کرۆنا و فهرههنگ و ئهرکی ئينسانی؟!

ئايين گهر بووب ت به بهش ک له فهرههنگی خه ک ،له کاتی سهرهه دانی ئيپيديمی و نهخۆشييهکان ،دەوری ترسناک تر له
ويرووسهکان دەگ ڕێ .له سهدەی چواری بهر له زايين ههتا ديسامبری  ٢٠١٩زياتر له  ٧٥جار نهخۆشی وەک وەبا ،تاعوون و
چهشنهکانی تر له ئووروپا تهشهنهی ساندووە و گيانی زياتر له  ١٥٠ميليۆن کسی گرتووە ،که ئايين و خورافات وەک ويرووسهکان
دەرويان گ ڕاوە.
له سهدەکانی ناوەڕاست وەک ئ ستای موسو مانهکان ،کليسا خه کی بهرەو و کليسا و دوعاکردن و جهزادان دەک شا بۆ ئهوەی خودا
گيانيان له دەست نهخۆشی ڕزگار بکات .تهنانهت ک شيشهکان له گوند و شار دەخوﻻنهوە و بهههشتيان به خه ک دەفرۆشت و
قهبزی پارەکهشيان دەدا به کڕياری بهههشت .ئهمڕۆ له ئ ران و باشووری کوردستان و شو نی تر له کاتی تهشهنهی ويرووسی
کرۆنا ،م ژووی  ٢٥٠٠سا هی ويرووسهکان دووبارە دەکر تهوە و هاوکات له گهڵ کرۆنا دەبنه هۆی له دەستدانی گيانی خه ک.
کرۆنا له ماوەی س مانگی ڕابووردو ئابووری جيهان و ئهو و تانهی که به قوورسی تووشی ويرووسهکه بوون ،دووچاری
قهيرانی قووڵ کردووە .فهرههنگ و هونهر و وەرزش و ههر چهشنه چاﻻکييهکی زانستی ڕۆژ به ڕۆژ بهرەو کزی دەک شرێ.
هه وەشاندنهوە و بهرتهسککردنی سهدان و بگرە ههزاران بهرنامهی فهرههنگی نهتهوەيی و ناونهتهوەيی وەک پيشانگای
ناونهتهوەيی کت ب له ﻻيپزيک ،ليت کۆلۆن)فستيوالی ناونهتهوەيی ئهدەبيات( ،وەدواخستنی گهليک بهرنامهی هونهريی)موسيقا،
فيلم ،شانۆ ،موزە( و گهل ک بهرنامهی تر ،له وانه جهژنهکانی نهورۆز و ههر وەها هه وەشانهوەی دەيان پيشانگا و س ميناريی
ناونهتهوەيی بواری زانست و تهکنيک و سهنعهت و داخستنی زانستگا و خو ندنگهکان ،ههمووی بهش ک له زيانهکانی تا ئ ستايه،
که دەستهووەستانی مرۆڤيش سهرەڕای ههموو پ شکهوتنهکان ،نيشان دەدات.
له ناو ئهم بارودۆخهی جيهان ،که ديار نييه ويرووسی کرۆنا ،کهی و چۆن دەبهز ندرێ و تا ئهو کات چی به سهر گۆی زەوی
د ت ،له کوردستانی ئ مه مهﻻ و دارودەستهکانيان و کو رە ئايينباوەڕان دەرفهتيان بۆ ڕەخساوە ،وەک ويرووسی کرۆنا خۆيان
دەرخهن ،جار کوژراوانی کرۆنا به شههيد دەقهب نن و حيسابی ئهو کهسانهيان بۆ دەکهن که شان به شانی محهممهد و عهلی له
شهڕەکاندا له ر گای ئايين و خودادا دەکوژران ،جار بۆ ﻻسارييکردن له گهڵ بڕيارەکانی حکوومهتی ههر م ،له گهڵ داخستنی
مزگهوتهکان ،د نه سهر جادەکان و نو ژی جهماعهت دەبهستن به ب ئهوەی حکوومهتی ههر م و دامودەزگاکانی پ شيان پ بگرن.
دوور نييه ههر ئهوانه دەرفهت ڕ کبخهن بۆ سهرهه دانهوەی داعيشهکان ،به تايبهت گهر ويرووسی کرۆنا زۆرتر له ناوچهکه
تهشهنه بست ن و حکوومهتهکانی ناوچه به ههر می کوردستانهوە ،له حاند ويرووسی کرۆنا ببهزن.
حکوومهتی ههر م و بهرپرسانی چهندە ههست به بهرپرسياريهتی لهم بارودۆخهدا دەکهن؟ م ديا و دامودەزگاکانی کۆمه گا و
حکوومهت چهندە ههست به بهرپرسياريی دەکهن؟
ئهوەش ناب فهرامۆش بکرێ ،که ئهو کهسانهی له پشت مهﻻکانهوە ڕادەوستن ،خۆيان قوربانی حکوومهتی ههر می کوردستان
و قوربانی دەستی ئايين و مهﻻ و دامودەزگاکانن ،ئاواتی مهرگی ئهوان خواستن ،نه ئينسانييه و نه شارستانيانه.
ڕوونکردنهوە و ئاگادارکردنهوەيان و دوورکردنهوە له ويرووس و مهﻻ و ئهو دامودەزگايانه ،ڕ گای ئينسانی و درووسته ،که
دەب ئهرکی ههر کهس ب !
هيچ کهس حهز به مهرگ ناکات ،تهنانهت گهوج و گهمژەکان ،به م ئهوانه زۆرتر دەبنه قوربانی.
و تی ئ مه و و تانی هاوچهشهن ،گهر خه ک و دامودەزگاکان ئهرکی خۆيان ،بهج نهه نن ،چ کارەسات ک دەخو ق ؟

برايم فهڕشی

