ﺋەو داﻫێﻨﺎﻧە ﭼﯽ ﺑﻮو ﮐە ﮐۆﭼەر ﺑﯿﺮﮐﺎر ﻟە
ﻣﺎﺗﻤﺎﺗﯿﮑﺪا ﭘێﺸﮑەﺷﯽ ﮐﺮد؟
ﻧﻮﺳﯿﻨﯽ :ڕەوا ﻫەژار
ﮐۆﭼەر ﺑﯿﺮﮐﺎر ﺧەڵﺎﺗﯽ ﻓﯿﻠﺪس ﻣێﺪڵﯽ ﺳﺎڵﯽ  ٢٠١٨ﭘێ ﺑەﺧﺸﺮا .ﺋەم ﺧەڵﺎﺗە ﺑەرزﺗﺮﯾﻦ
ڕێﺰﻟێﻨﺎﻧە ﮐە ﭘێﺸﮑەﺷﯽ ﻣﺎﺗﻤﺎﺗﯿﮑﺰاﻧێﮏ ﺑﮑﺮێﺖ .ﮐۆﭼەر ﮐﺎر ﻟە ﺑﻮاری ﺟﯿۆﻣێﺘﺮﯾە
ﺟەﺑﺮەﯾﺎﮐﺎن دەﮐﺎت و ﻟە ﺳﺎڵﯽ ٢٠٠٠وە دەﺳﺘﯽ ﮐﺮدووە ﺑە ﺑڵﺎوﮐﺮدﻧەوەی دۆزﯾﻨەوە
ﺋەﮐﺎدﯾﻤەﯾﺎﮐﺎﻧﯽ و ﺗﺎ ﺋێﺴﺘﺎ ﻧﺰﯾﮑﯽ  ٣٥ﻟێﮑۆڵﯿﻨەوەی ﻟە ﺑﻮارەﮐەی ﺧۆﯾﺪا
ﺑڵﺎوﮐﺮدوﻧەﺗەوە .ﺑﯿﺮﮐﺎر ﻟە ﺳﺎڵﯽ  ٢٠١٦ﺗﻮاﻧﯽ ﻟە دوو ﻟێﮑۆڵﯿﻨەوەدا ﺑﯿﺴەﻟﻤێﻨێﺖ ﮐە
ﻫەﻣﻮو ﻫﺎوﮐێﺸە ڕادەدارە ﺟﯿﺎوازەﮐﺎن ﺳەرﺑﺎری ﺋەوەی ﮐە ﻧﺎﮐۆﺗﺎ ﺟﯿﺎواز و ﻟەﯾەک
ﻧەﭼﻮون دەﺗﻮاﻧﺮێﺖ ﻟە ﭼﻮارﭼێﻮەﯾەﮐﯽ ﮐۆﺗﺎﯾﯿﺪاردا ﻟە ژێڕ ﭼەﺗﺮی ﮐۆﻣەڵێﮏ
ﺗﺎﯾﺒەﺗﻤەﻧﺪﯾﺪا ﭘێﻨﺎﺳە ﺑﮑﺮێﻦ .ﮔﺮﻧﮕﯽ ﺋەم دۆزﯾﻨەوەﯾە ﻟەوەداﯾە ﮐە ﭘێﺸﺘﺮ ﺑە ﻫۆی
زۆروزەوەﻧﺪی ﻫﺎوﮐێﺸە ڕادەدارەﮐﺎﻧەوە ﻧە دەﺗﻮاﻧﺮا ﺧەﺳڵەﺗێﮑﯽ ﮔﺸﺘﯿﺎن ﺑۆ دﯾﺎری
ﺑﮑﺮێﺖ ﻫﺎوﮐێﺸەﮐﺎن ﻧﺎﮐۆﺗﺎ ﺋﺎڵۆز دەﯾﺎﻧﻨﻮاﻧﺪ .ﺑﯿﺮﮐﺎر ﺗﻮاﻧﯽ ﻟەﻧﺎو ﻫەﻣﻮو ﺋەم
ﺋﺎڵۆزﯾە ﻧﺎﮐۆﺗﺎﯾﺎﻧەدا ﺗﺎﯾﺒەﺗﻤەﻧﺪﯾەﮐﯽ ﻟەﯾەﮐﭽﻮوی ﻧێﻮان ﻫﺎوﮐێﺸەﮐﺎن دﯾﺎری ﺑﮑﺎت
ﺑەﻣەش ﭘێﻨﺎﺳەﯾەﮐﯽ ﮐۆﺗﺎﯾﯿﺪار ﺑۆ دەرﮐەوﺗێﮑﯽ ﺑە ڕوواڵەت ﻧﺎﮐۆﺗﺎ ﺑﮑﺎت.
