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Börja här! 
NBV har tagit fram ett nytt studiematerial om 
demokrati. Vi tror på alla människors lika värde, 
därför är det viktigt att vi alla förstår vad som 
skapar en fungerande demokrati. En byggsten 
är allmänna val där alla med rösträtt får vara 
med och påverka framtiden för landet. Det 
handlar också om att makten i vårt samhälle ska 
utövas med respekt för mänskliga rättigheter, så 
att inga personer eller minoriteter behandlas illa. 
  

I en levande demokrati är respektfulla samtal 
centrala. Ingen person ska straffas för att den 
tycker annorlunda än politikerna som styr. Det 
gäller på alla nivåer – i en demokrati lyssnar 
man på andras åsikter och kan själv säga vad 
man tycker i olika frågor. Samtal, diskussioner 
och ett kritiskt tänkande är vad man kan kalla 
demokratins livsluft. 
  

I det här materialet kommer du att få lära dig om 
demokratins enorma möjligheter, men även om 
de utmaningar som finns. Börja gärna med 
kapitlet om Demokratins karta för att få en bild 
av vilka värderingar som bygger ett demokratiskt 
samhälle. Därefter kan gruppen avgöra i vilken 
ordning och i vilken omfattning som ni vill 
använda er av materialet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Här följer en kort beskrivning av 
övriga kapitel: 

Demokratins sårbarhet –  Demokratier är 
sårbara. Idag ser vi varningsklockor i olika 
länder, där inskränkning av människors fri- och 
rättigheter och synen på etablerade medier 
försämrats. Hur skör är demokratin och hur 
rustade är vi mot antidemokratiska krafter? 
  

Bland filterbubblor och fejknyheter – Hur 
påverkar det nya medielandskapet demokratin? 
Hur kan vi alla bli bättre på källkritik? 
  

Rusta dig för demokratin – Vad kan en enskild 
individ göra för att stärka demokratin? 
Folkbildningen och studiecirkeln är ett kraftfullt 
verktyg för att rusta oss medborgare. 
 
 
Förbered dig inför valdagen –  Vad ska jag 
rösta på och hur gör jag rent praktiskt? I detta 
kapitel får du vägledning hur valdagen ser ut och 
webblänkar till de olika riksdagspartierna. 
  

Mot framtidens samhälle – Vilket samhälle vill 
vi ha i framtiden? Värderingar och människosyn 
avgör vilket parti du väljer att rösta på. Hur kan 
vi navigera i ett politiskt landskap som i många 
frågor hamnat bortom den traditionella höger- 
och vänsterskalan? 

NBV hoppas att du ska känna dig bättre rustad 
att ta rätt beslut i vallokalen. Speciellt efter att du 
och din grupp reflekterat och diskuterat över de 
tankar som studiematerialet tar upp. Använd ditt 
engagemang och din röst – för ett demokratiskt 
samhälle där alla människors lika värde 
säkerställs! 
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Om studiecirkeln 

 

Studiecirkeln är en demokratisk arbetsform där deltagarna tillsammans lär sig mer om ett ämne 
de är intresserade av. Genom gemensamma reflektioner och diskussioner ökar hela gruppens 
samlade kunskap. 
 

Studiehandledningen ska stimulera till diskussioner och samtal, inte ge alla svar. Här finns inget 
facit, inget rätt eller fel. Bara förslag till frågeställningar. Naturligtvis kan ni välja helt andra frågor 
att diskutera. 

 

Det här materialet utgår från sex träffar, men kan naturligtvis delas upp i fler eller färre, beroende 
på hur mycket ni vill fördjupa er i varje frågeställning. 

 
För att räknas som studiecirkel ska ni: 

 vara minst tre deltagare och bör inte vara fler än tolv, varje deltagare ska delta vid minst tre 
träffar och minst en av de tre första träffarna 

 träffas en till tre gånger per vecka, men det går också att träffas till exempel varannan 
vecka 

 arbeta en till fyra studietimmar per gång, en studietimme är 45 min 

 träffas minst tre gånger och totalt minst nio studietimmar 
 arbeta tills det gemensamma målet har uppnåtts 

Ta kontakt med närmaste NBV-kontor så hjälper de er att komma igång.  

Närmaste kontor hittar du på www.nbv.se. 
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  هنقش س９کرايمود د

  لري  اړتيا ته  دې   نو کوي، سره ژوند  ＄ای يو  انسانان  چي  کله 

 او  ک７ي   يمتنظ ＄انونه  ＇ن／ه  ي،ه وک４７ک７پر سره  －６ه  په   چي

 په    هم  او    په  يوه  اتحاديه ، کورن９ وه ي په   دا  .ي ک７  و  فيصل３

 مخ  ديموکراسي  پر اوس  .  داسي  ده  کي  ن ي６سو  لکه  يوه  هيواد

 غ７ي   ！ولني د  چي   ＄که دا  ده،  سوې  ＊ه  ال   پخوا  تر  او  ده  تلل３ 

  . دي   سوي فعاله  ＊ه   ډ４ر

کي  موږ  دې  ＄اي  ته  را  رس５دلي  يو،  )  سوي６ن ( زموږ  په  هيواد

چي  موږ  بايد  داسي  ډيمو  کراتيک  سيس＂م  و  لرو  چي  په  هغه  

دغه  .   رايه  ور  ک７ای سي  هر ＇وک  چي  د  رايي  حق  و  لري ، کي 

، خان   ＊％ه  ده  او  که  نر＇وک  حق  په  دې  پوري  اړه  نه  لري  چي  

ا  په  کومه  کورن９  پوري  اړه  لري ؟  موږ  دئ  او  که  مسکين  او  ي

غوی  ه.  يو  پارلمان  لرو  چي  په  هغه  کي  سياسي  －وندونه  لرو 

موږ  د  .  چي  په  پارلمان  کي  ناست  دي  د  خلکو  نمايند－ان  دي 

له  الري    د  رايو.  ولنه  کي  موثريت  لرو ديمو کراس９  له  الري  په  ！

 .                    موږ  تصميم  نيسو  چي  ＇وک  دي  سوي６ن  پر  مخ  بوزي 

سوي６ن  پر  اساسي  په  سوي６ن  کي  د  ديمو  کراس９  اساسات  د  

په  سوي６ن  کي  اساسي  قانوانين  پخپله  د  نورو  .  قانون  والړ  دي 

دغه  قاعدې  او  قوانين  لکه  .  اساس  دئ ！ولو  قوانينو  او  قاعدو  

         .. ،  حقوق  او  ！ولنيز  خدمتونه ＊وون％ي  ،  د  کوچنيانو  غمخوري
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  بشري  حقوق

 

د  بشري  حقوقو  په  اړه  د  دغو  الندي    کي 1948په    مل／رو  ملتو

   :    ！کو  وضاحتونه  ور  ک７ه 

 ،د  مساوي  ارزشونو  او  حقوقو    ！ول  انسانان  آزاد

    . پيدا  سوي  ديلرونکي  

   هر  انسان  د  نظر  د  ＊کاره  کوولو  او  د  بيان  د  ازادۍ

 . حق  لري 

  په  مستقيم  ډول  او  يا  د  خپل   هر  انسان  حق  لري  چي

نماينده  له  الري  د  خپل  هيواد  د  ادارې  په  برخه  کي  

 تصميم  و  نيسي ،  

په  يوه  ！ولنه  .  ديمو  کراسي  او  بشري  حقوق  سره  پيوند  دي 

  د  من％ته  را  تلو  لپاره  يو  زيات  شم５ر    ديموکراس９  کي  د

د  دې  لپاره  چي  د  ！ولني  غ７ي  د  .   يادهته  اړت  حقوقو  يبشر

！ولني    ني  حق  و  لري  ممکنه  ده  چي  پهيوې  ＊ووني  او  روز

د  خپلو  حقوقو  غو＊تنه  و  ک７ي  او  د  السته  را  وړو    کي

د  لوستلو  او  اطالعاتو  د  السته  را  وړلو  .  انتظار  ئ３  و  لري 

و  کوالی  سي  چي  په  سياست  و   له  الري  په  اساني  سره 

          .پوهي８ي  او  په  هغه  کي  فعاله  ون６ه  و  لري 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 6

 

 

  ونهارز＊ت کراتيک ديمو

په  ديموکراسي  کي  س７ی  حق  لري  چي  پر  خپلو  سياسيونو  باندي    

او    انتقادي  نظر  ＊کاره  کي ،  چي  هيواد  ئ３  ＇رن／ه  اداره  کي８ي

ازادي  د  د  بيان  .  صادي  او  ！ولنيز  سيس＂م  ＇رن／ه  دئ ئ３  اقتيا  

هي）وک  د  نورو  په  باره  .  تر  ＇ن，  مسئوليتونه  هم  من％ته  را  ＄ي 

مختلفو  －روپو   کي  د  بد  نظر  لرلو  اجازه  نه  لري  او  د  خلکو  د 

ي  د  دې  معنا  نه  لري  د  کالم  ازاد.  ب３  قانوني  ده   ＇خه  بد  وړل

  هچي  س７ی  چي  ＇ه  وايي  نور  به  پر  هغه  انتقاد نه  کوي  او  پ

هر  ＇وک  چي  خپل  نظر  ＊کاره  .  مقابل  کي  به  ئ３  ＇ه  نه  وايي 

    .کوي  بايد  انتقاد  ته  هم  تيار  اوسي  او  هغه  و  مني 

نو  والړه  ده ،  غ７ي  ويموکراتيکو  ارزشديموکراتيکه  ！ولنه  پر  د

ئ３  د  قانون  ＇خه  د  مراعت  له  الري  د  بيان  ازادي ،  حو請له ،  د  

نر  او  ＊％ي  د  حقوقو  مساوات ،  د  قدرت  و４ش  او  مساوات 

         .    د  هر  چا  د  ږغ  اور４دل  د  ديموکراس９  يوه  برخه  ده .  ساتي 

د  ديموکراس９  د  ！ولو  برخو    د  يوې  ديموکراتيکي  ！ولني  غ７ي

د  دې  معنا  دا  ده  چي  موږ  د  هر  .  ＇خه  －＂ه  اخيستالی  سي 

－وند  په  اړه  پوهه  تر  السه  کوالی  سو ،  موږ  د  هر  هغه  چا  ＇خه  

  چي  پو＊تنه  کوالی  سو  او  يا  ئ３  په  اړه  پو＊تنه  کوالی  سو  کوم

د  ！ولني  غ７ي  په  －وندونو  کي  ＄انونه  .  خلکو  رايي  ور  ک７ي  دي 

تنظيموالی  سي  او  له  دې  الري  په  عامه  انتخاباتو  کي  خپل  ږغ  

   .  پورته  کوالی  سي 
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 م  چيري  نيول  کي８ي ؟تصمي
موږ  دغه  امکانات  تر   ،کله  چي  موږ  په  کمون  کي  رايه  ور  کوو 

