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  ر سه ن له ده نجامده کی گشتی ئه ، ھاوتیانی  سویسرا ڕاپرسیه 29.11.2009ی داھاتوو  مه کشه یه

  )). کاندا  وتی ئیسالمیه رستگا و مزگه په   له  بینا کردنی مناره  ن به ت بده ئایا مۆه(( 

م ئاین  سییه  سویسرادان که سیان له زار که ھه 350. ژین وروپا ده ری ئه کیشوه  ملیۆن موسمان له 20ی  نزیکه: کی پیویست ند زانیارییه چه((
م و  که هی ی پله کی تورکیا به خه. ن که کان ده وته یان سای جاڕیک یان دوو جار ھاتوچۆی مزگه 15بۆ 10%نھا  دا ته یه م ژماره له. ھینن پکده

شکی  ،به یه ماندا ھه نیوئه  ژاری له ی بیکاری وھه یه، زۆرترین ژماره یان ھه سته ڕکخراو وده 300. ھینن رز پیکده ی به م ڕژه کۆسۆڤۆ دووه
و ژیان کردنیان  وه وانه چیگای حه و ندامانی خیزانیان زۆره ی ئه ژماره. ن زۆری ژنان کارناکه ژین، به ت ده وله تی ده یه ی کۆمه ر بیمه سه رچاویان له به

  .  بچووکه

رتوور، شونی  کانی جنیف وسۆلۆتۆرن و زوریخ و فینته شاره  له  یه یان ھه مناره 4الم  ، به یه وت ھه کی زۆر مزگه یه ری سویسرا ژماره راسه سه له
  . ن کانیشدا ھه لهئۆفیس وھۆ  لهک  روه هکاندا ھ کۆنه راج و خانووه گهرداب و  کان له سه ته عیباده

سویسرادا   له بکرت  خه ده قه  بینا کردنی مناره  که  تیدا داواکراوه  ھاوتیانی سویسرا که  لی سویسرا پیشنیاریکی دایه پارتی گه  وه ه 2007ئایاری  له
موو  ش ھه مه ، به  وه نه س کۆبکه زار که ھه 113ستی مدا توانیان ئیمزای درو کی که یه ماوه  م له به.  یه ستوور ھه گۆڕینی ده ش پیویستی به مه ئه. 
.  وه نه ستووردا جیگای بۆ بکه ده ری تا له سه نگدان له م ھاوتیان بۆ ده رجه م سه رده به  تی تا بیخاته مان پیویستیه رله په  واو کرد که یان ته رجانه و مه ئه
لی  ده رمترین  جه دا گه یه م ماوه م له به.  وه نه که د ده ره  که رییه ستپیشکه گشتی ده ک به خه  ن که خه رده ده  وه کان  ئه تاییه ره سه  ڕاپرسیه  نده رچه ھه

لوستی  موویان ھه ھه مانی سویس رله زیری دادو کۆمسیۆنی دژی راسیزم و په ت ووه وله رۆکی ده سه.  ت بووه وله سیاسی نیو میدیا و حزب وده
  .))  یاندووه ڕاگه  هک رییه پشکهست دژی ده له رمیان  فه

ر  کانی ھاوتیان و پاراستنیان و بۆ سه بۆ نو مافه  وه شۆڕ بووه شاقووی   به  گرفتهم  ئه و  پرسه م هئ 
  . ت ئیسالم وئیسالمی سیاسی تایبه وبه  کان ئایینهم  رجه وانی  سه یره رگریکاران و په وبه خنه ڕه

بکات، پۆلی   کاندا شرۆفه ره نیوان به  له  تی یه یه کۆمه–سیاسی   چوونه م تھه ئینسان ئهت کا ڕاستیدا پویست ده له
  ند که پۆلی نوه،  وه ھۆکاری داواکانیان بکۆیته  ن له یه م پرۆژه نانی ئه خاوه  کان که وه توندڕه  راست و کریستیانه

نگی نوان  ھاوسه  تی یاساو پارزگاری له وه اسی ودهنس و دیموکر میراتگری ترادسیۆنی تولیره جۆرک خۆی به به
کانی  مزه نۆرم وره  ی ئیسالمی سیاسی بۆ پاریزگاری کردن له وانه و کرده ش ئه مان شیوه ھه بهزانیت و کان  ده نه الیه
  کشه م کشمه ئه  یم کهب  ستمه به مه. رببردرین کان ده وسا بۆچوونه تاوتوێ بکات و ئه  وه مناره  رستگاکان به بوونی په ھه
و  که یه نجامی  پرۆسه رئه خۆیدا  به نگینریت و له لسه تی وسیاسی دا ھه یه ت و مژووی کۆمه نیو دسکۆرسکی تایبه  له

