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تی ناوين،    ،ل  ٪٦ڕۆژهه ن ک د يه. ڕ ١٪ی دانيشتوانی جيهان پ ژەی ئاوی خواردنهوەی ل
تی ناوين و باکووری ئهفهر . قاتووقڕی ئاو، لهم گۆی زەوينکترين ناوچهکانی وشقاقڕ و يقا له ڕۆژهه

شهی ناوخۆيی و دەرەکی  گهرم دەکات. بۆ بارودۆخی دژوار و ناخۆشی  دەڤهرەدا بهردەوام ههرا و ک
   هۆکار زۆرن لهوانه: ئاوی، کهم

ت ب ،٥٠ـ گۆڕانی ئاو و ههوا و بهرزبوونهوەی پلهی گهرما له هاوين دا تا پلهی  ی پار له کو ندە که سا ا
چهند  به هۆی گهرماوە کهوتوونهته سهر زەوی به مردوويی. ههندێ له زانستکاران ترسی ئهوەيان ههيه،

ی د ١٠ناوچهيهکی کهنداوی فارسی له کهمتر له  ي ،اهاتووداسا که  دا بژی.انکهس نهتوان  ت ن سا
کی ڕووی لهم ناوچهيه کردووە. له ئيسرائيل چهن ی بهردەواموشکبوونهوەسهردەمی  د جۆگه و ڕوبار

ه ٥لهبهرئهوەی  ،همالوالی ڕووباری ئهردەن وشکبوونئ ت دەبارێ له جاران و هه کهمتر باران سا تا ب
کی تری ئهم بارودۆخه، .دەکات باران بارين ڕوو له نهمان زيادبوونی ژمارەی دانيشتوانی  فاکت

ژەی  ک ڕوو له  ٪٢ناوچهکهيه به ڕ ت خه نه. ئهمهش زياتر به شارەکانهوە ديارە،که ههتا ب سا
کی تاقتينيوويهتی مليۆنهها ئاوی کان دەکات. ناوەندە تی خه ستاله بهم جۆرە  .نادر ئاو له زۆر شهڕ  دائ

تی ناوەڕاس راق ئامانجڕ دا، تو ههرای ڕۆژهه ڕێ. بهنداوەکانی سووريا و ع ی گرنگ دەگ کی ۆ
زی  .له مهيدانی شهڕدا را گرتنيانبۆ دەست بهسه ن،داعش بووگرنگی  شه و ههراکان تهقينهوەی  ه ک

ت ٣لهسهر ئهو  تانی در که ه،ڕووبارەی ڕۆژهه ن.سواله و ن و د دەقو ئهمهش وا دەکات  وە هه
بدات ئاودابهشکردن، /ریاشهڕی دابهشک يی .  نيل لهسهرهه ته مي قو  سرەوە.ناوەوەی ئهفريکاوە دەڕژ

( لهڕاستيدا سهرچاوەی ديجله و فورات له کوردستانه و  وا له تورکيا ،ديجله و فورات  سهرچاوەيان
هتی تورکيای  کی شهڕی کورد و دەو نووسهرانی ئهم بابهته نهيان ويستووە، ئاماژەی پ بدەن و باس

ـ و) ژينهوەيهکدا لهمهڕ کهمداگيرکهر بکهن  ک ئاويی له جيهان دا، . له تو  ،بانکی جيهانی هاته سهر بڕيار
کهوە کار بکهن، ت زياتر پ هتانی ناوچهکه دەب بهج  " زياتر بکهن. ئاو ئاسايشیتاوەکو"  دەو ئايا ئهمه ج

ت؟.   دەب

راق، سووريا   تورکيا تورکيا،ع

تانهی دراوتورکيا   ی باشوورجيا لهو و کی له ئاودا بهراورد به ی، يس ت همهندەو  . تورکيادەو
گهی  که بهرەو باشوور دەڕۆن، دەکات، ديجله و فورات وههردو بهربهستی ئاوی تهوراتی کی له ڕ تۆڕ

