
"አበል የበላ ትውልድ"  
 
 

  "እናቱን የማያውቅ ሐገሩን አይወድም" 

የዛሬይቱ ኢትዮጵያ የትናንትና የትናንት በስቲያ ኢትዮጵያ ቅጣይ መሆኗን የማይቀበሉ ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር የለችም 

ምንአልባት ወደፊት የምንመሠርታ ኢትዮጵያ ካልሆነች በሥተቀር(አቶ ዳዊት ዮሐንስ በFinanciial times, on may 

5/1995:London) ከሚሉ ጠባብ ብሄርተኞች የሐገር፣ የወገንና የዜግነት ፍቅር ከምንም ከማይቆጥሩ ተርታ ተሠልፈው ለዛሬ 

እንጅ ለነገ የማያስቡ ሠዎች ዛሬም እውነትን ከፖለቲካ እምነት የሚፈበርኩ  በፍፁም የፅንሠ ሀሣብና የንድፈ ሀሣብ ኩረጃ 

ያዳበሩ  ከአንድ ጥንካሬ ወደ ሌላ ጥንካሬ ለመሸጋገር የማይፈልጉ የመሪነትና የተፈጥሮ ባህሪ ባለመጣጣም ምክንያት ጧት 

አብረን የወሠንነውን ከሠዓት ከሚክዱ አበል የበላ ትውልድ አንጋሽ ከሆኑት ውስጥ ለዛሬ አንድ እናቱን የማያውቅ እና ሀገሩን 

ሥለማይወ&#0;ድ ሥለ አቶ አበባው መሀሪ የፖለቲካ ቅጥረኛ "ቀይ ሥህተቶች" ትንሽ ላሥታውስ ሥለፈለግሁ ነው። 

የሀገራችንን የፖለቲካ ተሣትፎ ወደፊት ሊያራምዱ የሚችሉትን ተራማጅ አሥተሣሠብ ያላቸውን ለማዳከም ከሰለጠኑ ከወያኔ 

የብሄራዊ ደህንነት አመራርና አባላት ጋር በስውር በመሰለፍ እና መሰሎቻቸውን በመያዝ ፖለቲካውን በጎጥ እና በግለሰብ እጅ 

በማድረግ ፖለቲካዊ የድለላ ስራ በመስራት ላይ የሚገኙት በምርጫ ቦርድ የመኢአድ ሊቀመንበር አቶ አበባው መሀሪ በመኢአድ 

እውነተኛ አባሎችና እውነተኛ ኢትዮጵያውያን ላይ በባንዳ ፓለቲካ ቅጥረኝነት የሠሩዋቸው "ቀይ ሥህተቶች" 

