
خۆشگوزەرانو دیمۆکراسیکۆمەڵگای

Tungumál: Kúrdíska - sorani/کۆمەڵگاپەروەردەی: 7بەشیسۆرانی
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ماف و سەربەستی لە کۆمەڵگای دیمۆکراتیکدا

ی حوزەیرانی 17لە دامەزرێنراکۆماری. دیمۆکراتیکەیەو کۆماریواڵتێکیئایسالند•
.دا1944

لەانپەرلەمانتاربەدەدەندەنگهاوواڵتیان. دایەخەڵککۆماری واتا دەسەاڵت لەبەردەستی •
رتە ئەم نوێنەرانە سەر بە پا. نوێنەرانی شارەوانیبەدەدەندەنگیشو ( Alþingi)پەرلەمانی

.جیاوازەکانی سیاسین

. هەڵبژاردنی پەرلەمانتاری هەر چوار ساڵ جارێک بەڕێوە دەچێت•

.هەڵدەبژێردرێتسااڵنەچوارخولیبۆخەڵکدەنگیبەواڵتیشکۆماریسەرۆک•

.دەکرێتدیاریخەڵکزۆرینەیبەهەڵبژاردن•

اتێک لەگەڵ ئەوەشدا بۆ زۆرینەی حکوومەت گرنگە ویستى كەمینەكە لەبەرچاو بگرێت ک•
.  سیاسەتەکەی شكڵ دەدات، بۆ نموونە لە پەرلەمان و شارەوانیەكان



32021 www.landneminn.is

Mynd frá VMST

ماف و سەربەستی لە کۆمەڵگای 
بەردەوامە-دیمۆکراتیکدا

.  سااڵن بۆی هەیە لە ئایسالند دەنگ بدات18هەر هاوواڵتییەکی سەرووی تەمەن •

.  داتتاکێک دەبێ هاوواڵتی ئایسالند بێت بۆئەوەی لە هەڵبژاردنەکانی پەرلەماندا دەنگ ب•

ڵی بەدوای بۆ دەنگدان لە هەڵبژاردنەکانی شاوەروانیدا، هاوواڵتییە بیانییەکان دەبێ پێنج سا•

.  یەکدا و لە کۆتایی ڕێکەوتی هەڵبژاردن لە ئایسالند نیشتەجێ بێت

.ەرییاسادانان، جێبەجێکاری و دادپەرو: دەسەاڵت دابەش دەبێت بەسەر سێ لقی حکوومەتدا•
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نەتەوەبەیاننامەی
بۆیەکگرتووەکان

مرۆڤمافی

دا لە سانفرانسیسکۆ واژۆ 1945ی حوزەیرانی 26بەیاننامەی نەتەوە یەکگرتووەکان لە •

تنی مافی ئەمە یەکەم ڕێککەوتننامەی ناونەتەوەیی بوو بە ئامانجی تایبەتی پاراس. کرا

. مرۆڤ لە سەرتاسەری جیهاندا

.واژۆ کردڕێککەوتننامەکەی1946ساڵیئایسالند•

. دا واژۆ کرا1948ی كانونى یەكەمی 10جاڕنامەی جیهانی مافی مرۆڤ لە •

.  نهەموو سەربەست و یەکسان لەدایک دەب: ئەمە کەیسەکانی خوارەوە لەخۆ دەگرێت•

لە ڕەنگ، نەژاد، ڕەگەز، زمان، بڕوا، ئایین یان بڕوای تر، هەمووان وازی جیابێ 

.  مافیان یەکسانە
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لە جاڕنامەی جیهانی مافی مرۆڤ

، نەژاد، ڕەگەز، زمان، بڕوا، ئایین یان بڕوای تر، هەمووان مافیانوازی  لە ڕەنگ جیابێ . هەموو سەربەست و یەکسان لەدایک دەبن•
.یەکسانە

فرۆشێتەوە یان نابێ کەس بەدیل بگیرترێت، کەس بۆی نییە مرۆڤێکی تر ب. ەستی و ئاسایشی تاکەکەسی هەیەبهەمووان مافی ژیان، سەر•
.  بکڕێت