زاﻧﺴﺘﯽ ﺑﯿﺮﮐﺎری ﺑە ﮔﺸﺘﯽ دەﮐﺮێﺖ ﺑە دوو ﺑەﺷﯽ ﺳەرەﮐﯿﯿەوە ،ﺑﯿﺮﮐﺎری ﭘەﺗﯽ و ﺑﯿﺮﮐﺎری
ﺑەﮐﺎرﺑﺮوا .ﮐۆﭼەر ﮐﺎر ﻟە ﺑﯿﺮﮐﺎری ﭘەﺗﯿﺪا دەﮐﺎت و ﺋەﻣەش وادەﮐﺎت ﻧﺎﺳﺎﻧﺪﻧﯽ
دۆزﯾﻨەوەﮐﺎﻧﯽ ﺑە ﺋﺎﺳﺎﻧﯽ ﻧەﺗﻮاﻧﺮێﺖ ﻟە ڕێﮕەی ﺋەم ﻧﻮوﺳﯿﻨەوەﻣە ﺑۆ ﺧﻮێﻨەرێﮏ ڕوون
ﺑﮑﺮێﺘەوە ﮐە ﭘﺎﺷﺨﺎﻧێﮑﯽ ﺳەﻗﺎﻓﯽ ﻟەو زﻣﺎﻧە ﺑﯿﺮﮐﺎرﯾەدا ﻧﯿﯿە ﮐە ﺑﯿﺮﮐﺎری ﭘەﺗﯽ ﭘێ
دەﻧﻮﺳﺮێﺖ ،ﺑەڵﺎم ﺗﺎ ﺋەو ﺟێﮕەﯾە ﮐە زﻣﺎﻧﯽ ڕۆژاﻧە ڕێﮕەی ڕووﻧﮑﺮدﻧەوە ﺑﺪات ﻫەوڵ
دەدەم دۆزﯾﻨەوەﮐەی ﮐۆﭼەرﺗﺎن ﭘێ ﺑﻨﺎﺳێﻨﻢ.

ﮐۆﭼەر ﺑﯿﺮﮐﺎر ،ﺑﺮاوەی ﺧەڵﺎﺗﯽ ﻓﯿڵﺪس

زاﻧﺴﺘﯽ ﺟەﺑﺮ

زاﻧﺴﺘﯽ ﺟەﺑﺮ ﻟﻘێﮑە ﻟە ﻣﺎﺗﻤﺎﺗﯿﮏ و ﮐۆﭼەر ﻟەم ﺑﻮاردە دۆزﯾﻨەوەی ﮐﺮدووە .ﻟە
ﻣﺎﺗﻤﺎﺗﯿﮑﺪا ﻫﺎوﮐێﺸە ﺟەﺑﺮەﯾﺎﮐﻦ ﮐﺎر ﺑۆ ﺑەﯾەک ﮔەﯾﺎﻧﺪن و ﭘەﯾﻮەﻧﺪی درووﺳﺘﮑﺮدﻧﯽ
ﻧێﻮان ﺋەو ﺳﯿﻤﺒﻮﻻﻧە دەﮐەن ﮐە ﻫﺎوﮐێﺸەﮐﺎﻧﯿﺎن ﻟێ ﭘێﮑﻬﺎﺗﻮوە .ﺑۆ ﻧﻤﻮوﻧە ﺋەﮔەر ﺑە
ﻫﺎوﮐێﺸەﯾەﮐﯽ ﻧﺎﺟەﺑﺮی ﺑڵێﯿﻦ  ٢٥=٢٤+١ﻟە ﻫﺎوﮐێﺸەﯾەﮐﯽ ﺟەﺑﺮﯾﺪا دەﺗﻮاﻧﯿﻦ ﺑڵێﯿﻦ
س=٢٤+ل^ ٢ﻟێﺮەدا ﭘەﯾﻮﻧﺪی )س( ﻟەﮔەڵ ) (٢٤ﺗەﻧﻬﺎ ﮐﺎﺗێﮏ دەﺗﻮاﻧﺮێﺖ ﻟەﮔەڵ )ل( ﺑە
