دارەداری فهلسهفی!؟
فهلسهفهی ڕۆژئاوايی ،وەک سهرەتای داب ان له خورافات ،ئايين و ژيانی غهريزی ،م ژووی س ههزار سا هی له پشته.
مرۆڤی بيرمهند به ت گهيشتنی فهلسهفی ،ڕوو له و مه ههتاههتاييهکانی ئايين وەردەگ ت و ڕوو دەکاته خۆی ،جيهان و
کههکهشان .ئهوەی لهم س ههزار سا هدا ڕۆژئاوا و بيرمهندی ڕۆژئاوايی)که دەتوانن له ههر شو ن کی جيهان بوونيان
بووب و ههب ( چ پرۆسهيهکيان پ واوە و ژيان له ژ ر ت گهيشتنی فهلسهفهدا به کوێ گهيشتووە و فهلسهفه خۆی چ
پرۆسهيهکی پ واوە و ئ ستا چ دەور ک دەگ ێ ،ههمووی پرسيارگهل کن که لهم کورته نووسراوەيهدا ئاوڕيان
ل نادر تهوە.
باسی کورتی ئهم کورته نووسراوەيه به کورتی له سهر دارەداری فهلسهفی به زمانی کوردييه .م ژووی ت گهيشتنی ئ مهی
کورد وەک خه کانی جيران و خه کانی دەوەرەکه ،که شو نی سهرهه دانی زۆربهی ئايينهکان بووە ،گر دراوی ئايين و
زياتر ئهفسانهکانه .غهريزە و باوەڕ به يهزدان ،ژيان و ت گهيشتنی ئ مه پ کدەه نن.
ئهوە بهو مانايه نييه که له ناو نهتهوەی کورددا ،که يهک له کۆنترين خه کانی سهر گۆی زەوييه ،کهسانی بيرمهند له
دەرەوەی ت گهيشتنی ئايينی نهبووە .هه وەژاردنی فهرههنگی کورد و ئهدەبياتی زارەکی و ش وەی ژيانی کوردان ،ئهوە
دەردەخات ،که ت گهيشتنی تاکه کهسی و بگرە کۆمه ه کهسان له دەرەوەی ت گهيشتنی غهريزی و ئايينی ،بوونی ههبووە،
به م ئ ستاشی له گهڵ ب  ،دەرب ينی ئاشکرا و ههروەها بهرههمی دياری نووسراو ،له بهر دەستدا نييه .به پ چهوانه ،ب
ئهژمار مرۆڤی کوردنهسهب ههبوون و ههن ،که بوونهته ئيدئۆلۆگی ئايينهکان.
خۆڕاه نانی چهن ههزار سا ه له گهڵ ئهو ئايينانه و ههروەها خۆڕاه نان له گهڵ زمان و ئهدەبيات و فهرههنگ و
دەسته تدارەکانی عهرەب و پارس و تورک و زياتر ،مرۆڤی کوردی له ناوەوە ب ناسنامه کردووە ،که ئهوە ت گهيشتنيش
دەگر تهوە.
مرۆڤی کورد ههرچهند ئازا بووب ت و بۆ مافی خۆی حهولی داب ت و شهڕی کردب  ،به م لهبهر ئهوەی له ناوەوە
گر دراو ماوەتهوە ،نهيتوانی خۆی ئازاد بکات .له هووندری ههر کام له ئ مهدا ،تورک ک ،پارس ک ،عاڕەب ک،
موس مان ک ،موسايی و عيساييهک دەژی ،که به کوردی دەدوێ .ئهمه م ژووی "ڕۆشنبيريی!!" ئ مهش له  ١٠٠سا ی
ڕابووردو نيشان دەدات،که له سيستهمی مهدرەسه و زانستگاکانيان و دام و دزگاکانيان به حزبهکانيشهوە ،پهروەردە
کراوين.
