ێﮐەوﺗﻨﯽ ﺳەرەﮐﯽ داوای ﻣﺎﻓﯽ ﭘەﻧﺎﺑەری
داوای ﻣﺎﻓﯽ ﭘەﻧﺎﺑەری ﻟە ﺑەرﯾﺘﺎﻧﯿﺎ :ﭼﺎوپێ
داوای ﻣﺎﻓﯽ ﭘەﻧﺎﺑەری ﯾﺎ ﭼﺎوپێﮐەوﺗﻨﯽ ﺳەرەﮐﯽ ﺋەو ﮐﺎﺗەﯾە ﮐە ﮐەسێک )ﮐﺎرﻣەﻧﺪێک(ی ﻟە ﻻﯾەن وەزارەﺗﯽ ﻧﺎوخۆ )ﺋەو ﺑەﺷﯽ
ﺣﮑﻮوﻣەﺗﯽ ﺑەرﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﮐە ﺑە ﺳەر ﮐﺎری داوای ﭘەﻧﺎﺑەرﯾﯿەﮐﺎن ڕادەﮔﺎت( هۆﮐﺎرەﮐﺎﻧﯽ داوای ﭘەﻧﺎﺑەری ﻟە ﻫەﻣﻮو وردەﮐﺎرﯾﯿەﮐﺎﻧەوە ﻟە ئێوە
دەﭘﺮسێت.
ئێوە دەبێت بۆ ﺋەو ﮐﺎرﻣەﻧﺪ ڕوون ﮐەﻧەوە بۆﭼﯽ وڵاﺗﯽ خۆﺗﺎن جێ هێﺷﺖ و بۆﭼﯽ ﮔەڕاﻧەوەﺗﺎن بۆ وڵاﺗﯽ خۆﺗﺎن
جێﮔەی ﻣەﺗﺮﺳﯿﯿە) .ﺗەﻧﺎﻧەت بۆ ﺑەشێﮐﯽ ﺗﺮی وڵاﺗﯽ خۆﺗﺎن( .ﺋەم ﭼﺎوپێﮐەوﺗﻨە دەﺗﻮانێت زۆر ﭼﺎوپێﮐەوﺗﻦێﮐﯽ دوور و
درێژ ،ﻗﻮرس و ﺧەﻓەﺗﺒﺎر بێت و دەﮐﺮێت ﮔﺮﯾﻨﮕﺘﺮﯾﻦ ﺑەﺷﯽ داوای ﻣﺎﻓﯽ ﭘەﻧﺎﺑەری ئێوە بێت.
ﭼﺎوپێﮐەوﺗﻨﯽ داوای ﻣﺎﻓﯽ ﭘەﻧﺎﺑەری ﮐﺮدن ڕەﻧﮕە ﭼەﻧﺪﯾﻦ ﮐﺎﺗﮋمێر ﺑﺨﺎﯾەنێت و ﭘﺮﺳﯿﺎرﮔەلێﮐﯽ زۆرﺗﺎن لێ دەﮐﺮێت .ﻟەواﻧەﯾە
ﻫەﻣﺎن ﭘﺮﺳﯿﺎرﮔەﻟﺘﺎن ﭼەﻧﺪﯾﻦ ﺟﺎر ﺑە ﭼەﻧﺪﯾﻦ شێوەی جۆراوجۆر لێ ﺑﮑﺮێت .ﻟەواﻧەﯾە ﭘﺮﺳﯿﺎرﮔەلێﮐﺘﺎن ﻟە
ﺳەر ﻫەﻧﺪێک ﺷﺖ لێ ﺑﮑﺮێت ﮐە دوان ﻟە ﺳەر ﺋەو ﺷﺘﺎﻧە بۆ ئێوە ﮐﺎرێﮐﯽ ﻗﻮرس بێت.
