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 زور سروشيت بووكة كضان دامةين كاتيك كة وردةوردة خةريك بوو طةورة دةبووم

 تةسك لةبةربكةن هيض ثياويكيش لةم بارةيةوة نارةزايةيت كورت يان شةلواري جيين
دةرنةدةبري ،بةالم ئيستاودواي دةسال ثياوان وابري دةكةنةوة كة شيوةي هةلس و 

  .كةويت ذنان بة الريي يان دةبات هةر بوية دةيب سةركويت بكةن
ين ئال و طوريك كة لة بارودوخي ذنان لة شوينةكافةزيلة عةمارة بةم رستانةي خوي 

  .نيشتةجيي بووين موسوملانةكاين والتة ئوروثاييةكان ثيك هاتون دةخاتة بةرضاو
هةالواردن لة دذي ثةنابةران بة تايبةت ئةوانةي كة .شيكردنةوةكاين زور ساكارورونن 

لة والتاين ئيسالميةوةدين ثياواين الوي ئةم بنةماالنة بةرادةيةك توشي تورةيي و 
ئةوان ئةو .ي ئةوة كة توشي سةرليشيواوي بنب كة بوةتة هوناهوميدي كردوة

نائوميدي ودةردة دةرونيانةيان ديننةوة الي ذناين بنةمالةكةيان وبة شيوةيةكي زور 
  .توند ئةوان دةخةنة ذير طوشارةوة

سال تةمةن بوو لةو 18دا سوهان كةكضيكي الوي 2003هةر ئةم الوانة بوون كة لة سايل 
كورتةكاين ليي نيشتةجيية واتة ويريت سورسيين شوينةي كة ثةنابةرة هةذارودةس

  .فةرانسة ئاطري يت بةردةدةن ودةيسوتينن
دذكردةوةي ئةم روداوة ترسناكة بووكة بزوتنةوةي نةلةش فروش ونة لة بةرانبةر 

ئاماجني ئةم ريكخراوةية كوتايي . كويلة لةفةرانسة خةبايت خوي دةست ثيي كرد
 روذلةروذ زياترانةية كة لة دذي ذناين بة رةطةز هينان بةوتوندوتيذي و نابةرابةرية

  .موسلمان بة ريوة دةضن 
كةسةوة دةسيت بة كارةكاين خوي كرد 8بزوتنةوةكة لة سةرةتاي كارةكانيةوة بة 

كةس لة ثاريس بة درومشةكاين 30000دا نزيكةي 2003ي مارسي 8،بةالم لة 
  .هاتنة سةر شةقام وخوثيشاندانيان كردبزوتنةكةوة 

لة كة يةكيك لة دامةزرينةراين ئةم بزوتنةوةيةية ئيستا يةكةم كتييب خويشي فةزي
هةر بةم نيوةوة ضاث و بالو كردوةتةوة كة هاوكات وةرطريدراوةتةوة سةر ضةندين 

بو ذناين ئرياين كة بة توندي لة ذير طوشاري هةالواردين جنسي دان ،تيي .زماين دنيا 
ويت جنسيةوة سةرضاوة دةطرن زور ئاسانة طةيشنت لةو نةهامةتيانةي كة لة سةرك

،بةالم سةركويت سةرضاوة طرتوو لة هةالواردين رةطةزي لةوانةية بة باشي هةست 



كومةاليةيت و بيكاري تيكةالو لةطةل بارودوخي هةالواردين بةربالوي .ثيي نةكةن 
ميةوة سياسي بة تايبةت لة ئيستاي جيهاندا ،ئةوالوة ثةنابةرانة كة لة والتاين ئيسال

دين وا ليي دةكات كة دةبن بة طومانليكراويكي سروشيت و تةنانةت ديوانةيةكي بة 
  .هيز لة ضاوي زوربةي خةلكي ئةو والتانة كة ثةنابةري تيداية

ئةوان لة حاليكدا كة هةذارتريين ضيين كومةلطاي ئةو والتانة  ثيك دينن  كةذياين تيدا 
اوةكاين والتيش تاالن دةكةن  لة حاليكدا  تاوانباريشن بةوةي كة سةرضبة سةر دةبةن

كة لة هةزار داواكاريان كة لة كارفةرمايان هةيانة بة زةمحةت وةالمي يةكيكيان 
  . دةدريتةوة

ئةوان هةروةها بةوةش تاوانبارن كة هوكاري ثةرةسةندين بيكارين و كاري 
 شةري تةمةدونةكان و تةزريقي دةسكردي شةري سةليبيش.شارومةندان دةدزن 

يةكيكي تر لة هويةكاين ترس و دلةراوكيية لة نيو شارومةنداين  ئةووالتانةي كة 
لةحاليكدا كة ئةم هةالواردنانة هةم ذنان و هةم ثياواين ثةنابةر .ثةنابةري يل دةذي 

خاتة ذير طوشاريكي قورسةوة ،ذناين ثةنابة ري موسوملان ئيستا لة ذير دة
ة كة لة اليةن ثةنابةراين ثياوةوة لة دذيان طوشاريكي قورسترن  ئةويش ئةو طوشارةي

