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ይህን ፅሁፍ ለመፃፍ ያነሳሳኝ በሰንደቅ ጋዜጣ ቁጥር 465 ላይ የወጣውና ‹‹የማይጮሁት…በዓሉ 

ግርማን የበሉት ጅቦች›› በሚል ርእስ የተፃፈው ፅሁፍ  ነው፡፡ ፅሁፉ የውስጤን ስሜት ያነበበ ሰው  

የጻፈው ነው የመሰለኝ፡፡እናም እኔም የሚሰማኝን ለመግለፅ አስተያየቴን እንደሚከተለው 

አስፍሬያለሁ፡፡  በዓሉን በአካል አላውቀውም መፅሃፎቹን ግን አውቃቸዋለሁ፡፡ለበዓሉ ፍቅር 

ያደረብኝ ሀዲስ የሚለውን መፅሀፉን ካነበብኩ በኋላ ነው፡፡ከዚያም ደራሲውን ፣ኦሮማይን ካነበብኩኝ 

በኋላ ለበዓሉ ግርማ ያለኝ ፍቅር ይበልጥ እየጨመረ ሄዷል፡፡ለበዓሉ መገደል ዋነኛ ምክንያት 

ኦሮማይ የተሰኘው መፅሀፉ እንደሆነ ይታወቃል፡፡ ይህ መፅሃፍ በታተመ ጥቂት ቀናት ውስጥ ህዝቡ 

ውስጥ በስፋት ከመሰራጨቱ በፊት እንዲሰበሰብ  ቢደረግም የደርጉን  ቁንጮ መንግስቱ 

ሃይለማርያምን ጨምሮ በርካታ የደርጉ ባለስልጣናት ቅር መሰኘታቸው አልቀረም፡፡ሰዎቹ  ግን 

በቅሬታም አላበቁም ወደ በቀል ተሸጋግረዋል፡፡ ስለ በዓሉ ግርማ ሳስብ ሃዘን ይሰማኛል ወይም 

ደግሞ ያመኛል ብል ማጋነን አይሆንም፡፡ኢህአዴግ  አዲስ አበባን ከተቆጣጠረ በኋላ በደርግ ዘመን 

በግፍ የተገደሉ በርካታ ኢትዮጵያውያን አፅም ከተቀበሩበት ወጥቷል፡፡የበዓሉ ግርማ አሟሟት 

ጉዳይ ግን ምስጢር ሆኖ 30 ዓመታትን አስቆጥሯል፡፡ በዓሉ መፅሀፍ ፅፈሀል በሚል ሃጤአት 

ተለጥፎበት ለዚያውም እውነትን መሠረት አድርጎ በመፃፉ ብቻ  እንዲሞት የተፈረደበት መሆኑ፤ 

ያም አልበቃ ብሎ ደብዛው እንዲጠፋ መደረጉ ነው ህመም የሚሆንብኝ፡፡ የበዓሉ አሟሟት/ 

መጥፋት ለምን እንቆቅልሽ ሆነ? ለምን ደብዛውን ማጥፋት አስፈለገ? የአሟሟቱ ሁኔታ እስካሁን 

እንዴት ድብቅ  ሆኖ ሊቆይ ቻለ? የሚሉ ጥያቄዎችን ሳብሰለስል ኖሬያለሁ፡፡ እነዚህን ጥያቄዎች 

መመለስ የሚችሉት አቶ አበራ ለማ “ጅቦች” ያሏቸው እኔ ደግሞ በግልፅ አማርኛ ደርጎች ናቸው 



ባይ ነኝ፡፡ እናም ፀሃፊው “የማይጮሁት… በዓሉ ግርማን የበሉት ጅቦች” ቢሉም እኔ ግን በዓሉን 

የበሉት ደርጎች ናቸውና  “አልጮህ ያሉት ደርጎች” በማለት አስተያየቴን እቀጥላለሁ፡፡ 

በዓሉ ለመጨረሻ ጊዜ በአደባባይ በታየባት በዚያች ዕለት ምንም እንኳን ምን እንደተባባሉ 

ባይታወቅም ኮ/ል መንግስቱ ሃይለማርያም ጠርቶ እንዳነጋገረው  ደራሲ ገነት ግርማ በስም 

ያልተጠቀሱ አንድ የደርግ ባለስልጣንን ጠቅሳ የኮሎኔል መንግስቱ ትዝታዎች በሚለው መፅሃፉ ላይ 

አስነብባናለች፡፡ ይህ ብቻም አይደለም  በዚሁ ዕለት ኮሎኔል መንግስቱ በዓሉን ካነጋገረ በኋላ 

ሙሉጌታ ሉሌንም አስጠርቶ ተመካክረው ነበር፡፡ ይህም የሚያሳየው ሴረኛው ሙሉጌታ ሉሌ  

በበዓሉ ግርማ መሰወር ላይ እጁ  እንዳለበት ነው፡፡ ይህ እውነታ በገነት ግርማ መፅሀፍ ላይ ሲወጣ 

ነበር ሙሉጌታ ሉሌ የሌለውን ፀጉር ለመንጨት የበቃውና በአገር ውስጥ በሚታተም መፅሄት ላይ 

“ ከደሙ ንፁህ ነኝ ” ዓይነት አስተያየት ፅፎ ያስነበበን፡፡ ነገሩ “ ምን ያለበት ዝላይ አይችልም” 

