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ئایندەناسی
و  ئایندەیی  توێژینەوەی  بە  گرنگی  گۆڤارێکە  ئایندەناسی؛   
دەریدەکات.  ئایندەیی  لێکۆڵینەوەی  سەنتەری  و  دەدات  ستراتیژیی 
دوومانگ جارێک دەردەچێت، ئامانجی گرنگی دانە بە لێکۆڵینەوەکانی 
کوردستان  بە  گرنگیدانی  و  تەوەرێتی  بە  ئاییندەیی  و  ستراتیژی 
بە  ناوچەکەوە  بە  پەیوەست  نێودەوڵەتی  دۆخی  و  هەرێمایەتی  و 
و  جیهانیی  وەرچەرخانە  ئایندەی  و  ئێستا  لە  تێگەیشتن  ئامانجی 
توێژینەوەی  بواری  کوردستان،  لەسەر  کاریگەرییان  و  هەرێمییەکان 
بریتی دەبێت لە سیاسەتڕێژی کورتمەودا و دورمەودای کوردستانی، 
شرۆڤەی سیاسەتی واڵتانی هەرێمایەتی، توانای ئێستا و ئاییندەیی 
سەربازیی و سیاسیی واڵتان، هەل و هەڕەشەکان، توانا و نەرمەهێز و 
سەختەهێزی هەرێم و هەرێمایەتی، ئاستەنگ و هۆکار و ڕێکارەکانی 
و  میریی  یاسادانان،  سیاسەت،  دەزگاکانی  دامەزراوەییکردنی  بە 
لە  باڵوکراوە  بابەتێکی  هەر  مەرجیشە  بەرگرییەکان...تاد.  توانا 
ئەمەش  بێت  گریمانەیی  و  ئاییندەیی  سیناریۆی  و  خۆگرییگریمانە 
و  ئێستا  دۆخی  شرۆڤەی  و  سیاسەتڕێژیی  هاوکارییکردنی  لەپێناو 

هەوڵدان بۆ تێگەیشتن لەوەی ڕوویداوە و ڕوودەدات.
بەکارهێنانی  لە  دەبێت  بریتی  توێژینەوەکان  کارپێکراوی  میتۆدی 
میتۆدەکانی چەند پسپۆڕێتی )Multidisciplinary( و نێوپسپۆڕیی 
لێکۆڵینەوە  و  زانست  لە  سوودوەرگرتن  بە   ،)Interdisciplinary(
هاوچەرخەکان، لە ڕێگەی بە پشتبەستن بە زانیاریی و ئاماری نوێی 

ناوچەیی و جیهانی و دەوڵەمەند بە گرافیک و چارت ئاماریی. 
توێژینەوە،  خۆگری  لە  ئایندەناسی  ژمارەیەکی  هەر  هەوڵدەدرێت 
وەرگێڕان، شرۆڤە و ڕاپۆرتی ئاماریی و گریمانەسازیی بۆ وەرچەرخان 
کۆمەڵگە،  و  حکومەتداری  کەرتەجیاوازەکانی  گەشەکردنەکانی  و 

چاوپێکەوتنی پسپۆڕ و خاوەن بۆچوونەکان، بێت.
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141-138...            

هـەنـدێــــک لـــە باڵوکــراوەکانـــی
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د. هەردی مەهدی

کامەران حەسەن

خالد سلێمانعەبدولموتەڵیب ڕەفعەت سەرحەتپ.ی.د. خەلیل كەریم محەمەد
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مەزهەبییەکانیان،  و  سیاسی  ئاسایشی،  کێشە  لە  جیا 
سەرچاوە  بەڕێوەبردنی  چۆنێتیی  و  سیاسەت  کێشەی 
ئاوییەکانیشیان لە پەرەسەندندایە. دواجار سەرەڕای ناڕەزاییە 
ژێرلێوییەکانی تاران و بەغدا، ئەنکەرە کاری خۆی تەواو کرد 
و کۆتاییەکانی ساڵی ڕابردوو بەنداوی ئیلیسوی لەسەر خاکی 
باکووری کوردستان خستە گەڕ. گەرچی سەرچاوە ئاوییەکانی 
و بەنداو و ڕێڕەوەکانی ئەم کێشەیە لە خاکی کوردستانەوە 
ڕۆژهەاڵتی  خاکی  بە  هەر  و  دەکات  پێ  دەست  )تورکیا( 
کوردستان )ئێران( و باشووری کوردستاندا )عێراق( تێدەپەڕێت 
نەرێنییەکانی  شوێنەوارە  زۆرترینی  و  بەرکەوتە  یەکەمین  و 
دۆسێیەدا  لەم  دیارە  دەهێڵێت،  جێ  بێدەوڵەتەدا  خاکە  لەم 
کوردستانییەکانی  هێزە  و  هەرێم  بێت؛  بێدەنگرتین  ئەوەی 
لە  یەکێک  دەریشدەکەوێت،  وەک  دیکەن.  پارچانەی  ئەو 
هەرێامیەتیی  پێکدادانی  داینەمۆی  و  سەرەکییەکان  کۆڵەکە 
سەرچاوە  بەڕێوەبردنی  شێوازی  ناوچەکە،  واڵتانی  ئایندەیی 
ئاوییەکانە، هاوتای ئەو ملمالنێ باوەی کە لە ڕابردوودا لەسەر 
لە  تورکیا  هەنگاوەی  ئەم  بوو.  وزە  دیکەی  سەرچاوەکانی 
سیاسەتی ئاویدا، دوور نییە بیکاتە هێزی تاقانە و پۆلیسی نوێی 

هەرێامیەتی و ئاراستەکاری جڵەوی واڵتانی ناوچەکە.
تورکیا لە ساڵی ١٩٩٢دا، بە خستنەگەڕی پڕۆژەی بەنداوی 
بەتەنها  تواناکەی  کە  فوڕات،  ڕووباری  لەسەر  ئەتاتورک 
بەرامبەر ٦٥٠ بەنداوی ئێرانییە، بووە هۆی پیسبوونی ژینگە 
ئێراندا  بێوێنە لە  و زیادبوونی خۆڵبارین و تۆز و غوبارێکی 
و دیاردەی بەبیابانبوونی لە هەندێ ناوچەی عێراقیشدا کردە 

سەروتار

کوردستان لە سایەی جەنگێکی ڕانەگەیەنراوی ئاویدا
)ئیلیسو بە نموونە(

د. هەردی مەهدی میکە......................................................... 

ئیلیسوی  بەنداوی  وا  ئێستاش  دانیشتووانەکەی.  خەاڵتی 
ئاوی  ٦٠٪ی  نزیکەی  و  کردەوە  دیجلە  ڕووباری  لەسەر 

ڕووبارەکە کەم دەکات.
و  الوازی  و  بێکیانی  لەبەر  ڕەنگە  کورد  بێدەنگیی 
دراوسێکانیدا،  لەگەڵ  بێت  هێزی  بااڵنسی  ناهاوتایی 
مایەی  بەغدا  و  تاران  نیمچەبێدەنگیی  و  بێتوانایی  بەاڵم 
سەرسوڕمانی شارەزایان و خەمخۆرانی ژینگە و خەڵکی ئەو 
دوو واڵتەن لە ئاست ئەنکەرەدا و کە لە بەنێودەوڵەتیکردنی 
ئەو پرسەدا و بە دادگا گەیاندنی تورکیادا حکومەتەکانیان 
کەمتەرخەمییان نواند. لە کاتێکدا ئاوی دیجلە و فوڕات لە 
ڕووی یاسا نێودەوڵەتییەکانەوە بە ئاوە هەرێمییەکان هەژمار 
دەکرێن نەک ئاوی دەوڵەتی، بەو پێیەی ڕێڕەوەکەی بە دوو 
واڵت زیاتردا تێدەپەڕێت بە ئاوێکی هەرێمی دادەنرێت و 
دەکرێت دەزگا و ڕێکخراوی نێودەوڵەتیی کاریگەری هەر لە 
سەرەتاوە لەسەر بهێرنایەتە دەنگ. ئەمە نەک ئێستا، دەبوو 
هەر ئانی ئەندازەگیری و پالنە سەرەتاییەکانی ڕاگەیاندنی 
پڕۆژەکەدا لەالیەن تورکیاوە بکرایە، کە نەکرا و ئەویش کاری 
خۆی کرد و چیرت نەیارانی دەبێت وەک واقیع لەسەر مێزی 

دانوستاندن لێدوانی لەسەر بدەن.
ئیلیسو بۆ کوردستان و ناوچەکە چیی لێ دەکەوێتەوە؟
ناوچەکانی  لەسەر   )Ilisu Baraji( ئیلیسو  بەنداوی 
کوردستان  باکووری  ماردینی  پارێزگای  بە  سەر  دارگچیتی 
)تورکیا( دروست کرا و ساڵی دەستپێکی گلدانەوەی ئاوی 
یەکجاریی  تەواوبوونی  ساڵی  و   ٢٠١٨ بۆ  دەگەڕێتەوە 
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پڕۆژەکەش دەگەڕێتەوە بۆ ٢٠٢١/١١/٨ و توانای گلدانەوەی 
مەتر   )١٠،٦٠٠،٠٠٠،٠٠٠( ملیۆن  سەد  شەش  و  ملیار  دە 
دیجلە  ڕووباری  لەسەر  بەنداوە  ئەم  ئاوی هەیە.  چوارگۆشە 
ئاوی دیجلە )کۆڵەکەی ژیان و  ساز کراوە و نزیکەی ٦٠٪ی 
بەو  هەر  و  دەکاتەوە  کەم  عێراق  بۆ  عێراق(  شارستانیەتی 
ئاراستەیەش لەبەر ئەوەی بە درێژایی ڕەوتەکەی دەبێتە هۆی 
هۆری  حەوزی  وشکبوونی  هۆی  دەبێتە  دیجلە،  الوازکردنی 
بەبیابانبوونی  و  وشکبوون  و  ئێران  العظیم(ی  )هور  مەزن 
بەر  زیانەکەی  و  دەکەوێتەوە  لێ  بەرفراوانەی  هەرێمە  ئەو 
دانیشتووانی هەریەک پارێزگاکانی ئەحواز )خوزستان(، عیالم، 
بوشەهر و بویرئەحمەد دەکەوێت. لەوێشدا دیسان هەر ناوچە 
کوردستانییەکان و عەرەبییەکان کە پێکهاتەی فەرامۆشکراوی 
دەوڵەتی ناوەندین، زیانباری سەرەکین.  بۆ کوردستان وەک 
بەرامبەرن، هەم  زیانەکانی چەند  مێژوو،  و  و شوناس  خاک 
لە ڕووی مێژووییەوە شوێنەواری شارستانیەتی هەزاران ساڵەی 
حەسەنکێفی مێژوویی هەڵدەگێڕێتەوە کە ناوچەی سەرەکیی 
بونیادنانی بەنداوەکەیە و بۆ ڕەوتی ژیانیش چەندین الدێ و 
ناوچەی دانیشتووانی ڕووبەڕووی زیان دەکاتەوە. بە درێژایی 
ڕووباری دیجلەش، لێکەوتەکانی بەنداوەکە زیان دەگەیەنێت 
بە ناوچە کوردستانییەکان لە هەردوو واڵتی عێراق و ئێران. 
چ  ژینگەیی،  و  مرۆیی  زیانی  وەک  چ  سەرچاوەوە،  لە  بۆیە 
بەرکەوتەی  واڵت  هەرسێ  لە  کورد  خاک،  و  شوناس  وەک 

شوێنەوارەکانی بەنداوی ئیلیسو دەبن.
نیگەرانییە ژینگەییە ئایندەییەکان لە عێراق و ئێران

لە  بگیرێت  لەبەرچاو  دەتوانرێت  بەوردی  ئەوەی 
لێکەوتەکانی سیاسەتی ئاوی تورکیا بەگشتی و بەنداوی ئیلیسو 
بەتایبەت لەسەر هەردوو واڵت، دەکرێت لەم خااڵنەدا کورت 

بکرێنەوە:
١. مەترسییەکانی لەسەر عێراق: 

- کەمبوونەوەی النی کەم ٥٠٪ی پشکی ئاوی عێراق لەو 
سەرچاوەیە.

- سەرهەڵدانی قەیرانی وشکەساڵیی توند.
- زیانگەیاندن بە کشتوکاڵ و ژینگە.

- خێراکردنی جەنگی گریامنەکراوی ئاویی هەرێامیەتی.
- وشکبوونی لەسەرخۆی ڕووباری دیجلە.

٢. مەترسییەکانی لەسەر ئێران: 
"هور  بەپیتەکانی  زەلکاوە  تەواوەتیی  وشکبوونی   -

العظیم".
 )٢٣( خەڵکی  ئاسایی  ژیانی  بۆ  دروستکردن  کێشە   -

پارێزگا.
لە  غوبار  و  تۆز  و  خۆڵبارین  زیاتری  باڵوبوونەوەی   -

سەرانسەری واڵتدا.
- پەرەسەندنی قەیرانی وشکەساڵی لە باشووری ئێراندا.
قەیرانە  هۆی  بە  کۆچ  ڕێژەی  بەرزبوونەوەی   -

ژینگەییەکان.
هەژموونە  بەهێزبوونی  لە  جیا  دەردەکەوێت،  وا 
ساڵی   ٣١ مێژووی  لە  وردبوونەوە  بە  و  سەربازییەکەی 
ڕابردووی ناوچەکە، تورکیا براوەی یەکەمی ئەو ئاڵۆزییانەیە کە 
ڕووبەڕووی واڵتانی ناوچەکە بەتایبەت عێراق و سووریا و ئێران 
بوونەتەوە. وەک دەرکەوت لە جەنگی کوێت و لێکەوتەکانی 
لەسەر عێراق و هەرێم، بەنداوی مەزنی ئەتاتورکی جێبەجێ 
بە هۆی سەرقاڵی و الوازبوونی  لەپاش )٢٠٠٣(شەوە  و  کرد 
بە  دۆسێکەوە،  بە  زلهێز  واڵتانی  سەرگەرمیی  و  عێراقەوە 
ئاو و  لە  نوێکانی  ئاوییەکانی و کردنەوەی ڕێڕەوە  سیاسەتە 
بازرگانی و وزەدا دیسانەوە قازانجی خۆی کرد. لە ئانوساتی 
دەرکەوتنی تیرۆر و داعش و کاردانەوەکانی لەسەر ناوچەکە، 
ئەو لە پەلهاوێژییە سرتاتیژییەکانی و هەژموونی خۆی نەکەوت 
و هەلەکەی قۆستەوە و دوایین بەرهەمیشی بە هۆی الوازی و 
قەیرانەکانی واڵتانی ناوچەکە، دیسان تورکیا لە پەناوە بە سێ 

ساڵ بەنداوی ئیلیسوی لە بەرژەوەندیی خۆی یەکال کردەوە 
و ئایندەیەکی نادیاری ژینگەیی و مرۆیی و ئابوورییشی 

کردە دیاری بۆ دراوسێکانی.
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توێژینەوەکان
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کوردستان لەبەردەم هەڕەشەی سیاسەتی 
ئاویی هاوسێکان و بێباکی هەرێمدا

پ.ی.د. خەلیل كەریم محەمەد              پسپۆڕ لە جوگرافیای سامانی ئاو
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بخات  بەرچاو  هەڕەشەکان  ئازایانە  پێویستە 

سیاسەتی  بخات.  سەرڕێ  چارەسەر  پالنی  و 

و  رسوشت  هەڕەشەی  دراوسێکان،  ئاویی 

کەمبوونەوەی دابارین، ڕێزنەگرتن و بێباکی لە 

مەترسییانەن  ئەو  ئاوییەکان؛  سەرچاوە  ئاست 

چەند  واتە  دێننەوە،  بەرهەم  یەکرت  خۆیان  کە 

ئەوەندەش  بکات،  زیاد  رسوشتی  مەترسیی 

گرانرت  هەرێم  لەسەر  دراوسێکان  هەڕەشەی 

دەوڵەتانی  هەڕەشەی  چەندیش  و  دەبێت 

مەترسییە  ئەوەندەش  ببێت،  گەورە  دراوسێ 

رسوشتییەکان گەورە دەبن.  

دەستپێک

سیاسەتی ئاوی بە واتای ئەنجامدانی چەند 

کار  کە  بنەمایەک،  ڕۆنانی چەند  بۆ  کردەیەکە 

دەکەنە سەر کۆکردنەوەی ئاو و دروێنەکردنی 

و ئامادەکردنی و بەکارهێنانی و چارەسەرکردنی 

ئامانجی  بە  بەکارهێنان،  پاش  پیسبووی  ئاوی 

و  مرۆییەکان  بەکارهێنانە  پاڵپشتیکردنی 

پاراستنی ڕەگەزە ژینگەییەکان. سیاسەتی ئاوی 

بڕیارەکانی ئاوپێدان و بەکارهێنانی و چارەسەری 

ئاوپێدان  دەگرێت.  لەخۆ  بەردەوامبوونی  و 

پێویست  بڕی  دیاریکردنی  و  ئاو  کۆکردنەوەی 

بەکارهێنانی  بوارەکانی  بۆ  ئاو  گەیاندنی  و 

بواری مرۆیی  ئاویش  بەکارهێنانی  دەگرێتەوە، 

ڕاستەوخۆ و کشتوکاڵ و پیشەسازی و پاراستنی 

پێویستە  بۆیە  دەگرێتەوە،  ژینگەیی  سیستمی 

دانانی  چۆنێتیی  بنەماکانی  ئاوی  سیاسەتی 

دیاری  جیاوازەکان  بەکارهێنانە  بۆ  بەشەئاو 

بەرایی

هەڕەشەی  لەبەردەم  کوردستان 

بە  سەرەکییەکانیدایە،  ڕووبارە  چۆڕبڕبوونی 

دراوسێی  دەوڵەتانی  کە  سیاسەتەی  ئەو  هۆی 

گرتوویانەتە بەر و لە ئایندەشدا هەموو توانای 

ڕووبارەکان  ئاوی  کۆکردنەوەی  بۆ  خۆیان 

لەسەر  بەنداوی   )٢٧( ئێران  دەبەن.  بەکار 

چەندین  کردووە،  دروست  هاوبەشەکان  ئاوە 

ناوچەکانی  بۆ  ئاو  گواستنەوەی  بۆ  تونێلیشی 

"پڕۆژەی  چوارچێوەی  لە  داوە  لێ  گەرمەسێر 

ئاوی گەرمەسێر"دا. تورکیا تەنها لەسەر دیجلە 

و لقەکانی ئەوەی تا ئێستا زانراوە، )٦( پڕۆژەی 

هەریەکەیان  کە  کردووە  دروست  گەورەی 

دەگرن،  لەخۆ  ئاو  تونێلی  و  بەنداو  چەندین 

سەرباری پڕۆژەکانی تری لە چوارچێوەی پڕۆژەی 

"گاپ" و دەرەوەی ئەم پڕۆژەیەشدا. پەیوەست 

هەیە  پالنی  ئەگەر  هەرێمەوە،  حکومەتی  بە 

هەرێم  ئەوا  واڵت،  ئابووریی  گەشەپێدانی  بۆ 

و  دابارین  ئاوی  دروێنەکردنی  بە  پێویستی 

گەنجینەکردنی ئاوی ڕووبارەکانە، دەبێت وەک 

زەوی  ژێر  ئاوی  لە  سرتاتیژی  گەنجینەیەکی 

بە  بگرێت.  بەفیڕۆدانی  لە  ڕێگە  و  بڕوانێت 

)٥٧.٢٥٪(ی  ڕێژەی  کە  ئەوەی  لەبەرچاوگرتنی 

کوردستانەوە،  دەکەوێتە  ئاوزێڵەکان  ڕووبەری 

و  کۆکردنەوە  بۆ  دەڕەخسێنێت  بوار  ئەمە 

دروێنەکردنی ئاوی لە نیوە زیاتری ئاوزێڵەکان.  

دەوڵەتانی  بەزەیی  چاوەڕوانی  نابێ  هەرێم 

دراوسێ بێت تا ئاوی بۆ بەر بدەنەوە، بەڵکوو 
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قورس  ئاوی  دواجاریش چارەسەرکردنی  بکات. 

لەپاڵ  الفاوە،  و  باران  ئاوی  ئیدارەدانی  و 

ئەمانەشدا، پڕۆسەی بەردەوام چەندین کێشەی 

ئیدارەی  و  ژێرزەوی  ئاوی  پرزەلێبڕینی  وەک 

پیسبوون  لە  پاراستنی  و  ئاو  گەنجینەکانی 

لەخۆ دەگرێت)١(. سەرچاوە ئاوییەکان بەزۆری 

دەکەونە ئەودیوی سنوورە سیاسییەکانەوە، بۆیە 

لەنێوان  ئاوی  دەستکەوتی  لەسەر  دانوستاندن 

بکرێت.  دەبێت  هەر  سیاسییەکاندا  قەوارە 

لە  کۆمەڵێک  ئاوی  سیاسەتی  دروستکەرانی 

باشرتین ڕێوشوێنەکان دەگرنە بەر بۆ ڕێکخستنی 

و  بەنداو  دروستکردنی  وەک  ئاو،  ئیدارەی 

چارەسەرکردنی  بۆ  پرۆتۆکۆالت  ڕێکخستنی 

ئاوە  بەکارهێنانەوەی  و  ئاو  گرفتەکانی 

قورسەکان، جا چ لە هەرێم و ناوچەکاندا بێت، 

هاوبەشەکان  ئاوە  و  ڕووبار  ئاوزێڵەکانی  یان 

نێوان  ئاڵوگۆڕی  و  سنووربڕەکان  ڕووبارە  و 

ئاو  سیاسەتی  کە  ئەوەی  بێت.  ئاوزێڵەکاندا 

ئاراستە دەکات، چەندین مومارەساتی کارگێڕییە 

کە باشرتینیان لەالیەن دەستەکانی دروستکەری 

بڕیارەوە دیاری دەکرێن و هەڵدەسەنگێرنێن و 

هەموار و باڵو دەکرێنەوە. ئاماژەی مەترسیدار 

ئاو  گرفتەکانی  ناوچەدا  هەندێ  لە  کە  هەیە 

قەیران،  بە  بوون  و  بااڵوە  ئاستێکی  چوونەتە 

دەبێت،  جیهانی  کاریگەریی  قەیرانە  ئەم 

و  ئاوی  سیاسەتی  پرسی  ڕۆژگارەدا  لەم  بۆیە 

لەسەر  ئاوییەکان   سەرچاوە  بەڕێوەبردنی 

دەدرێت.  پێ  زۆری  گرنگییەکی  جیهان  ئاستی 

جەختگەراییەکەی  بەشە  کاریگەریی  لەژێر 

بەر  دەکەوێتە  بەقورسی  کوردستان  رسووشدا، 

دەوڵەتەکانی  ئاویی  سیاسەتی  هەڕەشەی 

سیاسەتی هەر  ڕوونکردنەوەی  بۆیە  دراوسێی، 

یەکە لەو دەوڵەتانە پێویستە.

سیاسەتی ئاویی ئێران

دەوڵەتی ئێران کۆنرتۆڵی حەوت سەرچاوەی 

ئاویی کوردستانی لە دەستدایە، کوردستان توانای 

سەپاندنی سەروەریی خۆی بەسەر سەرچاوەی 

بۆ  دیجلەوە  ڕووباری  لە  نییە،  ڕووبارەکاندا 

و  بچووک  زێی  و  گەورە  زێی  ڕووبارەکانی 

سیروان و هەواسان و قۆرەتوو و ئەڵوەند. ئێستا 

ئێران بە پالن خەریکی وەبەرهێنانی  دەوڵەتی 

سەرچاوە ئاوییەکانە، چونکە بڕی باران لە ئێران 

بە ڕێژەی )٢٥٪( کەمی کردووە، بڕی ئەو ئاوەش 

بکرێت؛  گەنجینە  بەنداوەکانیدا  لە  دەکرا  کە 

م٣( ملیار   ٣٢( لە  واتە  کردووە،  کەمی   )٪٣٣(

ەوە کەمی کردووە بۆ )٢٥ ملیار م٣(، بۆیە بەم 

بڕە ئاوەی کە دەستی دەکەوێت، ئێران ناتوانێ 

بڕی دانەوێڵە و وزەی پێویست بەرهەم بهێنێت، 

ناچار لە ڕێگای کۆکردنەوەی بڕی زیاتری ئاوی 

ڕوبارەکانەوە چارەسەری گرفتی خۆراک و وزە 

بواری  شارەزایانی  ئەمەش،  سەرباری  دەکات. 

جەخت  ئێرانی  ئاوهەوای  و  هایدرۆلۆژیا 

سەرچاوە  دەوڵەت  ئەگەر  کە  دەکەنەوە  لەوە 

لە  ئەوا  نەهێنێت،  وەبەر  بەوردی  ئاوییەکانی 

چەند ساڵی ئایندەی نزیکدا دووچاری کێشەی 

بەکۆماڵ  کۆچی  نییە  دوور  و  دەبێت  گەورە 
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بکرێن)٢(.  چۆڵ  بێئاوەکان  ناوچە  و  بدات  ڕوو 

هەروەها بەڕوونی لە ٢٠١١دا ئێران بە عێراقی 

لە  ڕووبارانەی  ئەو  هەموو  کە  ڕاگەیاندووە 

چونکە  دادەخات،  عێراقەوە؛  دێنە  ئێرانەوە 

دەناڵێنێت،  کەمئاوییەوە  بەدەست  واڵتەکەی 

دەکات  دروست  کوردستان  بۆ  گرفت  ئەمەش 

و  ڕووبارەکان  ئاوی  ئاستی  دابەزینی  لە  هەر 

و  ئەڵوەن  )ڕووباری  هەندێکیان  وشکبوونی 

خراپەکانی  کاریگەرییە  منوونە(.  بە  قۆرەتوو 

کوردستان  ژینگەی  و  کشتوکاڵ  لەسەر  ئەمە 

ئاوی  کەمبوونەوەی  سەرباری  دەرکەوتووە، 

خواردنەوە و گۆڕانی مۆرفۆلۆژیای ئاوزێڵەکان. 

لە  کاری  بەخراپی  ئێرانی  ئاویی  سیاسەتی 

سەرچاوەکانی ئاوی کوردستان کردووە، چونکە 

جگە لەو ڕووبارانەی کە لە ئێرانەوە دێن، هیچ 

سەرچاوەیەکی گەورەی ئاویی تر لە ناوچەکانی 

لەسەر  ئێران  زۆری  فشاری  نییە.  گەرمیاندا 

ئاوی سنووری لەگەڵ کوردستاندا، دەگەڕێتەوە 

بۆ ئەوەی کە ئێران بانێکی فراوانە و بە چیای 

ئاوهەوایەکی  بۆیە  دراوە،  چواردەور  بەرز 

کوردستان  ناوچەکانی  لە  تەنها  هەیە،  وشکی 

خۆرئاوا؛  ئازەربایجانی  دەڵێت  پێی  ئەوەی  و 

بارانی باشە و سەرچاوەی ئاوی زۆرە، بۆیە بۆ 

پەرەپێدانی  و  وشکەکەی  بانە  بووژاندنەوەی 

کشتوکاڵی، بەدیاریکراوییش بۆ ئاودانی نزیکەی 

و  کشتوکاڵی  زەویی  لە  هێکتار  هەزار   )١٨٠(

کەس)٣(.   )٨٤٢٦٠٠٠٠( بۆ  خۆراک  دابینکردنی 

پێویستییەکی  ئامانجەش،  ئەم  بەدیهێنانی  بۆ 

ئاوییەکانی  سەرچاوە  وەبەرهێنانی  بە  زۆری 

هەیە، بەبێ ئەوەی لەبەرانبەر ئەم سیاسەتەدا 

لە  کە  هەبێت  وای  جووڵەیەکی  کوردستان 

ئاستی ئەم مەترسییەدا بێت و خوێندنەوەی بۆ 

کوردستان  ئاوی  مەترسیداری  دۆخی  ئایندەی 

کە  ئەوەی  سەرباری  کوردستان  هەبێت. 

خاوەنی  و  زۆرە  نوێبووەوەی  ئاوی  بڕی 

چەند  و  ناوخۆیی  ئاوی  سەرچاوی  سەدان 

کە  ژێرزەوییشە،  ئاوی  فراوانی  گەنجینەیەکی 

لەمەدا تۆپۆگرافیاکەی ڕۆڵێکی سەرەکیی بینیوە 

و ئەمتۆسفیرەکانی دەریای ناوەڕاست و کەمرت 

عەرەبیش،  دەریای  گەردەلوولەکانی  لەمانیش 

کە لە زەریای هیندییەوە دێن دەدەن بەسەریدا 

بەگوێرەی  بەاڵم  دەبارێنن،  لەسەر  بارانی  و 

ناوچەکانی  بۆ  کە  جیهانی  ئاوی  نەخشەی 

مەترسیی ئاوی کراوە، کوردستان لە چوارچێوەی 

ئەم  بەهەندوەرنەگرتنی  بۆیە  مەترسیدایە، 

دۆخێکی  نزیکدا  پاشەڕۆژێکی  لە  مەترسییە 

کارەساتئامێز دەخولقێنێت. 

پڕۆژە ئاوییەکانی ئێران 

لەسەر ئاوە هاوبەشەکان

ئێران لەسەر ڕووبارە هاوبەشەکان چەندین 

کەناڵی  لێدانی  شێوەی  لە  ناوە  بونیاد  پڕۆژەی 

لقەکانیان،  و  ئاوی ڕووبار  بۆ کێشکردنی  ئاوی 

لقەڕووباری  لەسەر  کەناڵ  سێ  لێدانی  لەوانە 

بناوەسووتە کە ئاودەرێکی گرنگی زێی بچووکە، 

ڕووبارە  لەسەر  تر  پڕۆژەکانی  سەرباری  ئەمە 

باشوورەوە.  و  ناوەڕاست  لە  سنوورییەکانی 
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هەموو ئەو پڕۆژە ئاوییانەی کە دەوڵەتی ئێران 

کردوون،  دروست  لقەکانیانی  و  ڕووبار  لەسەر 

بە هیچ شێوەیەک ڕا و بیروبۆچوونی دەوڵەتی 

کوردستانیشی  هەرێمی  ئیدارەی  و  عێراق 

وەرنەگرتووە، هەتا بیروبۆچوون بگۆڕدرێتەوە و 

لەبەر ڕۆشنایی بەرژەوەندیی ئاویی کوردستان 

خۆیشیدا  ئیران  خودی  و  عێراق  دەوڵەتی  و 

بڕیار لەسەر دروستکردنی ئەو پڕۆژانە بدرێت. 

بۆ ڕوونکردنەوەی زیاتر، تایبەمتەندیی رسوشتی 

ڕووبارە هاوبەشەکان دەخەینە ڕوو:

1. ڕووباری ئەڵوەن

ئێران بەتەواوی بەسەر ئەم ڕووبارەدا زاڵە 

بەو  )٢٨١٢کم٢(ە،  نزیکەی   ڕووبەرەکەی  کە 

ئێراندایە،  لە  ڕووبەرەکەی  )٨٠٪(ی  کە  پێیەی 

سنووری  لەناو  )٢٢٥٠کم٢(ی  نزیکەی  واتە 

ئێراندایە. ئەم ڕووبارە هەتا ئەو کاتەش کە ئێران 

گلدانەوەی  بە  کرد  دەستی  ١٩٥٣دا  ساڵی  لە 

تێرئاو  دەوروبەری  و  خانەقین  شاری  ئاوەکەی 

دروستکردنی  و  گلدانەوەیە  ئەم  پاش  دەکرد، 

هەردوو کەناڵی "قەرسی شیرین و خورسەوی"، 

)٥٨م٣/چرکە(ەوە  لە  ڕووبارەکە  ئاوی  بڕە 

لە  ئەمە  )٢م٣/چرکە()٤(،  بۆ  دەکرد  کەمی 

کەمرت  وشکەساڵییەدا  شەپۆلی  ئەم  بارودۆخی 

لەو بڕەش بە خانەقین و دەوروبەری دەگات، 

عێراق  دەوڵەتی  خۆیدا  کاتی  لە  چەندە  هەر 

هەندی ڕێوشوێنی گرتە بەر وەک دروستکردنی 

ڕووباری بااڵجۆ و لێدانی بیر بۆ دابینکردنی ئاو 

بۆ شاری خانەقین، لەدوای ساڵی )٢٠١٣(شەوە 

بەنداوێک لەسەر ئەم ڕووبارە دروست کراو لە 

پاراستنی  بۆ  باشووری خۆرهەاڵتی خانەقینەوە 

شارەکە لە الفاو بە توانای ئاوگرتنی )٣٨ ملیۆن 

چونکە  بگات،  پێ  ئاوی  ئەگەر  ئەویش  م٣(، 

ئەم  لەسەر  بەنداوی   )٧( ئێران  بەرانبەردا  لە 

ڕووبارە دروست کردووە کە ئەمانەن:

ا. بەنداوی ڕێژاو، بە توانای گەنجینەکردنی 

)٥٠ ملیۆن م٣(.

توانای  بە  زاگرۆس،  بەنداوی  ب. 

گەنجینەکردنی )٥٣ ملیۆن م٣(.

توانای  بە  مەخزەنی،  بەنداوی  ج. 

گەنجینەکردنی )١٧ ملیۆن م٣(.

توانای  بە  گێاڵن،  سەراوی  بەنداوی  د. 

گەنجینەکردنی )٥, ٦ ملیۆن م٣(.

توانای  بە  کەڵکەش،  بەنداوی  هـ. 

گەنجینەکردنی )٩, ٥ ملیۆن م٣(.

توانای  بە  حەلوان،  بەنداوی  و. 

گەنجینەکردنی )٣٠ ملیۆن م٣(.
ی. بەنداوی پاتاق)٥(

 )٧( ئەم  گەنجینەکردنی  توانای  کەواتە 

بەنداوە، )٤ ,١٦٢ ملیۆن م٣( ئاوە.

لەم بارودۆخەی کە عێراق و کوردستانی پێدا 

تێدەپەڕێت، کە سەریان ناپەرژێتە سەر گرفتی 

وشکبوونی  بەرەو  ڕووبارەکە  ئەڵوەن،  ئاوی 

تەواو دەچێت. 

٢. ڕووباری کەنگیر

بۆ  ڕووبارە  ئەم  گرنگیی  سەرباری 

دابینکردنی ئاو بۆ باخەکانی مەندەلی، بەاڵم 
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ناوچەی  لە  گەورەی  زیانی  ئاوەکەی  بڕینی 

ئاوی  بەتەواوی  ئێران  مەندەلی داوە، چونکە 

بارودۆخە  سەرباری  بڕیوە،  ڕووبارەی  ئەم 

قوڕەکەی  تر  ئەوەندەی  کە  رسوشتییەکە 

خەست کردووەتەوە، ئەویش بە لەناوچوونی 

زەویی  لە  هێکتار  هەزار   )٣٢( نزیکەی 

کشتوکاڵی و باخی بەردار)٦(. ئەو ئاوەشی کە 

لە وەرزی زستاندا پیایدا دێت، پاشاموەی ئاوی 

داشۆرگەکانی ئێرانە و بە هۆی ڕێژەی بەرزی 

خوێوە بەکەڵکی بەکارهێنان نایەت.

٣. ڕووباری گەنجان چەم

ناو  دێتە  جەسانەوە  و  بەدرە  ناوچەی  لە 

 ١٩١٤ سااڵنی  لە  هەر  کوردستانەوە.  خاکی 

عێراقی  بەشەئاوی  بەردەوام  ئێران  بەدواوە، 

شێوەیەک  بە  کردووەتەوە،  کەم  ڕووبارە  لەم 

لەسەری،  بەستێک  دروستکردنی  دوای  کە 

لە  کشتوکاڵی  زەویی  ڕووبەری  ڕاستەوخۆ 

تەنها  بۆ  کرد  کەمی  دۆمنەوە  هەزار   )٢٥٠(

عێراق  دۆخی  شپرزەیی  دۆنم)٧(.  هەزار   )٦٠(

وشکەساڵی،  دووبارەبووەوەکانی  شەپۆلە  و 

ناوچەیەکدا کە  لە  برد.  لەناو  ئەم ڕووبەرەشی 

سرتاتیژییە،  شوێنێکی  میوە  بەرهەمهێنانی  بۆ 

ڕووبارێکی  ئاوی  عێراق  و  کوردستان  بەگشتی 

گرنگیان لەدەست دا.

٤. ڕووباری سیروان

گرنگرتین ڕووبارە کە ناوچەی گەرمیان ئاو 

)٣١٨٩٦کم٢( ئاوزێڵەکەی  ڕووبەری  دەدات، 

ناو  دەکەوێتە   )٪٤٧( نزیکەی  ڕووبەرە  لەم  ە، 

کوردستانەوە کە )١٤٩٩١کم٢(ە و )١٦٩٠٥کم٢(

ئێرانەوە،  دەکەوێتە  )٥٣٪(ی  ڕێژەی  بە  ی 

چیا  لە  ئاوییەکەی  پێخۆری  زۆری  بەشێکی 

بەرزەکانی سنەوە وەردەگرێت. جەمی قشاڵخ 

)١٩٧٨( ساڵی  لە  سیروان،  ڕووباری  لە  لقێکە 

ەوە پڕۆژەی لەسەر دروست کراوە، بەئامانجی 

پارێزگای  وەبەرهێنانی زەوییە کشتوکاڵییەکانی 

شیرین  ئاوی  گەیاندنی  سەرباری  کوردستانە، 

سااڵنەی  ڕاپۆرتی  بەگوێرەی  سنە)٨(.  شاری  بە 

دەوڵەتی  ئاوییەکانی  سەرچاوە  وەزارەتی 

)Discharge(ی  ئاودەرکردن  تێکڕای  عێراق، 

سااڵنەی )٦٣٠٧٢٠٠٠٠م٣(ە. بە لەبەرچاوگرتنی 

ناوچەکەی  کە  وشکەساڵی  شەپۆلەکانی 

گرتووەتەوە، ئەم بڕە زۆر کەمە، لە کاتێکدا لە 

 ٢  ,٢٧( ئاودەرکردنەکەی  بڕی  ١٩٨٨دا  ساڵی 

ئاماژەیەکی مەترسیدارە  ئەمە  بووە.  ملیار م٣( 

ڕووبارە  ئەم  تەواوەتیی  وشکبوونی  بەرەو  بۆ 

گرنگە.

پڕۆژەکانی ئێران لەسەر ڕووباری سیروان

لە  بریتین  بەتەواوەتی  ئێران  پڕۆژەکانی 

لقەکانی ڕووباری  ئاوزێڵی  لە  ئاو  گواستنەوەی 

ئێران  گەرمەسێری  ناوچەکانی  بۆ  سیروانەوە 

پڕۆژەی  بە  کە  ئەهواز،  و  ئیالم  ناوچەکانی  و 

ئەمە  نارساون،  گەرمەسێر  ئاوی  گەورەی 

مەترسیدارترین دەستدرێژییە بۆ سەر رسوشتی 

ئاوزێڵەکان و تێکدانی مۆرفۆلۆژیای بەشەکانی 

تری ئاوزێڵی سیروان، دەرئەنجامە خراپەکانیشی 

دەکەوێتە سەر خۆراک و نەمانی ئاوی پێویست 
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بۆ بوارەکانی شارستانی و پیشەسازی و تێکدانی 

سیروان  بەشەئاوزێڵی  ژینگەیی  سیستمی 

گرنگرتین  کوردستانەوە.  هەرێمی  دیوی  لە 

پڕۆژەکان ئەمانەن:

توانای  بەنداوە  ئەم  داریان:  بەنداوی   .1

هەیە،  ئاوی  م٣(  ملیۆن   ٣١٦( گەنجینەکردنی 

دەتوانێت سااڵنە )٣٧٨ ,١ ملیارم٣( ئاو بنێرێت 

بۆ تونێلەئاوی نەوسوود، کە دوو تونێلی ئاوی 

)٢٠٢٣م(  هەردووکیان  بە  و  دەگرێت  لەخۆ 

درێژییانە. ئامانج لەم پڕۆژەیە، ئاودانی زەوییە 

ملیۆن   ٥٠٠( بەرهەمهێنانی  و  کشتوکاڵییەکان 

کیلۆ وات/کاتژمێر( وزەی کارەبایە. ئەم بەنداوە 

ئاستی ئاوی هەردوو بەنداوی دەربەندیخان و 

حەمرینی زۆر دابەزاندووە، ناوچەی هەڵەبجە 

زەویی  فراوانی  ڕووبەرێکی  گەرمیانیش  و 

سەرباری  ئەمە  داوە،  لەدەست  کشتوکاڵییان 

دەگاتە  کە  ئاوەی  بڕە  ئەو  جۆریی  خراپبوونی 

هەرێمی کوردستان و زیانگەیاندن بە دەرامەتی 

ئاویی ڕووبارەکە، بەتایبەتی سامانی ماسی.

توانای  بەنداوە  ئەم  هیروی:  بەنداوی   .٢

گەنجینەکردنی )١٢ ملیۆن م٣( ئاوی هەیە. تەنها 

دوورە.  ئێرانەوە  و  عێراق  سنووری  لە  )٦کم( 

مەترسیی ئەم بەنداوە لەوەدایە کە ناهێڵێت ئەو 

بەشە ئاوەی لە بەنداوی داریانەوە دەردەچێت؛ 

بگاتە کوردستان، بەڵکوو ڕاستەوخۆ دەنێردرێت 

سەرباری  ئەمە  نەوسوود،  تونێلەئاوی  بۆ 

ئەوەی کە ئاوی لقەڕووباری "باوەڕوود"یش کۆ 

دەکاتەوە و ناهێڵێت بگاتە کوردستان.

ڕووباری  لەسەر  زەمکان:  بەنداوی   .٣

زەمکان بنیات نراوە، بە توانای گەنجینەکردنی 

 )١٨٠٠( بەراوکردنی  بۆ  ئاوی  م٣(  ملیۆن   ٢٣(

هێکتار زەویی دێم.

٤. بەنداوی گاوشان: توانای گەنجینەکردنی 

لێی  ئامانج  هەیە،  ئاوی  م٣(  ملیۆن   ٥٥٠(

گواستنەوەی ئاوە لە ئاوزێڵی ڕووباری سیروانەوە 

بۆ ئاوزێڵی ڕووباری کەرخە، واتە گۆڕینی ئاوی 

ئاوزێڵی سیروان و بردنی بەشێک لە ئاوەکەی 

بۆ ئاوزێڵی کەرخە، دیسان ئەمەش جووڵەیەکی 

 ٣٠( دەتوانێت  ئێران  بەمە  مەترسیدارە،  زۆر 

بەرانبەریشدا  لە  بکات،  ئاودار  هێکتار  هەزار( 

ئاو  بێ  کوردستان  و  عێراق  لە  ڕووبەر  هەمان 

بکات.

گەنجینەکردنی  توانای  گاران:  بەنداوی   .5

)١١٠ ملیۆن م٣( ئاوی هەیە و دەتوانێت )١٠ 

سەرباری  بدات،  ئاو  زەوی  هێکتار  هەزار( 

ئاوپێدانی شاری مەریوان، ئەمەش مەترسییە بۆ 

سەر ناوچەکانی گەرمیانی کوردستان، بەخراپی 

ئاوی گەنجینەکراوی هەردوو  کار دەکاتە سەر 

بەوەش  حەمرین،  و  دەربەندیخان  دەریاچەی 

هاوسەنگیی هایدرۆلۆژی و ژینگەیی کوردستان 

تێک دەدات، بەتایبەت لەم بارودۆخە وشکەی 

دەکرێت  چاوەڕێ  و  گرتووەتەوە  ناوچەکەی 

لە  هایدرۆلۆژی  و  ئاوهەوایی  وشکی  شەپۆلی 

سااڵنی داهاتووی نزیکدا دووبارە ببێتەوە.

6. بەنداوی ئازاد بنیر: ئەم بەنداوە دەکەوێتە 

سەر لقەڕووباری "گورە"، توانای گەنجینەکردنی 
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)٣٠٠ ملیۆن م٣( ئاوی هەیە بۆ مەبەستەکانی 

خواردنەوە و کشتوکاڵ و بەرهەمهێنانی وزەی 

کارەبا سوودی لێ وەردەگیرێت.

شاینی  ڕووباری  لەسەر  زێوە:  بەنداوی   .7

 ١٧( گەنجینەکردنی  توانای  بە  کراوە،  دروست 

ملیۆن م٣( ئاوی، ئامانج لێی ئاودانی زیاتر لە 

)٢٥٠٠( هێکتار زەویی کشتوکاڵییە.

باشرتین  لە  یەکێکە  ژاوە:  بەنداوی   .8

توانای  جیهان،  خەرسانەییەکانی  بەنداوە 

هەیە.  ئاوی  م٣(  ملیۆن   ١٧٢( گەنجینەکردنی 

توانای پڕکردنەوەی پێویستیی ئاوی خواردنەوە 

و پیشەسازیی هەیە و زیاتر لە )١٧٠٠٠( هێکتار 

زەوییش ئاو دەدات.

9. بەنداوی ئازادی: توانای گەنجینەکردنی 

لە  جگە  هەیە.  ئاوی  م٣(  ملیۆن   ٧٠(

مەبەستەکانی خواردنەوە و دابینکردنی ئاو بۆ 

کارگەکان، توانای ئاودێریکردنی )٤٢٠٠( هێکتار 

زەویی هەیە.

لەسەر ڕووباری  بەنداوی سڵێامن شا:   .10

گەنجینەکردنی  توانای  کراوە،  دروست  گاوەڕ 

ئاودێریکردنی  بۆ  ئاوی هەیە،  ملیۆن م٣(   ٤٨(

)٢٦٠٠( هێکتار زەوی، سەرباری دابینکردنی ئاو 

بۆ کارگەکان و ئاوی ناو ماڵیش)٩(.

بەنداوی ئەمیر ئاباد: لەسەر ڕووباری    .11

ئەنگێوەر دروست کراوە، توانای گەنجینەکردنی 

 )٨٥٥( بە هۆیەوە  ئاوی هەیە،  ملیۆن م٣(   ٦(

هێکتار زەویی دێمی دەگۆڕێت بۆ زەویی بەراو، 

بەمەش بەرهەمی کشتوکاڵی زیاتر دەکات.

هەر  ئەمیش  ڕامشات:  بەنداوی   .1٢

لەسەر هەمان ڕووبارە و توانای گەنجینەکردنی 

)٦ ملیۆن م٣( ئاوی هەیە و دەتوانێت )٣٥٥( 

هێکتار زەویی دێم ئاودار بکات.

ڕووباری  لەسەر  ئاژگەلە:  بەنداوی   .1٣

ملیۆن   ٣٠( گلدانەوەی  توانای  و  هەواسانە 

م٣( ئاوی هەیە)١٠(. لە بەنداوەکانی ترەوە و لە 

وەردەگرێت،  ئاو  نەوسوودەوە  تونێلی  ڕێگەی 

بەگوێرەی  ئاو  دابەشکردنەوەی  دووبارە  بۆ 

خواستی ناوچەکان زۆر گرنگە. 

ڕووباری  لەسەر  قشاڵخ:  بەنداوی   .1٤

قشاڵخ دروست کراوە، بە توانای گەنجینەکردنی 

) ٢١٥ ملیۆن م٣(، )٩٠٪(ی ئاوی خواردنەوەی 

سنە و ئاودێریی دەوروبەری دابین دەکات.

تەنگی  گوندی  لە  قۆرەتوو:  چەمی   .15

چەمی  لە  کوردستانەوە،  ناو  دێتە  حەمامەوە 

لە  و  سیروانەوە  ڕووباری  ناو  دێتە  بااڵجۆوە 

بە  ناڕوات  لەبەر  ئاوی  قۆرەتوودا  گوندی 

کوردستان  بەمەش  ئێرانەوە،  پڕۆژەکانی  هۆی 

ڕووبارێکی گرنگی لە گەرمیان لەدەست دا.

زۆر  سیروان  ئاوی  سەر  بۆ  پڕۆژانە  ئەم 

ئاوی  ئەمانەوە  ڕێگای  لە  مەترسیدارن، چونکە 

و  ئێران  وشکەکانی  ناوچە  بۆ  دەبات  سیروان 

دەبێت.  بێبەش  لێ  عێراقیشی  و  کوردستان 

لقەڕووباری  و  مرخێڵ  لقەڕووباری  ڕێکخەری 

زەمکان،  لقەڕووباری  و  قاسامن  گردی  و  لێلە 

تونێلەئاوی  بۆ  دەگوێزنەوە  ئاو  هەموویان 

تونێلە  گەورەترین  لە  یەکێکە  کە  نەوسوود، 
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 ٤٩( نزیکەی  درێژییەکەی  جیهان،  ئاوییەکانی 

کم(ە و تیرەکەی زیاتر لە )٦-٩م(ە و دەتوانێت 

بگوێزێتەوە.  ئاو  )٧٠م٣(  چرکەیەکدا  لە 

لقەڕووباری ئیامم حسێن، کە ئاو دەگوێزێتەوە 

ئەم  هۆی  بە  دواجار  ئاژگەلە.  بەنداوی  بۆ 

بەرەو  سیروان  ڕووباری  ڕێکخەرانەوە،  و  ئاوبڕ 

زیاتر  بڕی  سااڵنە  چونکە  دەڕوات،  وشکبوون 

و  سیروان  ڕووباری  لە  ئاو  ملیارم٣(   ١( لە 

لقەکانیەوە دەبات بۆ ناوچەکانی ئیالم. لەگەڵ 

ئەم  کارپیکردنی  لەسەر  ئێران  بەردەوامبوونی 

پڕۆژانە و فراوانرتکردنیان، ئەوا ڕووباری سیروان 

دەکەوێتە بەردەم وشکبوونی کۆتاییەوە. 

 پڕۆژەکانی سەر زێی بچووک

ڕووبەری ئاوزێڵی ئەم ڕووبارە )٢٠٠١٢کم٢(

ە لەم ڕووبەرە )١٥٠٦٥کم٢(ی لە کوردستاندایە، 

کە )٧٥٪(ی کۆی ڕووبەری ئاوزێڵەکە و تێکڕای 

ئاوی سااڵنەی نزیکەی )٦ ملیار م٣(ە.  گرنگرتین 

لقەکانی ئەمانەن:

بانەوە  بەرزاییەکانی  لە  بانە:  چەمی   .1

چەمی  دەڕژێتە  و  دەگرێت  سەرچاوە 

کراوە  دروست  لەسەر  بەنداوێکی  چۆمانەوە، 

 ٥  ,٦( نزیکەی  سەبەدلوو،  بەنداوی  ناوی  بە 

لە  )٥کم(  دووریی  لە  دەگرێت  ئاو  م٣(  ملیۆن 

سەرچاوی  کە  بانەوە،  خۆرهەاڵتی  باکووری 

نوربانە  بەنداوی  شارەکەیە.  خواردنەوەی  ئاوی 

پانی و  بە نەخشەی )٩٥٠م( درێژی و )٧٠٠م( 

بۆ دروستکردنی  قووڵی )٢٦م(، وە پالنی هەیە 

بەنداوێکی تر، بەاڵم زانیاریی تەواوی لەسەر نییە.

بچووک(:  )زێی  سەردەشت  چەمی   .٢

لەسەر  )بریسوە(ی  سەردەشت  بەنداوی  کە 

 ١,  ١٨٠( ئاوگرتنی  توانای  بە  کراوە،  دروست 

مێگاوات/  ١٥٠( بەرهەمهێنانی  و  م٣(  ملیۆن 

ئەم  لەنزیک  کاتێکدا   لە  کارەبا،  کاتژمێر( 

بەنداوەدا داهاتی ئاوی سااڵنەی زێ )٤, ١ ملیار 

کەمبوونەوەی  لە  گرنگی  ڕۆڵێکی  ئەمە  م٣(ە. 

کوردستان  و  هەیە  بچووکدا  زێی  ئاوی 

ڕووبەڕووی گرفتێکی گەورەی ئاوی دەکاتەوە. 

٣. ڕووباری الڤین: ڕووباری الڤین ئاودەری 

سەرەکیی زێی بچووکە،  لەنزیک  "پیران شهر" 

کراوە،  دروست  لەسەر  سیلوەی  بەنداوی 

لەنێوان  ئاو  بردنی  و  هێنان  مەبەستی  بە 

ئاوی  گواستنەوەی  بەتایبەت  ئاوزێڵەکاندا، 

ئاوزێڵی زێی بچووک بۆ چااڵوی ورمێ بە توانای 

ئاودانی  و  ئاو  م٣(  ملیۆن   ١٢١,  ٧( سااڵنەی 

توانای  کشتوکاڵی.  زەویی  هێکتار   )٩٤٠٠(

گەنجینەکردنی )١٦٣ ملیۆن م٣( ئاوی هەیە)١١(.

ڕووبارە  ئەم  بناوەسوتە:  ڕووباری   .٤

بچووکەوە، هەمیشە کێشەیەکی  زێی  دەڕژێتە 

هەڵوارساو بووە لەنێوان عێراق و ئێراندا، ئێران 

لەسەر  ئاو  کێشکردنی  بۆ  ئاویی  کەناڵی  سێ 

هۆی  بووەتە  ئەمەش  کردووە)١٢(،  دروست 

کوردستان،  بەرەو  هاتوو  ئاوی  کەمبوونەوەی 

ئاویش  کەمبوونەوەی  دەرئەنجامی  ئاشکرایە 

پاشان  و  ڕۆیشنت  و  گوندەکان  چۆڵکردنی 

دەتوانن  کە  شوێنانەی  لەو  نیشتەجێبوونیانە 

ئاوی تێدا دەستەبەر بکەن. 
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بچووک  زێی  لەسەر  گەرژاڵ:  بەنداوی   .5

دروست کراوە، بە توانای گەنجینەکردنی )٠٨٠ 

,١ ملیار م٣( ئاو و بەرهەمهێنانی )٤٠ مێگاوات/

 ١١( ئاودەرکردنی  بڕی  تێکڕای  کاتژمیر()١٣(. 

,٤٦م٣/چرکە(ە)١٤(.

سیاسەتی ئاویی تورکیا 

بە  پشت  تورکیا  ئاویی  سیاسەتی 

مرۆییەکان  و  رسوشتی  جوگرافیاییە  دراوە 

دەوڵەتی  تورکیا  کە  پێیەی  بەو  دەبەستێت، 

جوگرافی  تایبەمتەندییەکی  ئەمە  سەرچاوەیە، 

دەستبەسەراگرتنی  بۆ  دەداتێ  سرتاتیژیی  و 

و  فوڕات  و  دیجلە  ڕووباری  هەردوو  ئاوی 

بێبەشکردنی دەوڵەتانی ئاوەڕێژگە )کوردستان 

دووەمی سەدەی  نیوەی  لە  تورکیا  عێراق(.  و 

بیستەوە جەخت لەوە دەکاتەوە کە زۆرترین 

وەربگرێت،  ئاوییەکانی  سەرچاوە  لە  سوود 

ئەمەش خۆی لە پڕۆژەی باشووری خۆرهەاڵتی 

ئەنادۆڵ )G. A. P( و چەندان بەنداوی تری 

 "G. A. P" .دەرەوەی ئەم پرۆژەیە دەبینێتەوە

بەتەواوی دەکەوێتە کوردستانی باکوورەوە، بە 

هێکتار   )٦٠٥٨٩٠( )٧٥٣٥٨کم٢(ە،  ڕووبەری 

زەویی نێوان هەردوو ئاوزێڵی دیجلە و فوڕات 

ئاوێکی  بە  پێویستی  ئەمەش  بۆ  ئاو دەدات،  

و  بەنداو   )٢٢( پڕۆژەیە  ئەم  دەبێت.  زۆر 

فراوانی  تۆڕێکی  و  کارۆئاوی  وێستگەی   )١٩(

بەنداوەکان  ئاودێری لەخۆ دەگرێت، زۆربەی 

بچووک  بەنداوی   )٤٥( سەرباری  سەرەکین، 

ئاوییە  کەناڵە  و  لقەڕووبار  زۆربەی  لەسەر 

وەرزییەکان، کە ئەمانیش توانای گەنجینەکردنی 

تێدا  ئاویان نزیکەی )٢٥ ملیار م٣(ە. گومانی 

و  ناوەستێت  بەمەوە  هەر  تورکیا  کە  نییە 

ئەم  دروستکردنی  لەسەر  دەبێت  بەردەوام 

جۆرە پڕۆژانە لەسەر تەواوی دۆڵ و کەناڵ و 

ئەوانەی  لەسەر  بەتایبەتی  ئاوییەکان،  ڕێڕەوە 

لەگەڵ هەرێمی  سنوورەکانی  نزیک  دەکەونە 

کوردستان، بەمەش هەڕەشەکە لەسەر هەرێم 

سەر  پڕۆژەکانی  ئەوەی  لەبەر  دەبێت.  زیاتر 

ڕووباری دیجلە کاریگەری دەخەنە سەر ئاوی 

توێژینەوەیەدا  لەم  بۆیە  کوردستان،  هەرێمی 

بۆ  شیکردنەوە  و  دەکەین  لەمانە  باس  تەنها 

فوڕات  ڕووباری  لەسەر  تورکیا  پڕۆژەکانی 

 ٨٨,  ٥٢٣( گەنجینەکردنی  توانای  کە  ناکەین 

بەرهەمی  کاتێکدا  لە  هەیە،  ئاوی  ملیارم٣( 

ملیار   ١٤,  ٦٢( تەنها  عێراق  بۆ  ئاوی سااڵنەی 

فوڕات،  سەر  پڕۆژەکانی  پڕکردنی  بۆ  م٣(ە. 

وشک  ڕووبارەکە  ساڵ   )٦( ماوەی  بۆ  دەبێ 

مەترسیی  لەبەردەم  عێراق  بۆیە  بکرێت، 

هاتنی  ئەگەری  ئەمەش  بەبیابانبووندایە، 

شەپۆلی کۆچ لە باشورەوە بۆ کوردستان بەهێز 

ئاوییە  سەرچاوە  لەسەر  مەترسی  و  دەکات 

و  دەبێت  دروست  کوردستان  شیرینەکانی 

دوور نییە مێژوو دووبارە ببێتەوە و ئەم جارە 

کورد لە سەرچاوە ئاوییەکان دوور بخرێتەوە، 

سەدەی  دووەمی  نیوەی  لە  چۆن  هەروەک 

و  هەڵکەنرا  نەوتەکان  چاڵە  لەسەر  بیستدا 

کۆچی زۆرەملێی پێ کرا.  
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پڕۆژە و بەنداوەکانی ئاوزێڵی دیجلە

دیجلە  سااڵنەی  ئاوی  داهاتی  تێکڕای 

هەوڵ  تورکیا  م٣(ە.  ملیار   ٣٢,  ٩٤( عێراق،  بۆ 

وەبەر  بەتەواوی  ڕووبارە  ئەم  ئاوزێڵی  دەدات 

بۆ  دیجلە  ئاوی  بەرهەمی  بەمەش  بهێنێت، 

لە  کەمرت  سەر  دەهێنێتە  عێراق-کوردستان 

پڕۆژەکانی  ئێستا  هەتاکوو  ئەگەرچی  نیوە، 

ئاو  م٣(  ملیار   ١٦,  ٨٧٢( ڕووبارە  ئەم  سەر 

گەنجینە دەکەن، بۆیە مەترسیی کەمبوونەوەی 

ئاوی دیجلە لە کوردستان و عێراقدا بەتەواوی 

هەموو  تەواوبوونی  بە  بەاڵم  دەرنەکەوتووە، 

پڕۆژەکان و پڕکردنیان،  لە ئایندەیەکی نزیکدا 

کوردستان و عێراقیش دەکەونە ناو کارەساتێکی 

ئابووری و ژینگەیی و سیاسی و کۆمەاڵیەتییەوە، 

چونکە  دەبێت،  قورس  چارەسەرکردنیان  کە 

تەنها بۆ پڕکردنی ئەم پڕۆژانە، تورکیا پێویستی 

بە گرتنەوەی تەواوەتیی ئاوی دیجلە بۆ ماوەی 

وەخۆنەکەوتنی  و  هەیە  ساڵ  دوو  نزیکەی 

گرفتی  ئێستا،  هەتا  کوردستانیشەوە  بە  عێراق 

ئاویی هەردووکیان ئاڵۆزتر دەکات.

توانای  کیزی:  دیجلە-کیرال  پڕۆژەی   .1

گەنجینەکردنی هەردوو پڕۆژەکە )٥ ,٢ ملیارم٣( 

ئاوە، )٢٠٤ مێگاوات/کاتژمێر( کارەباش بەرهەم 

دەهێنێت، ئەمە سەرباری ئاودانی )١٢٦ هەزار 

هێکتار( زەویی کشتوکاڵی.

گەنجینەکردنی  توانای  بامتان:  بەنداوی   .٢

 ١٩٨( دەتوانێت  هەیە،  ئاوی  ملیارم٣(   ١,  ١٨(

مێگاوات/کاتژمێر( کارەبا بەرهەم بهێنێت.

توانای  بامتان-سلیڤان:  پڕۆژەی   .٣

ئاوی هەیە.  م٣(  ملیار   ٠,  ٩٣١( گەنجینەکردنی 

مەبەست لەم پڕۆژانە، ئاودێریکردنی )٢٥٧ هەزار( 

مێگاوات/  ٦٢٣( بەرهەمهێنانی  و  زەوی  هێکتار 

وێستگەی  سەرباری  ئەمە  کارەبایە،  کاتژمێر( 

بەرهەمهێنانی  توانای  کە  قەیسەر  کارۆئاویی 

)٣٤٠ مێگاوات/کاتژمێر( کارەبای هەیە.

لێی؛  ئامانج  گارزان:  بەنداوی   .٤

هێکتار  هەزار(   ٥٤( نزیکەی  ئاودێریکردنی 

بەرهەمهێنانی  لەگەڵ  کشتوکاڵییە،  زەویی 

و  کارەبا)١٥(  مێگاوات/کاتژمێر(   ١٧٠( لە  زیاتر 

گەنجینەکردنی نزیکەی )٥٠٠ ملیۆن م٣( ئاو.

لە  بەنداوە  ئەم  ئیلیسو:  بەنداوی   .5

ڕووباری  سەر  بەنداوەکانی  گەورەترین 

ملیار   ١١,  ٤( گەنجینەکردنی  توانای  دیجلەیە، 

دەریاچەکەی  ڕووبەری  هەیە،  ئاوی  م٣( 

)٣٠٠کم٢(ە، توانای کۆنرتۆڵکردنی هەموو ئەو 

ئاوەی هەیە کە بۆ کوردستان و عێراقیش دێت، 

لە  دیجلە  ڕووباری  ئاودەرکردنی  بڕی  چونکە 

تەنها  تورکیادا  و  کوردستان  هەرێمی  سنووری 

بەم  سااڵنەیە،  ئاوی  م٣(  ملیار   ٢١( نزیکەی 

ئیلیسۆدا  بەنداوی  پڕکردنی  دۆخی  لە  پێیە 

ناو  دێتە  ئاو  ساڵێک  بۆ  ملیارم٣(   ٩,  ٦( تەنها 

ڕۆشنایی  لەبەر  عیراقیشەوە)١٦(.  و  کوردستان 

ئەم ژمارانەدا، دەتوانین زیانە گەورەکانی سەر 

و  کارۆئاوی  وزەی  بەرهەمهێنانی  و  کشتوکاڵ 

پەیوەسنت  ڕاستەوخۆ  کە  پیشەسازییانەی  ئەو 

بە ژیانی دانیشتووانەوە ببینین، ئەمە سەرباری 
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تێکچوونی ژینگەی عێراق کە خۆی لە وشکبوونی 

تەواوی زۆنگاوەکانی عێراقدا دەبینێتەوە. 

پڕۆژەیە  لەم  ئامانج  جیزرێ:  پڕۆژەی   .6

م٣(  ملیۆن   ٣٦٠( دەتوانێت  هەمەالیەنەیە، 

مێگاوات/کاتژمێر(   ٢٤٠( و  بکات  گەنجینە  ئاو 

کارەباش بەرهەم بهێنێت. ناهێڵێت ئەو ئاوەش 

بگاتە  دەردەچێت،  ئیلیسۆوە  بەنداوی  لە  کە 

کوردستان  بۆ  پڕۆژەیە  ئەم  بۆیە  کوردستان. 

زۆر مەترسیدارە، کەچی چاوەکان تەنها لەسەر 

مەترسییەکانی بەنداوی ئیلیسۆیە.

ئاودێریی  تری  پڕۆژەکانی  سەرباری  ئەمە 

"دەڤەگەجیدی  بەنداوی  کە  "میسچەالنەوس"، 

ئاودێریکردنی   توانای  کە  دەگرێتەوە  گۆکسۆ" 

سەروو )١٤( هەزار هێکتار زەوییان هەیە.

پڕۆژە پێشنیارکراوەکانی تورکیا لەسەر زێی 

بااڵ، سولوت،  زابی  )بەنداوی  لە  بریتین  گەورە 

چاڵدێران، بانی بەرز، هەکاری، دیلیلی، تیبیان(، 

بونیادنانی  بۆ  پالن  دانانی  سەرباری  ئەمە 

ئەسالنداند،  چوکورغا،  )دوغانلی،  بەنداوەکانی 

بیوردو()١٧(. 

سەرچاوەکانی ئاو لە هەرێمی کوردستاندا

پێویست  ئاوی  بڕی  ساڵ  دوای  ساڵ 

لە  کوردستان  هەرێمی  دانیشتووانی  بۆ 

ژمارەی  زۆربوونی  هۆی  بە  زیادبووندایە، 

دانیشتووانەوە کە بە ڕێژەی )٣٪( زیاد دەکات 

زیاتر  و  گوزەران  ئاستی  بەرزتربوونەوەی  و 

خڕبوونەوەی دانیشتووان لە شارەکاندا، چونکە 

پێداویستیی ئاوی شارنشین لە دێنشین زیاترە، لە 

بەرانبەردا بڕی ئاوی هەرێم بەرەو کەمبوونەوە 

ئاماژەکانی  دەرکەوتنی  هۆی  بە  دەچێت، 

گۆڕانی ئاوهەواوە کە خۆی لە بەرزتربوونەوەی 

بەهەڵمبوون  زۆربوونی  و  گەرمی  پلەکانی 

دەرکەوتنی  و  باران  بڕی  کەمبوونەوەی  و 

دەبێتە هۆی  کە  برووسکەئاسا،  بارانی  شێوازی 

وێرانبوونی  و  زۆر  ڕاماڵرانی  و  الفاو  ڕوودانی 

نوێ  پالنێکی  بەبێ  بۆیە  هەر  ئاوەدانییەکان، 

بێت؛  نوێیە  بارودۆخە  ئەم  وەاڵمدەرەوەی  کە 

ناتوانرێت بەر بە کێشەکانی کەمبوونەوەی ئاو 

بگیرێت.

