
 

 هزری گەشەی و زمان داهێنان، و کەمال محەمەد. د

 ئازاد سۆران

 .یەوهه-مالکە دمەمحە. د کانیکاره یبارهلە کە ،(فەلسەفە نیشتیمانی) کتێبی لە تێکمبابە

 عوسمان رێمهە کردنیئاماده

 

 پێشمەرجە لە یەکێکە خۆی داهێنان بێت،( کەمال محەمەد. د) بۆچوونەکەی گوێرەی بە ئەگەر 

 دەرکەوتەیەکی بۆ دەستی کەمال محەمەد چونکە concept -بۆچوون) دەڵێم. بوون سەرەکییەکانی

 کەسێکە فەیلەسووف دۆڵۆز جیل بڕوای بە. داهێنانە چەمکی ئەویش بردووە، مێژوویی هەستپێکراوی

 دەکرێت، پێ هەستی ئێمەدا رۆشنبیریی فیکریی بواری و یچاالک لە ئەوەی. دادەهێنێت نوێ بۆچوونی

 ئەو وەاڵمدانەوەی بۆ فەیلەسووف؟ بڵێین( سەعید ئیدوارد) بە دەتوانین چۆن. کۆنسێپتە دانەهێنانی

( سەعید ئیدوارد. )فەیلەسووف بۆ دۆلۆز جیل پێناسەکەی هەمان بۆ بگەڕێینەوە دەبێت پرسیارە

. ەorientalism - (ڕۆژهەاڵتناسی) کۆنسێپتی ئەویش داهێناوە، نوێی چەمکێکی چونکە فەیلەسووفە،

 ناتەواو ئیشکردنێکی ڕەنگە کۆنسێپتە، ئەو بۆ گەڕانەوە بێ بە ڕۆژهەاڵتناسی، لەسەر ئیشکردن بۆیە

  ئەوه. هەیە گەڕانەوەی بۆ پێویستیمان بێت، تێپەڕاندنیش مەبەستی بە ئەگەر چونکە دەربچێت،

 دا(داهێنان و بوون) کتێبی لە یەکەمجار بۆ کەمال محەمەد. د. تازە کۆنسێپتی داهێنانی لە نموونەیەکە

 - داهێنان) ئەوەی بۆ دیارە. ئۆنتۆلۆجییە پێشمەرجێکی داهێنان کە دەخات، بۆچوونەمان ئەو بەر

creativity کەمال محەمەد. د چونکە هەیە، زیاتر ئیشکردنی بە پێویستی سەربەخۆ، کۆنسێپتێکی ببێتە 

 دەرکەوتە بۆ ئەگەر. دامەزراندووە فەلسەفییەی بۆچوونە ئەو بوونگەرایانەوە روانگەیەکی لە

 داهێنانەوە، ڕێگەی لە ئێمە. بوون بۆ سەرەکییە بەڵگەیەکەی داهێنان بگەڕێینەوە، مێژوویەکانیش

 ێج جیهانەدا ئەو دیاردەکانی لەسەر شوێنپەنجەیان چونکە ژیاون، ئێمە لە بەر مرۆڤگەلێک دەزانین

 گڵگامێش نەمریدا، دوای بە زۆر گەڕانێکی پاش ،(گڵگامێش) داستانی بۆ بگەڕێینەوە ئەگەر. هێشتووە

 چونکە داهێنانە، بڵێین ڕاستتر چاکەیە، کاری کردنی دەکات نەمر مرۆڤ ئەوەی ئەنجامەی ئەو دەگاتە

 هەبووە، کە بزاندرێت، و بکرێت باس خۆیەوە پاش لە بکات شتێک مرۆڤ ئەوەیە، گڵگامێش مەبەستی

 خۆمان، پێش ئەوانی بوونی سەلماندنی بوون، بۆ بەڵگەیە داهێنان لێرەدا کەواتە. داهێنانە هەر ئەویش

 ئینگلیزییدا زمانی لە کەمال محەمەد. د. دەکرێت شوێنپەنجەکانیانەوە و داهێنان ڕێگەی لە تەنیا

