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“ዶ/ር ብርሃኑ ያቋቋመውን ንቅናቄ Aልተቀላቀልኩም። 
የሚወራው ሁሉ ሐሰት ነው”  

ዶ/ር Aድማሱ ገበየሁ 
 

የቅንጅት ለአንድነትና ለዴሞክራሲ የቀድሞ ም/ሊቀመንበርና፤ ቅንጅት አዲስ አበባን ተረክቦ ቢሆን ኖሮ 

ለአዲስ አበባ በምክትል ከንቲባነት ተመርጠው የነበሩት ዶ/ር አድማሱ ገበየሁ፤ የተወለዱት ወሎ ውስጥ ቦረና 

በሚባል አውራጃ ነው። አንደኛ ደረጃ ትምህርታቸውን እዛው ቦረና የመጀመሪያ ደረጃ ት/ቤት ከተማሩ በኋላ 

ወ/ሮ ስህን ት/ቤት ገብተው ሁለተኛ ደረጃ ትምህርታቸውን ተከታትለዋል። በኮተቤ መምህራን ማሰልጠኛ 

ኮሌጅ ለሁለት ዓመት ከተማሩ በኋላ በትግራይ ክልል አክሱም ከተማ ለሦስት ዓመት በመምህርነት 

አገልግለዋል። በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በሲቪል ኢንጂነሪንግ ተመርቀውም እዚያው በመምህርነት ተቀጥረው 

ይሠሩ ነበር። በሃይድሮሎጂ ኢንጂነሪንግ የማስተረስ ዲግሪ፣ በስዊድን ሀገር በውሃ ሀብት ምህንድስና 

የዶክትሬት ዲግሪያቸውን ካገኙ በኋላ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በመምህርነት፣ በአርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ ደግሞ 

ዲን ሆነው አገልግለዋል። ከዩኒቨርሲቲ ማስተማር ሥራቸው ተባረው ሲሰናበቱ ከጓደኞቻቸው ጋር የማማከር 

ሥራ ይሠሩ እንደነበር ይኽንነኑ ሥራቸውን ኢትዮጵያን እስከለቀቁበት ጊዜ ድረስ አብሯቸው እንደቀጠለ 

ገልፀውልናል።  

 

የኢትዮጵያ ሰብዓዊ መብት ጉባዔ አባል በመሆን ወደ ፖለቲካው ጎራ፤ ያሉት ዶ/ር አድማሱ ለሰባት 

ዓመት ያህል እዛ ቆይተው ኢዴአፓ-መድኅን ተቀላቀሉና ፓርቲውን በሊቀመንበርነት ሲመሩ ቆይተው በምርጫ 

97 ቅንጅትን ተቀላቅለው ነበር። ዶ/ር አድማሱ በአሁኑ ወቅት ከባለቤታቸውና ልጆቻቸው ጋር በስዊድን አገር 

የሚገኙ ሲሆን፣ ለንደን ውስጥ በተደረገ ስብሰባ ላይ በዶ/ር ብርሃኑ የሚመራውን የግንቦት 7 ንቅናቄ 

መቀላቀላቸው ተቀጥሶ ተዘግቧል። ዶ/ር አድማሱ በርግጥ ንቅናቄውን ተቀላቅለዋል? የሚልና ተያያዥነት 

ባላቸው ጉዳዮች ላይ ጽዮን ግርማ  በስልክ አነጋግራቸዋለች።  

 

የፖለቲካውን ሥራ አስመልክቶ በስዊድን ምን እየሰሩ ነው? 

