ከኢትዮጵያ ሕዝብ አርበኞች ግንባር የተሰጠ መግለጫ
ቀን ጥቅምት 27/2009

አሁንም በስማችን የሚደረገው ውህደትም ሆነ ስምምነት አይመለከተንም!!
ቀደም ሲል በነሓሴ 3/2008 ዓ.ም እንዲሁም መስከረም 14/2009 ዓ.ም ተከታታይ መግለጫዎች
ማውጣታችን ይታወቃል።
ይሁን እንጂ የኢትዮጵያ ሕዝብ አርበኞች ግንባር ላይ ግንቦት 7 የተባሉት የንግድ ባለሟሎች እንደ
ሙጫ ተጣብቀው በስሙ መነገድንና ለግል ኪሳቸውና ወርሃዊ ደሞዝ ‘’የድረሱልን ትግል ላይ ነን’’
አይታክት ውሸታቸው የተፈጸመውን ገድል ሁሉ እኛ አለንበት ሲሉና ለትግሉ ጋሪጣ ሆነው ይገኛሉ።
ትልቁን የህዝብ ጠላት የመራሹ ወያኔ ኢሃዴግን ዘረኛ ድርጅት ለመጣል በሚደረገው ሕዝባዊ ንቅናቄና
ትግል ፣ያልነበሩበትን አለንበት እኛ ነን፣ በማለት የሚታወቁትን የግንቦት ሰባት ከፍተኛ አመራሮችና
ጥቂት አባላት በኢትዮጵያ ሕዝብ አርበኞች ግንባር ድርጅት ላይ በግድ እንደቋንጣ ተጣብቀው
ይመለከተናል በማለት በሊሉበትና ባልተገኙበት ሲደስኩሩ እንሰማለን።
በሌላ በኩል አርበኛውን ሲሳደቡና ‘’አይመጥኑንም ፣ተራ ሽፍቶችና ያልተማሩ ማሃይሞች ናቸው፣
ፊደል አጣጣል እንኳን አያውቁም `` እያሉ በየፓልቶክ ክፍሉ እየገቡ በደሞዝተኛ ወኪሎቻቸው
አማካኝነት ሲወሰልቱ ይደመጣሉ።
ከዛም በላይ በዋሽንግቶን ዲሲ በተጠራው ስብሰባ ``ከወያኔ ኢሃዴግ ጋራ አብረን እንሰራለን`` በማለት
ሕዝብን እየገደለ ስልጣኑን ለማራዘም ከሚታገል የወያኔ ባለስልጣናት ጋር ውስጣዊ ስምምነት
ካላቸው በኦሮሞ ሕዝብ ስም ከሚንቀሳቀሱ ጥቂት ግለሰቦች ጋር በስማችን የተደረገው ውይይትም
ሆነ ውህደት የኢትዮጵያ ሕዝብ አርበኞች ግንባር ፍጹም የማያውቀውና የሃሰት ፕሮፖጋንዳ መሆኑን
ለመላው የኢትዮጵያ ሕዝብና በውጪ የሚገኘው ነጻነት ናፋቂ ዜጋ አይኑን ከፍቶ እንዲመረምርና
እውነቱን እንዲያይ እንጠይቃለን።
የኢትዮጵያ ሕዝብ አርበኞች ግንባር ዓላማ ግልጽና አንድ ነው ! ከዘረኛውና ሃገር አፍራሽ ፣ዜጎችን
ያለምንም ርሕራሄ እየገደለ ካለ አንባገነን ድርድርም ሆነ ስምምነት የለም !!
ትግላችን ይህን የሃገርና ሕዝብ ገዳይ ሽብርተኛ መንግስት በማስወገድና በነጻነት ሁሉንም የሃገራችንን
ህዝብ ያማከለ ሕዝባዊ መንግስት ማቋቋም ነው።

የተከበሩ ሻለቃ ዳዊት ወልደጊዮርጊስ እና ዶክተር ጌታቸው በጋሻው በዲያስፖራው ወስጥ
በተንሰራፋውና በተሰለፈው የግንቦት 7 ስብስብ መታለላችሁን ተረድታችሁ እውነታውን
እንድትመረምሩና ሃቁን እንድታውቁት እናስገነዝባለን።
በማከልም በድጋሜም ቢሆን በኢትዮጵያ ሕዝብ አርበኞች ግንባር ስም የግንቦት ሰባት አመራሮችና
አባላት የሚያደርጉትን እንክክ ያለ ውሸት ሃገርንና ወገንን ካለበት ችግርና ስቃይ ነጻ የሚያወጣ ሳይሆን
ትግሉን ወደኋላ የሚጎትት መሆኑን አውቃችሁ ከድርጊታችሁ እንድትቆጠቡ እናስጠነቅቃለን።
በመጨረሻም በስማችን የተሰበሰበው ገንዘብና ቁስ ለበርካታ የግንቦት ሰባት መሪዎችና አመራሮች
ደሞዝ እየተከፈለ ያላግቦ ወጪም እየተደረገ መሆኑን ከመሃላችሁ በሚደርሰን መረጃ ጠንቅቀን
እናውቃለን ።
ስለሆነም ይህ ዓይነቱ ድርጊት የወያኔ ኢሃዴግ ከሚሰራው ሸፍጥ የተለየ አይደለም ><ከተጠያቂነትም
አያስጥላችሁምና በአስቸኳይ እንድታስቡበትና ገንዘቡን ለሚታገለው ክፍል አልያም ለባለ ገንዘቡ
ተመላሽ እንዲሆን አበክረን እናሳስባለን።

አንድነት ሃይል ነው

የኢትዮጵያ ሕዝብ አርበኞች ግንባር