 مانinvention زاراوەی ئینگلیزیدا زمانی لە ئێمە کە هێناوە، کار بە داهێنان بۆ creativity زاراوەی

 creativity زاراوەی چونکە دروسترە، (creativity زاراوەی ئەو، مەبەستەی ئەو بۆ بەاڵم هەیە،

 دروستکردنی توانای واتە داهێنان کەواتە. دێت دروستکردن مانای بە کە ە،create) کاری ناوی

 هەرچی. ئۆنتۆلۆجیانە دروستکردنێکی واتە داهێنان ئەودا، مەبەستەکەی کۆنتێکستی لە. نوێ شتێکی

 شت وەک بوون لێرەدا. دێت نوێ شتێکی داهێنانی یان دروستکردن بۆ زیاتر ە،invention زاراوەی

  .خۆیەتی ئۆنتۆلۆجیی تایبەتمەندیی خاوەنی بەڵکو نەکراوە، لەگەڵ مامەڵەی



 بیانووانەی لەو یەکێک. دەناسرێتەوە زماندا کارپێکردنی و جواڵندن لە نووسەرێک، هەر توانای

 بەاڵم! نییە گەورەکانیاندا هزرە و خەیاڵ ئاست لە کوردی زمانی کە ئەوەیە، هەیانە کورد نووسەرانی

 زماندا لە داهێنان نەتوانێت ئەگەر نووسەر. نییە بوونی گەورە زمانێکی بەبێ گەورە فیکرێکی هیچ

. نەبێت دەوڵەمەند خۆی کوردی زمانی ئەوەی نەک! نییە داهێنەرانە خۆی خەیاڵی و هزر واتە بکات،

 دەتوانێت فیکرە هێزی ئەوە بەڵکو نییە، هەژارمان یان دەوڵەمەند زمانێکی هیچ بنەڕەتدا لە ئێمە چونکە

 تێدا کاری بەوەیە پێویستی دنیا دیکەی زمانەکانی هەموو وەکو کوردی زمانی. بکات دەوڵەمەند زمان

. د. نییە قووڵی خەیاڵی و گەورە هزری بەرجەستەکردنی توانای کە نییە ئەوە مانای ئەوە بکرێت،

 ئەگەر. کوردیشەوە زمانی بە کردووە، خۆیدا زمانی لە داهێنانی هەرشتێک لە بەر کەمال محەمەد

 ژان ی(نەبوون و بوون) کتێبی ئێمە ئەمڕۆ چۆن ئەی نەبێت، گەورەدا فیکری ئاست لە کوردی زمانی

 زمانە لە بەرهەمە دوو ئەو کە هەیە، کوردی بە هایدیگەرمان مارتین ی(کات و بوون) و سارتەر پۆل

 دوو ئەو زمانی چونکە خۆیانن، بە تایبەت ئاڵۆزیی و قورسایی خاوەن خۆشیاندا، ڕەسەنەکەی

 زمانی لە دووەمیشیان و فڕەنسی زمانی لە یەکەمیان کایەوە، هێنایە دابڕانی باو زمانی لە بەرهەمە،

 زمانی ئەوە کەواتە. گونجاوە هەر ئینگلیزی زمانی بۆ وەرگێڕانەکانیشیان بۆ هاوکێشەیە ئەو. ئەڵمانی

! نییە داهێنانیان توانای فیکرەکانمانن ئەوە بەڵکو نییە، گەورەکانماندا فیکرە ئاست لە کە نییە، کوردی

 لە. دەکات زمانە ئەو داهێنانی لە ئیش سااڵنێکە کەمال محەمەد. د شتێک، هەر لە بەر بەاڵم

 خۆیەتی، تێکستەکە زمانی یەکەمیان دەبینەوە، زمان دوو ڕووبەڕووی ئێمە ئەودا، وەرگێڕانەکانی

 محەمەد بەرهەمەکانی هۆی بە کوردی زمانی. دەکات تێدا ئیشی کەمال محەمەد زمانەی ئەو دووەمیان

