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 پێشەکی 
لەهەلومەرجێکدا کە ئەمڕد بەسەر جیهاندا زاڵە، ئاوە کەیەکێکە لە پێداویستی یە  رینگەکانی 

سیاسەتەکانی دەوڵەتاندا ەیان ، دوراییەکی تری وەر رتوەو شوێنێکی  رنگی لە نەخشە و 
پەیداکردوە. لەجیهانی ئەمڕددا لەوەی کە ئامرازێکی  رنگە بۆ داڕشتنی سیاسەت و نەخشەی 
ئابووری و دێمۆ رافی و تەکنیکیەکانی وواڵتان، ئاو دەبێتە هەموو الیەنێکی ەیان بگرە لە 

یان و پێکهاتەی بیناسازی لەشی زیندەوەران و هەتا وەکو دە اتە بەردەوام بوونی ە
 ەشەسەندنی . هەروەها باالکی مردیی بە شێوەیەکی  شتی پابەندە بەئاو . وەلەسۆنگەی ئەم 
 رینگیانەی ئاوەوە هەڵساوین بە لێکۆڵینەوە لەبارەی  کاریگەریەکانی قەیرانی ئاو لەسەر 

 سەروەری عێراق، دەمانەوێ زانیاری زیاتر لەسەر ئەم بابەتە بەدەست بهێنین.

ە:ئامانجی توێژینەو  
ئامانجمان لەم توێژینەوەیە، ئەمەیە کە دەمانەوێ بزانین قەیرانی ئاو چ کاریگەری لەسەر 

 سەروەری عێراق هەبوو.
 گرنگی توێژینەوە: 

لەم توێژینەوەیەدا  رنگی ئاو باس دەکەین کەوا ڕدڵێکی سەرەکی دەبینێت لەسەرەتاپای جیهان 
ملمالنێ سیاسیەکانی یەکتری ، ئەوەی وەکوو، کێشەیەکی سیاسی زدرجار بەکاردەهێنرێت بۆ 

جێگای بایەخە و  رنگە کەوا کێشەیەکی سیاسی لە نێوان عێراق، تورکیا و ئێران  جگە لەوەی 
کێشەیەکی دێرینی سیاسین لەنێوان دا هەیە لە ەڵ ئەوەشدا سەرباوە ئاویەکان کێشەی 

 سەرەکیانە ، هەر بۆیە ئێمە زدر بە رنگیەوە باس لەم کێشانە دەکەین.

 پرسیاری توێژینەوە:
 قەیرانی ئاو چ کاریگەری لەسەر سەروەری عێراق هەبوو؟

 

 -:سەرەکی گریمانەى

قەیرانی ئاوی عێراق لە ەڵ دراوسێ کاریگەری لەسەر لەدەست دانی بەشێکی زدر لە 
سنورەکانی ئاوی عێراق، کەمبوونی ڕێژەی ئاوی ەێر زەوی عێراق و مەترسی بۆ سەر 

 خۆراکی  عێراق و پێشل کردنی مافەکانی هاواڵتیانی عێراق هەبووە.ئاسایشی ەینگەیی و 
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 میتۆدی توێژینەوە:
 لەمیتۆدی شیکاری وەسفی، شیکردنەوە  ناوەڕدک کەڵک وەردە رین .

 گرفتەکانی توێژینەوە 
 رفت و بەربەستەکانی بەردەم ئەم توێژینەوەیە کەمی سەرباوەی زانستی بوو کە زدر  

 بەدوای دا  ەرام و ماندوو بووم تاوەکو سەرباوەم دەست کەوت.

 -:گریمانەى توێژینەوە

لەڕێگای ئەم توێژینەوە دەمانەوێت ئەمە دەربخەین کە کێشەی ئاو لە نێوان عێراق و تورکیا 
 ەوەی بۆن دەبێت لەسەر هەرێمی کوردستان .کاریگەری و ڕەنگ دان

 پەیکەری توێژینەوە:
 ئەم توێژینەوەیە لە پێشەکی و سێ بەش پێک دێت:

 باسی قەیرانی ئاو لەعێراق دەکات. -:بەشی  یەکەم
 ئاماەە بە قەیرانی ئاوی عێراق لە ەڵ دەوڵەتانی دراوسێ دەکات.  -:بەشی دووەم

نی سەر سەروەری عێراق شی دەکاتەوە، لەکۆتایی بەشی سێیەم:قەیرانی ئاو و مەترسییەکا
 دەرئەنجام و لیستی سەرباوەکان ئاماەە دەکرێ.
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 قەیرانی ئاو لە عێراق –بەشی یەکەم 
 مێژووی قەیرانی ئاوی عێراق لەگەڵ دەوڵەتان

ورکیا لەوەتی دروستبووە کێشەی لە ەڵ واڵتانی دراوسێی  هەبووە، چ لەسەردەمانی پێشوو ت
ی هەردوو ئێستادا،یەکێک لەکێشە  ەورەکانیش پرسی ئاوە، دیارە تورکیا سەرباوەچ لە 

رووباری ئاوی فوارت و دیجلەیە ، هەرئەمەش وایکردووە کە کۆمەڵێک پردەەی بەنداو 
  1دروستکردن بەناوی پردەەکانی    اپەوە ( دابنێت کە هەڕەشەیەکی  ەورەیە لەسەر ناوبەکە.

