
  ی وه بونهرو یدانی روبه مه  ریتانیا بووه انی بهزیر رۆک وه ی سه م نوسینگه رده به

 !رستی ئیسالمی و راسیزمدا په ر کۆنه رامبه به  سکۆالریزم له 

ھیوا احمد: کردنی ریپۆرتاژ ئاماده  

  ستی دایه ده، "ئیران سۆلیداریتی"شی  اوبهھ  به ریتانیا، به  له "موان بۆ ھه ک یاسا یه "مپینی که  وه ره وبه مه ند مانگ له چه  له
زیرانی  رۆک وه ی سه م نوسینگه ر ده به دا له 20/6/2010  نجامدانی خۆپیشاندان و رپوان له ئهو وازکردن بۆ سازدان  بانگه

دانانی ناساندن و  ت هسمی ره به بۆ  کان ئیسالمی ودینییه  جۆره جۆربه  و گروپه سته ده ی ئیسالمی سیاسی وکان هو ریتانیا دژ به ھه به
یادی ندا ئاغا سولتانی سارزراگرتنی  تی دربرین و به زایه ھا بۆ ناره روه ھه  .ریتانیا به  ت و یاسای ئیسالمی له ریعه دادگاکانی شه

.ی کوژراکانی کۆماری ئیسالم ستی مرۆڤ کوژه ده تاران به  له رژمی ئیسالمی ئیران  کانی دژ به تیه زایه ناره  له  که  

 
س  دان که سه ،ن نده له  له داونین ستریت  ریتانیا له زیرانی به رۆک وه ی سه م نوسینگه رده به  له رۆ کاتژمر دووی دوانیوه  تا له ره سه

ربرین  تی ده هزای ستی ناره به مه به تی ئیسالمی، ریعه یاساکانی شه  بهکانی مرۆڤ وژنان و دژ  سوراوی مافه لکانی سکوالر و ھه له خه
کانی  وه ر ھه رامبه به ریتانی له تی به نگی حکومه بدهمای ئایین و  ر بنه سه دانانی یاسا لهت و  ریعه ر داگاکانی شه رامبه به  له
  له  کهستدا را تی ناوه ندی ووتانی رۆژھه وه ناو ره  له  م یاسایانه پاندنی ئه بۆ داسهکان  ئیسالمییه دینی و  وتاقمه سته ده
. وه کۆبوونه ژین، ریتانیا ده به  

  

شنی  چه  له  وه رزکرابونه بهشیعاری جۆراوجۆر و  ونهر و  و پۆسته الفیته  یان پالکارت و دهزمانی ئینگلیزی  بهدا  که وه ناو کۆبونه  له
، "دارژرابت  ریعه مای دین و شه ر بنه سه له  ک که ، نا بۆ یاسایه"موان کسان بۆ ھه مافی یه"،"موان ک یاسای سکۆالر بۆ ھه یه"

..،"زی گه نا بۆ جیاوازی ره"  ،"رزادین ، فهموومان ندایین ھه  ، ئیمه"نگی نسبی کۆتایی پبھنن رھه راسیزم و فه  

ی مافی مرۆڤ، سوراو ا سھگیل ھهگیت  وانه له ،ش کرا وباس پشکه قسهزمانی ئینگلیزی  به  وه سواراوکه ند ھه ن چه الیه  دواتر له
سوراوی  حمان ھه ، یاسمین ره"کی سکیوالر گایه کۆمه"  ، فریپورز پویا له"موان ک یاسا بۆ ھه یه"مپینی  ری که که م نمازی قسه مریه
  ری تر، که که ند قسه و چه ھا سو رۆبسن و گریرد فلیپس روه ھه "موان ک یاسا بۆ ھه یه"  کانی ژنان، ئانا واترس له مافه
گاو   ر کۆمه کانی بۆسه ترسیه مهستاون و  وه  وه پشتییه  ی له و ھزانه ئهو   ریعه باسی دادگاکانی شه  وه که یه گۆشه  یان له که ریه ھه



و   که مپینه ھا گرنگی که روه ھهو ھزکردنی راسیزم تیش ژنان و دروستکردنی جیاوازی و به تایبه و بهلک  کانی خه نییه ده مه  مافه
.کرد  که تییه زایه ارهئامانجی ن  

کانی  چاالکییه و کارو  یه ریدا ھه رامبه به  ک له رفراوانی خه کی به تیه زایه ناره  ریعه ی دادگاکانی شه له سه ریتانیا مه به  مرۆ له ئه
لک و  و خه بت دهرفراونتر  هرۆژ ب رۆژ بهدا  ریعه ر دادگا و یاساکانی شه رامبه به  له یش"موان ک یاسا بۆ ھه یه"مپینی  که
دینی   و تاقمه سته کانی ده وه ر  ھه ک بۆسه ترسیه و مه وره فشارکی گه  بۆته  مه بن، ئه ست ده یوه ی په سواراوانی زیاتر پوه ھه

و   وه کۆبوونهر  رامبه به له  ر بۆیه ، ھهریتانیا به  له وئیسالم  ریعه ی شه وتوانه م یاسا دواکه پاندنی ئه کان بۆ داسه وئیسالمییه
کانی  ئیسالمییه  و تاقمه سته ده  لک، گروپک له ستی ترساندنی خه به مه و به "موان ک بۆ ھه یاسایه"مپینی  ی که که تیه زایه ناره
  که ، بۆوهش شارد ی ره وانه مه ده  موچاویان به یان ده زۆربه و  وه کۆبوبونه  که تییه زایه ره  وه نزیک شونی کۆبوونه  ریتانیاش له به

