
سەروتار

پێویســتە فەلســەفە و فەلســەفەی سیاســی، لەم بەلەنگازیە دەرباز بكرێن. بەڵكو كاتی هاتووە 
هاوتەریب سەیری ئەركە سیاسی و فەلسەفیەكان بكرێ . هەتا، ئەم هاوتەریبیە، لەنێوان سیاسەت و 
فەلســەفەدا، نەخەینە ناو پرۆســەی جیهانبینی نوێ ، لەم ســەردەمە نوێیەدا، مەحاڵە وەرچەرخانە 
گــەورەكان، لە كوردســتاندا، روبدەن. هەتــا وەرچەرخانــە گەورەكانیش لەبوارەكانــی پەروەردە، 
سیستەمی دیموكراسی، كۆمەاڵیەتی  و هزری گشتی رونەدەن، نەتەوەكەمان بەردەوام لەدەرەوەی 

بازنەی شارستانیەتی هاوچەرخیشدا دەمێنێتەوە

فەلسەفە، بنەمای تێگەیشتنی زانستیانەی تاك و كۆی كۆمەڵە. چۆن پەیوەندی لەنێوان فەلسەفەو جیهانبینی مرۆڤ هەیە، 

بەهەمان چەشــنیش، پەیوەندی ئۆرگانیكی لەنێوان فەلەســەفەو سیاسەتدا هەیە. فەلســەفەی سیاسیش، لەتێگەیشتنی 

بنەماكانی فەلسەفە، بەتایبەتی فەلسەفەی هاوچەرخ، لەم چەرخەدا، لێك جوێنابنەوە.

دامەزراندنی حزب و رێكخراوی سیاسی، بەبێ دەربەستی فەلسەفی، هەروەكو چاندنی درەختێكی بێڕەگە، لەناو خاكدا. 

درەختەكە، ماوەیەك بەســەوزی خۆی رادەگرێ، بەاڵم كەمە كەمە ســیس و الواز دەبێ. بەپێچەوانەشــەوە، تێگەیشتنە 

فەلســەفیەكان، بۆ حزبە سیاســیەكان، رەگ و ریشــەی ئایدیۆلۆژی و سیاسی و تەنانەت ســتراتیژی حزبەكانیش، دەخاتە 

الوازیی تێگەیشتنی فەلسەفە و 
نزمیی پێگەیشتنی سیاسی

فەلسەفە لە کوێی تێگەیشتنی پارتە سیاسییەکانی کوردستاندایە؟

مەال بەختیار
لێپرسراوی دەستەی کارگێڕی مەکتەبی سیاسی )ی ن ک(

تایبەت بە کوردستان دیپلۆماتیک
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نــاو ئــەو پرۆســە سیاســییە بابەتیانە، 

كــە لەناو هاوكێشــە كۆمەاڵیەتیەكاندا، 

سەرهەڵدەدەن.

هێــزە  نــەوەدەكان،  كۆتایــی  هەتــا 

سیاســیەكان بایەخی باشــتریان دەدایە 

فەیلەســوف و  تەنانــەت  فەلســەفە. 

بیرمەندی دەستەبژێریش، لەرۆژهەاڵتی 

ناوەڕاســت و كوردەواریدا، هەڵكەوتن. 

بەاڵم لــە راپەڕین بەدواوە، بەگشــتی 

بایەخپێدانــی فەلســەفە، لەنــاو الیەنە 

سیاســیەكان، هەتــا دەهــات كــز كــز 

حزبەكانیــش،  لــەدەرەوەی  دەبــوو، 

بەشێكی ئەوانەی دەیانویست زەمینەی 

بەیاری فەلســەفە بكێڵن، لەبەرئەوەی 

خراپیان دەكێاڵ، بۆیە، لەبری ئەوەی بۆ 

پەروەردەی فەلســەفی لەناو كۆمەڵدا، 

پارســەنگی پاشەكشــەی حزبەكان بن، 

كۆپیگەرایــی  بەپەیڕەوكردنــی  بــەاڵم 

فەلســەفەو رەواجــدان بە فەلســەفەی 

پۆســتمۆدێرنێتە، جەزرەبەیــان نەك لە 

تێگەیشــتنی نوێی فەلســەفە دا، بەڵكو 

كاریگەریــە پۆزەتیفەكانی فەلســەفەی 

كالسیك و فەلســەفەی هاوچەرخیشیان 

الوازتــر كــرد. كاتێكیــش كاریگەریــە 

كــۆن و  فەلســەفەی  پۆزەتیفەكانــی 

نوێ، پاشەكشــەی كرد، لەبەرامبەردا، 

بەهۆی زەقكردنەوەی نیتشەی الئیك و 

رەواجــدان بە هایدگەرو بــرەودان بە 

فۆكۆ..تــاد، ئــەم رێبازە فەلســەفیانە، 

هەریەكەیــان بەنۆرەی خۆیــان، بوونە 

مایەی تێگەیشتنی نەهلستیانە بەرامبەر 

فەلسەفە بەگشتی و حزب و دەسەاڵتەكان 

بەتایبەتــی. لەدوائاكامیشــدا، بینیمان، 

تاڕادەیەك ئیسالمگەراكان سودیان لەو 

نەهلستیە فەلسەفییە  وەرگرت.