د  .  ＄انته  پر  نيژدې  خبرو  تصميم  و  نيسو  السه  کوو چي 

＊وون％يو ،  مخکنيو  ＊وون％يو ،  د  سپورټ  د  ميدانو  او  داسي  

نورو  تصميمونه  د  کمون  د  مشرانو  له  خوا  نيول  کي８ي ،  کوم  

مختلف  . تصميم  نيوونک３  مرجع  ده   ه  لويهچي  د  کمون  هغ

په  اړه  مختلف  نظرونه  لري ،  د  مثال  －وندونه  د  پيسو  د  مصرف  

د  کارکوونکو    مخکني  ＊وون％ي  په  تو－ه  ＇ومره  پيس３  بايد  د  د

او  يا  د  زړو  خلکو  د  غمخورۍ  لپاره  ＇ومره    لپاره  مصرف  سي

   . ＄ايونه  جوړ  سي 

د  کمون  د  مشرانو  د  انتخابولو  لپاره  هر  ＇لورم  کال  لکه  د  

  .  بات  کي８ي لمان  او  الن６ستين，  لپاره  انتخاپار

 rs en kommunSå sty     کمون  دا  ډول  اداره  کي８ي 

په  او  عامه  ترافيک  روغتيايي  چارو  غمخورۍ ،  د    تين，سالن６

دي  چي  د  په  يو  شم５ر  ＄ايو  کي  حوزې  .  اړه  تصميم  نيسي 

  .  الن６ستين，  پر  ＄ای  کار  ور  کوي 

لوړترين  تصميم    ران  د  الن６ستين，  يا  حوزېد  الن６ستين，  مش

دغه  مشران  تصميم  نيسي  چي   د  .  ي  دي ／اننيونکي  مرجع

اړونده  مرجعو  غ７ي  بايد  ＇ومره  ماليات  ور  ک７ي  او  ＇ومره  

  .   پيس３  بايد  مصرف  سي 

Så styrs landsting och regioner 

＇ه  زيات  انتخاب    38000کمونو  کي  تر    290په   د  هيواد   

  4600الن６ستين／و  او  حوزو  کي    20سوي  کسان  سته  او  په  

  په  کمونو ،  الن６ستين／و  او  حوزو.  انتخاب  سوي  کسان   سته 

يعني  .  په  وخت  کي  کار  کوي   کي  زياتره  سياسيون   د  ب５کاره

دوی  د  خپل  ا請لي  کار  يا  زدک７و  تر  ＇ن，  د  ب５کارۍ  په  وخت  

   . کي  دغه  کار  هم  مخته  بيايي

د خلکو  وړانديز  يو  داسي  کار  دئ  چي  د  هيواد  په  ډيرو  برخو  

عنا  دا  ده  چي  هغه  کسان  چي  په  د  دې  م.  کارول  کي８ي   کي

اړونده  کمون ،  الن６ستين，  يا  حوزه  کي  اوسي８ي  کوالی  سي  

چي  خپل  ازاد  وړانديز  د  خپل  کمون ،  الن６ستين，  يا  حوزې  د  

          .فعاليتو  او  يا  مسئوليتو  په  برخه  کي  وړاندي  کي 

لوړ  تصميم  نيوونکی  سازمان    پارلمان  تر  ！ولوپه  سوي６ن  کي   

   .دئ  کوم  چي  د  هيواد  د  خلکو  نمايند－ي  کوي 

کله  چي  خلک  د  پارلمان  لپاره  غ７ي  انتخاب  ک７ي ،  هغوی  بيا  

په  )  statsminister( خپل  په  من＃  کي  يو  تن  د  دولت  د  وزير  

هغه  .  وي تو－ه  انتخابوي ،  چي  هغه  بيا  يو  حکومت  جوړ

که  نه  نو  هغه  .  حکومت  بايد  د  پارلمان  له  خوا  و  منل  سي 

غ７ي  بايد  و    349د  پارلمان  .  حکومت  بايد  له  من％ه  والړ  سي 

 .    که  نه －وري  چي  هغه  حکومت  خپله  دنده  پر  مخ  وړای  سي 

په  اړه  تصميم  ديج３  او  د  هغ３  د  و４ش  بود  دولت  د    پارلمان 

.  د  پارلمان  يو  مهم  کار  دا  دئ  چي   قوانين  جوړ  ک７ي .  نيسي 

کومي  فيصل３  چي  په  پارلمان  کي  کي８ي ،  په  ！ول  هيواد  کي  د  

د  پارلمان  يوه  بله  دنده  دا  ده  چي  د  .  منلو  او  تطبيق  وړ  دي 

ي  سياست   په  اړه  تصميم  حکومت  سره  په  －６ه  د  هيواد  د  بهرن

  .  و  نيسي 

کسانو  چي  دوی  ته  ئ３  د  پارلمان  غ７ي  خپل  زيات  وخت  د  هغو  

يدنو  کتنو  ور  ک７ي  دي ،  شرکتونو  او  سازمانونو  سره  په  لرايي  

ته  د  نظر  او  مفکورو  د  ک７و  وکيالنو    خپلو  انتخاب .  مصرفوي 

                                                                              .زيات  امکانات  سته   وليدلو  او  کتل د ور  کولو  لپاره  

                                                                   پارلمان

يو  شم５ر  مهمي  سياسي  پو＊تني  په  ملي  کچه  پارلمان  کي  په  

دغه  پو＊تني  ن７ۍ  والو  هلو  ＄لو  ته  اړتيا  .  ونکي  نه  دي حل５د

د  ژوندانه  د  .  د  شن３  خوني  د  غازاتو  تاثيرات :  لري   لکه 

او  اقليم  خبري  زياتره  د  اروپا  اتحادي３  ته  وړاندي  چاپ５ريال  

کي  سوي６ن  د  اروپا  د  اتحادي３  غ７ی   1995کله  چي  په  .  کي８ي 

د  دې معنا  دا  ده  .  حقوق  ئ３  و  منل و ،  د  اروپا  د  اتحادي３  س

چي  کوم  قوانين  چي  د  اروپا  په  اتحاديه  کي  من％ته  را  ＄ي  د  

کي  فيصله    EU＇ه  چي  په  .  سوي６ن  تر  ملي  قوانينو  لوړ  دي 

         . کي８ي  د  سوي６ن  په  ور＄نيو  چارو  کي  تاثير  لري 

د   سوي６ن  کمونونه  او  الن６ستين，  داسي  حساب  کوي  چي   د

د  فيصلو  تر  تاثير    EUپو＊تني  د  په  سلو  کي     60يژدې  ندوی  

  .  الندي  را ＄ي

    .د  پارلمان  لپاره  انتخابات  کي８ي   EUهر  پن％م  کال  د  

parlamentetEuropaد  اروپا  پارلمان                               
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 د  مناقش３  لپاره  پو＊تني                    

   :د  مناقش３  پو＊تني  مو  خو＊ي  کئ                                                                                                             

 

ديموکراسي  ＇شی  ده ؟  په  ان＂رني  او  مختلفو  ليکنو  کي  پس３  و   

دغه  فلم  و  .  ＇ن／ه  تعريفي８ي   ”ديموکراسي  ”－ر＄ئ  چي  پيدا  کی 

 .  －ورئ 

 چي   ديمو  کراسي  تا  ته  ＇ه  شی ؟:  و  کئ سره  مناقشه  

      

ديمو کراسي  ＇ن／ه  کارول  کي８ي ؟  د  مختلفو  روابطو  مثالونه  و  وايه  

چي  ديمو کراسي  ＇ن／ه  السته  را  ＄ي ؟  د  مثال  په  تو－ه  تاسي  په  خپله  

ئ３  غ７ی  کورن９  کي  ＇رن／ه  فيصله  کوئ ؟  په  يوه  اتحاديه  کي  چي  ته  

  اوروې ؟   ３ ؟  ته  خپل  ږغ  ＇ن／ه  په  نورو  غ７وي

په  ديموکراسي  کي  ستا  رول  ＇ه  دئ ؟  ته  په  ديموکراسي  کي  کوم  

ای  مسئوليتونه  او  کوم  حقوق  لرې؟  ته  ＇ن／ه  خپل  مسئوليت  پر  ＄

 کوې  او  ＇ن／ه  خپل  حقوق  په  الس  را  وړې ؟

؟ EUرجيون ؟  پارلمان؟  \الن６س تين，  ستا  خبره  ＇وک  اوري ؟  کمون ؟ 

او  الن６ستين，  په  اداره    کمون \ E U\＄ان  په  خبر  که  چي  د  پارلمان 

 ＇وک  ناست  دي ؟ کي 

د  حقوقو  ＇خه  و  لولئ  کوم  چي    هغه  يو  حق.  وق  ＊ه  و  لوله انساني  حق

  .ستا  په  نظر  ډ４ر  مهم  او  د  عالق３  وړ  دي 

Mänskliga rätigheter 
   

وړای  س３  چي  ازادو  رسنيو   ايا  ته  د  يو  داسي  هيوادو  د رژيم  مثال  را 

  ته  نه  اجازه  ور  کوي  او  نه  ئ３  تشويقوي ؟  

دا  ＇ن／ه  کي８ي  چي  په  يوه  داسي  هيواد  کي  س７ی  ژوند  و  کي  چي  هلته  

خبري   د  ديموکراس９  کمی  وي ؟  فلم  و  －ورئ  چي  مختلف  خلک  هلته 

  . فلم  يو  له  بل  سره  مناقشه  کئ .  کوي 

په  ＇ه  ډولو  دغه  خبري  د  ديموکراس９  کمی  ＊يي ؟  تا  ته  ＇ومره  مهمه   

  ي  کي  ژوند  و  ک３ ؟ديموکراس ده  چي  په 

Levande Historia: Demoratins grunder    

  

  .ي  ＇ن／ه  ده ؟  دغه  الندي  دوې  پا１ي  و  －وره اوس  په  ن７ۍ  کي  ديموکراس

Europaportalen 
Democracy index  

 

  ته  ＇ه  فکر  کوې  چي  دغه  نقش３  وين３ ؟
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  ＇لور  کونجه  تمرينونه

هر  .  په  الندي  مثال  کي  ＇لور  امکانات  سته .  چي  د  هغه  د  انتخاب  لپاره  خپل  دري＃  و  ＊ياست   لپاره  دئ＇لور  کونجه  تمرين  د  دې  

کوم  چي  د  هغوی  د  خو＊ي  سره  ＊ه    ＄ان  و  دروی  په  هغه  کونج  کي را  ＄ئ  چي  هر  يو .  امکانيت  د  يوې  خوني  د  يوه  کونج  نمايند－ي  کوي 

اياست  کله  چي  هر  يوه  د  خپلي  خو＊ي  کونج  انتخاب  ک７ ،  بيا  نو  تاسي  ！وله  په  يوه  کونج  کي  و  در８４ئ ، يو  او  بل  ته   و  و.  موافق  وي 

 .ه  تنه  له  هر  کونج  ＇خه  هغو  نورو  ته  و  وايي  چي  دوی  ＇رن／ه  فکر  کاوه نو  يو  دودي  بيا  .  چي  تاسي  ولي  دغه  کونج  انتخاب  ک７ 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  ؟په  ديموکراسي  کي  ＇شی  مهم  دئ 

  د  نظر  د  ＇ر－ندولو  حق.   1

  د  خپلي  خو＊ي  په  سازمان  کي  د  حق  لرل.   2

  په  عامه  انتخاباتو  کي  د  رايي  ور  کولو  حق  لرل.   3

  د  خپلي  خو＊ي  امکانات  .   4

  د  ديمو  کراس９  او  بشري  حقوقو  مسئوليت  د  چا  پر  غاړه  دئ ؟

  دولت  ــ  چارواکي ،  الن６ستين， ،  کمون.   1

 مل／ري  ملتونه ،  نور  ن７ۍ  وال  سازمانونه.   2

   د خلکو  خو＄＋تونه  او  نور  د  خپلي  خو＊ي  کار  کوونکي .  3

 سازمانونه  ــ  ته  او  زه.   4

 ونهنيتاامک ／７ي ＄ان.   5
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  د  ديموکراس９  حساسيت

د  دې  معنا  دا  نه  ده  چي  د  .  معنا  اولس  واکي   ديموکراسي

سوي６ن  خلک  په  ！ولنه  کي  د  هري  فيصل３  په  نيولو  کي  شامل  

وا  د  نمايند－انو  له  خ  دلته  يو  ديموکراتيک  سيس＂مبلکي  .  دي 

يعني  خلک  د  کمون ،  الن６ستين， ،  پارلمان  .  کي８ي   پر  مخ  وړل

دا  د  .  پارلمان  لپاره  خپل  ل６５ر، نماينده انتخابوي  داو  د  اروپا 

چي  د  سوي６ن  د  ＇لورو   را  غلي  ديکي  حکومت  په  شکل  

د  حکومت  شکل  دا  بيانوي  .  ي  قوانينو  ＇خه  يو  قانون  دئ اساس

چي  هيواد  بايد  ＇رن／ه  اداره  سي  او  خلک  کوم  ديموکراتيک  

         .لري و  حقوق  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

  رايه  ور  کول  يعني  مسوليت  پر  غاړه  اخيستل

هم    خلک پر  دې  والړه  ده  چي ديموکراسي  په  سوي６ن  کي  

احساس  د  مسئوليت  کوي   او  په  انتخاباتو  کي  د  رايو  په  ور  

د  دې  لپاره  چي  د  هيواد  سياسي  . کولو  کي  همکاري  کوي 

يد  مختلف  －وندونه  شتون  و  لري  چي  اسيس＂م  پر  مخ  والړ  سي  ب

ی  هغه  کله  چي  ＇وک  رايه  ور  کوي  دو.  خلک  رايي  پر  ور  ک７ي 

چي    خلک  مسئوليت  لري.  －وند  انتخابوي  کوم  دوی  ئ３  غواړي 

  .ته  ژمن  وي   يه  ور  کي  کوم  چي  ديموکراس９  راته  هغه  －وند  

سل  کاله  پخوا  خلکو  مبارزه  کوله  چي  يوه  داسي  ！ولنه  و  لري  

عامه  کوم  چي  پک＋ي  د  رايو  مساوي  حقوق ،  د  ！ولو  لپاره  

 داسيخلک  يوه  نن  د  سوي６ن  .  خدمتونه  او  پوره  حقوق  و  لري 

ک５دای  .  شتون  لري پک＋ي  اساسي  اطمنان   چي   لري  ديموکراسي

دغه  به  د  ！ول  عمر  لپاره  چي  سي  چي  س７ی  داسي  فکر  و  کي  

       .وي 
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    او  کوچني  تفاوتونه  لوی

تر  من＃  د  پخوا    او  د  خلکو  د  منتخبو  سياسيونوو  د  انتخابوونک

په   دا  ＄که  چي  اوس  خلک .  په  پرتله  تفاوتونه  زيات  سوي  دي 

  60که  نن  ورځ  د  .  سياسي  －وندونو  کي  چنداني  －６ون  نه  کوي 

کلونو  پخوا  سره  مقايسه  ک７و ،  اوس  خلک  نه  غواړي  چي  په  

کال  کي    1952په  .  ي و  کي  کار  و  ک７په  سياسي  چار کمون  کي 

کسانو  د  کمون  د  سياسيونو  په  تو－ه  کار    000 200نيژدې  

کسانو  ته  را  ک＋ته  سوې    000 36  نن  ورځ  دغه  شم５ره.   وه کا

يعني  اوس  زموږ  د  جمل３  ＇خه  ل８  کسان  دي  چي  کوم  .  ده 

  . پ５ژني سياسي  ＇وک  دي  

په  عين  وخت  کي  نن  ورځ  موږ  په  يوه  داسي  ！ولنه  کي  ژوند  

 کوو  چي  د  يو  زيات  شم５ر  اطالعاتو  د  السته  راوړلو  کار  ډ４ر 

نن  موږ  کوالی  سو  چي  د  مثال  په  تو－ه    .اسانه  سوی  دئ  پک＋ي

ل  تحقيق  ＇خه  د  کمون  د  ان＂رني＂ي  پا１ي  ＇خه  او  يا  د  ن７ۍ  وا

ک５دای  سي  چي  د  يوه  وزير  .  مستقماً  اطالعات   په  الس  را  وړو 

روپا  د  پارلمان  د  کار  اطالعات  د  تويتر  له  الري  او  يا  د  ا

الري  سته   ډيري .  سره  په  فيس بوک  کي  مل／ري  و  ک７و   کوونکو

سره  مخابره  و  ک７و او    د  لوړ  پوړو  چارواکو  چي  د  مختلفو  سويو

    .   خپل  نظر  ور  ته  ＊کاره  ک７و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ونهتشويش  مختلف

صاد ＊ه  روان  دئ   او  په  دې  وروستيو  اوس  حال  د  سوي６ن  اقت

الکن  په  .  کلونو  کي  د  ب５کارۍ  عمومي  کچه  را  ک＋ته  سوې  ده 

ي  چي  د  ！ولني  پر  عين  وخت  کي  يو  شم５ر  سوي６نيان  واي

داسي  ＊کاري  چي  دوی  .  مخت，  پر  غلطه  خوا  روان  دئ 

د  ب３  اطمنان９  يو    ” ؟سوي６ن  پر  کومه  روان  دئ  ”پو＊تي  چي 

احساس  هم  شتون  لري  چي  په  ن７ۍ  کي  ＇ه  پ５＋ي８ي  کوم  داسي  

  . چي  پر  سوي６ن  هم  تاثير  لري 

يشونه  په  دا  وروستيو  وختو  کي  نه  شوتحقيق  ＊يي  چي  دغه  ت

س７ی  ويني  چي  د  ！ولني  مختلف  －روپونه  د  .  دي  زيات  سوي 

د  ک＋تو  زدک７و  .  مختلفو  شيانو  په  برخه  کي  تشويشونه  لري 

لرونکي  د  مثال  په  تو－ه  په  ！ولنه  کي  د  تنظيم  سوو  جناياتو ،  د  

نه  او  د  مهاجرينو  د  زيات５دو  ＇خه  په  ！ولنيزو  خدمتونو  کم５د

د  لوړو  زدک７و  لرونکي  د  سياسي  افراطيت ،  .  تشويش  کي  دي 

＇خه  په    يراتويد  تغکي  اقليم    او  په د  ديموکراس９  د  ضعف 

       .تشويش  کي  دي 

داسي  انتظار  لري  چي  سياسيون  دي  پر    د  ！ولني  زياتره  غ７ي

شيانو  کار  و  کي  کوم  چي  خلک  ور  نه  په  تشويش  کي  دي  دغو  

يو  شم５ر  بيا  فکر  کوي  چي  .  او  د  هغو  لپاره  دي  حل  پيدا  ک７ي 

 دغه احساسوي   د  دې  خطر  سته  چي  خلک  .هغوی  غوږ  نه  نيسي 

زموږ  رايي  ور  : چي  زموږ  ديموکراسي  دغه  مشکل  نسي  حلوالی 

کومه  معنا  نه  لري ،  سياسيون  بيا  هم  موږ  ته  غوږ  نه  نيسي    کول

دا  به  ＊ه  وي  چي  موږ  .  اوسي کي  کوم  چي  زموږ  په  منطقه  

قانون  په  خپلو  السو  کي  و  نيسو  او  هغه  ډلي  ورکي  ک７و  کوم  

         . چي  مو！ران  سو＄وي 
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  هم  دئباور  مکي  ديموکراسي  په  

