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                                                      ____------      

 _____________________________________________________________ 

ከኢትዮጵያ ኅብረሕዝብ ብሔራዊ ንቅናቄ የተሰጠ ልዩ መግለጫ፤  

የአገር አንድነት እና የብሔራዊ ደኅንነት አለኝታ እና የሕዝብ ኩራት በሆነ መከላከያ ሠራዊት ላይ 

ጥቃት ማድረስ የለየለት የአገር ክህደት ወንጀል ነው።  

አገራችን ለውጭ ጠላቶች ትንኮሳ ስጋት ላይ በምትገኝበት፣ ለዘመናት ካንገሸገሸና ለአንገት-አስደፊ ኋላ-ቀርነትና ድህነት ከዳረገ 

የጦርነት እባዜ ለመላቅቅና ሰላምና አርነት፣ ፍትኅና እኩልነት፣ ልማትና እድገት እውን ለማድረግ ኢትዮጵያውያን በያለንበት 

ከፍተኛ እርብርብ በምናደርግበትና በሚጠበቅብን፣ ሕዝባችን ለኮቪድ ፲፱ ቀሳፊ ወረርሽኝና ለሰብል አውዳሚ የአንበጣ መንጋ 

ወረራ በተጋለጠበት በዚኽ አስቸጋሪና ወሣኝ ጊዜ ትግራይን የሚመራው ሕወሓት ጥቅምት ፳፫/፳፬፣ ፳፻፲፫ ዓ/ም በአገር 

መከላከያ ሰሜን ዕዝ ሠራዊት ላይ ድንገተኛ ጦርነት ከፍቶ በሰው ኃይልና በንብረት ላይ ጉዳት በማድረስ ታሪክ ይቅር የማይለው 

የክህደት ተግባር መፈጸሙን ድርጅታችን በጥብቅ ያወግዛል። ኅብረሕዝብ ይኽ አገር-ወዳዱን የትግራይ ሕዝብ ደኅንነት፣ 

የአገርን አንድነትና ሉዓላዊነት በማስከበር ግዳጅ ላይ በተሠለፈ የሰሜን ዕዝ ሠራዊት ላይ የተደረገ ከጀርባ የመውጋት ዘመቻ 

እጅግ አስነዋሪና ሲበዛ አሣፋሪ የክህደት ወንጀል አድርጎ ያየዋል።  

በማዕከላዊው መንግሥትና ትግራይን በሚያስተዳድረው በሕወሓት አመራር መካከል ያለው ግንኙነት ከጊዜ-ወደ-ጊዜ እየሻከረ 

መሄዱ ለሕገ-መንግሥታዊ-ዴሞክራሲያዊ ሥርዓት ሊደረግ የሚገባውን ሽግግር ከማደናቅፍ አልፎ በአገር ላይ የሚያሳድረውን 

አሉታዊ ተጽዕኖና አደገኛነት በመገንዘብ፣ ልዩነቱ እየተካረረ የአንድ አገር ዜጎችን ወደ እርስ-በርስ ደም-አፋሳሽ ግጭት 

እንዳይወስድ ያለንን ስጋታት በመጥቀስ፣ ልዩነቶች በሰላማዊ መንገድ እንዲፈቱ አስቀድመን ተማጽኗችንን በግልጽ ደብዳቤ 

አማካይነት ለሁለቱም አበክረን ማሳሰባችን ይኸን አደጋ ለማስወገድ ነበር።   

ጦርነት ምን-ጊዜም ተፈላጊ አይሆንም። ክቡር በሆነው የሰው ልጅና በንብረት ላይ ውድመትን ከማስከተሉም በላይ፣ በተለይ 

በአንድ አገር ውስጥ ባሉ ዜጎች መካከል የሚደረግ የእርስ-በርስ ፍልሚያ የጦር-ሜዳ ድልን በሚያስገኝ መልኩ ቢጠናቀም 

እንኳ በቀላሉ ሊጠገን የማይችል ጦስን ማስከትሉ የሚጠበቅ ስለሚሆን፣ ስለ አካሄዱም ይሁን ድኅረ-ጦርነት እንዲኝ ስለሚፈለገው 

መዳረሻና ግብ ከወዲኹ ግልጥ ግንዛቤ ሊኖር፣ የተሟላ ዝግጅትና ከፍተኛ ጥንቃቄ ሊደረግ ያስፈልጋል።  

አገራችን የተደቀኑባትን የውስጥ ችግሮች ፈትታና እውነተኛ ፍትኃዊ የእኩልነት ሥርዓት ለማቋቋም ሁሉም የሚችለውን 