 پرۆژی گاب
پردەە  مەترسیدارانەی کە لەم بەند ساڵەی دواییدا تورکیا جێبەجێی دەکات، یەکێک لەو 

پردەەی  اپە. ئەم پردەەیە واتای  پردەەی  ەشەپێدانی باشووری ڕدەهەاڵتی ئەناددڵ. 
سەرەتای بیردکەی ئەم پردەەیە بۆ سااڵنی سیی سەدەی بیستەم دە ەڕێتەوە، یەکەمین 

ی تورکەکان دا، سوێدیەکان بوون. هەربەندە لە واڵتیش ئەم پردەە  مەترسیدارەی پیشان
جیهاندا سوێدیەکان خۆیان بە دەوڵەتێکی ئاشتیخواز دادەنێن، بەاڵم لە راستیدا وانییە. لە 
شەست و حەفتاکانەوە، حکومەتە یەک لەدوایەکەکانی تورکیا خەریکی جێبەجێکردنی ئەم 

 2 .پردەەیەن

 ناوەڕۆكی ئەم پرۆژەیە
ە پردەە  ەورەکانی تورکیا، ڕووبەرێکی فراوانی زەوی دا یر دەکات و ئەم پردەەیە یەکێکە ل

کۆی  شتی خاکی تورکیا. بەپێی هەندێک  %36.3کم بوار ۆشە، واتە  85357دە اتە نزیکەی 
خاکی باکوری کوردستان لەخۆدە رێت. ئەم پردەەیە بریتییە  %25بۆ  22سەرباوە، نزیکەی 
، حەوتیان لەسەر رووباری فورات و شەشیان پردەەی  ەورەی ئاوی 13لە دروستکردنی 
وێستگەی دروستکردنی  13پردەە ئاویەش بریتییە لە : دروستکردنی  13لەسەر دیجلە. ئەم 

وێستگەی کارەبایی و  37بەنداو لەسەر رووباری فورات، هەروەها دروستکردنی  22کارەبا و 
 عەماری کۆکردنەوەی ئاو لەسەر رووباری دیجلە.   38
 
 

                                                           

.ل 1333ولێر ،م ، ههتى ، باپى دووهر  برایهنتهرێمى كوردستان ، سهند ،جو رافیا  ههقشبه مین نهئهئازاد حمه .1 
5. 

 .13،ل  2225ولێر ، ، باپى دووم ، هه ردهروهتى پهزاره  وهسنور  كوردستان ، باپخانهغفور ،  . عبدالله2 
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چارەسەرکردنی قەیرانی ئاو بەپێی یاساکانی نێودەوڵەتی              
تن بەسەر سەرباوەکانی وزەی ەێر زەویدا ئە ەر سەدەی بیستەم شەڕی نەوت ودەستگر

بوبێت ئەوا زانایان کۆکن لەسەرئەوەی لەدەیەی یەکەمی سەدەی بیست ویەکەوە شەڕی ئاو 
وسەرباوە ئاوییەکان جێگای شەڕی نەوت دە رێتەوە، پێویستی زدری ەیان بۆ ئاو وادەکات 

      3 رنگی زدر زیاتربێت لەنەوت وکانزاکانی تری ەێرزەوی

 قۆناغەکانی تێپەڕبوونی ئاوە نێودەوڵەتییەکان لە جیهاندا 
قۆناغی یەکەم: سەدەکانی ناوەڕاست، واڵتەکان سەروەریی تەواویان هەبوو بەسەر 
ڕووبارەکاندا و لەقۆرخکاری وسەپاندنی باج وڕەسمی  ومر ی بەسەریاندا؛ تەنیا لە کاتێکدا 

کەڕێککەوتنێکی تایبەتیان لە ەڵی  دەرفەتیان بەواڵتێک دەدا سوود لەو ئاوە وەربگرێت
 .4هەبووایە

قۆناغی دووەم: شۆڕشی فەڕەنسا، ئەو شۆڕشەی کە ۆڕانکاریی  ەورەی لەبنەماکانی یاسای 
نێودەوڵەتیدا کرد، بەتایبەت لەبواری ڕووبار وسەرباوە ئاوییەکاندا، بەر لەشۆڕشی فەرەنسی 

 .5ی زایینی1873لەساڵی 
، مافی کەشتیوانی بە تێکڕای واڵتان درا، 1715لەساڵى قۆناغی سێیەم: کۆنگرەی ڤیەننا 

 بەمەرجێ باج وخەراجی زدریان لەالیەن واڵتی خاوەن ڕووبارەکەوە نەخرێتە سەر.
دەوڵەت تیایدا بەشدار بوون،  42، کە 22/4/1321قۆناغی بوارەم: ڕێککەوتننامەی بارسێلۆنا لە 

