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دەرپــەڕیــنـی عــێــراق
هــاوکــاری ئــەکـادیــمـی لــە نـــێــوان ئــەڵــمـانــیــا و عــێــراق 
ڕاسـتـیـەکـان – بـۆچـوونـەکـان – ڕاپـۆرتـەکـان

اق
ێر

 ع
 و

نیا
ڵما

 ئە
ان

ێو
ە ن

ی ل
دیم

ەکا
ی ئ

ار
وک

ها
 –

ق 
ێرا

 ع
نی

ڕی
رپە

دە



روخسارێک بە دەستەخوشکی ئەکادیمی لە نێوان ئەڵمانیا وعێراقدا 
بەبەخشرێت. کێین ئەوانەی بە شێوەیەکی باشتر پێیان دەکرێت بەم کار 

هەڵستن لەوانە زیاتر کە ئەم دەستەخوشکیە بە دڵ و بەگیان پڕ دەکەنەوە؟ 
ئەم دۆکومێنتە لەالیەن ئەم ئافرەت و پیاوانەوە پێشکەش دەکرێن کە 

بەرپرسیاری برۆگرامەکانن ، کەسانێکن کە ڕۆژانە نەخشە بۆ بەرنامەکان 
دادەڕێژن و ئاسووی ئاندەیی نوێ بۆ خەڵکی تر دەرەخسێنن. نووسەرەکان 
سەردانی بەغدا و هەولێر و دهۆک و بەرلین و بۆن و دۆرتموند و ئێرلنگن 

و الیبتسیگ ئەنجام داوە و لە چەندین شوێنی تریش بوون کە رووخسارێک 
بە دەستەخوشکی و هاوکاری ئەکادیمی دەدەن. لە هەموو شوێنێک – چ 
لە ئەڵمانیا و چ لە عێراقیش – ئاشاناییان لەگەڵ خەڵکی تر پەیدا کرد کە 

بە تینوگوڕی گەورەوە کارەکان بەرەوپێشەوە دەبەن، جاروباریش لە ژێر 
هەلومەرجی زۆر سەختیشدا. بە نهێنی یاخود بەئاشکرا باس بکرێت، سەرەڕای 

ئەمەش، هیوای زۆریش بوو دروست بوو. ئەم نووسەرو جۆرناڵیستانە 
رووبەرووی ئەزموونی کۆسپ و تەگەرەش بوون کە شایەنی باس کردن 

نین لە جیهاندا. دەستەخوشکی ئەکادیمی لە گەڵ واڵتێک کە لە پرۆسەیەکی 
سەختی گۆڕانکاریدا بێت بێگومان وەک خۆلەگرەونانێکی تایبەت لەقەڵەم 

دەدرێت. لەم گۆڤارە کە بریتیە لە زیاتر لە سەت الپەڕە ئەتوانن وێنەیەکی 
روون و بەرچاو و جۆراجۆر دروست بکەن لەسەر ئامانجەکان و ژیانی 

ڕۆژانە و ئاسووی ئایندەیی هاوکاری ئەکادیمی لە نێوان ئەڵمانیا و عێراقدا کە 
لە ساڵی ٢٠٠٩  ەوە دەستی پێ کردوە. 

خوێندنی سەرنجڕاکێش! 

 سـەرنـووسـەر                                                                                                                                                                 ٢-٣

خـاوەن ئـیـمـتـیاز
 دەزگـای خـزمـەتـگـوزاریکـردنی ئـاڵـوگـۆڕی ئـەکـادیـمی ئـەڵـمـانی )دەزگـای داد(

German Academic Exchange Service
Kennedyallee 50

D-53175 Bonn
www.daad.de

رێکـخـسـتن و هـەمـاهـەنـگـی پـرۆژە دەزگـای داد
ئـەلیـکـسـانـدەر هـەریـدی و هـۆمـا سـومـا و بـریگـیـتـا بازوو

هـۆبـەی ٤٤٥ : ئـێـران/ عـێراق

جـێـبـەجـێـکـردن 
Frankfurter Societäts-Medien GmbH

Frankenallee 71–81
 D-60327 Frankfurt am Main

www.fs-medien.de

سـەرنـووسـەر: 
پـێـتـەر هـیـنـتـەرێـدەر 

ئـامـادەکـردن
ژانـێت شـایـان )بـەرپـرس( ، گـونـدوال ئـاخـتـەرهـۆلـد، دکـتـۆر زابـیـنـە گـیـیـلە

ئاڕاسـتـەکـردنی هونـەری/ بـەرهـەمـهـێـنان / شـتـێـفانی شـڤـاری / کـەریـم دەمـیر 

وەرگـێڕان
دکــتـۆر هـاشـم سـۆرانـی / عـیـسـمـەت ئـەمـیـرالی

وێـنـەی کـەڤـەر
تـیـم ڤـاگـنـەر )6(؛ دەزگـای داد

چـاپ
ditges print+more GmbHکـومـپـانـیـای 

بـەرواری دەرچـوون 
ئـایـار ٢٠١٤

سـوپـاس گـوزاری
لـێرەدا دەمـانەوێت سـوپـاس خـۆمان ئـاڕاسـتەی هـەموو ئـەوان بکـەین کـە بەشـداریـان کـرد 

لە پشتگیریکردن بۆ سەرکەوتنی ئەم پرۆژەیە ئاڵۆزو قورسە: وەزارەتی دەرەوەی لە بەرلین، 
باڵێۆزخانەی ئەڵمانیا لە بەغدا، کونسولگەری گشتی ئەڵمانیا لە هەولێر، نووسینگەی ڕاسپێدراوی 
تایبەتی نەتەوە یەکگرتووەکان لە بەغدا، وەزارەتی خوێندنی بااڵ و توێژینەوەی زانستی لە بەغدا، 

باڵیۆزخانەی کۆماری عێراق لە بەرلین، نوێنەرایەتی حکومەتی هەرێمی کوردستانی عێراق لە 
ئەڵمانیا، وەزارەتی خوێندنی بااڵ و توێژینەوەی زانستی لە حکومەتی هەرێمی کوردستانی عێراق، 

دەزگای زانیاری داد لە هەولێر، نووسینگەی یۆنیسکۆ لە عەممان، بەرپرسانی زانکۆکان لە بەغدا، لە 
هەولێر، لە دهۆک و هەروەها لە زانکۆکانی زانکۆی تەکنیکی بەرلین و زانکۆی تەکنیکی دۆرتموند و 
زانکۆی ئێرالنگن - نورینبێرگ و زانکۆی تەکنیکی بێرگ ئەکادیمی لە فرایبێرگ و زانکۆی الیبتسیگ. 

ئەم بەرهەمە بە زمانی عەرەبی و وئەڵمانی و کوردی دەردەچێت. 

خاوەن ئیمتیاز و دەزگای چاپ بایخ دەدەن بە زمانێک کە ڕەچاوی یەکسانی لە نێوان 
ئافرەت و پیاو بکات. بەاڵم لەم بەرهەمەدا بێگومان ئەم یەکسانییە جاروبار لە شێوازی دەربڕین 

بەشێوەیەکی تەواو بەرپا ناکرێت لەبەر ئەوەی جیاکردنەوەی ئاشکرای نێر و مێ لە رووی 
زمانەوانیەوە لە هەندێک زماندا خوێندنی دەقەکە قورس دەکات. 

ئەم بەرهەمە بە پارەی وەزارەتی دەرەوەی ئەڵمانیا بۆ دەزگای 
داد دارایی دەکرێت. 
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پـرۆفـیـسـۆر دکـتـۆر
مـارگـریـت ڤـیـنـتـەرمـانـتـیـل

 سـەرووکی دەزگـای خـزمەتگـوزاریکـردنی 
ئـاڵـوگـۆڕی ئـەکـادیـمی ئـەڵـمـانـی 

کۆماری ئەڵمانیای فیدڕاڵ
وەزارەتی دەرەوە 



وێـنـەگـرەکـان و نـووسـەرەکـان                                                                                                                                             ٤ - ٥نــاوەڕۆک                                                                                                                                                                                     بـابـەتـەکـان 

مـارتـین شـپـێـشـت 
وەک وێنەگرێکی کاری جۆڕناڵیستی لە ئەفغانستان 

و پاکستان وکۆنگۆ و مالی و واڵتانی بەلتیق 
زۆربەی ناوچە کێشەدارەکان و پڕ لە ناکۆکیەکانی 
جیهانی رووداوەکانی بە وێنە دوکومێنتکرد. ساڵی 
١٩٩١ بۆ یەکەم جار سەردانی بۆ عێراق ئەنجام 
دابوو و دواتر بەشێوەیەکی بەردەوام ئەهاتەوە 
بۆ ئەم واڵتە. لەسەر داواکاری ئێمە مارتین 

شپێشت لە سەرەتای هاوینی ٢٠١٣ دا سەردانی 
بەغدای ئەنجامدا.

تـیـم ڤـێـگـنـەر                                                                                                                                
چەند ساڵێک بەر لە ئێستا گەشتێکی کرد 
بە پاسەوە هەر لە بەغداوە هەتا شاری 

لەدایکبوونی لە فرانکفۆرت. ئەم جارەیان بوو 
بە یاوەری پەیامنێری ئێمە یورگین شترییاک 

بۆ ناوچەی کوردستانی عێراق و گەڕایەوە 
بە کۆمەڵێک وێنەی فۆتۆگرافی جیهانە 

شاخاویەکەی کوردستان کە زۆر نایابن. 
تیم ڤێگنەر هەر لەساڵی ١٩٩٨ ەوە ئەندامی 
وەکالەتی الیف )LAIF( ە بۆ وێنەگرتن.    

مـەتـیـن یـڵـمـاز 
نیوان  نازناوی سەفەرمەندی سەر ڕێ 

بەرلین وئەستانبولی لە خۆی ناوە و زۆر 
جار خەرێک وسەرقاڵ ئەوەیە کە ڕوو 

بەڕگەز  بە هاوواڵتیە  ببەخشێت  مێژوو  و 
لە  ٢٠١٣ دا  پایزی  لە  ئەڵمانیا.  لە  بیانیەکان 

خوێندکارانی  وێنەی  یڵماز  مەتین  بەرلین 
بەرنامەی  لە  عێراقی گرت  تواناسازی خەڵکی 

ئاهەنگ گێڕانی کۆتایی  کاتی  لە  دادی 
خوێندنیاندا.

وێـنـەگـرەکـان

گـونـدا ئـاخـتـەرهـۆلـد  
لەگەڵ  ئاشنایی  میدیاییەکەیدا  لەگەشتە 

هەموو کارمەندە کاڕراکانی هەر شەش زانکۆ 
پەیدا کرد  ئەڵمانیا  لەگەڵ  دەستەخوشکەکەی 
و سەرسام بوو بە خۆتەرخانکردنی کەسی 

و تینوگوڕی کەسانی خاوەن بڕوانامەی 
زانستی زانکۆ کە بە ئەرێنی کاریگەریان الی 

لە مونشن  ئاختەرهۆلد  بە جێهێشتبوون. گوندا 
دەژێت و وەکجۆڕنالیستی زانستی و ڕاهێنەر 

کار دەکات.    

پـرۆفـیـسـۆر هـێـنـەر فـورتـیگ                                                                                                                               
ئایندەی  پرسیاری  شیکردنەوەکەیدا  لە 

سیاسی و کۆمەاڵیەتی عێراق ئەورووژێنێت. 
جێگری سەرۆکی دەزگای بەناوبانگی گیگا - 
ئینستیتود لە هامبۆرگ )GIGA( و سەرۆکی 

ئینستیتودی توێژینەوەی ڕۆژهەاڵتی ناوەند 
)IMES( یەکێکە لە هەرە پسپۆڕە شارەزاکانی 

بواری ناوچەی ڕۆژهەاڵتی ناوەند لە 
            . نیا ئەڵما

ئـەلـبـریـشـت مـێـتـسـگـەر  
بەدواچوونەویەکی چڕ و پڕی کردووە و 
بابەتێکی  سوودبەخەشی وەک باکگراوند 

لەسەر مێژووە پڕ لە گۆڕانکاری و 
هەمەڕەنگیەکەی خوێندنی بااڵو توێژینەوەی 
زانستی لە عێراق نووسی. ئەلبریشت مێتسگەر 

وەک ڕۆژهەاڵتناس و نووسەر لە )گۆڤاری „دی 
تسایت“  „DIE ZEIT“ و ڕدایۆی باکووری ئەڵمانیا 

و رادیۆی ئەڵمانیا( چەند جارێک سەردانی 
عێراقی ئەنجام داوە .  

یـورگـیـن شـتـریـیـاک    
بۆ مەبەستی ئەم باڵوکراوەیە دوو جار 

سەردانی عێراقی ئەنجامداوە و لە گەڕانەوەیدا 
زنجیرەیەک چاوپێکەوتن و دیدو تێڕوانینی 

چڕ و پڕی لەگەل خۆی هێنابووەوە. یورگین 
شترییاک لە نێوان بەرلین و قاهیرە دەژێت. 
وەک پەیامنێری ئازاد لە ڕادیۆی ARD زۆر 
لە نزیکەوە »شۆرشی بەهاری عەرەبی« لە 

قاهیرە بە چاوی خۆی بینی. یورگین شترییاک 
ئەندامی تۆڕی پەیامنێرانی جیهانە.

کـاتـرین ڤـێـبـەر - کـلـووڤـەر                                                                                                                                
لە پایزی ٢٠١٣دا یاوەری جۆرنالیستی 

کۆبوونەوەیەکی خوێندکارانی تواناسازی 
دەزگای داد بوو، ئەمەش بۆ یەکەم جاری 
نەبوو. لە بەرلین ئاشنایی پەیدا کرد لەگەڵ 
گەنجی عێراق کە بەمەبەستی خویندنی بااڵ 
هاتوون و هاتنیان بۆ ئەڵمانیا بە دەرفەت و 

هەلێکی شەخسی گەورە دەزانن. 

نـووسـەرەکـان

ئەزموون و بۆچوون 
چۆن سیاسەتمەداران و 

دیپلۆماتکاران و هەڵسوڕاوانی 
زانست ئەم دەستەخوشکیە 

هەڵدەسەنگێنن

کاتێک کە باری ئاسایی دەبێتە 
نائاسایی

ئەوەی کەتایبەتمەندی دەبەخشێت 
بە باری زانکۆکان لە بەغدا 

من لەوە زیاتر فێر بووم کە 
خەونم پێوە دەبینی

دەنگی خوێندکارانی تواناسازی و 
مامۆستایانی زانکۆ لە بەغداوە

»هەموو شتێک تەنها پرسێکی 
ئیرادەیەکی سیاسیە«

مارتین کۆبلەر ، نێردراوی تایبەتی 
پێشووی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ 

عێراق ، لە گفتوگۆیەکدا  

هاوکارییەک لەکەڵ 
دیدوتێڕوانینێک بەرەو ئایندە 
چۆنیەتی هاوگوزەرانی هاوکاری لە 

زانکۆکاندا لە هەولێر و دهۆکدا

بیرۆکەکان و کارکردن بە 
هەوەسەوە 

مرۆڤ و بیروڕاکان لە ناوچەی 
هەرێمی کوردستانی عێراقدا   

»لە ڕۆلی پێشرەویدا« 
دکتور ئەحمەد ئەنوەر دزەیی، 

سەرووکی زانکۆی سەالحەدین 
لە هەولێر ، لە چاوپێکەوتنێکدا 

بەشداریەک لە بەدیهێنانی ئاشتی 
کونسولی گشتی پێشووی ئەڵمانیا 

رۆلف ئولریش لە هەرێمی کوردستانی 
عێراقدا دەربارەی خۆتەرخانکردنی 

ئەڵمانیا  بۆ کارکردن 

»بەشێکی کۆمەڵەی 
ئەکادیمی«

دکتور ئامانج سەعید لە وەزارەتی 
خوێندنی بااڵی توێژینەوەی زانستی 

هەرێمی کوردستانی عێراقەوە  لە 
گفتوگۆیەکدا 

مرۆڤ پێکەوە ببەستن، 
زانست بونیات بنەن 
جۆری پراکتیزەکردن لە 

زانکۆکانی بەرلین و دۆرتمۆند 
و ئێرالنگن - نورینبێرگ و 

فرایبێرگ و الیبتسیگدا 

»ئێمە دەبێ بە ئاڕاستەیەکی 
نوێ بیر بکەینەوە« 

دکتۆر هێلموت بلومباخ ، 
سەرۆکی بەشی پرۆگرامی 
باشووری داد ، دەربارەی 
ئایندەی ئەم دەستەخوشکیە

بـابـەتـەکـان
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پرۆفایلێکی کورت لەسـەر عێراق 
عـێـراق بـە ژمـارەو فـاکـتـەکـان

                                                                                                                                   
واڵتی فرە ڕوو 

گەشتێک بۆ کوردستانی 
عێراق و بەغدا                                            
                                                                                                                                                      

دەیەیەک لە 
تاقیکردنەوە 

باری سیاسی  شیکردنەویەکی 
لە عێراق 

دەستەخوشکی ئەکادیمی 
لەنیوان ئەڵمانیا و عێراق 

زنجیرەی رووداوەکان ٢٠٠٩ تا 
٢٠١٣

گەشەسەندن و 
داکشان و هیوا 

مێژووی خوێندنی بااڵو 
توێژینەوەی زانستی لە عێراق 

چیرۆکەکانی سەرکەوتن 
ئەوەی خوێندکاری تواناسازی 

عێراق دەربارەی سەردان و 
ئەزموونیان لە ئەڵمانیا دەگێڕنەوە 

بەرنامەکانی دەزگای داد 
و چاودێری 

هەموو زانیاریەک دەربارەی بەرنامەکانی 
دەزگای داد و پێشکەشکاری چاودێری 
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خــوێــنــدن لــە ئــەڵــمـانــیـا 
٩٣٧ خــوێــنــدکــاری عــێــراق 

)٥٥٣ کــوڕ ، ٢٨٤ کــچ(
لــە زانــکــۆکــانــی ئــەڵــمــانـــیــا 

تــۆمــار کــراون 
)سەرچاوە: وەرزی زستان ٢٠١٢/٢٠١١، فەرمانگەی ئەڵمانیا بۆ ئامار(

خــۆشــەویــســتــریــن بــەشــەکــان بــۆ خــوێــنــدکــاران 
لــە ئــەڵــمــانــیــا
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عــێــراق بــە
ژمــارە و فــاکــتـەکــان

بـەغـدا
حـلـلە
دیـوانـیە

بـاقـوبە

تیـکریـت

کـەربـەال

کـوفـە

مـوسلهەولێر
دهۆک

بـسەرە

سـلـێـمـانی

خــوێـــنــدن و زانــســت
بـەشـاداربــووان سـیـســتـەمـی خــوێــنـدنـی بــااڵ 

 زەمــیــنــەی خــوێــنــدنـی بــااڵ 
زانــکــۆ و پــەیـمــانـگــاکــان لـە عــێـراق 

 42
پەیمانگای
تەکنیکی 
دەوڵەتی

24
زانکۆی 
دەوڵەتی

 25
کۆلێژی
ئەهلی

19

تـوێـنـژیـنـەوە 
تـوێـژینـەوە بـۆ هـەر یـەک ملیۆن دانـیـشـتوانـێک

426
خـەرج لـە کـۆی بـەرهـەمی 

خـۆمـاڵی بـۆ تـوێـژیـنـەوەو زانـسـت

%0،06
 لە کۆی بەرهەمی خۆماڵی ساڵی )٢٠١١(

)سەرچاوەکان: ١یۆنیسکۆ، نیشاندەری پەرپێدانی جیهان، ٢بەرنامەی پەرەپێدانی نەتەوە یەکگرتووەکان – زانیاری دەربارەی سەرتاسەری عێراق، ٣بەشی 
ئبووری نیشاندەری پەرپێدانی جیهان، ٤یۆنیسکۆ ، ٥نیشاندەری پەرپێدانی جیهان، ٦رێکخراوی ئاماری ناوەندی(

 

 

 

                                                                                           عـێـراق 

نـاوی فـەرمـی                                                     کـۆمـاری عـێـراق 
پـایـتـەخـت )ژمـارەی دانـیـشـتـوان(                             بـەغـدا )٦ مـلـیـون( 
زمـانـی واڵت                                                       عـەرەبـی و کـوردی 

ڕێـژەی خـوێـنـدەواری                                            ٧٨.٢ %، ٨٦.٠ % پـیـاوان و ٧١.٢ % ئـافـرەتـان )٢٠١١(١
رووبـەری واڵت                                                    ٤٣٥٢٤٤ کـم   

ژمـارەی دانـیـشـتـوان                                             ٣٢.٦ مـلـیـون )٢٠١٢(                                                     
نـیـشـانـدەری پـەرەسـەنـدنی مـروویـی                         ١٣١ )لـە ١٨٦ ، ٢٠١٢(٢                                      

کـۆی بـەرهـەمی خـۆمـاڵی تـاک                                 ٦٤٥٥ دۆالری ئـەمـریـکـی٣
ژمـارەی لـەدایـکـبـووان                                           ٤.٦ لـەدایـک بـوو بـۆ هـەر ئـافـرەتـێـک )٢٠١١(٤ 

جـۆری سـتـروکـتـوری دانـیـشــتـوان                             ٠-١٤ سـاڵ: ٤٠.٥% ، ١٥-٦٤: ٥٦.٣%، بـەتـەمـەن تـر لـە ٦٤ سـاڵ: ٣.٢% )٢٠١١(٥
ئـایـیـنـەکـان                                                       مـوسـڵـمـان ٩٧% )٦٠ - ٦٥% شـیـعـە و ٣٢ - ٣٧% سـونـە( فـەڵـە و ئـایـیـنـی تـر ٣% 

زەمـیـنـەی زانـکـۆکـان                                            نـزیـکەی ٥١٦٣٠٠ کـچ و کـوڕ لـە زانـکـۆکـانـی نـاەنـدی عـێـراق دەخـوێـنـن. لـە سالـێ ٢٠٠٤ دا لـە
                                                                     سـەتـا ٨٤ ی ژێـرخـانی سـیـسـتـەمی خـوێـنـدنی  لە عـێراق ڕووخـا بـوو. لە کاتی ئـێـستادا دووبارە ٢٤ 

                                                                     چـوار زانـکـۆی دەوڵەتـی هـەیـە و ٤٢ پایـمـانـگـای تـەکـنـیـکـی و ٢٥ کـۆلـێـژی ئـەهـلـی هـەیـە٦ 

)سەرچاوەکان  ١، ٣ ، ٤  نووسینگەی ئاماری حکومەتی هەرێمی کوردستان ، ٢  بەرنامەی پەرەپێدانی نەتەوە یەکگرتووەکان – زانیاری دەربارەی 
سەرتاسەری عێراق ، ٥ حکومەتی هەرێمی کوردستان ، ٦ وەزارەتی خوێندنی بااڵ و توێژینەوەی زانستی(

                                                                                           هـەرێـمی کـوردسـتـان – عـێراق 

نـاوی فـەرمـی                                                     هـەرێـمی کـوردسـتـان – عـێـراق 
پـایـتـەخـت )ژمـارەی دانـیـشـتـوان(                             هـەولـێـر )١،٥ مـلـیـون(  

زمـانـی واڵت                                                       بـە شـیوەیـەکی سـەرەکی کـوردی؛ جـگـە لەمـەش تورکـمـانی و عـەرەبـی و ئـەرمـەنی و ئـاشـووری 
ڕێـژەی خـوێـنـدەواری                                            ٨١،٦  % ، ٧٣،٧ % پـیـاوان و ٩٢،٣ % ئـافـرەتـان  )٢٠١٢(١

رووبـەری واڵت                                                    ٤٠٦٤٣ کـم   
ژمـارەی دانـیـشـتـوان                                             ٥،٢ مـلـیـون )٢٠١٢(                                                     

نـیـشـانـدەری پـەرەسـەنـدنـی مروویـی                         ١٣١ )لـە ١٨٦ ، ٢٠١٢(٢                                      
کـۆی بـەرهـەمی خـۆمـاڵی تـاک                                 ٣٧٧٣ دۆالری ئـەمـریـکـی٣

ژمـارەی لـەدایـکـبـووان                                           ٣،١ لـەدایـک بـوو بـۆ هـەر ئـافـرەتـێـک )٢٠١١(٤ 
جـۆری سـتـروکـتـوری دانـیـشـتـوان                             ٠-١٤ سـاڵ: %، ١٥-٦٤: ٦٠ % ، بـەتـەمـەن تـر لـە ٦٤ سـاڵ: ٤ % )٢٠١١(٥

ئـایـیـنـەکـان                                                       زۆریـنـە مـوسـڵـمـان ، ژمـارەیـەکی زۆری فـەڵـە وئـێـزیـدی )ئـایـیـنـی تـر(٦ 
زەمـیـنـەی زانـکـۆکـان                                            ١٩ زانـکـۆی دوڵـەتی و زانـکـۆی ئـەهـلی بـڕواپـێـکـراوی هـەیـە بە ٩٤٧٠٠ خـوێـنـدکـارەوە )ڕێـژەی

                                                                      کـچـان ٤٨ %(٧

 زانـکـۆی
 دەوڵـەتـی 
 یـاخـود 
 زانـکـۆی 
 ئـەهـلـی 

 پـەسـەنـدکـراو 
 لـە الیـەن 

 دەوڵـەتـەوە 
 لـە هـەرێـمـی 

 کوردستان – عێراق

)سەرچاوە: وەزارەتی دەرەوە عێراق، وەزارەتی خوێندنی بااڵو توێژینەوەی زانستی(

 خـوێـنـدکـاری تـۆمـارکـراو لـە عـێـراق 

 لـە زانـکـۆکـان 

489399
لـە خـوێـنـدنـی بـااڵ 

26920
  جـگـە لـەمـەش لـە هـەرێـمی کـوردسـتـان 

94700
خـوێـنـدکـاری کـچ )٤٨ %( 

)سەرچاوە: رێکخراوی ئاماری ناوەندی؛ وەزارەتی خوێندنی بااڵو توێژینەوەی زانستی

 خـوێـنـدن لـە دەرەوەی واڵت
  ١7١33خوێندکاری عێراقی لەدەرەوەی واڵت دەخوێنن 

١٠766 لەدەرەوی واڵتانی رێکخراوەی هاوکاری ئابووری و پەرەپێدان 

 واڵتی رێکخراوەی هاوکاری ئابووری و پەرەپێدان کە بە پشکێکی زۆر رووی تێ دەکرێت 
بەریتانیا بە 

١7١5 خوێندکار لە عێراقەوە
)سەرچاوە : ٢٠١١ ، رێکخراوەی هاوکاری ئابووری و پەرەپێدان ، خوێندن لە نووچەیەکدا ٢٠١٣(

)سەرچاوە: یۆنیسکۆ ، ئینستیتوتی ئامار(

نـیـشـانـدەری ئـابـووری
کۆی بەرهەمی خۆماڵی تاک: ٢١٠,٣ میلیار دۆالری ئەمریکی )٢٠١٢(

گرنگـترین کەلوپەلی هاوردەکـراو: خواردەمەنی و کەلوپەلی بواری پزیشکی
گرنگترین واڵتانی هاوەردە لێکراو: تورکیا ٢٧،٨ % ، سوریا ١٥،٩ % ، چین 

١٢،٦ % ، واڵتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا ٥،٢ %، کۆریای باشوور ٤،٨ % )٢٠١٢( 
 گرنگرترین کەلوپەلی هەناردەکراو: نەوت )٨٤ %( و مەوادی خام

گرنگترین واڵتانی هەناردە بۆکراو: واڵتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا ٢١،٤ %، 
هیندستان ٢١،١ %، چین ١٣،٨ %، کۆریای باشوور ١١،٢ %، کەنەدا ٤،٨ %، 

ئیتالیا ٤،٥ % و ئیسپانیا ٤،٣ % )٢٠١٢(

هاوەردەکردن لە ئەڵمانیاوە: ١,٦ میلیارد دۆالری ئەمریکی )٢٠١٢(
هەناردەکردن بۆ ئەڵمانیا: ٠,٧ میلیارد دۆالری ئەمریکی )٢٠١٢(

ڕێـژەی کـاری: ٤٣,٣% لە تـوانـدارانی کار ) تەمەن ١٥ تا ٦٤ ساڵ ، ٢٠١٠(
 )سەرچاوە: نیشاندەری پەرپێدانی جیهان سی ئای ئەی کتێبی ڕاستیەکانی جیهانی(

زانـسـتـی 
ئـەنـدازیـاری 

399
زانـسـتـی 
یـاسـا 

و زانـسـتـە 
کـۆمـەاڵیـەتـیـەکـان 

113

بـیرکـاری 
و زانـسـتـە 

سـرووشـتـیـکان 

227

پـزیـشـکـی 
مـروویـی 
و زانـستـی 

تـەنـدرووسـتـی

83
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واڵتـــی فـــرەڕوو
وێـنـە: تـیـم ڤـێـگـنـەر و مارتـیـن شـپـێـشـت

شـاری دهـۆک خـاوەنـی ٢٥٥ هـەزار دانـیـشـتوانە 
– وەک دیـمـەنـی تـابـلـۆ کـەوتـوەتـە نـێـوان 
جـیـهـانـی شـاخـاوی کـوردسـتـانـەوە   



ئـاسـمـانـێـکـی درامـاتـیـکـی دوای 
بـارانـێـکـی زۆر

نـیـگـای دوور بـەرەو دیـمـەنـی گـردەکـان لـەکـاتـی دوای نـیـوەڕۆدا کـە بـە ڕەنـگـی زەردو قـاوەیـی و سـەوزە دەدرەوشـێـتـەوە 

ڕوانـاگـەو بـۆچـوون                                                                                                                                                        عـێــراق

کـاتـژمـێـرێـکـی شـیـن لـەگـەڵ زنـجـیـرەی گـردەکـان کـە تـێـکـەڵ بـوون بـە تـیـشـکـی ئـێـوارە  



نـیـشــانـەی سـســتـبـوون – ئـەو هـەمـوو دیـوارە 
کــۆنـکــریـتــانـە لـە بــەغــدا                   

پـشـوودان لـە بـارێـکــی ئـاسـایــی نـوێ بــەدیــهـاتــوو – 
شـاری ژیــان هـەولــێـر 
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بــریـنـەکـان دەبـێـت سـاڕێـژ بـکــریـن – نـیـگــایـەک لـە بـەغــدا، یـەکـێــک لـە گـەورەتـریـن شـارەکـانـی رۆژهـەاڵتـی نــاوەڕاســت 

یـەکـێـک لـە شـارە هـەرە دێـریـنـەکـانـی جـیـهـان و 
هـەمـێـشـە جـێـی نـیـشـتـەجـێـبـوون– هـەولـێـر لـە کـاتـی 
قـەلـەبـاڵـغـی دەوامـدا



دیــمـەنـێـکـی سـەرشـەقـام لـە بـەغــدا – 
دوکــانـەکــان هـێـشـتـا داخـراون، یــەک تـۆزێـکـی 
تـر ئــێـرە بـە ژیــان دەدرەوشـێــتـەوە 
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ســەیـرانـێـکــی ئـێــواران لـە لـێــواری دیـجــلـە – جـێــشـتــخـانـەیـەکـی لـوبـنــانـی دڵـخــواز لـە بــەغــدا 

گـەشـبـیـنـی – هـەولـێـر پـڕ لـە خـەونـێــکـی ئــایـنـدەیـی بـۆ جـیـهــانـی نـیـشــتـەجــێـبـوون لـە مــۆڵـێــکــدا لـە هـەولــێــر 
مـتـمـانـەبـەخـۆ و بـە ئـارەزووی 

مـەزنـەوە نـیـگـا دەبـڕێـتـە ئـایـنـدە 
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جـادەکــانـی بـەغــدا – ژیـانــی 
مـنــدااڵن لـە پــایـتــەخـتـی عـێــراق



لـەســەر قـەنــەفـەی ســوور بـە نــێــو جـیــهــانـی گـریـمــانــیـدا – بـە 3D و لـە هــەولــێـرەوە 

هـەرێـمـی کـوردسـتـانـی – عــێـراق                                                                                                                                       ٢0 - ٢1

سـەیـر وسـەمـەرە – جـەژنی لـەدایـکـبـوونی عیسا لە کامپی زانکۆی 
تـەکـنـیکی بەغــدا، بـە نـەریـت، پـشـوودان لـە قـاوەخـانـەی نـەرگـەلـە          

دۆســتـی خــێــزان – ســەیــرانـگــە 
لــە پــارکــێـک لـە هــەولــێـر

ئەزموونی ئەوپەڕی توند لە ژیانی 
رۆژانەدا – بۆ هاواڵتیان لە بەغدا 

بەشیکە لە باری ئاسایی 
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ــاداشتێکی سەرەکی :  ئەو 
پاساوەی کە ئیدارەی ئەمریکی 

هێنابووی بۆ شەڕی دژ بە واڵتی 
سەربەخووی عێراق لە سەرەتای ساڵی 

٢٠٠٣ دا بریتی بوو لەوەی کە گوایە بەنیازە 
رژێمی دیکتاتۆری سەدام حوسێن برووخێنێت 
و ئازادی و دیموکراسی ببەخشێت بە میللەتی 

عێراقی زوڵم و ستەم لێکراو . ئەو لووتبەرزیەی 
کە لەم پرۆژەیەدا دێتە دەربڕین هێندەی زیاتر 

جێی نیگەرانی بوو لەوەی کە هەر هەمان ئیدارە 
ڕاستەخوو بەرلەوە تۆمەتی ئەوە بخاتە روو کە 

گوایە عێراق چەکی کۆمەڵکوژی هەیە و نەخشەو 
پالنی تیرۆری هاوبەش لە نیوان سەدام حوسێن 
و ئوسامە بین الدن دا لە ئارادایە تەنها بۆ ئەوەی 

شەرعیەتێک بدات بەو لەشکرکێشیەی کە پالنی 
بۆ دانرابوو . بەم شێوەیە پرۆژەی دیموکراسی 

هەر لە سەرەتاوە کەوتە ژێر گومانەوە کە 
وەک ئەلتارناتیڤ و چارەسەریەکی کاتی بەپەلە  

دروستکراو  بوو ، دوای ئەوەی پێیان نەکرا 
لەسەری هیچ یەک لە دوو هۆکارە "قورسانە" 

بمێننەوە و بیسەپێنن . ئەم کوسپ و تەگەرەیە 
هەر لەسەرتاوە بوو بە هاوەڵی ئەو ئەزموونە کە 

لە مانگی نیسانی ٢٠٠٣ دا دەستی پێ کرد.  
ئەو سەرکەوتنە سەربازیە کە زۆر خێرا 
وچاوەڕوانکراو بوو دژ بە هێزەکانی سەدام 

حوسێن ئیدارەی ئەمریکی پشت ئەستوور 
کرد لە پالنەکەیدا کە دەستەوبرد دەسەاڵت 

بخاتە ژێر دەستی کۆمەڵێک سیاسەتمەداری 
عێراقی ناوداری دەربەدەری هەندەران – وەک 
چۆن ئەم جۆرە هێڕشانە لە ڕێگای ئەزموونی 
ئەرێنی لە حاڵەتی هاوشێوەی تردا لە گرینادا 

وپەنەما هەر پشتیوان بوون . بەاڵم ئوپۆزیسیونی 

دەربەدەری هەندەرانی لەیەک ترازاو و تا 
ڕادەیەکەی زۆر بێ بنەمای جەماوەری وای 
پیشاندا کە توانای ئەوەی نییە ئەم نەخشەیە 

بهێنێتە بواری جێبەجێکردن : ئاژاوەو بشێوی 
باڵو بوونەوەو واڵتە یەکگرتوەکانی ئەمریکاش 

رووبەرووی مەترسی ئەوە بوو بوو کە ئەو 
سەرکەوتنە سەربازیەی بەدەستی هێنابوو 

دەستبەجێ لەسەر کۆڕەپانی سیاسی لەدەستی 
بدات . هەر لە شێوەی "دەسەاڵتی ئیئتیالفی کاتی" 

حوکمڕانی ڕاستەوخۆی لەسەر عێراق گرتە 
دەستی خۆی . ئا لەم کاتەو و لێرەدا ونبوون 

و پاشەملەی پرۆژەی دیموکراسی تۆکمەو 
تەندروست دیار کەوت : لە ڕاستیدا پالنگێڕی 
و کارڕایەکان چوارچێوەی ئەو سیناریۆیەیان 

تێپەڕ نەکرد کە وەسف کرابوو بۆ گواستنەوەی 
دەسەاڵت بۆ دەستی سیاسەتمەدارانی دەربدەری 

هەندەران والیەنگرانی ئەمریکا لەهەمان کاتدا . 
لە کاتی تەنگانەیاندا دەسەاڵتی ئیئتیالفی کاتی 
پەنایان بردە ڕێکەوتنامەی بەریتانیەکان کە بە 
فیعلي خاوەنی دەسەاڵت بوون لە عێراق لە نێوان 
١٩٢٠ - ١٩٥٨دا ، وە بەم شێوەیەش دەسەاڵتی 
ئیئتالفی کاتی – هەرچەندە گەر نەویستیش بوو 
بێت – هەست و نەستی عێراقیەکانی بە دووبارە 

بوونەوەی دەسەاڵتی بێگانە بەهێز کرد .
 

بـەهەڵـەدا چـوونێـکی زۆر لـە خـەماڵنـدنـدا
رووی بەراوردکردن ، کە تا ڕادەیەکی زۆر 

مەترسیدار و سەختە لەگەڵ مامەڵە و ڕێبازی 
بەریتانی ، لە هەوڵی دووبارە زیندووکردنەوەی 
سیاسەتی – پەرت کەو – زاڵ بە لەسەر هێلی 
جیاوازی ڕەگەز و ئایینزایی روون بووەوە .
 وەک ئەوە وا بێت کە چەندەها دەیە 

تێپەڕبوو بن بێ ئەوەی هیچ ئاکامێکی لێ 
نەکەوتبێت ، دەسەاڵتی ئیئتیالفی کاتی هەر لەو 

ساتەوە هەموو دام و دەزگاکان و فەرمانگەکانی 
حکومەتی خستە ژێر دەسەاڵتی خۆی بە پێی 

پرۆسەیەکی نوێنەرایەتی رێژەیی رەگەزی 
وئاینزای بە شێوەیەکی توند . ئەو ئامانجەی 
کە ڕاستەوخۆ مەبەست بوو بۆ مسۆگەرکردنی 
دەسەاڵت لەژێر دەستی خۆیان لە ڕێگای بەکار 
هێنانی کارتی گەمەپێکردن بە گروپە ڕەگەز و 

ئاینزا جیاوازەکانی عێراق بۆ ئەوەی بچن بەگژ 
یەکتردا – بەپێچەوانەی کاتی ئینتیدابی  )ماندات( 
بەریتانی – هەر بەکەمترین ڕادەش سەری نەگرت 
. عەرەبی سوننە ) نزیکەی ٢٠ % ( کە بەریتانیا 
دڵخوازیان بوو رژێمە رووخاوەکەی بەعسیان 

هەڵگرتبوو : عەربی شیعە بەهۆی زۆری 
ژمارەیان )نزیکەی ٦٠ %( پێویستیان بە پشتگیری 

و هاوکاری ئیدارەی ئەمریکا نەبوو : کورد 
)نزیکەی ٢٠%( هەر چەندە خۆیان بەزۆرینە وەک 
وەفادار و الیەنگر پیشان دا ، بەاڵم تەنها بە ئەوان 

واڵتی نیشتمانی عێراقی زیندوو ناکرێتەوە . 
ئەمەش بۆ گۆڕەپانی سیاسی بەگشتی و 
بونیاتی حزبایەتی بەتایبەتی ئەو واتایەی گەێاند 

کە گروپە سیاسیە سێکۆالرەکان )علمانیەکان( 
یاخود ئەوانەی ئاڕاستەی نیشتمانپەروەریان هەیە 
بە دەگمەن دەرفەتی پەرەسەندنیان بۆ رەخسا و 

ئەو عێراقیانەی هۆشداری دەسەاڵتیان هەیە یاخود 
ئارەزوومەندی خۆرێزکردنبوون خۆیان رێکخست 

لەونا ئەو حیزبانەی کە بە رەگەزی و ئایینزا 
پێناسە دەکرێن . لەئەنجمادا ئەمەش بێگومان 

بوو بە هۆی قەیرانێکی سیاسی مەزن ، چونکە 
هێڕشبردن و دژبوون لەگەڵ دید و تێڕوانی هەر 

گروپێک تر بەشێوەیەکی گشتی تا ڕادەیەکی 

زۆر وەک دەستدرێژی بنەڕەتی لەسەر بڕوا و 
ڕەچەڵەک لێکدرایەوە . ژمارەی ئەو کوشتار و 
دەستدرێژیە خوێناویانە لەسەر رکابەری سیاسی 
لەسەر بنەمای رەگەز و ئایینزایی زۆری کرد و 
هەر لە ساڵی ٢٠٠٦ دا بە فیعلی گەیشتنە ئاستی 

شەری ناوخۆیی کاتێک کە نەتەوە  یەکگرتووەکان 
هەر لەو ساڵەدا ٣٤٠٠٠ کەسیان وەک قوربانی 

مەدنی ئەو شەڕو پێکدادانە خوێناوینانەی 
هەژمار کرد . ئەم پێشهاتانە لەڕێگای بڕیاری 

رێکخراوی تێرۆریستی القاعدە پشت ئەستوور 
کران بۆ ئەوەی دوای ڕووخانی سەدام حوسێن 
عێراق بکات بە مەیدانی "حێسابی کۆتایی" و 
یەکالبوونەوە لەگەڵ ڕۆژئاوادا . تێرۆر دژ بە 

"کلکە دەسەاڵت" و هێزی داگیرکەر نەدەبوو رێگا 
بدات بە داگیرکەران واڵت بە جێ بهێڵن .    

عـێـراق لـە بـەردەم دووڕێـانـدا
ئەو هەموو هەڵە دیارانەی کە رێکخراوی القاعدە 
کردی کاتێک کە ویستی هزرکردنە توندڕەوەکانی 

سەبارەت بە واڵتێکی ئیسالمی لە شوێن و 
ناوچەکانی ئوپەراسیۆنەکانی بەزۆری بە میتۆدی 
توند لەسەر خەڵک بسەپێنێت ، بوون بە هۆکاری 
لەدەستدانی مەڵبەندەکانی و ئەنجامی ئەوەی لێ 

کەوتەوە کە شەڕی ناوخۆیی بەرتەسک بووەوە . 
لەدامێنی ئەم بەسەرهاتانەوە کاریگەری پۆزێتیڤی 
ئەو پرۆسەی یەکڕیزی و سەقامگیریەش توانای 

هەبوو باشتر گەشەبکات کە لە ٢٠٠٣ ەوە 
دەستیپێکرد و خاو خاو هەنگاوی دەنا . هەر لە 
مانگی ئاداری ٢٠٠٤ ەوە دانان و پەسەندکردنی 

دەستوورێکی کاتی بوو بە هێما ونیشانەی یەکەم 
ئەلقە لە "زنجیرەیەکی" دوور و درێژی "ئاسایشی" 
ئاوادانکردنەوەی واڵت . لەساڵی دواتر نەک هەر 

تەنها دەستووری هەمیشەیی پەسەندکرا ، بەڵکو 
لە تەوای عێراق دوو جار هەڵبژاردنی پەرلەمانیش 
ئەنجام درا : ئەمە بێگومان سەرکەوتن بوون ، 
تەنانەت گەر بێت و روون و ئاشکرا بوو بێت 
کە زۆربەی هاواڵتیانی عێراق بڕیاری دەنگدانیان 

لەسەر بنەمای سەربە ڕەگەز بوون یاخود و ئایین 
و ئایینزا بوون دابوو وە کەمتر دەنگیان دابوو 
لەسەر بنەمای بایخدان و ڕەچاوکردنی بابەتی 
سیاسی . شیعەی زۆرینەش نوری المالیکیان وەک 

سەرووکی ئەنجوومەنی وەزیران هەڵبژارد . 
ئارامی دۆخەکە کە لە هەڵبژاردنەکانی 
٢٠٠٩ دا )ئەجوومەنی پاریزگاکان( و ٢٠١٠ 

دا )پەرلەمان( بەبەراورد کەمتر توند و تیژی 
لێ کەوتەوەو هیوای ئەوەیان بەخشی کە لە 
کۆتاییدا تەرازوی سیاسی بێگومان بەرەو 

ڕێگای پەرەسەندی دیموکراسی الئەدات . ئەڵبەتە 
پرۆسەی دابەشکردنی دەسەاڵت بەرەزامەندی 

لە نێوان گرنگترین هێزو گروپە رەگەزی و 
ئایینزایە سیاسیەکان کە لەسەر بنەمای ئەنجامی 
هەڵبژاردنەکانی ٢٠١٠ دا لەسەری ڕیککەوتن تا 
ڕادەیەکیش "هیچ الیەنێکیش تیایدا براوە نەبوو" 

زۆر بەسەختی چووە پێش . لە کەش و هەوایەکی 
پڕ لە متمانەنەکردن و بێبڕوایی ئاشکرا کۆمەڵێک 
بڕیاری بنەڕەتی سیاسی و ئابووری گرنک یان 

دواخران )وەک پرسی ئینتیمای کەرکووک( یاخود 
تا ڕادەی دووبارە نەناسینەوە کاڵکرانەوە )وەک 

پرسی داهاتی سامانە سرووشتیەکان( .  
هەرچەندە ئاگری شەری ناوخووی 

بە ئاشکرا دووبارە هەڵنەگیرسا ، بەاڵم ئەو 
پێشبینیانەی کە دەکرا سەبارەت بە زیادبوونی 

کردەوەی توند و تیژی دوای کشانەوەی 
هیزی سەربازی واڵتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا 

عێراق بەرەو کوێ دەڕوات؟ ئایا 
دیموکراسی دەرفەتی بەردەوامبوونی 
هەیە یاخود ستروکتوری دەسەاڵتی 

ئوتوکراتی لە ئایندەشدا هەر دەستبااڵ 
دبێت؟ پسپۆری شارەزا لەسەر بابەتی

عێراق پرۆفیسۆر هێنەر فورتیگ 
جێگری سەرۆکی ئینستیتوتی ئەڵمانی 

بۆ توێژینەوەی جیهانی و ناوچەیی 
)گیگا، GIGA( باوەڕی وایە کە ئەم 

دوو ڕێگایانەی پەرسەندن 
هەردووکیان شیاون.             

عــیــراق لــە ٢٠٠٣ وە تــا ٢٠١٣

دەیــەیــەک 
لــە تــاقــیــکـردنــەوە

دەق: پـرۆفـیـسـۆر هـێـنـەر فـورتـیـگ

پــەرلــەمــانــی عـێــراق ٣٢٥ ئــەنــدامــی هــەیــە نـوری الـمـالـیـکـی لـە ٢٠٠٦ ەوە سـەرووک وەزیـرانـی عـێـراقـە 

ڕێـژەی بـەشـداریـکـردن لـە دەنـگــدانـەکــانـی 
٢٠١٠ دا نـزیــکــەی ٦٢ % بــوو 
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ژێـاێـکـی سـەخـتی ڕۆژانـەی 
واڵتـێـک: کـارڕایـی ئـەمـنـی 

تـونـد و مـەتـرسـی بـەردەوام 
لـە کـاری تـەقـیـنـەوەی 

تـێـرۆر زاڵ بـوون بـەسـەر 
ژیـانـی رۆژانـە لـە چـەنـدیـن 
بـەشـی عـێـراقـدا. لـە هـەمـان 

کـاتـدا ئـابـووری واڵتـەکـە 
گـەشـە ئـەکـات لـەبـەر ئـەەی 

نـەوت خـواسـتـی لـەسـەرە 
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لە کۆتایی ٢٠١١ دا تا ڕادەیەکی زۆر هاتندە 
دی . گروپە سوننەکانی نزیک لە رێکخراوی 
القاعدە هەوڵ و کوششی ئەوەیان دا بە توند 
تیژی هەرەس بە حکومەتی دەسەاڵتی شیعە 

بهێنن و بیڕووخێنن : کردەوەی توند و تیژیش 
بەبەردەوامی رووی دەدا . 

سەرەڕای کۆمەڵێک کێشەی سیاسی 
ناوخۆ و دەرەکی زۆر مەزن ، حکومەتی عێراق 

توانی دەست بەکار بمێنێتەوە : سەرووک 
وەزیرانی عێراق نوری المالیکی بە هەشت ساڵی 

لەسەر ئەم پۆستە تا ئێستا نزیک بووەتەوە لە 
ریکۆرد )رقم قیاسی( . سەبارەت بەوەش دەبێ 
پێش هەموو شتێک باس لە سێ فاکتەر بکرێت: 
یەکەمیان ئەوە دەگرێتە خۆ کە مالیکی هەر لە 

دەسپێکی وەرگرتنی پۆستی سەرووک وەزیران 
بۆ یەکەم جار لە ساڵی ٢٠٠٥ ەوە بەشێوەیەکی 
توند ئەوەی پەیڕەو کرد کە هەموو دەزگاکانی 
دەوڵەت لە کەسایەتی خۆی کۆبکاتەوە . بەدەر 

لە فێربوونی یاخود بەکارهێنانی هەندێک لە 
بنەما و بنەڕەتی دیموکراسی ، هەڵبژاردنەکان 
تاکو ئێستا هیچ الدانێکی سەرەکی لە شێوازی 
حوکمڕانی ئوتوکراتی لەگەڵ خۆ نەهێنا . لەبەر 

ئەوەی ژمارەیەکی ئیجگار زۆر لە هاواڵتیان 
کارمەند و فەرمانبەرن ومووچەیان ڕاستەو یا 
ناڕاستەوخۆ لەسەر دەوڵەتە ، تەنها کۆنترۆلی 
دەسەاڵت بەڵێنی بەرهەمهێنانی پابەندبوون و 

کۆێڕایەڵی )والء( ئەدات لە سیاسەت و ئابووری و 
ئەمن و ئاسایشدا . ئوپۆزیسیۆنیش نە لە ئێستادا 
و نە لە داهاتوویەکی دیاردا بووەتە شێوازێکی 
بەڵگەنەویست لە کارو چاالکی سیاسی ، بەڵکو 

ماوەتەو بووەتە مایەی "مەترسی گەورە". 
پرسی ئەوەی کە "بەهاری عەرەبی" سەرەڕای 

ئەم باکگراوندە کاریگەریەکی زۆر کەم لە 
عێراق پیشان بدات ، ئەگەڕێتەوە پێش هەموو 

شتێک بۆ ئارەزووی یەکەمی خەڵکی عێراق بۆ 
هەمواربوون و سەقامگیری دۆخەکە . دەیان 
ساڵ لە شەڕو پێکدادان وماوەی پاش جەنگ 
بوونەتە هۆکاری سەرەکەی بۆ بایەخدان و 
پێشخسنێکی روون و ئاشکرای مەسەلەی 

ئاسایش و سەقامگیری و ئارامی واڵت بەراورد 
بە بابەتی تر وەک دیموکراسی و ئازادی. 
ئەو پرسیارەش هەر بێ واڵم دەمێنێتەوە 
کە ئایا گۆڕینی ڕژێم لە ٢٠٠٣ دا بەرەو 

بەدیموکراسیبوون دەڕوا یاخود بەرەو دووبارە 
زیندووکردنەوە ودرێژەپێدانی هەمان هەیکەلی 

سیستەمی حوکمڕانی ئۆتۆکراتی زۆرداری .                                                                                                                          

گـەشـەکـردنـی ئـابـووری بـاش 
دووهەمین فاکتەر ئەو بارودۆخە بوو کە بوو 
بە هاوکاریەک بۆ مالیکی و یارمەتی دا کاتێک 

ئابووری عێراق هەر لە ٢٠١١ ەوە تەندرووست 
بووەوە . کۆی بەرهەمی خۆماڵی تاک بە ڕێژەی 
لەسەتا نۆ زیاد بووەوە ، نرخی جێگیری بەرزی 
نەوت و ڕێژەیەکی بەرزی هەناردەکردن بوون 

بە هۆکاری داهاتی بەرزی ئیجگار زوور . لە 
ساڵی ٢٠١٢ دا بڕیار درا کە نۆ میلیار دوالری 
ئەمریکی زیادە خەرجبکرێت و بۆجەی ٢٠١٣ ەش 

بەرزکرایوەو و مەوادی خواردنی بایعیش ڕاگیرا .     
فاکتەری سێهەم بەریتیە لەوەی کە عێراق 

دوای "بەهاری عەرەبی" و شەڕی ناوخۆیی لە 
سوریا ڕاستەوخۆ لەژێر چاودێری سیاسەتی 

جیهانی نەما . لە ڕیگای ئەوەشەوە توانرا 
مەودای سیاسەتی دەرەکی بەرفراوان بکرێت . 
هەر لە نیسانی ٢٠١٢ دا حکومەتی عێراق توانی 

سەرکەوتنێکی گەورە بەدەست بهێنێت کاتێک 
لە واڵتێک کە لەژێر دەسەاڵتی شیعە میوانداری 

یەکەم کۆبوونەوەی لووتکەی عەرەبی لە ساڵی 

١٩٩٠ ەوە سازدا . لە شەری ناوخۆیی سوریا 
مالیکی بااڵنسێکی درووست کردووە لە نێوان 

فشاری ئێران  بۆ بەرژەوەندی بەشار ئەسەد و 
نێوان پشتگیریکردنی عەرەبی بۆ شۆرشگێران. 

لەناو کێشمەکێشی ئەم ملمالنیەدا ئەوەی کە 
یارمەتیدەرە بۆ مالیکی ئەوەیە کە لەبەر ئەو 

هەموو بشێوی و شێوانە زەقەی لەناوچەکەدا 
سەری هەڵداووە هیچ الیەنێکی دەرەکی بایەخ 

و گرنگی نابەخشێتە رووخانی دەوڵەتی عێراق 
. لەئەنجامدا عێراق بە هاوکێش بە مانۆڤەر 

هەڵدەستی لە نێوان دوو جەمسەردا ، لەالیەکەوە 
درووستکردنی نوێی سەرکەوتووی واڵتێکی 
فیدراڵی کارا وە رووخانی تەواوی دەوڵەت 

لە الیەکی دیکەوە . ئەو هەڵبژاردنانەی کە بۆ 
٢٠١٤ نەخشەی بۆ دانراوە پێی دەچێت ڕەوتی 
تیادا بە دی بکرێت کە یەکێک لەم دوو ئاڕاستانە 

بەهێز بکات . 

ئـەڵـمـانـیـا وەک هـاوبـەش
 حکومەتی ئەڵمانیا لە هاوینی ٢٠٠٢ دا بە ئاشکرا 

ئیعالنی کرد کە بەشداری لە دەستێوەردانی 
سەربازی دژ بە عێراق تەنها لە حاڵەتێک 

ئەکات ئەگەر ئەمە لە سەرەر بنەمای بڕیارێکی 
ئەنجوومەنی ئەمنی نەتەوە یەکگرتووەکان بێت 
. بەم شێوازەش دەسەاڵتی ئەڵمانیا لە کۆتاییدا 

بۆ بە زمان حاڵی زۆرینەی هاواڵتیانی ئەڵمانیا . 
لەبەر ئەوەی ئەم جۆرە بڕیارە لە ئاداری ٢٠٠٣ 
دا دەرنەچوو ، ئەڵمانیا نەبوو بە بەشێک لە هێزە 
سەربازیەکی "تەحالفی خوزایارەکان" . سەرەڕای 

ئەمەش ئەڵمانیا هەر لەو کاتەوە خۆی تەرخانکرد 
بەشێوەیەکی روون و ئاشکرا بۆ دامەزراندن 

و سەرکەوتنی واڵتێکی فیدڕاڵی دیموکراتی 
شەرعیەتدار لە عێراقدا. لە دەیەی ڕابردوودا 

کۆی گشتی چوارسەد ملیۆن یۆرۆ پاری 
کۆمەک کۆکرایەوە . لەو بڕەدا پشکی ئەڵمانیای 

تیادایە بۆ هاوکاریەکانی یەکێتی ئەوروپا 
لەگەڵ بڕی فرەالیەنی تری ئەڵمانیا . )بە پێی 

بانکی جیهانی ، سندووقی دراوی نێودەوڵەتی( 
ئەوەی کە نابێت بەکەم بنەنرێخێرێت ، ئەڵمانیا 

لە قەرزەکانی لەسەر عێراق بە کوی گشتی ٥.٨ 
میلیارد یۆرۆ لە  ٤.٣ میلیارد یۆرۆ خۆش بوو. 

جگە لەمەش لە چەند الیەنێکەو هاوکاری لە 
بواری ئاوادانکردنەوە پێشکەش دەکات و کۆمەک 

دەدات . پۆلیسی ئەڵمانی مەشق بە سەرباز و 
پۆلیسی عێراق دەکات لە ئیمارات . پسپۆری 

ئەڵمانی بەشداری ئەکات لە البردنی مینەکان . 
سیاسەتمەدارو دیپلۆماتکارانی عێراق و کەسانی 

پسپۆری بواری تەکنیک و ئیدارەی عێراقی لە 
ئەڵمانیا خولی پێشکەوتوو وەرئەگرن . لە مانگی 

شوباتی ٢٠٠٩ ەوە نووسینگەی ئابووری لە بەغدا 
وهەولێر وبەسرەدا دامەزرا بەمەبستی ئەنجامدانی 
کارئاسانی ئابووری و بۆ ئەوەی بەم شێوەیەش 

بەشداری بکات لە ئاواندانکردنەوەی واڵتی عێراق . 
پتەوکردنی  بەمەبەستی  هەروەها 

ستروکتوری ریکخراوە مەدەنیەکان و پەرپێدان 
بە کولتور و خوێندن ژمارەیەک لە پرۆژەی 

جۆراوجۆر دانرا بۆ مامەڵەکردن لەگەڵ ڕابردوودا 
، بۆ نموونە دامەزراندنی بانکی داتا لەسەر 
بێ سەروشوێنەکان یاخود چارەسەرکردنی 

قوربانیانی ئەشکەنجەدراو و ئاسەوارە 
دەروونیەکانی بۆ کەسانی پێگەیشتوو . دەزگای 

داد )خزمەتگوزاری ئەڵمانی بۆ ئاڵوگۆڕکردنی 
ئەکادیمی( پەرەی دا بە هاوکاریەکەی لەگەڵ 

زانکۆکانی عێراقدا و لە ٢٠١١ دا نووسینگەیەکی 
لە هەولێر دامەزراند : ئینستیتوتی – گویتە 

هەر لە سەرەتای ٢٠١٠ ەوە لەوێ نوێنەرایەتی 
هەیە و دامەزراوە . بەاڵم پێش هەموو شتێک 

ئەڵمانیا لە جێگیرکردنی چوارچێوەی هەڵومەرجی 
دەوڵەتی یاسا بەردی بناغەی بنەڕەتی ئەبینێت 

بۆ بتەوکردنی هەیکەلی دیموکراسی . لەبەرئەویە 
هاوکاری و پشتگیریش بایەخێکی قوڵ بە خوێندن 

و خولی فێرکردنی پێشکەوتووی دادوەر و 
داواکاری گشتی و کارمەندانی دامەزراوەکانی 

مافی مرۆڤ وخزمەتگوزاری ڕاوێژکاری 
سەبارەت بە پرسەکانی یاسای دەستوور و 

دامەزراندنی دەزگای فێرکردنی قانوونی ئەدات . 
لەبەر کۆڵنەدانی ستروکتوری دەسەاڵتی زۆرداری 
، خۆتەرخانکردن بۆ کارکردن بێگومان پێویستی 

بە پشوودریژیە و چاوەڕوانی هەیە. 

