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ئەمرۆ لە سەرانسەری جیهان پاشماوەی شارەکان 
گەورەترین کێشەن کە دوچاری پسپۆڕانی بواری 
ژینگە دەبێتەوە، پاشماوەی ماڵ و چێشتخانە 
لەڕێی  کە  پیشەسازییەکان  ناوچە  و  ئوتێل  و 
بۆریە زەمینیەکانەوە دەبرێنە دەرەوەی شارو 
ئاویەکانەوە  سەرچاوە  ناو  دەکرێنە  لەوێوە 
سەر  بۆ  دادەنرێن  سەرەکی  مەترسییەکی  بە 

سەرچاوە ئاوییەکان.
ئامارە جیهانیەکان ئەوە دەردەخەن کە رێژەی 
بەکارهێنانی ئاو گەشتۆتە بڕێکی زۆر، کە هەر 
تاکە و رۆژانە نزیکەی ٥٠٠ لیتر ئاو بەکاردێنێت 
کە دواتر زۆرینەی ئەم ئاوە دەبێتە پاشەڕۆو 
رووبارو  بۆ  دواتر  ئاوەڕۆکانەوەو  ناو  دەچێتە 
سەرچاوە ئاوییەکانی تر بە بێ هیچ چارەسەرو 

پااڵوتنێک.
هۆکارەکانی  ژینگەو  ب��واری  لە  ش��ارەزای��ەک 
پیسبونی ژینگە لە عێراق باس لەوە دەکات کە 
وەرگیراون  دیجلە  رووباری  لە  پێوانانەی  ئەو 
ئ��اوەڕۆک��ان��ی  ک��ە  شوێنانەی  ئ��ەو  ن��زی��ک  ل��ە 
ل��ەس��ەرە ئ��ەوە دەردەخ���ەن کە رێ��ژەی زینک 
وە  رێ��گ��ەپ��ێ��دراوە،  ئاستی  ئ���ەوەن���دەی  س��ێ 
ملیگرام/  ٠،٧ بۆ  بەرزبۆتەوە  ئاسنیش  رێژەی 

لە  ملیگرام/لیتر   ٠،٨ بۆ  رێ��ژەی مس  وە  لیتر 
 ٠،٥ لە  بریتیە  رێگەپێدراو  رێ��ژەی  کاتێکدا 
ئەم  ب��ەرزب��وون��ەوەی  هۆکاری  ملیگرام/لیتر. 
پاشەڕۆیانەی  ئەو  بۆ  دەگەڕێتەوە  رێژەیەش 
سەرچاوە  ناو  دەکرێنە  ئاوەڕۆکانەوە  رێی  لە 
ئاماژەشی بەوەدا  لێکۆڵەرەوەکە  ئاوییەکانەوە. 
کە الوزی و ناڕێکی بۆری و ئاوەڕۆکان هەندێک 
ئاوی  بەمەش  تێکشکانیان  هۆی  دەبێتە  جار 
کە  دەبێت  تیکەڵ  خواردنەوە  ئاوی  و  زێ��راب 
دانیشتوانی  کە  مەترسیدارە  زۆر  دیاردەیەکی 

خواروی عێراق بەردەوام پێوەی دەناڵێنن.
ل��ەگ��ەڵ ئ��ەم��ەش��دا الی��ەن��ە ب��ەرپ��رس��ەک��ان 

بۆ  ه��ەوڵ��دان  لە  دەبینن  زۆر  ئاستەنگیەکی 
چارەسەرکردنی ئەم کێشانە بەهۆی زۆریی و 
ناڕێکی تۆری ئاوەڕۆکانەوە کە بەر لە سااڵنێکی 
زۆر بونیاد نراوە، هەروەها نەگونجاندنی باری 

ئابووری واڵت بۆ نۆژەنکردنەوەی تۆڕەکان.
زۆر بوونی دانیشتوان و فراوانبوونی پانتیایی 
لە  ئاوەڕۆکان  کۆنترۆڵکردنی  نیشتەجێبوون 
دەردەکات.  بوارە  ئەو  بەرپرسانی  دەستی  ژێر 
لەالیەکی ترەوە ئەم فراوانبوونە لەسەر حسابی 
ناوشارەکان  و  دەکرێت  سەوزاییەکان  رووبەرە 

