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 ይፋ  መግ ለጫ፡  
ለመጀመሪያ ጊዜ  የጠቅላላው  የቀድሞ  የኢትዮጵያ  የጦር  ሃይሎች  ማሕበር  ተቋቋመ። 
 

ይድረስ  ለመላው  የኢትዮጵያ  ሕዝብና  የቀድሞ  የኢትዮጵያ  የጦር  ሃይሎች  የፖሊስ ሠራዊት አባሎች  በሙሉ ። 
 
እንደሚታወቀው  የቀድሞው የኢትዮጵያ የጦር  ሃይሎችን  በአንድነት  የሚወክልና  ተቀናጅቶ  የተመሰረተ  ማሕበር  እስከ ዛሬ ሳይኖረን 
ነገር  ግን  በየፊናችን  ባገለገልንባቸው የጦር  ሃይሎች  ስም  የመረዳጃ  ማሕበር  በማቋቋ ም  ለምሳሌ  ለመጥቀስ ፡ የምድር ጦር ፤ የአየር  
ሃይልና  የባሕር  ሃይል  ወዘተ  ማሕበር  በሚል ስያሜ ቆይተናል ። በመሆኑም  ጠቅላላ  አንድ  የቀድሞው  የኢትጵያ  የጦር  ሃይሎች  
ማሕበር  እንዳልነበረ  ግልጽ ነው። 
 

ስለሆነም  እኛ  የቀድሞው  የኢትዮጵያ  የጦር  ሃይሎችና የፖሊስ ሠራዊት  አባላት  ለረጂም  ጊዜ  ስናስበውና  ስንመክርበት  
ከቆየን  በኃላ  በተለይም  ላለፈው  ሁለት  ዓመት  በበለጠ  በአንድነት ጥላ  ስር  መቋቋማችን  አስፈላጊነቱ  ግልጽ   እየሆነ  በመምጣቱ 
በራሳችን  አነሳሽነትና  አማካኝነት  እራሱን  የቻለ ከማንኛቸውም  በኢትዮጵያና በሕዝብዋ  ስም ከሚንቀሳቀሱ  ድር ጅቶች  ጋር  ጥገኝነት  
ሳይኖረን  እራሳችንን  ችለን  ,,,,« ዓለም አቀፍ የቀድሞው የኢትዮጵያ  የጦር ሃይሎች ማሕበር »,,,,በሚል  ስም ስያሜ  ለመጀመሪያ  ጊዜ  
በኢትዮጵያን  የቀድሞው  የጦር  ሃይሎች  ማለትም ሁሉንም የምድር ጦር ኪነታዊ ክፍሎችን ጨምሮ  የሚሊሺያ ሠራዊትን ፣ የአባት 
ጦርን ፣  የብሔራዊ ወታደርን እንዲሁም የፖሊስ ሠራዊትን  ይዞ የአየር ኃልንና  የባህር ኃይልን  በማቀፍ  በእኛው  በስራዊቱ  አባላት  
ብቻ የሚመራ ፡ የአሜሪካን  ሕግ  በሚፈቅደው  መሰረት  ተመዝግቦ እውቅናውን ያገኘ  ማሕበር  ማቋቋማችንን ከአብራኩ ለወጣንና 
ብዙ  መስዋእትነት  ለከፈልንለት የመላው የኢትዮጵያ ሕዝብ  እንገልጻለን ። 
 
አላማችንን  ባጭሩ  ለማስጨበጥ  ያህል ፡  
 
1ኛ, ያልተፃፈና ያልተነገረ ታሪካችንን በእኛ  በታሪኩ ባለቤት በአንድ ላይ ሁሉንም የሙያ ክፍል  አካቶ  እንዲፃፍና እንዲነገርና       
ለአሁኑም ይሁን ለመጪዉ ትዉልድ የዚህን ሠራዊት ገድልና ታሪክ ለማሳወቅ፣ 
 
