
 یەژمارەئەم  وتەی 

رێوشوێنی   گرتنەبەری  زیاتر  گۆڤارەدا،  ئەم  دەرکردنی  لە  سەرکەوتنمانە  مایەی  ئەوەی 

ئەکادیم و  بیزانستیی  لەسەر  بڕیاردان  و  هەڵسەنگاندن  پرۆسەی  لە  وکردنەوەی  اڵاییە 

لە رووی دۆزیینەوەی   ئەم    پسپۆڕانیتوێژیینەوەکانە؛ چ  لە پسپۆڕییەکانی  زیاتر و وردتر 

ئەم   دیارە،  توێژیینەوەکان.  رەسەنێتیی  و  درووستیی  لە  زیاتر  کۆڵیینەوەی  لە  چ  و  گۆڤارە 

نەبی نەریت  و  باو  هەندێ  رووبەڕووی  ئەگەر  دەست  نایەتە  سانایی  بە  کە نکۆششە  ەوە 

ر بەهەندگیراوە.  توێژیینەوە لە بەها و بایەخی خۆی کەمت  ،بەداخەوە پێشتر پەیڕەوکراوە و

و تەنانەت   ییتوێژیینەوەی الواز و کەموکورت  لەبارەی  خواس  و  رۆژانە لێرە و لەوێ باس

بەساختە   بووە  و  و  هەیە  هەر    مقۆمقۆ  قسەوباسانە  ئەم  بێگومان،  گەورە.  نیگەرانییەکی 

  بەدەردەدڵیی نابێت بمێننەوە و دەبێت کردارێکی راستیینە لە جێدا هەبێت بۆ راستکردنەوە و

راستە سەر  وڕخستنەوە  توێژیینەوە  ستاندەردەکانی  ئیتیکەکانی    ، ێی  و  بەها  بەرزڕاگرتنی 

 توێژیینەوەی زانستیی ئەکادیمیاییەکان.

بکەین؛   نیگەرانییانە  لەو  یەکێک  باسی  تێزی  با  هەڵهێنجراوی  توێژیینەوەکان،  لە  هەندێ 

وەزا رێنمایی  بەپێی  کە  رشتانەن  ئەو  خوێندکاری  دکتۆرای  و  بااڵ ماستەر  خوێندنی  رەتی 

دەبێت باڵوبکرێنەوە پێش بەخشینیی ئەو بڕوانامانە. نیگەرانییەکە لەوەدایە، زۆرتریینی ئەو  

ناجۆری   و  کەموکورت  الیەنی  زۆر  هاتوون  گۆڤارەکەمان  بۆ  ئێستا  هەتا  توێژیینەوانەی 

دەرهێنراوە  هاتووە کە تەنها بەندێک )چاپتەرێک( لە تێزەکە    ی وەهابابەت  هەبووە، بەجۆرێک 

و هییچی تر، بێگومان بە پرسیارکردن لە خاوەن بابەتەکە دەرکەوتووە کە    بە پەڕ و باڵەوە 

شانیشی دراوە! ناچار نووسەری  یو پپێشنیاری سەرپەرشتیارەکەی ئەوەی ناردووە    لەسەر 

پێکهاتەکانی  و  مەرج  روونکردنەوەی  کەوتوومەتە  نووسین،  سکرتێری  وەک  وتەیە  ئەم 

دەبوو خوێندکاری ماستەر بێت یان دکتۆرا ئەو زانیارییە سادانە فێرکرابێت!    توێژیینەوە کە

توێژیینەوە گرنگترە   ؛ێنمەوە کە لەو روونکردنەوانەدا وتوومەبئەو نموونەیە  پێم باشە    لێرەش

ی  یبەردەستترە بۆ توێژەران و کاریگەرترە بۆ بواری توێژیینەوەی زانست  ،لە کتێب و لە تێز و

ایی و کۆمپانیا و کەرتی حوکومەت و تایبەتیش، یک و دام و دەستگا ئەکادیملەسەر ئاستی تا

  ئایا   ،ک پێک هاتبێتێخێزانێک ئەگەر لە دایک و باوک و مناڵ  ئەگەرنموونەکەش ئەوەیە:  

بێگومان وەاڵمی هەموو پرسایەک ئەوەیە کە   دوو و نییو!    یانسەرخێزانن    سێئەو خێزانە  

سەرخێزانن،   پسێ  هەموو  بەمناڵەکە  هەیە  خۆی  بۆیە  بە    اڵم ێکهاتەکانی  بچووکتر! 

الپەڕە کەمتر یان زۆرتر ڤێرژنێکی بچووکی کتێب یان تێزێکی    ٣٠-٢٠توێژیینەوەیەک بە  

یان زۆرترە!  ٣٠٠-٢٠٠ پێکەوە    الپەڕە کەمتر  لەگەڵ ئەو خوێندکارەدا  بۆیە جارێکی تر 

کەموکورتەکەی  ئیشمانکردووە بابەتە  توێ  لەسەر  بەرهەمهێنانی  بۆ بۆ  شیاو  ژیینەوەیەکی 

کە ئەمە ئیشی سەرپەرشتیارەکەیەتی کە یان نەزانییوە یان مەبەستی نەبووە   ،باڵوکردنەوە

پ خۆی  ئەوەێوکاتی  خۆشیەکەی  و،  بەرێت  بەسەر  لەسەر  یە  ناویش  یەکەم  دەیەوێت  ە 

  یە ر نەبوواەن دەنێت و ئەگاتوێژیینەوەکە هینیی ئەو بێت، بێگومان گۆڤارەکە لە دووەم ناو دای



سەرپەرشتیارمان    بە ناوی  ئەوا  سەرپەرشتیارەوە،  هەندێ  لەالیەن  خوێندکارەکە  بۆ  کێشە 

 لەو کارە زانستییەدا. بەشدارنییەلەسەر توێژیینەوە دانەئەنا کاتێک کە 

بۆیە، ئێمە لە گۆڤاری کوردستانیی کە لەالیەن دەستەی کوردستانیی بۆ دیراساتی ستراتیجی  

زانستی   توێژیینەوەی  پەیامیو  هەڵگری  و    دەردەچێت،  دەستە  تەنها  کە   دەستەکەمانین 

بۆ توێژیینەوە،  بە  تایبەتە  کە  کوردستان  ئاستی  لەسەر  ئەکادیمیاییە  زانستیی    قەوارەی 

هەموو  بەرهەمهێنانی توێژیینەوەی رەسەن و تۆکمە و هەوڵدەدەین پێشەنگ بین لەسەر ئاستی  

توێژەران لە زانکۆکانی   پەرۆشین کە  هەروەها  پێوەرە جیهانییەکان و،هەبوونی  بە    زانکۆکان

سەنگیینیی بە  بڕوانن  ەوەهەرێم  ب  لێی  بە  بکەن  شانازیی  توێژیینەوە  اڵو  وکردنەوەی 

 بەهادارەکانیان تیایدا.

باوەڕبوونی ئەو ،  سوپاس بۆ هەموو بەشداربووانی پرۆسەی هەڵسەنگاندن خەمخۆریی و 

 .نگۆڤارەهاوکارێکی سەرەکیی پێشکەوتنی ئەم  ،انەێزبەڕ

 ان و راوێژکاران و بەڕێوەبردن.رسوپاس بۆ دەستەکانی نووسە 
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