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An Open Letter To The Union Of Tigreans In North
ፅ ንዓት ዱያስፖራ ሰሜን ኣሜሪካ

America

ዝኸበርኩም ኣባላት ማሕበር ተጋሩ ሰ ሜን ኣሜሪካ |
ዯለይቲ ሰ ላምን ልምዓትን ህዝቢ ኢትዮዽያ ማሕበር ተጋሩ ሰ ሜን ኣሜሪካ ኣብ ርሒ ጉንበት
05/02/2009 ብዓይጋ ፎሮም ዝዘ ርጋሕኹምዎ ቅዂምን መርገ ፅ ን ኣንፃ ር ራዕ ዯኛ ጉጅለ ጉንበት
7 ብሽም ህዝብን መንግስትን ብሄራ ክልላ መንግስ ቲ ትግራይ ናእዲና ክንገ ልፅ ንፈትው።
ውዲበ ሓይሊ እዩ።ዝተዯበ ሓይሊ ኣብ ኩለመዲያ ህንፀ ት ሃ ገ ረ ዓብይ እጃም ኣለዎ ። ስለዚ
ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ እትነ ብሩ ኣባላት ማሕበር ተጋሩ ሰሜን ኣሜሪካ ኣብ ጉዲይ ሃ ገ ርኩም እዂና
ኩነ ታት ዘቲኩም እዚ ኣገ ዲሲ ቅዂምን መርገ ፅ ን ምውሳ ዴኩም ዝዴነ ቕ ስጉምቲ እዩ ።
ሓባራ ሃ ገ ራ ኣረዲዴኣን ኣተሓሳ ስባን ብምፍጣር ህዝብን መንግስ ትን
እንዴሕር ተሓባ ቢሮም
ዘይስገ ርን ዘይፍታሕን ፀ ገ ም ስ ለዘየ ለ ክልቲኣ ዝምዴና ዝያዲ ብምሕያል ዴኽነ ትን ዴሕረትን
ብምውጋዴ ሃ ገ ርና ዘለዂ ራእይን ጅማሮታት ልምዓትን
ህንፀ ት ዳሞክራስን
ብምዕ ማቕ ናብቲ
ዝተዯለየ ብርኪ ን ምብፃ ሕ ዓብይ ግዯ ስ ለዘለዎ ብሓባር ክንረባረብ ይግባእ።
ሐዚ ዘሎ ናይ ገ ለገ ለ ፖለቲካ ውዴባት ኢትዮዽያ ኣብ ዘርኣ ኣተሓሳስባ ዝተዯረኸ’ምበር
እዚ ዝባሃ ል ንህዝብን ሃ ገ ርን ዝረብሕ ንሓባራ ምዕ ባለ ዝሰርሑ ኣይኮኑን። ካልእ ይትረፍ
ከተማታት ጀርመን ምስ ከተማታት ካልኦት ሃ ገ ራት ምሕዝነ ት ንምፍጣር ዕ ዴል ኣብ ዝሃ ባሉ እዂን
ካብ ኢትዮዽያያ ከተማ መቐለ ምስተሓፀ የ ት ‘ ንመቐለ ኣይግባኣን’’ኢሎም ሰ ላማ ሰልፊ
ዝፁ ናይዞ ም ፍቕሪ ሃ ገ ር ዘይብሎም ዕ ሱባት ውዴባት ኣባላትን መራሕትን እዮም።እዚ ዴማ
ካብቲ ናይ 1997 መረፃ ጀሚሩ ዘሰጉምዎ ዘለዀ ናይ ዘርኣ ፕሮፖጋን ዲ መቐፀ ልታ ምዃኑ ዴማ
ርደእ ክግበ ር ኣለዎ።
ቅዴሚ ሕዚ ኣብ ታሪኽ ኢትዮዴያ ተራእዩ ዘይፍለጥ ቅልጡፍ ኩለ መዲየ  ምዕ ባለ፤ ህዝቢ ናይ
ስልጣን በዓል ቤት ዝኾነ ሉን
ህዝቢ ንዝውክሉ ፖለቲካ ውዴባት ዴማ ብሕገ መንግስታን
ዳሞክራሲያን ኣገ ባብ መረፃ ጥራሕ ስልጣን ዝህበ ሉ ስርዓት ተፈጢሩ ኣሎ።ከምኒ ጉጅለ ጉንበት
7 ዝበሉ ውዴባት ዴማ ስ ልጣን ብሕገ መንግስታ ኣገ ባብ ብናይ ህዝቢ ውሳነ ን ምዃኑ ተሪፉ

