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ئايينناسي   و قةيرانناسي

راميارى       و ياسا كؤليذى
ييواران     ةردووه ئ ياساى و بةشيراميارى



كوردي  كوردي ئيسلمي ئيسلمي

)          يلي سا لة كة بوو كورتةوة بابةتة لةو وةرضرخاند خةزان)  1997يةكةم طؤظاري لة

( ونةزانراو  (    نةبيستراو نةبينراو يلةبجةى هة ناونيشانى بة

)   يلي سا )1998لة     ) كارةسات)     يلي قو و يليكارةسات قولو موختار ئةحمةد يلي هؤ لة

 )   يلي سا )2009تا  ) يلةبجة)    هة يين شو هةستى تى

  يلى )2011سا ) والتزةر     عاديلنة يلةى مامة يلةبجة هة

 2016 . كؤرسي      ذيان ماناي كوردبوون هةلةبجة

(    )   ( ئةبةدييةت (         و دايك فةلسةيي ثرؤذةى عةدالةت تيؤرياكانى و هونةر فةلسةفةى كؤرسةكانى ل ييجطة ب

  

روو(       خستنة و خواستن ييساي روو(    ر خستنة و خواستن ييساي ))ر
وو

روو(     خستنة و خواستن ييساي روو(    ر خستنة و خواستن ييساي ))ر
وو

سوود     و ييويستى سوود    ث و ييويستى ث

ئازادى=  ئازادى= ماف ماف

  يةكةميةكةم



ضيية؟                        بابةتانة ئةم كؤكةرةوةى

دووةم

طةردوون              و يل عةق تؤماس ييبةكةى طةردوون     كت و يل عةق تؤماس ييبةكةى كت
((Thomas nagel (mind and cosmosThomas nagel (mind and cosmos))  

طةردوون              و يل عةق تؤماس ييبةكةى طةردوون     كت و يل عةق تؤماس ييبةكةى كت
((Thomas nagel (mind and cosmosThomas nagel (mind and cosmos))  

ثةتنام                        هيلري و يل نيط تؤماس ثةتنام                       تيؤرياكانى هيلري و يل نيط تؤماس تيؤرياكانى



ييت دةزادةزا ييت نر نر
كؤكردنةوةىزانياريية كؤكردنةوةىزانياريية 

(     ) ييتةوة  دة جودا خؤي لة فيربوونة )ئةنجامةكةى     ) ييتةوة  دة جودا خؤي لة فيربوونة ئةنجامةكةى
زؤربوونىزانياريية   زؤربوونىزانياريية  ئةنجامةكةى ئةنجامةكةى

(  ) نابةختةوةريي   بيزاركةرة بوونةوةى )دووبارة  ) نابةختةوةريي   بيزاركةرة بوونةوةى دووبارة
ذمارةيةذمارةية

دةرةكيية      ييذووى م تةنها دةرةكيية     نمونةكةى ييذووى م تةنها نمونةكةى
( )( يي  ( ململن سةركةوتووة مرؤظي )جيكةوتةكةى )( يي  ( ململن سةركةوتووة مرؤظي جيكةوتةكةى

: :لةزانستةكاندا  لةزانستةكاندا 
ديكتاتؤريية     و جيطير نا ديكتاتؤريية    سيستةمى و جيطير نا سيستةمى

ذمارةية     و روكةش طةشةى ذمارةية    ئابوورييةكةى و روكةش طةشةى ئابوورييةكةى
دةرةكيية     و ميذوويي دةرةكيية    طؤرانكارييةةى و ميذوويي طؤرانكارييةةى

(    ) ئةخلقة    زيانى بة باشة نزيك )بؤ    ) ئةخلقة    زيانى بة باشة نزيك بؤ
كؤيليةتيية   ى يلة كؤيليةتيية  مامة ى يلة مامة

ييطيرة   ناج هاووردةو ييطيرة  زانستةكةى ناج هاووردةو زانستةكةى
ييساية  ر ييساية ياساي ر ياساي
مشةوةشة  مشةوةشة شوناسي شوناسي

ييسوودة   ب قوربانيان ييسوودة  بؤ ب قوربانيان بؤ
ئامرازةئامرازة

) كؤكةرةوة  (تيؤرياي كؤكةرةوة  ))  target theorytarget theoryتيؤرياي يييةم يييةمس ليراست  س ليراست  تايبةتمةندي تايبةتمةندى تايبةتمةندى     تايبةتمةندي
ضةث  ضةث لي لي

The last wordThe last word

ييت ييتدةضةذر دةضةذر
كردنة  يلدا يلةلةطة كردنة مامة يلدا يلةلةطة مامة

نةووتراوة     و ضةمكى بان ييكى نةووتراوة    بابةت و ضةمكى بان ييكى بابةت
ررانكاريية   طؤ ررانكاريية  ئةنجامةكةى طؤ ئةنجامةكةى

(  ) بةختةوةري    بةخشة سوود بوونةوةى )دووبارة  ) بةختةوةري    بةخشة سوود بوونةوةى دووبارة
سكوتةسكوتة

هونةرة     و مؤسيقا هونةرة    نمونةكة و مؤسيقا نمونةكة
( ئارامي   (  مرؤظيرازيية ييكةوتةكةى )ج ئارامي   (  مرؤظيرازيية ييكةوتةكةى ج

: :لةزانستةكاندا  لةزانستةكاندا 
ديموكراسي    و ييطير ج ديموكراسي   سيستةمةكةى و ييطير ج سيستةمةكةى

ناوةكية  ناوةكية ئابوورييةكةىطةشةسةندنى ئابوورييةكةىطةشةسةندنى
ناوةكيية    و فةرهةنطى ناوةكيية   طؤرانكارييةكة و فةرهةنطى طؤرانكارييةكة

(    ) ئةخلقة  قازانجي بة دوورباشة )بؤ    ) ئةخلقة  قازانجي بة دوورباشة بؤ
ئينسانيية   ئينسانيية  مامةلةةى مامةلةةى

يليية    خؤما و ييطير ج يليية   مزانستةةى خؤما و ييطير ج مزانستةةى
بنةماية   بنةماية  ياسي ياسي

روونة   روونة  شوناسي شوناسي
قوربانيانة   قازانجى قوربانيانة  بؤبة قازانجى بؤبة
ئامانجةئامانجة



ييتةوة     كؤبكر ضةث و ييتةوة    ليراست كؤبكر ضةث و ليراست

ئةنجامةكةىئةنجامةكةى ضوارةمضوارةم

بنةما     بووةتة ضةندينزانستدا بنةما    لة بووةتة ضةندينزانستدا لة

The last wordThe last word
 

كورديدا                   قةيرانناسي و ئاييناسي لة نمونةشي
 

كورديدا                   قةيرانناسي و ئاييناسي لة نمونةشي

قةيراندا                 يل لةطة يلةكردن مامة بنةماي ، ناسي يلةبجة هة و ناسي نفال ئة ييتةبنةماي قةيراندا            بكر يل لةطة يلةكردن مامة بنةماي ، ناسي يلةبجة هة و ناسي نفال ئة ييتةبنةماي بكر
   ) رووكةش           ييزى ر نةوةك ييت دةب دابين قةيرانةكان بؤ ييىراستةقينة ر و ثيرؤزي (   بةمةش رووكةش           ييزى ر نةوةك ييت دةب دابين قةيرانةكان بؤ ييىراستةقينة ر و ثيرؤزي       بةمةش
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