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287ژمارەی بینین:   
 فەرهەنگی پۆڵەتیک پرێس 

د. محەمەد کەمال پسپۆری بواری فەلسەفە و مامۆستا لە زانکۆی مالبۆرن-ئوسترالیا، ناوێکی  دیار و ئاشنایە بە  

کتێبخانەی کوردی و خوێنەرانی  بواری فەلسەفە، لەم دیدارەدا لەسەر چەند پرسێکی پەیوەست بە بایەخ و گرنگی  

فەلسەفە بۆ کورد کە تاچەند بیرکردنەوەی  فەلسەفی دەتوانێت گۆڕان لە شێوەی ژیان و بیرکردنەوەی مرۆڤی کورد  

دروستبکات،  دواندوومانە. هاوکات لەبارەی توانا و توانستی زمانی کوردی بۆ نووسینی تێکستی فەلسەفی و  جیاوازی  

فەلسەفە و زانست، هاوکات نزیک لە بیرکردنەوەی فەلسەفی  خۆیان لەبارەی  پرسی بوون و سروشت لەم سەردەمەی 

 .تەکنەلۆجیا تێیدا بااڵدەستە گفتوگۆمان کردووە 
 ئا: ههرێم عوسمان

 ـــ ئایا ئێمەی کورد توانیومانە فەلسە فەیەکی تایبەت بەخۆمان هەبێ؟
ین. شوێنی  واتای بوون تێبگه وێت لهمانهموو مرۆڤێک دهک ههوه فین، چوونکهلسه ی فهندێشهنی ئهی کورد خاوهئێمه

به  ، کهێنهو شومانکاتدا ئهههاڵم، له بێت. بهدا هه النی دیکهڵ گهگهوخۆمان له ندی راستهیوهتی داوین پهجوگرافیمان یارمه

نێو   وام له ردهی کورد بهشکرو خاکێکی داگیرکراو. ئێمهی لهوهڕینهندی پهربهده  به  نێین بووهنیشتمانی کوردی داده 

  مڕۆکانمان. ئهنییهدهمه ڵگهو کۆمهتوڵهزراندنی دهبۆ دامه  بووهندروستمان نهتێکی تهرفه و دهماندا ژیاوینو نهی مانکێشه

و رامیاری ژهو که. دروستبوونی ئهراربوونی تێدایهرقهو بهاڵتێکی رامیاریسهده شێکی نیشتمانی کورد نیمچهبه

تایدایهرهسه ند ئێستا لهرچه کات، ههده شهو گهداتڵده رههفی تیایدا سه لسهی فهوه، بیرکردنهرۆشنبیرییه . 
. یهنی ههدهڵگای مه کادیمی، کۆمهزگای ئه، دهوهستی بیرکردنهربهسه فی پێویستی بهلسه ی فهوهکردنی بیرکردنهشه گه

ی  وهو بیرکردنهندێشهئه وهوفهسه و تهب، عیرفاندهی ئهڕێگه دا مرۆڤی کورد له تاییهرهسه م قۆناغه پێش ئه اڵم له به

رخستووەفی خۆی ده لسهفه  . 



  ، كهیهژاربوونێكی ڕۆشنبیری كوشندهو هه یهورهالی مرۆڤی كورد كۆستێكی گه فییانهلسهی فهوهبوونی بیركردنهنه

و  یهگرانهخنهو ڕه رانهفییانه، داهێنهلسه ی فه وهكات. بیركردنهڵ دهلكێشی نێو كۆمهپه  وهبوونییهو نهڵێك گرفت لهكۆمه

و رگی پرسیاركردن الی مرۆڤی كورد مه یهوهبیركردنه م جۆرهبوونی ئهستێت. نهوهی پرسیاركردن ڕادهمینهر زهسهله 

. مردنی فییهلسه ی فهوهبوونی بیركردنهڵكو نهبه فه لسهك ناكارایی فه كانمان نهورهگه  یرانهقه  كێك لهكوشتنی داهێنانێتی. یه

واتاكانیان   ، كهیهمكانهو چهی ئهوهو جوانه و كوێرانه زانانهوتنی نهوێن كهو ش وهر الساییكردنهسهو تاج دانان له پرسیار 

 ت لهتایبه دا بهم دوواییهفی له لسه ی فهوهوڵدان بۆ داهێنانی بیركردنهدا، هه م بارودۆخه نێو ئهناپێویستیدا سواون. له  له 

