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ጋዜጣዊ መግለጺ 
ካብ ሓይሊ Eማም ኣንጻር ህ.ግ.ደ.ፋዊ ሰላማዊ ሰልፊ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ 
ኤርትራና.ኮም 
1 ጥሪ 2010 
 
 ሎሚ ሰኑይ 1 ጥሪ 2010፡ ብኤርትራና.ኮም ምልEዓል ንህሉዉ ኩነታት ሃገርና ብዝምልከት 
ህጹጽ ኣኼባ ኣብ ከተማ ዋሽንግተን ዲሲ ተኻይዱ። 
 
 ኣብ’ዚ ህጹጽ ኣኼባ ብዙሓት Eዋናዉያን ዛEባታት ዝተላEሉ ክኾኑ Eንከለዉ፡ ቀንዲ ግን 
ደገፍቲ ስርዓት ህ.ግ.ደ.ፍ ኣንጻር ዉሳነ ሕቡራት መንግስታት ከከይዱዎ ዓሊሞሞ ንዘለዉ ሰላማዊ 
ሰልፊ ዝምልከት ኮይኑ፡ ቅድሚ ናብ’ቲ ዝርዝራዊ ሓሳባት ምEታዉ ኣኼበኛ ብቐዳምነት ሓይሊ 
Eማም ብቕዓትን ተሞኩሮን ዘለዎም ሰባት ብምምራጽ ከምትቐዉም ተገብረ። Eዛ ሓይሊ Eማም 
ናብ ሰልሰተ ሽማግለታት ዝተመቐለት ክትኸዉን Eንከላ፡ 
 

 ሕጋዊ ሸነኽ ትከታተል ሽማግለ 
 ሓበሬታዊ ሸነኽ ትከታተል ሽማግለ 
 መጽናEታዊ ሸነኽ ትከታተል ሽማግለ Eየን 

 
ዝሓለፈ ቀዳም ታሕሳስ 30, 2010 ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ትፍኖ መደብ ሬድዮ ስርዓት ህ.ግ.ደ.ፍ ንጥሪ 
22 ኣንጻር ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ሰላማዊ ሰልፊ ንምክያድ ናይ ጻዉIት መልEኽቲ 
ኣመሓላሊፎም። Eቲ መልEኽቲ ብምድጺ ንምስማE ኣብ’ዚኣ ጠዉቑ/ቓ። 
 
 Eቲ ዝተገብረ ማEቐብ ናይ ሕቡራት መንግስታት ክነሱ፡ ደገፍቲ ስርዓት ህ.ግ.ድ.ፍ ግን ናይ 
ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ስራሕ Eዩ ብምባል ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ቅድሚ መንበሪ 
ፕረዚደንት Oባማ፡ ሰላማዊ ሰልፊ ንምግባር ይቀራረቡ ከምዘለዉ Eዩ Eቲ መደብ ሬድዮOም 
ዝሓበረ። 
 
 በዚ መሰረት፡ ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ ልEሊ 50 ሽሕ ኤርትራዉያን ኣሜሪካዉያን ዝርከቡሉ 
ከባቢ ክኸዉን Eንከሎ፡ ስርዓት ህ.ግ.ደ.ፍ ብኣሜሪካዉያን ዜጋታት ዝኾኑ ኣካላት ጌሩ፡ ናይ ጥፍኣት 
EላምU ኣብ’ዛ ከተማና ከካይድ Eንከሎ ሱቕ Iልና ክንEዘብ ዘይንመርጽ ኤርትራዉያን 
ኣሜሪካዉያን ስለዘለና፡ ንUU ንምቅላሱ Eቲ ግቡE ሓላፍነትን Eማምን ትፍጽም ሓይሊ Eማም 
ምቛም ናይ ግድን ይኸዉን። 
 
