
  !  هو نه که سوفان بیرده یله فه  وره ک گه وه مندانی کوردستانی  و ساتانه ئه

 
   :ت بۆ مندان، ده  فه لسه ری ڕبازی فه ن، داهنه ماتھیۆ لیپمه

  که الیه قه تهوڵ و  کو، هه به.  ی پداگۆگیش نیه فه لسه ت فه نانه ، ته ت نیه کی تایبه یه فه لسه بۆ مندان، فه  فه لسه فه« 
  .»ندی هه ڕه  دیدی فره  زی پرسیارکردن و ڕامانی مندان و ڕاهنانیان به بۆ ترکردنی حه

 

کانی  نده هه ڕه  بۆ ئاشناکردنی منداڵ به  وکه کوو هه سووف، به یله فه  مندان بکات به  نیه  وه ئه  م ڕبازه ئامانجی ئه
ی   که گچکه  رسته خۆپه  بوونه  ، واز له وه ینه که بیر ده  کاتک که« نی  واته ئاخر هیگ. ی خودی خۆی وه بیرکردنه
 .»ی خۆی بگرت که  ئاساییه سروشتیه  ین، ڕچکه ده بیر ده  به  هنین و ڕگه خۆمان ده

 

 

 
Hegel 



 
   : پیگوتم،  2009خموور، پایزی  مه  له  ی بازاڕگه ساڵ، پۆلی چوار له فرگه 10ن  مه د ئیبراهیم، ته مه محه
 .»لبووردن قازانجی زۆرتره  به  رم، تۆره من ده ، ئه ، قازانجی زۆره تۆره  به  رن، تۆره خموور ده مه  له «

 
 

 
  2009خموور، سای  ، مه ی بازاڕگه فرگه

 

  . یڤ په س ئاستی جیاواز ده  ژی و به س جیھانی دانوساندنی جیاوازدا ده  رماس، مرۆڤ له بوای هابه  به
کاتی   مرۆڤ له  ، که یه تی و قبووکردن هه وایه رج و ڕسای خۆی بۆ ڕه مه  ه ، کۆمه جیاوازه  م س جیھانه ئه

  . کات ویان ده یه دانوسانندا په
جیھانی . ن که ی ده سته رجه کان به کییه ره ده  ته ، بابه ی من، جیھانکه وه ره ، یان جیھانی ده)ئۆبجکتیڤ(تی  جیھانی بابه

کان  گه کانی و ڕاستی و ناڕاستی به لماندنی بۆچوونه کاتی دانوسانندا بۆ سه مرۆڤ له.  کانه ماتریای و فاکته
   .یان بۆ بکات توانت ئاماژه ، ده)کان رگومنته ئه(

کان  وشتیه ها و ڕسا ڕه ، به جیھانکه ) جیھانی ئمه(ی من  وه ره تی، یان جیھانی ده یه کۆمه) سۆشیاڵ(جیھانی 
مرۆڤ   ، که  کی مرۆیی پکھاتووه ندییه یوه دانوساندن و په  زنجیره  م جیھانه له ئه. ن که ی ده سته رجه به) کان نۆرمه(
  . کات یان بۆ ده و نۆرم، ئاماژهها  به  واییدان به م، بۆ ڕه رده هه

ست و سۆز و بوای  ز، ویست، هه سی، حه که بۆچوونی تاکه  خودی، یان جیھانی من، جیھانکه) سۆبجکتی(جیھانی 
کان  خودییه  زموونه ئه  م جیھانه کان، ئه سییه که تاکه  توانینه  واییدان به بۆ ڕه. کات ی ده سته رجه سی به که تاکه
 . ر پوه  کات به ده
 



 

 

Habermas 
 

   : بۆی نووسیوم  ن گوندی ده  تی له ڕه ی بنه فرگه  له )2010سای ( ساڵ، پۆلی پنج 11ن  مه هڤین بایز، ته
  » !و دنیای ژین، ژینی ئینسانی ره چین به ده. کسانی تی و یه بایی و برایه هاتووین بۆ ته. خاک ڕا، هاتوین  له  ئمه «
  
  

  

  
 2011سای )  زای ڕانیه نزیک قه( ن ی ده فرگه  تی، له ڕه می بنه شه شهپۆلی 



  که تییه سایه که.  ماکانی ئتیک ڕاهنرابت بنه  به  ، که که تییه سایه و فرکردن، بنیاتنانی که  رده روه په ،دیدی کانتدا  له
ست و  م هه ی ئه ڕوانگه  له. وییان بکات یه بت په رک ده ک ئه وه کات  ستده گرت و هه کان ده وشتییه یاسا ڕه  ڕز له

