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تێپەڕبونی ١٠ ساڵ بەسەر دامەزراندنی زانکۆی ئەمریکیدا لەسلێامنی

٢٠٠٧ - ٢٠١٧

 

نەویست،  قازانج  سەربەخۆی  دامەزراوەیەکی  وەک   ،٢٠٠٧ ساڵی  لەسلێامنی،  ئەمریکی  زانکۆی 

خزمەتگوزارییەزانستی  دامەزرا،  لیرباڵ  هەمەالیەنەی  خوێندنێکی  دەستەبەرکردنی  بەئامانجی 

جۆرە  هیچ  بەبێ  بەگشتی،  ناوچەکە  و  عێراق  و  کوردستان  لەهەرێمی  پەروەردەییەکانی  و 

هەاڵواردنێک، پێشکەش دەکات و خوازیاری پێگەیاندن و دەرچواندنی فێرخوازانێكیخاوەن بەهرەی 

پیشەیی و کۆمەاڵیەتیی بەرزە.

زانکۆی ئەمریکیی سلێامنی، پرۆگرامێکی ئەکادیمیی بەهێز دەستەبەر دەکات، بەزمانی ئینگلیزی 

، لەالیەن مامۆستایانێکی نێودەوڵەتییەوە دەگوترێتەوە  کە لە ١٥ واڵتیجۆراوجۆری دنیاوە رویان 

کردۆتە زانکۆکە بۆ وانەگوتنەوە ، ئامانج  لەدەستەبەرکردن و پێشکەشکردنی ئەو پرۆگرامە ئەکادیمییە 

بریتییە لە: پەرەپێدانی توانای رەخنەگرتن، پەیوەندیبەستنی سەرکەوتوانە، ریشەدارکردنی رەوشتی 

بەرز لەکارکردندا ، هاوواڵتێتیی باش ، بێوەیی لەهاڵسوکەوتی تاکەکەسیدا لەناو زانکۆو لەکۆمەڵگەدا 

ئەمریکیی سلێامنی،  زانکۆی  ناو  پرشنگدارو هەڵکشاوەکەی  بەردەوام  فێرخوازییە  بەگشتی. سیام 

رەنگ و رواڵەتی ئیتنیکیی ناوچەکە بەرجەستە دەکات، ئەوەتا زانکۆکە بوە بەروگەی هەرەپەسەندی 

زیاد لە ١٦٠٠ کچ و کوڕە فێرخواز ، لەهەمو جۆرە نەتەوەو ئایینێکی ناوچەکە.



هەڵکەوتەی شاری سلێامنی )النکی یەکەم زانکۆی ئەمریکی لەهەرێمی کوردستان( رۆڵێکی گرنگی هەبوە 

بەیەکگەیاندنی کوردو  بۆ  نێودەوڵەتیوایە  پنتێکی  ، شاری سلێامنی وەک  زانکۆکەدا  پێگەی  لەپتەوکردنی 

عەرەب و تورکامن ، موسوڵامنی سوننەو شیعە ، ئێزدی و مەسیحی ، ئەوەتا هەموان بۆ خوێندن و پێکەوەژیان 

و  نەتەوەیی  بەفرەڕەنگیی  پەرەدانە  خەریکی  بەردەوام  کراوەیەیکە  ناوەندە  ئەو  رودەکەنە  پەیتا  پەیتا 

لەفێرکردن  مەبدەئێکی چەسپاو(  )وەکو  دەکات  ئەکادیمی  لەئازادیی  پشتیوانی  زانکۆ  لێبوردەیی.  گیانی 

و وانەوتنەوەو توێژینەوەدا، بەو شێوەیەی کە لەزانکۆو کۆلیجەکانی واڵتە یەکگرتوەکانیئەمریاکادا باوە.

 

وانەبێژانی زانکۆی ئەمریکی ،  لە ١٥ واڵتی جوداوە هاتون بۆ وانەگوتنەوە لەزانکۆکەدا، کە ئەمە دەبێتە 

بەو  زانکۆکەدا،  لەناو  بۆفێربون  تەواو  ئازادیی   دەستەبەرکردنی  و  کەلتورەکان  لێکنزیککردنەوەی  هۆی 

شێوەیەی کە  لەزانکۆکانی ئەمریکادا هەیە.

لیبڕەڵ  سیستمی  پەیڕەوی  نەویستە  قازانج  سەربەخۆیی  دامەزراوەیەکی  لەسلێامنی  ئەمریکی  زانکۆی 

ئاڕت دەکات. ئامانجی زانکۆ بەرەوپێشربدنی کواڵێتی خوێندنی بااڵیەلەھەرێمی کوردستان و عێراق. زانکۆ 

لەساڵی  ٢٠٠٧  دامەزراوە و موڵکی کەس نیە و پشکی ھیچ کەس و دەستەو الیەنێکی تیا نیە و سەرجەم 

چاالکی و کارەکانی بۆئامانجی زانکۆتەرخانە کەئەویش خزمەت  و بەرژەوەندی گشتییە.

داھاتی زانکۆ لەھاوکاری حکومەتی ھەرێم ، حکومەتی ئەمریکا، حکومەتی ئیتاڵیا و کەسایەتی نیشتیامنی 

و سەرمایەگوزارانی کوردستان و عێراق و کۆمپانیا خۆماڵی وجیھانیەکانەوە دەستەبەر دەبێت و لەبەئەوەش 

بەشێکی  بۆیە  خوێندکارانە  و  واڵت  گەنجانی  پەروەردەکردنی  سەرەکی  ئامانجی  نەویستە  قازانج  زانکۆ 

بەرچاوی لەداھاتی سااڵنەیلەڕێگەی سپۆنسەرکردن و پێدانی زەمالەی ھاوکاری بۆ الوان و خوێندکارانی 

بەھرەمەند بەبێ گوێدانە باری داھات و داراییان تەرخان دەکرێت. بۆمنونە تێچووی معەدەلیخەمڵێرناوی 

ھەر خوێندکارێک لەئەمساڵدا ٧٦٠٠ دۆالرە لەزانکۆدا بەاڵم معەدەلی پارەی وەرگیراو بۆ ھەر خوێندکارێک 

٣٦٠٠ دۆالر بووە واتە جیاوازی تێچوون بریتی بووە لە ٤٠٠٠دۆالر کەزانکۆ بۆئەم کورتھێنانە پێویستی 

و  بەئاست  ئامانجەکانی  ھێنانەدی  بۆ  لەکارکردن  بتوانێت  بۆئەوەی  بەخشینە،  و  کۆمەک  و  بەھاوکاری 

کواڵێتی بەرزەوە بەردەوام بێت.

سەرپەرشتی کردنی زانکۆ لەالیەن دەستەیەکی ئەمیندارانی جیھانیەوەیە.ئەو دەستەیە ئاڕاستەی گشتی 

و  ئەکادیمی  بنەمایەکی  دەکاتکەلەسەر  بەڕێوەبردنی  چۆنیەتی  چاودێری  و  دەکات  سەرکردایەتی  زانکۆ 

ئەمریکی داڕێژراوە و تیایدا کۆمەڵێک کەسایەتی ئەکادیمی و ڕۆشنبیری و سیاسی ناوداری کوردستان و 

عێراق و ناوچەکە و جیھان خۆبەخشانە ودڵسۆزانە بوونیان ھەیە.



 پەیامێک له سەرۆکی ده ستەی ئەمیندارانی زانکۆ

زانکۆی ئەمریکی لەعێراق، سلێامنی، تەنها ١٠ ساڵە دامەزراوە. سەربوردەی گەشەکردن 

و سەرکەوتویی زانکۆی ئەمریکی لەسلێامنی، سەربوردەیەکی زۆر نایابە دەربارەی فرەیی 

و فێربون و کرانەوە. ئەمە بۆنەیەکە بۆ رێزلێنان لەدکتۆر بەرهەم ساڵح - دامەزرێنەری 

قازانج  زانکۆی  یەکەم  دامەزراندنی  خەونی  کە  الیەنگرانەمان  و  دۆست  ئەو  زانکۆو  

بۆ  هەروەها  هێنایانەدی،  و  بەڕاستی  کرد  لەعێراق،  ئارتیان  بەلیرباڵ  تایبەت  نەویستی 

تۆکمە  بنەمایەکی  لەسەر  لەکارکردن  بەردەوامن  کە  کەسانەی  ئەو  لەهەمو  رێزلێنان 

لەپێناوی پتەوکردنی پێگەی زانکۆکە لەبواری خوێندنی بااڵ لەناوچەکەدا .ئەم دامه زراوه 

هه لێكه  بۆ ئێمە کە سەرکەوتنەکەمان بخەینە پێشچاوی هەموان و ئاهەنگی بەبۆنەوە 

بکەینەوە  دوپات  خۆمان  پابەندیی  سەرلەنوێ  ئەوەی  بۆ  هه لێكه  هەروەها  بگێڕین، 

بەرامبەر بەداهاتویەکی گەشرتی زانکۆو ئەو کۆمەڵگەیەی کە زانکۆ خزمەتی دەکات.