ﺗﻮاﻧﯽ دوودا ﯾەک ﺑﺨﺮێﺖ ﮐە ژﻣﺎرەی ﺟێﮑەوﺗﯽ )ل( ﯾەﮐﺴﺎن ﺑێﺖ ﺑە )ﭘێﻨﺞ( ،ﺑەم ﺟۆرە
ﭘەﯾﻮەﻧﺪی ﻧێﻮان ﻫەرﯾەک ﻟەو ﺗێﺮﻣﺎﻧە )زاراواﻧە( دﯾﺎری دەﮐﺮێﺖ ﮐە ﻟە ﻫﺎوﮐێﺸەﮐەدا
ﺋﺎﻣﺎژەﯾﺎن ﺑۆ ﮐﺮاوە و دەﺗﻮاﻧﺮێﻦ ﻟە ژﻣﺎرە )ﭘێﻨﺞ(ەوە درووﺳﺖ ﺑﮑﺮێﻨەوە .ﺳەرﺑﺎری
ﺋەﻣە ،ﻟە ﺟەﺑﺮی ﭘەﺗﯿﺪا ﮐە ﺋﺎڵۆزﺗﺮﯾﻨﯽ ﻣەﯾﺪاﻧە ﺟەﺑﺮەﯾەﮐﺎﻧە ﺑەﮐﺎرﻫێﻨﺎﻧﯽ ﺳﯿﻤﺒﻮﻟە
ژﻣﺎرەﯾﯿەﮐﺎن ﻟە ﭘێﻨﺎوی ﺋﺎﺳﺎﻧﮑﺎرﯾﺪا ﺑە ﺗەواوی دەﺳﺘﯿﺎن ﻟێ ﻫەڵﮕﯿﺮاوە و ﮐۆﻣەڵێﮏ
ﺳﯿﻤﺒﻮﻟﻤﯽ ﻣﺎﺗﻤﺎﺗﯿﮑﯽ ﺗﺎﯾﺒەت ﺑە ﺑﻮارەﮐە داﻫێﻨﺮاون.

ﭘەﯾﻮەﻧﺪی ﺟەﺑﺮ و ﺟﯿۆﻣێﺘﺮی

ﺟەﺑﺮ و ﺟﯿۆﻣێﺘﺮی دەﮐﺮێﺖ وەﮐﻮ دوو دﯾﻮی ﯾەک دراو ﭘێﻨﺎﺳە ﺑﮑﺮێﻦ .ﺟﯿۆﻣێﺘﺮی
ﺋﺎﻣﺮازێﮑﯽ ﻣﺎﺗﻤﺎﺗﯿﮑﯿە ﮐە ﮐﺎر ﺑۆ ﭘێﻮاﻧەﮐﺮدﻧﯽ ﻗەﺑﺎرە و ﺷێﻮە و ڕێﮋەی ﺟﯿﺎوازی
ﻧێﻮان ﺷﮑڵەﮐﺎن دەﮐﺎت .ﭘەﯾﻮەﻧﺪﯾەﮐە ﺑە ﺟۆرێﮑە ﮐە ﺑۆ ﻫەر ﻫﺎوﮐێﺸەﯾەﮐﯽ ﺟەﺑﺮی دەﮐﺮێﺖ
ﻧﻮێﻨەراﯾەﺗﯿەﮐﯽ ﺟﯿۆﻣێﺘﺮی ﺑﺪۆزرێﺘەوە .ﺑۆ ﻧﻤﻮﻧە ﮐﺎﺗێﮏ دەڵێﯿﻦ س=م ل  +ب وەﮐﻮ ﺋەوە
واﯾە ﻫێڵێﮑﯽ ڕاﺳﺘﻤﺎن ﻟە ﮔﺮاﻓێﮑﺪا ﮐێﺸﺎ ﺑێﺖ .دەﺑﯿﻨﯿﻦ ﺋەم ﻫﺎوﮐێﺸە ﺟەﺑﺮﯾە ﺷﮑڵێﮑﯽ
ﺟﯿۆﻣێﺘﺮی ﻧﻮێﻨەراﯾەﺗﯽ دەﮐﺎت ﮐە ڕاﺳﺘە ﻫێڵێﮑە .ﺑۆﯾە زۆرﺟﺎر ﮐێﺸەﯾەﮐﯽ ﺟەﺑﺮی
