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ــن  ــە کاریگەرتری ــێ یەکێکــە ل ڕیچــارد ڕۆڕت

ســەردەمەکەی  بەســەر  فەیلەســووفان 

ئێمــەوە، ڕۆژی هەینــی )8 ی حوزەیرانــی 

2007( لــە شــاری »پالۆئاڵتــۆ«ی کالیفۆڕنیــا، 

لەگــەڵ  تــاڵ  ملمالنێیەکــی  دوای 

ــەی  ــرد. ئەم ــی ک ــی دوای ــێرپەنجە کۆچ ش

پڕۆژەیەکــی  دەســتپێکی  دەیخوێنیتــەوە، 

ــدا،  ــە نێوامنان ــوو ل ــراوان ب ــەودا و ف درێژم

بــە  بەداخــەوە،  بــەاڵم  بکرایــە،  دەبــوو 

هــۆی مەرگــی ئــەوەوە، لــە ســەرەتای ڕێــدا 

ــا. ــێ م ــە ج ب

ــێوازە  ــۆڕ و ش ــان و پ ــە پ ــدە فیکریی ــە دی ب

نــاو  لــە  کــە  ڕێکەکــەی،  پەخشــانئامێزە 

ئەکادیمییەکانــدا دەگمــەن  فەیلەســووفە 

بــوو، ڕۆڕتــێ هاوشــێوەی چەنــد کەســێکی 

ــتەکان  ــی خــۆی ش ــە هاوچەرخەکان ــەم ل ک

و پرســەکانی ڕاوەشــاندن و هــەرای نایــەوە.

ــە  ــەرەتایییانەیە، ک ــە س ــەو کەس ــێ ل ڕۆڕت

ــەفەی  ــی فەلس ــوان خوێندنگەکان ــردی نێ پ

»شــیکاری« و فەلسەفەی »کیشــوەریی«یان 

ــەی  ــە لەوان ــردە تژیی ــەو پ ــتە ئ ــڕی )ئێس ب

بەســەریدا دێــن و دەچــن(. ژیانێکــی نوێــی 

بەبــەر نەریتەکانــی فیکــری پراگاتیزمــدا 

ــری  ــە فیک ــی ل ــدا بەرگری ــردەوە،  و لەوێ ک

کەســایەتییە دامەزرێنەرەکانــی ئــەو فیکــرە 

دەکــرد، لــە منوونــەی »ولیــەم جەیمــس« و 

بــە تایبەتیــش »جــۆن دێــوی«. هەمــان کات 

ــێ و  ــە فەلســەفییەکەی ڕۆڕت ــوی پاڵەوان دێ

منوونــە و ســامپڵی تایبەتــی وی بــوو بــۆ 

بــە  زۆر  کــە  دیموکراتخــواز،  ڕۆشــنبیری 

ــەو  ــی ئ ــی کەلتوری ــە ئاخاوتن ــەوە ل چاالکیی

ــردووە. ــداریی ک ــەردەمەدا بەش س

دەربــارەی  گشــتییەکاندا  دیالۆگــە  لــە 

و  فــراوان  بابەتــی  زۆر  کۆمەڵێکــی 

بەردەوامــی  بــە  دواوە.  مشــتومڕ  جێــی 

بەدواداچوونــی بــۆ کتێــب دەکــرد و لەســەر 

وتــار و گۆڤــار و ڕۆژنامــەکان لــە پێنــاو 

کۆمێنتــی  خوێنــەران  هەمــوو  گەیشــتنە 

خــۆی دەدا، و نــەی دەویســت تەنهــا لەنێــو 

بــدات. توێژەرانــدا خــۆی قەتیــس 

لــە »وتــارە پەیوەندیــدارەکان بــە فێرکردنــی 

ــازاڕ، و  ــی ب ــی بنەڕەتگەرای ــتی، و ڕەوت گش

جەنگــی ئێــراق«،  »کەیســی بلەیــک«ی 

مێژوونــووس تیبینــی ئــەوەی کــردووە: » 

ــرین و  ــەرە پەرۆش ــە ه ــە ل ــێ یەکێک ڕۆڕت

 ... گشــتییەکان  ڕۆشــنبیرە  ڕەوانبێژتریــن 

منوونەیەکــە بــۆ ئــەوەی مایــکڵ واڵــزەر 

لــە  داوا  بیرمەندێــک،  نابــوو:  نــاوی 

ــەو  ــت ئ ــە ئاس ــتانیانی دەکات، ل هاونیش

ــە وای  ــەون، ک ــەدا دەربک ــا ئەخالقییان بەه

پیشــان دەدەن زۆر بەالیانــەوە گرنــگ و 

ئازیــزن«.

