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تازةكةي ئةلبوومة بآلوبوونةوةي ثاش
مانطةدا، هونةرمةند لةسةرةتاي ئةم

يةكةمجار بؤ يةحيا، بةهجةت
باس لةضاوثَيكةوتنَيكي رؤذنامةوانيدا
ناخي شاراوانةي  و

َ
قوول هةستة لةو

رايدةكَيشن تاكو هةميشة دةكات كة
داهَينان. سةرمةشقي  لوتكةو دةيطةيةننة
طؤرانييةكاني لة طوَيطرتن لةكاتي ئةطةر

بكةويتة يدا
َ
لةطةل هونةرمةنددا،

ثةنهاني جيهاني نَيو بة طةإان سةفةرو
ئةم خوَيندنةوةي بة ئةوا رووحدا،
دةبيتة ديسانةوة ضاوثَيكةوتنةش

شاراوةو ديوة جوانيو هاوسةفةريي
هونةرمةند نةبينراوةكان، كة

دةيانبينَيتء ي
َ
دل بةضاوي  هةميشة

دةكات. وَينايان لةطؤرانييةكانيدا
لةناو تا بةخؤمان دا جورئةتمان ئَيمة

سؤزة طإتووةكاني ئاوازو هؤنراوةو ناخي
دةربهَيننو ثرسيار طؤرانييةكانييةوة،

رت
َ
قوول ئةوةي بؤ بكةين، ئاإاستةي

دةرفةتة سةرثَييانة بيدوَيننيو ئةم
بةإَينةكةين.

لةثةراوَيزي خؤي ضؤن هةروةك
ضاوثَيكةوتنة بة سةبارةت طفتطؤكةماندا

«زؤرجاران َيت
َ
دةل رؤذنامةوانييةكان

لةضاوثَيكةوتن خؤمان لَيرةو لةوَي
تووشي ئةوةندة بؤئةوةي الدةدةين

نةبني. ساردوسإ رووكةشيي و ثرسياري
خؤي بكرداية، ئيشي هةر كةسة خؤزطة
َيت

َ
بل بيوَيراية نازانَيت؛ ئةوةي خؤزطة
عةيب نازانم وشةي خؤزطة نازانم.

نةبواية«.
خؤشبوو ئَيمة ثَيمان هةرضةندة
ئةوةي بيدوَينني بؤ نزيكةوة لة

ضَيذبةخش ضاوثَيكةوتنَيكي
ئةوةي بةهؤي بةآلم ئةنجامبدةين،
لة وآلتبوون، لةدةرةوةي بةإَيزيان

ثرسيارةكانمان ئينتةرنَيتةوة رَيطةي
هَيندة وةآلمةكاني  بةآلم نارد، بؤ

رؤحة بةري بة دةكةنةوة رؤح زيندوون،
بةتةواويي ضونكة تؤزطرتووةكاندا،

لَيدةضؤإَيت. عةشقيان
ثةراوَيزي لة يةحيا بةهجةت

نووسيويةتي وةآلمةكانيدا،
هةندَيك ثرسيارةكان «خوَيندنةوةي

نيية فرمَيسكيان ثَيإشتم... مةرج
بَيتةخوارَي، لةضاوةوة هةر فرمَيسك

ةوةدَيتء
َ
دل لة فرمَيسك زؤرجار
لةناخةوة«. طريانيش

لةكاتي نووسيويةتي هةروةها
«كةوتمة ثرسيارةكاندا خوَيندنةوةي

ةوة،
َ
قوءل ئةوةندة رووحانيي فةزايةكي

دةستداية لةبةر هؤنراوةم دةتوءت هةر
بَيطومان دابنَيم، بؤ ئاوازي بؤئةوةي

ئاوازيش فرمَيسكي دةوَي«.
لةكاتي خاكيبوونييةوة، بةهؤي

تايبةتن كة ثرسيارةكاندا وةآلمدانةوةي
خؤي ناوي طشتي بةشَيوةيةكي بةخؤي ،
هةركوَيي وةآلمةكانيدا بةآلم لة نابات،

