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አረመኔው ህውሀት ላይ መንግስት እየወሰደ ያለው እርምጃ በማድነቅ ከምክክር  ለአንድነት እና 

ለዴሞክራሲ ፓርቲ ባለ 10 ነጥብ የያዘ ጋዜጣዊ መግለጫ እንደሚከተለው ቀርቧል፡፡ 

 

      ለረጅም አመታት የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት የኢትዮጵያን የሰሜኑን ድንበር፣የትግራይን 
ሕዝብንና መንግስት ሲጠብቅ የነበረው ጀግናው የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ከሀዲና ወንበዴ 

በሆነው  ህውሃት ቡድን ጥቃት እንደተፈጸመበት በማያሻማ ሁኔታ ከመንግስት ባሻገር ወንበዴው 
የሕውሀት ቡድን ይፋ አድርጓል፡፡ መከላከያእንድንወጣ ሰራዊታችን ራሱን ከመከላከል አልፎ መላው 
ትግራይን መቆጣጠሩ ክብርና ምስጋና ይገባቸዋል፡፡ በመሆኑም ቀሪ ስራዎችን ከመንግስት እና ሕዝብ 

ጋር በመሆን  ምክክር ፓርቲ በሚከተሉት ጉዳች ላይ ጥሪውን ያቀርባል፡፡ 
ሲመጣ 

1.      ከትግራይ  ሕዝብ ጋር  ሲኖር የነበረው የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት አጨዳ  ሲኖር 

አጭዶ፣  ኮሮና መጣ ሲባል ከሕዝቡ ጋር ሆኖ ሲከላከል፤ አንበጣም  ተከላክሎ፣ የሙት ልጆችን 
አስተምሮ፣ አግብቶ፣ ወልዶ የልጅ ልጅ ባየበት ሀገሬ ነው ሕዝቤ ነው ብሎ በኖረበት የከሃዲውጥቃት 
ጁንታ ቡድን ባላሰበውና ባልጠበቀው ሁኔታ እና ባልተዛጋጀበት ወንድም ወንድሙን በሸፍጥ 

ፖለቲካ  ደርሶበታል፡፡ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት  ላይ የደረሰው ጥቃት እስከዛሬም  በዓለም ታሪክ 
ላይ ያልተመዘገበ ወይምወይም ያልተፈጸመ ድርጊት ነው ነው ብሎ ምክር ፓርቲ ያምናል ፡፡ ይህ 
ድርጊት ለእኛ ኢትጵያዊያን የወደፊት እንቅስቃሴያችን ላይ አለመተማመንን ይፈጥራል ብለን አናምንም፡

፡  የትግራይ ሕዝብ ሕውሀትን አይወክልም፡፡ 

 

      በመሆኑም መንግስት እና የኢትዮጵያ ሕዝብ የሕወሀት አባል የነበሩ አባሎችን ችግሩ እስኪፀዳ 
ድረስ በትኩረት እንዲመለከታቸው እንጠይቃለን፡፡ 

 

2.     በትግራይ፣በቤኒሻንጉል እና በሌሎች የሀገሪቱ ስፍራዎች በወንበዴው ሕውሀት ቡድን የተፈጸሙ 
እና በተላላኪው ኦነግ ሸኔ ቡድን የተፈፀሙ ግድያዎች፣የበርካታ ባለሀብቶች እና የዜጎች መኖሪያ ቤት 
ያቃጠሉ አስቸኳይ ማጣራት ተደርጎ ወንጀለኞች ለሕግ እንዲቀርቡ ምክክር ፓርቲ አበክሮ ይጠይቃል፡፡ 

 