کۆی بەرهەمی خـۆماڵی هەر 
کەس بەرز بووە بە ڕێژەی

 %9
نـرخی جــێــگــیـری 
بــەرزی نــەوت و 
ڕێــژەیـەکـی بـەرزی 
هەناردەکـردن بـوون بە 
هـۆکـاری داهـاتـی 
ئـیـجـگـار زوور



واژووکردنی رێکەوتننامەی 
لـەسـەر دەسـتـەخـوشکـی 

ئـەکـادیـمی سـتراتـیـژی لـە 
نـێوان عێراق و ئەڵـمـانـیا 
لە بەغـدا بـەئامـادەبـوونی 

سەرووک وەزیرانی عێراق 
نوری المالیکی و وەزیری 

دەرەوی ئـەڵـمانـیـا 
شتاینمایەر.

 ٢٠٠٩ ٢٠١١ تـشـریـنی یـەکـەمـی ٢٠١٠  ئـابـی  ٢٠٠٩  شـوبـاتـی ٢٠٠٩ 

دەستپێکردنی بەرنامەی 
تـوانـاسـازی حـکـومەت 

بەناوی بەرنامەی بەغ – 
داد . ٢٠١٢ ئەم بەرنامەیە 
لە الیەن عێراقەوە بە هۆی 
کورتهێنانی دارایی ڕاگیرا، 

لـە ٢٠١٣ دا دووبـارە 
بەردەوام بـووەوە.   

دەستپێکردنی هاندانی »پێنج 
بەرنامەی دەستەخوشـکی 

زانکۆیی لەگەڵ عێراق«. لە 
وێنەکەدا : وەزیری خوێندنی 
بااڵ و توێژینەوەی زانستی 

عێراق علی االدیب لەگەل 
بەڕێوبەری هۆبەی عێراق 
لە دزگای داد ئەلیکساندەر 
هەریری )بەالی ڕاستەوە(.. 

لـە کـۆنـفـەرانـسـێـکـی 
سەرانسەری عێراق لە 
هەولێر الیەنی کارڕا لە 
هەموو عێراقەوە لەگەڵ 
نوێنەرانی بەرپرسیاری 
دزگای داد کۆدەبنەوەو 
تیایدا هەڵسەنگاندنێکی 

سەرەتایی دەخرێتە روو.

دەستپێکردنی بەرنامەی 
تواناسازی حکومەتی 

هەرێمی کوردستانی عێراق 
، یەکەم خوێندکارانی 

بەرنامەی تواناسازی لە 
٢٠١٢ دا دێن بۆ ئەڵمانیا.
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دەسـتـەخـوشـکی ئـەکادیـمـی ســتـراتــیــژی لــە نــێــوان 
ئــەڵــمــانــیــا و عــێــراقــدا پــشــت ئــەســتــووریــیــە بــۆ بــەرەوپــێــشــبــردنــی ئــاســتــی 

زانــســت بــەرەو فــەزایــەکی نــوێی خــوێــنــدن و خــوێــنــدنــی بــااڵ

 دەق: ژانــێـت شــایــان

زانـســت بــگــوازەرەو
مــرووڤ بـجــوڵــێــنــە

ڕێــگــای  لـە  ــــۆڕانــکـاری 
ئاڵوگۆڕکردن – ئەم دروشمەی 
دەزگای داد لە هاوکاریکردنیدا 

واڵتـە  و  کـێـشــدارەکـان  نـاوچـە  لـەگـەڵ 
بە شێوەیەکی  بەسەرهاتوەکان  گۆڕانکاری 

بێگومان پشتگیری کۆمەک  بەرچاوە.  تایبەت 
کردن لە نەوەی زانستی ئایندە و پەیوەندی 

بەستن لەگەڵ تۆڕی ئەکادیمی نوێ و جێگیر 
لەگەڵ دەرەوەی واڵت واتایەکی زۆری هەیە 

 بۆ واڵتێک کە بە قوناغێکی ئینتقالی 
تێدەپەڕێت: دانانی هێمایە بۆ دەرپەڕین ، 

بۆ ئاسایی کردنەوەی بار و دۆخ ، بۆ 
باشتر.     ئایندەیەکی 

ئەو ڕێکەوتنامەیە کە لە شوباتی 
٢٠٠٩دا وەزیری دەرەوی پێشووی ئەڵمانیا 
دکتور فرانک – ڤالتەر شتاینمایەر لەکاتی 

سەردانیدا بۆ عێراق واژووی کرد سەبارەت 
بە دەستەخوشکی ئەکادیمی ستراتیژی لە 

نیوان ئەڵمانیا وعێراقدا وەک سەرەتای 
دەستپێشخەریەکی نائاسایی لە قەڵەم ئەدرێت: 

ئەم ڕێککەوتنە سەرەڕای هەندێک کوسپ و 
تەگەرە لەبەر دەمیدا هەر لەوساوە کۆمەڵێک 
جموجۆڵی زۆری خستە ناو پەیوەندیەکانی 
زانستی عێراقی – ئەڵمانیەوە. دارایکردنی 

ئەم پرۆژەیەش هەر دوو واڵت گرتیانە 
ئەستۆ ، ئەم کۆمەکی پارەدانە لە الیەنی 
ئەڵمانیاوە لە خەزنەی وەزارەتی دەرەوە 

درا. سیاسەتی دەرەوەی ئەڵمانیا سەبارەت 
بە زانست خوازیارە کە تەنانەت لە ڕێگەی 

ئاڵوگۆرکردنی زانست و بەهاش بەشداری لە 
پەرەپێدانی دیموکراسی بکات . ئەم هاوکاریە 

خۆی دەبەستێتەوە – هەرچەندە بەتەواوی 
لە ژێر بارودۆخێکی نوێدایە – بەو پەیوەندیە 

زانستیە باش و زیندووانەی کە لەنێوان 
عێراق و ئەڵمانیا هەبوو پێش شەڕی کەنداو 

و گەمارۆکان. بە هۆشداریەوە قبوڵی ئەو 
کێشمەکێشەش دەکات کە لە هەموو واڵتێک 

بەحوکمی سرووشتی ئەو گۆڕانکاریانە بەدێ 
دەکرێت کاتێک بەرەو دیموکراسی هەنگاو 

دەنێت. سەرەڕای ئەمەش ئامانجی بچووکی 
نەگرتۆتە بەر چاو: دەستەخوشکی ئەکادیمی 

دەیەوێت بەشداریەکی بەرجەستە بکات 
لە بەرەوپێشبردنی زەمینەی زانکۆکان کە 
خۆیان لە قۆناغی خۆدۆزینەوەدا ئەبینەوە 
و دوای ئەوەی شەڕو وێرانکردن ئاستی 

زانست و خوێندن  و خوێندنی بااڵی 
الواز کردبوو وە ئەکادیمیەکانی عێراق 
دوای دابڕانێکی دریژخایەن دووبارە بە 
تۆرە نیودەوڵەتیەکانەوە ببەستێت. ئەم 

ڕێککەوتننامەیە کە بە ئامادەبوونی وەزیری 
دەرەوەی ئەڵمانیاو سەرووک وەزیرانی عێراق 

نوری المالیکی لە الیەن سکرتێری گشتی 
دەزگای داد دکتور کریستیان بۆدە و وەزیری 

خوێندنی بااڵو توێژینەوی زانستی عێراق 
پرۆفیسۆر عبد طیب العجێلی یەوە واژوو کرا 
، هێمایەکە بۆ پایەیەکی سیاسی بەرز کە هەر 

دوو الیان شایستەین. 
ئەم هاوکاریە لەسەر دوو پشتەک 
دەوەستێت: لەسەر بەرنامەی توانسازی 
و بەرنامەی دەستەخوشکی زانکۆیی. لە 

الیەکەوە دەزگای داد هەر لە ساڵی ٢٠٠٩ 
وە پشتگیری و کۆمەک دەکات لە مەسەلەی 

ئاسانکاری هات و چۆی خوێندکارانی 
تواناسازی و بەخشینی ماستەر و دوکتۆرای 

عێراق لە ڕێگەی بەرنامەی تواناسازی 
بەغ – داد و سەرباری ئەمەش هەر لە 
٢٠١٠ ەوە بەرنامەی کورد – دادیشی 

دامەزراند کە سااڵنە دەرفەت بە هەتا سەد 
خوێندکاری تواناسازی بۆ پێشکەشکاران 
لە ناوەند و باشووری عێراق و هەرێمی 

کوردستان دەرەخسێنێت )بڕوانە اڵپەرە ٣٦ 
و دواتر(. ئەوەی کە لێرەدا سەرنجڕاکێشەو 
بە هیچ جۆرێک بەڵگەنەویست نییە ئەویە کە 
داراییکردنی بەرنامی تواناسازی بەغ – داد 

لەالیەن حکومەتی عێراق و دەزگای داد 
بە هەمان پشک دەگیرێتە ئەستۆ. تەنانەت 

وەزارەتی خوێندنی بااڵی هەرێمی کوردستان 
، کە دەزگای داد لەگەڵیدا بەشێوەیەکی ئێجگار 

سەرکەوتووانە و کاریگەرانە هاوکاری دەکات ، 
دارای خوێندکارانی تواناسازی ناوچەکەی خۆی 

هەمووی لە پارەی خۆی ئەگرێتە ئەستۆ )بڕوانە 
گرافیک ، الپەڕە ٢٩(.

خۆتەرخانکردنی دەستەخوشکانی عێراق – 
هەرچەندە ئەم دەستەخوشکیە جارێک لەالیەن 
وەزارەتی خوێندنی بااڵ و توێژینەوەی زانستی 

عێراق بە شێوەیەکی کاتی وەستا – ناسنامەی 
لە زانکۆکانی  بەرزنرخاندنێکە بۆخوێندن 

ئەڵمانیا و کاری دەزگای داد بە هەمان شێوە. 
جگە لەمەش ئاڵوگۆرکردن لەسەر ئاستی 

زۆر بەرزیش جەخت لە گرنگی ئەم هاوکاریە 
دەکات: لە ساڵی ٢٠١٢ دا سکرتێری گشتی 
دەزگای داد خاتوو دکتۆر دۆرۆتیا رووالند 
سەردانێکی ئەنجامدا بۆ هەولێر بەمەبەستی 

گشی ژمارەی خوێندکاران و دەرچوان وتوێژەر 
 و هونەرمەند وکارمەندی کارگێڕی کە لە الیەن دەزگای دادەوە دارایی کراون

لەگەڵ ئەو پارانەی عێراق ، بڕوانە :اڵپەڕە ٢٩
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)سەرچاوە : دەزگای داد(
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١٢١٨٩١٠ یــۆرۆ                       

ـ ک                                              دەزگــای داد                                                وەزارەتی خ ب و ت ز بەغدا                                              وەزارەتی خ ب و ت ز / ح ه

بـەرفـراوانـکــردنـی 
 دەستەخوشکی زانکۆیی 
 بە شەشەمین بەرنامەش 

) هـێـردە ئـیـنـسـتـیـوت 
الیبتسیگ – زانکۆی 

سەالحەدین لە هەولێر(.

٢٠١٢ نیسانی   ٢٠١١  ٢٠١١  ٢٠١١  ٢٠١٢ نیسانی   

دامەزراندنی بەرنامەی ئیبن 
خـەلدوون لـەبـەر ئـەوەی 

ژمارەی زانستە مروویەکان 
و کۆمـەاڵیـەتـیـەکـان لـە 
بەرنـامـە ئاسـایـیـەکـانـی 
تواناسازی دەزگـای داد 

بـۆ خـوێندکـاری ماسـتەر 
و دۆکتۆرا بە شێوەیەکی 

بەرچاو زۆر کەم بوو.

دەسـتـپـێکـردنـی بـەشـی 
زمانی ئەڵمانی لە زانکۆی 
سـەالحـەدین لـە هـەولـێر 
بـەهـاوکاری مامـۆستای 

زمان و یاریدەر زمانەوانی 
ئەڵمانی لە الیەن دەزگای 

دادەوە تەرخـان کـران. 
سەنتەری زانیاری دەزگای 

داد لـە هـەولـێـر دەسـت 
بەکارەکانی دەکات. 

کــردنــەوەی فـەرمـی 
سەنتەری زانیاری دەزگای 
داد و بەشی زمانی ئەڵمانی 

لە زانکۆی سەالحەدین لە 
هەولێر . سکرتێری گشتی 

دەزگای داد خاتوو دوکتۆر 
دۆرۆتیا رووالند سەردانی 

هەرێمی کوردستان –  
عێراق ئەنجام ئەدات  )لە 
وێنەکە لەگەڵ سەرۆکی 

زانکۆی سەالحەدین دکتۆر 
ئەحمەد ئەنوەر دزەیی(.

دەستپێکردنی هاندانی 
پــرۆگــرامـی نــوێ 

دەستەخوشکی زانکۆیی 
)دەستپێشخەریی و 

دامەزراندنی پرۆژەی 
دەستەخوشکی تر(.
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کردنەوەی سەنتەری زانیاری داد و بەشی 
زمانی ئەڵمانی لە زانکۆی سەالحەدین . 

باڵیۆزی عێراق دکتۆر حسین محمود فضللە 
الخطیب و نوێنەری حکومەتی هەرێمی 

کوردستانی عێراق لە ئەڵمانیا دڵشاد بەرزانی 
زۆرجار بەشداری چاوپێکەوتنیان کردووە 

لەگەڵ خوێندکارانی تواناسازی عێراق . 
بەرپرسیاری هۆبەی یەکەی ئێران و عێراق لە 

دەزگای داد ئەلیسکاندەر هەریدی بە بەردەوای 
سەردانی هەرێمی کوردستان و ناوەند و 

باشووری عێراق ئەنجام بدات بەمەبەستی 
ئاڵوگۆرکردن لە سەر ئاستی وەزارەت و 

نەوێنەرای زانکۆکان . دیپلۆماتکارانی ئەڵمانیش 
لە بەغدا و هەولێر بەدواچوونەوە دەکەن بۆ 

ئەم دەستەخوشکیە لەڕێگەی کفتوگۆدا لەسەر 
ئاستی سیاسی زۆر بەرزدا.

دووهەم پشتەکی هاندەر لە پاڵ 
خوێندکارانی تواناسازی پەیوەندی 

دامەزراوەییە : شەش بەش لە پێنج زانکۆی 
ئەڵمانی کە لە پرۆسەیەکی ئیعالن بۆکراو 

هەڵبژێردران لە ٢٠٠٩ ەوە دەستەخوشکیان 
لەگەڵ چەندین زانکۆی عێراقدا دروست 

کرد و بەسترانەوە بە تۆڕێکی زانستی چڕ. 
ناوەڕۆکی ئەو دەستەخوشکیەش ئاڕاستەی 

پێداویستیەکانی عێراق کران : ئەم هاوکاریانە 
تەرخان کراون بۆ زانستی ئەندازیاری 
و کۆمپیوتەر و کشتوکاڵی و پالندانانی 

مروویی و ناوچەیی )بڕوانە اڵپەرە ٩٢ و 
دواتر(. لە چوارچێوەی ئەم بەرنامانەی 

دەستەخوشکیدا پرۆفیسۆر و مامۆستایانی 
زانکۆی ئەڵمانی و عێراقی پێکەوە کار 

دەکەن – بۆ نموونە پەیڕەوی خوێندنی نوێ 
دادەڕێژن بۆ دەستەخوشکە زانکۆکانی عێراق 

و لێرەشدا بەردەوام شیاندن و هاندانی 
کەنجە ئەکادیمیەکانی عێراق لەبەر چاو 

دەگرن . کارمەندان و خوێندکاری زانکۆکانی 
ئەڵمانیاش لەم چوارچێوەیەدا سەردانی عێراق 
ئەنجام دەدەن – بێگومان تائێستا لەبەر باری 

ئەمنی بەشێوەیەکی گشتی تەنها بۆ هەرێمی 
کوردستان هاتوون چونکە ئەوێ بەبەراورد 

باری ئاسایشی ئارام و سەقامگیرترە.    
ئەم پرۆژانە سەرتا بۆ ماوەی سێ ساڵ 

دیاری کرابوون و لەسەرتادا تەنها لەالیەن 
ئەڵمانیاوە دارای دەکرا بەبڕی ١.٥ ملیۆن 

یۆرۆ سااڵنە. لە ساڵی ٢٠١٢ دا دەزگای داد 
ماوەی پرۆژەکانی هەموو هاوکاریەکان بۆ 

سێ ساڵی تریش درێژەپێدا و بەرفراونیشی 
کرد بەپالن بۆ بەشاداری دارایی عێراق، 

بەاڵم ئەمەیان تاکو ئێستا نەکەوتە بواری 
ئەنجامداندا بەشێوەیەک کە شایەنی رەزامەندی 

بێت. هەر لە ٢٠١٤ ەوە کۆمەکی بەشێکی 
دووەم لە پرۆژەی دەستەخوشکی زانکۆ 

دەکرێت – کە لە الیەنی ئەڵمانیاوە دووبارە لە 
خەزنەی وەزارەتی دەرەوە دارایی دەکرێت. 

ئەم جارەیان هەر لە سەرەتاوە مەرجی 

ئـەوی کـە پـێـویـسـتـە 
لـەسـەر هــەر دوو الیــەن 

بــۆژیان و ڕۆح بـەخــشـیـن 
بـەم دەسـتـەخـوشـکـیـە 

کـە لـەسـەر کـاغـەز 
ڕێـکـەوتـنـی بــۆ واژوو 
کـراوە ســووربــوون و 

کــراوەبــوون و وزەیــەکــی 
زۆر و بــیـرۆکـەی پـەسەند 

و پـــشـــوودرێــژیــە 
تـــا ڕادەیــەکــی زۆر

ئەوەی تیادایە کە کۆنسێپتێکی داراییکردنی 
دووالیەنەی بۆ دانرا. 

تەنانەت بۆ دەزگای دادیش کە کاری 
ئاڵوگۆڕکردنی ئەکادیمی لە سەرانسەری 

جیهاندا ئیشی ڕۆژانەیە ئەم هاوکارییە لەگەڵ 
عێراقدا، کە لە ڕۆژئاوا لە میدیاکاندا بەتایبەت 
لەڕێگەی ئەو هەموو تەقینەوانەەو زۆر دیارە، 
واتایەکی تایبەتمەندی هەیە. ئەوی کە پێویستە 

لەسەر هەر دوو الیەن بۆ ژیان و ڕۆح 
بەخشین بەم دەستەخوشکیە کە لەسەر کاغەز 

ڕێککەوتنی بۆ واژوو کراوە، سووربوونە، 
کراوەبوونە، وزەیەکی زۆرە، بیرۆکەی پەسەند 

و پشوودرێژیە تا ڕادەیەکی زۆر. کولتوری 
جیاوازی بەخشین و زەمالە و کارگێری 

و پرۆسەی بڕیاردانی ناوەندی لە عێراقدا 
هەمیشە و دووبارە کێشەو گرفتیان درووست 

کردووە.  
سەرەڕای ئەمەش جێ پەنجەی 

گۆڕانکاری لە ڕێگەی ئاڵوگۆڕکردنی ئەکادیمی 
کە دەزگای داد لە عێراق دەستی پێ کردووە 

لە چەندین شوێن دیارە: بۆ نموونە لە کۆرسە 
پڕەکانی بەشی ئەڵمانی لە زانکۆی سەالحەدین 

کە بە هاوکاری لەگەڵ هێردەر ئیستیتیوتی 
الیبتسیگ دامەزراوە. چەند کیلۆمەترێک 
بەوالوە سەنتەری زانیاری داد هەیە کە 
ڕاوێژی عێراقیەکان دەدات سەبارەت بە 

ڕەوشی خوێندنی بااڵ و توێژنەوە لە ئەڵمانیا. 
یاخود لە موحازەرەکانی یەکەم نۆبەی ئەو 

دەرچوانەی کە بەسەرکەوتووی لە ئەڵمانیاوە 
گەڕانەوە عێراق کە ئێستا بە خۆیان بوونە بە 
نەوەی ئەکادیمی نوێ. لە ماوەی یەکەم پێنج 
ساڵیدا هاوبەشی ئەکادیمی زیاد لە هەزارو 
هەشتسەد پرۆفیسۆر و مامۆستای زانکۆ 

و خوێندکاری دۆکتۆرا و خوێندکاریتری لە 
ئەڵمانیا و عێراق خستە »جووڵە« بە واتای 

جۆراوجۆری وشە لە چەند الیەکەوە – 
سەبارەت بە شوێن، بە بابەت و دووبارە و 

سێبارە لە رووی مروویەوە. 

کۆبوونەوەیەکی 
گەورە – کۆنفەرانسی 
پرۆفیسۆرانی زانکۆی 

تەکنیکی بەغدا
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خــەرج بــۆ

 خوێندکارانی تواناسازی
 حــکــومــەتــی

 عــێــراق
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دەق: ئــەلــبــریــشــت مــێــتــســگــەر

گــەشــەکــردن و رووخــان و
هــیـوای نــوێ

ــە سااڵنی حەفتاکانی سەدەی ڕابردوودا 
سیستەمێکی خوێندنی بااڵی ژێدار 

هەبوو لە عێراق : لەو سەردەمە 
توێژینەوە و پەیڕەو و پرۆگرام لە 
زانکۆکاندا – پێش هەموو شتێک لە زانستە 

سرووشتیەکان – وەک مۆدێرنترین و 
بەهێزتریان لە ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاستدا هەژمار 

دەکران . زۆربەی زانکۆکان لە ئاستی نیودەوڵەتی 
کارەکانیان ئەنجام دەدا و لە جیهانی عەرەبیشدا 

پێشڕەو بوون . پەیوەندیەکی جۆراوجۆری 
زانستی لە ئارادا هەبوو لەگەڵ واڵتانی ڕۆژئاوادا 

، تەنانەت ئەڵمانیا و عێراق کۆمەڵێک پرۆژەی 
هاوبەشیان هەبوو . رژێمی حزبی بەعس کە لە 

١٩٦٨ دا دەسەاڵتی گرتە دەست ، سامانی نەوتی 
تەرخان کرد بۆ ئەوەی  لە رووی زانستەوە 

بگاتە ئاستی رۆژئاوا و هاوشانیان بێت . ئەوەی 
کە جێی سەرنجڕاکێشان بوو ئەو سەردەمە 

پشکی ئافەرتان بوو – جا چ لە نێو خوێندکاراندا 
و چ لەناو مامۆستایانی زانکۆدا . حزبی بەعس 
دەیویست واڵتێکی نیشتیمانی عەرەبی مۆدیرن 

دامەزرێنێت و بۆ ئەم مەبەستەش پێویستی 
بە خەڵکی باشی هەبوو لە دەرچووانی زانکۆ . 
ئەمە تەنها تا ڕادەیەکی زۆر کەم پەیوەیندی بە 
سەرفرازی کۆمەاڵیەتی هەبوو ، بە الی کەمەوە 

مەبەستی ڕژێم ئەوە نەبوو پەروەدەکردنی 
هاواڵتی هۆشیار بەرهەم بهێنێت . 

لەگەڵ داگیرسانی شەری نێوان عێراق و 
ئێراندا ئەو گەشەکردنە زانستیە دووچاری یەکەم 

کورز بوو . ئێدی هەموو سەرچاوە داراییەکان 
بۆ جەنگی دژی کۆماری ئیسالمی ئێران خەرج 
دەکران . کاتێک هەر دوو واڵت لە ساڵی ١٩٨٨ 
دا گرێبەستی ئاشتیان واژوو کرد ، هیوای ئەوە 

هەبوو کە عێراق بە ئاقاری هەمواربوون و 
ئارامی بڕوات . بەاڵم هێڕشی عێراقی لەسەر 
کوێت لە ئابی ١٩٩٠ دا ئەو هیوایەی بنبڕ کرد 

و زانکۆکانی بەرەو ئاڕاستەی قوناغێکی سەخت 
برد . کاتێک کە سەربازانی واڵتە یەکگرتووەکانی 

ئەمریکا کوێتیان رزگار کرد لە ئاداری ١٩٩١ 
دا ، نەتەوە یەکگرتووەکان گەماروویان سەپاند 
بە سەر عێراقدا بۆ سااڵنی دواتر . زانکۆکانیش 

دووچاری پێوەناڵین بوون – نەک هەر تەنها 
بە هۆی کورتهێنان لە دارایی گشتیدا ، بەڵکو 

لەبەر ئەوەی گەماروو و زیادڕەوی ڕژێمیش لە 
نەخۆشی دەروونی خۆ بە زلزانی ئاڵوگۆڕکردنی 
ئەکادیمی و زانستی لەسەر ئاستی نێودەوڵەتیدا 

تا ڕادەیەکی زۆر مەحاڵ کرد . ژمارەیەکی 
زۆر لە مامۆستایانی زانکۆ هەڵهاتن بەرەو 

هەندەران – سەرەتای کۆچی کوشەندەی عەقڵ 
– ، هەندێکیشیان وەفایان بۆ نیشتمان مایەوە ، 
بەاڵم تا ئاستێکی زۆر بە دوورەپەرێزی کاریان 

دەکرد . بەم شێوەیەش خوێندنی بااڵ هاوێشترایە 
دوواوە بۆ کاتی پێش دەستپێکردنی پەرەسەندنی 

دیکتاتۆریەتی بەعس . 
بەاڵم نزمترین پلە لە نیسان ٢٠٠٣دا بوو . 
جۆرج دەبڵیو بۆش ، سەرووکی پێشووی واڵتە 

یەکگرتوەکانی ئەمریکا دووبارە سەربازەکانی 
ڕەوانەی میسۆپۆتامیا کرد بۆ ئەوەی ئەم جارەیان 

سەدام حوسێن بە یەکجاری لەسەر دەسەاڵت 
ال ببات . دووای رووخانی رژێمیش بشێوی 

وئاژاوە لە بەغدا و شارەکانی تریش باڵ بوونەوە 
. تااڵنکردنیش تا ڕادەیەک تێکڕای هەموو شتێکی 
گرتەوە کە پەیوەندی بە ڕژێمە نەفرەت لێکراوی 
دیکتاتۆرەکەوە هەبوو – ئەمەش نەک هەر تەنها 

وەزارەتەکان وسەردابی دەزگای موخابەرات 

وبنکەکانی پۆلیسی گرتەوە ، بەڵکو زانکۆکانیش . 
لە دووکەڵی »گڕ و ئاگری خۆشی«دا کۆمپیوتەر 
و دەزگاو ئامێری فێرگە و تاقیگەکان لەناو بران 

یاخود تااڵن کران و تەواوی کتێبخانەکان بزر 
بوون و لەناوچوون کە لە ناو ئەوانەشدا کۆمەڵێک 

دەستنووسی مێژوویی بەها مەزن هەبوون . 
عێراق بیرەوەری زانستی خۆی لە دەستدا .                                                                                                                                      

ئەمەیان کاتژمێر سفر بوو . بەهەر حاڵ 
لەوساوە دەرفەتێک هاتە پیش کە سیستەمێکی 

خوێندن زانکۆ و خوێندنی بااڵ دابمەزرێت کە لە 
خزمەتی بەرژەوەندی دیکتاتۆریەتدا نەبێت ، بەڵکو 
بەشداری لە بونیاتنانی کۆمەڵگایەکەی دیموکراتی 

بکات . بە حوکمی سەروەت و سامانی نەوتی 
عێراق پارەی پێویستی هەیە . جگە لەمەش ئەو 

گۆشەگیریە ئەکادیمیە لە ئارادا نەما . خوێندکاری 
عێراقی دووبارە ئەتوانن ڕوو لە واڵتانی ڕۆژئاوا 

بکەن و ئەو زانستەی لەوێ بەدەستی دەهێنن 
لەدوای گەڕانەوەیان بۆ عێراق بۆ ئاواندکردنەوی 

عێراق تەرخان بکەن و بەکاری بهێنن .                                                                                         
ئەمڕۆ لە ناوەند و باشووری عێراقدا  

نیو ملیۆن خوێندکار هەیە و لەوێ بیست 
چوار زانکۆی دەوڵەتی هەیە لەگەڵ چل و 
دوو پەیمانگای تەکنیکی سەر بە دەوڵەت ، 

جگە لە بیست و پێنج کۆلێژی ئەهلی تایبەت 
. بەناوبانگترین و کۆنتریان زانکۆی بەغدا یە 

لەگەڵ زانکۆی الموستەنسریە لە پایتەختی عێراقدا 
. زۆربەی ئەو زانکۆیانەی کە تازە درووست 

بوون پسپۆڕیەکی تایبەتیان هەیە ، بۆ نموونە لە 
بەسرە زانکۆیەک دامەزرێندرا بۆ خوێندنی نەوت 

و گاز و وەزەی شیاوی نوێکردنەوە . ئێستا 
دامەزراندنی دوو زانکۆی زانستی کشتوکاڵی لە 

پارێزگای بابل و زی قار لە ئارادایە ، ئەوەی 

نزیکەی نیوەی ئەم خوێندکارە کوردانە ئافرەتن 
زانکۆی تەکنیکی بەغدا ئاوات و خۆزگەی گەورەی بۆ ئایندە هەیە

خـوێـندنی بـااڵ لە عـێراق کە لـە سـەردەمـانـێـک نـمـوونـەیی بـوو لـە دوای جـەنگـەوە لـەبـەر دەم 
سـەرەتـایـەکـی نـوێ وەســتـا بـوو. لـەو کـاتـەوە عـێراق کـار لـەسەر بـەرەوپـێـشـبـردنی زانـکـۆکـان و

 سـەنـتـەرەکـانی تـوێـژیـنـەوە دەکـات بـە هـاوکـاری کـۆمەڵـگـای نـیـودەوڵـەتـی 

T
im

  W
eg

en
er

M
ar

tin
 S

pe
ch

t

لـ



بــاکــگــراونــد                            32-33بــاکــگــراونــد                                                                                                                                                        رێــخــۆشــکــەر 

لە زی قاردایە پسپۆریەکی تەرخان دەکات بۆ 
کشتوکاڵی ئۆرگانی )عظوي( . جگە لەمەش دوو 

سەنتەری زانکۆیی پزیشکی لە بەغدا و کوفە 
دادەمەزرێن . هەر یەک لەم سەنتەرانە چوار 

کۆلێژ لە خۆ دەگرێت ، کۆلێژی پزیشکی مروویی 
و پزیشکی دان و دەرمانسازی و پەرستاری .                                                                                                     

بەاڵم بەمانە خۆ کێشەکان کۆتاییان پێ 
ناێیت . گەورەترین کێشە نەبوونی ئەمن و 

ئاسایشە . بە پێی گوتەکانی سامیە سەعداوی 
کە هەڵسۆڕاوی پرۆژەی خویندنی زانکۆیە لە 

نووسینگەی یۆنیسکۆ بۆ عێراق لە عەماندا هەر 
لە رووخانی ڕژێمی دیکتاتۆری بەعسەوە تاکو 

ئێستا بە الی کەمەوە پێنج سەد مامۆستای زانکۆ 
کوژران و زیاتر لە دوو هەزار مامۆستای زانکۆی 

تریش واڵتیان بە جێ هێشت . تاوانباران و 
بکوژەکانیش نەگیران و نەناسرانەوە و سەبارەت 

بە پاڵنەری ئەم  کردەوانەش هیچ زانیاریەک 
نییە جگە لە مەزەندەکردن . ئاشکرایە کە ئەو 

رووناکبیرانەی خوازیاری دامەزراندنی عێراقێکی 
مۆدیرن و سیکۆالرن بۆ ئەم تاوانبارانە بوونەتە  

دڕکێک لە چاویاندا .                                                                                                                                      
 لە ژێر ئەو بارە ئەمنیە سستە 

بەرنامەکانی ئاڵوگۆرکردنی ئەکادیمیش دەناڵێنێت 
. عەمان خۆی پێشکەش دەکات وەک شوێنێکی 

ئەلتەرناتیف بۆ ورک شوپ و سیمینارەکانی 
یۆنیسکۆ . رێکخراوی نەتەوە یکگرتوەکان بۆ 

پەروەردە و زانست وکولتور لە هەوڵ و کۆششی 
ئەوە دایە ئاستی خوێندن لە زانکۆکانی عێراق 

بگەێێنێتە ئاستی سەردەمانی جارانی . سەرەتاش 
مەبەست ئەو بوو داتا و زانیاری کۆبکرێتەوە و 
دیاری بکرێت کە چەند سەنتەری توێژینەوەی 

زانکۆیی و نازانکۆیی هەیە و دووبارە لە عێراق 
و زیندووکردنەوەیان بە چ شێوە و شێوازێک 

دەکرێت . سامیە شەعراوی باس لە سەد و نۆ 
سەنتەری توێژینەوە لە عێراق دەکات . ئەوەی 

لە پلەی دووەمیش دێت مسۆگەرکردنی کواڵیتیە 
. مامۆستایانی زانکۆکانی عێراق سەردانی 

عەمان ئەنجامدەدەن و بەشداری لە ورک شۆپ 
و سیمینار دەکەن ، وەزارەتی خوێندنی بااڵ و 
توێژینەوەی زانستیش دەبێ ستروکتورەکانی 
بۆ دروست بکات بۆ ئەوەی بەرەوپێشچوونی 
زانکۆکان کۆنترۆل بکرێن . چواردە زانکۆ لە 

واڵتانی ڕۆژئاوو لە پاڵ ئەوانیشەوەو لە لوبنان 
و ئوردون و تورکیاش بەشداری لە بەرنامەی 

یۆنیسکۆ دەکەن . لە ئەڵمانیاەوە زانکۆ هامبۆرگ 
بەشداری دەکات . یۆنیسکۆ لەگەڵ بڕیاردەرانی 

زانکۆکاندا زۆر لە نزیکەوە هاوکاری دەکات : 
»بۆ ئەوەی شتێک بگۆڕدرێت ، ئەمە پێویستە« 

شەعراوی ئاماژەی پێ دا. جگە لەمەش لە 
گوتەکانی هاتووە کە »ئێمە خۆشحاڵین لە 

مەڕ ئەو هاوکاریە باشەی لە ٢٠١١ ەوە لەگەڵ 
وەزیری خوێندنی بااڵ و توێژینەوەی زانستی 

عێراق عەلی االدیب و لە الیەن حکومەتی هەریمی 

کوردستانیشەوە لەگەڵ وەزیران دالوەر عەالدین 
و عەلی سەعید پەیڕەو دەکرێت . هەموویان 

سوورن لەسەر ئەوەی پەرەسەندنی واڵتی عێراق 
لە ڕێگای خوێندن بەشێوەیەکی بەرجەستیی 

بەرەوپێشەوە ببەن« .  
لە پاڵ کێشەی ئەمن و ئاسایش ئەو 

کەلێنەی لە نێوان شیعەو سوننەدا هەیە لە کاتی 
ئێستادا ئەم هاوکاریە لە بواری زانکۆکاندا 

سەخت دەکات . بە بۆچوونی دکتۆر عەمار 
حەسەن السەحراوی ، کە جێگری سەرووکی 
پاشکۆی کولتوری لە باڵوێزخانەی عێراقدا لە 
واشینتۆن و هەتا ٢٠١١ دا جێگری وەزیری 

خوێندنی بااڵو توێژینەوەی زانستی عێراق بووە 
، سیاسەتمەداران رۆڵێکی ئێجگار گەورە دەگێرن 
لە پرۆسەی خوێندن . دکتۆر السەحراوی گلەیی 
ئەوە دەکات کە »کاتێک حکومەت خاوەن بڕیار 

بێت ، هەرگیز شیاوترین خەڵکی شارەزا و پسپۆر 
لەسەر پۆستە پلە بەرزەکان دانامەزراندرێن« . 
لەجیاتی ئەمە ، وەک ئاماژەی پێ دەکات ، ئەو 

پۆستانە بە پێی پێوەری تایەفەرگەری و ئایینزایی 
دەدرێن ، بەاڵم نەک لەسەر بنەمای پسپۆڕی و 
شیانداری . دکتۆر السەحراوی دەڵێت : »ئێمە 

پێویستیمان بە نامەرکەزیەت هەیە« لەبەر ئەوەی 
ئیدارەو کارگێڕی رۆڵێکی ئێجگار کەورە دەگێڕن 
، بەپێچەوانەی زانست کە ڕۆڵی ئێجگار بچووکە . 
»جگە لەمەش سەرووک زانکۆکانیش دەسەاڵتێکی 

زۆر گەورەیان لەبەر دەستدایە ، ئەمەش دەبێتە 

مایەی ڕێگری لە گۆڕانکاری بەرەو باشتر« . 
دکتۆر السەحراوی درێژە بە وتەکانی دەدات و 

دەڵێ کە زۆربەی سیاسەتمەداران ئامادەن یاسا 
پێویستەکان بگۆڕن ، بەاڵم ئیش و کاری پەرلەمان 

جیڕ و قورسە . بە ناشوکری نەبێت : هەرچەندە 
بە دیموکراسیبوون پرۆسەیەکی درێژ خایەنە ، 

ئەمڕۆ روونی و شەفافیەتێکی بەرچاو هەیە زیاتر 
لە پێشوو . دکتۆر السەحراوی دەڵێت »خاوەنی 

بڕیار کەوتوتە ژێر فشاری گشتی شەقام« . بەش 
بەحاڵی خۆی جگە لەمەش ئارەزوومەندی ئەویە 

کە ژمارەی زانکۆی ئەهلی تایبەت زیاد بکات ، 
ئەمەش دەبێتە مایەی هاندانی داهێنان و هێنانی 

وەبەرهێنان لە دەرەوەی واڵتەوە بۆ عێراق . بەاڵم 
ئەمەش دەوەستێت سەر باری ئاسایشی واڵت .     
باری خوێندنی زانکۆ لە ناوچەی هەرێمی 
کوردستان جیاوازی هەیە . لەوێ بارودۆخی ئەمن 

و ئاسایش ئارامترە بە بەراورد ، لەبەر ئەمەش 
هاوکاری لەگەڵ دەستەخوشکە نێودەوڵەتیەکان 
ئاسانترە . لە هەرێمی کوردستان نۆزدە زانکۆ 
هەیە کە دەوڵەتین یاخود لە الیەن دەوڵەتەوە 

پەسەندکراون ، لەوانەش زانکۆی ئەمریکی عێراق 
لە سلێمانی کە خوێندنی بە زمانی ئینگلیزیە . 

بە شێوەیەکی گشتی کۆی خوێندکاران 
لە ناوچەی هەرێمی کوردستان لە ناوچە 

کوردنیشینەکەی باکووری عێراقدا نزیکەی سەد 
هەزار دەبن ، نزیکەی نیوەی ئەو خوێندکارانە 

کچن . حکومەتی کوردیش هاوکاری بتەو و 
سەرکەوتوو لەگەڵ دەزگای داد دەکات . دکتۆر 

عەمار السەحراوی دەڵێت »پێشکەوتنەکانی 
کورد بۆ منێش جێی سەرنجن« . دیپلۆماتکاری 

ناوەندی عێراقی دکتۆر عەمار السەحراوی 
ئاماژە بەوەش دەکات کە کورد لە پێش 

بەشەکانی تری عێراقەوەیە بە زیاتر لە دە 
ساڵ . دوای شەڕی کەنداو لە ساڵی ١٩٩١ دا 

دەسەاڵتی واڵتانی ڕۆژئاوا قەدەغەی فڕێنی 
)نۆ فاڵی زۆن( فرۆکە جەنگیەکانی عیراق 

بەسەر ئاسمانی ناوچە کوردیەکاندا سەپاند 
و لەو کاتەوە کورد لەو ناوچەیەدا خۆی 
حوکمڕانی خۆی دەکات . لەسەر ڕێگای 

تورکیاوە دەروازەیەکی کراوەی هەبوو بۆ 
بەدەستهێنانی زانستی رۆژئاوا . کورد ئەم هەل 
و دەرفەتە مێژوویەی قۆست بۆ درووستکردن 

و دامەزراندنی ژێرخانی دەوڵەتی ، ئەمە 
زەمینەی خوێندنی زانکۆشی گرتەوە .

بەش بە حاڵی عێراق ، دکتۆر عەمار 
السەحراوی سەرەڕای رەخنەکانی لە باری 

ئێستادا ، هیوا دەبێنێت  و دەڵێت کە زۆربەی 
زۆری سیاسەتمەدارانی عێراق دانیان بەوە 
هێناوە کە سیستەمی نوێی خوێندنی زانکۆ 

ڕێگایەکە  بەرەوە ئایندە . ئەو دەڵێت : »ئەگەر 
تەنها یەک ساڵ ئەمن و ئاسایشی ڕاستەقینە 

سەقامگیر بێت ، ئەوا بێگومان هەنگاوێکی 
گەورە بەرەو پێشەوە دەنێن« .

پـرۆفـیـسۆر عـبد ذیـاب العـجـێلی وەزیـری 
خـوێـنـدنـی بـااڵ و تـوێـژنـەوەی زانـستی 

پـێـشـووی عـێـراق

دکـتۆر عـەمـار حـەسـەن الـسـەحـراوی ، 
شـارەزای خـوێـنـدنی بـااڵ و دیـپـلۆمـاتـکـار لـە 

بـاڵوێــزخـانـەی عـێراق ، واشـیـنـتـۆن

»دەزگـای داد کـەش و هـەواێـەکی 
زۆر بـاشی دابـین کـرد بـۆ 

خـوێنـدکـاران. بـۆ هـەموویـان 
ئەڵمـانیـا جـێی سـەرنـج 

ڕاکـێـشـانـە«

پرۆفیسۆر فازل العامیری ، پاشکۆی کولتوری 
باڵوێزی عێراق لە بەرلین یاوەر بوو لەگەڵ 

ئەو هاوکاریەی کە لەگەڵ دەزگای داد 
ئەنجامدەدرێت . لەکۆبوونەوەیەکی خوێندکاران 

تواناسازی عێراق  بە خۆشحاڵیەوە قسەو 
باسی بە چڕی دەکرد  لەگەڵ خوێندکارەکان                                                                                                                                     
                                                                             

»ئـەگـەر تـەنها یەک ساڵ ئەمن 
و ئـاسـایـشی راسـتـەقـیـنە 

سەقامگیر بێـت ، ئەوا بێـگـومان 
هـەنـگاوێکی گـەورە بـەرەو 

پێـشـەوە دەنـێن«

لە رووخانی ڕژێمی 
دیکتاتۆری بەعسەوە بە الی 

کەمەوە پێنج سەد 

 5٠٠
مامۆستای زانکۆ
مامۆستای زانکۆی تریش 
واڵتیان بە جێ هێشت 

 ٢٠٠٠
کوژران و زیاتر لە دوو هەزار
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مـحـەـمەد الـمـالـیـکـی                                                                                                                                    
                     
خوێندکاری بەشی ئینگلیزیە لە زانکۆی بەسراداو کارنامەی دوکتۆرا دەنووسی لە زانکۆی 
هومبۆلت لەبەرلین . کارنامەکەشی ئەم ناونیشانەی هەیە : »من بە شێوەی رەخنەگری 
بیر دەکەمەوە ، لەبەر ئەوە من هەم« : پیادەکردنی لێزانینی بیرکردنەوەی رەخنەگری لە 
موحازەرە وتنەوەدا بە خوێندکارانی بەشی ئینگلیزی لە زانکۆ بەسرەدا لە عێراق

وێــنـە                                                                                                                                                                خــوێـنــدکــاری 

»نـوێ ، جـیـاواز، 
هــانــدەر« :

خـوێـنـدکـارانی 
تواناسازی دەربارەی 
ئـەزمـوونی خـۆیـان 

لـە زانـکـۆکـانـی 
ئـەڵـمـانـیـا

<< بۆ خۆی زیادەڕەوەیە من ئەمە بڵێم ، بەاڵم سەرەڕای ئەوەش من هەر دەیڵێم : دەزگای داد زۆر مەزنە . 
یەکەم لەبەر ئەوەی هەل و دەرفەتی بەمن بەخشی کە لە ئەڵمانیا بخوێنم . دووهەمیش لەبەر ئەوەی کە لە ڕێگای 

کارمەندانیان بەشێوەیەکی زۆر جوان هاوەڵی من و خێزانەکەم بوون کە لە ئەڵمانیا پەرەی سەند ، منداڵی دووهەمان 
لێرە لە دایک بوو . سێهەم لەبەر ئەوەی بە بەردەوامی کۆبوونەوەی خوێندکارانی تواناسازی ساز دەکرا . ئەم 

ئاڵوگۆڕکردنە هەمیشە بوو بە مایەی یارمەتی بۆ من تاکو چاو لەسەر خوێندنەکەم دانێم و بە هەوەسەوە خۆمی بۆ 
تەرخان بکەم . وەک زۆربەی ئێمەو مانان سەرەتا بارو دۆخەکە لە ئەڵمانیا جێی مەترسی بوو ، پێش هەموو شتێکیش 

لەبەر زمانەکەی . ئەمڕۆ ئەتوانم بڵێم : هیچ شتێک ئاسان نییە ، بەاڵم هیچ شتێکیش مەحاڵ نییە . مرووف دەبێ بە 
ڕێگای خۆی بڕوات و بڕیارەکانیشی بە خۆی بێدات . لەم چوارچێوەیەدا هەر کەسیش دەبێ سوود لە هاوکاری باش 

وەربگرێت کە لێرەدا هەیە . ئەوەی کە من فێری بووم و بایەخی دەدەمێ ئەو سیستەمە کۆمەاڵیەتییە لە ئەڵمانیا ؛ لێرە 
هەموو مرووڤەکان یەکسانن . من بەرلینم زۆر خۆش دەوێت . بەرلین شاریکی جیهانیە کە تیایدا بووم بە مروڤێکی 
کراوە . شتێکی تریش : سرووشتی شارەکە زۆر نایابە . من دەمەوێت دوای گەڕانەوەم بۆ عێراق کار لەسەر ئەوە 

بکەم کە سیستەمی خوێندن لە زانکۆکاندا ریفۆرم بکرێت و چاکسازی بۆ بکرێت .  
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بـنـار جـەالل عـەلـی                                                                                                                                           
خوێندکاری زانکۆی سلێمانیە و خوێندنی ماستەری بە پێی بەرنامەی ماستەر                
بە ئینگلیزی لە ئەندازیاری پزیشکی زیندەوەری تەواو کرد لە زانکۆی مارتین - 
لوتەر لە هالە – ڤیتینبێرگ . لە چوارچێوەی ماستەرنامەکەیدا لەسەر شێوازێکی 
تیمارکردن لە چارەسەرکردنی نەخۆشی شێرپەنجەی خوێن لە نەخۆشخانەی 
زانکۆی الیپتسیگ کار دەکات . 
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<< ئەو ستاندارد و ئاستە بەرزەی 
لە  نەخۆشی شێرپەنجە  توێژینەوەی 
ئەڵمانیا جێ سەرنجی گەورەیە بۆ 

من. ئەندازیاری پزیشکی زیندەوەری 
لە بەشە تەکنیکیەکەیدا  بەتایبەت   –

– سەرەتا دەبوو خۆمی لەگەڵدا 
بدۆزمەوە و هیچ ئاسان نەبوو. بەاڵم 

لەدواییدا سەرکەوتوو بووم. لەگەڵ 
زمانی ئەڵمانیش کێشەی خۆم هەبوو. 

تواناسازی  ئامۆژگاری هەر خوێندکارێکی 
نوێ دەکەم تا زووە، باشتریش وایە 
هەر لە ماڵەوە ، دەستی پێ بکات بە 

وەرگرتنی وانەی زمانی ئەڵمانی. ئەوسا 
ڕەنگە ئاسانتر بێت پەیوەندی لەگەڵ 

ئەوەشی  بکرێت.  ئەڵمانەکاندا درووست 
کە یارمەتیدەرە، ئەگەر بێت و کۆرسی 

ئاڕاستەوانی هەبێت سەبارەت بە کولتور 
و سیستەمی خوێندن لە ئەڵمانیا. ئەوەی 
لە پاڵ خوێندنەوە بە باشی دەزانم هەلی 

گەشت وسەفەرکردنە. بەش بە حاڵی خۆم 
بۆ نموونە سەردانی مۆزەخانەی زۆر 

نایابم ئەنجامدا لە فەرەنسا و بەلجیکا و 
هۆڵەندا . کارێکی زۆر جوانە ئاشنایی 

لەگەڵ کولتوری تردا پەیدا بکەیت. 
ئامۆژگاری هەموو خوێندکارانی تر لە 

بەرنامەی تواناسازی دەکەم: کراوە بن بۆ 
شتی نوێ و ئەوەندەی دەکرێت فێر بن و 
تا دەکرێت هێز و توانای لەوە وەربگرن. 

<< سەرەتا لە شتوتگارت دەستم 
بە خوێندن کرد، بەاڵم لەوێ لەگەڵ 

سەرپەرشتیارەکەمدا پێک نەهاتم و ڕێک 
نەکەوتم لەبەر ئەوە خوێندنم گۆڕی بۆ 

زانکۆی بۆخوم. لەوێ سەرپەرشیارەکەی 
ئێستام پەیدا کرد کە یارمەتی زۆرم 
دەدات بە بێ ئەوەی هیچم بەسەردا 

بسەپێنێت. من زۆر خۆشحاڵ بووم کە 
لە بەرنامەی تواناسازی دەزگای داد 

وەرگیرام. دەزگای داد ناوبانگێکی باشی 
هەیە و ئەمەش کارەکە ئاسانتر دەکات 
بۆ ئەوەی وەک خوێندکاری دکتۆرا لە 

بەرنامەی تواناسازی لە الیەن زانکۆیەکی 
ئەڵمانیەوە وەربگیرێت. کۆمەککاری 

داراییش زۆر گرنگە چونکە بەم شێوەیە 
دەتوانیت بەتەواوی خۆت تەنها بۆ 

خوێندنەکەت تەرخان بکەیت. هەرچەندە 
لە ئەڵمانیا لە پاڵ خوێندەوە کاتم کەمترە 

وەک لەوەی لە عێراق ، بەاڵم ، هەرچەندە 
ناودژیشە، ئا لێرەدا من دەستم پێکرد عود 
بژەنم. بەاڵم لە هەمووی گرنگتر بێگومان 

خوێندنەکەیە. خوێندنی دکتۆرا و کاررنامە 
نووسین بەتایبەت لە سیستەمی زانکۆیەکی 

بیانیدا بێگومان خۆ لە گرەونانە )تحدی(. 
مروڤ دەبێ سەرکەوتووانە فریای ئەوە 

بکەوێت کە بەبەردەوامی بەرهەمدار و 
داهێنەر و هاندراو بمێنێتەوە. ئەوەی کە 

هانی من دەدات ئەو ئارەزوویە دوای 
گەڕانەوەم بۆ عێراق هاوکاری لەوە بکەم 
کە زانست و ئابووری هاوکاری یەکبن. 

عێراق واڵتێکە سەرچاوەی زۆر گەورەی 
هەیە لە هەر روویەکەوە. بەاڵم ئەمانە 

بهێنرێن.  بەکار  باشتر  دەبێت 

زێـوەر حـوسـێـن شـاهـیـن 
ئەندازیاری میکانیکە لە عێراق و وەک هەڵسوڕاوێک لە کەرتی تایبەت کاری                      
کردووە . ئێستا تەکنۆلۆژیای گەرما و سەرما و هەواسازی دەخوێنێت لە 
سەر ئەندازیاری میکانیک لە زانکۆی رووەر لە بۆخوم . وزەی شیاوی 
نوێکردنەوە بابەتەکەیەتی و بابەتی کارنامەی دکتۆراکەیشی ناونیشانی 
ئەمەیە : پەرەپێدانی بە میکانیزمی چڕی کەمکراوەی کیمیاوی بزوێنەر بۆ 
بەرهەمهێنانی سووتەمەنی ژیداری . 
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<< سەرەتا خوێندن زۆر قورس 
بوو لەبەر ئەوەی سیستەمی توێژینەوە و 
خوێندن ناموو بوو. ئێستا دڵنیا بووم کە 
ئەتوانم بەو زانستە نوێەی لێرە لەسەر 

تەکنیکی ساردکردنەوە بەدەستم هێناوە، 
بەردەوامی بدەمێ لە ئایندەی ئەکادیمی و 

پێشەێێم لە بەغدا. ئەوی من لێرە زۆر چێژی 
لێوە دەبینم، ئەو بابەتانەن کە لەدەرەوی 

زانکۆدا پێشکەش دەکرێن بۆ ئەوەی شتی 
نوێ وەک ئەزموون فێر ببم. بۆ نموونە من 

لێرە فێری مەلەوانی و سەماکردن بووم. 
من پێش ئەوەی بێم بۆ ئەڵمانیا هەندێک 

گومانم هەبوو لە بیروکراتی ئەڵمانی، بەاڵم 
کارمەندانی دەزگای داد ئەم گومانەیان 

پووچەڵ کردەوە و زۆر بەباشی هاوکاری 
منیان کرد. بۆ من ئەڵبەتە زۆر یارمەتیدەر 

دەبوو گەر توانای ئەو هەبوایە لە سەرەتاوە 
بەشداریم بکردبایە لە کۆرسێکی چڕو پڕ لە 
پەیوەندیکردن لەسەر ئاستی رووناکبیری. 

من زۆر بەختەوەر بووم کە دەرفەتی ئەوەم 
بۆ رەخسا لە درێزدن شوقەیەکی بەشداری 

پەیدا بکەم ، ئینجا هەر لەوێوە هەموو 
شتێک ئاسان بووەوە. بۆ هەر خوێندکارێکی 
تواناسازی لە ئایندەدا سێ ئامۆژگاریم هەیە:  

سەرتا کار بکە و خۆت زۆر ماندوو بکە، 
دواتر خۆشی ببینە! داوای یارمەتی بکە – 
بەاڵم پێشتر هەوڵی ئەوە بدە کە بە خۆت 

کێشەکان چارەسەر بکەیت )بە الی کەمەوە 
یەک جار( ! دەستپێشخەری بکە بۆ ئەوەی 

تێکەاڵوی کۆمەاڵیەتی )اندماج( بە دی بهێنیت! 
ئەڵمان کراوەن بۆ خەڵکی نوێ – بەاڵم لە 

خۆیانەوە دەست بە پەیوەندی ناکەن، ئەوان 
ڕەچاوی سنووری تایبەتمەندی دەکەن.

زەیــد الـنــوعـێـنـی                                                                                                                                   
   دەرچووی فیزیایە لە زانکۆی واڵتەکەی کە زانکۆی کوفەیە لە نەجەف و 
بابەتەکەی لە زانکۆی رووپرێشت – کارلس لە هایدلبێرگ فیزیای پزیشکیە. 
سەبارەت بە کارنامەی دکتۆراکەی کار لە سەرەر تێزی »هەڵسەنگاندنی گوژمی 
پەرشبوو بەهۆی ڕوپێوی پالندانان و بە نموونەکردنی چارەسەری سەرچاوەکانی 
تیشکی X ئێکس بە بەکار هێنانی تەکنیکی مۆنتی کارلو»  

                     ئــەســاڵن کــەمــالــی
ئەندازیاری میکانیکە لە عێراق و وەک هەڵسوڕاوێک لە کەرتی تایبەت کاری خوێندکاری 
دکتۆرایە لە تەکنۆلۆژیای گەرما و سەرما و هەواسازی و پسپۆڕی هەیە لە ئەندازیاری 
میکانیک و سارکردنەوە . وەک دەرچووی زانکۆی تەکنیکی بەغدا ئێستا لە زانکۆی 
تەکنیکی درێزدن خوێندنی دکتۆراکەی تەواو دەکات و کارنامەی دکتۆراکەی دەنووسێت 
لەسەر »باشترین شێوەی ساردکردنەوەی تۆڕەکان لە دوورەوە« . 

