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                    የአይ.ሲ.ጂ ሪፖርት መሠረታዊ ስህተቶች 
 

                                             ከአሉ አባዲማ  

 
ዓሇም አቀፉ የቀውስ አስወጋጅ ቡዴን /አይ.ሲ.ጂ/ “ጐሣን መሠረት ያዯረገ  የፌዳራሊዊ መንግስት አወቃቀር 

በኢትዮጵያ እና ያስከተሇው ስጋት”  በሚሌ ርዕስ ኢትዮጵያን የሚመሇከት አንዴ ሪፖርት መሰሌ የፕሮፖጋንዲ 

ጽሁፍ ሰሞኑን መሌቀቁ ይታወሳሌ፡ ፡  በኢትዮጵያ ፌዳራሊዊ የመንግስት መዋቅር ሊይ ግሌጽ ጥሊቻ ከመያዜ ተነ ስቶ 

የተጋጀው ይህ ሪፖርት በርካታ ከባዴ ስህተቶችን ይዝ ከመውጣቱ ባሻገር በመንግስት ፖሉሲዎች ሊይ ሙለ በሙለ 

ጥሊቻን ያንፀባረቀ፣  ሕሉናን የሚያውክ እና  የሚያሳዜን ሪፖርት ሆኖ አግኝቸዋሇሁ፡ ፡   

 

በርግጥም የሪፖርቱ ርዕስ የጉዲዩን ምንነ ት ፍንትው አዴርጐ ያሳየ  ሲሆን በቀጣዩ ዓመት ሇሚካሄዯው የፌዳራሌ 

እና የክሌሌ ምርጫ ዜግጅቱ እየተጀመረ ባሇበት በአሁኑ ወቅት የአንዴ ወገን አቋምን ብቻ የሚያንፀባርቀው 

የዙህ ሰነ ዴ ብቅ ማሇት ሇምን እንዯሆነ  በርካታ ጥያቄዎችን የሚያስነ ሳ ሆኗሌ፡ ፡  ይህንኑ ጥርጣሬ ይበሌጥ 

የሚያጐሊው ዯግሞ መንግስት ሇተቃዋሚዎች ሥሌጣን ስሇሚያጋራበት ሁኔታ እንዱያጤን ቡዴኑ ከመጠየቅ አሌፎ ዓሇም 

አቀፉ ማኀበረሰብ የምግብ ዋስትናን ሇማረጋገጥ ሇኢትዮጵያ በሚያዯርገው እገዚ ሊይ ከማተኯር ይሌቅ በመንግስት 

አስተዲዯር ጉዲይ ሊይ በማተኮር በመንግስት ሊይ ጫና ሉያሳዴርበት ይገባሌ ሲሌ ጥሪ ማቅረቡ ነ ው፡ ፡  ቡዴኑ 

ያቀረበው ሪፖርት አሁን በኢትዮጵያ ካሇው ተጨባጭ ዕውነ ታም ጋር ይሁን የመዴብሇ ፓርቲ ዳሞክራሲያዊ ሥርዓትን 

በአገሪቱ እውን ሇማዴረግ ከ1983 ዓ.ም ጀምሮ ሲካሄዴ ከነ በረው ጥረት ጋር አንዲችም ተያያዥነ ት የላሇው 

ነ ው፡ ፡   

 

ሪፖርቱ ጽሁፉን የሚጀምረው ኢትዮጵያ በፌዳራሊዊ መንግሥት አወቃቀር ያሊትን ተሞክሮ በማጣጣሌ ሲሆን ይኸውም 

የአንዴ ፓርቲ የበሊይነ ት ከገ ነ ነ በት ሥርዓት ጋር በማመሳሰሌ እና ቡዴኑ ራሱ ከሚያምንበት ምናባዊው የሉበራሌ 

ዳሞክራሲ እና ነ ፃ ነ ት ጋር በማነ ፃፀር ነ ው፡ ፡   

 

