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به شى یه كه م: سه رچاوه  ئاوییه كانى گه رمیان 

هەرێمــی کوردســتان خاوەنــى 5 ســەرچاوەی ئــاوی  گەورەیــە 
)زێی گەورە، زێی بچوک، پێشــخاپور، روباری ســیروان و روباری 
ئەڵوەن(. هاوکات بەپشتبەســتن بە بەسەرچاوەکانی دیکەی ئاوی 
ســەرزەوی باران و چەمەکان و کارێزەکان رێژەی ئاوی سەرزەوی 

هەرێم دەگاتە 20 ملیار مەترسێجا کە زۆرینە لە زێی گەورەدایە.
ســنوری گەرمیان لەرێگە پۆند، بەنداو، سەرچاوە ئاویەکانی دیکە 
و هاوکات روباری سیراون، پێکهاتەی ئاوی سەرزەویەکەی سااڵنە 

دەگاتە 60 ملیۆن مەترسێجا.

پێشه كى

یه كه م: سەرچاوەکانی ئاوی سەر زەوی گەرمیان

1. روباری سیروان: درێژیەکەی ٣٨6کم لە خاکی هەرێم بەرهەمی 
ئاوەکەی 140 مەتر سێجایە، پێشوتر سااڵنە بەپێی داتاکان زیاتر 
لە 2 ملیۆن مەترسێجا ئاوى روباره كه  لە بەنداوی دەربەندیخانەوە 

بەردراوەتەوە بۆ گه رمیان.
2. روباری هەواسان: یەکێکی دیکەیە لە روبارە گرنگەکانی گەرمیان 
و تێكەڵ بە روباری ســیروان دەبێت، بەاڵم بەهۆی دروســتکردنی 
بەنداوەکانــی: )ئەزگەڵە و هەواسان(ـــەوە لەالیــەن ئێرانەوە، بە 

یەکجاری داهاتی ئاوەکەی کەمی کردوە.
٣. روبــاری قۆرەتو: یەکێکی دیکەیــە لە روبارەکانی گەرمیان کە 

پێشــوتر نزیکەی 15 تاوەکو ٣0 ملیۆن مەترســێجا ئاوی تیدابو، 
بــەاڵم بەنداوەکانی واڵتی ئێران گەرچــی ئاوی روبارەکەی  بەرەو 

نەمان بردوە، لەگەڵیشیدا کوالێتی ئاوەکەى تێكداوه .
4. روباری ئەڵوەن: ســەرچاوەکەی ئێرانە، بەنێو قەزای خانەقین 
دا تێپەڕدەبێــت و توانــای گلدانەوەی ٣٨ ملیۆن مەتر ســێجایە، 
به اڵم زیاتر لە ٨5% ئاوەکەی لەدەســتداوە، ئەو بەنداوانەی ئێران 
لەســەری دروســتی کــردون نزیكــه ى 10 به نــداوه  و 210 ملیــۆن 

مەترسێجا ئاو گلدەداتەوە.

ا. روباره كانا. روباره كان

بارانبارینی بارانبارینی 55 ساڵ لەگەرمیان ساڵ لەگەرمیان
له  ســاڵی 2017 تاوه كو 2022، رێــژه ى دابارین به پێی 
ئاماره كانى هۆبه ى كه شناسی له  به ڕێوبه رایه تى گشتى 
كشــتوكاڵی گه رمیان، له  قه زا و هه ندێك له  ناحیه كانى 

گه رمیان به مشێوه یه  بوه :
1. قەزای کەالر: )15٨4.1( ملم .

2. قەزای کفری: ) 1445( ملم.
٣. قەزای خانەقین: )1276.٣( ملم.
4. ناحیەی مەیدان: )2٣٣0.٩( ملم.
5. ناحیەی باوەنور: )21٣5.٩( ملم.

ب. ئاوی بارانب. ئاوی باران
بەپێــی دابەشــکاری زۆنەکان خاکــی کوردســتان هەرچوار جۆرە 
زۆنەکەی تێدایە کە بەپێی وتەی پســپۆڕی ئاو: خەلیل بەرزنجی، 
ئاوی باران سااڵنە لە هەرێم لە نێوان 150 بۆ1100 ملم لە ساڵێکدایه ، 

دابەشکاری زۆنەکانیش بەمجۆرەیە:
1. ناوچــەی وشــک: لــە 250 ملــم کەمتــر بارانی تێــدا دەبارێت 

لەساڵێکدا.
2. ناوچەی نیمچە وشــک: ســااڵنە لە 250 ملم بۆ500 ملم بارانی 

تێدادەبارێت.
٣. ناوچەی نیمچەشێدار: 500 ملم بۆ1000 ملم بارانی تێدادەبارێت 

لەساڵێکدا.
4. ناوچەی شــێدار: ئــەو ناوچانەن کە ســەروی 1000 ملم بارانی 

تێدا دەبارێت.

پۆنــد بریتییــه  له و به ربه ســته ى كه  بۆ گلدانه وه ى ئــاوى باران و 
چه مه  وه رزیه كان دروست ده كرێت، هاوشێوه  كارى به نداوه ، به اڵم 

له  روى قه باره  و تواناى گلدانه وه ى ئاوه وه  كه متره .
له گه رمیان دا )٩( پۆند بونیان هه یه، كه  ئه مانه ن:
1. عه لی میر، ناحیه ى قۆره تو، قه زاى خانه قین. 

2. ته نوره ، ناحیه ى قۆره تو، قه زاى خانه قین.
٣. ره زوار ناحیه ى قۆره تو، قه زاى خانه قین.
4. ئاوبار، ناحیه ى مه یدان، قه زاى خانه قین.

5. بێستانه ، ناحیه ى شێخ ته ویل، قه زاى كه الر.
6. توڕكه ، ناحیه ى شێخ ته ویل، قه زاى كه الر.
7. مله سوره ، ناحیه ى سه رقه اڵ، قه زاى كفری.

٨. تاڵه وان، قه زاى كفری.
٩. دوانزه  ئیمام، قه زاى كفری.

بەوتەی بەڕێوبەری ئاودێری گەرمیان، موئه یه د ئه حمه د، سەرجەم 
پۆندەکان لەســەر رێرەوی باران و چەمه كان دروســتکراون. جگه  
له  دوانیشــیان كه  رێكخراوه كان دروســتیان كــردوه ، ئه وانى دیكه  

حكومه ت دروستی كردون.
هه ندێك له  هاواڵتیان، خۆیان پۆندیان بۆ گلدانه وه ى ئاو دروســت 

كردوه .
ستار عه زیز، له  ساڵی 2010 پۆندێكى له  سنورى گونده كه ى خۆیان 
)گوندى جه براوه / ناحیه یى قۆره تو/ قه زاى خانه قین( دروستكرد 
له ســه ر ئه ركی خۆی، باس له وه ده كات به هۆی وشكه ســاڵیه وه  رو 

له  وشكبونه .
لەبــارەی ئەوەی پۆنده كانــى گه رمیان چەندێك ئاوی ســەرزەوی 
دابیــن دەکــەن؟ موئه یه د ئه حمه د، دەڵێت: بەنزیکەیی ســااڵنە 2 

ملیۆن مەترسێجا ئاو گلدەدەنەوە.

ت. پۆنده كانى گه رمیانت. پۆنده كانى گه رمیان
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زۆربــەی پۆندەکانــی گەرمیــان پشــتگوێخراون، بەجۆرێــک هیچ 
نۆژەنکردنەوەیەکیان بۆ ناکرێت.

به ڕێوبــه رى ئاودێــری گەرمیــان دەڵێــت: لەکۆی ئــەو ٩ پۆندەی 
دروســتکراون، شه شــیان پێویســتیان بەنۆژەنکردنەوەیە، چونکە 
ســااڵنە قوڕولیتاوێکــی زۆر لەخۆدەگــرن، دەبێت ٣ ســاڵ جارێک 

نۆژەنبکرێنەوە.
موئەیــەد ئەحمەد، دەشــڵێت: ئەمــە وادەکات توانای خەزنکردنی 
ئاویان کەمبێتەوە و نەتوانرێت بۆ ماوەی ســاڵێک یان دوساڵ ئاو 

خەزن بکه ن.
بەشــێکی دیکەی گرفتــەکان، بچوکی پۆندەکانــە، چونکە تاوەکو 

تەنک بێت، کرداری بەهەڵم بون خێراتر ده بێت.
عه بدولموته ڵب رەفعەت، مامۆستاى زانكۆ و پسپۆڕی ئاو و ژینگه ، 
دەڵێــت: رۆڵــی پۆندەکان کەمــن، بەاڵم تێچویان زۆرە و ســااڵنە 
رێژەیەکی زۆری قوڕولیتاوی تێدا بەرزدەبێتەوە، ئه مه ش پێویستی 

به  سیانه كردن و چاكسازیی و پاككردنه وه ى زۆر هه یه .
له باره ى سودی پۆنده كانه وه  وه كو سه رچاوه یه كى ئاو، بەڕێوبەری 
ئاودێــری گەرمیان، موئەیەد ئەحمەد، باســی له وه كــرد: رێڕەوی 
باران سودی باشی هەبوە بۆ پۆندەکان کە لەگوندەکان دا هەن.

