ሙስሊምን ኣፍሪካውያንን እገዳ ስረዛ
ንግድያት ኮም እንታይ ማለት እዩ
ሎሚ ዕለት ፕሬዚደንት ባይደን ኣብ ልዕሊ ሙስሊምን ኣፍሪካውንን ተነቢሩ ዝነበረ እገዳ ዘብቅዕ ኣዋጅ ፈሪሙ፡፡ እዚ ኣዋጅ
ብወግዒ ስረዛ ኤክስክዩቲቭ ትእዛዝ13780ን ኣዋጃት 9645፣9723 ከምኡ እውን 9983 ከይኑ እቲ ናይ እስላም
ጽልኣት(እስላሞ ፎብያ)ንጸረ -ጸለምቲ(ኣንቲ ብላክንስ መሰረት ገይሩ በቀንዱ ሙስሊምን ኣፍሪካውንን ናብ ኣሜሪካ
ከይኣትው ዝድንግግ ዝነበረ እዩ፡፡
ኣብዚ ኣድቫይሰሪ ምስ ዝኾነ መስሊም ኣይእገድን(No Muslim Ban Ever campaign) ዝብል ኣብ CAIRSFBA ብዘለው ጠበቓታት ሕጊ ዝጸደቐን ኣድቫንሲንግ ጀስቲስ-ኤሽያን ለው ካኩስ(Advancing Justice-Asian
Law Caucus) ብጥምረት በምኻን እቲ ኣዋጅ እንታይ ማለት ከምዝኾነን በቲ እገዳ ዝበጽሕ ጉድኣት ንምክሓስ ብዛዕባ
ዝተርፍን ነበርህ፡፡
ጊዜ
እዚ ኣዋጅ ካብ ጃንዋሪ 20፣ 2021 ጀሚሩ ተግባራዊ ይኸውን፡፡
እቲ ኣዋጅ እንታይ ማለት እዩ
መንግስቲ ኣሜሪካ ካብ ሊብያ፣ ኢራን፣ ሶማልያ፣ የመን፣ ሲርያ፣ሱዳን፣ ናይጀርያ፣ ታንዛንያ፣ ማይናማር፣ ኤርትራ*፣
ከይሪጊዝታን፣ ሰሜን ኮርያን ቬንዝዋለን ዝመፁ ኢምግራንትስን ኤምግራንት ዘይኮኑን ብዋናነት ብዜግነቶም ምኽንያት ቪዛ
ኣይኽልክልን፡፡
What to Expect
እንታይ ትጽቢት ይግበር
እዚ ናይ ሙስሊምን ኣፍሪካውንን እገዳ ዝስርዝ ኣዋጅ ማመልከቸኦም ንዝተነጸገ ወይ ድማ ኣብቲ ትሕቲ እገዳ ይርአ ንዝነበረ
ህፁፅ መፍትሒ ዘይከምጽእ ይኽእል እዩ፡፡
ይኹን እንበር እቲ ፕረሲደንት እቲ ዲፓርትመንት ኦፍ ስቴት ኣብ ውሽጢ 45 መዓልታት(ማርች 6, 2021)ኣብ እዞም
ዝስዕቡ ሓበሬታታት ሪፖርት ንክቕርብ ኣዚዙ ኣሎ:
1. ማምልከቸኦም ኣብ ትሕቲ እቲ እገዳ እናተርኣየ ዘለው ቁጽሪ ሰባትን እዞም ማመልከቻታት ንምእትንጋድ ዘኽእል
ትልምን፡
2. በቲ እገዳ ምኽንያት ቪዛ ተኸልኪሎም ዝነበሩ ሰባት ማመልከቸኦም ክርኣየሉ ዝኽእል ፕሮፖዛልን፤ ከምኡ እውን