خوندن  توادان و قورئان فهوکبیر و الله و اکبر  ته  دبوو بهستیان کر دهو   رزکردبۆوه به یان " تانی جیھانه ره دیموکراسی سه"شیعاری 
 گیرا و ریان لده رامبه بهموان  ک یاسا بۆ ھه مپینی یه ی که که وه نی ناو کۆبوونه ده لکی مه سوراوان و خه ن ھه الیه  له  که. و ووتاردان

ک یاسای  ، یه" ، مافی ژنان مافی مرۆڤه"سترن ببه  ریعه بی دادگاکانی شه ده"کانی  ی شیعاره وه لدان و وتنه  ھوھا کشان و فیکه به
. وه درایه میان ده وه"  ریعه موان نا بۆ یاساکانی شه سکۆالر بۆ ھه  

 
ندام  ئهکانی  راسیسته  سی له که 7- 6 و پشوی گروپکی  ی ئاژاوه وه کان و نانه تیه زایه دنی نارهستی شوان به مه مان کاتدا به ھه له
  له"  رمه یسیزم شه ره"، "یسیزم نا بۆ ره"شیعاری   بهھاوارکردن، که   ستیان کرده دهوو یدابوون  په ریتانی یی به وه ته پارتی نه  له

 ری وروبه ده  له  وه ن پۆلیسه الیه  ر زوو له ھه   وه ، وه میان درایه ھوھاکشان وه  بهموان  ک بۆ ھه مپینی یاسایه ن که الیه
  . وه دورخرانه  که تیه زایه ناره

 

و   هو بونهکۆبو لکی ئاسایی ربواران وخه  س له دان که سه  که قامه ری شه وبه رو ئه مبه ئه  له و  که تیه زایه ناره  وه نی کۆبونهشو  له ر ھه
 ،کرد ده  که تیه زایه ناره  ت به باره و پرسیاریان سه  که تیه زایه ناو ناره  ھاتنه یکی زۆریشیان ده ژماره کرد، یان ده که یری روداوه سه
ھشت  یده نه یشت پۆلیس نانه رۆیشت و ته ده نه  وه کانه ئیسالمییه  م گروپه رده به  رنج بوو ھیچ ربوارک له ی جگای سه وه م ئه به
.ترسی بوون جگای مه  بروات چونکه  وه میانه رده به  لک له خه  

ستی چاودریکردن  به مه  ت ھیلیکۆپتریش به نانه پۆلیس و ئۆتۆمبیل و ڤانی پۆلیس ته  کجار زۆر له کی یه یه ژماره  که  شایانی باسه
.بوون وێ ئاماده له  وه منییه رووی ئه  له که رجه لومه شون و ھهو پاراستن و کۆنترۆلکردنی   



 

کی واقعی  ک نمایش و شانۆیه یه  ببونه  وه پکه  م رووداوانه موو ئه و ھه یه م شوه به  تییه زایه م ناره وتنی ئه رکه سهراستیدا   له
.رستی ئیسالمی و راسیزمدا په ر کۆنه رامبه به ری واقعی سکۆالریزم له کشم و شه کشمه  

کان  و رۆژنامه  RT.TVمرۆ فیزیۆنی روسیای ئه له و ته ک بی بی سی یاندنی وه کانی راگه ناه که  یکی زۆر له ژماره  شایانی باسه
فیزیۆنی بی بی سی پرۆگرامی بریکفاست و  له ردوو ته ھه  که. کردن بوون واڵ و ریپۆرتاژ ئامده ریکی ھه خهوبوون  وێ ئاماده له

  که تیه زایه ئامانجی ناره  ت به باره سه  که مپینه ری که که مازی قسه م نه هل مری گه له وتن و گفتوگۆیان مرۆ چاوپکه روسیای ئه
 .سازدا  که مپینه وکه

  

  ووه له 4کاتژمیر   که یهیت زایه ی ناره رنامه پی به ی دوو کاتژمر به بۆ ماوه  که تیه زایه ناره  وه کشانی کۆبونه دوای درژه
ی  رگه ناوجه  کاتژمرک به  ی نزیک به بۆ ماوه  ریعه دادگاو یاساکانی شه  دژ به  وه و شیعار وتنهوان رپ به  به که لکه خه
م  رده به وتن، له رکه به تی رژمی ئیسالمی ئیران فاره م سه رده و به ره به  وه سه زاران که رچاوی ھه به ن و به نده کانی له قامه شه
بۆ  ،کۆماری ئیسالمی  ر به رامبه ربرین به تی ده زایه ی سایادی کوشتنی ندا ئاغا سولتانی وبۆ ناره ۆنهب بهتی رژمی ئیسالمی  رهفا سه

ند  هچ  سته به و مه ر بۆ ئه ھا ھه روه ، ھه وه وترانهرژمی ئیسالمی   دژ بهین شیعار دن وباسک کراو چه ند قسه چهی کاتژمرک  ماوه
    .بوون وێ ئاماده نی تری ئۆپۆزسۆنی ئیرانی له الیه

 بۆ په یوه ندیکردن به  که مپینی " یه ک یاسا بۆ ھه موان":

مازی  مریم نه: مپین ری که که قسه  
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