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 ያ ትውልድ  

የ«ያ ትውሌዴ ተቋም» ሌሳን 

ያ ትውሌዴ ቅጽ 1 ቁጥር 2                   ታህሳስ ፳፭ ቀን ፪ ሺህ ፮ ዓ.ም. 

1953 “ታህሳስ ግርግር” 53 ዓመቱ 

 
“ዛሬ መኖራችሁን በማየቴ ነገ መሞታችሁን ረስታችሁ አሜን ብሊችሁ ቀናችሁን በማስተሊሇፍ 
በመገዯዳችሁ በእኔ ሊይ ሳትፈርደ በራሳችሁ ሊይ የፈረዳችሁ መሆናችሁን አሊስተዋሊችሁም፡፡ እኔ 
የተነሳሁት ከትክክሇኛ ህግና ከህሉናችሁ ውጭ ሇመፍረድ እንዳትገዯደ ሇማድረግ ነበር፡፡ በአጭሩ 
በእኔ ሊይ ሇመፍረድ የቸኮሊችሁትን ያህል  አስር እና አስራ አምሰት ዓመት በቀጠሮ የምታጉሊለትን 

ህዝብ ጉዳይ እንዯዚህ አፋጥናችሁ ብትመሇከቱትና  ብትሸኙት ኖሮ የእኔ መነሳት ባሊስፈሇገም 
ነበር፡፡” ብርጋዴል ጄነራል መንግስቱ ነዋይ። 

 

በኢትዮጵያ መንግስት ታሪክ ውስጥ የታህሳሱ 1953 ዓ.ም. መፈንቅሇ መንግስት ሙካራ 
በዓይነቱ እና በዘመናዊነቱ የተሇየ ነበር። 

ስሇምን! የታህሳሱ ንቅናቄ የሆነው በኃይሇ ሥሊሴ መንግስት የዘመኑ ስሌጣኔ ወዯ አገሪቱ 
እየገባ ነው አገሪቱ በስሌጣኔ ጎዲና እተራመዯች ነው፡ በሚባሌበት ግዜ መሆኑ ነው። 

ይሁን እንጂ፡ የዓፄ ኃይሇ ሥሊሴ መንግስት እያስገባ ነው የተባሇሇት ሥሌጣኔ፡ በአገሪቱ ሊይ 
የተፈጠረውን የህብረተሰብና የምጣኔ ሀብት ይዘት መዛባት ምክንያት ያሌተሇወጠው  የጥንቱ 
የጌታና አሽከር የህብረተሰብ ግንኙነቶች በህብረተሰቡ ውስጥ የፈጠረውን ቅራኔ መሸከም 
እያቃተው እንዯመጣና ይብሱን የመንግስትና የአገሪቱን 40% የሇም መሬት ባሇቤት የነበረው 
የዘመኑ ባሇ ሲሶ መንግስት የሃይማኖት ተቋም የራሳቸውን የግሌ ጥቅም ሇማስከበር የዯባ 
ግንባር በህዝቡ ሊይ በመፍጠራቸው ማነቆ ሆኖ አገሪቱ እዛው ያሇችበት ትረግጥ ነበረ።  
ይህንን ባሇህበት እርገጥ ጉዞ ከተመሇከቱት ጥቂት የሇውጥ ስነ ሌቦና ከነበራቸው ዯፋር 
የአገሪቱዋ ምሁራን መሀሌ የታህሳሱን መፈንቅሇ መንግስት በመሪ ተዋንያንነት የመሩትን 
ብርጋዳሌ ጄኔራሌ መንግስቱ ነዋይ እና ወንዴማችው አቶ ግርማሜ ነዋይን ሌብ ይሎሌ። 

የታህሳስ 1953ቱ ንቅናቄ፡ ሇመጀመሪያ ግዜ በኢትዮጵያ የፖሇቲካ ታሪክ ሊይ አዱስ ምዕራፍ 
በመክፈት ከጥንቱ የፊውዲሊዊ ፈሊጭ ቆራጭ ሥርዓት መንግስት ይሌቅ በአማራጭ ላሊ 
ዘመናዊ የመንግስት ስርዓት እንዲሇ የኃይሇ ሥሊሴም መንግስት እንዯሚለት፡ መሇኮታዊ 
ሳይሆን፡ የሚገሰስ፡ የሚዯፈር፡ መንግሥት እንዯሆነ በማሳየቱ የኢትዮጵያን ሕዝብ አንቅቷሌ።  
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በላሊ ጎኑም የዘመኑን ሥሌጣኔ ወዯ አገር ቤት ሇማምጣት ብርቱ ጥረት አርጓሌ ሇሚባሇው 
የዓፄ ኃይሇ ሥሊሴ መንግስትም ይህ የታህሳሱ ንቅናቄ፡ በመንግስት እና በሕዝብ መሃሌ ያሇው 
ግንኙነት አዯጋ ሊይ መውዯቁን ማስጠንቀቂያ ሰጥቷሌ።  

