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ئةخلقييةكان                      ئةخلقييةكان                     ضةمكة ضةمكة ضوارةمضوارةم

يينجةم يينجةمث ث

ئةخلق   فةلسةفةى ئةخلق  دةربارةى فةلسةفةى دةربارةى

كردةيي     ئةخلقي كردةيي     ئةخلقي دواييدوايي



كوردي  كوردي ئيسلمي ئيسلمي

  (    ) مةعريفة     مةعريفةى موزافةكانة فةلسةفة لة ئةخلق فةلسةفةى
  ) من            بوو ثرسيار دوو وةلامى بؤ بوو دروست طةورة ثرسياري دوو وةلمى بؤ

(      ) ( ضيية؟   بوون ئةخلق بة ييوةرى ث بم؟ بةخلق بؤضي
 _   ) كانت        وةزيفةطةرايي بوو دروس ئةخلق عيلمى بوونى لواز دواي

ثراطماتيزم)
   /(  )   /   : ئةخلقي    نؤرماتيظ يينوينيكار ر ئةخلقي ئةخلق ميتا هةية سةرةكى بةشي يي س

( ييسكريثتيظ(  ثر وةسفى

  

: ئةخلق                    :ميتا ئةخلق                    ميتا
ضيية؟    ئةخلق فةلسةفةى ضيية؟   خودى ئةخلق فةلسةفةى خودى

ضين؟   ئةخلق ضين؟  ضةمكةكانى ئةخلق ضةمكةكانى
ييية؟   ك ئةخلق ييية؟  دانةري ك ئةخلق دانةري

كاري       بة تتتتتتت ستت يلدة هة كتتةتت ستتةتتتتى كة ةتتوتتت كاري      ئ بة تتتتتتت ستت يلدة هة كتتةتت ستتةتتتتى كة ةتتوتتت ئ
(   ) الخلقي  الفاعل كيية )ئةخلقي   ) الخلقي  الفاعل كيية ئةخلقي

ئةخلقييةكان       شتة و ية ضي كاري ئةخلقييةكان      زةمينةى شتة و ية ضي كاري زةمينةى
دةبنة   دةبنة  ضؤن ضؤن

كردةيي  كردةيي شت شت

: ئةخلق                    :ميتا ئةخلق                    ميتا
ضيية؟    ئةخلق فةلسةفةى ضيية؟   خودى ئةخلق فةلسةفةى خودى

ضين؟   ئةخلق ضين؟  ضةمكةكانى ئةخلق ضةمكةكانى
ييية؟   ك ئةخلق ييية؟  دانةري ك ئةخلق دانةري

كاري       بة تتتتتتت ستت يلدة هة كتتةتت ستتةتتتتى كة ةتتوتتت كاري      ئ بة تتتتتتت ستت يلدة هة كتتةتت ستتةتتتتى كة ةتتوتتت ئ
(   ) الخلقي  الفاعل كيية )ئةخلقي   ) الخلقي  الفاعل كيية ئةخلقي

ئةخلقييةكان       شتة و ية ضي كاري ئةخلقييةكان      زةمينةى شتة و ية ضي كاري زةمينةى
دةبنة   دةبنة  ضؤن ضؤن

كردةيي  كردةيي شت شت

: يينوينيكار  ر :ئةخلقي يينوينيكار  ر ئةخلقي
ييتةكانى     ناب و ييت ييتةكانى    دةب ناب و ييت دةب

ضين   ضين  ئةخلق ئةخلق
ضي(     و ضي(    ضيبكةين و ضيبكةين
تيؤرياكانى)   يتتتنتت تيؤرياكانى)  نةكة يتتتنتت نةكة

ئةخلق)ئةخلق)
: ييسكريثتيظ  ثر :ئةخلقي ييسكريثتيظ  ثر ئةخلقي

ئةخلق     بة ضي طة ئةخلق    كؤمةل بة ضي طة كؤمةل
ييت؟ ييت؟دةزان دةزان

: يينوينيكار  ر :ئةخلقي يينوينيكار  ر ئةخلقي
ييتةكانى     ناب و ييت ييتةكانى    دةب ناب و ييت دةب

ضين   ضين  ئةخلق ئةخلق
ضي(     و ضي(    ضيبكةين و ضيبكةين
تيؤرياكانى)   يتتتنتت تيؤرياكانى)  نةكة يتتتنتت نةكة

ئةخلق)ئةخلق)
: ييسكريثتيظ  ثر :ئةخلقي ييسكريثتيظ  ثر ئةخلقي

ئةخلق     بة ضي طة ئةخلق    كؤمةل بة ضي طة كؤمةل
ييت؟ ييت؟دةزان دةزان

ئازادى=  ئازادى= ماف ماف

  يةكةميةكةم

دووةمدووةم



) (كانت وةزيفةطةرايي
   )( وةك           مرؤظةكان ييت ب خؤش ييت ث يلكيش خة بؤ خؤشة ييت ث خؤت بؤ )(   ئةوةى وةك           مرؤظةكان ييت ب خؤش ييت ث يلكيش خة بؤ خؤشة ييت ث خؤت بؤ ئةوةى

      )( تةك  لة هاووتةريبة ئةخلقي ييكى بابةت هةموو سةيربكة )(      ئامانج تةك  لة هاووتةريبة ئةخلقي ييكى بابةت هةموو سةيربكة ئامانج
    )  (  ) ( يلةككردنىرا(  كة شهودة ييضةوانةى ث ةو ييريي دةستةبذ )  (    وجوددا  ) ( يلةككردنىرا(  كة شهودة ييضةوانةى ث ةو ييريي دةستةبذ وجوددا