بيني، ئةوة وشةي هونةرمةندت
خؤيةتى. يةحيا بةهجةت

بؤ خــؤم ـــةوةي ئ هــــاوآلتــــي: ثــَيــش
لةهةفتةي ئامادةبكةم، ضاوثَيكةوتنةكة
نوَييةكةتدا بةرهةمة بآلوبوونةوةي  يةكةمي
طةإام ئينتةرنَيتدا لةماَلثةإةكاني هةندَيك لة
ئةلبوومةكةت. هةواَلي زياتر لةسةر زانيني بؤ
لةماَلثةإةكاندا يةكَيك لة خوَينةرَيك
طوَيم هَيشتا نووسيبووي دانابوو، كؤمَينتَيكي
دَلنيام كة بةآلم  نةبووة، تازةية بةرهةمة لةم
لةئةنجامي طوَيطرانت لة زؤرَيك زؤرخؤشة.
بإياري بةكارةكانت زؤرةوة  متمانةيةكي
داوة. كؤمَينتةيان ئةو هاوشَيوةي ثَيشوةختةي

دةبةخشَيت؟ تؤ بة هةستَيك ض ئةمة
دةكـــةم  يــةحــيــا: هــةســت بــةهــجــةت
ضونكة بووة، طةورةتر بةرثرسيارَيتييةكةم
خةَلكي، ببَيتة خاوةني متمانةي هةركةسَيك
بؤئةوةي دابَيت لةهةوَلدان هةميشة دةبَيت
ئةو لةدةستنةدات، سةليقةية ئةو بتوانَيت
بإيني بة  ذيانيدا  لة كةسَيك كة  شتانةي 
ئةطةر دَينَيت، بةدةستي قؤناغَيك ضةند
مةرج نةكَيشَيت، لةطةَلدا رةنجي هةميشة
بةدةستهَيناني بَيت. خاوةني هةتاسةر نيية
كاتي دةوَيت، ماندوبوونو هةرشتَيك كاركردنو
هةوَلدانو ضةندين زؤرئاسانة، لةدةستداني بةآلم
يةكَيك والة تا دةوَيت ثَيكةوةذياني كاتو

دروستبَيت لةدَليدا خؤشةويستي  كة دةكةيت
ساتَيكدا ضركة لة دةتوانَيت كةضي بةرانبةرت،
لةدنيادا ئَيستا هةستَينيت. هةزارةها رقي
نةماوة كةسَيك مامؤستابوو، ئيرت باوي ئةوة
مامؤستابَيت، هةر دةبَيت ئاخري دونيا هةتا
ئةثدةيت خؤي تازةنةكاتةوةو خؤي ئةطةر
راستةقينة هةنطاوي سةردةمدا لةطةَل نةكاتو
مامؤستا، نةك دةزانَيت بةخؤي كاتَيك نةنَيت،

نيية. قوتابيش
لةطؤرانييةكانت طوَيطرتن هاوآلتي:
قوءَلةوة، تايبةتو دنيايةكي نَيو دةمانباتة
هةر ئاساييةي ذيانة  لةو جياوازة  زؤر كة
ثَيدةكةين. مامةَلةي رؤذانةي كة يةكَيكمانةوة؛
هةستيان هةمان طوَيطرانت لة زؤرَيك ثَيدةضَيت
ثَيناسةي شَيوازَيك بة هةريةك دروستبَيتو بؤ
بطاتة تةنانةت بكات، بؤخؤي هةستة ئةو
لةم لةخؤدؤزينةوة. نزيكبوونةوة  ئاستي
دةردةكةوَيت، هةست هةمان بةرهةمةشدا
لة بةشداربيت ئةوة كردووة بؤ كارت تؤ ئايا
لةدروستكردنو تا طوَيطرانتدا، ئاإاستةكردني

سةركةوتووبن؟ خؤياندا دؤزينةوةي
ئةركي  لةإاستيدا خؤي يةحيا:  بةهجةت 
تةنها كة دنيايةكةوة بمانباتة كة ئةوةية هونةر
ثإبَيت كة دنيايةك لَيبَيت، خؤشةويستيي
يةكرتقبوَلكردن و ثَيكةوةذيانو جوانيو لة
نموونة بؤ جياوازةكان. دةنطة ثَيكةوةطونجاني
بطرين بؤمان مؤسيقايةك ثارضة لة ئةطةر طوَي
جياوازة هةموو دةنطة ئةو كة ضؤن دةردةكةوَيت
فرةإةهةنديان هارمؤنييةكي طونجاونو ثَيكةوة
هونةردا دةرةوةي لةدونياي بةآلم دروستكردووة،
خةونَيكي يةكرتقبوَلكردن و ثَيكةوةطونجان

نايةتةدي. كةضي مرؤظةكانةو ئةبةديي
نامؤييو ونبووني هةستي ئاَلؤزيي ذيان،
ئةركي بَيطومان دروستكردووة، تاكةكان الي
طةشبينيمان تر جارَيكي كة ئةوةية هونةر
لةم بَيجطة كة بكات دَلنيامان ثَيببةخشَيتةوةو
ئاراميو بؤ هةية جَيطايةكيش هورياية، هةراو
كارم بةئاطاييةوة زؤر من  بةَلي خؤدؤزينةوة.
جؤرَيك طؤرانييةكان كة كردءوة ئةوة لةسةر
بخةنة طوَيطر رؤحي بؤ ئةوةي تةقسَيكي لة بن

