پەنابەری نوروێژی وەردەگیرێن. ٥٠سۆڤیەت. 
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ێد رێگا دەدا دوکتور و برینپێچی ئاڵمانی لە لە مانگی ئاپریلدا سو -
خاکی سوێدەوە بەرەو جەبهەکانی شەڕی باکوور بڕۆن. دواتر لە 

ترسی داگیرکردندا ئیزنی گواستنەوەی کەلوپەل و چەکی 
شەڕیش دەدا. بەدوی ئەوانەدا سەربازەکانیش رێگا دەدرێن. لەو 

چەند ساڵەی شەڕدا دوو ملیۆن سەرباز لە خاکی سوێدەوە 
گوازرێتەوە بۆ جەبهەکانی شەڕ. هەر لەو کاتەدا سوێد گارانتی دە

بە ئاڵمان دەدا کە ناهێڵێ هێزی "موتەحدین" )دژبەرانی ئاڵمان( 
 بێنە سوێد.

هێز  بە رێگای سوێددا ئاڵمان لە نۆروێژەوە  دالە سێپتامبر -
 دەگوازێتەوە بۆ جەبهەی فینالند.

 ەیژێر ەب نۆڕگەد یما یکیە وانێپێر LOسوسیاڵدێمۆکرات و  -
 .ەییوەتەن

 .ێنرەداد ینەخواردم یندەبەریج مەکیە -

1941  

سوێد رێککەوتنی بازرگانی لەگەڵ سۆڤیەت )ئاسن لە بەرانبەر  -
 ئەرزاق( هەڵدەوەشێنێتەوە.

کۆمۆنیست و سوسیالیستە رادیکاڵەکان لە شوێنی کاری خۆیان  -
 الدەبرێن کە دەستەو دایرەکانیان بشێوێنن.
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دا بە بێ ئیزنی سوێد 7ی مانگی ٢1ئاڵمان لە  سەربازیهێزی  -
)سوێد لەسەر ئیزن دان و نەدان لە پارلمان کێشەیان هەبووە( 

 بە نێو سوێددا دەڕواتە بەرەی فینالند بۆ شەڕی سۆڤیەت.
لە پاییزدا سنوورەکان بۆ هاتنی جووەکان دەکرێتەوە، بەاڵم  -

 درەنگ بووە. ئاڵمان سەفەری جوولەکەی بۆ دەرەوە قەدەغە
 کردووە و جوولەکە کوژان دەستی پێکردووە.

 ئیدارەی چاوەدێری رۆژنامەکان بۆ کۆنترۆڵی ناوەرۆک پێکدێ. -
ساڵ و ئەو هەموو کێشە و دوژمندارییە،  ٢٥)لە باشوور پاش 

 ئێدارەیەکی لەم شێوە نییە.(
 ئیدارەی پێڕاگەییشتن بە پەنابەراندا پێکدێ. -

194٢ 

خانو  دان بۆ کڕینیرزەق ،ێریگەدێپ یشێخانو پێکر یادکردنیز -
 . ربکاەد یچێکر ێناتوان ڵما نەخاو مەاڵب ،رادەگیرێ

 مەک ردەب ڵیزوخا ەچوونک ێکرەد یندەبەریج رمەگ یئاو -
 ۆب ندرێرێنەد نڕیدارب ۆب ربازانە. سێوەکەد ستەد
 ێ.ندرێسوتەزوخال د یبات ە. دار لکانەوارێڕەل

حەڤدە رۆژنامە کە رەخنەیان لە داگیرکردنی نۆروێژ لە الیەن  -
 ئاڵمانەوە گرتووە. دادەخرێن. 



193 

 

جوولەکەکانی نۆروێژ بەڕێدەکرێن بۆ ئوردوگای مەرگ لە  -
ئاڵمان. ئەمە دەبێتە هۆی ترسی جووەکانی سوێد. سوێد ئامادەیی 

 9٠٠دەردەبڕی کە پاشماوەی جووەکانی نۆروێژ وەرگرێ بۆیە 
بۆ سوێد و لە الیەن کلیساوە پەنا دەدرێن.  کەس هەڵدێن

هەزار منداڵی جوولەکەی پۆلۆنی  ٢٠دەوڵەت باسی وەرگرتنی 
دەکا، بەاڵم زۆربەی رۆژنامەکان دژایەتی دەکەن و کارەکە سەر 

 ناگرێ.
 لە مانگی ئۆکتوبردا نازییەکان گرتنی جوولەکەکانی دانمارک -

باڵو دەبێتەوە.  . هەواڵی بە گاز خنکاندنی جووەکاندەستپێدەکەن
کەس  7٥٠٠سوێد بە رەسمی داوا دەکا کە پەنابەرییان دەداتێ. 

 بەرەو سوێد دەرباز دەبن.
بڕیار دەدرێ کە هێزی بەرگری زەوینی و هەوایی زیاد بکرێ.  -

رووسەکان بۆریهۆڵم لە دوورگەی ئۆلەند بومباران دەکەن. 
گواستنەوەی ئاسنی خاو )خاکە ئاسن( نوقم بۆ پاپۆڕی سوێدی 

 دەبێ.

1943 

( هەڵدەوەشێتەوە و حێزبی 3کۆمینترن )ئەنتێرناسیۆناڵی  -
 کۆمۆنیستی سوێد باڵی نێونەتەوەییەکەی دەپچڕدرێ.
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نی ئاڵمان لە ەکاسەربازیسوێد داوا دەکا هاتوچووی هێزە  -
بێ. ئەوەش بە هۆی نارەزایی و رەخنەی سوێدەوە کۆتایی پێ

 خەڵکەوە دەبێ.

 

1944 

 یدوا یئابوور ینیزەو داب یکارێب ەل یرگرەب ۆب کەیەتیکوم -
 نکارانەخاو یکایندە(. سەبووەن واوەت ەڕش شتاێ. )هێکدێپ ەڕش
 ەڕش یدوا ەیشێک ۆب کارانێکر ەیوەجووالن ەیرنامەب ەڵگەل

 رەسەل یارڕیب 1944/ ٢7/4 ەل ەرنامەب مە. ئنبەد نگەهاود
 ییەداوخواز یگشت ەب ەک کهاتبووێپ ڕگەب ٢7 ەدرا ل

 بوون:  ەمانەئ یکانییەکەرەس
 مووان،ەه ۆکار ب یکردن نیداب  
 سامان،  یەکسانیی یشکردنەداب 
 ان،یژ یئاست یبردن شێوپەرەب  
 داەژانۆر یانیژ ەل یکراسۆمێو د راترێخ یچاالک . 
 (٥) .کانییەستیداوێپ یپاوان کردن ەل یریشگێپ 

 ستۆکهۆڵم و دەوربەری دەکەوێتە بەر بۆمبابارانی سۆڤیەت. -
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مەجارستان یارمەتی جووەکان دەدا. سەفارەتی سوێد لە  -
شای سوێد داوا لە سەرۆک دەوڵەتی مەجار دەکا  ٥گوستاڤ 

 کە یارمەتی بدا جووەکان رزگار بکرێن.
 لە بازرگانیدا سوێد لە باتی ئاڵمان روو دەکاتە ئینگلیس.  -
سەرکەوتنی سۆڤیەت لە واڵتانی باڵکان دەبێتە هۆی هاتنی  -

 سوێد. پەنابەر لەو واڵتانەوە بۆ 3٥٠٠٠
 ٥٥لەگەڵ کشانەوەی هێزەکانی ئاڵمان لە باکووری فینالند،  -

 (11)هەزار کەس بەرەو سوێد هەڵدێن.

194٥ 

کاتێک سۆڤیەت بوداپێستی داگیر کرد. رائۆڵ ڤالنبەری دەستبەسەر 
کرا. ئەو باڵوێزی سوێد بوو، بە یارمەتی کارمەندەکانی پاسی سوێدی 

 ە مردن رزگاری کردبوون.بۆ جوولەکەکان دەرکردبوو و بەو شێوە ل

ی مارسدا فەرمان دەدا کە تەنیا 1٦بەرپرسی ئەسایش لە  -
رێبەرەکانی نازیست و کۆمۆنیستەکان بخرێنە لیستەی 

 چاوەدێرییەوە.
سوێد لە مانگی ئاپریلدا داوای بەردانی زیندانییە   -

سکاندیناڤییەکان لە ئاڵمان دەکا و دوای وتووێژێکی زۆر  لە 
ر ژنی زیندانی بە پاسی سپی رەوانەی سوێد هەزا 8مانگی مایدا 
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هەزار زیندانی دیکە 1٠دەکرێن. لە دوو مانگی دواییدا 
 دەنێردرێن.

 ٢٠٠ی مایدا ئاڵمان تەسلیم دەبێ. لە کاتی کۆتایی شەڕدا  7لە  -
 هەزار پەنابەر لە سوێدە.

سەرۆک وەزیر پێر ئاڵبین هانسۆن داوا دەکا بە هۆی کێشەکانی  -
ی بنکە فراوان درێژەی هەبێ، بەاڵم دوای شەڕەوە حوکوەت

 سەندیکای خاوەنکاران و دەوڵەت بۆ خۆی پشتیوانی ناکەن. 
دەوڵەتی بنکەفراوان دەست لەکار دەکشێتەوە. دەوڵەتی  -

سوسیاڵدێمۆکرات جێدەگرێتەوە. ئەمان بەرنامەی نەهێشتنی 
 بێکاری دەکەنە ئامانجی خۆیان. 

بۆ بازاڕی کار وەزیرانی سکاندیناڤی بەرنامەیەکی هاوبەش  -
پێشنیار دەکەن. دواتر بازاڕی کاری ئازاد لە نێوان سوێد و 

 دانمارک پێکدێ.

 

 دوای شەڕ

ی ئۆکتۆبردا  داوای ئەندامەتی رێکخراوی نێو  ٢٢دەوڵەت لە  -
 ( دەکا.FNنەتەوەیی )

 یاسای سانسور هەڵدەگیرێ. -
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 ەڵمۆک یشیئاسا یکانەادیبن

 ەب ەداهات پل ئاستی ی. باج بەپێیرۆز ەرەه یداهات رەسەباج ل -
 یبوون شەداب ۆیه ەتێبەوابوو د انێیپ ەک ،ێبەد ادیز ەپل

 .کانییەدارا ەیعادالن
 نانینشەخان ۆب اویش ەیمووچ -
 رانیپ ڵیما ەیوەکردن -
 رمانگاکانەد یباشترکردن -
 ییاۆڕخ ەب و ،یجباریئ یندنێخو ڵسا ۆن -
 .کانەنۆک ەخانوو ەیوەکردن نەژێو نو ەتاز یخانوو ەیوەکردن -

 یتەاسیو س یچاکساز یکردن ییاسای ەب تڵەوەد ەبوو ک ەوەئامانج ئ
 (7) بکا. نیداب ەڵمۆک یشگوزرانۆو خ شیئاسا ،یرشادێئ

 

 رددالە سێبەری شەڕی سا

واڵتانی لە شەڕدا وێران کراو پێویستییان بوو ئاوەدانکردنەوە بوو. 
سوێد بۆ خۆی شەڕی تێیدا نەکرابوو، بە هەموو توانایەوە بەرهەمی 

هەناردە دەکرد. بۆ ئەم بەرهەمهێنانەش پێویستی بە کرێکار بوو. بۆیە 
دەرگاکان بۆ هاتنی کرێکاری واڵتانی دیکە کرایەوە و هێزی کارێکی 

ەرەوە هاتنە سوێد.  باشبوونی هەلومەرجی ئابووری رێخۆشکەر زۆر لە د
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ێرخانی واڵت. ئەم چاکسازییە بە زی و باش کردنی ژبوو بۆ چاکسا
هاودەنگی هەموو حێزبەکان دەکرا. گەرچی لەسەر سیاسەتی باج زۆر 

 کێشەیان هەبوو.

ە دوو جەمسەری و شەڕی سەرد دنیا زۆر بە خێرایی بوو ب
پێکرد. سوێد هەوڵی دەدا لە چوارچێوەی رێکخراوی نێو دەستی

 نەتەوەییدا کار بکا و لەگەڵ ناتو نەکەوت. 

دوای شەڕ بڕیاری نێودەوڵەتی وا بوو کە ئەو سەربازانە کە لە   
کەس  1٦7ئاڵمانی و  ٢7٠٠شەڕ هەاڵتوون بگەڕێننەوە واڵتی خۆیان. 

ییەکان کێشە نەبوو، خەڵكی واڵتانی باڵکان لە سوێد بوون. لەسەر ئاڵمان
گەڕاندیاننەوە. بەاڵم لە دەوڵەتدا هاودەنگی لەسەر ئەو سەربازانە کە لە 

ئێستا لە  پێک نەهات. دەگوترا ئەو واڵتانەواڵتانی باڵکانەوە هاتبوون، 
هێندێ لە سەبازەکان مانی خواردنیان گرت و  ن.ژێر دەستی سۆڤیەتدا

 ان نێردرانەوە.کەسی14٦هێندێ دەستیان دایە خۆکوژی و ئاخری 
(1٥) 

ی ئۆگوست دا کە رێکخراوی نێونەتەوەیی ٢9سوێد لە  -
 دادەمەزرێ دەبێتە ئەندامی ئەو رێکخراوە.

پەیمانێکی بازرگانی و قەرز لەگەڵ سۆڤیەت دادەنرێ. یەک  -
 چوارچێوەیملیارد کرۆن قەرز بە سۆڤیەت دەدرێ. ئەمەش لە 

ایە. هەر سیاسەتی زیاد کردنی هەناردە و کەم کردنی هاوردەد
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بەپێی ئەو سیاسەتە هاوردەکردنی قاوە جیرەبەندی دەکرێ، 
ئەمە دەبێتە هٶی رەخنە لە وەزیری ئابووری و ئەویش دەست 

 لەکار دەکشێتەوە.

1947  

سوێد بەپێی رێککەوتن لەگەڵ دەوڵەتی ئیتالیا، هێزی کار لە  -
 ئیتالیاوە دەهێنێ. 

کۆمینفۆرم بە بێ بەشداری حێزبی کۆمۆنیستی سوێد  -
 دادەمەزرێ.

1948  

 (OEECسوێد دەبێتە ئەندامی هاوکاری ئابووری ئۆروپا ) -
ئابووری بەپێی بەرنامە، شتێک وەکوو ئابووری سوسیالیستی  -

 دەبێتە کێشەی نێوان حێزبەکان.
لە ستۆکهۆڵم الوەکان چەند شەو خۆ پیشاندان دەکەن و لەگەڵ  -

 پۆلیس تێکهەڵچوون دەکەن..

( کە حێزبێکی راستە لە هەڵبژاردندا Folkpartietحێزبی خەڵک )
دەنگەکانی دەبێتە دوو بەرانبەر هۆەکەی ئەوەیە کە دژی ئابووری 

وەستاوە. حێزبی کۆمۆنیست بە هۆی کودەتای "پراک"ەوە دەوڵەتی 
دەنگەکانی دادەبەزێ بۆ نزیک بە چوار لە سەد )لە سوێد ئەو حێزبە 
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لمان نییە.( کە چوار لە سەد نەهێنێتەوە مافی بەشداری لە پار
سوسیاڵدێمۆکرات بەرنامەی دوای شەڕ نەختێک دادەبەزێنێ و لەگەڵ 

 (٦) حێزبی جووتیاران هاوبەشی پێکدێنن.

لیستەی ئەمندا جارێکی دیکە  دانانی کۆمۆنیستەکان لە -
 پێدەکاتەوە.دەست

 یەکەم شوێنی کۆبوونەوەی موسڵمانانی تورک دادەمەزرێ. -

1949  

سەربازی لەگەڵ رۆژئاوا لە نێوان سوێد و باسی پێکهێنانی یەکێتی 
دانمارک و نۆروێژ دێتە پێشەوە. سوێد دەیەوێ بێالیەنی خۆی لە 

نێوان بەرەی رۆژئاوا و رۆژهەاڵت )سۆڤیەت( رابگرێ بەاڵم دانمارک 
و نۆروێژ دەیانەوێ ببن بە ئەندامی ناتۆ. چوونکە دەیانەوێ بە پەلە 

ێک بێ یەکێتی نێوان هێزی بەرگری خۆیان رێکبخەنەوە. هەرچۆن
خۆیان سەر ناگرێ. سوێد سەرەڕای بێالیەنی نیشان دەدا کە بە توندی 

 لەگەڵ رۆژئاوایە.

 

 کولتوری

194٠ 
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ئاڵمانییەکان چاودێری چاالکی هونەری دەکەن و هەر شتێک  -
 بۆنی دژایەتی ئەوانی پێوە بێ پێشی پێدەگرن.

 1944  

ێ. بۆ وێنە لەم ساڵەدا کتێب و فیلمی زۆرتر بەرهەم دەهێنر -
کتێبی بەناوبانگی پیپی لونگسترۆم لە الیەن ئاسترید لینگرێنەوە 

 نووسراوە. 

1949 

پروفسۆر ئینگمار هێدنیوس لە کتیبێکدا بە ناو ""باوەر و زانین"  -
زۆر بە توندی دژی ئایین دەوەستێتەوە. ئەم کتێبە وتووێژێکی 

 بەرباڵوی لەسەر دەکرێ. و ئایین دەخرێتە ژێر پرسیارەوە. 
یەکەم بەرگی کتێبی کۆچبەران )ئەو سوێدییانە کە کۆچیان کرد  -

 (11) بۆ ئەمریکا( باڵو دەبێتەوە.
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19٦٠-19٥٠ 

 

 بزووتنەوەی کرێکاری

ساڵەکانی دوای شەڕ دەورانی بووژانەوەی ئابووری سوێدە. ئۆروپای 
بە ئاوەدانکردنەوەیە و سوێد کە بۆ خۆی لە شەڕدا  پێویستیوێران 
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نەبووە، کارگە و کارخانەکانی بە هەموو هێزیانەوە کار دەکەن و وێران 
بەرهەم دەنێرنە دەرەوە. کرێکاری خۆیان نەتەنیا بێکار نییە بەڵکوو 

دا رادەی 19٥7داوای کرێکار لە واڵتانی دیکە دەکەن. بۆ نموونە لە 
هەزار لە ساڵدا.  1٠هاتنی کرێکاری واڵتانی دیکە بۆ سوێد دەگاتە 

کرابوو. ن کە واڵتی خۆیان لە شەڕدا داگیرروێژەوە دێبەشێک لە نۆ
دا بازاری هاوبەشی کار لەگەڵ نۆروێژ پێکدێ. لەم ساڵەدا 19٥4لە

یەک و نیو ملیۆن کرێکاری نۆروێژی لە واڵتانی دیکەی سکاندیناڤیا 
کاردەکەن. نیاز بە هێزی کار دەبێتە هۆی باشتر بوونی دۆخی مووچە 

دا یەکەم رێککەوتنی نێوان 19٥1ەرەتای و ژیانی کرێکاران. هەر لە س
(LO( و )SAF لەسەر مووچە دەبەسترێ. لە کۆنگرەی )LO  دا

هەروەها  .دەدرێ ،بڕیاری مووچەی وەکوو یەک بۆ کاری وەکوو یەک
البردنی جیاوازی مووچەی زۆر لە نێوان کارە جیاوزەکاندا. ئاستی 

زرێ. دا بیمەی گشتی دادەمە19٥٥لە  مووچەش بەرز دەکرێتەوە.
بیمەی کرێکاران چ لە شوێنی کار و چ لە رێگای کار و نەخۆشی بە 
هۆی کارەوە وهتد.. کە سااڵنی پێشوو دەستی پێکردبوو، بە تەواوی 

 کاتژمێر. 4٥دا ماوەی کاری حەفتە دەبێتە  19٥7 چێبەجێ دەبێ. لە

 یرۆز ەرەه یشەب یوانیپشت ەک سوسیاڵدێمۆکرات یئامانج
 ۆڵنترۆک یداریەرماەس یکەڵێمۆک یزرانەبوو، دام ەڵگەل یکارانێکر

 ێب ەب ەیەکەکەڵخ مووەه ڵیما دێسو یمانا ەب کەڵخ ڵیکراو بوو. ما
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 ڵەما مەئ ەک نەبک یهاوکار ەوەکێپ کانەنیوابوو با چ ە. کیاوازیج
 ەیقس ە. بەیەه ۆیخ یکیژۆل یەرماە.... سمەاڵ. بێبکر کێکوپێر
 یکار ەل شیو قازانج ێوەد یقازانج ،ێدرۆڕناگ ەکیژۆل وەئ شۆخ

 .بەدەست دەکەوێ کارێکر

و  نەکار بک ەشێک ێب کارانێکر ستیوەیەد یکراسۆمێدڵایسوس
 کەیە. ماونەبک ڕۆڵنتۆک کارانێکر وانەئکە  ەڕێگێل شیداریەرماەس
 یشیو ئاسا یتیەەاڵمۆک ینایربێژ نیباشتر دێکرد، سو یکار ەوێش مەئ
 مەاڵ( ب197٠ -19٥٠ یکانڵەسا وانێن ەکرد، )ل نیداب ۆیخ ۆب

 ۆ. بیبژ ۆیخ ۆب رەبوورەد یایدن ێرەکێکارت ێب ەب ێناتوان یئابوور
 رەس ەکاتەکارد ۆوخەراست یروخەد رکیۆوین یبورس کێکات ەنموون
. دانەیم ەتێد یتیەو برس یکارێ. بێبەساز د ەشێد و کێسو یئابوور

 رەه ،ەدراوێگر ەوەکێپ روپاۆئ یتەاسیو س یئابوور ەک ستاێئ انی
 ەگاتەد ییراێخ ەب یروپۆئ یتاناڵو ەل کەیەشێک رەه ک،ییەانکارۆڕگ

 .شیدێسو

 ەل راهێنانو  یداریئ یشەب ،بەشی پیشەیی ەیشەگ ەڵگەل راەهاوپ
 ڵێیب تاەه یداریئ یشەب ەمێئ یال ە. لەوەشێپ ەچوو کانداەبوار مووەه
 ەبنەد مووەه ۆیە. بەالواز رۆز ەکپیشەییە یشەب مەاڵب ەرۆز

 م،ەرهەب کیە ەیپار ەب ەندەپاب شیتڵەوەو د تڵەوەد یرۆخەمووچ
 مەل شەرێ. لێدرڕبەد ینان کەڵکرد خ یمەک رەگەئ ە. کوتەن
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 ەل ەوەرزانەه یکردنەهاورد ۆیه ەب کاری پیشەیی داییدوا ەیناڵسا
 نەخاو یتاناڵو ۆب کانیەرماەس یتنەاڵو ه کەمی کردووە ەوەرەد یتاناڵو

 ەیوێش ەل یکەیەشێکئەمانیش  ئەوە کەبووەتە هۆی رزانەه یکارێکر
 یکەڵو خ ەقورس بوو رۆز ەکییەداریئ یشە. بەبێه انەیمێئ ەیشێک
 ەیەشێک مەبدا. ئ انییتەارمی تڵەوەد ێبەد ەک ەکردوو یادیز کارێب

 .تەوەەگرتوو یوتووەشکێپ یتاناڵوهەموو  یکۆرەب بەگشتی

 

 ژنان تێکۆشانی

و بوونی دەرفەتی کار، بێگومان باشتربوونی هەلومەرجی ئابووری 
دۆخی کار و ژیانی ژنانیش دەگرێتەوە و پلەوپایەی کۆمەاڵیەتییان زیاد 

 دەبێ.

19٥٦ 

 یەکەم شۆفێری ژن دەست بەکار دەکا. -

19٥7 

دەوڵەت پێشنیار دەکا کە ژنان بتوانن ببن بە قەشە. بەاڵم  -
 کلیسا قەبووڵ ناکا.
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19٥8 

بوونی ژن دەوڵەت سەرەڕای دژایەتی کلیسا یاسای بە قەشە  -
 دەردەکا. 

 بۆ یەکەم جار ژنان دێنە ریزی پۆلیسەوە. -

 

 پیشە و خاوەنکار

گەشانەوەی ئابووری دەبێتە هۆی گەشانەوەی پیشە و ئەویش کار 
 دەکاتە سەر ئاسایشی کۆمەڵ.

19٥1 

یەکەم فڕۆکەی مۆتور جێتی ساب دەچێتە خزمەتی هێزی  -
 هەوایی سوێد. 

19٥٢ 

 ئۆروپا لە سوێد بەکار دەکەوێ.گەورەترین هێزی کارەبای ئاوی  -

19٥3 

( چێدەکرێ کە خێراترینە لە BESKکامپیوتێری ئەلکترۆنی ) -
 هەموو دنیا. 
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19٥4 

یەکەم ریاکتۆری وەزەی ئەتۆمی لە ستۆکهۆڵم دەکەوێتە کار و  -
لە شاندەستیدا مەدرسەیەک بۆ توێژینەوە و فێرکاری دادەنرێ. 

ئەمە نەتەنیا وزەی ئەتۆمی دەبێتە هۆی زۆربوونی کارەبا و 
یارمەتی بەشی پیشە دەدا بەڵکوو بۆ مەسرەفی مااڵنیش بەکار 

 دێ و کەرەسەی ئەلکترۆنی وەکوو یەخچاڵ و فریزێر زیاد دەبێ.
رادیوی ترانزیستۆری دێتە بازاڕەوە و یەکەم بەرنامەی  -

 تلەڤیزیۆنی دەوڵەتی باڵو دەبێتەوە.