<< بۆ من جێی سەرەنجێکی گەورەیە کە کاری زانستی و توێژینەوەی زانستی لە زانکۆکانی ئەڵمانیادا چەند بە 
شێوەیەکی پرۆفیشاناڵ و بەوردی ئەنجام دەدرێن. لە سەرەتادا بۆ من هیچ ئاسان نەبوو لەسەر ئەم ئاستە هاوشان 

بم، بەتایبەت لەبەر ئەوەی خوێندکاری دکتۆرا دەبێت زۆربەی کارەکان بە خۆی و بە سەربەخۆیی ئەنجام بدات. 
ئاشکرایە کە خوێندکاری دکتۆرا کاتی نییە بۆ ئەوەی یارمەتی هەموو ئەو خوێندکارانە بدات کە لەناو پرۆسەی 
توێژینەوەکدا لەگەڵیدان. بەاڵم من لەو بڕوایە دام کە من دواتر توانیم سەربەخۆ دەستم لە هەموو کارەکان گیر 

بێت و کارنامەی دکتۆراکەم دەست پێبکەم. هەمیشە ئەتوانم پشت ببەستم بە هاوکاری سەرپرشتیارەکەم، هەروەها 
کارمەندانی دەزگای دادیش. من دەبێ بەڕاستی بڵێم : ئەمانە کەسانێکی زۆر سەرسووڕێنەرن کە کاری زۆر بۆ ئێمە 

ئەنجام دەدەن، ئەمەش بەم شێوەیە چاوەڕوانیم نەدەکرد. من شانازی بەوە دەکەم کە توێژینەکەم لێرە لە ئەڵمانیا 
چەند دانپێنانێکی بە خۆوە بینی و هیوادارم کە بتوانم لە عێراقیش بەردەوام بم لەسەری. خەونی من ئەوەیە کە بتوانم 

لە زانکۆکەم لە نەجەف بەشی فیزیای پزیشکی دامەزرێنم و جگە لەمەش کە بتوانم لە رادیولۆژی و توێژینەوەی 
شێرپەنجە کار بکەم. ڕاستی ئەوە کە نەخۆشخانە لە نەجەف دەزگای کۆمپانیای سیمێنز وەردەگرێت کە من لەسەری 

فێکراوم، ئەمە کارێکی زۆر نایابە.   
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                     نـەبـیـلـە عـادل مـحـەمـەد 
دەرچووی کیمایە و خەڵکی بەغدایە وناوەندی بابەتەکەی توێژینەوەی 
پۆلیمەرە . لە زانکۆ تەکنیکی بەرلین کارنامەی دکتۆرا دەنووسی لەسەر : 
ريۆلۆجياو کارلێکی ماددە تێکەڵەکان وتایبەتمەندی پۆليمەری نانو                                                                                         

<< ئەوەی کە نایابە : لە ئەڵمانیا مروڤ ئەتوانی ژێانی دڵنیایی بگوزەرێنێت و ئەگەر مرۆڤ هەستی دڵنیای 
هەبێت، ئەوا ئەتوانی بەتەواوی خۆی تەرخان بکات تەنها بۆ کارەکەی و خوێندنەکەی. جگە لەمەش مرۆڤ ئەتوانێت 

جێژ لە ژیان وەربگرێت . ئەوەی کە من بە قورسی ئەزانم، جیابوونەوەیە لە خێزان و کەس و کار. هەرچەندە کچەکەم 
الی منە، بەاڵم ئەگەری دەعوەتکردنی کەس وکار، بۆ نموونە دایک و باوک، بۆ سەردانێک تا ڕادەیەکی زۆر سەختە. 
ئەوەی بە شێوەیەکی تایبەت جێی سەرنجە بۆ من و بە دڵمە لە زانکۆکانی ئەڵمانیدا ئەوەیە کە خوێندکاران ئەتوانن 

یاخود دەبێ سەربخوو کار بکەن. بۆ خوێندکارانی عێراقی ئەوە ئەزموونێکی تازەیە. جگە لەمەش کێشەی زمانی ئەڵمانی 
هەر هەیە. من خۆشحاڵم کە کارمەندانی دەزگای داد وەک هاوکارێک لە پاڵمدان و هەمێشە ئامادەن بۆ یارمەتی ئەگەر 
پرسیارم هەبێت. بۆ ئەو خوێندکارانەی دوای ئێمە دێن باشترە ئەگەر هەندێک زیاتر وانەی زامنی ئەڵمانی وەربگرن و 
زیاتر لەسەر کۆمەڵگای ئەڵمانی شارەزایی پەیدا بکەن چونکە کۆمەڵگای ئێمە ئێجگار زۆر لەوان جیاوازە. ئەتوانم بە 

ویژدانی تەناییەوە بە خوێندکارانی توانسازی بڵێم ئەوانی لە ئایندە دێن: پشوو درێژ بن ، هەموو سەرەتایەک سەختە، 
بەاڵم لە کۆتاییدا سوودێکی ئێجگار زۆر لەم خوێندنە وەردەگرن. کاتێک ئەگەڕێمەوە بۆ بەغدا، لەوێ لە زانکۆ بەردەوام 

توێژینەوە ئەنجام دەدەم و موحازەرەش دەڵێمەوە. 
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موعین محمەمەد مستەفا لە یەکێك لە ئوتێلەکان 
لە کاتی سیمینارێک لە پێش گروپێک لە 

خوێندکاران وەستاوە و بار و دۆخەکەی پێ 
سەختە . نەک لەبەر گوێگران، ئەوان هەموو 

خوێندکاری تواناسازین و کوردن وەک خۆی. 
هەموویان لێی تـێـدەگەن زۆر بە باشی ، 

بەاڵم کاتێک کە باسی ژیانی ڕۆژانەی وەک 
خوێندکاری دەرمانسازی لە بۆن دەکات. چونکە 

موعین محمەمەد مستەفا بەهەر کوێ دەڕوانێت 
هەر هەمان ئەنجام دبینێت: زمان، ئیجرائاتی 

وەرگرتن ، پەیڕەو پرۆگرامی خوێندن – کێشە و 
کێشەو کێشە. ئوف دەکێشێت و دەڵێت »ماندوو 

بوون و ئەرک کێشان«ە. سەرەڕای ئەمەش 
مرۆڤ نابێـت هزری ئەوە لە موعین بـکـات 

وەک بێزارێکی کۆڵدەر کە لە خوێنـدنەکەی لە 
ئەڵمانـیا پەشـیمان بووە . بەڵکو بە پێچەوانەوە. 
هێچ گومانێک ناکات کاتێک کە باس لەو هەموو 

ئەزموونە دەکات کە وەک خوێندکارێکی 
تواناسازی دەزگای داد هەر لەسەرتای ٢٠١٢ 

ەوە لە ئەڵمانیا کۆی کردۆتەوە: ئەو خۆشی 
خۆی هەبووە لەو خۆ لە گرەونانانە کە توانی 
بەسەریاندا زاڵ بێت و ئارەزوومەندی ئەوانی 

ترە کە بەڕیوەن و دێن.  
هەموو خوێندکارە عێراقیەکانی 

بەرنامەی تواناسازی دەزگای داد ئەم بۆچوونە 
ئەرێنیەیان نییە سەبارەت بەو داواکاریانە کە 

لە ژیان و ڕۆژانەی خوێندیاندا لە زانکۆ لە 
ئەڵمانیا بەرەورووی دەبن. زۆر کەم لەوان 
وەک موعین ئەڵمانیەکی باش  و جوان فێر 
بوون. بەاڵم ئەوەی کە خوێندکارانی عێراق 

لە سااڵنی مانەوەیان لە ئەڵمانیا، چ وەک 
ئەکادیمی و چ وەک مروڤ، سوودی زۆری 

دەستپێشخەری زانستی لە دەرەوە دارایی 
دەکرێت . ئامانجی بەرنامەی بەغ - داد ئەوەیە 

کە سااڵنە هەل و دەرفەت بۆ ئەوپەڕی سەد 
خوێندکاری عێراق بۆ ماستەر و دکتۆرا لە 

ئەڵمانیا بەرخسێت . ئەم بەخشینەش )منحـة( 
دەکەوێتە دەرەوەی بەرنامە ئاسایەکەی دەگای 

دادەوە. سەبارەت بەم خوێندکارانە بەردەوام 
هەڵسەنگاندن ئەنجام دەدرێت کە ئایا چ 

جۆرە کۆمەک و هاوکاریەک بۆیان پێویستن 
و دەرەقەتی کامە داواکاری دێن؛ هەروەها 

دەبێ هەمیشە بااڵنسی هاوکاری دامەزراوە 
پەیوەندیدارەکان لە عێراق و لە ئەڵمانیا بکرێت.        

لە ساڵی ٢٠١٣ دا بەشی یەکەمی 
خوێندکارانی تواناسازی گەڕانەوە بۆ 

زانکۆکانیان لە عێراق . ئەوەش مەرجێکە بۆ 
بەخشین کە دەبێ پاش تەواوبوونی خوێندنیان 
لە ئەڵمانیا بۆ ماوەی چەند ساڵێک لە زانکۆکانی 
عێراق یاخود لە دەزگا دەوڵەتیەکان کاربکەن 
و لە ئاوادانکردنەوەی واڵت  بەشداری بکەن. 
هەندێک لەو ئەکادیمیە گەنجانە هەر لە ئێستاوە 
پالنی زۆریان هەیە، هەندێکی دیکەشیان پڕ 

لە نیگەرانین لەبەر ئەوەی بۆ ئایندەی خۆیان 
لە عێراق ئاسوویەکی بەرتەسک دەبینن. 

باری سیاسی و ئابووری گرژە و گرووپە 
ڕەچەڵەکەکان زیاتر لەیەک ترازاون وەک 

لەوەی لەیەک نزیک ببنەوە. تەنانەت دەزگای 
دادیش دەبوایە باجی ئەوە بدات و بەرنامە 

پێشکەشکراوەکانی دابەش بکات، ئێستا 
بەرنامەکانی تواناسازی کورد – داد و ئیبن 
خەلدوونیش هاتنە پاڵ بەغ – داد ەوە. ئەم 
بەرنامە جیاکراوانە ، وەک هەریدی دەڵێت، 
»ئاوێنەیەکە بۆ ناتەبایی لە واڵتی عێراق«. 

لێ وەردەگرن، ئەمە جێی پرسیار نییە. ئەمە 
بە خۆشیان جەختی لەسەر دەکەن و چاودێر 

و سەرپرشتیارەکانیان لە دەزگای دادیش 
ئەمە دەبینن . بۆ نموونە دەنیزە ڤالتەر کە 
ئاگاداری و چاودێری ئەو خوێندکارانەی 

توانسازی دەکات کە لە دوای ساڵی ٢٠١٠ 
ەوە هاتوون دەڵێت: »هەموویان کراوەتەر 

بوون«. سەرەتا ئەو هەڵوێستە کەم تەرخەمەیە 
کە خوێندکارەکان لەگەڵ خۆیان هێنابوویان 

سەبارەت بە پابەند نەبوون بە کات و مەوعید 
تا ڕادەیەکی زۆر بوو بە مایەی بێزاری و 

کۆڵدان بۆ خاتوو ڤالتەر و هاوکارانی. کە چی 
ئێستا، خاتوو ڤالتەر لە درێژەی گوتەکانی 

دەڵێت، »ئەوان هەموویان بوونەتە جێی متمانە 
و ئێمە کەمتەرخەم بووین«. هەر دوو الیەن 
لەیەکتر فێر دەبن. بۆ خۆشی ئەمە مەبەستە 
لەم بەرنامەی ئالوگۆڕکردن: هەر دوو الیەن 

لە یەکتر باشتر تێبگەن. ئەلیکساندەر هەریدی، 
سەرووکی هۆبەی عێراق لە دەزگای داد، بە 
زەردەخەنەیەکەوە ناوی »لەیەکگەیشتنی نێو 
میلەتان«ی لێ دەنێت و دەڵێت، »هەر چەندە 

ئەمە وشەیەکی مۆدە کۆنە، بەاڵم من زۆر 
حەزی پێ دەکەم«.        

تـازەواڵتـی ئـەکـادیـمی                                                                                                                                     
بەرنامەکانی تواناسازی دەزگای داد بە ناوە 
داهێنەراوەکانی بەغ – داد و کورد – داد و 

ئیبن خەلدوون لە پاڵ ئەو هاوکاریە زانکۆییە 
عێراقیە – ئەڵمانیەوە )بڕوانە اڵپەرە ٩٢ – ١١٥( 

دڵی دووهەمـی دەستەخوشکیە ستراتیژیە 
ئەکادیمیەکانی ئەڵمانـیایە لـەگەڵ عێـراقـدا کـە 

لـە خـەزنـەی وەزارەتی دەرەوە بۆ کاری 

لــە نــێــوان 
خــۆ لــە گــرەونــان

و 
داهــێــنــان 

دەق: کـاتـریـن ڤـێـبـەر – کـلـووڤـەر، وێـنـە: مـەتـیـن یـڵـمـاز
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<< کاتێک لە کانوونی دوەمی ٢٠١٢ 
دا وەک خوێندکاری تواناسازی بەرنامەی 

کورد – داد هاتمە ئەڵمانیا، یەکسەر دەستم 
بە کۆرسی زمانی ئەڵمانی کرد. پێشتر، 
ئەوەی ڕاستی بێت، یەک وشە ئەڵمانیم 

نەدەزانی. بەاڵم ئێستا زمانی ئەڵمانی بۆتە 
جۆرێک لە ئارەزوو )هوایة( بۆ من. زمانی 

ئەڵمانی بۆ من لەوە زیاترە کە ئامێرێک بێت 
بۆ ئەوەی بتوانی بەسەر خوێندەکەدا زاڵ 
بیت. من بە خۆشحاڵیەوە دەخوێنمەوە، بە 
تایبەت کتێبی ڕەخنەی گاڵتەجاڕی و جگە 
لەوەش لە یوتیوب یاخود لە تەلەفیزیۆندا 

تەماشای بەرنامەی ئەڵمانی دەکەم، بۆ 
نموونە گۆڤاری زانست بەناوی »کوارکس 

و کۆ« (Quarks & Co) – لەم بەرنامانەدا 
مرۆڤ لە پاڵ هەموو شتێکەوە زمانیش 

زیاتر فێر دەبێت. من بە توندی ئامۆژگاری 
هەموو خوێندکـارێـکی نوێی تواناسـازی 

دەکەم زمانـی ئەڵمانـی بـە بـاشی فێر بێت 
چونکە ئەمە دەرگاهایەکی زۆر دەکاتەوە. 
بێگومان منیش سەرەتا چەند کێشەیەکم 

هەبوو، بە تایبەت سەبارەت بە زمانی 
ئاخاوتنی ڕۆژانە، بەاڵم ئێستا هەموو شتێک 

بە باشی دەڕوات. لە خوێندنەکەی من 
بەشی پراکتیک لە نیو ساڵی یەکەمدا ئیش 
و ڕەنجێکی زۆری دەویست لەبەر ئەوەی 

من دەبوایە بە تەکنیک ودەزگاو ئامێری 
نوێ کارەکان ئەنجام بدەم کە تا ئەو کاتە 

شارەزاییم لێ نەبوو. ئایندەی پێشەییم چۆن 
دەبێت، من هێشتا نازانم، بەاڵم لەو بڕوایە 
دام کە سەرەتا لە ناو زانست دەمێنمەوە. 
من هەموو شتێک کە فێری بووم بێگومان 

بە خوێندکارەکانم دەڵێـمەوە. بکرێت و 
چاکسازی بۆ بکرێت.  

مـوعـین مـحـەمـەد مـسـتـەفـا                                                                                                                                       
دەرچووی فیزیایە لە زانکۆی واڵتەکەی کە زانکۆی کوفەیە لە نەجەف و 
بابەتەکەیخوێندکاری دەرمانسازیە لە زانکۆی پزیشکی هەولێر لە هەرێمی 
کوردستان – عێراق خوێندنی ماستەری لە زانکۆی بۆن تەواو کرد کە ماوەی دوو 
ساڵی خایاند . لە ماستەرنامەکەیدا خەریکی بابەتی توێژینەوەی دەرمانسازی بوو.  

بـەرنـامـەکـانی تـوانـاسـازی ئـەڵـمـانـیـا – عـێـراق دەروازەی جـیـهـانی نـوێ بـۆ خـوێـنـدکـاران 
دەکـەنـەوەو چـاوەڕوانـی زۆریـان لـێ دەکـرێت لـە هـەمـان کـاتـدا 



بۆ ئەوەی هارکاریان ئەنجام بدرێت 
لەم پرسەدا، لەسەر داواکاری دەزگای داد لە 

زانکۆی دویسبۆرگ – ئیسندا پێشکەشکاریەک  
بۆ ڕاوێژی رێخۆشکەری دامەزریندرا. بەاڵم 

سەرەڕای ئەمەش ئەم فێرکردنە چەند مانگیە ، 
بە پێی ئەزموونەکانی سەرووکی ئەم بەرنامەیە 

خاتوو رامۆنا کاراتاس، بەس نییە بۆ ئەوەی 
بتوانێت خوێندکاران لە گوزەرانی ئیش و 

کاروبار لە زانکۆدا بەرەو پێشەوە ببات. ئەوەی 
بۆ ئەوان نموونەییە: ساڵی ئامادەباشیە کە 

مەرکەزی بێت و لە الیەن زانکۆوە ڕێکبخرێت 
لەگەڵ کۆرسی رێخۆشکەری و زمان بۆ 

هەموو خوێندکارانی تواناسازی پێکەوە. بەاڵم 
ئەم جۆرە پەیڕەو پرۆگرامە پێویستی بە 

داراییکردنە کە لە ئارادا نییە.    

ئـاڵـوگـۆڕێـکـی هـاریـکـار
لە ئێستادا ماوەی بەرنامەی تواناسازی 
بۆ خوێندکارانی دکتۆرا بۆ سێ ساڵ و 
نیو سنووردارە. لەبەر ئەمەش زۆربەی 

خوێندکارانی دکتۆرا هەر لەسەرتاوە مەترسی 
ئەوەیان هەیە کە لەم ماوەیەدا فریای قورسایی 

کارەکانیان نەکەون. ئەوان بێگومان خۆزگەی 
ئەو دڵنیایەیان هەیە کە بۆیان هەبێت زیاتر 
بمێنەوە. هەرچەندە ئەم دەرگایەی پشتەوە 

بۆ درێژکردنەوەی ماوەی خوێندن بۆ ماوەی 
وەرزێکی تریش دەبێ تەنها بۆ حاڵەتی نائاسایی 

بکرێتەوە، کەچی چاودێرانی دەزگای داد 
رووبەرووی هیچ بابەتێکی تر نابنەووە هێندەی 

ئەم پرسە، وە بەتایبەتیش لە کۆبوونەوەکانی 
خوێندکارانی تواناسازی کە دەزگای داد 

بەبەردەوامی رێکیان دەخات و دەبەسترێن. 
لەم کۆبوونەوانەدا خوێندکاران ئاڵوگۆڕی 

ئەزموون و پالنیان دەکەن و گوێ لە سیمینار 
دەگرن  کەتیایدا زانیاری بەیەکتر دەبەخشن 
لەسەر بەرنامە کۆمەککاریەکانی تواناسازی 
تر و تۆڕە ئەکادیمیەکان و هاوکاریەکان لە 
گەڵ کەرتی ئابووریدا. زۆر جار مەبەستیش 

ئەوەیە بە خوێندکارانی تواناسازی ڕابگەێنرێت 
کە چەند ئەگەری زۆرە، گەر بێت و بە خۆیان 
دەستپێشخەری بکەن. موعین محەمەد مستەفا 

ئەمە بە راستیبین لە قەڵەم دەدات. ئەو دەزانێت 
کە »کەس لێرە چاوەڕوانی ئێمەی نەدەکر«. 
بە دەستەواژەیەکی تر: هەر لە کۆتاییدا دەبێ 
هەر کەس تەنها بە خۆی کۆنترۆلی دەماری 
خۆی بکات و تواناکانی خۆی بەسەلمێنیت . 

هەموو خوێندکارانی تواناسازی دەرەقەتی ئەم 
ئەرکە نایەن، بەاڵم زۆربەیان ڕەنجێکی زۆری 

بۆ دەخەنە گەڕ. ئەمە بریگیتە بازووش بە 
هەمان شێوە دەیبینێت کە دەڵێت »من رازیم 

ئەگەر هاوکاریمان بەشداریەک پێشکەش بکات 
لەوەی کە خوێندکارانی عێراق لە ئەڵمانیا 

بتوانن خوێندنەکەیان بە سەرکەوتووی تەواو 
بکەن – ئەمەش ئەو حاڵەتەیە لە الی زۆرینەی 
خوێندکارانی تواناسازی، ئەگەر بێت و بەسەر 

سەختیەکانی قۆناغی سەرەتادا زاڵ ببن«.  
ئەلیکساندەر هەریدی ئاماژە بەوە دەکات کە 

خوێندکارانی تواناسازی بۆ سەرکەوتنیان 
»وەک شێر خەبات دەکەن«. تەنانەت کاتیا 

پێتەرایت بەخۆشحاڵیەوە دەڵێت کە »خەڵکێکی 
زۆر باش پەرە بە خۆیان دێنن«. 
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ئەوەی ئەوان بە خۆیان و سەربەخۆ بەسەر 
کێشەکاندا زاڵ بن«. کارمەندانی دەزگای داد 
هاوکاری خوێندکارانی تواناسازی دەکەن چ 
بە تەلەفۆن و چ لە کفتوگۆی شەخسیدا بە 

ئامۆژگاری باش و دروست یاخود لە ڕێگەی 
دەعوەت کردنیان بۆ ورک شۆپ و سیمینار. 
ئا لێرەدا خوێندکارانی تواناسازی بە پراکتیک 

فێری ئەوە دەبن کە چۆن بتوانن سەرنجی 
پرۆفیسۆرێکی ئەڵمانی بۆ بابەتەکانیان ڕابکێشن 
یاخود چۆن دید و تێڕوانینێکی رەخنەگرانە لە 
گوتاری ئەکادیمیدا بە شێوەیەکی گشتی جێی 

ئارەزووە وە یاخود چۆن ئەتوانن بە باشترین 
شێوە خۆیان بەیەکداچوونێک لەگەڵ بابەتی 

ئەکادیمی دروست بکەن. بریگیتە بازوو دەڵێت: 
»ئێمە بە ئەنقەست جەخت لە سەربەخۆیی 

خوێندکاران دەکەین ، چونکە بە بێ ئەمە هیچ 
شتێک لە زانکۆیەکی ئەڵمانی بۆت ناسوڕیت«. 
دکتۆر خاتوو کاتیا پێتەرایت لە کۆمپانیای 

ڕاوێژکاری »ئەکسیس جێرمەنی ئیراک« 
جگە لەمەش گلەیی ئەوەش دەخاتە روو کە 

»وەزارەتی خوێندنی بااڵو توێژینەوەی زانستی 
بۆ بەرنامەی تواناسازی چاوەڕوانی هەڵەی 
لە دەزگای داد هەیە – ئەمەش بە هۆی کەم 

زانیاریە لەسەر سیستەمی خوێندن لە ئەڵمانیا«. 
بەاڵم دەزگای داد بەرپرس نییە لە ڕاوێژگاری 

گشتگیری لەگەڵ دابینکردنی شوێنی 
خوێندنیش. کۆمپانیاکەی خاتوو پێتەرایت هەر 

لە عێراق سیمینارێکی رێخۆشکەر بە پارە 
پێشکەش دەکات بە خوێندکاران سەبارەت 

بە سیستەمە جیاواز و ئاڵۆزەکەی خوێندنی 
زانکۆ لە ئەڵمانیا. لەم سیمینارەش، وەک 

خاتوو پێتەرایت دەڵێت، چاو دەخرێتە سەر 
ئەو خوێندکارانە کە شیانداریان )مٶهالت( زۆر 
باشە،  بەاڵم سەرەڕای ئەمەش بۆی دەرکەت 
کە لە ئەڵمانیا »هەمویان سەرەتا دووچاری 
سەختی دەبن لەبەر جیوازای سیستەمەکە 
» وە »لە الی ئەوان کەموکورتیەک بەدی 

دەکرێت سەبارەت بە میتودی کاری زاستی«.

کورد – داد درووست بوو لەبەر ئەوەی 
کورد لە بەرنامەی بەغ – داد هەستیان دەکرد 

کە بە شیوەیەکی گونجاو ڕەچاو ناکرێن. 
تواناسازی  بەرنامەیەکی  ئەوەی  بیرووکەی 

دەزگای داد تایبەت بە خوێندکاری کورد 
دابمەزرێت ئەو کێشەیەی چارەسەر کرد. جگە 
لەمەش ئەمە بەستراوە بەو بەرنامە کوردیەوە 
کە هەر هەبوو بەناوی »پرۆگرامی پەرەپێدانی 

تواناسازی مروویی« و لە الیەن حکومەتی 
هەرێمی کوردستانەوە بە پێ توانا پشتگیری 

کۆمەک دەکرێت. ئەم هاوکاریەی نێوان 
وەزارەتی خوێندنی بااڵ و توێژینەوەی زانستی 
لە هەرێمی کوردستان – عێراق و دەزگای داد 
لە الیەن هەر دوو الوە بەو پەڕی درووستکەرە 

)بناء( هەڵدەسەنگێنرێت.  
سەرەڕای ئەمەش دیار کەوت کە 

خوێندکارانی کورد کەمتر ئامادەباشی پیشان 
دەدەن سەبارەت بە داواکاریەکانی خوێندن لە 

دەرەوەی واڵت. هەریدی دەڵێت کە کورد – داد 
»بەرنامەیەکی ئارەزوومەندە« و پێوانەکانی 

وەرگرتنیش »تۆزیک نەرمترن« بەرواورد بە 
ستانداردە ئاساییەکەی دەزگای داد. لەگەڵ 

ئەمەش نابێت ئەو ستانداردە پشت کوێ 
بخرێت و لەبەر چاو بزر بن . لەبەر ئەمەش 

ڕاستکردنەوەی یەکەم هاتە کایەوە ، بۆ نموونە 
مەرجی ئەوەی کە خوێندکاران ئاستێکی 

دیاریکراو لە زمانی ئینگلیزی بسەلمێنن ئەگەر 
نیازی ئەوەیان هەبێت بێن بۆ ئەڵمانیا بۆ 

ئەوەی پێویست نەکات لە پاڵ کۆرسە شەش 
مانگیەیەکەی زمانی ئەڵمانی ، کە مەرجێکە، 

زمانی ئینگلیزیش فیر ببن . لە ساڵی ٢٠١٢ دا 
دەزگای داد پرۆگرامی سێهەمیشی لەسەر ناوی 
مێژووناسی بەناوبانگی عەرەب ئیبن خەلدوون 

خستە پاڵ بەرنامەکانی. ئەم پرۆگرامەش 
تایبەتە بە کۆمەککاری خوێندکارانی ماستەر 

لە زانستە مروویەکان وبەشە کۆمەاڵیەتیەکان. 
دەرچوانی ئەم بەشانە زۆر جار ناتوانن لە 

پرۆسەی وەرگرتندا بەرەمبەر بە دەرچوانی 

زانستە سرووشتیەکان و ئەندازیاری خۆیان 
بەسەپێنن. بەاڵم لەژێر سایەی ئەم بەرنامە 
تایبەتەدا ئێستا ئەم بەشە »نەرمانە« دێنە 

کاروانی بەرنامەی توانسازیەوە.                                                                                                

جـیـهـانی نـامـووی خـوێـندن
ئەوەی کە هەموو خوێندکارانی عێراق 
بەیەکەوە دەبەستێتەوە، بەدەر لەوەی 

خوێندکاری چ بەشێکن، ئەوەیە: کوزەرانی 
ژیان لە جیهانی زانکۆی ئەڵمانیدا بووە بە 

شۆکێکی کولتوری بۆیان. جیاواز لەگەڵ 
عێراق کە خوێندکاران بە بەستەکێک لە 

ئەرک کە دەبێتە مایەی پاڵپشتی یەکتری 
بۆیان و بەیەکەو  دەیانبەستێت ، لە ئەڵمانیا 
، سەرەڕای ئاگاداری و چاودێریەکی باش 

لە الیەن کارمەندانی دەزگای دادەوە، 
دەبێ  بە شێوەیەکی گشتی خوێندکاران 
تەنها پشت بە خۆیان ببەستن و لەسەر 

بوەستن. کەس خوێندنێک  پێی خۆیان 
هەڵنابژێرێت بۆ خوێندکاری ماستەر، کەس 
نە بابەتی کارنامەی دکتۆرا و نە پرۆفیسۆری 
سەرپرشتیار دیاری دەکات بۆ خوێندکاری 

دکتۆرا.  
ئەمانەش ئەو کێشانەن کە دەنیزە ڤالتەر 
و پێنج کارمەندە چاودێرەکانی تیمی سەرووک 
بەشی عێراق لە دەزگای داد خاتوو بریگیتە 

بازوو زۆر جار رووبەرووی دەبنەوە. ئەمان 
پاڵپشتی خویندکارانی تواناسازی دەکەن لە 
هەموو پرسیار و پرسێکدا – هەر لە گەڕان 

بەدوای شوقەوە هەتا دەگاتە ڕاهێنان، ئەگەر 
بێت و کێشەیەک لەگەڵ پرۆفیسۆری ئەڵمانی 

سەرپەرشتیار هەبێت . بەاڵم چاودێرانی 
دەزگای داد چارەسەرکردنی کێشەکان لە 

دەست خوێندکارانی تواناسازی وەرناگرنەوە. 
ئەوەی ئەوان بە شێوەیەکی زۆر چڕ و پڕ پێی 
هەڵدەستن، وەک بریگیتە بازوو ئاماژەی پێ 
دەکات، ئەوەیە کە »ئێمە ئامرازی درووست 
دەدەینە دەست خوێندکارانی تواناسازی بۆ 
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ئـەوەی کـە هەموو 
خـوێـنـدکارانی 

عێراق بـەیـەکـەوە 
دەبـەسـتێت، بـەدەر 
لـەوەی چ بـەشـێـک 

دەخـوێـنـن، ئـەوەیـە: 
جـیـهـانـی زانـکـۆ لـە 

ئـەڵـمانـیـا شـۆکـێـکـی 
کـولـتـوریـە بـۆ ئـەوان

دەزگای داد لە چوارچێوەی رێکخستنی بەرنامەکانی تواناسازی 
بەغ – داد و کورد – داد دا لەگەڵ وەزارەتی خوێندنی بااڵ و 

توێژینەوەی زانستی لە بەغدا و لە هەرێمی کوردستان هاوکاری 
دەکات. هەر دوو لەم بەرنامانە پێشکەشی بەرنامەی تواناسازی 

بۆ خوێندکاری ماستەر و دکتۆرا دەکەن وە بەرنامەکان بۆ 
هەموو ڕشتە و بەشەکان وااڵیە، بەاڵم ئەم بەرنامانە لە الیەن 

بڕیاردەرانی حکومەتی ناوەندی عێراقەوە تەنها بە خوێندکارانی 
زانستە سرووشتیەکان و بەشی ئەندازیاری دەدرێن. بەغ – داد 
لە ماوەی سێ ساڵێدا سەد و پەنجا و نو خوێندکاری هەیە، 

لەوانەش بیست و شەشیان ئافرەتن. سەبارەت بە کورد – داد 
سی خوێندکار ناونووس کراون، چوار لەوان ئافرەتن. لە 

کاتێکدا کە بەرنامەی کورد – داد لە الیەن حکومەتی هەرێمی 
کوردستانەوە دارایی دەکرێت، داراییکردنی بەرنامەی تواناسازی 
بەغ – داد دابەش کراوە بەسەر دەزگای داد و وەزارەتی خوێندنی 

بااڵ و توێژینەوەی زانستی لە بەغدا. ماوەی ڕێککەوتننامەی 
ئەم پرۆگرامەش لە سەرەتای ساڵی ٢٠١٤ دا دێتە کۆتایی. ئەم 
مۆدێلەش لە باری تاقیکردنەوە دایە. وەزارەتی وێندنی بااڵ و 

توێژینەوەی زانستی لە بەغدا و دەزگای داد لە گفتوگۆدان لەسەر 
شێوازی نوێی هاوکاری.  

 بـەرنـامـەکـانـی داد 
 بـەغ – داد و کـورد – داد 

 ئـیـبـن خـەلـدوون 

خوێندکارانی تواناسازی ئەو 
کۆمەککاریە زۆرەی کارمەندانی 
دەزگای داد لە ماوەی مانەوەیان 

بەرز دەنرخێن

بەرنامەی ئیبن خەلدوون کە بۆ زانستە مروویەکان و 
زانستی کۆمەاڵیەتی دیاری و تەرخان کراوە لە ساڵی ٢٠١٢ 
دا دامەزرێنرا کە تیایدا هەژدە خوێندکار کۆمەک دەکرێن، 

لەوانەش سێ ئافەرتی خوێندکاری تیادایە. پرۆگرامی ئیبن 
خەلدوون دەزگای داد گرتوویەتی ئەستوو خۆی. پشتگیری 

و کۆمەک سەبارەت بە ئامادەکاری زانستی و زمان بۆ 
خوێندن لە الیەن وەقفی گێردا هێنکلەوە تەرخان کراوە کە 

لە سەرانسەری جیهاندا کۆمەکی پرۆژەی توێژینەوە دەکات، 
بەتایبەتیش لەسەر بابەتی زانستی مرووی مێژوویی . »لە 
هەموو ئەکادیمیەکان چاوەڕوانی ئەوە دەکرێت  - تەنانەت 
لە سااڵنی سەرەتایاندا – کە شارەزایی پەیدا بکەن لەسەر 
باری توێژینەوەی نێودەوڵەتی و زەمینەی پرۆژە زانستیە 

نەناسراوەکان«، وەک دکتۆر میشائیل هانزلەر، سەرووکی 
ئەنجوومەنی وەقفی گێردا هێنکل ئاماژەی پێ دەکات. دکتۆر 
هانزلەر جگە لەمەش دەڵێت کە »پرۆگرامی ئیبن خەلدوون 
لێرە دەبێتە مایەی کارێکی نموونەیی بەوەی کە بریتیە لە 

دەعوەتنامەیەک ئاڕاستەی توێژەری عێراقی دەکرێت هەر لە 
قوناغی سەرەتایی کاری ئەکادیمیان بۆ مانەوە وەک میوان 

لە ئەڵمانیا«.

بریگیتە بازوو وەک سەرووکی 
بەشی عێراق لە دەزگای داد ئاگاداری 

مەترسیەکان و کێشەکانە، بەاڵم لە هەمان 
کاتدا ئاگاداری ساتەکانی سەرکەوتنی 

خوێندکارانی تواناسازیشە



دوای پێج ساڵ لە ئارامییەکی رێژەیی لە ٢٠١٣ دا 
دووبارە ژمارەیەکی زوور لە تەقینەوەی تێرۆریستی لە 
بەشی عەرەبی عێراقدا روویان دا، چ دژ بە سوننەکان 

و چ دژ بە شیعەکان. ئایا خەڵکی متمانەیان نەماوە بە 
چارەسەریەکی ئاشتیانە بۆ کێشەکان؟

بریتا ڤاگنەر: عێراق دوای حوکمڕانی دیکتاتۆر و جەنگ 
و گەمارۆ و داگیکاری ئێستا لە قۆناغی ئینتیقالیە. لە کاتی 

ئێستادا وا دیار وەک ئەوە بێت کە کێشە ئایینزایەکان روولە 
بەرەو زۆربوون بکەن. لە الیەکی دیکەوە مرووڤ هەست 

بە مەترسیەکی گەورەی هاواڵتی عێراقی دەکات لەوەی کە 
توندوتیژی سااڵنی ٢٠٠٦ تا ٢٠٠٨ – کە رۆژانە ١٠٠ تا٢٠٠ 
کەس قوربانی لێ دەکەوتنەوە – دووبارە سەرهەڵداتەوە. 

مرووڤ ئەتوانی تەنها هیوای ئەوەی هەبێت کە خەڵکی 
بگەڕێنەوە بۆ عەقڵ و سیاسەتمەدارن بە بەرپرسیاریەتی 

هەڵسوکەوت بکەن بۆ ئەوەی بگەنە بەیەکگەیشتن و 
دۆزینەوەی چارەسەرێک کە هەموو الیەک لەسەری ڕازی بن.  

لەوەتەی شەڕی ناوخۆیی لە ساڵی ٢٠٠٨ دا کۆتایی 
پێهاتوە، عێراق قۆناغێکی بەرەوپێشچوون بە خۆوە 

دەبێنێت. سەرکەوتنەکان چی بوون؟

بەرهەمهێنانی نەوت دووبارە دەستی پێکردەوە و گەیشتە 
ئەو ئاستەی کە لە سااڵنی هەشتاکانی سەدەی ڕابردو هەیبو. 
وەبەرهەمهێنانێکی زۆر لەم کەرتەدا ئەنجام درا. عێراق جگە 
لەمەش دەستی بەوە کرد ستروکتوری دیموکراتی دروست 
بکات. چەند جارێک هەڵبژاردن ئەنجام درا کە بە شێوەیەکی 
رێک و پێک بە ڕێوە چوون. هێدی هێدی وا خەریکە کۆمەڵگای 

مەدنیش دروست دەبێت. ئەمانە هەمووی سەرکەوتنن. لە 
الیەکی دیکەشەوە کێشەهایەکی زۆر گەورە هەن. ژێرخانیش 

دەناڵێنێت. رێ و بانی فەرمانگە ئیداریەکان زۆر جار درێژن و 
بەڕاستی شەفافیەتی تیادا نییە. بە بڕوای من هێشتا کێشەکان 
زۆرترن بەرامبەر بە سەرکەوتنەکان. بەاڵم بۆ هاندانی خەڵکی 

زۆر گرنگە هەست بەم سەرکەوتنانە بکەن.  

ئەگەر نەوت وەها دەڕوا، ئەی بۆچی مرووڤ هەست بە 
دەوڵەمەندی ناکات ؟ ئەم پارەیە چی لێ دەێت؟

ئەم پرسیارە بە ڕاستی دەبێ بکرێت. ئەوەی کە سەرباری 
ئەو هەموو داهاتەی نەوت ژێرخانیش هێشتا بەئەندازەی 
باش نیە و زۆربەی خەڵکی عێراق لە هەژاری دەژێن 

بێگومان ئەگەڕێتەوە بۆ ئەوەی کە دامەزراوەکان توانای 
ئەوەیان نییە ئەم سامانە بۆ کۆمەڵێک پرۆژە تەرخان بکەن 

کە سوودبەخش بێت بە هاواڵتیان.
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ئـــەزمـــوون 
و 

ڕەنگە حکومەت زیاتر سەرقاڵی ئەوەیە دەسەاڵتی خۆی بـــۆچـــوون
بچەسپێنێت وەک لەوەی کۆمەڵە ئیجرائاتێك ئەنجام 

بدات کە هاواڵتیان سوودی لێ وەربگرن.

ئەو بۆچوونە، کە بەرپرسە سیاسیەکان بە شیوەیەکی 
توند ئاڕاستەی بەرژەوەندیەکانی گرووپەکانیانن، بەڕاستی 

لە الی خەڵک درووست بووە. لەبەر ئەوە گرنگە هەموو 
هێزە سیاسیەکان ئەرکی سەرشانیان بیر بخرێتەوەو واڵت 

بەرەو ئایندەیەکی باشتر ئاڕاستە بکەن. من هیوادارم کە ئەو 
بڕیارە پێویستانە بۆ ئەم مەبەستەش لە ڕێگای پرۆسەی 
دیموکراسیەوە و لە ڕێگای هاوسەنگی بەرژەوەندیەکان 

بدرێن و ئەو زانیاریە خۆی بسەپێنێت کە دەسەاڵتی سیاسی 
تەنها ئەوسا ئەتوانێت بە شێوەیەکی درێژخایەن سەقامگیر 

بێت، ئەگەر هەموو گروپە کۆمەاڵیەتیەکان بۆ بەشداری لە 
پرۆسەی بڕیاردان بانگهێشت بکرێن.  

ئایا کۆمەڵگای مەدنی چەند بەهێزە لە عێراق ؟

بە شێوەیەکی گشتی من دیدو رووانگەیەکی بەراییم بۆ دروست 
بووە کە زۆربەی هاواڵتیان دوای ئەم هەموو شەڕو ملمالنیانە 

ماندوون. بەاڵم کۆمەڵگایەیەکی مەدەنی هەیە وا لە قوناغی 
دروستبووندایە،  لەوانەش کۆمەڵێک چاالکوان و ریزێک لە 

رێکخراوە ناحکومیکانن. ئەمانەش بۆ نموونە لەبارەی بابەتی 
مافی مرووڤ کار دەکەن. جگە لەمەش رێکخراوی ئافرەتان 

هەیە کە زۆر چاالک و زیندوون و بە شێوەیەکی چڕ و پڕ و 
داهێنەرانە خۆیان تەرخانکردووە بۆ بەدیهێنانی مافی ئافرەتان. 

لە بواری هونەریشدا جموجۆڵێک بەدی دەکرێت. 

تا چ ڕادەیەک باری ئەمنی نائارم کاریگەری بەجێ 
هێشتووە لەسەر ئابووری واڵت ؟

ئێمە تێبینی دەکەین کە عێراق پارەیەکی زۆری لەبەر دەستدایە 
و وزەی ماتی زۆری هەیە و پێویستییەکی بێئەندازەی زۆری 
هەیە تا ڕادەیەک بە هەموو شتێک. سەرەنجی وەربەرهێنەری 

بێگانەش بەهەمان شێوە گەورەیە، لە الیەن ئەڵمانیشەوە بەهەمان 
شێوە. هاواڵتیانی عێراق لەم چوارچێوەیەدا رەخنەی ئەوە دەگرن 

کە وەبەرهێنەری بێگانە بە کارمەندەکانی خۆیانەوە نایەن بۆ 
عێراق. ئەمە ڕەنگە هۆکارەکەی بگەڕێتەوە بۆ بارە خراپەکەی 
ئاسایشی واڵت، بەاڵم بۆ ئەو کۆسپ و تەگەرە بیروکراتیە کە 

وەبەرهێنەران دووچاری دەبن. ئابووری واڵت هەر وەک جاری 
جارن لە ژێر دەستی دەوڵەتە، کەرتی تایبەتیش هێشتا زۆر 

بچووکە. کۆمپانیاکانی کەرتی تایبەتیش دەبێ مامەڵە یان لەگەڵ 
ئیدارەکان بکات  یاخود لەگەڵ کۆمپانیاکانی دەوڵەتی، هەر دوو 

الیەنیش زۆرجار بە قورسی کاردەکەن.                   <<<
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بـریـتـا ڤـاگـنـەر لـە گـفـتـوگۆیەکدا 

باڵێۆزی ئـەڵـمـانـیـا لـە کـۆمـاری عــێـراق

حـەوت سـیـاسـەتـمەداری پـلـەبـەرز و شـارەزایـان و بـۆچـوونـیـان دەربـارەی
هـاوکـاری زانـکـۆکـان لـە نـێـوان عـێـراق و ئـەڵـمـانـیـا

بـریـتـا ڤـاگـنـەر، وەک 
بـاڵـوێـزی ئـەڵـمـانـی لـە 

بـەغـدا بـە وەکـالـەت
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<< ئەوەی کە کارم تێ دەکات ئەو کار بە تینوگڕەی خوێندکارانی 
بە  بەر هەڵست  و  سەختی  کۆمەڵێک  سەرەڕای  کە  عێراقە  تواناسازی 
ڕێگای خۆیان دەڕۆن. زۆربەیان خوازیارن دوای تەواوکردنی خوێندنیان 
ئاوادانکردنەوەی  لە  بکەن  پێشکەش  بەشداریەک  هۆشیاریەوە  بە 
واڵتەکەیان. ئەمە کاریگەری زۆرم تێ دەکات. لە هەمان کاتدا دەزگای 
داد و زانکۆکانی ئەڵمانیا داواکاریەکانیان زۆر لە ئاستی بەرزن.  زۆربەی 
خویندکارانی دکتۆرا لەسەرەتادا خوتەخوتیانە لە دەست ئەوەی کە گوایە 
سیستەمی ئێمە »توندە«. بەاڵم دواتریش دەزانن کە پاش تەواوبوونی 
عێراق،  بۆ  دەگەڕێنەوە  بڕوانامەیەک  بە  تەنها  هەر  نەک  خوێندنیان 
بەڵکو وەک پسپۆڕیکی ڕاستەقینە. جگە لەمەش ئەو ڕێژە کەمەی ئەو 
بە  بەراورد  ناکەن  تەواوی  و  دەپچڕینن  خوێندنیان  کە  خوێندکارانە، 
واڵتانی تر، هەر بۆ خۆی بەڵگەیە. دەستەخوشکانمان ئەمرۆ دەزانن کە 
ئێمە هیچ پێشکەشکاریەک لە بواری خوێندندا »نافرۆشین«، بەڵکو خەمی 
سەرەکی دەزگای داد دەستەخوشکیەکی قوڵە. لەبەر ئەمەش داراییکردنی 
هاوبەشی بەرنامەکان لە الیەن عێراقیشەوە بۆ ئێمە زۆر گرنگە: هەر دوو 
الیەن وەک یەک بەرپرسیایەتی هەڵدەگرن و هەر دوو الیەن بە هاوبەشی 

مافدارن لە ئاڵوگۆڕکردنی ئەکادیمیدا بە هەمان ئاست.        

ئـەلـیـکـسـانـدەر هـەریـدی 

سـەرووکـی هـۆبـەی عـێـراق لە دەزگـای 
خـزمەتگوزاریی ئاڵوگۆڕکردنی ئەکـادیمی ئـەڵـمانی )داد(

ئایا خواست و ئارەزوو هەیە لەگەڵ ئەڵمانیادا بە 
شێوەیەکی بتەوتر هاوکاری بکرێت؟

لە بواری ئابووریدا، بێ گومان. عێراقیەکان زۆر جار پێم 
دەڵێن کە بەرهەمە ئەڵمانیەکان بەرز دەنرخێنن. عێراقیەکان 
سەرسامی کواڵیتی و وردبوون و متمانەپێکردنی ئەڵمانین. 

بەاڵم لە بواری خوێندنیشدا، چ لە الیەن وەزارەتە 
پەیوەنددارەکان و چ لە الیەن زانکۆکانەوە سەرەنجێکی 

زۆر دەدرێت بە هاوکاری و تۆڕی بەیەکبەستنەوە. بەاڵم  
سەبارەت بە ئەنجامدانی ئەمانە جاروبار کۆسپ و تەگەرە 
دێنە پێش، هۆکاری ئەمەش دیسانەوە ئەگەڕێتەوە بۆ ئەو 

ستروکتورەی بڕیاردان و نەبوونی شەفافیەت لە پرۆسەکاندا. 
بابەتی گەندەڵی رۆڵێکی زۆر گەروە دەگێڕێت، زۆرجاریش 
بەو واتایە کە مەترسی کەوتنە ژێر گومانی گەندەڵی دەبێتە 

ڕێگر بۆ خاوەنی بڕیار. 

ئایا عێراقیەکان مەترسی ئەوەیان هەیە کە کاریگەری 
ڕۆژئاوا، بۆ نموونە لە بواری خوێندندا، ببێتە مایەی 

هەڕەشە لە ناسنامەی کولتوری خۆیان؟

کۆمەڵێک تابوو هەیە، بۆ نموونە لە هونەردا، بەاڵم مەترسی 
لە بێگانەبوون بە هۆی بەهاکانی ڕۆژئاواو زاڵبوونی ڕۆژئاوا، 
ئەمە من تا ئێستا رووبەرووی نەبوومەتەوە. ئێمە بۆ نموونە 
لە گفتوگۆداین لەگەڵ وەزارەتی پەروەردەو خوێندن. لەوەیش 

حەز و ئارەزووی بەهێز هەیە لەسەر سیستەمی خوێندنی 
لە ئەڵمانیا و هەروەها سیستەمی خوێندنی پیشەیی. بە 

شێوەیەکی گشتی حەز و ئارەزوو لە عێراق لەبارەی هاوکاری 
لەگەڵ ئەڵمانیادا زۆر گەورەیە. بواریکی تریش بۆ نموونە 

ئاسەوارناسیە. سەبارەت بەمەش خواست و ئارەزوو هەیە 
کە ئاسەوارناسانی ئەڵمانی بگەڕێنەوە بۆ عێراق و دووبارە 

بەردەوام دەست بە ئیش و کاری هەڵکەنین بکەن کە بەهۆی 
شیوان و پشێوی دەیان ساڵی ڕابرودوودا بە شێوەیەکی 

گشتی هاتنە وەستان. گەڕانەوەی ئاسەوارناسەکان بۆ عێراق 
تەنانەت بۆ منیش ئارەزوویەکی گەورەیە، بێگومان ئەمەش بۆ 
ئەوەی بەرامبەر بە خەڵکی عێراق نیشانەیەک بنێرین کە ئێمە 

دەمانەوێت لەم واڵتە ئامادە بین و خوازیاری هاوکاریەکی 
نزیکین لەگەڵ عێراقیەکاندا. 

زۆربەی هاواڵتیانی عێراق مەترسی ئەوەیان هەیە کە 
ڕۆژێک لە رۆژان عێراق پارچە پارچە بکرێت. ئایا ئەم 

مەترسیە چەند گەورەیە بە بۆچوونی ئێوە؟

ئەڵمانیا، هەروەها یەکێتی ئەوروپاش بە گشتی، خواستو 
ئارەزوومەندەیەکی گەورەی هەیە لە سەقامگیری ناوچەکە و لە 
مانەوەی یەکێتی خاکی عێراق. تەنانەت سیاسەتمەدارانی کورد 

لە عێراقدا هەمیشە جەخت لەسەر ئەوە دەکەنەوە کە ناوچە 
کورد نشینەکان بەشێکن لە واڵتی عێراق. ئەمە بە الی کەمەوە 
ئەزموونی منە. ئامانجی سەرەکی هەموو بەرپرسە کاڕراکان 

دەبێ ئەوە بێت کە ژیان لە سەرانسەری عێراق سەرنجڕاکێش 
بکەن. ئەگەر عێراق توانای هەبێت هەموو ملمالنیەکان لە نێوان 

هەموو گروپە ڕەچەڵەکەکان و ئایینزاکان چارەسەر بکات، 
ئەوسا عێراق وزەیەکی ماتی گەورەی دەبێت. ئەگەر ئەمەش 

سەر نەگرێت، ئەوا بارەکە بەرەو ئارامی ناگەڕێتەوە.
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بۆیان  دواییانەدا  بەم  هاوکارانم  گەورەوە  بە سەرسامیەکی   >>
گێرامەوە دەربارەی ئاڵوگۆڕکردنی گرووپێک لە خوێندکارانی دکتۆرای 
زووانەدا  بەم  کە  داد،   – بەغ  تواناسازی  بەرنامەی  بە  سەر  عێراقی 
سەردانێکیش لە الیەن مامۆستایانی زانکۆکانی عێراقەوە لەسەر ئاستێکی 
زۆر بەرز بۆ وەزارەتی دەرەوەی ئەڵمانیا ئەنجام دەدرێت. ئەو گفتوگۆیە 
سەرنجڕاکێشانە دوو نموونەی هەنووکەیی و زیندوون لە نەریتە دوور و 
درێژەکەی هاوکاری لە نێوان عێراق و ئەڵمانیادا لە بواری ئەکادیمیدا. هەر 
لە کاتی دامەزراندنی یەکەم زانکۆی عێراقی مۆدیرن لە بەغدا لە ساڵی 
١٩٥٧ ەوە ئەڵمانیا لەسەر ئاستێکی ئەکادیمی بەرز چووەتە ناو پرۆسەی 

ئاڵوگۆڕکردنی ئەکادیمیەوە لەگەڵ عێراقدا. 
من زۆر خۆشحاڵم کە دوای سەردەمێکی زۆر سەخت و ئازاردار لە 
لە  لەگەڵ عێراق هەر  توانرا هاوکاری  ماوەی بیست ساڵی ڕابردوودا 
لە  سەرنجکردن  ئارزەوو  بکرێتەوەو  چر  دووبارە  ەوە   ٢٠٠٩ ساڵی 
و  بااڵ  خوێندنی  و  خوێندن  و  پێشەیی  بواری  لە  ئەڵمانی  شارەزایی 
هەروەها پەرەپێدانی دانانی پەیڕەو پرۆگرامی خوێندن )منهج( لە زیاد 
بووندان. لە بواری ئەکادیمیدا عێراق لە ئێستادا وزەیەکی ماتی گەورەی 
هەیە کە دەشێ دەست لە ناو دەست لەگەڵ سەقامگیری واڵتەکە پەرەی 
پێ بدرێت. من خۆزگەیەکی زۆر دەکەم کە سەبارەت بەم هاوکاریە بە 
هاوشانی لەگەڵ هاوڕێان و هاوبەشانی عێراقیم لە ئایندەیەکی نزیکدا 
بەردەوام بوونی ببسترێتەوە و تۆڕێک لە نزیکەی هەزار کەس لە بواری 

ئەکادیمیدا بۆی دروست بکرێت.  

دکـتـۆر هـایـنـریـش کـرێـفـت 

ڕاسپێردراوی وەزارەتی دەرەوە بۆ 
سیاسەتی ئابووری و خوێندنی دەرەوە

بۆ دیالۆگ لە نێوان کولتورەکان  

ئەڵمانی  ئەکادیمی  ئاڵوگۆڕکردنی  خزمەتگوزاریی  دەزگای   >>
لەسەرانسەری جیهاندا گەورەترین رێکخراوەی کۆمەکە بۆ ئاڵوگۆڕکردنی 
ئەکادیمی خوێندکاران و توێژەران و پسپۆڕی زانستەکان. بەاڵم کاری 
ئێمەش بێگومان لەوە زۆر زیاترە کە تەنها کۆمەکی دارایی بەخشینی 
جێی  هەمیشە  ئێمە  بۆ  تایبەت  شێوەیەکی  بە  بدرێت.  تواناسازیەکان 
ڕەزامەندیە ئەگەر خوێندکارانی تواناسازی پێمان بڵێن کە دەزگای داد 
خوێندکارانی  الیەن  لە  ئەبیستین  ئەمە  زۆرجار  ئێمە  گۆڕی.  ژیانیانی 
لەسەرکانەوە.  کێشە  ناوچە  و  قەیراندارەکان  واڵتە  لە  تواناسازی 
گۆڕانکاری  ئەوەی  بۆ  سەرەکیە  توخمێکی  کولتوری  ئاڵوگۆڕکردنی 
حوکمی  دابنرێت.  بۆ  شێوازی  چاالکانە  شێوەیەکی  بە  کۆمەاڵیەتی 
بەردەم  لە  ڕێگر  دبنە  پێچەوانەوە  بە  دوورەپەرێزی  و  پێشوەخت 
پێشکەوتنی کۆمەڵگاکان – ئەمەش دەبێ خوێندکارە گەنجەکانی تواناسازی 
ئێمە فێری ببن و یاداشتی بکەن. لەبەر ئەوەش لە چوارچێوەی بەرنامەی 
دەستپێشخەری زانستی لە دەرەوە کە لە الیەن وەزارەتی دەرەوە دارایی 
دەکرێت دەزگای داد بەشێوەیەکی چڕو پڕ کار دەکات و خۆی تینوگڕەوە 
کار بۆ دەکات، بەتایبەتی بۆ هاوکاری لەگەڵ ئەو خوێندکار و توێژەر و 

زانکۆیانەدا کە واڵتەکانیان لە قوناغی گۆڕانکاری دان وەک عێراق.     

دکـتـۆر دۆرۆتـیـا رووالنـد 

سـکـرتـێـری گـشـتـی دەزگـای خـزمـەتـگـوزاریـی 
ئـاڵـوگـۆڕکـردنـی ئـەکـادیـمـی ئـەڵـمـانـی )داد(
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خوێندکارانی  بۆ  ئەڵمانی   – کوردی  توانسازی  بەرنامەی   >>
الیەن  لە  هەرچەندە  داد(   – )کورد  ئەڵمانیا  لە  دکتۆرا  و  ماستەر 
دەکرێت،  دارایی  دەستکراوەیی  بە  کوردستانەوە  هەرێمی  حکومتی 
بەاڵم سوپاسی تایبەتی خۆم ئاڕاستەی دەزگای داد دەکەم  کە ئەم 
خوێندکارانی  چاودێری  و  ئاگاداری  بە  سەبارەت  قورسەی  ئەرکە 
بە  نوێنەرایتیە  شانی  سەر  لە  نموونەیی  شێوەیەکی  بە  تواناسازی 

ڕێژە بچووکەکەی ئێمەی البرد و گرتیە ئەستۆی خۆی. 
بەرنامەی  خوێندکارانەی  ئەو  سوپاسی  دەکەم  حەز  لەمەش  جگە 
تواناسازی بکەم، ئەوانەی سەرەڕای قورسی و سەختی قۆناغی سەرەتا 
و گرفتی گەورەی زمانی ئەڵمانی، توانیان ئەرکە ئەکادیمیەکانیان بە 
سەرکەوتووی بە جێ بهێنن. من پیرۆزبایی لە هەموو بەشداربووە 
سەرکەوتووەکان لەم بەرنامەیەدا دەکەم و ئارەزوویان بۆ دەخوازم 
بۆ ئایندە کە ئەرکی سەرنجڕاکێش و داهێنەر بگرنە ئەستۆ و بەشداری 

بکەن لە پەرەپێدان و دروستکردنی واڵت و کۆمەڵگاکەیان.    
         

دڵـشـاد بـەرزانـی 

نـوێـنـەری حـکـومـەتـی هـەرێـمـی 
کـوردسـتـانـی – عـێـراق لـە ئـەڵـمـانـیـا

دکـتـۆر حـوسـێـن الـخـەتـیـب 

دکـتـۆر عـەلی االدیـب – لـە گـفـتـوگـۆیـەکـدا بـالـوێـزی کـۆمـاری عـێـراق لـە ئـەڵـمـانـیـا 

وەزیـری خـوێـنـدنـی بـااڵ و 
تـوێـژیـنـەوەی زانـسـتـی کـۆمـاری عـێـراق 

بەڕێز جەنابی وەزیر، زەمینەی زانکۆکانی عێراق چۆن 
پەرەی سەندووە لە سااڵنی ڕابردوودا ؟

دکتۆر عەلی االدیب: لە کۆتایی ساڵی ٢٠١١ ەوە من 
بەرپرسیاری ئەم وەزارەتەم ، لەوساوە ئێمە پالنێکی 

ستراتیژی حکومەتی عێراق سەبارەت بە خوێندنی بااڵمان 
خستۆتە بواری جێبەجێ کردن کە پێکەوە لەگەڵ بانکی 

جیهانی و یۆنیسکۆ و یۆنیسفدا نەخشەی بۆ داڕێژرا. ئێمە 
دەستمان بە دامەزراندنی زانکۆی تەکنیکی و زانکۆی ئاسایی 
کرد. لەو بیست و دوو زانکۆیەی کە هەن هەشتاو نۆ کۆلێژی و 

پەیمانگەی تازە کرانەوە. جگە لەمەش نزیکەی شەست کۆلێژ 
لە زانکۆ ئەهلیە تایبەتەکان هەیە لە زۆربەی پارچەکانی واڵت. 

ئێمە نزیکەی دە هەزار خوێندکاری تواناسازی بۆ عێراق 
ئامادە دەکەین کە خوازیاری خوێندنی بااڵن بۆ ماستەر و 
دکتۆرا لە دەرەەی واڵت. سەرباری ئەمەش ئێمە لەوەش 
سەرکەوتوو بووین هانی نزیکەی چوار سەد توێژەری 

کۆچبەر بدەین بۆ گەڕانەوە بۆ واڵت.    

