
የሙሶሊኒ አራቱ የመጨረሻ ቀናት 
 

እስከ መጨረሻው ሊዋጋ ቢምልም አታልሎ ሊጠፋ አስቧል። ውሽማውን አጋፍጦ፣ ሊገድለው በመጣ ሰው ላይ ዕምነቱን አሳደረ። 
የተሳፈርንባት መኪና እየተንፈቀፈቀች ወደ ሜዘግራ የሚወስደውን ዳገት ወጣች። ሜዘግራ ከኮሞ አስር ማይል ርቀት ላይ በስተሰሜን አቅጣጫ 

ትገኛለች። ባልተጠረበ የድንጋይ ግንብ ተከብቦ ከላይ በብረት የታጠረው ቪላ ቤልሞንቴ ቬንቲኳትሮ፤ ማጊዮን አልፎ በቁጥር 14 ላይ ይገኛል። ጎዳናው 
ጭር ብሏል። መኪናዋን አቁሜ ሁላችንም ወረድን። በግራ በኩል ከቆመው ምሰሶ በስተግራ በኩል ከግድግዳው ማዕዘን አጠገብ በጥቁር የዘይት ቀለም 
የመስቀል ቅርጽ ተቀብቷል። ሁለት ክንድ ራቅ ብሎ የዚያኑ ዓይነት መስቀል ተቀብቷል። በድንገት ዋናው በር ሲጢጥ ብሎ ተከፈተና አንድ ድንክ ሰው 
ብቅ አለ። ወደ እኛ ተጠግቶ ለበሩ ወደሚቀርበው የመስቀል ቅብ አመለከተ። “እዚያ ዘንድ ነበር ክላሬታ ፔታቺ ቆማ የነበረው፤ ሙሶሊኒ ደግሞ እዚያ 
ወዲያ” አለ። 

ቀስ እያልኩ ተራመድኩና ከሙሶሊኒ ሥፍራ ቆምኩ። ከቆምኩበት ማዶ የቤላጊዮስ ሐይቅ ዳር ሆቴሎች ተንጣልለዋል። ከፊት ለፊታቸው ጥልቅ 
ሰማያዊ ወደብ ይገናል። ወዲያው ሁለት መኪኖች ሽቅብ እያጓሩ መጡ። የመጀመሪያው አራት ወንዶችና ሁለት ወጣት ሴቶችን የያዘ ጂፕ መኪና ነው። 
ሁለተኛው ደግሞ ጥቁር ትልቁ ላንቻ የቤት መኪና ሲሆን፤ ከዚህኛው ሁለት የተሽቀረቀሩ ወንድና ሴት ጎልማሶች ዱብ ዱብ አሉ። አዲሶቹ ጎብኚዎች 
ወደ መስቀል ቅርጽ ቅቦቹ ተመለከቱ። በመጨረሻም ከወጣቶቹ አንዱ ፊቱን የሚያጸይፍ ነገር እንዳየ ሰው አክፍቶ በግድግዳው ላይ ተፋበት። አብረውት 
የነበሩት ሴቶች በሳቅ ተንከተከቱ። 

“ተነሱ እንሂድና እንዋኝ” አለ ከመኻከላቸው አንደኛው። ከዚያም ወደ ጂፕ መኪናቸው ገብተው ነጎዱ። ጎልማሳዋ ሴት በዝምታ ትመለከታቸው 
ነበር። ከሄዱ በኋላ ነጭ ጠረኑ የሚያረካ አበባ ሙሶሊኒ ቆሞበት ከነበረው ሥፍራ አኖረች። አብሯት የነበረው ጎልማሳ በንዴት ክንዷን ይዞ ወደ 
መኪናዋ ገፍቶ አስገባት። መኪናዋ በጠባቡ ጎዳና ወደ ላይ አቀናች።  

“ብዙ ሰዎች ወደዚህ ሥፍራ ይመጣሉን” ስል ያንን ፖስትካርድ የሚሸጥ ኩሩሩ ሰውዬ ጠየቅሁት። 
“በጣም ብዙ፤ ግማሾቹ ይተፋሉ፣ ግማሾቹ ደግሞ አበባ ያስቀምጣሉ” አለ። 
“ማንኛቸው ይበዛሉ?” ብዬ ሁለተኛ ጠየቅሁት።  
“የሚተፉቱ ይበዛሉ” አለ ፈገግ ብሎ። 
ይኽ የሆነው በ1947 የበጋው ወቅት ከ11 ዓመታት በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ ሐገሬ ወደ ሀንጋሪ እየተመለስኹ ሳለሁ ነበር። ከበፊት ቲያትሮቼ 

መኻል ሁለቱ በጣሊያን እየታዩ ስለነበረ፤ በጣሊያን መድረኮች እንደኔ ሥራዎች ያሉ ያቀርብ የነበረ ጋዜጠኛ ጓደኛዬን ላማክረው ወደ ሚላን ወረድኹ። 
ኮሞን ለመጎብኘት ስጓዝ ሙሶሊኒ ከሞተበት ሥፍራ ደረስኩና አረፍኩት። ቦታውንም ስመለከት በዚያ ራሱን የኋለኛው ዘመን ቄሳር ብሎ ሰይሞ 
በነበረው አምባገነን አስደናቂ አማሟት ተገረምኩ። የሚቀጥሉትንም ሁለት ሳምንታት በኮሞና አካባቢዋ የሙሶሊኒን የመጨረሻዎቹን አራት ቀናት ሁናቴ 
በጓደኛዬ እርዳታ ማጠናቀር ጀመርኩ። የቀጣጠልኩ፣ የገጣጠምኳቸው ክስተቶች እኚሁላችሁ። 

 

አፕሪል 25 ቀን 1945፦ 
የመጨረሻው የፋሺስት ጣሊያን ሪፑብሊክ ካቢኔ ስብሰባ ሚላን በሚገኘው የክፍለ ሐገሩ አስተዳደር ቤተ መንግሥት ወይንም ፕሪፌቱራ ውስጥ 

ተካሔደ። ሙሶሊኒ ተገኝቷል። የፋሺስቱ ሠራዊት ጠቅላይ አዛዥ ማርሻል ግራዚያኒ በቅድሚያ ንግግር አደረገ። “በተባበሩት ኃይሎች ፈጣን ግስጋሴ 
ምክንያት በሚላን ያሉ ተቃዋሚ ኃይሎች በማንኛውም ሰዓት አመጽ ሊያነሱ ይችላሉ” አለ። ሙሶሊኒ ይኸንን አመጽ ከቀናት በፊት ጀምሮ ሊነሳ ይችላል 
ብሎ ሰግቷል። በየቀኑ ጧት ጧት ወደ ሚላኑ ሊቀ ጳጳስ ካርዲናል ሹስተር መልዕክተኞችን እየላከ እንዲሸመግለው ይማጸናል። ደም እንዳይፋሰስ ሲልም 
ካርዲናል ሹስተር ሊሸመግል ተስማምቷል። ወደ ቤተ መንግሥቱም ሙሶሊኒን ከቀትር በኋላ 11 ሰዓት ላይ ጠርቶ ከተቃዋሚዎቹ መሪና የተባበሩት 
ኃይሎች አቀንቃኝ ከሆነው ከጀነራል ካዶርና ጋር እንዲገናኙ አደረገ። 

“ከሽፍቶች ጋር መነጋገር አልፈልግም፤ ተንኮላቸው ይታየኛል። እነርሱ እኔን ሚላን አቆይተው ማሰር ነው የሚፈልጉት። እንደ ጁላይ 25ቱ ሌላ 
መሞኘት የለም [መጀመሪያ በሮም የታሰረውን]። እስከ መጨረሻዋ ህቅታ እንዋጋለን” ብሎ ፎከረ ሙሶሊኒ። 

ከግራዚያኒ ቀጥሎ የሐገር ውስጥ ጉዳይ ሚኒስትሩ ዘርቢኒ፣ ከፓቮሊኒ የተላከ ደብዳቤ አቀረበ። ፓቮሊኒ የፋሺስት ፓርቲ ዋና ጸሐፊ ሲሆን 
ደብዳቤውም ጥቁር ሸሚዝ ለባሽ ሠራዊቱ ወደ ሰሜን ወደ ቫልቴሊና እንዲያፈገፍግና ለታሪካዊ ጦርነት እንዲሠለፍ የሚል ነበር። 

“አሜሪካኖች የት ደርሰዋል?” ሲል ጠየቀ ሙሶሊኒ። 
“አሁንም 50 ማይል ርቀት ላይ ናቸው” ብሎ መለሰ ሚኒስትሩ። 
ይኽ ለሙሶሊኒ የመርዶ ያህል ነበር። እርሱ በአሜሪካኖቹ እጅ መውደቅን ይፈልጋል። የርሱ ዕምነት አሜሪካኖቹ የራሱ ከሆነው ከጣሊያን ሕዝብ 

ያድኑኛል የሚል ነው። “ወደ ጀርመን እናፈገፍጋለን፤ የነርሱንም ሠራዊት እንቀላቀላለን” ብሎ ጮኸ። 
ለማፈግፈግ የሚያስፈልገውን ወጪ ለመሸፈን የሚውል አንድ ቢሊዮን ሊሬ ከባንካ ዲ ኢታሊያ ወጪ እንዲሆን አዘዘ። “ለታሪክ እኖራለሁ፤ 

