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لێکەوتەکانی نەبوونی پەروەردەی فەلسەفی لە هزری 

 کوردیدا

 توێژەر:

 دیار عبدالباقی خلیل م.ی

 / کۆلیژی ئاداب/بەشی فەلسەفەمامۆستا لە زانکۆی سەالحەدین

 پ.ی.د پوال عبدالصمد محمود 

 زانکۆی راپەڕین/ بەشی دەروونناسیمامۆستا لە 

 ماموستا شیروان شریف عزیز / زانکۆی راپەڕین

 

 پوختە:
 دەکرێت بابەتەکە ئەو گۆشەنیگایەی لێوەی تەماشای لە روانین بۆ بابەت یان پرسێک      

. رەنگە لە زۆر رەهەند و گۆشەنیگاوە تاوتوێی دەکرێتدەستنیشانکەری ئەو ناوەرۆکەیە، کە 

کوردی وەک بابەتیک لەبەرچاو بگیرێت و توێژینەوەی لەبارەوە بکرێت، جا  هزریبکرێت 

...هتد بێت. بەاڵم ئەوەی جێی سەرجمانە لەم کۆمەالیەتی، دەروونیدەکرێت ئەو رەهەندە سیاسی، 

توێژینەوەیەدا تێڕوانینێکی فەلسەفیانە. هەر رەهەندێک لەم رەهەندانە وەک چاویلکەیەک وان، گەر 

لە چاو بکرێت دونیا بە سەوزی دەبینین و گەر شین بێت بە شینی، کەواتە چاویلکەی سەوز 

 هزریگۆشەنیگای تێڕوانین بۆ بابەتێک بە دیارخەری پرسیار و گرفتی جیاوازە لە بابەتەکەدا. 

کوردی بەدەیان کێشەوە دەناڵێنێت و گیرۆدەیە، بەاڵم هەندێک، لەم کێشانە لە بوونیاد و 

ێک لێی بێ ئاگان و گیرۆدەن یدا چەقیان بەستووە و ئافەتێکن زۆری کوردعەقڵتراکچەرەکانی س

رەگ و  ،کوردیدا هەن هزریرەنگە بەشێکی زۆری ئەم گیروگرفتانەی لە ئۆنتۆلۆژیای  پێوەی؛

 کە هێندە لە مێژە پێوەیانەوە دیلین، نەبوونی پەروەردەیەکی فەلسەفیانە بگەڕێتەوەریشەیان بۆ 

دەهێنین. رەنگە بە هەڵەدا  ناو نەستمانەوە و بێئاگایانە بەکاریانخوومان پێوە گرتوون و رۆچۆتە 
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کومەڵگای کوردی پێوەیانەوە  هەنوکەزۆرێک لەو نەهامەتی و کێشانەی  ین گەر بڵێیننەچووب

بۆ  مان نەکردۆتە سەنگی مەحەکعەقڵباوەڕ نین و عەقڵ، بۆ ئەوە دەگەڕێتەوە ئێمە دووچارە

هەر ئەمەش وای  بە واتایەکی دیکە پەروەدەیەکی فەلسەفیانەمان نییە. هەڵسەنگاندن و بریاردان.

کردووە ژیانی فەلسەفیانە واتە ژیرمەندانە بە پەراوێز خرێت و بە دەیان ئافەت تەنگمان پێ 

 هەڵچنن.

 ،ە هۆی میتۆدێکی شیکاری رەخنەییلە گۆشەنیگایەکی فەلسەفی بلەم توێژینەوەیەدا هەوڵ دەدرێت  

و لە پەروەردەیەکی  هەنکوردیدا  ە بوونیاد و ئۆنتۆلۆژیای کۆمەڵگا و تاکیل لێکەوتانەی گرنگترینی ئەو

و ئافەتانەی بەهۆی بەئاگا بهێنرێت لە و تاکی کورد پێ بدەیینئاماژەی  نافەلسەفییەوە سەرچاوە دەگرن

 وچاریان بووە.باوەری دوعەقڵدوور کەوتنەوە لە 

لە )ئالوودەبوون بە ئایدلۆژیا، بریاری پێشوەختە، دۆگماتیزم،  نگترینی ئەو کێشانەی هەن، بریتیینلە گر

بنەما ( ئەم  ...هتدئارەزوو باوەڕی، وەهم، الساییکردنەوە، تاکڕەوێتی )مۆنیزم( و ئەنتی پلۆرالیزم

باوەری عەقڵدوور کەوتنەوە لە بە دیار دەکەون و بە  نەبوونی پەروەردەی فەلسەفیانە نێگەتیڤانە لەگەڵ

ی گشتی و بەڵگەخوازی لۆژیکی تۆخ دەبنەوە. بە شێوەیەک عەقڵبە رێژەی دووری لە  و گەشەدەکەن

لە راستیدا دەکرێ بگووترێت بەشێکی زۆری کوردی دەناڵینێت بەدەست ئەم خەسڵەتە نێگەتیڤانە و  هزری

 ئەم ئافەتانەوەیە.  نائاگایی لە بوونی لە بەرئەنجامیئێستای کۆمەڵگای کوردی  ناڵەبار و ناهەمواری دۆخی

 

 پێشەکی 

پەروەردەی فەلسەفی، جۆرێکە لە راهێنان و بە مەبەستی وەگەرخستنی هزر و ژیر وەک بنەمای     

بە واتایەکی تر چۆنێتی بەرێوەبردنی ژیانە لە ژێر سێبەری ئەقڵدا، کە ئەمە  سەرەکی لە روانین بۆ ژیان.

دەبێتە  و شرۆڤە و شیکاری دیاردەکانبۆ  ییبەڵگەبەری رێگای گرتنە و باوەڕیعەقڵخۆی دەاللەتە لە 

دەڵێت: "نحن  (مەال سەدرای شیرازی)فەلسەفاندن. وەک ە کایەی پرسیار و رەخنەی ژیرانە و تنهۆی ها

واتە  ،باوەریعەقڵبەم شێوەیە دوورکەوتنەوە لە  ؛)ئێمە رێچکەگری بەڵگەیین( اصحاب الدلیل"

  دوورکەوتنەوە لە فەلسەفاندن.

روونە پێشکەوتنی کۆمەڵگا و سیما شارستانییەکانی تەنها پەیوەست نییە بە پێشکەوتنی تەکنەلۆژیا و ئەوە 

لەمەر  وشیاری کۆمەڵگا گەشەسەندنی مەعنەوی و دەروونی و باڵەخانە و پرۆسە مادییەکانییەوە، بەڵکو

ەفە بنەڕەتیترین بوارە، فەلسپەروەردەیی لەم نێوەندەدا  ابووەکانی پشکی شێری بەردەکەوێت.دپرسە لە ئارا

 کاتەوە لەمەر خۆی و کۆمەڵگاکەی. کەواتە دوورکەوتنەوە لە یکە دەتوانێت مرۆڤ بە ئاگا بێنێت و وشیار

کوردی هیندە بەالی  هزریفەلسەفە هاوتایە لەگەڵ نەزانی و دواکەوتوویی هزری. بنەماکانی ئۆنتۆلۆژیای 
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، ئەمەش بۆتە هۆی بە دیارکەوتنی کۆمەلە باوەرییەوەنڵعەقبەالی فەلسەفە و و سۆزگەرایین، کەمتر ئایین 

  خەسڵەت و تایبەتمەندییەک لە بوونیادی کەسایەتی تاکی کوردی و کۆمەلگاکەدا.

ئەو رێگایانەی بانگەشەی گەیشتن بە حەقیقەت دەکەن زۆرن، )ئایین، زانست، فەلسەفە، تەسەوف...هتد( 

کراو و بە ئامانجێکی دیاری کراو لێکۆڵینەوە لە حەقیقەت هەر یەکێک لەم رێگایانە بە میتۆدێکی دیاری 

ەفە لە دەکات و شێوەی دەربرینی دەربارەی ئەزموونی خۆی لە حەقیقەت لەوانی دیکە جیاوازە. فەلس

گەر فەلسەفە بریتی بێت لە گرتنەبەری کەواتە  .ئەزموونی حەقیقەت دەکات ژیریو بەڵگەی  هزررێگای 

ی و ژیرانە بێت، کەواتە عەقڵحەقیقەت، یان رەخنەگرتن و پرسیاری ی بۆ گەیشتن بە عەقڵرێگای 

پراکتیزەکردنی  و باوەریعەقڵپەروەردەی فەلسەفیش باوەڕی و فەلسەفیانە ژیان. عەقڵفەلسەفاندن واتا 

لە هەموو کایەکانی ژیان. وەک ئەوە وایە کەسێک چاویلکەی ژیری بکاتە  بەڵگەییەرێگای لۆجیکی و 

پرسیاری و ژیر هەلسەنگێنم.  عەقڵوپاش من دەمەوێ هەموو دیاردەکانی ژیان تەنها بە چاوی و بڵێت لەمە

سەرەکی ئێمە لێرەدا ئەوەیە، ئایا تاکی کورد تا چەند بەم شێوەیەیە؟ لێکەوتەکانی دوورکەوتنەوە لە 

 چین؟  پەروەردەی فەلسەفی

خۆی لە  کە دەرەنجامی سیستەمی پەروەردەیەکی فەلسەفییە باوەرعەقڵکەسی کەواتە سەرەتا پێویستە بزانین 

لەبەرچاو چ خەسڵەت و تایبەتمەندییەکی هەیە و پاشان هەریەکە لەو خەسڵەت و تایبەتمەندیانە  خۆیدا

تاکی کورد و کۆمەلگای کوردیدا. بەم شێوەیە لێکەوتەکانی دوورکەوتنەوە لە  هزریبگرین لە بوونیادی 

 وکۆمەڵگای کوردی بە روونی سەر ئاو دەکەون. باوەری لە سەر تاکعەقڵ

 

 ئامانجی توێژینەوە:

لە کاتی بوونی کێشە و گیروگرفت، یەکەم هەنگاو زانین و ئاگامەند بوونە لەمەر بوونی ئەو کێشانە،      

ە ن شیکار و لێکدانەوەی کێشەکان و بردنیانە بۆسەر بنج و بنەوانییان، ئینجا لەسەر ئەم بنەمایانەیە، کپاشا

چارەسەری دروست و گونجاویان بۆ دەبینرێت. لەم توێژینەوەیەدا هەوڵدەدرێت ئەو کێشە و ئاستەنگانەی 

هەن و لێکەوتی نەبوونی لە نێو بوونیادی هزری تاکی کورد و ئۆنتۆلۆژیای کۆمەلگای کوردیدا 

 سەرەکیترینیشرۆڤە و شیکاری ئەوە بکرێت  بکرێت، لە هەمان کاتدادەستنیشان  پەروەردەیەکی فەلسەفیین

، بە و چۆن تووشیان بووینە ئەو ئافەتانەی بەهۆی دوورکەوتنەوە لە ئەقڵباوەری دووچاریان بووینە چییە

بۆ ئاشتکردنەوەی عەقڵ و نەریتی  کۆششێکەمەبەستی وشیاربوونەوە و هەوڵدان بۆ دوورکەوتنەوە لێیان. 

