
 وتەی ئەم ژمارەیە 

کە   بەوەی  ئەکادیمیاییەکانە،  ئەرکە  قورستریین  هەرە  لە  ئەکادیمیایی  گۆڤاری  بەڕیوەبردنی 

بەرپرسیارێتییەکی زانستیی و ئیتییکی و وێژدانیی ئەگرێتەئەستۆ؛ لە هەندێک الیەنەوە، کە پابەندبوونە  

برەوپ زانستیی و  توێژیینەوەی  بەرزڕاگرتنی  و،  ێدبە  ناووشۆرەتی  انی  و  پێگە  پاراستنی  لێرەشەوە  

گۆڤارەکە و، لەالیەکی ترەوە پاراستنی مافی توێژەرەکان لە گرتنەبەری رێوشوێنێکی دادپەروەرانەی  

 بۆ هەڵسەنگاندنی توێژیینەوەکانیان.  کادیمایی ەپڕ لە رەوشتی ئ 

  ٢٠٢١ە لە مایسی  لە سۆنگەی ئەم بەرپرسیارێتییەوە، لەماوەی دەرکردنی حەوت ژمارەی ئەم گۆڤار

وتەیەەوە،   ئەم  نووسەری  ئەستۆی  لە  و    دایەکە  ئاستەنگ  تووشی  نووسین،  سکرتێری  وەک 

لەڕووداوەستانەوەی زۆر بوومەتەوە، چ بۆ ساغکردنەوەی رەسەنیی و پەسەندیی توێژیینەوەکان و  

زۆربەی  زمانەوانی  داڕشتنی  و  رێنووس  لەڕووی  توێژیینەوەکانەوە؛  چۆنییەتی  لەڕووی  چ 

 ێژیینەوەکانەوە. تو

و لە   کاننئەو توێژیینەوانەی بۆ گۆڤارەکە هاتوون یان ئەوانەن کە بۆ بەرزکردنەوەی پلەی زانستییە

ەکی داواکراوی ، یان وەک توێژیینەوەی نووسراون  الیەن هەموو جۆرێک لە پلەدارە زانستییەکانەوە

دوکتۆران  فەرمیی و  ماستەر  تیزەکانی  گفتوگۆی  لە  دووبەر  لەم  هییچ  بێ    .  توێژیینەوانە  تەرزە 

کەموکووڕیی و کێشە نەبوون. دیارە تەرزی دووەمیشیان کە بەسەرپەرشتیی پلەدارە بەرزەکانی وەک  

نووسینی   کەموکووڕییەکانەوە،  هەموو  لە سەرووی  بوون.  پرۆفیسۆرەوە  و  یاریدەدەر  پرۆفیسۆری 

ەیشتوومەتە ئەو بۆچوونەی کە  پوختەی توێژیینەوەکانە، کە لەوپەڕی الوازیی و ناتەواوییدا بوون. گ

زۆرێک لەو توێژەرانە لە کرۆکی پوختە و ئەرکی پوختە و ستراکچەری پوختە تێنەگەیشتوون و، بەڵکو  

نووسیویانەتەوە، یان لە باشتریین حاڵەتدا،   زیاتر وەک پێشەکیی یان پێشەکییەکی تر بۆ توێژیینەوەکە

پ تیادا  دەرئەنجامیان  و  ئامانج  و  ناوەرۆک  کاری  کەمترین  لە  ناتەواییە  گەورەترین  ئەمە  یشانداوە. 

 توێژیینەوەدا کە ناتوانێت خوێنەر یان توێژەری تر بە توێژیینەوەکە ئاشنا و بەسوودبکات.

کێشەیەکی تر، رێنووسی کوردییە کە لە هەموو ژمارەیەکدا، نیوە و رەنگە زیاتری توێژیینەوەکان بە  

لەسەر   کۆکیین  دیارە  کوردیین.  ببزمانی  کە  نییە  لەئارادا  یەکگرتوو  رێنووسێکی  کە  بە ێ  ئەوەی 

ئەوە   ئەمەش  بەاڵم  بکەین،  دا  نووسین  لەگەڵ  مامەڵە  پێودانە  بەو  هەتا  ستاندەرد  سەرچاوەیەکی 

ئەوە   کە  بۆ  فەرامۆشناگەیەنێت  کوردستانیی  گۆڤاری  بنووسێت.  با  دەنووسێت  چۆن  کێ  بکەین 

