
 
 
         

ዕለት፣ 19 ግንቦት 2019 

ናብ፣  ኣሰናዳእቲ ህዝባዊ ዋዕላ ሰሜን ኣመሪካ  24-25 ግንቦት 2019 ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ፣ 

ቅዳሕ፣ ናብ ዝምልከተን ህዝባዊ ባይቶ ከተማታት ሰሜን ኣመሪካ 

 

ሕውነታውን ሃገራውን ሰላምታና ብምቕዳም ሃገርን ህዝብን ኤርትራ ንምድሓን ዝካየድ 

ዓቢ ብድሆ ብዓወት ንምግጣም ጥርናፈ ኩሎም ኤርትራውያን ደለይቲ ፍትሒ ወሳኒ 

ስለዝኾነ ህዝባዊ ዋዕላ ሰሜን ኣመሪካ ንምዕዋት እትገብርዎ ጻዕሪ ነመስግን።  

ህዝባዊ ዋዕላ ሰሜን ኣመሪካ ንምዕዋት ኩሎም ከተማታት ሰሜን ኣመሪካ ብብቕዓት 

ክካፈልዎን ክዋስኡሉን ከም ዝግባእ ርዱእ እዩ። ከተማ ዋሽንግተን ዲሲ መሪላንድ ቭርጅንያ 

ዋና ከተማ ናይ ኣመሪካ ጥራሕ ዘይኮነስ፣ ብዙሓት ኤርትራውያን ዝነብሩሉ ኣከባቢ 

ብምዃኑ  ፣ ምሉእ ተሳትፎ ከረጋግጽ ግቡእ እዩ። 

ዋሽንግተን ዲሲን ከባቢኡን ኣብ ታሪኽ ሓርነታዊ ቃልስና፣ ዓቢ ኣበርክቶ ዝገበረ ምዃኑ 

ፍሉጥ እዩ።  ሃገርን ህዝብን ንምድሓን ልዑላውነት ብምዕቃብ ምሉእ ሓርነትን ፍትሕን 

ንምርግጋጽ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ቃልሲ ግዲኡ ክገብር ይሰርሕ እሎ።   ህዝባዊ ባይቶ 

ዋሽንግተን ዲሲ መሪላንድ ቭርጅንያ ንምቛም፣ ካብ ንውሕ ዘበል እዋን ጀሚሩ ብዙሕ 

ጻዕርታት ክካየድ ጸኒሑ እዩ። ብዕለት 30 መጋቢት 2019 ሰፊሕ ህዝባዊ ኣኼባ ምቛም 

ህዝብዊ ባይቶ ተኻይዱ።  ኣብ እቲ ህዝባዊ ኣኼባ  ኣድላይነትን ኣገባብን ምቛም ህዝብዊ 

ባይቶ ብሰፊሑ ቀሪቡን፣ ነቶም ኣብ ኣኼባ ዘይተሳተፉ ንምብራህ ብመልክዕ ቪድዮ ናብ 

ኩሉ ተዘርጊሑ።  ድሕሪ እዚ ህዝባዊ፣ ጻዕርታቱ ብምቕጻል ዳግማይ ህዝባዊ ኣኼባ ኣካይዱን 

ኣብ ቀጻሊ ጻዕርታት ተጸሚዱ ይሰርሕ ኣሎ። 



 
 

ምስ እቲ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲን ከባቢኡን ዝርከብ ማሕበረኮም ንፍትሒ ዘለዎ ርክብን 

ዝምድናን ንምንጻርን፣ ብሓባር ንምስራሕን ዕቱብ ጻዕርታት ኣካይዱ። ዝርዝር ናይ 

ዝተግብረ ጻዕርታትን ውጽኢቱን ተሰኒዱ ኣሎ።  

 

  

ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ መሪላንድ ቭርጅንያ ህዝባዊ ባይቶን ማሕበረኮም ኤርትራውያን 