እንደሚባለው መሆኑ ነው፡፡ ያም ሆነ ይህ የበዓሉን የአሟሟት ምስጢር የሚያውቁ በርካታ 

የፋሽስቱ ደርግ ርዝራዦች አሉ፡፡እነዚህ ከቁንጮዎቹ የደርግ ባለስልጣናት ጀምሮ እስከ ተራ 

የደህንነት እና የስፔሻል ፎርስ አባላት በመሆን አምባገነኑን ስርዓት በፍፁም ታማኝነት ሲያገለግሉ 

የቆዩ ናቸው፡፡ እነዚህ ሰዎች በዓሉ ግርማን በተመለከተ በተለያዩ ጊዜያት የሚፃፉ ፅሁፎችን 

እንደሚያነቡ አምናለሁ፡፡ ማንበብ ብቻ ሳይሆን ለመገመት የሚያዳግቱ ሃሳቦችን በህሊናቸው 

እንደሚያውጠነጥኑ ይሰማኛል፡፡ አንዳንዶችም በዚህ ንፁህ ሰው ነፍስ መጥፋት ምክንያት በህሊና 

ፀፀት የሚሰቃዩ  ይኖራሉ ብዬም እገምታለሁ፡፡ የበዓሉ አሟሟት ለምን ይህን ያህል ጊዜ ምስጢር 

ሆኖ ሊቆይ ቻለ? ለሚለው ጥያቄ ምላሽ ሊሆን የሚችሉ መለምቶች አሉ ከነዚህ መካከል ሚዛን 

ይደፋሉ ያልኳቸውን ሁለት ነጥቦች ልጠቁም፡፡ የመጀመሪያው በበዓሉ ግድያ ላይ በቀጥታ እጃቸው 

ይኖርበታል ብዬ የማምነው የደርግ የመጨሻው እርከን ላይ ያሉ ጥቂት ባለስልጣናት እንደ 

መንግስቱ ሃይለማርያም፣ ተስፋዬ ወልደ ስላሴ ፣ፍቅረስላሴ ወግ ደረስ፣ተካ ቱሉ ፣ለገሠ አስፋውና 

የመሳሰሉ ሰዎች የሚገኙበት ቡድን ሲሆን እነዚህ ምስጢሩን እስከ ሞት ድረስ ላለማውጣት 

በመወሰናቸው ሁለተኛው ነጥብ  በዓሉን በማፈን፣በመግረፍና በማሰቃየት በመጨረሻም ደብዛውን 



በማጥፋት ላይ የተሰማሩ ሃይሎች/ የደህንነት አባላት፣በደርግ ፅህፈት ቤት እና በማዕከላዊ ወንጀል 

ምርመራ መምሪያ የነበሩ / ሲሆኑ ምናልባትም በመጨረሻ የበዓሉን ግድያ ያከናወኑት የደህንነት 

አባላት ምስጢር እንዳያወጡ ሲባል ተገድለው ሊሆን ይችላል የሚል ግምት አለኝ፡፡ 

ኢህአዴግ ፋሽስቱን ደርግ በ1983 ከስልጣን አስወግዶ የመንግስትነት ስልጣኑን ከያዘ በኋላ 

በኢትዮጵያ ህዝብ ላይ ግፍ የፈፀሙ ጨካኙን ኮሎኔል መንግስቱ ሃይለማርያምን ጨምሮ 106 

የደርግ ባለስልጣናትንና ሌሎች የደርግ አባላት በልዩ አቃቤ ህግ አማካኝነት ለፍርድ አቅርቧቸው 

ነበር፡፡  እነዚህ አንድ ትውልድ በመጨፍጨፍ የዘር ማጥፋት ወንጀል ፈፅመዋል በሚል ለፍርድ 

የቀረቡት የደርግ አባላት ከተከሰሱባቸው የክስ አንቀፆች መካከል ሁለት መቶ ሰባተኛ ክስ በዓሉ 

ግርማን የሚመለከት ሲሆን እንደሚመለከተው ይነበባል፡፡‹‹…….አብዮቱን ለመቀልበስ ፀረ-

አብዮተኛ ድርጊት ፈፀመ በማለት፤አቶ በዓሉ ግርማ የተባለን ከህግ ውጪ በ1976 ዓ.ም የሞት 

አደጋ በሚያደርስበት ሁኔታ አስቀምጠውት በመጨረሻም እንዲገደል በማድረጋቸው…….. 

