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ህፁፅ ፃውዒት ካብ ማሕበረ ሰብ ሙሁራን ትግራይ  

ኣብ ምክልኻልን ምቁፅፃርን ለበዳ ሕማም ቫይረስ ኮሮና 

(COVID-19) 

 

ስለ ቫይረስ ኮረና (COVID-19) 

ከም አፍልጦ ዓለም ለኸ ውድብ ጥዕና (World Health Organization - WHO) COVID-19 በቢ 

መዓልቱ ኣብ ሕብረተሰብ ዓለም ከቢድ ቅልውላው እናፈጠረ ዘሎ ሕማም ለበዳ እዩ። እቲ ሕማም ብጾታ፣ 

ዕድመን ማህበራዊ መነባብሮን ቁጠባዊ ዓቕምን ብዘይአፈላላይ የጥቅእ። ብፍለይ ድማ ዕድመ ዝደፍኡን 

ተደራቢ ዝፀንሐ ሕማም ዘለዎም ከምኒ ሽኮር፣ ሕማም ልቢ፣ ደም በዝሒ፣ ካንሰርን ካልኦት ናይ ምክልካል 

ዓቅሚ ዘዳክሙ ህማማትን ዘለዎም ሰባት ኣብ ሓደጋ ዘውድቕን ዝቀትል እዩ። 

 

እቲ ሕማም ካብ ምልባድ ንምዕጋት ብመንግስትን ህብረተሰብን ዝተዋደዱ ወሳኒ ዝኾኑ ስጉምትታት 

ምውሳድ ኣድላይ እዮ። 

 

ብሓፈሻ (ክሳብ ሕዚ ከም ዝፍለጥ) እቲ ቫይረስ ብኽልተ መልክዕ ዝመሓላለፍ ምኻኑ ተረጋጊጺ ኣሎ። 

1. ብትንፋስ ሕሙም ኮሮና ብሰዓልን ብምህንጣስን 

2. ብሕሙም ኮሮና ቫይረስ ኣቢሉ ዝተራከሱ ነገራት ብኢድ ብምሓዝን በቲ ኢድ ድማ ንኣካላትና: 

ከምኣፍ፣ ኣፍንጫ፣ ከም ኡውን ዓይኒ ብምትንካፍ 
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ክውሰዱ ዝግበኦም ጥንቃቄታት 

እቲ ለበዳ ሓዱሽ ከምዃኑ መጠን: ብዙሕ ነገራት ኣብ መፅናዕቲ ስለዘለዉ ሰብ ሞያ ጥዕና በብእዋኑ 

ውጽኢታውነቶም ዝተረጋገጸሎም ናይ ምክልካል ኣንፈታት ከፍልጡ ይግብኦም:: እቲ ህብረተሰብ እውን 

ብጽሞና ክከታተሎን ከተግብሮን ይግባእ። 

 

ሕድሕዲኡ ትግራዋይ ውሕስነትን ሃለዋትን ትግራይ ሃላፍነቱ ክዋጻእ ይግባእ። 

 

በቲ ቫይረስ ኣብ ዝተራኽሱ ነገራት እቲ COVID-19 ንብዙሕ ሰዓታት ክፀንሕ ይኽእል እዩ: ግን ድማ 

ብቐሊሉ ብሳሙናን ብአልኮልን ካሎት መጽረይቲ ኬሚካላትን ክመዉት ይኽእል እዩ። 

 

ከም ዓለም ለኸ ውድብ ጥዕና (WHO) መሰረት እዞም ዝስዕቡ ጥንቃቄታት ምውሳድ ኣገዳሲ እዩ። 

- በብእዋኑ ኢድካ ብሳሙናን ብማይን ካብ 20 ሰኮንድ ዘይናአሰ ብግቡእ ምሕጻብ። 

- ብኢድ ዝተተንከፉ ነገራት ብመጽረይ ኬሚካላት ምውልዋል። 

- አካላዊ ርሕቐት (physical distancing) ምፍጣር። ኣብ ሞንጎ ክልተ ሰባት እንተወሓደ ክልተ ሜትሮ 

ርሕቐት ክህሉ ይግባእ። እዚ ድማ ሓደ ሰብ እንድሕር ሲዒሉ ወይኽዓ እንተሀንጢሱ ኣብቲ ዝወፅእ 

ንጣር (droplets) እቲ ሰብ በቲ COVID-19 ተለቢዱ እንተኾይኑ ኣብጥቅኡ ዘሎ ሰብ ብቀሊሉ 

ብትንፋስ ክስሕቦ ስለዝኽእል እዩ:: 

