ህብር፡ ኢትዮ ህብረ ብሄራዊ ፌደራሊስቶች የድጋፍ ሃይል
Hibir Ethiopian Multinational Federalists Support Force
የኢትዮጵያ ወቅታዊ ሁኔታን አስመልክቶ የወጣ የኣቋም መግለጫ
ከሰላማዊና ዲሞክራሲያዊ የፖለቲካ መፍትሄ ውጭ ሃይል መፍትሄ አይሆንም ！
የብሄር ብሄረሰቦች አገር የሆነችውን ኢትዮጵያ ህዝቦቿ የራሳቸውን እድል በራስ የመወስን መብት የሚያረጋግጥላቸውን ህገመንግስት በመሻር፥ ህገ ወጡ የአብይ አህመድ ቡድን የህዝቦች የትግል ውጤት የሆነውን የህብረ-ብሄራዊ ፌዴራላዊ ስርአተ
መንግስት በመናድ በመላ ሃገሪቱ የርስ በርስ ጦርነት እንዲቀጣጠል ኣድርጓል። አንድን ብሄር ከሌላዉ አንዱን ክልል ከሌላኛው
በማጋጨት በጦርነትም ጭምር እንዲፈላለጉ በመቀስቀስና በማነሳሳት እጅግ ብዙ ደም እንዲፈስ አድርጓል። በተለይም በኦሮሞ
በቅማንት፥ ቤንሻንጉል ጉሙዝ፥ ወላይታ፥ ሲዳማ፥ አፋር እና ሌሎች ብሄሰሰቦች ላይ የዘር ማጥፋት ሊባል የሚችሉ ጅምላ
ግድያዎች አካሂዷል። የአማራ ክልል በመንግስት የሚደገፉ ታጣቂዎች ባደርሱት ጥቃት ህፃናት ያለ እናት፥ ሽማግሌዎችን ያለ
ጧሪ፡ ካንድ የቅማንት ቤተሰብ ብቻ ኣምስት ወጣቶችን ሲገደሉ ሃምሳ ስምንት ህጻናትና ሴቶች በጅምላ ገድለው በአንድ ጎድጓድ
ሲቀብሩ በቤንሻንጉል ክልል ደግሞ ከስድስት መቶ በላይ ህጻናትና ሴቶች ሲገድሉ ወንጀለኞች እንዳይጠየቁ በማድረግ
ተባባሪነቱን አስመስክሯል። ኢትዮጵያውያን በህይወት ዘመናቸው እንዲህ አይነት መጠነ ሰፊ የሆነ፣ ደም መፋሰስና የጀምላ
ግድያ አይተው አያውቁም።
በኦሮሞ ህዝብና የፖለቲካ መሪዎቹ ላይ ጦርነትና እስራት ላለፉት ሁለት ኣመታት ባለማቋረጥ ኣራምዷል። መብራትና እና
የኢንተርኔት ኣገልግሎት በመዝጋት በጨለማ ያለ መገናኛ መስመር በአውሮፕላን ጭምር ህዝብን በግፍ ጨፍጭፏል። ከውጭ
ሃይሎች በመመሳጠር የሴራ ግድያ በእንጅነር ስመኘው በቀለ፣ በጄነራል ሰዓረ መኮነን ያገር መከላከያ ኢታማዦር ሹም እና
ጀነራል ገዛኢ አበራ፥ በአማራ ክልል ርእሰ መስተዳደር ዶ/ር ኣምባቸው መኮነንን እና የስራ ባልደረቦቹ ቀጥሎም በሰኔ 2020
በአርቲስት ሃጫሉ ሁንዴሳ ተፈጽሟል። የመንግስትን ስልጣን ለሴራ ፖለቲካ በመጠቀም በተለያዩ የኦሮሞ የፖለቲካ መሪዎችና
ድርጅቶች ግድያና እስራት እንዲሁም ንብረት ላይ ከፍተኛ ጉዳት ኣድርሷል።
