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ይድረስ በፕሮፌሰር ኤፍሬም ለሚመራው የአገር ሽማግሌዎች ቡድን
ውድ ፕሮፌሰር ኤፍሬም
እንደሚያውቁት ለአዲሲቷ ኢትዮጵያ የጋራ ንቅናቄ ለኢትዮጵያውያንና ስለኢትዮጵያውያን
ለማኅበራዊ ፍትሕ የቆመ ንቅናቄ ሲሆን ዋንኛው መርሃችንም ‹‹ከጎሳ ይልቅ ሰብዓዊነት›› ሆኖ
በማንኛውም ኢትዮጵያዊ መካከል ልዩነት ሳናደርግ ‹‹ሁላችንም ነጻ ካልወጣን ማንም ነጻ ሊሆን
አይችልም›› በሚል መሪ መፈክር የምንቀሳቀስ ነን፡፡ ለዚህም ነው ባገራችን ጉዳይ ላይ አንድ ነገር
ሲከሰት ዝም ለማለት የማንችለው፡፡የዚህ ማስታወሻ ዓላማም እየተከሰተ ያለውን ወቅታዊ ሃገራዊ
ችግር በማያሻማ መልኩ በመለየት በአደጋ ላይ የወደቀችውን አገራችንና ሕዝቧን ለመርዳት
ከመነጨ ነጻ አስተሳሰብ እንደሆነ እንድትረዱል እንጠይቃለን፡፡
ከጥንት ጊዜ ጀምሮ እንደምናውቀው በኢትዮጵያችንም ሆነ በሌሎች የአፍሪካ አገሮች
በግለሰቦች ፣ በቤተሰብ እንዲሁም በማኅበረሰብ መካከል የሚፈጠር ግጭትን የማርገቢያና ሰላም
የማስፈኛ አንዱ መሣሪያ ሽምግልና ነው፡፡ ሰዎች አብረው በሚኖሩበት ሥፍራ ሁሉ ግጭት አይቀሬ
ቢሆንም ሽማግሌዎች እስካሉ ድረስ የግጭቶችን አቅጣጫ በማስቀየር ከውስጡም መልካም ነገር
እንዲወጣ በማድረግ ኅብረተሰቡን ሊመጣ ከሚችል ጥፋትና ውድመት መታደግ ይችላል፡፡የሃገር
ሽማግሌዎች ሃቀኝነት፣ ተዓማኒነት፣ እውነተኛነት፣ ግልጽነት እና ከአድልዖ ነጻ መሆን ለሚፈጽሙት
ተግባር እና ለሥራቸው ፍሬያማነት ወሳኝ ነው፡፡ከዚህ ሌላም ከአድልዖ ነጻ በመሆንና ሁለቱንም
አጥፊ ወገኖች ስህተታቸውን በግልጽ በመንገር/በመገሰጽ ከየትኛውም ሳይወግኑ ባላንጣዎቹ መስማት
የሚፈልጉትን ብቻ ሳይሆን መነገር ያለበት ሐቅ ብቻ በመናገር ሰላም እንዲፈጠር ያደርጋሉ፡፡
ከአምስት ዓመታት በፊት እርስዎ የሚመሩት ቡድን በእሥር ላይ ይገኙ የነበሩትን
የተቃዋሚ ፖለቲካ ፓርቲ አመራሮች ከእስር እንዲፈቱ የተሳተፋችሁበት የሽምግልና ሥራ በርካታ
ጥቁር ነጥቦች ጥሎ ያለፈና በወቅቱ ተያያዥነት ያላቸው አገራዊ ጥያቄዎችን በእንጥልጥል በመተዉ
ለወ/ት ብርቱካን ሚደቅሳ ዳግም መታሰር በር ከፋች የሆነና ከፍተኛ የመንግሥት ተጽዕኖ፣ ማባበልና
ማስፈራሪያ የታከለበት ተውኔት እንደነበር የብዙዎች ትዝታ ነው፡፡በወቅቱ የተካሄደው ‹‹ሽምግልና››
ላስከተለው ጥፋት እንዲሁም በተያያዥነት እስካሁን ላልተመለሱ ጥያቄዎችም ሆኑ ለወ/ት ብርቱካን
ዳግም መታሰር ምላሽ አለመገኘት እርስዎ የመሩት የሽምግልና ቡድን ከተጠያቂነት እንደማያመልጥ
የምንገነዘበው ጉዳይ ነው፡፡ በተግባር እንደታየው የእርስዎም ሆነ የሌሎቹ ‹‹በሽምግልናው››
የተሳተፉት ግለሰቦች የፈጸማችሁት ዋንኛው ተግባር ሁለቱን ባላንጣዎች ወደ አንድ መስመር
ከማምጣት ይልቅ ብዙ መስዋዕትነት የተከፈለበትን የምርጫ ውጤት እንዲዛባና የዴሞክራሲን
ግብዓተ-መሬት ሕዝባችን በጸጋ እንዲቀበል የማስገደድ ሂደት ነበር፡፡