1. አማራ ሻቢያን ይቅርታ እንዲጠይቅ በተቆቋመው ኮምቴ ውሥጥ ተካቶ አማራን ያዋረደ  

2. በ2003 ዓም በተካሄደው ሀገር አቀፍ ምርጫ ቅስቀሳ ወቅት በተለይ በትግራይ በአማራ እና በደቡብ ከወያኔ ጀሌዎች ጋር 

በመሆን መኢአድ የአማራ ድርጅት ነው መኢአድ የሽማግሌዎች ድርጅትና ጎጠኛ ነው... የሚሉ ወረቀቶችን አዘጋጅተው 

ሲያስበትኑ (በእነ መ/አ ፍቃዱ በልሁ ታየ መዝገቡ .. ) በእውነተኛ የመኢአድ አባሎች ተይዘው ፖሊስ ጣቢያ ካሥገቧቸው በኋላ 

20 ደቂቃ ባልሞላ ውስጥ ተፈተው ሌላ እኩይ ተግባር ሲፈፅሙ አጋፋሪያቸው አቶ አበባው መሀሪ መሆናቸውን በትክክል 

የተረዳነው ቢሆንም በወቅቱ ሲነቃባቸው እኔ የለሁበትም በሚል እያለቀሱ ሲናገሩ እውነት መስሎን በይደር ያለፍናቸው በአሁኑ 

ወቅት እኩይ ተግባራቸውን በአደባባይ ያሣዩን፤ 

3.ታህሳስ 2003 ዓም በተካሄደው 2ኛ መ/ጠ/ጉባኤ አቶ አበባው መሀሪ በብቃት ማነስና በእኩይ ተግባራቸው ያልተካተቱት 

የካቲት 19/2003 ዓም መፈንቅለ መኢአድ ሙከራ በማድረግ በሥብሥቡ ውስጥ የውጭ ግንኙነት ሀላፊ ሆነው በአባላት፣ 

በአመራርና በውጭ ሀገር በሚገኙት የድጋፍ ማህበራት ዘንድ የጎሪጥ እንዲተያዩ እና እንዳይተማመኑ በማድረግ ዳግም የፓርቲው 

ማዕ/ም/ቤት እንዲጠራ ተደርጎ ታህሣስ 30/2003 በተካሄደው አስቸኳይ የማዕ/ም/ቤት ሥብሰባ እርሳቸው ላይ ትኩረት 

ባለመስጠት የመኢአድ የድርጅት ጉዳይ ካደረግን በኋላ የነማሙሸት አማረ ቡድን ቀጥሎም የእነ ማህተመ በኩረ ቡድን 

እንዲታገዱ ትልቁን ሚና ተጫውተዋል። 

4. ፓርቲው ውስጥ ትልቅ ቦታ ካገኙ በኋላ ራሣቸውን ከመዋቅር በላይ በማድረግ በውጭ ሀገር በሚገኙት የድጋፍ ማህበር ላይ 

ክፍተት በመፍጠር  እኔ የአ/ፋ/ሀላፊ ነኝ በማለት በተለይ በካናዳ ከሚገኘው የድጋፍ ማህበር ላይ ገንዘብ ይሰበስቡ እንደነበር 

ከካናዳ የድጋፍ ማህበር በ25/03/2004 ዓም በአቶ ቢሹ ማሞ የተፃፈው ደብዳቤ ምሥክራችን ነው። 

5. ከሐምሌ 14-15/2005 ዓም ለመኢአድ በሊቀመንበርነት ከተመረጡ በኋላ አመራሩንና አባላት እርስ በእርሳቸው 

እንዳይተማመኑ የጀመሩትን መኢአድን የማፈራረስ ተልኳቸውን ይበልጥ በማጠናከር የፓርቲውን ድርጅታዊ መዋቅር 

አለመከተል፤  በአመራርና በአባላት መካከል ያለውን ትስስር ይበልጥ እንዲላላ እና እንዳይተማመኑ፤የፓርቲውን ገንዘብ በእንድ 

ግለሰብ  እንዲንቀሳቀስ በማድረግ የፓርቲውን የዕለት ተዕለት እንቅስቃሴ እንዲዳከም ማድረግ፤ የፓርቲውን ጥቅም አሳልፎ 

መስጠት (አባል ላልሆኑ ግለሠቦች መታወቂያ እና መሸኛ መስጠት ....)፤የፓርቲውን ፌስ ቡክ በወያኔ ደህንነቶች በማስከፈት 

ክትትል እንዲያደርጉ ማድረግ፤ ጠንካራ አመራሮችን ማገድና ጥላሸት በመቀባት እንዲባረሩ ማድረግ፤  