د  يوې  ！ولني  د  ＊ه  پر  مخت，  لپاره  د  ！ولني  د  غ７و  تر  من＃  

په  يوه  ！ولنه  کي  د  هغ３  ！ولني  د  )  اعتماد ( باور .  باور  مهم  دئ 

تحقيق  ＊کاره  .  غ７و  لپاره  د  تصميم  د  نيولو  کار  اسانه  کوي 

لوړ  اعتماد  من＃   د  خلکو  تر کي  چي    په  هغو  هيوادوکوي  چي  

  د  خيانت   او لري  هلته  يوه  سمه  ديموکراسي  وي  او    شتون  و

       .  جنايت  کچي  ک＋ته  وي 

ادو  کي  يو  ＊کاره  په  سوي６ن  او  د  شمالي  اروپا  په  نورو  هيو

په  .  نورو  غ７و  باور  لري   رچي  دوی  د  ！ولني  پ  اکثريت  وايي

.  خلکو  تر  من＃  باور  نور  هم  دوام  لري  چي  لوړ  وي   سوي６ن  کي  د

خو  تحقيق  ＊يي  چي  حتا  پدغه  ساحه  کي  د  باور  شتون  د  ！ولني  

د  مختلفو  －روپو  تر  من＃  يو  شان  نه  ＊کاري ، په  دې  وروستيو  

د  .  ک＋ته  را  غلی  دئ باور  کلو  کي  په  يو  شم５ر  －روپونو  کي  

ثال  په  تو－ه  د  هغو  －روپو  تر  من＃  اعتماد  ک＋ته  را  غلی  دئ  م

-sjukچي  د  ناروغ９   غو  کسانه کوم  چي  کار  نه  لري ،

/aktivitetsersättning او  د    په  خاطر  اقتصادي  مرستي  اخلي

هغو  کسانو  په  من＃  کي  چي  قضاوت  کوي  چي  روغتيايي  حالت  

      .    ئ３  ＊ه  نه  دئ

  اوس.  －روپو  تر  من＃  ل８  دئ   د  خلکو  د  ＄ينووينو  چي  اعتماد  

اعتماد  د  هغو  －روپونو  تر  من＃  ک＋ته  دئ  کوم  چي  د سوي６ني 

ور    د  هغو  رايو. پلوي  کوي  Sverigedemokraternaديموکراتو 

ن  په  ونکو  تر  من＃  هم  را  ک＋ته  دئ  چي  ＄انونه  د  پارلماکو

شامل  نه  ويني  او  هغه  کساني  چي  د  کوم  －ند    عادي  －وندو  کي

   .   پلوي  نه  کوي 

  اعتماد  ډ４ر  ل８  سي ،  دا  هم  ک５دای  سي  چيکه  په  يوه  هيواد  

             .غير  مستحکمه  سي   ديموکراسي  دي  هلته

 

  و  ک７ئ  چي  نظم  و  وينی  تمرين

و  هيوادو  کي  م  انتخابات  اوس  ال  هم  د  ن７ۍ  په  ＄ينازاد  او  عا

ديموکراسي  مخ    د  ن７ۍ  په  ډيرو  برخو  کي  . خوب  او  خيال  دي

د  دې  جمل３  ＇خه  په  دغه  هيوادو  کي  قوانين  .  پر  خرابي  ده 

.  تغيير  کوي  او  حکومتونه  پر  رسنيو  او  محکمو  کن＂رول  زياتوي 

رسن９  او  نا  پ５يلي  حقوقي  چاري  د  يوې  ديموکراتيکي   ازادي 

اړه  د  پولين６  په  اړه  په  را  په  دې  .  (  ！ولني  مرکزي  برخي  دي 

   )    چوکاټ  کي  و  لولئ   تلونکي

ئول  و  بولو  چي  مس＄انونه  موږ  بايد  د  ！ولني  د  غ７و  په  تو－ه  

چي  موږ  دا  کار  کوو  اړتيا  لرو  چي  کله  .  پوهه  السته  را  وړو 

انتقادي  فکر  کول  زده  ک７و  او  غور  و  ک７و  او  فقط  په  هغه  چا  

ي  و  هي  او  زموږ  د  نا  باور  و  نه  ک７و  کوم  چي  په  زوره  چيغ

  . ＇خه  －＂ه  اخلي   ارامه  کولو

او    ته  نظمو  －ورو  او  هل ＇خه   که  خبري  ته  د  مختلفو  الرو

انتظام  و  وينو ،  نو  به  په  نورو  خلکو  ＊ه  و  پوهي８و  او  اعتماد  

                 .  به  پيدا  ک７و 

ته  و  دري８و ،  پري８دو يو  او  بل  ته  غوږ  و  نيسو ،  خپل  نوبت    که

دا  يو    خبري  و  ک７ي  او  پر  پوهه  والړه  فيصله  و  ک７و  چي  ！ول

اړتيا  ده  چي  .  ي  کار  دئ  چي  موږ  ئ３  تمرين  ته  اړتيا  لرو داس

       .   ځ  و  لرو  نه  يوا＄ي  د  کار  په  ورځ ديموکراسي  هره  ور
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  ازاد  عمومي  انتخابات : معلومات 

چي  د     svenska medborgareد  سوي６ن  ！ول .  د  عمومي  رايو  حق 

د  کمون  او  .  ايي  ور  کولو  حق  لري کالو  وي  پارلمان  ته  د  ر 18

 svenskالن６س تين，  په  انتخاباتو  کي  بيا  س７ی  اړتيا  نه  لري  چي  

medborgarskap    و  لري ،  خو  د  کمون  د  سرشم５رني  په  دفتر  بايد

  .     ليکلی وي 

  د  هر  رايي  ور  کوونکي  رايه  له  نورو  سره.  د  مساوي  رايي  حق 

  .  يو  نفر  د  يوې  رايي  حق  لري .  مساوي  شم５رل  کي８ي 

بل  هي）وک  تصميم  نه  سي  نيوالی  چي  رايي  ور .   ازاد  انتخابات

  .پر  چا  رايه  ور  کي  دي  کوونی 

رايي  ور  کوونکی   مجبور  نه  دئ  چي  و  .  انتخابات )  پ ( سري 

چي  بل  ＇وک    دا  منع  دي.  ک７ې  ده  يه  ور   دي  وايي  پر  چا  ئ３  را

  د  هغه  سياسي  نظر  دي  ب５له  د  رايي  ور  کوونکي له  اجازې  ＇خه  

  .        ثبت  کي 

  

  ــ  حقوق   اساسي  ازادي: معلومات 

يک  سيس＂م  موږ  ته  يو  شم５ر  اساسي  ازدۍ  او  حقوق  ديموکرات

  :لکه  دغه .  را  کوي 

  د  افکارو  د  ＊کاره  کولو ،  د  نظر  او  :  د  بيان  ازادي

 احساس  ازادي

  د  اطالعاتو  د  اخيستلو  او  له  نورو  :  د  اطالعاتو  ازادي

 اطالعات  اخيستلو  ازاديد  ＇خه  

  معلوماتو  د  ور  د   د  يو  ＄ای  غون４６دو،:  د  غون６و  ازادي

ازادي  يا  داسي  نور  او  يا  د  هنري  موادو   کولو ،  د  مرام 

 .＊کاره  کول 

  ازادي  چي  س７ی  پخپله  مظاهره  :  د  مظاهرو  ازادي

جوړوي  او  يا  په  عامه  ＄ايو  کي  په  مظاهرو  کي  －６ون  

 کول 

  پخپله  اتحاديه   ادي  لرل  چي س７ی از:  د  اتحاديو  ازادي

 له  نورو  سره  په  سازمان  کي  －６ون  و  کي  جوړه  کي يا

  ازادي  لرل  چي  يوا＄ي  او  يا  له  نورو  سره  :  د  دين  ازادي

 خپل  دين  و  ساتي 

Läs mer i ”Så  styrs  Sverige”  
  

  په  پولين６  کي  ＇ه  پ５＋ي８ي ؟:  معلومات 

دغه  .  انتخابات  و  －＂ل کي    2015په  )  د  خارجانو  ضد  －وند (  و－رايان ملي  ”６högerpopulistiska parti  ”Lag och rättvisa  کي  په  پولين

ي  د  پارلمان  يو  نوی  قانون  من％ته  را  وړ چ.   کنترول  و  ل／اوه)  och radion den allmännyttiga tv:n ( نوي  حکومت  پر  عامو  خدمتو 

وزير  په  خپلو  خبرو  کي    د  کلتور  نوی.  ３  نوي  و  دروي مالي３  وزير  دي  د  دولتي  ！ي  وي  او  راډيو  امران  له  کاره  ليري  او  پر  ＄ای  ئ

د  .  ” مانان  معرفي  کي بايد  وطنپرستي  پک＋ي  وي  او  ن７ۍ  ته   پولين６ي  قهرچلي８ي  هغه  کلتور  چي  په  دولتي  پيسو  ”ويلي  دي  چي  

  .   ال  خراب  کي اروپا  اتحاديه  او  د  حقوقو  نور  －روپونه  خپله  خواشيني  ＊کاره  کوي  چي  دغه  قانون  به  په  هيواد  کي  د  بشر  د  حقوقو  ح

دي  تقاعد  ته  مجبور  سي  او  پر  ＄ای  دي  ئ３  د  د  پولين６  پارلمان  داسي  رايي  هم  ور  ک７ي  دي  چي  د  لوړي  محکمي  هغه  زاړه  قاضيان  

دا سي   ويل  کي８ي  چي  يوه  .  د  دې  معنا  دا  ده  چي  رژيم  پر  حقوقي  چارو  ډ４ر کنترول  ل／وي .  عدلي３  د  وزير  له  خوا  نوي  مقرر  سي 

ته  الس  رسی  و  لري ،  請ادق  پوليس   او  ＇ارنواال ن ،  نا  پ５يلي  ديموکراتيکه  ！ولنه  دي  يو  فعال  حقوقي  چلند  و  لري  چي  ！ول  ور  

＇وک  ＇ن／ه  چي  په  يو  خاص  حالت  کي  دي   نه  بايد  سياسيون  يا  مقامات  پر  محکمو  تاثير  و  لري .  وکيالن او  نا  پ５يلي  قاضيان  و  لري 

  .محاکمه  سي 

(Källor: SVT, DN, Sveries Advokatsamfund) 
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  پو＊تنيلپاره  مناقش３      د

  :خو＊ي  کئ   پو＊تني  خپله   په   يو  او  بل  ته  مو     

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، د نر او ＊％ي د حقوقو په مساوات ، چاپيريال، ستا داوس５دو په مثال په تو－ه د مخدراتو په  خبره  کيپه کوم ！ولنيز فعاليت کي فعال ي３ ؟ د ته   ايا

 قدرتمندانو  تاثير  کوالی  س３ ؟        ＇ن／ه ته کوالی س３ چي نورهم فعاله ک３ ؟ ＇رن／ه پر . د خپل فعاليت خبري و که . منطقه کي ارامي يا کوم  بل ＇ه

خلکو رايه ور   %85,8کال کي  2014په . په سوي６ن کي د  نورو هيوادو په پر تله ډ４ر خلک رايي ور کوي . په سوي６ن کي موږ عمومي انتخابات لرو 

د وروستيو انتخاباتو سره  رياست  د امريکا د جمهوري  که دغه.  رايه ور ک７ې  ده  %91,8کال کي د پارلمان په انتخاباتو کي   1976تر اوسه په. ک７ه

        سوي６نيان رايه ور کي ؟  ل８   انتخاباتو کي عامه  په  د سوي６ن   چي که ي به  و  س  ＇هوا  ته . امريکايانو را يه ور ک７ه  %55پر تله ک７و، په هغو کي 

او هغه کسان چي لوړي  ال په تو－ه هغه کسان چي ب５کاره ديد  مث.  ونه سته توپير په انتخاباتو کي په －６ون کي  د ！ولني د مختلفو －روپو ترمن＃

 داسي ده ؟ دليل به ئ３ ＇ه وي ؟ ولي ته ＇ه فکر کوې چي . زدک７ي نه لري او هغه چي په بهرنيو هيوادو زو ک７ي دي په انتخاباتو کي ل８ －６ون کوي 

انتخاباتو کي را يه ور کوې ؟ که ته له چا سره مخامخ س３ چي  د رايي ور کولو خيال نه لري ــ  آيا ته ويالی س３ چي ＊ه ترين دليل ئ３ ＇ه دئ چي ته په

 . ور کي  رايه  اي３؟ په دې اړه مو خپل معلومات  را ！ول کئ چي ډ４ر  خلک ته هغه ته ＇ه و

اخل３ ؟ مثالونه ئ３  －＂ه  ＇خه  دغو حقوقو  د  ته  ايا . لولئ  دغه دوه فکتورونه و  ”ــ  او حقوقو اساسي ازادۍ  ” د او  ” ازادو او عمومي انتخاباتو ”د

 کوې ؟   ئ３ ＇رن／ه  چي  و وايه   ته  را

د هغه په اړه ＇ه فکر کوې کوم چي هلته پ５＋ي８ي ؟ په هغه هيواد کي چي رژيم ئ３ پر رسنيو او محکمو کنترول  ته . غه متن و لوله د پولين６ په اړه ه

دا به ممکنه وي چي سوي６ن به يو داسي رهبر پيدا کي لکه د امريکا  ي ؟ داسي به په سوي６ن کي هم پ５（ سوي وي ؟ل／وي  کوم خطرونه وجود لر

 داسي يو رهبر چي د４والونه را －ر＄وي او رسن９ د ＄ان د＊مني بولي ؟ ډونال６ ！رمپ ؟ 

خانان په －６ه تر  %1ن７ۍ کي هغه    په. سوې ده  請له ډ４ره او غريب تر من＃ فا  کلونو کي د خان  30 د معلوماتو له مخي په دېد سازمان   OECDد 

 هغه هيواد دئ چي  هيوادو کي  36په   OECDسوي６ن د .  غريبانو زياته دارايي لري   %50د ن７ۍ تر هغو پاتو   تنه 8. نوري پاتي ن７ۍ زياته دارايي لري 

د هيوادو د جمل３ ＇خه  په سوي６ن کي د خانانو او غريبانو تر من＃ د  OECDد  الکن په دې وروستيو کلونو کي.  مساوات پک＋ي ډ４ر دئ  تر ！ولو نورو 

ته ＇رن／ه  فکر کوې چي د دغو خالوو . حتا د روغتيا په برخه کي ب３ مساواتي ډ４ره سوې ده . عايداتو توپير تر  بل هر هيواد ډ４ر ژر پورته تللی دئ 