رە نێودەوڵەتییەکان، نابێ هیچ کێشە لەو قۆناغەدا بڕیار درا هەموو واڵتانی خاوەن ڕووبا
وبەربەستێک لەبەردەم هاتوبۆی کەشتیوانیدا دروست بکەن، پێویستە لەسەریان دەست بە 

   . .باککردنەوە ونۆەەنکردنەوەی بەندەر و پێداویستییەکان بکەن
لە ەڵ ئەوەی بەراورد بەڕابردوو،  ۆڕانکاری وبەرەوپێشچوونی دیار وبەرباو لە یاسای 

 8 .ئاوییەکاندا ڕوویدابووڕێڕەوە 

                                                           

  ردهروهتى پهزاره  وهتى،،باپخانهر  برایهنتهرێمى كوردستانى عێراق،سهریف،ئاسایشى ئاو  ههئازاد جالل شه .3 
 33، ل 1333ولێر،رێمى كوردستان،هههه
الت ،   ردەههش ، باپخانه، قامووسى سیاسیى ئاره ریان  ێراوه، وه یاسین حاجى زاده –د  مه. زاهیر محه4 
 148،ل :.222ولێر ، هه
كان ، تیهولهنێو ده ت و كێشهولهد ، دهحمهلى ئهد عهحمهزا توفیق تالیب و ئهر ێرانى جهو  ،وهتهبدولال عه. عه5 

 1.5، سلێمانی، ل:2228م ، باپى دووه
 7.ند  ،س.پ  : ل قشبه مین نهئه. ئازاد حمه. 
 144غفور ،س.پ  : ل  . عبدالله8 
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بەبڕیاری زدرینەی واڵتان و دەنگی   21/5/1338بۆیە نەتەوە یەکگرتووەکان لەڕێکەوتی 
واڵتی دەنگنەدەر، کە لەناویاندا ئیسڕائیل  28واڵت و  3و دەنگی "نەخێر"ی تەنیا  124"بەڵێ"ی 

نێودەوڵەتییەکان بە وئەسیۆبیا هەبوو، پەیماننامەی نێودەوڵەتیی "بەکارهێنانی ڕێڕەوی ئاوە 
دەبێ لیژنەیەک پێک بهێنرێت بۆ دیاریکردنی  وە  مەبەستی جگە لە کەشتیوانی"ی پەسەند کرد

 ڕاستییەکان ونزیککردنەوەی الیەنە ناکۆکەکان وپەنابردن بۆ ناوبژیوانیی نێودەوڵەتی
(International Arbitration)  ی 3یاخود ڕێکاری یاسایی بگیرێتە بەر. هەروەها لەبڕ ەی

هەمان ماددەدا هاتووە: واڵتانی خاوەن واەد لەم پەیماننامەیەدا، دەتوانن ڕەزامەندی لەسەر 
دەسەاڵتی داد ەی نێودەوڵەتی بۆ بارەسەری کێشەکان بنوێنن، ئە ەر ئەوانی تر ناڕازی 

 7 .بوون، دەتوانن  لەڕێگەی واڵتانی تری ناوبژیوانەوە بگەنە بارەسەری  ونجاو
ێ نێودەوڵەتیدا بەند خاڵێکی  رنگیان وەک بنەما دیاری کردووە ودەب یاساناسان لەبواری

ەت بەبارەسەری پێیەوە پابەندبن. کۆی پەیماننامە نێودەوڵەتییەکان وداد اکانی ناوبژیوانیی تایب
 کێشەی ئاوی ڕووبارەکان، ئەمانەن

 .ئەو بنەمایانەی کەواڵتانی شەریک، خۆیان لەسەری ڕێک کەوتوون -
 .لەدابەشکردنی ئاوەکان وسوودوەر رتن لێیانداد ەری  -
هاریکاریی یەکتری لەپەرەپێدان و ەشەسەندنی ئاوەکان وسوود   -

 .لێوەر رتنیان وەک یەک
 لەبەرباو رتنی ئەوانەی پێشوو مافیان لەسوودوەر رتی ئاوەکاندا هەبووە   -

ڕێککەوتنی  نابێت ئاڕاستەی ئاو بگۆڕدرێ وبەربەست لەسەر ڕووبارەکان دروست بکرێ، بەبێ
 3 پێشوەختی واڵتانی بەشدار لەئاوەکە .

