
የመጽሃፍ ቅኝት 

የመጽሃፉ ርዕሥ፡   የቃሊቲው መንግስት 

የመጽሃፉ ደራሲ፡   ሲሳይ አጌና (ጋዜጠኛ) 

ቅኝት አቅራቢ፡     ሳምሶን አስፋው 

ከሁሉ አስቀድሜ ጋዜጠኛ ሲሳይ አጌና ይህን “የቃሊቲው መንግስት” 

የተሰኘውን መጽሃፍ ጽፈህ፡ የታሪክ ማጣቀሻ ሰነዶቻችን አቅም 

በማጎልበትህ እንሆ ምስጋናዬ ይድረስህ እላለሁ። 

 

እንደ መንደርደሪያ ስለ መጽሃፉ ጠቅላላ ይዘት ፡ 

የመጽሃፉ የፊት ሽፋን ከፍ ካለ ቦታ ላይ በተደቀነ ካሜራ የተነሳ በ1997 

ምርጫ ዋዜማ በአዲስ አበባ ከተማ ቅንጅትን ደግፎ የተሰለፈውን በሚሊዮን የሚገመት ህዝብ  

ያሳያል። በምስሉ ራስጌ በደመናማው የአዲስ አበባ ሰማይ ባንዲራችን ስትውለበለብ እናያለን። 

ከባንዲራዋ ዘንግ ስር “የቃሊቲው” መንግስት” የሚለው የመጽሃፉ ርዕስ በቀይ ቀለም ጎላ ብሎ 

ተጽፏል። በስተ ግርጌ ደግሞ ሰልፍ የወጣውን ህዝብ አንድ ግቢ ውስጥ ያለ ያስመሰለው ያዛገ ቆርቆሮ 

አጥር ይታያል።  

ከዛገው ቆርቆሮ አጥር በስተቀር የፊት ሽፋኑ ላይ የምናያቸው ሁሉም ገጽታዎች ምን ምን እንደሚገልጹ 

ብዙም አሻሚ አልሆነብኝም፡፤ ወደ ዛገው ቆርቆሮ አጥር ስንመለስ ግን ገላጭነቱ ከአንድ በላይ ሊሆን 

የሚችል ይመስለኛል። አጥር ማለት ገደብ ማለት ነው። ከዚህ አኳያ የቆርቆሮ አጥሩ የህዝብን የመብት 

መገደብ አመላካች ሊሆን ይችላል፡፡ 

አጥር ማለት እስር ቤት ማለትም ይሆናል;። ከዚህ አኳያ ደግሞ  ህዝብ ድምጽ የሰጣቸው ወኪሎቹ 

መታሰርቸውን ገላጭ ሊሆን ይችላል፡፡ ሌላም ገላጭነት ሊኖረው ይችል ይሆናል፡፡ ያም ሆነ ይህ 

የዛገው የቆርቆሮ አጥር ገላጭነት የአዲስ አበቤውን ምስኪን አሮጌ ዛኒጋባ ቤት እንዲገልጽ የተቀመጠ 

አይመስለኝም። 

የቃሊቲው መንግስት ፡ በ ኤ-5 ሳይዝ 443 ገጾችን አካቶ የተጠረዘ በ21 ምዕራፋት የተከፋፈለ መጽሃፍ 

ነው። በየገጹ ላይ የሚያርፈውን የጽሁፍ መጠን በመጨመር የመጽሃፉን የገጽ ብዛት ለመቀነስ መሞከሩ 

ይታያል። ያ ባይሆን ምናልባት 500 ወይም ከዚያ በላይ ገጾችን ሊይዝ እንደሚችል እገምታለሁ። 

ሃያ አንዱ ምዕራፋት በጠቅላላው ከ80 በላይ ንዑስ ምዕራፋትን አካተዋል። 

የመጽሃፉን ጠቅላላ ይዘት በ4 ከፍሎ ማየት የሚቻል ይመስለኛል 

1ኛው ክፍል --- ቅድመ እስር  

2ኛው ክፍል--- የዕስር ቤት ቆይታ 

3ኛው ክፍል--- የፍትህ ሂደቱ  

4ኛው ክፍል--- አስታራቂ ሽማግሌዎች ፤ አጣሪ ኮሚሽንና ፤ የውጭ ዲፕሎማቶች 

 



 

ስለ ቃሊቲው መንግስት ጠቅላላ ይዘት ይህን ያህል ካልኩ ቀጥሎ ደግሞ ለውስጣዊ ይዘቱ መፈተሻነት 

ይጠቅማሉ ያልኩዋቸውን መጠይቆች በመጠቀም፤ ምልከታዬን ለመጠይቆቹ በምሰጠው መልስ ውስጥ  

እያሰቀመጥኩ ለመዝለቅ እሞክራለሁ። አብረን እንቆይ።  

 “የቃሊቲው መንግስት” የሚለው የመጽሃፉ ርዕስ አመላካችነቱ ምንን ነው? የመጽሃፉ መቼትና 

ጥንጥንስ ምንድን  ነው? መጽሃፉ በምን አይነት መጽሃፍት ምድብ ሊካተት ይችላል?  ታሳቢ 

ተደራሲውስ ማነው( intended audience)? ለተደራሲው ማቀበል የተፈለገውስ ምንድነው?  

