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  اتحاديه اروپا د
 را  پر  اتحادي３  د  اروپا  د  چي  شي  کوالی  غ７ي  ！ول  اتحادي３  د  اروپا  د کي  مياشت  په  مای  د  کال  ٢٠١٩  د

  عبارت  بل  په يا  پارلمان  تلونکی  را  د  اتحادي３  د  اروپا  د  انتخابات  دغه  . کي  ＇ر－ند  ثريتؤم  لخپ  تلونک３
  د  اروپا  د  . انتخابي８ي  کال  پن％م  هر  پارلمان  اتحادي３  د  اروپا  د  . دي  انتخابات  اتحادي３  د  اروپا  د

  دغي  د  . لري  حق  کولو  ور  رايو  د  کي  انتخاباتو  دغو   په   اوس５دونکي  هيوادو  غ７و  ！ولو  د  اتحادي３
  پارلمان  دغه  په  بايد  ＇وک  چي  ＊يو  و  الري  له  رايو  لوخپ  د  چي  شو  کوالی  موږ  تو－ه  په  غ７و  د  اتحادي３

      . ده  ٢۶  اشتييم  د  مای  د  ورځ  انتخاباتو  دغو  د  کي  سويدن  په  . ک７ي  و  نمايد－ي  زموږ  کي
  اړه  په  اتحادي３  د  اروپا  د  . کي８ي  پيل  را  وروسته  ج／７ې  والي  ن７ۍ  دوهمي  تر  تاريخچه  اتحادي３  د  اروپا  د

  به  اتحاديه  اروپا  د  او  وي  بايد  ＇رن／ه  او  ده  ＇رن／ه  ساو  اتحاديه  اروپا  د  چي  لري  شتون  نظرونه  مختلف
  د  زموږ  لرو  و   خو＊ي  نا  يا  خو＊ي  اړه  په  اتحادي３  د  اروپا  د  موږ   که  . لري  و  رول  ＇ه  کي  تلونک３  را  په

 د  اروپا  د  چي  لرو  اړتيا  موږ  ببهس  ېد  د  . کي８ي  فيصل３  خوا  له  اتحادي３  د  اروپا  د  اړه  په  ژوند  ور＄ني
  . لرو  و  معلومات  کي  باره  په  اتحادي３

  برخه  لوم７ۍ

  ده  روانه  مخته  اتحاديه  اروپا  د

  شي  نيول  و  دباي  مخه  جن，  د  چي  همکاري  ه－６  هيو
  دغي  نيسي.  و  مخه  ج／７و  نوو  د  چي  هغو＊ت  و  مشرانو  هيوادو  اروپايي  د  تهوسور  جن，  وال  ن７ۍ  همدو  تر

   . لري  و  شتون  همکاري  －６ه  من＃  تر  هيوادو  اروپايي  د  چي  وه  دا  الره  يوا＄ن９  لپاره  رس５دو  د  ته  غو＊تني
  ته  اروپا  او  وې  －ر＄５دلي  سبب  جن，  د  او  وې  شوي  تيري  چي  ＇خه  غلطيو  مخکنيو  هغو  د  هيوادو  دغو

     . ول  ک７ي  زده  ＇ه  ډ４ر  وې  ک７ي  پي＋ي  وران９   ډ４ري   ئ３
  وو  اچولی  تاوان  ج／７ې  د  يدناب  نيجرم  رپ  ادوهيو  －＂ونکو  ج／７ې  د  وروسته  ج／７ې  والي  ن７ۍ  لوم７ۍ  تر

    . وو  رسولی  زيان  ډ４ر  ته  اقتصاد  جرمني  د  کار  دغه  چي
    . ېسو  مخامخ  سره  بحران  اقتصادي  ژور  د  برخي  لويي  ن７ۍ  د  کي  لسيزه  ١٩٣٠  په
  الري  دې  له  هغه  سوای،  حلوالی  ور  ستونزي  اقتصادي  جرمني  د  ده  چي  سو  مخته  ار  رهي＂ل  کي  جرمني  په

  نازيستان  او  هي＂لر  چي  شوه  دا  پايله  کار  دې  د  . واچوي  يهودانو  پر  غلط９  ډيري  خرابيو  د  جرمني  د  چي
   . رس５دل  و  ته  قدرت

  ا請لي  هغه  دا  ــ  ول  سر  پر  فوالدو  او  سکرو  د  وډبر  د  من＃  تر  فرانس３  او  جرمني  د  نه جن／و  وروستي  هغه
  د  اسلح３  د  چي  پارهل  دې  د  . ک５دی  اخيستل  ＇خه  ور  کار  لپاره  وړلو  را  السته د  اسلح３  د  چي  ول  مواد

  . ک７ي  لحصااست  تو－ه  زنهامتو  په  مواد  دغه  چي  ک７ه  و  موافقه  هيوادو  دواړه  نو  نيسي  و  مخه  جوړولو

  اي＂الي３،  فرانس３،  ، يمنجر  ي＃４دلو  د  کي  کال  ١٩۵٢  په  وي  رس５دلي  ته  موافق３  دغي  چي  لپاره  دې  د
  شوه.  جوړه  اتحاديه  فوالد  او  کول３  د  من＃  تر  هيوادو  لوکسمبرګ  او  هالين６  بلجيم،



 

 

  غ７ي  اتحادي３  د  اروپا  د  هيوادونه  ډ４ر  او  شوه  زياته  همکاري  من＃  تر  هيوادو  د  کي  لسيزو  تلونکو  را  په
  زيات  وروسته  را  ＇خه  پيل  له  ٢٠٠٠  د  ک７.  غوره  ＄انته  نوم  EU  د  همکاري  دغه  تهوروس  ١٩٩٣  تر  . شول
  په  شول.  غ７ي  اتحادي３  دغي  د  اوس  ول  هيوادونه  کمونيس＂ي  اروپا  ختي％ي  د  پخوا  چي  هيوادونه  هغه

  د  ئ３  کي  ٢٠١۶  په  چي  دئ  هيواد  لوم７ی  ابرتاني  لويه  . دي  ٢٨  هيوادونه  غ７ي  اتحادي３  اروپا  د  کي  اوس
   ده.  ک７ې  غو＊تنه  وتلو  د  ئ３  ＇خه  اتحادي３  دغي  د  الري  له  اچولو  رای  عمومي  يوې

  : －ورئ  و  دلته  تاريچه  اتحادي３  د  اروپا  د
http://eu.riksdagen.se/vad-ar-eu/medlem-i-eu/eus-historia/# 

 او  ليدلوري  مختلف  کي  دوواهي  غ７و  په  خپله  په  هم  او  من＃  تر  هيوادو  غ７و  د  هم  اړه  په  اتحادي３  د  اروپا  د
   لري.  شتون  نظرونه

   . دئ  نه  نوی  کار  دا
  ده.  شوې  جوړه  ن／ه＇  چي  USA لکه  تو－ه  په  مثال  د  غواړي،  اتحاديه  في６رالي  يوه  ＄ني
  . يد  غو＊تونکي  قدرت  زيات  د  لپاره  هيوادو  خا請و  شم５ر  يو  د  بيا  نور
  په  －وندونه  شم５ر  يو  هم  او  هيوادونه  هم  کي  اروپا  په  ده  غل３  را  من％ته  اتحاديه  دغه  چي  وخته  هغه  له  حتا
      . دي  شکمن اړه  په  غ７يتوب  د  کي  اتحاديه  دغه

 . لري  توپير  لهب  له  وي  بالکل  شک  دغه  اړه  په  اتحادي３  د  اروپا  د

  لولئ.  و  کي  برخه  دريمه  په  شته  تنقيد  کوم  چي  کي  باره  په  اتحادي３  د  اروپا  د

   شو  شامل  ته  اتحادي３  اروپا  د  وخت  ＇ه  سوي６ن
  شو   شامل  ته  حادي３تا  اروپا  د  ن５＂ه  لوم７ۍ  پر  جنوري  د  کال  ١٩٩۵  د  سوي６ن

  سره  اتحادي３  د  اروپا  د  کي  سلو  په  ٣،۵٢  چي  ک７ه  و  ！اکنه  ！ول  ملي  سوي６ن  کي  ١٩٩۴  مخه،  تر  کال  يو
  د  سوي６ن  يعني  غ７يتوب  اتحادي３  د  اروپا  د  ک７ه.  ور  يه را  سپينه  ٩،٠٪   او  موافق  ول  نه  ٨،۴۶٪  .ول  موافق
  اتحاديه  هغد  په  يچ  کوم  سي  لرالی  تاثير  کي فيصلو  هغو  په  او  لري  －６ون  کي  کارو  په  اتحادي３  د  اروپا

   . کي８ي  نيول  کي

  ３اتحادي  د  اروپا  د  خوا  له  ني６سو  د  موږ  .ويک  کار  چي  تهش  سوي６نيان  کي  برخه  هره  په  اتحادي３  د  اروپا  د
  . لري  مسؤليت  کي  برخه  په  سودا－رۍ  د  هغه  کي  وخت  اوسني  په  چي  لرو  نماينده  يو  کي  کميسون  په

  نيژدې  کوي.  کار  کي  ادارو  مختلفو  په  اتحادي３  د  پاارو  د  سوي６نيان  ډ４ر  خوا  له  سوي６ن  د  دې  پر  سرب５ره
   . کوي  کار  کي  اتحاديه  په  اروپا  د  سوي６نيان ١٢٠٠

  . وړئ  را  الس  په  الندي  تهدل  معلومات  نور  اړه  په  کوونکي  رکا  د  نيسوکم  د  EU  د
 https://ec.europa.eu/sweden/tags/sveriges-eu-kommission%C3%A4r_sv 

                             

  شي  حل  بايد  چي  پو＊تني  ډيري  نوري  او  ــ  ازادۍ  رلو＇
 د  او  سفر  ک７و،  و  －ري  سودا  اسانه  په  چي  دئ  دا  فکر  اساسي  يو  ريوکاهم  －６و  د  اتحادي３  د  اروپا  د

   ک７و.  و  ) ک６ه (  چوک  من＃  تر  هيوادو  د   دي３ااتح
  هغه  دغه  . دي  －ر＄５دل  سرمايو  او  انسانانو  کارونو،  مالونو،  د  تو－ه  ازاده  په  من＃  تر  هيوادو  د  اتحادي３  د

  . دي  ازادۍ  ＇لور



 

 

   －ورئ!  و  الندي  دلته  لپاره  معلوماتو  نورو  د
http://eu.riksdagen.se/vad-gor-eu/eus-politikomraden/fri-rorlighet/# 

  په  پو＊تني  ډيري  هم  بيا  ال  اوس  چي  دي  رس５دلي  ته  ＄ای  دې  هيوادونه  اتحادي３  د  سره  ت５ر４دو  په  وکل  د
   . شي  ويل  و  ته  ور  جواب  －６ه  هپ  چي  يد  کي  مخ

  . دي  شوي  سره  تر  پو＊تونو  سياسي  او  اقتصادي  ډيرو  پر  همکارۍ  －６ي  اتحادي３  د  پوري  اوسه  رت
  د  اطمنان،  د  مصرفوونکو  د  ماهي／يري،  خبره،  چاپيريال  انرجي،  پناه،  سياسي  د  ک６والو  د  تو－ه  په  مثال  د

  . اړه  په  ونوجنايت  دوسرح  ب３  د  او  ساتنه  حا請التو
   کي  برخه  په  عموضو  يوې  د  وخت  هغه  دوی  چي  دئ  دا  پرينسيپ  عمومي  او  ُکلي هغه  اتحادي３  د  اروپا  د

   . حلي８ي  ＊ه  －６ه  په  کچه په  منطق３  د  يا  محلي  ، ملي  تر  مشکل  يو  چي  کوم  کوي  پوري  الس  کار  په
http://eu.riksdagen.se/vad-gor-eu/eus-politikomraden/# 

 
   EU د  يعني  EMU  . اتحاديه  پيسو  د  او  اقتصادي  يعني  ، ده EMU   برخه  يوه  فعاليتو  د  اتحادي３  د  اروپا  د

  يک  EMU  په  . شامل  دئ  نه  کي EMU   په  اوسه  تر  سوي６ن  . ده  پيسه  －６ه  ئeuron  ３  ايورو  چي  غ７ي  هغه
  هر  د  ئ３  کي  هغه  په  چي  ک７ه  و  اچونه  رايه  －６ه  ！ولنيزه  کي  پ＂مبرسي  په  کال  ٢٠٠٣  د  سوي６ن  لپاره  －６ون  د

  چي  غو＊ته  نه  و  ٪۵۵،٩   . کي  و  －６ون  کي  EMU  په  چي  وي  خو＊ه  دوی  د  که  چي  غو＊ته  و  رايه  نفر
  . ک７ه  ور  رايه  سپينه  ٪٢،١  او  ٪۴٢  خلک  موافق  سره  EMU  د  . کي  و  －６ون  کي  EMU  په  دي  سوي６ن

   ارزشونه  －６

  د  الکن  . لري  دودونه  خپل  او  ژبه  خپله  ، کلتور  خپل  ＄انته   دئ  غ７ی  کي  اتحاديه  په  اروپا  د  چي  هيواد  هر
EU  کوم  ده  ديموکراسي  هم  يو  ＇خه  ل３جم  د  ارزشو  هغو  د  . لري  هم  ارزشونه  －６  شم５ر  يو  هيوادونه  غ７ي  
  په  ، برابري  ، ازادي  ، ارزش  انساني  ارزش  بل  يو  EU  د  . لري  انتظار  ئ３  دولتونه  غ７ي  ！ول  EU  د  چي

   دي.  کول  احساس  ماحترا  د  ته  حقوقو  انساني  او  کول  احساس  اطمنان  د  ک５دو  عملي  د  قوانينو  د  کي  هيواد
  . دي  غلي  را  کي  موافقتنامه  په  EU  د  ارزشونه  دغه

 http://eu.riksdagen.se/vad-gor-eu/en-eu-lag-blir-till/eus-lagar-och-
regler/#F%C3%B6rdragen-%C3%A4r-grunden 