19٥7 
 اڕەوە.یەکەم ماشینی ژمێریاری ئەلکترۆنی دەخرێتە باز -

19٥9 
 دووهەمین ریاکتۆری ئەتومی بەڕێدەکەوێ. -
 

 کشتوکاڵ و وەرزێڕان.

ئەگەر خەڵك پارەی هەبوو، پیویستی زیاتری بە بەرهەمە 
کشتوکالێیەکان دەبێ. دەوڵەت بۆ رێکوپێککردنی بەرهەمی کشتوکاڵی 

پێدەکا و لە الیەک نرخی الیەک چاکسازی لە زەویوزار دەست لە
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دا نرخی بەرهەمی کشتوکاڵ بۆ سێ  19٥٥ دەکا. لەکااڵکان کۆنتڕۆڵ 
 دادەنرێ. ساڵ

19٥1  

سوسیاڵدێمۆکرات و رێکخراوی وەرزێڕان پێکەوە دەوڵەتی  -
، کە بتوانن دەنگی زیاتریان لە پارلمان هەبێ پێکدێننهاوبەش 

 هەتا چاکسازی زەویوزار جێبەجێ بکەن.

19٥7  

. یپارت رەنتەس ەب ۆڕیگەد ۆیخ یوێن ارانیجووت یکخراوێر -
 (ندەناو یزبێ)ح

 19٥9  

بۆ کاری کشتوکاڵ و سروشت  ی الوانمەدرەسەی راهێنان -
 دەکرێتەوە.

 

 کۆمەاڵیەتی
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ملیۆن. گۆڕانکاری  7دا ژمارەی دانیشتووانی سوێد دەگاتە 19٥٠لە
بۆ کۆمەڵێکی خۆشگوزەران لە هەموو بوارەکاندا دەستپێدەکا بەم 

 شێوەیە:

19٥٠ 

هەڵوەشابووەوە  19٢٠کە لە وەزارەتی ناوخۆ )مەدەنی(  -
 دادەندرێتەوە.

 ساڵ خوێندنی ئیجباری دەردەکا. 9دەوڵەت بڕیاری  -
رێکخراوی یەکێتی سامەکان )کەمینەیەکن لە باکووری سوێد(  -

 دادەمەزرێ کە هەموو کارەکانی کۆمەڵگاکەیانی بە ئەستۆ دەبێ.

19٥1 

 بۆ بەرگری لە هەڵئاوسانی ئابووری باج زیاد دەکرێ. -
 وی سااڵنە دەبێتە سێ حەفتە لە ساڵدا.یاسای پشو -
تا دەرچوون لە کلیسای دەوڵەتی سوێد بە تەواوی ئازاد دەبێ.  -

بوو  یدیسو یساێکل یندامەئ ەڵمۆک ەب دیسو یتاڵهاو ڵەمساەئ
 چووەئ ەیناڵسا یباج ەل کڕێب ەوات ،ەتستانتڕۆپ یکیەساێکل ەک
 وەئ ێیپەب ەدانرا، ک داڵەسا مەل نییئا ییئازاد یاسای. ساێکل ۆب
 نا. انی ەوەتینێئاندام بم ەب رەگەئازادبوو ئخەڵك  یەاسای
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پیشاندان دەکەن و لەگەڵ الوەکان چەند جار لە ستۆکهۆڵم خۆ -
 (11) پۆلیس کێشەیان دەبێ.

19٥٢ 

هێندێک لە شارەوانییەکان تێکدەکرێنەوە. ژمارەی شارەوانییەکان  -
کردنەوەی ئەمەش بۆ کەم 1٠٠٠ەوە دەکرێتە ٢٥٠٠لە 

 بوروکراسییە.

19٥3 

 % زیاد دەکا کە قەرەبووی گرانی بکاتەوە.٢٥پارەی خانەنشینی  -
 یەکەم پەرستارانی پیاو لە نەخۆشخانەکان دەست بەکار دەبن. -

19٥4 

کۆمەڵناسی و ئاشنا بوون لەگەڵ بەڕێوەبەردنی کۆمەڵ دەبێتە  -
 وانەی ئیجباری دەبیرستانەکان.

19٥٥ 

دادەنرێ. سێ لیتر لە  دەفتەری جیرەی خواردنەوەی ئەلکولی -
مانگدا بۆ یەک کەس. ژنانی زگپڕ جیرەیان نەبوو. ژنی مێرد 

 نەکردوو کەمتری وەردەگرت.
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ەوە لە فێرگەکان دەستی 1934فێرکاری سێکسی کە لە  -
 پێکردبوو لە مەدرەسەکان دەبێتە ئیجباری.

19٥٦ 

 یارمەتی کۆمەاڵیەتی دەبێتە مافێک بۆ وەرگرەکەی.  -
للی کرد ێسوئێزەوە، )مێسر کاناڵەکەی م بە هۆی کێشەی کاناڵی -

و لەگەڵ ئینگلیس بە شەڕ هاتن و کاناڵەکە بەسترا کە زۆربەی 
هاوردەکردنی نەوت بۆ ئۆروپا لەو کاناڵەوە دەهات( بێنزین و 

 رۆنی سوتاندن جیرەبەندی دەکرێ.

19٥7 

 ساڵ. ٢1ساڵەوە دەکرێتە  18تەمەنی کڕینی ئەلکۆل لە  -
 سەیارە دادەنرێ. چاودێر بۆ شوێنی راگرتنی -
دە لە سەد خانووەکان مەکینەی جلشۆرییان هەیە. دە ساڵ  -

دواتر دەبێتە هەشتا لە سەد. لە سوێد هەر گەڕەکێک سالۆنێکی 
جلشۆری تێیدایە کە چەند ماشینی جلشۆری و ئیشککردنەوەی 

تێیدا دانراوە. ئەو خەڵکە کە لە ماڵەوە جلشۆریان نییە یان 
نیان بشۆن. دەچن لەوێ نۆبە دەگرن و نایانەوێ لە ماڵەوە جلەکا

 بە خۆڕایی جلەکان دەشۆن. 
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19٥8 

 ەڵگەلبەرنامەی هەواڵەکان لە تلەڤیزیۆن دەستپیدەکا. هەروەها  -
 ..ێدرەدێگر داییوروپاەئ ینیۆزەڤیلەت ۆڕیت

پێشبڕکێی مۆندیاڵی فۆتباڵ لە سوێد بەڕێوە دەچێ، بێرزیل  -
کردنەوەی راستەوخۆی یەکەم و سوێد دووهەم دێنەوە. باڵو 

ئەم یارییانە دەبێتە هۆی زیاد بوونی ژمارەی کڕیارانی 
 هەزار. ٢٥٠هەزارەوە بۆ  7٥تلەڤیزیۆن لە 

 

 سیاسی

کێشەی سیاسی لە نێوان چەپ و راستدا هەر بەردەوامە. راستەکان 
دەیانەوێ زیاترین قازانج لە هەلومەرجەکە وەرگرن و چەپەکان 

ە بۆ خەڵک بگەڕێتەوە و الیەنگری دەیانەوێ بەشێک لە قازانجەک
زیادکردنی بەشی دەوڵەتین. بەشێکی زۆر لە خەڵکیش الیەنگری 

دا 19٥٠لەراستەکانن، چوونکە دەیانەوێ بەشداری لە بازاڕدا بکەن. 
دەوڵەتی و مەیدان  ەتیحێزبی راست بە دروشمی البردنی خاوەنداری

تا رادەیەک کە دەنگەکانی زیاد دەکا  یەوە،پێدان بە خاوەنداری ئەهلی
 دا دەبێتە گەورەترین حێزبی راست. ٥8لە ساڵی 
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دەستپێکردنی شەڕی ساردی نێوان بەرەی سۆڤیەت و بەرەی رۆژئاوا 
لە کێشەکانی نێوان حیزبەکاندا کاردانەوەی هەیە. نە تەنیا لە سوێد 

دا سوێد لە ژێر 19٥1بۆ نموونە لە ساڵی  بەڵکوو لە هەموو ئۆروپا.
گوشاری ئەمریکا و ئینگلیس و فەرانسەدا بڕیاردەدا خۆڵی ئاسن و 

لیستەیەک لە کەلوپەلی دیکە، بۆ سۆڤیەت و واڵتانی سەر بە سۆڤیەت 
 هەناردە نەکا. 

19٥٠  

بۆ سوێد دەبێتە ئەندامی یۆنسکۆ. رێکخراوێکی نێونەتەوەیی  -
 وەندییەکانی مێدیایی.پەی فێرکاری، کولتور، زانست و

 دەوڵەت پۆلیس دەکاتە مەئموری پشکنینی جاسوسان. -
ریا دەبێتە هۆی کێشەی ئابووری لە سوێد. پێشوازی شەڕی کۆ -

لە هێزی کاری دەرەکی خۆبەخۆ کەم دەبێتەوە. سوێد الیەنی دژ 
 بە کوریای باکوور دەگرێ.

سوێد بەیانییەی )داخۆیان( مافی مرۆڤی رێکخراوی نێو  -
 وەیی واژوو دەکا.نەتە

سوێد دەبێتە ئەندامی راوێژکاری ئۆروپا کە بۆ بەرەنگاری لە  -
سۆڤیەت و بەرگری لە سیستەمی ئۆروپای رۆژئاوا پێکدێ. هەر 

 (ITOوەها دەبێتە ئەندامی رێکخراوی نێونەتەوەیی بازرگانی. )

19٥1 
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ناڤیدا پێکدێ و کۆمیتەیەکی پارلمانی لە نێوان واڵتانی سکاندی -
 کە ڤیزای نێوان واڵتەکان هەڵدەگرێ. کاری ئەوە بوویەکەم 

سوێد رێککەوتننامەی نێونەتەوەیی وەرگرتنی پەنابەر کە بە  -
 رێککەوتننامەی ژنێڤ بە ناوبانگە، واژوو دەکا.

19٥٢ 

سوێد پەیمانی کڕینی چەکی مۆدێڕن کە بۆ ئەندامانی ناتۆ  -
 دانراوە، هەڵدەوەشێنێتەوە.

ئاسمانی سۆڤیەت لە الیەن دوو فڕۆکەی سوێد کە چوونەتە  -
سۆڤیەتەوە بەردەدرێنەوە. دەگوترێ چوونکە سوێد بە نهێنی 

 لەگەڵ رۆژئاوا هاوکاری سیخۆڕی دەکا. 
ناوەندێک بۆ یارمەتی تەکنیکی واڵتانی دواکەتوو دادەمەزرێ.  -

% داهاتی واڵت خەرجی 1بەپێی بڕیاری پارلمان ئەم ناوەندە 
 ئەم یارمەتییانە دەکا.

19٥3 

لە دەریای نێوان سوێد و سۆڤیەتدا بەشی خۆی بەرین  سۆڤیەت -
 دەکاتەوە.

19٥4 
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کار لەسەر نوێکردنەوەی یاسای بنچینەیی دەکرێ و گرینگترین  -
 خاڵی ئەوەیە کە پارلمان ببێتە یەک پارلمان.

 بازرگانی لەگەڵ سۆڤیەت دوو بەرابەر دەبێ. -
دا  قەدەغەی هاتنی قەرەجەکانی دەکرد 1914یاسایەک کە لە  -

 هەڵدەوەشێتەوە.
سوێد سەبارەت بە شەڕی ئەلجزایر رەخنە لە فەرانسە دەگرێ.  -

 خەڵک هاوخەمی لەگەڵ ئازادیخوازان دەکەن.

19٥٦ 

 سەرۆک وەزیرانی سوێد سەردانی مۆسکۆ دەکا. -

19٥7 

سۆڤیەت زانیاری لەسەر سیخۆری سوێد لە باڵتیک باڵو  -
 دەکاتەوە.

- (ATP)  ەر و خاوەنکار ئەو بەشە موچەی خانەنشینی کە کاریگ
دەخرێتە دەنگی گشتییەوە.  دەبێ بیدەن بە سندوقی خانەنشینی.

چوونکە سێ بۆچوونی دژ بەیەک لە پارلمان هەیە. سوسیال 
دێمۆکراتەکان و یەکێتی سەندیکاکان الیەنگری ئیجباری 

کردنین. حێزبی سەنتەر دەڵێ ئیجباری نەبێ، هەرکەس ویستی 
رێککەوتنی نێوان کرێکار و  بیکا. راستەکان هەموویان دەڵێن بە
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% دەنگ دێنێتەوە. 4٦خاوەنکار بێ. لە دەنگداندا هێڵی یەکەم 
%. گەرچی دەنگی زۆر 3٥% و سێهەم 1٥هێڵی دووهەم 

الیەنی سوسیاڵدێمۆکراتە بەاڵم ئەو دووانەکەی دیکە پێکەوە 
 دەبنە زۆربە. ئەمەش بە مانای سەرکەوتنی ئەوانە.

ێتە دەرەوە و سوسیاڵ سەنتەر لە هاوبەشی دەوڵەت دەچ -
 دێمۆکراتەکان بە تەنێ دەوڵەت پێکدێنن.

سۆڤیەت داوا دەکا کە پەیوەندی کولتوری، سەندیکایی و  -
 بازرگانی لەگەڵ سوێد هەبێ، بەاڵم راستەکان دژایەتی دەکەن.

19٥8 

میلیارد کرۆن کەم دێنێ. ئەمە  1،٦بودجەی ئەو ساڵی دەوڵەت  -
ژێرخانی واڵت خەرج  نیشان دەدا دەوڵەت خەرجێکی زۆری بۆ

 کردووە.
حێزبە راستەکان پێکەوە پێشنیاری زیادکردنی هەرە زۆری  -

هێزی بەرگری دەکەن. بەاڵم دەوڵەت پێشنیاری زیادکردنی 
لە پارلمانی یەکەم ئەم پێشنیارە مووچەی خانەنشینان دەکا. 

دەنگ دێنێتەوە بەاڵم پارلمانی دووهەم کە لەوێ راستەکان 
. دەوڵەت دەنگی پارلمانی دووهەم زۆرینەن دەنگ ناهێنێ

هەڵبژاردندا  مهەڵدەوەشێنێتەوە و هەڵبژاردنی نوێ رێکدەخا. لە
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دەنگی چەپ  ەکان بە زۆری بەرەوپێش دەچن وسوسیاڵدێمۆکرات
 و راست لە پارلمانی دووهەم وەکوو یەکە.

19٥9 

دەوڵەتی سوسیاڵدێمۆکرات بۆ قەرەبووی بودجە دەیەوێ باج  -
لەسەر ئەو بڕوایەن کە دەبێ یارمەتی  زیاد بکرێ. راستەکان

 منداڵ و خواردنی مەکتەبەکان و کتێبە خۆڕاییەکان البەردرێن.
پارلمان بڕیاری زیادکردنی رێگای نێو شارەکان دەدا، چوونکە  -

 ژمارەی سەیارەکان زۆر زیادی کردووە.
نیکیتا خروشچڤ بۆ سەردانێکی رەسمی دێتە سوێد و راستەکان  -

ن کە بۆ رێبەرێکی دیکتاتۆر پێشوازی بە توندی رەخنە دەگر
 لێکراوە.

وەزیری ئابووری لە مانگی مەیدا داوای زیاد کردنی یەک  -
 ملیارد کرۆن بۆ بودجە دەکا. 

 

 کولتوری
19٥1  

فیلمی "ئەو لە هاویندا دانسی کرد" لە دەرهێنانی آرنە ماتسۆن  -
لە دەرەوەی سوێد زۆر پێشوازی لێدەکرێ بە تایبەت لە بەر 

 دیمەنانە کە رووتن. باسێکی ئەخالقی دێنێتە پێشەوە.ئەو 
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19٥3  

 دوو فیلمی ئینگمار بێرگمەن پیشان دەدرێ. -

19٥9  

 (11) دەبیرستانێکی موزیک لە ستۆکهۆڵم دەکرێتەوە. -
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197٠-19٦٠ 

 یکارێکر ەیوەبزووتن 

 ۆب ەییشیپ یمەرهەب ەل یەرماەس  ەیربۆدا ز٦٠ یکانڵەسا ەل
 1٠ ەل  (BNP)ەییوەتەن یناخالس یدانرا. داهات دا،کردنەناردەه
 کانییەوانەشار یکانەزراوەدام ەی. راددەس ەل 1٦ ەشتەێێگ ەوەدەسەل

 ەناڵسا ی. پشوکشاەڵه زارەه ٥٢1 ۆب ەوەزارەه ٢84 ەل زگاکانێو پار
 4٥ ەل داەفتەح ە. کار لەفتەچوار ح ەب بوو یەو دوا ەفتەح ێس ەبوو ب
 ییشگوزرانۆخ ەیراد یرچەه ەرنجەس یگاێ. ج4٠ ەکرا ب ەوەرێکاتژم

الوان  یتێکیەو  ەڵەمۆک یکانەچاالکوان ەیژمار ەل بووەباشتر د کەڵخ
. کردەد یمەک کانەکراتۆمێدڵایسوس ینگەد و ەوەبووەد مەو ژنان ک

 ینگە. ددەس ەل 4٢ ەشتەییگ داەناڵسا وەئ یکانەئاخر ە% و ل٥٠ ەهات
 کانەژنامۆر ەیربۆهاوکات ز .یزە% داب3 تاەه ستینۆمۆک یزبیح
و  ویراد یکردنێکارت ەنگەداخران. ر ەیەدەس وەئ یئاخر ەنەیگەد تاەه
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، یان کێشەی ئابووری، راستە ئازادی رادەربڕین هەیە بوو نیۆزەڤیتل
بەاڵم رۆژنامە و گۆڤار پارەی دەوێ و پارەش بە هاسانی پەیدا نابێ، 
بۆیە لە کوردستان بە گشتی گەرچی ئازادی بە ناو هەیە. رۆژنامە و 

 تلەڤێزیۆن لە پاوانی حیزبەکاندایە. 

 ەوێاوشه یکار ۆب ەبوو ک ەوەئ یکارێکر ەیوەبزووتن یتەاسیس
 ایمپانۆک ەک ەوەئ ۆیه ەبووەد ەمە. ئێبدر کسانیە ەیمووچ
و  کردەد کارێب انیکارێو کر نەبد ەمووچ وەئ تواننەن کانەچووک

 ەک ەورانەگ ەکارخان وە. ئەوەتێنیبب ۆب انەیتاز یکار بووەد کایندەس
 ەتاز یدانانیەرماەس ۆب انەیکەقازانج یانتوانەیبوو د رۆز انیقازانج

باج  ڕبازا وێن ەویەخراەد ەک ەشەب وەئ ۆب اسای ێپ ەو ب ننێب کارەب
 یەرماەو س کردەد انیادیز رەه کانەورەگ یەرماەس ەوێش مە. بدراەدەن

باج  کانەورەگ یەرماەس کێکات ەوەەالش وە. لخواردەد انیکانەچووک
 ڕی. بازاێکرەد نیداب رانۆخەچموو یباج ەل یتڵەوەد ەیبودج نەناد

و  لێکارت مەاڵب یئابوور ەیشەگ ۆیه ەبوو یرچەگ یەرماەس یئازاد
 رەدەو ڕبازا ەل یکانەچووک یەرماەس ەک نابووێه کێپ یالحەبەز یتراست

 وانەبوو. ئ یکراسۆمێدڵایسوس یریب ەیوانەچێپ شەمە. ئناەد
و  ەوررەگ یەیرماەس مەه ەک ننێخسڕەب کێرجەلومەه ستیوەانەید
و  کانەورەگ یەرماەس نەخاو ەاری. دنەبک ەشەچووک بتوانن گ مەه
 یردانەوێستتەد انگوتەیبوون و د ەتەاسیس مەئ یدژ انیکانەزبێح
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 كەڵخ انگوتەید کانڵەبرای. لیرۆکتاتید ۆیه ەتێبەد تڵەوەد
 یرفانیگ ەل ێانی) نێدابن کانەکارخان یپشک ەل انیکانەپار
 (1٠) .داریەرماەس ەببن ب انۆیخ ۆ( و بەوەنەبک یکانەداریەرماەس

و  ریو ب کانەوەبزووتن ەک ەیەوەئ دێسو یگاەڵمۆک ییندەتمەبیتا
 ۆیه ەتێبەو د کاەدێپستەد ەوەکەڵخ وێن ەل ەوەخوار ەل کانەخواست

 ەیگەڵمۆک ییندەتمەبیتا ەمە. ئزبێو ح کخراوێر یزرانەدام
 ستەد ەوەرەسەل ەییکوتل ەیوێش ەب داەمێئ یتاناڵو ە. لەکیکراتۆمێد
 کداەڵخ وێنەل ێوەمانەد یەو دوا نێنەداد زبێح شداێپ ەل ەمێ. ئکاەدێپ
 ەل مانۆخ ۆب ێبەن ەرەماوەج وەئ رەگە. ئنەیک داەیپ ۆب یرەماوەج
بە دەیان حیزب و  .نەیکەد یساز زەکاغ رەسەو ل مانداۆخ یشکێم

رێکخراومان هەیە کە خۆیان بە نوێنەری کرێکاران دەزانن، بەاڵم 
 کرێکارەکە لە مەیداندا نییە و غایبە.

19٦٠ 

 یشەب ە% ل4٠. نەکەکار د داەییشیپ یشەکار ب یزێه %4٥ -
  دا.ڵکشتوکا یشەبلە  %1٢و یداریئ

19٦1 

 ەل ەوەتێبەد مەک کاکانیندەس یندەناو ەل ندامەئ یکانەکخراوێر -
 .و دوو ستیب 1977 ەچل و چوار بوون و ل 19٦1
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19٦٢ 

 یدانان ۆب (ILO) کار ەییوەتەونێن یکخراوێر یکانەرجەم دێسو -
 .کاەد سندەپ کیە کەو یکار ۆب کیە کووەو ەیمز

19٦3  

دوو مانگ مان  یلکولەئ ەیوەخواردن یکردنێچ یشەب یکارانێکر -
 یشتنۆفر یکانەدووکان یبوونڵتاەب ۆیه ەتێبەد ەمەو ئ گرنەد

 .ئەم خواردنەوانە
 .کاەد سندەپ داڵسا ەپشوو ل ەفتەچوار ح یاسای پارلمان -

19٦7 

 (11).ەوەتێبەتوندتر د ەگانێب یکارێکر یهاتن یکانەرجەم -

19٦9 

 کێو مانگ گرنەنوامبردا مان د ەگوتنبرگ ل یرەندەب یکارانێکر
 "رونایک" دا لە شاریسامبرێد 9 ەئاسن ل یکان یدواتر مانگرتن

باکووردا.  یکانەنێشو مووەه ەب ەوەتێبەد واڵب ییراێخ ەو ب کاەدێپستەد
 یکێکات ەل کراویارید یکێ" )کارردۆ"ئاک یکار یدژ ەب کەەنمانگرت

 ی( و خراپکارێکر ییتوانا یرچاوگرتنەبەل ێب ەب مداەک یکراویارید
. ستاەو ەکەمانگرتن یدژ ەب کایندەبوو. س ەمووچ یمەکار و ک ینێشو
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 ەک ەمانگرتن مە. ئشیانۆیخ ەیکاکیندەس یمانگرتن دژ ەبوو ب ەک
 یستەو ه ەویەکراەد واڵب نیۆزەڤیتل ەبوو، ل ەڵگەل یشیشاندانیپۆخ
 ەوەکێنێشو مووەه ەل کەڵو خ شاێکەراد یدێسو یرەرانسەس
 ەک ەمانگرتن مەئ ی. دواناردەد کانەمانگرتوو ەکارێکر ۆب انییتەارمی

مانگرتن  نیۆزەڤتل ەک دراەن زنیئ ەکید یکێبوو، جار وامەردەب ژۆر ٥٦
 ەمووچ سە. ببووەن یرچاوەب یکێئاکام ەکە. مانگرتنەوەبکات واڵب
 .کرا ادیز کێندێه

 ە. لداڵسا ەل زارەه 7٥ ۆیخ ەڕیوپەئ ەگاتەد یانیب یکارانێکر یهاتن
. تێد رەنابەپ ئەوان یبات ەل کاەد مەک رۆز ەژمار مەدا ئ 7٠ ەیەید
 .ێخرەکدێر رانەنابەپ ەیداریئ ۆیەب

 بووەه یتیەەاڵمۆو ک یئابوور ەیشەدا گ٦٠ یکانڵەسا ەل یرچەگ
 ەکردنەشەگ مەئ ۆب کێچ تاوان گوتەید ەک بووەه شیکێنگەد مەاڵب
 نۆچ ەک داەشاندیدا ن19٦9 ەکانزاکاران ل یتێکیە. نەیبد ێبەد

 ەیوەرەد ەنەبەید انی نەخەداد ەکارخان انۆیخ یفەیک ەب نکارانەخاو
 ێب ەب انی. یکانییەتیەەاڵمۆک ەوەردانکا ەب دانێگو ێب ەب تاڵو
. نەکەد رەد کارانێکر ،نکارەو خاو کارێکر یمانەیپ یرچاوگرتنەبەل

 ەک ێنێپەکار بس نەخاو ەب ەویتوانەین چکاتیه ییکایندەس ەیوەبزووتن
 انیژ یکانییەستیداوێپ ینرخ یکشانەڵه ێپ ەب ەمووچ انیالببا  ردۆئاک