کات ک ويستمان له سياسهتدا مارکسيست بيين ،ههر به ت گهيشتنی پارسی ،عاڕەبی ،ترکی و به فهرههنگی ئايينی ،خۆمان
به مارکسيست له قهلهم دا و ههرچی ئهوان به زمانهکانی خۆيان دەيانووسی ،ئ مهش دەمانقواستهوە ،تا ئهو کاتهی که
کۆمهل ک به زمانی کوردی کهوتنه مارکسيسم ف رکردن ،که نه تهنيا هزری کهسانيان ت ک دا ،به کو زمانهکهشيان پ
ﻻر وخوار وخ چ کرد و دەيان و سهدان وشهی سهقهتيان له دارتاشخانهکانی م شکيان داتاشی و ڕەوانهی ناو زمانی
کورديان کرد.
ئ ستاش چهند سا که ئاوڕ له فهلسهفهی ڕۆژئاوايی دراوەتهوە و ههر کهس و کۆمه ه کهس به پ ی ويست و خواست و
ت گهيشتنی خۆيان فهلسهفهی ڕۆژئاوايی له زمانی پارسی و عاڕەبی و تورکييهوە ،دەکهن به کوردی .که خو نهر نه له
زمانهکهيان ت دەگات و نه لهو فهلسهفهيهی که تهرجوومهيان کردۆتهوە!
زۆربهی ئهو کهسانه ئاوڕ لهو فهيلهسووفانه دەدەنهوە که به فهيلهسووفی ئا مانی ناسراون و زمانهکهيان ئا مانييه ،که به
دەگمهن ت کسته تورکی ،عاڕەبی و پارسييهکان ڕاستهوخۆ لهو زمانهڕا وەرگ دراون .واته فهلسهفهی نيچه ،هايديگهر،
کانت،ه گل و ئهوانی دی که وەرگهڕاندنيان به ههموو وەرگ کی فهرانسی ،ئينگليسی ،ئيتاليايی و سپانی ناکرێ ،له
زمانی دووههم و س ههمهوە کراوەنهته عاڕەبی ،پارسی و تورکی و کهسان ک له کورد له باشوور و ڕۆژهه ت لهو
زمانانهوە دەيانکهنه کوردی ،ئهويش به زمان کی داتاشراو.
له و تی ئا مان مندا نی مهدرەسه له کهﻻسی پ نجهمهوە ،دەرسی فهلسهفه دەخو نن و له زۆربهی زانستگاکان بواری
خو ندنی فهلسهفه ههيه ،بهﻻم کهس بهم هاسانيهی وەرگ انی کورد مامه ه له گهڵ فهلسهفه ناکات.
ب شمار کت ب له مهر ل کدانهوەی بهرههمهکانی فهلسهفی فهيلهسووفان ،ديکشين ری فهلسهفه بۆ ماناکردنهوەی وشهگهلی
فهلسهفی ،ئينسکلۆپ ديای ئهم وشانه و ههروەها ڕەگهزناسی و بنهچهک ناسی وشه فهلسهفييهکان ،ئهم ئيمکانه بۆ ئا مانی

زمانهکان دەڕەخس نن که ت گهيشتنی فهلسهفه ههموار بکرێ ،کهچی وەرگ ی ئ مه به ب بوونی هيچکام لهوانه و به
پا پشتی ت گهيشتنی خۆيان ،کت ب و وتار ڕەوانهی بازاڕ دەکهن .ب گوومان بهم چهشنه ،نه فهلسهفه گهشه دەست ن و نه
ت گهيشتنی فهلسهفی پ ک دەه ندرێ.
وزە و کات و خۆزيای فهلسهفی ئهو بهڕ زانه ڕەنگه باشتر بهرههم بدات ،گهر حهول بدەن له زمانی سهرەکييهوە به
زمان کی پاراو که خه ک ل يانت بگهن ،بابهته فهلسهفييهکان بکهنه کوردی ،با کات و وزەيان به زايه نهچ و خه کيش
سوودی ل وەرگرن.
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