زخم جانکاه پیکور و بولدوزر بر تن ۰۶
میلیون سالۀ چهمهو بڵی (چشمه بل)

ريستاییان؛ ديستان راستیه ي َمیطگی محیط زیست

امید حسین زاده

کورش امینینودشه
چشوِ تل (چِهٍِ تلٖ) تِ ّوراُ چشوِّإ پالٌگاى ،تِلٍَکساى در رٍستإ
دَُٗزًاٍ ٍ زُلن در رٍستإ احوذ آتاد َّراهاى کردستاى عراق از
تسرگترٗي چشوِّإ طث٘عٖ َّراهاى تِ شوار هٖرًٍذ .چشوِ تل (چٔهٍٔ
تلٖ) در هحلٖ تِ ّو٘ي ًام (پاٗ٘ي دست درُ رٍستإ ًاٍ تِ ًام “دُرٗثِر”)
لرار دارد .اٗي چشوِ در سال  ۸۸۱۱از سَٕ سازهاى ه٘راث فرٌّگٖ تِ
عٌَاى «اثر طث٘عٖ هلٖ» اعالم شذُ است.
اها ٍا اسفا کِ اکٌَى عول٘ات ساخت سذ هخسًٖ ترلآتٖ دارٗاى تر رٍٕ
رٍدخاًِ س٘رٍاى در تٌگِ زلتِ در هٌتْٖ الِ٘ جٌَتٖ درٓ شْر ًَدشِ از
حذٍد سال  ۸۸۱۱آغاز شذُ است .تٌا تِ گسارش دست اًذرکاراى ٍ
ّواًطَرٕ کِ در طرح تَجْٖ٘ آى آهذُ استّ ،ذف از ساخت چٌ٘ي
سذٕ جوع آٍرٕ آب رٍدخاًِ س٘رٍاى تِ هٌظَر استفادُ از اًرشٕ ترلاتٖ،
اًتمال آب تِ حَزُّإ آترٗس هجاٍر از جولِ تِ دشتْإ ًَاحٖ گرم س٘رٕ
زّاب از طرٗك تًَل ّ٘رٍٕ (ًرس٘ذُ تِ شْر ًَسَد) تِ هٌظَر استفادُ
کشاٍرزٕ در حَزُّإ آترٗس رٍدخاًِّإ اٗي هٌاطك ٍ … عٌَاى شذُ
است .اٗي در حال٘ست کِ تر اساض هطالعات صَرت گرفتِ تَسط هشاٍراى
طرح ٍ ،اعتراض ّإ فعال٘ي زٗست هح٘طٖ ساخت اٗي سذ هٖتَاًذ تِ
گًَِإ صَرت گ٘رد کِ چشوِ تل کِ از ارزشّإ زٗست هح٘طٖ ت٘شوار
ٍ تِ ٍٗصُ ارزش ّإ فرٌّگٖ ترخَردار است آس٘ة ًثٌ٘ذ ،اها هجرٕ طرح
اصرار دارد تا ساخت سذ را در هحل اًتخاتٖ خَد تِ اًجام ترساًذ!
از طرفٖ ٌَّز کِ ٌَّزُ زخن کارٕ ٍ عو٘ك احذاث سذ دارٗاى ٍ تخرٗة
چشؤ تل در حال سَزاًذى است کِ شاّذ درخَاست احذاث سذٕ دٗگر
ٍ هص٘ثت ّإ هشاتِ در ًسدٗکٖ رٍستإ تلثر تا تَجِ٘ رًٍك التصادٕ ٍ
کشاٍرزٕ ٍ اٗجاد اشتغال هٖتاش٘ن کِ از طرف شَرإ اسالهٖ شْر

امزَسي تُجً تً محيظ سيست در تمامي تخص ٌای
کطُر تاالخص محيظ ٌای رَستايی اٌميت يافتً است
تا ٌز چً تٍتز َ تيطتز تتُان در عيه تٍزي تزداری
مىاسة اس محيظ ،اس آن حفاظت ومُد .لذا مىاطق
رَستايي تً َاسطً وشديکي تيطتز تً طثيعت َ اثزات
مستقيمي کً تز طثيعت مي گذاروذ َ تاثيزاتي کً اس
طثيعت مي پذيزوذ ،اس اٌميت تً سشايي تزخُردار
ٌستىذ.
مطکالتي چُن فزسايص ،وثُد مزاکش دفه ستالً ،عذ
احذاث تاسيسات فاضالب تً ٌمزاي مطکالت واضي اس
کمثُد آب َ آلُدگي مىاتع آب در رَستاٌا اس جملً
معضالتی است كً مي تُان تً آن تغييز كارتزي اراضی،
آلُدگي ٌُای محيظ هاي رَستايی ،تخزية مىاطق
حفاظت ضذي را ويش اضافً ومُد.
امزَسي اجزای طزح ٌای متعذدی ٌمچُن مذيزيت
کارتزي اراضی ،آمُسش َ مذيزيت محيظ سيست تً
ٌمزاي اجزای طزح ٌای مطارکت جُياوً در جٍت
حفاظت رَستاٌا اس جملً تزوامً ٌای جٍاوی است کً
تایذ اجزایی گزددٌ .مچىيه در فاس اجزایی دٌياران تً
عىُان مجزیان قاوُن وقص مُثزی در مقاتلً َ پيطگيزی
اس تُجُد آمذن مطکالت سیست محيطی در رَستاٌا
داروذ .الثتً وقص گزٌٍَا َ اوجمىٍای سیست محيطی
در سميىً آگاٌساسی َ آمادي ومُدن مزد َ آمُسش
جُاوان در سميىً مسایل سیست محيطی تسيار مُثز َ
کارساس خُاٌذ تُد./.

