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 .1ندی ەب

بێت ەدن هۆش و ویژدانن و ەخ و مافن. مرۆڤ خاوەموان هاو بایەو ه ەئازادی زاو ەموو مرۆڤێک بەه
 .بێت ەکدی برایانەی ەڵوێستیان لەه

 

 .2ندی ەب

 ەبێ هیچ جۆر ەوەگرێتەموو مرۆڤێک دە، هەدا باسیان هاتوەیەم مافنامەی لەم ئازادی و مافانەئ
ی ەڕیش ،ەیان هی دیکند، زمان، دین، بیروڕای سیاسی، ەنگی پێست، زایەز، ڕەگەک، ڕەکی وەجیاوازیی

 .بێت ەکی دیکەیەر پێگەک، یان هەڵەچەتی، ڕەجڤاکی، موڵکایمیللی یان 

 ەتی، کەوڵەڵوێستێکی سیاسی، قانوونی یان نێودەمای هەر بنەسەلرێت ک بکەهیچ جیاوازیی بێتوجا، ناەئ
، بێت، ژێر چاودێری بێتخۆ ەربەس ەیەیان ناوچ اڵتەوو ە، جا ئتیگرێەد ەو مرۆڤەی ئەاڵت یان ناوچەو

 .بێتریی خۆی دۆڕاندەروەی سەنێکی دیکەر الیەه ، یانبێتەرمان نەخۆف

 

 .3ندی ەب

 .ەیەکی هەسەموو مرۆڤێک مافی ژیان، ئازادی و ئاساییشی کەه

 

 .4ندی ەب

 .ەیەخەدەتی قەموو جۆرێکی کۆیلە. هتر بگیرێەو نۆک ەکۆیل ەهیچ مرۆڤێک ب بێتنا

 

 .5ندی ەب

 .ەوەی ڕووشکێنەسزای دڕی، نامرۆیانوت و ەڵسوکەیان ه ەنجەشکەژێر ئ ەهیچ مرۆڤێک بخرێت بێتنا
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 .6ندی ەب

 .تلمێنرێەواتای قانوونی بس ەک مرۆڤ بەموو بارێکدا وەه ەل ەیەموو مرۆڤێک مافی هەه

 

 .7ندی ەب

 ەل ەیەکسانی پاراستنی هەس بێ جیاوازی مافی یەموو کەئاست قانووندا و ه ەل ەکسانەس یەموو کەه
م ەکی دژ بەموو جیاوازییەه ەلرێت بپارێز ەیەکسانی هەسێک مافی یەموو کە. هەوەن قانوونەالی

 . ەتەو بابەی جیاوازیی لکردنر سازەه ەها دژ بەروەو ه ەیەمافنام

  

 .8ندی ەب

ر ەر هەرانبەتی کارا بکرێت بەیارم ەوەاڵتدارەسەی دەن دادگەالی ەل ەیەموو مرۆڤێک مافی هەه
 لمێنن.ەیسەستوور و قانوون دەد ەتی بێت کەڕەکردارێک دژی مافی بن

 

 .9ندی ەب

 ر بکرێت. ەدەاڵتبە، زیندانی بکرێت یان وتخۆڕا مرۆڤ بگیرێەر لەه بێتنا

 

 .10ندی ەب

 ەی بەکەندا دۆزەخۆ و بێالیەربەی سەدادگ ەل ەوەکسانییەڕی یەوپەئ ەب ەیەموو مرۆڤێک مافی هەه
 کرابێت. ەئاڕاسترکی بێت چ تاوانێکی ە، چ ماف و ئەوەکال بکرێتەی ەرانەروەئاشکرا و دادپ

 
 .11ندی ەب

و ەتا ئە، هتبێتاوان دابنرێ ەب ەیەرسزا، مافی هەکردارێکی ب ەرگومان بێت بەب ەموو مرۆڤێک کەه -1
داتی ەتێکی دەرفەموو دەه ەدا، کەی کراوەدادگ ەلرێت لمێندەسەی قانوون دەگوێر ەی بەکەی گوناهەمەد

 خۆی.  ەل کردنی داکۆکیکردنرەبەستەبۆ د
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قانوونی میللی یان  ەکاتی ڕوودانی ب ەکردارێک یان ناکردارێک ک ەب تهیچ مرۆڤیک سزا بدرێنابێت  -2
ی ەو سزایەل بێتگرانتر رێت ک بدەسزای بێت(. ناشبێتنراەتاوان دان ە)ب بێتبووەرسزا نەتی بەوڵەنێود

