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ለበዳ ክሮና ቫይረስ ንህዝቢ ኤርትራ  
ንሓደጋ ጥምየት እንከየቃልዕ የስግእ’ዩ !! 

 
 

ኣብ’ዚ እዋን’ዚ ለበዳ ክሮና ካብ ቦታ ናብ ቦታ እናተላበዐ ኣብ ኤርትራ በጸሐ። ስርዓት ኢሳያስ ለበዳ ቫይስ ኮሮና 
ንምግታእ ከምተን ካልኦት ሃገራት ዝተኸተልዎ ኣገባባት ምክልኻል፡ ከም ውሸባ፣ ምዕጻው ዶባትን ምዕጻው 
ዘቤታዊ መንገዲታት መእተዊታት ገጠራትን ከተማታትን ዝኣመሰለ ኣገባባት ከምስል ወሲዱ’ዩ። ለበዳ ቫይረስ 
ክሮና ኣብ ልዕሊ ህዝቢና ተደራቢ እዋናዊ ጸላኢ ኮይኑ ይርከብ። እዚ ሓዲሽ ሓደገኛ ዓለማዊ ለበዳ’ዚ፡ ዘርኢ፣ 
ዓሌት፣ እምነት፣ ጾታ፣ ሃብቲ፣ ድኽነት፣ ፖለቲካዊ መርገጺ፣ ዜግነት፣ መንግስቲን ተቓወምቲን ብዘይምፍላይ 

ንኹሉ ወዲ ሰብ ዘጥቕዕ ጸላኢ’ዩ። ለበዳ ክሮና 

ቫይረስ ካብ ዝኾነ ፍጥረት ንወዲ ሰብ ጥራይ 
ፈሊዩ ዘጥቕዕ ካብ ኮነ’ምበኣር፡ ህዝቢ 
ኤርትራ’ውን ከምኡ፡ ንለበዳ ቫይረስ ኮሮና ካብ 
ዝኾነ ዓይነት ኣብ መንጎኡ ዝህልዉ በበይኑ 
ፍልልያት እንተላይ ፖለቲካዊ መርገጺታት ፈልዩ 

ከም ቀዳማይ እዋናዊ ጸላኢኡ ብምቊጻር፡ 
ብሕብረተ ሰብ ደረጃ ኩሉ ነገራውን ሞራላውን 
ስሙር ዓቕምታቱ ኣንጻር ለበዳ ክሮና ከውዒሎ 
ይግባእ። ኣብ’ዚ ፍሉይ እዋን’ዚ ናይ ህዝቢ 
ኤርትራ እንኮ ድልየት ንሱ ጥራይ’ዩ ድማ። እዚ 
እዋናዊ ጸላኢ’ዚ ናይ ኣተሓሳስባን ፖለቲካዊ 

መርገጺታትን ፍልልያት ዝውግድ እንተዘይኮነ’ኳ ንጊዜኡ ንጎኒ ክግደፉ ዘገድድ ከም ምዃኑ መጠን፡ ኣብ’ዚ እዋን’ዚ 
ቅድሚ ኩሉ ህዝቢና ንምድሓን ኤርትራዊ ተቓውሞ ሓይልታት ጸረ እዋናዊ ተላባዒ ለበዳ ክሮና ቫይረስ- ኮቭድ 19 
ሓድነት ገድላዊ መሳርዕ ብምርግጋጽ ብሓባራዊ ኣመራርሓን ስሙር ቅልጽልምን ብዘይኣፈላላይ ኣብ ጎኑ ደው 
ኪንብል ይግባኣና።  

ስርዓት ኢሳያስ ግን፡ ናይ ሕብረተ ሰብ ኤርትራ ንቕሓት ዓቕሚ ምክልኻል ምዕባይ ዝዓለመ ጎስጉሳት ኣብ ክንዲ 

ዘካይድ፡ በኣንጻሩ ሕብረተ ሰብኣዊ ድሑር ንቕሓት መዝምዙ፡ ንለበዳ ቫይረስ ብተግባር ስልጣኑ ንምዕዛዝ ከም 
መሳርሒ ፖለቲካኡ ክወስዶ ይረአ ኣሎ። ህዝቢ ነቲ ኣገባብ ምልክኻል ክጸልኦ ምእንቲ፡ ካብ ማሕበራዊ ንቕሓትን 
ሞራልን ባዶሽ ጌሩ ብመካኒካዊ ኣገባብ ጥራይ በስገዳድ ከተግብሮ ይረአ’ውን ኣሎ። ለበዳ ክሮና ቫይረስ ናይ 
ህዝቢና ስቕያት መነባብሮ ዘጋድድን፣ መጠን ድኽነት ዝውስኽን ሓዲሽ ረቛሒ ኮይኑ ኣሎ።  
  

 

ናይ ማይ፣ መሰረታዊ ሸቐጣት መግቢ፣ ጽርየትን ጸዓትን ሕጽረታት ካብ’ቲ ቅድሚ ለበዳ ክሮና ዝነበሮ ዝያዳ’ኳ ዳኣ 
ገዲዱ ኣሎ። ብስንኪ’ዚ ድማ ኣብ ኤርትራ ብሕጂ ናይ ሓደ ሰሙን ኣስቤዛ ዘይብሎም ድኻታትን ሰብ ትሑት 

እቶትን ዜጋታት በብከባቢኦም ብሓፈሻ፡ ከም ከባቢታት ሓርሲለ ኣብ ምሕዲግ ቦታታ ዝርከቡ ዜጋታት ዞባ 
ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ (ደንካልያ) ድማ ብፍላይ ሓደጋ ጥምየት የንጸላልዎም ኣሎ። 
 

ቤት ጽሕፈት ዜናን ባህልን ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ  
4 ግንቦት 2020 