ከላይ የተዘረዘሩት መፈተሻ ጥያቄዎች ተዛማጅና አንዱ በሌላው ውስጥ  ሊገለጽ የሚችል ነው። 

ደራሲው መጽሃፉን “የቃሊቲው መንግስት” በማለት የሰየመው ምንን እዲያመለክትለት ነው? የሚለው 

ጥያቄ ምናልባት ማንም አንባቢ መጽሃፉን በመዳፉ ባስገባበት ቅጽበት የሚያነሳው ጥያቄ ይመስለኛል። 

አዎ በአንድ አገር ሊኖር የሚችለው አንድ መንግስት ነው። ስለዚህ የቃሊቲው መንግስት የሚለው 

ሁለተኛው መንግስት የቱ ነው የሚለውን ጥያቄ ያጭራል። ጥያቄ የሚያጭር ርዕስ ጥሩ ነው ። 

የማንበብ ጉጉትን ይጨምራል። ምላሹን ለመሻት ደግሞ ብቸኛው አማራጭ መጸሃፉን ማንበብ ነውና 

ወደዚያው ስንዘልቅ፤ በተገቢው የታሪክ ምዕራፍ ላይ ደራሲው ራሱ መልሱን ሹክ ይለናል፡፡ እናም 

ሲሳይ ለመጽሃፉ ማለፊያ ርዕስ መርጧል እላለሁ ። 

የቃሊቲው መንግስት መቼት፦  

መቼ? ደራሲው ትረካውን የሚጀምረው በምርጫ 97 ማግስት በተለይም የቅንጅት መሪዎች 

ያቀረብነው ጥያቄ ምላሽ ካላገኘ ፓርላማ አንገባም ብለው በመወሰናቸው በመንግስት የጸጥታ ኃይሎች 

መሳደድ ከጀመሩበት ቅጽበት እስከ ተፈቱበት ጊዜ የሚዘልቅ ነው። ይሁንና እስሩን ተከትሎ በነበረው 

የፍትህ ሂደት ውስጥ ወደ ኋላ መለስ ብሎ ለውዝግቡ መንስኤ የነበሩት ክስተቶች በወሰድ መለስ 

ተነስተዋል።  

የት? አዲስ አበባና ቃሊቲ 

የቃሊቲው  መንግስት  ታሪክ  የሚያጠነጥነው በኢትዮጵያ ለመጀመሪያ ግዜ እንደተከወነ የሚነገርለት 

ምርጫ 97ን ተከትሎ በቅንጅት መሪዎችና በመንግስት መካከል በነበሩ ውዝግቦች ላይ ሲሆን በተለይ 

ደግሞ ከላይ በመቼቱ በተጠቆመው የግዜ ክልል ውስጥ በተከታታይ የተከሰቱ በርካታ ጉዳዮችንና 

ሁነቶችን ትኩረት ሰጥቶ በነቂስ ይተርካል።   

ይህ ሲሆን ግን ደራሲው የፍትህ ሂደቱን እየተከታተለ ሲተርክልን በተለይ በአቃቢ ህግ የቀረቡት 

የቪዲዮ ማስረጃዎች የቅንጅቱ አመራሮች ከምርጫው በፊት ያደረጉት የምረጡኝ ቅስቀሳ ሂደትና 

ከምርጫ በኋላም የምርጫውን ውጤት መጭበርበር ተከትሎ ያደረጓዋቸውን ውይይቶችና ውሳኔዎች 

እንድንመለከት ተደርጓል፡፤ 

ባጠቃላይ የቃሊቲው መንግስት የዳሰሳው አድማስ በምርጫ 97 ማግስት ከተከሰተው ውዝግብ 

በመስነሳት ተቀጣጣይ ሁነቶችንና ውጤቶችን እየቃኘ እስከ ውዝግቡ ፍጻሜ ድረስ ብቻ የሚዘልቅ 

ውስን  ቢሆንም ምድቡ ከታሪክ መጽሃፍ ጎራ ነው።  



የቃሊቲው መንግስት ታሳቢ ተደራሲ ፤ በዋናነት የታሪኩ ባለቤት የሆነው የኢትዮጵያ ሕዝብ ነው። 

ደራሲው ለዚህ ተደራሲ ሊያሳይ የፈለገው ከራሱ ምልከታ አንጻር  በምርጫ 97 ማግስት ከተከሰተው 

ውዝግብ ጋር በተያያዘ በተለያዩ የታሪኩ ተዋንያን ደረጃ በደረጃ የተፈጸሙ ተግባራትን  በተለይም 

የፍትህ ሂደቱን ትክክለኛና እውነተኛ ገጽታ ነው።።  በመጽሃፉ መግቢያ ላይም  ..እውነት እውነቱን 

እንሆ! ብሎናል። ደራሲው እንሆ  ያለውን እውነት ተደራሲው ይቀበለዋል ወይስ ...? መጽሃፉን 

በማንበብ ብቻ የሚመለስ ጥያቄ ነው። 

የአጻጻፍ ስልቱና የታሪኩ ፍሰት ፤ ምን ይመስላል? 

