
 

 

መግለጺ ኣዋሃሃዲት ኮሚቴ 

ፕሮጀክት መኸተ ለበዳ ኮሮና ኣብ ጀርመን 
 

ንዓለምና ኣብ ሃንደበታዊ ሓደጋ ዘእተወ ለበዳ ኮቬድ ካብ ኢስያ ሰጊሩ ኣብ 

ኤውሮጳ ምስ ኣስፋሕፈሐን ግሎባልያዊ መልክዕ ምስሓዘን፡ ሓደገኛነቱ 

ብምርዳእ ኣብ ጀርመን ዝርከብ ኤርትራዊ ዜጋ ቅዱስ ተበግሶ ከምዝወሰደ 

ዘይርሳዕ ኢዩ። ብድሕሪ እዚ እውን መዓልቱ ኣኺሉ ብጥርኑፍን ብምእኹልን 

ኣገባብ ንባዕሉ ኣብ ጸገም ከሎ፡ ብሓደ ኢዱ ካብዚ ሓደጋ ነፍሱ እንዳሓለወን 

ነንሕድሕዱ እንዳተሓላለየን፡ በቲ ካልእ ከኣ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ህዝቡ ነቲ 

ብሚኒስትሪ ጥዕና ዝረኽቦ ኣገልግሎት መመላእታ ንክኸውን፡ ገንዘባዊ 

ወለንታዊ ወፈያ ብምብጋስ ነዚን ካልእን ንምዕዋት፡ ኣብነታዊ ንጥፈታት 

ኣካይዱን የካይድን ኣሎ። 

 
 

ልዑልነት/‘ዚ ህዝባዊ ሓልዮትን ጥምረትን፡ ብውልቅን ብጥርኑፍን፡ 

ኤርትራውያን ኣብ ዲያስፖራ ብዘመዝገብዎ ውጽኢት፡ ተኾሊዑ ኣሎ። ኣብ 

ጀርመን ዝርከብ ዜጋ ምስ ካልኦት ፈተውቱ ብምዃን፡ ብውልቂን ብመንገዲ 

ሃገራዊ ውዳበታትን ካልኦት ባህላውን ስፖርታውን ማሕበራውን 

ጥርናፈታቱ፡ዘበርከቶን ዘበርክቶ ዘሎን ሎሚ እውን ከም ትማል ክሳብ ጽባሕ 

ኣብ ታሪኽ ኤርትራዊ ጥምረት ዘለዎ ቦታ በሪኽ ምዃኑ ዘማትእ ኣይኮነን። 

ነዚ ሃገራውን ሓርበኛውን ዕላማ ኩሉ ዜጋ ብሓደ ጥምረት ኢደይ ኢድካ  



 

 

 

ኢሉ ስለዝተበገሰሉን ፡ ማሕበረኮማት፡ ህግደፍ፡ ሃማደኤን መንእሰያት ህግደፍ 

ኣብ ሙሉእ ጀርመን ዝርከባ ብሓደ ህርመትን ድርኺትን ከይሰልከያ 

ስለዝሰርሓን፡ ብነፍስ-ወከፍ ሃገራዊ ሽማግለ ከተማታት ጥርኑፍ ዝኾነ 

ንጥፈታት ስለዝተኻየደ፡ ሃገራዊ ሽማግለ ጀርመን ነዚ ፕሮጀክት እዚ ኣብ 

ምምእዛኑ ይኹን ኣብ ምምእኻሉ፡ መዓልታዊ ንጥፈታት ንምሕያል ሓይሊ 

ዕማም ብምቋም፡ ከይተሓለለ ስለዝሰርሐን፥ ልዕሊ ኩሉ ኸኣ ኤርትራዊ ዜጋ 

ኣብ ጀርመን፡ ብሙሉእ ሃምን ቀልብን ኣብ ምዕዋቱ ታሪኻዊ ኣበርክቶ 

ስለዝገበረ፡ ኣብ ውሽጢ ሓጺር ሳምንታት ህጡር ዝኾነ ውጽኢት ክምዝገብ 

ተኻኢሉ ኣሎ። ከምኡ ስለዝኾነ ኸኣ ምስጋና ዘየጽበ ዜጋ እኳ እንተኾነ 

ኣዋሃሃዲት ኮሚቴ ፕሮጀክት መኸተ ለበዳ ኮሮና ኣብ ጀርመን፡ ነዚ ሓርበኛ 

ዝኾነ ህዝብናን ውዳበታቱን ጥርናፈታቱን እንዳ ኣመስገነ ስለቲ ውፉይ ስርሑ 

ዮሃና ይብል። 

እቲ ስራሕ ከምቲ ኣቐዲሙ ዝተገልጸ ደሃይ ሓድሕድካ ምትሕትታት፥ 

ንሰብጸጋ ዕድመን ካልኦትን ብቐጻሊ ዘድሊ ምትሕብባር ምግባር፡ ንዝሓመሙ 

ሞራልን ተስፋን ምሃብ፡ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝካረ ገዛውቲ ዝውንኑ ንተኻረይቲ 

ናይ ገለ ኣዋርሕ ክራይ ሕድገታት ምግባርን ካልእን ዘጠቓለለን ኮይኑ፡ ዛጊት 

ክሳብ ሎሚ ኣብ ሕሳብ ቁጽሪ ባንክ ብውልቂ ይኹን ብውዳበታት ብማሕበራት 

ብጥርናፈታት ዝኣተወ ገንዘብ እዚ ዝስዕብ ኢዩ። 

 

 

 



 

 

€ 611,009,90  
 

እቲ ብሃማደኤ ጀርመን ብፍሉይ ዝተወፈየ €100,000,00 ምስ ዝድመሮ 

ኸኣ፡ እቲ ዛጊት ብጠቕላላ ዝተወፈየ ገንዘብ  

 

€ 711,009,90 
 

ፕሮጀክት መኸተ ለበዳ ኮሮና፡ኣብ ጀርመን፡  ገና ክሳብ ሓደጋ ለበዳ ኮቪድ 

ብሱሩ ዝቕንጠጥ ንጥፈታቱ ንጥምረትና ዘማእኸለን ሓድሕዳዊ ምትሕልላይ 

ዘቐደመን ኮይኑ፡ ወፈያ ገና ቀጻሊ ምዃኑ ንሕብር። ንኹሉም ዜጋታት ዛጊት  

ኣብዚ ቅዱስ ዕላማ ዘይተሳተፉ ኸኣ ብዓቕሞምን ብወለንተኦምን ኣካል ናይዚ 

ሃገራዊ ተበግሶ ክኾኑ ንጽውዕ! 

 

ኩሉ ድሕሪ ድሕነትንን ጥዕናን ዜጋታትና! 

ዓወት ንሓፋሽ!! 

 

ኣዋሃሃዲት ኮሚቴ 

ፕሮጀክት መኸተ ለበዳ ኮሮና ኣብ ጀርመን 
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