دەﺗﻮاﻧﺮێﺖ ﺑە ﭼەﻧﺪ ﺷێﻮەﯾەک ﭼﺎرەﺳەری ﺑۆ ﺑﺪۆزرێﺘەوە ،دەﮐﺮێﺖ ﻫﺎوﮐێﺸەﯾەﮐﯽ ﻫێڵﯽ ﺑە
ڕێﮑﺎرێﮑﯽ ﺟﯿۆﻣێﺘﺮی ﭼﺎرەﺳەر ﺑﮑﺮێﺖ ﯾﺎﺧﻮد ﺑە ﭘێﭽەواﻧەوە .ﺑەڵﺎم ﺑﺎﺑەﺗەﮐە ﻟەوێﺪا
ﺋﺎڵۆز دەﺑێﺖ ﮐە ﻫﺎوﮐێﺸەﮐﺎن دەﮐﺮێﺖ ﻧﺎﮐۆﺗﺎ ﻓۆرﻣەﻟە ﺑﮑﺮێﻦ وەﮐﻮ ﮐە دەﮐﺮێﺖ ژﻣﺎرەﮐﺎن
ﻧﺎﮐۆﺗﺎ ﻧەﺑڕاوەﺑﻦ ،ﭼﻮوﻧﮑە ﻫەر ﻫﺎوﮐێﺸەﯾەک دەﮐﺮێﺖ ﻧﺎﮐۆﺗﺎ ﺗﻮان ﺑﮑﺮێﺖ و ﮔٶڕﺑﺎری ﺑۆ
ﮐەم و زﯾﺎد ﺑﮑﺮێﺖ و داڕﺷﺘﻨﯽ ﻧﻮێﯽ ﺑۆ ﺑﮑﺮێﺖ .ﺑۆ ﭼﺎرەﺳەری ﺋەم ﮐێﺸەﯾە ﺑﯿﺮ ﻟە ﭘۆﻟێﻦ
ﺑەﻧﺪی ﻫﺎوﮐێﺸەﮐﺎن ﮐﺮاوەﺗەوە ،ﺗﺎ ﺑۆ ﻫەر ﭘۆﻟە ﻫﺎوﮐێﺸەﯾەک دەﺳﺘەﯾەک ﭼﺎرەﺳەر
ﺑﺪۆزرێﺘەوە و ﻫەر دەﺳﺘەﯾەﮐﯿﺶ ﺷﮑڵێﮑﯽ ﺗﺎﯾﺒەﺗﯽ ﺟﯿۆﻣێﺘﺮی ﻧﻮێﻨەراﯾەﺗﯽ ﺑﮑﺎت .ﮐۆﭼەر
ﻟەم ﺑﺎرەﯾەوە دەڵێﺖ ” ﮔﺮﻧﮕﺘﺮﯾﻨﯽ ﺧەﺳڵەﺗەﮐﺎن ﺷﮑڵەﮐﺎن ،ﻓۆرﻣەﮐﺎن ،وە ڕۆﻧﺎﻧﯽ ﭘۆﻟە
ﭼﺎرەﮐﺎﻧﻦ .ﺋێﻤە ﭘۆﻟە ﭼﺎرەﮐﺎﻧﻤﺎن ﻧﺎو ﻟێ ﻧﺎوە ﺑە ﺟەﺑﺮﯾە ﻫەﻣەﺟۆرەﮐﺎن ”.ﺑەڵﺎم
دﯾﺴﺎن ﮐێﺸەﮐە ﺋەوەﯾە ﮐە ﭼﺎرە ﺟەﺑﺮﯾە ﻫەﻣەﺟۆرەﮐﺎن ﻧﺎﮐۆﺗﺎ زۆر و ﻧەﺑڕاوەن .ﮐە واﺗە
ﭼۆن دەﺗﻮاﻧﺮێﺖ ڕێﮑﺨﺴﺘﻨﯿﺎن ﺑۆ ﺑﮑﺮێﺖ ،ﮐۆﭼەر ﺗﻮاﻧﯽ ﺋەم ڕێﮑﺨﺴﺘە ﺑﺪۆزێﺘەوە.

