
 وتەی ئەم ژمارەیە:

لە  ی    ٢٠٢١ئابی    ( ی٩دەرچوونی ژمارە ) پێوانەیی و زوودا  لە ماوەیەکی  گۆڤارەکەمان 

کوردستانیی بۆ  ی  دەستەدەستنیایەکی بەهاداری    ،٢٠٢١مایس    (٨دوای دەرچوونی ژمارە )

  بۆ  دیارە  ەکی بااڵڕوانینیشانەی   . (KISSRو توێژیینەوەی زانستییە )  دیراساتی ستراتییجیی

  ، لە توێژیینەوە لەڕێی گۆڤارەکەمانەوە  دان بە ی بۆ بەردەوامی  مان و پەرۆشی  بوون هەتەرگیانی 

درووست کارییگەرانەی  لە  ی  بەشدارییکردنێکی  ستراتییجیی  لێکۆڵیینەوەی  و  توێژیینەوە 

کوردستان هەرێمی  زانستیی  توێژیینەوەی  و  بااڵ  خوێندنی  سەرەکیی  .  دا  ناوەندی  ئامانجی 

دا  هەناوی  لە  کوردستانیی  توێژیینەوەیە  ،گۆڤاری  ناوەندێکی  و  کەناڵ  ی  بەردەستکردنی 

ئامادەباشە و  هەموو    متمانەدار  و  پەیمانگاکان  و  زانکۆ  ئکادیمییاییەکانی  و  توێژەر  بۆ 

بەیەکیان   ستراتییجیی  و  زانستیی  هەمئاهەنگییەکی  پێکەوە  تیایدا  حوکومەت،  دەستگاکانی 

بەشدار بۆ  کارگێڕیی و  ببەستێتەوە  و  بەدەمەوەچوونی کێشە سیاسیی  ییکردنی مەعریفە و 

و   گوڕ  پڕ  خواستە  بەو  کوردستان.  هەنوکەییەکانی  گۆڤاری    گەرمییەوە،کۆمەاڵیەتییە 

ئەوکوردستانیی   تۆکم  دەبێتە  و  پردە  شیکردنەوە  و  شرۆڤە  و  لێکۆڵیینەوە  بۆ  ەیە 

ینەوەکان بە هەڵسەنگێنەرانێک  گۆڤارەکە زۆر دەربەستە، بە سپاردنی توێژی  چارەسەرەکان.

توێژیینەوە برەوپێدانی  و  لە مەعریفە  بەشدارییکردن  بە  هەیە  پتەویان  باوەڕێکی  لە    یە کە 

لە    دا،   کوردستان پڕ  و  ئەکادیمیایی  فەزایەکی  بونیادنانی  لە  ببینێت  رۆڵە  ئەو  بتوانێت  کە 

کوردستان گۆڤاری  ستراتییجیی.  بەشدایکۆششی  لە  وەرچەرخانێک  دەیەوێت  رییکردنیی  ی 

سەرخانێکی   و  ژێرخان  هەردووکیان  بە  کە  بکات،  هەڵسەنگێنەردا  و  توێژەر  دووالیەنەی 

یاد بنێن کە ببێتە رێنمایەک بۆ هەموو هەوڵەکانی تریش  نتۆکمە و سەنگیین بۆ توێژیینەوە بو 

کە ،  توێژیینەوە ئەوکاتە گەشە دەکات و برەو دەسێنێت یەک بن لە کوردستان دا.  ێلە هەر کو

لە   بێت  تۆڵەسەندنەوە  پاڵنەریبەدوور  تەنانەت  و  خەمساردیی  و    وەک   یان   ، ئییرەیی 

 ندەرچووهات و نەهاتی و توێژەر لە بەردەم  بۆ توێژیینەوە   سەیر بکرێت  تاقییکردنەوەیەک 

 دا بێت.   کەوتن و 

جگە لە پەرۆشیی و تامەزرۆیی بۆ بەدیهێنانێکی    ،بەشدارییکردنی مەعریفە هییچی تر نییە  

