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    ـ كوردؤلؤجى    
           
 	بابةتى كؤردؤلؤجى وةك هةر بابةتيَكى ترى ثرؤطرامى خويَندن لة قؤناغى يةكةمدا، ثيَويستة و طرنطى تايبةتى خؤى هةية. ئةمة بةو مانايةى بابةتةكة هةموو ئةو ناديارى و ناتةواويانةى كة لة قؤناغةكانى ثيَشووى خويَندندا رِووننةكراوةتةوة شيدةكريَنةوة و قوتابى بة سةرجةميان ئاشنا دةبيَت. ئةو زانياريانةى سةبارةت بة بابةتى كؤردؤلؤجى بة طشتى و ( زمان و ئةدةبى بيانى و كوردى و ناوضةكة) بة تايبةتى، دةخريَنة ضوارضيَوةى ئةم دوو كؤرسةوة تةواو ضرِ دةكريَنةوة هةتا هةموو بابةتيَكى ثةيوةنديدار بة زانستى كوردؤلؤجى بطريَتة خؤى.  كؤردرؤلؤجى هةموو نوسراو و تويَذينةوة زانستيةكان دةطريَتةوة كة لة سةر لايةنةكانى ذيانى كورد وةك ( زمان، ئةدةب، ميَذوو، ئائين، كةلتوور، جوطرافيا، ... هتد) نووسراوة و بلآوكراوةتةوة بة ئامانجى ناساندنى كورد.
طرينطي كوردؤلؤجى: كوردؤلؤجى زانستيَكة طرنطى بة هةموو ئةو تويَذينةوة و ليكؤلَينةوانة دةدات كة ثةيوةندى بةذيان و زمان و ئةدةب و ميَذوو و جوطرافيا و شارستانيةت و دةسنووس و ... هتد نةتةوةى كورد و كوردستانةوة هةية، هةر بؤيةش طرنطى و فراوانى هةموو ئةو بوارة جياجيايانةدا كؤ دةبيَتةوةكة لة ريَطةى كةنالَ و ميتؤدى جؤراوجؤر بة شيَوةى طفتوطؤيةكى كلتورى و رؤشنبيرى و سياسى هةر تاكيَكى مرؤظايةتى ـ قوتابى جىَ بة جىَ دةكريَت.
ئامانجي كوردؤلؤجى:
1ـ خويَندن و تيَطةياندنى قوتابييان لةبارةى نةتةوةى و زمان و ئةدةبى كوردى وميَذووةكةيان. 
2- ضةسثاندنى طيانى نةتةوايةتى ونيشتمانثةروةرى لةلاى قوتابييان. 
3- دةست نيشان كردنى سنوورى زمانى كوردى ضؤنيةتى دابةش كردنى بةسةر دةولَةتة داطيركةرةكانةوة. 










                                   دابةشكردني خشتةي بابةتةكة       
هةفتةي يةكةم:                                         
ضةمكى كوردؤلؤجى و طرنطى و ئامانجى
هةفتةي دووةم
ميَذووى كوردؤلؤجى
هةفتةي سيَيةم
زاراوةى و كورد و ناوى ولاتى كوردان
هةفتةي ضوارةم
رِةضةلَةكى كورد
هةفتةي ثيَنجةم
ميَذووى نةتةوةى كورد
هةفتةي شةشةم
جوطرافياى كوردستان
هةفتةي حةفتةم
سروشتى كوردستان (ضياكان، طردةكان، دةشتةكان)
هةفتةي هةشتةم
(سامانى ئاو، كةش و هةوا، ئابورى) كوردستان
هةفتةي نؤيةم
شارةكانى كوردستان و ثيَكهاتةى نةتةوةيى يةكةى
هةفتةي دةيةم
ئايين و تةريقةت لة كوردستان
هةفتةي يازدم
تاقيكردنةوةى يةكةم 
هةفتةي دوازدةم
ثيَناسةى زمان
هةفتةي سيَزدةم
تايبةتييةكانى زمان
هةفتةي ضواردةم
طريمانةكانى ثةيدابوونى زمان
هةفتةي ثازدةم
ئةركةكانى زمان
هةفتةي شازدةم
ئاستةكانى زمان
هةفتةي حةظدةم
جؤرةكانى زمان
هةفتةي هةذدةم
خيَزانة زمانييةكانى جيهان
هةفتةي نؤزدةم
زمانى كوردى و تايبةتمةندييةكانى
هةفتةي بيستةم
ديايَكتةكانى زمانى كوردى
هةفتةي بيست ويةك
ئةلفوبيَى زمانى كوردى
هةفتةي بيست ودوو
تاقيكردنةوةى دووةم 
هةفتةي بيست وسىَ
ثيَناسةى ئةدةب 
هةفتةي بيست وضوار
بةشةكانى ئةدةبياتناسى
هةفتةي بيست وثيَنج
رِةطةزةكانى ئةدةب
هةفتةي بيست وشةش
جؤرةكانى ئةدةب
هةفتةي بيست وحةوت
هونةرةكانى ئةدةب
هةفتةي بيست وهةشت
ريَبازةكانى ئةدةب
هةفتةي بيست ونؤ
دريَذةى وانةى ثيَشوو
هةفتةي سييةم
تاقيكردنةوةى سيَيةم
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تيَبيني : 
قوتابيانى خؤشةويست ثيَويستة ثابةندى ئةم رِيَنمايانةى خوارةوة بن.
ـ دواى مامؤستا قوتابيان بةشدارى هاتنة ذورةوةى هؤلَى محازرة ناكةن.
ـ لة كاتى تاقيكردنةوةدا مؤلَةت وةرناطيرىَ.
ـ قوتابيان لة كاتى خراثبوونى تاقيكردنةوة دةتوانن تاقيكردنةوةيةكى ئيختيارى بكةن، بة مةرجيَك هةموو تاقيكردنةوةكان كؤ دةكريَنةوة، نةك كامةيان باشتر بوو تةنها ئةويان هةلَبذيَردريَت.


لةطةلَ ريَزمدا
ضاوةرِيَى سةركةوتنتانم
م. كوردستان عبدالوهاب
مامؤستاى بابةت




