بانگەوازی میدیایی لە زانکۆی یو سی ئێڵ ەوە

وەبەرهێنانێک بە بڕی  ١١ملیۆن پاوەندی بەریتانی لە مێژوو و کەلەپوور و زمانی دێرینی عێراقدا
زانکۆی یۆ سی ئێڵ بەخشینێکی پێدرا بە بڕی زیاد لە  ١١ملیۆن پاوەندی بەریتانی بۆ توێژینەوە و وانە وتنەوە لە بواری مێژوو،
کەلەپوور ،و زمانەکانی میزۆپۆتامیا (زەوییە دێرینەکەی 'نێوان دوو ڕووبار' ەکە) ،کە ئەمڕۆ بووەتە عێراق و باکووری سوریا و
رۆژهەاڵتی تورکیا.
ئەم دیارییە فەند دەدات بە پڕۆژە توێژینەوە کان لە الیەن عێراقییەکانەوە پێشەنگی دەکرێت بە مەبەستی دروست کردنی هەلی
ئابووری و کۆمەاڵیەتی بۆ کۆمەڵگا خۆجێیەکانی عێراق ،وە هەروەها فەندیش دەدات بە سەنتەرێکی نوێی بەریتانی لە زانکۆی یۆ
سی ئێڵ بۆ توێژینەوەی زمانە دێرینەکانی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست.
ئەم بەخشینە پەرە دەدات بە چاالکییەکانی تۆڕی نەهرەینی یۆ سی ئێڵ ،کە تۆڕەکە ڕێگای نوێ دەرگرێتە بەر بۆ پەروەردە و
توێژینەوە لە بواری کەلەپوور و مێژوو و زانستە مرۆڤایەتییەکان لە عێراق و واڵتە دراوسێکانیدا.
تۆڕەکە بەرەنگاری دوو ئاستەنگ دەبێتەوە لە ناوچەکەدا :یەکەم ،بە سیستەماتیک پەڕاوێزخستنی نووسین و بیرهێنانەوەی مێژووی
ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست ،دووەم ،کاریگەرە نەرێنیەکانی زیادبوونی دانیشتوان لەو ناوچانەدا ،سەرباری ناسەقامگیری ناوچەکە و
هەژاری و بێکاری گەنجان.
تۆڕی نەهرەین فەندکراوە لە الیەن ئەنجوومەنی توێژینەوەی زانستە ئەدەبی و مرۆڤایەتییەکانی سەر بە دەزگای توێژینەوە و
داهێنانی بەریتانی هەتاوەکو پاییزی  .٢٠٢١ئەم بەخشینە کە لەالیەن چاکەخوازێکەوە پێشکەشکراوە (کە داوای کردووە بە نادیاری
بمینێتەوە) داهاتووی تۆڕی نەهرەین پارێزراو دەکات بۆ ماوەی  ١٠ساڵی داهاتوو.
لەو بارەیەوە ،سەرۆک بەشی مێژوو لە زانکۆی یو سە ئێڵ ،پرۆفیسۆر ئێلەنۆر رۆبسن ،دەڵێت" :کولتووری ئەو ناوچەیە بە
هەزارەها ساڵ لە پێش کولتووری یۆنان و ڕۆمادایە .بە یەکەوە لەگەڵ واڵتی میسردا ،نیوەی گرنگی یەکەمی مێژووی جیهانی
نیشاندەدەن ،لە کاتێکدا تەنها لە سەدەی نۆزدەهەمەوە بوونەتە بابەتی خوێندنی ئەکادیمی هاوچەرخ ،ئەوەش زۆربەی لە ڕوانگەی
ڕۆژئاواوە.
“ئەم بەخشینە زۆرە بەخشندەیە یاریدەدەر دەبێت لە تێپەڕاندی بەربەستەکانی دەوڵەتێکی الوازبووی پاش ملمالنێ و هەروەها
دڵنیایی دەدات کە عێراقییەکان خاوەندارێتی کەلەپوورە دێرینەکەیان دەگەڕێننەوە وەک مێژووی لۆکاڵی خۆیان ،بە هەموو سوودە
کۆمەاڵیەتی و کولتووری و ئابووری و پەروەردەییەکا نەوە کە ئەو مێژوو و کەلەپوورە لەگەڵ خۆیان دەیهێنن.
