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ምስ ቆልዑ ብዛዕባ ኮቪድ19 ብኸም'ዚ ክንዛረብ
ንኽእል

ብዛዕባ ዝሓመሙን ምናልባት ውን ዝሞቱ ሰባት
እንተሰሚዖም ሐደ ካብ ስድራቤት ዝመውት ክመስሎም
ይኽእል ዩ።ዋላ ኳ ከቢድ እንተኾነ ምስ ውላድካ ክትዛረብ
ፈትን። ቆልዑ ስምዒታውያን ሙዃኖም
ተረዳእ።ኣይትመባጻዕ ንዕድሚኦም ብዝምጥን መገዲ ግን
ኣብርሃሎም። ኩሉ ግዜ ከኣ ተስፋ ሃቦም።
መብዛሕትኦም ዝሓሙ ደጊሞም ይጥዕዩ ዮም።

ንዉላድኩም ስምዕዎም።ሓቀኛ ሓበሬታ
ሃብዎም። ሻቕሎትኩም ናብ ውላድኩም
ኣይተሕልፉ።

ብዛዕባ እዚ ቫይረስ ሐቀኛ ሓበሬታ ሃቡ

መጽሔታት ፈነወ ተለቪዥን ኢንተርነትን ናይ
ሕሙማት ስእልታት የርእዩ።ኩሎም ብዛዕባ ኮሮና ቫይረስ
ይዛረቡ። ንክትርድኦ ግን ከቢድ ዩ ቆልዑ ከኣ ክሻቐሉ
ይኽእሉ።
ብዙሓት ናይ ቆልዑ ማሕበራት ዉላድኩም ክድውለሉ
ዝኽእል ናይ ሓገዝ መስመራት ተለፎን ኣለዎም። ኣብኡ
ምስ ቆልዑ ናይ ምዝራብ ልምዲ ዘለዎም ዓበይቲ
ሰባት ዮም ዝምልስሎም።ብዙሓት ናብ
ን መሰል
ህጻናት ኣብ ሕብረተ ሰብ ናብ
ን
ይድዉሉ።
ናቶም ክኢላታት ህጻናት ዉን ንዓበይቲ ብዛዕባ ምስ
ደቆም ከመይ ጌሮም ይዛረቡ ምኽሪ ይህቡ።
ንቆልዑ ኣይተሻቕልዎም
ንሕና እኹላት ሰባት ሻቕሎትና ናብ ቆልዑ ኣይነስጋግር።
ቆልዑ ዓለም ክልቲኡ ጽቡቕን ሕማቕን ከም ዝኾነት
ክፈልጡ ግድን እኳ እንተኾነ ንዓለም ዝሓሸት ክገብሩ
ዝደልዩ ዓበይቲ ሰባት ግን ኣለዉ። ስለዚ ኸኣ ቆልዑ ክሓቱ
ከለዉ ግሉጻት ንኹንን ኣይነርዕዶምን ካብ ዘድልዮም
ሓበሬታ ንላዕሊ ኣይንሃቦምን።

ቆልዑ ግርም ዝኾነ ሓቂ እንተፈሊጦም ኩነታት ኣብ
ትሕቲ ቁጽጽር ዘሎ ኾይኑ ዩ ዝስምዖም። እዚ ቫይረስ
ከመይ ይመሓላለፍን ንቆልዑ ልክዕ ከም ንዓበይቲ ሰባት
ሓደገኛ ከም ዘይኮነን ምንጋሮም ይከኣል። ንቕሩብ ዕብይ
ዝበሉ ቆልዑ እዚ ቫይረስ ንሕብረተ ሰብ ስለዝጸሉ
መዓልታዊ ዓቢይ ዜና ከም ዝኾነ ምንጋር ይከኣል። ዘርዕድ
ዓሚቕ ሓበሬታ ምንጋር ኣየድልን።
ተመሃሮ ቆልዑ ቀጥታዊ ሕቶ ዮም ዘቕርቡ። ቫይረስ
እንታይ ምኳኑ ክፈልጡ ክደልዩ ይኽእሉ ዮም። ሽዑ
እምበኣር ከነብርሃሎም ክንፍትን ኣለና።ስዒቡ ካልእ ነገር
ክፈልጡ ክፍትኑ ይኽእሉ ዮም። ቆልዑ ንዘፍርሕ ነገር
በብቑሩብ ዮም ዝርድእዎ ይብሉ
ንቆልዓ ተስፋ ሃብዎም
ዓበይቲ ሰባት ሓላፍነት ከምዝወስዱ ምፍላጥ ንቆልዑ
ኣገዳሲ ዩ።ክኢላታት ክታበት ንምድላው ይፍትኑ ከም
ዘለዉን ዝሓመመ ሰብ ከኣ ኣብ ሆስፒታል ክንክን ከም
ዝረክብን ናይ ስራሕ ቦታታት ከኣ ነዚ ለበዳ ደው ንምባል
ተዓጽዩ ከምዘሎን ንንገሮም።
ቆልዑ ካብ ኮሮና ወጻኢ ብዛዕባ ካልእ ነገር ማለት ዝያዳ
ልሙድ ዝኾነ ነገራት ክሓስቡ ሓግዞም።ሓደ ሓደ ግዜ
ዜናታት ንዕጸዎን ተሌፎናትና ኣርሒቕና ነቐምጦን ብዛዕባ
ካልእ ነገራት ንዛረብን።

ንቆልዑ ንስምዓዮምን ሕቶ ነቕርበሎምን
ንናይ ቆልዑ ሕቶታታት ንስመዓዮም።ሓደ ሓደ ግዜ
አይሓቱን እዮም ግን ንኣሰቃቂ ፍጻሜታት ኣብ ጸወተኦም
የንጸባርቑ ዮም። ቆልዓ ከም ዝተሻቐለ እንተርኢኻ ዝኾነ
ዘሕስበካ ነገር ኣሎ ድዩ ኢልና ክንሓቶ ንኽእል።

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።
facebook.com/krissamverkan.kalmar
facebook.com/vastervikskommun