ناتوانن  کانڵەسا ٥٠ -4٥ ەکارێکر ەک ەبوو ادیز هاەکار و ییراێبدا. خ
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 ژۆر یروونەد یشۆخەکار و ن ینێشو ۆیه ەب یشۆخە. نونەبک ەڵیگەل
 ەبوو ادیز انداچووڵساەب یکار یزێه ەیشێ. ککاەد ادیز ژۆر یدوا ەل

 ەل کاکانیندە. سێناگر ۆستەئ ەب کییەتیەرپرساەب چیه نکارەو خاو
 ەخۆبارود مەئ ۆب یکێکار چیه شیزبێبوون و ح زبداێح یستەد
گرت.  انیمان ناۆرێک یکان یکانەکارانێدا کر 19٦9 ەل ۆیە. بکردەدەن
و  کانەرەندەب یکارانێکر .نین نیماش ەمێئ ەک داەد انیدروشم وانەئ
 چیه (LO) ەچوونک مەاڵگرت. ب انیمان نێشو ندەچ ەل کانەرستارەپ

 ٢ ەشتەییگ ەزارەه 9 ەل ندامەئ یکاکانیندەس کردنەدەن ۆب یکێکار
 .دا197٠ ەل زارەه

 

 ژنان یشانۆکێت

19٦٠ 

 .ەشەق ەبنەژن د ێس لیئاپر یمانگ ەل -
 نکارانداەخاو یکایندەس یندەناو ەڵگەل کاکانیندەس یندەناو -

 داێیت ۆڕیو گ ڵژنان، ئا ەب تەبیتا ەیمانگان ەک ێوەکەکدێر
 ی% 7٠ژنان  ەیمووچ داەییشیپ ێشەب ەل ە. چوونکێبکر

 .ەاوانیپ ەیمووچ
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. انیمپانۆک نەژن خاو 1٦،٥کار:  ڕیبازا ەژنان ل یشدارەب -
 کارنێ% کر٢٠و  ندەو کارم یمێ% ئاکاد9،4٦

19٦4 

 کیکنێت ەیدرسەم ە" لتڵبوئا نیژن "کار یرۆفسۆپر مەکیە -
 .ێزرەمەداد
19٦٦ 

  .ێد کێژنان پ ڵیتباۆف یگروپ مەکیە -
19٦7 

% 1٢ ەوات س،ەک نجاەپ ەگاتەپارلمان د وێن یژنان ەیژمار -
 یرەرانسەس یکخراوێر ەل ەژمار مە. ئندامانەگشت ئ

 .ە% بوو٢٦ کارانداێکر
19٦8 

 شتەه یناو گروپ ەب ستیالیسوس یژنان ۆیخەربەس یکخراوێر -
 ڵ. دوو ساێزرەمەداد مۆڵکهۆست ەل ەوەژن شتەه نیەال ەل

 ێینو ەیوەبزووتن ۆب ەبناخ ەتێبەد ەکخراوێر مەئ یەدوا
 (11).ژنان

 

 نکارانەو خاو ەشیپ
19٦٠ 
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  .ەوەتێکرەد کایو ئامر دێسو وانێن ۆیوخەراست ییواەه ێڵیه -
 
 
 
19٦٢   

 ۆب ەیکیەرماەس ەل کێشەب ێبەد رەدانیەرماەس اسای ێیپەب -
 ەرزەق ێبتوان تڵەوەد ەبکا. ک رخانەت یتڵەوەد یبازرگان

 .بار بکا یکانەنیەژخاێدر
19٦3 

 ەنێشو ەب ێدرەد باەکار ەوییەمۆتەئ ەیوز یناوەند ەل -
 .کانەستیوێپ

19٦7 

 .ێزرەمەداد یتڵەوەد یدانانیەرماەس یبانک -

 مەکیە ،کانەرەدژب یخواست ەیوانەچێپ ەدا ب٦٠ یکانڵەسا ییتاۆک ەل
 انییستیوێپ کانەییەشیپ ەکار. کارخان ەوتەک یمۆتەئ ەیوز ەیستگێو
 ەل کێبوو، کات ەوز نیپاکتر تڵەواەڕب مۆتەئ ەیبوو و وز ەوز ەب

 ەیرێش کانەبەرەع لدایسرائیو ئ بەرەع ەیژۆر شەش ەڕیش
 ەیستگێدوو و ەک یەواڕب وەئ رەس ەهات دێ. سوستەب انیکانەوتەن
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 ەل ەنگیژ ینگرانیەال ەیوەبزووتن چەند ساڵ دواتر. ێدابن شەکید
 یدانان ەبوو بکاردانەوەکەی ، کرد انەیوەبوونۆک دێسو ەل روپا،ۆئ
 .دا1981 سوێد لە ساڵیەل ەنگیژ یزبێح

 

 یتیەەاڵمۆک

 1٠٦ ەبوو ب ەوەزارەه ٦٥ کانەرستانیبەد ەیدا ژمار٦٠ یکانڵەسا ەل
 14٠ ەبوو ب ەوەزارەه ٦٠ ەل کانۆزانک یندکارانێخو ەیو ژمار زارەه
 ەبوو ل زارەه ٥1دا 19٦٠ ەل ناڵمندا ەیباخچ ەی. ژمارزارەه

 یتڵەروا ەمە. ئزارەه 4٠٠ ەدا بوو ب198٠ ەو ل زارەه 7٢دا 19٦9
و  ەوەرەد ەکار بچن ۆب ە. ژنان ئازاد ببوون کۆڕیگ یشیکانڵەماەبن
 ەوەئ ییەانکارۆڕگ مەئ ی. ئاکامزرانەمەداد دایتڵەوەد یشەب ەل رترۆز

 اوانیپ اتریز ەک ەییشیپ یشەکار دروست بوو. ب ڕیدوو بازا ەبوو ک
 ەژن بوون. ل انەیربۆز ەک یتڵەوەد یشەو ب کردەد دایێت انیکار

دا دوو 1983 ەبوون ل نانژ یتڵەوەد ەیزراوە% دام٥٠دا 19٦٥
 ەژنان بوون. چوونک یتڵەوەد یشەب یکانەزراوەدام ێس رەسەل

 یباس فتاداەح یکانڵەسا ەبوو. ل اوانیپ ەل مترەک وانەئ ەیمووچ
 ەکەکار ەچوونک مەاڵ. بەوەشێپ ەو ژنان هات اوانیپ ەیمووچ یکسانیە
 (11).کراەدەن ێجەبێج یئاسان ەب یەداوا مەئ بووەن کسانیە
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19٦٠ 

 ەیپار یمەستیس یتیەو دژا ەخنەر ەیوەکردن مەک ۆب -
 ەک ەوانەئ ۆ. ب1. ەوەشەب ێس ەتێبە. دێدرۆڕگەد ینینشەخان

 ەتێچەد رزەق ەب انەیکە. پارگرنەردەو تڵەوەد ەل ەمانگان
 کانەورەگ ایمپانۆک ۆکار ب ەک ەوانە. ئ٢. ەوەتڵەوەد یندوقەس
 نەکەد
 .کەڵخ ی. باق3

و  کیکنەت ۆیزانک یزرانەدام ۆکات ب وەتا ئ ەپار نیرترۆز -
 .ێکرەد نیداب ەنگیژ یزانست

 یادیز رۆز ەوەکانەرەشبۆه ەماد ەب یبازرگان ەک ێکرەد ئاشکرا -
 .ەکردوو

  .ەوەتێکرەد مۆڵکهۆست ەل یوانەژنامۆر یاڵبا ەیسەدرەم -
. نیۆمل کیە ەتێبەد ناڵما ینیۆزەڤێتل ەیژمار داڵسا ییتاۆک ەل -

 .ەیەه انڵیخچایە ناڵ% ما٦4

19٦1 
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 رەه ایمپانۆک ینەخاو یرچە. گێریگەدەڵتوتون ه یتڵەوەد یپاوان -
 ەکەینرخ ە. واتەوێیەکڕشبێپ ڕیبازا ەتێوەکەد مەاڵب ەتڵەوەد

 .کاەد یارید شۆو فر نڕیک یبازار
 کداێتریل ەل ەرۆئ نجێپ نینزێو ب ێکرەد ادیز دەس ەدوو ل باج -

  .ێبەد ەادکردنیز مەئ یدژ ستیمونۆک یزبێح اینە. تێکشەدەڵه
ئاسمان  ییشاۆب ۆب یدێسو ینیرنشەس ێب یکەمووش مەکیە -

 .ێردرێنەد

19٦٢ 

 ێنەداد ییتاەرەس یکانەسەدرەم ۆب کیە کووەو یاسای تڵەوەد -
 ەتێبەد ۆیخ ۆو ب ەوەتێکرەد ێجو ژووێم ەل یناسەڵمۆو ک
 .ۆخەربەس یکەیەوان

 ۆب یجباریئ یکار ەنموون ۆ. بەوەتێکرەد رمەن ییتاوانبار یاسای -
 ێقورس ناناسر یتاوان کووەو یشۆفر شەل. ێبرەتاوانباران ال د

 ...و
19٦٢ 

 تڵەمو ێب ەب ەک ێگرەد ەوانیراد وەئ ەب شێپ تڵەوەد -
 .دانراون

19٦3 
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 یستەد ەل نڕیخوێل ەوە ٦7 ڵیسا ەل ەک داەد ارڕیپارلمان ب -
 انینگەدا د٥٥ ڵیسا یگشتپرس ەل کەڵخ یرچە. گێب ەوەراست

 .ێب ەوەپەچ یستەد ەل رەه ەدابوو ک
19٦3  

 ەل ینییئا یرسەد ەیوەکردن مەک یدژ ەب سایکل -
واژوو  نیۆدوو مل ەل اتری. زەوەکاتەد ۆواژوو ک کانداەرستانیبەد
  .ەوەتێبەد ۆک

 یکانەداری% ئ9٠ ەک کاەد اریشنێپ تڵەوەد سامبرداێد یمانگ ەل -
 ەمە. ئەکید یکانەشار ۆب ەوەتێزرێبگو ەوەختەتیپا ەل یتڵەوەد
 ستاێئ ەک ختەپات ەیوەبوونەورەو گ یغڵباەرەق ەل کاەدیرگرەب
 .رەسەچار ێب ەیشێک ەتەبوو ەکید یتاناڵو رۆز ەل

 نیەال ەل دایتڵەوەد یشەب ەل اویژن و پ وانێن ەدانان ل یاوازیج -
 .ێکرەد ەغەدەق ەوۆەناوخ یریزەو

 .ێزرەمەداد انیستاۆمام یکایندەس -

19٦4 

 .کاەدێستپەد ەارەیس یتەماڵس ەیوەکردنیتاق -
 یندنێخو یبێکت ەک ێدرەد ارڕیب مۆڵکهۆست یوانەشار ەل -

 .ێب ییاۆڕخ ەب کانەسەدرەم
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 ەبن و ب یوانەشار ەب رەس کانەرستانیبەد داەد ارڕیب پارلمان -
 یئابوور ،یتیەەاڵمۆک ،ەنگیژ ،ینسانی. ئنێبکر شەداب ەرشت نجێپ

 .کیکنێو ت
 مەخانوو ک ەچوونک ێکرەساز د یکات یخانوو ٥8گوتنبرگ  ەل -

 .ێوەکەد ستەد
 دێسو داەکات مە. لێنرەداد ێنو یستاندارکان ەنساڵئامبو ۆب -

 .ەیەه ینساڵئامبو ٥٠٠
 

19٦٥ 

 .ڵسا ٢٠ ەتێبەد نگدانەد ینەمەت -
 یتەارمی یاسایپارلمان  کان،ەراست ەزبێح یتیەدژا یاەڕرەس -

  .کاەد سندەپ کانەژنامۆر ۆب یئابوور
 ەل ەک ەوەتێکرەد ۆئ ێمۆئ یشار ەل دێسو ۆیزانک نیمەنجێپ -

 یکار یزێه یبوون مەک یبووەرەق ۆب شەمە. ئەدێسو یباکوور
ددان،  یدوکتور ەل نیتیبر یکانە. رشتەنێشو وەل کیمێئاکاد

 .بەکتەم یستاۆو مام یگشت یدوکتور
 .ێب ییاۆڕخ ەب رانەنابەپ ۆب اڵبا یندنێخو ەک داەد ارڕیب پارلمان -
خانوو  نیۆمل کیە یساز کردن ەیرنامەب داڵەسا مەل -

 ەرنامەب مە. ئێبب واوەت داڵسا ەد ەیماو ەل ێبەد ەک کاەدێپستەد
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 ،ێچەد ەوەڕێب رزەق کووەو یتڵەوەد یەیرماەس یدانان ەب ەک
 نیو داب ی کەلوپەلی بیناسازیەکارخان یکردن ادیز ۆیه ەتێبەد

 .یئابوور ەیوەو بووژان کەڵخ ۆکار ب یکردن

19٦٦ 

 .چنەردەد ۆزانک ەمامان ل یاوانیپ ەیستەد مەکیە -
 .ەکراو ەژمار دێسو ەل ەارەیس نیۆدوو مل داەکات مەل -
 یوێن ەڵگە" لۆ"ت ێبگوتر سەک مووەه ەب ەک ێدرەد ارڕیب -

 ڕۆب ۆت نڵێب کووەو... و نابتانەج انی ەوێئ یاتیج ە. لمەکیە
ئاغا و کاک و  چی. هێناخر ەڵیگەل لیفام یوێو ن ەوێ. ئدەمەح

 ەوەتێگرەد سەک مووەه ەمە. ئێناخر ەڵگەل یشەکید یناوەڵئاو
 .پادشا ەل ەجگ

 یتووشبووان ۆب راێخ یرەسەچار یاریشنێپ رمانەد یاڵبا ەیژنێل -
 .کاەد کان،ەرەشبۆه ەماد

 .زگاکانێپار ەتێدرەد یندامەمئەو ک یروونەد یشۆخەن یشەب -
 نگ،ەو د واەئاو و ه ینێخاو ەب تنشەییاگێڕپ ۆب کەیەداریئ -

 .ێندرەداد

19٦8 



233 

 

 انیکەیەوان ەک ێدرەدێپ انەیماف وەئ یدێسو ەرەیغ یناڵمندا -
 .ێبەه انۆیخ یکیدا یزمان ۆب

  .ێزرەمەداد (Komvux) ناڵساەورەگ یندنێخو یبەکتەم -
 ەیبودج ەب ( STU)کیکنەت یشبردنێوپەرەب ۆب کیەزگاەد -

  .ێزرەمەداد ،یتڵەوەد
 ەب ێدرەد ەوەتڵەوەد ەل اردانڕیب یتەاڵسەد ەل کڕێب -

 کێشەو ب یندروستەت یکانەدوکتور یشەب ەنموون ۆب زگاکانیپار
 .کانییەوانەشار ەب ێدرەد زگاکانێپار یتەاڵسەد ەل

 ەوڵەسا مەئ یزییپا ەل ەممەش یندنێخو ەک داەد ارڕیب پارلمان -
 .ێریگەڵه

 یشاندانیپ یسانسور مەاڵب ێریگەدەڵه لمیف یکیتۆرێئ یسانسور -
 .ێنێمەد رەه ڵمندا یدژ ەب تەبیتا ەب یژیتوندوت

19٦9 

 .%1٠ ەتێبەد لەلوپەک رەسەل یتڵەوەد یباج کدایە یمانگ ەل -
 .ێکرەد ەغەدەق براەکار د ەب یمپاشەس ۆب ەد.د.ت ک یرمانەد -
 یبووەرەق ەک کاەد ڵوبوە( قیرمانسازەد ەی)کارخان ئاسترا -

 ۆب یانیز ەک نیدیسینور یرمانەد ۆیه ەب ەک سەک دەس یانیز
 یرچە. گەوەبکات ،ەشتووەییگێپ انیانیو ز ەبووەه ناڵمندا

 .ەو البرابوو ەهاتووەن کارەب ەوالوەب 19٦1 ەل ەکەرمانەد
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 یرجەو م ڵسا 18 ەتێبەکور و کچ د ۆب یریرگەهاوس ینەمەت -
تەمەنی  .ەوەتیکرەد ڵتاەب یریرگەهاوس ۆب ساچوونیکل یجباریئ

ساڵە. یانێ مرۆڤ دەتوانی  ٢٠کڕینی خواردنەوەی ئەلکولی 
هاوسەر بگرێ بەاڵم ناتوانێ بۆ زەماوەندەکەی خۆی خواردنەوە 

 بکڕێ!
 ێبەد کانەو کارخان ێندرەداد ەنگیژ ەل یرگرەب یاسای -

 (11) .ەوەنەبک مەک رەوروبەد ەینگیژ رەسەخراپ ل یرەکێکارت
 

 

 یاسیس

 تەبیتا ەب روپاۆئ یندکارانێخو ەیوەبزووتن یرەکێکارتسیبەری  ەل
 ەل ەخنەر یشدێسو ەل ،ندایچ یکولتور یشۆڕدا و ش19٦8 ەل ەرانسەف

 کانەخنەر ەیربۆ. زرایگەد ستینۆمۆو ک کراتۆمێدڵایسوس یزبیدوو ح
 ەندەکارم مەاڵبوو، ب یزبێح یمەستیس یبوون نۆک ەل یروو
 ەک کانییەکارێکر ەکخراوێو ر زبێح یتیەراەبێو ر کانەزراوەدام
 ۆ. گوشار ببوونەن یانکارۆڕگ ەیبوون ئاماد نەمەهاوت انەیربۆز
 ستاێو ئ بووەه شیشترێپ کخراوداێر وێن ەل یکراسۆمێد ەیوەاندنەڕگ
 رەسەل انەیرکەد کانەزبێ. حادرەد ڵەوەه مەئ ەوێیەنو ەیرەب نیەال ەل
 ە. لفانداڵخەد کتریە ەل ەگازند ەب انیانۆیو خ خستەداد ەمانەئ
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 ەل ستیمائوئ ەببوون ب ەک الوانە مەل کێشەدا ب19٦7
 ستیمارکس یستینۆمۆک یکخراوێو ر ەوەبوون ێجو کراتۆمێدڵایسوس

راست و  ەزبێح ەوەشەکید یکیەال ە. لناێكهێپ انی (KFML) یستینیلن
( و ئازاد یهلەئ یشە)ب یدانانیەرماەس یئازاد یاریخواز کانڵەبرایل

 یمانەیپ ەیوەکردنەڵکاردابوون )پوچ ینێشو ەل نکارەخاو یستەد یبوون
 ەیکەنۆک ەتەاسیس ستیوەدەین کراتۆمێدڵای(. سوسنکارەو خاو کارێکر

 ە. لێبکر داێیت یساسەئ یکەیەوەبوو ئاوردان ستیوێپ ەک ێڵێبه ێجەب
 (8) .گرت ەوەستەدەب یتیەراەبێر ەمڵپا فۆڵۆئ 19٦9

19٦٠ 

و  ژێروۆو دانمارک و ن دێسو وانێن ەئازاد ل یبازرگان یکێمانەیپ -
 یمانەیپ ەب ەک ێسترەبەد شیترۆو ئ سیو سو ڵقاەرتۆپ

 .ێکرەد دەوزێن مۆڵکهۆست
 یشدارەب بژاردنداەڵه ەل ەوەکێپ رەنتەو س کەڵخ یزبێح دوو -

 کەیەبهەج پداەراست و چ وانێن ەل ەک ەیەوە. ئامانج ئنەکەد
 نەکەد یشدارەب رانەنگدەد ی% 8٦ بژاردنداەڵه ە. لەوەتێبکر

 ێزەبەراست داد داەبژاردنەڵه مە. لەکات وەئ تاەه ەیەنیرۆز ەک
 .ێوەکەشدێپ کراتۆمێد ڵایو سوس
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و  داەدەڵه رەس ەوەمانڵئا ەل ەکەجوول ەدژ ب یکیگراف -
 ەوەنێشو دەچوارس ەل سەک ٢٥٠٠ کینز ەک ێوەکەردەد
 .ەڵەگەل یانشیدێسو یشار 1٠و  نەکار مەئ کیرەخ

19٦1 

 یایمپانۆک ەک نێنەداد رۆز یکەیەپار یناویسکاند یتاناڵو -
 .نەرزگار بک بوونەرشکستەو ەل (SAS) یوانەکڕۆف

 یکخراوێر یکۆرەس ی سوێدی کەدۆڵرشێداگ هام ەیکڕۆف -
 وەو ئ ەوەخوار ەتێکوەد ایزامب ەل پتامبرداێس 18 ەل ەەییوەتەونێن
 .ێکوژرەد

 یاریشنێ" پنێئەدۆئ ستنۆ"ئ ەوەدێسو یرانیزەکوۆرەس نیەالەل -
 .ێکرەد یمۆتەئ یکەچ یراگرنت

 یتاناڵو یتەارمی ۆب تاڵو یداهات یدەس ەل کیە تڵەوەد -
 ینکردنیداب ۆب ییەتەارمی مە. ئکاەد رخانەت وتووەدواک

 .ێدرەد یو ئاشت یکراسۆمێد

19٦٢ 

 داینکیلسێه ەیوەبوونۆک ەل اڤینایسکاند یتاناڵو وانێن یهاوکار -
و  یکولتور یکانەشەب ەو ل ەوەتێکرەد رەسەل یداگرێپ
 .ێندرەداد ۆب ەیرنامەب دایو ئابوور یتیەەاڵمۆک
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 رجەخ یتیەنۆچ ەک ێزرەمەداد (SIDA) دایس یکخراوێر -
 .ێب ۆستەئ ەل ەیکید یتاناڵو ۆب یتڵەوەد یتەارمی یکردن

19٦3 

 یزێه یاڵبا یرپرسە" بمۆرسترێنێو گیست" ەک ێبەئاشکرا د -
 رەس ەل یاریو زان ەکردوو تۆڤیەس ۆب ڕیخویس دێسو ییواەه
دادگا و  نیەال ەل ەوەنۆڵیکێل ی. دواەانداوێیپ یدێسو یکانەکڕۆف

 .ێدرەسزا د ییتاەتاهەه یندانیز ەب ەوەپارلمان

19٦4 

 ەوە ٥1 ەل ەک ستینۆکم یزبێح یرێتێکرێهاگبرگ س نگیلدێه -
 تۆڤیەس ەل یواوەت ینگریەو ال ەبووەه ییەیتیەرپرساەب وەئ

 ەل ەیکەزبێح وەئ ی. دواەوەتێکشەد کارەل ستەد ،ەکردوو
 تۆڤیەس ەل ەخنەو ر کاەد زبێح ۆییخەربەس یباس داەنگرۆک
 .ەوەتێستەوەد کراتۆمێد الیسوس یدژ ەب هاەروەه .ێگرەد
 ەل ینیستال یورانەد ەل ۆڤەشچۆخر یکانەخنەر یدوا شەمەئ
 . تداۆڤیەس ی٢٠ ەینگرۆک

 شەهاوب یکەیەرنامەبورژواکان ب ،بژاردنەڵه یکارەئاماد ۆب -
 ەل اینەت مەاڵ. بنەکەد یشدارەب شەهاوب یستیل ەو ب نێنەداد
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رابردوو  کووەو ەکید یکانەنێشو ە. لێکرەدێل انییوانیپشت ەنۆسک
 .ێنەداد ەستیل ۆیخ ۆب کێزبێح رەه

19٦٥ 

 ەتێبەو د ێنێنام کانداییەدارەشار یستەد رێژ ەل سیلۆپ یزێه -
 .ێندرەداد ۆب یندەناو یکەیەرمانگەو ف یتڵەوەد

 یدژ شاندانیپۆخ یتاوان ەب سەک ێس مۆڵکهۆست ەل سیلۆپ -
 ەمە. ئکاەد رەسەستبەد تنامدایو ەڕیش ەل کایمرەئ یشدارەب

 .دێسو ەل ەتنامڤی ەڕیش ەدژ ب ەیوەبزووتن یتاەرەس
 ەناو انۆیوخێن ەک یتیەەاڵمۆک یمەستیس ەل گرەخنەر یالوان -

(Mod) ێبەد انیچوونەڵکهێت سیلۆپ ەڵگەل. 
 .ەوەکاتەد کارێکر یرگرتنەو ۆب کێرەفتەد لگرادێب ەل دێسو -

19٦٦ 

 یشدارەب ۆ% دانان ب4 یکردن و سنوور یپارلمان کیە یباس -
 .ێبەد ێجەبێدا ج1971 ەو ل ەوامەردەپارلمان ب ەل کانەزبێح

 ەل رانەشاندیپۆو خ ەوامەردەب تنامڤی ەڕیش ەدژ ب ەیوەبزووتن -
ئاور  کایمرەئ یاڵئا مۆڵکهۆست ەل کایمرەئ یتەفارەس رەرانبەب
 .نەدەردەبێت
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 ۆب کانەکراتۆمێد الیسوس ینگەد پتامبرداێس یبژاردنەڵه ەل -
 لەگ یزبێح ەل ەجگ ەکید یکانەزبیح وە. ئێزەبە% داد3،4٢

 .کاەد ادیز انیکانەنگەد
 یمەاڵ. وگرنەمان د ەمووچ یادکردنیز ۆب ستاۆمام 1٢٠٠ -

 ەوێبش یتووش کانەسەدرە. مەستاکانۆمام یرکردنەد تڵەوەد
 .ێبەد رەسەچار ەکەشێنوامبردا ک یمانگ ەل ی. ئاخربنەد

