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Lênihêrîna rojê heya 10 Çile 2021
Dêûbavên hêja,
Di vê sala bûyerê de carek din ez bi xwe ji we re dinivîsim.
Mixabin, dînamîkên pandemiya korona bi berdewamî me neçar dikin ku em di hişyariyek kurt de
tevbigerin. Dê nuha dîsa wusa bibe. Rewş pir giran e. Tedbîrên Lockdown Light di Çiriya paşîn de di
çend hefteyên çûyî de pêvajoya enfeksiyonê hêdî kir, lê ew ne sekinand. Naha em di yekeyên lênihêrîna
giran de dîsa bi pêvajoyek enfeksiyonê ya teqiyayî re rû bi rû ne û rewşek pir tengezar. Divê em
tevbigerin, divê ez tevbigerim.
Rewşa di dermanê lênihêrîna giran de bersivek hişk hewce dike. Em ê neçar bimînin ku di pêşerojek
pêşbînîkirî de bikevin nav dorpêçek dûrûdirêj. Jiyana civakî heya ku gengaz e were pîvandin û têkilî
werin kêm kirin. Ev ji bo jiyana civakî, aborî û çandî derbas dibe. Her têkiliyek ku pêk neyê dibe alîkar.
Hûn dizanin ez ji girtina destpêkê ve parêzvanek pir xurt bûm ji bo mafên zarokan. Piştî ezmûnên biharê,
ji bo min girîng e, xema herî girîng, ku zarokên xwe bi vê pandemiyê re baş derbas bikin. Divê di vê krîzê
de tu zarok li paş neyê hiştin û zirarê nede tu zarok. Ez li ser wê yekê disekinim. Ji ber vê yekê min soz
da ku di dawiya havînê de carek din navendên lênihêrînê û lênihêrîna rojane ya li welêt neqedînim. Ew
wusa dimîne. Ez ê mîna biharê qedexeya ketina nû nedim.
Lêbelê, em neçar in ku niha di lênihêrîna rojane ya zarokan de jî tevbigerin. Ya jêrîn derbas dibe:
zarokên ku amadebûna li lênihêrîna wan ya rojane hewce ye pêşniyarek lênihêrînê distînin. Lê ez gazî
we dikim: Di vê demê de tenê ku hewcekî hewce be zarokên xwe bînin balê. Hemî îmkanên din bikar
bînin da ku kar û lênihêrînê li hev bikin û, heke gengaz be, zarokê xwe nexin nav lênihêrînê!
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Ji me re bibin alîkar.
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Dr. Joachim Stamp