شۆرشێکی رۆشەنگەری و پەروەردەی فەلسەفیانە و ستەکی بوونی شیاربوونەوە لەمەر پێویکوردی و و

 شکاندنی بتەکانی ناو زەینی ئەم کۆمەڵگایە. 

 

 چەمکە کلیلییەکان:



 

 

 

 

 

306 
 

 احباث املؤمتر انعهمي اندويل انرابع املشرتك انثاني 

 "املستجدات احلديثة يف انتعهيم انعايل يف ظم انتعهيم االنكرتوني"   

 )اجملهد انثاني (  2020كانون االول  16-17

 

 .وەهم ،پلۆرالیزم، دۆگماتیزم ،خودناسی، پەروەردەی فەلسەفی، عەقڵباوەڕی

 

 

 

 

  کۆمەڵگای پاسیڤمرۆڤی بەرکار و: 

کە بەڵگەکانی  لەسەر بنەمای بەڵگە کار دەکات و تا ئەو کاتە شتێک بە شایانی پەسند دەزانێت، عەقڵ      

کەسێک پەروەردەی فەلسەفی و هۆکاری ساغ و پشتراست کردنەوەی بن. بەم شێوەیە  هەڵنەوەشابێتەوە

شیکاری  بەهۆی شرۆڤە و واتا. روواڵەتەکانناکەوێتە ژێر کاریگەری  و کەسێکە نابێتە کۆیلەکرابێت 

دیاردە و بابەتەکان و گێرانەوەیان بەسەر بنج و بنەوانیان لە بنەڕەت و هۆکاریان بەئاگایە و دەتوانێت 

بەهۆی بەڵگەوە ساغ و پشتراستیان بکاتەوە. ئەم تایبەتمەندییە وا دەکات هەمیشە کاریگەر بێت نەک 

 ئەنجامیشی داهێنانەکانن.  ، لێکەوت و دەرو کارابوون سروشتی خودێتی ژیرن یکارتێکراو. ئەکتیڤ

خۆی لەوەدا کەوێتەوە ب پەروەردەی فەلسەفیی دوور کەوتنەوە لە لە بەرئەنجام سەرەتاییترین دیاردە

، دیاردە و بیروبۆچوونەکانی دەورووبەر نە ژێر کاریگەریهەمیشە دەکەوتاکەکانی  کە ،دەبینێتەوە

 ی( نەک بکەربەرکارییە )ئۆبجێکتیڤە کۆمەڵگایەک، کە .کۆمەڵگایەکی پاسیڤ و وەرگر دێتەدی

هەبێت.   کۆمەڵگایی بەرکاری هەمیشە لە ژێر کاریگەریدایە نەک خۆی کاریگەری(. یڤ)سەبجێکت

 هەمیشە وەک مشەخۆر لە چاوەروانی دابینکردنی پێداویستییەکانیانن، نەک خۆیان دابینکەر و داهێنەر بن. 

لە هەمیشە  تاکی کوردیدا خەساوە. تاکی کوردیلە هزری  ،بیرۆکەی داهێنەرانە و هەوڵدان بۆ بوونیادنان

لە ئاست داهێنانەکان و لە ماو دادەمێنێت تەنانەت تامەزرۆیانە واق و وڕ ،چاوەڕوانیدایە بۆ بەکارهێنان

مەراقی بەکارهێنانیاندایە، بەاڵم بیر لەوە ناکاتەوە خۆی داهێنەر بێت، خۆی بوونیادنەر بێت. توانا و 

توانا ە پەراوێز خراون و فەرامۆشن. تاکی کوردی خودێکی داواکەر و بەکاربەرە، خودێکە لێهاتوویەکان ب

خۆی فەرامۆش کردووە و وەک بەچکە چۆلەکەیەک وایە لە چاوەڕوانی دایکی، و لێهاتوویەکانی 

دەرکردووە، بەاڵم دەستەودامان هەر لە  لەیە چیدی بچوک نییە و پەڕ و باڵیئەگەرچی ئەم بیچو

"عەقڵی خۆماڵی خەڵکی ئەم ناوەی خۆمان فێری ئەوە نەبووە ئەوەی دەیڵێن و ئەوەی دایە. چاوەڕوانی

دەیکەن رەنگدەرەوەی یەکتر بن، بنەما هزرییەکانی چوارچێوەی مەعریفی و مەزهەبییەکان خەڵک و تاکی 

ە و گریمانە خۆیان لەسەر ئەوە رانەهێناوە لە بیرکردنەوەدا وریا و ئاگادار و هەستیار بن و خۆیان بیرۆک

بۆ کێشە و چارەسەرییەکانیان بدۆزنەوە، وەرگرتنی ئاماژەکان الی ئەوان کاری بیرکرنەوەی خۆیان نییە 

بەقەد ئەوەی هەمیشە چاوەڕێن لەدەرەوەی دوور و نزیک ئاماژەکان دەرکەون، تاوەکو ئەوانیش الی 



 

 

 

 

 

307 
 

 احباث املؤمتر انعهمي اندويل انرابع املشرتك انثاني 

 "املستجدات احلديثة يف انتعهيم انعايل يف ظم انتعهيم االنكرتوني"   

 )اجملهد انثاني (  2020كانون االول  16-17

 

نین و لە بازنەی تاکتیکیانەی خۆیانەوە یەکسەر وەاڵمیان بۆ هەبێ. ئەم رەفتارانە هیچیان ستراتیژی 

 (٩٧، ال:٨١٠٢ساتەوەختیانە نەچوونەتە دەرەوە" )حوسەین، 

اناکانی نییە، خۆی داوە بەدەست بوونیادی کەسێتی تاکی کوردی بێ متمانەیە، متمانەی بە خۆی و تو

بەکاربەر، وەک بەاڵم وەک  ،. لەگەڵ پێشکەوتنەکان هەنگاو دەنێت رەوەندی رۆژگار و قەدەرەوە

بازارێک بۆ ساغ کردنەوەی شمەکەکان، وەک وەرگری ئایدیاکان، وەک جێبەجێ کاری پرۆژەکان، خۆی 

خاوەن پرۆژە و ئایدیا نییە. کۆمەڵگای هاوردەکار، هاوردەی ئایدلۆژییە جۆراوجۆرەکان دەکەین، هاوردەی 

کردووە ئێمە لە کوێی تەکنەلۆژیا دەکەین، هاوردەی پرۆژە دەکەین، بەاڵم هەرگیز پرسیارمان لە خۆمان نە

وشیار بوونەوە لەمەر خۆمان و هەڵکەوتمان،  ئەم پرۆسەیەداین و تاکەی دەمانەوێت مشەخۆر بین؟!!

لەم گەردوونە و زانینی ئەوەی وەک مرۆڤێکی بیرکەرەوە و دۆزەرەوە  ،ئاگامەندبوون لە پێگەی بوونێتیمان

و  ەرئەنجامی عەقڵباوەڕینەن لە بچۆن دەتوانین دەستپێشخەر بین نەک چاوەروان کەر، ئەو شتا

 دەکەونەوە و هەنگاوی یەکەمن بۆ شۆرشێکی رۆشەنگەری کوردی.  پەروەردەی فەلسەفییەوە

 

 

 هەوڵدان بۆ نەگۆڕی 

بزۆکییە،  عەقڵ، سروشتی بەرەنگاری و خۆ بەدەستەوە نەدانە ،عەقڵیەکێک لە تایبەتمەندییەکانی      

باوەڕ خودێکی خۆگونجێنیان عەقڵکەسانی  .گۆڕینی باری ئاسایی شتەکانە و هەوڵدانە بۆ باشتر کردنیان

ناقاییلن. نارازیبوون و وێڵبوون بە  نەوە سروشتی دەورووبەریان دەگۆڕن ونییە، بەڵکو بە پێچەوا

ان و هەڵوەشاندنەوە، بەاڵم کردنەوە و لێکدین، رەخنەگرتن و پرسیار کردن، شیدوای باشترین و کامڵت

لە کتێبی  (تۆامدۆ کۆنانک)نین. عەقاڵبە مەبەستی بوونیادنانی باشتر و باشتر، سروشتی بیرکرنەوەی 

کەس لەوە کەڕ تر نییە، کە نایەوێ ببیسێ و کەس )نەزانی تازە و گرفتی کەلتور(دا دەڵێت: " 

، ٨١١٢" )کۆناک، ساغە و هەم چاولەوەش کوێر تر نییە نایەوێ ببینێ، لە کاتێکدا هەم گوێیان 