دەشــڵێت: ئێمــە لەرێگــەی پۆندەکانــەوە ئــاوی خواردنــەوە بۆ 
ئاژەڵداری بۆ گوندەکان دابین دەکەین.

له به رامبــه ردا عه بدولموته ڵب رەفعەت، تێبینی کــردوە نەتوانراوە 
ســود لەئاوی باران وەربگیرێت، چونکە وه كخۆی وتى: پۆندەکان 
قەبارەیــان بچوکــه  و وایکــردوە ئــاوی کۆکراوەی نێــو چەمەکان 
راســتەوخۆ بڕۆنە ناو روباری ســیروانەوە پاشانیش بۆ ناوەڕاستی 

عێراق بڕۆن.
دەشــڵێت: دەکــرا چەندین بەربەســتی کۆنکریتــی هەبوایە، بەاڵم 

نەکراوە.
به وته ى وتەبێژی وەزارەتی کشتوکاڵ و سەرچاوەکانی ئاوى هەرێم، 

له  سنوری گەرمیان دا چەند پۆندێکی دیكه  دروستدەکرێن.
حســێن حەمەکەریــم، وتى: بۆ ســەرجەم ناوچەکانی کوردســتان 
پالنمان هەیە 24 پۆند جێبەجێ بکرێت، 2 پۆندیان له  گه رمیانه .
به وتــه ى به ڕێوبــه رى ئاودێــری گه رمیان، دو پۆنده كــه  له  گوندى 
سەرقزڵ له  ناحیه ى قۆره تو و گوندی سەید حسێن لە قه زاى کفری 
ده بێــت، جگــه  له وه ى پۆنــدى گوندى گۆبان له  قــه زاى كه الریش 

ته واو ده كرێت كه  كاره كانى راگیراوه  به هۆی قه یرانى داراییه وه .

گرفتی پۆندەکانى گه رمیانگرفتی پۆندەکانى گه رمیان



3
پ. بەنداوەکانی گەرمیانپ. بەنداوەکانی گەرمیان

1. بەنــداوی باوەشاســوار: دەکەوێتــە قەزای  کفریــەوە، توانایی 
گلدانەوەی 6 ملیۆن مەترســێجا ئاوی هەیە و پشت به  ئاوى چه م 

و باراناو ده به ستێت.
2. بەنــداوی ئەڵوەن: لــە قەزای خانەقینه ، توانــا گدانەوەی ٣٨ 
ملیۆن مەتر ئاوى هەیە و پشت به  ئاوى روباری ئه ڵوه ن و سه رچاوه  

ئاویه كانى دیكه ى هاتو له  ئێران و ئاوى باراناو ده به ستێت. 
٣. بەنــداوی حەســەن کەنــۆش: لــه ناحیــه ى ســەنگاو، توانای 
گلدانــەوەی 1 ملیــۆن لیتر ئــاوی هەیە. )ئه گه رچــی ئه م به نداوه  
له  ســنورى ئیداره ى گه رمیاندا نیه ، به اڵم هاوســنورى گونده كانى 

ئیداره كه یه (.
له گه ڵ ئه وه شــدا 4 به نداوى دیكه  دیزاین كراون و هه ندێكیشــیان 
ده ســتیان پێكــرا و دواتر به  كاریگه ریی قه یرانــى دارایی راگیران، 

كه  بریتی بون له :
1. بەنداوی باوەنور: له  ناحیه ى باوه نور/ كه الر، توانایی گدانەوەی 

ئاوەکەی 70 ملیۆن لیترە و له سه ر روباری سیروانه .

2. بەنــداوی بەردەســور: له  قه زاى كه الر، توانــای گلدانەوەی 15 
ملیۆن مەتر ئاوى هەیە و له سه ر روباری سیروانه .

٣. بەنــداوی ئاوەســپی: له ناحیــه ى ئاوه ســپی/ كفــری، توانای 
گلدانــەوەی 20 ملیــۆن مەتر ســێجا ئاوى ده بێت و له ســه ر ئاوى 

چه می ئاوه سپیه .
4. بەنــداوی خۆرنەوازان: له  قــه زاى كفری، توانای گلدانەوەی 11 
ملیۆن مەترســێجا ئاوی هەیە و له سه ر ئاوى چه می خۆرنه وازانه  و 

تەواو نەکراوە.
بەنداوەکانی گەرمیان لەروی سه رچاوه ى به كارهێنان و کشتوکاڵ، 
گرنگیه كــى زۆریــان هه یــه ، بــەاڵم لەگەڵێشــیدا ســودی بۆ ئاوی 

خواردنەوە به شێوه یه كى ئه وتۆ نه بوه .
نــەوزاد حەمیــد، به ڕێوبــه رى ئــاوی ده وروبه رى گه رمیــان، وتی: 
نەمانتوانیــوە بــه  ســودوەرگرتن لــە ئــاوی بەنــداوەکان، ئــاوی 

خواردنەوەی هاواڵتیان دابین بکەین.

ج. پڕۆژە ئاوییەکانی سنوری گەرمیانج. پڕۆژە ئاوییەکانی سنوری گەرمیان

مه به ســت لــه و پرۆژانــه ن كــه  به مه به ســتى ئاودێرییكردنی زه وی 
كشــتوكاڵی و هه روه هــا گه یاندنــى ئــاو له  روبار یــان چه مێك له  

ناوچه یه كه وه  بۆ ناوچه یه كى دیكه  دروست كراون.
به گشــتیش پــرۆژە ئاوییــه  ســتراتێژیەکانى گه رمیــان، خۆیــان 

دەبیننەوە لە 4 پڕۆژە:
1. پــڕۆژەی باڵەجــۆ: له ناحیــه ى قۆره توه ، 10 مه ترســێجا ئاوی 

تێدایە و ٣5 هەزار دۆنم زەوی بەراو دەکات.
2. پڕۆژەی سەالم: له ناحیه ى کۆکس، قەزای کفری، 4 مەتر سێجا 

ئاوی تێدایە، 17 هەزار دۆنم زەوی بەراو دەکات.
٣. پڕۆژه ى قەرەباڵخ: لە گوندى گردەگۆزینە، قەزای کەالر، 2.4 

مه ترسێجا ئاوی تێدایە، 1200 دۆنم زەوی بەراو دەکات.
4. پڕۆژه ى شێخ لەنگەر: له ناحیه ى كۆكس، قەزای كفری، 7 مەتر 

سێجا ئاوی تێدایە، 17 هەزار دۆنم زەوی بەراو دەکات.
5. پڕۆژەی ئاودێری باوەشاســوار: لە قەزای کفرییه  و درێژیەکەی 

2٣00 مه تره  و لەتوانای دایە بڕی 10٣0 دۆنم زەوی بەراو بکات.
هاوكات له  ناحیەی مەیدان 2 پرۆژه  هه یه  )شاوازی وکانی کرمانج(، 
كــه  به  رێژەی ٣0% تەواوکراون و درێژیەکەیان 2٣00 كیلۆمه تره  و 

٨50 دۆنم زەوی بەراو دەکه ن.
هاوكات پڕۆژەی »پاڵدانی ئاودێری بۆ کەالر«، گرنگترین پڕۆژەی 
ئاودێــری ناوچەکەیــه ، بــه اڵم نه كه وتــه  كار و كێشــه ى تێدابو و 
شكســتی هێنا، له الیه ن ئه نجومه نى وه زیرانیشه وه  ره دكرایه وه  كه  

نۆژه نبكرێته وه  و دوباره  كاری تێدا بكرێته وه .
پرۆژه كــه  نزیكــه ى ٣ هه زار دۆنــم زەوی بەراو دەکرد، لە پشــتی 
زانکــۆی گەرمیــان تاوەکو ناحیــەی رزگاری ده چو کــە ٣7 مەتر 
ئــاو بەرزدەکاتــەوە، بەاڵم پێویســتی بــە دابین کردنــی پەمب و 
نۆژەنکردنەوەیە کە بەوتەی به ڕێوبه رى ئاودێری گەرمیان داواکاری 
بــۆ ئه و مه به ســته  کراوە، بــەاڵم له الیه ن ئەنجومەنــی وەزیرانه وه  

رەتکراوەتەوە.
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بەیەكێــك لە کۆنتریــن رێگاکانی دەرهێنانی ئــاو هەژماردەکرێت. 
سنوری گەرمیان خاوەنی 1٨26 بیرە کە بەشێوەی فەرمی تۆمار 

کراون.
هــاوکات بیــر لــە روی قوڵیەوە زیاتــر لە 10 مەتــر تیدەپەڕێنێت 

و دەتوانرێــت بۆ ئــاوەی خواردنەوە و پێداویســتی کشــتوکاڵ و 
ئاژەڵــداری بەکاربێت لەو شــوێنانەی ســەرچاوەی ئاوی دیكه یان 

دورە یان کامە.