ﻣێﺘﺎﻓۆرێﮏ ﺑۆ ﺋﺎﺳﺎﻧﮑﺎری

ﺑﻬێﻨە ﭘێﺶ ﭼﺎوی ﺧۆت ﮐە ﻧﺎﮐۆﺗﺎ ﮐﻮرد ﺑە ﮔەردووﻧﺪا ﺑڵﺎو ﺑﻮﻧەﺗەوە ،ﭼۆن دەﺗﻮاﻧﯿﺖ
ﭘۆﻟێﻦ-ﺑەﻧﺪی ﺑۆ ﺗێﮑڕای ﮐﻮردەﮐﺎن ﺑﮑەﯾﺖ ﻟە ﮐﺎﺗێﮑﺪا ﮐﻮردەﮐﺎن ﻧﺎﮐۆﺗﺎ زۆرن .ﮐۆﭼەر
دەڵێﺖ ﻟەﺑەر ﺋەوەی ﮐﻮردەﮐﺎن دەﮐﺮێﺖ داﺑەش ﺑﮑﺮێﻦ ﺑەﺳەر ﭼﻮار ﺟﻮﮔﺮاﻓﯿﺎدا ﺑﺎﺷﻮر،
ﺑﺎﮐﻮر ،ڕۆژﻫەڵﺎت ،ڕۆژﺋﺎوا ﮐەواﺗە دەﮐﺮێﺖ ﻫەرﯾەﮐەﯾﺎن داﺑەش ﺑﮑﺮێﻦ ﺑەﺳەر ژێﺮﮔﺮوﭘﯽ
ﺗﺮدا .ﺑۆ ﻧﻤﻮﻧە ﮐﻮردەﮐﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﻮور دەﮐﺮێﺖ ﻧﺎﮐۆﺗﺎ زۆر ﺑﻦ ،ﺑەڵﺎم ﻫەر ﮐﻮردێﮑﯽ
ﺑﺎﺷﻮور دەﺗﻮاﻧﺮێﺖ ﺑﮕەڕێﻨﺮێﺘەوە ﺑۆ ﺷﻮێﻨێﮑﯽ دﯾﺎرﯾﮑﺮاو ،وەﮐﻮ ﺋەوەی ﮐﻮردە،
ﺑﺎﺷﻮورﯾﯿە ،ﺳۆراﻧﯿﯿە ،ﺳﻠێﻤﺎﻧﯿﯿە ،ﻣەڵﮑەﻧﺪﯾﯿە ،ﺧﺎﻧﻮی ژﻣﺎرە ﺋەوەﻧﺪەﯾە .ﻟەﭘﺎﺷﺎن

ﺋەم ﮐﻮردە ﻫﺎوﺑﺎﯾﯽ دەﮐﺮێﺖ ﻟەﮔەڵ ﭼەﻧﺪﻧﯿﻦ ﮐﻮردی ﺷﺎرە ﺟﯿﺎوازەﮐﺎﻧﺪا ﺑە ﻫۆی
ﺗﺎﯾﺒەﺗﻤەﻧﺪی ﻟەﯾەﮐﭽﻮوی ﻧێﻮاﻧﯿﺎﻧەوە ،ﺋﯿﺪی ﺋەو ﻟەﯾەﮐﭽﻮوﻧە ﺧەﺳڵەﺗە ﻧﺎﮐۆﺗﺎﮐە
ﻧﺎﻫێڵێﺖ ﺑەﻫۆی ﮐۆﺗﺎداری ﺗﺎﯾﺒەﺗﻤەﻧﺪی ﮐﻮردەﮐﺎﻧەوە .واﺗە دەﺷێ ﮔەڕەﮐﯽ ﻣەڵﮑەﻧﺪی