የምርጫ 97 የተሟላ ታሪክ ቀጣዮቹን ሶስት ክፍሎች ማለትም 

1ኛ ከምርጫው በፊት የነበረውን የምረጡን ፉክክር 

2ኛ የምርጫው እለት ሂደት 

3ኛ የምርጫው ውጤትና ከዚያ በኋላ የነበረው ክስተትን ሊያጠቃልል ግድ ነው። 

እስካሁን ከዚህ ምርጫ ጋር በተያያዘ ጥቂት የማይባሉ መጽሃፍቶች በተለያዩ ጸሃፍቶች ለንባብ 

ቀርበዋል።የትኛውም ግን ሶስቱንም የምርጫ 97 ክፍለ ታሪኮች በዝርዝር አካቶ የጻፈ አላጋጠመኝም። 

ምናልባት ሁሉንም በአንድ ጥራዝ ለማካተት አዳጋች ስለሆነም ይሆናል። 

የቃሊቲው መንግስትም ከዚህ ቀደም ለንባብ እንደቀረቡት መጽሃፍት በአንዱ የምርጫው ክፍለ ታሪክ 

ማለትም ከላይ በ3ኛ ደረጃ በተጠቀሰው ክፍለ ታሪክ ላይ ብቻ ያደራ ነው፡፤ይሁንና ከላይ ለመጠቆም 

እንደሞከርኩት አልፎ አልፎ ወደ ኋላ መለስ እያለ ቅድመ ምርጫ97 ክስተቶችን መተረኩ እንደተጠበቀ 

ሆኖ ማለቴ ነው። 

በመቅድሙ፤ በመግቢያውና በመጀመሪያ ሁለት ምዕራፋት፤ ደራሲው በቀጣይ ሊያስጉዘን ላቀደው 

ረዥም ጉዞ እንደ ስንቅ ቢያዙ ይጠቅማሉ ያላቸውን፤ መረጃዎች፤ የዘር ፖለቲካውን ጦስና መጻዊ 

ውጥንቅጡን  ከግለ-ምልከታው እየጨለፈ ለተደራሲው ማቀበል የሞከረበት ክፍል ነው። በኔ ምልከታ 

ደራሲው መጽሃፉን ከምን የአመለካከት አቅጣጫ እንደጻፈው ፍንጭ የሰጠበትም እነኚሁ ምዕራፋት 

ይመስሉኛል።  

የአጻጻፍ ስልቱ፤ ዋናው የታሪኩ ፍሰት የድርጊቶችን የአፈጻጸም ቅደም ተከተል ጠብቆ እንዲጓዝ እያደረገ 

በተጓዳኝ ደግሞ በራሱ እንቅስቃሴ ዙሪያ ያሉ ጉዳዮችን እያሰባጠረ የተርካል ሪፖርት ያደርጋል 

ይተነትናል፡፤  

ሲሳይ በመጸሃፉ ውስጥ ያካተታቸውን ክፍለ ታሪኮች ሲያቀርብልን ከላይ እንደጠቀስኩት በትረካ፤ 

በሪፖርትና አልፎ አልፎም የራሱ አመለካከት በታከለበት ትንታኔ ነው። ለምሳሌ በመንግስት ታጣቂዎች 

በሚሳደድበት ወቅት በ እራሱ ዙሪያ ያለውን እንቅስቃሴ እኔ ሲል ይተርክልናል። በፍትህ ሂደቱን 

ደግሞ እንደ ጋዚጠኛ ሪፖርት ያደርግልናል። በሚቀርቡ ማስረጃዎችና ተያያዥ ጉዳዮች ላይም አስረጂ 

ትንታኔ ያቀርብልናል። 

ሲሳይ አጌና በምርጫ 97 ማግስት መንግስት “የህዝብ ድምጽ” መነጠቁን በመዘገብ የመንግስትን ኃይል 

የተቀላቀለ እንቅስቃሴ ለህዝብ በማጋለጥ ይተቹ ከነበሩት ጋዜጠኞች ግንባር ቀደሙ ነበርና የመንግስት 

አደና ለሱም አልቀረለትም። ትረካውን የጀመረውም የመንግስት የጸጥታ ኃይሎች እሱን ለመያዝ እሱም 

ላለመያዝ ባደረጉትን ሩጫ ነው። ከመነሻውም የአንባቢን ቀልብ የሚገዛ የተዋጣለት አጀማመር ነው።  



በተለይ በተለይ በዘመዶቹ ቤት በተደበቀበት ወቅት ያሳለፈው አጋጣሚ በጣም አስቂኝ ነበር። 

መንግስት ሲሳይን ጨምሮ ያልተያዙ ሰዎችን ፎቶ በቴሊቪዥን ያሳይ ነበርና በዘመዶቹ ቤት ያለችው 

ሰራተኛ ማንነቱን እንዳትለይ፤ የአይምሮ በሽተኛ እንደሆነና ለህክምና ከክፍለ ሃገር እንደመጣ 

ይነገራታል፡፡ ሲሳይ በአንድ አጋጣሚ ከሰራተኛዋ ጋር ሲገጣጠም መልኩን እንዳታጤነው እብድነቱን 

ማሳመን ነበረበትና የእብድ ጥያቄ ይጠይቃታል.... እዚህ ላይ ምስኪኗ ሰራተኛ በድንጋጤ አይኗ ፈጦ 

የምትይዘው የምትጨብጠው ጠፍቷት  በአይነ ህሊናችን ድቅን ትልና ሳቅ ትጋብዘናለች.... 

