
ምሕረት ሇማ? ሇምን? እንዳት? 

ተኮሊ  መኮንን 
Tekola Mekonen 

t.mekonen@verizon.net 
 

ሰሞኑን በተሇያየ የመገናኛ ማሰራጫዎች እየተሰማ ያሇ ነገር ቢኖር እርቅ፤ ምሕረት የሚለ ተዯጋጋሚ 

ቃሊቶች ሆነው አገኘኋቸው። “ይቅርታን የማይቀበሌ ግሇሰብ ዯካማ ሰው ብቻ  ነው” የሚሇውን በመፍራት 

ብዙዎች ከመናገር እየተቆጠቡ እንዲሇ ሁለ፡ ምንዴነው የምታወሩት? እያለ ተቃውሟቸውን የሚያሰሙ 

ታዋቂ ግሇሰቦች መነሳታቸውን ሳይ ዯግሞ ሌቤ በተስፋ ተሞሊ። ሁሊችሁም እንዲነበባችሁትና  

እንዯሰማችሁት ኢትዮጵያ ውስት በዘብጥያ ነዋሪ እንዱሆኑ የተዯረጉት፤ ገሚሶቹ በሕዝብ ጭፍጨፋ 

ወንጀሇኛነታቸው ተረጋግጦ የሞት ፍርዴ የተፈረዯባቸው የቀዴሞ የዯርግ ባሇሥሌጣናት ምሕረት 

ይዯረግሊቸው ተብል የተጀመረው እንቅስቃሴ አነጋጋሪ እየሆነ  ነው። እንቅስቃሴውን የጀመሩት የተሇያየ  

የሃይማኖት ዴርጅት መሪ የሆኑ መንፈሳዊ አባቶች መሆናቸው ዯግሞ ገሚሱን ከመናገር እንዱቆጠብ 

ያዯረገው ይመስሇኛሌ። 

በግላ ይቅርታ  ሲነሳ የማስታውሰው “ነፍሱን ይማረውና” የጥሊሁን ገሰሰን ዘፈን ነው።  

ይቅርታ  ምንዴ ነው? ካሌተስተካከሇ 

እሾህ አሜኬሊ  ሆዴ እያበቀሇ ................ 

የሌብን ሰርቶ ይቅር በለኝ 

ምንስ አጠፋሁ ምን በዯሌኩኝ 

በማሇት አለ ሰውን የሚያሞኙ............................ 