 یاسیو س یئابوور یماف ەب تەبارەس ەییوەتەونێن یمانەیپ دێسو -
 .کاەد مزایئ ک،ەڵخ یو کولتور یتیەەاڵمۆو ک

19٦7 

 .ێریگەدەڵه دایروپۆئ یتاناڵو وانێن ەل کۆگومر -
 ەیو  راد ەوەرەنێنو 3٥٠ ەب یپارلمان کیە رەسەل وتنەککێر -

 ەل رەگە. ئێکرەپارلمان د ەل کانەزبێح یشدارەب ۆ% ب4
بڕیار وایە . ێبەد انیرەنێنو ەوەتێنابێه انی% 1٢ کانییەوانەشار
 یکێخول ەی. ماوێبکر ژداۆر کیە ەل کانەبژاردنەڵه مووەهکە 

 ینانێکهێپ یرمانە(. پارلمان فڵەچوار سا ستاێ)ئ ڵەسا ێپارلمان س
 رانیزەکوۆرەپادشا، سبە  کەن رانیزەکوۆرەس ەب داەد تڵەوەد
 یارید ەوەتەناوێه یکانەنگەد ەیربۆز ەک ەوەزبیح وەئ نیەال ەل
 .ەزبیح وەئ یرێتێسکر ێانی. ێکرەد
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 یزبێح ەب کاەیو د ۆڕیگەد ۆیخ یوێن ستینۆمۆک یزبێح -
 یزبێح وێن ەب ەکید یکێزبێح داەمانگ وەل رە. هپەچ
 .ێبەسازد ینیلن یمارکس یستینۆمۆک

 نداێشو 3٠ ەل سەک زارەه 1٢ ەب کینز برداۆکتۆئ یمانگ ەل -
 سامبرداێد یمانگ ە. لنەکەد شاندانیپۆخ تنامڤی ەڕیش یدژ ەب
 ۆب انیچوونەڵکهێت سیلۆپ ەڵگەل مۆڵکهۆست ەل رانەشاندیپۆخ
 .ەکردوو انیشاندانیپۆخ زنیئ ێب ەب ەچوونک ێبەد داەیپ

 ایئاس یتەاڵژهۆر یباشور ەل ەڕش یدژ یچاالک ۆب کێکخراوێر -
 .ێکدێو...( پ ایو کامبوژ تنامڤیێ)

 یلسوفیف لێراس رتراندێب یشخرێستپەد ەب ەک لێسار ڵیبونایتر -
 .کاەد ەوەبوونۆک مۆڵکهۆست ەدا دانرا بوو، ل19٦٦ ەل یسینگلیئ

 ەوەتاڵو وەل رۆز یاسیس یکێرەنابەپ نانیۆ ەیتاکەکود یدوا -
 .دێسو ەنێد

 

 

19٦8 
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 یدژ شاندانیپۆخ ەل ەمڵپا فۆڵۆ"ئ دێسو یکولتور یریزەو -
 ۆیخ یزێوڵبا ەوەنۆب مەب کایمرەئ کا،ەد یشدارەب تنامڤێ ەڕیش
 .ەوەتێنێکشەد دێسو ەل

 ۆب ەیرنامەب ایڤنایسکاند یشەهاوب یئابوور ۆب کێکخراوێر -
 .ێنرەداد

 دایما یمانگ ی٢4 ەل مۆڵکهۆست ۆیزانک ڵیکایراد یندکارانێخو -
 ینۆو سال گرنەمان د ندنێخو یمەستیس ەڵگەل یتیەدژا ەب

 .نەکەد ریداگ ۆزانک
 .کاەد دێسو یردانەس تۆڤیەس یتڵەوەد یکۆرەس -
. ێبەد ەوین پەچ یپارت یکانەنگەد پتامبرداێس یبژاردنەڵه ەل -

 نیەالەل ایاکەڤکوسلێچ یرکردنیداگ ەیکۆەه ێگوترەد
 یتوند ەب ەمڵپا فۆڵۆپراک(. ئ یهارە. )بەبوو ەوەتۆڤیەس
 یزبێح داەبژاردنەڵه مە. لکاەد ەکردن ریداگ وەئ ەیدانێئ
 .بورژواکاندا ەزبێح وێن ەل مەکیە ەتێبەد رەنتەس

19٦9 

 .راتێدۆم یزبێح ەب ۆڕێگەد ۆیخ یوێراست ن یزبێح -
 ەناونوس کردن ب ەک ینێنه یسیلۆپ ەب داەد ستورەد تڵەوەد -

( کردبووێپ یستەد ەوەمەدووه ەڕیش ەل ە)ک یژۆلۆدیئا ێپ
 .ێب ێپ ییتاۆک
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 یزبێح(SAP) یرەبەوەڕێب ەب ەمڵپا فۆڵۆئ 19٦9 یکتوبرۆئ 1 -
 .ێردرێبژەدەڵه رانیزەو کۆرەو س  کراتۆمێد الیسوس

 ۆب رخانکراوەت یتەارمی ەک کاەد اریشنێپ ەییوەتەونێن یژێبەوت -
 ەکخراوێر ەب ێبدر ێبتوانر مەهێس یایدن یتاناڵو

 .کانەخوازیئازاد

 یکولتور

19٦3  

 یرپرسەب شترێپ وە. ئیتڵەوەد یدراما یرپرسەب ەتێبەد نەرگمێب -
 .بوو ۆمڵما یاتریت یرەنۆه

 . ەوڕەبازا ەتێد داەناڵسا مەل رۆز یکێبێو کت لمیف -
 رخانەت لمیف ۆیتینستەئ ۆب ماەنیس یتیبل ەیپار دەسەل ەد -

 .ێکرەد

19٦4 

 .کاەد دێسو یردانەس نیچاپل یچارل -

19٦٦ 

 .داەد رتێنسۆک مۆڵکهۆست یهاوس رتێنسۆک ەل النید بۆب -
 (11) .ێشرۆفرەد رفانیگ یبێکت نیۆدوو مل ڵێسا -
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 یکارێکر ەیوەبزووتن

 مەبوو. دووه مەڵه ینیماش ینانێداه ەییشیپ یشۆڕش مەکیە
 ۆیه ەبوو ب ەک ینۆلکترەئ یشۆڕش مەهێو س باەکار ینانێمهەرهەب
 ەک رەنێمهەرهەب ینیماش یبوون کیماتۆتۆو ئ کانەکارخان ینۆڕیگ
 ەل ەرانەیق مەبوو. ئ وارەندێو خو ەتید ەورەد یکارێکر ەب انییستیوێپ
کرابوو.  یهانیج نانێکارهەو ب مەرهەب ەوەتریکیەال ەو ل کیەال
 یژێوتوو ەل یتڵەوەو د کارێکر یستەد روپاداۆئ ڕیبازا ەل ێکڕشبێپ

 یانیژ رەسەل یکار ەمە. ئەوەکورت کردبوو رۆز نکارداەو خاو کارێکر
ی ەڕش یدوا ەبوو ک ەتاناڵو وەل کێکیە دێکردبوو. سو شیتیەەاڵمۆک

 یکانڵەسا ەبوو، ل رزەب یئابوور ەیشەگ ینەخاو جیهانی دووهەم
و  ەپارچ یکانەکارخان یشەب ەل تەبیتاە. بداکشا ەمالوەب 197٥

 زارەه 4٠٠ داەشانەب مەدا. ل و تەختەدا و دار زەو کاغ یسازیشتەک
دا  7٥-٦٥ ڵیسا ەد ەیماو ەل ەییشیپ یداهات یشە. بەوەبوو مەکار ک

 ەوە%٥٠ ەل یتگوزارەخزم یشەب مەاڵ% ب3٠ ەشتەییگ ەوە%4٥ ەل
 وە. ئەوەتێبکر ێنو یکێمەستیس یکرف بوواە% د7٠ ۆب کشاەڵه
 ەیزێه وەئ ستاێئ سترابوو،ەب داەشەگ یورانەد ەل ەک ەانییکار ەمانەیپ
دا تا  8٢ ڵیسا ەل ەپار ینرخ ی%1٦ یزاندنە. دابمابووەپشت ن ەل

 ڕەبازا ەل یکانییەدێسو اڵکا ێیکڕشبێپ ییتوانا کەیەراد
 .ەوەکرد رزەب کانداەییەوەتەونێن
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 انیکانەکخراوێدژوار ببوو. ر رۆز کاکانیندەو س یتێکیە ۆب رجەلومەه
 ۆ. بەوەکشان انیکانەندامەئ ەل رۆز یکێشەبوون. ب داەوەشانەوەڵه ەل

 ڕۆڵینتۆک ییتوانا وانەدا. ئ ستەدەل یندامانەئ ٢3% (LO) ەنموون
 ەوەکانەکار یانۆڕگ ۆیه ەب کسانیە ەیمووچ یو راگرتن بووەن انڕیبازا

 .بوو نینامومک

و  یزەداب یئابوور ،ەوەوتەن ەیشێک ۆیه ەدا ب 197٠ ەل
 کانەکراتۆمێدڵایکرد و سوس یمەک انیمەرهەب کانەکارخان
. تداەاسیس رەسەببوو ب ڵزا ەوز یدا. پرس ستەدەل انیتەحوکوم

 وامەردەب دێسو یکردننێڕدۆم ۆب دانڵوەهسیاسەتی  شەوەئ یاەڕرەس
 ەیوەئ ە" واتوەدر ی"کات ێگوترەد ێیپ ەک شتەییگ کێورانەد .بوو
 .ەوییەگرەردەو تەکەشانۆکێت یمەرهە. بەیکەد یوەدر ،ەوتێاڵک

 ینیماش یو هاتن ەگۆک ەب ینانێمهەرهەب ەوەئ ێپ ەبوو. ب ادیز ەمووچ
 ۆیه ەبوو ب ناڵما ۆب ینۆلکترەئ ەیسەرەو ک نیۆزەڤێو تل یسوار

 ستیوێپ یئابوور ەیرنامەب ەی. بودجانیژ یستاندارد یکشانەڵه
 ەل دانانیەرماەس ەب دراەد کووەڵب یکارێب یتەارمی ەب ێبدر بووەن
 یستیداوێپ یبوونەو ن یکارێب ەیشێک ستاێ. ئداەڵمۆک یرخانێژ یشەب
 ەل یدێسو یاکانیمپانۆبوو. ک مەکار ک یزێه كووەڵب مابووەن ەژانۆر
 ەل ەک سەک زارەه یس کڵێ. ساناێهەد انیکارێکر ەوەرەوروبەد یتاناڵو

 .داڵسا ەل سەک زارەه 4٠ ەشتەییکاندا گ8٠و  7٠
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 کووەو یزەداب کانەشیپ ەل ێندێه ەیشەگ ەوە19٦٥ ەل
 کیە ەشتەییگ انیکانەکارێکر ەیژمار ەو رستن ک ەپارچ یکانەکارخان

 ەرمانگەو ف ەندنگێو خو یندروستەت یشەب ەل مەاڵچوار، ب ەل
 یتڵەوەد ەیبودج ەب یستیوێپ ەمانەئ ەکرد ک یادیز کانداییەتڵەوەد
 (1) .بووەه

 یخارج یکارێکر یهاتن ینگریەال رۆز شداێپ ەل کاکانیندەس
 ێبەه انیکار کانییەدێسو شداێپ ەل ێبەد انگوتەید ە. چوونکبوونەن
 ەب بوونەدەن هاتنەد ەوەرەد ەل ەک ەکارانێکر مەژنان. ئ تەبیتاەب
 یتەندامە. دواتر ئبووەن کایندەس یقازانج ەب ەمەو ئ کایندەس یندامەئ
 یکارێب یتەارمی ەک ەکات وەئ تەبیتا ەکرد ب یجباریئ انیکایندەس

 ..ەکاویندەس یتەندامەئ ەب دراێگر

و  ریو پ ندامانەمئەک تەبیتا ە. بکەڵخ ۆب یتگوزارەخزم یدان
 ەیوەنیژێتو ۆب یەرماەس یدانان هاەروەه ندکاران،ێو خو ەوتەککەپ
 مەئ یدژ رانێرزەو یزبێ. حبووەه ەپار ەب یستیوێپ ەتاز یژۆلۆکنەت
 بوو،ەه ەتاز یرکردنێف ەب یستیوێپ ،یژۆلۆکنەت یشچوونێبوو. پ ەرنامەب

( کراودایارید یکات ەل کێکار یکردن ێجەبێ)ج ردۆئاک یمەستیس
 ەیکەتۆم ەوەکید یکیەال ەو ل ناەداد کارانێکر رەسەل یگوشار

 یورانەد یو سپ شەر ینیەدوو ال وەئ ەمە. ئداەشاندین ۆیخ یکارێب
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 ەو ل ێکرەد یژۆلۆکنەت ەیشەگ ەل یوانیپشت کیەال ەبوو. ل ەشەگ
  .یکارێب ۆیه ەبووەو د ەوەگرتەد یکارێکر ینێشو تۆبۆر ەوەتریکیەال

 کارانێکر ەب ەوەئ یماف ەبوو ک ەوەدا ئ197٠ ڵیسا ەل نگاوەه مەکیە
دا 1974 ە. لنێئاگادار بکر ەاکیمپانۆک انی ەکارخان یئابوور ەل ەدرا ک

 ەل ژێدا وتوو197٦ ەدانرا و ل ۆب یرجەم زراندنەکردن و دامکارێب
دا 1977 ەکرا. ل یجباریئ اسای ەب ەتانەباب مەئ رەسەل کایندەس ەڵگ

 انیتوڤێ یماف ەکارخان ەل داریترسەم ەیمادد ەب تەبارەس کارانێکر
 یو ماف نانێمهەرهەب ەب تەبارەس ارڕیب ەبوون ل شدارەب ی. مافبووەه
 ەبوو ب ەمانەکرا. ئ ادیز ێیل یشەکارخان یەیرماەس ەبوون ل شدارەب

 یدووپات کێجار مووەه شەمڵپا فۆلۆو ئ کاکانیندەس یدروشم
و  یکارێکر ەیوەبزووتن یرەب ەویەناێه ەیتاز یکێانیگ ەمە. ئەوەکردەد
 رچەرپەب ربکاەد کارێکر داەد نکارەخاو ەب یزنیئ ەک 193٠ یاسای

 ەیمەستیس وەئ داریەرماەو س کارێکر ییەیهاوکار مە. ئەویەدرا
 ۆب کێسنوور چیه یرچە. گەناسراو یدێسو یمەستیس ەب ەک ناێکهێپ
 .نراەدان یهلەئ یدانانیەرماەس

197٠ 
 .کاەد داەفتەح ەکار ل رێکاتژم 4٠ یاریشنێپ تڵەوەد -

1971 
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. کاەد اریشنێدا پ(LO) ەینگرۆک ەکانزا ل یکارنێکر یکایندەس -
 ەتێبخر نەکەد رۆز یقازانج ەک اکانیمپانۆک ەیادیز یقازانج

 شەمە. و ئکارانیکر یقازانج ەب دانانیەرماەس ۆب ەوەکێسابێح
 .ێب کارانداێکر یستەد رێژ ەل

 یدژ ەب گرنەماند ندانەکارم یکایندەس دایبروارێف یمانگ ەل -
 ێب ۆیه ەتێبەد ەک کانەقوتابخان یستاۆمام یرکردنەد

 زارەه 3 هاەو رە. هندکارێخو زارەه 7٠٠ یستابوونۆمام
 ەک ێبەد ەوەئ تڵەوەد یمەاڵ. ونێکرەردەسوپا د یرەفسەئ
راگرن  ستەد یەاسای مەئ رەس ەل کاەپارلمان د ەب اریشنێپ
 .ێکرەد ڵبوەق ەکەاریشنی. پیەدوا تاەه

197٢ 
 یکانییەروپاۆئ ەتاڵو مووەه کووەو ،ەوەرەد ەکار ل یزێه یهاتن -

 .ێریگەراد ەکید
1973 

 ۆب دانانیەرماەس رەسەل کەیەوەنۆڵیکێل کاکانیندەس یندەناو -
  .کاەد کارانێکر ەیمووچ یوتەکەپاش یندوقەس

 ەل عاتەس 4٠ ەتێبەد گرانەمووچ ەیربۆز یکار یکات -
 .داەفتەح
1974 
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 ێزرەمەداد ەیوە) ئ زراندنەدام ییزراوێپار یگشت یاسای -
 بواەد شترێ. پێدرەد رەسەل یارڕی( بێزرێبپار ەیکەماف

 ڵیسا یگشت یمانەیپ یێپەب کاشیندەو س یب کایندەس یندامەئ
 .بووەن واوەت ەکییەرەزێپار ە. ککردەد یکار ٦4

197٥ 

 نکارانەخاو یکایندەس ەڵگەل کانییەکارێکر کایندەس یندەناو -
 ەنیرترۆز ەک ستنەبەد ەمووچ یادکردنیز رەسەل کێمانەیپ
 .داڵدوو سا ەیماو ە% ل3٠. ەکات وەئ تاەه

 ۆب مۆڵکهۆست ەل ڵزب ەیوەرەکۆک یکارانێکر دایما یمانگ ەل -
 ەمانگرتن مە. ئگرنەمان د یتوند ەب انەیمووچ یادکردنیز
 .ێوەکەردەس

197٦ 

 داەکار و مووچ یتیەنۆچ ەل کایندەس یشدارەب یاسای پارلمان -
 .کاەد سندەپ

 ئاواۆر یتاناڵو ەل یگشت ەب ەک یکارێو ب یئابوور ینیزەداب -
 ەناردە. هەوەتێگرەد شیدێسو یتوند ەب ،ەکردووێپ یستەد

 .ەوەتێبەد مەک یئابوور ینساڵو با ەوەتێبەد مەکردن ک

1977 
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 نجێپ ەب کاەد کارێو کر ندەکارم یگشت یپشو ەیماو پارلمان -
 وەئ یکات ەل ییەکارێب ەل یرگرەب ۆب اتریز ەمە. ئداڵسا ەل ەفتەح
 .ەوەتێنێمەد ۆیخ کووەو رەه شیدواتر مەاڵ. بداەرانەیق

 .ێندرەداد ستورداەد ەکار ل ینێشو یرێدەکردن و چاو باشتر -
دانرابوو و  19٠7 ەل ە" کتۆ" ئالگ ینیرگدوورەب ەیکارخان -

 ەمەئ ۆی.  هێخرە. دادکردەەد داێیت یکار سەک زارەه4
 رزانترەه ەک ەیەوییەایئاس یتاناڵو ەل رگەجلوب یکردنەهاورد

 .ێردەد
 دە. سەوەتێکرەد نگیپۆرشۆن ەل یکارێکر ەیوەبزووتن یشانگایپ -

 .نەکەد یدارید سەک زارەه

 

 ژنانتێکۆشانی 

197٠ 

  . %4٠ ەگاتەد گرەمووچ یژنان ەیژێر -
% 14 کانییەوانەشار یرپرسەب یوراەش ەژنان ل یشدارەب -

 .ێبەد

1971  
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 .ێکدێژنان پ ەپارلمان ل یندامانەئ  14% -
 یتڵەوەد یباج ،ێجو ەب انۆیخ ۆب اویژن و پ ەک ێدرەد ارڕیب -

 .بوو ڵەییماەبن شترێ. پرنێببژ

197٢  

 ستەد داەژۆر مەل سانیمارس د ی8 یژۆر یشاندانیپۆخ -
 .ەوەکاتەدێپ

 ۆخ ینەمەخوارد گرانی یدژ ەب منۆڵرهێخ یشار یژنان -
 .نەکەد شاندانیپ

1973 

 %33 ەگاتەد (LO) وێن یژنان ەیژێر -
 ،ڵمندا یندروستەت یندەو ناو ەشخانۆخەن یتەارمەیب -

 ەب ردانیش ۆب داەد کانیدا یتەارمی ەک ێکدێپ کێکخراوێر
 ناڵمندا ەب ردانیش یادکردنیز ۆیه ەتێبەد ەمە. ئانیکانڵەمندا
 .%7٠ ەگاتەد ەوە%3٠ ەل داڵسا ەد ەیماو ەو ل

1974 

 یشاندانیپ ۆب گرنەمان د ێنێپاکوخاو بەشی یکارێکر یژنان -
 .انەیکەکار ینگیگر
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 وەئ ەی. ژمارەاوانیپ ی%8٦ژنان  ەیموچ کانەکارخان ەل -
 ەک ێبەد سەک زارەه٦٦٠ نەکەد ختەو ەوین یکار ەیسانەک
 .ژنن انەیربۆز

 ەل رەب ەیەه ڵیمندا یباربردنەل یژن ماف ەک داەد ارڕیب پارلمان -
 .ڕیسکپ ی 1٢ ەیفتەح
197٥ 

پارلمان  ە% و ل٥٠ ەگاتەد رپرسانداەب یشەب ەژنان ل ەیژێر -
 %٢1 ەگاتەد
1977 

 ینیەالێب یتەاسیس ەوەرەد یریزەو ەتێبەد ەژن ک مەکیە -
 .ێنەیەگەراد
1978 

 ەبتوانن ببن ب ەک گرنەردەو ەماف وەژنان ئ برداۆکتۆئ ەل -
 (11) .سوپادا ەل رەفسەئ

 
 نکارانەو خاو ەشیپ

1971 

 یو سپ شەر ەل اتریز ینگەر ینیۆزەڤیتل مجارەکیە ۆب -
 .ێشرۆفرەد
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197٢ 

و   رەنتەس یزبێ. حێوەکەد ەڕێب یمۆتەئ یرۆرئاکت مەکیە -
. ێب داریترسەم ێتوانەد ەیەوز مەئ نەڵێدژن و د پەچ یزبێح
 نەکەد یبوون نێخاو یباس راتێدۆو م کراتۆمێدڵایسوس مەاڵب

 ،ەوەتێبەد رەرابەدوو ب باەکار یفەسرەم کڵێسا مووەه نەڵێو د
  .ێبکر نیداب ەوەکێنێشو ەل ێبەد یەباەکار مەئ

1973 

 .کاەد نیداب تاڵو ەی% وز73 وتەن -

1974 

 .داەئاسن د ەیکارخان یدانان یارڕیپارلمان ب -

1977 

 ەتێخرەن ەتاز یمۆتەئ یکێرۆرئاکت چیه ەک داەد ارڕیپارلمان ب -
 مەئ تاە. )هکاەن یبوون منەئ یگارانت باەکار یایمپانۆک تاەکار ه

 ە(.هاتوو کارەرئاکتور ب 13 ەکات
 ەیوز یرەنتەس یدژ ەب سەک زارەه 1٥ پتامبرداێس ەل -

 .نەکەد وانێپێر یمۆتەئ
-  
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 1978 

 یارڕی( ب3 رمارکۆ)ف ێنو یمۆتەئ یکێرۆرئاکت یدانان یرچەگ -
 ێنرەداد ەوز یوتکردنەکەپاش ەیرنامەب مەاڵب ،ێدرەد رەسەل
 ەل باەکار ینانێکارهە%  ب3٠ تاەه ٢٥ داڵسا ەد ەیماو ەل ەک
 .ەوەتێبکر مەک ناڵما

1979 

 یزبێح کادایمرەئ یمۆتەئ یکیرەنتەس ەل کێپاش رووداو -
 ۆب مۆفراندیر یاریشنێپ ەل یشوازێپ کراتۆمێدڵایو سوس رەنتەس

 .نەکەد یمۆتەئ ەیوز یداهاتوو

 

 انێڕرزەو و ڵکشتوکا

1971 

 وارێڕەو ل ایو گ ڵگو ۆب کێهرەژ ەرۆج رەه ەیوەکردن واڵب -
 .ێکرەد ەغەدەق
197٥ 

و  ەمووچ یبوون ادیز ۆباکوور، ب ەیناوچ ەل وارێڕەل یکارانێکر -
 .گرنەکار، مان د یرجەلومەه یباشکردن
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1977  
 مەک تڵەوەد یندوقەس ەب دایب ێبەد ەک نکارەخاو یتێچوو -

 .ەوەتێکرەد
 

 یتیەەاڵمۆک

197٠ 

 .ێکرەد ەغەدەق فسۆپر یکسۆب یرزشەو -
 .ەیەه انڵیخچایە کانەخانوو 93% -

1971 

 .ێکرەد ەغەدەق ۆرنۆپ ۆیتابل یدانان -
 یو باج ێدرەد کانەبچوک ەژنامۆر ۆب یتەارمی یارڕیب -

 .ێبردرەال د انیکالمێر
کار  دایتڵەوەد یکانەداریئ یشەب ەکار ل یزێه ێیس ەل کیە -

 .نەکەد

197٢ 

 .ژۆر ٢٢7 ەتێبەد یربازەس ەیماو -
 .ێبەد واوەت ەترێلومیک ٦ ەک ندەلۆکالمار و ئ وانێن یپرد -
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 .ێکرەد یارید لێبیدس 9٠ ەب کانۆسکید ینگەد ییرزەب یئاست -

1973 

 ژۆر 1٠ داڵمندا یاهاتیدن ەب یکات ەل ەباوکان ک ەب ێدرەد ماف -
 .ننێپشو بست

 ۆب انەی. ژمارێکرەد کانداییەوانەشار یمەستیس ەل یچاکساز -
 .ێچەال د کانییەوانەشار وانێن یاوازیو ج ەوەتێکرەد مەک ٢78