کورستان خاوەنی )٤( ڕووباری سەرەکی و 

دەیان لقەڕووباری بچووکە، ئاراستەی شەپۆلدان 

هایدرۆگرافییان  شێوازی  و  ئاوڕێکردنیان  و 

بەگشتی لە باکووری خۆرهەاڵتەوە بۆ باشووری 

خۆرئاوایە، بەشێکی زۆری سەرچاوەی سەرەکیی 

هەرێمی  دەرەوەی  دەکەوێتە  ڕووبارانە  ئەم 

بەشی  کوردستانەوە. ڕووباری خاپوور و هیزڵ 

کوردستانە،  ناوخۆی  سەرچاوەکەی  زۆری 

لەم  )٦٠٥٨کم٢(ە،  نزیکەی  ڕووبەرەکەی  کە 

ڕووبەری  )٢١٩٨کم٢(ی  نزیکەی  ڕووبەرە 

هەرێم  بۆیە  "هیزڵ"ە،  ڕووباری  ئاوزێڵی 

خاپوور  ئاوزێڵی  ڕووبەری  هەموو  دەتوانێت 

وەبەر  هیزڵ  ئاوزێڵی  لە  لقێکیش  چەند  و 

 ٢,  ٠٣٥( سااڵنەی  داهاتی  تێکڕای  بهێنێت، 

ئاوزێڵی  ڕووبەری   .)١ )نەخشەی  ملیارم٣(ە 

)٩٤٦٣کم٢(ی  )٢٦٣٢٣کم٢(ە،   گەورە  زێی 

دەکەوێتە تورکیاوە و )١٦٨٦٠کم٢(ی دەکەوێتە 
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هەرێمدا  لە  و   )٢ )نەخشەی  کوردستانەوە 

تێکڕای بەرهەمی ئاوی سااڵنەی )٧٦ ,٨ ملیارم٣(

ە و هەتا ئێستا تاکە پڕۆژەیەک لەسەر ئەم زێیه 

دروست نەکراوە، ئەوەی هەیە شوێنی بەنداوی 

بێخمە و بەنداوی مەنداوایە لەسەر زێی گەورە 

و بەنداوی باکرمان و خلیکانە لەسەر خازر، کە 

تێدا  کاریان  کەی  کە  چاوەڕوانیدان  دۆخی  لە 

دەبن  ئامادە  و  دەبن  تەواو  کەی  و  دەکرێت 

بچووکە  زێی  ئاو. هەر چی  گەنجینەکردنی  بۆ 

ڕووبەری ئاوزێڵەکەی )٢٠٠١٢کلم٢(ە و )٧٥٪( 

تێکڕای  دەکەوێتە کوردستانەوە )نەخشەی ٣(، 

بەرهەمی سااڵنەی پێش گەیشتنی بە دەریاچەی 

دوکان )٦ ملیارم٣(ە، سیروانیش بەشێکی زۆری 

)٤٧٪(ی  و  ئێرانەوە  دەکەونە  سەرچاوەکانیان 

عێراقەوە  و  کوردستان  دەکەوێتە  ڕووبەرەکەی 

کەمی  سااڵنەی  ئاوی  تێکڕای    ،)٤ )نەخشەی 

کردووە بۆ )١ ,١ ملیارم٣(، بەاڵم ڕووباری عوزێم 

ناوخۆی  دەکەوێتە  سەرچاوەکەی  بەتەواوی 

بەرهەمی  بەاڵم    ،)١ )خشتەی  کوردستانەوە 

ئاوی زۆر کەمە و تێکڕاکەی لەنێوان ساڵە وشک 

و تەڕەکاندا )٣٧ ,١ بۆ ١٧ ,٠ ملیار م٣() (، بە 

تێکڕای )٧٧ ,٠ ملیارم٣(ە.

خشتەی )1(: دابەشبوونی ئاوزێڵی ڕووبارەکان

 "ArcGIS10.8" سەرچاوە: ١. کاری توێژەر بە پشتبەسنت بە

2.  https://bit.ly/3plZBeh 
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ئەو ئاوزێڵە سەرەکییانەی سەرەوە دابەش 

دەبن بۆ )١٦٠( ئاوزێڵی بچووک، وا لە خوارەوە 

ڕووبارەکان  لەسەر  کە  پڕۆژانەی  ئەو  هەموو 

کراوە؛  دروست  ئاوزێڵەکاندا  لە  یاخود 

دەیانخەینە ڕوو. 

بەنداوی  بە  کوردستاندا  هەرێمی  لە 

موسڵیشەوە، کە )٣ ,١٣ ملیار م٣( ئاو دەگرێت، 

)١٤( بەنداو هەن کە تەواو بوون و ئاویان تێدا 

گەنجینە دەکرێت، ئەوانیش بەنداوی دوکان )٣ 

,٦ ملیار م٣( و دەربەندیخان )٣ ملیارم٣( ئاو 

دەگرن، بە گەنجینەی مردووشەوە. لەم دۆخە 

رسوشتییەی ئێستادا، بڕی ئاوی گەنجینەکراوی 

ناو ئەم دوو بەنداوە بۆ زیاتر لە نیوە کەمیان 

هونەرییەکانی  لێدوانی  بەگوێرەی  کردووە. 

بارانی  نوێرتین شەپۆلی  بەنداوی دوکان، پێش 

ئاوی  م٣(  ملیار   ٢( تەنها   ،)٢٠٢١( ئەمساڵ 

تێدا بووە. بۆ بەنداوی دەربەندیخان دۆخەکە 

لە  و  ئاساییەکاندا  ساڵە  لە  مەترسیدارترە، 

ناو  بۆ  ئاوی هاتوو  بڕی  تێکڕای  ئازاردا  مانگی 

)٤٠٠-٥٠٠م٣/چرکە(دا  لەنێوان  دەریاچەکە 

)٢٨م٣/ تەنها   ٢٠٢١ ساڵی  بۆ  کەچی  بووە، 

و  ئێران  ئاوییەکانی  پڕۆژە  لەپای  بووە.  چرکە( 

وشکەساڵی،  شەپۆلەکانی  دووبارەبوونەوەی 

ئاوی  بەتەمای  عێراقیش  و  کوردستان  نابێ 

ڕووباری سیروان بن. ئەم کەمبوونەوەیە نەک 

هەڕەشەیە بۆ سەر چاالکیی کشتوکاڵ و وزەی 

خواردنەوەی  ئاوی  کەمبوونەوەی  و  کارۆئاوی 

خودی  سەر  بۆ  مەترسییە  بەڵکوو  شارەکان، 

بەنداوە  ئەو  بەنداوەکانیش.  پەیکەری 

بچووکانەی تر کە تەواو بوون، لەچاو بڕی ئاوی 

لەدەستچوو لە ماوەی شەپۆلەکانی باراندا زۆر 

کەمن و ئەو توانایەیان نییە کە بتوانن بەشێکی 

و  بکەن  گەنجینە  کوردستان  ئاوی  لە  زۆر 

کوردستان لە پێداویستییە ئاوییەکان خاترجەم 

ڕووباری  لەسەر  کە  حەمرین  بەنداوی  بکەن. 

 ٢( گلدانەوەی  توانای  نراوە،  بونیاد  سیروان 

پارێزگای  زیاتر  و  هەیە  ئاوی  م٣(  ملیار   ٣,

بەنداوەکانی  دەبێت.  سوودمەند  لێی  دیالە 

ملیۆن   ٦( باوەشاسوار  حەمامۆک،  )کەشکان، 

م٣(، حەسەن کەنۆش، هەڕاوە، جەلی، دێگەڵە، 

شیوەسوور، شوان، هەشەزینی، چەمی سمۆر، 

هەموو   ،)٦ )نەخشەی  ئاوەسپی(  قادرکرم، 

توانای  دۆخدا  باشرتین  لە  بەنداوانە  ئەم 

گەنجینەکردنی کەمرت لە )٧٥ ملیۆن م٣( ئاویان 

ڕووباری  لەسەر  کە  دهۆک  بەنداوی  هەیە. 

گەنجینەکردنی  توانای  کراوە،  دروست  دهۆک 

کاتێکدا  لە  ئەمە  ئاوی هەیە،  م٣(  ملیۆن   ٥٢(

ڕۆیشتووی  خەمڵێرناوی  ئاوی  بڕی  ئەگەر 

وەربگرین،  ئاوزێڵەکان  لە  هەندێ  سااڵنەی 

بەنداوی  کە  تانجەرۆ  ئاوزێڵی  منوونە  بە 

بەرگەی  و  کراو  دروست  لەسەر  چەقچەقی 

ئاوی  دەستکەوتی  بڕی  ڕووخا،  و  نەگرت 

سااڵنەی خەمڵێرناوی )١ ,١ ملیار م٣(ە، ئەگەر 

دۆڵەڕووتەوە  لە  ئاوزێڵەکەی  ڕووبەری  بزانین 

)١٣٠٥کم٢( دەربەندیخان  دەریاچەی  هەتا 

ئاوزێڵێکی  منوونەی  ئەگەر  بەاڵم  ە)١٩(، 
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نیمچەوشک وەک ئاوزێڵی ئاوەسپیی گەرمیان 

وەربگرین، ئەوا بڕی ئاوی خەمڵێرناوی سااڵنەی 

نزیکەی )١ ملیار م٣( ئاوە. هەموو ئاوزێڵەکانی 

بارانی  بڕی  و  ڕووبەر  بەگوێرەی  تریش 

دەستکەوتی  لە  دیاریکراو  بڕێکی  سااڵنەیان، 

بەفیڕۆ  کە  هەیە  خەمڵێرناویان  سااڵنەی  ئاوی 

لە  دەبێت  بێبەش  ناوچەکەیان  و  دەڕوات 

بۆ  ئاویان  دابینکردنی  توانای  و  ئاوی  سامانی 

بوارە جیاوازەکان نابێت. لێرەوە کێشەکان سەر 

دراوسێ  دەوڵەتانی  هەڕەشەی  و  هەڵدەدن 

لەدەستدانی  مایەی  بە  دەبێت  لەسەر هەرێم 

تەنانەت  و  کشتوکاڵی  بەرهەمی  توانای 

بە  دەبێت  خواردنەوەش  ئاوی  دابینکردنی 

ڕاگەیەنراوی  پالنی  بەگوێرەی  گران.  کارێکی 

حکومەتی هەرێمی کوردستان، ژمارەی هەموو 

بڕیارە  و  کراون  جێبەجی  کە  بەنداوانەی  ئەو 

دەتوانرا  بەنداون.   )٢٨( بکرێن،  جێبەجێ 

گەنجینە  ڕووبارەکان  ئاوی  لە  باش  برێکی 

بکرایە. ئەمە ئەگەر بەنداوی بێخمە ڕانەگیرایە 

ملیار م٣(   ١٠( نزیکەی  ئەوا  ببووایە،  تەواو  و 

ئاوی تر لە هەرێم گەنجینە دەبوو  و کوردستان 

ڕزگار  کەمئاوی  مەترسیی  لە  عێراقیشی  و 

دەکرد و لە بەرهەمهێنانی وزەی کارۆئاوییشدا 

هەردوو ال خاترجەم دەبوون. سەرباری بوونی 

بڕێک ئاوی زۆر لە کوردستاندا، بەاڵم لە سایەی 

دەوڵەتانی  هەڕەشەکانی  بەهەندوەرنەگرتنی 

دراوسێ و بێباکیی حکومەتی هەرێم لە ئاستی 

هەمیشە  ئاودا،  گرفتی  دەرکەوتنی  ئاماژەکانی 

ئاوی  سیاسەتی  بەرداشی  لەنێوان  کوردستان 

بە  تورکیادایە،  و  ئێران  دەوڵەتی  هەردوو 

سەرچاوە  لە  بەشێک  کۆنرتۆڵکردنی  هۆی 

لەبەرچاوگرتنی  بە  ئاوەوە،  سەرەکییەکانی 

ئاوزێڵەکان  هەموو  ڕووبەری  کە   ئەوەی 

)٥٧٥٣٩کم٢(ی  لەوە  و  )٩٨٠٥٧کم٢(ە 

دەکەوێتە کوردستان و عێراقەوە، ئەگەر تەنها 

زێی  و  بچووک  زێی  و  سیروان  ڕووبارەکانی  

کۆی  ئەوا  وەربگرین،  خاپوور-هیزڵ  و  گەورە 

ڕووبەرە  لەو  و  )٨٥٣٥٠کم٢(ە  ڕووبەرەکەیان 

و  کوردستان  دەکەوێتە  )٤٩٨٧٩کم٢(ی 

عێراقەوە کە ڕێژەی نزیکەی )٤ ,٥٨٪(ە

وەربگرین:  ڕووبارەکان  یەک  یەک  ئەگەر 

لە  ڕووبەرەکەی   )٪٤٣( خاپوور  ئاوزێڵی  ئەوا 

کوردستاندایە و )٥٧٪(ی دەکەوێتە تورکیاوە. زێی 

کوردستاندایە  لە  ڕووبەرەکەی  )٦٤٪(ی  گەورە 

)٧٥٪(ی  بچووک  زێی  تورکیادایە.  لە  )٣٦٪(ی  و 

)٪٢٥( و  لە کوردستاندایە  ئاوزێڵەکەی  ڕووبەری 

ی دەکەوێتە ئێرانەوە. هەر چی سیروانیشە، ئەوا 

لە عێراق و کوردستاندایە  )٤٧٪(ی ڕووبەرەکەی 

بە  بێ  وا  کە  ئێرانەوە.  دەکەوێتە  )٥٣٪(ی  و 

,٥٧٪(ی کۆی ڕووبەری  کۆی گشتی، ڕێژەی )٢٥ 

بوار  ئەمە  کوردستانەوە،  دەکەوێتە  ئاوزێڵەکان 

دەڕەخسێنێت بۆ کۆکردنەوە و دروێنەکردنی ئاوی 

چەندە  هەر  ئاوزێڵەکان،  ئاوی  زیاتری  نیوە  لە 

دەبێ ئەوەش لەبەرچاو بگیرێت کە بڕی دابارین 

لە دەوڵەتانی سەرچاوەدا کە ڕێژەی )٧٥ ,٤٢٪(ی 

ڕووبەری ئاوزێڵەکانیان تێ دەکەوێت؛ زیاترە. 
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نەخشەی )1(: ئاوزێڵی ڕووبارە سنوورییەکان

.)GIS10.8( کاری توێژەر، پشتبەست بە سیستمی زانیارییە جوگرافییەکان :)سەرچاوە)٢٠
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نەخشەی )٢(: ئاوزێڵی ڕووباری خاپوور-هیزڵ

."GIS10.8" سەرچاوە: کاری توێژەر، پشتبەست بە
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نەخشەی )٣(: ئاوزێڵی زێی گەورە

."GIS10.8" سەرچاوە: کاری توێژەر، پشتبەست بە
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نەخشەی )٤(: ئاوزێڵی زێی بچووک

."GIS10.8" سەرچاوە: کاری توێژەر، پشتبەست بە
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نەخشەی )5(: ئاوزێڵی ڕووباری سیروان

."GIS10.8" سەرچاوە: کاری توێژەر، پشتبەست بە
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ئەنجام

دەوڵەتانی  سیاسەتەی  ئەو  ڕۆشنایی  لەبەر 

بەر، کوردستان دەکەوێتە  دراوسێ گرتوویانەتە 

ڕووبارە  ئاوی  کەمبوونەوەی  هەڕەشەی  بەر 

لەسەر  بەتەنها  ئێران  چونکە  سەرەکییەکانی، 

ئاو  م٣(  ملیۆن   ١٦٢,  ٤( ئەڵوەن  ڕووباری 

بەرهەمی  تێكڕای  کاتێکدا  لە  گەنجینە دەکات، 

ئاوی سااڵنەی نزیکەی )٦٣ ملیۆن م٣(ە، لەسەر 

ڕووباری سیروان )٨٧٥ ,١ ملیار م٣( ئاو گەنجینە 

ڕووبارەکەش  سااڵنەی  ئاوی  بەرهەمی  دەکات، 

)٦٣ ,٠ ملیار م٣(ە، لەسەر زێی بچووک )٣١ ,١ 

ملیار م٣( ئاو گەنجینە دەکات و تێکڕای بەرهەمی 

سااڵنەی ڕووبارەکە نزیکەی )٦ ملیار م٣(ە. تورکیا 

لە ڕووباری زێی گەورە سااڵنە )٣٧ ,٥ ملیار م٣( 

نەخشەی )6(: بەنداوەکانی کوردستان

 سەرچاوە)٢١(: ڕێبین 

ڕۆستەم ڕەسووڵ حمد، 

بایەخی جیۆپۆلەتیکیی 

توخمە رسوشتییەکانی 

جوگرافیای هەرێمی 

کوردستانی عێراق، نامەی 

ماجستێر، فاکەڵتیی 

پەروەردە، زانکۆی کۆیە، 

بەشی جوگرافیا، ٢٠١٤، 

ال١٠٩.
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ئاوی دەست دەکەوێت، ئێستا پڕۆژەکانی سەر 

ڕووباری دیجلە )٨٧٢ ,١٦ ملیار م٣( ئاو گەنجینە 

دەکەن، لە کاتێکدا تەنها بۆ پڕکردنی ئەم پڕۆژانە 

ئاوی  تەواوەتیی  گرتنەوەی  بە  پێویستی  تورکیا 

دیجلە هەیە بۆ ماوەی نزیکەی دوو ساڵ، ئەگەر 

تەنها )٩٤ ,٣٢ ملیار م٣( ئاو هەژمار بکەین کە 

لە تورکیاوە دێتە عێراق. لە بەرانبەردا کوردستان 

ئاوزێڵەکان  ڕووبەری  ,٥٧٪(ی   ٢٥( ڕێژەی  کە 

دەکەوێتە کوردستانەوە و سااڵنە بڕی )٦٦٥ ,١٨ 

دەست  ڕووبارانەوە  لەم  تەنها  ئاوی  م٣(  ملیار 

بەنداوەکان کە هەندێکیان  دەکەوێت. هەموو 

تەواو بوون و هەندێکیشیان تەواو نەبوون، لە 

باشرتین دۆخدا توانای گەنجینەکردنی کەمرت لە 

)٧٥ ملیۆن م٣( ئاویان هەیە، کە وا بێ ئەگەر 

ملیار   ١,  ٥( و  دوکان  بەنداوی  م٣(ی  ملیار   ٢(
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دۆخى ئاسایشى ئاو 
لە هەرێمى کوردستان

عەبدولموتەڵیب ڕەفعەت سەرحەت       پسپۆڕى بەڕێوەبردنى سەرچاوەکانى ئاو

بەرایی

نییه   كه مرت  هیچى  ئاو؛  به   مرۆڤ  پێویستیى 

له  پێویستیى به  ئۆكسجین، چونكه  به بێ ئه و دوو 

هۆكاره،  هیچ ئه گه رێك بۆ ژیان نامێنێت. له  كۆندا 

ئاو وه كوو سه رچاوه یه ىك رسوشتیى تازه گه ر )املوارد 

زیاد  چونكه   ده كرا،  ته ماشا  املتجددة (  الطبيعية 

ئاسان  به  شێوه یه ىك  و  بووىن هه بوو  پێویست  له  

به رده ست ده بوو. بەاڵم دیار دەى گۆڕانكارییه كاىن 

پاترۆىن  له   هاوسه نگى  تێكچووىن  كه شوهه وا، 

و  وشكه ساڵى  دیارده ى  په یدابووىن  و  دابارین 

هۆى  بوونه ته    جیهاندا؛  هەموو  لە  به بیابانبوون 

ئەوەى کە ئاو و ئاسایىش ئاو گرنگییەکى ئێجگار 
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ئاسایشی ئاو

گرنگه كاىن  هه ره   پێداویستیيه   له   یه كێكه   ئاو 

پالىن  و  نه خشه   له   خۆى  تایبه ىت  شوێنى  و  ژیان 

له   گه وره ى  ڕۆڵێىك  هه روه ها  هه یه ،  واڵتاندا 

ملمالنێى سیاىس و ئابووریى واڵتاندا هه یه . ئاسایىش 

له و  یه كێكه   یه كجار زۆرى هه یه  و  ئاو گرنگییه ىك 

ڕاسته وخۆى  په یوه نديى  كه   سرتاتیژييانه ی  بابه ته  

و  نه ته وه یى  ئاسایىش  و  خۆراك  ئاسایىش  له گه ڵ 

جیهان  واڵتاىن  سه رجه م  هه یه.  نیشتامىن  ئاسایىش 

بده ن  تایبه ت  گرنگییه ىك  داوه   هه وڵیان  پێشووتر 

به م چه مكه  و وایان پێناسه  كردووه  كه  هۆكارێىك 

ئاسایىش  و  نیشتامىن  ده سه اڵىت  بۆ  پێكهێنه ره  

نه ته وه یى. هه روه ها په یوه ندییه ىك به هێز له نێوان 

سیاىس  و  ئابوورى  سه ربه خۆیى  و  ئاو  ئاسایىش 

بۆ  پاڵنه رێكه   ئاو  ئاسایىش  به ده ستهێناىن  هه یه ، 

سیاسی)١(.  و  ئابوورى  سه ربه خۆیى  به ده ستهێناىن 

هۆی  ده بێته   یه كه م  خاڵى  له ده ستداىن  هه روه ها 

له ده ستداىن خاڵى دووه م و به پێچه وانه وه . 

خۆراكه،   ئاسایىش  هاوتاى  ئاو  ئاسایىش 

ئاو  ئاسایىش  به بێ  خۆراك  ئاسایىش  چونكه  

پێویستى  ئاو  ئاسایىش  بۆیه   ناهێرنێت،  به ده ست 

ڕووبه ڕووبوونه وه ى  و  پاراسنت  و  گه شه كردن  به  

ئه گه ره كاىن تێكچوونیه ىت)٢(. چه مىك ئاسایىش ئاو به 

 واتاى په یداكردىن پێداویستییه كاىن كۆمه ڵگایه  له  ئاو 

به  چۆنێتى و چه ندێتی و پاراستنى به رژه وه نديى 

به بێ  به رده وامبووىن  له گه ڵ  ئاوییه كان  سامانه  

له سه ر  نێگه تیڤ  كاریگه رییه كی  هیچ  بووىن 

هۆكارێك  ببێته   به ڵكوو  ئیكۆلۆژیيه كان،  سیستمه  

بۆ  ئاو  زامنکردىن  بە مەبەستى  بدرێت  پێ  زۆرى 

لە  دوورکەوتنەوە  و  کۆمەڵگە  تاکەکاىن  هەموو 

مەترسییەکاىن گەیشنت بە هێڵى هەژارى. چونکە 

ملمالنێ  ڕووداىن  و  ئاو  ڕێژە  ى  كه  مبوونه  وه  ى 

له سه ر ئاو، ته  نها واتاى جه  نگ نییه   له  نێوان دوو 

واڵتدا، به  ڵكوو له  گه  ڵ ئه  وه  شدا ملمالنێ و كێشه  ى 

كۆمه  اڵیه  ىت له  نێوان هه  رێمه  كان یان پارێزگاكانیشدا 

له    جووتیاراندا  له  نێوان  ته  نانه  ت  و  ده دات  ڕوو 

کوردستان  هەرێمى  جوگرافیدا.  شوێنى  هه مان 

وەکوو بەشێک لە دەوڵەىت عێراق، ئاسایىش ئاوى 

ئەو  هۆى  بە  لەسەرە  گەورەى  زۆر  مەترسیى 

زیادبووىن  لەگەڵ  کرا،  پێ  ئاماژەى  کە  هۆکارانە 

ڕێژە ى دانیشتووان و زیادبووىن گه شه ى شارستانیه ت 

واڵتاىن  ئاوى  سیاسه ىت  و  الحرضي(  النمو  )اتساع 

دراوسێ )له  ڕێگه ى دروستكردىن پرۆژە ى ئاودێریى 

به   گوێدان  به بێ  به نداو  دروستكردىن  و  گه وره  

پێویستییه كاىن یان مافه  ڕه واكاىن واڵتاىن هاوبه ش 

له  ئاو(، هه موو ئه و خااڵنه  بوونه  پاڵپشتێىك به هێز 

نوێ  به دواى سرتاتیژیه تێىك  گه ڕان  بۆ  پێویست  و 

هەوڵى  ئەگەر  بۆیە  ئاو.  ئاسایىش  بونیادناىن  بۆ 

جددى نەدرێت بۆ بەڕێوەبردىن سەرچاوەکاىن ئاو 

بە شێوەیەکى زانستى و بەرپاکردىن ئاسایىش ئاو، 

ئەوە بێگومان واڵتەکەمان و ئاسایىش نەتەوەییامن 

لەژێر مەترسیى لەناوچون دەبێت. لەم نووسینەدا 

بەوردى باس لە گرنگیى ئاسایىش ئاو دەکرێت و 

هەموو گرفت و مەترسییەکاىن سەرى دەخرێتە ڕوو، 

لەگەڵ چارسەر و چۆنێتیى بەرپاکردىن ئاسایىش ئاو 

لە هەرێمى کوردستان.   
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به كارهێناىن  له  ڕێى  ئه وه ش  پاراستنى)٣(.  بۆ 

و  ته ندروسـت  به  شێوه یه ىك  ئاو  سه رچاوه كاىن 

 )Available( پارێزگاریكردن له  بڕە  ئاوى به رده ست

و هه وڵدان بۆ گه ڕان به دواى سه رچاوه ى نوێدا.

یان به  واتاى دابینكردىن ئاو دێت به به  رده  وامى 

له  ڕووى جۆر و بڕه وه  و له   هه  موو بارودۆخێكدا، 

بواره كان  سه  رجه  م  بۆ  به  كارهێناىن  به   مه  به  ستى 

وه كوو خواردنه  وه ، پیشه  سازى، كشتوكاڵ و بواره  كاىن 

له  شوێنێىك جوگرافيى  ئاو  ئاسایىش  نه بووىن  تر)٤(. 

دیاریكراو، مرۆڤ و ئاسایىش مرۆڤایه ىت تێك ده چێت 

ده خاته   جوگرافیيه   شوێنه   ئه و  له سه ر  ژیان  و 

سه رچاوه ى  گه وره ترین  ئاو  چونكه   مه ترسیيه وه، 

و  مرۆڤ  ژیاىن  له سه ر  كاریگه ريى  كه   رسوشتیيه  

ئاسایىش مرۆڤایه ىت به  دوو ئاراسته ى جیاواز هه يه ، 

ئه وانیش:

١. ئاڕاسته ى ئه رێنى )پۆزه تیڤ(: خۆشگوزه راىن 

به  بووىن سه رچاوه ى ئاو، كه  دواجار هۆكارێكه  بۆ 

به رهه مهێنان و ئاسایىش خۆراك.

هه ڕه شه ى  )نێگه تیڤ(:  نه رێنى  ئاراسته ى   .٢

جددى له سه ر مرۆڤ هه یه  به  هۆى تایبه مته ندییه  

تێكشكێنه ره كانیه وه،  وه كوو وشىك و وشكه ساڵى و 

به بیابانبوون و ته نانه ت الفاویش.

و  نه وت  سه رده مى  به    ڕابردوو  سه  ده  ى 

سه  ركردایه  تیى به  رهه  مه   نه  وتيیه  كان نارسابوو، به اڵم 

ئه م سه ده یه  سه  ره  ڕاى گرنگیى نه  وت، به  سه ده ى 

كاریگه  ر  زۆر  ڕۆڵێىك  ئاو  چونكه   نارساوه ،  ئاو 

سه ده یه .  ئه م  له ناوه ڕاستى  به تایبه ىت  ده  بینێت، 

)املنبع( له م سه رده مه   له  واڵتاىن سه رچاوه   زۆرێك 

كۆنرتۆڵى سه رچاوه كاىن ئاو ده كه ن و وه ك چه كێىك 

به هێز به كاری ده هێنن، به تایبه ىت دژى واڵتاىن ڕێژگه  

)املصب(. بۆیه  ئاسایىش ئاو ده بێت پالنێىك سرتاتیژی 

بێت و هه موو ئامرازه كان و ڕێگاكان بگیرێته  به ر بۆ 

جێبه جێكردىن و به ده ستهێناىن.

گرنگیى ئاسایىش ئاو

ئاو  ئاسایىش  وایه   پێیان  شاره زایان  له   هه ندێ 

تاكێىك  هه موو  بۆ  خاوێن  ئاوى  دابینكردىن  واتە 

و  بڕ  به   پێداویستییەکاىن(  هەموو  )بۆ  كۆمه ڵگا 

ڕێژە یه ىك ته واو و به  كه مرتین تێچوو، بۆ ئه وه ى به 

 شێوه یه ىك ته ندروست سوود له و ئاوه  وه ربگیرێت 

به روبووم،  به رهه مى  زیادبووىن  هۆى  ببێته   و 

ده بێته   خاوێن  ئاوى  ڕێژە ى  و  بڕ  دابه زینى  به اڵم 

هۆى دروستبووىن مه ترىس له سه ر كۆمه ڵگا له  ڕێى 

باڵوبوونه وه ى نه خۆشیيه وه . 

ڕێنامییه كاىن  له گه ڵ  ئاو  ئاسایىش  ئامانجى 

كه   ده گرێت،  یه ك  یه كگرتووه كان  واڵته   لیژنه ى 

كه   كۆمه اڵیه تییه كان  و  ئابوورى  مافه   به   تایبه ته  

)مه رشووعیه ىت(  یاسایى  ڕە وایى  له   باس  تيایدا 

به  شێوه یه ىك  ئاو  له  ده ستكه وتنى  مرۆڤى كردووه  

ته واو و له  ڕێگه ى سه رچاوه ى پاك و خاوێنه وه )٥(. 

هه موو  بۆ  ڕه وایه   مافێىك  ئاو  ده ستكه وتنى  بۆیه  

تاكێىك كۆمه ڵگا و په یوه ستبوون به  مافی مرۆڤ له  

ئاودا، ئامانجێىك گه وره یه  و ئامرازێكه  بۆ پێشكه وتن 

و به ده ستهێناىن مافه  گشتییه كان.

 Climate( كه شوهه وا  گۆڕانكارییه كاىن  دیاره  

 Global( و دیارده ى قه تیسبووىن گه رما )Change

له گه ڵ  ڕابردوودا،  ساڵى  چه ند  له    )Warming
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تێكچووىن هاوسه نگى له  پاترۆىن )Pattern( دابارین 

به بیابانبوون  و  دیارده ى وشكه ساڵى  په یدابووىن  و 

بوونه ته   هۆى ئه ژماركردىن ئاسایىش ئاو به  به شێىك 

مه ترسییه كاىن  پێشبینیكردىن  تواناى  به   به سرتاو 

تواناى  و  كرا(  پێ  ئاماژە یان  )كه   دیاردانه وه   ئه و 

كه مكردنه وه ى زیانه كاىن ئه و دیاردانه .

نییه   كه مرت  هیچى  ئاو  به   مرۆڤ  پێویستیى 

ئه و  به بێ  چونكه   ئۆكسجین،  به   پێویستیى  له  

له  نامێنێت.  ژیان  بۆ  ئه گه رێك  دوو هۆكاره  هیچ 

 كۆندا ئاو وه كوو سه رچاوه یه ىك رسوشتیى تازه گه ر 

)املوارد الطبيعية املتجددة ( ته ماشا ده كرا، چونكه  

شێوه یه ىك  به   و  هه بوو  بووىن  پێویست  له   زیاد 

گۆڕانكارییه كاىن  به اڵم  ده بوو،  به رده ست  ئاسان 

كه شوهه وا و دابه زینى ڕێژە ى دابارین و زیادبووىن 

ڕێژە ى به بیابانبوون )به  هۆى وشكه ساڵى و كه میى 

سه رچاوه كاىن ئاو( و زیادبووىن ڕێژە ى دانیشتووان 

النمو  )اتساع  شارستانیه ت  گه شه ى  زیادبووىن  و 

)له   دراوسێ  واڵتاىن  ئاوى  سیاسه ىت  و  الحرضي( 

و  گه وره   ئاودێریى  پرۆژە ى  دروستكردىن  ڕێگه ى 

دروستكردىن به نداو به بێ گوێدان به  پێویستییه كاىن، 

یان مافه  ڕه واكاىن واڵتاىن هاوبه ش له  ئاو(، هه موو 

ئه و خااڵنه  بوونه  پاڵپشتێىك به هێز و پێویست بۆ 

بونیادناىن  بۆ  نوێ  سرتاتیژيه تێىك  به دواى  گه ڕان 

ئاسایىش ئاو.

ئامانجه كاىن ئاسایىش ئاو

سه ره كیى  ئامانجێىك  چه ند  ئاو  ئاسایىش 

هه یه ،  به یه كه وه   په یوه ندییان  كه   هه یه  

ئه وانیش بریتین له :

له   تاكێك  هه ر  ماىف  به   دانپێدان   .١

و  ته رشیعى  ده سه اڵته   چوارچێوه ى  له   ئاو 

جێبه جێكاره كاندا.

به كارهێنان،  بۆ  پێویست  ئاوى  دابینكردىن   .٢

ڕێى  له   مرۆڤ  ژیاىن  گه ره نتیكردىن  مه به ستى  به  

پاراستنى پێداویستییه  سه ره تاییه كاىن له  خواردنه وه  

و كشتوكاڵكردن و دابینكردىن وزه. .. هتد)٦(.

٣. به دیهێناىن ئاسایىش خۆراك.

٤. پاراستنى هاواڵتیان له  كێشه  و ملمالنێیه كان 

له سه ر سه رچاوه  ئاوییه كان)٧(.     

گونجاو  ئاوه ڕۆى  سیستمێىك  دابینكردىن   .٥

پاراستنى  بۆ  بێت  هۆكارێك  كه   صحی(،  )رصف 

ژینگه .

بۆ  ئاو  له   گونجاو  بڕێىك  دابینكردىن   .٦

و  وشكه ساڵى  و  وشىك  ڕووبه ڕووبوونه وه ى 

به بیابانبوون و هۆكار و ئامرازى پێویست هه بێت 

بۆ كه مكردنه وه ى زیانه كاىن الفاو.

له و ئاستانه وه  بۆمان ڕوون ده بێته وه  كه  ئاسایىش 

ته ندروستى،  خۆراك،  ئاسایشه كاىن  به   به نده   ئاو 

ژینگه یى، ئابووری، هه وڵدان بۆ دووركه وتنه وه  له  

ملمالنێ و جه نگى ئاو و به دیهێناىن به رقه راربوون 

و خۆشگوزه راىن.   

ئاسایىش ئاو له  هه رێمى كوردستان

دیاره  هه رێمى كوردستان له  ڕووى سه رچاوه كاىن 

ئاوه وه  جیاوازییه ىك ئه وتۆى له گه ڵ عێراق به گشتى 

نییه ، به  هۆى ئه وه ى ڕووباره  سه ره كییه كان و لقى 

خاىك  نێو  دێنه   دراوسێوه   واڵتاىن  له   ڕووباره كان 

كه   ده كات  وا  ئه مه ش  كوردستانه وه ،  هه رێمى 
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هه مان مه ترسیی گرفتى ئاو كه  تووىش نییه ، ده بێت 

تووشی  شێوه   هه مان  به   نزیكدا  داهاتوویه ىك  له  

هه رێمى كوردستانیش ببێت. 

هه رێمى  له نێوان  ورد  به راوردێىك  ئه گه ر 

كوردستان و زۆرێك له  واڵتاىن ڕۆژهه اڵىت ناوه ڕاست 

ئه وه   بكرێت،  ئاوه وه   سه رچاوه كاىن  ڕووى  له  

بێگومان دۆخى هه رێمى كوردستان زۆر چاكرته  و 

به   به  پشتبه سنت  ئاو داده نرێت.  پڕ  ناوچه یه ىك  به  

كوردستان  هه رێمى  ئاوى  سه رچاوه كاىن  هه موو 

ده رده كه وێت  بۆمان  سه رزه وى(،  )ئاوى  به تایبه ىت 

كراوه،   دابین  هه رێمه   ئه م  پێداویستییه كاىن  كه  

ئاو له   یان نه بووىن سیاسه ىت  به اڵم كێشه ى الوازى 

به ڕێوه بردىن سه رچاوه كاىن ئاودا هه یه . 

كوردستان  هه رێمى  له   سه رزه وى  ئاوى 

ئه وه ى سوودى  به بێ  له ناوچوون ده بێت،  تووشی 

ئاوى  سێكته ره كان.  زۆربه ى  بۆ  وه ربگیردرێت  لێ 

سه رزه وى )ڕووباره كان، ده ریاچه كان و گۆماوه كان( 

شێوه یه ىك  به   پێویست  وه كوو  و  خراون  پشتگوێ 

زانستى سوودیان لێ نه بیرناوه ، به ڵكوو ته نها پیس 

هه موو  )به   پاشاموه كان  و  پاشه ڕۆ  به   ده كرێن 

كه   ژێرزه وى  ئاوى  به رانبه ردا  له   جۆره كانیه وه (، 

ئاینده دا  له   پێویسته   و  داهاتووه   نه وه ى  موڵىك 

به كار بهێرنێت، ئه و كاته ى كه  ئاوى سه رزه وى به ره و 

نه مان ده چێت. 

له  ڕووى زانستيیه وه  تا دڵۆپێك ئاوى سه رزه وى 

ئاوى  بۆ  نه بردرێت  ده ست  پێویسته   مابێت، 

له   كه   واڵتاندا  زۆربه ى  له   ته نانه ت  ژێرزه وى. 

به ڕێوه بردىن سه رچاوه كاىن ئاودا پێشكه وتوون، ئه و 

ئامرازى  به   ده مێنێته وه ،  زیاده   وه كوو  كه   ئاوه ى 

پڕۆسه یه ك  به   زه ویيه وه   ژێر  ده یخه نه   تایبه ت 

 "Artificial groundwater recharge" به   كه  

زانستى  شێوه یه ىك  به   ژێرزه وى  ئاوى  نارساوه ، 

به كار ده هێنن، به اڵم له  كوردستاندا تا ئێستا ئاوى 

ده هێرنێت  به كار  شێوه   نازانستیرتین  به   ژێرزه وى 

ده رهێناىن  ڕێژە ى  له   زیاد  و  ده درێت  به فیڕۆ  و 

 )Safe Extraction - ته ناهیكراو )االستخراج اآلمن

ده رده هێرنێت، ته نانه ت له و ناوچانه ى كه  ده كه ونه  

لێوارى ڕووباره كانه وه )٨(.

ئه م كاره  هه ڕه شه یه ىك زۆر ترسناكه  بۆ ئاسایىش 

ئاو له  هه رێمى كوردستان، بۆیه  پێویسته  حكومه ىت 

سه رچاوه كاىن  و  كشتوكاڵ  وه زاره ىت  و  هه رێم 

ئاوى  له گه ڵ  مامه ڵه   ئاینده یى  پرسێىك  وه ك  ئاو 

هه رێمى كوردستان بكه ن. هه روه ها وه كوو پرسێىك 

جددى  هه وڵى  و  بڕوانرێت  لێى  چاره نووسساز 

بدرێت بۆ دۆزینه وه ى چاره سه رى هه نووكه یى. 

حكومه  ىت هه  رێم هیچ پالن و هیچ  سرتاتیژیه تێىك 

بۆ چاره سه ركردىن گرفتى ئاو و  به  دیهێناىن ئاسایشی 

كوردستاندا  له   ئاو  گرفتى  كێشه  و  تا  نه  بووه  ،  ئاو 

په ره   و  نه دات  ڕوو  و  هه ڵنه دات  سه ر  به واقیعى 

نه سێنێت؛ هه نگاوى بۆ نانرێت و گوێ له  شاره زایاىن 

ئه م هه رێمه ش ناگیرێت. هه روه ك چۆن پێشرت گوێ 

كوردستان  نه وىت  و  نه درا  ئابوورى  شاره زایاىن  به  

تووىش  هه رێمه   ئه م  خه ڵىك  و  كرا  هه رزانفرۆش 

نه یتواىن  حكومه ت  و  بوو  ده رده سه ری  و  قه یران 

چاره سه رى بكات، هه ر وا دواجار مه ترسی له سه ر 

ئاسایىش ئاو له م هه رێمه  هه یه  و مه ترسیی ئه وه  
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هه یه  به  ده ردى فرۆشتنى نه وتدا بچێت. 

گرفته كاىن ئاسایىش ئاو له  كوردستان

دیاره  چه ند هۆكار و گرفتى سه ره ىك هه ن كه  

بووه ته   و  هه یه   ئاو  ئاسایىش  له سه ر  مه ترسییان 

هۆى له ده ستداىن، ئه و هۆكارانه ش له م خااڵنه ى الى 

خواره وه  پێك هاتووه :

ڕێژە ى  زیادبووىن  و  ئاو  كه مبوونەوەى   .١

دانیشتووان

هه ر چه ند تا ئێستا داتایه ىك ورد و باوه ڕپێكراو 

به اڵم  نییه ،  هه رێم  دانیشتوواىن  ژماره ى  له سه ر 

كردووه   وای  ئه مه ش  له  زیادبووندایه ،  بێگومان 

له گه ڵ  بێت.  زیاتر  ئاو  له سه ر  خواست  كه  

به تایبه ىت  سه رزه وى  ئاوى  سه رچاوه كاىن  ئه وه شدا، 

ڕووباره  نێوده وڵه تيیه كان له  كه مبووندان به  هۆى 

سیاسه ته كاىن واڵتاىن سه رچاوه،  به تایبه ىت ئێران. ئه م 

كوردستان  ده بێته وه  و  زه قرت  ئاینده دا  له   كێشه يه  

تووشی گرفتى زۆر گه وره تر ده كات.

٢. ئاودێرى و به فیڕۆداىن ئاو

كوردستان،  گه وره كاىن  گرفته   له   یه كێكه   ئه مه  

سێكته رى  به   تێكه ڵ  ته كنەلۆژیا  ئێستا  تا  چونكه  

و  كشتوكاڵكردن  شێوازى  نه كراوه .  كشتوكاڵ 

خه یاڵى  ڕێژە یه ىك  )كه   كۆن  سیستمى  به   ئاودێری 

له   ڕێنامیى كشتوكاڵى  و  ده درێت(  به فیڕۆ  ئاو  له  

كوردستاندا له  خراپرتین ئاستیدایه  و هه موو ئه وانه  

بوونه ته  هۆكارى گه وره  بۆ به فیڕۆداىن ئاو له  كه رىت 

كشتوكاڵدا به گشتى. 

خراپ به كارهێناىن ئاو و په یڕە ونه كردىن ڕێگاى 

زانستیى نوێ له  ئاودێرى، ده بێته  هۆى به فیڕۆداىن 

زیاتر له  )٧٠٪( له  ئاوی به كارهاتوو، به ىش گه وره ى 

به فیڕۆدان به ر كه رىت كشتوكاڵ ده كه وێت به  هۆى 

الوازیى سیستمى ئاودێریى په یڕە وكراو)٩(.

٣. هۆكاره  ده ره كییه كان

به   کوردستاندا  هەرێمى  لە  ئاو  سەرچاوەکاىن 

هەرێمەوە  سنوورى  ده ره وه ى  لە   )٪٦٠( ڕێژە ى 

و  پێویست  وه كوو  ڕێژە یه   ئه و  دەگرن.  سەرچاوە 

به  شێوه ى زانستى به كار ناهێرنێت، به ڵكوو به فیڕۆ 

ده درێت، به اڵم له گه ڵ ئه وه شدا واڵتاىن هاوسنوور 

ڕووباره   له سه ر  به نداوى  ده یان  ئێران،  به تایبه ىت 

نێوده وڵه تیيه كان دروست كردووه ، ئه و واڵته  هیچ 

و  عێراق  سه ره كییه كاىن  پێداویستییه   به   بایه خێىك 

ئاو)١٠(.  به شه   ماىف  له   نادات  و  نه داوه   كوردستان 

هه ردوو  ده سه اڵتداراىن  كه   له وه ى  جگه   ئه مه  

حكومه ىت عێراق و هه رێمى كوردستان به ته واوه ىت 

ڕاده ستى سیاسه ته  ئاوییه كاىن توركیا و ئێران بوون 

و هیچ هه وڵێىك جددى نه دراوه  بۆ پاراستنى مافه  

ڕووباره   ئاوى  له   هه رێم  و  عێراق  مێژووییه كاىن 

نێوده وڵه تيیه كان.

ئه و  هه موو  له   ئاو  ئاستى  به ڕووىن  ئێستا 

ڕووبارانه  دابه زیوه  و ڕه نگه  له  ئاینده یه ىك نزیكدا 

زۆرێك له و ڕووبارانه  ببنه  ڕووبارى وه رزى و شتێك 

به  ناوی ئاسایىش ئاو و ئاسایىش خۆراكه وه نه مێنێت  

لە هەرێمى کوردستان.

٤. الوازیى به ڕێوه بردىن سه رچاوه كاىن ئاو

له   الوازى  نه ك  كوردستاندا  هه رێمى  له  

به ڵكوو  هەیە،  ئاودا  سه رچاوه كاىن  به ڕێوه بردىن 

سه رچاوه كاىن  به ڕێوه بردىن  به  ناوى  نییه   شتێكامن 
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ئاو، ئه وه ش هه یه،  جگه  له  شێوازێىك هه ڕه مه ىك و 

بێبه رنامه یى، هیچى تر نییه . به ڵگه ش له سه ر ئه وه ، 

ئاوى ڕووباره كان به فیڕۆ ده درێن و پیس ده كرێن به  

هه موو جۆره كاىن پاشاموه  و پاشه ڕۆ.  له  به رانبه ردا 

حكومه ت تا ڕاده یه ىك زۆر پشتى به  ئاوى ژێرزه وى 

سه ر  ناكه وێته   زۆر  تێچووى  )چونكه   به ستووه  

هه ڵه یه ىك  زانستیيه وه   ڕووى  له   ئه مه   حكومه ت(. 

كه   كوردستان،  و  عێراق  بۆ  به تایبه ىت  كوشنده یه  

و  له سه ره   ئاومان  گرفتى  و  جه نگ  هه ڕه شه ى 

پێویسته  پارێزگارى له  ئاوى ژێرزه وى بكرێت، نه ك 

به كارهێناىن به  شێوه یه ىك هه ڕە مه ىك.

٥. نه بووىن سه روه رى له  كوردستاندا

مافه كاىن  موماره سه كردىن  واتە  سه روه رى 

ده سه اڵتێكدا  له   تۆكمه   هێزێىك  بووىن  یان  واڵت، 

كه  تواناى هه بێت فه رمانڕه وایى بكات به بێ هیچ 

كاریگه رییه ىك ده ره ىك.

سه رچاوه  رسوشتى و كشتوكاڵی و ئابووريیه كان 

له  هه ر واڵتێكدا به  ژێرخاىن سرتاتیژیى هه میشه یى 

و داهاتووى واڵت داده نرێن و ماىف ته واوى هه موو 

سه روه رى  داهاتووشه وه .  نه وه ى  به   نه وه كانیه ىت 

ڕاسته قینه   سه روه ریى  بووىن  به بێ  نییه ،  بووىن 

كشتوكاڵى...  و  سه رچاوه  رسوشتى  هه موو  له سه ر 

هتد. له  بڕیارى ژماره  )١٨٠٣(ى كۆمه ڵه ى گشتیى 

"سه روه ریى  كه :  هاتووه ،  یه كگرتووه كان  واڵته  

هه میشه یى له سه ر سه رچاوه  رسوشتيیه كان پێویسته  

موماره سه  میلله تدا  و  واڵت  به رژه وه نديى  له  

كه   ده سه اڵته ى  ئه و  پێویسته   بۆیه    بكرێت)١١(". 

فه رمانڕە وایى ده كات، خاوه ن بڕیار و ئیراده  بێت 

سه رچاوه   له   پارێزگاریكردن  به رپرسیارێتیى  و 

رسوشتیيه كان و سه رچاوه كاىن تر بگرێته  ئه ستۆ. 

وه كوو  کوردستانەوە(  )بە  عێراق  ئه گه ر 

منوونه یه ك وه ربگرین له م بابه ته  و به دواى بنه ماى 

نایبینینه وه ،  بێگومان  ئه وه   بگه ڕێین،  سه روه ریدا 

كوردستانه وه (  )به   به گشتى  عێراق  ئێستا  چونكه  

دیىل سیاسه ته كاىن واڵته  هەرێمییەكان ، وه كوو ئێران 

نیشتامىن  و  خاك  سه روه ریى  خاوه ن  و  توركیا  و 

خۆى نییه . له  ڕووى سه روه ریى سه رچاوه  رسوشتى 

خاوه ن  شێوه   هه مان  به   كشتوكاڵیيه كانیشه وه،   و 

ئیراده  و ده سه اڵت نییه  و ناتوانێت پارێزگارییان لێ 

بكات. به ڵگه  له سه ر ئه م قسانه ، بێتوانایى عێراق و 

كوردستانه  له  چاره سه ركردىن كێشه ى ئاو و ڕووباره  

ئه م  توركیادا.  و  ئێران  له گه ڵ  نێوده وڵه تیيه كاىن 

بابه ته  ئێستا گرنگرتین بابه ته كه  پێویسته  عێراق به  

هه رێمیشه وه  له سه رى بوه سنت و قسه ى خۆیانیان 

هه بێت، چونكه  به بێ ئاسایىش ئاو؛ ئاسایىش خۆراك 

وه ده ست ناهێرنێت.

كوردستاندا،  و  عێراق  له    سه  روه  رى  نه  بووىن 

ئێران  و  )توركیا  واڵته   دوو  ئه  و  كه    كردووه    وایان 

و سووریا له  داهاتوودا(  به  ئاساىن پالن و سیاسه  ته   

جێبه  جێ  داڕێژرابوو،  پێشووتر  كه    ئاوییه  كانیان 

له    جگه    كه    واڵتانه  ى  له  و  یه  كێكه    توركیا  بكه  ن. 

نییه  ، بۆیه    ئاو؛ هیچ سه  رچاوه  یه  ىك رسوشتیى ترى 

نه  وت"ى  به    به  رانبه  ر  "ئاو  درووشمى  له   مێژه  وه   

ڕابردووه  وه    سه  ده  ى  له  ناوه ڕاستى  و  هه  ڵگرتووه  

"GAP"ى  پرۆژە  ى  بونیادناىن  بۆ  هه  بووه    پالىن 

بتوانێت  پرۆژە  یه  وه    ئه  و  ڕێى  له    كه    فره  مه  به  ست، 
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ئاو و شتومه  ىك كشتوكاڵى و كاره  با بفرۆشێته   واڵتاىن 

واڵتاىن  و  عێراق  به  تایبه  ىت  و  خۆى  ده  وروپشتى 

كه  نداو)١٢(، به اڵم هیچ چانسێىك نه  بوو ئه  و پڕۆژە  یه   

خاوه  ن  عێراق  ئه  وه  ى  له  به  ر  بكات،  جێبه  جێ 

ده  كرد  عێراقى  حوكمى  كه  سێك  و  بوو  سه  روه  رى 

كه   به  الیه  وه   زۆر ئاسان بوو گه  ىل خۆى كیمیاباران 

عێراق  توركیا.  وه  كوو  واڵتێىك  بە  بگات  بكات،چ 

به  نداوه  كاىن  تێكشكاىن  هه ڕه  شه  ى  جار  چه  ندین 

توركیای ده  كرد، ئه  گه  ر بێتوو توركیا به  سه  ربه  خۆیى 

به  نداوه  كاىن دروست بكات، بۆیه   توركیا و ئێرانیش 

تا  بكه  ن  جێبه  جێ  ئاويیه  كانیان  پڕۆژە    نه  یانده  وێرا 

ساڵى ٢٠٠٣. ئه  و كاته  ى كه   شتێك له   عێراق به   ناوی 

له   گۆماوى ملمالنێى  نه  ما و عێراق  سه  روه  ريیه  وه   

زۆربه  ى  بۆیه    خنكابوو.  مه  زهه  بییه  وه    و  سیاىس 

ساڵى  له  دواى  واڵته    دوو  ئه  و  ئاودێريیه  كاىن  پرۆژە   

)٢٠٠٥(ەوە ده  ست كرا به   دروستكردنیان.   

سه روه رى په یوه سته  به  ئاسایىش ئاو و ئاسایىش 

توانا  نه بووىن  واتە  سه روه رى  نه بووىن  خۆراكه وه ، 

له  پارێزگاریكردن له  ئاسایىش ئاو، كه  له  ئه نجامدا 

كاریگه ريى له سه ر ئاسایىش خۆراك ده بێت.

 ٦. گۆڕانكارییه  كاىن كه  شوهه  وا

دیارده وه   ئه م  به ده ست  جيهان  هه موو 

ئاو  له  سه  ر  خواستى  كردووه  وای  كه   ده ناڵێنێت، 

زیاتر بێت به  هۆى به رزبوونه وه ى پله كاىن گه رمى، 

تێكچووىن  و  به هه ڵمبوون  ڕێژە ى  به رزبوونه وه ى 

شێوازى دابارین. ئه م دیارده یه ش له  كوردستاندا به دی 

دروست  گه وره ى  زۆر  گرفتى  كێشه  و  و  ده كرێت 

كردووه،  وه كوو سه رهه ڵداىن دیارده ى به بیابانبوون و 

وشىك، به تایبه ىت له  هه ندێ ناوچه . گۆڕانكارییه كاىن 

له سه ر  مه ترسیی  هه ڕە شه  و  ته نها  كه شوهه وا 

به ڵكوو  نه كردووه ،  دروست  ئاو  سه رچاوه كاىن 

ئاسایىش  و  خۆراك  ئاسایىش  له سه ر  هه ڕه شه ى 

مرۆیى و ته ندروستییش دروست كردووه .

٧. تێكچووىن هاوسه نگیى ئاو

هاوسه نگیى ئاو، په یوه نديى نێوان ڕه گه زه كاىن 

ده كاته وه )١٣(.  له  رسوشتدا شی  هایدرۆلۆژى  خوىل 

واتە جیاوازى له نێوان ڕێژە ى ئاوى ده ستكەو توو و 

ڕێژە ى ئاوى به كارهاتوو، یان جیاوازى له نێوان ئه و 

بڕه  ئاوه ى كه  له  ڕێى دابارینه وه  ده ست ده كه وێت 

له ده ست  به هه ڵمبوونه وه   ڕێى  له   كه   بڕه   ئه و  و 

ده چێت. 

± =  P  –  Ep

P: دابارین

Ep: به هه ڵمبوون

یه كسان  دابارین  سااڵنه ى  ڕێژە ى  كاتێ  هه ر 

به هه ڵمبوون،  سااڵنه ى  ڕێژە ى  له   بوو  زیاتر  یان 

به اڵم هه ر  نییه ،  گرفتى  و  ئاو هاوسه نگه   ئه وكات 

له   بوو  زیاتر  به هه ڵمبوون  سااڵنه ى  ڕێژە ى  كاتێ 

ڕێژە ى سااڵنه ى دابارین، واتە هاوسه نگیى ئاو تێك 

زیادبووىن  و  كه شوهه وا  گۆڕانكاريیه كاىن  چووه . 

پله ى گه رمى وایان كردووه  كه  ڕێژە ى به هه ڵمبوون 

زیاتر بێت له  ڕێژە ى دابارین له  زۆربه ى ناوچه كاىن 

زۆر  عێراقدا  و  كوردستان  له   گرفته   ئه م  جیهاندا، 

گه وره تره ، ئه مه ش هه ڕ ەشه یه ىك مه ترسیداره  له سه ر 

كۆى سیستمى ژینگه  و له  ئه نجامدا ئاسایىش ئاو و 

خۆراك ده خاته  مه ترسیيه ىك زۆر گه وره وه .   
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٨. پیسبووىن ئاو

كێشه   له   یه كێكه   ئاو  پیسبووىن  كێشه ى 

به   په یوه ندیى  چونكه   سه رده م،  سه ره كییه كاىن 

هه موو جومگه كاىن ژیانه وه  هه یه  و هیچى كه مرت 

نییه  له  كێشه ى كه مى و به فیڕۆداىن ئاو. پیسبووىن 

ئاو زیاتر كاریگه ریى له سه ر ژیاىن گوندنشینه كان 

به بێ  و  ڕاسته وخۆ  شێوه یه ىك  به   كه   ده بێت، 

به كار  ڕووباره كانه وه   له   ئاو  خاوێنكردنه وه  

ده هێنن. 

و  عێراق  له   ئاو  سه رچاوه كاىن  زۆربه ى  دیاره  

)پیشه سازى،  پاشه ڕۆى  پاشاموه  و  به   كوردستان 

كشتوكاڵى، وێستگه كاىن به رهه مهێناىن وزه ... هتد(

له   عێراق  ناوه وه ى  شاره كاىن  و  دراوسێ  واڵتاىن  ی 

الصحی(ى  الرصف  )مجاری  گشتى  ئاوه ڕۆى  ڕێى 

نێو  ده ڕژێرنێته   دواتر  ده برێت،  له ناو  شاره كانه وه  

فڕێ  جار  هه ندێ  ئاوییه كانه وه .  ڕ ێڕە وه   و  ڕووبار 

سیستمى  كه   ناوچانه ى  له و  زه وى  سه ر  ده درێته  

ئاوه ڕۆى )رصف صحی(ى پێ نه گه یشتووه  و ده بێته  

هۆى پیسبووىن ئاوى ژێرزه وى.

كوردستانه وه ،  به   عێراق  ئێستا  ڕە نگه   بۆیه  

گرفتى پیسبووىن ئاوى زیاتریان هه بێت له  گرفتى 

كه میى ئاو )شحة  املیاه(، ئه مه  و له پاڵ نه بوونی یان 

الوازیى هۆشیاريى تاك له  ڕووى ژینگه ییه وه .

ئه مڕۆ كێشه ى پاشه ڕۆكان له  عێراق و كوردستان 

به رده وامه،  به بێ په یڕه وكردىن هیچ ڕێگه چاره یه ىك 

زانستى و هه موو سه رچاوه كاىن ئاو له ژێر مه ترسیی 

پیسبووندان، چ سه رچاوه كاىن ئاوى سه رزه وى بێت 

یا ئاوى ژێرزه وى. 

٩. نه وت وه ك نه هامه تيیه ك بۆ ئاینده ى ئاو له  

كوردستان

 )GAP( له   پرۆژە  ى گاپ )٪ئێستا نزیكەی   )٩٥

ئێران  ئاوییه  كاىن  پرۆژە    زۆربه  ى  بووه   و  ته  واو 

گه  وره  ى  گرفتى  له    عێراق  و  ته  واوبووندایه    له   

نزیك  ئاو  به   هێڵى هه  ژاریى  گه  یشنت  و  كه  مئاوى 

بۆ  نه  داوه    جددیى  هه  وڵێىك  هیچ  و  بووه  ته  وه   

داهاتوودا  له    و  گرفته    ئه  و  ڕووبه  ڕووبوونه  وه  ى 

كوردستانیش  ڕووبه  ڕووى  گرفت  كێشه   و  هه مان 

ده  بێته  وه   و درووشمه  كاىن توركیا وه  ك "ئاو به  رانبه  ر 

به   نه  وت" خه  ریكن دێنه   دى، كه   پێشرت ئێمه  ومانان 

وه  كوو خه  ون ده  مانبینى.

ڕە  نگه   دۆخه  كه   خراپرتیش بێت له   داهاتوودا، 

به هاى  هه  رگیز  نه  وته  ،  پێچه  وانه  ى  ئاو  چونكه   

گه  وره  ترین  ئێستا  توركیا  و  نادات  له  ده  ست  خۆى 

هه  رێمى  "نه  وىت"ى  سیاسه  ىت  له    سوودمه  نده   

وه كوو  نه وت  هه رێمه   ئه م  خه ڵىك  كوردستان. 

ڕۆژه وه   له و  چونكه   داده نێن،  نه هامه تیيه ك 

خه ڵكه كه   هێرناوه ،  به رهه م  كوردستان  له   نه وت 

ده بێت  نه وت  كاتێكدا  له   نه بینیوه ،  لێ  خێریان 

له  كاىت  بۆ هاواڵتیان و  بێت  مایه ى خۆشگوزه راىن 

كه مبوونه وه ى ئاودا ده توانرێت وه كوو كارتێىك فشار 

به رانبه ر سیاسه ته  ئاوییه كانی واڵتاىن دراوسێ به كار 

بهێرنێت و ئاسایىش ئاو له  كوردستاندا بپارێزرێت. 

به اڵم نه وت له  ئێستا و داهاتوودا وا دانراوه  ته نها 

خزمه ىت چه ند كه سێك بكات له م هه رێمه دا، ئه گینا 

بیر له  ئاینده ى هه رێم نه كراوه ته وه  و له  به رنامه دا 

نییه . 



41

No.11, January 2022

ئاو  سەرچاوەکاىن  بە  گرنگى  ئەگەر  بۆیە 

نەدرێت لە هەرێمى کوردستاندا، ئەوە لە ئایندەدا 

مەترسیى زۆر گەورە لەسەر هەرێم دروست دەبێ و 

دانیشتوواىن هەرێم تووىش گرفتى گەورەى کەمئاوى 

دەبن و دوور نییە لە ئایندەیەکى نزیکدا بە هۆى 

دابەزینى ئاستى ئاوى سەرزەوى، بە شێوەیەکی لە 

و  ژێرزەوى  ئاوى  بۆ  بربێت  دەست  خراپرت  ئێستا 

ئەو سامانە گرنگە لەناو بربێت و نەوەى داهاتوو 

هەموو  لە  و  گەورەوە  زۆر  مەترسییەکى  بخەینە 

بارودۆخەکان ئاسایىش ئاو، ژینگە و خۆراک بەرەو 

هەڵدێرمان دەبات.  

ڕاسپاردە و چۆنێتیى به ده ستهێناىن 

ئاسایىش ئاو له  كوردستاندا

به  مه به ستى ده ربازبووىن كوردستان له  گرفتى 

ئه م  پێویسته   ئاو،  ئاسایىش  فه راهه مكردىن  و  ئاو 

خااڵنه ى الى خواره وه  په یڕەو بكرێن:

١. گفتوگۆكردن له سه ر ڕووباره  نێوده وڵه تیيه كان 

له  چوارچێوه ى عێراقدا

بۆ  جددى  شێوه یه ىك  به   عێراق  هه وڵداىن 

گفتوگۆكردن له گه ڵ واڵتاىن سه رچاوه،  به  مه به ستى 

گه یشنت به  ڕێكکه وتننامه  بۆ دڵنیابوون و زامنكردىن 

به  نێوده وڵه تییه كان  ڕووباره   له   عێراق  به شه كاىن 

 پشتبه سنت به  یاسا نێوده وڵه تییه كان. بۆیه  پێویسته  

گفتوگۆكان له گه ڵ ئێران و توركیا چڕتر بكرێنه وه  و 

هه وڵى جددى بدرێت كه  له  گرفتى كه میى ئاو و 

له  عێراق و  تێبگه ن، كه  زیاىن گه وره   ئه نجامه كاىن 

كوردستان ده دات. له  ئێستادا ناتوانرێت ڕێگرى له  

دروستكردىن به نداوه كان بکرێت، چونكه  تازه  كار له  

كار ترازاوه ، به اڵم پێویسته  به  گفتوگۆ داواى مافه  

مێژوويیه كاىن عێراق و كوردستان له  سه رچاوه كاىن 

كه   بكه نه وه   له وه   جه خت  پێویسته   بكرێت.  ئاو 

كاریگه ريى  پڕۆژانه ،  و  به نداو  ئه و  به كارخستنى 

خراپ له سه ر سیستمه  ئیكۆلۆژیيه كاىن ڕووباره كان 

له نێو عێراق و كوردستاندا دروست نه كات. 

٢. به كارهێناىن ئاو به  شێوه یه ىك زانستى

په یڕە وكردىن سیاسه تێىك گونجاو بۆ به كارهێناىن 

به ڕێوه بردىن  و  زانستى  شێوه یه ىك  به   ئاو 

سه رچاوه كاىن ئاو له  چوارچێوه ى پالنێىك داڕێژراو و 

به هێز و گرنگیدان به  ئاوى ژێرزه وى و به كارهێناىن 

به  شێوه یه ىك زانستى و له  چوارچێوه ى ده رهێناىن 

 Safe  - اآلمن  االستغالل   - )پارێزراو  ته ناهیكراو 

Extraction( و ئاوى سه رزه وى بكرێته  سه رچاوه ى 

پێویسته  هه وڵى  به كارهێنان.  بۆ  یه كه م  سه ره كیى 

جددى له  به رزكردنه وه ى ئاستى ئاوى ژێرزه وى له  

ڕێى پڕۆسه یه ك بدرێت، كه  به  دووباره  پڕكردنه وه ى 

 Artificial groundwater(  ئاوى ژێرزه وى نارساوه

recharge(، ئه ویش له  ڕێگه ى دروستكردىن پۆند له  

شوێنى گونجاو یا له  ڕێى هه ڵكه ندىن بیرى تایبه ت 

)فیدینگ( بۆ ئه و مه به سته،  كه  له  ئه نجامدا ئاوى 

ژێرزه وى له  چینه كاىن خواره وه  به رز ده بێته وه .

٣. ئاو به رانبه ر به  نه وت

ده وڵه مه نده   واڵتێىك  كوردستانه وه   به   عێراق 

به  پرتۆڵ، به اڵم ڕووبه ڕووى كه میى ئاو بووه ته وه  و 

له  ئاینده شدا ئه و گرفته  زه قرت ده بێته وه . له  الیه ىك 

تره وه  توركیا واڵتێىك بێ پرتۆڵ و ده وڵه مه نده  به  ئاو. 

بۆیه  عێراق و به تایبه ىت كوردستان له  چوارچێوه ى 
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عێراق ده توانێ نه وت و گاز وه كوو فشارێك به كار 

بهێنێت به رانبه ر به  فشارى ئاو، كه  واڵتاىن دراوسێ 

شێوه   ئه م  داهاتووشدا  له   به اڵم  ده كه ن،  په یڕه ی 

چاره سه رە ده بێته  كێشه یه ىك زۆر گه وره  بۆ نه وه ى 

یان  نه وتدا،  نه ماىن  كاىت  له   به تایبه ىت  داهاتوو 

دابه زینى به هاى نه وت بۆ كه مرت له  به هاى ئاوى 

سازگار. 

ئاوى  له    سوودوه  رگرتنه  وه    دووباره     .٤

به  كارهاتوو )پاشه ڕۆ(

ڕێژە ى ئاوى پاشه ڕۆ له  كوردستان و عێراق زۆر 

ئاویى  سه رچاوه یه ىك  به   ئاوه   جۆره   ئه م  و  به رزه  

هه ندێ  ده توانرێت  چونكه   داده نرێت،  گرنگ 

وه كوو  بكرێته وه ،  پڕ  پێ  ناوخۆى  پێداویستیى 

پێداویستیيه كاىن كه رىت پیشه سازى، یان ده توانرێت 

)فیدینگ(ى  پڕكردنه وه   دووباره   سه رچاوه ى  وه ك 

ئاوى ژێرزه وى به كار بهێرنێت دواى چاره سه ركردن و 

خاوێنكردنه وه ى. هه روه ها ده كرێت بۆ پڕكردنه وه ى 

پێداویستيیه كاىن ژینگه  به كار بهێرنێت.

بودجه یه ىك  به   پێویستى  پڕۆسه یه   ئه م  ڕە نگه  

زۆر هه بێت، به اڵم ڕێگه یه ىك زانستیيه  بۆ پاراستنى 

ئاو، چونكه  ئه م جۆره  پاشه ڕۆیه  له  جیهاىن ئه مڕۆدا 

داده نرێت.  ئابوورى  گرنگى  سه رچاوه یه ىك  به  

له   پااڵوتنى،  دواى  ئاو  له   سه ره ڕاى سوودوه رگرتن 

ئه نجامیشدا ده توانرێت سوود له  پاشاموه  ڕه قه كاىن 

وه ربگیردرێت و وه كوو په یینى ئۆرگاىن یا كیمیایى 

به كار بهێرنێت، به مه ش ڕێژە ى هاورده كردىن پەیینى 

كیمیایى له  ده ره وه ى واڵته وه  كه م ده بێته وه .

٥. په یڕە وكردىن سيستمى گۆماوى ده ستكرد 

بۆ  گرنگه كان  هه ره   ئامرازه   له   یه كێكه  

كۆكردنه وه ى ئاوى باران و به كارهێناىن، به تایبه ىت له  

بوارى كشتوكاڵدا. ئه م سیستمه  به  دوو ڕێگا ده بێت:

كۆكردنه وه ى  واتە  ڕاسته وخۆ:  كۆكردنه وه ى  أ. 