تاییهرهمانكاتدا سههه و له  دڵخۆشییهی ڕای من جێگه پێش. به باشووری كوردستان هاتۆته . 
 ــ دهگوترێت فەیلەسوفی کوردمان هە بووه  لەکۆندا ئەمە  تاچەند  ڕاستە ؟ کێ بوون؟ 

و  وهو بیرکردنهندێشهبێ ئهلێک بههیچ گه زانم، کهده ندهوهکێن. من مێژوونووس نیم. ئه کوردانه سوفهیله و فهمن نازانم ئه

بوونی خۆی و   وێت لهیهکات، دهکورد یان یۆنانی بێت، پرسیار ده مرۆڤ گرنگ نییه . چوونکهنییه فییانهلسه ی فههبیرۆک

 .جیهان تێبگات
ـــ ئایا فەلسەفە چەند دهتوانێت لە خە م و گرفتە گەورهكاندا چارهسە ر ببینێتەوه؟ نەبوونی فەیلەسوف لەناو كورددا  

هۆكار نەبووه بۆ ئەم هەموو تەنگ و چەڵەمە  سیاسی، ئابووریو كۆمەاڵیە تی…هتدە؟ بوونی  فەلسەفە چەند 

 دهتوانێت، مرۆڤەكان ڕابهێنێتو  ئەو باوهڕهیان الدروستبكات، كە ڕێز لەئازادی  یەكدی بگرنو یەكدی ڕهتنەكەنەوه؟
  ندی بهیوهش پهمهتی. ئهتایهرهو سه یهتازه فییانهلسه ی فهوهاڵم بیركردنه، به فییهسهلی فه ندێشهنی ئهمرۆڤی كورد خاوه

ری كچه. دواتریش، سترهویش نامۆ بووهو ئهی داگیركراوهكهخاكه لێكهگه وهكۆنهله  ، كهیههه وهمێژووی كورده

بكات یان   وهفه لسه ی فه رێگه كانی له ری گرفتهسهچاره داوهی پێنهرێگه وكردووهفهو ئایینی تاكی كوردی خه تی اڵیهكۆمه

تاك تیایدا   ، كهشومه ندهوهش بارودۆخێكی ئهمهفی. ئهلسه ی فهوهنی بیركردنهخاوه  ببێت به  یتوانیوهبڵێین نه باشتره

وا بێگومان بوونی دابنێین، ئه گرانهخنهو ره رانهداهێنه به  فهه لسی فهوهر بیركردنهگهناژی. ئه نانهسهو ره رانه داهێنه

ی و بوونهو ببێت بهزرێنێت ر دامه سهتی خۆی له نییهسهو رهاڵت ستهتاكو ده بناخه بێت بهبۆ مرۆڤی كورد ده فه لسهفه 

ت  بارهوام پرسیاركردن سه ردهو به گرهخنهر و رهنهبێت داهێ فییانهلسه ی فهوهنی بیركردنهوێت. مرۆڤێك خاوهیهخۆی ده

نادات نامۆ  و رێگهكات ده ستهرجهبه نانهسهئاگا و بوونی خۆی رهبه دات. مرۆڤێكهڵده رههالی سهكانی بوون لهبه نهێنییه

دژی   كهیهوهخۆی. بیركردنه به یهنهو بوو و ناساندنی ئهبوونی مرۆڤ  له ئاگاییه فییانهلسه ی فهوهبكرێت. بیركردنه

كاندادوای راستییه  ڕان بهو گهربڕین و سنوردانان بۆ دهندكردن  لبهته . 
ـ ئێوە بە زمانی کوردیو بە ئینگلیزیش دەنووسن. نووسینی  فەلسەفە بە زمانی کوردی زۆر زەحمەتە؟ کێشەکانی بە 

 کوردی نووسینی  فەلسەفە چین؟
به بیرکردنهوەوە. ئهگهر مرۆڤی کورد فهلسهفییانه بیربکاتهوە دەتوانێت فهلسهفییانه بنووسێت. لهگهڵ  نووسین وابهسته 

اری رامیاری زمانی کوردی، ئهمهشدا من ناڵێم نووسینی دەقی فهلسهفی به زمانی کوردی له کێشه بهدەرە. لهبهر هۆک

نی زاراوە فهلسهفییهکانی لهبهردەستدا نییه تاکو  وەکو زمانهکانی دیکهی جیهان پێشنهکهوتووە و نووسهری کورد خهرما

راستهوخۆ سوودیان لێوەربگرێت. جگهلهمه ئێمهی کورد تاکو ئهمڕۆ کێشهی زمانی ستاندارد، خاڵبهندی و رێنووسمان  

