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زانكۆى كۆيە و زانكۆى ديجلە
كۆنفرانسێكي نێودەوڵەتي
ڕێكدەخەن

…
زانكۆى ديجلە لە شارى دياربەكر
(ئاهەد) يەكەهين كۆنفرانسي
نێودەوڵەتي تايبەت بە كوردۆلۆجي
ڕێكذەخات ،لە بەڕێوەبردني ئەم
كۆنفرانسەشذا زانكۆى
كۆيە بەشذارە ،بۆ ئەم هەبەستە
سەرجەم توێژەران و هاهۆستاياني
زانكۆى كۆيە دەتوانن توێژينەوەكاني
خۆيان پێشكەش بكەن و لە
كۆنفرانسەكەدا ئاهادە بن.
زانيارى پتر لە پێگەى تايبەتي
كۆنفرانس بخوێنەوە  ،لێرە كليك بكە.
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پەرتووكي مامۆستايەكي زانكۆى كۆيە لە بارەى گرفتي
بەردەوامي و نابەردەوامي باڵوكرايەوە
بەڕێس پ.ى.د.كاوە هحەهەد دەستوورە هاهۆستاى زانكۆمان پەرتوكێكي چاپ و باڵوكردەوە كە
لە بنەڕەتذا توێژينەوەيەكە دەربارەى گرفتي بەردەواهي و نا بەردەواهي .بە هەبەستي كردنەوەى
ڕێچكەيەكي تازە بۆ بينيني پەيوەنذى نێوان ئێستا و ڕابردوو .

بۆچي ئەم بابەتە؟
بەڕێس دەستوورە دەلێت "لەبەر حەزوئارەزووى تاكە كەسي خۆم بوو ئەم بابەتەم
هەڵبژارد ،وە ئەم پەرتووكە گەشەدانە بە بەشێكي بچووك لە ناهەى دكتۆراكەم  ،كە
هەستن دەكرد لەگەل چەنذ بەشي ديكە زياتر سەرنجي هاهۆستاياني هەڵسەنگێنەرى
بەالى خۆيذا ڕاكێشاوە  .بۆيە دواتر چەنذ هانگێكن تەرخانكرد بۆ كاهڵكردني "

توێژەراني زانستە كۆهەآليەتيەكان بەتايبەتي ئەوانەى حەزيان لە
هێتۆدۆلۆژى هێژوويي ،فەلسەفە ،هێژوو هەيە دەتوانن خوێنەرى ئەم
بابەتە بن.

لە بارەى ئەنجاهەكاني توێژينەوەكە دەڵێت "لەم توێژينەوەدا چەنذ ئەنجاهي گرنگن بۆ
دەركەوت لەوانە كردنەوەى ڕێچكەيەكي تازەيە بۆ بينيني پەيوەنذى نێوان ئێستاو
ڕابردوو  ،هەروەها هەولذان بۆ ڕاڤەيەكي تازەى بيرهەنذى فەرانسي  .فۆكۆ " .

پوختەى توێژينەوە
بەڕێس دەستوورە لە بارەى ناوەڕۆكي توێژينەوەكە دەڵێت " ناتوانرێت پەيوەنذى نێوان
ڕابردوو و ئێستا يان بە چەهكي بەردەواهي شيبكرێتەوە  ،يان بە چەهكي نابەردەواهي .
پەيوەنذى نێوانيان ئاڵۆزەو پێويستيەكي فرەچەشنانە بەدى دەكرێت بۆ خوێنذنەوەى ئەم
دووە ،وە بۆم دەركەوتووە كە پەيوەنذى نێوان ئێستاو ڕابردوو بەپێي جۆرى پێناسەى
هێژوو دەگۆڕێت  .بۆيە پەيوەنذيەكي فرە چەشنانەن لەنێوان ئێستاو رابردوو ڕابردوو
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پێناسەيەكي تازە لە هێژوو دەخوازێت ".
توێژەراني زانستە كۆهەآليەتيەكان بەتايبەتي ئەوانەى حەزيان لە
هێتۆدۆلۆژى هێژوويي ،فەلسەفە ،هێژوو هەيە دەتوانن خوێنەرى ئەم
بابەتە بن.
بۆ خوێنذنەوەى ئەم كتێبە كليك لێرە بكە.

زانيارى كەسي :
كاوە هحەهەد حەسەن
نازناوى زانستي  :پرۆفيسۆرى ياريذەدەر
پسپۆرى ورد – فەلسەفەى هێژوو  ،هێتۆدۆلۆژى زانستە هرۆييەكان
ژهارەى توێژينەوە بالو كراوەكان  :پێنج
ژهارەى پەرتووكە چاپكراوەكان  :دوو
ئاهادەكردني  :ژوورى هەواڵ
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