نانی به بيانووی  (گاپ ـ و)،هوەباشووری رۆژئاوای ئهنادۆ گهورەی بهنداوەوە له ەی سهرچاوبهدەسته
ت ری و راق د گل دەداتهوە.ئاو   و دەروبهريهوە وزە و ئامانجی ئاود ه گازندە و سووريا و ع ەيان سا



کانی واچکه چکه ئاو بۆ در بيهوێ ،دەکرێ تورکياگومان له هاواريانه له سياسهتی توندوڕەقی ئهنقهرە.  س
نان به گازندەيی  استهی دەکرێ ڕەتدەکاتهوە.ڕتانهی ئاهتۆم وئهنقهرە بهردەوام ئه بهر بداتهوە. بۆ کۆتاييه
کان. تی له ناوچهی  ،لهسهر ڕووباری ديجله Ilisuله ههنوکهدا بهنداوی  درواس خوارووی رۆژهه

کانی پشت حهوزە دەستتيان بهکارکردن، ٦کاربهدەستانی تورکيا سهرەتای مانگی ،ههرای ناوەتهوە باتمان
بههۆی کهمبوونهوەی  لهبهرئهوەی ههفتهيهک ئهم کارە ڕاگيرا، که پڕ بکهنهوە. دوای زەبهالحه بهنداوە

   .بهرز بۆوە ی بهغداناڕەزايی توند ئاوەوە، 

ته هۆکاری دا مشتومڕی لهسهرە، چونکه  ئيليسو، لهناوخۆی تورکياش رينی وەک دەب کی د شار
ڤ رينی کوردستانه ـ و)حهسهنک کی د ر ئاوەوە.بگوند و ناوچهی تريش  ٢٠٠نزيکهی و  (شار  بن بهژ

دەرانی ڕۆژئاوا، م مهسهلهکه بۆ . کشانهوەلهم پرۆژەيه   خۆيان ،لهم پرۆژە گهورە ملياردييهدا پارەپ به
ته  راق زۆر له پارە زياترە. ئهم و داويستی ی س لهسهر چوار  ٣/٤ع  و ئاوانههوەی لهئاوی خواردنپ

، بهدەست ن ی  ه ـ يانهسهرچاوسهر بهم تی. وەک ديجله و فوراتيش وەيهسنوورەکان پشتکه له د بهپ
تهوە. رەش ئاو دەگر راق تورکيا ل راقدووله ڕابوور قسهی ع شانی دا ع تر مليارد مه ٣٠ توانای ڕاک

جا ئاو ی ڕابووردودا به  وەزيری ئاو حسنوە ههبووە. له ديجله یس النجيب له سا
ه لهئهو بهريتانی وتووە. "Independent"ڕۆژنامهی  تهمليارد ئاو ب ١٦ئهگهر  ،ئهمڕۆدا خۆشحا

تهکهيهوە.    و

شهی کهم کی گرنگی بينی ئاوی  ک ی ڕۆ ڕاپهڕين دژ به سهرۆک  کات ، دا ٢٠١١له سووريادا له سا
دا، ک یدەيان ههزار کهس، خراپی له بهرووبوومچونکه زنجيرەيهک   بهشار ئهسهد سهری هه  له خه

ندەی تر  شار. هو چوون دانله گوندەوە دەرپهڕ کاريی ه کهڵ کردشکه ژمارەی زۆری ب وپ که . وان و ت
نراوە له  ینهتهوە يهکگرتووەکان ڕەخنه ،لهشهڕی ناوخۆدا بهردەوام ئاو بهمهبهست وەک چهک بهکاره

می ئهسهد گرت له رۆژئاوای  بوون،کرايهن ياخيبوونهکانهوە، کۆنترۆڵ لهال که یهانناوچئهو  ،ڕژ
اوەيهک خاپوور کرد. بۆم مرۆڤ مليۆن ٥٬٥باکووری ديمهشق بۆمباران کرد و سهرچاوەی ئاوی له 