ێﮐەوﺗﻦ ﺋﺎﻣﺎدە ﺑﻦ(
ێت )بۆ ﭼﺎوپێ
ﺋﺎﻣﺎدەﯾﯿﺘﺎن ﻫەبێ
ﻟە ﺳەر ﺋەو زاﻧﯿﺎرﯾﯿە ﮔﺮﻧﮕﺎﻧەی ﮐە دەبێت ﺑﯿﺪەن ﺑە وەزارەﺗﯽ ﻧﺎوخۆ ،ﺑﯿﺮی لێ ﺑﮑەﻧەوە ،ﺗەﻣﺮﯾﻦ و ﺗەﺟﺮوﺑە ﮐﺮدﻧﯽ ﺋەم
ﭼﺎوپێﮐەوﺗﻨە ﻟەﮔەڵ ﻫﺎوڕێﯾەﮐﺘﺎن ﺑەر ﻟە ﭼﺎوپێﮐەوﺗﻨەﮐە ،دەﺗﻮانێ ﺑﯿﺮۆﮐەﯾەﮐﯽ ﺑﺎش بێت .ﻟەواﻧەﯾە ﺋەوان ﺋﺎﻣﺎژە ﺑە ﺷﺘﮕەلێک
ﺑﮑەن ﮐە ڕوون و ﺋﺎﺷﮑﺮا ﻧﯿﻦ .ﻟە ﺑﯿﺮﺗﺎن بێت ﺋەو ﮐەﺳەی ﮐە ﻟە وەزارەﺗﯽ ﻧﺎوخۆوە
ﭼﺎوپێﮐەوﺗﻦ ﻟەﮔەڵ ئێوە دەﮐﺎت زاﻧﯿﺎری زۆر ﮐەﻣﯽ ﻟە ﺳەر وڵاﺗﯽ ئێوە ﻫەبێت.

ئێوە دەبێت داوا ﺑﮑەن ﮐە ﭼﺎوپێﮐەوﺗﻨﯽ داوای ﻣﺎﻓﯽ ﭘەﻧﺎﺑەرﯾﺘﺎن ﺑە دەﻧﮓ تۆﻣﺎر ﺑﮑﺮێت ،و ﺋەو داواﮐﺎرﯾﯿە  24ﮐﺎﺗﮋمێر ﺑەر
ﻟە ﭼﺎوپێﮐەوﺗﻦ )ﯾﺎ  3ڕۆژ پێﺷﺘﺮ ،ﺋەﮔەر ﻟە ﺑەﻧﺪﯾﺨﺎﻧﺪا ﺑەﻧﺪ ﮐﺮاون( ﺑە ﻧﻮوﺳﺮاو پێﺷﮑەش ﺑﮑەن .ﺋەﮔەر ﭘﺎرێزەرﺗﺎن ﻫەﯾە،
ﺋەبێت داوا ﻟەو ﺑﮑەن ﮐە ﺋەو ﻧﺎﻣەﯾەﺗﺎن بۆ ﺑﻨﻮوسێت.
ﺋەم تۆﻣﺎری دەﻧﮕە زۆر ﮔﺮﻧﮕە ،ﻟە ﺑەر ﺋەوی ﺋەﮔەر وەزارەﺗﯽ ﻧﺎوخۆ ﻟە ﺑەر هۆﮐﺎری ﺷﺖێک ﻟە ﭼﺎوپێﮐەوﺗﻨەﮐەدا داواﮐﺎرﯾﯿەﮐەﺗﺎن
ﭘەﺳﻨﺪ ﻧەﮐﺎت ،و ئێوە پێﺗﺎن وا ﻧﯿﯿە ﮐە ﺋەوە ڕێک ﺋەم ﺷﺘەﯾە ﮐە ئێوە وﺗﻮوﺗﺎﻧە ،ﯾﺎ ﻣەﺑەﺳﺘﺘﺎن ﺑﻮوە .ﻟەواﻧەﯾە تۆﻣﺎری دەﻧﮕەﮐە
ﺗەﻧﯿﺎ ڕێﮔەی ﺳەﻟﻤﺎﻧﺪﻧﯽ ﺋەو ﺑﺎﺑەﺗە بێت.
ﻟەوە دڵﻧﯿﺎ ﺑﻦ ﮐە ﭼﺎوپێﮐەوﺗﻨەﮐە ﻟە ﮐﻮێ ﺑەڕێوە دەچێت و چۆن دەﺗﻮاﻧﻦ ﺑﮕەﻧە ﺋەوێ.
ئێوە ﻣﺎﻓﯽ ﺋەوەﺗﺎن ﻫەﯾە داوای ﭼﺎوپێﮐەری و ﻫەروەﻫﺎ وەرگێڕی ﻟە ڕەﮔەزی نێر ﯾﺎ مێ و ﻫەروەﻫﺎ  ...ﺑﮑەن و ﺋەو
داواﮐﺎرﯾﯿە ﺗﺎ دەﮐﺮێت زووﺗﺮ پێﺷﮑەﺷﯽ ﺑﮑەن.
