
  "موان کسان بۆ ھه کی یه یاسایه"مپینی  وتووی که رکه کی سه یه وه کۆبوونه

  !ن نده ری لهشا  تی ئیسالمی له ریعه یاسای شهدژی   له

  ھیوا احمد: ڕاپۆرت کردنی ئاماده

کانی  دینیه  نده ریتانی و ناوه تی به حکومهکانی  وه دژی ھه  موان له کسان بۆ ھه کی یه مپینی یاسایه که
ت،  حکومه  رگر له وه  کانی پاره سمیه سمی و ناره ره  ئیسالمیه  و گروپه  نگلیکانی و ریكخراوه ی ئه نیسه که

سمی  یاسای ره ری و دادوه پاڵ  تی ئیسالمی له ریعه یاسای شه بردنی دادگا و ریوه جکردن و به جبهبۆ 
کی  یه وه رۆ، کۆبوونه ی دوانیوه 2:30 تا12کاتژمر   له 2009ی ر مبه ی نۆڤه21  ممه رۆژی شه ،ووتدا

 دا یه وه م کۆبوونه له. ن سازدا نده ی شاری له رگه جه  پارکی ھایدپارک له  وتووی له رکه تی سه زایه ناره
و  ریعه کانی شه وتوه یاسا دواکهدژی  و پالتکارد له ی الفیته وه رزکردنه به  ک به خه  کی زۆر له یه ژماره
تی سیاسی و  سایه بیست که  هھا نزیک ب روه ھه. کرداشداریان تید بهراسیزم  و پیاو کسانی ژن و نایه

  وه که یه گۆشه  له  که ریه ھه کی کورت و رۆشن یه شیوه بواری ژناندا به سوراو له ھه و و سکوالر مرۆڤدۆست
کی  رنگی یاسایهی ئیسالمی و راسیزم و گت ریعه کانی یاسای شه ترسی و زیانه ر مه سه یانکرد له قسه

کانیان  یامه په  که .کی دنیا موو جگایه ریتانیا و ھه به  له ھزکردنی سکوالریزم موان و به سکوالر بۆ ھه
  .کرا پشوازی لده  هو په چه رمی و گه  به  وه بوانه ن ئاماده الیه له

  

 
       

ینی مپ رپرسی که مازی به م نه ریه مه،  که تیه زایه ناره  هو کانی کۆبوونه رنامه ستپکردنی به تای ده ره سه له
و   تیه زایه ناره  وه کۆبوونه و و ئه که مپینه ئامانجی کهوباسکدا  قسه  له موان سان بۆ ھهک کی یه یاسایه

  ی ئیسالمی له ریعه ژنی یاساکانی شه  تیش دژه تایبه  ئینسانی به  وتوو و دژه وروکارکردی دواکه ده
بیانوی   چۆن به  ی کرد که وه ھا باسی ئه روه ھه. کرد.. فغانستان و سۆماڵ  تانی ئیران و عیراق و ئهوو

ر ھرشی  رامبه به تانی رۆژئاوا له وه ریتانیا و ده تی به حکومه  وه لتورییه که  نگی نسبی و فره رھه هف
ر حسابی تاریککردنی ژیانی  سه کان له بۆ ئیسالمیه  کردنهرای ریکی سازشکردن و مه اسیدا خهئیسالمی سی

ر گرنگی و  سه  کانیدا چووه شکی تری قسه به  له. دا م ووتانه تیش ژنان له تایبه ھا ئینسان و به ملیۆنه



کانی رۆژئاوا  ته کومهکان و ح ی ئیسالمیه رسته په کۆنه م ھرشه ل ئه گه له  وه رو بوونه تی رووبه چۆنیه
  .ک تی خه نیه ده ر سکۆالریزم و مه بۆسه

