داوای ﭘەﻧﺎﺑەری ﻟە ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ :
ﮐەوﺗﻨﯽ ﺳەرەﺗﺎﯾﯽ و خۆۆﻧﺎﺳﺎﻧﺪن
ﻧﺎﺳﺎﻧﺪن
ێﮐەوﺗﻨﯽ
ﭼﺎوپێ
ﭼﺎوپێﮐەوﺗﻨﯽ ﺳەرەﺗﺎﯾﯽ ،ﯾەﮐەم ﭼﺎوپێﮐەوﺗﻨە ﮐە دوای ﺋەوەی داوای ﻣﺎﻓﯽ ﭘەﻧﺎﺑەرﯾﺘﺎن ﮐﺮد ،ڕوو ﺋەدات.
ﺋەﮔەر ئێوە ﻟەو ﺑەﻧﺪەرەی ﮐە ﻫﺎﺗﻮوﻧەﺗە ﺑەرﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ،داوای ﭘەﻧﺎﺑەرﯾﺘﺎن ﮐﺮدبێت ،زۆر ﺟﺎر ﻫەﻣﺎن ڕۆژ ﻟە ﻻﯾەن
ﮐﺎرﻣەﻧﺪێﮐﯽ ﺑەڕێوەﺑەراﯾەﺗﯽ کۆﭼﺒەران ،ﭼﺎوپێﮐەوﺗﻨﺘﺎن ﻟەﮔەڵ دەﮐﺮێت .ﺋەﮔەر ﭼەﻧﺪ ڕۆژ دوای ﻫﺎﺗﻦ بۆ
نێو ﺑەرﯾﺘﺎﻧﯿﺎ داوای ﭘەﻧﺎﺑەری ﺑﮑەن ،زۆرﺑەی ﺟﺎران ﻟە ﺑەﺷﯽ ﭼﺎوپێﮐەوﺗﻨﯽ ﺳەرەﺗﺎﯾﯽ ،ﻟە ﺑەڕێوەﺑەراﯾەﺗﯽ
کۆﭼﺒەران ،وەزارەﺗﯽ ﻧﺎوخۆ ﻟە ﺷﺎری ﮐﺮوﯾﺪون )ﻧﺰﯾﮏ ﺷﺎری ﻟەﻧﺪەن( ﭼﺎوپێﮐەوﺗﻨﺘﺎن ﻟەﮔەڵ دەﮐﺮێت.
وەزارەﺗﯽ ﻧﺎوخۆ ،ﺑەﺷﯽ ﺣﮑﻮوﻣەﺗﯽ ﺑەرﯾﺘﺎﻧﯿﺎﯾە ﮐە ﭼﺎوەدێری ﮐﺎروﺑﺎری داوای ﭘەﻧﺎﺑەری ﮐﺮدن دەﮐﺎت.
ﺋەﮔەر ﺋەو ﮐﺎﺗەی داوای ﭘەﻧﺎﺑەری دەﮐەن ،ﻟە زﯾﻨﺪاﻧﺪا ﺑﻦ ،ﭼﺎوپێﮐەوﺗﻨﯽ ﺳەرەﺗﺎﯾﯿەﮐەﺗﺎن ﺑە ﺋەﮔەری زۆر ﻟە
ﺑﻨﮑەی دەﺳﺖ ﺑەﺳەردا ﮔﺮﺗﻦ )زﯾﻨﺪان(دا ﺋەﻧﺠﺎم ﺋەدرێت .زۆرﺑەی ﺋەو ﺧەڵﮐﺎﻧەی ﮐە ﻟە ﮐﺎﺗﯽ داواﮐﺎری
ﭘەﻧﺎﺑەرﯾﺪا زﯾﻨﺪاﻧﯽ دەﮐﺮێن ،ﭘﺎش ﭼﺎوپێﮐەوﺗﻨﯽ ﺳەرەﺗﺎﯾﯽ ﺋﺎزاد دەﮐﺮێن.

زۆرﺑەی ﺧەڵک ﺑەر ﻟە ﭼﺎوپێﮐەوﺗﻨﯽ ﺳەرەﺗﺎﯾﯽ ،ﺑەﺧﺖێﮐﯿﺎن بۆ ﺑﯿﻨﯿﻨﯽ ﭘﺎرێزەر ﻧﺎبێت ،ﻫەر بۆﯾە
ﺑﺎﺷﺘﺮە

ﻫەوڵ ﺑﺪەن پێش ﭼﺎوپێﮐەوﺗﻦ ـ ﺋەﮔەر ﺑﮑﺮێت ـ ﻟەﮔەڵ ﭘﺎرێزەرێک ﻗﺴە و ڕاوێژ ﺑﮑەن.