ە زۆر  ڵهەسی لە پاشکۆی هەموو ژمارەیەک دا داناوە کە  لێکۆڵیینەوەی ستراتییجیی کورتەیەکی رێنوو

بەو پێیە دەست بۆ راستکردنەوەی رێنووسەکان دەبات. ئەمەش،    ،باوەکانی رێنووسی تیادا داڕشتووە و

ئەرکی توێژەرە کە پێش ئەوەی توێژیینەوەکە بنێرێت، دەبێت سەردانی سایتی دەستەی کوردستانیی  

رێ و  رێنمایی  ئەو  پێڕەوی  و  ئەگەرچبکات  پێدەنووسرێت.  گۆڤارەکەی  کە  بکات  زۆربەی نووسە   ی ی 

هەندێک    ، لەگەڵیشیدادەنێردرێنەوە بۆ توێژەر و  بۆ مەبەستی چاککردنی رێنووس  توێژیینەوەکانیش

هەیچاککردنیش بتوانن  هەتا  دەکرێت  بۆ  رێنووسەکانیڵان  لەسەر    تری  ە  توێژیینەوەکەی  دوادوایی 

بە باڵراستبکەنەوە،  هەمووجارێک  نەبوو  ێم  پێویست  ئاستی  لە  و  بووە  وەک نسوود  بەاڵم،   .

کە   لە  تێبیینییکراوە  بەرچاو  هییژمارەیەکی  ئاستی  لە  کێشەیەی چ  هەڵسەنگێنەرانیش  دوو  لەو 

هەر   کە  هەبووە،  توێژیینەوکان  پوختەی  لەسەر  سەرنجێکیان  کەمیان  زۆر  زۆر  نیین،  سەرەوەدا 

زانیا لەهەندێ  جگە  نەبوون  توێژیینەوە  لپوختەی  ئەمە  بابەتەکە،  دەربارەی  گشتیی  یەن  ال ەریی 

پەسەندبووبێت! ئەمە بۆخۆی وەک بڵێی بەالیانەوە  ،ئەوانیشە بە کەم سەیرکراوە و بایەخی پێنەدراوە

 گرفتێکی گەورەیە! 



کێشەیەکی تر کە لەبەردەم توێژیینەوەی ئەکادیمیاییدایە، پەسەندنەکردنی توێژیینەوەیە. گۆڤار ناچار 

کە   یان دەبیت  پەسەند  بۆ  دەدرێن  هەڵسەنگێنەرانەوە  لەالیەن  کە  بکات  بڕیارانە  ئەو  پێڕەوی 

ئەم بڕیارە   بەڵێ وایە،  پەسەندنەکردنی هەر توێژیینەوەیەک کە مەرجەکانی توێژیینەوەیان تیادا نەبێت.

وان ئەوان و گۆڤاردا روودەدات  ێرووبەڕووبوونەوەیەک لە ن  ، ئەنجامی ئەمەشسەختە بۆ توێژەر و

هەتا   لەمەدا کۆتایینایەت، پەنا دەبرێتە بەر تەلەفۆن وسەرباری راشکاویی و یەکالیی بڕیارەکە    و،

قایلدەکرێن کە توێژیینەوەکە لە ئاستی پێویست نییە!    پێیدووێت هەتا  ەندیی تەلەفۆنییشەوەێولەڕێی پ

بەو توێژەرە  ردرابێت بۆ کەسانێک کە نەخوازراون  ێ زۆرجار بەدگومانیی هەیە کە توێژیینەوەیەک ن

ۆنایەتیی توێژیینەوەکە. ئەوەی مایەی نیگەرانییە،  چیان هەر هۆکارێکی تر بێت جگە لە ناوەرۆک و  

بێت و پێشنیاری رێوشوێنێک    سووربوونی توێژەرەکانە بۆ تێپەڕاندنی توێژیینەوەکەیان بەهەر جۆرێک

لە هەڵپەی ئەوەدان کە   ،ن ودەکەن کە ناکرێت لە توێژەر بوەشێتەوە، بە تایبەت ئەوانەی کە خوێندکار

زیاتر قووڵبوونەوە و تۆکمەکردنی تێزەکانیان.   یەک بۆئامادەبن بۆ گفتوگۆی تێزەکانیان نەک پەرۆشی 