6. ጥቅምት 30/07 ዓም 4ኛ መደበኛ ጠቅላላ ጉባኤ ዋዜማ በፓርቲው አካውንት የነበረውን ገንዘብ (ከኢ/ር ሀይሉ ሻውል እና 

ከደጋፊዎቻችንበወቅቱ የተሰበሰበውን) ከመቶ ሺ ብር በላይ በማውጣት ለግል ጥቃማቸው በማዋል ለጉባኤው የመጡትን 

አባላት ተበድረው ወደ ክ/ሀገር እንዲሄዱ አድርገዋል። 

7. ዶ/ር  አክሎግ ቢራራ "ድርጅታዊ ምዝበራ"የሚለውን የመፃፋቸውን ቅጅ አሣትመን ለፓርቲው መንቀሳቀሻ እንዲሆነን ሶፍት 

ኮፒውን ከ5ሺ ዶላር ጋር ለአቶ አበባው ቢያሥረክቡም ለግል ጥቅማቸ ከማዋል በስተቀር አየሁ አላሉም። 

8. 29/02/07 ዓም የማዕ/ም/ቤት ምርጫ ዕለት ራሳቸውን ከአመራርም ሆነ ከማዕ/ም/ቤት አባልነት ማግለላቸውን ነገር ግን 



በተራ አባልነት እንደሚቀጥሉ ማመልከቻ ጽፈው ለጉባኤው አቅርበው ከስብሰባው ከወጡ በኋላ ይቀመጡበት በነበረው 

ቢሯቸው ውስጥ የብአዴን ባንዲራ እና የሽልማት ዋንጫ ተገኝቶ ለአባላቱ ቀርቧል። 

9. በ30/02/07 ም ከሰዓት በኋላ ለተመረጡት ሊቀመንበር ቢሮ ለማስረከብ ወደ ሀላፊ ቢሮ ጎራ ሥንል አቶ አበባው 

ይጠቀሙበት በነበረው ድሮወር ውስጥ የቀድሞው ጠቅላይ ሚ/ር የአቶ መለሰ ዞናዊ የቁልፍ መያዣ ፎቶ ግራፍ 

እሥቲከሮች(ከ100 በላይ) ተገኝቶ ለሥራ አሥፈፃሚዎች በእይታ ቀርቦ በሶሻል ሚዲያ ተለቋል።                  

10. በ2005ዓም የተካሄደውም ምርጫ አባላቱ ያልተሟላ ነው በሚል ምክንያት ያልተቀበለው በጥቅምት 30/2007 ዓም 

በጠቅላላ ጉባኤው የተመረጡት የሥራ አሥፈጻሚ ሥብሥብ ያሥፈራው ምርጫ ቦርድ ጥር 21/2007ዓም የተመረጡትን ሥራ 

አሥፈጻሚዎችን በደህንነቶችና በፌደራል ፖሊስ አሥዎጥቶ ህጋዊ ላልሆነው ለአቶ አበባው ሀላፊነቱን በመስጠት ሙሉ በሙሉ 

በሚባል የመኢአድ አባላት እንዲበተኑ በማድረግ አብዛኛዎቹን አመራርና አባላትን አሳስረዋል 

ለ2007ዓም ሀገር አቀፍ ምርጫ አቶ አበባው እና ተላላኪዎች መኢአድ እንደ ፖለቲካ ፓርቲ እንደሚሣተፍ እና ለወያኔ ተባባሪ 

እንደሚሆኑ አሥታውቀው ለዝግጅቱ (ለምርጫው)ማስፈፀሚያ  ብር 406,000 ተበርክቶላቸው አቶ አበባው ለቡችሎቹ ትንሽ 

ትንሽ በማቅመስ ቀሪውን ለግል ድትጅታቸው(ሀርቨስት የዶሮና የአሳማ እርባታ ኃ.የተ.የግ.ማ)በማዋላቸው ብር ያልደረሣቸው 

ግለሠቦች በመሰባሰብ እርሳቸውን ለምርጫ ቦርድ በመክ&#0;ሰስ የ2005 ዓም የጠቅላላ ጉባኤ ማ&#0;ዕከላዊ ምክር ቤት 

አባላትን ለመጥራት ፌርማ በማሠባሰብ ላይ ይገኛሉ። 

ሥለዚህ አቶ አበባው መሐሪ ህሊና አልባ ሆዳም ተላላኪ እና የወያኔ ኢሕአዴግ ቀኝ እጅ (ለኢትዮጵያ ሕዝብ "ቀይ ስህተት" 

ፈጣሪና ተዋናይ መሆን የጀመሩት ከጅምሩ ነው።  

 