ﮐﺎرﻣەﻧﺪی وەزارەﺗﯽ ﻧﺎوخۆ ﮐە ﭼﺎوپێﮐەوﺗﻨﺘﺎن ﻟەﮔەڵ دەﮐﺎت ،ﻟە ﮐﺎﺗﯽ ﭼﺎوپێﮐەوﺗﻨﺪا ﻟە وﺗەﮐﺎﻧﯽ ئێوە ﺷﺖ
دەﻧﻮوسێت ،زۆر ﮔﺮﻧﮕە ﺑﺘﻮاﻧﻦ کۆﭘﯿﯿەک )وێﻧەﯾەک( ﻟەم تۆﻣﺎرەی ﭼﺎوپێﮐەوﺗﻨﯽ ﺳەرەﺗﺎﯾﯽ وەدەﺳﺖ
بێﻧﻦ و ﻻی خۆﺗﺎن ﺑﯿﭙﺎرێزن.

ﺋەﮔەر ﻟە ﮐﺎﺗﯽ ﭼﺎوپێﮐەوﺗﻨﺪا پێوﯾﺴﺘﯿﺘﺎن ﺑە وەرگێڕ بێت ،بۆﺗﺎن داﺑﯿﻦ دەﮐﺮێت .ﺋەﮔەر ﻫەر
کێﺷەﯾەﮐﺘﺎن ﻟەﮔەڵ وەرگێڕەﮐە ﻫەبێت ،ﻧﺎﺗﻮاﻧﻦ لێﯾﺎن تێﺑﮕەن ،ﺋەوان ﻧﺎﺗﻮاﻧﻦ ﻟە ئێوە تێﺑﮕەن ،ﺗﺎ
ڕادەﯾەﮐﯽ ﺟﯿﺎواز ﻟەﮔەڵ ئێوە ﻗﺴە دەﮐەن ،پێﺗﺎن واﯾە ﺋەوان ﮐەﺳﺎﻧﯽ ﭘﺴﭗۆڕ و ﺷﺎرەزا ﻧﯿﻦ ﯾﺎ ﻧﺎﺗﻮاﻧﻦ ﺋەو
ﺷﺘﺎﻧەی ئێوە ﺑە ڕێکوپێﮐﯽ وەرگێڕﻧەوە ،زۆر ﮔﺮﯾﻨﮕە ﺋەو ﺑﺎﺑەﺗە ﻟەﮔەڵ ﮐﺎرﻣەﻧﺪی وەزارەﺗﯽ ﻧﺎوخۆ ﮐە
ﭼﺎوپێﮐەوﺗﻨﺘﺎن ﻟەﮔەڵ دەﮐﺎت ﺑﺎس ﺑﮑەن و داوا ﺑﮑەن ﺋەم ﺷﺘە ﺑﻨﻮوسێت.

ئێوە ﺋەﺗﻮاﻧﻦ ﻟە ﻧﻮوﺳﺮاوێﮐﺪا بۆ ﭘﺎرێزەرەﮐەﺗﺎن ﺑﺎﺳﯽ ﺋەو کێﺷﺎﻧە ﺑﮑەن ﮐە ﻟە ﮐﺎﺗﯽ ﭼﺎوپێﮐەوﺗﻨﺪا
ﻫەﺗﺎﻧﺒﻮوە )و زۆرﺑەی ﺟﺎر ﭘﺎرێزەرەﮐﺎن ﻧﻮوﺳﺮاوێک بۆ وەزارەﺗﯽ ﻧﺎوخۆ ﻟە ﺳەر ﺋەم ﺑﺎﺑەﺗە دەﻧﻮوﺳﻦ(،
ﺑەڵام زۆر ﺑﺎﺷﺘﺮ واﯾە ﮐە ﻟە ﮐﺎﺗﯽ ﭼﺎوپێﮐەوﺗﻨﺪا ﺋەم ﺷﺘە ﺑﻨﻮوﺳﺮێت.