 .مدت رهه به(!) وشت و چاک  ڕه کی به یه گه ت، کۆمهبوای کان  ، به وه وشتییه ڕه  رکه ئه

 

Kant  

دایک و   بوای خۆم، من له  به « : ن ، بۆی نووسیوم ی ده فرگه  ساڵ، پۆلی پنج، له 11ن  مه ر، ته عفه الرا جه
 .» شی سروشت بۆ باوه  وه ڕمه گه کۆتاییشدا ده  بۆ ژیان هاتووم، له. هاتووم  وه باوکمه

 
 
 

  
  ر عفه الرا جه



  
  
  له  ، جگه فه لسه رکی فه ئه  کرێ بگوترت، که ده.  یه نوان ونا و بیردا هه  ت له کی تایبه بوای هیگ، گرنگییه  به

  . نیه  چی دیکه)  وه بیرکردنه(بۆ بیر ) وناکردن(گۆڕینی ونا 

   :ۆی نووسیومن، ب ی ده فرگه  ساڵ له پۆلی پنج، 11ن  مه نیا ئیبراهیم ته له
. تی وامبوونی ژیان و مرۆڤایه رده رمان، بۆ به وروبه کانی ده ڕووداو و شته  له  وه ینه که وام بیرده رده ی مرۆڤ به ئمه « 

م ئایا بیر  ر خۆمدا بده سه ناتوانم حوکم به  م بۆیه که رم ده وروبه کانی ده بۆ شته  وه وام شیکردنه رده نیا به ک له منیش وه
 » !؟ وه مه که ده چی له
 
  

 
 

  
  نیا ئیبراهیم له

  

  

  

  .بوون  ستکردن به ستی و هه ربه رککردنی سه بۆ ده  رانی شوازکه نیگه،  ر بوای وایه سارته
 



 

  

Jan Paul Sartra  

  : رکووک، بۆی نووسیوم که  له) ی ژر چادر فرگه(» ی دمدم قه«ی  فرگه  م، له ن عوبد، پۆلی پنجه همه به
ر  گه. بین تا بپرسین شتی زیاتر فر ده هه  بوو؛ چونکه بوایه، ژیان ئاۆزتر ده ر پرسیارکردن نه بوای من گه  به «  

  ». بووین ده فری هیچ نه  بوایه پرسیارکردن نه
  
   : ت ، ده ر وس زاپفه سووف، پته یله فه
  ». یه تی مرۆڤانه سه دووی مانا، خه  بت، دیڤچوون به ڵاڤد دوای مانادا عه به  که  سروشتی مرۆڤدایه  له  وه ئه «
 

  

  
Peter Wessel Zaffe  

  
  



دات، تا باشتر  ده  گه کانی کۆمه منداڵ و تاکه  به  وه تی ئه رفه فیانه ده لسه دیالۆگی فه.  ی لکحایبوونه کرده  فه، لسه فه
کان، جڤاتی ڕامانی  گه ر گشت کۆمه گه  .کات ڕامانی، ساز ده فی، جڤاتی لسه ، دیالۆگی فه کی دیکه واتایه  به. لکحایبن

  .بت تر ده وایانه کردنیش ڕه ه جیھاندا ئاسنتر و مامه  کدی قبووکردن و لکحایبوون له بن، ئیدی یه

  گرانه خنه ی ڕه وه توانین و بیرکردنه  بوو، که  وه و بوایه ریک کرد، له خه  وه بۆ مندانه  فه لسه فه  من خۆم به  که
Critical Thinking ندنه ده  که  نیه،  وه وه ندی به یوه پهت مرۆڤ خۆی به خوینه  وه بکۆته بابه  له   وه و ل  

نگاندن، ئاشنا  سه و و هه گرتن، بیرکردنه خنه شوازی ڕه  بت به کوو ده به. ریک بکات ، خه وه فه لسه کانی فه ترادیشیۆنه
فی، ئاسۆی بیری  لسه ی فه وه کات و بیرکردنه یی، منداڵ هۆشیار ده خنه کورتی، توانینی ڕه به. بت و فر بکرت

  .کات وان ده فره

 
فا ریم مسته که  
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