  همکاري  اړخيزه  هر  کي  حالت  ７５نيب  هپ
  د  اورونو  دغو  د  . خيست  وا  اور  ＄ن／لو  ډيرو  امله  له  کال９  وچ  د  کي  سوي６ن  په  کي  اوړي  په  کال ٢٠١٨   د

    . ７هک  و  مرسته  پاشلو  را  د  اوبو  د  الوتکو  نکووژو  اور  فرانسوي  او  اي＂الوي  کي  برخه  په  وژلو

  ته  موافق３  نهوهيواد  EU  د  کي  کال ٢٠٠٢  په  . وه  برخه  يوه  همکاريو  د  EU  د  مرسته  دغه  هيوادو  بهرنيو  د
  کومه  کي  هيواد  کوم  په  چي  کله  . کوي  مرستي  کي  حاالتو  وني７５ب  په  به  سره  بل  او  يو  د  چي  رس５دل  و  سره

  د  مرستو ب７５نيو  د  اتحادي３  د  EU  د  اداره  پي＋و  ب７５نيو  د  هيواد  هغه  د  ، شي  و  پ５＋ه  خطرناکه  او  جدي
  د  کي  برخه  په  اورونو  د  ＄ن／لو  د  کال  ٢٠١٨  د  سوي６ن  د  . کوي  غو＊تنه  يتمرس  د  ERCC  مرکزه  له  امتظان

  د  مرستي  غسيد  د  ERCC  . یوني  و  تماس  سره  ERCC د  MSB  مقاماتو  اد－９ام  او  ساتني  د  ！ولني
     . لري  منابع  او  امکانات  رسولو  د  مرستو  دغسي  د  هيواد  کوم  چي  کوي  معاينات  اړه  په  غو＊تني



 

 

          : منبع
 
http://www.sakerhetspolitik.se/Krisberedskap/internationell-krisberedskap/eus-
civilskyddsmekanism/ 
https://www.europaportalen.se/2018/07/mer-slackningshjalp-pa-vag-fran-eu 

  حرکتونه  اداز  ضد  رپ  نظرۍ  بد  د
  د  لپاره  ＄وانانو  د  بلکي  دي  －ر＄５ده  ازاد  يوازي  نه  پرينسيپ  －ر＄５دو  ازادو  د  کي  اتحاديه  په  اروپا  د

   . لري  سره  ن＄ا  له  امکانات  وللوست  او  کارونو  ، سفرونو

 کول  کار  او  ــ لوست  ــ سفر  کي  EU  په

  کار  د  او  کي  و  غو＊تنه  کولو  کار  د  کي  هيواد  EU  هر  بل  په  چي  شي  کوالی  غ７ی  هر  هيواد  هر  د  EU د  •
  . کي  و  خواست  در  اوس５دلو  اي  کولو  کار  د  چي  دې  ب５له  ــ  اوسي８ي  و  هلته  کي  وخت  په  کولو

-ett-i-obbj-studera/#Hitta-och-arbeta-dig/bo-du-vander-eu/hit-i-http://eu.riksdagen.se/du
land-EU-annat 

  وين  دغه  د  وي  زړه  ئ３  چي  کي  هيواد  غ７ي  لب  يو  په  چي  شي  کوالی  غ７ی  هر  يواده  غ７ي  يوه  د  EU  د  •
     . ک７ي  و  تحصيل  شرايطو  په غ７و  د  هيواد

    ) پرو－رام  تبادل３  د  من＃  تر  هيوادو  وپاييار  د ( rasmus+E  د   من＃  تر  هيوادو  د  اروپا  د   کميسون  EU  د  •
  مياشتو  ١٢  تر  ＇خه  ٣ د  چي  برابروي  امکانات  ته  محصلينو  ماپرو－ر  دغه  . ) کوي  ور  ئ３  مصرف (  ويلويمت

  . پرکتيک  يا  او  ک７ي  و  تحصيل  يا  کي  هيواد  اروپايي  بل  يو  په  پوري
•  vAkti och Ung Erasmus+  د  EU  تبادل３  غهد  ＄وانانو  د  . دئ  امرپرو－  يو  لپاره  همکاريو  د  ＄وانانو  د  
  شي  ک５دای  پرو－رام  دغه  . کي８ي  سره  تر  من＃  تر  و－روپون  د  ＄وانانو  د  من＃  تر  هيوادو  اروپايي  فومختل  د

      . وي  کي  شرکت  ！ولنيز  کوم  په  مل／رو  روپ－  وي  د  يا  کي  سازمانونو  په  ، کي  فعاليتو  په  کمون  د  چي
https://www.mucf.se/ungdomsutbyte 

•  EU scoverDi ) د  ) کئ  کشف  اتحاديه  اروپا د EU  کلن ١٨   چي  ته  ＄وانانو  هغو  چي  دئ  －ام  مهم  يو  
  پارلمان  د  اروپا  د  وړانديز  دغه  . يک７  امکانات  يتنغو＊  د  ) کارت  مجاني  ريل د ( kort-erRailInt  وي  شوي

  او  －ر＄ي  و  ازاد  کي  EU  په  چي  کي  برابر  امکانات  ５دو－ر＄  زادوآ  د  ته  ＄وانانو  چي  کوم  دئ  شوی  خوا  له
  له  ) کئ  کشف  EU ( د  لپاره  ＄ل  لوم７ی  د  کي  اوړي  هپ  کال  ٢٠١٨  د  کار  دغه  . ويني  و  کلتورونه  مختلف

   . کي８ي  کول  رو  بيا  امکانات  دغه  کي  کال  ٢٠١٩  په  او  شو  عملي  خوا

                                                                                                     http://www.youdiscover.eu/  
                                                                           erEU/ook.com/youdiscov.facebhttps://www   

                                                                                   

  －امونه  رلو  پر  ونخال請  د  او  ــ ديموکراسي  ضعيفه
  ساحو  مختلفو  د  دفترونه  دغه  . کي８ي  سره  تر  کي  چوکاټ  په  دفترو  اوو  د  کار  اتحادي３  د  اروپا  د

  د  او  چاري  کمومح  د  ، غون６ي  لوړي  ، بوديجه  ،وړل  را  من％ته  وقوانين  د  لکه   لري  غاړه  پر  مسئوليت
  . ريهمکا  ايورو

                                    institutioner-institutioner/#EUs-eu/eus-ar-n.se/vadhttp://eu.riksdage   
 

   موسس３  اتحادي３ د  اروپا  د



 

 

•   enkommission-EU . د  EU  د  کميسون  EU  دولتونه  غ７ي  که  چي  －وري  او  کوي  وړانديز  قوانينو  ونوي  د  
  دوی  . وي  رنف  يو  ＇خه  هيواد  غ７ي  هر  له  چي  لري  کم５شنران  ٢٨  کميسون  دغه  . تعقيبوي  قوانين  شوي  لقبو
         . کوي  کار  لپاره  ＊２／５و  د  EU  د  وید  بلکی  کوي  نه  نمايند－ي  هيواد  خپل  د  يوا＄ي  يو  هر

http://eu.riksdagen.se/vad-ar-eu/eus-institutioner/eu-kommissionen/ 
          
•  ådetMinisterr  د  －６ه  په  سره  پارلمان  د  اروپا  د  . اشور  وزيرانو  د  EU  وزيرانو  د  . وړي  را  من％ته  قوانين  

  هغو  په  ک＋يني  سره  بايد  وزيران  کوم  چي  دا  . ده  جوړه  ＇خه  زيرانوو  د  حکومتو  د  هيوادو  وغ７  د  شورا
        . شي  و  پر  يخبر  بايد  چي  کوم  لري  اړه  پوري  موضوعاتو

                                                /ministerradet/nstitutioneri-eu/eus-ar-advksdagen.se/http://eu.ri 
 

•  Europaparlamentet  د  －６ه  په  سره  شورا  د  وزيرانو  د  . پارلمان  پاارو  د EU  فيصله  بوديجه  او  قوانين  
  ！اکل  الري  له  ！اکنو  ل！و   د  خوا  له  خلکو  د  هيواد  ړوندها  د  هيوادو  غ７و د  غ７ي  پارلمان  د  اروپا  د  .  کوي

  . کي８ي
http://eu.riksdagen.se/vad-ar-eu/eus-institutioner/europaparlamentet/#  

•  ådetr Europeiska  د  راوش  اروپا  د  . شورا  اروپا  د  EU  ٨٢  د  شورا  دغه  . تعيينوي  لوری  ُکلي  سياست  د  
        . ده  جوړه  ＇خه  شرانوم  د  حکومتو  وا  ودولت  د  هيوادو  غ７و

http://eu.riksdagen.se/vad-ar-eu/eus-institutioner/europeiska-radet/ 
• domstolen-EU  د  محکمه  دغه  . محکمه  اتحادي３  د  اروپا  د EU  د  محکمه  دغه  . کوي  ترجماني  حقوق  

      . ده  شوې  تشکيل  ＇خه  قاضيانو  د  هيوادو  غ７و

                                                     domstolen/-institutioner/eu-eu/eus-ar-tp://eu.riksdagen.se/vadht  
•  nkencentralba Europeiska  يوادوه  ١٩  هغو  د  اتحادي３  اروپايي  د  بانک  دغه  . بانک  يمرکز  اروپايي  

      . دي  ايورو  ئ３  س３پي  چي  کوم  دئ  بانک  مرکزي  لپاره
                                    /centralbanken-institutioner/europeiska-eu/eus-ar-http://eu.riksdagen.se/vad 

•  visionsrättenre uropeiskaE د  وري－  چي  دي  مقامات  پ５يلي  نا  هغه  دا  . مقامات  محاسب３  د  اروپا  د  
   . مصرفي８ي  ＇رن／ه  پيس３  اتحادي３  د  روپاا
                                   n/revisionsratte-institutioner/europeiska-eu/eus-ar-se/vadu.riksdagen.ttp://eh 

  ليدل  ضعف  ديموکراس９  د  کي  وسسوم  مختلفو  په  اتحادي３  د  اروپا  د  چي  لري  شتون  تنقيدونه  داسي
  غهه  خوا  يوې  د  چي  وايي  کوونکي  يدتنق  . کي８ي  نومول  نامه  په  کموالي  د  ديموکراس９  د  چي  يکي８

  بلي  له  او  پوهي８ي  و  په  چي  يد  مشکلي  ته  عايتور  عامو  کي８ي  نيول  هلته  چي  فيصل３  هغه  او  ３موسس
  تقوي３  د  ديموکراس９  د  کي  کلو  وروستيو  دې  په  . دي  باندي  د  پوهو  ور＄نيو  عادي  له  رعايتو  وعام  د  واخ

  ولک  ور  اختيار  زيات  ته  پارلمان  اروپا  د  چي  دئ  دا  ئ３  مثال  يو  . دي  غلي  را  تغييرات  شم５ر  يو  لپاره
    . دئ  شوی

  سره  تر  ) ＊کاره ( علني  ډ４ر  کارونه  پلخ  موسس３  اتحادي３  د  بايد  مخي  له  قرارداد  د  تحادي３ا  د  اروپا  د
  موسسو  مختلفو  د  اتحادي３  د  چي  لرو  حق  تو－ه  هپ  غ７و  د  ３اتحادي  دغي  د  هم  موږ   تو－ه  په  مثال  د  ي.ک

  د  تحادي３ا  د  ژبه  رسمي  وهي  په  اتحادي３  د  چي  لري  حق  غ７ی  هر  اتحادي３  د  . لرو  و  رسی  الس  ته  دواسنا
   . کي  السه  تر  جواب  ژبه  هغه  په  او  ينيس  و  تماس  سره  موسس３  يوې



 

 

  رضايت  نا  د  هامل  له  چلند  دب  د  خوا  له  ادارې  د  وسس３م  کومي  د  اتحادي３  د  اروپا  د  چي  ＇وک  هغه
  د  لپاره  حماي３  د  غ７و  د  نماينده  اروپايي  . نيسي  و  تماس  سره  ايندهنم  اروپايي  د  سي  کوالی  کوي  احساس

      . ８يکي  مقرري８ي  خوا  له  پارلمان  د  اروپا
-eu-hanterar-affairs/20171110STO87809/sa-dlines/euews/sv/hearopa.eu/nhttp://www.europarl.eu

                                                                           etnhoppe-garanterar-och-klagomal-dsmanombu-s 
 

 

EU  الکهول  وا  
  مهم  يو  . شو  مخته  را  سياست  الکهولو  د  سوي６ن  د  کي  پيل  په  پ７５ۍ  يشلم  د  او  پ７５ۍ  نولسمه  ！وله  په

  بازار  په  چي  لپاره  دې  د  . کي  پيدا  نفوذ  کي    سودا－ري  په  الکهولو  د  ) نادمارک ( رزابا  چي  هن   وو  دا  هدف
    شرابو   او  ) vin ( وينو  د  بوالګ  سيستم  . غی  را  من％ته  انحصار  وي  شوی  مخنيوی  －＂ي  د  الکهولو  رپ  کي

) ritsp (  د  جوړولو  د  AB ) ادراتو   د   ＇＋اک  الکهولي  د  ، ونهتجارت  يکوچن  او  لوی  ،) تشرک  سهامي請  او  
   . غی  را  تهمن％  لپاره  انحصار  د  کي  مخ  په  ارداتوو

  و  تغيير  سياست  الکهولو  د  نسوي６  د  ７ک  و  پيل  کولو  نيژدې  په  ＄ان  د  ته  اتحادي３  اروپا  د  سوي６ن  چي  کله
  تاثير  رت  غ７يتوب  د  دي３ااتح  د  اروپا  د  بايد  سياست  الکهولو  د  سوي６ن  د  چي  ويل  پارلمان  سوي６ن  د  . ک７
  اتحادي３  نسوي６  چي  کله  . کول  ترجمه  ډول  بل  قوانين  او  مقررات  EU  د  محکمEU  ３  د   . شي  نه  را  نديال
  و  دوی  . ک７ل  ترجماني  ډول  بل  قوانين  او  مقررات  EU  د   کميسون  EU  د  ،ک７  امضا  قرارداد  شمول  د  ته