قوءَلةوة ويذدانيي حاَلةتَيكي
طؤرانييةكانتدا هةموو لة هاوآلتي:
شتَيكدا بــةدواي هةميشة هةستدةكرَيت،
دؤزينةوةي بؤ طةإانة ئةمة ئايا دةطةإَييت.
كة شتَيكدا بةدواي طةإانة يان ونبوو؟ شتَيكي

نةطةيشتوويت؟ ثَيي هَيشتا
عاشقَيكي  هونةرمةند يةحيا:  بةهجةت 
هةميشة ئيستاتيكادا. بةدواي طةإيدةية
دؤزينةوةي بؤ بةردةوامداية طةإانَيكي لة
خؤم هةستي هةموو نوَيرت. ئةزمووني
ثةيامَيكدا طةياندني لةثَيناوي  دةسوءتَينم
هةميشة كؤتايي، خاَلي ناطةمة هةرطيز كةضي
ئةركي بةتةواوةتي نةمتوانيوة هَيشتا وادةزانم
ئةو بةهةموو جَيبةجَيبكةم.  خؤم  سةرشاني
هةروادةزانم هَيشتا وتوءمن كة طؤرانيانةي
كة دةكات كارَيك بإواية ئةم نةوتووة. هيضم
هونةرمةند لةطةإاندابني. هةردةم بةتاسةوة زؤر
لَيرةدا من كاري بَلَيت كة ئةوةي ناطاتة هةرطيز

بدةم. ثشوءيةك دةتوانم ئيرت تةواوبوو،
تؤ الي عةشقةي ئةو ثَيتواية هاوآلتي:
تَير كةس  هيض كة شةرابَيكة وةكو هةية، 

ناكات؟
ضونكة  واية، بَيطومان يةحيا:  بةهجةت 
بةآلم هةية،  كؤتايي  سةرةتاو شتَيك  هةموو 
هةيةو نةكؤتايي هةية، سةرةتاي تةنها ئةوين
ثرسيارةم ئةو لةوَي لَيرةو زؤرجار نةسنوور.

عةشقةي ئةو  دةثرسن لَيم دةكرَيت، ئاإاستة 
لة كوَيية؟ لة كوا دةكةيت باسي تؤ كة
هةموو ناخي قووآليي ثَيياندةَلَيم وةآلمدا
لةم شارةزابوون خؤي. بؤ طةردوونَيكة كةسَيك
ناسيني ناسيني؛ ماناي دؤزينةوةو طةردوونةو
ناتوانَيت خؤي نةناسَيت، كةسَيك هةر خودة.
هةموو بة عةشق بناسَيت، تريش شتةكاني
خؤمانداية، رؤحي لةناو ناخي جوانييةكانييةوة
دةتوانَيت كة  ئةو كةسةية تةنها عاشق  بةآلم

بيدؤزَيتةوة.
ئــةوة هــؤكــاري ــت ــرَي ـــي: دةك هـــاوآلت
(بمبةنةوة طؤراني بؤضي كة روونبكةيتةوة
ناونيشاني بة كردووة رؤذهةآلتم)ت كوإي من
بة غوربةت هةست ئايا بةرهةمة نوَييةكةت،
بة ثةيوةستبوونت بؤ ئاماذةيةكة يان دةكةيت؟

رةسةنايةتييةوة؟
ماناي  رؤذهةآلتم، كوإي من بةهجةت يةحيا:
مندا هةميشة رؤحي لة كوإي نيشتيمانم. من
رؤح هةركاتَيك هةَلدَيت، نيشتيمانةوة لة رؤذ
دةيةوَيت بكات، نامؤبوون ونبوونو بة هةست
جارَيكي ئةوةي بؤ سةرضاوة، بؤ بطةإَيتةوة
خؤي بةبووني هةست بدؤزَيتةوةو خؤي تر
لةهةموو بةغوربةت هةستكردن بةآلم بكات.
لةنيشتيمانيش. تةنانةت هةية، جَيطايةكدا
نييةو ئةبةدي لةدنيادا شتَيك هيض لةبةرئةوةي
وايكردءوة ئةمة هةر نامَينَيتةوة، بةنةمري
هةموومانةوة سةري لةثشتي  هةستَيك كة