ﺋەﮔەر ﭘﺎرێزەرﺗﺎن ﻫەﯾە ،دڵﻧﯿﺎ ﺑﻦ پێش ﭼﺎوپێﮐەوﺗﻦ ﻗﺴەﺗﺎن ﻟەﮔەڵ ﮐﺮدبێت ،ﺋەﮔەر ﻟە ﺳەر ﭼﺎوپێﮐەوﺗﻨەﮐە ﭘﺮﺳﯿﺎرﺗﺎن ﻫەﯾە،
دەﺗﻮاﻧﻦ ﻟە ﭘﺎرێزەرەﮐەﺗﺎن ﭘﺮﺳﯿﺎر ﺑﮑەن .ﺋەﮔەر ﺷﺎﯾەت )بۆ ﻧﻤﻮوﻧە ﺑەڵﮔە( ﻫەﯾە ﮐە دەﺗﺎﻧﻬەوێت بۆ ﺳەﻟﻤﺎﻧﺪﻧﯽ داوای ﻣﺎﻓﯽ
ﭘەﻧﺎﺑەرﯾﯿەﮐەﺗﺎن ﺑﯿﺪەن ﺑە وەزارەﺗﯽ ﻧﺎوخۆ ،پێش وەﺧﺖ ﻟە کۆﻧﺖڕۆڵ ﮐﺮدن و ﺋﺎﻣﺎدە
ﮐﺮدﻧﯿﺎن دڵﻧﯿﺎ ﺑﻦ.
ێﮐەوﺗﻨﺪا:
ﻟە ﮐﺎﺗﯽ ﭼﺎوپێ
زۆرﺑەی ﺟﺎر ﭼﺎوپێﮐەوﺗﻦ ﻟە ژوورێﮐﯽ ﺑﭽﻮوک ﻟەﮔەڵ مێزێک و ﭼەﻧﺪ ﮐﻮرﺳﯿﯿەک ﺑەڕێوە دەچێت .ﻟە ﻧﺎو ﺋەم ژوورەدا
ئێوە ﮐﺎرﻣەﻧﺪی وەزارەﺗﯽ ﻧﺎوخۆ ﮐە ﭼﺎوپێﮐەوﺗﻨﺘﺎن ﻟەﮔەڵ دەﮐﺎت ،و وەرگێڕی وەزارەﺗﯽ ﻧﺎوخۆ )ﺋەﮔەر پێوﯾﺴﺘﺘﺎن پێی
بێت( لێ دەبێت .ﺋەﮔەر ئێوە ﮐەسێﮐﯽ ﺑەﺗەﻣەن ﺑﻦ ،ﭘﺎرێزەرەﮐەﺗﺎن ﻟە ﮐﺎﺗﯽ ﭼﺎوپێﮐەوﺗﻨﺪا ﻟەﮔەڵﺗﺎن ﻧﺎبێت.
ﻟە ﮐﺎﺗﯽ وەڵامداﻧەوەی ﭘﺮﺳﯿﺎرەﮐﺎﻧﯽ وەزارەﺗﯽ ﻧﺎوخۆ ،پێوﯾﺴﺘە زۆر ڕوون و ﺋﺎﺷﮑﺮا ﺑﺪوێن و ﺗﺎ ﺋەو جێﮔەی دەﮐﺮێت
وردەﮐﺎری بڵێن و ﻫەوڵ ﺑﺪەن ﻫەﻣﻮو زاﻧﯿﺎرﯾﯿە ﮔﺮﻧﮕەﮐﺎن ﺋﺎﻣﺎژە پێ ﺑﮑەن.
ﺋﺎﻣﺎدەﯾﯿﺘﺎن ﻫەبێت ﮐە بڕواﺗﺎن پێﻧەﮐەن .ﮐﺎرﻣەﻧﺪی وەزارەﺗﯽ ﻧﺎوخۆ ﺗەﻧﺎﻧەت ڕەﻧﮕە ﻟە ﻣﺎوەی ﭼﺎوپێﮐەوﺗﻨﺪا بڵێ ﮐە
بڕواﺗﺎن پێ ﻧﺎﮐﺎ )ﺋەﮔەر ﻟە ﭼﺎوپێﮐەوﺗﻨەﮐەدا ﺋەوەﺗﺎن پێ ﻧەڵێن ،ﺋەﮔەری زۆرە ﻟەو ﻧﻮوﺳﺮاوەی ﮐە داوای ﻣﺎﻓﯽ ﭘەﻧﺎﺑەرﯾﯿەﮐەﺗﺎن
ﭘەﺳﻨﺪ ﻧﺎﮐەن ،بۆﺗﺎن ﺑﻨﻮوﺳﻦ(.

ﺋەﮔەر ﻟە ﻣﺎوەی ﭼﺎو پێﮐەوﺗﻨﺪا ﻫەﺳﺖێﮐﯽ خۆﺷﺘﺎن ﻧﯿﯿە ،ﻣﺎﻧﺪوون ،ﯾﺎن ﻟە ﺑەر هۆﮐﺎری ﺑﯿﺮﮐﺮدﻧەوە ﻟە ﺳەر ﺋەو ﺷﺘەی بۆ ئێوە
ڕووی داوە ،ﺧەﻣﻨﺎﮐﻦ ،ﺑەو ﮐەﺳەی ﮐە ﭼﺎوپێﮐەوﺗﻨﺘﺎن ﻟەﮔەڵ دەﮐﺎت ،ڕاﺑﮕەیێﻧﻦ.
