Akɔ̈nydït 30, 2020
Dïŋïlïth

Lɔ̈ŋ, dhiëu, ku jɔla Ɣän Kɔ̈k yenë ke Kut Thïn në ye Dhamɛn de KOBIT-19
Koronabairäth e kë röt wuɔk apɛi. Pinynhom ëmɛn abuöc kekë tuany dë piny ëbɛ̈n rɛc kë thïäk thok kekë
käŋë pïr ë kɔc, nɔŋic yïk lɔ̈ŋ, ɣän ke mɛ̈të nhom ku dhamɛn de cɛ̈m e kɔc mɛ̈t në kä rilic ke ajadha de käŋë
lɔ̈ŋ, yande thiëk, ku dhiëu tënë kuatë lɔ̈ŋ ëbɛ̈n.
E yïn nyic en apiɛth në wuönduic ku ka nyic apiɛth yen të bïn gɛra ya cak thïn. Kän en e dhöl bïnë lɔ̈ŋ, dhiëu,
ku jɔla mɛ̈të nhom de kɔc aa loi në ye dhamɛn känic:
• Cak yande köl thok ëbɛ̈n wut ago nyuɔth lɔn lëu bï kɔc ke wut kedhiɛ kaŋ luɔi thïn në pial. Cë mɛnde
käläŋ, Në ɣän kɔ̈kic në thää aköl kɔ̈kic, kɔc aaye ket në din de mɛ̈t ke loi awuɔu wälë gut kï thoom Kënë e
lɔn nɔŋ kɔc wut cak cɔkë cë tɔ̈ ɣok kë ɣo/wɔ thiökic në röt.
• Të puɔl yïn ku acën raan tɔ̈ panduɔ̈n tuany, kë yïn alëu ba lɔtueŋ loi käke kuɔny në ye dhamɛn känic. Ye
nyic ba ya tɔ̈ në mïtïr ke 2 kë yï mecic kenë raan cë ciëŋ kekë yï bai.
• Dïn/käke nhialic juëc aaye dhiac/gäk ëke nɔŋ akutnhom ku thää ke cäm, cït yïk dhuŋde thiɛ̈ɛl̈ kɔ̈u në
dhamɛn Ramadan ku cäämde Shabbatŋ Në ye dhamɛn thïökë tuany pinynhom de koronabairäth, kekë loiloi
kä alëu bïk lɔtueŋ kekë kɔc ciɛ̈ŋ pandu. Akutnhom dït ë kɔc juɛ̈c alëu bë cin tä në lathiëi bec de bairäth në
wuönduic. Kënë acë röt loi në bɛ̈i juëcic.
• Yande thiëk aaya mahëm apɛi tënë wuöt ëbɛ̈n. Në ye dhamɛn cït ëkän, e mahëm apɛi bï yɛi käkä bɛ cɔ̈k
piny agorë kɔc puɔl guup wutic gël.
• Jam kenë bäny ke kanitha ku jɔla bäny ke bïïth tɔ̈ wuöndu abe ya mahëm apɛi agokï dhamɛn ë yɛi ke thiëk
ku lɔ̈ŋ bɛ cɔ̈k piny. Jäämëic kekë bänykun kanitha:
▪ Thön nyic në baŋde KOBIT-19. Yïn alëu ba käkë iACT kɔ̈k gam na wïc.
▪ Lëu ku buk lɔ̈ŋ de kölköl ku läät thok ëbɛ̈n theek kadï kë ɣo/wɔ tɔ̈ në mïtïr ke 2 kë yï mecic kekë
ŋɛk? Cak käke thɛ̈nyë cök atök ku thiëc të lëu bïn luɔndɛn kuɔny thïn.
▪ Lëu ku buk yɛi ke mäthkua ku anïnkua theek kadï kë ɣo/wɔ cï bɛ̈i kɔcë wut thïn kadï? E yɛ̈i kɔ̈k
riëndi lëu ku buk ke cak wɛ̈n lëu bë raan ëbɛ̈n muk kë puɔl?