እየፈፀማቸው ያለውን ወንጀሎችና የሃገር ክህደት ህወሓት እና ኦነግ ያሰለጠኑዋቸው ሰርገገቦች የፈፀሙት ድርጊት ነው እያለ
ኢትዮጵያውያንን ለማታለልና ለመከፋፈል ብዙ የሕዝብ ገንዘብ አባክኗል። በነፃ መስራት ጀምረው የነበሩ የመገናኛ ብዙሃን
እንዲዘጉ ወይም በመንግስት ቁጥጥር ስር እንዲያዙ አድርጓል። ይህ የጥፋት ተልእኮ ይዞ ሲማልል የቆየው ህገወጥ ቡድን
ትግራይን ለመቆጣጠር እና ህወሓትን ለማጥፋት ከውጭ ሃይል ጋር በመመሳጠር ላለፉት ሁለት ተኩል ተከታታይ አመታት
ሲሰራ ቆይቷል። የአማራንና ትግራይን ህዝቦች እርስ በእርስ ጦርነት አስገብቷል። በቀጥታም ይሁን በተዘዋዋሪ መንገዶች
እንዲዘጉ የህዝብ ለህዝብ ግንኙነት እንዲቋረጥ ኣድርጓል። ይህ ህገ ወጥ ቡድን የትግራይ ህዝብ ህገመንግስቱን ተከትሎ የራሱን
እድል በራሱ ለመወሰን የሚያበቃው የክልል ምርጫ በማድረጉ ምክንያት የበጀት እገዳ አድርጎዋል። የፌደራል መንግስት ከክልሉ
መንግስት ያለውን ሌሎች ግንኙነቶችን አቆርጧል። በቅርቡም በትግራይ ክልል ህዝቦች ተመርጦ ሥልጣን የያዘውን የክልል
መንግስት አፍርሻለሁ ብሏል። የኦሮሞ ብሔርተኛ መሪዎችና ሃጫሉ ሁንዴሳን የአማራን ክልል ለመቆጣጠር ዶ/ር አምባቸው
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መኮነንን መከላከያን ለመቆጣጠር ጀነራል ሰዓረን በሴራ በመግደል እንዳደረገ ሁሉ የክልሉ አመራር አባላትን በማጥፋት
ትግራይን ለመቆጣጠር በተመሳሳይ የሴራ ግድያ ቡድን አሰማርቷል። በመሆኑም ህዳር 3 ቀን 2020 ዓ፡ም ልዩ ሃይልና መደበኛ
የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት በማዘዝ በትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስትና ህዝብ ላይ ግልጽ የእርስ በእርስ ጦርነት አውጇል።
የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ኮማንድ ፖስት በመመደብ ክልሎችን አፈራርሷል። የህዳሴ ግድብን ከውጭ ሃይሎች ጋር
በመመሳጠር አሳልፎ ሰጥቷል። በዚህም ኢትዮጵያ ከአፍሪካ አጋሮቿ፣ ከኢጋድ፥ የአፍሪካ ህብረትና በተለይ ከስትራተጂካዊ
ወዳጅዋ ከሱዳን ጋር ካባድ የመነጣጠል ስራ ፈፅሟል።

