
  !سيكوالر و مةدةنييةكان مرؤظخؤرة 
  سةالم عةبدولَآل ئيرباهيم

ثاش   ناضاردةكريَن،، لةبةر سةددان هؤ،بؤضي لة يةكيَك لة دةولَةمةنترين وةآلتاين جيهان، هةنديَ دايك  
تا ) هتد...، ثارك و كةراجزبلَخانة، دارستان(طةأيَنيةك ب، بؤ ثةنامانط9ئازارو شةونةخوين وناأةحةيت

 بةرامبةرةرثرسيارة لةكيَ ببدةن؟   فأيَجطةرطؤشةكةيان
   ئةم دياردة دلَتةزيَنة؟ بةرفراوانبووين

 )ثةأؤثينةكةري دةسةآليت سةرماية(كلَيساوة، 2000مانطي ضواريلة 
 )Babyklappe(  ثةجنةرةيةك بةناويانكردينتةرخ  بةوةهةستا

 و لة مردن رزطار لةويَ بةجيَبهيَلَنيان  كؤرثةكانتا ئةو دايكانة،
وور لة نازو خؤشةويسيت دايك و باوكي طةورة  و لةثاشاندا دبكريَ
كؤرثة طيانيان 30دا، 2003ة سالَي أاي ئةوةش، لرة بةآلم سة .يبَ

بؤ منوونة . جيَهيَدراونودةر بة  لةدةشتشكؤرثة12و لةدةستداوة
وو بة كؤرثةي تازة لة دايكب 9 دا2004/ي1 مانطي تةهنا لة

   :تةوةمردوويي و زيندوويي دؤزراونة
 كؤرثةيةك بة مردوويي دؤزرايةوة)ظيَردستؤفساك(لة: 1.12.2004-
 ).AFPسةرضاوة(
   .كؤرثةيةك بة مردووي لة ناو كيسةي نايلون دؤزرايةوة)هامبؤرط، رؤتنبؤرطسئؤرت(لة: 1.13-
  ).Netzeitung( بة مردووي لةبةردةم كلَيسايةك دؤزرايةوة، كؤرثةيةك)أاينهامي(لة: 1.18-
  ).ي نيدةرزاكسنNDRراديوي (.ة زيندوويي دؤزرايةوةؤرثةيةك ب ك)كايزةرالوتة(لة نزيك:1.22-
  )26/1فرانكفؤرتة روندشاو لة (الشةي كؤرثةيةك لة ضةميَكدا دؤزرايةوة) تورينطني/بارضفيَلَد(لة:1.24-
  )1.26لةRPئؤناليين(دا بة زيندوويي دؤزرايةوةكؤرثةيةك لةناو طولَدانيَك) ديوسبؤرط(لة:1.25-
ي 1.31(دايكةكة، ثةنابةريَكي ضينيية. كؤرثةيةك بة مردوويي دؤزرايةوة) ين، نزيك كاسلطريَبنشتا(لة:1.31-

  .)فرانكفؤرتة روندشاو2.4زويدتسايتونط، فرانكفؤرتة نويَية ثريَسة، 
الشةي كؤرثةيةك لةسةر نزيك هيَلَي شةمةندنةفةر بة مردوويي ): زاطسن ئةهنةلَت/كؤزظيط-أؤسالو(لة:2.9-

  .- terre des homesلة ساييت أيَكخراوي -)9/2لنة ثريَسة، بيلَد لة كويَ:سةرضاوة(دؤزرايةوة
 لةدايك بوو، باوكي لةبةر نةخؤش سيل، لة(...)لة ثةجناكاندا،: ئةم كارةساتانة، خزميَكي خؤم بةبريهاتةوة

م مزطةويت بةردةبؤ  كؤرثةكةيان  بؤيةئيتر بارودؤخي خيَزانةكة زؤر ليَذ بوو،. يت نةوت دةركراشةركة
  .بؤ مالَةوة هيَنايةوة(...)و أؤيشنت  ثيَيانزاين، كةسوكاركايتَ . يان هيَشتبةجيَبردو لةويَ طةأةكةكةمان 

 دوا يةو ضؤن بة اليةنطرياين ئةم دأندايةتييةمن طويَم لة
طري يلَ ر و بة شارستانييةيت مرؤظايةيت دةيناسيَننقؤناغي
تا - و هةر أؤذيَكيش، بةآلم أاستيَكان خؤيان دةدويَندةكةن

دةيان بةلَطةو ئاماري بأواثيَكراو دةنيَمة -بوار هةيبَ
بةردةسيت هةر كةسيَك بيةويَ بةكردةوة أيَبازي رزطاري ذنان 

لة ضةوسانةوةي دةسةآلت و ئةقلَ و هؤشي سةرمايةداري باوكساالر و هةموو كؤمةلَطة 
  :بةهيَز بكا 



ة لةناو مالَي خؤي، كؤت )سال50َ(دةستوقاضي ذنيَكي) سال35َ(ثياويَك5.9لة ): بيَرطنهاوزن (5.18 -
  .و زةوتكردووة ولةكايت تاوانةكةي ويَنةي كيَشاوة

 .زةوتكراوة) برونسبوتل(لَي لة دةوروبةريسا23كيذيَكي ): هايدة( -
 .سالَي أووتكردووةتةوة9كيذؤلَةيةكي ثياويَك خؤي لةبةردةم ):بوخوم( -
أةزيَك دؤزارابووةوة، هيَشتا لةبةر سةخيت برينةكاين سالَة كة لة ناو 23زابينةي ): لوبيَك( -

 .ناتواينَ بيَتة طؤ
هةلَبةت، ئةم هةواآلنة تةهنا ضةند منوونةيةكي زؤر كورتن، دةنا ليسيت تاوانة بآلوكراو و بآلونةكراوةكان زؤر 

  . دريَذن
  ئايا ئةم تاوانانة ضييان جياوازة لةو تاوانانةي لة كوردستان ئةجنامدةدريَ؟ 

  يا شيَوةي و هؤي تاوانةكان هيض لةناوةأؤكي تاون دذي ذنان دةطؤأيَ؟ ئا
كوشنت و سؤزاين،  سيَكسيزم، ثؤنؤطرايف، ي مةدةين و سيكوالر كة بريتيية لةدأندايةيت كؤمةلَطادةكريَ ئايا 

 كة بة  و بازرطاين جؤراوجؤر بة لةشيان بة ئةلَتةرناتيظ دابنريَ؟ ئةي ضي بةوانة بطوتريَذنان زةوتكردين
  ئةلَتةرناتيظي دادةنيَن؟ 

   ضارةسةر بكريَ؟ئايا دةكريَ كيَشةي ذنان لةدةرةوةي خةبات بؤ دةسةآلتلة دواييشدا، 
   
    

  
  
  
  
          