دوه م: ئاوی ژێرزەوی گەرمیان

ا. سه رچاوه كانى ئاوی ژێرزه وی له  گه رمیان
11. بیر:. بیر:

22. ناعور. ناعور

٣٣. کارێز و کانیاوەکان:. کارێز و کانیاوەکان:

كه متر لە بیر قوڵتره ، به شــێوه یه ك قوڵیەکەی لەنێوان 5-٨ مەتر 
دەبێت و لە نزیک ســەرچاوە ئاویه كانى ســه رزه وی لێدەدرێت بۆ 

دەستخستنی ئاو. لە گەرمیان ٣0 ناعور هەن كه  به زۆری بۆ پرۆژه  
كشتوكاڵیه كان به كارده هێنرێن.

ب. رێژه ى ئاوى ژێرزه وی له گه رمیانب. رێژه ى ئاوى ژێرزه وی له گه رمیان

خەماڵنــدن یاخود هەبونی داتا ئه گه ر بەنزییکەیش بێت بۆ زانینی 
بڕی ئاوی ژێر زەوی له گه رمیان، بەهیچ جۆرێک بەردەست نیە.

بەڕێوبەری ئاوی ژێرزەوی گەرمیان، حامد جومعه ، دەڵێت: تاوەکو 
ئێســتا نازانیــن رێژەی ئــاوی ژێرزەوی ســنوره كه  چەندە، ئەوەی 

بەردەستە تەنها ئاستی ئاوی ژێر زەویە لە رێگە بیرەکانەوە.

ت. جۆره كانى ئاوى ژێر زه وی له گه رمیانت. جۆره كانى ئاوى ژێر زه وی له گه رمیان

1. ئاوی تازەکراو: لە رێگەی بارانبارینەوە سااڵنە کۆدەبێتەوە و به  
هه ڵكۆڵینی زه وی به  ئاستێكى كه م یان مامناوه ند پێی ده گه یت.

هەمو ئەو بیرانەی لە ناوچەکە هەن لەو جۆرە ئاوە دەردەهێندرێن 
کە بۆ: خواردنه وه ، کشتوکاڵ، پیشه سازی و...هتد به كارده هێنرێن.

2. ئاوی تازەنەکراو: ســااڵنە تازەنابێتەوە، بەڵکو چەندان ســاڵە 
له ژێــر زەویدا پەنگی خواردوه تەوە. ئه م ئاوه  له  قواڵیی دایه  و بۆ 
گەیشــتن پێی پێویســت ده كات بیر به  قواڵیی 600 مه تر و زیاتر 

لێبدرێت.
به وته ى به ڕێوبه رى ئاوی ژێر زه وی گه رمیان، هیچ بیرێكى له مجۆره  

له  گه رمیاندا بونى نیه .

بــە رێگەیەکــی سروشــتی بەبێ دەســتکاریکردنى مرۆیــی، لەنێو 
چینەکانی زەویدا هه ڵده قوڵێن و دەتوانرێت بۆ خواردنەوەی مرۆڤ 
و ئاژه ڵداری و هه ندێك كاتیش بۆ كشتوكاڵ بەتایبەت لە گوندەکان 
ســودیان لێوەرده گیرێت. ئه گه رچی بەشــی زۆریــان به كاریگه ریی 
وشكه ســاڵی رو لە وشکبونن، به اڵم بەگشتی له  گه رمیاندا ژمارەی 

کانیەکان ٩٣ و کارێزەكانیش 1٩ دانەن.
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دابەشــکردنی ئــاو لە هەرســێ قەزاکەی ســنورەکە و ناحیەکانی 
دەوروبەری، بەمجۆرەیە:

1. قەزای کەالر: رۆژانە ٨0 هەزار مەترسێجا ئاو دابەشدەکرێت.
2. قــەزای خانەقیــن: رۆژانە بڕی 2 هه زار و 250 مەترســێجا ئاو 

دابەشدەکرێت.
٣. قــەزای کفــری: رۆژانــە بــڕی  10 هــه زار  مەترســێجا ئــاو 

دابەشدەکرێت.
4. ناحیــەی شــێخ تەویل/ كــه الر: رۆژانە 500 مەترســێجا رۆژانه  

دابەشدەکرێت.
5. ناحیەی باوه نور/ كه الر: ٣ هه زار مەتر لە رۆژێکدا دابەشدەکرێت.
6. ناحیــەی قۆرەتــو/ خانه قیــن: ٨0 مەتــر ســێجا لــە رۆژێكدا 

دابەشدەکرێت.
7. ناحیــەی رزگاری/ كــه الر: 12 هــەزار و 500 مەتــر ســێجا لە 

رۆژێكدا دابەشدەکرێت.
کاتژمێرێکــدا  لــە  مەتــر   40 كفــری:  ئاوەســپی/  ناحیــەی   .٨

دابه شده كرێت.

به شى دوه م: دابەشکردنی ئاو لەگەرمیان 
1. بڕی دابه شكردنى ئاو

دابەشکردنی ئاو لەنێوان مااڵن و پرۆژه  کشتوکاڵی و پیشەسازییه كان 
دا دیــاری نەکــراوە، لەکاتێکدا بەڕێوبەرایەتی ئــاوی کەالر ئاو بۆ 
ناوچــەی پیشەســازی دابیندەکات، بــەاڵم قەبــارەی بەکاربردنی 

نادیارە، ئه مه  بۆ پرۆژه  کشتوكاڵیه كانیش به  هەمانشێوەیە.
بەوتەی ســەرۆکی شــارەەوانی کەالر، زیاتر له  1200 شــوێنكاری 
ناوچەی پیشەسازی لەکەالر، لەالیەن بەڕێوبەرایه تی ئاوی کەالره وه  

ئاویان بۆ دابین کرێت.
هاوكات بەڕێوبەری ئاوی کەالر، ســامان رەحیم، باســی لەوە کرد 
هاوشیوەی مااڵن   رۆژانە کاتژمێرێک بۆ کاتژمێر و نیوێک ئاو بۆ 
ناوچه ى پیشه ســازی كه الر دابین ده کرێت، بەاڵم رێژەکەی دیاریی 

نەکراوە و جیانەکراوەتەوە لە روی بەکاربردنەوە.
هــاوکات ئــەم گرفتە بۆ خودی پــڕۆژە کشــتوکاڵیەکانیش هه یه ، 
کشــتوکاڵی گەرمیــان داتــای نیــە ســه باره ت به  ســودوەرگرتنی 

جوتیاران له  بڕى ئاو.

بەوتەی بەڕێوبەری کشــتوکاڵی گەرمیان، شادییە حسێن، روباری 
ســیروان بــە پلەی یەکەم هەژمــار دەکرێت بۆ ســود لێوەرگرتنی 
لەالیەن جوتیارانەوە بۆ کشتوکاڵکردن، به شێوه یه ك ٣515 جوتیار 
پشــت بە ئاوی روباری سیروان دەبەســتن، بەاڵم هاوشێوەی ئەو 
ئامارەیان لەبەردەستدانیە کە چەند لە ئاوی روبارەکە بەکاردێتەوە 
و به وته ى خۆشیان گەورەترین کیشەیان نەبونی داتای پێویستە.

بەوتــەی عبدولموتەڵب رەفعەت، پســپۆڕى بواری ئــاو، گرفتێکی 
زه قی بەڕێوەبردنی ئاو له  گه رمیان ئه وه یه  نازانرێت ئاوی پێویست 
بۆ ســێکتەرەکانی کشتوکاڵ پیسەسازی چەندە، کە به وته ى خۆی 

ئه مه  ئاماژەیە بۆ »بەهەڕەمەکی بەرێوبەردنی ئەو کەرتە«.
دەشــڵێت: بۆ وەرگرتنى هه ر داتایەکى په یوه ســت به  ئاو، ده بێت 
چەندیــن بەڕێوبەرایه تى بگه ڕێیت، بــەاڵم دواتریش هیچ داتایەکی 

دروست دەستناخرێت.

