ێﺷەﮐﯿﯿەک ﻟە ﺳەر داوای ﻣﺎﻓﯽ ﭘەﻧﺎﺑەری ﮐﺮدن
پێ
)داواﮐﺎری بۆ ﺋەوەی وەﮐﻮو ﭘەﻧﺎﺑەر ﺑﻨﺎﺳﺮێﯾﺖ(
ﮐﺎتێک ئێوە داوای ﻣﺎﻓﯽ ﭘەﻧﺎﺑەری دەﮐەن ،دەڵێن ﮐە ﻟە وڵاﺗﯽ خۆﺗﺎن ڕاﺗﺎﻧﮑﺮدووە و ﺋەوێ ﺷﻮێنێﮐﯽ
ﺳەﻻﻣەت و بێ ﻣەﺗﺮﺳﯽ ﻧﯿﯿە بۆ ئێوە ،و ﻟە ﺣﮑﻮوﻣەﺗﯽ ﺋەو وڵاﺗەی ﮐە ﭼﻮون ،داوای ﭘﺎراﺳﺘﻨﯽ خۆﺗﺎن و ﻣﺎﻓﯽ
ﻣﺎﻧەوە دەﮐەن .داوای ﻣﺎﻓﯽ ﭘەﻧﺎﺑەرﯾﯽ ئێوە ﻟە ژێر ﻧﺎوی »ﭘەﯾﻤﺎﻧﻨﺎﻣەی ﭘەﻧﺎﺑەری«دا لێکۆڵﯾﻨەوەی ﻟە ﺳەر
دەﮐﺮێت) .زۆر ﺟﺎر ﻟە ژێر ﻧﺎوی »ﯾﺎﺳﺎﮐﺎﻧﯽ کۆﭼﺒەری«دا ﺋەو وڵاﺗە ﮐە ئێوەی لێن ﻣﺎﻧﺎ دەﮐﺮێﻧەوە(.
بۆ ﺋەوەی ﻣﺎﻓﯽ ﭘەﻧﺎﺑەرﯾﺘﺎن پێ ﺑﺪرێت ،پێوﯾﺴﺘە ﺑﯿﺴەﻟﻢێﻧﯿﻦ ﮐە »ﻣەﺗﺮﺳﯿﯿەﮐﯽ ﺑەڵﮔەدار ﻟە ﭼەوﺳﺎﻧﺪﻧەوە و
ﺋﺎزار«ﺗﺎن ﻟەﺳەرە .ﭼەوﺳﺎﻧﺪﻧەوە ،ﻫەڵسوﮐەوتێﮐﯽ ﻣەﺑەﺳﺘﺪاری ﻗﻮرﺳە ﻟە ﺳەر ئێوە وەﮐﻮو ﺗﺎکێک ـ ﻟە ﺑەر
ﺋەوەی تۆ کێی ،ﭼﯽ دەﮐەی؟ ﯾﺎ ﻟە ﺳەر چ ﺑﯿﺮ و ﺑﺎوەڕێﮐﯽ؟ )ﯾﺎ ﺧەڵک ﻟە ﺳەر تۆ چۆن ﺑﯿﺮ دەﮐەﻧەوە؟ ﻟە
ﺑﺎرەی ﺑﯿﺮ و ﺑﺎوەڕی ئێوەوە چۆن ﺑﯿﺮ دەﮐەﻧەوە؟(
پێوﯾﺴﺖ ﻧﺎﮐﺎت ﺑﯿﺴەﻟﻢێﻧﻦ ﺋەم ﺷﺘە بۆ ئێوە ڕووی داوە ،ﺑەڵام دەبێت ﻧﯿﺸﺎﻧﯽ ﺑﺪەن ﮐە ﺋەوە ﻣەﺗﺮﺳﯿﯿەﮐﯽ
ڕاﺳﺘەﻗﯿﻨەﯾە ﮐە ڕوو دەدات و ﺑە ﻣﺎﻧﺎی »ﺗﺮﺳﯽ ﺑەڵﮔەدار« لێک دەدرێﺗەوە .ئێوە ﻫەروەﻫﺎ ﺑﯿﺴەﻟﻢێﻧﻦ ﮐە
ﻣەﺗﺮﺳﯿﯽ ڕووداﻧﯽ ﺷﺖێک ﻟە داﻫﺎﺗﻮودا بۆ ئێوە ﻫەﯾە؛ ﺷﺖێﮐﯽ ﺧﺮاپ وەک ﺋەوەی پێﺷﺘﺮ ڕووی ﻧەداوە.
