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የዶ/ር ያዕቆብ ሟርት 
 

ክፍል ሁለት 

ኢብሳ ነመራ 

06/26/14 

 

በዚህ ርዕስ ባቀረብኩት ክፍል አንድ ፅሁፍ በቅርቡ ዶ/ር ያዕቆብ ኃ/ማርያም በኢትዮጵያ 

እርቅ ያስፈልጋል በሚል ለአሜሪካ ድምፅ የአማርኛ ፕሮግራም የሰጡትነ አስተያየት መነሻ 

በማድረግ በኢትዮጵያ ዕርቅና ሰላም መኖሩን ለማሳየት ሞክሬያለሁ። በዚህ ፅሁፍም 

ይህንኑ ጉዳይ በተለይ አንዳንድ ግጭት ከሚመስሉ ሁኔታዎች ጋር አዛምጄ ለመመልከት 

እሞክራለሁ። 

 

ዶ/ር ያዕቆብ በኢትዮጵያ ህዝብ መሃከል ፀብ አለ ባይ ናቸው። እርግጥ ነው በተለይ 

የተቃውሞ ፖለቲካ አራማጅ የሆኑ የግል ጋዜጦችን ከጅምሩ ለተከታተለ በብሄሮች መሃከል 

ግጭት ያለ ሊመስለው ይችላል። እውነታው ግን ጋዜጦቹ ከሚያወሩት የተለየ መሆኑን 

ከኢትዮጵያ ህዝብ ውጭ ዋቢ መጥራት አያስፈልግም ። በሕመንግስቱ ብሄራዊ መብትና 

ነፃነታቸው ተረጋግጦላቸው በሚኖሩበት ወሰን ውስጥ ራሳቸውን በራሳቸው እያስተዳደሩ 

በሚኖሩ ብሄሮችና ብሄረሰቦች መሃከል ግጭት ተከስቶ አያውቅም። አንዱ ብሄር ሌላውን 

የበታች አድርጎ ሊመለከተው፣ በጉዳዩ ውስጥ ገብቶ ሊያተራመሰው የሚያስችል ክፍተት 

ስለሌለ አንዱ ሌላውን በክፋት ሊመለከትበት የሚችልበት ዕድል ተዘግቷል።  

 

መጠነኛ ግጭቶች ግን ይስተዋላሉ። ይህም በአብዛኛው በከብት አርቢነት ከቦታ ወደ ቦታ 

እየተንቀሳቀሱ ሕይወታቸውን የሚመሩ ማህበረሰቦች መሃከል የሚያጋጥም ነው። ይህም 

አንዱ ብሄር በሌላው ላይ ካለው ጥላቻ የመነጨ ሳይሆን፣ በግድግዳ ያልተዘጋው 

የድንበራቸው አካባቢ ከብቶቻቸውን በሚያሰማሩበት ሥፍራ ከግጦሽ መሬትና ውሃ 

አጠቃቀም ጋር በተያያዘ የሚነሳ ግጭት ነው። 
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ይህ በአርብቶ አደሮች ማህበረሰቦች መሃከል የሚከሰት ግጭት የኢፌዴሪ የመንግስት 

ሥርአት ከተመሰረተና ብሄሮችና ብሄረሰቦች ራሳቸውን በራሳቸው ማስተዳደር ከጀመሩ 

በኋላ የተፈጠረ አይደለም። የአርብቶ አደሮቹን ማህበረሰቦች ታሪክ ያህል እድሜ ያስቆጠረ 

ነው። 

 

ቀደም ባሉት ስርዓቶች የአርብቶ አደሩን ማህበረሰብ አባላት እንደ ኢትዮጵያዊ ቆጥሮ 

መብትና ነፃነታቸውን የሚያስከብርና አኗኗራቸውን የሚከታተል የመንግስት መዋቅር 

አለነበረም። እንደዜጋ አይቆጠሩም ነበር። ግጭቶች ቢነሱም እንደ ጉዳይ የሚዘግበው 

ሚዲያ የለም። መፍትሄ ሊያበጅለት የሚጥር የመንግስት አካልም አልነበረም። እንኳን 

ግጭቶቻቸው ራሳቸው ማህበረሰቦቹ ለመኖራቸው ዕውቅና አልተሰጣቸውም ነበር። በዚህ 

ምክንያት ግጭቶቻቸው አይሰሙም፣ እንደ ችግር አይነሱም። 

 