باشتر لەوەی بەردەستە و جێبەجێکراوە. بۆیە  ئەرکی دەستەی نووسەران و راوێژکاران و  

ئەو بەشدرییکردنە دڵسۆزانەیە بۆ خستنە سەرڕێی هەر ترازاوییەک بەدیی    هەڵسەنگێنەران

، ئامۆژگاریی و رێنوێنییە بۆ  رێی پێ ونبکرێت بکرێت، رۆشنکردنەوەی هەر نووتەکییەک کە  

توێژیین و    .ەوەباشترکردنی  ستراتییجیی  دیراساتی  بۆ  کوردستانیی  دەستەی  لە  ئێمە 

( زانستیی  بۆ  KISSRتوێژیینەوەی  داڕشتووە  نەگۆڕەمان  باوەڕە  ئەو  کە  توێژیینەوە  ( 

کەسێک بوارێکی    ئەوەندە   هییچ  تەنها  بەرفراوانە،  بە  بڕ    نە  نییە  هەمووی  بکات  چاوی 

ببینیت دەستیش  هەمووی  نە  را  یو  دا  هەمووی  لە  ببە  و  توێژیینەوە  لە  بۆیە  گات، 



کە بڵێین جێی بۆچوون و شیکردنەوە و دەرئەنجامی هەموو  ؛  هەڵسەنگاندن دا زۆر راستە

و  ەبەرهەنگاو  ئەگەر بە درووستانە و بە تەواوی پاڵنەری  ،  بەشداربوویەکی تێدا دەبێتەوە

هەر  بۆچوونیی لە بەرامبەر پێشنیازبکرێت، نەک بە سووربوون لەسەر خود  مەعریفەسازیی

بەنامۆزانیینی   یان  جیاواز  بۆیە،هەوڵێکی  تردا.  کەسانی  ئەمانەتێکی    هەوڵی  توێژیینەوە 

تەواویی مافی خۆی بداتێ. لە الیەکی ترەوە    زانستییە و ئەرکی هەموو بەشداربوویەکە بە 

نۆکارەکان توێژەرە  دەستگرتنی  بۆ  دیار  پێگەیەکی    و  ( new researchers)  دەبێتە 

ی  نخوێندکارانی خوێندنی بااڵ بۆ بالوکردنەوەی توێژیینەوە داوالێکراوەکانیان بۆ بەدەستهێنا

و فیدباک  وەرگرتنی  بااڵکان  و  ، بڕوانامە  رێکخستنەوە  بۆ  بەبایەخ  تێبیینی  و    ، سەرنج 

 سەرچاوە لەیادکردووەکان.  ،و یبەبییرهاتنەوەی زانیاری  ،پڕکردنەوەی کەلێن و

لەسەر زمانمانە، دەستخۆشییەکی بێ پایان بۆ توێژەر و هەڵسەنگێنەران دەکەم  ئەوە هەمیشە  

کارلێک ئا  ەبەو  لە  هەیانبووە  سەرنجەکانیان ڵداینامیکییەی  و  بۆچوون  ئەو    ،وگۆڕی  کە 

( ژمارە  ئەم  و  بەرهەم  لێهاتووەتە  بایەخانەی  بە  بەهایەی  ٩توێژیینەوە  پڕ  یە  لێوە  ( 

ئاما لەپاڵ  بێگومان،  راوێژکاران و پێشکەشکراوە.  دەیی بەردەوامی دەستەی نووسەران و 

 .  بەڕێوەبردنی گۆڤارەکە بۆ کاری پێویست 

رەنگە   هەیە،  کوردیی  رێنووسی  دەربارەی  زانییارییەک  چەند  ژمارەیەدا،  ئەم  پاشکۆی  لە 

پاشکۆیە   ئەو  بەکاربهێنیین،  رێنووس  یەک  بتوانیی  کە  بێت  ئێمە  لە  زۆرێک  کێشەی 

باشی ڕەچاوبکرێن لە الیەن توێژەور و هەڵسەنگێنەرەوە. هەروەها  یارمەتییدەرە ئەگەر بە  

 رێنماییەکانی بالوکردنەوە لە گۆڤارەکەمان دانراوە بۆ پێویست. 
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