کي و  “ kunskap, bildning och insikt “په يوه رپورټ  NBVره تاثير کوي ؟ د لوړ４دل پر ديموکراسي او په ！ولنه کي پر سوليدارتي ＇وم

                                                     http://www.nbv.se/globalassets/dokument/huvudmannaarbete/kunskap-bildning-insikt-2017.لولئ
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  توده  چوک９

  يوه  ارزيابي  چي  ！وله  فکر  ور  ته  کوالی  سي

هغه  نور   پر  يوه  حلقه  چوکيو  .  دي  افادې  و  لولي يو  نفر  دي  الن

هغوی  چي  .  لي  ده په  چوکيو  کي  يوه  چوک９  خا.  ي ناست  د

هغه  .  ې  افاده  تائيدوي  د  خپلي  چوک９  ＇خه  والړي８ي ل سولوست

＇وک  چي  د  هغ３  افادې  سره  موافق  نه  وي  يا  تصميم  نه سي  

  .در８４ه  او  يو  ل８  خبري  و  ک７هکله  کله  و  .  نيوالی  هغه  نه  والړي８ي 

  س７ی  دغه  تمرين  بيا  هم  کوالی  سي  بيله  دې  چي  ＄ای  تبديل

  .ک７ي ،  س７ی  بيا  هم  کوالی  سي  چي  پر  افادو  مناقشه  و ک７ي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ):جمل３ ( افادې 

  ــ  ک５دای  سي  چي  د  رايو  ور  کولو  له  الري  پر  ！ولنه  تاثير  و  ک７و

  ــ  فکر  کوالی  سم  چي  د  کمون  په  اداره  چيانو  کي  کار  و  ک７م

  ه  چي  رايه  ور  ک７هــ  دا  مهمه  د

  ــ  پر  وانه  کوي  چي  ＇ن／ه  رايه  ور  کوم

  ــ  سياسيون  عادي  خلکو  ته  غوږ  نه  نيسي

  ــ  اسانه  ده  چي  د  يوه  سياسي  کس  سره  تماس  و  نيول  سي

  ــ  سوي６ن  يوه  قوي  ديموکراسي  لري

پلو  پ＋و  والړي  ــ  په  ديموکراسي  کي  دا  ډ４ره  مهمه  ده  چي  پر  خ

  ازادي  رسن９  و  لري

ــ  موږ  بايد  زيادي  د  ！ولو  خلکو  رايي  ور  کووني  

folkomröstningar و  لرو  

کي  ＇ه   EUــ  زه  پدې  پس３  سر  نه  －ر＄وم  چي  د  اروپا  په  اتحاديه 

  کي８ي 

ــ  د  سياسيونو  مسئوليت  دئ  چي  په  دې  هيواد  کي  هر  ＇ه 

  وي غلطي 

ــ  زه  او  نور  انسانان  کوالی  سو  چي   د  خپلو  اوس５دو  پر  منطقه  

  تاثير  و  ک７و        
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 نور  ډ４ر  معلوات  و  لولئ

په  غواړي  چي    sverige demokrater سويريه  ډيموکراتان   ＇ن／ه  کي  را  غلی  دئ  ليکي  چي  Ordfrontيو  مضمون  چي  په   

نظر  نترول  کي  او  د  ډ４ر  کلتورونو  او  پلوراليزم  ک دوی  غواړي  چي  دولت  بايد  رسن９ .  رات  را  ولي يي   بنيادي تغيسوي６ن  ک

  :   چي  نن  په  سوي６ن  کي  سته  له  من％ه  يوسي 

 
grundlagen/-ar-saker-e/hurhttp://ordfrontmagasin.s 

 

 :په  انتخاباتو  کي  د  －６ون  احصائيه 

partier/valdeltagande/-och-siffror/val-i-statistik/sverige-http://www.scb.se/hitta 

  

  :ائيدوي ت！ولني  ＇خه  د  دباندي  پاته  ک５دو  خطرونه   دوی  د 

om4890624.aspx-utanforskap-demokratins-wastberg-http://www.corren.se/asikter/ledare/olle 

  

  :ي  د  سياست  پرمخت／ونه کاو  د  هغه  په  رسنيو  ين６  په  پول

polen-i-sjosatts-medielag-https://www.svt.se/nyheter/utrikes/kritiserad 

   

 : سياسي  پرمخت，  او  حقوقي  چاري  پولين６ د 

polen/-i-attack-under-https://www.advokatsamfundet.se/Nyhetsarkiv/2017/oktober/rattsstaten 

 

   :په  اړه )   populism(  د  ديموکراس９  او 

-demokrati-serie-nya-var-folj-extremismen-av-hotad-demokratin-http://www.na.se/kultur/ar
press-under 

  

Statistik om demokratitrender, SOM-insitutet: 

 :و  کراس９  د  ميالن  احصائيه ،  لکه  يوه  موسسه د  ديم

2016.pdf-demokratitrender-svenska-http://som.gu.se/digitalAssets/1648/1648468_28 



 
 

 17 

 

  

خبرونو   د  فل＂ر  د  کوبيو  او  جعلي

  ＇خه  

په  دې  وروستيو  کلونو  کي  د  جعلي  خبرونو ،  د  فل＂ر  د  کوبيو  

＇ه  ډول  .  او  د  معلوماتو  د  مقاومتو  خبري  ډيري  کي８ي 

＇رن／ه  ئ３    معلومات  موږ  ته  ＇رن／ه  را  رسي８ي ،  د  چا  له  خوا ،

العات  لوی  رول  ،  دغه  اط و  ＇وک  ئ３  تر  شا  والړ ديموږ  اخلو  ا

. لري  چي  موږ  ＇رن／ه  په  ！ولنه  کي  د  ديموکراس９  ＇خه  کار  اخلو

خاطره  موږ  اړتيا  لرو  چي  د  دغه  ډول  پو＊تنو  په  اړه  دې  له  

    .      پوهه  پيدا  ک７و 

نشر  او  )    fakenews(  د  جعلي  اطالعاتو ،  د  غلطو  خبرونو 

کوم  ＇ه  چي  نوي  دي  هغه  ＇ه  . پديده  نه  ده  خپر４ده  کومه  نوې 

چي  ！ولي  ن７ۍ   ته  ډ４ر  ژر    ا  دهدي  چي  د  جعلي خبرونو  محتو

چي  ＄يني  خلک  په  هغه  باور  د  دې  خطر  موجود  دئ  .  رسي８ي 

د  پوهي  مقاومت  يا  د  معلوماتو  .  کوي  کوم  چي  بيخي  غلط  دي 

نا  لري  چي  س７ی  پر  دغه  خبره  ډ４ر  ！ين／ي８ي  مقاومت  د  دې  مع

کوم  چي  غلط  دي ،  که  ＇ه  هم  له  ورايه  معلومي８ي  چي  هغه  

      .احساسات  او  عقل  بيا  کار  نه  کوي .  رشتيا  نه  دي 

خبره  ！ين，  وي ،  ب５له  دې  چي  پوره  اساس  و   س７ی  چي  پر  خپله 

دا  پوهه  نه  .  چي  س７ی  په  هغه  باور  کوي   د  دې  معنا  لري لري،

.  د  مثال  په  تو－ه  د  علم  له  الري  ثبوتوو  چي  دنيا  －ردۍ  ده.  ده 

،  دا  د  هغو  پوهه  م％که  －ردۍ  ده   !، هووايي محض  هغوی  چي  

       .  او  دغه  باور  ئ３  پر  فکر  والړ  دئ . وايي  دا  داسي  دهنه  ده  بلکه  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  سختو  پو＊تنو  ته  اسانه  جوابونه 

باور  کوي  کوم  چي  هغه رشتيا  نه  دي ؟  غلط  ＇ه  خلک  پدې    ولي

و  کوالی  سي  چي  په  ساده  تو－ه  او  فکر  کي８ي  داسي  اطالعات  

د  مثال  په  تو－ه  .  مشکلي  شرحي  و  غواړي   ډيري  چي  بري＋ي

کاره  کي８ي ،  يو  س７ی  جنايتيل  نه  سته  چي  ولي  دې  ته  يو  دل

８ي  چي  دغه  که  ويل  کي.  بلکي  دا  په  زيات  شم５ر  داليلو  اړه  لري 

قه  پوري  با８ي  دا  د  هغه  په  هغه  سکاره  کيچي  يو  ＇وک  جنايت

داسي  معنا    .اړه  لري  يعني  له  کوم  هيواده  چي  دی  را  غلی  دئ 

چي  دغه  خلک  يو  ډ４ر  لوی  مشکل  ته  ساده  جواب  پيدا   لري 

د  هغو  خلکو  د  خپل  سياسي  نظر  او  －وند له  دا  نو  . کوي 

افکارو  ＇خه  －＂ه  اخيستل  دي  چي  لويو  مشکالتو  ته  اسانه  

  .جواب  پيدا  کوي 

سته  موږ  انسانان  غواړو  چي  د  نورو  هغو  انسانو  ＇خه  مرسته  ال

س７ی  خوښ  وي  .  راوړو  کوم  چي  زموږ  نظر  او  عقيده  تائيدوي 

 .پله  ثابته  عقيده  کي  يوا＄ي  نه  دئاو  داسي  فکر  کوي  چي  په  خ

شايد  دا  به  ＊ه وي  چي  د  فيس بوک  په  يوه  －روپ  کي  س７ی  

دا  .   －６ون  و  ک７ي  په  کوم  کي  چي  د  س７ي  نظر  نورو  ته  رسي８ي

اسانه  ده  چي  س７ی  په  اساني  سره  تر  ！ولنيز  فشار  الندي  را  سي  

  . چي  د  نورو  په  شان  فکر  و  ک７و 

کوم  ＇وک  چي  پر  موږ  －ران  وي ،  په  اساني  سره  د هغه  د  نظر  

اکثرا  و  لرونکي  متخصصين  د  ＊و  القاب  .تر  تاثير  الندي  را ＄و

م／ر  حتا  هغه  متخصصين  چي  دوی  وايي  چي  . ي عقيده من  و

دوی د  ايا  .  بايد  حو請له  و  لري  چي  و  کتل  سي متخصصين  دي  

دفاع  کوالی  سي ؟  ايا  دوي  په  هغه  ساحه  کي    خپلي  خبري

کوم  چي  دوی  ويلي  دي ،  يا  په  کومه  بله  ساحه    تخصص  لري

                          ه  اړه  نور  متخصصين  ＇ه  وايي ؟    ؟  د  دغي  پو＊تني  پ کي
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 ديموکراسي  متاثره  کوي

زموږ    موږ  فقط  داسي  پوهه  را  اخلو  کوم  چي سته  چي  خطر 

خپل  －روپ  يقين  پر  لري  او  هغه  تقويه  کوي،  حال  دا  چي  موږ  

چي    باور  لریله  پخپ  که  س７ی.  هغه  چي  د  دغه  ضد  وي  ردوو 

معلومات  هغه  ني  سره  اپه  اس  نه  دي  نو  س７ی  انابيس  خطرناکک

رپور！و    ،  تر  هغواخل３  چي  د  دغي  عقيدې  سره  مرسته  کوي 

حتا  که  دوه  رپور！ونه  وايي  .  خطرونه  ＊يي   د  کانابيس  ！ول چي 

  .کوي   وان  خبرين  نه  لري  او  سل  رپور！ونه  ئ３  د  تاچي  تاو

که  ډ４ر  خلک  پر  غلطو  معلوماتو  باور  و  لري ،  دغه  کار  ！ولني  

په  دوديزه  تو－ه  سوي６ن  ＊ه  .  تاوان  رسوي ته    او  ديموکراس９

په  ！ولنه  .  کار  کوونکي ،  متوازني  او  ماهري  رسن９  لرلي  دي 

له  خبرونو  چي  م  کوکي  ＄يني  خلک  په  داسي  رسنيو  باور  لري  

که  موږ   . ＇خه  داسي  غو＊تنه  نه  لري  چي  پر  پوهه  دي  والړ  وي 

د مختلفو   موږ  ته  ، د زياتو  مختلفو  منابعو  ＇خه  اطالعات  اخلو

او    وس７ی  وايي  چي  دا  نو  د  ضد.  واقعيتونو  فهم  را  کوي 

مختلفو  －روپو  تر   چي  ＇وک  د  ،  ده  نقيضو  معلوماتو  ور  ک７ه

دا  به  نو  سخته  وي  چي  د  ！ولني  په  اړه  خبري  سره  .  من＃  را  ＄ي 

  .   ،  موافق  سره  را سي  او روغه  جوړه  و  ک７ي و  ک７ي

 

  

              

 

 

  فل＂ري  کوب９

فل＂ري  کوب９  يو  داسي  فهم  دئ  چي  په  دې  وروستيو  کي  ډ４ر  

غه  فهم  داسي  شرحه  ک５دای  سي  چي  په  ني  د.  عام  سوی  دئ 

کي  سره  را  ！ولي８ي  کوم  چي  برابروي  او   ”کوبيو  ”کي  په  

دغه  .  تائيدوي  چي  موږ  پخپله  ＇ه  خو＊وو  او  ＇ن／ه  فکر  کوو 

  د  دې  معنا  دا  ده  چي.  مخته  ＄ي )  منظم  پالن ( په  ال／وريتمي 

  ،يزو  رسنيو  کي  کومي  پا１ي  خو＊ي   وي！ولنپه    کله  چي  ستاسي

＄يني  خبري  پا１ي  －وری  او  په  －و－ل  او  فيس بوک  کي  په  

خو＊ي  د    ！ولنيزو  کلماتو  پسي  －وری   په  دغه  وخت  کي  د  خپلي

که  .  هغه  ليست  ＇خه  هغه  لولئ  کوم  چي  تاسي  خوښ  ک７ي  وي 

په  دوو  مختلفو  کمپيو！رو  کي  －وري  دوه  تنه  دغه  يوه  کلمه  

د  يو  شی  نه  وي  بلکي  نتيجه  ئ３  .  نتيجه  به  ئ３  يو  شي  نه  وي 

چي  پخوا  دوی  والړه  وي  کوم  دوی  د  هغو  پخوانيو  کتنو  پر  بنا  

 .  ئچيري  کتلی  د

 دا  چي  موږ  له  کومو  خبرونو  سره  مخامخ  کي８و  پدې  پوري  اړه 

لري  چي  زموږ  مل／ري  د  کومو  ！ولنيزو  رسنيو  سره  په  تماس  کي  

په  .  د  فيس بوک  له  الري  －وری   SVT تاسي به  وايو  چي    و.  دي 

هره  اندازه  چي  تاسي  د  دوی  پر  وي６يو  کليک  کوی ،  په  هره  

  اندازه  چي  د  دغه  ！ي وي  خپروني  ستاسي  په  فيس بوک  کي

يس بوک  کي  هغه  په  هغه  اندازه  ستاسي  په  ف  ＊کاره  کي８ي

هغه  هغه  ＇ه  چي  ستاسي  نه  دي  خوښ  .  پرو－رامونه  را  ＄ي 

په  دغه  شان  هغه  خبري  چي  ستا  .  دومره  ډ４ر  نه  در  ته  ＊کاري 

د  هغو  کسانو  سره  چي  .  ډ４ر  خو＊ي８ي ،  هغه  ډ４ر  در  ته  را  ＄ي 

راک７ه  ور  ک７ه  نه  لرئ  هغوی  ډ４ر  نه  در  ته  ＊کاري  او    هاسي  ډ４رت

                                    .يا  بالکل  ستاسي  له  تماسه  ليري  کي８ي 
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  ！ولنيزي  رسن９  ليدلوری پراخوي