هاوکاری لەگەڵ دەستەەخوشکە نێودەوڵەتیکان چی 
رۆڵێکیان گێڕا لە بەرەوپێشبردنی خوێندنی بااڵ ؟

عێراق کۆمەڵێک دەستەخوشکی ئەکادیمی دامەزراندووە 
لەگەڵ زانکۆکانی دەرەوەی واڵت، بەتایبەت لەگەڵ 

واڵتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا و بەریتانیا. هەندێک لە 
خوێندکارەکانمان ئەتوانن ئێستا دوو بڕوانامە لەهەمان کاتدا 
بەدەست بهێنن لە ڕێی ئەوەی کە دوو ساڵ لە زانکۆیەکی 

عێراقی بخوێنن و دوو ساڵیش لە زانکۆیەکی دەستەخوشک لە 
دەرەوەی واڵت. جگە لەمەش چەندەها رێککەوتننامەمان واژوو 
کردوە لەگەڵ زانکۆی بیانی کە ڕیگەمان پێ دەدەن نوێترین 

پەیڕەو پرۆگرامی خوێندن لە ڕشتەی جۆراوجۆردا بەکار 
بهێنین. ژمارەیەکی زۆر لە مامۆستایانی زانکۆکانی عێراقیش 

دەچنە دەرەوەی واڵت بۆ زانکۆکانیان وەک مامۆستای مێوان.   
  

هاوکاری خوێندن لەگەڵ ئەڵمانیا چ رۆڵێک دەگێریت؟

ئێمە بێ گومان دەمانەوێت ئەم هاوکاریە لە بواری خوێندن و 
توێژینەوە زیاتر پەرەی پێ بدەین و بەرەو پێشەوەی ببەین. 

ئێمە خوازیارو ئارەووزمەندی ئەوەین کە ژمارەیەکی 
زۆرتر لە خوێندکارانی بەرنامەی تواناسازی لە ئەڵمانیا 
بخوێنن بەراورد لەگەڵ پێشوتر. بەاڵم زانیاری لە زمانی 

ئینگلیزی بێگومان زیاتر باڵوبۆتەوە الی ئێمە وەک لە زمانی  
ئەڵمانی یاخود زمانی فەرەنسی. 

ئایا باری ئەمن و ئاسایشی عێراق ڕیگە دەدات کە 
مامۆستایانی زانکۆ و خوێندکارانی ئەڵمانی سەردانی 

عێراق بکەن ؟

بەڵێ. من پشتگیری لەوە دەکەم، بەتایبەتیش مامۆستایانی 
زانکۆ لە ئەڵمانیا دەعوەت بکرێن بۆ کۆنفەرانس و کۆڕی 

زانستی لە عێراق. ئەمەش ئێستا هەر بۆ خۆی روو دەدات. 
هەندێک ناوچە هەیە لە عێراق کە ئەمن و ئاسایش تیایاندا 
دابین  تیایدا  بیانیەکانیش  ئەکادیمیە  ئاسایشی  و  سەقامگیرە 

کراوە. ئێمە خۆشحاڵ دەبین ئەگەر مامۆستای زانکۆی 
ئەڵمانی، بەتایبەت لە زانکۆ تەکنیەکان سەردانی ئێمە بکەن. 

پانزە زانکۆی عێراقی و زانکۆی تەکنیکی لەو ناوچانەی 
عێراقن کە باری ئەمنییان بە تەواوی ئارامە. ئێمە ئەتوانین 
بگرینە  ئەو مامۆستا میوانانە  ئاسایشی  بۆ  بەرپرسیاریەتی 

ئەستۆ.  

دەوڵەت و حکومەت چ کاریگەریەکیان لەسەر 
هەیە؟ زانکۆکاندا 

یاساکانی خوێندنی بااڵ مسۆگەری سەربەخۆیی کار و باری 
ئەکادیمی دەکات. بەاڵم ئەم یاسایانە دەکرێت قۆناغ بە قۆناغ 

بەرپا بکرێن. ئێمە لە ساڵی ٢٠١٢ دا دەستمان بە قۆناغی یەکەم  
کرد. ئێمە ئازادیەکەی گەروەترو بڕیاری سەربەخۆی زیاترمان 

بە هەموو سەرووکەکانی زانکو و ڕاگرەکان و ئەنجوومەنی 
زانکۆکان و سەرووکی ئینستیتوتە زانستیەکان دەبەخشێن. 

ئێمە ئەو ئامانجەمان هەیە کە ئەنجامە زانستیەکانی زانکۆکان 
هەماهەنگ بن لەگەڵ پێداویستیەکانی کۆمەڵگای عێراقی. 

هەموو ماستەرنامەکان و دکتۆرنامەکان کە دەنووسرێن لە 
ژێر سەرپەرشتی بەشی توێژینەوە و پەرەپێدان دەنووسرین 

و هەڵسەنگاندیان بۆ بەهایان بۆکۆمەڵگا ئەنجام دەدرێت. 
بێگومان لێکۆلینەوەیان لسەر دەکرێت کە ئایا ئەم کارنامانە 
بۆ کۆمەڵگای  عێراقی هیچ سوودێکیان دەبێت یاخود دەبنە 

بەشداریەک بۆ چارەسەکردنی کێشەکانی واڵت. 

لە  گـرنگە  ئـەسـتـوونـێـکـی  ئـەکـادیـمی  دەسـتـەخـوشـکـتی   >>
تایبەتمەندەکانی  دەزگا  و  زانکۆ  وعێراقدا.  ئەڵمانیا  پەیوەندیەکانی 
پسپۆڕە  الیەن  لە  دەنرخێندرێن  بەرز  زۆر  ئەڵمانیا  لە  توێژینەوە 
ئەکادیمیەکانی عێراقەوە. دوای گۆڕانی سیستەمی سیاسی لە عێراقدا 
گەروەی  گەشەسەندنێکی  بوارەدا  لەم  هاوکاری  دا   ٢٠٠٣ ساڵی  لە 
لەم  داد  دەزگای  زانکۆکاندا.  بواری  لە  بەتایبەت  بینی،  خۆوە  بە 
بارەوە گرنگترین دەستەخوشکی ئێمەیە، پێش هەموو شتێک بە هۆی 
بەرنامەکانی تواناسازی بەغ – داد و کورد – داد ەوە کە بوون بە 
مایەی هەل و دەرفەت رەخساندن بۆ خوێندنی بااڵ بۆ خوێندکارانی 
ماستەر و دکتۆرا لە ڕشتەو بەشی جۆراوجۆردا. خوێندکاران دوای 
زانستەی  ئەو  عێراق  بۆ  گەڕانەوەیان  و  خوێندنیان  تەواوکردنی 
واڵتەکەیان  ئاوادانکردنەوەی  خزمەت  دەخەنە  هێناوە  بەدەستیان 
ئەمەش  دەمێنەوە.  پەیوەندیدا  لە  ئەڵمانیادا  گەڵ  لە  کاتدا  لەهەمان  و 
بەوە  بایەخ  ئێمە  ئەمەش  لەبەر  واڵت.  دوو  هەر  بە  بەخشە  سوود 
دەدەین ئەو هاوکاریە ئەکادیمیە لەوەش زیاتر پەرەی پێ بدرێت و 

خوێندکاران دەرفەتی ئەوەیان هەبێت لە ئەڵمانیا بخوێنن.
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 کـاتـێـک کـە بـاری ئـاسـایـی
دەبـێـتـە نـائـاسـایـی

لە زانکۆکاندا مامۆستایانی زانکۆ 
و خوێندکاران بارێکی ئاسایی 

دەبینن کە لە ژیانی رۆژانەیاندا 
لە بەغدا بەدی ناکەن

هـەرکـەسێـک دەیـەوێـت ژیـانـی رۆژانـەی زانـکـۆکـان لـە عـێـراقـدا و کـاریـگـەری دەسـتـەخـوشـکـی ئـەکـادیـمی 
لـە نـێـوان ئـەڵـمـانـیـا و عـێـراق لـە نـزیـکـەوە بـبـیـنـێـت، دەبـێـت سـەردانـی بـەغـدا ئـەنـجـام بـدات 

الـنـص: يـورغـن سـتـريـاك، الـصـور: مـارتـيـن شـبـيـشـت
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گەڕەکی  لە  دانیشتووین  چێشخانەیەک  لە  ئێمە  کە  تێک 
کەرادە لە بەغدا، لە پڕ لە چەند مێزێکی دەوروبەردا زەنگی 
تەلەفۆنەکان لێ دەدات، سەرەتا دوو دانە لە هەمانکاتدا، 
دکتۆر  دواترینیان هی  ئەوەی  دواتر سێهەم و چوارەم. 
یاسر البەدران بوو. هەر پێش ئەوەی واڵمی تەلەفۆنەکە 
بدات و تەماشایەکی مۆبایلەکەی بکات و دەموچاوی پڕ 
شتێکی  دەبێ  بێگومان  جێیە:  روونە  بێت،  نیگەرانی  لە 
چەند  شوێنێکدا  لە  کە  کاتێک  دابێت.  رووی  نائاسایی 
لێ  زەنگ  کاتدا  هەمان  لە  زۆر  ڕادەیەکی  تا  تەلەفۆنێک 
دەدەن، ئەمە تەنها ئەگەری واتای ئەوەی هەیە: دەنگ و 
تەقینەوەی سەیارە  کە  دەڵێت  یاسر  هەیە.  باسی خراپ 
رووی داوە و مۆبایلەکەی دادەنێتەوە. تەقینەوەی سەیارە 
بووە بە بەشێک لە ژیانی رۆژانە لە بەغدا. بۆ دانیشتوانی 
شارەکەش بەدەگمەن ئەگەری ئەوە هەیە خۆیان لەسەر 
ئەوە ئامادە بکەن. لە شارێک کە دانیشتوانی دە میلیۆن 
هاواڵتیە تەنها حیسابکردنی ئەگەرەکان دەبێتە یارمەتیدەر 
لە قورتاربوون. کەواتە ڕێژەی مەترسی ئەوەی کە ببیت 
بە قوربانی تەقینەوەی سەیارە بە پێی ئاماری ستاتیستیک 

زۆر کەمە.

ژیـانـی ڕۆژانـە لـە نـائـاسـیـیـەکـی بـەردەوامـدا  
داوای  چاوەڕوانیدا  لە  بوو،  ڤایمەر  لە  لەوەتەی  هەر 
کە  تریش،  لەوانی  بەڵکو  هەر خۆی،  نەک  دەکات،  ئەوە 
بەمەبەستی گەیشتن بە ئامانجێک دەبێ هەنگاوەکان بەرەو 
ئەمەش  دابنرێت.  بۆ  نەخشەی  پێشوەخت  ئامانجە  ئەو 
»سیستمەی ئەڵمانیە«، وەک چون یاسر ناوی لێ دەنێت، 
کە کاریگەری الی بە جێ هێشتوەو جێی سەرسامیە بۆ ئەو، 
کەواتە ئیرادەی چارەسەکردنی کێشەکان بە شێوەیەکی 
و  بیریدەکەوێتەوە  خۆشییەکەوە  بە  یاسر  سیستەمی. 
دەڵێت: »من بینیم لە کاتی جامی جیهانی تۆپی پێ ساڵی 
بە سیستەم  پۆلیسیش  تەنانەت  ئەڵمانیا کە  لە  دا   ٢٠٠٦
کار دەکات و دەچێتە پێش بۆ ئەوەی ئاژاوەکان لە نێوان 

هاندەراندا بە شێوەیەکی ئاشتیانە چارەسەر بکات«. 
سوزان المهنا، خێزانەکەی، بەهەمان شیوە حەزی 
گەشتێک  هەبوو  ئەوەی  خەونی  ئەویش  پێیە.  تۆپی  لە 
هاندەری  پانزە ساڵی  بە  هەر  بدات،  ئەنجام  ئەڵمانیا  بۆ 
تیمی هەڵبژێردراوی نیشتمـانی ئەڵمـانیا بوو. پاش چواردە 
دانیشتبوو،  شەمەندەفەر  لە  دی.  هاتـە  خەونەکەی  ساڵ 
 ٢٧٠ کە  ڤایمەر،  بەرەو  فرانکفۆرتەوە  فرۆکەخانەی  لە 
بوو  ئەوە  تامەزرووی  ئەویش  لەوێ،  دوورە  کیلۆمەتر 
لە بەردەم  ببینێت. ىەاڵم کات شەو بوو،  ئێدی ئەڵمانیا 
پەنجەرەی شەمەندەفەرەکەوە تەنها تیشکەکان بریقەیان 
لەجیاتی  المهنا  ئەدا. کاتێک کە رووناک بووەوە، خاتوو 
ببینێت، وەک  )نـاطـحـات سـحاب(  ئەوەی سەرلەهەورگر 
بچـووکی  مـاڵی  زۆری  کـۆمەڵێک  دەکـرد،  چـاوەڕوانی 
ماوەیەکی  بە  بینی. هەر  نووکداری  بنمـیچـە سێگۆشەی 
کورت بەر لەوەی »لیبانیز فامیلی کلەب« بە جێ بهێڵین، 
وەک  ئەمەش  دەکوژێتەوە.  چێشتخانەکەش  کارەبای 

داواکاریەک وا بوو بۆ گەڕانەوە بۆ ناو واقیع.  
نیمچە  لە  دیجلەیە،  رووباری  گۆێ  سەر  لە  یانە 
کەنداوێک کە دروست بووە لەبەر ئەوەی رووبار لێرەدا 
پێچێکی کەوانەیی دەکات. لەم نیمچە کەنداوەدا رێککەوتین 
کە  ببینین  زرکانی  ازهار  دواتر  رۆژی  بەیانی  لە  کە 

)تەکنۆلۆجیای  بایوتەکنۆلۆژیە  کەنجی  مامۆستایەکی 
حەفتا  نزیکەی  کە  زانکۆکەی  زانکۆ.  لە  زیندەوەرناسی( 
هەزار خوێندکار و پەنجا و دوو ڕشتە و بەشەو ئینستیتوت 
و بەشی زانست و توێژینەوەی هەیە گەرەترین زانکۆیە لە 
عێراق. ئەو ڕێگایەی دەتباتە زانکۆش لە شەقامی سەرەکی 
گەڕەکی کەرادەوە تێپەڕ دەبێت. لەوێش بە الی کۆمەڵێک 
بۆ  مۆبایل  دوکانی  و  کافیتیریا  و  ئەلەکترۆنیات  بازاڕی 
ئەوانەەی کە دەرامەتیان باشترە دەڕۆیت. بە ناو دااڵنێکی 
باریک و بەرز لە کونکریت دروستکراو دەچینە ناو کامپی 
زانکۆوە کە بە گەورەیی چوار کیلومەتر چوارگۆشەیە کە 
لە یەکەم نیگاوە باخچەی رووەکت بیر دەخاتە بە هەموو 
ئەو دارودرەختە بەرزو گەوارنە کە جێی سەرسامین و 

ژمارەیەکی زۆریش لە دەوەن و حەوزی گوڵ. 
تاقیگە بچووکەکەی ازهار زەرکانی هەم نووسینگەیە 
و هەم تاقیگەیەکی بچووکە لە هەمانکاتدا. »تەماشا ئەم 
تەمەن  خانمە  ئەم  لێبوردنەوە  بە  بکەن«،  کەرەستانە 
سی ساڵە دەڵێت. »ئێمە پارەمان نیە بۆ ئامێری نوێ«. 
وەک خوێندکاری تواناسازی بەرنامەی بەغ – داد ازهار 
خوێندنی  دا   ٢٠١٣ و   ٢٠١٠ ساڵی  نێوان  لە  زەرکانی 
ماستەری لە بایوتەکنۆلۆجی لە زانکۆی یوستوس – لیبیگ 
لە گیسن تەواو کرد. ئەو زۆر سەرسامە بە مامۆستایانی 
»من  ئاسایین.  زۆر  ئەوان  چونکە  ئەڵمانیا  لە  زانکۆ 
خۆی  بەناوی  کە  دەکردم  لێ  تکای  سەرپەرشتیارەکەم 
بانگی بکەم، پێم مەڵێ دکتۆر تکایە، پێی دەگوتم. ئەمەش 
دەبوایە من لەسەری ڕابێم«. وەک زۆربەی خوێندکارانی 

تواناسازی ئەوانەی ئێمە قسەیان لەگەڵ دەکەین،
کە  گرنگە  کەمتر  بەالوە  ئەوەی  زەرکانی  ازهار 
زانکۆکانی عێراق کەرەستەو ئامێریان بە ئەندازەی باش 
نییە. بەاڵم زۆربەیان ناڵەیان لە دەست ئەوەیە کە کەمترین 
ژمارە لە هاوکارانی تێدەگەن کە مەسەلەکە پێوستی بە 
گۆڕانە لە هزر و بۆچووندا و گۆڕانکاریە لە مامەڵەکردن 
دەبێتە  کە  زانکۆ  مامۆستایانی  و  خوێندکاران  نێوان  لە 
هاندەر بۆ بەدی هێنانی زانست بەوشیوەیەکی سەربەخۆ.    
ازهار  برد  بەسەری  گیسن  لە  کە  سااڵنەی  ئەو 
زەرکانی سەربەستر کرد، بەاڵم هەرگیز نەبوونە مایەی 
ئەوەی ئەو هەستەی بداتێ کە ئێستا دەبێ وەک خانمانی 
گەنجی ئەڵمانی بژێت کە ئازدیەکی فرەتریان هەیە بەراورد 
بە ئافرەتانی عێراق. ازهار هەمیشە بڕیارەکانی بە خۆی 
ڕەنگە  بارەوە  لەم  خوێندی،  ئەڵمانیا  لە  لەوەتەی  دەیدا. 
چوارچێوەیەشدا  لەم  بێگومان  بووە.  توندریش  تۆزێک 
دایک  و  باوک  و  کەسوکار  ئابرووی  لە  بیر  بەردەوام 
دایکم  و  باوک  بێ  »بە  دەکات:  گەنجەکەی  برا  دوو  و 
من هەرگیز نەدەگەیشتمە ئەم ئاستەی کە ئێستا هەمە«. 
یەکەم دەرفەتی خوێندنی تواناسازی لە دەرەوەی واڵت 
لە واڵتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا بوو کە وازی لێ هێنا 
چونکە مەترسی ئەوەی هەبوو کە باوک و دایکی خەمی 
دووەم  هەلی  کە  کاتێک  بەاڵم  بخۆن.  بۆ  ئێجگار زۆری 
بۆ خوێندنی تواناسازی لە دەرەوەی واڵت رەخسا، ئەم 
جارەیان بۆ ئەڵمانیا، باوک و دایکی بوون کە هانی ئەویان 
لەوەتەی  ئایندەم لێ تێک بدەن«.  نەیانویست  دا.«ئەوان 
بە  شانازی  دایکی  و  باوک  گەڕاوەتەوە  ئەڵمانیاوە  لە 
کچەکەیان دەکەن کە بە خۆیشی دەڵێت، بە شیوەیەکی 
گەورە و گشتی هەر وەک خۆی ماوەتەوە، بەاڵم بوێرتر 

ئـەزهـار زەرکـانی، مـامـۆسـتـای تـەکـنـۆلـۆجـیـای زیـنـدوەرنـاسـی، دەڵـێـت کـە 
مـاوەی خـوێـنـدنـی لـە زانـکـۆی گـیـسـن بـوێـرتـری کـرد  

یـاسـر الـبـدران و سـوزان المـحـنا هـەمـیـشە بـە پـێی بـاری ئـاسـایـش رێـگـا خـۆیـان 
لـە بـەغـدا دەگـۆڕن و لـە بـێ دەسـەاڵتـی رێـگـای پـێـچ و پـەنـای دوور دەگـرنـە بـەر

زانـکـۆی تـەکـنـیـکـی بـەغـدا یـەکـێـکـە لـە زانـکـۆ پـێـشـڕەوەکـانـە لـە بـواری زانـسـتـی ئـەنـدازیـاری لـە عـێـراقـدا  

كا
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بـەشـەکـانـی زانـسـتـە ئـەنـدازیـاریـەکـان داواکـاری زۆریـان لـەسـەرە لـە الیـەن زۆربـەی خـوێـنـدکـارانـی زانـکـۆی بـەغـدا 

مـیـشاتـرۆنـیـک و تـەکـنـیـکـی رۆبـۆتـا وەک ڕشـتـەی ئـایـنـدەی لـە بـەغـدا خـوازیـارتـریـن ڕشـتـە و بـەشـەن

کـامـپـی زانـکـۆی تـەکـنـیـکـی 
بـەغـدا – لـێـرە نـزیـکـەی 

هـەشـت هـەزار کـەنـجـی کـچ 
و کـۆڕ دەخـوێـنـن
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ئارەزووەکانم  ئەڵمانیا،  لە  خوێندنم  »لەوەتەی  بووە. 
ڕاستگۆتر و ڕاستەوخۆتر دەردبڕم ». ئایا ازهار زەرکانی 
بلێت:  پێمان  نایەویت  ازهار  سوننە،  یاخود  شیعەیە 
»من موسلمانم و هێچی تر لەوە زیاتر گرنک نییە. ئەم 
ئەمڕۆ  سوننەبوون  و  شیعەبوون  بەسەر  دابەشکردنە 
تەنها جۆرێکە لە سیاسەت، بەاڵم هیچ بنەمایەکەی ئایینی 
نییە. خۆشبەختانە ئەمە هیچ رۆڵێک ناگێڕێت لە زانکۆدا«. 
بۆ  چ  بوونە،  زانکۆکان  ئەمەشە  لەبەر  ڕەنگە 
خوێندکاران و چ بۆ مامۆستایانی زانکۆ، بە جۆرێک لە 
تیایدا  کە  شوێنێک  ڕاستی،  ژیانی  دەرەوەی  لە  مێرگ 
لەدەرەوە  کە  دەکەن  بەدی  ئاسایی  باری  لە  شتێک 
چـەنـد  هـەر  دەکـەن.  غـەریـبی  ئـازارەوە  و  ئـێـش  بە 

سـاڵێـک بـەر لە ئێـسـتـا، وەک ازهار 
دەکــات،  پـێ  ئـامـاژەی  زەرکـانـی 
هـاوڕیـی  خـوێـنـدکـارانـی  و  خــۆی 
خوێندیان  وزیرەکی  دیسیپلین  بە 
کە  ئەوەی  دوای  بەاڵم  کرد.  تەواو 
ئەڵمانیاوە  لە  دا   ٢٠١٣ ساڵێ  لە 
گەڕاوەتەوە هەست بەوە دەکات کە 
ئارادایە.  لە  بچووک  کۆڕانکاریەکی 
خوێندکاران لە جیاتی ئەوەی بایەخ 
بدەن بە خوێندیان ئەمڕۆ بەتایبەتی 
پەیوەندیە  سەر  دەکەنە  فۆکەس 
کۆمەاڵیەتیەکانیانەوە، وەک ئەوە وا 
بیانەوێت بە جۆرێک بژێن  بێت کە 
کە ژیانی رۆژانە لەناو شار بە هۆی 
هەر  نابەخشێت.  پێیان  ملمالنیکان 
کیلۆمەتر  دوو  ئاسمانی  هێڵی  بە 
دوور لە زانکۆی بەغداوە، لەوبەری 
نـاوچـەیـەک  دیـجـلـەوە،  رووبـاری 

گەورەیە  چـوارگۆشە  کــیلۆمـەتر  هەزار  دە  کە  هەیە 
»ناوچەی  نـاوی  ژێـر  لـە  نـێـودەوڵـەتـیش  ئاسـتی  لە  و 
تا  ناوچەیەکە  سەوزیش  ناوچەی  بەناوبانگە.  سەوز« 
هەموو  و  پارێزراوە  وئاسایشی  ئەمن  زۆر  رادیەکی 
و  یەکگرتووەکان  نەتەوە  نەوێنەرایەتی  دیپلۆماتکارانی 
پەرلەمانی  باڵەخانەی  و  ئەمریکا  یەکگرتوەکانی  واڵتە 
پرۆۆفیسۆر  تیادایە.  خانوویەکیشی  چەند  و  عێراق 
بااڵ  خوێندنی  پێشووی  وەزیری  العجێـلی،  ذیاب  عەبد 
لـە دەستپێشخەرانی  یەکێـکە  زانستی و  توێـژینەوەی  و 
هەر  ئەویش  ئەڵمـانیـادا،  لەگـەڵ  ئەکـادیمی  هـاوکاری 
بتوانین  ئەوەی  پێش  دەژێت.  سەوز«  »ناوچەی  لە 
پشکنین  خاڵێ  سێ  لە  دەبێت  بکەوێت،  پێ  چاوەمان 
ناسنامەکانمان پێشان بدەین.هەموو جارێک داوامان لێ 
دەکرێت لە سەیارەکە دابزین بۆ ئەوەی سەگی پۆلیسی 
بتوانێت بە بۆنکردن بەدوای بۆمب بگەڕێن. دواتر ئێمە 
تەقینەوە  لە  پارێزراو  کۆاڵنی  ناو  بە  دەکەوین  ڕێ  بە 
کە چواردەوریان بریتین لە دیوار و حاویەی کەلوپەلی 
بەتاڵ، ئەم رێ و بانەش کە بە شێوەیەکی زیکزاک بە 
هێزی  گوایە  کە  دەڕواو  بەربەست  تیلماسکێکی  بە  ناو 

تەقینەوەکان کەم دەکاتەوە. 
لەبارەی  دەگێڕن  گرنگ  زۆر  رۆلێکی  زانکۆکان   
سـیـاسـەتـمـەداری  وەک  گـۆمەڵـگـا،  بـەیـەکـبـەسـتـنـەوەی 
ئـامـاژەی  لـە کـاتـی چـای خـواردنـەوەدا  ئەۆپۆزیـسـیـون 

بااڵ  خوێندنی  بۆ  لیژنەیە  سەرووکی  کە  دەکات  پێ 
کە  دەڵێت  قسەکانی  درێژەی  لە  عێراق.  پەرلەمانی  لە 
لەگەڵ  مامەڵەی  بەرسیاریەتی  بە  بێگومان  زانکۆکان 
ناکەن. »بە بڕوای من بەرپرسیاران نایانەوێت سیستەمی 
بهێنرێن،  بەکار  گۆمەڵگا  پەرەپێدانی  بۆ  بااڵ  خوێندنی 
بەڵکو بۆ کۆنترۆڵکردنی مرووڤ و زاڵبوون بەسەریاندا. 
ئەوان  ئایدیولۆژیای  دوای  خەڵکی  کە  دەیانەوێت  ئەوان 
هەڵبژاردنی  لە  کە  ئەوەن  خوازیاری  ئەوان  بکەوێت. 
ئاگادارم  من  بهێنن.  دەست  بە  باش  دەنگێکی  داهاتوودا 
کە لە زانکۆکاندا جۆرێک لە دیکتاتۆریەت بەرپا دەکرێت. 
ناوناتۆرەی  ئەوە  دەکات،  ئاڕاستە  رەخنە  کە  ئەوەی 
ئەوەی لێ دەنرێت کە الیەنگری رژێمی سەدام حوسێنە«. 
پۆستێکی  بۆ  دامەزراندندا  کاتی  لە 
هەڵسوڕانی سەرووکایەتی بۆچوون 
کەسێک  سیاسەی  ئاڕاستەی  و 
لە  وەک  دەبینێت  گەورەتر  رۆلێکی 
ئەمەش  لەبەر  کەسە.  ئەو  شیاوی 
پێی  بە  عێراقی،  بااڵی  خوێندنی 
پەرسەندنێک  هیچ  ئەو،  بۆچوونی 
زانکۆکان  چونکە  نابینێت  بەخۆوە 
پارەیەکی بەسیان لە ژێر دەست نییە 
گەشەسەندی  هۆی  بە  هەرچەندە  ؛ 
پارەیەکی  نەوتەوە  هەناردەکردنی 

زۆریش هەیە.
جـگـە لـەمـەش لـە جــەنــگــەڵـی 
ئـیـداری فـەرمـانـگـەکـانـی خـوێـنـدنی 
بـااڵی عـێـراقـدا جـاروبـار تـەمـەنـێـک 
دەدرێن.  بڕیارەکان  تا  دەخاێێنێت 
ئـەم بـیـروکـراتـیەتـە، بـە بـۆچـوونـی 
العجێلی،  زەرەرمەندی هەیە تەنانەت 
وەزیری  عێراقیش.   – ئەڵمانی  ئەکادیمی  هاوکاری  بۆ 
شتێکی  هیچ  بارەوە  لەم  داد  »دەزگای  دەڵێت:  پێشوو 
هەڵەی ئەنجام نەداوە. ئەو دەزگایە  پشتیوانی لە خوێندنی 
بااڵی عێراق دەکات لە هەر کوێەک توانای هەبێت. هەر 
کەسێک کە لەگەڵی هاوکاری دەکات، زۆر خۆشحاڵە بەو 

هاوکاریە«.  
خوێندنی  ئێستای  وەزیری  االدیب،  عەلی  دکتۆر 
چەند  چاوپێکەوتنێکدا  لە  زانستی،  توێژینەوەی  و  بااڵ 
ئەو  کە  کردەوە  روون  ئێمەی  بۆ  لەوە  بەر  رۆژێک 
زانکۆ  لەگەڵ  هاوکاریەیە  ئەو  چاکسازی  خوازیاری 
ئەکادیمیە  هاوکاریە  ئەو  چاکسازی  بەتایبەت  بیانیەکان، 
لە  بەتایبەت  هێلدا.  دوو  بە  ئەڵمانیدا  زانکۆکانی  لەگەڵ 
خۆی  دانپێنانی  پێی  بە  وەزیر  وەک  ئەندازیاری  بواری 
مامۆستا  وەک  عێراق  لە  بیانی  پسپۆڕی  ئارەزوومەندە 
ببینێت ؛ بەالی کەمەوە لە پانزە زانکۆدا لە سەرانسەری 
واڵت کە، بە پێی گوتەکانی خۆی، وەزارەتی خوێندنی بااڵ 
و توێژینەوەی زانستی دەتوانێت ئەمن و ئاسایشی ئەو 

پسپۆڕە بیانیانە بە مسۆگەری دابین بکات. 

ئایا زانکۆی تەکنیکی بەغدا یەکێکە لەو زانکۆیانە، 
وەزیر عەلی االدیب لەم بارەوە هیچی نەدرکان. وەزارەتی 
لە  خولەک  پانزە  زانستی  توێژینەوەی  و  بااڵ  خوێندنی 
زلدیواری  بە کۆمەڵێک  رێوە  بە  پێیان.  بە  زانکۆ دوورە 

زانـکـۆکـان رۆڵـێـکـی
زۆر سـەرەکـی دەگـێـڕن 
لـە بـەیـەکـبـەسـتـنـەوەی 

کـۆمـەڵـگـا

کـۆمـپـانـیـای ئـەڵـمـانـی )کـنـوت( پـشـتـگـیـری زانـکـۆی تـەکـنـیـکـی بـەغـدا دەکـات بـە 
دابـیـنـکـردنـی کـەرەسـتـەو ئـامـێـری مـیـکـانـیـکـی نـوێ 

دیـدو ڕووانـگـە لـە ژیـانـی رۆژانـەی زانـکـۆی تـەکـنـیـکـی بـەغـدا 

پـرۆفـیـسـۆرئـەمـیـن دەوای ثـامـر، سـەرووکـی زانـکـۆی تـەکـنـیـکـی بـەغـدا، 
دەیـەوێـت زانـکـۆکـەی بـگـاتـە ئـاسـتـی نـیـودەوڵـەتی 

»لـەوەتـەی 
خـوێـنـدنـەکـەم 
ئـەڵـمـانـیـا  لـە 

ئـارەزووەکـانـم 
و  ڕاسـتـگـۆتـر 
ڕاسـتـەوخـۆتـر 

دەردبـڕم«
ازهــار زەرکــانــی



ڕاپــۆرت                                                                                                                                              نـاوەنـدو بـاشـووری عـێــراق

زانـکـۆ عـێـراقـیـەکـان هـەر بـە نـەریـت پـشـکـێـکـی زۆری ئـافـرەتـیـان هـەیـە  

هـەلـومـەرجـی زۆر قـورس بـۆ کـارمـەنـدانـی زانـکـۆ. بـەهـۆی بـاری ئـەمـنـی سـەخـتـەوە زانـکـۆکـان هـەر کـاتـژمـێـر چـواری ئـێـوارە دەرگـاکـانـیـان دەداخـەن 



خوێندکارانی بەتینوگوڕ لە بەشی ئەندازیاری بەرهەمهێنانمەبەست لە وردبینی مەرجێکی سەرەکیە بۆ خوێندنی ئەندازیاری

بــەغـــدا                                                                                                                                                                    ٦٢ - ٦٣ڕاپــۆرت                                                                                                                                              نـاوەنـدو بـاشـووری عـێــراق

کۆنکریتی تێدەپەریت کە بۆ بەغدا ئاسایین و بۆ پاراستن 
و  دانراون  کاتی  بە شێوەیەکی  و  تەقینەوە  لە  دانراون 
هەر یەکێکیان سێ چوار مەتر بەرزە. ئەم جۆرە دیوارە 
بەڕێوبەرایەتی  و  وەزارەتەکان  بەردەم  لە  کۆنکریتیانە 
و  ئوتێلەکان  و  سووپەرمارکیتەکان  و  فەرمانگەکان  و 
مارکیتەکان دانراون. لە تەواوی شارەکە کەندڕ لێدراوە 
شەڕو  لە  ساڵێک  چەند  پاش  کە  بێت  وا  ئەوە  وەک 
بە  بوونەوە  دووچاری  بەغدا  برینانەی  ئەو  توندوتیژی 

جێبرین، بەاڵم بەتەواوی تیمـار نەبوونەتەوە. 
شەقامی  سنووری  لە  کە  تەکنیکیش  زانکۆی 
سەرەکیە بەهەمان شیوە دەپارێزرێت. بەاڵم لە دوای ئەم 
دیوارانە کەش و هەوایەک بە دی دەکرێت وەک لە هەموو 
لە  خوێندکاران  جیهاندا.  سەرانسەری  لە  تر  زانکۆکانی 
دادەنیشن  درەختەکان  ژێر  لە  داریەکان  سەر مەستەبە 
یاخود ڕادەکەن بەرەو موحازەرەی داهاتوو و کتێبەکانیان 
لە ژێر باڵ هەلگـروتووە. دوو یاریگـەی فوتباڵی لێیە و 
ستۆدیۆی وەرزشـی هەیە و لەگـەڵ چـەندەها کـافیتیریا. 
زۆربەی شوێنی موحـازەرەکان دەشێ ڕەنگێکی تریش 
هەڵگرن، هەندێکیشیان وا نوێ دەکرێنەوە ؛ لە تەنیشت 
دروست  نوێ  و  مۆدیرن  باڵەخانەی  وا  مزگەوتەکەوە 

دەکرێت.   

خوێندن بە تەکنیکی پێشکەوتووی ئەڵمانی 
زانـکـۆی تـەکـنـیـکـی کـە هـەشــت هــەزار خــوێــنــدکــار و 
چــواردە بــەش و ڕشــتــە لــە خــۆ دەگــرێــت یــەکــێــکــە لــە 
گـەورەتــریــن زانــکــۆکــانــی خوێــنــدنــی زانــســتــەکــانــی 
ئــەنــدازیــاری لـە عــێــراق. دکتۆر ئەحمەد عبدالحەسەن 
شۆپ،  ورک  ئەندازیاری  بەشی  ڕاگری  جێگری  عطیە، 
میکانیک  ئەندازیاری  بەشی  ەوە   ٢٠٠٧ »لە  دەڵێت: 
فرایبێرگ  لە  ئەکادیمی  بێرگ  تەکنیکی  زانکۆی  لەگەڵ 
لێ  پرۆژەیەکی  هاوکاریەش  ئەو  دەکات«.  هاوکاری 
کەوتەوە بە ناوی »ئەندازیاری میکانیک ئەڵمانیا عێراق« 
„Mechanical Engineering Germany–Iraq“ بە کورتی 
دەستەخوشکی  چوارچێوەی  لە  ئای(  جی  ئی  )ئیم 
ئەکادیمی کە لە الیەن دەزگای دادەوە پشتگیری دەکرێت. 
عێراقی  زانکۆی  پێنج  بەغداوە  تەکنیکی  زانکۆی  پاڵ  لە 
لە  لەمەش  جگە  دەکەن.  پرۆژەیە  لەم  بەشداری  تریش 
خوێندنی  عێراقی  خوێندکاری  پێنج  ەوە   ٢٠١٢ نیسانی 
ئەکادیمی  بێرگ  لە  میکانیک  ئینستیتوتی  لە  ماستەریان 
فرایبێرگ دەخوێنن. ئەم خوێندکارانەش بڕوانامە لە هەر 
ئەوەش  نەخشەی  داهاتوودا  لە  وەردەگرن.  زانکۆ  دوو 
ماوەی  لە  عێراقی  و  ئەڵمانی  خوێندکارانی  کە  دانراوە 
خوێندنی ماستەریان هەر یەک لەو خوێندکارانە لە واڵتی 
هێشتا  رۆژە  ئەو  بەاڵم  بخوێنێت.  وەز  یەک  تر  ئەوانی 

دوورە. 
پێویستە  توند  زۆر  بەشێوەیەکی  کە  ئەوەشی 
تەکنۆلۆجیای مۆدیرنە. ئەو کەرەستەو ئامێرانەی ئێمە لە 
وەرشەو تاقیگەکانی بەشی ئەندازیاری میکانیک دەیبینین 
زۆر دوورن لە »بـاری هەنووکـەیی تەکنۆلۆجیا«. بەاڵم 
لووسکـردنەوەی  ماشینی  هۆڵەکـان چەند  لە  یەکـێک  لە 
و  شین  ڕەنگی  بە  کـنووت  کۆمپانیای  پێشکـەوتووی 
خۆلەمێشی زەق بریقە دەدەن. ئەم کۆمپانیا بەهەرمهێنەرە 
دەمێکە پشتگیری زانکۆی تەکنیکی بەغدا دەکات. ڕەنگە 

جۆر  ئەم  ئایندەدا  لە  کە  بێت  هیوایەوە  ڕوانگەو  لەو 
ببێت،  بۆ  گەرمی  بازاڕی  عێراق  لە  بەتایبەت  ماشینانە 

ئەگەر بێت و خەڵکی لەسەریان فێر بکرێن. 
هەموو  پێش  مۆدیرنەوە  تەکنۆلۆجیای  پاڵ  لە 
پێویستە.  وئاشکرا  روون  بە  ئەکادیمی  زانستی  شتێک 
دەزگای داد مشوری ئەوەش دەخوات کە گواستنەوەی 
خوێندن  دەرفەتی  کە  کاتێک  بێت،  دی  بە  زانستیش 
عبد  ئەحمەد  دکتۆر  وەک  خەلکانێک  بۆ  دەرەخسێنێت 
الکاظم. وەک خوێندکاری تواناسازی بەرنامەی بەغ – 
لە  دکتۆرای  خوێندنی  دا   ٢٠١١ ساڵی  لە  ئەحمەد  داد 
زانکۆ  لە  مامۆستایە  ئێستا  کرد.  تەواو  ئاخن  زانکۆی 
شۆپدا.  ورک  ئەندازیاری  بەشی  لە  بەغدا  تەکنیکی 
زانست  سەختە  زۆر  ڕاستی  »بە  دەڵێت:  ئەحمەد 
نوێ  بیرۆکەی  بە  خەڵکی  سەختە  زۆر  بەگوازیتەوە. 
قسەکانی  بە  دریژە  ئەحمەد  بکەی«.  پێی  قەناعەت 
لە  میتۆد  کە  زانی  ئەڵمانیا  لە  تەنها  دەڵێت  و  دەدات 
وەرگرتنی زانست چەند گرنگە. لە بەغداش پێش هەموو 
شتێک تەنها خوێندکارەکانی ئەوان کە هانی دەدەن ئەو 
بهێنێت.  لە ئاخن بەدەستی هێناوە بەکار  ئەزموونانەی 
یەکێک  موحازەرەکان  لە  یەکێک  دوای  ماوەیەک  پێش 
لە خوێندکارە کچەکان هات بۆ الی و سەرسام بوو بە 
جۆری موحازەرەوتنەوەی. ئەحمەد ئاگادری ئەوە بوو 
کە چی هەستێکت بۆ دێت کاتێک زانست نەک هەر تەنها 

بگەێێنرێت، بەڵکو ببێتە مایەی سەرسامیش. 
کاتێک نزیکەی کاتژمێر چواری ئێوارە نووسینگەی 
دەرگاکانی  هەموو  هێشت،  بەجێ  ئەحمەدمان  دکتۆر 
زانکۆ قفڵ کرا بوون. هەموو دەرگاکان. ئەمەش مایەی 
کە  میوانەکانی  لەگەڵ  ئەحمەد  بۆ  بوو  شەرمەزاری 
لە  نیوەڕۆ  دوای  هەر  هاتوون،  واڵتەوە  لەدەرەوەی 
دەرگایان  واڵتەکەی  گرنگەکانی  زانکۆ  هەرە  لە  یەکێک 
لەسەر قفڵ بکرێت. ئەحمد خوتەخوت دەکات و دەست 
بیست  دوای  دەکات.  تەلەفۆن  و  مۆبایلەکەی  دەباتە 
لەکاتی   . دەکات  ئازادمان  و  دێت  گەنجێک  خولەک 
ماڵئاواییکردندا ئەحمەد پێدەکەنێت و دەڵێت: » لە عێراق 

هەمیشە چارەسەرێک هەر هەیە لە کۆتاییدا «. 

ئـەو زانـکـۆیـانـەی سـەردانـیـان کـران

بـەغـدا 

زانـکـۆی تـەکنـیکی 
بـەغـدا

تـاقـیـکـردنـەوەکـان لـە سـەر سـیـمـیـولـەیـتـەری سـەیـارە هـاژوشـتـن بـەشـێـکـن لـەژیـانـی ڕۆژانـەی خـوێـنـدکـارانـی ئـەنـدازیـاری لـە ئـیـنـسـتـیـتـوتـی الخـەوارزمی لە زانـکـۆی تـەکنـیکـی بـەغـدا 

ئـەو بـریـنـانـەی شەڕو 
تـونـدوتـیـژی بـەجـێـیـان 
هـێـشـتـوون وادیـارە کـە 
تـەنـها یـەکـیـگـرتـۆتـەوە، 
بـەاڵم بـەیـەکجـاری چـاک 
نـەبـووەتـەوە

زانـکـۆی 
بـەغـدا



بۆ یەک مانگ بێت یان پێنج ساڵ، بۆ مانەوە بێت بۆ خوێندن یاخود بۆ خوێندنی دکتۆرا: ئەو 
کاتەی لە ئەڵمانیا بەسەریان برد کاریگەری خۆی الی ئەم پێنج خوێندکارەی عێراق بەجێ هێشت 

»مـن لـەوە زیـاتـر فـێـر بـوم
کـە خـەونـم پـێـوە دەبـیـنـی«
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کاتێک کە مستەفا محەمەد ئاگاداری دەستەخوشکی ئەکادیمی بوو لە نێوان زانکۆکەی و زانکۆی 
تەکنیکی بێرگ ئەکادیمی لە فرایبێرگ، خۆی ناونووس کرد و بیرۆکەی پرۆژەکەیەکی خۆی پێشکەشکرد 
بۆ سەردانی ئەڵمانیا بەمەبەستی خوێندن – لە ئەنجامدا وەریش گیرا. مانەوەی لە فرایبێرگ بۆ ئەم 
مەبەستە لە ساڵی ٢٠١٢ دا نۆ مانگی خایاند و دەزگای داد کۆمەکی دارایی کرد، ئەمەش بەشێک 
ئەڵمانیا – عێراق«  بەناوی »ئەندازیاری میکانیک  نێو زانکۆکان  لە بەرنامەی دەستەخوشکی  بوو 
ئەوەی  دادەوە کۆمەک دەکرێت.  لە الیەن دەزگای  بەهەمان شیوە  )بڕوانە الپەڕە ٩٧( کە   )MEGI(

کە بە شێوەیەکی تایبەت سەرنجی مستەفای تەمەن ٢٦ ساڵی ڕاکێشا ئەو هاوکاریە بوو لە زانکۆی 
ئەڵمانی: »کاری هەموویان بەیەکەوە بەستراوە. لە کۆتاییشدا هەموویان سرکەوتوون چونکە یارمەتی 
یەکتر دەدەن«. لە بەغدا پسپۆڕی وەرگرت لە ڕشتەی بەرهەمهینانی کانزاناسی لەسەر بناغەی کاری 
کۆمپیوتەر. لە مانگی ئابی ٢٠١٢ ەوە بڕوانامەی ماستەری هەیە و ئێشتاش خەریکی خوێندنی دکتۆرایە. 

لە چوارچێوەی  لە عێراقەوە کە  دکتۆر هناء حەموود یەکەم هەڵگری بڕوانامەی دکتۆرا بوو 
ئێرالنگئن  لە  ئەلیکساندەر   – فریدریش  زانکۆی  لە  ئیرالنگین   – اربیل   – بەغدا   – پرۆژەی 
بۆ  یاریدەر  پرۆفیسۆری   .)١٠٨ اڵپەڕە  )بڕوانە  ئەنجامدا  توێژینەوەی   )BEEP( نورینبێرگ   –
ساڵی  لە  بەغدا  لە  الموستەنسریە  زانکۆی  ئابووری  زانستی  بەشی  لە  ئابووری  و  کارگێڕی 
ئەکادیمیە  کە  دەڵێت  کرد. خاتوو حەموود  کاری  ئێرالنگین  لە  دوو ساڵ  نزیکەی  ەوە   ٢٠٠٩
عێراقیەکان بە دەیان ساڵ لە دەرەوەی واڵت دابڕا بوون، بەرنامەی )BEEP( ئەتوانێت شیاویان 
لە  پراکتیکەکان  ئەکادیمی. سیمینارە  هاوکاری  و  نیودەوڵەتی  زانستی  کاری  ئاستی  بۆ  بکات 
لەسەر  شتێک  هەموو  پێش  عێراق  لە  زانست  گەیاندنی  چونکە  بوون  دڵی  بە  زۆر  ئەڵمانیا 

موحازەرە بونیات نراوە. ئەمەش بێگومان زۆر حەز دەکات بیگۆڕێت.

لە  دکتۆرای  خوێندنی  الکاظم  عبد  ئەحمەد  داد   – بەغ  بەرنامەی  توناسازی  خوێندکاری  وەک 
پێشتر  ساڵ  نۆ  و  سی  تەمەن  الکاظمی  عبد  ئەحمەد  تەواوکرد.  ئەڵمانیا  لە  دا   ٢٠١١ ساڵی 
پێنج ساڵ لە ئاخن خوێندی. هەر دوو کوڕەکانی عەلی و دانیال لەوێ لە دایک بوون. ئەمڕۆ 
ئەحمەد عبد الکاظم وەک مامۆستای ئەندازایاری مەواد و کەرەستە لە زانکۆی تەکنیکی بەغدا 
کار دەکات. ئەو دەگێڕیتەوە کە سااڵنی خوێندن لە ئەڵمانیا ئەوی بە شێوەیەکی تەواو گۆڕی. 
درێژەی  لە  کەرستە  و  مەواد  پسپۆڕی  دەبینی«.  پێوە  کە خەونم  بووم  فێر  زیاتر  لەوە  »من 
قسەکانی دەڵێت کە هەمیشە ئاسان نیە ئەم زانستە بە ڕاستی لە زانکۆکانی عێراق بخەیتە بواری 
ئەنجامدانەوە. لە کاتێکدا لە ئەڵمانیا لە کۆتایی گفتوگۆیەکی دوور و درێژ لەگەڵ مامۆستایان و 
بەرپرسان و خوێندکاران بەیەکەوە بڕیارەکان دەدرێن، ئەمە لە عێراق بە شێوەیەکی هەرەمی 

دەدرێت. »کارکردن لە تیمدا لێرە جاربەجار زۆر سەختە«.

لە تشرینی دووەمی ٢٠٠٩ ەوە لێنا حەداد لە ئینستیتوتی خەوارزمی لە زانکۆی تەکنیکی بەغدا 
بەرهێنانی  بەشی  لە  هێنا  بەدەست  بەکالۆریۆسی  بڕوانامەی  دا   ٢٠١٣ هاوینی  لە  دەخوێنێت. 
ئۆتۆماتیکی. ئەویش لە ماوەی خوێندنیدا بەهەمان شیوە دەرفەتی ئەوەی بۆ رەخسا هەر نەبێت 
بۆ ماوەی یەک مانگ سەردانی زانکۆی تەکنیکی بێرگ ئەکادیمی لە فرایبێرگ ئەنجام بدات. لێنای 
تەمەن بیست و دوو ساڵ دەگێڕێتەوە و دەڵێت کە بۆ خۆی نەک هەر تەنها ئەزموونێکی زۆر 
سەرنج ڕاکێش بوو ئەو کە هەموو جێ و شوێنە مۆدێرنانەی توێژینەوە لە فرایبۆرگ ببینیت، 
ئەم خانمە  هەیە.  میتۆدی خوێندن چەند جیاوازیەکی زۆری  کە  بووەوە  ئاشکرا  بۆشی  بەلکو 
ئەندازیاری.  تەکنیکی  بۆ  هەیە  زۆری  ئارەزوویەکی  حەزو  منداڵیەوە  لە  هەر  عێراقیە  کەنجە 

ئامانجی داهاتووی بڕوانامەی ماستەرە.

دکتۆر ئەزەل رفعەت اسماعیل هەر لە ٢٠٠٥ دا بۆ یەکەم جار سەردانی زانکۆی تەکنیکی بێرگ 
ئەکادیمی کرد لە فرایبێرگ، هەر چوار ساڵ پێش ئەوەی دەستەخوشکی ئەکادیمی بە فەرمی لە 
پانزە مانگ توێژینەوەی  لە ساڵی ٢٠٠٧ ەوە بۆ ماوەی  الیەن دەزگای دادەوە کۆمەک بکرێت. 
ئەنجامدا لەو شارە زانکۆییە بچووکەی هەرێمی زاکسن. هەتاکو ئێستاش پەیوەندی زۆر نزیکی 
لە  بوونە  سوودمەند  ئێستا  تا  خوێندکارانی  زۆربەی  وە  فرایبێرگ،  لە  هاوکارانی  لەگەڵ  هەیە 
بێگومان  »ئێمە  دەڵێت:  اسماعیل  رفعەت  ئەزەل  دکتۆر  ئەکادیمی.  دەستەخوشکی  بەرنامەی 
بهێنن.  بەدەست  فرایبێرگ  لە  پسپۆڕی  زانستی  دەتوانن  خوێندکارانمان  کە  لەوەی  خۆشحاڵین 
بەاڵم لەهەمان کاتدا ئارەزوومان هەیە کە ئەکادیمیە ئەڵمانیەکانیش بەم زووانە سەردانی عێراق 

ئەنجام بدەن. ماڵی میوانەکان بۆ ئەوان لە ئێستاوە ئامادەیە«.

دکـتـۆر هـنـاء حـەمــوود مـسـتـەفـا مـحـەمـەد

دکـتـۆر ئـەحـمـەد عـبــد الـکـاظـم 

دکـتـۆری ئـەنـدازیـار ئـەزەل رفـعـەت اسـمـاعـیـل لـێـنـا حـەداد

 خـوێـنـدکـاری دکـتـۆرا 
زانـکـۆی تـەکـنـیـکـی بـەغــدا 

پـرۆفـیـســۆری یـاریــدەر
زانـکــۆی الـمـوســتـەنــسـریـە بـەغــدا 

مـامـۆسـتــای ئـەنــدازیــاری مـەواد و کــەرەسـتــە
زانـکــۆی تـەکـنـیـکـی بـەغـدا 

خـوێـنـدکـاری ئـەنـدازیــاری مـیـکــانـیـک 
زانـکــۆی تـەکـنـیــکـی بـەغــدا 

پـرۆفـیـسـۆری یـاریـدەر بـۆ ئـەنـدازیـاری بـەرهـەمـێـنـان کـانـزاسـازی 
زانـکـۆی تـەکـنــیـکـی بـەغــدا 
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چــاوپــێــکــەوتــن                                                                                                                                               مــارتــین کــۆبــلــەر 

هـیچ شـتـێـک 
لـێـرە پـرسێکی 

پارە نـیـیـە، 
بـەڵـکـو هـەمـیـشـە 

مـەسـەلـەی 
ویـسـت و خواسـتی 

سـیاسـیە

 ئـایـا هـاوسـەنـگـی بـەرایـی دیــپـلــۆمـاتـی دەربــارەی پــەرەســەنــدی عــێـراق چــۆن دیــارە؟ 
دیـپـلــۆماتـکــاری بـااڵی ئــەڵـمــانـی مــارتــیـن کــۆبــلــەر وەک نــێــردراوی تــایــبــەتـی نــەتــەوە 
یــەکــگــرتــووەکــان بــۆ عــێــراق وبــەرپـرســیــاری کــاری کــۆمــەکــکــاری نــەتــەوە یــەکــگــرتــوە
کــان لــە نــێــوان ٢٠١١ ەو ٢٠١٣ دا لــە بــەغــدا لــە چــاوپــێــکــەوتــنــێــکــدا بــاس لــە واڵتــێــک 

دەکــات لــەبــەر دەم دووڕێــیــانــدا 

چـاوپـێـکـەوتـن: یـۆرگـن شـترایـاک، وێـنـە: مـارتـین شـپـێـشـت

مـارتـیـن کـۆبـلـەر لە زۆرێک لە بوارەکانی 
خوێندندا »کارو ئەرکێکی سیاسی« دەبینێت



مارتین کۆبلەر: عێراق چەند ئاڕاستەیەکی پتەو و هیزپاڵنەری هەیە. 
لە الیەکەوە ئارەزووی سەربەخۆیی لەالیەن کوردەوە لە باکوور 
واڵت هەیە کە پێداگیری دەکەن لەسەر حوکمڕانیەکی ئۆتۆنۆمی 

بەهێز. لە الیەکی دیکەوە سوننەکانیش داواکاری ناوچەیەکی 
ئۆتۆنۆمن چونکـە ئەوان وا دەڕوانن کـە بەستراو نین بە پرۆسەی 
سیاسیەوە. هەڵوێستی ئێمەش بە تەواوی روون و ئاشکرایە. ئەمە 
هەمووی داواکارین کە لەسەر بنەمای دەستوور شیاوی گفتوگۆ 

و تاوتوێ کردنن. ئەوەی کە من بە توندی رەخنەی لێدەگرم 
الوزکردنی دامەزراوە دیمۆکراسیەکانە. خەڵکێکی زۆرتەر هەیە کە 
ئەم دامەزراوانە الواز دەکەن بەرامبەر بەوانی کە دامەزراوەکان بە 
هێز دەکەن. لە کاتی جیوازای بۆچووندا دەستبەجێ دانیشتنەکانی 
پەرلەمان و ئەنجوومەنی وەزیران بۆیکۆت دەکرێن. لەو کاتەی کە 
بابەتێکی تایبەت دەخڕیتە سەر ئەجینداوە، فراکسیۆنەکان پەرلەمان 

بە جێ دەهێڵن. ئەمەش ڕێسایە. لەبەر ئەوە شەڕ روو لە جادە 
دەکات. بۆیکۆت بیروکەیەکی هەڵەیە. باشتر وایە کە ملمالنی و 
رووبەرووبوونەوە لەگەڵ سەرووک وەزیران لە کابینە بکرێت.

دیالۆگ لە نێوان نەتەوکان دەبێ لەسەر بنەمای متمانەپێکردن 
بێت. بەاڵم لە عێراق هیچ نییە جگە لە بێ متمانەیی. ئەمە 

چۆن دێتە گۆڕین؟

مارتین کۆبلەر: ئەمە یەکێکە لە ئەرکە سەرکیەکانی ئێمە کە 
متمانەی لەدەستدراو دووبارە دروست بکرێتەوە. ئەم ئامانجەش 

تەنها لە ڕێگای دیالۆگ بە دی دێت کە ڕەنگە کەسایەتی نێودەوڵەتی 
بەشداری تیایدا بکەن. بە تایبەت بۆ ئەم مەبەستەش ئێمە لێرە 

داین. دوای کشانەوەی هێزەکانی واڵتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا لە 
ساڵی ٢٠١٢ دا نەتەوە یەکگرتووەکان بە شێوەیەکی عەمەلی تەنها 

رێکخراوەی نێودەوڵەتیە کە ماوەتەوە. ئەگەر من خۆمان وەک 
ناوبژیوان پێشکەش بکەم، ئەوا من وتەیەکی خۆشەویستم هەیە 
دەیڵێـم: ئێمە هیچ بەرژەوەندیەکمان نییە، ئێمە هیچ کۆمپانیایەکی 

نەوتمان نییە، ئێمە جیاوازین لە هەر دەوڵەتێکی تر.

لە واڵتە عەرەبیەکان وەک میسر و سوریا و تونس هەموو 

الیەنە ئایدیۆلۆجیە جیاوازەکان بە توندی شەڕی دەسەاڵت 
دەکەن، ئەم ملمالنیانە لە ناوچەکە نابن بە مایەی هەڵقواڵنی 

مەزاجی سیاسی لە عێراق؟

مارتین کۆبلەر: بێگومان خەڵکی تەماشای ئەوبەری سنوورەکان 
دەکەن، بەاڵم من جاروبار پرسیار لە خۆم دەکەم، ئایا چی 

ڕووی دەدا ئەگەر ئەم ملمالنیانە لە ناوچەکە روویان نەدایە. من 
جورئەتی ئەوە دەکەم و دەڵێم: هیچی وا زۆر رووی نەدەدا. ئەم 
ملمالنیانە، کە لە عێراق لەسەر هێڵیەکانی لێکبەربوون لە نێوان 

جیهانی شیعە و جیهانی سوننەدا هەمانە، لە ڕێگای سوریا و میسر 
یاخود تونس توندتر دەبنەوە. سەرەڕای ئەمەش، بە بێ ئەم 

فاکتەرە هەنووکەییە ناوچەییانەش ملمالنیەکانی عێراق هەر وەک 
خۆی دەبوون. ملمالنی لەگەڵ کورد سەبارەت بە سنوورەکانی 

لەگەڵ بەشە عەرەبیەکانی عێراق هەر وەک خۆی دەماوە، 
هەروەهاش ملمالنی نێوان سوننەکان و شیعەکان لە عێراق کە 

دەیان ساڵە مۆرگی شەڕو دیکتاتۆریەتی هەڵگرتووە.  
 

