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ሃገራዊ ሽማግለ  

ኤርትራውያን ኣሜሪካውያን 

ኮሮና ቫይረስ፡ ሕጂ’ውን ኣብ ውሽጣዊ ዓቕምና ተሞርኪስና ንመክቶ !!! 

ኣብዚ እዋን እዚ ኩሉ ኤርትራዊ ንርእሰ-ምርኮሳ ከም ስነ-ሓሳብ ንድሕሪት ተመሊስና ኣገዳስነቱን ኣድማዕነቱን ክንድህስሶ 

ከድልዮ እዩ። ታሪኽና ምስ ርእሰ-ምርኮሳ ዝተኣሳሰረ ስለዝኾነ። እዚ ኣምር እዚ እንተዘይነማዕብል ንዕኡ እንተ ዘይንዓጥቕን 

ሎሚ ኣብዚ ሕጂ ዘልናዮ’ዶ ምስሃለና? ፍልስፍና ርእሰ-ምርኮሳ  ስለዝዓጠቕናን  ናይ ካልኦት ምጽወታ ስለዘይተጸበናን እዩ 
ዋናታት ክብረታትናን ልኡላውነትናን ክንከውን ዝበቓዕና። እዚ ክብርታት እዚ እዩ ጸገማትና ኣለሊና ሽግርና ንኽንፈትሕ 
ብሓባር ተጠርኒፍና  ክንሰርሕን ክንምክትን፡ ደራኺ ሓይሊ ክኾነና ዘለዎ። ሓድነትና ድማ መሰረት ናይቲ ርእስና ንምኽኣል 

ኩሉ ጉልበትና ኣወሃሂድናን ተሓጋጊዝናን ብስኒት ንኽንምክትን ዘኽኣለና ምስጢር  እዩ።   

ሕጂውን እንተኾነ ነዚ ኣብ ዓለምና ወሪዱ ዘሎ ለበዳ ኣብ ህዝቢ ኤርትራ ከየስፋሕፍሐን ሃስያ ከየውረደን እንከሎ፡ ከም 
ቀደምና ባዕልና ኢና ክንፈትሖን ክንምክቶን ዘሎና፡ እምበር ካብ ካልኦት ትጽቢት ክንገብር ኣይግባእን። ኤርትራ ብዜጋታታ እያ 

ንብዓታ እትደርዝ።  ህዝብናን ሃገርናን ካባና ካብዞም ኣብ ኣሜሪካን ካልኦት ሃገራትን እንርከብ ደቃ ብዙሕ ተስፋ ከምዘለዋ 
ርጉጽ እዩ። መንግስቲ ኩሉ ዓቕሙ ዘፍቅዶን ይገብር ኣብ ዘለወሉ እዋን፡ ናትና ናይ ዜጋታቱ ኣብ ጎድኑ ምህላውና ዘረጋግጽ፡ 

ገንዘባውን ንዋታውን ደገፍ ምግባር ዓቢ ሞራል ከምዝኾኖ ዝከሓድ ኣይኮነን። ኣብዚ ሓያልን ፈታንን  ግዜ ድማ ሓድነትና 
ከነጽንዕ መድረኻዊ ግድነት እዩ።  ሃይማኖት፡ ዓሌት፡ ኣውራጃን ዓድን፡ እምነትን ናይ ፖለቲካ ኣረኣእያን ብዘይገድስ፡ ኣብዚ 
መኸተዚ ብሓባር ነታ ኣላትና ኢልና እንሕበነላን፡ ለይትን መዓልትን ከይደቀስና እንሓድረላን፡ ኤርትራ ሃገርና ብዘይ ህዝቢ 
ሃገር ስለዘይትኸውን ህዝብና ነድሕን። ሃገሩን ህዝቡን ዘፍቅር ዜጋ ድማ ብግብሪ እዩ ዘሰንዮ። 

ነዚ ወሪዱና ዘሎ ናይ ዘመንና ነጠባ ንምምካት እንታይ እንተገበርና ይሓይሽ? 

ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ኩሎም ክኢላታቱ ኣብ ቅድመ ግንባር ኣዋፊሩ ለበዳ ኮቪድ-19 ኣብ ምምካት ተጸሚዱ ኣሎ። ንሕና 
እዞም ኣብ ወጻኢ ዘሎና ዜጋታት ድማ ከምቲ ልምድና ሃገርና ኣብ ሓደጋ ኣብ እትወድቀሉ ግዜ እንገብሮ ኩለንተናዊ ኣበርክቶ 

ሎሚ’ውን ገንዘባዊ ሓገዝ ክንገብር ንሕተት ኣሎና። ሓደ ትካል ወይ ሃገር ነዚ ወሪዱ ዘሎ ለበዳ ንምክልኻል፡ ንሓደ ሕሙም 

ንምእላይ ዘውጽኦ ገንዘብ ኣዝዩ  ብዙሕ እዩ፡፡ ንኣብነት ሓንቲ ቨንቲሌቶር (Ventilation Machine) ንሓደ ሕሙም 

እትኸውን ንምግዛእ ክሳብ $30,00 ዶላር የድሊ። ንኣብነት ኣብ ሓደ እዋን ብዉሑዱ ሓደ ሽሕ ሕሙማት ክትኣሊ እንተኾንካ 
ክንደይ ወጻኢ ከምዘድልየካ ምግማቱ ኣየጸግምን።  ብዘይክኡ ተወሳኺ ዓራውትን፡ ናውቲ ሕክምናን፡ ንናይ ጥዕና ሞያውያን 

ዝኸውን ናይ መከላኸሊ መሳርሕን (PPE-Personal Protection Equipment) ደሚርካ ብርክት ዝበለ ሚልዮናት 

ዶላራት እዩ ዝሓትት። ኣብዚ ዝሓለፈ ውሑዳት መዓልታት ዝነበረ ናይ ኤርትራውያን ኣበርክቶ ዓቢ ተስፋ ዝህብ እዩ፡  እንቋዕ  

ኤርትራዊ ኮንኩ ዘብል:  ዘሐብን  ኣስተውጽኦ ገንዘብ  እዩ ተገይሩ። ስለዝኾነ፡! እዚ ተስፋዚ ንሃገርናን ህዝብናን ሓበን ምእንቲ 
ክንኮኖም ንቐጽሎ ። በዚ ሰራም ሕማም ሓንቲ እትሓልፍ ሂወት ኤርትራዊት ክትህሉ ይብላን። ሕጂውን ከም ቀደምና ንወራር 
ኮሮና ቫይረስ ብድሆ ንበሎ። 

 ዓወት ንሓፋሽ !!! 

ሃገራዊ ሽማግለ ኤርትራውያን ኣሜሪካውያን 