ለመጨረሻው ግቤ እንጂ ለምንም ነገር አልጨነቅም።”  
በዚህ ጊዜ ከጸሐፊዎቹ አንዱ ከውጪ ገባና በጆሮው ሹክ አለው። ሙሶሊኒ ከተቀመጠበት ዘሎ ተነሳና ወደ ውጪ በፍጥነት አመራ። ከፎቁ ስር 

ልጁ ቪቶሪዮ እየጠበቀው ነው፤ ገና ከስዊዘርላንድ መመለሱ ነበር። 
“እሺ ምን ተፈጠረ?” ብሎ ጠየቀ እንደ ቁጣም እየዳዳው። 
“አነጋገርከው?” (አነጋገርከው የተባለለት ሚስተር ዶናልድ ጆንስ የተባለውን ሉንጋኖ ያለውን የአሜሪካ ቆንስል ነበር)። 
ቮቶሪዮ ጭንቅላቱን እየወዘወዘ ማነጋገሩን ገለጠ። 
“ራስህ ነህ?” 
“በቅርሳቅርስ ደላላው በኩል፤ ሉንጋኖ በተደበቅኹበት ሆኜ።” 
“እና?” 
ቪቶሪዮ እንዳልተሳካለት ራሱን በመነቅነቅ ገለጠ። አሜሪካኖች ሙሶሊኒ በድንበር በኩል አምልጦ መጥቶ ሉንጋኖ ባለው ቆንጽላ ጽሕፈት ቤታቸው 

እጁን ቢሰጥ ለሕይወቱ ዋስትና እንደማይሰጡ አሳወቁ። 
ሙሶሊኒ እየተልጎመጎመ ሲያስብ ቆየና “ስዊዘርላንድ ለመድረስ መሞከር አለብኝ። ስዊዞች ከድንበራቸው ላይ ይዘው ወደ ኋላ አይወረውሩኝም! 

ያስሩኝና ዕጣ ፋንታዬን ቆይተው ይወስናሉ። ጊዜ መግዛት አለብኝ። አሁን ዋናው ነገር እርሱ ነው፤ ጊዜ መግዛት።” 
የቪቶሪዮ ዝምታ ሙሶሊኒን ተስፋ አስቆረጠው። “ወደ ላውሳሜ መሔዴ ነው” ብሎ አጓራ ዱቼ። “አውጥተው አይወረውሩኝም፤ እኔን?! 

የከተማቸው የክብር ዜጋ ብለው በአንድ ድምጽ የወሰኑትን ሰው። በሂትለር ደብዳቤዎች ስዊዘርላንድን ከመወረር እንዳዳንኳት አረጋግጥላቸዋለሁ”
መወራጨቱ ጨመረ። “ቦርሳዬ የት ነው?” አለና እየተቻኮለ ወዳስቀመጠበት ወደ ፎቁ አዳራሽ ሽቅብ ወጣ። 
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ከቀኑ 11 ሰዓት ሲሆን ሙሶሊኒ ሃሳቡን ቀይሮ “ከወንበዴዎቹ” ጋር ሊነጋገር ወሰነ። በሊቀ ጳጳሱ ቤተ መንግሥት በስብሰባው ላይ የተገኙት 
ካርዲናል ሹስተር፣ ሙሶሊኒ፣ ዘርቢኒ፣ ግራዚያኒና ሁለት የብሔራዊ ነጻ አውጪ ኮሚቴ አባላት ነበሩ። ሁለቱ የብሔራዊ ነጻ አውጪ ኮሚቴ አባላት 
ሙሶሊኒ ሊርረዳ የሚገባው አንድ ክፍት መንገድ ብቻ እንዳለውና እርሱም፤ የተቀረው የጥቁር ሸሚዝ ለባሽ ሠራዊት ያለ ምንም ቅድመ ሁኔታ 
ለብሔራዊ ነጻ አውጪ ኮሚቴ እጁን መስጠት መሆኑን ነገሩት። 

ሙሶሊኒ ለመወሰን እንዲችል የአንድ ሰዓት ጊዜ ጠየቀ። ከቤተ መንግሥቱ ከወጡ በኋላ ወደግራዚያኒ ዞረና “ሚላንን ለቅቄ ብሔድ ግድ የለኝም። 
ሁልጊዜ ጠላቶቼ ናቸው። አንድም ጊዜ ወዳጅ ሆነው አያውቁም።” እነዚህ ቃላት ነበሩ ለሥራ ባልደረቦቹ ሊሸሽ እንዳሰበ ለመጀመሪያ ጊዜ ፍንጭ 
የሰጡት። 

ወደ ሚላኑ ፕሪፌቱራ እንደተመለሱ ሙሶሊኒ ሽቅብ እየሮጠ ወጥቶ ዕቃውን በፍጥነት መሸከፍ ጀመረ። ከአንድ ቢሊዮኑ ሊሬ በተጨማሪ ብዙ 
የውጪ አገር ገንዘብ፣ አልማዞች፣ ጌጣጌጦችና 40 ኪሎ ወርቅ ያዘ። ከጥቂት ጊዜ በኋላ የብረት ቆቡን ደፍቶ ቁልቁል ወረደና የወታደሮቹን አዛዥ ወደ 
ኮሞ እንደሚጓዝ ነገረው።  

መጨላለም ጀምሯል። 35 የጭነት መኪኖችና ሁለት ትናንሽ መኪኖች በሠልፍ ወደ ኮሞ ነጎዱ። የከባድ መሣሪያና የፈንጂ ነጎድጓድ ከሩቅ 
ይሰማል። በሚላን የተቃዋሚዎች አመጽ ተነስቷል። ወደ ኋላ በመመልከቻው መስታዎት የከተማዋን ውበት እየተመለከተ “ማንም ይኸንን መገንባቴን 
አይክደውም፤ እኔ ከሞትኩም በኋላ ይኖራል” ብሎ አጉረመረመ።  

ከምሽቱ ሦስት ሰዓት ሆኖ ነበር በከባዱ ዝናብ ውስጥ የ35ቱ ከባድ መኪኖች አጀብ በኮሞ ፕሪፌቱራ ሲደርስ። የሙሶሊኒ መምጣት ሽብር ፈጠረ። 
አስተዳዳሪው አልነበረም፤ ይሁንም እንጂ ሚስቱ በአቅራቢያ ካለው ብራቼታ ምግብ ቤት ራትና ወይን እንዲመጣ አዘዘች።  

ከምሽቱ 5 ሰዓት ላይ ፓቮሊኒ 1500 የጥቁር ሸሚዝ ለባሽ ሠራዊት እየመራ በብረት ለበስ መኪናው ወደ ኮሞ እያመራ መሆኑን የሚያወሳ ዜና 
ደረሰ። እስከዚህ ድረስ ድምጽ አጥፍቶ የቆየው ሙሶሊኒ ድንገት ብድግ አለና ለ30 ደቂቃዎች የጀግንነት ንግግር አደረገ። በተራሮቹ መሽጎ ሕይወቱ 
እስኪያልፍ እንደሚዋጋ በመሓላ አጸና። (አንዳንድ የዐይን እማኞች እንደሚናገሩት ንግግሩ ከሚገባው በላይ ስላደከመው ጥጋት ፈልጎ የሞርፊን [ጉልበት 
ሰጪ] መርፌ ራሱን ወግቷል።) 

እኩለ ሌሊት ላይ ሙሶሊኒ ወደ ቪላ ማንቴሮ ለመተኛት አመራ። ሚስቱ ዶና ራቼሌና ሁለቱ የመጨረሻ ልጆቹ ሮማኖና አና ማሪያ በዚያ መኖር 
ከጀመሩ ሣምንታት ተቆጥረዋል። ሮማኖ በትምህርት ቤት መማሪያ ደብተሩ ላይ የሚያስፍራቸውን ዕለታዊ ክንዋኔዎቹን ለአባቱ አሳየው። የመጀመሪያው 
ዐረፍተ ነገር (ማስታወሻው ከጊዜ በኋላ ልጁ ትቶት በሔደው በቪላ ማንቴሮ ነው የተገኘው) እንደዚህ ይላል። “የዝነኛ ሰው ልጅ መሆን በራሱ ብዙ 
ዕድል አለው፤ ግን አንዳንድ ጊዜ የሚያመጣውም መዘዝ አለ።” 

 
አፕሪል 26 ቀን 1945 
ግራዚያኒ ሙሶሊኒን ለመጨረሻ ጊዜ በኮሞ ፕሪፌቱራ ከንጋቱ 11 ሰዓት ላይ ወደ መኪናው በድካም መንፈስ እያቃሰተ ሲወጣ ነው ያየው። 
“ጌታዬ ወዴት ነው የምትሔደው?” ብሎ ጠየቀ ማርሻል። 
“ወደ ሞናጊዮ፤ በዚያ ከፓቮሊኒ ጋር ቀጠሮ አለኝ” አለ ሙሶሊኒ። ከሂትለር ጋር የተነጋገሩት ነገር እንዳለ ግራዚያኒን ጠየቀው። ማርሻሉ ጭንቅላቱን 