( الخلقية(   القواعد تزاحم )ئةخلقييةكان الخلقية(   القواعد تزاحم ئةخلقييةكان

) (كانت وةزيفةطةرايي
   )( وةك           مرؤظةكان ييت ب خؤش ييت ث يلكيش خة بؤ خؤشة ييت ث خؤت بؤ )(   ئةوةى وةك           مرؤظةكان ييت ب خؤش ييت ث يلكيش خة بؤ خؤشة ييت ث خؤت بؤ ئةوةى

      )( تةك  لة هاووتةريبة ئةخلقي ييكى بابةت هةموو سةيربكة )(      ئامانج تةك  لة هاووتةريبة ئةخلقي ييكى بابةت هةموو سةيربكة ئامانج
    )  (  ) ( يلةككردنىرا(  كة شهودة ييضةوانةى ث ةو ييريي دةستةبذ )  (    وجوددا  ) ( يلةككردنىرا(  كة شهودة ييضةوانةى ث ةو ييريي دةستةبذ وجوددا

( الخلقية(   القواعد تزاحم )ئةخلقييةكان الخلقية(   القواعد تزاحم ئةخلقييةكان
( بوزا: (   و ئايين ئةنجامطةرايي

   _    _ طةرا  سوود ئةنجامطةراي طةرا ئةويدي ئةنجامطةراي خودطةرا ئةنجامطةراي
  _  _ ئةخلقي    بكةري ييذةطةراية ر ييوةر ث دةكاتة شت يةك

يييةم س

               )   ( ييرة(   دةستةبذ بؤ و ئةخلقة ييكؤلةرةكانى ل بؤ تةنها طةورة طةورةبونى كوم ئاس فةزيلةتطةرايي
 (   ) (     ) ئةخلقي     بكةري عيشق و يييةتى هاور ييتةوة ناطر بابةتةكان لة ييك زؤر

               )   ( ييرة(   دةستةبذ بؤ و ئةخلقة ييكؤلةرةكانى ل بؤ تةنها طةورة طةورةبونى كوم ئاس فةزيلةتطةرايي
 (   ) (     ) ئةخلقي     بكةري عيشق و يييةتى هاور ييتةوة ناطر بابةتةكان لة ييك زؤر



ييتةوة     نايانطر ناوضانة ئةو يينانةى شو ئةو
( ئةزمون(      ، شهودةن ، يلةن عةق

ئةخلقييةكان  ييكؤلينةوة ئةخلقييةكان ل ييكؤلينةوة ل ضوارةمضوارةم

   )       : خراثة     ثشيلة كوشتنى هةية بوونيان ئةخلقييةكان بابةتة ئةخلق لة ىوجودى يلينةوة ييؤ :       (   ل خراثة     ثشيلة كوشتنى هةية بوونيان ئةخلقييةكان بابةتة ئةخلق لة ىوجودى يلينةوة ييؤ ل
      : ييدةطةم؟    ت ئةخلقييةكان بابةتة لة من ئةخلق لة مةعريفي ييكؤلينةوةى :      ل ييدةطةم؟    ت ئةخلقييةكان بابةتة لة من ئةخلق لة مةعريفي ييكؤلينةوةى ل

    : هةية    مانايان ئةخلقييةكان بابةتة ئةخلق لة ديللى :    ليكؤلينةوةى هةية    مانايان ئةخلقييةكان بابةتة ئةخلق لة ديللى ليكؤلينةوةى

يين                  رر دةطؤ تر ييكى سةردةم بؤ ييكةوة سةردةم لة يين                 ئيتر رر دةطؤ تر ييكى سةردةم بؤ ييكةوة سةردةم لة ئيتر



يينجةم ث

                     (  ) ثةروةردة         هةية خؤي ئةخلقي شهودى هةستى برةودانى بة ييويستى ث )                     كؤمةلطة  ) ثةروةردة         هةية خؤي ئةخلقي شهودى هةستى برةودانى بة ييويستى ث كؤمةلطة

ئةخلقييةكان                    نا شتة و ئةخلقييةكان شتة جوداكردنةوةى
ئةخلقييةكان                   هاودذيية ييشتنى نةه

ييدةدةن                          ث روونكردنةوةمان باشترين يي نو دةرةنجامى طرتنى
دةكةن                        ئةخلقيمان ييريرةخنةكردنى ف

ئةخلقييةكان                    نا شتة و ئةخلقييةكان شتة جوداكردنةوةى
ئةخلقييةكان                   هاودذيية ييشتنى نةه

ييدةدةن                          ث روونكردنةوةمان باشترين يي نو دةرةنجامى طرتنى
دةكةن                        ئةخلقيمان ييريرةخنةكردنى ف

ذيان                             كايةكانى ييو ن بؤ ئةخلق تيؤرياكانى يينانى ذيان                            ه كايةكانى ييو ن بؤ ئةخلق تيؤرياكانى يينانى ه

(     ) ييلة                                          ف ثةيمانشكاندنة، ، خراثة خيانةتىزةوجى
 (   ) (   ) (    ) ديموكراسي     كؤرثةلة لةباربردنى وةزيفةطةرايي و سوودطةرايي ييدان كر بة بة رةحم

( شةهوةت(        و حةز و بوون تورة و يل عةق ستةمكاري

(     ) ييلة                                          ف ثةيمانشكاندنة، ، خراثة خيانةتىزةوجى
 (   ) (   ) (    ) ديموكراسي     كؤرثةلة لةباربردنى وةزيفةطةرايي و سوودطةرايي ييدان كر بة بة رةحم

( شةهوةت(        و حةز و بوون تورة و يل عةق ستةمكاري

ييزتان                        رر بة بؤ ييزتان                       سوثاس رر بة بؤ سوثاس
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