እነሆ!  የታህሳስን ንቅናቄን (ግርግር)፡ በየዓመቱ እናስታውሰዋሇን። ታዱያ! ሇዚህ የታሪክ 
ማስታወሻ፡ ከዚህ ከ”ያ ትውሌዴ ተቋም” ዝግጅት ክፍሌ (www.yatewild.com , 
www.yatewild.org ) የሚከተሇውን ጽሁፍ ስናቀርብ፡  በህዝብ እጅ ካለት የዛ ዘመን 
ማስታወሻ ውጭ፡ አዱስ ዜና ይዘን ባንቀርብም እንኳ: አዕምሮን ሇመጎንተሌ ያህሌ ያሇንን 
እነሆ። 

ዓፄ ኃ/ሥሊሴ በ40 ዓመታት አገዛዝ ዘመናቸው ሇሀገሪቷ የሠሩት በጎ ተግባራት እንዯተጠበቁ 
ሆኖ፤ በተሇይ ሀገሪቷን ተብትቦ የያዘውን ባሊባታዊ አስተዲዯር የመሬት ስሪትን በማስተካከሌ 
ወዯ ዘመናዊና ፍትህ እሰፈነበት አስተዲዯር መሇወጥ ስሇተሳናቸው በየጊዜው ብቅ ብቅ ያለ 
አካባቢያዊ ጥያቄዎችና ተቃውሞዎች ሕዝባዊና ሀገራዊ መሌክ ይዘውና ዓመጽ ወሌዯው 
ንጉሳዊው አገዛዝ ሙለ በሙለ እንዱገረሰስ ሆኗሌ።  

በዓፄ ኃ/ሥሊሴ ሊይ የተነሳው የ1953ቱ ተቃውሞ የአምስት ዓመት የአርበኞች ትግሌ 
ተቀጽሊነት ባሕሪ አሇው። ጀግኖች አርበኞች አምስቱን ዓመት ተፋሌመውና ተጋዴሇው 
ኢትዮጵያን ከወራሪው ጣሌያን ነፃ ካወጡ በኋሊ በንጉሡ ዘንዴ የተወሰዯው አንዲንዴ 
አርበኞችን የማግሇሌ ሁኔታ በአርበኞች ዘንዴ ቅሬታን ፈጥሯሌ። “ኢትዮጵያ የሞተሌሽ 
ቀርቶ የገዯሇሽ በሊ” እንዯተባሇው በንጉሡ አገዛዝ ውስጥ ባንዲዎች ያገኙት ሹመትና ማዕረግ 
ይበሌጥ ቅሬታውን አባባሰው። የዚህም ውጤት በንጉሡ አገዛዝ ሊይ ያመጹ ሦስት የቀዴሞ 
አርበኞች ዯጃዝማች በሊይ ዘሇቀ፣ ቢትወዯዴ ነጋሽ በዛብህና፣ ብሊታ ታከሇ ወሌዯሏዋርያት 
በተሇያየ ጊዜ መስዋዕትነት ሉከፍለ ተገዯዋሌ። ንጉሡ ሇስሌጣኔ ያሰጋኛሌ ያለትን አንደን 
በሹመት ስም ሲያርቁ፤ ላሊውን በጋብቻ ስም ሲይዙ የስሌጣን ዘመናቸውን ሇማራዘም 
ቢጥሩም በ1953 ዓ.ም. የሇውጥ ዯወለን ያሳየው የታህሳስ ግርግር ከ13 ዓመት በኋሊ በ1966 
የካቲት አብዮት የዓፄ ኃ/ሥሊሴን ፊውዲሊዊ አገዛዝ ብቻ ሳይሆን በሺህ ዓመታት 
የሚቆጠረውን ሥርወ መንግስት ጭምር ነው ያስወገዯው። 

ጄነራሌ መንግስቱ ነዋይ፡ ከአባታቸው ከአሇቃ ነዋይ እና ከእናታቸው ከወ/ሮ ሊቀች፡ በአዱስ 
አበባ ከተማ ተወሇደ። የመጀመሪያ ዯረጃ ትምህርታቸውን በቅደስ ጊዮርጊስ የስዊሶች 
ትምህርት ቤት ተማሩ። 

ብርጋዳሌ ጄነራሌ መንግሥቱ ነዋይ ከ1928 ዓ.ም. በፊት በካዳትነት ይሰሇጥኑ የነበሩትና 
በጠሊት ጦርነት ወቅት የጥቁር አንበሳን ዴርጅት አቋቁመው ጠሊትን የተፋሇሙት የወጣት 
አርበኞች ትውሌዴ አባሌ ነው። 