سرٍآتاد هطرح شذُ است .درخَاستٖ کِ عَالثٖ هشاتِ را ً٘س در پٖ
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پاکسازی روستای بیلو

 -با ما َمراٌ ضًییذ!

کاکی راّچی دٍش راگرٍ!

-

تابّْتێ پڕ لَ تاّاى
کوردستای سبز و بدون قفس آرزوی همه دوستداران محیط
زیست است.

دارد./.
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کاکی راّچی دٍش راگرٍ!

تابّْتێ پڕ لَ تاّاى
ئَ م ئێْارٍ تٌؤک تٌؤک فرهێسکَ کاًی دؤرسا ٍّ ک باراًێکی پڕ لَ خَ م
دٍ باریّْ
ئاضتی بَ ضْێي چاٍّ پڕ گریاًَ کاًی ئَ ّدا دًکَ دًکێ هْرّی سپی َُ ڵ
ئَ گرتّْ ًیاى بَ َُ ًسک َُ ًسک ً َُ ،اسَ کاًی َُ ڵ ئَ کێطا تا لَ
سَ ر قاهی ّیژداًَ ٍّ بیکاتَ هلْاًکَ یَ کی سپی ّ
بَ سَ ر بێطکَ ی تابْتی ڕٍ ش َُ ڵی ّاسێ

چیا

جۆراّجۆری

گَردٍىکَضَکاىَُ،رێوگَلی

َُّایی،

ئاّّ

دیوًَی جْاًی تێکڵبًْی کێّْ دٍضت ،هلْێٌاى گَلیی(دٍڕٍ)
سَرسْڕُێٌَر ،چَمّ تاڤگَی ضادیبَخص ،ئَضکَّتَ بێ-
ُاّتاکاى ،ژیٌگَی ٍّحطی بێهاًًَذّ فراّاًی گیاّ گیاًلَبَّ
هێرگّ چیوَىّ دارستاى؛ ئَهاًَ َُهْیّ گَلێک سَرچاٍّی
رازاٍّّ پڕبَرَُهی دیکَ؛ ُێواّ َُیکَلی زاگرۆش؛ ئَم ضاکاری

با ما َمراٌ ضًییذ!
زاگريس وطیىان عسیس ،ريستائیان زحمتکص ،ديستذاران محیط زیست!

تاکّْ بَ ضکن تؤزێ لَ تاّاًی سّْتاًذى ّ دّّکَ ڵی َُ ڵ گرسێٌَ راًی
ئاگرٍ کاى کَ م کاتَ ٍّ

بَرزّ بَساهَی سرّضتَ دٍخْلقێٌي.

ئَ م ئێْارٍ فرهێسکَ کاًی تؤ ضَ قاهێکی ڕٍ ضی پڕ لَ تابّْت بّْ

ضاراٍّ ًیَ کَ زیٌذّّیی ّ ژیْای زاگرۆسی سَربَرز ،بَستراٍّی

ضذت در معرض تخریب ي آتصسًزی ي وابًدی قرار گرفتٍاست .زباوٍَای

گیاًلَبَرٍ

آتص ،امسال ویس َمچًن سالُای پیص کمر بٍ محً ي وابًدی برکت ي زیبایی

زرێبار پڕلَ تاّاى کێٍْ سّْتاٍّ کاًی هَ ریْاى پڕلَ دّّکَ ڵ… دّّکَ
ڵی خٌکاًذى بّْ
َُ رهرؤفێک تابّْتێک پڕلَ تاّاى بَ سَ رضاًیاًَ ٍّ دٍ کێطي ّ
هٌذاڵَ کاى تاّاًی دّّکَ ڵ دٍ دٍ ى هٌیص خؤم ًابَ خطن تا تاّاًی کچَ
بچکؤلَ یی ًاّ کؤاڵًَ خٌجیالًَ ی هێطکن بذٍ م
ئَ ی هٌذاڵَ کاًی ًاّدارستاًی چیا کاًن
ئَ م ضَ ّ بَ پێ کَ ًیٌَ ٍّ بٌْێي ّ بَ یاًی هێطکی ڕٍ ًجاّی خَ هَ
کاًتاى بَ گْڵی سپی ّباراى َُ ڵ بسێٌي

دٍ لیلَ رٍ حواًی

پاکسازی روستای بیلو

اطالع داریذ کٍ چىذ سالی است جىگلُای سرسبس ي زیبا ي پربرکت مىطقٍ ،بٍ

رادٍّ

فراّاًیّ

گیاًلَبَراًیَتی.

