
بۆ ئەوروپایەکی گەرمتر
و جیهان�کی ساردتر

 یەک�تیی ئەوروپا چەندان بەرەنگاریی گەورەی لەپ�شدایە. هەڕەشەی ئاووهەوا بە بەردەوامی خەریکە پەرە
 دەست�ن�ت.  کات خەریکە دەڕوات و تەنیا ر�گا بەرەو پ�شەوە، پ�کەوە لەبارکردن و گۆڕانی شتەکەیە. ئەگەر

 هاتوو ئاووهەوا لەڕادەبەدەر گەرم یان سارد ب�ت ئەمە لە در�ژخایەندا دەتوان�ت بب�تە هۆی کەمبوونی سامان
 و سەرچاوەکان، پش�ویی ئابووری، شەڕ و پەناخوازیی بە هۆی شەڕەوە. بۆ ئەوەی کە بتوانین لە داهاتوودا

 بەرەنگاریی ئەمە ببینەوە پ�ویستیمان بە یەک�تیی  ئەوروپایەکە کە پ�کەوە لەسایەی هاوپشتییدا خەبات بکات
.– وەکوو ه�ز�ک لە پ�ناو ئاشتی، سەقامگیریی و دەوامه�نان لە جیهاندا

 
 جا بۆیە گرینگە کە توندڕەوی راست لە پەرلەمانی ئەوروپادا بەه�زتر نەب�ت. ئەگەر دەستە�ات بەدەستەوە

 بگرن  دەنگی مرۆڤدۆستانەی یەک�تیی ئەوروپا لە جیهاندا ب�دەنگ دەب�ت. سەرەڕای ئەوەش کە ئەمە 
 خۆئامادەکاریی بۆ مامە�ەکردنی بەرنگارییەکانی داهاتوو الوازتر دەکاتەوە، ئەوان هەو�ی ئەوە دەدەن کە

.یەك�تییەکە الواز بکەن

ئ�مە چیمان بۆ یەک�تیی ئەوروپا دەو�ت؟
 ئ�مە دەمانەو�ت کە ئەوروپا دەستپ�شخەریی بکات لە گۆڕین و لەبارکردن�کی جیهانی، بۆ مەبەستی
 جیهان�کی خاو�نتر، دەو�ەمەندتر و ف�نکتر بۆ نەوکانمان. سروشت سنوور ناناس�تەوە، جا بۆیە لەپ�ناو

.پاراستنی جیهاندا دەب�ت لەن�وان سنوورەکاندا هاوکاریی بکەین
 

 دەمانەو�ت ئەو کەسەی لە سویددا کاردەکات بە گو�رەی هەلومەرجە سویدییەکان کار بکات. دەب�ت
 بکر�ت بە داهاتەکەت خۆت بژی�نیت. کەس ناب�ت کاری مەترسییدار، سووکایەتییکرانە و ناتەندروستانە

 بکات. کۆمپانیاکان ناب�ت دەرفەتی ئەوەیان پ�بدر�ت کە لەن�و و�اتی سویددا کە�ک لە ه�زی کاری هەرزان
.لە و�اتەکانی دیکەی ئەوروپادا وەربگرن

 
 ئ�مە دەمانەو�ت کە و�اتی دیکەش لە ئەوروپادا بەرپرسیاریەتی یارمەتییدانی پەناخوازان لەئەستۆ بگرن.
 والتی سوید خزمەت�کی هەرە گەورەی مرۆڤدۆستانەی بەرانبەر بە پەناخوازانی شەڕی سوریا و ئەفغانستان

.کردوە. شانازی پ�دەکەین. بە�ام ئەگەر پ�کەوە یارمەتی بدەین دەتوانین ئەوەندەی دیکەش بەدیبه�نین
 

