
 وتەی ئەم ژمارەیە

ی گۆڤارەکەمان لە ماوەیەکی پێوانەیی    ٢٠٢١( ی تشریینی دووەم  ١١دەرچوونی ژمارە )

ساڵی   لەم  و  لەمەوبەر  تری  ژمارەی  سێ  دەرچوونی  دوای  لە  زوودا  دا،    ٢٠٢١و 

توێژیینەوەی   و  ستراتییجیی  دیراساتی  بۆ  کوردستانیی  دەستەی  بەهاداری  دەستنیایەکی 

(. نیشانەیەکی بااڵڕوانی دیارە بۆ گیانی هەتەربوون و پەرۆشییمان  KISSRزانستییە ) 

بەشدارییکردنێکی   لە  گۆڤارەکەمانەوە،  لەڕێی  توێژیینەوە  بە  بەردەوامییدان  بۆ 

ناوەندی خوێندنی   لە  لێکۆڵیینەوەی ستراتییجیی  توێژیینەوە و  کارییگەرانەی درووستی 

 ان دا.  بااڵ و توێژیینەوەی زانستیی هەرێمی کوردست

لە   بکرێت  سنووردار  کاتێک  مەترسییەوە  دەکەوێتە  و  زیندووە  کایەیەکی  توێژیینەوە 

مەبەست و ئامانج  دا، کاتێک لەدەرەوەی ژینگە درووست و هەوای پاک و سەرچاوەی  

توێژیینەوە   تووشی  کە  مەترسییانەی  لەو  یەکێک  بۆیە  بەجێبهێنرێت.  زیندو،   و  راست 

 توێژیینەوەیە، کە بۆ مەبەستە ئاکادیمییاییەکان بەجێدەهێنرێن.   دێت، ئامانجە نارۆحییەکانی  

تۆکمە،   و  زیندوو  توێژیینەوەی  بەرهەمهێنانی  بۆ  تر  کۆسپەکانی  لە  یەکێک 

قۆناغەکانی   لە  کەسانەی  ئەو  چ  و  ئاکادیمییاییەکان  گۆڤارە  بۆ  چ  هەڵسەنگێنەرانن 

زان پلە  بەرزکردنەوەی  و  گفتوگۆکان  و  زانستیی  دەبن.  هەڵسەنگاندنی  ئەندام  ستییەکان 

کە   هەن  کەسانێک  بەردەستبووە،  تێبیینی  هەندێک  گۆڤارەوە  ئەم  رێی  لە  ئەوەی 

توێژیینەوەیەکیان بۆ دەنێردرێت بە مەبەستی هەڵسەنگاندنن، بەاڵم بەداخەوە، بەوپەڕی  

و   رەق  بە  ناپەسەندێک   یان  پەسەند  و  ناخوێننەوە  توێژیینەوەکە  نابەرپرسیارێتییەوە، 

بێ هییچ سەرنج و بۆچوونێک کە لە پشت ئەو بڕیارەوە بێت، دەنێرنەوە کە    تەقیی بە

بێگومان هەرگیز پەسەند نییە الی گۆڤارەکە کە ناتوانێت بە شیوەیەکی زانستییانە پشت  

بەو بڕیارە ببەستێت و ناتوانێت بڕیا دەربکات لەبارەی ئەو توێژیینەوەیەوە، بۆیە بۆردی 

گرێتەبەر و توێژیینەوەکە دەنێرێت بۆ کەسانی تر و، ئەو  گۆڤارەکە رێی زانستیی  خۆی دە

 هەڵسەنگاندنە نازانستییەی پێشووتر پووچەڵ دەکاتەوە. 

کارلێکە    بەو  دەکەم  هەڵسەنگێنەران  و  توێژەر  بۆ  پایان  بێ  دەستخۆشییەکی  لێرەوە 

داینامیکییەی هەیانبووە لە ئاڵوگۆڕی بۆچوون و سەرنجەکانیان، کە ئەو توێژیینەوە بە  

لێهاتووەتە بەرهەم و ئەم ژمارە )ب لێوە پێشکەشکراوە.  ١١ایەخانەی  ( یە پڕ بەهایەی 

بێگومان، لەپاڵ ئامادەیی بەردەوامی دەستەی نووسەران و راوێژکاران و بەڕێوەبردنی  

 گۆڤارەکە بۆ کاری پێویست.  

لە پاشکۆی ئەم ژمارەیەدا، وەک هەموو ژمارەکانی پێشوو چەند زانییارییەک دەربارەی 

رێنووس کوردیی هەیە، کە یارمەتییدەرە ئەگەر بە باشی ڕەچاوبکرێن لە الیەن توێژەور  

بۆ   دانراوە  گۆڤارەکەمان  لە  بالوکردنەوە  رێنماییەکانی  هەروەها  هەڵسەنگێنەرەوە.  و 

 پێویست. 
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