ﭼۆن ڕۆژی ﻟەداﯾﮑﺒﻮوﻧﯽ ﺷێﺮێﻞ دەدۆزﯾﺘەوە؟

ﻣەﺗەڵێﮑﯽ ﺑﯿﺮﮐﺎرﯾﯿە ﮐە ﻟەﺷێﻮەی ﭘﺮﺳﯿﺎری ﺗﺎﻗﯿﮑﺮدﻧەوە ﻫﺎﺗﻮوەﺗەوە ،ﮐە ﺑە ﺷێﻮازێﮑﯽ
ﻟۆژﯾﮑﯽ دەﺗﻮاﻧﯿﺖ ﺷﯿﮑﺎری ﺑﮑەﯾﺖ ،ﭘﺮﺳﯿﺎرەﮐەش ﺑەم ﺷێﻮەﯾە:
ﺋەﻟﺒێﺮت و ﺑێﺮﻧﺎرد ﺑﻮون ﺑە ﻫﺎوڕێﯽ ﺷێﺮێﻞ ،و ﺋەوان دەﯾﺎﻧەوێﺖ ﺑﺰاﻧﻦ
ڕۆژی ﻟەداﯾﮑﺒﻮوﻧﯽ ﺷێﺮێﻞ ﮐەﯾە ،ﺑۆﯾە ﺷێﺮێﻞ  ١٠ﺑەرواری ﺟﯿﺎوازﯾﺎن
ﭘێﺪەدات ﮐە ﯾەﮐێﮏ ﻟەواﻧە ڕۆژی ﻟە داﯾﮑﺒﻮوﻧﯿەﺗﯽ:
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دوای ﺋەﻣە ،ﺷێﺮێﻞ ﻣﺎﻧﮕﯽ ﻟەداﯾﮑﺒﻮوﻧﯽ ﺑە ﺋەﻟﺒێﺮت دەڵێﺖ ﺑەﺑێ ﺋەوەی
ﺑێﺮﻧﺎرد ﺑﺰاﻧێﺖ و ﺗەﻧﻬﺎ ﻣﺎﻧﮕەﮐەی ﭘێ دەڵێﺖ ،و ڕۆژی ﻟە داﯾﮑﺒﻮوﻧەﮐەش ﺑە
ﺑێﺮﻧﺎرد دەڵێﺖ ﺑەﺑێ ﺋﺎﮔﺎداری ﺋەﻟﺒێﺮت.
ﺋێﺴﺘە ﺑێﺮﻧﺎرد و ﺋەﻟﺒێﺮت ﺋەوەی دەﯾﺰاﻧﻦ ﻟەﯾەﮐﺪی دەﺷﺎرﻧەوە ﺑەڵﺎم ﭼەﻧﺪ
ﻗﺴەﯾەک ﻟەﮔەڵ ﯾەﮐﺪەی دەﮐەن:
ﺋەﻟﺒێﺮت :ﻣﻦ ﻧﺎزاﻧﻢ ﺑەرواری ﻟەداﯾﮑﺒﻮوﻧﯽ ﺷێﺮێﻞ ﮐەﯾە-ﺗەﻧﻬﺎ ﻣﺎﻧﮕەﮐە
دەزاﻧێﺖ -ﺑەڵﺎم دڵﻨﯿﺎم ﮐە ﺑێﺮﻧﺎردﯾﺶ ﻧﺎزاﻧێﺖ.
ﺑێﺮﻧﺎرد :ﻟەﺳەرەﺗﺎدا ﻧەﻣﺪەزاﻧﯽ ﺑەرواری ﻟەداﯾﮑﺒﻮوﻧﯽ ﺷێﺮێﻞ ﮐەﯾﺒﻮو،
ﺑەڵﺎم ﺋێﺴﺘە دەزاﻧﻢ ﮐەﯾە- .دوای ﺑﯿﺴﺘﻨﯽ ﻗﺴەﮐەی ﺋەﻟﺒێﺮت-
ﺋەﻟﺒێﺮت :ﮐەواﺗە ﻣﻨﯿﺶ دەزاﻧﻢ ﺑەروارەﮐەی ﮐەﯾە.
ﭘﺮﺳﯿﺎرەﮐە ﻟێﺮەدا ﺋەوەی ﺑەرواری ﻟەداﯾﮑﺒﻮوﻧﯽ ﺷێﺮێﻞ ﮐﺎم ﻟەواﻧەی
ﺳەرەوەﯾە؟
واﺑﺰاﻧﻢ ﭘێﻮﯾﺴﺘە ﭘێﺶ ﺋەوەی وەڵﺎﻣەﮐە ﺑﺨﻮێﻨﯿﺘەوە ﺧۆت ﻫەوڵێﮑﯽ ﻟەﮔەڵ ﺑﺪەﯾﺖ ،ﺋەﮔەر
ﺑۆت ﺷﯿﮑﺎر ﻧەﮐﺮا ﺋەﻣە وەڵﺎﻣەﮐەﯾە:
ﺗێﺒﯿﻨﯽ :ﭘﺮﺳﯿﺎرەﮐە ﺋەو ﻫەﻣﻮو وردەﮐﺎرﯾﯿەی ﻧەداوە ﮐە ﺋێﻤە داوﻣﺎﻧە ،ﺗەﻧﻬﺎ ﺑۆ

ڕووﻧﮑﺮدﻧەوە و ﺋﺎﺳﺎﻧﮑﺎری ﺋێﻤە زﯾﺎﺗﺮ ڕووﻧﻤﺎﻧﮑﺮدەوە.
