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  وسازی کۆن و نوێ خشه کشانی نه تی تکھه چۆنیه
  !)…ولرێ هه  راتی پیره ی قه وه نکردنه ر نوژه سه ک له یه قسه

  
دا  لره) تی ندازیاری شارستانیه ک ئه منیش وه( ،یه ندازیاران هه  ئه ندی به یوه  زیاتر په م باسه ئه: تا ره سه
کاربت و  نبیری گشتی به ک بۆ ڕۆشه یه کو مادده  وه  که وه ینه بینووس کی ساده یه  شوه ین به ده وده هه

نگ   ته ی به وانه تی ئه تایبه ب به قشیان هه ورونه ب ده کان ده  پرۆسسه ولر تۆزێ له هاووتیانی شاری هه
  ی له وانه تی ئه ایبهت  بهکان  نده تمه   بۆ تایبه کهت رخه کی تر سه  الیه له . ن وه گاوه لتووری کۆمه  که ومژوو

کو  ر پالنکی تری وه ر پالن یان هه کان بۆ ماسته ن، جا دیزاینه که کشاندا کار ده خشه یدانی دیزان و نه مه
ن  ویش نوژه  ئه ین که که کی دیاریکراو ده یه  پرۆژه دوایش باس له. بت)  یان ئینفسترینگ پالنبستمینگ پالن( 

ها   نوان پاراستنی به  له کشانه ی تکھه له سه  زیاتر مه وه یخۆننه دا ده ی لره وه ئه.. هولر ی هه ی قه وه کردنه
نی  ردوو الیه  هه کانی تر که موو پ داویستیه کان و هه ی بینایه کارهنانی مۆدرنانه کان و به ته شارستانیه

 شارستانی و مۆدرن   ووتکی پ له وه که یه کساندا بتوانن به  ئاستکی یه ی له که ها مژووه کارهاتوو به به
  .ن نیشان بده

  
  :رؤک ناوه

Connection 
 کان  شارهنی ندێ الیه  هه دیزاینی بۆ ک  یه کو شوه کرێ وه  ده مه ، جا ئه وه ستنه ک به یه شان و بهک یانی تکھه

 کان  کۆنه واره  بۆ پاراستنی شونهن نده یس و لهکو  ڕۆما، پار کانی وه وروپاییه  ئه  شاره  له نموونه ، بهکاربت به
  کان له  ئابووریه له سه  مه زۆرجارند دا  هۆله کو له  یان وه م شارانه ندێ شونی ئه  هه رچی له گه ئه. کارهاتوون به

 یاسای  ن  پی ده  کهی پاراستب که ر یاسا شونه گه نھا ئه ته( کان دن  لتووری و مژوویه  که له سه پش مه
 یاخود . وه نه که کی تر ڕاست ده و بینایه  جیاتی ئه ڕوخنن و له کان ده  کۆنه موو بینایه گینا هه ئه) مۆنۆمنت 

  نموونه  به... پاریس ی کۆن و نوێ، یه  پاریس دا هه ی له وه کو ئه  وه وه کرنه ک جیا ده یه کۆن و نوێ له
 دوو ، وه کی تری پاریس دروست کرایه  الیه  لهفرانسوا میترانورانی   ده کهی  یه م نموونه  ئهلیزێ ی کۆن و شانزه
کی ژیان و  یه له سه  مه لکشان بۆته ی تکھه له سه ن مه نده  له  له نموونه  بهها  روه  هه.ن م کۆن و نویه ی ئه نموونه
کی  یه خانه زانی چۆن مۆزه ن بچت ده نده هکانی ل کیه ره  سه قامه س بۆ ئۆکسفۆرد یان شه رکه ، هه م شاره مانی ئه
  .  چووه وه و پشه ره  به نده کارهنانیان چه لکترۆنی و بیناکان و به زگاکانی ئه  و ده کراوه
ن   ده م نیزامه ، به نی دوورستکردوه  نیزامی دوو الیهر سه قامیان له نی دوو شهکا ی گۆشه  دا زۆربهن نده  له له

   نیزامی
  Scanier. غدا زۆره کانی کوردستان و به موو شاره  هه ش له مه ی ئه ه، نموون*
 قوژبنکدا  و له ت بیری ئاوی تیا ماوه نانه کان ته  کۆنه  ۆلینگفۆرد بۆی زیاتر هوتله ر بۆ گه  ئه  نموونهر بۆ هه

  . یه ریش هه رنت و کۆمپیوته ئینته
 یاساکانی  ، جا له نشت و گوزار  خۆیدا شارکی گه  خۆی له یه کی شارستانیان هه هایه  به ی که انهشارو   ئه