ﺳﻠێﻤﺎﻧﯽ ﯾﺎن ﭼﻮارﺑﺎﺧﯽ ﺳﻨە ﻫەردووﮐﯿﺎن ﻧﺎﮐۆﺗﺎ ﭘڕ ﺑﻦ ﻟە ﮐﻮرد ﺑەڵﺎم ژﻣﺎرەی ﺋەو
ﮔۆراﻧﯽ ﺑێﮋاﻧەی ﮐە ﻫەرﯾەﮐەﯾﺎن دەﺗﻮاﻧێﺖ ﮔﻮێﯽ ﻟێﺒﮕﺮێﺖ ﮐۆﺗﺎدارە ﺑۆ ﻧﻤﻮﻧە ﺣەﺳەن
زﯾﺮەک ،ﻣﺎﻣﻠێ ﯾﺎن ﻋەﻟﯽ ﻣەرداﻧە .ﻟێﺮەوە دەﮐﺮێﺖ ﺋﺎڵۆزی ﻧﺎﮐۆﺗﺎﯾﯿەﮐە ﺑەم ڕێﮑﺨﺴﺘە
ﺳﻨﻮوردار ﺑﮑﺮێﺖ و ﺑﺎﺑەﺗەﮐە ﺋﺎﺳﺎﻧﺘﺮ ﺑە ﻫۆﺷەوە ﺑﻨﻮوﺳێﺖ .ﻟە ﻣﺎﺗﻤﺎﺗﯿﮑﺪا ﺋەم
ﺗەﮐﻨﯿﮑە ﻧﺎوﻧﺮاوە ﺟﯿۆﻣێﺘﺮی دوو-ڕێﮋەﯾﯽ .واﺗە دوو ڕێﮋەی ﺟﻮدا وەردەﮔﺮﯾﻦ ﮐە
ژاﻧﺮەﮐﺎﻧﯿﺎن ﻟە ﯾەﮐﺪی ﺟﯿﺎوازە ﭘﺎﺷﺎن ﻫەوڵﺪەدەﯾﻦ ﻟێﮑﭽﻮوﻧﯽ ﻧێﻮاﻧﯿﺎن ﺑﺪۆزﯾﻨەوە ﺗﺎ
ﺋەو ﺷﻮێﻨەی ﺑﺘﻮاﻧﯿﻦ ﻫەردووﮐﯿﺎن ﻟە ﯾەک ﺧەﻣڵﺎﻧﺪﻧﺪا ﺟێﮕە ﺑﮑەﯾﻨەوە .ﺑۆ ﻧﻤﻮوﻧە
ﮐﻮردێﮑﯽ ﺟﻮﺗﯿﺎری ﺧۆﺷﻨﺎوی ﻟەﮔەڵ ﻧﻮﺳەرێﮑﯽ ﺳەردەﺷﺘﯽ دەﺗﻮارێﺖ ﻟە ڕێﮕەی
ﺷێﻮەزارەﮐەﯾﺎﻧەوە ﭘێﮑەوە ﺑﺒەﺳﺘﺮێﻨەوە ﻟەﮐﺎﺗێﮑﺪا ﯾەﮐێﮑﯿﺎن ﺳەر ﺑە ﺟﻮﮔﺮاﻓﯿﺎی
ﺑﺎﺷﻮورە و ﺋەوەﯾﺪﯾﺎن ڕۆژﻫەڵﺎﺗﯿﯿە ،واﺗە ﺳەردەﺷﺘﯽ و ﺧۆﺷﻨﺎوی ﻟە ﺷێﻮەزاردا ﻫﺎو-
ﺑﺎﯾﻦ .ﺋەم ﺟۆرە ﻟە ﮐﺎرﮐﺮدن ﻟە ﻧەﺷﺘەرﮔەرﯾﯿەک دەﭼﯿﺖ ﮐە ﺗێﯿﺪا دوو ﭘۆﻟﯽ ﺟﯿﺎواز
