
 
 

    

  

 
  وه بی بی سی فارسییه  له
 

 قشی حمان نه ره: کردنی   ئاماده
 
 بهۆ دا ئێمهه می رده سهه  لهه و ئهه ی راده بهه س کهه هیچ بوو،  وره گه رێکی روه دادپه ماندێال:  کان کگرتووه یه  وه ته نه گشتیی سکرتێری مۆن کی بان* 
 کههاری کگرتوون یههه وه ته نه کانی ئامانجههه و وت سههتکه ده و کههردن  شههه گه
 .کرد نه
 تی مرۆڤایهه و ی کهه له گه  بهه ت خزمه بۆ کرد رخان ته خۆی ژیانی و ئه
 جێ بهه ڵوێستی هه. برد  رێوه به  وه زۆره خۆبردوویی له  به ی کاره و ئه و
 و ئهه ژێرخهانی  ههۆی   بهه بهوو  کهه  بهوو و ئهه خالقی ئهه توانای هێزو و
 رێژیمههی  وه شههاندنه ڵوه هه لێهه  بههۆ تی ره بنههه خشههی نه و  ڵوێسههته هه

 .ئاپارتاید
 
  لهههه ناوداریههه  : هینهههد زیرانهههی وه رۆک سهههه سهههێن  ماتمووههههان* 
 بهۆ یی یهه راده و بهه مانهدێال کهۆیی. کهرد ماڵئاوایی جیهانی ڵگای کۆمه
 سههاتێکی کاره هینههد  واڵتههی بههۆ ، بههوو زێن دڵتههه باشههوور فریقای ئههه
 .بوو گاندی ی قینه راسته هاوبیری[  ماندێال]  و ئه.  زینه دڵته
  

 م کهه ده دوعها من ئهه : جیهان کانی کاتولیکه ری ڕێبه فرانسیس پاپ* 
 یهههوو، سههه  ده  لهههه  رۆکی سهههه[  ئۆلگهههۆ]  ی نموونهههه رێوشهههوێنی تههها

 فریقای ئههه ڵکی خههه کانی وه نههه موو هههه بههۆ بههێ[  ئیلهههام]  شههکین  ریچکه
 . واڵته م ئه سیاسی کانی سته به مه هۆکاری  ببێته  خێر و ریی روه دادپه تا باشوور

 
 و ئوسههو  ر سههه  لههه پێههداگر و وتوو ڵکههه هه و بههوێر پیههاوێکی[  مانههدێال]  و ئههه ":ت بههه ته"  کانی بوودائیههه" بوودائیههان ری ڕێبههه المهها داالی* 
 و پرسهه  وه دڵهه کانگهای  لههو " م کهه ده بهۆ ی" دوعها من ئهه... بهوو زن مهه و وره گهه مرۆڤێکهی و ئهه گۆمهان، و شه  بهێ و سهاد . بهوو انکه نسهیهه پره
 .م که ده باشوور فریقای ئه ڵکی خه واوی ته و ی که ماڵه بنه ندامانی ئه  له رخۆشی سه
 



 کهات ههیچ سهتین له فه کیڵ خه... ستین له فه بۆ و جیهان النی گه موو هه بۆ  یه وره گه کارساتیکی  وه ئه : ستین له فه رۆکی سه بباس عه حموود مه* 
 کانی ئامانجهه بن نهه ئهازاد کان ستینه له فه کاتی  تا باشوور فریقای ئه شۆڕشی ڵێ ده  که ناکات بیر  له ی[ ماندێال]  و ئه ژووییمێ یاندراوی راگه
 . پیکاوه نه خۆی

 [ یر داگیرکه و ئیستعمارنگ  یه  لهسمبولی رزگاری ]  ماندێال
 بوو پر ماندێال ژیانی بووم، مبار خه  وه دڵه کانگای  له ماندێال کردنی مالئاوایی  له من ئه : جیهان شێنی وه مشتب  وره گه لی کلی عه د ممه محه* 
 .جیهان بۆ و ی که واڵته بۆ خۆی، بۆ ئومێد ئومێد، و س  به مه له
 
. دا سه  ده  له کانی مرۆڤه باشترین  له کێ  یه و خۆی ران ڕێبه گرنگترین  له کێ  یه جیهان مڕۆ ئه : ئامریکا پێشووی رکۆماری سه کلینتۆن بیل* 

 .یوو س  ده  له مان قێنه راسته دۆستی ک یه من و یلسی و هیالری
 ک وه ومان ئهه. کهرد ر مسهوگه خهۆی بهۆ ئاشهتیووازی و ئاشهتی وانی پالهه نهاوی ئهازادی، و ئینسهانی تی کرامهه  وانێکی پالهه ک وه دا مێهژوو  له و ئه