አሁን ግን ሁኔታው ከዚህ የተለየ ነው። አርብቱ አደሩ አንድ ቦታ ሰፍሮ እንዲኖር ከእርሻ  

ጋር የማስተዋወቁ ሥራ እንዲሁም የውሃ አቅሮብትን የማልማትና መሰል ተግባራትን 

የማከናወኑ ጉዳይ ሙሉ በሙሉ ያልተጠናቀቀ ቢሆንም፣ የአርብቶ አደር ማሕበረሰቦች 

በሚኖሩባቸው ክልልች እስከወረዳ ድረስ የህብረተሰቡን ጉዳዮች በቅርበት የሚከታተል 

የመንግስት መዋቅር ተዘርግቷል። አሁን አርሶ አደሩ ውስጥ ያለ ኢኮኖሚያዊ፣ ማህበራዊና 

ፖለቲካዊ ችግሮች አድማጭ አላቸው። አርብቶ አደሩ ድርቅ ሲከሰት እንደድሮ ምን 

እንደደረሰበት እንኳን ሳይሰማ፣ ያለቀ አልቆ፣ የተሰደደ ተሰዶ እድል የቀናው በሕይወት 

ከሚተርፍበት የአኗኗረ ሁኔታ ተላቋል። በአርብቶ አደሩ መንደር ድርቅ ሲከሰት መንግስት 

ለሕእቡ መሰረታዊ እርዳታ ከማቅረብ በተጨማሪ ለከብቶቻቸው ሳርና ውሃ በእርዳታ 

የሚያቀርበበት ሁኔታ ነው ያለው። 

 

በኢትዮጵያ ታሪክ ለመጀመሪያ ግዜ ዘላን በመባል ሲታወቁ የነበሩ የአርብቶ አደር 

ማሕበረሰቦች ዘንደ የመንግስት መዋቅር ተደራሽ እንዲሆን በመደረጉ በአርብቶ አደር 

ማህበረሰብ ዘንድ ዝንተ ዓለም የተለመደ ክስተት የሆኑ ግጭቶችና አለመግባባቶች 

የመንግስት ጉዳዮች ለመሆን በቅተዋል፤ ትኩረት አግኝተዋል። 
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በአርብቶ አደር ማህበረሰብ መሃከል የሚቀሰቀስ ግጭት የሁለት ክልሎች ጉዳይ ከሆነ 

ለምሳሌ የኦሮሚያና የሶማሌ፣ የኦሮሚያና የደቡብ . . . ክልሎችን የሚመለከት ከሆነ፣ 

የፌደራል መንግስት በፌደራል ጉዳዮች ሚኒስቴር በኩል ጉዳዩ መፍትሄ እንዲያገኝ 

ይደረጋል። በአንድ ክልል ውስጥ ባሉ የአርብቶ አደር ማህበረሰብ መሃከል ከሆነ ደግሞ 

የክልሉ መንግስት መፍትሄ ያበጅለታል። በኢፌዴሪ ሕገመንግስት ለብሄሮች ባህልና ታሪክ 

እውቅና ስለተሰጠ መንግስት መፍትሄ በማበጀቱ ሂደት ባህላዊ የእርቅ ስርአቶችንም ከአገር 

ሽማግሌዎችና ከባህላዊ የአስተዳደር ሥርአት መሪዎች ጋር በመተባበር ተግባራዊ 

ያደርጋል። 

 