በአሉታ ነቀነቀ። 
“በኔና ባንተ ብቻ” ብሎ ቀጠለ ሙሶሊኒ “መልካም አሟሟትን የሞተ በታሪክ ታላቅ ሰው ይባላል።” በዚህም ሰዓት ሰው ማሞኘቱን አልተወም። 

የገዛ የጦር አዛዡን ወደ ስዊዘርላንድ እንደሚኮበልል ይደብቃል። 
ከጧቱ 2 ሰዓት ሲሆን ሙሶሊኒ ሞናጊዮ ደረሰ፤ ወዲያውም ወደ ከተማው ጥቁር ሸሚዝ ለባሽ ሠራዊት አዛዥ ኤሚሊዮ ካስቴሊ መኖሪያ ወደ ቪላ 

ካስቴሊ አመራ። ከፓቮሊኒ የመጣ ምንም ዜና አልነበረም፤ በዚህም ምክንያት ዱቼ ተስፋ ቆረጠ። 3 ሰዓት ላይ አንድ ትልቅ ሂስፓኖ (መኪና) የጧቱ 
ንፋስ በራዲያተሩ ላይ የሰቀለውን ባንዲራ እያውልውበለበው ሞናጊዮ ደረሰ። የሙሶሊኒ መኮንኖች በመኪናው ውስጥ የተቀመጠችውን ውሽማውን 
ክላሬታ ፔታቺን ለመለየት ጊዜ አልወሰደባቸውም። አብሯት ወንድሟ ማርሴሎ ከመኪናው ውስጥ ነበር። ማርሴሎ ሐሰተኛ የስፔን ዲፕሎማት 
ፓስፖርት ነበረው። 

ከመኮንኖቹ አንደኛው የክላሬታን መምጣት ለዱቼ ተናገረ። ሙሶሊኒ ደስ አላለውም “ከዚህ ሁሉ በኋላ ወደ ስፔን አልበረረችም?” በብሽቀት 
ጠየቀ። “የግል አውሮፕላኔን እንድታመልጥ ልኬላት ነበር።” 

ከዚህ በኋላ ሙሶሊኒ ስለ ፓቮሊኒና 1500 ሠራዊቱ ጠየቀ። ምንም ወሬ እንደሌለ ሲሰማ፤ ወደ ክላሬታ መልዕክተኛ ልኮ ወደ አንደኛው መኪናው 
እንድትገባና ከሌሎች ሁለት መኪኖች ጋር ወደ ቪላው የጓሮ በር እንዲያመሩ አዘዘ። ከመጀመሪያው መኪና ውስጥ ታማኝ ጠባቂዎቹን፣ በሁለተኛው 
ደግሞ ክላሬታን፣ በሦስተኛው ርሱ ራሱን መደበ። በጓሮው የቪላ ደረጃ ላይ እንኳን ክላሬታን ሰላምታ ነፈጋት። ፊቱን ወደርሷ ሳያዞር ወደ አልፋ ሮሜዎ 
መኪናው ፊጥ አለና ጉዞ እንዲጀምሩ ትዕዛዝ አስተላለፈ። 

ወደ ስዊዘርላንድ በሚያመራው ጎዳና አሽከረከሩ። ግራንዶላ ሲደርሱ፣ ሙሶሊኒ ኢሚሊዮ ካስቴሊንና ብዙ መኮንኖችን ቀድመው ወደ ስዊዘርላንድ 
ድንበር ሔደው ቅኝት እንዲያደርጉ አዘዘ። ዱቼ፣ አልባሾቹና ክላሬታ በግራንዶላ ቆዩ። ከመንደሯ እንደወጡ ቃኚዎቹ በተቃዋሚዎች እንዲቆሙ 
ተገደዱ። ካስቴሊን ወዲያውኑ ስለለዩት ይዘው ሲያስሩት፤ አንድ መኮንን አምልጦ ግራንዶላ በእግሩ መግባት ቻለ። 

በዚያ ጊዜ ሙሶሊኒ ከመኪናው ውስጥ ሆኖ ሲጋራ ያጨስ ነበር። ክላሬታን ረስቷታል። የስዊዘርላንዱ ማምለጫ መንገድ በተቃዋሚዎች እንደተዘጋ 
ሲረዳ፤ ወዲያውኑ ወደሞናጊዮ ተመለሰ። ለክላሬታ ከወንድሟ ጋር እንድትገናኝ መልዕክት ልኮ ወደ ቪላ ካስቴሊ አመራ። 

በመጨረሻ ፓቮሊኒ ሞናጊዮ ደረሰ። እንደገና የማምለጡ ተስፋ በሙሶሊኒ ዘንድ ታሰበ። “በብረት ለበሱ መኪና ነው የመጣኸው?” ብሎ ጠየቀው 
ሙሶሊኒ በጉጉት። በአዎንታ ራሱን ነቀነቀ። 

“ስንት ሰው አለህ?” ፓቮሊኒ ለመመለስ ችላ ሲል፤ ሙሶሊኒ እየተቅለበለበ “ሺ አምስት መቶ፣ አንድ ሺ?” አለ። 
“አስራ ሁለት፤ ከምትሰጥመዋ መርከብ ሁሉም እየተንጠባጠበ ነው” አለ የብሔራዊ ፋሽስት ፓርቲ ጸሐፊ በዝግታ። 
ከሰዓት በኋላ የጀርመን ፈጥኖ ደራሽ እየተቃረበ እንደሆነ ተወራ።  
እርሱም ቢሆን በ30 ካሚዮን ከ160 የማይበልጡ ወታደሮች የያዘ ቡድን ነበር። ነገር ግን በሙሶሊኒ ዘንድ እንደ ትልቅ ሠራዊት ተቆጥሮ ነበር። 

ጀርመኖቹ ወደ ኦስትሪያ እያፈገፈጉ ነበር። ሙሶሊኒ አዛዣቸውን ለማነጋገር ጠየቀ። እርሱም ደስ ሳይለው የሙሶሊኒ ወታደሮች (ምንም እንኳን 15 
መኪኖች ብቻ ቢሆኑም) በማግስቱ ጧት እንዲቀላቀሉት ተስማማ። ከዚህ በኋላ ሙሶሊኒ ሌሊቱን በቪላ ካስቴሊ አሳለፈ። 

 

አፕሪል 27 
ጀርመኖቹ ከሙሶሊኒ ጥቂት ወታደሮች ጋር ከንጋቱ 11 ሰዓት ላይ ሞናጊዮን ለቅቀው ወደ ሙሶ አመሩ። በሞተር ብስክሌት ላይ መትረየስ የጠመደ 

ተኳሽ ከፊት ቀደመ። ከርሱ ኋላ የፓቮሊኒ ብረት ለበስ መኪና ተከተለ፤ ከዚያ 30ዎቹ የጀርመን ካሚዮኖች፤ በመጨረሻም የጣሊያኖቹ መኪኖች። 
ከመንደሯ ዳርቻ ሲደርሱ በተቃዋሚዎቹ የመንገድ ኬላ ጠባቂዎች እንዲቆሙ ታዘዙ። ሸማቂዎቹ ከመንገዱ በላይ ከሚገኙ ቤቶች መሽገው ትኩስ 

ከፈቱ። ናዚዎቹም በመትረየስ የአጸፋ ተኩስ ከፈቱ፤ የፓቮሊኒም ብረት ለበስ መኪና በተኩስ ልውውጡ ተሳተፈ። ይሁንም እንጂ የናዚዎቹ ኮሎኔል 
የውጊያ ፍላጎቱ ስለተሟጠጠ፤ የሠላም ጓድ ወደ አማጺዎቹ አዛዥ ወደ ፔድሮ ላከ። (የፔድሮ ትክክለኛ ስሙ ካውንት ፒየርሊውጊ ቤሊኒ ዲላ ስቴላ 
ነው)። ከቀኑ 7 ሰዓት ሲሆን ስምምነት ላይ ተደረሰ። ጀርመኖቹ ትጥቃቸውን ፈትተው ወደ ኦስትሪያ ድንበር ማምራት እንዲችሉ፤ ጣሊያኖቹ ግን 
በዚያው በፔድሮ እጅ እንዲቆዩ። 



ረዥሙ ድርድር ሙሶሊኒን አስጨንቆታል። ከረድፉ መጨረሻ በፍርሃት መኪናው ውስጥ ተጨብጧል። ፓቮሊኒ ስምምነት ላይ መደረሱን 
ሲነግረው፤ ሙሶሊኒ የጀርመን ወታደር ልብስ መልበስ እንዳለበት ተስማሙ። የርሱን አልፋ ሮሜዎ ትቶ ወደ ብረት ለበሷ መኪና ገባ። በዚያም 
የጀርመን አየር ኃይል ወታደር ካፖርት ደርቦ፣ የጀርመን ወታደር ብረት ቆብ ደፋ፣ የፀሐይ መነጽር በአፍንጫው ላይ ደነቀረ። እንደጨረሰ ፓቮሊኒ 
ከክላሬታ ጋር ወደ ብረት ለበሷ መጣ። ከየት እንዳገኘው አይታወቅም የአሜሪካን ቱታ አንስቶ ሰጣት።  