 .ههیه
ـ زۆر نووسەری کورد جگە لە  عەرەبو فارسو  تورکەکان زمانی کوردی زۆر  بە کەم دەبینن،  دیارە  ئەم خۆ بەکەم 

بینینە تەنیا بۆ زمان نا بەڵکو  لە زۆر الیەنی تریش دروستە. بەاڵم برادەرێکم لە رۆژهەاڵتی کوردستان باسی ئێوەی  

کردو وتی کە هاتوون بۆ ئێرانو  لە کۆنفرانسی مەال سەدرە تەنانەت لە کۆڕێکیشتدا لە زانکۆی  کوردستان،  

ڕووبەڕووی مامۆستایەکی  دیاری فارسو بەشێک لە کوردەکانی زانکۆی کوردستان بوونەتەوە کە زمانی کوردییان بە  

کەم گرتووە. ئەگەر لەبیرتان ماوە پێمخۆشە کە باسی ئەوە بکەن کە ڕوویداوەو بەگشتی لەسەر ئەم خۆبەکەم گرتنە 

 .بۆچوونتان بخەنەڕوو
هنێو )عهقڵیهتی  ئهوانهی زمانی کوردی بۆ نووسینی دەقی فهلسهفی به کهم و ناجۆر دادەنێن دەیانهوێت مرۆڤی کورد ل

کۆیالیهتی(دا بهێڵنهوە، بۆ ئهوەی مرۆڤی کورد بوونی خۆی نهناسێت و له زمان و نیشتمانی نامۆبێت، ئهگینا ئهوان 

شارەزای زمانی کوردی و کوردی زان نین. وەکو له پێشتر ئاماژەم بۆ کرد، بیرکردنهوە و نووسین تهواوکهری یهکدین.  

وە، ئهوا دەتوانین فهلسهفییانه بنووسین. ترس له بیرکردنهوە بۆ گهشهکردنی زمان دەبێته ئهگهر ئێمه فهلسهفییانه بیربکهینه 

 .رێگر. دەرچوونی مرۆڤی کورد له )عهقڵیهتی کۆیالیهتی بهسهردا سهپێنراو( پێویستی به بیرکردنهوەی فهلسهفییه 
م له کۆنفرانسێکدا چهند مانگێک له بۆ نووسینی کتێبێکم لهسهر فهلسهفهی مهال سهدرە و بهشداربوون ٢٠٠٤من له ساڵی  

تاران بووم و سهردانی سنهم کرد. کاتێک رووبهڕووی مامۆستایانی بهشی فهلسهفهی زانکۆی تاران دەبوومهوە و  

دەهاتینه سهر نووسراوەکانم لهسهر فهلسهفه به زمانی کوردی ناڕاستهوخۆ گاڵتهیان به ههوڵدانهکهم دەکرد و زمانی 

ا. تهنیا دکتۆر کهریم موجتههیدی حهزی دەکرد زۆرتر ئاگای له ههوڵدانهکهم بێت و پهیوەندییهکی  کوردییان به کهم دادەن

باشمان ههبوو. پاش گهڕانهوەشم بۆ ئوسترالیا چهند جارێک به نامه پهیوەندیمان لهگهڵ یهکدا کرد و ههواڵی چاالکییهکانی  

 .دەپرسی
ۆ زانکۆی کوردستان بانگهێشتیان کردم و لهوێ کۆڕێکم به له شاری سنه، کاک بهختیار سهجادی و چهند هاوڕێیهک ب

زمانی کوردی بۆ مامۆستا و خوێندکاران بهست. ههندێک حهزیان نهکرد کۆڕەکه لهسهر بابهتێکی فهلسهفی به کوردییه،  



ی  بۆیه یهکێک پرسی، که من چهند مانگێکه له ئیرانم بۆچی به فارسی نادێم و حهزی دەکرد بزانێت چهند فێری فارس

 .بووم. من زانیم مهبهستی پرسیارکردنهکهی چییه، چونکه پهیوەندی به ناوەڕۆکی باسهکهمهوە نهبوو
گوتم، له ئێران عهرەبییهکهم باشتر بووە. خوێندکارە کوردەکان له وەاڵمهکهم تێگهیشتن و پێکهنین، ئهوەی پرسیارەکهی  

 .کرد، به توڕەییهوە هۆڵهکهی جێهێشت
 ـ گەنجانێکی  زۆرمان هەن رقیان لە کوردبوونی خۆیانە، شتێکتان هەیە پێیان بڵێن؟ 

کوردبوون فاکتۆری دازاینی کوردە و فڕێدانی ئهم دازاینهیه لهنێو جیهانی به کوردبوون. ڕقبوونیش لهم فاکتۆرەی دازاینی 