 لەناوچەیەکی ناسەقامگیری  پڕ توندوتیژیدا، پرۆسەی فێرکاری هیوایەکە بۆ ئایندە، نەک 

تەنها لەبەرئەوەی خەڵکانی فرەشوناس لەدەوری یەکرت کۆدەکاتەوە، بەڵکو لەبەرئەوەی 

باشرت.  ئایندەیەکی  بەرەو  رێکردن  بۆ  پێویسنت  کە  پێدەبەخشێت  کەرەستانەشیان  ئەو 

بۆ  خۆش  کاتێکی  هیوای  زانکۆکەدا،  دامەزراندنی  بەسەر  ساڵ   ١٠ تێپەڕبونی  بەبۆنەی 

هەموتان دەخوازم، هیوادارم بەردەوامبین لەگەشتەکەماندا بەرەو پێگەیاندنی رابەرانی 

ئایندە لەناوچەکەدا.

 

جیل دێربی - سەرۆکی ئەنجومەنی ئەمیندارانی زانکۆ 



 پەیامێک له سەرۆکی زانکۆ 

لەو ماوە کەمەدا کە بەسەر دامەزراندنیدا تێپەڕیوە، زانکۆی ئەمریکی لەعێراق، سلێامنی، 

بۆ  زانکۆ  کۆششی  ناوچەکە.  زانکۆکانی  لەباشرتن  یەکێک  ببێتە  داوە  بێچانی  هەوڵی 

دیارێتی و هەڵکەوتویی لەبواری فێرکردن و فێربون و توێژینەوەدا، یارمەتیدەر دەبێت 

رەخنەگرانەو  دیدی  خاوەنی  کە  گەنجانەشدا  ئەو  بەتواناو  پیشەوەرانی  لەپێشخستنی 

گیانی هاوواڵتێتیی باش و رەوشتی بەرزی کارکردنن.

هەڵکەوتوی  بەهرەمەندو  فێرخوازانی  بەردەوام   زانکۆ  رابردودا،  ساڵەی  دە  لەم 

هونەرو  و  لیرباڵ  هەمەالیەنەی  خوێندنێکی  پێبەخشیون،  ئیلهامی  لەئامێزگرتوەو 

سەرکەوتن  دەستەبەرکردنی  بۆ  هەبێت  کەڵکیان  کە  پێبەخشیون  وەهای  بەهرەیەکی 

نەبو،  ئاسان  گەشتێکی  ئەمە  لەئاڵوگۆڕەدا.  پڕ  بەردەوام  ناوچە  لەم  رابەرایەتیکردن  و 

ملمالنێ ئیقلیمیەکان و فشارە ئابوریەکان، فێرخوازامنان و خانەوادەکانیان و کۆمەککارە 

بەخۆڕاگریی  دەکەم  شانازی  تاقیکردنەوە.  بەر  خستە  بەتوندی  سەرەکیەکامنانیان، 

فێرخوازامنان و فەرمانبەرە هەڵکەوتوەکامنان و دەستەی وانەبێژی و ئەندامانی بەڕێزی 

ئەنجومەنی ئەمیندارانی زانکۆ، بەرامبەر بەئاستەنگیەکان.  بەبۆنەی تێپەڕبونی ١٠ ساڵ 

بەسەر دامەزراندنی زانکۆکەدا، هیوای کاتێکی خۆش بۆ هەموتان دەخوازم، پیرۆزبایی 

لەهەمو ئەو کەسانە دەکەین کە بەشداربون لەدەستەبەرکردنی دەستکەوتەکانی زانکۆ لە 

١٠ ساڵی رابردودا. خۆشحاڵ و سەربەرزم کە لەگەڵتاندا کار دەكه م.

 

بروس واڵکر فیرگسون – سەرۆکی زانکۆ



پەیامێک لەدامەزرێنەری زانکۆکەوە

خۆشحاڵ و سەربەرزم ئاهەنگی ئەم رۆژە گرنگەتان لەگەڵ دەگێڕم ئاھەنگی تێپەڕاندنی یەک دەیە لەدامەزراندن 
خەونە  ئەم  لەمەوبەر،  ساڵ  دە  ئەمریکیلەسلێامنی.  زانکۆی  بێوچانی  شەونخونی  کارو  کردنی  بەردەوام  و 
پڕئومێدەمان هێنایەدی و  زانکۆیەکی لیربەڵی قازانج نەویستامن دامەزراند. ئەمڕۆ، ئێمە یادی ئەو رۆژە پڕهیوایە 
دەکەینەوە، کە بەمئەنجامە دڵخۆشکەرەی ئەمڕۆی گەیاندنین، لێرەدا سوپاس بۆ هاوکاریی هەموو ئەوانەی کە 
وایان کرد ئەم سەرکەوتنە مەزنە، بەھیوای بەرزەوە بەدەست بێت. ئەم دە ساڵەی رابردو ،کارکردنێکی سەخت 
بوو بەاڵم گرنگیش بو بۆ ئێمە، دەتوانم بڵێم دامەزراندنی زانکۆی ئەمریکی لەسلێامنی گەشتێکی جیاواز بوو 
چونکە شوێنەواری گەورەی لەسەر ناوچەکەبەجێهێشت و بەھۆیەوە زانکۆیەکی سەرکەوتومان بەناو ناوبانگ و 

پێگەیەکی جیھانیەوەیە لەواڵتدا دامەزراند. 

لەماوەی ئەم ١٠ ساڵەدا، زانکۆی ئەمریکی گەشەیەکی دیار و گشتگیری بەخۆوە بینیوە، بوە بەخاوەنی پڕۆگرامی 
زمانی ئینگلیزیی  متامنەوەرگرتو، پەیوەندیی شەراکەت لەگەڵچەندین زانکۆی جیهانی، سەنتەری تویژینەوە، 

کەمپێکی قەشەنگ بەهەمو پێداویستییەکی پێشکەوتوەوە، لەگەڵ فەرمانبەری سەرکەوتو.

ئەمڕۆ زانکۆکەمان خاوەنی ١٦٠٠ فێرخوازە کە لەناوچە جۆراوجۆرەکانی کوردستان و عێراق و هەندێ لەواڵتانی 
دەوروبەرمانەوە رویان تێکردوە، هەروەها خاوەنی ٦٥٠ دەرچویدرەوشاوەو پڕۆفێشناڵە لەسەر ئاستی ناوچەکەو 
دنیا، کە خەریکی کارن لەکۆمپانیاکان و رێکخراوەکان، یان خەریکی تەواوکردنی خوێندنی بااڵن لەئەکادیمیا 
و  مامۆستایان  فەرمانبەران،  دەرچوان   ئەمریکی،  زانکۆی  فێرخوازانی  سوپاسی  دەمەوێت  لێرەدا  گرنگەکان. 
ئەندامانی بۆرد و دەستەی ئەمیندارانی زانکۆ بکەم کەخۆنەویستانە و خۆشەویستانە بەرپرسیارێتیی خۆیان 
لەئاستی زانکۆدا لەئەستۆ گرتوە و لەسۆنگەی پەرۆشی و خەمخۆری  ئەوانەوە ئەوەتا بەبۆنەی  تێپەڕبونی ١٠ 

ساڵ بەسەردامەزراندنی زانکۆکەماندا ئاهەنگی سەرکەوتن و بەردەوامی و پێشەنگبون دەگێڕین.