      . وي  خر＇ول  شرابو  د  کي  دکانو  کوچنيو  په  هم  ه＇  که  شي  ５رت  ＇ه  هر  تر  بايد  سوي６ن  يچ  غو＊تل
 EU  تر  چي  وو  پوه５دلی  داسي  حکومت  سوي６ن  د  کي  وخت  هپ  وکول  ور  رايو  ملي  د  لپاره  －６ون  د  ته  

  يوه  ته  سوي６ن  . دي  شوي  منلي  موافق  غو＊تني  د  ６نسوي  د  ت５رول  ازاد  او  محصوله  ب３  کهولوال  د  درحس
  سونکمي  EU  د  . کي  ايسته  دغه  چي  غواړي  قبولي  سوي６ن  د  دا  چي  کاوه  ئ３ فکر  چي  شوه  ک７ه  ور  ااستثن

  محکمEU  ３ د  دي  سوي６ن  چي  ＄ايه  دې  تر  حتا  خبرو  او  مناقشو  سختو  پسله  . ７هک  ترجمه  ډول  بل  خبره  غهد
  هم  هغه  منله  و  مقرره  ت５رولو  را  ازادو  د  الکهولو  د  سرحد  تر  سوي６ن ، شي  ＊تلغو  و  ور  هلپار  دعوې  د  ته
  د  ييوا  چي  وه  مخي  له   پرينسپ  د  ت５ر４دلو  را  او  ت５ر４دلو  آزاد  د  EU د  مقرره  دغه  . لپاره  مصرف  شخصي  د

                              .  يو  نه  دي  کنترول  حدسر  ملي
  ن７ۍ  لوی  او  شرکتونه  يشخص  نيي６سو  نوي  کي  سوي６ن  په  والړ  من％ه  له  انحصار  وينو  او  سپري＂و  د  چي  دا

   . غلل  را  من％ته  شرکتونه  الکهولو  د  وال
EU  د  ！ولني  د  الکهول  دوی  ، ک７  و  تغيير  اړه  په  الکهولو  د  نظر  وي６نيانوس  د  سم  هسر  ک５دو  نيژدې   له  ته  

  يو  ！ولني  د  لکهولا  چي  الره  نظر  داسي  سوي６نيانو  ٪۴٧  کي  ١٩٩٠  په  . نيوي  ستر－ه  هپ  ستونزي  لويي  يوې
   فکر  ٪١٣  کي ١٩٩۴   په  وو.  ٪۶۶  رقم  دغه  ،١٩٨١  ې،د  له  مخه  تر  کاله  لس  نيژدې  . هد  ستونزه  يجد  ډ４ره
  کچه  دغه  پر  تقريباً  ميالن  نظر  د  خلکو  د  ستهورو  دغه  تر  . ده  ستونزه  لويه  يوه  ！ولني  د  الکهول  چي  کاوه
  . دئ  والړ

 /Gå före eller… NBV, 2015 https://www.nbv.se/om-oss/organisation/forskning     :منبع       

 

  دفتر  بروکسل  د
  NBV  د  TON-IOGT  او  UNF  لري  دفتر  يو  کي  بروکسل  په  －６ه  په  سره  وسسوم  د  سازمانونو  نش３  ب３  د.  

    کميسون  EU  د   وا parlamentet-EU   لمانپار  د  EU  د ( وموسس  د  EU د  کي  مرکز  په  روکسلب  د  دفتر  دغه



 

 

ommissionenk EU  ب３  د  کوي  کار  کي  دفتر  دغه  په  چي  کارانهم  سياسي  کوم  . دئ  پروت  نيژدې  هسر  
   EU  په  چي  ک７ي  تحليل  او  کي  ور  رپورټ  －وري،  و  چي  دي  پ＋３  او  خول３  ،غوږونه  ستر－ي،  اليتوفع  ３نش
  . کي８ي  ＇ه  اړه  په  خبري  دغي  د  زموږ  کي

  د  او  ７يغ  ليداخ  تحرک  نش３  ب３  د  دواړه  مني،  کوونکي  تقامال  هم  ه＇خ  سوي６ن  د  دفتر  بروکسل  د
  خلکو  د  کي  وي６نس  هپ  فترد  بروکسل  د  . ک７ي  زده  ＇ه  ړها  هپ  EU  او  بروکسل  د  واړيغ  چي  －روپونه  باندني

  د  او  EU  د  وختونه  زياتره   ارانمکه  دفتر  د  بروکسل  د  . کوي  کار  هم  کي  برخه  په  ) folkbildning ( رسولو  د
  کي  مناقشو  په  او  کوي  ويناوي  کي  ＊وون％يو  او زدک７و  يدايرو  ، اتحاديو  په  اړه  په  سياست  د  الکهولو

    . کوي  ن６و－

  تمرينونه  لپاره  مناقش３  د
  ؟ کوې  فکر  ＇ه  ته  اړه  په  EU د  •

  ږغو  ته  نورو  هغو  او  واي３  پک＋ي  ＇ه  ته  يچ  ک７ه  و  فکر  کي  هغو  په  ، ک７ه  و  مشق  وي  جملو  شوو  ختم  نا  په
    . کوي  فکر  ه＇رن／  هغوی  چي  نيسه  و

  : ه７ک  و  داسي
  اخو  و  شا  . شي  ختم  بايد  جمله  دغه  چي  ويک  فکر  يو  هر  خپله  په  ！ول  نور  . وايي  جمله  ختمه  ب３  يوه  نفر  يو
  هجمل  بله  غهه  ډول  داغه  په  . شي  ختم  ＇رن／ه  بايد  جمله  هغه  چي  اييو  ＇ه  يو  هر  چي  واوره  او  －ر＄ه  و

    . ک７ه  رارتک
  ډيرو  د  يا  جمل３  يوې  د  تاسي  چي  ک７ئ  و  خبري  داسي  او  ک＋５نئ  سره  دوه  په  دوه  چي  سئ  کوالی  تاسي
   . اياستو  ＇ه  هاړ  په  ختم  د  جملو

  . لونهامث  ＇و  يو  جملو  شوو  تمخ  نا د
  ...  په  زه  کوم  فکر  کي EU  په  زه  چي  کله

  ده  ...  پو＊تنه  ترينه  مهم  هغه  لپاره  EU  د
  دئ  ...  EU  د  شی  ＊ه  يو
  دئ  ...  EU  د  شی  بد  يو
  ... ک７م  زده  ئ３  اړه  په  EU  د  چي  غواړم  زه
  ...  به  ما  ایشو  والیني  صميمت  کي EU   په  ما  که

 ؟ وو  اړه  په  پو＊تنو  وکوم  د  تمرين  هغه  ؟ ک７ل  در   فکرونه  نوي  کوم  تمرين  هغه

  : که  و  کی  مانپارل  اروپا  په  رسي  علمي  انرو＊  يو  •
https://eu.riksdagen.se/vad-ar-eu/eus-institutioner/europaparlamentet/#EU-parlamentets-
plenisal-i-Bryssel 

    EU  او  سوي６ن  : －ورئ  و  ته  فلم  ، نظر  ته  ن７ۍ   •
https://urskola.se/Produkter/205462-Perspektiv-pa-varlden-Sverige-och-varlden-EU    

  . کوې  فکر  ＇ه   ته   ) دي  شوي  وړل  را  کي  فلم  په  چي  ＇ه  هغه ( محتوا  پر  فلم  د
  دي،  بد  کوم  او  ＊ه  ＇ه  کوم  EU  د  چي  ،دي  غلي  را  جمل３  ＇و  يو  ＇خه  خبرو  د  فلم  دغه  د  الندي  دلته

    . کوي  ＊کاره

  هغه  ، دئ  دا  ئ３  بدوالی  يو “  .“ ول  يولن   تصميم  خپله  په  ډ４ر  او  ل８ول  مهاجرينو  د  دليل  －＂لو  د  Brexit  د “
   “. کي８ي  پاته  مرستو  ب３  دي  پاته  نديبا  د  EU  تر  چي  هيوادونه



 

 

  پناه  سياسي  د  ته  EU  غواړي  چي  کوم  وهو  د４والونه  ته  خلکو  هغو  و  موږ  يچ  دئ  دا  بد  ！ولو  تر  UE  د  “
   “ . ＄ي  را  خاطر  په
  خو  ،وي  کي  نهدن  هپ  ونودسرح  د  ملت  خاص  يو  د  چي  ومک  ８يکي  پاته  هجواب  ب３  يپو＊تن  هغه  يډير  نن  ”

   ”. ده  خبره  اقليم  د  ئ３  مثال  يو  . ک７ي  و  هسر  همکاري  بايد  س７ی  وي  دا  به  ＊ه

      ”. ک７و  مات  سره  سر  بل  د  يو  چي  دې  تر  ک７و  ت５ر  سره  م５ز  پر  غون６و  د  وخت  ډ４ر  خپل  موږ  چي  هد  دا  ＊ه ”
  ډول  ＇ه   همکاري  EU  د  . شوه  جوړه  لپاره  يخنيوم  د  جن／و  نوو  د  وخت  يو  دغه  ده  EU  نن  چي  دا   •

  د  ؟ ده  الر  يو  هپارل  سولي  د  هم  ال  اوس  اتحاديه  ااروپ  د  اآي  ؟ ک７ي  کم ) برخالف９ ( جنجالونه  چي  شي  کوالی
EU  اړه  په  تاريخچ３  د  EU  وره  و  ته  فلم  خپل  کميسون  د－ .       

https://www.youtube.com/watch?v=fqm9dda23YA                                                                        
 . －ورئ  و  ته  فلمونو  سره  غ７و  د  پارلمان  د  EU  د  •

  لس  اروپا  تي％يخ  د  چي  وخت  کوم  شوه  من％ته  را  کي  کال ٢٠٠۴   په  پراختيا  ترينه  يهلو  ！ولو  تر  EU  د  •
  يچ  کوې  کرف  ه＇  ته  ؟ يکو  هغور  غ７يتوب  EU د  هيواد  يو  يچ  دئ  دليل  ＇ه  . شول  غ７ي  EU  د  هيوادونه

  او  والی  ＊ه ؟ شاملي８ي  يک  EU  په  اوس  او  وو  غ７ی  بالک  ختي＃  د  پخوا  چي  يواده  يو   دئ  ＇ه  ئ３  دليل
  ؟ ک７ي  پيدا  غ７ي  زيات  EU  چي  وي  ＇ه  ئ３  هب  بدوالی

  کي  رخهب  په  وژلو  اورنو  د  ＄ن／لونو  د  کال ٨٢٠١   د  کي  ６نسوي  په  ثالم  يو  همکاريو  د  کي  EU  په  •
  ورا  د  خپلو  د  بايد  هيواد  هر  چي  وای  ＊ه  به  دا  ياا  ؟ ېکو  رفک  ه＇  ته  ړها  په  دغه  د  . دي  کول  ستيرم

     : لولئ  و  دلته  اړه  په  واتر  خبرو  د  والوتک  نکووژو  اور  د   ؟ لرالی  مسئوليت  الوتکو  وژونکو
                            =7004148d=83&artikel/sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programitps:/ht 
                        
  دا  به  نتيجه  کار  دې  د  ک７ي.  و  رکا  او  تحصيل  سفر،  کي  EU  په  چي  شته  مکاناتا  ډ４ر  لپاره  ＄وانانو  د  •

  هغو  . کي  زيات  يامل／رت  هډ４ر  او  فهم  خپل  اړه  په  کلتورو  مختلفو  د  باندي  د  سرحد  تر  ＄وانان  چي  شي
  معلومات  نور   ال  دغه  تر  او  ”jobba-tuderas-Resa” دي  غلي  را  کي  متن  په  چي  کوم  ننوزئ  رو  ته  کونولين
  ＄وانان  چي  کوم  شته  فلمونه  کي  پا１ه  هپ  بوک  فيس  د  Europe verDisco  د  تو－ه  په  مثال  د  . ړئو  را  ستهال
  w.facebook.com/youdiscoverEU/https://ww  . کوي  بريخ  اړه  په  سفرو  د  کي  اروپا  هپ

  د  چي  کوې  فکر  ＇ن／ه  ته  ؟ لرې  تجرب３  کومي  ＇خه  مالقاتو  د   کلتورونو  او  خلکو  د  وادوهي  نورو  د  ته
  د  او  ۍنظر  بد  فهم،  پر  تو－ه  په  مثال  د  کول  کار  وا  تحصيالت  پروژې،  تبادل３  د  ونه،سفر  يوادوه  نورو
      ؟ کوي  تاثير  ＇ومره  ديد  پر  اړه  په  ＄ان

 : شته  معلومات  ډ４ر  اړه  په  EU  د  کي  پا１ه  ان＂رني＂ي  په  ＄وانانو  اروپايي  د   •
                                                                                                youth/EU_sv/https://europa.eu 

                                                         
  چي  کوې  فکر  خپله  هپ  ته  چي  شته  ＇ه  کوم  ايا  . وړئ  را  الس  هپ  اتمعلوم  ډ４ر  نور  او  －ورئ  و  کي  پا１ه  په
    ؟ وي  وړ  عالق３  د  ستا  فکر  په  ستا  چي  ３پ５ژن  ＇وک  مکو  ته  ؟ ش３  ک７ای  ئ３  به  و

  هغو  د  ته  ؟ کوې  فکر  ＇ه  اړه  په  غهد  د  ته  . لري  شتون  تنقيد  کي  برخه  په  کموالي  د  ９وکراسديم  د  EU  د  •
  ؟ ينيس  نيول  ＇رن／ه  فيصل３  وا  کوي  کار  ＇رن／ه  EU  چي  پوه８５ې  و  چي  کوې  فکر  ＇ه  اړه  په  اتوامکان
  : لولئ  و  ديالن  دلته  هاړ  پدغه
       skt/demokrati-mer-eu-rago-att-med-ttrog-det-gar-or53268/darf01//se/2016/07t.https://ki 