بۆ ﺋەوەی داوای ﻣﺎﻓﯽ ﭘەﻧﺎﺑەرﯾﯽ ئێوە بێﺗە ژێر ﻧﺎوی ﭘەﯾﻤﺎﻧﻨﺎﻣەی ﭘەﻧﺎﺑەری ،پێوﯾﺴﺘە ﺑﯿﺴەﻟﻢێﻧﻦ ﺋەو
ﺗﺮﺳەی ﮐە ئێوە ﻫەﺗﺎﻧە ،ﺑە هۆی ﻧەﺗەوە ،ﺋﺎﯾﯿﻦ ،ڕەﮔەز ،ﺑﯿﺮوڕای ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﺎ ﺋەﻧﺪام ﺑﻮون ﻟە ﮔﺮووپێﮐﯽ
کۆﻣەڵاﯾەﺗﯿﯽ ﺗﺎﯾﺒەﺗە .ﮔﺮووﭘﯽ کۆﻣەڵاﯾەﺗﯿﯽ ﺗﺎﯾﺒەت دەﮐﺮێت ﭼەﻧﺪﯾﻦ ﺑﺎرودۆﺧﯽ ﺟﯿﺎواز ﺑﮕﺮێﺗە خۆی ،ﻫەر
وەک داواﮐﺎری ﻣﺎﻓﯽ ﭘەﻧﺎﺑەری ﻟە ﺳەر ﺑﻨەﻣﺎی ﻫەﺳﺘﯽ ﺟﻨﺴﯽ )سێﮐﺴﻮاﻟﯿﺘە(.

ﻫەروەﻫﺎ پێوﯾﺴﺘە ﻧﯿﺸﺎﻧﯽ دەن ﮐە »ﻟە وڵات ﯾﺎ ﻧﺎوﭼەی خۆﺗﺎن« ﺑﭙﺎرێزرێن )ﯾﺎ وڵاتێک ﮐە ﺑە ﺋﺎﺳﺎﯾﯽ
لێی دەژﯾﻦ )،ﺋەﮔەر ﺣﮑﻮوﻣەﺗﯽ ﺋەو وڵاﺗەﯾە ﮐە لێی دەﺗﺮسێن ،ﺋﺎﺷﮑﺮاﯾە ﮐە ﻧﺎﺗﻮاﻧﻦ داوای ﭘﺎراﺳﺘﻨﯽ خۆﺗﺎن
ﻟەوان ﺑﮑەن .ﺋەﮔەر ﺗﺮﺳﺘﺎن ﻟە ﺑﻨەﻣﺎڵەی خۆﺗﺎن ﯾﺎ ﺋەﻧﺪاﻣﺎﻧﯽ کۆﻣەڵﮔﺎﯾە ،دەبێ ﺑﯿﺴەﻟﻢێﻧﻦ ﮐە دەﺳەڵاﺗﺪاراﻧﯽ
وڵاﺗﯽ خۆﺗﺎن ﻧﺎﺗﻮاﻧﻦ ﯾﺎ ﻧﺎﯾﺎﻧﻬەوێت ﺑﺘﺎﻧﭙﺎرێزن.
