
ንቕሓትን ብዝወጹ መምርሒታት ምምእዛዝን 

 ዜጋታት፡ ቫይረስ ኮሮና ንምምካት ሓጊዙ’ዩ 

 

መሓመድ ኑር ያሕያ 

ካብ መጀመርታ ሚኒስትሪ ጥዕና ንሕማም ኮሮና ኣመልኪቱ ዘውጽኦ መምርሂታትን 

ምኽሪታትን ህዝቢ ጥዕና ዜጋታትን ድሕነት ሃገርን ንምሕላው፡ በቲ ዝወጽእ 

ዝነበረን ዝቅጽል ዘሎን መምርሒታት ክሳብ ክንደይ ከም ዝተማእዘዘ ተዓዚብና 

ኢና።ከም ውጽኢቱ ኸኣ ኣብ ምክልኻል ተመሓላለፍቲ ሕማማትን ድሕነት ሃገር 

ኣብ ምውሓስን ዘሎ ንቕሓት ዜጋታት፡ ኣብ ሃገርና መጠን መልከፍቲ በዚ 

ሕማም’ዚ ብደረጃ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ይኹን መላእ ኣፍሪቃ ክነጻጸር ከሎ ኣብ 

ዝተሓተ ደረጃ ይርከብ። ከምኡውን ኣብ ውሽጢን ኣብ ወጻኢን ዝነብሩ 

ኤርትራውያን ሕማም ኮሮና ንምምካት ብናጻ ድሌቶም ማዕከን ምክልኻል ለበዳ 

ሕማም ኮሮና ኣብ ምስሳን ተጓዪዮም።  

በዚ መዳይ’ዚ ኤርትራውያን ዘበርከትዎ ወፈያታት ድማ ልዕሊ ትጽቢትን ግምትን 

ኮይኑ። ገና ድማ እዚ ወፈያታት’ዚ እቲ ለበዳ ፈጺሙ ክሳብ ዝጠፍእ ይቅጽል 

ኣሎ። ኤርትራውያን ድሕነት ሃገርን ዜጋታትን ንምውሓስ ንዘጋጥሞም ብድሆታት 

ሓደ ኣካል ኮይንካ ናይ ምምካትን ኣብ ነንሓድሕድካ ምትሕግጋዝን ካብ ቅድም 



ዝጸንሐ ቅዱስ ባህሎም እዩ። ኣብ እዋን ዕጥቃዊ ቃልሲ’ውን መግዛእቲ ኢትዮጵያ 

ሰውራ ኤርትራ ንምድምሳስ፡ ካብ’ቲ ዓሳ ንምጥፋእ ባሕሪ ምንጻፍ ዝብል ፖሊስኡ 

ተበጊሱ ዓድታት ከንድድን ዜጋታት ብጃምላ ከህልቅን ከሎ፡ ኤርትራውያን ነቲ 

ጸገም ንበይኖም ኣብ ነንሓድሕዶም እናተሓጋገዙ’ዮም ሓሊፎምዎ።  እዚ ኣብ 

እዋን ዕጥቃዊ ቃልሲን ቅድሚኡን ድሕሪ ናጽነት’ውን ኣብ እዋን ወራር ወያነ 

ዝተጠርየ ክብሪታት’ዚ ኸኣ ኤርትራውያን ድሕነትን ሰላምን ሃገርን ዜጋታትን ኣብ 

ምውሓስ ሓጊዙዎም እዩ።   

ሎሚ ኸኣ ኤርትራውያን ነዚ ተመኩሮ’ዚ ኣብ ምምካት ሕማም ኮሮና ብልዑል 

ንቕሓት ይደግምዎ ኣለዉ። ጽቡቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ኸኣ ቁጽሪ ናይ’ቶም በቲ 