ሲሳይ እንዲህ እንዲህ እያለ በሱና በመንግስት የጸጥታ ህይሎች መካከል የነበረውን ድብብቆሽ ቀለልና 

ቀልጠፍ ባለ አገላለጽ እያስኮመኮመን ተጉዞ፤ በመጨረሻም ለእስር ሲዳረግ በራሱ ዙሪያ ተወስኖ 

የቆየውን የትረካውን አድማስ ሰፋ ያደርግና የእስር ቤቱን ህይወት በዝርዝር ያስጎበኘናል። 

ከማዕከላዊ እስር ቤት ወደ ሁለተኛ ፖሊስ ጣቢያ ከዚያም ወደ ቃሊቲ ይወስደናል።በተዋጣለት 

ሥዕላዊ ገለጻ ደቦቃ ስለሚባለው የስብጥር መኝታ ሲነግረን ሳናስበው እግራችንን ለማፍታታት 

ይቃጣናል። ስለ አስገራሚው የምግብ ግምገማ ያዋየናል። 

በተጓዳኝም በየእስር ቤቱ የገጠሙትን ልዩ ባህሪና ገጠመኝ ያላቸውን ታዳሚ እስረኞች በነቂስ እያነሳ 

ያስተዋውቀናል። ወፈፌዎቹን ከነመለያ ባህሪያቸው ያሳየናል፤ ወስላታውን መነኩሴ በአይነ ልቦናችን 

ስለን በግርምት እንድንደመም አልያም በሳቅ እንድንታደም ያደርገናል። ሞገደኛውን አቶ በለጠንና 

የሶስት መንግስታት እስረኛውን አቶ ብርሃኑን በየተራ  ያስተዋውቀናል።  

የቃሊቲው መንግስት እንብርትና የታሪኩ ዋና መነሻ የቅንጅት መሪዎችና ጋዜጠኞች መታሰር ነው። 

በዋናው የታሪኩ ቦይ እንዲፈሱ የሚጠበቁትም እስሩን ተከትሎ በቀጣይ የሚመሰረትባቸው ክስና 

ክሱንም ተከትሎ እስከ ፍርድ የሚዘልቀው የፍትህ ሂደቱ የደረጃ በደረጃ ክንዋኔዎች ናቸው።  

አቃቢ ህግ የክስ ጭብጦችን ከወንጀለኛ መቅጫ ህግጋት ጋር ያቆራኛል። የክስ ጭብጦቹን 

ከተጠቀሱባቸው አንቀጾች ጋር ያዋህዱልኛል ያላቸውን ማስረጃዎች ያቀርባል። የተከሳሽ ጠበቃም 

በአቃቢ ህግ የቀረቡትን የክስ ጭብጦች ይመረምራል ማስረጃዎችንም ያጣራል የመከላከያ ማስረጃም 

ያቀርባል።  ምስክሮች ይደመጣሉ ፤ በመስቀለኛ ጥያቄ ይወጠራሉ ፤ .... ብቻ ሁሉም ሁሉም በዚሁ 

ትረካ ክፍል የሚካተቱ ናቸው፡፤   

እናም አስራ ስምንት ወር የዘለቀ በበርካታ ሰዎች ላይ የተመሰረተ በርካታ ክስን የሚያካትት የፍትህ 

ሂደት ቀርቶ ጥቂት ምስክሮች የቀረቡበት የአንድ ችሎት ሂደትንም ያለማቋረጥ መከታተል ሊያሰለች 

ይችላል። በተለይ ደግሞ ችሎቱን የምንከታተለው በንባብ ከሆነ አሰልቺነቱ የከፋ ይሆናል።   

ስለዚህ እጅግ በርካታ የሆኑ የኦዲዮ የቪዲዮና የጽሁፍ ማስረጃዎችን የሰው ምስክሮችን ባጨቀው 

በሲሳይ መጽሃፍ ላይ ተነባቢነቱን የሚፈትኑ ጋሬጣዎች ሊደቀኑ ቢችሉ የሚገርም አይሆንም ነበር። 

ይሁንና ደራሲ ሲሳይ ፈታኝ ጋሬጣዎቹን በዘዴ አስወግዶ አንባቢ ሳይሰለች እስከ ድምዳሜው 

እንዲዘልቅ ማድረግ መቻሉ አስደንቆኛል። 

ሲሳይ ያን ሁሉ ማስረጃ ሲያስነብበን ያንን ሁሉ የፍርድቤት ውጣ ውረድ ሲተነትንልን ሳይሰለቸን 

እንድንጓዝ ያደረገው በእያንዳንዷ ማስረጃ  ወይም ርዕሰ ጉዳይ ላይ እንደ ኃይለ ቃል በሚያስቀምጣት 

ጭብጥ ጠቋሚ ርዕስ አጋዥነት ይመስለኛል፡፡  



ጉጉት የሚያጭር ጭብጥ ጠቋሚ ርዕስ አንባቢን ወደ ውስጥ አንደርድሮ የማስገባት አስገብቶም 

የማቆየት ኃይል አለው፡፤ ሲሳይም የተጠቀመው ይህንኑ ዘዴ ነው ባይ ነኝ፡፡ 

በመጽሃፉ ውስጥ ከ80  በላይ  የፍርድ ቤት ቀጠሮ ተተርኳል። አተራረኩ ግን በመደዳ ከቀጠሮ ወደ 

ቀጠሮ በመዝለል ሳይሆን እያንዳንዱ የቀጠሮ ቀን ክስተት በኃይለ ቃል እየተሸበበ ጉጉት በሚያጭር 

ጭብጥ ጠቋሚ ርዕስ እየተከሸነ የቀረበ በመሆኑ በምናነብበት ግዜ ስንተኛ ቀጠሮ ላይ መድረሳችንንም 

ልብ አንለው። 

አለፍ አለፍ ብለን በዋቢነት ብንመለከት፦ 

       ቀጠሮ 10  

       ጭብጥ ጠቋሚ ርዕስ፡  “ውሻ እንኳ ያኮርፋል ጌታውን ይነክሳል!” 

       ቀጠሮ 13፡ የቪዲዮ ማስረጃ   

       ጭብጥ ጠቋሚ ርዕስ፡  ድርድሩ ይቁም ወይስ ይቀጥል? 