کتێبەکانــی ڕۆڕتــێ: »فەلســەفە و ئاوێنــەی 

ــزم  ــی پراگاتی رسوشــت 1979«، »ئاکامەکان

کۆمیدیاگەرایــی،  »کتوپڕیــی،   ،»1982

ــی  ــتباربۆیەکگرتن 1998«، »تەواوکردن دەس

لــە  چەپگەراییــی  هــزری  واڵتەکەمــان: 

 ،»1998 بیســتەمدا  ســەدەی  ئەمریــکای 

»فەلســەفە و هیــوای کۆمەاڵیەتــی 1999«، 

ــی ڤاتیمــۆ:  ــە هاوبەشــی لەگــەل جیان و »ب

داهاتــووی دیــن 2005«.

مێندێتــا«ی  »ئێــدوارد  ڕابــردوو،  ســاڵی 

چاوپێکەوتنــی  ژمارەیــەک  فەیلەســووف، 

ناونیشــانی  بــە  ڕۆڕتێــی  قەشــەنگی  زۆر 

»ئاگاتــان لــە ئــازادی بێــت، حەقیقــەت 

ــردەوە،  ــی« باڵوک ــە خۆیەت ــاگای ل ــۆی ئ خ

منیــش خۆشــحاڵم بــەوەی چاوپێکەوتنێکــم 

بەروارەکــەی  داوە،  ئەنجــام  لەگەڵیــدا 

ســاڵی   .1989 ســاڵی  بــۆ  دەگەڕێتــەوە 

ــی  ــەوەی کتێب ــردووش »2017« باڵوبوون ڕاب

»فەلســەفە وەک سیاســەتێکی کەلتووریــی« 

بینــی، کــە بەرگــی چــوارەم و  بەخــۆوە 

کۆتابەرگــی کارە فەلســەفییەکانی ڕۆڕتــێ 

ــوو. ب

»تۆمــاس  خەاڵتــی  بەخشــینی  بــە 

جیڤەرســۆن« لــە مانگــی هەشــتی 2018 

ئەمریکــی«  فەلســەفەی  »کۆمەڵــەی  دا، 

»ڕۆڕتــێ  کــردەوە:  لــەوە  جەختیــان 

بەشــدارییەکی ئاوارتــە و کاریگــەری لــە 

فەلســەفەی ئەمریکی و لــە چوارچێوەیەکی 

فراوانریشــدا لەســەر ئاســتی توێژینــەوە 

لــەو  هــەر  هەبــوو«.  مرۆییــەکان 

شــایەتییەیاندا هاتبــوو: ڕۆڕتــێ کاری بــۆ 

دووبــارە پێناســەکردنەوەی فەلســەفە کــرد، 

ــە،  ــتێکی بێکۆتاییی ــوو، ش ــی واب ــەوەی پێ ب

پســپۆڕییە،  و  تایبەمتەنــد  چاالکییەکــی 

ــی  ــی، کۆمەاڵیەت ــێوەیەکی دیموکرات ــە ش ب

و  توێژینــەوە  پێنــاو  لــە  کەلتووریــی  و 

ئاڵوگۆڕکردنــدا...». و  بیرکردنــەوە 

فەیلەســووفی  بەخاکســپاردنی  لــە 

جــۆرج   – »هانــز  ئەڵانــی  بەناوبانگــی 

گادامێــر«دا، ســاڵی 2002، ڕۆڕتــێ نووســی: 

زینــدوو،  شــێوەیەکی  بــە  »گادامێــر 
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ساڵی شانزەیەم 

نەریتــی  نــاو  شــتەکانی  بەبەهاتریــن 

بەرجەســتە  ئەورووپــی  هیومانیســتانەی 

نیســبەت  بــە  خۆشــی  ڕۆڕتــێ  دەکات«، 

ئەمریکییــەوە  هیومانیســتانەی  نەریتــی 

ــر  هەمــان کاری کــرد .... بێگومــان زۆری بی

دەکەیــن!

