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سەرنجێک:
ئەم بیبلۆگرافیایەی بەردەستی خوێنەر، جگە لەوەی بەرهەمی ماندووبوونی چەندین مانگە، 
هاوکات ناوەڕۆکی خودی بیبلۆگرافیاکە بەرهەمی ماندووبوونی 15 ساڵی دەزگایەکە. 
دەزگای ئایدیا بە درێژایی 15 ساڵی ڕابردوو، بە قۆناغی جیاجیادا تێپەڕیوە، لە هەر یەکێک 
لەم قۆناغانەدا بە پڕۆژە و بەرهەمی نوێ وەاڵمدەرەوەی پێداویستیی قۆناغەکەی بووە. 
مەبەستی سەرەکیی ئێمە لە کۆکردنەوە و ئامادەکردنی ئەم بیبلۆگرافیایە منەتبارکردنی 
خوێنەران و چاودێرانی بواری ڕووناکبیریی کوردیی نییە کە گوایە هیالک بووین و 
وخزمەتی ئێوەمان کردووە، بەڵکو بە پلەی یەکەم ئەرشیفکردن و پاراستنی سەرچاوەکانە 
بۆ خوێنەران و نەوەکانی داهاتوو، بۆ ئەوەی لە هەر کاتێکدا خواستی ئەوەیان هەبوو 
لێکۆڵینەوەیەک یان توێژینەوەیەکی لەسەر بکەن، بتوانن بە ئاسانترین شێوە بگەن بە 
سەرچاوەکان و باڵوکراوەکانی دەزگای ئایدیا. هیوادارین خوێنەرانی دەزگای ئایدیا لە 
ڕێگەی ئەم کارەوە زیاتر بە بەرهەمەکانی دەزگای ئایدیا ئاشنابن و دەستکراوە بن لە 

گەڕانەوە بۆ هەر سەرچاوەیەک لە باڵوکراوەکانی دەزگای ئایدیا.

دەزگای ئایدیا بۆ فکر و لێکۆڵینەوە
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دەزگایەکە گرنگیی بە چاپ و باڵوکردنەوەی کتێب و گۆڤار و نامیلکە و وەرگێڕان 
و لێکۆڵینەوەی فکری و فەلسەفی و سیاسی دەدات. دامەزراندنی ئەم دەزگایە 
دەگەڕێتەوە بۆ ساڵی 2004، کە ئەوکات بە یەک گۆڤار )بە ناوی گۆڤاری ئایدیا، 
کە هەتاوەکو ئێستاش بەردەوامە( دەستیپێکرد، دواتر ئەو گۆڤارە بووە هەوێنی 
دروستبوونی چەندین گۆڤار و پڕۆژەی دیکە و دواجار هەوێنی دروستبوونی 
دەزگاکەش. لە ماوەی ئەم چەند ساڵەی پاش دامەزراندنی دەزگای ئایدیا، چەندین 
قۆناغی جیاجیا بەسەر کار و پڕۆژەکانی دەزگاکەدا هاتووە تا گەیشتووە بە 

ئەمڕۆ.
ئێستاش دەزگاکە بەردەوامە لە کارکردن و خاوەنی چەندین پڕۆژەیە، لەوانە: 
باڵوکردنەوەی  و  چاپ  گۆڤار،   5 دەرکردنی  کتێب.  باڵوکردنەوەی  و  )چاپ 
...هتد(. دەزگای ئایدیا سەرجەم  نامیلکەی فەلسەفی و توێژینەوەی جیهانی و 
کارەکانی لە ڕێگەی ستافێکی کاراوە و بە کەرەستەیەکی مرۆیی )بە ژمارە کەم 
و بە توانا زۆر( بەڕێوەدەبات. خاوەنی مۆڵەتی فەرمییە لە وەزارەتی ڕۆشنبیریی 
حکومەتی هەرێمی کوردستان و لەسەر بنەمای پەیڕەو و پڕۆگرامێکی تایبەت بە 

خۆی کاروبارە ناوخۆییەکان و پەیوەندییە دەرەکییەکانیشی ڕێکدەخات.
بارەگای سەرەکیی دەزگاکە لە شاری سلێمانییە، بەاڵم لە ڕێگەی کتێبخانە و 
کتێبفرۆشەکانەوە پەیوەندیی بەردەوامی لەگەڵ شار و شارۆچکەکانی دیکەی 
هەرێمی کوردستان هەیە و بەرهەمەکانی دەگەیەنێت پێیان. بەپێی پێویستیش 
لەگەڵ ڕێکخراوەکانی دیکە لە شار و شارۆچکەکانی دیکەی کوردستان مەڕاسیمی 

ڕێزلێنان و دابەشکردنی خەاڵت و بەخشینی کتێبەکانی ڕێکدەخات.

ده زگای ئایدیا
بۆ فکر و لێکۆڵینه وە
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فاکت


