ለ ጠ/ሚ አቢይ የ ተጠራ ውን የቅዳ ሜውን ሠልፍ
በነ ዚህ መፈክሮች ብናደምቀ ው ምን ይለናል?
(ሐይሉ አባይ ተገ ኝ)
June 19, 2018

1. ሞት ለእንሠሣዊው “የጎሣ ፌደራሊዝም” !
ሞት ለመርዘኛው ወያኔያዊ “አቢዮታዊ ዴሞክራሲ” ርዕዮት!
2. “የጎሣ ፌደራሊዝም” ፀረ-ዴሞክራሲ ነው!
3. ኢትዮጵያዊ ማንነታችን የነፃነትና የክብራችን መለያ ነው!
4. ኢትዮጵያዊነት ድንበር፣ ክልልና ወሠን የለውም!
5. የነፃነታችን፣ የምንነታችንና የማንነታችን ማህተም ኢትዮጵያዊነት ብቻ ነው!
6. ለኛ ኢትዮጵያውያን ጎሣ፣ ቋንቋ፣ ሀይማኖትና ጾታ ጌጣችን እንጂ የልዩነት አርማ አይደለም!
7. እያንዳንዱ ዜጋ ለኢትዮጵያ ሃገሩ፤ ኢትዮጵያ ሃገሩም ለእያንዳንዱ ዜጋ በእኩልነት!
8. የለውጥ መንገዳችን በህወሃት ሤራ አይቀለበስም!
9. እራባችን እና ጥማታችን ኢትዮጵያዊነት ነው!
10. በዘር ማፅዳትና ጭፍጨፋ የተፈናቀሉ ዜጎቻችን ወደ ነባሩ ቀኤዓቸው ባስቸኩዋይ ይመለሱ!
11. በዘር ማፅዳትና ጭፍጨፋ የተሰማሩና የተገበሩ ነብሰ ገዳዮች አሁኑኑ ለፍርድ ይቅረቡ!

12. በየአቅጣ ጫው በህወሃትና የጎሣ አባላት ካድ ሬ ግብረ-አበሮቹ የተለኮሰውን የጎሣ ግጭት እን ዲሁም የዘር ማፅዳትና
ጭፍጨፋ በአስቸኳይ ይቁም!
13. በዘር ማፅዳትና መፈናቀል እን ዲሁም ጭፍጨፋ ተ ጠቂ ለ ሆኑ ዜጎች ልዩ ጥበ ቃ ይደረግ!
13. ዴሞክራሲያዊ ሂደ ቱ ይፋ ጠን!
14. የሰብዓዊና ዴሞክራሲያዊ መብቶችን ያለምንም ገደብ ስራ ላይ አሁኑኑ ይዋሉ!
15. ሃሣብን በነፃነት የመግለፅ፣ የመፃፍ፣ የመሰብሰብ፣ የመደራጀት፣ የመደገፍና የመቃወም መብቶች አሁኑኑ!
16. የ ሕግ የበላይነት በአስቸኳይ ይስፈን!
17. ወገኖቻችንን በግፍ ያስገደሉ፣ የገደሉና በግድያው የተባበሩ ሁሉ ለፍርድ ይቅረቡ!
18. የተዘረፈ የሃገር ሃብት ይመለስ! ሌቦቹ ለፍርድ ይቅረቡ!
19. ዴሞክራሲያዊ ሂደ ቱንና እ ሴቶቹን የ ሚያጨናግፉ ሕገ መንግስታዊ አፍራሽ አንቀፆችን አሁኑኑ ይሠረ ዙ ወይም
ይሻሻሉ!
20. በመንግስት ውስጥ ያለውን የህወሃት ሚስጥራዊ መንግስት’ ወይም በኮማንድ ፖስት ጭንብል የ ሚንቀሣቀሰውን
የማፊያ አደረጃጀት ያለውን ቡድን አሁኑኑ ይፍረስ!
21. ወታደራዊና የደህንነት ተቋሞች ከፓለ ቲካ ወገንተኝነት ይላቀ ቁ!
22. የፍትህ አካላትና ተቋሞች ከፓለ ቲካና መንግስታዊ ጣል ቃ ገብነት ነፃ ይሁኑ!
23. ከማንኛውም የ ፖለ ቲካ ሃይ ሎች ጋር ብሄራዊ መግባባትን የ ሚፈጥር መደበኛ የ ፓለ ቲካዊ የድርድር ጥሪ ይደረግ!
24. ከሴኩ ሪቲ ቁጥጥር ነፃ የ ሆነ ገለልተኛ ኮሚሽን ወይም የ ዲሞክራሲና ሰብዓዊ መብትን የ ሚን ከባ ከብና የ ሚጠብቅ
ኮሚሽን በአፋጣኝ ይመስረት!
25. የመብት ጥሰቶችን የ ሚከላከል የሽግግር ዴሞክራሲያዊ ማዕከል በአስቸኳይ ይቋቋም!
26. አፋኝ የ ሆኑትን የ ፕሬስ አፈናና የፀረ-ሽብር ሕጎችን ሳይውሉ ሳያድሩ መገንደስ

27. ለዴሞክራሲያዊ ሂደ ቶች እንቅፋት የ ሆኑትን አፋኝ የ ፕሬስና የፀረ-ሽብር ሕግ እን ዲሁም ሌሎች አፋኝ ሕጎችን
ዛ ሬውኑ ይሻሩ!
28. ች ሎታን ማዕከል ያደረገ የሰራተኛ ቅጥርና ድልድል ይደረግ!
29. ማንኛውም ኢትዮጵያዊ በፈለገው ቦታ የመንቀሣቀስ፣ የመኖርና ሃብት የማፍራት መብቱ ተ ጠብቆ ሕጋዊ ዋስትና
ይሰ ጠው!
30. ሁሉም የኢትዮጵያ ግዛት ክልል የሁሉም ኢትዮጵያዊ የጋራ ንብረት ነው!
31. “የጎሣ ብሔረተኝነት” የድንጋይ ዘመን ክስተትና እንሠሦችን የ ሚመጥን ነው!
32. ከባንድራችን ላይ ያለው የምትሃት ፂም የ ሆነው ኮከቡ ይላጭልን!
33. ኢትዮጵያዊነት ህያው ነው!
34. በዘር፣ በሃይማኖትና በፆታ አንከፋፈልም!
35. ኢትዮጵያና ኢትዮጵያዊነት “በጎሣ ፌደራሊዝም” መቃብር ላይ ይለመልማሉ!
36. ወያኔ ሠራሹ “አብዮታዊ ዴሞክራሲ” የሽፍታ ቀኖና እንጂ አቢዮታዊም፤ ዴሞክራሲያዊም አይደለም!
37. ዘሬ፣ ጎሣዬና ማንነቴ ኢትዮጵያዊ ብቻ ነው!
እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ከነዚህ የተመቸውን ወይም ህዝባዊ ነው ብ ሎ ያመነበትን መፈክር በ ፓስተር አስፍሮ መስቀል
አደባባይ እንገናኝ።
‘እኛንና ኢትዮጵያን የ ሚጠብ ቃት አምላክ አይተኛም’
ድል የኢትዮጵያ ህዝብ ነው!

