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ከቅንጅት Aለም Aቀፍ Aመራር የተሰጠ የመጨረሻ ድርጅታዊ መግለጫ 

                  ሐምሌ 20 ቀን፣ 1999 ዓ.ም  

Aደራ የEምነት Eዳ ነው 

የቅንጅት ለAንድነትና ዲሞክራሲ ፓርቲ ከፍተኛ Aመራር Aባላትን IህAዴግ በሃሰት ወንጅሎ፣ በሃሰት ከሶ፣ በሃሰት Aስመስክሮ፣ በግፍ 
ለመግደል ፍላጎቱን ገልጾ የEድሜ ልክ Eስራት ፈርዶባቸው፣ በIትዮጵያ ህዝብ ትግልና ጩኽት በAለም Aቀፍ ህብረተሰብ ተጽEኖ 
ከEስር ተፈትተዋል፡፡ ይህ የEነሱ መፈታት ብቻ ሳይሆን፣ በሃገራችን ውስጥ የሚካሄደው የሰላማዊ ትግል ተስፋ መለምለምም በመሆኑ 
መላው የIትዮጵያ ህዝብ ከልብ ተደስቶAል፡፡ የቅንጅት መሪዎች መፈታት የሰላማዊ ትግል ፈተና ማለፍ በመሆኑ የተስፈ ጎህ 
ማንጸባረቁን ያበስራል፡፡ 

የቅንጅት Aመራር Aባላት ከIትዮጵያ ህዝብ የተጣለባቸውን ከባድ የAመራር ሃላፊነትና Aደራ ሊወጡ በማይችሉበት ሁኔታ በወያኔ Eስር 
ቤት Eንዲማቅቁ ሲወሰንባቸው፣ የመጀመሪያው የIህAዲግ Aላማ ትግሉን ለማውደምና ቅንጅትን ለመበታተን Eንደነበር ይታወቃል፡፡ 
Aርቆ Aስተዋይ የሆኑት መሪዎች ግን፣ ከግለኝነት በራቀ መልኩ ትግሉን Eንዲቀጥል በመፈለጋቸው ከህዝብ የተሰጣቸውን ከባድ Aደራ 
በውክልና ለቅንጅት Aለም Aቀፍ Aመራር Aባላት ሰጥተዋል፡፡ ይህንን ከባድና Eልህ Aስጨራሽ ሃላፊነት ለመቀበል ስንመረጥ ለዚህ 
ብቃት ይኖራቸዋል ተብለን መታጨታችን ቢያስደስተንም የሃላፊነቱ ግዙፍነት፣ የትግሉ ጥልፍልፈነት፣ የድርጅቱ ጨቅላነት፣ የመዋቅሩ 
ልልነት፣ የAለም Aቀፍ Aመራሩ Aባላት የነበረንን ተመክሮ ልዩነት የፈተናዎች ሁሉ ፈተና ውስጥ Eንደጨመረን በመረዳት ከልብ 
Aስጨንቆናል፡፡  

የቅንጅትን ዘመናዊ ፖለቲካ በመረዳት፣ ዲሞክራሲዊ ባህልን በማዳበር፣ በውጭ የሚገኘውን Iትዮጵያዊ በማስተባበር፣ ሌትና ቀን 
መስራት ሃገራዊ ግዴታችን ብቻ ሳይሆን በEስር የተገለሉ መሪዎችም Aደራ በመሆኑ የተጠበቀብንን ሃላፊነት መወጣት ከባድና Aዳጋች 
ሆኖ Aግኝተነዋል፡፡ ከዋናው የትግል መስመር Eንድንወጣና Eንድንዘናጋ፣ Aንድ Aንዴም ተስፋ Eንድንቆርጥና ከትግሉ Eንድንርቅ 
በማወቅም ይሁን ባለማወቅ የተሸረቡ ሴራዎችና Eርባና የሌላቸው ግዜንና ጉልበትን በከንቱ የሚበሉ ድርጊቶች በርካታ Eንደነበሩ 
ስናስታውስ የስሜታችን ቁስል ይሰማናል፡፡ የሃገርን ጉዳይ ባለማስቀደም ድርጅቱንና ትግሉን የሚጎዱ Eርምጃወች ሲወሰዱ ስናይ 
Aንጀታችን ይበግናል፡፡ በተለይም መሪዎችን ለማስፈታት ከድጋፍ ድርጅቶች ጋርና በመላው Aለም ከሚገኙ Iትዮጵያውያን ጋር በመሆን 
ለመንቀሳቀስ በተዘጋጀን ቁጥር የሚጣልብን ደንቃራ ለመሪዎቻችን መፈታት መዘግየት ምክያንት Eንደሆነ ስናስታውስ ቆሽታችን 
ይበግናል፡፡ 