በዚህ አካሄደ በአርሶ አደር ማህበረሰቦች መሃከል ዝንተ ዓለም ሲከሰቱ የኖሩ ለሕይወት 

መጥፋት፣ ለንብረት መውደም፣ ለስደት ምክንያት ይሆኑ የነበሩ ግጭቶችና አለመግባባቶች፣ 

መፍትሄ የሚያገኙበት ሥርአት ተዘርግቷል። በአርብቶ አደሩ ማህበረሰብ መሃከል 

ግጭቶች እንዲቀሰቀሱ የሚያደርገው ከቦታ ወደቦታ በመዘዋወር ላይ የተመሰረተው 

የአኗኗር ዘይቤያቸው በመሆኑ ይህን በመቀየር ግጭቱን ከነአካቴው ለማስቀረትም ከፍተኛ 

ሥራ እየተሰራ ነው። በቅርብ ግዜ ውስጥ የአርብቶ አደሩ የኖሮ ዘይቤ ተለውጦ ግጭት 

ታሪክ ሆኖ እንደሚቀርም በእርግጠኝነት መናገር ይቻላል። 

 

ዶ/ር ያዕቆብ የጠቀሱትን ግጭት ከዚህ አኳያ ስንመለከተው፣ በቅድሚያ ግጭቶቹ 

ከኢፌዴሪ የመንግስት ሥርአት በኋላ የተፈጠሩ አለመሆናቸውነ እንረዳለን።  ቀደም ሲል 

በነበሩት ሥርአቶች ከነበረው ብእጅጉ እየቀነሰ አልፎ አልፎ የሚከሰት ወደመሆን ደረጃ 

መውረዳቸውም ተጨባጭ እውነት ነው። በመሆኑም በአሁኑ ግዜ ግጭት እየተባባሰ 

እንደመጣ አድርጎ ማውራት፣ አንድ ቀእውቀት እጥረት የመነጨ ነው፣ አለያመ ተገቢ 

ያልሆነ የፖለቲካ ትርፍ አገኛለሁ በሚል የተደረገ አሳፋሪ ውሸት ነው። 

 

ከአርብቶ አደሩ ማህበረሰብ ውጭም መጠነኛ የብሄር ገፅታ ያላቸው አለመግባባቶችና አልፎ 

አልፎ ግጭት ቀመስ ሁኔታዎች የሚያጋጥሙበት ሁኔታ መኖሩ አይካድም። ዶ/ር ያዕቆብ 

በዩኒቨርሲቲዎች ይነሳል ያሉት ግጭት የዚህ አይነቱን ነው። ይህ ግን ዶ/ር ያዕቆብ 

እንዳሉት “የሩዋንዳ አይነት ግጭት ኢትዮጵያን ያሰጋታል” የሚያስብል አይደለም። 
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በአብዛኛው መነሻቸው የብሄር ጉዳይ ሳይሆን ተራ የተማሪዎች ማህበራዊ ግንኙነት ውስጥ 

የሚፈጠር አለመግባባት ነው።  

 

ይህ በተማሪዎች ማህበራዊ ግንኙነት ውስጥ የሚፈጠር አለመግባባት፣ ወደጓደኛሞች ቡድን 

ፀብነት ይቀየራል። የጓደኝነተ ግንኙነቱ ተማሪዎቹ ከመጡባቸው አካባቢ ጋር የተሳሰረበት 

ሁኔታ ስላለ የእካባቢ ወይም የብሄር ገፅታ ያለው መስሎ ይታያል። ከግጭት የፖለቲካ 

ትርፍ እናገኛለን ብለው የሚያስቡ በውጭና በአገር ውስጥ ያሉ ፖለቲከኞችና በነፃ ፕሬስ 

ስም አመለካከታቸውን የሚያራምዱ ጋዜጦችና መፅሄቶች ደግሞ ከዕውነታው ነጥለው 

ማራገባቸው የብሄር ግጭት የተቀሰቀሰ የሚያስመስልበት ሁኔታ አለ። 

 

