
ሚኒስተር ቤንት ሀይየ ጸብጻብ ክታበት ኮሚተ-ክኢላታት 
ተቐቢሉ 
  
ሚኒስተር ጥዕናን ክንክንን Bent Høie/ቤንት ሀይየ ብሰኑይ ዕለት 10 ግምቦት 
ጸብጻብ ኣጠቓቕማ ክታበት-ቨክተራት-ቫይረስ ኣብ ኖርወይ ካብ ኮሚተ-
ክኢላታት ተቐቢሉ። ምሕጽንታ እቲ ጸብጻብ ክታበታት ኣስትራዘኔካን ያንሰንን 
ኣብ ማዕላ መደብ-ክታበት ኮሮና ኖርወይ ኣይውዓል ዝብል ኢዩ። ምሕጽንታ እታ 
ኮሚተ ካብቲ መደብ-ክታበት ኮሮና ወጻኢ ንክቕረብ ኢዩ ዝብል፡ ንከምኡ 
ዝኣመሰለ ማዕላ ግና ኣብ ምንታይ ቅጥዕታት ክሙርኰስ ከም ዘለዎ ዘለዎም 
መለክዒ ይፈላለ ኢዩ።  
 
– ቤንት ሀይየ እዚ ጸብጻብ ምስ ተቐበሎ እዛ ኮሚተ ኣብ ሓጺር እዋን ሓያልን ርጡብን ዕማም ኢያ ዓሚማ ዘላ 
ኢሉ። መንግስቲ ነዚ ጸብጻብ ብጥቡቕ ርእዩ ምስ ምኽርታት ትካል ህዝባዊ ጥዕና ኰይኑ ንኣጠቓቕማ እዘን 
ክታበታት ዝምልከት ሓዲኡ ንምፍላጥ ከም መወሰኒ መሰረት ክጥቀመሉ ኢዩ ክብል ሓቢሩ።  
 
እዛ ብLars Vorland/ብላሽ ቮርላንድ እትምራሕ ኮሚተ-ክኢላታት፡ ንኣጠቓቕማ ክታበታት-ቨክተራት-ቫይረስ 
ብዝምልከት ኩሉንተናዊ ዝዀነ ስግኣታዊ ግምገማ ብደረጃ ውልቀ-ሰብን ሕብረተሰብን ኣካዪዳ ኣላ። እዛ ኮሚተ 
ካብ ወጻእን- ውሽጠሃገርን ዝመጽኡ ኣባላት ዝቘመት ኢያ፡ ዓለምለኻዊ ሓበሬታታት ጐናዊ ሳዕቤናትን 
ስግኣታትን ገለ ካብቲ ብወገና ዝገምገመቶ እውን ኢዩ።  
 
 
ንዳግመ-ክፍታ ዘገደስ’ዩ  
ሕብረተሰብ ኖርወይ ዳግም ንክኽፈት ንህዝቢ ኖርወይ ምኽታብ ሓደ ኣገዳሲ ሮቓሒ’ዩ።  
 
ድሕሪ እቲ ክታበት-ኣስትራዘኔካ ሳሕታዊ፡ ግን ከኣ ኣመና ከበድቲ ጐናዊ ሳዕቤናት ምስ ተረኽቦ ብዕለት 11 
መጋቢት ናይዚ ዘለናዮ ዓመት ንግዚኡ ደው ከም ዝብል ተጌሩ ኢዩ። ብዘሕደሮም ስግኣታት ሳሕታውያንን ኣመና 
ከበድቲ ጐናዊ ሳዕቤናትን ትካል ህዝባዊ ጥዕና ኖርወይ ነቲ ክታበት ካብ መደብ-ክታበት ንከውጽኦ ኣብ ወርሒ 
ምያዝያ ምሕጽንታኡ ኣቕሪቡ ኔሩ ኢዩ። ትካል ህዝባዊ ጥዕና ኖርወይ ምሕጽንታኡ ከቕርብ እንከሎ ኩነታት 
ደረጃ ለብዒ ኖርወይ ብተዛማዲ ክንድቲ ኣብዘይተጋነነሉ እዋን ኣብ ዝነበረሉ ብምሙርኳስ ኢዩ ኔሩ።  
 
ኣብዘን ዓይነታት ክታበታት ናይ ካልኦት ሃገራት ዘሎወን ተመኲሮታት ከመይ ይመስልን፡ ክታበት ንካልእ እዋን 
ምትሕልላፍ ከ ኣብ ህዝብናን ሕብረተሰብናን ከኸትሎ ዝኽእል ተጽዕኖታት ከመይ ክመስል ይኽእል ብሓፈሻኡ 
ስፍሕ ዝበለ ግምገማ ንክካየድ ኢዩ ኔሩ ድልየት መንግስቲ። ስለዚ ኢዩ ድማ ሓንቲ ኮሚተ-ክኢላታት ንሳዕቤናት 
ክታበት-ቫይረስ-ቨክተራት ከምኒ ኣስትራዘኔካን ያንሰንን ኣብ ኖርወይ ምጥቃምን ዘይምጥቃምን ከምጽኦ 
ዝኽእል ንክትርእዮ ዝተመዘዘት።   
 