کەواتە بەپێی بنەما سەرەکییەکانی یاسای نێودەوڵەتیی  شتی، کوردستان مافی خۆیەتی 
لەبواربێوەی دەوڵەتدا تێکڕای بەرەەوەندییەکانی خۆی لەسوودوەر رتن لەڕووبارەکانی 

و تورکیا بۆیان نییە ڕێڕەوە  کەبەناویدا تێدەپەڕێ وەر رێت، وەک بۆن واڵتانی وەک ئێران
ئاوییەکان لێی بگرنەوە، ئەمیش دەبێت پابەندی یاسا بێت ولەداهاتوودا زیان بەدەوڵەتی عێراق 

  .12نە ەیەنێ، بونکە ئاوەکانی بەناو دەوڵەتی داهاتووی کوردستاندا تێ دەپەڕێت

                                                           

 .    kaheal  com www ،21/11/2009نێوان عێراق و توركیا ،    ئاو له. عبدالدائیم الكحیل، كیشه7 
  ردهروهتى پهزاره  وهتى،،باپخانهر  برایهنتهرێمى كوردستانى عێراق،سهریف،ئاسایشى ئاو  هه. ئازاد جالل شه3 
 .14، ل  1333ولێر،رێمى كوردستان،هههه
 .7،ل: 2227ولێر ،م ،هه،باپى دووه   مینارهند  ،ئینسكلۆپیدیا  كوردستان و جیهان ،باپخانهكهلى عه .12
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 کێشەی ئاوەکانی عێراق
ندین کێشەی دینی ومەزهەبی و هەربەندە لەسەرەتای دروستبونی دەوڵەتی عێراقەوە بە

نەتەوەیی وفەرهەنگی جیاوازی هەبووە وکۆتاییشیان پێنایەت، بونکە دانیشتوانەکەی 
پێکهاتەیەکی ئاڵۆزی هەیە وبەسەر شیعە وسونە وکورد وتورکمان وزدری تریشدا 

هەروەها واڵتانی دراوسێ بەرەەوەندییان هەیە لەدەستوەردان بەکاروباری   11دابەشبووە،
بۆ پەرلەمانی عێراق  12/5/2217ی ئەم واڵتەوە، وەک دەبینرێت لەدوای هەڵبژاردنی ناوخۆ

کێشەی کەم ئاوی و رتنەوەی سەرباوە ئاوییەکان لەالیەن هەریەک لە دەوڵەتی ئێران 
 وتورکیاوە دروستبوو هەروەها دانیشتوانی بەدەست بێ ئاوی وکەمی کارەباوە دەناڵێنن، 

وداڕووخانی  1317یەک واڵتدا بوون، بەاڵم لەدوای ساڵی لەبەر ئەوەی لەسنووری تەنیا 
خەالفەتی عوسمانی ودابەشبوونی بۆ بەند واڵتێک، ئاوەکانی، بوون بەئاوی نێودەوڵەتی 
وکێشەی دەستبەسەر رتن وبەکارهێنان لەو ڕێکەوتەوە سەری هەڵداوە. ئاوی فورات 

کم لەناو 422؛ بەشێوازێک لەتورکیاوە هەڵدەقووڵێت وبەناو سوریا وعێراقدا تێ دەپەڕێت
 .12کم لەعێراقە1222کم لەسوریا و 72.تورکیایە و 

 ڕێککەوتنەکانی پەیوەندیدار بەئاوی عێراق
لەسەدەی ڕابردوودا هەر یەک لەدەوڵەتانی بریتانیا وفەڕەنسا کاتێ ئیستیعماری عێراق و 

ە: "ئە ەر دا هاتوو3ڕێککەوتنێکیان واەوو کرد ولەماددەی  23/12/1322سوریا بوون لە 
بۆ ئەوەی  –فەڕەنسا پردەەی لەسەر ئاوەکانی دیجلە وفورات لەواڵتی سوریا دروست کرد 

 دەبێ پێشوەخت لیژنەی بۆ پێک بهێندرێت. -زیان بە عێراق نە ەیەنن
ڕێککەوتنێکیان سەبارەت بەئاوەکانی دیجلە وفورات  23/3/1348واڵتانی عێراق وتورکیا لە 
وتنە هیچ یەک لەدەوڵەتەکان بۆیان نییە زیان بەوانی تر بگەیەنن. واەوو کرد، بەپێی ئەم ڕێککە

باڵۆزخانەی تورکیا لەبەغدا یاداشتێکی ڕادەستی حکومەتی عێراقی کرد  8/11/1358لەڕێکەوتی 
کەتیایدا ڕوونیان کردبووەوە دەیانەوێت لەسەر ڕووباری فورات بەنداو دروست بکەن، بۆ 

 .ان بداتئەوەی الیەنی عێراقی ڕەزامەندی پیش
کاتێک سوریا بڕیاری دروستکردنی بەنداوێکی  ەورەی دا لەسەر ڕووباری فورات، عێراق 

لەکۆمکاری عەرەبی سکااڵی لەدەی کرد، بونکە پێچەوانەی یاسا  1358لەساڵی 

                                                           

تى ردشنبیر  زاره  وهم ،هولێر ،باپخانهر ى دووهبیاكانى كوردستان دا،به به یدانییهشتێكى مهجان ،  هقادر باوه .11 
 24.،ل:2223،