 . ەوا بوەڕ ەرسزایەب ەو کردارەمی ڕوودانی ئەد

 

 .12ندی ەب

، یان بێتندی ەیوەکی، خێزان، ماڵ و پەسەردانی ژیانی کەستتێوەتووشی، دخۆڕا ەهیچ مرۆڤیک لنابێت 
ردان و ەستتێوەد ەل ەیەسێک مافی پاراستنی قانوونیی هەموو کە. هبێتف و ناوبانگ ەرەالماردانی شەپ
 .ەتەو بابەالماردانی لەپ

 

 .13ندی ەب

نی خۆی ەو نشیم تڕێەبگ ەئازادان ەیەتێکدا مافی هەوڵەموو دەسنووری ه ەسێک لەموو کەه -1
 . تڵبژێرێەه

 ەیەها مافی هەروەاڵتی خۆیشی بێ، و هەێڵێت، با وهاڵتێک جێەموو وەه ەیەموو مرۆڤێک مافی هەه -2
 اڵتی خۆی.ەو ەوەڕێتەبگ

 

 .14ندی ەب

بۆ رێت نای بدەم پەری بکات و هەنابەم داوای پەه ەاڵتی دیکەو ەل ەیەموو مرۆڤێک مافی هەه -1
 مکاری.ەست ەڕزگاربوون ل

ما ەبن ەڕاستی ناسیاسی یان دژ بەر دۆزی بەسەداوایان بکات، ل ەدادگ ەوەسانێک ناگرێتەک ەم مافەئ -2
 .UN کگرتووەتانی یەوڵەد کانیەو ئامانج
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 .15ندی ەب

 .ەیەکی هەتییەموو مرۆڤێک مافی هاوزێدەه -1

تی لێ ەمافی گۆڕینی هاوزێد بێتو نا ەوەندرێتەهیچ مرۆڤێک بس ەتی لەخۆڕا مافی هاوزێدەل بێتنا -2
 .توت بکرێەز

 

 .16ندی ەب

مای ەک بنەبێ هیچ سنوورداریی ە،یەزراندنی خێزانیان هەری و دامەهاوس ژن و پیاوی ڕسکاو مافی -1
ی ەماو ەری، لەکسانن کاتی هاوسەن مافی یەردووکیان خاوە. هبێتتی یان دین ەز، هاوزێدەگەر ڕەسەل

 دا.ەوەکاتی جودابوون ەریدا و لەهاوس

 .بێتەر دەردوو هاوسەواوی هەندیی( ئازاد و تەزامەیی )ڕەداڵسوود ەنها بەریی تەهاوس -2

 ەبێت ەوەتەوڵەن جڤات و دەالی ەل ەیەجڤاتدا و مافی ه ەل ەتییەڕەی خۆرسک و بنەکەخێزان ی -3
 پاراستن.

 

 .17ندی ەب

 . ەسانی دیکەڵ کەگەست لەیوەپ ەنێ و چ لەت ەچ ب ەیەتی هەموو مرۆڤێک مافی موڵکایەه -1

 .توت بکرێەخۆڕا موڵکی لێ زەهیچ مرۆڤێک ل بێتنا -2

 

 18ندی ەب

گۆڕینی دین و گۆڕینی  ەل ەمرۆڤ ئازاد ە. واتەیەموو مرۆڤێک مافی ئازادیی بیر، ویژدان و دینی هەه
، ەوەڕێی خوێندن ەڵ، ئاشکرا یان نهێنێ، لەکۆم ەتاک یان ب ەڕ بەدین و باو ەربڕین لەها دەروەڕ و هەباو
 .ەوەسمەگرتنی ڕێوڕوی و ڕێزەیڕە، پەوەرستنەپ
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 .19ندی ەب

موو مرۆڤێک بێ ەه ەم مافەی ئەگوێر ە. بەیەربڕینی هەموو مرۆڤێک مافی ئازادیی بیروڕا و ئازادیی دەه
بیروڕا خشی زانیاری و ەرگرتن و پەدوای زانیاری، وەڕان بەڵبژاردنی بیروڕا، گەه ەل ەردان ئازادەستتێوەد
 .ەسنووری ناوچ ەربڕین و بێ گوێدانەستاوێژێکی دەموو دەه ەب