بني هةرجَيطايةك لة ثَيماندةَلَيت كاردةكاتو
غةريبني. هةر هةرميوانو

بةهجةت بَلَيني دةتوانني هاوآلتي:
ئةزموونَيكي لةئةنجامي يةحيا

و نةبينراو ديوي قووَلةوة، رؤحيي
ثاشان دةبينَيتو شتةكان شارةوةي
وَينايان هونةردا لةضوارضَيوةي
بيننيو لة جياوازة كة دةكات،
بؤ رووكةشييانة سةيركردني

شتةكاني دةروبةر؟
ئةطةر  يةحيا:  بةهجةت 
دةبينني بإوانني شتَيك لةهةر
رووكةشء لة ثَيكهاتووة كة

ـــاوةإؤك. بؤن
ــــةوةي ئ
بــتــوانــني
ينة بطة
ناوةإؤكء
ك ر د
نة ية ال بة

دَل بةضاوي دةبَيت بكةين، شاردراوةكاني
جوانيية دةتوانني ئينجا كةين، تةماشاي 
بةفةنتازيايةكي بدؤزينةوةو راستةقينةكان
طوزارشتيان ــارة دووب قووَلةوة هونةريي
باسي كةس هةزار نموونة  بؤ  لَيبكةينةوة،
شاعريَيك كة  نابَيت  بةوة بكةن بؤ  طوَلَيكت 
هزرو روحي بةرهةمي داهَينان وةسفي بكات.
شاراوةكاني ديوة دةتوانن كة كةسانَيكة

بخوَيننةوة. شتةكان
طؤإانَيكي  تةكنةلؤذيا لةئَيستا هاوآلتي:
كؤمةآليةتييةكان ثةيوةنديية لة زؤري
لةسةر كاريطةريي ئةمةش كايةوة، هَيناوةتة
مرؤظةكانيش رؤحي تةنانةت ثةيوةندييو
بتوانَيت ضؤن هونةرمةند بةجَيهَيشتووة.
بيكاتة وَينابكات و خؤي رؤحيي ئةزمووني
اليةني تا خؤي، سةردةمةكةي ئاوَينةي
مادييةكاندا شتة  ثاَل لة مرؤظ  مةعنةوي
بةم ئَيمة هونةرمةندي ثَيتواية  نةثووكَيتةوة.

هةستاوة؟ ئةركة
ذيان  ياساي لةإاستيدا يةحيا:  بةهجةت 
شتَيكي شتَيكدا هةر لةثَيناوي دةبَيت واية
تةكنةلؤذيا هاتني  بَيطومان ببةخشيت،  تر
تردا بةديوَيكي بةآلم طةورةية، هةنطاوَيكي
ثةيوةنديية كة ئةرزشي هةموو ئةوةية باجةكةي
بوارة لةهةموو ئَيستا طؤإيوة، مرؤييةكاني
توانايةكي كة هةن  كةسانَيك هونةرييةكاندا 
تةكنةلؤذياوة بةهؤي كةضي  نيية هونةرييان
دروست بؤ قةبةيان ناوبانطَيكي دةردةكةونء
لةناو زةمةنَيكداو هةموو لة بةآلم دةبَيت،
هةن كةسانَيك كؤمةَلة ميللةتَيكدا هةموو
مَيذووي ئةوان هةر هونةرمةندنو بةإاستي كة
كاريطةريي دةنووسنةوةو هونةريميللةتةكةيان
دروست كؤمةَلطاكةيان ويذداني لةسةر طةورة
رابردوودا ساَلةي ضةند لةم نموونة بؤ دةكةن.
هونةري بواري لة سةروبةرةيي بَي لة شةثؤلَيك
كةفو كوَلَيك هةر بةآلم سةريهةَلدا، طؤرانيدا
ئَيستا دامركايةوة، ثَينةضوو ئةوةندةي بوو
جوانيية الي دةطةإَيتةوة بؤ جارَيكي تر طوَيطر

راستةقينةكان.
شتَيكت ئةطةر ثَيمانخؤشة هاوآلتي:
دةرفةت ثرسيارةكاندا ضوارضَيوةي لة هةبَيتو