የሚሇው ዘፈኑ ትዝ ይሊችኋሌ። ጥሊሁን ይህንን ሲሌ ይቅርታን መቃወሙ አሌነበረም። ሇይቅርታም 

አግባብ አሇው ሇማሇት እንጂ። የግሌን ጥቅም ሇማራመዴ የሚዯረግ ይቅርታ ይቅርታ  ሳይሆን ሇበጣ ነው 

ማሇቱም ነበር። እኔ በጣም የሚገርመኝ የትሊንትና የኮሚኒስት መሪዎቻችን መጸጸት ሳይሆን ከቀዩ  ዯብተር 

ይሌቅ መጽሐፍ ቅደስ ማንሳታቸው ነው። ወንዴሞቼ  ሰው ይቀየራሌ የሚቀየረው ግን ላሊውን ሇማሞኘት 

ሲሆን ያናዴዯኛሌ። ትሊንትና  አስረዋቸው ይቅርታ  ይዯረግሌን “አብዮቱን ተቀብሇናሌ” ብሇው 

የማለሊቸውን ወጣቶች የረሸኑ ባሇስሌጣናት ዛሬ ምሕረትን ጠየቁ ሲባሌ መታወስ ያሇበት የነኛ ወጣቶች 

የዯም እንባ  ነው።  

የነጻ እርምጃ  ማሇት ምን ማሇት ነበር? ወንዴሞቼና  እህቶቼ። የመሰሇህን ያሌጣመህን የጠረጠርከውን 

“ጸር አብዮተኛ” ነው ያሌከውን ያሇፍርዴ ግዯሇው ማሇት አሌነበረምን? እኛን የማይዯግፈንን ሁለ ግዯሌ 

ማሇት በሰብእ  ሊይ የተዯፈጸመ ግፋዊ ወንጀሌ (CRIME AGENEST HUMANITY) ካሌተባሇ ምን 

ሉባሌ ነው? ማናቸውም ከኛ የማይገጥም የፖሇቲካ  ፓርቲ አባሊትን አስወግዴ ማሇት ሕዝብን የማጥፋት 

ግዴያ (GENOCIDE) ካሌተባሇ ምን ሉባሌ ነው? የገዯሌኩበትን ጥይት ካሌከፈሊችሁ አስከሬን አንሰጥም 

የሚሌ ቡዴን ፋሽስት ካሌተባሇ  ምን ሉባሌ ነው? ሇሞተ ማዘን ክሌክሌ ነው ብል በማወጁ አዋጁን 
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ጥሳችኋሌ ብል ሐዘንተኛን ያስር የነበረ ሁለ በሰፈርከው ተሰፈረብህ ከማሇት ላሊ ፍርደን እግዚአብሔር 

ይስጣቸው ከተባሇ ማሰርን ምን አመጣው? እስር ቤትስ ሇምን አስፈሇገ? ፍርዴ ማሇትስ ምን ማሇት ነው? 