  .بةريوة دةضيت 
لةو هةل ومةرجةدا كة بزوتنةوة كور طوشاري  قازاجني مةاليةتيةكان كةوتونةتة ذي

بازارةوة،زوربةي كوران و ثياواين الو خراثترين دذ كردةوةيان هةلبذاردوة بةم 
  .راونشيوةية برياريان داوة هةر ئةو جورة بن كة تاوانبار ك

ئةوان هيض  .ننكو دةيب بترسي،بةلَويست نية بترسن ةكان كة ئيتر ثيبونيادطةرا توِر
شتصكي شاراوةيان لة تةئيدي ثصناسةيان بةرامبةر بة مرؤظ بووين خؤيان لة طةلَ 
خةلَكي ئةو وآلتانة نيية ضونكة بوون بة وصنة هةلَطرانصكي رةطةزثةرةست سوكايةيت 

مةسيحيةت دةكةن و خؤيان لةوان بة سةرتر دةزانن ن و بة كلتورة رؤذئاواييةكا
هةروةها نةتةنيا خرابترين و دواكةوتوانةترين كلتوري كؤن و دواكةوتوو و 

، بةلَكو شيت تازةتر و تةنانةت توندوتيذتر لةوةشي ثص عةشريةييش زيندوو دةكةنةوة
ةرضاوةي ئةوةية س. زياد دةكةن و دةيانكةن بة ئاآلي ثصناسةي سةربةخؤي خؤيان

سةربازطريي بؤ كؤبوونةوةكاين بونيادطةرايي كة بة هؤكارة سياسييةكانةوة نصويان 
لة راسيت دا تؤرصكة شل و يب ناوةرؤكة بة شصوةي ناوة تؤري ئةلقاعيدة بةآلم 

كؤبونةوةي خؤِرسك لة نصو هةل و مةرجصك هةلدةقولَص كة هةآلواردين رةطةزي و 
ري لة تصكةآلوي لة طةلَ يةك لة ناوضة ستةمي ئابووسةركويت فةرهةنطي و 

ثةنابةرنشينةكاين موسولَماين وآلتانصكي وةكو فةرانسة و ئينطليس و وآلتاين تري 



صكهاتةية لة وآلتاين ئوروثايي زؤر ئاسايية كة الواين ئوروثايي ثصكهاتوة ئصستا ئةم ث
موسولَمان كة ضةند سالَ يان تةنانةت ضةند مانط ثصش ئةوة شصوةي ذيان و بري و 
بؤضوونيان مؤدصِرن بووة لة ناكاو شصوةكةيان دةطؤِرن و دةبن بة مرؤظصك كة 

ئةوة روونة كة . اليةنطري شةِر و وصرانني دنياي ئصستا دةكصشنة طؤِرةثاين خةباتةوة
يةكةم قوربانياين ئةم دذ كردةوةية ذنان و منداآلنن كة سةركويت ئةوان لة اليةن 

ئةوان كضان و . ثياوانةوة بوة بة نيشانةي سومبويل بريوبؤضوون و شصوةي نوصيان
ذنان ناضار دةكةن كة لة هةلَبذاردين جل و بةرط و شصوةي ذيانيان تةسليمي سوننةت 

وسارانة بن وة كاتصك كة مليان كةض نةكرد و لة مايف خؤيان و بريوبؤضوين ثيا
ديفاعيان كرد ثصيان دةلَصن لةشفرؤش و هةولَ دةدةن بة شصوةي جؤراوجؤر تةنبص و 

   .موجازاتيان كةن

  بوبةرامبةركي لةطةل ئةم هةل ومةرجة دةيب ضي بكةين؟
ضونكة لة   .وةالمةكةي لةسةرةتادا وارةضاودةكريت كة زورسانا بيت

خةبات لة طةل بونيادطةراكان ، رةطةز ثةرةستةكان اليةين ئيوة دةطرن و 
بونيادطةراكان ئيوة بةوة تاوانبار دةكةن كة لة رةطةزثةرةستةكان دةكةن 
وة هةر وةها خةبات لة طةل رةطةزثةرةستةكان بكةي ، بونيادطةراكان 

 دفاع دةطرن و رةطةزثةرةستةكان بةوة تاوانبارتان دةكةن كةاليةين ئيوة 
هةلسوراواين : ليكولةوةر فرانس ثريس دةنوسي . لة بنيادطةراكان دةكةن 

بزوتنةوةي نة لةشفروش و نةكويلة لة فةرانسة كة خوي خةباتيكي 
فصمينيستية زيندوكردنةوةي ئيسالمي سونةيت بة هةرةشةي سةرةكي 
بوسةر ذناين الو دةزاين و خوازياري ثةسةندكردين ياسايةكة كة لة سةر 

اسي دفاع لة سكوالريزم و كوماري و شةر لة دذي بنياد طةرايي ئةس
لة حاليك دا كة زوربةي رةوتة  فصمينيستةكاين فةرانسة لة طةل . دامبةزري 