3.     በምክክር ፓርቲ እምነት እና አቋም መሰረት ብሔርንና ሀይማኖትን መሰረት ያደረገ ጥቃት 
በሕውሀት ወንበዴ ቡድን እና ግብረዓበሮቹ ተፈጽሟል ብሎ ያምናል፡፡ በመሆኑም መንግስት ከፖለቲካ 
ገለልተኛ የሆኑ እውቅ እና በሕዝብ የተከበሩ እንዲሁም የሕግ ባለሙያዎችን ያካተተ ገለልተኛ ተቋም 
እንዲመሰርትና በገለልተኛ አካል ጉዳዩ እንዲጣራና ውጤቱ በተገደበ የጊዜ ገደብ አጣሪ ኮሚቴው 
ለሕዝብ ይፋ እንዲያደርግና ወንጀለኞቹ በአስቸኳይ ለሕግ እንዲቀርቡ ፓርቲያችን ምክክር ለመንግስት 
ጥሪውን ያቀርባል፡፡ 

 

4.     በመከላከያ ሰራዊታችን ክንድ የተደቆሰው የሕውሀት ወንበዴ ቡድን ምቱን መሸከም ሲያቅተው 
በተለይ ማይካድራና በሌሎች አካባቢውች ላይ በንጸሀን ዜጎች ላይአካል የወሰደው አሰቃቂ ግድያ 
የሕውሀት ወንበዴ ቡድንን በአለም አቀፍ ፍርድ ቤት የሚያስጠይቅ መሆኑ ታውቆ መረጃ እና ማስረጃ 

ተሰብስቦ ጉዳዩ ለሚመለከተው የፍትሕ  እንዲቀርብ ምክክር ፓርቲ መንግስትን ያሳስባል፡፡ጉዳዩንም 
የዓለም ሕዝብ እንዲያወግዘው ሊሰራ ይገባል ብሎ ምክክር ፓርቲ ያምናል፡፡ 

 

5.     ወንበዴው ሕውሀት ካሰማራቸው ልዩ ሃይል እና ሚሊሽያ ግማሹ ሲደመሰስ ግማሹ እጁን 

የትግራይ እራሳቸውን  አድነዋል  ፈርጥጠውም የጠፉ እንዳሉ ያገኘናቸው መረጃዎች ያመላክታሉ፡፡ 
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ከነትጥቁ የሸሸው ሀይል ለትግራይ ሕዝብና አሁን ለተቋቋመው የትግራይ ጊዚያዊ መንግስት ሌላ ራስ 
ምታት መሆኑ አይቀሬ ነው፡፡ በመሆኑም የትግራይ ሕዝብ ለራሱ ጸጥታ ሲል ከመከላከያ ሰራዊት ጋር 
በመሆን የማፅዳት ስራ እንዲሰራ ሰላም ወዳድ ለሆነው ለመላው የትግራይ ሕዝብ ፓርቲያችን ምክክር 
ጥሪውን ያቀርባል፡፡ 

 

6.     የህውሃት ወንበዴ ቡድን  ለጥፋት በመሰረተው ሚዲያ  ጦርነቱን እንደጀመሩና በመከላከያ 

ሰራዊት ላይ  እርምጃ እንደወሰዱ ከራሳቸው  ባለስልጣን  አንደበት  ሰጥተዋል፡፡ ይህ ደግሞ ለኢትዮጵያ 
መንግስትአጠቃላይ በቂ ማስረጃ በመሆኑ ዜጎች በታሪክ ያለጥርጣሬ በታሪክ የትምህርት ሰሌዳ ውስጥ 

ተካቶ ለመማማሪያነት ምስክርነትየሚጠቅም በመሆኑ ትምህርት ሚኒስቴር  በመከላከያ ሰራዊት ላይ 

የደረሰውን ጉዳት ማስረጃዎችን  በታሪክ ትምህርት ውስጥ እንዲካትት እንጠይቃለን፡፡ 
 
በድህነት አጠናክሮ 

 