 31،ل: 2222م ، سلێمانى ، كهم ، یهرده  سهمى  ۆراندا(، باپخانهردهسه رخ لههاوبهدین ، توركیا  محمد نوره . 12 
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واڵتانی تورکیا  1332تاوەکوو  .138نێودەوڵەتییەکان ڕەفتاری کرد. بەتەنیا لەنێوان ساڵەکانی 
جار کۆبوونەوەی تایبەت بەبارەسەری کێشە ئاوییەکانی نێوانیان کردووە  .1وسوریا وعێراق 

 13 .بەاڵم بێ ئەنجام بووە

 سەرچاوەکانی ئاوی عێراق
کم دووجایە، شوێنێکی گرنگی ھەیە لە جیھانی نوێدا  ٨٣٤٬٣١٣عێراق ڕووبەرەکەی نزیکەی 

لەبەر ئەوەی شوێنێکی جوگرافی بایەخ داری ھەیە و دەروانێت بە سەر بەشی ڕۆژھەاڵتی 
ناوچەی ڕۆژھەاڵتی ناوەڕاست، ھەوەھا دەکەوێتە سەر پردێک زەوی ھەرسێ کیشوەرەکان 

ین شوێن و ڕێگای وشکانی و ئاوییە بەیەکتر دەگەیەنێت ئەورووپا، ئاسیا، ئەفریقا، و ئاسانتر
واڵتی عێراق لە ڕووی ئابوورییەوە بایەخی زۆری  وە لە کە بە ناوچە ئاوەدانەکاندا دەڕوات،. 

ھەیە چونکە مادەی سەرەتایی کانزایی زۆری تێدایە ، گرنگترین سەرچاوەکانی ئاوی عێراق 
 ئەمانە خوارەوەن

 رووباری دیجلە -١
بەرزایییەکانی باشووری ڕۆژھەاڵتی تورکیا دایە کەسەرچاوەی  سەرچاوەی ڕووباری دیجلە لە

یەکەمیان ئاوی دیجلە سووە کە سەرچاوەی ئەم ئاوە دەریاچەی )کوچکە( کە لە بەرزی 
م( دایە لە ئاستی دەریا پاشان بە شاری دیاربەکردا دەڕوات لەالی ڕۆژھەاڵتەوە سێ ٠٢٢٢)

و( کە لە چیاکانی ھەکارییەوە دێن و بۆتان لقی دەرژێتە ناوی ئەویش )بەتمان سو، کارزان سو
(م دایە ٠٢٢٢–٠٢٢٢ێوو کە لە چیاکانی نزیک دەریاچەی وانەوە دێت. کە لەبەرزی نێوان)

کم( لە باکووری گوندی پێشخابورەوە دێتە ٨لەئاستی ڕووی دەریاوە پاشان دیجلە بەدووری)
ات کەیەکەم لقی دەرژێتە ناو سنووری عیراق کە لەنێو دۆلێکی فراوانی پێچاو پێچ دا دەڕو

کم( ە پاشان زێی گەورە کە درێژییەکەی ١٦٢ناوی ئەویش لقی خابورە کە درێژییەکەی )
کم( دەبێت دەرژێتە ناوی و ھەروەھا ٨٢٢کم دەبێت دواتر زێی بچووک کەدرێژی )٣٩٠

 ١٨.کم( دەبێت ٠٠٣ڕووباری عوزێم کە درێژییەکەی نزیکەی)

 رووباری فورات -٢
لەخاکی تورکیاوەیە بە تایبەت ناوچە شاخاوییەکان کە لە ھەندێک  فورات سەرچاوەکەی

م( زیاترە. ڕووباری فورات دروست دەبێ لەئەنجامی ٣٢٢شوێندا بەرزییەکەی لە )
                                                           

 88ند  ،س.پ  : ل قشبه مین نهئه. ئازاد حمه13 
  روون ، م ، باپخانهكهعێراق دا ، باپى یه ر ددز  كورد لهسهر  ئاو لهصالح ، كاریگه د حمهحمهكاروان ئه - 14

 .8، ل  سلێمانى
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بەیەکگەیشتنی ھەردوولقی )فراتسوو و مرادسوو( لەنزیک شاری کەیبان بەیەک دەگەن دۆلێکی 
کم( لقی ١٠٢ەیبانەوە بەدووری )قول دروست دەکەن، ڕووباری فورات لەخوار شاری ک

توھماسوی دەرژێتە ناوی کە لەچیاکانی تۆرۆسەوە دێت پاشان بەرەو باشوورو باشووری 
ڕۆژاوادا دەڕوات دەگات بە خاکی عیراق پاش ئەوەی شاری بووکەمال دەبرێت لەنزیک گوندی 

  ١٠)عێیبە(
کم( دەبێت و ئاستی ئاوی فورات ٨٢لەڕووباری دیجلە نزیک دەبێتەوە کە ماوەی نێوانیان ) وە

مەتر دەبێت کە لێژییەکەی بەرەو الی  ١٠٢٢–١مەتر( بەرزە و لێژییەکەی ٣لەوناوچەیەدا )
ڕۆژھەاڵتە واتە بەرەو دیجلەیە بۆیە چەندین جۆگە ھەلکەندراوە بە مەبەستی ئاودێری لەالی 