ﺑەﯾەک دەﮔەﯾەﻧﺪرێﻦ ،ﺋەو ﭘۆﻟە ﺗﺎزەﯾەی ﻟەم ﻧەﺷﺘەرﮔەرﯾە درووﺳﺖ دەﺑێﺖ ،ﻧﺎوێﮑﯽ
ﺗﺎﯾﺒەت ﺑە ﺧۆی ﻟێ دەﻧﺮێﺖ و وەﮐﻮ ﭘۆﻟێﮑﯽ ﺳەرﺑەﺧۆی ﻫﺎوﺑﺎﯾﯽ دەﻧﺎﺳێﻨﺮێﺖ .ﮐەواﺗە
ﭼەﻧﺪ ﭘۆﻟﯽ واﻣﺎن ﻫەﯾە؟

ژﻣﺎرەی ﭘۆﻟەﮐﺎن

ﮐۆی ﭘۆﻟە ﻫﺎوﺑﺎﯾﯿەﮐﺎن ﺑﺮﯾﺘﯿﻦ ﻟە ﺳێ ﭘۆل .ﺳێ ﭘۆﻟﯽ دوو-ڕێﮋەﯾﯽ ﻫﺎوﺑﺎﯾﯿﻦ ﮐە ﻧﺎوﯾﺎن
ﻟێﻨﺮاوە؛ ﻓﺎﻧۆ ﻫەﻣەﺟۆرەﮐﺎن ،ﮐﺎﻟەﺑﯽ-ﯾﺎوە ﻫەﻣەﺟۆرەﮐﺎن وە ﻫەﻣەﺟۆرە ﮔﺸﺘﯿەﮐﺎن .ﻫەر
ﺳێ ﭘۆﻟەﮐە ﻟە ڕووی ژاﻧﺮەوە ڕەﮔەزی ﺷﮑڵﯽ ﺗﺎﯾﺒەت ﺑە ﺧۆﯾﺎن ﻫەﯾە و ﻟە ﻫەﻣﺎن ﮐﺎﺗﯿﺸﺪا
ﺷﮑڵێﮑﯽ ﺗﺎﯾﺒەﺗﯽ ﺟﯿۆﻣێﺘﺮی ﻧﻮێﻨەراﯾەﺗﯽ ﻫەرﯾەﮐەﯾﺎن دەﮐﺎت .ﻟە ﺳەد ﺳﺎڵﯽ ڕاﺑﺮدوودا
ﻫەوڵﯽ ﺗەواوی ﻣﺎﺗﻤﺎﺗﯿﮑﺰاﻧەﮐﺎﻧﯽ ﺋەم ﺑﻮارە ﻟە ﭘێﻨﺎو دۆزﯾﻨەوەی ﺳەﻟﻤێﻨەرێﮑﺪا ﺑﻮوە
ﺗﺎ ﻫەﻣﻮو ﺋﺎڵۆزﯾە ﻧﺎﮐۆﺗﺎﮐﺎن ﻟەم ﺳێ ﭘۆﻟەدا ﺟێﮕﺎ ﺑﮑﺎﺗەوە .ﻟە ﺋێﺴﺘﺪا ﮐۆﭼەر
ﺗﻮاﻧﯿﻮﯾەﺗﯽ ﺳەﻟﻤێﻨەرێﮏ ﺑۆ ﻫﺎوﺑﺎﯾﯽ ﻫەﻣﻮو ﻓﺎﻧۆ ﻫەﻣەﺟۆرەﮐﺎن ﺑﺪۆزێﺘەوە و ﺑەم
ﻫۆﯾەﺷەوە ﻣەدەﻟﯿﺎی ﻓﯿڵﺪزی ﺑەدەﺳﺖ ﻫێﻨﺎ.

