
پرۆژەی دۆکیومێنتکردنی 
گــەڕەک و بینــا کۆنەکانــی 

ــلێامنی  شاری س



لـە پرۆژەکامنـان بریتییه له پـرۆژه ی  سـودیان له پرۆژه كامنـان وه رگرتـووه ، یەکێـک 
ئامانجـی سـەرەکی  بینا كۆنه كانـی شـاری سـلێامنی.  و  گـه ڕه ك  دۆكیومێنتكردنـی 
ئـەم پرۆژەیـە بریتییـە لـە پارێـزگاری کـردن لـە مێـژوو و هونەری تەالرسـازی شـاری 
سـلێامنی کـە خەریکـە لـە دەسـت دەدرێـت بەهـۆی تەشـەنەکردنی شـێوازە نوێ و 
هـاوردە نەخوازرەوەکانـی دەرەوەی ووالت و رزگار کردنـی ئـەو بەشـەی کەمـەی 
بینـا و خانـووە کۆنـەکان کـە مـاوە لـە رووخـان و رووخانـدن ، وە پەرەپێدانی کەرتی 
ئابـووری شـار لـە ڕێگـەی پەرەپێـدان بە گەشـت و گـوزار لـەو خانـوو و گەرەکانەدا.

لـە ئێسـتادا بـە خۆشـحالیەوە پڕۆژەکـە دوو قۆناغـی تـەواو بـووە ، کـە زیاتـر 
لـە )80(  هەشـتا ئەندازیـاری تەالرسـازی بـۆ مـاوەی دوو سـاڵ و نیـو کاریـان تێـدا 
قرەداغـی(  علـی  محمـد  )پ.ی.د.امجـد  بەرێـز  سه رپه رشـتی   له ژێـر  کـردووە 
ته الرسـازیە و  بـواری  پرۆژەکەیـە و مامۆسـتای پسـپۆڕی  بیرۆکـەی  ،کـە خاوەنـی 
له الیـه ن سـەرۆکایەتی زانکـۆی سـلێامنی و لەسـەر پێشـنیاری ڕاگرایه تـی كۆلێجـی 
لـە سـیتی البـی  ئـەوەی شـێوازی کارکـردن  ئه ندازیاری ده ستنیشـانكراوە . لەگـەل 
سـلێامنی خۆبەخشـانەیە و لەهەمـان کاتیشـدا تێچوویه كی زۆری هه بووه و به شـی 
سـه ره كی ئـه م تێچووەش لـە الیەن کۆمپانیـای ڤیوپایه نیره وه دابین كراوه سـه رباری 
ئـه وه ی به پراكتیكـی لـه ڕوی لۆجسـتی و كارگێڕیه وه كاره كانی به ڕێوه بـردووه،  نرخی 
مه زه نده كـراوی پـرۆژەی ناوبراویـش زیاترە لـه  ) 1,500,000$ ( یـه ك ملیـۆن و پێنـج 
سـەد هـەزار دۆالر بـە نرخـی کۆمپانیـا خۆمالیـەکان وە چەند هێندە زیاتـر بە نرخی 

کۆمپانیـا دەرەکیـەکان.

پرۆژەی دۆکیومێنتکردنی گەڕەک و 
بینا کۆنەکانی شاری سلێامنی 

د. چرۆ حیدر ئه حمه د
به ڕێوبه ری سیتی البی سلێامنی

2019 - 7 - 18

كۆمپانیـای  له الیـه ن   2016 له سـاڵی  الب  سـیتی  بیرۆكـە ی 
ڤیوپایه نیره وه هێرناوه ته كوردسـتان و پاشـان له سـاڵی 2017 وه ك 
سـه نته رێكی هاوبەشـی نێـوان كۆمپانیـای ڤیوپایه نیـر و زانکـۆی 
سـلێامنی به گرێبه سـتێكی تایبـه ت به ناوی سـه نته ری سـیتی البی 

سـلێامنی ده سـتی بـه كارو چاالكیه كانـی كـرد، 

هه رێمـی  ئاسـتی  له سـه ر  جـاره   كـه  یه كه میـن  الب  سـیتی 
كوردستان و ده وروبه ریشی ده كرێته وه  به  ڕاسته وخۆ سودمه نده 
 لـه  ئه زمونه كانـی سـیتی البـی زانكـۆی ساكسـیۆن له هۆڵه نـدا کـە 
به شـێوه یه كی گشـتی شـێوازێكی نوێیە له به كارهێنانـی كۆمه لێك 
كه رتـی  زانكـۆ،  پێكه وه به سـتنی  بـۆ  تایبـه ت  هـۆكاری  و  ئامـراز 
و  تایبـه ت و چڕكردنـه وه ی هه مـوو هه وڵـه كان  گشـتی، كه رتـی 
ئاڕاسـته كردنیان بـۆ چاره سـه ركردنی كێشـه كان له سـه ر ئاسـتی 

شاره كان.