طفتوطؤكةمان كؤتايي ئةوا بيَلَيت؛ نةبووبَيت
بةإَيزت. وتةي بؤ دوا بهَيَلني بةجَيي

خؤشحاَليية  مايةي يةحيا:  بةهجةت 
سةدايةكي بآلوبووةوة بةرهةمةكةمان كة
خةَلكمان خؤشةويستيي لةسؤزو ثإ طةرمي
تةلةفزيؤنو زؤربةي  لةوةش جطة  بيستةوة.
بريوإاي هةريةكةيان كة رؤذنامةكان راديؤو
ئاإاستةيةكي هةريةكة هةيةو جياوازيان
كةضي هةية، بةخؤيان  تايبةت ئايدؤلؤذياي 
بةيةك هةموو بةرهةمةدا ئةم لةبآلوكردنةوةي
ئةوة كة لَيكرد، طةرميان ثَيشوازييةكي دةنط
هونةر هةَلبةتة  ثَيزانينة. و سوثاس جَيطاي 

دةتوانَيت نةتةوةييةو سةرمايةيةكي
جياوازيية بةهةموو هةموومان

ضةتري لةذَير فيكرييةكانمانةوة
جارَيكي كؤبكاتةوةو خؤيدا

يةك بة بمانكاتةوة تر
ماَل.
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شتَيك هةموو
سةرةتاو كؤتايي

ئةوين هةية، بةآلم
سةرةتاي تةنها

نةكؤتايي هةية،
نةسنوور هةيةو

٢٠١١/١/١٩ ضوارشةممة (٦٩٨) ذمارة
هـةمـةإةنـط

ئيستاتيكادا بةدواي طةإيدةية هةميشة عاشقي يةحيا؛ بةهجةت

ثةيامَيكدا« طةياندني لةثَيناو دةسووتَينم هةستيخؤم «هةموو

دايناون. خؤي بةهجةت يةحيا ئاوازةكان هورنةمةند دايناون، نادر مام هَيمن ناسك هةست هةموويان شاعريي طؤرانية، حةوت كة بةرهةمة هؤنراوةي ئةم
هونةريي مامةَلةيةكي بؤكردوءةو هارمؤنيي ئؤركسرتاييان مؤسيقايةكي دابةشكراون، ئامادةو كاميل طؤران حسَينو هونةرمةند دلَير هونةرمةند لةاليةن مؤسيقاكان

كردءوة. ئاوازةكان لةطةَل طونجاويان جوان و زؤر
كراوة، تؤماركردني عوسمانةوة ديزاين لةاليةن هةرَيم طرتويةتي، خةيات عةلي ناسيح فؤتؤطراف ئةحمةد كردوويةتي، ئارا هونةرمةند ماستةرين ميكسو كاري

طةيةنراوة. ئةنجام بة عومةر ئاكؤ كاوان مةحمودو ئارا ئةحمةد، رَيباز قاسم، شوان كةريم، كاميل، كارزان مستةفاو سامان لةاليةن

Call for a Design Tender
Architectural Design for 
New University Campus 

Tender No: NC001 

University of Kurdistan Hewler (UKH) is the only English medium international 
independent public university in the Iraq and one of the top leading academic institutions 
implementing British academic standards. UKH is mandated to train young talents to 
become the driving force for sustainable development, improving standard of living and 
leading intellectual life in Kurdistan region and Iraq. 
University of Kurdistan-Hewler (UKH) is planning to embark on an ambitious project to 
build a new modern international campus in Erbil – Kurdistan, which will eventually 
accommodate up to 8000 students.  The campus will need to include all facilities required 
for a first class international university such as laboratories, library, theatre, conference 
centre, sport facilities, housing complex for faculty, two dormitories for students 
(male/female). The university is aiming to use state of the art, efficient environmental 
friendly technologies and solutions such as solar energy for lighting, heating and cooling 
as well as recycling facilities.  
This invitation is a first step for a tender for hiring an Architecture design company to 
develop a theme and a design for the campus and all its facilities.   

At this stage companies interested to participate in the tender are requested to provide 
capability statement highlighting their credentials including successfully completed or 
ongoing similar projects, relevant experience in the region or similar regions, expertise 
and international alliances (if any), history of the company, a list of previous and current 
clients.   

Phase one of the tender will aim at short listing a group of qualified international, 
regional and local architecture and engineering offices and companies. The evaluation 
process will depend on a professional appraisal for your credentials and track record. You 
may also be invited to an introduction meeting by the project committee.  At the end of 
the evaluation process UKH will announce the names of the qualified companies to 
participate in the second stage of the tender.  Short listed companies will be contacted and 
asked to sign confidentiality agreement and will receive detailed briefing for the actual 
pitch.
The credentials and the declaration of interest to provide a complete design should 
be sent to the address below no later than 31st Jan. 2011.

info@ukh.ac
30 Meter Avenue, Erbil, Iraq 
Tel: +064 66 223864,
       +064 66 223865
www.ukh.ac 
We are looking forward to your participation in this process and wish you success. 