የ1953 ንቅናቄ ዋናው አቀንቃኝ በይበሌጥ የሚነገርሇት ወንዴሙ ግርማሜ ነዋይ ነው። 
የኢትዮጵያ ታሪክ (ከ1848 እስከ 1966) በሚሇው መጽሏፋቸው እንዯ ፕሮፌሰር ባህሩ ዘውዳ 

http://www.yatewild.com/
http://www.yatewild.org/
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አገሊሇጽ “ግርማሜ በቅዴመ 1928ቱ ተራማጅ ምሁራንና በ1950ዎቹ ዓመታት ብቅ ባለት 
ሥርነቀሌ ሇውጥ ፈሊጊ ተማሪዎች መካከሌ የነበረ ዴሌዴይ ነው ማሇት ይቻሊሌ።” 

በ1940ዎቹ አጋማሽና በ1950ዎቹ መጀመሪያ ዓመታት በኢትዮጵያ መሠረታዊ የሆነ ሇውጥ 
እንዱመጣ አበክረው ከሚሹ ወጣቶች መካከሌ አንዯኛው ግርማሜ ነዋይ ነበር። አዱስ አበባ 
ከተማ ውስጥ አራዲ ጊዮርጊስ ቤተ ክርስቲያን ከፍ ብል በሚገኘው ገዲም ሰፈር በመባሌ 
በሚጠራው አካባቢ በ1916 ዓ.ም. የአራዲ ጊዮርጊስ ካህን ከነበሩት አባቱ አሇቃ ነዋይና 
ከእናቱ ወ/ሮ ሊቀች፤ ግርማሜ ነዋይ ተወሇዯ። 

በቀዲማዊ ኃ/ሥሊሴ ዘመነ መንግስት የንጉሠ ነገስቱ የክብር ዘብ አዛዥ የነበሩት የብርጋዳሌ 
ጄነራሌ መንግስቱ ነዋይ ስምንት ዓመት ታናሽ የሆነው ግርማሜ ነዋይ አብዛኛውን 
ዕዴሜውን ያሳሇፈው ሇዕውቀት ከፍተኛ ትኩረት በመስጠት በትምህርት ነበር። ፋሺስት 
ኢጣሉያን ኢትዮጵያን በወረረበት በዚያን ዘመን ትምህርቱን ቀጥል የነበረው ግርማሜ 
ከ1933 ዓ.ም. የሀገራዊ ነፃነት ማግስት ወዯ ተፈሪ መኮንን ትምህርት ቤት በመዝሇቅ 
ትምህርቱን ተከታተሇ። በቀጣይነትም በቀዲማዊ ኃ/ሥሊሴ  2ኛ ዯረጃ ትምህርት ቤት (ኮተቤ) 
የሀገር ቤት ትምህርቱን ካጠናቀቀ በኋሊ ወዯ አሜሪካ ተጉዞ የመጀመሪያ ዴግሪውን 
በፖሇቲካሌ ሳይንስ ከዊስኮንሲን ዩንቨርስቲ፣ ቀጥል ሁሇተኛውንና የማስተርስ ዱግሪውን 
ከኮልምቢያ ዩንቨርስቲ አግኝቷሌ። የመመረቂያ ጽሁፍ ርዕሱም “በኬናውያን ያሇ የቅኝ 
ገዥዎች አስተዲዯር መመሪያ ያስከተሇው ችግር” በሚሌ ነበር። 

ፕሮፌሰር ባሕሩ ዘውዳ በመጽሏፋቸው፤ ግርማሜን ቀዯም ካለት ምሁራን የሚሇየው በሁሇት 
ነገሮች ነው ይለታሌ። “አንዯኛው ውጭ ሀገር ቆይቶ አንዲንዴ ነገሮችን ቀስሞ መመሇስ ብቻ 
ሳይሆን መዯበኛ ትምህርት ተከታትል ሇዚህም ምስክርነት ዱግሪውን ይዞ በመመሇሱ ሲሆን፤ 
ሁሇተኛው ዯግሞ የሊቀ የዴርጅት ስሜት ማሳየቱ ነው።” በማሇት ይገሌጹታሌ። አሜሪካ ሀገር 
በነበረበት ጊዜ የኢትዮጵያ ተማሪዎች ማህበር ፕሬዚዲንት ከመሆኑ በተጨማሪ ሀገር ቤት 
ከተመሇሰም በኋሊ የኮተቤን ምሩቃን በስውር አሰባስቦ ማኅበር በማቋቋም የዚሁ ማኅበር 
ፕሬዚዲንት ሆኖ አገሌግሎሌ። 

