خۆشهويستيی له ههنبهر سرووشت
يهك له ئارەزووە مهزنهکانی مرۆڤی سهر ئهم ههردە گهڕانهوە بۆ
داو نی سرووشته .بهش کی زۆری مرۆڤی ئهمڕۆيی ياخود ﻻی کهم
دانيشتوانی شارە گهورەکان بههۆی ﻻيهنه نهر نييهکانی ژيانی مود ڕن
ماندوون و خهريکی دۆزينهوەی مود ل كی ژيانن بۆ گهڕانهوە بۆ سهر
ژيانی سرووشتی" .سرووشت" به باش دادەنرێ ،دەرئهنجامهکانی
زانستيی )به تايبهت له بواری کيميايی و بيرکاريی( به ناسرووشتی يا
لهويش خراپتر به چ کراو له ئهژمار د نن و زۆربهی مرۆڤ گومانيان
ت دا پهيدا بووە.
ئهگهر مرۆڤی سهر ئهم ههردە داواکاريی و تامهزرۆييان بۆ سرووشت
ههب  ،ڕەنگه وەك فانتازيايهك بير له ژيان لهژ ر چارداخ کی ناو ل رەوار
ياخود لهسهر چيمهن کی سهوز و پان و بهرين بکهنهوە .با هندە لهسهر
دارەکان بخو نن ،دووکه ی کوورە له قۆ ه کوورەی سهر سهربانانهوە
بهرەو ئاسمان لوول بخواتهوە .به ئاگر کی سروشتيی ،ک شتی به تام و
بۆن سازکهن  ،چهند مريشك و که هباب له حهوشهی ما هکه خهريکی
خوادنی دانهو ه بن و ههموو ڕۆژ ك مريشکهکان ه لکهی تازە بکهن ،له
پهنايهکهوە بزن کی چاو زيت خهريکی ل ستنهوەی دار ك ب  .ئ وارانه
کات وردە وردە ههوا تاريك دەب  ،به ڕۆشنايی مۆميك ناو ماڵ ڕووناك
بکرێ و له پ نج رەکانهوە سۆ ه سۆ ی مۆمهکه له دوورەوە بدرەوش تهوە
و ...
له ناو تاقم ك مرۆڤی سهر زهويدا ئهو بۆچوونه له ئارادايه که مرۆڤی
ئاسايی و نهزانی سهدهمی کۆن هه س و کهوتی باشتريان له ههنبهر
سرووشت بووه به هه سهنگاندن لهگهڵ مرۆڤی مود ڕنی ئهمڕۆيی.
ههروەها دە ن مرۆڤی سهردهمی کۆن خۆشهويستيان بۆ ژيانی مرۆڤ له
داو نی سروشتدا بووه ،ڕيزيان لهههنبهر سرووشت گرتووە،
کانزاسرووشتيهکانيان له ناو نهبردووه ،ژينگه و سرووشتيان خاو ن
ڕاگرتووه و پيس و پ ۆخيان نهکردووە و به ب هۆ بوونهوهريتريان
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نهکوشتووە و توونايان نهکردووه .به م زۆر کهم لهو خه که ئاساييانه،
هۆزە سهرەتاييانه يا ئهو گرووپه مرۆڤانه توانيويانه وەچهی خۆيان پهرە
پ بدەن .بۆچوون کی ئهوتۆ لهسهر خه کانی کهوەن ڕەنگه تهنيا
پهيوەندايهتی به داب و نهريت و تايبهتمهنديی خودی مرۆڤهوە ههب که
بهردەوام شتی کۆن و ڕووداوەی ڕابردوويان پ باشترە له هی نوێ.
ههرچهند کۆنتر و قهديميتر ب  ،بهو ڕادەيهش ﻻيان پيرۆزتر و به
ئهرزشتر دەب .
مرۆڤی ڕابردوو کهمتر بيريان له داهاتوويان کردۆتهوە .مرۆڤی
سهردەمی بهرد تهنيا ئهوندە ئاژە يان ڕاو کردووە که له تواناييان دابووە.
ئهگهر بۆ و نه ناچار به ت پهڕبوون له دۆ ك کرابايهن ،بۆ ت پهڕبوونيان
گاڕان ك ئاژە يان لهناودەبرد ،به ب لهبهرچاوگرتنی ئهويکه زۆربهی
گۆشتی ئهو ئاژە نه دەگهنخان و فڕێ دەدران .ئهو داب و نهريته تا
ئهمڕۆش ههر در ژەی ههيه و مرۆڤ بهردەوام زياتر له پ ويستی خۆی
بهرههم د ن .
مرۆڤی کهوەن ديارە تهنيا ه ندە داری شکاندووە که بۆ سووتهمهنی و
گهرم ڕاگرتنی خۆی و بنهما هکهی پ ويستی پ ههبووب  ،به م
هيچکاتيش ههو ی چاندنهوەی داری نو ی نهداوە .تهماح و عادەتی
دەکاره نانی زياتر له پ ويست به در ژايی م ژووی مرۆڤايهتی بهردەوام
هاوڕيی ڕ گای بووە و هيچ گۆڕانکارييهکی ئهوتۆی بهسهردا نههاتووە.
هاوکاتيش ژمارەی ئهندامانی مرۆڤی سهر زەوی زياتر و زياتر بۆتهوە.
کهوابوو مرۆڤی سهردەمی کۆنيش به قهرا مرۆڤی ئهمڕۆيی خراپ يا
چاك بوون و جياوازييهکی ئهوتۆيان نهبووە.
ديارە بههۆی چوونه سهری حهشيمهتی سهر ئهم ههردە و بۆ
ت رکردنيان ناچار به دروستکردنی خواردەمهنی چ کراو کراون که
بهرماوەکهيان جياوازی لهگهڵ ماکهی سرووشتی سهردەمی کۆن ههيه و
بۆ توونا بوونيان ماوەيهکی زۆر دەخا ين  .ههر ئهو ک شهيهشه که بۆته
هۆی پيسکردنی ژينگه و لهههر گۆشهيهکی ئهم دنيايه ک و ك له ئاشغاڵ،
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پﻼستيك و ماکه کيمياييهکانيتر قه پهچين کراون .که وا بوو د ينه سهر
ئهو قهناعهته که عادەت و خووی مرۆڤ گۆڕانکاری بهسهردا نههاتووە
و تهنيا ژمارەی دەنيشتوانی زياتر بووە:
-