له مـاوه ی دوو سـاڵ و نیـوی ڕابـردوودا چه نـد پرۆژه یه كـامن 
سـلێامنی  شـاری  به ڕێوبه رایه تیه كـی  چه نـد  و  جێبه جێكـردووه  
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دیـارەوە مامەڵـەی لەگـەڵ كـراوە. بـە جۆرێك كە هیـچ نەخشـەیەكی روون و رەسـەن وباوەڕپێكراو بۆ 

هیـچ بینایـەك لـەو هەزارەها بینایـەی كە فەوتاون لەبەردەسـتدا نییە، ئیدی كەس نازانێـت چۆن بوون 

وچـۆن بەكارهێـراون! هـەر ئـەم خاڵـەش بـو وای كـرد كـە ئـەم پـرۆژەی دۆكیۆمینتكردنە گشـتگیرە لە 

دڵـی چەند ئەندازیارێكی دڵسـۆزی شـارەكەدا جێگیر ببێـت و رزگاركردنی دوا دڵۆپی بیناكانی شـارەكە 

ببیتـە جێگـەی خـەم وخەفەت و شـەو نوخونییان بۆ مـاوەی زیاتر لە دوو سـاڵ و نیو، تا خۆش بەختانە 

ولەگەل كەمی پشـتگیری ماددی ومەعنوی )لەچەند الیەنێكی كەمەوە نەبێت( وبە هەنگاونان بەسـەر 

چەندیـن كۆسـپ ورێگریكردندا توانیان كـە گرنگرتین منوونەی ماوەوەی ئەو كەلەپوورە تەالرسـازیە لە 

نەمانـی هەمیشـەیی رزگار بكـەن، ئەگـەر تەنها بە نەخشـەو وێنـەو زانیارییەكانیش بێـت، بە ئومێدی 

ئـەوەی دڵسـۆزەكانی شـار ئیرت بێنە پێشـەوەو شـان بكەن بـە قۆناغەكانی تری ئـەم پرۆژە پیـرۆزەدا بۆ 

رزگاركردنی كەلتووری  تەالرسـازی وشارسـتانی شـاری سلێامنییەكەیان.

ئێسـتاش جێگای دڵخۆشـی وئاماژەیە كە لـەدوای باڵوبوونەوەی ویەكـەم راگەیاندنی تەواوبوونی 

قۆناغی یەكەمی ئەم پرۆژەوە لە )2018/01/25(  وتا ئیستاش وەبیرهاتنەوەو بەپیرەوەهاتنێكی زۆر 

دیـار درووسـتبووە لـە دەزگا ئیعالمی وحكومیەكاندا سـەبارەت بـە فریاكەوتـن و بەدەمەوە چوونی 

خانو وگەڕەكە كۆنەكانی شـاری سـلێامنی، چەندین بەرنامە لە كەناڵە ئاسـامنییەكاندا یەك لەدوایەك 

)وەك پێشـبڕكێیەكی ئەرێنی( باڵو كراونەتەوەو وباڵوئەكرێنەوە، هەروەها الیەنە بەرپرسـەكانی شـار 

لەسـەر بەرزتریـن ئاسـت وەك پارێـزگار وقایممەقامییەت و شـارەوانی و بەڕێوەبەرایتی شـوێنەوارو 

الیەنەپەیوەندیدارەكانـی تـر، هەڵسـاون بە پێكهینانـی چەندین لیژنە ودەركردنـی چەندەها رێنامیی 

نوێ بۆ فریاكەتنی پاشـاموەی ئەو بەشـە گرنگەی شـارەكە، لەگەڵ ئەوەشـدا كە ئەم هەواڵنە ئەبوایە 

زۆر پێشـرت دەسـتیان پێ بكردایە، بەاڵم هەر باشـە وهیوادارین كە بەروە ئاسـۆیەكی باشـرتیش بڕۆن 

لـە رێگای خزمەتكردنی كەلەپووری شـارە ئازیزەكەمان. 

پێشەكی
زۆر دیارییە كە شـاری سـلێامنی خاوەن مێژوویەكی رەنگین وپڕ 

لـە رووداوی كەلتـووری وسیاسـی و رۆشـنبیری گرنگە، كـە لەوانەیە 

زۆر زیاتـر بیـت لـەو قەبـارەی كەتەمەنـی كورتـی ئەم شـارە گەنجە 

هەڵـی ئەگرێـت. ئـەم دەوڵەمەندییـە تەنهـا لـە بـوارە رۆشـنبیری 

وكەلتووریەكاندا نەبووە، بەڵكو الیەنە تەالرسـازی وشارسازیەكەشـی 

گرتوەتـەوە، كـە هیچ كەمـرت نیین لە الیەنەكانی تر، بـەالم بەداخەوە 

لەوە ئەكات ئەم الیەنانە، واتە الیەنی تەالرسـازی وشارسـازی شـاری 

سـلێامنی، لە هەمو الیەنەكانی تر زیاتر پشـتگوێخراوو سـتەم لێكراو 

بێـت، ئەمـەش لـەوەدا دەر ئەكەوێـت كە ئەم شـارە كە لەسـەرەتای 

درووسـتكردنیا بریتی بووە لە چەند گەڕەكێك كە لە بنەڕەتدا چەند 

دێهاتیكـی بچـووك بـوون وبەهەموویانەوە بوونەتە ئەم شـارەی كە 

دواتـر پێـی وتراوە )سـلێامنی( ئێسـتا زۆر زۆر كەمی بە پێـوە ماوە، 

و ئـەو شـارە خنجیالنـە كـە بنەمـاو سـەرەتای ئـەم شـارە گـەورەی ئەمڕۆیـە و كـە پڕ بووە لە شـێواز وسـتایڵی 