 چ گروپێکی کۆمەاڵیەتی لە عێراق بە گەشبینی تێیدەڕوانیت؟

مارتین کۆبلەر: دوو گروپ. گروپی یەکەمیان ئافرەتانن و 
گروپی دووهەمیش گەنجان دەگرێتە خۆ. هەر لەبەر ئەم هۆیەش 

ئەمە لە بەرنامە و ئەجندامان هاتووە: ئێمە هەمیشە هەوڵ ئەدەین 
توخمی گەنجان و توخمی ئافرەتان بە چاالکیەکانمان ببەستینەوە. 

گەنجان، لەبەر ئەوەی ئەوان ئایندەن و دوای دە ساڵ جڵەوی 
دەسەاڵت دەگرنە دەست. ئافرەتانیش، چونکە پیاوان وڕۆڵەکانی 
ئەوانن کە لە شەڕو ملمالنیەکاندا لە عێراق دەمرن. ئەدی دەنگی 
ئافرەتان لە کوێ مایەوە؟ ئەی کوان ئەو ئافرەتانە کە دژ بەوە 

یاخین ؟ ئێمە چ لە پەرلەمان و چ لە ئەنجومەنی پارێزگاکان 
ڕێژەیەکی ئافرەتمان هەیە. ئێمە هەمیشە ئافرەتان هان دەدەین 
بەرەو ئەو بوارانەدا بڕۆن کە تاکو ئێستا تیایاندا نوێنەرایەتیان 
نییە، بۆ نموونە لەناو لێژنەی بەرگری پەرلەمان یاخود لە ناو 

لێژنەی ئابووری. بۆچی ئافرەت نەبن بە خەمخۆری ئەوەی کە 
یاسای نەوت پەسەند بکەن بۆ ئەوەی ئەو سەروەت و سامانە 

زەبەالحەی واڵت بگاتە پارێزگا هەژارەکانیش؟

چــاوپــێــکــەوتــن                                                                                                                                               مــارتــین کــۆبــلــەر 

ژیان لە ناوچەی 
پارێزراودا: بەرزترین 

ئاستی ئیجرائاتی ئەمنی، 
ئەوپەڕی هۆشیاری 
لە هەر چوونە ناو 

شار بە سەیارە ؛ هەل 
ومەرجی ژیان و کاری 

نێردراوی تایبەتی نەتەوە 
یەکگرتووەکان بۆ عێراق 

بە ئەو پەڕی توند و 
سەخت لەقەڵەم دەدرێن

بەڕێز جەنابی کۆبلەر، هەتاکو پێش پێنج ساڵیش 
شەڕی ناوخۆیی لە عێراق بەرپا بوو. دواتر دەستکرا بە 
ئاوادانکردنەوە. تا چ ڕادەیەک واڵتی عێراق سەقامگیرە؟ 

 مارتین کۆبلەر: بارودۆخەکە لەبەر توخمە ناوچەیەکان 
گۆڕانکاری بەسەردا هات. ئێستا شەڕو ملمالنی سوریامان 

هەیە، کێشە چارسەرنەکراوەکانی ئێران هەر وەک خۆی 
ماون. دۆخەکە سەخت و ئاڵۆزتر بووەوە. واڵتی عێراق 
بە ڕاستی لە دووڕێیانێکدایە. ڕەنگە داکشێتەو و ڕەنگە 

بەرەو ئایندە بڕوات.

تۆ بەش بە حاڵی خۆت ڕەشبینیت یاخود گەشبینیت؟

مارتین کۆبلەر: من زیاتر گەشبینم. عێراق سێ توخمی 
هەیە کە لە خۆیدا ئەرێنین. عێراق بە ژیاری واڵتێکی پڕ 

لە سامانە. دووهەم عێراق دوڵەمەندە بە هاواڵتی کەنج. لە 
سەتا پەنجای هاواڵتیان تەمەنیان لە خوارووی هەژدە ساڵە. 

ئێمە لێرە هەمێشە یەک تۆز چاومان داپوشراوە بە توێژی 
لە سیاسیەکان  پەیوەندیدارمان  سیاسەتمەدارانەوە.  کەسانی 

هەموو تەمەنیان لە نێوان شەست وپێنج و هەشتا ساڵە. بەاڵم 
ئەمە ڕەنگدانەوەی واقع نییە. هەر چەندە ئێمە ئەمڕۆلەگەڵ 
سیاسەتمەداران و بلۆککردنی سیاسی ناڕازین، بەاڵم ئەمە 

ڕەنگە لە دە ساڵی داهاتوودا گۆڕانکاری بەسەردا بێت. سێهەم 
عێراق خاوەنی سێهەم گەورەترین چاڵەنەوتە لە سەرانسەی 

جیهاندا. هیچ شتێک ئا لێرەدا پرسی پارە نییە، بەڵکو هەمیشە 
مەسەلەی ویست وخواستی سیاسیە. ئەگەر مرووڤ ئەم سێ 
خاڵە – سامانی ژیاری و گەنج و پارە – پێکەوە وەربگرێت، 
کەواتە ئەم واڵتە لە مەودایەکی ناوەندیدا ئاسوویەکەی زۆر 

باشی دەبێت بۆ ئایندە. 

ئەوەی لەگەڵ کەنجی عێراقی قسە بکات بۆی دەرئەکەوێت کە 
زۆربەیان ئارەزوومەندن کۆچ بکەنە دەرەوەی واڵت چونکە لە 

واڵتی خۆیان بەدەگمەن هیوا بەرەو ئایندە دەبینن. 

مارتین کۆبلەر: ئەمە ڕاستە. زۆربەیان دەیانەوێت واڵت بە جێ 
بهێڵن چونکە هیچ ئاسوویەک بۆ ئایندە نابینن. ئەوەی نەتوانێت 

بڕوات، دەبێت خۆی لێرە بگونجێنێت. بەاڵم لێرە هیچ پشتگیریەک 
نییە بۆ پەرەپێدان بە کەنجان لە ناو سیاسەتدا، هیچ رێکخراوێکی 

کەنجان نییە لەناو حزبەکان، تەنها تۆڕێکی کۆمەاڵیەتی خاوەن 
توانای الواز هەیە. ئەم فاکتەرانە بێگومان سەرنج ڕاکێش نین، 

سەرەڕای ئەمەش داواکارم لە گەنجان لێرە بمێننەوە و ملمالنی 
بکەن. بێگومان دەبێت بچنە دەرەوی واڵتیش، ئەگەر توانای ئەوەیان 

هەبێت، بۆ ئەوەی لەوێ بخوێنن. بەاڵم دواتر دەبێ بگەڕێنەوە 
سیستەمی زانکۆ لە عێراق داپۆشراوە. پەیڕەو و پرۆگرامی زانکۆکان 
هێشتا هی سااڵنی حەفتاکانی سەدەی ڕابردووە. ئەمە هەمووی دەبێ 
بگۆردرێت. کەرتی گشتی پێویستی بە داتاشینە. ئاستی پەرەەسەندی 
ئابووری تایبەت بە تەواوی نزمە. هەر لە ساڵی ٢٠٠٨ ەوە دەست بە 

هەنگاونان کراوە تا ئەمانە بگۆڕدڕێن.      

بە چی شێوەو شێوازێک نەتەوە یەکگرتووەکان کۆمەکی عێراق 
دەکات لە ئاوادانکردنەوەی سیستەمی خوێندندا

مارتین کۆبلەر: سەبارەت بەم بوارە، یۆنیسکـۆ خۆشەویسترین 
رێکخراوی منە چونکە ئەم رێكخراوە بە شێوەیەکی گشتی 
پشتگیری و کۆمەکی گـەنج دەکات. ئەمە خوێندنیش لە خۆ 
دەگرێتەوە. یەکێکیش لە ئەرکەکانم ئەوە دەگرێتەوە کە ئەم 
کارە کۆنترۆڵ بکەم. زۆرێک لە خاڵەکان لە بواری خوێندندا 
من وەک کارو ئەرکێکی سیاسی تێی دەڕوانم. کۆمەکی گەنجان 
شتێکە کە من بە شیوەیەکی شەخسی و تینوگڕەوە خۆمی بۆ 

تەرخان دەکەم. مـن دوو بالیۆزی گەنجم دامەزراندوە ومن 
بۆ نموونە لەگەڵ گروپێکی گەنج گەشتێکمان لەناو بەغدا 

ئەنجامدا، لەگەڵ گەنجان لە هەموو ئایینەکانەوە. ئێمە بۆ نموونە 
چوین کڵێسە، لە مزگەوتەکان بووین و سەردانی پەرستگەی 

کرد.  ئیزیدیەکانیشمان 

ئایا مەترسی ئەوەی کە کرژیەکان لە نێو نەتەوەکانی عێراق 
واڵت دابەش بکەن چەند گەورەیە؟

یـەکــگــرتــووەکــان                                                                                                                                                        ٦٨ – ٦٩

دیپلۆماتکاری بااڵی ئەڵمانی 
دەستپێشخەری دەستەخوشکی 

ئەکادیمی ستراتیجی بوو. 
بەر لە پۆستەکەی لە عێراق، 

جێگری سەرووکی کاری 
نەتەوە یەکگرتووەکان بوو 
لە ئەفغانستان. لە مانگی 

حوزەیرانی ٢٠١٣ ەوە مارتین 
کۆبلەر سەرپەرشتیاری کاری 

ئاشتی نەتەوە یەکگرتووەکانە 
لە ڕۆژهەاڵتی کۆنگۆ )مۆنوسکۆ( 

کە گەورەترین کاری ئاشتی 
نەتەوە یەکگرتووەکانە. 

سەبارەت بە بەغدا دیپلۆماتکار 
نیکۆالی مالدینۆف دێت کە 

خەڵکی بولغاریایە. 

 مـارتـیـن کـۆبـلـەر 



هــەولـێـت و دهــۆک                                                                                                                                                      ٧٠ – ٧١ڕاپـۆرتـنـاوچـەی                                                                                                                                            هـەرێـمـی کـوردسـتـان

هـاوکـاریـیـەک لـەکـەڵ تـێـڕوانـیـنـێـک
 بـەرەو ئـایـنـدە 

زانکۆی سەالحەدین 
لە هەولێر کۆنترین و

گەورەترین زانکۆیە لە هەرێمی 
کوردستانی – عێراق

زەمـیـنـەسـازی زانـکـۆ لـە گـەشـەدا: لـە نـاوچـەی هـەرێـمـی کـوردسـتـانـی – عـێـراق 
بـەرە بـەرایـیـەکـانی هـاوکـاری ئـەکـادیـمـی لـەگـەڵ ئـەڵـمـانـیـادا پـێـگـەیـشـتـوون

دەق: یـورگـیـن سـتـرایـاک، وێـنـە: تـیـم ڤـێـگـنـەر
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ێشوان قادر نەیدەویست ئەڵمانی بخوێنێت. ئەم بەشە نە 
هەڵبژاردەی یەکەمی بوو وە نەک هەڵبژاردەی دووەمیشی 
بوو. ئەو زۆر حەزی دەکرد خوێندن لە بواری ئابووری 
نەوت دەست پێ بکات یاخود لە بەشی زمانی ئینگلیزی 
بخوێنیت. بەاڵم نمرەکانی لە بڕوانامەی شەشی ئامادەیی 
بەس نەبوون بۆ خوێندن لە هیچێک لەم دوو بەشانە. لە 
فۆرمی پێشکەشکردنی داواکاری بۆ وەرگرتن لە زانکۆ 
کە مەرکەزیە رێشوان قادر بەشی ئەڵمانی هەڵبژاردەی 
سێهەمی بوو. ئێسـتا لە وەرزی خوێندنی پێنجەمیەتی لە 
زانکـۆی  لە  دامـەزراودا  تازە  ئەڵمـانی«  »زمانی  بەشی 
خوێندن  یەکەمی  ساڵی  دوای  هەولێر.  لـە  سەالحەدین 
ئەو  بۆ  بەشەکەی  لە  بوو  خوێندکار  باشترین  سێهەم 
ساڵە. لە ساڵی دووهەمیش دووەم زیرەکترین خوێندکار 
بوو. رێشوانی تەمەن بیست و چوار ساڵ ئەمڕۆ دەڵێت: 
»من زۆر خۆشحاڵم بە بڕیارەکەم. زمانی ئەڵمانی بۆ من 
زمانێکی  ئەوەی  بەش.  خۆشەویسترین  بە  بووە  ئێستا 

نوێ فێر دەبێت، دەبێتە مرۆڤێکی نویش«.  

شـوێـنـی دیـمـانـە سـەنـتـەری زانـیـاری 
لە  مامی.  ماڵی  لە  دەکـەوێت  ریشوان  بە  چـاومان  ئێمە 
لە سەر تەخی نووستنی کتێب و  ژوورە بچووکەکەی، 
ئەڵمانی بە دی دەکرێن، جگە لەوەش  گـۆڤار بە زمانی 
شاکاری تریش بە وەرگێڕانی کوردی هەیە، بۆ نموونە 
لیۆ  یاخود  گاندی  مەهاتما  یاخود  نیتشە  فریدریش  هی 
تۆلوستۆی. هەر بە تەنیشت ئەمانەوە مەوادی خوێندنی 
بەسەروبەر  ئێجگار  شێوەیەکی  بە  دانراوە،  ئامادەکراو 
هێناوە  بەکار  تەختەکەی  هەموو  چوارگۆشە.  بە  و 
سەرین  و  بەتانی  و  دۆشەگێک  رەفێک. شەویش  وەک 
دەکات  ئامادەی  و  دەهێنێت  ژوورەکە  سووچێکی  لە 
تەنیشت  لە  دەخەوێت.  لەسەری  و  زەوی  لەسەر  و 
لە  و  لێیە  وکورسیەکی  نووسین  مێزێکی  تەختەکەیەوە 
بنمیچەکەش گلۆپی نیۆنێک هەیە. لە دیوارەکەش پارچە 
ژیری  و  نەستەق  قسەی  تیایاندا  هەڵواسراوە،  کاغەز 
قاچی  نموونە »درۆ  بۆ  بە دەست نووسراون،  ئەڵمانی 
هەموو  بەیانی«.  گەردی  گەڵ  لە  »پێکەنین  و  کورتە« 
کاتژمێر  شەمە،  و  هەینی  رۆژانی  لە  جگە  بەیانیەک، 
و  حەوت  کاتژمێر  هەڵدەستێت.  خەو  لە  نیو  و  شەش 
نیو لە ماڵ دەرئەچێت و ئەڕوات بەرەو پاسەکە، لەگەڵ 
نیو  کاتژمێر هەشت  دەچێت.  کار  بۆ  ئەویش  مامۆژنی، 

دەوامی زانکۆ دەست پی دەکات. 
گەرەکی  لە  دەنگە،  ئەندازیاری  کە  مامی،  ماڵی 
نەورۆزە وزۆر دوور نییە لە سەنتەری زانیاری دەزگای 
»سەنتەری  لە  زانیاری  سەنتەری  نووسینگەی  داد. 
حەوشی  لە  ڕاهێنان«ە.  و  تەکنۆلۆژیا  بۆ  ئەوروپی 
گوتە  کە  هەیە  بیرەوەری  بەردێکی  باڵەخانەیەدا  ئەم 
نەقشکراوەکەی سەری ئاهەنگی کردنەوەی ئەو باڵەخانەیە 
ئەڵمانیای  فەیلەسووفی  هی  گوتەکەش  یاد.  دەهێنێتەوە 
مەزنە فریدریش هێگل کە دەڵێت: »مرۆڤ ئەویە کە دەبێ 
وابی وەک مرۆڤ، لە ڕێگای خوێندنەوە«.  بەر لەوەی 
بتوانرێت نووسینگەی داد لە نیسانی 2٠١١ دا بە فەرمی 
بکرێتەوە، دەبوایە کێرستین زیمۆنیس کارێکی پێشڕەوانە 
ئەنجام بدات. لە ساڵی 2٠١١ ەوە تا ساڵی 2٠١3 یەکەم 
بەڕێوبەری سەنتەری زانیاری بوو. زیمۆنیس نەک تەنها 
ستروکتوری  هەموو  بەڵکو  کرد،  ئـامادە  ژوورەکانی 
ئـیـشـەکـانـیـشـی دانـا. ئـەو بـیـری دێتەوەو دەڵـێـت: »مـن 
بـکـەم،  پـێ  دەسـت  ســـفـرەوە  لـە  تـەواوی  بـە  دەبـوایە 
پەیوەندیەکان دروست بکەم و کارمەندەکان دامەزرێنم«.

پەیوەندیە  شوێنی  گرنگترین  زانیاری  سەنتەری 
بخوێنن  ئەڵمانیا  لە  دەیانەوێت  کە  عێراقیانە  ئەو  بۆ 
یاخود توێژینەوە ئەنجام بدەن، بەاڵم لە هەمان کاتدا بۆ 
خەڵکی ئەکادیمی ئەڵمانیاش کە بەدوای ئاڵوگۆۆڕکردنی 
ئەم  ئەمنی  بارودۆخی  لەبەر  دەگەڕێن.  ئەکادیمی 
بەاڵم  بەغدا،  لە  نەک  وە  دامەزرا  هەولێر  لە  سەنتەرە 
ئێستا  هەتاکو  عێراق.  سەرانسەری  بۆ  بەرپرسیارە 
کە  دەناڵێ  ئەوەو  بەدەست  ئەکادیمی  ئاڵوگۆڕکردنی 
جار  زۆر  ئەڵمانی  زانکۆی  مامۆساتای  و  خوێندکار 
نازانن کە بەالی کەمەوە لە ناوچەی هەرێمی کوردستانی 
لەبەر  بکە.  هاتوچۆ  مەترسی  بێ  بە  ئەتوانن  عیراق   –
مانەوەیەک  و  سەردانێک  ناوێرن  زۆربەیان  ئەمە 
گەنجی  داد  دەزگای  پێچەوانەوە،  بە  بدەن.  ئەنجام 
لە  بن  خوێندن  شیاوی  کە  دەدۆزێتەوە  کەم  عێراقی 
لەمانەش  »جگە  دەڵێت:  زیمۆنیس  کێرستین  ئەڵمانیادا. 
پێشکەشکارانی عێراقی ڕێزێکی ئێجگار زۆریان هەیە بۆ 
ئەڵمانیا، بۆ ئاستی خوێندن لە زانکۆکاندا، بۆ زمانەکەی 

وبۆ قورسی وسەختی ژیانی ڕۆژانە«. 
ئەگەر  هەیە.  نەریت  لە  کەموکورتیش  تۆزێک 
دەچنە  ئەوا  بخوێنن،  واڵت  لەدەرەوەی  عێراق  خەڵکی 
واڵتە عەرەبیەکان یاخود ئینگلیزی زمانەکان، بەتایبەتیش 
بەریتانیا و واڵتە یەکگرتووەکانی  مالیزیا و  ئوردون و 
وەزارەتی  لە  دێت.  پێنجەم  پلەی  لە  ئەڵمانیا  ئەمریکا. 
هەرێمی  لە  زانستی  توێژینەوەی  و  بااڵ  خوێندنی 
ئارەزوومەندن  زۆر  بەرپرسان  عێراق   – کوردستانی 
سیستەمی  هاتووە،  قسەکانیان  لە  وەک  بگۆڕن.  ئەمە 
لەقەڵەم  جیهان  سیستەمەکانی  باشترین  لە  ئەڵمانی 
لەگەڵ بەریتانیا و واڵتە  دەدەن. جگە لەمەش، بەراورد 
هیچ  و  بە خۆڕاییە  ئەڵمانیا  لە  یەکگرتووەکان، خوێندن 

پارەی خوێندن نادرێت. 
بەشی »زمانی ئەڵمانی«  لە زانکۆی سەالحەدین، 
کە ڕێشوان قادر بە تینوگڕێکی گەورەوە تیایدا دەخوێنێت، 
لە ساڵی 2٠١١ دامەزراوە. ئەمەش یەکەم بەشە لە جۆری 
بەشە  لەو  خوێندکارەکان  لە  یەکێک  عێراق.  لە  خۆی 
لە  خوێندنەکەی  دەستپێکردنی  پێش  هەتاکو  سارایە. 
ساڵی2٠١١ دا ئەم کچە گەنجە کوردە لەگەڵ کەسوکاری 
لە ئەڵمانیا دەژیا. سارا ئەڵمانی زۆر بە باشی دەزانێت 
ئەڵمانی. سارای  لە بەشی  یارمەتی هاوڕیانی دەدات  و 
تەمەن بیست و سێ ساڵ بە پێکەنینەوە دەڵێت: »هەموو 
ئێستا  ببم.  فێر  کوردی  دەدەن  یارمەتیم  پۆلەکەش 
دەتوانم کوردی بخوێنمەوە و بنووسم، بەاڵم تەنها وەک 
دایک  لەگەڵ  ساڵ  پانزە  سارا  سەرەتایی«.  قوتابیەکی 
دوو  کۆتاییدا  لە  »باوکم  ژیا.  دویسبۆرگ  لە  باوکی  و 
ساڵ بێکار بوو، هەوڵیشی دا ئیشێک بدۆزێتەوە، بەاڵم 
بەداخەوە سەرکەوتوو نەبوو. باوکم حەز ناکات بێکار لە 
ماڵ دابنیشێت، لەبەر ئەوە هەموو خێزانەکەمان بڕیاماندا 

بگەڕێنەوە بۆ واڵت«. 
لە  عێراق  باکووری  لە  باش  ئایندەی  ئاسووی 
ناوچە کوردنشینەکەی باکووری عێراق ڕۆحی گەشبینی 
بە دی دەکرێت. لە هەولێر، ناوەندی شارەستانی بە 3،١ 
ملیۆن دانیشتوان، لە هەموو شوێنێک بیناسازی دەکرێت. 
باڵەخانەی بڵندی شووشەیی و مۆڵ و اوتێلی گرانبەها 
دروست دەکرێن. تەنانەت مووچەکانیش بەرز بوونەوە 
لە سااڵنی ڕابردوودا. لە دوای خوێندنی سارا دەویەوێت 
ئایا  بمێنێتەوە.  ئەڵمانی وەک مامۆستا  لە بەشی زمانی 
اڵم سارا  بە  نازانێت.  هێشتا  نا،  یا  دەگرێت  ئەمە سەر 
ستاف  بە  پێویستی  ئەڵمانی  زمانی  بەشی  کە  دڵنیایە 

ر کـێـرسـتـین زیـمـۆنـیـس سـەنـتـری زانـیـارای دەزگـای 
دادی دامـەزرانـد لـە 2٠١١ دا لـە هـەولـێـر 

ریـشـوان قـادر سـەرسـامـە بـە زمـان 
و فـەلـسـەفـەی ئـەڵـمـانی 

زانـکـۆی سـەالحـەدیـن لـە هـەولـێـر دوانـزە کـۆلـێـژی خـویـنـدنـی ئـەکـادیـمـی پـێـشـکـەش دەکـات

سـەنـتـەری زانـیـاری 
دەزگـای داد هـەولـێر 
دامـەزراو ەو بـەرپـرسـیارە 
بـۆ سـەرانـسـەری عـێراق
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زانکۆی تەکنیکی بێرگ ئەکادیمی لە فرایبێرگ تاقیگەی »گلوک ئاف« ی لە هەولێر دامەزراند 

 بەشی زمانی ئەڵمانی » ئەڵمانی وەک زمانی بیانی« لە زانکۆی سەاڵحەدین یەکەم بەشە لە جۆری خۆی لە عێراق
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پەرەسەندندایە.  لە  بەشە  ئەو  چونکە  گەنجە  کادری  و 
خوێندکاری  هەشت  و  بیست  نزیکەی  ساڵێک  هەموو 
دەرچوان  خولی  یەکەم  هەتا  بەردەوام  دێن،  تر  تازەی 

بەشی زمانی ئەڵمانی بە جێی دەهێڵن.      
زمانی  بەشی  سەرووک  یەکەم  مێرینگ  ئیزابێل 
وەک  هـەر  بـەشـەکـەی  ســەرەتـادا  لــە  بــوو.  ئــەڵـمـانی 
یەک  خـوێنـدنی  بیـنای  لەسەر  بینی.  کریکاری  شوێنی 
بکرێت.  دروست  دووەم  تەبەقەیەکی  دەبوایە  تەبەقەیی 
و  روونـاک  کـران  دروسـت  کـە  وانـەش  ژوورەکـانی 
کــە  هــەیــە  بـچـووکـیـش  کـتـێـبـخـانـەیـەکـی  گـەورەن. 
کتێب  بە  الیبتسیگ  زانکۆ  ئینستیتوتی   – هێردا  لەالیەن 
پڕ کـراوە. تـەنـانـەت پـەیـڕەو و پــرۆگــرامی خــوێــنــدنـی 
هـەموو  دایـنـاوە.  ئـیـنـسـتـیـتـوت   – هـێـردا  بـەشـەکــەش 
پێشوازی  ئـیـنـسـتـیتوت   – هــێــردا  هاوین  لە  ســاڵێک 

بەشەکە  کوردی  خوێندکارانی  لە 
خولی  لە  بەشداریکردن  بۆ  دەکات 

زمانی ئەڵمانی لە الیبتسیگ. 
لـە  ســەالحــەدیــن  زانـکــۆی 
هەزار  سێ  و  بیست  بە  هـەولـێر 
خوێندکـارەوە کـۆنترین و گـەورەترین 
هــەرێــمــی  نــاوچــەی  لـە  زانـکــۆیـە 
لەگەڵ  عــێـراقــدا.  کـــوردســتــانـی – 
دەستەخوشکی  الیبتسیگ  زانکۆی 
ئەکادیمی دەیبەستێتەوە کە لە الیەن 
دەزگای دادەوە کۆمەک دەکرێت. لە 
چوارچێوەی ئەم دەستەخوشکیەشدا 
هەولێر  لە  ئەڵمانی  زمانی  بەشی 
زانکۆیەدا  لەو  ئێستا  کە  دامەزرا 
ناو  لە  داوەتەوە.  باشی  ناوبانگێکی 
دااڵنەکاندا  و  خوێندن  ژوورەکانی 
ئەڵمانی  زمانی  بە  پۆستەر 
خوێندکاران  کە  هەڵواسراوە 

شێوازیان بۆ دانا بوو. هەندێک لەم پۆستەرانەش کولتور 
هەندێکی  لە  دەدەن،  پیشان  کوردستان  خواردەمەنی  و 
کـەمتەرخەمی  کە  دەکرێت  داوا  ئینگـلیزی  بە  تریشیان 
هەندێک  کە  ئایینی،  فشاری  نوێژکـردن.  لە  نەکـرێت 
دەیسەپێنن،  تر  خوێندکاری  لەسەر  خوێنداکاران  لە 
گەورەتەر بووە، وەک یەکێک لە خوێندکاران دەگێرێتەوە 
جاریش  چەند  بکرێت.  ئاشکرا  ناوی خۆی  نایەوێت  کە 
بە  ببن  هاتووە  بۆ  فشاریان  گاورەکان  کە  داوە  رووی 

موسڵمان.    
ئازادیەکی  کورد  گەنجی  ئەمەش  سەرەڕای 
لە  عەرەبەکانیان  هاوتەمەنە  لە  وەک  هەیە  زیاتریان 
کاریگەری  کە  روونە  زۆر  عێراق.  باشووری  و  ناوەند 
رۆژائاوایی لە باکووری عێراق بە ئاسایی وەردەگێرێت. 
واڵت  دەگەڕێنەوە  هەدەرانەوە  لە  کوردانەی  ئەو 
لە دەرەوەی واڵت  یاخود دوای تەواوکردنی خوێندیان 
نوێ  ونەریتی  داب  و  خۆیان  ئەزموونی  دەگەڕێنەوە 
لەگەڵ خۆیان دەهێننەوە. دکتۆر ئەحمەد ئەنوەر دزەیی، 
لە  ترس  کە  دەڵێت  سەالحەدین،  زانکۆی  سەرووکی 
بکەن،  دەرەوە  »تەماشای  نییە.  ناسنامە  بێگانەبوونی 
ئەوسا دەبینن کە چ روو ئەدات ! ستایڵی ژیانی خەڵکی 
گەنج لە گۆڕیندایە، ئەوان ئازادیەکی زیاتریان هەیە بە 

بەراورد لەگەڵ جاران«. 
کامپی  لە  ئەمە  بەرجەستەش  شێوەیەکی  بە 
زانکـۆدا بە دی دەکـرێت کـە بەشی زمانی ئەڵمـانیش هەر 
دەبینرێن  زیاتر  لەچک زۆر  بێ  لەویە. خوێندکـاری کچ 

وەک لە زانکۆکان لە بەغدا. لە دیوار خوراوەکەی کامپی 
دەکات  رێکالم  نەخۆشخانەیەک  دەرەوە  لە  زانکۆدا 
لە  ئەمە   – پۆستەرێکەوە  بە  جوانی  نەشتەرگەری  بۆ 
هەر  نییە  ئەوە  جێی  ئێستادا  کاتی  لە  عێراق  ناوەندی 

بیری لێ بکەیتەوە. 
بەشی  لە  موحازەرە  ژوورەکانی  لە  یەکێک  لە 
پیشانی  کە  هەڵواسراوە  نەخشەیەک  ئەڵمانی  زمانی 
کە  ناوچانە  ئەو  لەگەڵ  کە –  دەدات  واڵتی کوردستان 
سەر بە ئێران و تورکیان – هێشتا بەم شێەو و فۆرمە 
دەدوێن  لەگەڵیان  ئەوانەی  زۆربەی  نییە.  بووندا  لە 
ئایندەیەکی  لە  گەورە  کوردستانی  کە  وایە  بڕوایان 
دووردا دروست دەبێت. ئەوانی پێش ئەوە هیوایان وایە 
کە سەرەتا باکوور عێراق دەبێت بە دوبەی نوێ. پارە 
چونکە  هەیە  دەست  لەبەر  ئابووری  گەشەسەندنی  بۆ 
 – کوردستانی  هەرێمی  ناوچەی 
داهاتەکان  سەتی  لە  حەفدە  عێراق 
عێراق  نەوتی  هەناردەکردنی  لە 
وەردەگرێت. بێگومان گەشەسەندنی 
بیناسازیش لە هەولێر الیەنی نەرێنی 
لە  خۆی هەیە. زۆربەی ئەو مااڵنە 
دەورەی  چوار  کۆنەکانی  گەڕەکە 
قەاڵت کە بە شێوەیەکی دیارو بەرز 
ئێستا  لەسەرووی شارەکە جێگیرە 
وەک  ناوچەیە،  ئەو  دەڕووخێنرێن. 
ئۆغلو  سینەملی  حەسەن  دکتۆر 
دەکات،  پێ  ئاماژەی  خەمەوە  بە 
دووبارە  کە  بوو  بزر  بەشێوەیەک 
حەسەن  دکتۆر  ناگەرێتەوە. 
پالندانی  پسپۆڕی  ئۆغلو،  سینەملی 
تەکنیکی  زانکۆی  لە  شار  و  شوێن 
دۆرتموند لە چوارچێوەی هاوکاری 
دەزگای  الیەن  لە  کە  ئەکادیمی 
دادەوە کۆمەک دەکرێت کاری هەماهەنگی بەڕیوە دەبات 
بۆ دامەزراندنی یەکەم خوێندنی بەکالۆریۆس لە بەشی 
لە  بەشەش  ئەم  عێراقدا.  لە  شار  و  شوێن  پالندانانی 
زانکۆی دهۆک دادەمەزرێت کە سێ کاتژمێر بە سەیارە 

لە هەولێرەوە دوورە. 
ئەوێ،  بۆ  ڕی  دەکەوینە  خۆرئاوابوون  بەرەو 
لەکاتی  لە کەناری الدیەکەوە  لە ڕێگادا مندااڵن  دهۆک. 
دەکەن،  پێ  تۆپی  یاری  سەختدا  زۆر  بارانبارنێکی 
بالجیکتۆرێکی  ناو  لە  بووە  نوقم  بچووکەکەیان  یاریگە 
دهۆک،  شاری  پێش  لە  چیاکان  گەیشتینە  کاتێک  زەق. 
خۆرئاوا  هەتاوی  کرایەوە.  دووبارە  بەرەبەرە  ئاسمان 
روو دەکاتە سرووشتێکی جوانی ئێجگار نایاب، تیشک 
ئەگەر  خۆ  و،  دەگەن  ئاسۆ  تا  کە  دەدات  دۆڵەکان  لە 
گەرمای هاوین نەیانسووتێنێت، ئەوا سەوزایەکی چڕ و 

پڕی سەیروسەمەرە دەبەخشن.  

پـالنـدانـانی شـوێـن و شـار لـە دهـۆک 
حەسەن سینەملی ئۆغلوئ هاواڵتی ئەڵمان و بە ڕەگەز 
ساڵی  لە  کاتێک  بووە.  گەورە  تورکیا  لە  ئەو  کوردە. 
١٩٩١ دا بۆ یەکەم جار سەردانی بۆ ناوچەی هەرێمی 
کوردستانی – عێراق ئەنجامدا، شەڕی دووهەمی کەنداو 
لە  حوسێنیش  سەدام  ڕژێمی  هاتبوو،  پێ  کۆتایی  تازە 
باکووری عێراقەوە کشابووەوە. ئەم ناوچەیەش پێویستی 
بە هەموو جۆرە یارمەتیەک هەبوو لە دەرەوەی واڵتەوە. 
لەم بارەشەوە کەسانی پسپۆڕ وەک حەسەن سینەملی 

سرووشتی جوانیەکی نایاب لە ڕیگادا لە هەولێرەوە بۆ دهۆک 

بالجیکتۆر لەسەر یاریگەی بچووک – وەک چۆن لە هەموو جیهاندا لێرەش گەنجان خەون بە پیشەی یاریزانی پرۆفیشنال دەبینن 

»سـتـایـڵی ژیـانی 
خـەڵـکـی گـەنـج لـە 
گـۆڕیـنـدایـە، ئـەوان 

ئـازادیـەکی زیـاتـریان 
هـەیـە بـە بـەراورد
 لـەگـەڵ جـاران«

دکـتـۆر ئـەحـمـەد ئـەنـوەر دزەیـی، 
سـەرووکـی زانـکـۆی سـەالحـەدیـن 

زۆر روونە کە کاریگەری
رۆژائاوایی و ستایڵی 
ژیانیان لە باکووری 

عێراق بە ئاسایی 
وەردەگێرێت  
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پالندانەرانی ئایندە بۆ خوێندنی پالندانانی شوێن و شار لە سیمینارێکدا گفتوگۆ دەکەن لەسەر مۆدیلی پەرەپێدان

خوێندنی بەکالۆرریۆس لە بەشی پالندانانی شوێن و شار لە زانکۆ دهۆک دەست پێ دەکات بە هاریکاری دەزگای داد و بە هاوکاری لەگەڵ زانکۆ تەکنیکی دۆرتموند   



زانـکـۆیـەکی ساوا بە داواکاری و چاوەڕوانیـەکی زۆر – زانـکـۆی دهـۆک لە ساڵی ١٩٩2 دامەزرا 
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ئۆغلو جێی بەخێرهاتنی گەرم بوون. ئێستا دکتۆر حەسەن، 
خوێن  بە  پرۆژەیە  ئەم  دۆرتموند،  زانکۆی  لە  پسپۆڕ 
ئەکادیمی  چاالکیەکی  بە  هەروەها  و  زۆر  گەرمیەکی 
گەورەوە بەڕێوە دەبات. دکتۆر حەسەن تەمەن شەست 
و یەک ساڵ دەڵێت: »گەورەترین ئارەزووم هاتە دی. 
ئەگەر من لە چەند ساڵێکدا بڕوانمە بەشیک کە بە باشی 
جێگیر بوو بێت و هەموو دامەزراوەزکانی پێویستیش 
بە  خوێندکاران  و  بکەن  تیادا  هاوکاریی  کێشە  بێ  بە 
خوێن گەرمی لە سەرانسەری عێراقەوە تیایدا پێکـەوە 
بکـەن،  چارەسەر  واڵتەکـەیان  کـێشەکـانی  و  بخوێنن 
بڵـێم: کـارەکـانم شایەنی ئەوە بوون و  ئەوسا دەتوانم 

گـەێشتنە جێی مەبەست«. 

پـسـپـۆڕی پـالنـدانـان لـە ئـەڵـمـانـیـاوە 
دهۆک  زانکـۆ  لە  خوێندکـار  هەزار  دوانـزە  نزیکـەی 
تومارکراون. ستافی زانکۆش کە لە ساڵی ١٩٩2 دا دامەزا 
بیەوێت  کەسێک  هەر  مامۆستا.  سەد  هەشت  لە  بریتیە 
 )School of Planning( پـالنـدانـان  کـۆلـێــژی  سـەردانـی 
دۆرتموند  تەکنیکی  زانکۆ  الیەن  لە  کە  بدات  ئەنجام 
تازەترین  لە  یەکێک  ناو  بچێتە  دبێ  دەکرێت،  کۆمەک 
سەرووی  لە  بەرز  زانکۆ،  بااڵخانەی  مۆدێرنترن  و 
شارەوە، لەبەردەم باکگراوندێکی شاخاوی وەک دیمەنی 
دا   2٠١3 هاوینی  لە  خوێندکار  چوار  و  بیست  تابلۆ. 
یەکەم ساڵی خوێندیان لێرە تەواو کرد. دکتۆر سینەملی 
ئاماژە بەوە دەکات، »سەرەتا ئەم خوێندکارانە  ئۆغلو 
لە الیەن پسپۆڕانی ئەڵمانیا و واڵتانی تر فێر دەکرێن، تا 
ئەو کاتەی ئەو مامۆستایانە پێدەگەێێنرێن  کە خەڵکی 
خوێندەکان  کۆتایی  لە  بن«.  عێراق   – کوردستانی 
دەرچوان بڕوانامەیەک وەردەگرن کە چ لە ئەڵمانیا و چ 

لە عێراق بڕوا پێکراوەو پەسەندە.  
دێتەوەو  بیری  ئۆغلو  سینەملی  پرۆژە  رێخەری 
دەڵێت، »لە سەرەتادا نەک هەر تەنها مەواد و کەرەستەی 
زانکۆ  مامۆستای  هەرچەندە  نەبوو.  تەکنیکی  خوێندنی 
دانان  نەخشیە  و  جوگرافی  زانیاری  سیستەمی  بۆ 
سۆسیۆلۆجی  وەک  بواری  بۆ  ستاف  بەاڵم  هەبوو، 
شەڕو  نەبوون«.  ئابووری  و  شار  دروستکردنی  و 
هاواڵتیانی  دەربەدەرکردنی  ئابووری و  پەراوێزکردنی 
کورد لە هەزران گوند و الدێوە لە الیەن ڕژێمی سەدام 
رووخاند.  ناوچەیەیان  ئەم  هەموو  ئەمانە  حوسێنەوە، 
لەبەر ئەمە ئەو ناوچەیە دەبێتە پرۆژەیەکی توێژینەوەی 
نموونەیی بۆ پالندانەرانی شوێن و شار کە پێویستیان 

بە کێشەیە هەیە بۆ ئەوەی چارسەری بۆ بدۆزنەوە. 
پسپۆڕانی  سەرنجڕاکێشانی  مەبەستی  بە 
نیەدەوڵەتی بۆ دهۆک، دەبێ هەلومەرجەکان گونجاو بن 
– کە یەکێکیش لەوانە بێگومان مووچەیە. لە ساڵی یەکەم 
حکومەتی هەرێمی کوردستان پارەی مووچەکانی گرتە 
ئەستۆ، لە داهاتوودا لە ڕێگای پارەی خوێندنەوە دارایی 
هەماهەنگی  نووسینگەی  دارایی  داد  دەزگای  دەکرێن. 
و  ئەستۆ  دەگرێتە  ئۆغلو  سینەملی  حەسەن  دکتۆر 
دەهێنێتە  خۆی  حیسابی  لەسەر  بەشە  ئەم  دەرچوانی 
ئەڵمانیا و سەرپەرشتی دە خوێندکاری دکتۆرای عێراق 
دەکات کە لە ئێستادا لە کۆلێژی پالندانی شار لە زانکۆ 

تەکنیکی دۆرتموند دەخوێنن.  
 

واڵتـی ئـەکـادیـمـی نـوێ 
لە کەسانەی، کە لە دەرەوەی واڵتەوە گەڕاونەتەوە بۆ 
ئەوەی  لەبەر  عێراق   – کوردستانی  هەرێمی  ناوچەی 

لە  ڕاکێش  سەرنج  ئەکادیمی  نوێی  واڵتێکی  لەوەێ 
دکتۆر  رەسووڵە.  لەیال  دکتۆر  خاتوو  دروسبووندایە، 
تەالرسازیە  ئەندازیاری  بەشی  سەرووکی  لەیال 
)معماری( لە زنکۆی دهۆک و یەکێکە لە ستافی کۆلێژی 
پالندانان. دکتۆر لەیالی تەمەن پەنجا ساڵ دەڵێت، »من 
بە  پێویستە.  شیاو  ئەکادیمی  خەڵکی  لێرە  کە  بینیم 
درێژایی سی ساڵ سەدام حوسێن کوردستانی وێران 
بوون«.  وااڵ  دەرگاکان  هەموو  پڕیکدا  لە  بەاڵم  کرد، 
لەگەل ئەڵمانیا هەندێک شت دکتۆر لەیال دەبەستێتەوە. 
دکتۆر  خاتوو   2٠١٠ ساڵی  تا  ەوە   ١٩٩6 ساڵی  لە 
بەرلین  شاری  لە  ئەڵمانیا  پایتەختی  لە  رەسووڵ  لەیال 
خوێندنی  بەرلینیش  تەکنیکی  زانکۆی  لە  هەر  و  دەژیا 
سااڵنێک  هەموو  »بەدرێژایی  کرد.  تەواو  دکتۆرای 
ئارەزووی ئەوەم دەکرد کە رۆژێک لە رۆژان زانست 

و پسپۆڕیەکەم ببەمەوە بۆ واڵتی خۆم«.  
دکتۆرلەیال  تایبەت  بەشێوەیەکی  کە  ئەوەی 
لەم  کاتێک  بوو  ئەوە  کرد  خۆشحاڵ  رەسووڵی 
دواییانەدا لەو کۆمیسیۆنە دانیشت بوو کە خوێندکاران 
بۆ بەرنامەی کورد – داد هەڵدەبژێرێت. بەم شێوەیەش 
کوردە  خاتووە  ئەم  دەبێت.  دروست  تەواو  بازنەیەکی 
کە لە بەرلین بوو بە پسپۆڕ دەرفەتی ئەوە دەبەخشێت 
شێوە  هەمان  بە  ئەڵمانیاو  بۆ  بێن  کورد  گەنجی  بە 
بۆ  کۆتاییدا  لە  کە  خوالنەوەیەکە  ئەمەش  بخوێنن. 
ئەڵمانیاش سوود بەخش دەبێت. ئەگەر کەنجی کورد لە 
بهێنن  بەکار  زانستە  ئەو  ناوچەکەیان  ئاوادانکردنەەی 
ئەوسا  هێناوە،  بەدەستیان  ئەڵمانیا  هاوکاری  بە  کە 
ڕەنگە وەبەرهێنەری ئەڵمانیش سوود لەوە وەربگرن. 

بەاڵم ڕەنگە بەشێکی ئەوان بچێتە ناو سیاسەتەوە 
نیوان  پەیوەندیەکانی  لە  پشتگیری  شێوەیەش  بەم  وە 
قادر،  ڕێشوان  بکات.  کوردستان  هەرێمی  و  ئەڵمانیا 
خوێندکاری زمانی ئەڵمانی لە هەولێر، لەو بڕوایە دایە 
کاتێک  کرد  لەمە  باسی  ئەویش  ئامانج.  بکاتە  ئەمە  کە 
دانیشتبووین  هەولێر  لە  قەاڵت  بەردەم  لە  ئێوارانێک 
چایمان دەخواردەوەو نیگامان دەبڕیە ئاوە درەوشاوە 
بە  من  »دواتر  وتی،  پڕشنگەکە.  ئاوبژێنە  شینکاڵەکەی 
ڕاستی دەمەوێت وەک وەرگێڕ یاخود وک مامۆستا کار 
بکەم. بەاڵم ئەگەر واڵتەکەم بە جۆرێک پێویستی بە من 

هەبێت، من ئامادەم ببم بە سیاسەتمەدار«. 

ئـەو زانـکـۆیـانـەی سـەردانـیـان کـران

هـەولـێر

دهـۆک

زانـکـۆی 
سـەالحەدیـن  

زانـکـۆی 
دهـۆک 

دکتۆر موسلیح دهۆکی لە ساڵی 2٠١3 ەوە سەرووکی زانکۆی دهۆکە

لـە دهـۆک و دۆرتـمـوـند دکـتـۆر حـەسـەن سـیـنـەمـلـی ئـۆغـلـو خـۆی تـەرخـان دەکـات بـۆ فـێـرکـردنی گـەنـجـی عـێـراقـی 

کۆمپانیای ئەڵمانی 
ڕەنگە رۆژێک لە 
رۆژان سوود لە 
دەرچوانی باش 
وەربگرێت



مـرۆڤـی خــاوەن بــیــرۆکــە
و کــاری بـەتــیــن وگــوڕ 

تـابـلـۆ                                                                                                                                             نـاوچـەی کـوردسـتـان - عـێـراق

حەسەن سینەملی ئۆغلو خوێندنی دانانی شاری لە ئەنقەرە تەواو کرد 
و لە ساڵی ١٩٧٩ دا چووە ئەڵمانیا و هەر لە سالێ ١٩٩١ ەوە یەکێکە لە 
گروپە پزیشک و نوێنەرانی کلێسەو پرۆفیسۆرانەی کە سەردانی باکووری 
عێراقیان کرد بۆ ئەوەی بەشداری بەکەن لە ئاوادانکردنەوەی ناوچەکە. 
حەسەن سینەملی ئۆغلوی تەمەن شەست و یەک ساڵ کە هاواڵتی ئەڵمانیە 
و بەڕەگەز کوردە، ئەو کاتە بۆ یەکەمین جار سەردانی دهۆکی کرد و 
بەو شارە بەسترایەوە. لە چوارچێوەی دەستخوشکی ئەکادیمی لەگەڵ 
زانکۆی تەکنیکی دۆرتمونددا کە لە الیەن دەزگای دادەوە سەرپەرشتی 
دەکرێت ئەو بەشێکی نوێی خوێندنی بەکالۆریۆسی پالندانی شوێن و شار 
لە زانکۆی دهۆک رێک دەخات. ئەم بەشە بە ناوی خوێندن پالندانان لە 
عێراق  »Planning Education in Iraq» کورتکراوەکەشی »pliq« ە، کەواتە 
لە ساڵی  دەکات.  ەوە کۆمەکی  لە ساڵی ٢٠٠٩  داد  کە  پرۆژەیەی  ئەو 
٢٠١٢ دا دوانزە خوێندکاری گەنجی عێراقی دەستیان کرد بە یەکەم ساڵی 
خوێندن. دکتۆر سینەملی ئۆغلو هاتوچۆی نێوان دۆرتموند و هەرێمی 
کوردستان – عێراق دەکات و لە زانکۆی دهۆکیش موحازەرە دەڵێتەوە.

بە  کورد  ئەڵمانی،  مامۆستا  دەگێڕێتەوە، »وەک  زیمۆنیس  کێرستین 
شێوەیەکی نائاسایی ڕێزیان لە دەگرتم«. لە ساڵی ٢٠١١ ەوە تا ساڵی 
سەنتەری  بەڕێوبەری  یەکەم  زیمۆنیس  کێرستین  خاتوو  دا   ٢٠١٣
زانیاری دەزگای داد بوو لە هەولێر، لە پاڵ ئەوەشەوە موحازەرەی 
سەالحەدین.  زانکۆی  لە  ئەڵمانی  زمانی  بەشی  لە  دەگوتەوە 
نووسینگەی دەزگای داد کە ئەو بە خۆی دروستی کرد بەرپرسیارە 
بۆ سەرانسەری عێراق. کێرستین زیمۆنیس خوێندنی زمان و ئەدەبی 
ئینگلیزی و ئیسپانی و زمانناسی ئەڵمانی لە ئاخن تەواو کردەوە. لە 
هاوینی ٢٠١٣ ەوە لە وەقفی هاینریش – بویل لە بەرلین کە نزیکە لە 
حزبی سەوزەوە کار دەکات. بە تامەزرووەوە بیری ئەو دوو ساڵە 
لە  بەڕێزن، هەر  لە هەولێر: »خەڵکەکە زۆر رووخۆش و  دەکاتەوە 
شوفێری تەکسیەوە بگرە تا دەگاتە مامۆستای زانکۆ. من زۆر غەریبی 
خواردنی بە کۆمەڵ لەگەڵ هاوکارانم دەکەم و هەروەها سەیرانەکان 

بۆ سرووشتە شاخاویە کێویە«.

کـێـرسـتـیـن زیـمـۆنـیـس دکـتـۆر حـەسـەن سـیـنـەمـلـی ئـۆغـلـو

پـالنـدانـەری شـوێـن و شـار 
زانـکـۆی تـەکـنـیـکـی دۆرتـمـونـد 

زمـانـنـاس
یـەکـەم بـەڕێـوبـەری سـەنتـەری زانـیـاری دەزگـای داد لـە هـەولـێـر 

ئـایـا ئـەمـە چـۆنـە ئـەگـەر مـرۆڤ بـۆ مـاوەیـەک لـە ئـەڵـمـانـیـا بـخـوێـنـێـت یـاخـود بـە پـێـچـەوانـەوە، 
کـارێـکـی سـەرنـج ڕاکـێـش لـە نـاوچـەی هـەرێـمـی کـوردسـتـانى – عـێـراق بـگـرێـتـە ئـەسـتـۆ؟
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کامەران حاجی سولەیمان لە تشرینی یەکەمی ٢٠١٢ ەوە خوێندکاری 
زمانی  کۆرسی  لەوە  بەر  داد.   – کورد  بەرنامەی  لە  تواناسازیە  
ئەڵمانی شەش مانگی تەواو کرد لە ئینستیتوتی هێردەر لە الیپتسیگ، 
زانکۆی  لە  دکتۆرا  خوێندنی  بە  کرد  دەستی  ەوە   ٢٠١٣ هاوینی  لە 
ژێر  لە  دکتۆرنامەکەی  بابەتی  دوسولدۆرف.  لە  هاینە  هاینریش 
ناونیشانی »ئەزموونی منداڵی – شیکردنەوەیەکی دەروون ناسی بۆ 
کارەکانی نووسەر خالد حەسوونی«ە. چونکە حەزی بە زمانی ئەڵمان 
هەیە، کامەران بڕیاری دا خوێندنەکەی لە ئەڵمانیا تەواو بکات. زمانی 
ئەڵمانی لە چاوی ئەوەوە زمانی دەوڵەتێکی سەرکەوتووە. »لە کاتی 
گەنجیمدا و لە ڕێگەی ئەو کوردە کۆچبەرانەوە، لەسەر هیچ واڵتێک 
ئەوەندە زانیاریم نەگەیشتە دەست بەقەدەر ئەڵمانیا«. کامەرانی تەمەن 
سی و سێ ساڵ خوێندنی ماستەری لە زانکۆ سەالحەدین لە بەشی 
ئەدەبی ئینگلیزی تەواو کرد. دواتریش دەویەوێت بەشداری بکات و 

یارمەتی بدات لە بەرەوپێشبردنی ئاستی ئەکادیمی لە واڵتەکەی. 

مامۆستای  وەک  مێرینگ  ئیزابێال  کە  ئوردون  پایتەختی  عەمانی  لە 
کارە  ئەم  بۆ  خوێندەوە  ئیعالنەی  ئەو  دەکرد،  کاری  ئەڵمانی  زمانی 
کە بۆ ئەو زۆر جێی سەرنج بوو. دەزگای داد ئەوسا بۆ مامۆستا 
ئەویش  هەولێر.  لە  زانکۆ سەالحەدین  لە  ئەڵمانی  زمانی  بۆ  دەگەڕا 
پێشکەشی کرد بۆ ئەو کارە و وەریشگیرا و دوای ساڵێکیش نە ک 
هەر وەک مامۆساتی زمانی ئەڵمانی مایەوە، بەڵکو بوو بە سەرووکی 
بەشەکەش. ئەم  کارەش وەک مامۆستای زانکۆ لە الیەن دەزگای داد 
و زانکۆوە دارایی دەکرێت. بەخۆشحاڵیەوە بە شیوەیەکی بەتایبەت بیر 
لە تیمەکەی دەکاتەوە کە پێکهابوون لە خەڵکی ئەڵمان و خاتوونێکی 
هەندێکیش  و  ئێرانی  نیمچە  و  ئەڵمان  نیمچە  خاتوونێکی  و  میسری 
خەڵکی عێراق بوون بە کورد و عەرەبەوە. لە ناوەدنی ساڵی ٢٠١٣ 
ەوە خاتوو مێرێنگی تەمەن سی و شەش ساڵ وهەڵگڕی بڕوانامەی 
دیپلۆمی بااڵ لە وەرگێڕانی ئیتالی – ئینگلیزی – ئەڵمانی لە سەنتەری 

دەزگای داد لە شاری بۆن کار دەکات.

ئـیـزابـێـال مـێـریـنـگکـامـەران حـاجـی سـولـەیـمـان

خـوێـنـدکـاری دکـتـۆرا
زانـکـۆی هـایـنـریـش هـایـنـە لـە دوسـولـدۆرف 

دیـپـلـۆمی بـااڵ لـە وەرگـێـڕان 
یـەکـەم مـامـۆسـتـا لـە الیـەن دازگـای دادەوە لـە هـەولـێـر 
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کـۆچـی  خـێـزانـەکـەی  هـەمـوو  تـەمـەنی حـەوت سـاڵـی  لـە  بـووە.  لـەدایـک  لـە سـلـێـمـانـی  سـارا 
بـەسـەر  ڤـێـسـتـفـالـن  رایـن  نـۆرد  هـەرێـمی  لـە  داهـاتـووی  سـاڵـی  پـانـزە  ئـەڵـمـانـیـا.  بـۆ  بـرد 
سـاڵ  دوو  و  بـیـسـت  بـوو  تـەمـەنـی  کـاتـێ  ئـەڵـمـانـیـایـە.  هـەرێـمی  گـەورەتـریـن  کـە  بـرد 
ئـەوەیـە  پـێـیـخـۆشـە  بـەتـایـبـەی  لـێـرە سـارا  ئـەوی  بـۆ واڵت.  گـەڕایـەوە  خـێـزانـەکـەی  هـەمـوو 
واڵت  لـە  هـاوتـەمـەنـی  زۆربـەی  کـە  داخـە  جـێـی  ئـەو  بـۆ  بـەاڵم  گـەورەن.  خـێـزانـەکـان  کـە 
ئـامـانـجـێـکـی بـەرچـاویـان نـیـیـە کـە بـە تـیـنـوگۆڕیـەوە کـاری بـۆ بـکـەن. سـارای خـوێـنـدکـاری 
بـەشـی زمـانـی ئـەڵـمـانـی دەڵـێـت، »لـە ئـەڵـمـانـیـا خـەڵـکـی پـێـش هـەمـوو شـتـێـک بـۆ مـەبـەسـتـێـک 
دەژێـن کـە دەیـانـەوێـت بـۆ خـۆیان پـێـی بـگـەن. لـە کـوردسـتـان ئـەوان بۆ خەڵکی تر دەژێن«. 
سارا لە بەشی زمانی ئەڵمانی تازە دامەزرا لە زانکۆی سـەالحـەدیـن لـە هـەولـێـر دەخـوێـنـێـت و 

لـە ساڵـی سـێـهـەمـی خـوێـنـدنـەکـەیـەتـی. 

ســارا

خـوێـنـدکـار 
زانـکـۆی سـەالحـەدیـن – هـەولـێـر  

زانکۆ  لە  ئەندازیاری  کۆلێژی  لە  خوێندنی  دا   ٢٠١٣ هاوینی  لە  محەمەد  عەبدولال  هەردی 
نێوان  لە  ئەکادیمی  دەستەخوشکی  لە چوارچێوەی  کرد.  تەواو  میکانیکی  بەشی  سەالحەدین، 
سەردانی  مانگێک  ماوەی  بۆ  فرایبێرگ  لە  ئەکادیمی  بێرگ  تەکنیکی  ئینستیتوتی  و  زانکۆکەی 
شێوەیە  بەم  کە  بینی  وەهام  شتی  لەوێ  »من  ئەنجامدا.  ئەڵمانیا  لە  دەستەخوشکی  زانکۆی 
چاپکردن  پرۆسەی  هەرەها  و  نوێ  تەکنۆلۆجیای  و  تاقیگە  ناکرێن،  بەدی  عێراق  لە  هەرگیز 
تینوگۆڕترین  و  چاالکترین  لە  یەکێکە  ساڵە  شەش  و  بیست  تەمەن  کوردە  ئەم   .»3D بە 
ئینستیتوتە  لەو  هاوبەشدا  کچی  خوێندکارێکی  لەگەڵ  هاوکاری  بە  بەشەکەی.  خوێندکارانی 
ئێسگەیەکی بچووکی دروست کرد بۆ بەدیهێنانی وزەی گەرما لە خۆرەوە. لە مانگی تشرینی 
یەکەمی ٢٠١٢ ەوە وەک مامۆستای یاریدەر لە بەشەکەی خۆی کار دەکات و دەیەوێت دواتر 

خوێندنی ماستەر تەواو بکات.