 

በስዊድን ሀገር ውስጥ Aንድነት ለዴሞክራሲና ለፍትህ ድጋፍ ሰጪ ኮሚቴ Aባል 

ነኝ። ከዚህ በተጨማሪ ይኸው ኮሚቴ የራሱ ሬዲዮ Aለው። የዚህ ደግሞ የቦርድ ኮሚቴ 

ሰብሳቢ ነኝ። የሬዲዮ ጣቢያው "ያደራ ቃል" የሚል ሲሆን፣ ሙሉ በሙሉ መረጃ ላይ 

የተመሰረተ Eንቅስቃሴ Eንዲያደርግ የሚፈለግ ሬዲዮ ነው። Iትዮጵያ ውስጥ ያለውን 

መረጃ በመሰብሰብ Eዚያ ላለ የAትዮጵያ ህዝብ Eና ለውጭው ማስተላለፍ ነው።  

 

በዶ/ር ብርሃኑ ነጋ የሚመራውን ግንቦት 7 ንቅናቄ ተቀላቅለዋል? 
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Eኔ ዶ/ር ብርሃኑ ነጋ ያቋቋመውን ንቅናቄ Aልተቀላቀልኩም። ስለንቅናቄው 

የሰማሁት Aንድነት ለዲሞከራሲና ለፍትህ ፓርቲ ደጋፊዎች Aንድ ጉባዔ በለንደን  

Aዘጋጅተው ነበር። በዚያ ጉባዔ ላይ Eንድገኝ ተጋብዤ ነበር፣ ዶ/ር ብርሃኑም 

ተጋብዟል። ዶ/ር ብርሃኑ የተጋበዘው ግንቦት 7 የተባለውን ንቅናቄ ከማቋቋሙ በፊት 

ነው። Eናም ስብሰባው Aንድ ቀን ሲቀረው ከዶ/ር ብርሃኑና Aንዳርጋቸው ጽጌ ጋር 

ተገናኝተን ንቅናቄውን ማቋቋማቸውን ነገሩኝ። “Aንተ Eንድትቀላቀል ያልነገርንህ 

Aቋምህን ስለምናውቅ ነው” በሚል Aስረዱኝ Eኔም በዚህ Aመስግኛቸዋለሁ። በግብዣው 

ላይ ከኮሚቴዎቹ ጋር ተገናኘን፤ ንግግር ያደረገው ደግሞ ዶ/ር ብርሃኑ ሲሆን፣ 

የተናገረውም ስላቋቋመው ድርጅት ሳይሆን ስለሌላ ነገር ነው።  

 

በለንደኑ ፕሮግራም የንግግሮ ርዕስ ምን ነበር? 

 

የባለፈውን የግንቦት ምርጫ በተመለከተ ነው። ከግንቦት 1997 ምርጫ ሂደት ምን 

ትምህርት ተገኘ? የሚል ነው።  

 

ለቀድሞ የቅንጅት ፀሐፊ ለአቶ ሙሉነህ እዩኤል እርስዎና ባለቤትዎ በፃፉት መልክት 

በቅንጅት አመራርነታችሁ እንደማትቀጥሉ አስታውቃችሁ ነበር። አንድነትን እንዴት 

ተቀላቀላችሁ?  

 

በፓርቲያችን ደንብ መሠረት የትግሉ ባለቤት ህዝቡ ነው። ይህንን የህዝብ ትግል 

ለመምራት ደግሞ በህዝቡ ውስጥ መገኘት የግድ Aስፈላጊ ነው። ይሄ ሁኔታ በዚያን ጊዜ 

በም/ቤት Aባልነታችን ወቅት ነበር ጥያቄው የቀረበልን። ማንም ሰው ለረጅም ጊዜ 

በሕይወት የሚቆይ ከሆነ በEለት ተEለት ሥራዎቹና በስብሰባ ላይ መገኘትና 

የሚጠበቅበትን መወጣት ካልቻለ በAመራር ላይ መቆየት የለበትም። ይሄ ሕግና 

ደንባችን ነው። በማልችልበት ሁኔታ ላይ Eንኳን ብሆን ሥራውን ሌላ ሰው Eንዲሠራው 

ማሳለፍ Aለብኝ። በዚህ ሁኔታ በIትዮጵያ ውስጥ ሳልኖር፣ በIትዮጵያ ውስጥ 

የሚንቀሳቀስ ፓርቲ ውስጥ በAመራርነት መቀጠል Aልችልም ነው ያልኩት። ግን ከተራ 

Aባልነቴ Aልለቀኩም።  
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በሠላማዊ ትግል ላይ አመለካከትዎ ምንድነው?  