 Eቲ ዝበዝሔ ኤርትራዊ ኣሜሪካዊ ናይ ሕጋዊ ኣሜሪካዊ መንነቱን ዝግብO ሓላፍነቱ 
ኣኽቢሩ፡ ብማሕላ ኣሜሪካዊ ዜግነቱ ዘረጋገጸ ክኸዉን Eንከሎ፡ ኮይኑ ግን ዉሑዳት ኤርትራዉያን 
ኣሜሪካዉያን ሓላፍነት ኣሜሪካዊ መንነቶም ስሒቶም ምስ ካልE ሃገር ብምትሕብባር ብቑሉE 
ኣንጻር መንግስቲ ኣሜሪካ ክንቀሳቐሱ ይርከቡ። Eቲ ዘገርም ነገር Eዞም ሚሒሎም ጢሒሎም 
ኣሜሪካዊ ዜግነት ዝረኸቡ ኤርትራዉያን፡ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣንጻር ሃገርና ኤርትራ ትገብሮ ንዘላ 
ምትEትታዉ ክንቃወም ሰላማዊ ሰልፊ ክንገብር Iና ብማለት ዘካይዱዎ ዘለዉ ምንቅስቓስ 
ንኣሜሪካዊ ዜግነቶም ኪሒዶም ንመበቆል ሃገሮም ልEሊ ኣሜሪካዊነቶም ሰሪOም፡ ልክE ከም 
ስርዓት ህ.ግ.ደ.ፍ ኣንጻር መንግስቲ ኣሜሪካ ንዘካይዶ ዘሎ ጸጥታዉን፡ ፖለቲካዉን፡ ኤኮኖሚያዉን 
ረብሓታት መንግስቲ ኣሜሪካ ንምትEንቓፍ ምስራሕ ብሕጊ ዘሕትት ዜጋዊ ሓላፍነት ምዃኑ 
ብምስሓት ነጢፎም ክዋስU ይረኣዩ። 
 
 ኣብ’ዚ ንኽንበጽሕ ንልEሊ ሰለስተ ኣዋርሕ ዝኣክል ንኹለን ናይ ዜና መሓዉራት ስርዓት 
ህ.ግ.ደ.ፍ ብምክትታል ነቲ ዝግበር ዝነበረ ወፍሪ ኣንጻር መንግስቲ ኣሜሪካ ብምስናድ ኣብ ኩሉ 
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ዓለማት ኮማዊ ኣኼባታታት ዘካይዱዎ ዝነበሩን ዘዉጹUዎን መግለጺታት ብምEዛብ ንዝምልከቶም 
ኣካላት ብፍላይ ድማ ንሆም ላንድ ሰክዩሪቲን ስተይት ዲፓርትመንትን ዝግባE ሓበሬታ ካብ 
ቋንቋታት ኤርትራ ብምትርጓም ብጥቡቕ ከነረክብ ጸኒሕና Iና። ብፍላይ ኣስገደ ሓጎድን፡ ጊደዮን 
ኣባይን፡ ሓለፍቲ ስርዓት ህ.ግ.ደ.ፍ ካብ ኤርትራ ወጺOም ክንቀሳቐሱ ስለዘይኽEሉ፡ ናታቶም ቦታ 
ተኪOም ንዝገብሩዎ ዘለዉ ኹሉ ምንቅስቓሳት ብዓይኒ ሕጊ ዉሳነታት ሕቡራት መንግስታት 
ዓለም፡ ኣንጻር ስርዓት ህ.ግ.ደ.ፍ ንዝተወሰደ ማEቐብ ንምፍሻል ዘከይዱዎ ንዘለዉ ምንቅስቓሳት 
ብጥቡቕ ንከታተሎን ንዝምልከቶም ኣካላት ኣብ ምሕባር ንርከብ። 

በዚ መሰረት Eታ ዝቖመት ሓይሊ Eማም ከም ኣብ ልEል Iልና ዝጠቐስናዮ ኣብ ሰለስተ 
ሽማግለታት ዝተኸፋፈለት ክትኸዉን Eንከላ፡ Eተን ሰለስተ ሽማግለታት ነዚ ዝስEብ ሓላፍነት 
ወሲደን ይርከባ። 
 