2. رێژه ى به كاربردنى ئاو له  بواره كانى دیكه 
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له  ده ره نجامى كۆكردنه وه ى زانیاری له  به رپرســان و پســپۆڕانى 
بوارى ئاو، پیســبونی سەرچاوە ئاویەکان له  گه رمیان چه ند جۆر 
و ئاســتێكه ، لەوانە: پیســبون بــه هۆی رێــڕەوی زێرابەکانەوە، 
پیســبون بەهۆی خاشــاک و زبڵ، پیســبون به هۆی پاشــماوەی 
کارگەکان و پاشــماوە پیشەســازی و بیناســازیەکانە و کەمبونی 

ئاستى ئاوەکە کەدەبێتە هۆی تێکچونی كوالێتى ئاوەکە.
كێشــه كى سه ره كی پیسبونى ئاوى سه رزه وی، تێكه ڵبونى ئاوه ڕۆ 
و زێرابی مااڵنه  به  ســه رچاوه ى ئــاوه كان، به تایبه ت له  كه الر كه  
پــرۆژه ى ئاوه ڕۆی قه زاكه  له  نزیك گوندى گرده گۆزینه وه  تێکەڵی 
ئاوى روباری سیروان ده بێت كه  پڕۆژەی ئاودێری شێخ لەنگەرى 

له سه ره .
هاوكات له هه ندێك شــوێن ئاوی بیــره كان تێكه ڵ به  ئاوه ڕۆ بون، 

له نمونه ى ناحیه ى باوه نور.
به ڕێوبــه رى ئاوی ژێــر زه وی گه رمیان، ده ڵێت: ســەرچاوەی ئاو 
له  ســلێمانیەوە تاوەکو دیالە هەموی بەو جۆە پیســبون، دەبێت 
شارەوانی رێگری لەو حاڵه تە بکات و یەکەی پااڵوتنی ئاو دابنرێت 

بۆ دوبارە بەکاربردنی ئاو.
هه روه ك موئەیەد ئەحمەد، له مباره وه  وتی: شــارەوانی کەالرمان 
لــەو بابەتە ئاگادار کردوه تەوە کــە ئەوە ئەرکی ئەوانە بەتایبەت 
دەبێــت رێرەوی زێرابەکە بگۆڕن کە چەند جارێک چارەســەریان 

کردوە، بەاڵم دیسان تێكچوەتەوە.
له بــاره ى پیســبون به  پاشــماوه ى پیشه ســازی و كارگه كانه وه ، 
بەڕێوبەری ئاودێری گەرمیان، ئاماژە به وه ده كات: سه رچاوه كانى 
ئاوى ســه رزه وی پارێزراون و توشی ئەو گرفتانە نەبوە بەتایبەت  
لەرێگەی کارگەکانەوە، چونکە خاشاکێکی زۆر تێکەڵیان نەبوە.

هه رچی پیسبونی ئاوی ژێرزەویه ، ئه ویش چەند جۆرێکە، لەوانە: 
کیمیایی، بایەلۆجی و فیزیایی.

پیســبونی کیمایی بەر باڵوترین حاڵەتی پیسبونى ئاوی ژێرزەوی 
گەرمیانــه ، بەتایبەت چارەســەرنەکردنی خاشــاک و تێکەڵ بون 
بەســەرچاوە ئاویــەکان. هــاوکات دەرمانی پزیشــکی و ئاوەڕۆی 
نەخۆشخانەکان یەکێکی دیکەن لە مەترسیەکانی پیسبونی ئاوی 

ژێرزەوی.
جۆرێکــی دیکەی پیســبونى ئاو، پەیوەنــدی بەکەمبونەوەی ئاو 
هەیــە كــه  واده كات ئاوەکــە کوالێتی خۆی لەدەســت بدات و به  
شــیاوی خواردنه وه  نه مێنێت. به وتــه ى حامد جومعه ، 4 بیر بەو 

هۆیەوە لە کەالر داخراون.
به ڕێوبــه رى ئاوی ژێــرزه وی گه رمیان، هه روه ها وتیشــی: رەنگە 
ئــاوی ژێر زەوی درەنگ تێكبچێت، بەاڵم کە تێکچو چارەســەری 
ئەســتەمە، چونکە لــەم رێگەیــەوە ڤایــرۆس و بەکتیریا تێکەڵ 

دەبێت.

2. پیسبونی سەرچاوەكانى ئاو

بەفێرۆدانەکانــی ئاو لــە چەند خاڵێکــدا کۆبونەتەوە، 
لەوانە: بەفیڕۆدانی ئاو بەهۆی تۆڕەکانی ئاوەوە، زیاتر بەکارهێنانی 
لەالیەن هاواڵتیەوە، به فیڕۆدانى له  كه رتى كشتوكاڵ و پیشه سازی 

و ....هتد.
بەوتــەی بەڕێوبــەری ئاوی کــەالر، بەهۆی کۆنبــون و خراپبونی 
تۆڕەکانــی ئاو و نۆژەن نەکردنەوەیــان، رۆژانه  بڕێکی زۆر لەئاوى 
قەزاکــە بەفیڕۆدەچێــت، به شــێوه یه ك ئه م هۆكارانــه  وایانكردوه  

رۆژانە ٩0 لیتر ئاو بۆ هەر تاکێک بەفیڕۆبچێت.
بابه تەکە له  بوارى كشــتوكاڵ و ئاودێریشــدا به هه مانشــێوه یه ، به  
راده یــه ك هیــچ پێــوه ر و به رنامــه  و ته نانه ت پالنێكیــش نیە له  
رێگه یــه وه  بزانرێــت ئــەو ئاوەی دابیــن کراوە بۆ جوتیــار بەپێی 
پێویســتە یان زیاتره  و به دواداچون نه كراوه  کە به  فیعلی چەندی 

بەکاردێت.
موئەیــەد ئەحمەد، به ڕێوبه رى ئاودێری گه رمیان، دەڵێت: بۆ هەر 
100 دۆنــم زەوی كشــتوكاڵی، یــەک ئینج ئاو بەســە، بەاڵم لێرە 
بــۆ ئــەو روبــەرە زەویە 7 ئینج ئــاو دابین کراوە، کە بە راســتی 
ئەمــە کارەســاتە و له  ماوەی 2 ســاڵی وشکەساڵیشــدا هیشــتا 

رێکخستنەوەیان بۆ نەکراوە.
گلنــەداوەی ئاو لە رێگــەی پۆند و بەنداوەکان، هۆكارێكى دیكه یه  
بــۆ بەهەدەردانــی راســتەوخۆی ســامانی ئاو، به شــێوه یه ك ئه و 
ئاوانه ى ســااڵنه  له  رێگه ى چه م و روبار و بارانه وه  له  ســنوره كه  

كۆده بنه وه ، سودی ته واوه تى لێنابینرێت 
و به  روباره كاندا ده ڕۆنه  ناوچه كانى دیكه .

به وتــه ى موئه یه د ئه حمــه د، وەزارەتی کشــتوکاڵ پالنی هەیە بۆ 
دروســتکردنی پۆند و تەواوکردنی بەنداوەکان، بۆ چاره سه رى ئه م 

به هه ده ردانه .
گرفتى به هه ده ردان له  ئاوی ژێرزه ویدا به  زه قی بونى هه یه ، به اڵم 

هیچ داتایه ك نیه  كه  بزانرێت ئاستى به فیڕۆدانه كه  چه نده .
حامــد جومعــە، به ڕێوبــه رى ئاوی ژێــرزه وی گه رمیــان، دەڵێت: 
ناتوانرێــت بزانرێــت بەفیڕۆچونــی ئــاو چەندە، بــەاڵم لەزۆربەی 
بــوارەکان دا هەیە، بــۆ نمونە: پڕۆژەکانی نیشــتەجێبون لەکاتی 
دروســتکردنیان ده یانه وێــت خۆیان ئاو دابیــن بکەن و دەچن بیر 

لێدەده ن.
ئــاوی دەوروبــەری گەرمیان بــە رێژەی 25% داتــای بەفیڕۆچونی 
ئاویان دیاریکردوە. نەوزاد حەمیــد، به ڕێوبه رى به ڕێوبه رایه تیه كه  

دەڵێت: رێژەكه  بەهۆی زۆری بەهەدەردانە لەالیەن هاواڵتیەوە.
بــۆ ناحیەیەکــی وەکــو باوەنور، رۆژانــە ٣ هه زار مەترســێجا ئاو 
دابەشــدەکرێت لە رێگــەی بیرەکانــەوە، بەڕێوبــەری فەرمانگەی 
ئــاوی ناحیەکــە دەڵێت: ئێمە چەند هێندەی پێویســت ئاو دابین 
دەکەین، چونکە بەشێکی زۆری ماڵەکان زیاتر لە یەک سەرچاوەی 
ئاویان هەیە و تاوەکو ئێستاش دایناخەنەوە، بەمەش ئاوێکی زۆر 

بەفیڕۆدەچێت.

1. به فیڕۆدان

به شى سێیه م: كێشه  و ئاله نگاریه كانى به رده م ئاو له  گه رمیان
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ئەگەرچــی ژمارەیەکــی زۆری بیــر لەســنورەکەداهەیە و بەســەر 
پڕۆژەکان و کشتوکاڵ مااڵندا دابەشبون، بەاڵم ئاماری بەکارهێنانى 
بۆ هیچ لەو بوارانە بەردەست نیە و نازانرێت به کارهێنانه كه  چەندە.
تاوەکــە ئێســتا  1٨00 بیری  فەرمی هەیە لــە گەرمیان، بەوتەی 
بەڕێوبــەری ئــاوی ژێــرزەوی گەرمیــان، ژماره ى بیری نایاســایی 
لــە بیره  یاســاییه كان زیاتــرە، ته نانه ت حكومه ت خۆیشــی بیری 

نایاسایی لێداوە.
حامد جومعە، وتى: لە هەوڵی ئەوەداین بزانین بیرەکانی سنورەکە 

ژماره یان چەنده ؟
باس له وه شــده كات ژماره ى بیره  نایاسیه كان نازانن، به اڵم زیاتره  
له  فه رمیه كان، به شــێوه یه ك ده زگایه كى حكومى وه كو شــاره وانى 

بیری نایاسایی لێداوه .
له مباره وه  وتى: نوســراومان بۆ شــارەوانی کەالر کرد کە بزانرێت 
چەند بیریان هەیە بۆ ئاودانی باخچەکانیان، وه اڵمیان داینه وه  كه  
100 بیریــان بۆ ئه و مه به ســته  ســودیان لێوەردەگیرێت، كه  تەنها 
7-٨ بیریــان بەفەرمــی مۆڵەتی  پێــدراوە و ئه وانــى دیكه  به بێ 

ئاگادارى ئێمه  كراون.
نەبونی داتا له  زۆر بوارى تری په یوه ســت به ئاو دوباره  ده بنه وه ، 
نــه  ژماره ى بیره كان بــه  وردی ده زانرێت، نه  ژماره ى به كارهێنانى 
ئاو به گشتى و نه  بڕی داهاتى سااڵنه ى ئاو و نه  خرج كردن و نه  

به  فیڕۆدان.

