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کی ئه بوونیئايا ژير ی يهمرۆڤ خا   ؟ر
  

ك لهوە دا نييه که مرۆڤ تا ئهمڕۆ     سهرەڕای ئهويکه هيچ گومان
س  ژيرترين بوونهوەری سهر زەوييه و به ويستی خۆيهوە و ئاگاهانه هه

م  يه؟و کهوت دەکا، به ی ئهر زۆربهی  ئايا ئهو ژيربوونه بۆی خا
يمهت و ژيربوونيچهشنهکانيتری ژيان لهسهر ئهم ههردە  ش به ب ب

کيان به مليارد ساڵ وەچهی خۆيان ڕاگرتووەسهدان مليۆن س   .اڵ و ههند

ژووەکهی نيزيکهی    سهنگاندن لهگهڵ مرۆڤ که م ه،  ٥به هه مليۆن سا
لوورە زياتر له  ه لهسهر زەوی ژيان دەکهن. مرۆڤ  ١٤٠م مليۆن سا

و کردۆتهوە و لهسهر ئهو باوەرەن  تهکهدا ب خۆيان بهسهر تهواوی پالن
م ئايا تهنانهت که له سهرووی ههمو يان گرتووە. به و بوونهوەرانيتر ج

يان بهسهر بوونهوەری ساکار و سهرەتايی وەك باکتری و  کۆنتڕۆ
ه له  ٣ويروس دا ههيه؟ ئهو بوونهوەرە سهرەتاييانه زياتر له  مليارد سا

سهر زەوی دەژين. دەستهيهك لهوان له دژوارترين بارودۆخی ژينگهدا 
ری ناسك و تيشکه واته له سهرمای زۆرەوە  ههتا گهرما و ئاتموسف

نن و زيانبارەکانی ڕۆژ    وەچهی خۆيان ڕاگرن. دەتوانن بم

م به     ويستييهکيان به مرۆڤ نييه، به ئهو بوونهوەرە سهرەتاييانه هيچ پ
ويستييهکی گرنگی بهوان ههيه. له اليهکهوە  چهوانه مرۆڤ پ پ

ئهو باکتريانه بۆ مرۆڤ  ههزمکردن و هاڕينی ماکهی خواردەمهنی به ب
ك لهو باکتريانه دەتوانن مرۆڤ نهخۆش  نامومکينه و له اليهکيتريشهوە بڕ
کنيکی دەرمانی و کيميايی، تهنانهت ببنه  خهن و سهرەڕای پهرەسهندنی ت

  هۆی توونا کردنيشی. 

ژيرييهی پهيوەنديی  ههۆی ئهوئهگه ڕۆژی بگا که مرۆڤ بتوانی ب   
تهکانيتر بکا، لهگهڵ دنيای دەرەوەی ب گرێ ياخود بتوان سهفهری پالن

سهنگاندن لهگهڵ  يی به هه کی ئهر يمهتيهکهی به خا ديارە ب
  بوونهوەرانيتر بۆی له ئهژمار دێ.  
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ينسی ئهمرۆيی ههموو     له مرۆڤی سهرەتاييهوە ههتا دەگاته هۆمۆساپ
رە ئهو دياله "د. ن. ئا"کهياندا پاشهکهوت کراوە.  يانتايبهتمهندييهکان

کهاتووە و تايبهتمهنديی ههموو  پرۆسهيه له بوونهوەرەکانيتريشدا ههر پ
شووی خۆيان له "د. ن. ئا"کهياندا ڕاگرتووە. له ناو  وەچهکانی پ
ستنی زانياری له وەچهيهکهوە  هاتوويی ڕاگو تهدا ل بوونهوەرانی ئهم پالن

کی سروشتييه وەك  وەی ڕادەيی شت چلۆن بۆ وەچهکانی داهاتوو به ش
ری جوچکهکانی دەکات يا  ک چۆنيهتی خۆراك"دان" دۆزينهوە ف مريشک

چووەکانی دەکات.   ری ب ک فهنی ڕاوکردن ف ر   ش

تۆديتری دۆزيوەتهوە که مرۆڤ     هاتووييه سروشتيهکانی، م سهرەڕای ل
به ب پاشهکهوت بوون له ناو "د. ن. ئا"کهيدا بتوان زانياری و 

رێ، و ئهوە خۆی ئهزموونهکانی ژيانی به و ەچهکانی داهاتووی بسپ
کی گرنگی جياوازبوونی مرۆڤ له ههنبهر بوونهوەرانيتر نيشان  خا
نه به هۆی زمان، نووسراوە، ڕەسم، نهققاشی و ... دەکرێ  دەدا. بۆ و
کوو به پتوونی بۆ  ه، هۆز ياخود نهتهوە، به زانياريی نه تهنيا بو بنهما

تهکه ڕاگ تهوە. ديارە به ههموو مرۆڤی سهر پالن زرێ و کۆ بکر و
پهيتا پهيتا  له سهر ئهو زانيارييانه کارلهسهر کردنی ههموو مرۆڤی جيهان

تهوە.ئهو گهنجه گرنگه    زۆرتر و کاميلتريش دەب

ی کات     شکی وەردەگرێ و به پ ك له م وەيه مرۆڤ زياتر که بهو ش
ن و بۆ دۆزينهوەی کهرەسه هاسانکهرەکان و  زياتر پهرە دەست

ك نيۆتۆن  کی لی وەردەگری.  کات ش  ٣٠٠پرسيارەکانی ژيانی که ساڵ پ
نهوەی ههموو  نهوەی دياری کردووە که الی کهم جوو ستا ياسای جوو ئ

ر ئهم ههردە دياری دەکا، به ب زانيارييه کۆکراوەکانی کۆرپهکانی سه
کی ئهوتۆ به تهنيا  ش خۆی ههرگيز نهيدەتوانی کار وە مرۆڤی پ بهڕ

ش و پاش نيۆتۆنيش بۆ . بهرێ وە مرۆڤی پ ديارە ئهو کارە به ههمان ش
ڕنی ئهمرۆيی  کنۆلۆژی مود دۆزينهوەی کهرەسهکان، ياساکان و ت

تهوە.   دەگر

ژەی ههيه    ...در