تی  رفه ده  م له ده وده ، ھه  وه مه ناکه  یه روازه و ده دا ئه الم من لره به  .کان وه بزووتنه  و له ی که مژووه  له  داباو نیه
.  وه هین ی کتبدا بالوبکه شیوه له  وه هک یه ری تردا به ند نووسه ل چه گه لتردا و له سه نووسینیکی ته  له  که تردا گشت پرۆسه

ئازادی  وه و به ئازادییه ند به یوه په کی بونیادین له یه له سه ند مه رییانبم ، چه دا ده م نووسینه وت له مه ی ده وه ئه
  .  وه کانه رانی ئایینهلسو ھه

کان، مافی  ش یانی ئاسۆو جیھانبینی ئازادییه ته م بابه دا بوو ئه فکری وسیاسیه  له ده م جه ی خودی ئه رگه جه  له
م  رجه خالقی، له نو سه فی،یاسایی، ئه لسه تیکی واقعی، فه ک بابه وهمینی سویسرا  ر زه ھاوتیان ودانیشتوانانی سه



ۆریی و تی   له ده و جه ر ئه ھه. وی کرد ندک بواردا پشه ھه  رکرد و له ریده اسی سویسرادا سهمی دیموکر سیسته
توانیت   ده  که   شه مه ر ئه ھه  کانن وه چینه ی  وتنی ھۆشیارانه رکه شن شوازی  ده فی و حقووقییانه هلس فه

  مک که ده. گا بپارزت خۆشی ئایینی کۆمه نه  ی ڕاسیستی و له ئاژاوه  له  که  وه ندروست  بالوبکاته کی ته ھۆشییارییه
ن  جیھانبینی دیموکراسی و سکۆالریزمی باوو خاوه  گا له رخانی سیاسی کۆمه سه یی له ی ڕیشه خنه سنووری ڕه

  .ڕیت په یدهکان ت الت و ئۆرگانه سه ده

ربین و خۆنواندن  مافی خۆده.  نگی کوردیدا الوازو ئاۆزه رھه ت و فه نو فکرو سیاسه  گشتی له به  نده ھه م ڕه ئه
  تاک و  به  ؟ چ مافیكیان به یه ھه لسوڕانیان بۆ ھه کیان چ ئازادییه. اینی چ ئاینی و چ نائ. کۆ تاک وچ به وچاالکی چ به

  ووردا و له ژیانی واقعیدا چۆنن؟ ست ده  له؟  یه کۆ ھه

باری خۆنواندن و گوزارشت  ر له م، یانی ھه ده ولده ھه   وه کی دیاریکراوه سکیه رته به ، به وه ته مان بابه ی ھه گۆشه  من له
  . م که ت دهکی کور یه وانی دی ڕاڤه ت به که یامه یاندنی په و گه  وه خۆکردنه له

رستی و  په وه ته شنی ڕاسیزم و نه چه کی تر له یه ر دیارده ستکۆتا کردنی دین یان ھه ی ده له سه ڕی من مه باوه به
ھینرت بۆ   کارنه بروھیز  به ھیچ کات زه.  یه ل ھه ده و جه وه نهک وروونکرد شداری خه به  پویستی به... و جیاخوازی

ر  ، یان ھهی چاالکی ئاینی  دنی ممارسهکر خه هد ی  قه وه سیش بۆ ئه که ک دانه وچۆکدادانی یه  قیده وتکردنی عه زه
ک  نھا ڕگایه ته  لكه کان، به مافه  کان، له تییه مایه که له  رگریکردن نیه ش به که له سه مه....ڕیکی گروپی تر وباوه قیده عه
گری بدات،   وه که یه به   قی زانستیانه بتوانیت ئازادی و عه  که .  وه ئاشت بکاته  وه که یه بتوانیت ئاشتی و ڕاستی به  که
  ری بوون بن،  واوکه کان دوو دیوی ته می دسپلینه ری وقیه ماوه ی جه لویستیکی ئاگایانه بتوانیت ھه  که