ከላይ ከጠቀስናቸው ነጥቦች አኳያ እርስዎ የሚመሩት የሽምግልና ቡድን ምንም ዓይነት
ሕዝባዊ ውክልና የሌለው ፤ በጠ/ሚ/ር መለስ የተሾመ ቡድን ነው ቢባል ፈጽሞ ማጋነን
እንደማይሆንና ይህንን እውነታ እርስዎም እንደሚቀበሉት እናምናለን፡፡
በአቶ መለስ የሚመራው አገዛዝ በቅርቡ አካሄድኩ የሚለውን ‹‹ምርጫ›› በዓለም አቀፍ
መድረክ ተቀባይነት በማጣቱ ይህ እርስዎ የሚመሩትን የሽምግልና ቡድን በድጋሚ በመጠቀም
ተቃዋሚ ኃይሎች በሙሉ የምርጫውን ውጤት ‹‹አሜን›› ብለው እንዲቀበሉ ተጽዕኖ እያደረገ
ስለመሆኑ አገር ቤትም ሆነ ውጪ ባሉ የመገናኛ ብዙሃን በስፋት የተዘገበ ዕውነታ ነው፡፡ የተቃዋሚ
ፓርቲ መሪዎችም ይህንን የምርጫ ውጤት በጸጋ የማይቀበሉ ከሆነ የእነርሱ መጻዒ ዕድል ወደ
ቃሊቲ ማዝገም ብቻ ሳይሆን ወ/ት ብርቱካንም ለዘለቄታው ከእስር እንደማትፈታ የማስፈራሪያና

የዛቻ መልዕክት በእርስዎና በሌሎቹ ሽማግሌዎች በማስተላለፈ የኢትዮጵያን ሕዝብና የተቃዋሚ
ፓርቲ መሪዎችን ለማንበርከክ እየሞከረ እንደሆነ ለመረዳት ችለናል፡፡ይህም ተግባር እጅግ ክቡር
የሆነውን የሽምግልና ተቋም የሚዋርድና የሚያንኳስስ እንደሚሆን እኛ ብቻ ሳንሆን እናንተም
እንድምትረዱት እናምናለን፡፡በየቀኑ ታላቅ መስዋዕትነት እየከፈሉ በሚገኙት የተቃዋሚ ፓርቲ
መሪዎችና ደጋፊዎችም ላይ ከእውነት ይልቅ ለግላዊ ጥቅም እንዲቆሙ የሚያስገድድ ክፋትን
የተሞላ አላስፈላጊ ጫና እየተደረገባቸው እንደሆነ ሁላችንም የምንረዳው ተግባር ነው፡፡
ያም ሆኖ ሰብዓዊ ግንዛቤ ያለው ማንኛውም ሰው ሊረዳው እንደሚችለው ሁሉ እናንተ
በአሁኑ ወቅት በታላቅ የሞራልና የኅሊና ጥያቄ ውስጥ ዳግም እንደወደቃችሁ እንረዳለን፡፡ ዛሬ
የምታደርጉት ውሳኔም ላሁኑ ብቻ ሳይሆን ለመጪው በርካታ ትውልድ የሚተላለፍ ታላቅ የታሪክ
አሻራ ጥሎ እንደሚያልፍ የምትገነዘቡ ይመስለናል፡፡
ስለሆነም እኛ ይህ የሽምግልና ቡድን በስም የሚንቀሳቀስ ፣ለአቶ መለስ እና ለድርጅታቸው
ጊዜያዊ የሥልጣን ፍጆታ ብቻ የሚታዘዝ ባለሟ ል ሳይሆን ለኢትዮጵያ ሕዝብ እና ለሃቅ ብቻ
እንዲቆም እነሆ ልመናችንና ጥሪያችን በመላው የኢትዮጵያ ሕዝብ ስም ይድረሳችሁ፡፡
አገራችን እውነተኛ ሽማግሌ እየፈለገችና ሕዝባችን ‹‹የፍትሕ ያለህ›› በማለት እየጮኸ
ባለበት ባሁኑ ጊዜ የእናንተ ቅንነትና እውነተኛነት ከሰው ብቻ ሳይሆን ከፈጣሪም የሚጠበቅ ነው፡፡ 1
የኢትዮጵያ ሕዝብና ድርጅታችን እናንተን የሚማጸነው ለሃቅ በቆራጥነት የሚቆም
ሽማግሌዎች እንድትሆኑለት ፤ በኢትዮጵያ ያሉትን የፖለቲካ እስረኞች በሙሉ እንዲሁም ወ/ት
ብርቱካንን በነጻ እንድታስፈቱለት ፤ከእንግዲህም ማንም ኢትዮጵያዊ በፖለቲካ አመለካከቱ
እንግልትና እስር እንዳይደርስበት ለፍትሕ እንድትቆሙለት ነው፡፡ ተቃዋሚዎችን ብቻ ሳይሆን አቶ
መለስንም ‹‹ተዉ›› እንድትሏቸው ፤ የዛሬው ድርጊታቸው የወደፊት ውጤት እንደሚኖረውና ተጠያቂ
እንደሚያደርጋቸውም እንድታስጠነቅቋቸው ነው፡፡ ኢትዮጵያውያን ይህንን ከእናንተ እንጠብቃለን!!