اسد عباس : کرد  وه یه م باره یان له ی جۆراوجۆر قسه شوه به  وه ی خواره تیانه سایه م که ک له ریه پاشان ھه
ن  الیه  لهروی براون  ناوبانگ لیلیث و سلینا آکا، ن سازمانی موسمانانی پشوو، شاعری به الیه له
ر  سوراوانی ایران سولیداریتی، نوسه ھه  ل آیناشه لهیی مرۆڤدۆستان، اسماعی وه ته کتی نونه یه

ریتانیا،  مانی به رله ندام په ایوان ھریس ئه رھیال گوپتا،،  ای سی گریلینگ  فه لسه فه  وپرۆفیسۆری
نی مرۆڤ دۆستانی  نجومه ئه  رکخراوی ئازادی ژنانی عیراق، نااومی فیلیپس له  ھوزان محمود له

گای  کۆمه  له تری ساندرسووروپا،  فیدراسیۆنی مرۆڤ دۆستانی ئه  ک لهریتانیا، دیوید پوال به
نگری  سوراو و الیه گای سکۆالری ئیران، مریال سلتمن ھه ری کۆمه که کان، فریبرز پویا قسه سکۆالره

ن نگری مافی ژ رستی و رکخراوی الیه زپه گه دژی ره  سھیال شریفی لهکانی مرۆڤ و ئیران سۆیدارتی،  مافه
عیراق، بھار میالنی و   نگری سکۆالریزم و مافی مرۆڤ له رکخراوی الیه  ئیران، عصام شکری له  له

مپینی دژی ئیعدامی منان، پیتر تاچل  سوراوانی ئیران سۆلیداریتی و که ھه  ریچارد فرانسیس له
ن  ھا مۆسیقاژه روه ھه. رگای سکۆال کۆمه  کانی مرۆڤ، کیت پورتسوود له مافه  له رنگ الیه و سوراو ھه

کانی  رنامه ند ئاواز و  گۆرانی به شکردنی چه پشکه  ر به هگۆرانیبیژ دیڤد فیش  فاری بی  وه
 .ماسی تر کرد جۆر و حه مه ی زیاتر ھهچر یان ھه که وه کۆبوونه

              
                                                

 

 رادیۆ فۆر و  ی ئینگلیزی وفارسی وهش بی بی سی  به  وانه لهیاندن  زگای راگه ندین ده چه  که  شایانی باسه
کردنی  و ئاماده  که مپینه سوراوانی که ھه ڵ  گه وتن له ریکی چاوپکه بوون و خه وی ئاماده له.. گاردیان

  . که تیه زایه ناره  وه ر کۆبوونه سه ریپۆرتاژ بوون له

تی  و حکومه ستی ئابوری و سیاسی یران و بنبه ئاکامی قه  لهکانی رۆژئاوا  ته حکومه  یانی باسهشا
ودان بۆ  ھه  ک، وه تی خه نیه ده مه ر سکۆالریزم و سه ستی ھرشکردنه به مه به کانیان، ووته
 نگی نیسبی و رھه بیانوی فه ژر  لگا، له ک و کۆمه خه  کان  له نیه ده وت و یاسا مه سکه ی ده وه ندنه لسه
خش وکارکردی دین و یاسا  نهوێ جاریکی تر  یانه دا، ده وتوو پتوکاوه دواکه  م تیوره ئه لتوری و که  فره
کانی ژیانی  موو بواره بردنی ھه ڕوه به  ڕ له گه وه نه رچی زیاتر بیانخه و ھه  وه نه کان زیندوبکه بیه زھه مه



پاندنی  کانیان بۆ داسه وه ر ھرشی ئیسالمی سیاسی و ھه رامبه به ش سازش له تهس به م مه بۆ ئه. کدا خه
بۆ   وهوو بیان سیله باشترین وهکاندا  گا رۆژئاواییه کۆمه  تی ئیسالمی له ریعه کانی شه وتوه یاسا دواکه