لــە  پۆســتمۆدێرنەكان  دەهەیەكــە، 

بنبەســتدان. هێــزە ئیســالمگەراكانیش 

ناسیۆنالیســتە  تێكشــكاندان.  لــە 

دواكەوتوەكانیش لە پاشەكشەدان، بەاڵم 

لەبەرامبــەردا هاوكاتــی هاتنەوەكایەی 

مۆدێرنێتــەی رەخنەلێگیــراو، روانگەی 

مۆدێرنێتــەو رۆشــنگەری هاوچــەرخ، 

خەریكــە شــوێنی خۆیــان لەنــاو كایە 

لەگــەڵ  دەكەنــەوەو  فەلســەفیەكاندا 

كۆمەاڵیەتــی و  دەركەوتــە  دیــاردەو 

كارلێــك  هــزردا،  شــیلەی  سیاســی و 

دەكەن، بەاڵم هێشــتا، لەچاو سەنگینی 

ئەركی فەلسەفە، سیاسەتی حیزبەكان، 

راگەیاندنــەكان، زانكــۆ  و ناوەندەكانی 

روناكبیریش، لەم ســەردەمەی سۆسیال 

میدیاشــدا، بایەخێكی كەم بە ئەندێشە 

هەتائێســتاش  دەدەن.  فەلســەفیەكان 

ســااڵنە، سەدان مەال بۆ مزگەوتەكان و، 

حیزبــەكان و،  بــۆ  ســەركردە  دەیــان 

هەزاران كادرو ئەندام، لەناو الیەنەكان 

پێدەگــەن و بە پــەروەردەی سیاســی-

فەلســەفی نزم و تێگەیشــتنی سەقەت، 

پەلوپۆ دەهاونە ناو ژیانی كۆمەاڵیەتی. 

دەســتەبژێری  هێشــتا  لەبەرامبــەردا، 

كەم لە بواری فەلســەفەدا، پێدەگەن و 

پــەروەردە  بــۆ  كەمیــش  هەوڵێكــی 

فەلسەفیەكان لەناو رای گشتیدا هەیە. 

 واتا: بنچینە فەلسەفیەكان هێشتا لەناو 

دەستەبژێرەوە، بەشێوەیەك لەشێوەكان 

تێگەیشــتن و  بەشــێكی  نەكراوەتــە 

پێگەیشــتنی رای گشــتی. بۆیــە، رای 

هەژمونــی  لەژێــر  جــارێ   گشــتیش 

ناوەڕاستدایە،  ئەندێشەكانی سەدەكانی 

بــەاڵم بــە ئارایشــتی ئایینــی نــوێ! 

ئەمــەش ئەوە دەگەیەنێ،  وەرچەرخانە 

كۆمەاڵیەتییــە مێژووییەكە روینەداوەو، 

ئەقڵیش نەبۆتە چەقی بیركردنەوە.

ژیانێكی كۆمەاڵیەتی زۆرینەیان كۆیلەی 

ئەندێشەی ســەدەكانی ناوەڕاست بن، 

دیارە، ئاستی تێگەیشــتنی فەلسەفەش 

چەند نزم دەبێ. لەئاكامیشدا ئەنجامێكی 

كۆمەاڵیەتــی  گۆڕانــكاری  ئاســاییە، 

هەمەالیەنەی تیادا رونەدات. كەواشبێ، 

دواكەوتن، ژنكوشــتن، هێزی سەلەفی 

پێشــێلكردن و  ئــازادی  دروســتكردن، 

دوژمنایەتی رۆشــنگەری و ســیكوالریزم 
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ســەپاندن، دەبنە زادەی ئاسایی ژیانی 

كۆمەاڵیەتی و سیستەمی سیاسی و بەڵكو 

هەڵگەڕانەوەش لەدیموكراسی.

وەچەی جیهانگیری، دەشــێ بەهەمان 

تاریكــە رێگاكانی رابوردودا تێنەپەڕین. 

دەكــرێ  نائومێــدی جێگــەی ئومێدمان 

هانــدەر  دیاردەگەلێكــی  نەگرێتــەوە. 