دي ؟  په  کومه    ”نيژدې  ”پو＊تنه  دا  ده  چي  دا  کوب９  ＇ومره  سره 

پيمانه  موږ  د  فيل＂ر  په  کوب９  کي  ＄ان  شاملوو ؟  پر  دغه  لويه  

د   Göteborgد  هغ３  جمل３  ＇خه  د  يتبوري   .  مفهوم   تنقيد  سته 

.  پوهنتون  ＇خه ،  هغوی  ويني  چي  خلک  رسن９  ＇رن／ه کاروي

که  چيري  د  .  يوه  خيالي  خبره  ده هغوی  وايي  چي  د  فل＂ر  کوب９  

يتبوري  د  د  . کوب９  وي  نو  دغه  بايد  هر  وخت  وجود  و  لري  فل＂ر 

موږ  هر    ”وا يي   Annika Bergströmققه  رسنيو  محپوهنتون  د  

وم  مل／ري ،  اړيکي  او  فعاليتونه  انتخاب  ک７ي  دي  کهغه  وخت  

            .       چي  موږ  ئ３  تائيد  ک７ي  يو

حقيق  ＊کاره  کوي  چي  په   ！ولنه  کي  يو  د  رسنيو  د  عادت  ت

وړوکی  －روپ  خلک  سته  چي  يوا＄ي  هغه  خلک  غوره  کوي  کوم  

 و م／ر  يو  زيات  شم５ر  نور.  لري   له  دوی  سره  د  نظر  توافقچي  

ډيري  ＇ي７ني  ＊يي  چي  .  ور  کوي ته  ！ولنيزي  رسن９  پراخ  نظر  

الري  د  ！ولنيزو  رسنيو ＇خه  متفاوت    ډ４ر  نور بيا  د  ني  له

،  له   کوب９  ＇خه  په  تفاوت  tätد  يوې  تيتي  .  معلومات  اخلي 

 نورو  ！ولنيزو  رسنيو  ＇خه  چي  س７ي  ته  يو  خبر  را  ل８５ي  شايد

س７ی  ＊ه  او  －＂ور  معلومات  تر  السه  کي،  چي  شايد  س７ي  نه  

       . وای   لوستلی 
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  پر  منابعو  تنقيد

د  .  دغه  کار  پر  منبع  باندي  د  تنقيد  په  نامه  يادي８ي .  ارزيابي  ک７و موږ  دې  ته  اړتيا  لرو ،  کوم  اطالعات  چي  زموږ  السته  را  ＄ي  

يوه  منبع  هغه  ＄ای  يا  .   کي  چي  آيا  باوري  دي  که  نه  يابيتو－ه  د  اطالعاتو  منابع  ارزدې  معنا  دا  ده  چي  س７ی  بايد  په  سس＂ما！که  

     .   مرجع  ده  چي  س７ی  له  هغه  ＇خه  معلوماتي  مواد  را  اخلي 

  چا  کوم ه  س７ی  پوهي８ي  چي  کوم د  مغازې  د  ماشين  له  رسيد  ＇خ.  تل  د  منابعو  له  الري  د  کوم  ＇ه  په  اړه  اطالعات  را  اخلو   موږ

موږ  ته  معلومات  را  کوي ،  يو  ！يپ  سوي  ان＂رويو  موږ  ته  د  يو  چا  په    uppslagsbokتاب  ي  دي، يو  مرستندوی  کشيان  پ５رودل

  خلکو  د  شيانو  ه  د  پخوانيو  او  يوه  پخوان９  خ＂ينه  －لدان９  موږ  ت  ؟ دغه  س７ي  ته  ＇ه  ور  پ５（  سوي  ديچي  اړه  اطالعات  را  کوي  

  .   ！وله  دغه  منابع  موږ  ته  داسي  اطالعات  را  کوي  کوم  چي  زموږ  د  پوهي  تهداب  دي .  کارول  را  ＊يي 

.  س  سي احسادلچسپ  ډ４ر  زيات    دای  سي  چي  دغه  اطالعاتک５.  پل  اطالعات  د  ان＂ر  ني  له  الري  السته  را  وړي ډ４ر  خلک  خ

او  که  يو  چا  له  ＄انه  جوړ    دغه  اطالعات  رشتيا  ديو  －ورو  ن  امکان   لري  چي  ان＂رني  موږ  ته  ＊ه  امکانات  برابر  ک７ي  چي  الک

غلط    که  س７ی  د  منابعو  د  تنقيد  پلوی  نه  وي  بيا  نو  س７ی  هغه.  که  نه  نو  دا  خطر  سته  چي  س７ي  بالکل  خطاوزي .  ک７ي  دي 

    .معلومات  نورو  ته  هم  ل８５ي 

او  و  .  چي  ته  ور  سره  مخامخ  ي３ د دې  لپاره  چي  د  دغه  کار  مخنيوی  و  سي  ته  اړتيا  لرې  چي  د  هغو  منابعو  په  اړه  زيات  و  لول３  

سياسي  －وند؟  يو  عادي  نفر؟  پا１ه  د  ＇ه  لپاره  ده ؟   د  پا１ي  تر  شا  ＇وک  والړ  دي ؟  يو  سازمان  که  مقامات ؟  يو   پوه８５ې  چي

 اطالعاتي  پا１ه  ده؟  ستا  اعتماد  ＄انته  －ر＄وي ؟  کوم  ＇ه  خر＇وي ؟  تا  خوشاله  کوي ؟     
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  جعلي  ان％ورونه

ک５دای  سي  چي  د  خپلو  اړيکو  ＇خه  يو  ان％ور  را  .  داسي  هم  ک５دای  سي  چي  س７ی  د  جعلي  ان％ورونو  له  الري  اطالعات  نشر  ک７ي 

هغه  ＇وک  چي  دغه  ان％ور  ويني  داسي  فکر  کوي  چي  مضمون  يا  ليکنه  د  دغه  .  واخيستل  سي  او  د  يوه  نوي  ان％ور  پر  ＄ای  و  کارول  سي 

د  درو  پناه  غو＊تونکو  له  خوا  وهل    ”－واکي    داسي  ويل  سوي  دي  چي  .د  مثال  په  تو－ه  دلته  الندي  يو  عکس   د  يوې  ＊％ي  دئ .  ده 

الکن  ان％ور  د  يوې  ＊％ي  وو  .  پر  ان％ور  باندي  ژير  د  زرو  کسانو  له  خوا  ليکني  و  سوې .   ”سوې  او  ！کول  سوې  او  غال  ور  ＇خه  سوې  ده 

دغه  ＊％ه  د  .   لني  په  روغتون  کي  غو＄اره  سوې  وه  او  د  يوې  ور＄پا１ي  له  خوا  خپور  سوی  وو د  زړو  خلکو  د  پا کي   2014چي  په  

   ..Läs mer om bilden .      ستروک  ＇خه  ＇و  اون９  وروسته  م７ه  سوه 

دئ ،  د  مثال  په   دا  ممکنه  ده  چي  س７ی  کو＊（  و  ک７ي  چي  د  يوه  خپاره  سوي  ان％ر  په  اړه  معلومات  پيدا  ک７ي  چي  له  کومه  ＄ايه  را  غلی 

  .کي    Tineye eller Google bild.تو－ه  په   

کوالی    د  ！ولنيزو  رسنيــو  لــه  الري  س７ی.  د  منبع  د  تنقيد  له  الري  س７ی  کوالی  سي  چي  معلومات  تر  السه  ک７ي  چي  نــور  منابع  ＇ــه  وايي  

د  باور  وړ   سي  چي  له  متخصصينو  او  يا  نورو  خلکو  ＇خه  چي  س７ی  ئ３  پ５ژني  پو＊تنه  و  ک７ي ،  مرسته  السته  را  وړي  چي  کوم  اطالعات 

 .   ک５دای  سي  د  منبع  تنقيد  موږ  ته  د  جعلي  خبرونو  د  واکسين  په  تو－ه  کار  کوي .  دي 
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  پو＊تنيلپاره  مناقش３   د     

  :کومي  پو＊تني  چي  تاسي  ئ３  سره  مناقشه  کئ خو＊ي  کئ               

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ر؟  راډيو؟  فيس بوک ؟  کوم  بل شی ؟  پروا  نه  کوي  له  کومي  منبع  ＇خه  چي  اطالع  در  ته  را  ＄ي ؟  د  ته  اطالعات  ＇رن／ه  تر  السه  کوې ؟  اخبا

 .   مثال  په  تو－ه  د  سوي６ن  راډيو ،  يو  بلوګ يا  د  کوم  سازمان  ان＂رني＂ي  پا１ه

س بوک  کي يا  ئ３  ته  تعقيبوې  په  ！ولنيزو  رسنيو  کي؟  ته  فکر  کوې  چي  ته  خپل  ارزشونه  له  هغوی  سره  شريکوې  چي  ستا  مل／ري  دي  په  في

 کوم  مضمون  چي  په  ！ولنيزو  رسنيو  کي  نشري８ي  او  د  نورو  خوښ  وي  پر  تا  تاثير  کوي ؟    

 سي  کوم  چي  ستا  له  نظر  سره  اختالف  لري ؟           دا  مهمه  ده  چي  هغه  اطالعات  در  سره  شريک  سي  حتا  له  هغو  ＇خه  اطالعات  در  ايا

چي  پخوا  دې  )   د  مثال  په  تو－ه  يوه  ان＂رني＂ي  پا１ه يا  يو  اخبار (  س７ی  بايد  ＇ن／ه  فکر  و  کي  که  س７ی  له  دا  سي  يوې  منبع  سره  مخامخ  سي 

 خبري  نه  وي  اور４دلي؟    

  ا  سي  جعلي  خبر  مثال  لرئ  چي  تاسي  يا  ستاسي  کوم  بل  مل／ري  خپور  ک７ی  وي ؟  که  س７ی  يو  جعلي  خبر  خپور کي  نتيجه  بهايا  تاسي  د  يوه  د

 ئ３  ＇ه  وي ؟  

 !  ي ؟  مثال  ئ３  را  کئ مختلف  －روپونه  ＇رن／ه  کوالی  سي  چي  جعلي  اطالعات  خپاره  کي  چي  نور  په  باوري  کي  چي  دغه  اطالعات  請حيح  د

 ＇ه  کوې ؟     الًو  لولئ ،  ＇رن／ه  پوه８５ئ  چي  خبر  請حيح  دئ  که  جعلي ؟  ته  معمو ”منبع  تنقيد  ”د  لويانو  لپاره  د 

ايا  تا  .  خبر  خپور  سوی  دئ  مثال  خوښ  ک７ئ ، چي  ＊کاره  کوي  چي  جعلي   له  هغه  ＄ايه  ＇خه  يو. پا１ي  ته  ور  ننو＄ئ    Viralgranskarenد  

له  الري  ئ３     پخپله  هغه  خبر  ليدلی  دئ ؟  ولي  تاسي  فکر  کوئ  چي  دغه  جعلي  دئ ؟  ＇رن／ه  س７ي  ان％ورونه  او  فلمونه  خپاره  ک７ي  دي  چي 

  http://www.metro.se/viralgranskarenجعلي  اطالعات  خپروي ؟   

  :تر  ليدلو  وروسته  ئ３  مناقشه  و  ک７ئ .  الندي  فلمو  ＇خه  و  وينئ  يو  يا  ＇و  د  دغو 

Världen med och utan källkritik 
Hajen som blev viral 
Fyra saker som gör att du går på lögner på nätet 
Källkritik och rasism i historien 
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 نور ډ４ر معلومات و  لولئ

 

Om bildsök 

Källkritik för vuxna 

Viralgranskaren, vars syfte är att granska och analysera nyheter och internetfenomen 

Lilla Viralgranskaren 

Guide från Viralgranskaren om källkritik på internet 

Artikel om filterbubblor 

När makten står på spel, Institutet för mediestudier 

Artikel om hur falska nyheter blir virala 

Hur kunde Donald Trump vinna valet? 

Analys av undersökning om svenskarnas internetvanor 

Om hur det sociala trycket påverkar oss 

Reportagesatsning från Blankspot, som gör en upptäcktsresa genom demokratins Sverige 

  

  ج＂ل  راډيويډ  NBVد 

＇７５ونکي  د  بيان  د  ازادۍ،  د  فل＂ر  د  کوبيو ،  نا  سمو  خبرونو  او  د  واقعيتو  د  مقاومت    په  باره  کي    NVB  د سئ  کله  چيغوږ  ور  ته  و  ني  

کال    2011،  کوم  چي  په  خپل  کتار  کي  ئ３  په   Sofia Mirjamsdotterم５لمه  يوه  ژورناليسته  )  ج＂ل  راډيو يډ(   poodenد  . مناقشه  کوي 

  .دقيق３  اوږد  بيان   28. و  －＂له  "årets förnyare"کي  لوړترينه  جايزه 
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  ديموکراس９  ته  تياري  نيول

يو  عادي  انسان  د  اور  د  يو  ډ４ر  سخت  شدت  په  اړه  ＇ه  کوالی   ”

