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ባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ የላስ ቬጋስ ቻፕተር ሰኔ ፰ ቀን ፪ሺ፲፪ ዓ/ም (15 July 2020 ) ባደረገው የሻማና የፀሎት መርሃ ግብር 

ላይ በጠ/ሚ አብይ መንግሥት እየታገዘና በኦሮሚያ ውስጥ እየተፈፀመ የሚገኘውን በብሔርና በሃይማኖት ላይ ያተኮረውን የዘር ማጥፋት 

(GINOSIDE )በማውገዝ ፤ በሃሰት ወንጅሎ በግፍ ያሰራቸውን የባልደራስ አመራሮችን እስክንድር ነጋን፣ ስንታየሁ ቸኮልን፤ አስቴር 

ስዮምን ሌሎችም እንደ ኢንጂነር ይልቃል ጌትነት ያሉትን በግፍ የታሰሩ ኢትዮጵያውያንን ተረኛውና ዘረኛው የጠ/ሚ አብይ መንግሥት 
በአስቸኳይ እንዲፈታቸው በመጠየቅ ለሰማዕታቱ የሻማና የፀሎት መርሃ ግብር አከናውኗል። በዕለቱም ከዚህ በታች የሚገኘውን የአቋም 
መግለጫ አውጥቷል ።  

1/ በመንግሥት ያልታገዘ የዘር ማጥፋት ጭፍጨፋ በዓለም ላይ ተካሂዶ እንደማያውቀው ሁሉ ኢትዮጵያ ውስጥ እየተካሂደ የሚገኘው 

የዘር ማጥፋት ጭፍጨፋ (GINOSIDE )በጠ/ሚ አብይ መንግሥት የሚታገዝ ነው። በዚህ በተረኛውና ዘረኛው በጠ/ሚ አብይ 

መንግሥት እየታገዘ በአክራሪው ቄሮ እየተፈፀመ የሚገኘው ጅምላ ጭፍጨፋ (GINOSIDE) እና ንብረት ማውደም በአስቸኳይ እንዲቆም 
ወንጀለኞቹንና ለወንጀሉ ትብብር ያደረጉ መንግሥታዊ አካላት በገለልተኛ ወገን ተጣርተው ነፃ መንግሥት ሲቋቋም ለሕግ እንዲቀርቡ። 
እስከዚያው መንግሥታዊ ሽብርተኛነት በአስቸኳይ እንዲቆም ።  

2/ ነፃ መንግሥት ሲቋቋም በግፍ ለተጨፈጨፉ እና ኃብት ንብረታቸው የወደመባቸው በሙሉ በመንግሥት ተገቢውንና ተመጣጣኝ ካሳ 
እንዲከፈላቸው። ገዳዮች ለፍርድ እንዲቀርቡ።  

3/ ተረኛውና ዘረኛው የጠ/ሚ አብይ መንግሥት በሃሰት ወንጅሎ ከሌሎች ወንጀለኞች ጋር አጃምሎ ያሰራቸውን የባልደራስ ለእውነተኛ 
ዲሞክራሲ ፓርቲ አመራሮችን እነ እስክንድር ነጋን፣ ስንታየሁ ቸኮልን፣ አስቴር ስዩምን፣ ወጣት ቢኒያምን የየክፍለ ከተማው የባልደራስ 
አመራሮችን እንደዚሁም ለእውነተኛ ዲሞክራሲ የሚታገሉትን እንደነ ኢንጅነር ይልቃል ጌትነት እና ሌሎች በግፍ የታሰሩትን ጋዜጠኞችንና 
የሕሊና እስረኞች በሙሉ በአስቸኳይ እንዲፈታ።  

4/ የዘር ማጥፋት የጅምላ ጭፍጨፋ (GINOSIDE )የሚቀሰቅሱ በሀገር ውስጥም ሆነ በውጪ ሀገር የሚገኙ እንደ ኦሮሚያ ሚዲያ 

ኔትወርክ (OMN) ያሉ ሚዲያዎች በአስቸኳይ እንዲዘጉ።  

5/ በእያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ መታወቂያ ላይ የሚፃፈው የብሔር ማንነት እንዲቆምና በኢትዮጵያዊነት ብቻ በአስቸኳይ እንዲቀየር ።  

6/ የዘር ማጥፋትም ሆነ የእነዚህ ሁሉ ግፎች ምንጭ የሆነው፤ የኢትዮጵያ ያልሆነ ነገር ግን በኢትዮጵያ ሕዝብ ላይ ወያኔ የጫነውና 