ئاو له نێو زه وییه  كشتوكاڵیيه كان، كه  لێژایى تێدایه  

بۆ  بهێرنێت  به كار  ڕێگرێك  وه كوو  ده توانرێت  و 

كه مكردنه وه ى ڕاماڵینى خاك.

ب. كۆكردنه وه ى ناڕاسته وخۆ: واتە كۆكردنه وه ى 

ئاوى "الفاو" له  شوێنێىك تایبه ت و به كارهێناىن بۆ 

ئاستى  به رزكردنه وه ى  بۆ  یان  "ته واوكه ر"،  ئاوداىن 

ئاوى ژێرزه وى، یان بۆ خواردنه وه  بۆ ئاژە ڵه كان. 

و  وشك  ناوچه   بۆ  گرنگه   زۆر  سیستمه   ئه م 

نیمچه وشكه كان، به تایبه ىت بۆ مه به ستى ئاودێريى 

ده یمه كان.  كشتوكاڵییه   زه وییه   بۆ  و  ته واوكه ر 

گرنگیى ئه م سیستمه  له وه دایه  كه  تیچووه كه ى زۆر 

كه مه  و ده توانرێت بڕێىك زۆر له  ئاو كۆ بكرێته وه .   

٦. دروستكردىن به نداو

هه بێت،  سوودیان  چه ند  به نداوه كان 

ئه وه نده ش زیانیان ده بێت، به اڵم عێراق و هه رێمى 

به ده سته وه   گه وره یان  تری  ڕێگه چاره ى  كوردستان 

ئێران  و  )توركیا  سه رچاوه   واڵتاىن  چونكه   نه ماوه ، 

سه رچاوه كاىن  هه موو  داهاتوودا(  له   سووریا  و 

ئاویان گرتووه  به  به نداو. به نداوى بێخمه  گرنگرتین 

به نداوه ، كه  پێویسته  له  هه رێمى كوردستان ده ست 

به  ته واوكردىن بكرێته وه ، چونكه  تواناى گلدانه وى 

یه كجار  توانایه ىك  و  هه یه   ئاوى  م٣(  ملیار   ١٧(

زۆرى بۆ به رهه مهێناىن وزه ى كاره با هه یه . پێشبینی 

ده كرێت ئه م به نداوه  به س بێت بۆ كۆتاییهێنان به  
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له   ئاو  ئاسایىش  به ده ستهێناىن  دواتر  و  ئاو  گرفتى 

عێراق و كوردستاندا.

٧. ڕێنامییكردن و هۆشیاركردنه وه ى هاواڵتیان 

له   ڕووى به  كارهێناىن ئاوەوە

له   مه  ترسیيه  كاىن كه  مئاوى  پێویسته  هاواڵتیان 

بووه ته  هه  ڕه  شه ى جددى  كه    بكرێنه وه ،  هۆشیار 

له  سه  ر ئاسایشی خۆراك و ئاسایشی ته  ندروستى و 

حكومەت  كارى  ئه مه   نه  ته  وه  یى .  ئاسایشی  دواتر 

كۆمه ڵگه ى  ڕێكخراوه كاىن  به ڵكوو  نییه ،  بەتەنها 

به   هه سنت  كه   ده بێت،  تایبه ت  كه رىت  و  مه ده ىن 

ئه نجامداىن كه مپینى تایبه ت به  هۆشیاركردنه وه ى 

پڕۆگرامه كاىن  ڕێگه ى  له   ده توانرێ  و  كۆمه ڵگا 

خوێندنیشه وه  ئه م كاره  ئه نجام بدرێت. 

٨. په یڕە وكردىن سیستمى ئاودێریى مۆدێرن

به فیڕۆداىن ئاو كاریگه ريى ئابووريى زۆر خراپی 

لێ ده كه وێته وه ، بۆیه  به رنامه ى پڕۆسه ى پاراستنى 

ئاو به شێىك گرنگه  له  پڕۆسه ى پاراستنى سه رچاوه  

رسوشتیيه كان. كارامه یى له  به كارهێناىن ئاو به تایبه ىت 

له م  چونكه   گرنگه ،  زۆر  كشتوكاڵ  سێكته رى  بۆ 

سێكته رەدا  زۆرترین بڕی ئاو تيایدا به كار ده هێرنێت 

و به فیڕۆ ده درێت. په یڕه وكردىن سیستمى ئاودێریى 

كۆن پێویسته  كارى جددیى له سه ر بكرێت و كۆى 

له م سه رده مه دا  به تایبه ىت  بگۆڕدرێت،  سیستمه كه  

له   پێشكه وتووه  و  ته كنەلۆژیا  الیه كه وه   له   كه  

له سه ر  كێبڕكێیه   و  گرفت  تره وه  سه رده مى  الیه ىك 

مۆدێرن،   ئاودێریى  سیستمى  و  ئاو  سه رچاوه كاىن 

و  ده كاتەوە   به رز  ئاودێریى  پڕۆسه ى  كارامه یى 

ڕێژە ى به فیڕۆداىن ئاو تا )٩٠٪( كه م ده كاتەوە )١٤(.

٩. به ڕێوه بردىن ته واوكار له  سه رچاوه كاىن ئاودا 

)IWRM(

و  سێكته ره كان  زۆربه ى  له   ئاو  سه رچاوه كاىن 

)خواردنه وه ،  وه ك  مرۆڤدا  جیاوازه كاىن  چاالكییه  

خزمه تگوزارى، پاككردنه وه ، كشتوكاڵ، پێشه سازی... 

له وانه   سێكته رێك  هه ر  و  ده هێرنێت  به كار  هتد( 

جیاوازه  له گه ڵ ئه وى تردا.

چه ندین  كوردستاندا  له   منوونه ؛  بۆ  هه ر 

ئاو  سه رچاوه كاىن  له سه ر  هه یه ،  حكومى  الیه ىن 

"وه زاره ىت  منوونه   بۆ  به رپرسه ،  دابه شكردنیان  و 

كشتوكاڵ و سه رچاوه كاىن ئاو" و "وه زاره ىت شاره واىن 

و گه شتوگوزار" و له  خواره وه ى ئه و دوو وه زاره ته وه ،  

به ڕێوه به رایه تیى  هه ن:  به ڕێوەبه رایه تییانه   ئه م 

گشتيى به نداوه كان، به ڕێوه به رایه تیى ئاو و ئاوه ڕۆ، 

به ڕێوه به رایه تیى  ناوشار،  ئاوى  به ڕێوه به رایه تیى 

ژێرزه وى،  ئاوى  به ڕێوه به رایه تیى  ده وروبه ر،  ئاوى 

ڕه نگه   سه رزه وى،  ئاوى  به ڕێوه به رایه تیى 

به ڕێوه به رایه ىت و یه كه ى تریش هه بێت. هه ریه ك 

كاره كانیان  سه ربه خۆ  شێوه یه ىك  به   الیه نانه   له و 

ڕاده په ڕێنن، به  شێوه یه ك كه  ئاگایان له  یه ك نه بێت 

و هیچ په یوه نديیه كیان به یه كه وه  نه بێت، بۆ منوونه  

مۆڵه ىت هه ڵكه ندىن بیر هه ر الیه نێك الى خۆیه وه  

مۆڵه ت ده دات، بێ ئه وه ى ئاگایان له  یه ك بێت.

له   ته واوكار  به ڕێوه بردىن  سیستمى  له   به اڵم 

ئه و سێكته ر  پێویسته  هه موو  ئاودا،  سه رچاوه كاىن 

به   ببه سرتێنه وه   پێكه وه   به ڕێوەبه  رایه تییانه   و 

سیستمه   له م  مه به ست  زانستى)١٥(.  شێوه یه ىك 

سێكته رێك  هه موو  بۆ  بكرێت  دابین  ئاو  ئه وه یه 
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به پێى پێداویستيیه  ڕاسته قینه كاىن و چاودێريكردىن 

سه رچاوه كاىن ئاو، به  شێوه یه ك كه  له گه ڵ ئامانجه  

ئابووريیه كاندا  و  ژینگه یى  كۆمه اڵیه ىت،  سیاىس، 

بگونجێت، چونكه  بووىن چه ند الیه نێىك جیاواز له  

سیستمى به ڕێوه بردىن ئاودا، هۆكارێكه  بۆ كێشه  و 

گرفت و ناسه قامگیرى له  پڕۆسه ى به ڕێوه بردندا)١٦(.   

له  عێراقدا به گشتى به ڕێوه بردىن سه رچاوه كاىن 

ئاو كارێىك ئاڵۆزه  و چه ندین كارى به سرتاو به  یه ك 

به كارخسنت   و  پالندانان  وه كوو  ده گرێت،  له خۆ 

ژینگه یى  شیاندىن  و  نرخ  داناىن  و  چاككردن  و 

)التأهیل البیئي( و گه شه كردىن گه ڕاوه كان )انعاش 

األهوار( و داناىن چه ند یاسایه ىك تۆكمه  و به هێز بۆ 

ڕێكخستنى كه رىت ئاو، كه  ده بێت له الیه ن )وه زاره ىت 

وه زاره ىت  كشتوكاڵ،  وه زاره ىت  ئاو،  سه رچاوه كاىن 

هه رێمى  و  ئیدارییه كان  یه كه   شاره وانییه كان، 

به   پێویستى  ئه مه ش  به ڕێوه  بربێت،  كوردستان( 

ته واوكاره   به ڕێوه بردىن  بنه ماكاىن  جێبه جێكردىن 

به  ئاو  به ڕێوه بردىن  چاككردىن  و  متكاملة (  )إدارة  

 شێوه ى ئاسۆیى )له سه ر ئاستى ده زگا ناوه ندییه كان( 

و ستووىن )له سه ر ئاستى په یوه ندییه كاىن ناوه ند به  

هه رێم و پارێزگاكانه وه (.

جێبه جێكردىن  به   پێویستى  ئاو  كه رىت  بۆیه  

و  اإلدارة (  )مركزیة   كارگێڕی  ناوه ندێتیى  ڕێساى 

)ال  خزمه ته گوزارییه كان  ناناوه ندیى  سیستمى 

به   پێویستى  ئه مه ش  هه یه .  الخدمات(  مركزیة  

داناىن یاسا و ڕێسا و سیاسه ىت ڕوون له  به ڕێوه بردىن 

سه رچاوه كاىن ئاو له  سه رجه م پارێزگاكان و هه رێمى 

حكومه ىت  به رپرسیارێتیى  كه   هه یه ،  كوردستاندا 

خزمه تگوزارییه كانه وه   ڕووى  له   به اڵم  ناوه نده ، 

ده بێت ئه و ده سه اڵته  به سه ر هه رێم و پارێزگاكاندا 

پاراستنى  یاساكاىن  به   ده بێت  كه   بكرێت،  دابه ش 

پابه ند  واڵته وه   بااڵكاىن  به رژه وه ندییه   و  ژینگه  

بكرێن. به  هه مان شێوه ى حكومه ىت ناوه ند، ده بێت 

سه رچاوه كاىن ئاو له ناو هه رێم له  چوارچێوه ى سێ 

پارێزگاكه دا به ڕێوه  بربێت.

ته واوكار  به ڕێوه بردىن  نه بووىن  ئه نجامى  له  

ئاو،  ئاو له  هه ر واڵتێكدا؛ گرفتى  بۆ سه رچاوه كاىن 

سیستمى  تێكچووىن  ئاو،  سه رچاوه كاىن  پیسبووىن 

ئیكۆلۆژى و هه ڕە مه ىك له  به ڕێوه بردىن سه رچاوه كاىن 

ئاوى لێ ده كه وێته وه،  وه كوو ئه وه ى ئێستا له  عێراق 

سه ره كیرتین  بۆیه   هه یه ،  كوردستاندا  هه رێمى  و 

به ڕێوه بردىن  ئامانجه كاىن  له   ئامانج  گرنگرتین  و 

ئاسایىش  به ده ستهێناىن  سه رچاوه كاىن  له   ته واوكار، 

ئاوه . 

١٠. كۆنرتۆڵكردىن ژماره ى دانیشتووان

به   كردووه   ناچار  حكومه ىت  گرفته   ئه م 

هه موو  به داخه وه   به اڵم  شاره كان،  فراوانبووىن 

كشتوكاڵیيه كان  زه وییه   حیسابی  له سه ر  جارێ 

پانتایى  كه مبوونه وه ى  یان  نه مان  بۆیه   ده بێت. 

به بیابانبوون  واتاى  به   كشتوكاڵیيه كان،  زه وییه  

دێت. ئێستا كاىت ئه وه  هاتووه  كه  به جددى بیر له  

دوور  بكرێته وه ،  دانیشتووان  ڕێژە ى  كۆنرتۆڵكردىن 

له  هه موو بنه مایه ىك ئایینى و كۆمه اڵیه ىت، چونكه  

هه موو ئامرازه كاىن خۆشگوزه راىن خه ریكە له ده ست 

رسوشتیيه كان  سه رچاوه   داهاتوودا  له   و  ده ده ین 

ناكه ته وه ،  پڕ  ناوخۆیى  پێداویستیى  ئاو،  به تایبه ىت 
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دانیشتوواىن  ڕێژە ى  ده كات  ناچارمان  ئه مه ش 

هه رێم له گه ڵ تواناى هه رێم بۆ دابینكردىن خۆراك 

مرۆیى  ئاسایىش  و  خۆراك  ئاسایىش  پاراستنى  و 

بگونجێنین.

كه   سه ره كییانه  خاڵه   ئه و  هه موو  له گه ڵ 

پێویسته   هه رێم  حكومه ىت  كرا،  پێ  ئاماژه یان 

به تایبه ىت  بگرێت،  له به رچاو  پێشنیاره   چه ند  ئه م 

له   ئاو  سه رچاوه كاىن  به ڕێوه بردىن  ڕێكخستنى  بۆ 

ناوخۆى هه رێم:

١. ڕێكخستنه  وه  ى سه  رجه  م ئه  و داموده  زگایانه  ى 

كه   په  یوه  ندییان به  ساماىن ئاوه وه  هه  یه .

زانیارى  به    تایبه  ت  نوێی  داناىن سیستمێىك   .٢

توێژینه  وه ى  بۆ  زانیاريیه كان  به كارهێناىن  و  داتا  و 

زانستيى تایبه ت به   سه  رچاوه  كاىن ئاو.

ئاو  سەرچاوەکاىن  بە  تایبەت  یاسای  داناىن   .٣

و  ئاو  پاشه  كه  وتكردىن  چۆنێتیى  به    گرنگیدان  و 

به كارهێناىن له   كاىت سه رهه ڵداىن كێشه   و قه  یرانه  كان.
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بەرایی

بۆیان  ناکاوێکدا  لە  کوردستان  خەڵکی 

گەورەی  ئالەنگارییەکی  ڕووبەڕووی  دەرکەوت 

ئاو بوونەتەوە، لە کاتێکدا ئاماژەکانی بێئاوی زیاتر 

لە دەیەیەکە دەرکەوتوون و لە هەندێ ناوەندی 

حکومەت،  دەزگاکانی  کراون.  باس  میدیادا 

کۆمەڵگەی  توێژینەوە،  و  زانکۆ  ناوەندەکانی 

کۆمەڵگەی  هەروەها  میدیا،  و  مەدەنی 

کوردستان بەگشتی، بەبێ پێشینە و بەبێ ئاماری 

و  کەش  گۆڕانکارییەکانی  دەربارەی  پێویست 

ژینگەیی  واقیعێکی  لەبەردەم  دەرەنجامەکانی، 

بێوێنەدا خۆیان بینییەوە. بێئاوییەکی دەگمەن، 

پلەکانی  لەڕادەبەدەری  بەرزبوونەوەیەکی 

گەرما، زەقبوونەوەی سیاسەتاکانی ئێران و تورکیا 

لە تینووکردندا، نەبوونی پالنێکی دوورمەودا بۆ 

بەرەنگاربوونەوەی هەر دۆخێکی لەم شێوەیە، 

خەسڵەتی دیمەنی ئێستای هەرێمی کوردستانن. 

فاکتەرەکانی  لەسەر  دەدات  هەوڵ  باسە  ئەم 

و  دابارین  کەمبوونەوەی  وشکەساڵی،  پشت 

تێبگات،  لێیان  و  بوەستێت  دەرەنجامەکانی 

هەروەها سیناریۆ و چارەسەر و پێشنیارەکان بۆ 

زامنکردنی داهاتووی کوردستان.

کوردستان و حەوزە گەرمەکە

کەشی)١( هەرێمی کوردستان بە پێچەوانەی 

عێراق،  ڕۆژئاوای  و  باشوور  تری  ناوچەکانی 

لەژێر کاریگەریی کەشی حەوزی دەریاری سپیی 

ناوەڕاستدایە کە لە زستاندا سارد و باراناوییە و 

پلەی گەرما لەنێوان )٢-١٣(دایە، لە هاوینیشدا 

وشک و گەرمە و پلەی گەرما 

گەرما  پلەی  تێکڕای  )٣٥-٤٠(دایە.  لەنێوان 

لە بەهاردا لەنێوان )١٣-٣٢( پلە و لە پاییزیشدا 

لەنێوان )٢٤-٢٩( پلەی سیلیزیدایە. ئەم دۆخەی 

وەرگرتنی  بەبێ  کوردستان،  کەشوهەوای 

لە  دابارین  ڕێژەکانی  ناجێگیریی  و  گۆڕانکاری 

پێوەرێکی  وەک  تر  وەرزێکی  بۆ  وەرزێکەوە 

دەیەی  سێ  لە  دەکرێت  مەزەندە  جێگیر، 

داهاتوودا گۆڕانکاریی ڕادیکاڵ بەخۆیەوە ببینێت 

نەمێنن. ئەویش  بەو شێوەیە  پلەکانی گەرما  و 

لە  الساییکردنەوە  مۆدێلێکی  چەند  بەگوێرەی 

زانستی کەش و بەرگەهەوادا لەسەر گۆڕانەکان، 

هەروەها لە ڕێگەی وێنەی سەتەالیتەوە لەسەر 

ئاژانسی  ناوەڕاست.  سپیی  دەریای  حەوزی 

نیشتامنیی بۆشایی و ئاسامنیی ئەمەریکا )ناسا(، 

لە ڕاپۆرتێکدا کە لە مارسی ٢٠١٦ باڵوی کردەوە، 

کرد  وشکانی  توندڕەویی  تەوژمێکی  لە  باسی 

ناوچەی   )١٩٩٨-٢٠١٢( سااڵنی  لەنێوان  کە 

بەگوێرەی  گرتەوە.  ناوەڕاستی  ڕۆژهەاڵتی 

"ناسا"، لە ماوەی ٩٠٠ ساڵی ڕابردوودا ناوچەکە 

کە  نەبینیوە  بەخۆوە  شێوەیەی  لەو  تەوژمی 

لە  قووڵ  وەرچەرخانێکی  هۆکاری  دەبێتە 

پاشەکشێی ئاوی سازگاردا و هەڵکشانی دیاردەی 

وشکانی)٢( لە هەرێمەکەدا. جگە لە چاودێری و 

ڕاپۆرتەکانی ناسا لە کۆتایی سەدەی ڕابردووەوە 

کەشی  بە  تایبەت  سەنتەرەکانی  ئەمڕۆ،  تا 

زۆر  ژمارەیەکی  ناوەڕاست  ڕۆژهەاڵتی  ناوچەی 

نزیکرتینیان  کردووەتەوە،  باڵو  لێکۆڵینەوەیان 
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بۆ  ماساچوستز  ئەنستیتوتی  لێکۆڵینەوەیەکی 

تەکنەلۆژیا )MIT( بوو، کە ڕێکەوتی ئەنجامدان 

بۆ  دەگەڕێتەوە  دەرەنجامەکانی  ڕاگەیاندنی  و 

لێکۆڵینەوەکەی "MIT"  جەخت  ساڵی ٢٠٢٠. 

دەریای  حەوزی  کە  دەکاتەوە  ئەوە  لەسەر 

فراوان  و  خێرا  شێوەیەکی  بە  ناوەڕاست  سپیی 

بووەتە  و  کەوتووە  کەش  گۆڕانکارییەکانی  بەر 

تەوژمی  واتە  گەرمەهەوا،  ڕاگرتنی  گومەزێکی 

گەرما لەبریی دۆزینەوەی ڕاڕەوێک بۆ دەرچوون؛ 

وەک میلی کاتژمێر دەخولێتەوە و دەگەڕێتەوە 

بۆ ئەو خاڵەی لێوەی دەست پێ دەکات. لەبەر 

ئەم هۆکارەش، وەک توێژینەوەکەی ماساچوستز 

بۆ تەکنەلۆژیا بۆی دەچێت، مەزەندە دەکرێت 

دەیەی  سێ  لە  حەوزەکە  بەری  هەردوو 

دابارین  ڕێژەی   ٪٦٠ یان   ٪٤٠ داهاتوودا، 

لەدەست بدات)٣(. 

بەپێی ئەو مێتۆدەی توێژینەوەکەی لەسەر 

نوورساوە، ئەوەی کە ڕوو دەدات قەتیسبوونی 

هەرێمەدا  ئەم  ئاسامنی  لە  گەرمە  تەوژمێکی 

بە بەرزیی ١٠ كیلۆمەتر. گەرمەهەواکە لەبریی 

وەک  دەرچوون،  بۆ  ڕاڕەوێک  دۆزینەوەی 

ئەمەش  هۆکاری  دەسووڕێتەوە.  کاتژمێر  میلی 

"الفاتح  پڕۆفیسۆر  ئانالیزەی  و  پشکنین  بەپێی 

کاتدا  هەمان  لە  کە   "MIT" لە  التاهیر)٤(" 

نووسەری هاوبەشی لێکۆڵینەوەی ئاماژەپێکراوە، 

گۆڕانکارییە  دەرەنجامی  بۆ  دەگەڕێتەوە 

تووشی  ناوچەکەیان  کە  کەش  گڵۆباڵەکانی 

گۆڕانێکی دەگمەن کردووەتەوە:

لە  گۆڕانە  یەکەم  فاکتەری  یەکەم: 

دەوترێت  پێی  ئاسامن  بۆشایی  لە  ناوچەیەکدا 

لە  كیلۆمەتر   ١٠ بەرزیی  بە   ،"Tropopause"

گۆڕانی  کە  ناوچەیەیە  ئەو  ئەمەش  زەوییەوە. 

خوالنەوەی  هەروەها  دەدات،  ڕوو  تیا  کەشی 

با. رسوشتی گۆڕانەکەش پاڵەپەستۆیەکی بەرزی 

ناوەڕاستدا  سپیی  دەریای  هەرێمی  بەسەر  با 

کە  ئەوەیە  دووەم  فاکتەری  دەسەپێنێت. 

دەریای سپی گۆماوێکی گەورەی ئاوە بە زەوی 

چواردەوری گیراوە و ڕاڕەوێکی بچووکی هەیە، 

خاکەکەی  زستاندا  لە  کەشدا،  گۆڕانی  لەگەڵ 

دەبێت،  گەرمرت  دەریاکە  ئاوی  لە  دەوروبەری 

لە دۆخی رسوشتیدا ئاوەکە لە خاکەکە گەرمرتە، 

ئەمەش وا دەکات کە پلەی گەرمای گۆماوەکە 

دەرەنجامدا  لە  و  بێت  ساردتر  چواردەوری  لە 

پاڵەپەستۆیەکی بەرز بەسەر دەریاکەوە دروست 

بکات.

ئەو فاکتەرانەش وایان کردووە ئەم حەوزە 

کەشی  نەخشەی  لەسەر  گەرم  خاڵێکی  ببێتە 

ڕاستەوخۆی  دەرەنجامێکی  و  گڵۆباڵن  جیهان، 

کاربۆن  دووانەئۆکسیدی  گازەکانی  دەردانی 

پیشەسازییە  دەوڵە  لەالیەن  میتانن  و 

ناوەندی  هەندێ  بەپێی  پەرەسەندووەکانەوە. 

)٢٠١٠( ساڵی  لە  جیهان  ئەگەر  ئەکادیمی، 

گازە  کەمکردنەوەی  بۆ  بنایە  هەنگاوی  ەوە 

گەرمکەرەوەکان بە ڕێژەی ٣.٣٪ لە هەر ساڵێکدا، 

یەکدا  و  بیست  سەدەی  کۆتایی  لە  دەتوانرا 

بهێڵرێتەوە،  )١.٥(دا  سنووری  لە  گەرما  پلەی 



49

No.11, January 2022

پلەی  کە  دەکرێت  لەوە  باس  ئێستا  بەاڵم 

سەدەدا  کۆتایی  لە  زەوی  هەسارەی  گەرمای 

بگاتە ٢.٧ پلەی سیلیزی)٥(. بۆ ئەوەی ئەمە ڕوو 

کە  بکرێتەوە  سااڵنە  ئەو  قەرەبووی  و  نەدات 

بەگشتی  زەوی  ڕزگارکردنی  چوون،  لەدەست 

بەدیاریکراوی،  بەرکەوتووەکان  هەرێمە  و 

لە  زۆرە  کەمکردنەوەیەکی  بە  پێویستیان 

پڕۆفێسۆری  گەرمکەرەوەکان.  گازە  دەردانی 

جوگرافیا فرێدریک دووران لە زانکۆی تولوز لە 

فەڕەنسا، پێی وایە کە ئێستا باری جیهان لەژێر 

کەشدا،  لە  گۆڕانکارین  هۆکاری  کە  گازەکاندا 

دەست  ئێستاوە  لە  دەبێت  بۆیە  بووە،  گرانرت 

بکرێت بە کەمکردنەوەیان)٦( بە ڕێژەی ٧٪ لە 

هەر ساڵێکدا. بە پێچەوانەی هەر کەمکردنێکی 

سەرووی  بە  گەرما  گەیشتنی  و  شێوەیە  لەم 

"لۆمۆند  ڕۆژنامەی  وەک  سیلیزی،  پلەی   ٢

دیپلۆماتیک"ی فەڕەنسی پێشبینیی دەکات، لە 

هەر پەنجا ساڵێکدا زەوی ڕووبەڕووی نزیکەی 

دەبێتەوە،  خنکێنەر  گەرمای  تەوژمی  چواردە 

واتە لە هەر ١٠ ساڵێکدا ڕووبەڕووی نزیکەی 

سێ وەرزی گەماری چڕ و خنکێنەر دەبینەوە، 

گەرمای  پلەی  دۆخی  بە  بەراورد  بە  ئەوەش 

ئێستای زەوی کە )١.١( سیلیزییە و هەر پەنجا 

ڕووبەڕووی  زەوی  جار  پێنج  نزیکەی  ساڵێک 

تەوژمی گەرمای خنکێنەر دەبێتەوە، لە کاتێکدا 

ساڵێک  پەنجا  هەر  ١٩٠٠دا  ساڵی  لە  زەوی 

یەک جار ڕوبەڕووی تەوژمی گەرمیی خنکێنەر 

بووەتەوە )گرافیکی ژمارە ١(.

گرافیکی ژمارە )١(
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کوردستان لەسەر نەخشەی 

گۆڕانکارییەکانی کەش

لەسەر  سەرەوە  بەرایەی  ئەو  بەگوێرەی 

دەریای  حەوزی  باشووری  کەشی  نەخشەی 

گەرمی  خاڵی  وەک  کە  ناوەڕاست  سپیی 

ئەژمار  کەش  گڵۆباڵەکانی  گۆڕانکارییە 

ئاکاری گۆڕانەکان  پێشبینی و  دەکرێت، دەبێ 

لە کوردستاندا لەسەر ڕۆشنایی هەمان نەخشە 

بخوێرنێنەوە. لەوانەیە لە خاڵێکیشدا مەزەندەی 

زیاتری کاریگەرییەکان لەسەر دابارین بکرێت، 

ئەو   ،"MIT" لێکۆڵینەوەکەی  بەپێی  چونکە 

دەریای  ڕۆژهەاڵتی  بەرزاییەکانی  لە  بایەی 

سپیی ناوەڕاستەوە هەڵدەکات، پێش پەڕینەوە 

بە  بارگاوییە  بەرزەکاندا،  ناوچە  و  چیا  بەسەر 

هەور و هەڵم و دابارین دروست دەبێت. بەاڵم 

دوای پەڕینەوەی بەرەو نزماییەکان، ڕێژەیەکی 

کەم هەڵم لە تەوژمەکاندا دەمێنێت، ئەمە جگە 

لە ڕۆژئاوای  بیابانی گەورە کە  بای  لەوەی کە 

حەوزی سپیی ناوەڕاستەوە هەڵدەکات، وشک 

ئاستی  لەسەر  زیاتری  کاریگەریی  و  گەرمە  و 

داچۆڕین دەبێت، ئیرت لێرەوە بەشێکی ناوچەکە 

دەبێتە "Rain Shadow"، واتە سێبەرەباران. 

لەسەر  گۆڕانکارییە  ئەم  کاریگەرییەکانی 

شێوەیەکی  بە  سپی،  حەوزی  کەشوهەوای 

پێ  هەستی  کوردستاندا  لە  ڕاستەوخۆ 

دەکرێت، فاکتەری ئەمەش وەک لە سەرەتادا 

ئەوەی  بۆ  دەگەڕێتەوە  کرا،  پێ  ئاماژەی 

تری  ناوچەکانی  پێچەوانەی  بە  هەرێم  کە 

مەداری  کەشی  کاریگەریی  لەژێر  کە  عێراق 

کەشی  بە  بەسرتاوە  نیمچەمەداریدان،  یان 

تا سەردەمانێک  ئەگەر  ناوەڕاستەوە.  حەوزی 

کوردستان  زستانی  کارگەرییەدا  ئەم  لەژێر 

ئێستا  دەنارسا،  بەفرەوە  و  دابارین  بە 

گۆڕانێکی  )ناوەڕاست(  میدیتێرانێ  کەشی 

دەکات  وا  ئەمەش  هاتووە،  بەسەردا  زۆری 

ئاوە  بڕە  ئەو  زستان  بەفری  و  دابارین  چیرت 

ڕابردوودا  لە  نەکەن  دابین  کوردستاندا  لە 

ناگەڕێتەوە  بەتەنها  ئەمەش  هۆکاری  هەبوو. 

بەشێکی  بەڵکوو  دابارین،  کەمبوونەوەی  بۆ 

ناجێگیر،  دابارینی پچڕپچڕ و  بۆ  دەگەڕێتەوە 

یان تارماییەباران وەک ئەوەی لە نزماییەکانی 

کوردستاندا ڕوو دەدات. 

بە تەماشاکردنێکی ئەم تابلۆیەی خوارەوە، 

نزماییەکانی  کە  دەبێتەوە  ڕوون  بۆ  ئەوەمان 

گەرمیانی  دیوی  لە  سلێامنی  باشووری 

بەراورد  بە  قەرەداغەوە،  زنجیرەچیاکانی 

بەر  دابارینیان  کەمرتین  بەرزاییەکاندا،  لەگەڵ 

کەوتووە. هەڵبەتە بە بەراورد لەنێوان هەردوو 

لە  وەک  )٢٠٢٠-٢٠٢١(دا،  دابارینی  وەرزی 

)ڕەنگی  دەردەکەوێت  خوارەوەدا  تابلۆی 

دووەم  ساڵی  دابارین؛  ئاستی  نزمرتین  سوور(، 

واتە ٢٠٢١ بووە. لێرەدا حەوزی دەربەندیخان 

تەنها  کراوە،  دەستنیشان  تابلۆکەدا  لە  وەک 

ئەو  هەموو  بەڵکوو  ناگرێتەوە،  دەریاچەکە 

دەگەیەننە  ئاو  کە  دەگرێتەوە  ئاوڕێژانە 

دەریاچەکە.
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بەخۆوە  وەرزێکی وشکی  کە  ساڵی ٢٠٠٨ 

بینی و ڕێژەی دابارین کەمرت بووە لەوەی ساڵی 

ئاو  عەمارەکانی  ئەوەی  لەبەر  بەاڵم   ،٢٠٢١

وەرزی پێشووتری وشکی هاوشێوەیان بەخۆوە 

ئاوی  لەسەر  کاریگەرییەکەی  نەبینیبوو، 

کوردستان  رسوشتی  و  کشتوکاڵ  و  خواردنەوە 

دەریاچەکانی  لە  یەکێک  لێرەدا  بوو.  کەمرت 

کوردستان وەک منوونە وەردەگرین کە ئەویش 

دەوروبەریەتی.  و  دەربەندیخان  دەریاچەی 

ڕەحامن  بەنداوەکە،  بەڕێوەبەری  بەگوێرەی 

٢٠٠٨دا  ساڵی  لە  دابارین  ڕێژەی  خانی، 

لەگەڵ  بەاڵم  بووە،  میلیمەتر   ٢٢٤.٨ تەنها 

ئەوەی ڕێژەی دابارین لە ٢٠٢١دا زیاتر بووە، 

کەمرتین داهاتی ئاو هەبووە. ئەم بەراوردە بە 

کە  دەکاتەوە  ڕوون  بۆ  ئەوەمان  یەکەم  پلەی 

جیاوازییەکان لە داباریندا پەیوەسنت بە گۆڕانی 

زیاتر  ماوەی  لە  کە  ئاوهەوا،  نەک  کەشەوە 

بەڕوونی  دەرەنجامەکانی  چۆن  دەیەیەکدا  لە 

وەرزی  لە  ئەوەی  لەگەڵ  واتە  دەردەکەون، 

وادا هەبووە کە ڕێژەی دابارین بە بەراورد لە 

وەرزی ئاسایی زیاتر بووە )وەزری ٢٠١٨-٢٠١٩ 

دابەزینیان  ئاو  ئامارەکانی  بەاڵم  منوونە(،  به 

بەخۆوە بینیوە.

ڕووی  لە  دوایی  ساڵەی  چوار  ئەم  ئەگەر 

دابارینەوە وەک منوونە لە کوردستاندا وەربگرین، 

تەماشا دەکەین ڕێژەی دابارین لە ساڵی ٢٠١٩دا 

سااڵنە  ئاسایی  ڕێژەی  نیوی  و  ئەوەندە  دوو 

بووە، چوار جاریش زیاتر بووە لە ڕێژەی دابارین 

 گرافیكی ژمارە ٢)٧(



52

No.11, January 2022

هۆی  نەبووەتە  ئەمە  بەاڵم  ٢٠٢١دا،  ساڵی  لە 

بەرزبوونەوەی سەرچاوەکانی ئاو. 

ڕاستەوخۆی  کاریگەریی  کە  تر  خاڵێکی 

لەسەر سەرچاوەکانی ئاوی هەرێمی کوردستان 

و  سەرەکی  ڕووباری  سێ  کە  ئەوەیە  هەیە، 

زێی  و  بچووک  زێی  )سیروان،  چڵوپۆکانیان 

کوردستانەوەن.  هەرێمی  دەرەوەی  لە  گەورە( 

کە  کردووە  وای  ئاویش  جوگرافییەی  پێگە  ئەم 

هەرێمەکە لە پێگەیەکی الوازدا بێت، بەتایبەتی 

لە سایەی سیاسەتەکانی ئێران و تورکیادا و دان 

نەنان بە پێوەرە نێودەوڵەتییەکان لە دابەشکردنی 

نێودەوڵەتی  پێناسەی  ڕەتکردنەوەی  و  ئاودا 

نەتەوە  لەالیەن  کە  هاوبەشەکان  ڕووبارە  بۆ 

دانراوە)٨(.   ١٩٩٧ ساڵی  لە  و  یەکگرتووەکانەوە 

ئەوانەش لەم سێ خاڵەدا کۆ دەبنەوە: 

ئاوە  کاریگەریی  قەدەغەکردنی  یەکەم: 

شێوەیەک  بە  کۆنرتۆڵکردنیان  و  سنووربڕەکان 

ڕووبارەکان  سەر  الیەنەکانی  سەر  بۆ  زیانی  کە 

تەندروستی و سەالمەتی و دۆخی  و  ژینگە و 

کۆمەاڵیەتی و ئابووری نەبێت.

بەکارهێنانی  زامنی  الیەنەکان  دووەم: 

ڕێکوپێک و یەکسانی ئاوە سنووربڕەکان بکەن، 

ئەویش بەپێی خەسڵەتەکانی حەوزە ئاوییەکان و 

بەرژەوەندیی دانیشتووان. 

ڕێککەوتن،  ڕێگەی  لە  هاوکاری  سێیەم: 

زانیاری،  گۆڕینەوەی  هاوبەش،  دەستەی 

و  هاوبەش  ڕوانگەی  بەردەوام،  لێکتێگەیشتنی 

هەڵسەنگاندن.

هەردوو واڵتی دراوسێ )ئێران، تورکیا( نەک 

ناکەن،  ڕێککەوتنە  ئەم  خاڵەکانی  بە  کار  تەنها 

دانیشتنێکدا  لە  نانێن.  پێدا  دانیشی  بەڵکوو 

لەگەڵ سەرۆکوەزیرانی عێراق حەیدەر عەبادی 

کە وەزیری سەرچاوە ئاوییەکان حەسەن جەنابی 

ئامادەی بوو )مانگی ئۆکتۆبەری ٢٠١٧(، سەرۆکی 

بە  بەئاشکرا  ئەردۆگان  تەیب  ڕەجەب  تورکیا 

وەفدەکەی عێراقی وت کە ئەوان دان بە هیچ 

بارەی  لە  نانێن  نێودەوڵەتیدا  ڕێککەوتنێکی 

ئاوەوە. لەسەر هەمان ڕێچکەی تورکیا، ئێرانیش 

ڕێککەوتنە نێودەوڵەتییەکان پشتگوێ دەخات و 

دانیان پێدا نانێت. لە کۆنگرەیەکدا لەسەر ئاو، کە 

لە مانگی فێربیوەری )شوبات(ی ساڵی ٢٠١٨ لە 

تاران بەسرتا، یاریدەدەری وەزیری دەرەوەی ئێران 

عەباس عیراقچی بەئاشکرا ڕایگەیاند کە واڵتەکەی 

ڕێگە لە دەرچوونی ڕووبارەکان دەگرێت و لەناو 

خاکی ئێراندا "حەپسیان" دەکات. 

تورکیا  و  ئێران  سیاسەتەی  ئەم  کاریگەریی 

نییە لە کاریگەرییەکانی گۆڕانی کەش و  کەمرت 

زۆرترین  چونکە  دابارین،  ڕێژەی  کەمبوونەوەی 

دەرەوە  لە  کوردستان  ئاوی  سەرچاوەکانی 

سەرچاوەکانی  زیاتری  ٧٠٪-ی  لە  هەڵدەقوڵن. 

کوردستانەوەن،  دەرەوەی  لە  سیروان  ڕووباری 

زێی  ڕووباری  ئاوی  سەرچاوەکانی  چی  هەر 

واڵتەوە  ناوخۆی  لە   ٪٢٠ لە  تەنها  بچووکە، 

مەهاباد  لە چیاکانی  تر  بڕەکەی  و  هەڵدەقوڵن 

کوردستان  بەرەو  و  دەچۆڕێن  سەردەشتەوە  و 

بەرپرسی  حسێن)٩(  موحسین  دەبنەوە.  شۆڕ 
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فەرمانگەی ئاوی قەاڵدزە، ترسی ئەوە ناشارێتەوە 

بچووک  زێی  تەمەنی  كۆتایی   ٢٠٣٠ ساڵی  کە 

لەگەڵ  گەورەیە،  زێی  ڕووباری  چی  هەر  بێت. 

لەناو  گشتییەکەی  ڕووبەرە  ٦٢٪-ی  لە  ئەوەی 

خاکی کوردستان و عێراقدایە، بەاڵم بەشی زۆری 

باکووری  لەناو کوردستانی  ئاوەکەی  هەڵقواڵنی 

کوردستانەوەیە و تورکیا کۆنرتۆڵی دەکات. 

ئالەنگاری  و سیناریۆکان

سەرچاوە  جوگرافییەی  نەخشە  ئەم  لەگەڵ 

سەرەکییەکانی ئاوی سەر زەوی لە کوردستاندا، 

ئەکادیمیی  و  سیاسی  گوتاری  و  زمان  هێشتا 

لە  هەرێم  کە  دەکات  لەوە  باس  فەرمی 

داهاتوویەکی نزیکدا ڕووبەڕووی ئالەنگارییەکان 

و  ڕیاڵن  مەترسییەکان  کاتێکدا  لە  دەبێتەوە، 

گرتووە.  کوردستان  دانیشتووانی  بە  بەرۆکیان 

ناوچە  و  دۆڵ  و  کشتوکاڵ، چەم  ناوچەکانی  لە 

چیاکاندا،  و  سەوزایی  ڕووبەری  و  ئاودارەکان 

بەگوێرەی  وەرزەکان.  سیامی  بووەتە  بێئاوی 

سەردانی مەیدانی و پشکنینی ڕۆژنامەوانیم کە 

لە هاوینی ٢٠٢١-دا ئەنجامم داون، لە هەندێ 

چەمی کوێستانەکانی پشدەردا بێئاوییەکی بێوێنە 

لەو  بچووک  زێی  کە  لەوەی  جگە  ئەمە  هەیە، 

لەالیەن  گرتنەوەی  دەرەنجامی  لە  ناوچەیەدا، 

ئێرانەوە، لە هاوینی ٢٠٢١-دا وەک جۆگەلەیەک 

گەورە  چەمی  جووتیارانی  نیوەی  بوو.  دیار 

باشووری  لە  زەردە  چیای  گەرمیانی  دیوی  لە 

بێئاوی دەستیان  لەبەر  ڕۆژئاوای دەربەندیخان، 

لە مەرەزە بەر داوە)١٠(. لەنزیک گوندی سازان، 

لە مانگی یۆلیۆ )تەممووز(ی ٢٠٢١-دا، دیسانەوە 

ئاوەوە  "حەپس"کردنی  سیاسەتی  هۆی  بە 

جۆگەلەیەک  وەک  سیروان  ئێرانەوە،  لەالیەن 

تەنها  سیروان  گرفتی  هەڵبەتە  دەردەکەوێت. 

بەنداوەوە  ڕێگەی  لە  ئێران  کە  نییە  لەوەدا 

بەڵکوو  دەخنکێنێت،  چڵەکانی  و  ڕووبارەکە 

تری  ناوچەکانی  بۆ  دەگۆڕێت  ڕێڕەوەکانیان 

تاوانکارییە  ئاکتێکی  بۆخۆی  ئەمەش  ئێران، 

بەڵکوو  کوردستان،  خەڵکی  دژی  تەنها  نەک 

دژی کۆی سیستمی ژینگەیی ناوچەکە، چونکە 

ڕووی  لە  و  بۆ خۆی حەوزێکە  ڕووبارێک  هەر 

تەواوی  ژینگەیی  سیستمێکی  رسوشتییەوە 

ئاراستەی  گۆڕینی  و  حەپسکردن  واتە  هەیە. 

لەناوبردنی  هۆی  دەبێتە  ڕووبارەکە  ئاوی 

خەسڵەتانەی  ئەو  هەموو  و  رسوشتی  ژیانی 

ڕەحامن  بەگوێرەی  دەهێنن.  پێک  حەوزەکە 

کە  دەربەندیخان  بەنداوی  بەڕێوەبەری  خانی 

ساڵی  لە  دەریاچەکە  سیروانە،  سەرچاوەکەی 

٢٠٢١-دا  کەمرتین ڕێژەی ئاوی تیا بووە. 

گرێ  هۆکارانەی  ئەو  هەموو  بەکورتی: 

دەرەنجامەکانی،  و  گۆڕانکاریی کەش  بە  دراون 

بەرزبوونەوەی  و  دابارین  کەمبوونەوەی  لە  کە 

دەردەکەون، هەروەها سیاسەتی  گەرمادا  پلەی 

"حەپس"کردنی سەرچاوەکانی ئاو و خنکاندنیان 

لەالیەن ئێران و تورکیاوە، کوردستان ڕووبەڕووی 

ئاوی  لە  جگە  دەکەنەوە.  سەخت  ئالەنگاریی 

بەرهەمهێنانی  و  کشتوکاڵ  و  خواردنەوە 

دەخەنە  واڵتەکەش  رسوشتیی  سیستمی  وزە، 



54

No.11, January 2022

سیستمی  بەتایبەتییش  مەترسییەوە،  ژێر 

ئابووری  لەپێش  میکرۆئۆرگانیزم)١١(.  و  ژینگەیی 

خەڵکی  خۆراکی  و  ژیان  سەرچاوەکانی  و 

کوردستانەوە، ژیانی کێوییانە و کۆی ئیکۆسیستم 

لەوەی  جگە  ئەمە  دەکەوێت،  بەر  زیانیان 

و  سەقامگیری  سەر  بۆ  گەورەیە  هەڕەشەیەکی 

جگە  بێئاوی  چونکە  کۆمەاڵیەتی،  ئاشتەوایی 

لەوەی دەبێتە هۆکاری لەدەستدانی سەرچاوەی 

کۆچوڕەویشی  لۆکاڵییەکان،  کۆمەڵگە  ئابووریی 

ئاو.  سەرچاوەکانی  بەرەو  دەکەوێتەوە  لێ 

هۆی  بە  لۆکاڵییش  ڕەوێکی  هەر  دەرەنجامی 

گەرما و نەبوونی ئاوەوە، ملمالنێی کۆمەاڵیەتیی 

شوێندا،  زۆر  لە  بەتایبەتی  دەکەوێتەوە،  لێ 

و  وشکانی  لە  جگە  منوونە،  وەک  گەرمیان 

ژێرزەمینیش  سەرچاوەکانی  سەرزەوی،  بێئاویی 

بەشی  و  بەردەوامدان  کەمبوونەوەیەکی  لە 

ناکەن،  الدێنشینەکان  ڕۆژانەی  پێداویستیی 

بەرەو  ڕەوکردن  بۆ  دەبێت  هۆکارێک  ئەمەش 

سەرچاوەکانی ئاو.

لە  پێیەی  بەو  کوردستان،  شارەکانی 

بەردەوامدان،  فراوانبوونێکی  و  گەشەسەندن 

ڕۆژ  خۆراک  و  ئاو  و  وزە  لەسەر  داخوازییان 

فاکتەرێکی  ئەمەش  دەکات،  زیاتر  ڕۆژ  لەدوای 

تری پاڵەپەستۆ و دڵەڕاوکێیە لەسەر ئەم دەرامەتە 

بوونی  و  ژیان  کێشی  کە  دەگمەنە  رسوشتییە 

هەیە، بەاڵم بە هەرزانرتین بەها لەناو دەبرێت 

و مامەڵەی لەگەڵدا دەکرێت. 

لە  زانستییانەی  پێشبینییە  بەو  پشتبەسنت  بە 

سەرەتای ئەم نووسینەدا باس کران، کوردستان بە 

کەمبوونەوەی  سیناریۆی  لەبەردەم  یەکەم  پلەی 

ڕێژەی دابارین و بەرزتربوونەوەی پلەی گەرمادایە. 

سیناریۆیەک  هەر  لە  باسکردن  ئەوەی  بۆ 

لێرەدا  لە مەزەندە و خەماڵندن،  نەبێت  بەشێک 

پالتفۆرمی  کە  دەبەستم  سیناریۆیە  بەو  پشت 

و  هەمەچەشنی  لەسەر  حکومی-نێودەڵەتی 

 )١٢()IPBES( ئیکۆسیستم  خزمەتگوزارییەکانی 

پلەی  گەیشتنی  حاڵەتی  لە  وایە  پێی  و  دایناوە 

گۆی  ٢٠٥٠دا،  ساڵی  لە   ١.٥ بە  گشتی  گەرمای 

دەدات،  لەدەست  ڕووەکەکان  ٨٪-ی  لە  زەمین 

لە ٦٪-ی مێرووەکان و هەروەها لە ٤٪-ی ئاژەڵە 

تەوژمی  و  وەرز  دەچن.  لەناو  بڕبڕەدارەکان 

گەرماش وەک لە تابلۆی یەکەمدا خراونەتە ڕوو، 

دەبنە فاکتێکی دووبارەبووەوە. ئەم سیناریۆیە وا 

دانراوە کە پلەی گەرما لەسەرووی ئەوەوە نەبێت 

بەو  گەیشنت  بارێکیشدا  هەموو  لە  دانراوە.  کە 

پلەیە وەک فاکتێکی لێ هاتووە، چونکە مرۆڤایەتی 

خستووەتە  گەرمکەرەوەی  گازی  ئەوەندە 

زەوی  گەرمای  دەیە  سێ  دوای  ئاسامنەوە، 

بگەیەنێتە پلە و نیوێک، تەنانەت گەر لەم ساتەوە 

دەردانی کاربۆن و گازە گەرمکەرەوەکانی تر بگەنە 

جوگرافیای  لەسەر  کوردستان  پێیەی  بەو  سفر. 

ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست و باکووری ئەفەریقا و لەژێر 

ناوەڕاستدایە،  سپیی  حەوزی  کەشی  کاریگەریی 

پلەی گەرما لەوە بەرزتر دەبێت کە لە سیناریۆکەدا 

هاتووە، کەمبارانییش لە ئێستاوە بووەتە بەشێک 

دەکرێ  کەواتە  ناوچەکە،  کەشی  ناسنامەی  لە 
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کەمێک لەو سیناریۆیە دوورتر بڕوانین و بیر لەوە 

قاتوقڕیی  وەرزێکی  هەر  لەبریی  کە  بکەینەوە 

ئاو لە هەر ١٠ ساڵێکدا، ڕووبەڕووی دوو وەرزی 

قاتوقڕی دەبینەوە. بەاڵم ئەی چی بکەین و چۆن 

ڕووبەڕووی کەمئاوی ببینەوە؟

ڕاسپاردەکان

و  گەرم  هاوینێکی  کوردستاندا  لە  ئێمە 

کرد، خەڵک هەموو چاوەڕوانی  بەڕێ  وشکامن 

کەشی  لەسەر  توێژینەوەکان  دابارینن،  وەرزی 

دیار  شێوەیەکی  بە  کاریگەربوونی  و  ناوچە 

کەش،  گۆڕانی  دەرەنجامی  بە  ڕاستەوخۆ  و 

هەروەها ئاماژەکانی کەشوهەواش وا دەردەخەن 

کە ئەگەری ئەوە هەیە زستانی ئەمساڵیش زۆر 

جیاواز نەبێت لەوەی پێشوو، ئەی چی بکەین؟ 

گرفتەکان  باسی  دەزانین  الیەکامن  هەموو 

بکەین، بەاڵم ئەوەی گرنگە، پالنی کەمکردنەوەی 

زیان و لێکەوتەکانە نەک تەنها دووبارەکردنەوەی 

وێنەکانی وشکەساڵی. 

تایبەت  ڕاسپاردەکانی  و  پێشنیار  زۆربەی 

و  ئەکادیمی  ناوەندە  لە  ئاو  و  ژینگە  بە 

زانستییەکاندا، ئاراستەی حکومەت و دەزگاکانی 

دەکرێن، بەاڵم لەبەر ئەوەی حکومەتیش، بەبێ 

پالنێکی دوورمەودا، هەر لە چاوەڕوانیی وەرزی 

دوورمەودای  سرتاتیژێکی  هیچ  و  داباریندایە 

نییە، باشرتە ڕاسپاردەکان بۆ خەڵک بن و چۆن 

یارمەتی بدرێت بگەڕێتەوە بۆ چارەسەری وەها 

گەڕان  پێناو  لە  داهاتوودا  گەرمی  وەرزی  لە 

و  زیان  تووشی  ئاودا،  سەرچاوەکانی  بەدوای 

ڕەوی بەکۆمەڵ نەبێت. 

و  وشکەساڵی  ئەوەی  لەبەر  یەکەم: 

بەرزبوونەوەی پلەی گەرما، ئاوی بەنداوەکانیش 

باشرتە  هەژاری،  و  نەداری  ئاستی  دەگەیەننە 

نیشتەجێبوونیاندا  سنووری  و  لۆکاڵی  ئاستی  لە 

دروستکردنی  بە  بکەن  دەست  دانیشتووان 

لە  ئەوەش  سەرگیراو،  واتە  ژێرزەوی،  گۆماوی 

پێناو گلدانەوەی بڕێک لەو دابارینەی لە زستاندا 

هۆی  دەبێتە  سادەیە  میکانیزمە  ئەم  هەیە. 

دروستکرنی عەمباری ئاو بۆ ئاودێری و ئاژەڵ و 

کاروباری ڕۆژانە لە هاویندا.

لە  دەستپێوەگرتن  و  سکگوشین  دووەم: 

تا  بگرە  مااڵنەوە  ئاستی  لە  ئاودا  بەکارهێنانی 

دەگاتە ئاودێری و کاری ڕۆژانە و پیشەسازی.

سێیەم: بۆ وەرزێکیش بێت، پێویست دەکات 

بوەستێرنێن  بەروبوومە کشتوکاڵییانە  ئەو جۆرە 

کە پێوستیان بە ڕێژەیەکی زۆری ئاوە و پەنا بربێتە 

بەر ئەو بەروبوومانەی کەمرتین ئاویان پێویستە.

لەناو  ئاو  گۆماوی  دروستکردنی  چوارەم: 

دۆڵ و چیا و دەشتەکاندا بۆ زامنکردنی مانەوەی 

ئەمەیان  بەاڵم  کوردستان،  کێوییەکانی  ئاژەڵە 

و  دارستان  یاسای  توندوتۆڵکردنی  بە  پێویستی 

چاککردن و پاراستنی ژینگە هەیە لە "بکوژانی 

تینووێتی  وەرزی  چونکە  کێوییەکان"،  ئاژەڵە 

سیستمی  دژی  تاوان  و  نایاسایی  ڕاوی  لغاوی 

رسوشتی زیاد دەکات.

پێنجەم: دیاریکردنی ڕێژەی ئاوی ڕۆژانە بۆ 

هەر تاکێک، وەک چۆن ساڵی ٢٠١٨ شاری کیپ 
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تاون لە باشووری ئەفەریقا پیادەی کرد و توانیی 

ئیدارەی تینووێتییەکی بێوێنە لە واڵتەکەدا بکات، 

بۆ  دانەبارینەوە،  هۆی  بە  ساڵەدا  لەو  چونکە 

چەند وەرزێک عەمبارەکانی ئاو گەیشتنە ئاستی 

مەترسیدار لە کەمیدا.

ئەو  جێبەجێکردنی  لە  پەلەکردن  شەشەم: 

و  کۆتاییدان  قۆناغی  لە  لۆکاڵییانەی  بەنداوە 

بەنداوی  منوونە:  بۆ  هەڵگیراوە.  لێ  دەستیان 

چەند  بۆ  گەرمیان  سنووری  لە  خۆرنەوەزان 

ساڵێکە لە قۆناغی کۆتاییدا ڕاگیراوە. ئەم بەنداوە 

هەیە،  دابارینەی  بڕە  ئەو  گلدانەوەی  بە  و 

بەشێکی زۆری گرفتەکانی دانیشتووانی ناوچەکە 

چارەسەر دەکات.

ئەو  هەموو  نەهێشتنی  و  البردن  حەوتەم: 

کار و بزنسانەی ئاو بۆ مەبەستی "خۆشگوزەرانی" 

بەکار دەهێنن، وەک شوێنی شنت و پاککردنەوەی 

ئۆتۆمبێل و مەلوانگە... هتد.

هەشتەم: پەیڕەوکردنی یاسایەکی توندوتۆڵ 

لەبەرامبەر بەفیڕۆدانی ئاودا لە شارەکاندا، وەک 

سەربانەکان،  تانکیی  بۆ  پەمب  واتەر  دانانی 

بۆ  پاک  ئاوی  بەکارهێنانی  قەدەغەکردنی 

هەروەها  مااڵن،  بەر  و  جادە  پاککردنەوەی 

شوێنە  و  قاوەخانە  و  ڕیستۆرانت  و  دوکان  لە 

گشتییەکانیشدا.

نۆیەم: بەدڵۆپەکردنی ئاودێری بۆ کشتوکاڵ و 

باخچە و هەموو بوارەکانی ئاودان.

شوێنە  بەسەر  مەرج  سەپاندنی  دەیەم: 

و  کەسی  باخی  و  کۆمپانیا  وەک  گشتییەکانی 

لە  خواپەرستی  شوێنەکانی  هەروەها  تایبەتدا، 

چارەسەری  دۆزینەوەی  و  ئاودا  بەکارهێنانی 

ئاوەی  بڕە  ئەو  ئیدارەکردنی  بۆ  خۆبەخۆیی 

وەریدەگرن، هەروەها دانانی مەرجی توندوتۆڵ 

لە هەڵکردنی بیردا.

زۆریان  بەشێکی  کە  ڕێکارانە  ئەم  بەبێ 

پەیوەسنت بە سیاسەتی حکومەتەوە و بەشێکیان 

هاواڵتیانەوە  ڕۆژانەی  ڕەفتاری  و  سەلیقە  بە 

دادمان  تر  شتێکی  هیچ  ئاودا،  بەکارهێنانی  لە 

و  خۆمان  بکەوینە  لەمڕۆوە  دەبێت  نادات. 

هاوینی داهاتوو پەشیامنی دەرنەبڕین. لەوانەیە 

قسانە  ئەم  سەرجەم  ڕۆژێک  چەند  دابارینی 

بێئاوی،  واقیعی  بەاڵم  بباتەوە،  خەڵک  لەبیری 

هەبێت،  تەڕیشامن  وەرزێکی  ئەگەر  تەنانەت 

پێامن دەڵێت پێویستامن بە هەر دڵۆپە ئاوێکە 

بەفیڕۆ دەدرێت. 

ئەگەر ئەو خااڵنەی سەرەوە بۆ چارەسەری 

بە  دوورمەودادا،  ئاستی  لە  ئەوا  بن،  کاتی 

ڕۆڵی  بەوەیە  پێویستی  کوردستان  یەکەم  پلەی 

بارەیەوە  زانکۆ و سەنتەرەکانی لێکۆڵینەوە لەم 

لە  دوورمەودا  پالنی  ئەنجامدانی  بکات.  کارا 

ئەوەی  لەگەڵ  کەمئاویدا،  ڕووبەڕووبوونەوەی 

پلەی  بە  سیاسییەوە،  بڕیاری  بە  پەیوەستە 

زانستە  بواری  پسپۆڕانی  و  زانایان  کاری  یەکەم 

رسوشتییەکان و ئاوە، بە شێوەیەکی دیاریکراویش 

 .)Water Harvesting( لە بواری گلدانەوەی ئاودا

تا ئەمڕۆ سیاسەتی بنیادنانی بەنداو لە کوردستاندا 

لە  دەکرێت،  جێبەجێ  باو  و  کۆن  شێوازی  بە 
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کاتێکدا خێرایی گۆڕانکارییەکانی کەش بەردەوام 

و  میکانیزم  و  دەگۆڕن  ئانالیزەکان  و  بۆچوون 

کورتییەکەی:  بە  کایەوە.  دەهێننە  تر  میتۆدی 

کوردستان پێویستی بە پالنێکی هەشتا ساڵەیی 

)تا کۆتایی سەدە( هەیە، کە لە توانایدا هەبێت 

مانەوەی خەڵک و واڵت بپارێزێت.

سەرچاوەكان:
لەبەرامبەر  کەش  نووسینەدا  لەم   )١(

ئاوهەواش  دەهێرنێت،  بەکار  "Climate"دا 

کەشی  لە  گۆڕانکارییەکان  "Weather"دا.  لەبەرامبەر 

ڕۆژێک،  لە  بەگشتی،  جیهاندا  لە  یان  هەرێمێکدا 

مانگێک، وەرزێک و دوو وەرزدا دەرناکەون، بەڵکوو 

هەستیان  ئەوەی  بۆ  دەوێت  زیاتریان  یان  دەیەیەک 

لە  بەفر  و  دابارین  ڕێژەی  منوونە؛  بۆ  بکرێت.  پێ 

کوردستاندا پێش ٤٠ ساڵ، جیاوازییەکی زۆری هەبووە 

دەرەنجامی  ئەمە  هەیە.  ئێستا  ڕێژەیەی  ئەو  لەگەڵ 

گۆڕانکارییەکانی کەشە. لەبەرامبەردا گۆڕانکارییەکانی 

منوونە  بۆ  لۆکاڵین،  و  کورتخایەنن  )الطقس(  ئاوهەوا 

بەخۆوە  دابارین  قەرەداغ  زنجیرەچیاکانی  ئەمڕۆ 

دەبینێت، بەاڵم ڕۆژی دواتر ساماڵ و هەتاوە، ئەمەیان 

گۆڕانکارییە لە ئاوهەوادا نەک کەش.

)2( Journal of Geophysical research: At-

mospheres, March 4, 2016, https://agupubs.

onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/

2015JD023929

)3(  Chandler, David L. )17/6/2020(, “Why 

the Mediterranean is a climate change hot-

spot”, https://news.mit.edu/2020/why-medi-

terranean-climate-change-hotspot-0617.

البحر   "  ،)٢٠٢٠/٧/٢٨( سلیامن  خالد    )٤(

انخفاض حاد يف األمطار"،  املتوسط يشتعل:  األبيض 

./٥٠٩٩٩/https://daraj.com

)5( Rannard, Georgina )9/11/2021(, 

“COP26: World headed for 2.4C warming 

despite climate summit – report”, https://

www.bbc.com/news/science-environ-

ment-59220687.

)6( Frédéric Durand, Climat, une con-

férence à la recherche du temps perdu, LE 

MONDE diplomatique, Novembre 2021. 

بەڕێوەبەری  لەالیەن   )٢( ژمارە  گرافیكی   )٧(

خانی"یەوە  "ڕەحامن  دەربەندیخان؛  بەنداوی 

دروست کراوە. 

ألوروبا:  االقتصادية  املتحدة  األمم  لجنة   )٨(

العابرة  املائية  املجاري  واستخدام  حامية  اتفاقية 

املياه:   اتفاقية  الدولية.  والبحريات  للحدود 

https:// للمياه،  العاملية  للتحديات  االستجابة 

/٠٧ -٢٠٢١ /unece.org/sites/default/files

Arabic_WEB.pdf_٥٢_ECE_MP_WAT

من  "مخاوف   ،)٢٠٢١/٧/٥( قادر  بختیار   )٩(

https://www.  ،"٢٠٣٠ يف  الصغري  الزاب  اختفاء 

.٠٥٠٧٢٠٢١٦/rudaw.net/arabic/kurdistan

دانیشتووی  کە  خێزانانەی  ئەو  ژمارەی   )١٠(

گوندی چرچەقەاڵن و لە چەمی گەورە کشتوکاڵ و 

کاری مەرەزە دەکەن؛ نزیکەی ٢٠ خێزانە، ئەمساڵ 

لە  کەمرت  بۆ  بووەوە  کەم  ژمارەکە  بێئاوی  لەبەر 

١٠ خێزان. 

لەو  میکرۆئۆرگانیزم  سیستمی   )١١(

ئاسایی  چاوی  بە  کە  دێت  پێک  بوونەوەرانە 

لە  هەیە  سەرەکییان  ڕۆڵێکی  بەاڵم  نابیرنێن، 

بەرهەمهێنانی  و  رسوشتی  ژیانی  بەردەوامبوونی 

سیستمی  کۆی  لە  دانەبڕاوەیە  بەشێکی  و  خۆراک 

ژینگەیی. 

)12( Intergovernmental Platform on 

Biodiversity & Ecosystem Services.
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براندسازیی نەتەوەیی: 
چەمکەکان، بنەماکان و ڕێکارەکان

د. کامەران حەسەن                             دکتۆرای پیشەی کارگێڕی و کار

بەرایی

توانا  چەندە  هەر  ئەمڕۆدا  جیهانی  لە 

نەتەوەییه كان  سرتاتیژییه   و  سیاسی  ئابووری، 

واڵتەکان  وێنەی  گەشەکردنی  لە  خۆیان  ڕۆڵی 

لەم  بەاڵم  دەگێڕن،  نێودەوڵەتیدا  زەینی  لە 

"براندینگی  بابەتی  دواییدا  دەیەی  چەند 

خۆی  بۆ  کەسی  زۆر  سەرنجی  نەتەوەیی" 

بە  نەتەوەیی)١(  براندسازیی  ڕاکێشاوە. 

تەکنیکەکانی  وه ك  چاالکییەکی  کۆمەڵە 

بە  مارکێتینگ  پەیوەندیی  و  براندینگ 

باشرتکردنی  و  بەرزکردنەوە  مەبەستی 

ده گوترێت.  واڵتان  وێنەی  و  باوەڕپێکردن 
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پۆزه تیڤانەی  وێنە  و  باوەڕپێکردن  ئەم 

چاالکیی  باشرتبوونی  هۆی  دەبێتە  واڵتان، 

دەریدەخه ن  لێکۆڵینەوەکان  هەناردەکردن. 

کە براندینگی نەتەوەیی بۆ ئامانجی ڕکابەریی 

)Competitive Advantage( واڵتان دروست 

دەبێ.

نەتەوەیی براندسازیی 

 )٢٠٠٨( بۆرگ)٣(  ئێدین  و  کیت)٢(  داینی 

لە  کە  هۆکارێک  وەک  نەتەوەیی  براندی 

توانایدایە ببێتە سەرچاوەی ڕاکێشانی گەشتیار، 

بەهای  بەرزبوونەوەی  و  بیانی  وەبەرهێنەری 

وایه   باوه ڕیان  هەروەها  دەبینن،  دراو؛ 

کەمکرنەوەی  لە  بێت  یارمەتیدەر  دەتوانێ 

باش  نه هێاڵنی  یان  نێگەتیڤانە  بیروبۆچوونی 

جگه   ئه مه   واڵتەکان،  لەسەر  تێنەگەیشنت 

له وه ی ده توانێ پێگەیەکی باشرتی نێودەوڵەتی 

 )٢٠٠٤( نای)٤(  بکات.  دەستەبەر  واڵتان  بۆ 

هۆکاری  دەبێتە  نەتەوەیی  براندی  دەڵێ، 

دروستبوونی وێنەیەکی پەسەندکراو لە پڕۆسە 

نەرمی  هێزی  هەروەها  و  نێودەوڵەتییەکان 

دەتوانین  کەواته   دەکات.  بەتواناتر  واڵتان 

وەک   )Advantage( شایستەییگه لێكی 

باوەڕسازی  و  پۆزه تیڤانە  وێنەی  دروستکردنی 

ڕکابەری  بەرزکردنەوەی   ،)Accreditation(

باشرتکردنی   ،)Competitive Advantage(

دروستکردنی  هەناردەکردن،  پڕۆسەی 

هەلومەرجی باشرت لە مەیدانی نێودەوڵەتی و 

بەرهەمەکانی  لە  نەرم  هێزی  بەرزکردنەوەی 

بەکارهێنانی براندینگ لەقەڵەم بدەین.

دیاردەیەکی  براندسازی  یان  براندینگ 

لەبەر  مشتومڕە،  پڕ  و  ئاڵۆز  سەرنجڕاکێش، 

لەم  تیۆری  بیروبۆچوونی  الیەک  لە  ئەوەی 

بە  دیکە  الیەکی  لە  بەاڵم  کەمە،  بارەیەوە 

شێوەیەکی کرداری ژمارەی چاالکییەکانی زۆره، 

چەند  پرەنسیپێکی  لە  برییتیە  چونکە  ئاڵۆزه، 

سرتاتیژییەکانی  لە  گەورەترە  و  زۆرتر  الیەنە، 

ناو)٥( و براندی بازرگانی کە باوە، پڕ مشتومڕە، 

خۆیدا  لە  زۆری  سیاسەتکارییەکی  چونکە 

دروستکەری  بەبەردەوامی  کە  شاردووه تەوە 

دژبەیەکە.  و  دەمارگیرانە  باوەڕی  و  بۆچوون 

جگە لەمە، لەبەر ئەوەی لە جیهاندا زۆر واڵت 

نەتەوەیی  براندینگی  لەسەر  کار  کە  هەن 

دەکەن، براندینگی نەتەوەیی لە گەشەکردنێکی 

خێرادایە. 