ሕማም ተለኺፎም ዝሓውዩ እናዛየደ ይመጽእ ኣሎ። ከም ውጽኢቱ ኸኣ መጠን 

መልከፍቲ እናጎደለ ኣብ ርእሲ ምኻዱ ኣብ ሓደገኛ ኩነታት ዝርከቡ ከምዘየለዉ 

ድማ ካልእ ተስፋ ዝህብ ጽቡቕ ነገር ኮይኑ ምሉእ ብምሉእ ክጠፍእ ንትስፎ።  

ካልእ ኣገዳሲ ጉዳይ ድማ ማዕከናት ዜና ሃገርና ብዛዕባ ሕማም ኮሮናን ኣገባብ 

ምክልኻሉን ቀጻሊ ሓበሬታ ንህዝቢ ምስናቐን እዩ። ከምኡ’ውን ላዕለዋይ ሓይሊ 

ዕማም ምምካት ቫይረስ ኮሮና ብኣህጉራውን ዞባውን ደረጃ እናተዋስአን ኩነታት 

ውሽጢ ሃገር እናተኸታተለን ኣብ እዋኑ ብመገዲ ናይ ከተማታት፡ ንኡሳን ዞባታትን 

ዓዲታትን ኮሚተታት ኣቢሉ ንኩሉ ምዕባለታት ይሕብር ኣሎ። እዚ ዓበይቲ ሃገራት 

ምስ ኩሉ ልዑል ዓቕሚታተን ንዝርጋሐ’ቲ ቫይረስ ንምቁጽጻር ተሸጊረን ኣብ 

ዘለዋሉ እዋን፡ ብውሽጣዊ ዓቕምና ንዝርጋሐ ሕማም ኮሮና ኣብ ምግታእ 

ዝተኸተልናዮ ሜላ ሓጊዙ እዩ። 

 

በዚ ኣጋጣሚ ኸኣ ላዕለዋይ ሓይሊ ዕማም ሃገርና ድሕነት ሃገርን ዜጋታትን 

ንምውሓስ ኣብ ዘካይዶ ዘሎ ቀጻሊ ጻዕሪ ክምስገን ይግብኦ። ከምኡውን 

ሰራሕተኛታት ሚኒስትሪ ጥዕና ብፍላይ ከኣ እቲ ሓካይም ነርሳትን ድረሰራትን 

ዝሓቆፈ ኣብ ቅድመ ግንባር ዝርከብ ጻዕዳ ሰራዊት ሃገርና ዘካይዶ ዘሎ ዘይተቖጠ 

ጻዕሪ ልዑል ምስጋና ይብጽሓዮ። እዚ ኸኣ ኣብ ርእሲ’ቲ ሚኒስትሪ ጥዕና  ኣብ 

ምክልኻል ተመሓላለፍቲ ሕማማት ዘመዝገቦ ዓወታት ተወሳኺ ዓወት እዩ።     

ከምኡውን ኩሎም ጥዕና ዜጋታት ንምሕላው ዘይተቆጠበ ጻዕሪ ዘካይዱ ዘለዉ 

ትካላትን ሚኒስትሪታትን ኩባንያታትን ከምኡ ድማ ቫይረስ ኮሮና ካብ ሃገርና ክሳብ 

ዝጠፍእ ከም ሆቴላትን ገዛውትን መካይንን ዝኣመሰለ ንብረቶም ሚኒስትሪ ጥዕና 



ክግልገለሉ ዘበርከቱ ውልቀ-ሰባትን ክምስገኑ ይግባእ። ብተወሳኺ ኩሎም 

ኤርትራውያን ዜጋታት ክራይ ኣባይቶም ንተኻረይቲ ዝገደፉ ዝንኣድ ተገግሶ ኮይኑ 

ከምዚ ዝኣመሰለ ሕድገት ናብ ማዕከን ምክልኻል ኮሮና እንተ ዝቀንዕ ዝበለጸ ምኾነ 

እብል። እዚ ኣጋጢሙ ዘሎ ለበዳ ቫይረስ ኮሮና ክሳብ ፈጺሙ ዝጠፍእ፡ ዜጋታት 

በቲ ዝወጽእ መምርሒታት ክእምእዘዙን ጠለባቶም ንምምላእ ኣብ ዝገብርዎ 

ምንቅስቓስ ማሕበራዊ ምፍንታት ከዘውትሩን ንላቦ። እቲ ውሸባ ንቀታሊ ሕማም 

ኮሮና ንምምካት እምበር መቅጻዕቲ ከምዘይኮነ ነፍሲ ወከፍ ዜጋ ብንቕሓት ክርድኦ 

ኣለዎ።  

ኣምላኽ ሃገርናን ህዝብናን ካብ’ዚ ቀዛፊ ሕማም ይሓሉ። ነፍሲ ወከፍ ሰብ ብዛዕባ 

መጻኢ መድረኽ ይዛረብ እዩ። ይኹን’ምበር ነዚ ንደቂ ኣዳም ኣጋጢሙ ዘሎ 

ሓደገኛ ሕማም ብዓወት ንምስጋሩን ካብ ሃገርና ንምጥፍኡን ልዑል ጥንቃቐ 

ምግባር መተካእታ ዘይብሉ ምርጫ እዩ።    

 