فوراتەوە بۆباشوری ڕۆژھەاڵتی لە باکووری بەنداوی ھندییەدا وەک لقەکانی  چەپی ڕووباری
)سەقالوییە، ئەبوغریب، یوسفییە، لتیفییە، ئەسکەندەرییە، مێیبی گەورە، ناێرییە(. بەاڵم 
جۆگەکانی حللە و کفل کە لەنزیک بەنداوەکەن لەالی چەپی لەگەڵ حسێنییە و بەنی حەسەن 

اری کفل دەردەچێت فورات دەبێتە دوولق ئەویش لقی کوفە و لەالی ڕاستی پاش ئەوەی لەش
شامییە دواتر ئەم دوو لقە یەکتر دەگرنەوە لە مشخاب یاھور لەدوای شاری شارۆچکەی 
تنافییە دیسان ڕووباری فورات دەبێتە دوو بەش کە لقی )ڕغفیلییە و عەتشان( لە باکووری 

تری لێجیا دەبێتەوە کە سەماوە و شاری سەماوە ئەم دوو لقە یەکتر دەگرنەوە دوولقی 
 ١٦ و سوق الشیوخدا تێپەردەبن. ناسریە سوێرەیە دواتر یەک دەگرن بە شاری

 :ڕووباری سیروان  -٣
ڕووباری سیروان لە زنجیرە چیاکانی زاگرۆس لە ڕۆژھەاڵتی کوردستانەوە لە نزیک شاری 

کوردستان دواتر لە سنەوە ھەڵدەقوڵێت پاشان لە نێوان ھەورامانەوە دێتە باشووری 
 .باشووری شاری بەغدادی پایتەختی عێراقەوە دەڕژێتە ڕووباری دیجلەوە
کم. چەندین شار  ٨٨٠سیروان درێژییەکەی لە ھەردوو دوو دیوی کوردستان و عێراقدا دەگاتە 

دەکەونە سەری لەوانە دەربەندیخان، کەالر، بەعقوبە. رووباری سیروان بەعەرەبی لە عێراق دا 
بەھۆی گرتنەوەی بەنداوی داریان لەالیەن ئێرانەوە  ئاوی رووباری  ە ناو دەبرێتبە دیال

سیروان بەشێوەیەکی بەرچاو کەم دەکات و جێگری پارێزگاری ھەڵەبجەش دەڵێت: "مەترسی 
 .لەسەر ئاوی خواردنەوە و کشتوکاڵیی ھەڵەبجە و شارەزوور و گەرمیان دروست دەبێت

                                                           

جوها نسيرغ ، لجنةاالقتصادية واالجتماعية لغربى أسيا، ادارة الطلب علي المياة، مؤتمر اقيمة العالمى للتنمية  - 15
 18، ص. (14الوثيقة رقم  2222المستدامة،

 18س.پ ، ص.جوها نسيرغ  - 16
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 رووباری عوزێم -٤
کم (، دەبێت لە نێوان شاری بەلددا و بەغدا دەڕژێتە ناو  ۲۲۲کە درێژێکەی نزیک بە ) 

 رووباری دیجلەوە
كانی داقوق قوڵێت، سێاڵوهڵدهھه وهماڵهمچهی چهری شارۆچكهوروبهی بازیان و دهناوچهله    

ی ت. زۆربهداركوك، داقوق و خورماتوو ئاو دهكانی كهڕژێت، ناوچهو واقسوی تێ ده
ری به ڕژێتهده وهدهلهی بهنزیك شارۆچكهكات، له وشك ده م چۆمهكانی ھاوین ئهرزهوه
 ١٣وهپی رووباری دیجلهچه

 قەیرانی کەم ئاوی لە پارێز اکانی عێراق:
 ەسرە:ب-1

نەیانتوانیوە بارەسەری کێشەی ئاوی خواردنەوەی  عێراقی ساڵە بەرپرسانی 32، نزیکەی 
بەسرە بکەن کە دەرەنجامەکەی دروستبوونی مەترسی بەردەوام بووە بۆسەر تەندروستی 

کی  ەورەی دانیشتوانی پارێز اکە. بارەسەرنەکردنی کێشەکە بووە هۆی دروستبوونی قەیرانێ
هەزار کەسی نابارکرد بە بوونە  117دا النی کەم لە 2217ئاو کە تەنها لە ساڵی 

الپەڕەیەکەیی هیومان  127نەخۆشخانەو دروستبوونی خۆپیشاندان و تووندوتیژی لە ڕاپۆرتە 
ڕایتس دوچ لە ەێر ناونیشانی "بەسرە تینوویەتی: شکستی عێراق لە بارەسەرکردنی قەیرانی 

وتووە کە قەیرانەکە دەرەنجامی کۆمەڵێک فاکتەری ئاڵۆزەو ئە ەر بارەسەر ئاو،" دەرکە
نەکرێت ڕەنگە بێتە هۆی باڵوبوونەوەی پەتاو نەخۆشی کوشندەو خراپتر بوونی باری 
ئابووری لە داهاتوودا. بەرپرسانی حکومەتی فیدراڵی و ناوخۆی کارێکی ئەوتۆیان نەکردووە 