  سازی دا که  پاڵ پیشه  له یه ری زۆری هه م کاریگه  ئابووری ب هز به  له  بریتیهشت و گوزار  گه ئابووریدا
  . هزه ئابووری به
ندازیاری معماری  ژووی و ئهباری م زا له سانی شاره وام و که رده کی به یه ب پرۆسه  ده وه نکردنه جا نوژه

 و کان کارهاتووه  به ر مادده  سه ریان له کان و کاریگه ینی هیزهاندازیارانی شارستانی بۆ شیکار و دیز ئه)   وه ناوه( 
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کشانی  خشه ی نه باره زای معماری له ندازیاری شاره ها ئه روه  هه وه نکردنه کان بۆ نۆژه  تازه دیاریکردنی مادده
ب  ت ده نانه کشان و ته خش و ونه ستای باشی بیناسازی و نه ندو وه  کارمه ه ها کۆمه روه ، ههکان شاره
خش و  ب تا بتوان نه  ههکان  کۆنه واره ی ئاسه وه نکردنه کانی نوژه  پرۆژه ت به شکیلی تایبه ندی ته رمه هونه
مان   و هه مان مادده هه  به  دووبارهن بتوانستاکان ند و وه  و تا کارمه وه  بکشته کو خۆی دووباره کان وه ونه

بت، ستافکی   کۆن م لهوی د  کسه وه ن کردنه  بۆ نۆژه چاکترین نموونه  نگه  ڕه.   وه نه ه بکیت زیندوو روحیه
  ج داخه. چب بیر مان له کانی میسره هرامه  دیواری چین و ئهخۆ ناب .  یه ی هه وه نکردنه وامی نوژه رده کاملی به

  کانی سیاسی بۆته ردی کشه و تۆزوگهو خون  قه  فرمسک وئاره نو کانی بابل له واسراوه  هه  باخچه که
  .وا ینه  شاری نه کان له واری ئاشووریه  یان شونه.بیرکراو کی له یه له سه مه
  

  ولر ی هه ی قه وه نکردنه نۆژه
 یاساکانی  لهزعی ئیستای شار  م وه کات، بهبی  که ها مژووه ۆنی و به ک  له نکویس ناتوانی ولر که شاری هه

  . چ رت و بو بۆ چ و پی ده  په کشان دا له خشه نه
  Verdunner --  > Dichtheidندایی  هۆله  به 
   نیهی  چو پهی ریانه م جه  توانای ئهویش  ئهوجود و ری مه ر ئینفراستراکچه  سه خاته پستۆ ده  پاه م چوپیه ئه

ست  کی ئاسایی هه م خه به.  وه گوازرته تی و ئابووری ده یه کشان بۆ گرفتی کۆمه خشه  زۆرگرفتی نه و بۆیه
  که قامه  شه نجامی تامپۆنی دوو ئۆتۆمبیل که  ئه  له نموونه به. بن  الشعوری تووشی ده  به ن که  ناکه مانه به

و  خانه سته دات و تووشی خه وی تریان ده کوش له ک چه ڕیان یه  شه بته  شوفر ده دوو ندازیاری نیه توانای ئه
وگفتی   قسه نھا باس له  ناچت ته که قامه ندازیاری شه س بیری بۆ توانایی ئه کاتی دادگایی که زیندان دن، له

   گرفته له سه  واقع مه له. و بوو ئهتای  ت خه و ده کریت، ئه کان ده سه عسابی که رمایی و ئه و گه که دوو شوفره
  .تی یه  گرفتی کۆمه  به  و گۆڕاوه یه که ندازیاریه ئه

ی   دراسهانکش خشه ی نهانندازیار  ئه قه هه.  یه وانه ر و هتد ڕاسته وروبه  و ده کانی ژینگه  بۆ گرفته مه جا ئه
  ن، می چوپ بکه ری چاککردنی سیسته سه  چاره لهن ئینجا بیر  کی کوردستان بکه نگی خه رهه تی و فه یه کۆمه

 زیادبوونی ی دانیشتوان، زیادبوونی ژمارهکو  یانی وه  نموونه ، به یه ند سیفارتیکی هه می چوپ چه سیسته
کارهنانی ئینیرژی و زیاد   گرفتی به و مانه ری پیویست بۆ ئه چهبوونی ئینفراستراک ی ئۆتۆمۆبیل و نه ژماره

 کاتی بانگدانی  تی له تایبه به( نگ  کانی ده واو زیاد بوونی گرفته  هه م ئۆکسیدی کاربۆن له ی دووه هبوونی ڕژ
کانی بۆن و ڕووناکی   گرفتهکان و وره  گه نگی هۆڕین و ئۆتۆمۆبیله یان ده)  وه که یه کان به وته موو مزگه هه
  .هتد ....و
  

