ﭘﺎش ﭘەﺳەﻧﺪ ﻧەﺑﻮوﻧﯽ داوای ﻣﺎﻓﯽ ﭘەﻧﺎﺑەری
ﺑە داﺧەوە ،وەزارەﺗﯽ ﻧﺎوخۆی ﺑەرﯾﺘﺎﻧﯿﺎ زۆرﺑەی داواﮐﺎرﯾﯿەﮐﺎﻧﯽ ﻣﺎﻓﯽ ﭘەﻧﺎﺑەری ڕەت دەﮐﺎﺗەوە .ﻧﺰﯾﮑەی  %65بۆ
 %75داواﮐﺎرﯾﯿەﮐﺎﻧﯽ ﻣﺎﻓﯽ ﭘەﻧﺎﺑەری ﻟە ﻻﯾەن وەزارەﺗﯽ ﻧﺎوخۆی ﺑەرﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ،ﺋەو ﺑەﺷەی ﺣﮑﻮوﻣەﺗﯽ ﺑەرﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﮐە
ﺑەرﭘﺮﺳﯿﺎری ﭘەﻧﺎﺑەری و کۆﭼﺒەرﯾﯿە ،ﭘەﺳﻨﺪ ﻧﺎﮐﺮێن.
ﺋەﮔەر داوای ﻣﺎﻓﯽ ﭘەﻧﺎﺑەرﯾﺘﺎن ﻟە ﻻﯾەن وەزارەﺗﯽ ﻧﺎوخۆوە ﭘەﺳﻨﺪ ﻧەﮐﺮێت ،دەبێت ﻫەوڵ ﺑﺪرێت ڕاوێژی
ﯾﺎﺳﺎﯾﯽ وەرﮔﺮن .ﺋەﮔەر ﭘﺎرێزەرﺗﺎن ﻧﯿﯿە ،ﻫەﻧﺪێک ﮐﺎر ﻫەﯾە ﮐە خۆﺗﺎن دەﺗﻮاﻧﻦ ﺑە ﻫﺎوﮐﺎری ﻫﺎوڕێﯾﺎن ﺋەﻧﺠﺎﻣﯿﺎن
ﺑﺪەن.
زۆرﺑەی ﺋەو ﮐەﺳﺎﻧەی داوای ﻣﺎﻓﯽ ﭘەﻧﺎﺑەری دەﮐەن ،ﺋەﮔەر داواﮐﺎرﯾﯿەﮐﺎﻧﯿﺎن ﻟە ﻻﯾەن وەزارەﺗﯽ ﻧﺎوخۆوە ﭘەﺳﻨﺪ
ﻧەﮐﺮێت ،ﻣﺎﻓﯽ داوای دادﮔﺎی پێداﭼﻮوﻧەوە )ﺋﯿﺴﺘﯿﻨﺎف(ﯾﺎن ﻫەﯾە .ﺋەﻣە ﺑەو ﻣﺎﻧﺎﯾەﯾە ﮐە دەﺗﻮاﻧﻦ دۆﺳﯿﯿەﮐﺎﻧﯿﺎن ﺑﺒەن
بۆ دادﮔﺎﯾەک ﮐە پێی دەﮐﻮﺗﺮێت »دادﮔﺎی پێداﭼﻮوﻧەوە« ﯾﺎ »ﺋﯿﺴﺘﯿﻨﺎف«.
ﻟە ڕێﮐەوﺗﯽ ﭘەﺳﻨﺪ ﻧەﺑﻮوﻧﯽ داواﮐﺎرﯾﯿەﮐەﺗﺎن ﻟە ﻻﯾەن وەزارەﺗﯽ ﻧﺎوخۆوە ،ﺗەﻧﯿﺎ  14ڕۆژ ﮐﺎﺗﺘﺎن ﻫەﯾە بۆ ڕادەﺳﺖ
ﮐﺮدﻧﯽ داوای پێداﭼﻮوﻧەوە.