      ቀጠሮ 15 ፡የቪዲዮ ማስረጃ    

      ጭብጥ ጠቋሚ ርዕስ  “ፓርላማ ብንገባ በትጥቅ ትግል  ለሚያምኑት በር መክፈት ነው ህዝብን  

                               ማስረከብ ነው።” ሻለቃ ጌታቸው መንግስቴ 

      ቀጠሮ 34 ኦዲዮ ማስረጃ 

      ጭብጥ ጠቁሚ ርዕስ  ወያኔ ጠመንጃ እንድናነሳ ይፈልጋ እኛ ግን ይህን አናደርገውም”  ኢንጅነር   

                               ኃይሉ ሻውል። 

ቀጠሮ 35  ኦዲዮ ማስረጃ  

ጭብጥ ጠቁሚ ርዕስ  የድንቁርናውን ግዜ ይስታውሰኛል፡ አቶ ዳንኤል በቀለ 

ቀጠሮ 43  

ጭብጥ ጠቁሚ ርዕስ  በዚህ ክስ ይህን ያህል ቀጠሮ ሰጥታችሁን እረፍት ስትወጡ 

አይምሮችሁ እረፍት ያገኛልን? ፕ/ሮ መስፍን ወ/ማሪያም  

ቀጠሮ 58  የሰው ምስክር  

ጭብጥ ጠቁሚ ርዕስ  አስገራሚው የመጨረሻ ቀን ምስክር   

ከላይ በዝርዝር ላሳይ እንደሞከርኩት ሲሳይ እያንዳንዱን የቀጠሮ ቀን ክስተት ጠቅለል አድርጎ ሊያሳይ 

በሚችል ጭብጥ ጠቋሚ ርዕስ ከሽኖ ባይቀርበው ኖሮ አብዛኛው አንባቢ መጽሃፉን አንብቦ ለመጨረስ 

ያዳግተው እንደነበር ግምቴ ነው፡፡ ይሁንና ደራሲው ሲሳይ ይህን ፈታኝ ችግርና ጋሬጣ በሚያስገርም 

ብቃት አስወግዶታል። በኔ ምልከታ ይህ የመጽሃፉ ልዩ ጥንካሬው ይመስለኛል። 

ከዚህ በተጨማሪም በፍትህ ሂደቱ ላይ የቀረቡትን ማስረጃዎች በተለይም ፍርድቤት ቀርበው የታዩ 

የቪዲዮ ማስረጃዎችን ለአንባቢ በጽሁፍ ሲያሳይ የሚጠቅሳቸው ዝርዝር ጉዳዮች ጥሩ የማስታወስ 

ችሎታ እንዳለው አልያም ድንቅ የሆነ የማስታወሻ አያያዝ ዘዴ እንደተጠቀመ እንድገምት አድርጎኛል፡፤ 

ቪዲዮውን በድጋሚ የመመልከት እድል ካልገኘ ማለቴ ነው። የሰው ምስክሮችንም ቃል ሲቀርብ 

እንደዛው።  

 



መጽሃፉ ምን ልዩ ነገር ይዟል? 