የአቋም መግለጫ
ህብር የኢትዮጵያ ህብረብሄራዊ ፌደራሊዝም ድጋፍ ሰጪ ሃይሎች በኣገራችን ኢትዮጵያ የተከፈተው የእርስ-በርስ ጦርነትና
ይህንን ጦርነት ተከትሎ ሊከሰት የሚችለውን የመበታተን አደጋ ለመታደግ የኢትዮጵያ ህዝብና የዓለም ማህበረሰብ ከጎናችን
እንዲቆም የሚከተለውን የአቋም መግለጫ አውጥቷል።
1. ጦርነትን እናወግዛለን። የስልጣን ጥማቱን ለማርካት ብቻ ሃይልን እንደአማራጭ መጠቀምን አጥብቀን

እንቃወማለን። ኃይልን እንደ ብቸኛ የፖለቲካ አማራጭ እየተጠቀመ ያለው ህገ ወጡ የአብይ አህመድ ቡድን
የጀመረውን ጦርነት በአስቸኻይ እንዲያቆም እናሳስባለን።
2. የብረት ፖለቲካን እናውግዛለን። በትግራይ ህዝብና መንግስት ላይ የተሰነዘረውን ጦርነት እናወግዛልን። የትግራይ

ህዝብና መንግስት ለመብቱና ለህልውናው በሚያደርገው ትግል ሁሉም ብሔር ብሔረሰቦች ከጎኑ እንቆማለን።
በኦሮሚያ፣ በሲዳማ፣ በቅማንት በወላይታ፣በቤንሻንጉል፣ ዓፋር ሶማልያና በሌሎችም አከባቢዎች እየተደረጉ ያሉትን
ጥቃቶች እናውግዛለን።
3. የውጭ ጣልቃ ገብነትን አጥብቀን እንቃወማለን። በሃገራችን ፖለቲካዊ ጉዳይ ጣልቃ የገቡ የውጭ ሃይሎች በተለይም

ኢሳያስ ኣፈወርቂና ያሰማራቸው የፀጥታ ኃይሎች ከአገራች ኢትዮጵያ በአስቸኳይ ለቀው እንዲወጡ እናሳስባለን።
4. የኢትዮጵያ ህገ-መንግስትና የህብረ ብሄራዊ ፌደራል ስርዓት የኢትዮጵያ ብሄር ብሄረሰቦችን አንድ የሚያደርግ ብቸኛ

ምሰሶና የሰላም መሰረት እንጂ የግጭት ምክንያት አይደለም። እነዚህን የአንድነት፣ የሰላምና ወንድማማችነት ዕሴቶች
ለመከላከል በሚደረገው የሞት ሽረት ትግል አብረን እንታገላለን ።
5. ኢትዮጵያን ያጋጠማት መሰራታዊ ችግር ብሔር ብሄረሰቦችን አፍኖ፣ ጨፍልቆና አንበርክኮ በአሃዳዊ ስርዓት ውስጥ

የሚገዛ የግለሰባዊ አምባገነን አገዛዝን ለመመስረት እየተደረገ ያለውን ጥረት እንቃወማለን።
6. በሀገሪቷ ሰላም እንዲኖርና ህዝቦች በነፃነት እንዲኖሩ አምባገነንዊው የብረት ፖለቲካን አስቀምጦ ወደ ሰላማዊ

ፖለቲካና ዲሞክራሲያዊ ሽግግር ጎዳና እንዲመለስ እናሳስባለን።
7. በፖለቲካ ፓርቲ አባልነታቸው፣በፖለቲካ አመለካከታቸውና በብሄረሰብ ማንነታቸው ምክንያት የታሰሩ በሙሉ

ያለምንም ቅድመ ሁኔታ እንዲፈቱ ለደረሰባቸው በደልም መንግስት ካሳ እንዲከፍላቸው።
8. የአለም አቀፍ ሰላም ፈላጊ ድርጅቶችና መንግስታት፥ የአፍሪካ ህብረት፥ የአውሮፓ ህብረት፥ እና ሌሎች በኢትዮጵያ

ቀና ኣመለካከት ያላቸው መንግስታት የተጀመረው ጦርነት ተቀልብሶ በሰላማዊ ንግግር እንዲፈታ ተፅእኖ
እንዲያደርጉና ለሰላም በሚደረግ ጥረት ከጎናችን እንዲሰለፉ ጥሪ እናደርጋለን።
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9. በተለያዩ የሀገሪቷ ክፍሎች የተቋቋሙት ኮማንድ ፖስቶች ተነስተው የህዝብ ተቀባይነት ባላቸው የአስተዳደር አካላት

እንዲተኩ። የሀገር መከላከያም የግለሰብ ተላላኪ ከመሆን ተላቆ ወደ ቋሚ ህገመንግስታዊ ተልዕኮው እንዲመለስ ጥሪ
እናቀርባለን።
10. ለሀገሪቱ መጠነ ሰፊ ችግሮች መፍትሄ ለማፈላለግ ባለድርሻ ናቸው የሚባሉ የፖለቲካ ኃይሎችን የማህረሰቡ ተወካዮች

የሚስተፉበት ሃገራዊ ጉባኤ ተጠርቶ ለተከሰቱት ተደራርቢ ቀዉሶች መፍትሄ እንዲያፈላልግ ጥሪ እናቀርባለን።

ህዳር 13/2020

ህብር፡ ኢትዮ ህብረ ብሄራዊ ፌደራሊስቶች የድጋፍ ሃይል
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