ﺋەو ﮐەﺳە بڕﯾﺎر ﺑەدەﺳﺘﺎﻧەی ﮐە لێکۆڵﯾﻨەوە ﻟە ﺳەر داوای ﻣﺎﻓﯽ ﭘەﻧﺎﺑەرﯾﯽ ئێوە دەﮐەن ،ﻟەواﻧەﯾە پێﺗﺎن
بڵێن ﮐە ﺋەﮔەر ئێوە ﻟە ﺷﺎر و زێدی خۆﺗﺎن ﻟە ﻣەﺗﺮﺳﯿﺪان ،دەﺗﻮاﻧﻦ ﻟە ﺑەشێﮐﯽ ﺗﺮ ﻟە وڵاﺗﯽ خۆﺗﺎن ﺑﮋﯾﻦ
ﮐە دوور ﺑﻦ ﻟە ﻣەﺗﺮﺳﯽ .بۆ ﺋەوەی ﺑە ﭘەﻧﺎﺑەر ﺑﻨﺎﺳﺮێن ،پێوﯾﺴﺘە ﺑﯿﺴەﻟﻢێﻧﻦ ﮐە ﻟە ﻫﯿﭻ ﺷﻮێنێﮐﯽ ﺗﺮی
وڵاﺗﯽ خۆﺗﺎن ﻟە ﺋﺎﺳﺎﯾﺸﺪا ﻧەﺑﻮون ،ﯾﺎﺧﻮد ﺋەوەی ﻟە ﺑەشێﮐﯽ ﺗﺮی وڵاﺗﯽ خۆﺗﺎﻧﺪا ﻧﺎهێڵن زێﻧﺪوو ﺑﻢێﻧﻦ.
)بۆ ﻧﻤﻮوﻧە ﻧﺎﺗﻮاﻧﻦ ﮐﺎر ﺑﮑەن ،ﯾﺎ ﺷﻮێﻧﯽ ﻣﺎﻧەوەﺗﺎن ﻧﺎبێت(.
ﺋﺎزار و ﭼەوﺳﺎﻧﺪﻧەوە ﺑە ﻣﺎﻧﺎی ﻣەﺗﺮﺳﯿﯿەﮐە ﻟە ﺳەر ئێوە وەﮐﻮو ﺗﺎکێک .ﺋەﮔەر ﻟە ﺑەر ﺷەڕ ﯾﺎ ﺗﻮﻧﺪوﺗﯿﮋی ﮐە
ﮐﺎرﯾﮕەری ﻟە ﺳەر زۆرﺑەی ﺧەڵک داﻧﺎوە ،ڕاﺗﺎﻧﮑﺮدووە ،ﻧە ﺗەﻧﯿﺎ ئێوە ﺑەﺗﺎﯾﺒەﺗﯽ ،ﺑەڵﮐﻮو ﻫەﻣﻮو ﮐەس ﻟە ﺷﺎر ﯾﺎ
ﻧﺎوﭼەی خۆﺗﺎن ﺗەﻧﯿﺎ ﺑە هۆی ﺑﻮوﻧﺘﺎن ﻟەوێ ،ڕەﻧﮕە بۆ جۆرێﮐﯽ دﯾﮑەی ﭘﺎراﺳﺘﻦ پێﻧﺎﺳە ﺑﮑﺮێن .ﻟە ﺑەرﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺑە
زۆری ﺋەو ﮐەﺳﺎﻧەی ﮐە دەﺗﻮاﻧﻦ ﺑﯿﺴەﻟﻢێﻧﻦ ﮐە وەﮐﻮو ﺗﺎک ﻟە ژێر ﻣەﺗﺮﺳﯿﯽ ﺋﺎزار و ﭼەوﺳﺎﻧﺪﻧەوەدان ،ﻧﺎﺳﻨﺎوی
ﭘەﻧﺎﺑەرﯾﯿﺎن پێ دەدرێت .ﺋەﮔەر ﺑﺘﻮاﻧﻦ ﺑﯿﺴەﻟﻢێﻧﻦ ﮐە ﻟە ژێر ﻣەﺗﺮﺳﯿﯽ ﻫەڕەﺷەی ﺟﯿﺪدی و ﺗﺎﮐەﮐەﺳﯽ ﺑە هۆﮐﺎری
ﺗﻮﻧﺪوﺗﯿﮋﯾﯽ ﻧﺎﺑەراﺑەر ﻟە ﺑﺎرودۆﺧﯽ ﺷەڕی ﭼەﮐﺪارﯾﯽ ﻧﺎوخۆﯾﯽ ﯾﺎ نێودەوڵەﺗﯿﺪان ،ڕەﻧﮕە ﻟە ژێر ﻧﺎوی
»ﭘﺎراﺳﺘﻨﯽ ﻣﺮۆڤدۆﺳﺘﺎﻧە«دا پێﻧﺎﺳە ﺑﮑﺮێن.