 هزری و کەسێتیجدان بۆ ئۆنتۆلۆژیای کۆمەڵگای کوردی و بوونیادی نبەسەر( ٠٢٨_٠٢٠ص: 

تاکی کوردی ئەوە بە روونی بەدیار دەکەوێت ئێمە مرۆڤێکی خۆ گوونجێنین، هەمیشە خۆمان لەگەڵ 

لە ئاست  بوێریمان نییە، ەهەی ترسنۆکماندەگونجێنین. خودێکی  ئارادابوو سروشت و هەڵکەوتی لە

ش و بارودۆخەکان، هەوڵی باشتر کردنی شتەکان نادەین و خۆمان وسەرکەشی کردن و گۆڕینی رە

هەمیشە بەوپەڕی توانامان هەوڵمان داوە خۆمان  ،دەکەیینروشت و یاسا سروشتییەکان تەسلیمی س

نج و ئاواتمانە، دڵخۆش هیچ شتێ نەگۆڕین. وەک خۆ مانەوە، جێگیری و نەگۆڕی ئاما و بگونجێنین

، نەوەک ئەوەی هەمیشە ترساوین لە بوونیادنانی داهاتووبەوەی چۆن بووین وەها بمێنین. دەبین 

شی لە ئارادابوومان زۆریش خراپ بووبێت. قەناعەت ورە تەنانەت گەرخراپتر بێت،  ئێستامان لەو
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رێژایی مێژوو قەناعەتی هەبووە پرسێکی زۆر کێشە ئامێزە لە پرسە ئەقلییەکاندا، نەریتی کوردی بە د

کێشەی ئێمە لەو "نەک بەو شتانەی هەیبووە، بەڵکو قانیع بووە بەو شتانەی تەنانەت نەشیبووە. 

نەگۆڕییەیە لە باش بەخوێو نەکردنی هەستەکان و دواتر شعورمانە، کە ئەم دوانەشمان پەروەردە 

بە مانەوەمان لەسەر یەک شێوە  نەکرد نازانین پەی بە شتەکان بەرین، لەو حاڵەتەشدا هەمیشە

 (٠٨٨، ال: ٨١٠٢" )حوسێن، زانین قەناعەت دەکەین

پەرەسەندنی هزری بەهۆی هەڵوەشاندنەوەی یاسا جێگیر و نەگۆڕەکان و رەخنەگرتن لەوەی لە ئارادایە و 

بازنەیی و دارشتنی نەخشەپالنی تۆکمەتر و کامڵتر لەوەی لە پێشتر هەبووە دێتە ئاراوە. هزر لە رەوەندی 

دووبارە، نامۆ دەبێت و تواناکانی لە دەست دەدات، هەستی بێهوودەیی بەدیدێت. هەر کاتێک رەوەندێکی 

دووبارەی هەمیشەیی و جێگیر بێتە ئاراوە سنوورێکی دیاریکراو و بەرتەسک بۆ هزر دەکێشرێت. وەها 

ارە، هەستکردن بە رەوشێکی بێ دەرئەنجامی دووب(ن. 1دۆخێک بەرجەستەکەری ئەفسانەی )سیزیف

 .ەاڵم ناچاربوون بە بەردەوام بوونبێزاری و بێهوودەیی، ب

ئەم رەوشە بەروونی لە نێو کۆمەڵگای کوردیدا بەرچاو دەکەوێت، هەستکردن بە دووبارەیی، نەبوونی  

ئامانج، دانەڕشتنی نەخشەپالنێک بۆ داهاتوو، بێ ئۆمێدی لەمەر ئاییندە، ئەو شتانەن لەنێو ناخی تاکی 

وردیدا پەنگیان خواردۆتەوە. بەاڵم هۆکاری وەها دۆخێک چییە؟ بە دڵنیاییەوە دەکرێ بگووترێت یاخی ک

ی کوردییە لەمەر هەڵکەوتی لە ئارادابوو، ترسانە لە گۆڕانکاری. هەر ئەمەش وای کردووە عەقڵنەبوونی 

تبزوێنێ، ناهێڵێ ، چونکە عەقڵ نائارامت دەکات و دەوەرگێڕێت و پەروەردەی فەلسەفی عەقڵروو لە 

سووزگەراییانە بە قەناعەتەوە  بحەسێیتەوە و هەمیشە وێلت دەکات بۆ زانینی زیاتر و زیاتر؛ لەبەرئەوە 

 . نووساوین و خۆمان لە عەقڵ بێبەری کردووە 

 

 

 

 

 وودە نەبوون:بوون بە خود و ئاڵ 

بیرکردنەوە و سەرنجدانی هۆشیارانەی فەلسەفە جیهانبینییەکی ژیرەکییە چاالکییەکی تیۆرییە لە رێگای      

رێبازەکییەوە هەوڵ دەدات جەوهەر و راستەقینەی شت نەک روواڵەت، دوا هۆ نەک هۆی نزیکی 

قەومانی شت بزانێ. وەاڵمی ئەو کێشە و پرسیارانە بدۆزێتەوە، کە لە بەسەرهات و رووداوەکانی ژیان 

هەرنەبێ بە پاکانە کردن لێکیان بداتەوە. ئەم  دەکەونەوە و وەک گرێ کوێرە و کۆسپ دێنە بەرچاو یاخود

                                                           
1
 The myth of Sisyphus براواننە کتێبی ئەفسانەی سیزیف، ئەلبێرت کامۆ، وەرگێرانی، ئازاد بەرزنجی، دەزگای چاپ و باڵوکردنەوەی ،

  ٨١٠٢غەزەلنووس، سلێمانی 
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ئەرکە هەروا سووک و ئاسان نییە وای لە فەلسەفە کردووە بگرە ناچاری کردووە لە هەوڵی ئەوە دابێت 

پێوەندی داب و نەریت، لە پاشماوەی رابردوو لە رێ و شوێنی بە زۆر  کۆت و لە بیر و مێشک"

بکات و تیشک بخاتە سەر الیەنە تاریک و تەڵخەکان و ئینجا راوی الهوت و باوەڕی ئایینی رزگار نسەپێ

، ٨١١٧بهاوێژرێ" )عزیز،  رێی راست نیشان بدات بۆ ئەوەی بەرەو ئامانجی راستەقینەی ژیان هەنگاو

 (٠١_٧ال:

ت بریتییە لە ببینرێکرابێت  ین خەسڵەت بتوانرێت لە کەسێک پەروەردەی فەلسەفیترسەرەکیترین و بنەڕەتی

دەڕوانێتە  لە هەموو شتێک بە چاوی گۆمانەوە رەتا بەربەر سەی گرتبێتەعەقڵرێگای ەسێک ناسین. کخۆ

و دەیانخاتە ژێر پرسیارەوە، خۆی دادەماڵێت لە زانین و زانیاریانەی لە کەلتور، باوان، ئایین  دەورووبەری

لە کۆی ئەو شتانەی سەردەمانێک بە حەقیقەت هەژماری کردوون  تەوە،ەردەی بۆی ماونەوو پەر

دا بەرچاو دەکەوێت؛ وەک یەکەم (دیکارت)ییەکانی رادەمێنێت. ئەم هەڵوێستە بە روونی لە تێڕامانە فەلسەف

و ئەم دۆخە وا دەکات مرۆڤ بە خۆیدا بچێتەوە   (٨١٠٢)دیکارت،  هەنگاوی پرۆسەی گەیشتنە حەقیقەت.

بە هیچ کەسێک پەروەردەی فەلسەفی کرابێت ەسیانەی خۆی بکاتە پێوەر. بەم شێوەیە ئەزموونی تاکەک

 ماددە کحولییەکانجۆرێک ئالوودە و مودمین نابێت. مەبەستمان لە ئالوودە بوون نییە بە مادەی هۆشبەر و 

دەهاجار مەترسیدار ترە لە ئالوودەبوون بە ماددە هۆشبەرەکان. کەسێک  هزریو جگەرە. ئالوودەبوونی 

ک نابێتە بە هیچ جۆرێ هەڵسەنگاندنی دیاردەکان و بریاردان دەربارەیانەوەی بکاتە پێوەر و قیاس بۆ عەقڵ

. بەر لە هەموو شتێك خۆی دادەماڵی لە هەموو ئەو شتانەی لە و رێچکە و ئایدلۆژییەک  رێباز کۆیلەی

)لەگەڵ  ،وور و نەریت و ئایین بۆی ماونەتەوە و بە پیرۆز کراون. وەها کەسێک دەبێت بە خۆیکەلت

چەقی دا دەڵێت: " (کەسایەتی تاکی عێراقی)لە کتێبی  (دکتۆر عەلی وەردی)وەک  ؛عامێ ناچێتە شامێ(

دەزانێت مەرج نییە زۆرینە  ( وەها کەسێك٤٢، ال:٨١٠٢" )وەردی، هەستکردنە بە خودکەسایەتی 

گەکانی راست بن، بەڵکو ئەو شتەی بەڵگەی پێ بێت بۆ راست بوون و تا ئەو کاتەی بەڵ

دەهێنێت و لەگەڵ هەڵوەشانەوەی بەڵگەکان راستەوخۆ دەستبەرداری دەبێت هەڵنەوەشێنراونەتەوە باوەڕی پێ

کە خۆی ئەزموونی کردوون و پێی باوەری بەو شتانەیە بەاڵم ئایا تاکی کورد وەهایە؟ نەک گێرۆدە. 

