
ሪፖርት ህ.ግ.ደ.ፋዊ ሰልፊ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ 
ካብ ሓይሊ Eማም ኣንጻር ህ.ግ.ደ.ፋዊ ሰላማዊ ሰልፊ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ 
ኤርትራና.ኮም 
22 ለካቲት 2010 
 
 ብዙሕ ዝተመደረሉን፡ ንዋሽንግተን ዲሲ ከንቀጥቅጥ’ዩ ተባሂሉ ዝተጋEረሉ፡ ንፋሺሽቲ 
Iሳያስን ኣሸጋሪ EላምUን ንምድሓን፡ ካብ ፊላደልፊያ፡ ካብ ኒዉዮርክ፡ ካብ ቦስተን፡ ካብ ኣትላንታ፡ 
ካብ Oሃዮ፡ ካብ ማያሚ፡ ካብ ከነቲከት፡ ካብ ሪችመንድ፡ ካብ ኖርፎልክ፡ ካብ ኖርዝ ካሮላይና፡ ካብ 
ፒትስበርግ፡ ካብ ሃሪስበርግ፡ ብኣማIት ኣዉቶቡሳት ናብ ዋሽንግተን ዲሲ ክጎርፉ Eዮም፡ 
ንዋሽንግተን ዲሲ ከጥለቕልቑዋ Eዮም፡ ብተወሳኺ Iትዮጵያዉያን ኣብ ሰልፍና ክርከቡ Eዮም፡ 
ሶማሊያዉያን’ዉን ክሳተፉ Eዮም ዝብል ዝነበረ ናይ ሓሶትን ታህዲድን ፕሮፖጋንዳ ብተግባር 
ምፍሻሉ ኣብ ዉሽጦም ተረኺብና ከነሰንዶ በቒEና ኣለና።  
 
 ሓይሊ Eማም ኣንጻር ህ.ግ.ደ.ፋዊ ሰላማዊ ሰልፊ / ኤርትራና.ኮም ኣብ’ቲ ቦታ ልክE ሰዓት 
ትሸዓተ ንግሆ ድሕሪ ምርካባ፡ ምስ’ቶም ኣብ’U ዝርከቡ ናይ ዋይት ሃዉስ ናይ ጸጥታን ድሕነትን 
ኣካላት፡ መንነትናን ዝመጻናሉን Eላማን ብምንጻር ዝግባE ቅዋማዊ መሰልና ተኸቲልና ነዚ ኣንጻር 
ኣሜሪካ ዘቕነዔ ሰልፊ ክንምዝግብን ክንስንድን፡ ሪፖርት ንምድላዉን ዝዓለመ ፕሮጀክት ጥራሕ 
ከምዘሎና ድሕሪ ምርድዳE፡ ሙሉE ደገፍን ምትሕብባርን ክገብሩልና ዱሉዋት ምዃኖም 
ሓቢሮምና።  
 
 Please click her to see pictorial report 
 
 ሰልፊ ሰዓት 10፡00 ክጅመር ይግብO ነይሩ፡ ኮይኑ ግን 25 ዝኾኑ ካብ ኣትላንታ ዝመጹ 
ሰባት ጥራሕ Eዮም ነይሮም። ሰዓት 11፡00 ኣቢሉ ቐንዲ ደጋፊት Iሳያስ ዝኾነት ሶፊያ 
ተስፋማርያም፡ ነቲ ብሽማ ዝወጸ ናይ ሰልፊ ፍቓድ ድሕሪ ነቶም ፌደራል ፖሊስ ምርኣያ፡ ንኣባላት 
ሓይሊ Eማም/ ኤርትራና.ኮም፡ “Iንቲሚደይት” ክገብሩ ስለዝመጹ ኣልግሱዎም፡ ናEብን ባEስን 
ክመጽE Eዩ፡ Eግርግር ክመጽE Eዩ Iላ ድሕሪ ምጥራE፡ ሓይሊ Eማም / ኤርትራና.ኮም ክስEሉን 
ክስንዱን መሰል ኣለዎም። Eዚ ቅዋማዊ መሰሎም Eዩ፡ ንስኻትኩም ስራሕኩም ስርሑ፡ ንሳቶም 
ድማ ስርሖም ክሰርሑ Eዮም፡ EንተኣEገርጊርኩም ክትEሰሩ Iኹም፡ ንሳቶም’ዉን 
EንተኣEገርጊሮም ብሕጊ ክሕተቱ Eዮም፡ ስለ’ዚ ክልቲU ሸነኽ መሰሉ ፈሊጡ ብሕጊ ተገዚU 
ስርሑ ክሰርሕ ኣለዎ ዝብል ጽኑE መልሲ ምስተዋህባ፡ ንሚሊሻታታ ኣጠንቂቓቶም፡ ካብ ሕጊ 
ከይትወጹ ዝብል ትEዛዝ’ዉን ኣመሓላሊፋ። 
 