ይህም ሁሉ ሆኖ በቅንጅት መሪዎች ውክልና ከተሰጠው Aመራር ይበልጥ፣ ለሀገራቸውና ለወገናችው ቀና በማሰባቸው ብቻ የተሰደቡ፣ 
የተዋረዱ፣ የተደበደቡ፣ የታሰሩና የተሰደዱ ብርቅዬ  የIትዮጵያ ልጆች ያሳዩትን የመንፈስ ጽናት ስናስተውል የገጠመንን ፈተናና 
መሰናክል ታግሎ ከመወጣት በስተቀር Aማራጭ Aንዳልነበረው በመረዳት መቀጠል ችለናል፡፡ የመሪዎቻችንን Eና Eነርሱን በመምረጥ 
ከጎናቸው የቆመውን ሕዝብ Aደራ መሸከማችንን በበጎ የተመለከተው በሃገር ውስጥና ከሃገር ውጭ የሚገኘው ወገናችን ከጎናችን በመሆን 
የAለም Aቀፍ Aመራሩ የቅንጀትን Aላማና ራEይ ሳይስት፤ የድርጅቱን ግርማ ሞገስና ክብር ዝቅ ሳያደርግ Aንዲቀጥል የሰጡት ድጋፍ 
ሌላው በትግሉ Aንድንቀጥል ያስቻለን ጉልበታችን ሆኗል፡፡  

የAለም Aቀፍ Aመራሩ የተጣለበትን Aደራና ሃላፊነት Eንዳሰበውና Eንደተመኘው ከዚህ በተሸለ በተቀላጠፈና በላቀ ደረጃ Eንዳያከናውነው 
ችግሮች የተደቀኑበት ቢሆንም፣ የመሪዎቻችን መፈታት ደረጃ በመድረስ በጊዚያዊነት በAደራ ያስረከቡንን ሃላፊነት Eነርሱ ከEስር 
ተፈተው መልሰን Aደራችንን ለማስረከብ በመቻላችን የተሰማንን Eርካታና ልባዊ ደስታ Eንገልጻለን፡፡ በዚህ Aጋጣሚ 

ለመሪዎቻችን 

• Eምነት Aድሮባችሁ ይህንን ታሪካዊ ሃላፊነት Eንድንሸከምና የሰላማዊ ትግሉንም Aቅማችን በፈቀደው መጠን Eንድንረዳ Eድል 
ለሰጣችሁን መሪዎች የቅንጅት Aለማቀፍ Aመራር Aባላት በሙሉ ልባዊ ምስጋናችንን Eናቀርባለን፡፡ የፓርቲያችንን Aላማና 
መርህ ተግባራዊ በማድረግ ለሰላማዊ ትግል የምታደርጉትን Eንቅስቃሴ Eስከመጨረሻው ድረስ በመደገፍ ከጎናችሁ 
Eንደምንቆምና በተፈለግንበት ቦታ ሁሉ ለማገልገል ዝግጁ መሆናችንን በፍቅርና በAክብሮት Eንገልጻለን፡፡ 
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ለቅንጅት Aባላትና ደጋፊዎች 

• የቅንጅትን መርህ ተከትላችሁ ለትግሉ ቀጣይነትና ለመሪዎቻችን መፈታት ሌት ተቀን የታገላችሁ፣ በጸሃይ ሃሩር 
ለተቃጠላችሁ፣ በበረዶና በብርድ ለተቆራመዳችሁ፣ ጊዜያችሁን Eውቀታችሁንና ገንዘባችሁን ያለመቆጠብ ለለገሳችሁ የቅንጅት 
ደጋፊዎችና Aባላት ልባዊ የሆነ ምስጋናችንን Eናቀርባለን፡፡ በተለይ ከጎናችን በመሰለፍ የገጠሙንን በርካታ ፈተናዎች 
Eንድናልፍ ላበረታታችሁን፣ ስንሳሳት ላረማችሁን፣ ተስፋ Eንዳንቆርጥ ላጽናናችሁን ውድ ሃገር ወዳድ Iትዮጵያውያን፣ ልባዊ 
Aክብሮታችንና ፍቅር የተላበሰ ምስጋናችንን Eናቀርባለን፡፡ የቅንጅትን መርህ Aንግባችሁ ከየAቅጣቸው በድርጅቱ ላይ 
የተሰነዘረውን ጥቃት በሃገርና በወገን ላይ የተሰነዘረ ጥቃት Aንደሆነ ቆጥራችሁ፣ ለዴሞክራሲና ለተጠያቂነት በመቆም ዘመናዊ 
የAርበኛነት ግዴታችሁን ለተወጣችሁ ወገኖቻችን ያለንን Aክብሮት በታላቅ ስሜት Eንገልጻለን፡፡ 