 گرتنههی ئههامیزی  لههه و   ره النههانی هو  بههه که سههێ  که.  وه مێنێتههه ده وبیرمههان یههاد  لههه ڵوێسهه  هه خههۆ  و خۆ ره سههه له ر ده بههه  راده  لههه مرۆڤێکههی
 ژیهان باشهتر جیههانی  لهه  ئێمهه و ئهه خهاتری  بهه... بهوو ژیهان  وه پێکهه سهمی رێوره و ره بهه رێگای ڵکوو به سیاسیی ستراتێژی ک وه نه کانی ره به رکه
 ئیسهتا و. دا داخهراو میشهکێکی  هله باشهتر زۆر  ئاوالهه دڵێکهی. کهر  ده دی بهه رزگهاری سهتی هه دا لێبردوویهی  لهه  کهه دایهن نیشانی و ئه. ین که ده
 .بزانێ خۆی ری  شه  به  دیکه کانی نه الیه ڵ گه  له بێ ده ژیان  قینه راسته وتنی رکه سه
 

:  گهوتی و کهرد ستایش ئاشتیووازی و ڵکردن وێکهه ی روحیه و درێژی پشوو هۆی  به ماندێالی : رووپا ئه کومیسیۆنی رۆکی سه بارۆسۆ مائوئل* 
 و ئهه رگی مهه سهمی رێوره و  پرسهه ههۆی  بهه ئۆرووپها تی کیهه یه ئهااڵی.  و ئهه رگی مهه  لهه  تره وره گه و هێزتر به ماندێال  " کانی رسه ده" بوون فێر  که
 . یه کاوه شه  نیوه جیهان ری رانسه سه  له  یه تی کیه یه و ئه کانی خانه باله موو هه ر سه له
 

 و زن مه ری ڕێبه ک یه جیهان ری رانسه سه  له مرۆڤ مافی نگرانی الیه و باشوور فریقای ئه ڵکی خه : ئامریکا شوویپێ رکۆماری سه کارتر جیمی* 
  لهه کهراو رکوت سهه جیلهی  بداتهه نهو  ئومێهدیکی  کهه  وه ئهه ههۆی  بهه بوو ریی روه دادپه و ئازادی  به و ئه شقی ئه و وین ئه. دا س  ده  له یان وره گه
 . یه دێموکراسی جیهانی واڵتانی ترین  وه پێشره  له کێ  یه مڕۆ ئه باشوور فریقای ئه  که[  ماندێال]   وه وه ئه هۆئ به ، جیهان ری رانسه سه
 

  لهه بهژین ڵمان گهه  لهه هاوکهات تهوانی ده  کهه کان کهه مرۆڤه باشهترین و هێزترین بهه ، دیارترین  له کێ  یه  ئێمه : ئامریکا رکۆماری سه ئوباما* 
 . وه مێنێته ده کان ده سه و مێژوو  بۆ و ئه اڵم به ، ماوه نه ڵمان گه  وله  نیه  ئێمه بۆ ئێتر و ئه. دا ستمان ده

 تی ره بنه ئالوگوری و ره به باشووری فریقای ئه کرد، خۆی ڵکی خه ئازادی فیدای خۆی ئازادی  که ئۆلگۆی  و پوالین زیکیهێ به بوو ماندێال نلسون
 و  یه راسهتیه و ئهه رکۆماری سهه به یشتن گه تا  ندیوانه به  له خۆی ژیانی ی ماوه  له و ئه ی شته رگوزه سه کرد رسوورمان سه تووشی موومانی هه و برد
 .بن باشتر توانن ده واڵتانی و کان مرۆڤه  که بوو  لینه به
 

 و ئهه. بوو  ئێمه رخی هاویه مێژوویی کانی تیه سایه که ترین وره گه  له کێ  یه ماندێال نلسیون : ئیسرائیل زیرانی وه رۆک سه تانیاهو نه بنیامین* 
 . وه کرده ده رد تیژی توندو  و کرد ده ئازادی  له داکۆکی و  ندیشه ئه بیرو ساحیب مرۆڤێکی بوو، خۆی ی وه ته نه باوکی

 



 موو ههه و باشهوور فریقای ئهه ڵکی خهه و مانهدێال ی ماڵهه بنه  له رخۆشی سه و  پرسه ڵ گه  له هاوکات : فغانستان ئه رکۆماری سه کارزایی حامید* 
 و کسهانی یه بهۆ ئاپارتایهد و ئیسهتعمار ر رامبهه به  لهه  کهه بهوو جیههان روی دادپهه ری ڕیبهه ماندێال نلسون:  تی گوتویه.جیهان ئازایووازی ڵکی خه

 . جیهان ڵکی خه بۆ بوو  وره گه ساتێکی کاره و ئه رگی مه و تێکۆشا کان مروڤه بۆ ر رامبه به مافی و ری روه دادپه
 

