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ጋዜጣዊ መግለጺ፡  

ምቛምን ምጅማርን ፋውንዴሽን ኣድሓኖም ገብረማርያም  ንማሕበራዊ ፍትሒ      

Adhanom Ghebremariam Foundation for Social Justice (AGFFSJ) 

 

የካቲት 19 2022 

 

ምእንቲ ናጽነትን፡ ፍትሕን፡ ዲሞክራስን ሙሉእ ሂወቱ ዘወፈየ ሓርበኛ ተጋዳላይ ኣድሓኖም 

ገብረማርያም ንሓዋሩ ካብ ዝፍለየና ድሮ ሓደ ዓመት ኮይኑ ኣሎ። 

 

ኣብዛ ብጽሞና እናስተንተና፣ ብታሪኽ ተጋዳላይ ኣድሓኖም ድማ እናተሓበንና እንዝክራ ረዛን ዕለት፡ 

ንኹሉ ህዝቢ ኤርትራን ፈተውቲ ህዝቢ ኤርትራን ክነበስሮ እንደሊ፣ ምቋምን ምጅማር ስራሕ ናይዚ 

ብስሙ ተጸዊዑ ዘሎ ፋውንዴሽን እዩ! 

 

እዚ ንመኽሰብ ዘይሰርሕ ፋውንዴሽን (not-for-profit foundation)፣  ኩሉ ዘድሊ ሕጋዊ ቅጥዕታት 

ኣማሊኡ፡ ብምኽርን ተሳትፎን ውፉያት ኤርትራውያን ሞያተኛታት ተደጊፉ፡ ንጹር ቅርጽን ዕላማታትን 

ተሞርኩሱ፡ ኣካያዲት ቦርድ ብምምራጽ ድሮ ስርሑ ጀሚሩ ኣሎ።  

 

ከም ኤርትራዊ ፋውንዴሽን መጠን፣ ቀንዲ ጽምዶን ኣቓልቦን ናይዚ ፋውንዴሽን ኣብ ምስፋሕን 

ምድንፋዕን ማሕበራዊ ፍትሒ ኣተኩሮም ንዝዓዩ ኤርትራውያን ማሕበራት፡ መሰረታትን ውልቀ 

ተበግሶታትን ምሕብሓብን፣ ምትብባዕን ማድጋፍን እዩ።  

ብፍላይ ድማ፣ 

 ኣብ ምስፋሕን ምድንፋዕን ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራውያን ኣተኲሮም ንዝነጥፉ ማሕበራት፡ 

መሰረታትን ውልቀ ተበግሶታትን፣ ምሕብሓብን፡ ምትብባዕን ምድጋፍን። 
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 ተሳትፎ ኤርትራውያን ኣብ ፖለቲካውን ማሕበራውን ዛዕባታት ንኽሰፍሕን  ንኽድንፋዕን  

ኣተኲሮም ንዝነጥፉ ማሕበራት፡ መሰረታትን ውልቀ ተበግሶታትን፣ ምሕብሓብን፡ ምትብባዕን 

ምድጋፍን። 

 

 ብዙሕነት ሕብረተሰብ ኤርትራ ንኽንጸባርቅን፣ ማዕርነት ናይ ዕድላት ንምውሓስን ንዝዓዩን 

ዝጽዕሩን ማሕበራት፡ መሰረታትን ውልቀ ተበግሶታትን፣ ምሕብሓብን፡ ምትብባዕን 

ምድጋፍን። 

 

 ናይ ትምህርትን ጥዕናን ተመሳሰልቲ ኣገልግሎታት ንኹሉ፡ ብፍላይ ድማ ንዝተገለሉን 

ዝተወጽዑን ኤርትራውያን ወገናት ዝባጽሓሉ ሃዋህው ንኽህሉ ዝጽዕሩን ዝዓዩን ማሕበራት፡ 

መሰረታትን ውልቀ ተበግሶታትን፣ ምሕብሓብን፡ ምትብባዕን ምድጋፍን። 

 

ንሓባራዊ ዓወት “ነፍሲ ወከፍና ጸጸርና ንደርቢ ! ” እትብል ኣበሃህላ፡ ኣምባሳደር ኣድሓኖም ኣብ  

መደረታቱን ጹሑፋቱን ብተደጋጋሚ ዝጥቀመላ ዝነበረ መግለጺት እያ።  

በዚ መንፈስ እዚ ድማ፡ ፋውንዴሽን ኣድሓኖም ገብረማርያም ንማሕበራዊ ፍትሒ፡ ዕዉት ኮይኑ 

ዕላማታቱ ንምትግባር፡ ንኹሎም ኤርትራውያንን ደገፍቲ ህዝቢ ኤርትራን ኩሉ መዳያዊ ደገፍኩም 

ንኽተወፈይሉ ምስ ሙሉእ ኣኽብሮት ንምሕጸን።  

 

ንዝያዳ ሓበሬታን ተሳትፎን፡ በዚ ዝስዕብ ናይ ፋውንዴሽን ኢ-መይል ብቐሊሉ ኽትረኽቡና ትኽእሉ 

ኢኹም፣ adhanom.g.foundation@gmail.com 

 

ብተወሳኺ በዚ ዝስዕብ ኣድራሻ ናይ ፋውንዴሽን ብ ፖስታ ክትረኽቡና ትኽእሉ ኢኹም፣ 

1233 Savannah Place, SE.  

Washington DC 20032.  

USA 

 

 

ኣካያዲት ቦርድ 

ፋውንዴሽን ኣድሓኖም ገብረማርያም ንማሕበራዊ ፍትሒ 
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