ከዚህ በተረፈ እስካሁን ባለው ሁኔታ ወደግጭትነት ባያድግም የብሄር ግጭት ለመቀስቀስ 

ሆን ተብሎ የሚካሄደ ጉትጎታ በስፋት ይስተዋላል። ይህ በአመዛኙ ቀድሞ የነበረውን 

በአንድ ብሄር የበላይነት ላይ የተመሰረተ አሃዳዊ የመንግስት ስርአት የመትከል አቋም 

በሚያራምዱ የፖለቲካ ፓርቲዎችና ግለሰቦች የሚካሄድ ነው። በብሄሮች መሃከል 

መጠላላትና ግጭት የመቀስቀሱ አካሄድ እንዳንዱ በይፋ የሚከናወን ሲሆን ውስጥ ውስጡን 

ወሬ በመንዛት ህብረተሰቡን ውዠንብር ውስጥ የመክተት አካሄድ ግን ዋነኛው ስልት ነው። 

ይህም በአሁኑ ግዜ ኢትዮጵያ ውስጥ የአንድ ብሄር የበላይነት እንዳለ አድርጎ የማቀረብ 

አካሄድ ላይ የተመሰረተ ነው።  

 

የዚህ የጥላቻና የግጭት መቀስቀሻ አካሄድ “በመንግስት መዋቅር ውስጥ እንዲሁም ገዥው 

ፓርቲ ኢህአዴግ ውስጥ የአንድ ብሄር የበላይነት አለ” የሚል መነሻ ያለው አሉባልታ  

ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ “የአገሪቱ ሃብት በአንድ ብሄር አባላት እይተመዘበረ ነው፣ አዲስ 

አበባ ውስጥ የሚገነቡት ሕንፃዎችና ሌሎች ትላልቅ ኢንቨስትመንቶች በአንድ ብሄር 

አባላት የተያዙ ናቸው” የሚል ማዳመቂያ ተጨምሮበታል። ይህን አሉባልታ የተቃዋሚ 

አመራሮች የአመለካከታቸው አራማጅ በሆኑ ጋዜጦች አማካኘነት ሲገልፁት መስማት  

የተለመደ ነው። ደጋፊዎቻቸው በየመንደሩ እንዲያናፍሱት የተደረገበት ሁኔታ መኖሩነ 

እናውቃለን፣ በተለይ አዲስ አበባ ውስጥ የምንኖር ኢትዮጵያውያን። አንዳቸውም ግን ለዚህ 

ውንጀላቸው  ተጨባጭ ማስረጃ አቅርበው አያውቁም እናውቃለን። 
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ይህ የተቃዋሚዎችና የደጋፊዎቻቸው አሉባልታ በተወሰነ ደረጃ በተራው ዜጋ ውስጥ 

የተሳሳተ ገንዛቤ የፈጠረበት ሁኔታ አለ። በአንድ ብሄር ላይ የተሳሳተ ግንዛቤ በመያዝ 

በጥርጣሬ የመመልከት፣ በተወሰነ ደረጃ የጥላቻ መንፈስ  የተፈጠረበት ሁኔታ ይስተዋላል። 

ይህ ዶ/ር ያእቆብ “በዩኒቨርሲቲዎች አካባቢ የሚቀሰቀሱ” በሚል ለጠቀሱዋችው ጥቂት 

ግጭቶች እርሾ መሆኑም አይካድም።  

 

እናም ለዚህ ተጠያቂው የኢፈዴሪ ሕገመንግስትና ፌደራላዊው የመንግስት ስርአት ሳይሆን፣ 

ይህን ስርአት አፍርሰው አሃዳዊ ሥርአት ለመመስረት የሚንቀሳቀሱ የተወሰኑ ተቃዋሚ 

ፖለቲከኞች ናቸው። እነዚህ ወገኖች ግጭት ይናፍቃሉ፣ የግጭት መቀስቀስ “ፌደራላዊ 

ስርአቱ ተግባራዊ ሊደረግ የማይችል መሆኑን ያሳያል” ብለው ተስፋ ያደርጋሉ። 

 

መሬት ላይ ያለው እውነታ ግን እነሱ ከሚያስወሩት የተለየ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ 

በመንግስት መዋቅር ውስጥ የአንድ ብሄር የበላይነት የለም። ሁሉም ክልሎች ራሳቸውን 

በራሳቸው ስለሚያስተዳድሩ፣ የሚተዳደሩት በክልሉ ተወላጆች ነው። እርግጥ የክልሉን 

ቋንቋ መናገር የሚችሉ ዜጎች በክልል ምክር ቤቶች ውስጥ የመወከል፣ እንዲሁም 

በመንግሥት መስሪያ ቤቶች ውስጥ የመስራትና የመሾም መብት ያአላቸው። ይህ 

በየክልሎቹ ህገመንግስት ላይ ሰፍሮ ይገኛል። 

 