2ኛ, ያለስራችን ስራ ፣ያለስማችን ስም ተሰጥቶን እኛ የደርግ ሠራዊትና ጨፍጫፊ ሆነን ከደርግ ጋር አብረን እንደከሰምን ተደርጎ 
የሚወራዉን የተሳሳተ አመለካከት ለኢትዮጵያ ህዝብ ግንዛቤ ለማስጨበጥ፣ 
 
3ኛ, ደርግ ከጦሩ የተዉጣጣ የመለዮ ለባሾች ስብስብ እንጂ ሠራዊቱን ያልመሰረተ , ይልቁንም ሠራዊቱ ከመቶ ዓመታት በላይ ያስቆጠረና 
ረጂም እድሜ ያለዉ መሆኑን ለኢትዮጵያ ህዝብ ግንዛቤ ለማስጨበጥ፣ 
 
4ኛ, ለሀገር ዳር ድንበር, የአየር ክልልና የባህር በር መስከበር ሠራዊቱ የከፈለዉ መስዋዕትነት  ለእናት ለሃገር ኢትዮጵያ እንጂ ለአንድ 
መንግስት ብቻ ያደረገዉ ባለመሆኑ ሊያስከበር ሲገባዉ  በዓለም  ላይ በማንኛዉም ሀገር ታሪክ  ዉስጥ ባልታየበት ሁኔታ ሰራዊቱንና 
ቤተሰቡን ያለምንም የጡረታ መብትና  ደመወዝ በመበተኑ ፤እነኚህ የስራዊቱ አባላትና ቤተሰቦች ለደረሰባቸዉ ጉዳት መንግስት ካሳ  
እንደከፍልና  የጡረታ መብታቸዉ  እንዲያከብር ፣አቅምና ችሎታ የፈቀደላቸዉን እንደገና ወደ ሠራዊቱ ገብተዉ የማዕረግ እድገታቸዉ 
ተጠብቆ  እንዲያገለግሉና እንደማንኛዉም ሀገር ለዚህ ሠራዊት የመታሰቢያ ቀን እንዲኖር ለማስደረግ፤ 
 
5ኛ, በ17ቱ ዓመታት ዉግያ ከመቁሰል ተርፈዉ በጀግኖች አምባ ይኖሩ በነበሩ ጀግኖቻችንን ከጀግኖች አምባ ያለምንም ርህራሄ አዉጥቶ 
በማባረር ለሞትና ለአደጋ ከማጋለጥም በላይ በህይወት የተረፉት በልመና በየጎዳናዉ አሁንም ስላሉ ፣ በእነዚህ ጀግኖች  ላይ የተፈጸመዉን 
ኢሰባዊ የሆነ ድርጊት ለኢትዮጵያ ህዝብና ለዓለም ህብረተሰብ ማጋልጥ፤ 
 
6ኛ, በተለያየ  ሁኔታ ከጄነራል እስከ ወታደር ያሉ የቀድሞ ሠራዊት አባላት በተለያዩ የአፍሪካና መካከለኛ ምስራቅ  አግሮች በስደት 
ካምፕና  እስር ቤት የሚሰቃዩ ስላሉ ፣እነኚህ አባሎቻችን ቢቻል ወደሌላ ሦስተኛ ሀገር እንዲሄዱ አልያም መብታቸዉ ተከብሮ ወደ ሀገር 
በሰላም እንዲመለሱ በአስፈላጊዉ ሁሉ መርዳት፤ 
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7ኛ, በተለይ በአሁኑ ሰዓት በኤርትራ በረሃ ዉስጥ ከምድር በታች ሲኦል በሆነ ሁኔታ የኤርትራ መንግስት የቀድሞ ጦር ኃይል አባላትን 
በማሰቃየት ላይ ስለሚገኝ ፣ እነኚህ   አባሎቻችን ያለምንም ቅድመሁኔታ እንዲለቀቁ መጠየቅና ለዓለም መንግስታት ማሳወቅ፣ 
 