***

بەرامبــەر  چییــە  هەســتت   *
ــە  ــیی ب ــڕ پەرۆش ــی پ ئالوودەبوون
کارەکانــت لــە ئێرانــی ئــەوڕۆدا؟ 
ســاڵی 2004 بانگێشــت کرایــت، بۆ 
ئــەوەی چەنــد وانەیــەک لــە تــاران 
گرنگییەکــی  دیتــت  بڵێیتــەوە، 
زۆتــر بــەو قســانە دەدرێــت تــۆ 
دواییانــەش  بــەم  دەیانکەیــت. 
گەنجــی«  »ئەکبــەری  لەگــەڵ 
جوداخــوازی ئێرانــی لــە کالیفۆڕنیا 
یەکترتــان دیــت، لــە نێوانتانــدا 
ڕوویــدا.  دریــژ  گفتوگۆیەکــی 
ــە  ــارت ل ــی م ــن مانگ ــاوکات م ه
ئێــران بــووم، زۆربــەی کتێبەکانتم 

بینیــن، ئەمــە جگــە لــە کۆمەڵێــک 
ــە  ــدارییەکانت، ب ــار و بەش ــە وت ل
و  ئینگلیــزی  زمانــی  هــەردوو 
فارســی، پرســیاری مــن ئەوەیــە، 
لــەو شــتانەدا چــی دەبینیــت؟ یــان 

تێبینــی چــی دەکەیــت؟
- کاتێــک ســەرم لــە تــاران دا، شــۆک بــووم، 

کــە بیســتم هەندێــک لــە نووســینەکانم 

بــاش  ژمارەیەکــی  و  فارســی،  کراونەتــە 

خوێنەریــان هەیــە. ســەرم ســووڕما، کــە 

دیتــم ئــەو دیالۆگــە قورســانەی لەگــەڵ 

ئەورووپــی  و  ئەمریکــی  فەیلەســووفانی 

گرنگیدانــی  جێــی  کەوتــووم،  تێــی 

خوێندکارانــی ئێرانــی بێــت. بــەاڵم ئــەو 

وتــارەی  لــەو  فراوانــەی  پێشــوازییە 

فەلســەفە«  و  »دیموکراســی  دەربــارەی 

پێشکەشــم کــرد، کردیــان. دەری خســت 

بــە کردەیــی گرنگیدانێکــی زۆر هەیــە بــەو 

کــردوون. باســم  بیرۆکانــەی 

ــش  ــێتیەکی تری ــم، کەس ــان وت ــک پێی کاتێ

لــە ئێــران زۆر بــاس دەکرێــت و بەرچــاوە، 

ــەو  و ئەویــش »هابەرمــاس«ە، گەیشــتمە ئ

بۆچوونــەی، هــۆکاری ئــەوەی پێشــوازیی 

لــە کارەکانــم دەکرێــت لــە ئێرانــدا ئەوەیــە؛ 

ــدا  ــیی کۆمەاڵیەتی ــای دیموکراس ــە یۆتۆپی ل

ــەدا،  ــەو یۆتۆپیای ــم. ل ــدی هابەرماس هاودی

ــا  ــتە ئینتی ــەی ئێس ــەو وەزیفان ــەی ئ زۆرب

ــان دەکات،  ــی خزمەتی ــی دین ــۆ گرووپێک ب

ــاوی  ــاس ن ــەوەی هابەرم ــەوە ب دەگۆڕدرێن

ــت »نیشــتانپەروەریی دەســتووری«،  دەنێ

شــێوازەکانی  لــە  یەکێــک  بێگومــان 

نیشــتانپەروەری – هاودەســتیی لەگــەڵ 

هاوبــەش  ئومێــدی  و  هاونیشــتیانیان، 

بــۆ داهاتــووی واڵت – پێویســن، ئەگــەر 

هەتــەر  بــە  سیاســەتکردن  ویســتان 

تیۆکراســیدا،  دەوڵەتــی  لــە  وەربگریــن. 