کۆمەڵە  دیارە،  بازرگانی  براندی  چەمکی 

واڵتان  دەبه خشێتە  تواناییەک  کە  بەهایەکه  

هەتا بتوانن بەڵێنگەلێک لە بارەی ئەزموونێکی 

لە  بکەن.  بەکاربەران  ئاراستەی  نایاب 

براندینگی نەتەوەییدا کۆمەڵە بەهایەک هەن 

و  ڕەفتار  تایبەمتەندییەکانی  پیشاندەری  کە 

ڕاستیدا  لە  واڵتێکە.  خەڵکی  هەڵسوکەوتی 

و  مەزهەب  واڵت،  دەستووری  شێوازی 

تاکێک  هەر  دەکات  وا  کۆمەڵگه؛   دابونەریتی 

بتوانێت لە سنووری خۆی تێبگات. تاکەکان بە 

هۆی مامەڵەی کۆمەاڵیەتی و ئابووری، لە بەها 

گشتگیرەکانی کۆمەڵگا ئاگادار دەبن.
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و  بەها  ئاشکراکردنی  بە  باسە  شایانی 

نەتەوەیی،  براندی  بەڵێندراوی  ئەزموونەکانی 

پشکدارە   لە  گرووپێک  دەکات  پێویست 

وەربگیردرێت.  لێ  سوودیان  سەرەکییه كان 

پشکدارەکان)٦(  لە  دەکرێ  مەبەستە  ئەم  بۆ 

براندی  بارەی  لە  خۆیان  بیروڕای  بکرێت  داوا 

نەتەوەیی دەرببڕن. بیروڕا و بۆچوونی جۆراجۆر 

بەکارهێنانی  بە  دواییدا  له   و  دەبێت  پەیدا 

تەکنیکی دێلفی)٧( دەبێ لەسەر یەک بۆچوون 

ڕێک بکەوین)٨(.

بەڕێوەبردنی براند دەبێ وەک سیاسەتێکی 

وەک  نابێ  بدرێت،  لەقەڵەم  نەتەوەیی 

یان  چاودێری  پالندانان،  لە  جیا  چاالکییەکی 

واڵتەکانی  بکرێت.  پێناسە  ئابووری  گەشەی 

ڕووبەڕووبوونەوەی  مەبەستی  بە  جیهان 

سرتاتیژی  لە  سوودیان  داهاتوو،  که یسەکانی 

مەبەستی  بە  واڵتان  زۆربەی  بینیوە.  جیاواز 

بەهێزکردنی  و  خۆیان  جیاوازسازیی)٩( 

هەناردەکردن،  ڕووی  لە  ئابوورییان،  کارکردی 

ئاستی  لە  گەشتیاری  و  ناوخۆیی  وەبەرهێنانی 

نەتەوەیی  براندینگی  لە  ڕوویان  جیهاندا، 

باشوور،  کۆریای  ئه ڵامنیا،  واڵتانی  کردووە. 

نیوزالند، سکۆتالند، بریتانیا و ئیسپانیا؛ خاوەن 

بۆیه   هه ر  جیاوازن،  جوگرافیای  و  فەرهەنگ 

نەتەوەییان  براندینگی  سرتاتیژی  نووسینی 

بەهەند وەرگرتووە.

نێبێنزهاڵ)١٠( دەگێڕنەوە کە چۆن  و  جێف 

ئه ڵامنیا  "ZDF"ی  ته له ڤیزیۆنیی  کەناڵی  لە 

لە  داوای  جار  یەکەمین  بۆ  ١٩٩٩دا  ساڵی  لە 

دەکەن  شوناس)١٢(  ڕاوێژکاری  ئۆلینز)١١(  وۆلف 

بەرهەم  ئه ڵامنیا  بۆ  نەتەوەیی  براندێکی  كه  

بهێنێت. مەبەست لە براندی نەتەوەیی، گۆڕینی 

بۆچوونی خەڵک و بەکار هێنەری بەرهەمەکانی 

ئەم  لەسەر  بۆچوونەکان  چونکە  بوو،  ئه ڵامنیا 

بوونی  داهێنان  کە  بوون  شێوەیەک  بە  واڵتە 

هەیە،  مەکینەیی  بیرۆکەیەکی  تەنها  و  نییە 

بۆیە دەیانویست ئەم بۆچوونە له سه ر ئه ڵامنیا 

بگۆڕن، چونكه  ئه ڵامنیا له  ڕاستیدا واڵتێکه  پڕه  

لە هەیەجان و سەرنجڕاکێشی. وۆلف ئۆلینز بۆ 

ئەم مەبەستە شەش هەنگاوی کارەکیی خستە 

پێک  کە  ئه ڵامنیا  دەوڵەتی  وەزیری  بەردەمی 

هاتبوون لە:

ڕابەرایەتی  لێژنەیەکی  دامەزراندنی   .١

براندی  بەرنامەی  ئامادەکردنی  مەبەستی  بە 

نەتەوەیی، بە سەرۆکایەتیی ڕاوێژکاری ئەڵامنیا 

یان سەرۆککۆمار.

و  لێکۆڵینەوە  تیمێکی  پێکهێنانی    .٢

ئامادەکردنی  مەبەستی  بە  گەشەپێدان، 

ڕاپۆرتەکان بۆ سەرۆکایەتیی لیژنەی ڕابەرایەتی.

هاوبیری  پڕۆسەی  دەستپێکردنەوەی   .٣

ئەندامێتیی  بە  نەتەوەیی  ڕاگۆڕینی  و 

کەسایەتییە  وەک  بەشەکان،  هەموو  نوێنەری 

پیشەسازی،  بواره كانی  لە  نەتەوەییەکان 

و  فەرهەنگ  میدیاکان،  پەروەردە،  بازرگانی، 

هونەر.

کە  بابەتەی  ئەو  لەسەر  لێکۆڵینەوە   .٤
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خەڵکی جیهان چۆن دەڕواننە ئەڵامنییەکان.

ئه و  بۆ  تەواو  هەڵسەنگاندنێکی   .٥

مەبەسته ی كه  چۆن و لە کوێ، بە چ شێوەیەکی 

گونجاو دەکرێ لە براندی نەتەوەیی سوودمەند 

بین.

کە  جێبەجێکردن  بۆ  کۆتایی  بەرنامەی   .٦

بە  کراوە،  ئامادە  ڕابەرایەتی  لێژنەی  لەالیەن 

پەرلەمان  ڕادەستی  پەسەندکردنی؛  مەبەستی 

بکرێت.

مۆدێلی شوناس و وێنەی زەیینی 

براندی نەتەوەیی

براندی  وێنەی  و  شوناس  مۆدێلی)١٣( 

نیشان  ١(دا   –  ١( خشتەی  لە  نەتەوەیی 

ڕەهەندیی  لە جۆرێتیی چەند  باس  کە  دراوە، 

بەشەکانی شوناس و وێنەی براندی نەتەوەیی 

دەکات. 

 National Brand Conceptual: )1 - 1(

Model

دروستکردنی  مەبەستی  بە  واڵتەکان 

شێوەیەکی  بە  خۆیان،  نەتەوەیی  براندی 

و  توخم  ئەو  لەسەر  دەستنیشانکردن)١٤( 

بۆ  کە  دەبنەوە  ورد  شوناس  پەیامانەی 

لە  دیاریکراوەکانیان  ئامانجه   بە  گەیشنت 

منوونە؛  بۆ  گونجاوترە.  نەتەوەیی  براندی 

کۆمەڵێک  لەسەر  واڵتان  لە  هەندێک  ڕەنگە 

قازانج  کۆمپانیاکان  هەناردەیی  بەرهەمی 

یەکپارچەکردنی  بە  ئەنجامدا  لە  و  بکەن 

بۆ  پەیامێک  وەک  هەناردەییەکان  بەرهەمە 

ببەن.  بەکاری  نەتەوەییان  براندی  شوناسی 

هەندێک واڵت لەسەر وەرزش و گەشتیاری و 

واڵته كه شیان  دەرەوەی  هاواڵتییانی  تەنانەت 

وەک هێامی براند بەکاری ده به ن.



62

No.11, January 2022

براندسازیی نەتەوەیی و 

ناسنامەی نەتەوەیی

لە  ساڵ  سەد  ڕووسیا  وەک  واڵتێکی 

بەاڵم  بووە،  تێپەڕ  پەرلەمانه كه ی  دامەزراندنی 

دیموکراسیی  خاوەن  واڵتێکی  وەک  هێشتاش 

لەدوای  دەدرێت.  لەقەڵەم  تازەپێگەیشتوو 

نوێ  ڕووسیای  سۆڤیەت،  یه كێتیی  ڕووخانی 

تووشی   ،١٩١٧ ئۆکتۆبەری  شۆڕشی  وەک 

قەیرانی خۆناسنامەیی)١٥( هات. بۆیه  لە ساڵی 

واڵتێکی  بنیاتنانەوەی  مەبەستی  بە  ١٩٩١دا، 

لە  کرده وه .  کار  بە  دەستیان  سفرەوە  لە  تازە 

هەوڵی  زۆر  ڕووسیا  بەدواوە،   ١٩٩١ ساڵی 

هەتا  دا،  تازە  شوناسێکی  بیناتنانەوەی  بۆ 

ڕۆژئاوا  کە  پۆتین  ڤالدیمێر  دەستبەکاربوونی 

ئەم سەرۆککۆمارە لە ڕیزی سەرکردە گرنگەکانی 

دەکەن.  لێ  باسی  و  دەدات  لەقەڵەم  جیهان 

خه ڵكی  و  گرنگە  جیهاندا  لە  پۆتین  قسەکانی 

لە  جیهانییەکان  کێشە  چارەسەرکردنی  جیهان 

پۆتین چاوەڕێ دەکه ن. کەواته  پۆتین ئەمڕۆکە 

سەرۆککۆماری  چونكه   ڕووسیایە،  ڕوونوێنی 

پێناسە  واڵتان  ڕوونوێنی  وەک  واڵتێک  هەر 

دەکرێت.

نەتەوەیی  ناسنامەی  تره وه ،  له  الیه كی 

نەتەوەییدا  براندسازیی  لە  گرنگی  ڕۆڵێکی 

هەیە. ئاگاداری و درکپێکردن بە تایبەمتەندییە 

نەتەوەیی،  ناسنامەی  سەره کییەکانی 

پێشمەرجێکن بۆ دروستکردن و گەشەپێدان بە 

چونکە  نەتەوەیی،  براندسازیی  کەمپەینەکانی 

تەنیا  نەتەوەیی  براندێکی  هەر  جەوهەری 

واڵته وه   بازرگانییەکانی  براندە  و  کۆمپانیا  لە 

سەرچاوە ناگرێت، بەڵکوو بە واتایەکی فراوانرت 

ئەدەب، مۆسیقا، هونەر،  لە فەرهەنگ، زمان، 

بیناسازی و بابەتی دیکه وه  سه رچاوه  دەگرێت.

دیاریکراوی  پرەنسیپێکی  جۆرە  هیچ 

سرتاتیژی  داڕشتنی  مەبەستی  بە  جیهانی 

براندینگی نەتەوەیی بوونی نییە، چونکە واڵتان 

خەریکی  ساڵێکە  چەند  تەنیا  نەتەوەکان  و 

واڵتێک  هەر  بۆیە  نەتەوەیین،  براندینگی 

بەاڵم  خۆیەتی.  بە  تایبەت  سرتاتیژی  خاوەن 

سوود  دەتوانین  سەرەتایی  پرەنسیپێکی  وەک 

ئێستا  وەربگرین:  جەوهەری  پرسیاری  سێ  لە 

چ  بە  بڕۆین؟  کوێ  بۆ  دەمانەوێ  لەکوێین؟ 

شێوەیەک دەمانەوێ بگەینە شوێنی مەبەست؟ 

ئەم سێ پرسیارە دەتوانێ ڕێپیشاندەرێکی باش 

بێت.

تا دێت نەتەوەکان زیاتر ڕوو لە تەکنیکەکانی 

براندینگی نەتەوەیی دەکەن، چونكه  پێویستە 

نوێ  سرتاتیژیەتی  و  تاکتیک  کار،  شێوەی 

براندینگی  بەرزکردنەوەی  بە  بدات.  ڕوو 

نەتەوەیی لە جیهانی ئەمڕۆدا، دەتوانین باشرت 

بکەین.  ڕکابەری  نێودەوڵەتیدا  مەیدانی  لە 

تەواوی  نییە  مەبەستی  نەتەوەیی  براندینگی 

فەرهەنگ و کولتووری خۆی یەکپارچە بکات، 

بەڵکوو  ببەخشێ،  پێ  تاكه  شێوه یان  یەک  یان 

دەرفەت بە خۆپیشاندانی الیەنە جیاوازەکانی 

و  هەماهەنگی  بە  بەاڵم  دەدات.  فەرهەنگ 
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دەتوانین  تۆکمە،  سرتاتیژیەتێکی  پەکپارچەیی 

پیشانی  نەتەوەکەمان  لە  باش  وێنەیەکی 

بە  پێچەوانەکەشیدا،  باره   له   بدەین.  جیهان 

نەبوونی سرتاتیژییەکی هەماهەنگ، وێنەیەکی 

نێگەتیڤانە لە نەتەوەکەمان لە زەینی خەڵکانی 

ناوخۆ و دەرەوەی واڵت بەرجەستە دەکەین.

براندسازیی شار

فەرهەنگۆکە  لە  شار  براندسازیی 

پێ  ئاماژەی  شێوەیە  بەم  نێودەوڵەتییەکاندا 

 Urban Braning, Destination" کراوە: 

پێشرت  کە   ،"Branding, Place Branding

بەتایبەتی  شوێنەکان،  بەبازاڕکردنی  وەک 

بەاڵم  دەکرا.  پێناسە  گەشتیارییەکان  شوێنە 

سرتاتیژییەکانی  لە  گۆڕانکاری  بە  ئەمڕۆکە 

بەڕێوەبردن، براندسازی ئەولەویەتێکی زۆرتری 

زۆرتر  بەرپرسانی شار  و  بەبازاڕکردن هەیە  لە 

بیر لە براندسازیی شار دەکەنەوە.

گرنگە  شاردا  براندسازیی  لە  کە  بابەتێک 

گەشەی  مێژوو،  فەرهەنگ،  چۆن  کە  ئەمەیە 

و  ژینگە  کۆمەاڵیەتی،  گەشەی  و  ئابووری 

دیمەنەکان، ژێرخان و بیناسازی لەگەڵ یەکرتدا 

کۆ دەبنەوە و لە چاوی خەڵک پەسەند بن. لە 

بکەینەوە  لەوە  بیر  دەبێت  شاردا  براندسازیی 

براندسازی  بۆ  شارەکەمان  دۆخی  بزانین  کە 

ئامادەکردنی  بۆ  پێویست  توانای  ئایا  چۆنە؟ 

ژێرخانەکان  هەیە؟  بوونی  شار  براندێکی 

شارێک  دیکە.  پرسیاری  چەندین  و  ئامادەن؟ 

بێ  و  ناسنامە  بێ  کەسێکی  وەک  براند  بەبێ 

نیویۆرک،  فرانکفۆرت،  پاریس،  بڕوانامەیە. 

تۆکیۆ، مۆسکۆ، بەرلین، مەدرید، بەرسەلۆنە و 

دەیان شاری دیکەی جیهان کە خاوەن براندی 

تایبەت بە خۆیانن. 

خەریکە  گەورەشارەکان  و  شارەکان 

جوگرافیاییەکاندا  ناوچە  لە  واڵتان  لەجیاتیی 

شارەکان  لەنێوان  ڕکابەری  دەگێڕن.  ڕۆڵ 

هەڵبژاردە  باشرتین  وەک  خۆپیشاندان  بۆ 

ئایندەخواز،  گەشتیارانی  وەبەرهێنەران،  بۆ 

ڕۆژ  بلیمەتەکان؛  کەسە  و  قوتابیان  بازرگانان، 

لەدوای ڕۆژدا زۆرتر دەبێت و شارەکان بیر لەوە 

دەکەنەوە کە چۆن بتوانن لەم ڕکابەرایەتییەدا 

سەرکەوتوو بن.

شارەکان بۆ چاالکیی ئابووری، کۆمەاڵیەتی، 

بە  پەیوەسنت  خۆیان  ژینگەیی  و  فەرهەنگی 

بوونی  شارەکە.  دانیشتووانی خودی  و  خەڵک 

بۆ  شارەزا  و  ڕەزامەند  جۆراجۆر،  دانیشتووانی 

شارەکان زۆر گرنگە، چونکە ئەگەر ئەم کەسانە 

بدەن،  لەدەست  شارەکەیان  بۆ  پەرۆشییان 

شار دەکەوێت. ئاستی خوارەوەی ڕەزامەندیی 

لەسەر  کاریگەری  ڕەنگە  دانیشتووان 

بیروبۆچوونی ئەو بازرگانانە دابنێت کە ڕێژەی 

ڕەزامەندیی هاواڵتیان لەگەڵ شوێنەکانی دیکە 

بەراورد دەکەن. جگە لە هۆکارەکانی ئەستەمی 

بنەمای  لەسەر  ژیان  کوالێتیی  کالسیکی، 

بەڕێوەبردن  بەشی  و  بەڕێوەبەران  بڕیاردانی 

بۆ  سەرمایە  گواستنەوەی  بۆ  خێزانەکان  و 

هەروەها  بکرێت.  بەراورد  دیکە  شوێنێکی 
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سەرچاوەکانی مرۆیی، ژێرخانەکان، گواستنەوە 

و دەرفەتەکانی فێربوون و خوێندن، کاریگەریی 

لەسەر وەبەرهێنەران بۆ گواستنەوەی سەرمایە 

و کاری وەبەرهێنان هەیە.

شوناس لەبەرامبەر وێنەی زەینی

لە  سەرنجڕاکێشە.  زۆر  شوناس  چەمکی 

سەرنجڕاکێشییەکی  کە  چەمکێکە  ڕاستیدا 

بۆ  هۆکارێک  دەتوانێت  و  هەیە  بەردەوامی 

ژیرانە، چ  دانوستاندنی  و  بڕیارەکان  بەرزترین 

بۆ تاک و چ بۆ گرووپێک یان واڵتێک بێت. بەاڵم 

ببێتە  شوناس  بە  پەیوەست  بابەتەکانی  ڕەنگە 

مەبەستی  بە  بێکەڵک.  بیرکردنەوەی  هۆکاری 

کەمکردنەوە ئەم بیرکردنەوە بێکەڵکە، پێویستە 

هۆشیاریامن لە درکی دەرەکی لە بارەی شوناس 

بەرز بکەینەوە، بەتایبەت لە بارەی براندسازیی 

خەڵکی  بە  پەیوەست  تەنها  کە  نەتەوەیی 

جومگەکانی  سەرجەم  لە  و  نییە  واڵتە  ئەو 

جیاوازی  پێویستە  هەیە.  بوونی  نێودەوڵەتی 

دابنێین لەنێوان براندسازی و وێنەی زەینی.

ئۆکسفۆرد،  فەرهەنگی  پێناسەی  بەپێی 

و  کێین  ئێمە  ڕاستیی  لە:  بریتییە  شوناس 

ئەو  لەگەڵ  شتێک  یان  کەسێک  تاکە  چینی 

تایبەمتەندییانەی کە دیاریی دەکات. لە هەمان 

پێناسە  شێوەیە  بەم  زەینی  وێنەی  فەرهەنگ، 

کراوە: ڕوانگەیەکی گشتیی خەڵک لەبەرامبەر 

بە کەسێک یان دامەزراوەیەک یان بەرهەمێکە. 

شێوە  چەندین  بە  دیکەدا  فەرهەنگەکانی  لە 

لە  کۆدەنگییەک  دیارە  وا  و  کراوە  پێناسە 

پێناسەیدا بوونی نییە. شوناس ئاماژە بە ڕاستیی 

جەوهەری شتێک دەکات، بەاڵم وێنەی زەینی 

چۆنێتیی درککردن بە شتێکە. کەواتە جیاوازی 

یەکێک  بابەتەدا،  دوو  ئەم  لەنێوان  هەیە 

خەڵکە  نەرێنیی  ڕوانگەی  جیاوازییەکان  لە 

لەبەرامبەر واڵتێک کە هەوڵ بۆ پووچەڵکردنی 

کە  نەرێنییانەی  ڕوانگە  ئەو  دەدرێت، 

لێی  بەهەڵە  واڵت  دەرەوەی  خەڵکانی 

ڕەگەزپەرستبوون.  وەک  تێگەیشتوون 

نەتەوەیی  براندسازیی  ئامانجی  گرنگرتین 

خەڵکانە  پێشدادوەریی  دۆزینەوەی  سەرەتا 

لە  کەواتە  پووچەڵکردنەوەیان.  مەبەستی  بە 

دیاریکردنی  بە  سەرەتا  نەتەوەیی  براندسازیی 

بۆ  هەوڵ  و  دەکەین  پێ  دەست  ڕوانگەکان 

ئینجا هەنگاوەکانی  ڕاستکردنەوەیان دەدەین، 

دیکە هەڵدەگرین.

پێگەسازی بۆ براندی نەتەوەیی

سەرەکی  بابەتێکی  پێگەسازی  چەمکی 

براند.  سرتاتیژی  و  بەڕێوەبردن  لە  گرنگە  و 

پێگەسازی،  کە  دروست  درکێکی  و  تێگەیشنت 

لە  کەسانەی  ئەو  بۆ  سەرەکییە  پێشمەرجێکی 

داڕشتنی براندی نەتەوەیی بەشدارن.

و  کورت  پێناسەیەکی  کلێر  و  کاتلێر 

کردووە.  پیشکەش  پێگەسازی  لە  ڕوونیان 

لە  بریتییە  پێگەسازی  پێناسەیە،  ئەم  بەپێی 

دیزاینی پیشنیار و وێنەی زەینیی دامەزراوە بە 

لە  پێگەیەکی جیاواز  بەدەستهێنانی  مەبەستی 

زەینی بازاڕی ئامانج )بەکارهێنەر(. جۆبێر ئەم 
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پێناسەیەی پەرە پێ داوە و دەڵێت کە هۆکارە 

سەرەکییەکانی سەرکەوتن لە پێگەسازی بریتییە 

و  ڕکابەرایەتی  سەقامگیری،  شەفافیەت،  لە: 

بوونی متامنە. 

براندی  پێگەسازیی  لە  سەرەکی  بابەتی 

جیاوازییەک  جیاوازییە.  بابەتی  نەتەوەیی 

لەگەڵ  هاوتەریب  و  بێت  باوەڕپێکراو  کە 

چاالکییەکان بێت و گشتگیر بێت. ناکرێت لە 

براندسازیی نەتەوەییدا بەشێک لە بەکارهێنەران 

پشتگوێ بخرێن. ئەرکی براندسازیی نەتەوەیی 

ئابووریی  جومگەکانی  سەرجەم  بە  پەیوەستە 

واڵت. مەترسیی پێگەسازیی براندی نەتەوەیی 

بابەتێکی  پێگەسازی  الیەک  لە  کە  لێرەیە 

دیکە  الیەکی  لە  و  سوودبەخشە  و  خوازراو 

هیچ  لەسەر  کاریگەریی  و  بێواتایە  بابەتێکی 

کەسێک نابێت. 

بابەتێکی دیکە کە لە براندسازیی نەتەوەیی 

دەبێت لەبەرچاوی بگرین، کاریگەرییەکانە. لە 

پێویستە  و  هەیە  جیاوازی  کۆمەڵگایەک  هەر 

ئەو  بەتایبەت  بکرێت،  جیاوازییەکان  ڕەچاوی 

واڵتانەی لە چەندین بەشی جیاواز پێک دێن، 

دەکرێت  چۆن  واڵتەدا  لەم  بەریتانیا،  وەک 

یەک  پێگەسازیی  و  براندسازی  بەرنامەیەکی 

پارچە دابڕێژین ؟ سکۆتلەندا خاوەن بەرنامەی 

تایبەت بە خۆیەتی کە ڕەنگە جیاوازیی هەبێت 

هەمان  بە  کوردستانیش  لە  بەریتانیا،  لەگەڵ 

شێوەیە، حکومەتی فیدراڵی ئەگەر بەرنامەیەکی 

هەبێت و بەنیاز بێت بەرنامەیەکی گشتگیری 

کوردستان  هەرێمی  بۆ  کێشە  بێت،  عێراقی 

دروست دەکات. هەروەها بەرنامەی هەرێمی 

کوردستان جیاوازە لە حکومەتی فیدراڵی، بۆیە 

بڕوانینە  زۆرەوە  هەستیارییەکی  بە  پێویستە 

ئەم بابەتە.

و  ڕەسەنن  مرۆڤەکان  وەک  براندەکان 

پێویستە داهێنەرانە و ئازادانە کار بکەن، بەم 

بەرنامەیەکی  داڕشتنی  بۆ  ناکرێت  کە  واتایە 

بەرنامەی  یەک  و  شێواز  یەک  لە  براندسازی 

گرانت  جۆن  وەربگرین.  سوود  کۆنکرێتی 

باس لەوە دەکات کە پێویستە لە ڕوانگەیەکی 

خەیاڵئەنگێز بڕوانینە ئەم بابەتە. جۆن گرانت 

دەبێت  پێگەسازیدا  و  براندسازی  لە  دەڵێت، 

ببێت  دابەش  کە  هەبێت  گشتی  بابەتێکی 

بەگشتی  کە  الوەکییەکاندا،  بابەتە  بەسەر 

الوەکییەکان  بەشە  بهێنن.  پێک  چەمکێک 

و  گشتی  بەرنامەی  خزمەتی  لە  ئەنجامدا  لە 

بەشەکان  سەرجەم  شێوەیە  بەم  سەرەکین، 

لە  ڕێگە  و  دەکەن  ئامانج  یەک  خزمەتی 

ئامانجەکان  لە  دوورکەوتنەوە  و  سەرگەردانی 

دەگرن. 

سەرچاوەکان و ڕەهەندەکانی 

بەهای تایبەتی براندی نەتەوەیی

بە  پێویستی  نەتەوەیی  براندەی 

ئەم  بەپێی  بتوانێت  کە  سەرمایەیەکە 

بۆ  هەروەها  بەدەربخات.  خۆی  سەرمایەیە 

نەتەوەیی،  براندسازیی  بەرنامەیەکی  داڕشتنی 

هەر  کە  سەرمایەیە  و  دارایی  بە  پێویستامن 
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واڵت و نەتەوەیەک خاوەن کۆمەڵێک سەرمایە 

لە ناوخۆی خۆیەتی کە بەریتین لە:

سامانە ناوخۆییەکان: وێنەکان و 

درووشمەکان، رسوشت و فەرهەنگ

یەک  لە  نەتەوەکان  تایبەمتەندییانەی  لەو 

درووشمەکان،  و  وێنەکان  دەکاتەوە؛  جیا 

پێکهێنانی  کە هۆکاری  فەرهەنگە،  و  رسوشت 

براندێکی جیاوازە. ئااڵ یەکێکە لە درووشمەکان، 

لە  دەکرێت  کەسایەتییەکانیش  تەنانەت 

نێلسۆن  وەک  بێت  نەتەوەیەک  سیمبولەکانی 

و  خواردنەکان  ناکرێت،  کۆپی  کە  ماندێال 

یەکێکی  رسوشت  دیکە.  بابەتی  کۆمەڵێک 

دیکەیە لە سامانەکانی براندسازی، جوگرافیا و 

شێوازەکانی و دار و درەخت و بەرد و ڕەنگ و 

نەتەوەیەک  براندسازییە،  لە سامانەکانی  خۆڵ 

درەختێکی  لە  سوودوەرگرتن  بە  دەتوانێت 

بکات.  براندسازی  نەتەوەیە  بەو  تایبەت 

فەرهەنگ و کولتووری نەتەوەیەک سامانێکی 

بابەتێکی  فەرهەنگ  نەتەوەیە،  دیکەی 

گرنگییەکی  بۆیە  ڕەسەنە،  و  نییە  دەستکرد 

تەنها  ناکرێت  چەندە  هەر  هەیە.  تایبەتی 

پشت بە فەرهەنگی ڕابردوو و کۆن ببەستین، 

بۆیە  بنارسێین،  کۆنەپەرست  بە  ڕەنگە  چونکە 

پێویستە هاوسەنگییەک دروست بێت لەنێوان 

فیلم،  موزیک،  مۆدێرن.  و  کۆن  فەرهەنگی 

لە  وەرزشیش  تەنانەت  و  زمان  و  ئەدەب 

نیشانەکانی فەرهەنگی هاوچەرخە کە ڕۆڵێکی 

سەرەکیی هەیە لە ناساندنی براندی نەتەوەیی.

سامانە پەرەوەردەکراوەکان: پەسەندبوونی 

ناوخۆیی، پشتیوانیکردن لە هونەرمەندان، 

ئاستی وەفاداری

براندسازیی  بەهای  پڕ  سەرچاوەیەکی 

نەتەوەیی کە ناکرێت پشتگوێ بخرێت، بابەتی 

براندەیە  ئەو  پەسەندبوونی  و  باوەڕپێکردن 

ئەگەر  واتە  لەالیەن خەڵک وکاریگەرییەکانی، 

دروست  کە  وێنەیەی  ئەو  بارەی  لە  خەڵک 

نەبێت،  بەدڵی  یان  نەبێت  ئاگادار  کراوە؛ 

براندسازی تووشی شکست دەبێت.  بەرنامەی 

بابەتێکی  هونەرمەندان،  لە  پشتیوانیکردنی 

سامانەکان.  پەروەردەکردنی  لە  سەرەکییە 

پشتگیری لە هونەرمەندان لەالیەن حکومەت، 

پڕۆسەی  کە  دەکات  وا  خەڵک؛  کۆمپانیاکان، 

بچێت.  بەڕێوە  سەرکەوتووانە  براندسازی 

هونەرییش  و  بازرگانی  الیەنی  لەمە،  جگە 

ئێستا  زۆر  واڵتانێکی  بکەین.  لەبیر  ناکرێت 

دراماکان،  لە  سوود  براندسازی  مەبەستی  بە 

موزیک و بەگشتی هونەر وەردەگرن، ئەمەش 

کولتووری  و  فەرهەنگ  باڵوکردنەوەی  بۆ 

نەتەوەکانی  و  واڵتان  بۆ  خۆیانە،  بە  تایبەت 

دیکە. لە داڕشنت و جێبەجێکردنی بەرنامەیەکی 

هەیە.  گرنگی  ڕۆڵێکی  وەفاداری  براندسازی، 

دەکات  وا  بەرنامەیەک،  لەسەر  بەردەوامبوون 

کە براندسازیی نەتەوەیی سەرکەوتوو بێت.

سامانی دەرەکی

ناڕاستەوخۆ  شێوەیەکی  بە  کە  سامانێکە 

و  نەتەوەیی  براندی  دەبەخشێتە  بەها 
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کە  وێنەیەک  ناکرێت.  ئەزموون  ڕاستەوخۆ 

نەتەوەکەی  لەسەر  جیهان  خەڵکی  لەالیەن 

دەبێت  سامانە  ئەم  بووە.  دروست  ئێمە 

بەهەند وەربگیرێت.

سامانی جێگرەوە: تێگەیشنت لە کولتووری 

ئێمە 

لەسەر  تێگەیشتنەی  ئەو  دەشێ  جار  زۆر 

بۆیە  نەبێت،  ڕاست  هەیە  نەتەوەیەک 

بۆ  کار  هۆشیارانە  شێوەیەکی  بە  پێویستە 

ڕەنگە  منوونە؛  بۆ  بدەین.  پووچەڵکردنەوەی 

نەتەوەیەک یان واڵتێک وەک تاوانبار، گەندەڵ، 

براندسازیی  لە  پێویستە  بەاڵم  بنارسێن،  ناتەبا 

نەتەوەیی ئەم بابەتە چارەسەر بکرێت.

سامانی باڵوێزەکانی براند

هەرزانەکانی  سرتاتیژیە  لە  یەکێک 

براندسازین،  باڵوێزەکانی  براندسازی؛ 

دەرەوەی  لە  کە  خەڵکێک  وەرزشوانەکان، 

دەرەوەی  لە  قوتایبیانەی  ئەو  دەژی،  واڵت 

دەرەوەی  لە  فیلامنەی  ئەو  دەخوێنن،  واڵت 

کۆنسێرتەکان  یان  دەکرێن،  منایش  واڵت 

براندسازیی  باڵوێزی  هونەرمەندان  و 

نەتەوەیەکن. ئەم کەسانە نوێنەری کەسایەتیی 

واڵت و نەتەوەیەکن.

سرتاتیژی براندسازی و توخمەکانی

بە  ئاماژە  سرتاتیژی  سەرەتایی  بنەماکانی 

بابەتەدا  سێ تەوەری سەرەکی دەکەن کە لەم 

ئێستا  نەتەوە دەکەین، یەکەم:  جەخت لەسەر 

بڕۆین؟  بۆ کوێ  لەکوێین؟ دووەم: دەمانەوێت 

سێیەم: چۆن دەتوانین بگەینە ئەو شوێنە؟ داڕشنت 

و جێبەجێکردنی سرتاتیژی ئەرکێکی ئاڵۆزە، بەاڵم 

ئەم سێ پرسیارە وەک ڕێبەرێکە کە یارمەتیامن 

دەدات پانتایی سرتاتیژییەک دابڕێژین. 

ئێستا لەکوێین؟ شیکاری سرتاتیژی

هەڵسەنگاندنی دۆخی ئێستای براندسازیی 

گرنگە،  و  پێویست  بابەتێکی  نەتەوەیی 

دەرەکی  و  ناوخۆیی  شیکاری  بتوانین  هەتا 

ناوخۆیی،  شیکاری  گرنگرتین  بێنین.  بەدەست 

نەتەوەیی  براندی  توانایی  هەڵسەنگاندنی 

سەرەکییە.  پێوەری  کۆمەڵێک  چوارچێوەی  لە 

جەخت  دەرەکی  شیکاری  دیکەوە  الیەکی  لە 

دەرەکییانەی  هێزە  ئەو  و  ڕکابەرەکان  لەسەر 

براندی  لەسەر  کاریگەرییان  کە  ژینگە دەکات 

نەتەوەیی هەیە.

دەمانەوێت بۆ کوێ بڕۆین؟ 

بەرنامەدانانی سرتاتیژی

لە  بریتییە  سرتاتیژی  بەرنامەدانانی 

هەڵسەنگاندنە.  شیانی  کە  تایبەت  ئامانجی 

یەک  تەنها  کارانەی  ئەو  ژمارەی  دیارە  وەک 

لەبەرامبەر  بەاڵم  کەمە،  هەیە  ئامانجیان 

وەک  هەیە  ئامانجیان  چەندین  کۆمپانیاکان 

لە  پشک  باشرتکردنی  زۆرتر،  فرۆشتنی  قازانج، 

نەتەوەکانیش  داهێنان.  و  ڕیسککردن  بازاڕ، 

هەیە،  ئامانجیان  چەندین  شێوە  هەمان  بە 

سرتاتیژی  مۆدێلێکی  بناغەی  ئامانجانە  ئەم 

زۆر  کە  سرتاتیژیانە  لەو  یەکێک  دادەڕێژێت. 

)Ansoff( سوف  ئان  ماتریکسی  دێت،  بەکار 
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سرتاتیژی  پەرەپێدانی  تواناکانی  ڕێگەی  کە  ە 

بەپێی کاریگەرییەکانی بەرهەمهێنانی ئێستا و 

نوێ یان بازاڕەکانی ئێستا یان نوێ دادەڕێژێت. 

ئان  ماتریکیس  نەتەوەیی،  براندسازیی  لە 

سرتاتیژی  ڕێگەکانی  دۆزینەوەی  لە  سوف 

براندسازیی  چاالکییەکانی  چوارچێوەی  لە 

نەتەوەیی سوودی لێ وەرگرت.

چۆن دەتوانین بگەینە ئەو شوێنە؟ 

جێبەجێکردنی سرتاتیژی

و  شیکاری  سەرەتایی  قۆناغەکانی  لەدوای 

هەستیارترین  و  قۆناغ  دوایین  بەرنامەدانان، 

هەڵبژێردراوە.  سرتاتیژی  جێبەجێکردنی  قۆناغ؛ 

جێبەجێکردنی  لە  ئاڵنگاری  گەورەترین 

دڵنیایی،  کۆنرتۆڵی  لە  بریتییە  سرتاتیژی، 

ڕووبەڕووبوونەوە  بەڕێوەبردن،  زانستی 

و  پڕۆسەکان  داڕشتنی  گۆڕانکارییەکان،  لەگەڵ 

بەڕێوەبردنی  کۆنرتۆڵی  و  گونجاو  چوارچێوەی 

پەیوەندییەکانی ناوخۆیی و دەرەکییە. 

کیانێکی  وەک  کوردستان  هەرێمی 

تا  فیدراڵ،  عێراقی  چوارچێوەی  لە  سیاسی 

و  هەیە  خۆی  سەربەخۆیی  زۆر  ڕادەیەکی 

بپارێزێت.  خۆی  سەربەخۆیی  توانیویەتی 

ئازادی،  بەدەستهێنانی  بۆ  کورد  نەتەوەی 

قوربانی  و  دەکات  خەبات  زۆرە  سااڵنێکی 

نەتەوەیەک  گەورەترین  وەک  کورد  دەدات. 

کە خاوەن دەوڵەت و واڵتێکی سەربەخۆ نییە 

نارساوە.  ستەملێکراو  نەتەوەیەکی  وەک  و 

کە  کردووە  وای  سیاسییەكان  هاوکێشە  بەاڵم 

سەربەخۆیی،  ئامانجی  نەگاتە  کورد  نەتەوەی 

تەنها لە باشوور نەبێت کە هەرێمێک لە ساڵی 

پرسیارە  لە  یەکێک  هاتووە.  پێک  )١٩٩١(ەوە 

سەرەکییەکان ئەمەیە کە واڵتان چۆن دەڕواننە 

کوردستان؟ چ وێنەیەکیان لە خەیاڵدایە و چۆن 

ئەمەیە  دووەم  پرسیاری  تێدەگەن؟  کورد  لە 

کورد دەیەوێت چ وێنەیەک بۆ چ مەبەستێک 

بخوڵقێنێت؟ بۆ وەاڵمدانەوەی ئەم دوو پرسیارە، 

گشتگیر  سرتاتیژییەکی  بوونی  بە  پێویستامن 

ئەم  کوردستانە.  هەرێمی  حکومەتی  لەالیەن 

سرتاتیژییە وا دەکات باشرت و دروسترت وەاڵمی 

پرسیارەکان بدەینەوە و ڕێکارەکانی بدۆزینەوە. 

نەتەوەیی،  براندسازیی  مەبەستی  بە 

خەڵک  لەالیەن  کۆدەنگییەک  بە  پێویستامن 

و دەسەاڵت هەیە کە ببێتە هەوێنی بەرنامەی 

تاکالیەنە  بەرنامەیەکی  نەتەوەیی.  براندسازیی 

ناتوانێت سەرکەوتن بەدەست بێنێت و پێویستە 

بگرین.  بەرچاو  کاریگەرییەکانی  سەرجەم 

بێت  هەمووان  پەسەندی  کە  بەرنامەیەک 

بەرنامەیەکی  بدەن.  بۆ  هەوڵی  هەمووان  و 

براندسازیی  کە  هاوتەریب  و  یەکپارچە 

براندسازیی  و  شار  براندسازیی  دامەزراوەیی، 

کە  براندسازییەک  کرابێت.  وێنا  تێدا  نەتەوەیی 

بەرجەستە  کوردستان  هەرێمی  جیاوازییەکانی 

بکات و وێنەیەکی جیاواز بخوڵقێنێت. جیاوازییە 

براندێک  دەکات  وا  کە  سەرنجڕاکیشەکانە 

هەرێمی  لە  پێویستە  بۆیە  بێت،  سەرکەوتوو 

سەرەکیی  چەقی  ببێتە  جیاوازی  کوردستان 
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شارەکان،  کاتێک  نەتەوەیی.  براندسازیی 

هاوشێوەی  و...؛  زمان  پڕۆسەکان،  هێامکان، 

شوێنێکی دیکە بێت، براندسازی سەر ناکەوێت 

دەکات  وا  جیاوازییەکان  دێنێت.  شکست  و 

سەربەخۆیی زۆرتر بەدەست بێنین و وێنەیەکی 

وا  جیاوازە  وێنە  ئەم  بکەین.  پێشکەش  دیکە 

دەکات لە ئاستی ناوخۆیی و دەرەکی فۆرمێکی 

تازە ببەخشێتە هەرێمی کوردستان و سەرنجی 

شێوەیەک  بە  ڕابکێشێت،  خۆی  الی  بۆ  جیهان 

عێراق  چوارچێوەی  لە  کوردستان  هەرێمی  کە 

لەتەنیشت  عێراق  بەپێچەوانەوە  و  نەبیرنێت 

لە  پڕ  عێراقێکی  ببیرنێت،  کوردستان  هەرێمی 

ئارام،  هەرێمێکی  لەتەنیشت  ئاژاوە  و  کێشە 

سەقامگیر، ئازاد، پاک و... 

کاتی ئەوە هاتووە کە هەرێمی کوردستان 

بە  بکات  نەتەوەیی  براندسازیی  لەسەر  کار 

مەبەستی پەرەپێدان بە بواری سیاسی، ئابووری، 

وا  بەهێز  براندێکی  کۆمەاڵیەتی.  و  کولتووری 

دەکات لەم بوارانەدا بووژانەوەیەکی باش ڕوو 

بدات و گەشەیەکی بەرچاو ببیرنێت. پێویستە 

بەرجەستە  کورد  نەتەوەی  شارەوەکانی  دیوە 

بکرێت و کار بۆ ناساندنی بکرێت. بۆ منوونە 

براندسازی  مێژوو.  هونەر،  ئەدەبیات،  وەک: 

تێچوو نییە، بەڵکوو سەرمایەیەکە کە وزەیەکی 

ئێجگار زۆر دەبەخشێتە واڵت.

پەراوێزەکان:
1 Nation Branding

2  Dinni Keith

3  Edinburgh

4  Nye

5 Name

6  Stockholder

7  Delphi technique

8  De Chernatony, University of Birmingham

9  Differentiating

10  Jeff and Nebenzhal

11  Volff Olins

12  Idenity Consultant

13 Selection

14  Self-identification

سەرچاوەکان:
الله  نبی  ملی"،  "برندسازی  دينی،  كيت،   .١

دهقان، محمد پوررضا، حميد عليزاده، سبحان رشيفی 

سيگارودی، ١٣٩٥.

٢. كلر، آرون، رنی مرينو، دن والس، "فيزيك برند"، 

احمد ارژمند، سمن، ١٣٩٧.

سيد  دكرت  برند"،  هويت  "طراحی  آلينا،  ويلر،   .٣

مهدی جاللی، سيته، ١٣٩٢.

٤. ديويس، مليسا، "مبانی برندينگ"، الدن رضايی، 

فرهنگرسای مريدشتی، ١٣٩٤.

٥. بيكر، بيل، "برندسازی مقصد گردشگری"، علی 

صميمی، ساسان قاسمی، دنيی اقتصاد، ١٣٩٣.

برندينگ  در  "جستاری   ، خليل  پيشه،  جعفر   .٦

شهری"، انتشارات بازاريابی، ١٣٩٥.

الله  امني  برند"،  ريزی  "برنامه  لني،  كوين  كلر،   .٧

اسدی، انتشارات بازاريابی، ١٣٩٤.

رضا  محمد  شهری"،  "برندينگ  كيت،  دينی،   .٨

رستمی، نيلوفر، ١٣٩٢.

٩. گولدنر، چارلز آر، "شناخت صنعت گردشگری"، 

حميد رضغام بروجنی، مرتضی بذر افشان، حميد ايوبی 

يزدی، مهكامه، ١٣٩٢.
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توێژینەوەی وەرگێڕدراو
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سەرچاوە: ماڵپەڕی "العامل الجدید"وەرگێڕان: بارام سوبحیسەفا خەڵەف

 https://b2n.ir/p05614

دیسەمبەرى  لە  عێراقى  گەنجى  ژمارەیەك 

٢٠٢٠-دا كۆمەڵێك كارى هونەرییان منایش كرد 

ژینگەییەكانیان.  خەمە  لە  بوو  گوزارشت  كە 

لەسەر تابلۆیەك نووسیبوویان: "چیرت ئاسامنێىك 

ئەوەش  نییە"،  ئەستێرەمان  بە  نەخشێرناو 

ئاماژەیەىك كۆمەاڵیەتیى دەگمەن بوو بۆ قەیراىن 

گۆڕاىن كەشوهەوا كە هەڕەشە لە ژیانیان دەكات 

و لەمەودوا ئاسامىن عێراق تەپوتۆز و پیسكەرەكان 

قەیرانی ئاو و گۆڕانی کەش و هەوای عێراق
هۆکاری کۆچ و ناکۆکی نێوخۆیی
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ڕووبار  دوو  نێوان  واڵىت  چیرت  دایدەپۆشێت، 

وشكەساڵیى  لە  كە  نابارێت  لێ  زۆرى  بارانێىك 

پێشبینیكراو ڕزگارى بكات، ئەوەش دەبێتە هۆى 

تاروماركردىن كۆمەڵگا ناوچەییەكان و فرەجۆریى 

كولتوورى و زنجیرەكاىن بەرهەمهێناىن كشتوكاڵى، 

هەروەها لە سااڵىن داهاتوودا نیوەى عێراقییەكان 

ناچار بە كۆچكردن دەكات.

ئاو  بەردانەوەى  )٢٠٠٣(ەوە،  ساڵى  لەدواى 

بۆ عێراق بە شێوەیەىك خێرا بەرەو كەمبوونەوە 

ئێران  و  توركیا  كاتەوەى  لەو  ڕۆیشتووە، 

سەرچاوە  قۆرخكردىن  بە  كردووە  دەستیان 

هایدرۆلۆجییەكان بۆ خۆیان و عێراقیان لێ بێبەش 

كردووە. بەو هۆیەوە ڕووبەرە سەوزەكان كەمیان 

و  بوون  فراوان  بیابانییەكان  زەوییە  و  كردووە 

سەرانسەرى  لە   )SDS( خۆڵبارین  گەردەلووىل 

لە  ڕۆژ   )٢٢٠( بەرەو  و  كردووە  زیادیان  واڵتدا 

ساڵدا درێژ دەبێتەوە، بە جۆرێك تێكڕاى خۆڵبارین 

بە نزیكەى )٨٠ ملم/م٢/مانگانە( دەخەمڵێرنێت، 

لە كاتێكدا تێكڕاى بارانبارین زۆر لە خۆڵبارینەكە 

كەمرتە.

كە  ئێران  ڕۆژئاواى  و  باشوور  ناوچەى 

چاالكرتین  بە  عەرەبە،  دانیشتوواىن  زۆرینەى 

ئەمەش  دادەنرێت،  بەهێز  خۆڵباراىن  ناوچەى 

بردە  پەنایان  ئەوێ  ئەوەى دەسەاڵتداراىن  دواى 

بەر وشككردىن ڕووبار و چەمەكان كە دەڕژێنە 

ئاو و  بۆ قۆرخكردىن  عێراقەوە، وەكوو هەوڵێك 

گۆڕینى بۆ ئامرازێىك سیاىس. لە ماوەى دە ساڵى 

نێودەوڵەتییەكان  ژینگەییە  ڕوانگە  داهاتوودا، 

بارین  مل  و  خۆڵ  شەپۆلەكاىن  دەكەن  پێشبینى 

زۆرینەى  و  گەردەلوول   )٣٠٠( بگاتە   )SDS(

خۆڵبارینە  چاالكبووىن  ئەم  بگرێتەوە.  عێراق 

وێرانكەرە لە باریدایە كۆتایى بە ژیاىن كشتوكاڵى 

و گردبوونەوەكاىن دانیشتووان بهێنێت.

پیسبوون؛ وشكەساڵى خێراتر دەكات

سایەى  لە  و  مێژووییەوە  ڕووى  لە  عێراق 

كە  فوڕاتەوە  و  دیجلە  ڕووبارى  هەردوو 

دەكەونە ئەم واڵتەوە، هەروەها بە هۆى تۆڕى 

كەناڵەكان و چەم و دەریاچە بچووك و لقەكانیان 

سێیەىك  نزیكەى  كردووە  وای  شارەكاندا،  لە 

دانیشتوواىن لە گوندەكاندا بژین، سێ بەشەكەى 

دیكەش لە شارەكاندا خڕ ببنەوە. بە وشكبووىن 

بەهایەىك  هیچ  مێژوویى  بووىن  ئاو،  تۆڕەكاىن 

نامێنێت. هەروەها بە هۆى ملمالنێى ژینگەیى 

توندبووىن  و  سەرچاوەكان  كەمبوونەوەى  و 

واڵت  یەكپارچەیى  كەشوهەوا،  گۆڕانكارییەكاىن 

"ڕیزبەندیى  ڕووپێوییەكاىن  هەڵدەوەشێتەوە. 

دەگمەنە  ئاستە  لە  عێراقى  ئاو"،  بەفیڕۆداىن 

كۆى  لە  داناوە  خاڵ   )٣.٧( بە  مەترسیدارەكان 

خاڵ.  پێنج  دەگاتە  كە  ڕیزبەندییەكە  خاڵەكاىن 

 )٤.٦( دەگاتە  ئاستەكە   )٢٠٤٠( لە  كاتێكدا  لە 

و  سووتێنەر  خۆرێىك  و  وشك  تەواو  واتە  خاڵ، 

ژینگەیەىك مەترسیدار.

بەوەدا  دان  حكومییەكان  ژینگەییە  ئاماژە 

نانێت كە عێراق بەشدارە لە كێشەى گەرمبووىن 

ئەوەى  پێچەوانەى  بە  جیهاندا،  هەواى 

كە  دەیڵێت   )IEA( وزە  نێودەوڵەتیى  ئاژانىس 
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)٪٨( نزیكەى  دەرپەڕاندىن  لە  بەرپرسە  عێراق 

كە  میسان  گازى  جیهانیى  دەرهاویشتنى  ی 

غازدا.  و  نەوت  لە  وەبەرهێنانە  دەرهاویشتەى 

و  كارایە  زۆر  ژینگەیی  پیسكەرێىك  میسان 

قەتیسبووىن  )٢٥٪(ی  گلدانەوەى  لە  بەرپرسە 

گەرماى جیهان، بە بڕى )٨٣( جار زیاتر لە هەر 

گل  گەرما  دیكە  گەرمكەرەوەى  پیسكەرێىك 

دەداتەوە.

پاك  شێوەیەىك  بە  پەترۆڵ  ئەوەى  هۆى  بە 

میسان  هەورى  پەڵە  جار  زۆر  دەرناهێرنێت، 

مانگى  لە  دەبیرنێت.  عێراقەوە  ئاسامىن  بە 

 "Kayrros" كۆمپانیاى  ٢٠٢١-دا،  تەممووزى 

مانگە  داتاكاىن  و  پاریسە  لە  بارەگاكەى  كە 

ئەورووپا  گەردوونیى  ئاژانىس  بۆ  دەستكردەكان 

بۆ بەدواداچووىن دەرهاویشتەكان شی دەكاتەوە، 

بەسڕە  ڕۆژئاواى  لە  كێڵگەیەك  كرد  ئاشكراى 

میسان  كاتژمێرێكدا  لە  تۆن   )٧٣( تێكڕاى  بە 

دەردەدات. لەناوەڕاستى مانگى حوزەیراندا، دوو 

دەرهاویشتنى دیكەى میسان هەبووە بە نیوەى 

مەوداى نێوان بەسڕە و بەغداد، بە تێكڕاى )١٨١ 

و ١٩٧( تۆن لە كاتژمێرێكدا. وەكوو بۆچوونێىك 

نزیككراوەیى واتە دەرهاویشتنى )١٨٠( تۆن لە 

میسان لە كاتژمێرێكدا، یەكسانە بە گلدانەوەى 

زیاتر  سااڵنەى  دەرهاویشتنى  ناوەندى  گەرمیى 

لە )٢٠٠( هەزار ئۆتۆمبێل لە بەریتانیا، بەگوێرەى 

لێدوانێكی بلۆمبێرگ لەسەر ڕووداوەكە.

وەزارەىت ژینگە جەخت دەكاتەوە كە واڵت 

توندەكاىن  گۆڕانكارییە  ناوجەرگەى  كەوتووەتە 

داهاتوودا  دەیەى  دوو  ماوەى  لە  دیاردەكەوە، 

بە  عێراق.  ژینگەى  خاپووربووىن  هۆى  دەبێتە 

گەرما،  پلەكاىن  بێئەندازەى  زیادبووىن  هۆى 

ئاوى  كەمبوونەوەى  بارانبارین،  كەمبوونەوەى 

توندبووىن  وشكەساڵى،  ژێرزەوى،  و  سەرزەوى 

بەبیابانبوون،  خۆاڵوییەكان،  گەردەلوولە  ئاستى 

ژینگەیى،  هەمەچەشنیى  نەماىن  خاك،  ڕاماڵراىن 

نەبێت.  ژیان  شیاوى  دێت  لێ  وای  واڵت 

ڕووبەرە  لە  پاشەكشە  واتە  هەمووى  ئەمەش 

كشتوكاڵییەكان و داڕووخاىن زنجیرەكاىن ئاسایىش 

مرۆییە  چاالكییە  لەگەڵ  هاوتەریبە  كە  خۆراك، 

كەمكردنەوەى  ئامانجى  بە  زیانبەخشەكان، 

لێكەوتەكاىن هەڵگەڕانەوەى كەشوهەوا.

گەرما؛ ساماىن ئاوى بەفیڕۆ دەدات

عێراق زیاتر لە )٦٣٪(ی سەرچاوە ئاوییەكاىن 

ئەوەى  بەبێ  دەبات،  بەكار  كشتوكاڵدا  لە 

بەروبوومەكان  لە  ناوخۆییەكاىن  پێداویستییە 

دابین بكات، بەزۆرى پشت بە هاوردەى دەرەىك 

دەبەستێت. ئەمەش ماناى وایە بەهاى بەفیڕۆداىن 

ئاو، بەرامبەر بە زیادبووىن بەرهەم نییە.

لە  ئاودێرى  و  كشتوكاڵ  لیژنەى  سەرۆىك 

جەخت  شەممەرى،  سەالم  عێراق،  پەرلەماىن 

لە  كشتوكاڵى  "تەكنەلۆژیاى  دەكاتەوە  لەوە 

عێراقدا سەرەتاییە، چونكە وەزارەتەكاىن كشتوكاڵ 

كەمكردنەوەى  پێناوى  لە  ئاو  سەرچاوەكاىن  و 

هاوچەرخەكاىن  تەكنەلۆژیا  ئاو،  بەفیڕۆداىن 

زیادبووىن  لەگەڵ  بۆیە  ناهێنن،  بەكار  ئاودێرى 

بەفیڕۆدانێىك  كشتوكاڵیدا،  بەروبوومى 
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كشتوكاڵییە  دەوڵەتە  لە  هەیە.  ئاومان  گەورەى 

پێشكەوتووەكاندا، بەرهەمى یەك دۆنم دەگاتە 

تەنها  عێراقدا  لە  كاتێكدا  لە  تۆن،  ملیۆن   )٢.٥(

)٣٥٠( كیلۆیە".

عێراق ڕووبەرە كشتوكاڵییەكاىن لەسەر بنەماى 

"دۆنم" دەپێوێت، ئەوەش ئامرازێىك پێوانەكاریى 

یەكسانە  عێراق  لە  دۆنم  یەك  عوسامنییەكانە. 

بە )٢٥٠٠( مەترى چوارگۆشە، واتە گەورەترە لە 

تێكڕاى سووریا و لوبنان و فەڵەستین و ئوردن، 

چونكە لەوێ دۆمنێك هەزار مەترى چوارگۆشەیە.

لە  نێودەوڵەىت،  بانىك  داتاكاىن  بەگوێرەى 

كۆبەرهەمى  )٤٪(ی  نزیكەى  كشتوكاڵ  عێراق 

ڕێژەى  بە  دەهێنێت،  پێك   )GDP( ناوخۆیى 

لە  زۆرینەى  و  بەشدارە  كاردا  بازاڕى  لە   )٪٢٠(

كەشوهەوا  كارتێكەریى  هۆى  بە  گوندەكاندایە. 

ناكۆكییە  توندبوونەوەى  و  ئاو  و كەمبوونەوەى 

چەكدارییەكانەوە، لە ساڵى )٢٠١٤(ەوە بە ڕێژەى 

كردووە.  كەمی  كشتوكاڵى  بەرهەمى  )٤٠٪(ی 

خەماڵندنەكان ئاماژە بەوە دەكەن پێش ئەو ساڵە، 

بووە  توانایاندا  لە  عێراق  جووتیاراىن  بەىش  سێ 

سێ  دواى  بەاڵم  ئاودێرى،  سەرچاوەكاىن  بگەنە 

ساڵ )وەزرى ٢٠١٧-٢٠١٨( ڕێژەكە دابەزیوە بۆ 

تەنها )٢٠٪(. بەپێى خەماڵندنەكاىن حكومەتیش، 

)٧٥٪(ی  لەدەستداىن  هۆى  بووەتە  دۆخە  ئەو 

ساماىن ئاژەڵى وەكوو مەڕ و بزن و گامێش.

عێراق  كشتوكاڵ،  بەفیڕۆچووىن  سەربارى 

هۆى  بە  بەهەڵمبووندا  دەرەنجامى  لە  سااڵنە 

نزیكەى  گەرماوە،  پلەكاىن  بەرزبوونەوەى 

دەدات،  لەدەست  گلدراوەى  ئاوى  )١٤.٧٪(ی 

ئەمەش ڕێژەیەىك بەرزە بە بەروارود بە تێكڕاى 

سەرسار  دەریاچەى  دیكە.  بەكاربردنەكاىن 

لە  رسوشتییە  ئاوى  كۆگاى  گەورەترین  كە 

لە  زیاتر  بەهەڵمبوونەوە  هۆى  بە  عێراقدا، 

دەڕوات.  بەفیڕۆ  گلدراوەكەى  ئاوە  )٥٠٪(ی 

گەورەترین  كە  هۆڕەكانە  ناوچەى  چى  هەر 

شێدارى  زەویى  و  رسوشتى  ئاوى  تەختایى 

كەلەپوورییە لە ڕۆژهەاڵىت ناڤین، بەهەڵمبوون 

لە  چوارگۆشە  مەترى   )٧٥( نزیكەى  ڕۆژانە 

چركەیەكدا ئاوەكەى بەفیڕۆ دەدات. بەگوێرەى 

شیوخ  سوق  قەزاى  خۆجێیەتیى  كارگێڕیى 

٢٠١٧دا  هاوینى  لە  تەنها  نارسیە(،  )باشوورى 

بەرزبوونەوەى  و  بەهەڵمبوون  دەرەنجامى  لە 

پلەكاىن گەرما، بەفیڕۆچوونەكەى بە )٤.٥( ملیار 

مەترى چوارگۆشە خەمڵێرناوە.

گەرما  پلەكاىن  بەردەوامى  بەرزبوونەوەى 

جیهانییەكاىن  گۆڕانكارییە  هۆى  بە  عێراق،  لە 

كەشوهەوا و نەبووىن ڕووپۆىش سەوزایى ناوچەیى 

و نەبووىن چارەسەرى حكومى، بە شێوەیەىك كارا 

بەشدار  ئاوییەكاندا  كەمبوونەوەى سەرچاوە  لە 

بووە.

 ،"IPCC" تۆقێنەرى   ڕاپۆرتێىك  بەگوێرەى 

پێشبینى دەكریت بەرزبوونەوەى پلەكاىن گەرما 

لە عێراقدا لە ماوەى سااڵىن داهاتوودا بە تێكڕاى 

تێكڕاى  لە  بەرزتر  واتە  بێت،  پلەى سەدى  دوو 

بەرزبوونەوەى پلەى گەرماى گۆى زەوى كە بە 

)١.٥( پلە خەمڵێرناوە.
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لە  گەرما  پلەكاىن  هاویناندا  لە  جار  زۆر 

عێراقدا )٥٣( پلەى سەدى تێدەپەڕێنن، بەتایبەىت 

لە ناوچەكاىن باشووردا كە بەرهەمهێنەرى نەوتن، 

ئەوەش دەبێتە هۆى لەناوبردىن داچێرناوەكان و 

گامێش و كوشتنى هەمەجۆرى ئیكۆلۆژى لە ئاوى 

هۆڕەكاندا. هەروەها بە هۆى ژەهراویبووىن ئاوى 

نزیكەى )١٤٠(  لە هاوینى ٢٠١٨دا،  خواردنەوە 

لە شارى بەسڕە ژەهراوى بوون.  هەزار هاواڵىت 

دەبێتە  سااڵنە  بەتینە  گەرما  ئەو  لەوەى  جگە 

ئاگركەوتنەوە،  ڕووداوەكاىن  زیادبووىن  هۆى 

بە جۆرێك بەپێى تۆمارى فەرمى لە ماوەى دە 

)٢٦( هەزار  نزیكەى  ڕابردووى ٢٠٢١دا،  مانگى 

ڕووداوى ئاگركەوتنەوە تۆمار كراوە.

مردىن ناوچەى كەلەپوورى جیهاىن

گامێش ئاژەڵێىك گەورەی وشكانییە، یەكێكە 

لە گرنگرتین سامانە دەگمەنەكان كە دانیشتوواىن 

ئێستادا  لە  بەاڵم  دەكرێتەوە،  پێ جیا  هۆڕەكاىن 

پلەكاىن  بەرزبوونەوەى ڕێژەى خوێ و  بە هۆى 

گەرماوە، لە لێوارى لەناوچووىن ئەو ئاژەڵەین بۆ 

نەماون.  زۆریان  ژمارەیەىك  ئێستا  تا  و  هەمیشە 

ژمارەى  حكومەت،  ئامارى  دوایین  بەگوێرەى 

گامێش لە عێراقدا لە )١.٢( ملیۆنەوە بۆ كەمرت لە 

)٢٠٠( هەزار كەم بووەتەوە.

پێناوى  لە  تێدەكۆشێ  زووەوە  لە  عێراق 

لیستى  لەسەر  هۆڕەكان  ناوچەى  تۆماركردىن 

كەلەپوورى جیهاىن و لە ساڵى ٢٠١٦دا ئەوە كرا، 

بێت  نەرم  ئامرازێىك  تەنها  ئەوە  لەوانەیە  بەاڵم 

بۆ  زیاتر  ئاوى  بەردانەوەى  مسۆگەركردىن  بۆ 

پاراستنى ئەو ناوچە شوێنەوارییە لە لەناوچوون، 

لەسەر  ئێستا  دێرینە  ناوچە هەرە  ئەو  دیارە  وا 

كەنارى مردنە.

ڕاوێژكار  ئەسەدى؛  جاسم  د.  وتەى  بە 

بە  تایبەتە  كە  عێراق  رسوشتى  ڕێكخراوى  لە 

ژینگەى هۆڕەكان، ڕێژەى بەخوێبوون لە ناوچە 

جیاوازەكاىن هۆڕەكاندا گەیشتووەتە )١٢( هەزار 

"ئاستێىك  ئەوەش  ملیۆنێكدا،  لە  بەش   )٦٠٠( و 

مەترسیدارى پیسبووىن لەناوبەرە لە دەرەنجامى 

"تۆماركردىن  هۆى  بووەتە  كە  وشكەساڵیدا"، 

لە  ناوچەكە  دانیشتوواىن  بەرفراواىن  كۆچێىك 

لەسەر  گامێشیش  ئاژەڵى  ناوەڕاست،  هۆڕەكاىن 

كەنارى لەناوچوونە".

زەمینلەرزەكان بە هۆى وشكەساڵییەوەیە

زەمینلەرزە و لەرە گەڕاوەكان كە لە ماوەى 

لە  هەژاندووە،  عێراقى  ڕابردوودا  ساڵى  دوو 

وای  زەوییە،  چینەكاىن  تێكچووىن  دەرەنجامى 

ئاستێىك  "بۆ  دەریاكان  و  بیر  ئەمبارى  كردووە 

دابەزینى خێراى  داببەزێت"، وەكوو  مەترسیدار 

لە  مێژوویى  ساوەى  دەریاچەى  ئاوى  ڕێژەى 

ڕۆژئاواى  )باشوورى  موسەننا  پارێزگاى  بیاباىن 

عێراق(، دەریاچەكە دەستی كردووە بە وشكبوون 

كە دابینكەرى ئاوى ژێرزەوییە و لەژێر ناوچەى 

ڕۆژئاوا درێژ دەبێتەوە.

یوسف  موسەننا؛  ژینگەی  بەڕێوەبەرى 

"ساوە"  لە  ئاو  كەمبوونەوەى  جەبار،  سەوادى 

بوونەتە  "زەمینلەرزەكان  كە  دەكاتەوە  شی  وا 

هۆى داخستنى كەناڵەكان و ئاوەڕۆى ژێرزەوى 
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ئاوى  سەرچاوەى  كە  ئاوییەكان  چاوگە  و 

بە  "بەهەڵمبوون  سەربارى  دەریاچەكەن"، 

گەرماوە"،  پلەكاىن  زۆرى  بەرزبوونەوەى  هۆى 

بۆیە "دەریاچەكە لە ئێستادا ئەگەرى وشكبووىن 

تەواوەتیى هەیە".

ساوە  دەریاچەى  كە  موسەننا  پارێزگاى 

دەكەوێتە دەوروبەریەوە، گرفتارى كەمئاوییەىك 

درێژخایەنە، لەبەر ئەوەى زۆرینەى دانیشتوواىن 

دەبەسنت،  كشتوكاڵ  بە  پشت  ناوچەكە 

كەمبوونەوەى ئاو وای لێ كردوون بكەونە ژێر 

هێڵى هەژاریى نیشتامنییەوە، بۆیە كۆمەڵێك لە 

جێهێشتنى  بە  كردووە  دەستیان  الدێنشینەكان 

ناوچەكە، بە جۆرێك دواى ئەوەى )٢٢( شوێنى 

پاریزگاكە تۆمار كرا كە گرفتى كەمئاوییان هەیە 

زۆر  ڕووى كشتوكاڵییەوە  لە  كە  ناوچانەى  لەو 

خێزان   )١٣٢( ٢٠١٩دا  ساڵى  لە  تەنها  چاالكن، 

ناوچەكەیان بەجێ هێشتووە.

موسەننا؛  پارێزگاى  بارەیەوە  لەو 

ساڵە  دە  "ماوەى  دەڵێت:  مەنفى  ئەحمەد 

بۆیە  بووین،  كەمباراىن  و  وشكەساڵى  گرفتارى 

ئەوەى  لەبەر  بوون.  بێكار  جووتیارەكامنان 

دەوڵەت سەركەوتوو نەبووە لە دابینكردىن ئاوى 

نەخوێندەوارى  و  هەژارى  ڕێژەى  پێویست، 

گەیشتووەتە  هەژارى  ڕێژەى  هەڵكشاوە، 

)٥٢٪(، ئەوەش بەرزترین ڕێژەى نێو پارێزگاكاىن 

پالندانان  وەزارەىت  نووسینگەى  بەاڵم  عێراقە." 

ڕێژەى  دەكات  بەوە  ئاماژە  موسەننا،  لە 

لە   ،)٪٧٥( گەیشتووەتە  گوندنشینان  بێكاریى 

لەگەڵ   ،)٪٢٣( گەیشتووەتە  شاردا  لە  كاتێكدا 

بەرزبوونەوەى تێكڕاى قەبارەى یەك خێزان لە 

پارێزگاكەدا كە دەگاتە هەشت كەس.