رووتەنراوە لە هەموو سەوزاییەک.
زۆربەی ئاوەڕۆی شارەکان بە بۆری کۆنکرێتی 
چ��ووەو  ب��ەس��ەردا  زۆری  سااڵنێکی  کە  ک��راوە 
ئێستادا  ل��ە  ب��ون��ەت��ەوە،  تێکشکان  دوچ���اری 
ئ��اوەڕۆک��ان  هەرێم  شارەکانی  لە  دەبینرێت 
رژانی  کێشەی  هێشتا  بەاڵم  دەکرێنەوە،  تازە 
ئاوییەکان  سەرچاوە  ناو  بۆ  ئاوەڕۆیانە  ئەم 

چارەسەر نەکراوە.
رێکخراوی  ل��ە  ئ��او  پ��ارێ��زەری  موسا  نەبیل 
سروشتی عێراق بە   وت «له  هه موو دونیا 
ئاو و ئاوه ڕۆ ده کرێته  ناو رووباره کانه وه،  به اڵم 
پێش ئه وه ى ئه م کاره  بکرێت ئاوی زێرابه کان 
تایبه ته وه   فلته رى  له ڕێی  ده کرێن  چاره سه ر 
چ  هه یه   زۆری  زیانێکی  زێ��راب  ئاوى  چونکه  
له ڕووی پیسکردنى ئاوه کانه وه و چ له ڕووی زیان 
گه یاندن به  زینده وه رانى ناو ئاوه کان له  رووه ک 
نه ک  گ��ه وره ن  زۆر  کاره ساته کان  وه   ماسی،  و 
ته نها له  سلێمانى به ڵکو له  زۆربه ى ناوچه کان 

مه ترسی بۆ سه ر سه رچاوه  ئاوییه کان هه یه »
ب��اران��او جیا  ئ���اوى  «ل���ه واڵت���ان  وت��ى  نه بیل 
و  بکرێت  ریسایکڵ  ئ���ه وه ى  ب��ۆ  ده ک��رێ��ت��ه وه  
دووباره  به کاربهێنرێته وه،  به اڵم له  کوردستان 
و عێراق ئاوى باراناو تێکه ڵ به  ئاوى زێرابه کان 

ده بێت و به فیڕۆ ده چێت«.

ناوبراو ئاماژه شی به وه دا که  ته نها له  سلێمانى  
نزیکه ى 1٠ بۆکسی ئاوه ڕۆ هه یه  که  هه موویان 
ده چنه وه  سه ر سه رچاوه  ئاوییه کان که  ده گه نه  
به و  سیروان,  زێی  سه ر  بۆ  له وێوه   تانجه ڕۆو 
هۆیه شه وه  سااڵنه  تێبینی ده کرێت بڕێکی زۆر 
له  ماسی ده مرن له  کۆتایی مانگى ته مووزدا که  
پیسبوونى  دیارده یه ش  ئه م  سه ره کی  هۆکاری 
بڕی  که مبوونى  ه��ۆی  ده بێته   که   ئاوه یه که  

ئۆکسجین له  ئاوه که دا«
ئ��او و پ��اش��ەڕۆی م��اڵ��ەک��ان، یەکێک  ل��ە  جگە 
ل��ە م��ەت��رس��ی��دارت��ری��ن ئ���ەو پ��اش��ەڕۆی��ان��ەی 
ک��ە ل��ە رێ���ی ئ���اوەڕۆک���ان���ەوە دەک��رێ��ن��ە ن��او 
پاشماوەی  لە  بریتیە  ئاوییەکانەوە  سەرچاوە 
بە  نەخۆشخانەکان  چونکە  نەخۆشخانەکان، 

بۆ  ژینگەییەکان  پێوەرە  گوێدانە  هیج  بێ 
لەناوبردنی پاشماوەکانیان  زۆر بە ئاسانی وەک 
هەموو زبڵەکانی تر دەبرێنە کەنار شارەکان و 
برێکی زۆریشیان لە رێی ئاوەڕۆکانەوە دەکرێنە 

