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ژمــارەی ٣ ی )حوزەیــران ٢٠٢٢( لــە گۆڤــاری کوردســتانیی بــۆ لێکۆڵیینــەوەی ســراتییجیی هەنگاوێکــی تــری راســتیینەیە 

ــە  ــدە ل ــۆ دیراســاتی ســراتیجیی و توێژیینــەوەی زانســتیی، کــە هەمیشــە پابەن ــە بەرنامــەی دەســتەی کوردســتانیی ب ل

هێنانەدیــی رەوشــێکی ئومێدبەخشــانە بــە بــواری توێژژینــەوە لــە گشــت بوارەکانــدا. 

ئێمــە لەگــەڵ ئەکادیمیاییــە هاوکارەکامنــان کــە ئەندامانــی دەســتەکانی نووســین و راوێژکاریــی گۆڤارەکــەن، هەمیشــە 

لــە وتووێــژی گرنگــدا، بیــر و بۆچــوون و راوێژەکامنــان بــەو ئاراســتەیەیە کــە توێژیینــەوەکان تۆکمەتــر و خوێرناوتــر بــن 

و، ئاســتی گۆڤارەکــەش لــە پێگــە ئەکادیامییــەکان و لــە تێڕوانیینــی توێژەرەکانــدا رێــز و ســەنگێکی بەرچــاوی هەبێــت.

ئــەوەی کــە مایــەی ســەرکەوتنامنە، پێشــوازیی گەرمــی توێژەرەکامنانــە بــۆ رەخنــە و پێداچوونــەوە و رێنامیــی و 

داڕشــتنەوەی توێژیینەوەکانیــان، کــە بــەو پێوەرکارییانــە بێــت کــە گۆڤــارە ئاســتبەرزەکان لــە جیهانــدا پابەنــدن پێوەیــی 

و جیایــان دەکاتــەوە. گۆڤــاری کوردســتانیی ئەرکــی زانســتیی و نیشــتامنیی و رەوشــتانەی بــۆ خــۆی ســەپاندووە، 

ــە  ــا ب ــەش، تەنه ــارە ئەم ــت. دی ــان بەرهەمبهێنێ ــەخ و شایســتەی بەکارهێن ــە بای ــە و ب ــەوەی تۆکم ــوەی توێژیین ــە لێ ک

جێبجێکــردن و پیادەکردنــی هەنــگاوە یاســایی و زانســتییەکانی پرۆســەی هەڵســەنگاندن و باڵوبوونــەوە نایەتــە دیــی، 

ــکارەکان و،  ــژەرە نوێ ــی توێ ــدن و هاندان ــە پێگەیان ــە ل ــری هەی ــی گەورەت ــە کاریگەری ــەو ئەرکان ــی ئ بەڵکــو خەمخۆری

لەهەمــان کاتــدا  پێدانــی هەلێــک بــۆ توێژەرەکانــی تــر کــە پێداچوونەوەیەکــی ورد بــە تــەرزی بــاو و راهاتنیانــەوە بکــەن 

ــن.  ــەوەکان ببەخش ــە توێژیین ــان ب و قووڵبوونەوەکانی

ــەوە  ــەو پێداویســتییە فەرمیی ــە ئ ــر ترنجابێت ــە کوردســتان دا، زیات ــەکان ل ــەوەی ئەکادیامییای ــە توێژیین ــج ل رەنگــە ئامان

کــە دانــراوە بــۆ پلەبەرزکردنــەوەی زانســتیی مامۆســتایانی خوێندنــی بــااڵ و تێپەڕاندنــی رێکارەکانــی رشــتەکانی ماســتەر 

و دکتــۆرا،  کــە نکووڵیــی نییــە لەمبارەیــەوە و بــە روونیــی کاریگەریــی نەرێنیــی و بەرچــاوی هەیــە بەســەر نــاوەرۆک 

و ئاســت و تەکنییکــی توێژژیینــەوە و، زۆروبۆرییــەک  کەوتۆتــەوە کــە مایــەی نیگەرانیــی قووڵــە! بــەاڵم، وەک نیمچــە 

چارەســەرێک بــۆ ئــەو رەوشــە نیگەرانبارییــە، گۆڤــاری کوردســتانیی مکووڕە لەســەر بەرجەســتکردن و خســتنەبەر رۆشــن 

ایــی بەهاکانــی توێژیینــەوە و هاندانــی توێــژەران بــۆ پێشکەشــکردنی بەرهەمێــک کــە شایســتە بــن بــە ســەرچاوەگیریی 

و بەکارهێنانــی کردەیــی لــە هــەر بوارێکــدا بێــت. بۆیــە، وەک دەســتەی نووســەران و وەک ســکرتێری نووســین ئــەوەی 

ــی و  ــەنگینەرەکان رێنامی ــەوەی هەڵس ــش ل ــەوە،  زیاتری ــای توێژیینەوەکان ــە هان ــن ب ــر دەچیی ــت زیات ــادا بێ ــە توان ل

هۆشــداریی خۆیــان دەدەن لەســەر ناوەرۆکــی توێژیینــەوەکان.