- ብኢድ ዓይኒ፤ ኣፍንጫን ኣፍን ዘይምትንካፍ። ኢድና ብዙሕ ነገራት ስለዝትንክፍ በቲ ቫይረስ ዝረኸሰ 

ነገር ክንትንክፍ ስለንኽእል ኢድና ከዓ እንተረኺሱ ናብ ዓይንና፣ኣፍንጫናን ኣፍናን ክሓልፍ 

ስለዝኽእል እዩ። 

- ግቡእ ናይ ኣተነፋፍሳ ልምዲ። ክንስዕል ወይክዓ ክነሀንጥስ ከለና ብርኪ አእዳውና ብምዕጻፍ 

ወይድማ ብ ሶፍት/ቲሹ ኣፍናን ኣፍንጫናን ምሽፋን። እቲ ሶፍቲ/ቲሹ ብቑልጡፍ ናብ መአከቢ 

ጉሓፍ ምእታው። 



ዓለም ለኸ ማሕበረ ሰብ ሙሁራን ትግራይ  

 

- ቅልል ዘበሉ ምልክታት ለበዳ COVID-19 (ዋዒ/ሙቐት፤ደረቅ ሰዓል) እንተተራእዮምና ካብ ገዛ 

ብዘይምውፃእን ባእልኻ ብምፍላይን ብቁጽሪ 6244 ብምድዋል ንሰብ ሞያ ጥዕና ምፍላጥ። እቲ 

ምልክታት እንዳባእሰ ናይ ምትንፋስ ፀገም እንተጓኒፉ ብቑልጡፍ ናይ ሓኪም ሓገዝ ምሕታት። 

- ግቡእ ሓበሬታት ካብ ክኢላታት ጥዕና ናይ መንግስቲ አካላትን ምክትታል። ንዝዋሃበካ ምኽሪ 

ብጽሞና ምትግባር። 

 

ግደ መንግስታት ክልልን ፌደራልን  

ምሕላውን ምርግጋጽን ጥዕና ማሕበረሰብና ብቀዳምነት ናይ መንግስታት ፌደራልን ክልልን ሓላፍነት 

ዝለዝኾነ በብእዋኑ ግቡእ ሓበሬታን እቶም ክውሰዱ ዝግበኦም ጥንቃቐታትን ተግባራትን በብእዋኑን ከፍልጡ 

ኣለዎም።  

 

ብቀዳምነት መንግስቲ በበእዋኑ ሓቀኛ ሓበሬታ ናብቲ ሕብረተሰብ ከመሓላልፉ ኣለዎ። እቲ ሕማም ኣብ 

ቑጽጽር እስካብ ዝውእል ናይቲ መንግስቲ ጠመተን ኣንፈትን ኣብ ምክልኻልን ምዕጋትን ለበዳ ኮሮና ቫይረስ 

ክኸውን ይግባእ። ከምእውን ብሳእቤን እዚ ለበዳ ሕማም ንዝበጽሑ ማሕበረሰባውን ቁጠባዊን ጸገማት 

መንግስቲ ብዝተካአለ መጠን ፍታሕ ኣብ ምሃብ ክረባረብ ይግባእ። 

 

ከምእውን ናይቲ ለበዳ ሓደጋነት ብግቡእ ብምግንዛብ ኣድላይ ዝኾነ ናይ ኣመራርሓ፣ናይ ሰብ ኃይሊ፣ ናይ 

ፋይናንስ፣ ናይ ናውቲን ናይ ሕዝቢ ምልዕዓልን ከምእውን ካልኦት ኣገደስቲ ውዳበታትን ብምፍጣር ንቲ 

ዝመፅእ ዘሎ ሓደጋ ብዝተዋደድ መልክዑ ንምምካት እኹል ዝኾነ ምድላዋት ከካይድ ኣለዎ።  

 

ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ እዚ ዓብዩ ሓደጋ ለበዳ ንምዕጋትን ንምቑቑጻርን ህፁፅ ኣዋጅ ምእዋጁ 

ዝናአድን ዝድገፍን እዩ ። ኮይኑ ግና ብምክንያት እቲ ኣዋጅ ብፍላይ ነቲ ትሑት ክፍሊ ህብረተሰብ ናይ 

ኢኮኖሚ ፀቕጢ ስለ ዝፈጥር መንግስትን ካልኦት ናይ ኢኮኖሚ ትካላትን ሓገዝ ዝበጽሓሉ መንገዲ 

ከምዝሕንጽጽ እምነትና ኮይኑ ንሕናውን ኣብዝግበር ምርብራብ ኣብ ጎኒ መንግስቲ ከምዘለና ነረጋግጽ።  



ዓለም ለኸ ማሕበረ ሰብ ሙሁራን ትግራይ  

 