››ይላል፡፡ ክሱ የቀረበው በደርግ አባላትና ንኡስ ደርግ አባላት ላይ በጅምላ ነው፡፡ ምክንያቱም  

ስለ በዓሉ መገደል መረጃ ቢኖርም አገዳደሉ እጅግ ምስጢራዊ ከመሆኑ የተነሳ ማስረጃ ማግኘት 

ግን አልተቻለም፡፡ የአቃቤ ህግ ምስክሮች በሚሰሙበት አንድ ወቅት ላይ/የዚህ ፅሁፍ አዘጋጅ ቀኑን 

በትክክል  በማያስታውሰው አንድ ቀን / በዘመነ ደርግ የፖሊስ ባልደረባ እና ሾፌር የነበሩ አንድ 

ግለሰብ  የአቃቤ ህግ ምስክር ሆነው ምስክርነታቸውን ሰጥተዋል፡፡ እሳቸው እንደሚሉት በዓሉ 

ግርማ “ተሰወረ” ተብሎ ቤተሰብ ወዳጅ ዘመድ በተጨነቀባቸው በነዚያ ቀናቶች በዓሉ ደርግ ፅ/ቤት 

ውስጥ በሚገኝ አሰቃቂ እስር ቤት ውስጥ የስቃይ ጊዜውን ያሳልፍ ነበር፡፡እኚሁ ምስክር 

እንደገለፁት በተለያዩ ቀናት አራት ኪሎ ደርግ ፅ/ቤት ውስጥ ከሚገኘው ምስጢራዊ እስር ቤት 

በዓሉን በየቀኑ ወደ ማዕከላዊ ወንጀል ምርመራ መምሪያ ለምርመራ ያመላልሱት እንደነበረ 

መስክረዋል፡፡ ይህ ብቻም አይደለም እሳቸው እንደገለፁት በወቅቱ ፊቱ በድብደባ ምክንያት ክፉኛ 

በመጎዳቱ መልኩ ተቀይሮ ሌላ ሰው ይመስል እንደነበረ ለፍርድ ቤቱ አስረድተዋል፡፡የእኚህ ሰው 

የምስክርነት ቃል  የሚያሳየው የበዓሉን አሟሟት በተመለከተ በተለያዩ ጊዜያት የተወሩ 



መላምቶችና የፈጠራ ልብወለድ ታሪኮችን ፉርሽ የሚያደርግ ሆኖ አግኝቼዋለሁ፡፡ኮ/ል መንግስቱ 

ሃይለማርያም የበዓሉን መጥፋት በተመለከተ ዛሬም ድረስ የማውቀው ነገር የለም፤መጥፋቱን 

የሰማሁት ከባለቤቴ ከውባንቺ ነው በማለት የሚያላግጡት ቢሆንም በኣሉ ግርማን ከበሉት ጅቦች 

መካከል በመጀመሪያ ደረጃ እንደሚቀመጡ ያረጋገጠ መረጃ ነው፡፡ይህን የምልበት ሁለት 

ምክንያቶች አሉኝ፤የመጀመሪያው መንግስቱ ሳያውቁና ሳይፈቅዱ አንድ የኢሠፓ አባል ለዚያውም 

የቅርብ ወዳጃቸው የሆነ ሰውን ማንም አፍኖ ወስዶ ሊመረምረውና በመጨረሻም ሊገድለው 

አይችልም፡፡የእሳቸው እጅ ባይኖርበት ኖሮ የበዓሉን መሰወር በሰሙ ጊዜ የደህንነት ተቋሞቻቸውን 

በማስጨነቅ በአስቸኳይ ፍለጋ እንዲካሄድ ያዛሉ ከታሰረም እንዲለቀቅ ያደርጉ ነበር፡፡ምክንያቱም 

መንግስቱና በዓሉ “ጥሩ” ግንኙነት እንደነበራቸው ይወራልና ነው ፡፡እሳቸው ግን ያህን አላደረጉም 

ሌላኛው ምክንያት የበዓሉ ግርማ ጉዳይ ለሰፊው ህዝብ ይሰወር እንጂ በደርግ ፅ/ቤት አካባቢና 