هـەردی عـەبـدولـال مـحـەمـەد

مـامـۆسـتـای یـاریـدەر لـە زانـکـۆ 
زانـکـۆی سـەالحـەدیـن – هـەولـێـر- اربـیـل 

لە یال رەسوول سێ منداڵی هەیە کە هەرسێکان لە بەرلین لە دایک بوون، یەک کۆڕ و دوو کچ. 
بەرلین بەهەر حاڵ ماڵی دووهەمی لەیال رەسووڵی تەمەن پەنجا ساڵە. چواردە ساڵ لەوەێ ژییا و 
لە زانکۆی تەکنیکی بەرلین خوێندنی تەواو کرد و دوابەدوای ئەوەش خوێندنی دکتۆرای هەر لەوێ 
تەواوکرد. ئەمڕۆ وەک ئەندازیاری تەالرسازی و پالندانەری شار سەرووکی بەشی ئەندازیاری 
تەالرسازیە لە زانکۆی دهۆک. دکتۆر لەیال ئەندامی ئەنجوومەنی ڕاوێژکاری ئینستیتوتی پالندانای 
زانکۆ دهۆک و یەکێکە لە مامۆستاکانی زانکۆ لەوێ. ئەو دەڵێت، »هەر لەسەرەتاوە روون بۆ من 
کە دەموێت بەشداری بکەم لەم پرۆژە خویندنە«. ئەم پرۆژە دەستەخوشکیەش لەگەڵ زانکۆی 
تەکنیکی دۆرتمونددا هەل و دەرفەت بۆ خوێندکاری کورد دەرەخسێنێت لە یەکەم بەشی پالندانانی 
شوێن و شار لە سەرانسەری عێراقدا بۆ بڕوانامەی بەکالۆریۆس بخوێنن. لەیال رەسووڵ ئەندامی 

لیژنەی وەرگرتنە لە بەرنامەی تواناسازی کورد – داد.

دکـتـۆر لـەیـال رەسـووڵ

ئـەنـدازیـاری تـەالرسـازی و مـامـۆسـتـای زانـکـۆ
زانـکـۆی دهـۆک
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رێشوان قادر لە بەشی زمانی ئەڵمانی لە زانکۆی سەالحەدین دەخوێنێت 
کە تازە دامەزراوە. خوێندکاری تەمەن بیست و چوار ساڵ سەرسامە بە 
کولتوری ئەڵمانیا. هەر بەو زووانە ئارەزوو دەکات کە بتوانێت شاکاری 
کالسیکی ئەدەب و فەلسەفەی ئەڵمانی بە زمانی ڕەسەنیان بخوێنێتەوە. 
ئەم بەشە لە ساڵی ٢٠١١ دا لە چوارچێوەی دەستەخوشکی ئەکادیمیەوە 
لە نێوان زانکۆی سەالحەدین و ئیستیتوتی هێردا لە زانکۆ الیبتسیگ کە 
تا ئێستا ڕێشوان دوو  دەزگای داد دەستپێشخەری لێ کرد دامەزرا. 
جار سەردانی ئەڵمانیای ئەنجامداوە و لە هێردا ئیستیتوت بەشداری 
کۆرسی زمانی کردووە. دارایی ئەم سەردانانەش بۆ الیبتسیگ دەزگای 
داد گرتیە ئەستۆ. بەشیکی ئەم کۆرسانەش پرۆژەیەک بوو لەسەر باری 
هونەر لە الیبتسیگ. رێشوان قادر دەڵێت، »ئەڵمانەکان کار دەکەن بۆ 
ئەوەی واڵتی خۆیان بەرەوپێش بببن. مرۆڤ ئەتوانێ لەوێ بە ئازادی 

و متمانە بە خۆ بژێت«.

رێـشـوان قـادر

خـوێـنـدکـار 
زانـکـۆی سـەالحـەدیـن – هـەولـێـر- اربـیـل 
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پاش ئاستی نێودەڵەوتین، لە هەندێکی تریشیان بەڵکو بیست ساڵ. 
هەوڵی ئەوەیان دا بزانن ئایا هۆکاری ئەمە چییە و چۆن ئەتوانین 

بێگەێینە ئاستی جیهانی. دوابەدوای ئەوە ئێمە لە سااڵنی نەوەتەکانی 
سەدی ڕابردوودا دەستمان پێ کرد بەهاوکاری لەگەڵ زانکۆکانی 

نێودەوڵەتی وکار لەسەر گۆڕینی پەیڕەو و پرۆگرامی خوێندن 
بکەین. ئێمە تاقیگەی نوێمان دامەزراند و مامۆستایانی زانکۆمان نارد 

بۆ دەرەوەی واڵت بۆ بەشداریکردن لە خولی پێشکەوتوو. هەندێک 
لە خوێندکارانمان دکتۆرنامە یاخود ماستەرنامەیان لەدەروەی 
واڵت نووسی. بە بێ هاوکاری دەستەخوشکە نێودەوڵەتیەکانی 

ئێمە هەرگیز نەمان دەتوانی ئەم ڕێگایە ببڕین. لە ڕابردوودا 
دەستەخوشکە نێودەوڵەتیەکانمان لە چوارچێوەی توانای داراییەوە 

کۆمەکی ئێمەیان دەکرد. ئەمڕۆ پارە ئێدی کێشە نەماوە. ئێمە 
بوجەی پێوستمان لەبەردەست دایە و هانی دەستەخۆشکە بیانیەکان 

دەدەین پێش هەموو شتێک شارەزایی و پسپۆڕی خۆیان بهێنن. 
زانکۆی سەالحەدین زۆر باشە لە بەستنی پەیوەندی نێودەوڵەتی. 

تاڕادەیەکی زۆر هەموو ڕۆژێک لە الی ئێمە بابەتێک ساز دەکرێت 
وەک کۆنفەرانس و ورک شۆپ و سیمینار یاخود کۆبوونەوە لەگەڵ 

بەشداربووانی نێودەوڵەتی.   

ئـایـا دەسـتـەخـۆشـکـیـە نـێـودەوڵـەتـیـەکـانـتـان چـی 
سـوودێـک لـەم هـاوکـاریـە وەردەگـرن؟ 

دکـتـۆر ئـەحـمـەد ئـەنـوەر دزەیـی: بۆ ئەوەی ڕاستگۆ بین، 
زۆربەی دەستەخوشکانمان لە دەرەوەی واڵت یارمەتیمان دەدەن، 
هەر وەها بە مەبەستی یارمەتیدا. هەندێکشیان هەیە کە دەیانەوێت 
لەم هاوکاریە ئەکادیمیە سوود و قازانجی لێ وەربگرن. خوێندن 
ئەمڕۆ بازرگانیە. لە سەتا حەوەتی خوێندکارانی تواناسازی روو 
لە بەریتانیا دەکەن چونکە ئینگلیزی ئەو زمانە بیانیەیە کە باشتر 

دەیزانن. لە ڕاستیدا لەوێ پارەی خوێندن و رسوماتی زانکۆ زۆر 
گرانە. زانکۆ بەریتانیەکان بازرگانیەکی باش دەکەن، لە واڵتانی وەک 
فەرەنسا و ئەڵمانیا پارەی خوێندن ئێجگار کەمترە. لەوێ  زانکۆکان 

لەسەر ئاستی بازرگانیقازانجی ڕاستەوخۆ لەم هاوکاریە ناکەن، 
بەاڵم لە سەر ئاستێکی تر. بێگومان بۆ ئەڵمانیا سوود بەخشە کە 
لە ئایندەدا زۆربەی ئەکادیمیەکانی ناوچەی هەرێمی کوردستانی 
– عێراق ئەڵمانی قسە بکەن. ئەمەش پەیوەندی دوو الیەنە بەهێز 

دەکات. 

چـۆن بـوو کـە لـە زانـکـۆی سـەالحـەدیـن بـەشـی زمـانـی 
ئـەڵـمـانـی دامـرەزرا ؟ 

دکـتـۆر ئـەحـمـەد ئـەنـوەر دزەیـی: لە سااڵنی ڕابردوودا چەندەها 
کۆمپانیان ئەڵمانی هەبوون کە نوێنەرانیان سەردانی ناوچەی هەرێمی 

کوردستانی – عێراقیان ئەنجام دەدا. بەم شێوەیەش ئارەزوویەک 
دروست بوو بۆ بەدیهێنانی سەنتەرێکی ئەڵمانی لە زانکۆدا. پێویستی 

بە کۆرسی زمانی ئەڵمانی لە زیاد بووندا بوو. سەرەتا بە ڕاستی 
هەر سەنتەرێک بوو، دواتر لەگەڵ دەزگای داد گفتوگۆمان ئەنجامدا 

سەبارەت بە دامەزراندنی بەشی زمانی ئەڵمانی. ئێمە لە الی خۆمانە 
شوێنمان پێشکەش کرد و دەزگای دادیش دەبوایە مشوری پەیڕەو 

وپرۆگرام و مامۆستا بخوات. بەشی ئەڵمانیش بەم شێوەیە دامەزرا، 
بەاڵم بە تیمێکی زۆر باش لە مامۆستایانی زانکۆ وە بە تینوگۆڕەوە . 

چ هـیـوایەکی تـرت هەیە لە دەزگـای داد بـۆ پەرپێـدانی تـر ؟

دکـتـۆر ئـەحـمـەد ئـەنـوەر دزەیـی: من شانازی بەوە دەکەم 
کە لەگەڵ دەزگای داد پەیوەندیەکی زۆر باشمان هەیە. من بووم 
بە شایەتی پەرەپێدانێک کە بوو بەمایەی سوودمەندی بۆ ئێمە بە 

شێوەیەکی نائاسایی. دەزگای داد هەموو ئەوە کارانە ئەنجام 
دەدات کە لەدەستی دێت. بۆ نموونە هەموو پەێڕەو و پروگرام و 
کتێبی پێویست بۆ بەشی زمانی ئەڵمانی دابین دەکات، ئێمە زۆر 

سوپاس گوزارین بۆ ئەم کارە. 
 

ئـایـا ئـێـوە خـەمی ئـەوەتـانە کـە خـوێـنـدکـارانـتـان کـە 
زۆر جـار سـااڵنـێـک لـە ئـەڵـمـانـیـا دەژێـن، لـە کـاتی 

گـەڕانـەوەیـان کـولـتـورێـک لـەگـەڵ خـۆیـان بـهـێـنـنـەوە کـە 
پـێـچـەوانـەی داب و نـەریـتـی ئـێـوە بـێـت؟

دکـتـۆر ئـەحـمـەد ئـەنـوەر دزەیـی: ئەم پرسیارە ڕەنگە پێش 
بیست ساڵ بە بڵی واڵمم دەدایەوە. بەاڵم زەمەن گۆڕا و ستایڵی 

ژیانیش بەهەمان شێوە. ئەگەر بچیتە دەرەوە بۆ ناو ژیانی ڕۆژانە، 
ئەوا دەبینی کە گەنجان بەئازادی خۆیان ژیان گوزەران دەکەن. 

تەنها کێشەی خوێندکارانمان لە ئەڵمانیا خواردنەکەیە، بەاڵم لەگەڵ 
کولتورەکەدا ئاشنایەتیان پەیدا کردوە، ئێستا هیچ جیاوازیەکی 

گەورەی ئەوتۆ نەماوە

ئـایـا زانـکـۆکـەی خـۆتـان وەك پـێـشـڕەو دەبـیـنـیـت
لـەبـواری هـاوکـاری خـوێـنـدنـدا؟ 

دکـتـۆر ئـەحـمـەد ئـەنـوەر دزەیـی: زانکۆی سەالحەدین بەڕاستی 
رۆڵێکی پێشڕەوانە دەگێرێت. زانکۆی سەالحەدین کۆنترین و 

گەورەترین زانکۆیە لە ناوچەی باکووری عێراقدا بە پەیوەندیەکی 
باشەوە لەگەل زانکۆکانی تری عێراق لەدەرەوەی ناوچەی هەرێمی 
کوردستانی – عێراقدا. تەنانەت ئێمە لەکاتی ئێستادا سەرووکایەتی 

یەکێتی زانکۆ عەرەبیەکان دەبەینە ڕێ. لە ساڵی ٢٠١٣ دا 
کۆنفەرانسێک لەگەل نوێنەرانی دوو سەت زانکۆ لە جیهانی 
عەرەبیەوە لە الی ئێمە ساز درا. جگە لەمەش هەر دەزگای 

دادە کە پشتگیری لە پەیوەندیەکان لە نێوان زانکۆکانی ناوچە 
جیاجیاکانی عێراق دەکات. کاتێک کە دەزگای داد کۆبوونەوەی 

هاوبەش سازدەکات، هەموو نوێنەرانی زانکۆکان لە باشوور 
و ناوەندی عێراقەوە دێن بۆ هەولێر بۆ الی ئێمە. زانکۆی 

سەالحەدینیش شوێنیان بۆ دابین دەکات. 

دکـتـۆر، چـی گـۆڕانـکـاریـەک لە زانـکـۆکـەی ئـێـوە لـە 
سـاڵـی ٢٠٠٣ ەوە،کـەواتـە هـەر لـە دوای رووخـانـی سـەدام 

حـوسـێـنـەوە، هـاتـوەتـە ئـاراوە؟

دکـتـۆر ئـەحـمـەد ئـەنـوەر دزەیـی: هەتاکو ساڵی ١٩٩٢ زانکۆی 
سەالحەدین تەنها زانکۆ بوو لە بەشە کوردیەکەی عێراقدا.  ئەو 

کاتە ئێمە دە هەزارخوێندکارمان هەبوو. ئێستا بیست و سێ هەزار 
خوێندکارمان هەیە و لە سەرانسەری هەرێمی کوردستانی – عێراقدا 

نزیکەی نەوەت و پێنج هەزار خوێندکاران هەیە. ئەمڕۆ نۆزدە 
زانکۆی دەوڵەتی و ئەهلی هەیە کە لە الیەن دەوڵەتەوە بڕاو پێکراو 

و پەسەندکراون. لە دوای ٢٠٠٣ ەوە لە پڕێکدا پاریەکەی زۆرمان بۆ 
تەرخان کرا بە بەراورد لەگەڵ پێشووتردا. زانکۆکان بەشی خوێندنی 

نوێ و تاقیگەی تازەو کامپی زانکۆیی نوێ و بەشی نازخۆیی 
تازەیان وەرگرت. مووچەی مامۆستایان زانکۆ بە شێوەیەکی بەرچاو 

زیاد بوو، زۆربەی خەڵکی ئەکادیمی کورد لە هەندەران لە واڵتە 
یەکگرتووەکانی ئەمریکا و واڵتانی ئەروپا گەڕانەوە. بێگومان پەیڕەو 
و پرۆگرامی خوێندمان گۆڕی و لەم بارەشەوە لە الیەن زانکۆکانی 
نێودەوڵەتیەوە کۆمەک و پشتگیری کراین. بێگومان دەزگای دادیش 

زۆر یارمەتی ئێمەی دا. ئەمڕۆ ئێمە هاوکاری دەکەین لەگەڵ پێنج 
زانکۆی ئەڵمانی لە بەرلین و دۆرتموند و الیپتسیگ و فرایبێرگ و 
ئێرالنگیندا.  ئەمە هەمووی ئەگەری ئەوەی بۆ ئێمە رەخساند کە 

زانکۆی سەالحەدین بگاتە ئەو ئاستەی ئێستای.

هـاوکـاری لـەگـەڵ دەسـتـەخـوشـکـە ئـەکـادیـمـیـەکـان لـە 
دەرەوەی واڵت چ بـایـەخ و گـرنـگـیـەکـی هـەیـە؟

دکـتـۆر ئـەحـمـەد ئـەنـوەر دزەیـی: ئێمە لەدوای ساڵی ١٩٩١ ەوە، 

واتە پاش ڕاپەڕینی کوردی عێراق دژ بە سەدام حوسێن، دەستمان 
کرد بە پەرەپێدان بە خوێندنی بااڵ. ئەو کاتە چەند دەستەخوشکی 

نێودەوڵەتی لە پاڵمان وەستان. ئێمە تاقیگەی نوێمان وەرگرت. 
مامۆستای زانکۆ لە دەرەوەی واڵتەوە هاریکاری ئێمەیان کرد لە 

خوێندنی پێشکەوتوی ئەکادیمی. بەاڵم هاوکاری نێودەوڵەتی لە دوای 
ساڵی ٢٠٠٣ ەوە  بە شیوەیەکی دروست و تەواو گەشەی سەند. 

ئێمە ڕیککەوتننامەمان لە گەڵ زۆرێک لە زانکۆکانی ئەوروپا و واڵتە 
یەکگرتووەکانی ئەمریکا واژوو کرد. پەیوەندیمان لەگەل دەزگای داد 

بە دیدارێکی بچووک دەستی پێ کرد. ئەو کاتە بەڕێوبەری ئەو بەشە 
کە بەرپرسیار بوو بۆ ناوچەکەی ئێمە سەردانی ئیمەی لە هەولێر 

ئەنجامدا. دواتریش سکرتێری گشتی دەزگای داد بە شێوەیەکی 
شەخسی ڕیککەوتننامەیەکی لەگەڵ ئێمەدا واژوو کرد. کە سکرتێری 

گشتی ڕێکخراویەک کە لەسەر ئاستی هەموو جیهاندا کار دەکات 
بە خۆی سەردانی ئێمە ئەنجام بدات بۆ ئەوەی کۆمەکی زانکۆکانی 

عێراق بکات، ئەمە گرنگیەکی ئێجگار گەورەی هەبوو. لە ئێستادا 
بەشی زمانی ئەڵمانی لە زانکۆکەمان کرایەوە کە بە هاوکاری لەگەڵ 

ئینستیتوتی هێردا لە الیپتسیگ بەڕێوەی دەبەین. 

 ئـایـا زانـکـۆکـانـی نـاوچـەی هـەرێـمی کـوردسـتـانـی – عـێـراق 
هـەر لـە پـێـش سـاڵـی ٢٠٠٣ ەوە پـەیـوەنـدی لـەگـەڵ دەرەوەی 

واڵت بـەسـت بـوو؟

دکـتـۆر ئـەحـمـەد ئـەنـوەر دزەیـی: دوای رووخانی ئاستی خوێندنی 
بااڵی عێراقی لە هەشتاکانی سەدەی ڕابردوودا گروپێکی توێژینەوە 

لە زانکۆی ئێکستەر لەبەریتانیا سەردانێکی ئێرەیان ئەنجامدا لە 
عێراق. ئەو گروپە لە چوارچێوەی شیکردنەوی خوێندنی بااڵ لە الی 
ئێمە بۆیان دەرکەوت کە ئێمە لە هەندێک لە بەشەکان پانزە ساڵ لە 

 دکـتـۆر ئـەحـمـەد ئـەنـوەر دزەیـی، 
سـەرووکـی زانـکـۆی سـەالحـەدیـن لـە 

هـەولـێـر دەربـارەی گـرنـگـی ئەم 
هـاوکـاریـە نـێـودەوڵـەتـیـە 

»ئــێـمـە 
رۆڵـێـکـی پـێـشـڕەوانـە 
دەگـێـریـن«

چـاوپـێـکـەوتـن: یـۆرگـن شـترایـاک، وێـنـە: تـیـم ڤـێـگـیـنـەر
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رۆلـف ئـولـریـش، تـا نـاوەنـدی ٢٠١٣ کـونـسـولـی 
گـشـتی ئـەڵـمـانـیا لـە هـەرێمـی کـوردسـتـان – 
عـێـراق، دەربـارەی هـۆکـارەکـان و ئـاسـووی 
ئـایـنـدەی کـاری خـۆتەرخـانـکـەری ئـەڵـمـانـی 

لـە سـیـاسـەتی هـاوکـاری خـوێـنـی بـااڵ ئـەنـجـامـدراوە. 
هـۆکـاری ئـەمـە چـیـیـە؟ 

رۆلـف ئـولـریـش: لە الیەکەوە ئەوە ماوەیەکی کەمە ئەڵمانیا 
دەستی کردوە بە دامەزراندی، بۆ نموونە، پەیوەندی ئەکادیمی. 
ئەم کارەش ئەمە هەر چەند ساڵێکە بە شێوەیەکی ڕێکخراو ئەنجام 
دەدرێت. هۆکارێکی تریش بێگومان زمانی ئەڵمانیە. زمانی ئینگلیزی 
خۆشەویسترە و زۆر باوترە لە زمانی ئەڵمانی. ژمارەیەکی زۆر 
لە واڵتان هەیە کە خوێندکاران ئەتوانن لە زانکۆکانیان بە زمانی 
ئینگلیزی  بخوێنن. کاتێک کە خوێندکارانی تواناسازی بەرنامەی 
کورد – داد کە دێن بۆ ئەڵمانیا دەبێ سەرەتا زمانی ئەڵمانی فێر بن 

تاکو بتوانن لە زانکۆکانی ئەڵمانیا بخوێنن.  
 

چـی شتـێـک ئـەکـرێ لـەم هـوکـاریـە چـاکـسـازی بـکـرێـت ؟

رۆلـف ئـولـریـش: بە بڕوای من لە زۆربەی بوارەکاندا دەبێ 
پرۆسەکە جاکسازی بۆ بکرێت. بەم شێوەیە دەزگای داد کار لەسەر،  
بۆ نموونە، پێداچوونەوە لە پێداویستیەکانی کۆرسی زمان دەکات. 
خوێندکارانی عێراق لە زانکۆکانی ئەڵمانیا تا ڕادیەکەی زۆر پشت 

بە خۆیان دەبەستن. ئەوان دبێ بە خۆیان بابەتی ماستەرنامەکەیان 
هەڵبژێرن و هەر بە خۆشیان دەبێت پرۆفیسۆرێکی سەرپەرشتیار 
بدۆزنەوە. ئەمەش بۆ زۆربەیان نامۆیە. دەزگای داد هەر چەندە تا 
ڕادەیەکی نائاسایی مشوری ئەوان دەخوات، بەاڵم ڕەنگە دەبوایە 

پێشوەخت چاوەڕوانی خوێندکاران چاک بکرێتەوە. 

ئـایـا بـەرژەوەنـدی لـە بـتـەوکـردنی هـاوکـاری لـە بـواری 
خـوێـنـدنـدا چـەنـد گـەورەیـە ؟

رۆلـف ئـولـریـش: ئێمە بەهەر حاڵ بەرژەوەندیمان لەوە 
هەیە، حکومەتی هەرێمی کوردستانیش هەروەها. حکومەتی 

هەڕیم  بایەخێکی زۆر دەدات بە فرەیەیی پەیوەندیە ئەکادیمیە 
نێودەوڵەتیەکانی. ئەو دەیەوێت، سەبارەت بە دۆستایەەتیەکانی، 

لە رووی ئابووریەوە تەنها بە تورکیاوە بەستراو نەبێت، بێگومان 
بە واڵتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا یان بەریتانیاش بەهەمان 

شێوە. ئەمەش سیاسەتێکی زۆر زیەرکانەیە. ئەڵمانیا لێرە و لە 
ئێستادا بە شیوەیەکی زۆر باش لە رووی دامەزراوەییەوە جێگیر 

بووە. لە هەولێر کونسولگەری گشتی لێیە، گویتە ئیستیتوت 
هەیە، قوتابخانەی ئەڵمانی لە هەولێر دامەزراوە و نووسینگەی 
دەزگای دادیش هەیە کە لە ساڵێ ٢٠١١ دا دروست بوو. جگە 

لەمانەش بەشی زمانی ئەڵمانی لە زانکۆی سەالحەدین کرایەوە. 
بەدەرلەمانەش لە ساڵی ٢٠١٠ دا نووسینگەی ئابووری ئەڵمانیا لە 
هەولێر دەستی بە کارەکانی کرد. زۆربەی ئەم دامەزراوانەش لە 

بواری خوێندی بااڵەوە هاتوون.        

 تـۆ تـیـشـک ئـەخـەیـتـە سـەر کـامـە سـەرکـەوتـن لـە بـواری 
هـاوکـاری ئـەکـادیـمـیـدا ؟

رۆلـف ئـولـریـش: یەکێک لە سەرکەوتنە هەرە تایبەتەکان 
کردنەوەی قوتابخانەی ئەڵمانیە لە هەولێر. لە ماوەی یەک ساڵدا 
لە هیچەوە ئەو قوتابخانەیە دروست کرا. لە ئێستادا دوو سەت 

قوتابی لەوەی وانە وەردەگرن، هەر لە باخچەی ساوایانەوە 
هەتا پۆلی حەوتەم. هەموو ساڵێکیش پۆلێکی تریش زیاد دەکات. 
زۆربەی قوتابیان و ساوایان مندااڵنی کوردە ئەڵمانەکانن ئەوانەی 

لە ئەڵمانیاوە گەڕاونەتەوە. ئەم قوتابخانەیە دامەزراوەیەکی حکومی 
نییە، دەبوایە دەستپێشخەرەیەکی زۆر پیشان بدات. بێگومان جگە 

لەمە ئەوەی بۆ من جێی بایەخی تایبەتە ئەو هەموو دەستەخوشکیە 
ئەکادیمیەیە کە دەزگای داد پشتگیریان دەکات. زۆربەیان دروست 

بوون لە ڕێگای دەستپێشخەری شەخسی و بە شێوەیەکی زۆر باش 
پەرەیان سەند.   

 
دەبـێ چـی بـکـەرێـت بـۆ ئـەوەی خەڵـکـی ئـەکـادیـمـی 

ئـەڵـمـانی سـەردانـی کـوردسـتـانـی – عـێـراق ئەنجـام بـدەن ؟

رۆلـف ئـولـریـش: وێنەو و ناوبانگی ناوچەکە دەبێت چاک 
بکرێتەوە. وێنەی عێراق بە شیوەیەکی گشتی لە ڕێگای میدیاکان 
وتەقینەوەکان لە بەشە عەرەبیەکەی عێراق مۆرک کراوە. خەڵکی 
لە ئەڵمانیا بۆیان روون نییە کە شتی وەها لە ناوچەی هەرێمی 
کوردستاندا روو نادات. ئەوان نازانن کە مرۆڤ ئەتوانێت لێرە 

ژیانێکی ئاسایی گوزەران بکات، گەشت ئەنجام بدات و بازرگانیش 
بەڕیوە ببات و خۆی بۆ سیاسەتی خوێندنیش تەرخان بکات. جگە 

لەمەش دەبێت ئەم پەیامە لە ئەڵمانیا باڵو بکرێتەوە.

ئـایـا کـار و خـۆ تـەرخـان کـردنـی ئـەڵـمـانـیـا لـە ئـایـنـدەدا 
چـۆن دەبـێـت؟

رۆلـف ئـولـریـش: دەبێ بایەخ بدرێتە بتەوکردنی پەیوەندیە 
کولتوریەکان بە هاوکاری لەگەڵ گویتە ئینستیتوت لە هەولێر. 

کارمەندانی بواری کولتوری بەو پەیامە دەگڕێنەوە بۆ ئەڵمانیا کە 
باکووری عێراق جیاوازە لەگەڵ بەشەکانی تری واڵت. لە چەند 
ساڵیکدا قوتابخانەی ئەڵمانی لە هەولێر قوتابیان بە بروانامەی 

شەش دەرئەچێنێ کە مەرجی وەرگرتنە بۆ خوێندن لە زانکۆکانی 
ئەڵمانیا. بەم شێوەیەش ئەتوانن لە ئەڵمانیا بخوێنن، بە بەرنامەی 

تواناسازی یاخود بە بێ ئەوەش. من لەو بڕوایەم کە ئێمەی ئەڵمان 
دەبێ لە ناوچەی هەرێمی کوردستانی – عێراقدا بەردەوام بین 

لەسەر ڕێڕەوی خۆمان بە بێ وەستان، سەرەڕای ملمالنی ناوخۆی 
عێراق. ئەڵمانیا بەوە بەناوبانگە کە دامەزرەوە حکومەتیەکانی 

وهەروەها ئابووریشی بۆ کاری خۆتەرخانکردنی درێژخایەن دێنە 
پێش. ئەڵمانیەکان نەهاتوون بۆ ئەوەی بە پەلە شتێک بفرۆشن. 

ئێمە دەمانەوێت بۆ ماوەیەکی درێژخایەن بمێنینەوە.   

دە سـاڵی دوای رووخـانی سـەدام حـوسـێن لـە عـێـراق 
مـۆرکـی شـەڕی نـاوخـۆیـی و شـێـوانـی سـیـاسـی هـەڵـگـرت. 

بـاکـووری عـێـراق کـام ڕێـگـەی گـرتـە بـەر لـەم مـاوەیـەد؟ 

رۆلـف ئـولـریـش: لێرەدا، لە هەرێمی کوردستانی – عێراق، 
دۆخەکە پێشکەوتنێکی سەرسامی بە خۆوە بینی. لە دوای ٢٠٠٣ ەوە 
کورد پێکەیەکی دەرپەڕینی باشی هەبوو کە ڕێی پێیان دا بەشداری 
بکەن لە دانانی ئایندەی عێراق. دەستووری نوێی ساڵی ٢٠٠٥ عێراق 
وەک دەوڵەتێکی فیدڕاڵ پێناسە دەکات بە چەند هەرێمیكەوە. هەرێمی 

کوردستانی – عێراقیش هەر لەو کاتەوە دەسەاڵتێکی تایبەتی 
فراوانی لە دەستە و حکومەتی هەرێمی کوردستانیش تێگەیشت ئەم 
سەربەخۆیە بەشێوەیەکی سەرسام بەکاربهێنێت. لەم چەند ساڵەی 
ڕابردوودا گەشەسەندێکی بەرچاو چ لەسەر ئاستی ژیانی سیاسی 
و چ لە ئابووریدا بەدی دەکرێت. خەڵکیش زۆر سوپاس گوزەرن 

بۆ ئەمە. ئەوان دەیان ساڵە لەسەر ئەوە ڕاهاتبوون پشتگوێ بخرێن 
یاخود بچەوسێنرێنەوە و ئەوان لە نەوەتەکانی سەدی ڕابردوودا 
بەدەست گەمارۆدانەوە ژان و ئازارێکی زۆریان بینی. بە بڕوای 

من، خەڵکی لێرە بۆ خۆشیان سەرسامن کە بارودۆخەکە چەند بە 
باشی بەڕیوە دەچێت. یەکێکیش لە مەرجەکانی ئەم سەرکەوتنە لەپال 
دروستکردنی دامەزراوە سیاسیەکان بێگومان باری ئەمن و ئاسایشە 

کە بە شێوەیەکی زۆر بەرچاو باشترە لە ناوچەکانی تری عێراق.

چـۆن تـوانـیـان ئـەمـە بـەدی بـهـێـنـن؟

رۆلـف ئـولـریـش: ئەمە تا ڕادەیەک کارێکی سەرکەتووی 
سەرسووڕهێنەرە. ئاشکرایە کە کارمەندانی ئاسایش زۆر بە باشی و 
وریای کار دەکەن، بەاڵم روونیشە کە هاواڵتیانی هەرێمی کوردستان 

لەم بارەوە هاوکاریان دەکەن. ئەوەندەیە خەڵکی هۆشیار بوون. 

ئـەڵـمـانـیا هـاوکـاری دەکـات لـە دروسـتـکـردنی سـیـستەمێکی 
خـوێـنـدنی مـۆدێـرن لـە هـەرێـمـی کـوردسـتـانـی – عـێـراقـدا 

بـە کـۆمـەڵـێـک پـرۆژەوە. ئـێـمـە زۆرجـار روووبـەرووی کـوردان 
دەبـیـنـەوە کـە ئـەو پـرسـیارەمـان ئـاڕاسـتـە دەکـەن کـە ئـایـا 

ئـەڵـمـانـیـا بـۆچـی ئـەم کـارانـە دەکـات و پـاڵـنـەرەکـەی چییە. 
ئێوە چی واڵمێـکـتان هـەیە لەم بارەوە ؟ 

رۆلـف ئـولـریـش: لە چوارچێوەی سیاسەتی هاوکاری خوێندن 
و هاوکاری ئەکادیمی ئێمە کۆمەڵێک ئامانجمان لەبەر چاو داناوە. 
کاتێک لەسەر ئاستی کولتوری و سیاسەتی خوێندن و ئابووری 
هاوکاری دەکرێت، ئەمە بەشداریەکە لە چاککردنەوەی پەیوەندیە 

نێودەوڵەتیەکان و بەهەمان شێوەش لە ئاشتیسازی. ئەمە بەشێکە 
لە سیاسەتی ئاشتیخوازی نێودەوڵەتی. عێراق بەر لە چەند دەیەیەک 

سیستەمێکی خوێندنی بااڵی پێشکەوتووی هەبوو. عێراق دەبێت 
ببەسترێتەوە بەوە و دۆخەکەی چاک بکاتەوە، تەنانەت لە ڕێگای 

پەیوەندی نێودەوڵەتیەوە. لە الیەکی ترەوە ئەڵمانیا بێگومان 
پەرژەوەندی خۆیشی هەیە. ئێمە دەمانەوێت ئەڵمانیا نەک هەر وەک 

واڵتێکی مۆدێرنی پێشەسازی ناسراو بین، بەڵکو وەک شوێنێکی 
خوێندی بااڵش بە هەمان شیوە. گەنجان دەبێ سەرنجیان 

ڕابکێشرێت بۆ ئەڵمانیا و دواتریش، دوای ئەوەی خوێندن تەواو 
دەکەن، هاریکاری بکەن و پەیوەندیە دووالیەنەکان قوڵتر بکەن. 

چـاوپـێـکـەوتـن: یـۆرگـن شـترایـاک، وێـنـە: تـیـم ڤـێـگـیـنـەر هـەمـوویـان ڕازی نـیـن لـەگـەڵ ئـەو ئـاسـتـەی کـە تـا ئـێـسـتـا 

»کــاری ئــێــمــە 
بــەشــیـکــە لــە 

ســیــاســەتـی 
ئــاشــتـیـخــوازی« 
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i ئەڵمانیا لە ساڵی ٢٠٠٩ ەو
کونسولگەری گشتی هەیە لە 
هەولێر لەگەڵ یەکەی ئیداری 

ناوچەی فیدڕاڵی هەرێمی 
کوردستانی – عێراق. رولف 

ئولریش لە ناوەڕاستی ساڵی 
٢٠١١ ەوە تا ناوەڕاستی ساڵی 
٢٠١٣ دا کونسولی گشتی بوو. 

لە کاتەوە ئێدی ئەلفرید زیمس 
– پرۆتس نوێنەرایەتی دەرەوەی 

ئەڵمانیا دەکات.

 کـونـسـولـگـەری 
 هـەولـێـر 
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دکـتـۆر ئـامـانـج سەعـیـد، ڕاوێـژکـاری وەزیـری 
خوێـنـدنـی بـااڵ و تـوێـژینـەوەی زانـستی لـە هـەرێـمی 
کـوردسـتـانـی – عـێـراقـدا، دەربارەی ئامانجی بەرز 

چـاوپـێـکـەوتـن: یـۆرگـن شـترایـاک، وێـنـە: تـیـم ڤـێـگـیـنـەر

»ئــێــمــە دەمــانــەوێــت 
بـبــیــن بــە بــەشــێــک لـە کــۆمــەڵــگـای 

ئــەکــادیــمــی نــێــودەوڵــەتــی« 

دەزانین کە خوێندنەکەیان سەرکەوتوو بوو، واتە ئەوسا، کاتێک 
کە دەگەڕێنەوە و بڕوانامەکەیان لە گیرفاندایە. بەاڵم دەزگای داد 
بە شێوەیەکی تر کار دەکات. جگە لەمەش ئێمە هاوکاری لەگەڵ 

دەزگای داد دەکەین لە بواری خولی پێشکەوتوو بۆ مامۆستایانی 
زانکۆ، بۆ نموونە لە بواری ئەندازیاری کۆمپیوتەر و خول بۆ 

کارمەندانی سەرووکایەتی. لە واڵتانی تر چاودێری لە ژێر یەک 
چەتردا ناکرێت. خوێندکاران لە زانکۆی جۆراوجۆر دەخوێنن، 

دەزگایەکی ناوەندی نییە وەک داد کە چاودێرییان بکات. ئێمەش 
دەبێت لەگەڵ زانکۆکان یەکە یەکە پەیوەندی بکەین. ئێمە ئازادی 

هەڵبژاردن دەدەینە خوێندکارانمان، بەاڵم بڕواشمان وایە کە 
سیستەمی خوێندن لە ئەڵمانیا لە باشترین سیستەمەکانی جیهانە. 
لەبەر ئەمەش ئێمە بەتایبەتی پرۆپاگەندە بۆ شوێنی خوێندنی لە 

ئەڵمانیا دەکەین.  

کـامە ئـارەزوویـەکـتـان تـا ئـێـسـتا نـەهـاتـوونـەتـە دی؟ 

دکـتـۆر ئـامـانـج سـەعـیـد: ئەوەی بۆ ئێمە گرنگە دەزگای داد 
یارمەتیمان لەوە بدات کە پزیشکی کورد لە ئەڵمانیا دەرفەتی بۆ 

برەخسێت لە خولی پێشکەوتوو بەشداری بکەن. ئێمە دەکرێ 
دارایی ئەم جۆرە خولە بگرینە ئەستۆ، بەاڵم نەخۆشخانە 

نادۆزینەوە لە ئەڵمانیا کە ئامادە بن ڕێگا بدەن بە پزیشکەکانمان 
بێنە ئەڵمانیا. بەداخەوە، لە کارەکانی دەزگای داد نییە خولی 

ئەڵمانیا رێکبخات.   لە  بۆ پزیشکان  پێشکەوتوو 
 

کـەواتـە ئـێـوە ئـارەزووتـان هـەیـە ئـەم هـاوکـاریـە 
ئـەکـادیـمـیـە پـەرە پـێ بـدەن؟

دکـتـۆر ئـامـانـج سـەعـیـد: بەڵێ، من حەز دەکەم هەموو ئەو 
زانکۆیانەی ئەڵمانیا لە ئامێز بگرم کە بێن و سەردانی ناوچەی 
هەرێمی کوردستانی – عێراق ئەنجام بدەن و لێرە بە خۆیان 

وێنەیەک لە ئەگەری هاوکاری ئەکادیمی دروست بکەن. ئەمەش 

بەتایبەت بۆ ئەو زانکۆیانەیە کە بایەخ دەدەن بە بەنێودەوڵەتیکردنی 
بەرنامەی خوێندن و توێژینەوەیان. توانای زۆر لە الی ئێمە بە 

دی دەکرێن. ئێمەش دەتوانین بۆجە تەرخان بکەین کە پێویستە بۆ 
داراییکردنی ئەم هاوکاریانە. 

 
کـامە لـە پالنـە سـتـراتـیـژیـەکـانـی وەزارەتـەکـەتـان بـۆ 

ئـایـنـدە بـایـەخـی تـایـبـەتـی پـێ ئـەبـەخـشـیـت ؟ 

دکـتـۆر ئـامـانـج سـەعـیـد: ئامانجی سەرەکی ئێمە ئەویە کە 
خەمخۆری گواستنەوەی زانست و توێژینەوەی بەنرخ بین. بۆ ئەم 
مەبەستەش وەزارەتەکەمان خەونێکی رووونی هەیە. ئێمە ژێرخان 
دروست دەکەین لە بواری خوێندنی بااڵو زانکۆی نوێ دەکەینەوە. 

ئێمە پارە بۆ توێژینەوەکان تەرخان دەکەین وهەموو چاالکیەکانمان 
جیهانی دەکەین. ئێمە دەەمانەوێت کە زانکۆکانمان بەشێک بێت لە 

کۆمەڵگای ئەکادیمی نێودەوڵەتی. 
 

زۆربـەی خـوێـنـدکـاران گـلـەیـی ئـەوە دەکـەن کـە خـوێـنـدنی 
بـەشـێـکـیـان بـەردەکـەوێـت کـە بـە ئـارەزووی خـۆیـان نـیـیـە. 

ئـایـا خـوێـنـدکـاران بـۆیـان نـیـیـە بـە ئـازادی کـۆلـێـژ و 
بـەشـی خـوێـنـدن هـەڵـبـژێـرن ؟

دکـتـۆر ئـامـانـج سـەعـیـد: سیستەمی وەرگرتن لە زانکۆ الی 
ئێمە مەرکەزیە. هەموو دەرچوانی پۆلی شەشی ئامادەیی لە 
ناوچەکەمان تاقیکردنەوەیەکی ناوەندی ئەنجام دەدەن و نمرەی 
تاقیکردنەوەکان وەردەگرن. ژمارەی نمرەکان بڕیار ئەدات ئایا 

خوێندکار بۆ کام بەش لە کام کۆلێژ بۆی هەیە پێشکەشی فۆرمی 
وەرگرتن بکات. ژمارەی دەرچوانی شەشی ئامادەیی ئێجگار زیاد 
بوو. لە ساڵی ٢01٢ دا چل هەزار خوێندکار فۆرمی وەرگرتنیان 

پێشکەش کردبوو. کێبڕکێکە زۆر گەورەیە، وە ئێمەش ناچار 
بڕیارەکە دەدەێنە دەستی تیروپشکی )قرعة( ئەلەکترۆنی کە 

دابشەیان دەکات بە پێی نمرەکانیان. هەتا ژمارەی شوێنی خوێندن 
لە زانکۆکانمان پێداویستیکان پڕ داکاتەوە، پێشکەشکاران بۆیان 

هەیە بە ئازادی کۆلێژ و بەش هەڵبژێرن. 
       

زۆر بـەرچـاوە کـە نـاوچـەی هـەرێـمی کـوردسـتـانی – عێراق 
لە بـواری ئـەکـادیـمـیدا بـە ڕێـگـایـەک دەڕوات کە جـیـاوازی 

هەیـە لـەو ڕێـگـایـانـەی بـەشـەکـانی تـری عـێـراق پـێـی 
دەڕۆن. ئایـا ئـامـادەیـی ئێـوە چەندە کـە لە بـواری خوێندنی 
بااڵدا لەگـەڵ بـەشـە عـەرەبیەکەی عـێراقـدا هاوکـاری بکەن ؟ 

دکـتـۆر ئـامـانـج سـەعـیـد: من لەو بڕوایە دام کە پەیوەندیەکانمان 
لەگەڵ زانکۆکانی عێراقدا لە دەرەوەی هەرێمی کوردستانی – عێراق 

چاک دەکرێتەوە. چەند رووانگە لە نەخشەکێشانی ستراتیجی 
خوێندنی بااڵ لە سەرجەم عێراق بە شێوەیەکی گشتی لە الیەن 
زانکۆکانی هەموو پارچەکانی عێراقەوە تاوتوێ کران. ناوچەی 

هەرێمی کوردستانی – عێراق بەشیکە لە دەوڵەتی عـێراق . ناوچەی 
یاخود هەرێمی فیدڕال لە دەستووردا نووسراوە. دەستووریش مافی 
ئەوەی پێ بەخشیوین کە وەزارەتی خوێندنی بااڵ و توێژینەوەی 

زانستی خۆمان هەبێت و مافی ئەوەشی پێمان داوە کە یاسای 
خوێندنی بااڵش بە خۆمان دەرکەین و پەسند بکەین. سەرەڕای 

ئەمەش پرۆژەی هاوبەشی نیشتمانیمان پێکەوە هەیە. 

 وەزارەتـەکـەتـان و زانـکـۆکـانـیـان لـە نـاوچـەکـەتـان 
هـاوکـاریـەکـی تـونـد دەکـەن لـەگـەڵ دەزگـای داد. 

ئـایـا ئـێـوە ڕازین لـەو هـاوکاریـە ؟ 

دکـتـۆر ئـامـانـج سـەعـیـد: دەزگای داد چەند پەیوەندیەکی 
سەرکەوتووی لەگەڵ زانکۆکانی هەرێمی کوردستانی – عێراقدا 

بەست، هەر بەر لەوەی بەرنامەی توانسازی هاوبەش کورد – داد 
بێتە دی. بەم شێوەیەش دەستەخوشکی ئەکادیمی لە نێوان چەندین 

زانکۆی ئەڵمانی و کوردی دروست بوو. دەزگای داد ئەزموون و 
شارەزایی خۆی گەیاند و سەرنجدانی پرۆژەی توێژینەوە خستە 

روو و مشوری ئەوەی خوارد کە مامۆستای زانکۆ لە هەرێمی 
کوردستانی – عێراقەوە بتوانن سەردانی ئەڵمانیا ئەنجام بدەن. 
لە ساڵی ٢010 ەوە بەرنامەی تواناسازی کورد – داد دامەزرا. 
ئەم بەرنامەیەش بەشێکە لە پرۆژەی وەزارەتەکەمان بە ناوی 

»پرۆگرامی تواناسازی بۆ پەرەپێدانی بە توانای مروویی«. 
سااڵنە سەد ملیۆن دۆالر خەرج دەکرێت بۆ خوێندکاران بۆ 

ئەوەی دەرفەتی خوێندیان لە دەرەوەی واڵت بۆ برەخسێت. ئێمە 
زۆرمان پێ گرنگە ئەوان بە پێی توانا بۆ واڵتانی جۆراجۆر بنێرین. 

بەرنامەی کورد – داد لە ڕادە بەدەر سەرکەوتووە. لە کاتی 
ئێستادا سی خوێندکار لە چوارچێوەی ئەم بەرنامەیەدا لە ئەڵمانیا 
دەخوێنن. ئەوانیش خوێندکاری بەشی جۆراجۆرن. من بۆ نموونە 
چاوم بە خوێندکارانی تواناسازی بەرنامەی کورد – داد کەوت لە 
شاری بۆن، ئەوانیش زۆر سەرسام بوون لە هەلومەرجەکان. من 

توانیم هەست بە هێزی خوێندنی بااڵی ئەڵمانی و ئەو تینۆگۆڕە 
بکەم کە بەرهەم دێت. دەزگای داد زۆر پیشەییە، لەبەر ئەمەش 

ئارەزوومەندی هاوکاریەکی درێژخایەنین لەگەڵیدا.  

جـیـاوازی چـیـیـە لـە نـێـوان کـارەکـانـی دەزگـای داد و 
دەزگـای هـاوشـێـوەی واڵتـانی تر ؟

دکـتـۆر ئـامـانـج سـەعـیـد: لێرەدا حەز دەکەم بەشێوەیەکی 
تایبەت دەست خۆشی لە ئیشەکانی ئەو هاوکارانەی دەزگای داد 

بکەم کە بەرپرسیاریەتی هەڵبژاردن و چاودێری خوێندکارانی 
تواناسازیمان دەکەن. ئەوان ڕاوێژو ئامۆژگاری خوێندکارانمان 

دەکەن و کۆرسی زمانی ئەڵمانیان بۆ ڕێک دەخەن. لە ئەڵمانیاش 
ئەم چاودێری و ڕاوێژکاریە بەردەوام دەبێت. ئێمە ڕاپۆرتی 

دوورو درێژ مان بۆ دێت و هەمیشە دەزانین هەر کەسێک لە 
خوێندکارانمان لە هەر وەرزی خوێندن چ پێشکەوتنێک بەدەست 
دەهێنێت. دەزگای داد سیستەمێکی چاودێری و ڕاوێژگاری زۆر 
نایابی هەیە. ئێمە توانیمان لە هەندێکدا چاویان لێ بکەین. خۆی 

لە خۆیدا ئێمە خوێندکار دەنێرین بۆ دەرەوەی واڵت و لە کۆتاییدا 



مــرووکــان 
پـێـکـەوە بـبـەسـتـن، زانـسـت 

بـونــیـات بـنـێـن 

زەمـیـنـەسـازی زانـکـۆ لـە گـەشـەدا: لـە نـاوچـەی هـەرێـمـی کـوردسـتـانـی – عـێـراق بـەرە بـەرایـیـەکـانی 
هـاوکـاری ئـەکـادیـمـی لـەگـەڵ ئـەڵـمـانـیـادا پـێـگـەیـشـتـوون

ئەگەر هەڵسوڕاوانی سەرچاوەی ئاو یان ئەندازیاری میکانیک یاخود پالندانەری شار 
یان مامۆستای زمان یان  ئابووریناس یاخود پسپۆڕی تەکنۆلۆجیای کۆمپیوتەر – لە 

سەرانسەری عێراقدا گەنجی باش پێگەیشتووی شارەزاو پسپۆڕ داوا دەکرێت و ویست 
و خواستی لەسەرە کە بتوانێت لە ئیدارە یاخود لە کەرتی ئابووری وە یان لە بواری 
زانستدا بەرپرسیاریەتی بگرێتە ئەستۆ یاخود بەشداری لە ئاودانکردنەوەی واڵتەکەی 
بکات. خوێندن مەرجە بۆ دەرپەڕین بەرەو ئایندەیەکی باشتر و فاکتەرێکی سەرەکیە 
بۆ دامەزراندنی ستروکتوری دیموکراتی و سەقامگیری. ئا لێرەدا ئەو دەستەخوشکە 

ئەکادیمیانەش، کە دەزگای داد هاوکاریان دەکات و لە خەزینەی وەزارەتی دەرەوەی 
ئەڵمانیاوە دارایی دەکرێن، دەسپێکێکن. هەر لە ساڵی ٢٠٠٩ ەوە دەزگای داد پشتگیری و 
کۆمەکی شەش پرۆژەی دەستەخوشکی نێوان زانکۆکانی عێراق و ئەڵمانیا دەکات. چەند 
پرۆژەیەکی تریش لە ساڵی ٢٠١٤ ەوە دێنە بواری ئەنجامدان. لەم پرۆژانەدا خەڵکی لە 
هەر دوو واڵتەوە بە کار و وزەیەکی گەورەی شەخسی خۆ تەرخان دەکەن بۆ خوێندن 

پێگەیاندنی گەنجی عێراق، چ ئافرەت و چ پیاو. لەم پرۆسەیەشدا هەمیشە کۆسپ 
و تەگەرە دێنە پێش کە دبێ ببەزێنرێن. دەستەخوشکانی ئەم پرۆژانەش واڵمیان لە 

کاردانەودا کردەوە و پشوودرێژیە – چونکە ئامانجێکی گرنگیان لەبەر چاوە  وێـنـە: تــیـم ڤـــێــگـنـەر و یـان گـرویـنـە
دەق: گـونـدا ئـاخـتـەرهـۆلد
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گیانلەبەری ڕەنگاوڕەنگی ئاو لە پالستیک 
دروستکراو و گوێچەکەماسی و جامی 

رۆژهەاڵتی لە قەراغی حەوزی ئاودا 
کۆکراونەتەوە. دکتۆر تۆماس پۆل قڕژاڵێکی 

سوور دەگرێتە دەستی و بەرزی دەکاتەوە و 
بۆ ئەو گروپە بچووکەی کە لە چواردەوریدا 

بە جلی ژێراوبوون کۆبوونەوتە روونی 
دەکاتەوە کە گوایە دەبێت چی لەگەڵ ئەم 
جۆرە گیانلەبەرانە لە ژێر ئاو بکەن. » لە 

سەرە هەمان ئاست بمێنینەوە، ئەگەر وێنەی 
مەبەستی خۆتان گرت و هێلکاریتان بۆی 

ئەنجامدا، ئەوا دەشتوانن لە بازنەیەکی 3٦٠ 
پلەدا بەردەوام بن لە نەخشەکێشانتان«. 
دکتۆر تۆماس بۆیان روون دەکاتەوەو 

قڕژاڵەکە بەرز فرێدەداتە ناو ئاوە سافەکە. 
دکتۆر تۆماسی جیۆلۆجی سەرپەرشتی 

خولەکان دەکات لە سەنتەری ژێراوبوونی 
زانستی لە زانکۆی تەکنیکی بێرگ ئەکادیمی لە 

فرایبێرگ. لە کۆرسەکاندا چ ئەندازیاران و چ 
زیندەوەرناسان و چ ئەکادیمیە ژینگەناسەکان 
فێر دەکرێن کە میتۆدی زانستی چۆن لە ژێر 
ئاو بەکار دێن. ئەم بەشە چ لە ئەڵمانیا و چ 

لە سەر ئاستی نێودەوڵەتیدا بایخەی دەگمەنی 
هەیە، هەر ئەمەشە ئەم بەشە دەکاتە جێ 

سەرنج بۆ دەستەخۆشکی هاوکاری ئەکادیمی 
»پرۆژەی زانستی جیۆلۆجیا – سەرچاوە 

 سرووشتیەکان – عێراق«
)Geoscience & Resource Iraq“ (GRI„ کە لە 

الیەن دەزگای دادەوە پشتگیری دەکرێت و 
لە الیەن ئینستیتوتی هایدرۆلۆجیا )زانستی 

سەرچاوە ئاویەکان و جیۆلۆجیا( لە فرایبێرگ 
لە هەرێمی زاکسن هەماهەنگی بۆ ئەنجام 

دەدەرێت.  
تا ئێستا زیاد لە سێ سەت پسپۆڕی 
ئەکادیمی، خوێندکاری دکتۆرا و کارمەندی 
ئەندازیاری لە عێراقەوە بەشداریان کردوە 

لە سیـمـینار و خــولـە پێشکەتووەکان لە 
چوارچێوەی دەستەخۆشکی زانکۆیی، شـەش 

لـە عـێـراقـیـەکـانـیـش لـە ئـەنـجــامـی پرۆژەی 
جۆراوجۆردا هاتن بۆ زانکۆی فرایبێرگ 

لە هەرێمی زاکسن بە مەبەستی خوێندنی 
دکتۆرا. دوو خوێندکاری ئەڵمانیش لە زانکۆی 

تەکنیکی بێرگ ئەکادیمیەوە لە فرایبێرگ لە 
ساڵی 2٠١١ دا سەردانی هەرێمی کوردستانی 
– عێراقیان ئەنجامدا بە مەبەستی ئەنجامدانی 

توێژینەو بۆ ماستەرنامەکەیان لەسەر 
سەرچاوەی ئەشکەوتی کارست و ئەو ئاوە 

ژێرزەوەیەی تیایدا بەدی دەکرێت. 
بابەتی ئاو تەوەری سەرەکیە لە 
هەموو سیمینار و خولەکانی هاوین لە 

 (GRI( عێراق و فرایبێرگدا. ئامانجی پرۆژەی
دروستکردنی ئیدارەو وهەڵسوڕانی ئاوە بە 

بەردەوامی لە ناوچەی کەم باراندا. پرۆفیسۆر 
برۆدەر مێرکل دەستنیشان دەکات و دەڵێت، 

»بۆ یەکەم جارە لە مێژووی عێراقدا کە 
هەڕەشەی کەمبوونی ئاو هەبێت«. پسپۆڕی 

پەسەندکراوی نێودەوڵەتی لە بابەتی 
هایدرۆلۆجیا پرۆفیسۆر برۆدەر مێرکل 

ساڵەهای ساڵە لەگەڵ واڵتانی ڕۆژهەاڵتی 
ناوەڕاست هاوکاری دەکات. پرۆفیسۆر 
برۆدەر مێرکل جەخت لەوە دەکاتەوە، 

»عێراق پێوسیتی بە خەڵکی شارەزاو پسپۆڕە 
هەیە لە بواری بەدیهێنان و قۆرخکردن و 

دۆزینەوەو ئیدارەی کوالیتی ئاو کە لە هەمان 
کاتدا شارەزایی و ئاگاداریان هەبێت لە مافی 

ژینگە و سیاسەتی نرخدا«. ئەوەی کە ئەم 
زانا ئەکادیمیە خۆتەرخانکەرە بە شێوەیەکی 

هەستیار وەڕس دەکات ئەوەیە کە »ئێمە 
چیدی کاریگەریمان نەماوە لەسەر هەڵبژاردنی 

پێشکەشکەرانی عێراق«. لە کاتێکدا خەرجی 
هاتوچۆ لە سێ ساڵی یەکەمی پرۆژەکە 

بە پارەی دەزگای داد کۆمەک کرا، ئەمڕۆ 
زانکۆکان و بەشداربووانی کۆرسەکان بە 
خۆیان خەرجی بەشداریکردنیان دەگرنە 

ئـەسـتۆ. پرۆفیسۆر مێرکل جەخت دەکات کە 
»مەبەستی ئێمە دروستکردن و پێکهێنانی 

توانایە، جگە لەمەش کە باشترینیان فێر بکەین 
و پێبگەێێنین ونەوەی نوێ بەهێز بکەین. 

بەاڵم ئێمە ناتوانین لەژێر ئەم هـەەلـومـەرجـەدا 
یـارمـەتــی لــێــهـاتــووتــریـن زانـا 

ئــەکــادیـمـیـەکـان بکـەین کـە لـە سـەرئـاسـتی 
دارایی الوازن«.  