 چاالکییەکەی تەنیا رهز ئایا دێت؟ کوێوە لە و چییە هزر. بینی خۆیەوە بە فەلسەفیی تەکانێکی کەمالەوە،

 ڕادەیەک تا گەیاندندا، بابەتی لە بەاڵم جیاواز، بۆچوونی بەردەم دەکەوینە لێرەدا نییە؟ زمانەوانی

 دەرببڕێت، سادەیی بە شتێک نەتوانێت ئەوەی دەدات، پێ ئاماژەی ئەنیشتاین وەک. هاوسەنگە باسەکە

 نییە زمانێک. سادەیە قوواڵییەوە لە کەمال محەمەد. د زمانی. تێنەگیشتووە لێی قووڵی بە وایە مانای

 خۆیەتی، تێگەیشتنی لە کەموکورتییەکە بکات هەست تێنەگات، لێی خوێنەر کە ئەوەی، بۆ بێت، ئاڵۆز

 و بوون) کتێبی خوێندمەوە، کە فەلسەفی، کتێبی یەکەمین خۆم، ئەزموونی وەک. نووسینەکە نەک

 بابەتی بەر یەکەمجار بۆ کە بیرمە، لە ئێستایش بەاڵم بوو، ساڵ 21 تەمەنم کات ئەو بوو،( داهێنان

 لە یەکێکە( داهێنان و بوون) کتێبی ئەگەرچی. هەڵبستم نەمتوانی نەکرد، تەواوم تا کەوتم،( مردن)

 ناڕۆشنە، و ئاڵۆز ئەوەی کەواتە. نووسراوە کوردی زمانی بە کە فەلسەفیانەی، تێکستە ئەو قووڵترین

 چەندین ئەمڕۆ. تێبگات لێی ئاسانی بە خوێنەر نابێت و فەلسەفەییە تەواو کە نییە، ئەوە مانای

 دەکات، کۆالیش کۆکا کۆمپانیای باسی کە ژێژێک. ە(ژیژێک سالڤۆی) لەوانە یەکێک هەن، نموونەمان

 .قووڵ فیکرێکی و سادە زمانێکی بە. پرسیار ژێر دەخاتە ئەمڕۆمان ژیانی گرنگی ڕەهەندی چەندین

 زمانی میان، دووه.  یە کە تێکستە زمانی میان، کە یە زمان، دوو م رده بە  وینە کە ده  ئێمە رگێڕاندا وه و لە

 جۆن) ؟ دایە چی  لە( ر هایدیگە مارتین) ی(کات و بوون) کتێبی رگێڕانی وه گرنگی.  رگێڕانە وه

  لە کات ده رگری بە  کتێبە و ئە  کە ، داوه  وه بە یان ئاماژه ی وه ئە ڕای ڕه سە( رۆبسن ئیدوارد) و( ماکواری

 وان ئە بڕوای  بە. یاند گە چاپ  بە ئینگلیزی زمانی  بە ریان هایدیگە ی کە کتێبە 2691 ساڵی رگێڕان، وه

 پرۆسێسی  لە  شێکە بە  چونکە ، یە هە خۆی گرنگیی ئینگلیزی زمانی بۆ کات و بوون کتێبی رگێڕانی وه

 وتۆ ئە کی جیاوازییە  وه ژارییە هە و ندی مە وڵە ده ڕووی  لە ین، بده رنج سە ر گە ئە. زمان ندکردنی مە وڵە ده

  ئێمە زماندا  لە.  دایە  زمانانە و ئە جوواڵندنی هێزی  لە جیاوازی ڵکو بە ، نابینین کاندا زمانە نێوان لە

 تریشیان وی ئە و دەگرێتەوە ئایکۆن یان  وشە نی الیە میان، کە یە  کە دلوولداین، مە و دال م رده بە  لە



 لە زمانێک ڕەنگە. کان دالە نێوان جیاوازیی  لە  بریتییە کان زمانە نێوان جیاوازیی.  یاڵ خە نی الیە

 بۆ کان وڵە هە موو هە دا، بنچینە  لە اڵم بە دلوول، مە  بە یشتن گە بۆ بێت دال ن خاوه زیاتر تر زمانێکی