و حەقیقەتێکی گەیشتوون؟ بۆ ئەو شتانەی باوەڕی پێ هێناون و بە پیرۆز و موقەدەسیان دەزانێت و وەک

لە راستیدا بەشێوەیەکی گشتی کۆمەڵگای کوردی ئالوودەیە،  ی پێیە؟ عەقڵبەڵگەی  رەها باوەڕی پێ هێناون

یەکان، بە نەریتی رێچکە ئایینییەکان، هێندە ئەم باوەڕانە بە باوەرە بێ بەڵگەکانی، بە گووتە بۆ ماوەی

غ و پشتڕاست یش هەلەبوونی ساعەقڵرووچوونەتە نێو بوونیادییەوە، کە ئەستەمە گەر تەنانەت بە بەڵگەی 

رشیان بێت. تەنانەت تا ئەو رادەیە خووی پێوە گرتوون، کە دەرفەت نادات بی بکرێتەوە دەستبەرداریان

و هێندە بە پیرۆزیان دەزانێت، کە لێی بوونەتە حەقیقەتی بەڵگە نەویست. نموونەی لەم دەربارەوە بکرێت 

جۆرە لە ئافەتە لە هەموو کایە و پاوانەکانی ئەم کۆمەڵگایە بەرچاو دەکەوێت. وەک باوەرداری زۆرینە بە 
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ۆنێتی و مەبەست چبەڵک ،خودا، مەبەست لێرەدا ئەوە نییە باوەرداری بە خودا ببرێتە ژێر پرسیار

باوەڕدارییەکە؛ زۆرینە ئەم باوەرەیان لە باوان و نەریتی ئایینی بۆیان ماوەتەوە و هیچ بەڵگەیەکیان بۆ 

باوەڕەکەیان پێ نییە و باوەرێک نییە لە بەرئەنجامی تێڕامان و ئەزموون و بیرکردنەوەی خۆیانەوە 

ئەم جۆرە ئالوودە بوونانە تەنانەت لە یان پێ بێت بۆ ساغ و پشتراستکردنەوەی. عەقڵکەوتبێتەوە و بەڵگەی 

کایەی سیاسی و حزبیشدا بەرچاو دەکەوێت، تەنانەت گەر بە سەدان بەڵگە گەندەڵی و خراپییەکانی حزبێک 

بۆ یەکێک لە رێچکەگرانی ساغ بکەیتەوە، ئەو ئامادە نییە دەستبەرداری بێت و دەنگی پێ نەدات. ئەم 

وردی لە خودێکی ئازادی وشیار گوڕیوە بۆ خودێکی کۆیلەی ئالوودە بوونە بوونیادی کەسێتی تاکی ک

 السایی کەرەوە. 

 

 دۆگماتیزم (dogmatism): 

دۆگما بە واتای باوەڕێک یان بیروبۆچوونێکە، وەک بنەمایەکی گومان هەڵنەگر پەسند کرابێت،      

پەسندی بکەن. بەم شێوەیە دۆگماتیزم کەسێکە بەم شێوەیە چاوەڕوانی ئەوەشی لێ دەکرێ کەسانی دەکەش 

بە پێچەوانەی فەیلەسوفەوەیە، بیروبۆچوونەکەی بە گومان هەڵنەگر دەزانێت و تەنانەت دەرفەتی 

پرسیارکردن دەربارەشی بە رەوا نازانێت و بیروبۆچوونەکانی دیکەش بە تەواوەتی بە هەڵە لەقەڵەم 

 (٠٠٠، ص:٠٤٧٢)نصری/ امی، دەدات. 

، کە دەرفەتی هیچ جۆرە رەخنەیەک نادات و لەسەر بنەمای بیروباوەڕی تێڕوانینەم جۆرێك دۆگماتیز

ی. لەم نەریتەدا عەقڵجێگیر و نەگۆڕ بوونیاد دەنرێت، بەبێ گەرانەوە بۆ بەڵگە و شرۆڤە و شیکاری 

ک، بیروباوەڕە جێگیر و نەگۆرەکان بە حەقیقەتگەلێکی تەواو راست دەزانرێت بۆ هەموو شوێن و کاتێ

بەبێ گەڕانەوە بۆ زانینی رەگ و ریشە مێژووییەکەیان و لەبەرچاوگرتنیان لە رەوەندی کات و هەوڵدان بۆ 

 خوێندنەوەیەکی سەردەمیانە و زانستیانە. 

ها و ەکی رەلەوەی شتێک راستە بە شێوەی دێت ی و جەخت کردنەوەیدۆگماتیسم بە واتای چەقبەستوو

 کردنەوە و رەخنەگرتن دەربارەی ئەو شتە. نەهێشتنی هیچ جۆرە دەرفەتێک بۆ بیر

 گەر فۆرمە لۆجیکییەکەی بخەینەڕوو واتە:

 مەحالە )ئەلف( یەکسان نەبێت بە )ب( و )ئەلف( یەکسانە بە )ب( 

 یان

  بە )ب( بێتمەحالە )ئەلف( یەکسان و )ب( بە   )ئەلف( یەکسان نییە

سووربوون بەبێ دەرفەت دان بە گفتوگۆ و ەتیڤ بێت چ بە باری نێگەتیڤ جیاوازی نییە؛ چ بە باری پۆز

 چەقبەستووییە.  ،یعەقڵ بەڵگە بۆ ساغ و پشت راستکردنەوەی گەڕانەوە بۆ

  . ندۆگماتیزم بە تەواوەتی بە پێچەوانەیو بیرکرنەوەی لۆجیکی  عەقڵبنەماکانی 
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یەکسانە بە  )ئەلف(دەرفەتی بۆ بیرکردنەوە دەربارەی ئەوەی چۆن یان بۆ و لەبەرچی  کەسی چەقبەستوو

 و پەروەردەیەکی فەلسەفی بەکار بهێنێت و بفەلسەفێنێ عەقڵبراندوویەتییەوە. کەسێک  )ب( نەهێشتووە و

لەسەر کردنە.  دەزانێت هیچ شتێک نییە بەدەر بێت لە رەخنە هەموو شتێک لە شایانی قسە کرابێت

 اوازدا بەدیار دەخاتدۆگماتیزم خۆی لە شێوەی جی

کوردیدا بەدیار دەکەوێت. بڕوانە چۆنێتی  هزریلە زۆرێک لە کایە و پاوانەکانی و شێوازە  ئەم نەریت 

، وەها بە راهایی و چەقبەستوویی پەیوەست بووە پەیوەستبوونی تاکی کوردی بە کایەی سیاسی و حزبایەتی

بۆ ساغ و  ،ی بۆ بهێنرێتعەقڵبە ئایدلۆژیاکانی ئەو حزبەی باوەڕی پێیەتی، کە گەر دەها بەڵگەی 

دەها بەڵگەی بۆ بهێنرێت، کە گرفتەکانی ئەو پەیوەست بوونەی، یان پشتڕاست کردنەوەی هەڵە و گیرو

ئاراستەی هەنگاونانی ئەو پارتە سیاسییە بەالرێدا براوە و بە پێچەوانەی بەرژەوەندییەکانی خاک و 

باوەڕداری بە ئایینەکانیش هەر بێت. ئەم دۆگماتیزمە لە کایەی  دارگەلەکەیەوەن، ئامادە نابێت دەستبەر

بەهەمان شێوەیە، موسڵمانێک ئامادە نییە دەربارەی پرسە سەرەکییەکانی بیروباوەڕی ئیسالمی بە تایبەت 

دەربارەی پرسە جەوهەرییەکانی، تەنانەت گفتوگۆ بکات. وەها بە رەهایی وەریگرتوون بە حەقیقەتگەلێکی 

ەو کەسانەی لەو لەسەریان بە نەشیاو دەزانێت، بەڵکو ئ پەتی و روونی دەبینێت، کە نەک گفتوگۆ کردن

 رزگاریان بووە و دەست بۆ ئەم پرسانە دەبەن بە الدەر و گومڕا و گەمژەیان دەزانن.  کۆت و بەندانە

، ئێمە وەها تاکەکانی ئەم کۆمەڵگایەدۆگماتیزم رۆچۆتە ناو دەروونی تاکی کوردی و بەشێکە لە کەسایەتی 

. ئێمە پیرۆزمان کردوون ندەکانمان گرتووە، کە بۆتە بتێک لە ناو زەینمان و بەخوومان بە کۆت و بە

لێکەوت و  ە بەرئەنجامی خۆمان کەوتوونەتەوە. دیلینی ئەو ئایدلۆژی و کەلتور و نەریتانەین، کە ل

 مراز.دروستکراوەکانمان بوونەتە ئاغا و ئێمەش کۆیلەیانین، ئەوان بوونەتە ئامانج و مرۆڤایەتیمان بۆتە ئا

ئەم دۆخە گووتەکەی )کانت( بە بیردا دەهێنێت، )رۆشنگەری بریتییە لە رزگاربوون لەو بارە هەرزەییەی، 

دا بەبێ رابەرایەتی عەقڵکە گوناهەکەی لە ئەستۆی خودی خۆتدایە. هەرزەیی کەم تواناییە لە بەکارهێنانی 

بوونی مرۆڤ لە دەست هەموو ئەو  ( بە واتایەکی تر رزگار٢٢، ال: ٨١٠٢کردنی ئەوانیتر" )سیوەیلی، 

 شتانەی خۆی بۆ خۆی دروستی کردوون و پێیانەوە دیلە.

 باوڕ نییەعەقڵبەاڵم پرسیاری سەرەکی ئەوەیە ئایا بۆ کۆمەڵگای کوردی دۆگماتیزمە؟ ئایا جگە لەوەیە، کە  

خۆی دروستی  جگە لەوەیە، کە دیلی هەموو ئەو شتانەیە، کە خۆی بۆ؟ و پەروەردەیەکی فەلسەفی نەبووە

ییەکان و عەقڵلە دۆگماتیزم تەنها بە گەڕانەوە بۆ بنەما  رزگار بوونکردوون و پێیانەوە دیلە؟ 

ئەم  تاکی کوردی پێویستە دوورکەوتنەوە لەو دەست و پەیوەندانە دەبێت، کە بە پیرۆزمان کردوون.