ییه له  کورد لهالیهن ههندیک گهنجهوە هۆکاری سیاسی و سایکۆلۆجی ههیه. دەربڕینی ئهم جۆرە ههڵچوونه و بێزار

کوردبوون پهیوەندی بهو بارودۆخه نامۆیهوە ههیه که )ئهمڕۆ( مرۆڤی کوردی تێدا دەژی. دەشێ هۆکارە  

سایکۆلۆجییهکهشی بۆ ههست به کهمیکردن، وەکو کورد بگهڕێتهوە، له کاتێکدا دازاینی کورد خۆی لهگهڵ دازاینهکانی 

 .دیکهدا بهراورد دەکات
ــــ جیاوازی نێوان فەلسەفە لەگەڵ زانست چییە؟ بۆ نمونە  بە بابەتکردن لە زانست و فەلسەفەدا جیاوازی چییە؟ ئایا  

 بە بابەتکردن لە فەلسەفەدا روویەکی ئینسانی هەیە و زانست ئەو الیە نە ئینسانیە لەبەر دیده ناگرێت؟
کان. شهر بهسه دێینه وێوهگشتی و لهبه فی بوونهلسه ی فهوهدنهتی بیرکرم، بابهکه. یهتی ههنڕهکی بنهند جیاوازییهچه 

.  وهکۆڵنهش دهبه  روونناسی…لهلۆجی، دهفیزیک، بایه . بۆ نمونهشێکی بوون دەکۆڵێتهوەله به میشهاڵم زانست ههبه

ئۆکسجین و   توانێت پێمان بڵێت ئاو لهده وهموونهی ئهزرێگه کی کیمیا له. زانایهرایهوام ئهزموونگهردهکانیشیان بهئاکامه

، من مان نییهتیهرایه ئهزموونگه و جۆرهدا ئه فه لسهفه  اڵم له . بهیهرایانهئاکامێکی ئهزموونگه مه. ئههایدرۆجین پێکهاتووە

 . هاوکات میتۆدیان جیاوازه. له یههه یو بۆنهنگ و تامم رهک و بڵێم ئهیهتاقیگه مهتێک ببهک بابهناتوانم بوون وه

اڵم  فسیرناکرێت. بهلهمه زۆرتر ته ڵێم ئاو ئۆکسجین و هایدرۆجینهمن ده کات. بۆ نمونهسفدهوام وهردهمانکاتدا زانست بههه

زانستدا  اڵم له ن. بهکاسهکهر بۆچوونی تاکهسه ونهکهکان زۆرکات دهکردنهین. راڤه کهدهراڤه  دا ئێمهفه لسهفه  له 

یه وه ههکهوهئاکامی تاقیکردنه ندی بهیوهڵکو پهر بۆچوونی زانستکار، بهسه ونهکان ناکهسفکردنهوه . 
ـــ خۆ دهرخستنی بوون  لەم سەردهمەدا گۆڕانی زۆری بەسەردا هاتووه. ئایا ئێوه لە پرۆژه فەلسەفییەکان و بەتایبەت 

 کتێبی “فەلسەفەی بوون” رهچاوی ئەم گۆڕانەتان کردووه؟
ی وهسهر ئه وێتهکهاڵم ئهمه دههردا دێت. بسه وام گۆڕانی بهردهکانیش بهرخستنهخات. خۆدهردهوام خۆی دهردهبوون به

ئاکامی   لۆژیادا، کهکنهمی تهردهسه مڕۆ لهین. ئهکهی بۆ دهوهو خوێندنهوهناسینهده یهرخستن و دیاردهو خۆدهچۆن ئه ئێمه

ی یهو دیاردهی بوون یان ئه هرخستنو خۆدهڵێین ئهده  اڵم ئێمه. بهرخستووهخۆی ده ، بوون بۆ ئێمهرییهگهی تازهفه لسهفه 

 ین بهین و بیکهبێت داگیریبکهو ده کییهرهشتێکی ده  واته، کهجیاوازه وهئاگاییه له  . سروشتیش بۆ ئێمهبوون سروشته

  و سروشته. ئهی بوونهنا خۆی دیاردهنێین سروشت دهناوی ده ، ئێمهیهی ههو سروشتهبوونی خۆمان. یاخود ئه شێک لهبه

  وهی بوون. بیرکردنهیهو دیاردهبۆ سروشت یاخود بۆ ئه بۆچوونی تازەگهرییه مهکاربێت. ئهک سامان بهبێت وهده