هەڵكشاىن كۆچ لە ژینگەیەىك داڕووخاودا

بۆ یەكەم جار و لە سەرەتاى ساڵى )٢٠٢٠(

 )IOM( نێودەوڵەىت  كۆچى  ڕێكخراوى  ەوە، 

زۆربووىن  بۆ  بەدواداچوون  و  چاودێرى  كە 

هۆى  بە  دەكات  عێراقدا  لە  ناوخۆیى  كۆچى 

بە  كردووە  دەستی  ناكۆكییە چەكدارییەكانەوە، 

باڵوكردنەوەى ڕاپۆرت و زانیارى لە بارەى كۆچەوە 

و  كەشوهەوا  گۆڕانكارییەكاىن  بەرمەبناى  كە 

ناوچەكاىن  لە  بەتایبەىت  ئاوە،  كەمبوونەوەى 

ناوەڕاست و باشوورى عێراقدا.

جەخت لەوە كراوەتەوە لە ساڵى ٢٠١٩دا بە 

هۆى كەمبوونەوەى ئاو و بەرزبوونەوەى ئاستى 

گوازراوەكان  نەخۆشییە  باڵوبوونەوەى  و  خوێ 

لە ڕێگەى ئاوەوە لە )١٤٥( ناوچەدا، )٢١.٣١٤( 

باشوورى  و  ناوەڕاست  پارێزگاى  نۆ  لە  كەس 

ئاوارەبووىن  لەوەش،  بەر  بوون.  ئاوارە  عێراقەوە 

بیست هەزار كەس لە كۆمەڵگە كشتوكاڵییەكان 

كاتێكدا  لە  كرابوو،  تۆمار  )٢٠١٢(دا  ساڵى  لە 

ڕێكخراوى یونسكۆ جەخت لەوە دەكاتەوە زیاتر 

باكوورى  دانیشتوواىن  لە  كەس  هەزار  سەد  لە 

عێراق بە هۆى كەمبوونەوەى ئاو لەنێوان سااڵىن 

)٢٠٠٥ و ٢٠٠٩(دا گوندەكانیان بەجێ هێشتووە.

لەناوچووىن  و  ئاو  كەمبوونەوەى  هۆى  بە 

داچێرناوەكانیان كە لەسەرى دەژین، دانیشتوواىن 

ڕۆژهەاڵت(  )باكوورى  دیالە  لە  گوند  ژمارەیەك 
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ئامادەن بۆ جێهێشتنى زەوییەكانیان كە چەندین 

نەوەیە لەسەرى دەژین، هاوشێوەى دانیشتوواىن 

)باشوورى  واست  پارێزگاى  لە  دیكە  گوندەكاىن 

دوورە(،  دیالەوە  لە  كیلۆمەتر  سەد  كە  ڕۆژئاوا 

بەجێ  گامێشیان  بەخێوكردىن  و  كشتوكاڵ 

پارێزگاكاىن  گوندەكاىن  لە  دۆخەكە  هێشتووە، 

زیقار و میسانیش هاوشێوەیە.

كشتوكاڵیى  هێڵێىك  پارێزگایە  چوار  ئەو 

پێك  دیجلەدا  ڕووبارى  لێوارى  بە  درێژ 

دەهێنن، لە ڕۆژهەاڵتەوە بە زەوییەكاىن ئێران 

كە ڕووبارەكان و سەرچاوەكاىن  گەمارۆ دراون 

لێوە  هۆڕەكاىن  و  ڕووبارەكە  ئاوى  دابینكردىن 

هەڵدەقوڵێن.

ڕۆژهەاڵت(  )باشوورى  میسان  پارێزگاى 

بە  بەكۆمەڵ  كۆچى  و  وشكەساڵى  ڕووى  لە 

بەرزترین  دادەنرێت،  ناوچە  زیامنەندترین 

كراوە.  تۆمار  گوندەكاىن  لە  وشكەساڵى  ڕێژەى 

لە   ،"DTM" پۆلێنبەندییەكاىن  بەگوێرەى 

زیانلێكەوتوو كۆچكردىن  ناوچەى  میسان )٥٨( 

پارێزگایە  ئەو  دانیشتوواىن  كراوە.  تۆمار  تێدا 

لەسەر  نیشتەجێ  جووتیاراىن  لە  تێكەڵەیەكن 

ماىس،  ڕاوچییاىن  كشتوكاڵییەكان،  زەوییە 

بەخێوكەراىن گامێش كە لە هۆڕەكاندا دەژین، 

ئاستى  دابەزینى  لە  دەكەن  سكااڵ  هەموویان 

ئەو ئاوەى پێیان دەگات، سەربارى پیسییەكەى.

سامل گەنجێكە و پیشەى ڕاوكردىن ماسییە لە 

دەوڵەتانەى  ئەو  دەپرسێت:  میسان،  هۆڕەكاىن 

دەوێت،  عێراقیان  نەوىت  ئاوەكەن؛  خاوەىن 

ئێمەش واڵتێىك نەوتیین، بەاڵم وەكوو هاواڵتیان 

هیچ لێى سوودمەند نەبووین و ژیامنان لەسەر 

ئاو وەستاوە، ئیدى بۆچى حكومەت لەبەرانبەر 

بەبێ  دەڵێت:  ناداتێ؟ هەروەها  نەوتیان  ئاودا؛ 

ئاو ژیامنان نابێت.

كەمبوونەوەى  كە  هەیە  ئەوە  مەترسیى 

كۆمەڵەى  دێرینرتین  دیارنەماىن  هۆى  ببێتە  ئاو 

ئایینى لە دانیشتوواىن عێراق. سابیئەى مەنداىئ 

واڵتدا  لە  كەمینەن  دەگمەنرتین  و  بچووكرتین 

ئێستادا  لە  نیشتەجێن،  میسان  و  بەسڕە  لە  و 

كەشوهەواوە  گۆڕانكارییەكاىن  هۆى  بە 

ئەو  ڕیشەى  لەسەرە.  لەناوچوونیان  هەڕەشەى 

كۆمەڵەیە دەگەڕێتەوە بۆ "یۆحەنا مەعمەدان"، 

پشتبەستنیان بە ئاوى زۆر؛ پشتبەستنێىك پیرۆزە، 

لە ئایینەكەیاندا مەرجى ئەوە دانراوە كە دەبێت 

ئاوەكە سازگار و هەڵقواڵو هەبێت. بە وشكبووىن 

كەمینە  ئەو  خۆڕاگرەى  كەمە  ئەو  ڕووبارەكان، 

بۆ  كۆچكردن  بەر  بەرنە  پەنا  ناچارن  دەگمەنە 

دەرەوەى واڵت.

توێژەر و كەسایەتییەىك  د. قەیس سەعدى؛ 

ڕایەڵەى  سەرۆىك  پایەبەرزە،  مەندائیى 

"ئەو  دەڵێت:  ئەڵامنیا،  لە  مەندائییەكانە 

هەزار  شەش  ماونەتەوە؛  عێراق  لە  ژمارەیەى 

سابیئە  ژمارەى  )١٠٪(ی  واتە  تێناپەڕێنن،  كەس 

عێراقییەكان لە سەرانسەرى جیهاندا".

كەریم حەتاب؛ سەرۆىك یەكێتیى جووتیاراىن 

میسان، هاوڕایە لەگەڵ سامل گەنجەكەى هۆڕەكان 

هۆڕەكاندا  لە  ماسییەكان  "تەنانەت  دەڵێت:  و 
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خۆیان دەكوژن... ساماىن ئاژەڵ كۆتایى هاتووە، 

جووتیاران  بۆچى  ئیدى  نییە،  پێویست  ئاوى 

مبێننەوە؟  مردوودا  زەوییەىك  لە  ڕاوچییان  و 

لە  شارەكان،  بەرەو  كردووە  كۆچیان  زۆرینەیان 

لەدواى  ڕۆژ  لێرە  بێكارى  نییە،  كار  شارەكانیش 

ڕۆژ پەرە دەسێنێت".

كۆچى  تۆماركردىن  سەنتەرى  لە  هەریەكە 

پەنابەراىن  ئەنجوومەىن  )IDMC(و  ناوخۆیى  

نەرویجی )NRC( ، لە ڕاپۆرتێىك فریاگوزارییاندا 

تێكۆشەرانە  ئەو  ناوى  تۆماركردىن  پێشنیارى 

باشووردا  پارێزگاكەى  سێ  هەر  لە  كە  دەكەن 

)بەسڕە، میسان، زیقار( سوورن لەسەر مانەوەیان 

لە زەوییەكانیاندا، هەر چەندە دووچارى كەمیى 

كەشوهەوا  گۆڕانكاریى  لێكەوتەكاىن  و  ئاو 

بە  كەسانەى  ئەو  ناوى  ڕاپۆرتەكە  هاتوون. 

"Stayees" هێناوە، كە دەكرێت زیاتر بە ماناى 

بدرێتەوە.  لێك  "نیشتەجێ"  لە  وەك  "خۆڕاگر" 

ئەمەش ئاماژەیەكە كە كێشەكە ڕوو لە زیادبوونە 

لەوێ  دەكات،  خێزان  یەكەى  لە  هەڕەشە  و 

چەندین خێزان هەن بەتەواوى هەڵوەشاونەتەوە 

بوون،  دابەش  "Stayees"دا  و   ئاوارە  لەنێوان  و 

ئەو دۆخەش بۆ ئایندە مەترسیى كۆمەاڵیەتیى لێ 

دەكەوێتەوە.

گۆڕاىن كەشوهەوا، 

دوورخستنەوەى دیمۆگراىف بەهێز دەكات

دەكەوێتە  كە  دیالە  پارێزگاى  دەكرێت 

ڕۆژهەاڵت(،  )باكوورى  ئێران  سنوورى  سەر 

گۆڕاىن  هۆكارەكاىن  كە  دیكە  منوونەیەىك  ببێتە 

كۆ  پێكەوە  ئاوى  گەمارۆداىن  و  كەشوهەوا 

حەوزێىك  خاوەىن  ناوچەیە  ئەو  بكاتەوە، 

ڕووى  لە  ئێستا  بەاڵم  بەپیتە،  كشتوكاڵیى 

ژینگەییەوە وێران بووە، ئێران ڕووبارى سیرواىن 

دیالە  ڕووبارى  بە  ناوچەكەدا  )لە  گرتووەتەوە 

و  شارەكە  ئاوى  سەرچاوەى  كە  دەبرێت(  ناو 

بێستانەكاىن بوو.

هۆبەى  سەرۆىك  عەبدوللەتیف  حەیدەر 

لە  "وشكەساڵى  دەڵێت:  بەعقوبە،  كشتوكاڵیى 

پلەى سەدیى  پەنجا  پلەى گەرماوە كە  سایەى 

تێپەڕاندووە؛ زیاىن زۆر بێشومارى هەبووە، بەو 

بەهێزى  تینى  هۆى  بە  داچێرناوەكان  هۆیەوە 

خۆرەوە وشك بوونەتەوە و ڕووپۆىش دەرەىك و 

سەرەوەى دار و ڕووەكەكان سووتاون".

هەنووكە دەیان گوند لە پارێزگاكەدا وێران 

كەمئاوى  گرفتارى  دانیشتووانەكەى  بوون، 

داچێرناوەكانیان  مردىن  و  بەبیابانبوون  و 

جووتیارێىك  ساڵ(،   ٥٥( محەمەد  باوىك  بوون. 

لە  یەكێكە  كە  "ئەمیلەح"ە  گوندى  دێرینى 

كە  مەنسوریە  شارۆچكەى  گوندەكەى   )٢٥(

بەجێهێشتنى،  بۆ  ئامادەن  دانیشتووانەكەى 

نالەبارى ئەوێ بەم جۆرە دەگێڕێتەوە:  دۆخى 

"چەمەكان تەواو وشك بوون، ئاومان نییە نە بۆ 

ئاوداىن زەوییەكان و نە بۆ بەكارهێناىن خۆمان، 

دەبەستین  بیرەكان  ئاوى  بە  پشت  تەنها 

لەوەش  جەخت  خراپن".  زۆر  و  سوێرن  كە 

دەكاتەوە هەموو دانیشتوواىن گوندەكە ناچارن 

كۆچ بكەن و ئاوارەى ناوچەكاىن دیكە بنب.
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وشكبووىن  هۆى  دەبێتە  كشتوكاڵى  كۆچى 

بێستانەكان و فرۆشتنیان، تاوەكوو ببنە زەوییەىك 

ڕووتەن. ئێستاش ئەوە لە هەموو عێراقدا باڵوە، 

واتە زیاتر كەمبوونەوەى ڕووبەرە سەوزەكان كە 

خێرایى داڕووخاىن ئاوهەوا و بەرزبوونەوەى گەرما 

كەم دەكەنەوە. بەرپرساىن ناوچەیى لە دیالە بنیاد 

دەیبینن،  گوندەكان  دانیشتوواىن  ئەوەى  لەسەر 

بەئەنقەست  فیدراڵى  حكومەىت  وایە  بڕوایان 

بكات  ناچاریان  تاوەكوو  كردوون،  فەرامۆىش 

دیمۆگراىف  گۆڕینى  پێناوى  لە  لەسەر كۆچكردن 

لە ئایندەدا، هەروەها بۆ گۆڕینى هەمەجۆریى 

ڕۆژهەاڵىت  ناوچەكاىن  دانیشتوواىن  كولتوورى 

دیالە كە لەگەڵ ئێراندا هاوسنوورن.

بەسەربازیكردن و توندوتیژیى 

ئاوهەوا و چەكدارى

حكومەىت فیدراڵى لە بەغدا لە بەڵگەنامەى 

دان  )٢٠١٨-٢٠٢٢(دا  نیشتامىن  گەشەپێداىن 

بەوەدا دەنێت كە عێراق لە چوارچێوەى "بازنەى 

پەیوەندییە نەرێنییە دووالیەنەكاىن نێوان ژینگە 

بەگوێرەى  ماوەتەوە.  چەكداری"دا  ناكۆكیى  و 

بەڵگەنامەكەى حكومەت، لە كۆتاییدا "ئەو دۆخە 

دەبێتە هۆى پیسبووىن ژینگە و زیاىن كوشندەى 

دەبێت و كاریگەریى لەسەر ئابوورى و كۆمەڵگا 

و تاكەكەس دەبێت".

وەكوو  ئاو  و  ناوچەیى  ژینگەى  وێرانكردىن 

لە  چەكدارى  ناكۆكیى  چەكەكاىن  لە  یەكێك 

لەالیەن  بەتایبەىت  دەهێرنێت،  بەكار  عێراقدا 

ئاو  زۆروزەوەندى  بڕێىك  داعشەوە،  ڕێكخراوى 

بە شێوەى الفاوى دەستكرد بەهەدەر دەدرێت، 

لەناو  كشتوكاڵى  گەورەى  ڕووبەرى  هۆیەوە  بە 

لەناو  سوود  بەبێ  ئەمباركراو  ئاوى  و  دەچن 

دەچێت. وشكەساڵیى ناوچەكاىن بەغدا تا شارى 

موسڵى گرتووەتەوە، تاوەكوو ساڵى ٢٠١٨ زەوییە 

بەم  كردووەتەوە.  كەم  نیوە  بۆ  كشتوكاڵییەكاىن 

بە هۆى گۆڕاىن كەشوهەوا  شێوەیە وشكەساڵى 

و ناكۆكیى چەكدارى )لە باكوورەوە(، چوار سەد 

خێزاىن لە زیقار )لە باشوور( ناچار كردووە كۆچ 

لە  دیكە  ناوچەكاىن  بەرەو  بنب  ئاوارە  و  بكەن 

هەمان ساڵدا.

هەروەها دەكرێت كەمبوونەوەى ئاو ببێتە 

نەوەكوو  ملمالنێ،  و  توندوتیژى  بزوێنەری 

چەكداراىن  كاتەوەى  لەو  لێى.  بەشێك  تەنها 

لە  ڕێگرتن  بۆ  هێناوە  بەكار  ئاویان  داعش 

ناوچەكاىن  بۆ  حكومییەكان  هێزە  پێشڕەویى 

زەوییە  پڕكردىن  ڕێگەى  لە  دەسەاڵتیان،  ژێر 

الفاو،  هۆى  بووەتە  و  ئاو  بە  پانوپۆڕەكانەوە 

بەدەست  بەغدا  نزمەكاىن  ناوچە  كاتەوە  لەو 

باشوورى  لە  بوون.  گیرۆدە  وشكەساڵییەوە 

ناكۆكیى  ئاو  سەرچاوەكاىن  لەسەر  واڵتیش 

عێراق  نزمەكاىن  ناوچە  هەاڵیساوە.  هۆزایەىت 

بە  ئەوەش  دەگات،  پێ  ئاویان  كەم  بڕێىك 

میل  سەدان  ئەوەى  دواى  خراپ،  كوالێتییەىك 

دەبڕێت. بۆیە بەزۆرى شەڕى خوێناوى لەنێوان 

دەدات،  ڕوو  ئاو  پشىك  لەسەر  خێڵەكاندا 

سەرپەرشتیى  كە  حكومى  فەرمانبەراىن  یاخود 

دابەشكردىن بەشەئاو دەكەن؛ دەكوژرێن.
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بەرمەبناى  كە  نوێیە  خۆچەكداركردنە  ئەم 

داڕووخاىن ژینگەیە و دەكرێت بە "توندوتیژیى 

هەژارى  زیادبووىن  لەگەڵ  برنێت،  ناو  ئاوهەوا" 

دانیشتووان،  ناڕێكوپێىك  زیادبووىن  بێكاری،  و 

كاری  ڕەخساندىن  لە  دەوڵەت  بێتوانایى 

هەژارى،  نیشتامنیى  هێڵى  گەشەكردىن  نوێ، 

كەمبوونەوەى پشىك تاىك عێراقى لە كۆبەرهەمى 

ئابوورى  داكشاىن  سایەى  لە   )GDP( ناوخۆیى 

بەرزى  ئاستێىك  كۆرۆنادا،  پەتاى  لە دەرەنجامى 

گرووپە  هەیە  ئەگەرى  دەنوێنێت.  مەترسیدار 

زیاتر  ژمارەیەىك  میلیشیاكان  و  چەكدارەكان 

ڕیزەكاىن  ببەنە  تووڕەكان  جووتیارە  و  بێكار  لە 

خۆیانەوە، بەو هۆیەوە تێكڕاى تاوانكردن بەرز 

نائومێدیى كۆمەاڵیەىت و خۆكوشنت  دەبێتەوە و 

زیاتر دەبێت، دۆخى ناسەقامگیرییش لە عێراق 

بەردەوام دەبێت.

نەبووىن یاساى دۆستى ژینگە

گرفتارى  عێراق  گشتى  شێوەیەىك  بە 

پەیوەست  یاساى  و  ڕێسا  گورزەیەك  الوازیى 

خاوەىن  ژینگەیە.  چاككردنەوەى  و  ئاو  بە 

پاراستنى  و  بەڕێوەبردن  بۆ  نیشتامىن  یاسایەىك 

بووىن  سەربارى  نییە،  ئاو  سەرچاوەكاىن 

ساڵى  لە  پەكخراو  پڕۆژەیاسایەىك  ڕەشنووسی 

)٢٠١٦(ەوە. هەروەك یاساى وەزارەىت سەرچاوە 

ئاوییەكاىن ژمارە پەنجاى ساڵى )٢٠٠٨( ناكرێت 

بە یاسایەىك نیشتامىن بۆ بەڕێوەبردىن ئاو دابرنێت، 

بەڵكوو تەنها ڕەشنووسێكی كارگێڕییە و تایبەتە 

بە ئەركەكاىن وەزارەتەكە.

سەربارى بەشداریكردىن عێراق لە كۆنگرەى 

بەاڵم  لە ٢٠١٥-دا،  پاریس  لە  ئاوهەوا  مێژوویى 

لەوەى  بووە  ڕێگر  واڵتدا  لە  سیاىس  ناكۆكیى 

پاریس  "ڕێككەوتننامەى  لە  ئەندام  ببێتە  بەغدا 

ئەمەش   ،٢٠٢١ ساڵى  سەرەتاى  تا  ئاوهەوا"  بۆ 

ئاماژەى ئەوەیە كە دۆسیەى ژینگە لە پەراوێزى 

بایەخدانەكاىن حكومەتدایە.

بەڕێوەبردىن  لێهاتوویى  ڕیزبەندیى  لە 

بە  عێراق  دەوڵەت،   )١٨٠( كۆى  لە  ژینگەدا، 

پلەى )١١٦( دێت، بۆیە بەم دواییانە عێراق بە 

داوە چارەسەرى  نێودەوڵەىت هەوڵی  پشتیوانیى 

شكستە ژینگەییەكاىن بكات، ئەوەش لە ڕێگەى 

بۆ  نیشتامىن  خۆگونجاندىن  پالىن  دەستپێكردىن 

كەشوهەوا  گۆڕانكارییەكاىن  بەرەنگاربوونەوەى 

لە كۆتایى ٢٠١٩-دا بە درێژایى )٣٦( مانگ، بە 

هاوكارى لەگەڵ پڕۆگرامى نەتەوە یەكگرتووەكان 

لەگەڵ  كە  كەم  بودجەیەىك  بە  و  ژینگە  بۆ 

قەبارەى كارەساىت ژینگە ناگونجێت، چونكە تەنها 

كە  كراوە  تەرخان  بۆ  ملیۆن دۆالرى   )٢.٥( بڕى 

ئەویش ڕێكخراوى سندووقى ئاوهەوایەىك سەوز 

بەخشیویەىت.

یەك  و  بیست  تێپەڕبووىن  دواى  بەاڵم 

هیچ   ،)٢٠٢١ ئاىب  مانگى  )تاوەكوو  مانگ 

عێراقیش  نەهاتووە،  بەدی  پالنەكە  ئامانجێىك 

جیهان  دەوڵەتاىن  پێنجەمى  ڕیزبەندیى  لە 

بە  تووشبوون  ماوەتەوە كە زۆرترین مەترسیى 

بەرزبوونەوەى  و  خۆراك  كەمیى  و  كەمئاوى 

ڕاپۆرىت  بەپێى  ئەمەش  هەیە،  گەرماى  پلەكاىن 
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نەتەوە  ژینگەى  ڕێكخراوى  "GE٠٦"ی 

دانیشتووان  كاتێكدایە  لە  ئەوە  یەكگرتووەكان. 

تێدەكۆشن  بەردەوام  شارەزایى،  بووىن  بەبێ 

توندەكاىن  گۆڕانكارییە  بەسەر  زاڵبوون  بۆ 

كەشوهەوا و وشكەساڵى و ئابڵووقەى ئاوى كە 

توركیا و ئێران سەپاندوویانە.

سیستمى ئاگاداركردنەوەى 

پێشوەختى ئاو

و  ئاو  قەیراىن  چاودێریكردىن  مەبەستى  بە 

تەناهى  و  ژینگەیی  ئاڵنگارییە  شیكردنەوەى 

بەڵگەیەك  وەكوو  هەروەها  ئابوورییەكان،  و 

خاپووربووىن  و  داڕووخان  مەترسییەكاىن  لەسەر 

ژینگە كە عێراق پێوەى دەناڵێنێت، دوو ئامرازى 

توێژینەوەى دیجیتاڵى بەگەڕ خراوە.

ئامرازى یەكەم كە گرنگرتینە و تەنها تایبەتە 

بە عێراق و لەالیەن ڕێكخراوى كۆچى نێودەوڵەىت 

كە   "DELTARES" پەیامنگاى  و   )IOM(

پەیامنگایەىك سەربەخۆیە بۆ توێژینەوەى كردارى 

لە بوارى ئاودا، بەگەڕ خراوە. ئامرازى دیجیتاڵى 

 )IRAQ – water crisis riskwebtool(

گوزارشتە لە ماڵپەڕێىك ئەلیكرتۆىن كە دیدگایەىك 

قووڵ و زانیاریى وردى لە بارەى گۆڕانكارییەكان 

و  ناوەڕاست  لە  ئاو  چەندێتیى  و  چۆنێتى  و 

باشوورى عێراق لەخۆ گرتووە.

لە   بریتییە  دووەمە  ئامرازى  چى  هەر 

"WPS"، كە ئامرازێىك ئاگاداركردنەوەى جیهانییە 

لە بارەى مەترسییەكاىن قەیراىن ئاو و وشكەساڵیى 

ڕێكخراوە  و  حكومەت  شێدارەكان،  ناوچە 

بەگەڕیان   ٢٠١٨ ساڵى  لە  نێودەوڵەتییەكان 

خستووە، وەكوو پێشەنگێك لە گەشەپێداىن ئامراز 

و خزمەتگوزارییە پێشوەختەكان كە یارمەتیدەرن 

مەترسییە  چارەسەركردىن  و  شیكردنەوە  بۆ 

تەناهییەكاىن پەیوەست بە ئاو لە جیهاندا.

كە  ئامرازەدا  دوو  ئەو  بووىن  لەگەڵ 

بارەوە  لە  هیچى  زیانلێكەوتوو  دانیشتوواىن 

مەترسییەكاىن  بارەى  لە  عێراق  هێشتا  نازانن، 

خاوەىن  كەشوهەواوە  خێراكاىن  گۆڕانكارییە 

ئاگاداركردنەوەى  نیشتامنیى  سیستمێىك 

چارەسەرەكاىن  چى  هەر  نییە.  پێشوەخت 

بە:  دەبەستێت  پشت  هێشتا  حكومەتە، 

كە  ئاو  سرتاتیژیى  ئەمبارى  زیاترى  بەفیڕۆداىن 

ئەویش ڕوو لە كەمبوونەوەیە، كەمكردنەوەى 

و  كشتوكاڵییەكان  ڕووبەرە  قەبارەى 

هەڵوەشانەوەى وەرزى كشتوكاڵى و پشتبەسنت 

دیارترین  دەرەوە.  لە  زیاتر  هاوردەى  بە 

كارەساتەكەدا،  داهاتووى  بە  دانپێدانان 

وتەكەى بەرهەم ساڵحى سەرۆككۆمارى عێراقە 

گریامنەكراوەكان  مرۆییە  "تێچووە  دەڵێت:  كە 

و  بێشومارە  كەشوهەوا  گۆڕانكارییەكاىن  بۆ 

وشكەساڵى و كۆچى ناچارى بەكردارى زیان بە 

حەوت ملیۆن عێراقى دەگەیەنن".

گۆڕاىن كەشوهەوا: 

ئامرازێك بۆ بێزاركردىن سیاىس

وەكوو  كەشوهەوا  گۆڕاىن  ئێستادا  لە 

بێزاركردن  بۆ  ئامرازێك  یان  سیاىس  ئامرازێىك 

بەكار دەهێرنێت، هەروەكوو تورك و ئێرانییەكان 
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الدێى  ژینگەى  ئێران  دەیكەن.  عێراقدا  لەگەڵ 

ناوچەى ڕۆژئاواى واڵتەكەى خاپوور كردووە كە 

ئۆپۆزسیۆنن  عەرەىب  دانیشتووانەكەى  زۆرینەى 

لە  ئەوەش  عێراقدا،  لەگەڵ  هاوسنوورن  و 

ڕێگەى وشككردىن ڕووبار و چەمەكان لە پێناوى 

نێوان  واڵىت  دەچێتە  ئاوەى  ئەو  كەمكردنەوەى 

گرفتارى  ئەوەى  پاساوى  بە  ڕووبارەوە،  دوو 

هاتووە  ناوخۆیى  وشكەساڵیى  توندى  شەپۆىل 

شارەكاىن  بۆ  ئاوەكە  گواستنەوەى  بانگەشەى  و 

بنەمایەش  ئەم  لەسەر  دەكات،  ئێران  دیكەى 

دانوستان لەگەڵ بەغدا ڕەت دەكاتەوە.

مەهدى  ئاوییەكان  سەرچاوە  وەزیرى 

"بۆ  دەڵێت:  بارەیەوە  لەو  حەمداىن،  ڕەشید 

بەرەو  ئاوییەكان  ڕێڕەوە  دووبارەكردنەوەى 

زیانەكان،  دابەشكردىن  بنەماى  لەسەر  عێراق، 

ئێران  لە  هاوكاریامن  داواى  جار  چەندان 

وەاڵمیان  ئێرانییەكان  بەداخەوە  بەاڵم  كردووە، 

ڕێكخستنى  داواى  هەروەها  نەداوەتەوە. 

بەدەر  كردووە  ئاویامن  هونەریى  ڕێكکەوتنێىك 

 )١٩٧٥( ساڵى  لە  سیاسییەى  ڕێككەوتنە  لەو 

بۆ  بەاڵم  كراوە،  واژۆ  واڵتدا  هەردوو  لەنێوان 

وەزارەت  بۆیە  نەداوەتەوە.  وەاڵمیان  ئەمەش 

بڕیارى بەنێودەوڵەتیكردىن كێشەى ئاوى لەگەڵ 

ئێران و بەرزكردنەوەى بۆ كۆمەڵگەى نێودەوڵەىت 

و دادگا نێودەوڵەتییەكان داوە".

و  بێزاركارى  بەرەنگاربوونەوەى  بۆ 

خەشموقینى  و  تورىك  و  ئێراىن  چەواشەكاریى 

كەمكردنەوەى  لە  جگە  حكومەت  كەشوهەوا، 

پشىك ئاوى تاىك عێراقى بۆ كەمرت لە )٢٥٠( مەترى 

چوارگۆشە كە لە هاوینى )٢٠٢١(ەوە دەستی پێ 

نەدۆزیوەتەوە،  دیكەى  چارەسەرێىك  كردووە؛ 

مەترى   )٢٤٠٠( بە   ،٢٠٠٤ ساڵى  لە  كاتێكدا  لە 

چوارگۆشە مەزەندە دەكرا.

ساڵى  پازدە  ماوەى  لە  ئاو  گەشەسەندىن 

تاوەكوو  كردووە،  كەمی  بەتوندى  ڕابردوودا 

)٥٠٠م٣(.  لە  كەمرت  گەیشتووەتە  ٢٠١٩-دا  لە 

عەون  ئاوییەكان  سەرچاوە  وەزارەىت  وتەبێژى 

مایەى  كەمكردنەوەیە  "ئەم  دەڵێت:  زیاب 

نیگەراىن نییە، چونكە زۆرێك لە دەوڵەتاىن هاوسێ 

پشت بۆ هاواڵتییەكانیان بەو پشكە دەبەسنت".

ئەمساڵ  عێراق  لێرەدایە،  جیاوازییەكە 

ئاهەنگى یادى سەد ساڵەى دامەزراندىن دەوڵەتە 

لەگەڵ  هاوزەمان  دەكاتەوە،  هاوچەرخەكەى 

بووىن  لە  هەڕەشە  كە  ژینگەییەكان  ئاڵنگارییە 

سیستمە  ساڵدا  سەد  ماوەى  لە  تەنها  دەكەن. 

ئاستى  تیاچوونە،  كەنارى  لەسەر  ژینگەییەكەى 

بۆ  مێژووییەكاىن  ڕووبارە  بۆ  ئاو  بەردانەوەى 

ساڵى  لە  كردووە.  كەمی  هێندە  دە  نزیكەى 

لە  )١٣٥٠م٣(  بە  ئاو  بەردانەوەى  )١٩٢٠(دا، 

چركەیەكدا تۆمار كراوە، بەاڵم لە ٢٠٢١-دا بووەتە 

كەمرت لە )١٥٠م٣( لە چركەیەكدا.

خەونەكان  خاوەن  گەنجە  دیارە  وا  بۆیە 

هونەریى  وێنەى  و  كێشاوە  تابلۆكانیان  كە 

لە  ژینگە  باشرتى  ئایندەیەىك  بە  گەشبینانەیان 

عێراق كێشاوە، سااڵنێىك تاریىك پڕ لە ئاڵنگاریى 

ژینگەیى سەخت چاوەڕێیان دەكات.
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ساندی میلن
نووسەری فیوچەر و شارەزا لە بواری گۆڕانی کەشوهەوا

وەرگێڕان: پەرۆش محەمەد

سەرچاوە: بەشی فیوچەری كەناڵی بی بی سی
https://www.bbc.com/future/article/20210816-how-water-shortages-are-brewing-wars

چۆن کەمئاویی بووەتە هۆکاری 
بەرپابوونی جەنگەکان؟

و  گرنگ  بابەتە  بە  دەدات  بایەخ  و  بەریتانییە  سی"ی  بی  "بی  کەناڵی  بەشێکی  "فیوچەر" 

بابەتەکانی  دەبەستێ.  زانیاری  و  داتا  بە  پشت  چیرۆکەکانی،  و  نووسین  ڕۆژ.  جێبایەخەکانی 

دەروونناسی، خۆراک، گۆڕانی کەشوهەوا، تەندروستی، بابەتە کۆمەاڵیەتییەکان و تەکنەلۆژیا لەخۆ 

دەگرێت.
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بە  ئاو  بەکارهێنانی  و  بەنداو  بونیادنانی 

ڕێژەیەکی زۆر لەالیەن ئەو واڵتانەی دەکەونە 

ئەو  کردووە  وای  ڕووبارەکانەوە،  سەرووی 

تیبووتر  ڕووبارەکانن؛  خوارەوەی  لە  واڵتانەی 

ملمالنێکانی  و  کێشە  مەترسیی  ئەمەش  بنب، 

زیاتر کردووە.

قسەی  زوومەوە  ڕێگای  لە  کاتێکدا  لە 

لە  بوو  خۆیدا  شوقەکەی  لە  و  دەکردم  بۆ 

قومێکی  و  وەستا  سەدر  عەلی  ئەمستەردام، 

بەردەستی  پەرداخەکەی  ڕوونی  ئاوی  لە 

عەلی  و  دەرکەوت  لێرەدا  ئا  ئایرۆنییەکە  دا. 

جێ  عێراق  لەوەی  "بەر  گوتی:  و  پێکەنی 

بهێڵم، من هەموو ڕۆژێ بەئاستەم ئاوی پاکم 

ساڵ  سێ  خواردنەوە".  بۆ  دەکەوت  دەست 

پێشرت عەلی پەیوەندیی بەو خۆپیشاندەرانەوە 

داوایان  بەسڕە  لە  لە شارەکەی خۆیدا  کرد کە 

قەیرانە  چارەسەری  دەسەاڵتداران  دەکرد 

کەڵەکەبووەکانی ئاوی شارەکە بکەن. 

ئەوەشی  ساڵە،   ٢٩ تەمەنی  کە  عەلی 

گوت کە: "بەر لە شەڕ، بەسڕە شارێكی جوان 

ڤینیسیای  دەگوت  بەسڕەیان  بە  خەڵکی  بوو، 

ڕۆژهەاڵت". بەسڕە کە بە الیەکیدا شەتلعەرەب 

دەورە  سازگار  ئاوی  کەناڵی  تۆڕێک  بە  هەیە، 

دراوە. عەلی کە جاران کاری داگرتنی بارەکان 

بووە لەوێ، حەزی لە کارکردن بوو لەتەنیشت 

ئەو کەنااڵنە. "بەاڵم ئەو کاتەی کە من ئەوێم 

بەو  تێکەڵ  زێرابەکان  ئاوی  هێشت،  بەجێ 

کەنااڵنە دەکرا، ئێمە نەماندەتوانی خۆمانی پێ 

سەرئێشە  تووشی  منی  ئاوەکە  بۆنی  بشۆین. 

کەوتم،  نەخۆش  کۆتاییدا  لە  کاتێکیش  دەکرد، 

چوار ڕۆژ لە جێگادا مامەوە". لە هاوینی ٢٠١٨، 

... ,١٢٠ لە خەڵکی بەسڕە نەخۆش کەوتن بە 

لەو  تەقەی  پۆلیس  -کە  پیسەوە  ئاوی  هۆی 

خەڵکە کرد ناڕەزاییان دەردەبڕی، عەلی بەختی 

هەبوو کە سەالمەت دەرچوو. عەلی گوتی: "لە 

ماوەی مانگێکدا جانتاکانم کۆ کردەوە و هاتم 

بۆ ئەورووپا."

عەلی  ئەمەی  هاوشێوەی  چیرۆکی 

نزیکەی  زۆرە.  جیهاندا  سەرانسەری  لە 

ڕووبەڕووی  زەوی  دانیشتووانی  چارەکێکی 

مانگێک  ماوەی  بۆ  دەبنەوە  کەمئاوی  گرفتی 

هاوشێوەی  کەیسی  -لە  ساڵەکەدا  تەواوی  لە 

کەس  زۆر  کە  ئەوەی  دەبێتە هۆی  عەلییشدا، 

بدەن  سەالمەترت  ژیانێکی  دۆزینەوەی  هەوڵی 

نەبێ،  بوونی  ئاو  "ئەگەر  تر.  واڵتێکی  لە 

خەڵکی هەوڵی ڕۆیشنت دەدەن"، ئەمە قسەی 

بەرپرسی هاریکاریی  ڤاندەر هایدنە کە  کیتی 

هۆڵەندا  دەرەوەی  وەزارەتی  لە  نێونەتەوەییە 

کەمئاوی  ئاویدا.  سیاسەتی  لە  پسپۆڕیشە  و 

بەدیاریکراوی کاریگەریی هەیە لەسەر ٪٤٠ی 

پێشبینییەکانی  بەپێی  و  زەوی  دانیشتووانی 

جیهانی،  بانکی  و  یەکگرتووەکان  نەتەوە 

ڕاگوێزرانی  هۆی  ببێتە  ڕەنگە  وشکەساڵی 

 .٢٠٣٠ تاوەکوو  کەس  ملیۆن   ٧٠٠ نزیکەی 

خەمی  هایدن  دەر  ڤان  وەکوو  کەسانێکی 

ئەوەیانە ئەمە سەر بۆ چی بکێشێت؟
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نەبێ،  بوونی  ئاو  "ئەگەر  دەڵێت:  هایدن 

پەیدای  بدەن  هەوڵ  سیاسییەکان  لەوانەیە 

بکەن و شەڕ دەست پێ بکەن لەسەر ئەوە."

زیادبوونی  ٢٠-دا،  سەدەی  ماوەی  لە 

گەشەکردنی  ئەوەندەی  دوو  ئاو  بەکارهێنانی 

ناچوونیەکییە  ئەم  لەمڕۆدا  بووە.  دانیشتووان 

بۆ  ڕۆماوە  -لە  شاردا  زۆر  لە  کردووە  وای 

 -)Lima( و لیام )Chennai( کەیپتاون، چێنای

لە  بکرێت.  دیاری  ئاو  بەکارهێنانی  بڕی 

جیهان  ئابووریی  دیداری  )٢٠١٢(ەوە  ساڵی 

هۆی  بە  جیهانییەکان  "مەترسییە  لیستی  لە 

لە  یەکێ  بە  ئاوی  هەمیشە  کاریگەرییەوە"، 

پێنج مەترسییە سەرەکییەکە داناوە. لە ٢٠١٧-دا 

وشکەساڵی هۆکاری خراپرتین قەیرانی مرۆیی 

لەو  دووەمەوە،  جیهانیی  جەنگی  لە  بووە 

ساڵەدا نزیکەی ٢٠ ملیۆن کەس لە ئەفەریقا و 

ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاستەوە ناچار بوون ماڵەکانیان 

بەجێ بهێڵن بە هۆکاری کەمیی خۆراک و ئەو 

ملمالنێیانەی کە سەریان هەڵدەدا.

پەیامنگای  سەرۆکی  کە  گلەیک  پیتەر 

ڕابردووی  دەیەی  سێ  ئۆکالند،  لە  پاسیفیکە 

کەمئاوی،  نێوان  پەیوەندیی  لە  توێژینەوە  لە 

ملمالنێ و کۆچ بەسەر بردووە و پێی وایە کە 

ملمالنێی ئاو لە زیادبووندایە. ئەو دەڵێت: "لە 

بە  کەسێ  هیچ  نەبێ،  دەگمەندا  زۆر  حاڵەتی 

تینووێتی نەمردووە، بەاڵم کەسانێکی  هۆکاری 

زیاتر و زیاتر دەمرن، بە هۆکاری ئاوی پیس یان 

ملمالنێ لەسەر پەیداکردنی ئاو."

"کرۆنۆلۆژیای  تیمەكەی،  لەگەڵ  گلەیک 

کە  داناوە:  ئاو"یان  لەسەر  ملمالنێکان 

کە  بچووک،  و  گەورە  ملمالنێیە،   ٩٢٥ لیستی 

پاشای  حامورابیی  سەردەمی  بۆ  دەگەڕێتەوە 

بابلیۆن. ئەم لیستە هەموو ملمالنێکانی لەخۆ 

نەگرتووە و ئەو ملمالنێیانەش شەڕی تەواوەتی 

بەاڵم  تێدایە،  دراوسێیشی  دوو  دەمەقاڵێی  و 

نێوان  پەیوەندیی  کە  دەرکەوت  بۆیان  ئەوان 

ئاو و ملمالنێ پەیوەندییەکی ئاڵۆزە. 

گلەیک دەڵێت: "ئێمە ملمالنێکامنان پۆلێن 

'هۆکار'ی  "وەکوو  گرووپ".  سێ  بۆ  کردووە 

بە  هەیە  پەیوەندیی  توندوتیژی  کە  ملمالنێ 

وەکوو  ئاوەوە،  کۆنرتۆڵی  و  دەستڕاگەشنت 

'چەک'ی شەڕ کە ئاو یان سیستمی ئاو چەشنی 

خۆی  کە  ملمالنێکاندا  لە  دێت  بەکار  چەک 

بۆ  بەنداوەکاندا  بەکارهێنانی  لە  دەبینێتەوە 

کۆمەڵگاکانی  لە  الفاو  یان  ئاو  گلدانەوەی 

'قوربانی'  وەکوو  یان  ڕووبارەکان،  خوارووی 

یاخود 'ئامانج'ی ملمالنێ کە تێیدا سەرچاوە و 

ئامانج  ئاو دەکرێنە  بۆرییەکانی  یان  پڕۆژەکان 

لە ملمالنێکاندا."

گلەیک  کە  بگەڕێ  تۆمارانەدا  ئەو  بەناو 

بۆت  کردووەتەوە،  کۆیان  هاوڕێکانی  و 

ملمالنێکان  زۆری  بەشێکی  کە  دەردەکەوێ 

ڕەنگە  هەیە.  کشتوکاڵەوە  بە  پەیوەندییان 

چونکە  نەبێت،  سەرسوڕمان  مایەی  ئەمەش 

دەبات.  بەکار  پاك  ئاوی  ٪٧٠ی  لە  کشتوکاڵ 

نیمچەوشکی  ساحیلی  ناوچەی  لە  منوونە:  بۆ 
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لەسەر  هەیە  ڕاپۆرت  بەردەوام  ئەفەریقا، 

جووتیارەکانی دانەوێڵە کە پێکدادانی توندوتیژ 

بۆ  ئاو  سەرچاوەکانی  کەمیی  لەسەر  دەکەن 

ئاژەڵ و دانەوێڵەکانیان.

بەاڵم کە خواست لەسەر ئاو زیاد دەکات، 

ئەگەری ڕوودانی ملمالنێکانیش زیاد دەکات.

چارلس ئایسالند بەڕێوەبەری جیهانیی ئاو 

دەڵێت:  جیهان،  سەرچاوەکانی  پەیامنگای  لە 

بابەتەکە،  لەسەر  توێژینەوەکان  "نوێرتین 

پەیوەندیدار  ناکۆکییەکانی  نیشانی دەدات کە 

بە ئاوەوە بە تێپەڕینی کات لە زیادبووندایە." 

ئابووری،  گەشەی  و  دانیشتووان  زیادبوونی 

بەرز  جیهاندا  لە  ئاو  لەسەر  خواستیان 

گۆڕانی  کاتدا،  هەمان  لە  کردووەتەوە. 

و  کردووەتەوە  کەم  ئاوی  پێدانی  کەشوهەوا 

لە زۆر جێگاش ڕێژەی دابارینی بارانی ناجێگیر 

کردووە.

کاریگەریی  جیهاندا  ناوچەیەکی  هیچ  لە 

ئاو  نیگەرانیی  و  کەشوهەوا  گۆڕانی  دووانەی 

لە  ئەوەی  وەکوو  نەکەوتووە  بەدیار  هێندە 

تورکیا،  کە  هەیە  فوڕاتدا  و  دیجلە  حەوزی 

سووریا، عێراق و ڕۆژهەاڵتی ئێران دەگرێتەوە. 

ئەم  دەستکردەکان،  مانگە  وێنەی  بەپێی 

جیهان  تری  ناوچەکانی  هەموو  لە  ناوچەیە 

خێراتر ئاوی زەویی تێدا کەم دەبێتەوە. هەندێ 

لە واڵتان بێهوودە هەوڵ دەدەن بۆ دابینکردنی 

کاریگەریی  کارەشیان  ئەم  و  پێویست  ئاوی 

لەسەر دراوسێکانیان هەیە.

لە مانگی ٦ی ٢٠١٩، ئەو کاتەی شارەکانی 

عێراق شەپۆلێکی گەرمای ٥٠ پلەی سیلیزییان 

دەست  کە  ڕایگەیاند  تورکیا  تێدەپەڕاند، 

لەسەر  ئیلیسو  بەنداوی  پڕکردنی  بە  دەکات 

نوێرتین  ئەمە  دیجلە.  ئاوی  سەرچاوەکانی 

بەنداوەی  و  کارەبا  وێستگەی   ٢٢ لەو  دانەیە 

تورکیا بەنیازە لەسەر دیجلە و فوڕات بونیادیان 

نووسینگەی  ڕاپۆرتێکی  بەپێی  ئەمەش  بنێت، 

کاریگەریی  ئاو،  بۆ  فەڕەنسا  نێودەوڵەتیی 

ئێراق،  بۆ  ڕۆیشتوو  ئاوی  بڕی  لەسەر  دەبێت 

پڕۆژەی  دەڵێت  ڕاپۆرتەکە  ئێران.  و  سووریا 

گاپی تورکیا لە کاتی تەواوبوونیدا ٩٠ بەنداو و 

وێستگەی کارەبا لەخۆ دەگرێت.

بەنداوە  پشتەوەی  لە  ئاو  ئاستی  کاتێک 

بوویەوە،  بەرز  ئیلیسوو  مەترییەکەی   ١٦٠٠

ڕێژەی ئاوی ڕۆیشتوو بۆ عێراق بۆ نیوە دابەزی. 

بەسڕە،  لە  و  لەمە  دوورتر  کیلۆمەتر  هەزاران 

کوالێتیی  کە  بینییان  دراوسێکانی  و  عەلی 

هەشت،  مانگی  لە  بوو.  خراپرت  ئاوەکەیان 

سەدان کەس ڕژانە نەخۆشخانەکانی بەسڕەوە 

بە هۆکاری تووشبوونیان بە هەستیاریی پێست، 

ئازاری سک، ڕشانەوە، سکچوون و هەتا کۆلێرا، 

مافەکانی  چاودێریی  ڕێکخراوی  بەپێی  ئەمە 

مرۆڤ.

چیرۆکی  ڕاستیدا  "لە  دەڵێت:  ئایسالند 

ناو  بۆ  بەسڕە دوو بەشە: ڕژاندنی ئاوی پیسە 

بەاڵم  خاوێنکردنەوە.  بەبێ  ئاوییەکان  کەناڵە 

سنووری  لە  بەنداوەکانیش  بونیادنانی  دەبێت 
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تورکیاوە لەبەرچاو بگری -کە ئەمەش ناهێڵێت 

ئاوی خاوێنی زیاتر بڕژێتە دیجلە و فوڕاتەوە، 

سەرەوەی  بۆ  دێت  تاوەکوو  سوێریش  ئاوی 

ڕووبارەکان دەکشێت )لە کەنداوی فارسەوە(. 

وێران  دانەوێڵەکان  ئەمە  کات،  تێپەڕینی  بە 

دەکات و خەڵکی نەخۆش دەخات."

توانای  بەاڵم  ئاڵۆزە،  وێنەیەکی  ئەمە 

وەها  شتانەی  ئەو  لەنێوان  پەیوەندی  بینینی 

دەردەکەوێ لێکدابڕاو بن، یارمەتیی کارەکانی 

هاوبەشی  "کۆمەڵەی  لەگەڵ  داوە  ئایسالندی 

ئاو، ئاشتی و ئاسایش" کە لەالیەن حکومەتی 

کۆمەڵە  ئەم  دەکرێت،  پاڵپشتی  هۆڵەنداوە 

"NGO"ی  ڕیکخراوی  لە شەش  هاتووە  پێک 

ئەمەریکی و ئەورووپی )لە نێویاندا پەیامنگای 

سەرچاوەکانی  پەیامنگای  و  پاسیفیک 

"ئامرازی  بە  پەرەیان  ئەوان  هەیە(.  جیهان 

ئەم  داوە،  زووتری جیهانی"  ئاگادارکردنەوەی 

بۆ  دەهێنێت  بەکار  ئامێری  فێربوونی  ئامرازە 

ڕوو  لەوەی  بەر  ئاڵۆزییەکان  پێشبینیکردنی 

بارەی بڕی  لە  زانیارییەکان  ئامێرە  ئەم  بدەن. 

دانیشتووان،  چڕیی  دانەوێڵە،  شکستی  باران، 

ئاستی  کشتوکاڵی،  بەرهەمهێنانی  سامان، 

بڕێکی  لەناو  الفاو  و  وشکەساڵی  گەندەڵی، 

ئەوەی  بۆ  دەبەستێ،  پێکەوە  داتا  زۆرتری 

دروست  ئالۆزییەکانەوە  بارەی  لە  ئاگاداری 

و  سوور  نەخشەیەکی  لەسەر  ئەمانە  بکات. 

ئاستی  هەتاوەکوو  دەدرێن،  نیشان  پرتەقاڵی 

ئامێرە  ئەم  ئێستادا  لە  ئیدارییەکان.  ناوچە 

 ٢٠٠٠ نزیکەی  بارەی  لە  دەدات  هۆشیاری 

ئاڵۆزییەوە،  ئەگەری  ناوچەی  وەکوو  ناوچە 

کە دروستی و پێکانی ڕاستییەکەی )٪٨٦(ە.

ئەم ئامێرە لەگەڵ ئەوەی دەکرێت بەکار 

ئەو جێگایانەی  بۆ دەستنیشانکردنی  بهێرنێت 

لەسەر  هەیە  ئاڵۆزی  هەڵگیرسانی  مەترسیی 

ئاو، لە هەمان کاتدا یارمەتیدەریشە بۆ پێدانی 

زانیاری بەوانەی کە دەیانەوێ لەو ناکۆکییانە 

بگەن کە لە ئێستادا لە هەندێ ناوچەدا هەیە 

لەسەر کەمئاوی.

ناوچە دەشتاییەکانی باکووری هیندستان، 

ناوچەکانی  بەپیترتین  لە  یەکێ  منوونە  بۆ 

ڕۆژانە  لەمڕۆدا  کەچی  کشتوکاڵ،  بۆ  جیهانە 

خەڵکی  لەنێوان  دەبێ  دروست  پێکدادان 

نیشانی  داتاکان  کەمئاوی.  لەسەر  گوندەکانی 

زۆریی  و  دانیشتووان  زیادبوونی  کە  دەدەن 

بەردەستی  زەویی  ئاوی  قەبارەی  ئاودێری، 

کشتوکاڵییە  خاکە  سەرەڕای  تێپەڕاندووە. 

نەخشەکەی  کەچی  دەوڵەمەندەکەی، 

نزیکەی  ئاو"  و  ئاسایش  ئاشتی،  "کۆمەڵەی 

بە  هیندستانی  باکووری  ناوچەکانی  هەموو 

لە  داوە  نیشان  مەترسیدار"  "زۆر  ناوچەی 

چەندان  ئاوەوە.  ناکۆکیی  بنچینەی  ڕوانگەی 

دابین  ناوچەکە  بۆ  ئاو  کە  سەرەکی  ڕووباری 

سوتلیج-،  گانجیس،  -ئیندوس،  دەکەن 

تبتەوە  سنوورییەکانی  ناوچە  لە  هەموویان 

دابینکردنی  بۆ  گرنگیشن  بەاڵم  هەڵدەقوڵێن، 

پاکستان.  و  هیندستان  هەردوو  بۆ  ئاو 
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بەم  داوە  پێکدادانی سنووری ڕووی  چەندین 

چونکە  چیندا،  و  هیندستان  لەنێوان  دواییە 

سەرەوەی  ناوچەکانی  خاوەنداریی  چین 

ئایاری  مانگی  لە  دەکات.  ڕووبارەکان 

گالوان  دۆڵی  لە  توند  پێکدادانێکی   ،٢٠٢٠

لێوە  ئیندوسی  سەرچاوەکانی  کە  دا  ڕووی 

کوژرانی  هۆی  بە  بوو  ئەمە  هەڵدەقوڵێت، 

دوای  مانگێک  چەند  هیندی.  سەربازی   ٣٠

ئەوە، ڕاپۆرتەکان ئاماژەیان بەوە کرد کە چین 

دادەنێت،  بەنداو  دروستکردنی  بۆ  "بناغە" 

هیندستان  بۆ  ئاوەکە  ڕۆیشتنی  ئەوەی  بۆ 

سنووردار بکات.

ئاگادارکردنەوەی  "ئامرازی  داتاکانی  بەاڵم 

زووتری جیهانی"، شتی دیکەشی دەرخستووە. 

زۆرتر  کە  جیهان  ناوچانەی  لەو  هەندێ  لە 

کە  دیارە  وەها  هەیە،  ئاو  لەسەر  کێشە 

بێت.  جیاواز  ناوچانە  ئەم  بۆ  خەڵکی  کۆچی 

وشکەساڵییەکەی  ڕێژەی  عومامن  منوونە:  بۆ 

هەزار  سەدان  سااڵنە  بەاڵم  زیاترە،  عێراق  لە 

کۆرۆنا،  پەتای  لە  بەر  وەرگرتووە  کۆچبەری 

عومامن  کە  ئەوەیە  هۆکارەکەی  ئەمەش 

ژێرخانی  گەندەڵی،  ڕووی  لە  باشرتە  زۆر 

و  مەزهەبی  دابەشبوونی  ئاو،  دابینکردنی 

"پێگەالوازیی  ئاو.  لەسەر  سیاسی  گرژیی 

زۆر  وشکەساڵی،  بەرامبەر  کۆمەڵگایەک 

گرنگرتە لە وشکەساڵییەکە خۆی"، ئەمە قسەی 

لە  جوگرافییە  توێژەرێکی  کە  ئێکلوندە  لینا 

زانکۆی لوندی سویدی.

نێوان  پەیوەندییەی  ئەم  چەندە  هەر 

ناکۆکی و کەمئاوی بەو شێوەش ڕوون و ئاشکرا 

کە وشکەساڵییەکی  لەو شوێنانەی  نییە. هەتا 

تری  فاکتەری  لە  تێکەڵەیەک  هەیە،  زۆریش 

ئایا  کە  دەکەن  ئەوە  دەستنیشانی  ئاڵۆز 

پێکەوەیی  ناکۆکی:  بۆ  دەکێشێ  سەر  ئەمە 

گرنگرتینەکانە.  هەرە  لە  یەکێ  کۆمەاڵیەتی 

عێراق  کوردستانی  هەرێمی  با  منوونە؛  بۆ 

بە  هەرێمە  ئەم  وەربگرین:  منوونە  بە 

تێپەڕی،  ساڵەدا   ٥ وشکەساڵیی  هەمان 

نیوێک  و  ملیۆن  نزیکەی  سووریادا  لە  کە 

کۆچ  ٢٠١١دا  ئازاری  لە  کرد  ناچار  هاواڵتیی 

کۆمەڵگا  کەچی  شارەکان.  ناوەندی  بۆ  بکەن 

پێکەوەبەسرتاوە کوردییەکە ئەزموونی هەمان 

دواتریشی  ناوخۆی  شەڕی  و  ناخۆشی  کۆچ، 

سەرۆکی  کە  هارتۆگ  جێسیکا  نەکرد. 

و  رسوشتییەکان  سەرچاوە  بەڕێوەبردنی 

"ئاگادارکردنەوەی  لە  کەشوهەوایە  گۆڕانی 

ناحکومییە  ڕێکخراوێکی  کە  نێودەوڵەتی"، 

هۆکارەکەی  ئەمە  دەڵێت  لەندەن،  لە 

مەبەستی  بە  سووری  حکومەتی  کە  ئەوەیە 

بۆ  خۆراکدا،  مەسەلەی  لە  پشتبەخۆبەسنت 

کردووە،  کشتوکاڵی  پاڵپشتیی  زۆر  ماوەیەکی 

پەیینی  سووتەمەنی،  دابینکردنی  وەکوو: 

ژێرزەوی.  ئاوی  دەر هێنانی  و  کیمیایی 

لەناوەڕاستی  دیمەشق  حکومەتی  کە  کاتێک 

بڕی،  پاڵپشتییانەی  ئەم  وشکەساڵییەکەدا 

ناچار  دوورەدەستەکان  ناوچە  خێزانەکانی 
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و  شارەکان  بۆ  بکەن  کۆچ  بەلێشاو  بوون 

ئەمەش وای کرد متامنەیان بە حکومەتەکەی 

شەڕە  ئەو  دواجاریش  نەمێنێت،  ئەسەد 

کە  کەوتەوە  لێ  ناوخۆییەی  نەگریسە 

واڵتەکەی وێران کرد.

بۆ  مەترسی  جێگای  خاڵی  ئەگەر  بەاڵم 

بکرێت،  دەستنیشان  ئاو  لەسەر  ناکۆکییەکان 

لە  وەستاندنیان  بۆ  شتێک  دەکرێت  ئایا 

داهاتوودا ئەنجام بدرێت؟

بۆ  نییە  چارەسەرێک  هیچ  بەداخەوە، 

بگونجێ.  ناوچەیەک  هەموو  بۆ  کە  کەمئاوی 

لە زۆرێک لە واڵتان، بەسادەیی کەمکردنەوەی 

بەفیڕۆدان و لێچوون دەتوانێت جیاوازییەکی 

دوو  عێراق  -بۆ منوونە  بکات  دروست  گەورە 

لەسەر سێی ئاوی پاکژکراوەی لەدەست دەدات 

زیانلێکەوتووەکەیەوە.  ژێرخانە  هۆی  بە 

ئاسایش  ئاو،  "کۆمەڵەی  لە  هاوبەش  واڵتانی 

و ئاشتی"، پێشنیاری چارەسەرکردنی گەندەڵی 

بەکارهێنانی  ڕادە  لە  زیاد  کەمکردنەوەی  و 

سیاسەتێکی  وەکوو  دەکەن  کشتوکاڵدا  لە  ئاو 

بێت.  یارمەتیدەر  دەکرێ  کە  سەرەکی 

زیادکردنی  پێشنیاری  تەنانەت  ئایسلەند 

نرخی ئاو دەکات، بۆ ئەوەی لەگەڵ تێچوونی 

زۆر  -لە  بێتەوە  یەکسان  دابینکردنەکەی 

ناوچەی جیهان، مرۆڤەکان بەوە ڕاهاتوون کە 

لەجیاتیی  هەرزانە  و  زۆر  سەرچاوەیەکی  ئاو 

ئەوەی شتێک بێت دەستی پێوە بگرن.

بۆ  بدرێت  ئەنجام  دەکرێ  تر  شتی  زۆر 

ئاوی  پاکژکردنەوەی  وەکوو  ئاو،  زیادکردنی 

عەرەبستانی  ئێستادا  لە  دەریاکان.  سوێری 

سعودی لە )٪٥٠(ی پێویستییەکانی بە ئاو لەم 

ئاوی  ڕیسایکلینی  دەکات.  دابین  ڕێگایەوە 

و  هەرزان  جێگرەوەیەکی  بەکارهێرناویش 

ئاسانە بۆ پیادەکردن کە یارمەتیی ئەو کۆمەڵگا 

کاریگەریی  وشکەساڵی  دەدات  کشتوکاڵییانە 

بۆ  کە  هەڵسەنگاندنێک  لەسەریان.  هەبووە 

ڕیسایکلینی  و  دەریا  ئاوی  پاکژکردنەوەی 

پێشبینیی  دراوە،  ئەنجام  بەکارهێرناو  ئاوی 

دوو  ئەم  بەکارهێنانی  کە  کردووە  ئەوەی 

جیهاندا  لە  خەڵکانەی  ئەو  ڕێژەی  تەکنیکە 

کێشەی کەمئاوییان هەیە؛ لە )٪٤٠(ەوە کەم 

دەکاتەوە بۆ ٪١٤.

بونیادنانی  نێودەوڵەتیدا  ئاستی  لە 

بەنداوی زیاتر لەسەر ڕووبارەکان لەالیەن ئەو 

واڵتانەی الی ژوورووی ڕووبارەکانن، ئەگەری 

زۆرە مەترسیی ناکۆکییەکان زیاتر بکات لەگەڵ 

ڕووبارانە  ئەم  ئاوی  بە  پشت  واڵتانەی  ئەو 

بەاڵم  ڕووبارەکانەوە.  خوارووی  لە  دەبەسنت 

سۆزان شـمیر لە پەیامنگای پەروەردەی ئاو لە 

لەنێوان  ئاوییەکان  ناکۆکییە  دەڵێت  هۆڵەندا، 

واڵتاندا ئاسانرت دەبیرنێت و ئەگەرێکی الوازە 

زۆر  ناوخۆییەکان  "ناکۆکییە  شەڕ.  بە  بگات 

بەخێرایی  زۆر  و  بکرێن  کۆنرتۆڵ  ناڕەحەترتە 

سەرەکییان  -جیاوازییەکی  دەکەن  تەشەنە 

ئەوەیە  نێودەوڵەتییەکەی  ئاستە  لەگەڵ 

بەزۆرییش  و  واڵتاندایە  لەنێوان  تریان  ئەوی 
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تەشەنە  و  دەبن  سنووردار  ناکۆکییەکان 

ناکەن."

لە سەرانسەری جیهاندا زۆر منوونە هەن 

ناکۆکیی  منوونە  بۆ  توندن،  گرژییەکان  کە 

کازاخستان،  واڵتانی  کە  ئەراڵ  دەریای 

و  تاجیکستان  تورکامنستان،  ئوزبەکستان، 

دەریای  ناکۆکیی  دەگرێتەوە،  قرخیزستان 

ملمالنێی  شام،  واڵتانی  لەنێوان  ئوردن 

ڕووباری میکۆنگ لەنێوان چین و دراوسێکانی 

هێشتا  لەمانە  یەکێ  هیچ  ئاسیا.  باشووری  لە 

ئەوەندە تەشەنەی نەسەندووە بگات بە گرژی 

و بەریەککەوتن. بەاڵم شمیر باسی ناکۆکییەک 

دەکات کە ئاماژەکانی  نیشانی دەدەن ڕەنگە 

بگات بە گرژی و بەریەککەوتن.

هەرسێکیان  ئەسیوبیا،  و  سوودان  میسڕ، 

شینەوە  نیلی  لە  دەبەسنت  ئاوە  بەو  پشت 

جار  چەندان  ئێستاش  تا  و  هەڵدەقوڵێت 

گۆڕیوەتەوە  سیاسییان  توندی  لێدوانی 

ڕێنیسانسی  بەنداوی  پڕۆژەی  دەربارەی 

 ٥ بڕی  بە  کە  )بەنداوێک  ئەسیوبی  گەورەی 

قەبارەکەی  کە  دەنرێت(،  بونیاد  دۆالر  بلیۆن 

واڵتەکە  تانای  دەریاچەی  ئەوەندەی  سێ 

خۆیەتی.

کە  ڕایگەیاند  ئەسیوبی  کاتێک حکومەتی 

دەست دەکات بە دروستکردنی بەنداوەکە بێ 

گوێدان بەوانی تر، میسڕ و سوودان مانۆڕێکی 

 ٢٠٢١ مایسی  لە  هاوبەشیان  سەربازیی 

نیل".  "پارێزوانانی  نا  لێ  ناویان  و  دا  ئەنجام 

ڕەنگە ئەم ناکۆکییە ئەگەرێكی زۆری هەبێت 

بکێشێ  سەر  کە  تردا  ئەوانی  هەموو  لەناو 

ئەمڕۆدا،  سیاسیی  شانۆی  لە  ئاو  شەڕی  بۆ 

بەرپرسانی  هەن.  تریش  خاڵی  هەندێ  بەاڵم 



92

No.11, January 2022

ئاوەکانی  بەکارهێنانی  پێشوودا  لە  پاکستانی 

ژووروو لەالیەن هیندستانەوە وەکوو "شەڕی 

نەوەی پێنجەم" ناو لێ ناوە، لە کاتێکدا ئیسالم 

ئاگاداریی  ئوزبەکستان  سەرۆکی  کەریمۆڤی 

ئەوەی داوە کە ناکۆکییە ناوچەییەکان لەسەر 

ئاو دەکرێ سەر بکێشێ بۆ شەڕ.

کەریمۆڤ هەروەها ئەمەشی گوت: "من 

بەاڵم  ناهێنم،  دیاریکراو  واڵتێکی  هیچ  ناوی 

بنب  خراپ  ئاستێک  تا  دەکرێ  ئەمانە  هەموو 

جددی،  ڕووبەڕووبوونەوەی  هەر  نەک  کە 

بەڵکوو شەڕیشیان لێ بکەوێتەوە."

ئاو،  هاوبەشیکردنی  لەسەر  ڕێککەوتن 

ئەم  هێورکردنەوەی  بۆ  باوە  ڕێگایەکی 

واژۆ  ڕێککەوتن   )٢٠٠( لە  زیاد  ناکۆکییانە. 

دووەمەوە  جیهانیی  جەنگی  لەدوای  کراوە 

 ١٩٦٠ لە  ئیندوس  ئاوی  پەیامنی  -وەکوو 

هەروەها  و  پاکستان  و  هیندستان  لەنێوان 

ڕێککەوتنێک لەنێوان ئیسڕائیل و ئوردندا واژۆ 

کرا لەپێش پەیامنی ئاشتییان. بەاڵم هەوڵێكی 

هێنانەئارای  بۆ  یەکگرتووەکان  نەتەوە 

ئەو  دەربارەی  ئاو  جیهانیی  جاڕنامەیەکی 

ڕووبار و دەریاچانەی سنووری واڵتان دەبڕن، 

دەرئەنجامەکەی ئەوە بووە کە تا ئێستا تەنها 

٤٣ واڵت ڕازین پابەندی بن.

دەبێ  نوێکان  پەیامنە  دەڵێت  هارتۆگ 

کەمکردنەوەی کاریگەرییەکانی وشکەساڵییش 

نیگەرانیی  ئەوەی  بۆ  بگرن،  لەبەرچاو 

ڕووبارەکان  خوارووی  واڵتانی  الی  ئاو  بڕانی 

دەبێت  هەروەها  قەیراندا،  کاتی  لە  نەهێڵن 

میکانیزمێک بۆ ناکۆکییەکانیش دابنێن بۆ ئەو 

کاتانەی گرژییەکان دەگەن بە ئاستی شەڕ.

ڕووباری  کۆمسیۆنی  لە  ئەمە  ڕاستیدا  لە 

لیسۆسۆ،  کە  دەچێت  ئۆرەنج-سەنگو 

دایامنەزراند  بۆتسوانا  و  باشوور  ئەفەریقای 

دوای ئەوەی گرژییەکان گەیشنت بە ئاستێكی 

هاوبەشەکانەوە  ئاوە  بارەی  لە  مەترسیدار 

واژۆکردنی  منوونەدا  لەم  )٢٠٠٠(دا.  ساڵی  لە 

و  هاوبەشەکان  ئاوە  بۆ  ڕێكکەوتنێک 

بەکارهێنان  ئاو  بنەماكانی  پیرۆزکردنی 

بۆ  بوون  بەس  ئاقاڵنی  شێوەیەکی  بە 

توێژینەوەکان  بارودۆخەکە.  هێورکردنەوەی 

بەردەوام ئاماژە بەوە دەکەن کە پاڵفتەکردنی 

ئاوی سوێر و پاکژکردنەوەی ئاوی بەکار هێرناو، 

کوێ  هەر  لە  کاریگەرن  هەرە  سرتاتیژی  دوو 

پێویست بەوە بکات ئاوی زیاتر دابین بکرێت.

