
 

  

  

 

 

 

 داوایداوای پەنابەریپەنابەری لەلە بریتانیابریتانیا :

 چاوپچاوپێێکەوتنیکەوتنی سەرەتاییسەرەتایی وو خخۆۆناساندنناساندن

 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 الیەن

 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 الی 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 ڕێک وپێکی 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.

 

 پرسیارەکانیپرسیارەکانی چاوپچاوپێێکەوتنیکەوتنی سەرەتاییسەرەتایی:

 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 لەدایک بوونتان؟

 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.

 

 سەفەرسەفەر کردنتانکردنتان (هاتنتانهاتنتان) ببۆۆ بەریتانیابەریتانیا

 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



 هەل ومەرجی 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 الیەن 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.

 چاوپچاوپێێکەوتنیکەوتنی سەرەتاییسەرەتایی ززۆۆربەیربەی جارانجاران ززۆۆرر کورتە،کورتە، بەبەڵڵامام ئەوەئەوە بەبە واتایواتای ئەوەئەوە نییەنییە کەکە هیچهیچ گرنگگرنگ نییەنییە.

 

 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 الیەن

 وەزارەتی ناوخۆوە بۆ ئەوە بە کار دێن کە پێتان بڵێن کە چیرۆکەکەتان ڕاست نییە و ئێوە پەنابەری

 ڕاستەقینە نین.

  

  

 

 