 ری وه بیهره ری فته ده کردنی واژو وێرای ن نده له  له باشوور فریقای ئه  باڵویزخانه  له ردانێ  سه به : بریتانیا زیرانی وه رۆک سه کامرۆن دیوید* 
 جیههانی مانهدێال ماڵئهاوایی و کهۆ  گهوتی رستی، زپه گه ره  به دژی و ئازادی بۆ و ئه تێکۆشان  له پێزانین و سهاس ڵ گه  له ماندێال دوایی کۆیی
 .کرد ری بێبه نوور سێ  باوه  له
 
 موو ههه بهۆ ئهازادی سهیمبولی سهاڵ یهان ده ، ئێمهه می رده سهه  یهه وره گه  ته سایه که و ئه ناوی : تاجیکستان کۆماری رۆک سه حمان ره لی عه ئیمام* 

  ئیراده  له دیار کی یه نموونه ک وه  میشه هه بۆ بشکێنێ، تێکی نیتوانی ئاپارتاید ریژیمی زیندانی  که و ئه هاتوویی نه گیران  له ی بوو،وره جیهان
 . وه مێنێته ده ئازادیوواز و ڕیز به. باتکار خه مرۆڤێکی رخۆدانی به و
 

 و  رانه روه دادپه و  مرۆڤدوستانه کانی ئامانجه  به کۆتایی تا دژوار، زموونی ئه و راندن تێهه  به ماندێال :  رووسیه رکۆماری سه پۆتین والدیمیر* 
 فریقای ئهه زرانی دامهه و ئاپارتایهد ر سهه به وتن رکه سه  که پێکرد س  ده فریقا ئه  له مێژوویی  رزیکی وه  یه شێوه م به و  وه مایه فادار وه خۆی ریگای
 . گردراوه لی  ماندێال نلسون ناوی ڵ گه  له  که ، وه وته که لێ دێموکراتیکی باشوور
 .کرد نه خۆی کانی ڕه باوه بیرو  له پشتی کات هیچ و بوو ئێستا می رده سه دارانی تمه سیاسه ترین وره گه  له کێ  یه ماندێال نلسون: وتیگ پوتین

 
[  مانهدێال]  و ئهه  کهه گهوتی مانهدێال دوایهی کهۆیی  به ت باره سه خۆی  ژاره په و م خه ربرێنی ده وێرای : بریتانیا ی که له مه م دووهه ئالیزابی * 

  وه مایهه جهێ  بهه و ئهه دوای  لهه   کهه میراتهی و ئهه و ی کهه واڵته نهدی وه رژه به و قهازان  بردنهی پێشهوو ره به بهۆ بهوو ناس نه ماندوویی یاالکوانێکی
  لهه لێههاتوویی گرنگهی التی خهه  کهه بهوو  بریتانیانهه  یره غهه  ته سایه که ن گمه ده  م له ماندێال بینین، ده باشوور فریقای ئه  له مرۆ ئه  که  که ئاشتیه
 .کرا کش پێشه نیابریتا ی که له مه ن الیه
 

 ناسهاند، مهارگرژی ده و ک یهه له هه  بهه نیا تهه  نه رستی زپه گه ره  که بوو س که م که یه ماندێال : بریتانیا پێشووی زیرانی وه رۆک سه بلیر تۆنی* 
 .کرد  پێناسه پووچ و هیچ و رۆک نیوه بێ شتێکی  به و  ئاقالنه بی کی ویه کرده  به رستی زپه گه ره لکوو به
 
 و هێز بههه  ره هههه  همرۆڤهه  لههه کێ  یههه جیهههان مرۆ ئههه : گههوتی گیههر  ده مانههدێال رۆلههی invictus] ]  فیلمههی  لههه  کههه فههریمن مۆرگههان* 

  لهه ستی هه و هاتوو نه گیران  له ێزیه هاوتا، بئ و  وێنه بێ کانی شانازیه  به بوو مرۆڤی  و ئه. دا س  ده  له رابردووی ی ده سه کانی قینه راسته
 و رزگهاری ئهازادی،  کهه  سهانه که و ئهه موو ههه بهۆ بهوو وانی  پالهه. بهوو شهانازی جێگهای ریاو بهه شهێکی به بهۆ و ئهه. شهکاو نه تێه  و ری ده بهه راده

 .بوو زیر عه و ڕێز به ال ئینسانیان تی حورمه
 

. بوو  ئێمه می رده سه ری رابه به و ئازادی کانی هێزه ترین وره گه  له کێ  یه ماندێال رکۆمار سه : ئامریکا پێشووی رکۆماری سه بۆ  دابیلو جۆر * 
  ئیسهانه و ئهه بوونی نهه.  باشهتره و ئهه رێبهاری و رێگها و  ریچکهه ههۆی  بهه  ئێمهه جیههانی .سهتۆگرت ئه وه ئارامی  به رۆژگاری تی ینه مه و ن  ره و ئه
 .زیندوون دا مێشکمان ناو  له وام رده به روا هه  و ئه کانی ته خزمه و  وه کرده اڵم به کر  ده پیی س  هه واوی ته به
 