وە ژيمهڕلهاليهن  بگرنهوە،که هانناوچئاوی ئهو  ،يوەکانيش لهوە سڵ ناکهنهوەڕههروەها ڕاپه وە بهڕ
ن ت زيانی زۆری پ گهيشتووە.دەبر رخانی و شانهوە ژ ی کهناڵ و داموودەزگا . بههۆی ئهم ههرا و ک
که نا پهمپی  ن کشکاون و سا نان ت    بکهنهوە. چاک بۆرييهکان تواننئاودەره

  ميسر/ سوودان/ ئهسيۆپيا

هتهکهیکم له باشوور١٥٠٠رۆژەيهکی زەبهالح دەوری پ تی ميسی دەو ژيانيان  ترسی ر، وای کردووە و
ت. دروس ال هدا گهورە بهنداوی لهدايکبوونهوەی ئيسيۆبيا تهواو بکات. پيۆسئيت ب يا دەيهوێ لهم سا

ته هۆی ،مليارد دۆالر لهسهر ڕووباری نيلی شين ٥پرۆژەيهک بههای  زەی ههمی ورئهوەی به که دەب
تانی ئهفهريقا دووقات بکا  ، لهم بهنداوە ئهفريقاييهدا بهستووەبه ئاوی نيل  یپشتزياتر  ٩٥٪  ميسر ت.و

تهوە. نيوەی زياتری ئاوی مهرگی خۆیمهترسی لهسهر  ت که لهسودان دەبين  ميسر له نيلی شينهوە د
تی  کهڵ به يهک دەبنهوە. هۆکاری ههراکه ئهوەيه ئيسيۆبيا گهرەک  بهزووترين کاتلهگهڵ نيلی سپيدا ت

رايی  حکومهتی ئهديس ئهبابا،دەيهوێ زۆر .پڕ بکاتهوەبهنداوی ئاوەکان   پرۆژەکه بخاته کارەوە، به خ
ی توانا  نانی سهرچاوەی وزە بکاتتاوەکو بهپ دەدات ئهم پرۆسهيه ميسر .دەست به بهرههمه ژە  ههو در

ش ت و . ئهگهربک ته هۆیی ئاووبهندا رۆژەيهی ئيسيۆبياپئهم  ب له  ٢٪تهنها کهمبوونهوەی  ەکه، ب
ز و  ،کاتبشک هزار هيکتار زەوی کشتوکاڵ وه ٨٠٫٠٠٠دەتوان  ،ئاوی ميسر ئهمهش ههڕەشهئام

  ترسناکه.



هتی سودانی درواس له اليهکی  ی خۆی بۆ ڕاڕەوی پيا،وی ئهسيترەوە دەو  بهنداوە ئهم پرۆژەيه خۆشحا
وە سوودان دەيهوێ ت. لهسهرو ئهمانهشهبالفاوی ڕووباری نيل بهربهست دە هوەکه به هۆي ،دەربڕی

شهيهکی سهربازی دئهلهتريکی زيا ەی ئيسيۆپيا لهسهرچاوەی وزە ئاوييهکان بکرێ. تهنانهت ئهگهری ک
وان ميسرو ئيسيۆبيا کی لوتکهدا له د. له ديدەرکهوتهر پرۆژەی بهنداوەکه لهس ۆيدالهکاتی خ ،له ن ار

بهفهرمی چوونه  ,عبدالفتاح سيسی و سهرۆک وەزيرانی ئيسيۆبيا ئابی ئهحمهد ,ئهمساڵ دا ٦مانگی 
تهوە.وە گرژييهکان لهسهر ئهم پرۆژە بهندا مبه وە.شهڕەکه ش چهند حهفتهيهک سهرەک  نابڕ پ

کی نهناسراوەوە به گوولهيهک  ،Simegnew Bekeleئهندازيارانی ئهم بهنداوە،  له اليهن کهس
 .کوژرا

  

  زا/ ئيسرائيلزغه

ته ناو ئاوەوە غهززا الی شاریک له  شی به تهندروستی و له خراپترين دۆخ دا تهنانهت به  ،بچ سهرک
بۆ کهناری ههمان شت  ناوەڕاست  پيس و ژاراويکراوە.لهوێ دەريای سپی  ژيانی خۆيشی دەکات.