• Na nɔŋ kanitha juëc tɔ̈ në wuönduönic, bɛ̈ië bäny ke kanitha (ajuɛr thiekic ku ajuɛr kor) tënɔŋ dhöl juëc
ëbɛ̈n në amat agorë mɛ̈të cin de gäm-thïïn në baŋde atɛ̈k ë mahëm kä jää ic. Në dhamɛn amat, ye tak ba
rɛ̈ɛr̈ kaam ë mïtïr ke 2 kë yï mecic kekë raan ku ye yï thok kum ke yï um në kany, alath, wälë bon.
Thön ë Mahëm tënɔŋ Bäny Kuan ke Kanitha Pinynhom Ebɛ̈n
"Thïök cïnë lɔ̈ŋ amatnhom de wut thiök thok tënë masjids, ku jɔla loiloi ke kanitha/nhialic tënë raan, e wɛ̈t lajik në baŋde
käkë shariʿah, ku ace ya cën adumuööm në luɔndeic yetök, lakin e ya adumuöm bɛ lööŋ cïtë käk ku bɛ̈i riäk tënë ŋɛk ye
tök ku kɔc kɔ̈k. Në kä tueeŋ ke shariʿah e ya kunyde pïr; ku ë kuum kënë acë kuum de lɔ̈ŋ pacɔ̈k (kë ye lonë ŋɛk tënë
raan), lakin në baŋde lɔ̈ŋ amatnhom de wut (kë ye baŋde kɔc juëc ce deetic, ace ya londe ŋɛk ku ka lëu bï dhukë liëmë
thok në wɛ̈të käjuëc, ë nɔŋic guöm kor). Yennë thiökë thok kënë adhil bë rɛ̈ɛr̈ kë tɔ̈ ëkɛi agut cë bï dïktoor e jä lueel lɔn
bïnë ye dhukë liëp. Yennë kän e kënë dïktoor cɛɛthkï yic, ace kënë bäny ke kanitha."
-- Akutnhom de lööŋke Nhialic de Cumal Amërika
"AKP[Akutnhom de Kanithaa ke Pinynhom] dugɛ̈t/thikiteer dït Reverand Dr. Olav Fykse Tveit ku raan kaamic de AKP de
̈ kɔc ku kanithaa bïk purtha dït gam"luɔi në kë lëu buk loi agorë pïr gël" ku "thiëc
Akut Cɛɛlic Dr. Agnes Abuom ake jɛ̈ɛm
kanithaa bïk käŋë juör cuökë loi...cë mën lëu bï yën aa dëyith dë wuɔɔk ë bairäth" ku buɔth lööŋ ku dhöl kuɛny cök
apiɛth tënë bäny kë cï täu në dhöl ke Akutnhom ë Pinynhom Mɛ̈t në Pial kuɛny ke cök."- Akutnhom de Kanithaa ke
Pinynhom (AKP)
"Abuk dhilë ya takic lɔn cën en raan lääu në guöm/taap, ku kony ku kɔc cën nhïm bɛ̈i, käŋ/määl wälë anïn agorë ke gël.
Yennë ariɛr kënë e nyuöth ɣok lɔn cë tɛ̈k ɣokic në röt - cɔkë ciɛ̈ŋ ɣok pei. Yennë kɛi, ɣok nɔŋ mäkthulia wɔdhiɛ buk
nhiɛ̈ɛr̈ ku kony ya nyuɔth. [...] Aaya ŋɔ̈ɔẗ h lɔn lëu bï raan ëbɛ̈n rɛ̈ɛr̈ kë puɔl ku rɛ̈ɛr̈ kë lanip. Në ye dhamɛn ë rïäk kënë,
e mahëm apɛi bï ŋäth ku labïnhë puöu cuɔ̈k mär në dhöl ë luɔi lacökic loi kɔc juëc." - Dalai Lama
"Yiɛt tök ace abïk ë kuany, a/e piööc Parabol de Aprikan. Mɛt ko wuɔ yiic agorë tuany jɔŋ rilic kënë kuaath wei keke
käken rɛɛc kä panda ku piny nhom abɛ̈n[...] [a] nɔŋ kä rɛɛc kɔc nɔ̈k në baŋde pial, määlde kɔc, ku kana de jɔŋdït." Kadinal Philippe Nakellentuba Ouédraogo, Bënyde Akut ë rɔ̈mic de Amat ë Ipithkapol de Africa ku Madagascar.
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