فەلسەفەی لە  تێنەگەیشتنە  ئەمەش  گفتوگۆی اڵب  مەرجی  بێگومان  پێش  توێژیینەوە  وکردنەوەی 

  تایبەت بە هەرێمی کوردستان نییە و   . دیارە لە هەموو دنیادا، ئەم مەرجدارێتییە هەیە و،تێزەکانیان

  ، سازکردنە بۆ دنیای توێژیینەوەخود  راهێنان وئامانج لێی ئەزێتدانی خوێندکار نییە، بەڵکو فێرکردن و  

تێزەکان توێژژینەوە  یانکە  گەورەکەی  الیەن هۆکاری  .  کەیانەڤێرژنە  لە  زیاتر  کێشەیە،  ئەم 

سەرهەڵدەدەن سەرتوێژیینەوەکانخۆشیان    کە  ،سەرپەرشتیارەکانەوە  ناوی  رەنگە    ،و  نیەکەم 

و  توێژیینەوە  مەرجەکانی  هەبوونی  و  نووسین  چونێتیی  بۆ  نەکەن  خوێندکارەکە    رێنوومایی 

 ئەو سەرگەردانییەی لێکەوتۆتەوە کە بووە بە دیاردەیەکی مەترسییداری دواجار    پێداچوونەوەیەک و،

 توێژیینەوە. دنیای 

ی پسپۆڕیی ورد،  لە ڕێی ئەندامانی دەستەی نووسەران و راوێژکارییەوە  بێگومان، گۆڤارەکە بە پێ

لە   هەڵسەنگاندنەکان  لە  هەندێک  بەداخەوە  بەاڵم  توێژیینەوەکان،  بۆ  دەدۆزێتەوە  هەڵسەنگێنەران 

ئاستی خواستی گۆڤارەکە نییە و هەڵسەنگاندنێکی کەم بایەخ لە سەرنج و تێبیینی یان بە بێ سەرنج و  

ڕێتەوە بۆ گۆڤارەکە. لەم بارە نەخوازراوەدا، بۆردە پسپسۆڕییەکان ناچار دەبن کە ئەو تێبیینیی دەگە

هەڵسەنگاندنە رەتبکەنەوە و جارێکی تر بینێرن بۆ پسپسۆڕێکی تر و ئەو هەڵسەنگێنەرەش بخەنە  

 لیستی رەشەوە. 

و مکووڕن    خۆشبەختانە، ئەندامانی بۆردی نووسین و بۆردی راوێژکاریی گۆڤارەکە هاوکارێکی باشن

درووستەکان و بۆچوونی راشکاوانەی خۆیان دەدەن لەسەر  لەسەر پەسەندکردن توێژینەوە تۆکمە و  

هەر توێژیینەوەیەک لە بواری پسپۆڕیی خۆیان دا، پێش ئەوەی بنێردرێن بۆ هەڵسەنگاندن و چەندین  

ی، ئیتر هەندێک  توێژیینەوە لەم قۆناغەدا رەتکراونەتەوە بۆ چاککردن و گەڕاندنەوەی بە درووستی

 ێکی تر ناردوویانە بۆ گۆڤاری تر.ندبەو ئەرکە هەڵساون و هە 

ئێمە لە گۆڤارەکەماندا، سوورترین لە گرتنەبەری رێوشوێنی تۆکمەتر بۆ سوودگەیاندن بە توێژەرەکان 

پێ ئاگادارکردنەوەدلە  و  ئامۆژگاریی  و  رێنمایی  پێدانی  و  و   ،اچوونەوە  چاککردن  مەبەستی  بە 

پڕکردنەوەی کەلێنە گەورەکانی توێژیینەوەکان. بەو هیوایەی کە توێژەران ئەم رێکارانە بە ئەرێنییەک  

هەتا بتوانێت جار دوای جار تۆکمەتر و پڕناوەڕۆکی   ،رەچاوبکەن و هانی خۆیان و گۆڤارەکەش بدەن

ببن ئەم گۆڤارە  توێژیینەوەکانی  بێت و،  لە    ،وەی گرنگ لەهەموو پسپۆڕییەکانداسەرچا  بە  زانستیی 

 داهاتوودا.

 . سوپاس بۆ متمانەتان بە گۆڤارەکە و بۆردەکانی



 دا لەڕێی ئەم گۆڤارەوە. بەشدارییکردنی مەعریفە دەستخۆشیی بۆ هەموو ئەکادیماییەک لە
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