ناو سەرچاوە ئاوییەکانەوە.
ب��ەپ��ێ��ی وت����ەی ش���ارەزای���ەک���ی ئ���ەم ب���وارە 
ه��ەرچ��ەن��دە  نەخۆشخانەکان  «پ��اش��م��اوەی 
کەمیش بێت کاریگەری زۆر خراپی هەیە بۆ 
پاشەڕۆی  نەخۆشی،  جۆرەها  باڵوبوونەوەی 
جۆراو  ڤایرۆسی  بەکتریاو  نەخۆشخانەکان 
تێدایە.  جۆری نەخۆشیەکانی هەناو و کرمی 
بەهۆی  دەبێت  پیس  بەشانە  ئ��ەم  ئ���اوەڕۆی 
دەرمانە کیماییەکان  و  پاشەڕۆی نەخۆشەکان 
و ئەو کەرەستانەی بۆ پاکژکردنەوەی نەخۆش 

بەکاردەهێنرێت،  جێگاکانیان  کەرەستەو  و 
پاشماوەی تاقیگەکان دەکرێتە ناو ئاوەڕۆکانەوە 

بەبێ هیچ چارەسەرو پااڵوتنێک بۆیان.«
هەوڵی  ک��ات  زووت��ری��ن  بە  دەبێت  هەربۆیە 
بۆ  بدرێت  گونجاو  چارەسەرێکی  دۆزینەوەی 
ئەم کێشەیەو هانی رێکخراوە نێودەوڵەتیەکان 
پ��رۆژەک��ان��ی  پشتگیریکردنی  ب��ۆ  ب��درێ��ت 
ن��ۆژەن��ک��ردن��ەوەی ئ��اوەڕۆک��ان. ل��ه م ب��اره ی��ه وه  
و  حکومه ت  ته نها  «نه ک  ده ڵێت  موسا  نه بیل 
و  خه ڵک  ده بێ  به ڵکو  تایبه ته کان،  رێکخراوه  
کارکردن  بۆ  هۆشیاربکرێنه وه   دانیشتوانیش 
ئه مه ش  دی��ارده ی��ه .  ئ��ه م  نه هێشتنى  له سه ر 
ئێمه   هه وڵه کانى  به اڵم  ده وێ��ت،  زۆر  کاتێکی 

به رده وامه ». 

گه یشتنه   ئه وروپا  له   ته کنیکی  ئه ندازیارانى 
بۆ  گ���ه وره   ق��ه ب��اره   تۆربینی  ب��ون��دی��ادن��ان��ى 
به رهه مهێنانى زۆرترین وزه ، که  تیره ى باڵه کانى 

یه کسانه  به  درێژی گۆڕه پانێکی دووگۆڵی.
ئه وه یه   ژیان  شێوازه کانى  نوێترین  له   یه کێک 
ب��ه  ب��چ��ووک��ى ب��ژی��ت، خ��ان��ووی��ه ک��ى ب��چ��ووک، 
ک��ه م��ک��ردن��ه وه ى  ب��ۆ  ب��چ��ووک  ئۆتومبیلێکی 
له   رێگه گرتن  ل��ه ه��ه واداو   CO2 دروستبونى 

دروستکردنى  ل��ه   ب��ه اڵم  زه وى.  گه رمبوونى 
تۆربیندا ئه مه  پێچه وانه  ده بێته وه ، تا ئامێره که  

گه وره تر بێت ئه وا سوودى زیاتره .
ده ستیان  ئه وروپیه کان  واڵت��ه   ٨٠وه   له سااڵنى 
وه ک  هه وایی  تۆربینی  به به کارهێنانى  کردووه  
هه ونگاوێک بۆ پاراستنی ژینگه و که مکردنه وه ى 
ئه ندازیاران  کاته وه   له و  له هه وادا،   CO2 بڕی 
گه وره کردنى  بۆ  ب��وون  ب��ه رده وام��دا  له هه وڵی 

ئه م  وزه ی��ی  به رهه مهێنانى  ت��وان��اى  ق��ه ب��اره و 
بێت  گ��ه وره ت��ر  ق��ه ب��اره   تا  چونکه   ئامێرانه ، 
به   وه   به رهه مده هێنرێ.  زیاتر  وزه ى  ئ��ه وا 
ئه م  بونیادنانى  پسپۆرانی  کات  تێپه ڕبوونى 
جۆره  ئامێرانه  شاره زاییه کى باشتریان په یا کرد 

له  دروستکردنى تۆربینی هه واییدا. 
ل��ێ��ک��ۆڵ��ه ره وه ک��ان س���ه ری���ان س���وڕم���اوه  ل��ه و 
کاریگه ریانه ى که  به کارهێنانى تۆڕبینی هه وایی 
ژینگه ییه کانه وه   چاکسازییه   له ڕووی  هه یه تى 
که مکردنه وه ى  له    %14 رێ��ژه ى  گه شتۆته   که  