ﺳەرەﺗﺎﯾﯽ:
ﮐەوﺗﻨﯽ ﺳەرەﺗﺎﯾﯽ
ێﮐەوﺗﻨﯽ
ﭘﺮﺳﯿﺎرەﮐﺎﻧﯽ ﭼﺎوپێ
ﻟە ﭼﺎوپێﮐەوﺗﻨﯽ ﺳەرەﺗﺎﯾﯿﺪا ،ﻫەﻣﻮو ﭘﺮﺳﯿﺎری ﺑﻨەڕەﺗﯽ ﻟە ﺳەر ﺋەم ﺑﺎﺑەﺗﺎﻧەی ﺧﻮارەوە ﻟە ئێوە دەﭘﺮﺳﻦ:
ـ ﻧﺎوی خۆﺗﺎن؟
ـ ڕەﮔەزﻧﺎﻣە و ﻫﺎووڵاﺗﯽ ﮐﺎم وڵاﺗﻦ؟
ـ ڕێﮐەوﺗﻨﯽ ﻟەداﯾﮏﺑﻮوﻧﺘﺎن؟
ـ ﺳەر ﺑە ﮐﺎم ﻧەﺗەوەن؟
ـ دﯾﻦ و ﺋﺎﯾﯿﻨﺘﺎن
ـ ﺑﺎری ﺗەﻧﺪروﺳﺘﯿﺘﺎن
ـ هۆی ﺳەﻓەر ﮐﺮدﻧﺘﺎن بۆﺑەرﯾﺘﺎﻧﯿﺎ
ـ بۆﭼﯽ ﻫﺎﺗﻮون بۆ ﺑەرﯾﺘﺎﻧﯿﺎ )بۆﭼﯽ داوای ﻣﺎﻓﯽ ﭘەﻧﺎﺑەری دەﮐەن؟(

ﺗەﻧﯿﺎ دەبێت ﭼەﻧﺪ ﭘﺮﺳﯿﺎرێﮐﯽ ﮐﻮرﺗﺘﺎن لێ ﺑﮑﺮێت ،ﻟە ﺑەر ﺋەوەی ﭘﺮﺳﯿﺎر ﺑە وردەﮐﺎری زۆرﺗﺮ ،دواﺗﺮ ﻟە
ﭼﺎوپێﮐەوﺗﻨﯽ ﺳەرەﮐﯿﺪا ،ﭘﺮﺳﯿﺎرﺗﺎن لێ دەﮐﺮێت.

ﻫﺎﺗﻨﺘﺎن( بۆ ﺑەرﯾﺘﺎﻧﯿﺎ
ﺳەﻓەر ﮐﺮدﻧﺘﺎن )ﻫﺎﺗﻨﺘﺎن
پێدەچێت ﯾەکێک ﻟە ﮔﺮﻧﮕﺘﺮﯾﻦ ﭘﺮﺳﯿﺎرەﮐﺎن ﻟە ﭼﺎوپێﮐەوﺗﻨﯽ ﺳەرەﺗﺎﯾﯽ ئێوە ،ﭘﺮﺳﯿﺎر ﻟە ﺳەﻓەر ﮐﺮدﻧﯽ
ئێوە بێت بۆ ﺑەرﯾﺘﺎﻧﯿﺎ.

ﺑەرﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺋەو ﭘﺮﺳﯿﺎرە بۆ بڕﯾﺎردان ﻟە ﺳەر ﺋەوە ﺑە ﮐﺎر دێنێت ﮐە ﺋﺎﯾﺎ ﺋەوان ﺑەرﭘﺮﺳﻦ بۆ لێکۆڵﯾﻨەوە
ﻟە ﺳەر داوای ﻣﺎﻓﯽ ﭘەﻧﺎﺑەری ئێوە ﻫەن ﯾﺎن ﻧﺎ .ﺋەوان ﭼەﻧﺪﯾﻦ ﭘﺮﺳﯿﺎرﺗﺎن لێ دەﮐەن ﻟە ﺳەر ﺋەوەی ئێوە ﻟە
ﻫﯿﭻ وڵاتێﮐﯽ ﺗﺮ داوای ﻣﺎﻓﯽ ﭘەﻧﺎﺑەرﯾﺘﺎن ﮐﺮدووە ﯾﺎ ﺧﻮد ﻣﺎﻓﯽ ﭘەﻧﺎﺑەری و ﻣﺎﻧەوەﺗﺎن پێ داوە و ﺋەﮔەر ﻟە
ﺳەر ڕێﮔﺎی ﻫﺎﺗﻨﺘﺎن بۆ ﺑەرﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﻟە وڵاﺗﺎﻧﯽ ﺗﺮ تێﭘەڕ ﺑﻮون ،بۆﭼﯽ ﻟەم وڵاﺗﺎﻧە داوای ﻣﺎﻓﯽ ﭘەﻧﺎﺑەرﯾﺘﺎن
ﻧەﮐﺮدووە؟