ግርማሜ በ1946 ዓ.ም. ወዯ ኢትዮጵያ እንዯተመሇሰ በሀገር ግዛት ሚንስቴር መስሪያ ቤት 
ሲያገሇግሌ ከቆየ በኋሊ በ1950 ዓ.ም. ወዯ ጡረታ ሚንስቴር መስሪያ ቤት ተዛውሮ ሥራውን 
ቀጥሎሌ። በዚህም ስራው መጀመሪያ ከራስ መስፍን ስሇሺ ጋር ቀጥል ከራስ አበበ ጋር 
ተገናኝቶ ሁሇቱም ሇሇውጥ የማይመቹ፡ የሚያቀርበውን የሇውጥ ሀሳብ የማይዯግፉ 
እንዱያውም ተራማጅ በማሇት ከስራው ያገለት ጀመር። በሠራባቸው የሚንስቴር 
መስሪያቤቶችም በተመሇከታቸው ከፍተኛ ቢሮክራሲያዊና ባሊባታዊ አሰራሮች እጅግ አዴርጎ 
ይበሳጭ ነበር። በመሆኑም በንጉሡ የሀገር ውስጥ ፖሇቲካ ከፍተኛ ትችት ይሰነዝር ጀመር። 
መንግሥት ይህንን አዝማምያውን አሌወዯዯሇትም። በተከታታይ በስውር ግዞት የሩቅ ግዛቶች 
አስተዲዲሪ እየተዯረገ ተሾመ፤ መጀመሪያ ወሊይታ፡ ኋሊ ጅጅጋ። ግርማሜ እነዚህን ቦታዎች 
የፍታዊ አስተዲዯር ሙከራ ጣቢያዎች አዯረጋቸው። የወሊይታ አስተዲዲሪ በነበረበት ጊዜ 
በገባርነትና በጭሰኝነት ሇሚማቅቁት የኢትዮጵያውያን ሌጆች የነበረው መቆርቆርና 
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ወገናዊነት ስሜት ይበሌጡን እየጨመረ መጣ። የእርሻ መሬት ሊጡ ያካባቢው ተወሊጆች 
መሬትን በመሸንሸንና በማከፋፈሌ ዝቅ ብል ከዯሃው ገበሬ ጋር መገናኘት መቻለ ከገበሬው 
ያገኝ የነበረው ወንዴማዊና አባታዊ ፍቅር በንጉሱ ባሊባትና መኳንንት ዘንዴ 
አሌተወዯዯሇትም። በጅጅጋም የነዋሪውን ሕይወት ሇማሻሻሌ በወሰዲቸው እርምጃዎች 
ከፍተኛ ተወዲጅነትን አገኘ። ሆኖም መንግሥት በዚህ በጠረፍ አስተዲዯሩም ጣሌቃ 
እየገባበት ያዯናቅፈው ጀመር። ያኔ ነው ማዕከለን መሇወጥ አማራጭ የላሇው ተግባር 
መሆኑን ተረዴቶ ወንዴሙን ሇዚህ ዓሊማ ማነሳሳት የጀመረው። 

ግርማሜ ነዋይ በጊዜው ኢትዮጵያ ካሎት እጅግ በጣም ጥቂት ምሁራን አንደ እንዯመሆኑ 
መጠን በተጨማሪም የወንዴሙ ብርጋዳሌ ጄነራሌ መንግስቱ ነዋይ በንጉሡ አገዛዝ ውስጥ 
ካሇው ከፍተኛ ቦታ አንፃር ሇግሌ ሕይወታቸው ተከብረውና አንቱ ተብሇው መኖር 
አሊቃታቸውም። በሥርዓቱ ብሌሹ የባሊባታዊ አገዛዝ ውስጥ ተዘፍቀው፤ እራሳቸውን 
ወዴዯውና አዴፍጠው የግፍ አገዛዙ ተሸካሚዎች ከመሆን አሌፈው እንዯላልቹ ግፈኞች 
መሆን፣ ገበሬውን ማሰቃየት፣ ወታዯሩን መርገጥ፣ ጉቦኝነትን ማበረታታት፣ ሕፃናትን 
ማዯንቆር፣ ዯሀን ማስራብ አቅቷቸው አይዯሇም። የሕዝብ ብሶት፣ በሀገሪቷ የሰፈነው 
ባሊባታዊ መብት ረገጣ፣ የፍትህ እጦት፣ ብሌሹ ፊውዲሊዊ አስተዲዯር ሀገሪቷን በሌማት ወዯ 
ኋሊ ማስቀረቱን ሕዝቡን ሇረሃብ፣ ዴንቁርናና ዴህነት መዲረጉን ዓይተውና ተገንዝበው ከታች 
ያሇውን ማስተካከሌ የትም ሉያራምዴ እንዯማይችሌ ተረዴተው ሥርዓቱ እራሱ መናዴ 
እንዲሇበት አሌመው የተነሱ የአገዛዙ ባሇሥሌጣናት የሕዝብ ወገኖች ነበሩ።  