 

 

  ياستس  الکهولو  د  سوي６ن  د  ＇رن／ه  EU  چي  کوې  رفک  ＇ه  ته  . لوله و  متن  اړه  په  الکهولو  او  EU د  •
  ه＇ومر  اړه  هپ  الکهولو د  ليدلوری  سوي６نيانو  د  چي  ３ي  شوی  متوجه  هخپل  په  ته  آيا  ؟ دئ  ک７ی  متاثره

  : لولئ  و  دلته  اړه  په  اردک  ردفت  د  بروکسل  د  ؟ دئ  ک７ی  ييرتغ

                                             paverka/-att-sig-lonar-det.se/politik/w.accentmagasinhttp://ww       
                                   

      وړئ  را  سال  په  دلته  معلومات  نور
  
  eu/-om-http://8sidor.se/mer                   : کوي  رکا  ه＇رن／  چي  لولئ  و  ژبه  اسانه  په  دلته  ئ３  اړه  EU  د  •

•  EU  د   زه،  او  EU  کتاب  وي  نيوي６س  اسانه  هپ  اړه  په :  
https://publications.europa.eu/sv/publication-detail/-/publication/6fcdb304-b542-11e7- 
837e-01aa75ed71a1         

                                                             
  يو ي،ک  زيات  در  مصرف  شرابو  د  ستاسي  يچ  مصرفوي  کرونه  ونهملي  ٨٠  فابريک３  ) ابوشر ( کهولوال  د   •

     : دئ  یشو  خيستلا  را  ＇خه  مجل３  د  kohol&NarkotikaAl د  مضمون
https://www.alkoholochnarkotika.se/opinion/80miljoner/      
 

  ور  نظر  حقيقي  هغه  فابريکو  د  کهولولا  د  چي  رپورټ  يو  ته  ！ولو  ،وړاندويني  اوه  فابريکو  د  الکهولو  د  •
    : شي  علومم

iogt.se/wp-content/uploads/alkoholindustrins-sju-budskap-av-iogt-nto.pdf 

           : لپاره  ليکنو  وړ  کرف  د  اړه  په  يتلونک  را  د  UE  د   : بکتا  سپين  اړه  په  EU  د   •
                     europe_sv-refutu-paper-europe/white-ropa.eu/commission/futurehttps://ec.eu  

 
                 

 



 

 

 دوهمه  برخه                                                                                                                          
 

EU  شي  ک５دای  پر  تاثير  او  ــ کوي  تاثير  
EU   و  ＇ن／ه  بايد  ＇شي  وايي  چي  کوم  يد  پک＋３  قوانين  ډ４ر  کي  وخت  عين  په  م／ر  کوي  کار  ازادي  پر  
  چي  دي  ＇ه  هغه  دا  نيسي  و  تصميم  هيواد  هر  بايد  ＇ومره  او  نيسي  و  تصميم  EU  بايد  ＇ومره  چي  دا  . شي

 . لري  پک＋ي  فکرونه  مختلف  سياسيون  －وندونو  سياسي  د  هيواد  هر  د

  قوانين  هغه  يعني  . ک７ل  بولق  حقوق   EU  د  سوي６نيانو  موږ  شو  غ７ی  ادي３اتح  د  اروپا  د  سوي６ن  چي  کله
  . دي  لوړ  قوانينو  ملي  تر  سوي６ن  د  ي＄  را  من％ته  کي  EU  په  چي

  شوې  موافقه  کي  EU  په  . شي  ويالی  پر  ＇ه  تزيا  ډ４ر  EU  چي  دي  برخي  هغه  خبري  اقليم  او  چاپ５ريال  د
  ٢٠٢٠  تر  بايد  موږ  کي  برخه  په  سوي６ن  د  . شي  کم  را  مقدار  اکسي６  ډای  کاربن  د  بايد  کي  واه  په  چي  هد

     :وړئ  را  الس  په  ماتمعلو  نور  هړا  په  چاپ５ريال  او  EU  د  دلته  . ک７و  کم  را  ٪١٧  غازات  خوني  شن３  د  پوري

                                                                                                             miljö) om fördjupningstexten 3, del till (länk            

EU  کوي  تاثير  غ７و  پر  
  او  کمون  د  چي  پو＊تنو  د  ٪۶٠  ن５ژدې  مخي  له  ين５رشم  د  ) SKL ( الن６ستين，  او  وکمونون  د   ن６سوي  د

  عملي  قوانين  EU  د  دباي  کي  دغو  په  . دي  الندي  اثر  تر  EU  د  کي８ي  پر  خبري  کي  غون６و  په  ين，６ستالن
  ک５دای  دا  . تکيفي  اوبو  او  هوا  د  يا  شي  نيول  را  بايد  ماموريتونه  او  مالونه  ＇رن／ه  تو－ه  په  مثال  د  شي،

    . رسي８ي  و  ته  ور  غواړي  هيوادونه  UE د  چي  وي  هدف  －６  غهه  التوتحصي  يا  کارونو  د  چي  شي
  او  ＊ووني  او  چاپ５ريال  ،تحقيق  د  تو－ه  په  مثال  د  چي  يش  کوالی  دفترونه  محلي  او  الن６ستين，  ، کمونونه

    . شي  يو＊تلغ  و  ＇خه  پرو－رام  او  فون６ونو د  EU  د  يس３پ  لپاره  پروژو  د روزني
                   SKL :  منبع

https://skl.se/demokratiledningstyrning/euinternationellt/eukommunerochlandsting/eupaverkarlokalt
.1753.html 
https://webbutik.skl.se/sv/artiklar/eu-i-lokalpolitiken-2018.html 

   ؟ شو  یکوال  تاثير  EU  پر  رن／ه＇  موږ

  اروپا  د  نفر  يو  موږ  تو－ه  په  مثال  د  . يلر  همايندن  کي  رخوب  ！ولو  په  EU  د  تو－ه  په  غ７ي  د  EU  د  سوي６ن
  چي  دا . ولر  غ７ي  کي  پارلمان  په  اروپا  د  موږ  او  دئ  غ７ی  شورا   د وزيرانو  د  وزير  يو  زموږ  ، کميشنر
  کي  حکومت  په  ６نسوي  د  －وندونه  کوم  چي  لري  اړه  پوري  دې  په  وړي  مخته  ＇شي  کي  EU  په  سوي６ن

  کارونه،  هغه  دئ  ک７ی  کار  کي  EU  په  ئ３  پوري  ٢٠١٨  تر  چي  حکومت  هغه  تو－ه  په  مثال  د  . دي  شامل
  EU  پر  الري  له  کولو  ور  د  رايو  د  ته  پارلمان  ي６نسو  د  چي شو  کوالی  موږ  . دئ  سياست  ６والوک  د  او  اقليم
            . ک７و  و  تاثير

  هلته  دي  ＇وک  چي خو＊وي  تو－ه  ستقيمهم  په  خلک  چي  چيري  دئ  مقام  يوا＄نی  پارلمان  اروپا  د کي  EU  په
  نوي  EU  د  －６ه  په  سره  شورا  د  وزيرانو  د  چي  دي  اد  دندي  ا請لي  پارلمانت  د  EU  د  . وي  نماينده  دوی  د

  د  کي  EU  په  چي  شو  کوالی  الري  له  کولو  ور  رايي  د  ته  پارلمان  اروپا  د  . کوي  فيصله  يجهبود  او  ينانقو
 . ک７و  و  تاثير  وړلو  را  من％ته  پر  قوانينو



 

 

     نيژدې  ادوهيو  EU د  کي  کال ١٩٧٩   په  . دي  شوي  ل８  ډ４ر  کول  ور  رايه  ته  لمانتپار  اروپا  د  کي  EU  په
  بيا  سوي６نيانو  خو  . وو  شوی  ک＋ته  را  ته  ٪۴٢  زيات  ل８  عدد  دغه  کي ٢٠١۴   په  او  ک７ه،  ور  رايه  غ７و  ٪۶٢

  ور  رايي  سوي６نيانو ٪٣٩   نيژدې  کي  انتخاباتو  په  لمانپار  د  . دئ  ک７ی  －６ون   ياتز  کي  کولو  ور  رايو  په
  په  الره  ئ３  حق  کولو  ور  رايو  د  چي  کسانو  هغو  ٪۵١  کي   ٢٠١۴  په  کي  اباتونتخا  نيکمخ  په  EU د  . ک７ې

                                                    . ک７  و  －６ون  کي  انتخاباتو

                                                  results/sv/turnout.html-/www.europarl.europa.eu/elections2014http:/ 
 

  تخاباتنا  پارلمان  د  اروپا  د
  دغه  په  چي  لري  حق  غ７ي  ！ول  هيوادو  د  اتحادي３  د  ااروپ  د  . دي  انتخابات  رلمانپا  د  اروپا  د  کال  پن％م  هر
  ور  رايي  د  وي  رس５دلي  ته  سن  معين  يو  چي  غ７ي  EU  د  کي  انتخاباتو  دغو  په  . کي  و  －６ون  کي  تخاباتوان

 نمايند  نفره  ＇و  خوا  له  داهيو  يوه  د  ته  پارلمان  اروپا  د  چي  دا  . کاله  ١٨  مخي  له  قانون  د  لري،  حق  وکول
  د  . لري  غ７ي  ٢٠  کي  پارلمان  په  اروپا  د  سوي６ن . لري  اړه  شم５ر  په  نفوسو  د  هيواد  هغه  د  ＄ي  ور  －ان

  ارلمانپ  د  اروپا  د  به  وروسته  انتخاباتو  تر   EU  د  . لوړي８ي  ته  غ７و  ٢١  شم５ر  دغه  ته  انتخاباتو  کال  ٢٠١٩
          . ي＄و  ＇خه  EU  د  برتانيه  لويه  چي  ＄که  اد  . شي  کم  را  ته  غ７و  ٧٠۵  ＇خه  ٧۵١  د  غ７ي

 
http://www.europarl.europa.eu/sweden/sv/svenska-europaparlamentariker-2014-2019.html 
 

  چي  ده  دا  دنده  غ７و  د  پارلمان  د  . کوي  فيصله  قوانينو  نويو  پر  －６ون  په  شورا  د  وزيرانو  د  نمالپار  اروپا  د
  په  اروپا  د  －وندونو  سياسي  ٩  سوي６ن  د  پوري  ٢٠١٩  تر  ＇خه  ٢٠١۴  د  . لري  و  توجه  ته  عالق３  خلکو  د

  . کوي  －６ون  کي  －روپونو  سياسي  مختلفو  په  پارلمان  د  اروپا  د  هوند－ون  دغه  . هکول  نمايند－ي  کي  نپارلما
  مثال  د   . لري  اړه  پوري  هيواد  کوم  په  چي  دا  نه  ترتيبي８ي  مخي  له  مشخصاتو  سياسي  وخپل  د  －روپونه  دغه

  پر  سياست  عين  د  نوديموکراتا  وسيالس  نورو  د  لمانپار  د  اروپا  د  انديموکرات  سوسيال  نسوي６  د  تو－ه  په
  ديموکراتان  سوي６ني  پارلمان  د  او  سره  مل／رو  زرغونو  ازادو  د  اروپا  د  وند－  چاپ５ريال  د  سره،  وړونکو  مخ

  . سره  ريفورمستانو  او  کارانو  محافظه  د  اروپا  د
  دغو  په  . کوي  کار  وړانديزونو  پر  قوانينو  د   کميسون  د  اروپا  د  چي  تهش  جر－／９  مختلفي  کي  پارلمان  په

  . شته  غ７ي  سوي６نيان  کي  جر－／يو  زياترو
http://www.europarl.europa.eu/sweden/sv/svenska-europaparlamentariker-2014-2019.html 

  
  د  او  ＊وون％ي  چاري  روغتيايي  وختونه  زياتره  کي  انتخاباتو  په  پارلمان  او  الن６ستين，  کمون،  د  سوي６ن  د

  دي  نه  کي  پارلمان  په  اروپا  د  خبري  دغه   . وي  مهمي  ډيري  خبري  ) ساتنه  کوچنيانو  او  زړو  د ( غمخورۍ
  يسدا  دغه  چي  ＄که  ، لري  ارزش  لوی  خبري  مهاجرينو  او  چاپ５ريال  د  کي  پارلمان  په  اروپا  د  خو  . يمهم

 . کي８ي  پر  فيصل３  سويه  په  EU  د  چي  دي  ساح３

  تو－ه  په  ي７غ  د  کي  پارلمان  په  اروپا  د  ولي  چي  کوي  يخبر  ناندرسو  مکس  غ７ی  نپارلما  د  اروپا  د  دلته
     /https://www.facebook.com/MaxAndersson.MP/videos/589116308192633                      : دي  مهم  کول  کار

  شي  کوالی  ور  رايه  ＇وک  ته  پارلمان  اروپا  د
  . ک７ي  ور  رايه  ته  پارلمان  اروپا  د  چي  لري  حق  غ７ي  ！ول  هيوادو  غ７و  د  UE  د 

   او  ي３  کالن  ١٨  ورځ  په  کولو  ور  يراي  د  که  ک７ې  ور  رايه  ته  پارلمان  اروپا  د  چي  ش３  کوالی  ته



 

 

  يا  ي３  درج  کي  دفتر  په  نفوسو  د  سوي６ن  د  يا  او  يترع  سوي６ن  د   borgaresvenskmed   ــ
  کي  دفتر  په  نفوسو  د سوي６ن  د  ور＄ي  تر  انتخاباتو  د  مخه  تر  ور＄ي  ٣٠ او  يترع  هيواد  EU  بل  کوم  د  ــ