  ١٤ۆشکەربوون بۆ دروست بوونی قەیرانەکە. لە بارەسەرکردنی ئەو هۆکارانەی ڕێخ
بەردەوام ڕووبەڕوی قەیرانی کەمی ئاو و پیسبوونی ەینگە دەبێتەوەو ئە ەر حکومەت وە 

هەڵنەستێ بە ددزینەوەی بارەسەرێکی  ونجاو درێژخایەن بۆ بارەسەرکردنی باروددخەکە 
 ١٩ ت دەکات.مەترسی  ەورەتر لەسەر دانیشتوانەکەی لە بەند ساڵی داهاتوودا دروس

ندانی هاوواڵتی بەسرە، كارمه 57هیومان ڕایتس دوچ بۆ ئەم مەبەستە باوپێکەونتی لە ەڵ 
 .تی ئاورتی  شتی و تایبهكه

                                                           

 66-66, ص..1111ختاب حكار الحانى , واخرون, جغرافيةالوطن العربى , بغداد ,  -17
 

 66-66م.س :ص.ختاب حكار الحانى ,  -16
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سەرباوەی سەرەکی ئاوی خواردنەوەی پارێز ای بەسرە ڕووباری شط العرب و سەرباوەی 
ماوەی بەندین  ئاوی ترە. هیومان ڕایتس دوچ بۆی دەرکەوت کە بەرپرسانی عێراقی بۆ

وە دەیەیە، بەوکاتەوەش کە عێراق لەەێر دەسەاڵتی کاتی دا یرکاری ئەمریکاو بەریتانیادا بوو، 
خراپ ڕێکخستنی سەرباوەکانی ئاو پشتگوێ خستن و ئەنجام نەدانی پردەەی تایبەتی لە ەڵ 

پردەەی ئاو نەبوونی یاسایی تایبەت بە پیسبوونی ەینگە دەرەنجامەکەی خراپ بوونی کوالێتی 
 ٠٢ ئاوی بووە لە پارێز اکەدا.

بەهۆی پیسبوونی ئاوی پارێز اکەو کەمی ئاوی خواردنەوە ئەوەش وایکرد کە ئەم خێزانانە 
  زیاتر ڕووبەڕوی مەترسی تووشبون بە نەخۆشی ببنەوە.

جعفر سباح، جووتیارێکی ابو خسیب کە شاردبکەیەکی هەەارنشینی باشووری ڕدەهەاڵتی 
  21ن ڕایتس دوبی ووتبەسرەیە، بە هیوما

دا هیچی  2217سااڵنی ڕابردوو لە سەدا پەنجای بەروبومەکەمم دەدوریەوە، بەاڵم لە ساڵی 
، ڕێژەی خوێ ئەوەندە لە ئاوەکەدا زدر بوو 2217بەروبومەکەمم بۆ نەمایەوە. لە ساڵی 

دەمرین.  دەمتوانی بە دەست خوێ لە ئاوەکەدا دەربهێنم. خۆم و منداڵەکانم خەریکە لە تونێتیدا
بوار حاڵەتی ەەهراوی بوون بەهۆی خواردنەوەی ئاوی پیسەوە لەناو خێزانەکەمدا هەبووە. 

کەمبوونەوەی ئاوی ڕووبارەکان بەهۆی  پارەم نیە بیانبەم بۆ نەخۆشخانە. لە کوێ پارە بێنم؟
ئەوەش بووەتە  وە لێدانی جۆ ەی ئاودێری زدر بۆ زەویە کشتوکاڵیەکان و کێڵگەکانی شەکر

    ٠٠ هۆی ئەوەی ئاوی ڕووبارەکە بۆ خواردنەوەو ئاودێری کشتوکاڵی  وونجاو نەبێت.
جگە لەمانەش، فەرمانگەکانی ئاو ئاوەڕدی بەسرە لەو جۆرە تەکنەلۆجیایە بێبەشن کە 
بەکاردەهێنرێ بۆ پااڵوتنی ئاوی دەریا ئەمەش کاریگەری کلۆرین و ماددە کیمیاویەکانی تر کە 

ککردنەوەی ئاو بەکاردەهێنرێن کەم دەکاتەوە. جگە لەوەش، زدرینەی بۆریەکانی تۆڕی بۆ پا
وی تێکەڵی ئاوی بەسرە شکاون و درزیان تێدایەو ئەوەش وادەکات ڕێژەیەک لە ئاوی ەێر زه

  23 ئاوی ناو بۆریەکان بێت و کاریگەری کلۆرینەکە کەم بکاتەوە.
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بوونی ئاوی خواردنەوەو ەینگەی شارەکەیان لە ەڵ ئەمانەشدا، بەرپرسان هۆکارەکانی پیس
پشتگوێ خستووە. پاش شیکاری وێنەی مانگە دەستکردەکان، هیومان ڕایتس دوچ بۆی 