هەروەها دەمەوێت سوپاسی هاوڕێیانی بەڕێزی زانکۆ، پشتیوانانی زانکۆ، کۆمەککارانی زانکۆو کۆمەاڵنی خەڵک 
کوردستان و شاری سلێامنی بکەم ، کە بەبێ هاوکاری وپاڵپشتیی  ئەوان ، نەماندەتوانی ئەم سەرکەوتنە بەدەست 
بهێنین ، هیوادارین هەموان بتوانن وەک ١٠ ساڵی ڕابردوو بەردەوامنب لەپشتگیریکردمنان بۆ دەستەبەرکردنی 

منونەیەکیسەرکەوتوتر و زۆر باشرتی خوێندنی بااڵ لەناوچەکەدا.

د. بەرهەم ساڵح

دامەزرێنەری زانکۆی ئەمریکی

پیرۆزبایی یادی ١٠ساڵە !

دامه زراندن



ساڵی  )٢٠٠٦(، دکتۆر    به رهه م   ساڵح  -  سەرۆکی پێشوی 

بەئامانجی   بنیادنانی   کوردستان،  هەرێمی  حکومەتی 

 دامه زراوه یه كی   زانكۆیی   قازانج   نه ویست    لەخزمەتی 

هەرێمی  كوردستان   و   عێراق   و   ناوچه كه    به  گشتی 

ئەمریکی  زانکۆی  دامەزراندنی  بەرەو  نا  هەنگاوی 

لەسلێامنی.  ئامانج  له دامەزراندنی ئەم   زانكۆیه  بریتیبو 

په یوه ندیی   لەپەرەپێدانی  بیركردنه وه ی   ره خنه گرانه  ، 

گیانی   پیشه یی،  بەرزی   کۆمەاڵیەتی ،  ره وشتی 

 هاونیشتامنێتی  و   كه سایه تیی   راستگۆ . 

و  به   پاڵپشتیی   حكومه تی   هه رێمی   كوردستان 

 باڵوێزخانه ی   واڵته    یه كگرتوه كانی   ئه مریكا   له   به غدا  و  

و   خودی   دامه زرێنه ر،   كۆمپانیاكانی   كه رتی   تایبه ت 

هەروەها  به   هاوكاریی   هەندێک کەسی  پێشكه وتوخواز 

له   شێوازی   هەر   داهێنه ر  زانکۆیەک  دامه زرێرنا  نه ك      ، 

لەمامەڵەو  جیاواز  بەڵکو   دا هێنەرو   وانه    گوتنه وه دا، 

و  ئایینی  جۆراوجۆرە  لەگەڵ  پێکهاتە  هەڵسوکەوت 

هەموان  کە  بەجۆرێک  نه ته وەییه کانی   ناوچەکەدا، 

بەدامەزراوەی خۆیانی بزانن و هەست بەئاسودەیی و 

دڵنیایی بکەن لەئاستیدا.

دامەزراوەیەکی سەربەخۆی قازانج نەویستە، 
بەئامانجی بەرەوپێشربدنی خوێندنی بااڵ

دامه زراندن

بەڕێز سەرۆککۆماری پێشوی عێراق - جەالل تاڵەبانی، 

لەگەڵ زاڵامی خەلیلزاد -  باڵوێزی   پێشوتری   واڵته   

 یه كگرتوه كانی   ئه مریكا   له   عێراق و دکتۆر بەرهەم ساڵح 

- دامەزرێنەری زانکۆ، لەئاهەنگی دانانی بەردی بناغەی 

زانکۆدا 



وه كو   ده زگایه كی   قازانج   نه ویست ،  زانكۆی   ئه مریكی  

به  هاوكاریی    دەبەستێت   له   سلێامنی،   به رده وام   پشت 

 تاكه  کەسەكان   و   رێكخراوه كان    له  پێناوی   دەستەبەركردنی  

 په روه رده یه كی     منونەیی    كاریگه ر   له   ناوچه كه دا. 

بەهۆی     به شێكی   زۆری   ده ستكه وته كانی  زانکۆ، 

لەسه ره تای  هێرنانەدی  كه     هەر   ئه و   هاوكارییانه وه  

دامودەزگای  و  کەسایەتی  دامەزراندنیەوە،   لەالیەن 

مام  بەڕێز  بەخرشان،   لەوانە:  پێی  جۆراوجۆرەوە 

عادل  -   سه رۆكکۆماری    پێشوی   عێراق   ،  دکتۆر  جەالل 

جێگری       پێشوتری   سەرۆککۆماری   - عەبدوملەهدی 

سه رۆكی   حكومه تی    - بارزانی  نێچیرڤان  عێراق،   بەڕێز 

-  باڵوێزی   خەلیلزاد  زاڵامی  بەڕێز   هه رێمی   كوردستان، 

 پێشوتری   واڵته    یه كگرتوه كانی   ئه مریكا   له   عێراق، 

 هه وڵه كانی   ئه وان   له گه ڵ   ئەو هاوکارییە    داراییانەی کە  

 حكومه تی   هه رێمی   كوردستان   و   واڵته    یه كگرتووه كانی  

 ئه مریكا   و   ئیتاڵیا،  شانبه شانی   هەندێک    كۆمپانیای  

بون  کرد،  دابین  زانکۆکەیان  بۆ    جیهانی   و   خۆماڵی، 

به  هۆی   گه شه سه ندنی   خێرای   زانكۆکە.

 

ناشتنی یەکەم کۆمەڵە درەخت لەحەرەمی نوێی زانکۆدا



سلێامنی،  نێودەوڵەتیی  فڕۆکەخانەی  لەنزیک  هەڵکەوتوە  لەبەرزاییەکدا  لەسلێامىن،  ئەمریکى  زانکۆى 
لەسەر رێگەی نێوان )کەرکوک – سلێامنی(. ئەو زەوییەی زانکۆی لەسەر بنیادنراوە، بەشی دەستەبەرکردنی 
سەرجەم پێداویستییە فێرکاری و پەروەردەیی و کۆمەاڵیەتیەکانی کۆمەڵگە فێرخوازیەکەی زانکۆ دەکات 
لەئێستاو لەداهاتوشدا. زانکۆی ئەمریکی لەسلێامنی، یەکەمجار لەجێگەیەکی بچوکرتدا کرایەوە کە کەوتبوە 
بۆتە  ئەمڕۆ  بەاڵم  هەبو،  ی   ) )پۆلی جواڵو  هەندێک  و  کارگێڕی  بینای  یەک  تەنها  شارەوە،  ناوجەرگەی 

یەکێک لەدامەزراوە زانکۆییە هەرە باشەکان لەعێراقدا.

حەرەمی نوێی زانکۆی ئەمریکی لەسلێامنی کە لەسەر زەوییەکی پان و پۆڕی ١٦٩ هێکتاری بنیادنراوە، 
بینایەکی کارگێڕی و یەکێکی ئەکادیمی و زیاتر لەپەنجا دانە پۆلی تێدایە، بەداتاشۆو تاقیگەی کۆمپیوتەریی 

پێشکەوتو و کتێبخانەیەکەوە کە هەزاران کتێبی ئینگلیزی و کوردی و عەرەبیی تێدایە.