 ندنداێخو یکات ەو ل عاتەس ٢4٠ ەتێبەد رانەنابەپ یندنێخو -
  .ێدرەد ێپ انەیپار

منداڵ و  .ێدرەد رەسەل یارڕیددان ب یگشت ەیمیب یاسای -
 ساڵەیی چاککردنی ددانیان بەخۆڕاییە. ٢٠الوان هەتا تەمەنی 

 .ێندرەداد یهلەئ یرێوتیکامپ ۆب یزراوێپار یاسای -
 انییرمەف یریرگەهاوس انیکیباب و دا ەک ەناڵمندا وەئ ەیژێر -

 %3٠ ەتێبەد ەکردووەن

1974 

 .ڵسا 18 ەتێبەد نگدانەد یماف ۆب ییاسای ینەمەت -
 ڵمندا یو پشوو یشۆخەن ەیمیب ،ینینشەخان ەوین یاسای -

 .ێدرەد رەسەل یاریبر
 .ەوەتێکرەد مەداهات( ک ی)باج ،یوانەو شار یتڵەوەد یباج -
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 یکانیدا اینەت شترێو پ ڵەکسایە ەک وکردنێخەب ڵمندا یپشو -
 شەداب ەب انیباوک  انی کی. داەوەتێگرەد شیباوکان ،ەوەگرتەد

% 9٠و  ەیەه انەیکڵەمندا یوکردنێخەب یپشو یکردن ماف
 ەکرا ب ەیەماو مەدا ئ ٢٠٠٢ ڵیسا ە. لگرنەردەو انەیکەمووچ
 .ژۆر 48٠

 ەیداچوونێباج پ ەک نێکدێپ کەڵخ یزبێو ح کراتۆمێدڵایسوس -
 .ڵسا ٦٥ ەتێبب ینینشەخان ینەمەو ت ێبکر ۆب

 .ێبرەال د نیزێب ینێپۆک -

197٥  

 رەگەئ رانەنابەپ ەب ێدرەد کانییەوانەشار ۆب نگدانەد یماف -
 .تنێبووب ێجەشتین دێسو ەل ڵسا ێس ەل اتریز

 وەرەب ڵسا ٢٥ ینەمەت ەک سەک رەه ێنو یکیەاسای یێپەب -
 اینەت شترێبکا. پ کۆزەن ۆیخ ەبدا ک ارڕیب ێتوانەد ێب ەوەرەس
 یارڕیب ەب شیوەبوو ئ یفسەن یشۆخەن انی شۆخەن یسانەک ۆب

 .کراەدادگا د
 داەییئاماد یلۆپ ەل ێبەد ڵسا شەش نەمەت یناڵمندا مووەه -

 .ننێبخو
 .ێبرەد ەوەڕێب وتەن تەبیتا ەب ەوز یوتکردنەکەپاش ەیرنامەب -
 .ێزرەمەداد مۆڵکهۆست ەهاوجنس خوازان ل یکخراوێر -
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 ۆب ێوەکەڕێب ەناوچ یویراد داەناوچ ٢4 ەل ەک ێدرەد ارڕیب -
 .ەیەناوچ وەب تەبیتا یکانڵەواەه ەیوەکردنواڵب

 .ەوەتێکرەد مەداهات ک یباج -
197٦ 

 ٥٠و  ناڵمندا ەیباخچ زارەه 1٥٠ ێبەد ەک داەد ارڕیب پارلمان -
 .ێساز بکر ناڵمندا یەیکا ۆخانوو ب زارەه

 .ەوەتێکرەد مەک شەکید یکێداهات جار یباج -
 .ەکراو ەژمار ەارەیس نیۆمل ێس -

1977  
 ەڵگەل دراوێگر ۆیو زانک اڵبا ەیدرسەم رۆز یکەیەژێر -

 .ەوەتێکرەد کانەشار ەل شووێپ یکانۆزانک
1978 

 ەب یلکولەئ ەیوەخواردن ۆب کالمکردنێر تڵەوەد امبرداۆڤن ەل -
 .کاەد ەغەدەق یواوەت

1979 
 ەیوەکردن مەک رەسەل نێکدێپ رەنتەو س کراتۆمێدڵایسوس -

 ەل اویژن و پ یکسانیەو  کانڵەماەبن ۆدوکتور ب یباج، دانان
 .کاردا

 ەغەدەق ەوەکیباب و دا نیەال ەل ڵمندا یئازاردان انی دانێل -
 (11/٦) .ێکرەد
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 یاسیس

 ڵیسا ەل ەیینیبنچ یاسای ەیوەکردنێو نو ەوەداچوونێپ یێپەب -
 پادشا .تڵەوەپارلمان و د ەپادشا درا ب یتەاڵسەدا، د197٠

 .هاتێل یفاتیشرەت یکێقامەم کووەو

197٠ 

 ۆیک ەب شتنەییاگێڕپ ۆب ەوەتێکرەد یتڵەوەد ەکییایمپانۆک -
 .کانداییەتڵەوەد ایمپانۆک

 یووەڕرەب ەخانەکڕۆف ەل دایهاتن یکات ەل کایمرەئ یزێوڵبا -
 .تنامنڤی ەڕیش یدژ رانەشاندی. پێبەد شاندانیپۆخ

 .کاەد تەاڵژهۆر یروپاۆئ یتاناڵو یکێرەفەس ەمڵپا فۆلۆئ -
 7 یشدارەب ەب تنامڤی ەڕیش یدژ شاندانیپۆخ نیترەورەگ -

 .ێچەد ەوەڕێب مۆڵکهۆست ەل سەک زارەه
 مووەه ن،یتڵەوەد انەیربۆز ەک کانەرمانخانەد داەد ارڕیب پرلمان -

 ەڵگەل کێوتنەککێر تڵەوەد ،ەوەببن ۆک ادایمپانۆک کیە ەل
 .کاەد کانداەرمانخانەد نەخاو

 رەنتەس یزبێح دایپارلمان کیە یمەستیس یبژاردنەڵه مەکیە ەل -
 کراتۆمێدڵایو سوس راتێدۆم مەاڵ% ب٢٠ ەگاتەد یکانەنگەد
 .کاەد مەک انیکانەنگەد
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1971 

 ەک نێکرەد شەداب کانداەشار رەسەب کانییەتڵەوەد ەرمانگەف -
 .ەوەتێسووک بکر ختەتیپا یبار

 یکێگروپ نیەال ەل مۆڵکهۆست ەل یسالوۆوگی یزێوڵبا -
 .ێکرەد رۆرێت ە"وایاسڤ"کر یتوندئاژوو

 ەچنە. دگرنەد رزەب یدار ینڕیب ەب شێپ ەنگیژ ینگرانیەال -
 .ێنێستەدەرەپ رۆز ەنگیژ ەل ینگریە. الشنینەداد ەکەدار رەس

 .نەکەباج د ی%٥ ەوەکردن مەک یداوا کانییەبورژواز ەزبێح -
 ەرجەم وەب ێبدر کانەزبیح ەب یتەارمی ەیپار ێدرەد ارڕیب -

 انی ێبەه کانییەوانەشار ۆب انینگەد یدەس ەل ٢،٥ ەل اتریز
  .پارلمان ۆ%ب4

 .ێکرەد ادیز ییاساینا یکەچ یگرتنەڵه یسزا -

197٢ 

 .ێبکر داڤینایسکاند وێن ەئازاد ل یبازرگان ەک داەد ارڕیب پارلمان -
 یمبابارانۆب یتوند ەب رۆز "ەمڵپا فۆلۆئ" رانیزەو کۆرەس -

 .کاەد ەدانیئ تنامڤی ەل کایمرەئ
 .ێریگەدەڵدانرا بوو، ه داەڕش یکاتەل ەک عدامێئ یسزا -
و  ننێفەڕد دێسو یرەربێموساف یکەیەکڕۆف یرواسۆک یکێگروپ -

 یزێوڵبا ەک نەکەد ەسەدوو ک وەئ یردانەب یداوا
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و  کاەد ڵبوەق ەکەرجەم دێ. سوەکوشتوو نیااڤیگوسالیۆ
 .نێدرەد رەب کانەوگانەگر

1973 

 یەاسای مەئ ێیپە. بکاەد ندەسەپ رێڕۆت ەدژ یاسای پارلمان -
بن.  ێجەشتین ێوەل انی دێسو ەنێب ییەن انۆیب ستانیرۆرێت
 ەوەبزووتن نیەال ەل ەکڕۆف یرفاندن ۆیه ەب شەمەئ

 داەناڵسا وەل ەبوو ک ەقاویفرەو ئ نیستەلەف یکانەخوازیآزاد
 .ەوەتێبەد ەخنەر یوڕوەرەب یەاسای مە. ئکردبووێپ یستەد

 یسمەر ەب ەوەدێسو نیەال ەباکوور ل یایکور لدایئاپر ی٦ ەل -
 .ێناسرەد

 یرەنابەپ ،یلیش ەل ەئالند یدژ ەب ەنوشیپ یتاەکود پاش -
 .دێسو ەنەکەروو د پەچ ییایلیش

 کەو انینگەو راست د پەچ یکۆدووک بل رەه بژاردنداەڵه ەل -
 .ێبەد کیە

و  وتەن ینرخ رەس ەکاتەدکار لیسرائیو ئ بەرەع ەڕیش -
 .ێکرەد ینێپۆک نینزێب

 یاریزان ەیوەکردنۆک ۆب ینێنه یزگاەد یقاودانەل -
 رەسەل هاەروەو ه تاڵو ەیوەرەد ە( لی/جاسوسڕیخوی)س
 یکەیەدارێئ ەک ەوەئ ۆیه ەبوو ب تاڵو ۆیخ وێن یکانەپەچ
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برات(  رێتێو پ وی)جان گ کانەوانەژنامۆر ە. دوو لێئاشکرا دابنر
 ێپ انیندانیز ڵسا کیەکام رە( هانرقاودە)ل یجاسوس یتاوان ەب
بە گوتەی خۆیان )لە بیرەوەرییەکانیاندا( ئەمە پیالن  .ێدرەد

بووە، چوونکە ئەوان یارمەتی فەلستینیان داوە لە ژێر گوشاری 
 ئیسرائیلدا زیندانی کراون.

1974 

 فۆڵۆئ ەیخنەر یگرژ مەاڵب ەوەنۆڕگەد زێوڵبا کایمرەو ئ دێسو -
 .ێنێمەد رەه تنامڤی یبومباران ەل ەمڵپا

 ەیکارخان ۆب دێباکوور و سو یتنامڤی وانێن ەل کێمانەیپ -
 ۆب دێسو یتەارمی نیترەورەگ ەمە. ئێسترەبەد یزسازەکاغ

 .ەکات وەئ تاەه ەمەهێس یایدن یتاناڵو
 ێبدر اتر،یز نیۆمل کیە ەل ی% قازانج1٥ داەد ارڕیپارلمان ب -

و  زراەدام ٥٥ ڵیسا ەل ەک یتڵەوەد یدانانیەرماەس یندوقەس ەب
 .بوو ەنگانەت یکات ۆب تداڵەوەد ستەدەل ەپار یبوونەئامانج ه

197٥ 
 ،یژۆدولیگوتار و ئا یئازاد ،ینەمەچاپ یئازاد ەب تەبیتا یاسای -

 یکسانیە یو ماف اسادای رەرانبەب ەل ندانەشاروم یرەرابەب
 ە. شا بێکرەد زترێهەو ب ێکرەد رەسەل یداگرێپ نگدانەد
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 یاسیس یتەاڵسەد چیو ه ەوەتێخرەدوور د تەاسیس ەل یواوەت
 .ێنێنام

 اڤیگوسالیۆ یمارۆک کۆرەس تویمارسدا ژوزف ت یمانگ ەل -
 .کاەد دێسو یردانەس

 ناوەب یکخراوێ)ر ف،ۆنهیما رێبادر یگروپ لدایئاپر یمانگ ەل -
 ەل ژئاواۆر یمانڵئا ەیزخانێوڵ( بامانڵئا یسوور یشەرتەئ

 یو داوا گرنەد ەبارمت ەب زێوڵبا .نەکەد ریداگ مۆڵکهۆست
 مانڵ. ئانداندانیز ەل مانڵئا ەل ەک نەکەد انڵیاەڤه ٢٦ یردانەب
 ەوەستەد ەب انیکۆنارنج ەڵەه ەب کانەریوگانگەناکا. گر ڵبووەق
. و نێکوژرەد وگانەو دوو گر انۆیخ ەل کیە ،ەوەتێقەتەد

 یندانیز ەل ەگروپ مەئ یکانەرەبێ. دواتر رێدێپ ییتاۆک ەدراماک
 .ناێه انۆیخ یانیژ ەب انییکوتا مانڵئا

 .سیپار ەل دێسو یخانوو رەس ەتێکرەد رشێه یستەد یبومب ەب -
 ڵایسوس ۆب ەپار یقاچاخ کردن ەل کراتۆمێدڵایسوس یشدارەب -

 .ێدرەد قاوەل نالندیف یکراتانۆمێد

197٦ 

 ەیوەرەد یریزەو ەک مەاڵب ەبوو واوەت تنامڤی ەڕیش یرچەگ -
 یدژ ەب سەک زارەه 13 کاەد دێسو یردانەس کایمرەئ
 .نەکەد شاندانیپۆخ
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 پەچ یزبێو ح کراتۆمێدڵایسوس پتامبرداێس یبژاردنەڵه ەل -
 ەتێوەکەد تڵەوەو د نەددەد ستەدەل انیکانەنگەد ی% 1،3

 ەل سەک کیە. یکانەراست ەمانەیو هاوپ کەڵخ یزبێح ستەد
. ێبەن ٥٠ ەب ٥٠ ەک ەوەتێکرەد مەپارلمان ک یندامانەئ ەیژمار
 .سەک 349 ەتێبەو د

1977 

 یندامانەئ ەل ۆسکۆم ینگریەال ستینۆمۆک یکارانێکر یزبێح -
 .ێزرەمەداد پەچ یزبێح ەل ەوەابوویج

 یگروپ ەل یتەندامەئ ۆیه ەب سەک یمارسدا س یمانگ ەل -
 ۆیو ه نێکرەد رەسەستبەد مانداڵئا یسوور یشەرتەئ
 ەل رپرسەب یکێژن ەانیسوویو ەک ەیەوەئ انیکردن رەسەستبەد
 .بگرن ەبارمت ەب ەکراتۆمێدڵایسوس یندامەئ ەک تداڵەوەد

 هۆی ەب ەک یساز یشتەک یکانەکارخان ەل ەشەب وەئ تڵەوەد -
 .ێگرەد رداەسەب ستەداخراون، د ەوییەئابوور یخراپ

. ەوەتێکرەد مە% ک1٠( نۆ)کر ەپار ینرخ ستداۆگۆئ یمانگ ەل -
 .ەوەکرابوو مە% ک٦ شیشترێپ کێمانگ
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1979 

 یتیەدژا ەوەتۆڤیەس نیەال ەل فغانستانەئ یرکردنیداگ -
 .ەوەتێوەکەدێل یکانیەدێسو

 رەسەستبەد تۆڤیەس ۆب ۆڕیخیس ۆیه ۆب سیلۆپ یکێرێچاود -
 .ێدرەد ێیپ ییتاەتاهەه یندانیو ز ێکرەد

 

 یکولتوور

  .ێکرەبوو، ئازاد د ینرخ کیە شترێپ ەک بێکت ینرخ -

1973 

 نماریئ نیەالە" لیریرگەهاوس کیە یکانەنەمی" د ەیریزنج -
 .کاەدێپ ستەد نیۆزەڤیتل ەل ەوەنەرگمێب

1974 

 .ەوەتێکرەد مۆڵکهۆست یکولتور یخانوو -

197٥ 

 ەب داەد ارۆڤو گ بێکت ەب دانیتەارمی رەسەل ارڕیپارلمان ب -
 ێردرێبن ەک کێبێ. کتکۆرەناو یباشتر کردن یهاندان یستەبەم
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 ەوەتێندرێخوەد ەزاوەشار یکێسەک نیەال ەل یکولتور ەیداریئ ۆب
 نگاندنەسەڵه ەیتیمۆک ەب شەشکێپ ۆیخ یچوونۆب وەو ئ
 .ێدرەد یتەارمی یدانەن انیدان  یارڕیب یەو دوا کاەد

197٦ 

 ەل اتریز بواەد یهلەئ یایمپانۆک نەخاو کداڵێسا ەل هاتەشدێپ -
 رەسەل ینووس یکێکۆریچ نێنگریل دی% باج بدا. ئاستر1٠٠

 ی. چاپەوەکاتەد ۆک داێیت یباج ێێەپ یکەیەسیک ەک کێرەجادوگ
 مەک ۆب کەیەوەکاردان ۆیه ەبوو ب داەژنامۆر ەل ەکۆریچ مەئ

 انۆیخ یانیژ ەل رپرسەو ب وارەندێخو یکەڵباج. خ ەیوەکردن
و  انۆیخ یانیژ یرجەلومەه رەس ەنەکەکارد ەوێش مەب
 .انەیکەڵەمۆک

 شاندانیپۆخ لێبۆن یتەاڵخ یشکردنەداب یدژ ەب سەک 3٥٠٠ -
 ەک دمانیفر لتونیم ەب ەدراو یئابوور یتەاڵخ ەچوونک نەکەد

 (11) .ەبوو یلیش یرۆتکتاید ەنوشیپ یستەهاود
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199٠-198٠ 

 یکارێکر ەیوەبزووتن

 یتووش ەوەتاز یژۆلۆتکن یهاتن ۆیه ەب ەکید یکێجار یداریەرماەس
 ،ەتاز ەیکارخان ەیوەو کران کانەنۆک ەکارخان یبوو. داخستن رانەیق
 ی( و گران بوونلدایسرائیو ئ ربەع ەڕیش ە)ل فتەن یرانەیق

 یتاناڵو وەرەب کانیەرماەس یتنەاڵه ۆیه ەبوو ب ینەمەسووت
 یو الواز بوون یکارێب ەیکەام. ئاکمەهێس یایدن یندەمڵەوەد
 رێمارگارت تاچ ێینو یسمڵیبرایل یبوو. هاتن یتیەەاڵمۆک یرانەشگوزۆخ
 ەبوو ک کێرمانەد کایئامر ەل گانیر دڵو رونا سینگلیئ ەل

 انیاریشنێپ رانەیق ەیوەبوون ووەڕرەب ۆب ەییوەتەونێن یداریەرماەس
 ڕۆڵینتۆک ەل ستەد کانەتڵەوەد بووەد ەاریشنێپ وەئ ێپ ە. بکردەد
 ەکخراوێبکا و ر ەکشەپاش یتڵەوەد یشە. بگرنەڵه کانیەرماەس
داگرت و  یروپاۆئ مووەه سمیبرالیولێ. ننێالواز بکر کانییەکایندەس
 یەیرماەس یئازاد بوون ەیکە. ئاکامناێکهێپ انیشەهاوب ڕیبازا یتاناڵو
 رفراوانەب یکارێب یکهاتنێو پ دانانیەرماەس ۆسنوور ب یو الچوون تاڵو

 دداێسو ە.  لکانەکراتۆمێدڵایسوس ەیرنامەب ەیوانەچێپ ەبوو. راست ب
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 ەیبوو و ژمار نیزەداب یتووش یساز یشتەک مووانەه ەل رەب
 کیە ە( بوو ب1983-197٥) ڵسا شتەه ەیماو ەب یکارانێکر
 ەوەکید یکێنێشو ەل یکارێب ەیوەنگاربوونەرەب ەمجارە. ئمەنجێپ
 شەمەو ئ کردەچاک د انیکانەنۆک ەخانوو كەڵ. خداەڵهیرەس
 (1٥) .بوو کارێو کر لەلوپەک ەب یستیوێپ

198٠ 

 7٥٠ ەب کینز دا،ەکار روو د ڕیبازا ەل ەورەگ یکەیەشێک -
 .نێکرەردەد انی گرنەمان د کارێکر زارەه

 .ێکرەد سندەکاردا پ ینێشو ەل اویژن و پ یکسانیە یاسای -

1981 

 شتەه ەیماو ۆب رگەجلوب یتڵەوەد ەیکارخان یکارانێکر -
 نیچنەپارچ ەیشی. پنەکەد ریداگ رێسەیئ ەیمانگ کارخان

 ێوەانەید کارانێ. کرەداخراو ەکارخان رۆو ز ەبوو ەشێک یتووش
 ەب ێبدر یتڵەوەد یتەارمیو  ێدانر ەپارچ ۆگومروک ب

 یگاێر ەل ەک سمیبرالیولێن یکانەرجەم ەل کێکیە. کانەکارخان
 ۆب کانەسنوور یئازادبوون کرا،ەد چاوەر ەوەکانییەتڵەوەودێن ەبانک

 ەل یشۆچاوپ انی ەگومروک بوو. وات یبوونەو ن ەو برد ەهاورد
 .کۆگومر یالبردن انی ەییوەتەونێن ڕیبازا
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 یندەناو یرەنێدوو نو ییشدارەب ەب رانەیق یکێگروپ -
 ەک ێزرەمەداد کراتۆمێدڵایسوس یرپرسەو دوو ب کاکانیندەس
  .ەوەننیبب یئابوور ەیشێک ۆب کەیەگاچارێر

1983 

 ەل سەک زارەه 7٥ یشاندانیپۆخ 1983 یرەکتوبۆئ ی4 -
 ەل ینینشەخان ەیمووچ یدانان ینانێکهێپ یدژ مۆڵکهۆست

 کانەو راست کاەد تڵەوەد ینگریەال پەچ یزبێبورسدا. ح
 وانێن ەل رۆز یژێ. وتووێداخر ەندەناو وەئ ێوەانەید

. وتەک دواەب ەکەکرا و کار کانداەو راست کراتۆمێدڵایسوس
 یتەاڵسەد یکات ەو ل كەڵخ ەپرس ب ێب ەب یەدوا ڵسا ەپازد

 ەب انیکانەوتەکەپاش مووەه سەک رۆکرا. ز ەکار مەس.د. دا ئ
دانرا بوو  ەانیایمپانۆک وەئ یرسۆب ەل ەکەپار ەئاودا چوو. چوونک

 یحساب ەل ستیوەیەد تڵەوە. دبوویزەداب رۆز انییئابوور ەک
 یارڕیب پارلماندا  1983 ە. لێپ رەس ەوەانخاتیب كەڵخ ەیپار

 .دا رەسەل
. ۆڕێگ ەوەهات ەمووچ ەیمیب یندوقەس یباس ەبوو ک داەکات مەل -

 ەل ەپار کڕێب ایمپانۆک یقازانج ەل ەبوو ک ەوەئ ەکەخواست
 ەیمووچ یتوانەین نکارەکات خاو رەه ەک ێدابنر کێندوقەس
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 ەل ەندوقەس مە. ئێبدر ەمووچ ەندوقەس وەبدا ل کارانێکر
 .ەویەرایگەڵدا ه199٠ ەدا دانرا و ل1983

1984 
 ەییوەتەونێن یکخراوێر ەکارکردن ل ۆب یرکارێف ەیسەدرەم -

 .ێنرەداد
1988 

( فی)س یکایندەس یهلەئ یشەب یندانەکارم ەل زارەه دەوەن -
 .ێبەد جۆکردن گ ەناردەه یشە. بگرنەمانگ ماند ندەچ

 ۆی. هەوەتەبوو مەک رۆز یکارێکر ەیوەبزووتن یچاالک ەک نینیبەد
 یکیەال ەو ل ەکارانێکر یانیژ یرجەلومەه یباشبوون کیەال ەل
 ەک ەماوەن انیوایه ە. واتەتەاڵسەد ەب ەمتمان ەیوەبوون مەک ەوەکید
 .بکا ۆب انیکێکار ێتوانەد تەاڵسەد
 

 ژنانتێکۆشانی 
198٠ 

 یتوند ەب رۆو ز ێزرەمەداد اویژن و پ یکردن کسانیە ەیداریئ -
 ڵەسا مووەه وەپاش ئ شتاشێه یرچە. )گێکرەد ۆب یکار

 یکەچ یربوونێف ەیورەد و یربازە(. سەبووەن ێجەبێج یواوەتەب
 . ێنرەژنان داد ۆب ییواەه
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1984 

 ێزرەمەژنان داد ەل یرگرەب یتڵەوەد یندەناو -
 .ێدرەژنان د ەسوپا ب یکانەنێشو مووەه ەل شداربوونەب یماف -
 .مەکیە ەبنەاروپا د ڵیفوتبا ێکڕشبێپ ەل دێسو یژنان -

198٥ 

 مەکیە ەمەئ رەنتەس یزبێح یرێتێکرێس ەتێبەد رێسود نیکار -
 .تێپارلمان ب ەل ەک کداێزبێح ەل ەژن یترێسکر

1989 

 یندەناو ەیمووچ ی%7٠ ەگاتەژنان د یندەناو ەیمووچ -
 داەکاران وەل اتریژنان ز ەک ەیەوەئ ەمەئ ۆی. هاوانیپ
 کسانیە یکار ۆب ناە. دەمەک ەیمووچ ەک نێریگەردەو

 ۆیه ەژنان ب ەک ەیەه شەوە. ئێدرەد کیە کووەو ەیمووچ
و  گرنەردەو رترۆز یپشوو داڵمندا ەب شتنەییو راگ یشۆخەن
 .انەیناڵسا یداهات ۆیک رەس ەکاتەکار د ەمەئ