: "بوێری بیرکردنەوەت هەبێت" و بەردەوام بیڵێتەوە پ.ز( جێبەجێ بکات٢پ.ز_٢٢گووتەیەی )هۆراس 

و بتەکانی ناو زەینی بشکێنێت، جا دەتوانێت  (ئیبراهیم)لە ئاست خۆیدا ببێت بە  (٢٠، ص:٠٤٢٩)کهون، 

 کۆمەڵگایەکی وشیار بوونیاد بنێت. 
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 ئارەزووباوەری و سۆزگەرایی 

، نەبوونی پەروەردەی فەلسەفی دەکەوێتەوە یەکێک لە خەسڵەت و تایبەتمەندییانەی لەبەرئەنجامی      

لەگەڵ زیادبوونی  ان،دو باوەری لە دووتای تەرازوویەکباوەری و ئارەزوعەقڵئارەزوو باوەڕییە. 

 نەمای حەز و ویست و مەیلەکانیلەسەر ب ەکەسێک هەریەکایان ئەویدیکەیان نزم دەبێتەوە.  ئارەزوو باوەر

 ک بە روونی کەموکۆڕی ئەم خاڵە بەدیار دەخات:. فۆرمی لۆجیکی وەها دۆخێدەداتبریار 

 ا = ب لەبەرئەوەی حەزم لییە ا = ب

کەسێک پێی وایە )ئەلف( یەکسانە بە )ب(، گەر پرسیار بکرێت تۆ بۆ پێت وایە )ئەلف( یەکسانە بە )ب(  

اللەتن دەڵێت: لەبەرئەوەی حەزم لێییە )ئەلف( یەکسان بێت بە )ب(. بەاڵم ئایا حەز و ویست بەڵگە و دە

 بە )ب(؟!!! یەکسانەلەسەر راست بوونی ئەوەی )ئەلف( 

 ؟ئەم جۆرە کەسانە نموونەیان زۆرە لە کۆمەڵگای ئێمە، لە کەسێک دەپرسی بۆ موبایلی ئایفۆنت هەڵبژارد 

دەڵی لەبەر ئەوەی حەزم لە ئایفۆنە. نەک لەبەر ئەوەی ئایفۆن موبایلێکی باشە و کواڵیتی دروستکردنی 

بەرزە، یان کامێرای روونە، یان دیقەی شاشەی بەرزە، بەڵکو تەنها لەبەر ئەوەی حەزی لێیە بەبێ ئەوەی 

  هیچ بەڵگەیەکی ژیرانەی هەبێت بۆ ئەو بریارەی داوێتی.

ئارەزووباوەڕانەیە، لە زۆربەی کایەکان بەدیار دەکەوێت لە سادەترینیان تاکو بنەڕەتیترین ئەم دۆخە 

پرسە سەرەکییەکانی  ەکان. کۆمەڵگای کوردی کۆمەڵگایەکە ئارەزووباوەڕی بە سیمایەوە دیارە،پرس

سە دارییەکانن. وەها کۆمەڵگایەک پرتین لە پرسە سۆزدارییەکان، کێشە سەرەکییەکانی کێشە سۆزیبر

 وو، تەڵەکانی بەردەمیان نابینن.وەک باڵندەیەک وان لەبەر دان. فەرامۆش بووە ی و جەوهەرییەکانیعەقڵ

تاکی کۆمەڵگای ئێمە بریارەکانی لەسەر بنەمای حەز و ویست و مەیلەکانێتی، ئەو شتانەی لەگەل 

خواستەکانی ئەو دەگونجێن بە باشیان دەزانێت و ئەو شتانەش، کە لەگەڵ مەیل و خواستەکانیدا نەیاتەوە بە 

 مرۆڤی ئارەزوو باوەر و سووزگەرا روواڵەتباوەڕیشە.خراپ هەژماریان دەکات.  

باوەڕی رەنگە پرسێک نەبێت تەنها پەیوەست بێت بە کۆمەڵگای کوردی، بەڵکو پرسێکە روواڵەت     

پەیوەستە بە مرۆڤ و کۆمەڵگای مۆدێرن، کێشەیەکە لەگەل سەرمایەداری بەدێدێت و هاوتا لەگەڵ 

ە بە دەمبەهای مرۆڤی ئەم سەربەرزبوونەوەی مادییەت، بەها مرۆیی و مەعنەوییەکان لە دەست دەدەین. 

م نێوەندەدا هێندە روواڵەت و رێژەی پارە و داهاتە مادییەکانی دەپێورێت، نەک بە زانین و مەعریفەکانی. لە

دەرکەوت گرنگە ناوەرۆک و جەوهەر بە پەراوێز خراوە. سەیارەی گران بەها، ڤێالی گەورە و 

ریفە و شارەزایی، تا جلوبەرگی مارکە...هتد بەدیارخەری بەهای مرۆڤی ئەم سەردەمەن. زانایی و مەع

ئەو شوێنە گرنگە، کە لە خزمەتی دابینکردن و بەدەستهێنانی پێداویستییە مادییەکانن. مرۆڤی هاوچەرخ 

ئاسوودیی و بەختەوەری لە مادییەت دەبینێتەوە، چیدی بەها مەعنەوی و رۆحییەکان گرنگیان نەماوە و کاڵ 
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ا ئەقلییەکان لە پاشەکشێ دان، ئەگەرچی لەم دۆخە بوونەتەوە. هاوتا لەگەڵ ئەم رەوەندە فەلسەفە و بەه

زیاتر لە هەموو کاتێک زەرورەتی  پەروەردەی فەلسەفی ،ناهەموارەی مرۆڤی مۆدێرن گیرۆدەیە پێوەی

هەیە، بەاڵم ئاراستەی هەنگاونانی بە تەواوەتی بە پێچەوانەوەیە. لەم دۆخەدا مرۆڤێکی نەزانی دەوڵەمەند 

بەهای هەبووەکان،  یانای هەژار. چاو پێوەری سەرەکییە بۆ هەڵسەنگاندنگران قەدرترە لە مرۆڤێکی ز

 هزریئەم دۆخە بە زەقی لە  . چونکە بەهاکان لە رووکەش و روواڵەتی هەبووەکان کورت کراونەتەوە

بۆ نموونە: کاربەدەستێکی نەزان، کە قات و ریباتێکی  ە.کوردیدا بەدیار دەکەوێت دیاردەیەکی بەرباڵو

کەشخەی لەبەردایە و بە چەندین سەیارەی مۆدێل بەرز دەردەکەوێت، زۆر رێزی زیاتر لە پرۆفیسۆرێکی 

زانکۆ دەگیرێت، ئەگەرچی رەنگە کاربەدەستەکە بڕوانامەی قۆناغی سەرەتاییشی نەبێت )رەنگە 

 مەعریفەی سەرەتاییانەشی نەبێت(. 

 

  دان:بریاری پێشوەختە 

باوەرە و دەفەلسەفێنی بریتییە لەوەی بریاری عەقڵیەکێکی تر لە تایبەتمەندییەکانی کەسێک، کە       

ی بریار عەقڵپێشوەختە نادات. واتە کەسێک نییە سەربەخۆ بەبێ گەرانەوە بۆ پێوەر و هەڵسانگاندنی 

ناوەرۆک و بەڵکو  ،شتەکانی ناکاتە پێوەرواڵەت و دەرکەوتی دیاردە و ولەسەر شتەکان بدات. ر

تێدەپەڕێنی، پاشان  عەقڵبە فیلتەری  کهەموو شتێ ە پێوەر دەزانێت وب جەوهەری راستەقینەی شتەکان

ە و لە هەموو کایە و پاوانەکانی بریاری پێشوەختەدان دیاردەیەکی بەرباڵوبریاریان دەربارەوە دەدات. 

ترین کایەکان. ئەندامانی ئەم جۆرە کۆمەڵگایانە بە بینینی سادەترینیانەوە تا بنەڕەتیلە  ؛کۆمەڵگای کۆردیدا

سەراب راستەوخۆ بڕیار لەسەر بوونی ئاو دەدەن، ئامادەن بە دەها کیلۆمەتر بە دوای وەهمی ئاو بکەون و 

وردببینەوە لە سەراب بە تەفرەیان بەرێت، بەاڵم بیر ناکەنەوە لە بارەی بە تەفرەچوونیان. گەر هەندێک 

رەفتاری تاکەکانی دەورووبەرمان ئەم تایبەتمەندییە بە روونی بە دیار دەکەوێت. بۆ نموونە لە سادەترین 

دۆخدا گەر گەنجێک بە هەندێک تاتۆ لەسەر ال ملی و کالەیەک و کراسێک کە قۆپچەکانی کرابێتەوە بە 

بزانن کێیە بێ ئەوەی ئەو گەنجە بناسن و بڕوات، زۆرینە بە ێک لە شارەکانی کوردستاندانێو بازاری یەک

خراپبوون و سەرسەری بوونی ئەو گەنجە، لە کاتێکدا بۆی هەیە یار دەدەن لەسەر و چییە و چکارەیە، بر

لە راستیدا ئەو گەنجە پسپۆری نەشتەرگەری دڵ بێت و گەورەبووی دەرەوەی واڵت بووبێت. ئەم بڕیارە 

گوزەرەکانی ژیانی رۆژانەدا نین، بەڵکو لە کایەی ئایینداریشدا پێشوەختانە هەر لە چوارچێوەی شتە زوو 

بەهەمان شێوەیە، زۆرینەی تاکی موسوڵمانی کورد زەردەشتییەکان بە ئاگر پەرست و گومڕا دەزانن، گەر 

پرسیار بکرێت ئایا ئێوە خۆتان دەقی ئاڤێستاتان خوێندۆتەوە و دیراسەو لێکۆڵینەوەتان کردووە دەربارەی 

ەوە و باوەڕدارانیان؟ زۆرینە بە نەخێر وەاڵم دەدەنەوە، بەاڵم سووریشن لەسەر ئەوەی ئەوان ئاگر ئەم ئایین

دەکەونەوە،  عەقڵپەرستن و گومڕان!. ئەم بڕیارە پێشوەختانە لە بەرئەنجامی نەگەڕانەوە بۆ بنەماکانی 
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لەم جۆرە ک نادەن. ییەکان دەرفەت بە وەها بریاردانێعەقڵو بنەما  پەروەردەی فەلسەفیئەوە روونە 

کۆمەڵگایانەدا بە تەفرەبردنی هاواڵتیانی زۆر ئاسانە، گەر هەندێک رابمێنین لە کاتی هەڵبژاردنەکان، ئەو 

کەسانەی خۆیان هەلبژاردووە، بەهۆی بەڵێن و درووستکردنی خەون و فەنتازیا وا دەکەن خەڵکی دەنگیان 

تاكێکی وشیار  ی کورد ڵقی ئاو وابوونە. دەنگدەرپێ بدەن و دواتر بۆیان دەردەکەوێت بەڵێنەکان وەک ب

بۆیە هەمیشە بە تەفرە دەبرێت و دەرئەنجامەکەشی  ای ژیری و هەڵسەنگاندن دەنگ بدات؛نییە لەسەر بنەم

 بەردەوام بوونی ئەم دۆخە نەخوازراوەیە، کە لە ئارادایە. 

