SECURITY AND JUSTICE FOR TIGREANS IN ETHIOPIA

ድሕንነትን ፍትሕን ንትግራዎት ኣብ ኢትዮጵያ
ድሕነትን ፍትሕን ንትግራዎት አብ ኢትዮጵያ (ድ.ፍ.ት.ኢ)፣ ኣብ እዚ እዋን እዚ ተኣፋፊን ተለዋዋጥን
እናኾነ ይምፅእ ዘሎ ዙሪያ መለሽ ኩነታት ኢትዮጵያ፣ ንድሕንነት ህዝቢ ትግራይ ብቐጥታ ዚምልከትን
ዚፀሉን ምዃኑ ስለዚግንዘብ ብምሉእ ትኹረት ዚከታትሎ ጉዳይ እዩ። ስለ ዝኾነ ድማ ቐዳማይ
ሚኒስትር ዶ/ር ኣብዩ ኣሕመድ ንህልዊ ፖለቲካዊ ኹነታት ኢትዮጵያ ኣመልኪቶም May 7,
2020 ንዝሃብዎ መግለፂ፣ ፈፃሚ ስራሕ ኮሚቴ ድሕነትን ፍትሕን ንትግራዎት አብ
ኢትዮጵያ(ድ.ፍ.ት.ኢ) ብዕምቆት ዘትዩሉን ገምጊምዎን ኣሎ።
እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር፥ ኣንፃር ዉልቃዊ ድሌተይ እዮም ኢሎም ኣብ ልዕሊዝኣምኑሎም ተቓወምቲ
ሐይልታትን፣ ሕገ መንግስታዊ መሰሎም ተጠቒሞም መረፃ ኣብ ልዕሊ ዘካይዱ ክልላትን ናይ ሓይሊ
ስጉምቲ ክንወስድ ኢና ብምባል ዝሃብዎ መግለፂ ፍፁም ሐላፍነት ዝጎዶሎን ኢ-ዴሞክራሲያዊ
ዝኾነን፥ ተቐባልነት ዘይብሉ ኣካይዳ ምኻኑ ፈፃሚ ስራሕ ኮሚቴ ድሕነትን ፍትሕን ንትግራዎት አብ
ኢትዮጵያ (ድ.ፍ.ት.ኢ) ይኣምን።
እዚ ንሕገ-መንግስታዊ ስርዓትን ህልውና እታ ሃገርን ናብ ኣዝዩ ሓደገኛ ኩነታት ዘምርሕ ዘሎ ኣካይዳ
ቀዳማይ ሚኒስትር እዚ ይኣክል ንኺብሃልን፤ እቶም ቐዳማይ ሚኒስትር ሐላፍነት ብዝተመልኦ ኣገባብ
ብሕግን ስርዓትን እታ ሃገር ተቐይዶም ክሰርሑን ክንቀሳቐሱን ዘኽእል ግቡእ ፀቕጢ ንግበር’ውን
ይፅውዕ።
ብተወሳኺ፣ እቲ መግለፂኦም፣ እቶም ቐዳማይ ሚኒስትር ናይ ባዕሎም ውልቀ መላኽነት ምእንቲ
ከረጋግፁን ፅምኢ ስልጣኖም ምእንቲ ከርውዩን፣ ዘለዎም ሓይሊ ፀንቂቖም ካብ ምጥቃም ንድሕሪት
ከምዘይብሉን፣ ነዚ ድሌቶም እዚ ንምምላእ ድማ ካብ ሃገርን ህዝብን ንዝተውሃቦም ሐላፍነት ንጎድኒ
ብምግዳፍ፥ ንኽዕቅብዎ ብመሓላ ዝተቐበልዎ ሕገ-መንግስቲ ኣብ ምሽርሻርን ምፍራስን ተዋፊሮም
ንምህላዎም ዘዳግግ ኮይኑ ረኺብዎ ኣሎ።
ብፍላይ ድማ ንሕገ-መንግስቲ እታ ሃገር መሰረት ብምግባር ኣብ ክልል ትግራይ ክግበር ንዝተሐስበ
መረፃ “የጨረባ ምርጫ” ብምባል ኣናኢሶም ብምግላፅ፣ ወሳናይ ስጉምቲ ክንወስድ ኢና ብምባል
ዝሃብዎ ሐላፍነት ዝጎደሎ መግለፂ ፍፁም ተቐባልነት ዘይብሉን ካብ ሓደ ዴሞክራሲያዊ መሪሕ እየ
ባሃላይ ውልቀ ሰብ ክዝረብ ዘይግብኦ፥ ኢ-ዴሞክራሲያዊነትን ውልቀ መላኽነትን ናይቶም ቐዳማይ
ሚኒስትር ዘመላኽት ብምኻኑ ድ.ፍ.ት.ኢ ኣጥቢቑ ይኹኑኖ::
ምስ እዚ ተኣሳሲሩ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትርን መሻርኽቶምን ኣብ ልዕሊ ህዝቢን መንግስቲን ትግራይ
ንኽፍፅምዎም ዝሓስብዎ ዘለው ኩሎም ሽርሕታትን ፀረ-ህዝቢ ተግባራትን ንምፍሻል፣ ኣብ ጎኒ ህዝቢን
መንግስትን ትግራይ ተሪሩ ብምስላፍ ከምዝቃለስን፣ ነዚ ሽርሕታትን ኢፍትሓዊ ኣካይዳታትን እዚ ኣብ
ቅድሚ ዝለዓለ ፅልዋ ከሕድሩ ዝኽእሉዝተፈላልዩ ዓለም ለኻዊ መንግስትታትን ሀይ መንግስታዊ
ትካላትን መድረኻትን ከምዘቃልዕ ድ.ፍ.ት.ኢ ይገልፅ።
ኣብ መወዳእታ ብመስዋእትነት ኣሽሓት ሂወት ደቂ ህዝቢ ዝተረኽበን ኣብ ሕገ-መንግስቲ እታ ሃገር
ዝተረጋገፀን መሰል ዓርሰ-ምሕደራ ንዝግህስን ዘፍርስን ዝኾነ ይኹን ሐይሊ ኣብ ጎድኒ ህዝቢን
መንግስትን ትግራይ ኮይኑ ከምዝቃለሶ ፈፃሚ ኮሚቴ ድሕነትን ፍትሕን ንትግራዎት ኣብ ኢትዮጵያ
(ድ.ፍ.ት.ኢ) ደጊሙ የረጋግ
ድ.ፍ.ቴ.ኢ ስራሕ ፈፃሚት
ኮሚቴ ዋሽንግተን ዲሲ
ግንቦት 2, 2012

