نهخۆشيی و هۆگريی ماڵ و دارايی و خاوەنداريهتيی مرۆڤ
هۆگريی له ڕادەبهدەری ما يی ،کۆکردنهوە و ڕاگرتنی لهل و پهلی
جۆراوجۆری زياتر له ڕادەی پ ويست ،تايبهتمهنديهکيتری مرۆڤه که ڕ گا
و ش وەی ژيانی لهسهر زەوی له بوونهوەرانيتر جيا دەکاتهوە .من وەك
گهرديله بچکووله که بهش کی بچووکی مرۆڤی ساپ نسم پ که ناوە ،لهوەتی
مرۆڤ ئاگری مههار کردووە ،ههستم بهو تايبهتمهندييهی کردووە .به م
پ ش ئهو سهردەمه و ئهو کاتهی من خۆشم بهش ك له مرۆڤ – مهيموونی
پ ش مرۆڤی هۆمۆساپ ينس بووم ،هه س و کهوتی ئهوتۆ واته
کۆکردنهوەی کهرەسه و کهل و پهلی ما يم ل نهديبوون .بهدوای کونتڕۆڵ
بهسهر ئاگردا ش وە و ستيلی ژيانی مرۆڤ به تهواوی گۆڕانی بهسهردا
هات .لهو سهردەمهوە که ئيتر نيازيان نهما له پهنا ئاژە هکانيتر له داو نی
سروشتدا بنوون ،و ژيان بکهن ،بهرە بهرە زمان کی ئا وز ،بيرکردنهوە و
ژيان کی جياواز له ناو مرۆڤدا پهرەی سهند که ئيتر هيچ پهيوەنديی و
پ ويستيهکی ئهوتۆيان به خۆ ڕزگارکردن له ژيانی دژواری ڕۆژانهی
پ شوويان نهمايهوە.
يهك لهو بيرۆکانهی ژيانی داهاتووی بهخۆوە خهريك کرد ،کۆکردنهوە
و ڕاگرتنی کهرەسه و کهل و پهلی ههمهڕەنگ بوو .تهنانهت
کۆکردنهوەی ئهو شتانهی له ژيانی ڕۆژانهی مرۆڤدا پ ويستی گرنگيان
پ نهدەدرا .له کۆتاييدا ئهو کارە ببوە سومبل ك بۆ ژيانی دەو همهندی و
ب نيازی و خاوەندارييهتی .کۆکردنهوە و ڕاگرتنی ئهو چهشن کهل و
پهﻻنه به گشتی ههست کی هۆگريی له مرۆڤدا پيکه نا که دەکرێ به
چهشن ك نهخۆشيی دابنرێ.
به ڕاشکاويهوە دەکرێ ب ين مرۆڤ تهنيا بوونهوەری سهر ئهم
ههردەيه که ههر ئهشغا کی وەدەستی کهوێ ،ﻻی خۆی ڕايدەگرێ و به
ما ی خۆی دەزان  .زۆر کهم بونهوەريتر ههن وەك م لوورە و سنجاو که
له ه ﻼنهکهياندا بۆ ڕۆژی تهنگانه ياخود وەرزی سهرما خواردەمهنی
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کۆدەکهنهوە .به پ چهوانه مرۆڤ نهك ههر خواردەمهنی به کوو ههر
شت کی وەدەست کهوێ ،کۆی دەکاتهوە.
له سهردەمی تهك خانهييهوە کاتژم ر کی سهرەتايی بۆ در ژە به ژيان
بوونی ههبووە که بهردەوام بوونهوەرەکهی بۆ د ژەپيدانی ژيانی هان
داوە .دەتوانين ئهو کاتژم رە به موتۆڕی پهرەسهندن دابن ين .ئهو ههسته
ههر له تهقينهوەی مهزنهوە له بوونهوەراندا پ کهاتووە .بههۆی
دووپاتبوونهوەی دەسپ کی يهکهم مولوکوولهکان ،کارت کهريی لهسهر
پﻼن تی زەوی وەك شۆڕش و پهرەسهندنی بيۆلۆژيکی داناوە .له پرۆسهی
ژيانهدا زۆر زوو بۆ مانهوە ،مۆتاسيۆن کی خۆپهرەستانه پ ك هات و
دواتريش موتاسيۆنی نهخۆشيی خاوەنداريهتی به تايبهت له مرۆڤدا له دايك
بوو.
چهشنه خۆپهرەستانهکهی مانهوە و در ژەدان به ژيان ،بوە هۆی
پيکهاتنی هه س و کهوتی "من خۆم" و "من له پ شهوە" و "حا ی من
باشه" و "من ت رم" ی له مرۆڤدا پهروەردە کرد .نهخۆشيی خاوەنداريهتی
مرۆڤ له پرۆسهی سهرەتاييهکانيدا ڕەنگه بۆ مانهوە و در ژەدان به ژيان
بڕ ك ئهر يی سهير بکرێ ،به م له چهشنی ز دەڕۆييدا هيچ پهيوەندييهکی
به مانهوە نامين .
به نموونهيهکی يهکجار کهم له ناو بونهوەراندا ،مرۆڤ به ش وەيهکی
ناگونجاو و نادادگهرانه ههوڵ دەدا زياتر کۆمه گايهکی کهمينهی زگ ت ر
دروست بکا .بۆ گهيشتن بهو ئاسايش و ڕاحهتييه ڕەنگه ههموو مرۆڤ ك
پ ی نهگا ،به م ههموويان ههو ی بۆ ددەن .تهنانهت بۆ کۆکردنهوەی
دارايی ،ههو ی ڕاگرتنيان بۆ دوای مردنيشيان دەدەن .ه شتا هيچ
م تۆد کيان نهدۆزيوەتهوە که بتوانن ماڵ و داراييهکهيان دوای مردنيش
لهگهڵ خۆياندا بهرن ،به م به هۆی دۆزينهوەی ميرات ،دەتوانن
ڕاگۆزاندنی ئهو خاوەنايهتييه به منداڵ و وەچهی داهاتوويان بسپ رن.
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بههۆی گۆزتنهوەی ئهو کهل و پهلهی به در ژايی ژيانيان کۆيان
کردۆتهوە ،بۆ وەچهکانی داهاتوويان ،ڕ گای پهرەسهندنی بيۆلۆژيکی
خوار دەکهنهوە .زۆر ڕوونه ،ئهو بنهما نهی ميراتيان پ دەگا له
ڕوانگهی پهرەسهندنهوە شانس کی باشتريان بۆ ژيان پ دەدرێ به
هه سهنگاندن لهگهڵ ئهو کهسانهی ميرات وەرناگرن و فهقير دەم ننهوە.
ئهزموونهکهشی بۆته هۆی ئهويکه مهقهستی ن وان دەو همهند و فهقير به
پ ی کات زياتر و زياتر ل ك ب و بۆتهوە.

در ژەی ههيه ...

له تهقينهوهی مهزنهوه ...

211