 

 :بەڵگەخوازی نەک السایی 

نەک گەڕانەوە بۆ گووتەی گوێ  یدا بەڵگە پێوەرە، دەرئەنجامی لۆژیکی جێی باوەڕە، باوەڕعەقڵ لە     

بەڵگە بۆ راست بوون یان  ناکاتەگووتەی کەسێک  باوەرعەقڵکەسی  واتە بەڵگەی نەسەلمێنراو.  بیست و

 هەڵەبوونی بابەتێک. فۆرمە لۆجیکییەکەی جوانتر روونی دەکاتەوە:

 وای گووت (ج)لەبەر ئەوەی   ا = ب

کەسێک پێی وایە )ئەلف( یەکسانە بە )ب( گەر پرسیاری لێ بکرێت لەبەرچی؟ دەڵێت لەبەر ئەوەی )ج(  

وای گووت. بەاڵم ئایا بە راستی )ج( دەاللەتە لەسەر راست بوونی هاوکێشەی یەکسانبوونی )ئەلف( بە 

ایە لەوەی بۆ )ج( وەها شتێکی )ب(؟!!! ئەو کەسەی )ج( دەکاتە بەڵگە لەسەر بریارێک کە داوێتی بێ ئاگ

گەلێک نادات و بەڵگەی باوەر گوێ بە وەها شتعەقڵ نها دووبارەی دەکاتەوە. کەسیگووتووە، بەڵکو تە

   ی لۆجیکی ال پێوەرە.عەقڵ

لەم جۆرە بریارانە لە کۆمەڵگای کوردی بەرباڵوە، کە بریارگەلێکن تاکی کوردی گیرۆدەی ئەم دەردەشە و 

بەرچاو ترینیان  ؛لێ دەبێت رۆژانە گوێمانست و السایی کردەنەوە دەدرێن و لەسەر بنەمای گوێبی

)فەلسەفەمان بەسەردا لێمەدە، مەیکە بە فەلسەفە،  :دەربرین گەلێکی وەکو وەیە،فەلسەفە خودی دەربارەی

مەفەلسەفێنە، خۆ فەلسەفە نییە تێنەگەم، کاک فەیلەسووف، لە خاریجەوە هاتۆتەوە فەلسەفەمان پێ 

هێندەی ئەوەی نومایشکردن و پێناسەکردنی فەلسەفەن وەک  .ئەفرۆشێ، خۆی بە فەیلەسووف دەزانێ...(

ی ترسی ئێمەن لە فەلسەفە و راکردن لە فەلسەفە، هێندە خەمخۆری و شتێكی ئالۆز و گران و هێندەی ئەوە

عەوداڵی و فەلسەفەدۆستیان تێدا نابینینەوە. میللەتێک فەلسەفەی یەکسان کردبێتەوە بە )تێنەگەیشتن( و 

)ئالۆزی( و )سەرلێتێکدان(، هەر تەنیا وێنەیەکی پێچەوانەی فیلۆسۆفیا درووستنەکردووە، بەڵکو رێگایەکی 

زۆرینە پێیان وایە  (٧٤، ال:٨١٠٤ینەوەی ئاسانیشی هەڵبژاردووە بۆ راکردن لە فەلسەفە )سیوەیلی، خۆدز

گەر پرسیار ئە ت دەدات، نامو و گۆشەگیرت دەکات؛ال دینکافرت دەکات و لە  ،فەلسەفە شێتت دەکات

 لەت بێ لەوە؟بکەیت ئایا جەنابت هیچ دەزانی دەربارەی فەلسەفە؟ هیچ کتێبێکت خوێندۆتەوە، کە دەال

بە دڵنیاییەوە دەڵێت  شارەزایی و قووڵبوونەوەت هەیە دەربارەی فەلسەفە و پاشان ئەو بڕیارەت داوە؟
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دەڵێت لەبەر  ئەم ترسەت لە پای چییە؟ نەخێر؛ گەر لێی بپرسیت کەواتە بۆ پێت وایە فەلسەفە وەهایە؟

یان دەگووترێت وای گووت.  مەالوای گووت، لەبەر ئەوەی گوێم لێ بوو فالنە  کەسفالنە ئەوەی 

وەها کەسێک خۆی هیچ دەربارەی بابەتەکە نازانێت تەنها قسەی کەسانێکی دیکە هەمووان وا دەڵێن. 

یار بدرێت دەربارەی ن دەکرێت بڕچۆکاتە بەڵگە، لە کاتێکدا خودی ئەو قسانە بەڵگە نین. یدەهێنێتەوە و دە

پرسێک یان بابەتێک بەبێ ئەوەی خۆمان هیچی لەبارەوە بزانین. ئەمە وەک ئەوە وایە ئێمە خۆمان 

یان هەیە لە بڕی ئێمە عەقڵمان نەبێت و لە چاوەڕوانی ئەوە بین کەسانێک، کە بانگەشەی  ئەوە دەکەن عەقڵ

ن بە شێوەی السایی کردنەوە دووبارە بکەینەوە و پاشان ئێمە دەرئەنجامی بیرکردنەوەکانی ئەوا بکەنەوەبیر

 و تووتی ئاسا بیڵێینەوە.

لە راستیدا مرۆڤ لەو کاتەوە لە مێژوودا بەدیار دەکەوێت، کە بیر دەکاتەوە لەوەی ئەو بوونەوەرێکی "

، ئەزموونکەرە، خاوەن یادەوەرییە، ژیرمەندەبیرکەرەوەیە. ئەو کاتەی مرۆڤ دەزانێت ئەو تاکە کەسێکی 

بوون، ندانەر و بەرنامە دانەرە، ئەوە جیهان لەبەردەم ئەو مرۆڤەدا دەبێتە پانتاییەک بۆ گەڕان و عەوداڵپال

لێرەوە مرۆڤ دەبێتە بوونەوەرێکی توێژەر. توێژینەوە دەبێت بە بەشێک لە  کە دەبێ لێبکۆڵرێتەوە.

چاالکییەکانی ئەو توێژینەوە دەبێتە خودی ژیانکردنێکی مرۆیانە. وەها مرۆڤێک، کە ژیری کردۆتە پێوەر 

، هەموو ئەو خۆی وێڵی زانینە و هەموو ئەو شتانەشی، کە دەزانێت لە بەرئەنجامی ئەزموونی خۆیەوەن

ی پەسندی کردوون و باوەری پێ هێناون ئەو شتانەن، کە دەکرێ بە بەڵگە ساغ و پشتڕاست شتانە

 وەک ئەرستۆ دەلێت: "ئەو ژیانەی توێژینەوەی لێ نەکرابێت، شایانی ئەزموون کردن نییە"بکرێنەوە. 

بۆ پەسند کردن یان بەرپەچدانەوەی بابەتێک سەرەتا پێویستە بە  (٩٢_ ٩٢، ال: ٨١٠٤)سیوەیلی، 

 پشتبەستنلە راستیدا ری دەربارەوە بدەین. ایێت دەربارەی بابەتەکە و پاشان بڕەواوەتی شارەزاییمان هەبت

و تەسلیم بوون بە گووتەگەلی گوێ بیست و کردنیان بە بەڵگە الیەنێک لە بوونیادی ئێمە بەدیار دەخات، 

دەکەین، کە پێمان دەگووترێت، کە بریتییە لە خۆشباوەڕی. ئێمە میللەتێکین باوەر بە هەموو ئەو شتانە 

بە گوومانەوە دەڕوانێتە  پەروەردەیەکی فەلسەفی کراوە و کەسی ژیر باوەر هەمان ئەو رۆشەنبیرەیە، کە

هەر وەکو )پۆل ڤاڵێری( دەڵێت: "باوەڕ نەکردن الی رۆشەنبیر شتێکی  ،شتەکان و خۆی تەسلیم ناکات

ر نییە، باوەڕکردن بە رۆشەنبیەر ئەوەی تاکی کوردی بەاڵم لەب (٤١، ال:٨١٠٧سروشتییە(. )جەهانبەگلو، 

 . و لێکەوتەکەشی بریتییە لە کۆمەڵگای گوێبیستی خۆشباوەڕ و السایی کەرەوە هەموو شتێکی ئاساییە

 ( پلۆرالیزمفرەباوەڕی) 

 ،الالند. )فرەباوەرى رێبازى واتە"  Pluralism" پلۆرالیزم كەواتە فرەیی، واتا Plural" " پلۆرال     