የታህሳስ ግርግርን የመሩት ወንዴማማቾች በዓሊማ ግሌጽነትም ሆነ በአዯረጃጀት ብቃት 
ጉዴሇት እንዯነበረው የሚተቹ ቢኖሩም የሀገሪቷን ፖሇቲካዊና ማኅበራዊ ችግሮች ይዞ የተነሳ 
ነበር። ንጉሡ፣ ባሊባቱና መኳንንቱ መፈንቅሇ መንግሥቱ የጥቂት ውሇታ ቢሶች ሤራ እንጂ 
ማኅበራዊ መሠረት ያሇው የሇውጥ እንቅስቃሴ ዯወሌ መሆኑን ሉቀበለ ባሇመቻሊቸውና 
በቀጣይነትም ሥሌጣናቸውን ማጥበቅ እንጂ የሕዝቡንና የአርሶ አዯሩን ብሶት ከቁብ 
ባሇመቁጠራቸው ግርማሜና መንግሥቱ የዯወለት ዯወሌ የካቲት 1966 ተዯወሇ። ንጉሡ 
ከታህሳሱ ንቅናቄ በኋሊ እንኳ ዴህነትን፣ ረሃብን፣ ዴንቁርናን፣ በሽታን፣ ኋሊ ቀርነትን 
ሉቀርፉ ባሇመቻሊቸው፣ ፍታዊ የአስተዲዯር መረብ ሉዘረጉ ስሇተሳናቸው፤ 13 ዓመት ቆጥሮ 
ሕዝባዊ ማህበሌ ዋጣቸው። “ስዩመ እግዚሏብሔር” ሀገር ሇማስራብ፣ በስሌጣን ሇመኖር 
የተሰጠ ማስፈራሪያ እንዲሌሆነ የጭቁን ብሶት የወሇዯው አብዮት ፊውዲሊዊውን ሥርዓት 
በአስከፊው መሌኩ በጣጠሰው። 

ከንጉሠ ነገስቱ መንግሥት ባሇስሌጣኖች መካከሌ አንደ ሆኖ በመቀጠሌ የሀገሩንና የወገኑን 
ጉስቁሌና ከማሰብ ይሌቅ ኢትዮጵያና ሕዝቧ ወዯ ዕዴገትና ብሌጽግና የሚመራቸው ፈር 
ቀዲጅ ሇውጥ ያሻሌ በሚሌ እምነት ታሊቅ ወንዴሙን ብርጋዳሌ ጄነራሌ መንግስቱ ነዋይንና 
ዓሊማውን የሚዯግፉትን ላልች ኢትዮጵያውያንን በማስተባበር የ1953 ዓ.ም. ወርሃ ታህሳስ 
የሇውጥ እንቅስቃሴን መራ። ግርማሜ ነዋይ። 
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ታህሳስ 4 ቀን 1953 ዓ.ም.፦ 

በዚህ ማታ ጄነራሌ መንግስቱ 1ኛ. ጀነራሌ ጽጌ ዱቡን 2ኛ. ኮልኔሌ ወርቅነህ ገበየሁን  
እቤታቸው እራት ግብዣ ጠርተው የጦር ሠራዊት በንጉሱ ሊይ ማመጹን ነግረው ይህንን 
ዓመጽ መከሊከሌ እንዲሇባቸው በማስገንዘብ  የንቅናቄውን ፕሊን ይነግሯቸዋሌ። 

በፕሊኑም መሰረት 1ኛ. የሬዱዎ ጣቢያው 2ኛ. ቤተ መንግስቱ 3ኛ. አዱስ አበባ በ10 የጦር 
ቀጠና መጠበቁን 4ኛ. 21 የንጉሱ ሹማምንትና ሚንስቴሮች በቁጥጥር ስር መሆን ተነገረ። 

ታህሳስ 5 ቀን 1953 ዓ.ም.፦ 

ጠዋት አሌጋ ወራሽ አስፋወሰን ኃይሇ ሥሊሴ የሬዱዎ መግሇጫ ስጡ 

ታህሳስ 6 ቀን 1953 ዓ.ም. የንቅናቄው ስህተት፦ ጄነራሌ መርዴ መንገሻ ባሇ መያዛቸው 
ጦር ሠራዊቱን ማዘጋጀት መጀመራቸው እና የንጉሱ ታመኝ ወገኖች እና ቤተ ክህነት 
ሕዝቡን ሇንጉሰ ነገስቱ እንዱታመን መስበክ ጀመሩ። ይህም በሕዝቡና በሇውጥ ዯጋፊው ሊይ 
ብዥታ መፍጠር ቻሇ። 

