
  SECURITY AND JUSTICE FOR TIGREANS IN ETHIOPIA      

       ድሕንነትን ፍትሕን ንትግራዎት ኣብ ኢትዮጵያ 
 

 
ዝኸበርኩምን ዝኽበርክንን ተወለድቲ ትግራይ 
 
ኣብዚ እዋን ለበዳ ሕማም ኮሮና ቫይረስ እዚ ምስ ሙሉእ ስድራ ቤትኩም ድሓን ንኽትህልው ተስፋናን ትምኒትናን እዩ። 
ኩላትና ከም እንፈልጦ ካብ ዝሓለፈ ክልተ ዓመት ጀሚሩ ህዝቢ ትግራይ ምሒር ፈታኒ ኩነታት ኣጓኒፍዎ ኣሎ። ናይዚ ቀንዲ ተዋሳኣይ 
ድማ እቲ ንህዝቢ ትግራይ ብምብስባስን ንትግራይ ብምድኻምን ቀፃሊ ህልውንኡ ከረጋግፅ ላሕ ዝብል ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ ስልጣን 
መንግስቲ ሒዙ ዘሎ ፅግዕተኛ ጉጅለ እዩ። ክሳብ ሎሚ ኣንፃር ህዝብና ንዝተፋሕሰ ሽርሕታትን ተንኮላትን ህዝቢ ትግራይ ብፅኑዕ ሓድንቱን 
ውሕሉል ኣካይድኡን ንመብዛሕትኡ ኣፍሺልዎ እኳ እንተኾነ፣ እቲ ንትግራይ ንምድኻም ብፌደራል መንግስቲ ዝእለም ተንኮላት ተወጊዱ 
እዩ ማለት ግና ኣይኮነን። 
 
እዚ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ዘዝምቢ ዘሎ ሓደገኛ ኩነታት እዚ ዘተሓሳሰበና ኣብ ሜትሮ ዋሽንግቶን ዲሲ እንነብር ተወለድቲ  ትግራይ 
ተኣኻኺብና፥ ካብ ዝኾነ ይኹን ፖለቲካን ሃይማኖትን ናፃ ዝኾነ “ ድሕንነትን ፍትሕን ንተወለድቲ ትግራይ ኣብ ኢትዮጵያ” ዝበሃል ሕጋዊ 
ውዳበ መስሪትና ኣለና። እቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝፈሓስ ዘሎ ተንኮላት ኣዝዩ ገዚፍን ሓደገኛን ክምምዃኑ ድማ ኩሉ ትግራዋይ 
ሓደ ኾይኑ ኣብጎኒ ህዝቢ ትግራይ ናይ ምስላፉ ሕቶ ወዓል ሕደር እንትይበልካ ህፁፅ ምላሽ ክወሃቦ ዝግባእ ጉዳይ ኮይኑ’ውን ረኺብናዮ 
ኣለና። ኣብቲ ሕገ ደንቢ ውዳበና ብንፁር ተቐሚጡ ከምዘሎ፣ ናይ እዚ ውዳበ እዚ ዕላማን ተልአኾን ንድሕንነትን ፥ ብሄራዊ ክብርን 
ፀጋታትን ህዝቢ ትግራይ ንምክልኻል ኣብ ጎኒ ህዝቢ ትግራይ ተሰሊፍካ ምቅላስ ከምምዃኑ፣ ነዚ ቅዱስ ዕላማ እዚ ዕውት ንምግባር ድማ 
ኣብ መላእ ዓለም ዘለው ኩሎም ተወለድቲ ትግራይ ብሓባር ዝስለፉሉ መድረኽ ምምዕርራይ፣ ኣካል ናይቲ ተልአኹኡ ገይሩ ኣብ 
ምንቅስቓስ ይርከብ።  
 
ስለዝኾነ ድማ ኩሉ ትግራዋይ ኣብ May 16, 2020 ብ “ድሕንነትን ፍትሕን ንተወለድቲ ትግራይ ኣብ ኢትዮጵያ” ተዳልዩ ኣብ ዘሎ ፈላሚ 
ዓለም ለኻዊ ቴሌኮንፈረንስ ንኽሳተፍ ብኽብሪ ፃዊዒትና ነቕርብ። 
 
ዓለም ለኻዊ ቴሌኮንፈርንስ ፥ ዕለት፥ Saturday May 16, 2020 

    ስዓት፥  8:00 AM PST 

    10:00 AM CST 

    11:00 AM EST 

6:00 PM (Tigrai Time) 
 ቑፅሪ ስልኪ፥ 848-220-3300  
 መአተዊ ኮድ፥ 202 202 202# 
 
ከምመማረፂ ነዛ ኣብ ታሕቲ ዘላ ሊንክን ኮድ ቁፅሪን ተጠቒምኩም ሽምኩምን ናይ ኢሜይል ኣድራሻኹምን ብምአታው ካብ ዝኾነ ይኹን 
ኩርናዕ ዓለም ክትሳተፉ ከምእትኽእሉ ክንሕብር ንፈቱ። ሓባራዊ ጉዳይና ብሓባር ንኽንዝቲ ኣባላት  “ድሕንነትን ፍትሕን ንተወለድቲ 
ትግራይ ኣብ ኢትዮጵያ” ብዓብይ ተስፋ ንፅበ።   
 

ሊንክ፡ https://panel.freeconferenceusa.com/webcall/ 

ኮድ: 202202202 

 
ተውሳኺ ሓበሬታት: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=3h_FUunz-Ls&feature=share 
https://www.youtube.com/watch?v=gGQ8rU6Tp_I&feature=share 
https://www.youtube.com/watch?v=9Kc9TYh9U3s 

 ምስ ሰላምታ 

 

 
ፈፃሚት ስራሕ ኮሚቴ 

“ድሕንነትን ፍትሕን ንተወለድቲ ትግራይ ኣብ ኢትዮጵያ”   


