June 30, 2020
ለመላው ኢትዮዽያ ሕዝብ፥
ለኢትዮዽያ ክርስትና ዕምነት ተከታዮች በሙሉ፥
ለኢትዮዽያ ሙስልም ዕምነት ተከታዮች በሙሉ፥
ለኢትዮዽያ ፖለቲካ ድርጅቶች በሙሉ፥
ለኢትዮዽያ ወጣቶች ማህበር በሙሉ፥
ለኢትዮዽያ ሴቶች ማህበር በሙሉ፥
ለኢትዮዽያ የዕውቀት አባቶች በሙሉ፥
ከኢትዮዽያ ሕልውና አድን ሕብረት የወጣ አስቸኳይ የጥሪ መግለጫ
መላው የኢትዮዽያ ሕዝብ፥ ለአገራችን መዳን ለሚታደርጉት ድካምና ጥረት ምስጋናችን ከልባችን የመነጨ
ነው። ለማስታወስ ያህል፣ በአገራችን ላይ ወያኔ ሥልጣንን ከጨበጠ ማግስት ጀምሮ፣
1) የኢትዮዽያ መከላከያ ኃይላችንን በማፍረስ፣
2) ታርካዊ ክፍላተ ሀገራችንን በማፍረስ፣
3) ምሁራንን ሁሉ ለቃቀሞ ከአገራችን በማባረር፣ በማሠር፣ እና በመግደል፣ ሕዝባችንን እየጨረሱ
ይገኛሉ።
4) በዓለም ላይ የለሌውን “Ethnic Federation” ዘርግቶ ሕዝቡን በክልል በመከፋፈል
ታላቋን “ኢትዮዽያ” ከዓለም ካርታ ለማጥፋት ተግተው እየሠሩ ናቸው።
5) በክልል ከፋፍሎ በ7 ዓለማት ላይ አገር የለሌው የኢትዮጵያ ሕዝብ ብቻ እንድንሆን አድርጎናል።

ስለዚህ ይህንን ታላቅ አደጋ መልሰን ለመቋቋም ዛሬ የኢትዮጵያ ሕልውና አድን ሕብረት ሁላችን በጋራ እጅ
ለእጅ ተያይዘን እያለቀ ካለው ሕዝባችን ጐን የመቆም ኃላፊነት ብቻ ሣይሆን የትውልድ ግዴታም ጭምር
አለብን ብለን ተደራጅተን ተነስተናል። አለበለዚያ እኛ ኢትዮዽያውያን ዛሬ በውጭ በዓለም ዙሪያ የሚንገኝ
ሁሉ በኢግዚአብሔር ፊት እጅግ በደለኞች እንሆናለን። የኢትዮዽያ ሕልውና አድን ሕብረት አቅማችንን
ለማጎልበት ሕዝባችንን ለመርዳት ከሚሊዮን በላይ ሕዝብ መያዝ የሚችል ድሕረ ገጽ አገልግሎት
ለመጠቀም እንዲትችሉ ተገንብቶ በነጻ አቅርበንላቸኋል። ስለዚህ ከኮቭ-19 በኋላ የሕግ የበላይነት
ረፈረንደም ለኢትዮዽያ፣ ጥያቄ በአገር ውስጥና በዓለም ዙሪያ በአንድ ላይ በአንድ ቀን ወይም በአንድ
ሳምንት ተቀናጅተን ዓለም ማነጋገሪያ ሠላማዊ ሠልፍ ዝግጅት ከአሁኑኑ ተነጋግረን መዘጋጀት አለብን።
ስለሆነም: አድስ የኢትዮዽያ የሕግ የበላይነት ረቂቅ “ሕገ ኢትዮዽያና”፤ የወያኔ ሕገመንግስት ከምርጫው
በፊት ሁለቱም ለብሔራዊ ረፈረዴም ቀርቦ የሕዝብ ምርጫ፣ የዘር ክልል፣ ወይስ የክፍለ ሀገር ፈደራላዊ
አስተዳደር በሚል፣ ለቮት ቀርቦ በሕዝብ ከመፅደቁ በፊት ምንም ዓይነት የምርጫ ቅስቀሳና መንግስት
የምርጫ ጥያቄ እንዳያደርግ ይህንን አድሱ ድሕረ ገጻችንን እየገባችሁ ፔቲሽን እንድትፈርሙ በአክብሮት
እንጠይቃለን። please do not hesitate to call us for any further information: 612-702-2899.
Here is our website: http://ethioprovinces.org/
Sincerely yours,
Ethiopian survival and salvation Association (ESSA) Committee,
1672 155th Ave. NW Andover, MN 55304 USA
W/RO. Aregash G/tsaddik,
Email: azac2016@gmail.com
Mekonnen Doyamo, Chairperson of ESSA.
Email: doyamo1@gmail.com
Tefera Demise, Vice Chairperson of ESSA.
Email: tefera212@yahoo.com
Dr. Negash Amsalu, Secretary of ESSA,
Email: negashamsalu@yahoo.com