ሪፖርት የማጠናቀሩ ሥራ የተካሄዯው ይህነ ው በሚባሌ የመስክ ጉብኚት ሳይሆን ይሌቁንም አጫጭር የአቦት ቀናት 

ጉብኚት እና በአገሪቱ የምርጫ ሂዯት ሊይ የማስመሰያ ጥናት በማካሄዴ ሊይ ተመሥርቶ ነ ው፡ ፡  በመሆኑም አመጣጡ 

ሇኢትዮጵያ ጥሊቻ ካሊቸው የመረጃ ምንጮች / ይህንንም እንዯእውነ ቱ ከሆነ  ሪፖርቱ የሚዯብቀው አይዯሇም/ 

አሉያም ሇአንዴ ወገን ብቻ ጥብቅና ከቆሙ የመረጃ ምንጮች ነ ው፡ ፡  አብዚኞቹ ኢንተርቪው የተዯረገሊቸው ሰዎች 

ከየት እንዯመጡ ወይም በአገሪቱ ካለት ብሔር ብሔረሰቦች ከየትኞቹ እንዯሚመዯቡ ሇመገመት አዲጋች ነ ው፡ ፡  ይህ 

ጉዲይ ዯግሞ፣  በብሔር ብሔረሰብ አሠፋፈር ሊይ የተመሰረተ ፌዳራሊዊ የመንግሥት አወቃቀርን ሇመተቸት ወሣኝ 

ጉዲይ መሆኑ ይታወቃሌ፡ ፡  

 

ትክክሇኛና ነ ፃ  መረጃን መስጠት የሚችለ አያላ ምሁራን መኖራቸው እየታወቀ እነ ሱን ሇማነ ጋገር ጥረት 

አሇመዯረጉ የሚያስተዚዜብ ነ ው፡ ፡  ሪፖርቱ ጉዲዩን ካነ ሳ አይቀር ስንት ብሔር ብሔረሰቦችን በዜርዜር እና 

በጥሌት ሇማየት እንዯ ሞከረ ማወቁም አግባብነ ት ያሇው ጥያቄ ነ ው የሚሆነ ው፡ ፡  ከሪፖርቱ በመነ ሳት ይህንን 

ሇማዴረግ እንዲሌተሞከረ በእርግጠኝነ ት መናገር ይቻሊሌ፡ ፡  በኢንተርቪው ውስጥ እንዱካተቱ የተዯረጉ ሴቶችስ 

ነ በሩን? እንዲሌነ በሩ ግሌጽ ነ ው፡ ፡  የ ሪፖርቱ አጠናቃሪ/ዎች/ ከአዱስ አበባ ወጣ ብሇው ዕውነ ታውን ሇማየት 

ሞክረዋሌን? ከሆነ ስ ወዳት ነ በር ወጣ ያለት? ይህንንም በተመሇከተ ሪፖርቱ አንዴ ወይም ሁሇት በሚሆኑ 
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ቦታዎች ካሌሆነ  በስተቀር ከአዱስ አበባ ውጭ ያሇውን አመሇካከት ሇመቃረም አንዲች ጥረት ስሇማዴረጉ ሪፖርቱ 

የሚሰጠው ፍንጭ አናሳ ነ ው፡ ፡  ሇምሣላ ስሇኦብነ ግ የተጠቀሰውን አባሪ መረጃ ብንወስዴ ከባዴ ስህተቶች 

የታጨቁበት ከመሆኑም በሊይ በሶማላ ብሔራዊ ክሌሌ  እየተካሄዯ ስሊሇው የፖሇቲካ ሽግግር ሂዯት የሚታወቅ 

ነ ገር ስሇመኖሩ ያሌተንፀባረቀበት ሆኖ እናገኘዋሇን፡ ፡   

 