ገዢውን ፓርቲ ኢህአዴግ በተመለከተ አራቱም በስሩ ያሉ ድርጅቶች፤ ህወሃት፣ ኦህዴድ፣ 

ብአዴን እና ደኢህዴን የሚመሩት ድርጀቶቹ በሚወክሏቸው ብሄሮች ተወላጆች ነው። 

አራቱም ድርጅቶች በእናት ድርጅታቸው ኢህአዴግ ማእከላዊ ኮሚቴና ምክር ቤት ውስጥ 

እኩል ውክልና ነው ያላቸው። በመሆኑም “በመንግስት መዋቅር ውስጥ በገዢው ፓርቲ 

ኢህአዴግም ውስጥ የአንድ ብሄር የበላይነት አለ” የሚለው የተቃዋሚዎች ወሬ መሰረተ 

ቢስ ነው። ይህ በአገሪቱ የአንድ ብሄር የበላይነት አለ በሚል የሚናፈሰ መሰረተ ቢስ 

አሉባልታ በብሄሮች መሃከል መቃቃርና ግጭት ለመፍጠር ዓላማ የሚነዛ ነው።  

 

ይህ በእንዲህ እንዳለ በተለይ ከቅርብ ግዜ ወዲህ በአንዳንድ አካባቢዎች በቀደምት አሃዳዊ 

የመንግስት ሥርአቶች በተለይ በዘውዳዊው ሥርአት ዘመን በተወሰኑ ብሄሮች ላይ ንቀትና 

ጥላቻ የሚገለፅባቸውን ሥያሜዎች በአደባባይ በመጠቀም መቃቃርና የጥላቻ መንፈስ 



6 
 

እንዲፈጠር የመቆሰቆስ አካሄዶችን ታዝበናል። በቅርቡ የኢትይጵያ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና 

ሕዝቦች እርስ በርስ እንዲተዋወቁና የአብሮነት ሥሜታቸው እንዲጠናከር በማድረግ ረገድ 

ትልቅ ድርሻ ባለው በባህዳር ከተማ በተካሄደ የመላው ኢትዮጵያ የሥፖርት ውድድር ላይ 

ጥቂት ትምክህተኞች ያንፀባረቁትን ድርጊት ለዚህ አስረጂነት መጥቀስ ይቻላል። በኪነ 

ጥበብ ሥራ ሽፋን በየስርቻው እየተቀረፁ የሚሰራጩ  አንዳንድ ኮሜዲ ድራማዎችና 

ጭውውቶችም ብሄሮች እንዲያኮርፉና ጥርጣሬ እንዲያድርባቸው በማድረግ ረገድ ድርሻ 

ያላቸው ሆኖ ይሰማኛል።  

 

ዶ/ር ያዕቆብ ሊነግሩን እንደሞከሩት እነዚህ ግጭት ለመቀስቀስ የሚደረጉ መንፈራገጦች 

ፌደራላዊ ሥረአቱ የፈጠራቸው ሳይሆኑ ፌደራላዊ ሥርአቱን ለማፍረስ የሚንቀሳቀሱ 

የዘውዳዊና የወታደራዊ ደርግ የመንንግሥት ሥርአቶች ውርዴ ግለሰቦችና ቡድኖች 

የፈጠሯቸው ናቸው። ችግሮቹ የአሁኑ ሳይሆኑ ያበቃላቸው ሥርአት ላይ የተተከለ የአሮጌ 

ሥርአት አመለካከት ውጤት ናቸው። ሥርአቶቹ ቢወገዱም አመለካከቶቹ ሙልጭ ብለው 

አልጠፉም። በመሆኑም በሕገመንግስቱ መሰረት ተከባብረውና ተቻችለው በእኩልነት 

አብረው ለመኖር የተስማሙ የኢትዮጵያ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦች መሃከል የግጭት ዝንባሌ አለ 