 

በEኔ በኩል የAትዮጵያ ህዝብ ሥልጣኑን በEጁ ማስገባት Aለበት። ከፈለገ ለተወሰነ 

ጊዜ ሥልጣኑን በAደራ መስጠት Aለበት። የIትዮጵያን ህዝብ በውክልና  ዲሞክራሲን 

Eንዲገነባ መስጠት ይቻላል Eንዲህ ዓይነት ሥርዓት Eንዲገነባ ነው የምንፈልገው። 

ይኼን ሥርዓት ለመገንባትና የIትዮጵያ ህዝብን ሥልጣን በEጁ ለማስገባት መታገል 

ያለበት ህዝቡ ራሱ ነው። ህዝብ የሚፈልገውን ለመገንባት Eርሰ በርሱ መፋጀት 

የለበትም። በደለን የምንለውን ከሥልጣን Aውርዶ በሌላ ለመተካት ለIትዮጵያ ህዝብ 

የሚያስፈልገው በራሱ በህዝቡ ተሳተፎ Eንጂ በውክልናና በጠመንጃ … መንገዶች 

Aይደለም። ይኼ መሠረታዊ ነገር ነው። ጊዜ ይውሰድ Eንጂ Eያንዳንዱ ህዝብ የራሱን 

AስተዋፅO Aድርጎ ሥልጣኑን በEጁ Aስገብቶ በራሱ ሥልጣን መተዳደር Aለበት ይኼ 

ብዙ መስዋEትነት ያስከፍላል። ህዝቡ መቻቻልና መደማመጥ  Aለበት። ባለመቻቻልና 

ባለመደማመጥ ነው የበለጠ ደካማ የሚኮነው። ባለመደማመጥና ባለመቻቻላችን ነው 

ሥልጣኑን በEጃችን Eንዳናስገባ ያደረገን። የፓርቲ ጉልበት የትም Aያስኬድም። የትም 

Eንዳንሄድ ያደረገን Eኛ በAንድነት መቆም Aለመቻላችን ነው። የሚል Eምነት ነው 

ያለኝ። በራሱ በገዢው ፓርቲ በኩል ያሉ ወገኖች ከርሱ ጎን Aይደሉም። ይህንን ደግሞ 

በምርጫው Aሳይተዋል። Eኛ የገዢው ፓርቲ ወገኖች ናቸው ብለን የምናምነው 

ካድሬዎች ደስተኛ ሆነው Aይከተሉትም። የEኔ Aመለካከት ገና ብዙ ይቀረናል 

Aልሰራንም የሚል ነው። ለውጥ የሚመጣው ያለችውን Aቅም Aስተባብሮ መታገል 

ሲቻል ነው።  

 

ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ተቃዋሚ ፓርቲዎች እርስ በእርስ የመጠላለፍ ችግር ውስጥ ናቸው። 

በተለይ የቀድሞው ቅንጅት አመራሮች እንዲህ መሆን ከጀመሩ አንድ ዓመት አስቆጠሩ። 

መፍትሄው ምንድነው ይላሉ?  