لەوە دەچێ میسڕ لە گرنگیی ئەم پەیامە 

میسڕ  حکومەتی   ٢٠٢٠ ساڵی  تێگەیشتبێ. 

ژمارەیەک ڕێککەوتنی واژۆ کرد بۆ کردنەوەی 

ئاوی  پاڵفتەکردنی  وێستگەی   )٤٧( نزیکەی 

گەورەترین  لەگەڵ  واڵتەکەدا،  لە  سوێر 

بەکارهێرناو  ئاوی  پاکژکردنەوەی  وێستگەی 

خێرا  دەسەاڵتداران  چەندە  هەر  جیهاندا.  لە 

کار دەکەن لە بونیادنانی وێستگەکاندا، بەاڵم 

تەواو   ٢٠٣٠ تاوەکوو  پڕۆژانە  ئەم  زۆرینەی 

بەردەوام  واڵتەکەش  ئاوی  ڕەوشی  و  نابن 

وایە میسڕ،  پێی  لە خراپبوون. هارتۆگ  دەبێ 
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بە  پێویستیان  ڕەنگە  ئەسیوبیا؛  و  سوودان 

لە  بیانەوێ  ئەگەر  بێت  دەرەکی  یارمەتیی 

گرژی بەدوور بن.

ئەو  الوازە  "ئەگەرێكی  دەڵێت:  هارتۆگ 

و  ڕێککەوتن  بە  بگەن  خۆیان  واڵتە  سێ 

پێویستە  نێودەوڵەتی  دیپلۆماسیی  هەوڵی 

گرژی"،  دروستبوونی  لە  ڕێگرتن  بۆ  بدرێت 

حکومەتە  لەسەر  فشارەکان  هەروەها 

گۆشەگیرەکەی ئەدیسەباباش لە زیادبووندان. 

بۆ  بێت  دەرفەت  باشرتین  لەوانەیە  "ئەمە 

چین  و  ڕووسیا  ئەمەریکا،  واڵتانی  ئەوەی 

هێزیان یەک بخەن بۆ یارمەتیدانی ئەم واڵتە 

ڕێککەوتنێكی  کە  ڕووباردا  لە  هاوبەشانە 

پابەندیی سێقۆڵی واژۆ بکەن."

ناکۆکییە  بارەی  لە  چی  ئەی 

بچووکرت  واڵتی  چەندان  ناوخۆییەکانەوە؟ 

بەڕێوەبردنی  باشرت  بۆ  بەر  گرتووەتە  ڕێگایان 

لەسەر  مەرج  بە  کردوویەتی  پیرۆ  ئاو. 

ئەوانەی ئامرازەکانی ئاو دابین دەکەن، بڕێک 

توێژینەوە  بۆ  بکەن  تەرخان  قازانجەکەی  لە 

بۆ  ژینگە  دۆستی  میکانیزمی  خستنەکاری  و 

شەڕی  ڤێتنام  زریانەکان.  ئاوی  بەڕێوەبردنی 

ژینگە  پیسکردنی  دژی  کردووە  پێ  دەست 

لەالیەن پیشەسازییەوە، لەو بەشەی ڕووباری 

و  خۆیەوە  سنووری  دەکەوێتە  کە  میکۆنگ 

ئاو  نەریتیی  ژێرخانێکی  بەکارهێنانی  لەگەڵ 

و  شار  دانیشتووانی  کە  بێت  دڵنیا  ئەوەی  بۆ 

گوندەکانی بەیەکسانی ئاویان بەر دەکەوێت.

لە کاتێکدا گۆڕانی کەشوهەوا و زیادبوونی 

وشکەساڵی  کێشەی  دانیشتووان  ژمارەی 

دەکەن،  گەورەتر  جیهاندا  سەرانسەری  لە 

دەبن  پێویست  زیاتر  جۆرە  لەم  چارەسەری 

بۆ ڕێگرتن لە کۆچ و ناکۆکی. لە مانگی ١٢ی 

٢٠٢٠، زیاتر لە دوو ساڵ دوای ئەوەی عەلی 

)١١٪(ی  لە  کەمرت  هێشت،  بەجێ  بەسڕەی 

ئاوی  بە  دەگات  دەستیان  بەسڕە  ماڵەکانی 

یارمەتیی  بە  هۆڵەندا  خواردنەوە.  بۆ  خاوێن 

 )٦,  ٤( بودجەیەکی  ڕێگەی  لە  یونسێف، 

ملیۆنییەوە لە ئێستادا خەریکی تازەکردنەوەی 

بەاڵم  شارەکەیە،  ئاوی  داڕماوی  ژێرخانی 

زۆربەی  ڕابردوودا،  هاوینی  لە  کارەبا  بڕانی 

کاتی  لە  کوژاندەوە  شارەکەی  ئاوی  پەمپی 

بەرزبوونەوەی پلەکانی گەرمادا.

بەجێی  بەسڕە  لە  عەلی  ئەوانەی  بۆ 

فراوانەکانی  کاریگەرییە  بینینی  هێشتوون، 

لە کاتێکدا ئەوان  كێشەکەیان شتێکی سەختە 

ئاوی خواردنەوە  نەبوونی  ڕووبەڕووی گرفتی 

مانگی  چەند  لە  شارەکەش  و  بوونەتەوە 

بووەتەوە.  تر  ئاڵۆزیی  تووشی  ڕابردوودا 

عەلی  نەبێ،  باشرت  ڕەوشەکە  هەتاوەکوو 

هەر  خۆپیشاندانەکان  هەیە  ئەوەی  ترسی 

بەردەوام بن.

عەلی دەڵێت: "کاتێ ناڕەزاییم دەردەبڕی، 

لە پشتی ئەم هەموو شتەوە  نەمدەزانی چی 

هەبێ  شتێک  دەمویست  تەنها  هەیە، 

بیخۆمەوە."
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بەردیا ڕەوغەنی خوێندكاری دكتۆرای ئەندازیاریی ژینگە، كۆلێژی ئەندازیاریی 
شارستانی، پەردیسی فەنی.

محەمەد فرشتەپور توێژەری پۆست دكتۆرا، بەشی زانستی و ئەندازیاریی ئاو، 
زانكۆی فەردەوسی مەشهەد.

محەمەدعەلی عەلیایی دكتۆرای ئەندازیاری و بەڕێوەبردنی سەرچاوەكانی 
ئاو، كۆلێژی ئاوەدانكردنەوە، پەردیسی فەنی تاران.

وەرگێڕان: موجاهید وەهاب
سەرچاوە:

فصلنامه ژئوپلیتیك، سال 

شانزدهم، شامره دوم، 

تابستان ١٣٩٩.

هایدرۆپۆلەتیکی گەنجینە ئاوهەڵگرە سنووربڕەکان

بەرەو هاوکاریی كردەیی

پوختە

ژێرزەوی  ئاوی  بەردەوامی  کەمبوونەوەی 

لە زۆربەی ناوچەکانی جیھان کێشەی گەورەی 

دروست کردووە، ھەر لەم سۆنگەوە سەرچاوە 

بەتایبەت  سنوور  دەرەوەی  ئاوییەکانی 

سەرچاوەیەکی  بە  ئاوهەڵگرەکان،  گەنجینە 

نیمچەوشکەکان  و  وشک  ناوچە  لە  گرنگ 

دەیەیەک،  لە  زیاتر  لەگەڵ  دەکرێن.  ھەژمار 

بەرزترین  لە  سیاسی  و  ھونەری  سەرنجی 

ئاستی نێودەوڵەتی بۆ گەنجینە ئاوهەڵگرەکانی 

زۆر  بەرەوپێشچوونی  سنوور،  دەرەوەی 

لەم  ڕێکكەوتنەکان  بەرەوپێشچوونی  لە  کەم 

زانستییەكانی  زانیارییە  کراوە.  بەدی  بوارەدا 

ئاوهەڵگری  گەنجینە   ٦٠٠ نزیکەی  بە  تایبەت 
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کە  ئاستێک  تا  الوازە،  زۆر  سنووربڕەكان 

ئاڵنگاری  شایەنی  کە  بوارانەی  ئەو  باسکردنی 

پسپۆڕانە  گومانێکی  بە  تەنیا  بن،  گفتوگۆ  و 

بەکۆتا دێت. ئەم توێژینەوەیە سەرنج دەخاتە 

سەر گرنگرتین ڕێککەوتنە نێودەوڵەتییەکان لە 

ئەمەریکا  ئەفەریقا،  ئەورووپا،  کیشوەرەکانی 

لەو  کام  ھەر  ئەنجامەکانی  و  ئەزموون  لە  و 

بە  کۆتاییدا  لە  دەکۆڵێتەوە.  ڕێكکەوتنانە 

لە  الوازەکان  و  بەھێز  خاڵە  لە  سەرنجدان 

بەسنت و زەمەنی پیادەکردنی ئەم ڕێککەوتنانە، 

ڕێکكەوتننامەی  نووسینەوەی  بۆ  چێوەیەک 

لە  دەتوانێت  کە  ڕوو  دەخرێتە  بەکاربەری 

گەنجینە  بە  تایبەت  کێشەی  چارەسەری 

ئاوهەڵگرەکانی سنووربڕ سوودی لێ ببیرنێت.

ئاوهەڵگری  گەنجینە  كلیلییەكان:  وشە 

ڕێككەوتننامە،  هایدرۆپۆلەتیك،  سنووربڕ، 

هاوكارییە كردەییەكان.

........................................

1. پێشەکی

سنووربڕەکان  ئاوهەڵگرەکانی  گەنجینە 

ئاوی  سەرچاوەی  فرامرزی()١(،  های  )آبخوان 

یان  دوو  لەنێوان  کە  سنووربڕن  ژێرزەویی 

لە  سەرچاوانە  ئەم  ھاوبەشن.  واڵتدا  چەند 

ڕابردوودا ڕۆڵێکی گرنگیان لە دابینکردنی ئاوی 

ھەبووە  خۆراکدا  دروستکردنی  و  خواردنەوە 

لە  کەس  ملیۆنان  بژێویی  بە  پەیوەسنت  و 

لەچاو  بەردەوام  بەاڵم  جیھاندا،  سەرانسەری 

ڕووبارە سنووربڕەکانەوە گرنگییەکی کەمرتیان 

 Puri et al, 2001: 9 Eckstein and( پێ دراوە

 Eckstein, 2005: 680 ;Puri and Aureli,

.)2005: 661

بەردەوام  لێکۆڵینەوەیەکی  میانەی  لە 

ھەڵسەنگاندنی  ناوەندی  لەالیەن 

ژێرزەوی  ئاوی  نێودەوڵەتییەکانی  سەرچاوە 

 International Groundwater Resources(

 ٥٩٢ ئێستا  تاوەكو   ،)Assessment Centre

سنوورە  کە  دۆزراونەتەوە  ئاوهەڵگر  گەنجینە 

 .)٢٠١٥ ,IGRAC( سیاسییەکانی واڵتان دەبڕن

ئاسیا،  ئەورووپا،  کیشوەرەکانی  ژمارەیە؛  لەم 

بەپێی  ئەمەریکا  و  ئەفەریقا  ئوقیانووسیا، 

 ٧٢ و   ٧٣  ،١٢٩  ،٣١٨ خاوەنی  ڕیزبەندی 

لە  زیاتر  سنووربڕن.  ئاوهەڵگری  گەنجینەی 

بە  سنووربڕەکان  ئاوهەڵگرە  گەنجینە  )٨٪(ی 

تووشی  پێویست  لە  زیاد  لێوەرگرتنی  ھۆکاری 

گەنجینە  زۆربەی  چەند  ھەر  بوون،  گرفت 

ئاسیا  و  ئەورووپا  لە  سنووربڕەکان  ئاوهەڵگرە 

گرفتێک  ھیچ  تووشی  ئێستادا  لە  ئەفەریقا  و 

زیاتر  پەیوەستبوونی  لەبەر  بەاڵم  نەبوون، 

خۆراک،  دروستکردنی  بۆ  ژێرزەوی  ئاوی  بە 

ڕابردوودا  ساڵی  پەنجا  لە  سەرچاوانە  ئەم 

ھەنگاویان  گرفت  بەرەو  زۆر  خێراییەکی  بە 

لە   .)٢٠١٣:١  ,Wada and Heinrich( ناوە 

ساڵی )٢٠٠٠(دا و دوای دروستبوونی گرووپی 

ھاوبەشە  ئاوهەڵگرە  گەنجینە  بەڕێوەبردنی 

 Internationally Shared( نێودەوڵەتییەکان 

 ،)Aquifer Resources Management
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ھەوڵی زۆر بۆ دۆزینەوەی گەنجینە ئاوهەڵگرە 

ھەروەھا  ھاوبەشەکان لە سەرانسەری دنیا و 

زیادکردنی ئاستی ھۆشیاری لەھەمبەر گرنگییە 

سەرچاوە  ئەم  ژینگەییەکانی  و  کۆمەاڵیەتی 

Eckstein and Eck- )بەھادارانە خراوەتە گەڕ 

 stein, 2005: 679;Puri and Aureli, 2005:

 .)662; Davies et al, 2013: 321

گەنجینە  ھاوکارانەی  بەڕێوەبردنی  لە 

جیاوازییەکانی  سنووربڕەکان،  ئاوهەڵگرە 

پێشکەوتنی  )وەکوو  کاریگەر  واڵتانی  نێوان 

بەڕێوەبردن،  تواناكانی  کۆمەاڵیەتی-ئابووری، 

و  سیاسییەکان  ئینتیام  ژێرخان،  پێشکەوتنی 

ھۆی  بووەتە  مافناسی(  الیەنی  ھەروەھا 

لەگەڵ  ناکۆکی.  ھەندێک  سەرھەڵدانی 

دەبێتە  ناکۆکییانە  ئەم  ھەر  ئەوەشدا 

دروستبوونی  و  تواناسازی  بۆ  دەرفەتێك 

کۆمەاڵیەتی،  ھونەری،  بواری  لە  ھاوکاری 

و   )٢٠٠٨  ,UN Water( ئابووری  و  یاسایی 

باسی  لە  واڵتان  ڕۆڵی  پێناسەی  بە  پێویست 

دەكات  سنووربڕەکانەوە  ئاوهەڵگرە  گەنجینە 

بۆ   .)٢٠١٨:١٣  ,Rivera and Candela(

کاریگەرییەکی  منوونە؛ گۆڕانکاریی کەشوھەوا 

دروست  ئاوییەکاندا  سەرچاوە  بەسەر  زۆر 

وشکەساڵی،  و  الفاو  گوڕی  وەکوو:  دەکات 

کەمبوونەوەی ئاو، داڕمانی زەوی، لەناوچوونی 

کێوە سەھۆڵینەکان و ناوچە داپۆرشاوەکان بە 

بەفر، کەمبوونەوەی ئاو و لەناوچوونی سووڕی 

ژینگە. لەگەڵ ئەوەشدا ھاوکاری لەسەر بوارە 

سوودمەندەکان  واڵتە  لەنێوان  سنووربڕەکان 

)ھەر چەند لە ڕووی پێشکەوتنەوە جیاوازییان 

بە  تا  بکات  ھاوکارییان  دەتوانێت  ھەبێت(، 

لە  تێگەیشنت  و  ھاوبەش  زانیاریی  زیادبوونی 

دیاردەیە،  ئەم  ئیحتیاملییەکانی  کاریگەرییە 

ئامادەبوون  ڕێگرتن،  بۆ  ڕێکارەکان  پانتایی 

دۆزینەوەی  بە  و  دەکات  زیاد  گەڕانەوە  و 

لەگەڵ  ڕێگەچارە،  کەمتێچووترین  و  باشرتین 

گۆڕانکارییەکانی كەشوھەوا خۆ بگونجێنن.

سیاسەت  لە  وردبوونەوە  ئێران  واڵتی  لە 

ئاوییەکان،  سەرچاوە  پاراستنی  بەرنامەکانی  و 

لەم  گەورەیە  گرفتی  بوونی  نیشاندەری 

ناوەندی  لێکۆڵینەوەکانی  بەپێی  بوارەدا. 

ئایندەناسی  و  پێشکەوتن  لێکۆڵینەوەکانی 

یەکپارچەی  بەڕێوەبردنی  نەبوونی   ،)٢٠١٨(

ڕۆڵی  بە  گرنگینەدان  ئاوییەکان،  سەرچاوە 

وەبەرھێنان  و  پاراسنت  لە  خەڵک  بەشداریی 

ھاوکاریی  الوازیی  و  ئاوییەکان  سەرچاوە  لە 

بە  پەیوەندیدار  جیاوازەکانی  الیەنە  نێوان 

بابەتی ئاو؛ تەنیا بەشێکی بچووک لە کێشەکان 

چەندێتی  پاراستنی  سیاسەتی  گرفتەکانی  و 

ئەم  واڵتە.  ئاوییەکانی  سەرچاوە  چۆنێتی  و 

کاریگەریی  سنووربڕی،  بواری  لە  گرفتانە 

نەرێنیی زیاتری بەدوادا دێت.

تاوەکوو ئێستا ڕێکكەوتننامەی زۆر لەسەر 

بە  ھاوبەشەکانی سەرزەوی   ئاوییە  سەرچاوە 

ئاسان  و  ئەم سەرچاوانە  بەردەستبوونی  ھۆی 

واژۆ  واڵتان  لەنێوان  مانەوەیان  و  بەکاربردن 
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کراوە، بەاڵم لە ھەمان کاتدا سەرچاوەکانی ئاوی 

بەردەوامیی  لە  زۆریان  گرنگییەکی  ژێرزەوی 

ئاڵۆزییەکانی  ھۆی  بە  ھەیە.  کۆمەڵگەدا 

ھاوبەشەکان،  ئاوهەڵگرە  گەنجینە  سیستمی 

ھێشتا گرنگیدان بە بابەتە ھونەرییەکانیان لە 

لەگەڵ  بەراورد  بە  ڕێککەوتنەکان  چوارچێوەی 

کەمرتی  پێشکەوتنی  سنوورییەکان؛  ڕووبارە 

وردبوونەوە  ئەوەشدا،  لەگەڵ  بینیوە.  بەخۆوە 

لە ئەزموونی کەم و ھەندێک جار سەرکەوتوو 

ژێرزەویی  ئاوی  بەڕێوەبردنی  بواری  لە 

ھاوبەش لە گۆڕەپانی  نێودەوڵەتی، دەتوانێت 

بەسەر  سەرکەوتن  بۆ  بێت  پێشەکییەک 

ئاڵنگارییەکانی داھاتوو لە ناوچەکانی تر.

لێکۆڵینەوەیە  ئەم  سەرەکیی  پرسیاری 

تایبەت  جیھانییەکانی  ئەزموونە  کە  ئەمەیە 

تا  ئێستا  تا  ڕێكکەوتنەکان  ئەنجامدانی  بە 

تر  شێوازێکی  بە  یان  بووە،  چەند سەرکەوتوو 

تا  سوودمەندەکان  واڵتە  کە  بزانرێت  دەبێت 

بە  پەیوەستبوون  بۆ  مەیلیان  ئەندازەیەک  چ 

و  بەردەوامی  و  ھەبووە  ڕێکكەوتنەکانەوە 

کردەیی ئەم ڕێکكەوتنانە بە چ شێوەیەک بووە. 

ھەروەھا دەبێت بزانرێت کە چۆن دەتوانرێت 

ئاڵنگارییەکانی  چارەسەری  بۆ  ئەزموونانە  لەم 

سنووربڕەکان  ئاوهەڵگرە  گەنجینە  داھاتووی 

سەرنجدان  بە  ھەروەھا  وەربگیرێت.  سوود 

لە جوگرافیایەكی وشک  ئێران  لە هەڵكەوتەی 

چەندین  لە  بەشداربوون  و  نیمچەوشک  و 

ناوچەی ئاویی سنووربڕ، کە لەژێر کاریگەریی 

وەکوو  واڵتانی  لە  بێسنووری  بەکارهێنانی 

ئەفغانستان و تورکیا، پێویستە چوارچێوەیەکی 

دەزگا  ھاوکارییەکان،  لەھەمبەر  ڕێك 

تەواوی  بەشداریی  چۆنێتیی  و  پێویستەکان 

بخرێـتە  ناوچەیی  و  ناوخۆیی  سوودمەندانی 

باکووری  لە  وردتر:  دەربڕینێكی  بە  ڕوو. 

ئەفغانستان  واڵتی  دوو  ئێران،  ڕۆژھەاڵتی 

بوونیان  ھۆی  بە  کە  ھەن  تورکمەنستان  و 

تووشی  نیمچەوشک،  و  وشک  ناوچەی  لە 

کەمئاوین و پێویستیی ھاوشێوەیان ھەیە. لەم 

ناوچەیەدا زۆربوونی دانیشتووان، دابەشبوونی 

ھاوبەش،  ئاوی  سەرچاوەی  ئاو،  ناڕێکیی 

نەبوونی  کشتوکاڵ،  ھەڵەکانی  سیاسەتە 

بەسەر  یەکپارچە  و  دروست  بەڕێوەبردنی 

سەرچاوە ئاوییەکان و نەبوونی ڕێککەوتننامەی 

وەبەرھێنان کێشەکانی زیاتر کردووە. ھەروەھا 

لە بەشی باکووری ڕۆژئاوای ئێران لەگەڵ سێ 

لە  و  تورکیا  و  ئازەربایجان  ئەرمینیا،  واڵتی 

گەنجینە  خاوەنی  عێراق،  لەگەڵ  ڕۆژئاواش 

ئەم واڵتانەدا  لەنێوان  و  ھاوبەشە  ئاوهەڵگری 

ژێرزەوی  ئاوی  وەبەرھێنانی  ڕووی  لە  ئێران 

بەدەستھاتوو؛  ئاوی  لە سەرجەم  ئەو  بەشی  و 

چێوەیەکی  بەاڵم  یەکەمدایە،  ڕیزبەندیی  لە 

زانستی بۆ ڕێگری لە سەرھەڵدانی ھەر جۆرە 

ئاڵنگارییەکی ئاوی لە ناوچەکەدا پێویستە. لەم 

توێژینەوەیەدا ھەوڵ دراوە دوای لێكدانەوەی 

تایبەمتەندییەکانی  و  چەمكەكان  خێرای 

چەند  لە  سنووربڕەكان،  ئاوهەڵگرە  گەنجینە 
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ھاوبەش  واڵتانی  نێوان  ھاوکاریی  ئەزموونی 

کیشوەرەکانی  لە  ئاوهەڵگرەکان  گەنجینە  لە 

بکۆڵینەوە  ئەورووپا  و  ئەفەریقا  ئەمەریکا، 

و  بەھێز  خاڵە  و  بکرێت  بۆ  شیکردنەوەی  و 

دواتردا  ھەنگاوی  لە  دەربکرێت.  الوازەکانی 

بە سەرنجدان لە ئەزموونی ڕێکكەوتننامەكانی 

پێشکەوتنی  بۆ  چوارچێوەیەک  ڕابردوو، 

واڵتانی  و  ئێران  واڵتی  لەنێوان  ھاوکاری 

سەرچاوەی  بەڕێوەبردنی  بواری  لە  دراوسێ 

داڕشتنی  و  سنووربڕەکان  ئاوهەڵگرە  گەنجینە 

ڕێککەوتننامەی بەکاربردن بخرێتە ڕوو.

٢. میتۆدی توێژینەوە

توێژینەوەی  درێژەی  توێژینەوەیە  ئەم 

بە  و  )٢٠١٥(ە  هاوكاران  و  فرشتەپور 

گەنجینە  بابەتی  گرنگیی  لە  سەرنجدان 

ھەنگاوە  یەکەمین  سنووربڕەکان،  ئاوهەڵگرە 

گشتگیر  و  ھونەری  باسی  چوونەناوەوەی  بۆ 

لە نووسینەوەی ڕێککەوتننامەکان لەمەڕ پرسی 

ئاوی ھاوبەشی ژێرزەوی ئەژمار دەکرێت. لەم 

وەسفی-شیكاری  شێوازی  لە  توێژینەوەیەدا 

ڕێککەوتننامە  لێکۆڵینەوەی  و  شیکردنەوە  بۆ 

گەنجینە  لە  وەبەرھێنان  بارەی  لە  گرنگەکان 

کشوەری  سێ  لە  سنووربڕەکان  ئاوهەڵگرە 

ئەم  زانیارییەکانی  وەرگیراوە.  سوود  جیھان 

چوارچێوەی  بە  پەیوەستبوون  بە  توێژینەوەیە 

باڵوکراوە  و  گۆڤار  کتێب،  لە  لێکۆڵینەوەکە 

لە  سوودوەرگرتن  و  دەرەکییەکان  و  ناوخۆیی 

ئینتەرنێت وەرگیراون.

٣. بنەما تیۆرییەکانی توێژینەوە

٣-1. پێناسە و تایبەمتەندییەکانی گەنجینە 

ئاوهەڵگرە سنووربڕەکان

سنووربڕەکان  ئاوهەڵگرە  گەنجینە 

ھەر  ئاوییەکانی  سەرچاوە  لە  بەشێک 

سیاسییە  سنوورە  لە  ڕاستیدا  لە  کە  واڵتێکە 

ھاوشێوەی  و  دەبێت  تێپەڕ  نێودەوڵەتییەکان 

لێ  سوودیان  ھاوبەشەکان  ئاوییە  سەرچاوە 

وەردەگیرێت. کۆنڤانسیۆنی مافی بەکارھێنانی 

بەكارهێنانی  لە  )نۆكەند(  ئاوییەكان  كەناڵە 

 The Convention on( غەیرەکەشتیوانی 

 the Law of Non-Navigational Uses of

بەگشتی  کە   )International Watercourses

ڕێکخراوی  ئاوییەكانی  كەناڵە  کۆنڤاسیۆنی  بە 

 The UN Watercourse( نەتەوە یەگگرتووەکان

 ١٩٩٧ ساڵی  لە  نارساوە،   )Convention

یەکگرتووەکانەوە  نەتەوە  ڕێکخراوی  لەالیەن 

پابەندی  ڕێککەوتنێکی  وەکوو  و  کرا  پەسەند 

لۆجیکی  و  دروست  بەکارھێنانی  ئامانجی  بە 

ئەم  ناسێرنا.  بەردەوام  پێشکەوتنی  پێناو  لە 

ئۆگۆستی  ١٧ی  ڕێكەوتی   لە  ڕێککەوتننامەیە 

و  جێبەجێکردنەوە  بواری  چووە  )٢٠١٤(ەوە 

ھەروەکوو لە ناوەکەی دیارە، سەرنجی لەسەر 

لە  تەنیا  ژێرزەوی  ئاوی  و  سەرزەوییە  ئاوی 

ھاتووە.  ئاوییەكاندا  كەناڵە  گشتیی  پێناسەی 

نەخستووەتە  سەرنجێکی  ھیچ  پێناسەیە  ئەم 

مەرجى  وەکوو  تایبەمتەندییەکانی  سەر 

ئاوهەڵگرەکان  گەنجینە  ھایدرۆجیۆلۆجیکیی 
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)Villar, ٢٠١٦: ٤(، لە کاتێکدا بۆ ڕێکخستنی 

تایبەمتەندییە  ئەم  ھاوکارییەکان؛  چوارچێوەی 

لە  ئەگەرچی  دەگێڕێت.  گرنگ  ڕۆڵێکی 

مادە   )١٩( لە  کە  پێشنیارێک  ٢٠٠٨دا  ساڵی 

بنەما  پێشەکی،  بەشی  چوار  لە  ھاتبوو  پێک 

بەڕێوەبردن  و  پارێزگاری  پاراسنت،  گشتییەکان، 

ئاراستەی  بە  تر  ڕێنامییەکانی  کۆتاییدا  لە  و 

تیشک  بە   ١٩٩٧ کۆنڤانسیۆنی  تەواوکاریی 

خستنە سەر گەنجینە ئاوهەڵگرە سنووربڕەکان 

لە ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکان ڕێک خرا 

ئەوەشدا  لەگەڵ   ،)  ,٢٠٠٩McCffrey)٢٧  :

ئیعتباری کۆنڤانسیۆنی نەتەوە یەکگرتووەکانی 

بۆ  ھایدرۆلۆجی  زمانی  ھێنانەکایەی  نییە. 

)نۆكەند(  ئاوییەكانی  كاناڵە  مافی  ئەدەبیاتی 

نێوەدەوڵەتییەکان، بەڕەھایی کارێكی خوازراوە 

نێوان  ڕێكکەوتنی  تا  ھەیە  تواناییەی  ئەو  و 

ژێرزەوی  ھاوبەشەکانی  ئاوە  بارەی  لە  واڵتان 

 :٢٠١١ ,Mccaffrey( بخاتە ژێر کاریگەرییەوە

پەسەندکردنی  کە  بوترێت  پێویستە   .)٢٨٢

لە  تر  جارێکی  ڕەشنووسەکان  ڕێنامییە 

بەرنامەی کاری کۆبوونەوەی حەفتا و چوارەمی 

ساڵی  لە  یەکگرتووەکان  نەتەوە  ڕێکخراوی 

.)٢٠١٦ ,UNGA( ٢٠١٩دا دەبێت

بەو  سنووربڕەکان  ئاوهەڵگرە  گەنجینە 

دۆزینەوەیاندا  لە  کە  ئاڵۆزییانەی  و  گرفت 

دەبن  دابەش  جۆردا  شەش  بەسەر  ھەیە، 

 ,Eckstein and Eckstein.  )١( )وێنەی 

لەم مۆدێالنە،  کام  ھەر  لە   .)٢٠٠٥: ٦٨١-٦٨٥

ھایدرۆلیکی  ناپەیوەستبوونی  یان  پەیوەست 

هەروەها  و  ئاوهەڵگرەکان  گەنجینە  بە 

گەنجینە  نەبوونی  و  پەنگخواردووبوون 

تایبەت  ئاڵنگاریی  بارودۆخی  ئاوهەڵگرەكان، 

ئاڵۆزبوونی  ئەنجامدا  لە  کە  دەکات  دروست 

ڕێکخسنت و ھەڵسەنگاندنیان زیاد دەبێت.

گەنجینە   ،)A(یەکەمدا مۆدێلی  لە 

ڕووبارێکدا  لەگەڵ  کە  ئازاد  ئاوهەڵگرێکی 

نیشان  ھەیە  ھایدرۆلیکیی  پەیوەندییەکی 

دراوە، کە ھەر کام بە درێژایی ھێڵی سنووری 

دوو  نێوان  سنووری  ڕووبارەکە  )واتە  دەڕۆن 

پەیوەندیی  ھۆی  بە  دەکات(.  دیاری  واڵت 

و  ئاوهەڵگر  گەنجینە  نێوان  ھایدرۆلیکیی 

لەم  ژێرزەوی  ئاوی  سنووربڕەکە،  ڕووبارە 

كاناڵە  کۆنڤانسیۆنی  نێو  دەچێتە  مۆدێلەدا 

ئاوییەكان )١٩٩٧( و بنەماکان و یاساکانی. بۆ 

منوونە: دەتوانین ئاماژە بۆ گەنجینە ئاوهەڵگری 

و  ئەمەریکا  لەنێوان    "Hueco Bolson"

مەکسیک بکەین.

گەنجینە   ،)B(دووەمدا مۆدێلی  لە 

سنوورێکی  لەالیەن  ئازاد  ئاوهەڵگرێکی 

نێودەوڵەتی دەبڕدرێت و بە شێوەی ھایدرۆلیکی 

لەگەڵ ڕووبارێکدا پەیوەستە کە ئەویش لەالیەن 

مۆدێلە  ئەم  جیاوازیی  بڕدراوە.  سنوورەوە  ئەو 

سنووری  کە  لەوەدایە  یەکەم  مۆدێلی  لەگەڵ 

گەنجینە  ھەم  و  ڕووبارەکە  ھەم  سیاسیی 

ڕووبارەکە  درێژایی  لە  و  بڕیوە  ئاوهەڵگرەکەی 

کۆنڤانسیۆنی  ناو  دەچێتە  مۆدێلەش  ئەم  نییە. 
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كەناڵە ئاوییەكان. لەم مۆدێلەدا ئاراستەی لێژیی 

جووڵەی  ئاراستەی  )دیاریکەری  هایدرۆلیكی 

سنووربڕەکانن.  کاریگەرییە  دیاریکەری  ئاو( 

وەکوو منوونەیەک بۆ ئەم گەنجینە ئاوهەڵگرە، 

 San" ئاوهەڵگری  گەنجینە  بە  ئاماژە  دەتوانین 

Pedro" لەنێوان مەکسیک و ئەمەریکا بکەین.

گەنجینە   ،)C(سێیەمدا مۆدێلی  لە 

سنووری  درێژایی  بە  ئازاد  ئاوهەڵگرێکی 

ھایدرۆلیکی  شێوەی  بە  و  دەڕوات  سیاسی 

لەگەڵ ڕووبارێک پەیوەستە کە ھەمووی لەنێو 

دەبێت  کرا،  باس  کە  شێوەیە  بەو  واڵتێکدایە. 

ڕووبار-گەنجینە  سیستمێکی  تایبەمتەندیی 

تا  ھەبێت  ڕووبارێکدا  لە  دەبێت  ئاوهەڵگر 

بچێتە ناو کۆنڤانسیۆنی كاناڵە ئاوییەكان، بۆیە 

یاسایە.  ئەم  ناو  بخەینە  مۆدێلە  ئەم  ناکرێت 

ئاوهەڵگری  گەنجینە  مۆدێلە،  ئەم  منوونەی 

و  مەکسیک  نێوان  ئاویی  ناوچەی  ئازادی 

کە  یەکگرتووەکانە،  ویالیەتە  لە  نیومەکسیکۆ 

لەو  کە   "Mimbers" ڕووباری  لەالیەن  تەنیا 

واڵتەدایە؛ تێر دەکرێت.

گەنجینە   ،)D(چوارەمدا مۆدێلی  لە 

لە  بەتەواوەتی  کە  ئازاد  ئاوهەڵگرێکی 

لەگەڵ  کە  دراوە  نیشان  سنووردایە،  دیوێکی 

پەیوەندیی  تێپەڕیوە؛  لە سنوور  ڕووبارێک کە 

ھەمیشە  حاڵەتەدا  لەم  ھەیە.  ھایدرۆلیکیی 

گەنجینە ئاوهەڵگرەکە لەالی خوارەوە دەبێت. 

لە  نێودەوڵەتییە،  ڕووبارەکە  مۆدێلەدا  لەم 

شێوازی  بە  ئاوهەڵگرەکە  گەنجینە  کاتێکدا 

دەکرێت.  ئەژمار  ناوخۆیی  بە  جوگرافیایی 

سیستمی  ئەم  کرا،  باس  کە  شێوەیە  بەو  ھەر 

بەدڵنیاییەوە  ئاوهەڵگرە  ڕووبار-گەنجینە 

ئاوییەكان.  كاناڵە  کۆنڤانسیۆنی  ناو  دەچێتە 

"بین  ئاویی  ناوچەی  مۆدێلە،  ئەم  منوونەی 

النھرین"  )Mesopotamian(ی پەیوەست بە 

ڕووبارەکانی دیجلە و فوڕاتە.

گەنجینە   ،)E( پێنجەمدا  مۆدێلی  لە 

کە  دەبینین  دەورەدراو  ئاوهەڵگرێکی 

پانتاییەکی  لەگەڵ  ھایدرۆلیکیی  پەیوەندیی 

شوێنەی  لەو  مەگەر  نییە،  سەرزەوی  ئاوی 

دەکرێت.  تێر  ئاوهەڵگرەکە  گەنجینە  کە 

ناو  ناچێتە  ئاوهەڵگرە  گەنجینە  جۆرەی  ئەم 

ئەگەرچی  ئاوییەكان،  كاناڵە  کۆنڤانسیۆنی 

نەتەوە  ٢٠٠٨ی  ڕەشنووسی  چوارچێوەی  لە 

Hat-( 2015 : ٢٠ )یەکگرتووەکان دەگونجێت 

.,ami  and  Babaei

ئاوهەڵگرە،  گەنجینە  ئەم  منوونەی  بۆ 

دەتوانین ئاماژە بۆ گەنجینە ئاوهەڵگری گوارانی 

ئەرژەنتینت،  لەنێوان   )Guarani Aquifer(

بەڕازیل، پاراگوای و ئۆرۆگوای بکەین کە ٩٠٪ی 

دەورە دراوە.

مۆدێلی شەشەم)F(، گەنجینە ئاوهەڵگرێک 

پەیوەندییەکی  جۆرە  ھیچ  کە  دەدات  نیشان 

لەگەڵ پانتایی ئاوی سەرزەوی نییە و پەیوەست 

بۆیە  و  ھایدرۆلۆجیکییەوە  سووڕی  بە  نییە 

گەنجینە  لەم  واتادار  تێربوونێکی  جۆرە  ھیچ 

ئاوهەڵگرەدا ئەنجام نادرێت. بۆ منوونەی ئەم 
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ئاماژە  دەکرێت  ئاوهەڵگرە،  گەنجینە  جۆرە 

نۆبیان  ملی  و  چەو  ئاوهەڵگری  گەنجینە  بە 

چوار  لە   )Nubian Sandstone Aquifer(

بکەین.  سوودان  و  میسڕ  چاد،  لیبیا،  واڵتی 

ئەوەی کە ئەم جۆرە گەنجینە ئاوهەڵگرە بچێتە 

گومانی  ئاوییەكان  كەناڵە  کۆنڤانسیۆنی  نێو 

گەنجینە  مافی   ،٢٠٠٨ ڕەشنووسی  لەسەرە. 

گشتگیرییەکی  بە  سنووربڕەکان  ئاوهەڵگرە 

زیاتر ئەم جۆرە گەنجینە ئاوهەڵگرانە دەخاتە 

.)٢٠١٩: ١٣٣ ,de Oliveira( سنووری خۆیەوە

وێنەی )١( 

جۆرەكانی مۆدێلی چەمكی لە گەنجینە ئاوهەڵگرییەكانی سنووربڕی
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گەنجینە  ھایدرۆپۆلەتیکی   .٤

ھاوکارییە  ئەزموونی  ئاوهەڵگرەکان: 

نێودەوڵەتییەکان

و  ڕۆڵ  ڕۆژبەڕۆژ  سیاسیدا،  جوگرافیای  لە 

ئەم  دەبێت.  زیاتر  ھایدرۆپۆلەتیک  گرنگیی 

دەخاتە  سەرنج  ئاو،  میحوەرییەتی  بە  زانستە 

لە  ھاوبەش  واڵتانی  سیاسیی  ڕەفتاری  سەر 

 :٢٠١٣  ,Mokhtari Hashi( ئاوی  پانتاییەکی 

٥٣(. ئاو بە یەکێک لە سەرەکیرتین ھۆکارەکانی 

واڵتێک  ھەر  پێشکەوتنی  سنووردارکردنی 

ئەژمار دەکرێت، کە دەبێتە ھۆکاری ئەوەی کە 

لەم  بدەن.  جیاواز  بڕیاری  واڵتان  لە  ھەریەک 

سیاسی  ھێزی  یەکسانیی  نەبوونی  نێوەندەدا 

لەنێوان واڵتانی ھاوبەش لە ناوچەیەکی ئاویدا، 

کە  کایەوە  دێنێتە  ھایدرۆھەژموونی  بابەتی 

واڵتانی بەھێزتر بەبێ ڕەچاوکردنی هەڵكەوتەی 

لە بەشی  زیاتر  ھایدرۆلۆژیکی و جوگرافیایی، 

 Mokhtari( وەردەگرن  ناوچەکە  لە  خۆیان 

 .)٤٣  :٢٠٠٨  ,Hashi and Ghaderi Hajat

ڕێگەچارەیەکی  ھایدرۆپۆلەتیک  زانستی  بۆیە 

گونجاوە بۆ ئەم جۆرە دیالۆگانە.

کۆمەڵگەی  ڕابردوودا،  دەیەکانی  لە 

شێوەیەكی  بە  داوە  ھەوڵی  نێودەوڵەتی 

لە  یاسا  دانانی  و  ناسین  پڕۆسەی  لە  فراوانرت 

و  عادیالنە  میکانیزمی  فەراهەمكردنی  پێناو 

ئێستا  بەشداربووی  واڵتانی  عەقاڵنییەكانی 

ھاوبەشەکانی  سەرچاوە  بەڕێوەبردنی  لە 

ڕەشنووسی  بکات.  بەشداری  ژێرزەوی  ئاوی 

ئاوهەڵگرە  گەنجینە  بۆ  نێودەوڵەتی  یاسای 

سنووربڕەکان، لە ساڵی ٢٠٠٨ وەکوو یەکەمین 

ھەنگاو بۆ ڕێکخستنی وەبەرھێنان لە گەنجینە 

دەکرێت  ئەژمار  سنووربڕەکان  ئاوهەڵگرە 

.)٢٠١١ ,Eckstein(

ئەوەی كە دیارە ژمارەیەكی کەمی پێشنیاری 

بەڕێوەبردنی گەنجینە ئاوهەڵگرە سنووربڕەکان 

ڕێکكەوتننامەیەکی  داڕشتنی  ھۆی  بوونەتە 

واژۆ  ھەندێکیشیان  کە  واڵتان  لەنێوان  فەرمی 

جێبەجێکردن.  بواری  نەچوونەتە  و  نەکراون 

چەند  باسی  توێژینەوەیەدا،  ئەم  درێژەی  لە 

کیشوەری  سێ  لە  هابەش  ھاوکارییەکی 

و  ئەفەریقا  باشوور(،  و  )باکوور  ئەمەریکا 

ئەورووپا دەکەین و ڕێكکەوتنامە داڕێژراوەکان 

دەخەینە بەر باس و لێکۆڵینەوە.

)ئەمەریکای  ئەمەریکا   کیشوەری   .٤-1

ھاوبەشەکانی  ئاوهەڵگرە  گەنجینە   – باکوور 

نێوان ویالیەتە یەکگرتووەکان و مەکسیک(

یەکێک لە ناوچە گرنگ و پڕکێشمەکێشەکان 

سنووری  لە  سنووربڕەکان  ئاوە  باسی  لە 

مەکسیکە.  و  یەکگرتووەکان  ویالیەتە  نێوان 

گەنجینە   ٣٦ ئێستا  تاوەكوو  بەگشتی 

لە  کە  دۆزراونەتەوە  ناوچەیە  لەم  ئاوهەڵگر 

زانیارییەکانی  شانزەیان  لەسەر  تەنیا  نێویاندا 

سنووربڕییان  لەسەر  جەخت  بەردەست 

سنوورداربوونی  یان  نەبوون  دەکاتەوە. 

ئاوهەڵگرەکانی  گەنجینە  لەسەر  زانیاری 

لە  گەورەی  بۆشاییەکی  ناوچەیەدا،  لەم  تر 
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بەڕێوەبردنی  و  ھەڵسەنگاندن  میکانیزمی 

دروست  سنووربڕانە  ئاوهەڵگرە  گەنجینە  ئەم 

 :٢٠١٧  ,Sanches and Eckstein( کردووە 

سەرچاوە  بەڕێوەبردنی  مەکسیک،  لە   .)٤٩٥

ئاوڕێژەكانە  ناوچە  بنەمای  لەسەر  ئاوییەکان 

بۆیە  نییە،  سیاسییەکان  سنوورە  پەیڕەوی  و 

پالندانان لەم ناوچەیەدا لەالیەن دوو سنووری 

ھایدرۆلۆژیکی و سیاسییەوە تووشی  جیاوازی 

مەکسیک،  پێچەوانەی  بە  دەبێتەوە.  ئاڵنگاری 

ھەر  ئەمەریکا  یەکگرتووەکانی  ویالیەتە  لە 

ژێرزەوی  و  سەرزەوی  ئاوی  بۆ  ویالیەتێک 

سنووری  لە  یاسایی  دەسەاڵتی  کۆمەڵێک 

دەبێتە  بابەتە  ئەم  داناوە.  خۆی  قەڵەمڕەوی 

بەڕێوەبردنی  و  ڕێکخسنت  سیستمێكی  ھۆی 

منوونە:  بۆ  سنوورەکە.  ھەردوو  لە  جیاواز 

ھەردوو شاری سان دیگۆ و ئەمپریال، بەشێکی 

ھاوبەشی  ئاوهەڵگری  گەنجینە  سیستمی 

لە   )Tijuana-SanDiego( ساندێگۆ-تیخوانا 

باکووری ئەمەریکا پێك دەهێنن. ھەر کام لەم 

ژێرزەویی  ئاوی  سەربەخۆ  شێوەی  بە  شارانە 

ھەر  خۆیان بەڕێوە دەبەن. لە الیەکی ترەوە، 

ئەم گەنجینە ئاوهەڵگرە لە دیوی مەکسیک لە 

ناوچەی  لە  بەشێک  بە  بەڕێوەبردنەوە  الیەنی 

لەژێر  و  دەکرێت  ئەژمار  ھایدرۆلۆژیکی 

کۆنرتۆڵی یاسا پەسەندکراوەکانی ئەنجوومەنی 

ئەو ناوچەیە وەبەرھێانی لێ دەکرێت. تاوەکوو 

ئاوهەڵگرە  گەنجینە  ئەم  بارەی  لە  ئێستاش 

ئاستی ھاوکارییەکان زۆر نزمە، کە لە کۆتاییدا 

ئاوهەڵگرەکە  گەنجینە  بەڕێوەبردنی  کاروباری 

 ,Sanches and Eckstein( دەکات  سنووردار 

 .)٢٠١٧: ٤٩٧

لە  زۆر  منوونەی  واڵتەدا  دوو  ئەم  لەنێو 

ھاوکاریی ناوچەیی لەنێوان شارە سنوورییەکان 

سەرزەوین.  ئاوی  لەسەر  بەگشتی  کە  ھەیە، 

بەڕێوەبردنی  بۆ  فەرمی  ھەنگاوی  یەکەمین 

نێوان  سنووربڕەکانی  ئاوهەڵگرە  گەنجینە 

وەکوو   ٢٤٢ کۆنووسی  واڵت،  ھەردوو 

تیایدا  کە  )١٩٤٤(ە  ڕێکكەوتنی  تەواوکاریی 

ھەردوو  لەنێوان  ژێرزەوی  ئاوی  وەبەرھێنانی 

ویالیەتی ئەریزۆنا لە ویالیەتە یەکگرتووەکانی 

سنووردار  مەکسیک  لە  سونورا  و  ئەمەریکا 

 .)٢٠١٧: ٤٩٧ ,Sanches and Eckstein( کراوە

لە دەیەی ٢٠٠٠دا، چەند ڕێکخراو لە ویالیەتە 

وەکوو  دامەزراوە  چەند  و  یەکگرتووەکان 

سەرچاوەکانی  لێکۆڵینەوەی  دامەزراوەی 

و  نیومەکسیکۆ  تەکساس،  لە    )WRRIs(ئاو

گفتوگۆی  و  لێکۆلینەوە  ھەندێک  لە  ئەریزۆنا 

بۆ  خێرا  پێویستیی  وەاڵمی  لە  نێودەوڵەتی 

لێکۆڵینەوە لە گەنجینە ئاوهەڵگرە ھاوبەشەکان 

ئەمەریکا-مەکسیک  سنووری  درێژایی  بە 

ئەنجامدا  لە  کرد.  ھاوکاری  بە  دەستیان 

کۆنگرێسی ویالیەتە یەگرتووەکان لە ڕێكەوتی 

٢٢ی دیسەمبەری ٢٠٠٦ )Alley, ٢٠١٣(، یاسای 

گشتیی ١٠٩-٤٤٨ وەکوو یاسای ھەڵسەنگاندنی 

ویالیەتە  سنووربڕەکانی  ئاوهەڵگرە  گەنجینە 

 Transboundary( یەکگرتووەکان-مەکسیک 
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کە  کرد  پەسەند   )Aquifer Assessment

ساڵیدا،   ١٠ ماوەیەکی  لە  یاسایە  ئەو  بەپێی 

كراوە  تەرخان  بابەتە  ئەم  بۆ  دۆالر  ملیۆن   ٥٠

 ٣ تەنیا   ،٢٠١٧ ساڵی  تا  کە   )٢٠٠٩  ,IBWC(

 Carter( کراوە  دابین  بڕە  ئەو  دۆالری  میلۆن 

داواکاری  دواتر،  ھەنگاوی   .)٤  :٢٠١٧  ,et al

شێوەیە  بەم  بوو.  ھاوکاری  بۆ  مەکسیک  لە 

ڕێکاری گفتوگۆ، ھاوکاری و فێربوونی بەرانبەر 

ساڵی  لە  و  کۆتاییدا  لە  کە  کرد  پێ  دەستی 

٢٠٠٩ بووە ھۆی ڕێكکەوتنی فەرمیی ھەردوو 

واڵت، تاوەکوو زەمینەی لێکۆڵینەوەی گەنجینە 

بھێنێتە  ئاوهەڵگرە سنووربڕە نێودەوڵەتییەکان 

ئاراوە.

یەکێک لە دەستکەوتەکانی ئەم ڕێککەوتنە، 

ئەمەریکا  لەنێوان  دووالیەنە  ھاوکاریی  واژۆی 

دروستکردنی  ھۆی  بووە  کە  بوو  مەکسیک  و 

ھەنگاوی  تیمی کاری دووالیەنە و دەستپێکی 

ھەروەھا  دووالیەنە.  ھونەریی  لێکۆڵینەوەی 

زانیاری  بۆشایی  ھەندێک  پڕۆگرامەدا،  لەم 

لێکۆڵینەوەی  و  شیکردنەوە  و  زانیاری  وەکوو 

ژمارەیی  مۆدێلی  ئەپدەیتی  بۆ  پێویست 

ڕێڕەوی ئاوی ژێرزەوی دۆزرایەوە. ھەر چەندە 

تا پێش ساڵی ٢٠١٦، لێکتێنەگەیشتنەكان ڕێگر 

ڕێککەوتننامەیە.  ئەم  جێبەجێکردنی  لە  بوون 

وەکوو  دەتوانێت  بابەتانە  بەم  گرنگیدان 

ئەزموونێکی گرانبەھا بۆ بەڕێوەبردنی گەنجینە 

ئاوهەڵگرەکان لە سیستمە ھاوشێوەکان ئەژمار 

 .)٢٠١٨ ,Callegary et al( بکرێت

ھۆی  بە  دروستبووەکان  ئاڵنگارییە 

سێ  بە  دەبن  ال  ھەردوو  ھەڵەتێگەیشتنی 

ھۆیانەوە  بە  کە  ڕێگایانەی  ئەو   .١ بەشەوە: 

کارە نێودەوڵەتییەکان ئەنجام دەدرێن، ٢. ئەو 

 .٣ بدرێن،  ئەنجام  دەبێت  کە  پرۆتۆکۆالنەی 

تێگەیشنت و پێناسەی دەستەواژە ھونەرییەکان 

لە  ھەڵەتێگەیشنت  یەکەم  واڵتەکان.  الی 

بەشێک  کە  دا  ڕووی  بەرنامەکەدا  دەستپێکی 

دەزانی  وای  یەکگرتووەکان  ویالیەتە  تیمی  لە 

ویالیەتی  لەگەڵ  ڕاستەوخۆ  شێوەی  بە  کە 

مەکسیک کار بکات بەبێ ئەوەی ڕێککەوتنی 

بێت.  پێویست  دامەزراوەیی  دووالیەنەی 

دا  ڕووی  کاتێک  دووەم  خاڵی  لە  منوونەیەک 

کە تیمی ویالیەتە یەکگرتووەکان پێشنیارەکانی 

پێش  نێودەوڵەتییەکان  ئەرکە  باسی  بۆ  خۆی 

دووالیەنە  ڕاوێژکاریی  لیژنەی  دانیشتنەکانی 

کاتی  لە  تەنیا  پێشنیارانەی  ئەو  و  نەنارد 

ڕوو.  خستە  كۆبوونەوەکان  بەڕێوەچوونی 

ھۆی ڕەتكردنەوەی زۆربەی  ئەم کارەش بووە 

خاڵی  لە  منوونەیەک  پێشنیارکراوەکان.  ئەرکە 

کورتکراوەی  بەکارھێنانی  کاتی  لە  سێیەمیش 

واژۆی  دوای  ماوەیەك  تا  دا.  ڕووی   "TAAP"

ڕاپۆرتی ھاوبەش، تیمی ویالیەتە یەکگرتووەکان 

دەھێنا  بەکار  دەستەواژەیەی  ئەم  کاتێک 

کە  بدات  پڕۆژانە  بەو  ئاماژە  دەیویست  کە 

"TAA"ی  یاسای  لەژێر  داراییان  سەرچاوەی 

ساڵی ٢٠٠٦ باس کراوە. لە کاتێکدا کە لە الیەن 

گەڕانەوە  بۆ  دەستەواژەیە  ئەم  مەکسیکەوە، 
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بۆ بەرنامەی گشتیی دووالیەنە بەکار دەھات. 

ئەنجامی ئەم کارە؛ سەرلیشێواوی و لە کۆتاییدا 

وەستانی چەندین ساڵەی کارە دووالیەنەکان لە 

یەکێک لە گەنجینە ئاوهەڵگرەکان بوو.

گوارانی  ئاوهەڵگری  گەنجینە   .٢-٤

)ئەمەریکای باشوور(

گەنجینە   ٢٩ باشوور  ئەمەریکای  لە 

بوونیان  ھاوبەش  سنووربڕی  ئاوهەڵگری 

زانیارییەکی  زۆربەیانەوە  بارەی  لە  کە  ھەیە 

جیۆلۆجی،  تایبەمتەندیی  پانتایی،  لەسەر  کەم 

لە  ڕۆڵیان  و  وەبەرھێنان  ڕێژەی  ئاو،  ڕێژەی 

ھەر   .)١  :٢٠١٦  ,Villar( ھەیە  پێشکەوتن 

ڕێژەیەکی  خاوەنی  باشوور  ئەمەریکای  چەند 

 ٪٤٠ نزیکەی  بەاڵم  سەرزەوییە،  ئاوی  زۆری 

ناوچەیە  ئەم  واڵتانی  پێداویستیی  ٥٠٪ی  بۆ 

گرنگیی  دەکرێت.  دابین  ژێرزەوی  ئاوی  لە 

لەبەرانبەر شێوازی  ناوچەیەدا  لەم  بابەتە  ئەم 

ئەدەبیاتی  لە  و  مەترسیدارە  بەڕێوەبردنیدا 

ناو   Hydroschizophrenia بە  ھونەریدا 

.)Villar, دەبرێت (١ :٢٠١٦

ڕێکكەوتنی  یەک  تەنیا  ناوچەیەدا  لەم 

باسی  بەتایبەتی  کە  کراوە  واژۆ  نێودەوڵەتی 

ڕێککەوتننامەی  دەکات،  ژێرزەوی  ئاوی 

گەنجینە ئاوهەڵگری گوارانی کە لە ساڵی ٢٠١٠-

و  ئۆرۆگوای  بەڕازیل،  ئەرژەنتین،  لەنێوان  دا 

پاراگوای واژۆ کرا. ئەم ڕێکكەوتننامەیە یەکەمین 

ڕێکكەوتن لە بارەی ئاوی ژێرزەویی سنووربڕی 

بڕیاری )٦٣/١٢٤(ی  کاریگەریی  لەژێر  بوو کە 

ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکان دانرا و تاکە 

ڕووبەڕووبوونەوە  و  کێشە  بێ  کە  بوو  بڕیار 

ئاوهەڵگرەكان  گەنجینە  لە  سوودوەرگرتن  بۆ 

.)٢٠١١: ١ ,Villar and Ribeiro( پەسەند کرا

گەورەترین  گوارانی  ئاوهەڵگری  گەنجینە 

جیھاندا  لە  ژێرزەوییە  ئاوی  سەرچاوەی 

سێجا  کیلۆمەتری   ٤٥٠٠٠ پانتاییەکەی  کە 

کیلۆمەتری  ملیۆن   ١/٢ ڕووبەرەکەی  و 

زۆرترین   .)Newton,  ٢٠١٣:  ١( چوارگۆشەیە 

واڵتی  لە  ئاوهەڵگرە  گەنجینە  ئەم  ڕووبەری 

بەڕازیلە کە خاوەنی زۆرترین ڕێژەی بەکارھێنان 

کۆی  )٩٣/٦٪ی  ئاوهەڵگرەکەشە  گەنجینە 

 World و   ٢٠٠٩  ,OAS  ( دەرھێرناوە(  ئاوی 

زۆربەی  کە  بوترێت  پێویستە   .)٢٠٠٩  ,Bank

داخراوە  )٩٠٪(ی  ئاوهەڵگرەکە  گەنجینە 

 ١٢٤/٦٥٠ ڕێگەی  لە  تەنیا  و   )Confined(

گەنجینە  دەتوانرێت  چوارگۆشەوە  کیلۆمەتر 

 ,LEBAC/UNESP( ئاوهەڵگرەکە تێر بکرێت

.)٢٠٠٨

ئاوهەڵگری  گەنجینە  سیستمی  پڕۆژەی 

لە   )Guarani Aquifer System( گوارانی 

لەالیەن  ساڵی ٢٠٠٣  مەیی  مانگی  ڕۆژی ٢٣ی 

بە  پاراگوای  و  ئۆرۆگوای  بەڕازیل،  ئەرژەنتین، 

نێودەوڵەتییەکان  جیاوازە  ڕێکخراوە  پشتیوانیی 

دەستی پێ کرد. ئەم پڕۆژە شەش ساڵییە )٢٠٠٣ تا 

٢٠٠٩( بە شێوەیەکی بەرچاو لەالیەن ڕێکخراوی 

 Global( نێودەوڵەتیی ئاسانکارییە ژینگەییەکان

Environmental Facility( سپۆنسەریی دارایی 
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کرا و لەالیەن بانکی نێودەوڵەتیی وەکوو ئاژانسی 

 )Implementing Agency( جێبەجێکار 

 OAS" )Organization" ڕێکخراوی   و 

و  ئیدارە  وەکوو   )of American States

درا.  ئەنجام    )Executive Agency(بەڕێوەبەر

ڕێککەوتننامەکە  ڕەشنووسی  ٢٠٠٥دا  ساڵی  لە 

بۆ واژۆی الیەنەکان ئامادە کرا. بەاڵم جیاوازیی 

واژۆی  نەدا  ڕێگەی  یاساکان،  بارەی  لە  قووڵ 

کۆتایی لەسەر بکرێت. لە ساڵی ٢٠٠٥ تا ٢٠١٠، 

ھیچ  گفتوگۆیەک لەنێوان الیەنەکانی ڕێککەوتن 

ئەنجام نەدرا. بەاڵم لەو ماوەیەدا لە چوارچێوەی 

لەگەڵ  ئەرێنییان  ھاوکاریی   ،"GAS" پڕۆژەی 

.)٢٠١٨: ٥ ,Sindico et al( یەکرت ھەبوو

بە  سەبارەت  ئەرێنییەکان  خاڵە  لە  یەکێک 

بەشداریکردنی  گوارانی،  ئاوهەڵگری  گەنجینە 

ئەم  ڕیزبەندکردنی  لە  تایبەمتەندەکانە  سەنتەرە 

گەنجینە ئاوهەڵگرە وەکوو سەرچاوەیەکی رسوشتیی 

. ,Borghetti etal( ٢٠١١ )ھاوبەش بوو: ٣٦

بەدڵنیاییەوە  زانیارییانە،  ئەم  بەبێ 

گەنجینە  ئەم  ھاوبەشبوونی  شێوەی  واڵتەکان 

بەشداریی  ھەروەھا  دەنا.  وەال  ئاوهەڵگرەیان 

زانایان ھاوکار بوو تا لەو بارەیەوە پەیوەندییەک 

دروست  نێودەوڵەتییەکان  ڕێکخراوە  لەگەڵ 

بۆ  داراییش  ھاوکاریی  ئاستێک  تا  و  بێت 

تری  ئەزموونەکانی  لە  وەربگیرێت.  پڕۆژەکە 

تاقیکراوەکان  پڕۆژە  ئەزموونی  پڕۆژەیە،  ئەم 

پڕۆژەی  چوار  ئاوهەڵگرە،  گەنجینە  لەم  بوو. 

بارەی  لە  یەکێکیان  کە  داڕێژران  ئەزموونی 

چۆنێتیی چارەسەری کێشەکان بۆ بەکارھێنانی 

سەرچاوەکانی ئاو لەم ناوچەیە بوو. لە بارەی 

گەنجینە ئاوهەڵگرە گەورەکانی وەک گوارانی، 

لە  ئاو  سەرچاوەکانی  بەڕێوەبردنی  گرنگیی 

ئەم  دەردەکەوێت.  زیاتر  ناوچەیی  ئاستی 

خاوەنی  بەزۆری  ئاوهەڵگرانە  گەنجینە  جۆرە 

ئابووری  کۆمەاڵیەتی،  فیزیایی،  تایبەمتەندیی 

وەرگرتنی  شوێنی  بەپێی  کە  ناوچەیین  و 

لەم  دەگۆڕدرێن.  تایببەمتەندییانە  ئەم  ئاو 

ڕووەوە ھەنگاوەکانی بەڕێوەبردن بۆ گەنجینە 

ئاوهەڵگرە سنووربڕە گەورەکان دەبێت بۆ ئەو 

ناوچانەی کە لەنزیک سنوورەکانی واڵتانن؛ لە 

 ,Kettelhut( بدرێن  ئەنجام  ناوچەیی  ئاستی 

بە  گەیشنت  بۆ  کێشەکان  زۆربەی   .)٢٠١٣

ھۆی  بە  واڵتان،  لەنێوان  خێرا  ڕێککەوتنی 

نەبوونی زانیاری و داتا لە بارەی ئەم سەرچاوە 

ئاوییانەوە بوو. لەبەر ئەوە یەکێکی تر لە خاڵە 

ئەرێنییەکانی پڕۆژەی "GAS"، پێدانی زانیاری 

تا  بوو  ناوچەکە  واڵتانی  بە  پێویست  داتای  و 

ڕێککەوتننامەی  بتوانن  بدرێت  پێ  بواریان 

ئاوهەڵگری  گەنجینە  بە  تایبەت  بەڕێوەبردنی 

گوارانی واژۆ بکەن.

ئەم  بارەی  لە  گرفت  گەورەترین  بەاڵم 

ھاوبەش  ھەنگاوی  ئەنجامنەدانی  ڕێکكەوتنە، 

لەالیەن واڵتانی ئەندامەوە بوو. لە کاتی واژۆی 

ڕێککەوتننامەکە لە مانگی ئاگۆستی ٢٠١٠، تەنیا 

ڕێکكەوتننامەیان  ئەم  ئۆرۆگوای  و  ئەرژەنتین 

بۆ  ھاوبەش  پڕۆژەیەکی  ھیچ  کرد.  پەسەند 



107

No.11, January 2022

لەسەر  چاودێری  یان  لێکۆڵینەوە  بەردەوامیی 

نییە و ژێرخانی  ئاوهەڵگرەکە بوونی  گەنجینە 

ببوو، دەسەاڵتەکانی  ڕێکخراوەیی کە دروست 

سیستمی  ھەروەھا  و  دا  لەدەست  خۆی 

زانیاریی تایبەمتەندکراو بە گەنجینە ئاوهەڵگری 

گوارانی ھێشتا بەردەست نییە. دەبێت بوترێت 

کە قۆناغی سێیەمی پڕۆژەکە کە پێدەچێت لە 

بە  دەكرێت،  لەسەر  كاری  )٢٠١٧(ەوە  ساڵی 

ھۆی پەسەندنەکردنی کۆتایی ڕێککەوتننامەکە 

بواری  نەچووەتە  ھێشتا  پاراگوای  لەالیەن 

 .)٢٠١٨: ٦ ,Sindico et al( جێبەجێکردنەوە

نۆبیان  ئاوهەڵگری  گەنجینە   .٤-٣

)کیشوەری ئەفەریقا(

 سیستمی گەنجینە ئاوهەڵگری چەو و ملی 

 The Nubian Sandstone Aquifer( نۆبیان 

خاوەنی   ،"NSAS" به  نارساو   )System

کیلۆمەتر  ملیۆن   ٢/٢ نزیکەی  ڕووبەری 

گەنجینە  گەورەترین  بە  کە  چوارگۆشەیە 

ئاوهەڵگری فۆسیلی )fossil( دەنارسێت )١١٤: 

ئاوهەڵگرە  گەنجینە  ئەم   .)  ,٢٠١٣Ahmed

ئەفەریقایە  ڕۆژھەاڵتی  باکووری  سووچی  لە 

لیبیا،  واڵتانی  سنوورەکانی  درێژایی  بە  و 

میسڕ، سوودان و چاد فراوان بووە. بڕی ئاوی 

کۆبووەوە لەم گەنجینە ئاوهەڵگرە، بە نزیکەی 

ئەم  دەخەمڵێرنێت.  سێجا  کیلۆمەتر   ٣٧٣٠٠٠

سیستمی  گەورەترین  کە  ئاوهەڵگرە  گەنجینە 

)تجدید  نوێنەبووەوەیە  ژێرزەویی  ئاوی 

بۆ  سەرەکی  سەرچاوەیەکی  بە  کە  ناپذیر(، 

بەکارھێنان بە مەبەستی خواردنەوە و کشتوکاڵ 

سوودان  و  چاد  لیبیا،  میسڕ،  واڵتانی  لەالیەن 

ڕابردوودا  ساڵی   ٤٠ لە  کە  دەکرێت  ئەژمار 

سەرچاوەیە  لەم  بەرچاو  وەبەرھێنانێکی 

لیبیاوە  و  میسڕ  واڵتانی  لەالیەن  بەتایبەت 

.)٢٠١٨: ٢٦ ,Nijsten et al( کراوە

واڵتانی  ڕابردوو،  دەیەی  چوار  درێژایی  بە 

وەبەرھێنانی  بۆ  ھەوڵێکیان  چەند  ناوبراو 

لە  داوە.  ئەنجام  ئاوهەڵگرە  گەنجینە  لەم  زیاتر 

سەرەتاکانی ساڵی ١٩٧٠، میسڕ و لیبیا ھەوڵێکیان 

لەنێوان  ھاوکاری  دروستکردنی  مەبەستی  بە 

واڵتانی ناوچەکە لە بارەی بەڕێوەبردنی گەنجینە 

ئاوهەڵگری نۆبیان دەست پێ کرد. لە ساڵی ١٩٩٢، 

گەیشتە  فەرمی  شێوەیەکی  بە  ھاوکارییە  ئەم 

کۆدەنگییەکی ھاوبەش بۆ بەڕێوەبردنی گەنجینە 

ئاوهەڵگرەکە. لەگەڵ ئەوەشدا تاکە ناچاركردنێك 

بۆ جێبەجێکردنی ئەم ڕێککەوتننامەیە، لە ڕاستیدا 

یاسا ناوخۆییەکانی کۆمەڵەکە بوو کە پێكهاتە و 

بودجە  و  بڕیاردان  شێوازی  و  ناوخۆیی  ڕێکاری 

واڵتی  دەکرد.  دیاری  دامەزراوەکانی  دارایی  و 

ساڵی  لە  چاد  واڵتی  و   ١٩٩٦ ساڵی  لە  سوودان 

١٩٩٩ ھاتنە نێو ڕێککەوتنەکەوە. ھەروەھا دوو 

واڵتانی  لەنێوان   ٢٠٠٠ ساڵی  لە  تر  ڕێککەوتنی 

ھاوبەش لە گەنجینە ئاوهەڵگرەکە واژۆ کرا، کە 

لەنێو  ھاوکارییەکان  بەرەوپێشچوونی  ئاماژەی 

واڵتانی ھاوبەشی گەنجینە ئاوهەڵگری نۆبیان بوو 

و ئەوەی پیشان دا كە بۆ بەکارھێنانی بەردەوامی 

سەرچاوەکانی گەنجینە ئاوهەڵگرەكان، پێویستی 
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بە پاراستنی بەردەوام و ڕێكوپێك، ئەپدەیتكردن و 

خستنەڕووی زانیارییەکانە کە لەم بوارەدا واڵتان لە 

"بەرنامەی پەرەپێدانی یەك سرتاتیژیی ناوچەیی بۆ 

سوودوەرگرتن لە 'NSAS'" لەسەر باڵوکردنەوەی 

 Nijsten et( ڕێککەوتن  گەیشتنە  زانیارییەکان 

al, ٢٠١٨(. دابینکردنی سەرچاوە داراییەكان لەم 

ھاوبەش  واڵتانی  سااڵنەکانی  ھاوکارییە  بوارەدا 

ھاوکارییەکانی  و  ئاوهەڵگرەكە  گەنجینە  لە 

لەخۆ  نێودەوڵەتییەکان  و  ناوخۆیی  دامەزراوە 

دەگرێت. لە ڕاستیدا واڵتانی میسڕ و لیبیا ٣٥٪، 

سوودان ٢٠٪ و چاد ١٠٪ی بودجە دابین دەکەن 

 .)٢٠١٧: ٢ ,Quadri(

ڕێڕەوی  گەرچی  بوترێت  پێویستە 

گەنجینە  ئەم  سنووری  واڵتانی  ھاوکارییەکانی 

بە  بەاڵم  دەڕوات،  بەخاوی  ئاوهەڵگرە 

ھەروەھا  ھەیە.  بوونی  بەردەوام  شێوازێکی 

كاریی  بەرنامەی  یان   "SAP" ڕێککەوتننامەی 

لەالیەن   )Strategic action plan( سرتاتیژی 

واڵتانی گەنجینە ئاوهەڵگری نۆبیان و کۆمەڵەی 

 ,IAEA( کرا  پەسەند  ساڵی ٢٠١٣  لە  ھاوبەش 

٢٠١٣( و الیەنە جیاوازەکانیان بۆ ڕێککەوتن لە 

پانتاییەکی گەورەتردا ناچار کرد و بۆ بەڕێوەبردنی 

بەردەوامی گەنجینە ئاوهەڵگرەکە ھانی دەدان 

.)٢٠١٨: ٣٠ ,Nijsten et al(

بە شێوەیەكی گشتی دانانی چوارچێوەیەكی 

بەڕێوبردنی ھاوبەش کە تیایدا داتا و زانیارییەکان 

بخرێنە ڕوو، لە خاڵە بەھێزەکانی ڕێککەوتنەکانی 

ئەم گەنجینە ئاوهەڵگرەیە و نەبوونی پابەندی 

ئەرکەکان  بەڕێوەنەبردنی  کاتی  لە  یاسایی 

الوازەکانیەتی  خاڵە  لە  الیەنەکەوە  لەالیەن 

پشتیوانییەكی  نەبوونی  سەرەکیی  ھۆکاری  کە 

پێویست بۆ یاسا پەسەندکراوەکانە )بەزۆری لە 

ئەنجوومەنە ناوچەییەكان(.