ሪፖርቱ ላሊው ቀርቶ በያንዲንደ ቦታ ያሇው የመንግስት እና የመንግሥታዊ አስተዲዯር ማሻሻያ ሂዯት ሁኔ ታ 

ከ1983 ጀምሮ ሇውጥ ሳይዯረግበት ባሇበት ሁኔ ታ እንዯቀጠሇ ነ ው የሚሌ መነ ሻ ግምት ያስቀምጣሌ፡ ፡  ይህ 

ዯግሞ አጠናቃሪው /ዎቹ/ የዚሬ 1ዏ እና 12 ዓመታት በፊት የ ነ በሩ ሰነ ድችን እያጣቀሱ አሁን በአገሪቱ 

ያሇውን አስተሳሰብ ሇማሳያነ ት እንዱጠቀሙበት አስችልአቸዋሌ፡ ፡  በዙያ ሊይ ከ1984 እስከ 1997 ዓ.ም 

የ ነ በሩትን ምርጫዎች ከሊይ ከሊይ ገረፍ በማዴረግ ብቻ በያንዲንደ ምርጫ መሃሌ የ ነ በረውን ሌዩነ ት ሇማወቅ 

ጥረት ሳያዯርጉ ሁለንም በአንዴነ ት በማየት ብቻ ባሇፉት 18 ዓመታት ውስጥ በፖሇቲካ የሽግግር ሂዯት 

የተመገቡ ትሊሌቅ ሇውጦችን ቢያንስ ቢያንስ የመዴብሇ ፓርቲ ሥርዓት መፈጠሩን እንኳ ሇማየት እንዲይችለ 

አዴርጓቸዋሌ፡ ፡   

 

እንዯእውነ ቱ ከሆነ  ሪፖርቱ ከ1983 ጀምሮ በአገሪቱ ሲካሄዴ የኖረውን የሇውጥ ሂዯት ሙለ በሙለ ትቶታሌ፡ ፡  

በኢኮኖሚው እና በፖሇቲካው መስክ ስሇመተመገቡት ማንም ሉክዲቸው ስሇማይችሊቸው ውጤቶችም የተባሇ ነ ገር 

የ ሇም፡ ፡  ዓሇም አቀፉ የቀውስ አስወጋጅ ቡዴን የተከተሇው አቀራረብ የኤርትራው መንግሥት የኢትዮጵያ 

ፌዳራሊዊነ ትን እና የዳሞክራሲ ግንባታ ሥርዓትን አስመሌክቶ ከሚከተሇው አቀራረብ ጋር እጅግ የሚመሳሰሌ ሲሆን 

ይህም በአጋጣሚ የተከሰተ ነ ው ብል መውሰዴ አይቻሌም፡ ፡  

 

 የኤርትራው አመራር በአሁኑ ሰዓት ጠንክሮ እየሰራ ያሇው  የኢትዮጵያን መረጋጋት እና ዳሞክራሲን ሇማጨናገፍ 

መሞከር ነ ው ቢባሌ ማጋነ ን አይዯሇም፡ ፡  በዓሇም አቀፉ የቀውስ አስወጋጅ ቡዴን እና በኤርትራው አገዚዜ 

መካከሌ ያሇው ብቸኛ ሌዩነ ት ቡዴኑ ዏመጽን ሇመቀስቀስ እና መረጋጋትን ሇማስቀረት ጥረት የሚያዯርገው ብዕሩን 

ተጠቅሞ መሆኑ ሊይ ነ ው፡ ፡  የኤርትራው አመራር ከዙያ አሌፎ ስሇሚሄዴ ነ ው፡ ፡  በሁሇቱ መካከሌ ይፋ ትብብር 

መኖሩን መገመት  የሚከብዴም አይዯሇም፡ ፡   

 

አጠናቃሪው /ዎቹ/ በሪፖርቱ ሊይ ይህንንም ያንንም እያነ ሱ ሲባርቁ የተባሇውን ጉዲይ ሇማረጋገጥ ግን 

እንዯተቸገሩ በተዯጋጋሚ ሲገሌፁ ይስተዋሊለ፡ ፡  ላሊው ቀርቶ መንግሥት ሥሌጣኑን ሇማጋራት ወይም ትችትን 

ሇመቀበሌ ፈቃዯኛ እንዲሌሆነ  አዴርገው ሲገሌፁ እንኳ ማረጋገጫ አሌሰጡም። በምርጫ ሥሌጣን የያን መንግሥት 

መራጩ ሕዜብ በካርደ ሇጣሇው ተቃዋሚ ፓርቲ ሥሌጣን ያካፍሌ ብል ማሇት በራሱ በአፍራሽነ ት የሚታይ ነ ው፡ ፡  

 