گه رمبونى جیهان. 
به رهه مهێنانى  بۆ  به کارده هێنرێ  ئامێره   ئه م 
وزه ى کاره با له ڕێی به کارهێنانى هه واوه و به بێ 
ئێستادا  له    ،CO2 له   دروستکردنى هیچ بڕێک 
ته کنۆ لۆجیایه   ج��ۆره   ئ��ه م  واڵت   ٨3 نزیکه ى 
کاره با.  وزه ى  به ده سهێنانى  بۆ  به کارده هێنن 
تواناى  بچووک  تۆربینی  هه شتاکاندا  ساڵى  له  
هه بوو،  ک��اره ب��ای  کیلۆوات   ٥٠ به رهه مهێنانى 
ئێستادا  ل��ه   گ��ه وران��ه ى  تۆربینه   ئ��ه و  ب���ه اڵم 
ک��اره ب��ا  ک��ل��ۆوات   3٠٠٠ ب��ڕی  ب��ه ک��ارده ه��ێ��ن��رێ��ن 
تۆربینی  به کارهێنانى  هه ربۆیه   دێنن،  به ده س 
پاراستنی  بۆ  زیاتره   بایه خی  گ��ه وره   قه باره  
ژماره یه کی  گ��ه وره و  ق��ه ب��اره ى  چونکه   ژینگه  
که م وزه یه کی زیاتر ده ده ن به  ده سته وه  له چاو 

تۆربینه  قه باره  بچووکه کان.
قه باره و  ئامێره دا  ئه م  له به رده م  کێشه   ته نها 
ئه ندازیارانی  ئێستادا  له   که   قورساییه که یه تی، 
دۆزینه وه ى  هه وڵی  له   ب��ه رده وام  ته کنۆ لۆجیا 
له پێناو  هه وایی  تۆربینی  بۆ  نوێن  دیزانێکی 

چاره سه رکردنى ئه م کێشه یه .

لێی  به کاربهێنه و  خ��ۆڵ  تایبه تی  سه تڵی   .1
گه رێ با کارمه ندانى تایبه ت کۆی بکه نه وه و له  
شوێنی تایبه تدا فرێی بده ن، به  هیچ شێوه یه ک 

خۆڵ و خاشاک فڕێ مه ده ره  شوێنی تره وه .
2. تا ده توانیت هه وڵی دووباره  به کارهێنانه وه ى 
ئه و که ره ستانه  بده  که  که ڵکی به کارهێنانیان 
که   که سانێک  بیبه خشه ره   ی��اخ��ود  م���اوه و 

پێویستیان پێیه تى له برى فڕێدانى.
3. پ��ارێ��زگ��ارى ئ���او ب��ک��ه و م����اوه ى ج��ارێ��ک 
به لۆعه ى ئاوى ماڵه که ت نوێ بکه ره وه و رێ له  

دڵۆپه کردنى ئاو بگره .
4. وزه  بپارێزه  له  رێی به کارهێنانى ئه و ئامێره  

کاره باییانه ى که  هاوڕێی ژینگه ن، گڵۆپی زیاد 
دامه گیرسێنه و له کاتى چوونه  ده ره وه  له  هه ر 

ژوورێک گڵۆپه کان پاش خۆت بکوژێنه وه .
له بری  بده   پاسکیل  به کارهێنانى  هه وڵی   .٥
گواستنه وه   ئامێره کانى  چونکه   ئۆتومبێل، 
ی��ه ک��ێ��ک��ه  ل��ه  س��ه ره ک��ی��ت��ری��ن ه��ۆک��اره ک��ان��ى 

پیسبوونى ژینگه .
6. بیر له  به کارهێنانه وه ى ئاوى باران بکه  بۆ 

هه ندێ کارى باخدارى یاخود ده ره وه ى ماڵ
به کارهێنانى  ک��ه م��ک��ردن��ه وه ى  ه��ه وڵ��ی   .٧
سه رچاوه  سروشتیه کانى زه وى بده و به فیڕۆی 

مه ده . 

سەرچاوە ئاوییەکان لە ژێر مەترسی ئاوەڕۆکاندا

7 رێگه  بۆ پاراستنی ژینگه که تتۆربینی هه وایی، گه وره تر واته  باشتر
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