جەنەوا  ئاوهەڵگری  گەنجینە   .٤-٤

)کیشوەری ئەورووپا(

کە  سەرکەوتووانەی  ئەزموونە  لەو  یەکێک 

ئاوهەڵگرە  گەنجینە  بەڕێوەبردنی  بواری  لە 

بیهێنینەوە،  منوونە  وەك  دەتوانین  ھاوبەشەکان 

 Genevese( جەنەوا  ئاوهەڵگری  گەنجینە 

گەنجینە  ئەم  (یە.   transboundary aquifer

ئاوهەڵگرە لەنێوان واڵتی سویرسا و فەڕەنسایە و 

بۆ ئاوی خواردنەوەی نزیکەی ٧٠٠ ھەزار کەس 

خواردنەوەی  ئاوی  ٨٠٪ی  نزیکەی  دێت.  بەکار 

لە  ٢٠٪ی  و  جەنەوا  دەریاچەی  لە  جەنەوا 

بیرەکانی سەر گەنجینە ئاوهەڵگری جەنەوا دابین 

دەکرێت )de  los Cobos, ٢٠١٨: ١(. ھەڵبەت 

ئەم  رسوشتی  تێرکردنی  کە  بوترێت  پێویستە 

ڕووباری  ڕێڕەوی  لە  زیاتر  ئاوهەڵگرە  گەنجینە 

ئارڤ )Arve River(ە کە لە چیاکانی مۆنت بالن 

سەرچاوە دەگرێت و نزیکەی ٩٠٪ی كەوتووەتە 

خاکی فەڕەنساوە. لە دەیەکانی ٦٠ و ٧٠، ئاستی 

و  ڕاکێشان  ھۆی  بە  ئاوهەڵگرەکە  گەنجینە 

بەکارھێنانی زیاد لە ئەندازە، زیاتر لە حەوت مەتر 

نزیکەی  لەناوچوونی  ھۆی  بووە  کە  دابەزیبوو 

یەک لەسەر سێی کۆی گشتیی ئاوی ژێرزەوی لە 

.)٢٠١٨: ١ ,de los Cobos( ماوەیەكی ٢٠ ساڵیدا
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کە  ڕایگەیاند  فەڕەنسا  ١٩٧٥دا  ساڵی  لە 

چیرت سوود لەو گەنجینە ئاوهەڵگرە وەرناگرێت 

و سوود لە سەرچاوەکانی تری واڵتەکەی خۆی 

کە  هەیە  ئەوەی  حەزی  بەاڵم  وەردەگرێت، 

دەرفەتی بەشداریکردنی لە تێرکردنی گەنجینە 

داھاتوودا  لە  بەکارھێنانی  و  ئاوهەڵگرەکە 

پارێزراو بێت. لە ئەنجامدا بڕیار درا کە فەڕەنسا 

مەتری  ملیۆن  دوو  گوڕی  بە  بەشێک  سااڵنە 

وەربگرێت.  ئاوهەڵگرەکە  گەنجینە  لە  سێجا 

لەم سۆنگەیەوە ڕێککەوتننامەیەکی ٣٠ ساڵە لە 

ساڵی ١٩٧٨ واژۆ کرا )کە بە شێوەیەکی بەردەوام 

دەکرێتەوە،  درێژ  جارێک  ساڵ  پێنج  ھەر 

مەگەر ئەوەی لەالیەن ھەر کام لە الیەنەکان 

ساڵە  یەک  پێشوەختی  ئاگادارکردنەوەی  بە 

بابەتی  ڕێککەوتننامەیەدا  لەم  بێت(.  بەکۆتا 

ئامانج  )ئەندامان،  وەبەرھێنان  لیژنەی  وەکوو 

بەڕێوەبردنی  بەرنامەی  کارکردن(،  شێوازی  و 

سااڵنەی گەنجینە ئاوهەڵگرەکە، دامەزراوەکانی 

تێرکردنی گەنجینە ئاوهەڵگرەکە، ڕێژەی مافی 

دەرھێنانی ئاو، نرخی ئاو )کە لەژێر کاریگەریی 

لە  وەبەرھێنان  و  دروستکردن  خەرجییەکانی 

دامەزراوە نوێیەکان بوو( و یاسا جیاوازەکانی تر 

)وەکوو بابەتی تایبەت بە کوالێتیی ئاو( باسی 

لێوە کرابوو. ھەر جۆرە ناکۆکییەک لە ئەنجامی 

بگاتە  دەبێت  پڕۆژەیە،  ئەم  جێبەجێکردنی 

فەڕەنسا  هاوبەشی  ناوچەیی  لیژنەی  دەست 

چارەسەرنەکردنی  ئەگەری  لە  و  سویرسا  و 

گرفتەکە؛ دەبێت بابەتەکە لەالیەن لیژنەیەکی 

چارەسەر  و  بکرێت  لێوە  گفتوگۆی  ڕاوێژکاری 

پەسەندکردنی  دوای  لیژنەیە  ئەم  بکرێت. 

لەسەر  چاودێریکردن  ڕۆڵی  ڕێکكەوتننامەکە 

گەنجینە  لەم  ئاو  دەرھێنانی  بەڕێوەبردنی 

ئاوهەڵگرە دەبینێت.

بە پێداچوونەوەیەک بۆ ٣٠ ساڵی یەکەمی 

داڕشتنی  لە  ئەزموونەی  بەو  و  ڕێکكەوتنەکە 

ھاتووە،  بەدەست  جێبەجێکردنی  و  پڕۆژەکە 

ئەم  سەركەوتنی  کلیلی  کە  بڵێین  دەتوانین 

ئاوە  سەرچاوە  کێشەی  چارەسەری  پڕۆژەیە، 

لە  نەک  ناوچەیی  ئاستی  لە  سنووربڕەکانە 

دەدات  دڵنیایی  ھەروەھا  نیشتامنی.  ئاستی 

)وەکوو  ھونەرییەکان  بوارە  ھەموو  کە 

بەڕێوەبردنی  ھایدرۆلۆژیکییەکان،  لیکۆڵینەوە 

ھەڵسەنگاندی  ئاو،  دەرھێنانی  وێستگەکانی 

دیاریکراو  بەردەوام  ناوچەیی(  ھایدرۆلیکیی 

باڵو  ناوچەیی  ڕۆڵگێڕانی  لەالیەن  و  بوون 

کراونەتەوە و دواتر ئەم زانیارییانە گەیشتووەتە 

بە  ناوچەیی.  ئاستی  لە  بڕیارەکان  خاوەن  الی 

وەکوو  دروستکراو  لیژنەی  ڕۆڵی  تر:  واتایەكی 

ھەموو  سەنتەری  لە  سەرەکی  بەشداریکەری 

کۆڕ و کۆبوونەوکان، بۆ گەیشنت بەم سەرکەوتنە 

.)٢٠١٨: ٩ ,de los Cobos( گرنگ بوو

و  بەھێز  خاڵە  هەڵسەنگاندنی   .5-٤

الوازەکانی ڕێکكەوتننامەکان

كە  هەڵسەنگاندنانەی  ئەو  کۆی  لە 

بەو  كرا،  ئاوهەڵگرەكان  گەنجینە  لەسەر 

گەیشنت  بۆ  ھاوکاری  لە  کە  دەگەین  ئەنجامە 
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سەرچاوەی  لە  بەردەوام  سوودوەرگرتنی  بە 

پێویستە  سنووربڕەکان،  ئاوهەڵگرە  گەنجینە 

ئەوەیە  یەکەمیان  بکرێت:  ڕەچاو  بنەما  دوو 

کە ڕێکكەوتنەکان تەنیا و تەنیا بە شێوەیەکی 

ئاوهەڵگرە  گەنجینە  لەسەر  پسپۆڕیانە 

سنووربڕەکان بێت نەک ئەوەی ڕێکكەوتنێکی 

پەراوێزی بێت. دووەم: ڕێکكەوتنەکان جەخت 

ھاوبەشەکان  ئەرکە  و  ھاوکاری  لەسەر 

بکاتەوە تا ئەوەی ڕێکەوتنێکی زۆرەملێ بێـت 

گەنجینە  لەسەر  مافەکان  بەشکردنی  لەسەر 

.)٢٠١١: ٢٨٤ ,Eckstein( ئاوهەڵگرەکە

بنەمای  لەسەر  ڕێکكەوتنەکان  کە  کاتێک 

دادەڕێژرێن،  تایبەت  ئاوهەڵگرێکی  گەنجینە 

تیشکی  تایبەتەکانیان  ڕێکارە  و  تایبەمتەندی 

گشتگیرەكان  ڕێکكەوتننامە  سەر.  دەخرێتە 

بەبێ  و  نییە  تایبەمتەندییەیان  ئەو  بەگشتی 

لەوانەیە  تایبەمتەندییەکانیان  ڕەچاوکردنی 

تەنانەت  و  ناکاریگەر  ڕێککەوتنێکی  ببنە 

بەڕێوەبردن،  سیستمی  دەبێـت  بۆیە  تێکدەر. 

ھەر  بۆ  دیاریکراو  پاراستنی  و  دابینکردن 

تایبەمتەندییە  دابرنێت.  ئاوهەڵگرێک  گەنجینە 

ئاوهەڵگرێک  گەنجینە  ھەر  جیاوازەکانی 

میکانیزمەکانی دەرکردن،  لە ڕووی  دەتوانێـت 

چوارچێوەی  تێرکردن،  سەرچاوەکانی 

چاو  لەبەر  جیۆمۆرفۆلۆژیکی  و  ھایدرۆلیکی 

بگیرێت. ھەروەھا دەتوانین بۆ ھەر گەنجینە 

کۆمەاڵیەتی،  تایبەتی  حاڵەتێکی  ئاوهەڵگرێک 

بگیرێت.  لەبەرچاو  ئابووری  و  کولتووری 

کە  دەدەن  پیشان  ئەوە  هەڵسەنگاندنەكان 

دەوڵەت  لە  بڕیارسازی  پڕۆسەی  پێویستە 

و  ناوچەیی  کۆمەڵگە  بۆ  ناوەندییەكانەوە 

سنوور  دیوی  ھەردوو  لە  بەڕێوەبەرەکانیان 

ڕێگەچارەیەکی  بگەنە  بتوانن  تا  بگەڕێتەوە، 

گونجاو و بەردەوام.

بە  گەیشنت  گرفتەکانی  لە  یەکێک 

ڕێککەوتنێکی سەرکەوتوو لە ئاوە سنووربڕەکان، 

دیاریکردنی مافەکانی ھەردوو ال لە ئاوەکەیە. 

لەژێر سایەی یاسا نێودەوڵەتییەکان، ھەردوو ال 

دەتوانن بە شێوەیەکی لۆژیكی و بەئینسافەوە 

بەاڵم  وەربگرن،  سوود  سنووربڕەکان  ئاوە  لە 

زیانگەیاندن  ھۆی  نەبێتـە  کە  مەرجەی  بەو 

حاڵەوە  بەم  بەشداربوو.  تری  واڵتانی  بە 

چ  بنەڕەتییانە  یاسا  ئەم  ئەوەی  دیاریکردنی 

شتگەلێك لەخۆ دەگرن، لێوانلێوە لە جیاوازیی 

بیروڕا و دەتوانێت ببێتە ڕێگرێک بۆ هاوكاری 

و هاتنەكایەی ڕێکكەوتننامەکە.

لە بەرانبەردا بەشداریکردن لە چوارچێوەی 

ڕێکارێکی ھاوکارانە، لەالیەن زۆربەی واڵتانەوە 

دەسەاڵت  بە  بەرامبەر  کەم  ھەڕەشەیەکی  بە 

و تەنانەت بە ئاسایی دادەنرێت، چونکە وەھا 

و  بەڵێننامە  لەسەر  کار  تەنیا  ڕێککەوتنێک 

ھاوبەشەکان  ئاوە  بە  تایبەت  زانیارییەکانی 

ئەم  مافی  و  خاوەندارێتی  بارەی  لە  و  دەکات 

ئاوانە دەست وەرنادات. ئەم بابەتە دەتوانرێت 

ھاوکاری  دەستپێکی  بۆ  گرنگ  ھۆکارێکی  بە 

ھاوکارییە  لە  دابرنێت.  دروستکردن  متامنە  و 
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ڕێکارییەكاندا، میحوەری سەرەكیی ھاوکارییەکان 

زانیاری  ڕێكوپێكی  گۆڕینەوەی  بنەمای  لەسەر 

ھایدرۆلۆژیکی،  جیۆلۆجی،  وەکوو  داتاكانی  و 

گەنجینە  سیستمی  ژینگەیی  کەشوھەوا، 

پەیوەندیدارەکانە.  پێشبینییە  و  ئاوهەڵگرەکان 

زانیارییەکان  سەنتەری  لە  زۆرێک  بەداخەوە 

سنووری  تا  دەکرێن،  دروست  واڵتان  لە  کە 

سیندرۆمی  بە  کە  دەکات  بڕ  واڵتەکە  سیاسیی 

نەخشەی خاڵی )Blank map syndrome( ناو 

دەبرێت کە واڵتان لە وردەکاریی نەخشەکە لە 

دەرەوەی سنوورەکانیان بێئاگان. پێویستییەکانی 

ڕێکاری،  ھاوکاریی  لە  زانیارییەکان  گۆڕینەوەی 

تەکنیکەکان،  ڕێوشوێنەکان،  ڕێکخستنی 

لەم  کە  تەکنەلۆژیایە  و  تیۆرەکان  ڕێکارەکان، 

ئەژمار   )Metadata( مێتادەیتا  بە  بوارەدا 

دەکرێت. بە دیوێكی تر: بەشی سەرەکیی کارەکە 

دوای نووسین و واژۆی ڕێککەوتنەکە دەست پێ 

دەکات. خاڵە بەھێز و الوازەکانی ڕێککەوتننامە 

واژۆکراوەکان لەنێوان سوودمەندان لەو گەنجینە 

لە  کرا  لەسەر  لێکۆڵینەوەیان  ئاوهەڵگرانەی 

باس  بەپوختی  و  کراوەتەوە  کۆ   )١( خشتەی 

کراوە.

خشتەی )1(: خاڵە بەھێز و الوازەکانی ڕێککەوتننامە واژۆکراوەکان لەو گەنجینە 

ئاوهەڵگرانەی لێکۆڵینەوەیان لەسەر کرا



112

No.11, January 2022

بەرەو  پێشنیارکراو:  چوارچێوەی   .5

ھاوکارییە کردارییەکان

سنوورییەکانی  ئاوڕێژە  ناوچە  بواری  لە 

گشتگیر  لێكۆڵینەوەی  كۆمەڵێك  ئێران،  واڵتی 

ناوەندی  ڕاپۆرتی  لە  منوونە:  بۆ  کراوە. 

ئایندەناسی  و  پەرەپێدان  لێکۆڵینەوەکانی 

ناوچەی  پێنج  هەڵسەنگاندنی  بە   )٢٠١٨(

)دیجلە-فوڕات-ئەروەندرود  ئاوڕێژی سنووربڕ 

ناوچەی  ئاراس،  ناوچەی  )شەتەلعەرەب(، 

ئەتراک، ناوچەی ھیرمەند و ناوچەی ھەریرود(، 

پێوەری  چەندێتی،  ڕووی  لە  کە  دەركەوت 

پیسبوون،  پێوەری  و  آب(  )تنش  ئاو  ئاڵۆزی 

مەترسیداردان.  زۆر  ھەلومەرجێكی  لە 

ئاوی  سەرچاوەکانی  ڕاگەیاندنی  بەپێی 

خاوەنی  ئێران  واڵتی  نێودەوڵەتی،  ژێرزەویی 

لە  سنووربڕە  ئاوهەڵگری  گەنجینە  شەش 

لە  ئاوهەڵگر  گەنجینە  پێنج  و  ڕۆژھەاڵت 

 .)٢٠١٥  ,Fereshtehpour et al( ڕۆژئاوایە 

پانتاییەکی  ڕۆژئاوا  ئاوهەڵگرەكانی  گەنجینە 

گەنجینە  لەگەڵ  بەراورد  بە  ھەیە  فراوانرتیان 

ئەمەشدا،  لەگەڵ  ڕۆژھەاڵت.  ئاوهەڵگرەکانی 

هۆی  بە  ڕۆژھەاڵت  لە  سنووربڕەکان  وتوێژە 

نیمچەوشک  و  وشک  کەشوھەوای  ھەرێمی 

لەبەرچاون  زیاتر  ھەیە،  ناوچەیەدا  لەم  کە 

  Najafi ;٢٠١٦: ١٧٠ ,Shahbazbegian  et  al(

and  Vatanfada, ٢٠١٣: ١٣٥(. بەپێی ئەوەی 

ڕێكکەوتننامە  ئەزموونەکانی  و  كرا  باس  كە 

بۆ  خوارەوە  چوارچێوی  نێودەوڵەتییەکان، 

ھاوکاریی ئێران لەگەڵ واڵتانی دراوسێ پێشنیار 

دەکرێت.

دەبێت  سەرەتادا  لە   ،)٢( وێنەی  بەپێی 

واڵتە  لەنێوان  سەرەتایی  لێکتێگەیشتنی 

ئەنجام  ئاوهەڵگرەکە  گەنجینە  ھاوبەشەکانی 

گرتنەبەری  بۆ  دارایی  سەرچاوەیەکی  و  بدرێت 

دواتر  جێبەجیکردنی  و  ھونەری  ھەنگاوی 

لە  دەتوانرێت  مەبەستە  ئەم  بۆ  بکرێت.  دابین 

پسپۆڕە  ناوەندە  دارایی  و  ھونەری  توانستی 

نێودەوڵەتییەکانی وەکوو بەرنامەی ژینگەی نەتەوە 

 United Nations Environment( یەکگرتووەکان

Programme(، بەرنامەی ئاوەدانكردنەوەی نەتەوە 

 United Nations Development( یەکگرتووەکان

Programme(، کۆمسیۆنی ئابووریی کۆمەاڵیەتیی 

ڕێکخراوی واڵتانی ئاسیا و ئۆقیانووسیا )ئیسکاپ( 

 United Nations Economic and Social(

 ،)Commission for Asia and the Pacific

کۆمسیۆنی ئابووریی کۆمەاڵیەتیی ڕۆژئاوای ئاسیا 

 United NationsEconomic and( )ئیسکوا( 

Social Commission for Western Asia (، تۆڕی 

بەرگری بەرانبەر کارەساتە رسوشتییەکانی ئاسیا و 

 APDRN(Asian Pacific Disaster( ئۆقیانووسیا

سەنتەری  بەتایبەت  و   )  )Resiliance Network

بۆ  کارەساتەکان  زانیاریی  بەڕێوەبردنی  ناوچەیی 

 APDIM( )Asian and( ئۆقیانووسیا  و  ئاسیا 

 Pacific Centre for the Development of

Disaster Information Management(  سوود 

وەربگیرێت.
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وێنەی )٢(

فلۆچارتی پێشنیارکراو بۆ ھاوکاریی ئێران لەگەڵ دراوسێکانی بۆ داڕشتنی ڕێککەوتننامەی 

کاریگەر و بەکاربەر لە بارەی گەنجینە ئاوهەڵگرە سنووربڕەکان



114

No.11, January 2022

ڕێکخراوەیی  ڕێکخستنی  دواتر،  قۆناغی 

ئەم  بۆ  کاریگەرەکانە.  و  گرنگ  ناوەندە 

ناوەندی  پێشنیاری  لەسەر  مەبەستە، 

ئایندەناسی  و  پەرەپێدان  لێکۆڵینەوەکانی 

)٢٠١٨(، لیژنەیەكی دیپلۆماسیی ئاو دروست 

لیژنەیە  ئەم  ناو  ئەندامەکانی  دەکرێت. 

دەکرێ لە وەزارەتی وزە، وەزارەتی دەرەوە، 

وەزارەتی کشتوکاڵ، بەڕێوبەرایەتیی پالندانان 

پاراستنی  بەڕێوەبەرایەتیی  واڵت،  دارایی  و 

واڵت  کەشوھەوای  بەڕێوبەرایەتیی  ژینگە، 

و کۆمسیۆنی ئاو و کشتوکاڵی پەرلەمان بن، 

نێوان  ھاوکاریی  زیادکردنی  بە  بتوانین  تا 

جێبەجێکارەکانی  دەزگا  پسپۆڕیی  توانستی 

دبلۆماسیی  توانستی  و  واڵت  ناوخۆی 

بەرچاو  ئەنجامی  بگەینە  دەرەوە  وەزارەتی 

کاریگەرە  کۆنرتۆڵکردنی  ئاراستەی  بە 

کەمبوونەوەی  ھۆی  بە  کە  نەرێنییەکان 

سنووربڕەکان  ئاوهەڵگرە  گەنجینە  ئاستی 

لیژنەیە،  ئەم  سەرەکیی  ئەرکی  ئاراوە.  دێنە 

سرتاتیژی، پالندانان، پاراسنت و سیاسەتڕێژییە 

گەنجینە  ئاڵنگارییەکانی  و  بابەت  لەمەڕ 

ئەم  سەرۆکی  سنووربڕەکان.  ئاوهەڵگرە 

و  وزەیە  وەزیری  ئەستۆی  لە  لیژنەیە 

ئەستۆی  لە  دەبێت  لیژنەكەش  نووسینگەی 

بەڕێوەبەرایەتیی  بێت.  وزە  وەزارەتی 

ھەڵسەنگاندنی  دەبێت  بودجە  و  پالندانان 

و  کاریگەری  پرسی  لەسەر  خۆی  سااڵنەی 

دوو  لە  ھەبێت.  کارەکان  چاودێریکردنی 

قۆناغی دواتردا )کە الیەنی ھونەریی ھەیە( 

زانیاریی  وێستگەیەکی  دانانی  بە  دەبێ 

سوودمەند،  واڵتانی  لەنێوان  ھاوبەش 

و  بنارسێنەوە  زانیارییەکان  بۆشاییە  سەرەتا 

لە  کۆکراوەکان  زانیارییە  ڕێکخستنی  دواتر 

بکرێت  لەسەر  کاری  جیاوازەکان  سەرچاوە 

بێكەڵكەكان  زانیارییە  پێویستدا  کاتی  لە  و 

ال بدرێن.

وێستگەی  یان  سەنتەر  دانانی  دوای 

ورد  ھەڵسەنگاندنێکی  دەبێ  زانیاری، 

سنووربڕەکانی  ئاوهەڵگرە  گەنجینە  لە 

جیاوازەکانی  پێوەرە  بنەمای  لەسەر  واڵت 

و  کۆمەاڵیەتی  چۆنێتی،  چەندێتی،  وەک 

ورد  ڕیزبەندییەکی  تا  بکرێت،  ئابووری 

لەنێوان  چۆنێتی  و  چەندێتی  ڕووی  لە 

و  بڕیاردان  بۆ  ئاوهەڵگرەکان  گەنجینە 

قۆناغەدا  لەم  بکرێت.  بودجە  دیاریکردنی 

و  مۆدێل   ،)١ )وێنەی  ھاوشێوەی  دەبێت 

ڕووی  لە  ئاوهەڵگرەکە  گەنجینە  جۆری 

ڕووبارەکان  لەگەڵ  ھایدرۆلیکی  پەیوەندیی 

لە  بکرێت.  دیاری  سنوورداربوونیان  و 

جیاوازی  لیژنەی  دەبێ  دواتردا  ھەنگاوی 

دروست  ڕاوێژکاری  و  جێبەجێکار  ھونەری، 

لێکۆڵینەوەی  ئەنجامدانی  بە  تا  بکرێت 

زانستی، زانیارییەکانی بەردەست زیاد بکات 

کۆمەاڵیەتی  ھۆشیارکردنەوەی  بە  بتوانن  و 

کە لەالیەن ڕێکخراوە ناحکومییەکان ئەنجام 

لە  خەڵکی  ڕەفتاری  لەسەر  کار  دەدرێت، 
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ئاوییە  سەرچاوە  ئەم  بەکارھێنانی  ڕووی 

دەکرێت  مەبەستە  ئەم  بۆ  بکەن.  گرنگانە 

سوود لە ڕاگەیاندنی گشتی بۆ بەرزکردنەوەی 

ھۆشیاریی گشتی، بەشداریی زیاتری  ئاستی 

بەشداربووان  توانای  زیادکردنی  و  خەڵک 

ژێرزەوی  سەرچاوەکانی  پاراستنی  بۆ 

وەربگیرێت.

کارانە،  ئەم  ئەنجامدانی  دوای 

گشتی  ڕێککەوتننامەیەکی  دەتوانرێت 

ھاوبەش  واڵتانی  لەنێوان  )تێروتەسەل( 

دابڕێژرێت  ئاوهەڵگرەکەدا  گەنجینە  لە 

دەبێت  جێبەجێکردنی  گرەنتیی  بۆ  کە 

منوونە؛  بۆ  بکرێت.  زیاد  تێدا  گرنگی  خاڵی 

ئاوهەڵگرەکە  گەنجینە  ناوچەی  واڵتانی 

لەوانەیە شێوازی بڕیاردانیان جیاواز بێت کە 

پێویستە تا ئاستی گونجاو ڕێکاری چارەسەر 

)وەکوو  بێت  نزیک  یەکرت  لە  گفتوگۆکان  و 

ئەمەریکا- سنووربڕی  ئاوهەڵگری  گەنجینە 

مەکسیک کە لە یەکێکیاندا ڕێکاری ویالیەتی 

و لەوەی تردا ڕێکاری ناوچەیی بۆ بڕیاردان 

بوونی  ئاوهەڵگرەکە  گەنجینە  ناوچەی  لە 

ھەبوو(. لەگەڵ ئەوەشدا تا دەکرێت دەبێت 

ناوچەییدا  ئاستی  لە  گرفتەکان  و  ڕەخنە 

چارەسەر بکرێت و تەنیا لە حاڵەتی تایبەتدا 

بابەتەكەوە  ناو  بێنە  حکومییەکان  ناوەندە 

جەنەوا(.  ئاوهەڵگری  گەنجینە  )ھاوشێوەی 

ناوەندانە  لەو  لیژنەکان  تر:  واتایەكی  بە 

دابینکردنی  بەرپرسی  کە  بھێرنێن  پێک 

وەکوو  ناوچەیەن،  ئەو  ھاواڵتیانی  ئاوی 

کۆمپانیاکانی ئاوی ناوچەیی، وەکوو نوێنەری 

حکومەت لە شوێنی گەنجینە ئاوهەڵگرەکە، 

وەکوو  ئەنجوومەنەکان  و  بڕیارساز  وەکوو 

مەبەستی  بە  خەڵک،  ڕاستەوخۆی  نوێنەری 

باشرتکردنی بڕیارەکان و ڕۆڵی ڕاوێژکارییان.

و  ئەرک  پێویستە  لەم ڕێکكەوتننامەیەدا 

ھەنگاوەکانی ھەردوو ال لە خولی زەمەنییە 

دەرھێنان  کەمکردنەوەی  )بۆ  جیاوازەكان 

ڕوون  سنووربڕەکە(  ئاوهەڵگرە  گەنجینە  لە 

جیاوازی  پێشبینیی  ھەروەھا  و  بکرێتەوە 

لە  پێویست  ھەنگاوی  و  بڕیار  بۆ  یاسایی 

الیەنەکان  لە  یەکێک  پابەندنەبوونی  کاتی 

ئەم  بۆ  بدرێت.  ئەنجام  بەڵێنەکانەوە  بە 

لە  فشار  هەرەمەكانی  لە  دەکرێت  کارە 

ئابوورییەکان(  بوارە  )وەکوو  تر  بوارەکانی 

کە  واتایەی  بەو  وەربگیرێت،  سورد 

پەیوەست  ئابووری  بواری  لە  ھاوکاری 

ئەم  بەڵێنەکانەوە.  بە  پابەندبوون  بە  بێت 

زەمەنییە  خولە  لە  دەبێت  ڕێککەوتننامەیە 

جێبەجێکردنەوە  ڕووی  لە  دیاریکراوەکان 

لەالیەن ناوەندە حکومییەکان )وەکوو لیژنەی 

بکرێت  بۆ  ھەڵسەنگاندنی  ئاو(  دبلۆماسیی 

پێدا  پێداچوونەوەی  پێویستدا  ئەگەری  لە  و 

چوارچێوەی  کە  بوترێت  پێویستە  بکرێت. 

بە  سەرەتاییەکان  ھەنگاوە  پێشنیاركراو، 

كردەیی  ھاوکارییەکی  بە  گەیشنت  ئامانجی 

دەگرێتە بەر.
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6. ئەنجام

بەكارهێنان  زیاتر  دۆخی  لە  جیھان 

ئاوە  بەكارهێنانی  پێشی  كەوتنە  و 

نوێبوونەوەی  توانای  بە  بەراورد  بە 

دەبێتە  دیاردەیە  ئەم  ئاو،  سەرچاوەکانی 

ڕێژەی  لە  فراوان  کەمبوونەوەیەکی  ھۆی 

لەسەر  وەبەرھێنان  لەسەر  کێبڕکێ  ئاو. 

ئەگەرچی  ھاوبەشەكان،  ئاوییە  سەرچاوە 

سوودی  کەم  ماوەیەکی  بۆ  لەوانەیە 

بە  بەاڵم  دەبێ،  بااڵدەست  الیەنی  بۆ 

درێژخایەندا  ماوەی  لە  ڕەھا  شێوەیەکی 

وەبەرھێنانە  ئەم  نەرێنیی  کاریگەریی 

ھاوبەش  ھەموو واڵتانی  تووشی  بێسنوورە 

سەرنەكەوتنی  دەبێت.  ئاوییەکە  ناوچە  لە 

دانانی  لە  تازەپێگەیشتوو  واڵتانی  زۆربەی 

لە  وەبەرھێنان  سنووردارکردنی  سیاسەتی 

ئاوی ژێرزەوی، دەرچەیەكی  سەرچاوەکانی 

و  واڵتانە  ئەم  ڕووبەڕووی  نیگەرانکەری 

تەنانەت ھەموو جیھان کردووەتەوە.

و  فراوان  ئەزموونی  بوونی  لەگەڵ 

لە  هاوبەش  واڵتانی  ھاوکاریی  لە  بەبەھا 

لە  زیاتر  و سەرەڕای  ڕووبارە سنووربڕەكان 

دەیەیەک بایەخدانی ھونەری و سیاسی لە 

گەنجینە  بۆ  نێودەوڵەتی  ئاستی  بەرزترین 

پێشکەوتنێکی  سنووربڕەکان،  ئاوهەڵگرە 

بەرەوپێشربدنی  و  داڕشنت  لە  کەم  زۆر 

سەرچاوانە  بەم  تایبەت  ڕێکكەوتننامەی 

بەدی دەکرێت. زانیاریی زانستیی تایبەت بە 

نزیکەی ٦٠٠ گەنجینە ئاوهەڵگری سنووربڕ 

بوونیان  واڵتێکدا  ھەموو  لە  پێدەچێت  کە 

ناسینەوەی  ئاستێک  تا  الوازە،  زۆر  ھەیە؛ 

و...؛  پیسبوونیان  ناکۆکیلەسەر،  ناوچەکانی 

کەمیی  نییە.  پسپۆڕانە  گومانێکی  لە  زیاتر 

دەبێتە  بوارەدا،  لەم  داتاکان  و  زانیاری 

ئاڵنگارییەکانی  وەاڵمنەدانەوەی  ھۆی 

بەردەمامن.

هەڵسەنگاندنی  دوای  توێژینەوەدا  لەم 

ئاوهەڵگرە  گەنجینە  مۆدیلەکانی 

جیاوازییەکانیان  کە  سنووربڕەکان، 

سەرزەوی  ئاوی  سەرچاوەکانی  لەگەڵ 

لەسەر  لێکۆڵینەوە  دەدات،  نیشان 

لە  ئەزموونەکان  گرنگرتین  لە  ھەندێک 

کیشوەرەکانی  لە  نێودەوڵەتی  ئاستی 

کراوە  ئەمەریکا  و  ئەفەریقا  ئەورووپا، 

بەڕێوەبردنی  و  ڕێککەوتننامەکان  و 

ئاوی  سەرچاوەکانی  گرنگرتین  لە  ھەندێک 

ھاوبەش؛ تیشکی خراوەتە سەر.  ژێرزەویی 

چوار  لە  کە  دەردەخەن  ئەوە  ئەنجامەکان 

لێکۆڵینەوەدا  لەم  كە  ئاوهەڵگر  گەنجینەی 

كاری لەسەر كراوە و بە بەشێك لە گرنگرتین 

ئەمەریکا،  ئاوهەڵگرەکانی  گەنجینە 

لە  جگە  دادەنرێن،  ئەفەریقا  و  ئەورووپا 

فەڕەنسا- ھاوبەشی  ئاوهەڵگری  گەنجینە 

ھۆکاری  بە  تر  ڕێککەوتننامەکانی  سویرسا، 

ناوخۆیی  پەسەندنەکردنی  وەکوو  جیاواز 

دارایی  پشتیوانینەکردنی  ڕێکكەوتننامەكان، 
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لەالیەن ناوەندە فەرمی و نێودەوڵەتییەکان 

ئامانجەکانیان  ھتد، نەیانتوانیوە بگەنە  و... 

بەو شێوەی کە دیاری کرابوون. لەسەر ئەم 

ئەزموونەکان،  لە  سەرنجدان  بە  و  بنەمایە 

چوارچێوەیەک  بەردەست  توێژینەوەی  لە 

ئێران و دراوسێکانی  ھاوکاریی كرداریی  بۆ 

لە بارەی داڕشتنی ڕێکكەوتننامەی کاریگەر 

سنووربڕەکان  ئاوهەڵگرە  گەنجینە  لەسەر 

لەسەر  چوارچێوەیە  ئەم  کراوە.  پێشنیار 

خاڵە  داپۆشینی  و  بەھێز  خاڵە  بنەمای 

لەم  كە  ڕێكکەوتننامانەی  ئەو  الوازەکانی 

خراوەتە  كراوە،  لەسەر  كاریان  توێژینەوە 

ڕوو.

بەش  چوار  لە  پێشنیارکراو  چوارچێوەی 

دەبێت  یەکەمدا  بەشی  لە  کە  دێت  پێک 

واڵتانی  لەنێوان  سەرەتایی  لێکتێگەیشتنی 

سەرچاوەی  دابینکردنی  لەگەڵ  سوودمەند 

بەکارھێنانی  )وەکوو  سەرەتایی  دارایی 

توانستی ناوەندە نێودەوڵەتییەکان( ئەنجام 

پێویستە  دووەمدا،  بەشی  لە  بدرێت. 

لە  کاریگەرەکان  و  گرنگ  ناوەندە  ھەموو 

بن.  چاالک  دبلۆماسی  لیژنەی  چوارچێوەی 

مەبەستی  بە  دەبێت  سێیەمدا  بەشی  لە 

بنکە  ھاوتاکردنی  و  کۆکردنەوە  ڕێکخسنت، 

ھەڵسەنگاندنی  زانیاری،  جیاوازەکانی 

ئاوهەڵگرە  گەنجینە  بارودۆخی  بۆ  گشتی 

کۆتاییدا  لە  و  بکرێت  واڵت  سنووربڕەکانی 

لەبەرچاوگرتنی  بە  چوارەمدا  بەشی  لە  و 

ناوچەی  واڵتانی  حوکمڕانیی  شێوازی 

ڕێککەوتننامەیەکی  ئاوهەڵگرەکە،  گەنجینە 

پێویستە  بکرێت.  واژۆ  پوخت  و  گشتی 

پێشنیارکراو،  چوارچێوەی  کە  بوترێت 

دوای  و  ھەیە  چاالكی  پەیكەربەندییەكی 

ھاوبەش،  ڕێککەوتننامەی  ڕێکخستنی 

نوێكردنەوەی  بە  پەیوەست  چاالکییەکانی 

)وەکوو  خولێك  هەر  لە  زانیارییەکان 

نوێیەکان،  داتا  لێکۆڵینەوەی  و  کۆکردنەوە 

و...  نوێ  دارایی  سەرچاوەی  دابینکردنی 

توێژینەوەی  دەبێت.  بەردەوام  ھتد( 

بەردەست، ھەنگاوی سەرەتایی بۆ گەیشنت 

بە  و  ھەڵگرتووە  كرداری  ھاوکاریی  بە 

باشرت  دەستكەوتی  زیاتری،  پەرەپێدانی 

بەدەستەوە دەدات.
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ئامادەكردن: عەدنان ئەحمەد

بەرایی 

گۆڕانی  لەگەڵ  ساڵێکە  چەند  ماوەی 

ڕووبەڕووی  کە  وشکەساڵی  و  کەشوهەوا 

کوردستانیش  هەرێمی  بووەتەوە،  زەوی 

بەشێک  و  بووەتەوە  وشکەساڵی  ڕووبەڕووی 

کەمئاوی  قەیرانی  لە  باس  پسپۆڕانیش  لە 

سەرەڕای  دەکەن.  قورس  وشکەساڵیی  و 

بواری  پسپۆڕانی  رسوشتییەکان،  گۆڕانە 

ئاو  نەگونجاوی  ئیدارەدانی  لە  باس  ئاو 

دەڵێن  و  دەکەن  هەرێم  حکومەتی  لەالیەن 

سیاسەتێکی  خاوەن  هەرێم  حکومەتی 

ئاو  دەرامەتی  ئیدارەدانی  بۆ  نییە  زانستی 

پرسی ئاو؛ کلیل لە بەغدا و 
کێشە لە هەرێم
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تاک لە ئاستی جیھان بۆ ئاوی سازگار لەسەر 

زەوی؛ ١٢ ھەزار مەتر سێجایە بۆ بەکارھێنانە 

دەڵێت،  یەکگرتووەکان  نەتەوە  جیاوازەکان. 

تیایدا  ئاو  بۆ  تاک  بەرکەوتەی  واڵتێک  ھەر 

لەنێوان ھەزار بۆ دوو ھەزار مەتر سێجا بوو، 

ئاوی  قەیرانی  جۆرەکان  لە  جۆرێک  بە  ئەوا 

ھەیە، ھەر واڵتێکیش کە بەرکەوتەی تاک لە 

واڵتێکی  ئەوا  بوو،  کەمرت  سێجا  مەتر  ھەزار 

کوردستاندا  لە  ئێمە  ئاو.  بواری  لە  ھەژارە 

لقەکان،  و  چەم  لەگەڵ  لقەڕووباردا  پێنج  لە 

دەتوانین بڵێین سااڵنە بە شێوەیەکی ناوەندی 

ئاومان  داھاتی  سێجا  مەتر  ملیار   )٤١(

ژمارەی  ئەگەر  ڕۆیشتوو،  ئاوی  واتە  ھەیە، 

دابنێین،  کەس  ملیۆن  پێنج  بە  دانیشتووان 

ھەزار  ھەشت  نزیکەی  تاک  ئەوا بەرکەوتەی 

جۆرە  ھەموو  بۆ  ساڵێكدا  لە  سێجایە  مەتر 

نەتەوە  پێوەری  بەپێی  واتە  بەکارھێنانەکان. 

ئاوی  لە  تاک  بەرکەوتەی  بۆ  یەکگرتووەکان 

و  دەوڵەمەندین  واڵتێکی  ئێمە  ڕۆیشتوو، 

لەسەر  ئێمە  ئەگەر  بەاڵم  نییە،  قەیرامنان 

بکەین،  ھەژماری  وەبەرھێرناو  ئاوی  بنەمای 

وەبەرھێرناوی  ئاوی  بڵێین  دەتوانین  ئەوا 

دوکان،  بەنداوەکانی  ئاوی  لە  بریتییە  ئێمە 

بەرزترین  لە  کە  دھۆک،  و  دەربەندیخان 

ئاویان  سێجا  مەتر  ملیار   ١٠ سااڵنە  ئاستیاندا 

ڕێژەیە  لەم  تاک  بەرکەوتەی  ئەگەر  ھەیە. 

مەتر  هەزار  دوو  تاکێک  ھەر  دەربھێنین، 

بەپێی  کەواتە  دەکەوێت،  بەر  ئاوی  سێجا 

کێشەکانی  و  قەیران  ڕووبەڕووبوونەوەی  و 

هەردوو  بەڕێوەبەری  ئاو.  بە  تایبەت 

سەرەڕای  دەربەندیخانیش  و  دوکان  بەنداوی 

ئاماژەکردن بە کێشە و گرفت و مەترسییەکان، 

گرتنەوەی  و  وشکەساڵی  سەرەڕای  دەڵێن 

سەرچاوەکانی ئاو لەالیەن واڵتانی دراوسێ و 

بەتایبەت ئێرانەوە، توانیویانە بەپێی پێویست 

ئیدارەی دۆخەکە بدەن، ئاستی زیانەکان کەم 

بەنداوەکانیش  خوار  پێداویستیی  و  بکەنەوە 

پڕ بکەنەوە. بە شێوەیەکی گشتی قەیرانی ئاو 

هەبووە:  سەرەکییان  هۆکاری  سێ  هەرێم  لە 

یەکەم: گلدانەوەی ئاوی ئەو سەرچاوانەی کە 

ئێران و تورکیاوە دەڕژێنە خاکی هەرێمی  لە 

ئاو  ئیدارەدانی  خراپیی  دووەم:  کوردستان، 

سێیەمیش:  پێویست،  بەنداوی  نەبوونی  و 

کەمبوونەوەی بڕی دابارین و وشکەساڵی.

قەیرانی ئاو

هەرێمی  دەوڵەمەندیی  سەرەڕای 

ژێرزەوی،  و  سەرزەوی  ئاوی  بە  کوردستان 

ئیدارەی  وشکەساڵی،  هۆی  بە  بەاڵم 

و  ئاوییەکان  دەرامەتە  نازانستییانەی 

گلدانەوەی ئاو لەالیەن ئێرانەوە، ڕووبەڕووی 

لە  بەشێک  کە  بووەتەوە  کەمئاوی  کێشەی 

د. هەڵەت  دەبەن.  ناوی  قەیران  بە  پسپۆڕان 

لە  رسوشتی،  جوگرافیای  پسپۆڕی  ڕەشید؛ 

قەیرانی  لە  باس  دەتوانین  ئایا  ئەوەی  بارەی 

دەڵێت  کوردستان،  هەرێمی  لە  بکەین  ئاو 

پێوەری نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ بەرکەوتەی 



124

No.11, January 2022

پێوەری نەتەوە یەکگرتووەکان ئێمە واڵتێکین 

وایە  پێم  منیش  قەیرانداین.  لێواری  لە 

بەرکەوتەی  وەبەرھێرناو  ئاوی  لە  پێویستە 

ڕۆیشتوو  ئاوی  چونکە  بکەین،  دیاری  تاک 

ساڵێک  ھەر  ئەوەی  لەبەر  ناکرێت،  ھەژمار 

باران کەم بوو، یان لەالیەن واڵتانی دراوسێوە 

ئاوی ڕووبارەکان گل درانەوە و کۆنرتۆڵ کران، 

ڕۆیشتوو سفر  ئاوی  لە  تاک  بەرکەوتەی  ئەوا 

یان کەم دەبێتەوە، بۆیە پێویستە بەرکەوتەی 

تاک لە ئاوی وەبەرھێرناو دیاری بکەین، ھەر 

نییە،  جێگیر  وەبەرھێرناویش  ئاوی  چەندە 

دەکات.  چارەسەر  کەمئاوی  کێشەی  بەاڵم 

کێشەی  قەیرانەکەمان  سەرەکیی  ھۆکاری 

خێرا  چارەسەری  ئاو،  بواری  لە  وەبەرھێنانە 

ئاویش  قەیرانی  درێژمەودای  و  کورمتەودا  و 

ئاودێریی  پڕۆژەی  و  بەنداو  دروستکردنی 

ڕێکوپێکە، بۆ ئەوەی چیرت ئاو بەفیڕۆ نەچێت.

بەنداوەکان

لە  پێویست  بەنداوی  نەبوونی 

و  گەورە  کێشە  لە  کوردستان،  هەرێمی 

هۆی  بووەتە  کە  هەرێمە  سرتاتیژییەکانی 

ساڵە  ئیدارەی  بەتەواوی  نەتوانرێت  ئەوەی 

ئاوی  پێویست  بەپێی  و  بدرێت  وشکەکان 

وەرزە  بۆ  بکرێتەوە  کۆ  باراناوییەکان  وەرزە 

  ،٢٠٢١/١٢/٢١ سێشەممه،  ڕۆژی  وشکەکان. 

لیژنەی  ئامادەبوونی  بە  تاڵەبانی،  بێگەرد 

پالندانان  وەزارەتی  و  وەزارەت  هاوبەشی 

کۆبوونەوەیەکیان  وەزیران  ئەنجوومەنی  و 

تاوتوێکردنی  مەبەستی  بە  دا  ئەنجام 

هەڵسەنگاندنی  هەنگاوەکانی  دوایین 

کۆمپانیاکانی  پێشکەشکراوی  پرۆپۆزەڵی 

بواری وەبەرهێنان و دروستکردنی پڕۆژەکانی 

دەربارەی  بەتایبەتی  بەنداوەکان،  و  ئاودێری 

سرتاتیژییەکانی  بەنداوە   )٩( دروستکردنی 

لە  هاتوون  پێک  که   کوردستان  هەرێمی 

دەلگە،  سارتک،  باکرمان  خێوەتە،  )مەنداوە، 

باصێ(،  بەردەسوور،  تەقتەق،  دێرەلووک، 

بەپێی سیستمی پەسندکراوی )PPP( وەزارەتی 

حکومەتی  و  ئاو  سەرچاوەکانی  و  کشتوکاڵ 

هەرێمی کوردستان. لەگەڵ ئەم هەنگاوانەدا، 

گەورەکانی  کێشە  لە  یەکێک  ئێستا  تا  بەاڵم 

نەبوونی  کوردستان،  هەرێمی  بەردەم 

لەم  چڕە  کارنەکردنی  و  پێویست  بەنداوی 

بەڕێوەبەری  تۆفیق؛  جەمال  کۆچەر  بوارەدا. 

ھەرێمی  لە  دەڵێت  دوکان،  بەنداوی 

ھەیە،  گەورەمان  بەنداوی  دوو  کوردستان 

بەنداوی  دەربەندیخانن،  و  دوکان  ئەوانیش 

مەتر  ملیار  حەوت  گلدانەوەی  توانای  دوکان 

سێجا ئاوی ھەیە و بەنداوی دەربەندیخانیش 

سێجا  مەتر  ملیار  سێ  نزیکەی  توانایدایە  لە 

 ١٠ ھەردووکیانەوە  بە  واتە  بکاتەوە،  کۆ  ئاو 

ئاو کۆ دەکەنەوە. بەنداوی  ملیار مەتر سێجا 

چەند  گەورەیە.  بەنداوی  سێیەم  دھۆکیش 

بەنداوێکی بچووکیش تەواو کراون و بەشێک 

دەکرێت،  تێدا  کاریان  بەنداوەکانیش  لە 

داھاتوودا  لە  بڕیارە  بەنداوێکیش  چەند 
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دروستکردنیان؛  بە  کە  بکرێت  لەسەر  کاریان 

ئاو  تەواو  و  پێویست  ڕێژەیەکی  دەتوانرێت 

ھەرێم  لە  کەمئاوی  کێشەی  و  بدەینەوە  گل 

خانی؛  ڕەحامن  بکەینەوە.  کەم  عێراقیش  و 

دەربەندیخانیش  بەنداوی  بەڕێوەبەری 

دیکەش  بەنداوی  پالنی  ئێستادا  لە  دەڵێت 

ئەو  و  گرنگی  بەپێی  بڕیارە  کە  هەیە 

دەست  دەکرێت؛  تەرخان  بۆیان  بودجەیەی 

بە جێبەجێکردنیان بکرێت و تا ئێستا نزیکەی 

)١١( بەنداوی بچووک لە ناوچە جیاوازەکانی 

بۆ  کە  کراون  دروست  کوردستان  هەرێمی 

هەیە، هەروەک  خۆیان  گرنگیی  ناوچانە  ئەم 

پالنیش هەیە کەرتی گشتی و تایبەت پێکەوە 

دروست  بەنداوێک  چەند  بەهاوبەشی  و 

بوونی  وایە  پێی  ڕەشید  هەڵەت  د.  بکەن. 

لە  نییە،  مەرج  بەنداو  زۆری  ژمارەیەکی 

ئێستادا لە کوردستان پێویستامن بە دوو جۆر 

بەنداوێکامن  چەند  یەکەم:  خاڵی  بەنداوە، 

ئێران  سیاسەتەی  ئەو  ھۆی  بە  پێویستە 

جێبەجێی  بچووک  زێی  و  سیروان  لەسەر 

پێویستە  بەنداوێکامن  چەند  ئێمە  دەکات، 

و  دوکان  بەنداوی  سەرووی  ناوچەکانی  لە 

پڕبارانی  سااڵنی  لە  ئەوەی  بۆ  دەربەندیخان، 

بۆ  بدەینەوە،  گل  بەنداوەدا  دوو  لەم  ئاو 

بەنداوەکان.  سەر  نەکەوێتە  فشار  ئەوەی 

ناوچەکانی  ھەم  منوونە  بۆ  جۆرە  بەم 

ھەم  ئاودێری دەکەن،  سەرووی زێی بچووک 

واتە  دوکان،  بەنداوی  دەڕژێتەوە  ئاوەکەش 

بەنداوی  بۆ  پاڵپشتە  بەنداوی  بە  پێویستامن 

ئاوەکە  پڕبارانەکان  ساڵە  لە  چونکە  دوکان، 

پڕبوونیدا  کاتی  لە  چونکە  دەڕوات،  بەفیڕۆ 

سەرڕێژ  تاکوو  بکەنەوە،  بەنداوەکە  ناچارن 

الفاو  و  نەگات  بەنداوەکە  بە  زیان  و  نەکات 

دروست نەبێت. خاڵی دووەم: بەشێکی زۆری 

ھەرێمی کوردستان خاڵییە لە ئاوی سەرزەوی 

ناوچەی  بەتایبەت  چەمەکان،  و  لقەڕووبار  و 

بەشێکی  و  ھەولێر  چەمچەماڵ،  باشووری 

ناوچانە  جۆرە  لەم  واتە  گەرمیان،  زۆری 

ئەوەی  بۆ  پێویستە،  بەنداوێک  ھەموو جۆرە 

پڕۆژە  ئاوی  و  بکاتەوە  کۆ  ژێرزەوی  ئاوی 

بەتایبەت  بکات،  دابین  کشتوکاڵییەکانیش 

زۆری  ئاوێکی  ڕابردوودا  ساڵی  چەند  لە  کە 

ژێرزەوی دەرھێرناوە.

بەڕێوەبردنی ئاو

یەکێک لەو ڕەخنانەی پسپۆڕان ئاڕاستەی 

دەکەن،  کوردستانی  هەرێمی  حکومەتی 

بەباشی  نەیتوانیوە  حکومەت  کە  ئەوەیە 

دەستیدایە.  لەبەر  کە  ببات  بەڕێوە  ئاوە  ئەو 

دەڵێت  بارەیەوە  لەم  ڕەشید  هەڵەت  د. 

لە  بربێت  بەڕێوە  ئاو  بەباشی  نەتوانراوە 

لە  کوردستان  ھەرێمی  کوردستان،  ھەرێمی 

٣٠ ساڵی ڕابردوودا ھیچ پڕۆژەیەکی ئاودێریی 

ئاوی  بەڕێوەبردنی  بۆ  نەبووە  دروستی 

لقەڕووبار،  دەڵێم  بۆیەش  لقەڕووبارەکان، 

یەکگرتووەکان  نەتەوە  پێوەری  بەپێی  چونکە 

نییە،  ڕووبارمان  کوردستان  ھەرێمی  لە  ئێمە 
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بەاڵم پێنج لقی سەرەکیامن ھەیە کە ئیدارەی 

ئێمە  بەاڵم  دەکرێت،  پێ  گەورەیان  واڵتێکی 

ئەوەی  لەگەڵ  بدەین  ئیدارەی  نەمانتوانیوە 

بووە  گونجاو  زۆر  رسوشتیامن  بارودۆخی 

دروستکردنی  بەتایبەت  ئاو،  ئیدارەدانی  بۆ 

ناوچە  لە  ئاو  گواستنەوەی  و  بەنداو 

چونکە  وشکەکان،  ناوچە  بۆ  شێدارەکانەوە 

بەرزن  ناوچەی  ھەرێم  باکووری  ناوچەکانی 

ئاودێریی  پڕۆژەی  دەتوانرێت  بەئاسانی  و 

ئاوی  و  کشتوکاڵ  بۆ  بکرێت  دروست  تێدا 

ئیدارەیە  ئەم  نەتوانراوە  بەاڵم  خواردنەوە، 

لە  ئاو  کێشەی  بڵێین  دەتوانین  بۆیە  بکرێت، 

ھەرێمی کوردستان ڕەھەندی رسوشتیی نییە، 

زانستیی  بەڕێوەبردنێکی  نەبوونی  بەڵکوو 

ئاوە کەرتی  بەم  کاتێکدا دەمانتوانی  لە  ئاوە، 

ببووژێنینەوە کوردستان  بە جۆرێک  کشتوکاڵ 

ھەناردەکردنی  بۆ  ناوەندێک  بە  بکەین 

بەرھەمی کشتوکاڵی بۆ ناوەڕاست و باشووری 

عێراق و تەنانەت واڵتانی کەنداو.

بە  دەربەندیخان  بەنداوی  بەڕێوەبەری 

باسکردن لە ساڵە وشکەکان و دابینکردنی ئاوی 

کشتوکاڵییەکان،  پڕۆژە  و  خەڵک  بۆ  پێویست 

وشکەساڵیی  سەرەڕای  دەکات  لەوە  باس 

دۆخەکە  ئیدارەی  توانیویانە  بەاڵم  قورس، 

بدەن و دەڵێت ئێمە لە چەند ساڵی ڕابردوودا 

وشکەساڵی  ڕووبەڕووی  جارێک  چەند 

 ،٢٠٠٠  ،١٩٩٩( ساڵەکانی  وەک  بووینەتەوە 

٢٠٠١، ٢٠٠٨ و ٢٠٠٩(، بەاڵم ئێمە توانیومانە 

بکەین  بەنداوەکان  ئاوی  ئیدارەی  بەباشی 

خەڵک  پێویستییەکانی  کەم  النی  ئەوەی  بۆ 

لە  بوو  یەکێک  کە  ئەمساڵیش  بکەین.  دابین 

کەم  زۆر  ئاوێکی  و  وشەکەکان  هەرە  ساڵە 

توانیامن  ئێمە  بەاڵم  بەنداوەکامنان،  هاتە 

ئیدارەیەکی باشی ئاوی بەنداوەکامنان بکەین 

تێدایە  ئاوی  بەنداوەکامنان  ئێستاش  تا  و 

خوارووی  کەوتوونەتە  شوێنانەشی  ئەو  و 

بێئاوی  نەمانهێشتووە  بەنداوەکانەوە؛ 

ئاوی  ئاوی خواردنەوە و  بکێشن و النی کەم 

پێویستیان بۆ دابین کراوە، تەنها ئەو شوێنانە 

تووشی کێشەی کەمئاوی بوون کە بەنداویان 

لێوە نزیک نەبووە و دوورەدەست بوون و لە 

تووشی  بوون و جووتیارەکان  زێکانەوە دوور 

زیان بوون.

بەڕێوەبەری بەنداوی دوکانیش لە بارەی 

لەبەر  ئاوەی  ئەو  و  بەنداوەکان  ئیدارەدانی 

لە  سااڵنە  دەکات  لەوە  باس  دەستیاندایە، 

یەکی دەوە ساڵی ئاوی دەست پێ دەکات و 

تا کۆتایی مانگی نۆی ساڵی داھاتوو بەردەوام 

دەبێت. لە مانگەکانی دوو، سێ، چوار و پێنج 

مانگی  ناوەڕاستی  تا  جاریش  ھەندێک  و 

کۆ  ئاو  مانگانەدا  لەم  کە  دەڕوات،  شەشیش 

دادەنێین  بۆ  بەرنامەی  دواتر  و  دەکەینەوە 

دەدەینەوە،  بەری  دواتردا  مانگەکانی  لە  و 

ئاوەی  بڕە  ئەو  بەپێی  ساڵێک  ھەموو  واتە 

دەدەینەوە  بەری  دەریاچەکەوە؛  ناو  دێتە 

مانگەکانی  لە  کە  دادەنێین  بۆ  پالنیشی  و 
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لە  ئێمە  بکەین.  سەرفی  چۆن  داھاتوودا 

ڕابردوودا بەم جۆرە کارمان دەکرد. ساڵی پار 

ڕێژەیەکی  و  دا  ئاومان  باشرتی  ئیدارەیەکی 

کە  دایەوە  بەر  ئاوەمان  ئەو  کەمی  زۆر 

کرد  ئەوەشامن  تێبینیی  و  دابووەوە  گلامن 

 )٢٠٢٢( ئەمساڵ  بۆ  بھێڵینەوە  ڕێژەیەک  کە 

کە وا ئێستا تێیداین، نەوەک وشکەساڵ بێت، 

)١٩٩٩(وە  ساڵی  لەدوای  بەداخەوە  چونکە 

وشکەساڵەكان زۆر دووبارە بوونەتەوە. ساڵی 

ساڵی  تا  بووە،  تەواو  بەنداوەکە  کە   ١٩٥٩

١٩٩٩ تەنھا یەک ساڵی وشکەساڵ ھەبووە کە 

لەناوەڕاستی ھەشتاکاندا بوو، بەاڵم لە ساڵی 

١٩٩٩ تا ساڵی ٢٠٢١، شەش ساڵی وشکەساڵ 

ھەبووە، واتە لە ئێستادا بەردەوام مەترسیی 

ببنەوە،  دووبارە  وشکەساڵەکان  ھەیە  ئەوە 

ئەو  بەپێی  بەردانەوەکەمان  ئەوە  لەبەر 

ئەگەر  واتە  دەستامندایە،  لەبەر  کە  ئاوەیە 

ماوەیەکی  ناتوانین  بێت؛  بۆ  زۆرمان  ئاوی 

کاتە  ئەو  و  لە دەریاچەکەدا  بیھێڵینەوە  زۆر 

دەدەینەوە  بەری  پێویست  ڕێژەیەکی  بە 

ئاسایی  ڕێژەیەکی  بە  ئاساییشدا  کاتی  لە  و 

وشکەساڵیدا  لە  بەاڵم  دەدەینەوە،  بەری 

لە  دەدەینەوە.  بەری  کەمرت  ڕێژەیەکی 

دابینکردن  ئێمە  ئەرکی  حاڵەتەکاندا  ھەموو 

خوارووی  بۆ  پێوستە  ئاوی  بەردانەوەی  و 

بەنداوەکامنان کە ئاوی خواردنەوەی نزیکەی 

بەنداوەکەیە،  ئاوی  لەسەر  ملیۆن کەس  سێ 

ئامانجی  لە  خواردنەوە  ئاوی  بۆیە 

سەرەکیامنە، پاشان پێداویستییە ژینگەییەکان 

و دواتریش کشتوکاڵ و پیشەسازی، بەاڵم لە 

پێویست  بەپێی  ناتوانرێت  وشکەساڵەكاندا 

لەو  بۆیە  بکرێت،  دابین  کشتوکاڵ  ئاوی 

ڕێژەی  بەپێی  کشتوکاڵ  ڕێژەی  سااڵنەدا 

منوونە  بۆ  دەکرێت،  بەنداوەکامنان  ئاوی 

بەرھەمانە  ئەو  نابێت  وشکەکاندا  ساڵە  لە 

بچێرنێت کە پێویستیان بە ئاوی زۆرە. ساڵی 

و  دا  دۆخەکەمان  ئیدارەی  پێیە  بەو  پاریش 

ساڵامن  ئاوی  ئاستی  بەرزترین   ،)٣( ٢٧ی  لە 

زیاتر  لەوە  ئاستەکە  زانیامن  کە  ھەبوو، 

بەرنامە  و  ڕێژەیە  ئەو  بەپێی  نابێتەوە،  بەرز 

لە  کرد  ئاوەکە  گلدانەوەی  بە  دەستامن 

حەوت  و  شەش  و  پێنج  و  چوار  مانگەکانی 

بڕێک  کە  کرد  ئەوەشامن  تێبینیی  دواتر،  و 

ئەمساڵیش  نەوەک  بھێڵینەوە  ئەمساڵ  بۆ 

پێشوو  ھەفتەی  بەاڵم  بێت،  وشکەساڵی 

باش  بڕێکی   )١٢ مانگی  دووەمی  )نیوەی 

ئاوی  لە  سەنتیمەتر   ١٨ کە  باری،  باران  لە 

چەندە  ھەر  کردەوە،  بەرز  دەریاچەکەی 

و  ھەبووە  کەمی  کاریگەرییەکی  بڕە  ئەم 

دوای چەند ڕۆژێک ئاستی ئاوی دەریاچەکە 

پێش  پێشووی  ئاستی  گەڕایەوە  بەنزیکەیی 

بارانەکە. لە حاڵەتی ئاساییشدا ئاستی ئاوەکە 

لەدوای  بەڵکوو  نابێتەوە،  بەرز  کاتەدا  لەم 

مانگی دوو کە زەوی تێر دەبێت و پێویستی 

بە ئاو نابێت، ئاوەکە دەبێت بە الفاو و دێتە 

ناو دەریاچەکە.
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کۆچەر جەمال تۆفیق

* ساڵی ١٩٧٢ لە شارۆچکەی دوکان لەدایک 

بووە.

لە دوکان  ناوەندیی  * خوێندنی سەرەتایی و 

تەواو کردووە.

تەواو  سلێامنی  لە  ئامادەیی  خوێندنی   *

کردووە. 

* ساڵی ١٩٩٥، بەشی ئەندازیاریی شارستانیی 

لە زانکۆی سەاڵحەدین تەواو کردووە.

* لە ساڵی )١٩٩٦(ەوە لە بەنداوی دوکان وەک 

ئەندازیار کاری کردووە.

* ساڵی ٢٠١٤، بڕوانامەی ماستەری لە زانکۆی 

بەدەست  ئوسرتالیا  لە  کوینزالند"  "ساوزرن 

ھێناوە لە بواری بەنداودا.

وەک  )٢٠٢١(ەوە  ساڵی  سەرەتای  لە   *

دوکان  بەنـــــداوی  بەڕێوەبـــــەری 

دەستبەکار بووە.