لە ساڵی  ٢٠١٤ەوە ،وێرانکردنی شوێنە کەلەپوورییەکان لە سوریا و عێراقدا بەشیوەیەکی فراوان باس و ڕووماڵ دەکرێت وە
باس لەوەش دەکرێت کە پاراستنی ئەوەی کە ماوە بووە بە 'پێشبڕکێ یەک دژی کات'.
پرۆژە نێودەوڵەتییەکان ملیۆنەها پاوەندیان وەبەرهێناوە لە دۆکیومێنتکردن و دیجیتاڵکردن و پارێزگاری کردنی ئەو بینا و ناوچە
شوێنەوارییانەی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست کە لە مەترسیدان یان زیانیان پێ گەیشتووە .لەگەڵ ئەوەشدا ،ئەنها ژمارەیەکی کەم لەم
پڕۆژانە سەرنجیان داوەتە سەر بەرژەوەندی و کاریگەری ئەو پڕۆژانە لەسەر زەوی بۆ خەڵکانی خۆجێی لە کۆمەڵگاکەیاندا .بۆ
تۆڕی نەهرەین ،کاریگەری درێژخایەنی پڕۆژەکان لەسەر خەڵکانی خۆجێی پێشینەیە.
پرۆفیس ۆر ساشا رۆزنیڵ ،ڕاگری جێبەجێکاری زانستە کۆمەاڵیەتی و مێژووییەکانی زانکۆی یۆ سی ئێڵ و پرۆفیسۆری
نێو پسپۆڕی زانستە کۆمەاڵیەتییەکان لە پەیمانگای خوێندنە پێشکەوتووەکانی هەمان زانکۆ ،لەم بارەیەوە دەڵێت" :ئەم بەخشینە بێ
پێشینەیە بۆ بەشی مێژوو لە یو سی ئێڵ بەتەنها پشتگیری توێژینەوە و پەروەردە لەسەر کولتوور و کەلەپوور و زمانە دێرینەکانی
عێراق لە لەندەن ناکات ،بەڵکو دەرفەتیش دروست دەکات بۆ توێژەرەکان لە عێراقەوە .بە بوونیادنان لەسەر پەیوەندی و هاوبەشیە
درێژخایەنەکانی نێوان یوسی ئێڵ و زانکۆ عێراقیەکان ،ئەم دەرەفەتە پە یوەندییەکان دەگەیەنێتە ئاستێکی تر و دڵنیایی دەدات کە ئەم
پەیوەندییانە بەشدار دەبن لە بونیادنانەوەی عێراق و دەزگا ئەکادیمی و کولتووریەکانی .بۆیە ئێمە زۆر سوپاسگوزارین بۆ
بەخشەرەکە بۆ پشتگیری کردنی چاالکییە نێودەوڵەتیەکانی یو سی ئێڵ".

سەرۆکی یو سی ئێڵ و پڕۆڤۆست ،دکتۆر مایکڵ سپێنسەر ،دەڵێت" :ئەم دیارییە ساتێکی کاریگەر دیاریدەکات بۆ کشانەوەی
داگیرکاری لە بەرهەمهێنانی زانیاری لە عێراق و ناوچەکانی تر لە باشووری جیهان .ئەم کارە بەرچاوە چاکەخوازییە پێشەنگی
دەدات بە ڕوانگە ناوخۆییەکان سەبارەت بە مێژووی دەوڵەمەندی عێراق و هاوکاری دەکات لە پاراستنی شوێنەوار و کەلەپووری
ئەو وواڵتە بۆ سوودی کۆمەڵگاکانی پاش ملمالنێ و ئەو نەوانەی بە دوایاندا دێن.