አዎንታዊ አስተዋጽዖ በማድረግ ሕዝባችንን ከተጠናወተው አሣፋሪ የድህነት ቀንበር ለማላቀቅ በአንድነትና በኃላፊነት ስሜት 

መረባረብ በሚጠበቅብን በዚኽ ወቅት፣ ለጠባብ ድርጅታዊ ጥቅም ሲባል ተስፋውን የሚያጨልም ተግባር ላይ መሰማራት 

እጅጉን እስነዋሪ ወንጀል ነው።  

በሕወሓት አመራር መረን የለቀቀ ግትርነትና እብሪተኛ አቋም ምክንያት አሁን በአገራችን ሰሜናዊ ክፍል የተፈጠረው ደም-

አፋሳሽ አሣዛኝ ቀውስ ከቂም-በቀል የፀዳ፣ በሰላማዊ ዜጎች ላይ ያልታሰበ አደጋ እንዳይደርስ በተቻለ መጠን ከፍተኛ ጥንቃቄ 

የተደረገበትና ማኅበራዊ ችግሮችን የማያስከትል፣ አስፍስፈው ለሚጥብቁ የአገራችን ታሪካዊ ጠላቶች መልካም አጋጣሚን 

እንዳያመቻችና አንድነታችንን ከባድ ፈተና ላይ ለሚጥል አደጋ የማያጋልጥ ሊሆን ይገባል።  

በአገር ውስጥ በዚኽ ደረጃ የሚደረግ ወታደራዊ ፍልሚያ ክቡር በሆነው የሰው ሕይዎትና ንብረት ላይ ከሚያደርሰው እልቂትና 

ውድመት ባሻገር፣ አገርን አንድ አድርጎ ለማስቀጠል የሚኖረው ከፍተኛ ችግር በቀላል የማይታይና ፈታኝ እንደሚሆን 

ይታወቃል። በመሆኑም፣ መንግሥት አገራችንንና ሕዝባችንን ይኽን ፈታኝ ወቅት በአሰተዋይነትና በቁርጠኝነት እንዲወጣ 

ኃላፊነት የሚሰማው ሁሉ የሚችለውን ማድረግ ይጠበቅበታል።  

በቡድን መብት ስም ዘመኑንም ሆነ አኩሪ የመቻቻል ታሪካችንን ፈጽሞ የማይመጥን፣ ዜጎች ከጋራ ኢትዮጵያዊ ማንነታቸው 

ይበልጥ ለቋንቋ ማንነታቸው ቅድሚያን በሚሰጥ ሥነ-ልቦና እንዲቀረጹ ላደረገ፣ በመሬት ይገባኛል የመስፋፋት አባዜ የእርስ-

በርስ መገፋፋትንና የማያባራ ቀውስን የሚያስከትል፣ ፍትኅን፣ ሰላምንና እኩልነትን የማያስገኝ ልዩነትን መሠረት ያደረገ 

የፖለቲካ ሥርዓት እንዲሰፍን በመደረጉ እነሆ ዜጎች በገዛ አገራቸው መጤ፣ ሠፋሪ፣ ትምክህተኛ፣ ጠባብ፣ ወዘተ... በሚል 

ፍረጃ አንዱ ሌላውን ወገኑን እንደ-ባዕድ እንዲያይና በትምክህተኛና በጠባብነት በመፈረጃጀት ሕዝባችን በገፍ ከመፈናቀል 

እስከ ዘግናኝ ግድያ ለደረሰ ችግር ተዳርጓል። ለዚኽ የውድቀት ደረጃ ያደረሰ ችግር ምንጩ ይኽ በአገራችን ላይ እንዲሰፍን 

የተደረገ መሠረቱን ልዩነት ላይ ያደረገ ከፋፋይ የፖለቲካ ሥርዓት እንደሆነ እምነታችን ነው።  

ኢትዮጵያውያን ባለፉት ሰላሣ ዓመታት አኩሪ የጋራ እሴቶቻቸው በመሠረተ-ቢስ ትርክት እንዲኮስሱ ያስቻለ ይኽ ከፋፋይ 
ሥርዓት በአንዲት አገር ዜጎች መካከል መኖር ያለበት መተማመን እንዲጠፋ እያደረገ እነሆ በመጠፋፋት አፋፍ ላይ እንድንገኝ 

እያደረገን ነው። አሁን ለተከሰተው አሣዛኝ ችግርም መሠረቱ ይኸው ነው። ይኽ መዘዘኛ የፖለቲካ ሥርዓት አዳዲስ አገራዊ-

ኅልውና ፈተናዎችን እንጅ አስተማማኝ ሰላምንና መረጋጋትን፣ ፍትኅና እኩልነትንም ሆነ ሁሉንም እኩል ተጠቃሚ የሚያደርግ 

 

 

የኢትዮጵያ ኅብረሕዝብ ብሔራዊ ንቅናቄ (ኅብረሕዝብ-ኢትዮጵያ) 