ንፍትሒን ዝበሃሉ ክልተ ትካላት ኣለዉ። ክልቲኦም ትካላት ንዝቖሙሉ መደብ ዕዮ 

ብምትሕባባርን ምትሕግጋዝን  ክሰርሑ ይግባእ።  ኣብ 18 ግንቦት 2019 ኣብ ዝተገብረ 

ህዝባዊ ኣኼባ፣ ናይ ዋሽግንተን ዲሲን ከባቢኡን ሰለስተ ግዝያዊ ወከልቲ ዋዕላ ተመሪጾም 

ኣለዉ። ብህዝቢ ዝተመርጹን ተሓታትነቶምን ንህዝቢ ዝኾነ ሓላፍነት ወሲዶም። ድሕሪ 

ህዝባዊ ዋዕላ ምጥንቓቑ ናብ ህዝቢ ዋሽንግተን ዲሲ መሪላንድ ቭርጂንያ  ኣብ ሰፊሕ 

ህዝባዊ ኣኼባ ጸብጻባቶም ከቕርቡ እዮም።   ኣብ ምክያድን ምዕዋትን ታሪኻዊ ዋዕላ 

ግዲኦም ክገብሩን፣ ኣብ ስራሓቶም ኣሳልጦ ክረኽቡን፣ ህዝባዊ ባይቶ ዋሽንግተን ዲሲ 

መሪላንድ ቭርጂንያ ኣብ ጎድኖም ምዃና ይሕብር።      

 ህዝባዊ ዋዕላ ሰሜን ኣመሪካ ብምልኣት ከም ዝዕወት ምግባር ዘይማትእ ዕማም ናይ 

ኩልና ስለዝኾነ፣ ብወገን ህዝባዊ ባይቶ እዚ ዝስዕብ እማም ነቕርብ፦ 

 

ህዝባዊ ዋዕላ ሰሜን ኣመሪካ፦ 

ህጹጽ ዕማማ ምድሓን ህዝብን ሃገርን ንምርግጋጽ፣ ኣብ እዚ ፈታኒ እዋን ዝካየድ ህዝባዊ 

ዋዕላ ሰሜን ኣመሪካ ብምልኣት ክዕወት፣ ብቑዕን ጽፉፍን መደብ ዕዮ ምድላው ኣገዳሲ እዩ 

ዝብል እመነት ኣሎና።   ታሪኻዊ ህዝባው ዋዕላ ሰሜን ኣመሪካ ንምዕዋት፦ 

1. ብደረጃ ከተማ/ኣከባቢ ድልዱል ህዝባዊ ባይቶ ምፍጣር መሰረት ናይ ህዝባዊ 

ቃልሲ ብምዃኑ፣ ዕቱብ ኣቓልቦ ክግበረሉን፣ ኣብዚ ታሪኻዊ ዋዕላ ብዕምቆት 



 
 

ክዝተየሉን።  ኣብ ኣጀንዳ ናይ ጉጅለ ምይይጥ ይኹን ናይ ፓነል ዘተ ከም 

መሰረታዊ ኣጀንዳ ኮይኑ ክቐርብ።  ዕላማ ናይ እቲ ዘተን ምይይጥን፣ ኣብ ኩለን 

ከተማታትን/ኣከባቢን  ብተመሳሳሊ ኣገባባ ህዝባዊ ዋንነትን ወሳንነትን ዘረጋግጽ 

ህዝባዊ ባይቶታት ንምቛም ዝዓለመ ክኸውን።   

2.  እቲ ድሮ ቆይሙ ዘሎ ህዝባዊ ባይቶታት ብምድልዳል ነተን ዘይቆማ ከተማታት 

ከም ዝቖማ ምግባር።  ምስ ህጹጽነት ናይዚ መድረኽ፣ እዚ ዕማም እዚ ኣብ 

ውሽጢ ሰለስተ ወርሒ ክፍጸም ።   

3. ኣብ ኩለን ኤርትራውያን ብብዝሒ ዝርከብወን ከተማታት ህዝባዊ ባይቶ ድሕሪ 

ምቛም፣   ካብ ኩለን ባይቶታት ናይ ኩለን ከተማታት ብመሰረት  ዓቐንን 

ስፍሓትን ናይ ከተማታት ቀወምቲ ወከልቲ ተመሪጾም ኣብ ናይ ወከልቲ ዋዕላ 

ተጋቢኦም፣ ህዛብዊ ዞባዊ ባይቶ ሰሜን ኣመሪካ የቑሙ።  

4. ነዚ ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሰ  ንምስላጥ፣ ካብዚ እዚ ታሪኻዊ ህዝባዊ ዋዕላ፣ ሓደ 

ግዝያዊ ኣወሃሃዲ ኣካል ምቛም። እቲ ዝቐውም ኣወሃሃዲ ኣካል ካብ ነብሲ ወከፍ 

ከተማ ሓደ ኣባል ክህልዎ ኣገዳሲ እዩ። መሰረታዊ ዕማሙ፣ ጎስጓስ ንምቛም 

ከተማዊ ባይቶታት ይኸውን።   

እዚ ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሰ ነጥብታት ኣብ ታሪኻዊ ህዝባዊ ዋዕላ ሰሜን ኣመሪካ፣ ቀንዲ ናይ 

ዘተ ኣጀንዳ ክኸውንን፣ ናይ ዋሽንግተን ዲሲ መሪላንድ ቭርጂንያ  - ናይ ህዝባዊ ባይቶ 

መደብ ዕዮን፣ ህንጻን ቅርጻን ከም ኣብነት ንህዝባዊ ዘተ ከነቕርብ ቅሩባት ምዃና ንሕብር።   

 

ህዝባዊ ባይቶ ዋሽንግተን ዲሲ መሪላንድ ቭርጅንያ 

19 ግንቦት 2019 

 

   


