
 وتەی ئەم ژمارەیە 

(  JKSS  - ی )گۆڤاری کوردستانیی بۆ لێکۆڵیینەوەی ستراتییجیی  ٢٠٢١  کانونی دووەم( ی  ١٢ژمارە )

ئامادەکراوە.    ٢٠٢١دوایین ژمارەی ساڵی   تیین لە الیەن دەستەی گۆڤارەکەوە  بە هەمان گوڕ و  ە، 

ئومێدی توێژەرە ئەکادیمییاییەکانە بۆ  مایەی شانازییەکی گەورەیە کە گۆڤارەکە لە ئاستی خواست و  

بەردەستبوونی بە چاپکراویی بۆ هەموو    ،باڵوکردنەوەی توێژیینەوەکانیان لە ماوەیەکی پێوانەییدا و

 وەندییدارەکان.ێتوێژەر و الیەنی زانستیی و ئەکادیمیی لە زانکۆ و دەستگا پ

توێژیینەوەکانی   و  گۆڤارەکە  توانرا  خۆشحاڵییەوە،  وخۆی  D.O.Iبە  وەربگرن  هەموو    ،ان  بەمە 

شێوەیەکی   بە  توێژیینەوەکەی  بەردەستبوونی  لە  بێت  دڵنیا  توێژەر  و  بێت  پارێزراو  توێژیینەوەیەک 

هەمیشەیی بە هەموو مافەکانی باڵوکردنەوە و خاوەندارێتییەوە. بەمە ئەو نیگەرانییە رەوێنرایەوە کە  

 یەوە. لەالیەن توێژەرەکانەوە هەبوو لەبارەی توێژیینەوەکانی 

ی بەردەوامدایە لە برەودان و پێشخستنی ئاستی زانستیی و زمانەوانیی  شگۆڤارەکە لە هەوڵ و کۆش 

بەردەوام   پتوێژیینەوەکان،  لە  توێژەرەکانیدا  و  ێ لەگەڵ  الیەنانە  بەو  تەواو  بایەخی  بۆ  وەندییدایە 

رێنووسێکی یەکگرتووی زمانی بەتایبەتیی لە رووی زمانی کوردیی و رێنووسەوە. بێگومان، نەبوونی  

توێژەرانی سەرپشککردووە کە بە سەلیقەی    ، بە جۆرێککوردیی ئەم کێشەیەی بە کراوەیی هێشتۆتەوە

پ کەموکووڕییەش،  ئەم  ستاندەردکراو.  رێسایەکی  بە  نەک  بنووسن  و ێ خۆیان  پاساو  هەموو  ش 

 لەمبارەیەوە.  حوکوومییە بەهانەیەک، بۆ نەبوونی بڕیاری دامەزراوەیی

لەم گەڕەالوژەی نووسین و  بێ سەوادانە،    راگەیاندنەکان  ئەوەی کە  بواری ئەکادیمایی وەک  ناکرێت   

بێ بایەخانە چیی هات بە پەنجە و دەمیاندا بیخەنە سەر پەڕەی توێژیینەوەکانیان. سازییەدا  رێنووسا

نییە لەسەر گۆڕین و ئاراستەک  ردن و پاشان ئەگەرچیی لەم هەرێمەدا کەسانی شارەزا کاریگەرییان 

جڵەوگیریی ئەم رەهەندە گرنگە و لەهەمان کاتدا مەترسییدارە، بەاڵم بەدەمەوەچوونی ئەم ئەستۆگیرییە  

 لەسەرشانی هەموو ئەکادیمییایەکە کە پەرۆش بن بۆ زاڵکردنی زمان و رێنووسێکی یەکگرتوو.  

