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بەهاگەلە سەرەکییەکانی فێرگە ،بنەماکان و کۆڵەکەکان و قانوونی فێرگە
 هەموو ئەوانەی لە فێرگەدان دەبێ جەختکەنە سەر ئەو بەهاگەلە سەرەکییانەی کە لە
قانوونی فێرگەدا هاتوون و پەسەندنیان بکەن و پەیڕەویان بکەن .هاوکاتیش و بە
شێوەیەکی ڕوون و ڕاشکاوانە دەبێ خۆیان دوورڕاگرن لەو شتانەی کە پێچەوانەی
ئەو بەهاگەلەن( .قانوونی ژمارە  .)١١ئەمە واتای ئەوەیە کە فێرگە کاردەکات بەپێی

ئەو بەها دیموکراتییانەی کە قانوونی سویدی لەسەریان دانراوە.
 بڕگەی  ٨لە قانوونی جیاوازیکردن ) (2008:567چەند بڕیارگەلێکی تیادا هاتوون
کە ئامانج لێیان ئەوەیە کە ببنە تەگەرە و دژایەتیکردنی جیاوازیکردن هەروەها بە
شێوەگەلێکی تر پەسەندی یەکسانی بکەن لە مافەکاندا هەروەها لە دەرفەتەکان لەمەڕ
دەزگاکانی خوێندندا بەبێ ڕەچاوکردنی ڕەگەز ،ناسنامەی ڕەگەزی ئەوانەی ڕەگەزی
خۆیان گۆڕیوە ،ئەندامبوونی دەستەیەکی نەتەوەیی ،دین یان هەر بڕوایەکی تر کە
پەیوەستە بە دینەوە ،کەمئەندامیی جەستەیی و ناجەستەیی ،مەیلی جنسی و هەروەها
تەمەن .قانوون ) .(2014:960ئەمە واتای ئەوەیە کە هەموو کوڕان و کچان

هەروەها پیاوان و ژنان هاوبەهان بەبێ ڕەچاوکردنی ڕەگەز ،ناسنامەی ڕەگەزی
ئەوانەی ڕەگەزی خۆیان گۆڕیوە ،ئەندامبوونی دەستەیەکی نەتەوەیی ،دین یان هەر
بڕوایەکی تر کە پەیوەستە بە دینەوە ،کەمئەندامیی جەستەیی و ناجەستەیی ،مەیلی
جنسی و هەروەها تەمەن .
 بڕگەی  ٦کە تایبەتە بە فێرکردن لە یەکەیەکی فێرگەیی یان یەکەیەکی پێشفێرگەیی کە
کەرتی گشتی بەڕێوەی دەبات وەک الیەنەکی سەرەکیی ئەم کارە ،ناشێ و نابێ تایەفی
یان ئایینی بێت (ناشێ و نابێ تایەفی یان ئایینی بێت = ناشێ و نابێ هیچ ئاراستەیەکی
دینی تیادا هەبێت) .ئەمە واتای ئەوەیە کە هەموو فێرگەکانمان کە بەشێکن

لەشارەوانی بەڕێوەدبرێن لەالیەن کەرتی گشتییەوە وەک الیەنەکی سەرەکی
(شارەوانی  ) Hedemoraکەواتە نابێ هیچ ئاراستەیەکی دینی هەبێت ئەمەش هەر
لە سەرەتاوە .بەاڵم بەپێی ئەو بنەمایانەی کە پەیڕوەدەکرێن ،دەشێ خوێندن یان
فێرگە تەواوکرێت لە کڵێسەی سویدی بە مەرجێک نە نوێژی تیابێت و نە هیچ
پیرۆزکارییەک تاد.

 کاتێک ئەگەر هاتوو هەر جۆرە جیاوازیکردنێک یان هەڵسوکەوتێک واتا ڕەفتارێک
سووکایەتیکردنی تیادا بەدیبکرێت ،ئەوسا پیاو دەبێت هەواڵی ئەمە بگەیەنێت بە
سەرۆکی پێشفێرگە یاخود بەڕێوەبەری فێرگە .ئەمە واتای ئەوەیە کە سەرۆکی

پێشفێرگە یاخود بەڕێوەبەر بە زووترین کات لێکۆڵینەوە بۆ ئەم ڕووداوە
سنوورشکێنە سازکات هەروەها هەواڵەکە بەرزکاتەوە بۆ الیەنی پەیوەندیداری
دیوانەکی واتا ڕەسمی (دەستەی فێرکردن).
 لە هەموو فێرگەیەک لە فێرگەکان چەند بنەماگەل و ڕێبازگەل هەن بۆ ڕێکخستن و
تۆکمەکردنی کارەکان کە خوێندنەوە و شیتەڵسازییان بۆ دەکرێت بە بەشداربوونی
خودی فێرخوازەکان واتا قوتابییەکان ئەمەش ساڵی یەک جار ڕوودەدات .بەاڵم لە
کۆتاییدا ئەوە هەر بەڕێوەبەره کە بڕیار لەسەر ئەم کارە دەدات کە پەیوەستە بەو
بنەماگەل و ڕێبازانە.
 بەڕێوەبەر یان یەکێک لە فێرکارەکان واتا مامۆستایەکان ئەو بڕیارانە جێبەجێدەکات بە
شێوەیەکی ڕاستەوخۆ و کاتی کە شیاو و گونجاوە بۆ بەرپاکردنی ئاسوودەیی و ئاسایش
بۆ هەموو فێرخوازەکان هەروەها بۆ مەبەستی بەڕێوەچوونی کاری فێرکردن بە
ئاسودەیی و هێمنی یاخود بۆ چارەسەرکردنی الدانی فێرخوازێک لەو بنەمایانەی کە
دەبێ ڕەچاوکرێن ،واتا ئەگەر هاتوو کارێکی نابەجێ و ناشیوەی کرد کە دژی ئەو
بنەمایانەن کە پەیوەستن بە ڕێکوپێکی و تۆکمەیی و ڕێكخستنی گشتی (قانوونی
فێرگە) .ئەمە ئەوە دەگەیەنێ کە فێرخوازی نێوبراو دەشێ دەرکرێ لە شوێنی خۆی

و بگوازرێتەوە بۆ شوێنێکی تر ،یاخود بنێردرێتە ماڵەوە پاش پەیوەندیکردن لەگەڵ
دایکوباوکی یان پاش لێکۆڵینەوەی پێویست بۆ ئەوەی ئەم جارە بگوازرێتەوە بۆ
یەکەیەکی فێرگەییی تر.
 بەپێی قانوونی فێرگە هەر دوو فێرگە و ماڵ پێکەوە کاردەکەن بۆ ئەوەی باشترین
دۆخ پێکبێنن بۆ مندااڵن .دەبێ فێرگە گوێ لە دایکوباوکان بگرێت بەاڵم هاوکات
ناتوانێت هیچ بێجگەوەرێک واتا ئیستسنایەک بەرپابکات کاتێ کە کار پەیوەستبێت
بە قانوونی فێرگەوە یان بە ئامانجەکانی پیالنی فێرکردنەوە .بەاڵم هەر چۆنێک بێت
ئەوسا چەند هۆیەک و هۆکارێک هەن بۆ ئەوانەی کە کەمئەندامیی جەستەیی و
ناجەستیییان هەیە بۆ ئەوەی بە شێوەیەکی تایبەت مامەڵەیان لەگەڵ بکرێت.
 هەموو ئەو شتانەی بە تیپی قەڵەو و گێڕ نووسراون بریتین لە ڕوونکردنەوە بۆ
قانوونی فێرگە و پیالنی فێرکردن.