نة ئةوان دةلني لة خةبايت بزوتنةوةي نة لةش فروش و . ئةو بوضونة نني 
 كويلة بو سةندين مافةكاين ذنان و خةبات لة طةل طوشاري بنيادطةراكان

طرفيت سةرةكي . ثشتيواين دةكةن بالم دةيب لة ريشةي ئةم بابةتة بطةرين 
رةطةز ثةرةسيت و يب مايف حةشيمةيت ثةنابةرة ، وةتاكو دةمي تيذي 
خةباتةكة بةرةوالي ئةم بابةتة نةيب ئةم طرفتة هةر دريذة ثيدادةكات و 



 ثي رةطةز ثةرةست و بونياد طةرا تيدةكوشن كة لة قوراويهةر دو طرو
  .كردين رةويت ئةم خةباتة ماسي بطرن 

لة زوربةي بابةتةكان دا دةتوانني مةوداي نيوان ئةم دو بوضونة لة طةل 
خةبايت هاوكات لةطةل بونيادطةراكان و رةطةزثةرةستةكان ثر بكةينةوة ، 

بابةيت قةدةغةبوين حيجاب لة . بةالم ئةم كارة هةميشة سانا نية 
لة حاليكداكة زوربةي طروثة . ةتانةن فةرانسة لةو بابخويندنطاكاين 

فصمينيستةكان و اليةنطراين مايف مروظي فةرانسة خوازياري ئازادي جل و 
بةرط بو خويندكارانن ، ئةنداماين ئةم بزوتنةوةية لة قةدةغة بوين 

  . حيجاب لة خويندنطاكان ديفاع دةكةن 
ةمينة كان فةزيلةعةمارة لة سةر ئةوة ثص دادةطري كة دةتوانري بو مايف ك

وة هةر لةو حالةتةيش دا شةهامةتت هةيب وة لة دذي كلتورة . ريز دابنري 
  .عةشيةرةيةكان كة ذنان سةركوت دةكةن ياسا دابنري 

دةيب . هةمو دةيب فريبني كة ريز بو ئازادي و يةكساين دابنني 
خبةينة ذير ثرسيارةوة نايب لة شةهامةمتان بيت و ئةم سونةتانة 

هةر وةها ذنان و ثياوانيش دةيب لة طةل يةكتر . ترسني رةطةزثةرةسيت ب
ضونكة ئازادي و يةكساين تةنيا . لة دذي ئةم سونةتانة خةبات بكةن 

رةوتةكاين طةورةي فصمينيسيت فةرانسة لة . ثةيوةندي بة ذةنانةوة نية 
سةر ئةو بروايةن كة دةولةيت راسيت ميانةي فةرانسة بو قازانج وةرطرتين 

 لة ثصناو ئاماجنة كانيان ئةم تةرحةيان داهيناوة لة حاليكدا سياسي خويان
كة ئيستا فصمينيستةكان دةيب طوشاري طةورةي خويان خبةنة سةر دةولةت 
كة سياسةتة دواكةوتوةكاين خوي بة تايبةت سةبارةت بة مايف كاركردين 

  . ذنان وةال خبات 
عةمارة دةكةن كة ئيستا لة زوربةي وةالتة ئوروثايةكان بانطهصشيت فةزيلة 

سةبارةت بة ذنان قسةو باس بكات وة هةر وةها طوظاري تاميي ئوروثا 
فةزيلة .  نيو يل بردوة 2004سايل  ئةوي وةك يةكيك لة قارةماناين 

  لةزوربةي قسة و باسةكاين خوي دا لةسةر طرينطي لة بةين بردين



 هةالواردين رةطةزي بو كةم كردنةوةي طوشار لة نيوان حةشيمةيت
  . موسلماناين والتة ئوروثايةكان ثصداطري دةكات 

ئيمة دةيب زةخت خبةينة سةر سياسةمتةداران تاشويين نيشتةجيي 
كةس ناتواين لة خةلكي بوص كة رو نةكةنة . ثةنابةران كوبكةنةوة 

. توندوتيذي ئةطةر ئةوان خويان لة ذير طوشاري هةالواردن دا ببينن 
ئةو هةر وةها . ةكانيان ديفاع بكات كومةلطا دةيب لة ذنان و ئازادي

من لةم ياساية : سةبارةت بة ياساي قةدةغة بوين حيجايب فةرانسة دةيل 
موسلمامن ، بةالم لةسةر ئةو بروايةم ديفاع دةكةم ، هةرضةند كة خويشم 

  .كة خويندنطا دةيب لة باري ئاينيةوة شوينيكي يب اليةن بيت 
ئةو . ةنابةري فةرانسةوي لة دايك بوة فةزيلة لة فةرانسة لة بنةمالةيةكي ث

 سال تةمةنيةيت لةسةرةتاكاين 40ئةو كة ئيستا . نةخوشكي هةية و نة برا 
 وة هةم لة بزوتنةوةي فصمينيسيت و هةم لة بزوتنةوةي دذي 80سالةكاين 

  .رةطةزثةرةستيش دا هةلسوراو بوة 
                         

   
  
  
  