ﻫەﻧﺪێک ﺑﺎرودۆخ ﻫەن ﮐە ﻟەوێدا ﮐەﺳﺎنێک ﺑە ﺑەڵﮔەوە ﻟە ژێر ﯾەکێک ﻟەو ﻧﺎواﻧەدا پێﻧﺎﺳە دەﮐﺮێن؛ بۆ
ﻧﻤﻮوﻧە ﻟە ﺳﻮورﯾﺎ ﺧەڵﮐﺎنێک ﻟە ژێر ﻣەﺗﺮﺳﯿﯽ ﺋﺎزار و ﺗﻮﻧﺪوﺗﯿﮋﯾﯽ ﻣەﺑەﺳﺘﺪاری بێ ﺟﯿﺎوازﯾﺪان .بۆ
ﺳەﻟﻤﺎﻧﺪﻧﯽ ﺋەوەی ﮐە ﺗﺮس ﻟە ﺋﺎزار و ﭼەوﺳﺎﻧﺪﻧەوە »ﺑەڵﮔەدار«ە ،پێوﯾﺴﺘە ﺑەڵﮔە و ﺷﺎﯾەت ﺋﺎﻣﺎدە ﺑﮑەن.
ێت ،ﺋﺎﻣﺎﻧەن:
ڵﮔﺎﻧەی ﮐە ڕڕەﻧﮕە ﻫەر ﮐەس ﻟە ژﯾﺎﻧﯽ خۆۆﯾﺪا ﻫەﯾﺐێ
ﺋەو ﺑەڵ
ـ ﭼﯽ ڕووی داوە؟
ـ ﺑە ﭼﯽ ﻫەڕەﺷەﺗﺎن لێ ﮐﺮاوە؟
ـ چ ﺷﺖێک بۆ ﺑﻨەﻣﺎڵەﮐەت ،ﻫﺎوﮐﺎرەﮐﺎﻧﺖ ﯾﺎ ﮐەﺳﺎﻧﯽ دﯾﮑە ﮐە تۆ دەﯾﺎﻧﻨﺎﺳﯽ ،ڕووی داوە؟
ـ بۆﭼﯽ ﺋەوێت ﺑەجێ هێﺷﺖ؟
ـ بۆ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﺑﮕەڕێﯾﺘەوە؟

ﻟە زۆرﺑەی ﺣﺎڵەﺗەﮐﺎﻧﺪا ،ﮐﺎتێک ﮐە ئێوە ﭼﯿﺮۆﮐﯽ خۆﺗﺎن ﺑﺎس دەﮐەن ،بڕﯾﺎرﺑەدەﺳﺘﺎن بڕواﺗﺎن پێ ﻧﺎﮐەن،
ﻟە ﺑەر ﺋەوە پێوﯾﺴﺘە ﺑﯿﺮ ﻟە ﻫەﻧﺪێک ﺷﺘﯽ ﺗﺮ ﺑﮑەﻧەوە بۆ ﺳەﻟﻤﺎﻧﺪﻧﯽ ﺋەوەی ﮐە دەیڵێن ﮐە ﻫەرﭼﯽ ڕووی
داوە ،ڕاﺳﺘە.