 ሓይሊ Eማም / ኤርትራና.ኮም፡ ብመሰረቱ ታሪኽ ዝፈንፈኖም፡ ኣፍቀርቲ Iሳያስ ሓተላን 
ጉሓፍን ኤርትራዊ ሕብረተሰብ ምዃኖም ስለንርዳE ዝኾነ ይኹን ትርጉም ዘለዎ ሚዛን ሂብናዮም 
ኣይንፈልጥን። ሓንጎል ዘለዎ፡ ትርጉም ፖለቲካ ዝርዳE ዘንብብ፡ ብሓጺሩ መባEታዊ ሀሁ ፖለቲካ 
ዝፈልጥ ሰብ፡ ንፋሺሽታዊ ስርዓት፡ ግብረሽበራ ንዘዋፍር ስርዓት፡ ንምድጋፍ ኣብ ሰልፊ 
ኣይወጽEን፡ Eዞም ኣብ ሰልፊ ዝወዓሉ ካብ ጸቢብ ኣተሓሳስባ ብምንቃል Iሳያስ ጎድንና’ዩ፡ Iሳያስ 
ዝያዳ ንዓና ይብጽሓና፡ ካብ ዝብል ዝበስበሰን ዉዱቕን ኣዝዩ ጸቢብን Eላማን ኣረኣEያን ዘበገሱ 
ምዃኖም ኣብ ቅድሚ ዓይኖም ተገቲርና ብዝገበርናዮ ስነዳ ክንርዳE ክIልና Iና። ኣብ መጻI 
ንነብስ ወከፍ ዝሰነድናዮ ስEልታት፡ ሕድሕድ ኣጽሪና፡ መንነትን Eንታይነትን ደገፍቲ Iሳያስ ኣብ 
ሰልፊ ዝወዓሉ ጠላማት ብዝርዝር ከነቕርበልኩም Iና። ብሓፈሽU ግን ሰልፊ ህ.ግ.ደ.ፍ ኣብ 
ዋሽንግተን ዲሲ ፈሺሉ Eዩ። 
 
 Please click her to see pictorial report 
 
 ብሸነኽ ተሳተፍቲ Eዚ ሰልፊ ከም’ዚ ዝስEብ ይመስል፡ ንIልያስ ክፍሌ ወሲኽካ ብድምር 
ሰለስተ Iትዮጵያዉያን፡ ሓደ ወዲ ሶማል Eምበር Eዚ ኹሉ ክፍከረሉ ዝቐነየ ተሳትፎ 
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http://www.eritreana.com/DC-DEMO/index.htm


Iትዮጵያዉያንን ሶማልያዉያንን ባዶ ኮይኑ። ኣብ’ቲ ሰልፊ ትሕተ Eድመ ዝኾኑ ህጻዉንቲ ዳርጋ 
35% ይኾኑ ነይሮም። ብድምሩ ኣስታት ትሸዓተ ሚEቲ ዝኾኑ ተሰልፍቲ ነይሮም። 
 