ﺧەڵﮐﺎنێﮐﯽ زۆر دوای ﭘەﺳﻨﺪ ﻧەﮐﺮدﻧﯽ وەزارەﺗﯽ ﻧﺎوخۆ ،ﭘﺎرێزەرەﮐەﯾﺎن پێﯾﺎن دەڵێن ﮐە ﭼﯿﺘﺮ ﻧﺎﺗﻮاﻧﻦ
ﭘﺸﺘﮕﯿﺮﯾﯿﺎن ﺑﮑەن .هۆﮐﺎری ﺋەﻣەﯾە ﮐە ﯾﺎﺳﺎﮔەلێﮐﯽ ﻗﻮرس ﻫەن ﻟە ﺳەر ﺗﺎﻗﯽﮐﺮدﻧەوەی ،ﮐە دۆﺳﯿﯿەﯾەک دەبێت
بۆ ﭘﺎرێزەرێک ﭼەﻧﺪ ﺑەهێز بێت بۆ ﺋەوەی ﺑﺘﻮانێت ڕاوێژﮐﺎری ﯾﺎﺳﺎﯾﯽ بێﺑەراﻣﺒەری بۆ داﺑﯿﻦ
ﺑﮑﺎت .ﻟەواﻧەﯾە ﻗﺴەﮐﺮدن ﻟە ﺳەر ﺑﺎرودخۆی خۆﺗﺎن ﻟەﮔەڵ ﻫﺎوڕێﯾەﮐﺘﺎن ،ﺑەﺗﺎﯾﺒەت ﺋەﮔەر زاﻧﯿﺎرﯾﯽ ﺑﺎﺷﯿﺎن ﻟە ﺳەر
ﺳﯿﺴﺘەﻣﯽ ﭘەﻧﺎﺑەری ﺑەرﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﻫەبێت ،ﮐﺎرێﮐﯽ ﺳﻮودﻣەﻧﺪ بێت.

ﺳﯿﯿەﮐەﺗﺎن ﭼﯿﻦ؟ ﺋﺎﯾﺎ دەﺗﻮاﻧﻦ بۆ ﺳەﻟﻤﺎﻧﺪﻧﯽ ڕاﺳﺘﯿﯽ ﻗﺴەﮐﺎﻧﺘﺎن ،ﺋەوەی ﮐە ﻧﺎﺗﻮاﻧﻦ ﺑﮕەڕێﻧەوە
ﺧﺎڵە ﻻوازەﮐﺎﻧﯽ دۆۆﺳﯿﯿەﮐەﺗﺎن
بۆ وڵاﺗﯽ خۆﺗﺎن ،ﺑە ﺑەڵﮔەوە ﺑﯿﺴەﻟﻢێﻧﻦ؟ ﺑﯿﺮ ﻟە ﺑﺎﺷﺘﺮﯾﻦ ڕێﮔە ﺑﮑەﻧەوە بۆ پێﺷﮑەش ﮐﺮدﻧﯽ دۆﺳﯿﯿەﮐەﺗﺎن.
ﺋەﮔەر دەﺗﺎﻧﻬەوێت ﻟەم قۆﻧﺎﻏەدا ﭘﺎرێزەرێﮐﯽ ﻧﻮێ ﺑﮕﺮن.
ﻟە دادﮔﺎ ،ئێوە )ﻟە ڕێﮔەی ﭘﺎرێزەرەﮐەﺗﺎن ،ﺋەﮔەر ﻫەﺗﺎﻧە( ﺑەو شێوەﯾە ﻣﺸﺖومڕ ﺑﮑەن ﮐە وەزارەﺗﯽ ﻧﺎوخۆ ل
ﭘەﺳﻨﺪ ﻧەﮐﺮدﻧﯽ داوای ﻣﺎﻓﯽ ﭘەﻧﺎﺑەرﯾﯽ ئێوە ﻫەڵە ﺑﻮوە ،و ﺋەوەی ﮐە دەبێت ﺑەرﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﻣﺎﻓﯽ ﭘﺎراﺳﺘﻨﺘﺎن پێ
ﺑﺒەﺧﺶێت.
ئێوە دۆﺳﯿﯿەﮐەﺗﺎن ﻟەﮔەڵ دادوەرێک )ﻗﺎزﯾﯿەک( ﺗﺎووﺗﻮێ دەﮐەن ﮐە ﺳەرﺑەﺳﺖ ﻟە وەزارەﺗﯽ ﻧﺎوخۆ.