ጥቁር የሐር የውስጥ ቁምጣዎቿንና የጡት ማስያዣዋን ስታወልቅ ሙሶሊኒ በዝግታ ፊቱን አዞረ። ፓቮሊኒ ግን ቱታውን እስከምታጠልቅ 
እየተመለከታት ነበር። ጸጉሯን ጠምዝዛ ጠቀለለችውና በላው ላይ የማሽኒስት ባርኔጣ ደፋችበት። 

ለጊዜው ሙሶሊኒ በብረት ለበሷ መኪና ውስጥ ሲቆይ ክላሬታ የሙሶሊኒ የግል ጸሐፊው ወደሆነው ወደ ኮሎኔል ካሳሊኑዎቮ መኪና ገባች። 
በቀሚሶች፣ በውስጥ ልብሶች፣ በወፍራም ለብርድ የሚደረቡ ልብሶች የታጨቀው ባለ ሁለት ጎማ ተጎታች እንዲለያት ስላልፈቀደች ከኮሎኔሉ መኪና ላይ 
ተገጠመ። ቱታ በለበሰው ጭኗ ላይ ከአዞ ቆዳ የተሠራ ቦርሳ ታቅፋለች። በጌጣጌጦቿና በ30 ሺ ስዊዝ ፍራንክ ተሞልቷል። 

በዚህ መኻል ተቃዋሚዎቹ ብረት ለበሱ መኪና የጣሊያን እንደሆነ አወቁ። ፓቮሊኒ በክርክር ሲጠምዳቸው ሙሶሊኒ በኋላ በር ሾልኮ ወጣና ጥቂት 
የጀርመን ካሚዮኖች አልፎ ካንደኛው ላይ ወጣ። ይኸ ሁሉ ሲሆን ሸማቂዎች አላወቁትም ምንም እንኳ ከአስር እርምጃ ባልበለጠ ርቀት ላይ ቢሆኑም። 
ሙሶሊኒ በእጁ ቶምሶን አውቶማቲክ ጠመንጃና ትልቅ የእጅ ቦርሳ ይዞ ነበር። 

ክላሬታ አይኗን ለአፍታ ከሞሶሊኒ ላይ አላነሳችም። ወደ ጀርመኑ ካሚዮን ገብቶ ከዐይኗ ሲሰወር፤ ሮጣ ሔዳ ከተሳፈረበት ላይ ለመውጣት 
ሞከረች። ወታደሮቹ ጎትተው አወረዱና ወደ መንገዱ መኻል ገፈተሯት። 

ፓቮሊኒ እንደማያዋጣው ሲያውቅ መከራከሩን አቆመ። ሹፌሩንም ብረት ለበሱን መኪና እንዲያዞር አዘዘ። ይሁንም እንጂ በሐይቁ ዳርቻ በኩል 
ካለ የድንጋይ አጥር ጋር ተጋጨና ሞተሩ ጠፋ። የሩምታ ተኩስ ተከፈተ። ከመኪናው የሞተር መሸፈኛ ላይ የእጅ ቦምብ ፈነዳ። ነጭ መሐረብ 
የሚያውለበልብ የሴት እጅ በመስኮት ታየ፤ የፓቮሊኒ ጸሐፊ እጅ ነበር። ከፓቮሊኒና አንድ ሌላ በስተቀር ፋሺስቶቹ በሙሉ እጅ ሰጡ። እነዚህ ሁለቱ 
በኋላ በር ሾልከው ወደ ሐይቁ ሲሮጡ አማጽያኑ ተኩስ ከፈቱባቸው። እነርሱም ከአለት አለት እየተሳቡ ሲሸሹ ፓቮሊኒ ተመታ። ከፊቱ፣ ከእጁና ከክንዱ 
ላይ ቆስሎ እየደማ ወደ ሐይቁ ገብቶ መዋኘት ጀመረ። አማጺዎቹም በሚቀዘፍ ጀልባ ሊይዙት ተከተሉት። 

በመጨረሻም እንዲያልፍ የተፈቀደለት ሠራዊት መንቀሳቀስ ጀመረ። ክላሬታ ቱታዋን እንደለበሰች የአዞ ቦርሳዋን ይዛ በዚያው ተስፋ ቆርጣ 
እንደቆመች የስፔንን ባንዲራ በሚያውለበልብ መኪና ወንድሟ ደረሰ። ማርሴሎ ወደ ሂስፓኖው አስገባትና እንደዚያ ለብሳ በማየቱ ተቆጣት። ወዲያውኑ 
ልብሷን እንደ ጥሩ ሴት ወይዘሮ እንድትለብስ አዘዛት። በስፔን ባንዲራ ስር ሆና ምንም ክፉ እንደማያገኛት አረጋገጠላት። 

በዚህ ወቅት ፔድሮ በፍርሃት የሚንዘፈዘፉትን ቱባ ቱባ የፋሽስት ባለሥልጣናት ከመኪናቸው እያስወጣ በአቅራቢያ ወዳለችው ከተማ ወደ ዶንጎ 
ላካቸው። የጀርመኖቹም ካሚዮኖች ለፍተሻ ወደ ዶንጎ እንዲያመሩ ታዘዘ። አጀቡ ከሰዓት በኋላ 8 ከሩብ ላይ ከትንሿ ከተማ ደረሰ። 

ሙሶሊኒ ወደተደበቀበት ካሚዮን በመጀመሪያ ዘሎ የወጣው አማጺ፣ ኔግሪ የሚባል የቀድሞ መርከበኛ ነበር። ሌላ ፍራንቼስኮ ፓኦሊ የሚባል 
አማጺ ከመንገዱ ላይ ሆኖ ካሚዮኑን ይጠብቅ ነበር። ኔግሪ በመኪናው ላይ ጣሊያናዊ እንዳለ ጠየቀ። “የለም” የሚል መልስ ተሰጠ። ወፍራም የጀርመን 
ወታደር ከካሚዮኑ የፊት ክፍል ተኝቷል። የብረት ቆብ ደፍቷል፣ የፀሐይ መነጽር አፍንጫው ላይ ደንቅሯል፣ የካፖርቱ ኮሌታ እስከጆሮው ሸፍኖታል። 
ያንኮራፋ ነበር። ያለማቋረጥ በሚያስጨንቅ ድምጽ ያንኮራፋል። ወደዚህ ሰው ተጠጋ። 

“ቴዴስኮ … ብሪያኮ …” (“የሰከረ … ጀርመን …”) አለ አንዱ ጀርመን በተወለጋገደ ጣሊያንኛ። ኔግሪ የወታደሩን አንገት ገፋ አደረገና የብረት ቆቡን 
ከመላጣው ራስ ላይ አውልቆ ፊቱን ተመለከተው። እያንኮራፋ ያለው ጀርመን ሙሶሊኒ እንደሆነ ሲያውቅ በድንጋጤ ደረቀ። ምንም ጥርጥር የለውም፤ 
ኔግሪ ዱቼን በጣም ብዙ ጊዜ በጉዞ ፍተሻዎች ላይ በቅርብ ያውቀዋል። የቀድሞው መርከበኛ ድንጋጤውን ተቆጣጥሮ ፈገግ አለና የብረት ቆቡን 
ከመላጣው ራስ ላይ ደፍቶ ከካሚዮኑ ዘልሎ ወረደ። ወደ ዲ ፓኦሊ ተጠግቶም ወደ ካሚዮኑ እንዲሔድ ነገረው። 

“ተጠንቀቅ ትልቅ ዓሣ ከመረቡ ውስጥ አለ” ብሎ አንሾካሾከ። ቢል የሚባለውን የፔድሮን ረዳት ወደ መኪናው አመለከቱት፤ እርሱም ሌሎች ሦስት 
የታጠቁ አማጺዎችን ጠራ። እነርሱም ባቲስታ ፒራሊ ጋሪ ነጂ የነበረ፣ ቪቼንዞ ሞታሬላ መሐንዲስ የነበረ፣ ካርሎ ኦርቴሊ ሸቀጥ ነጋዴ የነበረ ናቸው። 
ስድስቱ ወደ ካሚዮኑ ተመልሰው ሔዱ። ሞታሬላ እግር መርገጫው ላይ ወጣና የሚያንኮራፋውን የጀርመን ወታደር ወዘወዘው። 

“ፔዲስኮ ኦ ኢታሊያኖ?” (“ጀርመን ወይስ ጣሊያን?”) ብሎ ጠየቀ። 
ሙሶሊኒ መልስ አልሰጠውም። ጭንቅላቱን ወደምድር አዘንብሎ ጠመንጃውን ከጉልበቶቹ መኻል አቀባብሎ አገጩን አፈሙዙ ላይ አስደግፏል። 