ታህሳስ 7 ቀን 1953 ዓ.ም. የኢትዮጵያ አየር ኃይሌ ወረቀት በመርጨቱ ንቅናቄውን 
ይከሊከሊሌ የተባሇው የክብር ዘበኛ  ከብርጋዳሌ ጄነራሌ መንግስቱ የተነገረው ዜና ስህተት 
መሆኑን በማወቁ መበታን ጀመረ። 

ቀጥልም የንቅናቄው መሪዎች ያለበት በመከበቡ፡ በቁጥጥር ስር እነበሩት 21 የንጉሱ ባሇ 
ስሌጣኖች ሊይ የሞት ቅጣት ስጥተው ሁለም በየአቅጣጫው አፈገፈጉ። በተዯረገውም 
የተኩስ ሌውውጥ፡ ጀነራሌ ጽጌ ዱቡ እና ኮልኔሌ ወርቅነህ ገበየሁ ሲሰው፡ ጄነራሌ መንግስቱ 
እና ግርማሜ፡ ከአዱስ አበባ ወጣ እንዲለ በመከበባቸው፡ የጀነራለ እጅ እንዲይያዝ፡ የሰጋው 
ገርማሜ በተኮሰው ተኩስ፡ ጄነራለ የግራ ዓይናቸው ስር ተመተው፡ ሲወዴቁ የሞቱ ስሇ 
መሰሇው እራሱን ሰውቷሌ። 

በተወሇዯ 36ኛ ዓመቱ መጨረሻ ህይወቱን እስካጣበት ዴረስ በተራማጅነቱ የጸናው ግርማሜ 
ነዋይ ታህሳስ 4 ቀን ምሽት እስከ ታህሳስ 5 ቀን ምሽት የዘሇቀው የሇውጥ ንቅናቄ አሌሳካ 
ካሇ በኋሊ ታህሳስ 15 ቀን 1953 ዓ.ም. ዝቋሊ አቅራቢያ በምትገኘው ዴሬ ጨረባ በተባሇው 
ስፍራ እራሱን አጥፍቷሌ። ግርማሜ ነዋይ ታህሳስ 17 ቀን አስከሬኑ በምንሉክ አዯባባይ 
የተሰቀሇ ሲሆን፤ በጎ አገራዊ ሇውጥ የተጠሙት የወንዴማማቾቹ ነፍሶች በሌጅነታቸው 
ከመንዯራቸው ቁሌቁሌ ወርዯው ይጫወቱበት በነበረው የጊዮርጊስ ፋፋ ሊይ የወንበዳን ሞት 
በስቅሊት ገመዴ አስተናገደት። የሇውጡ ፍሊጎት ሳያበቃ እነሱ አበቁ። 

ታህሳስ ግርግርንም ሆነ የካቲት 1966ን ሕዝባዊ አብዮት የወሇዯው የሕዝብ ብሶት ነው። ዛሬ 
ታሪክን ሇማጣመምና አቅጣጫ ሇማሳት ተማሪ የሇኮሰው ጣጣ፣ ግራው ኃይሌ ያመጣው 
ቁጣ፣ የያ ትውሌዴ መዘዝ እየተባሇ ትውሌደን ተጠያቂ ማዴረግ አግባብ አይዯሇም። 
ትውሌደ ሇሀገሩ፣ ሇሕዝቡ፣ ሇዴሃው መጮኹ አግባብ አሌነበረም ካሌተባሇ በቀር “መሬት 
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ሊራሹ”፣ “ዯሀ ይማር”፣ “የሀይማኖት እኩሌነት ይጠበቅ”፣ “የሴቶች መብት ይረጋገጥ”፣ 
“የብሔር/ብሔረሰቦች መብት ይረጋገጥ”፣ “የዳሞክራሲ መብት ሇሁለም” እንዯጮኸ፣ 
እንዲስተጋባ ነው ታሪኩ የሚዘግበው። ትውሌደ ይዞ በተነሳው ዓሊማ አይወቀስም። አዎ 
የአካሄዴ ስህተት ነበረበት? በሚገባ። ሇራሳቸው በአገዛዝ እርከን ሊይ ሆነው ፈሊጭ ቆራጭ 
ሉሆኑ የሚችለ የእነ ግርማሜ ነዋይ ዯወሌ የቀሰቀሳቸውንና የጠራቸውን ሇጭቁኖች 
እንዯጮኹ ያንቀሊፉ እነ ጥሊሁን ግዛው፣ ዋሇሌኝ መኮንን፣ ማርታ መብራቱ፣ ቢንያም አዲነና 
በርካታ የዚያ ትውሌዴ ዕንቁዎች ታሪክ ዴንቁርና እንዯነበር ሇመፃፍ ዛሬም ብዕር ብርታቱን 
ሲያገኝ ያሳዝናሌ።  

