
 
                                                                                                                                                                                                                                                             1 

                                                                            2 

ከኢትዮጵያ ሕዝብ ብሔራዊ ፓርቲ ለጦር ሃይሎች የቀረበ ጥሪ  3 

 4 

ዘረኛው የወያኔ/ኢሕአዴግ ቡድን ላለፉት 25አመት ሀገር በመከፋፈልና ሕዝብን በመግደል የፈፀመው እልእቂት አነሰ ብሎ አሁን 5 
ከሰሜን ሸዋ እስከ ጎንደር ክፍለ ሃገር ባለው ወገናችን ላይ የፈፀመው የዘር ማጥፋት አላማውን እያፋጠነ ነው። ለዚህም እውን 6 
ማስረጃው በየጊዜው ከሚያወጣው መግለጯወችና አዋጆች መገንዘብ ይቻላል። ይህ አልሞት ባይ ድርጊት የመጨረሻ 7 
ውእሳኔአቸው በመሆኑ ለአጋዚ ወታደሮቻቸው ለሰው ልጆች ሕሊና የሚቀፍና የሚሰቀጥጥ ትእዛዝ በተግባር እንዲፈፀም 8 
አስተላልፏል። ከዚህ አዋጅ በመነሳት ባለፉት ጥቂት ሳምንታት በሰሜን ክፍለ ሃገራትና በአዲስ አበባ ውስጥ አሮጊት ሽማግሌ 9 
ወጣትና ሕፃናት በተገኙበት አካባቢ እሳት በማጋየትና በእስር ቤት የሚገኙ ወገኖቻችንን እንዲሁም የከተማ ነዋሪዎችን የጥይት 10 
መለማመጃ አድርገዋቸዋል። 11 

ዉድ የኢትዮጵያ መለዮ ለባሾች ሆይ! ከሕዝባችን ጎን ለመሰለፍ ከዚህ የተሻለ ጊዜ አይኖርም እናንተም የሕዝብ ልጆች 12 

እንደመሆናችሁ ሁሉ መስዋትነት ከሚከፍለው ወገናችሁ ጎን ተሰልፋችሁ አፈሙዙን በወያኔ ላይ እንድታዞሩ አገራችን ኢትዮጵያ 13 
ጥሪዋን ታቀርባለች። የጦር ሃይሎች ማለት የሃገርን ዳር ድንበር ጠባቂ፤የሕዝብን ሰላምና ደህንነት አስከባሪ እንጂ ለአንድ ዘረኛ 14 
ጎጠኛ ቡድን ተቀጣሪና ነብሰ ገዳይ መሆን የለበትም፡እናንተም የዚህ አፀያፊ ቡድን አካል አይደላችሁም። ሃገራዊ ማህላ 15 
የፈፀማችሁትም ለሃገር፤ ለሕዝብና ለባንዴራችሁ ስትሉ ነው። የወያኔ ቡድን የኢትዮጵያን ሠራዊት ከወላጆቹ፤ ከወንድሞቹ፤ 16 
ከእህቶቹና ዘመድ አዝማዱ ጋር አፋጅቶ የሥልጣን ዘመኑን ለማራዘም እየተንፈራገጠ ነው። 17 
የጠቅላይ ምኒስትር ሐይለማሪያም አዋጅ የሕዝብ ሃላፊነት የጎደለውና ትዕቢት የተሞላበት ከይማኖት ተከታይ ግለሰብ አንደበት 18 
የማይጠበቅ ጋጠወጥ አነጋገርና ሕዝብን ከሕዝብ ለማፋጀት ሆን ተብሎ የታቀደ ሴራ ነው። 19 
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ለጦር ሃይሎች በሙሉ! ውድ የሐገራችሁ ሕዝብ የዚህ ዘረኛ ወያኔ ሴራ ሠለባ እንዳይሆን እጅ ለእጅ ተያይዛችሁ ከህዝባችሁ ጎን 21 

በመቆም ይህን ደም የጠማዉን ዘረኛ ፀረ ኢትዮጵያ ቡድን በአስቸዃይ ማስወገድ ይኖርባችኋል።  22 

ኢትዮጵያዊ ወገኖቻችን ሆይ! በዘር፤ በፆታና በሃይማኖት ሳትከፋፈሉ እንደ ጀግኖች አያቶቻችሁና አባቶቻችሁ ታሪክ መስራት 23 

ከጀመራችእሁ ወራቶች ብታስቆጥሩም አሁን በያላችሁበት በመሰባሰብና በመደራጀት የተቀረውን ምዕራፍ ለመዝጋት በጥናትና 24 
በጥራት ብሎም ጥንቃቄ በተሞላበት መስራት ያስፈልገዋል።         25 
የጦር ሃይሎችም እንዲሁ የሕዝባችን ትብብር አይታችሁ በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ ከህዝባችን ጎን እንደምትሰለፉ አንጠራጠርም። 26 
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2009 ድል የመጎናፀፊያ አመት ነው።                    29 
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