سووکە لەنگەر

کۆرۆنا ساتمەی بە
(ڕامان)یش کرد
سەرنووسەر

* جارێکی دیش بەهۆی سەرهەڵدانی ڤایرۆسی کۆرۆنا و مانەوەمان لە
کونجی ماڵەکانمان و بەدەر لە دەسەاڵت ئێمە ،گۆڤاری ڕامان وەک هەموو
کار و پرۆژە و جومگەکانی دیکەی ژیان ڕاوەستا .ئەوکاتەی بڕیاری
ڕاگیرانی گۆڤارەکەمان درا ،ئێمە لە مانگی ئاداری  2020ژمارەیەکمان
ناردبووە چاپخانەی خانی لە دهۆک و چاوەڕێی هاتنەوەی بووین ،ژمارەی
دوای ئەویشمان بە دیزان کراوی ئامادەکردبوو بۆ ئەوەی کە ئەویان بە
چاپکراوی گەڕایەوە ،ئەو ژمارە ئامادەکراوەش بنێرینە چاپخانە ،کاتێک
وەستانی گۆڤارەکە لە دەرچوون نزیکەی ( )٧مانگی خایاند و لە مانگی
تشرینی یەکەم دەستمان پێکردەوە ،ئەو دوو ژمارە ئامادەکراوەمان هێنایەوە پێش،
ئەوە بوو لەسەردەمی کۆرۆنادا تەنیا ژمارەی گۆڤارەکەمان کردە دوانی و
ڕۆژی دەرچوونەکەیمان گۆڕی ،واتە بە دوو مانگ جارێک و ڕێک لە ()٥
ی هەموو دوو سەرە مانگێکدا دەرچوون.
* لە سەرلەنوێ دەرچوونەوەی گۆڤاری ڕامان ،بڕیار درا سەرەتا بە دوو
مانگ جارێک دەری بکەینەوە ،چونکە دەرنەچوونی ژمارەکەی سەرەتای
مانگی نیسانی  ٢٠٢٠و ژمارەکانی دواتر ،کەسانی خەمخۆر و پەرۆشی
گۆڤارەکەی نیگەران کردبوو ،ئەوان ناهەقیان نەبوو کە وایاندەزانی ئیدی گۆڤارە
دڵخوازەکەیان نابیننەوە و جارێکی دی دەرناچێتەوە ،بۆیە دەرکردنی گۆڤارەکە
بە دوو مانگ جارێک ،هەر هیچ نەبێ ئەو نیگەرانییەی خوێنەرەکانی
ڕەواندەوە و دڵنیای کردن کە گۆڤارەکە بە یەکجاری نەوەستاوە ،ئێستاش لەبەر
ئەوەی ڤایرۆسە دوا بڕاوەکە کۆتایی نەهاتووە و بارودۆخی داراییش لە بار
نییە ،بۆیە لەو قۆناغەدا دەرچوونی بە دوو مانگ جارێک لە جێی خۆیدا بوو،
تا ئەو ڕۆژەی بارودۆخ ئاسایی دەبێتەوە و بڕیاری دیکەی لە بارەوە دەدەین.
* لێرەوە بە هەلی دەزانم ئەوە بەبیر نووسەرانی گۆڤاری ڕامان بهێنمەوە
کە لە ساڵی ()٢٠١٤ـەوە ،لەو ڕۆژەوەی داعش شەڕی لە دژمان ڕاگەیاند و
لوولەی تفەنگەکانیان کردە کوردستان ،ئیدی نەمانتوانیوە پاداشتی نووسینی
نووسەرە هاوکار و بەشداربووەکانی گۆڤارەکەمان بدەین ،بۆیە بە پێویستی
دەزانم لە ناخی دڵەوە سپاسی ئەوانە بکەین کە بەبێ بەرانبەر بۆمان دەنووسن
و نەیانهێشتووە و ناهێڵن ئااڵی ڕامان نەوی ببێ ،لێبوردەیی و گەورەیی و
پشتیوانی ئەوان نەبوایە ئێمە نەماندەتوانی گۆڤارەکەمان لەو ئاستەدا بهێڵینەوە
و بەردەوام بین.
* هیوادارین بە زووترین کات پەتای کۆرۆنا دەستی لە یەخەی مرۆڤایەتی
بکاتەوە و بڕوا و ئاووئاو و توونی بابا چێ ،بارودۆخی ئابووری و دارایی
واڵتیش وەک پێشانی لێبێتەوە و لە جارانیش باشتر بێ ،تا ئێمەش بتوانین بە
تەواوی ،بە ئەرکەکانی سەرشانمان ڕابگەین و وەک جاران مانگانە ڕامان
چاو و دڵی خوێنەران و هەوادارانی ڕوون بکاتەوە و هەنگاوی گەورەتر بۆ
پێشەوە باوێین.
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