ETHIOPIAN HIBREHIZB NATIONAL MOVEMENT (HIBREHIZB-ETHIOPIA)  
E-mail: HibrehizbEthiopa@yahoo.com; ስልክ (Phone) : 202 3617162       
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እድገትን ሊያስገኝ እንደማይችልና የሰከነ አገራዊ መግባባት እውን እንዲሆን የምር የታሰበበት አገራዊ የእርቅና ሰላም ማድረግ 

አስፈላጊ ነው የምንለውም የሚያከትለውን አደጋና ውጤቱን በማጤን ነው። 

ድርጅታችን ኅብረሕዝብ የሚከተሉትን ማሳሰቢያዎችና አሳቦች ያቀርባል።   

ሀ. የአገርን አንድነትና ሉዓላዊነት፣ የትግራይን ሕዝብ ሰላምና ደኅንነት በተሠለፈ የሰሜን እዝ ላይ ጥቃት የፈጸሙ፣ ያስፈጸሙ 

መሪዎችና ተባባሪዎቻቸው በአገር-ክህደት ወንጀል ለፍርድ እንዲቀርቡ፤  

ለ. ይኽ ሕግን የማስከበር ተልዕኮ በዚኽ የክህደት ተግባር ላይ ኃላፊነት ባላቸው ክፍሎች ላይ እንጅ በሕወሓት እብሪተኛ 

አመራር ከአርባ ዓመታት በላይ ቁም-ስቅሉን ያየውና በአፈና ሥር የሚገኘው አገር-ወዳዱ ሠፊው የትግራይ ሕዝብ ላይ የተቃጣ 

ባለመሆኑ፣ የንጹኃን ወገኖቻችን ሕይዎትና ንብረት አደጋ ላይ እንዳይወድቅ፣ መፈናቀል እንዳይኖርና ሕገ-ወጥነት 

እንዳይሰፍን፣ አስፈላጊው ጥንቃቄ እንዲደረግ፤ የተፈናቀሉ ሰላማዊ ዜጎች መልሰው እንዲቋቋሙ የሚቻለው ድጋፍ 

እንዳይለያቸውና ማኅብራዊና መንግሥታዊ መዋቅሮችና አገልግሎቶች ሳይቋረጡ እንዲቀጥሉ የተቻለውን ያኽል ጥረት 

እንዲደረግ፤ 

ሐ. በመከላከያ ሠራዊታችን ላይ በደረሰው የክህደት ወንጀል የጠፋው የዜጎች ሕይዎች አልበቃ ብሎ አሁን መንግሥት ሕግ-

የማስከበር ተልዕኮውን ለመወጣት የሚያደርገውን ጥረት ለማደናቀፍ በሚደረግ ፍልሚያ ወገን-በወገኑ ላይ ቀጣይ ደም 

እንዳይፈስ በትግራይ ልዩ-ኃይልም ይሁን በሌሎች ታጣቂ ክፍሎች የሚገኙ ወገኖች ለዚኽ ወንጀል ተጠያቂ ለሆነ የድርጅት 

አመራር ጥቅም ሲባል ውድ ሕይዎታቸውን መስጠትና አገራቸውን ለባሰ ችግር መዳረግ አይኖርባቸውም። ስለሆነም ሰልፋቸውን 

ከኢትዮጵያ ሕዝብ ጎን እንዲያደርጉ ተደጋጋሚ ጥሪ እንዲቀርብላቸው፣ ምኅረት እንዲደረግላቸው፣ በምርኮ ለሚያዙም ሆነ 

እጃቸውን በሰላም ለሚሰጡ ታጣቂዎች አስፈላጊው ሰብዓዊ እንክብካቤ እንዳይነፈጋቸው፤   

መ. ይኽ አደጋ የተከሰተው አገራችን በውስጥና በውጭ ባንዣበቡ አደጋዎች ድባብ ውስጥ በምትገኝበት ጊዜ በመሆኑ ሕዝብ 

ከመቸውም ጊዜ የበለጠ አንድነቱን እንዲያጠናክርና በተግባር እንዲያሣይ፤  

ሠ፡ የሕወሓትን አመራር እኩይ ዓላማ ለማሣካት ሲባል በአገር መከላከያ የሰሜን ዕዝ ሠራዊት ላይ የተፈጸመ አሣፋሪ የክህደት 

ወንጀል ሕዝብን ያስቆጣና ያስቆጨ በመሆኑ፣ በየትኛውም የአገራችን ክፍል በሚኖሩ የትግራይ ተወላጅ ወገኖቻችን ላይ 

በማንነታቸው ብቻ በግብታዊንት ተጠያቂ ለማድረም ሆነ በጥላቻ መንፈስ ሊታዩና በእነሱም ሆነ በንብረታቸው ላይ ምንም 