ﺳەرەﺗﺎ ﯾەک ﺑەﯾەﮐﯽ ﻗﺴەﮐﺎﻧﯽ ﺋەﻟﺒێﺮت و ﺑێﺮﻧﺎردا دووﺑﺎرە دەﮐەﯾﻨەوە ،ﺑۆ ﺋەوەی
ﺑﺘﻮاﻧﯿﻦ ﭘﺮﺳﯿﺎرەﮐە ﺷﯿﮑﺎر ﺑﮑەﯾﻦ.
ﮐە ﺋەﻟﺒێﺮت دەڵێﺖ”:ﻣﻦ ﻧﺎزاﻧﻢ ﺑەرواری ﻟەداﯾﮑﺒﻮوﻧﯽ ﺷێﺮێﻞ ﮐەﯾە ﺑەڵﺎم دڵﻨﯿﺎم ﮐە
ﺑێﺮﻧﺎردﯾﺶ ﻧﺎزاﻧێﺖ” ،دەﺑێﺖ ﺋەو دڵﻨﯿﺎﺑێﺖ ﮐە ﺑێﺮﻧﺎرد ڕۆژێﮑﯽ ﭘێ ﻧەدراوە ﮐە
ﺑەدڵﻨﯿﺎﯾﯿەوە وەڵﺎﻣەﮐە ﺑﺰاﻧێﺖ ،ﺑەواﺗﺎﯾەﮐﯽ دﯾﮑە ﺑێﺮﻧﺎرد ڕۆژی  19و  18ﭘێ
ﻧەﮔﻮﺗﺮاوە ،ﭼﻮﻧﮑە ﮔەر ﺋەو ﯾەﮐێﮏ ڕۆژەی ﭘێﮕﻮﺗﺮاﺑﺎ ﺋەوە ﺑەدڵﻨﯿﺎﯾﯿەوە وەڵﺎﻣەﮐەی
دەزاﻧﯽ ﭼﻮﻧﮑە ﺋەو دووڕؤژە ﯾەﮐﺠﺎر دووﺑﺎرە ﺑﻮوﻧەﺗەوە و ﺑەراﻣﺒەر ﯾەک ﻣﺎﻧﮕﻦ ،ﺑۆﯾە
ﺋەﻣەش ﻣﺎﻧﺎی ﺋەوە دەدات ﮐە ﺋەﻟﺒێﺮت ﻫەردوو ﻣﺎﻧﮕﯽ  Mayو Juneی ﭘێﻨەﮔﻮﺗﺮاوە ،ﭼﻮﻧﮑە
ﺋەﮔەر ﺋەو دووﻣﺎﻧﮕەی ﭘێﮕﻮﺗﺮاﺑﺎ ﺋەوە ﺑەدڵﻨﯿﺎﯾﯿەوە ﻧەﯾەزاﻧﯽ ﮐە ﺑێﺮﻧﺎرد ڕۆژی  18و
 19ﭘێﻨەﮔﻮﺗﺮاوە ،ﺑۆﯾە وەڵﺎﻣەﮐە دەﮐﺮێﺖ ﻟە ﻣﺎﻧﮕﯽ  Julyو  Augustﺑێﺖ.
دواﺗﺮ ﺑێﺮﻧﺎرد دەڵێﺖ”:ﻟە ﺳەرەﺗﺎدا ﻧەﻣﺪەزاﻧﯽ ﺑەرواری ﻟەداﯾﮑﺒﻮوﻧﯽ ﺷێﺮێﻞ ﮐەﯾﺒﻮو،
ﺑەڵﺎم ﺋێﺴﺘە دەزاﻧﻢ ﮐەﯾە ”.ﮐەواﺗە ﺑێﺮﻧﺎرد ﺋەﮔەری وەڵﺎﻣە ڕاﺳﺘەﮐﺎﻧﯽ ﮐەم ﮐﺮدەوە
ﺑۆ  15و  16و  ،17ﭼﻮﻧﮑە ﮔەر ﭘێﮕﻮﺗﺮاﺑﺎ  14ﺋەوە ﺑە دڵﻨﯿﺎﯾﯿەوە ﻧەﯾﺪەزاﻧﯽ ﮐە ﺋﺎﯾﺎ
 August 14ﯾﺎن  July 14وەڵﺎﻣﯽ ڕاﺳﺘە.
ﮐە ﺋەﻟﺒێﺮت دەڵێﺖ“ :ﮐەواﺗە ﻣﻨﯿﺶ دەزاﻧﻢ ﺑەروارەﮐەی ﮐەﯾە ”.ﺋەوە وەڵﺎﻣﯽ ڕاﺳﺖ
دەﮐﺎﺗە ﻣﺎﻧﮕﯽ  ،Julyﭼﻮﻧﮑە ﮔەر ﻣﺎﻧﮕﯽ Augustی ﭘێ ﮔﻮﺗﺮاﺑﺎ ﺋەوە ﻧەﯾﺪەﺗﻮاﻧﯽ
ﺑەدڵﻨﯿﺎﯾﯿەوە ﺑﺰاﻧێﺖ وەڵﺎﻣە ڕاﺳﺘەﮐە  15ﯾﺎن 17ی Augustە.
ﻟەﮐۆﺗﺎﯾﯿﺪا وەڵﺎﻣﯽ ڕاﺳﺖ ﺑﺮﯾﺘﯽ ﺑﻮو ﻟەJuly 16 :
ﺋﺎﯾە ﻟە وەڵﺎﻣەﮐە ﺗێﮕەﺷﺘﯿﺖ؟ ڕای ﺧۆی ﺑڵێ…
ﺳەرﭼﺎوەtheguardian.com :