چەپگــەرای  ئۆپۆزیســیۆنی  دەبێــت 

سیاســی هەمیشــە ئامادەبێــت بــۆ ئــەوەی، 

ڕووبــەڕووی ئــەو بانگەشــەیەی پیاوانــی 

دینــی ببێتــەوە، کــە دەڵیــن گوایــە شوناســی 

میللــەت لە میانــەی نەریتــە دینییەکانییەوە 

ــتی  ــەپ پێویس ــە چ ــت. بۆی ــاری دەکرێ دی

کاتێک سەرم لە تاران دا، شۆک بووم، کە بیستم هەندێک 
باش  ژمارەیەکی  و  فارسی،  کراونەتە  نووسینەکانم  لە 
دیالۆگە  ئەو  دیتم  کە  سووڕما،  سەرم  هەیە.  خوێنەریان 
قورسانەی لەگەڵ فەیلەسووفانی ئەمریکی و ئەورووپی تێی 

کەوتووم، جێی گرنگیدانی خوێندکارانی ئێرانی بێت
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بــە جۆرێکــی دیاریکــراوی ســیکۆالریزمی 

تــژی لــە پەرۆشــیی ئەخالقییانــە هەیــە، 

ــە  ــەت ب ــی میلل ــی پەیوەندی ــە جیات ــە ل ک

ڕێزگرتنــی  دەوری  بــە  زیاتــر  خــوداوە، 

ــەوە. ــڕ ببێت ــردا چ ــە یەک ــان ل هاواڵتی

لــەو  مــن  تایبەتییەکانــی  ڕا  و  بیــر 

»جــۆن  و  »هابەرمــاس«  لــە  بارەیــەوە، 

دێــوی« یــەوە وەرگیــراوە. لــە دەیەکانــی 

دێــوی  بیســتەمدا،  ســەتەی  ســەرەتای 

بــۆ  کەلتوورێکــدا  خوڵقاندنــی  لــە 

ئەمریکییــەکان بەشــدار بــوو، کــە تێیــدا 

ــی  ــی هۆگربوون ــە ڕێ ــی ل ــەوان دەیانتوان ئ

زیاتــر بــە دامــەزراوە دیموکراتــەکان ) و 

ئومێــدی بــەردەوام بــە باشــرکردنی ئــەو 

ــیحییەکەیان  ــە مەس ــە( دینداریی دامەزراوان

کۆتاییــدا،  دەیانــەی  لــەم  هەڵپەســێرن. 

جــۆرە  ئــەو  وەســفی  هابەرمــاس 

ــۆ ئەورووپییەکانــی  کەلتــوورەی دەکــرد و ب

پێشــنیار دەکــرد. هابەرمــاس پێــی وایــە، 

ســەرکردە  ڕووبەڕووبوونــەوەی  لــە 

»بیندیکتۆســی  وێنــەی  لــە  دینییەکانــی 

ســێزدەیەم« و ئایەتوڵاڵکانــدا. جێگــرەوەی 

و  »ڕێژەگەرایــی«  نــە  دینــی،  عەقیــدەی 

ئــەو  بەڵکــوو  »ناڕیشــەگەرایی«یە.  نــە 

جێگرەوەیــە بریتییــە لــە شــێوازە نوێیەکانــی 

ــی ڕێنیســانس  ــە فەزڵ ــە ب هەماهەنگــی،  ک

مومکینــە. و  دەچێــت  تــێ  ڕێــی 

»لــە  دا:  لێدوانــی  پاپــا  دواییانــە  بــەم 

ئەورووپــادا کەلتوورێــک پــەرەی ســەندووە، 

تەنهــا  نــە  دژیەکــە  ڕادیکاڵریــن  کــە 

لەگــەڵ  بەڵکــوو  مەســیحییەتدا،  لەگــەڵ 
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ساڵی شانزەیەم 