3. نه بونى داتاى بیری ئاو

له  زۆر شــوێنى پیشه ســازی و كشتوكاڵی و شــوێنكاری پیشه یی 
دا، بۆ به ده ستخســتنى ئاو، بیر لێده درێت، به شــێكى ئه وانه ش به  

نایاسایی و به  »قاچاخ« كراون.
زۆرینــه ى رێــژه ى بیــرى قاچــاخ و نایاســایی لــه  بــاخ و كێڵگه  

كشتوكاڵیه كان دایه ، به شێوه یه ك به  سه دان بیر ده خه مڵێنرێت.
ســه روى 160 كارگه  له  گه رمیاندا هه ن، كه  ئه مانه  پشــت به  ئاوی 
بیــر ده به ســتن، ئیتــر چ بیره كه  به  یاســایی و مۆڵــه ت وه رگرتن 

دروستكرابێت، یان به  قاچاخ و بێ مۆڵه ت.
10 شوشــتنگەی ئۆتۆمبیــل لەقــەزای كه الر دا هەیــە کە بە ئاوی 
ژێر زەوی گەرمیان كارده كه ن و بەهیچ شــیوەیەک مۆڵەتی بیریان 

پێنه دراوه .
جەختی لەوەکردوە پێشــەنگاکانی ئۆتۆمبیــل بیریان لێداوە بەبێ 

ئەوەی رەزامەندی بدرێت یان ئاگادار بن، حامد جومعە وای وت.
هه مو ئه م پرۆژانه ، به  ئاوی شیرین ئاویان بۆ دابین ده كرێت، ئه و 
ئاوه ى كه  بۆ خواردنه وه  شــیاوه ، كه  ئه مه ش به  هه ده ردانه  له  بڕ 

و رێژه ى ئه و ئاوه ى كه  هه یه .
»بەهیــچ جۆرێک نــە پێویســتە نەگرنگە، بەڵکو بەهــەدەردان و 
مەترسیەکی گەورەیە ئاوی شیرین راستەوخۆ بگاتە شوشتنگه کان 
یان شوێنى پیشەسازی کە پێویست نیە، لەهیچ کوێ ئەمە ناکرێت، 
بەڕاســتی لێرەوە مەترسی بۆ سەر ئاوی شیرین و خاوێن دروست 
دەبێت کە دەتوانرێت ئاوی بەکارهێنراو بپاڵێورێت و پاشان بۆ ئەو 
شوێنانە دابین بکرێت«. ئەمە وتەی پسۆڕی ئاو، عەبدولموتەڵیب 

رەفعەتە.

4. به كارهێنانى ئاوی شیرین له  پرۆژه ى پیشه سازی و كشتوكاڵی دا
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ئەگەرچــی ژمارەی بیرە فەرمیەکان لە ســنوری گەرمیان نزیکەی 
2 هــه زار بیرە،  بەاڵم بەڕێوبەری ئاوی ژێرزەوی گەرمیان دەڵێت: 

ئەوەی تۆمار نەکراوە لەو رێژەیە زیاتر نەبێت کەمتر نیە.
به  رای عه بدولموته ڵیب ره فعه ت، مامۆستاى زانكۆ و پسپۆڕی ئاو، 
جێی مەترسیە كه  نەزانرێت رێژەی ئاوی ژێرزەوی گەرمیان چەندە، 
ده شڵێت: ئاوی ژێرزەوی بۆ پشت بەستنە لە کاتی پێویست، نەک 
پشتگوێ خستنى ئاوی سه رزەوی و بەکارهێنانی ئاوی ژێرزەوی. 
له  قەزای کفری و ناحیەی رزگاری، بە رێژەی 100% پشت بەئاوی 

ژێرزەوی دەبەسترێت.
»پشــت بەســتن بە ئاوی ژێر زەوی ئەو مەترســیەیە کە 10 ساڵ 

پێش ئێســتا ئاماژەمان پێداوە، بەاڵم بەڕاســتی گوێ لە کەسانی 
پســپۆڕ ناگیرێت، بەڵکو یەکێک لەو بەڕێوبەرانەی کە بەرپرســی 
ئاوە دەڵێت: زەوی گەرمیان لێژه  و ئاوی بەنداوەکانی ئێران دێتە 
ژێر زەوی ناوچەکە، كه  به ڕاســتى قســەی بەوجۆرە هیچ زانســتی 

نیە«. عه بدولموته ڵیب ره فعه ت، پسپۆڕی بوارى ئاو، وای وت.
له به رامبــه ردا حامد جومعە، به ڕێوبــه رى ئاوى ژێر زه وی گه رمیان 
دەڵێــت: هەوڵددەین لە رێگەی کۆکردنەوەی داتاوه ، ژمارەی بیرە 
نافەرمیەکان بزانین، بەاڵم ئەوەشــی هه یە ئاســتی ئاو ژێر زەوی 
کەمــی نەکردوە، جیاوازی هەیە، بەاڵم مەترســییەکی ئەوتۆی نیە 

وەک ئەوەی باس دەکرێت.

5. پشتبەستنی زۆر بە ئاوی ژێرزەوی

دو خشتە ئاستی ئاوی ژێرزەوی لە سااڵنی 2021 و 2022 دەردەخات

8
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ئەگەرچی لەگەرمیان دا ٣ روبار و چه ندین چه م و لقی دیكه ى ئاو 
هه یه ، بەاڵم هێشــتا گلدانەوەی ئاوەکە بەپێی پێویســت نیە، ئەو 
بەنداوانەشــی گرنگن تەواو نەکراون و قەبارەی پۆندەکانیش وەک 

بەڕێوبەری ئاوی ژێرزەوی گەرمیان دەڵێت: بۆ سنورەکە کەمن.
پســپۆڕێکی بواری پێیوایه  دەبێت گرنگی زیاتر بە دروســتکردنی 

بەنداو بدرێت، چونکە ناوچەکە خۆی سەرچاوەی ئاوی تێدایە.
خەلیــل بەرزنجــی، وه ك نمونــه  ئاماژە بۆ بەنداوی ئاوەســپی کە 
دەکات یەکێکە لەو بەنداوانەی توانایەکی باشی هەیە بۆ گلدانەوەی 

ئاو، بەاڵم هێشتا ئەم بەنداوە تەواو نەکراوە.
ئه و پســپۆڕه  به  گونجاویشی ده زانێت بەنداوێکی دیکە لەتەنیشت 
بەنداوی باوەشاســوار لەقەزای کفری لەســەر هەمان ســەرچاوەی 

ئاوی ناوچەکە دروست بکرێت.
مامۆســتایەکی زانکــۆش لەو بارەیــەو  ئاماژەبە روباری ســیروان 
دەکات کــە ســااڵنە زیاتر لە 2 ملیار مه ترســێجا ئــاوی روبارەکە 

لەدەربەندیخانه وه  بۆ گەرمیان و خواروی عێراق ده چێت، بەاڵم نە 
وەک پێویست پڕۆژەی لەسەر دروستکراوە، نە سودی لێوەرگیراوە.
عه بدولموته ڵیب ره فعه ت، وتیشــی: ئەو پڕۆژانەشــی دروستکراون 
هێندە کۆنن بۆ ســااڵنی پەنجا و شەســت و حەفتاکانی ســەدەی 

رابردو ده گەڕێتەوە.
یه كێكى تر له  رێگاكانى گلدانه وه ى ئاو، پۆنده .

به خەلیل بەرزنجی، شارەزای بواری ئاو، پۆند بۆ گوند باشە، بەاڵم 
بەجۆرێک له ســه ر بنه ماى لێكۆڵینه وه ی زانســتى بكرێت و دیاری 
بکرێــت لە گەندەکان چەندی بۆ ئــاوى خواردنه وه  و به كارهێنانى 

رۆژانه یه  و چەندی بۆ کشتو کاڵ و ئاژەڵداریی.
بەڕێوبەری ئاوی ژێرزەوی گه رمیان، ژمارەی پۆندەکانى ســنوره كه  
بە کەم دەزانێت و دەڵێت: دەبو النیکەم 50 بۆ 60 پۆند لەگەرمیان 

هەبوایه .