تەالرسـازی نـاوازەو ڕەسـەن ونایـاب، ووردە ووردە لەبـەر چاوی خەڵكی شـارەكە رووخاوە یـان رووخێراوە! و 

ئیسـتا لـە كـۆی زیاتـر لە شـەش هـەزار خانوو كە ئەو شـارەیان لـە كۆندا پێكهێنـاوە كەمرت لە دووصـەد خانوو 

وبینـا ماوەتـەوە! و ئەوانـەش زۆربـەی زۆریـان دوا سـاتەكانی ژیانیـان ئەگوزەرێنـن، بـە شـێوازێك كە جێگەی 

خـەم وخەفـەت وسەرسـورٍمانی هەمو دۆسـتە دڵسـۆزەكانی ئەم شـارەن. ئەوەی كە جێگەی تـرس و نیگەرانی 

زیاتـرە ئەوەیـە كـە لەگـەڵ رووخـان و لەناوچوونی ئـەم كەلەپـوورە تەالرسـازییە گەورەیە هیچ پرۆسـەیەكی 

دۆكیۆمینتكردنـی گشـتگیر بـۆ ئەو ناوچـە كۆنانە نەكـراوە، و بە خەمسـاردییەكی زۆر و بەرپرسـیارنەبوونێكی 

پ. ی. د. امجد قەرەداغی
سەرپەرشتیاری پڕۆژە
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سەرەتای پرۆژەكە:
سـەنتەری )سـیتی الب( کارێکـی هاوبەشـی نێـوان 

زانکۆی سـلێامنی و کۆمپانیای ڤیو پایەنیرە، لەسەرەتای 

دامەزراندنیـدا هەوڵـی ئەنجامدانـی پرۆژەیەكی گرنگی 

دا بۆ خزمەتكردنی شاری سلێامنی و بۆ ئەم مەبەستەش 

پەیوەندی كرد بە كۆلێجی ئەندازیاری زانكۆی سلێامنی، 

دەسـتكرا بە تاوتوێكردنی چەندین پرۆژە و پێشـنیار كە 

لـە الیەن مامۆسـتایانی ئـەو كۆلێجەوە پێشـنیار كران – 

كە خۆشـبەختانە، ئێسـتا زۆربەیان جێبەجـێ كراون یان 

لـە بواری جێبەجێكردندان -  بـەاڵم یەكێك لە پرۆژەكان 

پرۆژەیەكی زۆر گشـتگیر و گەورە و قورسـیش دیاربوو، 

بۆیـە بـووه جێگەی سـەرنجی ووردی سـەنتەری سـیتی 

گـەڕەك  دۆكیۆمینتكردنـی  پـرۆژەی  ئەویـش  كـە  الب 

وبینـا كۆنەكانـی شـاری سـلێامنی بـوو كـە لـە الیـەن 

بەڕێـز پ.ی.د. امجـد قەرەداغیەوە پێشـنیار كرابوو. وە 

ئـەو پـرۆژە بوویـە پـرۆژەی سـەرەكی )سـیتی الب(  و 

لـەو كاتـەوە زیاتریـن كار و كۆششـی دامەزراوەكە لەو 

پـرۆژەدا ئەبیرێت.   

گرنگی پرۆژەكە:
زۆر هـۆكار هەبـوون كـە ئـەم پرۆژە ببێتە پرۆژەی سـەرەكی كارەكانی سـیتی الب، گرنگرتینی ئەو 

خااڵنـەش ئەمانەی خوارەوەن:  

1- پارێزگاری كردن لە پێناسـە و ناسـنامەی شـاری سـلێامنی كە خەریكە لەدەست ئەدرێت، بەهۆی 

تەشـەنە كردنی شـێوازە نوێ وهاوردە ونەخوازراوەكانی تەالرسـازی لە دەرەوەی واڵت. 

2- گرنگـی زۆری ئـەو خانـوو گەڕەكـە كۆنانـە بـۆ پەرەپێدانـی الیەنـی ئابـووری شـار لـە ڕێگـەی 

پـەرەدان بـە بـواری گەشـت و گـوزار  لـە و خانـوو گەڕەكانـەدا. كـە ئێسـتا زۆر دواكەوتـو و 

پشـتگوێخراو و سـوود لـێ وەرنەگیـراوە. 