-

سا ی  ١٨٣٠ژمارەی دانيشتوانی مرۆڤ لهسهر زەوی نيزيکهی
يهك مليارد مرۆڤ بووە.
سا ی  ١٩٥٠ژمارەيان به دوو مليارد گهييشت .لهو قۆناخهدا
ه شتا ههوا بۆ ههناسهک شان و ج گا بۆ ژيان نهکهوتبووە
مهترسييهوە.
ئ ستا و ئهمڕۆ ژمارەی دانيشتوانی مرۆڤ لهسهر زەوی به
زياتر له حهوت مليارد مرۆڤ گهييوە .به پ ی کات دنيای
مرۆڤ گورجتر ،کهمتر و تهنگتر دەب تهوە.

لهسهر ئارەزووی گهڕانهوە بۆ سرووشت ئهو پرسيارە د ته پ ش :دەب
چهندە بگهڕ ينهوە؟ بهو گورجييهی مرۆڤی پهرەسهندوو و شارستانييهتی
ئهوڕۆيی له ڕێ دايه ،و ژيانی ئهمرۆی به ناسرووشتی و هی پ شتری به
سرووشتی دادەن  ،ئايا دەتوانين ب ين ئهو گهڕانهوەيه دەب سنووری له
کوێ ب ؟ ئهگهر به ش وەی ڕادەيی بگهڕ نهوە بۆ داو نی سرووشت
رەنگه ئهو سهردەمهی پﻼن تی زەوی تهنيا تۆپيکی ئاگرين بووە به
سروشتيترين قۆناخ دابن ين.
ههر قۆناخ کی ئهم ژيانه خۆی سرووشتييه و دەکری به ش وازی
دروست که کی ل وەربگيرترێ .ئهگهر له "سرووشت" وەك ه زيکی
ب کارت کهری مرۆڤی ل ت بگهين ،دەب ههر چهشن ئاژە کی
دەستهمۆکراو ،ههر چهشن گيا و ميوەی چ کراو و خواردەمهنی کو و،
به ناسرووشتی دابن ين .ههروەها به پ ی پهرەسهندنی شارستانييهت دەب
ئهو شتانهش به ناسرووشتی دانبر ن :جل و بهرگ ،شتومهکی پﻼستيکی،
شهڕاب ،ئابجۆ ،جگهرە ،کاتژم ر ،تلهفيزيۆن ،ميکرۆو له ،سهيارە و ...
در ژەی ههيه ...
له تهقينهوهی مهزنهوه ...
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