ብሓይልን ብዘይ ሕገ -መን ግስታ መንገ ዴን ካብ ናይ ህዝቢ ውሳነ ፃ ኢ ብሓይሊ- መልጢ
ክንምንዝዕ ኢና ዝብል ስልቶም ንምትግባር ዝተላዓሉ ጉሒላታትን ፊውዲል ፖለቲከኛታትን
እዮም።እዚኦም ብዝኾነ ኣጋጣሚ ስልጣን ኣብ ዝሕዝሉ እዂን ናይ ሓይሊ ኣገ ዛዝኣ ከም ዘንግሱ
ዘመላኽት እዩ ። ንኸምዚይ
ዝበሉ ፀ ረ-ዳሞክራሲን ዘይሕገ -መንግስታን
ምንቅስቓስ ዴማ
ንፖለቲካ ውዴባት ጥራሕ ዝግዯፍ ጉዲይ ዘይኮነ ስ
ናይ ኩሉ ዜጋ ጉዲይ ምዃኑ ተረዱእኹም
ዝሰዴክምዎ መርገ ፂ ዴማ ኣብ ገ ን ዳሞክራሲ ንዝተሰለፉ ሓይልታት ኩሎም ኣብነ ት ዝኸውን እዩ።
ዝኸበርኩም ግደሳ ት ማሕበ ር ተጋሩ ሰሜን ኣሜሪካ\
ሃ ገ ርና ኣብ ሰላ ም፣ ልምዓት ህንፀ ት ዳሞክራሲን ተመዝግቦ ዘላ ለውጥታት ክዴንፍዕ ን ቀፃ ልነ ት
ክህልዎን ኩሉ ፈታ ህዝቡን ሃ ገ ሩን ክረባረብ ይግባእ’፤እዚ ብዝበለፀ ን ክጠናኸር ዴማ ኩሉ ኢደ
ክሓውሰሉ ትፅ ቢት ይግበር።
ብተመሳሳሊ ተሓለቅቲ ሰብኣ መሰል ኢና በሃ ልቲ ትካላት ኣሜሪካ፣ ኣውሮፓን
ጉዲይ ፃ ኢ
ኣሜሪካን ብተቓምቲ ውዴባት ካብ ዝንዝሑ ሕሱራት ፕሮፖጋን ዲ ጥራሕ ብምብጋስ ካብ ካሊእ ሳልሳይ
ኣካል መረጋገ ፂ ከይረከቡን ንመን ግስቲ ከይሓተቱን
ዘውፅ እዎ ዘለዀ መግለፅ ታት
ነ ቲ ኣብ
ሃ ገ ርና ዘሎ ህይት ዘለዎ ኩለ መዲያ ለውጢ ምዕ ባለ ን ምፅ ላም ዝተምሃ ዘ ውዱት ምዃኑ
ፈሊጥኩም ብዝረኸብኩምዎ ኩሉ ኣጋጣሚ ዱፕሎማሲያ ስራሕቲ ብምሕያል ክቅህም ምግባር ዜግነ ታ
ግቡእኹም እዩ።
ኣብ መዯእታ ሐዚ ኣብ ልዕ ሊ ጉን በት 7 ሲዴክምዎ ዘሎ ቅዂም ህዝብን መንግስ ትን ብሄራ
ክልላ
መንግስ ቲ ትግራይ ዓብይ ናእዲን ትርጉምን ዝሃ ቦ እንትኸውን ኣብ ቐፃ ላይ ሓበራ
ሃ ገ ራ ኣረዲዴኣ ብምፍጣር ብሓባርን ብዝተዂዯዯን ንምስራሕ ኣብ ጎ ንና ኩኑ ኣብ ጎ ንኹም ኣለና።
ንተመሳሳሊ ዱፕሎማሲየ ያ ስ ራሕቲ ዴማ ብሓባር ንምስ ራሕ ዴልዂት ምዃና ንገ ልፅ ።
ውዲበ ሓይሊ እዩ \
ዕ ን ውት ን ፈጠርቲ ራዕ ዴን መሻርኽትኦምን \
ቢሮ ሓበሬታ ክልል ትግራይ
ግን ቦት 12/2001