ብዙ ከቆየ በኋላ “ኢታሊያኖ” አለ።  
በዚህ ጊዜ ካሚዮኑ በብዙ ሰው ተከብቧል። የዱቼም ስም በያንዳንዱ አንደበት መጠራት ጀምሯል። “ሙሶሊኒ … ሙሶሊኒ።” 
ሙሶሊኒ መጠን ላልነበረው ክብሩ የሚከፍልበት ጊዜው ደርሷል። ከሁለት አሰርት ዓመታት በላይ ጣሊያንን ላጥለቀለቁት ለፎቶግራፎቹ፣ 

ለስዕሎቹ፣ በየቦታው ለተለጠፉት ምስሎቹ፤ ለቅቦቹ፣ በርሱ ቅርጽ ለቆሙት ሐውልቶቹ። አራት ማዕዘን ጣሳ የመሰለ አገጩና ግንባሩ በደቂቃ እርሱነቱን 
አሳወቁ። 

ቢል ሙሶሊኒን ጠመንጃውን ተቀበለውና “ሌላ መሣሪያ ይዘሃል?” ብሎ ጠየቀው። ኮቱን ከፈት አድርጎ አውቶማቲክ ጠመንጃ አሳየው፤ እርሱንም 
ተቀበለው። ከኮቱ ስር ሙሶሊኒ ጥቁር ሸሚዝ፤ የፈረስ ጋላቢ ሱሪና ቦት ጫማ አጥልቋል። 

እንዲወርድ አዘዙት እርሱም ተቀበለ፤ ነገር ግን ከመኪናው ዘሎ ለመውረድ አቅማማ። ሁለት ሰዎች ታቅፈው አወረዱት። አንድ ስድስት የሚሆኑ 
የታጠቁ አማጽያን ከኋላው አጅበውት ወደ ከተማው አዳራሽ መሩት። ጫጫታ የበዛበት የሰዎች ስብስብ ተከተላቸው። “አትጨነቅ” ብሎ የሚከተሏቸው 
ምንም እንደማያደርጉት ቢል እያረጋገጠለት “ማንም አንዲት የራስ ጸጉርህን አይነካም” አለው። የእስረኛውን መላጣ ተመልክቶ ቢል ፈገግ አለ። 

ከከተማው አዳራሽ ሲደርሱ ከአንደኛው ፎቅ ላይ ለአማጽያኑ የራት ጠረጴዛ ተዘጋጅቶ ነበር። ለሙሶሊኒ የቆርቆሮ ምግብ አቀረቡለት። ሊበላ 
አልወደደም። “አንድ ብርጭቆ ውኃ ብትሰጡኝ” አለ። አንዱ ይዞለት መጣ፤ እርሱም ጭልጥ አድርጎ ጠጣው። 

በሚቀጥሉት ሰዓታት ሙሶሊኒ በከተማው ስብሰባ አዳራሽ ውስጥ ጭብጥ ብሎ ከተቀመጠበት ወንበር ላይ ሳይንቀሳቀስ ቆየ። እርሱ ካለበት ሁለት 
ክፍሎች አለፍ ብላ ካለችው ትንሽ ቢሮ ውስጥ አንዲት ሴት በአማጺዎቹ እየተጠበቀች እንደሆነ አያውቅም። ከጥራጥሬ ጆንያዎች ላይ የተንጋለለችው 
እስረኛ ክላሬታ ፔታቺ ናት። ከስፔኑ ዲፕሎማቲክ መኪና ውስጥ ሲያወጧት እርሷም ሆነች ወንድሟ ማንነቷን አላሳወቁም። 

ሙሶሊኒ በእስር ላይ መሆኑ ሲሰማ፤ ሰዉ ወደ ከተማው አዳራሽ መጉረፍ ጀመረ። ሁለት የታጠቁ አማጽያን ዱቼ በተቀመጠበት ግራና ቀኝ 
ቆመዋል፤ ከዚህ በቀር በነዚህ ሰዓታት የተለየ ጥበቃ አልተደረገለተም። ከምሽቱ 12 ሰዓት ሲሆን ፔድሮ ከዶንጎ ወደተሻለ ሥፍራ እንዲወሰድ ወሰነ። 
የድንበር ጠባቂዎቹ ዋና ማዘዣ ወደሆነችውና በተራራ ላይ ወደተመሠረተችው ትንሽ ከተማ ወደ ጀርማሲኖ እንዲወሰድ መረጠ። 

ሙሶሊኒ ወደ ጀርማሲኖ በድፍን መኪና ተደርጎ በፔድሮና አንድ ሌላ የጉምሩክ ጠባቂ ታጅቦ ተወሰደ። “ለሁለተኛ ጊዜ ለመያዝ በቃህ?” አለው 
በንቀት ጠባቂው። 

“ልጄ ሆይ” አለ ሙሶሊኒ በአባታዊ አነጋገር “ሕይወት እንደዚህ ናት። አንድ ደቂቃ ራስህ ከከዋክብት ጋር ከፍ ይላል፤ በሚቀጥለው ደቂቃ ተዘቅዝቆ 
ከአቧራ ውስጥ ይርመጠመጣል።” 

ፔድሮ ለጀርማሲኖ ድንበር ጠባቂዎች አዛዥ ሲያስረክበው ሙሶሊኒ በድንገት ወደርሱ ዞሮ “እባክህ አንድ ነገር ላስቸግረህ?” አለው። 
“እንደ ጥያቄህ ዓይነት ይሆናል ምላሼ” አለ ፔድሮ። 
“ከእኛ አጀብ ጋር ለነበረች ወይዘሮ የከበረ ሠላምታዬን አቅርብልኝ፤ ምናልባትም ስለኔ ተጨንቃለች።” 
“ማን ናት እርሷ?” 



“ባልናገር ይቀላል።” 
“ታዲያ ማን ብዬ መልዕክትህን እንዳደርስ ትጠይቀኛለህ?” 
ሙሶሊኒ ለአፍታ አሰብ አደረገና “ኤላ ሲኞሪና ፔታቺ።” ዱቼ ስሟን በዜማ ከጠራው በኋላ ፊቱን አዞረ። ምናልባትም ውሽማውን በማስያዙ 

ዕፍረት ተሰምቶት ይሆናል። የክላሬታን በዚያ መኖር ማሳወቁ የማምለጥ ዕድሏን ያበላሽባታል ብሎ እንዴት አልሰጋም? ወይንስ ሆን ብሎ ነው በአጀቡ 
መኻል መኖሯን ስሟን በመጥራት የሚናገረው? ሌላ እንዳይወስድበት ቀንቶ ይሆን? ወይንስ አብረው እንዲሆኑ ፈልጎ? ፍቅር ይሆን ወይንስ ራስ 
ወዳድነት? 

ፔድሮ ወዲያው ወደ መኪናው ገብቶ ወደ ዶንጎ ከነፈ። የ15 ደቂቃ መንገድ በነፋሻው ጎዳና ላይ።  
ፔድሮ ከሔደ በኋላ ሙሶሊኒ የሚበላ ነገር እንዳለ ጠየቀ። የበግ ጥብስ፣ እንቁላል ፍርፍርና ቀይ የወይን ጠጅ አቀረቡለት። ጣፍጦት እስኪጠግብ 

ከበላ በኋላ ከጠባቂዎቹ ጋር ለረዥም ጊዜ ስለ ራሺያዎችና አሜሪካኖች ማውራት ጀመረ። ራሺያዎችን እያወገዘ፤ አሜሪካኖቹን እያደነቀ። አሁንም በዚህ 
ሁኔታ እያለ ተስፋ አልቆረጠም፤ አሜሪካኖቹ በአንድ ባልተጠበቀ መንገድ መጥተው ይረዱኛል ብሎ ያስባል። 

ከምሽቱ 5 ሰዓት ገደማ ላይ መቅበጥበጥ ጀመረ። ሻይ እንዲሰጡት ጠየቆ ተሰጠው። ሻዩን ጠጥቶ ሲጨርስ ወደ ላይ ካለች ትንሽ ክፍል ውስጥ 
አስገቡት። የወለሉ ጣውላ ተነስቶ የወታደር ታጣፊ አልጋ አስገብተውለታል። በርሷ ላይ ጋደም አለ። የከተማው የማማ ሰዓት እኩለ ሌሊት ላይ 
ሲደውል፤ ከጠባቂዎቹ አንዱ በቀዳዳ ወደ ሙሶሊኒ ሲመለከት ከታጣፊ አልጋዋ ላይ ይገላበጣል። 

 

አፕሪል 28፦ 
ፔድሮ እኩለ ሌሊት ላይ ነበር ክላሬታ ፔታቺ በዶንጎ ከተማ አዳራሽ ውስጥ ያለችበትን ክፍል ያገኘው። ልብሷን እንደለበሰች ከወለሉ ላይ 

ተንጋላላች።  
“ሙሶሊኒ የከበረ ሠላምታ ልኮልሻል” ብሎ ጀመረ ፔድሮ። ክላሬታ ፍንጥር ብላ ተቀመጠችና ካኪ የለበሰው ወጣት ላይ አፈጠጠች። 
“ተሳስተህ መሆን አለበት፤ እኔኮ ሙሶሊኒን አላውቀውም” አለች ረጋ ብላ። 
“ማሾፍሽን አቁሚ፤ ሙሶሊኒ ስላንቺ አውርቶልኛል፤ እርሱ ነው እዚህ የላከኝ” አለ ፔድሮ። 
ክላሬታ ፊት ላይ ያሉት ስሮች ተገታተሩ። ከተቀመጠችበት ተነስታ ቆመች። ራሷን መቆጣጠር ግን ችላለች። በዚህ መኻል ፔድሮ እንደገና 