 ከባቢ ዋሺንግተን ዲሲ፡ Eዚ ማለት ንቨርጂንያን ሜሪላንድ ሓቒፍካ ልEሊ 50,000 
ኤርትራዊ ዝነብረሉ Eዩ። ኮይኑ ግን ኣብ’ዚ ሰልፊ’ዚ Eቶም ሓፋሽ ዉድባት ህ.ግ.ደ.ፍን ደቆምን 
Eንተዘይኮይኑ፡ Eቲ ዝበዝሕ ኤርትራዊ ነባሪ Eዚ ከባቢ ናብ’ዚ ንህ.ግ.ደ.ፍ ንምድጋፍን ንምድሓንን 
ዝተገብረ ሰልፊ ብዘይምስላፍ ንዝወሰዶ ተባE ስጉምትን ተቓዉሞን ብጣEሚ ነድንቕ። ንሕና 
ኣቐዲምና ኣብ’ቲ ቦታ ክንርከብ Eንከለና Eቲ ግምትና ኣዝዩ ብዙሕ ሰብ ክመጽE ይኽEል Eዩ 
ዝብል Eዩ ነይሩ ኮይኑ ግን ካብ ዝሓሰብናዮ ንላEሊ ህ.ግ.ደ.ፍ ካብ ህዝቢ ተነጺሉ በቶም ሓፋሽ 
ዉዱባቱን ጸበብትን ደገፍቱን ጥራሕ ከምዝወዓሉ ናይ ዓይኒ ምስክራት Iና። ብዘይካ በጻብE 
ዝቑጸሩ፡ Eቶም ዝበዝሑ ናይ ፖለቲካ Uቕባ ኣብ ኣሜሪካ ዝረኸቡ ኣሕዋትና፡ ኣቐዲሙ 
ንዝተዋህቦም መተሓሳሰብን ምኽርን ተቐቢሎም ነዚ ናይ ሎሚ ሰልፊ ምንጻጎም ከም ሓይሊ Eማም 
/ ኤርትራና.ኮም መጠን ንኾርዓሉ Iና። Eቶም ንከይሰኣሉ ክሕብU ዝወዓሉ ግን ረኺብናዮም 
ከምዘሎና ክበርሃሎም ይግባE።  
 
 Please click her to see pictorial report 
 
 በቲ ሓደ ሸነኽ ዝተዓዘብናዮ፡ ህ.ግ.ደ.ፋዉያን ህላወ ናትና ኣብ’ቲ ሰልፊ ካብ ቁጽጹሮም 
ወጻI ኮይኑዎም ምንም ምግባር ዘይምኽኣሎም ኣብ ገጾም ክንበብ ዉIሉ፡ ሓል ሓሊፉ ኣጸያፊን 
ኣነዋርን ጸርፍታት ድርብይ የብሉ ነይሮም፡ ካሜራ ሒዝና ቅርብ ክንብሎም Eንከለና ወይ ይሃድሙ 
ወይ ገጾም ይሽፍኑ።  
 
 ኣብ’ቲ ሰልፊ ጥሙር ኮOርዲነሽን ከምዘይነበረ ንምEዛቡ ኣየጸገመናን፡ Eቲ ሒዞሞ ዝመጹ 
መፈክራትን Eቲ ኣብ’U ዝብሉዎን ዝነበሩን ዝጋጮ፡ ንሓደ ወርሒ ዝኣክል ንመንግስቲ ኣሜሪካ 
ኣብ ምምራርን ምጽላምን ተዋፊሮም ከምዘይጸንሑ ኣብ’ቲ ሰልፊ ግን ንሰምO ዝነበርና Eልልታ 
ናይ ኣንስትን Eታ ወትሩ ዝብሉዋ ሓደ ህዝቢ ሓደ ልቢ ጥራሕ Eዩ። Eቶም ሰለስተ 
Iትዮጵያዉያን ብወገኖም ድምጾም ኣይተሰምዔን፡ ባንዴሮOም ሒዞም ምስOም ጎተት ክብሉ 
ጥራሕ Eዮም ዉIሎም 
 
ሓይሊ Eማም ኣንጻር ህ.ግ.ደ.ፋዊ ሰልፊ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ተዓዊቱ Eዩ። 
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