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  ،نا اإلرتري في كل مكانشعب
بسرعة  وبات ينتقل" 91كوفيد" فيروس يعرف بمرض فيه الوباء الذي  تفشىالذي وقت في هذا ال

من  الف األرواحآ إزهاقن في حتى اآلفي وقت وجيز سبب تو  ،إلى العالم بأسرهفي الهشيم  النار
على أن الوباء  التقارير فيه أكدت وفي وقت ،الدول ياتقتصاداخسائر جسيمة في إلحاق و  ،البشر

دول من  302 ناآل حتى وطال، بسرعة مخيفة ،قرية صغيرةهذا العالم الذي أصبح ك انتشر في
على  ك شعبنا العظيم، نتوجه بهذا البيان لنؤكد لاشخص   83534 أكثر من أرواح و حصدالعالم، 

استعدادنا لتقديم كل ما نستطيع من أجل تجاوز هذه  عن على وضعك، ولنعبر لك قلقنا البالغ
      . المحنة الطارئة

أن الواردة من هناك  تقاريرال تؤكد إذ ،هذا الوباء من إرتريا، مثلها مثل بقية دول العالم، لم تسلم
تأكيده عبر  ما تم  فقط  هو ا الرقمهذ. نحتى اآلحالة  33بلغت   ها قدفيالمؤكدة ابات صاإل عدد

على أرض  نا نتوقع بأن األرقام، ولكن-بيانات أجهزة النظام اإلرتري حسب  – الفحوصات الطبية
الدول التي مرت بمثل هذه تجارب بعض الحظناه في  ما لك بكثير، حسبهي أكبر من ذالواقع 
 .لوباءة اعطبي أكدهات نتشار المرض في المستقبل هي حقيقة  احتمية إن  .المراحل

 خدمات  أنو للغاية، متدنية  في إرتريا لوجيةو أن اإلمكانيات اإلقتصادية والتكنال يخفى على أحد و 
توصيل المعلومات سيصعب إمكانية ما وهذا ة، فيضعتصاالت السلكية اال وسائل و  اإلنترنيت

 . في الوقت المناسب الضرورية اإلسعافات على الحصولو 

مراكز من والمئات  ،تدريب ساوا معسكرو ن، كالمدارس، واألماكن التي يتجمع فيها المواطن
لجيش احياة  كما أن نمط. "91كوفيد" وباءنتشار او  ى هي أماكن معرضة للعدو  ،والسجون  اإلعتقال

كما أن  . حهذا الوباء الجامنتشار اأيضا  في  دساعت لعسكرية اإللزاميةومنسوبي الخدمة ا
مثل   ،روناو وباء فيروس كمن  ضروريةعلى أدوات الوقاية الاإلرترية الحصول في األسواق 

ولو  .بشكل عام، أمٌر غاية في الصعوبة والتعقيم فينظالت، القفازات، والكمامات ومواد الصابون 
السيطرة و أكون من الصعب مواجهته سي، القدر هللا انتشر هذا المرض بشكل كبير في إرتريا،



  األجهزة  محدوديةالكادر الطبي المؤهل، و  قلة فضال عنذلك بسبب ضعف إمكانيات إرتريا،  و ،عليه
   . مطلوبة في هذا المجالال

هذا نتشار احد من تساعد في الالعملية التي مبادرات لدعم ا عليه فإن من واجب كل وطني إرترياو 
وفي هذا . المحتملة النتائجة التوقعات و كافواجهة لم زمةال لا ستعداداتاالالقيام بيجب كما . الوباء

  -:السياق فإننا نرى ما يلي
 وفي هذا الصدد فإننا نود أن . شعبناالتي تصب في مصلحة  الصادقة المبادراتع كل يشجت

ورغبته  استغالل طيبته اولون يح نلفت عناية شعبنا في كل مكان إلى توخي الحذر ممن
استخدامه ألغراض و  األموالفي المساهمة في وضع حد ٍّ لتفشي المرض الجامح، في جمع 

 إننا نحذر شعبنا في كل مكان من حمالت. هذا الوباء الخطيرمكافحة حملة أخرى غير 
 .غير الوجهة التي قصدها ، حتى ال تذهب أمواله إلىجمع التبرعات المشبوهة

 يهدد  بالغ ا ابين السجين و السجان، يعتبر خطر   زيمال يالذي  ،روناو وباء فيروس كأن  بما
 .فورا   همسراح إطالقب بإلحاح طالبن فإننا ،المعتقلين اإلرترييناآلالف من حياة 

  وغيرها من معسكرات التجنيد في معسكر ساوا خدمة اإللزاميةمنتسبي ال تسريحضرورة ،
 . بيوتهمبالعودة إلى والسماح لهم 

 لقاضي بمنع ، وفق المرسوم االبنوك في إرتريامن ظر رفع الحوة بأن يطالب الشعب بق
من  ون المواطن  مكنتيوذلك من أجل أن  ، للمودعين سحب أكثر من خمسة أالف نقفة

طالبة كذلك ندعو شعبنا للم .من أرصدتهم المكدسة في تلك البنوك حتاجونهسحب ما ي
حصل عليها النظام من ماليين الدوالرات التي خدام مداخيل البوتاسيوم والذهب و ستبا

 .المعديمكافحة هذ الوباء في  ،الدول العربيةبعض 
  العاملين  تمكنمناسبة ة أرضي يجادإللتنسيق باكوادر الطبية والمؤسسات المعنية القيام

من خالل  ،والمساعدة في الحد من انتشاره من مراقبة ومكافحة المرض في هذا الحقل
وفي هذا  .شاملة لمكافحة هذا الوباء مشتركةو القيام بحملة ، يةو إعداد وتنفيذ برامج توع
في الداخل  اتعداد برامج وبدء النشاطإل الصحية الكوادرو  األطباءالسياق، فإننا نشجع 

لكل  استعداد  ا ،الضرورية قايةو وسائل الجمع وتوفير كل أدوات العمل و  من أجل ،الخارجو 
لدولة إرتريا ة مكانيات العلمية والمادياإل إن محدودية. التوقعات المحتملة في المستقبل

شعبنا، وخاصة المقيمين ، وذلك فإن تكاتف وباءمواجهة هذا الستحول دون التمكن من 
لين في مجال العامنشجع في هذا السياق فإننا و . األهميةاية في مهجر، تعتبر غفي ال



 ،الخبراتالمعلومات و  أن يتبادلوا البالد وخارجه داخلفي  والكوادر الطبية الرعاية الصحية
 .مواقفهم السياسية تباين عنويتعاونوا فيما بينهم بغض النظر 

 

ندعو شعبنا في الداخل والخارج إلى توخي الحذر واتباع إجراءات السالمة لمواجهة هذا إننا وإذ و 
 من خالل تعزيز وحدته وفي الوقت الذي نعبر فيه عن ثقتنا بمقدرة شعبنا ،الوباء الخطير والمعدي

 ن والصعوبات في الماضي، فإننا نؤكد له على أننافي تخطي هذه المحنة، كما تخطى كل المح
بكل ما نملك من إمكانيات، وسنسعى جاهدين من أجل التواصل مع الدول الشقيقة  بجانبه سنقف

في الداخل  المنظمات الدولية المعنية للقيام بواجباتها لحماية شعبنا مع التي تأوي الجئينا وكذلك
  .من هذا الوباء الجامح والخارج

 
 !  اشعبن سالمةعلى افظ جميعا  حنلفا

 !حرة مستقلةإرتريا  عاشت
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