بوونی   نهوری شاردا و  ده ی خرا به وه کانی گواستنه بوونی هله  ناڕکی و نه ولر به ش بوونی بازاڕی هه دابه
   لهری بازرگانی  نته  سهندی قبه ، چهی گشتی وه کانی گوستنه  پاس و هۆیه تی به قامی تایبه میترۆ و شه

  . رچی زیاتر گرفتی زیاد کردووه  هه ری و شخ الله یسه قه
تی دیزاین و   سیاسه ست لره به واوی شار مه وانی دروست بۆ ته تکی شاره بوونی سیاسه و نه ره گرفتی خانوو به

  ست به نھا هه کی ئاسایی شار ته  خه.کان  شونی ژیان و کاری ئینسانه کان له یهموو پیداویست دانانی هه
ندازیاران  ب ئه ، ده کی زانستی نیه مایه م هیچ بنهال  به ی خۆی ده  چاره ویانه فه کات و عه کان ده گرفته
 ر وروبه ک ووتانی ده کاربنن نه  به ک نموونه وروپایی وه ی ووتانی ئه به جره ر و ته  به تی نوێ بگرنه سیاسه

 و  هتی ژینگ  چۆنایه  خۆی له  که گایه کانی کۆمه تیه  چۆنایهچاوکردنی گشت  کورتی ڕه  بهست به  مه لره( 
 کاتی دیزاین   لهوه گرته کان ده تی و پرۆسسه یه تی کۆمه تی ئابووری و چۆنایه ر و چۆنایه روبه تی ده چۆنایه



 

www.dengekan.com 
7/27/2007 

  .) دا
  
ک و  ویه  زه ی پارچه وه موو دانیشتوانی دوای ئه  و هه  چۆه که یه ت بۆ ماوه  ئستا قه مانه موو ئه ڕای هه ره سه
  . کراوه هیچ کارێ نه ست به م تائستا ده به. ران وانه  هه ندێ له ولی هه  قه رگرت به یان وه ندێ پاره هه

  :کات ست پده  ده وه  لره که له سه جا مه
ک یان  یه جهدمن نازانم چ بو. ( کی دروستی بۆ بکریت یه تا پناسه ره ب سه ولیر ده ی هه ی قه وه نکردنه نۆژه
 چ  عراقیی وه  ئاسار و بوژاندنهتی زاره  وهتی کوردستان یان  حکومه یان اوه در مکاره عدکی یۆنسکۆ بۆ ئه وه
  )    نده ی ماددی چه واره ن و قه که رخان ده کی بۆ ته یه  و چ بودجهیه هه   یان وستکی  هه
ی  که کو ئاوه د بن وهر  پاك و بگهب  دهبن مکاره ر ئه سه ی له وانه کرێ ئه  ده یه ی ئستا هه یه نده موو گه م هه له
  ..!!مامۆک حه
  کان دووباره  ی کامل کاره ب بودجه م به ین به که لکشان ده  تکھه گرنگی  باس له  لره مانه موو ئه ڵ هه گه له
  .بن ت و سوقت ده قه سه

  رژ خایانرین و د کی پان و به یه رنامه  به زا  سانی شاره ب که کار بکرت ده ست به ی ده وه جا پش ئه
Integraal en duurzaam ندایی   هۆله  به  

 گشت بۆ خاس  کان بچت یان له شه  گشت بۆ به ب له  ده یه رنامه م به ب بنوسرێ، له  ده وه نکردنه بۆ نۆژه
  .بچت

  . تا دوا خاڵ بکات  وه ب بزوتنه  ده وه ر ڤیو ئینجا بۆ ناوه لیکۆپته کو هه  وه وه ره سه یانی له
ها  روه  هه وه ندازیاری معماری ناوه کان و ئه کشانی شاره خشه ندازیاری نه  سانی پسپۆری ئه  که یه رنامه بهم  له
 و کانی شار لتوور ناسه ڵ مژوو نووس و که گه کان له جیکردنی کاره ڵ و ج به ندازیاری شارستانی بۆ شیته ئه
  .بنونن  وه نکردنه  بۆ نۆژهو ڕکخراوکی وه ب کۆ ببنه  دهسانی پسپۆری ئیداری و فینانشل دا که

ن و ئینجا  کان بکه زا تاوتوێ دیزاینه زگای شاره  ڕکخراو و دام ده زا له سانی شاره ڵ که  گه ب له ئینجا دوای ده
  .تکر بجی  ج بهی کۆتایی بکریت ودوایشکاری دیزاین ست به ده

ر  به ش له کانی ئاینده ته که ره موو حه کانی بازاڕ و هه اواکاریهزعی ئیستای شار و د ب وه  ده تاوه ره  سه جا له
ره. چاوبته دا ئیجتھادی شه لگای نابو البردنی په ی قه روازه  گۆڕینی ده نموونه ، به وه خسی ج  ی  که ره یکه