“ያ ትውሌዴ ተቋም” በዘሌማዴ “የታህሳስ ግርግር” እየተባሇ የሚታወቀውን እንቅስቃሴ ሃምሳ 
ሦስተኛ (53ኛ) ዓመት ምክንያት በማዴረግ በወቅቱ የእንቅስቃሴው መሪ የነበሩትን 
በኢትዮጵያ የፖሇቲካ ታሪክ ከፍተኛውን ቦታ የሚይዙትን ወንዴማማቾች ግርማሜ ነዋይንና 
ብርጋዳሌ ጄነራሌ መንግስቱ ነዋይን በማስታወስ ነው። መንግስቱ ነዋይ በመጨረሻው 
የፍርዴ ውሳኔአቸው እንዯተናገሩት “…ከእናንተ ከዳኞቹና የሞት ፍርድ እንድትበይኑብኝ ካዘዛችሁ ሰው ይልቅ 

እኔ ፍርድ ተቀባይ የዛሬ ወንጀሇኛ የነገ ባሇታሪክ ነኝ፡፡”  አዎ “ያ ትውሌዴ ተቋም” የትሊንቱ ባሇታሪክ 
ወንዴማማቾች፤ ሇውጥ አራማጅ መሆን መስዋዕትነትን ጠያቂ መሆኑን ያስተማራችሁ፤ 
ታሪካችሁ ሕያው ነው እያሌን ብርጋዳሌ ጄነራሌ መንግስቱ ነዋይ መጋቢት 19 ቀን 1953 
ዓ.ም. የሞት ፍርዴ ከተወሰነባቸው በኋሊ የተናገሩት ንግግር እነሆ! 

“እናንት ዳኞች የበየናችሁብኝን የሞት ፍርድ ያሇ ይግባኝ ተቀብያሇሁ፡፡ ይግባኝ ብየ ጉዳየን የሚመሇከትልኝ የኢትዮጵያ ህዝብ ቢሆን 
ኖሮ ይግባኝ ማሇት በፈሇግሁ ነበር፡፡ ነገር ግን ይህ እንዯማይሆን አውቃሇውና በይግባኝ የአፄ ኃ/ስሊሴን ፊት ማየት አልፈቅድም፡፡ 
በእግዚያብሄር ስም ተሰይማችሁ ከተቀመጣችሁበት የፍርድ ወንበር ሊይ ከመቀመጣችሁ በፊት በእኔ ሊይ የምትሰጡትን የዛሬውን ፍርድ 
ታውቁት እንዯነበር ሳስብና ፍርድ እስከዚህ መርከሱን ስታዘብ ሀዘኔ ይበዛል፡፡ 
 
ሇኢትዮጵያ ህዝብ አንድነት፣ ነፃነትና እርምጃ የተነሳሁ ወዳጅ ነኝ እንጅ ሇማፋጀት የተነሳሁ ወንበዴ አይዯሇሁም፡፡ ይህንን ማድረግ 
ፈልጌ ቢሆን ኖሮ ማንም የማይወዳዯረው ሰራዊትና መሳሪያ ሳሊጣ ዛሬ እዚህ ከእናንተ ፊት ሇመቆም ባልበቃሁ ነበር፡፡ 
 
እኔ ከየአፄ ኃ/ስሊሴ ድንክ ውሾች ያነሰ ዯመወዝ የሚያገኙ ሁሇት የተራቡ ወታዯሮችን አጣልቼ ሇማዯባዯብና አገር ሇማፍረስ 
አሇመምጣቴን የሚያረጋግጥልኝ እናንተ በትዕዛዝ ያገኛችሁትን ፍርድ ሇመቀበል እዚህ መቆሜ ነው፡፡ 
 
ከእኔ በፊት በግፍ የፈሰሰው ንፁህ የኢትዮጵያዊያን ዯም ብዙ ነው፡፡ በየአፄ ኃ/ስሊሴ ዘመነ መንግስት ግፍ ሽልማት በመሆኑ  እኔ 
ሇመሞት የመጀመሪያው ሰው አልሆንም፡፡ ስልጣን አሊፊ ነው፡፡ እናንተ ዛሬ ከጨበጣችሁት የበሇጠ ስልጣን ነበረኝ፡፡ ሀብትም 
አሊጣሁም፡፡ ነገር ግን ህዝብ የሚበዯልበት ስልጣንና ድሃ የማይካፈሇው ሀብት ስሊልፈሇግሁ ሁለንም ንቄ ተነሳሁ፡፡ 
 