“یو سی ئێڵ شەرەفمەندە کە بووەتە وەرگری ئەم دیارییە بەرچاوە ،کە نموونەیەکی بەهێزە بۆ سەلماندی ئەو کاریگەرییەی کە
چاکەخوازی دەتوانێت هەیبێت لەسەردروستکردنی هاوبەشێتی بۆ بەرەنگاربوونەوەی کێشە جیهانییەکان".

جگە لە فەند کردنی ئەو توێژینەوانەی کە لەالیەن عێراقیەوە پێشەنگ دەکرێن لە عێراق وە فەند کردنی توێژەرانی عێراقی لە
بەڕیتانیا ،ئەم بەخشینە هاوکاریش دەکات لە دروستکردنی پ ۆستێکی پڕۆفیسۆری یاریدەدەر لەبواری زمانە دێرینەکانی ڕۆژهەاڵتی
ناوەڕاست .ئەمەش دڵنیایی دەدات بە مێژوونووسەکانی نەوەی داهاتوو لە بەردەستخستنی توێژینەوەی زمانەوانی و زانیاری و
کارامەیی گرنگ لە ئەم بوارە دا.
دکتۆر مهیار کازم ،توێژەر لە بەشی مێژووی یو سی ئێڵ و جێگری بەڕێوەبەری تۆڕی نەهرەین ،دەڵێت" :ئەم فەندە نوێیە کاری
توێژەرە عێراقییەکان و شارەزایانی بواری کەلەپووری بەهێزدەکات بۆ دیاریکردنی کاریگەری دەیەها ساڵی ناکۆکی و شەڕ و
پشتگوێ خستن .ئەم بەخشینە سەرچاوەیەکی گرنگ دابین دەکات بۆ توێژەرانی عێراقی و زانکۆ و کۆمەڵگای مەدەنی.
“تۆڕی نەهرەین پشتگیری ئەو توێژینەوانە دەکات کە ڕۆڵی کولتوور و کەلەپوور و بەردەوامی و سەستەینەبڵیتیان لە ئەمڕۆی
عێراقدا دەردەخات .ئامانجی ئێمە ئیشکردنە لەگەڵ پشکدارە عێراقییەکان ،کە ئەوانیش خۆیان دەبیننەوە لە کەسەنی پیشەیی و
چاالکوانی بواری کولتووری و توێژەران و دەسەاڵتدارانی دەوڵەت و بەشەکانی تری کۆمەڵگەی عێراقی کە لە هەوڵی
چاککردنەوەی واڵتەکەدان".
دکتۆرە ڕۆژین کەمال محمد امین ،بەڕێوەبەری سەنتەری توێژینەوەی کەلەپووری کولتووری دیجیتاڵی و تەالرساز و مامۆستا
لەبەشی پالنسازی شار لە زانکۆی پۆلیتەکنیکی سلێمانی لە عێراق و هاو بەڕێوەبەری تۆڕی نەهرەین ،دەڵێت" :تۆڕی نەهرەین
کارایەکی گرنگە لە کاتێکی زۆر گرنگدا بۆ بەدیهێنانی دید و پالنەکانم بۆ ئەنجامدانی توێژینەوەی داهێنەرانەی نێوپسپۆڕی و
پەرەپێدانی توانای خۆجێی لە بواری کەلەپووری کولتوور ی دیجیتاڵی و تەالرسازی دیجیتاڵی لە عێراق دا .ئەم بواری توێژینەوە
تازەگەری و داهێنەرانە زۆر بەکەمی بیستراوە یان ئەنجام دەدرێن یان تەنانەت لێی تێدەگەیشترێ لەم وواڵتەمان دا .تۆڕی نەهرەین
توانیویەتی تۆڕ و دەستگەیشتنی زانکۆکانمان فراوان بکات لەناوخۆ و لەسەر ئاستی نێودەوڵەتی.
