
                       

        ክልተ ሲቭክ ማሕበራት ንኣብ ሱዳን ዝርከቡ ስደተኛታት ህጹጽ ሓገዝ ረዲኤት  

ሂበን ። 

 እዚ ንዓለምና  ኣናዊጹ  ዘሎ  ሕማም ኮሮና  ቫይረስ  ንምክልኻል  ዝግበር  ዘሎ  ወፍሪ ኤርትራውያን  ዝንኣድ  ውጽኢት  

የመዝግብ  ኣሎ።   ከምቲ  ኣብ መዓስከር  ስደተኛታት ኤርትራውያን  ኣብ ክልል ትግራይ ክዕደል  ዝቐነየ ህጹጽ  ረዲኤት ማዕረ  

ማዕረ  ናይዚ ድማ  ነቶም ኣብ  ሱዳን ዝርከቡ  መዓስከር ስደተኛታት  ብሓፈሻ  ህጹጽ  ዕደላ ረዲኤት ኣብ ሚያዝያ  22/2020 

ዓ.ም.ፈ. ብመዓስከር  ሸገራብ  ተጀሚሩ  ኣሎ ፡እዚ  ተረኺቡ ዘሎ  ሓገዝ ከከም ድላይነቱ  ናብ  ኩለን መዓስከራት  ስደተኛታት  

ኪከፋፈል  ምዃኑ  ክንሕብር  ንፈቱ።    እቲ  ናይ ምዕዳል  መስርሕ  በቶም ናይ  ህዝቢ ኣመሓደርትን  ናይ  ሕቡራት  

መንግስታት  ናይ ስደተኛታት  ተወካሊ  ኣብቲ ቦታን  ኢዩ  ተኻይዱ።   ኣቕረብቲ  ረዲኤት  ድማ  ናይ  ቀረባ  ተዓዘብትን  

ተቖጻጸርትን ናይ  ምዃን መሰል  ነይርዎም።   እቲ  ዝቐረበ  ረዲኤት  ብሓልዮት  “ ኤርትራውያን  ኣብ ትቺኖ” ኣብ  ሃገረ  

ስዊትዘርላንድ  ዝርከቡን  ከምኡውን  ኣብ ዓዲ  ጣልያንን ኣብ ስዊትዘርላንድን  ዝርከቡ  ብስም  “  ምትእስሳር ተስፋ  ህዝቢ 

ኤርትራውያን “ ዝፍለጡን  ዝተረኽበ ምዃኑ  ክፍለጥ ተኻኢሉ።  እዚ ዝተጠቕሰ  ረዲኤታዊ  ሓገዝ  ከምቲ ዝድለ  ቀልጢፉኳ  

ሱዳን  እንተኣተወ  ብሰንኪ  ገለ ገለ ኪማልኡ  ዘሎዎም  ቀጥዕታት እቶም  ብቐጥታ ክዕደሉ  ዝነበሮም  በዓል  ናይ ኣፍ መሸፈኒ  

ናይ ኢድ ጓንቲ  ወዘተ..... ክደናጐዩ  ክኢሎም  ኣለዉ።    ኣብዚ  ቀረባ  እዋን  ተመርሚሮም ናብ  ኣገልግሎት  ክቐርቡ ድማ  

ተስፋ  ንገብር።   ገለ ካብቶም ተዓዲሎም  ዘለዉ  ንብረት እዞም  ዝስዕቡ እዮም። 

• 55 ኩንታል ሽኮር 

• 50  ኩንታል  ስርናይ 

• 50 ኩንታል   ሩዝ 

• 5000 ደረቅ ሳሙና  መሕጸብ  ኢድ 

• 30   ጀሪካን  ፈሳሲ  ሳሙና መሕጸቢ  ኢድ 

• 300  ኣንሶላታት 

ካልእ  ኣገደስቲ  ዝኾኑ  ናይ  ሕክምና  መሳርሒታት  ንነባሪ  ሕማም ኣዝማ ዘሎዎም ሕሙማት ዘገልግል 8 በዓል  

ኮምፕረሶር  ማሺን  ተዓዲሎም ኣለዉ።  ነዚ መሳርሒዚ  ቀልጢፉ  ናብ  ኣገልግሎት  ንኽውዕል  ዝተሓባበሩና  ዓለም  

ለኻዊ ንሮያል  ሓልዮት  ሆስፒታል Royal Care International Hospital  ኣብ ሱዳን ምስጋና  ይብጻሓዮም።   ካብ  

መግብን  ክዳንን  ንላዕሊ  ኣብ ናይ ሕክምና  መሳርሒታት ኣተኵርኩም  ስርሑ  ክብሉ  ድማ  ተላብዮም።     



ኣብ  ካልኣይን  ሳልሳይን ዙር  መደብ  ዕደላ ነዞም  ዝስዕቡ  ዘጠቓልል  ክኸውን  ኢዩ።                

• 345  ኩንታል  ሽኮር 

• 1150  ኩንታል  ስርናይ 

• 100     ኩንታል  ሩዝ 

• 9400  ደረቕ  ሳሙና 

• 3, 700  ኣንሶላ  

ኣብ  መደምደምታ ከም ኤርትራውያን  መጠን  እዚ ሕጂ እነካይዶ  ዘልና  ናይ  ሃታ ሃታ መስርሕ  ሓገዝ  ብኻልእ ምዕቡል 

ንህዝብናን  ሃገርናን ዋሕስ ብዝኸውን ኣገባብ  ዓቢ  ናይ ረድኤት  ማሕበር  ክቐውም ንላቦ።    

ነዚ ኣብ  ምክልባት  ህዝብና  ተጸሚዱ  ዘሎ  ሓይልውን ብዓለም ለኻዊ  ሕጊ መሰል ስደተኛታት  መሰረት መሰል ህዝብና  

ንኽሕሎ በርቲዕና  ክንቃለሶ ይግባና።  

 

ሲቪክ ማሕበራት 

Associazione Eritrei in Ticino ፡ ኤርትራውያን  ኣብ ትቺኖ 

Eritrean Peoples Hope network  "ምትእስሳር ተስፋ  ህዝቢ ኤርትራውያን"  

 

   