وەزارەﺗﯽ ﻧﺎوخۆ دەﯾﺴەﻟﻢێنێت ﮐە ئێوە ﻟە ﺑەرﯾﺘﺎﻧﯿﺎ پێوﯾﺴﺘﯿﺘﺎن ﺑە ﭘﺸﺘﯿﻮاﻧﯽ ﻧﯿﯿە .بۆ ﺋەو ﻣەﺑەﺳﺘە ﺋەوان
ڕەﻧﮕە ﻧﻮێﻧەرێک ﺑﻦێرن بۆ دادﮔﺎ ،ﺑەڵام زۆر ﺟﺎر ﺋەو ﺷﺘە ڕوو ﻧﺎدات.
ﺋﺎﻣﺎدەﺑﻮون ﻟە داﻧﯿﺸﺘﻨەﮐﺎﻧﯽ دادﮔﺎی پێداﭼﻮوﻧەوە بۆ ﻫەﻣﻮان ﺋﺎزادە )ﺟﮕە ﻟەو ﺣﺎڵەﺗە ﻫەﺳﺘﯿﺎراﻧەی ﮐە وا ڕێک
ﺧﺮاون ﮐە دەبێت ﺑە شێوەﯾەﮐﯽ ﺗﺎﯾﺒەت داﻧﯿﺸﺘﻨﯿﺎن بۆ ﺑﮑﺮێت( .ئێوە دەﺗﻮاﻧﻦ ﻟە داﻧﯿﺸﺘﻨﯽ دادﮔﺎی
پێداﭼﻮوﻧەوەی ﮐەسێﮐﯽ ﺗﺮدا ﺋﺎﻣﺎدە ﺑﻦ بۆ ﺋەوەی ﺑﯿﺮۆﮐەﯾەﮐﺘﺎن ﻟە ﺳەر ﺋەزﻣﻮوﻧﯽ ﺋەم جۆرە دادﮔﺎﯾﺎﻧە
ﻫەبێت ﻟەو ﮐﺎﺗەی ﮐە داوای پێداﭼﻮوﻧەوەﺗﺎن پێﺷﮑەش ﮐﺮدووە ﺗﺎ ﺋەو ﮐﺎﺗەی ﮐە داﻧﯿﺸﺘﻨﯽ دادﮔﺎ ﺑەڕێوە
دەچێت ،ﻟەواﻧەﯾە ﭼەﻧﺪﯾﻦ ﻣﺎﻧﮓ ﭼﺎوەڕوان ﺑﻦ.
داﻧﯿﺸﺘﻨﯽ دادﮔﺎی پێداﭼﻮوﻧەوە زۆر ﺟﺎر ﻻﻧﯽ ﮐەم ﭼەﻧﺪ ﮐﺎﺗﮋمێر دەﺧﺎﯾەنێت.
زۆر ﺟﺎر ﻟە ڕۆژی داﻧﯿﺸﺘﻨﯽ دادﮔﺎی پێداﭼﻮوﻧەوەدا وڵامێک ﻟە ﻻﯾەن دادوەرەوە وەرﻧﺎﮔﺮن .ﺑەڵﮐﻮو ﺋەم ﺟﻮاﺑە
ﻻﻧﯽ ﮐەم ﭼەﻧﺪ ﻫەﻓﺘە دوای داﻧﯿﺸﺘﻨﯽ دادﮔﺎ ﺑە ﻧﻮوﺳﺮاوێک دەﮔﺎﺗە دەﺳﺘﺘﺎن ،ﺋەﮔەر ﭘﺎرێزەرﺗﺎن ﻫەبێت،ﺋەم
بڕﯾﺎرە ﻟە ﺟﯿﺎت ﺋەوەی ڕاﺳﺘەوخۆ بۆ ئێوە ﺑﻦێردرێت ،بۆ ﭘﺎرێزەرەﮐەﺗﺎن دەنێردرێت.
ﺋەﮔەر دادوەر داوای پێداﭼﻮوﻧەوەﮐەﺗﺎن ﭘەﺳﻨﺪ ﻧەﮐﺎت ،ﻟەواﻧەﯾە ﺑﮋاردەی دﯾﮑەﺗﺎن ﻟە ﺑەردەﺳﺖ ﻧەبێت؛ روەک
داوای پێداﭼﻮوﻧەوە ﻟە دادﮔﺎﯾەﮐﯽ ﺳەرﺗﺮدا .ﺋەﻧﺠﺎمداﻧﯽ ﺋەم ﮐﺎرە ﺑەبێ ﭘﺎرێزەر زۆر ﻗﻮرﺳە.