 የዓሇም አቀፍ የቀውስ አስወጋጅ ቡዴን ይህንን በመዯበቅ ረገዴ እንኳ  ሇምን ብሌጥ  ሇመሆን እንዲሌቻሇ 

ያስገርማሌ፡ ፡  ምናሌባትም ቡዴኑ  በጠንካራ አቋሟቸው ኢትዮጵያን በመጥሊት የሚታወቁትን  አንዴ የቀዴሞ 

የኤርትራ ባሇሥሌጣንን ከመሾም ጋር በተያያ ባሳየው ማንአሇብኝነ ት ተዯፋፍሮ ያዯረገው ሉሆንም ይችሊሌ፡ ፡  

አሉያም ወዯ ኋሊ ሊይ ሇማብራራት እንዯሚሞከረው ከበስተጀርባው ካሇ ላሊ ፖሇቲካዊ ምክንያት የመነ ጨ ሉሆን 

ይችሊሌ፡ ፡   
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ትችት አንዴ ነ ገር ነ ው፡ ፡  ነ ገር ግን የተሳሳተ፣  የመረጃ ጉዴሇት ያሇበት፣  ወገናዊነ ት የሚንፀባረቅበት እና 

ያሌተሟሊ ትችት ትክክሇኛ ሉሆን አይችሌም፡ ፡  መንግሥት በሥሌጣን ሊይ በመቆየቱም ብቻ መተቸት አፍራሽ ነ ው፡ ፡  

በ1997 ዓ.ም በተካሄዯው የመዴብሇ ፓርቲ ምርጫ ሊይ ኢህአዳግ አሸንፏሌ፡ ፡  ይህንን የዓሇም አቀፉ የቀውስ 

አስወጋጅ ቡዴን እንኳ ሉዯብቀው የማይችሇው ሏቅ ነ ው፡ ፡   

 

ሪፖርቱ በ1997 እና ከዙያ ወዱህ ስሊለት የፖሇቲካ ፓርቲዎች በዜርዜር የሚያቀርብ ቢሆንም ተቃዋሚ ፓርቲዎቹ 

የሚከተሎቸውን ፖሉሲዎች በተመሇከተ ግን አንዲችም ነ ገር ከማንሳት ተቆጥቧሌ፡ ፡  ሇምን? እነ ዙህን ፖሉሲዎች 

ሇመሇየት ይሞከር ቢባሌም ያኔ ም ይሁን አሁን ቀሊሌ እንዲሌሆነ  ቢታወቅም ሪፖርቱ በዙህ ጉዲይ ሊይ 

የተቃዋሚዎችን ምሊሽ ጠይቆ ሇማግኘት አሉያም ፖሉሲዎቻቸውን አፈሊሌጐ ሇማግኘት ጥረት አሇማዴረጉ ግምት ሊይ 

ይጥሇዋሌ፡ ፡  ቡዴኑ ይህንን ያሊዯረገው  በአብዚኛው የኢህአዳግን ፖሉሲዎች በመተቸት ሊይ በሰፊው በመጠመደ 

ነ ው ማሇት ይቻሊሌ፡ ፡   

 