ንመላእ ሕብረተሰብና 

ሕዝቢ ትግራይ ኣብዝተፈላለዩ እዋናት ንዘጋጠመካ ፀገማትን ብድሆታትን ብሓድነትን ብፅንዓትን 

እናመከትኻ ከምዝመጻኻ ዝፍለጥ እዩ። ሐዚ እውን ነዚ ዝመፅእ ዘሎ ለበዳ ኮሮና ብብቕዓት ንምምካት ኣብ 

ጎኒ መንግስትን ሰብ ሞያ ጥዕናን ኮይንካ ንዝዋሀበካ ምኽርን ሓበሬታን ብንቕሓትን ብወነን ዕሽሽ እንተይበልካ 

ብምትግባር ህልውና ቤተሰብካን ህብረተሰብካን ክተረጋግጽ ንላቦ። 

 

ንመራሕቲ ሀይማኖትን፣ ዝተፈላለዩ ማሕበራዊ ውዳበታትን  

መላእ መራሕቲ ሃይማኖታት ትግራይ ኣብቲ ህዝቢ ዘለዎም ተቐባልነት ብምጥቃም ሰብ ሞያ ንዝህብዎ 

ምኽርታትን ሓበሬታን ንህዝቢ ከምህሩን ኣብቲ ምክልኻል ለበዳ ናይ ሓባር ርድኢት ብምፍጣር ግቡኦም 

ክዋጽኡ ይግባእ።  

 

ከምኡውን መራሕቲ ዝተፈላለዩ ውዳበታት በቲ ዘለዎም መሓውር ኣቢሎም እዋናዊ ዝኾነ ብሰብ ሞያ ጥዕና 

ዝተደገፉ ምኽርታት ንሕብረሰተብ ከመሓላልፉ ንላቦ።መራህቲ ሃይማኖት፣ ሽማግለታት ዓድን፣ ማህበራትን 

ምስ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ብምትሕብባር ታሪኻውን ህዝባዊን እጃሞም ከወፍዩ ንላቦ። 

 

ንመራሕቲ ስድራቤት  

መራሕቲ ስድራቤት ብዛዕባ እቲ ሕማም ግቡእ ፍልጠትን ሐበሬታን ኣብ መላእ ስድራቤቶም ክህልውን 

ተግባራዊነቶም ኣብ ምርግጋጽ ሓላፊነት ኣለዎም። 

 

እንድሕር ሓደ ኣባል ስድራ ቤት ለበዳ ተታሒዙ ናብ ካሊእ ሰብ ከይመሓላልፍ ልዑል ጥንቃቐ ብምግባር 

ንቲ ዝሓመመ ኣብ ፍሉይ ቦታ ብምቕማጥ ግቡእ ሓገዝ ብምሃብን ብምክትታልን ብቕልጡፍ ናይ ሕክምና 

ሐገዝ ክረክብ ይግባእ። 
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ንመንእሰይ ትግራይ 

መንእሰይ ትግራይ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ንዘጋጠሙ ተፈጥሮኣውን ሰብኣውን ብድሆታት እናመከትካ 

ከምዘለኻ ይፍለጥ። ኣብ ቀረባውን ወራር ዕስለ ኣንበጣ ኣብ ምምካት ዘርኣኻዮ ውሕሉል ተወፋይነት ዓለም 

ለኸ ማሕበረሰብ ሙሁራን ትግራይ ብናእዳ ይሪኦ። 

ሐዚ ውን ብተመሳሳሊ መንገዲ ነዚ ለበዳ ምስ ሕብረተሰብኻን መንግስትኻን ሓይልኻ ኣዋዲድካ 

ንውሕስናኻን ደህንነት ህዝብኻን ኣብቲ ዝግበር ናይ ለበዳ ኮሮና ምክልኻልን ምቑፅፃርን ወፍሪ ከምቀደምኻ 

ታሪኻዊ ሓላፍነትኻ ብጀግንነት ንኽትዋፃእ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ሙሁራን ትግራይ ብክብሪ ይፅውዕ። 

 