  .کاندا گا رۆژئاواییه کۆمه  سکۆالریزم له  کانیان دژ به ئامانجه  یشتن به گه

  دا بریاریدا که نه کانی ناو که ئیسالمیه  ر داوای گروپه سه دی له نه تی که حکومهر  وبه مه ساڵ لهند  چه
 ستی و ری و باری که بواری دادوه  پاڵ یاسای ووتدا له ی ئیسالمی له ریعه توانرت یاسای شه ده

کی  تیه زایه ناره  م بریاره ئه. ریتکاربھن زانن به موسمان ده  ی خۆیان به وانه ن ئه الیه  خزانداریدا له
لپرسراوتی   کان به ژیر ناوی دژی دادگا ئیسالمیه  تی له زایه کی ناره یه وه و بزووتنه  وه وته توندی یکه

  وبریاره ئه  دی ناچارکرا که نه تی که یپدرا تا حکومه کان درژه تیه زایه یگرت و ناره ره ند په رجومه ھوما ئه
  .وه شنته بوه ھه  تیه و دژی مرۆڤایهوتوو  دواکه

پاندنی  وی سه ھه له  مانشیوه ھه بهکان  ریتانی و ئیسالمیه تی به دا حکومه نگاوکی تری ھاوشوه ھه له
  لتورییه که ناو دینی و به  نده ندینجار ریکخراو و ناوه تا ئستا چه. ریتانیا ووتی به  ن له ریعه یاسای شه
کانی پاکستان و  ئیسالمیه  به  وه ته ستراونه داو به ره ک سه زارو یه ھه  به  ریتانیا که هکانی ب ئیسالمیه

داوایان  ،گرن رده ریتانی وه تی به حکومه  ند له ند فه زار پاوه دھا ھه سه  ساالنهو ..   فغانستان و سعودیه ئه
ی  نیسه رۆکی که سه 2008ا ھاوینی سال ھ روه ھه. ریتانیا به  جبکریت له جبه  ریعه یاسای شه  که  کردوه

  جبکریت له جبه  ریعه یاسای شه  پویسته  یاند که کردو رایگه وزی ھه ریتانیا رووناکی سه نگلیکانی به ئه
  وه وته ی لیکه وره گه کی توند و تییه زایه نگلیکانی ناره ی ئه هنیس رۆکی که ی سه م قسانه ئه. ریتانیادا به
  نده ک و میدیا و ناوه ی ناوخهساس کی گرنگ وحه یه له سه مه ریتانیا و بوو به ی بهر راسه سه له

  .  وه زبکریته کانی پاشگه قسه  ناچارکرا له  وه م ھۆیه به  که کان، سیاسیه

ت و  ی حکومه ونه و ھه ت و سیاسه جیکردنی ئه جیبه رگرتن به به ربرین و تی ده زایه ستی ناره به مه به
  تی له زایه کی ناره یه وه بزووتنه ، ریعه جکردنی یاسای شه بۆ جیبه کان نگلیکانی و ئیسالمیه ی ئه هنیس که

 10  له ی گرت و ره مازی په م نه ریه لیپرسراوتی مه  به" موان کسان بۆ ھه کی یه هیاسای" ژیر ناوی 
ندین  سورانی خۆی کرد و تا ئیستا چه ھه  ستی به نرا و ده یه راگه  مپینه م که دا ئه 2008ری  مبه دیسه

  دژ به  مپینه م که ی ئه ھا بریارنامه روه ھه .رتیانا و ووتانی تر به  له  نجامداوه چاالکی جۆراوجۆری ئه
ھا  یه ده  مپینه م که سوراوانی ئه ھه و  ئیمزا کراوه  وه سه زار که ن بیست ھه الیه  له  ریعه یاسای شه

  کانی ژنانی له مافه هنگر ل الیه ئیست و مرۆڤدۆست و و ئاته سکوالر نی و ده مه تی سایسی و سایه که
  . خۆگرتوه

 onelawforall@gmail.com 

www.onelawforall.org.uk  
00447719166731  

  

 