እንዯዕውነ ቱ ከሆነ  ሪፖርቱ የተቃዋሚዎችን ፖሉሲዎች በይፋ ሲዯግፍ የመንግሥትን ዓሊማ እና ውጥን ሃሳቦቹን 

ሁለ እስከ መጨረሻው ዴረስ እንዯተቃወመ የቀጠሇበት ሁኔ ታ የሚያስተዚዜብ ነ ው፡ ፡  በማስረጃ ሊይ ተመስርቶም 

ይሁን ያሇ ማስረጃ መንግሥት ሇሚያወጣቸው ሕግጋት የተሳሳተ ትርጓሜ በመስጠት በኩሌም ተምሣላት ሆኗሌ፡ ፡  

ሇአብነ ት ያህሌም በቅርቡ የወጡትን የበጐ አዴራጐትና መንግሥታዊ ያሌሆኑ ዴርጅቶች አዋጅ፣  የፕሬስ ሕግ እና 

የ ፀ ረ - ሽብር ሕግን ሇምን ማውጣት እንዲስፈሇገ  ሇማወቅ ጥረት አሊዯረገም፡ ፡  እነ ዙህ ሁለ ሕግጋት ግን 

በአውሮፓ   አገሮች እና በአሜሪካ ካለት ሕግጋት ጋር ከሞሊ ጐዯሌ ተመሣሣይነ ት ያሊቸው ናቸው፡ ፡  እንግዱህ 

እንዯነ ዙህ ዓይነ ቶቹ ትችቶች ሁለ ናቸው በአንዴነ ት ታጭቀው  በአገሪቱ የፖሇቲካ መዴረክ እየጠበበ ሇመምጣቱ 

ማሳያ ሆነ ው በሪፖርቱ የተጠቀሱት፡ ፡  የ ሪፖርቱ አጠናቃሪ /ዎች/ ከእነ ዙህ ሕግጋት አንዲቸውንም በወጉ 

እንዲሊነ በቡ፣  እነ ሱን ከማውጣት በስተጀርባ ያሇውን የመንግስት ፍሊጐት ምንነ ት ሇመገንብ እንዲሌሞከሩ ግሌጽ 

ነ ው፡ ፡   

 

ሪፖርቱ ከዙህ አሌፎ በመሄዴ የሥሌጣን መጋራት ሃሳብን ገፍቶበታሌ፡ ፡  ይህ ሃሳብ በ1997 ዓ.ም የተካሄዯው 

አገር አቀፍ ምርጫ ውጤት ከታወቀ በኋሊ በኢትዮጵያ እየተካሄዯ ያሇውን የዳሞክራሲ ሥርዓት ግንባታ በማስቀጠሌ 

ረገዴ አዙህ ግባ የሚባሌ አስተዋፅዖ ባሊዯረጉ ወገኖች እየቀረበ ያሇ ሃሳብ መሆኑ ይታወቃሌ፡ ፡  ሪፖርቱ 

በኢትዮጵያ ፌዳራሊዊነ ት ሊይ አገኘሁት የሚሇውን አንዲች ነ ቀፋ እያጓነ  የመሄደን ያህሌ ጠቃሜታውን የሚያጐለ 

መረጃዎችን ዯግሞ ሆን ብል እየዯበቀ የመጣበት ሁኔ ታ አስገራሚ ነ ው፡ ፡  ከዙህ አንፃር ሲታይ ሪፖርቱ በ2ዏዏ2 

ዓ.ም በኢትዮጵያ በሚካሄዯው ምርጫ ሊይ ተጽዕኖ ሇማሳረፍ እና የምርጫውን ውጤት ሇማዚባት ሆን ተብል  

የተቀነ ባበረ ሴራ አካሌ አይዯሇም ብል ሇማመን የሚከብዴ ይመስሇኛሌ፡ ፡   

 

ኢህአዳግ ከ1983 ጀምሮ በአገሪቱ የመዴብሇ ፓርቲ ሥርዓትን ተግባራዊ ማዴረጉን የዓሇም አቀፉ የቀውስ 

አስወጋጅ ቡዴን ሪፖርት አጠናቃሪ /ዎች/ ያመኑት ጉዲይ ቢሆንም ኢህአዳግ ተቃዋሚዎች በምርጫ ኮሮጆ ውጤት 

ሥሌጣን የመያዜ ሕጋዊ መብት አሊቸው ብል እንዯማያምን እና በዙህም ሇመዴብሇ ፓርቲ ሥርዓት ዕውን መሆን 

በሙለ ሌቡ እየሰራ እንዲሌሆነ  አዴርገው ማቅረባቸው እርስ በርሱ የሚቃረን ሃሳብ ነ ው፡ ፡  ሪፖርቱ ተቃዋሚዎች 

ከምርጫ 97 ውጤት በኋሊ ራሳቸውን ከፖሇቲካ ሂዯቱ ማግሇሊቸውን እና እርምጃውንም የወሰደት የምርጫውን 
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መጭበርበር በመቃወም ተዯርጐ እንዯሚታይ ጠቆም አዴርጐ ሲያሌፍ መንግሥት የምርጫውን ውጤት ስሇመቀበለ ግን 

አሇመግሇፁም አሳፋሪ ነ ው፡ ፡   

የሪፖርቱ አጠናቃሪ /ዎች/ በአብዚኛው የተማመኑት ተቃዋሚዎች እና የመንግሥት ነ ቃፊዎች በሰጡዋቸው መረጃዎች 

ሊይ ሲሆን ከእነ ዙህ ምንጮች የሚበዘት በ1997ቱ ምርጫ የተሸነ ፉ፣  ያሸነ ፏቸውን  የፓርሊማ መቀመጫዎች 

ከመያዜ እና ያሸነ ፉትን የአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯርን ከመረከብ አሻፈረን ብሇው ሇዳሞክራሲያዊው  ሂዯት 