6. گلنەدانەوەی ئاوی سه رزه وی

پســپۆڕێک دەڵێت: بەنداوەکانی گەرمیان کێشــەیان هەیە، لەوانە 
باوەشاســوار، پۆندەکانیــش ناتوانن ببنە پڕۆژەی ســتراتیژی بۆ 

گلدانەوەی ئاو.
عه بدولموتەڵیــب رەفعەت، دەڵێت بەنداوی باوەشاســوار کە چەند 
ســاڵێک پێش ئێســتا بەهۆی  قوڕولیتەوە داخرا کە بەگشــتی 5 
بــۆ ٨ مەتر دەبو، دواتر لەالیەن کۆمپانیایەکی ئێرانیه وه  چاکكرا، 

بەاڵم  ئێستا بەشێکی زۆری خەزنی لەدەستداوە.
به شــێكى كێشــه ى به نداوه كه یشــی گه ڕانده وه  بۆ دیزاینی هەڵەی 
بەنداوەکە، كه  به وته ى خۆی: دەبو کۆمپانیای جێبەجێکار بورجی 
دروســت بکردایە، بەاڵم رێڕەوەکەی فراوانکرد و پاشــان ئاوتلێتی 
بۆدروســت کرد کە ئێستا ئیتر بەنداوەکە زۆر سەرەتاییە و لەگەڵ 

قەبارەکەی نەگونجاوە.

گرفتەکان لە پۆندەکان دا زیاترن، بەجۆرێك لەوکاتەی دروستکراون 
تاوەکو ئێستا نەتوانراوە نۆژەن بکرێنەوە.

موئەیەد ئەحمەد، دەڵێت: لە کۆی ٩ پۆند شه شــیان پێویســتیان 
بە نۆژەنکردنه وه  و یه كێكیشیان پێویستی به  بەفراوانکردن هەیە.
وتیشی: كێشه كى سه ره كی پۆنده كان كۆبونه وه ى قوڕولیتەیه ، كه  
به هۆیه وه  ناتوانرێت سااڵنە ئاوی پێویستی بارانی تێدا گلبدرێته وه .
هــاوکات کەمی قوڵــی پۆندەکان رێگەخۆشــکەرە بۆ ئه وه ى ئاوی 
پۆنــدەکان لــەوەرزی هاویــن بەفیڕۆ بــڕوات بەهــۆی بەهەڵمبون، 
به شێوه یه ك ئه گەر قوڵیەکانیان زیاتر بن ئەوکاتە ئەمە گرفتەشى 
روبــەڕو نابێتــەوە. ئه م كێشــه یه  به ڕێوبــه رى ئاودێــری گه رمیان 

جه ختى لێكرده وه .

7. کێشەی پۆند و بەنداوەکان

دروستکردنی بەنداوەکانی ئێران لەسەر روباری سیروان و ئەڵوەند 
و بەنــداوی هەواســانیش، کاریگــەری بەرچــاوی هەیــە، داتاکانی 
پســپۆڕێک دەرخەری ئەوەن کە ئاوی سەرزەوی له  گه رمیان %65 

کەمیکردوە.
به وته ى ئەکرەم ئەحمەد، بەڕێوبەری پێشــوی بەنداوەکانی هەرێم، 
بەگشــتی کەمبونــەوەی ئــاوی روبــارەکان بەهۆی دروســتكردنى 
14 به نــداوه  له الیــه ن ئێرانــه وه  له ســه ر ئــه و روبارانــه ى ده ڕژێنه  
خاكــی هه رێمــه وه ، ئێران له ســه ر ئــه م بابه ته  ته نانــه ت ئاماده ى 

گفتوگۆكردنیش نیه .
به راورد به  جاران، روباری سیروان 70%ـــى ئاوەکەی لەدەستداوە 
و رێڕەوی ئاوەکەی بەتەواوى گۆڕاوە، ئەمەش مەترســیە بەگشتی 
لەســەر ئــاوی خواردنــەوە بۆ قــەزای کــەالر کە زۆرینــه ى ئاوى 

خواردنەوەی قه زاكه  له سه ر روباری سیروانه .
بەوتــەی  بەڕێوبەری ئاودێری گەرمیان، ناچــارن بەردانەوەی ئاو 
تــا مانگی یانزە لە 65 مەترســێجاى رۆژانە کەمبکەنەوە بۆ زیاتر 

لە نیوە.

بەهەمانشــێوە روبــاری هەواســان، بەنداوەکانی ئێــران بەتەواوی 
بەرەو نەمانی بردوە.

هه رچــی روباری قۆرەتویه  کە پێشــوتر نزیکــەی 15 تا ٣0 ملیۆن 
مەترســێجا داهاتــی هەبــوە، پــڕۆژە ئاودێریەکانی ئێــران تەنگی 
پێهه ڵچنیوه  و بەده ر لەوەش پاشــەڕۆکانی تاقیگەکانی دەروازەی 

پەروێزخانی تێکەڵ دەبێت. 
عه بدولموتەڵیــب رەفعــەت، ئامــاژەی بەوەدا کە روبــاری ئەڵوەن 
خراپتریــن کاریگــەری کەمبونەوەی ئاوی  تێدا بــەدی دەکرێت و 
٨5% ئاوەکــەی کەمــی کردوە، خــودی بەرێوبــەری بەنداوه کەش 
دەڵێــت: ئەڵوەن لە خراپترین ئاســتیدایە، ئەمــەش وایکردوە له  
هه فته یه كــدا ٣ جــار ئاو بــه  مااڵنى قه زاكه  بدرێــت و هه ندێك له  

گونده كانیش به  ته واوى بێ ئاو بن.
به وته ى به ڕێوبه رێك، له  ناحیه كان دا كێشه ى ئاو زه قتر بوه .

نــه وزاد حه میــد، بەڕێوبــەرى به ڕێوبه رایه تــى ئــاوی ده وروبــه رى 
گەرمیــان کەئاو بۆ قەزای کفــری و 6 ناحیه  دابین دەکه ن، وتى: 

مەترسی کەمی ئاو ئه مساڵ لەپارساڵ خراپترە.

8. کەمبونەوەی رێژه ى ئاو
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گەرمیــان لــەو ناوچانەی هەرێمی کوردســتانه  کە لــە روی باران 
بارینــەوە به  ناوچه ى »نامســۆگەر« ناســراوه ، بەوەش دوســاڵە 
رێژەی پێویســتی بــاران کــە 250 ملیمه تره  تیایــدا نەباریوە، بۆ 

هەردو ساڵه كه ش وشكەساڵی راگه یه نراوه .
شــادیە حسێن، بەڕێوبەری گشتى کشــتوکاڵی گەرمیان، دەڵێت: 
لەمســاڵدا 1٨2 هــەزار دۆنم زەوی چێنراو به هۆی وشكه ســاڵیه وه  

فه وتان.
محه مه د رۆســتەم، جوتیار لە ناحیەی ئاوەســپی/كفری، دەڵێت: 
هەر ئەم دو ســاڵە 1٨ تەن گەنم وجۆمان کرد، بەاڵم لەناوچون و 

هیچمان بۆ نەمایەوە.
گلەییەکــەی ئەو له وه یه  كــه  ناحیه كه یان بەنداوێکــی تێدا بونیاد 
نرا، به اڵم ته واو نه كراوه  و نه یانتوانیوه  ســودی لێببینن و پشــتى 
پێببه ستن، به  بێزارییه كه وه  ده ڵێت: هیچ کەسێک ئاگاداری دۆخی 

ئێمە نیە.
ئــه م دۆخه  نــه ك بۆ به رهه مــى چێنــراو، به ڵكو بــۆ ئاژه ڵداریش 
زیانێكــى زۆری هه بــوه ، به شــێوه یه ك وه ك ئیبراهیــم ئەحمــەد، 
به رپرســی سامانى ئاژه ڵ له  كشــتوكاڵی گه رمیان ئلماژه ى بۆ دا، 
50%ـــى ئاژەڵدارەکانى گەرمیان بەهۆی نەبونی ئالیک و لەوەڕگای 
پێویســت، ئاژەڵەکانیان دەفرۆشــنەوە یان کۆچ دەکەن بۆ ناوچە 

کوێستانییەکان.
هــاوکات بەهــۆی نەبونــی بــڕى ئــاوی پێویســته وه ، ئەمســاڵ 
بەرهەمەکانی: مەرەزە، گەنمە شــامی و کونجی قەدەغە کراون کە 

پێشــوتر تەنها بەرهەمی گەنمەشامی ناوچه كه  لەنێوان 1500 بۆ ٣ 
هه زار تۆن دا بوه .

جگه  له  كه می دابارین، به ڕێوبه رى گشــتى كشــتوكاڵی گه رمیان، 
هۆكارێكى دیكه  بۆ خراپی دۆخه كه  ده خاته ڕو.