 و جوواڵندن بێت، ندتر مە وڵە ده و قووڵتر زمانێک ئاستی کات ده وا ی وه ئە. دلوول مە  بە یشتنن گە

 جوواڵندنی  لە بوو کانێک تە کات و بوون کتێبی. دلوول مە  لە  وه نزیکبوونە بۆ  کانە دالە ندکردنی مە وڵە ده

 کوردیکردنی  بە نیا تە  نە کوردی، زمانی بۆ  کتێبە و ئە رگێڕانی وه. گوزارشتکردن بۆ ڵمانی ئە زمانی

 و ئە بزانین با اڵم بە. کوردی زمانی بۆ   یشە کانە تە و ئە ی وه گواستنە ڵکو بە ، ره هایدیگە کانی بۆچوونە

  ؟ نزیکە  وه ره هایدیگە کانی ستە بە مە  لە  نده چە  کوردییە  رگێڕانە وه

 بێت، ئینگلیزی چ ، کە کستەتێ زمانی م رده بە  لە  هەم ئێمە بڵێین  پێویستە ، پرسیاره و ئە ی وه اڵمدانە وه بۆ 

 پێ ی کە تێکستە ی کوردییە  زمانە و ئە. یشداین کە  رگێڕانە وه زمانی م رده بە  لە م هە ڵمانی، ئە یان

 د مە محە. تی داونیە دوایدا ی ساڵە ند چە و لە مال کە د مە محە  کە ، یە واڵنە هە و ئە ی زاده ، رگێڕدراوه وه

. کان فییە لسە فە  کۆنسێپتە  لە گوزارشتکردن بۆ کات ده نوێدا زمانێکی داهێنانی  لە ئیش  سااڵنێکە مال کە

 ی وه بە و، ئە کانی مە رهە بە ی وه ناسینە کانی تە سڵە خە لە  کێکە یە یی، ڕۆژانە زمانی ئاستی ڕاندنی تێپە

 فی لسە فە زمانێکی ر بە دا، وه ئە شوێنی  لە ڵکو بە یی، ڕۆژانە زمانی ئاستی  لە  دووره و ئە نووسینی زمانی

 ڵمانی ئە یان ئینگلیزی زمانی  بە یان کتێبە و ئە ی رانە خوێنە و ئە شێت ده رگێڕاندا، وه  لە. وین کە ده

 کشنی رئە ئینتە پێشووتر  واتە. بێت هە داInteractionکارلێککردن ڵ گە لە یان کێشە ، وه تە خوێندووه

  بە رگێڕێک وه ر هە ی وه لە  جگە.  بووه ئینگلیزیدا یان ڵمانی ئە زمانی بە  ێبەکت و ئە ڵ گە لە کان ره خوێنە

  رگێڕانە وه. کات ده رگێڕاندا وه ڵ گە لە  ڵە مامە Self - impression خۆی ی وه خوێندنە ی گوێره

 وا ئە بێت، هە کی یە کێشە ر گە ئە  وایە پێم ڵکو بە ، نییە کاندا بۆچوونە یاندنی گە ڵ گە لە ی کێشە ، کە کوردییە

 ویش ئە ، دایهێناوه مال کە د مە محە. د  کە ی، کوردییە  زمانە و ئە ڵ گە لە  یە هە کارلێککردنەوە  بە ندیی پێوه

 و ئە  ییە ڕۆژانە  زمانە و بە ناتوانرێت  چونکە ، یە هە  وه ییە ڕۆژانە زمانی ڕاندنی تێپە  بە ندیی پێوه

 م رده بە  لە  واتە ویت، کە ده جیاواز زمانێکی ر بە کاتێک زمان،  واتە هزر. نندرێ یە بگە  بۆچوونانە

  بۆچوونە و ئە  وایە پێم. یاندن گە بۆ  هۆکارێکە نیا تە زمان  وایە پێیان زۆرێک. جیاوازداین فیکرێکی

. جیاواز فیکرێکی نی خاوه ببنە  یانتوانیوه نە ی وه بە ییان، رۆژانە زمانی  بە تدان وایە ڕه  لە جۆرێکە