ﺋەﮔەر وەزارەﺗﯽ ﻧﺎوخۆی ﺑەرﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺑﺘﻮانێ ﺑﯿﺴەﻟﻢێنێت ﮐە ﻟە ﮐﺎﺗﯽ ﺳەﻓەر ﮐﺮدﻧﺘﺎن بۆ ﺑەرﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ،ﻟە
وڵاتێﮐﯽ ﺗﺮی ﺋەورووﭘﺎﯾﯿﺪا تێﭘەڕ ﺑﻮون ،ﻟەواﻧەﯾە داوای ﻣﺎﻓﯽ ﭘەﻧﺎﺑەری ئێوە بۆ ﺋەم وڵاﺗە
ﺑﮕەڕێنێﺗەوە و پێﺗﺎن بڵێن ﮐە دەبێ ﺑﮕەڕێﻧەوە بۆ ﺋەم وڵاﺗە بۆ ﺋەوەی ﮐە ﻟە ﺳەر داوای ﻣﺎﻓﯽ
ﭘەﻧﺎﺑەری ئێوە بڕﯾﺎر ﺑﺪرێت .ﺋەم ﺣﺎڵەﺗە ﻟەواﻧەﯾە وەک »ﺣﺎڵەﺗﯽ ﯾﺎﺳﺎی دوﺑﻠﯿﻦ« ﯾﺎ »ﺣﺎڵەﺗﯽ وڵاﺗﯽ
ﺋەﻣﻨﯽ سێﯾەم« ﺋﺎﻣﺎژەی پێ ﺑﮑﺮێت.
ﺋەﮔەر ﭘەﻧﺠەمۆری ئێوە ﻟە ﺳەر ﺋﺎﺳﺘﯽ زاﻧﯿﺎری ﯾەکێﺗﯽ ﺋەورووﭘﺎدا ﻫەبێت ،وەزارەﺗﯽ ﻧﺎوخۆ زۆر ﺟﺎران
ﺋەو ﺑﺎﺑەﺗە دەردەﮐەوێت و ﺋەﮔەری ﺋەوە ﻫەﯾە ﻟە ﮐﺎﺗﯽ ﭼﺎوپێﮐەوﺗﻨﯽ ﺳەرەﺗﺎﯾﯿﺪا ﺳﮑﺎنێک ﻟە ﭘەﻧﺠەمۆرەﮐﺎﻧﯽ
ئێوە بۆ ﺋەو ﻣەﺑەﺳﺘە ﻫەڵﺑﮕﺮن.

ﺋەﮔەر ﮐﺎتێک وەزارەﺗﯽ ﻧﺎوخۆ ﻫەوڵ ﺑﺪات ﮐە دۆﺳﯿەی ﻣﺎﻓﯽ ﭘەﻧﺎﺑەری ئێوە بۆ وڵاتێﮐﯽ ﺋەورووﭘﺎﯾﯽ
ﺗﺮ ﺑﮕەڕێنێﺗەوە ،دەﺗﻮاﻧﺮێت ﺑەرﭘەرﭼﯽ ﺋەم بڕﯾﺎرە ﺑﺪرێﺗەوە .ﺋەو ﺑﺎﺑەﺗە ڕەﻧﮕە ﭘەﯾﻮەﻧﺪی ﻫەبێت بۆ

ﻫەلوﻣەرﺟﯽ ﺋەم وڵاﺗەی ﮐە ﺋەوان ﻫەوڵ ﺋەدەن ئێوە بۆ ﺋەوێ ﺑﮕەڕێﻧﻨەوە .هۆﮐﺎرﮔەﻟﯽ ﺑەهێز ﻫەن بۆ
ﺋەوەی ئێوە دەبێت ﻟە ﺑەرﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺑﻢێﻧﻨەوە و ﯾﺎ ﺧﻮد ﺋەوەی ﮐە وەزارەﺗﯽ ﻧﺎوخۆ ﺑە دروﺳﺘﯽ پێداﭼﻮوﻧﯽ
بۆ ﭘﺮۆﺳەﮐەی ئێوە ﻧەﮐﺮدووە.