ﮐۆﭼەر ﺑﯿﺮﮐﺎر

ﮐۆﭼەر وەﮐﻮ زۆرﺑەی ﮐﻮرداﻧﯽ ﺗﺎراوﮔە ﺑە ﻧﺎوێﮑﯽ ﺟﯿﺎواز ﻟە ﻧﺎوی ڕاﺳﺘەﻗﯿﻨەی ﺧۆی ﻟە
ﺑەرﯾﺘﺎﻧﯿﺎ داوای ﻣﺎﻓﯽ ﭘەﻧﺎﺑەری ﮐﺮدووە .ﻧﺎوی ڕاﺳﺘەﻗﯿﻨەی ﮐۆﭼەر )ﻓەرەﯾﺪوون
درەﺧﺸﺎﻧﯽ(ە و ﻟە دێﯿەﮐﯽ ﻧﺰﯾﮏ ﻣەرﯾﻮان ﻟە ﺧێﺰاﻧێﮑﯽ ﻫەژار و ﺟﻮﺗﯿﺎردا ﺳەردەﻣﯽ
ﻣﻨﺪاڵﯽ ﺗێﭙەڕاﻧﺪووە .ﺋەو دەڵێﺖ ڕۆژاﻧﯽ ﺧﻮێﻨﺪﻧﯽ ﻣﻨﺪاڵﯽ ڕۆژاﻧێﮑﯽ ﭘڕ ﺳەﺧﺘﯽ و
ﺋﺎڵۆزی ﺑﻮوە .زۆرﺑەی ﮐﺎﺗەﮐﺎﻧﯽ ﺑە ﮐﺎری ﺟﻮﺗﯿﺎری ﺗێﭙەڕاﻧﺪووە و ﯾﺎرﻣەﺗﯽ ﺑﺎوک و
ﺑﺮاﮐﺎﻧﯽ داوە .ﺣەﯾﺪەری ﺑﺮای ﮐۆﭼەر ﮔەورەﺗﺮﯾﻦ ﻫﺎﻧﺪەری ﺑﻮوە ﺑۆ ﻓێﺮﺑﻮوﻧﯽ ﻣﺎﺗﻤﺎﺗﯿﮏ.
ﻟە ﺋێﺴﺘﺎدا دەﺗﻮاﻧﯿﻦ ﺑڵێﯿﻦ ﮐۆﭼەر ﻧﺎﺳﺮاوﺗﺮﯾﻦ ﻓﯿﮕەری ﺋەﮐﺎدﯾﻤﯽ ﮐﻮردە ﻟە ﺳەرﺗﺎﺳەری
ﺟﯿﻬﺎﻧﺪا و ڕەﻧﮕە ﺗﺎ ﻣﺎوەﯾەﮐﯽ درێﮋﯾﺶ ﻟەم ﭘێﮕەﯾەدا ﺑﻤێﻨێﺘەوە .ﺋەم ﺳەرﮐەوﺗﻨەی
ﮐۆﭼەر وادەﮐﺎت ﺗﺎﮐﯽ ﮐﻮرد ﺟۆرێﮏ ﻟە ﺷﻮﻧﺎﺳﯽ ﺋەﮐﺎدﯾﻤﯽ ﺑۆ درووﺳﺖ ﺑێﺖ و ﺑﺘﻮاﻧﻦ
ﺋەرﺳﺘۆﮐﺮاﺗﯿﯿەﮐﯽ زاﻧﺴﺘﯽ ﻟە ﮐۆﻣەڵﮕەی ﮐﻮردﯾﺪا درووﺳﺖ ﺑﮑەن .دەﮐﺮێﺖ ﮐۆﭼەر ﺑﺒێﺘە
ﻧﺎوەﻧﺪێﮏ ﺑۆ ﻧﺰﯾﮑﺒﻮوﻧەوەی ﻫەﻣﻮو ﮐﻮردێﮑﯽ ﺋەﮐﺎدﯾﻤﯽ و زاﻧﺴﺘﺨﻮاز ﻟە ﯾەﮐﺪی و
ڕێﮑﺨﺮاوێﮑﯽ ﺳەرﺑەﺧۆی ﮐﻮردی زاﻧﺴﺘﯽ ﻟە ڕێﮕەی ﺋەﮐﺎدﯾﻤﯿﺴﺘە ﻟێﻮەﺷﺎوەﮐﺎﻧﯽ ﮐﻮردەوە
درووﺳﺖ ﺑﮑﺮێﺖ.

