ሓዲሽ ሓበረታ ብዛዕባ ኮሮና

TIGRINJA

CORONA
ንልዐሊ 70 ዝዕሚኦም
ዝምልከት ሕጊ ክእለ
እንከሎ - ኩሉ ሰብ ሎሚ
ሓላፍነት ክስከም ኣለዎ

ሎሚ ዋላ'ውን እዚ ለበዳ ይውስኽ እንተሃለወ ናይ
ህዝቢ ጥዕና በዓል ስልጣንን መንግስትን ንልዕሊ 70
ዝዕሚኦም ዝምልከት ሕግታት ይኣልይዎ ኣለዉ።
"ሎሚ ኣረጋውያን ጥራይ ዘይኮኑስ ናይ ግድን ኩሉ
ሰብ ሓላፍነት ክስከም ኣለዎ": ትብል ሌና ሃለንገረን
ካብ ናይ ህዝቢ ጥዕና በዓል ስልጣን።
ለበዳ ኮሮና ምስተላብዐ ሕልፊ ነብሶም ክከላኽሉ
ዝነበሮም ብዙሓት'ዮም። ንልዕሊ 70 ዝዕሚኦም
(70+) ኣረጋውያንን ሕማም ዘለዎምን
ብኮሮና(ኮቪድ-19) ንኽሓሙ ዝያዳ ሓደገኛ'ዩ።
ስለ'ዚ እዩ ከኣ ንዕኦም ዝምልከት ቀይድታት ዝያዳ
ዝተረረ ነይሩ። ሰባት ክራኸቡ የብሎምን ብኹሉ
መዳያት ከኣ ጥንቁቓት ክኾኑ ነይርዎምን።
ብተወሳኺ ሰብ ናብ ሕክምና ይኹን ንገዝኦም
ክበጽሖም ኣይክኣልን ነይሩ።
ብዙሓት ኣረጋውያን ግን ከቢድ ጽምዋን ከቢድ
ግዜን የሕሊፎም'ዮም። ደገ ክወጹ ከም ዘይብሎም
ጌሮም ብምሕሳብ ኣብ ገዝኦም ንልዕሊ ዓቐን ነዊሕ
ግዜ ጸኒሖም’ዮም። ዝኾነ ማሕበራዊ ሂወት
ብዘይምርካቦም ስነኣእምራዊ ጸገማት ኣጓኒፍዎም'ዩ።
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ዝበዝሐ ክፋል ናይዚ ሕብረተሰብ ግን ኣብ ድኳናት
ይኹን ካልእ ቦታታት ካብ ኣረጋውያን ርሕቐት
ክንሕሉ ከም ዘለና ይፈልጡ'ዮም። ብኸም'ዚ መንገዲ
ከኣ ኣካል ናይ'ዚ ሕብረተሰብ ክኾኑ ይኽእሉ።
ንኣብነት ምሉእ ብምሉእ ጥዑያት ዝኾኑ ኣዕሩኽ
ብምርካብ ብእግርኻ ሓቢርካ ምጉዓዝ።
"ናይ ኩሉ ሕብረተ ሰብ ጥዕና ናይ ግድን ክንርኢ
ኣለና " ይብል ኣንደርስ ተግነል ካብ ናይ ህዝቢ ጥዕና
በዓል ስልጣን። "ሎሚ ኣረጋውያንን ሕሙማትን
ጥራይ ሓላፍነት ክስከሙ ኣይክእሉን። ሎሚ ኩሉ
ክተሓጋገዝ ኣለዎ።"
ስለ'ዚ እዩ ከኣ ናይ "ስድራቤት ውሸባ" ዝብል ሕጊ
ዝያዳ ኣገዳሲ ዝኾነ። ሓደ ካብ ስድራቤት ተመርሚሩ
ኮሮና እንተተረኺብዎ ኩሎም ምስኡ ዝቕመጡ
እኹላት ሰባት ገዛ ክጸንሑ ኣለዎም።
መዋእለ ህጻናት ዝኸዱ ወይ ካብ 1ይ-9ይ ክፍሊ
ዝመሃሩ ጥዑያት ህጻናት ናይ ትምህርቶም ክኸዱ
ኣለዎም። (ምልክታት ዘይብሉ ጥዑይ እኹል ሰብ ከኣ
ንህጻናት ከብጽሖምን ከምጽኦምን ኣለዎ። ብድሕሪኡ
እንደገና ገዝኡ ክምለስ ኣለዎ።)
ሎሚ ነብስወከፍ ኣውራጃታት ነናቶም ቀይድታት
ከውጽኡ ይኽእሉ'ዮም, ከባብያዊ ህዝባዊ
ምኽርታት።
"ኣገዳሲ እንተኾይኑ ተረርቲ ሕግታት ኣብ ምሉእ ወይ
ኣብ ገለ ክፋል ናይ'ዚ ዞባ ክውሰኑ ይኽእሉ'ዮም:"
ይብል ሊዛ ላበ ሳንደሊን : ሓኪም ተመሓላለፍቲ
ሕማምት ኣውራጃ ካልማር።

ሕጂ ግን ናይ ህዝቢ ጥዕና በዓል ስልጣን ንኹሉ
ሕብረተሰብ ሓደ ዓይነት ሕጊ'ዩ ክኸውን ይብሉ።
ዋላ’ውን ኣረጋውያን። ሎሚ ለበዳ እንዳወሰኸ
እንከሎ ነዞም ቀይድታት ምልዓል ዘይንቡር ክመስል
ይኽእል'ዩ።
ናይ ሓበሬታ ጽሑፍ ኣኣብ ክልተ ሰሙን
ኣብ ህጹጽ ኩነታታት ሓቢሮም ዝሰርሑ ኣካላት ኣውራጃ ካልማር ፣እዚ
ምትሕብባር ኣብ ሞንጎ ኩለን ኮሙናት ናይዚ ኣውራጃ ፣ምምሕዳር ኣውራጃ
ክልማር ፣ዞባ ካልማር፣ኩሎም ኣብዚ ኣውራጃ ዘለዉ ሰበስልጣናትን።
ኣብ ህጹጽ ኩነታት ናይዚ ሕብረተሰብ ሓቢርና ንውስንን ንተሓጋገዝን። ሕጂ
ብዝተካእለ መጠን ንኩነታታት ኮሮና ክንብድ ንሰርሕ ኣለና።
facebook.com/krissamverkan.kalmar