 نن،ێد ستەد ەب کداێنێشو مووەه ەکارکردن ل یماف ژنان -
 .سپادا یزیر ەل تەنانەت

 ەو ل ێبە% د7 دایتیەرپرساەو ب کاناڵبا ەستۆپ ەژنان ل ەیژێر -
 .%44دا  LO یکخراوێر ە%. ل1٢ کانداەکخراوێر
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 نکارانەو خاو ەشیپ

198٠ 

 ینێرەئ ینگە% د٥8 ەک یمۆتەئ ەیوز رەسەل مۆفراندێر پاش -
. داەد رۆرئاکت ەدوازد یخستنەڕێب یرمانەف تڵەوەد ،ەوەتێنێد

 ەبۆن ەبوو ب بارەل رجەلومەه رکاتەه ەک ێدرەد ارڕیهاوکات ب
 .ەوەنێریگەڵه

198٥ 

 ٢٠1٠ ڵیسا تاەه مۆتەئ ەیوز ەک ەدانراو تداڵەوەد ەیرنامەب ەل -
 ەتێبەد یسروشت ی( گازەبووەن شتاێه ٢٠17) ێبێپ ییتاۆک ێبەد
 .ەوز ۆب کەیەرچاوەس

 یکەیەکارخان تڵەوەد یتەارمی ەب ڤۆڵڤۆ ینسازیماش ەیکارخان -
 .ەوەکاتەد اڵاێڤئود ەل ێنو

198٦ 

 ند،ێه ەڵگە" ، لرشۆ"بوف یکەچ ەیکارخان یکردن یبازرگان -
. ەداو ەشۆفر وەئ ۆب یلیرتەب یە. گواێریگەد رەسەل ەیخنەر
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 یکانەنیم ەیربۆ. زشتۆفرەد شیراقێع ەب یکەچ رشۆبوف
 .رشنۆبوف یدروست کراو راقدا،ێو ع رانێئ ەڕیش ەدانراو ل

1987 

 ەمانەیپ ەک داەد ارڕیب نکارانەخاو یکایندەس یرەبەوەڕێب -
  .ێبێپ ییتاۆک LO ەڵگەل انەیکییەگشت

 اینەو ت ێخرەداد یهلەئ یشتەک یدروست کردن ەیکارخان -
 .ێکرەساز د ەڕش یشتەک

 ەب ەک یکیکنێت رۆز یلەلوپەک یکردنەهاورد یدژ ەب کیەاسای -
 .ێنرەداد ێناسرەد ەڕش ەیسەرەک

-  

 انرێرزەو کشتوکاڵ و

کشتوکالدا  ەل دێسو یکەڵخ ی%84 شووداێپ ەیدەس یکانەئاخر ەل
 ە% ل 8/1 اینەت ستدایب ەیدەس یکانەئاخر ە. لەکردوو انیکار

 ەمەئ ەاریبوو. د رترۆز شەکەمەرهەو ب کردەد انیکشتوکالدا کار
 مەاڵبوو، ب ڵکشتوکا ینانێمهەرهەب یکردن ەییشیو پ کیکنەت یئاکام

. کردەد ادتریز یکارێب ەیژێشار و ر ەهاتەد ەوەکانەگوند ەکار ل یزێه
(1٦) 
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 یتیەەاڵمۆک

198٠ 

 یکێحوکم رەه ە. واتێبەد ێجەبێج ییاسای ینگاندنەسەڵه یماف -
 یاسای ەڵگەل ێکرەد یداریو ئ یتڵەوەد یکێرمانەف انیدادگا 

 .ێدابیال اسای ەل کاە. نێبکر راوردەب ەیینیبنچ

1981 

 .کاەد کارەستبەد فوونەتل یکیتوماتۆئ یمەستیس مەکیە -
 کانەرەشبۆه ەماد یتووشبووان یجباریئ یرکردنەسەچار یاسای -

 .ێنرەەداد
 .ەوەتێکرەد مەک یکارێب یتەارمیو  یتڵەوەد یتەارمی -

198٢ 

باج  یماەبن کرات،ۆمێدڵایسوس یوانیو پشت تڵەوەد یاریشنێپ ەب -
 .ەوەتێکرەد مەک

 ەممەش یژانۆر یلکولەئ ەیوەخواردن یفروشتن یشگاکانۆفر -
 یژانۆر ۆیە. بەیەوەخواردن ەیوەکردن مە. ئامانج کێخرەداد
 .ێبەد بالغەرەق رۆز ینەیه

 .ێخرەداد یبازرگان یژوور -
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 نۆکر ی. نرخێکرەد ادیو توتون ز ینەمەریش ۆب یتڵەوەد یباج -
 .ەوەتێکرەد مەک

 .ێنرەالوان داد یندروستەت ەب شتنەییراگێپ یاسای -

1983 

 ۆیخ ەچوونک ەوەتێبکش کارەل ستەد ێکرەداد ناچار د یریزەو -
 .ەکردوو یهلەئ یباج ەیرنامەب کیرەخ

 .داەد دێسو ەل یقوربان مەکیە دزیئا یشۆخەن -

198٥ 

 انەیرکەد انیستاۆ. مامگرنەمان د تڵەوەد یندانەکارم -
 .خاەداد ستۆپ ینێو شو کانەسەدرەم تڵەوەد ە. واتێخرەدادێل

و  ڵسا کیە ەیوەرەس یکڵێمندا مووەپارلمان ه یاریبر ێیپ ەب -
 .ێبکر رخانەت ۆب ناڵمندا ەیباخچ ەل یگاێج ێبەد وین

1987 

 انیکانەرکەو ئ ێکرەد یندەاسابی نڕیبەمار ێب ەب ینیهاوژ -
 .ێکرەد یارید

 .ێدرەد یتڵەوەد ینیۆزەڤیتل ڵیدوو کانادانانی  یارڕیب -
 .ێنرەداد ەسروشت و وز یندەناو -
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1989 
 ەیکە. هوننەیێگەراد واڵربەب یکێمان ستاکانۆمام زداییپا ەل -

. ەکانەسەدرەم یبارەکارو ەل تڵەوەد یردانەوێت ستەد
 رێژەل کانەسەدرەم ەک داەد نگەپارلمان د نجامەرئەس
 .بن کانداەنۆمۆک یتیەرپرساەب

 
 یاسیس

198٠ 
 ڕکو انی ێپادشا کچ ب یمەکیە ڵیمندا ەک داەد ارڕیب پارلمان -

 ینشنێج ەتێبەد ایکتوریپادشا "و یپادشا. کچ ینینشێج ەتێبەد
  .یباب

پارلمان  یندامانەئ مووەه ەک دایتەبیتا یکەیەوەبوونۆک ەل -
 .ێکرەد ادیز یتڵەوەد یباج شدارنەب

 شانین ستەد ەوەییەوەتەونێن یکخراوێر نیەال ەل ەمڵپا فۆلۆئ -
 .راقداێو ع رانێئ ەڕیش ەل وانییوبژێن ۆب ێکرەد
1981 

 یکەرەس ی. دروشمێزرەمەداد (Miljöpartiet) ەنگیژ یزبێح -
ژن و  یکسانیە یو پرس یئاشت ،ەنگیژ ەل یرگرەب ەزبێح مەئ
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( كێاویو پ كێ)ژن سەدوو ک ەک زبنێح مەکیە ەمانە. ئەاویپ
  .یرێتێسکر ۆب نێنەداد

 .ێکرەواژوو د کایمرەئ ەڵگەل یرگرەب یکێمانەیپ -

198٢ 

 یزبێح یرۆز یشچوونێوپەرەب بژاردنەڵه یئاکام -
 مە. لێنێکدێپ تڵەوەد ەمڵپا لوفۆو ئ ەکراتۆمێدڵایسوس

 .دێسو یزبێح مەدووه ەبنەد کانەراتێمود داەبژاردنەڵه
 ەیشێ. کێگرەد ەوەستەدەب تڵەوەد سانید کراتۆمێدڵایسوس -

 یکانەنێشو کووەو یرچەبوو. گ انیوانەڕچاو یئابوور یرۆز
و  یکارێکر ەیوەبزووتن یندەوەیپ مەاڵب بووەن روپاۆئ ەیکید

 .بوو داەشێک ەل نکارانەخاو

1983 

 ەیناوچ ببێ اڤینایسکاند ەک کاەد کێوازەبانگ یوانیپشت تڵەوەد -
 .داەڕش یکات ەل تەنانەت ،یمۆتەئ یکەچ ەل ڵتاەب

1984 

 تۆڤیەس یکانییەایرەردێژ ەک ێکرەد ەوەئ یباس ڵسا ندەچ -
. ێنێب ستەدەب ەگەڵب ێناتوان دێسو مەاڵ. بدێسو یکانەئاو ەنێد
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 یئاسمان تۆڤیەس ینگەج ەیکڕۆف داڵەسا مەئ یستۆگەئ ەل
 .کاەد ەیدانێئ یسمەر ەب تڵەوەو د ێنێزەبەد دێسو

198٥ 

 .کاەد تۆڤیەس یکێردانەس یباس ەمڵپا فۆلۆئ -
 رەنابەپ یرگرتنەو ۆب کانییەوانەشار ەیربۆو ز تڵەوەد یمانەیپ -

 ەیوانەو ئ ێکرەد لۆنترۆک یتوند ەب رتۆ. پاسپەوەتێشەوەدەڵه
 (11) .دێسو ەنێب نێنادر ێر ،ێیەپ انەیساخت یرتۆپاسپ

198٦ 

 ەمە. ئێکوژرەد مۆڵستوکه ەل ەمڵپا فۆلۆئ دایبروارێف ٢8 ەل -
 یسیلۆپ ینیپشکن نیترەورەو گ ەوەتێگرەد ەڵمۆک کۆش کووەو

 ە. لەیوەگرێج ەتێبەد نۆکارلس ارڤنگی. ئکاەدێستپەد دێسو
 ەل کێکیە شترێپ ە. چوونکێکرەپ.ک.ک تاوانبار د تاداەرەس
دواتر  مەاڵ. بەکردوو رۆرێت لە سوێد انیانۆیخ یشووێپ یندامانەئ

 یسمەر ە. بەبووەن ەوەوانەئ ەب یندەوەیپ چیه ەک ێبەئاشکرا د
 یکێسەک نجامەرئە. سێکرەپ.ک.ک د ەل بوردنێل یوادا
 لوفۆئ ەک ێکرەتاوانبار د نۆترسێپ ستریکر یوێن ەب یلکولەئ
 ۆب ییتاەتاهەه یندانیو ز ێکرەد ییو دادگا ەکوشتوو ەیمڵپا
 ەیگەڵب ەچوونک ێکرەدئازاد  یەمانگ دوا نجێ. پێچەردەد
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 نەهوەئ کەڵخ انیستیو سە. بەبووەن ەوەستەدەب انیستیوێپ
. نەدەد ێیپ یبووەرەق نۆکر زارەه 3٠٠دواتر  کڵێ. ساەوەنەبک
 ەلیفا وەئ ستاشێکرد. ئ یگوماناو یکێمردن چووەنێپ یرۆز

و  ەدروستکراو رەسەل ینتێکومێد یلمیف ندەچ یرچەو گ ڵەیەئاوا
 مەاڵب ،ەبوو داێیت یستەد سیلۆپ یرپرسەب ەک ێکرەد ەوەئ یباس
 .کراونەن شانیستنەتاوانباران د ایتاوانبار  یراشکاو ەب شتاێه

 یرێکرتێس 198٦ تاەه ەوە1978 ەل ەمڵپا فۆلۆئ -
 ەل ەیخنەر یراشکاو ەب وەبوو. ئ ستیالیسوس نالیۆرناسەنتیئ
 یدیرتاەو ئاپ تنامڤێ ەڕیش یدژ ەو ب گرتەد کانەرۆکتاتید
 شەمانەئ رەپراک و... بوو ه یرکردنیباشوور و داگ یقایفرەئ

 .و رەنگە کوشتەکەشی دێسو ۆب رنجەس یشانێراک ۆیه ەببوو ب
1987 

 کارەل ستەد ۆیه ەتێبەد ندانیز یپشو ەل کێرۆخیس یتنەاڵه -
 .داد یریزەو ەیوەشانێک

 ۆیخ ەڵگەل ایدن یکانەبورس یو باق ێزەبەداد ورکیوین یبورس -
 .ێشێکەراد

 یماف نێردرێژمەد کیتنێئ ەب کانەرێسام کووەو یچەرەق -
 .ێدرەد ێپ انیینینشێج

 یتەارمی ێڵێهەن ێج ەکامبوج ب تنامڤیێ رەگەئ داەد اریبر دێسو -
 .داەن ێیپ
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1988 

 شانین روپاۆئ یشەهاوب ڕیبازا رەسەل ۆیخ یندەزامەر تڵەوەد -
 .داەد

 یمەک کانەکراتۆمێدڵایسوس ینگەد یرچەگ بژاردنداەڵه ەل -
 ەل تڵەوەو د نێد کێپ پەچ یزبێح ەڵگەل مەاڵب ،ەکردوو

 ەتێد مجارەکیە ۆسروشت ب یزبێ. حەوەتێنێمەد اندایستەد
 .ەوەپارلمان

 .کاەد کایمرەو ئ نیستەلەف یوانیناوبژ دێسو ەیوەرەد یریزەو -
 .ەوەتێبەد رزەب وتەن یباج -

1989 

 .کاەسنووردار د کانییەبولغار ەتورک ەدان ب یرەنابەپ تڵەوەد -
  (EU) روپاۆئ یشەهاوب ڕیبازا یندامەئ ەتێبەد دێسو -
 یکیەویراد ەل کێناڵسا ،یرام دەحمەئ یوێن ەب کیەالەم -

و  یژیتوند و ت ەیندەپروپاگ سالمیئ ویراد یوێن ەب ەییناوچ
 شەو ش ێکرەد رەسەستبە. دکاەد لیسرائیئ یدژ ەب ەقس

 (11) .ەوەتێدرڕبەد ۆب یندانیمانگ ز
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 ەکچووێت داۆوخێن ەل تۆڤیەس ەک دایشانین نیبرل یوارید یروخان
 کایمرەهات و ئ ییتاۆک ردەس ەڕی( شرباچفۆگ ەیقس ەب هاەورە)ه

 پتامبرێس 11 ی. دواایدن یو ئابوور سەربازی یزێزله اینەت ەبوو ب
 ستاێبوو، ئ کایمرەئ یدژ ەک بووەن ستینۆمۆک اینەت ەک وتەرکەد
 .ەوەشێپ ەتەهاتوو ستیرترو ەییوەتەونێن یکێزێه

 یکانییە. راسترگرتەو ەیانییانکارۆڕگ وەئ ییراێخ ەب رۆز دێسو
. اریپرس رەب ەوتەک ەوەچ ژوور ەوەرەد یتەاسیس یبارەچ ل شووێپ

 یکەرەد یترسەم ەیوەمبوونەک یمانا ەب تەاڵژهۆر ەیرەب یالچوون
 یمانا تریچ ینیەالێب ەک ۆڕێگ ەهات ەاریپرس مەئ داەکات وەل رەبوو. ه

 ڕیبازا ەل یشدارەب ۆیه ەبوو ب ەبوو ک ەسەفەن وەئ رە. هییەن
 باەکار ،یئابور کان،ییەوانەشار ەدرا ب کانەسەدرە. مروپاداۆئ یشەهاوب
. دراێل دێدانمارک و سو وانێن یئازاد کران و پرد فوونەو تل

 مەستیس یانۆڕگ رەسەل یەیرماەو س رکارەس ەراست هات یکێتڵەوەد
باو  ەدانان بوو ب ایمپانۆ. کەویەندراێشەوەڵه رانەبەمووچ یندەدانا. ناو

 یکراسۆمێدڵای. سوسکردێپ یستەد کانییەتڵەوەد ەشەب یکردن یهلەو ئ
 ەناچار کرا ل دایندەوێن یزێه رەرانبەب ەبوو ل کییەژۆلۆدیئا شترێپ ەک
 ۆیخ ەڵگەل یئابوور یرانەیق هاەروەه 9٠ ەیەی. دەڕێبگ کیرەش
 .شت رۆز یانۆڕگ ۆیه ەبوو ب ە. کناێه
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 یکولتور

 سکارۆئ یتەاڵخ 4 نەرگمێب نگماریئ یو الکساندر" ی"فان یلمیف
 .ێگرەردەو

 ەگاراژ بوون ل ەل ەک یشار یتارەق ینۆواگ 1٢٠ کێوەش ەب1988
  .نێکرەد نگەر ەوەکاران یتیگراف نیەال

 یبێکت ەک داەد یروشد لمانەس یکوشتن یفتوا ینەیخوم1989
 ەب یمێئاکاد دێسو یکیمێئاکادکەسی . دوو ەوینووس یتانەیش یکانیەئا
 .ەکردووەن یروشد ەل یوانیپشت دێسو یمێئاکاد ەچوونک نێڵهەد ێج
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٢٠٠٠-199٠ 

 :کانەرووداو یوتەر لە پێشدا

 یکارێکر ەیوەبزووتن

1991 

 گرنەکدیە انیستاۆمام یکایندەس دوو -
 ۆمڵما ەل ەیکەکارخان SAB ەیارەیس ینانێمهەرهەب ەیکارخان -

 .بنەد کارێب سەک 8٠٠ خا،ەداد

1993 
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 ۆب ەیەژێر مەئ کداێکات ەل کاندانەکارخان ەکار ل یزێه ٢7% -
 .ێبە% د7٠ ندانەکارم

 (EU) روپاۆئ یشەهاوب ڕیبازا 1994 ی٢ یمانگ ی٢8 -

 .کاەد سندەپ دێسو یتەندامەئ

1998 

 ەک ەیەکاردا ه ەل انیزراندانەدام ەل کێرۆج سەک ونیمل 1،3 -
 ۆب انی خت،ەوەوین ەنموون ۆ. بییتاەتاهەه یزرانەدام ەل ەاوازیج

 .بووەکار ه رکاتەتا ه انیکورت،  ەیماو

1999 

 کێشەب ەوەقازانج یبوونەن ۆیه ەب نۆکسیرێئ یایمپانۆک -
 .کاەد کارێب یکانەندەو کارم رەگیکار ەل رچاوەب

 ژنانتێکۆشانی 

199٠ 

 .یەکانداییەتڵەوەد ەرمانگەف یشەب ەژنان ل یکار %٦٠ -

1991 
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 ەوەئ یبات ەپارلمان ل ەژنان ل ەیژێر ،ڵسا ٦٠جار پاش  مەکیە -
 .%33 ەتێبە. و دێچەد یمەک وەرەبکا، ب ادیز ەک

199٢ 

 .لوند ەل ۆزانک ەژن ل یرپرسەب مەکیە ەتێبەد کێژن -
 ،ەرێکاتژم ٢٠ اوانیو پ 33 ەوڵەما ەژنان ل یکار یندەناو ەیژێر -

 .گرنەردەو یدارڵمندا یپشو اوانی% پ9

1994 

 رانیزەو ی% ٥٠ ێبەد ەک کاەد ەوەئ یباس کراتۆمێد ڵایسوس -
 کووەژنن. و ندامانە% ئ44پارلمان  ەل داەکات مەژن بن. ل

 یپارلمان یبژاردنەڵه ەیستیل ەک ێنەدیدا ەزبێح مەئ پینسێپر
 .بن اویژن و پ ەوین ەب ەوین

1997 
 اڵبا یشیشەک مەکیە کووە( ویرەدنبۆئ نایستی)کر کێژن -

 .ێنرەلوند داد یشار ە( لپۆسکی)ب
1998 

 نیرترۆز ە. کەکهاتووێژنان پ ەپارلمان ل یندامانەئ ی%4٢ -
 .کات وەئ تاەه ەیەژمار
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 نکارانەو خاو ەشیپ
1994 

 تڵەوەد ەچوونک یهلەئ ەتێبەد یواوەت ەئاسن ب یایمپانۆک -
 .ێشۆفرەد ۆیخ ەیکەشەب

-  
199٦ 

 .واەڕد زانێداه وەرەب یئابوور 194٠جار پاش  مەکیە ۆب -
1997 

 یرەنتەس ەیوەشانەوەڵه رەنتەو س پەچ یزبێو ح تڵەوەد -
 مووەه ٢٠17 شتاشێه مەاڵ. بنەکەد سندەپ کێبەبارش یمۆتەئ

  .ستراونەبەن کانەرئاکتور
1998 

 .ایتانیبر ەب ێشرٶفرەد SAB یسازەکۆفر ی %3٥ -

1999 

 ەیارەیس یشە)ب ڤڵڤۆ ەیکارخان ردۆف یکیمرەئ یایمپانۆک -
 ەیکارخان (HDW) یمانڵئا یکیەایمپانۆ. کڕێکە( دیهلەئ
 یمانڵئا ەیکید یکیەایمپانۆو ک ڕێکەد یرئاوێژ یشتەک

(Landa) ئاگا یایمپانۆک (AGA) ەب دێسو ە. واتڕێکەد 
 یکەرەد یەیرماەس یهاتن ۆب یکانەسنوور روپاۆئ ەل یشدارەب
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 یەمانا وەب ەمە. ئچنێپەدەڵیه کانەورەگ یەرماەو س ەوەتەکردوو
 تاڵو ەیوەرەد ینکارەخاو ەڵگەل دێسو یکارانێکر ەک
 ەڵگەل یندەوەیپ ەل ۆوخێن یاساکانیو  مانەیو پ وونڕوەرەب

  .ییەکارا ن نکارداەخاو
 ێخرەداد کێبەبارش یرۆرئاکت مەکیە -

٢٠٠٠  

 فوونەتل یایمپانۆ( کیشەربە)س یکانیە% ئاکس٥٠ تڵەوەد -
 .ێشۆفرە( دایلێ)ت

 یکیەایمپانۆک ەب ێشرٶفرەد رشۆبوف یکسازەچ ەیکارخان -
 (United defense /دفانس نەکیمرە)ئ یکیمرەئ

 یایمپانۆک نیەال ەل دێسو یساز رمانەد یایمپانۆدا ک٢٠٠٢ ەل -
 ئەم رەوتە دواتریش بەردەوامە .ێدرڕکە(درەزی)پف ەوییەکیمرەئ

 

 رانێرزەو و ڵکشتوکا

1993 

 ێیپەب ڵکشتوکا یتەارمی شەهاوب یروپاۆئ یکانەارڕیب ێیپەب -
 .ێدرەد یوەز ینیرەب
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 یتەارمی ڵکشتوکا یمەرهەب ینرخ یبوون سنووردار -
 ەیوەکاردان یمووەه ەمانە. ئێریگەدەڵه یکردنەناردەه
 .ییەئابوور ەیشێک
 
 
 

 یتیەەاڵمۆک

199٠ 

 .ێکرەد اریشنیپ گاریو س یلکولەئ ەیوەخواردن یباج یادکردنیز -
  .نەکەد یوانیپشت رەنتەو س پەچ یزبێح

 کێپول ە. خانوو بێبەخانوو ساز د یرانەیق دایگوستۆئ یمانگ ەل -
 تڵەوە. دەیەوەرەس ەل رۆز کانەرزەق ەیهرەب ەچوونک نڕناک

  .کانەبانک ەب داەد رزەق ەب اریمل 1٠٠
 ەیوز ەل ەیکییەو باق ەوتەن ە% ل43 تاڵو ەیوز داەکات مەل -

 .ێکرەد نیداب یمۆتەئ
 .ەوەتێرنێنتیئ ەب ەدراوێگر رێوتیکامپ زارەه 1٥ -

1991 
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 ەوەبناخ ەل کانەرستانیبەد ەک داەد ارڕیب پارلمان -
 ەیرنامەب 1٦و  نێبرەالد کانە. رشتێدرۆڕبگ انەیکەمەستیس
 مووەه ۆب شیرەرانسەس یزمونە. ئێنرەداد یرەرانسەس

 .ێنرەداد کانەرشت
 ەیربۆز انۆیخ ەک ێنرەداد کانییەوانەشار ۆب ێنو یاسای -

 ەل کانییەوانەشار یتەاڵسە. دنەبک ێجەبێج انیکانەکار
 .ەاتریز رۆز ەمێئ یمۆنۆتۆئ ەیرنامەب

 ساکانیکل یباج یرتۆراپ یتیەرپرساەب رگرتنەباج و ەیرمانگەف -
 .ێگرەد ۆستەئ ەب

 .کاەد مەک ەنجەرپێش یتووشبووان ەیژێر مجارەکیە ۆب -
199٢ 

ئازاد  یەیکا ینێو شو ناڵمندا ەیباخچ ەک داەد ارڕیب پارلمان -
 .ەوەتێبکر تڵەوەد یتەارمی ەب

1993 

 کانڵە. زبێنەداد ڵزب ەیوەنانێکارهەب ۆب کەیەژۆپر تڵەوەد -
 .نەکەد نیشار داب یرمەگ یئاو ەیرماکەگ ەو ب ننێسووتەد

 .ێنرەداد ناڵمندا یکاروبار ۆب کەیەرمانگەف -
 ەک کێتاڵو کووەو دێسو داەییوەتەن وێن یکخراوێر یکێرتۆراپ ەل -

 .ێکرەد شانین ستەد یەداێیت ییکسانیە نیرترۆز
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1994  