.  دایک و منداڵ شایستەی چاودێری تایبەتن. هەمووان بۆیان هەیە پاداشتی دادوەرانە و گونجاو وەربگرن•

.بەرپرسنو مافخاوەهاوواڵتیانداو کۆمەڵگاهەمبەرلەهەمووان•

ی دادوەرانە و هەمووان بۆیان هەیە بە یەکسانی تەواو دادگاییکردن. کەس نابێ سەرەڕۆیانە، دەستبەسەر بکرێت یان لە واڵت دوور بخرێتەوە•
.  ئاشکرایان بۆ بکرێت لە الیەن دادگای سەربەخۆ و بێ الیەنەوە

.  هەمووان مافی هاوواڵتیان هەیە و کەس بێبەش ناکرێت لە هاوواڵتیبوون•
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دادگای مافی مرۆڤی ئەورووپا

فیمائەورووپاییبەپێی ڕێککەوتنامەی نێودەوڵەتی 1959ساڵی ( ECHR)دادگای مافی مرۆڤی ئەورووپا•

و کردواژۆئایسالندلە1950ساڵینێودەوڵەتییەیڕێککەوتنامەئەمئایسالند. دانامرۆڤی
.بووپابەندیاسابەئایسالندلە1994ساڵی

ەروەرانە و مافی بەدواداچوونی دادپ. سەربەستییەو ژیانمافیپێداگرینێودەوڵەتییەڕێککەوتنامەئەم•
، ئایین و گشتی؛ قەدەغەکردنی ئەشکەنجە، مافی هەرێمی تاکەکەسی و سەربەستی دەربڕین ڕاوبۆچوون

.پێکەوەبوون

د و هەروەها زۆربەی مافە مرۆڤە دیاریکراوەکان لە الیەن ڕێککەوتنامەی نێودەوڵەتی و یاساکانی ئایسالن•
.یاسای بنەڕەتی ئایسالندەوە دەپارێزرێن
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بێزارکەروتەی

ری وتەی بێزارکەر هەر جۆرێک بێت، وێنە یان شێوەی ت•
ڕق پەیوەندی کە دەبێتە هۆی باڵوکردنەوە یان ورووژاندنی
و بێزارکردن دژ بە کەس یان کەسانی تر کە سەر بە 

.  گرووپێکی تایبەتن

ئاکامیلەوانەیەوتەی بێزارکەر مرۆڤ ئازار دەدات و •
.بێتبەدواوەگرووپەکانو تاکبۆجیدی

شتی بەپێی یاسای سزادانی ئایسالند، وتەی بێزارکەری گ•
ان وەک هەر زمانێکی بێزارکەر یان جیاکاری، دژ بە تاک ی

ەک، گرووپەکان بەپێی ئایین، نەتەوە، نەژاد، ڕەنگ، ڕەچەڵ
یی کەسایەتی سێکسی یان ڕەگەز دەناسرێت و سزای دارا

.ساڵ بەندیخانەی هەیە2یان زیاتر لە 
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لەخۆرایی)ڕاى پێشینە
(حوکم دان

ەن و یان ڕاى پێشینە ئەو دادوەریانەن خەڵک دەیکەن کاتێک تەنیا لە یەک الیەنی بابەتەک•
. کاتێک بۆ شتێک لەوەپێش بڕیار دەدرێت

ە کە خەڵک ڕاى پێشینە زۆرجار بەدی دێت بە هۆی نەزانین یان ترس لە شتی نوێ یان بێگان•
. لە مێدیا یان کۆمەڵگادا دەکەونە بەردەمێوە

نوێ هەم ئەو کەسانەی لەوەپێش لە کۆمەڵگادا دەژین و هەم ئەو کەسانەی دێنە ناو کۆمەڵگای•
.  لەوانەیەوە لەخۆرایی حوکم بدەن