 

 .20ندی ەب

 .بێت ە( ی ئاشتییانەوەست و جڤین )کۆبوونەیوەشداری پەب ەئازادان ەیەموو مرۆڤێک مافی هەه -1

 ستێک.ەیوەندامی پەئ ەببێترێت هیچ مرۆڤێک ناچار بک بێتنا -2

 

 .21ندی ەب

ری ەڕێی نوێن ەوخۆ یان لە، ڕاستەیەاڵتی خۆی هەبردنی وەڕێوەشداری بەب ەیەموو مرۆڤێک مافی هەه -1
 ڵبژێردراو.ەه ەئازادان

 اڵتی خۆیدا.ەو ەندێتی گشتیی لەرگرتنی کارمەبۆ و ەیەکسانی هەموو مرۆڤێک مافی یەه -2

 ەدێت ەماوەڵبژاردنی دروست و ماوەه ەب ەم ویستە. ئەتەوڵەاڵتی دەسەی دەرچاوەت سەویستی میلل -3
 ەوەنگدانی نهێنییەڕێی د ەو لرێت کەد ەنگدان پیادەکسانی دەمافی گشتی و ی ەڵبژاردنیش بەربڕین، هەد

 .ەوەنگدانی ئازادەخی دەی هاوبایەکی دیکەیەر شێوەیان ه

 

 .22ندی ەب

حقیق ە)ترێت بڕاستێن بێتەد ەک ەیەگیی جڤاکیی هەمافی ئاسوود ەندامی جڤاتەئ ەموو مرۆڤێک چونکەه
ر ەدی هەرامەگرتنی سازمان و دچاوەڕ ەو ب ەوەتییەوڵەباتی میللی و هاریکاریی نێودەڕێی خ ە( لتبکرێ

ریی ەروەپێویستن بۆ پاراستنی س ەنگیی کەرهەلی ئابووری، جڤاکی و فەی مافگکردنتێک، بۆ دابینەوڵەد
 تیی مرۆڤ.ەسایەی کەمرۆڤ و بۆ فراژووتنی ئازادان
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 .23ندی ەب

ی ەکەرجی پیشەلومەڵبژێرێت، هەه ەپیش ە: کار بکات، ئازادانەیەموو مرۆڤێک مافی هەه -1
 بێکاری. ەل ەیەها مافی پاراستنی هەروەو ه بێتخش ەبەو داڵسوود ەرانەروەدادپ

 مان کار.ەر هەرانبەب بێتەی هەمان مووچەبێ جوداوازی ه ەیەموو مرۆڤێک مافی هەه -2

 ە، کتبگرێرەخش وەبەو داڵسوود ەرانەروەکی دادپەیەمز ەیەکات، مافی هەکار د ەموو مرۆڤێک کەه -3
شی ەستاوێژی دیکەبارودۆخی پێویستدا، د ەر بکات و، لەبەستەرانێکی مرۆڤشیاو بۆ خۆی و خێزانی دەگوز
 پاڵ بۆ پاراستنی جڤاکی. ەبچێت

 و  تزرێنێەندیکا دامەم سەندی خۆی هەوەرژەبۆ پاراستنی ب ەیەموو مرۆڤێک مافی هەه -4

 ندیکا.ەندامی سەئ ەم ببێتەه

 

 .24ندی ەب

 ەوەکاتەد ە، کبێتەست )کاری ئازادی بێکاری( و پشووی هەربەکاتی س ەیەموو مرۆڤێک مافی هەه
 دار.ەی بێکاری( ی مووچەی وچان )ماوەی سنوورێکی گونجاو بۆ کاتی کار و ماوکردندیاری

 

 .25ندی ەب

رانیی خۆی و ەمی و خۆشگوزەبۆ ساخڵ بێتگونجاو  ەبۆ ئاستێکی ژیان ک ەیەموو مرۆڤێک مافی هەه -1
ها ەروەتگوزاریی پێویستی جڤاکی، و هەمی و خزمەنی، ساخڵەخۆراک، پۆشاک، نشیم ەوەکاتەد ەخێزانی، ک

ی ڕێگری ەر، پیری یان زیانی دیکەرگی هاوسەوتن، مەککەخۆشی، پەکاتی بێکاری، ن ەگی لەمافی ئاسوود
 بن.ر ەدەم بەتوانای ئ ەل ەهادا کەرجی وەلومەه ەبژێوی ل

