
  
 
 

 

TIGRINJA 
ቁጽሪ 11 

ሰኔ 2020 

ናይ ሓበሬታ ጽሑፍ ኣኣብ ክልተ ሰሙን 
እዚ ናይ ሓበሬታ ጽሑፍ ካብ ጨንፈር ምውህሃድ ቅልውላው ኣውራጃ 
ካልማር ዝወጸ'ዩ። እዚ ዞባ ቁኑዕ ሓበሬታ ክበካ ይደሊ። 
ኣብ'ዚ ክረምቲ "ሓዱሽ ሓበሬታ ብዛዕባ ኮሮና" አብ ከክልተ ሰሙን እዩ 
ክወጽእ። ገለ ዓቢይ ነገር እንተፈጢሩ ቀቀልጢፉ ክወጽእ'ዩ። 

  facebook.com/krissamverkan.kalmar 

ሓዲሽ ሓበረታ ብዛዕባ ኮሮና 

CORONA
 

BYT TILL 
KOMMUN 
LOGOTYP 

ብዛዕባ መገሻታታትን 
ምእርናብን ምጽማምን 
ሎሚ መንግስቲ ኣብ ውሽጢ ሽወደንን ናብ ገለ 
ካልኦት ሃገራትን ምጋሽ ከም ዝከኣል ገሊጹ። 
ብዛዕባ ግብራውያን ዝኾኑ ሕግታት ግን 
ክንጥንቀቕ ይግባእ። ንነብስኻን ንካልኦትን 
ምክልኻል ከኣ ቀጽል! 
ካብ ዕለት 13 ሰነ ጀሚርና ኣብ ውሽጢ ሽወደን 
ክንገይሽ ጸኒሕና ኢና። ግን እዚ ለበዳ 
ስለዘየብቅዐ ጥንቁቓት ምኳን ክንቅጽል ብጣዕሚ 
ኣገዳሲ'ዩ። 

"ንተኣርነብን ንጸመምን" ይብል  ናይ ህዝቢ ጥዕና 
በዓል ስልጣን። እዚ ማለት ኣብ ግዴታና ክንጸንዕ 
ኣለና። ንቕሩብ ግዜ ከኣ ክንጽመም ኣለና።  ሰባት ኣብ 
ዘዕርፍሉን አብ ደገ ጸሐይ ኣብ ዝህረምሉ እዋንን ነዚ 
ለበዳ  ክርስዕዎ ቀሊል'ዩ። ኩሉ ነገር ንቡር'ዩ 
ዝመስል። እዚ ለበዳ ግን ዕረፍቲ ኣይወስድን'ዩ። 

ኣብ ኣዉራጃ ካልማር  ኣብ መጀመርያ ወርሒ ሰነ 
ኩሉ ህዱእ'ዩ ኔሩ። ሎሚ ከም ብሓዱሽ ብዙሓት ናብ 

ስፒታላት ይመጹ ኣለዉ።ክረምቲ ከመይ 
ክኸውን'ዩ ዝፈልጥ የለን።ስለ'ዚ "ተኣርነብን 
ተጸመምን!" ብኸም'ዚ ግዴታኻ ግበር። 

"ካብ ካልኦት ርሕቀትካ ክትሕሉ ናይ ግድን ባዕልኻ 
ከተረጋግጽ ኣለካ": ትብል ዳይረክተር ምድላዋት 
ቅልውላው ኣና ኔርሌን ካብ ኣውራጃዊ 
ባይቶ።"ብተወሳኺ ካልኦት እንተተጨቓጪቖም ወይ 
ኣመና እንተቐሪቦሙኻ ተዛረቦም!" 

ኣብ ናይ ሽወደን ሕጊ ምክልኻል ተመሓላለፍቲ 
ሕማማት ኩሉ ሰብ ተመሓላለፍቲ ሕማማት 
ንኸይላብዑ ክከላኸል ኣለዎ ዝብል ሰፊሩ'ሎ። ስለ'ዚ 

እዩ ከኣ ናይ ህዝቢ ጥዕና በዓል ስልጣን ዝያዳ ሓደሽቲ 
ምኽርታት ዝህብ ዘሎ። 

ናይ ግድን ኣብ ዝኾነሉ እዋን ጥራይ ህዝባዊ 
መጐዓዝያ ተጠቐም።  ኣብ ክንድኡ ወይ ብብሽግለታ 
ወይ ብእግርኻ ኺድ። 

ብህዝባዊ መጐዓዝያ ክትጐዓዝ ናይ ግድን እንተኾይኑ 
:ኮፍ መበሊ ብቆጸራ ሒዝካ ክትጐዓዘለን ትኽእል 
ባቡራት ወይ ኣውቶቡሳት ምረጽ። ኣብ ጉዕዞኻ ከኣ 
ሕግታት ተኸተል! 

ኣብ ዓበይቲ ማሕበራውያን ጉጅለታት 
ኣይትተሓወስ። ዓበይቲ ርክባት ከም በዓል ጥምቀት: 
መርዓ: ቀብርን ይጽንሓልካ። 

ኣብ ቀረባ ግዜ ከኣ ንመሐምበስን ናይ ካምፒን 
ቦታታትን ዝምልከት'ውን  ሕግታት ክመጽእ'ዩ። 

መገሻ ንወጻኢ 

UD- ምኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ሽወደን- ክሳብ ዕለት 
31 ነሓሰ ካብ ኤዉሮፓ ወጻኢ ንኸይንገይሽ 
ይመክር። ወጻኢ ጉዳያት ክመክር እንከሎ: ናይ ግድን 
ክትገይሽ እንኾንካ ተወሳኺ ኢንሹራንስ ኸድልየካ'ዩ 
ይብል። 

ካብ ዕለት 30 ሰነ ጀሚሩ ሰብ ናብ ብዙሓት ሃገራት 
ናይ ኤውፓዊ ሕብረት ክገይሽ ይኽእል። ግን እዚ 
ብቕጽበት ክቕየር ይኽእል'ዩ።ኣብ መርበብ ሓበሬታ 
UD.se ብዛዕብኡ ብሽወደነኛ ሓበሬታ ኣሎ። 

ንሰብ ከመይ ጌሩ ነብሱ ይከላኸል ዝምልከት ሕግታት 
ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ዝተፈላለየ ክኸውን 
ይኽእል'ዩ። 

”Håll i och håll ut!” ("ንተኣርነብን 
ንጸመምን") 
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