   ي３  ثبت
  . يک７  ور  رايي ال  همخ  تر  اون９  ＇و  شي  کوالی  ک７ي  ور  رايه  مخکي  ور＄ي  تر  انتخاباتو د  غواړي  چي  هغوی

  . ک７ي  نديدکا  ＄ان  شي  کوالی  لري  حق  رايي  د  چي  ＇وک  هغه
https://www.val.se/svenska-valsystemet/rostratt-och-rostkort/rostratt.html                                                         
         

  فعاليت  غ７و  د
  تاثير  سياست  پر  EU  د  سره  وړانديز  په  قوانينو  نويو  د  چي  ده  الره  هغه  لپاره  غ７و  د  فعاليت  غ７و  د   EU  د
  لري  و  امظاوي  ميليون  وي  ＇خه  فعاليتو  دغو  د  که  . ک７ي  ور  چلينج  ته  کميسون  د  الري  هغ３  له  او  ي７کو

     . کي  حل  دغه  ＇رن／ه  بايد  س７ی  چي  کوي  فيصله  کميسون  نو
https://www.val.se/om-oss/vart-uppdrag/medborgarinitiativ-inom-eu.html                                                        
      

 

    وماتمعل  هاړ  په  EU  د
  ده  شوې  ”hemmaplan på EU”  کتنه  يوه  چي  کي  ٢٠١۶  په  ؟ دئ  ＇رن／ه  معلومات  سوي６نيانو  د  اړه  په  EU  د

   EU  د  ＇رن／ه  چي  او  اړه  په  EU  د  هپخپل  دوی  چي  وايي  سياسيون  کمون  د  شوي  انتخاب  خلکو  د  اکثريت
  چي  وايي  هم  ژورنالستال  او  ＊وونکي   مامورين،  کمون  د  . لري  معلومات  ل８  ډ４ر  کوي  رمتاث  کمونونه  قوانين

  سويه  په  EU  د  اکثراً  کي  وخت  په  تدريس  د  ديموکراس９  د  کي  ＊وون％ي  په  . پوهي８ي  نه  ＇ه  اړه  په  EU  د  دوی
    . کي８ي  نه  خبري

  دې  په  سوي６نيان  هو  ېشو  سره  تر  کي  ٢٠١۶  په  چي  کي  ) Eurobarometern  (  لعهمطا  په  ظريون  د  کميسون  د  EU  د
  د  هاړ  هپ  EU   د  بايد  وسوي６نيان  چي  کله  خو   . چلي８ي  ＇رن／ه  EU  چي  ي８يهوپ  ＊ه  ！ولو  تر  دوی  چي  ول  نظر

  د  اړه  په  EU  د  سوي６نيانو  . غلل  را  کي  ＄ای   ١۶  په  ＇خه  ٢٨  د  يانسوي６ن  وای  یويال  جواب  ته  پو＊تنو  ٣  معلوماتو
  کي  لووي  جواب  په  ته  وپو＊تن  ) Eurobarometern  ( د  کال  ٢٠١٧  د   . الره  معلومات  ل８  غ７و  تر  هيوادو  غ７و  نورو

  په  کي  ويلو  ابجو  په  ته  پو＊تنو  در４يو  هغو  اړه  په  EU  د  معلومات  وسوي６نيان  د  ، ول  شوي  لوړ  را  ډ４ر  ي６نيانوس
     . نيو  و  ＄ای  کي  مقام لوړ  ډ４ر

    : منبع
https://www.europaportalen.se/2016/08/sjalvsakra-svenskar-haltar-i-eu-kunskap 
https://www.europaportalen.se/2017/07/undersokning-svensk-eu-kunskap-vaxer 
https://www.europaportalen.se/2016/02/utredare-pinsamt-lag-svensk-kunskapsniva 

                             

  ولي  را  الندي  تاثير  تر  فيصلEU  ３  د  واکان  زور
  . يوړ  مخته  سياست  EU د  چي  کوم  ولي  را  الندي  تاثير  تر  فيصل３  هغه  کوي  و＊（ک  چي  تهش  خلک  ډ４ر
  کو＊（  دلچسپ９  خا請ي  او  مشران －روپو  عالقمندو  مختلفو  د  چي  ريچي  دئ  فشار  سياسي  يو  واکي  زور
  نفره  ١۵  ئ３  کي  ٢٠١٧   په  چي  دئ  بوک  فيس  ئ３  مثال  يو  . مني  و  قدرتمندانو  سياسي  په  نظرونه  خپل  يکو

    . کي  و  واکي زور  موسسو  پر  EU  د  ＇و  ول  اچولي  کار  په  ئ３  رونهک  ميليونه  ٢۴  او  ول  ک７ي  مقرر



 

 

  اخو  له  واکانو زور  د  شرکتو  لوړو  د  زيات  ！ولو  تر  او  اتحاديو  ادوزا  ،اتحاديو  کار－ري  شم５ر  يو  د  حتا
  من％ته  قوانينو  د   EU د  چي  ي８يک  کو＊（  او  کي８ي  نيول  تماسونه  سره  غ７و  ولوړ  له  پارلمان  د  EU  د  زموږ

                       . ولي  را  الندي  تاثير  تر  وړل  را
Källor: 
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/eu-affairs/20180108STO91215/transparency-
register-who-is-lobbying-the-eu-infographic 
https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/service-standards-and-
principles/transparency/transparency-register_sv 

  تمرين \ همناقش
  دومره  ين，دستالن  او  کمونونه  سوي６ن  د  EU  چي  وې  خبر  ته  آيا  . لوله  و  ”lokala det påverkar EU” دغه  •

  ژوند  ور＄ني  خپل  د  چي  ک７ه  و  کو＊（  ؟ کوي  تاثير  ژوند  پر  ستا  ＇رن／ه   EU  ؟ ولي  را  الندي  تاثير  تر  ډ４ر
     . ک７ې يداپ  مثال  يو  ＇خه

  دې  تر  همخ  د  . کوي  متاثره  ژوند  ور＄نی  ستا  EU  ＇رن／ه  چي  －وره  و  ته  شکلونو   تلويزيون  د  سوي６ن  د  •
  ؟ کوې  فکر  ＇ه  ته  اړه  په  دغو  د  ؟ ول  نوي  پک＋ي  ＇شي  پوه５دل３؟  په  ＇ومره  ته

 https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5854018 
 

  کي  －روپ  په  تاسي  آيا  ؟ دي  مهمي  پو＊تني  کومي  ته  EU  چي  کوي  فکر  ＇ه  ته  ؟ غواړې  ＇رن／ه  EU  ته  •
  سيتا  چي  یليک  و  پر  پو＊تني  هغه  او  یخل  وا  را  کاغذ  لوی  يو  چي  یس  کوالی  تاسي ؟ لرئ  نظرونه  مختلف

  تاسي  چي  یک  اضح و  ئ３  ته  بل  او  يو  او  دي  ليکلي  تاسي  چي  ＇ه  ولیل  و  ئ３  بيا  . دي  مهمي  ته  يوه  هر
    .  یکو  فکر  ډول  دا  ولي

  يوه  دلته  . وي  ＇رن／ه  بايد  EU  چي  غو＊تني  مختلفي  او یش  کتالی  په  EU  چي  شته  نظرونه  مختلف  ډ４ر  •
  په  دغه  د   eu/-i-fragor-http://8sidor.se/viktiga  . بولي  EU  نهو－وند  سوي６ن  د  چي  ده  －يري  نتيجه  ساده

   ؟ ولي  ؟ ي３  موافق  سره  －وندونو  کومو  يا  －وند  مکو  د  ته  ؟ کوې  فکر  ＇ه ته  اړه
  کوم  چي  دئ  مهم  ＇شی  ؟ دي  مهمي  يپو＊تن  وميک  هت  تا  کي  انتخاباتو  په  EU  د  چي  ده  دا  پو＊تنه  •

  ور  رايو  سوي６نيانو  د  نظر  اوسنی  دغه  ستا  ؟ ک７ې  ور  هراي  مخي  له  ＇ه  هغه  د  بايد  ته  نفر  کوم  يا  －وند
               : رهال  کي  تواباخانت  مخکنيو  هغو  په  EU  د  دوی  چي  کوم  ７هک  مقايسه  سره  نظر  پخواني  هغه  د  کوونکو

  له  سياسيون  کوم  کي  انتخاباتو  تلونکو  را  په   EU  د  چي  که  خبر  ＄ان  ؟ يرسو  ته  EU  ＇وک  خبري  ستا  •
  الس  په  معلومات  اړه  په  سياسيونو  هغو  يا  هغه  د  سره  يمهربان  په  . انتخابوي  ＄انونه  ＇خه  －وندونو  کومو

  چي  دي  مهمي  پو＊تني  يکوم . ３ي  متجسس  اړه  په  ئ３  هت  وا  دي  ک７ي  کانديد  ئ３  ＄انونه  چي  کوم  هوړ  را
           . يوسي  مخ  پر  کي  پارلمان  په  EU  د  ئ３  دوی

                                                                                2019-valet-www.europaportalen.se/teman/eu/:/shttp
  جواب  سم  يو  ته  پو＊تني  دغي  ک７ه  و  مهرباني  ؟ ک３  و تاثير  پارلمان  پر  اروپا  د  به  ته  چي  احساسوې  ته   •
  احساس  خپل  د  ک７ه و  مهرباني  لرې  نه  تاثير  کوم  پارلمان  پر  روپاا  د  ته  چي  ساسوېاح  ته  که  . وايه  و

  د  ؟ ک７ې  و  تاثير  باندي هغ３  پر  غواړې  ته  چي  شته  پو＊تنه  کومه  هلته  ايا  ؟ ولي  چي  وايه  و  دي  محرکه
  را  کي  فلم  په  چي  کوم  کوې  فکر  ＇ن／ه  اړه  هپ  ه＇  هغه  د  ته  . هر－و  و  ته  فلم  کميسون  د  اروپا  د  اړه  په  تاثير

                                                                                       ؟ کي８ي  －وته  په

 https://www.youtube.com/watch?v=vQvrpfblV1c                    



 

 

  دومره  چي  دا  ؟ وي  ＇ه  ئ３  به  دليل  اخلي  کار  حقه  هل  کولو  ور  رايو  خپلو  د  ته   EU  خلک  ل８  ډ４ر  چي  دا  •
  په  EU  د  دلته  ؟ وي  ＇ه  ديموکراسي  پر  به  تاثير  کار  دې  د  کوي  －６ون  کي  انتخاباتو  په  EU د  خلک  ل８

   : لولئ  و  اړه  په  －６ون  د  هيوادو  مختلفو  د  EU  د  خاباتوانت
                                             lresults/sv/turnout.htm-http://www.europarl.europa.eu/elections2014            

  کوې،  فکر  ＇ه  ته  شته  توپيرونه  مرهدو  کي  کولو  －６ون  په  کي  انتخاباتو  په  من＃  تر  هيوادو  دغو  د  چي  دا
  ؟ دئ  ک７ی  تغيير  －６ون  خلکو  د  ＇رن／ه  سره  ت５ر４دو  په  کلونو  د  او
  تر  وړل  را  من％ته  قوانينو  نويو  د  EU  د  ولک  نه  اي  کول  －６ون  غ７و  د  هيوادو  د  EU  د  کي  انتخاباتو  په  •

  نظر  په  ستا  چي  سته  ＇ه  کوم  داسي  ؟ وې  اور４دلي  خبري  اړه  دغه  په  دي  دې  تر  پخوا  . ولي  را  الندي  تاثير
  ؟ خل３  وا  －ام  يو  کي  برخه  په  فعاليت  د  غ７و  د  چي  ش３  کوالی  فکر  ته  ؟ ش３  کوالی  مرسته  اړه  هغه  په  ته
   ؟ وي  ＇ه  به  هغه  ش３  ک７ای  ＇ه  يو  چيري  که

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome?lg=sv                 
  د . ولي  را  الندي  تاثير  تر  فيصل３  سياسي  هغه  کي  EU  په  غواړي  چي  شته  نهوسازمان  او  شرکتونه  زرو  په  •

  تاثير  تر  ＇شی  به  تا  وای  یورواکز  کي  وکسلبر  په  ته  که  ؟ لري  تاوانونه  يا  －＂ي  ＇ه  شتون  زورواکيو  دغو
  الندي  تاثير  تر  ＇ومره  بار  و  کار  تنباکوو  د   EU  د  وکارخان  تنباکوو  د  چي  لوله  و  دلته  ؟ وای  وړي  را  الندي

       . دئ  وستلی  را
eu-i-framgangar-obakslobbyistert-rabevis-eforskar-https://www.europaportalen.se/2014/08/brittiska         

 
•  tartieMiljöp   په  چي  ده  ک７ې  مخته  را  ل７ۍ  يوه  －وند  چاپ５ريال  د   EU  نظر دوی  د  اړه  په  زورواکانو  د  کي  

  کي  مضمون  په  چي  که  و  پک＋ي  فکر   خپله  په  ته او  لوله  و  مضمون  اړه  په  ل７ۍ  د  زورواک９  د  . کوي  ＊کاره
    ؟ خبر  په  وې  نه  پخوا  ته  چي  ول  ＇ه  نوي  کوم  دا  آيا  ؟ کي８ي  －وته  په  را  ＇شی

)”astroturfing” och ”transparens”  يا  ＊ه  چي  کوم  نه  فکر  زه ” وايي  ＇وک  يو  کي  ل７ۍ  دغه  په  ؟ ＇ه  يعني  
  ＄يني  چي  دې  ب５له  شو،  لرالی  و  ديموکراسي  زورواک９  ب５له  به  موږ  چي   مکو  نه  فکر  زه  . شته  زورواکي  بده

  ؟ کوې  فکر  ＇ه  ته  اړه  په  خبري  دغي  د  .” ولي  را  الندي  تاثير  تر  سياسيون  کي  پو＊تنو  مهمو  په  －روپونه
          www.lobbyland.se  : ش３  اخيستالی  را  ＇خه  ＄ايه  دې  له  زورواکي