بـنـاولـێـدەر وەک پـێـشـڕەو 
بە گـشتی هـاوکـاری لـەگـەڵ سـەنـتـەری 

زانستی دەریایی )MSC) ی زانکۆی بەسرە 
بە شێوەیەکی ئەرێنی دەڕوات. بە یارمەتی 
هاوکاری دەستەخوشکی ئەکادیمی ئەڵمانی 

لەوێ، لە باشووری عێراقدا، سەنتەرێکی 
زۆر مۆدێرن بە دەزگاو ئامێری باشەوە 
بۆ زانستی ژێراوبوون دامەزرا کە یەکەم 

سەنتەرە لەم جۆرە لە هەموو جیهانی 
عەرەبیدا. سەرنجی زانکۆی دەستەخوشکیش 

هەر لە سەرەتاوە زۆر گەورە بوو و 
سەرووکایەتی ئینستیتوتیش لە بەسرە 
لە ساڵی 2٠١٠ دا پارەی پێویستی بۆ 

پێداویستیەکانی سەنتەرەکە تەرخان کرد. 
ساڵی یەکەمی خوێندن بە سەرکەوتووی 

بەسەر چوو. پڕۆفیسۆر مێرکل ئاماژە بەوە 
دەکات، »تا ئێستا توێژینەوەی ژێر ئاو لە 

ناوچەی کەنداودا بە کەشتی ئەنجام دەدرا. 
بەاڵم ژێراوبوونی زانستی دەرگای تێبینی 

زۆر بەرچاوگرتوو بۆ توێژەران دەکاتەوە و 
هەل و دەرفەتی ئەوەشیان بۆ دەرەخسێنێت 

نموونە )عینة( وەربگرن«. 
دۆزینەوەیەکی زۆر نایابی تیمی 

توێژینەی عێراقی – ئەڵمانی لە ساڵی 2٠١2 دا 
بوو کە بوو بە مایەی سەرنجی نێودەوڵەتی: 

لە عێراق، لە لێواری دەریای کاڵ و بە ئاوەڕۆ 
پیسکراو، بناولێدەران ئاوسەنگێکی مەرجانی 

)شعاب مرجانیة( گەورەیان دۆزیەوە. ئەمەش 
رووداوێکی زانستی سەرنجڕاکێشە چونکە 
بۆ خۆی مەرجان لە ئاوی روون و ساف 
بە دی دەکرێت. ڕیکخەری پرۆژە دکتۆر 
سامح ویسام المقدادی سیمای دڵخۆشی 

پێوە دیارە کاتێک لە بارەی ئەم دۆزینەوە 
دەگێڕێتەوە، »ئەمە سامانێکە دەرمان 

هێناوە«. ئێستا نموونەی زۆر هەڵگێران لە 
تاقیگەکان و توێژینەوەیان لەسەر ئەنجام 
دەدرێت. پسپۆڕی هایدرۆلۆژیا دڵنیایە کە 
گوایە ئەم گەشتەی دۆزینەوە کە لە الیەن 

دەزگای داد و سەنتەری زانستی دەریاییەوە 
داریی کرا دەبێتە دەسپێکیک بۆ چەندین 
پرۆژەی توێژینەوەی زانستی پرۆژەی 

هاوکاری دیکەش کە دوابەدوای ئەمە دێنە 
ئاراوە. بۆ ساڵی 2٠١٤ پالن دانراوە بۆ 
گەشتێکی دۆزینەوەی گەورەتر. دکتۆر 

پسپۆڕانی جیولۆجیای ئاو لە زانکۆی تەکنیکی بێرگ ئەکادیمی فرایبێرگ لە عێراق فێری شارەزایان دەکەن 
و پێیان دەگەێێنن بۆ ئیدارەکردن وهەڵسوڕانی سەرچاوە ئاویەکان لە ئایندەدا. بەاڵم جاروباریش گەڕان بە 

دوای بەروبۆم و سامان لە جۆرێکی تایبەت بە هەمان شیوە لە پرۆگرامی ئەم پسپۆڕانەدایە

گـەنـجـی بـەهـێـز بۆ 
ئیدارەکردنی بەردەوامی سەرچاوەی ئاو
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تـۆمـاس پـۆل فـێـری جـیـولـۆجـیـەکـان و زانـای 
ئـەکـادیـمـی ژیـنـگـە دەکـات لـە فـرایـبـێـرگ لـە 
سـەنـتـەری ژێـراوبـوونـی زانـسـتـی 

نـەریـتـی کـانـزا دەرهـێـنـان، سێ 
لۆرین )عەرەبانەی کانزاهەڵگر( لە 
کامپی زانکۆدا بیری ئەوە دەخەنەوە کە 
کانزاسازی مۆرکی پەرسەندنی فرایبێرگە  

عـەبـدولـال الـنـاسـر لـە سـەنـتـەری زانـسـتـی 
دەریـایـی سـەر بـە زانـکـۆی بـەسـرە لـە فـرایـبـێـرگ 

دەخـوێـنـدنـێت بـۆ مـامـۆسـتای ژێـراوبـوون  

بـچـووک، بـەاڵم تـاک لە جـۆری 
خـۆی، زانکۆی تەکنیکی فرایبێرگ 

کۆنترین زانکۆی ئەندازیاری کانزاسازیە 
لە سەرانسەری جیهاندا 
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المقدادی دەڵێت، »ئەمەش بنەمایەکی زۆر 
باشە بۆ ئایندەی توێژینەوەی ئەکادیمی لە 
عێراقدا«. بە تینوگوڕێەکی زۆرەوە دکتۆر 

المقدادی بە رەگەز عێراقی ئەم هاوکاریە لە 
نێوان بێرگ ئەکادیمی فرایبێرگ و زانکۆی 

بەغدا و زانکۆکانی بەسرە و دیالە و هەولێر و 
سلێمانی بەرەو پێشەوە بەڕیوە دەبات.   
ئامانجی دکتۆر المقدادی ئەوەشە 
سەرنج بۆ ئەڵمانیا وەک واڵتی خوێندنی 

ئابووری و زانست ڕابکێشێت و بناغەیەک 
بۆ هاوکاری لەسەر ئاستی جۆراوجۆر 

دروست بکات، بێگومان بە نیگایەکەوە بەرەو 
پیشەسازی نەوتیش. »لە عێراق سەرچاوە 
هەیە، ئەڵمانیاش تەکنۆلۆجیای پێویست و 

زانستی هەیە«. لە ساڵی 2٠٠7 دا المقدادی 
وەک خوێندکاری دکتۆرا لە بەغداوە هات 

بۆ فرایبێرگ کە شارێکی زانکۆیی بچووکە 
و چل و چوار هەزار نیشەجێبووی هەیە و 

دەکەوێتە نێوان شار کێمنیتس و دریزدنەوە. 
بێرگ ئەکادیمی بچووکی خاوەن پێنج 
هەزار خوێندکار و نەریتی دەوڵەمەند، 

کۆنترین زانکۆی ئەندازیاری کانزاسازییە 
لە سەرانسەری جیهاندا. مرۆڤ ئەتوانێت لە 

»زانکۆی سەرچاوەکان« ژماریەکی زۆر 
لە بەشە پسپۆڕیەکان و بواری جۆراوجۆر 

لە کۆلێژی زانستە سرووشتیەکان و 
ئەندازیاریەکان و ئابووریەکان بخوێنێت 
کە فۆکوس لەسەر زامنکردنی گشتگیری 
مەوادی خام دەکەن. دکتۆر المقدادی، کە 

بە تایبەتی لە الی پرۆفیسۆر مێرکل فۆرمی 
وەرگرتنی پێشکەش کرد بوو، ئاماژە بەوە 

دەکات، »هەموو زانا گەورەکانی جیولۆجیا لە 
فرایبێرگ خوێندیان تەواو کرد« 

  
خوێـندن بۆ بەدەسـتهـێـنانی پسـپـۆڕیەتی 

تـایـبـەت  
»ڕاهێنان بۆ ڕاهێنەران«، ئەمە ئەو 

پەیڕەوەیە کە زانکۆکەی فرایبێرگ بە 
سەرکەوتووی دەیگرێتە بەر. لە چوارچێوەی 
پرۆژەکەدا بێرگ ئەکادیمی لەوێ دەزگاو و 

ئامێرو سۆفتوێری بۆ زانکۆ دەستەخوشەکان 
لە عێراق دابین کرد و زانا ئەکادیمیەکانی 

فێری دەکات کە چۆن ئەو دەزگا و ئامێرە 
تایبەتیانە و سیستەمانەی کۆمپیوتەر بەکار 

بهێنن. ئەو خوێندنی ماستەرە کە بە هاوبەشی 
لە نێوان زانکۆی فرایبێرگ و بەغدا و بەسرەو 

سەالحەدین و سلێمانی نەخشەی بۆ دانرا 
لەسەر »ئیدارەکردن و هەڵسوڕانی سەرچاوە 
ئاویەکان لە ناوچەی کەمباران«، کە دەبوایە 
لە وەرزی خوێندنی زستانی 2٠١3 / 2٠١٤ 

دا دەستی پێ بکردبایە، هێشتا نەتوانراوە 
دامەزرێت. بەاڵم خوێندکارانی عێراق دەتوانن 

بەشداری لە خوێندنی بەشی »ئیدارەکردن 
و هەڵسوڕانی ئاوی ژێر زەوی« بکەن کە بە 

زمانی ئینگلیزیە. پرۆفیسۆر بۆردەر مێرکل 
دەڵێت، »ئێمە بیر لەوە دەکەینەوە کە ئەم 

دوو بەشە بەیەکەوە ببەستینەوە و ئاڕاستەی 
بکەین بە پێی پێداویستیەکانی ناوچە 

کەمبارانەکان. ئەم بەشەش ئەبێتە خوێندنێکی 
گونجاو بۆ خوێندکاران لە هەموو ئەو 

واڵتانەی کە هەمان هەلومەرجی ئاووبای 
لێ بەدی دەکرێت«.     

ئـەندازیـارانی میـکـانـیک لـە زانـکـۆی تـەکـنـیـکی بـێـرگ ئـەکـادیـمی فـرایـبـێرگ لـە هـەولـێـر تـاقـیـگـەی 
تـوێـژیـنەوە بـە ئـامـێری تـەکـنـۆلـۆجـیـای مـۆدێـرن دادەمەزرێـنن. لـە پـاڵ ئـەمـەشـەوە خـوێـنـدکـاران 

لـە بـاکـوور و بـاشـووری عـێـراقـەوە پـێـکـەوە کـۆ دەکـاتـەوە 

»ئـەزمـوونـی پـراکـتـیـزەکـردن لـە 
تـاقـیـگـەی گـلـوک ئـاوف«

»گلوک ئاوف«، واتە )بە هیوای سەرکەوتن( 
– هەر کەسێک لە کامپی زانکۆی تەکنیکی 

بێرگ ئەکادیمی نزیک ببێتەوە، ئەوە 
پێشوازی لێ دەکرێت بە ساڵوی کرێکاری 
کانگەسازیەوە. ئەو بۆردانەی بەخێرهاتن 
لە بەردەم باڵەخانەی کۆلێژی ئەندازیاری 
میکانیک لە هەمان کاتدا ئەوە پێشان دەدەن 
کە مەبەست لەم زانکۆیە چییە: کۆنترین 

زانکۆی کانزاسازی لە سەرانسەری 
جیهاندا کە لە ساڵی ١7٦٥ دا دامەزراوەو 
یەکێکە لە باشترین زانکۆکان بۆ زانایانی 

جیولۆجی. لۆرە پڕکراوەکان لە پارچە بەرد 
لەناو زانکۆکەدا شایەتی بۆ ئەم نەریتە 

کۆنە دەدەن. »گلوک ئاوف« – تەنانەت 
دکتۆری ئەندازیاری عەبدولقادر کەداو کە 
خەڵکی ناوچە کوردنیشینەکەی باکووری 

عێراقە، بێگومان بە هەمان شێوە بە ساڵوی 
کرێکاری کانگەسازی کۆنەوە بەخێر هاتن 
دەکات – ئەو ئەم شێوازی سـاڵوکـردنەی 

هــێـنـا بـۆ هـەولـێریـش. بە پشتگیری 
دەزگای داد لە زانکۆی سەالحەدین لە 

هەولێر تاقیگەی ›‹گلوک ئاوف‹‹ دامەزرا 
کە تاقیگەی توێژینەوەیەو تیایدا خوێندکار 

و زانای توێژەر دەتوانن ئەزموون کۆ 
بکەنەوە لەسەر ماشینەکان کە بە کۆمپیوتەر 

کۆنترۆل دەکەرێن. دکتۆر عەبدولقادر 
جەخت لەوە دەکاتەوە کە »بەکارهێنانی 

میتۆدی مۆدێرنی ئەلیکترۆنی مەرجێکە 
بۆ بەرەوپێشبردنی پیشەسازی مۆدێرن. 

خوێندکاری عێراقی دەبێ فێر ببن چۆن ئەم 
سیستمە بەکار بهێنن«.

بـەشـی خـوێـنـدنـی پـسـپـۆڕی 
تـوێـژیـنــەوە  تـاقـیـگـەی  دامـەزرانـدنـی 

بەشێکە لە پرۆژەی »ئەندازیاری میکانیک 
ئەڵمانیا - عێراق« )MEGI) کە لە الیەن 

و  مـیـکــانــیــک  ئـەنـدازیــاری  ئیـنـستـیـتـوتی 
ئینستیتوتی یەکەکانی ماشین و پێکەوەنان 
و بەرهەمهێنان لە زانکۆی تەکنیکی بێرگ 

ئەکادیمی فرایبێرگ رێک دەخرێت. زانکۆیە 
دەسـتەخــوشکـەکـانـیش زانــکــۆی تـەکـنــیکی 
بەغدایە، زانکۆی الموستەنسریەیە لە بەغدا، 
زانکۆی بەسرەیە، زانکۆی زی قارە، زانکۆی 
دیالەیە لەگەڵ زانکۆی سەالحەدین و کۆلێژی 
تەکنیکی میکانیکە لە هەولێر. هەر لەسەرتای 
دەستپێکی پرۆژەکە لە ساڵی 2٠٠٩ ەوە زیاد 

لە 2٠٠ خوێندکارو خوێندکاری دکتۆراو 
پسپۆڕ سەردانی فرایبێرگیان ئەنجامداوە 
بەمەبستی بەشداریکردن لە ورک شۆپدا 
یاخود بەمەبەستی توێژینەوە. یەکێک لە 

بوارە تایبەتەکانی بێرگ ئەکادیمی خوێندنی 
بەدەسـتـهـێنـانی وزەی ســەرچــاوە پــارێــزە 

)وەک وزەی رووناکی و وزەی گەرمی 
زەوی و بارستەی ژیداری(. لە خوێندنی 

زانستە سرووشتیکان و زانستی ئابووریدا 
بێرگ ئەکادیمی ئەگەری خوێندنی هەندێک 

بەشی دەگمەن و پسپۆڕی تایبەتی هەیە. لە 
تاقیگە هەرە مۆدێرنەکاندا کە بە باشترین 

ئامێر دامەزراون بۆ پرۆژەی »ئەندازیاری 
میکانیک ئەڵمانیا - عێراق« میوانەکانی عێراق 

مەشقیان لە سەر ئامێری پشکنینی جیهانی 
و لەسەر ماشینی هاڕین پێ دەکرێت یاخود 

مۆدیل دروست دەکەن لەسەر کۆمپیوتەر 
وکار لەسەر چاپی 3D مۆدێرن دەکەن. 
لە وەرشەیەکی میکانیکی پان و بەریندا 

کۆمەڵێک پارچە ئاسنی چوارگۆشە دانراوە 
بۆ گروپی داهاتوو. کاری ئەوانیش ئەوەیە 
کە لە هەموو قۆناغەکانی بەرهەمهێنان دان 

دروست بکەن. رێکخەری پرۆژە دکتۆر 
عەبدولقادر دەڵێت، »زۆربەی خوێندکاران 

دێن بە بێ هیچ ئەزموونێکی پراکتیکی. کاتێک 
کە بتوانن پرۆسەیەک تاقی بکەنەوە کە بە چ 
شێوەیەکی تەکنیکی بە ڕێوە دەچێت، ئا ئەمە 
دەبێتە ئەزمونێکی گەورە بۆ بەشداربووان!«. 

بە پێچەوانەوە کۆمەڵێک خوێندکاری ئەڵمانیش 
لە فرایبێرگەو وەک میوان هاتن بۆ هەولێر. 

لە ساڵی 2٠١3 دا ئەو گروپە خوێندکارە 
سـەردانی هــەنـدێـک لـە دامــەزراوەکــانی 
پێشەسازی لە شاری هەولێری هەرێمی 
کوردستانی – عێراق ئەنجامدا کە زۆر 

بەخێرای گەشە دەکات. تەکنۆلۆجیای مۆدێرن 
و میوانداریەتی کورد مایەی سەرسووڕمان 

بۆ بو خوێندکارە ئەڵمانەکان. هەندێک لەم 
خوێندکارانەی ئەندازیاری هەر لە ئێستاوە 

بیر لەوە دەکەنەوە کە ماستەرنامەکەیان 
بە بابەتێک ببەستنەوە کە پەیوەندی بە 

عێراقەوە هەبێت. 
وەک ئامانجێکی دوورە مەودای 
ئـەم پـرۆژە هـاوکـاریـەی »ئەندازیاری 

میکانیک ئەڵمانیا - عێراق« )MEGI)، لە پاڵ 
مۆدێنکردنی بناغەی خوێندن، دامەزراندنی 

خوێندنی ماستەری دووالیەنە لە بەشی 
ئەندازیاری میکانیکی هەتاکو کۆتایی 2٠١٤. 

قۆناغی دەستپێکیش بەردەوامە: لە سالێ 
2٠١2 ەوە چوار خوێندکار لە ناوچەی 
هەرێمی کوردستانی – عێراق و یەک 

خوێندکارێش لە بەغداوە لە بێرگ ئەکادیمی 
دەخوێنن. بەشی تیۆری خوێندەکەش هەر 
واڵتی خۆییان تەواو کردووە. لە فرایبێرگ 
کۆرسی زمان و موحازەرەو ماستەرنامە 
لە پرۆگرامدایە. پرۆفیسۆر بێرترام هێنچڵ 

بـۆردەر ج. مـێـرکل پـسـپـۆڕێـکـی 
پـەسـەنـدکـراوە بـۆ زانـسـتـی 

هـایـدرۆ وژیـنـگـە  

ئـاڵـوگـۆڕکـردنی بـەهـێز ئـێـسـتـا تـەنـانـەت 
هـەنـدێـک لە خـوێـنـدکـارانی ئـەڵمـانیا 
نـیـازیـان هـەیـە بـابەتی مـاسـتـەرنـامـەیەک 
لــەســەر عـێراق هـەڵـبـژێـرن 

 پـرۆژە
 (GRI( زانسـتی جـیۆلۆجـیـا – سـەرچـاوە سـرووشـتـیەکان

 بـابـەت 
ئـیـدارەکـردن و هەڵـسـوڕانی ئـاو لـە 
نـاوچـەی کـەمـبـاران

 دەسـتەخـوشـک 
ئـەڵـمـانـیـا   
زانـکـۆی تـەکـنـیکی بـێـرگ ئـەکـادیـمی فـرایـبـێـرگ

نـاوەنـد و بـاشـووری عـێـراق :
زانـکـۆی بـەغـدا 
زانـکـۆی بـەسـرە 
زانـکـۆ دیـالـە 

هـەرێـمـی کـوردسـتـانـی – عـێـراق: 
زانـکـۆی سـەالحـەدیـن - هـەولـێـر 
زانـکـۆی سـلـێـمـانـی  
زانـکـۆی ئـەمـریـکـی لـە عـێـراق - سـلـێـمـانی

 کـەسـانی پـەیـوەنـدیـدار 
پـرۆفـیـسۆر بـۆردەر مـێـرکل )بـەڕێـوبـەری پـرۆژەر( 
دکـتـۆر سـامـیـح ویـسـام الـمـقـدادی 
)رێـکـخـەری پـرۆژە(

 مـاڵـپـەڕ 
www.gri.tu-freiberg.de
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مـانـوێـال یـونـگـهـانـز دارایـی 
زانـکـۆ دەسـتـەەخـوشکـانـی 
فـرایـبـێـرگ لـە عـێـراق دەکات   

ورک شۆپ دەکات لە هەولێر کە خوێندکار 
و پسپۆڕی ئەکادیمی لە هەموو پارچەکانی 

عێراقەوە پێکەوە بەشداری تیادا دەکەن. 
دکتۆر کەداو لە درێژەی گوتەکانی دەڵێت، 
»بەم پرۆژەیە ئێمە مەڵبەندێکی ناوەندی 

پێشکەش دەکەین بەو گروپانە کە تا ئێستا 
پەیوەندیان بەیەکەوە نەبووە. لە چوارچێوەی 

ئەم کارە هاوبەشیەوە لە خولەکاندا و لە 
ڕێگای پەیوەندی کەسایەتی تۆڕیک لە سەر 
ئاستی عێراق دروست کرا«. لە نووسینگە 

بچووکەکەیدا هەموو داوەکان پێکەوە 
دەبەسترێن. لە سەر مێزەکەی کۆمەلێک 

داواکاری کۆکراوەتەوە بۆ ئەوەی ڕەوانە 
بکڕین بۆ وەزارەتەکان و زانکۆکان. دکتۆر 
کەداو دەڵێت، »وەرگرتنی پەیمانی کۆتایی 

بڕەک و پارە بۆ مسۆگەرکردنی درێژخایەن 
بەمەبەستی خوێندن لە دەرەوەی واڵت 

یاخود بۆ کڕینی دەزگاو ئامێز زۆر سەختە«. 
ئەمەش کارێکی زۆر قورسە تەنانەت بۆ 
کەسێکی بە تینوگوڕ وەک دکتۆر کەداو. 

ئارەزوویەکی گەورە پاڵی پێوە دەنێت 
لە واڵتی خۆی شتێک بگۆڕێت. دکتۆر 

کەداوی تەمەن چل پێنج ساڵ لە ساڵی ١٩٩٦ 
وەک پەنابەر هاتە فرایبێرگ. دکتۆر کەداو 
دەگێڕێتەوە، »لە ڕاستیدا من نیازام هەبوو 

خوێندنی دکتۆرا تەوا بکەم و بگەڕێمەوە بۆ 
واڵت. بەاڵم لە ئەڵمانیاوە توانیم شتی زیاتر 
بجوڵێنمەوە«. ئێستا لەگەل خێزانەکەیدا لە 

فرایبێرگ دەژێت و وەک کارمەندێکی پسپۆڕ 
لە IMKF دامەزراوە. بە درێژایی ئەم سااڵنە 

هەموو هەوڵ و کۆششی داوە پەیوەندی 
لە گەڵ زانکۆکانی عێراقدا دروست بکات و 
دەستپێشخەری لە چاالکی هاوبەش ئەنجام 
بدات. بە پێی گوتەکانی، »بەرنامەی تایبەتی 
دەزگای داد کارئاسانی بۆ ئەم هاوکاریەی 

دروست کرد و ئەگەری ئەوەشی خستە بەر 
دەست ستروکتوری درێژخایەن دروست 

بکرێن«. جگە لەمەش کاری ئەم پرۆژەیەش 
بۆوەتە مایەی سەرنج ڕاکێشان بۆ زانکۆکانی 

عێراق. 
خاتوو مانوێال یونگهاوس لە سەنتەری 
زانکۆی تەکنیکی بێرگ ئەکادیمی فرایبێرگ بۆ 
کاروباری نێودەوڵەتی جەخت لەوە دەکات کە 
»کێبڕکێ ناوەستێت«. خاتوو مانوێال یونگهانز 

چاودێری کاری دارایی هەر دوو پرۆژەی 
توێژینەوە دەکات کە لە الیەن دەزگای دادەوە 
کۆمەک دەکرێت. خاتوو مانوێال یونگهانزی 
جیۆلۆجی باس لەوە دەکات کە ژمارەیەکی 
زۆر لە خەڵک بەشداری لە موحازەرەکانی 

زانیاری لە عێراق دەکات کە بە تایبەتی 
لە الیەن زانکۆکانی ئەمریکا و بەریتانیا 

رێکدەخرێن. ئەمەش پەرەسەندنێکە زانکۆکانی 
ئەڵمانیا نابێت دەرفەت بدەن لە دەستیان 

بچێت. خاتوو مانوێال یونگهانز دەڵێت »ئێمە 
بۆمان دەردەکەوێت زانکۆی فرایبێرگ بە 
شێوەیەکی روون و ئاشکرا بووتە مایەی 

سەرنجێکی گەورە. لەوەتەی پرۆژەکان 
دەستیان پێ کردوە، ژمارەی خوێندکاران 

و خوێندکارانی دکتۆرا لە عێراقەوە بە 
شێوەیەکی بەرچاو زیادی کردوە«.

دەڵێت، »ئەزموونەکان تێکەاڵون«. پسپۆڕی 
ئەندازیاری میکانیک پرۆفیسۆر هێنچڵ 

گۆسپ و تەگەرەی گەورەو بەرچاو لەسەر 
ڕیگا بەرەو خوێندنی ماستەری دووالیەنەی 

ئەڵمانی – عێراقی دەبێنێت. خۆلەگرەونانەکان 
)تحدیات( جیاوازی کاتی خوێندن لە 
زانکۆکاندا و کێشەی زمان هەتا دەگاتە 

بابەتی خوێندنکەش دەگرنە خۆ. هێنتچل 
جەخت لەوە دەکات کە »ئەمە بەشێکی زۆر 

سەختە و داواکاریکان زۆر بەرزن. »بە 
تایبەت لە خوێندنی بیرکاری خوێندکاری 
عێراقی کەموکورتیەکی ئێجگار زۆریان 

پێوە دیارە«. ئەوەی بە باشی سەرکەوتووە 
لەم بارەوە، بە بۆچوونی ئەو، دامودەزگا 

تەکنۆلۆجیەکەی دەستەخوشکەکەی عێراقە 
لەگەڵ فێرکردنی مامۆستایانی زانکۆ. »بەم 

شێوەیەش فێرکردنێکی جۆری گونجاو 
مسۆگەر دەکەین«.      

  
تۆڕی نوێ لە عێراق   

رێکخەری پرۆژە دکتۆر کەداو هێشتا هەر 
کار لەسەر بەدیهێنانی خوێندی دووالیەنە 

دەکات. دامەزراندنی تاقیگەیەکی توێژینەوەی 
زۆر مۆدێرن وەک هەنگاوێکی زۆر گرنگ 

دەبینێت. لە ئایندەدا تاقیگەی »گلوک ئاوف« 
ئامادەیە بۆ بەکار هێنان لە الیەن خوێندکارانی 
هەمو زانکۆ دەستەخوشکەکان. دکتۆر کەداو 
دەڵێت، »لە کاتی ئێستادا ئێمە بەشێوەیەکی 
چاالک خەریکی خوێندنی پێشکەوتووی 
مامۆستایانی زانکۆین کە لە ئایندەدا بە 
خۆیان ئەم کۆرسانە بەڕیوە دەبەن«. 

دکتۆری ئەندازیار کەداو بە بەردەوامی 
سەردانی عێراق ئەنجام دەدات و چاودێری 

عـەبـدولـقـادر کــەداو
دەیـەوێـت لـە واڵتـەکـەی شـتـێـک 

بـجـوڵێـنـێـت، مـاوەی چـەنـد سـاڵـە 
پـەیـوەنـدی دەبـەسـتـێـت 

لـەگـەڵ زانـکـۆکـانی عـێـراقـدا

بـێـرتـرام هـێـنـتـچـڵ کـاری پـرۆژەی عـێـراقی 
لـە پـرۆفـیـسـۆری پـێـشـووی وەرگـرت و بـە 
تـیـنـوگـوڕەوە بـەڕیـوەی دەبـات  

زانـکـۆی تەکنیکی بێرگ ئەکادیمی 
فـرایـبـێـرگ

 

 پـرۆژە
 (MEGI( ئـەنـدازیـاری میـکـانـیـک ئـەڵـمـانـیـا – عـێـراق

 بـابـەت 
دامـەزرانـدنـی خـوێـنـدنـی دووالیـەنـە لـە بەشـی 

ئـەنـدازیـاری مـیـکـانـیـک 

 دەسـتەخـوشـک 
ئـەڵـمـانـیـا   

زانـکـۆی تـەکـنـیکی بـێـرگ ئـەکـادیـمی فـرایـبـێـرگ

نــاوەنــد و بــاشــووری عـــێـراق: 
زانـکـۆی تـەکــنـــیـکـی بــەغــدا 

زانـکـۆی بـەسـرە 
زانـکـۆی دیـالـە

زانـکـۆی المـوسـتـەنـسـریـە بـەغـدا 
زانـکـۆی تـیـکـریـت 

هـەرێـمـی کـوردسـتـانـی – عـێـراق: 
کـۆلـێـژی تـەکـنـیـکـی ئـەنـدازیـاری هـەولـێـر 

زانـکـۆی سـەالحـەدیـن - هـەولـێـر 

 کـەسـانی پـەیـوەنـدیـدار 
پـرۆفـیـسۆر دکـتـۆر ئـەنـدازیـار بـێـرتـمـان هـێـنـتـچـڵ 

)بـەڕێـوبـەری پـرۆژەر( 
دکــتــۆر عـەبـدولـقـادر کـەداو 

)رێـکـخـەری پـرۆژە( 

 مـاڵـپـەڕ 
tu-freiberg.de/fakult4/megi
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سـەنـتـەری پـەیـوەنـدیـە نـێـودەوڵـەتـیـەکـان و فـرەکـولـتـوریـەکـان لـە زانـکـۆی 
تـەکـنـیـکـی بـەرلـیـن پـێـداویـسـتـی پـێـویـسـت دەدات بـە تـەکـنـۆلـۆجـیـای کـۆمـپـیـوتـەر 

بـۆ دروسـتـکـردنـی ئـیـدارەیـەکـی مــۆدێــرن 

زانـسـتـی گـرنـگ بـۆ 
ئـاوادانـکـردنـەوە

بەیانیان کاتژمێر نۆ جادەی ئێرنست – 
رویتەر – پالتس یەکێکە لە قەلەباڵغترین 

جادەکانی بەرلین. دەیان هەزار خوێندکار 
و پسپۆر و کارمەند هەموو رۆژێک وەک 
شەپۆل لە ئێستگەی ترامەکانی ژێر زەویەوە 

دێن و دەچن یاخود بە باسکیل بەچواردەوری 
ڕێگاو بان و جادەکاندا هاتوچۆ دەکەن. لێرە، 
لە تەوەری جادەیەکی سەرەکی شارەکە، 
ئینستیتوتەکانی زانکۆی تەکنیکی بەرلین 
یەک لە تەنیشت یەک ریز بوون. زانکۆی 
تەکنیکی بەرلین بە نزیکەی سی و دوو 

هەزار خوێندکارەوە گەورەترین زانکۆیە 
لەناو چوار زانکۆکەی ئەم شارە میترۆپۆلە 
)شاری گەورە(. باڵەخانەی زانکۆی تەکنیکی 

بەرلین دەکەوێتە جادەیەکی بەناوبانگ بە 
ناوی »جادەی ١7 ی حوزەیران« کە بە 

ئاڕاستەی رۆژهەاڵت دەڕوات ڕاستەوخۆ بۆ 
دەروازە براندینبۆرگ )براندنبۆرگەر تۆر(. 
بیست و پێنج ساڵ زیاترە دکتۆر ئەندازیار 
نەزیر پیرۆز هاتوچۆی ئێرنست – رویتەر – 

پالتس دەکات بۆ سەر کار. دکتۆر ئەندازیاری 
کۆمپیوتەر، بەرەگەز ئەفغانی، نەزیر پیرۆز، 

مامۆستای زانکۆیە بۆ بابەتی »تەکنۆلۆجیای 
کۆمپیوتەر و واڵتانی پەرەئەستێن« لە 

و  ئەلیکترۆنی  تەکنۆلۆجیای  کۆلێژی 
کۆمپیوتەر لە زانکۆی تەکنیکی بەرلیندا. هەر 

لە کاتی خوێندکاریەوە خۆی بەهێز کرد 
بۆ پشتیوانی کردن لە واڵتە هەژارەکان و 
ناوچە کێشەدارەکان لە دانان و دامەزراندنی 

ستراتیجیەتی تەکنۆلۆجیای کۆمپیوتەر. پیرۆز 
لە گروپی پسپۆڕان بە ناوی »تەکنۆلۆجیای 

کۆمپیوتەر و جیهانی سێهەم« سەر بە 
کۆمەڵگای کۆمپیتەر کار دەکات کە ئەو 
بەخۆی ماوەیەکی زۆر گوتەبێژی بوو. 

لە ساڵی 2٠٠٠ ەوە سەنتەری پەیوەندیە 
نێودەوڵەتیەکان و فرەکولتوریەکان، زیێک، 
)ZiiK)، لە کۆلێژی ئەندازیاری ئەلیکترۆنی و 

کۆمپیوتەر بەڕێوە دەبات. 
لە سەتا بیستی خوێندکارانی زانکۆی 
تەکنیکی بەرلین خەڵکی دەرەوەی ئەڵمانیان، 
ئەمەش پشکێکی زۆر بەزە. دکتۆر پیرۆز 

دەڵێت، »لە الی ئێمە خوێندکاری گەنج 
دەخوێنن کە لە زیاد لە سەت و سی واڵتەوە 

هاتوون. ئەوان پێوسیتیان بە یارمەتیە 
بۆ ئەوەی بتوانن لەسەر ژیانی ڕۆژانە و 
خوێندنەکەیان ڕابێن«. لە ژوورە رووناک 
و گەورەکانی سەنتەری »زییک« زۆربەی 

خوێندکارە نێودەوڵەتیەکان سەردان 
ئەنجام دەدەن، تەنانەت لەدەرەوەی کاتی 
پێشوازیکردنیش. هەر کەسێکیش سەرەتا 

بە کوپێک چا پێشوازی لێ دەکرێت. 
لێرە پشتگیریان لێ دەکرێت چ لەسەر 

ئاستی کەسی و چ لەسەر ئاستی بابەت. 
دکتۆر پیرۆز جەخت لەوە دەکات، »ئێمە 
پێگەیەکمان هەیە پێشکەشی دەکەین کە 

چاودێری خوێندکاری نێودەوڵەتی لەگەڵ 
بابەتی خوێندن بەیەکەوە دەبەستێتەوە«. 
لەسەر دیواری ژوورەکەی بڕوانامەیەکی 

خەاڵتبەخشین لە الیەن وەزارەوتی دەرەوە 
هەڵواسراوە کە شایەتی بە بایەخی کارەکانی 

دەدات. »ئامانجمان ئەوەیە کە خوێندکاری 
ئەڵمانی و خوێندکارە نێودەوڵەتیەکان لەسەر 
ئاستێکی بابەتی لەگەڵ یەکتردا مامەڵە بکەن 
وئاشنایی لەگەڵ یەکتەردا پەیدا بکەن بە 
شێوەیەکی شەخسی و بەم شێوەیەش 

ئەزموونی فرەکـولتوری گرنگ بەدەست 
بهێنـن«. سەنتەری زییک خوێندکـاران لە 

پرۆژەکاندا کۆ دەکاتەوە کە پێکەوە لەسەر 
بابەتی توێژینەوە کار بکەن. لە گروپی 

بچووک بچووکـدا، بۆ نموونە، نەخشەی 
داتا بانکیك دادەنێن بۆ ئێدارەی زانکۆی 

هیرات لە ئەفغانستان یاخود پالن دادەنێن 
بۆ ستراتیجیەتی ریسایکلینگی تەلەفۆنی 

مۆبایڵی بەکارهاتوو. دکتۆر پیرۆز دەڵێت، 
»بەو زانستەی بەدەستی دەهێنن خوێندکاران 
دەتوانن رۆڵێکی گرنگ بگێڕن لە واڵتەکانیان 

دوای گەڕانەوەیان. ئەمەش من دەمەوێ 
پاڵێکی پێوە بنێم«. 

زانکۆی تەکنیکی بەرلین پشتگیری 
کاری سەنتەری زییک دەکات. پرۆفیسۆر 

دکتۆر هانز – ئولریش هایس، جێگری 
سەرووکی زانکۆی تەکنیکی بەرلین، جەخت 

لەوە دەکات، »من بە ئامڕازێکی گرنکی 
سیاسەتی زانستی دەرەوەی دەزانم لە 

سەرانسەری جیهاندا پەیوەندی هاوکاری  و 
دەستەخوشکی دروست بکرێت«. لە کۆلێژی 
تەکنۆلۆجیای ئەلیکترۆنی و کۆمپیوتەر پشکی 
خوێندکارە بیانیەکان نزیکەی لە سەتا سی و 
سێیە و زۆربەیان خەڵکی واڵتە عەرەبیەکانن. 
هایس دەڵێت، »ئێمە دەمانەوێت پشتگیری لە 

وزەی شاراوەی گەنجی ئەکادیمی لێهاتوو 
بکەین«. بێگومان بۆ ئەم جۆرە ئەرکانەش 

پێوستی بە هێزی قەناعەتی خەڵگی بەتینوگوڕ 
هەیە  وەک دکتۆر نەزیر پیرۆز. »ئەویش 

ماتۆڕەکەیە«. 

 دەرفـەتـی بـەکـار نـەهاتـوو 
مرووڤ تەنها هەست بە هەناسەساردی 
مانگانی ڕابروودو دەکات لە دەموچاوی 

ئەو پیاوە ئارامە خاوەن سیما رووخۆشە. 
هەر لە ساڵی 2٠٠٩ ەوە دکتۆر پیرۆز 
و کارمەندەکەی، دانیێل تیپمان، کاری 

هەماهەنگی ئەنجام دەدەن بۆ ئەو 
دەستەخوشکی زانکۆییە لەگەڵ پانزە 

زانکۆی عێراقدا کە لە الیەن دەزگای دادەوە 
پشتگیری و کۆمەک دەکرێت. دکتۆر  پیرۆز 
دەڵێت، »مەرجی سەرەکی بۆ دامەزراندنی 

ئیدارەیەکی کارڕا ستروکتوری تەکنۆلۆجیای 

نـەزیـر پـیـرۆز پـاڵـنەری پـرۆژەی تـەکـنـۆلـۆجـیـای
 کـۆمـپـیـوتـەرە. بـە شـێـوەیـەکـی تـایـبـەت مـشـوری فـێـرکـردنـی 
هێـزی کـاری گـەنـج لـە نـاوچـە کـێـشـەدارەکـان دەخـوات

سـەرو دڵـی سـەنـتـەری زیـیـک
نـەزیـر پیـرۆز، بـە ڕەگـز ئـەفـغـانی، پـشـوودریـژە و 
خـاوەنی هـێـزی بـڕوایـە
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کۆمپیوتەری بەردەوام و بەتوانایە«. 
ئامانجی پرۆژەی »جێبەجێکردنی ژێرخانی 
تەکنۆلۆجیای کۆمپیوتەر لە عێراق« یش 

ئەوەیە کە ستروکتورێکی یەکەیەکی 
نیشتمانیە و لە چوارچیوەی ئەوەشدا 

بونیاتنانی سیستەمی ئیدارەی مۆدێرن 
لە زانکۆکان و فەرمانگەکان لە عێراقدا 

دابمەزرێت. دوای سێ ساڵی سەرکەوتوو 
لەگەڵ داراییکردنێکی تەواو لە الیەن دەزگای 

دادەوە، ئێستا ئەم هاوکاریە دوچاری 
وەستانێک بووە. دکتۆر پیرۆز بۆی 

دەردەکەوێت، »کۆنسێپتەکەمان بۆ پرۆژەی 
داهاتوو لە الیەن وەزارەتی خوێندنی بااڵ 
و توێژینەوەی زانستی قبوول کرا، بەاڵم 
بەشداریکردنی عێراق بە پارە ڕاگیراوە.

بەم شێوەیەش ئەو پرۆژەیەی کە بە 
دڵ و بە گیان کارمان لەسەری کرد خەریکە 

لەبەر هۆکاری بیوروکراتی دووچاری 
نووچدان دەبێت«. ئەوەی کە بەشێوەیەکی 
تایبەت ئازاری دەدات ئەوەیە کە لە هەموو 

زانکۆ بەشداربووەکانی عێراق زۆربەی 
ئەو خوێندکارە گەنجانە چاوەڕێێ ئەوە 

دەکەن کە بتوانن ئەو خوێندنەی دەستیان 
پێ کردوە، لەساڵی 2٠١٠ و 2٠١١ لەسەری 

بەردەوام بن. ڕێکخەری پرۆژە تیپمان 
دەڵێت، »لە ڕێگای ئەو هەموو خولە چەند 
دروست  گرنگمان  بنەمای  ئێمە  مانگییەوە 

بینی کە گروپەکان هەم  کرد«. ئەویش 
فێربوونن. تینوی  هەم  و  بەتینوگوڕن 

خوێندنەش  ئەم  گرنگی  بەشێکی 
ئوپین سۆرس.  پرۆگرامی  بە  کارکرندە 

تیپمان جگە لەمەش دەڵێت، »بەکارهێنانی 
ئەم جۆرە ئەپڵیکەیشنە بەخۆڕاییانە ئەو 

دەرفەتە بە واڵتێک وەک عێراق دەبەخشێت 
کە قورتاری بێت لە دەست پشتبەستن بە 
بەرهەمی مارکەی زۆر گران. هەر ڕاستی 

ئەوەی کە ئەم جۆرە شتانە هەن، جێی 
سەرسوڕمان بوو بۆ زۆربەی خوێندکاران«. 
خوێندکارانی عێراق لە بەرلین ڕاهێنانیان 

ئەنجامدا لەسەر ئەم پرۆگرامانە و بەم 
شێوەیەش هەلومەرجیان بۆ دامەزراندنی 
ژێرخانی کۆمپیوتەر یەکخراو لە هەموو 

زانکۆکان دروست کرد. تیپمان لە قسەکانی 
دەڵێت، »بەاڵم بۆ ئەم خوێندە قورسە لە 

بەشی ئیدارەی تەکنۆلۆجیای کۆمپیوتەر 
خوێندکاران پێویستیان بە سێ ساڵە«. 

هەندێک لە خوێندکاران هەر لە ئێستاوە 
پۆستێکی بااڵیان هەیە لە زانکۆکانیان. دژ 
بە هەندێک ڕێگر کە تیایاندا زۆر سەختن، 
دەبێ بجەنگن سەبارەت بە بەکار هێنانی 
ئەوەی کە لە ئەڵمانیا فێری بوون. هەندێکی 

دیکەشیان لەبەر ئەوەی زۆر هەناسەساردن 
لە عێراق واڵتیان بەجێ هێشت و لەدەرەوەی 

واڵت کار دەکەن. 

گـواسـتـنـەوەی زانـست وەک ئـامـانـج 
دەمـێـنـێـتـەوە 

بە شێوەیەکی بەردەوام شوێنەکان لە 
ژووری کۆمپیوتەر لە سەنتەری زییک 

کە بۆ میوانەکانی عێراق دامەزرا بە 
بەتاڵی دەمێننەوە. پرسیاری ئەوەی کە 
ئایا پرۆژەیەک ئەشی تا ڕادەیەکی زۆر 

بەشێوەیەکی سەرکەوتووتر بەڕێوە بچێت، 
ئەمەش نیگایەک لە ژوورەکەی تەنیشت 

پیشانی دەدات واڵمی دەداتەوە. لەوێ 
کۆمەڵێک کارتۆنی بە نایلۆن توند بەستراو 
کە دەزگای تیادایە بۆ زانکۆی قەندەهار 
لە ئەفغانستان ئامدەن بۆ گواستنەوە. هەر 
یەکێک لەو کۆمپیوتەرانەی لەو کارتۆنانەدا 
لە الیەن تیمێکی دانیێل تیپمانەوە پرۆگرام 
کراوەو پێویستە لە شوێنی مەبەست تەنها 

بەرنامەی  لە  کار.  بخرێتە  بکرێتەوەو 
زانکۆکانی  لەگەل  هاوکاریکردندا 

ئەفغانستان – کە بێگومان تەنها لە الیەن 
ئەڵمانیاوە دارایی کرا – دکتۆر نەزیر 

پیرۆز سەرکەوتوو بوو، ئەم سەرکەوتنە 
بەهەمان شێوە ئارەزووی دکتۆر پیرۆزە 

بۆ هاوکاریکردن لەگەڵ عێراقیش: واتە 
کۆمپیوتەری  تەکنۆلۆجیای  لە  شارەزایی 
دروستکردنی  و  کۆبکرێتەوە  نیشتمانی 

گواستنەوەی زانست لە نێوان زانکۆکانی 
ئەڵمانیا و تۆڕی ئەلومنی لە دەرەوەی 
ئەڵمانیا. پیرۆز دەڵێت، »ئێمە دەمانەوێت 

دانەری پرۆگرام فێر بکەین. ستروکتوری 
لە  ناکرێت  کۆمپیوتەر  تەکنۆلۆجیای 
بەدەست  دەرەکی  کۆنسێپتی  ڕێگای 
پێکەوە  تەنها  ئەشی  بەڵکو  بهێنرێت، 

بکرێت«.   دروست 

سـەرو دڵـی سـەنـتـەری زیـیـک نـەزیـر 
پـیـرۆز، بـە ڕەگـز ئـەفـغـانی، پـشـوودریـژە 

و خـاوەنـی هـێـزی بـڕواـیە  

دانـیـێـل تـیـپـمـان بـیـنی کـە 
ئـەنـدازیـارانـی کۆمـپـیـوتـەر لـە 
عـێـراقـەوە چـەنـد بـە تـیـنـوگـوڕن و 
تـیـنـووی فـێـربـوونـن

»پـرۆژەیـەک کـە بـە دڵ و بـە 
گـیـان دروسـتـمان کـرد، دووچـاری 
هـەرەسـهـێـنـان هـاتـووە بـەهـۆی 
بـیـوروکـراتـیـەوە«
نـەزیـر پـیـرۆز

زانـکـۆی تـەکـنـیـکـی 
بـەرلـیـن

 پـرۆژە
دامەزراندنی ستروکتوری تەکنۆلۆجیای کۆمپیتەر 

 بـابـەت 
دامەزراندنی ستروکتوری تەکنۆلۆجیای 
کۆمپیتەر نیشتمانی یەکەیەکی لە زانکۆکان 
و فەرمانگەکانی عێراق

 دەسـتەخـوشـک 
ئـەڵـمـانـیـا:   
سـەنـتـەری پـەیـوەنـدیـە نـێـودەوڵـەتـیـەکـان 
و فـروەکـولـتـوریـەکـان )زیـیـک( 
لـە زانـکـۆی تـەکـنـیـکـی بـەرلـیـن 

نـاوەنـد و بـاشـووری عـێـراق: 
زانـکـۆی تـەکـنـیـکـی بـەغـدا 
زانـکـۆی بـەغـدا 
زانـکـۆی المـوسـتـەنـسـریـە لـە بـەغـدا و زانـکـۆی بـابـل و 
زانـکـۆی بـەسـرە و زانـکـۆی دیـالـە و زانـکـۆی کـەربـەال و 
زانـکـۆی کـوفـە و زانـکـۆی مـوسـل و زانـکـۆی الـقـادسـیـە 
و زانـکـۆی تـیـکـریـت

نـاوچـەی هـەرێـمـی کـوردسـتـانـی – عـێـراق: 
زانـکـۆی دهـۆک
زانـکـۆی سـەالحـەدیـن - هـەولـێـر 
زانـکـۆی سـلـێـمـانـی  

 کـەسـانی پـەیـوەنـدیـدار 
دکـتـۆر ئـەنـدازیـار نـەزیـر پـیـرۆز )بـەڕێـوبـەری پــرۆژەر( 
دانـیـێـل تـیـپـمـان )رێـکـخـەری پــرۆژەر(

 مـاڵـپـەڕ 
www.ziik.tu-berlin.de
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هـۆڵـی شـەنـگ 
زانـکـۆی الیـبـتـسـیـگ یـەکـێـکـە 
لـە زانـکـۆ دێـریـنـەکـانـی 
ئـەڵـمـانـیـا 

ئـیـنسـتـیـتـوتـی هـێـردەر لـە زانـکـۆى الیـبـتـسـیـگ کـارێـکـی پـێـشـڕەوانـەی ئـەنـجـام دەدات لـە خـوێـنـدنـی 
پـێـگـەیـانـدنـی مـامـۆسـتـای زمـانـی ئـەڵـمـانـی لـە کـۆلـێـژی زمـان لـە هـەولـێـر

مـامـەڵـەکـردنـی داهـێـنـەرانـە 
لـەگـەڵ زمـانـدا

میری شاعیر یۆهان ڤۆلڤگانگ گوێتە لێرە 
خوێندنی تەواو کرد و هەروەها ڕاوێژکاری 
ئێستای ئەڵمانیا ئەنگیال مێرکل: ئەم زانکۆیە 

لە شاری پیشانگای کتیب الیبتسیگ لە 
هەرێمی زاکسن دووهەم کۆنترین زانکۆیە 

لە ئەڵمانیا. کتێبخانەی زانکۆ‹‹بیبلیۆتیکا 
ئەلبەرتینا‹‹ نیشانەی ئەم نەریتە قووڵەیە کە 

بە شێوازی رێنەسانسی نوێ دروست کراوە. 
ڕوکارە شەنگەکەی خۆی لە پێشە شووشەیە 

مۆدێرنەکەی ئینستیتوتی هێردەر دانەوە 
دەکات، کە سەنتەری زانستە مروویەکانە لە 

گەڕەکە زانکۆیە زیندووەکەی شارەکە. ئا لێرە، 
لە ئینستیتوتی ئەڵمانی وەک زمانێکی بیانی 
)داف(، یولیانە ڤیکالین خوێندنی تەواو کرد و 

پاشان وەک کارمەند لە بەشی دەستەخوشکیە 
نێودەوڵەتیەکان کاری کرد. یولیانە ڤیکالینی 

زمانناس بە خۆشحاڵیەوە لە الیبتسیگ 
دەژێ، سەرەڕای ئەمەش شوێنی دوور 

سەرەنجی ڕادەکێشێت. بە یەک بازدانیش هاتە 
هەولێر. کارەکەی وەک مامۆستا لە زانکۆی 

سەالحەدین لە هەولێر هێندەی پێ خۆش بوو 
کە مانەوەی وەک مامۆستا لە الیەن دەزگای 
دادەوە بۆ ماوەی سێ ساڵی تریش درێژ 
کرایەوە. بە دڵ گەرمی و تینگوڕەوە یولیانە 

ڤیکالینی تەمەن بیست و شەش ساڵ باس لە 
کاتەکانی دەکات لە بەشی زمانی ئەڵمانی لە 

هەولێر. »ئەمە کارێکی پێشڕەوانەیە!«.
 لە چوارچێوەی دەستەخوشکی 

زانکۆیی لەگەڵ زانکۆی سەالحەدیندا لە 
هەولێر کە لە الیەن دەزگای دادەوە کۆمەک و 

پشتگیری دەکرێت پسپۆڕانی زمانی ئەڵمانی 
لە ئینستیتوتی هێردەر لە الیبتسیگ لەوێ 

بەشێکی خوێندیان بە بڕوانامەی بەکالۆریۆس 
دامەزراند. لە نیسانی 2٠١2 دا بەشی زمانی 

ئەڵمانی بە شێوەیەکی فەرمی کرایەوە. 
خوێندکارانی هەرێمی کوردستانی – عێراق 

بۆ یەکەم جار دەرفەتیان بۆ رەخسا لە 
زانکۆیەکدا زمانی ئەڵمانی بخوێنن.کۆرسی 

زمانیش ئامادەیان دەکات بۆ بەشداریکردن لە 
خوێندنی بەکالۆریۆس. پەیڕەو وپرۆگرام و 

پێداویستیەکانی خوێندن کە لە موحازەرەکاندا 
وەک مەوادی خوێندنن بەکار دێن لە الیەن 
پسپۆڕانی ئینستیتوتی هێردەر بە هاوکاری 

لەگەڵ هاوکارانیان لە بەشە نوێکەی زمانی 
ئەڵمانی لە هەولێر ئامادە دەکرێن و دادەنرێن.
خاتوو ڤیکالین دەڵێت، »هاندەریان زۆرە، 
بەاڵم بۆ زۆربەی خوێندکاران لە هەولێر 

ئەزموونێکی تازەیە زمانێکی نوێ فێر ببن«. 
ئەوەی کە پێویستە میتۆدی نوێە کە نەک 
ببێتە مایەی بێزاری لە دووبارەبوونەوە، 

بەڵکو ببێتە مایەی مامەڵەکردنێکی داهێنەرانە 
لەگەڵ زماندا. ئەم مامۆستایە نوێیەی دەزگای 
داد دەڵێت، »ئەگەر میتۆدێک بەکار نەهات و 

سوودی نەبوو، ئەوا هەوڵ دەدێن جارێکی تر 
بە شێوەیەکی تر بەکاری بهێنین«. 

پـسـپـۆڕی زمـانـی ئـەڵـمـانی 
مرووڤ تەنها هەست بە لە بواری فێرکردن 

پسپۆڕانی الیبتسیگ ئەزموون و شارەزایەکی 
باش لەگەڵ خۆیان دەهێنن. ئینستیتوتی 

هێەردەر یەکێکە لە بەناوبانگترین دامەزراوە 
ئەکادیمیەکان لە بواری توێژینەو خوێندنی 
ئەڵمانی وەک زمانی بیانی. ئەم ئینستیتوتە 
هاوکاری دەکات لەگەڵ زۆربەی زانکۆکان 

لە ئاسیا و ئەمریکای التین و ئەفریقیا و 

دەرفەتی خوێندنی ماستەری دووالیەنەش 
دەبەخشێت. لە کاتی ئێستادا نزیکەی هەشت 
سەت خوێندکار وەرگیراون و تۆمارکراون 
لەوێ، لەوانە نزیکەی سێ سەت خوێندکار 

لەدەرەوەی ئەڵمانیاوە هاتوون. لە نێوان 
الیبتسیگ و هەولێر پەیوەندیەکی ڕاستەوخۆ 
هەیە. هەموو پێنج شەمەیەک کاتژمێر سێی 
دوای نیوەڕۆ بەڕێوبەری پرۆژە پرۆفیسۆر 

کریستیان فاندریش و کارمەندانی بە 
پەیوندی سکایب لەگەڵ هاوکارانیان لە 

زانکۆی سەالحەدین کۆ دەبنەوە. پسپۆڕی 
)داف( پرۆفیسۆر کریستیان فاندریش 
دەڵێت، »دامەزراندنی بەشێکی نوێ لە 

بنەماوە هەم جێی سەرەنجە و هەم کاتێکی 
زۆریشی دەوێت«. تیمی پرۆژەکە کار 

لەسەر فێربوونی زمان دەکات بە مەبەستی 
پراکتیزەکردن و لەسەر ئاستی بەکارهێنانی 

زمان بۆ کاروبار. »ئەمەیە کە جیاوازمان 
دەکات لەگەڵ ئینستیتوتەکانی تری زمانناسی 
ئەڵمانی لە عێراق«. هەر لە سەرتاوە بابەتی 
زمانناسی ڕاستەوخۆ دەبەسترێت و تێکەڵ 

دەکرێت بە موحازەرەی زمانەوە. ئامانجیش 
ئەوەیە دەرچوان ببن بە مامۆستای زمانی 
ئەڵمانی لە هەرێمی کوردستانی – عێراق 
کە لە گەشەدایە زۆر داواکاریان لەسەرە: 

کۆمپانیای نێودەوڵەتی لەوێ نێشتەجێ دەبن 
و کار دەکەن، گوێتە ئینستیتوت و هەروەها 
قوتابخانەی ئەڵمانی لە هەولێر بە هیوابڕاوی 

بە دوای مامۆستا دەگەڕێن. بەڕێوەبەری 
پرۆژە پرۆفیسۆر فاندریش بە بەردەوامی 

سەردانی هەولێر ئەنجام دەدات. ئەو بەسەر 
خوێندکاران هەڵ دەدات و دەڵێت، »نزیکی 
یەک لەسەر پێنجی خوێندکاران ئێستا زۆر 
بە باشی ئەڵمانی قسە دەکەن، زۆر لەوەش 
باشتر کە چاوەڕوانمان دەکرد«. بێگومان 

تواناکانیش جیاوازی زۆریان هەیە، ئەمەش 
دەبێتە هۆی داواکاری زۆر بەرز لەسەر 
کواڵیتی موحازەرەکان. سوزانە فێتسیاک 
دەڵێت، »ئەمەش خۆلەگرەونانە مەوادی 

خوێندن بدۆزیتەوە کە گونجاو بێت بۆ هەموو 
ئاستەکان«. خاتوو فێتسیاک سااڵنە دوو جار 
سەردانی هەولێر ئەنجامد دەدات و موحازەرە 

دەڵێت بە بیست و حەوت خوێندکارەکەی 

یـولـیـانـە ڤـیـکـالیـن وەک مـامـۆسـتـای 
زانـکـۆ لـە هـەولـێر بـۆ مـاوەی سـێ سـاڵ 

لـە الیـەن دەزگـای دادەوە دامـەزراوە  



ڕاپــۆڕت                                                                                                                                                                ئــەڵــمــانــیــا 

ساڵی یەکەم. فێتسیاک دەڵێت، »تا ڕادەیەکی 
زۆر هەموو دەقەکان لە الیەن ئێمەوە ئامادە 

دەکرێن«. لە ژوورەکەی هات وچۆ بەردەوامە 
و وەستانی نییە. چوار کارمەندی ئەکادیمی 
و خوێندکاری هاریکار لەم پرۆژەیەدا کار 

دەکەن. ئەوانیش ناوەڕۆکی کۆرسەکان 
دادەنێن و مەواد ئامادە دەکەن و ئەنجامەکان 

هەڵدەسەنگێنن کە لە الیەن مامۆستایانی 
زانکۆی هەولێر لە پێگەیەک دایدەنرێن. کە 
فێربوونی زمانی ئەڵمانی بۆ خوێندکاری 

کورد زۆر سەختە، ئەمە سوزانە فێتسیاک 
تێی دەگات. بە خۆیشی وهەروەها پرۆفیسۆر 

فاندریشیش لە سەرەتای پرۆژەکەدا کۆرسێکی 
زمانی کوردیان وەرگرت. سوزانە فێتسیاک 

بە پێکەنینەوە دەڵێت، »زمانی کوردی، 
نووسینی زۆر سەختە«. مرۆڤ ئەتوانی تێی 

بگات کە خوێندکاران لە هەولێر زۆر زوو 
متمانەیان پەیدا کرد بە خاتوو فێتسیاکی 

خوێنگەرم و روح سووک کە بەڕەگەز 
سلۆڤینی و بەخۆشی جاروبار ڕاهێنانی دژە 

شلبوونەوەیان پێ دەکات لە کاتی موحازەرەدا 
وەختێک خاو دەبنەوە و ماندوو دەبن. 

یاخود پێش سەردانیان بۆ کۆرسی هاوینە لە 
الیبتسیگ ڕێگا دەداتە خوێندکاران ئەو شتانە 

بژمێرن کە بەتەمان لەگەڵ خۆیان بیبن.

پـێـشـکـەوتـنـی بـاش 
پرۆفیسۆر فاندریش جەخت لەوە دەکات، 
»ئەم سەردانە نزیک چوار حەفتەییانە بۆ 
ئەڵمانیا گرنگن. ئاستی فێربوونی زمانی 

بەشداربووان لەم کاتە بە شێوەیەکی بەرچاو 
باشتر بوو«. تا ئێستا دوو جار خوێندکاران 

عێراق سەردانی الیبتسیگیان ئەنجام داوە 
وەک مێوان. بەاڵم یەکەم کۆرسی هاوێنە 

لە زستان بوو. فاندریش دەڵێت، »ئەوەندی 
خایاند تا پارەکە گەیشت«. سەرەڕای 
دواکەوتن و ڕێگری، تیمە ئەڵمانیەکەی 
پرۆژەکە پابەند بوو بە پالنەکەی خۆی. 

»ئێمە ئەمانەوێ پێشان بدەین کە هاوکاری 
دەشێت سەر بگرێت«. بە سەرکەوتوویش. 

سەردانی الیبتسیگ هاندان و تینوگوڕی 
دروست کرد. هەندێک لە بەشداربووان بۆ 

جاری دووهەمیش خۆیان ناونووس کرد بۆ 
وەرگرتن. فاندریش زۆر ڕازیە لەوەی کە 

تا ئێستا بە دەست هاتووە. بەم شێوەیەش 
زانکۆی سەالحەدین لە کاتی ئێستادا بە 

خۆی سێ مامۆستای زانکۆ و سەرووکایەتی 
بەشیشی دامەزراند. بەڕێوەبەری پرۆژە 
فاندریش دەڵێت، »بە مەودای درێژ خایەن 

ئێمە دەمانەوێت هاوکاریەکە بمێنێت کە 
ئێمە بابەتیانە بە ڕاوێژ لەگەڵیدا بین. ئەگەر 

دەرفەتی ئەوەش هەبوو، کەوا هەر لەو 
بەشەوە ستاف نوێ پێبگەێێنرێت، کەواتە 

ئەم مۆدێلە زۆر سەرکەوتوو بووە«.