جۆراّجۆری

ٍّحطیَکاًی ئَم زًجیرٍچیا پرَُیبَتَ بریتیي لَ؛ کَڵّ
بسًَکێْی ،خْگّ یَکاًَّ ،رچی قاٍّیی ،پڵیٌگ ،گْرگ،
کَهتیار ،رێْی ،چَقَڵ ،سوۆرٍ ،کَرّێطکّ کَّّ گَلێک

تالش سبساوذیطان اوجمه چیا با کمتریه امکاوات برای مُار ایه بالی

گیاًلَبَریتر ،کَ بَضێک لَ ُێوا سرّضتیَ تایبَتیَکَی زاگرۆش

خاوماوسًز بٍ ضذت ادامٍ داردَ .مکاری ضما ضُريوذان گرامی ي ريستائیان

پڕضکۆّ

دلسًز در مبارزٌ با آتص جىگل سًز ،مایٍ مباَات ي دلگرمی است .اما تالش ي

دٍبيّ

َمیاری بیطتری ویاز است تا از حجم خسارات کاستٍ ضًد ي دیً آتص از پای در

زاگرۆسێ دٍخَهڵێٌي کَ لَ داّێٌی خۆیذا ،ژیاىّ فَرًَُگّ

آیذ ي سرسبسی ي طرايت درختان جىگلی مىطقٍ ،لبخىذ زوذگی را ديبارٌ بر

هێژّیَکی کَّىئاراّ لَبڕاىًَُاتْی خْلقاًذٍّ.

لبان َمٍ جاری سازد.

دًٍْێٌيّ،
دٍّڵَهًَذی

تێکَڵی

ئکۆسیستَهی

پڕلێرٍّارّ

دارستاًی

ئاریطَ(پیچیذٍ)ّ
بَرفراّاىّ

رازاٍّ

هَخابي ئیستا ،ئَم سَرچاٍّی ژیاىّ خَزێٌَی هێژّّ فَرًَُگی
ئاریاییَّ ئَم هاّاّ هَسکًَی َُزاراى ساڵَی ژًاىّ پیاّاًی

دلسًزان طبیعت زیبا ي سرسبس کًردستان!

سَختکۆضی دایکی ًیطتواًَّ ئَم ژیٌگَی گیاًلَبَرٍ کێْیاًَ ،بَ

اوتظار داریم تا دیر وطذٌاست ،بٍ َر طریق ممکه اجازٌ وذَیذ از سًیی افراد

ُۆی ُێرضی َُهَالیًََی کَساًێکی داگیرکَری بَ ًاّ راّچیّ،

فرصت طلب ي سًدجً ي زمیه خًار ،با تخریب ي آتص ،تیطٍ بٍ ریطٍ سرمایٍی

َُرٍُّا الّازیی یاساّ ًادلسۆزی بَرپرساىّ ًَبًْی کَرٍستَی

سرزمیه آبا ي اجذادیمان بسوىذ ي از سًی دیگر آتصسًزیُای عمذ ي غیرعمذ

پاراستي ،تْضی خَسارّ زٍختی لَڕادٍبَدٍر ُاتٍّْ ،زۆری ًَهاٍّ

جىگلُای کم وظیر مىطقٍ ،سرزمیىی سیاٌ سًختٍ ي برًَت وصیبمان کىذ .بٍ

کارٍساتێکی ژیٌگَیی قَرٍبًَْکراّی تێذا بخْلقێ.

یاری اوجمه سبس چیا بطتابیذ .با َمکاری ي َمراَی ضما ديستذاران محیط

دانش آموزان روستاي بیلو شهرستان مریوان روز چهارشنبه

دٍهێکَّ ساڵِای ساڵَ ،هَّدای راّ لَ زاگرۆسذا بَکۆتا ُاتٍّْ

 ۶۶/۶/۳۱۳۱با پاکسازي معابر عمومی تمام روستاي خود به

ُیچ پاساّێ بۆ کْضتيّ راّی بَئیجازٍّ بێئیجازٍ ًیَّ گَلێک

استقبال سال تحصیلی جدید رفتند.

زیادٍرۆییص کراٍّ کَ قَرٍبْ ًاکرێتٍَّ.
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جىگلُای زاگريس ي بًیژٌ مىطقٍ مریًان ي سرياباد بستٍ است.

زیست ،فتىٍ ي آتص قُر ي وابًدی مُار خًاَذ ضذ ي واسپاسی َا ي جًر بی
امان بر پیکر زیستگاٌ ي طبیعت ي سرزمیه زیبایمان پایان می یابذ/. .

ستراگره!


کاکیراوچیده
کهوایه ;
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