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ለኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዴሞክራሲያዊ ሪፓብሊክ መንግስት ፕረዚዳንት ጽ/ቤት 

አዲስ አበባ 
 
ከትግራይ ተወላጆች ማህበር በሰሜን አሜሪካ (ማ.ተ.ሰ.ኣ) ጽ/ቤት 
  ዋሽንግተን ዲሲ 
ጉዳዩ በሞትና ዕድሜ ልክ እስራት የተፈረደባቸው ከፍተኛ የደርግ ባለስልጣናት ከእስር 
መለቀቅን ይመለከታል፡፡ 
 
የተከበሩ የኢትዮጵያ ሃገራችን ፕረዚዳንት ግርማ ወልደጊዮርጊስ!! 
 
የትግራይ ተወላጆች ማህበር በሰሜን አሜሪካ በትግራይም ሆነ በኢትዮጵያ ህዝብ ላይ 
ይደርስ የነበረው ኣስከፊ ጭቆናና አድልዎ፣ አፈናና ግድያ ለመታገድ ይደረግ በነበረው 
ህዝባዊ እንቅስቃሴና ፈታኝ የትግል ወቅት የበኩሉን አስተዋፅኦ የማድረግ ዓላማን ይዞ 
በኢትዮጵያ አቆጣጠር በ1966 ዓ.ም ነሃሴ ወር የተመሰረተ ማህበር ሲሆን ዓላማውን 
ተግባራዊ ለማድረግ በሞራል፣ እውቀት፣ ሃሳብ፣ ማተርያል አልፎ ተርፎም አባላቱ በትግል 
ሜዳ እንዲቀላቀሉ በማድረግ የህይወት መስዋእትነት ሁሉ የከፈለ ማህበር ነው፡፡ 
 
ከድል በኋላም ማህበራችን በአገራችን በመካሄድ ላይ ያለውን አገርን መልሶ የመገንባት፣ 
ልማት፣ ሰላም ፍትህና ዴሞክራሲን የማስፈን ትግልና ለውጥ አባላቱ፣ ደጋፊዎቹና ባጠቃላይ 
በሰሜን አሜሪካ የሚገኘው የትግራይ ተወላጅ በማስተባበር በሰሜን አሜሪካ የሚገኙ ፀረ 
ህዝብ ኃይሎችን እንቅስቃሴን ለማክሸፍና በኣብዝሃ ህዝብ ፊት ለማጋለጥ እልህ አስጨራሽ 
ስራ በማካሄድ ድጋፉን እያበረከተ የቆየና ያለ ማህበር ለመሆኑ ወደ ኋላ መለስ ብሎ 
ማህደር አገላብጦ መረዳት የሚቻል ይመስለናል፡፡ 
 
በአሜሪካ የምንገኝ የትግራይ ተወላጆችና ብዙሃን ኢትዮጵያውያን ከደርግ ሰለባዎች መካከል 
ሾልከን ሂወታችንን ያዳንን ግንባር ቀደም ግፍ ቀማሾችና የደርግ ሰለባዎች ቤተሰብ አባላት 
ነን። 
 
የደርግ ባለስልጣናት የሰው ህይወትን የእንስሳን ህይወት ያህል ክብር እንኳ ሳይሰጡ 
በየአደባባዩ ያረዱ በየገበያው ያለ ርህራሄ በቦንብ የጨፈጨፉ በአስርት ሺዎች የሚቆጠሩ 
ኢትዮጵያዊያን ካለ ፍላጎት በየጦር ሜዳው እየማገዱ ያስጨረሱ በመሆናቸውና በዘር 
ማጥፋት ወንጀል ተከሰው በማስረጃ ተረጋግጦ በአገሪቱ የፍትህ አካል በሞት ፍርድና 
በእድሜ ልክ እስራት የተፈረደባቸው መሆኑን በማስታወስ እነኝህን ወንጀለኞች የደርግ 
ባለስልጣናት በቅርቡ ያለ ምንም መንግስታዊ መግለጫና ማብራሪያ መፈታታቸው 
የሰማነው በከፍተኛ ድንጋጤና ሃዘን ነው፡፡ 
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ማህበራችን በኢትዮጵያ መንግስት ላይ ያለው አመኔታና ፍቅር ከፍተኛ በመሆኑ 
በአከባቢያችን ህብረተሰብ የሚነሳው ጥያቄ፣ ውይይትና ንትርክ ለማርገብ ስንሰጥ 
የሰነበትነው ምላሽ መንግስት ጊዜውን ጠብቆ እነኝህን ወንጀለኞች የፈታበትን ምክንያት 
ከአገራችን ህገመንግስት አንፃር ሲታይ ህጋዊነቱን፣ ከህዝብ ተጎጂነት አንፃር አስፈላጊነቱ፣ 
ጥቅምና ጉዳቱ ወዘተ ማብራሪያ መስጠቱ ስለማይቀር ታገሱ በማለት ነበር፡፡ 
 
ዛሬ ግን በውስጣችን አምቀን ይዘን ያቆየነውን እውነት የመስማት እምነት አለመሳካቱ 
ስናረጋግጥ ወንጀለኞቹን የተፈቱበት ምክንያት እኛም ሆነ መላው ህዝባችን የሚያውቅበት 
መንገድ መፍጠር አስፈላጊ ሆኖ ስላገኘነው ከፍተኛው የማህበራችን አመራር የአባላቱን 
ውሳኔ መሰረት በማድረግ የኛና ለአገሩ ልማት፣ ሰላምና ለውጥ የሚተጋው በሰሜን አሜሪካና 
ካናዳ የሚኖረው ወገናችንን ጥያቄ ለሚመለከተው መንግስታዊ ከፍተኛ ባለስልጣን 
ለማቅረብ ወስነናል፡፡ 
 
ከላይ ለመግለፅ ከሞከርነው መሰረታዊ ሃሳብ በመነሳት እነኝህን ወንጀለኞች ከፍተኛ የደርግ 
ባለስልጣናት ከሞት ፍርድ ወደ ዕድሜ ልክ እስራት ከተቀየረላቸው በኋላ እንዲለቀቁ 
ማድረግ የህገ-መንግስታዊ ስርዓታችንን መከበር ጥያቄ ውስጥ የሚያስገባ ጉዳይ መሆኑን 
ስለሚያስገምት የነኝህ ወንጀለኞች አፈታት ህገ-መንግስቱን ያልጣሰ ለመሆኑ የሚያስረዳ 
ዝርዝር ማብራሪያ በኢትዮጵያ ብዙሃን መገናኛ እንዲሰጥ በአክብሮት እንጠይቃለን፡፡  
  

 
ለሚደረግልን ትብብር በቅድሚያ እናመሰግናለን 

 
ለአገራችን ልማት፣ ሰላም፣ ፍትህና ዴሞክራሲ መረጋገጥ በጋራ እንረባረብ!! 

 
 

የትግራይ ተወላጆች ማህበር በሰሜን ኣሜሪካ ጽ/ቤት 
ዋሽንግተን ዲሲ 

 
 
 
ግልባጭ፡- 

 ለኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዴሞክራሲያዊ ሪፓብሊክ ጠቅላይ ሚኒስተር  
   ቢሮ አዲስ አበባ 
 ለኢትዮጵያ ህዝቦች አብዮታዊ ዴሞክራሲያዊ ግንባር(ኢ.ህ.አ.ዴ.ግ)  
   ቢሮ አዲስ አበባ 
 ለህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ጽ/ቤት  መቀሌ 

 
 

 