በማዕከላዊ ወንጀል ምርመራ አካባቢ በርካታ ሰዎች የሚያውቁ በመሆናቸው መንግስቱ ውለው 

በሚያድሩበት መኖሪያ ግቢያቸው ውስጥ ታስሮ ስለሚሰቃየው በዓሉ መረጃ አይደርሳቸው ማለት 

በፍፁም ሞኝነት ነው፡፡ ጉዳዩ ግን መንግስቱ በበዓሉ ግድያ ላይ እጃቸው ስላለበት በእሱ ላይ 

የተፈፀመው ሁሉ ሲፈፀም በኋላም ሲገደል እንዳላዩና እንዳልሰሙ ሆነው አልፈው ዛሬ ላይ “ከደሙ 

ንፁህ ነኝ”ቢሉ የማይመስል ነገር ነው፡፡  

እንደ እኔ ዕምነት በዓሉን በተመለከተ ሁለት የደርግ ሰዎች በዋነኛነት ተጠያቂዎች 

ናቸው፡፡የመጀመሪያው ኮ/ል መንግስቱ ሃይለማርያም ሲሆን ሁለተኛው ኮሎኔል ተስፋዬ ወልደስላሴ 

ነው፡፡ ኮሎኔል ተስፋዬ የኮሎኔል መንግስቱ ታማኝ በመሆን እስከ 1983 ዓ.ም ድረስ በብዙ ሺህ 

ኢትዮጵያውያን ህይወት ላይ ሲፈርድ ቆይቷል፡፡ ኮሎኔል ተስፋዬ  በበዓሉ አሟሟት ከኮሎኔል 

መንግስቱ ቀጥሎ እጁ እንዳለበት የሚጠረጠር ሲሆን እሱም ከደሙ ንጹህ እንደሆነ ተናግሮ 

የሚያውቀውን ምስጢር እንደያዘ ከጥቂት ዓመታት በፊት ሞቷል፡፡እነዚህ የደርግ ባለስልጣናት 

በርካታ ምስጢሮችን እንደተሸከሙ ወደ መቃብር ሲወርዱ ኮሎኔል ተስፋዬ የመጀመሪያው ሰው 

አይደለም ቀደም ሲልም የደርጉ የመረጃ ሃላፊና የተስፋዬ አለቃ የነበረው ኮሎኔሌ ተካ ቱሉ እና 



ሌሎችም በተለያዩ ጊዜያት ወደ መቃብር ወርደዋል፡፡ነገም ቀሪዎቹ ይከተሏቸዋል፡፡መንግስቱም 

ጭምር፤ሞት የሰው ልጅ የማይቀር ዕጣ ነውና፡፡ ኮሎኔል መንግስቱ ከጥቂት ጊዜያት በፊት 

በተፃፈው የኮሎኔል መንግስቱ ትዝታዎች ላይ ስለ በዓሉ ግርማ አሟሟት እንዲህ ሲል የማይመስል 

ነግር ይነግረናል “ባለቤቴ መጥታ ከተማ ውስጥ በዓሉ ጠፋ እየተባለ ይወራል አለችኝ፤በፃፈው 

መፅሀፍ ቂም የቋጠሩበት ነበሩ ..ወዘተ” አበቃ፡፡ ከዚህ በላይ ያለው ነገር የለም፡፡ እናም በበዓሉ 

ግድያ እጁ እንደሌለበት ሊነግረን ሞከረ፡፡ 

ኮ/ል መንግስቱ ሽምጥጥ አድርጎ በመካድ የተካነ ነው፡፡ አንድ ያስገረመኝን ጉዳይ በምሳሌነት 

ልጥቀስ ፡፡ከገነት ግርማ ጋር ባደረገው ቃለ-መጠይቅ ጳጳሱ አቡነ ቴዎፍሎስን ጨምሮ በርካታ 

ታዋቂ የሃይማኖት መሪዎችና የመኢሶን ከፍተኛ አመራር አባላት ስለተገደሉበት የልኡል አሥራተ 

ካሳ ግቢ ስትጠይቀው ግቢው የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር መድሃኒት ማከማቻ እንጂ የመግደያና 