ጀርባቸውን የሰጡ ናቸው፡ ፡  ይህ የፖሇቲካ ፓርቲዎቹና አመራሮቹ እርምጃ በዳሞክራሲ ሊይ ሆን ተብል የተፈፀመ 

ዯባ ነ ው ብሇው የማያምኑ በርካታ ፖሇቲከኞች አብዚኞቹን የተቃዋሚ ፓርቲዎች እና አመራሮች መኖራቸውን ሪፖርቱ 

መጥቀስ በቻሇ ነ በር፡ ፡  አጠናቃሪው /ዎቹ/ ስሇዳሞክራሲ ባወሩ ቁጥር የዳሞክራሲ ሥርዓት ግንባታን 

የሚያወዲዴሩት የምርጫ ውጤት ምንም ይሁን ምን ሇተቃዋሚ ፓርቲዎች ሥሌጣን ከማጋራት ጋር ነ ው፡ ፡  ይህም ትሌቅ 

ስህተት ወይም ቅጥፈት ነ ው፡ ፡   

 

የዓሇም አቀፍ የቀውስ አስወጋጅ ቡዴኑ ባጋጀው ጽሁፍ ውስጥ ይህ የተሳሳተ አቀራረብ መሠረታዊ ጉዲይ ሆኖ 

እናገኘዋሇን፡ ፡  ጽሁፉ በአገሪቱ ጥሩ ጥሩ ሇውጦች መካሄዲቸውን ሇማመን  በሚገዯዴበት ጊዛ እንኳ ከሇውጦቹ 

ጀርባ የዳሞክራሲ ሥርዓት ግንባታው መኖሩን በምክንያትነ ት ሇመጥቀስ ፈቃዯኛ ሳይሆን ቀርቷሌ፡ ፡  በአገሪቱ ሌዩ 

ሌዩ የፖሇቲካ አመሇካከቶች በመስተናገዴ ሊይ መሆናቸውን እና የተሇያዩ የፖሇቲካ ፓርቲዎች መፈጠር መቻሊቸውን 

ሇመግሇጽ ሲገዯዴም ወዱያውኑ በማያያዜ የሚያቀርበው ላሊ ምክንያት ነ ው፡ ፡  ይህ ሁኔ ታ በአገሪቱ ካሇው 

የዳሞክራሲ ሥርዓት ግንባታ ጋር ተያያዥነ ት እንዯላሇው፣ ይሌቁንም “በብሔራዊ ዯረጃ ያሇው የፖሇቲካ 

አመሇካከት ወዯ ሁሇት ጽንፎች በማምራቱ የተነ ሳ የተፈጠረ” እንዯሆነ ና ይህም በፓርቲዎች ውስጥ እና 

በፓርቲዎች መካከሌ ውጥረትን እያባባሰ እንዱመጣ ያዯረገ  መሆኑን አክል ይገሌፃሌ፡ ፡  ይህ በራሱ ከኤርትራ 

በኩሌ ወትር ከምንሰማው መከራከሪያ ነ ጥብ ጋር እንዱገጥም ሇማዴረግ ታስቦ እውነ ታውን ምን ያህሌ የመጠምዜ 

ሥራ እንዯተካሄዯ የሚጠቁም ምሣላ ነ ው፡ ፡   

 

ይህም በመሆኑ አይ ሲ ጂ ያቀረበው ሪፖርት ተቀባይነ ት የላሇው ነ ው፡ ፡  ምክንያቱም ሪፖርቱ በውስጡ አንዴም 

እውነ ታን ያሌያና ከተራ አለባሌታ ተሇይቶ የሚታይ ባሇመሆኑ፤ አገራችን የጀመረችውን የሌማትና የዳሞክራሲ 

ሥርዓት ግንባታ ሊይ የሚያመጣው አንዲችም ተጽእኖ አይኖረውም፡ ፡  ሰሊም!    