  چونکە ، یە هە  وه ییە ڕۆژانە زمانی ڕاندنی پە تێنە  بە ندییان پێوه زۆری شێکی بە کوردی زمانی کانی کێشە

 زمانی ئاستی ڵ گە لە دابڕان  یانتوانیوه نە  ئێمە رانی نووسە ئەگینا بێت، نە م کە زموونی ئە ڵێک کۆمە

  بێتە ده  جیاوازیە و ئە بێت، جیاوازتر نووسینیش زمانی ند رچە هە کاتێکدا  لە. ن بکە دروست ییدا ڕۆژانە

  وه خۆیە  بە کانی تە مترین کە  کە ، یە وه ئە  ئێمە زمانی کانی کێشە  لە کێک یە. ییشدا ڕۆژانە زمانی  لە گۆڕان

 لتووریدا کە گۆڕانی  لە م هە ، وه بیرکردنە گۆڕانی  لە م هە خۆی  هزرییە  کانە تە و ئە گرنگیی.  بینیوه

  لە  میشە هە تێیاندا زمان  کە ن، لتوورانە کە و ئە هێزن، بە بونیادی نی خاوه ی لتوورانە کە و ئە.  وه بینێتە ده

  لە  کە ، ن هە دا لتوورییە کە  کانە تە و لە ممان کە زموونێکی ئە ند چە  ئێمە.  کردندایە شە گە و  وه نوێبوونە

  لە  یە فییە لسە فە  کانە تە و ئە نی خاوه مال کە د مە محە دا فە لسە فە  لە. خستبێت ستمان ده  وه زمانە ی ڕێگە

  لە ئیشکردن بۆ  گرتووه خۆ  لە ی هاوشێوه وڵێکی هە ند چە کوردییش ئێستای بی ده ئە. کوردییدا زمانی

 و یی ڕۆژانە زمانی ڵ گە لە دابڕانی ئاسانی  بە( س بێکە شێرکۆ) زمانی  نموونە بۆ. نوێدا زمانێکی

 بیی ده ئە زموونی ئە  لە  ئێمە دا وه گیڕانە بی ده ئە  لە  وه ڕینیشە ڕاپە دوای  لە. کرد دروست تردا وانی ئە

 بی ده ئە زمانی ندیی تمە تایبە ک یە ڕاده تا وه، بینە ده دابڕان مان هە ڕووی ڕووبە  وه ه(سوور کاکە کاروان)

 گرێت، رده وه  وه ڕاندنە تێپە  لە خۆی شوناسی ر داهێنە.  ناچێت  دیکە وانی ئە  لە هیچ  کە ، یە وه ئە( کاروان)

. د کو وه رێکی نووسە. داهێنان بۆ  رجە پێشمە زماندا  لە فییانە لسە فە ئیشکردنێکی و  وه قووڵبوونە  بۆیە



 ر بە لە ر هە ، کردووه دروست خۆی پێش زمانی ڵ گە لە دابڕانی واو تە ربڕیندا ده  لە مال کە د مە محە

 پێشووتری ی ئاستە و لە چیتر مالەوە کە د مە محە. د کانی وڵە هە دوای  لە کوردی فیی لسە فە زمانی  یە وه ئە

  . نییە کاندا فییە لسە فە  ربڕینە ده ئاست  لە  وایە پێیان زۆرێک ی وه بە ، وه نامێنێتە

  لە یان کێشە ڵکو بە ، یە هە کانیاندا بۆچوونە ربڕینی ده  لە یان کێشە نیا تە  نە کان، ره نووسە  لە زۆرێک

 ئاستی  تە یشتوونە گە نە هێشتا ، ئێمە ڕۆشنبیرانی زۆری شێکی بە.  یە هە کانیشدا کۆنسێپتە یشتنی تێگە

 عریفی؟ مە ری سە نە خستە نی خاوه ببنە توانرێت ده چۆن ، قووڵە  یشتنە تێگە و ئە بێ بە. قووڵ یشتنێکی تێگە