موو   پش هه وه گرته  دهچکۆ ی مه ی چایخانه وه ره ست الی سه به  مه  که!!)ی که  خۆیی وکتابه  به سی قه ره حه(
وری  کانی ده مام و دوایش بینایه شید ئاغا و حه ی ڕه که ، دوایش خانووه مووان ڕوونه  الی هه  له مه ئه.  شتکه

کان  که ڕه ر چوار گه  هه وه  ناوه و دواتریش له وه کو خۆی بینا بکرنه کی وه یه ر شوه  سه  له ب دووباره ت ده قه
شت و گوزار  کرت و چۆن بۆ شارکی گه ت ده ی قه وه تی ناوه  چۆنیه  ئینجا باس له بن،ن ب ڕۆشه ده

   به وه سترته  تۆڕکی ڕگاو باندا ببه ب ئاسان و له ش ڕگای چوون بۆ قت ده مه م پش ئه به. کرت ده ئاماده
  .کانی تر شت و گوزاره کان و گه واره هه کانی هاوینه شونه
  ته سه زۆر له و دهخۆ . ڕوانی دابن  چاوه ب له رده ی هه وه نکردنه ی نوژه ت و ئاینده ر وابوا قه هگ جا ئه

  ت به م شارستانی درینی قه به.  التیان داوه وی شواندنی قه  هه بردووه ڕیوه  بهعراقیان  ی که سیاسیانه
  .هاتوونم   وه ر به کانی هه وه م خۆنه ، به   بووهینی شاریشسوول مه  می بهر ندێ جار شه و هه موویان نامۆیه هه
کی  الیه ندنی و له سه شه تی عمرانی شار و گه زعیه  وه  به وه سترته ت ببه ی قه وه نکردنه ب نوژه کی تر ده الیه له

   له ی که م بورجانه انی ئه کش خشه  من نازانم کاتی نه.کانی ژیانیان کی شار و هۆیه کانی خه  پداویسته تر به
می  الترال سیسته(ر وا الترال   یان هه چاوکردووه تیان ڕه ی قه زعه م وه ریکی دروستکردنن ئه ولر وا خه هه
کانیان  خشه  و ڕادیکال نه کردووه ت نه  یانی هیچ حسابیان بۆ قه ڕادیکای  به کانه کشانی شاره خشه نه

وا  ی ئه یری قت بکه  سه وه  الی کرکوکه  کاتی ڕیکالم له  له کاندا دیاره  ونه کو له  وهر گه  ئه مه ئه)  داڕشتووه
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  . وه شارته ش همای کۆنی شار ده مه  ئه.ی نامن هایه و به الت ئه گۆڕیت و قه سیمای شار ده
  
ستی بۆ ببردرێ  ن و درژخایان دهری کی دروست و پان و به یه رنامه به ب به ت ده ی قه وه نکردنه کورتی ؛ نوژه به

   به وه  و گربدرتهتی تی مرۆڤایه کان و شارستانیه  کۆنه واره  شونه  جگاو شونی له ر بکرت و قه سه و چاره
ی  سایلی ڕۆژانه  مه  دوورب له وه نکردنه ی نوژه رنامه ب به ده.  ری خودی قه وروبه ی عیمرانی شار و ده شه گه

ری  ی هونه  ئیمکاناتی هۆبه رانم به رچی نیگه گه  ئه.خسی و شتی تر تی شار و ئیجتھاداتی شه حکومهسیاسی و 
 الی  که ر کاره گه ، ئهی نوان کۆن و نودا لکشیه م تکھه کانی زانستی یان بۆ ئه ولر و ئیمکاناته وانی هه شاره
کی تریش   الیه  له. بکرنک  کۆمه وه کرێ لره دها و ن ئه ریش داوای ئیمکاناتی زانستی بکه گه ، ئهوان بت ئه
 . کی تره رانیه تی کوردستان نیگه  ئیداراتی حکومه  لهیی وه ته  فیۆدانی سامانی نه ی ئیداری وبه نده ی گه له سه مه
کانی شار  پرۆژه مان، رله  پهرزانی  بهرم و تا رۆکی هه  سهرز  به ر له ن هه که مووان ئیعترافی پ ده ش هه مه ئه

   که کردووه ری نه ی هونه ولر و هۆبه وانی هه  شاره قیم به ناحهن و وابزانم  ده  ده تانه م حاله تی ئه خۆیان شایه
ی  ت نموونه بکریت، قه  ئاماده م کاره هیواین ستافکی باش بۆ ئه  به. م ل کردووه وره ک ده یه خۆم ماوه

  .دا که  ناوچه شارستانی بت له
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