یاندا بە زیاتربوونی بەشداربووان و ڕوانگەی تاکە جیاوازەکان لە زۆربەی قۆناغەکانی ژ•
.  دەکرێ پەرە بدرێت بە تێگەیشتنی تاکەکان و ڕاى پێشینە کەم بێتەوە

بۆ هەموو کەسانی تەندروست باشە سەیری دەروون بکەن و بزانن کاتی بینین یان•
ەوکاتە ئ. تاقیکردنەوەی شتی نوێ دەتوانن ڕاى پێشینە و دەمارگرژی دەستنیشان بکەن

.  دەکرێ قووڵتر وەشوێن زانیارییەکان بکەویت و پرسیار بکەیت
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ومێدیاکانڕۆژنامەگەرى

.  هەمووان مێدیا و سۆشاڵ مێدیاکانیان لەبەردەستە•

.  تانەی ئۆنالین سەیریان دەکەیت ڕاست یان هەڵە نینبەهەموو ئەو باهەرگرنگە لەبیرت بێت•

 ,www.covid.is. بەکارهێنانی ماڵپەڕە فەرمییەکانی دامەزراوە گشتییەکان لە ئایسالند بۆ بەدەستهێنانی زانیاری ورد باشە•
www.vedur.is, www.island.is

نەوەی هەواڵی یەکێک لە ڕێگاکانی بوون بە بەشدارێکی چاالکتر لەم کۆمەڵگایەی کە لەم دواییەدا چوویتە پاڵئ، بەدواداچوون و لێپرسی•
.  مەشقی زمانی ئایسالندیش بەسوودە. ناوچەییە

اڵن و و لەڕێگەی کەناڵی تەلەفیزیۆنی حکومییەوە دەکرێ سەیری هەواڵ بکەیت گەلێک بابەت لەبەردەستە بۆ منداwww.ruv.isلە •
.  دامەزراوەیەکی حکومییەRÚV.. بەتەمەنەکان، هەندێکیان ژێرنووسی ئایسالندیان هەیە

•www.grapevine.isەناو خەڵکی ل. هەواڵێکە بە زمانی ئینگلیزی و هەواڵ و بابەتی پەیوەست بە کۆمەڵگای ئایسالند لەخۆ دەگرێتڕۆژنامە
monitor.is (mbl.is)-مۆنیتۆری ئایسلەند . ئایسالند زۆر مێدیای تری هەواڵ باناوبانگن

http://www.covid.is/
http://www.vedurstofan.is/
http://www.island.is/
http://www.ruv.is/
http://www.grapevine.is/
https://icelandmonitor.mbl.is/news/
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یەکسانی

دەکرێتپێئاماژەیئەوەیکاتی گفتوگۆ لەسەر یەکسانی، زۆرجار •
.پیاوانەو ژنانیەکسانیمافی

بە ئەمڕۆکە ئەوەی بەگشتی ئاماژەی پێدەکرێت یەکسانییە•
"  سانمامەڵەکردنی یەک"واتایەکی بەرفراوانتر لەوە و زۆرجار بە 

، ، سەرچاوە، توانایی جەستەییبێ جیاوازی تەمەن: دەناسرێت
ڕەگەز، بڕوا و ڕەچەڵەک هەمووان دەبێ ماف و دەرفەتی 

.یەکسانیان هەبێت

هەیە یەکسانی واتا لەناو شتی تردا کە خەڵكەكە هەمان دەرفەتیان•
ە بۆ کاریگەری و بەشداری لە کۆمەڵگا، ئەوان هاوبەش دەکەن ل

خراپ بەرپرسیاریەتییەکان و سوددی کۆمەڵگادا و کەس نابێ لە
.  مامەڵەکردن و توندوتیژی بترسێت
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ئازادی دەربڕینی بیر و ڕا

