
በሰኔ 1 ቀን 2000 ዓመተ ምህረት ( June8 2008) የለንደኑን ቅንጅት ድጋፍ 
ስም ከለላ በማድረግ ሊደረግ የነበረው የዶ/ር ብርሀኑ ነጋ የግንቦት ሰባት ፓርቲ ስብስብ 
ስብሰባ ተሠርዟል፣ ባለማወቅም ሆነ በስህተት የሚሳተፉ ቅን ኢትዮጵያውያን እውነቱን 
የመመርመሪያ ጊዜ አግኝተዋል።

እነዚህ ራሳቸውን የቅንጅት ድጋፍ በብሪታንያእያሉ በተግባራቸው ግን ሌላ 
ድርጅትን የሚረዱና ከፍተኛ የፖለቲካ ደባ የሚፈጽሙ  ግለሰቦች ያዘጋጁት ይህ ስብሰባ 
ለንደን በሚኖሩ ሀገር ወዳድ ኢትዮጵያውያንና የቅንጅት ደጋፊዎች ባደረሱባቸው 
ከፍተኛ ተፅኖ ስብሰባውን እንደሰረዙ ታውቋል።

እነዚህ አንጃ ቡድኖች ባደረሱት ቅንጅትን የመከፋፈል ደባ እዚህ በብሪታንያ 
ያሉትን ደጋፊዎች በማዳከምና ከፍተኛ የሞራል ልሽቀት (ሀዘን) እንዲደርስባቸው 
በማድረግ ሊገመት የማይችል ከፍተኛ ጥፋት ያደረሱ መሆኑ በብዙዎቻችን ዘንድ 
ይታወቃል።

ይህም ሆኖ ግንቦት 3 ቀን 2000 ዓመተ ምህረት (may 11 2008) በቤተሰብ፣ 
በቅርብ ወድጅነት፣ በጥቅም በመተሳሰርና ይባስ ብለው ከዚህ በፊት የድጋፍ ድርጅቱ 
አባላት ያልነበሩ ግለሰቦችን አባላት አስመስለው በመሰባሰብ ሀሰት በተሞላበት መንገድ 
መልምለዉ ያከረቡአቸዉን ሰዎች ተመረጡ ብለዋል።

እውነትን መሸሸግ ስለማይቻል፤ የተደረገው ውሳኔ የተሳሳተ፣ የቅንጅትንም ስም 
መጠቀም ተገቢ አለመሆኑን፣ ያሳሰቡ በስብሰባው የተገኙት ግለሰቦች በደጋፊነታቸውና 
በተሳትፎቸው የማይታውቁና አዲስ መሆናቸው ቢጠቆምም በተለመደ የእንቢታ 
ፀባያቸውን በማንፀባረቅ ስብስባውን የቀጠሉ መሆኑን እንደሰማን አከታትለው ይህንን
በቅንጅት ድጋፍ ከለላ ስብሰባ ጠሩ።

ይህ አንጃ ቡድን የድጋፍ ድርጅቱን ንብረትና ገንዘብ ለመቆጣጠር ሲል ሁልጊዜ 
በሚፈጥራቸው ማሳሳቻዎቸ እዉነቱ በውሸት የተሸፈነባቸው ወገኖቻችን በድምጽ 
ብልጫ በሚለው  ዘዴ እየተታለሉ ነው። የራሱ የሥራ ዘመን አልቆየስራ ጊዘአቸሁ 
አልቋል በማለት ሊቀመንበሩንና ፀሃፊዉን የማባረር ተግባር አደባባይ እንደወጣ 
ይታወቃል።

ይህንንም ለማክሸፍና የድጋፍ ድርጅቱ ንብረትና ገንዘብ ወደሚገባው 
ለእውነተኛው ቅንጅት እዲሰጥ ለማድረግ ጥረቱ በከፍተኛ ደርጃ ቀጥሏል።

መንግሥት ቅንጅትን እንዳሻው በመሸንሸንና ስሙ ንለሚፈልገው በማደል 
በሚንቀሳቀስበት  ወቅት እነዚህ የቅንጅትን ድጋፍ በብሪታንያ ለሌላ ድርጅት ሥራ 



ማራመጃ የሚያደርጉና ንብረትንም የሚበትኑ የወሰዱትን ንብረት እንዲመልሱ በጥብቅ 
እናሳስባለን፤ ተከታታይ እርምጃም እንወስዳለን።

ከዚህ ሌላ በቅንጅት ጀርባ ላይ ተፈናጦ ራሱን ለማሳወቅ ያሰበው ግንቦት 7 ለሰኔ 
1ቀን 2000 ዓመተ ምህረት ( June 8 2008) ያዘጋጀውን ስብሰባ እንዲያቆም 
ለማድረግ ለተባበሩን ኢትዮጵያውያንና ጠንካራ የቅንጅት ድጋፍ አባላትና ጉዳዩን ሕዝብ 
እንድያውቀው በየድረገጻቸው ላይ ላወጡልን ፡ ኢትዮላየን ፣ ደብተራው ፣ ማህደርና 
ሌሎችም የዜና ማሰራጫዎች ከፍተኛ ምስጋና እናቀርባለን።

እንዲሁም የለንደኑን የብርሃኑ ግርግር በተመለከተ በተመሳስለ መንፍስ የተለያዩ 
ጽሑፎችን ለየድረገጹ ላበረከቱና ሃሳባችንን ላበረታቱ ድንቅ የኢትዮጵያ ልጆች በርቱ 
እያልን ምስጋናችንን እናቀርባለን። 

አሁንም ለቅንጅት ድጋፍ በብሪታንያ አባላትና ነዋሪ ኢትዮጵያውያን አበክረን 
የምናሳስበው ሀገራችን ያለችበት አስከፊ ሁኔታ ግዜ የማይሰጥና ሀሰተኞች የሚፈጥሩት 
ችግር አደገኛ ስለሆነ በህበረት ቆመን እንከላከል።

የኢትዮጵያ ሕዝብ ራሱን ከሀስተኞች ይጠብቅ !!!!

ሀገራችንን ለማጥፋት ከሚንቀሳቀሱ ሁሉ እንጠብቃት !!!!