زانکۆ هەروەها کافرتیایەکی فراوان و چەندین هۆڵی یەدەگ کە بۆ چەندین کار دەست دەدەن، لەگەل 
ساڵەیەکی یاریکردن و دو )٢( یاریگای دەرەکی: یەکێکیان بۆ تۆپی دەست و ئەوی تریان بۆ تۆپی پێ، 
دەگرێتەخۆ. جگەلەوە، بینایەکی ئەکادیمیی زیادە، بەچەندین تاقیگەی زۆر پێشکەوتوەوە، لەگەڵ چەندین 
دەزگاو ئامرازی گرنگ، لەوانە: دەزگایەکی چاپکردنی ٣ رەهەند )٣D(، جێگەیەکی تایبەتی بۆ فرۆشتنی 
تاقیکردنەوە،  سەنتەرێکی  مامتاتیک،  و  نوسین  توانای  بەپەرەپێدانی  تایبەت  سەنتەری  چەندین  کتێب، 
سیسەمی   ٤٠٠ هەروەها  زانکۆ  هەن.  لەزانکۆدا  پیشەییەکان،  توانا  پەرەپێدانی  سەنتەرێکی  هەروەها 
نوستنی لەناو بینای بەشی ناوخۆیی فێرخوازان کە لەناو خودی زانکۆدایە، بۆ فێرخوازانی دەرەوەی شار 
دابین کردوەو ئامێزی وااڵیە بۆ هەر فێرخوازێک کە بیەوێت نیشتەجێی ببێت و تیایدا بحەوێتەوە. شوێنە 
خوێندن  بۆ  ئاسودەی  دڵگیرو  کەشێکی  سلێامنیدا،  جوانەکەی  و  رەنگین  شارە  لەناو  زانکۆ  خۆشەکەی 
وایکردوە  هەروەها  بکەن،  یەکرت  تێکەاڵویی  و  لەخوێندن  حەز  بەدڵ  فێرخوازان  وایکردوە  رەخساندوە، 
بەدەم هاتوچۆوە  دڵگەرم  فێرخوازی  بینینی  زانکۆو  بەسەردانیکردنی  دڵخۆشنب  زانکۆکەش  هامشۆکارانی 
لەبەردەم کافرتیاکەی زانکۆدا، یان بەدەم خوێندنەوەوە لەکتێبخانەی زانکۆدا، یان بەدەم پیاسەوە لەهەوای 

پاکی زانکۆدا، یان بەدەم تەماشاکردنی یارییەوە، یاخود بەدەم ژەندنی پارچە مۆسیقایەکەوە.

 زانکۆی ئەمریکی لەسلێامنی، بەهاوکاریی دڵسۆزان گەشەی کردو بو بەم زانکۆیەی کە هەیە، ئەوەبو له ساڵی  
٣٠  ملیۆن   دۆالری   له   كۆمپانیای   ئه فرین   پیئێڵسی   پێبەخرشا  بۆ  فراوانكردنی   ژێرخانەکەی ،   دا،   بڕی   ٢٠١٢  
 به تایبه تی  پرۆگرامی  ئه ندازیاریی  نه وت .  له   كۆتایی   ساڵی ٢٠١٢ دا، كۆمپانیای   گه نه ڵ   ئینێرجیی نێودەوڵەتی    
کە لەبواری وزەدا کار دەکات،    بڕی  ٢٠     ملیۆن   دۆالری   پێبه خشی   بۆ   دابینکردنی بودجەکەی  . له   پاییزی  
 ساڵی  ٢٠١٣ دا   ، تێچوی بینا زیادەکەی   له الیه ن   حكومه تی   ئیتاڵیاوە گیرایە ئەستۆ  . فراوانبونی   زانكۆ   ته نها     
  ژێرخانه کەیی    نه گرتۆته وه  ،   به ڵكو   پرۆگرامه    ئه كادیمیه كانیشی گرتۆتەوە،  ئەوانیش شانبەشانی ژێرخانەکەی 

بەردەوام لەفراوانبون   و   به هێزبوندان .   

فراوانكردنی   ژێرخان



- ٢٠٠٧

حەرەمی نوێی زانکۆ لەکاتی 

دروستکردندا

- ٢٠٠8

بەری باشوری رۆژئاوای زانکۆ

- ٢٠٠٩

حەرەمی زانکۆ لەقۆناغە بەراییەکانیدا 

- ٢٠٠٩

روکاری بینای کارگێڕی



- ٢٠٠٩

دەروازەی بینای ئەکادیمی

رۆژی ئەمڕۆمان

- ٢٠١٢

تەواوبونی حەرەمی نوێی زانکۆ

- ٢٠١٦

بینای ئەکادیمی و بەشی ناوخۆیی فێرخوازان



پڕۆگرامی  سەرکەوتو،  ئەکادیمیایەکی  بنیادنانی  لەڕێی 
ئینگلیزیی متامنەپێکراو، بەرنامەی ئەکادیمیی پێشکەوتو 
ئەمریکی  زانکۆی  فێرخوازانی  جیهان،  ئاستی  لەسەر 

لەسلێامنی ئامادە دەکرێن بۆ داهاتو. 

بۆ  کە  هەبو  فێرخوازی   ١٠ تەنها  سەرەتا  زانکۆیە  ئەم 
بەزمانی  نوسین  پڕۆگرامی  و  ئینگلیزی  زمانی  فێربونی 

ئینگلیزی، دەیانخوێند. 

بەخوێندنی  دەست  بەرلەوەی  فێرخوازەکە،   ١٠ هەر 
زمانی  تاقیکردنەوەیەکی  بەر  خرانە  بکەن،  ئەکادیمی 
ئینگلیزی بۆ ئەوەی بزانرێت توانایان لەزمانی ئینگلیزیدا لە 
چ ئاستێکدایە، پاش ئەوە هەندێکیان خرانە بەر خوێندنی 
زمان )ئێستا بوە بە: پرۆگرامی ئامادەسازیی ئەکادیمی( بۆ 

ئەوەی بتوانن لە قۆناغی ئەکادیمیدا سەرکەوتوبن. 
پرۆگرامێکی  خاوەنی  لەسلێامنی،  ئەمریکی  زانکۆی 
لەسەرەتای  بنەڕەتییە،  پرۆگرامە  ئەم  بنەڕەتییە، 
دامەزراندنی زانکۆوە تا ئێستا بەسەر سەرجەم فێرخوازانی 

زانکۆکەدا گشتێندراوەو چەسپێندراوە.

لەسلێامنی  ئەمریکی  زانکۆی  فێرخوازانی  سەرجەم 
ساڵ  دو  پسپۆڕییان(،  لەبواری  )بەچاوپۆشی 
و  یەکەم  )ساڵی  بەکالۆریۆس  قۆناغی  لەچوارساڵەکەی 
بەسەر  بنەڕەتییەدا  پرۆگرامە  ئەم  لەخوێندنی  دوەم(، 
دەبەن. لەڕێی ئەم پرۆگرامە بنەڕەتییەو ئەو وانانەوە کە 
فێرخوازان  دەگوترێنەوە،  پرۆگرامەدا  ئەم  لەچوارچێوەی 

دەکرێنە خاوەنی باکگراوندێکی رۆشنبیریی فراوان.

پەرەسەندنی   پرۆگرامی   ئه كادیمی
پڕۆگرامی ئەکادیمیی زانکۆی ئەمریکی لەسلێامنی، ئامانجی ئەوەیە فێرخوازان  بەپێی  

بەرنامەیەکی پڕۆفیشناڵ ئامادە بکات، بەجۆرێک کە بتوانن لەداهاتودا ببنە کەسانی رابەرو 

خاوەن هزرو کاریگەر لەکۆمەڵگەدا.

پێشانگای تەکنەلۆجیای زانیاری ٢٠١٦

هۆڵی وانەبێژی



ئامانجی یەکەم لەچەسپاندن و گشتاندنی ئەم پرۆگرامە بنەڕەتییە بەسەر فێرخوازانی زانکۆکەدا، سەرباری 

ئەو پرۆگرامە پسپۆڕییەی کە هەڵیدەبژێرن، ئەوەیە کە: بکرێنە خاوەنی بنەماو باکگراوندێکی مەعریفیی 

ببنە  و  بکەن  تەواو  پسپۆڕیەکەیاندا  لەبوارە  خوێندنەکەیان  شێوە  بەباشرتین  بتوانن  ئەوەی  بۆ  فراوان، 

لەڕێی  ئەمە  بێگومان  کە  کۆمەاڵیەتییاندا  و  پیشەیی  لەژیانی  سەرکەوتو  بەرجەستەو  پیشەوەرانێکی 

گشتاندنی پرۆگرامە بنەڕەتیەکەوە دێتەدی.