ለዜናና ለመረጃ ማEከላትና ለሲቪክ ማህበራት 

• ይህ ፈታኝ የቅንጅት Aጀንዳና Eንቅስቃሴ ከAንድ የፖለቲካ ድርጅት Eቅድና ግብ የላቀ ሃገራዊና ወገናዊ ይዘት ያለው መሆኑን 
በመረዳት፣ በያላችሁበት በIትዮጵያ ዴሞክራሲ፣ ነጻነት፣ የህግ የበላይነት፣ Eኩልነትና Aንድነት Eንዲሰፍን ያደረጋችሁትን 
ያልተቆጠበ AስተዋጽO ታሪክ ሲያስታውሰው ይኖራል፡፡ በEናንተ የተከናወነው የመረጃ ፍሰትና ጥራት በሃገር ውስጥና በውጭ 
ያለውን Iትዮጵያዊ ለትግሉ በጽናት Eንዲቆም መርዳት ብቻ ሳይሆን የሰላማዊ ትግሉን Aሸናፊነት የሚያረጋግጥ በመሆኑ 
የቅንጅት መሪዎችና የIትዮጵያ ህዝብ ከልብ ኮርተውባችኋል፡፡ Eውነትንና ዲሞክራሲን ተከትላችሁ የቅንጅትን Eውነታ 
ያስተጋባችሁ ፓልቶክ ክፍሎች ታዳሚዎችና Aስተናባሪዎች፣ የሬዲዮና የቴሌቪዥን ድርጅቶች Eና ጋዜጠኞች፣ ለድረ-ገጾችና 
Aስተባባሪዎቻቸው መረጃ በጠማው የIትዮጵዊ ህዝብ ስም ከልብ Eናመሰግናለን፡፡ ለዲሞክራሲና ለሰብAዊ መብት ዘብ 
የቆማችሁ የሲቪክ ድርጅቶች፣ የEውነትና የፍትህ ዘበኝነታችሁን ባለመሰልቸት በማረጋገጣችሁ የሃገርና የወገን 
መመኪያነታችሁን Aረጋግጣችኋል፡፡ 

በመጨረሻም 

• ይህ ጋዜጣዊ መግለጫ ከቅንጅት Aለም Aቀፍ የፖለቲካ Aመራር የተሰጠ የመጨሻው መግለጫ ነው፡፡ በEዚህ መግለጫ 
Aማካይነት AለምAቀፍ Aመራሩ በAደራ የተሰጠውን የፖለቲካ Aመራር ለቅንጅት Aመራር ማሰረከቡን ሲገልጽ በከፍተኛ 
Eርካታ ነው፡፡ ሁሉም የቅንጅት Aባላትና ደጋፊዎች የEዚህ Eርካታ ተካፋይ Aንደሚሆኑም Eምነት Aለን፡፡ በተለይ Eኛ በAለም 
Aቀፍ Aመራሩ ውስጥና በAለም ዙሪያ በድጋፍ ድርጅቶች ውስጥ የምንገኘው በሙሉ የሰራነውን Aሳንሰን በማየት ብንቆጭም 
የቅንጅት መሪዎች በEዚህ በፈታኝ ወቅት በሰራነው ከልባቸው የተደነቁና የተደሰቱ በመሆናቸው ተጽናንተናል፡፡ በትህትና 
የተሞላውን ምስጋናቸውን ስናዳምጥ በቁጭት የተኮማተረው ልባችን በተነሳሽነት ተሞልቷል፡፡ የቀረን ቢኖር የተጀመረውን 
ዴሞክራሲያዊ Aደረጃጀትና Aሰራር በማጥበቅ፣ ቅንጅታዊ የተጠያቂነትና የግልጽነት መርህ ተላብሰን፣ ከEስር የተፈቱ የቅንጅቱ 
መሪዎች በሚሰጡት የፖለቲካ Aመራር Aማካኝነት ለሚቀጥለው ትግል  ቆርጠን መነሳት ብቻ ነው፡፡ Aለም Aቀፍ Aመራሩ 
የፖለቲካ ሃላፊነቱን ውክልና ለሰጠው የቅንጅት Aመራር ያስረከበ ሲሆን በAጭር ግዜ ውስጥ፣ ተጀምረው ያላለቁ የማደራጀት 
ስራዎችና ከAመት በላይ ሲያከናውን የቆየውን ተግባር በሪፖርት ለቅንጅት መሪዎች በማቅረብ፣ በEጁ የሚገኘውን  የድርጅቱን 
ንብረት፣ ሰነድ፣ ድርጅታዊ መረጃዎችና ሌላም ቁሳቁስ በማስረከብ Aጠቃለይ ህልውናው ይከስማል፡፡ 

የትግሉን ውስብስብነትና ዘመናዊነት፣ Aስቸጋሪነትና ልዩ ጥበብ መጠየቁን፣ ከግንዛቤ በማስገባት ከቅንጅት መሪዎችና ከውድ ደጋፊዎቹ 
ጋር ጎን ለጎን ትግሉን ለማኪያሄድ Eያንዳንዳችን በድጋሚ ቃል Eንገባለን፡፡ 

Aደራ ተቀብለን Aደራ ያስረከብን የቅንጅት ለAንድነትና ለዴሞክራሲ ፓርቲ የAለም Aቀፍ የፖለቲካ Aመራር 
Aባላት 

ዶ/ር ሞገስ ገብረማሪም፣  ዶ/ር ገብርዬ ወልደሩፋኤል፣  Aንዳርጋቸው ጽጌ ፣  ዳንኤል Aሰፋ፣  ዳዊት ከበደ፣  ብርሃነ መዋ፡፡ 

ሐምሌ 20፣ ቀን 1999 ዓ.ም 