 ۆب ەتاز یکێمەستیس کراتۆمێدڵایسوس یهاوکار ەب تڵەوەد -
 .ێندرەداد ینینشەخان

 وانە. ئکاەد سندەهاوجنسان پ یریرگەهاوس یماف پارلمان -
 .ێبەد ییئاسا یریرگەهاوس کووەو انیکێماف مووەه

 .ێد کێپ ندامانەمئەک یرستەرپەس ۆب کەیەرمانگەف -
 .ێبەد کارەستبەد زگاێپار ەب رەس یسیلۆپ یرپرسەب مەکیە -
 رابەش داۆیخ ەیشگاکۆفر ەل کانییەازڕنا ییەاسیس ەل کێکیە -

 .ێگرەدێپ یشێپ سیلۆ. پێشۆفرەد
 ۆب کالمێو ر ێکرەد ەغەدەق کانییەگشت ەنێشو ەل شانێکەرەجگ -

 .ێبەد ەغەدەق یواوەت ەب ەرەجگ
 سەک 4 تریوەو ل 7 انیکیەی ەل چوونداەڵکهێت یدوو رووداو ەل -

 .نێکوژرەد کەچ ەب
199٥ 

 وتکردنەکەو پاش ندکارانێخو یتەارمی ەوەکردن مەک ۆیه ەب -
 ژۆر ندەچ ندکارێخو زارانە. هکانەسەدرەم یرجەخ ەل

 .گرنەماند
و  کوژنەد ناڵسا 14 یکڕێکو نێبوهوسل ەل ستیناز یالو دوو -

 .ێدرەدێپ انیندانیز ڵسا نیندەچ
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 ەنۆسک ەل ەوەستیدوو ناز نیەال ەل یقیفرەئ یکێناخوازەپ -
 .ێکوژرەد

 .ێخرەد کارەب ڵتایژید یویراد ەیستگیئ -
 .ێکرەد راوردەب ڵسا 8٠و ژنان  7٥ اوانیپ یندەناو ینەمەت -

199٦ 

 .راونیرگەو رەنابەپ کووەو سەک 317٠٠ -

1997 

. ئامانج ێنرەداد دێسو یکراسۆمێد ەل ەوەنۆڵیکێل ۆب کەیەتیکوم -
 .یەداەڵمۆک ەل یکراسۆمێد یکانەمکانیو ئ کانەشێک یکردنیارید

1998  

 یالن داەمەستیس مە. لێنرەداد ینینشەخان ۆب ەتاز یکێمەستیس -
 ینەمەت مووەه یو کار ێدرەد کێنینشەخان مووەه ەب کێمەک
 کانەمووچ یوتکراوەپاشک ەیپار ەل کێشە. بێریگەد رچاوەبەل
 یتوانەد ۆیخ کەڵ. خێنرە( دادیشەربە)س یەئاکس ەل

 ەکار مە. ئکاەد ۆب ەیکار وەئ تڵەوەد ناەد ێرێبژەڵه ەکیەئاکس
 ڕیبازا ەتێوەبک ینینشەخان یندوقەس ەیپار ەکرا ک ەوەئ ۆب

و  رشۆبووف دێسو ەیورەگ یایمپانۆ. دوو کەویەرماەس
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 ەوێش مەب بوو،یزەداب رۆز انیکانییەئاکس ەک نۆکسیرێئ
 داەتەداوبس مەل انیکانەوتەکەپاش سەک رۆز مەاڵ. بەوەرزکرانەب
 4٠ یرجەهاتبوون م ەوەکید یتاناڵو ەل ەک ەیوانەئ ۆ. باندۆڕد

 وەبوو ب مترەک ڵسا 4٠ ەل یرچەبوون دانرا، ه ێجەشتین ڵسا
 یدانان یاوزی. ]جێتەوەکرەد مەک یشەکەمەک یالن ەیپار ەل ێیەپ

 [.ئاشکرا
. ێریبگ یقاچاخ ەب شێپ کووەڵب ەویەکرا مەک ەرەجگ یباج -

 .کرا ادتریز رۆدوواتر ز مەاڵب
 .ەوەتێبەد زە% ب8٠ ۆب یشۆخەن یکات ەیپار -
الو  ٦3گوتنبرگ،  ە( لرەکتوبۆئ ٢9) کداەیەوەوتنەئاگرک ەل -

 ۆب ەمانە. ئبنەد نداریبر سەک ٥٠٠ ەب کیو نز نێسووتەد
 زەگەر ەب ی. چوار الوەوەببوون ۆو دانس ک کیموز یکەیەرنامەب
 مەئ ۆیه ەبنەد ،ەوەژوور ەبچن درابوونەن گاێر یەگوا ەک یرانێئ

 .کران یندانیناسران و ز ە. کەئاگرگرتن
 ەل یدز ەچوونک ێکرەد ندانیز ەل اڵموتا ینۆمۆک یکێرپرسەب -

 .ەکردوو نۆمۆک ەیپار
 .ێناسرەد تیەناەج کووەو ڵمندا یکسێس ەینێو یتیەندارەخاو -
 شانین کانداەهاوجنسباز وێن ەل حێسەم داەنێو یکیەشانگایپ ەل -

 یسایکل مەاڵب نەکەد یتیەدژا یحێسەم یگروپ رۆ. زێدرەد
 .کاەد ەشانگاکیپ ەل یرگرەب دێسو
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 شانیستنەد روپاۆئ یکولتوور یندەنا کووەو کڵێسا ۆب مۆڵکهۆست -
 .ێکرەد

 .ەیەه انیتێرنێنتیئ نیۆمل 1،3 -

1999 

 یتیەەاڵمۆک یتەارمی ەیناڵماەبن وەئ ەالو مەب199٠ ەل -
 .ەکردوو یادی% ز4٠ گرنەردەو

 .ەوەتێبەد ێجو تەحوکووم ەل یواوەت ەب دێسو یسایکل ٢٠٠٠ -
 .ێبەد واوەت دێدانمارک و سو وانێن یپرد -
 .ێکرەد ەغەدەق کسێس ینڕیک -

 

 یاسیس

199٠ 

 کیە ەیماو ۆب کانەبانک یداخست ۆیه ەتێبەکار د یکەیەشێک -
 .مانگ

 تڵەوەد ی"سود" ئابوور رزکراوەق ەیپار یقازانج ەیشێک -
 رانیزەکوۆرە. ستڵەوەد رەس ەکاتەکار د ەکەشێ. کێنێوێشەد
 ێناتوان کانەراتێدۆم یرێ. سکرتەوەتێکشەکار د ەل ستەد
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 شەمانە. ئەوەتێد شووێپ یریزەو کۆرەبکا و س نیداب تڵەوەد
 .بژاردنەڵه ێب ەب مووەه

 روپاۆئ ڕیبازا وێن ەچوون تڵەوەد ەک داەد ارڕیب پارلمان -
 .بکا ێجەبێج

 یزرانەدام (Ny D) ێنو یکراتۆمێد وێن ەراست ب رۆز یکێزبێح -
 د،ێسو ۆب ەرانەنابەپ یهاتن یدژ ەزبێح مە. ئێنەیەگەراد ۆیخ
 یشەب ەیوەکردن مەباج و ک ەیوەمکردنەک ینگریەال
 .ییەتڵەوەد

 یکورد تەبیتا ە. ببنەد رۆز استەڕناو یتەاڵژهۆر یرەنابەپ -
 ەنێد ەوەالندۆپ یسنوور ەل سەک ٦٠٠ ژداۆچوار ر ەباشوور. ل

 .دێسو

1991 

. ەوەشێپ ەنێد کەڵخ یزبێو ح راتێمود بژاردنداەڵه ەل -
 یزبێ. حەنیخراپتر 19٢8پاش  ێانی% 37،7 کراتۆمێدڵایسوس

 الیسۆس یزبێپارلمان. ح ەل ەوەرەد ەتێچەو د ێنێ% ناه4 ەنگیژ
 ێنو یکراتۆمێ. دەوەژوور ەنێد ێنو یکراتۆمێو د یحیسەم
 ەتەبوو ێانی. ەوەباتەید ، ئەوکیەال رەه رەس ەتێبچ ینگەد

 ەیشێک رەبەل ەزبێح وەئ یناچێپ یرۆپارلمان. ز یرێجوک
 .هەڵدەوەشێتەوە ۆییناوخ
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 ٥٠ ەیوەرەسە% ل٥8 ێبەد رۆپارلمانتاران ز ینەمەت ینیناوگ -
 .نڵسا

 ەیەه یبورژواز ەیرنامە. برانیزەو کۆرەس ەتێبەد لدیب ڵکار -
 .ەوامەردەب شیئابوور ینیزەداب ەیشێ. ککردنێجەبێج ۆب

 کێکیە. کانەستیناز ەل ێشێکەد کەچ سیلۆپ ۆمڵما ەل -
 داەکات مەل کانەستی. نازێبەد نداریبر کیەو  ێکوژرەد
 ەل شیکانەستیناز ەچاالکن. دژ رۆو ز ەکردوو انەیشەگ
 ەدژ ێوەیەد سیلۆ. پنەکەد انیینگارەرەب کانداەشاندانیپۆخ

 چوونەڵکهێت شیسیلۆپ ەڵگەبکا ل رەسەستبەد کانەستیراس
 ەک ەیپارک وەئ کانەستیناز ەدژ مۆڵکهۆست ەل ەنموون ۆب. ێبەد
 .نەکەد ریداگ ،نەبک داێیت ەیوەبوونۆک کانەستیناز ەارڕیب

 نیەال ەکوشتن ل ۆب دانڵوەکوشتن و ه کەیەریزنج -
 .ێکرەد ەوەکانەستیراس

 یرۆفسۆپر سلوندۆئ رشێ. ئاندکاەد دێسو یردانەس فۆگورباچ -
 فۆگورباچ ەیرنامەب یئابوور یرەدەدیاری ەتێبەد دێسو یئابوور

 .تۆڤیەس یکردن ڵبرایل ۆب
 ێوەل ەچوونک باەباشوور ال د یقایفرەئ یئابوور ۆیمارەگ دێسو -

 .ێریگەدەڵه دیئاپارتا
 رانێئ ەڕیش یکانەئاوار ۆب ێرێنەد یرمانەد یتەوێخ ٥٢٥ دێسو -

 .راقێو ع
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199٢ 

 داەکات وەل رەو ه ێکرەد ربازەس ەیوەکردن مەک یاریشنێپ -
 ەیکڕۆف ەنموون ۆ. بێبکر نترێڕو مود زترێهەب کانەکەچ

 .ەوییەواەه یزێه تەخزم ەتێبخر 39یجاز
و  تڵەوەد یستەردێژ ەتێوەکەد رانۆخەمووچ یندوقەس ەیپار -

 .ێکرەد رخانەت نیپشکن ۆب
 ەیشێک ۆیهەب کانەکراتۆمێدڵایسوس ەب رەس یکەیەژنامۆر -

 .ننەیەناگێت ۆیخ SAP ەو ن LO ەن مەاڵب ێخرەداد ەوییەئابوور
 تاەه ەپار ەیهرەب یندەناو ی. بانکێبەد اتریز یئابوور ینیزەداب -

. ێبگر نۆکر ینرخ ینیزەداب یشێپ ەک ەوەرەس ەباتە% د٥٠٠
 تاەه ەهرەب ەوەکانەزبێح نیەال ەل کەیەرنامەب یدانان یدوا
 ،ێکرەد ادیز یتڵەوەد یو باج نینزێب ی. باجێزەبە% داد٥٠

 .ەوەتێکرەد مەک نکارەخاو یرجەخانوو و خ یتەارمی
  .ێنرێزەبە% داد٢٠ ەپار ینرخ -
 اردیلیم ٦٥ یدان ەب کراتۆمێدڵایسوس یوانیپشت ەب تڵەوەد -

 .ێگرەد انییپوچیەما ەب شێپ کانەبانک ەب نۆکر
 یەرماەس ێکۆڕگێئازاد و ج یبازرگان ۆب روپاۆئ یشەهاوب ڕیبازا -

 .ێوەکەد ەڕگەکار ب یزێو ه
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 وەل رۆز یکێرەنابەپ یگوسالویۆ ەڕیش یکردنێستپەد ەڵگەل -
 .دێسو ەنێد ەوەتاڵو
 

1993 

 . کاەد اریمل 81 یوتکردنەکەپاش یداوا یئابوور یریزەو -
 . ۆڕێگ ەتێنێد اریشنێپ 13 یئابوور یرانەیق ەیتیکوم -
 یندەوەیپ ەل کانییەتڵەوەد یەرماەس یکخستنێر ۆب کەیەداریئ -

 .ێزرەمەداد کانداەبانک ەڵگەل
. ەهاتوو رەنابەپ زارەه4٠ دایسنۆب ەڕیش ەڵگەل یندەوەیپ ەل -

 .ێنەداد کانییەسنۆب ۆب زایو یرجەم تڵەووەد ۆیەب
1994  

 ەل ٥٢،3 روپاداۆئ یشەهاوب ڕیناو بازا ەچوون ۆب یگشتپرس ەل -
لەم  کانەکراتۆمێدڵایسوس ینگە. دداەد ەڵێب ینگەد كەڵخ دەس

 .%٢8 دەبێتە گشتپرسییەدا
 ەب تڵەوەو د ێوەکەد رەس بژاردنداەڵه ەل کراتۆمێدڵایسوس -

 ێرەد ەتێچەپارلمان د ەل ێنو یکراتۆمێ. دێگرەد ەوەستەد
 .ەوەتەڕێگەد ەنگیژ یزبێ. حێنێناه نگە% د4 ەچوونک

199٥ 
  .روپاۆئ یشەهاوب ڕیبازا یندامەئ ەتێبەد دێسو کدایە یمانگ ەل -
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 .ێبکر ۆنات یتەندامەئ ۆب نیپشکن ێڵیناه یرگرەب یریزەو -
 .ێزرەمەداد یەو روس دێسو یبازرگان یژوور -

199٦ 

. ێبەد شدارەدا ب یسنۆب ۆب ردراوێن ەییوەتەنیۆن یزێه ەل دێسو -
 یایرەد ەل کۆڕێمان ۆنات ەڵگەل ییایرەو د ییواەه یزێه
 .نەدەد نجامەئ ژداێروۆن

 ییوتووەکێج یباس ندایچ یرەفەس ەل دێسو یرانیزەو کۆرەس -
 نیەال ەل تاڵو ۆیوخێن ەل ەخنەر ۆیه ەتێبەد ە. ککاەد نیچ

 .ەوەکانەراست
 .ەوەتێکرەد مەک سەربازی یزێه ەیبوددج -

1998 

 ی"نگنێ"ش یمانەیپ ەب ێبەد ستەوەیپ دێسو لدایئاپر ی1٦ ەل -
 .ێنێسنوور نام داەتاناڵو مەئ وانێن ەل ە. واتەروپاوۆئ

 ە. بێکرەپارلماندا د یبژاردنەڵه ەل یشدارەب نیمترەک -
 .ەبووەن ەینێو داڵسا 4٠ ەل ەک کەیەراد

 ییپشتگر ەب مەاڵب ێزەبەداد یکانەنگەد کراتۆمێدڵایسوس -
 .ێنێکدێپ تڵەوەد ەوەتەبوو رزەب یکانەنگەد ەک پەچ یزبێح

 ەگرتوو انی"یسپ یزێ"ه یژنێج ەک ستیناز ینگریەال 314 -
 .نێکرەد رەسەستبەد
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1999 

گشتپرسی کرا و  .ەوییەروپۆئ ەیپار یمانەیپ وێن ەتێناچ دێسو -
خەڵك بە پێچەوانەی خواستی حێزبەکان )هەموویان خوازیاری 

هاوبەشی لەگەڵ پارەی ئۆروپی "یۆرو" بوون( دەنگی دژ بەو 
 پارەیان دا.

 ستانیناز یستەد ە( بیرەربێدۆس ورنی)ب کێستیکالیندەس -
ئاشکرا  ەیکەکار ینێشو ەل یکێستیناز ەک ەوەئ رەبەل ێکوژرەد

 .ەکردوو

٢٠٠٠ 

 انەیخنەر کانەژنامۆر ەچوونک ەوەتێکشەد کارەل ستەداد د یریزەو
 ۆیخ ۆب مەاڵب ەوڕیک تەزارەو ەیپار ەب یکیەخانوو ەک ەگرتووێل
لەم کاتەدا  ]با لە واڵتی ئێمەش فێر بن[. ەرگرتووەو ێل یکەڵک

 نەدەئ ارڕیب ،ەیەوەکانەاستڕ ەزبیح یستەدەب مۆڵکهۆست ییوانەشار
 کان،ییەچێکر ەب شنۆبفر نیوانەشار یه ەناو شار ک یکانەئاپارتمان

 انیشتۆفر ەک ێکات مەاڵ. بانداینگەد یدژ ەب کانەموکراتیالدیسۆس
 ەک ەیوانەبوو ل کیکیە Kungsholmen ەبوو ل یچێکر الەیخاتوو ل

 .ڕیک ەیکەشوق
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 یکولتور

 199٠  
  .گرنەد کیە ۆمرەو ئ وارانێئ یستۆپ ەیژنامۆر دوو -
  .ێگرەردەو کالمێکانال چوار ر ینیۆزەڤتل -

1991 
و  ۆدئیو و لمیو ف نیۆزەڤو تل ویراد ەک نڕیربەراد یئازاد یاسای -

 .ێدرەد رەسەل یارڕیب ەوەتێگرەد شینگەد
1993 

 راوێبژەڵه یکێکخراوێر انۆیخ یکولتوور یکاروبار ۆب کانەسام -
 .نێنەداد

199٦ 

 واڵب ڵونایناس یایدێکلوپینسیئ یرگەب نیو ئاخر نیمەستیب -
 .ەوەتەبوو واڵب 1989 رگەب مەکیە. ەوەتێبەد

 ەوەتاڵو یداهات یدەسەل کیە ەل ژارەه یتاناڵو ۆب یتەارمی -
 %٠،7 ۆب ێزەبەداد

٢٠٠٠ 
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 یکارێکر ەیژنامۆر ەک (Arbete) کار ەیژنامۆر -
وەک  (11) .یرناچەو د ێبەد رشکستەو ەکانەکراتۆمێدڵایسوس

 گوترا کێشەی ئابووری کار دەکاتە سەر دێمۆکراسی.

 

 

 

  ەشەگ ڵسا ەدس ییتاۆک

 یوتووەشکێپ ینەاڵمۆک ەمالوەب 197٠ یکانڵەسا وانێن ەل
 یناس ژووێم ەک نیزەداب یژێدر یکێورانەد ەشتنەییگ یداریەرماەس
 یدوا ەب ەیە: دەوەداتەد یکێل ەوێش مە" برێرنێ"روبرت ب یکیمرەئ
 نان،ێمهەرهەب یو کز بوون یئابوور ەیشەگ ینرخ ینیزەداب دا،ەیەد

 ەل ەو198٠ ڵیسا ە. لاتریز یکسانیەو نا مترەک یکار ۆیه ەتەبوو
 یرەتەچاوه روپا،ۆئ مووەه ەل یەو دوا کایمرەو ئ سینگلیئ ەل شداێپ
 ،یتیەەاڵمۆ( کای)مزا یشەربەس ەیوەکردنمە. کەوەبوو ەوانەچێپ ستمیس

 یو البردن کانییەگشت ییەتگوزارەو خزم ەشیپ یکردنیهلەئبە 
 ەهات ینو یسمیبرالیبوون. ل ەتاز ەیاردید ،ڵیپو ڕیبازا یساکانێر
 ڕیو بازا روپاۆئ یشەهاوب ڕیبازا یکهاتنێپ ۆیه ەبوو ب ە. کدانەیم
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 مەل تەاڵسەد یورە. دتداەاڵژهۆر یروپاۆئ ەل رزانەه یکار
 (1٥) ؟ێندریبەد نۆچ داەرجەلومەه

بەپێی یاسا تاکەکەس بە بێ . ەیەه یزبێح حوکومەتێکی دێسو
 یزبێح یکراسۆمێدحێزب ئیزنی نییە خۆی بۆ پارلمان هەڵبژێرێ. 

 ،ەڵەمۆک یکخستنێر کانەزبێح یرکە. ئیەەمەستیس مەئ یندەناو
 ەل کانەزبێح ستاێئ مەاڵ. بانۆیخ یکانەرنامەب ەل یوانیپشت ۆب گومانێب
 ەوییەتەاڵمۆک یانیژ یمەستیس یانۆڕگ ۆیه ەب ەرانەیق مە. ئراندانەیق
 یکێکار زاننەد ەچوونک ،ەوەتەبوو مەک انێیپ یواڕب كەڵ. خەکهاتووێپ
 ەهاتووێل یوا ەمالوەب197٠ ەل ێنو  یرجەلومە. هیەنا ستەدەل انیرۆز
 ەک ەوەزنۆبد ەمەڵەنگوچەت وەئ ۆب ەچار گاێر ەویانتوانەین کانەزبێح ەک
 ێینو یرجەلومە. هەداوەڵه انیرەس داەڵمۆک یکانێیەنو ییەانکارۆڕگ ەل

 تەبیتاەب یئابوور ینیزە. دابرفراوانەب یکارێب ۆیه ەتەبوو یئابوور
 یتگوزارەخزم یشەب یخراپتربوون ۆیه ەتەبوو دایتڵەوەد یشەب ەل
 ەی، مووچ رکردنێو ف ەسەدرەم ران،یپ یتگوزارەخزم ،ەشخانۆخە)ن
 ەتاز یزبێح ەروو ل كەڵخ ەک ەوەئ ۆیه ەتەبوو ەمانەو...( ئ یکارێب

 ەنموون ۆ. بتەاسیس یدانەیم ەنێد ەوێیەنو یدروشم ەب ەک نەبک
 یە. دوایستیونالیناس یدروشم ۆیه ەتێبەد شاوێل ەب رانەنابەپ یهاتن

 .ەباس مەئ ۆب ەوەنەڕێیگەد
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 ەالمەز ەرەه ایمپانۆک ەڵگەل کارانێکر تەبیتا ەب كەڵخ
و  یەکانداەبانک ستەدەل یئابوور یرکە. ئوونڕوەرەب کانداەییەوەتەونێن

 کێشت مووەه ۆب وانە. ئەیەوەستەدەب انڕیبازا یکێشت مووەه کانەبانک
 وانێن یندەوەی. پەوەانۆیخ ەب نەدەد ێگر كەڵو خ نەدەد رزەق

 ەڵمۆک یکانەگروپ وانێن یندەوەیپ ،ەاوڕپچ یەرماەس نەو خاو کارێکر
 یزبێو ح ەوەتەچووک بوون کانەزبێح ۆێە. بەاویدێم یایدن ەتەوتووەک

و  ێکدێپ یشەهاوب ەب تڵەوەو د ەکردوو یادیچووک چووک ز
 ۆب کەیەنگینووس ەتەبوو تڵەوە. دەوەبنەد ەڵکێت کانەروانگ

 .دارانیەرماەس یکانەرکەئ یاندنەڕپێت

بوون و  کێنیچ انیگروپ  یرەنێنو رکامەه کانەزبێح شترێپ
 انییرگرەپارلمان ب ەو ل ناەداد وانەئ یوانەڕچاو ێیپەب انیکانەرنامەب
و  نیچ مووەه یرنجەس کنیرەخ مووەه ستاێئ مەاڵب کرد،ەد ێیل

 یرچەه ینانێه ستەدەب ۆب شەمە. ئشنێراک انۆیخ یال ۆب کانەژێتو
و  تداربوونەاڵسەو د ەوەبردن یریبەل اتریز کانەرەبێ. رنگەد یاتریز
 ەوەئ شیکەڵ. خدانەو پار یتیەەاڵمۆک یەیوپا ەپل ەب شتنەییگ
 رجارۆ. زەوەتەبوو مەک انینگرانیەال ەیژمار ۆیەب شتوون،ەییگێت
 انیکام ەب نگەنازانن د کەڵخ ەکینز کێل ەندەوەئ انیکانەرنامەب

 ەزبانێح وەئ مەاڵب ،ەوەتێبەد مەک رانەنگدەد ەیراد ڵسا ەب ڵ. سانەبد
 انۆیخ ینگرانیەال ەیەه انەیوەئ یماف گرن،ەد ەوەستەدەب تڵەوەد ەک
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 کەیەوێش ەب ەکەمەستیس ەوات .کانەرمانگەف یرپرسەب ەب نەبک
 کێرجەلومەه ەمە. ئێنرێبه کارەب انۆیخ یقازانجەب ەک نۆڕگەد
 ییتوانا کانەکهاتووێپ ەتاز ەزبێو ح کانەچووک ەزبێح ەک ێنێکدێپ
 (17) .ێبەن رۆز انێیکڕشبێپ

 ەزبێح وێن ەل اەدەدڵوەه ێێکشەڵه ێویەب گەر تاکە کەس
 ەل کۆڵەیەپرز انی کەیەپارچ کووەڵب ،ەوەاتبک ۆیخ ێج کانداەورەگ
 ەڵمۆک یواوێشێرلەس ۆیه ەتێبەد ەمانەئ مووە. هێوەک رەب ەیکەکێک

 .ێچەکدێت پەراست و چ یکانەو سنوور

 ەل انیگاێو ج (elit) نەبژاردەڵه ەیوانەئ شدایکانەزبێح ۆیوخێن ەل
 کنێگروپ کووە. ونەناد ندامانەئ ەب ێگو رۆز ،ەکردوو شۆخ ەوەرەس
 ەینیقەراست یرەنێنو کووەڵب نین كەڵخ یرەنێنو اینەتەن تریچ ەک
 تەاڵسەد رەسەل ۆییوخێن ەیشێجار ک رۆز شەمە. ئنین شیندامانەئ