یبینین  نه یهو شێوهین، به فسیرێکی جیاوازی بۆ بکهکاربهێنین بۆ خۆمان و تهی بوون بهدیارده مان وایکردووهکهفییهلسهفه 

وام ردهاڵم بوون بهکرێت. بهی بۆ دهوانهم خوێندنهمێکدا ئه ردهموو قۆناخ و سههه له مه . ئهکانی پێشودا بینراوهدهسهله  که

موو ههله  یهو دیاردهبۆ ئه کردنی ئێمهدات. راڤه ده ی جیاواز نیشانی ئێمهخات. دیاردهردهو خۆی دهوهشارێتهخۆی ده

ڵێین سروشت  پێی ده ین، کهکهده یهو دیاردهی ئهراڤه  لۆژیانهکنهته  لۆژییه وکنهمی تهرده مڕۆ سهئهگۆڕێت.  مێکدا دهرده سه

ی بوونهو دیارده . 
 ـــ ئایا ئێوه هەوڵتانداوه  بەپێی گۆڕانی سەردەم و لە رێگەی تەکنەلۆژیای سەردهمەوه تەفسیری  دیاردهی بوون نەکەن؟

کتێبی فهلسهفهی بوونیشدا به تایبهت، ئاماژەکردنه بۆ ”بوون”   کانم و لهدرێژایی کاره کانم بهوڵدانههه کێک لههبێگومان. ی

سێک نیشتمانی خۆی وێران ناکات.  ریبی ناکات. هیچ کهغه ست بهنێو نیشتماندا ههسێکیش لهوەکو نیشتمان. هیچ که

خۆم  نیشتمان یان نیشتمان له. ناتوانم خۆم لهروریهکی زهندییهیوهپه وهوونهب یان به وهنیشتمانه ندی من بهیوهپه

له  وهرانیهنیگه یت بهدهوڵدهبوو، ههی بوون یان سروشت ههت بۆ دیاردهمجۆرهیشتنێکی بهتۆ تێگه . کهوهمهجیابکه

یتکان بکهبووهموو ههڵ ههگهله  ڵه مامه وهرانییهنیگهرت بڕوانیت، بهوروبهده . 
ـــ ئاماژهت بە شتێکی گرنگدا.  سە ردهمی تەکنەلۆژیا بەرهەمی تازهگەرییە. واتە راڤەکردنی بوون لە ئیستادا بەرهەمی 

تەکنە لۆژیاو تازهگەرییە. بەاڵم ئەم راڤە کردنەی ئێوه دووره لەو  راڤەکردنە تەکنەلۆژییەوه. ئایا  ئەم راڤەکردنە نوێیە 

تاچەند ئەتوانێت گۆڕانی گەوره  لە کە لتوورو ژیان و دۆخی کۆمەڵگەو تاکدا بهێنێتە ئاراوه. تاچەند دنیابینی مرۆڤەکان  

 بەرامبە ر بە دیاردهکانی  بوون گۆڕانی بەسەردادێت، لە سایەی ئەم راڤەکردنە نوێیەوە؟
 شێکه، بهنیشتمانی ئێمهیه ی ژینگهڕهو باوهئه ینهگهئهوکاته ده، وهستینهوە ببهژینگه به کردنهراڤه م توانیمان ئه ر ئێمهگهئه

بۆ   کردنێکی نوێیهراڤه  مهیت. ئهکهلهگهڵیدا بوونی خۆت وێران ده یت، چونکهبوونی من و تۆ. تۆ ناتوانیت وێرانی بکهله 

  کانی دیکهشموو شتهڵکو هه. بهموو شتێک گرنگتر نییههه  بوونی مرۆڤ له یت، کهگهده و ئاکامهمیش به. دووهژینگه

تی  تایبهردوندا بهری گهنتهنێو سهله  نییه رهوهو بوونهکان گرنگن. مرۆڤ ئهت بوونی مێروو باڵندهنانهگرنگن. ته

شێکی  ی مرۆڤ بهکاریان بهێنێت. ئێمهەوەندی خۆی بهکان بکات و بۆ بهرژموو شتهرشتی ههرپهو سهدانرابێت، ئه

ین. ری خۆمان بکهوروبهماشای دهته  وهرانیهنیگه به بوون، پێویسته ڕوانینهده ندانهئاگامه بوون. کاتێک ئێمهندین لهئاگامه



 هێنێتهده ورهدام گۆڕانکاری گهڕوایهو ببۆ بوون، له کردنهراڤه  مجۆرهرمان بپارێزین، نیشتمان بپارێزین. ئهوروبهده

 .ئاراوه

 


