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ኣብ ሓባራዊ ስራሕ ንምጽማድ፣ ንገለ ኣዋርሕ ክካየድ ዝጸንሐ ናይ መራሕቲ ፖለቲካዊ ሓይልታት መስርሕ ዘተ  
ኣብ ወርሒ መጋቢት 2020 ክድምደም ተመዲቡ'ኳ እንተነበረ፣ ብምስፍሕፋሕ ኮረና ቫይረስ ምክንያት እቲ 
ዝተሓስበ ዋዕላ ክካየድ ኣይተኻእለን። ይኩን'ምበር ምስፍሕፋሕ እዚ ለበዳ'ዚ (ኮቪድ -19)፡ ኣብ ውሽጥን ኣብ 
ወጻኢን ዝርከብ ህዝብና ከውርዶ ዝክእል ብርቱዕ ሓደጋ ብምግንዛብ፡ እቲ ዘተ ክቕጽልን ሓባራዊ ተግባር 
ክሕወሶን ኣብ ምርድዳእ ከም ተበጽሐ ክንሕብር ንፈቱ። በዚ ምርድዳእ’ዚ መሰረት ድማ፣ ዕለት 1 ሚያዝያ 
2020 "ሓባራዊ መልእክቲ ናብ ህዝቢ ኤርትራ" ከምእ’ውን ናብ ዝተፈላለያ ግብረ ስናይ ማሕበራትን፣ 
ዓለምለኻዊ ናይ ጥዕና ትካል ዳይረክተርን፣ ናብ ኮምሽነር ላዕለዋይ ኮሞሽን ሕቡራት ሃገራት ጉዳያ 
ስደተኛታትን ሓባራዊ መልእክቲን ከምዝሰደደ ዝዝከር’ዩ። ቀጻልነት ናይዚ ተብግሶ'ዚ ንምርጋግጽን፣ ኩሉ ደላይ 
ፍትሒ ኣንጻር ለበዳ ኮሮና ቫይረስ (ኮቪድ-19) ወሲድዎ ዘሎ ተበግሶ ንምድጋፍን ንምብርታዕን ኣብ ዝተፈላለየ 
ሜዳታት ዝተሓጋገዝ ፍሉይ ሓይሊ ዕማም ክቕውም ኣኼባ ፖለቲካዊ ሓይልታት ወሲኑ። 
 
እዚ ብዝተፈላለያ ምንቅስቓሳትን ናይ ጥዕና ሞያውያንን ተጀሚሩ ዘሎ ተበግሶታት፣ እቲ ዝድለ ዕላማ ብግቡእ 
ንኽረጋገጽ፣ እቲ ዝካየድ ዘሎ ስራሓት ክወሃሃድን ክተኣሳሰርን ይግባእ። ድሮ’ኳ እቲ ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም 
ተበጊሱ ዘሎ ወፈራ፣ ዓለምለኻዊ መልክዕ ሒዙ ምህላዉ ጽቡቕ ኣብነት ኢዩ። ኣብዚ እዋንዚ ኣብ ዝተፈላለየ 
ሃገራት ዝነብር ኤርትራዊ ዜጋ ብስድርኡን ብህዝቡን ዘይጭነቕን ዘይሓስብን የሎን። ዓቕሙ ዝፈቕዶ ኣበርክቶ 
ክገብር ቅሩብ ከም ዘሎ’ውን ኩሉና እንግንዘቦ ኢዩ። ስለዚ ኩሉ ጻዕርና እቲ ተበጊሱ ዘሎ ምስፋሕን 
ምብርታዕን፣ እቲ ዘይተበገሰ ድማ ከምዝሕወሶ ምስራሕን ክኸውን ለበዋና ነመሓላልፍ። 
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 تصريح صحفي مشترك

 للقوى السياسية اإلرترية

 2020أبريل  8
 

  بعقد ملتقى  نخرطت فيها قيادات القوى السياسية لعدة أشهراكان من املقرر أن تنتهي الحوارات التي 



وواضعين في اإلعتبار ما قد  . 19انتشار جائحة كوفيد  بسببتعذر إال أن ذلك قد . في شهر مارس املاض ي

فقد تقرر مواصلة   هذا الوباء املنتشر،ي الداخل والخارج من مخاطر كبيرة جراء يتعرض له شعبنا ف

بناء على تلك  وكانت القوى السياسية اإلرترية، . في هذا السياق بخطوات عملية مصحوًباالحوار 

  ا فضًل لشعب اإلرتري ، إلى ارسائل مشتركة بتوجيه   جاري في األول من إبريل القامت قد ، التفاهمات

إلى  ملنظمات اإلنسانية املختلفة، ومدير منظمة الصحة العاملية، و سال مذكرة موجهة إلى اعن إر 

 مفوض املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئين. 

طالب العدالة من شعبنا  ا لجهود ومبادراتًً ا وتعزيزًً للتأكيد على مواصلة هذه املبادرة. ودعمو

فإن اجتماعات قيادات القوى السياسية قرر تكوين   ،(19فيد مكافحة جائحة كرونا )كو والهادفة إلى 

  فريق عمل يساهم في مختلف املهام املتعلقة بهذه املبادرات.  

فال بد أن   العاملين في الحقل الصحي، بمبادرات ولكي تتحقق أهداف ومبتغى هذا التحرك الذي بدأ 

ومن   األطراف املنخرطة في هذا العمل اإلنساني النبيل.يكون هناك تنسيق وتعاون بين جميع 

ا.  ا من  املؤشرات اإليجابية لهذا التحرك أنه أصبح ينتشر في كل مكان وبدأ يأخذ طابًعا عامليًّ
ً
وانطالق

وأنه على استعداد ثقتنا تام   بأنه ال يوجد إرتري في أي مكان غير غلق على أهله وشعبه وال يفكر بهم، 

توسيع  نا سنبذل كل الجهود املمكنة من أجل فإن، م تجاههم وفق ما تسمح به إمكانياتهللقيام بما يلز 

   هذا الجهد الوطني.  ، راجين من الجميع االنخراط فيوتعزيز تلك املبادرات
 

 !!  لحماية صحة شعبنا  لنعمل مًعا

 لتعش إرتريا املستقلة إلى األبد !! 
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