የማሰቃያ ቦታ እንዳልሆነ ሊያሳምናት ሞክሯል፡፡ 

በህይወት የሚገኙት የደርግ አባላት የተፈረደባቸው የሞት ፍርድ መጀመሪያ ወደ ዕድሜ ልክ 

የተቀነሰላቸው ሲሆን ‹‹ ስለሰራነው ሥራ ተፀፅተናል፣ህዝብና መንግስት ይቅርታ አድርጉልን፣ሬሳችን 

ከቤታችን ይውጣ››በሚል ባቀረቡት ተማፅኖ መንግስት ይቅርታ አድርጎላቸዋል፡፡እነዚህ ሰዎች 

መፀፀታቸውን በግሌ እጠራጠራለሁ፡፡ማንም ሰው በይቅርታ ከተለቀቁ በኋላ የጻፏቸውን መፅሀፎች 

ላነበበ ሰዎቹ በሰሩት ስራ እንዳልተፀፀቱ ይልቁንም ራሳቸውን መከላከል እንደያዙ ይረዳል፡፡እንደ 

እኔ መፀፀት ማለት ጥፋትን በግልጽ ተናግሮ ላለመድገም ቃል መግባት ነው፡፡እነዚህ ሰዎች አንድ 

ትውልድ ጨፍጭፈው ትንኝ አልገደልንም በማለት እስከመጨረሻው ተከራክረው በመረታታቸው 

ቅጣት የተበየነባቸው ናቸው፡፡ የምድሩን ቅጣት እንደምንም አሳልፈውታል እንበል፤ትልቁ ቅጣት 

ግን ገና ይጠብቃቸዋል ባይ ነኝ፡፡ደርጎች ማለት አንድ ዓይነት ሰዎች ናቸው ማለት 

ይቻላል፡፡እንዴት አንዳቸው እንኳን የበዓሉን አሟሟት ምስጢር አውጥተው አያልፉም?ሚሊዮኖች 

ላይ ግፍ ሲፈፅሙ ኖረዋል፡፡ በብዙ ሺዎች የሚቆጠሩ ዜጎች በረሃብ ሲያልቁ ዝም ብለው አይተዋል 

የተባሉት አፄ ሃይለስላሴና አጋፋሪዎቻቸው የተቀበሩበት ቦታ እየተነገረ አፅማቸው ሲወጣ የዚህ 



ንፁህ ሰው ታሪክ ለምን ተቀብሮ እንዲቀር ተፈለገ ? ደርጎቹስ ይህን ምስጢር እስከመቼ ይዘው 

ይዘልቃሉ? ጊዜ ይመልሰዋል ባይ ነኝ፡፡ 

የደርግ ባለስልጣናት የበዓሉን አሟሟት ምስጢር በማውጣታቸው ምንም የሚጎዳቸው ነገር የለም 

፡፡እንዲያውም ለመፀፀታቸው አይነተኛ ማሳያ ይሆነን ነበር፡፡እነዚህ በሀገራችን አባባል ጉድጓዳቸው 

የተማሰ ልጣቸው የተራሰ የቀድሞው ቱባ ባለስልጣናት ደርግን ሲመሰርቱ የገቡት ቃል ኪዳን 

እንደነበር ኮ/ል መንግስቱ “ትግላችን” በተሰኘ መፅሃፉ እንዲህ ሲል ገልፆታል፡፡‹‹…… ከገባነው 

አብዮታዊ ቃል ኪዳን ዝንፍ ብንል፤የኢትዮጵያ ትቅደም አብዮታዊ ሠይፍ ይረፍብን በማለት 

ምለናል፡፡›› 

