کارت کهری مرۆڤ لهسهر کهش و ههوا
مرۆڤ لهسهر ئهو باوهڕهيه کهش و ههوای ناوچه جۆراوجۆرهکان له
چهند سا ی ڕابردوودا گۆڕانکاريان بهسهردا هاتووه .گهرما ،سهرما ،ئهو
بارانهی دهبنه هۆی س وههستان ،ههروەها ويشکسا ی ،زياتر
بهه زبوونی تۆفانهکان و کهوتنه ژير ئاوی ويشکانييهکان هيچکات ك ئاوا
ما و رانکهر و زۆر نهبوون وهك ئهمڕۆ .تاقم ك له زانايان ئهو
گۆڕانکاری و ئا وگۆڕه به تاوانی مرۆڤ دادەن ن :پيسکردنی ژينگه و
کهش و ههوا ،ب وکردنهوهی " ،"CO2گهورهبوونهوهی چا ی ئۆزۆن،
توونا کردنی ل رهوارهکان و ههروهها گهرمکردنی کهشوههوای جيهان
بههۆی که كوهرگرتن ياخود سووتاندنی ووزهی لهڕادهبهدهر .تاقم کيتر له
زانايان ئهو گۆڕانکاريانه ناخهنه سهر شانی مرۆڤ و چاﻻکيهکانی به
ﻻواز دادهن ن و ئهو ئاڵ و گۆڕه دهبهستنهوه به کارهساته سروشتيهکانی
وهك :ال نينۆ " ،1"el Niñoواته گۆڕانی نائاسايی کهش و ههوا ،گۆڕان
بهسهرداهاتنی مهيدانی ميگناتيسی ناوهوهی زهوی ،خولی په هی ڕۆژ،
سووڕانی پﻼن تهکان و ...
به م ڕاسستيهکهی ئهوهيه :ههردووك بۆچوونهکان دروستن .بههۆی
گهڕان و خوﻻنهوەی من له م ژووی چهند مليارد سا هی زەوی وەك
گهرديله بچکووکهيکی ئهم جيهانه ،دەب ب يم هاوکات لهگهڵ شکڵ گرتنی
قوڕنهکانی زەوی ،بهردەوام کهش و ههوای نائاسايی بوونيان بووە .له
تۆفانی تهرزەوە ،ويشکسا ی دوورودر ژ ههتا بارينی بهفری قورس و
پ کهاتنی سهردەمی سههۆڵ ،ماوەيهکی زۆر پ ش ئهوەی مرۆڤ پ ی
لهسهر ئهم ههردە داناب  .ديارە ئهمڕۆ پﻼن تی زەوی دەب له ههنبهر
زياتر له  ٧مليارد مرۆڤ لهسهر خۆی خۆڕاگری بکا .ههرکام لهو
مرۆڤانهش ههوڵ دەدەن تا ئهو ج گايهی بۆيان گونجاو ب  ،ووزە
" 1ال نينۆ" ناو که ،لهسهر گۆڕانکاريی کهش و ههوای ب ش وه و ب نهريتی ئاسايی
داناوه.
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بهکاربه نن و بهو کارەيان ئوکسيژ نی له ئاتموسف ری ههوا دەگرن و
هيدرۆژ نی پ دەدەنهوە .ڕوونه که ئهو کردەوە بهردەوامهيان
کارت کهری لهسهر کهش و ههوا و ئاتمۆسف ر دادەن  .ئهگهر بيانتوانيبايه
ژمارەی دانيشتوان و ههروەها بهکاره نانی ووزەيان کهم کردايهتهوە،
ڕەنگه سهرەڕای ئهويکه کارت کهريان لهسهر ڕووداوە سروشتيهکان زۆر
کهم دەبوو ،به م ڕەنگه بتوانن شانس کی باش بۆ گهڕانهوەی حا هت کی
ئاسايی بۆ کهش و ههوای سهر ئهم ههردە دابين بکهن.
بۆ و نه بههۆی گۆڕانی نائاسايی کهش و ههوا ،بهفر و سههۆ هکانی
سهر شاخی کليمانجاروو له ڕۆژهه تی ئهفريقا له سهرەتای سهدەی
٢١مهوە سا ی ميتر كی ل دەتو تهوە .زۆربهی زانايان لهسهر ئهو
بۆچوونهن که ڕووداوی ئهوتۆ تهنيا بههۆی کارت کهری مرۆڤ
پ کهاتوون .ئ مه دەب به ش وازی ڕ ژەيی سهيری ئهو تهوەرە بکهين
چونکه  ٤تا  ١١ههزار ساڵ بهر له ئ ستا پلهی گهرمای کليمانجاروو
زۆر گرمتر بووە له هی ئ ستا ،باران زۆر زياتر له ئهمرۆ باريوە و
لهسهر لوتکهی چياکهش زۆر کهم سههۆڵ و بهفری ل بووە .ئهو
سهردەمه ژمارەی دانيشتوانی سهر زەويش له چهند مليۆن ت پهڕ نهبووە،
به م پ ش ئهوەی له ﻻيهن مرۆڤهوە بڕووت نر نهوە و توونا بکر ن،
ئاژە کی زۆر لهسهر زەوی ژياون .ئاژە يش له خۆيان گازەکانی وەك
هيدرۆژ ن و م تان ئازاد دەکهن ،به م ئهوان دەتوانن له حا هتی
ماکسيمۆميدا تهنيا ئهو ڕەدەيه وزە بسووت نن که پ ويستيان پ ی ههيه .به
پ چهوانه مرۆڤی ئهوڕۆ ووزەی زۆر زياتر له پ ويستيی خۆی به ههدەر
دەدا.

در ژەی ههيه ...
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