بێگومــان، ئەمجــۆرە بەدەمەوەچوونــە زانســتییە، بــە ئاســانیی پەســەندناکرێت لــە الیــەن هەندێــک لــە توێژەرەکانــەوە 

ــە الی  ــاو هەی ــک باوەڕێکــی ب ــەن کاتێ ــەک دەک ــە نەنگیی ــەوە و، هەســت ب ــورس دەکەوێت ــان ق ــە الی ــی ئێم و، فیدباک

ئــەو و لەخۆڕازیبوونێــک وەک ســێبەر لەگەڵدایــە، بۆیــە داوای بیرلێکردنــەوەی زیاتــر و تەنانــەت گۆڕیینــی ئــەو تــەرزی 

ــەم کارە  ــووڕاندنی ئ ــتدەکات. هەڵس ــڵەژان درووس ــە ش ــک ل ــە جۆرێ ــراکچەری توێژیینەوەک ــووس و س ــین و رێن نووس

ــەوە بەدەســتنایەت کــە گۆڤارەکــە چــاوی تێبڕییــووە بیگاتــێ، کتوپڕیــی روودەدات کاتێــک  ــە و هەمیشــە ئ ئاســان نیی

وتەی ئەم ژمارەیە:
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ــە  ــەوەی ک ــە ئ ــت و دەگات ــەرەوەی تێدەکەوێ ــاری یەکالییک ــر بڕی ــت و، ئی ــژەر جێبەجێنەکرێ ــە توێ ــەکان ب داواکاریی

ــکات. ئەمــەش  ــە پەســەندی داواکــەی ب ــش ناچــارە ک ــکات و، گۆڤاری ــەوەی داوای کشــانەوەی بابەتەکــەی ب ــژەر ئ توێ

بۆخــۆی نائومێدییــەک دەدات! ئێمــە بەردەوامیــن، چونکــە نوێکاریــی پێویســتیی بــە راهێنــان و ئاشــانبوون هەیــە بــە 

ــت  ــی پشــوودرێژیی دەوێ ــەوەی كێشــانەی ئاســتی مەعریفی ــی خوێندن ــەکان و قبووڵکردن ــەوە مەعریفیی رووبەڕووبوون

بــەاڵم دەگەینــە مەبەســت.

بــەم پێیــە، گۆڤــاری کوردســتانیی پەرۆشــی هێنانــە ئــارای تەرزێکــی نوێیــە کــە هاوکاریــی توێــژەران بــکات لــە کۆتاکردنــی 

توێژیینەوەکانیــان، لــە دەری داواکاریــی هەڵســەنگێنەران کــە زۆرجــار بایــەخ بــە هەنــدێ رەگــەزی گرنــگ نــادەن کــە 

ســەروبەری توێژژینەوەکــە ئەنوێنێــت، بــە منوونــە پوختــەی توێژیینــەوە، کەمجــار دییومــە هەڵســەنگێنەرێک ســەرنجی 

ــژەر  ــە توێ ــە ل ــینەوەی پوختەک ــار داوای نووس ــت، ناچ ــەک دابێ ــی پوختەی ــن و کەموکوورتی ــان کورتهات ــی ی ــە بێامنای ل

دەکرێــت و رێنامدەکرێــت بــۆ ئــەو رەگەزانــەی کــە ونــن و دەبێــت پیشــانبدرێن.

گۆڤــاری کوردســتانی بــەردەوام دەبێــت لــە بەخشــیینی ئەوپــەڕی کات و رەنــج و بایــەخ بــە بەردەوامیــی گۆڤارەکــە و 

پەرەپێدانــی ئامڕازەکانــی گەیانــدن و پێشکەشــکردن بــۆ هەمــوو زانکۆکانــی کوردســتان.

ــەدەم  ــەوە ب ــەرۆش  و گرنگییدان ــە پ ــەنگێنەرانەی ب ــەو هەڵس ــوو ئ ــار و هەم ــی گۆڤ ــۆ ئەندامان ــان ب ــی بێپای سوپاس

داواکارییەکانــی گۆڤارەکــەوە دێــن. ســوپاس بــۆ توێــژەرەکان کــە مایــەی متامنــەی ئەوانیــن و، بەردەوامن لــە بەرزڕاگرتنی 

بەهــا و سیاســەتی گۆڤــاری کوردســتانیی بــۆ لێکۆڵیینــەوەی ســراتییجیی.
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