خۆیان بڕوایلە ئازادی دەربڕینی بیر و ڕا واتا هەمووان سەربەستن بەبێ ترس باس •

.  دەربارەی سیاسەت، بیر و باوەڕی ئایینی و بابەتی بکەن

ن، ڕۆژنامە ئازادی دەربڕینی بیر و ڕا بەکار دەهێنرێت بۆ تاکەکان، ڕادیۆ، تەلەفیزیۆ•

.و سۆشاڵ مێدیاکان

کایەتی لەگەڵ ئەوەشدا، نایاساییە چ بە وتە و چ بە نووسین بەشداری بکەیت لە سوو•

.  پێکردن یان وتەی دزێو یان جیاکاری دژ بە خەڵک
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یاساییپاراستنی

:ئەمە بە واتایەکی تر واتا. هاوواڵتیانی ئایسالند پاڵپشتی یاسایی دەکرێن•

ە دادگا بە ئەمە واتا لە کەیسەکەدا هەوڵ دەدرێت ل. ناکرێ کەس بەبێ دادگاییکردنی دادپەروەرانە سزای بەندنخانەی بۆ ببڕدرێتەوە•

زادان دیاری بەدوای دەرکردنی بڕیار، س. نوێنەرایەتی یاسایی و شاندێک لە دادوەرانی سەربەخۆ بڕیار دەدەن ئاخۆ تۆمەتبار تاوانبارە

. دەکرێت

ە بابەتی داوەر دەبێ ل. لە هەمان کاتدا کە کەیسەکە لەالیەن پۆلیسەوە لێکۆڵینەوەی بۆ دەکرێت، دەکرێ کەسەکان دەستبەسەر بکرێن•

.  سەرپەرشتیکردندا داوەری بکات

.  هەرکەس کە تۆمەتبار کرابێت کاتی لێپرسینەوە مافی ڕاوێژکاری یاسایی هەیە•

ادگا، وەرگێڕی تێچوونی دبەهەیەبۆی، بکاتقسەئایسالندییزمانیبەنازانێتپێویستڕادەیبەو دادگابەدەکاتڕاپۆرتکەسەیئەو•

.هەبێت
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بوونەئازادی ئایین و ئازادی پێکەو

یان سەر بە ئازادی ئایین سەربەستی تاکەکانە لە هەڵبژاردنی ئەو ئایینەی دەیەوێ سەر بە ئەو بێت•

شتمانی لە ئایسالند ئازادی ئایین هەیە، بەاڵم کەنیسەی نی. هیچ ڕێکخراوەیەکی ئایینی نەبێت

نیسەی ەەمین ک، کەنیسەی کاسۆلیک دوونە وکەنیسەی ویالیەتی گەورەتری. لوتەریەنە-لیستگئەڤان

.گەورەیە و چەندین ڕێکخراوەی ئایینی چاالکی تریش هەیە

.کەس ناچار ناکرێت بە ئەندامبوون یان بەجێهێشتنی ڕێکخراوەی ئایینی•

:ەگرنگترین هۆکار کە دەبێ لەسەر سەربەستی ئەنجومەن لەبەرچاو بگیرترێن بریتین ل•

مافی ئەندامبوون لە یەک پارت یان ڕێکخراوەی سیاسیدا بەبێ ترس لە ئازاردان و •

.ئەشکەنجەکران یان گرتن

.ان گیرانمافی ئەندامبوون لە یەکیتی کرێکاران بەبێ ترس لە ئارازدران و ئەشکەنجەکران ی•

.مافی دەربڕینی ڕاوبۆچوون لەڕێگەی دەربڕینی ناڕەزایەتیی یاساییە•
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نووسینگەکانی ڕاوێژکاری مافی مرۆڤ

ات لە ئەم نووسینگەیە دامەزراوەیەکی سەربەخۆیە کە چاالکی دەک. نووسینگەی مافی مرۆڤی ئایسالند بەشێوەی هەرێمی کار دەکات•

. ئاراستەی بابەتی وەک بەرزکردنەوەی مافی مرۆڤ

ۆچبەران ئەوان ڕاوێژکاری یاسایی پێشکەشی ک. ئەم نووسینگەیە لە ڕووی بارودۆخی مافی مرۆڤەوە لە ئایسلەند ئەرکی چاودێری هەیە•