እነዚህን የቀዴሞ  ባሇሥሌጣናት ጉዲይ እያጠኑ ብያኔ የሰጡትን ዲኞች በፍርዲቸው ሳንስማማ የተቀበሌነው 

ብዙ እንዲሇ  መታወቅ ይኖርበታሌ። የተሇቀቁ ወንጀሇኞች እኮ እንዲለ መገንዘብ ያስፈሌጋሌ። ዲኞቹ 

በእስራት የፈረደትን ፍርዴ ይግባኝ ያሇው አቃቢ ሕግ በሞት ያስቀየረው እኮ ሕግን ተከትል  ነው። 

በክርክራቸው ወቅት ወፍ አሌገዯሌንም ብሇው ይመጻዯቁ የነበሩ እነዚህ ባሇሥሌጣናት ዛሬ  ማጠፊያው 

ሲያጥርባቸው የምሕረት በትር የእምነት ሽፋን ይዘው ቀረቡ። 

ይቅርታ ጠያቂዎቹን መንፈሳዊ አባቶች የምንጠይቃቸው ነገር ቢኖር ትሊንት ከሚሉዮን ያሊነሳ ሕዝብ 

ሲጨፈጨፍ ዝም በማሇታቸው መጀመሪያ  እራሳቸው ሕዝብንም ፈጣሪንም ይቅርታ  እንዱጠይቁ ነው። 

እንዯግሇሰብ ብዙ ዘመድቼን በዯርግ የፋሽስት መንግስት ግዴያ  አጥቻሇሁ። የማርቆስ ተዴሊ  የግፍ ዯም 

የበሇጠ መኮንን የግፍ ዯም የግርማ ነጋሽ የግፍ ዯም ጥቂቱ ነው። ዯማቸውን መበቀሌ ባሌችሌ እንኳን 

ዯማቸው ዯመ ከሌብ ሆኖ  እንዲይቀር በሕግ የመታገሌ ሃሊፊነት አሇብኝ እሊሇሁ።  

ምሕረት ሇምን አስፈሇገ? ሇሚሇው እየተሰጠ ያሇው መሌስ ሰሊምን ሇመፍጠር ነው ሲባሌ ስሰማ ዯግሞ 

ይበሌጥ ያስገርመኛሌ። አገራችን ሰሊም የሰፈነው እኮ እነዚህ ወንጀሇኞች እስር ቤት በመግባታቸው ነው። 

ይህንን የሚክዴ ይኖር ይሆን? ታዱያ ሰሊም ተፈጥሮ  እያሇ  ሰሊምን ሇማዯፍረስ ካሊሰብን በስተቀር ሇምን 

ሕዝብን የሚያስቆጣ ነገር እንጀምራሇን? በእኔ  እምነት በአንዴ ሃገር  ሰሊም የሚሰፍነው የዱሞክራሲያዊ 

መብት ሲረጋገጥ የሕግ የበሊይነት ተቀባይነት ሲኖረው ብቻ  ነው እሊሇሁ። የሕግ የበሊይነት ተከበረ  

ማሇት የሚቻሇው ዯግሞ ውሳኔው ተፈጻሚነት ሲኖረው ነው። ሕግ እኮ ባሇፈ በተከሰተ  ችግር ሊይ 

ተመርኩዞ የተፈጠረው ችግር እንዲይዯገም መከሊከያ  መሳሪያ ነው። ታዱያ በሕግ ሳይሆን በምሕረት ሊይ 

የተመሰረተ ሃገር መፍጠር ከፈሇግን ሊሇመስማማት ጅምር ዴንጋይ እየተከሌን ነው እሊሇሁ። 

ከዯርግ እስር ቤት ውስጥ 15 ዓመት እዴሜ አሳሌፎ የተፈታ  አንዴ ወንዴሜ ያወጋኝን ሊካፍሊችሁ። 

በወቅቱ የፖሇቲካ እስረኞች እስር ቤቱን ያጣበቡበት ሰዓት ነበር። ታዱያ አንዴ ስማቸው “ሇሰማይና  

ሇምዴር” የከበዯ የዯርግ ባሇስሌጣን እስር ቤት እስረኞችን ሇመጎብኘት ይመጣለ:: በወቅቱ ያገኙትን እስረኛ 

ሁለ የታሰረበትን ወንጀሌ ሲጠይቁ ብዙው ወረቀት ስበትን ተገኝቼ፡ “ጸረ  አብዮተኛ” ሆኜ: ተገንጣይ 

በመሆኔ፡ እያሇ  ሲመሌስ አዲመጡና ፈንጠር ብል  የቆመውን አንዴ እስረኛ በወታዯር አስጠርተው አንተስ 

ምን ወንጀሌ ፈጽመህ ታሰርክ? ብሇው ባሇሥሌጣኑ ሲጠይቁት የመሇሰው ምን  ነበር መሰሊችሁ “ጌታዬ 

የእኔ ወንጀሌ ቀሊሌ ነፍስ ነው።” የሚሌ ነበር። እኔ በፖሇቲካ  ሳይሆን ነፍስ አጥፍቼ  ነው የታሰርኩት 

ማሇቱ ነው። ታዱያ በፖሇቲካ ሌዩነት የሚዯረጉ ትግልች ከነፍስ ግዴያ የበሇጠ ወንጀሌ እንዯነበረ ላልች 

ወንጀሇኞችም አውቀው እንዯነበረ  ነው አባባለ የሚነግረን። 

ሂትሇር እስራኤሊውያንን አሌጨፈጨፈም ብሇው የሚከራከሩ ግሇሰቦችና  ቡዴኖች ዛሬም እንዲለ ሁለ 

ዯርግ አሌገዯሇም የሚለ ቢኖሩ መዯነቅ አይኖርብንም። ሁሇቱም በመሃከለ ሉያራምደት የሚፈሌጉት የግሌ 

ጥቅም አሊቸውና። በሕይወት ከሞት የተረፉ የዯርግ እስረኞችን፡ ከሂትሇር የማጎሪያ እስር ቤት 

(CONCETRATION CAMP) የተሇቀቁ ግሇሰቦችን የሕይወት ምስክርነት እያዲመጡ እንኳን አሌሰማንም 

የሚለ ግሇሰቦችን ሇማሳመን መከራከር ዯግሞ ጊዜ ማጥፋት ይመስሇኛሌ። 

 



