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 ەمهی کانوونی دوو٣لە  JNS کۆبوونەوەی سااڵنەی ئۆنالین

 ٢٠٢٢ناساندن و پێداچوونەوە بە ساڵی  - سەرۆکلەر، یشهـ.کو .د

 

  !جەمال نەبەز ی دێرین و نوێیهاوڕێیانی خۆشەویست

 

بیرکردنەوە و کارەکانی  بیرمە جەمال دەیگوت زۆرێک لە کوردەکان لە زۆر گۆشەی دونیادا حەزیان لە . لەگەڵ ڕێز و ساڵوی گەرم

  .ئەوە

 ،هاوڕێی خۆشەویست

ەمدا هی کانوونی دوو٨ساڵ و چەند ڕۆژێکی تریش لە  ٨٨ەمدا جەمال تەمەنی دەبووە هدوو ڕۆژ لەمەوبەر لە یەکەمی کانوونی دوو

یشەوە دیکەلە الیەکی  ،هەبووەلە الیەکەوە دڵخۆشین کە ژیانێکی وەها بەرهەمدار و تایبەتی  ئەوە. کۆچی دواییچوارەمین ساڵیادی 

 .جێیهێشتینبەماتەمینی ئەوە دەخۆین کە 

و  لە کوردستان -گرژییەکی هاوشێوە کاتێک هەیە کە بەڕێکەوت بۆمان دەردەکەوێت کە زانیاری دەربارەی دۆخی ئێستای کورد 

بەاڵم کاتێک تن لێی قورس نییە. تێگەیشڕوویدا  ٢٠٢٢ساڵی ئەوەی لە مانگی یەکی . بە ئاسانی دەستدەکەوێت -شوێنەکانی دیکە 

دەست دەکەین بە خوێندنەوەی ئەوەی ئەو کاتە ڕوویدا، ئەوە بە ئازار و تاڵە کە بزانین بەشێکی زۆری ئەو بارودۆخە کارەساتبارانەی 

 .باو بووە و ژیانی ئەو کاتەی وەک ئێستا کردووە بە دۆزەخزۆر پێشتریش ، بووەکە ئەمڕۆ کورد تووشی 

دا شلەڕاستی ،ناسراوە هەیەتی ر ئەو جۆرەیکولتوودەرخستنی خۆی وەک نەتەوەیەکی خاوەن  بە شدادپەروەری یکورد پێش مێژوو

ەمال هەوڵێکی فیکرییە کە دەزگای ج پاشانیش، بابەتی کۆڵنەدان و ئیرادە و ەوەجەمال نەبەز ناساندنی کورد لە ریگەی بێرۆکەکانی

 .کە لە میساقەکەماندا بڕیارمان دابوو بیکەین یئەو کارەواتە  .پێی خۆشە بەشداریی تێدا بکات

 .حەز دەکەم چەند وردەکارییەکتان پێ بدەم .هەموو پڕۆژەکانمان بە جۆرێک یان جۆرێکی تر خزمەت بەم ئامانجە دەکەن

 کەماندا هەمانەەدەکەین کە لە کتێبخانتۆمار ئەو کتێب و گۆڤارانە  گرینگترین زانیارییەکانیلە پرۆژەی کتێبخانە/کەتەلۆگەکەماندا، 

. ئەوەی بەرهەمەکانی جەمال لە بەشێکی جیادا دەهێڵرێنەوە .زۆرێک لەو کتێبانە لەالیەن هاوڕێ و هاوکارانەوە بۆ جەمال نێردراون

 . ئەم پڕۆژەیە بۆ ئێمە گرنگە پێمان گونجاوە.  هەنگاوێکە بەرەو کەتەلۆگی ئۆنالین کە ئێمە بۆ کتێبخانەی داهاتوومان تا ئێستا کراوە،

وەک دامەزراوەیەکی قازانج نەویست، واتە دامەزراوەیەک کە خزمەت بە چاکەی گشتی دەکات، ئێمە هیچ باجێک نادەین، بە باجی 

لە بەرامبەردا دەسەاڵتدارانی ئەڵمانیا پێشوازی لە بیرۆکەی ئەوە دەکەن کە ڕۆژێک کتێبخانەیەکی تایبەتمەند لە بەرلین  .موڵکیشەوە

دامەزراوەی . ییگشتبواری کراوە بێت بۆ  -لە هەندێک کاتدا  -ە شێوەی ئۆنالین لێکۆڵینەوەی لەسەر بکرێت و هەبێت کە دەتوانرێت ب