.دەکەن

.شاری ڕەیکیاڤیک نووسینگەی مافی مرۆڤ بەرێوە دەبات کە بەرپرسی جێبەجێکردنی سیاسەتی مافی مرۆڤە لەم شارەدا•

www.newiniceland.isدامەزراوە و بارەگای لە رەیکیاڤیکە 2021خزمەتگوزاری ڕاوێژکاری کۆچ لە ساڵی •

بەردەستبەزانیارییەکانیداینامیکزانیاریماڵپەڕێکیو 4503090تەلەفۆنیڕەقەملەڕێگەی(زانیاریو کەلتووریچەندناوەندی•

www.mcc.is، دەکاتپێشکەشتەلەفۆنیڕاوێژکاریزمانبەچەندین

http://www.newiniceland.is/
http://www.mcc.is/
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سیستەمی خۆشگوزەرانی

نی بنەڕەتی لە ئایسلەند،دەستەواژەیەک هەیە کە پێی دەوترێت سیستەمی خۆشگوزەرانی کە الیەنەکا•
ئەم ژیانی ڕۆژانە لەخۆ دەگرێت، لەوانە کوالیتی ژیان، ڕاهێنان و خزمەتگوزاری تەندروستی و

. سیستەمە لەڕێگەی سیستەمی باجەوە دابین دەکرێت

ەست لە واڵتی خۆشگوزەراندا، حکوومەت و شارەوانی بۆدجەیەک تەرخان دەکەن بۆئەوەی دڵنیایی د•
دێری کەوێت هەموو دانیشتووان دەتوانن پێداویستی بنەڕەتی ژیان وەک، خانووبەرە، خواردن، چاو

. اجئەمە هەمووی بەپێی بەشداربوونی کرێکارانە لەگەڵ دانی ب. پزیشکی و ڕاهێنانیان هەبێت

خەڵک هەروەها هەندێک سوود و قازانج بۆ خۆیان کۆ دەکەنەوە و مافی مۆڵەتوەرگرتنیان هەیە و•
. شی بەکار بێننئەگەر ئیشەکەیان لەکیس بدەن یان زیانیان پێبگات دەتوانن یارمەتی بێکاری و نەخۆ

ی گەر تاکەکان بۆ ماوەیەکی زۆر نەخۆش دەکەون، دەکرێ بۆ یارمەتی نەخۆشی سەردانی بیمە•
Sjúkratryggingar)چارەسەری ئایسلەند  Íslands ) بکەن یان بۆ خانەنشینی بایەخپێدانەوە

Tryggingastofnun)سەردانی ئەنیستیتۆی حکومی دابینکردنی کۆمەاڵیەتی بکەن  ríkisins  .)
ساڵ لەبەرچاو گیراوە کە بە هۆی 67سااڵن تاکوو 18خانەنشینی پەککەوتەیی بۆ کەسانی تەمەن 

سااڵنە و 67کەسانێک تەمەنیان سەرووی. کەمبوونەوەی توانایی ئیش ناتوانن فوول تایم ئیش بکەن
.  النیکەم سێ سال لە ئایسلەند ژیاون، خانەنشینی پیریان پێدەدرێت



162021 www.landneminn.is

حکوومەت و شارەوانی

ئەم واڵتەیە حکوومەتی ئایسلەند بەرپرسی کاروباری دارایی، سیاسەتی دەرەوە، کاروباری دادگا و هەڵبژاردنەکانی•

ەند وەک حکوومەت سیاسەتەکان لە زۆربەی الیەنەکانی کۆمەڵگای ئایسل. بۆئەوەی ئاماژە بە هەندێک شت بکات

و داهێنان کاروباری ئابووری، ئاسایشی گشتی، پەروەردە، تەندروستی، پاراستنی ژینگە، مافی مرۆڤ، زانست

.شێوە پێدەدات

:  انەشارەوانییەکان بەرپرسن بۆ ئەم شتانە لەو. شارەوانی هەیە و هەرکام چەند شار و گوندی هەیە70زیاتر لە •