  ڵە هە  بە دا ئێمە ڕۆشنبیریی ندی نێوه  لە. کادیمین ئە ری کچە ستره نی خاوه مال کە د مە محە کانی نووسینە 

 ئازاد واو تە ناتوانێت ر نووسە  گوایە ی بیانوویە و بە ، یە هە  وه کادیمییە ئە نووسینی ی باره لە یشتن تێگە

  وه کوردستانە زانکۆکانی ی وه توێژینە ڵێک کۆمە ی وه خوێندنە  لە  ەیشتن تێگە  ڵە هە و ئە  وایە پێم! بێت

 کوردستان زانکۆکانی ی وه توێژینە زۆری شێکی بە. نووسراون  وه کادیمییە ئە ناوی  بە  کە ، هاتووه

 بێت ده  کە ، یە وه ئە کادیمی ئە نووسینی کانی تە سڵە خە  لە کێک یە. کادیمی ئە نسیپی پڕه ڵێک کۆمە  لە دوورن

 کاری ورده و بکات شتێک باسی ر نووسە ناکرێت  واتە. بێت structureبونیاد نی خاوه  کە نووسینە

details لۆگیکی هۆی و Logical reason و کادیمی ئە نووسینی تری تێکی سڵە خە.  وه ستە ده  بە دات نە 

 رانی نووسە زۆری شێکی بە. بنووسێتabsolutely  هایانە ڕه  بە ناتوانێت ر نووسە  کە ، یە وه ئە زانستی

! ها ڕه تی قیقە حە  بە یشتوون گە  وایە پێیان ی پێە و بە ن، بده ها ڕه حوکمی دان وه ئە وڵی هە  لە  میشە هە  ئێمە

 مال کە د مە محە کانی نووسینە.  زیاتره ی وه قووڵبوونە و  وه وردبوونە  بە پێویستی کادیمی ئە نووسینی

 چۆن و  چییە ستی بە مە ر نووسە  کە بزانین، توانین ده وردی  بە  ئێمە  کە ن، زانستیە  بونیاده و ئە نی خاوه

. زانستی کاریی ورده بێ  بە تر شتێکی بۆ بدات باز  وه شتێکە  لە وام رده بە ک نە ڕوانێت، ده  تە بابە و لە

 ڵکو بە بنووسێت،  کادیمیانە ئە ناتوانێت یخوێند، نە زانکۆ  لە سێک کە ر هە  نییە  وه ئە مانای  وه ئە اڵم بە

 جیهانییشدا زانکۆکانی نێو لە زۆرجار  کە ، یە هە  وه نسیپە پڕه ڵێک کۆمە  بە ندیی پێوه کادیمی ئە نووسینی

 .کادیمیا ئە زراندنی دامە هۆی  بووه فی لسە فە می سیستە مین کە یە کاتێکدا  لە. ناکرێن و پێڕه

 ش ڕووکە رێکی نووسە  بێتە نە و ئە  کردووه وای ی وه ئە.  داهێنانە رقاڵی سە نگی بێده  بە مال کە د مە محە. د

  جۆرێکە و ئە نگیی بێده.  دەگەڕێتەوە  نگییە بێده و ئە بۆ زۆری شێکی بە دەرنەکەوێت، میللیدا ئاستی لە و

  کە نووسین، پرۆسێسی  ێتە ده  وه ئۆڕاڵە ربڕینی ده پڕۆسێسی  لە نگ ده ی وه بە جیاواز، نگی ده داهێنانی  لە

 نی خاوه  کە ، یە هە  واڵنە هە و بە زۆری پێویستی  ئێمە زمانی مڕۆ ئە. هێنێت ده م رهە بە جیاوازی خۆیدا  لە

 سیاسی و تی اڵیە کۆمە هۆشیاریی لتوور، کە ر سە لە ریی کاریگە و ئە وخۆ ڕاستە  چونکە فیکرین، کانی تە

 دەبن ر یسە مە فیکری ی وه قووڵبوونە و وامی رده بە  بە نیا تە یش واڵنە هە و ئە  کە هێڵێت، ده جێ