“ሙሶሎኒን አታውቂውማ?” ብሎ ጠየቃት። 
“ሙሶሊኒን አላውቀውም” አለችና “የጀርመኖቹን አጀብ በሞናጊዮ ስንቀላቀል ነው የተገናኘነው። ትንሽ ተነጋግረን ነበር። ከዚያ ውጪ ምንም የለ”

አለች። 
ፔድሮ ዐይን ዐይኗን እያየ “አንቺ ክላሬታ ፔታቺ ነሽ፤ ሙሶሊኒ ራሱ ነው ማን እንደሆንሽ የነገረኝ” አላት በእርግጠኝነት። 
እዚህ ላይ ክላሬታ ተረታች። “የት ነው ያለው? ምን እያደረጉት ነው? ጎድተውት ይሆን?” 
“ማንም የነካው የለም። ለጊዜውም ቢሆን የሚያሰጋው የለም።” 
“ተመስገን ፈጣሪዬ” አለች ፊቷ በደስታ ፈክቶ። ቀበል አድርጎ ፔድሮ “ይኸን ያህል ትወጂዋለሽ?” አላት። 
“በጣም እወደዋለሁ” አለችው። 
“ሆሆይ” አለ ፔድሮ “በሚወድ ሰው ዐይን ጠባሳ ንቅሳት ነው።” 
ክላሬታ ጠያቂዋን ግራ በመጋባት ሁኔታ እየተመለከተች “ለመሆኑ አንተ ማን ነህ?” ስትል ጠየቀችው።  
“ስሜ ፔድሮ ይባላል” ብሎ መለሰ። 
“ጓደኛ?” 
“ጠላት።” 
ፊቷን አዞረች። “አዎ ሁላችሁም ትጠሉኛላችሁ። ሁላችሁም ለገንዘብና ለሥልጣን ብዬ ይመስላችኋል። ከፍተኛ ሥልጣን ያለኝ ይመስላችኋል። 

ለመሆኑ ሕዝብ በተሰበሰበበት ከጎኑ ቆሜ አይታችሁኝ ታውቃላችሁ?” ድምጿን ቀነስ አደረገችና “ከብዙ ዓመታት በፊት ተገናኘን። አጋጣሚ ነበር። 
ምንም ማድረግ አይቻልም። ከዚያ በኋላ የርሱ ሆንኩ። ስለ ፖለቲካ አንድም ጊዜ አስቤ አላውቅም። ፖለቲካ ምን እንደሆነ የጭላንጭል ያህል እንኳን 
ታይቶኝ አያውቅም።” 

ፔድሮ የላይኛው ከንፈሩን ወዳፍንጫው አስጠጋና “በርግጥም አንድም ጊዜ እጅሽን በፖለቲካ አስገብተሽ አታውቂም። ምንም የሠራሽው ጥፋት 
የለም። እንድትለቀቂ ፈቃዴ ነው። ሠላማዊ ወይዘሮ በእስር የምትቆይበት ምንም ምክንያት የለም” አለ። 

“የምጠይቅህን ታደርጋለህ” አለች ክላሬታ ረጋ ብላ። 
“ያለማንገራገር ሲኞሪና።” 
“እንድትፈታኝ አይደለም የምጠይቅህ፤ ነገር ግን ከርሱ ጋር እንድትቆልፍብኝ ነው የምማጸንህ።” 
“ከሙሶሊኒ ጋር?” 
ጭንቅላቷን ወዘወዘች “አዎ። በተጨማሪም እርሱን የምታደርጉት ሁሉ ለኔም ይድረሰኝ። የምትገድሉት ከሆነ፣ እኔንም ግደሉኝ። ያለርሱ ሕይወት 

ለኔ ባዶ ናት” ማልቀስ ጀመረች።  
ፔድሮ የጠየቀችውን ሁሉ ሊፈጽም ዝግጁ ነበር ከዚህኛው ጥያቄዋ በስተቀር። ላስብበት አለና ከክፍሉ ፈጥኖ ወጣ። 
ሙሶሊኒን እንደገና ማዛወር እንደሚገባ ስለተወሰነ ፔድሮ ወደ ጀርማሲኖ ሊያዞረው መኪናውን እየነዳ ተመለሰ። ከሌሊቱ 9 ሰዓት ላይ ሙሶሊኒን 

ከታሰረበት ክፍል ገብቶ ቀሰቀሰው። “ወደ ሌላ ቦታ ልናዛውርህ ነው” አለው። 
“ቀድሜ አውቄዋለሁ” አለ ሙሶሊኒ። 
ፔድሮ በሳቅ እየተንከተከተ “ሁልጊዜ የሚሆነውን ሁሉ ታውቀዋለህ። ሕይወትህን ሙሉ የታወቅህ ነቢይ ነበርህ። ለዚያም ነው መጨረሻህ እንዲህ 

የኾነው።” አለና የሙሶሊኒን ቦርሳ አነሳ።  
ዱቼ ለማስቀረት እየተንጠራራ “ይኸንን ቦርሳ የምትወስድ ከሆነ፤ በመጀመሪያ የያዛቸው ሁሉ ተመዝግበው መኾን ይኖርበታል። በውስጡ ታሪካዊ 

ሰነዶች ይገኙበታልና” አለ። 
ፔድሮ በቦርሳው ውስጥ ያለውን በጠቅላላ ከታጣፊው አልጋ ላይ ዘረገፈው። የወርቅ ሣንቲሞች ክምር ከወረቀቶች ጋር ተዘረገፉ። ሰነዶቹ 

በየራሳቸው ፖስታ በራሱ የእጅ ጽሑፍ ተመዝግበዋል፤ “ሂትለር”፣ “ቸርችል”፣ “ቻምበርሌይን”፣ “ኡምቤርቶ ዲ ስቪያ”፣ “ኤዳ”። ድንገት አንድ ነገር ዱብ 
አለ፤ የአብራሪ ወጣት መኮንኖች ፎቶግራፍ ነበር። ከመኻከላቸውም አንዱ በበረራ ላይ ሳለ የሞተው ልጁ ቡርኖ ነው። ዱቼ ፎቶውን እንዲሰጠው 
ጠየቀው። ፔድሮም በአሉታ ራሱን ነቀነቀ። ከኪሱ ከተተው። 

ፔድሮ ከሙሶሊኒ ጋር ወደ ዶንጎ እየሔዱ ሳለ ለአንድ ለ10 ደቂቃዎች ያህል በመኪናው ውስጥ ዝምታ ሰፈነ። ከዚያም “በእስር ላይ አብሮህ 
የሚሆን ጓደኛ ይኖርሃል” ሲለው ሙሶሊኒ ደንቆት አየው፤ “ክላሬታ ፔታቺ” አለው ይግረምህ ብሎት። 

ሙሶሊኒ ምንም አልተነፈሰ። ዜናው በርሱ ላይ ምንም የሚያመጣው ለውጥ የለም። 



በዶንጎ ጥቂት አማጽያን ከከተማው አዳራሽ እየጠበቋቸው ነበር። ከመኻከላቸው አንደኛው የሙሶሊኒን ራስ ማንም ሊለየው እንደማይችል አድርጎ 
በፋሻ ጥቅልል አደረገው። 

“በመንገድ ላይ የተሰበሰቡት አንተ መኾንህን ካወቁ ይሰቅሉህ ይሆናል” አለው ፔድሮ ለሙሶሊኒ። 
“ወይንም፤ ምናልባት ከናንተ ያስጥሉኝ ይሆናል” አለ ዱቼ ወደርሱ ዞሮ። 
ፔድሮ ለዚህ መመለሱ አስፈላጊ አልመሰለውም። ረጋ ብሎ “ድንገት አንድ ነገር ቢከሰት፤ አንተ ልክ እንደቆሰለ አባላችን ትሆናለህ። ኒያና 

[ከአማጽያኑ አንዷ] ደግሞ ልክ እንደ ነርስህ ትሆናለች” አለው። ከዚህ በኋላ ክላሬታን ሊያመጣ ሔደ። 
ክላሬታና ሙሶሊኒ ሲገናኙ ምንም የተለየ ነገር አልታየም። እርሷ ቀድማ “ቦና ሴራ፤ ኤክሰለንሳ” አለችው። 
“እመቤት፤ አንቺም እዚህ ነሽ?” አለ ዱቼ ወደርሷ ዞሮ።  
“የሲኞሪና ፔታቺ ምኞት ነው የመጨረሻውን ዕድልህን አብሮህ መሳተፍ” አለ ፔድሮ። 
“ለምንድነው ራስህ የታሰረው?” ጠየቀች ክላሬታ። 
“ምንም፤ ግንባሬ ለጣሊያን ዝነኛ ስለሆነ ነው” አለ ዱቼ ፈገግ እያለ። 
ወደ ብሩቴና ሲያመሩ ኃይለኛ ዝናብ እየዘነበ ነበር። ሙሶሊኒ በወታደር ብርድልብስ ተጀቡኗል፤ ክላሬታ ደግሞ የግንበኛ(?) ኮት ለብሳ የአዞ ቆዳ 