کێشە بابەتە  ئەم  بۆ  توێژەراندا  لەگەڵ  هەبوون  گفتوگۆیانەی  ئەو  میانەی  لە  ێ یەکدارە،  لە  ک 

نیگەرانییەکانیان ئەو پەرشوباڵوییەیە کە لە بۆچوونی سەرسەختانەی پسپۆڕەکانی زمانی کوردییدایە  

کۆکنەبوونیانە لەسەر رایەکی یەکگرتووانە. دیارە کاری دامەزراوەیی   ،لە بەشەکانی زمانی کوردیی و

یەکتریی بەرامبەرگرتنی  و  ئەوێک  و  ئەم  مکووڕبوونی  و  خواست  بەڵکو   لەسەر  مەبەست،  ناگاتە 

و کاریگەریی نەرێنییش بۆ کایەکانی  دەگوزەرێنێت    لەناو خودی ئەو کایە ئەکادیمییە    ناسەقامگیرییەک

تر دەگوێزنەوە. ئەم کێشەیە، بە زەقیی هاتۆتە بەردەست گۆڤارەکە لە رێی ئەو تویژیینەوانەی لە بواری  

کوردیید ئەدەبی  و  پێشکەشکراونزمان  بو  ،ا  لەو  کە  پاشان  تریش  ژێر  ارانەی  کەوتوونەتە 

بەم بێسەروبەرەیەی زمان و رێنووسەوە. گۆڤاری کوردستانیی دەیەوێت بەدوور بێت    یانکاریگەربوون

تایبەت  خەمی  و  ناتەندرووستەوە  رەوشە  و  یلەم  ئەکادیمییاییانە  زمانێکی  پێڕەوکردنی  لە  هەیە  ی 

مەبەستە   ئەم  بۆ  ئەوێک.  و  ئەم  مەزاجیانەی  لێکدانەوەیەکی  هییچ  بێ  بە  درووست  رێنووسێکی 

رێن لە  باوەکانی  کورتەیەک  زۆر  هەڵە  لەمەودواش  و  داناوە  ژمارەیەک  هەموو  پاشکۆی  لە  ووسی 

ردنی  کوە رێنووس و زمان دەکاتە پاشکۆیەک، بەبێ ناونهێنانی هییچ توێژیینەوەیەک، بە مەبەستی پێڕ

 ڤارە ئەکەن.  ۆلەالیەن توێژەرانەوە کە روو لەم گ

ین، ئەوانیش تەکنیکی شێوەی نووسینی  هەندێ کێشەی تری تەکنییکی هەن کە نیگەرانییەکانیان کەم ن

  ، توێژیینەوە و رێوشوینەکانیەتی. ئەمەش کەم تا زۆر لە زۆربەی توێژیینەوەکاندا بەرچاوکەوتوون و

، نووسینی پوختەی  نتێدا کردوون. لەوانە کە زۆر بەرچاو  یککاریادەستەی گۆڤارەکە پێداچوونەوە و چ



گومان دەکرێت پوختە دەنووسنەوە بۆ توێژیینەوەکانیان،  توێژیینەوەیە. زۆربەی توێژەران کەمبایەخانە  

پوختە چییە و بایەخی چییە و چۆن دەنووسرێت و پێکهاتەکانی چییە؟ دەبێت    ێتکە هەندێک هەر نەزان

ئەوە بزانرێت کە پوختە و وشەکلیلەکان ناساندنی توێژیینەوەکەیە و ئەوە کە بەهایەک بۆ توێژیینەوەکە 

. توێژیینەوەش وەک هەر کتێبێک لەژێر رەحمەتی ویست و پەرۆشی  گەیەنێتو هەوڵی ئەو دە  دادەنێت

دەرئەنجامەکانی بە هەند    ،نیشانەی بۆ بکرێت و ناوەرۆک و،  خوێنەردایە بۆ ئەوەی بخوێنرێتەوە و

کات. لە کاتی  بلە هەمان کاتدا گۆڕانکاریی درووست  ،ببنە سەرچاوەی کاری داهاتوو و  ،وەربگیرێن و

پوختەیە خوێندنەوەی  نەبوونی  لە  بیت  بەردەوام  کە  خوێنەر  لە  دەکرێت  رێگریی  تێروتەسەل،  کی 

دوورودرێژ بەب  ،توێژیینەوەیەکی  چارەسەری  و  بۆچوون  و  مژار  لەخۆگرتبێت. ائەگەرچیی  یەخیشی 

بۆ ناونیشانی    هەبێت  رتویەکی زۆر کالێرەدا ناچارم کە بڵێم پوختە دەبێت یەک پەرەگراف بێت، پێنس

هۆکاری   روتوێژیینەوەکە،  توێژیینەوەکە،  زانیارییە  ونبەجێهێنانی  لەبارەی  کردنەوە 

توێژیینەوەکە شێوازی  توێژیینەوە،  کۆمەڵگەی  و  ..هتد،  دەستکەوتووەکان،  دەرئەنجامەکان  پاشان 

 پێشنیازەکان.  