ت.
داﭼﻮوﻧەوەﺗﺎن ﻧەبێت
ێداﭼﻮوﻧەوەﺗﺎن
وە ﻣﺎﻓﯽ داواﮐﺮدﻧﯽ پێ
ێوە
ﺋەﮔەر ئێ
ﻫەﻣﻮو ﺋەو ﮐەﺳﺎﻧەی ﮐە ﻟە ﺑەرﯾﺘﺎﻧﯿﺎ داوای ﻣﺎﻓﯽ ﭘەﻧﺎﺑەری دەﮐەن ،ﻣﺎﻓﯽ دادﮔﺎی پێداﭼﻮوﻧەوەی
دۆﺳﯿﯿەﮐەﯾﺎن ﻟە وەزارەﺗﯽ ﻧﺎوخۆ ﻧﺎبێت.

ﺋەﮔەر وەزارەﺗﯽ ﻧﺎوخۆ بڕﯾﺎر ﺑﺪات ﮐە ئێوە ﺧەڵﮐﯽ وڵاتێﮐﻦ ﮐە ﺑە ﮔﺸﺘﯽ بێﻣەﺗﺮﺳﯿﯿە ،ﯾﺎ ﻣﺎوەﯾەﮐﯽ زۆر
پێش ﺋەوەی داوای ﻣﺎﻓﯽ ﭘەﻧﺎﺑەری ﺑﮑەن ،ﻟە ﺑەرﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺑﻮوﺑﻦ؛ ﻟەواﻧەﯾە ﺑە ڕووﻧﯽ پێﺗﺎن بڵێن ﮐە
داواﮐﺎرﯾﯿەﮐەﺗﺎن »ﺑە ﺋﺎﺷﮑﺮا بێ ﺑەڵﮔەﯾە« .ﻟەم ﺣﺎڵەﺗﺎﻧەدا ئێوە ﻣﺎﻓﯽ داوا ﮐﺮدﻧﯽ پێداﭼﻮوﻧەوە بۆ داوای
ﻣﺎﻓﯽ ﭘەﻧﺎﺑەرﯾﺘﺎن ﻟە ﺑەرﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﻧﺎبێت؛ ﺑەڵام ﻣﺎﻓﯽ دادﮔﺎی پێداﭼﻮوﻧەوەﺗﺎن ﻟە وڵاﺗﯽ خۆﺗﺎﻧﺪا دەبێت ،ﮐە ﺋەوە
ﮐﺎرێﮐﯽ زۆر ﻗﻮرﺳە.
ﺋەﮔەر وەزارەﺗﯽ ﻧﺎوخۆ ﮐﻮﺗﺐێﺗﯿﺎن ﮐە داوای ﻣﺎﻓﯽ ﭘەﻧﺎﺑەرﯾﺘﺎن ﺑە شێوەﯾەﮐﯽ ﺋﺎﺷﮑﺮا بێ ﺑەڵﮔەﯾە ،پێوﯾﺴﺘە
ﻧﯿﺸﺎﻧﯽ ﺑﺪەن ﮐە ﺋەم ﻗﺴەﯾەی ﺋەوان ﻫەڵەﯾە.
ﺋەﮔەر وڵاﺗﯽ خۆﺗﺎن ﺑە ﮔﺸﺘﯽ ﺳەﻻﻣەت و بێ ﻣەﺗﺮﺳﯿﯿە ،دەبێ ﻧﯿﺸﺎﻧﯽ ﺑﺪەن بۆﭼﯽ ﻫەلوﻣەرﺟﯽ ئێوە
ﺟﯿﺎوازە.
ﻟەواﻧەﯾە ﺑﮋاردەی ﯾﺎﺳﺎﯾﯽ دﯾﮑەﺗﺎن ﻟە ﺑەردەﺳﺖ ﻧەبێ ،بۆ ﻧﻤﻮوﻧە ﭘﺮۆﺳەﯾەﮐە ﮐە پێی دەﮐﻮﺗﺮێت
»پێداﭼﻮوﻧەوەی دادوەری« و پێوﯾﺴﺘە ﻟەﮔەڵ ﭘﺎرێزەرێک ﻟە ﺳەر ﺑﮋاردەﮐﺎن ﻗﺴە ﺑﮑەن.