የሚያስብል አንዳችመ ነገር የለም። 

 

አንዳንድ ተቃዋሚዎች በትምክህት ላይ የተመሰረተን የብሄር ንቀትና የጥላቻ ስሜት 

ከማውገዝ ይልቅ እንደበጎ ነገር ወደማበረታታት ያዘነበለ አካሄድ ያሳዩበትን ሁኔታም 

ታዝበናል። በቅርቡ በአማራ ክልላዊ መንግስት ተከስቶ የነበረን አንድ አጋጣሚ ለዚሀ 

አስረጂነት መጥቀስ ይቻላል። ይህም የአማራ ክልላዊ መንግስት ርዕሰ መስተዳደር አቶ 

ዓለምነው መኮንን ለሚዲያ ባለሙያዎች የተዘጋጀ አንድ የስልጠና ፕሮግራም ላይ፣ 

ብኢትዮጵያ ብሄሮቸ፣ ብሄረሰቦችና ሕዝቦች መሃከል ያለን በመቻቻል፣ በመከባበርና 

በእኩልነት ላይ የተመሰረተ መልካም ግንኙነት የሚሸረሽሩና የአገሪቱን አንድነት አደጋ 

ላይ ሊጥሉ የሚችሉ ትምክሕተኛ የአማራ ብሄር ተወላጆች ላይ የሰነዘሩትን ነቀፋ 

እንደጥፋት ቆጥረው አቧራ ለነማስነሳት አንዳንድ ተቃዋሚ ፖለቲካ ፓርቲዎች ያደረጉት 

ሙከራ ነው። 
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ተቃዋሚ ፓርቲዎቹና አመራሮቻቸው ትምክህተኞች ላይ የተሰነዘረውን ትችትና ወቀሳ 

ሁሉም አማራ ትምክህተኛ የሆነ በሚመስል አካኋን፣ “አማራ ተሰደበ፣ ወቀሳው የጥላቻ 

ንግግር ነው”  የሚል አቋም ይዘው የተቃውሞ ሰልፍ እስከመጥራት የዘለቀ ወከባ 

ፈጥረዋል።  ዶ/ር ያእቆበም፣ አቶ ዓለምነው መኮንን በትምክህተኞች ላይ የጥላቻ ወሬ 

በሚነዙ ሰዎች ላይ የሰነዘሩትን ትችት “በሩዋንዳ ከተካሄደው የጥላቻና የእልቂት ቅስቀሳ 

የማይተናነስ የጥላቻ ወሬ ነው” ብለው በአንድ አጋጣሚ ተናግረዋል። 

 

በመሰረቱ የጥላቻ ንግግር፣ የጥላቻ ስሜት ያለባቸው ትምክህተኞችን ከድርጊታቸው 

እንዲታቀቡ መተቸት አይደለም። የጥላቻ ንግግር አንድ ግለሰብ ወይም ቡድን ራሱ አባል 

በሆነበት ብሄር፣ ብሄረሰብ ወይም ማህበራዊ ቡድን በመተቸት የሚያቀርበው ሳይሆን፣ 

የአንድ ብሄር ተወላጆች በሌላው ወይም በሌሎች ላይ ጥላቻ እንዲየድርባቸው፣ ለጥቃት 

እንዲነሳሱ የማደረግ ንግግር ነው። ይህ ሆኖ ሳለ የአማራ ብሄር ውስጥ ያሉ አንዳንድ 

ትምክህተኞች በሌሎች ብሄሮች ላይ የሚሰነዘሯችውን ንቀት የሚንፀባረቅባቸው ንግግሮች 

“ተገቢ አይደሉም” ብሎ መተቸት በምን አግባብ የጥላቻ ንግግር ተደርጎ እንደተወሰደ 

ለብዙዎቸ ግልፅ አይደለም። ይህ ሁኔታ ዶ/ር ያእቆብን ጨምሮ አንዳንድ ተቃዋሚዎች፣ 

ትምክህተኞች ላይ ትችት የሰነዘሩት አቶ ዓለምነው ላይ ተቃውሞ መቀስቀሳቸው ለትዝብት 

ዳርጓቸዋል።  

 