هکانيان  وا باشترە دايک و باوککه  ،دەرياچهکه ن مندا کی تردا ئهگهری  لهوێ يارینهه بکهن. له بار
مهزەندە دەکرێ  ئهمهش شتی سهير و چاوەڕوان نهکراو نييه. لهو ناوە ههيه. درم /تووشبوون به نهخۆشی

جا ١٠٠٫٠٠٠،ڕۆژانه  کاو ب   له ئاوەڕۆ مهتر س ته و چ ته ياخود ناو دەرياوەڕەنگه ڕژ  ڕوون نييه بچ
ر زەوييهوە کی زۆر بۆ داني ـ ژ ئهمه تاکه مهترسی نييه.که  توان دروست دەکات.شپيسی و بۆگهنی ئاو

ت به ر زەوی بهردەست له ڕئاوی ناياب پهيوەندی ههب وەيه ئاوی ژ تی وووهوە. بهم ش  ی جۆر
ناوچهکانی کهنار و ر ستوانی ئيسرائيل و ميشبهش ناکات. بۆئهوەی ژمارەی زيادی داني  ييهوەچهندايهت

ی بيروڕایشمليۆنه م ٢که ژمارەيان نزيکهی دەريای چڕ بهدانيشتوان، شارەزايان و  وريان بخوات. بهپ
 پيس و ژەهراوی بووە.  نهگونجاوە. مرۆڤ گونجاو نييه/بۆ بهکاربردنی  بهلوعه، ئاوی ٩٥٪ پسپۆڕان

نو فراوان کخراوی تهندروستی جيهانی بۆ نيترات و کلۆريدا به چڕیسنووری بههای ڕ ندر دەپهڕ  .ی ت
   ئهمهش چهندين هۆکاری ههيه:

کاو ،خۆڵ و خاشاک ، پهين ئاوی پيسو ڕوون نهکراوەتهوە،  هيچ ديار نييه بۆ نموونه، دەرمانی  و و چ
شتنی جڕوجانهوەر دەچنه  ئاوی خواردنهوەـ وتن  ری بهالم دامودەزگا و ئام نهه نييه.  پاککهرەوە وپا

ی ڕابووردوودا،  ١٠له  جهنگ  ٣ رخانه ناتهواوەی ههيه و گورزی کوسا  هدايبهردەستلهشندەی لهو ژ



کی گهورەيه، نه چهندين مليۆن داوە. کهم ئاوی کارەسات جا ئاو فهراههم دەکات و  ئيسرائيل سا مهتر س
شتا ههر بهش ناکات. ر له ه ويسته ئاوی سو تهوە پاک کهیخوپ و دامودەزگای ئهم کارەش  بکر

چووە ت يهکی/زۆرگرانه و ت لهو کهنار دەريايه  ،رەبای چڕ و کهرەسهی بيناکردنکا ،خهرجی زۆری دەو
،شورحکومهتی ئ ەحمهت چنگ دەکهون.ززۆر لهو  وودی خراپس ستدارانی حهمادەسه هليم دەترس

ل بۆ نموونه ڕەوانهکردنانه بۆ ئامانجی خۆيان وەرگرن، گای دروستکردنی تون رش بردنهوەله ڕ  .ی ه
کیکهمبهردەوام  سهرباری ئهمانهش گر ر زەوی لهناوچهکهدا  بوونهوەی بارانيش ڕ ترە،که ئاوی ژ

دا ،ئهو ئاوەی ههيه لهمانهش زياتر زياد بکات. ن دەکرێ و  نه هيچب گو ک تا ئاوی دەريا دزە  شت
ی سهرسوڕمان نييه،شپا دەکاته ناو  بهنداوەکانی که نهتهوە يهکگرتووەکان و بانکی  هکهوتکردنهوە. ج
ی ئايندەدا جيهانی هۆشداريی دە گرفتارييهی ئهو  ست نادات بۆ ژيان.دەدەن،کهرتی غهززا له دوو سا
کاوشی يئيسرائيل غهززا له ههنووکهدا، گای یگرتۆتهوە. ئاوەڕۆی پيسی و چ دەريای  کهناری دەريا،له ڕ

