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پهڕهی ١له١

گۆڕینیکارەساتیچاەڕوانکراویبەنداویموسڵبۆهەلێکیباش
لەم سااڵنەی دواییدا عێراق بەشی خۆی لە کارەساتەکان بینیوە بەاڵم هیچیان هێندەی داڕمانی چاوەڕوانکراوی بەنداوی موسڵ مەترسیدار نین .تەقینی بەنداوەکە
دەبێتە هۆی دروستبوونی هوروژمی شەپۆلێکی هاوشێوەی تسونامی کە بە درێژایی ڕوباری دیجلە شارو الدێکان لەگەڵ خۆی ڕادەماڵێت هەر لە موسڵەوە هەتا
دەگاتە بەسڕەو عەممارە لە ئەوپەڕی باشوور .لە ماوەی چوار ڕۆژدا بەغداد بە قواڵیی پێنج مەتر لەژێر ئاودا نقوم دەبێت .شارەزاکان نەک تەنها مەزەندەی ئەوە
دەکەن کە ڕەنگە ژمارەی قوربیانیەکان بگاتە  ٥٠٠هەزار بۆ یەک ملێۆن بەڵکو حیسابی لۆجیستیکی گەیاندنی ئاوی خواردنەوەو کارەباو خۆراك و نەخۆشخانەو
گواستنەوە گاز دەکەن بۆ چەند ملیۆنێک کەس.
مامەڵەکردن لەگەڵ ئەم کارەساتە لە سەر چەندین ئاستی جۆراوجۆردا خۆی دەنوێنێت لە بانگەوازی وریاکردنەوەی واڵتە یەکگرتووەکانی ئەمریکاوە بۆ
هاواڵتیەکانی ،کە داوایان لێدەکات بە الیەنی کەمەوە شەش کیلۆمەتر لە ڕوباری دیجلە خۆیان بەدووربگرن (هەرچەندە باڵیۆزخانەی ئەمریکا خۆی لەسەر
کەنارەکانی ڕووباری دیجلەیە) هەتا دەگات بە بێخەمی حکومەتی عێراقی کە هیچ دەسپێشخەریەکی نییە جگە لە ڕاگەیاندنی خەمساردانە بەوەی کە هیچ کێشەیەک لە
ئارادا نییەو گوایە کارەکانی توندوتۆڵکردنی بەنداوەکە لەڕێگەی پڕکردنەوەی درزەکانەوە بەگوێرەی خشتەی زەمەنی دیاریکراو بەڕێوە دەچێت.
ڕەفتاری خاوو خلیچکانەی حکومەتی عێراقی ،سەرباری ئەو ڕاپۆرتە ناوخۆییانەی کە لەالیەن 'دەستەی ئەندازیارانی سەربازی واڵتە یەکگرتووەکانی ئەمریکاوە'
(  )Army Corps of Engineersئامادەکراون – کە بەم دواییانە ئامێری چاودێریکردنی زۆر هەستیاری دامەزراندووە  --ئاماژەی ئەوەن کە ئەم بەنداوە
لە مەترسی ڕاستەقینەدایە .ئامێرە هەستیارەکە بەڕێژەی پێنج میلیمەتر جوڵەی لە سەر ئاستی بنکەی بەنداوەکەو و جوڵەی الیەکانی دەستنیشان کردووە .ڕەنگە
وادەربکەوێ ئەمە جوڵەیەکی گەورە نەبێت بەاڵم بۆ بەنداوێکی هێندە گەورەی وەکو بەنداوی موسڵ—کە گەورەترین بەنداویشە لە عێراقدا—جواڵنێکی ئاوا لە
ماوەیەکی زەمەنی کورتدا ڕەنگە ئاماژەی چیرۆکی کارەساتێک بێت کە بە ڕێگاوەیە.