3. ኣብ ትሕቲ እቲ እገዳ ቪዛ ተኸልኪሎም ዝነበሩ ሰባት ብምኽንያት እቲ ሕሉፍ እገዳ ብቀጻሊ ቪዛ ዘይኽልከልሉ
ኣገባብ ዝገልጽ ትልሚ፡፡
እቲ ፕረሲዳንት ነቲ ዲፓርትመንት ኦፍ ስቴትን ናይ ውሽጢ ዓዲ ድሕነትን ነበቲ ሕሉፍ ምምሕዳር ዝተነበረ ኤክትሪም
ቨቲነግ( “extreme vetting”) ተግበራውነት ሪፖርት ኣብ ውሽጢ 120 መዓልታት (ሜይ 20, 2021) ንከቕርቡ ኣዚዙ
ኣሎ፡፡ በቲ ኤክስትሪም ቬቲንግ ኣሰራርሓ መሰረት ንቪዛ ዘመልክቱ ሰባት ብዛዕባ ናይ ማሕበራዊ መራኸቢ፣ ኣዛማዶምን
ብዛዕባ ስረሖምን ናይ ዝሓለፉ ዓሰርተ ሓሙሽተ ዓመታት ናይ ጉዕዞ ታሪኾም ንከቕርቡ በመንግስቲ ኣሜሪካ ይሕተቱ
ነይሮም፡፡ እቲ ፕረሲደንት እቲ ሕጂ ኣብ ተግባር ዘሎ extreme vetting ድሕሪ ሜይ 20, 2021 ዳግም ይመልከቶ
ኣይመልከቶ ዝተፈለጠ ነገር የለን፡፡
What You Can Do
እንታይ ክትገብር ትኽእል
ቤት ጽሕፈት ቆንስል ኣብ ኮንስዩልት ኣብሮድ( consulate abroad) ቃለ መሕትት ገይርካ ንተድኣነይርካ እሞ ድማ ኣብ
ትሕቲ INA 212(f) “refused”(ተነጺጉ) እንተድኣነይሩ ነቲ ቤት ጽሕፈት ቆንስል ብምምኽር በቲ ናይ ሙስሊም እገዳ
ምስራዝ ዳግም ንክሪእዎ ክትሓትት ጥኽእል፡፡
እቲ ቤት ጽሕፈት ቆንስል ብዝግባእ እንተድኣዘይሓጊዙካ ዝተመረጸ ወኪልካ በምዝራብ ኣብ ከክንዳኃ ክኣቱ ክትገብር
ትኽእል፡፡ ተወካሊኻ ኣብዚ (here) ክትረኽቦ ትኽእል፡፡
ኣብቲ ኮንሱሌት ቃለ መሕትት ዜገበርካ እንተድኣነይርካ ንቃለ መሕትት ክትቁጸር እንከለኻ እቲ ናይ ሙስሊምን
ኣፍሪካውንን እገዳ ተግባራዊ ኣይኸውንን፡፡
እገዳታት COVID-19 ካብቶም ዝተሃሰዩ ሃገራት ዝህሉ ስደት ይጎድእ ኣሎ
ፕረሲደንት ባይደን ብምኽንያት ተላባዒ ሕማም COVID-19 ኣብ ልዕሊ ስደተኛታትን ስደተኛታት ዘይኮኑን ቪዛ እገዳታት
ዘስዕቡ ካልኦት እገዳታት ኣይሰረዘን፡፡
ኣብ ስራሕ ተደሪኾም ናብ ኣሜሪካ ከይኣትው ዝእግዱ ስደተኛታትን ስደተኛ ዘይኮኑን ዝገልጹፕረሲደንታዊ ኣዋጃት 10014ን
10052 ክሳብ ማርች 31, 2021 ኣብ ተግባር ክፀንሑ እዮም፡፡ ብዛዕባ እዚ ተወሳኺ ሓበሬታ ኣብዚ( here) ምርካብ
ትኽእል፡፡
ካብዚ ብተወሳኺ14 መዓልቲ ቅድሚ ናብ ኣሜሪካ ኣብ ቻይናን ኢራንን ዝጸንሑ ሰባት ምሕረት(exception) ንክገበረሎም
ዝጥለቡ መለክዕታት እንተድኣዘይኣማሊኦም ናብ ኣሜሪካ ምእታው ከምዘይኽእሉ ዝኽልክሉ ኣዋጃት 9984 and 9992
ሕጂ እውን ኣብ ተግባር ኣለው፡፡
ኣብ መወዳእታ ምስ COVID-19 ተዛሚዱ ናይ ቪዛ ኣገልግሎታት ውሱን እዩ፡፡ ብኽብረትካ ንዝበለጸ ሓበሬታ ኣብ
ቀረባኻ ንዘሎ ኣማኻሪኻ ወይ ኤንባሲ ኣዛርብ፡፡ ህጹጽ ጉዳይ ሃልይዎም ብቅልጡፍ ክጉዓዙ ዝደልዩ ኣመልከቲ ህጹጽ ቆጸራ
ክሓቱ ይኽእሉ፡፡
ከመይ ሓገዝ ምርካብ ይከኣል

ክልቲኦም ትካላትና ሓበሬታ ካብ ክፍሊት ናጻ ዝኾነ ክፍሊትን ይህቡ፡፡ ካብዞም ዝስዕቡ ሓደ እንተድኣኮይኖም ንትካልና
ከዛርቡ ይኽእሉ:

● ንስኻ ወይ እትፈልጦ ሰብ ብናይ ሙስሊም እገዳ ዝተጎድኣኹም ኮይንኩም ናጻ ናይ ሕጊ ማዕዳ ወይ ሓገዝ
ምስእትደልዩ;
● ኮምኩም ወይ ትካልኩም “Know Your Rights” ( መሰልኩም ፍለጡ) ዌቢናር ይሓተኩም.
CAIR SF Bay ከባቢ:
408.986.9874 ኦንላይን ኣብ : bit.ly/cairsfbaimmigration
ኣድቫንሲንግ ጀስቲስ ኤሽያን ለው ኮከስ((Advancing Justice-Asian Law Caucus:)
415.848.7706 ኦንላይን ኣብ\: bit.ly/TravelIntake

ከመይ ክትሕግዝ ትኽእል
ኣብ ሃይማኖት ተደሪኹ ዝግበር ኣፈላላይ ዝኽልክል ሕጊ ዝቕይርን ዝኾነ ፕረሲዳነት ኣብ ልዕሊ ሙስሊማትን ኣፍሪካንን
እገዳ ከይገብር ስልጣን ከይህልዎን ዝገብርን ሕጊ እገዳ ምልዓል ኣንቀጽ ሃገዝ፡፡ ኣብ ብምእታው
www.repealtheban.org ኣብቲ ጥርዓን ክታምካ ምንባር ን call.repealtheban.org ብምዝራብ ወኪላትካ
ኣባላት ኮንግረስ ንእገዳ ምልዓል ዓንቀጽ ንክሕግዙ ግበር፡፡
* B1/B2 በጻሕቲ ቪዛ ንኤርትራውያን ቅድም ክብል ብዝተፈላለዩ ምኽንያታት ዝተኸልከለ ኮይኑ ዝቕጽል እውን እዩ,https://er.usembassy.gov/u-s-embassy-asmarasuspends-visa-issuance-eritreans-nationalsresidents/#:~:text=As%20of%20September%2013%2C%202017,subjects%2C%20nationals%2C%20and%20residents

ንመወዳእታ ጊዜ ዝተመሓሸ: ጃንሪ20, 2021