 ەنێو چ ل ەموو زارۆکان، چ لەت. هەتیی تایبەرۆشداری و یارمەبۆ پ ەیەدایک و زارۆک مافیان ه -2
 مان مافی پاراستنی جڤاکین.ەن هەبن خاو زارگیریدا ەی هاوسەوەرەد

  



 

Universal Declaration of Human Rights  Page 8 of 9   www.komak.nu 

 .26ندی ەب

مفت  بێتەتیدا دەڕەتا و بنەرەئاستی س ەم لەنی کە. فێرکاری الیەیەموو مرۆڤێک مافی فێرکاریی هەه -1
 بێتەکنیکی دەزانی و تە. فێرکاریی پیشبێتناچاری )ئیلزامی(  بێتەتی دەڕە. فێرکاریی بنبێتر( ەرانبە)بێب

 یی. ەی کارامەگوێر ەموان بەبۆ ه بێتکری ەڤ بێتەموان. فێرکاریی بااڵ دەبۆ ه بێت( ەکری )ئاواڵەڤ

مافی  ەل ەبۆ ڕاهێزانی ڕێز هاەروەو ه بێتتی ەسایەواوی کەفراژووتنی ت بێتەبستی فێرکاری دەم -2
تیی ەوانی و دۆستایە، سنگفرکردنرکەبۆ د بێتر ەهاند بێتەکانی. فێرکاری دەتییەڕەبن ەمرۆڤ و ئازادیی

ی کردنبۆ دابین UNباتی ەی خکردنوەها بۆ پتەروەزی و گرووپی دینی و هەگەتان، گرووپی ڕەنێوان میلل
 ئاشتی.

 .ەم بۆ دایک و باوکانەکەی یەپل ەڵبژاردنی جۆری فێرکاری بەمافی ه -3

 

 .27ندی ەب

رێت ربگەر وەهون ە، چێژ لبێتنگیی جڤات ەرهەشداری ژیانی فەب ەئازادان ەیەموو مرۆڤێک مافی هەه -1
 .بێتند ەکانی سوودمەهرەب ەپێشخستنی زانست و ل ەل بێتشدار ەو ب

مێکی زانستی، ەرهەر بەه ەلرێت بی بپارێزەدەندی ماددی و ئەوەرژەب ەیەموو مرۆڤێک مافی هەه -2 
 .بێتنی ەخۆی خاو ەری کەبی و هونەدەئ

 

 .28ندی ەب

تێیدا ئازادی و  ەتی کەوڵەکی جڤاکی و نێودەیەر شیرازەه ەل بێتشێک ەب ەیەموو مرۆڤێک مافی هەه
 واوی بڕاستێنێ.ەت ەب ەیەم مافنامەمافی نێو ئ

 

 .29ندی ەب

واوی ەکات بۆ فراژووتنی تەت ساز دەرفەد یەو جڤاتەر ئەرانبەب ەرەسەرکی لەموو مرۆڤێک ئەه -1
 نێ.ەتەتی خۆی بەسایەک
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ی ەندییەو سنووربەنها بۆ ئەت تدێنێ رفرووەسی ئازادی و مافی خۆیدا کردنەپیاد ەموو مرۆڤێک لەه -2
سانی ەچاوگیری بۆ ئازادی و مافی کەی ڕێز و ڕکردنستی دابینەبەم ەنها بەت ەقانوون دیاری کردو ەک

رانیی ەی گشتی و خۆشگوزەپێناو ئاکار، شیراز ەرجی جڤاتی دێمۆکرات لەی مکردنەبۆ پیادها ەروەو ه ەدیک
 گشتی.

 کار. ەبخرێن UNما و ئامانجی ەبن ەهیچ بارودۆخێکدا دژ ب ەل بێتنا ەم ئازادی و مافەئ -3

 

 .30ندی ەب

گرووپێک یان تێک، ەوڵەد ەماف بدات ەک ەوەک لێک بدرێتەیەشێو ەدا بەیەم مافنامەل ەهیچ نیی
ی ئازادی و مافی ەوەشاندنەڵوەست لێی هەبەیان کارێک بکات م بێتک ەریکی چاالکییەسێک خەکەتاک

 .بێت ەیەم مافنامەنێو ئ

»...« 

 /http://www.un.org/en/documents/udhr:   ەرچاوەس

http://www.un.org/en/documents/udhr/