ــی  ــی و ئەخالقییەکان ــە دین ــەواوی نەریت ت

و  دێــوی  دژیەکــە«،  مرۆڤایەتیشــدا 

وەاڵمــی  شــێوەیە  بــەو  هابەرمــاس 

دەدەنــەوە: ئــەو کەلتــوورەی لە ســەردەمی 

هەمــوو  کــرد،  گەشــەی  ڕێنیسانســەوە 

ئــەو شــتانەی مەســیحییەتی هێشــتەوە، 

ــێ  ــزگاری ل ــتنەوە و پارێ ــیاوی هێش ــە ش ک

ــەتەیەی  ــەو دوو س ــاوەی ئ ــە م ــن. ل کردن

لــە  نەریتــی  دوو  خۆرئــاوا  ڕابــردوودا، 

نەریتێکــی  پێکــەوە کۆکردنــەوە:  خۆیــدا 

 - دیاریکــراو،  ســیکۆالری  ئەخالقگــەری 

نەریتێــک پێــی وایــە، ئــەوە کۆدەنگیــی 

ئازادانــەی دانیشــتوانی نــاو کۆمەڵگەیەکــی 

ــەرچاوەی  ــە س ــت ببێت ــە، دەتوانێ دیموکرات

ــەو  ــە ئ ــم وای ــەکان . پێ ــە ئەخالقیی زەرورەت

گۆڕانکارییــە لــە پێشــبینییەکاندا، گرنگریــن 

بــە  خۆرئــاوا  ئــەوڕۆ  تــا  پێشــکەوتنێکە 

بــڕوا  دەمەوێــت  بێــت.  هێنــا  دەســتی 

بــەوە بێنــم، ئــەو گەنجانــەی لــە ئێــران 

ــگا  ــەی نی ــان دوام، ئەوان ــن و لەگەڵی دیتم

دێــوی  و  هابەرمــاس  نوســینەکانی  لــە 

وەردەگــرن، و ئازایەتیــی بیرمەندانــی وێنەی 

جەهانبەگلــوو«  »ڕامیــن  و  »گەنجــی«  

دەتوانــن  خۆیــان،   پێشــەنگی  دەکەنــە 

ڕۆژێــک دابێــت ببنــە نــاوک و هەوێنــی 

ئیســالمی. ڕێنیسانســی 

* ئاماژەتــان بــە دەســتگرتنی توند 
بــەو دامــەزراوە دیموکراســییانەوە 
کــرد، کــە کۆمەکــی دێوی کــردووە 
بــۆ پەرەبەخۆدانــی، ئەمــە جگــە 

لــە »ئومێــدی پــڕ لــە پەرۆشــی بــۆ 
باشــترکردنی ئــەو دامەزراوانــە«، 
ــتی  ــۆ ڕاددەی پێویس ــڕوای ت ــە ب ب
دامــەزراوە  باشــترکردنی  بــە 
دیموکراتەکانــی ئێمــەی ئــەوڕۆ لــە 
کوێدایــە و چەنــدە؟ پێــش ســێ 
ســاڵ دەربــارەی ئــەوە پرســیبووت 
ئاخــۆ ئێمــە بــەرەو ئــەوە ناڕۆیــن، 
نابــوو:  نــاوت  خــۆت  هــەر  کــە 

»پۆســت دیموکراســی«؟
- پێــش 11 ی ســێپتێمبەر، پێــم وابــوو ئــەو 

بــوارە ســەرەکییەی پێویســتە دامــەزراوە 

بکرێــت  باشــر  تێــدا  دیموکراســییەکانی 

بریتییــە لــە بــاوی کــۆن: پێویســتە ئــەو 

خوڵقاندنــی  پێنــاو  لــە  دامەزراوانــە 

نێــوان  لــە  ژیانکــردن  لــە   یەکســانیی 

منداڵــی هــەژارەکان و دەوڵەمەندەکانــدا 

لەگــەڵ  دەچــوو،  پــێ  بهێنیــن.  بــەکار 

ــن  ــی جەنگــی ســارددا، بتوانی ــی هاتن کۆتای

پڕۆگرامــە  ئــەو  ســەر  بگەڕێینــەوە 

کۆمەاڵیەتــی – دیموکراســییە کالســیکییە.

