
  

 

 
 
 

 پێشەکییەک لە سەر داوای مافی پەنابەری کردن
 (داواکاری بۆ ئەوەی وەکوو پەنابەر بناسرێیت)

 

 کاتێک ئێوە داوای مافی پەنابەری دەکەن، دەڵێن کە لە وڵاتی خۆتان ڕاتانکردووە و ئەوێ شوێنێکی

 سەالمەت 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، هەڵس وکەوتێکی 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 مرۆڤ دۆستانە»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.

 ئەو بەڵگانەی کە ڕەنگە هەر کەس لە ژیانی خۆیدا هەیبێت، ئامانەن:

 

 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.

 ئایا ئەم بەڵگانە شایەتی ڕوودانی ئەم شتانەن کە بۆ ئێوە ڕووی داوە؟  ئایا بەڵگەتان لە بەردەستە بۆ

  سەلماندنی هەر بەشێک لە ڕووداوەکە؟

 

 ئەم بەڵگانە ڕەنگە بریتی بن لە ڕاپۆرتی پزیشکی، بەڵگەی گیران و دەست بەسەربوون، 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 هەل ومەرجەی 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 الیەن 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.

 
 
 