ቦርሳዋን ታቅፋለች። ኒያና ከሙሶሊኒ ጎን ተቀምጣለች። ሽጉጧን አቀባብላ ይዛለች። ማንም ዱቼን ለማስጣል ቢሞክር ተኩሳ እንድትገድል ፔድሮ 
አዝዟታል። እኩለ ሌሊት ላይ ሞርቶራቢያ ሲደርሱ ኮሞ በመብራቶች አሸብርቃ የአሜሪካኖቹን መምጣት ስትጠባበቅ ተመለከቱ። ፔድሮ መኪኖቹን 
አስቁሞ ስለሁኔታዎቹ ከአዛዡ ጋር መመካከር ጀመረ። በምንም ዓይነት ሁኔታ አማጺዎቹ ሙሶሊኒን መልቀቅ አይፈልጉም፤ ለአሜሪካኖቹም ቢሆን 
እንኳ። ካፒቴን ኔሪ (ከአማጽያኑ መኮንኖች አንዱ) ወደ ትንሿ መንደር ወደ ሜዘግራ እንዲያዞሩ ሃሳብ አቀረበ። በዚያ በጊያኮሞ ማሪያ ቤት በጨለማዎቹ 
ወራት እንደዛሬው ነጻ ሳይወጡ፤ መደበቂያ ያገኝ ነበር። 

ሁለቱ መኪኖች በጠባቡ ተራራማ መንገድ ሲያቀኑ ዝናቡን ያለልክ ያወርደው ነበር። ከባለ ሁለት ፎቅ ቤት ፊት ለፊት አቆሙና ኔሪ ተጣራ። “ሊያ 
… ሊያ…”  

ከጥቂት ጊዜ በኋላ መስኮት ተከፈተ፤ አንዲት ሴትዮ በመስኮቱ ብቅ አለች። ሊያ ዲ ማርያ በሩን ከፈተች። ወደ ውስጥ እንደገቡ ባሏና ሁለት 
ወንዶች ልጆቿ ከእህል መጋዘኑ ወጥተው መጡ። ኔሪም ሁለት እስረኞችን ይዞ መምጣቱንና እስከ ጧት በዚያ እንዲቆዩ መፈለጉን ነገራቸው። 
ወዲያውም “ጀርመናዊ ጥንዶች ናቸው” አላቸው። 

ሊያ ጥቂት ጭራሮ አያያዘችና ከተቆላ ገብስ ቡና አፈላች። ሙሶሊኒ ገና ሲቀምሰው በቃኝ ብሎ መለሰው። 
“ዕድሜ ለጀርመኖች እነርሱ ናቸው ይኸን የሚያስጠጡን” አለች ሊያ። 
“በጣም ተጎድቷል?” አለ ወደ ሙሶሊኒ በአገጩ እያመለከት ገበሬው ባሏ። 
“እጅግ በጣም” አለ ፔድሮ። መላ ቤተሰቡ ከምድጃው ዳር የተቀመጠው ሙሶሊኒ እንደሆነ አላወቀም። 
ፔድሮ ለሊያ ለጥንዶቹ ከፎቁ ላይ መኝታ ቤትና አዲስ አንሶላ እንድታዘጋጅላቸው ጠየቃት። ሁለት ሰዎች እስረኞቹን እንዲጠብቁ አድርጎ እርሱና 

የተቀሩት ሔዱ።  
ከፎቁ ላይ ያለው መኝታ ቤት በር ገርበብ ያለ ነው። መወርወሪያ ወይንም መቀርቀሪያ የለውም፤ የሚዘጋው በውጪ በኩል ብቻ ነው፤ እርሱም 

በሰንሰለት ነው። በዚህ የዲ ማርያ ቤት በሆነው አንድ ክፍል ውስጥ ነበር ሙሶሊኒ የመጨረሻዎቹን 11 ሰዓታት ያሳለፈው። 
ክላሬታ ከሊያ ጋር ወደ ግቢው ወረደች፤ ከጠባቂዎቹ አንዱ ጠመንጃውን በእጁ ይዞ ተከተላቸው። በጣሊያን ገበሬዎች ዘንድ የመጸዳጃ ቤቶች 

ንጽሕና የጎደላቸው ናቸው፤ ይኸም እንደዚያው። ምናልባት በዚህ ሰዓት ክላሬታ በሮም በሞንቴ ማርዮ በቪላ ካሙሊኪዮ ሙሶሊኒ ለርሷ ያሠራላትን 
የቅንጦት መታጠቢያ ቤቶቿን አስታውሳለች። በድቅድቁ ጨለማ በሩን በትንሹ ከፈት አደረገችና ሊያን እያበሩት የወረዱበትን ሻማና ውኃ እንድትሰጣት 
ጠየቀቻት። 

ሊያ በጎድጓዳ የብረት ቁና ውኃ፣ ሳሙናና ፎጣ ይዛላት መጣች፤ ክላሬታም በዚያ ታጠበች። ከዚያ በኋላ ጠባቂው አጅቧት ወደ ፎቅ ወጣች። 
መኝታ ቤት ከገባች በኋላ በሩን ዘግቶ በሰንሰለቱ አሰረውና ከጓደኛው ጋር በወለሉ ላይ ተቀመጡ። ጠመንጃቸውን ከጉልበታቸው መኻል አቁመው 
ወዲያው እንቅልፍ ጣላቸው። ይሁንም እንጂ ሁለቱንም በአንድ ጊዜ የሚንቃጨል የሰንሰለት ድምጽ አባነናቸው። ሁለቱም ወዲያው ወደ ክፍሉ ሲገቡ 
ሙሶሊኒ ከአንደኛው መስኮት አጠገብ ቆሞ ከመስኮቱ መዝጊያ ሰንሰለት ጋር ሲታገል አገኙት። ክላሬታ አልጋ ላይ ነበረች፤ ፊቷንም  በአንሶላው ሸፈነች። 
ከጠባቂዎቹ አንደኛው ሙሶሊኒን ለማምለጥ እንዳይሞክር ሲያስጠነቅቀው፤ ፊቷን ገለጠችና “ተጨማሪ ትራስ ለመጠየቅ ፈልገን ነው። እርሱ ሁለት 
ትራስ ላይ መተኛት ስለለመደ ነው” አለችው። 

ሊያ ሌላ ትራስ ካመጣችላቸው በኋላ ጠባቂዎቹ የመኝታ ቤቱን ሰንሰለት አሰሩት። መኝታ ቤቱ ውስጥ የነበረው መብራት ወዲያው ጠፋ። 
ሙሶሊኒና ክላሬታ ለጥቂት ጊዜ በጨለማው ውስጥ አንሾካሾኩ። በበሩ ስንጥቅ ውስጥ አልፎ አልፎ የተቆራረጡ ሐረጎች ከጠባቂዎቹ ጆሮ ይደርሱ 
ነበር። “ቱቶ ኤ ኢኑቲሌ” (ጥቅም የለውም)፣ “ፑኦዪ ፔርዶናሚ?” (ይቅር ትይኛለሽ)፣ … ። አሁንም አሁንም ልክ እንደ ዘፈን አዝማች “ቱቶ ኤ ኢኑቲሌ”
… 

ሁለቱ ፍቅረኛሞች እስከ ቀኑ 5 ሰዓት ተኙ። በዚያ ጊዜ ፔድሮ በዶንጎ ከተማ አዳራሽ ከኮሎኔል ቫለሪዮ ጋር እየተነጋገረ ነበር። ቫለሪዮ የአማጽያኑ 
መኮንን ሲሆን ከሚላን ገና መድረሱ ነበር። ቫለሪዮ እስረኛውን ሙሶሊኒን ወደ ሚላን ይዞ እንዲሔድ መታዘዙን ገለጠ። 

ፔድሮ ኮሎኔሉን በዐይን ያውቀዋል። ትክክለኛ ስሙም ዋልተር አውዲሲዮ እንደሆነ፤ ለረዥም ጊዜ የፋሺስት ተቃዋሚ፤ ከኮምዩኒስት ፓርቲው 
አድራጆች አንዱ እንደሆነና ከ1945 ወዲህ የሉዊጊ ሎንጎ ረዳት እንደሆነ ያውቃል። ፔድሮ ኮምዩኒስት አይደለም፤ በመጀመሪያ ቫለሪዮን በጥርጣሬ ነበር 
የተቀበለው። በኋላ ካፒቴን ኔሪ ሲቀላቀላቸው ከርሱ ጋር ለብዙ ጊዜ የሚተዋወቁና ቅርብ ጓደኛሞችም እንድሆኑ ሲያይ ጥርጣሬው ተገፈፈለት። ከዚያ 
በኋላ ኮሎኔል ቫለሪዮ ፔድሮ ወደ ጀርማሲኖ እንዲሔድና በዚያ ያሉትን ትልልቅ የፋሺስት ባለሥልጣናት እንዲያመጣ አዘዘው። እርሱ ሲሔድ ኔሪንና 
ሁለት ሌሎች ሰዎች አስከትሎ ቫለሪዮ ወደ ሜዘግራ በፍጥነት አመራ። 

