
1 
 

የዶ/ር ያዕቆብ ሟርት 
 

ክፍል አንድ 

ኢብሳ ነመራ 

06/26/14 

የኢትዮጵያ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦች በዘውዳዊውና በወታደራዊው ደርግ መንግስታት 

የስልጣን ዘመን ለብሄራዊ መብቶቻቸውና ነፃነታቸው ያካሄዱት ከፍተኛ የህይወት 

መስዋዕትነት የጠየቀ ትግል የቅርብ ግዜ ታሪካችን አካል ነው። የመጨረሻው አምባገነን 

መንግስት የነበረው የወታደራዊ ደርግ መንግስት ፕሬዝዳንት ኮሎኔል መንግስቱ ኃ/ማርያም 

ሃገር ለቀው ከመፈርጠጣቸው ከቀናት በፊት ባደረጉት የመጨረሻ ንግግር “ትግሬው 

ይወጋናል፣ ኦሮሞው ይወጋናል፣ አማራውም ይወጋናል፤ በአጠቃላይ በብሄር ተደራጅተው 

የሚወጉን ቡድኖች ሃያ ሦስት ናቸው” ብለው ነበር።  

 

በወቅቱ እነዚሀ  ሁሉ የኢትዮጵያ ብሄሮችና ብሄረሰቦች ለነፃነት የትጥቅ ትግል እያደረጉ 

ኮሎኔል መንግስቱ ማንን ለማስተዳደር ሥልጣን ላይ እንደተቀመጡ ለማንም ግልፅ 

አለነበረም። ይህ ከአምባገነኖች ከሕዝብ ፍቃድ ወጭ በግድ የመግዛት ባህሪ የመነጨ ነው። 

ያም ሆነ ይህ የኮሎኔል መንግስቱ ንግግር ኢትዮጵያ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ሕዝቦች 

ለብሄራዊ ነፃነት ያደረጉት ትግል ምን ያህል እንደነበረ በግልፅ ያሳያል። 

 

አምባገነኑን የደርግ ሥርአት በብሄር፣ ብሄረሰብ ተደራጅተው ሲወጉ የነበሩት የብሄራዊ 

ነፃነት ግንባሮች፣ ገሚሶቹ ጠንካራ አቅም የነበራቸው ሲሆኑ፣  የተቀሩት ደግሞ ገና ለጋ 

ነበሩ። የአብዛኞቹ መድረሻ በሄራዊ ነፃነታቸው የተከበረበት ሥርአት መመስረት ሲሆን 

የተወሰኑቱ ግን የራሳቸውን ነፃ መንግስት የመመስረት ራዕይ ነበራቸው። ታዲያ የብሄራዊ 

ነፃነት የትጥቅ ትግል ተፋፍሞ በነበረበት 1983 ዓ/ም ዋዜማና መባቻ ላይ “የአገሪቱ እጣ 

ፈንታ ምን ይሆናል?” የሚለው የብዙዎች ጥያቄ ነበር። የመበታተንና የእርስ በርስ ግጭት 

ሊፈጠር ይችላል የሚል ስጋት ያደረባቸውም ነበሩ። ታዲያ ግንቦት 1983 ላይ አምባገነኑ 

የደርግ መንግስት ተገረሰሰ። 
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በትጥቅ ትግል ላይ የነበሩትና ከውጭ የመጡት የብሄራዊ ነፃነት ግንባሮች አምባገነኑ 

ወታደራዊ መንግስት ከስሩ ተመንግሎ መውደቁ በፈጠረው ክፍተት ተጠቅመው በቀጥታ 

የየራሳቸውን ነፃ መንግስት ወደመመስረት ወይም ወደየእርስ በርስ ግጭት አልገቡም። 

ከዚህ ይልቅ የዚህች አገር መፃኢ እጣ ፈንታ ምን መሆን እንዳለበት ለመወያየት 

ተስማሙ። አንድም የውጭ ኃይል - የውጭ መንግስታት፣  የተባበሩት መንግስታት፣ 

የአፍሪካ ሕብረት . . . ድርጅቶች ጣልቃ መግባት ሳያስፈልጋቸው ነው ለመወያየት 

የተስማሙት። 

 

