
ኤርትራዊ ምንቅስቃስ ይኣክል ንምልኪ ሃገረ ጀርመን  

ግዝያዊት ኣዋሃሃዲት ሽማግለ COVID-19- ሓገዝ 
ንስደተኛታት ኣሕዋትና 

ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ኤርትራውያን ደቂ ሃገር ኣብ ኩሉ ጉዕዞ ሂወትኩም ምሉእ 
ጥዕና፡ ሰላም፡ ቅሳነት ክኾነልኩም ንምነ።  

ምእንቲ ውጹዕ ህዝብናን ሃገርናን እትገብርዎ ዘይሕለል ቃልሲ ኣድናቖትና እንዳ ገለጽና፡ 
ካብ'ዚ ንዓለምና ኣንጸላሊይዋ ዘሎ ሕማም ክሮና ቫይሮስ ኣምላክ/ረቢ ክሕልወኩም 
ንምነ: 

ኹሉ ኸምዝፈልጦ ኣብ'ዚ እዋን እዚ ብኮቪድ-19 ( COVID-19) ዝፍለጥ ኣዝዩ ሓደገኛ 

ዝኾነ  ለበዳዊ ሕማም ንዓለምና  እሞ ከኣ ነቶም ኸምዛ ንቅመጠላ ጀርመን ብዓቅምን 
ብኹሉ ተክእሎታትን ዝማዕበላ ዓድታት ከይተረፈ ኣብ ኣሻቃሊ ኩነታት ሸሚምወን ኣሎ: 
ዳርጋ ኹለን ዓድታት ከኣ ዓቕመን ዝፈቀዶ ኹሉ ህዝበን ንምድሓን ክገብራ ንርእየን ኣሎና  
:: 

እቲ ንህዝቢ ኤርትራ ኣብ ምጹናቱ  እምበር ኣብዝኾነ ናይ ሓልዮት ህዝቢን ረብሓን 
ክሰርሕ ተርኣዩ ዘይፈልጥ ምልካውን ኢሰብኣውን ስርዓት ግና ኣይኾነን'ዶ እቲ ዝግብኦ 

ሓላፍነታዊ ስራሕ ክሰርሕ ነቲ ብገበርቲ ሰናይ ዝተወፈየ እሞ ከኣ ኣብ'ታ ዓዲ ውሒዶም  

ጎዲሎም ዘይኾነስ ዳርጋ ከም ዘየለዉ ዝንገረሎም ኣገደስቲ ነገራት ከይተረፈ እተን ካልኦት 
ሃገራት ኣፍሪቃን ጎረባብትናን ስለ ህዝበን እቲ ዝተረኽበ መንገድታት ኹሉ እናተጠቀማ 

ክጋየያ ኸለዋ  'ዘይሓተትናዮ ሓገዝ ኣይንቅበልን' ብምባል ኣዝዩ ዘሰደምም መልሲ  ሂቡ 
ነቲ ሓገዝ ኸምዝነጸጎ ኹልና ዝሰመኣናዮ ዘስደምምን ዘሕዝንን ሓቂ እዩ: እቲ ኣብ'ዚ እዋን 
ኣድላይ ንዝኾነ ናይ ቀጻሊ ናይ ኢድካ ምሕጻብን ካልእ ጽርየትን ኣገዳሲ ዝኾነ ማይ 

ህዝብና  ኣይኾነን'ዶ ዝሕጸበሉ ዝሰትዮ ኸማን ይስእን ከም ዘሎ ኹልና ንፈልጦ ሓቂ 
እዩ:: 

እሞ እዚ ኣብ ዉሽጢ ዓዲ ነቲ ኣብ ትሕቲኡ ቀርቂሩ ሒዝዎ ንዘሎ ህዝቢ ኻብ ወትሩ 
ብዝገደደ ዘይሓልፍነታዊ ኣካይዳ ንዘሻቅል ሓደጋ ዝእተወ ኣረመንያዊ ስርዓት ነቶም ኣብ 
ዝተፈላለዩ ኣብ ጎረባብትን ከባቢታትን ዓድታት ኸም ኢትዮጵያ፡ ሱዳን፡ ሊብያ ጅቡቲ፡ 
የመን፡ ግብጺን ... ንዘለዉ ብኣማኢቲ ኣሻሓት ዝቁጸሩ ኤርትራውያን ስደተኛታት 