አሁንም እሞታሇሁ፡፡ ሰው ሞትን ይሸሻል ፡፡ እኔ ግን በዯስታ ወዯሞት እሄዳሇሁ፡፡ ሇኢትዮጵያ ህዝብ ታሊቅነት ቀድመውኝ መስዋዕት 
የሆኑትን አብረውኝ ተነስተው የነበሩትን ጀግኖች ወንድሞቼን ሇመገናኝት ናፍቄአሇሁ፡፡ 
የጀመርኩት ስራ ቀሊል አይዯሇም፡፡ አልተሸነፍኩም፡፡ ወገኔ የሆነው ድሃው የኢትዮጵያ ህዝብ የጀመርኩሇትን ስራ በቅርብ ጊዜ ውስጥ 
ፈፅሞ ራሱን በራሱ እንዯሚጠቅም አልጠራጠርም፡፡ ከሁለ በበሇጠ የሚያስዯስተኝ ሇኢትዮጵያ ህዝብ ልሰራሇት ካሰብኳቸው ስራዎች 
አንደ የኢትዮጵያ ወታዯር ዋጋና ክብር ከፍ ማድረግ ሲሆን ይህ ሃሳቤ ህይወቴ ከማሇፉ በፊት ሲፈፀም ማየቴ ነው፡፡ 
 
ዛሬ መኖራችሁን በማየቴ ነገ መሞታችሁን ረስታችሁ አሜን ብሊችሁ ቀናችሁን በማስተሊሇፍ በመገዯዳችሁ በእኔ ሊይ ሳትፈርደ 
በራሳችሁ ሊይ የፈረዳችሁ መሆናችሁን አሊስተዋሊችሁም፡፡ እኔ የተነሳሁት ከትክክሇኛ ህግና ከህሉናችሁ ውጭ ሇመፍረድ እንዳትገዯደ 
ሇማድረግ ነበር፡፡ በአጭሩ በእኔ ሊይ ሇመፍረድ የቸኮሊችሁትን ያህል  አስር እና አስራ አምሰት ዓመት በቀጠሮ የምታጎሊለትን ህዝብ 
ጉዳይ እንዯዚህ አፋጥናችሁ ብትመሇከቱትና  ብትሸኙት ኖሮ የእኔ መነሳት ባሊስፈሇገም ነበር፡፡ 
 
ከእናንተ ከዳኞቹና የሞት ፍርድ እንድትበይኑብኝ ካዘዛችሁ ሰው ይልቅ እኔ ፍርድ ተቀባይ የዛሬ ወንጀሇኛ የነገ ባሇታሪክ ነኝ፡፡ የኔ ከ 
ጓዯኞቸ መካከል ሇጊዜው በህይወት መቆየትና ሇእናንተ ፍርድ መብቃት የመመዘኑን ፍርድ ሇመጭው ትውልድ የሚያሳይ ይሆናል፡፡ 
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ዋ ! ዋ  ! ዋ  ! ሇእናንተና ሇገዢአችሁ፡፡ የኢትዮጵያ ህዝብ  ሃሳቤ በዝርዝር ገብቶት በአንድነት በሚነሳበት ጊዜ የሚወርድባችሁ መዓት 
አሰቃቂ ይሆናል፡፡ 
 
በተሇይ የአፄ ኃ/ስሊሴ የግፍ መንግስት ባሊዯራዎች ሆነው ድሀውን የኢትዮጵያ ህዝብ ሲገሸልጡት ከነበሩት መኮንን ሀ/ወልድና ገ/ወልድ 

እንግዳወርቅን ከመሳሰለት በመንፈስ የታሰሩ በስጋ የኮሰሱ መዠገሮች መካከል ጥቂቶቹን ገሇል ማድረጌን ሳስታውስና 
የተረፉትም  ፍፃሜያቸውን በሚበድለት በኢትዮጵያ ህዝብ እጅ ሊይ መውዯቅ ሲሰማኝ ዯስ ይሇኛል፡፡”  

ብርጋዳሌ ጄነራሌ መንግስቱ ነዋይ መጋቢት 22 1953 ዓ.ም. በስቅሊት የሞት ፍርዴ 
ሕይወታቸው አሌፏሌ።       
 

ዋቢ ጽሁፎችና መረጃዎች 
 

 የኢትዮጵያ ታሪክ ከ1848 እስከ 1966፤ 1989 ፕሮፌሰር ባህሩ ዘውዳ, አዱስ አበባ ዩንቨርስቲ ፕሬስ 
አዱስ አበባ 

 ኢትዮጵያ ሳተሊይት ቴላቪዥን (ኢሳት) ድክመንተሪ፤ ፆመኛው አገረ ገዥ፦ ግርማሜ ነዋይ 
 ዊክፒዱያ (Wikipedia) እና ጏሌጉሌ (Google)  

 
 
ያ ትውሌዴ ተቋም ኢሜሌ 
 
yatewlid@yahoo.com, yatewlid@gmail.com, yatewlid@hotmail.com 
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