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ሓበሬታ ንኹሎም ኣባላት ሰዲህኤን ህዝብን
ብመጀመርታ ምዉቕ ናይ ቃልሲ ሰላምታና ይብጻሕኹም/ክን።
ኣብ'ዚ ዘለናዮ እዋን፡ ዉሽጣዊ ኩነታት ሰዲህኤ፡ ኣብ ኣገዳሲን ወሳኒን መድረኽ በጺሑ ይርከብ። እዚ ውሽጣዊ ኵነታት ሰልፊ ኣብ
ዝሓለፈ ክልተ ዓመታት መሪሕነት ሰልፊ እንዳባርዖ ዝመጽአን እኳ እንተኾነ ኣብዚ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ዝለዓለ ጥርዙ በጺሑስ ባዕሉ
መሪሕነት ሰልፊ ኣብ መራኸቢ ብዙሃን ከውጽኦን ንኣባላቱ ክኸስስን ይርኣየሉ ዘሎ መድረኽ በጺሕና ንርከብ ኣሎና።ሽማግለ ዞባ ሰሜን
ኣሜሪካ፡ ኣብ 4ይ ናይ ዞባ ጉባኤ ምስ ቆመ፡ ብዉሽጣዊ ጉዳያት ሰልፊ፡ ምስ መሪሕነት ዘካየዶም ርክባት፡ ብዝርዝር ዘብርህ መልእኽቲ፡
ብዕለት 27 ግንቦት 2017 ናብ ኣባላት ሰልፊ ብምስዳድ ነቲ ህልው ኩነታት እንታይ ከምዝመስል ሓቢርና ምምባርና ነዛኻኽር።
ኣቦ መንበር ሰልፊ ሓው መንግስትኣብ ኣስመሮም፡ ብዘይኣፍልጦን መደብን መሪሕነት ዞባ ሰሜን ኣመሪካ፡.ኣብ ዞባ ሰሜን ኣሜሪካ ካብ
ክፍላ ሰነ ክሳብ ሳልሳይ ሰሙን ሓምለ 2017 ዑደት ከካይድ ከምዝጸንሐ ዝዝከር ኢዩ። ምስ'ዚ ዑደት ተኣሳሲሮም ዝሰዓቡ ምዕባሌታት፡
ንስልፍና ናብ ሓደገኛ ኣንፈት ይኣልዮ ስለዘሎ፡ ከም ሽማግለ ዞባ ነዚ ኽክይድ ዝጸንሐን ዘሎን ጉዳያት ብሕጋውን፤ ምምሕዳራውን፤
ስርዒታዊን መዳያቱ ከምዚ ዝስዕብ ንግምግም፤
1. ኣቦ መንበር ሰልፊ፡ ኣብ ናይ ሰሜን ኣሜሪካ ዕዶቱ፡ ምስ ሽማግለ ዞባ ይኩን፡ ምስ ዝበዝሑ ኣባላት ናይ'ዚ ዞባ ከምዘይተራኸበ
ነረጋግጽ። ስለ'ዚ ብሑጋ ኣትዩ፡ ንሽማግለ ዞባ ሰሜን ኣሜሪካ ሰጊሩ፡ ዘካየዶ ርክባት ይኩን ኣኼባታት ዘይስርዒታዊ እዩ።
2. ኩሉ ኣብ ዑደቱ ዘሕለፎ ዉሳኔታት፡ ዘካየዶም ርክባት፡ ብዘይ ኣፍልጦና ዝተኻየደ ምንባሩ እንዳሓበርና፡ ሕጋዊ ከምዘይኮነ
ነፍልጥ።
3. እቶም ንዑደቱ ዝመልከቱ ኣብ ሓርነት ዶት ኦርግ ዝወጹ ጸብጻባትን መግለጺታትን ንህልዊ ኩነታት ሰዲህኤ ዘየንጸባርቑን
ዘይቁቡላትን ምዃኖም ንሕብር።
ሽማግለ ዞባ ሰሜን ኣሜሪካ፡ ኩነታት ሰልፊ ምስ ኣባቱ ንምግምጋምን ንምምይያጥን፡ ብዕለት 25 ሰነ 2017 ኣኼባ ከም ዘቓንዐ
ኣንዳሓበርና፡ ኣብቲ ዝተካየደ ናይ መሰረታት ኣኼባ፡
1. ነቲ ኣብ 4ይ ጉባኤ ናይ ዞባ ዝተሰከምናዮ ሓጋዊ ሓላፍነት ኣጽኒዕና ክንሕዝን፡ ስራሕና ክንቅጽልን።
2. ክሳብ ኣብ ዝቅጽል ወግዓዊ ዞባዊ ጉባኤ ሓዳስ መሪሕነት ትምረጽ፡ ሕጋውያን ተወከልቲ ናይ ኣባላት ዞባ ሰሜን ኣመሪካ
ሙኻንና ኣረጋጊጾም።
ስለ'ዚ ኣብ ዞባ ሰሜን ኣመሪካ ብዘይኣፍልጦና ዝግበር፡ ኩሉ ንጥፈታት ሰልፊ፡ ዘይሕጋዊ ሙዃኑ ነፍልጥ።
ንሓድነት ሰዲህኤ ንምዕቃብ እነካይዶ ቃልሲ ከይተሓለልና ክንቅጽሎ ከምዝኮና ከነረጋግጸልኩም ንፈቱ።
ወልዱ ነጋሲ
ኣቦ መንበር ሽማግለ ዞባ ሰሜን ኣሜሪካ
30 ሓምለ 2017