ئامانجی دوەم لەچەسپاندن و گشتاندنی ئەم پرۆگرامە بنەڕەتییە بەسەر فێرخوازانی زانکۆی ئەمریکیی 

فێرکارییە  پرۆسە  ئەو  لەڕێی  بکرێت،  دەستەبەر  فراوان  فێرکاریی  پرۆسەیەکی  کە:  ئەوەیە  سلێامنیدا 

ببنە  فێرخوازان  ئەوەی  بۆ  بکرێتەوە،  بچوک  و  تەسک  زانستیەکان  پسپۆڕییە  نێوان  سنوری  فراوانەوە، 

خاوەنی بڕوانامەیەک کە لەژیانی وەزیفی و پیشەیی و کۆمەاڵیەتییاندا کەڵکیان بگرێت، لەبەر ئەمەیە 

بڕیاری  خۆیدا،  لیرباڵیەکەی  فێرکارییە  و  پەروەردەیی  رێبازە  لەچوارچێوەی  سلێامنی،  ئەمریکیی  زانکۆی 

لەسەر گشتاندنی کۆمەڵێک وانەی بنەڕەتی داوە لەبوارگەلی: زانستە مرۆییەکان، زانستە کۆمەاڵیەتیەکان، 

مامتاتیک و زانستی رسوشتی، بۆ ئەوەی فێرخوازان ببنە خاوەنی بەهرەیەکی وەها کە وا بکات پرۆسەی 

فێربون پرۆسەیەکی بەردەوام و سودمەندبێت بەدرێژایی ژیان. زانکۆی ئەمریکی لەسلێامنی، بەردەوام 

لەهەوڵی دەستەبەرکردنی بەشی تازەی خوێندندا بوە، لەو چوارچێوەیەدا بەشی ئەندازیاری و ئینگلیزی و 

رۆژنامەگەریی دامەزراند. 

رۆژی دەرچوان ٢٠١٥



زانکۆ  لەگەڵ  بوە  زانستیدا  شەراکەتی  دروستکردنی  لەهەوڵی  هەمیشە  هەروەها  ئەمریکی  زانکۆی 

ئەمریکی  زانکۆی   : لەوانە  شەراکەتەوە،  بچێتە  دانەیەکیاندا  چەند  لەگەڵ  توانیویەتی  جیهانیەکانداو 

ئەنجلوس،  لۆس  کالیفۆرنیا،  زانکۆی  ڤێنیسیا،  کافاسکار  زانکۆی  یاسا،  ستانفۆردی  لەبەیروت، خوێندنگای 

زانکۆی کۆلۆرادۆ. زانكۆی ئەمریکی لەسلێامنی ، ساڵی ٢٠١٢، لەالیەن  وه زاره تی   خوێندنی   بااڵو توێژینەوەی 

زانستیی  حكومه تی   هه رێمی   كوردستانەوە،   خرایە ریزی زانکۆ تایبەتییە  پله    یه كەکانی هەرێمی کوردستانەوە. 

بەالی  لێوەشاوە  بەهرەمەندو  راکێشانی  فێرخوازانی  لەسەر  به رده وامن   پرۆگرامه    ئه كادیمییه كانی   زانكۆ ، 

زانکۆدا،  له سه رتاسه ری   واڵته وه .   

زانکۆی ئەمریکی لەسلێامنی، پاش کۆششێکی زانستیی گەورە، مانگی شوباتی ٢٠١٧، متامنەی وەزارەتی 

خوێندنی بااڵو توێژینەوەی زانستیی حکومەتی عێراقی بەدەست هێنا، بەمەش بو بەیەکەم زانکۆی ئەهلی 

لەهەرێمی کوردستان کە متامنەی حکومەتی عێراق بەدەست بهێنێت. هەوەها )دەستەی متامنەبەخشین 

بەپرۆگرامەکانی ئینگلیزیی سەر بەواڵتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا - CEA( کە دەستەیەکی پسپۆڕە لەبواری 

لەوەزارەتی  متامنەی  و  ئەمریکا(  دەرەوەی  )لەئەمریکاو  ئینگلیزی  بەپرۆگرامەکانی  متامنەبەخشیندا 

)ئامادەسازیی  بەپرۆگرامی  بەخشیوە  متامنەی  وەرگرتوە،  ئەمریکا  یەکگرتوەکانی  واڵتە  پەروەردەی 

ئەکادیمی APP( ی زانکۆی ئەمریکی لەسلێامنی، بۆ ماوەی ٥ ساڵ )لەنیسانی ساڵی ٢٠١٥ ەوە بۆ نیسانی 

ساڵی ٢٠٢٠(.

 

پرۆگرامی )ئامادەسازیی ئەکادیمی APP( ی زانکۆی ئەمریکی لەسلێامنی، لەئاستێکی بەرزدا داڕێژراوەو 

بەڕێوەدەبرێت، متامنەوەرگرتنەکەی نیشانەی ئەوەیە رەچاوی ئەو ستانداردو پێوەرە نێودەوڵەتیانەی تێدا 

کراوە کە لەالیەن وەزارەتی پەروەردەی ئەمریکاوە داڕێژراون. زانکۆی ئەمریکی لەسلێامنی، حاڵی حازر 

لەهەوڵدایە بۆ بەدەستهێنانی متامنەی هەمیشەیی )NEASC(. وێڕای    پرۆگرامەکانی   به كالۆریۆس،   زانكۆ    

 پرۆگرامێكی   ماسته ری   هه یه    لەبواری کارگێڕیی  كاردا   كه    متامنەی   حكومه تی   هه رێمی   كوردستانی بەدەست 

هێناوە    )وه كو   پرۆگرامێكی   پیشه یی(.  

ئه م   پرۆگرامه، بوار   دەداتە فێرخواز    پسپۆڕی    به ده ست   بهێنێت   له   دارایی   ،به ڕێوه بردنی   پرۆژە ، هەروەها 

سەرکردایەتیکردن   به  هۆی ئەوه وه    توانای خۆی  زیاتر   گه شه    پێبدات و   فێری چەندین کاری گرنگ ببێت، 

لەوانە،  هونەری دانوستاندن.    



هەبو.  فێرخوازی   ١٠ تەنها  خوێندن(  یەکەمی  ساڵی  )واتە   ٢٠٠٧ ساڵی  لەسلێامنی،  ئەمەریکی  زانکۆی 

لەساڵی دوەمدا ٤٥ فێرخوازی وەرگرت کە لەناوچە جۆراوجۆرەکانی عێراقەوە رویان تێکردبو، 

تا کۆتایی ساڵی خوێندنی ٢٠٠٩-٢٠١٠ زیاتر لە ٥٠٠ فێرخواز لە بەشە جیاوازەکانی زانکۆدا دەیانخوێند. 

خاوەنی  لەسلێامنی،  ئەمەریکی  زانکۆی  فێرخواز   ١٦٠٠ سەروی  بۆ  هەڵکشاوە  ژمارەکە  حازر  حاڵی 

قەوارەیەکی فێرخوازییە کە دەوڵەمەندە بەفرەچەشنیی رەگەزی، نەتەوەیی و ئایینی. 

لەسەدا سی و پێنجی ٪٣٥ فێرخوازانی زانکۆکە لەڕەگەزی مێیینەن. لەسەدا بیستیان ٪٢٠ عەرەبی عێراقین 

)بەدرێژایی تەمەنی زانکۆکە تا ئێستا، بەوجۆرە بوە(. زانکۆی ئەمەریکیی سلێامنی، بەشانازییەوە ئامێزی 

کۆمەاڵیەتینب:  چینێکی  نەتەوەو  و  ئایین  بەهەر  سەر  بەهرەمەند،  لێوەشاوەو  فێرخوازانی  بۆ  گرتۆتەوە 

سوننە، شیعە، کورد، عەرەب، تورکامن، ئێزدی، کریستیان و زەردەشتی.

فرەچەشنیی فێرخوازانی زانکۆی ئەمریکیی سلێامنی، منونەیەکی زۆر باش دەربارەی پێکەوەژیان پیشانی 

پاشخانی  لەڕوی  نێوانیان  جیاوازیی  وێڕای  مێ،  و  نێر  کە  بەوەی  دەدات،  جیهان  ناوچەکەو  و  واڵتەکە 

فکری و دنیابینییەوە، دەتوانن پێکەوە بژین و هاوکاری یەکرتبن. قەوارە فێرخوازیەکەی زانکۆی ئەمریکیی 

سلێامنی، بەهۆی کۆمەککارە بەخشندەکان و مینحەکانی خوێندن 

لەدامودەزگاکان و کەسەیەتیەکانەوە، بەم ئەندازەیەی کە هەیە 

فراوان بوە. 