 8ኛ, ኢትዮጵያንና ሕዝብዋን  ዳርድን በርዋን ብሎም ማንኛውንም ብሔራዊ  የኢትዮጵያ ሕዝብ  ጥቅም  ማስከበርን አስመልክቶ ፡ 
ከዚህ በፊት በታሪክ እንደታየዉ አባት ጦር ከመደበኛዉ ሠራዊት ጎን ሆኖ ግጋጃቸዉን እንደተወጡት ሁሉ አሁንም አገራችን  ኢትዮጵያ 
የእኛ  የልጅዎችዋ  እርዳታ አስፈላጊ ሆኖ  ከተገኘ  የዜግነት ግዴታችንን  ለማበርከትና ቅድመ  ዝግጅት  ለማድረግ  ፤ ሲሆን ይህንን 
ዓላማችንን ከግብ ለማድረስ የሁሉም አባሎቻችንንና ቤተሰቦቻችንን  ያልተቆጠበ ጥረት እንጠይቃለን። 
 
  በመጨረሻም  ማሳሰብ የምንወደው ይሄንን  ማሕበር  ስናቋቋም  እንዲያው በቀላሉ  ሳይሆን   ያልጠበቅናቸውና  ያላሰብናቸው 
የተለያዩ እንቅፋቶች  አጋጥመውና ል ። ይህንን  ትልቅ የተቀደሰ  ዓላማ  ይዘን ስንነሳ  ውጥናችንን ፡  የአንድነት ጥሪያችንን ፡ በማጣመም 
በተለመደው  ዘዴ   የኛንም ጥረ ት  ጠል ፈው  ለመውሰ ድና ከታሰበበት  ትልቅ ቁምነገር መንገድ  አስወጥተው  ለግል ጥቅማቸው 
የሠራዊቱን  ስም መጠቀሚያ  ለማድረግና   እንደለመዱት  ከሕዝብ  ለሚሰበሰቡት ገንዘብ  መሰብሰቢያ  አዲስ  ምዕራፍ ለማድረግ 
ያልሄዱበት የመከፋፈያ መንገድ  አልነበረም። ይሄም  ሳያንስ   እነሱና  መሰል ድርጅታቸው በሕብረት  እንዳ ቋቋሙን  ለማስመስል 
ጭምር  አብረውን  እንዳሉ በማስመሰል  በመሃላችን ጣልቃ  ገብተው ያስቸገሩን ግለሰቦችና ድር ጅት ነበር።  እነዚህ  በድርጅቱ የገንዘብ  
ጉርሻ ወይም   በደመወዝ የሚሰሩ ግለሰቦች  ከመሃላችን  ተባባሪ  ሆነው  እንዳገኘናቸው  ለምንወደው  ለምናከበረው የኢትዮጵያ ሕዝብና 
ለመላው  የቀድሞው የኢትዮጵያ ሰራዊት  አባላት  ልናካፍላችሁ እንወዳለን ። ሆኖም  ግን ጥረታቸውን ደርሰንበት   በሃቀኞች  
ወንድሞቻችን ትብበር በመጨረሻ ማህበራችንን  ልናቋቁም  ችለናል ።  
 
 
 
 
                                                         ኢትዮጵያ በአንድነትዋ በሃቀኞች ልጆ ችዋ  ተከብራ ለዘለዓለም ትኖራለች!!!! 
 
 
 
ከማሕበራችን ጋር ግንኙነት ለማድረግ ወይም አስተያየት ካላችሁ ከላይ በዚህ ገጽ ባስቀመጥናቸው  መገናኛዎች  ማለትም በኢሜል ፡  
በፓስታ  ሳጥን ቁጥራችን ና በስልክ ጭምር ልታገኙን  ትችላላችሁ። በሕጋዊነት በአሜሪካን  አገር የተመዘገብንበት  መለያ ቁጥራችን ከዚህ 
ቀጥሎ ያለው Filing Number #801992051 ።z  
    
 
 
                                                                                        ከአክብሮት ጋር  
                                                                                        ሻምበል  አሸብር ገብሬ  የቦርዱ  ሊቀመንበር 
                                                                                        ዋሽንግተን ዲሲ። 
  
 
 
 
 
 
 
  