.باخچەی ساوایان، قوتابخانەی سەرەتایی و چاالکییەکان بۆ ڕابواردنی کات بۆ مندااڵن•

کەکان، بۆ پێشکەشکردنی خزمەتگوزاری پەروەردەکردن و یارمەتیدانی ئەو خێزانانەی کێشەیان هەیە و ڕەخساندنی توانایی بۆ تا•
. نموونە داوای یارمەتی ماڵی کاتی بکە لە شارەوانی و ئەگەر مەرجەکانت هەبێت یارمەتی وەردەگریت

.  پێشکەشکردنی خزمەتگوزاری و ئامادەکاری ژیان بۆ بەسااڵچووان و کەمئەندامان•

.  دانان و بابەتی تربەڕێوەبەرایەتیکردنی کۆکردنەوەی زبڵ، مەلەوانگەکان، کتێبخانەکان، هۆڵەکانی وەرزش، گواستنەوەی گشتی، پالن•

•.
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Mynd frá ja.is

بەڕێوەبەرایەتی کار

ر بەرپرسی یارمەتیدانی کەسانێکە کە بیکا( Vinnumálastofnun)بەڕێوەبەرایەتی کار •

ێژکاری لەوێ تاکەکان دەتوانن داوای یارمەتی بێکاری بکەن  ڕاو. بوون و لە کار دەگەڕێن

. ئیش و خوێندنیان بۆ دەکرێت

ئامادە کەسانێک یارمەتی بێکاری وەردەگرن دەبێ هەمیشە چااڵك بن لە بەدواگەڕانى كار و•

ی وەک بن لە هەوڵەکانی بازاری کاردا بەشدار بن، بۆنموونە بە تیپەڕآندنی کۆرسی ناچار

.  کۆرسی زمانی ئایسلەندی

وای مۆڵەت باوکێتیدا، باوانی داهاتوو  دەتوانن دا/لە سندۆقی مۆڵەتی منداڵبوونی دایکایەتی•

دەکرێت پشت ڕێژەی ئەو پاڵپشتییەی بۆ باوان. باوکێتی /بکەن بۆ منداڵبوونی دایکایەتی

ێک کە قوتابی و کەسان. دەبەستێت بە کارکردنی تەواوی تاکەکان و مووچەی ئەو کارەیە

فوول تایم کار ناکەن دەتوانن هەوڵ بدەن بۆ یارمەتی خەرجییەکانی دووگیانی 

.  باوکێتی/دایکایەتی



ماڵپەڕەکان

18

www.althingi.is/

www.asatru.is

www.bahai.is/

www.catholica.is

www.covid.is

www.dv.is

www.facebook.com/Felag.Muslima/
www.facebook.com/foundationoficeland/-

www.faedingarorlof.is

www.grapevine.is

www.humanrights.is/

www.island.is

www.kirkjan.is

www.mbl.is

www.mcc.is
www.reykjavik.is/mannrettindi -

www.ruv.is

www.sjukra.is
www.syslumenn.is/thjonusta/utgefin-

leyfi/listi-yfir-skrad-trufelog-og-

lifsskodunarfelog/

www.thjodskra.is

www.tr.is

www.vedur.is

www.visir.is

www.vmst.is

http://www.asatru.is/
http://www.bahai.is/
http://www.catholica.is/
http://www.covid.is/
http://www.dv.is/
http://www.facebook.com/Felag.Muslima/
http://www.facebook.com/foundationoficeland/
http://www.faedingarorlof.is/
http://www.grapevine.is/
http://www.island.is/
http://www.kirkjan.is/
http://www.mbl.is/
http://www.mcc.is/
http://www.reykjavik.is/mannrettindi
http://www.ruv.is/
http://www.sjukra.is/
http://www.syslumenn.is/thjonusta/utgefin-leyfi/listi-yfir-skrad-trufelog-og-lifsskodunarfelog/
http://www.thjodskra.is/
http://www.tr.is/
http://www.vedur.is/
http://www.visir.is/
http://www.vmst.is/


192021 www.landneminn.is