3- نەبوونـی ئامارێكـی تـەواوی ئـەو خانو و گەڕەكـە كۆنانە بـۆ پەرەپێدان بە بـواری توێژینەوەی 

زانسـتی لەبەشـەكانی تەالرسـازی و مێـژوو ناسـی و كەلتووری. كەتا ئێسـتا – لەبـەر نەبوونی 

ئـەو داتاو زانیاریانـە - زۆر دواكەوتو و پشـتگوێخراوە. 

4- رزگاركردنـی ئـەو بەشـە كەمـەی كـە مـاوە لە خانو وبیناو بەشـە كۆنەكانی شـاری سـلێامنی لە 

ڕووخـان و ڕووخانـدن، كـە بەخێراییەكی زۆر لـە ناوئەچن. 

5- بۆ درووستكردنی )Data Base( ژێرخانە زانیاریەكی راست ودرووست، لە ڕێگای بەكارهێنانی 

سیسـتەمی GIS ، بـۆ درووسـتكردنەوەی  ئـەو بینـاو خانووانـەی كـە ئیسـتا مـاون و لەڕێگای 

لەناوچوونـدان ئەگـەر پێش  فریاكەوتنی نۆژەنكردنەوەیـان لەناو چوون. 

6- بۆ پارێزگاری كردن لە شـێوازی ژیانی رۆژانە و كەلتووری ڕەسـەنی شـارەكە كە بە لەناوچوونی 

خانـووە كۆنەكان ئەوانیش لەناو دەچن.  

7- قۆناغێكی گرنگ وسـەرەكی وپێویسـتە بۆ درووسـتكردنی ماسـتەرپالنێكی گشتگیر بۆ چۆنێتی 

مامەڵـە كـردن لەگـەڵ گەڕەكـە كۆنەكاندا كە زۆر پێویسـتە بە زووتریـن كات ئەنجام بدرێت. 
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قۆناغەكانی پرۆژەكە:
وەدوای چەندیتن كۆبوونتەوەو ووردبینتی دۆختی گەڕەكتە كۆنتەكان و بەدواداچتوون بتۆ ئەو داتتاو زانیاریانەی كەبەردەستن لە 

ئێستتادا، وبتە تێبینتی كردنی پێویستتییەكانی ئەو گەڕەكتە كۆنانەوە تواناكانی ستیتی الب و الیەنە پەیوەندیتدارەكان، بریاردرا كە ئەم 

پترۆژە بتە چوار قۆنتاغ جێبەجێ بكرێتت، كە ئەمانەی ختوارەوەن. 

درووستكردنی نەخشەیەكی بنەڕەتی بۆ گەڕەكە كۆنەكانی شاری سلێامنی.  .1

دوابتەدوای گەڕانێكتی وورد بتەدوای نەخشتە كۆنەكانتی شتاری ستلێامنی كتە ئێستتا بەردەستن و هەروەها نەخشتە نوێكانی كە بۆ 

گەڕەكتە كۆنتەكان درووستتكراون لەم ستااڵنەی پێشتوودا، دەركەوت كە هیچ نەخشتەیەك لتەالی هیچ الیەنێكی پەیوەنتدی دار نییە كە 

بتوانرێت پشتتی پێ ببەسترێت بۆ ووردبینی كردنی و دۆكیۆمێنتكردنی گەڕەكە كۆنەكانی شتار. لەبەر ئەوە بڕیاردرا بە درووستتكردنی 

نەخشەیەكی ووردی گشتگیر بۆ هەموو گەڕەكە كۆنەكان كە بە سیستمی )GIS( پشتگیری داتاكانی بكرێت و بتوانرێت هەموو جۆرە 

داتایەكی بۆ زیاد بكرێت. بۆ ئەم مەبەستتە ئەندازیارەكانی ستیتی الب هەڵستان بەكارهێنانی نوێرین وێنەی ئاستامنی كە بەردەستت 

بتوو بتۆ دووبارە نەخشەكێشتانی گەڕەكەكان بەپشتبەستن بتەو وێنانە. دواتر تیمێكی )65( ئەندازیاری خۆبەش درووستتكرا و هەڵستان 

بتە رووپێتوی كردنتەوەی گەڕەكتە كۆنتەكان خانتوو بتە خانتوو بینا بتە بینا، - ئتەوەی گرنگە بوترێتت ئەوەیە كتە لەم قۆناغتەدا هەندێك 

خوێنتدكاری بەشتە تەالرستازی و پالنستازیەكانیش بتە خۆبەختش كاریان كرد لتە كۆكردنەوەی داتاكانتدا- و بەپێی فۆرمێكتی وورد كە بۆ 

هتەر خانتوو بینایتەك بتە جیتا پرئەكرایەوە، توانیتان داتایەكی زۆر وورد لەستەر هتەر خانوو و بینا و پلۆتێتك وەرگرنەوە، كە ژمتارەی ئەو 

 ،)plot( شتەش هەزارو ستێ ستەد بینا، یان موڵتك )پلۆتانتەی كتە ڕووپێویتان كردو زانیاری ووردیان لەستەر وەرگرت زیاتر بوون لە )6300