ﺋەﮔەر ﻟە ﻣﺎوەی ﭼﺎوپێﮐەوﺗﻨﺪا پێوﯾﺴﺘﺘﺎن ﺑە ﭘﺸﻮوﯾە ،داوا ﺑﮑەن ،ﺋەوە ﻣﺎﻓﯽ ئێوەﯾە ،ﻟە داوا ﮐﺮدﻧﯽ ﺋەو ﻣﺎﻓە ﻣەﺗﺮﺳﻦ.
ﺋەﮔەر پێﺗﺎن واﯾە ﮐە کێﺷەﯾەک ﻟە وەرگێڕاﻧﺪا ﻫەﯾە ،ﺑە زووﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎت ﺑﯽڵێﯾﻦ و داوا ﺑﮑەن ﺋەم ﺑﺎﺑەﺗە ﻟە تۆﻣﺎری
ﭼﺎوپێﮐەوﺗﻨەﮐەﺗﺎﻧﺪا ﺑﻨﻮوﺳﺮێت.

ێﮐەوﺗﻦ:
دوای ﭼﺎوپێ
دڵﻧﯿﺎ ﺑﻦ ﻟەوەی ﮐە وێﻧەﯾەک ﻟە تۆﻣﺎری دەﻧﮕﯽ و ﻧﻮوﺳﺮاوی ﻟە ﻫەﻣﻮو وﺷە ﺑە وﺷەی ﭼﺎوپێﮐەوﺗﻨەﮐەﺗﺎن پێ ﺋەدرێت.
ﻟەواﻧەﯾە ڕێک دوای ﭼﺎوپێﮐەوﺗﻨەﮐە ،ﻗﺴەﮐﺮدن ﻟە ﺳەر ﺋەم ﺑﺎﺑەﺗە ﻟەﮔەڵ ﻫﺎوڕێﯾەک ﯾﺎ دراوسێﯾەک ﯾﺎرﻣەﺗﯿﺪەر بێت ﻟە ﺳەر ﺋەوە
چ ﻫەﺳﺖێﮐﺘﺎن ﻫەﯾە ،و ﯾﺎ ﺧﻮد ﺷﺖێﮐﯽ ﻫەڵە ڕووی داوە ﯾﺎ ﻧﺎ ،ﻟﯿﺴﺖێک ﺑﻨﻮوﺳﻦ ﻟەو ﺷﺘﺎﻧەی ﮐە خۆﺗﺎن
پێﺗﺎن واﯾە ﺑە ﺑﺎﺷﯽ ﺑەڕێوە ﻧەﭼﻮون ﯾﺎ ﺋەواﻧەی ﮐە ﻟە ﺑﯿﺮﺗﺎن ﭼﻮوە ﺑﯿﺎنڵێن.
ﺋەﮔەر ﭘﺎرێزەرﺗﺎن ﻫەﯾە ،دەبێت زۆر زوو دوای ﭼﺎوپێﮐەوﺗﻨﮑە دﯾﺪارﺗﺎن ﻟەﮔەڵی ﻫەبێت و پێی بڵێن ﮐە ﺷﺘەﮐە ﺑە ﺑﺎﺷﯽ
ﺑەڕێوە ﻧەﭼﻮوە.
ﻟەواﻧەﯾە ﺋەوان ﻟە ﺳەر ﺋەو ﺑﺎﺑەﺗە ﺷﺖێک ﺑﻨﻮوﺳﻦ و ڕادەﺳﺘﯽ وەزارەﺗﯽ ﻧﺎوخۆی ﮐەن.
ﭘﺎش ﺋەم ﭼﺎوپێﮐەوﺗﻨە بڕﯾﺎر و وڵامێک ﻟە ﻻﯾەن وەزارەﺗﯽ ﻧﺎوخۆوە ﻟەﺳەر ﺋەم ﺑﺎﺑﺘە دەﮔﺎﺗە دەﺳﺘﺎن .ﻟەواﻧەﯾە ﺋەم بڕﯾﺎرە ﺑە
خێراﯾﯽ ﺑە دەﺳﺘﺘﺎن ﺑﮕﺎت )ﻟە ﻣﺎوەی ﭼەﻧﺪ ﺣەوﺗﻮودا( ،ﺑەڵام زۆر ﺟﺎر ﺋەبێت ﭼەﻧﺪ ﻣﺎﻧﮓێک ﭼﺎوەڕواﻧﯽ ﺋەم بڕﯾﺎرە ﺑﻦ.

