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ሃገራዊ ሽማግለ  

ኤርትራውያን ኣሜሪካውያን 

ኤርትራዊ መኸተ ኣንጻር ለበዳ ኮቪድ-19 
 
ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ዘየላቡ ዓለማዊ ዝርግሐ ዘለዎ፡ ብኣዝዩ ቅልጡፍ ናህሪ ኣብ መንጎ ሃገራት እንዳተላብዐ ህይወት ኣሽሓት 
ሰባት ዝቐዝፍ ዘሎ ኣስጋኢ ለበዳ እዩ። ንሓያላት ሃገራትን መንግስታትን ከይተረፈ ኣብ ስግኣት ኣሊኹ ሓድሽ ስርዓተ-መነባብሮ 
ኣበጊሱ ጥዕናውን ቁጠባውን ቅልውላው ፈጢሩ ይርከብ። መንግስቲ ኤርትራ፡ ነዚ ወሪዱ ዘሎ ዓለማዊ ለበዳ ብእዋኑ ተገንዚቡን 
ከስዕቦ ዝኽእል ጉድኣት ገምጊሙን ንምክልኻል ክሕግዙ ዘኽእሉ ቅድመ- ምድላዋት ብምግባር፡ ካብቲ ናይ ልምዓት መደባቱ 
ቀዳምነት ብምስራዕ፡ ነዚ ወሪዱ ዘሎ ቀዛፊ ለበዳ ዝከታተል ሓይሊ ዕማም ቆይሙ፡ ብዓቕሙ መሳርሒታትን ናውቲ ሕክምና 
ብምድላው፡ ድሕነት ህዝብን ሃገርን ንምውሓስ ሓያል ናይ ምርብራብ ቃልሲ የካይድ ኣሎ።  
ነዚ ኣብ ግምት ብምእታው፡ ኣብ ስደት ዝርከቡ ግዱሳት ዜጋታት፡ እዚ ለበዳ ኣብ ሃገርና ከስዕቦ ዝኽእል ሃስያ ብምግንዛብን፡ 
ንሃገርና ኤርትራ ኣብዚ ኣንጻር ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ዝካየድ ዘሎ ኲናት  ሓገዝን ኣበርክቶን ንምግባር ሰናይ ተበግሶ ስለዝተራእየ፡ 
ነዚ ቅዱስ ተበግሶ ሰፊሕ ዝርግሐን ቅርጽን ኣትሒዝካ ብዝተማእከለ ኣገባብ መልክዕ ሒዙ ክኸይድ ስለዝተሰርሓሉ ድማ እዩ 
ኣብ ሕ/መ/ኣሜሪካ ብሃገራዊ ሽማግለ ኤርትራውያን ኣመሪካውያን (National Council of Eritrean American) 
ተማእኪሉ፡ ከም	ኣብ	ኩሉ ካልእ ኩርንዓት ዓለም ዘሎ ህዝብናን	ማሕበረሰባትናን	ነቲ	ኣብ ኤርትራ ዝካየድ ዘሎ ምርብራብ ኲናት 
ኣንጻር ለበዳ ኮሮና-ቫይረስ ዝውዕል ናይ ገንዘብ ሓገዝ ንምእካብ ጎስጓስ ኣበጊሱ	ኣሎ።  

ካብዚ ተበጊሱ ትማሊ ምሸት 26 መጋቢት	2020 ምስ ብጻይ ብርሃነ ገብረህይወት ፈጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ኣሜሪካ 
ኣብ እተገብረ ብዓይነቱ	ፍሉይ	ብዝዀነ	ኣገባብ	ቴለኮንፈረንስ ኣብቲ ናይ ሓንቲ መዓልቲ ህጹጽ ጻውዒት ኣኼባ ፡	ሓሳባት 
ንምልውዋጥ ካብ ዝተጋብኡ ዜጋታት ክልተ ሰዓት	ኣብ ዘይመልእ ጊዜ $200,000 ከዋጽእ ክኢሉ። ምስቲ ብመርበብ ሓበሬታ	
https://www.eritreafightscovid19.org/	ዝተዋጽአ	ሓዊስካ	ኣብ	ውሽጢ	36	ሰዓታት		$362,778	ክእክብ	ክኢሉ	
ኣሎ።	ንኹሉ	እቲ	"ቅድሚ	ኹሉ	ድሕነት	ህዝበይ"	ኢሉ	ብልግሲ	ህይወት	ከድሕን	ዝጓየ	ዘሎ	ዜጋን	፡	እተን	ኣብ	ጐስጓስ	ብዕቱብ	
ዝነጥፋ	ዘለዋ	ማሕበረዊ	መራኸቢ	ብዙሓንን፡	ከይሰልከዩ	ኣብ	ነፍሲ	ወከፍ	ቀዳመ-ሰንበት	ምስ	ኮቪድ-19	ዝተሓሓዝ	እዋናዊ	
ሓበሬታን	ምኽርን	ዝህቡ	ዘለዉ	ናይ	ሕክምና	ሰብ	ሞያን	ካብ	ልቢ	የመስግን።  
እዚ ኲናት ኮሮና-ቫይረስ	ሓድሽን ሃንደበታዊን	ሓደጋ	ስለ	ዝዀነ	ብቑዕ መሳርሒ ክንዓጥቀሉን	ክንምክቶን፡ ብዙሕ ስራሕ ክጽበየና 
እዩ። መጀመርታ ድሕነት ኩሉ ዜጋታትና ስለዘገድስ፡ ኣብ ስደት ዘሎና ዜጋታት ነቲ ኣብ ከባቢና ዝወሃበና መምርሒታት 
ብምኽታል ጥዕናናን ጥዕና ስድራናን ምሕላው ይግባእ። ኣብ ፍርሕን ስግኣትን ዘይኰነ ኣብ ጭብጥን ኣፍልጦን ዝተመርኰሰ 
ጥንቃቐ ክንገብር ከድልየና እዩ። ስዒቡ ነዚ ቀሪቡ ዘሎ ሰናይ ጻውዒት ዕዉት ንምግባር፡ ነቲ ኣብ ሓርነታዊ ቃልስናን ምክልኻል 
ሃገርን ዘጥረናዮ ናይ ምትሕግጋዝ ክብርታትና ዓቂብና፡ ሓድነትና ኣጽኒዕና ብሓባር ዳግማይ ታሪኽ ክንፍጽም ንበገስ።  

	
ዓወት ንሓፋሽ 
ሃገራዊ ሽማግለ ኤርትራውያን ኣሜሪካውያን 