كتە زۆربەیتان خانتوو بتوون، بتەاڵم مزگتەوت و بتازاڕ وحەمام و كڵێستا و چەندین جۆر بینای تریشتی تیا بوو. لەهەمان كاتدا نەخشتەی 

گەڕەكەكەیشتیان نوێكتردەوەو هەمتو ئتەو هەڵە و كەم و كورتیانەی تیایدا بوون بە ووردی چاككران و ڕاستت كرانتەوە، دواتریش هەمو 

داتتاكان چێككرانتەوە و خرانتە سیستتمی )GIS( و زیاد كران بۆ نەخشتەكان. ئەم كارەش بە درێژایی شتەش مانگ بتەردەوام بوو و زیاتر 

 )GIS( كاژێتر كاری تیتادا كترا و، بتەم كارە گەڕەكتە كۆنەكانتی ستلێامنی بتوون بتە خاوەنی یەكەم نەخشتەی گشتتگیری )لتە )دە هتەزار

بتە نوێریتن و درووستترین زانیتاری لتە هەرێمی كوردستتاندا. بگرە لە عیراقیشتدا. ئەم نەخشتانە داتتای زۆر ووردیان  لەستەر چەندین 

بابەتتی پێویستت و پەیوەستت بتە بینتاكان و رێگاوبانەكانەوە تێدایتە، وەك  مێژووی درووستتكردنی بیناكان و باری بینتاكاری و ماددەی 

درووستتكردنیان و بەهتای مێژوویتی و تەالرستازییان و ڕێتژەی گۆڕانتكاری و ڕێتژەی ڕووخاوییتان و..هتتد و، چەندیتن داتتای گرنگی تر، 

وە هەریتەك لتەو زانیاریانتە بتە نەخشتەیەكی جیتا خرانتە بەردەستت. وەك منوونەكانتی )1( و ) 2(. و دواتتر بتۆ متامنە بوون لە راستت 

ودرووستتی داتتاكان ئەندازیارانتی ستیتی الب هەڵستان بتە وەرگرتنتی منوونەیەكی هەڕەمەكی )عشتوائی( لتە داتا وەرگیتراوەكان كە بە 

ڕیژەی 10% بە مەبەستتی چێككردنەوەو وردبینی، خوشتبەختانە داتاكان زۆر وورد و درووستت بوون وڕیژەی متامنە بوون لە ستەرووی 

98% بوو . شتایەنی باستە كە  نەبوونی نەخشتەیەكی ووردی گەڕەكە كۆنەكانی شتاری ستلێامنی -پێش درووستتكردنی ئەم نەخشتانە لە 

الیتەن ئتەم پترۆژەی ستیتی البەوە- هۆكاری ستەرەكی بوو بۆ ئەوەی ستوود وەرنەگیرێت لتە زۆربەی ئەو هەوڵە گەورانتەی كە لە الیەن 

چەندین كەس و الیەن و بەشتە تەالرستازیەكانی كوردستتانەوە درابوون بۆ دۆكیۆمێنتكردنی خانووە كۆنەكانی ئەو ناوچەیە وهۆكاریش 

بتووە بتۆ فەوتتان یتان بتێ ستوود بوونتی زۆربەیتان، جگتە لتەوەی كتە لتە زۆریانتا كێشتەی زۆر هەبتوە لەالیەنتی ووردی هەڵگرتنەوەو 

ونەبوونی هیچ سیستتمێكی ووردبینی وچێككردنەوە، نەبوونی نەخشتەی ستەرەكی گەڕەكەكان.

 

 

نەخشەی ژمارە )1(
بەهای تەالرسازی بیناکان
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نەخشەی ژمارە )2(    
بەهای مێژووی بیناکان

قۆناغی یه كه م
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2. دۆكیۆمێنتكردنی خانوە كۆنەكانی شاری سلێامنی كە تا ئێستە 
ماونەتەوە .

لـە قۆناغی پێشـووی پرۆژەكـەدا بەووردی هەموو ئەو خانوانەی كە بەهای تەالرسـازی ومێژوویی 

كۆنیان هەیە و تا ئێسـتا ماونەتەوە دیاری كران وخرانە سـەر نەخشـەیەكی تایبەت. لەگەڵ ئەوەشـدا 

جارێكـی تـر هەمـو ئـەو خانوانە دووبارە بـە مەیدانی چێك كرانـەوە و بۆ متامنە بوون لـە بارودۆخی 

ئـەو بینایانـە. ولـەم كارەدا خانـووەكان هەاڵوێر كران بۆ سـێ چین. )A و B و C(، وەک لە نەخشـەی 

ژمـارە )3(دا دیـارە، كـە هـەردوو چینی )A و B( زۆر پێویسـت بوو كە بـە زووترین كات دۆكیۆمێنت 

بكرێـن، لەبـەر گرنگییان وبەرزی بەهای مێژوویی تەالرسـازییان. وخۆش بەختانە سـیتی الب هەڵسـا 

بـە دامەزراندنـی چەندیـن تیمـی ئەندازیاری كە هەڵسـان بە هەڵگرتنەوەی نەخشـەی یـەك بەیەكی 