ለዚህ መፈተሻ ጥያቄ የሚሰጥ ምላሽ የአንድ ደራሲን የስራ ውጤት አሉታዊም ይሁን አዎንታዊነት 

የሚሸከም ይመስለኛል፡፡ አንድ መጽሃፍ ከዚህ ቀደም ከተጻፉ መጽሃፍት የተለየ ምንም ነገር ከሌለው፤ 

መጻፉም ትርጉም የለውምና።  

ከዚህ ተነስተን የቃሊቲው መንግስትን ስንፈትሽ፤ እጅግ በርካታ አዳዲስ ነቁጦችን አጭቆ እንገኘዋለን፡፤ 

ከዚህ ቀደም በተለያዩ የዚሁ ታሪካዊ ምርጫ ማግስት ክስተት ተዋንያን በነበሩ ሰዎች የተጻፉትን  ከ5 

ያላነሱ መጽሃፍቶች አንብቢያለሁ ፡፡ ሁሉም በተወሰነ የምርጫ 97 ክፍለ ታሪክ ዙሪያ የየራሳቸውን 

እውነት በራሳቸው መንገድ አስቀምጠዋል። ሁሉም በግዜው የተፈጸሙ ሁነቶችን በብዕራቸው ጫፍ 

አንቆርቁረው ትዝብታቸውን በታሪክ ሰነድነት አስተላልፈዋል። የምርጫ 97ን የተሟላ ታሪክ 

ለትውልድ ለማስተላለፍ የበኩላቸውን ድርሻ ተወጥተዋል።   

ደራሲ ሲሳይም በድህረ ምርጫ 97 ላይ ባተኮረው ስራው ያደረገው ይህንኑ ነው፡፡ ይሁንና የቃሊቲው 

መንግስት የታሪክ ሰነድነት ከየትኞቹም ቀድመው ከተጻፉ መጽሃፍት ሁሉ የተሻለና ድህረ ምርጫ 97ን 

የተሟላ ሊባል በሚችል ደረጃ የተረከ ሆኖ አግኝቸዋለሁ፡፤ ሲሳይ ከሌሎቹ በተለየ በመጽሃፉ ውስጥ 

በኮፒ አያይዞ ያስቀመጣቸው በርካታ መረጃዎች የወያኔን ስርዓት የፍትህ ዝቅጠት የተሳካ አማርኛ 

ከሚገልጸው በላይ ይገልጹታል፡፡ ይህ ደግሞ መጽሃፉን ከቀደምት ተመሣሣይ መጽሃፍት የሚለየው 

አዲስ ይዘት ሆኖ አግኝቸዋለሁ። 

በቃል ያለ ይረሳል በጽሁፍ ያለ ይወረሳል ፤ እንዲሉ ለትውልድ የሚተላለፉ የታሪክ ድርሳናት 

ከደራሲው ገለጻዎች በተጨማሪ በምስል የተደገፉ ማስረጃዎችን ሲያካትቱ የታሪክ ሰነድነታቸው አቅም 

ይገዝፋል። ዛሬን በታሪክነት ስንዘግብ ካዛሬው ይልቅ የነገን አንባቢ ታስቢ አድርገን መሆን አለበት 

የሚባለውም ለዚህ ነው፡፡ የዛሬ አንባቢ ለዛሬ ቅርብ ነውና፡፡ 

ለምሳሌ ከዛሬ 40 ና 50 አመት በኋላ በምርጫ 1997 ማግስት የነበረውን ውዝግብ ለማወቅ የሚሻ 

አንድ የነገው ትውልድ የታሪክ ተመራማሪ የአቶ በረከት ስምኦንና የሲሳይ አጌናን መጽሃፍ እንደ መነሻ 

አድርጎ ሲያነብ ምን ያህል የተዘበራረቀ ግንዛቤ ሊይዝ እንደሚችል ግልጽ ነው፡፡  

ይሁንና በሲሳይ መጽሃፍ ውስጥ የተካተቱትን ማስረጃዎች ሲመለከት እውነቱ የት እንዳለ ለመረዳት 

ብዙ የሚያዳግተው አይሆንም ፡፡ ለዚህም ነው የቃሊቲው መንግስት የታሪክ ሰነድነት አቅም የገዘፈ 

ነው የምለው። 

ሌላው የመጽሃፉ ልዩ ይዘት ከፍትህ ሂደቱ በተጓዳኝ ችግሩን በሽምግልና ለመፍታት የተደረገውን 

እንቅስቃሴ በዝርዝር ማካተቱ ነው፡፤ በርግጥ የሽምግልናው ጉዳይ ቀደም ሲል በተጻፉት መጽሃፎችም 

በዝርዝር ቀርቧል ይሁንና ሲሳይ የፍትህ ሂደቱንና ሽምግልናውን ጎን ለጎን እየተረከ የፍትህ ሂደቱ በምን 

ደረጃ ላይ በነበረበት ወቅት ሽምግልናው ምን መልክ እንደነበረው ለማወቅ አስችሎናል። ይህ ደግሞ 

የሽምግልናውና የፍትህ ሂደቱን ቁርኝት ለማየት አስችሎናል። 

ከዚሁ ጎን ለጎን አለም ዲፕሎማቶችና የአለም አቀፉ ተቋማት ወኪሎች መንግስትንና የቅንጅት 

መሪዎችን በማነጋገር ችግሩን በሰላም ለመፍታት ያደረጉትን ጥረት ከፍትህ ሂደቱና ከአገር ሽማግሌዎቹ 

እንቅስቃሴ ጋር በሶስተኛ ረድፍ በማምጣት የተሟላ ስዕል እንዲኖረን አድርጓል። 

የአጣሪ ኮሚሽኑ እንቅስቃሴ መካተትም ሌላው የታሪኩን ሙሉኡነት አድማቂ ልዩ ፈርጡ ነው።  



ባጠቃላይ በምርጫ 97 ማግስት የነበረውን ውጥንቅጥ ሙሉ ስእል ለማየት የሚሻ አንባቢ የሲሳይን 

የቃሊቲው መንግስትን እንዲያንብ እመክራለሁ፡፤ 

ደራሲው በመጽሃፉ ውስጥ ያለው ስፍራ ፡ 

ይህ መፈተሻ ጥያቄ ብዙ ግዜ የሚነሳው፤ በመጽሃፉ ውስጥ የሚንሸራሸሩ ህሳቦችም ይሁኑ ታሪኮች ምን 

ያህል ሚዛናዊነት የሰፈነባቸው መሆናቸውንና  ደራሲው ከምን አቅጣጫ( Perspective) እንደጻፈው  

የሚጠይቁ ናቸው፡፡ 

በተለይ በአንድ ውስን ክስተት ዙሪያ የሚቀርብ ዘገባ ወይም የታሪክ ጽሁፍ በተቻለ መጠን ወደ 

እውነታው የቀረበ መሆን ይጠበቅበታል። አንድ ደራሲም የተለየ ዓላማና ግብ ከሌለው በስተቀር 

በጽሁፉ ውስጥ የሚያካትታቸው ስራዎቹ ሁሉ የእውነተኛው ታሪክ ትክክለኛ ግልባጭ እንዲሆኑለት 

መፈለጉ እውነት ነው፡፡  

ይሁንና ትልቁ ጥያቄ የደራሲው ወይም የጸሃፊው እውነት ምንድነው? የሚለው  ነው፡፤ ለዚህም ነው 

ደራሲው በመጽሃፉ ውስጥ ያለው ስፍራ ወይም ከምን አቅጣጫ እንደጻፈው የምንጠይቀው። 

ይህን ጥያቄ ይዘን ወደ ቃሊቲው መንግስት ደራሲ ስንሄድ፡ ሲሳይ በዚህ መጽሃፍ ውስጥ ያለው ስፍራ 

የተራኪነት፤ የሪፖርተርነትና የታሪኩ ተዋናይነት ስፍራ ሆኖ እንገኘዋለን፡፡  ሲሳይ በሚተርከው ታሪክ 