ێوە ڕڕووی داوە؟ ﺋﺎﯾﺎ ﺑەڵﮔەﺗﺎن ﻟە ﺑەردەﺳﺘە بۆ
ڵﮔﺎﻧە ﺷﺎﯾەﺗﯽ ڕڕووداﻧﯽ ﺋەم ﺷﺘﺎﻧەن ﮐە بۆ ئێ
ﺋﺎﯾﺎ ﺋەم ﺑەڵ
ﺳەﻟﻤﺎﻧﺪﻧﯽ ﻫەر ﺑەشێک ﻟە ڕووداوەﮐە؟
ﺋەم ﺑەڵﮔﺎﻧە ڕەﻧﮕە ﺑﺮﯾﺘﯽ ﺑﻦ ﻟە ڕاپۆرﺗﯽ ﭘﺰﯾﺸﮑﯽ ،ﺑەڵﮔەی ﮔﯿﺮان و دەﺳﺖﺑەﺳەرﺑﻮون ،ﻧﺎﻣەی دادﮔﺎ ،ﻧﺎﻣەی
ﻫﺎوڕێﯾﺎن ﯾﺎن ڕێﮐﺨﺮاوێک ﮐە ﻧﯿﺸﺎﻧﯽ دەن »ﻟە ﻣەﺗﺮﺳﯿﺪان«.
 ﺋﺎﯾﺎ ﻫﯿﭻ ﻧﻮوﺳﺮاوێﮐﯽ ڕۆژﻧﺎﻣەﯾﯽ ﻟەو ڕووداوە ﮐە ئێوە ﺑﺎﺳﯽ دەﮐەن ،ﻟە ﺑەردەﺳﺘە؟ ﺋﺎﯾﺎ ﻫﯿﭻ ڕاپۆرﺗﯽ ﻣﺎﻓﯽ ﻣﺮۆڤﯽ ﻟە ﺑەردەﺳﺘە ﮐە ﻧﯿﺸﺎﻧﯽ ﺑﺪات ﺋەو ﻫەلوﻣەرﺟەی وڵاﺗﯽ خۆﺗﺎن ﮐە ﺑﺎﺳﯽ دەﮐەن،ﺑەو شێوەﯾە ڕاﺳﺘە؟
 ﻫﯿﭻ ﺑەڵﮔەﯾەﮐﺘﺎن ﻫەﯾە ﮐە ﻧﺎﺳﻨﺎﻣەی ئێوە ،ﮐە ڕەﺳەﻧﺎﯾەﺗﯿﯽ ئێوە )ﮐە ﺧەڵﮐﯽ ﮐﺎم وڵاﺗﻦ( ﺑﺴەﻟﻢێنێت؟ﺋﺎﻣﺎدەﮐﺮدﻧﯽ ﺋەو ﺑەڵﮔﺎﻧە ﮐﺎﺗﯽ زۆری دەوێت ،ﻟە ﺑەر ﺋەوە زۆر ﮔﺮﻧﮕە ﺑە زووﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎت ﺑﯿﺮ ﻟە ﺋﺎﻣﺎدە ﮐﺮدﻧﯿﺎن
ﺑﮑەﻧەوە.
زۆر ﺷﺖێﮐﯽ ﻗﻮرس و ﻧﺎخۆﺷە ﻟە ﻻﯾەن ﮐەﺳﯽ بڕﯾﺎرﺑەدەﺳﺘەوە پێﺗﺎن ﺑﮑﻮﺗﺮێت ﮐە بڕواﺗﺎن پێ ﻧﺎﮐﺎت؛
بۆﯾە زۆر ﮔﺮﻧﮕە بۆ ﺋەم ﭘﺮۆﺳەﯾە ﺋﺎﻣﺎدە ﺑﻦ و ﮐەﺳﺎنێک ﻟە دەوروﺑەرﺗﺎن ﺑﻦ ﮐە ﺑﺘﻮاﻧﻦ ﻟە وەرﮔﺮﺗﻨﯽ ﻣﺎﻓﯽ
ﭘەﻧﺎﺑەرﯾﺪا ﻫﺎوﮐﺎری و ﭘﺸﺘﯿﻮاﻧﯿﺘﺎن ﺑﮑەن.