گەورەی  ساڵی   ئه كادیمیی         ٢٠١٣ - ٢٠١٢   زانكۆکە    گوژمێکی 

بەخۆوە بینی، لەو ساڵەدا، ئۆفیسی   وه رگرتنی فێرخوازان،      زۆرترین  

كه    کرد   رێژە ی   وه رگرتنی   فێرخوازانی      لە مێژوی   خۆیدا   تۆمار 

 بریتی بو   لە ٣٥٠  فێرخوازی   لێهاتو   .

،   زانكۆکە   هاوكارییه كی   دارایی   له مانگی   ئه یلولی   هه مان   ساڵدا 

 گه وره ی   له   حكومه تی   هه رێمی   كوردستانه وه    پێبەخرشا  كه   

لەساڵی  ئەکادیمی  لێوەشاوەیی  دا   به رنامه ی    مینحەی   یارمه تیی 

زیاد كردنی وەرگرتن و بەرفراوانی
ژمارەی فێرخوازان هەڵکشاوە بۆ سەروی ١٦٠٠ کەس کە خەڵکی سەرجەم ناوچەکانی عێراقیان تێدایە



هۆیەوە  هاوكاریی   بکات،   بەو  جێبەجێ  ٢٠١٣    دا 

فێرخوازی   لێهاتوی   كرد   )له سه ر    دارایی   چەندەها 

 بنه مای   لێوەشاوەیی   زانستی(.  

توانیبوی   سلێامنی،   لەوەوبەریش  ئەمریکیی   زانكۆی 

ئەو       به رنامه ی   له و   جۆره    جێبەجێ   بكات،    له ڕێی 

 هاوكارییە   داراییانەوە کە   لەالیه ن کەس و دامودەزگای 

مینحەی خوێندن  لەوانە:  کرابون  پێشکەشی      تره وه  

یەکگرتوەکانی  ویالیەتە  دەرەوی  وەزارەتی  لەالیەن 

و  ناوەڕاست  خەڵکی  فێرخوازی   ٢٠ )بۆ  ئەمریکاوە 

خواروی عێراق، بەمەبەستی تەواو کردنی خوێندنی 

زانکۆیی لەزانکۆی ئەمەریکیی سلێامنی بەپشتگیریی 

دارایی تەواوەوە، خولی ٢٠١٠ - ٢٠١٦(. 

لەبەغداد،  ئەمەریکا  باڵێۆزخانەی  ئێستاش  تا 

دەزگای  و  دام  و  کەسایەتی  چەندین  هەروەها 

هەرێمی  و  عێراق  دەرەوەی  لەناوخۆو  تایبەت، 

)کۆمەکی  لەبەخشینی  بەردەوامن  کوردستان، 

پێویستی(،  )بەپێی  زانکۆکە  بەفێرخوازانی  خوێندن( 

ی  کەمایەتیەکان(  نەتەوەییە  پێکهاتە  )بۆ  هەروەها 

ناو زانکۆ.

بەردەوامن  زانکۆ،  ئەکادیمەکانی  پرۆگرامە 

لێوەشاوەی  بەهرەمەندو  فێرخوازانی  لەڕاکێشانی 

زانکۆکەدا،  بەالی  بەرز  بەهای  و  ئامانج  خاوەن 

لەسەرجەم ناوچەکانی واڵتەوە.
فێرخوازانی زانکۆ لەگەشتێکی زانستیدا  سەردانی کۆشکی سپی دەکەن

فێرخوازێک موحازەرە  پێشکەش دەکات

ژوری هاوبەش لەگەڵ زانکۆی هارڤارد



به ئامانجی   په ره پێدانی   کاروبارە ئیدارییه كانی،   زانكۆی ئەمریکیی سلێامنی،  مانگی ئەیلولی ساڵی ٢٠١٢، 

ئەنجومەنی  ئه میندارانی زانکۆی  پێکهێنا، کە  شاره زاترین   كه سایه تییه كانی   بواری   په روه رده ی گرتۆتەخۆ ،  

 له گه ڵ   هەندێک كه سایه تیی   تری   دیار  .    ئه م   ئەنجومەنه     ،    رێنوێن و   سەرپەرشتیاری    زانكۆکەیە . 

لەمانگی ئابی ساڵی ٢٠١٦ دا، ئەنجومەنی ئەمینداری زانکۆ، پڕۆفیسۆر )بروس واڵکەر فێرگەسن( ی وەک 

سەرۆکی زانکۆ دەستنیشان کرد. لەهەمان ساڵدا، )د.جیڵ دێربی( ی وەک سەرۆکی ئەنجومەن هەڵبژارد 

)وەک شوێنگرەوەی سەرۆکی پێشوی ئەنجومەن و دامەزرێنەری زانکۆکە - د. بەرهەم ساڵح، کە لەساڵی 

٢٠٠٧ ەوە لەو پۆستەدا خزمەتی زانکۆکەو فێرخوازانی زانکۆکەی دەکرد(.

گەشەسەندنی زانکۆ لەڕوی کارگێڕییەوە: 
ئه م   ئەنجومەنه،     رێنوێن و   سەرپەرشتیاری    زانكۆکەیە.

ئەندامانی بۆردی زانکۆی ئەمریکی لەعێراق - سلێامنی



بەردەوام ژماره یه كی   زۆر   له  فێرخوازانی زانکۆی 

لەسلێامنی،    سه رقاڵی        چاالكیی    ئەمریکی 
 خۆبه خشانه و   یارمه تیدانی    كۆمه ڵگەو   راهێنانی  

 هاوینه و   وه رزش  و   هونه رن.

لەگەڵ  تێدایە،  تیپی   وه رزشیی   باسكه   ی  زانكۆ ، 
ژنان   و   پیاوان(،  هەروەها  تیپی   تۆپی   پێ   )بۆ 
٢٠   یانه و   كۆمه ڵه ی   جیاجیا  كه    لە     زیاد 
 سه رجه میان   له الیه ن   فێرخوازانه وه    دامه زرێرناون  
 و   به ڕێوه دەبرێن،   وه كو: یانەی    دیبه یت،  یانه ی  

 خوێندنەوە، یانەی شەترەنج و … هتد.  

لەسلێامنی،  ئەمریکی  زانکۆی  فێرخوازانی 
باڵوکراوەیەکن  به ناوی   خاوەنی  جگەلەوە، 
٢٠١١     ەوە   زەڤۆیس ) ده نگ(  كه    له ساڵی  
بەردەوامە،  فێرخوازانی   زانكۆ   هەروەها 
به شدارییان   له چه ندین   پێشبڕكێ   و   كۆنفرانسی  

 نێوده وڵه تیدا  كردوه ،  له وانه :
 ) Hult Global Case Challenge (  و  
   ) Iraqi  ) Microsoft Imagine Cup (و 

  Young Leaders Exchange Program ( 
فێرخوازانی زانکۆی ئەمریکی، بەوە نارساون کە 
کات و بەهرەی خۆیان لەگەڵ کەسانیرتدا دابەش 

دەکەن، لەڕێی بەرنامەو کاری جۆراوجۆرەوە. 

هاندانی   چاالكیی   فێرخوازی:  
هاوشان له گه ڵ   فراوانبونی   زانكۆکە،      چاالكییه  فێرخوازیەكانیشی    رویان لەهەڵکشان و فراوانبون کرد .  

فێرخوازانی زانکۆی ئەمریکی لەعێراق - سلێامنی ، بەشداریی کێبەركێی 

نێودەوڵەتیی هۆلت دەکەن لەواشننت دی سی - ٢٠١٣ 

فێرخوازانی بەشدار لەکاسی مایکرۆسۆفت بۆ خەیاڵسازی لەهەولێر - ٢٠١٢



زانکۆکە،  فێرخوازانی  دا،   ٢٠١٦ پایزی  لەوەرزی 

بۆ  تەرخانکرد  کاتژمێریان   ٢٠٠٠ لە  زیاتر 

خزمەتکردن. 

زانکۆی  فێرخوازانی  رابردو،  ساڵی   ٢ بەدرێژایی 

پشوی  بەسەربردنی  لەجیاتیی  ئەمەریکی، 

بەهار(  پشوی  )جێگرەوەی  بەرنامەی  بەهار، 

خۆبەخش،  بەشێوەی  تیایدا  کە  بەڕێوەدەبەن، 

وانە  دهۆک،  لەپارێزگای  ئاوارەکان  لەکەمپی 

بەئاوارەکان دەڵێنەوە.

