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گۆڤــاری کوردســتانیی بــۆ لێکۆڵیینــەوەی ســراتییجیی پێشــەنگە لــە بەشــداریی کاریگەرانــەی توێژیینــەوە و لێکۆڵیینــەوە 
ســراتییجییەکان لــە سەرانســەری هەرێمــی کوردســتاندا، هەرچــۆن لــە تــەرزی نوێیــدا لــە مایســی ٢٠٢١ هەتــا ئێســتا 
توانییویەتــی ٨ ژمــارە بــە کــۆی ٨٠ توێژیینــەوە باڵوبکاتــەوە، کــە مایــەی پەســەندیی و بەرزنرخاندنیەتیــی لــە الیــەن توێــژەران و 
ناوەنــدە زانســتیی و ئاکادیمیاییەکانــی هەرێمــی کوردســتان و عێراقــەوە.  ســیێەم کۆنگــرەی زانســتیی نێودەوڵەتیــی بەناونیشــانی 
رەشــەکوژیی لــە یادەوەریــی گەالنــدا لــە ٣٠-٣١ ی مارتــی ٢٠٢٢ ســازدرا، لــە الیەن  ســەنتەری بێشــکچیی ســەربە زانکــۆی دهۆک 
بــە هاوبەشــیی لەگــەڵ دەســتەی کوردســتانیی بــۆ دیراســاتی ســراتییجیی و تویژیینــەوەی زانســتیی، ســەنتەری کوردۆلۆجیــی 
-زانکــۆی ســلێامنی، ســەنتەری توێژیینــەوەی زانکــۆی چەرمــۆ بــۆ تاوانەکانــی ئەنفــال و جینۆســاید و ســەنتەری نیودەوڵەتیــی 

یەزییــدی بــۆ رووبەڕووبوونــەوەی کۆمەڵکوژیــی.
ئەم کۆنفرانسە کۆمەڵێک ئامانجی بەدەستهێنا؛ 

- هاندانــی دەســتگا حوکومییــەکان و توێــژەران بــۆ چەســپاندن و بــە دۆکیومێنتارییکردنــی بیرەوەریــی و ژیانــەوەی رەشــەکوژیی 
کــوردە لــە مۆزەخانــە و ناوەندەکانــی توێژیینــەوەدا.

- پەرپێدانی پێوەندیی ئاشتەوایی کۆمەاڵیەتیی، لەڕێی بایەخپێدانی توێژەرانە لە نیوەندە نێودەوڵەتییەکاندا.
- سووربوونە بە دامەزراندنی ناوەندەکانی زووبەزوو ئاگادارکردنەوەی رێگرییکردن لە رەشەکوژیی.

- ناواخنکردنــی ثێڕەوەکانــی خوێنــدن بــە مافەکانــی مــرۆڤ و راســپاردەکانی بــۆ بالوکردنــەوەی هەســتی لێبــووردن و پێکەوەژیان 
و یەکســانیی و دوورکەوتنــەوە لە رقپەرســتیی.

- ناسیینی یاسا نێودەوڵەتیی و نیشتامنییەکان کە هەموو رەشەکوژییەک رەتدەکەنەوە. 
دیــارە، بەشــداریی ئەکادیامییــەکان لــە نووســیینەوەی زانســتییانە و پێشــبیینیی و هەتەرکردنــی مەترســییەکان دەبنــە رێنووێنــی 
تۆکمــەی سیاســیی و کۆمەاڵیەتیــی لــە داڕشــتنەوەی پیوەندیــی دیبلۆماســیی و مەمەڵــەی کــورد لەگــەڵ دراوســێکان و حوکومەتی 
عێــراق دا. ئــەوەش دەزانییــن، کــە دۆکیومێنــت و مێــژووە ونەکانــی ئــەو کارەســات و دەســتدرێژیی و غەدرانــە بــە رۆژ و دوو 
رۆژ نانوورسینــەوە و ناچەســپێن، بــەاڵم ئــەم جــۆرە کارە ئەکادیامیییانــەن کــە نایەڵــن مافــی زەوتکــراو و پێشــێلکراو لــە مێــژوودا 

لــە هــاوار نەکەوێــت و، ببنــە دەســتنیا و بەڵگــەی درووســت لــە هەمــوو ســەکۆ نیودەوڵەتییەکانــدا.
بابــەت و توێژژینەوەکانــی ئــەم کۆنفرانســە، هەمــوو رەهەندەکانــی ئــەم دۆســییەیەی لەخۆگرتــووە بەجۆرێک پێكــڕا گورزەیەکی 
ــۆرەکان  ــە ج ــک ل ــە جۆرێ ــەوە ب ــە بەداخ ــتاندا، ک ــی کوردس ــژووی هەرێم ــە مێ ــی رەش ل ــارەی رۆژگارێک ــە دەرب لێکۆڵیینەوەی
لێکەوتــە و هەڕەشــەکانی هــەر مــاون و بــە ســەدان توێژیینــەوەی تریــش کۆتاییــان نایــەت. بۆیــە، بەشــدارییکردنی دەســتەی 
کوردســتانیی لــەو ســۆنگەیەوە دێــت بایەخــی تایبەتــی کاری ئەکادیامیــی لەبــارەی رەشــەکوژیی خەڵکــی کوردســتانەوە لــە کارە 
یەکەمیینەکانــی دەســتەی کوردســتانییە، و، بــۆ ئــەم مەبەســتە بــە گرنگــی زانییــوە وەک بەشــدارییەکی کارییگــەر ئــەم دۆســییەیە 
ــە ریــزی ژمارەکانــی تــری گۆڤــاری کوردســتانیی بچەســپێنێت، کــە  ٣٢ توێژیینــەی ئــەو کۆنفرانســە  بــە ژمارەیەکــی تایبــەت ل

لەخــۆ دەگرێــت بــە زمانەکانــی کوردیــی و عەرەبیــی و ئینگلیزیــی. 
ــییە و،  ــەم دۆس ــان ل ــە بەردەوامییدانی ــژەران ل ــۆ توێ ــت ب ــگ و بەردەســت بێ ــە ســەرچاوەی گرن ــت ب ــەوەی ببێ ــوای ئ ــە هی ب

ــتان.  ــاوەوە و دەرەوەی کوردس ــە ن ــر ل ــوێنێکی ت ــەر ش ــە ه ــر ل ــی ت ــن کۆنفرانس ــازکردنی چەندی س
دەســتەی کوردســتانیی بــۆ توێژیینــەوەی ســراتییجی و توێژیینــەوەی زانســتیی ئامادەیــی دەبێــت بــۆ بەشــداریی ئــەو جــۆرە 

ــی. ــەوە تۆکمەکان ــۆ لێکۆڵیین ــە ب ــە و گۆڤــاری کوردســتانیی دەرگای ئاوەاڵی کاران
بە هیوای سەرکەوتن بۆ کۆنفرانسەکە و  پێزانیین بۆ بەشداربووە بەڕێزەکان.
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