لمبو  ＇خه  و  ت＋تي  او  چي  د  اور  له     يکوکو＊（  سي ؟  دی  

＄غستالی  نه  سي  او  يا  لدې  خطره   ＄ان  نه  هغه  نور  ！ول  چي  

دی  يو  ＇ن，  ته  دري８ي  او  شکايت  .  سي  خال請والی  پر８４دي 

دی  د  چايو  هغه  کاچوغه  له  .  دی  نورو  ته  ＊کن％ل  کوي .  کوي 

  ډکوي  ３بيا  او  بيا  ئ اوبو  ډکوي  کوم  چي  په  الس  کي  ئ３  ده ، 

     .”او پر  اور  ئ３  ور  پاشي 

Amos Oz 

آموس موږ  ته  را  پيادوي  چي  کله  چي  موږ  غواړو  کوم  ليکوال  

موږ   ته  په  ！ولنه  .  ＇ه  ته  تغيير  ور  ک７و  نو  بيا  هر  ＇وک  مهم  دئ 

لرو  چي  دا   موږ  انسانان  هم  بايد  دغه  احساس  و .  کي  اړتيا ده 

کله  چي  موږ  د  کوم  دليل  له  امله  ！ولنه  د  ＄ان  و  .  ！ولنه  زموږ  ده 

！ولني  ＇خه  ＄ان  ليري   نه  بولو ،  بيا  نو  خطر  سته  چي  موږ  د

  .   احساس  ک７و

دا  چي  س７ی  ＄ان  د  ！ولني  غ７ی  و  بولي  او  احساس  و  کي  هغه  

ولنه  کي  کوي  هغه  اهميت  لري  نو  به  س７ی  په  ＇ه  چي  س７ی  په  ！

خو  س７ی  ＇رن／ه  کوالی  سي  چي  داسي  .  ！ولنه  کي  خوښ  وي 

احساس  و  ک７ي  چي  ＄ان  د  ！ولني  غ７ی  و  بولي  او  هغه  ＇ه  چي  

تحقيق  ＊ودل３  او  نورو  لپاره  ارزش  لري ؟    ＇وک  کوي  هغه  د  ده

يوه  رس５دو  لپاره  په  اتحاديو  کي   －６ون  کول    دې  ته  دده  چي  

تــحرکاتــو   د  خلکو６ن  کي  ه  سويده  چي  پ تاريخ  ＊ودل３ .  الره  ده 

د  ديموکراس９  په  پرمخت，  کي  ډ４ر  لوی  ) د اتحاديو  تشکيل ( 

انسانانو  ته  لوی  اميد،   را  )  －６ون ( مل／رتيا . رول  لوبولی  دئ 

.   ته  عقيده  او  د  زيات  ارزش  احساس  ور   پيدا  ک７ی  دئ تلونکي 

چي  په  －６ه  کوالی  سي  ！ولني  ته  انسانانو  دا  زده  ک７ي  دي  

                  .تغيير ور  کي 

 

  

 

 ل  مالقاتونه  پيدا  کويوَسَد  خلکو رَ 

  

  

پ７５ۍ  کي    1900په  )  studiecirkeln(７ن９  مپه  سوي６ن  کي  لو

له  خوا  جوړه    Oscar Olssonلوم７ن９   غون６ه  د  .  ن％ته  را  غله م

 دی . د  پالر  په  نامه  يادي８ي )   studiecirkeln(دی  زياتره  د   .سوه 

په  .  بولي   ”د  خلکو له  خوا)  folkbildning( د  خلکو  رَسَوَل“ دغه 

)studiecirkeln  (  کي  تر  نن  پوري  خلک  سره  را  ！ولي８ي  چي

＇ه  زده  ک７ي،  مناقش３  و  ک７ي ،  انعکاسات  ور  کي  او د  نوي  

  .  ديموکراس９  او  مساوات  له  الري  تغييرات  من％ته  را  ولي 

د  خلکو  رَسَوَل  انسانانو  ته  امکانيت  ور  کوي  چي  يو  بل  سر   و  

 موږ  کوالی  سو  پوهه  السته  را  وړو د  نورو  سره  په  －６ه  .  ويني 

ادبياتو، تياتر،  هنر  او    ــ   د  کلتور .  پيدا  ک７و او  نوي  نظري３  

،  موزيک   په  مرسته  موږ  په  نويو  ن７يو  کي  د  －６ون  امکانات 

له  دې  الري  موږ  پوهي８و  چي  .  نور  نظرونه  او  نوي  اړيکي  وينو 

  د  پخواني کتاب   Vilhelm Moberg د .  نور خلک  ＇ه  حالت  لري 

”Utvandrarna”     چي    دا  احساس  کوالی  سود  لوستلو  له  الري

  پر４＋ودلو  ته  اړتيا  مومي ،  يو＇رن／ه  وي  چي  س７ی  د  هيواد  

بيخي  نوي  کلتور  ته  را  سي ،  يوه  نوې  ژبه  زده  ک７ي  او  د  خپلو  

دا  را  يادوالی  سو  چي    موږ.  دوستانو  ＇خه  ډ４ر  ليري  اوسي 

د  ننني  حالت   د  ن７ۍ  او  کاله  پخوا  تر  نن  په  سوي６ن  کي    150

                                    .＇ه  حالت  دئ مقايسه   په 

  الرد  ننوتلو  په  ！ولنه  کي  

د  خلکو  د  رسولو  له  الري  موږ  ديمو  کراتيک  کار  کوو ،  چيري  

غوږ  نيول  زده  موږ  نورو  ته  .  هلته  هر  ＇وک  يوه  رايه  لري چي  

موږ  د  ＄ان  .  کوو  او  خپله  خبره  تر  يو  ＄ايه  رسوو   کوو ،  مناقشه

  .  او  نورو  تر  من＃  توپيرونه  زده  کوو 

موږ  نن  يوه  ！ولنه  لرو  چي  دلته  ډ４ر  خلک  د  ن７ۍ  له  ډيرو  برخو  

د  .  دي  را  مهاجر  سوي   او  زيات  فشار  له  امله  د  نا  ارام９＇خه  

  په  غون６و کي  د  －６ون   folkbildningاتحاديو  او  خلکو  د  رسولو

چي  د  سوي６ن  په  ！ولنه  کي  پيدا  کي   امکانات له  الري  به  دوی  

   .  را  ننوزي 
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   پهRoundabout     د  ＄وانو  محلي  ډانس  لپاره    دکي

په       د  ډانس  －روپ  .  －روپونه  سره  را  ！ولي８ي نجونو  

 را  ！ولي８ي  د  دې  لپاره  چي  ډانس  و  کي ،   ه  تو－همنظم

په  .  او  خبري  و  کي  ＇ه  و  خوري   و  چ＋ي ،ي کاف

Roundabout    کي  دا  مهمه  ده  چي  ！ولي  －６ون

وي  حقوق  و  لري  ب５له  دې  ＇خه  چي  کوونکي  مسا

هر  مالقات  .  ديني  ثابقه  ئ３  په  نظر  کي  وي   يا  کلتوري

د  کافي  په  چ＋لو  او  ور＄نيو  پي＋و  په  خبرو  سره  

دا  دي  امکان  و  لري  چي  د  ＊وون％ي  او  يا  .  ختمي８ي 

  Roundaboutد  .  شا و  خوا  منطق３  پي＋ي  وي 

   . －روپونه  د  سوي６ن  په  هر  ＄ای  کي  سته   منطقوي

               
!Läs mer om Roundabout här       

  دNBV    روپ  نوفعاليتود  موسيقي－  Music Box    د

هغو  لپاره  چي  غواړي  موزيک  و  ږغوي  او  يا  س＂وډيه  

د  فلمو  .  سيرکل  جوړ  کي  پن％ه  فلمونه  برابر  ک７ي  دي 

ی  د  د  جمل３  ＇خه  په  يوه  فلم  کي  －روپ  وايي  چي  دو

دوی  دا  هم  .  وي کپاره  ＇ه  －روپ  د  غون６  ساتلو  ل

چي  مهمه  ده  چي  يو  او  بل  سره  و  پ５ژنو  او  تر   وايي 

دا  هم  مهمه  .  －روپ  د  باندي  هم  کله  کله  سره  و  وينو 

ده  چي  په  －６ه  سره  خوشاله  اوسو  او  مسئوليتونه  سره  

  ک７و  داد  دې  لپاره  چي  موزيک  سره  جوړ.  و  و４شو 

موږ  يو  ＇ه   ”: ن％ته  ک７و يوه  الر  ده  چي  کوم  ＇ه  را  م

و    دلته  فلم   .  ”لرو  چي  و  ئ３  وايو ،  ＄که  موږ  دلته  يو

  . －ورو

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 ي  برخه  واخلو  دا  يو  داسي  د  دې  لپاره  چي  په  ！ولنه  ک

هغه  چي  .  دئ  لکه  بايسکل  چي  و  چلوالی  سوای   کار

تر  کاره  تلالی   سره   بايسکل  چلوالی  سي  په  اساني

کوالی  سي  چي  په  .  سي  يا  له  مل／رو  سره  ليدالی  سي 

په  اوپساال  .  هيم  شنست  يا  پوسته  کي  کار  و  غواړي 

يو  شم５ر  نوو  مهاجرو  له  الري    studiecirkel دکي  

د  بايسکل  چلولو  تيوري  او  عملي  زدک７ي  ک７ي    ＊％و

ل／يا  دي  چي  خپلو غو＊تنو  ته  اوس  نو  دوی  .  دي 

 Här kan du se en film om. عملي  جنبه  ور  ک７ي 

cykelkursen! 

   ６و  ژبو  د  سندرو  له  الري  د  په  کرامفورس  کي－

وسيله  ده  چي  له  الري  ئ３  يوه  نوې  ژبه  سندري  يوه  

رو  دد  سن.  مهاجرين  سوي６ني  سندري  وايي  .  زده  ک７ي 

نغم３  دوی  ته  دا  اسانه  کوي  چي  نوي  لغاتونه  زده  

د  سندرو  په  －روپ  کي  دوی  نوي  مل／ري  پيدا  .  ک７ي 

 . کوي 

Här kan du se filmer om kören! 

NBV  يموکراسي  تقويه  کويد  
له  الري  امکانات  )  خلکو  د  رسولو ( لته  خلکو  ته  د دډ４ر  مثالونه  ئ３  سته  چي    ８ي،کي نن   ＇ه  پ５＋ي  NBVکه  موږ  و  －ورو  چي  په  

     :      ور  په  برخه  کي８ي  چي  په  ！ولنه  کي  برخه  واخلي  او  ＄ان  په  ！ولنه  کي  با  ارزشه  و  بولي 
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  د  مناقش３  پو＊تني

 :تاسي  کومي  پو＊تني  سره  مناقشه  کوئ 

 

 
 

＇ه  شی   ”eldsvådorna” ته  د  هغه  په  باره  کي  ＇ه  فکر  کوې ؟  د  ده  خبره  تائيدوې ؟  د  اور  لمب３  .  خبره  و  وايه   Oz Amosپه  ت５ره  پا１ه  کي  د 

  دي  په  ！ولنه  کي  ؟     

دغه  کار  دوی  .  سره  را  ！ول５دل  خلکو  د  را  تلونکي   په  اړه  يو  باور  پيدا  ک７ دا  چي  سل  کاله  پخوا  خلک  په  اتحاديو  او  س＂وډيه  سيرکل  کي  

 موږ  نن  ＇شي  ته  تغيير  ور  کول  غواړو ؟  .  ته  يوه  اله  په  الس  ور  ک７ه  چي  دوی  په  هغ３  سره  په  ！ولنه  کي  بدلون  را  ووست 

 مثال  په  تو－ه  کورن９ ؟  اتحاديه ؟  د  ديني  مرکز ؟ته  د  کوم  نظم  يوه  برخه  ي３ ؟  د  

ته  ＇ه  فکر  .  ” bildning är det som är kvar när vi glömt bort vad vi lärt oss”ويلي  دي  چي    Ellen Key   پوهيي  ژد  پيدا－وليکوالي  او  

  کوې  چي  د  دې  هدف  له  دې  خبري  ＇خه  ＇ه  وو ؟     

يو  مثال   کوالی  سو  چي  د  نورو  خلکو  په  خبرو  و  پوهي８و ؟  چي  و  لولو ؟  تياتر  ته  و  الړ  سو ؟  فلم  او  يا  نور  ＇ه  و  －ورو ؟ ＇ه  ډول  موږ  زده  

 .     د  هغه  ＇ه  را  که  چي  ته  ئ３  په  اړه  پوه８５ې 

 تمرين  و  کئ ؟ ＇رن／ه  تاسي  د  خپل  ＄ان  س＂وډيه  سيرکل  ياست  چي  د  ديموکراس９ 

د  دغو  په  اړه  تاسي  ＇ه  فکر  .  ديمو  کراسي  تقويه  کوي   NBVد  مختلفو  مثالو  په  باره  کي   فلمونه  و  －ورئ ، مضامين  و  لولئ چي  ＇رن／ه  

ت  خلکو  ته  امکانات  ور  کوي  چي  په  ديموکراسي  د  اتحادي３  فعالي يا   \کوئ ؟  ايا  تاسي  نور  مثالونه  لرئ  چي  ＇رن／ه  د  خلکو  رَسَوَل  ــ  او 

      کي  برخه  وا  خلي ؟
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ئانتخاباتو  ته  تياري  و  نيس                                                             

   وديموکراتيک  وخپلد  ورځ  هغه  ورځ  ده  چي  س７ی  د  انتخاباتو  

و  ＇خه  کار  اخلي  او په   سوي６ن  کي  خپل  تاثير  ＊کاره  حقوق

کال  د    2018ي６ن  کي  د  وپه  ！ول  س ا  تلونکي  انتخابات ر.  کوي

.  دي  په  دغه  ورځ  د  پارلمان  انتخابات .  ن５＂ه  دي   9سيپ＂مبر  په  

  2019په  .  په  دغه  ورځ  د  کمون  او  الن６ستين，  انتخابت  هم  دي 

             .  کال  کي  د  اروپا  د  پارلمان  انتخابات  دي 

  :انتخابات  کي８ي   يمعمو ＇لور 

 د  پارلمان  انتخابات 

 د  الن６ستين，  انتخابات 

 د  کمون  د  مشرانو  لپاره  انتخابات 

   پارلمان  لپاره  انتخاباتد  اروپا  د 

د  ديموکراس９  د  نقش３  په  فصل  کي  دا  ويل  کي８ي  چي  پر  

د  هرو  .  کومو  پو＊تني  په  مختلفو  سويو  فيصل３  کي８ي 

انتخاباتو  په  اړه  قوانين  سته  چي  ＇وک  په  کومو  انتخاباتو  کي  

        .رايه  ور  کوالی  سي 

انتخاباتو  کي  －６ون   ６ستين，  په تاسي  د  کمون  او  الن

  :کوالی  سئ 

  چي  سوي６نی  هويتsvensk medborgarskap    لرئ

 او  يا  ياست   ليکلي  کي   هاو  د  سوي６ن  په  سر  شم５رن

 ،يا  د  ناروي  يا  ايسلين６    د  اروپا  د  اتحادي３  غ７ی

  او  د  سوي６ن  په  سر  شم５رنه  کي  ليکل  و  لری هويت 

 سوي  ياست  يا

  اوس５دونکی  چي  د  سوي６ن  په    هيواد  کوم  بل د

 .  شم５رنه  کي  درې  کاله  ليکلی  سوي  ياستسر

  .  کلن  اوسئ  18 ورځ  تاسي  بايد  د  رايي  ور  کولو  په  

هغه  ＇وک  چي  کمون  او  الن６س تين，  ته  د  رايي  ور  کولو  حق  

  .لري   هغه  په  سياست   کي  د  کار  کولو  حق  لري 

 

     
  

 