ئـەو خانوانـەی كـە دیاری كرابوون زۆر بـە ووردی و بە بەكارهێنانی هەمـو توانایەكی تەكنەلۆجی كە 

بەردەسـت بـوو. ولـەم قۆناغـەدا نەخشـە و ووردەكاری زیاتر لـە )115( خانوو و بینـا هەڵگیرانەوە و 

خرانە سـەر نەخشـە و لە سیسـتمی )GIS( دا جێگیر كران. شـایەنی باسـە كە هەر نەخشـەیەك لەم 

نەخشـانە دوای تەواوكردنـی رۆیشـتووە بـە سـێ قۆناغـی چێككردنـەوە و ووردبینیـدا، كـە یەكەمیان 

لـە الیـەن تیمیكـی ئەندازیـاری جیـا لـە تیمەكانی كـە نەخشـەكانیان درووسـتكردووە ئەنجامـدراوە. 

قوناغـی دووەم لەالیـەن بەرێـز )م.هـاوار تاهـا( مامۆسـتا لەبەشـی تەالرسـازیەوە چێـك كراوەتـەوە، 

وقۆناغـی كۆتاییـش لەالیـەن  بەڕێز )د.امجد قەرەداغی( یەوە چێك كراوەتـەوە. وە دوای متامنەكردن 

بە ووردی ودرووسـتی نەخشـەو داتاكان هەمویان خراونەتەوە سـەر نەخشـەی گشـتی پرۆژەكە و بە 

سیسـتمی )GIS( بەسـرتاونەتەوە بە تەواوی داتاكانی ترەوە. وئەتوانرێت زۆر بە ئاسـانی بەردەسـت 

بخرێـن لـە كاتـی پێویسـتدا. ئـەم قۆناغـە زیاتـر لـە دوو سـاڵی خایانـدووە و لـەو ماوەیـەدا چەندین 

نارەحەتـی كۆسـپ هاتوەتـە بـەر كاری هەمـو تیمەكان، بـەاڵم خۆشـبەختانە بە هـاوكاری هەندی لە 

الیەنە پەیوەندیدارەكان وەك سـەرۆكایەتی زانكۆی سـلێامنی و ئاسایشـی سلێامنی و بەڕێوەبەرایەتی 

شـوێنەواری سـلێامنی، هەوڵی جیددی دراوە بۆ سـەركەوتن بەسـەر ئەو كۆسـپ وتەگەرانەدا.

 سـوپاس بـۆ خـودا كارەكان بـە سـەركەوتوویی بەڕێـوە چـوون. بەمـەش كاری دۆكیۆمێنتكردنـی 

گەرەك وخانووە كۆنەكان تەواو ئەبن. كە قورسـرتین وگرنگرتین قۆناغەكانی پرۆژەكەن، و راسـتەوخۆ 

پەیوەسـت بـن بـە كارەكانی سـیتی البەوە. 
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نەخشەی ژمارە )3(  
C و B و A نەخشەی جۆرەکانی خانووە کۆنەکان
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3 - باڵوكردنەوەی ئەو داتا و نەخشانە لە پەرتووك و 
وێب سایتی تایبەتدا . 

ئـەم قۆناغـە دوای قۆناغەكانـی دۆكیۆمێنتكـردن دەسـت پێ ئەكات 

كـە ئەویـش لـە نەخشـەدایە بـە زووتریـن كات دەسـت پـێ بكرێـن.  

كـە  داتـاكان  و  ونەخشـە  باڵوكردنـەوەی هەمـو  لـە  بریتییـە  ئـەوەش 

كۆكراونەتـەوە لـەم پـرۆژەدا بـە دوو شـێواز:

- یەكەمیـان لـە پەرتووكێكـدا كـە لەوانـەی بـە زیاتـر لـە بەرگێكـدا 

تـەواو ببێـت بە زمانی كـوردی ودواتریش بە زمانـی ئینگلیزی و عەرەبی 

)بـە پێـی توانا(.

- دووەمیـان لـە وێـب سـایتێكی تایبـەت بـەم پـرۆژە كـە توێـژەران 

وخوێنـدكاران بتوانـن لـە هـەر شـوێنیكی جیهـان سـوود وەربگـرن لـە 

زانیارییەكانـی پرۆژەكـە، ولە هەمـان كاتدا بۆ بوارەكانی گەشـت وگوزار 

وسـێكتەرە ئابووریـەكان سـوودی لـێ وەربگیرێت.

4 - درووستكردنەوە و بەكارخستنەوەی ئەو بینایانەی 
كە ماون . 