  معلومات  د  غ７و  د  EU  د  اړه  په  EU  د  pinionsundersökningeno درجو  کولو  اندازه  د  نظريو  د  اروپا  د   •
  د  يچ  يکوم  ش３  موندالی  پو＊تني  معلوماتي  پوهي  د  درې  هغه  ته  کي  مضمون  دغه  په  . ده  ک７ې  مطالعه
   ؟ ش３  ويالی  جواب  ته  پو＊تنو  هغو  ته  . وې  شوي  کي  معايناتو  په  کال  ٢٠١٧   پس３  ور  او  ٢٠١۶

                         och kunskap-eu-i-tarhal-karssven-rahttps://www.europaportalen.se/2016/08/sjalvsak 
                               vaxer-kunskap-eu-svensk-https://www.europaportalen.se/2017/07/undersokning 

             
  چي  کي８ي  وهل  ！اپه  داسي  سوي６ن  پر  کي  معاينه  په  ) کي  ＄ای  هر   په   hemmaplan på EU” ) EU”  د  •

  ＇ه  اړه  په  مسائلو  د  EU  د  مقامات  او  رسن９  چي  ＄که  دا  لري،  معلومات  ل８  اړه  په  EU  د  سوي６نيان
  ستا  اړه  په  EU  د  چي  کوې  احساس  داسي  ته  ؟ کوې  فکر  ＇ه  ته  اړه  په  دغه  د  . کوي  تهرپو  را  نه  معلومات

    ؟ ک７و  پيدا  معلومات  اړه  په  EU  د  چي  لرو  مسئوليت  کوم  غ７ي  موږ  ؟ ده کافي  پوهه
      : لولئ  و  دلته  اړه  دې  په

                          kunskapsniva-svensk-lag-pinsamt-https://www.europaportalen.se/2016/02/utredare 
          22054-fragor-eu-i-delaktighet-medborgarnas-oekar-ps://www.dagenssamhalle.se/debatt/sahtt 



 

 

                                 eu-om-kunskap-adko-pa-miljoner-https://www.svt.se/nyheter/lokalt/dalarna/10           
  
   ! ازماياست  و  الري  له  تمرين  د  وپو＊تن  د  معلومات  خپل  اړه  په  EU  د  •

                                                                                                corner/quiz_en-http://europa.eu/teachers  
 لولئ  و   دلته  معلوماتو  نور

  تر   handslag-EU  د  ＄ای  يو  سره  اتحاديو  ＊ووني％و  ورون  شم５ر  وي  د  NBV  کي  جنوري  په  کال ٢٠١٨   د  •
  کي  جاري  جوړ  دغه  په  . ک７  ور  سره  سال  －６ه  په  سره  يرزو  د  －رۍ  سودا  او  UE  د  سوي６ن  د  الندي  نامه
  تلونکي  را  د  EU  د  به  غ７ي  ډ４ر  ＇و  کوي  کار  داسي  به  دوی  چي  ک７ه  و  وعده  اتحاديو  ＊وونيزو  سول  ！ولو

  . کوي  پيدا  رسی  الس  ته  وامکانات  －６ون  د  کي  مناقشو  زياتو  په  اړه  په

      : تلونک３  را  UE  د

                                  studieforbunden/-med-handslag-https://www.regeringen.se/artiklar/2018/01/eu 
   
 



 

 معلومات  ژور  ل８  برخه،  در４يمه

  يا  هيو  . اخلو  را  خيبر  ＇و  وي  موږ  کي  برخه  دغه  په  . هشت  ني＊تپو  ډيري  ئ３  يک  همکاري  او  EU  ننن９  په
         . ک７ه  ډ４ر  معلومات  خپل  کي  هغو  په  او  ک７ه  خو＊ي  برخي  ＇و

  . مخي  له  وليدال  مختلفو  له  خو  ــ دتنقي  EU  پر
  او  هيوادو  غ７و  د  EU  د  . لري  نه  نظر  مثبت  اړه  په  جوړ＊ت  د ３هغ  د  او  ېکورفم  د  اتحادي３  د  اروپا  د  ！ول

  ف６５رالي  او  رول  ډ４ر  د  EU  د  ＄يني  . لري  ليدلوري  او  نظرونه  مختلف  اړه  په   EU  د  کي   EU  په  پخپله
  دولتي  آزادو  د  ډول  په  هيواد  يوه  د  نشا  په  AUS  د  دي  EU  چي  غواړي  ＄يني  . دي  يغو＊تونک  قدرت
  د  هيوادونه  غ７ي  چي  دې  تر  دي  غو＊تونکي  قدرت  ل８  د  لپاره  EU د  بيا  نور  ＄يني  . وي  لرونک３  ايالتو

  ابي  ني＄ي  وا  غواړي  EU  ډول  بل  ＇ه  لري  شتون  نن  چي  EU  دغي  تر  شم５ر  يو  . وي  لرونکي  ازادۍ  يزياد
  . پر８４دي  EU  غواړي  چي  کوم  ＊کاري  ډ４ر  سانک  هغه  کي  خبرو  ننن９  په  . ي８ديپر  EU  چي  ړيغوا  يخيب

  داسي  کي  اروپا  په  هيسي  را  پيل  هغه  له  عين  . ده  نه  پ５＋ه  نوې  کومه  غو＊تنه  وپر４＋ودل  د   EU د  الکن
  د  ته  EU  . دي  کتلي  ستر－ه  په  ترديد  او  شک  د  ئ３  ته  بيتو７غ  EU  د  چي  لري  شتون  ههيوادون  او  ه－وندون

                       . دي  متفاوت  سره  بالکل  بله  له  يو   داليل  تنقيد

  ０يک  سيسيا  ال  کي  وخت  هغه  په  ک７ې  ور  رايي  کوخل  و！ول  لپاره  غ７يتوب  د  EU  د  کي  سوي６ن  په  چي  کله
  EU  چي  وو  دغه  پر  يو  ئ３  ＇خه  جمل３  د  ونوقيدنت  د  . ک７  و  اومتمق  سخت  د－ون  پ５ريالچا  د  حتا  او  د－ون

  يوه  د  کي  سوي６ن  په  يجهتن  غ７يتوب  د  سوي６ن  د  چي  ک７  تهخم  را  بازار  ازاد  مخه  هل  هدف  سياسي  هر  بل  تر
    . هو  تلل  را  من％ته  سياست  ＊ي
  ديد تر  او  شک  UE   پر  کي  هيوادو  روډي  په  کي  وروستيو  دې  په  . دئ  تنقيد  باندي  نظريو  نورو  پر  نن  خو
  ＄که  نظر  اړه  په  EU  د  اخو  له  －وندونو  او  －روپونو  ضد  مهاجرينو  د  او  ون５شنليستان  د  . دئ  شوی  ډ４ر  را

  را  خوا  له  نيوونکو  تنقيد  د  چي  داليل  هغه  . قبلوي  مهاجرين  ４رډ  نههيوادو  غ７ي  EU د  چي  دئ  وو＊تیا
                     . ئد  ان／لستان  يا  او  فرانسه  يا  سوي６ن  هم  ＇ه  که  ، دي  شان  يو  کي  هيوادو  ！ولو  په  کي８ي  من％ته

  عمومي  يهمکار  پر  کي ايورو  په  کي ٢٠٠٣   په  او   غ７يت７ب  پر  کي  EU  په  سوي６نيانو  کي  ١٩٩۴  په  يچ  کله
  －وند  چاپيريال  د  نن  . ول  مخالف  توبغ７ي  د  سوي６ن  د  دواړه  －وند  چاپيريال  د  او  －وند  کي０  ،ک７ې  ور  ييرا

  نيسي  تنقيد  نو قوتو  تيسينيشنل  او  ارتجاعي  پر  －وند  کي０  . وي  تهپا  کي  EU  په  دي  سوي６ن  چي  غواړي
  چي  لري  جريان  خبري او  ３مناقش  کي  －وند  کي０  په  . و＄ي  و  ＇خه  EU  له  دي  برتانيا  يهلو  ئ３  غو＊تل  چي

  له  ) ديد تر  او  شک  رويا ( يک  وپارا  په   بيا  موکراتاندي  سوي６ني  . و＄ي  و  ＇خه  EU  له  دي  سوي６ن  وايي
                       . بولي  رازيزم  پراخ  يو  خلکو  د  دض  پر  پروژې  د  UE  د  رهظن  خپله

 
 : لولئ  و  دلته  نور

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6460212 

https://www.etc.se/debatt/jonas-sjostedt-dags-att-pausa-kravet-pa-eu-
uttrade?fbclid=IwAR2xNGwagtPhwzqTTb-JQ68QxyUz8Hlc5wsluAKqT1Zt0AStefyA5ANPQVk 



  

 ) تلو  برتانيا  د  ＇خه  EU  له ( تبريکسي

rexitB  له  EU  د  هکلم  غهد  .  دئ  نوم  لن６  وي   وتلو  د  برتاني３  د  ＇خه  Britain ) يابرتان(  او  exit  ) خه   ) وتل＇  
    ور  رايه  خلکو   ٪۵٢  . ک７ې  ور  رايي  عمومي  خلکو  بريتانيا  د  کي  ٢٠١۶   په  لپاره  غهد  د  . هد  ېسو  جوړ
  په  دي  تانيايبر  يچ  ک７ه  ور  رايه  خلکو  ٪۴٨  چي  دا  حال  پر８４دي  دي  اتحاديه  اروپا  د  دي  بريتانيا  چي  ک７ه
EU  د  ته  ان／ر４زانو  ډيرو  . يو  هپات  کي  EU  وه  ستونزه  ＊کاره  يو  تلل  ور  اجرومه  د  خه＇  هيوادو  نورو  د  

  د  یهغو  چي  وې  هم  قواوي  ليستين５شن  نوري  کي  ان／لستان  هپ  اما  . ل３ک７  ور  ئ３  رايي  وتلو  د  ＇خه  EU  د  ئ３  ＄که
  ئ３  هغه  يبلک  منالی  ایسو  نه  وړنه  را  من％ته  او  لوتعين  مقرراتو  او  قوانينو  د  کي  تانيايبر  په  خوا  له  هيوادو  نورو

  کار  محافظه  Telegraph The  لپاره  ولوورک  رايو  عمومي  د  اتحادي３  د  روپاا  د  . غو＊تل  خوا  له  لکوخ  خپلو  د  يوا＄ي
  د  اروپا  د  مخي  له  هغو  د  خلک  چي  ول  ليکلي  او  ک７ي  ！ول  را  داليل  ٢٠  وتلو  د  ＇خه  اتحادي３  د  اروپا  د  بارخا

  هيوادو  نورو  د  EU  د  دي  ４زانان／ر  چي  ول  لپاره  دې  د  ا請الً   يلدال  دغه  . ک７ي  ور  رايي  لپاره  وتلو  د  خه＇  اتحادي３
  منل  نه  و  دوی  په  مقررات  چاپ５ريال  د  هيوادو  نورو  د  چي  ،اوسي   خالص  ＇خه  ريوهمکا  اقتصادي  او  سياسي  د  سره

      . شي  نه  ور  ډول  ازادانه  په  هت  هيواد  یدو  د  غ７ي  هيوادو  غ７و  د   EU د  او  يش
                       : لولئ  و  دلته  نور

https://www.europaportalen.se/teman/brexit 
 

   يلاخ  قوت  ډلي  بحراني  ９＊
  و－وندون  او  ډلو  دغو  د  . مومي  قوت  －وندونه  ضد  مهاجرينو  د  يا  ،ډلي  يبحران  ９＊  چيري  هر  کي  اروپا  په
  د  کي  ادوهيو  غ７و  ！ولو  په  غواړي  ！ولنه  اروپا  د  چي  دئ  دا  لري  ئ３  ！ولنه  پر  اروپا  د  چي  انتقاد  －６  يو

  نيشنليستي  ＊ي  کي  وادوهي  ډيرو  په  EU  د  . وړي  را  ته  ＃من  و４ش  او  سياست  －６  يو  جذب  د  مهاجرينو
  سياسي  د  چي  معنا  دې  په  دا  ،دئ  نيولی  ای＄  －وند  د  تعادل  د  من＃  تر  －وندونو  مخالفو  نورو  د  －وندونو

  ودغ  کي  هيوادو  زياتو  په  . لري  رول  کاره＊  رايي  －وندونو  نيشنليستي  غود  د  وخت  پر  اچونو  رايو
                   . دئ  يولین  ＄ای  کي  حکومت  هپ  ون－وندو  نيشنليستي

  ) بنون  ست５و (  Bannon veSte  د  تو－ه  په  مثال  د  ، کي８ي  حمايه  باندي  له  ＇خه  اروپا  له  حتا  قوتونه  ＊ي  دغه
  ډ４ر  ！ولو  تر  پترم  د  ياب  او  سي  مشر  اولس  امريکا  د  چي  ک７ه  و  مرسته  سره  ترمپ  د  بنون  ست５و  . خوا  له

  . وړله  مخ  پر  News Breitbart  پا１ه  ان＂رني＂ي  نظريو  د  او  خبري  －را  ＊ی  هغه  احت  نونب  . شو  ورامش  مهم
  يو  غواړي   Bannon Steve  . کي  عملي  کي  اروپا  په  نظري３  خپلي  چي  لري  پالن   Bannon Steve   اوس

  ＊ي  زيات  ډير  چي  دئ  دا  هدف  ده  د  . مومي  و  قوت  ډ４ر  وندونه－  ＊ي  ااروپ  د  چي  کي  ترتيب  سازمان
  سره  تر  کي  مياشت  په  م３  د  کال ٢٠١٩  د  چي  کوم  کي  انتخاباتو  وتلونک  را  په   EU  د  －وندونه  بحراني