ተቃዋሚዎች ዶ/ር ያእቆብን ጨምሮ “ትምክህተኞች ለምን ተወቀሱ፣ ለምን ተተቹ” ብለው 

ተንጫጭተው ሁለት ወር እንኳን ሳይሞላ አቶ ዓለምነው “የብሄር ግጭት ይቀሰቅሳል፣ ፀያፍ 

ነው፣ የአገር አንድነት ያናጋል” ብለው የተቹት ከትምክህት የመነጨ የጥላቻ ንግግር 

በባህርዳር ከተማ በይፋ ተሰማ።  

 

አሁን የእርቅ ጉባኤ ካልተቀመጥን የሚሉት ዶ/ር ያዕቆብን ጨምሮ አንድም የተቃዋሚ 

ፓርቲ አመራር፣ ይህን የኢፌዴሪ ስርአት የሚጠየፈውን የባህርዳር የጥላቻ ንግግር 

ሲያወግዝ አልተሰማም። የባህርዳሩ የጥላቻ ንግግር መጠነኛ የብሄር መቃቃርንና የግጭት 

መልክ ያላቸው አለመግባባቶችን ፈጥሯል። ለዚህ ተጠያቂው ፌዴራላዊው ስርአት 

አይደለም። ተጠያቂዎቹ ትምክህተኞችን ከማውገዝ ይልቅ የሚንከባከቡና አበጀህ የሚሉ 

ተቃዋሚዎች ናቸው። ዶ/ር ያዕቆብም ይህን ይጋራሉ። 



8 
 

 

ያም ሆነ ይህ በአንዳንድ ተቃዋሚዎችና ትምክህተኞች እየተራገበ እንዲንቀሳቀስ 

ከተሞከረው ብሄሮችን እርስ በርስ ከማቃቃር ያለፈ አገራዊ እርቅ የሚያስፈልገው ፀብና 

ግጭት በኢትዮጵያ ውስጥ የለም። ይህ አሁን የሚስተዋለውን ጥሩ ያልሆነ ድባብ 

የሚፈጥሩት ተቃዋሚዎች ራሳቸው በመሆናቸው እርስ በርስና ከህገመንግስት ጋር መታረቅ 

ያለባቸው እነርሱው ናቸው። ባይታረቁም እንደሳተራት ራሳቸውን ከማጥፋት ያለፈ 

የኢትዮጵያን ብሄሮችና ብሄረሰቦች ወደ ግጭት ማስገባትና ከግጭቱ ያሰቡትን የፖለቲካ 

ትርፍ ማግኘት እንደማይችሉ ግልፅ ነው። 

 

ዶ/ር ያዕቆብ ይህን ወዳጆቻቸው በሚመሩዋቸው ፓርቲዎች ሊቀሰቀስ የታሰበውንና 

እስካሁን ያልተሳካውን ሆኖም በአእምሯቸው ውስጥ የሚንገላወድ ግጭት በተጨባጭ ያለ 

አስመስለው ነው ያቀረቡት። ብዙዎች ይህን የዶ/ር ያዕቆበ ሃሳብ “ሟርት”  ብለውታል። 

ምኞት ነው ያሉትም አሉ። 

 

ይሀ ሟርቱና ምኞቱ በተጨባጭ ስለሌለ መንግስትም ህዝቡም አያውቁትም። ዶ/ር ያዕቆብ 

ግን ጭንቅላታቸው ውስጥ እየጮኸ ስላስቸገራቸው “መንግስት የህዳሴ ግድቡንም፣ ቀላል 

የባቡር መስመር ግነባታውንም አቁሞ ወደዕርቅ ይግባ” ሲሉ ቃዡ። ቅዠታቸው በዚህ 

አላበቃም መጪው ምርጫ ይተላለፍ፣ ምርጫውን ለማስተላለፍ፣ ህገመንግስቱ ይሻሻል 

ብለዋል። ጎበዝ ይህ የጤና ይሆን? 

 