ڕێپیشـاندەرو  و  ئاڕاسـتەكردن  ڕۆڵـی  الب  سـیتی  قۆناغـەدا  لـەم 

بـە  هەڵئەسـن  كـە  الیەنانـەی  ئـەو  بـۆ  ئەبینێـت  سەرپەرشـتیاری 

درووستكردنەوە و بەكارخستنەوەی بینا و خانووە كۆنەكان، كە كارێكی 

زۆر گرنـگ و پیـرۆزە كـە زۆر زۆر گرنـگ و پێویسـتە بـە زووتریـن كات 

دەسـتی پێ بكرێت، و سـیتی الب و ئەندازیارەكانی و سەرپەرشـتیارانی 

ئـەم پـرۆژە نەخشـە رێگایەكـی وورد بـۆ ئەم بابەتـە ئامادە دەكـەن،  و 

ئەیگەیەننـە الیەنـە پەیوەندیـدارەكان بـە هیـوای جێبەجێكردنیـان. 
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وەسـتاندنی هەمـو جـۆرە كارێكـی ڕووخانـدن  لەژێـر هـەر پاسـاوێكدا بێـت. لـە هەمـو گەڕەكـە كۆنەكانـدا بە پشـت   - 1

بەسـن بـە یاسـای )االثـار والـرتاث(ی عیراقـی كە ئێسـتا بـەكارە. 

بـۆ رێگرتـن لـە رووخاندنـی خانـوو بینا كۆنـەكان, دەركردنـی رێنامیی بـەوەی كە پاشـاموەی هەرخانوویەكـی كۆن كە   -2

بڕوخیـت پێویسـتە بـۆ مـاوەی )1-3( سـاڵ لـە شـوێنی خۆیـدا مبێنێتـەوە و دەسـتكاری نەكرێـت ، ئەمـەش  بـە پشـت 

بەسـن بـە هەمـان یاسـای ناوبراو.  

وەستاندنی پێدانی هەمو جۆرە مۆڵەتیك، جگە لە مۆڵەتی خانووی نیشتەجێبوونی )دوو نهۆمی( .  -3

البـردن و نەهێاڵنـی ئـەو هەمـووە گەراجـی سـەیارانە كـە بوونەتە هـۆكاری زیاتر رووخانـدن و لەناوچوونـی گەڕەك و   -4

خانـووە كۆنەكان. 

5-  دەسـتكردنی راسـتەوخۆ بـە درووسـتكردنی ماسـتەر پالنێكـی تایبـەت بـە ناوچـە و گەڕەكـە كۆنەكانـی سـلێامنی بـۆ 

چارەسـەركردنی هەمـوو كێشـەكانی ئـەو گەڕەكانـە و گێرانـەوەی سـیامی ڕەسـەنی شـارەكە بۆیـان. و درووسـتكردنی 

منوونەیەكـی زینـدوو لـە شـارە كۆنەكـەی سـلێامنی بۆ هەمـوو دانیشـتوان و میوانـان وگەشـتكەران كەدێنەنە شـارەكەوە.  

دەسـتكردنی راسـتەوخۆ بە دانانی میكانیزمێكی زۆر گونجاو بۆ درووسـتكردنەوە و چاككردنەوەی خانوو   -6

بینـا كۆنەكانـی ئـەو گەڕەكانە. بە شـێوازێك كـە وەبەرهێنەرەكان هانبدرێن وئاڕاسـتە بكرێن بۆ هەڵسـان 

بەم كارە. دەكرێت پێدانی هەر مۆڵەتێكی پرۆژەیەكی وەبەرهێنان لە شـاری سـلێامنیدا ببەسـرتێتەوە بە 

درووسـتكردنەوەی بینایـەك یـان چەنـد بینایەكی كـۆن لە گەڕەكـە كۆنەكاندا، بەپێی ڕێنامیـی وچاودێری 

ووردی الیەنـە پەیوەندیـدارەكان و لیژنـەی تایبـەت بـەم بابەتانـە. كە ئەكرێـت ئەو وەبەرهێنەرە سـوود 

لـەو پـرۆژە وەربگرێـت وەك وەبەرهێنانێـك بـۆ خـۆی بـە پێـی ڕێنامیـی تایبـەت كـە بـۆ ئـەو مەبەسـتە 

دائەنرێت. 

وەسـتاندنی هەمو شـێوازەكانی ناشـیرین كردنی شـار، بە تایبەت لە گەڕەكە كۆنەكاندا بەهەر بیانوویەك   -7

بێـت،  وەك دانانـی ڕیـكالم یـان نووسـینی دیـوار و دانانـی پەیكـەر و هاوشـێوەكانی بـە بـێ ڕەزامەندی 

لیژنەیەكـی پسـپۆر و تایبـەت كە بۆ ئـەو مەبەسـتە دائەنرێت.