 کەڵخ ەل انیدوو ال روو رەه مەاڵب ،ەبووەه شیشترێ. پکاەدروست د
 .ەبیغا كەڵخ ستاێئ مەاڵب ،ەوەکردەد

 ەنموون ۆ. بەوەنێردرێبژەڵه انۆیخ ەک ەناوێکهێپ انیکێمەستیس وانەئ
 نەگمەد ە. بکاەد بژاردنەڵه ۆب اریشنێپ ەدانراون ک کەیەستەد
 ەمە. ئرەنێنو ەب ێبب ێتوانەد وانەئ ەیستیل وەئ ەیوەرەد ەل کێسەک
پارلمان و  یرانەنێنو ۆب شیمەه ەزبیح یتیەراەبێر ۆب مەه

و  زاننەد فسۆپر یکاریاسیس ەب انۆیخ کانەرەبێ. رکانییەوانەشار
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 شداێپ ە. لنەبک ێجەبێج انیکانەکار ەک نێنەداد انۆیخ ۆب رەدیتەارمی
 داەچکێر وەب رەه شیکانەپەچ یەو دوا کردێپ انیستەد کانەراست
 یپارت 4٥ ەڕی( )الپیبازرگان یایمپانۆک کووە)راست و شتنیرو
 ۆب نۆچ ەک ەهاتووێل انیایمپانۆک کووەو کانەزبێح یمەستی( سکیتیپول

 ینگەد ەیوەکردنۆک انەیکەقازانج شیمانەئ دا،ەدڵوەه رترۆز یقازانج
 ێب ستیوێپ رەگەئ تەنانە. تتەاڵسەد ینانێستهەدەب ۆب ەرترۆز

 .نۆڕگەد انیکانەرنامەدروشم و ب

( ندامانەئ ۆ)ب ەوۆییەوخێن یکراستۆمێد ەل کانییەدێسو ەزبێح
 ە. بەنوخب یرەبەوەڕێ. بەییردەرکەس یرەبەوەڕێب ۆب كشاونەڵه
 ،ێکرەد یدەب ۆییوخێن یکراسۆمێد کانداییەدێسو ەزبێح ەل نەگمەد
 ەیوەرەس ەو ل یەوا رەه شدایپارلمان ەل رەنێنو یندامانەئ ۆب تەنانەت
  .ێدرەد ۆب انیکانەارڕیب ەوەزبێح

و  ۆییخەربەس وەئ یماەبن تداڵەوەد ەل یشدارەب انی یتدارڵەوەد
 شداەکەزبێح ۆیوخێن ەل وانە. ئەکانەزبیح یرەبەوەڕێب ەڕۆییەیرەس
بکا.  رەگۆمس ییەتدارەاڵسەد وەئ ەک نەکەد نیداب کێمەستیس
 یکانییەچاالک مووەه ۆب نێنوێر ەتێبەد ەوەمان تداڵەوەدەل ۆب دانڵوەه
 .ییەزبێح یکراسۆمێد یڤینگات ینیەال ەمە. ئیزبێح

 ەتەبوو سمیوبالڵگ ناوەو ب سمیبرالیولێن یئابوور ەیوێش یرخستنەس
 ۆیه ەل کێشەب ەوەئ ( وییسگراەکە)تاک سمیدوالیویندەئ ۆیه
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 ۆیه شیکانەزبێح ەک هاەروە. هەکانەزبێح ەل كەڵخ ەیوەکشان
 ن،ەسمیدوالیویندەئ وەئ یکهاتنێپ

 ێجەبێج ەانیداو ەک ەنانەڵیب وەئ ەک ییەن ەوەئ انڵیوەه کانەزبێح
 وێن یواڵقوەڵه ەل کانەزبێ. حننێب رترۆز ینگەد ەیەوەئ انڵیوەه ن،ەبک
 ەل رکامە( هداەوەو کرد ارڕیب ە)ئازاد ل رۆئاکت ەبوون ب ەوەکەڵخ
و  ییەن ێیل یسەک یەوا انێیپ ەک ەنێشو وەئ ەنەکەروو د کانەزبیح
 تری. چنگدانەد ەیسەرەک ەتەبوو كەڵ. خرەنێنو ەب بنەد انۆیخ
 ەتاوەرەس ەل ەک نین ەژێو تو نیچ وەئ یخواست یرەنێنو کانەزبێح
 (17) .ەوەتەکردوو مەک انییوانیپشت شیوانەئ ۆیەهاتوون. ب ەوێیەوەل

 اونۆڕگ مترەک کانەراست ەزبێح ەوییەژۆلۆدیو ئا ەرنامەب یبارەل
 وانەئ یقازانج ەب ەڵمۆک یرجەلومەو ه سمیبرالیولێن یهاتن ەچوونک

. ەانیستوویو کێکات مووەه وانەئ ەک ەشت وەئ ەتە. بووەدراوۆڕگ
 ،یەرماەس یسنوور ێب یو ئازاد یتڵەوەد یشەب یکزبوون
 ەیوەبوونۆک ەوات ندامان،ەئ یتەاڵسەدێو ب كەڵخ ەیوەوتنەدوورک

و  ەڵەه یارڕیب ۆیه ەتێبەد شیرجارۆ. زیرەبەوەڕێب یال تەاڵسەد
 .ەوەخاتەدوور د ێل انیكەڵخ اتریز ەمەئ

 :پارلمان یرانەنێو نو زبیح یندەوەیپ
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 یماکانەپارلمان بن یرانەنێنو ۆئاخ کداێاریپرس ۆڕیگ ەهاتن یکاتەل
 چکامیه ان؟ۆیخ یندامانەو ئ کەڵخ انی نەکەد وانەڕچاو یزبێح
 یرا نیئازاد ن وانەئ ێب کێنۆچ رە. هییەن دەس ەل دەس ەمانەل

 بن کتریە ینگەهاود ێبەد نگدانداەد ەل کووەڵب ن،ڵێب انۆیخ یسەکەتاک
 .بە قازانجی حێزبەکەیان

 

 

 

 :داییدوا یناڵسا ەل

 وانێن ەو ل ەاوڕگو کانەزبێح ۆب رانەنگدەد ەیروانگ -
 .نۆڕگەد زبێح کانداەبژاردنەڵه

 .ەکردوو یمەک رانەنگدەد ەیژمار -
 .ەکردوو یمەک کانەنەمەتەب ەزبێح یندامانەئ -
 کانەنۆک ەپارت ەڵگەل ێرکەبێو ک دانەیم ەتەهاتوو ێنو یزبێح -

 1٦ ە. لەداویروو تاندااڵو ەیربۆز ەل ەانییانکارۆڕگ مە. ئنەکەد
 ەل ەتاز یزبێح 17٦. ەیەه انییزبێح ەوێش یکراسۆمێد ەک تاڵو

 (کیتیپول ی. )پارتەزراوەدام 1999 تاەه 19٦٠
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 ێس ەک ەزراوەدام ەتاز یزبێح 7٥ دێسو ەل ەمالوەب 1988 ەل -
 .پارلمان ەتەچوون وانەل

 ەوییەتیەەاڵمۆ/کیتیەنایچ ەیشێک ۆیه ەب کانەزبێح شترێپ 
 :ەبوون ل یتیبر ەشانێک مە. ئهاتنەکدێپ

 (كەڵ)پادشا و خ رداەوروبەو د ندەناو وانێن ەیشێک -
 سایو کل یندەشاروم یتڵەوە)د سایو کل تڵەوەد وانێن ەیشێک -

 یستەدەل ستاێئ بوو،ەه یکەیەزراوەدام ەرۆج مووەه شترێپ ەک
 (.هاتووەرەد

و  یبازرگان). ەییشیپ ەڵیمۆو ک یرێجووت ەڵیمۆک وانێن ەیشێک -
 یوتووەکێج ەڵیمۆک رەرانبەب ەل کردنەناردەو ه ینیشارنش

 (.ڵیکشتوکا یرەنێه مەرهەب
و  ەشیو پ ەکارخان ەیشەو کار. )گ یەرماەس وانێن ەیشێک -

 ەدارلیەرماەس یو قازانج کیەالەل کارێکر ینیچ یادکردنیز
 (.تریکیەال

 کیە. کارێکر ینیچ یبوون ەدوو پارچ تۆڤیەس یشۆڕش یدوا -
 ینگرانیە( و الکراتۆمێدڵای)سوس ۆییوخێن یچاکساز ینگریەال
 (17) (ستینۆمۆک یزبێ)ح یستینۆمۆک ڵیوناینترناسێئ

و  اسایبوون،  تداەاڵسەد ەل کێناڵو سا وتوونەکێج ەک ەزبانێح وەئ
 ەل رەو ه ێب انۆیخ یقازانج ەب ەک نێنەداد کێرۆج ەب ەساکێر
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 ەتاز یزبێح ەب شێپ ۆخەبۆخ ەکەمەستیو س ەوەننێبم انۆیخ یگایج
پارلمان.  ەیوەژوور ەهاتن ۆب نگە% د4 ەیراد یدانان ەنموون ۆ. بێبگر
 یتڵەوەد ەیبودج ێنێهەن ەیەراد مەئ کێزبێح رە%( ه1٠ یەتورک ە)ل
 یالواز ۆیه ەتێبەد شەمە. ئێناگر رەو بژاردنەڵه ەیندەوپاگڕپ ۆب

 ۆیه ەب شیکەڵ. خنەبک ستیوێپ ۆڵیجموج تواننەو ن انییئابوور
روو  ،ەیەه ێنو یخواست ەک ،ەوێیەنو ەیرەب یو هاتن رجەلومەه یانۆڕگ
 ەک ەوێش وەب رەه ێکدێپ ەزتا یزبێح ۆیەب کا،ەد ێنو یدروشم ەل

 ێنو یخواست ەیوەمدانەاڵو ۆب داۆیخ یکات ەل کانەوتووەکێج ەزبێح
 .کهاتبوونێپ

 ەویانتوانەین وانە. ئنۆڕبگ انۆیخ ییراێخ ەناتوانن ب کانەنۆک ەزبیح 
 كەڵخ ۆیەب نەبک ێجەبێج ێوەیەد کەڵخ ەک ەوێش وەب انیکانەرکەئ
 .ێنێهەکدێپ ێنو یزبێح

 ەزبێح ەب گاێناتوانن ج مەاڵب شیپارلمان ەچنەد کانەتاز ەزبێح
 ەبن و ل شەهاوب انەڵیگەل نەدەد ڵوەه کووەڵب ن،ەبک ۆڵچ کانەنۆک
 اینەت ەناتوانن ب ەچوونک شیکانەنۆک ەزبێ. حنەبد انیشەب تداڵەوەد
 ستەدەب ت،ڵەوەد ینانێکهێپ ۆب ەستیوێپ ەک دەس ەل کیەو  نجاەپ
 کێپ ەرەب مە. ئننێب کێپ ەرەب کانەچووک ەزبێح ەڵگەناچارن ل ننێب
 ێج ەتێبب کەڵخ یال شیکانەتاز ەزبێح ەک ەوەئ ۆیه ەتێبەد ەنانێه

 .ەوەخاتەدوور د نگدانەد ەل ۆیخ کەڵو خ اریپرس
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ژن و  یکسانیە انی ێب ەنگیژ یپرس ێتوانەد ێنو یخواست ەنموون ۆب
 شترێپ ەک ەوەل اوازنیو... ج ناڵمندا یماف کاندا،ەبوار مووەه ەل اویپ
 یشەب ستاێکار بوو. ئ ینێشو یرجەلومەو ه ەمووچ ەیشێک ە. کبووەه
و  رتریو رووناکب نەکەکار د دایتگوزارەو خزم ەدارێئ ەل ەڵمۆک یرۆز

 کانداەنۆک ەزبێح ەیرنامەب ەل ەک ەیەه ێنو یریو ب ندوارترنێخو
 .ییەن ێیپ انەڕیباو ێشبەه رەگەئ تەنانە. تەوەزنۆدینا

 

 

 :ەیەوێش مەب ەخۆبارود مەئ ەیوەکاردان

الواز بوو و  زبدایح ەل (LO) یگاێج ەمالوەب 8٢ یبژاردنەڵه ەل
 ەیشەگ یراگرتن ۆب زبێ. حبووەن یکانەاریشنێپ یپاندنەداس ییتوانا

 ینگەد ینیزەداب ۆیه ەبوو ب ەمە. ئکردەد یقوربان یکارانێکر یئابوور
 ەیوەکدانێل ییتوانا کاکانیندە. سکانەکراتۆمێدڵایسوس

 نکارەخاو یتەاڵسەد یقازانج ەب نجامەرئە. سبووەن انەیکەرجەلومەه
 ەرزگاربوون ل ۆب یهلەئ یشەب یادکردنیو ز نانداێمهەرهەب رەسەب
 ەڵگەل کراتۆمێدڵایسوس یکهاتنێبوو. پ واوەت یئابوور یرانەیق
 یادبوونیز یراگرتن ۆیه ەدا بوو ب199٠ یتاەرەس ەل کانڵەبرایل

. درانەسزاش د کانەمانگرتوو تەنانەمانگرتن. ت ەیغەدەو ق ەمووچ
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 19٢8پاش  مجارەکیە ۆب کراتۆمێدڵایسوس ینگەدا د1991 ەل
 ەل ەک کانڵەبرایل ستەد ەوتەک تڵەوە( د7/37% )4٠ رێژ ەشتەییگ
 ڵیسا ەل دێحوکم بوون. سو رەسەل شدایکانییەروپۆئ ەتاڵو ەیربۆز

 یتەاسیکرد. س یروپاۆئ یشەهاوب ڕیبازا یتەندامەئ یدا داوا1991
 ینانێستهەدەو ب یتڵەوەد یکانەرەنێمهەرهەب ەشەب یخستندا ڕەبازا مەئ

 مەئ وێن ەخست ۆیخ شیدێبوو. سو یهلەئ یشەب ۆب اتریز یقازانج
 یکخراوێر ینانێکهێبوو. پ واوەت یدێسو یلێدۆم یورانەد ێانی. ەویەگاێر
 ەوەئ ستاێئ ،ەبوو کارانێکر یئاوات کێکات مووەه ڵنایۆنترناسەئ
 ەک ەشتان وەل کێکیە. شتەییگەد ەئامانج مەب ەبوو ک یداریەرماەس
 کووەو یروپۆئ یتاناڵو ەل ێندێه ەک ەیەوەئ ،ێبکر ێپ ەیئاماژ ێبەد

 ەک درانەد یتەارمی رۆبوون، ز تۆڤیەس یرانیج ەک دێسو
 یکەیەجامخان کووە. وێب ەوەرەس ەل انیانیژ یستاندارد یشگوزرانۆخ
 ەانییتەارمی مەئ تۆڤیەس یروخان ە. بتداۆڤیەس رەرانبەب ەل ییژئاواۆر
 کراتۆمێدڵای. سوسەوەرانەیق مەئ ەوتەک دێ. سوبووەن ستیوێو پ مانەن
و  داریەرماەس وانێن ەل مەهیس یگاێر ەل کێکات مووەه ەک

 ەڵیمۆک گوتەد انێیو پ اەڕگەدا د تۆڤیەس ەوێش یزمیالیسوس
 (17) .شتبووەییگ ستەبنب ەب ەییئاسود

 ەلێکارت کووەڵب بوون،ەن کانێیەجۆخ ەداریەرماەس اینەت تریئ ستاێئ
 یهلەبوون و ئ شەبەکیرەش ەبوون ک ەییوەتەونێن یکانەالمەز
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. ننێب ۆب نایگوشار یتوانەاندەین کارانێوابوو کر ەک بوون،ەن شیژێوتوو
 وەئ ۆب کانیەرماەس ەیوەگواستن ۆیه ەبووەد یشێرکەس نیمترەک

)رۆژهەاڵتی باشووری  .ەیەه انینگەدێو ب رزانەه یکارێکر ەک ەنانێشو
 ننێزەداب انیکانەمەرهەب ینرخ بوواەد شیکانۆییەوخێن ەکارخان ئاسیا(

 یزاندنەداب ێانی ۆخەبۆخ شەمە. ئنەبک ێکڕشبێپ داڕبازا ەبتوانن ل ەک
 کڵێوە. ههاتەدەن ستەدەل یچیه کاشیندە. سکارانێکر ەیمووچ
 ێکو چیه ەب مەاڵب ێکبخرێر روپاۆئ یکاکانیندەس یتێکیە ەدرا ک

 ەچوون کاکانیندەس یندامانەئ ەل رۆز یکێشەب ۆیە. بشتەییگەن
خراپتر  ەیکەخۆبارود ەوالوەب 199٢ ەل کانڵەبرایل یتەاسی. سەوەرەد

. زارەه٥7٠ ەشتەییگ وەەزارەه1٢٠ ەل کارانێب ەیکرد. ژمار
 مەک کانەورەگ یەرماەس یکرد. باج یادیز تڵەوەد یکانەرزەق

 ندترەمڵەدو ۆیه ەبوو ب ەمانەکرا. ئ ادیز گرانەمووچ ۆو ب ەویەکرا
 کانێڕەنیۆمل ەی. ژمارژارانەه یبوون ژارترەو ه ندانەمڵەوەد یبوون

 یتەارمی ەو ب یژارەه ەوتنەک نانینشەو خان کارێکرد و ب یادیز
 دراۆڕگ ەوییەمیدا ەل زراندنەدام ەیوێبردن. ش رەسەب انیژ یوانەشار

دوو  کانداییەدێسو ەرەیغ وانێن ەل یکارێ. بستیوێپ یکات تاەه ۆب
 رێژ ەو ژنان ل کانەالو اتریز مووەه ەبوو. ل کانییەدێسو یرەرانبەب

 کێکات کرانەد کارێب ەک ەکارانێکر وەبوون. ئ دایکارێب یقورس یبار
 شەمەئ .دانەدێپ انیمترەک ەیکار مووچ رەس ەوەبرانەد ەدووبار

 .کانەمووچ یزاندنەداب ۆبوو ب کەیەوێش



313 

 

و  کراتۆمێدڵایسوس ینگەد یکشانەڵه ۆیه ەبوو ب ەرجەلومەه مەئ
 یانۆڕگ ەکەرجەلومەه مەاڵ( بشووێپ یکانەستینۆمۆ)ک پەچ یزبیح
 یکارێکرد، ب انیادیز کانییەتڵەوەد ەرزە. قهاتەن رداەسەب یرۆز
 ەل ەد کراتۆمێدڵایسوس ینگەد ەبوو ک ەوەئ یبوو و... ئاکام وامەردەب

  .یزەداب دەس

 ەو ل روپاۆئ یشەهاوب ڕیبازا یندامەئ ەبوو ب دێدا سو1994 ڵیسا ەل
 ەنگیژ یزبێو ح پەو چ کراتۆمێدڵایسوس یزبێح ێدا س199٦

 .ناێه کێپ انییمانەیهاوپ

 ەیتاز یکێانیگ یرێوتیکامپ ینانێمهەرهەو ب یرێوتیکامپ ەبوو ب ەشیپ
 ەکەکار یتڵەروا ەمەکرد. ئ یمە% ک4 یکارێو ب ەویەناێه داڕبازا ەب

 ،یهلەئ یشەب ەب شراۆفر رترۆز یرچەه یتڵەوەد یشەب دایراست ەبوو. ل
 ژۆر یتیەنایچ یاوازیخراپتر بوو. ج کەڵخ یویکار و بژ یرجەلومەه
 یتڵەوە. دبووەن ەیگازند یتوانا شیسەکرد و ک یادیز ژۆر یدوا ەل

 یندەناو  یرتۆراپ ەراست بوو. ل یتڵەوەد یکانەکار یرەدەژێدر پەچ
 مەئ یپشت ەل ە: کەهاتوو زبدایح ەیکونگر ۆب کارانێکر یکایندەس

کرد،  ەمێئ ەب انەیمتمان وانە. ئەکانۆڤەمر یانیژ ەوییەکارێب ەیژماران
 یەکانشەب ەبودج ەیوەکردن مەکرد." ک ێناهوم وانمانەئ ەمێئ مەاڵب
. ەوەگرتەد یرانیپ یتگوزارەو خزم رکردنێو ف رمانەو د یندروستەت
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 ینیەال کایندەس رجارۆز نکارداەو خاو کارێکر وانێن یکانەشێک ەل
 .گرتەد ینکارەخاو

 ەڵگەل مانیندەوەیپ ەمێئ گوتەید کارانێکر یرەرانسەس یتێکیە
. نین اڕهاو انیکانەتەاسیس ەڵگەل مەاڵب ن،ینێناپس کراتۆمێدڵایسوس

 یندەناو ەیتیمۆک یندامەئ ۆیخ ۆب LO یرێتێبوو، سکر ەوەئ ەشێک
 .کردەد زبیح ەل ینگریەبوو و ال زبێح

 داهاتوو ۆب ەرنامەب دوو

 ییدارا یدانان گرانەمووچ یندوقەس یباتەل LO دا٢٠٠٠ ڵیسا ەل 
 یکراسۆمێنابوو د انیوێکرد. ن اریشنێبورسدا پ ەل ینینشەخان یندوقەس
 رۆ)ز. ەوامەردەب شتاشێدرا و ه رەسەل یارڕیب ەمە)ئ یەییرماەس
بورسدا  یوداەس ەل انەیکییەنینشەخان یوتەکەپاش مووەه سەک
 ۆکار ب ینێشو یباشترکردن یاریخواز هاەروە( هاندۆڕد
 رەبوون. ه نکاکایندەس یدژەب نکارەخاو یرەدژب ەیوەچدانرەرپەب
 ەک ەوەشێپ یەناێه ڕیبازا یئابوور کراتۆمێدڵایسوس داڵەسا مەل

. ێنێب مەرهەب ێوەیەد یرچەه ۆیخ یفەیک ەب ێتوانەن نکارەخاو
 مەرهەب كەڵخ یستیداوێپ ەک ێبەه کانەمەرهەب ۆب کڕۆڵینتۆک
 یندامانەئ یژمار ەمالوەب 199٠ ە. لکراەن مەاڵ. بێنرێبه

و  خرانەداد کانەبچووک ەکرد. دوکان یمەک رۆز کراتۆمێدڵایسوس
خانوو  یهلەئ یشە. بەوەگرتنەد انینێشو کانەورەگ ەییەریزنج ەشگۆفر
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 کەڵخ یکانەگرت. پارک ۆستەئ ەب یکانییەوانەشار یبات ەل یسازکردن
 یگوشار رێژ ەل کەڵخ یکانڵە. مابوونەچاالک ن انی سترانەب انی

 ێکر ەب ەکەو خانوو دراۆڕگ انەیکەکار انیداخران  انی دایئابوور
 ەژنامۆ. رەوەبوونۆو ک ندەماوەو ز یکولتور یچاالک ۆب نەدەد
 مەاڵب ەوەتەماون ناوەب یرچەگ کاکانیندە. سەوەنابن واڵب کانییەزبێح

 ەل یکارێرک ەیوە. بزووتنەماوەن کانەڵەمۆک ەڵگەل انییهاوکار
 ەڵگەو ل خاەکدیر داەتاز یرجەلومەه ەڵگەل ۆیخ داەکشەپاش
 .ێوەکەکدێر داڕبازا یکانەرجەم

 ەک ەوەل رەب ەمێئ یال ەو ل  ەبوو یتووش ەڵەمۆک مەئ ەک کەیەشێک
 مەک ۆب ەک ەیەوەئ نیبوو یبکات تووش ەشەگ مانەکەڵەمۆک

 ەوانامڕب رەس ەل ەهادەو ش کانەرگێف ەچنەد کەڵخ یکارێب ەیوەکردن
 انەیکەندنێخو ەرێ. لێبەه داەبواران وەکار ل ەک ەوەئ ێب ەب نێنەداد
 داەیکار پ ەکید یتاناڵو ەل انەیربۆز یەرز داەب یئاست ەل یکۆرەناو
. نەکەد انەیکەهادەش ەل ترەوەخوار یکار شیرۆز یکێشە. بنەکەد
 یکار ەب شیکانە. و الوییەن داەئاست وەل ەکەندنێخو ەمێئ یال ەل مەاڵب
 یشەب ەل یرۆخەمووچ یریو ب یکارێب ەیشێک ۆیەنابن. ب یراز ەکید
 .ێنێمەد رەه دایتڵەوەد
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1. Populär Historia/  Från jordbruksland till 
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 فارسییەوە(
راهێنانی درامایی. لە نووسینی سەناریۆ بۆ فیلم/ شێل سونستێد ) -

 سوئدییەوە(
 
 

 فارسی
 

 (نزە)ت وخیچوخ بخت  یآقا ـ
 (تیەواەاز آنچه بر ما گذشت )چوار ر ـ
 داستان(در باد ) یزندگ ـ

 (ەوەکدانێو ل یرەوەربی. )کردستان تا سانکر/از  الیسفر خ  -
 همچون خودش یزندگ - 
 
 :یفارس ۆب ەوییەسوئد ەل انێڕرگەو
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  :نەبد فورەیت ەڕیپڵما یرەس ەمانەرهەب مەئ ەیوەندنێخو ۆب

http://taifor.nu/start.htm 
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