ዱቼ ልብሱን ከለበሰ በኋላ ጠባቂዎቹን ቁርስ ይሰጡት ዘንድ ጠየቀ። እነርሱም ጊያኮሞ ዲ ማርያን ጠሩት። ሽማግሌው ገበሬም ለመጀመሪያ ጊዜ 
ዱቼ የተጠቀለለበትን ፋሻ ፈትቶ አየው። እየተንቀጠቀጠ ፎቁን በሩጫ ወርዶ ለሚስቱ ነገራት። እርሷም ሽቅብ እየሮጠች ወጣች። ግራ ተጋብታ 
እንግዶቿን ስላዘጋጀችላቸው ራት ይቅርታ ጠየቀች። ክላሬታ የበቆሎ ገንፎና ወተት እሻለሁ አለች፤ ሙሶሊኒ ደግሞ ዳቦ፣ ወጥና ውኃ ይሻለኛል አለ። 
በክፍሉ ውስጥ ጠረጴዛ አልነበረም፤ ዲማሪያ የልብስ ማስቀመጫውን በነጭ የጠረጴዛ ልብስ ሸፈነና በዚያ ላይ ቁርስ ቀረበላቸው። 

ቀስ በቀስ ጊዜው ሔደ። ጠባቂዎቹ ከእስረኞቹ ጋር ማውራት ጀመሩ። ክላሬታ ዝም ብላ ነበር፤ ሙሶሊኒ ግን በነጻነትና ያለፍርሃት ያዋራቸው 
ነበር። ያተኮረው በአሜሪካኖች ላይ ነበር። ጠባቂዎቹ አሜሪካኖች ኮሞ መግባታቸውን ሲያረጋግጡለት፤ ውስጡ በደስታ ተሞላ። “የሂትለርን 
ደብዳቤዎች አሳይቼ ሁልጊዜ የአሜሪካኖች ደጋፊ እንደነበርኩ አረጋግጥላቸዋለሁ” አለ በልቡ። ጀርመኖችን በቁጣ ማውገዙን ቀጠለ። “ከጀርመኖቹ ጋር 
ያበርኩት ዝም ብዬ ነው” አለ። “የተስማማነው ስዊዘርላንድ ልንሔድ ነበር፤ እንደመዋጋት እጃቸውን ሰጡ።” 

ከቀኑ 9 ሰዓት ኮሎኔል ቫለሪዮ ከመንደሯ ደረሰ። ካፒቴን ኔሪ እየመራቸው ወደ ዲ ማሪያ ቤት ገቡ፤ ቫለሪዮ ብቻውን ወደ ሙሶሊኒ ዘንድ ሔደ። 
ክላሬታ ልብሷን ለብሳ አልጋው ላይ ተጋድማለች። ቫለሪዮ መግባቱንም አላየች። ቫለሪዮ ሁለቱን ጠባቂዎች እንዲወጡ አዘዛቸውና ወደ ዱቼ ዞረ። 
“የመጣሁት አንተን ለማስመለጥ ነው” አለው። 

“እዚህ ድረስ እንዴት ልትመጣ ቻልክ?” አለ ሙሶሊኒ በጥርጣሬ።  



“በሐሰተኛ ወረቀቶች ራሴን እንደ አማጺዎች ለውጬ። መኪኖቼ ከከተማው ዳር ቆመዋል፤ አሁን አንተን ብዙ ደጋፊዎችህ ወደሚጠብቁህ ሥፍራ 
ልወስድህ ነው።” 

ይኽ ሙሶሊኒ ከሚታለልባቸው ዋነኛ ስልቶች አንዱ ነው። ሊያምነው ወደደ። “ጣሊያናዊ ሕዝቤ ብቻዬን እንደማይተወኝ አውቅ ነበር” ብሎ 
ተወጣጠረ። 

ክላሬታ ከአልጋዋ ተነሳች። 
“ዕቃህን አሰናዳ። መፍጠን አለብን” ቫለሪዮ አቻኮላቸው። 
ሙሶሊኒ ወዲያው ኮቱን ደረበ። ክላሬታ የእጅ ቦርሳዋን አንጠልጥላ፤ የብርድ ጊዜ የምትደርበውን ኮቷን ፍለጋ ያዘች። ሙሶሊኒ ከበሩ ሲደርስ፤ 

ቫለሪዮ ክንዱን ያዝ አድርጎ ገታ አደረገው። “ቅድሚያ ለወይዛዝርት” ሲለው፤ ሙሶሊኒ ወደ ኋላ አንድ ርምጃ ተመለሰና ክላሬታን አሳለፋት። 
ከመውጫው ሳሉ ሙሶሊኒ ወደ ቫለሪዮ ዞር አለና “እርግጠኛ ነህ ሁሉም ነገር በሚገባ ተዘጋጅቷል?” ብሎ ጠየቀው። 

“አትጨነቅ በሁሉም አቅጣጫ በጥንቃቄ ተዘጋጅቻለሁ።” 
ከመኪናዋ ደረሱ፤ ወደ ውስጥም ገቡ። ኮሎኔሉ መሪውን ጨብጦ ቁልቁለቱን መውረድ ጀመሩ። ቪላ ቬንቲኳትሮ ማጊዮ ሲደርሱ በድንገት አቆመ። 

“ወርደን በእግራችን ብንጓዝ ይሻላል፤ ሰዎች በጎዳናው ላይ ይኖራሉ” አላቸው። ሁለቱም ወርደው መጓዝ ጀመሩ። ቁጥር 14ን ጥቂት ርምጃ አለፍ እንዳሉ 
ሁለት አማጽያን ቆመው ይጠብቋቸዋል። ቫለሪዮ ወደነርሱ እያመለከተ “ተጠንቀቅ … አማጽያን … ወደ ግድግዳው ተጠጋ” አለው ለሙሶሊኒ። 

ክላሬታና ሙሶሊኒ ጎን ለጎን ሆነው ቪላ ቤላሞንቴን የከበበው አጥር ላይ ተለጠፉ። 
የዚህን ጊዜ ቫለሪዮ ሦስት ርምጃ ወደኋላ ሔድ አለና ንግግር ጀመረ። 
“የጣሊያንን ሕዝብ የፍርድ ውሳኔ ልፈጽም ተዘጋጅቻለሁ” አለና ቶምሶን ጠመንጃውን በሙሶሊኒ ላይ አነጣጠረ። ክላሬታ ዘልላ ከሙሶሊኒ ፊት 

ተደነቀረች። 
“ተው! ተው! ሞት አይገባውም!” ብላ ጩኸቷን ለቀቀችው። 
“ዞር በይ! ያለበለዚያ አብረሽው ሟች ነሽ!” ጮኸ ቫለሪዮ። 
ቃታውን ሳበ፤ ግን ከሸፈ። ሽጉጡን መዘዘና አለመ፤ እርሱም እንደዚያው። ሙሶሊኒና ክላሬታ በፍርሃት ዐይን ዐይኑን ያዩታል። ዱቼ የግድግዳውን 

ማዕዘን አንቆ ይዟል። ይኽ ሁሉ ሲሆን ንቅንቅ አላሉም። 
ዞር ብሎ ከቆሙት አማጽያን የአንደኛውን ጠመንጃ ተቀበለና ተኮሰ። አምስት ጥይቶች ሙሶሊኒ ላይ ተርከፈከፉ። ድምጽ ሳያሰማ ተዝለፈለፈ። 

ክላሬታ ቫለሪዮ ላይ አፍጥጣ ከጎኑ ቆማለች። አራት ጥይቶች ተተኮሱ። የዱቼ ውሽማ ከመሬት ላይ ተዘረረች። ሙሶሊኒ ግድግዳውን እንደተደገፈ 
ብርክክ ብሎ ነበር፤ ክላሬታ ስትወድቅ ገጨችውና እርሷ ከስር እርሱ ከላይ፤ ጭንቅላቱ ከጡቶቿ ላይ ዐረፈ። ሙሶሊኒ ነፍሱ አልወጣችም ነበር። ቫለሪዮ 
ተጠግቶ አፈሙዙን ጭንቅላቱ ላይ ደግኖ ሁለት ጊዜ ተኮሰ። ከሙሶሊኒ ከንፈር ስር ቀጭን ደም በኮቱ ላይ ቁልቁል ፈሰሰ። 

መዝነብ ጀምሯል። የሩጫ ኮቴዎች ድምጽ ይሰማል። ፔድሮ ሙሶሊኒን እድዲጠብቁ ያዘዛቸው ጠባቂዎች ከዲማርያ ቤት ቁልቁል እየሮጡ መጡ። 
ቫለሪዮ ከመግቢያው በር አስቆማቸውና አስከሬኖቹን እንዲጠብቁ አዘዛቸው። መኪናውንም አስነስቶ ወደ ሚላን አመራ፤ ውሳኔው በተግባር ላይ 
መዋሉን ሊያሳውቅ። 