پێشنیار و نەخشە رێگاكان: 
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پرۆژەی دۆکیۆمێنتاری کردنی بینا 
كەلەپورییەكانی شاری سلێامنی

کامل رشید رحیم
بەڕێوبەری شوێنەواری سلێامنی

2019 - 7 - 10

بەڕێوبەرایەتی شـوێنەواری سـلێامنی لەسـاڵی 1961 دامەزراوە 

و ئەرکـی سـەرەکی بریتـی بـووە لـە پاراسـتنی دوو بابەتـی گرنگـی 

لـە دروسـت  ) کەلەپـور( ەو  ( و  ) شـوێنەوار  ئەوانیـش  مێـژووی 

بوونیـەوە تـا کاتـی ڕاپەڕینـە مەزنەکـەی کوردسـتان ئـەم ئەرکـە بە 

تـەواوی وەک خـۆی جێبەجـێ نەکـراوە بەهـۆی بـاری سیاسـی ئەو 

کات بەاڵم لە دوای ڕاپەڕینەوە بە تایبەت لەسـەرەتای سـاڵی 1997 

بەڕێوبەرایەتیـامن بـووە بە دامەزراوەیەک بە شـێوەیەکی زانسـتی 

و بـە هـاوکاری پارێـزگای سـلێامنی و سـەرۆکایەتی شـارەوانی وبـە 

هەوڵـی دڵسـۆزانەی بەڕێز ) م.عبدالرقیب یوسـف( بـۆ یەکەم جار 

توانـی ڕووپێوێکی زانسـتی ئەنجام بدرێت بۆ بینـا کەلەپورییەکانی 

ناوەنـدی شـاری سـلێامنی و دوای زیاتـر لـە یـەک سـاڵ کارکـردن 

توانـرا ) 107 ( بینـا لـە ناوەنـدی شـار بـە بینای کەلەپـوری بنارسێت 

کـە پێکهاتـوون لـە ) مزگـەوت ، بـازار ، خانـوو ... هتـد (.

لەسـاڵی 2004 کاتێک ویسـرا ماسـتەرپالنی شـاری سـلێامنی دابرنێـت جارێکی 

تـر ڕووپێوکراوەتـەوە بـۆ ئـەو بینـا کەلەپوریانـە و خۆشـبەختانە ئـەو ژمارەیـە وەک 

خـۆی مابـوو بـە هەوڵـی دڵسـۆزانی شـوێنەوار و کەلەپور توانرا لەسـەرەتایی سـاڵی 

2005 تـا سـاڵی 2013 ) 17 (  حەڤـدە بینـای کەلەپـوری خۆماڵـی بکرێـت کـە ببێت بە 

منوونەیـەک بـۆ نـەوەی داهاتـوو کەلـە ڕووی کەلەپـوری و تـەرزی بیناسـازی بـەاڵم 

بەهـۆی قەیرانـی دارایـی و بـە تایبەت سـاڵی 2014 بـە دواوە نزیکەی لـە 50% ی ئەو 

بینـا کەلەپورییانـە لـە دەسـت دراون نـە بودجـەی خۆماڵـی کـردن و نـە بودجـەی 

نۆژەنکردنەوەیـان بـۆ دابیـن نەکرا.

بـەاڵم بـە سوپاسـی زۆرمـان بـۆ سـەنتەری هاوبەشـی نێـوان زانکـۆی سـلێامنی و 

کۆمپانیای ڤیوپایەنیر توانیویانە لەڕووی بینا کەلەپورییەکانی ناوەندی شاری سلێامنی 

ڕووپێوییەکی زانسـتی ئەنجام بدەن کە هەندێ لە ئەرکی بەڕێوبەرایەتیامنیان ئاسـان 

کـردووە و هیواداریـن ئەم هەماهەنگی و پێکەوە کارکردنە بەردەوام بێت تا بە هەموو 

الیەکامن بتوانین خزمەتێکی زۆری شـاری سـلێامنی بکەین.
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لـە کۆتاییـدا ماوەتـەوە بلێیـن ناکرێـت هـه وڵ و ماندوبوونـی هه ریـه ك له م 

به ڕێزانـه ی الی خـواره وه  نادیـده  بگریـن كـه  هۆكاری سـه ره كی سه رخسـتنی 

ئـه م پرۆژە یـه  بـوون:

به ڕێزان )د. ره زا حه سـه ن حسـین( سـه رۆكی زانكۆی سـلێامنی، )د. سیروان 

خورشـید رفیـق( ڕاگـری كۆلێجـی ئه ندازیـاری كـه  هـۆكاری دامه زراندنـی 

بـوون،  پرۆژەکـە  هـاوکاری  و  سـلێامنی  له زانكـۆی  بـوون  الب  سـیتی 

و  پایه نیـر  ڤیـو  کۆمپانیـای  به ڕێوبـه ری  مه ولـه وی(  له تیـف  عـادل  )ئـه . 

جێبه جێـكار.  الیه نـی  و  الب  سـیتی  بیرۆكـه ی  خاوه نـی 

هه ره هـا سوپاسـی بێپایامنـان بـۆ هەمـوو الیه نه په یوه نـداره كان و به تایبه ت 

بەرێـزان )د. هه ڤـاڵ ئه بوبه كـر( پارێـزگاری سـلێامنی، )ئاوات محمـد غفور( 

قایمقامـی سـلێامنی، )ئـە. کـامل رشـید( بەرێوبـەری شـوێنەواری سـلێامنی و 

)ئـە. تابـان جبار صالح ( بەرێوبەری پالن دانان و بـە دواداچوون لە پارێزگای 

سـلێامنی، كه بڕیاری هاوكاری به رده وامـی پرۆژە كه یان پێداوین.
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