ئەوەیە تریش  بەکارهێنان  ،کێشەیەکی  بە  نەشارەزایە  هێشتا  هەیە  توێژەر  بەرنامە  کە  ی 

هاشەڕایی بە  لەسەردەکات.  ئیشی  کە  ئێکسڵ  و  ۆرد  وەک  و    بەکارهێنانی  کۆمپیوتەرییەکان،  فۆنت 

قەبارەکەی و دابەشکردنی تێکست و خشتە و شێوە و وێنەکان، گوێزانەوەی هێڵکارییەکانی ئێکسڵ بۆ 

گۆڤ لە  بابەتەکان  دیزایینکردنی  بۆ  کێشە  مایەی  بە  ئەبن  هەمووی  ئەمانە  ۆرد.  و، ناو  ارەکەدا 

 زۆرجاریش دواکەوتنی گۆڤارەکە بەهۆی سەقەتیی ئەم تێکستانەوە.

بە  هێشتا    هەتا ئاستێک توانییومانە بەسەر ئەم کۆسپانە زاڵبیین، بەاڵم    ،ئێمە لە گۆڤاری کوردستانیی

ەوبکرێن، چونکە هییچ گۆڤارێکی جیهانیی نییە  ڵکەموکووڕیی بەرچاوەوە کە نەتوانراوە لەوە زیاتر ج

بەرپەرچدا دەر ئاسانترین  لە  و،  بێت  شەرمهێنانە  کەموکووڕییە  ئەم  چاککردنەوەی  بەستی 

لە  ئێمەش  گۆڤارەکە.  درووستی  و  رێپێدراو  ئاستی  دەگاتە  هەتا  توێژیینەوەکەیە  رەتکردنەوەی 

ناچاردەبین ئەو کۆشش و ئەرکە بخەینە ئەستۆی توێژەر بە    ٢٠٢٢گۆڤارەکە، لە ژمارەکانی ساڵی  

 بوونەوەی توێژیینەوەکەش هەر خۆی بێت. نەرپرسی باڵو پلەی یەک و بە

ی بکرێین لە هاوکاری، تێگەیشتنێکی تۆکمە و  ئەوەی  بتوانیین بەم پەیام و روونکردنەوەیەبە هیوای  

، کە مایەی پەسەندی هەموو خوێنەرێکی ئەکادیمیایی بێت و  وەهەموو توێژەرەکانی گۆڤارەکە    الیەن

 هەموو ئەو بوارانەی کە لە ئەستۆی گرتووە. ببێتە سەرچاوەیەکی گرنگ بۆ 

 سوپاس بۆ هاوکارییتان 

بۆ    بەرچاون  و  بەردەوام  پشتیوانێکی  کە  ماندوونەناسەکان  هەڵسەنگێنەرە  هەموو  لە  دەستخۆشیی 

 هەبوون و بەردەوامیی و پەسەندی گۆڤارەکە. 

ارەکە. ماندووبوونی سوپاسی زۆریش بۆ ئەندامانی دەستەی نووسەران و راوێژکاران و کارگێڕیی گۆڤ

 ئەوان و رێنوێنی و راپەڕاندنی گۆڤارەکە بەرهەمی بەشداریی خەمخۆرانەی ئەوانیشە. 

با پێکەوە، لەم گۆڤارەوە دەست لەناودەست، کۆک و تەبابین، بە جیاوازییەکانمانەوە ، بەشدارییەکی   

 زیندووی مەعریفە بکەین. 

 

                                                                                                                               

 رزگار ئاغا 



 سکرتێری نووسین                                                                                                  