                . لري  و  －６ون  کي８ي
  د ) APT ) mFreedo and Peace for Alliance د  اروپا  په  حمايه  هلب  هيو  اخيستلو  تقو  د  انوبحراني  ＊ي  د
  ي＊  چي  لري  شتون  لپاره  دې  د  －وند  دغه  . ئد  شتتون  －وند ) همکاري  －６ه  لپاره  او  ازادۍ  او  سولي(

  ６نیسوي  مشر ) APT  ( ونوقوت  دغو  ！ولو  د  . ک７ي  و  عمل  هچک  په  EU  د  او  شي  ！ول  را  سره  انبحراني
   . دئ  sonacobsJ antefS   نازيست

         : منابع

https://www.svt.se/nyheter/svtforum/eu-fd-trumpradgivare-vill-sprida-hogerpopulism-1 
https://www.europaportalen.se/2018/07/trump-radgivare-vill-hjalpa-europeisk-extremhoger 



https://expo.se/fakta/wiki/alliance-peace-and-freedom 
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/allt-fler-hogernationalister-i-europas-regeringar 
 

   تمرينونه  لپاره  مناقش３  د
  ک７ئ  و  ＊（وک  . دي  نابِ  اتواساس  ومختلف  وريډ  پر  او  لري  توپيرونه  ډ４ر  بله  له  يو  دونهتنقي  باندي  EU پر  •

  －روپونو  او  －وندونو  وختلفم  د  تنقيدونه  دغه  کي  هيوادو  نورو  په  هم  او  سوي６ن  په  هم  چي  ستوايا  و  او
          . دي  غلي  را  کي  متن  په  چي  کوم  واخلی  －＂ه  ＇خه  کولين  هغو  د  یش  کوالی  . يد  اړه  هپ  ＇ه  د  خوا  له

  د  Brexit  د  کي  هغه  په  . －ورئ  و  /:svt.se/brexit/pejl./http  ه１پا  SVT  تلويزيون  يسوي６ن  د  اړه  په  Brexit  د  •
  EU  په  غواړي  يچ  یهغو  او  وزي و ＇خه  EU  له  غواړي  چي  هغوی  ،شته  بيانونه  عجايب  ونکوکو ور رايو
  ابوونکوانتخ  بوعجاي  ړودوا  دغو  د  . شته  لپاره  مبارزو  د  ډلو  دواړو  ودغ  د  چي  اليلد  هغه  او  يش  پاته  کي
  يکمپياين  د  دونکوک５  پاته  د  کي  EU   هپ  او  پر４＋ودونکو  د  EU  د  دواړو  د  ته  ؟ کوې  فکر  ＇ه  ته  اړه  په

  پارهل   ) برتاني３  او  اتحادي３  د  اروپا  د (دواړو  د  پري８دي  EU  بريتانيا  لويه  که  ؟ ېکو  رفک  ه＇  اړه  په  وداليل
                       ؟ وي  ＇ه  نتايج  ئ３  به

  په    چي  ک７  خپور  ليست  يو  Telegraph The  اخبار  کار  محافظه بريتانيا  د  مخه  د  ！اکنو  ！ول  رت  Brexit  د  •
  ناقشهم  او  لولئ  و  لست  هغه  . ول  ليکلي  داليل ٠٢ کولو  ور  رايو  د  لپاره  وتلو  د  ＇خه  EU  له  ئ３  کي  هغه

    ؟ لرې  نظر  مخالف  يا  موافق  EU  د  ته  ايا  ؟ کوی  فکر  ＇ه  سيتا  －وری  و  چي  يلدال  غهه  . کئ  و  پر
           : لن６يز  داليلو  ٢٠  هغو  د

https://www.europaportalen.se/teman/brexit Hela listan från The Telegraph: 
https://www.telegraph.co.uk/news/2016/06/22/20-reasons-you-should-vote-to-leave-the-european-union/ 

  
  لينکونو  هغو  په  چي  لولئ  و  هم   ينممضا  هغه   . لولئ  و  ” کي８ي  قوي  بحرانيان  ي＊ ” وايي  چي  نمت  هدغ  •

  ؟ یکو  فکر  ＇ه  ئ３  اړه  په  دي  غلي  را  هلته  چي  ＇ه  هر  . دي  کي
  انوحرانيب  ＊ي  د  چي  يک  کوم  په  ،ليکي  اسيد  کي  مضمون  يوه  په  Nilsson Niclas  کي  هموسس  په  Expo  د  •

  ته  چي  چيري  ک７ه  پيل  ئ３  ＄ايه  ههغ  له  ، هو ” ؟ کوو  ＇ه  موږ  چي  ډول  دا  : يش  و  ＇ه  بايد  کي  بندولو  په
  ،احساسوې  يوا＄ي  ＄ان  که  . ک７ه  زده  ئ３  سيهغ  ،ک７ې  زده  رډ４  بايد  ته  چي  وېک  دې  د  اسساح  ته  . ي３  والړ

  لرې  باور  ته  چي  ＇ه  په  . ه７ک  پيل  خبري  ، ي３  چپ  ته  هک  . ک７ه  منسجم  دې  ＄ان  او  شه  ＄ای  يو  سره  نورو  له
  نوی  يو  او  که  ور  ژوند  نوی  ته  ديموکراس９  او  نيسه  و  ＄ای  . که  قانع  او  باوري  نور  او  که  و  خبري  هغه  پر

   . ”کي  عمل  او  خبرو  په  ، ه７ک  همن％ت  را  امکانيت
  ته  ！ولنه  ＇ن／ه  رپ  ؟ س３  کوالی  پيل  خبرو  په  ته  ډول  ＇ه  په  او  ／ه＇ن  ؟ کوې  فکر  ＇ه  ته  اړه  په  چلينج  دغه  د

  ؟ ک３  من％ته  را  امکانيت  يو  چي  س３  کوالی  عمل  ته  رن／ه  ＇ه  ؟ س３  کوالی  باور
    : لوله  و  مضمون  ！ول  هغه

     
https://expo.se/2018/10/s%C3%A5-vinner-vi-mot-
sd?fbclid=IwAR2LNjKAsr9tZyD_2wf8CYADboyF3C_GWjtOdKavm865KJlZY03DpvplJ0s  

 

  ئوړ  را  سال  په  ＇خه  عومناب  يوالندن  د  معلومات  نور
 

  مهاجرو (  －راي９  يـ＊  د  يک  ااروپ  هپ  Bannon Steve  چي  ومک  －ورئ  و  هت  muFor   انبي  ولنيز！  SVT  د  •
      . کوي  ＇ه  اړه  په  ) ضد

https://www.svt.se/nyheter/svtforum/eu-fd-trumpradgivare-vill-sprida-hogerpopulism-1 



  د  ＇رن／ه  چي  ＊يي   کي  پرو－رام  يوه  په  خبرونو  د  او  راپورتاژ  مسلسل  هيو  په  نماينده  راډيو  ６نسوي  د  •
        . کوي  خبري  کي برخو  مختلفو  په  اروپا  د  کسان  بحراني  ＊ي  او  ليستانشنين  ، ضد  ومهاجر

https://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=3304&grupp=10667 
 

                                                                                                                                      : اخلي  کار  ＇خه  ان＂رني  د  ＇رن／ه  لپاره  کولو  الندي  تاثير  تر  خلکو  نورو  د  بحرانيان  ＊ي  چي  ړها  هپ  دې  د  •

                                                                                                                                       /expo.se/trolltiderps:/htt  
 

  د  او  دئ  شوی  چاپ  خوا  له  مطبع３  د  förlag Bonnier Albert 1720  د  چي  باتک  غهه  Snyder Timothy  د  •
  . ئلول  و  ＊يي  ！کي  زدک７ي  د  شل  اړه  په  فشارونو  او  مونوظل  د  پ７５ۍ  ويشتميوي
  را  ＇خه  وکنلي  د  sTama Gellert Axelsson, Majgull ,Larsmo Ola ,Fried diHé : لکه  ليکواالنو  تلفومخ  د  •

  دغه  د  . لولئ  و  دئ  شوی  چاپ  خوا  له  مطبع３  د  Kultur & aturN   د  کي  ٢٠١٨  په  چي  کتاب  شوی  ！ول
 . دئ  شوی  جوړ  هم  پالن  يو  مطالع３  د  اړه  په  کتاب

  ) ک６والي ( مهاجرت
  او  اتلسمه  په  . دي  ک７ي  مهاجرتونه  ه＇خ  ور  وانانسان  چي  ده  هچو  ويهل  داسي  هيو  اروپا  لحاظه  اريخيت  له

  لپاره  وړلو  را  ستهال  د  ژوند  نوي  يوه  د  ＇خه  وچي  لويي  ېد  له  نهو－روپ  لوی  نسانانوا  د  کي  پ７５ۍ  نولسمه
  هت  مهاجرت  نيااروپا  ډ４ر  وروسته  ج／７ې  يوال  ن７ۍ  يدوهم  تر  . شول  مهاجر  ته  امريکا  تو－ه  په  مثال  د

        . شول  ش７ل  و  ＇خه  نوکورو  خپلو  د  دوی  چي  ＄که  دا  شول  مجور
  د  هغوی  . قبلوي  －روپونه  لوی  انسانانو  د  ＇خه  برخو  نورو  له  ن７ۍ  د  چي  ده  هچو  لويه  سي دا  هيو  اروپا  نن

            . وي  فشارونه  او  ج／７ې  يا  او  موندنه  ارک  ئ３  به  مثال  يو  . ＄ي  را  لتهد  امله  له  يلودال  مختلفو
  او  مهاجرينو  ،دئ  ل／ولی  کنترول  ＇ه  يو  باندي  سرحدونو  خوا  و  شا  خپلو  پر  EU  چي  کي  وروستيو  دېپ

  يډ４ر  نوري  رينمهاج  بايد  ورځ  نن  . رسي８ي  و  را  ته  اروپا  چي  ده  شوې  مشکله  ته  پر４＋ودونکو  کور
             . رسي８ي  و  ته  EU  ＇و  خلي  وا  يالر  خطرناکي

   ”Europa Fort”  بنديز  تلو  را  رپ  ته ااروپ کنترول  سخت  پخوا  تر  سرحدونو  د  چي  وايي  کوونکي  انتقاد  ＄يني

  پناه  د  ته  EU  مخي  له  ژغورني  والي  ن７ۍ  د  چي  کوم  نيسي  و  مخه  انسانانو  هغو  د  ＇و  وړي  را  من％ته
            . ＄ي  را  پارهل  غو＊تلو

 

   سياست  ک６وال９  د  EU د
    . ييوس  همخت  شان  يو  په   ستسيا  غو＊تلو  پناه  د  دي  دونههيوا  غ７ي  چي  غواړي  کميسون   EU  د
  کي  بحيره  په  مدتران３  د  او  يش  سم  پخوا  تر  کنترول  سرحدونو  د  چي  دئ  داسي  سياست  ک６وال９  د  EU  د
  ژوند  د  ته  انسانانو   کي  دوواهي  باندي  د  EU  تر  چي  غواړي  هم  دا  UE  . سي  ولني  و  مخه  وړونکو  ققاچا  د

               . شي  نه  اړ  ته  مهاجرت  لپاره  کولو  ژوند  ارام  د  هغوی  ＇و  ک７ي  برابر  يطشرا  ＊ه
  برخه  په  ونکوغو＊ت  ناپ  د  هيوادونه  ！ول  UE  د  چي  دي  غو＊تي  ) پوري  کال ٢٠١٨   تر ( حکومت  وي６نس  د

  هپنا  چي  وايي  نه  و  بايد  هيواد  هي＆  چي  ده  دا  نامع  دې  د  ، ليخ  وا  ئوليتمس  غمشريک９  د  خپل  کي
     UE  د  يا  دباي  هغو  پر  مني  نه  غو＊تونکي  هپنا  يچ  دونههيوا  ههغ  غواړي  سوي６ن  . قبلوي  نه  غو＊تونکي

   . شي  جريمه  بايد  يا  او  شي  ل８   مرستي  قتصاديا
     aportalenEurop  : منبع

https://www.europaportalen.se/tema/asyl-och-migration 



  معلومات  زيات  ＇ه  او  مناقشه
  کي  برخو  نورو  په  ن７ۍ  د  ＇５ره  روپاا  د  . وايه  و  مثال  خپل  ستا ؟ يش  را  ته  اروپا  چي  غواړي  انسانان  ولي  •

  ن／ه＇  ؟ ８يکي  معرفي  هن／＇ر  کي  نورو  داسي  او  اعالنو  TV  ،رسنيو  په  ئ３  کول  ژوند  او  اروپا  ؟ هد  ＇ن／ه
      وای؟  شوی  ړا  ته  ＋ودوپر４  هيواد  خپل  ته  چي  وای  هب
  چي  ＄که  لري  ارزش  ډ４ر  لپاره  فعاليتو  ور＄نيو  د  ته  دفترو  مهاجرينو  د  همکاري  من＃  تر  هيوادو  EU   د  •
  دلته  . کوي  تاثير  عمليه  پر  ک５دو  ＄ای  يو  ياب  د  دوستانو  او  غو＊تلو  هناپ  د  ＇خه  جمل３  هغ３  د  رکا  غهد

    : کوي  تاثير  کارو  عملي  پر   تردف  د  مهاجرينو  د  سوي６ن  د  EU  ＇رن／ه  چي  لولئ  و  ئ３  الندي
         migration.html-och-llt/EUeinternation-och-Migrationsverket/EU-grationsverket.se/Omwww.mi/:/https               

  ؟ کوې  فکر  ＇ه  ته  اړه  دې  په
  د  کي  هيواد  غ７ي  هر  په  حتا  او  لري  نظرونه  مختلف  اړه  په  ونکو＊توغ  هپنا  د  هيوادونه  غ７ي  UE  د   •

  حل  چي  ده  خبره  سخته  يو  لپاره  UE  د  خبره  ک６وال９  د  . لري  شتون  اختالف  نظر  د  من＃  تر  دونو－ون  مختلفو
  الندي  دغه  . ده  مهمه  ډ４ره  لپاره  راتلونکي  د  UE  د  خبره  نکوو＊توغ  هپنا  د  چي  وايي  خلک  ＄يني  . کي  ئ３