" گەرایى تاك"  باوەرى تاك واژەى و چەمك بەرامبەر لە پلۆرالیزم واژەى و چەمك(999: ص، ٨١١٠

 كات هەندێ بابەتانە لەم هەریەكە لە ،روو دەخیرێتە جیاواز بابەتگەلى لە پلۆرالیزم".   Monistic=  دێت

 لەگەڵ واتە ئەوەش ،پراكتیكیدایە چوارچێوەى لە جیاوازە بیروبۆچوونى و فرەیى كردنى پەسند واتاى بە
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 بە دان دەرفەت و گرتن یەكتر بۆچوونى بیرو لە رێز و خوازانە ئاشتى ژیانى پێكەوە و هەڵكردن یەكتر

 .  پراكتیكى پلۆرالیزمى دگوترێت پێى ئەمە. جیاواز ڕاى

 هەموو راستى بە داننان واتە ،دەهێندرێت بەكار تیۆرییەكەى واتا بە پلۆرالیزم كاتیشدا هەندێ لە

 ،بەوەى بوون قاییل یان ...هتد.ئایینى و ئابوورى ،كەلتورى ، سیاسی بابەتى لە جیاوازەكان بیروبۆچوونە

 و ڕاست یەكێكیان كە ،نییە وەها. خۆگرتووە لە حەقیقەتیان و راستى لە بەشێك بیروبۆچوونەكان هەموو كە

 . نەبیندرێت تێدا حەقیقەتێكى و راستى جۆرە هیچ و هەڵە و نادروست تر ئەوى و بێت حەقیقەت هەڵگرى

دەکرێ بگووترێت پلۆرالیزم یەکێکە لە گرنگترین دەرکەوتەکانی کۆمەڵگا هاوچەرخەکان و 

، ٠٢، ژمارە٨١٠٤دەروازەیەکیشە بۆ پێشکەوتنی زانستی و کۆمەاڵیەتی و گەشەی ئابووری. )جەعفەر، 

 (٨٨٢ال:

، دەزانێت رێگای گەیشتن بە حەقیقەت زۆرە، تەنها بێتهە باوەڕی بە فرەباوەڕی )پلۆرالیزم(کەسێک 

 ،یەک رێگا و شێواز نییە. وەها کەسێک رەوایەتی دەدات بە بوونی دەرفەتی یەکسان بۆ هەموو کەسێک

پلۆرالیست دەڵێت من خۆم پێ راستە و تۆشم پێ هەڵەیە لەسەر ئەم  بێت. کەسیتەنانەت گەر دژە بەرەش 

باوەڕ بە عەقڵپێ راست بێت.  تبەڵگەکانی خۆت منت پێ هەڵە بێت و خۆت بەڵگانە، بەاڵم تۆ ئازادی بە

چونکە دەزانێت وەها کەسانێک حەقیقەت قۆرخ دەکەن و تەنها بە موڵکی  موو جۆرێک دژی تاکڕەوییە؛هە

رێبازەکەی خۆیانی دەزانن، وەها کەسانێک دەرفەت بۆ بیرکردنەوەی جیاواز و پێچەوانە نادەن و 

پلۆرالیزم جۆرگەلی جیاوازی باوەری. عەقڵو  عەقڵدەمکووتیان دەکەن. ئەمەش دەبێتە هۆی خەساندنی 

یاوازەکان خۆی بەدیار دەخات. پلۆرالیزمی ئایینی، سیاسی، ئەخالقی، کەلتوری...هتد. هەیە و لە بوارە ج

بنەماکانی پلۆرالیزم پێک دەهێنن. لەم روانگەیەوە ئێمە لەبەردەم  دەرفەتیەکتر قەبووڵکردن و پێدانی 

ی داوەتەوە؟ ئێمەدا رەنگ هزریپرسیارێکداین، ئایا تاکی کۆمەڵگای کوردی فرەباوەڕە؟ ئایا فرەباوەڕی لە 

 هزریبۆ وەاڵم دانەوەی ئەم پرسیارانە پێویستە هەندێک لەو رەهەندانەی لە فرەباوەریدا هەن لە هەمبەر 

فرەباوەڕی سیاسی، بوونی دەرفەتی یەکسان و  .رەهەندی سیاسی کوردیدا لەبەرچاویان بگرین، بۆ نموونە

 ئازادی رادەربرێن و هەڵویستە لەمەر پرسە سیاسییەکاندا. 

 هەڵكردنى پێكەوە و جیاواز سیاسى ڕاى بوونى بە دەرفەتدان و كردن پەسند واتە سیاسى پلۆرالیزمى  

 ئاستى لە و ناوخۆ ئاستى لە جیاوازەكان سیاسییە بۆچوونە بیرو و حزب و گروپ نێوان لە خوازانە ئاشتى

 .نێودەوڵەتیدا

. بزانێت شیاو ڕەواو بە كۆمەڵگا ناو جیاوازەكانى سیاسییە بۆچوونە بیرو كە، كەسێكە سیاسى پلۆرالیستى

 و سیاسى بیركردنەوەى شێوازى جۆر یەك سەر نەبەستۆتە چەقى دۆگمانى شێوەیەكى بە كە، كەسێكە واتە

 تر بۆچوونەكانى و بیر و شێواز و ڕاستە پێیەتى باوەرى خۆى كە شێوازەى ئەو تەنها كە، بێت وا پێى

 ڕاو جۆرە هەر كە، بێت وا پێى و بگرێت تر بۆچوونەكانى و بیر هەموو لە رێز دەبێت بەڵكو، ناڕاستن
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 لە شێوازێك لە داكۆكى و گرتووە خۆ لە ڕاستێتى لە بەشێك و شیاوە كۆمەڵگا ناو سیاسى بیروبێچوونێكى

 .دەژین كۆمەڵگایەدا لەو كە، دەكات كۆمەلێك بیركردنەوەى

 و دۆگمانى بیرۆكەى بوونى بە یەكسانە كۆمەڵگادا ناو لە پلۆرالیست تاكى و پلۆرالیزم بیرۆكەى نەبوونى

 پێ ڕەوایەتى بیرۆكە جۆر یەك و تاكڕەوێتى كە، كۆمەڵگایانەدا جۆرە لەو دڵنیاییەوە بە. خوازى تاك

 لە هەمیشە كە، ئاراوە دێتە داخراو كۆمەڵگایەكى. نادرێ پێ رێى جیاواز  بۆچوونى بیرو و دەبەخشرێ

 دەسەاڵت دەگاتە بیركردنەوە مۆنیزم شێوازێكى یان جۆرێك كاتێك چونكە. دایە جەنگ و ملمالنێ و ناكۆكى

 سەپاندنى هەوڵى و نییە پەسند ال جیاوازى ڕایەكى جۆرە هیچ دەدات دەسەاڵت كردنى قۆرخ هەوڵى و

 یان گروپێك ئەگەر كاتێكدا لە، ڕەوایە پێ خۆى بیروبۆچوونى تەنها و دەدات خۆى بیركردنەوەى شێوازى

 رەخنە و بدات سیاسى بیركردنەوەى ترى شێوازێكى و دەربرین ڕا هەوڵى حزبێك یان سیاسى پێكهاتەیەكى

 .  دەدرێت سەركوتانەوەى و لەناوبردنى هەوڵى ئەوە، بگرێت دەسەاڵت خاوەن شێوازى لە

 بۆ دەرفەت بوونى دروست هۆى دەبێتە و مۆدێرنە كۆمەڵگاى پێویستییەكى پلۆرالیست و پلۆرالیزم كەواتە

 كە، ناگەیەنێت ئەوە ئەمە بەالم، جیاوازییەكانەوە بە یەكتر كردنى پەسند و دەربرین ڕا ئازادى و هەمووان

 پێكهاتەیەكى و گروپێك هەر بەڵكو، نەبێت خۆى بە تایبەت بۆچوونى بیرو حزبێك یان گروپێك و تاك هەر

 و بگرێت تریش الیەنەكانى لە رێز كردارەكانیدا لە مەرجێك بە، بیردەكاتەوە چۆن كە، ئازادە سیاسى

 .دەرببڕن خۆیان ڕاى و بۆچوون بیرو ئازادانە كە، هەبێت هەموان بۆ دەرفەت

 هەرێمێكى لە چى ئەگەر دەبیندرێت، تێدا زۆرى جۆرییەكى فرە كوردى سیاسى هزرى بڕوانینە ئەگەر

 جۆرێك یەكەیان هەر كە، هەن زۆرمان حزبگەلێكى بەالم، سەربەخۆیە نیمچە كە دایین، بچووك

 كۆمەڵگایەكدا لە هزرى فرەڕەنگى و بۆچوون بیرو جیاوازى بوونى. هەیە خۆى بە تایبەت بیركردنەوەى

 الیەنە هەر كوتلەگەرى و و كوتلە هۆى بێتە نە جیاوازییەكان كە، مەرجێك بە بەالم، نییە خراپ ڕاستیدا لە

.  بدات تر الیەنەكانى كردن بە سوكایەتى و دامركان و بردن ناو لە هەوڵى و بێت ڕاست پێ خۆى تەنها

 لە الیەنەكان و حزب كە، رەوایەتی وەردەگرێت شیاوە  حزبى فرە و هزرى فرە و رەنگى فرە كاتێك واتە

 .هەبێت كردنیان پەسند یەكتر گیانى و تێگەیشتبێتن پلۆرالیزم

 تێگەیشتوون؟ پلۆرالیزم لە و پلۆرالیستن چەند تا كوردى سیاسییەكانى الیەنە و حزب ئایا بەالم

 تەنها كە، دەكاتەوە بیر وەها حزبە هەر و تێدایە رەوێتیان تاك لە جۆرێك ڕاستیدا لە كوردییەكان حزبە

 دەسەاڵتى جڵەوى كە، ئەوە مافى و دى بهێنێتە گشتى بەرژەوەندى دەتوانێت خۆى تەنها و ڕاستە خۆى

 یەكتر بڕى لە و نییە راست پێ ترى سیاسییەكانى الیەنە و حزب كاتدا هەمان لە و بێت دەستەوە بە سیاسى

 و كردار لە خوازانە تیژ توندو ملمالنێى لە جۆرێك لێبووردەیى گیانى و هەڵكردن پێكەوە و كردن پەسند

 .دەردەكەوێت گوفتاریاندا
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زبییەکانەوە بە دیار دەکەوێت، انە حئەمە بە روونی لە هەڵویست، کردار، کەناڵە راگەیاندنەکانیان و  ئۆرگ

 کە چەندە تۆمەت و تانە و گرژی لە نێوانیاندایە. 