شــادیه  حســێن، وتــی: ئیدارەنەدانی ئاوی ســەرزەوی هۆکارێکی 
ئه وه یــه  کــە وشکەســاڵی کاریگەری بــەو جۆرە خراپــە هه بێت، 
بەنمونە دەتوانرا چەندین پڕۆژەی ئاودێری و پۆند دروست بکرێت، 

بەاڵم نه کراوە.
ده شڵێت: دەبێت هەنگاوی جدی بنرێت، چونکە بێباکی لەم بابەتە 

سنوری گەرمیان روبەڕوی بەبیابانبون دەکاتەوە.
به بیابانبــون، ئه و چاره نوســه یه  كه  مه ترســی ئــه وه ى لێده كرێت 
گه رمیان روبه ڕوى ببێته وه ، ئه مه ش وتەبێژی دەستەی پاراستن و 
چاككردنى ژینگەی هەرێم، رەزاق خەیالنی، جه ختى لێكرده وه وه .

بــه  بۆچونــى عه بدولموته ڵیب ره فعــه ت، یه كێك لــه  هۆكاره كانى 
ئه م مه ترســیه ، گرفتی سیســتەمی ئاوە، له گه ڵ گۆڕینی رەگەزی 
زەویــەكان لــە کشــتوکاڵیەوە بــۆ بازرگانــی و خراپی شــیوازی 
کشــتوکاڵ کردن به  بەکارهێنانی ئاوێکی زۆر و خراپکردنی زەویە 
کشتوکاڵیەکان ماندوکردنیان، هاوکات خراپ دەرهێنانی سەرچاوە 

سروشتیەکانى وه كو نه وت، له گه ڵ گۆڕانی کەشوهەوا. 
باس له وه شــده كات مه ترســی به  بیابانبــون له گه رمیان لە جۆری 
ســوکە، كــه  ئه مه ش بــه و واتایه  دێت كــە دەتوانرێــت هەنگاوی 

چاره سه رى بۆ بنرێت.

9. وشکەساڵی و به بیابانبون



ناوچـــه ی گه رمیـــان لـــه  یـــه ك كاتدا پشـــت به  چه نـــد ســـه رچاوه یه كى ئـــاو ده به ســـتێت، له وانه : ئاوى ســـه ر 
زه وی )روبـــار و چـــه م و بارانـــاو(، ئاوى ژێـــر زه وى )بیر، ناعـــور و كارێز(.

هیـــچ داتایه كـــى ورد نیه  لـــه وه ى ناوچه ى گه رمیـــان به  هه ردو ســـه رچاوه كه وه  ســـااڵنه  چه ندێـــك داهاتى هه یه  
و له به رامبه ریشـــدا چه ندێـــك خـــه رج ده كرێت.

هه ندێـــك لـــه  ســـێكته ره كان به تایبه تـــى ئـــاوى مـــااڵن، چه نـــد داتایه كیـــان هه یـــه ، به اڵم لـــه  ســـێكته ره كانى 
دیكـــه ى وه كـــو: پیشه ســـازی و كشـــتوكاڵی دا هیـــچ داتایه كـــى ورد به رده ســـت نیه .

رێـــژه ى دابه شـــكردنى ئـــاو به ســـه ر مااڵنـــدا له گه رمیان، جیـــاوازه  به پێی شـــوێنه كان، لـــه  قه زاكانـــدا له نێوان 
2 هـــه زار هه تـــا ٨0 هـــه زار مه ترســـێجای رۆژانه یه ، لـــه  ناحیه كانیـــش له نێوان 500 بـــۆ 1٣ هه زار مه ترســـێجایه  

دا. رۆژێك  له  

هه تابێـــت دۆخی ئـــاو له  ناوچه ى گه رمیـــان خراپتر ده بێت، له گـــه ڵ زیادبونى رێژه ى دانیشـــتوان و كه مبونه وه ى 
داهاتـــى ئـــاو، كێشـــه ى ئـــاو رو له  زیاتـــر بونه  و چـــاوه ڕێ ده كرێت لـــه  چه ند ســـاڵی كه می داهاتـــودا ئه گه ر 

هه نـــگاوى كرده یـــی بۆ رێكخســـتنه وه ى ئـــه م بواره  نه نرێـــت، ببێت بـــه  قه یرانێكى گـــه وره ى ناوچه كه .

ئیداره دانـــى كه رتـــى ئـــاو لـــه  گه رمیانـــدا زۆر ته قلیـــدی و كۆنه ، ئـــه و رێگایانه ى كـــه  له مـــڕوه وه  گیراونه ته به ر 
و ده گیرێنه بـــه ر، هه مـــان ئه وانـــه ن كه  چه ندین ســـاڵه  لـــه  ناوچه كـــه دا بونى هه یـــه  به بێ ئه وه ى تـــازه  ببنه وه  

و شـــێواز و رێكارى تـــازه  كه  ببنه  هۆی پاراســـتنى ئـــاو، بگیرێنه به ر.

ئـــاوى ناوچه كـــه  روبـــه ڕوى چه ندیـــن كێشـــه  و مه ترســـی ده بێتـــه وه ، له وانـــه : به هه ده ردانـــى ئاوی شـــیرین، 
بـــه  فیـــڕۆدان، پیســـبون، خراپبونـــى كوالێتیه كـــه ى. هـــه روه ك پرۆژه كانـــى بوارى ئاویـــش وه كـــو بۆڕیه كانى 
گه یاندنـــى ئـــاوى مـــااڵن، پۆند و به نـــداوه كان، روبه ڕوى چه ندین كێشـــه  و ئاله نـــگاری بونه ته وه  و پێویســـتیان 

بـــه  نۆژه نكردنـــه وه  و چاكســـازی هه یـــه ، كـــه  واپێناچێـــت حكومـــه ت له مـــڕوه وه  بیه وێت هه نـــگاو بنێت.

یه كه م: ده ره نجامیه كه م: ده ره نجام
به شى چوارەم: ده ره نجام و راسپارده كان

.

.

.

.

.
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ئـــاوی ژێـــرزه وی ناوچه كـــه  روبـــه ڕوى به هه ده ردانێكـــى زۆر ده بێتـــه وه ، بـــه  هه زاران بیـــر لێدراون كه  به شـــى 
زۆریـــان نایاســـایی و قاچاغـــن، هیـــچ پێوه رێـــك بۆ حســـابكردنیان و هیـــچ باجێـــك له ســـه ر به كارهێنانى ئه و 
بیرانـــه  نیـــه ، ئه مه ش وایكردوه  ســـاڵ دواى ســـاڵ ئاســـتى ئاوى ژێـــرزه وی كه  ســـامانی هاوبه شـــى نه وه كانى 

ئێســـتا و داهاتـــوى ناوچه كه یـــه ، كـــه م و كه متـــر ببێته وه .

.
به شـــێكى زۆری ئـــاوه ڕۆ و زێـــراب و پاشـــه ڕۆكان تێكـــه ڵ به  ســـه رچاوه كانى ئـــاو ده بنه وه ، ئه مه ش مه ترســـی 

زۆری ته ندروســـتى و هه روه هـــا بارگرانى دیكه  دروســـت ده كات.
.

حكومـــه ت خاوه نـــى هیـــچ )لێكۆڵینـــه وه ، توێژینـــه وه  و روپێوی(یـــه ك نیـــه  له  بـــوارى ئـــاودا له گه رمیان، ئه م 
كه رتـــه  به بـــێ بونـــى هیـــچ به رچاوڕونییه كـــى زانســـتى كه  پشـــت ئه ســـتور بێـــت بـــه  توێژینه وه  و شـــیكاریی 
زانســـتى، به ڕێوه ده برێـــت. هـــاوكات ئـــه و ئه كادیمیانه ى له م بـــواره دا كاریان كـــردوه  و توێژینه وه یـــان كردوه ، 

نیگه رانـــن لـــه وه ى گوێ لـــه  راســـپارده  و پێشـــنیازه كانیان ناگیرێـــت و كاره كانیـــان به  هه نـــد وه رناگیرێت.

.
چه نـــد هه نگاوێـــك لـــه  رابردو و ئێســـتادا نـــراوه  بـــۆ پارێزگارییكردن لـــه  بڕى ئـــاو، له نمونه ى دروســـتكردنى 
پۆنـــد و به نـــداو، بـــه اڵم ئـــه و هه نگاوانـــه  هەندێکیان راگیـــراون و هـــەروەک بە گشـــتیش كه م و ســـنوردارن، 

ناوچه كـــه  پێویســـتی به  پـــرۆژه ى زیاتره  له و بـــواره دا.
.

كه رتـــى ئـــاو له الیـــه ن زیـــاد لـــه  به ڕێوبه رایه تیه كـــه وه  ئیـــداره  ده درێـــت كه  هـــه ر یه كه یـــان په یوه ســـتن به  
بوارێكـــه وه ، ئه مـــه ش له  یه ك كاتدا جۆرێك له  پشـــێوی دروســـت ده كات، هـــه روه ك ئه وه یشـــی تێبینی ده كرێت 
هیـــچ بـــۆرد و ده ســـته  و ئه نجومه نێـــك نیه  كه  ئـــه م ده زگایانـــه  كۆبكاته وه  و پێكـــه وه  پالن و پـــرۆژه  دابینێن.