ــە  ــێپتێمبەر، زۆر ڕوون ــەاڵم دوای 11 ی س ب

دەدات  هــەوڵ  سیاســی،  ڕاســتڕەوی 

ــگ  ــە »جەن ــزم« ب ــی کۆمۆنی »دژایەتیکردن

بگۆڕێتــەوە.  جیهانــی«  تیــرۆری  دژی 

ــۆ  ــا ب ــە تەنه ــەک، ن ــەوەش وەک بیانووی ئ

پارێــزگاری کــردن لــە ئاسایشــی نەتەوەیــی 

هەڵگێڕانــەوەی  بــۆ  بەڵکــوو  واڵت، 

دیموکراســییە  سیاســییەکانی  دامــەزراوە 

ــەرانی  ــارەی سەرنووس ــەو وت ــەکان. ئ دێرین

گۆڤــاری »لەنــدەن« بــە نــاوی »پۆســت 
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دیموکراســی«یەوە باڵویــان کــردەوە، لــە 

بنەڕەتــدا بــە ناونیشــانی »ڕووبەڕووبــەوەی 

ــی«  ــی نەتەوەی ــی ئاسایش ــرۆر و دەوڵەت تی

ەوە بــوو.

ــدا  ــارەی تێ ــەو وت ــەی، ئ ــەو کات ــان ئ هەم

 ،)٢٠٠٤ چــواری  )مانگــی  باڵوکرایــەوە 

ترســی ئــەوەم لــێ نیشــت ئیــدارەی بــووش، 

ڕای گشــتی ئەمریکــی لەگــەڵ خــۆی هــاوڕا 

دەکات، و لــە پەراوێزخســتنی ئازادییەکانــی 

لــەوە  دەبێــت.  ســەرکەوتوو  هاواڵتیــان 

ترســام 11ی ســێپتەمبەر، ئیمکانییەتــی ئەوە 

بداتــە بــووش، ئــەو پڕۆژەیــە  بخاتــەوە 

گــەڕ، کــە ســەرۆک ئایزنهــاوەر نــاوی نابــوو 

ســەربازی«   – پیشەســازیی  »گالیســکەی 

ــەاڵتی  ــی دەس ــراوان کردن ــتی ف ــە مەبەس ب

خــۆی بەســەر حکومەتــی ئەمریکییــەوە بــە 

ــت. ــەکاری بێنێ ــینە ب ــێ پێش ــێوەیەکی ب ش

ــت و  ــەر بێ ــرد، ئەگ ــەوەم دەک ــبینی ئ پێش

ــدا،  ــارێکی ڕۆژئاوایی ــە ش ــتەکان ل تیرۆریس

تەنهــا چەکێکــی ئەتۆمــی بــە قەبــارەی 

ــەوە  ــەوە، ئ ــای دەســتی بتەقێنن ــەک جانت ی

دەربازیــان  دیموکراســییەکان  دامــەزراوە 

ــەوکات ئاژانســەکانی هەواڵگــری  ــت. ئ نابێ

ڕۆژئاوایییــەکان  دیموکراســییە  لــە  ڕێ 

هاوشــێوەی  دەســەاڵتی  و  دەگــرن، 

ــەی جــی  دەســەاڵتەکانی »گۆســتابۆ« و »ک

ــت. ــی دەدرێ ــان پ ــی« ی پ

گشــتی  ڕای  الیــەن  لــە  ئێســتە 

ــوش  ــدارەی ب ــەرکۆنەی ئی ــەوە س ئەمریکیی

دەوڵــەت  ئێــراق،  کارەســاتی  دەکرێــت، 

ئەورووپــی  داهاتــووی  حکوومەتانــی  و 

ــدارەی  ــی ئی ــوێنکەوتنی هەنگاوەکان ــە ش ل

ئەمریکــی  ســەرکردایەتی  و  ئەمریکــی 

بــاوەڕم  بــەاڵم هێشــتاش  دوودڵ دەکات. 