 

ተቃዋሚ ፓርቲዎች ሃሳባቸውን መከተል Aለባቸው። ነገር ግን ለIትዮጵያ ህዝብ 

የራሳቸውን ሃሳብ ከማዘዋወር ጎን ለጎን በAንድነት ሆነው ጥያቄ ካላቸው ሌሎች 

ፓርቲዎች ጋር መጓዝ Aለባቸው። የማንም ሀገር ዜጋ Eያንዳንዱ ፓርቲ በየምርጫ 

ውስጥ የማኅበራዊና የIኮኖሚያዊ ጉዳዮች ኮሚቴ Aሏቸው። Eነዛ መለያየታቸው ምንም 
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ክፋት የለውም። የተለያየ Aመለካከት ሃሳብ መጨመር ሀብት ነው። ጥንቅቅ ያለ ሃሳብ 

ማፍራት መቻል Aለባቸው።  

 

የቀድሞ ቅንጅት አመራሮችን  የከፋፈላቸው ከሥልጣን ጋር የተያያዘ ችግር ነው። እውነት 

ነው?  

 

በቅንጅት በኩል ችግር መነሳቱን Aውቃለሁ ችግሩ Eንዳይፈጠር ፍላጎቴ ነበር። 

ነገር ግን ተከፋፍሉዋል ከተከፋፈለ በኋላ የችግርና የቅራኔ Aያያዝ ሥርዓት ሊኖረው 

ይገባል። ተራ ስድብና ሃሜት የትም Aያደርሱም። መከባበር መኖር Aለበት። መከባበር 

የትልቅነት ምልክት ነው። ዋናው ነገር የክርክሩና የቅሬታው መነሻ ብዬ የማምነው 

የራስን ደንብና ሥርዓት የማክበርና ያለማክበር ነው። ይሄ ዋነኛውና ወሳኝ ጉዳይ ነው። 

በቅንጅት ውስጥ ተፈጥሮ የነበረው ይሄ ነው። ከዚህ ትምህርት ማግኘት ነው ያለባቸው፣ 

በAጠቃላይ የፓርቲውን ሥርዓት ማክበርና Aለማክበር ነው፣ ይህን ደግሞ Aለማድረግ 

Eንታገላለን የሚሉት ዋናውን ዓላማ ያለማወቅ ነው ብዬ Eገምታለሁ። ከIህAዴግ 

ጋርም ፀባችን፤ በሰነድ የሚገኙትን ሕግና ደንቦች ለርሱ ሲሆን ይጠቀምባቸዋል፤ ለርሱ 

ካልሆነ ደግሞ መሬት ይጥላቸዋል። ተቃዋሚ ፓርቲዎች ራሳቸው ለሚያወጡት ሕግና 

ደንብ መገዛት Aለባቸው። የሕግና የደንብ ጉዳይ ከልባቸውና ከውስጣቸው 

ሊያስጨንቃቸው ይገባል።  

 

ስዊድን በሚገኘው የድጋፍ አሰባሳቢ ኮሚቴ ውስጥ አሉበት?  

 

ድጋፍ Aሰባሳቢ ኮሚቴ ውስጥ ማንም ሰው Eየደገፈ መቀጠል ይችላል። Eኔ 

Eስካሁን ኮሚቴ Aባል ሆኜ በቋሚነት Aልገባሁም። ምክንያቱም የምሠራው ሥራ ወደ 

Aፍሪካ Aገሮች ብዙ የሚያመላልስ ነው። በዚህ ዓይነት ሁኔታ ኮሚቴ ውስጥ መቀላቀልና 

መሥራት Aይቻልም ሥራው ይበደላል። ስለዚህ ማድረግ የምችለው በድጋፍ Aሰባሳቢ 

ኮሚቴ ስር የAደራ ቃል ሬዲዮ Aለ፤ Eሱን በቦርድ ሰብሳቢነት Eየመራሁ Eገኛለሁ። 

ድንገት Eንኳን Eኔ ባልገኝ በሌላ ቦታ ሆኜ በቴሌ ኮንፍረንስ መገናኘት Eንችላለን። 

ሥራችንንም በዚህ መልኩ Eየሠራን ነው። ለዚህ ነው ሙሉ በሙሉ ያልገባሁት። 

Eነሱም ጫና Aላደረጉብኝም።  

 