 دەمانەو�ت چەندان میلیارد پارەی بزربوو بگەڕ�نینەوە بۆ سیست�می خزمەتگوزاریی خۆشگوزەرانیی
 خۆمان. سوید پ�ویستیی بە ئەوروپایەکە کە لە ئاستی ن�ونەتەوییدا خەبات بکات دژ بە کۆمە��کی بچووکی

.هە�بژ�ردراوی سەرمایەدار کە دەیانەو�ت بە سامانە گشتییەکانمان باخە�ی خۆیان پ� بکەن

چییمان بۆ سوید دەو�ت؟
 لەو سویدەدا کە بەنیازین پ�کەوە پ�کی ب�نین دەب�ت سویدییە نو�یەکان هەمان ماف و دەرفەتیان وەکو
 هەموو کەس�کی تر هەب�ت. دەب�ت هەموومان سەیرکردنی یەکترمان لە یەک ئاستی چاودا ب�ت. ئەگەر
 هەموو کەس هەست بە هاوبەشی بکات، و�اتی سوید بەه�زتر، دەو�ەمەندتر و شادتر دەب�ت – چوونکە
 پ�مان وایە ئەو کەسەی هەست بکات کە بە ش�واز�کی یەکسانانە مامە�ەی لەگەڵ دەکر�ت لەپ�ناو شتە

.هاوبەشەکاندا خەبات دەکات
 

 لە سویدی ئ�مەدا هەموو کەس�ک سەربەستە کە گوزەرانی ن�و خەونەکانی بەدیبه�ن�ت ب� ئەوەی کە بە هۆی
 پ�شینەی چینی کۆمە�ایەتیی، رەگەز یان خواستی رەگەزیی، رەنگی پ�ست، دەستپ�رانەگەیشتن  یان هەر

 بیروڕایەکی ئایینی،  پ�شی ل�بگیر�ت. ئەو کاتە سوید�ک بەرهەم د�ت کە هەموو کەس بە الیانە
.باشترینەکانیانەوە هاوکار دەبن



ئ�مە ک�ین؟
 سۆسیالد�مۆکراتەکانی باوڕ و هاوپشتی لە وەتای سا�ی 1929 ر�کخراو�کی الوەکی سۆسیالد�مۆکراتەکانە.
 لەو سەردەمەدا سۆسیالدیموکراتە مەسیحییەکان دەخرانە ژ�ر پرسیار لە الیەن هاوڕ�یانی ن�و پارتەکەیان کە

 دژی ئایین بوون، و هەرەوەها سۆسیالدیموکراتە مەسیحییەکانیش زۆر جار لەالیەن کۆمە�ەکەیانەوە
 هە�دەپەس�ردران (وەدەرەوەنران) . بۆیە ئ�مە ئەم�ۆ هاوبەشی�کین کە خاوەنی ویستی بەزاندنی

.سنوورەکانین و پا�پشتی ئەو کەسانەین کە تەنگیان پ�هە�چنراوە
 

 ئ�مە باوڕمان بەوەیە کە دەب�ت بەبەردەوامی رووبەرڕووی ترسی ئەم�ۆژەمان بۆ شتە ب�گانەکان و دەب�ت
 رووبەڕووی باوڕی سەرسەختانە  بە شتاکەنی خۆمان لە ر�گەی دیالۆگ، دروستکردنی پرد و رەخنەی

 راستگۆیانە بە�ام خۆشەویستیانەوە، ببینەوە. زۆر�ک لە ئ�مە لە ر�گەی باوڕەکەمانەوە ر�نو�نی دەکر�ن –
 بە�ام ئ�مە ئەم�ۆ ر�کخراو�کین بۆ هەموو کەس�ک کە لەگەڵ راوبۆچوونی سیایسی ئ�مەدا هاوڕایە -

سەرەڕای ئەوە کە سەر بە هەرچی ئایین یان باوڕ�ک بین. فەرموو پەیوەندیمان پ�وە بگرە
 
 

facebook.com/trosolidaritet

twitter.com/trosolidaritet

www.trosolidaritet.se/blimedlem

Sorani