ዓይነት ሕገ-ውጥ በደልና እንግልት እንዳይደርስባቸው፤  

ረ. በአገር ውስጥ በዚኽ ደረጃ የሚደረግ ወታደራዊ ፍልሚያ ክቡር በሆነው የሰው ሕይዎትና ንብረት ላይ ከሚያደርሰው 

እልቂትና ውድመት ባሻገር፣ አገርን አንድ አድርጎ ለማስቀጠል የሚኖረው ከፍተኛ ችግር በቀላል የማይታይና ምን ያኽል 

ፈታኝ እንደሆነ ስለሚታወቅ፣ መንግሥት አገራችንንና ሕዝባችንን ከዚኽ ፈታኝ ወቅት በአሰተዋይነትና በቁርጠኝነት 

እንዲወጣ፣ ኃላፊነት የሚሰማው ሁሉ የሚችለውንና የሚጠበቅበትን እንዲያደርግ፤  

ሰ. በዚኽ ፈታኝ ወቅት የፖለቲካ ድርጅቶች ከመቸውም ጊዜ የበለጠ አንድነታችንን አጠናክረን አስፈላጊውን ድጋፍ ማድረግ 

እንደሚጠበቅብን ግልጥ ነው። በአኳያው ከዚኽ አደጋ ባሻገር የአገርን አንድነትና የሕዝብን ሁለንተናዊ መብቶች በማስከበሩ 

ረገድ ያሉ ዐብይት ጉዳዮች ላይ ያለንና ልንሰጥ የሚገባን ትኩረትና ኃላፊነት ልንዘነጋ አይገባም። ዞሮ-ዞሮ የአገራችን አንድነትና 

የሕዝባችን ሰላምና መረጋገጥ የሚቻለው በየጊዜው ለሚነሱ ችግሮች አደጋ ከደረሰ በኋላ ሣይሆን ከዚኽ የቀውስ አዙሪት 

ለመውጣት ዘለቄታዊ መፍትኄ ማስገኘት ሲቻል ስለሆነ፣ ችግሮቻችንን በሃቅ፣ በድፍረትና በቀጥታ እውጥቶ መነጋገርና አገራዊ 

መግባባትን ማስገኘት ያስፈልጋል። ስለሆነም ከብልጽግና ፓርቲ ጨምሮ የፖለቲካ ድርጅቶች ቅድሚያ ሊሰጧቸውና ግልጥና 

የምር ውይይት፣ ክርክርና ምክክር ሊያድርጉባቸው ከሚግቡ ጉዳዮች መኻል አገራችንን ለዚኽ አደገኛ ቀውስ እንድትዳረግ 

ያደረጉ ምክንያቶችን በትክክል ማወቅና ወደፊት በማንኛውም የአገሪቱ ክፍል ተመሣሣይ የሕዝብን ሰላምና መረጋጋት 

የሚያሳጣና አገራዊ-አንድነትን የሚያናጋ አደጋ እንዳይኖር ከአሁን በፊት በተደጋጋሚ እንዳሳሰብነው ሁሉን-አቀፍ አገራዊ 

የምክክር ጉባዔ ሸንጎ እንዲቋቋም፤  

አበክረን እናሳስባለን፣ ለሚመለከታቸው ሁሉ ጥሪያችንን እናስተላልፋለን።  

የአገርን አንድነትና የሕዝብን ሰላም ማስከበር የመንግሥትና የሕዝብ ኃላፊነትና ግዴታዎች ናቸው 

የአገር መከላከያ ሠራዊት ላይ የሚሰነዘር ማንኛውም ጥቃት በአገርና በሕዝብ ላይ የተደረገ የክህደት ወንጀል ነው የአገር 

እንድነት ለድርድር አይቀርብም  

 

ጥቅምት ፳፭ ቀን ፳፻፲፫ ዓ/ም 
 

* ድርጅታችን የኢትዮጵያ ኅብረሕዝብ ብሔራዊ ንቅናቄ የደርግን ወደ ሥልጣን መምጣት ተከትሎ በአገራችን ከተፈጠሩ ቀደምት የፖለቲካ ድርጅቶች አንዱ 

ነው። ከተለያዩ አውራጃዎች ተወክለው የመጡ ፫ መቶ ፵ አገር-ወዳድ ኢትዮጵውያን በተገኙበትና ከኅዳር ፲ እስከ ፲፪ ቀን ፲፱፻፸፩ ዓ/ም ጎንደር፣ ታች-

አርማጭሆ፣ ፉጨና ማርያም በተደረገ ጉባዔ ከተመሠረተው የኢትዮጵያ ዴሞክሲያዊ አገር-ወዳዶች ድርጅት (ኢዴአድ) ጀምሮ ያልተቋረጠ እረጅም የትግል 

ታሪክ ያለው ድርጅት ነው።   

                                                  