ሰኔ 1983 ላይ የተካሄደው ኮንፈንስ የዚህ የአገሪቱን እጣ ፈንታ ለመወሰን የተደረሰበት 

ስምምነት ውጤት ነው። በዚህ ኮንፈረንስ ላይ በአገር ውስጥ በትጥቅ ትግል ላይ የነበሩትና 

በውጭ የተቃውሞ ትግል ሲያካሂዱ የነበሩትን እንዲሁም ሌሎች የአገሪቱ ጉዳይ ያገባናል 

የሚሉ ወገኖችን በሙሉ ተሳትፈው ነበር። የአገር ሽማግሌዎችና ታዋቂ ግለሰቦችም የዚህ 

ኮንፈረንስ ታዳሚዎች ነበሩ። 

 

ይህ ኮንፈረንስ አገሪቱ ሳትበታተን፣ ብሄሮችና ብሄረሰቦች ራሳቸውን በራሳቸው እያስተዳደሩ 

በአንድ መንግስት ስር የሚኖሩበትን ስርዓት ለመመስረት ውሳኔ አሳለፈ። ይህን የመንግስት 

ስርዓት መመስረት ተቀዳሚው ዓላማ ያደረገ የሽግግር መንግስትም መሰረቱ። ይህ የተለያየ 

ብሄራዊ ማንነት ያላቸው ኢትዮጵያውያን፣ መብትና ነፃነታቸው ተከብሮ በእኩልነት አብሮ 

ለመኖር የወሰኑበት ኮንፈረንስ በኢትዮጵያውያን መሃከል መግባባትና እርቅ የተጠነሰሰበት 

የመጀመሪያው አጋጣሚ ነው። 

 

እዚህ ላይ “ይህን ያለፈ ታሪክ ማስታወስ ለምን አስፈለገህ?” መባሌ አይቀርም። ይህን 

ለማስታወስ የኮረኮረኝ፣ ባለፈው ሳምንት መንግስትን አምረሮ በመቃወም የሚታወቁት ዶ/ር 

ያዕቆብ ኃ/ማርያም ለአሜሪካ ድምፅ የአማርኛ ፕሮግራም የገለፁት አቋም ነው። ዶ/ር 

ያዕቆብ የቀድሞው ቅንጅት አመራር የነበሩ፣ በምርጫ 97 በትውልድ አገራቸው ቅንጅትን 

ወክለው ተወዳድረው አሸንፈው የነበሩ፣ በገዛ ፍቃዳቸው ሕዝብ የሰጣቸውን የስልጣን 

ውክልና አልቀበልም ያሉ፣ በኋላም ድምፅ የሰጣቸው ደጋፊያቸው በአመፅ ስልጣን 

እንዲቀማላቸው በማድረግ ሕገመንግስታዊ ስርዓቱን በሕገወጥ መንገድ ለመናድ የሞከሩ፣ 

በዚህ ድርጊታቸው ክስ ተመስርቶባቸው ጥፋተኛ ሆነው በመገኘታቸው ቅጣት 
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ከተወሰነላቸው በኋላ የኢትዮጵያ ህዝብንና መንግስትን ይቅርታ ጠይቀው ከእስር የወጡና 

ወደ ተቃውሞ ፖለቲካቸው የተመለሱ፣ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ደግሞ የየትኛውም የፖለቲካ 

ፓርቲ አባል ሳይሆኑ የተቃውሞ ፖለቲካ አራማጅ የሆኑ ግለሰብ ናቸው። 

 