و لە ناوەڕاستی بەسرەدا دوو حاڵەتی لیک کردنی نەوتی ڕەش  2217ئاشکرابوو کە لە ساڵی 
ەوە، ئەمە بووەتە کاریگەری هەبووە لەسەر ئاوی شط العرب و دوو بۆری ئاوی خواردن

  جگەلەوەی کە دوو بۆری تری نەوت ناوە ناوە پیسایی و پاشماوەیان کرددتە ناو ڕووبارەکە.
هەزار کەس سەردانی نەخۆشخانەیان کردووە بەهۆی  117، النی کەم لە 2217لە هاوینی 

خراپی کوالێتی ئاوی خواردنەوە. هێشتا بەرپرسان دەرنجامی لێکۆڵینەوە فەرمیەکانی 
  قەیرانە تەندروستیەکەیان بۆ ڕای  شتی ئاشکرا نەکردووە.هۆکارەکانی 

بریتی بوون لە ڤایردسەکانی پاراسایت و  2217هۆکارەکانی باڵوبوونەوەی پەتاکەی ساڵی 
نۆردڤایردس وبەکتریاو پاشماوەکانی ەەنگ و پیسی بۆریەکانی زێراب و زەویە کشتوکاڵیەکان 

ەزایانەی کە لەکاتی قەیرانەکەدا شیکاری ئاوی و ناوبە پیشەسازیەکان. بەپێی ووتەی ئەو شار
  24 بەسرەیان کردبوو، پیسی ئاوی خواردنەوە ڕەنگە هۆکاری باڵوبونەوەی پەتاکە بووبێت.

بوەتە هۆی ئەوەی ڕێژەی ئاوی پێویست نە اتە فەرمانگەکانی ئاو ئاوەڕد بۆ  کەم ئاوی
  .٠٠دانیشتوانی بەسرە

دانیشتوانی بەسرەیە لە دابینکردنی ئاوی خواردنەوەو هەموو ئەم شکستانە پێشێلکاری مافی 
پاک و خاوێنی و تەندروستی و مافی زانیاری و موڵک و زەوی کە لە یاسا دەوڵەتی و 

   .نێودەوڵوەتیەکاندا  رەنتی کراون
بەروبوومی کشتوکاڵ داهاتی سەرەکی ناوبە  وندنشینەکانی پارێز ای بەسرەیە. بەاڵم، 

زیانی زدری بە زەویە کشتوکاڵیەکان  ەیاندوەو بەشێوەیەکی  سوێری ئاوی ڕووبارەکان
  .بەرباو بەروبومی کشتوکاڵی کەمکرددتەوە

دەبێت حکومەت کاربکات بۆ دابینکردنی ئاوی خواردنەوە و ەینگەیەکی خاوێن بۆ هەمووان 
بەبێ جیاکاری و بەپێی ستاندەردی جیهانی، بەتایبەت بۆ ئەو کەسانەی کە پێویستی زدریان 

هەزار دانیشتووی پارێز ای بەسرە بۆری زێراب و ئاوی خواردنەوەیان  322یە. زیاتر لە هە
بۆ ڕانەکێشراوە ئەمەش هەندێکیانی نابارکردووە بە ڕێگەی نایاسایی ئاوی خواردنەوە 
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ڕابکێشن کە دەرەنجامەکەی بەفیڕدبوون و پیسبوونی ئاوی بۆریەکان و کەمبوونەوەی 
  ..2وەفشاری ئاوی ناو بۆریەکان بو

 بەغدا:-2
بەغداش یەکێکە لە پارێز ای  رینگەکانی عێراق کەوا بایەخێکی ستراتیژی هەیە،بەاڵم لە ەڵ 
ئەوەشدا دەبینین بەهۆی نەبارینی باران باروددخی ئەم پارێز ایەش توشی قەیرانی کەم ئاوی 

باران بۆتەوە ئەوەی جێگای بایەخدانە بەغدا یەکێکە لە پارێز ا  رنگەکان بەاڵم هەرکات 
نەباراێت لە بەرئەوەی دانیشتوانی زدرە وە دانیشتوانەکەی پێویستی بە ئاوە،بۆیە زدرجار 

 28توشی قەیرانی ئاو دەبێت
 پارێز ای سەالحەدین:-3

سەالحەدین یەکێکە لە پارێز ا  رنگەکانی عێراق لە ەڵ ئەوەشدا،دەبێت ڕەباوی ئەوە 
بکەین،کەوا نەبونی باران بارین بە هۆکاری سەرەکی دادەنرێت،بەاڵم بەهۆی ئەوەی باران 
نابارێت لە ەڵ ئەوەشدا ئاوی ەێر زەویش کەم بۆتەوە،هەروەها نەبونی هیچ بەنداوێک لە 

شێوەی زانستی جو رافی ئەمە وای کردوە بەردەوام ئەم پاریز ایەش پاریز ای سەالحەدین بە
 .توشی کەم ئاوی بێت 
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