ኣሕዋትና ኸም ዜጋታት ክግደሰሎም ኢልካ ፈጽሙ ዘይሕሰብ እዩ: እተን ህዝብና  

ተኣኪቡለን ዘለዋ ዓድታት ከኣ ንነብሰንን ህዝበንን ክጋየያ እምበር ስለዞም ኣሕዋትና ገለ 

ክገብራ ኢልካ ምጽባይዉን  ዘይሕሰብ እዩ::  



ኽቡራት  ኣሓትን ኣሕዋትን ደቂ ሃገር በዚ ላዕሊ ዝተገልጸ ጉዳይ ምክንያት እቶም ዕድል 
ረኺብና ኣብ ዝሓሸ ኹነታትን ዓድታትን ዝተሰደድና ኤርትርውያን ነዞም ምስ'ቲ 
አነባብሮኦምን ሓደገኛ ዝኾነ ተላባዲነት ናይ'ቲ ሕማም ኣዛሚድካ ኣብ ኣዝዩ ከቢድ ሓደጋ 
ንዝርኸቡ ኣሕዋትና ኣብ'ዚ ታሪካውን ኣገዳሲን ናይ ጸበባ ግዜ ክንርኸብን በቲ ንክእሎ 

ክንሕግዞምን ህሉው ሓላፍነትናን ጉብኡናን እዩ'ሞ በዚ  ምክንያት ንሕና ( ግዝያዊት 
ኣውሃዲት ሽማግለ ኤርትራዊ ምንቅስቃስ ይኣክል ንምልኪ ) ንኹሎም 

ኤርትርውያንን ፈተውቲ ኤርትርውያንን ኣብ'ዚ ናይ ጸበባን ውኣል ሕደር ዘይባሃለሉ ግዜ 

ዝከኣለና ክንሕግዝ ብኽብሪ ንዕድምን ንላበዉን ኣሎና።  

ኹሉ ክሕግዝ ዝደሊ ሰብ ከኣ ኣብ'ዛ ትስዕብ ናይ ባንኪ ቁጽሪ እቲ ዓቅሙን ልቡን 
ዝፈቀዶ ከመሓላልፍ ይክእል :-  

Kontoinhaber: ERDA e.V.  

Bank: Sparkasse Karlsruhe Ettlingen  

IBAN:DE08 6605 0101 0108 1032 27 

BIC: KARSDE66XXX 

Verwendungszweck:  Yeakl COVID 19 Germany 

በዚ ሕጂ ዘሎ ዕቃቤታትን ምዕጻው ትካላትን ይኹን ብካልእ ምክንያት ብባንኪ ምስዳድ 
ጸገም እንተኾይኑ በቶም ኣብ'ቲ ንቅመጠሉ ከተማ ወይ ከባቢ ( ብይኣክልን ህዝባዊ 
ምንቅስቃሳትን ) ዝተመዙ ኣካላት ኽዉከስ ይከኣል:: 

ኽቡራት ኣሓትን ኣሕዋትን እዚ መጸዋእታ ብዝከኣል ናብ ኹሉ ክበጽሕ ክትተሓባበሩ 
ብትሕትና እንዳ ጸወዕና ስለቲ መጸዋእታ ሰሚዕኹም ሓገዝኩም ተበርኽቱ ከኣ ኣቀዲምና 
ክነመስግን ንፈቱ:: 

ሓበሬታ:   

1. ብዘዓባ ክንደይ ገንዘብ ተኣኺቡን ኣበይን ኣምንታይን ውኢሉ ግሉጽ ብዝኾነ መገዲ 
ቀጻሊ ጸብጻብ ክንህብ ምዃና ክነረጋግጸልኹም ንፈቱ። 

2. ነቶም ብዘዓባ እዚ ዝዉፍይዎ ገንዘብ ንቤት ጽሕፈት ገንዘብ እዚ ዓዲ 

(Bescheinigung für das Finanzamt)  ዝኸዉን መረጋገጺ ክወሃብ ኸምዝክእል  

ክንሕብር ንፈትዉ  COVID-19- ሓገዝ Task Force Germany 
info@yeakl.de /01776443197/01773937932  
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