ንናይ ሚድያ ትካላትን ነጠፍቲ ማሕበራው ሚድያን 

ኣብ ሜድያታት እትነጥፉ ወገናት ናይቲ ለበዳ ኮሮና ትኽክለኛን ግቡእ ዝኾነ ሓበሬታ ካብዝምልከቶም 

ኣካላትን ሰብ ሞያ ጥዕናን በብእዋኑ እንዳተኸታተልኩም ንህዝቢ ክትሕብሩ ይግባእ።  

 

ብፍላይ ኽዓ በቶም ዝምልከቶም ማለት እውን ብውድብ ጥዕና ዓለም (WHO) ዝዋሃቡ ሳይንሳዊ ሓበሬታን 

ብዕሊ ዝተረጋገፁ ጥራሕ ኣብ ምዝርጋሕ ግቡእኹም ኽትፃወቱ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ሙሁራን ትግራይ 

ብክብሪ ንላቦ ። 

 

ከምእውን ንትሕብረተስብ ብናይ ሓሶት ሓበሬታ ከይታለልን ውጽኢታውነቶም ዘይተረጋገጸሎም 

መስርህታት ከይስእብ ኣብ ምብርባር እጃምኹም ክትዋጽኡ ይግባእ። 

 

ኣብ ውሽጥን ኣብ ደገን ንዘለኹም ሙሁራት ተጋሩ 

ከምቅድሚ ሐዚ ኣብ ጎኒ ህዝቢ ትግራይን መንግስቲን ብምዃን ነዚ ለበዳ ኣብ ምክልኻልን ምቁፅፃርን ኣድላዪ 

ዝኾነ ግቡእኹም ክተወፍዩ ብኽብሪ ንላቦ። ብፍላይ ድማ ሙሁራን ነቲ ለበዳ ንምክልኻልን ንምቑጽጻርን 

ብሰብ ሞያ ጥዕናን ካልኦት ዘርፍታትን ዝውሰዱ ስጉምትታት ብሳይንስን እዋናዊ መርትዖታትን ዝተደገፉ 

ንኽኾኑን ብሞያኹም ንህዝብኹምን መንግስትኹምን አድላይ ዝኾነ ሓገዝ ንከተወፍዩ ማሕበርኩም ይላቦ።  
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ኣብ ደገ ንዘለኹም ተጋሩ  

እቲ ሕማም ሓዱሽ ብምዃኑ ኣድለይ ዝኾነ ናውቲ ሕክምና ኣብ ክልልና ስለዘየለዉ እዚ ከዓ ሕዝብና 

ንምድሓን ወሳኒ ስለዝኾነ ከምቲ ቅድሚ ሐዚ ኣብ ጎኒ እቲ ህዝብን መንግስትን ኮይንኩም እትገብርዎ 

ዝነበርኩም ሓገዝ ኣሕይልኩም ክትቕጽሉ ፉሉይ ዝኾነ ጻውዒት ብስም ህዝቢ ትግራይ ዓለም ለኸ 

ማሕበረሰብ ሙሁራን ትግራይ የቕርብ። ንዙይ ዝተቐደስ ዓላማ ኩሉ ትግራዋይ ከምዝሸባሸብ ሉዑል እምነት 

ኣለና ። ስለዚ ናይ ናውትን ገንዘብን ሓገዝ ክትገብሩ እትደልዮ ኩሉኩም ምድላዋት ከተቀላጥፉ ንጽውዕ። 

 

ኣብ ዲያስፖራ ዝግበሩ ዝተፈላለየ ሓገዛት ብዝተወደብ መልክዕ ንምስራሕ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ሙሁራን 

ትግራይ ግብሪ ሓይሊ (task force) ዲያስፖራ ፀረ ቫይረስ ኮረና ኣብ ምጥያሽ ይርከብ። 

 

ኣብ መወዳእታ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ሙሁራን ትግራይ ከምቀደሙ ሐዚ እውን ኣብ ጎኒ ሕዝቢ ትግራይን 

መንግስትን ብፍላይ ከዓ ምስቲ ኣብ ትግራይ ተጣይሹ ዘሎ ግብሪ ሓይሊ ለበዳ ኮሮና ኾይኑ እቲ ለበዳ 

እስካብ ዝጠፍዕ ብንጥፈት ከምዝሰርሕ ከፍልጥ ይፎቱ። 

 

ናብ መኸተ ለበዳ ቫይረስ ኮሮና ንትመም! 

ካብ ዓለም ለኸ ማሕበረ ሰብ ምሁራን ትግራይ  

17 መጋቢት 2012 ዓ.ም.  