ዶ/ር ያዕቆበ በአወዛጋቢ አቋማቸውም ይታወቃሉ። በተለይ በይቅርታ ከእስር ወጥተው 

አንድነት ለዴሞክራሲና ለፍትህ ፓርቲን መስረተው ወይዘሪት ብርቱካንን የፓርቲው 

ሊቀመንበር ከሆነች በኋላ “እኔ ሴት አይመራኝም” በሚል የትምክህት አነጋገር ብዙዎችን 

አስገርመው ነበር። ይህን ተናግረው ነበር ፓርቲውን ለቀው የወጡት። ወይዘሪት ብርቱካን 

ዳግም ወደእስር ተመልሳ በዳግም ይቅርታ ከእስር ከወጣች በኋላ ደግመው “ወይዘሪት 

ብርቱካን ፓርቲውን የምትመራ ከሆነ ወደፓርቲው እመለሳለሁ” ብለው የተቀሩት 

የፓርቲወ አመራሮቸ ሁሉ ምንም ዋጋ የሌላቸው የሚያስመስል ንግግር በይፋ ተናግረው 

በጓደኞቻቸው ዘንድ ጭምር ትዝብት ላይ ወድቀው ነበር። ዶ/ር ያእቆብን ይህን ያህል 

ካስታወስካችሁ ወደ ፍሬ ነገሬ ልመለስ። 

 

ታዲያ ዶ/ር ያዕቆብ ከአሜሪካ ድምፅ የአማርኛ ፕሮግራም ጋር ባደረጉት ቃለ ምልልስ “ 

እኔ በግሌ የሚታየኝ ነፃ ምርጫ ሳይሆን በጣም አሳሳቢ የሆነው የሀገራችን ሁኔታ ነው። 

በሀገራችን የብሄረሰቦች ግጭት፣ የዘር ጥላቻ የሀገር ሀብት ብዝበዛና ዘረፋ እየተስፋፋና 

እየተንሰራፋ የሄደ ጉዳይ ነው። ለዚህ ሁሉ መፍትሄው እኔ እንደሚታየኝ ምርጫን ወደኋላ 

ገፍቶ፣ አሸባሪ ምን ሳይባል ገዢውን ፓርቲ ጨምሮ ሁሉም ተቃዋሚ ፓርቲዎችና 

ድርጅቶች ያሉበት ሕዝባዊ ጉባኤ መጥራትና ብሄራዊ ዕርቅ መጀመር ነው’’ ብለዋል። 

 

እንግዲህ ይህ የዶ/ር ያዕቆብ የብሄራዊ እርቅና መግባባት ጉባኤ ነው፣ የኢትዮጵያ ብሄሮች፣ 

ብሄረሰቦችና ሕዝቦች 1983 ሰኔ ላይ ከመበታተን ይልቅ በራሳቸው ተነሳሽነት በአንድ ላይ 

ለመኖር የተስማሙበትን ጉባኤ ያስታወሰኝ። ይህ የሰኔ 1983 ጉባኤ በራሱ የእርቅ መሰረት 

የጣለ ከመሆኑ ባሻገር በዚህ ጉባኤ ላይ በተጠነሰሰው ሕገመንግስት የማዘጋጀት ሃሳብ 

መሰረት የተዘጋጀው ሕገመንግስትና በሕገመንግስቱ መሰረት የተቋቋመው ፌደራላዊ 

ሥርአት በኢትዮጵያ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ሕዝቦች መሃከል መግባባት ያሰፈነ በመሆኑ፣ 

አሁን ስለማን እርቅ እንደሚወራ ማወቅ ስለሚያዳግት ነው የሰኔ 1983ትን ጉባኤ 

ያስታወስኩት። 
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ታዲያ የሰኔ 1983 የብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ሕዝቦች እንዲሁም ሌሎች ኃይሎች ያደረጉት 

ጉባኤ ብሄራዊ ጭቆና በወለደው ብሶት ወደ መገነጣጠልና መለያየት፣ ወደ እርስ በርስ 

ግጭት ሊያመራ ይችል የነበረውን ሁኔታ ያስቀሩበት የስምምነት ጉባኤ ነበር። ዶ/ር 

ያዕቆብ አሁን የሞት የሽረት ጉዳይ አድርገው ሊያቀርቡ የሚፈልጉት የብሄራዊ ዕርቅ 

ጉባኤ የትኛው አደጋ ሊያስከትል የሚችል ሁኔታ የሚታረቅበት እንደሆነ ብዙዎች 

አልገባቸውም። በተለይ እዚህ አገር ቤት የሚኖሩትና በሀገሪቱ ያለውን ነባራዊ ሁኔታ በወሬ 

ሳይሆን እየኖሩበት የሚያውቁት ኢትዮጵያውያን ማንና ማን እንደተጣላ፣ ማንና ማን 

እንደሚታረቅ አልገባቸውም። 

 