کێشە و هەڵەکان

دوکان  بەنداوی  هەردوو  بەڕێوەبەرانی 

گرفتانە  و  کێشە  لەو  باس  دەربەندیخان  و 

کە  دەبێتەوە  ڕووبەڕوویان  کە  دەکەن 

ئیدارین  بەشێکیان  و  هونەرین  بەشێکیان 

بەڕێوەبەری  رسوشتین.  هەندێکیشیان  و 

بارانبارین  کەمیی  دەڵێت،  دوکان  بەنداوی 

دەکات  وا  کە  ئێمە،  کێشەکانی  لە  یەکێکە 

ڕێژەی ئاوی پێویست نەیەتە ناو دەریاچەکەوە 

بووە،  سەرەکی  ھۆکاری  ڕابردوودا  لە  کە 

ئێران  بەنداوەکانی  کاریگەریی  ئێستا  بەاڵم 

دروستی  بچووک  زێی  ڕووباری  لەسەر  کە 

دەبێت،  گەورەیان  کاریگەریی  کردووە، 

بۆ  نییە  ڕوون  زۆر  کاریگەرییەکە  ئێستا 

ڕێژەیەک  بە  بەدڵنیاییەوە  بەاڵم  ئێمە، 

ناوچەی  ئێمە  چونکە  دەبێت،  کاریگەرییان 

نیوەی لە کوردستانی باشوورە  دابارینەکەمان 

ئەگەر  ڕۆژھەاڵتە،  کوردستانی  لە  نیوەی  و 

بھێرنێت  بەکار  ڕۆژھەاڵت  کوردستانی  نیوەی 

کاتە  ئەو  ئەمدیو،  بێتە  نەدرێت  ڕێگە  و 

دەبێتەوە،  کەم  زۆر  دابارینەکەمان  ناوچەی 

پێکەوە  ھۆکارەکە  ھەردوو  جۆرەش  بەم 



129

No.11, January 2022

لەسەرمان.  دەبێت  زیاتریان  کاریگەرییەکی 

گەورەمان  کێشەی  ھونەرییشەوە  ڕووی  لە 

باسکردن  مایەی  کە  بەنداوەکەدا  لە  نییە 

بێت، ھەر کێشەیەک لە توانای خۆماندا بێت؛ 

چارەسەری دەکەین، ئەوەشی لە توانای ئێمە 

گەورەتر بێت؛ بەرزی دەکەینەوە بۆ سەرووی 

خۆمان. بە ھۆی گۆڕانکارییەکانی کەشوھەوا، 

لە  بێت  جیاوازتر  بەڕێوەبردمنان  پێویستە 

جاران، بەتایبەت کە ئاو بووە بە کارت و بەکار 

نادەن  ڕێگە  دراوسێ  واڵتانی  و  دەھێرنێت 

و  کشتوکاڵ  ئەو  ئێمە.  بگاتە  پێویست  ئاوی 

بە  پێویستی  ھەن؛  ئێمە  الی  پیشەسازییەی 

ئاوە و زیادبوونی دانیشتووانیش وای کردووە 

ھەبێت.  ئاو  بە  زیاترمان  پێویستییەکی 

کێشەداین  کۆمەڵێک  لەبەردەم  ئێمە  واتە 

بارانبارین،  کەمبوونەوەی  لە  بریتین  کە 

دروستکردنی  کەشوھەوا،  گۆڕانکاریی 

بەنداو لەالیەن واڵتانی دراوسێ و گرتنەوەی 

دانیشتووان،  زیادبوونی  ئاو،  سەرچاوەکانی 

ھەموو  پیشەسازی،  و  کشتوکاڵ  زۆربوونی 

بێت.  پێویسترت  ئاو  دەکەن  وا  ئەمانە 

لە  دەربەندیخانیش  بەنداوی  بەڕێوەبەری 

دەکات  لەوە  باس  کێشەکانیانەوە  بارەی 

بەنداوەکان  بۆ  کێشانەی  ئەو  دیارترین 

کوردستان،  هەرێمی  لە  دەبێت  دروست 

لەنێوان  هەماهەنگییە  و  بودجە  نەبوونی 

عێراق  و  کوردستان  هەرێمی  حکومەتەکانی 

ڕاستییشدا  لە  کە  بەنداو،  دروستکردنی  بۆ 

بۆ  بودجەیان  ناوەند  حکومەتی  دەبێت 

دابین بکات، بەتایبەت دروستکردنی بەنداوە 

دروستکردنیان  لە  بێت  بەشدار  و  گەورەکان 

بۆ  نەکردووە.  ئەمەی  بەغداد  ئێستا  تا  کە 

عێراق  حکومەتی  هەرێمیش،  بەنداوەکانی 

درێژ  بۆ  ئامادەیی  و  هاوکاری  دەستی 

نەکردووین. ڕاستە ئەم بەنداوانە لە هەرێمی 

هەرێمن،  بە  سەر  ئیدارە  وەک  و  کوردستانن 

ئاوەکەیان  بەرهەمی  زۆری  بەشی  بەاڵم 

لەژێر  کە  عێراقە  باشووری  و  ناوەڕاست  بۆ 

دەستی حکومەتی بەغداددان.

لە  ڕەخنەگرتن  بە  ڕەشید  هەڵەت 

هەاڵنە  و  کێشە  لەو  باس  هەرێم،  حکومەتی 

بە  پەیوەندیی  زۆریان  بەشی  کە  دەکات 

ئاو  بۆ  هەیە  ڕوونەوە  سیاسەتێکی  نەبوونی 

سیاسەتێکی  کوردستان  ھەرێمی  دەڵێت  و 

ھەر  ئاو.  ئیدارەدانی  بۆ  نییە  ڕوونی 

فریا  دەتوانین  بەاڵم  درەنگە،  کات  چەندە 

وشکیامن  قۆناغی  ئێستادا  لە  ئێمە  بکەوین. 

تریش  ماوەیەکی  تا  ڕەنگە  تێپەڕاندووە، 

ناوچەکەمان،  نەیەتەوە  وشکی  قۆناغی 

پەیڕەو  زانستی  ئیدارەدانێکی  پێویستە  بۆیە 

دروستکردنی  قۆناغیش  یەکەم  بکەین، 

گەورە  بەنداوی  گرنگە،  زۆر  زۆر  کە  بەنداوە 

یان  زێیەکان،  سەر  دەکەونە  ناوچانەی  لەو 

ئەو ناوچانەی کە سەرچاوەی ئاوەکە لەالیەن 

ئەم  ناکرێت،  کۆنرتۆڵ  دراوسێوە  واڵتانی 

ھەیە،  بێخمەدا  و  گەورە  زێی  لە  مەرجەش 



130

No.11, January 2022

ئاوی بێخمە پێچەوانەی ھەردوو زێی سیروان 

ئێرانەوە  و بچووکە، کە ٦٥٪  بۆ )٧٠٪( یان لە 

ھەرێمی  لە  )٣٠٪( یان  و  ھەڵدەقوڵێت 

لە  )٨٥٪ (ی  گەورە  زێی  بەاڵم  کوردستاندان، 

تورکیایە و  لە  تەنھا )١٥٪ (ی  کوردستاندایە و 

ڕەنگە تورکیاش گرنگ نەبێت لەالی کۆنرتۆڵی 

بکات، چونکە دەکەوێتە ناوچەیەکی شاخاوی 

بێت  قورس  تورکیا  بۆ  کۆنرتۆڵکردنی  ڕەنگە  و 

یان سوودێکی ئەوتۆی نەبێت. بۆیە یەکێک لە 

دروستنەکردنی  ھەرێم  حکومەتی  ھەڵەکانی 

بەنداوە. دووەم: نەپاراستنی ئەو بەنداوانەیە 

بیانپارێزێت  نەیتوانیوە  بەوەی  ھەیەتی،  کە 

شار  ئاوەڕۆی  ئێستا  تا  چونکە  پیسبوون،  لە 

بەنداوی  بە  تێکەڵ  ڕاستەوخۆ  شارۆچەکان  و 

دەبێتە  کە  دەبن  دەربەندیخان  و  دوکان 

ھەڵە  سێیەم:  بەنداوەکان.  پیسبوونی  ھۆی 

بۆ  بەنداوەکانە،  دەوروبەری  سەوزنەکردنی 

بدات  کشتوکاڵ  بە  پەرە  دەتوانێت  ئەمەش 

و باخداری زیاد بکات، چونکە بە سەوزکردن 

کرد؛  زیادی  شێش  دەکات،  زیاد  شێ  ڕێژەی 

گرفتە  لە  یەکێک  دەکات.  کەم  بەھەڵمبوون 

لە  ئاو  دەرامەتی  بەفیڕۆچوونی  گەورەکانی 

بەھەڵمبوونە، کە دەبێتە  ھەرێمی کوردستان 

دەرامەتی  لە  بەشێک  بەفیڕۆچوونی  ھۆی 

ھەرێم؛  حکومەتی  ھەڵەی  چوارەم:  ئاو. 

دروستنەکردنی پڕۆژەی ئاودێریی زانستیانەیە 

تەندروستە  کشتوکاڵیی  ئاودێریی  پڕۆژەی  و 

کالسیکییەکە  شێوازە  چونکە  جووتیار،  بۆ 

ئاو  لە  زۆر  ڕێژەیەکی  ھەیە؛  ھەرێم  لە  کە 

بەفێڕۆ دەدات، ئەو ئاوەشی دێتەوە ناو چەم 

پەیینی  چونکە  پیسە،  ئاوێکی  ڕووبارەکان  و 

ھۆی  دەبنە  و  ھێرناوە  بەکار  تێدا  کیمیایی 

پێنجەمی  ھەڵەی  بەنداوەکان.  پیسکردنی 

ئاودا،  ئیدارەدانی  لە  ھەرێم  حکومەتی 

شێوازێکی  بە  مااڵنە  ئاوی  دابەشنەکردنی 

تەندروست، چونکە پێویستە ئاوی مااڵن وەک 

لەسەری  بەکارھێنانیدا  کاتی  لە  بێت،  کارەبا 

شێوازە  ھەیە  ئەوەی  بەاڵم  بکرێت،  ھەژمار 

کالسیکییەکەیە کە بۆ چەند کاتژمێرێک ئاو بۆ 

مااڵن بەر دەدرێتەوە، ھاواڵتییش ناچارە ئەم 

کاتە ئاوەکەی ھەڵبگرێت کە دواتریش ڕەنگە 

جۆرەش  بەم  نەیەت،  بەکارھێنان  بەکەڵکی 

ئاوێکی زۆر بەفیڕۆ دەچێت.

ئێران و تورکیا

لەسەر  تورکیا  ساڵێکە  چەند  ماوەی 

چەند  فوڕات  و  دیجلە  ڕووباری  هەردوو 

کە  کردووە  دروست  بەنداوێکی  و  پڕۆژە 

عێراقیش  و  سووریا  بۆ  گەورەیان  کێشەی 

کاریگەریی  ئەوەی  بەاڵم  کردووە،  دروست 

ڕاستەوخۆ و قورسی بۆ سەر دەرامەتی ئاو لە 

هەرێمی کوردستان هەبووە، پڕۆژەکانی ئێران 

بووە لەسەر ئەو ڕووبار و لقەڕووبارانەی کە 

بەتایبەتییش  دەڕژێنە هەرێمی کوردستانەوە، 

دکتۆر  بارەیەوە  لەو  سیروان.  و  بچووک  زێی 

تورکیا  پڕۆژەکانی  دەڵێت،  ڕەشید  هەڵەت 

و  دیجلە  لەسەر  و  نارساون  گاپ  بە  کە 
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بڵێین  دەتوانین  دەکات،  دروستیان  فوڕات 

و  کوردستان  ھەرێمی  لەسەر  کاریگەریی 

نییە،  ھەرێم  ئیدارەی  دەرەوەی  ناوچەکانی 

فوڕاتن  و  دیجلە  لەسەر  پڕۆژانە  ئەم  چونکە 

ئەوەی  تێناپەڕن،  کوردستاندا  ھەرێمی  بە  کە 

ھەرێمی  لەسەر  گەورەیان  کاریگەریی 

بەتایبەت  ئێرانە،  پڕۆژەکانی  ھەیە  کوردستان 

کە پڕۆژەکانی ئێران بە شێوازێکن کە ھەردوو 

لەدوای  بکات.  و سیروان وشک  بچووک  زێی 

دروستکردنی پڕۆژەکانی ئێران لەسەر ھەردوو 

ھەرێم  بۆ  لێیانەوە  ئاو  بەردانەوەی  زێیەکە، 

دەستکردە،  ئاوێکی  بەڵکوو  نییە،  رسوشتی 

دەداتەوە  بەری  بوو؛  زۆر  ئاوی  ئێران  چونکە 

و کەم بوو؛ دەیگرێتەوە تا ئاستی سفربوونی، 

و  دا  ڕووی  سیروان  لە  ھاوین  ئەوەی  وەک 

بۆ  بووەوە.  نزیک  سفر  تا  بچووکیش  زێی 

ببێت،  ڕزگارمان  مەترسییە  لەم  ئێمە  ئەوەی 

بکەین،  دروست  دیکە  بەنداوی  دەبێت 

و  دوکان  بۆ  شوێنگرەوە  بەنداوی  بەتایبەت 

بەنداوە  دوو  ئەم  ئەوەی  بۆ  دەربەندیخان، 

ئاودێریی  پڕۆژەی  چونکە  نەھێنن،  هەرەس 

زێیەیە،  دوو  ئەم  لەسەر  ناوچەیەک  چەند 

بەتایبەت زێی بچووک کە سلێامنی و بەشێک 

و  زێیە  بەم  پشت  ناحیەکانی  و  قەزا  لە 

کەرکووک  تەنانەت  دەبەسنت،  بەنداوەکەی 

لەسەر  شارەکەش  نەوتی  ئاوی  پڕۆژەی  و 

ڕەحمان خانی

* عەبدولڕەحامن عەلی حسێن خانی

* لە ساڵی ١٩٦٨ لە کفری لەدایک بووە.

* خوێندنی ناوەندی و دواناوەندیی لە کەالر 

تەواو کردووە.

لە  جیۆلۆجی  لە  بەکالۆریۆسی  ۱۹۹۰دا  لە   *

زانکۆی موسڵ بەدەست هێناوە.

* لە کۆتایی هەشتاکانەوە نووسینی لە گۆڤار و 

ڕۆژنامەکاندا باڵو کردووەتەوە.

* وەکوو فەرمانبەر و بەڕێوەبەر زیاتر لە ۲۰ 

ساڵە لە بواری بەنداو و ئاودا کار دەکات. 

* ئێستا بەڕێوەبەری بەنداوی دەربەندیخانە.
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دیکە  بەنداوی  ئەگەر  بۆیە  بەنداوەیە.  ئەم 

ھەنگاوی  و  نەکرێت  دروست  پاڵپشت  و 

لەژێر  بەنداوە  دوو  ئەم  ئەوا  نەنرێت،  خێرا 

لەم  ئاویش  لەبەرڕۆیشتنی  و  مەترسیدان 

پێویستیشە  نین.  رسشتی  ئیرت  زێیە  دوو 

گەورە  پڕۆژەی  گەورە  زێی  لەسەر  ھەرێم 

بە  بێخمە،  بەنداوی  بەتایبەت  بدات،  ئەنجام 

بۆ  ئاو  دەتوانین  بەنداوە؛  ئەم  دروستکردنی 

بگوازینەوە،  دیکەش  ناوچەکانی  و  سلێامنی 

دوکان  ھێندەی  دوو  بێخمە  بەنداوی  چونکە 

بەرزترین  لە  دەگرێت  ئاو  دەربەندیخان  و 

چارەسەری  ئەمەش  بڵێین  دەتوانین  ئاستدا، 

کێشەی ئاو دەکات بۆ ئایندەیەکی دوور.

دەربەندیخان  بەنداوی  بەڕێوەبەری 

سیروانە  ڕووباری  لەسەر  بەنداوەکەیان  کە 

لەالیەن  سفربوونەوە  ئاستی  تا  پار  ساڵی  و 

سەرچاوەی  دەڵێت  گیرایەوە،  گیرانەوە 

ڕووباری  و  دەربەندیخان  بەنداوی  سەرەکیی 

و  ئێرانەوەیە  دیوی  لە  )٧٠٪(ی  سیروان؛ 

گلدانەوەی  لە  بێت  بەردەوام  ئێران  ئەگەر 

بۆ  تونێلەکان  دروستکردنی  و  سەرچاوەکان 

گۆڕینی ڕێڕەوی ئاوەکان، ئەوا کێشەی گەورە 

بۆ داهاتی ئاوی بەنداوەکان دروست دەبێت 

بەتایبەت  دەربەندیخان،  بەنداوی  بەتایبەت 

خۆیان  وەک  ئەوان  کە  وشکەکان  ساڵە  لە 

ڕێڕەوی  و  هەیە  کەمئاوییان  کێشەی  دەڵێن 

ئەم  پێویستە  بۆیە  دەگۆڕن،  ئاوەکانیان 

کێشانە زوو چارەسەر بکرێن. 

باس  دوکانیش  بەنداوی  بەڕێوەبەری 

بچووک  زێی  ئاوی  گرتنەوەی  مەترسیی  لە 

لەالیەن ئێرانەوە دەکات و دەڵێت، ئاوی زێی 

دێت،  ڕۆژھەاڵتەوە  کوردستانی  لە  بچووک 

گۆڕانکاریی  و  وشکەساڵی  ھۆی  بە  ئێرانیش 

کەمئاوی  چارەسەری  لە  بیریان  کەشوھەواوە 

بچووک  زێی  لەسەر  منوونە  بۆ  کردووەتەوە، 

لە  کردووە.  دروست  بەنداوێکیان  چەند 

دروستکردنی  کاتی  لە  دەبێت  کاتێکدا 

لەبەرچاو  بەنداوانە  ئەم  خوارووی  بەنداودا 

دراوسێ  واڵتانی  بەداخەوە  بەاڵم  بگیرێن، 

لە  ئێران  منوونە  بۆ  ناکەن،  مامەڵە  بەم جۆرە 

بەتەواوی  بچووک  زێی  ئاوی  ھاویندا  وەرزی 

گلدانەوەی  ڕێگەی  لە  ئەویش  دەگرێتەوە، 

دیوی  لە  بچووک  زێی  سەر  بەنداوەکانی  لە 

پیرانشار،  لە  سێڵوە  بەنداوەکانی  وەک  خۆی، 

و  پیرانشار  لەخوار  سیب  کانی  بەنداوی 

بەنداوی کۆڵسەی سەردەشت کە ٣٠ کیلۆمەتر 

زێی  ئاوی  گرتنەوەی  دوورە.  سنوور  لەسەر 

بچووک لە ھاویندا لەالیەن ئێرانەوە، کێشەی 

دەوروبەری  گوندەکانی  و  قەاڵدزە  لە  ئاو 

دروست دەکات.

ئاو لە هەرێم و دەسەاڵت لە بەغداد

لەالیەن  ئاوییەکان  سەرچاوە  گرتنەوەی 

تورکیا و ئێرانەوە، عێراقی ڕووبەڕووی قەیرانی 

ڕووباری  ئاوی  ئاستی  و  کردووتەوە  بێئاوی 

دیکەی  ڕووبارەکانی  و  فوڕات  و  دیجلە 

لەگەڵ  دابەزاندووە،  ئاست  کەمرتین  بۆ 
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بەردەوام  دەڵێت  عێراق  حکومەتی  ئەوەی 

چەند  و  واڵت  هەردوو  لەگەڵ  گفتوگۆدان  لە 

کردووە،  واژۆ  بوارەدا  لەو  ڕێککەوتنیکیشیان 

نەبوون  پابەند  ئێران  و  تورکیا  ئێستا  تا  بەاڵم 

لەسەر  پڕۆژەکانیان  لە  و  بەڵێنەکانیانەوە  بە 

و  یاسا  پێچەوانەی  کە  بەردەوامن  ڕووبارەکان 

ڕێسا نێودەوڵەتییەکانە. گرتنەوەی سەرچاوەکان 

زیانی گەورەیان لە هەرێم داوە، بەاڵم هەرێمی 

کوردستان دەسەاڵتی ئەوەی نییە لەم بارەیەوە 

دکتۆر  بکات.  دراوسێ  واڵتانی  لەگەڵ  گفتوگۆ 

کێشەیەوە  ئەم  بارەی  لە  ڕەشید  هەڵەت 

دەڵێت، ئیدارەدانی ئاو ئیدارەدانێکی سیادییە 

لەگەڵ  ناوەندەوە،  حکومەتی  بە  پەیوەستە  و 

دەتوانێت  ھەرێم  حکومەتی  ئەوەشدا 

و  بکات  پەیڕەو  خۆی  ئیدارەدانی  سیاسەتی 

سوود لەو بودجەیە وەربگرێت کە حکومەتی 

ناوەندی بۆی دابین دەکات. ڕاستە حکومەتی 

دراوسێ  واڵتانی  لەگەڵ  ناتوانێت  ھەرێم 

گفتوگۆ بکات، بەاڵم دەتوانێت گفتوگۆ لەگەڵ 

بکەن.  تاران قسە  لەگەڵ  تاکوو  بکات  بەغداد 

نادات  ڕێگا  کە  ھەیە  نێودەوڵەتییش  یاسای 

واڵتان بەتەنھا ئاوە ھەرێمییەکان بەکار بھێنن، 

کە لەنێوان دوو واڵت یان زیاتردا ھاوبەشن و 

پڕۆژەیەک دروست بکات کە زیان بە واڵتێکی 

دیکە بگەیەنێت. ئەوەی ئێستا ئێران دەیکات، 

زیانگەیاندنە بە واڵتی دووەم کە دەتوانرێت لە 

ڕێگەی نەتەوە یەکگرتووەکانەوە کاری لەسەر 

بکەن.

دەڵێت،  دوکانیش  بەنداوی  بەڕێوەبەری 

ئەوەی ئێران دەیکات پێچەوانەی یاسا و ڕێسا 

نێودەوڵەتییەکانە. لەبەر ئەوەشی ئاوەکان لە 

دەبێت  ناوەندیدایە،  حکومەتی  دەسەاڵتی 

بەغداد لەگەڵ واڵتانی دراوسێ گفتوگۆ بکات 

بەدڵنیاییەوە  کە  بکەن  چارەسەر  کێشەکان  و 

لەو  ھەرێمیش  حکومەتی  نوێنەری  دەبێت 

کێشەی  بەاڵم  بێت،  بەشدار  گفتوگۆیانەدا 

کردووە  وای  دراوسێ،  واڵتانی  لە  کەمئاوی 

بۆ  دەگرن،  داواکارییەکامنان  لە  گوێ  کەمرت 

سەردانی  ویسرتاوە  جار  چەندین  منوونە 

بکرێت،  لەگەڵ  گفتوگۆیان  و  بکرێت  ئێران 

نەبووە.  وەاڵمدانەوەیەکیان  ھیچ  بەاڵم 

بەم  دەربەندیخانیش  بەنداوی  بەڕێوەبەری 

کێشەی  دەکات،  کێشەیە  لەم  باس  جۆرە 

پەیوەستە  ئێرانەوە  لەالیەن  ئاو  بەردانەوەی 

مادەی  بەپێی  و  ناوەندییەوە  حکومەتی  بە 

١١٠ی دەستوور، دەسەاڵتی ڕەهای حکومەتی 

ناوەندییە لەگەڵ واڵتانی دراوسێ گفتوگۆ لەو 

هەرێم  حکومەتی  ئەگەرچی  بکات،  بارەیەوە 

لە ڕێگەی وەزیری کشتوکاڵ و سەرچاوەکانی 

ئێرانی  الیەنی  لەگەڵ  جارێک  چەند  ئاوەوە 

تا  گفتوگۆیان کردووە بۆ ئەو مەبەستە، بەاڵم 

نە الیەنی هەرێم  و  عێراقی  الیەنی  نە  ئێستا 

الیەنی  لەگەڵ  ڕێککەوتن  بە  نەگەیشتوون 

ئەوە  لەسەر  پێداگری  ئێران  چونکە  ئێرانی، 

دەکات کە پێویستە هەموو گفتوگۆکان لەسەر 

هاوبەشەکان  ڕووبارە  و  سنوورییەکان  ئاوە 
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بێت  جەزائیر  ڕێککەوتننامەی  بنەمای  لەسەر 

ڕێککەوتننامەیە  ئەو  عێراقەوە  لەالیەن  کە 

ئێستا  تا  کێشەکە  بۆیە  هەڵوەشێرناوەتەوە، 

جۆرە  هیچ  و  ماوەتەوە  بەهەڵوارساوی 

تا  نەکراوە  ئێراندا  لەگەڵ  ڕێککەوتنێک 

زێی  سیروان،  ڕووبارەکانی  لە  پێویست  ئاوی 

بچووک، کەرخە و کارون بەر بداتەوە.

بەراورد

مانگی  دووەمی  نیوەی  لە  ئەوەی  لەگەڵ 

زۆر  بارانێکی   )٢٠٢١( ڕابردوو  ساڵی  کۆتایی 

باری و لە هەندێک ناوچەش الفاو دروست بوو، 

بەنداوەکانی  بەڕێوەبەری  قسەی  بەپێی  بەاڵم 

نەبووە.  ئەوتۆی  کاریگەرییەکی  دەڵێن  هەرێم 

دەڵێت،  دەربەندیخان  بەنداوی  بەڕێوەبەری 

بەنداوی  ئاوی   )٢٠٢١/١٢/٢٩( ئێستادا  لە 

سەنتیمەتر   ٣٥ و  مەتر  حەوت  دەربەندیخان 

 ٢٦٠ نزیکەی  هەروەها  کەمرتە،  پار  ساڵی  لە 

ملیۆن مەتر سێجا ئاوی کەمرتە لە ساڵی ڕابردوو. 

ئەو بارانەشی لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا باریوە، 

لە  ئاوی  ئاستی  سەنتیمەتر   ٤٠ نزیکەی  تەنها 

و  کردووەتەوە  بەرز  دەربەندیخان  بەنداوی 

لە  ئێمە  چونکە  نەبووە،  ئەوتۆ  کاریگەرییەکی 

ئێستادا تەنها پشت بە داهاتی ناوخۆ دەبەستین، 

لەبەر ئەوەی لە دیوی ئێرانەوە هیچ بڕە ئاوێک 

بەر  دەربەندیخان  بەنداوی  ئاراستەی  بە 

دوکانیش  بەنداوی  بەڕێوەبەری  نەدراوەتەوە. 

دەڵێت، بارانەکە کاریگەرییەکی ئەوتۆی نەبووە. 

ئاوی  ئێستادا  لە  ڕابردوو،  ساڵی  بە  بەراورد 

و  کەمرتە  مەتر  شەش  نزیکەی  دەریاچەکەمان 

بارانی ئەمساڵیش کاریگەریی ئەوتۆی نەبووە بۆ 

زیادبوونی ئاستی ئاوەکەی، بەاڵم ھەر باشە کە 

١٣٤ ملم باریوە و ڕێژەیەکی باشە.

د. هەڵەت ڕەشید عەبدواڵ

* لە ساڵی ١٩٨٢ لە چەمچەماڵ لەدایک بووە.

زانکۆی  لە  بەکالۆریۆسی   ،٢٠٠٤ ساڵی   *

سلێامنی تەواو کردووە.

موسڵ  زانکۆی  لە  ماستەری   ،٢٠٠٧ ساڵی   *

بەدەست هێناوە.

بواری جوگرافیای  لە  * ساڵی ٢٠١٣، دکتۆرای 

رسوشتی لە زانکۆی موسڵ بەدەست هێناوە.
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سیناریۆ و چارەسەر

لەوە  باس  هەرێم  حکومەتی  ئێستادا  لە 

بکەن  کار  تاکوو  هەوڵدان  لە  بەردەوام  دەکات 

ڕێگە  و  بکەن  مسۆگەر  هەرێم  لە  ئاو  ئایندەی 

لەو سیناریۆ مەترسیدارانە بگرن کە ئەگەر هەیە 

ڕووبەڕووی دەرامەتی ئاو ببێتەوە. هەڵەت ڕەشید 

سەرەڕای خستنەڕووی سیناریۆ چاوەڕوانکراوەکان 

دەکات  پێشنیار  چارەسەریش  ئەگەرەکان،  و 

ھەیە،  وشکەساڵی  ئەوەی  سەرباری  دەڵێت  و 

پڕۆژە،  دروستکردنی  لەسەر  بەردەوامە  ئێرانیش 

بەدڵنیاییەوە لە ئایندەدا ھەرێمی کوردستان تووشی 

دابینکردنی  بواری  لە  دەبێتەوە  گەورە  مەترسیی 

ئاوی خواردنەوە بۆ مااڵن، کارگە پیشەسازییەکان و 

کەرتی کشتوکاڵ، بۆیە پێویستە لەسەر حکومەتی 

لەبەرچاو  مەترسییانە  ئەو  کوردستان  ھەرێمی 

دانیشتووان  ھەیە.  ئاو  ئایندەی  لەسەر  بگرێت 

بەردەوام لە زیادبووندایە و ئاستی ئاویش جێگیرە، 

تەنانەت وشکەساڵییش نەبێت و واڵتانی دراوسێش 

لە  تاک  پڕۆژەکانیان دروست نەکەن، بەرکەوتەی 

زیاد  دانیشتووان  ژمارەی  دەکات،  کەم  ھەر  ئاو 

و  دیاریکراوە  و  جێگیر  ئاویش  ئاستی  و  دەکات 

ڕێژەی ھەڵگیراو دیاریکراوە، ئەمەش سیناریۆیەکی 

ھەرێمی  دانیشتووانی  ڕووبەڕووی  کە  بەرچاوە 

وشککردنی  دیکە،  خاڵێکی  دەبێتەوە.  کوردستان 

بەنداوەکانی دوکان و دەربەندیخانە کە چەندین 

بێئاوی  گرفتی  ڕووبەڕووی  شارۆچکە  و  شار 

کە  کشتوکاڵییش  پڕۆژەی  چەندین  و  دەبنەوە 

بەتایبەت  کراون،  دروست  بەنداوانە  ئەم  لەسەر 

ئەمەش  دەھێنن،  ھەرەس  ماسی  حەوزەکانی 

وەھا دەکات ھەم دانشتووان ڕووبەڕووی بێئاوی 

داھاتەکانیان  خەڵک  لە  بەشێک  ھەم  ببنەوە، 

زیادبوونی  دیکە،  سیناریۆیەکی  بدەن.  لەدەست 

٢٠٢٠ی  ساڵی  ڕاپۆرتێکی  بەپێی  وشکەساڵییە. 

ناوچەکانی  بە  سەبارەت  یەکگرتووەکان  نەتەوە 

دەریای ناوەڕاست کە ھەرێمی کوردستان بەشێکە 

پلە،  یەک  بە  گەرمی  پلەی  بەرزبوونەوەی  لێی، 

دەبێت.  زیاتر  پلە  حەوت  وشکەساڵی  ئەگەری 

ئایندەمان،  مەترسییەکانی  لە  یەکێک  کەواتە 

دروستبوونی وشکەساڵییە، وشکەساڵییش ھۆکارە 

لە  ڕۆیشتوو  ئاوی  ئاستی  کەمبوونەوەی  بۆ 

دەکات،  دروست  گرفت  ئەمەش  لقەڕووبارەکان، 

تەنھا  بەنداوەکان،  ئاوی  بەتایبەت کەمبوونەوەی 

ئاستی  بەڵکوو  ناکات،  کەم  تاک  بەرکەوتەی 

دیکە  یەکێکی  واتە  دەکات.  زیاد  پیسبوونیش 

لە  ھەیە  ئاو  لەو مەترسییانەی لەسەر دەرامەتی 

ھەرێمی کوردستان، پیسبوونی یەکجارەکیی ئاوە کە 

ئیرت بەکەڵکی بەکارھێنان نەیەن. چارەسەرکردنی 

ئەو کێشانەی ھەن؛ ئاسانن، لەوانەش دروستکردنی 

بەنداوی بێخمە و چەند بەنداوێکی شوێنگرەوە، 

ئایندەی ئاو لە  بەم جۆرەش مەترسییەکانی سەر 

بە  تەنھا  دەخەینەوە.  دوور  کوردستان  ھەرێمی 

دروستکردنی بەنداوی بێخمە، بەرکەوتەی تاک بۆ 

ئاو بۆ دوو ھێندەی ئێستا زیاد بکەین کە ئێستا 

دوو ھەزارە و بەم ھەنگاوە دەتوانین بەرکەوتەی 

بەرز  سێجا  مەتر  ھەزار  پێنج  بۆ  چوار  تا  تاک 

بکەینەوە.
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کتێبی ئایندەناسی
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دوژمنسازى
یاخود چۆن بە ویژدانێکی ئاسوودەوە بکوژيت؟

کتێبە ئایندەییەکان

خوێندنەوەى کتێبى:

ناساندن: د.عابد خالد

بیرمەندى  نووسینى  لە  کتێبە  ئەم 

و  ئەكادميى  توێژەرى  و  سرتاتيژيناس 

کۆنیسا"  "پیەر  فەڕەنىس  ديبلۆماىت 

 ٢٠١١ ساڵى  کە  )Pierre Conesa(یە، 

لەالیەن دەزگاى "Robert Laffont" لە 

ساڵى  لە  دواتر  دراوە.  لەچاپ  پاريس 

عەجامن"  "نەبیل  لەالیەن  ٢٠١٥دا 

بە  کە  وەرگێڕدراوە،  عەرەىب  زماىن  بۆ 

تقتل  كيف  أو  العدو  "صنع  ناونیشاىن 

 )٣١٨( دووتوێى  لە  مرتاح"،  بضمري 

"املركز  دەزگاى  لەالیەن  الپەڕەدا، 

لە  والدراسات"  لألبحاث  العريب 

دەوحە باڵو کراوەتەوە.

پيەر كۆنيسا كە پێشرت مامۆستاى 

زانكۆى  لە  بووە  هاوچەرخ  مێژووى 

لە  زۆريش  ماوەيەىك  و  پاريس 

سرتاتيژیى  كاروبارى  لێژنەى 

كاری  فەڕەنسا  بەرگریى  وەزارەىت 
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ئەوە  دەدات  هەوڵ  كتێبەدا  لەم  كردووە، 

ڕوون بكاتەوە كە بۆچى دەوڵەتاىن هاوچەرخ 

سەنتەرەكاىن  هەواڵگرییەکانیان،  دەزگە  و 

سرتاتیژييان،  پالندانەراىن  و  توێژينەوە 

سياسەت داڕێژەر و بڕياربەدەستانيان؛ هەموو 

"پیشەسازیی  ياخود  "دوژمنسازى"  سەرقاڵی 

دروستكردىن دوژمن"ن.

ئەوە  كتێبەكەيدا  پێشەكيی  لە  نووسەر 

ئەم  نووسينى  لە  مەبەستى  كە  ڕوو  دەخاتە 

یان  قبووڵکراو  شێوازێكی  دیاریکردنی  كتێبە، 

قبووڵنەکراو بۆ کوشنت نییە، بەڵكوو مەبەستى 

بەكارهێنانی  چۆنێتیی  شیکردنـــــەوەی 

چۆنێتیی  و  دوژمنایەىت  پەیوەندیی 

سياىس  ئامانجى  بۆ  جەنگەكانە  هەاڵيساندىن 

و  دوژمن"  "ئەفراندىن  چونكە  سرتاتيژى،  و 

هاوچەرخەکاندا  کۆمەڵگا  لە  "دوژمندارى" 

کۆمەاڵیەتی  ئەركێىك  شتێك؛  هەر  لە  بەر 

دەركەوتنى  بۆ  ئامرازێكە  هەم  سیاسییە،  و 

سياسیيەكان،  خۆدەرخستنى  و  سەركردەكان 

و  گەل  يەكخستنى  بۆ  فاکتەرێکیشە  هەم 

پاوانخوازييەكان  ئامانجە  لەپشت  نەتەوەكان 

و  ناوخۆ  لە  هێز  زۆرترين  دەستخستنى  و 

و  دوژمن  لەمەش،  زياتر  واڵتدا.  دەرەوەى 

بۆ  بووە  دەرچەيەك  هەميشە  دوژمندارى 

قەيران  لەو  سياىس  دەسەاڵىت  خۆقوتاركردىن 

دووچارى  واڵتدا  ناوخۆى  لە  ئاڵنگارييانەى  و 

هاتووە. دواتر كۆنيسا، لە ڕێى پێكەوەگرێداىن 

ئەوە  دوژمن،  و  جەنگ  چەمکی  هەردوو 

جەنگاوەرێک  چۆن  کە  دەکاتەوە  ڕوون 

دەکوژێت  )دوژمن(  تر  کەسێکی  )سەرباز( 

سەرزەنشتکردن  بە  هەست  ئەوەی  بەبێ 

بکات. ئەنجا ئاماژە بۆ ئەوە دەکات کە جەنگ 

مۆڵەتێکی شەرعییە بۆ کوشتنی ئەو کەسانەی 

ناشزانني  هەر  و  نايانناسني  جار  زۆربەى  کە 

"دوژمن"  سيفەىت  ئەوەى  لەبەر  تەنها  كێن، 

پاڵيان، بەڵكوو تەنـــــانەت لەوانەيە  دراوەتە 

دۆخی  لە  وەک  بيشيانناسني،  و  كێن  بزانني 

شەڕی ناوخۆدا، بەاڵم لەپــــڕ سيفەىت دوژمن 

دەدەين  خۆمان  بە  ڕێگە  و  پاڵيان  دەخەينە 

بيانکوژين.

بريوبۆچوونەكاىن  درێژەى  كۆنيسا 

دەخاتە  سەرەکیدا  بەشی  سێ  لە  کتێبەکەى 

تەوەرێك  چەند  لە  بەشێكی  هەر  كە  ڕوو، 

بە  يەكەم"دا،  "بەىش  لە  هاتووە:  پێك 

هەوڵ  نووسەر  چییە؟"،  "دوژمن  ناونيشانی 

پێویستیی  و  بکات  دوژمن  پێناسەی  دەدات 

لە  دوژمن  بە  گرووپەکان  و  دەوڵەت 

بە  كە  بدات،  نیشان  هاوچەرخدا  سەردەمى 

بڕیاری  بە  دوژمن  سەردەمەدا  لەم  ئەو  ڕاى 

کۆنیسا ئاماژە بەوە دەکات کە لە شۆڕشی 
فەڕەنساوە پيشەی دوژمنسازى تەنها ئەركى 

پادشا )دەسەاڵتی سیاسی( نییە، بەڵکوو 
پڕۆسەيەكە چەندين چينوتوێژ ڕۆڵى تيا 

دەبينن و بە چەندین قۆناغدا تێدەپەڕێت: 
هەر لە ئاستى ئایدۆلۆژیا، ستراتیژی، 

گوتار، دروستکردنی ڕاى گشتى، تا 
میکانیزمەکانی هەڵكشاندنى دۆخەكە بەرەو 
بەكارهێنانى توندوتیژیی كردارى و جەنگ
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پيشەسازييەكە  و  دەكرێت  دروست  سیاسی 

دەبينن.  تيا  ڕۆڵی  اليەن  و  هێز  چەند  كە 

لە  دوژمنسازى  و  دوژمن  دروستكردىن  بۆيە 

ئەنجام  سرتاتیژییەوە  سیستمێکی  ڕێگەی 

سەروەختى  و  پێويست  كاىت  لە  کە  دەرێت، 

ڕای  ئامادەکردىن  ئەرکی  قەيرانەكاندا 

کە  بەوەى  قەناعەتپێكردنیەىت  و  گـــشتی 

هیچ چارەيەىك دى نییە جگە لە جەنگ. ئەم 

لە  هاتووە  پێك  كات  زۆربەى  سیستمەش 

ڕۆشنبیرانەى  و  میدیاكار  لەو  لەشكرگەلێك 

کۆمەڵگا  لەسەر  كاريگەرييان  زۆرترين 

و  دوژمن  ناساندنی  ئەرکيان  كە  هەيە، 

قبووڵکردنی  بۆ  گشتييە  ڕای  ئامادەکردنی 

ئاماژە  کۆنیسا  بۆيە  جەنگ.  بیرۆکەی 

فەڕەنساوە  شۆڕشی  لە  کە  دەکات  بەوە 

پادشا  ئەرىك  تەنها  دوژمنسازى  پيشەی 

بەڵکوو  نییە،  سیاسی(  )دەسەاڵتی 

ڕۆڵى  چينوتوێژ  چەندين  پڕۆسەيەكە 

قۆناغدا  چەندین  بە  و  دەبينن  تيا 

ئایدۆلۆژیا،  ئاستى  لە  هەر  تێدەپەڕێت: 

گشتى،  ڕاى  دروستکردنی  گوتار،  سرتاتیژی، 

دۆخەكە  هەڵكشاندىن  میکانیزمەکانی  تا 

و  كردارى  توندوتیژیی  بەكارهێناىن  بەرەو 

دوژمنسازى  كۆنيسا،  ڕاى  بە  جــــەنگ. 

کە  نییە  بەوەوە  پەیوەندیی  جەنگ  و 

سياسیى  سيستمێىك  خاوەىن  دەوڵەت  ئایا 

پيشەيەدا  لەم  دیکتاتۆری.  یان  دیموکراتییە 

نین  جیاواز  زۆر  دیموکراتیک  دەوڵەتــــانی 

خودى  بەڵكوو  ديكتاتۆرييەكان،  واڵتە  لە 

نییە،  ئاشتی  هەڵگری  خۆی  دیموکراســــى 

بەریتانی  و  فەڕەنسی  کۆڵۆنیالیزمی  ئەگەرنا 

لە "بەشی سێیەم"دا، بە ناونیشانی 
"لێكهەڵوەشاندنەوەی دوژمن"، سەرەتا 

كۆنيسا دەپرسێت: "ئایا دەتوانین بەبێ 
دوژمن بژیین؟" هەر زووش خۆى وەاڵم 
دەداتەوە كە "مادام دوژمن بە هەوڵ 
و ستراتیژی جیاواز دروست دەكرێت، 

دەشتوانرێت هەر بە هەوڵ و ستراتیژی 
جیاواز هەڵبوەشێنرێتەوە".
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يەكگرتووەكاىن  واڵتە  نەدەبوو،  دروست 

ئەمەریکاش لە چەندين جەنگى داگريكارى لە 

ئەمەريكاى التينى و ئاسيا و چەندين ناوچەى 

تر تێوە نەدەگال.

ناونيشاىن  بە  دووەم"دا،  "بەشی  لە 

پۆلێنکردن"،  بۆ  هەوڵێك  دوژمن:  "ڕووەکانی 

دوژمن  جۆرەکانی  دەدات  هەوڵ  كۆنيسا 

بخاتە ڕوو كە بۆ زياتر لە هەشت جۆر پۆلێنى 

ناكۆتا  ئەو  بڕواى  بە  چەندە  هەر  دەكات، 

جۆرى دوژمن هەيە، بەاڵم تەنها بۆ مەبەستى 

هيچ  كردووە،  پۆلێنكردنەى  ئەو  توێژينەوە 

ڕوو؛  خراونەتە  جۆرانەى  لەو  جۆرێكيش 

جۆرەكاين  لەگەڵ  تێكەڵكردن  بێ  و  بەتەنها 

تر بووىن نييە. ئەو هەشت جۆرەش ئەمانەن: 

ناکۆکییە  لە  وەك  نزیک:  دوژمنی   .١

 .٢ دراوسێدا،  واڵتانی  نێوان  سنوورییەکانی 

سارد  شەڕی  دۆخی  وەک  جیهانی:  دوژمنی 

دوژمنی   .٣ زلهێزەكان،  نێوان  ڕکابەریی  و 

براكوژى،  و  ناوخۆ  شەڕی  وەك  هاوسۆز: 

دۆخى  لە  وەك  بەربەری:  دوژمنـــی   .٤

وەك  پەنهان:  دوژمنی   .٥ هەيە،  داگیرکاريدا 

كودەتاكاندا  كاىت  لە  و  پیالنگێڕى  تیۆری  لە 

چاكەخوازى:  دوژمنى   .٦ دەبرێت،  بەكار 

دژی  لە  باشە  و  خێر  جەنگى  ناوى  بە  كە 

و  ئایینی  ملمالنێ  لە  وەك  خراپەيە،  و  شەڕ 

وەك  وێناكراو:  دوژمنی   .٧ ئایدۆلۆژیيەکاندا، 

بە  دژ  جەنگی  و  دەستپێشخەرى  جەنگى 

تیرۆریزم  و  کۆکوژی  چەکی  باڵوکردنەوەی 

دوژمنی   .٨ شارشتانييەكان،  پێكداداىن  و 

ڕاگەياندنەكان،  شـــەڕى  وەك  میدیايى: 

و  ئايدۆلۆژی  بۆشایی  سايەى  لە  زياتر  كە 

سرتاتیژیدا لەشكرگەىل میدیاكاران و ڕۆشنبريان 

كردارى  شەڕى  بۆ  بوق  و  دەكەن  پێشڕەویى 

لێدەدەن.   

ناونیشانی  بە  سێیەم"دا،  "بەشی  لە 

سەرەتا  دوژمن"،  "لێكهەڵوەشاندنەوەی 

كۆنيسا دەپرسێت: "ئایا دەتوانین بەبێ دوژمن 

بژیین؟" هەر زووش خۆى وەاڵم دەداتەوە كە 

جیاواز  سرتاتیژی  و  هەوڵ  بە  دوژمن  "مادام 

بە  هەر  دەشتوانرێت  دەكرێت،  دروست 

هەڵبوەشێرنێتەوە".  جیاواز  و سرتاتیژی  هەوڵ 

و  منوونە  چەند  چوارچێوەيەشدا  لەم 

چارەسەرکردنی  میتۆدەکانی  لەنێو  سرتاتیژێک 

جیهاندا  ملمالنێکانی  لە  زۆر  ژمارەیەکی 

دەخاتە ڕوو، وەك هەوڵى ئاشتەوایی و داننان 

 ،١٩٤٥ ساڵی  ئەڵامنیا  لە  بەرپرسیارێتی  بە 

هەروەها وەك ڕێککەوتننامەکانی چارەسەری 

ناکۆکیيە سنوورييەکان، يان وەك سرتاتيژەكاىن 

"عەدالەىت  و  دادپەروەری  جێبەجێکردنی 

ئينتيقاىل" کە الى كۆنيسا دوو جۆرن:

تيايدا  كە  بونيادنانەوە:  دادپەروەریی   .١

بەکۆمەڵەكان  تاوانە  ئەنجامدەرانی  لە  تۆڵە 

دەسەنرێتەوە.

كە  قەرەبووكردنەوە:  دادپەروەریی   .٢

تيايدا قوربانیياىن تاوانە بەکۆمەڵەكان قەرەبوو 

لە  دۆخەكە  بزواندىن  ئامانجی  بە  دەكرێنەوە، 

جەنگەوە بۆ ئاشتی.

هاوتەریب لەگەڵ ئەو سرتاتيژانە، نووسەر 

وەك  دەکات،  تريش  ڕێچارەى  بە  ئاماژە 

باڵوكردنەوەى گوتاری ئاشتى و ڕەتکردنەوەی 

و  لێكبوردن  بەهاى  بە  برەودان  و  جەنگ 

ناتوندوتيژى. كولتوورى 
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فەرهەنگی ئایندەناسی
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چەمکناسی ئایندەیی

ئاسایشی  چەمێكی  وەك  سڵپێكردنەوە  تیۆری 

ڕێوشوێنی  گرتنەبەری  لە  بریتییە  نێودەوڵەتی، 

دەوڵەتێك،  چەند  یان  دەوڵەتێك  لەالیەن  جۆراوجۆر 

لە  دەوڵەتێك  چەند  یان  دەوڵەتێك  بێهیواكردنی  بۆ 

لەسەر سیاسەتە هەڕەشەئامێزەكانیان،  بەردەوامبوون 

لە  پێشگرتن  بۆ  بنەڕەتی  هەنگاوی  ئەنجامدانی  یان 

دەوڵەتێك لە گرتنەبەری هەنگاوێكی دەستدرێژیكەرانە، 

ئەگەری ڕوودانی  لە  یان سرتاتیژی جەنگی سنووردار 

شەڕەكە و یان كۆمەڵە ڕێوشوێنێك كە بە سوودوەرگرتن 

لۆجستییەكان  ئامرازە  لەبریی  دەروونی  ئامرازە  لە 

)فیزیکی( كە ڕێگری لە ڕوودانی جەنگ یان هەڕەشە 

دەكات. بە شێوەیەكی گشتی لە ئەدەبیاتی كالسیكیی 

سڵپێكردنەوە  ئامانجی  نێودەوڵەتییەكان،  پەیوەندییە 

بەكرداربوونی  و  جێبەجێبوون  لە  لە  ڕێگریكردنە 

بەرامبەرەوە،  واڵتی  لەالیەن  سەربازییەكان  بڕیارە 

جەنگ،  بۆ  نەك  سڵپێكردنەوە  سرتاتیژی  شێوەیە  بەم 

بەڵكوو بە مەبەستی ڕێگریكردن و پاراستنی ئاشتییە 

و الیەنی بەرامبەر دەگەیەنێتە ئەو بڕوایەی كە لەنێو 

ڕێگە و سیاسەتە جیاوازەكان، دەستدرێژی و پەالماری 

سەربازی كەمرتین كاریگەریی دەبێ و بەپێچەوانەوە 

زیاترین تێچوونی دەبێ. بۆیە سڵپێكردنەوە لە ڕووی 

لۆجستییەوە بەرگری دروست ناكات، بەڵكوو لە ڕووی 

دەروونییەوە ڕێگری لە دەستدرێژی دەكات.

سەرەتای  بۆ  سڵپێكردنەوە  تیۆری  دەركەوتنی 

شەڕی سارد، داهێنانی چەكی ناوەكی و بەكارهێنانی 

لە  كە  كاتێك  دەگەڕێتەوە،  ئەمەریكا  لەالیەن 

كۆتاییەكانی دەیەی 1940 و 1950 گرووپێكی فراوان لە 

زانایان و زانستە ڕامیارییەكان، ئابووریناسان و بەشێك 

ئەمەریكا  پەیامنگاكانی  و  زانكۆ  لە  مێژوونووسان  لە 

بە  دەتوانرێت  چۆن  كە  تێبگەن  لەوە  دا  هەوڵیان 

باشرتین شێواز سوود لە هێزی نوێی چەكە ناوەكییەكان 

ببیرنێت بۆ ڕێگری لە هێرشی یەكێتیی سۆڤیەت. بۆیە 

تیۆری سڵپێكردنەوە بە شێوەیەكی سەرەكی بە چەكی 

بەسرتاوەتەوە  بەكۆمەڵ  كوشتاری  چەكی  و  ناوەكی 

سرتاتیژیەیە  ئەم  گرتنەبەری  سەرەكیی  ئامرازێكی  و 

لەالیەن ئەو واڵتانەی كە خاوەنی ئەم جۆرە چەكانەن. 

جیهانیی  و  ناوەكی  سڵپێكردنی  بە  سەبارەت 

چەند جەمسەری لەپاش شەڕی سارد و بەتایبەتی لە 

پێی  بۆچوونێك  ڕووسیا،  و  ئەمەریكا  پەیوەندییەكانی 

و  مۆسكۆ  سیاسەتی  لە  چیرت  سیاسەتە  ئەم  كە  وایە 

نییە و سەرەڕای ئەوەی كە ئەم  واشننت وەاڵمدەرەوە 

دوو واڵتە لە بەهێزكردنی سەربازی و ناوەكیی خۆیان 

سارد  شەڕی  سەردەمی  هاوشێوەی  بەاڵم  بەردەوامن، 

ترسیان لە هێرشی لەناكاوی ناوەكیی دژ بە یەكرت نییە. 

بابەتی سەرەكی ئەوەیە كە لە بەشێك لە ناوچەكانی 

جیهان وەك ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست، ئاسیای باشوور و 

ڕۆژهەاڵت، حەزی بەدەستهێنانی چەكی ناوەكی زیادی 

كردووە. بەو پێیەی كە ئەم ناوچانە ئامادەیی كەوتنەناو 

تیۆری سڵپێكردنەوە 
)Deterrence theory - نظرية الردع(

ئامادەکردن: ئەژی ئازاد ئەبوبەكر
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بەرامبەر  الیەنی  گەورەكان،  مەترسییە  دەرخستنی 

بكات.  پاشگەز  كرداری  هەنگاوی  گرتنەبەری  لە 

بە  بەتینی  پەیوەندییەکی  سیاسەتە  ئەم  سەرکەوتنی 

دەسکەوتنی زانیاریی تەواو لەسەر جووڵە و مامەڵەی 

ئامانجە  لە  تێگەیشنت  و  هەیە  بەرامبەر  الیەنی 

لە  ڕکابەر.  واڵتی  سەربازیی  توانای  و   سیاسییەكان  

واڵتی  لێكدانەوەی  بە  پەیوەستە  تریشەوە  الیەکی 

ڕکابەر لە هێز و توانای واڵتی سڵپێکەر.

وەك چەمكێكی  سڵپێكردنەوە  تیۆری  ئێستادا  لە 

توانای  و  سەربازی  الیەنی  بە  پەیوەست  ئاسایشیی 

ڕابردوودا  لە  زیاتری  بەكارهێنانی  واڵتان،  بەرگریی 

هەیە و لە توێژینەوە ئایندەییەكان گرنگیی زیاتری پێ 

دەدرێت. بەشێكی ئەم گرنگیدانە بۆ هەوڵی بەشێكی 

واڵتانی جیهان بەتایبەتی لە ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست، بۆ 

چەكی  پەرەپێدانی  یان  ناوەكی  چەكی  دەستكەوتنی 

ناوەكی دەگەڕێتەوە كە ئامانج لێی دابینكردنی ئاسایشی 

ئایندەییە بەرامبەر هەڕەشە هەرێمییەكان. ئەمە جیا 

لەوەی پەرەپێدان بە تەكنەلۆژیای بەرهەمهێنانی چەكە 

سیستمی  و  بالستیك  مووشەكی  وەك  دووربڕەكانی 

سرتاتیژی  بایەخی  واڵتانەوە،  لەالیەن  دژەمووشەك 

زیاتر  نێودەڵەتییەكان  پەیوەندییە  لە  سڵپێكردنەوە 

ڕوون دەكاتەوە. 
سەرچاوەكان:

- ابراهیم متقی و روح الله ملكی عزین آبادی )1399(، 
با کاربست نظریه سازه  بازدارندگی  ”بازاندیشی در راهربد 
انگاری“، فصلنامه مطالعات بین رشتەای دانش راهربدی، سال 

دهم، شامره 38.
- Britannica )2021(, “deterrence”, https://www.

britannica.com/topic/deterrence-political-and-mil-
itary-strategy.

- Scott D. Sagan )1991(, “Review: History, 
Analogy, and Deterrence Theory”, the Journal of 
Interdisciplinary History, Vol. 22, No. 1.

قەیرانی گەوەری ناوەكییان هەیە، شێوازێكی نوێ لە 

هەڕەشە  تێیدا  كە  كایەوە  هاتووەتە  سڵپێكردنەوە 

بژاردەی  ناسیۆنالیزم، مەزهەب،  لەگەڵ  هەرێمییەكان 

بووە  تێكەڵ  جیۆپۆلەتیكیی  هەستیاریی  و  سیاسی 

بە  كردووە.  پێناسە  21ی  سەدەی  سڵپێكردنەوەی  و 

ناوەكییەكان، ئەم  بە دەركەوتنی چەكە  تر:  مانایەكی 

چەمكە زیاتر بۆ سرتاتیژی سەرەكیی هێزە ناوەكییەكان 

ئەوەیە  سرتاتیژییەش  ئەم  گریامنەی  هات.  بەكار 

توانای  لە  بااڵ  ئاستێكی  ناوەكی  هێزێكی  هەر  كە 

هێرش  هەر  لەبەرامبەر  بەبڕشت  و  خێرا  وێرانكاریی 

و دەستدرێژییەك دەپارێزێت و ڕێژەیەك لە گومان و 

ئەگەرچی  كە  واڵتی هێرشبەر،  دەبەخشێتە  نادڵنیایی 

بەاڵم  بگەیەنێ،  ئامانجەكەی  بە  زیان  توانیبێتی 

دەتوانێت تۆڵە بكاتەوە.

پاتریك مۆرگان لە كتێبەكەیدا بە ناوی سڵپێكردنەوە 

فاكتەری  سێ  بە  ئاماژە   ،)2003( ئێستادا  سەدەی  لە 

سەرەكی دەكات كە هەر واڵتێك بۆ سڵپێكردن پێویستی 

توانای   .2 كاریگەر،  سەربازیی  توانای   .1 دەبێ:  پێ 

بەرامبەر،  الیەنی  لەسەر  قورس  تێچوونی  سەپاندنی 

3. توانای سوودوەرگرتن لە سیاسەتی سڵپێكردنەوە لە 

ئەم  سەرجەم  لێكدانەوەی  بە  مۆرگان  جەنگدا.  كاتی 

ڕێگە  باشرتین  بە  ناوەكی  سڵپێكردنەوەی  فاكتەرانە، 

هەر  دەزانێت.  واڵتێك  خۆپارێزیی هەر  و  مانەوە  بۆ 

ئاراوە  بێتە  بیرۆكەیەك  ئەم بۆچوونە وای كردووە كە 

ناوەكی  بە چەكی  جیهان  واڵتانی  دەستگەیشتنی  كە 

ئەگەری شەڕی  و  مانای هەڵگیرساندن  بە  تەنیا  نەك 

گەورە نایەت، بەڵكوو وەك سرتاتیژییەكی سڵپێكردنەوە، 

ڕێگری لە هەڵگیرساندنی شەڕە گەوەرەكان دەكات.

سڵپێكردنەوە،  دەروونیی  الیەنی  بە  سەبارەت 

فاكتەرە  لە هەر شتێك وابەستەی  زیاتر  ئەم سرتاتیژە 

بە  دەدرێت  هەوڵ  سیاسەتەدا  لەم  دەروونییەكانە. 
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هـەنـدێــــک لـــە 
باڵوکــراوەکانـــی
ســـــەنــتـــەری
لێــکــۆڵیــنەوەی
ئــایـنــدەیــــی
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1

No.1, October 2021

سەنتەری لێکۆڵینەوەی ئایندەیی
وەرزانە دەریدەکات

لیبراڵیزمی سیاسی و لێکدانەوەی لیبراڵیستی لە ئایین: ڕووناکبیرانی ئایینی لە ئێران

هێزە سیاسییەکانى ڕۆژهەاڵت و کابینەى نوێی 
حکومەتەکەى ئیبراهیم ڕەئیسی

عێراقی ئایندە لە دیدی 
ئێرانەوە، چاوپێكەوتن 

لەتەك "د. رەزا واعیزی"

شۆڕشی 1979ی ئێران و 
پڕۆسەی دەوڵەت-نەتەوە 

لە ڕوانگەی داریوشی 
ئاشوورییەوە

مەرجەعیەتی شیعە و کاریگەرییان لەسەر کایەی سیاسی
نزیکبوونەوەی ئێرانییەکان لە تاڵیبان: تێگەیشتن و بەردەوامیی گۆڕانکارییەکان

ژمارە )1( تشرینی یەکەمی 2021، ساڵی یەکەم

كابینەی ئیبراهیم ڕەئیسی، 
گەڕانەوە بۆ حكومەتی یەكدەست

1

No.2, January 2022

سەنتەری لێکۆڵینەوەی ئایندەیی
وەرزانە دەریدەکات

دەقاندنی حاکمـییەتی ئیتنـیكی–مەزهەبی
مێژوو، ئیتنیسیتە و ناسیۆنالیزم

ڕاگەیاندن لەئێراندا، پێشینە، وابەستەیی و سانسۆر

بزاڤی چەپ لە ئێــران، لە گەشەسەندنێكی 
خێراوە بۆ پووكانەوەی بەردەوام

ئێران و ئەتۆم، دبلۆماسییەتی ئەتۆمیی ئێران

ژمارە )2( کانوونی دووەمی 2022، ساڵی یەکەم

مافی نەتەوەیی کورد 
لە سیستمی سیاسیی ئێراندا



148

No.11, January 2022

 

توێژەران:
د.ئــــــــــــومـــــــــێــــــــد ڕەفــــــــــــــیـــــــــق فـــــــــــــــەتـــــــــــــــــاح
د.عـــــــــــــــــــابـــــــــــــــــــــد خــــــــــالــــــــــیـــــــــــد ڕەســــــــول
د.زمــــــــــکـــــــان عــــــــــەلــــــــــــــی سەلــــــــــیــــــــم
د.جــــەالل حەسەن مســتــــەفــــــا
م.ھـــــەردی مــــەھــــــدی مـــیــــکـە

 پڕۆژەی هاوبەشی سەنتەری لێکۆڵینەوەی ئایندەیی و سەنتەری لێکۆڵینەوەی یاسایی و سیاسیی

لەکۆلێژی یاساو ڕامیاریی - زانکۆی سلێامنیی
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توێژەران:
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م.ھـــــەردی مــــەھــــــدی مـــیــــکـە
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1

ژمارە )١( ئایاری ٢٠٢٠

گۆڤارێکە گرنگی بە توێژینەوەی ئایندەیی و ستراتیژی دەدات

سەنتەری لێکۆڵینەوەی ئایندەیی
دوو مانگ جارێک دەریدەکات

ئایندەی ملمالنێی هێزەکانی شیعە

ئایندەى بونیادنانەوەى عێراق وەک دەوڵەتێکى فیدراڵی

لێكۆڵینه وه كانی ئاینده ناسی؛ پوختەیەکی تیۆری

دۆسیەی پەروەردە، ئابووری و زیندانەکان 
لە سەردەمی کۆرۆنادا

ژمارە )١( ئایاری ٢٠٢٠

1

ژمارە )٢( تەمموزی ٢٠٢٠

گۆڤارێکە گرنگی بە توێژینەوەی ئایندەیی و ستراتیژی دەدات

سەنتەری لێکۆڵینەوەی ئایندەیی
دوو مانگ جارێک دەریدەکات

پەیوەندییەکانی نێوان تورکیا و عێراق لە چوارچێوەی 
خاڵی سنووریی ئۆڤاکۆی

سه نته ره كانى لێكۆڵينه وه  و كاريگه رييان له سه ر دروستكردنى 
بڕيارى سياسى له هه رێمی كوردستاندا

ژمارە )٢( تەمموزی ٢٠٢٠

لە قەیرانی داراییەوە بەرەو ئابوورییەکی تۆکمە
داهات، خەرجی، چاکسازی و ئایندەی ئابووری هەرێم لە دۆسێیەکدا

1

No.4, November 2020

گۆڤارێکە گرنگی بە توێژینەوەی ئایندەیی و ستراتیژی دەدات

سەنتەری لێکۆڵینەوەی ئایندەیی
دوو مانگ جارێک دەریدەکات

هەڵبژادنی چاوەڕوانكراوی عێراق، خوێندنەوەیەكی پێشوەختە

سیاسەتی دەرەوەی تورکیا لە ڕۆژهەاڵتی دەریای ناوەڕاست

گرنگترین هەڕەشەكانی سەر ئێران لە هەرێمی كوردستانی عێراق

ژمارە )4( تشرینی دووەمی ٢٠٢٠

لە پۆلەکانەوە تا پشت الپتۆپەکان
پەروەردەیەکی تەواوکار و دەرفەتاندنی هەڕەشەکان

)دۆسییەیەک لەبارەی پەروەردە و فێرکردنەوە(

1

No.8, June 2021

گۆڤارێکە گرنگی بە توێژینەوەی ئایندەیی و ستراتیژی دەدات

سەنتەری لێکۆڵینەوەی ئایندەیی
دوو مانگ جارێک دەریدەکات

ئایندەی شەنگال لە ملمالنێ هێزە نێوخۆیی و هەرێمییەکاندا

هەژموونی میدیای ئەلیكترۆنی و مەرگی ڕۆژنامەگەریی كاغەزیی

لە شمشێری خەالفەتەوە بۆ درۆنی کۆمار؛ مێژوو و ڕۆڵێ درۆنەکان 
لە ملمالنێکانی تورکیادا

واقیع و پالنی "سایبه ر" و فڕۆكه ی بێفڕۆكه وانی  ئیسرائیل

هه ڵسه نگاندنی دۆخی سوودوه رگرتنی واڵتانی عه ره بی 
له  ته كنه لۆجیاكانی زیره كی ده ستكرد

ژمارە )٨( تەمموزی 2021، ساڵی دووەم

کوردستان لە تەنیشت شۆڕشی پیشەسازیی چوارەمەوە

1

No.7, May 2021

گۆڤارێکە گرنگی بە توێژینەوەی ئایندەیی و ستراتیژی دەدات

سەنتەری لێکۆڵینەوەی ئایندەیی
دوو مانگ جارێک دەریدەکات

کاریگەریی وزە لە پەیوەندییەکانی تورکیا و 
هەرێمی کوردستاندا 

پێگەی واڵتانی هەژمووندار لە هەڵبژاردنی عێراقدا

المه ركه زیه تی پارێزگاكان، تەگەرەکان و دەرفەتەکانی چەسپاندنی

دوالیزمەیی گوتار و کاریگەریی لەسەر سیاسەتی دەرەوەی ئێران

ژمارە )7( ئایاری 2021، ساڵی دووەم

ڕۆژهـــەاڵتی نـێوەڕاست لــە ئاســـتانەی 
گۆڕانـکـارییە نێــودەوڵەتییــەکانــدا

1

No.5, January 2021

گۆڤارێکە گرنگی بە توێژینەوەی ئایندەیی و ستراتیژی دەدات

سەنتەری لێکۆڵینەوەی ئایندەیی
دوو مانگ جارێک دەریدەکات

ئابووریی عێراق؛ ساڵێکی سەخت و لێکگەیشتنی ئەستەم

ئایندەی پەیوەندییەکانی تورکیاو ئەمریکا

پرسی کورد لە دەستێوەردانی سەربازیی تازەی تورکیا

هەرێمی سوننە هەل و تەگەرەکانی بەدیهاتنی

ژمارە )5( کانونی یەکەمی 2021

په یوه ندییه  داراییه كانی هه رێم و به غدا
هۆكاره كانی ناسازی، سیناریۆ ئایندەییەکانی 

1

ژمارە )٣( ئەیلولی ٢٠٢٠

گۆڤارێکە گرنگی بە توێژینەوەی ئایندەیی و ستراتیژی دەدات

سەنتەری لێکۆڵینەوەی ئایندەیی
دوو مانگ جارێک دەریدەکات

قەبارەی پرۆئێرانییەکان لە هاوكێشە ئەمنییەكانی عێراقدا

ئایندەی کوردستانی ڕۆژئاوا لە ملمالنێی ناوخۆیی و 
هێزە هەرێمی و نێودەوڵەتییەکاندا

ژمارە )٣( ئەیلولی ٢٠٢٠

ناوچەکانی ماددەی ١٤٠
لە پرسێکی ناوچەییەوە بەرەو چارەسەرێکی نێودەوڵەتی

1

No.10, November 2021

گۆڤارێکە گرنگی بە توێژینەوەی ئایندەیی و ستراتیژی دەدات

سەنتەری لێکۆڵینەوەی ئایندەیی
دوو مانگ جارێک دەریدەکات

ئالوودەبوون بە ماددە هۆشبەرەکان و ئاسایشی کۆمەاڵیەتی

ڕێباز و تەكنیكەكانی توێژینەوە ئایندەییەكان

خەباتی پەرلەمانی کورد لە بەغدا؛ لە ماشەوە تا وشە

شکستی هاوپەیمانانی ئێران، کاتی ڕاگۆڕینی تاران لە بەغدا

ماددە هۆشبەرەکان لە هەرێمی کوردستان؛ ڕێکار و بەرەنگاربوونەوە

دۆخی چاکسازیی گەوران، چارەسەر یان تووشبوون؟

ژمارە )10( تشرینی دووەمی 2021، ساڵی دووەم

هەڵبژاردنی عێراق؛ لێكەوتەكانی ئەنجام و ئەگەرە چاوەڕوانكراوەكان

1

No.6, March 2021

گۆڤارێکە گرنگی بە توێژینەوەی ئایندەیی و ستراتیژی دەدات

سەنتەری لێکۆڵینەوەی ئایندەیی
دوو مانگ جارێک دەریدەکات

جینۆساید، تاوانێکی گەورە و وانەیەکی بچووک

پێگەی بەسڕە لە کێبڕکێی 
تورکی-ئێرانیدا

کورد لە پەیوەندییەکانی 
عێراق و چیندا

ژمارە )6( ئازاری 2021

کورد و هاوسێکانی لە سەردەمی بایدندا

مێـــــژوو و ئایندەناسی
پــەیوەنــدی، میتۆد و ئـامـانـج

1

No.11, January 2022

ی ئایندەیی و ستراتیژی دەدات
وێژینەوە

ێکە گرنگی بە ت
گۆڤار

ی ئایندەیی
ێکۆڵینەوە

سەنتەری ل

 دەریدەکات
دوو مانگ جارێک

چۆن کەمئاویی بووەتە هۆکاری بەرپابوونی جەنگەکان

کوردستان لەبەردەم هەڕەشەی سیاسەتی ئاوی دەوڵەتانی دراوسێی و 

بێباکیی حکومەتی هەرێمدا

دۆخى ئاسایشى ئاو لە هەرێمى کوردستان

براندسازیی نەتەوەیی: چەمکەکان، بنەماکان و ڕێکارەکان

کێشە لە دراوسێوە، زیان بۆ هەرێم و دەسەاڵت لە بەغداد

تیۆری سڵپێكردنەوە

ی ٢٠٢٢، ساڵی دووەم
١( کانوونی دووەم

ژمارە )١

گۆڕانی کەش لە کوردستاندا: ئالەنگاری و ڕووبەڕووبوونەوە  
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گۆڤارێکە گرنگی بە توێژینەوەی ئایندەیی و ستراتیژیی دەدات
 سەنتەری لێکۆڵینەوەی ئایندەیی دەریدەکات

ژمارە )١١( کانوونی دووەمی ٢٠٢٢، ساڵی دووەم