سـوزانـە ڤـێـتـسـیـاک، پـرۆژە 
)بـەدەستـی ڕاسـتـەوە( فـێـری کـوردی بـوو، 
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هودا السەهرەوەردی سەرقاڵی کارە 
لەسەر کۆپیوتەرەکەی. لە ژوورە درێژ 

و سادە بێ بریق وهۆڕەکەی هیچ شتێک 
هوشیاری لە کار ال نادات، هەموو شتێک 

زۆر خامۆشە. خاتوو هودای پسپۆڕی 
ئابووری پێش سێ ساڵ لە بەغداوە هات 

بۆ ئەڵمانیا بۆ ئەوەی خوێندنی دکتۆرا 
لە زانکۆی فریدریش – ئەلیکساندەر لە 

ئێرالنگن – نورینبێرگ تەواو بکات. دوای 
چەند مانگێک هودا السەهرەوەردی تەمەن 

چل و پێنج ساڵ گەڕایەوە بە بڕوانامەی 
دکتۆرا و چەندین بیرۆکەی نوێوە. هودا 

السەهرەوەردی دەڵێت، »لە عێراق ماوەیەکی 
زۆر دەخاێێنێت تا جۆتیارەکان بتوان 

قەرزی بانک وەربگرن«. لە دکتۆرنامەکەی، 
لە چوارچێوەی توێژینەوکەیدا، بەدوای 

چارەسەرکردن دەگەڕێت کە کار لەسەر 
تێزی چۆنیەتی چاکسازیکردنی سیستەمی 

بانک لە عێراق دەکات. ڕاستەوخۆ لە 
تەنیشت ئەوەوە، دەرگا بەقەد دەرگا، 

مەحموود بەرزانی تێڕوانین لە ستراتیجیەتی 
بازاڕگەرمی دەکات کە پشتگیری لە 

وەبەرهێنەری بیانی لە ناوچەی هەرێمی 
کوردستانی – عێراقدا بکات. لەسەر 

مێزەکەی وێنەیەک هەڵواسراوە کە پیشانی 
مەحموود بەرازانی تەمەن بیست و نۆ ساڵ 
دەدات لە کاتی پێشکەشکردنی کۆڕێک لە 

بەرشەلۆنەدا. خوێندکاری دکتۆرا مەحموود 
بەرازانی کە خەڵکی هەولێرە دەگێڕێتەوە و 

دەلێت، »من بەشدار بووم لە ژمارەیەکی 
زۆری کۆنفەرانسەکان و توانیم چەەندین 

پەیوەندی نێودەوڵەتی سەرنجڕاکێش 
دروست بکەم. ئەمەش خەونێکە!«. 

هەر دوو لەم ئەکادیمیانەی عێراق 
بەشداربووی بەرنامەیەکی دکتۆرای 

ئەڵمانی – عێراقین لە زانکۆی ئێرالنگن 
– نورینبێرگدا. ئەمەش بەشێکە لە 

»پرۆژەی بەغدا – هەولێر - ئێرالنگن« 
)BEEP) کە لە الیەن دەزگای دادەوە 

کۆمەک دەکرێت و لە چوارچێوەیدا لە 
ساڵی 2٠٠٩ دا سەنتەری دیراساتی 

عێراق )CIS) دامەزرا. دەستەخوشکی بە 
فەرمی لەگەڵ زانکۆی بەغدا و زانکۆی 
الموستەنسریە لە بەغدا لەگەڵ زانکۆی 

سەالحەدین لە هەولێر بەستراوە. ئەم 
پرۆژەیەش بە نیازە هاوکاری لەگەڵ ئەوان 
لە بەشی زانستی ئابووری ئەنجام بدات و 

لە هەمان کاتدا هاوکاری دەستەخوشکی 
زانکۆیی لە بواری ئابووریدا بە هێز 

بکات. پرۆفیسۆری ئابووری ڕۆژهەاڵتی 
ناوەڕاست شەفیق ئەلپ بەهادیر دەڵێت، 

کاتێک بە سەیارە فۆرد – مۆستانگەکەی 
لەبەر دەمی شوێنە قەاڵییە مێژوویەکەی 

نورینبێرگەوە لە جادەوبانە قەلەباڵغەکەی 
تێپەڕدەبێت، »لە ساڵی 2٠٠٤ەوە ئێمە لە 

زانکۆی ئێرالنگن کۆرسی زستانە پێشکەش 
دەکەین بۆ مامۆستایانی زانکۆی عێراق. 

ئەو پەیوەندیانەی هەبوون ئێمە بەردەوام 
بووین لەسەریان«. ئینستیتوتەکەی سەر بە 

کۆلێژی فەلسەفەیە لە ئێرالنگن. سەنتەری 
دیراساتی عێراقیش لە ناوەندی ناوچەی 

پێشەسازیە لە نێوان ئێرالنگن و نورینبێرگدا. 
زانکۆکانی هەر دوو شار یەکیان گرد و 
بوون بە یەک زانکۆی دووالیەنە بە سی 
و پێنج هەزار خوێندکارەوە. دوای شاری 

میونیخ نورینبێرگ دووهەم گەورەترین 
شاری هەرێمی بایەرنە. شاری ئێرالنگن 

کە بە شێوەیەکی بەر چاو بچووکترە وەک 
سەنتەری گروپی تەکنۆلۆجیای کۆمپانیای 

سیمێنس گرنگیەکی گەورەی هەیە. ئا لێرەدا 
زۆرێک لە خزمەتگوزارانی تەکنۆلۆجیای 

کۆمپیوتەر و دەستپێکەرانی نوێ نیشتەجێ 
بوون – سەنتەری دیراساتی عێراقیش 

ڕاستوخۆ دراوسێی نزیاکیانە.     

دامـەزرێـنـەران و پـسـپـۆڕانی ئـەکـادیـمی  
سەنتەری دیراساتی عێراق نەک هەر 
ئەکادیمی  پسپۆڕی  بۆ  نووسێنگەیەکە 

عێراق و ئەڵمانیا، بەڵکو دامەزرێنەر و 
دەڵێت،  بەهادیر  پەیوەنداریشە.  کۆمپانیای 

»لە چوارچێوەی هاوکاریدا لە پرۆژەی 
توێژینەوە پرد دروست دەبێت«. پرۆفیسۆر 
بەهادیر کە پسپۆڕی زانستی ئابووریە و بە 
ڕەگەز خەڵکی تورکیایە باشترین پەیوەندی 
هەیە بە واڵتە عەرەبیەکانەوە. ئەو لەگەڵ 
هاوکارانی لە سەنتەری دیراساتی عێراق 

بۆ نموونە پشتگیری وەزارەتەکان و 
دامەزراوەکانی ئەڵمانیا دەکەن، وەک 

کۆمەڵەی هاوکاری نێودەوڵەتی، لە گەڕان 
بەدوای دەستەخوشکی هاوکار لە عێراقدا. 

توێژینەوەی  لە  بەهادیر، پرۆفیسۆر 
هەنووکەیی ڕۆژهەاڵت، روون دەکاتەوەو 

دامەزراندنی  ئێمە  دەڵێت، »ئامانجی 
دامەزراوەیەکی ڕاوێژکاریە کە بەخۆی بۆ 
ماویەکی درێژخایەن خۆی هەڵبگرێت«. 

پرۆژەی ئەکادیمی لەنێوان زانکۆکانی عێراق 
و ئەڵمانیادا، کە کار لەسەر دامەزراندنی 
بەرنامەی خوێندنی ماستەری دووالیەنە 

لە بەشی زانستی ئابووری دەکات، 
بەهادیرە.  پرۆفیسۆر  خواستێکی گەورەی 
بۆ دامەزراندنی ئەم سەنتەرەش پسپۆڕی 

ئابووری پرۆفیسۆر بەهادیر ماوەی 
خانەنیشینیەکەی سێ ساڵ دواخست.     

ئەوەی سەردانی نووسینگەی 
پرۆفیسۆر بەهادیر ئەنجام دەدات، ئەوا 
خورما و پاقالوەی دەدرێتێ، بەردەوام 

شیرینی لە ژوورەکەی ئامادەیە بۆ میوانەکان 
وهاوکارەکانی. کەش و هەوای کارکردن لە 
تیمە گەنج و دڵگەرمەکەی زۆر دۆستانەیە. 
لە سێ ساڵی یەکەمی پرۆژەکە ژوورەکان 

و ڕێرەوکانی سەنتەرەکە پڕ بوون لە ژیان. 
خوێندکاری زانکۆ دەستەخوشکانی عێراقی 

 زانـکـۆی ئـێـرالنـگـن – نـوریـنـبـێـرگ لـەگـەڵ سـەنـتـەری دیـراسـاتـی 
عـێـراقـی ئـابـووری و زانـسـت بـەیـەکـەوە دەبـەسـتـێـت و کـار لـەسـەر بـەرنـامـەی 

خـوێـنـدنـی دووالیـەنـە دەکـات

پــرد بــۆ ئــابــووری

ڕاپــۆڕت                                                                                                                                                                ئــەڵــمــانــیــا 

ژیـانی ئـارامـی کـامـپـی زانـکـۆ 
لێرە مـرۆڤ هـەسـت بـەوە نـاکـات کـە 
زانـکـۆی ئێرالنگن – نورینبێرگ دووهەم 
گەورەترین زانکۆیە لە هەرێمی بایەرن 
  

هـودا الـسـەهـرەوەردی 
دکـتـۆرنـامـە لـەسـەر چـاکـسـازی 
سـیـسـتـەمـی بـانـک لـە عـێـراق  
  



ڕاپــۆڕت                                                                                                                                                                ئــەڵــمــانــیــا 
مـەحـمـوود م. عـەلـی بـەرزانـی 

بـەتـایـبـەت ئـاڕاسـتـەی نـێـودەوڵـەتی 
بـەرنـامـەی دکـتـۆرای زۆر پـێ بـاشـە  

شـەفـیـق ئـەلـپ بـەهـادیـر 
مـاوەی خـانـەنـیـشـیـنـیەکـەی بـۆ سـێ سـاڵـی 
تـر دواخـسـت تـاکـو سەنتـەری دیراسـاتی 
عـێراق دابـمەزرێـنـێت

نـیـلـز شـتـاوخ بـەرنـامـەی پـرۆژەی – 
بـەغـدا – هـەولـێـر – ئـێـرالنـگـن لـەگـەڵ 
زانـکۆ دەستـەخـوشکەکـان رێک دەخـات

وەک خوێندکاری تواناسازی هات بوون  بۆ 
ئەڵمانیا بەمەبەستی تەواوکردنی خوێندنی 

ماستەر. لێرە، خوێندکار و خوێندکاری 
دکتۆراو توێژەری هەڵگڕی بڕوانامەی 
دکتۆرا یەکتر دەناسن، گفتوگۆ دەکەن 

لەسەر بابەتی توێژنەوەیان و پێکەوە لە 
موبەقە گەورەکە خواردن ئامادە دەکەن. 

ڕیکخەری پرۆژە نیلس شتاوخ دەڵێت، 
»مەبەست ئەوەیە کە ڕێگرەکان لەناو بەرین 
و پەیوەندی دروست کردن ئاسان بکەین«. 
باشترین نموونەش رێباز شێخانە کە ئەمڕۆ 

وەک مێوان ئامادەیە. وەک خوێندکاری 
ماستەر رێباز کە کوردە ساڵێک لە سەنتەری 

دیراساتی عێراق بوو. لە کاتی ئێستادا ئەم 
گەنجە تەمەن بیست و هەشت ساڵە بە خۆی 
مامۆستای زانکۆیە لە زانکۆی سەالحەدین لە 

هەولێر و هاریکاری ئەو هاوکارە ئەڵمانیانە 
دەکات کە لەوێ کار دەکەن. رێباز بەخۆشی 

دەڵێت، »ئەوەی من زۆر بەدڵم بوو لە 
ئەڵمانیا ئەو مامەڵەکردنە کراوەیەیە لە نێوان 

مامۆستای زانکۆ و خوێندکاران. منیش 
ئێستا لە موحازەرکانمدا هەمان مامەڵە 

لەگەڵ خوێندکارانم پەیڕەو دەکەم. ئەمەش 
بێگومان بۆ زۆربەی خوێندکاران لە عێراق 

نامۆیە وهێشتا ڕانەهاتوون لەسەری«.

کـۆرسـی پـراکـتـیـکـی نـوێ 
بە شێوەیەکی بەردەوام بێگومان قوناغی 

دووهەمی بەرنامەی کۆمەکی دەزگای داد کە 
تیایدا زیاتر پشت دەبەستێت بە دارایکردنی 

الیەنی دەستەخوشک لەعێراق دووچاری 
مەندیەک بوو. پارەی هاتوچۆ و کرێ دەبێت 
لە الیەن هاوکاری دەستەخوشک بدرێت. لەو 
کاتەوە ژوورەکانی سەنتەرەکەش بە بەتاڵی 
ماونەتەوە، هەتاکو لە ساڵی خوێندنی 2٠١3 

/ 2٠١٤ خوێندکاری دکتۆرا و توێژەری 
هەڵگری بڕوانامەی دکتۆرای نوێ دێن، 

بەاڵم ئەم جارەیان دارایکردنیان وەزارەتی 
خوێندنی بااڵ و توێژینەوەی زانستی عێراق 

ئەیگرێتە ئەستۆ. پرۆفیسۆر بەهادیر و 
هاوکارانی لە یەک پێداویستیەوە باشەیەکیان 
)فضیلة( بە دی هێنا، وە سەنتەری دیراساتی 

عێراقیان بە پرۆگرامە دەوڵەمەنەکانی 
تواناسازی وەزارەتەکانی خوێندنی بااڵ و 

توێژینەوەی زانستی بۆ خوێندن لەدەرەوەی 
واڵت لە بەغدا و هەولێر »بەستەوە«. جگە 

لەمەش پێشکەشکاریەکی زۆر نوێشیان 
دروست کرد: ناوەندی ئەم پێشکەشکاریەش 

لە کاتی ئێستادا خولن بۆ مامۆستای 
زانکۆ و کارمەندانی کارگێڕی زانکۆکان 
کە لە لە زانکۆی ئێرالنگن – نورینبێرگ 

بە بەرنامەیەک بەڕێوە دەچن، بە پێی 
پێداویستیەکانیان. پرۆفیسۆر بەهادیر دەڵێت، 

›‹ئەم ورک شۆپە یەم مانگیانە بەستراوە 
بە بەرنامەیەکی وەزارەتی خوێندنی بااڵی 

عێراق و زۆر کەسیش سەرنجێکی زۆریان 
بۆیان هەیە‹‹. خەرجی ئەم ورک شۆپانەش 
وەزارەتی خوێندنی بااڵ و توێژینەوەی 

ئەستۆ. دەیگرێتە  بەغدا  لە  زانستی 
لەم خوالنە کارمەندانی پرۆژەکە 

پراکتیک  یەکەی خوێندنی  لە  جەخت 
دەکەن وەک هونەری پێشکەشکاری، 

پەیوەندی فەرەکولتوری یاخود فێرکردنی 
کاتی سەردانکردنی  لە  ئەلیکترۆنی. 

بانکی مەرکەزی  یاخود  کۆمپانیاکان 
ئەوروپی یاخود لە دامەزراوەکانی 

لەگەڵ  ئاشنایی  بەشداربوون  توێژینەوە 
کەسانی پەیوەندیداری گرنگ پەیدا دەکەن. 
بەڕێوەبەری پرۆژە پرۆفیسۆر بەهادیر 
جەخت لەوەش دەکاتەوە، »ئێمە تەنها 

کەسین لە ئەڵمانیا کە شتی وەها پێشکەش 
بکەین. حەز و خواستی زۆر لەسەر 

ئەوە هەیە کە ئایا ئێمە ئەتوانین مانگانە 
کۆرسێک پێشکەش بکەین«.    

»ئـامـانـجـمـان دامـەزراندنـی 
دامـەزراوەیـەکـی ڕاوێـژاکـاریـە کـە 
بـۆ مـاوەی درێـژخـایـەن خـۆی خـۆی 
هـەڵـبـگـرێـت«
شـەفـیـق ئـەلـپ بـەهـادیـر  

زانـکـۆی
ئێرالنگن – نورینبێرگ 

 پـرۆژە
 پـرۆژەی – بـەغـدا – هـەولـێـر – ئـێـرالنـگـن 
 (BEEP(

 بـابـەت 
 (CIS( - سـەنـتـەری دیـراسـاتـی عـێـراق
تـۆڕی هـاوکـاری 
زانـسـتـی و کـولـتـوری

 دەسـتەخـوشـک ڕواڵـەتـی 
ئـەڵـمـانـیـا:   
زانـکـۆی فـریـدریـش – ئـەلـیـکـسـەنـدەر  
ئـێـرالنـگـن – نـوریـنـبـێـرگ 

نـاوەنـد و بـاشـووری عـێـراق: 
زانـکـۆی بـەغـدا 
زانـکـۆی الـمـوسـتـەنـسـریـە لـە بـەغـدا 

هـەرێـمـی کـوردسـتـانـی – عـێـراق: 
زانـکـۆی سـەالحـەدیـن - هـەولـێـر

 هـاوکـاری تـری نـزیـک
نـاوەنـد و بـاشـووری عـێـراق:
زانـکـۆی بـەسـرە 
زانـکـۆی دیـالـە 
زانـکـۆی کـەرکـووک
زانـکـۆی کـەربـەال
لـە نـاوچـەی هـەرێـمـی کـوردسـتـانـی – عـێـراق:
زانـکـۆی سـلـێـمـانی
زانـکـۆی دهـۆک 

 کـەسـانی پـەیـوەنـدیـدار 
پـرۆفـیـسۆر شـەفـیـق ئـەلـپ بـەهـادیـر
)بـەڕێـوبـەری پـرۆژەر( 
نـیـلـز شـتـاوخ، هـەڵـگـری بـڕوانـامـەی ماسـتـەر 
)رێـکـخـەری پرۆژە(

 مـاڵـپـەڕ 
www.cis.uni-erlangen.de



ئاری سەعدوون سەرسامە بە ئەڵمانیا. 
خوێندکاری بەکالۆریۆس ئاری تەمەن 
بیست و دوو ساڵ دەڵێت، »وەک ئەوە 

وابێت، هەموو شتێک لێرە پالنی بۆ دانراوەو 
رێکخراوە. ئەمەش بە بڕوای من زۆر جوانە. 

بۆ نموونە هاتوچۆ، هەمووی بەشێویەکی 
نایاب رێکخراوە«. ئاڤان دەلۆش هەروەها 

زۆربەی ئەوەی لە ئەڵمانیا فێری دەبێت دواتر 
لە واڵتەکەی جێبەجێ بکات. هەر دووکیان 
خەڵکی ناوچە کورد نیشینەکەی باکووری 

عێراقن و ئەڵمانیەکی زۆر باش فێر بوون و لە 
ساڵی 2٠١٠ ەوە لە زانکۆی تەنکنیکی دۆرتموند 

دەخوێنن. هەر دووکیان لە. 
     پێشڕەوەکانی ئەو خوێندنەی بەکالۆریۆس 

ئەڵمانی – عێراقیەن کە لە الیەن کۆلێژی 
پالندانانی شوێن و شار لە زانکۆی تەکنیکی 
دۆرتموند لەگەڵ دەستەخوشکەکانی زانکۆی 

بەغدا و زانکۆی دیالە و زانکۆی دهۆک و 
زانکۆی موسل دایمەزراند. لە ورک شۆپی 

هاوبەشدا پرۆفیسۆر کریستا رایشەر و 
پرۆفیسۆر ئاینهاردت شمیدت – کالەرت 

هەروەها هاوکارانیان دکتۆر حەسەن سینەملی 
ئۆغلو لە زانکۆی تەکنیکی دۆرتموند لەگەل 
هاوکارانیان لە زانکۆکانی عێراق پەێرەو و 
پرۆگرامی خوێندن دادەنێن بە تایبەت بۆ 

بەشی پالندانی شوێن و شار و پڕ بە پێست 
بە پێی پێداویستیکانی واڵتێک کە لە قۆناغی 

ئاوادانکردنەوەدا بێت. ئەوەی لێرە وەک بابەت 
دەگوترێتەوە ستراتیجیەتی چارەسەرکردنی 
ملمالنی و بابەتی ئیدارەکردن و هەڵسوڕانی 

ئاو و دانانی کۆنسێپتی داراییکردنە. پرۆفیسۆر 
کریستا رایشەر، ئەندازیاری تەالرسازی و 

پالندانانی شار و شوێن، جەخت لەوە دەکات، 
»دوای ئەو هەموو رووخان و وێرانکاریەی 

جەنگ بەدوای خۆی بەجێی هێشتوە و 
ڕاگواستنی زۆری لە باکووری عێراقەوە، 

واڵت ئێستا زۆر پێوستی بە خەڵکی ئەکادیمی 
شارەزا هەیە کە هۆشیاریان بۆ کواڵیتی پالندان 

و بەردەوامی هەبێت«. بۆ خۆێشی پرۆسەی 
ئاوادانکردنەوەی شارەکانی ئەڵمانیامان 

دەخاتەوە بیر دوای شەڕی جیهانی دووهەم. 
»ئێمە لەم خوێندنە دەمانەوێت ئەوە پیشان 
بدەین کە کاتی خۆی چی هەڵەیەک کرا و 

پالندانەری شوێن و شار چیی لێوە فێر بوو«. 
بۆ پالندانەرانی ئایندە دۆرتموند، کە 

پێشووتر گەورەترین شاری پێشەسازی بوو، 

شارێکی زۆر سەرنج ڕاکێشە. دۆرتموند بە 
پێنج سەت و هەشتا هەزار هاواڵتیەوە، کە 

زۆرترین دانیشتوانی هەیە لە ناوچەی رور، 
سەنتەری پێشەسازی خەلووز و پۆاڵ بوو 
لە ئەڵمانیا. تەنها لە دۆرتموند یەک دەرزەن 
زیاتر کانگەی خەلووزی لێ بوو، دواترین 

کانگەکانیش لە کۆتایی هەشتاکانی سەدەی 
ڕابرودوودا کارەکانیان ڕاگرت. لەو کاتەوە 
ناوچەی رور، وەک ئەم ناوچەیە ناوی لێ 

دەنرێت، گۆڕانکاریەکی بەخۆە بینی: لە کاتێکدا 
بەر لە سی ساڵ لوولەی دووکەڵکێشەکان 

دوکەڵیان لێوە هەڵدەستا، ئەمڕۆ خزمەتگوزاری 
تەکنۆلۆجیای کۆمپیوتەر رووی لە ناوچەکە 
کردووە و کۆمپانیاکانی کاروباری تامین و 

ئابووری دارایی لەوێ نیشتەجێ بوون. 
زانکۆی تەکنیکی دۆرتموند بە تایبەتی 

خوێندنی بەشی زانستە سرووشتیەکان 
وزانستی ئەندازیاری پێشکەش دەکات ؛ 

تەنانەت خوێندنی پەروەدەی مامۆستاش 
نەرتیتێکی دوور و درێژی هەیە. کۆلێژی 
پالندانای شوێن و شار – کە یەکێکیە لە 

گەورەترین دامەزراوەکان بۆ پالندانەران لە 
ئەوروپا – بایەخێکی زۆر دەدات بە ئاڕاستەی 

پسپۆڕی و پراکتیکی. لە گروپی بچووک 
بچووکدا خوێندکاران، وەک ئاڤان دەلۆ، دیراسە 

لەسەر ئەوە دەکەن کە ئایا چۆن بۆ کۆمەڵە 

شارێک پالن دانرا و نەخشەکێشی پالندانان 
چ کاریگەریەکی لەسەر ژیانی خەڵکی ئەوێ 
لێ دەکەوێتەوە. ئاڤانی خەڵکی کوردستان 
و تەمەن بیست و دوو ساڵ دەڵێت، »ئێمە 

چەند جارێک سەردانمان ئەنجامدا بۆ گەڕەکی 
شارەکان و پرسیارمان لە دانیشتوانی ئەو 

گەڕەکانە کردوە و بیرۆکەمان کۆ کردۆتەوە 
کە چی باشترە بکرێت«. ئەو هاوکاریە چڕە 

لەگەڵ خوێندکارانی ئەڵمانیا زۆر یارمەتی ئەوی 
داوە لە خوێندنەکەیدا. »من ئاگادارم چۆن 

هاوخوێندکارانی ئەڵمانیا دەچنە سەر کارەکە 
و چۆن کار دەکەن و بە چی ئاڕاستەیەک بیر 

دەکەنەوە«.     

 کۆمەڵێکی گشتگیر لە بابەت  
مامەڵەکردن لەگەڵ شارە مێژوویەکان، 

گرەوی گٶڕینی کەشو هەوا، پەرەسەندنی 
ناوچەکان و پەیوەندی نێوان شار و الدێ، ئەم 

بابەتانە سەنتەری پرۆژەی هاوکارین لەگەڵ 
دەستەخوشکەکانی عێراقدا، کە کورتکراوەکەی 

)Pliq) ە )پەروەردەی پالندانان بۆ عێراق(. 
ئەم خوێندنی بەکالۆریۆسە لە بنەڕەتدا وەک 
پرۆژەیەکی مۆدێل دانرا بوو. ئامانجی درێژ 

خایەنی ئەو دەستەخوشکیە ستراتیجیە 
ئەکادیمیە کە لە ساڵی 2٠٠٩ دا رێککەوتنی 

لەسەر واژوو کرا بە خۆی دامەزراندنی 
زانکۆیەکی ئەڵمانی – عێراقی بوو لە عێراق. 
دەبوایە ئەو بەشی خوێندنە کە لە زانکۆی 

تەکنیکی دۆرتموند دامەزراوە بگواسترێتەوە 
بۆ ئەوێش. ڕاگری کۆلێژ کریستا رایشەر 
بۆی دەردەکەوێت، »ئەم خشتەیە نەدەکرا 

بگۆڕدرێت«. لەبەر ئەم هۆیە پرۆژەی 
هاوکاری لەگەڵ دەستەخوشەکەکانی عێراق 
بە شێوەیەکی تر ئەنجام دەدرێت. ڕێکخەری 
پرۆژە حەسەن سینەملی ئۆغلو، کە بە خۆی 
بە ڕەگەز کوردە و لە تورکیا گەورە بووە بە 
دڵگەرمیەوە مشوری یانزە خوێندکار دەخوات 

کە لە ساڵی 2٠١٠ دا هاتوون بۆ ئەڵمانیا، 
روونی دەکاتەوە و دەڵێت، »ئێمە بە دوو هێڵی 

ئاسنی دەڕۆین«. دوای کۆرسێکی زمانی 
ئەڵمانی چڕوپڕ زۆربەیان لە کاتی ئێستادا لە 
وەرزی سێهەمیان دەخوێنن. جیاواز لەوەی 
لە بنەڕەتدا پالنی بۆ دانرا بوو، ئێستا هەموو 

خوێندکاران بەشداری دەکەن لە خوێندنی 
کۆلێژدا. دەستەخوشەکانی پرۆژەکە وەک 
بابەتێکی تازە لە وەزری زستانی 2٠١2 دا 

زانـکـۆی تـەکـنـیـکـی دۆرتـمـونـد لـەگـەڵ 
زانـکـۆی دهـۆک پـەێـڕەو وپـرۆگـرامـی خـوێـنـدن دادەنـێـت بـە تـایـبـەت بـۆ 

بـەشـی پـالنـدانـی شـوێـن و شـار

پـالنـدانـەری شـار بـۆ 
واڵتـێـک لـە قـونـاغـی ئـاوادانـکـردنـەوەدا
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تـەکـنـۆلـۆجـیـا لـە فـۆکـوسـدا 
زانـکـۆی تـەکـنـیـکی دۆرتـمـونـد بـە 
تـایـبـەتی پـێـشکـەشـی خـوێـنـدنی زانـسـتـە 
سـرووشـتـیـەکـان و ئـەنـدازیـاری دەکـات

ئـاینـهارد شـمـیدت – کـالـەرت تینوگوڕەوە 
خۆی تەرخان دەکات لەگەڵ کریستا رایشەر و 
حەسەن سینەملی ئۆغلو لە تیمەکەی پرۆژەی 
زانکۆی تەکنیکی دۆرتموند



کـریـسـتـا رایـشـەر بـایـەخ دەداتـە 
خـوێـنـدنـی نـزیک لـە بـواری پـراکـتـیـکەوە 

– هـەر ئـەمـەشـە واڵتـێـک لـە قـۆنـاغـی 
ئـاوادانـکـردنـەوەدا پـێـویـسـتـی پـێـیـەتـی 

حـەسـەن سـیـنـەمـلـی ئـۆغـلـو زۆر 
جـار سـەردانـی دهـۆک دەکـات کـە تیایدا 
یـەکـەم بـەشی خـوێـنـدنی پـالنـدانـان بـۆ 

شـوێـن و شـار لـە عـێـراق دادەمەزرێـت   

بەشێکی نوێیان لە زانکۆی دهۆکدا کردەوە 
کە خوێندن تیایدا بە زمانی ئینگلیزیە و 

دوای شەش وەرزیش خوێندکاران سەردانی 
ئەڵمانیا ئەنجام دەدەن. دکتۆر سینەملی ئۆغلو 
دەڵێت، ›‹ئەم ئەزموونە نوێیە تازە دەستی 

پێکردووە، بەاڵم پێویستی بە کاتە‹‹. سااڵنی 
درێژی جەنگ و چەوساندنەوە ئاسەواری 

خۆی بە جێ هێشتوە. کە بتوانی دەقی بابەتی 
بخوێنیتەوە و تێبگەیت و بیڵێتەوە، ئەم کارێکی 
سەختە بۆ زۆربەی بەشداربووانی ئەم بەشە 
کە بنەمای زانستیان الوازە. سینەملی ئۆغلو 
جەخت لەوە دەکات، »ئێمە بە بەردەوامی 

ڕەچاوی گونجاندنی پەیڕەوی خوێندن 
دەکەین، بەاڵم کەمترین ئاستی ستاندارد 
خۆ دەبێ بەدی بکرێت«. ستافی پسپۆڕ 
و بەتینوگوڕ لە مامۆستایانی زانکۆی بۆ 

سینەملی ئۆغلو کلیلی سەرکەوتنن. لە درێژە 
گوتەکانی دەڵێت، »ناوەرۆکی خوێندەکە ئێمە 

لەگەڵ هاوکارانمان لە عێراق دایدەڕێژین و 
هەردوو الیەن بە تەریبی یەک بەدوای یەک 
مامۆستا پێدەگەێێنین – ئەمەش لە مەودایەکی 

درێژخایەندا دەستەخوشکان بە خۆیان 
دەیگرنە ئەستۆ«.

ڕاهـێـنـانی پـراکـتـیـکـی لـە عـێـراق 
ڕاستی ئەوەی کە قۆناغی سەرەتا بۆ 
بەشداربووان چەند قورس بوو، ئەمە 

بە بۆچوونی بەرپرسانی پرۆژەکە هیچ 
گومانی تێادا نییە. کریستا رایشەر بۆی 

دەردەکەوێت، »مامەڵەکردن و ڕاهاتن لەسەر 
ژیانی ڕۆژانە بۆ ئەو گروپە خوێندکارەی 

عێراق زۆر لەوە سەخترە کە بیرم لێ 
دەکردەوە«. تەنانەت خۆلەگرەونانە بابەتیەکان 
زۆر گەورەن. »مەوادی خوێندن پێویستیان بە 

زانینی زاراوەی تایبەتە، بێگومان تا ڕادەیەک 
کەموکورتی هەیە«. ساڵی جارێک خوێندکاران 

بۆ ماوەی چەند هەفتەیەک سەردانی عێراق 
ئەنجام دەدەن. لەوەێش ئەوەی فێری بوونە 
لە پراکتیزەکردنێکی چەند هەفتەییدا دەخرێتە 

بواری جێبەجێ کردن لە وەزارەتکان و 
بەڕێوەبەرایەتیەکان. بەم شێوەیەش ئەم 

خوێندکارە گەنجانە لە پەیوەندیەکی توندوتۆڵ 
دەمێننەوە لەگەڵ واڵتەکەیان و ئاشنایی لەگەڵ 

ستروکتورەکانی ئەویش پەیدا دەکەن. 
ئەگەر هەموو شتێک بە باشی بڕوا، 
ئاریا سەعدوون، کە خەڵکی دەوروبەری 
دهۆکە، حەز دەکات خوێندنی ماستەریش 

لە ئەڵمانیا تەواو بکات. »بەاڵم سەرەتا 
دەبێت خوێندنی بەکالۆریۆسەکەم بە 

سەرکەوتووی تەواو بکەم«. هەرچەندە 
ئەڵمانی بە باشی قسە دەکات، بەاڵم بۆ ئەو 
زمان گەورەترین خۆلەگرەونانە. »کێشەی 
من زاراوە بابەتیەکانن«. پێش هەموو شتێک 
هاوخوێندکارانی لەم بارەوە یارمەتی دەدەن. 
ئاریا دەڵێت، »ئەوان دەبینن کە چەند قورسە 
بۆ ئێمە فریا بکەوین وئەوان پشتگیریمان 

لێ دەکەن. بۆ نموونە کاتێک کە دەبێت 
توێژینەوەیەک بنووسم، هاوڕێانی گروپەکەم 

یارمەتیم دەدەن لە دەربڕین و لەکۆتاییدا 
هەموو دەقەکەم دووبارە دەخوێننەوە و 

دەستکاری زمانەکەی دەکەن. بەڕاستی من 
چاوەڕوانی ئەمەم نەدەکرد!«.

دۆرتــمــونــد                                                                                                                                                            ١١٤ - ١١٥

»نـاوەرۆکـی خـوێـنـدەکـە 
ئـێـمـە لـەگـەڵ هـاوکـارانـمـان لـە 
عـێـراق دایـدەنـێـن«
                      حـەسـەن سـیـنـەمـلـی ئـۆغـلـو

زانـکـۆی تـەکـنـیـکـی
دۆرتـمـونـد

 پـرۆژە
 (pliq( پـەروەردەی پـالنـدانـان بـۆ عـێـراق

 بـابـەت 
دامـەزرانـدنـی خـوێـنـدنـی بـەکـالـۆریـۆس، بـەشـی 
»پـالنـدانـان بـۆ شـارو نـاوچـە«

 دەسـتەخـوشـک 
ئـەڵـمـانـیـا:   
زانـکـۆی تـەکـنـیکی دۆرتـمـونـد

نـاوەنـد و بـاشـووری عـێـراق: 
زانـکـۆی بـەغـدا 
زانـکـۆی دیـالـە 
زانـکـۆی موسل 

هـەرێـمـی کـوردسـتـانـی – عـێـراق: 
زانـکـۆی دهـۆک

 کـەسـانی پـەیـوەنـدیـدار 
پـرۆفـیـسۆر دکـتـۆر ئـەنـدازیـار کـریـسـتـا رایـشـەر 
)بـەڕێـوبـەری پـرۆژەر( 
دکـتـۆر حـەسـەن سـیـنـەمـلـی ئـۆغـلـو 
)رێـکـخـەری پـرۆژە(

 مـاڵـپـەڕ 
www.raumplanung.tu-dortmund.de/
ispc/pliq/
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 دکـتـۆر هـێـلـمـوت بـلـومـبـاخ، سـەرووکـی 
بـەشـی پـرۆگـرامـی بـاشـوور لـە دەزگـای داد 

دەربـارەی سـەرکـەوتـن و کـۆسـپـەکـان لـە 
هـاوکـاری نـێـوان ئـەڵـمـانـیـا و عـێـراقـدا

زیـاتر بـیرکـردنـەوە پـشـک زاڵـە و لـە ئـەڵـمـانـیـا ئـاڕاسـتـە 
بـەرەو کـواڵـیـتـی، ئـایـا ئـەمـە کـێـشـەیـە؟

دکـتـور بـلـومـبـاخ: لە عێراق فشارەکە زۆر مەزنە کە لە ماوەیەکی 
تا دەکری کورتدا شیاندنی ئەکادیمی بۆ ژمارەیەکی تا دەکری زۆر 
لە خەڵکی دابین بکرێت. ئێمە لە دەزگای داد لە ڕێگای هاوکاریەوە 
بێگومان لە پرۆسەیەکی بیرکردنەوەدا گەیشتینە ئەوەی کە چۆن 

بەرنامەی پەرەپێدان لە ناوچە کێشەدارەکاندا لەگەڵ پێداویستیکانی 
نایاببوون و ئاستی کواڵیتی ستانداردی نێودەوڵەتی بەیەکەوە 

ببەسترێن. بە بڕوای من ئێمە دەبێ بیرکردنەوەمان بگۆڕین. بۆخۆی 
زانکۆکانی دەستەخوشک دەتوانن متمانە بەوە بکەن کە ئێمە 

لەسەر ئاستی ستانداردی جیهانی تەنها کاندیدە زۆر باشەکانیان بۆ 
دەنێرین. بەاڵم گەر لە بەرنامەکاندا مەبەست زەمالە بیت لە ناوچە 

کێشەدارەکانەوە کە لەبەر چەند هۆکارێکی جۆراوجۆر دەبێت فریای 
دواکەوتنێک لە ئاستی خوێندیان بکەون، ئەوسا مرۆڤ ئەتوانێ 

بڵێت: ئێمە ئەو کاندیدانە هەڵدەبژێرین کە بە الی کەمەوە پێشبینی 
باشیان لێ دەکرێت کە توانای ئەوەیان هەبێت خوێندیان پەرە پێ 

بدەن و بە سەرکەوتوویش تەواوی بکەن. ئەمەش لە دیدو تێڕوانینی 
سیاسەتی پەرەپێدان و یاخود لەسەر ئاستی ئیدارەکردنی کێشەدا 

ئامانجێکی بایەخدارە. ئێمە لە ئایندەدا دەبێت بەرامبەر بە زانکۆکانی 
ئەڵمانیاش روونتری بکەینەوە کە گروپی جیاواز هەیە. ئێمە نابێ 

پێشکەشکارانی خوێندکارانی تواناسازی لە ناوچە کێشەدارەکان بە 
هەمان پێوەر هەڵسەنگێنین وەک ئەوانی تر کە لە سەرانسەری جیهاندا 

لە پرۆسەیەکی پەسەندکراوی هەڵبژاردندا وەک باشترین خوێندکار 
دەردەکەون. ئێمە دەبێ بۆ واڵتانی کێشەدار جۆرێکی تر لە پرۆگرام 

داڕێژین کە لە مەرجی ترەوە سەرچاوە وەربگرێت – کە لە ئەڵمانیاش 
بەهەمان شێوە پێوسیتی بە مەرجی تری هەبێت: واتە، کاتێکی زۆر 

بۆ ئامادەباشی، کۆرسی زمانی زیاتر و هێدی هێدی پێشاندانی کاری 
توێژینەوەی ئەکادیمی. بێگومان ئەمەش ناکرێت بە بێ پارەی پێویست. 

ئێمە دەبێ بەرەو ئاڕاستەیەکی نوێ بیر بکەینەوە – بە ئاڕاستەی 
خێرایی جۆراوجۆر، ئاستی جیاواز و ئامانجی گەورەی جیاوز.   

دەزگـای داد دارایـیـکـردنـەکـەی لـە قـۆنـاغـی دووهـەمـی 
دەسـتـەخـوشـکـی زانـکـۆکـان گـەڕانـدەوە – ئـەمـەش بـوو بـە 

مـایـەی وەسـتـانـی بـەشـێـک لـە کـارەکـان. هۆکـاری ئـەم 
بـڕیـارە چـی بـوو؟

دکـتـور بـلـومـبـاخ: ئێمە ئاگاداری ئەوە بووین کە هەندێک یاداشتی 
تایبەت ڕەچاو کران. عێراق واڵتێکە کە سەرچاوەی هەیە، بەاڵم 

جاروبار پێی ناکرێت بە گوێرەی ویستی سیاسی روونکراو بەکاری 
بهێنێت. ئێمە پێمان ناکرێت ئەم کێشەیە چارەسەر بکەین کە ئێمە ئەم 
هاوکاریە بە بەردەوامی یەکالیەنە دارایی بکەین. ئەم پێداگریە لەسەر 

پرسی داراییکردنی هاوبەشدا بە بۆچوونی ئێمە گرنگە بۆ ئەوەی 
دەستەخوشکی لە هاوکاریدا مسۆگەر بکەین. جگە لەمەش، بەشێکی 

کاری پرۆژە هەولدانە بۆ دۆزینەوەی مامەڵەی هاوسەنگ لەگەڵ 
یەکتردا. مەبەست لەوەش لە کۆتاییدا پارەش لە خۆ دەگرێتەوە.     

  
ئـی بـاشـە ئـێـسـتـا ئـەو هـاوکـاریـە چـی لـێ دێـت لـەگـەل 

ئـەو شـەش زانـکـۆ دەسـتـەخـوشکـەدا؟

دکـتـور بـلـومـبـاخ: بە بڕوای من لە زۆربەی بوارەکاندا دەبێ 
پرۆسەکە جاکسازی بپشتگیری و کۆمەک بەردەوامن تا کۆتایی 

ساڵی ٢٠1٤. ئەوسا ئەوان ئەتوانن ئەگەر پێوسیت بکات دووبارە 
داواکاریەکانیان پێشکەش بکەن، بەاڵم بێگومان بە مەرجی نوێ. 

لە هەمان کاتدا دەزگای داد دەرگای پرۆگرامی بۆ بابەت و 
دامەزراوەی نوێ دەکاتەوە. لە سەرەتای ساڵی ٢٠1٤ دا پرۆژەی 

تر لە بەرنامەی کۆمەککاری وەرگیڕاوە. بەم شێویەش لە الیەکەوە 
مسۆگەری بەردەوامبوون دەکەین، بەاڵم خەمی بەردەوامبوونی 

پەرەپێدانیش دەخوین. دەستەخوشەکانی عێراقیش دەتوانن 
شێوازی ئەم هاوکاریە لەگەڵ ئێمە دابڕێژن لەوەی کە بە بابەت و 

بە پارە خۆیان تەرخان بکەن و خەمخۆر بن.   

ئـێـوە بـە شـیـوەیـەکـی شـەخـسـی بـە کـام لـەم 
دەسـتـەخـوشـکـیـانە تا ئێـستـا بە تـایـبەتـی سـەرسـام بـوون ؟

دکـتـور بـلـومـبـاخ: بەهێزتر لە خودی پرۆژەکان من سەرسام 
بووم بە خەڵکەکە، بە خۆتەرخانکردنە خەمخۆرانە بەهێزەکەیان. لە 

هەندێک لە دەستەخوشکان ئەو ئەکادیمیانەی کە بە خۆیان بە رەگەز 
بیانین رۆڵێکی گرنگ دەگێڕن. ئەمەش بۆ من کارێکی زۆر مەزنە. بە 
خۆشم دەبینم کە چۆن خوێندکاری عێراق هەموو ئەوە زانیاریانەی 

پێشکەشیان دەکرێت بە تینویەتی بۆ زانست وەریدەگرن و بە 
تینوگۆڕی فێری دەبن و کە بە باشی پەرە بە خۆیان دەدەن. 

        
 بـە کـامـە ئـەنـجـامـی کـاری خـۆتـەرخـانـکـردنـی دەزگـای داد 

لە عـێـراق رازی دەبـویـت؟

ئەنجامە  ئەگەری  هێج  نامانەوێت  ئێمە  بـلـومـبـاخ:  دکـتـور 
کۆتاییەکان دەستنیشان بکەین. عێراق لە سااڵنی حەفاتاکان و 
هەشتاکانی سەدەی ڕابردوودا سیستەمێکی خوێندنی بااڵی جێی 

ڕێزی هەبوو کە خەڵکی باشی پێگەیاند. دەبێ یەکێک لە ئامانجەکان 
ئەوە بێت دووبارە بگەینەوە ئەو ئاستە. لە سەرەتای دەستەخوشکی 

ستراتیجیدا ئەو خەوبینیە هەبوو کە زانکۆی ئەڵمانی – عێراقی 
دروست بکرێت. لە مێشکی ئێمە ئەمەش وەک جۆرێک بوو لە 

تۆڕێکی گریمانی خوێندکاران و ڕەنگە دەستپێشخەری توێژینەوەش 
کە نەخشەمان بۆی داڕشت بوو. زۆر سوپاس.

جـەنـابی دکـتـور بـلـومـباخ، ئـەنجـامەکـانی دەسـتەخـوشـکـی 
سـتـراتـیـجـی و ئـەکـادیـمی لـەگـەڵ عێـراقـدا چـیـن بـە 

بـۆچـوونی ئـێـوە تـا ئـێـسـتـا؟

دکـتـور بـلـومـبـاخ: دەستەخوشکی لە ساڵی ٢٠٠٩ دا بە 
نیشانەیەکی سیاسی گەورەوە دەستی پێ کرد، بەاڵم دواتر 

شیوازێکی قورسی هاوکاری لە ژیانی ڕۆژانەی وەرگرت. لەبەر 
ئەمە مرۆف ئەتوانێت بە گشتی بڵێت کە ئێمە هەندێک شتمان بە 

دەست هێناوە. ئێمە مۆدێلی دەستەخوشکی نێودەوڵەتیمان دروست 
کرد و ئەگەری بەخشین بۆ گەنجێکی زۆرمان دابین کرد، هەندێکان 
لە بەرنامەی دارایی هاوبەشیش. لە ژێر ئەم هەلومەرجانەش - کە 
ئێمە بەم شێوەیە بەقورسی نەدەهاتە بەر چاومان - ئێمە شتێکی 

باشمان بەدست هێناوە. سەڕەڕای ئەمەش: زۆربەی ئەوەی کە ئێمە 
و زۆربەی زانکۆ دەستەخوشکەکان وەک ئامانج لەبەر چاو دانا 

گرتبوو، هێشتا نەهاتوونەتە دی. 

تـا چـەنـد ڕێـکـکـەوتـوون لـەگـەڵ دەسـتـەخوشـکـانـی عـێـراق 
لەسـەر ئـامـانـجـەکـانی ئـەم هـاوکـاریـە، ئـایـا هـەر دوو 

الیـەن هـەمـان شـتـیـان دەوێـت؟

دکـتـور بـلـومـبـاخ: کاتێک لەگەڵ خوێندکارانی زەمالە قسە دەکەم، 
ئەگەر بۆم هەبێت ئەم ناوی دەستەخوشکیان لێ بنێم، ئەوا روون 
و ئاشکرایە: ئەوان خوێندنێکی باش و هەلی کاری باشیان دەوێت 
و خوازیارن جیهانێکی نوێ لەخۆ بکەنەوە. ئەمەش هاوتایە لەگەڵ 

ئامانجەکانی ئێمە. کاتێک لەگەڵ دەستەخوشکان لە زانکۆکاندا دەدوێم، 
لەوێش سەرنجی هاوشێوە هەیە: ئەوان دەیانەوێت چاکسازی توانای 

زانکۆکانیان ئەنجام بدەن، پرۆگرامی خوێنی مۆدێرن دابڕێژن و خۆیان 
لە چوارچێوەی نێودەوڵەتیدا بە تۆر ببەستنەوە. کاتێک مرۆف لەگەڵ 
فەرمانگەکانی هەرێمی کوردستان قسە دەکات، ئەوا بیروبۆچوونی 

تر هەیە بەراورد لەگەڵ وەزارەتەکان لە بەغدا. دروستکردنی بناغەی 
متمانە لەگەڵ دەستەخوشکانی الیەنی عێراق پێویستی بە ڕەنجێکی 

زۆرە – پێوسیتی بە کاتی زۆرە، سەردانی فرەجار تاکو بتوانی 
ئەوە بگەێێنێت کە دەزگای داد چی ئامانجێکی هەیە و ئێمە چ جۆرە 
رێکخراوەیەکین. ئەمەش تا ڕادیەک بە باشی بەڕێوە چووە، بەاڵم بە 
هەوڵ کۆششی زۆرەوە، تەنانەت لە الیەن هەریدیەوە کە بەڕێوبەری 

هۆبەی عێراقە لە دەزگای داد. بە داخەوە دەستەخوشکان زۆرجار 
دەگۆڕان و ئێدی ئاسان نەبوو بەدوای ئامانجە دیاریکراوەکان بکەوین.

 
کـولـتـورەکـانی پـشـتـگـیریـکـردن جـیـاوازن – لە عـێـراق  چـاوپـێـکـەوتـن: جـانـێـت شـایـان  وێـنـە: یـۆنـاس راتـەرمـان 

»ئـێـمـە دەبـێ بـەرەو ئـاڕاسـتـەیـەکـی 
نـوێ بـیـر بـکـەیـنـەوە«



زانـیــاری                                                                                                                                                      لـە مـاڵـپــەڕ و لـەوێ

یەکەم ناونیشان بۆ خەڵکی عێراق کە پرسیاران 
هەیە دەربارەی خوێندن و توێژینەوە لە ئەڵمانیا 

سەنتەری زانیاری دەزگای دادە لە هەولێر. 
ئەو سەنتەرە بەرپرسیارە بۆ هەموو ئەوانی 
سەرەنجیان هەیە لە هەمو پارچەکانی عێراقەو. 

کارمەندانی دەزگای داد بە بەردەوامی 
سیمینار لە زانکۆکانی باکوو  ری عێراق رێک 
دەخەن لەسەر زانیاری دەربارەی خوێندن 

بەرنامە  ئاگاداری هەموو  و  ئەڵمانیا  لە 
بەخشینی  و  تواناسازی  جۆراوجۆرەکانی 

دەزگای داد لە ئەڵمانیا و عێراق هەن. 
کارمەندانی ئەو سەنتەرە کەسانی پەیوەندیدارن 
بۆ ئەو زانا و ئەکادیمیانە کە بەدوای هاوکاری 

ئەڵمانیا  زانکۆکانی  لەگەڵ  دەستەخۆشکی 
دەگەڕێن. هەر لە هاوینی ٢٠١٣ ەوە خاتوو 

)وێنە(  ئۆغلو  سینەملی  شەڤبیهیڤ  نۆرا 

بەڕێوەبەرایەتی ئەو سەنتەرە دەباتە ڕێوە. 
خاتوو سینەملی ئۆغلوی تەمەن سی ساڵ بە 
خۆی لە دۆرتموند لە دایک بووە و لە بەشی 

ڕەگەزناسی و عەرەبی دەخوێنێت. هەتاکو 
ئێستا وەک جۆڕنالیستیش کاری کردووە. 
ئەزموونی دەرەوەی واڵتی لە ڕۆژهەاڵتی 

ناوەڕاست تا ئێستا لە تورکیا و مەغریب و 
سوریا کۆ کردۆتەوە.

 

سەنتەری ڕاهێنان و تەکنۆلۆجیای 
ئەروپی، جادەی نەورۆز

هەولێر / عێراق
تەلەفۆن: 

IC_erbil@daad-iraq.info :ئیمایل
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دەســتــەخــوشـکــی ئــەکــادیــمـی لــە نــێــوان ئــەڵــمــانــیــا و عــێــراق 

 لـە نـاوەنـدی دەزگـای داد لـە شـاری بـۆن کـارمـەنـدان بـەشـداری دەکـەن لـە سـەرکـەوتـنـی 
دەسـتـەخـوشـکـی ئـەکـادیـمـی لـە نـێــوان ئـەڵـمـانــیـا و عــێــراق
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tabadul.deتـیـمـی دەزگـای داد لـە ئـەڵـمـانـیـا

سـەنـتـەری زانـیـاری لـە هـەولـێـر

تەبادول، واتای ئەمەش بە شێوەیەکی سادە 
ئالوگۆڕکردنە. واتا بنەڕەتیەکەی ئەم وشە 

عەرەبیە )تبادل( واتای بیروکەی گۆڕانکاریشی 
تیادایە. ئەمەش ناوێکی جوان و گونجاوە 

بۆ ماڵپەڕێک کە زانیاری دەبەخشێت لەسەر 
چاالکیەکانی دەزگای داد لە عێراق و لەسەر 

ئەگەری بەرنامەی بەخشین و تواناسازی 
جۆراوجۆر. 

پۆڕتاڵی www.tabadul.de مسۆگەری 
روونی )شفافیەت( دەکات و هەموو زانیاریەک 
و دۆکومێنت و فۆرمی گرنگ لەبارەی بەرنامە 
جۆراوجۆرەکانی بەخشین وتواناسازی سەر بە 
دەزگای داد پێشکەش دەکات، لەگەڵ پرۆژەکانی 

زانکۆ دەستەخوشکەکان بەشێوەیەکی روون 
لەهەمان کاتدا. 

گرنگترین الیەنی پەیوەندیدار بۆ دەستەخوشکی 
تیمی  ئەڵمانیا  لە  عێراق  لەگەڵ  ئەکادیمی 

خزمەتگوزاریی  ناوەندی  لە  عێراقە  هۆبەی 
بۆن  لە  ئەڵمانی  ئەکادیمی  ئاڵۆگۆڕکردنی 
)دەزگای داد(: کارمەندانی دەوروبەری 

سەرووکی هۆبە ئەلیکساندەر هەریدی بەردەوام 
گوێ لە خەمی خوێندکارانی توانسازی و 

بەخشین دەگرن و یارمەتیان دەدەن بە 
کردەوەو ئامۆژگاری باش و خۆشحاڵیش 

دەبن بە سەرکەوتنی خوێندکارانی عێراق لە 
خوێندنەکانیان.  

ئاستێکی  داد چاوەڕوانی  دەزگای 
بەاڵم  بەڵگەنەویستی،  لە  دەکات  بەرز 

هەمیشە  پشتەوە  لە  کارمەندانەکانیشی 
تواناسازی،  خوێندکارانی  بۆ  پاڵپشتێکن 

لە  یەکەمەکانیان  مانگە  هەفتەو  لە  بەتایبەت 
ئەڵمانیا. ڕاستی ئەوەی کە لەناو بەشداربووانی 
بەرنامەکانی تواناسازی تەنها پشکێکی کەم لە 
خوێندکاران خوێندینان دەبچڕێنن و تەواوی 

ناکەن، ئەمە بێگومان دەگەڕێتەوە تا ڕادەیەکی 
زۆر بۆ ئەو کارە خەمخۆریەی تیمی دەزگای 

داد. ئەم وێنەیەی خوارەوە کارمەندانی 
ئەو تیمە پیشان دەدات لە چەپە بۆ ڕاست: 

ساندرا ڤۆسیەچۆڤسکی، کارۆال زێلەر، داگمار 
حوسەینی – رازی، داگمار زالگە، ئەلیکساندەر 
هەریدی، نۆرا پییتچ، بریگیتە باسوو، هۆما 

سۆما و ئەمەل الراکی. ئینەس بۆێمە و دەنیسە 
ڤالتەر لەسەر وێندەکەدا نیین. 

داد گەورەترین رێکخراوەی   دەزگای 
ئاڵوگۆڕکردنی زانستییە لەسەرتاسەری جیهاندا 

بۆ خوێندکار و زانای ئەکادیمی. لەوەتەی 
دروستبوونی لە ساڵی ١٩٢٥ ەوە دەزگای داد 

پشتگیری و کۆمەکی زیاتر لە یەک ملیۆن و نیو 
کەسی ئەکادیمی کردوە، چ لە ناو ئەڵمانیا و چ 
لە دەرەوەی واڵت. وەک رێکخراوە، بنەماکەی 

زانکۆکانی ئەڵمانیا و دەستەی خوێندکارانن. 
کار و چاالکیەکانی زۆر لەوە زیاترن کە تەنها 

کۆمەکی پارە ببەخشێت: دەزگای داد پشتگیری 
ئەڵمانیا  زانکۆکانی  بەنێودەوڵەتیکردنی  لە 

دەکات، بەشێوەیەکی بەهێزتریش لە دیراساتی 
ئەڵمانی و زمانی ئەڵمانی لە دەرەوەی ئەڵمانیا 

و یارمەتی واڵتانی پەرەئەستێن دەدات لە 

ئەوەی زۆر تایبەتمەندە: جگە لە زانیاری 
بابەتی، ئەم ماڵپەڕە وێنە و ڕاپۆرت لەسەر 

باکگراوند و ریپۆتاج دەربارەی ئاڵوگۆڕکردنی 
ئەکادیمی نێوان ئەڵمانیا و عێراق و چاوپێکەوتن 

لەگەڵ بەشداربووانی بەرنامەکانی زانکۆ 
دەستەخوشکەکان و پرۆگرامەکانی بەخشین 

و تواناسزیان پێشکەش دەکات. لەوەش زیاتر 
راپۆڕتی خوێندکاری عێراقی تیادایە سەبارەت 

بە سەردانیان بۆ ئەڵمانیا لەسەر خوێندن و 
کۆنفەرانسەکانیان هەر لەوێ، بەهەمان شێوەش 

لەسەر سەردانی خەڵکی ئەڵمانیا بۆ عیراق.  
ماڵپەڕی تەبادول جگە لەمانەش کۆمەڵێک 

لینک دەربارەی زانیاری زیاتر لەسەر بابەتی 
خوێندن و توێژینەوە لە ئەڵمانیا دەخاتە بەر 

دەست. 

پرۆسەی بەرەوپێشبردنی ئاستی زانکۆکان و 
ئامۆژگاری خاوەن بڕیار دەکات دەربارەی 
زانستی  سیاسەتی  و  خوێندن  سیاسەتی 

پەرەپێدان.   دەرەوە و سیاسەتی 
بوجەی دەزگای داد لە خزینەی 

دەوڵەتە لە الیەن چەندها وەزارەتەوە، پێش 
هەموو شتێکیش وەزارەتی دەرەوە، لەگەڵ 

یەکیتی ئەوروپا و هەروەها کۆمپانیا و 
رێکخراوەکان و حکومەتە بیانیەکان سەرچاوە 
وەردەگرێت. تۆڕێک لە نووسینگە و سەنتەری 

زانیاری دەزگای داد بەردەوامی دەبەخشێت 
بە پەیوەندیەکان لەگەڵ گرنگترین واڵتانی 

دەستەخوشک و کاری ڕاوێژ و ئامۆژگاری 
زانستی لەو واڵتانە ئەنجام دەدات.
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