ባሌሳሳት ትግራይ ውስጥ ይመስሇኛሌ ሁሇት ሌጆቻቸው በዯርግ ታስረውባቸው ስንቅ ማመሊሇስ 

የሰሇቻቸው አባት አሳሪው ባሇሥሌጣን ቢሮ  ዴረስ ሄዯው “እባክህ ስንቅ ማመሊሇስ ሰሇቸኝ አንዲንዴ 

እንካፈሌና ስንቅ  ከማቀበሌ ሌገሊገሌ” አለ ይባሌ ነበር። አንደን ምረጥና  ግዯሇው አንደን ፍታሌኝ 

ማሇታቸው ነበር። ላሊ መናገር ያስፈሌግ ይሆን። 

ሻሇቃ  መሊኩ የእግዜር ታናሽ ወንዴም 

የዛሬን ማርሌኝ መሌሼስ አሌወሌዴም። 

ሌጅ የወሇዲችሁ መሌሳችሁ ዋጡ 

እኔ አሊማረኝም ዓይን አገሊሇጡ። 

ያሇውን ሕዝብ ምንም አይዯሌ እርሳው ሉለ የተነሱ ዲግም እራሳቸውን ሉጠይቁ ይገባሌ። አሉ ሙሳ 

ያዯረገውን አውቆ  በራሱ ሊይ ፈረዯ:: መሊኩ ተፈራ  ዯግሞ ክርስቲያናዊ ሌቡ ተከፈተና ይቅርታ  ጠየቀ። 

ይህ በሕዝብ እንባ መቀሇዴ ይሆናሌ። ወንዴሞችና  እህቶች ክርስቶስ የይቅርታ  አምሊክ ነው ነገር ግን 

ከይቅርታ በሊይ ሐጥያት ሇሰሩ ገሃነመ  እሳትን እንዲዘጋጀ አንርሳ።  

በፈሊ ዘይት በርሜሌ ውስጥ የነፈሩትን: በብሌታቸው ጠርሙስ የተከተተባቸውን፡ ጣታቸው የተቆረጠ፡ 

ጥፍራቸው በወረንጦ የተነቀሇውን። በግርፋት ሰውነታቸው ተሌቶ  የሞቱትን፡ በየመንገደ የተረሸኑትን፡ 

አስቡና መሃሪው ማነው የሚማሩትስ እነማን ናቸው? ብሊችሁ ጠይቁ። መሌሱንም በራሳችሁ ሇመመሇስ 

ተዘጋጁ። ሁሌ ግዜ ምህረት ሇማ? ሇምን? እንዳት ብል  መጠየቅም ብሌህነት ነው። ሇምሕረትም አይነትና  

ቦታ  አሇውና። 

ትዝ ይሊችሁ እንዯሆን የሮማው ጳጳስ በእስራኤሊውያን ሊይ የተዯረገውን ጭፍጨፋ በወቅቱ የካቶሉክ 

ቤተክርስቲያን ግዴያውን ሳትቃወም በመቆየቷ ዘመናት ቢያሌፉም እስራኤሌ ዴረስ ሄዯው ይቅርታ  

መጠየቃቸው ዜና ነበር። በተመሳሳይ የፋሽስቱን የጣሌያንን ወታዯር ባርከው ወዯ ሃገራችን የሊኩት 

የካቶሉክ መንፈሳዊ አባቶች የኢትዮጵያን ሕዝብ ይቅርታ እንዱጠይቁ የሚያሳስብ ፊርማ  በዓሇም ዙሪያ  

ሲፈረም እንዯነበርም ትዝ ይሇኛሌ መፈረሜንም አስታውሳሇሁ። ታዱያ ዛሬ ምሕረት ሉጠይቁ ሇተነሱት 

አባቶች ያሇኝ ጥያቄ ቢኖር በዯርግ ዘመን ይዯረግ የነበረውን ጭፍጨፋ በወቅቱ በገሇሌተኛነት 

በመመሌከታቸው የኢትዮጵያን ሕዝብ ዛሬ በቅዴሚያ  ይቅርታ መጠየቅ እንዲሇባቸው ነው።  

ሃገር በዱሞክራሲና  በሕግ እንጂ በምሕረት አይተዲዯርም። 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 