دکتۆر جەعفەر جوزری ،یاریدەدەری ڕاگر و پرۆفیسۆری یاریدەدەر لە بەشی شوێنەواری زانکۆی قادیسییە لە عێراق و
هاوبەڕێوەبەری تۆڕی نەهرەین ،دەڵێت " :تۆڕی نەهرەین بە پرۆگرامێکی ستراتیژی دەبینم لە عێراقدا کە لە کاتێکی گرنگدا
هاتووە .تۆڕی نەهرەین ئیشدەکات و بەردەوام دەبێت لە ئیش کردن بۆ لێک نزیک کردنەوەی پسپۆڕانی کەلەپووری و چاالکوانان
و کاربەدەستان بۆ بەرهەمهێنانی زانست و دۆزینەوەی چارەسەری بەردەوام و درێژخایەن بۆ ئاستەنگەکانی کەلەپووری عێراق".
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تۆڕی نەهرەین
تۆڕی نەهرەین گەشەسەندنی بەردەوامی شوێنەوار و کەلەپووری کولتووری و زانستە مرۆڤایەتییەکان ڕێکدەخات لە ڕێگەی
توێژینەوەی نێوپسپۆڕی بۆ چاالککردنی زانکۆکان و مۆزەخانەکان و گروپەکانی کۆمەڵگە بۆ باشتر خزمەتکردنی پێداویستییە
ناوخۆییەکانی پاش ملمالنێ .تۆڕی نەهرەین ،بنکەکەی لە زانکۆی یو سی ئێڵ ،و زانکۆی پۆلیتەکنیکی سلێمانی ،و زانکۆی
قادسیە و مۆزەخانەی ئەشمۆلیان لە ئۆکسفۆردە .پڕۆژەکە چەندین هاوبەشی تری نێودەوڵەتی هەیە و لە ئێستادا لە الیەن پڕۆگرامی

توێژینەوەی ئاستەنگە جیهانیەکانی سەر بە ئەنجومەنی توێژینەوەی هونەر و زانستە برۆڤایەتییەکانی حکومەتی بەریتانیاوە فەند
دەکرێت.

دەربارەی یو سی ئێڵ  -زانکۆی جیهانی لەندەن
یو سی ئێڵ کۆمەڵگایەکی هەمەجۆرە کە ئازادی هەیە بۆ بەرەنگاربوونەوە و بیرکردنەوەی جیاواز.
کۆمەڵگاکەمان ،کە پێکهاتووە لە زیاتر لە  ٤١٥٠٠خوێندکار لە  ١٥٠واڵتی جیاواز و زیاد لە  ١٢٥٠٠کارمەند ،لە هەوڵی نایابی
ئەکادیمی و شکاندنی سنوورەکان و درووستکردنی کاریگەرییەکی ئەرێنییە بۆ کێشە جیهانییەکان .بە بەردەوامی لە دەهەم
بەرزترین زانکۆکانی جیهانداین و یەکێکین لەو ژمارە کەمە دەزگایانەی کە دیاری کراوین بە هەبوونی بەهێزترین ناوبانگی
ئەکادیمی و فراوانترین کاریگەری توێژینەوە .ڕێگایەکی پێشکەوتوو و تازەگەرمان هەیە بۆ فێرکردن و توێژینەوە – کە جەخت
دەخاتە سەرداهێنان و پێشخستن و ئیشکردنی نێوان پسپۆڕەکان .خوێندکارەکانمان فێردەکەین چۆن بیر بکەنەوە ،نەک بیر لە چی
بکەنەوە ،وە وەک هاوبەش و هاوکار و بەشداربوو دەیانبینین.
زیاتر لە  ٢٠٠ساڵە ،بە شانازیەوە خوێندنی بااڵمان کردوەەتەوە بۆ خوێندکاران لە باکگراوندی جیاواز بۆ ئەوەی گۆڕانکاری
بکەین لە شێوازی بەرهەمهێنان و باڵوکردنەوەی زانیاری.
ئێمە یەکەم زانکۆ بووین لە ئینگالند دا بۆ وەرگرتن ی ژنان لە خوێندنی زانکۆیی ،وە ئەو هەڵوێستە ئازایانە و ڕۆحە تا ئەمڕۆش
زیندووە .ئێمە یو سی ئێڵین.
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