       پارلمان  ته  د  رايو  ور  کولو  شرايط

   س７ی  بايد  سوي６نی  هويت  و  لري  ـــ  يا  کوم  وخت  د

 .سوي６ن  د  سر  شم５رني  په   دفتر  کي  ليکل  سوی  وي 

  .  کلن  وي   18س７ی  بايد  د  انتخاباتو  په  ورځ  

     اروپا  د  اتحادي３  د  رايو  ور  کولو  شرايط   د

 ي６نی  هويت  و  لري   ــ  يا  کوم  وخت  د  سوي６ن  د  سر  سو

 .شم５رني  په  دفتر  کي  ليکل  سوی  وي 

 30او  تر  انتخاباتو   د  اتحادي３  هويت  و  لري  د  اروپا  

مخه  د  سوي６ن  د  سرشم５رني  په  دفتر  کي    ور＄ي  د

س７ی  چي  د  اروپا  اتحادي３  ته  په  .  ليکل  سوی  وي 

سوي６ن  کي  رايه  ور  کوي  بايد  د  سوي６ن  لين  ستيرلسه  

د  خپل  هيواد  پر  ＄ای  ته  درخواست  و  کي  چي  س７ی  

 .دلته  په  سوي６ن  کي  رايه  ور  کوي 

  .کلن  وي   18او  سرب５ره  پر  دې  بايد  د  انتخاباتو  په  ورځ   س７ی  
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  ور  کوئ  دا  ډول  رايه

＇وک  چي  د  رايو  ور  کولو  حق  لري  درې  اون９  تر  انتخاباتو  د  

په  کارت  .  مخه  د  پوست３  له  الري  د  رايي  کارت  ور  ته  را  ＄ي 

کي  ليکلي  وي  چي  س７ی  په  کوم  ＄ای  کي  را  يه  ور  کوي  او  د  

  .     کومو  رايو  حق  لري 

و！ه  کي  س７ي  ته  د  هري  رايي  لپاره  چي  س７ی  په  ک  انتخاباتو د 

په  هغه  کو！ه  کي  .  ئ３  حق  لري  يو  کاغذي  پاک  ور  کول  کي８ي 

د  هر  －وند  د  رايي  کاغذ  سته  کوم  چي س７ی  غواړي  هغه  －وند  

د  پارلمان  د  رايو  کاغذ  ژي７  رن， ،  د  .  ته  رايه  ور  کي 

يي  کاغذ  شين  او  د  کمون  د  رايي  کاغذ  سپين  الن６ستين，  د  را

  .   رن，  لري 

س７ی  په  هغه  پ  .  يو  پ  ＄ای  سته په  کو！ه  کي    انتخاباتو د 

.  ＄ای  کي  دري８ي  او  د  رايي  هر  کاغذ  په  يوه  پاک  کي  اچوي 

اچول  کي８ي  بايد  قات  نه  کي  پاک  کله  چي  د  رايو  کاغذ  په  

هي）وک  بايد  و  نه  .  د  پاک  خوله  بايد  سري（  سي .  سي 

＄که  د  رايي  ور  کول  .  پوهي８ي  چي  س７ي  چا  ته  رايه  ور  ک７ې  ده 

  .مخفي  کار  دئ 

کي ،  هغه  اړونده  مسئول   پاک  خوله  ور  سري（   چي  س７ی  د کله 

ر  مسئوليت  لري  ته  چي  د  انتخاباتو  په  کو！ه  کي  د  دغه  کا  نفر

دغه  مسئول  نفر  ب３  طرفه  دئ  او  د  هي＆  －وند   . ئ３  ور  کوي 

دغه  س７ی  نه  سي  ليدالی  چي  چا  پر  کوم   －وند  .  نماينده  نه  دئ 

کارت   يا  په  کوم  په  س７ی  بايد  خپل  د  هويت  .  را  يه  ور  ک７ې  ده 

  .  چي  دا دی  دئ  بل  ＇ه  و  ＊يي  او  ＄ان  ثابت  کي 

هغه  ＇وک  چي  يا  ناروغ  وي ،  يا  د  حرکت  کولو  ستونزي  لري  او  

نماينده  له  الري  رايه  ور  يا  زوړ  وي  هغه  کوالی  سي  چي  د  خپل  

هغه  ＇وک  چي  بندي  وي  هغه  هم  د  نماينده  له  الري  رايه  .   کي 

  .  ور  کوالی  سي 

په  سارا  کي  اوسي８ي  بيا  د  سارا  د  پوست３  د   که  ＇وک  ليري 

هغه  د  پوست３  کار  .  کار  کوونکي  له  الري  رايه  ور  کوالی  سي 

  . کوونکی  ستا  نماينده  ک５دای  سي 

         

 

 

 

 

په  هغه  ＇وک  چي  د  انتخاباتو  په  کو！ه  کي  د  رايي  ور  کولو  

چي  د  انتخاباتو  تر    کوالی ،کوالی  رايه  نه  سي  ور کو！ه  کي  

مخکنيو  د  .  ور＄ي  د  مخه  ال  د  رايو  په  کو！ه  کي  رايه  ور  کي 

ور＄ي  د  مخه  ال  پيل    18رايو  ور  ک７ه  د  انتخاباتو  تر  ور＄ي  

 .      کي８ي   او  د  انتخاباتو  تر  ور＄ي  پوري  خالص  وي

 .Valmyndighetens hemsida نور  معلومات 
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  به  زه  رايه  ور ک７م ؟  ＇ن／ه

！وله  －وندونه  عقيده  من  دي  چي  د  ！ولني  په  پر  مخ  وړلو  کي  د  

خپل  پر  نظر  خلک  يوه  الره  چي  نور  .  دوی  نظر  ＊ه  ترين  دئ 

يعني  د  خبرو  .  رت  دئ عقيده  من  کي  هغه  د  دوی  د  بيان  مها

نه  حتا  ان％ورونه  ＊کاره  کوي ،  لکه  لوی  لوی  و－وند.  هنر 

چاالکيو  له  الري  ک５دای  د  مختلفو  .  عکسونه ،  په  اعالنو  کي 

او  يا  －وري  چي  متجسس  وي،  ＄ان    اوري ،  لولي  هغه  چي  سي

پای  کي  شايد  عقيده  په  موضوع  کي  شامل  او  په   ＊کاره  کي، 

کله  چي  س７ی  د  سياسي  －وندونو  اطالعات   اوري  بايد    .سيمن  

و  نيسي  چي  په  رشتيا    س７ی  غوږ.  س７ی  انتقادي  فکر  و  ک７ي 

هر  هر  واوري  ＇ه  ويل  کي８ي  او  س７ی  کو＊（  وکي  چي  سره  

مختلفي    ،  کوم  لغاتونه  او ＇ه  واييپه  خپلو  خبرو  کي    －وند

   .خبري  او  عکسونه  کاروي 

  ه  يوه  خا請ه  پو＊تنه  ده  چي کومشم５ر  خلکو  ته  دا  پو＊تن يو 

اقليم ،    د ک５دای  سي  چي  دا .  －وند  خوښ  کي  چي  رايه  ور  ک７ي 

يا  د  مخدره  موادو  خبره  وي ،  يا  د  نر  او  ＊％ي  د  حقوقو ،  يا  د  

هغي    شايد  دوی  هغه  －وند  خوښ  ک７ي  چي.   ＊وون％يو  خبره  وي

يوې  پو＊تني  ته  حل  و  لري  چي  د  دوی  خو＊ه  وي  که  ＇ه  هم  

نور  بيا  .  هغه  نورو  پو＊تنو  ته  همدغه  －وند  د  حل  الره  نه  لري 

دا  غواړي  چي  دا  ډ４ره  مهمه  ده  چي  پر  هغه  －وند  رايه  ور  ک７ي  

＄که  دوی  هغه  －وند  ته  رايه  .  ＊ه  نظر  لري   ته  ！ولني چي  ！ولي 

دوی  ！ولو  ارزشو  ته  ژمن    ور  کوي  چي  په  ډيرو  ساحو  کي  د

 .  وي

＇رن／ه  په  و  پوهي８ي  چي  مختلف  －وندونه  ＇ه  فکر  لري ؟  ＊ه   

چي  هلته  س７ی  د    ئ＂رني＂ي  پا１ي  دختلفو  －وندو  انمثال  د  م

  .معلومات  په  الس  را  وړالی  سيسياسي  نظر  په  اړه  ډ４ر    دوی  د

کله  چي  د  انتخاباتو  کار په  جدي  تو－ه   پيل  کي８ي ، معموال  

د  هغو  کو！و  له  .  －وندونه  په  ＊ار  کي  د  انتخاباتو  کو！３  دروي 

په    ومات لکر  په  اړه  معالري  س７ی  د  اړونده  －وند  د  سياسي  ف

تاسي   . او  مناقش３  ور  سره  کوالی  سي   را  وړالی  سي ته  الس  

                      !دغو  کو！و  ته  ور  سئ کله  کله   تر  انتخاباتو  دمخه  

 
  

 

 

 

 
  د  پارلمان  －وندونه

اخبار  د  پارلمان  －وندونه  په  ډ４ره  ساده   ) Sidor 8(اته  مخونه 

دغه  اخبار  په  کوم  سياسي  .  لمونو  شرحه  کوي سوي６ني  ژبه  او  ف

د  رسنيو    اته  مخه  اخبار.  －وند  يا  اتحادي３  پوري  ت７او  نه  لري 

        .دي  چي  خلکو  ته  اطالعات  رسوي   هغه  مقامات

http://8sidor.se/partierna/ 

  :د  －وندونو  ان＂رني＂ي  پا１ي 

 :ر  －وند ＂په  اسانه  سوي６ني  سن

https://www.centerpartiet.se/ovrigt/lattlast.html 

  :－وند د  ＊％ينه و  

https://feministisktinitiativ.se/sprak/lattlast/ 

 :په  اسانه  سوي６ني  عيسوي  ديموکراتان 

https://kristdemokraterna.se/pa-lattlast-svenska/ 

 :ليبراالن 

https://www.liberalerna.se/ 

 : د  ژوندانه  د  چاپيريال  زرغون  －وند

https://www.mp.se/ 

  :مودراتان 

https://moderaterna.se/ 

 :  ديموکراتانو  －وند   سوسيالپه  اسانه  سوي６ني  د  

https://www.socialdemokraterna.se/lattlast/ 

 :د  سوي６ني  ديموکراتانو  －وند 

https://sd.se/ 

  :لوستل  کي８ي  په  ډيرو  ژبو  .  په  اسانه  سوي６ني  چپي  －وند 

http://www.vansterpartiet.se/latt-svenska 
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  د  مناقش３  لپاره  پو＊تني         

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :د  خپلي  مناقش３  لپاره  پو＊تني  خو＊ي  کئ 

 تاسي  ＇ه  ته  اړتيا  لرئ  چي  په  خپل  انتخاب  و  پوه８５ئ ؟  ايا  پوه８５ئ  چي  دغه  اطالعات  ＇رن／ه  په  الس  را  وړئ ؟ 

په  انتخاباتو  کي کومه  خا請ه  پو＊تنه  سته  چي  ته  فکر  کوې  ډ４ره  مهمه  ده ؟  ولي ؟  ايا  ته  پوه８５ې  چي   ايا  د  دغه  کال 

 مختلف －وندونه  ستا  په  دغه  پو＊تنه  کي  يو  نظر  لري ؟  

 ؟    مختلف  －وندونه  ＇رن／ه  کو＊（  کوي  چي  تا  ته  ＊کاره  کي  چي  د  دوی  سياست  ＊ه  سياست  دئ

ک７ی  ئ３    ښهدف  ته  و  رسي８ي  کوم  چي  خو يو  خاص  －وند  ＇ه  ډول  ！ولنه  غواړي ؟  دغه  －وند  ＇ه  ډول  غواړي  چي  هغه 

 دئ ؟   

نه  او  يا  ايا  هلته  يو  ＇و  لغاتو.  هر  －وند  پر  ＇ه  والړ  دئ ؟  د  －وندونو  ان＂رني＂ي  پا１ي ،  اعالنونه   او  داسي  نور  و  لولئ  

:  خبري  دي  چي  يو  －وند  ئ３  کاروي ؟  ايا  داسي  پو＊تني  سته  چي  د  دغه  －وند  په  خبرو  کي  زياتي  مهمي  وي ؟  معلومات 

 .        ور＄نی  سياسي  منطقه  بيانوي   ”د  را  تلونکي  ！ولني  پر  لور  ”دغه  فصل 

داليل  او  کلمات  سته  چي  د  پوه５دلو  وړ  نه  دي ؟  يو  له  بل  ＇خه  مرسته  و  غواړئ ،    ايا  د  －وندونو  په  ليکنو  کي  داسي  

 .    ان＂رني  او  يا  پوهانو  ＇خه  مرسته  و  غواړئ  د  قاموسونه  او  نور  کتابونه  و  －ورئ ، 

－وندونه  په  ملي  سويه  د  کوم  سياست  مخته   －وندونه   په  کمون  او  الن６ستين，  کي  کوم  سياست  پر  مخ  وړل  غواړي ؟  

ه  وړل  غواړي ؟  کو＊（  و  کئ  چي  د  دوی  د  ان＂رني＂ي  پا１و،  د  انتخاباتو  د  کو！و  يا  د  سياسيونو  سره  د  تماس  له  الري  دغ

 .  ونو  ته  کي８ي کوم  چي  سياسي ده  يکنه يو  ＊ه  مثال  ئ３  تليفون ،  ايميل  يا  په  اخبار  کي  ل.  معلومات  السته  را  وړئ 

ژر  درجه  (   ”pluppning”تاسي  په  خپل  －روپ  کي  ＇ه  فکر  کوئ  چي  په  انتخاباتو  کي  ＇ه  مهم  دي ؟  يو  هغه  په  ا請طالح    

يو  شم５ر  پو＊تني  و  .  ) اره  يو  کاغذ د  هري پو＊تني  لپ( هغه  دا  چي  يو  لوی  کاغذ  يا  ＇و  کوچني  کاغذونه  .  و  کئ )  بندي 

دغه  شايد  داسي  پو＊تني  وي  چي  تاسي  به  ئ３  په  －روپ   کي  .  کوم  چي  دغه  کال  د  انتخاباتو  لپاره  مهمي  وي   ليکئ

مساوي  شم５ر  کوچني  کاغذونه  يو  او  بل   .  مهمي  بولی ، يا  تاسي  پوه８５ئ  چي  نور  خلک  په  ！ولنه  کي  مناقش３  پر  کوي 

هر  يو  دغه  خپل  .  ！کي  وي  \کاغذونه  يا  يو  معين  شم５ر  د  قلم  ليکي   سري（  لرونکيکوچني    ا  ک５دای  سي  چيد.  اخلي

چي  و４ش    کله.  د  کاغذو  په  و４شلو  کي  هر  يو  ازادي  لري  هر  چا  ته  چي  ئ３  ور  کوي .  کاغذونه  يو  بل  ته  ور  و４شي 

کومي  يا  کومو  پو＊تنو  ته  ډ４ر  کاغذونه  ور  ک７ه  سوي  .  خالص  سو  تاسي  وينئ  چي  کاغذونه  ＇رن／ه  و４شل  سوي  دي 

 .   دي؟  اوس  نو  يو  له  بل  سره  مناقشه  و  کئ 
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د  راتلونکي  پر  لور  ！ولنه                                        