ئاکامێکــی  دیموکراســی،  کۆتایــی  وایــە، 

و  ئەتۆمییــە،  تیــرۆری  گریانەکــراوی 

نازانــم چــۆن دەربــارەی ئــەو مەترســییەش 

یــان  بێــت  ئێســتا  بــدەم.  هۆشــداری 

ــێپتێمبەر  ــی 11 ی س ــوو، ڕووداوەکان داهات

لــە الیــەن گرووپگەلێکــی تیرۆرســتییەوە 

گەورەتــر  و  فراوانــر  شــێوەیەکی  بــە 

ــەوە. دەترســم دامــەزراوە  ــارە دەکرێن دووب

بەرگەگرتنــی  توانــای  دیموکراتییــەکان 

نەبێــت. زۆریــان  وا  فشــاری 

* ئایــا دروســتە بڵێیــن لــەم چەنــد 
ســاڵە کەمــەی دواییــدا، مەیلــت 

بــەرەو چــەپ گــۆڕاوە؟
- نەمزانیــوە بووبێتــم بــە چــەپ، بەڕاســتی 

بگــەم  تــێ  لــەوە  دەکــەم،  کونجکۆڵیــی 

کاتێــک  دەربکــەوم.  وا  توانیومــە  چــۆن 

بورجەکــە  دوو  دەربــارەی  هەواڵەکانــم 

بیســت، یەکــەم شــتێک هــات بــە خەیاڵمدا 

ــۆ بڵێــی بــۆش  ــە، ت ــای خوای ــوو: »ئ ئــەوە ب

و  بــەر  نەگرێتــە  ڕێگەیــە  ئــەو  هەمــان 

دوای  هیتلــەر  کــە  نەهێنێــت،  بــەکاری 

کاری  بــە  ڕایخســتاگ  ئاگرکەوتنــەوەی 

هێنــا«. بــە هیــچ شــێوەیەک لــە ســەردەمی 

هەڵبژاردنــی ڕیگانــەوە، وەک کۆمەڵێــک 

لــە  بێویــژدان  تێرنەخــۆرەی  ســەمەرەی 

ئــەوەی  نەڕوانیــوە.   کۆماریخوازەکانــم 

ــرۆر«ەوە  ــگ دژی تی ــە »جەن ــدی ب پەیوەن

چەپڕەوانــی  لــە  زۆر  وەک  هەیــە، 

بــۆ  بــەر:  گرتــە  ڕێــڕەوم  هەمــان  تــر 

لــە  تاڵیبــان  دژی  جەنــگ  بەرژەوەنــدی 

ــۆ ســەر  ئەفغانســتان و دژایەتــی جەنــگ ب

ــەتی  ــە سیاس ــدی ب ــەوەی پەیوەن ــراق. ئ ئێ

ناوخۆیییــەوە هەیــە، هێشــتا پشــتگیریی 

و  دەوڵەمەنــدەکان  دەوڵەمەندبوونــی 

دووبــارە  دابەشــکردنەوەی پــارە بەســەر 

کرێکارانــدا دەکــەم )ئەگەرچــی هۆکارەکانی 

نەکــراون(.  خۆماڵــی  بەرهەمهێنــان 

»کەلتووری«یەکانیشــدا،  مەســەلە  لــە 

دەربــارەی  پێشــر  گومانانــەی  ئــەو 

هاوڕەگەزبــازان هەمبــوو  هاوســەرگیریی 

نــەم مــاون. بــەاڵم گۆڕانکارییەکــە بــەو 

نییــە. زۆر  شــێوەیەش 

دانی پۆستێڵ:
ماوەیەکــی کــەم دوای ئــەوەی پرســیاری 

نامەیەکــی  ژنەکــەی  نــارد،  بــۆ  دواتــرم 

بــاری  بەوەدابــوو،  ئامــاژەی  نــاردم،  بــۆ 

دوو  دوای  و  تێکچــووە،   تەندروســتی 

کــرد. دوایــی  هەفتــە کۆچــی 

سەرچاوە: 

ــارد  ــات ريتش ــر كل ــە: آخ ــەڕی حیکم ماڵپ

للعربيــة:  بوســتيل،  داين  حــاوره:  روريت، 

.2018/6/8 جديــدي  محمــد 