زانكۆی ئەمریکی لەسلێامنی،    پابەندە    بەبەڵێنی 

پێگه یاندنی   سه ركرده و   کەسانی  بۆ  خۆیەوە 

چوارچێوەیەدا  هه ماهه نگیی  پێشه نگ،    لەو 

   له گه ڵ   چه ند   رێكخراوێكی   ناوخۆیی   و  

لەوانە:   دامه زراوه ی   عێراق    کردوە،   نێوده وڵه تی 

   پرۆگرامی   گه شه پێدانی   نه ته وه    یه كگرتوه كان، 

 یوئێن   دی   پی، بەئامانجی    دابینكردنی   راهێنانی  

 پێویست   له  زانكۆ.  

 دروشمی   زانكۆ   بریتییه    له    )ئه مڕۆ   فێرببه ،  

 سبه ی   رابەر به (،  هه ربۆیه     بەردەوام    رێوشوێنی  

 پێویست   دەگرێتەبەر    بۆ   هاندانی   چاالكیی   

 فێرخوازی. 

یانەی میوزیکی رۆژهەاڵتی

پێشبڕکێی یانەی شەترەنج

بەشداریی یانەی دراما لەدامەزراوەی کیفین سبیسی ، منایشێکی 

شانۆیی لەشاریقە - ٢٠١٥



  مانگی   حوزه یرانی   ساڵی  ٢٠١٢،   زانكۆ   یه كه م   ئاهه نگی   ده رچونی      سازكرد ، لەو ئاهەنگەدا ٣٧         فێرخواز 

   به٠ ١     فێرخوازە   وه رگیراوه کەی سەرەتای دامەزراندنی  زانكۆوە،   بڕوانامه ی   به كالۆریۆسیان   له   به شه كانی  

هه ر   له هه مان   ئاهه نگدا  ٣٧    وەرگرت  ،    کارگێڕیی   كار،   ته كنۆلۆجیای   زانیاری   و   دیراساتی   نێوده وڵه تی، 

فێرخوازی   تر   بڕوانامه ی   ماسته ریان   لەکارگێڕیی   كاردا  وه رگرت.  

 

مانگی ئایاری ساڵی ٢٠١٣، زانكۆ   دوه م   ئاهه نگی   ده رچونی    سازكرد،    به   ئاماده بونی   نزیكه ی   هه زار   كه س  

-  سه رۆكی   حكومه تی   هه رێمی   بارزانی  کێچیرڤان  بەڕێز   له  کەسوکاری   فێرخوازان   و   میوان   و   هاوڕێیان، 

تیایدا     ٤٥    فێرخواز   بڕوانامه ی   به كالۆریۆسیان   وه رگرت   کە  تایبه تیی   ئاهه نگه كه    بو   كوردستان ،  وتاربێژی 

 ،لە به شه كانی :   کارگێڕیی   كار،   ته كنۆلۆجیای   زانیاری   و   دیراساتی   نێوده وڵه تی . 

ئەمریکی  زانکۆی  بۆ  سەردانێکی  لەپاش  ئەمریکی،  ناوداری  رۆژنامەنوسی  و  نوسەر   - فریدمان  تۆماس 

لەسلێامنی، لەوتارێکدا کە لەنیۆیۆرک تایمز باڵوبوەوە، دەرچوانی مانگی پێنجی ساڵی ٢٠١٤ ی زانکۆی 

ئەمریکیی سلێامنیی بە »باشرتین ھیوای عێراق« لەقەڵەم دا.

دەرچوی   ٦٥٠ لە  زیاتر  ئەمریکی  زانکۆی 

کارکردنن  سەرقاڵی  زۆربەیان  ھەیە، 

لەناوچە جۆراوجۆراکانی عێراق و ھەرێمی 

ئەمریکیی  زانکۆی  دەرچوانی  کوردستان. 

رێکخراوە  دامەزراوەو  لەالیەن  سلێامنی، 

کۆمپانیا  هەروەها  نێودەوڵەتییەکان، 

ناوخۆییەکانەوە،  و  دەرەکی  پیشەییە 

دەرچوانی  لەسەرە،  خواستیان  بەردەوام 

لەکەرتی  بەزۆری  ئەمریکی،  زانکۆی 

تایبەتدا کار دەکەن. 

پێگەیاندنی   ده رچوی   وابه سته و   دڵسۆز   : 
ده رچوانی   زانكۆی   ئه مریكی   لەسلێامنی ، مایەی    شانازیی    زانكۆن.  



بەپێی ڕاپرسییەک کە ساڵی ٢٠١٦ ئەنجام دراوە، لە سەدا 8٢ ی دەرچوانی زانکۆی ئەمریکیی سلێامنی، 

لەکۆمپانیا پێشەنگەکانی ھەرێم، خەریکی کارکردنن، یان لەزانکۆ ناودارەکانی ئەمریکاو ئەوروپا خەریکی 

تەواوکردنی خوێندنی بااڵن. دەرچوانی زانکۆی ئەمریکیی سلێامنی، لەالیەن »سەنتەری رێکخستنی کار« 

ەوە پشتگیری دەکرێن کە لەم چەند ساڵەی دواییدا چاالکییەکانی فراوان کردوە.

کاری ئەم سەنتەرە بریتییە لە: راهێنانی فێرخوازان لەسەر نوسینی سیڤی و خۆئامادەکردن بۆ چاوپێککەوتن 

لەگەڵ خاوەنکاران بۆ پەیداکردنی کار. سەنتەری رێکخستنی کار، پەیوەندیی لەگەڵ زۆربەی کۆمپانیاکانی 

عێراق و ھەرێمی کوردستان هەیە. 

ئەم سەنتەرە، لەساڵی ٢٠١٢ ەوە تا ئێستا، سااڵنە دیدارێک رێکدەخات بۆ ناساندنی دەرچوانی زانکۆو 

خاوەنکاران بەیەکرت، بەمەبەستی رەخساندنی هەلی کار بۆ دەرچوان. 

ئاهەنگی دەرچون - ٢٠١٤



زانكۆی   ئه مریكی   له   سلێامنی  ، بۆ ئەو مەبەستە، چەندین سەنتەرو پەیامنگەی دامەزراندوە، کاتێک لەکەمپە 

کۆنەکەیدابو ئەم پەیامنگەو سەنتەرانەی دامەزراند:    په یامنگەی بەین نەهرەین،     سەنتەری میزۆپۆتامیای  

 كۆن، سەنتەری   لێكۆڵینه وه    هه رێمییه كان   سەنتەری   لێكۆڵینه وه ی   ئاشتی   و   ئاسایش.  

لەسلێامنی،    كۆنفرانسێکی   ئەمریکی  ،   زانکۆی  دوابه دوای   گواستنه وه شی    بۆ   كەمپه    تازه کەی   ئێستای 

 نێوده وڵه تیی      سازدا،   له ژێر   ناونیشانی   )ئازادی   و   دیموكراسی   و   پێشهاته    تازه كانی   رۆژهه اڵتی   ناوه راست  

لەوانە:  کرد،  تێدا  بەشدارییان  نێودەوڵەتی  و   پسپۆڕی  گەورەبەرپرس   و   باكوری   ئه فریقا(،   كه    چەندین 

ئەمریکا  پێشوی  باڵیۆزی   - ھیڵ  کریستۆفەر  هەروەها،  ستاندفۆرد،  لەزانکۆی  دایمۆند  الری  پڕۆفیسۆر 

لەعێراق، توێژینەوەکان بەئامادەیی فێرخوازان، مامۆستایانی زانکۆی ئەمریکی، خاوەنکاران، چاالکوانانی 
مەدەنی، هەروەها کاربەدەستانی حکومی، پێشکەشکران.

بره ودان بەتوێژینەوەی زانستی:  
زانکۆی ئەمریکی،  ئەو توێژینەوانە هاندەدات کە دەتوانن ببنە سەرچاوە بۆ بڕیارسازانی  ھەرێمی 

کوردستان و عێراق و ئەمریکا و جیھان بەگشتی.