ههوە بهرەو ڕتسناوەڕا مرۆ ههوڵ دەدات بۆ نموونه  لهبهردەم ئهمهدا .تی جولهکه کهوتۆته ڕێووی دەو
زێ. دەرئهنجام دابينکردنی ئاوی خواردنهوە گای بهربهستهوە خۆی بپار تی، له ڕ کی  بۆ هاو ن شو

که له سهرەکی و بهرايی زۆری  دەستکهوت و قازانجیئيسرائيل  .بنهماکانی ئاسايش داگيرکردووە و بهش
نن، وا : ههيه ت ،کاريگهرانه ئاو بهکاربه شارەزايی زانياريی و  بوونی سوپاس  بۆئهگهر کارەکه ئهوە ب

ه له ئيسرائيل لهبهردەستدايه که تهکنيکيی زۆر، Knowhows یو ئهزموون که  وئيسرائيل دەيان سا يهک
هته پ تهوە،  . بههاوکاریشکهوتووەکانله دەو کی زۆری شدەتوانرێ بهئهو ئاوەی له خوێ پاک دەکر

داويستييهکان فهراههم بکرێ م نهک له بواری ک ،پ ری دەستگال  توکاڵ دا.شبه لهم  و ئام
زی  پهالمار کی بهه هتی جولهکه هه يهلهبهرئهوەەکانه. دارچهشنهش،وەک  ئامانج روەها پشت به دەو

.شسهرچاوە سرو رن لهم بوارەدا.ووباری ئهردەن و جليل ڕۆڕ تييهکان دەبهست گومان  کی گهورە دەگ ب
 بووە.بچووک بچووک دروست  یگهدووروشک دەکات.  بههۆی کهم بارانييهوە دەرياچهکهش ئاوی کهمه

تی شکردن لهگهڵئهردەنهوە بهردەوام شهڕی دابهڕووباری له ههموو اليهکی  شانشينی  ئهردەن ههيه.  و
ته ههرە ههژا که له و ب  که ،ەخنه له ئيسرائيل دەگرێرەکانی دنيا لهئاودا و بهردەوام ڕئهردەن يهک

 شهرمانه خزمهتی خۆی دەکات لهسهر حسابی ئهردەن.

 

  



ران   ئ

دا نهڕوا، ان که ئاوي ەکانووبارڕ گهيهک پ کی لهبهرئهوەی  له  کات،که کهس داوای نه ،ک بيابان
نی ر زەوی  دەچ ئاوی بهردە ياوييه. زەويوزاری وشکبووی دوورە ژ دەست کهدەست نادەن بۆ  خو

بوونشني درێ ـ کهمئاوی تهج ران ڕوون و ئا و بههۆی تۆڕنادوە/ڕەشهبای توندەوە،ڕادەما شکرايه و له ئ
ت دا ههستی پ دەکرێ و  بهرچاو هۆکاری  ورەی ههيه.زيان و کاريگهريی گه . ئهمهشەتهواوی و

کو ئهو مرۆڤهی  که سهرچاوە  ،هيزۆربهی کات سروشت بهرپرسيار ني و تهنگژەکه ههمهاليهنه به
ويستهکان له بهکاربردنی سهرچاوە سرووشتيهکان وە دەبات  پ تهبهڕ له دانيشتوانهکهی  که  ،. ئهم و

يهوە. مليۆن زۆر دوورە  له بارودۆخی ئۆکۆلۆگي ٨٠قات زيادی کردووە بۆ  ٢ ژمارەکهی ١٩٧٩شۆڕشی 
رەوە ڕ ران ،وونهلهگهڵ ئهمهدا مهسهلهکه ل که ئ ن  .نبهدەست وشکبوونهوەی بهردەوامهوە دەنا سا