.
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دوه م: راسپارده كاندوه م: راسپارده كان
1. پێـــش هه مـــو شـــتێك پێویســـته  كه رتـــى ئیداره دانـــى ئاو لـــه  هه رێـــم و گه رمیـــان رێكبخرێتـــه وه ، ئه ویش لـــه  رێگه ى 
پێداچونـــه وه  بـــه  په یكـــه رى ئـــه و ده زگایانه ى په یوه ســـتن به  ئـــاوه وه ، پێویســـته  یـــه ك ده زگا ئیداره ى ئـــه م كه رته  بدات 

لـــه  هه مـــو روه كانـــه وه ، بۆ ئـــه وه ى ئه و پشـــێویه ى كـــه  هه یه  چاره ســـه ر ببێت.
بـــۆ به جێهێنانى ئه م كاره ش، ده بێت حكومه ت و پارله مان رۆڵیان هه بێت و یاســـای تایبه ت ده ربچوێنن.

2. پێشـــنیاز ده كه یـــن بـــه  له به رچاوگرتنـــى ئـــه و دۆخـــه ى هه یه ، له ئاســـتى گه رمیـــان ئه نجومه ن یـــان لیژنـــه  و بۆردێكى 
تایبـــه ت پێكبهێنرێـــت بـــۆ ئیداره دانـــى كێشـــه كانى ئاو، كـــه  هه مو ئـــه و ده زگا حكومیانه  تیایدا به شـــدار بێت كـــه  كار له م 

ده كه ن. بواره دا 
ئـــه م لیژنـــه  و بـــۆرد و ئه نجومه نـــه ، واده كات ده زگاكان له  نزیكـــه وه  به دواداچون بكه ن بۆ كێشـــه كانى په یوه ســـت به  ئاو، 

هه روه ك پێكه وه ش چاره ســـه ری باشـــتر بدۆزنه وه .
٣. پێشـــنیاز ده كه یـــن ده زگا په یوه ندیداره كانـــى ئـــاو، گرنگـــی زیاتر بـــده ن به  داتا و ئامـــار و توێژینـــەوە و روپێوی، له و 
روه وه  یه كـــه  و هۆبـــه  و بـــه ش یاخود لیژنـــه ى تایبه ت پێكبهێنـــن و تۆمارى داتـــاكان بكه ن و داتاكانیش بـــۆ هاواڵتیان باڵو 
بكه نـــه وه . هه روه ك واباشـــه  ســـااڵنه  راپۆرتیـــان هه بێت بۆ دۆخـــی ئاو و داتاكانی ســـاڵی پێشـــویان بخه نه ڕو و پێشـــنیاز 

و بۆچـــون و روانینـــی خۆیـــان بـــۆ داهاتوى كه رته كـــه  بخه نـــه ڕو و خه ڵكى لێئـــاگادار بكه نه وه .
4. پێشـــنیاز ده كه یـــن ئـــه و رێكارانـــه ى هه ن بۆ رێگریكـــردن له  به فیڕۆدانـــى ئاو پێداچونه وه یـــان پێبكرێـــت و توند بكرێن، 
لیژنـــه ى جیـــدی به دواداچـــون بـــۆ ئه م بواره  بـــكات. هەروەک لـــە جێبەجێکردنیـــش دا ئەولەویـــەت بدرێت بـــە پرۆژەکانی 

بـــواری ئاو، بەتایبـــەت ئەوانەی بەهـــۆی قەیرانی داراییـــەوە راگیراون یـــان نەچونەتە بـــواری جێبەجێکردنەوە.
5. ئـــاوی ژێـــرزه وی كه  پێویســـته  وه كـــو عه مبارێكى پارێـــزراو بێت بۆ ئێســـتا و داهاتـــوى رۆڵه كانى ناوچه كـــه ، روبه ڕوى 
به هه ده ردانێكـــى دڵڕه قانـــه  ده بێتـــه وه ، پێویســـته  حكومـــه ت رێوشـــوێنه كانى بـــۆ به هه ده ردانـــى ئه م بواره  چـــڕ بكاته وه  و 

بێت. ئێســـتا  به مشـــێوه یه ی  لێنه گه ڕێـــت 
هـــه روه ك پێویســـته  یاســـا و رێنمایی تایبه ت بـــۆ به كارهێنانى ئـــاوی ژێر زه وی دیاریـــی بكرێت و جگه  لـــه و به كارهێنانه ى 
كـــه  بـــۆ گشـــتییه  له  نمونـــه ى پێدانى ئـــاوی گه ڕه كـــه كان له  رێگه ى بیـــره وه ، لـــه  به كارهێنانـــى تایبه تى وه كـــو: پرۆژه ى 

پیشه ســـازی و كشـــتوكاڵی، رێوشـــوێنه كان تونـــد بكرێنـــه وه  و هه روه ها نرخـــی به كارهێنانیشـــی گرانتر بكرێت.
6. ده بێـــت جیـــاكاری بكرێـــت له نێـــوان ئـــاوی شـــیرین و جۆره كانـــى دیكه دا، ناكرێـــت هه مان ئـــه و ئاوه ى كـــه  به  مااڵن 
ده درێـــت بـــۆ خواردنه وه ، بـــه  پرۆژه ى كشـــتوكاڵی و پیشه ســـازی و حكومه تیـــش بدرێت، ئه مـــه  به هه ده ردانـــه  له  پاره  و 

داهاتـــى گشـــتى. به ڵكـــو ده بێت هێڵه كانـــى جۆره كانـــى ئاو جیـــا بكرێنه وه .
لـــه م سۆنگه یه شـــه وه  پێشـــنیاز ده كه یـــن لـــه  پرۆژه كانـــى نیشـــته جێبوندا به تایبـــه ت ئه وانـــه ى تـــازه  دروســـت ده كرێن، 
پااڵوگـــه ى دوبـــاره  پااڵوتنـــى ئـــاوی ئـــاوه ڕۆ هه بێـــت، به شـــێوه یه ك ئـــه و ئـــاوه  پاڵێـــوراوه  بـــۆ ئاودێریی یـــان پرۆژه ى 

پیشه ســـازیی به كاربهێنرێتـــه وه  چ له نـــاو خـــودى پرۆژه كـــه  یاخـــود لـــه  ده ره وه ى دا.
7. ده بێـــت حكومـــه ت چاره ســـه رى تێكه ڵبونـــى ئاوی پاشـــه ڕۆ و ســـه رچاوه كانى ئـــاو بـــكات، به تایبه تیش رێگـــری بكات 

لـــه وه ى ئـــاوى ئـــاوه ڕۆی شـــاره كان بڕژێنه  روبار و ســـه رچاوه كانى ئـــاوه وه  به بێ هیـــچ چاره ســـه ر و پااڵوتنێك.
لـــه  روى ئه نجامدانـــى پـــرۆژه ى كشـــتوكاڵی و  ٨. ده بێـــت پالنێـــك هه بێـــت له الیـــه ن وه زاره تـــه  په یوه ندیداره كانـــه وه  
پیشه ســـازییه وه ، بـــه و واتایـــه ى پـــرۆژه كان هه ڵســـه نگاندنیان بـــۆ بكرێت لـــه وه ى تاچه ند ســـودیان ده بێـــت و تاچه ندیش 
زیـــان و لێكه وتـــه ی خراپیـــان ده بێـــت به ســـه ر كه رتى ئـــاوى ناوچه كه وه ، له ســـه ر ئـــه و بنه مایـــه  رێگه  بـــه  ئه نجامدان یان 

بدرێت.  نه دانیـــان  ئه نجـــام 
ئـــه م پێـــوه ره  به  نیســـبه ت بواره كانى دیكه شـــه وه  هه ر راســـته ، بۆنمونه  وه كو پرۆژه ى نیشـــته جێبون، كه  پێویســـته  دۆخی 
ئـــاو و ســـه رچاوه ى ئـــاو و شـــێوازى دابینكردنى ئـــاو ده بێت له پێشـــه وه ى هـــه ر پێوه رێكى دیكـــه وه  بێت بۆ بڕیـــاردان له  

دروســـتكردنى هه ر پرۆژه ى نیشـــته جێبون دا.

له باره ى )یه كه ى چاودێریی حكومه تى خۆجێی گه رمیان(ـه وه 

یه كه یه كــى رۆژنامه وانى و به دواداچونى تایبه تى رادیۆی ده نگه  به  
 )NED( پاڵپشــتی سندوقی نیشتمانى بۆ دیموكراسی ئه مریكی
ساڵی 2017 دامه زراوه ، كارى چاودێرییكردنى حكومه تى خۆجێیی 

گه رمیــان ئه نجــام ده دات به مه به ســتى پــه ره دان به كاره كانیان و 
هه روه هــا بــره ودان به  پرۆســه ى چاودێرییكردن و شــه فافیه ت و 
پته وكردنى په یوه ندیی نێوان هاواڵتى و ده ســه اڵت و دروستكردنى 
لێكتێگه یشتنێكى باشتر بۆ په ره دانى زیاتر به  خزمه تگوزاریه كان.
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