  . لولئ  و  لينک
  تلو  همن％  له  د  UE د  لپاره  UE  د  بحران  وکغو＊تون  هپنا  د  يواي  چي  کوې  فکر  ＇ه  ته  اړه  په  خبري  دغي  د

  مسئوليت  شريک９  غم  د  ونکو＊توغ  هپنا  د  يوادونهه  ！ول  دي  کي  UE په  چي  وايي  بيا  سوي６ن  ؟ده  خبره
  د  ته  ؟ کوې  فکر  ه＇  ته  اړه  دغه  په  . يوک  مخالفت  کار  دغه  د  هيوادونه  غ７ي  EU  د  ＄يني  خو  . ياخلو

”länder Flyktingfientliga   وايي  چي  اړه  په  داليلو  دغه  د  سياسيونو  د  هيوادو  د  چيک  او  پولين６  هن／ري،

”ifrån fräser  ) ويالخ  ＄انونه   هيوادونه  ضد  مهاجرينو  د請 ( اننمايند  سوي６ن  د  کي  پارلمان  په  اروپا  د  ؟－  
         کوې؟  فکر  ＇ه  ته  اړه  هپ  وړانديز  دغه  د  . شي  حل  ＇رن／ه  خبره  مهاجرينو  د  يچ  کوي  يدناړو  وړانديز  وي

https://www.sydsvenskan.se/2018-07-01/ar-migrationskrisen-slutet-for-eu 
https://www.europaportalen.se/2017/06/flyktingfientliga-eu-lander-fraser-ifran 
https://www.europaportalen.se/2018/10/svenska-eu-politiker-sa-fixar-vi-den-nya-asylpolitiken 
 

•  EU  اروپا  غ＋تل３  يوه  او  يهو  د４والونه  وید  چي  وايي  کوونکي قادانت  خو  کوي  اتحاد  ”Europa Fort”  

  احساس  او  فکر  ＇ه  ته  . وړئ  را  الس  په  معلومات  ژور  اړه  دغه  په  مرسته  په  لينکونو  الندنيو  د  . جوړوي
   وايي  چي  ي３  وافقم  سره  ظرن  له  دوی  د  هم  ته  ؟ دي  غلي  را  کي  ونمضم  دغه  په  چي  اړه  په  ＇ه  هغه  د  کوې
EU  Europa Fort  ＄د  ؟ ده  ５دل３－ر  EU  ه  نظر  تاس  اړه  په  نتايجو  د  هغه  د  او  سياست  د ولغو＊ت  ناپ  د＇  
           ؟ دئ

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/xo3A8/ar-det-nagon-skillnad-pa-trumps-mur-och-eus 
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/trump-pratar-murar-europa-har-redan-byggt-dem 
 

  نه  ور  کار  انسودا－ر  نيانسا  چي  دي  غ７ي  غم％پلي  هغه  اړخ  جيدياتر  يو  －ر＄５دو  ازادو  د  کي  EU  په   •
  : لولئ  و  الندي  دلته  نور  اړه  دې  هپ  . کي８ي  يستلا  اړ  ته  کولو  فقر  امله  له  خوارۍ  او  غريب９  د  يا  او  اخلي

https://www.eumedborgareisverige.se/  
https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/om-lansstyrelsen-stockholm/pressrum/nyheter/nyheter---
stockholm/2018-02-19-myndigheterna-identifierar-fler-offer-for-manniskohandel.html 
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/12/regeringen-skarper-straffratten-mot-
exploatering-och-manniskohandel/ 
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/20021518.2017.1389586 
 



  لک７  خپاره  تاژونهرراپو  شم５ر  يو  راډيو  سوي６ن  د  کي  وخت  په  بحران  د  غو＊تونکو  پنا  د  کال ٢٠١۵   د   •
  شوي  ول！  را  دلته  لهو！  پورتاژونه را  هغه   . هکول  ＊کاره  ئ３  الر  ت，  را  د  کوغو＊تون  انپ  د   ته  اروپا  چي
  europesrtresdio.se/tema2015fohttps://sverigesra                                                                                                   :دي

  : دئ  ویش  من％ته  را  وروسته   خه ٢٠١٩   له  چي  لينک  هغه   •
 
https://www.nbv.se/om-oss/nyheter/nyheter/nbv-samarbetar-med-institutet-for-
framtidsstudier/?fbclid=IwAR1gkHtHcaauzGjXnbIMRkNTdyRdYkPls-M4M4jJ2BkkrQniL80cfWmwqck 
 

   چاپ５ريال  ژوندانه  د
  کي  اوبو  او  هوا  په  کول  ايله  موادو  مضرو  د   . ده  خبره  لويه  يوه  ته  EU  خبره  اقليم  د  او  چاپ５ريال  وندانهژ  د
  متاثر  ＇خه  بار  و  کار  د  وهيواد  نورو  د  ستونزه  چاپ５ريال  د  هيواد  يوه  د  . يد  باندي  د  ونوسرحد  تر  يمل  د

            . شي  ک７ه  حل  ستونزي  دغه  چي  ده  اړتيا  ته  ۍهمکار   ６ي－  باندي  د  سرحدونو  تر  ＄که  . کي８ي
  د  چي  ده  رس５دل３  ته  ＄ای  دې  EU  نو  اوس  . دئ  شوی  مهم  ＇ه  هر  بل  تر  سياست  چاپ５ريال  د  کي  EU  په

  په  ، چ＂ليو  د  کي  اوبو  او  هوا  په  تو－ه  په  مثال  د  ، ک７ي  و  عمل  کي ساحه  په  وسياستون  ！ولو  د  چاپ５ريال
            . مومي  و  خال請ون  ＇خه ) ringavfallshante ( چ＂ليو  نورو  د  او  وراتيتغي  د  کي   اقليم

EU  د  هم  سوي６ن  . يو－６  ＄ان  کي  ويړجا  جوړ  والو  ن７ۍ  وزياتر  په  چاپيريال  د  －６ه  په  EU  تو－ه  په   غ７ي  د  
  برخه   کي  کار  ک６  په  کي８ي  سره  تر  لپاره  ７ۍن  سالمي  يوې  د  ئ３  هدف  چي  ٢٠٣٠  اجندا  والي  ن７ۍ  يهغ  د
      ) ئد  غلی  را  کي  نمت  په  چي  کلين  هدف  وال  ن７ۍ  د  ٠٣٠٢  اجندا  د  : وړانديز (  . خليا

https://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/ 
  هغه  اقليم  د  وزيرانو  چاپ５ريال  د  هيوادو  د  UE  د  کي  پاريس  په  کي  مياشت  په  سيپ＂مبر  د  کال  ٢٠١۶   د

  اوسي６  کاربن６ای  د  به  پوري  کال  ٢٠٣٠  تر  چي  ک７ه  قبوله  دا  UE  . ک７  قبول  مخه  تر  کال  يو  قرارداد   وال  ن７ۍ
2CO  چي  لپاره  دې  د  .  ويک  ک＋ته  را   ٪٨٠   پوري  کال  ٠٢٠۵   تر   او    ٪۴٠  اندازه  UE  و  ته  هدف  خپل  
  ک７ي   ک＋ته را  درج３  ۵،١  ل４دلوړ  ３درج  د  تودوخي  يوال  ن７ۍ  د  او   ساتي  و  ژوندی  قرارداد  غهد  او  سي８ير

  قوانين  تر  دشدي  وانينوق  تر  UE  د  غواړي  چي  هيواد  هر  . کوي  کار  ووړانديزون  شم５ر  يو  پر  UE  اوس  ＄که
                 . شي  کوالی  ک７ي  من％ته  را  يک  هيواد  خپل  په

 
Läs mer om EU:s miljö- och klimatarbete:  
https://ec.europa.eu/info/policies/climate-action_sv 
https://www.regeringen.se/sverige-i-eu/euspolitikomraden/miljo/ 
https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/EU-och-internationellt/EUs-miljooarbete/ 
 

   بنديز  کارولو  پر  پالس＂يک  کار４ونکي  ＄ل  يو  د
  نوي  هيو  پر  ډولونو  مختلفو  د  پالس＂يک  د   اکثريت  یلو  يو  په  پارلمان  UE  د  کي  اوکتوبر  په  لکا ٢٠١٨   د
    . ک７ه  ور  رايه  ديزبن

    . يورژغ  و  خه＇  پالس＂يک  د  ژوند  الندي  اوبو  تر  کي  بحر  په  چي  هد  دا  غو＊تنه
  دغه  . کوي  ور  کار  شی  بل  ئ３  ＄ای  پر  چي  کوم  شي  منع  دي  يانش  پالس＂يکي  ！ول  هغه  چي  وو  دا  وړانديز

  پالس＂يکي  ،پنج３  او  کاچوغي  پالس＂يکي  ،خاش３  غوږ  د  پنبوو  د  : لکه  دل／５  و  يانوش  الندي  دغو  پر  بنديز
  . خاش３  پالس＂يکي  ) پ２کيو ( پغيو  د  ا  نالن  چ＋لو  د  ،غابونه



  شتون  کپالس＂ي  تزيا  ！نه  ميليونه  ١۵٠  تر  کي  ودرياب  په  نن  مخي  له  معاين３  خپلي  د  ارلمانپ  د  اروپا  د
    . دي  نهغابو  پالس＂يکي  ئ３   ٪٧٠  ＇خه  جمل３  له  ودغ  د   . لري
  و  کي  من＃  په  سره  حکومتو  د  هيوادو  غ７و  د  اوس  ک７ي  غوره  ب２ه  عمل  د  چي  ېد  تر  مخه  د  به  وړانديز  دغه

    . لوي８ي
         : لولئ  و  دلته  نور

https://www.europaportalen.se/2018/10/eu-parlamentet-sager-nej-till-engangsplast  
https://www.dn.se/nyheter/varlden/eus-kommande-plastforbud-har-redan-fatt-
effekt/https://www.nyteknik.se/miljo/eu-forbud-mot-engangsplast-ska-halvera-sopmangden-6916865 

   معلومات  ډ４ر  نور  او  اقش３نم
  دغه  هپ  کي  سرمقاله  يوه  په  اين６يس＂ري  ډا－نس  د   . دي  مهمي  ＇ه  هر  تر  خبري  چاپ５ريال  د  کي  EU  په  •

  چي  کوم  وې  خبر  قوانينو  او  فيصلو  نويو  دغو  هپ  ته  . دئ  غلی  را  نوم  فيصلو  شم５ر  زيات  يو  د  کي  ساحه
                 ؟ کوې  فکر  ＇ه  دي  شوي  پورته  را  چي  کوم  اړه  په  مثالو  دغو  د  ته  ؟ دي  يغل  را  کي  مقاله  دغه  په

https://www.di.se/ledare/eu-ar-pa-vag-att-bli-en-miljounion/ 
 

  فاهدا  دغه  چي  وايي  ي＄ين  . شته  تنقيد  لشو  من％ته  را  کي ٢٠١۴   په  چي  فاهدا  وهغ  پر  اقليم  د  EU  د  •
  کوې  فکر ＇ه  اړه  په  ＇ه  هغه  د  ته  . دي  نه  اسانه  لدرس５  ته  اهدافو  ودغ   چي  وايي  بيا  نور  او  يد  لوړ  ډ４ر

  ؟ کي８ي  تهپور  را  کي  مضمون  دغه  په  چي  کوم

 
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/kritik-mot-eu-s-nya-klimatmal   
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6000677 

  پر  ولوکار  ＄ل  يو  د  شم５ر  يو  پر  کي  نتيجه  په  وړانديز  هيو  د  پارلمان  EU  د  کي  مني  په  کال  ٢٠١٨  د •
  د  . ژغوري  و  ژوند  کي  بحرونو   هپ  چي  لپاره  دې  د  خاص  هغه  هوال／  و  ديزبن  شيانو  پالس＂يکي  نوعاديتري

  ور  بيانوي  وړانديز  دغه  يچ  ته  لينکونو  هغو  او  لولئ  و  مضمون   وړانديز  د  اړه  په  کولو  منع  د  پالس＂يک
  مختلف   ه－وندون  سوي６ن  د  اړه  په  وړانديز  غهد  د   ؟ کوئ  فکر  ＇ه  اړه  په  وړانديز  دغه  د  تاسي  . ننو＄ئ

  . کوې  فکر  ＇ه  ته   اړه  په  هغو  د  دي  غلي  را  يلدال  کوم  چي  کي   مونضم  غهه  په  . يلر  ونهنظر

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7036592 
 

  ک７ئ  زده  دلته  نور  اړه  دغه  هپ

                                    : نيمامض  کي  پورتال  اروپا  په  اړه  په  پ５ريالچا  د  •
                                                                                                           tema/miljo/europaportalen.sehttps://www.  

     . بندي  درجه  استيس  د  چاپيريال  د  هيوادو  د  EU  د   •

 http://www.caneurope.org/docman/climate-energy-targets/3357-off-target-ranking-of-eu-countries-
ambition-and-progress-in-fighting-climate-change/file 

     : العمل  کسع  فابريکو  د  جوړولو  رمو！  د  کي  مقابل  په  قوانينو  سختو  د  ５ريالپاچ  د   •

                                           3004269-biltillverkare-uppror-agutslappsforsl-s-nyteknik.se/miljo/euhttps://www.                              



  سياسيون  ورواکوز  او  وغ７  د  پارلمان  د  اروپا  د   ،” خو＊وي  نه   بريخ  اړه  په  اقليم  د  نهوشرکت  يفوسيل ”   •
       : ان＂رويو  اړه  په  ريغيت  د  اقليم  د  سره

https://www.omvarlden.se/Intervju/2018/fossilforetagen-undergraver- 
klimatforhandlingarna/?fbclid=IwAR149Z9LJy7kr3PkNnkF-
GoetgWSD3HvbBL0r1FD29w8zeyEXEMUPAHijSw  
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