ታዲያ ደርጎች ምስጢር ተሸክመው ወደ መቃብር መውረድን የመረጡት የአብዮቱን ሠይፍ  

ፈርተው ይሆን?ግን እኮ አብዮቱም ሠይፉም አፈር በልቷቸዋል፡፡ በሥልጣን  ዘመናቸው ከምዕመኑ 

እስከ ጳጳስ ድረስ በገመድ አንቀው ሲገድሉና ሲያስገድሉ የኖሩት አንዳንድ የደርግ ባለስልጣናት 

አብዛኞቹ ዛሬ የእግዚአብሄርን መኖር አምነውና ተቀብለው ዕምነታቸው በሚፈቅደው መሠረት 

መፆም ማስቀደስ ጀምረዋል ይባላል፡፡ ግን ምን ዋጋ አለው? ከነፁ ላይቀር በደንብ ውስጣቸውን 

ቢያነፁ ጥሩ ነበር፡፡የበዓሉን አሟሟት ምስጢር ለሚያውቁትም ለማያውቁትም የማስተላልፈው 

መልዕክት አለኝ፡፡ይሀውም ትንሽም ቢሆን ሰለ ጉዳዩ የሚያውቁ ሰዎች ዛሬ ነገ ሳይሉ 

የሚያውቁትን ምስጢር በቀጥታም ይሁን በተዘዋዋሪ ይፋ ያድርጉ ይህን አደረጉ ማለት ለበዓሉ 

ቤተሰቦች ወዳጅ ዘመዶችና አድናቂዎች ትልቅ ውለታ እንደ ዋሉ ይቆጠራል፡፡የበዓሉ ቤተሰቦች 

እኮ እስካሁን እርማቸውን አላወጡም፡፡የበዓሉ ግርማ እናት በአንድ ወቅት የልጃቸውን እርም 

ለማውጣት ከሚኖሩበት ኢሉባቦር በአካባቢው በሚኖሩ መምህራን ድጋፍ አዲስ አበባ መጥተው ስለ 

ልጃቸው ምንም ነገር ባለማግኘታቸው አያነቡ መመለሳቸውን ሰምቻለሁ፡፡ አሁን በህይወት ይኖሩ 

እንደሁ አላውቅም፡፡ሌሎች ቤተሰቦቹ ግን እንዳሉ አውቃለሁ፡፡ግን ሁሌም በሃዘን ውስጥ ናቸው 

፡፡ለዘመናት እያነቡ ከመኖር በላይ የከፋ ህይወት የለም፡፡ እናም አልረፈደም ባይ ነኝ፡፡በሥልጣን 

ዘመናቸው በሠሩት ሥራ የዕውነት የተፀፀቱ የደርግ ባለስልጣናት ካሉ በበዓሉ መገደል እጃቸው 



ባይኖርበትም እንኳ የበዓሉ አሟሟት ጉዳይ ምሰጢርነት እንዲያበቃ የተቻላቸውን ጥረት ሊያደርጉ 

ይገባል እላለሁ፡፡እውነት ተቀብራ አትኖርም፤ በዓሉን የበላው ጅብም አለ፣ በዓሉ ሲበላ ያየም 

ይኖራል፡፡ ሁለቱም አልጮህ ማለታቸው ግን አሳዛኝም አሳፋሪም ነው፡፡አንድ ቀን ምስጢሩን 

ከሚያውቁ ሰዎች አንዱ ወደ ህሊናው ተመልሶ እውነቱን ይነግረን ይሆናል፡፡ያቺ ቀን በእጅጉ 

ትናፍቀኛለች፡፡   