دیداری سلێامنی - ٢٠١٦



له گه ڵ   ده ستپێكی   ساڵی  ٢٠١٣،       هەروەها  زانکۆ 
 ناوەندێكی   تازه ی   لێكۆڵینه وه ی   دامه زراند   به ناوی  
 )په یامنگەی   توێژینەوە   هه رێمی   و   نێوده وڵه تییەکان  

  -ئایرس(.

په یامی   سەنتەرو   )ئایرس(   درێژەپێدەری    کارو 
پەیامنگه كانی پێش خۆیەتی و لەسەر میراتیی ئەوان 
)واتە لەسەر میراتیی: سەنتەری  میزۆپۆتامیای   كۆن، 
 سەنتەری   لێكۆڵینه وه    هه رێمییه كان ،  سەنتەری 

لێكۆڵینه وه ی   ئاشتی   و   ئاسایش( دامەزراوە .

)ئایرس(  حاڵی حازر بوە    به   پێشه نگ   له   مەیدانەکەداو 
ئیش لەسەر :   وزه ،    سیاسه تە   ئیقلیمیه كان ،     ئاسایش  

 و   گه شه سه ندنی   ئابوری   و   جێنده ر، دەکات.  

٢٠١٣  دا،   ئایرس   یه كه م   له  مانگی   ئاداری   ساڵی 
 دیداری   سااڵنه ی   خۆی   رێكخست   كه    چه ندین  
 كه سایه تی   ئه كادیمی   و   شاره زاو   بڕیاربه ده ستی 
   له سه رتاسه ری   جیهان   و   ناوچه كه وه    كۆكرده وه، 
جیۆپۆڵیتیکی  »گۆڕینی     بۆ   گفتوگۆكردن   له سه ر 
لەسەرەتای  دیدارە،  ئەم  ناوەڕاست«.  رۆژھەاڵتی 
لەگرنگرتین  یەکێکە  ئێستا،  تا  دامەزراندنییەوە 
تێیدا  کە  کوردستان،  ھەرێمی  روداوەکانی 
سەر  دەخرێتە  دەست  کراوەدا  لەژینگەیەکی 

پرسیارە ئاڵۆزەکان.
 

دیداری  پێنج  ئێستاوە،  دیدارەی  بەم  )ئایرس(، 
ساڵ  لەدوای  ساڵ  کە  سازداوە،  سەرکەوتوی 
کەسانی  بەبەشداریی  هەڵدەکشێت،  بەرەوسەرتر 
ناوخۆیی و نێودەوڵەتی، لەڕۆژنامەنوس و نوسەرو 

توێژەری پسپۆڕ.

پاراستنی رابردو - کۆنگرەیەک بەهاوبەشی لەگەڵ زانکۆی ئۆکسفۆردو 

بەسپۆنسەریی نێردەی یەکێتیی ئەوروپا لەعێراق

مێزگردێکی پەیامنگەی )توێژینەوە هەرێمی و 

نێودەوڵەتیەکان( ی زانکۆ

زانکۆو رێکخراوی UNHCR پێکەوە بەهاوبەشی 

لەپێشوازیی رۆژی جیهانیی پەنابەراندا ٢٠١٥



مەدەنیی  کەمپینی   )٢( دو   ،٢٠١٢ هاوینی 

)عێراق  بەسەرپەرشتیی  سازکرد،  گەنجان  بۆ 

فاوندەیشن(، کە زیاتر لە ١٠٠ فێرخواز لەناوچە 

کرد  تێدا  بەشدارییان  عێراقەوە  جۆراوجۆرەکانی 

لەسلێامنی(  ئەمریکیدا  زانکۆی  کەمپی  )لەناو 

راهێنانی  بەمەبەستی  هەفتە،  یەک  ماوەی  بۆ 

و  مەدەنی  کاری  لەبواری:  بەشداربوان 

رۆژنامەوانی و رێبەرایەتی.

سازکرد،  تری  چاالکیەکی   ،٢٠١٢ نیسانی  مانگی 

ناونیشانی  لەژێر  لەدیدارێک  بریتیبو  کە 

نزیکەی  بۆ  کوردستان(،  گەنجانی  )پیشانگەی 

لەو  ئەوەی  بۆ  زانکۆ،  لەدەرچوانی  کەس   ٢٠٠

رێیەوە فرستیان بۆ بڕەخسێنێت ئاشنایی لەگەڵ 

بەو  و  بکەن  دروست  ناوچەکە  کۆمپانیاکانی 

هۆیەوە دەستیان لەکارێک گیر ببێت. 

هەمان ساڵ، هەلێکی بۆ کچانی تەمەن ١٤ - ١8 

توانا  پەرەپێدانی  بەمەبەستی  رەخساند،  ساڵ 

وەرزشییەکانیان. 

زانکۆی  کچانی  باسکەی  تیمی  ترەوە،  لەالیەکی 

بەھاوکاریی   ٢٠١٦، ساڵی  سلێامنی،  ئەمریکیی 

 ،)IOM( کۆچ  نێودەوڵەتیی  رێکخراوی 

بەشداریی گەشتێکی وەرزشیی کرد بەرەو کەمپی 

ئاوێتەبون لەگەڵ کۆمەڵگا:
زانکۆی ئەمریکیی سلێامنی ، چاالكانە لەخزمەتدایە  بۆ بنیاتنانی کۆمەڵگەیەکی  باشرت.

بەشداربوانی )پێشانگەی پیشەیی( ی سااڵنەی زانکۆ

تیپی باسکەی ژنان



بەمەبەستی  کوردستان،  لەباکوری  ئاوارەکان 

جێندەرو  لەبواری  هوشیاری  باڵوکردنەوەی 

پەیوەندیی کۆمەاڵیەتی و وەرزشدا. 

زانکۆی  لەفێرخوازانی  گروپێک  ساڵ،  ھەمان 

لەگەڵ  خۆبەخشانە،  سلێامنی،  ئەمریکیی 

ناونیشانی  لەژێر  پڕۆگرامێکیان   UNHCR

کەمپی  لە  ھەیە«  بەھرەیان  »پەنابەرەکان 

سلێامنی  نزیک  لە  عەربەت  پەنابەرانی 

رێکخست.

ئامادەکاریی  لەساڵی ٢٠١٢ یشەوە، پرۆگرامی 

خولی  چەندین  سااڵنە   )APP( ئەکادیمیی 

ناوەندی  قۆناغی  مامۆستایانی  بۆ  مەشقکردن، 

دەکاتەوە، بەخۆڕایی. 

وەزارەتی  لەالیەن   ،٢٠١٦ ساڵی   APP

مەدالیایەیەکی  ئەمریکاوە  پەروەردەی 

تایبەتیی پێبەخرشا کە رێگە بەزانکۆی ئەمریکی 

قۆناغی  بەفێرخوازانی  خۆڕایی  وانەی  دەدات 

ناوەندی بڵێتەوە بۆ ماوەی دو ساڵی داھاتو. 

ساڵی ٢٠١٣ سەنتەری )پی. دی. ئای( ی سەر 

بەزانکۆکە، لەگەڵ کۆمەڵەی نابینایان رێکەوت 

بەکەسانی  ئینگلیزی  وانەی  گوتنەوەی  بۆ 

پڕۆگرامی  لەو چوارچێوەیەدا کۆمەڵێک  نابینا، 

چەند  کە  کرد،  پێشکەش  ئامادەو  راهێنانی 

بەشداربون  ئینگلیزی  زمانی  بواری  پسپۆڕێکی 

تیایدا. 

هڵمەتێک بۆ هوشیارکردنەوە لەئاست توندوتیژی دەرهەق بەژن - ٢٠١٥

فێرخوازان دەریاچەی دوکان خاوێن دەکەنەوە

ئاهەنگی گەڕانەوەی دەرچوان



لەهەوڵی  بەردەوام  سلێامنی  عێراق،  لە  ئەمریکی  زانکۆی 

خزمەتکردنی  بەتایبەتی  ناوچەکەدایە،  و  کوردستان  خزمەتکردنی 

چاالکیی  و  راهێنان  خولی  پێشکەشکردنی  لەڕێی  گەنجان، 

سودبەخشانەی جۆراو جۆرەوە. 

هەڵگرانی بڕوانامەی ماجستێر

 لەکارگێڕی و کارگێڕیی کار 
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