7.     የሕዝብን ሀብትና ንብረት በከባድ መሳሪያ ያወደሙ፣ድልድዮችን ያፈረሱና 

ያስፈረሱ፣  ኢኮኖሚያዊ ሀብት የተገነባውንና የሕዝብ ሀብት የሆነውን መንገድ በትራክተር ያወደሙ 

ቡድኖች ማን እንደፈጸመና እንዳስፈጸመ ከሕዝብ የተሰወረ ባለመሆኑ  አስተዳደሩ ሕዝብን በማወያየት 
ርዝራዥ ወንጀለኞቹን ለሕግ እንዲያቀርብ ፓርቲያችን ምክክር ጥሪውን ያቀርባል፡፡  
 
ጊዚያዊአርቲስቶች 

 

8.     ሕዳር 2 ቀን 2013 ዓ.ም በኢትጵያ  የኢትዮጵያ ሕዝብ  ከመከላከያ ሰራዊት ጋር  ዘብ 
እቆማለሁ በሚል መሪ መፈክር መላው የኢትዮጵያ ሕዝብ ከመከላከያ ሰራዊት ጋር መሆኑን አሳውቋል፡፡
የሕዝብ ድጋፍና ሞራል ያለው መከላከያ ሰራዊት ከዘመናዊ ትጥቁ ጋር ውጤታማ መሆኑ አጠያያቂ 
አይደለም፡፡ በመሆኑም የሕውሀት ተላላኪና በወንጀል የተጨማለቀውን የኦነግ ሸኔ ወንበዴ ቡድን 

ላይ  የቅጣት እርምጃ እንዲወስድ መንግስትን እንጠይቃለን፡፡ 

 

9.     ከሃዲውና ጨፍጫፊው የሕውሃት ቡድን የሐይማኖት ሀገር በሆነችው ትግራይ 

ውስጥ  በቤተክርስቲያን (ደብር) ተመሳሳይውስጥ ከባድ መሳሪያ ማጥመድ፣ተኩስ መክፈትና በሕዝቡ 
ውስጥ በመሸሸግ የትግራይን ሕዝብ ጉዳት እንዲደርስበት በጭካኔ ከተማ ውስጥ ጦርነት እንዲካሔድ 

ማድረግ የሃይማኖት ጦርነት  እንዲነሳ  ማቀድ ወንበዴው ቡድን ምን ያህል በጭካኔ የተሞላና ለሰው 
የማይራራ ቡድን መሆኑንወጥ ሌላው ማሳያ ነው፡፡ በመሆኑም በመላው ኢትዮጵያ በሚጠረጠሩ 
መንግስታዊና መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች ፣ግለሰቦችን ሰብዓዊ መብታቸውን ባልነካ መልኩ 

ሕገ  መሳሪያ የማስፈታት ዘመቻ ሊደረግ ይገባል ብያልምክክር ፓርቲ ያምናል፡፡መንግስት 

እንዲተገብረው ፓርቲያችን ምክክር ጥሪውን ያቀርባል፡፡ የኢትዮጵያ ሕዝብ  ለተግባራዊነቱ እንዲተባበር 
እንተይቃለን፡፡ 

 

10.   ከጦርነቱ በኋላ በወንበዴው ሕውሀት የተወሰዱ የአማራ ክልል ይዞታ አሁን በጦርነቱ ነጻ ቀጠና 
መሆኑ ይታወቃል ፡፡ ይህን ቦታ በይገባኛል ምክንያት በአማራ እና በትግራይ መንግስታት መካከል 
ግጭት እንዳይነሳ ወይም አካባቢው እንደቀድሞው የግጭት ቀጠና እንዳይሆን የፌዴራል መንግስት 
ጉዳዩን በጥንቃቄ በመያዝ በአስቸኳይ የድንበር ኮሚሽን ጉዳዩን ተመልክቶ ውሳኔ እንዲሰጥበት ምክክር 
ፓርቲ ጥሪውን ያቀርባል፡፡ 
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የዘር ፖለቲካ በሕግ እንዲታገድ እንታገላለን !!! 

 

ምክክር ለአንድነትና ለዴሞክራሲ ፓርቲ ዋና ጽ/ቤት 

 

ሕዳር  21 ቀን 2013 ዓ.ም 

 
አዲስ አበባ 

 