የጠ/ሚ አብይ መንግሥት ያስቀጠለው ዘረኛ፣ ከፋፋይና አጥፊ የጫካ "ሕገ መንግሥት" በአስቸኳይ ባለአደራ መንግሥት ተቋቁሞ 

እንዲቀየር።ይህ የባላደራ መንግሥት ሁሉን አቀፍ ሕገ መንግሥት" በማውጣት ነፃ ፍርድ ቤት፣ ነፃ የመከላከያና ነፃ የፖሊስ ሠራዊት 
እንዲያቋቁም እንዲሁም ነፃ ሕግ አውጪና ሕግ ተርጓሚ በአስቸኳይ እንዲያቋቁም ነፃና ገለልተኛ በሆነ የምርጫ ቦርድ አማካኝነት ነፃና 
ፍትሃዊ ምርጫ እንዲካሄድ እንጠይቃለን።  

7/ተረኛውና ዘረኛው የጠ/ሚ አብይ መንግሥት ድሆችንና ችግረኞችን ማፈናቀል ያቁም ከቤት ንብረታቸው አፈናቅሎ ለረሃብና ለበሽታ 
ያጋለጣቸውን ኢትዮጵያውያንን የተሟላ መጠለያ ቤት በአስቸኳይ እንዲሰጣቸው። ባልደራስ ለነዚህ ተፈናቃዮች በግማሽ ሚሊዮን ብር 
ገዝቶ ሊያከፋፈል ሲል በተረኛው መንግሥት የተከለከለው የምግብ እርዳታ ምግቡ ከመበላሸቱ በፊት በአስቸኳይ ለተፈናቃዮቹ እንዲደርስ 
እንዲደረግ።  
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8/ ለዘመናት ጥረውና ግረው እየተራቡ ባጠራቀሙት ገንዘብ የጋራ መኖሪያ ቤት በሕጋዊ መንገድ በዕጣ ደርሷቸው ሳለ በአክራሪዎችና 
በነጃዋር ሕገ ወጥነት የተከለከሉ ምስኪን የአዲስ አበባ ነዋሪዎች መብት እንዲከበርና በከፈሉትና በደረሳቸው መሰረት የጋራ መኖሪያ 
ቤታቸው በአስኳይ እንዲሰጣቸው።  

9/በቀድሞው የኦሮምያ ም/ፕ እና የአሁኑ የመከላከያ ሚ/ር አቶ ለማ መገርሳ የአዲስ አበባን ዲሞግራፊ እንቀይራለን ብለው በአደባባይ 
በፎከሩት መሰረት የአዲስ አበባ ነዋሪዎችን ለዘመናት ጥረውና ግረው የሰሩትን ቤት ንብረታቸውን በግፍ በላያቸው ላይ እያፈረሱ፤ 
የኢትዮጵያን ቅርስ እያወደሙ የአዲስ አበባን መሬት ከሩቅ ቦታ በመጡ ኦሮሞዎች አማካኝነት የመሬት ወረራ እየተፈፀመብን በመሆኑ ይህ 
ጊዜ ጠብቆ እንደሚፈነዳ ቦንብ የተጠመደ ድርጊት በአስቸኳይ እንዲቆም።  

10/ ተረኛውና ዘረኛው የጠ/ሚ አብይ መንግሥት የኢትዮጵያን ቅርሶች ማጥፋቱን በአስቸኳይ ያቁም ያፈረሳቸውንም ቅርሶች ከነሙሉ 
ክብራቸው እንደነበሩ እንዲመልሳቸው ።  

11/ የዘመናት የኢትዮጵያ ተምሳሌት የሆነውን የአንበሳውን ምስል በማን አለብኝነት በማፍረስ የግብረ ሰዶም ምልክት የሆነውን የፒኮክ 
ሃውልት በሀገራችን ቤተ መንግሥት በር ላይ መገንባቱን ከመቃወማችንም በላይ የጥንቱና የኢትዮጵያዊነታችን ምሳሌና አርማ የሆነውን 
የአንበሳው ምልክት ከነቀደመ ክብሩ በአስቸኳይ ወደ ቦታው እንዲመለስልን።  

12/ ፍትሕ ለታፈኑ የደምቢዶሎ ዩኒቨርስቲ ተማሪዎች በሙሉ፤ ፍትሕ ለተደፈሩ ሕፃናትና ሴቶች በሙሉ፤ ፍትሕ በግፍ ለታሰሩ 

ኢትዮጵያውያን የሕሊና እስረኞች በሙሉ፤ ፍትሕ "በአርባ አርባ እና ሃያ" የቅኝ ግዛት ሕግ ለሚሰቃዩ ለድሬደዋ ነዋሪዎች በሙሉ፤ ፍትሕ 

ለአዲስ አበቤና ለመላው ኢትዮጵያውያን በሙሉ !!! ምስጋና በዚህ ቀን ለተባበሩን ለአማራ ማሕበር በኔቫዳና ለላስ ቬጋስ ነዋሪዎች በሙሉ 

ድል ለእውነተኛ ዲሞክራሲ! ትንሣኤ ለኢትዮጵያ! ክብር ለኢትዮጵያ ሕዝብ ይሁንልን። የባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ የላስ ቬጋስ 

ቻፕተር ሰኔ ፱ቀን ፪ሺ፲፪ ዓ/ም (16 July 2020 ) LAS VEGAS, NV, U.S.A. 
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