ታዲያ ለዚህ ሕዝባዊ አደራ በእርስዎ የሚመራው የአገር ሽማግሌዎች ቡድን መልሳችሁ
ምን ይሆን? ለእውነት በመቆም ሕዝባችን ለዘመናት የተነፈገውን ፍትሕ ፣ ነጻነት እና ዴሞክራሲ
እንዲቀዳጅ እገዛ ታደርጋላችሁ? ወይስ ከሃሰት እና ከግፍ ጋር በመተባበር አውነትን ሸጣችሁ ቀሪ
ዘመናችሁን ከብኩን ኅሊናችሁ ጋር ታሳልፋላችሁ? ውሳኔው የእናንተ ነው! ውጤቱንም በአገር
ውስጥና በውጪ የምንኖር ኢትዮጵያውያን እየጠበቅን ሲሆን የግብራችሁንም ፋይዳ ለልጆቻችን
ለማስተላለፍ ታሪክ ድርሳኑን ገልጦ ለመጻፍ እየተጠባበቀ ነው፡፡
ይህንን ማድረግ ካልቻላችሁና ኃላፊነታችሁን በአግባቡ ለመወጣት የማትችሉበት ችግር
ውስጥ ከገባችሁ ከሃሰትና ከግፍ ጋር በመተባበር ወንጀለኛ በመሆን በታሪክና በትውልድ ተወቃሽ
ከመሆን ይልቅ ከሽምግልና ሥራችሁ ትለቅቁ ዘንድ አሁንም ጊዜው ያላለፈ መሆኑን ልናስገነዝባችሁ
እንወዳለን፡፡
አምላካችን መንገዱን እንዲያሳያችሁና ስለእውነት የሚቆም ሽማግሌ እንድትሆኑ ይርዳችሁ!
ከፍርሃትና ከኅሊና ወቀሳ ነጻ ሆናችሁ ሕዝብ የሚጠብቅባችሁን ታደርጉ ዘንድም ፈጣሪ አይለያችሁ!
ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር!
ከአክብሮት ሰላምታ ጋር
ለአዲሲቷ ኢትዮጵያ የጋራ ንቅናቄ
************************************************************************************************************
ለተጨማሪ መረጃ ለዋና ዳይሬክተሩ ለአቶ ኦባንግ ሜቶ (obang@solidaritymovement.org) በመጻፍ ወይም
ድረገጻችንን (www.solidaritymovement.org) በመጎብኘት ለመረዳት ይችላሉ፡፡
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‹‹ስለፍትሕ የሚናገር በእውነትም የሚፈርድ የለም. . . እነርሱ በከንቱ ነገርን ይታመናሉ፤ ሐሰትንም ይናገራሉ. . . ፍትሕ
ከእኛ ርቆአል፤ ቅንነትም ወደ እኛ አይቀርብም፤ እውነት ተቀባይነት አጥታለች. . . ለታማኝነትም ቦታ አልተገኘለትም፡፡
እውነት በአደባባይ ላይ ወድቋል ፤ ክፉ ነገር ከመሥራት የሚቆጠብ ራሱ እንደ ወንጀለኛ ሆኖ አግኝቶታል ፤ እግዚአብሔር
ፍትህ በመጓደሉ አዝኗል ፤ የተጨቆኑትን የሚረዳ (የሚሸመግል) በመታጣቱ ገርሞታል›› ኢሣ. 59፡4፣14-17