ውስጥ ተዋናይ መሆኑ ሪፖርት በሚያደርገው የፍትህ ሂደት ደግሞ በቦታው የነበረ መሆኑ ማን ያርዳ 

የቀበረ እንዲሉ ተደማጭነቱን ወይም የመጽሃፉን ተነባቢነት ከፍ ሊያደርገው እንደሚችል ሳይታለም 

የተፈታ ነው። 

በሙያውም ጋዜጠኛ መሆኑ ደግሞ፤ መጽሃፍ ለመጻፍ አቅሙም ችሎታውም ልምዱም ሊኖረው 

እንደሚችል የሚጠቁም ነውና አንባቢው ከመነሻው ለመጽሃፉ ጥሩ ግምት ሰጥቶ እንደሚነሳም መናገር 

እንችላለን። 

ዋናው ጥያቄ ግን ደራሲው፤ የሙያ ብቃቱት ተጠቅሞ ያቀረበው ስራ ተነባቢ መሆኑ ሳይሆን ታማኝ 

መሆኑ ላይ ነው። ለዚህ ደግሞ ደራሲው የታሪኩ ተዋናይ(በመንግስት ጥፋተኛ ተብሎ የታሰረ) በመሆኑ 

የተፈጸመበትን በደል ከማሳየት ወጣ ብሎ ምን ያህል ግራ ቀኙን በገለልተኝነት ሊታዘብና ሊጽፍ 

ይችላል?  የሚል ጥያቄ ማጫሩ አይቀርም። የዛሬውን ሳይሆን የነገውን አንባቢ ስናስብ ማለቴ ነው፡፤ 

የቃሊቲው መንግስት ትረካ የሚጀምረው ከጥቅምት 1988 ማለትም የቅንጅት መሪዎችና ጋዜጠኞች 

መሳደድ ከጀመሩበት ቅጽበት መሆኑን በተደጋጋሚ አንስተናል። ደራሲው ሲሳይም እስከዚህ ቀን ድረስ 

በመንግስትና በተቃዋሚ ኃይሎች መካከል ያለውን እንቅስቃሴ በመዘገብ ለህዝብ የሚያቀርብ የነጻው 

ፕሬስ ባልደረባ ነበርና በታሪኩ ፍሰትም ከዚህ ግዜ በፊት በነበሩ ጉዳዮች ላይ በገለልተኝነት ልናየው 

ግድ ይላል።  

ከዚህ በኋላ ባሉ ክስተቶች ግን ሲሳይ መንግስት በጠላትነት ፈርጆ ዘብጥያ ካወረዳቸው ወገኖች 

መካከል ሆኖ የጻፈው ታሪክ በመሆኑ ገለልተኛ ልንለው አንችልም። እንዲያውም አተራረኩ እራሱን 

ከቀረበበት ክስ ነጻ ለማውጣት የመከላከያ ማስረጃ የሚያቀርብ ተከስሽ አልያም በመንግስት 

የተፈጸመውን በደል ለማጋለጥ የጻፈው የሚመስልበት ክፍለ ታሪኮች ይበዛሉ። ሌላው ቢቀር በዝርዝር 

ከሚያቀርባቸው የአቃቢ ህግ ማስረጃዎች  አንዳንዶችሁን አንባቢ አስፋሪነታችቸውን እንዲወስን እድል 

ሳይሰጥ  “አሳፋሪ ማስረጃዎች” ሲል መፈረጁ በራሱ የቆመበትን ቦታ ይጠቁማል ይመስለኛል። 



ነገር ግን አሳፋሪ ብሎ የፈረጀው ማስረጃ አሳፋሪነት ደራሲው እንዳለው እውነት ከሆነ ደራሲው 

ገለልተኛ ሆኖ ባለመጻፉ ብቻ እውነትነቱን ሊለውጠው እንደማይችልም እውነት ነው። 

ከዚህም ባሻገር የመጽሃፉ አብዛኛው ክፍል ደራሲው በሰበሰባቸው መረጃዎች የተሞላ በመሆኑ 

ደራሲው የታሪኩ ተዋናይ መሆኑ ወይም ገለልተኛ ሆኖ አለመጻፉ በመጽሃፉ ጠቅላላ ይዘት ላይ 

የሚኖረው ተጽእኖ ከግምት የሚገባ አይደለም። ተጽእኖ ካለም ማለቴ ነው። 

በሌላ አገላለጽ ደራሲው በመጽሃፉ ውስጥ ያካተታቸውን ማስረጃዎች አይነትና ምንነት ከመግለጽ 

ባሻገር የራሱን ምልከታና ትንተና ያስቀመጠበት የመጽሃፉ ክፍል እንደወረደ ካቀረበልን ክፍለ ታሪክ 

ጋር ሲነጻጸር አነስተኛ በመሆኑ በታሪኩ ላይ የሚፈጥረው ተጽእኖም ይዛኑ ያህል ውስን ነው። 

እናም በኔ እይታ ሲሳይ የታሪኩ ተዋናይ መሆኑ ገለልተኛ ተራኪ ባያሰኘውም በተቻለው መጠን 

ታሪኩን እንደወረደ ለማቅረብ ሞክሯል እላለሁ። የነበረውን እንደነበረ አቅርቦ አንባቢ የራሱ ድምዳሜ 

ላይ እንዲደርስ ያደረገበት አጋጣሚም በርካታ ነው።  

ሌላው ቀርቶ በአሁን ወቅት የአደባባይ ሚስጥር የሆነውን የልደቱ አያሌውን የክህደት ተግባር በአራት 

ነጥብ አስረግጦ ከመንገር ይልቅ እጅግ ቁጥብ በሆነ ጨዋነት አንባቢ የራሱን ድምዳሜ እንዲወስድ 

ያደረገበትን ክፍል ዋቢ አድርገን ማየት እንችላለን።  

ሲሳይ ኢንጅነር ኃይሉና ልደቱ አያሌው በቤታቸው የቁም እስረኛ በሆኑበት ወቅት የኢንጅነር ኃይሉ 

የቤት ስልክ መቆረጡንና የልደቱ ግን አለመቆረጡን ከመንገር ባለፈ የልደቱ ስልክ ያልተቆረጠበት 

ምክንያት ይህ ነው ብሎ አልነገረንም፡፤ አንባቢ የልደቱ ስልክ ለምን ሳይቆረጥ ቀረ? የሚለውን ጥያቄ 

ይዞ ስለልደቱ ማንነት ካለው ግንዛቤ በመነሳት የራሱን ድምዳሜ ላይ እንዲደርስ ትቶታል። 

አሁንም በኔ ምልከታ የቃሊቲው መንግስት ቅርቅብ ለእውነት የቀረበ ስለመሆኑ በመጸሃፉ ውስጥ 

ተሰባጥረው የተካተቱት ማስረጃዎች ብቻ በቂ ምስክር ናቸው እላለሁ።  ስለመጽሃፉ ሚዛናዊነትና ስለ 

ደራሲው ገለልተኝነት በዚህ ልቋጭና ወደ ቀጣዩ መፈተሻ ጥያቄ ልመለስ። 

ደራሲው ተሳክቶለታልን?  

በኔ ምልከታ አዎ ተሳክቶለታል። የደራሲው አብይ አላማ ከላይ በመቼቱ በተጠቀሰው የግዜ ክልል 

የተፈጸሙ ድርጊቶች ለተደራሲው መስተዋት ሆኖ ማሳየት የሚለው ነው፡፤ ከዚህ አኳያ ደራሲ ሲሳይ 

ተሳክቶለታል የምለው ከዚህ ቀደም ያላየሁዋቸውን የዚህኑ ክፍለ ታሪክ ገጽታዎች ለማየት በመቻሌ 

ብቻ ሳይሆን ቀደም ሲል የማውቃቸውንም በተሻለ መልክ እንዳውቃቸውና ሙሉ ስዕል እንዲኖረኝ 

በማድረጉ ነው። 

የመጸሃፉ ፋይዳ ምንድነው? 

