ک شهی تووناکردنی ژينگه
ژيان لهسهر زەوی ديتوانی له ڕاونگهی کاتييهوە گه پ شکهوتووتر
ب ئهگهر خۆی نهبوايهته هۆی توونا کردنی خۆی ،بهو ش وەيهی پ شتر
کردوويه ،کات تاقم ك له تهك خانهييهکان ئوکسيژ نيان پ ك ه نا و
ئاتموسف ريان بۆ بوونهوەرانی ئهو سهردەمه پ ژەهراوی کرد .ژيان
لهسهر زەوی لهو کاتهوە زۆرجار تووشی مهترسی بووە ،به م زياتر له
ﻻيهن پهرەسهندن و گۆڕانکارييه بيانيهکانهوە ،بۆ و نه بههۆی پ کدادانی
کۆرپهکانی ئاسمان ،کارەساتی گڕکان ،بۆمه لهرزە و ئا وگۆڕی کهش و
ههوا .ئهو کارەساته سرووشتيانه ئهمرۆش دەتوانن پ ك ب ن به م ئهگهری
پ کدادانی کۆرپهی ئاسمانی لهگهڵ زەوی بههۆی کهمبوونهوەی کۆرپهی
ناو بۆشايی که بهدەوری ڕۆژدا دەخول نهوە ،کهمتر بۆتهوە .به کهم
بوونهوەی ئهو چهشن کارەساته گلۆباله سرووشتييانه ،هۆمۆساپ ينس و
بوونهوەرانيتری سهر زەوی شانسی پهرەسهندن و ژيانيان بۆ مسووگهر
کراوە .به م ژيان لهسهر زەوی به ش وەيهکی جيددی بههۆی چهندين
ک شهی دەروونی که له ﻻيهن مرۆڤهوە دروست کراون لهژ ر
مهترسيدايه .ئهو ک شانه دەگهڕ نهوە بۆ ز دەڕەويکردنی له ڕادەبهدەری
مرۆڤ ،بۆ و نه گهورەبوونهوەی حهشيمهتی سهر زەوی له ماوەيهکی
کورت به هه سهنگاندن لهگهڵ م ژووی دوور و در ژی ڕابردووی ئهم
پﻼنيته يا بهههدەر دانی کانزا سرووشتيهکان که ڕۆ يکی حهياتی بۆ
در ژەپ دانی ژيانی بوونهوەران لهسهر زەوی دەگ ڕن.
سهرەڕای پهرەسهندنی خۆناسينی مرۆڤ و ب يمهتبوونی ،به
هه سهنگاندن لهگهڵ بوونهوەرانيتر ،و دەچ زۆربهی مرۆڤ ئاگاداری
بارودۆخ و مهترسی تووناکردنی زەوی نهبن و ه زی بيرکردنهوەيان کز
بووب و نهتوانن پ ش به گهورەبوونهوەی حهشيمهت بگرن .مرۆڤه
ههژارەکان بهردەوام خۆيان به خۆڕزگارکردن له ژيانی ههژاری و خۆ
ت رکردنهوە خهريك کردووە .دەو همهندەکانيش زياتر به کۆکردنهوەی ماڵ
و دارايی و بيمهکردنی کاتی پيرييهوە سهرقاڵ کردووه .لهوانهيه له
له تهقينهوهی مهزنهوه ...
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ههموو مرۆڤی سهر ئهم جيهانه  ١له سهدی مرۆڤ سهری خۆی بهو
ک شه حهياتييهوە خهريك کردب  .ديارە ئيمکانی پ کهاتنی ئهو کارەساته
ڕۆژ به ڕۆژ نيزيکتر دەب تهوە و به پ ی کات مرۆڤ زياتر ههستی پ
دەکا و خهمخواری سرووشت دەب  ،به م پلهی زۆربوونهوەی حهشيمهت
ههر وەك خۆی ماوەتهوە و زۆرينهی مرۆڤ ک شهکه به جيددی ناگرن١ .
له سهدی حهشيمهت دەکاته نيزيکهی  ٧٠مليۆن مرۆڤ ،که بهسهر
پﻼن تی زەويدا ب و بوونهوە .لهو ژمارەش زۆربهيان پاسيڤ و ناچاﻻکن.
ئهوانهی چاﻻکيشن تهنيا له ڕووی ئينترەسهی کهسی خۆيانهوە و به ب
پشتيوانيکردنی ه زداران لهسهر گيرفانی خۆيان ل رە و لهوێ چاﻻکی
دەکهن و مرۆڤ لهو مهترسيه ما و رانکهرە ئاگادار دەکهنهوە.
نموونهيهکی پڕ به پ ست تانک ر کی پڕ له ڕۆنی کۆن بوو که له
سهدهی بيستهمدا دهبوو له ئوقيانووسی ئاتﻼنتيك نوقم بکرێ .بۆ پﻼن تی
زهوی و س مهتی بوونهوهرانی باشترين ڕ گا ئهوه بوو که به ش وهيهکی
گونجاو له ج يهکی ئهمن ڕابگيرترێ ياخود له ناو ببردرێ .ڕ کخراوی
گرينپيس " "Greenpeaceکه پار زگاريی له ژينگه دهکهن ،پ ش به
نوقمکردنی ئهو تانک رە له ئاتﻼنتيك دهگرن و ناچاريان دهکهن به
ش وهيهکی زانستی له و تی نوڕو ژ له ژ ر زهوی له ناوی ببردرێ.
هاوکات لهگهڵ کۆکردنهوهی کۆنس پت بۆ له ناوبردنی ،لهوێ چهند سا ك
ڕاگيرترا .له کۆتاييدا به ش وهيهکی زانستی به ب ئهوهی بتوان
مهترسيهکی مهزن بۆ ژينگه ساز کا ،لهناويان برد.

در ژەی ههيه ...
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