ሕጋዊ ሸነኽ ትከታተል ሽማግለ፡ 
 
 Eዛ ሽማግለ Eዚኣ ዝተፈላለዩ ሕግታት መንግስቲ ኣሜሪካ ካብ ታሕተዋይ ስተይት ስጋE 
ዝለዓለ ፌደራልን፡ ከምU’ዉን ናይ ሆም ላንድ ሰክዩሪቲ ንስደተኛታትን ናይ ፖለቲካ 
ጽግEተኛታትን ዝምልከት ሕግታት ትምርምርን ከምU’ዉን ብኤርትራዉያን ኣሜሪካዉያን 
ደገፍቲ ስርዓት ህ.ግ.ደ.ፍ ዝጠሓሱ ንዘለዉ ሕግታት ኣሜሪካ ብጥቡቕ ተጽንEን ትከታተልን 
ሽማግለ Eያ። 
 
ሓበሬታዊ ሸነኽ ትከታተል ሽማግለ፡ 
 
 Eዛ ሽማግለ Eዚኣ ንኹሉ ዝግበር ስራሓት ብግቡE ብምቅላE ምስ ካልOት ናይ ዜና 
ማEኸናት ጥቡቕ ዝምድና ብምምስራት ናይ Eዋናዉያን ዜናታትን ጹሑፋትን ትዝርግሕን 
ተመሓላልፍን ሽማግለ Eያ። 
 
መጽናEታዊ ሸነኽ ትከታተል ሽማግለ፡ 
 
 Eዛ ሽማግለ Eዚኣ ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ፡ ብስርዓት ህ.ግ.ደ.ፍን ሰዓብቱን ዝግበሩ ፖለቲካዊን 
ኤኮኖሚያዉን ምንቅስቓሳት ብጡቡቕ ትከታተልን ትምዝግብን ክትኸዉን Eንከላ፡ ብፍላይ Eቲ 
ናይ ኤኮኖሚያዊን ፖለቲካዉን ጥቕምታት ስርዓት ህ.ግ.ደ.ፍ ዘካይዱ ኣካላት ብቐረባ ትከታተልን 
ትምዝግብን። ኣብ ዉሽጢ ኤምባሲ ስርዓት ህ.ግ.ደ.ፍ ምስ 2% ቐረጽን ከምU’ዉን ንፖለቲካዊ 
ጽግEተኛነት ዝሓተቱ ዝምልከት ናይ ጣEሳ ፎርም ብምትሕሓዝ ዝግበሩ ኩሎም ስራሓት 
ተኸታቲላ መጽናEታዊ መደምደምታ ናብ ዝመጽE ኣኼባ ከተቕርብ ሓላፍነት ተዋሂቡዋ ኣሎ። 
ኣብ መደምደምታ ነቲ ዘዋደየቶ መጽናEትታት ብግቡE ንዝምልከቶም ኣካላት መንግስቲ ኣሜሪካ 
ናይ ምትሕልላፍ ሓላፍነት ኣለዋ። 
 
 Eዚ ዝተገብረ ህጹጽ ኣኼባ ኣብ ሙሉE ስምምE ብምብጻሕ ንዝመጽE ህጹጽ ስፍሕ ዝበለ 
ኣኼባ ንምክያድ ብምስምማE ኣኼብU ዛዚሙ። 
 
ምልክታ፡ 
 
ዝኾነ ይኹን ኣገዳሲ ሓበሬታ ይፈልጥ Eየ ንዝብል/ትብል፡ ናብ ዌብማስተር@ኤሪትሪያና.ኮም 
ደብዳቤኹም ብምልኣኽ ክትረኽቡና ትኽEሉ። 
 
ሓይሊ Eማም ኣንጻር ህ.ግ.ደ.ፋዊ ሰላማዊ ሰልፊ 
ኤርትራና.ኮም 
ሰኑይ 1 ጥሪ 2010 