እያንዳንዱ የኢትዮጵያ ህዝብ የሚወከልባቸው ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ሕዘቦች በቀዳሚነት 

ከላይ በገለፅኩት የሰኔ 1983 ጉባኤ በጋራ ለመኖር ከተስማሙ በኋላ በሽግግር መንግስቱ 

ወቅት ለዘለቄታው አብረው መኖር የሚያስችላቸውን ሕገመንግስት አፅድቀዋል። 

 

ይህ ሕገ መንግስት የኢትዮጵያ ብሄሮችን፣ ብሄረሰቦችንና ሕዝቦችን እንዲሁም ሌሎች 

አመለካከቶችን የሚወክሉ ኃይሎችን በአባልነት በያዘው የሽግግር መንግስቱ የተወካዮች 

ምክር ቤት በሰየመው የሕገመንግስት አርቃቂ ጉባኤ የተረቀቀ ነው። ረቂቁ በዛው 

አልፀደቀም። ወደ ህዝቡ ነበር የተላከው። በውጭ አገራት ወደሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ዘንድ 

ጭምር። 

 

ረቂቁ የተመራላቸው ኢትዮጵያውያን ረቂቅ ሕገመንግስቱን አንቀፅ በአንቀፅ እየተወያዩ 

የማይመቻቸው እንዲቀነስ፣ ያልተፃፈው እንዲካተት፣ መሻሻል ያለበት እነዲሻሽል 

አስተያየታቸውን አክለዋል። በዚህ አኳኋን በተደጋጋሚ ውይይት የተደረገበት የመጨረሻ 

ረቂቅ፣ በሚስጥራዊ የድምፅ አሰጣጥ ስርዓት ተመርጠው የተወከሉ አባላት ባሉት 

የሕገመንግስት አፅዳቂ ምክርቤት ቀርበ። 

 

ይህ ሕገመንግስቱን ለማፅደቅ በሕዝብ ውክልና የተሰጠው የሕገመንግስት አፅዳቂ ምክር 

ቤትም የረቂቅ ሕገመንግስቱን  አንቀፆች አንድ በአንድ በአብላጫ ድምፅ እያሳለፈ 

ሕገመንግስቱን አፀደቀ። ይህ ሕገመንግስት ኢትዮጵያን የገነቡት (bulding blocks) 
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ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦች የኢትዮጵያ ሉአላዊ ስልጣን ባለቤቶች ሆነው በመከባበርና 

በመቻቻል በእኩልነት ለመኖር የተስማሙበት የቃል ኪዳን ሰነድ ነው። በዚህ የቃል ኪዳን 

ሰነድ በሆነ ሕገመንግስት የኢትዮጵያ ሕዝብ ታርቋል። 

 

ሕገመንግስቱ ተቻችሎና ተከባብሮ በእኩልነት የኢትዮጵያ ሉአላዊ የስልጣን ባለቤት ሆነው 

ለመኖር የተስማሙት ሁሉንም የኢትዮጵያ ህዝብ የሚወክሉት ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና 

ህዝቦች፣ ችግሮች ሲያጋጥሟቸው፣ መብትና ነፃነታችን አልተከበረም የሚል ጥያቄ ሲያነሱ 

መፍትሄ የሚያበጁበት ስርዓት አለው።  ታዲያ ዶ/ር ያዕቆብ “የኢትዮጵያ ሕዝብ 

እንዲታረቅ ሸንጎ እነቀመጥ” ሲሉ ቀደሞውንስ መቸ ተጣላ? በሚል የሚጠየቁት ለዚህ 

ነው። በኢትዮጵያ ህዝብ መሃከል የማይደፈርስ አብሮነትና ዕርቅ ሰፍኗልና። 

 