ت نزيکهی  .پله بهرزتر بۆتهوە ٢پلهی گهرما بهنزيکهی و ان نابارێ بار ئاوی  ٥٠٪بهم بارودۆخه و
وەدەکهن.  لهبری ئهوەی دەست بهئاوەوە بگربهلهدەست داوە.  سهر ڕووی زەوی   ن، ئيسرافی پ

ناوەندی شارە له ئهمڕۆدا، له رانييهکان ئ ٧٠٪شارانهيه که بهردەوام گهورە دەبن.  ئهو ئهمه بهتايبهت بۆ
شکهوتووەکان دا دەژين نهپ دەچ  تينوويتييان بهری پ . لهبه گيری. وا پ گاکان ئهوەی دامودەسترو نهشک

داويستييهکان دابين بکهن، خهن ناتوان نن،واته بير ل دەدەنکی خۆيپ  ئاوی شبهمه . کهان ئاو دەرد
رزەوی تهوە. کشتوکاڵ  تکراوپاشهکهو ژ گه و  ٩٠٪هيچ سوودی نهماوە بهتهواوی بهتاڵ دەب ئاو بۆ ک

ت،جباخهک هت ەکانوتياران بهکارد نان ب مۆ دا دەستيان به ئاودەره نی ديکه له . دەگات نو بير ل شو
ويسته ئهوە نييه بوونيان بۆ  سهرلهترسيان دەيان ههزار کهس  دايبخهن، يهکانيتوکاشک  کارخانه. پ

داوە، بهزموههرا ماوەی دواييهدا دووبارە لهم  .دروست بووە ک توڕەن له پرسی گهندە سهری هه  یخه
تهکان ئاويان گازندەيی دەکهن، و  نن بۆ کاروباری د ههيه و دەریخاوەن زەويوزارە گهورە بهدەسه

وەبردن و سهرنهکهوتنی  خۆيان و هيچ بۆ هاوالتی ئاسايی نامينيتهوە. تی شک خراپ بهڕ توکاڵ و ئهق
که حکومهتی سهرقاڵ کردووە.  ،خزمهتی خۆکردن لهدژی کهمئاوی  انی شهڕیسهرۆک حسن رۆحدەم

نا بهت ئهم گرفتارييه نکردۆته شا کاری خۆی و به دروشمی کهمکردنهوەی ئاوبهکاره هاوکات . هه
نی توند دەگرران ههيه: سزاکانی ئهمهريکا. بهرامبهر بهمه  ئهۆکاری سياسی  وشو بۆ   تهبهرڕ

داويس ت لهناوخۆی و يهکانیتيدابينکردنی پ نرێ خودی خۆی. خۆراکی وەک گهنم دەب ت بهرههم به
هی جوتياران  هت دانهو ک بکڕێئهمهش پهيوەسته بهوەی دەو سهرووی نرخی بازاڕی که له ،بهنرخ

ت.جيهانييهوە  ويست  دەکات زياتروا له جوتيار  ئهمهش ب تهنگژەکه  ئهوە .بهئاوەوە بگرێ  تسدەله پ
ستهکان ههتا بئالۆزتر دەکات هکه،  پرۆت ڕاگهيهندراوی وونی . ئهمهش کتومت ئامانجی ڕدەبن ترت که

ن ران دابدات،ت چۆک به ئدەيهو سزاکانی ئهمهريکايه. واشينتۆن  ه بۆئهوەی مهالکان ناچار بکات ب
زی گفتوگۆ. زارييه ئهو وەڕسيی  سهر م د ترامپی وەک و ب ی له ئاکامی کهم ئاوييهوە دێ، دۆنا

م  داناوەـ ئهو نهيارەکهی الواز دەکات.  هوانی ڕژ   دژەپا

  ٢٢/٩/٢٠١٨ڕۆژنامهی تاگه شپيگلی رۆژی    سهرچاوە:

 https://www.tagesspiegel.de%٢Fpolitik%٢Fwasserknappheit-warum-die-wassernot-im-
nahen-osten-zu-konflikten-fuehrt%٢F٢٣٠٩٧٣٠٠.html  

  



  

  

  