قیقی  کان و حه ته قیقه نگاو حه نگاو ھه کان ھه ودانه وھه  موو شت پیرۆزتره ھه  ان تیا لهئینس  که  که رییه ی ڕۆشنگه پرۆسه 
وتیش  مزگه  که به  نیا مناره ته کردنی نه خه ده بۆچوونی من قه به.  وه نه تر بکه سته رجه ئازادی وئازادی واقعی ڕوونتروبه

ڕگا   که ری به ی کاریگه وه مکردنه کهتکۆتاکردن یان س شوازی دروست نین بۆ ده  رکوت و یاساوه ڕیگای سه له
. گشتی کان به تی ئیسالم و ئیسالمی سیاسی و ئایینه بونیادی فکرو سیاسه زگای  ده  یی  له ی ڕیشه خنه ڕه  هگرت ل ده
تا ئیستا وتووی  رکه سه وی یه ت وپه ئامرازو سوونه  ڕاستیدا تاکه گککردن، لهن رامکردن وبده پاندن و حه چه
  کان له دروستکردنی مناره  ڕگا بدریت به  م که وه ل ئه گه من له.  رانی بوونه کان و نونه کارھاتووی خودی ئایینه به

  وه بوکرایه   وه کانه ڕۆژنامه  ک له روه م ھه به ))...رزی وجیگای به(( کانی سویسرا و ی یاسا میعمارییه چوارچیوه
، ک ڕه ھۆی بیزارکردنی گه  بنه کان نه مناره ھاش  بند گۆی ، ئاوه یسا بیزاربوونهنگی کل ی زهنگ ده س له ندین که چه
  .لمانیا ڕوویدا بوو ئه  کی له ره ندک گه ھه ک له وه

رپۆشی  ی سه دیارده ت له نانه کانی ئیسالم وئیسالمی سیاسی، ته مزه ره  گرتن له خنه کانی ڕه واوییه یب و ئیرادوناته عه
  ئیسالمی و گروپه ته وله وده  ریعه خودی ئیسالم و شه  له  نیه  گرتن خنه ڕه.  مناره ، له وه کانیه موو جۆره ھه به  المیانهئیس

.  کراوه نی گروپکی پشتر پناسهنداما ئه  ڕووی له  یه یی  ھه زیاتر مۆرککی کلتووری وناسنامه  که کان  به ئیسالمیه
یکی بیانی  کۆمه بیت، ترس له تر ده وره ستبیت، ترسی گه یک بهد پشت به فاکت و ستاتستن ر چه ھه ، م دیدگایه ئه
  بیاتی سیاسیدا به ده ئه  له  ، کهکان وته ستکه کان و ده خه موو بایه ر ھه ر بۆ سه تایی ئیسالمی بکلتووروھیرشبه ره سه

مان  نیو ھه کتر له یه ریب به گا ته زراندنی دوو کۆمه دامهتا  ت  نانه تهرناتیف  ئالته. برت وروپا نوده کردنی ئه ئیسالمیزه
م بۆشایی  ر ئه رامبه به له  وه.  وروپیه فی بۆرژوازی ئه لسه واو ئیفالسی سیاسی و فکری وفه ته  مه ئه. ڕوات دا، ده کۆمه

   .  مۆیه راسی ئهش دیموک مه ئه.  وه گرنه رده یدان وه ڕاسیزم وجوداخوازی مه  که  دایه یه



تی  چۆنایه  ست ، ئامانج ناکریت، پرسیار له به ر، مه وھه کرۆک، جه  می دیموکراسیدا، پرسیار له نیو سیسته له
تی  وله وتووترین ده هپشک  ت، له وله ندی دین و ده یوه په ت  نانه ته. زادی واقعی ناکرتئا  ناکرت،پرسیار له

و   یه ت ھه وله ر ده سه نگیان له و سه  وه ته ستراونه به  وه که یه ڵ وپۆ به یان ڕایه ده به ی جیاوازو شوه سکۆالریشدا، به
ئیسالم وئیسالمی   له  نه کالیه سک و یه رته ی جددی به خنه ندک ڕه ند ھه رچه دا، ھه یه ره م موباده له. کترن ئاوزانی یه

شتنی نامووسی، میرات، جگاوڕیگای منان، ستراتیژی ، کو وبورکه رپۆش شودان، سه زۆر به به((سیاسی گیران
مپینی دژی  ی که بازنه  کان و له کریستیانیه  نۆرمه  کی ڕاسیستی و له دیدگایه بهڵ بوو  م تیکه ، به..)).خوندن