بۆ ﻧﻤﻮوﻧە ﭼەﻧﺪﯾﻦ دەوڵەت ﻫەن ﮐە وەزارەﺗﯽ ﻧﺎوخۆ دەبێت بڕﯾﺎر ﺑﺪات بۆ ﺋەوەی داوای ﻣﺎﻓﯽ ﭘەﻧﺎﺑەری
ئێوە بۆ وڵاتێﮐﯽ ﺗﺮ ﺑﮕەڕێنێﺗەوە و ﯾﺎ ﺧﻮد ﺋەﮔەر ﮔﻮاﺳﺘﻨەوەی ئێوە ﻟە ﻻﯾەن ﺋەم وڵاﺗەوە ﭘەﺳﻨﺪ
ﮐﺮابێت ،دەبێت دوا مۆڵەت ﻫەبێت بۆ ﺋەوەی ﺑەرﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ئێوە بۆ ﺋەو وڵاﺗە ڕاﺑﮕﻮێزێت.

ﺗەﻧﺎﻧەت ﺋەﮔەر وەزارەﺗﯽ ﻧﺎوخۆ ﭘەﻧﺠەمۆر ﯾﺎ زاﻧﯿﺎری ﺳەﻓەری ئێوە ﺑەﮐﺎر ﻧەهێنێت و ﻫەوڵ ﺑﺪات
ﺑەرﭘﺮﺳﯿﺎرەﺗﯽ خۆی ﻟە ﺳەر داوای ﻣﺎﻓﯽ ﭘەﻧﺎﺑەری ئێوە بۆ وڵاتێﮐﯽ ﺗﺮی ﺋەورووﭘﯽ ﺑﮕﻮازێﺗەوە،
ﻟەواﻧەﯾە بڵێن ﺋەﮔەر ئێوە ﺑەڕاﺳﺘﯽ ﻟە ﻣەﺗﺮﺳﯿﺪان ،دەﺑﻮو ﻟە ﯾەﮐەم ﺷﻮێن )وڵات( داوای ﭘەﻧﺎﺑەری ﺑﮑەن.
ﻧﯿﯿە.
ام ﺋەوە ﺑە واﺗﺎی ﺋەوە ﻧﯿﯿە ﮐە ﻫﯿﭻ ﮔﺮﻧﮓ ﻧﯿﯿە
ڵام
رﺑەی ﺟﺎران زۆر ﮐﻮرﺗە ،ﺑەڵ
ﮐەوﺗﻨﯽ ﺳەرەﺗﺎﯾﯽ زۆۆرﺑەی
ێﮐەوﺗﻨﯽ
ﭼﺎوپێ

ﺋەو ﺷﺘﺎﻧەی ئێوە ﻟە ﭼﺎوپێﮐەوﺗﻨﯽ ﺳەرەﺗﺎﯾﯿﺪا دەیڵێن ،ﻟەﮔەڵ ﺋەوەی ﮐە دواﺗﺮ ﻟە ﭼﺎوپێﮐەوﺗﻨﯽ ﺳەرەﮐﯽ
ﮔەورەدا دەیڵێن و ﻫەروەﻫﺎ ﻟەﮔەڵ ﻫەر جۆرە لێدوانێﮐﯽ ﻧﻮوﺳﺮاو ﮐە ئێوە دەﯾﺪەن ﺑە وەزارەﺗﯽ
ﻧﺎوخۆ ،ﺑەراورد دەﮐﺮێﻧەوە و زاﻧﯿﺎری ﻟەﺳەر وڵاﺗﯽ ئێوە ،ﺟﯿﺎوازﯾﯿەﮐﺎﻧﯽ نێوان ﺋەو زاﻧﯿﺎرﯾﯿﺎﻧە ﻟە ﻻﯾەن
وەزارەﺗﯽ ﻧﺎوخۆوە بۆ ﺋەوە ﺑە ﮐﺎر دێن ﮐە پێﺗﺎن بڵێن ﮐە ﭼﯿﺮۆﮐەﮐەﺗﺎن ڕاﺳﺖ ﻧﯿﯿە و ئێوە ﭘەﻧﺎﺑەری
ڕاﺳﺘەﻗﯿﻨە ﻧﯿﻦ.