هــەن، دەتوانــدرێ ســودی باشــتریان 

لێوەربگیرێ. لەوانە:

میدیــای جیهانیــی؛ سۆســیال میدیــا؛ 

پەرەســەندنی زانكۆكان لە شارەكانداو 

زانكــۆو  لەگــەڵ  فــراوان  پەیوەنــدی 

فەلســەفە  زانســت و  ناوەندەكانــی 

جیهانیەكاندا. بونی هەزاران مامۆستای 

ناوەندەكانــی  زانكــۆو  پەیمانــگاو 

دەســتكەوتنی  پــەروەردە.  دیكــەی 

ســەرچاوەكانی چــاپ و چاپەمەنــی بە 

هاوتوچــۆی  جۆراوجــۆرەكان.  زمانــە 

بڕوانامــەی  هێنانــی  هەنــدەران و 

بــەرز. دەستپێڕاگەیشــتنی تەكنەلۆژیاو 

دەســتكەوتی تەكنیكی، توانای گۆڕینی 

فەلســەفەی پەروەردە، بونی هەزاران 

رێكخراو، گروپ، ئێن جی ئۆ..تاد.

ئــەم بوارانــەی باســمان كــردن، بــۆ 

سەردەمەكە، گەلێ گرنگن، وەكو كەناڵی 

زانستی، توێژینەوە، رەخنە، مەعریفەو 

رێگایانەشــەوە،  لــەم  رۆشــنگەری، 

گۆڕانكاری لە فەلســەفەی پەروەردەدا 

زانستیانە بكرێ ، سودی هەمەالیەنەیان 

تاقــە  كورتیەكــەی:  لێوەردەگیــرێ . 

الوازی  بــواری  بتوانــێ ،  كــە  بــوار، 

فەلســەفەو نەبونــی فەیلەســوفمان بۆ 

قەرەبوبكاتــەوە، لەهەمــوو بوارەكانی 

تــر پتــر، بــوارە ئاماژەپێكراوەكانــن. 

الشــمانوایە، هۆیەكی هەرە نەگەتیفی، 

كاریگەری الوازی فەلسەفە لەسیاسەتدا، 

كارامە نەخســتنەگەڕی ئــەو بوارانەیە، 

بــۆ راپەڕاندنــی ســەرجەم ئەركەكان. 

لەوانە ئەركە فەلسەفی-سیاسی و ئینجا 

ئەركە رۆشــنگەریەكان.. هەڵبەتە، ئەو 

دۆخــەی هەتــا ئێســتا لەمەیدانەكانی 

سیاســەتدا دەگــوزەرێ ، نــەك هەر لە 

سودی ســەلەفیەت و هزری سەدەكانی 

لەقازانجــی  بەڵكــو  ناوەڕاســتدایە، 

ئەقڵیەتی تەقلیدی جیهانی سیاسەتیشە. 

ئەو ئەقڵیەتەی، مەفرەزەیەكی چەكدار 

ناگۆڕێتەوە، بە زانكۆیەكی فەلسەفە.

پێویستە فەلسەفەو فەلسەفەی سیاسی، 

لــەم بەلەنگازیە دەربــاز بكرێن. بەڵكو 

كاتی هاتووە هاوتەریب سەیری ئەركە 

سیاســی و فەلســەفیەكان بكرێ . هەتا، 

ئــەم هاوتەریبیــە، لەنێوان سیاســەت و 

فەلســەفەدا، نەخەینــە نــاو پرۆســەی 

جیهانبینی نوێ ، لەم سەردەمە نوێیەدا، 

گــەورەكان،  وەرچەرخانــە  مەحاڵــە 

هەتــا  روبــدەن.  لەكوردســتاندا، 

لەبوارەكانی  وەرچەرخانە گەورەكانیش 

پــەروەردە، سیســتەمی دیموكراســی، 

كۆمەاڵیەتی و هزری گشــتی رونەدەن، 

نەتەوەكەمــان بــەردەوام لــەدەرەوەی 

هاوچەرخیشــدا  شارســتانیەتی  بازنەی 

دەمێنێتەوە. یان وردتر بڵێین: سیستەمی 

دەســەاڵت بــۆ دەســەاڵتدارێتی درێژە 

بە دەســەاڵتەكەی دەدات و سیســتەمی 

حزبایەتی كالسیكیش، لەسەر سیاسەتی 

كۆنســرڤاتیزم بــەردەوام دەبــێ .. لەم 

حاڵەتەشــدا، پەیوەنــدی كۆمەاڵیەتــی 

دواكەوتوو، كە كانگای بیری سەدەكانی 

ناوەڕاستە، بەچەقبەستویی دەمێنێتەوە.

لەســەردەمی  بڵێیــن:  دەمێنێتــەوە 

كۆیلەیەتیدا، برسێتی لەشكری كۆیلەیان 

لەدەوری خاوەن كۆیلەدا، كۆدەكردەوە. 

لەم سەردەمەشــدا، نەبونی ســتراتیژی 

فەلســەفەو فەلســەفەی رۆشــنگەری، 

هــزری رای گشــتی دەكاتــە كۆیلــەی 

ئەندیشەكانی سەدەكانی ناوەڕاست.