کێشەیەک بە خشکەیی
بەغداد  ٣٠٠ملیۆن دۆالری داوە بە کۆمپانیایەکی ئیتاڵی بۆ بەکارهێنانی تەکنۆلۆژیای درزپڕکردنەوە.
ئەمە وەکو ئەوە وایە کە پالستەر بخەیتە سەر زامی برینی گولە وه واپیشانی بدەی کە هەموو شتێک
باش دەبێت .دوو مانگی داهاتوو زۆر مەترسیدار دەبن دوای ئەوەی کە بەفر دەست دەکات بەتوانەوەو
بەنداوەکە دەست بە پڕبوونەوە دەکاتەوە .ئەو کۆنتراکتەی کە ئیمزاکراوە لە کاتی خۆیدا جێبەجێ
ناکرێت هەتا بتوانێ ڕێگری بکات لە کارەسات لەم وەرزی الفاوەدا .هەروەها حکومەتی عێراقی
هەوڵ دەدات کە شوێنی زیاتر لە بەنداوەکەدا بکاتەوە لە ڕێگەی کردنەوەی یەکێک لە دەروازەکانی
الفاوی بەنداوەکە ( ئەوەکەی تر لە -٢٠١٤ەوە لە کارکردن وەستاوە) پاشان بەڕێکردنی ئاو بەرەو
دەریاچەی سەرسار ،کە دەریاچەیەکی دەستکردە لە نێوان هەردوو ڕووباری دیجلەو قوڕاتدا ،ئەمەش
بۆ عەمبارکردنی ئاو بۆ هاوین کە لە باشووری عێراقدا پێویستیان پێی دەبێت .هەرچەندە کە دەریاچەی
سەرسار لەناوجەرگەی هەرێمی ژێر کۆنتڕۆڵی دەوڵەتی ئیسالمی (داعش) دایە.
دوو کۆمپانیای بنیاتنان پێشنیاریان کردووە بۆ پتیەوکردنی بناغەی بەنداوەکە دیوارێکی ناوبڕی کۆنکریتی بە قواڵیی  ٦٠٠( ٢٠٠پێ) مەتر لە ژێر بەنداوەکە
دروست بکەن کە پێشتر نموونەی نەبووە .ئەم چارەسەریە کە مەزەندە دەکرێت  ٣بلیۆن دۆالری تێبچێت ڕەنگە هێشتا کێشەکە چارەسەر نەکات .ئەم دیوارە ناوبڕە
پێشتر لە هیچ شوێنێک تاقینەکراوەتەوەو پێویستە نەخشەڕێژی (دیزاین) بۆ ئامێری تایبەتی بکرێت و ئامێرەکە دروست بکرێت بۆ جێبەجێکردنی ئەم کارە
ئەندازیاریە.
پێشنیارێکی تر ئەوەیە کە بەنداوێکی تر لەسەر ڕێڕەوی بەنداوی موسڵ دروست بکرێت بۆ بەرگرتن لە شەپۆلەکانی ئاوەکە .بەاڵم دروستکردنی ئەو بەنداوەش چەند
ساڵێکی پێویستەو لەو ماوەیەدا ئێمە دەبێ بەردەوام لە ترسی ئەوەدا بژین کە دزەکردنی ئاو بەنداوەکە بتەقێنێت.