ይህ የመፈተሻ ጥያቄ ደራሲው መጽሃፉን የጻፈበት ዓላማ( Objective) ምንድነው ? ወይም በመጸሃፉ 

ለተደራሲው ሊያቀብል የሚሻው ምንድነው ከሚሉት ተመሳሳይ ጥያቄዎች ጋር ተዛማጅነት ያለው 

በመሆኑ የሚኖረውም ምላሽ እንደዛው ተዛማጅ ነው።  

የቃሊቲው መንግስት የአንድ ውስን ክስተት እውነተኛ ታሪክ ነው። የመጽሃፉ ጉልህ ፋይዳም የታሪክ 

ሰነድነቱ ነው። የደራሲውም አላማ ይህ ነው። 



በመጽሃፉ የታዩ እንከኖች 

በመጽሃፉ የታዩ እንከኖች ብዬ የምጠቃሳቸው ነገሮች የሉም። ነገር ግን ባይሆን ኖሮ መልካም ነበር 

የምላቸው አንድ አንድ ነጥቦችን ላንሳ። 

ሲሳይ በመቅድሙ ላይ ይህን መጽሃፍ የጻፈበትን አላማ ሲያመላክት፤ ለማንምና ለምንም ወገንተኝነት 

ሳይኖረው ፤ ወይም የትኛውንም የፖለቲካም ሆነ...ቡድን ለመጥቀም ሳይሆን እውነትን ለታሪክ 

ለማስተላለፍ ነው ብሏል። ይህ ማለት የነበረውን ሁሉ እንደ ነበር አቀርባለሁ፤ ፍርዱን ለአንባቢ 

እተዋለሁ ማለቱ እንደሆነ ግልጽ ነውና፤ አንባቢ ይህን ቃሉን ይዞ ወደ ውስጥ ሲዘልቅ፤ ገና 

በመጀመሪያው ምእራፍ ውስጥ(ገጽ 16) በዚህ መጽሃፍ ውስጥ አቃቢያነ ህጎቹን “አንተ” ብዬ 

ለመጥራት ተገድጃለሁ; ይልና ምክንያቱ ደግሞ የረከሰ ተግባር የፈጸሙ ሰዎች በአንቱታ ሲጠሩ 

መልእክቱ ይዛባል በሚል ነው። ይለናል። 

እንደ አንባቢ እኛ ከሲሳይ የምጠብቀው መልዕክት ሳይሆን እውነትን ነው። ልዩ መልዕክት 

ሊያስተላልፍ እንደፈለገ ሁሉ መልዕክቱ ይዛባል ማለቱ 1ኛ ከመነሻው ጥሩና መጥፎ ሰዎችን እውነተኛና 

ሃሰተኛ ገጽታዎችን ራሱ ወስኖ ለአንባቢ ያቀረበ ያስመስለዋል።  ሌላ ከዚሁ ጋር ሊነሳ የሚችለው፤ 

አቃቢያነ ህጎቹን አንተ ያለበት የረከሰ ተግባር በመስራታቸው ከሆነ፤ ከነዚህ ታዛዥ ሚጢጢ 

ባለስልጣናት በከፋ የግፍ ተግባሩና የጥፋቱ መሃንዲስ የሆኑ ባለስልጣናት በመጽሃፉ ውስጥ አንቱ 

ተብለው ከመጠቀሳቸው ጋር የመጣረስ ክፍተት ያመጣ ይመስለኛልና በይሆን ጥሩ ነበር እላለሁ።ይህን 

ስል ግን የነገውን ትውልድ የታሪክ ተመራማሪ በማሰብ እንጂ ዛሬ ላይ ሆነን ለምናነበው ተደራሲያን 

አይደለም። 

እንደ ሃሳብ ወይም እንደ አስተያየት የማክለው ደግሞ ሲሳይ እንደ ጋዜጠኝነቱ ቅድመ ምርጫ 

የነበረውን እንቅስቃሴም በተመለከተ በቂ መረጃና ግንዛቤ እንደሚኖረው በመገንዘብ ይህን ከእስር 

እስከ ፍቺ ያለውን የምርጫ 97 ክፍለ ታሪክ በክፍል 2ነት አቅርቦ በክፍል አንድ ደግሞ ከምርጫው 

ዝግጅት ጀምሮ የቅንጅትን አመሰራረት በተቃዋሚና በኢሃዴግ ተወዳዳሪዎች መካከል የነበረውን 

ቅድመ ምርጫ ክርክር እስከ ምርጫው ውጤት ድረስ አካቶ ቢያቀርበው መልካም ነበር እላለሁ፡፤ 

ከዚህ በተረፈ ምናልባት በሲሳይ መድሃፍ ላይ ሊጠቀስ የሚችል እንከን ካለም ሲሳይ እውነቱ ይህ ነው 

ብሎ ካቀረበልን ዝርዝር ታሪክ ውስጥ እውነትነቱ የሳሳ ወይም እውነት ያልሆነ፤ አልያም ተዛብቶ 

የቀረበ ነገር ካለ ነው።ይህን ማለት የሚችሉት ደግሞ እንደ ሲሳይ የታሪኩ ተዋናይ የነበሩ ብቻ 

ይመስሉኛል ፡፤  እናም የደራሲው የቃሊቲ ባልደረቦች ስለቃሊቲው መንግስት የሚሉን ካለ ለመስማት 

ዝግጁ ነኝ።በተረፈ በኔ ምልከታ ሲሳይ አጌና የተዋጣ ስራ አቀርቧል እላለሁ። 

ማጠቃለያ 

የቃሊቲው መንግስት የምርጫ 97 ማግስትን ታሪክ ደረጃ በደረጃ ግልጽ ባለ አማርኛ የሚተርክ፤ እጅግ 

በርካታ የሆኑ የምስል የጽሁፍና የአሃዝ መረጅዎችን ያካተተ በጣም ጠቃሚና ልናነበው  የሚገባው 

ድንቅ መጽሃፍ ብቻም ሳይሆን ሊኖረን የሚገባ ግዙፍ የታሪክ ሰነድ ነው። 

 

ሳምሶን አስፋው 