  ب５له  دې  چي  ＊ی  يا  کي０  مو  په  نظر  کي  وي 

په  سوي６ني  سياست  کي  په  دوديزه  تو－ه  －وندونو  ته  ＊ی  ــ  کي０  

غه  مقياس  له  مخي  مودراتان  د  د.  مقياس  ور  کول  سوی  دئ 

.  ودل  سوي  دي او  چپي  －وند  کي２ي  خوا  ته  اي＋خوا  ته    ９＊

＊ی  او  کي０  دا   .  په  من＃  کي   ونه  معموالر  －وند＂لبراالن  او  سن

＊کاره  کوي  چي  دغه  －وندونه  اقتصادي  پو＊تنو  ته  ＇ه  نظر  

،  ډ４ر  شخصي   ی－وند  د  ک＋ته  ماليات  پلوي  د  یډ４ر  ＊.  لري 

په  عين  .  په  تو－ه  په  روغتيايي  چارو  کي   امکانات  د  مثال

کي０  －وندونه  د  لوړ  .  وخت  کي  د  ازاد  بازار  غو＊تونکي  دي 

ماليات  پلوي  کوي ،  دوی  په  ！ولنه  کي  د  اقتصادي  مساوات  

ډ４ر  فعال  رول  و  غو＊تونکي  دي  او  فکر  کوي  چي  دولت  بايد  

      .لري 

تيو  وختو  کي  ډ４ری  فکر  کوي  چي  دغه  دوديز  ＊ی په  دې  وروس

.  هغه  ＇ه  سره  ＊ه  سر  نه  خوري  کوم  چي  دوی  وايي   ــ  کي０  نور  د

د  ډ４ری  نظر  لري  پر  کوم  －وند  چي  س７ی  رايه  ور  کوي   هغه  

وک  ＇هغه  .  ده  نه  اقتصادي  سياست ژوند  طرز  او  د  هويت  خبره  

يوه  کوچن９  د  ک＋ت   پر  م％که  ژوند  کوي ،    رسارا  کي  پ چي  په 

ن６ي  کلي  کري  او  خپل  کوچنيان  د  －او  )تر  کاري ( خپل  شنه 

کوچني  ＊وون％ي  ته  استوي  او  ＄انونه  د  هغو  په  شان  معرفي  

دغه  کسان  پر  يو  داسي  .  کوي  چي  د  دوی  په  ډول  ژوند  کوي 

دوی  ايه  ور  کوي  چي  هغه  پو＊تني  را  پورته  کوي  چي  －وند  ر

          .＄ان  پک＋ي  داخل  بولي 

  

  

  

 
  

 

 

 

 

چي  د  هغ３  له  الري  کوالی  سو  چي  د  سياسي  －وندونو    الر يوه 

  GAL-TAN: تر  من＃  توپيرونه  او د  هغو  ارزشونه  و  پوهي８و دا  دي 

GAL    دGröna, Alternativa och Liberala  په  معنا.  TAN   معنا

Tradition, Auktoritet och Nationalism  .  کوالی  سو  چي

د  مثال  په  .  ه  ک７و يسپه  مرسته  سره  مقا  GAL-TAN＄يني  د  

و  اکي  را  ولو   GALتو－ه  کوالی  سو  چي  د  چاپيريال  －وند  په  

هغه  دوه  نور  لوی  .  را  ولو کي    TANسوي６ني  ديموکرات  په   

－وندونه   لکه  مودراتان  او  سوسيال  ديموکراتان  نو  بيا  مشکله  

دوی  ته  ＄که  و   . ده  چي  په  يو  د  دغو  مقياسو  کي  ئ３  را  ولو 

  .     کي  سته   نورايي  ور  کوونکي  په  هغو  دواړو  مقياسو

ور  کوو  اړه  لري  په  دې  پوري  چي   دا  چي  موږ  پر  يوه  －وند  رايه 

ا  د.  لرو   نطرپه  اړه  ＇ه  هم  د  انسانيت  موږ  کوم  ارزشونه  لرو  او  

دا  .  ب３  باورۍ  ＇خه  متاثره  کي８ي باور  او  يا    زموږ  تر  من＃  د

دغه  ديموکراتيک   زموږ  پر  هغه  باور  تاثير  کوي  چي  ايا 

    .    ي دا  ！وله  مشکالت  را  حل  ک７  زموږ به  سيس＂يم  
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  ته   نظر را  تلونکي  د  ن７ۍ  

وږ  را  تلونکی  په   را  تلونک３  کي  موږ  ＇رن／ه  ！ولنه  غواړو ؟  زم

؟  مل／رو  ملتو  خپل  نظر  ل  هيواد  په  اړه  ＇ه  دئ پنظر  زموږ  د  خ

په  سپ＂مبر  کي  و  نيول  سوه  کال    2015چي  د    2030ندا  په  اج

   :  ئ３  دلته  الندي  را  غلی  دئ ！ول  هدف   . بيان  ک７ی  دئ 

   موږ  غواړو  چي  هر  ډول  مسکن９  په  هره  کچه  چي  وي

 له  من％ه  يوسو

 موږ  به   م％که  له  خراب９  ＇خه  و  ساتو 

   موږ  به   د  سوليزي  او  حقاني  ！ولني  چي  د  ويري  او

 وحشته  خالي  وي  من＃  ته  را  ولو

مسکني  او  لوږه  له    ن７ۍ  هيوادونه  بايد چي  د   هدف  مو  دا  دئ

  جام３  ور  واغوندي ، ه  حقيقي من％ه  يوسي ،  انساني  حقوقو  ت

              . مساوات  من％ته  را  ولو  او  م％که  و  ساتو 

و  يو  مهم  اساس  د  ！ولو  انسانانو  مساوي  حقوق  د  اجندا  2030د  

！ول  انسانان  حق  لري  چي  ژوند  ئ３  تر    .ته  د  احترام  ساتل  دي 

دې  ＊ه  سي   او  موږ  اړتيا  لرو  چي  مرستي  سره  و  ک７و  چي  دغه  

سوي６ن  يو  د  هغو  هيوادو  ＇خه  دئ  چي  د    .هدف  ته  و  رسي８و 

     .   د  اجندا  تر  شا  والړ  دي   2030

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ي８و موږ  زيات  حو請له  مند  ک

په  اوس  کي  داسي  نظري３  چي  ！ول   د  ن７ۍ  په  ډيرو  برخو  کي 

انسانان  يو  ډول  ارزش  لري  د  سياست  په  مخته  وړلو  کي  ＄ای  

د  ناراضيانو  －وند   . نه  لري ،  بلکي  نوري نظري３  په  نظر  کي  دي 

ا  ارامي  او  د  هغو  خلکو  له  خوا  اوبي８ي  کوم  چي  په  ！ولنه  کي  ن

＊ي  بحراني  قوتونه  په  ！ولنه  کي  د  －６و  .  ب３  باوري  احساسوي 

.  يو  خطر  بلل  کي８ي )  په  ！ولنه  کي  ډ４ر  بهرنيان  او  مهاجرين ( غ７و 

د  دوی  سره  داسي  يوه  ب３  باوري  ده  چي  ديموکراسي  د  ！ولني  

فکر  کوي  چي يو  جابر  يو  شم５ر  .  دغه  ستونزه  نه  سي  حلوالی 

الر＊ود،  چي  د  هر  ＇ه  په  اړه  پر  خپل  سر  تصميم  و  نيسي  به  ＊ه  

  .  تر وي 

و  و  －وري ،  يا  په  ！ولنيزو  رسني  که  س７ی  د  اخبار  ＄يني  عنوانونه

ه  اساني  سره  به  په  ！ولنه  کي  ب３  پکي  ليکلي  مناقش３  و  لولي  

الکن  حقيقت  دا  دئ  چي  ن７ۍ  تر  پخوا  له  ډيرو    .باوري  درک  کي 

خواوو  ＊ه  تره  کي８ي  ــ  د  خلکو  ژوند  ＊ه  کي８ي  او  عمرونه  ئ３  

د  هغو  خلکو  شم５ر  ورخ  په  ورځ  ل８ي８ي  کوم  چي  په  .  اوږدي８ي 

)  ي ند  م％ک( هغه  اوږد  مهاله  ارضي .  ي کي  ول بحراني  مسکن

په  ن７ۍ  کي  .  ه  کوي  چي  د  هر  نسل  تحمل  زياتي８ي ميالن  ＊کار

ډ４ر  زيات  انسانان  فکر  کوي  چي  ！ول  بايد  يو  ډول  امکانات  و  

چي  دا  غلطه  ده  چي  انسانانو  ته  د  ډ４ر  زيات  فکر  کوي  .  لري 

.  جنس  يا  پوست  د  رن，  په  خاطر  په  بده  ستر－ه  کتل  کي８ي 

ن７ۍ وال   پر  مخت，  سته  چي  ډ４ر  خلک  رازيزم  نه     اوس  يو

                                 .  خو＊وي 
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  ؟کومي  نظري３  به  مهمي  وي

نو  ＇خه  چي  د  ډيرو  ＄وانا.  کال  يوه  سوي６ن９  معاينه  ＊يي  چي  ډ４ر  خلک  غواړي  چي  په  خپله  د  ديموکراس９  په  برخه  فعاله  وي    2017د  

  . پو＊تنه  سوې  ده  وايي  چي  دوی  غواړي  په  خپله  په  فارغه  وخت  کي  په  ديموکراسي  کي  فعاله  اوسي 

  

د  له  دې  الري  چي  په  عمومي  انتخاباتو  کي  .  ږغ  پورته  ک７ی  دئ  چي  د  هر  س７ي  رايه  ＇ومره  مهمه  ده  کي  دغو  موادو  ډ４ر  ＄لي  پهموږ  

 .  نک３  کي  سياست  پر  مخ  بوزي وي  کوم  چي  په  را  تل７رايي  د  حق  ＇خه  کار  واخلئ  دا  معنا  لري  چي  －６ون  و  ک７ئ  او  هغه  نظري３ موثري  ک

له  السه  ور  ک７و  او  ！ولنه  يوه   ب３  باوري  وي ؟  بايد  موږ  خپل  ديموکراتيک  حقوق   ه  را  تلونک３  کي  پر  يو  بلايا  د  ！ولني  اساس  دي  پ

کي ،  په  يوه    تره   ！ولو  ته  دا  ＊هچي  په  يوه  غو＊تنه  ！ولنه  په  را  تلونک３  کي  پر  يوه  باور  والړه  وي  او    بايدزورور  رهبر  ته  پر８４دو ؟  يا  

          کي  چي موږ  ئ３  روزو  حتا  را  تلونکو  نسلو  ته ؟ سياره  
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 د  مناقش３  لپاره  پو＊تني

د  مناقش３  لپاره  پو＊تني  سره  خو＊ي  کئ  

 

 

 

  ＇ه  فکر  کوې ؟    لوله ،  ته  د  دغه  په  اړه  و  کي  ن７ۍ  وال  هدف  2030په  اجندا  

 هدف  ته  و  رسي８و ؟  ستا  نظر  ＇ه  دئ ؟      2030ستا  په  فکر  په  ！ولنه  کي  د  کومو  شيانو  تغيير  ته  اړتيا  ده  چي  موږ  د  اجندا  

 سمه  روان  دئ ؟        ايا  ته  فکر  کوې  چي  د  دغو  سياسي  －وندونو  سياسي  پرو－رام  د  ن７ۍ  وال  هدف  د  نظر  سره  پر  

 فعاليت  و  ک３  چي  ديموکراسي  قوي  ک３ ؟  ايا  ته  اماده  ي３  چي

  فلم  و  －ورئ    GAL-TANد  بيان  په  اړه  ＇ه  فکر  کوې ؟  د     GAL -TANته  د    

     رايه  ور  کي نتيجه  به  ئ３  ＇ه  وي ؟ تر  هغو  چي    ارزشو  ته  عقيده  لري ،  TANهغه  －وندو  ته  چي  د    خلک  ته  ＇ه  فکر  کوې  چي  که  ډ４ر 

 ارزشو  ته  عقيده  لري ؟      GALد    

   
    د  را  تلونکو  وختو  د  .  تاسي  فکر  و  کئ  چي  تاسي  د  يوه  اخبار  د  خبرونو  د  برابرولو  يو  －روپ  ياست ،  په  راتلونکو  لسو  کالو  کي   

 په  هغه  وخت  کي به  دغه  اوسني  －وندونه  وي ؟  کومي  پو＊تني  مهمي  دي ؟.  وي ؟ لويي  پي＋ي  به  ＇ه  وي   اخبار  عنوانونه  به  ＇ن／ه  
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Om Agenda 2030 
 
Om GAL-TAN 
 
Debattartikel om behovet av politiska visioner 
 
Studier om tillit, SOM-institutet 
 
Rapport om Sverigedemokraternas ideologi 
 
Debattartikel om unga människors syn på demokrati 
 
Debattartikel om behovet av fakta i den politiska debatten 
 
Artikel om tolerans 
 
Artikel om utvecklingen mot mer frihetliga värderingar i världen 
 
Artikel om ökad pessimism i samhället och dess orsaker och konsekvenser 
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  پای  او  نظر  ور  کول

خپلي  نظي３  مو  و  واياست  چي  تاسي  ＇ه  و  ليدل  او  .  کئ  چي  تاسی  ＇ه  ک７ي  دي  او  کومي  مناقش３  مو  ک７ي  دي   سره  را  ！ولهغه  ＇ه  ！ول   

  عمل  و  ＊ود ؟＇ه  مو  فکر  و  ک７  او  －روپ   ＇رن／ه  عکس ال

    :وروسته  د  －روپ  هر  غ７ی  پر８４دئ  چي  د  دغو  پو＊تنو  په  اړه  فکر  و  کي 

 کوم  نوی  فکر  دي  اخيستی  دئ ؟ 

 کوم  ＇ه  دي  چي  په  تا  پوري  اړه  لري ؟ 

   له  دې  ＄ايه  به  ته  ＇ه  در  سره  يوس３ ؟ 

  .  ＇ه  لري   ر  که  چي  جواب  و  وايي  تر وخته  اجازه  و ته  تر  هغه چا  شا  و  خوا  و  －ر＄ه  او  هر  يوه  

اوس  نو  يوه  ليکل３  ارزيابي  و  کئ  په  کومه  .  ختمه  سوه  دا  ＊ه  ده  چي  د  دورې  په  اړه  ！ولي  نظري３  را  ！ولي  کي )   cirkel(  اوس  چي  دوره 

  .  دفتر  پر８４دي   NBVا  وړي  د  مخه  تر  دې  چي  د  کي  چي  هر  يو  پو＊تنو  ته  جوابونه  په  الس  ر

 کوم  شی  ＊ه  وو ؟ 

 کوم  ＇ه  ول  چي  ل８  ＊ه  ول ؟ 

 س７ی  ＇رن／ه  نور  پر  مخ  تالی  سي ؟  

   

 

 

 

 


