هۆگريی و بهستراوەيی مرۆڤ به ووزەی ئهلکتريکييهوە
ئهگهرکوو هاواری مرۆڤی سهرزەوی بۆ گهڕانهوەيان بۆ ژيان کی
تهواو سرووشتی بهرزبۆتهوە ،به م به هيچ ش واز ك ناتوانن و نايانهوێ
خۆيان له ووزەی ئهلکتريکی دوور ڕاگرن و ب بوونی ئهو بژين .له
ماوەيهکی کورت که تهنيا پ نج وەچهی ژيان دەگر تهوە ،مرۆڤ خۆی
تووشی هۆگريی ب ئهمﻼ و ئهوﻻی ووزەی ئهلکتريکی کردووە .پانتايی
خووگرتنهکهی يهکجار زۆر گهورەيه .لهکارکهوتنی ووزەی ئهلکتريکی
له شار ك يا له ناوچه و و ت ك به مانای ڕاگرتنی ژيانی مرۆڤ ،ئفليج
بوونی و نهتوانينی بهڕ وەبردنی کارو باری ڕۆژانهيهتی .ههموو کهرەسه
و پ داويستييهکانی ژيان به ووزەی ئهلکتريکيهوە بهستراوەتهوە:
نهخۆشخانهکان ،دابينکردنی ئاو ،شهمهنهفهر ،ناوەندی خاو نکردنهوەی
ئاو ،ڕۆشنايی ،کوورە ،سهﻻجه ،ف نك کهر ،نهرديوانی کارەبايی،
کهرەسهکانی پزيشکی ،کهرەسهکانی ناو ماڵ و زۆر شتيتر .شارستانييهتی
ئهوڕۆيی مرۆڤ وا هۆگری ووزەی ئهلکتريکی بووە که گهڕانهوەيان بۆ
سهردەمی سهدەی ناوەڕاستی ل نامومکين کردوون.
هۆگريی مرۆڤ بۆ کهرەسهی مۆتۆڕداريش بهههمان ش وەيهی
هۆگريان بۆ ووزەی ئهلکتريکيه .ئهگهرکوو کهرەسهی موتۆردار به
ک شهی سهرەکی بۆ پيسکردنی ههوای ژينگه له ئهژمار د ن ،به
ش وەيهکی پارادۆکس مرۆڤ نايهوێ دەستيان ل هه گرێ .ڕوو له ههر
ج گايهکی سهر ئهم ههردە بکهين دەبينين شهقام ساز کراوە و ديارە
لهسهر شهقامهکانيش بهردەوام سهيارە و کهرەسهی موتوڕدار له هات و
چۆ دان.
له و ته دواکهوتووەکان مرۆڤ به تامهزرۆييهوە به ﻻسايی کردنهوەی
و ته پ شکهوتووەکان به ژمار کی له ڕادەبهدەر سهيارە لهسهر
شهقامهکان له هات و چۆ دان .مهزنترينی کاری ئابووری که به
ڕادەيهکی يهکجار زۆر گورج پ شکهوتووانه پهرەی سهندووە ،زانستی
له تهقينهوهی مهزنهوه ...
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ماش ن سازی له و تی چينه .به گشتی پ شهی ماش ن سازی له
سهراسهری ئهم جيهانه چاﻻکه و به پ ی کات ژمارەی ماش ن و
کهرەسهی موتوڕدار زياتر دەبن و ديارە زياتريش ژينگه و ج ی ژيانی
بوونهوەرانی پ ئالوودە دەکهن .له ههر مرۆڤ كيش که پرسيار بکهی
دە " :له ڕاستيدا دەب ههموو سهيارە و کهرەسه موتودارەکان
کۆبکر نهوە ،جيا له هی من!"

در ژەی ههيه ...

له تهقينهوهی مهزنهوه ...
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