– ኣብዚ መወዳእታ እዋናት ብርክት ዝበሉ ጥዑማት ዜናታት ክታበታት ክስምዑ ጸኒሖም ኢዮም። ብርኲታትን 
ጒልቡታትንን ሰደድ ክታበታት ፋይዘር-ባዮንቴክ/Pfizer-BioNTech ክመጽኣና’ዩ፡ ከምዚ መጽናዕትታት ከረድእዎ 
ክኢሎም ዘለው ኸኣ ቀዳማይ መርፍእ ክታበት ምስ ተወስደ ድሮ ድሕሪ ሰለስተ ቅነታት ኣዝዩ ልዑል ናይ 
ምክልኻል ዓቕሚ ከም ዘሎዎ’ዩ። ስለዚ ድማ መታን ከም ዝከኣል መጠን ብዙሓት ቀልጢፎም ክኽተቡ፡ ኣብ 
መንጐ ቀዳማይን ካልኣይን መርፍእ ክታበት ዘሎ ጋግ ግዜ ኣርሒብናዮ ኣለና። እዝታት ብድምር ክርአ እንከሎ 
ነቶም ቫይረስ-ቨክተራት ዝዓይነቶም ክታበታት ብዘይምጥቃምና ከሕዱሩልና ዝኽእሉ ኣሉታዊ ጽልዋታት ክንድቲ 
ንከይፍለጠና ከከላግሉና ዝኽእሉ ሮቛሒታት ኰይኖም ኣለው ይብል ሚኒስተር ሀይየ።  



 
 
ምኽርታት እዛ ኮሚተ-ክኢላታት 
እዛ ኮሚተ-ክኢላታት ስነምግባራውን ሕጋውን ግምጋመታት፡ ማሕበረ-ቊጠባዊ ትንታነታትን ሳዕቤናዊ 
ግምገማታት ጥዕናዉን ማሕበራዉን መዳያትን እውን ኣካዪዳ ኢያ። ክታበታት-ቫይረስ-ቨክተራት ብጥቕላል 
ክርኣዩ እንከለው ንጸረ-ኮቪድ-19 የድምዑ ከም ምዃኖም ብወገና ኣረጋጊጻ ኢያ። ካብቲ መደብ-ክትበትና 
ንከነውጽኦም ዘቕረበቶ ምሕጽንታ ድማ ኣብ ኩነታት ጸቕጢ ለብዒ ሃገርና ብምሙርኳስ’ዩ።   
 
– ለውጥታት ኣብ ኩነታት ጸቕጢ ለብዒ፡ ሓደስቲ ዝባህርያቶም ቫይረሳት፡ ዘይተጸበናዮም ጸገማት ሰደድ 
ክታበትን ምናልባታውያን ሓደስቲ ሓበሬታታት ብዛዕባ ጐናዊ ሳዕቤናትን ምስ ዝመጹ ናብ ካልእ 
መደምደምታታት ከምርሑ ከም ምዃኖም እዩ እዛ ኮሚተ ኣብቲ ጸብጻባ ኣቕሪባቶ ዘላ።  
 
ክሳብ ሕጂ ቅድመ ይኹን ድሕረ ክትበት ከበድቲ ዝዀኑ ጐናዊ ሳዕቤናት ከምኒ መርጋእቲ ደምን ብያትሊታትን 
ንከማዕብሉ ዝለዓለ ተኽሎታት ዘሎዎም ዛጊት ክፍለጥ ይከኣል የለን በሃሊት ኢያ እዛ ኮሚተ። ስለዚ ድማ ኣብ 
ዕድመ ይዂን ጾታ ብምሙርኳስ ተቐበልቲ ክታበታት-ቨክተራት-ቫይረስ ክዀኑ ዝኽእሉ ከተለሊ እውን 
ኣይከኣለትን። ነቶም ከበድቲ ጐናዊ ሳዕቤናት ክፍውስ ዝኽእል ኣድማዒ ዝዀነ ሕክምናዊ ፍወሳ እውን ኣብዚ 
እዋን እዚ የለን።  
 
 
ርድየታዊ ኣቀራርባ  
ካብቲ መደብ-ክትበት ኮሮና ወጻኢ ብወለንታዊ ምርጫ ንክቐርብ ኣብ ከመዮኖት ዓይነታት መለኪዒታት 
ክሙርኰስ ከም ዘለዎ ዝብል ኣረኣእያ ኣባላት እዛ ኮሚተ ይፈላለ ኢዩ። ኣረኣእያ ናይቶም ብዙሓን ኣባላት ከም 
ዝብልዎ ናይዚ እዋን እዚ ዘሎ ኩነታት ለብዒ ሃገርና ርኢኻ ንክታበታት-ቨክተራት-ቫይረስ ከም ሳሕታዊ ቀረብ 
ንክትህብ ጥራሕ ኢዩ ከም ቁቡል ክውሰድ ዝከኣል።  
 
ኣረኣእኣያ ናይቶም ውሑዳን ኣባላት ከም ዝብልዎ ከኣ ክታበታት ኣስትራዘኔካን ያንሰንን ንዝደለይዎ ብሓኪም 
ንክእዘዘሎም ዕድል ክወሃብ ይካኣል ኢዩ በሃልቲ ኢዮም። እዚ ማለት ከኣ ነፍሰወከፍ ነዞም ዓይነት ክታበታት 
ዝደልዮምን ሕይል ዝበሉ ሳምንታት ኣቐዲሙ ክኽተብ ምስ ዝደልን፡ ዘሕድሮ ስግኣትን፡ ናይ ገዛእርእሱ ኩነታት 
ብዝበለጸ ናይ ምግምጋም ካብ ባዕሉ ሓሊፉ ካልእ ክግምግመሉ ዝኽእል ካልእ ኣካል ከምዘየለ ብምግንዛብ 
ውልቃዊ ሓላፍነት የሰክም ኣሎ ማለት ኢዩ።  
 
እዛ ኮሚተ ዝተዋህባ ትእዛዝን በየኖት ኣባላት ከም ዝቘመትን ንምፍላጥ ኣብዚ ክንበብ ይከኣል።  
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