 .و دڵنیایە کە جەمال بیرۆکەکەی بەدڵ بوو ستەیەجەمال قەناعەتی بەوە هەیە کە ئەم هەوڵە لە زۆر ڕووەوە شای



دەبیستم کە خەڵکانێکی  خەینە بەر دەست. دە و ئاسانتر مال زیاترلە ڕێگەی دوو پڕۆژەی ترەوە خەریکین کتێب و باڵوکراوەکانی جە

ی باڵوکردنەوەماندا، لە پرۆژە . بە تامەزرۆییەوە دەیانخوێننەوە و الیەنگری وەدەستخستنی ئاسانتر و خێراتری بەرهەمکانینزۆر 

ئەگەر توانیمان وەرگێڕانی یەکەمی  .دەکەینێشکەشی لە ماڵپەڕەکەمان پ PDF کو وە سکان دەکەین چاپکراوی، بەرهەمەکانی پێشتر

یەکێک لە کتێبەکانی بۆ هەر زمانێک ڕێکبخەین، ئەوا ئەوە بۆ ئێمە پڕۆژەیەکی کتێبە، چونکە ئامانج هەمیشە بینینی ئەم وەرگێڕانە 

 . ە بە شێوەی چاپکراو، یان هەوڵدەدەین وەک کتێبێکی ئەلیکترۆنی باڵوی بکەینەوەانەینوێی

زۆربەی وەرگێڕانەکان بۆ ئێمە کراوە بۆ کوردی، . کە لەگەڵیاندا کاردەکەین نهەندێک لەو وەرگێڕانە دەب ئاگاداریا لە بەشی دووەمد

 .بەو پێیەی جەمال هەموو کتێبەکانی بە زمانی کوردی نەنووسیوە و تەنیا چەند کتێبێکی کەمیان بە ڕێنووسی التینی دانراون

یەکێک لە باڵوکراوە سەرەتاییەکانی جەمال،  . ەیە، ئەوان کارێکی زۆر گرنگ دەکەنئێمە زۆر پێزانینمان بۆ وەرگێڕەکانمان ه

ە"، دەتوانێت ڕۆژێک ببێتە پێشەکییەک بۆ گفتوگۆیەک لە نێوان وەرگێڕانی کوردی کوردستان وتارێک بە ناوی "وەرگێڕان هونەر

ئەمساڵ جۆرێکی . ڕێکی بخاتەوە  ZOOMڕۆگرامیپلە ڕێگەی ئەکاونتی پێی گونجاوە دەزگاکەمان بۆ وێنە یان شوێنێکی تر، کە 

بەڕێوە عیرفان مستەفا  .بە سەرپەرشتی د تەوەرێکی تایبەتلەسەر  ە کەێکسیمینار ئۆنالینمان دەست پێکرد. زنجیرە جیاوازی پڕۆژە

 .ەربارەیانگفتوگۆ دباڵوکردنەوەی بەرهەمەکانی جەمال نەبەزیش بریتییە لە پەرەپێدانی ئاڵوگۆڕی فیکری و فۆڕمێکی تر لە چوو. 

ئێمە ڕێکخستنی خەاڵتەکەمان بە کەسێک سپاردووە کە ئێستا بەرپرسیارە لێی و هەروەها . لە کۆتاییدا خەاڵتی جەمال نەبەزمان هەیە

 نەاڵتەکە دەبخکۆمیسیۆنی بەرپرسی  بیستیلە بەشی یەکەمدا گوێ. توانیومانە ڕەزامەندی دەسەاڵتدارانی ئەڵمانیا بۆ ئەمەش وەربگرین

 .کە ناوی سیروان ڕێناسە

هەمان شت بۆ جێگرەکەم یان گۆساو دەگونجێت کە خشتەیەکی ئامادەکردووە کە ئاماری دارایی بۆ ئەو پڕۆژانەی کە تازە ئەمساڵ 

 دەخاتە بەرچاو. باسمان کرد (مانگی نۆڤەمبەر)هەتا 

ادە دەکات مو ڕاپۆرتێکی سااڵنەی وەسفکەر ئا یگشتەزراوەکە ڕاپۆرتێکی دارایی لە سەرەتای هەر ساڵێکدا، دەستەی بەڕێوەبەری دام

پاشان هەردوو ڕاپۆرتەکە دەدەینە دەسەاڵتدارانی ئەڵمانیا و . پێداچوونەوەی بۆ دەکات( یەوەوردبینی ەب )کە دەستەی ڕاوێژکار

 .ئەنجومەنی پیران و فەرمانگەی باج بۆ ئۆرگانەکان

 