لە ڕوبەڕوبونەوەوە بۆ هاوکاری؟
لەگەڵ هەموو ئەمانەدا چارەسەرێکی تر هەیە کە نەک تەنها هەرزانترە بەڵکو ڕەنگە ببێت بە بنەمایەک بۆ هاوکاریکردن لە نێوان حکومەتی و عێراقی و کوردەکان
و تورکیاو شاری مێژووی تورکی حەسەنکەیف ببارێزێت و ئاوێکی زیاتر بەڕێبکات بۆ زۆنگاوەکانی باشووری عێراق کە ئێستا کێشەی بێئاویان هەیە .ئەم پێشنیارە
جێگرەوە چەند قۆناغێکی هەیە.
یەکەم ،لەجیاتی بەکارهێنانی  ٣بلیۆن دۆالر کە پێویستە بۆ چاککردنەوەی بەنداوی موسڵ—کە ئەمەش پارەیەکە لە ئەمڕۆدا عێڕاق ئەستەمە بتوانێت دابینی بکات
ئەگەر ئەوە لەبەرچاوبگرین کە واڵتەکە کێشەی کورتهێنانی بودجەی هەیە— سەرچاوەکان بەکاربهێنرێن بۆ گلدانەوەی ئاو لە ناوچە شاخاویەکانی تورکیاو
لەکارخستنی بەنداوی موسڵ.
لە ئێستادا تورکیا لە قۆناغی کۆتایی دروستکردنی بەنداوی 'ئیلیسو' دایە بەاڵم ڕوبەڕوبونەوەی چەکداری کوردی و خەراپبوونی باری ئاسایشی ناوچەکە ڕێگری
دەکەن لە پرۆسەی بنیاتنانی ئەو بەنداوە .هەروەها مقۆمقۆیەکی زۆر هەیە لەسەر ئەگەری نقومبوونی شاری حەسەنکەیف کە دەشێ ببێت بە بەشێک لە شوێنەواری
کەلەپوری جیهانی (.)World Heritage Site
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بەگوێرەی ئەم پێشنیارە عێراق پارە دات بە تورکیا بۆ گلدانەوەی ئاو بۆ بەکارهێنانی لە عێراقدا .گلدانەوەی ئاو لە ناوچە بەرزەکانی تورکیا لەو شوێنانەی کە دۆڵی
قوڵ و تەسکی لێیە بە ڕێژەیەکی گەلێک زۆر ڕوبەری سەرەوەی ئاوەکە کەمدەکاتەوە ئەمەش وادەکات کە بواری بە هەڵمبوونی ئاو کەمببێتەوە بە بەراورد بە
بەنداوی موسڵ ،ئەمەش بۆخۆی وادەکات کە ئاوی زۆرتر لە سەرچاوەکاندا کۆببێتەوە .عێراق بە هەناردەکردنی نەوت و غاز پارەی کرێی زەوی دەدات بە
تورکیا ،لێرەوە بازاڕ بۆ بەرهە هایدرۆکاربۆنیەکانی خۆی پەیدا دەکات کە بەردەوام لە گەشەکردندان.
بۆ پشتیوانیکردنی ڕێککەوتنەکە،ڕەنگە یونسکۆ بەشێک لە کرێی زەوی بدات بە تورکیا ئەمەش بۆ دڵنیابوون لەوەی کە ئاوی بەنداوی ئیلیسو هێندە زیاد نەکات کە
هەڕەشە دروست بکات بۆ سەر شاری حەسەنکەیف .دەشێ واڵتە یەکگرتووەکانی ئەمریکاش بیر لە هاوکاریکردنی ڕێکەوتنەکە بکاتەوە لە پێناوی کەمکردنەوەی
گرژی لە ناوچەکە و یارمەتیدانی عێراق بۆ ڕێگریکردن لە کارەساتێکی مرۆیی بەهۆی تەقینی بەنداوی موسڵەوە.
جگە لەو سودە دیارو کۆنکریتی و بەردەستانەی باسکران ،ڕێککەوتنێکی ئاوا میکانیزمێک دەخولقێنێت بۆ بەڕێوەبردنی حەوزی ڕوبارەکان بە شێوازێکی
هەرەوەزی فرەالیەن .ئەمە دەشێ ببێت بە بنەمایەک بۆ هاوکاریکردن لەسەر کۆمەڵێک بابەتی بەرفراوانی تر ،لەوانە پاراستنی زۆنگاوەکانی باشووری عێراق لە
ڕێگەی بەردانەوەی ئاوی بەنداوەکە لە بەهاردا بەشێوازێکی ڕێکخراو بۆ دروستکردنەوەی سوڕی مێژووی ئاوی الفاو کە ئەمەش ژیانی زیندەوەرەکانی
زۆنگاوەکان نوێ دەکاتەوە .هەروەها عێراق دەتوانێ کاری هاوبەش بکات بۆ چاودێریکردن و چاککردنەوەی وێستگەکانی نەوت و غاز کە خواست لەسەر
هاوردەکردنی کارەبا زیاد دەکات بە بەردانەوەی ئاوی عەمبارەکانی ئاو لە تورکیا ،کە ئەمەش دەبێتە هۆی بەرهەمهێنانی زیاتری کارەبا لە ڕێگەی ئاوەوە
(.)Hydroelectricity

ئامادهكراوه لە الیەن عــزام عـلـواش ،دامەزرێنەر و بەڕێوهبەری گشتـی ڕێكخراوی سروشتی عێراق

بهژداریكردنی ڕێكخراویسروشتیعێراقلهههرهوهزبۆ( پاركیههواریشـار )
ڕێكخراوی سروشتی عێراق لە بەرواری 22ی ئایاری  ،2016بە ئامادهبوونی چەند ڕێكخراوێكی ژینگەیی و فەرمانگەی ژینگەی سلێمانی ،بەژداریمان كرد ل ە
هەرهوهز بۆ ( پاركی هەواری شـار) لە سلێمانی ،كە هاوكاتە لەگەڵ رۆژی جیهانی زینده هەمەچەشنی ،ڕێكخراوهكەمان هەستـا بە باڵوكردنەوه و دابەش كردنی
چەند نامیلكەیەك دهربارهی مێژووی سروشتی عێراق و چاالكییەكانی پرۆژهی داكۆكیكردن.
پاركە هەواری شار گەورهترین پاركە لە خۆرهەاڵتی ناوهڕاست وه یەكێكە لە گەورهترین پاركەكان لەسەر ئاستی جیهان كە ڕووبەری زهوی یەكەی بریتی یە لە
 11ملیۆن مەتر سێ جـا .جێی ئاماژه بۆ كردنە ژمارهیەكی زۆر لە دانیشتوانی سلێمانی و دهوروبەری سەردانی پاركی ناوبراویان كرد لەو ڕۆژهدا٠
ڕێكخراوی سروشتی عێراق سوپاسی هەریەك لە ڕزگــار جالل ،دێكـان صدیـق و میـنا شـۆڕش دهكـات كە لەو ڕۆژهدا وهك خۆبەخش توانیـان هاوكاری یەكی
زۆری ستافی ڕێكخراوهكەمـان بكـەن.