کایەی سیاسەت ناگرێتەوە، یەکتر قەبووڵ نەکردن و بەرپەچدانەوە، تەنها خۆ  نەبوونی ئەم زەمینەیە تەنها

ا کۆمەڵگ بە راست زانین و پێنەدانی دەرفەت، بۆتە خوو نەریت و چ لە ئاست تاکەکەس چ لە ئاست

نە جیاوازەکان رەنگیان داوەتەوە، لە راستیدا و لە کایە و پاوا کوردین هزریخەسڵەتێکی هاشا هەڵنەگری 

 دەرئەنجامی نەبوونی پەروەردەی فەلسەفین.

 

 ی زانین: وەهم 

وەهم لە بەرئەنجامی هێزی خەیاڵ کردنی مرۆڤەوە دەکەوێتەوە. وێناکردنی شتەکان لە دۆخێکی      

، پێی دەگووترێت وەهم. ئەم لەسەر بنەمای وێنا زەینییەکان واقیع و گریمانە دارشتنمەجازی و دوور لە 

 توانایە هەموو مرۆڤێک لێی بەهرەمەندە، بەاڵم کاتێک دەبێتە پێوەر و بنەمای بریاردان و شرۆڤەکردن

نییە،  فەلسەفی وەهمی زانینیکەسی   مەترسیدار دەبێت. بە تایبەت گەر ئەم وەهمە لە بارەی زانین بێت.

بەلکو خوازیار و وێڵە بە دوای حەقیقەت و راستیدا. هەمیشە ئاگامەندە لەوەی زانین بێ کۆتاییە و 

تەنها یەک شت هەرچەندە بزانێت زەرەیەکە لەو خەرمانەی حەقیقەت. وەک سوکرات دەیگووت )من 

وا دەکات  ئاگامەند بوون لەوەی نازانین ( ٠٤٤، ال: ٨١٠٨عزیز، ) نازانم(  دەزانم ئەویش ئەوەیە کە هیچ

کەوین، چونکە بە دوای زانین ناهەوڵبدەین بۆ زانین، بەاڵم گەر وەهمی ئەوەمان هەبێت دەزانین چیتر بە

وەهمگەرایی دەردێکە دووچاری ئەندامانی هەر کۆمەڵگایەک ببێت، چیدی ئەو پێویستی نازانین. 

 ،تراکچەرەکان لەسەر خەیاڵ و گریمانەی پوچ بوونیاد دەنرێتکۆمەڵگایە واقعیانە ناژی. هەموو بنەما و س

لە چرکە ساتێک هەموو ئەو شتەی بوونیاد نراوە لە ئەگەری کەوتن و گۆڕاندایە و بەهای جێگیر و تەواو 

لە وەها شوێنگەلێک خەڵکی ونبوونە و سەرلێشێواوانە هەنگاو دەنێن. هەر کەسە بەهۆی  نامێنێت.

تە زانا و شارەزا و دەست دەکات بە شرۆڤە کردنی دیاردە و روودا و پرسەکانی وەهمەکانی، خۆی لێ دەبێ

ئەندامانی ئەم جۆرە کۆمەڵگایانە بە خوێندنەوەی کتێبێک دەربارەی دەروونزانی خۆیان لێ لە ئارادابوو. 

 دەبێت بە دەروونناس و شیکاری دەروونی دەکەن. بە چوون بۆ سیمینارێکی فەلسەفی خۆیان لێ دەبێت بە

 فەیلەسوف. تەنانەت زۆرێک لەوانەی خۆیان بە رۆشەنبیر دەقبڵێنن لە وەهمی رۆشەنبیری دان. 

ما لیس لە =  یۆتۆپیایەک)بە دۆخەی تێیدا دەژی یان هێندە بە باشی دەزانێت  وەهمباوەر ئەو 

تێی  ، یان هێندە بە نێگەتیڤیبەرجەستەی دەکات (٠٢٠٧_٠٢٠٢، ص: ٨١١٠)الالند، (  utopiaمکان=

ناتوانێت بابەتیانە مامەڵە لەگەڵ رووداوەکان بکات و . دەزانێت ( dystopia= دیستۆپیای)دەڕوانن بە 

 هەموو الیەنەکانی لێک بداتەوە. 
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بە بەراورد بەم گووتانەی کردمان دەتوانین زۆرێک لەم نیشانانە لە کۆمەڵگای کوردیدا ببینین. روو لە 

خۆی شرۆڤەکارێکی سیاسییە و هەڵسەنگێنەرێکی رەوش و  بۆهەر تاکێک بکەی لەم کۆمەڵگایەدا 

بەڵکو  ،بارودۆخی لە ئارادابووە، وەک ئەوەی ئەو سیاسەتوان بێت. ئەمە تەنها کایەی سیاسەت ناگرێتەوە

لە پرسە ئایینییەکانیش بە هەمان شێوەن زۆرینە خۆیان بە شارەزای پرسە ئایینی و شەرعییەکان دەزانن و 

دەن. ئەم وەهمە کایەکانی کەلتور، هونەر، ئەدەب...هتد گرتۆتەوە. زیادەڕەوی نییە گەر بە ئاسانی فەتوا دە

بڵێم کۆمەڵگایەکی وەهمباوەڕمان هەیە و زۆرینەی تاکەکانمان وەهم باوەرن. هەر ئەمەشە وای کردووە لەم 

ن کۆمەڵگایەدا ئەو کەسانەی زۆر دەدوێن و زۆر دەردەکەون و لە هەموو کایە و بابەتێک خۆیا

یک پەیوەندیان بە فەلسەفە نییە. ئەم تێوەردەدەن، بە فەیلەسوف هەژمار بکرێن، لە کاتێکدا دوور و نز

پرسە سۆزدارییەکان و خەیالەکانی خستە  ،دەردەیە وای کردووە هەر کەسێک خەیالە هەلیت و پەلیتەکانی

ت بە شاعیر. هەر وەهمە وای اڵو کردەوە خۆی لێ ببێبسەر وەرەقە یان تەنانەت لە تۆرەکۆمەالییەتییەکان 

هەبێت شیاوی لەوە زیاتریشن، کردووە کەسانی نەشیاو لە شوێنی کەسانی شیاو بن، بەاڵم وەهمی ئەوەیان 

نەبوونی پەروەردەی لە کۆتاییدا دەتوانین بڵێین کەموکۆرییەکانیان.  نەزانی و چونکە بێ ئاگان لەمەر

دوور کەوتنەوە لە واقع و نەبوونی پالن بۆ  وکۆمەڵگای وەهم باوەڕ فەلسەفی رەوایەتی دەدات بە بوونی 

 . ژیانو ناواقعی ساختە ئاییندە لە بێ ئامانجی یان ئامانجی 

 

 

 :ئەنجام

 ئەو کێشانە بەدیار دەخات،  ،خوێندنەوە و تێڕامانی فەلسەفی دەربارەی بوونیادی کۆمەڵگای کوردی

کە رووچوونەتە نێو ناخ و دەروونی تاکەکانەوە و بنەما هزرییەکانی ئەم کۆمەڵگایەیان لەسەر 

پێیانەوە دیلین و بوونیاد نراوە. لەم رێگایەوە دەتوانرێت درک بەو کەلێن و گرفتانە بکرێت کە 

 رەنگیان داوەتەوە لە کایەکانی دیکەش. 

 پرسە دەردەوە گیرۆدەیە، ئەم گیروگرفتانە تەنها لە کایەی سیاسەت و کوردی بە دەیان  هزری

سەرباری  بوونیان هەیە؛، گرفتە دەروونی، ئابووری، کۆمەاڵیەتیی ...هتد نەتەوەییەکان نین

کەم کەس زۆر گرنگن و  دا هەنئەم کۆمەڵگایە هزری بوونیادی لەهەموویان ئەو گرفتانەی 

توانرێت بنرێت بۆ چارەسەری ئەو کێشە و گرفتانە، وشیار دەربارەی دەدوێت. یەکەم هەنگاو ب

چەندە  باوەری چییە و عەقڵبوونەوەیە لەمەر بوونی کێشەکان و درک کردن بەوەی زەروورەتی 

 پەروەردەی فەلسەفی زەروورە.

 ی و ئاشتکردنەوەی تاکی کۆمەڵگای کوردی عەقڵبوونیادنانی زەمینەیەکی  بگووترێت دەتوانرێت

ە بۆ هاتنەدی شۆرشێکی رۆشەنگەری و لۆجیکییەکان، زەروورەتێکی و عەقڵلەگەل بنەما 
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ییەکان و رەخساندنی عەقڵدان بە بەها بەبێ دەرفەترزگاربوون لەو کۆت و بەندانەی پێیانەوە دیلین. 

کە فەلسەفە و فەلسەفاندن تێیدا رۆڵ بگێرن، رۆژ بە رۆژ زیاتر تاکی  کەلتۆر و پەروردەیەک،

 اسیڤ زیاد دەکات. کۆیلە و دەستەمۆ پ
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