ئینسانیکی  یشاندانی ی ن پکھاته ش و به  بوونه ده   ش خنانه و  ڕه ئه.  کرا ده  ئاراسته  وه رانه نابه دژی په  و له بگانه
  م جۆره ئه  شبیت المان ئاسایی بت که توانت و ده دیموکراسی ده. وبکلتوور تایی وتوندوتیژ وترسناک ره سه

   وه کی دییه الیه له .و بت ی ئه م کۆرپه ر نه گه و ئه وه نو خۆیدا جبکاته  له)) ر، ئیسالم نابه په((ش بۆ  دیدگایه
 ی ئیسالمکی مۆدیرن و ئیمامیک ، ونه وه م ونانه نیشت ئه ته دا، به م دیدگایه له  تابمان نیهن ک ئیسالمکی خاوه

  کانی خۆی له ند نموونه پۆلی نوه. بینی کانی ئیسالمی خوازراومان ده کۆرسهرچووی  ده ی زۆرباشی پله به
  . وه ر شانۆی کبكی یه سه  ھینیته ده  وه کانه یینهندی دیالۆگ و مای ئا کان و مامۆستای زانکۆو ناوه کلتوورییه ره نته سه

می فکری و  سیسته  کرۆکی ئاین، له  له. ئایین بگرین  له  رۆژه  مه رتاپا وھه و سه نه الیه مه کی ھه یه خنه بیت ڕه ده  ئیمه  
نھا  ی رۆی ئایین، ته وه پووکانه . ربو وزانسییانه کی به یه خنه ڕه. کانی ستووره رع و ده فی و شه لسه سیاسی وفه

  .  یه ھه  وه توانای دابینکردنی ئازادی واقعییه به

بۆ   ئامرازکه  مه ئه.  نووسن ئیست ده ئاته  ، خۆیان به نیسه ی که ریبه زه  وروپا بۆ خۆ قوتارکردن له کی ئه خه شک له به
دژی ئایینی  ت له کانی تری ئینسانیه وته ستکه ده  کرت به نه  ر موتوربه گه ئه  م شوازه ی ڕۆی ئایین، ئه وه مکردنه که
بگوڕت بۆ   سه و که ، یان ئه وه ڕیته بگه  سه و که تی باشبوونی داراییی ئه حاله  ئاسانتر نابیت له  وه لهسیحی، ھیچ  مه

ندییان  یوه ی په وه وتنه که نهدوور کجار کارا بۆ  کان شوازی یه نیسه که  ی که وه له  جگه.... ئیسالم یان بۆ بودایی
رترین  بیم کاریگه  که  یه وه ی من ئه که سته به مه... ی خیری جۆراجۆر تا پرۆژه  وه ته سیاسه ، له وه دۆزنه ده  وه که خه به
سی شۆڕشی فکری وسیا کی ئارام وئینسانی ،  گایه ی بونیادنانی کۆمه ڕوانگه  ی ڕۆی ئایین له وه ت بۆ پوکانه اسهسی
  . ت منوعیه رکوت ومه ک سه نه  یه

و  ی خیرخوازو بودجه و ڕکخراوه نیسه دیروکه ،  سازی ئایینی ناسراوه پیشه  به  ی که و شته کی گرنگی تر ئه ڕوویه
 م رجه سه. کانیان بکات موو چاالکیه چاودیری ھه  که  پیویسته  ت وله ، ده وره گه  وره ت وکۆمپانیای گه ریقه وت وته مزگه

و  موو ئه ھه. ت بدرن بیت، مۆه زیانیان بۆ ھاوتیانی دی نه  ی که نگهستاندارد وپودا  لسوڕانیان به ھه
وت و  ستکه ل ده گه ی له تانه و یاساو سیاسه موو ئه ھز و ئازاردان ، ھه برو ی یان ھاندان بۆ  نواندنی زه توندوتیژییانه

  ی دین له وه ی جیاکردنه پرۆسه. بکرن خه ده کارھینانیان قه یان و به وه دنه،بوکر  وه ته کانی ئینساند ا نایه مافه
  . ساز بدرت  وه و باره وام زانیاریی و کۆڕو میزگرد له رده پیبدرت و به ره کانی په و جومگه گهموو ب ت تا ھه وله ده


