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እድሜ ዘልዛላ 

ተኮላ መኮንን 
tekolamekonen@yahoo.com 

 

ከሰም አረጀ አሉ ወራወረ ሽበት፣ 
አዋሽ አረጀ አሉ ወራወረ ሽበት፣ 
አንድ ሰው ብቻውን ተሸጋገረበት። 

 
የድሮ ሽለላ ነው። የማይሆን ሆነ ለማለት የተሰማውን ብሶት ጀግና ጠፋ ድሮ ቢሆን ኖሮ እኔ ነኝ 

ያለ ብቻውን አይሄድም ነበር ብሎ ለመናገር ታስቦ ነው። ንዴትም ቁጭትም ነው። ተጠቃን ተደፈርን 
ለማለትም ጭምር ነው። ለምን አመጣኸው ካላችሁኝ ሰሞኑን የሰማሁት አንድ ቃለ መጠይቅ ካዳመጥኩ 
በኋላ የተፈጠረ  ስሜት መሆኑን ተረዱልኝ። በወቅቱ የተሰማኝን ልገልጽ ስነሳ ልቤን ባር ባር ብሎት 
በልጅነት ከሰም አደን ስንሄድ የሚያቅራሩት ታወሰኝ። ልቤ ዳግመኛ ሸፈተ አሁንም እንደ ድሮው የምሮጥ 
መስሎ ተሰማኝ። አሁንም ቤልጂግ (መውዜር) አንግቤ ደንገላሳ ስሮጥ ታየኝ። ሰሶቹ እንዳያዩኝ ድኩላዎቹ 
እንዳይበረግጉ በጥንቃቄ ሳሰላ እራሴን አየሁ። እርጅናዬ በተቀመጥኩበት ጠፋና ጉርምስናዬ እያየለ መጣ። 
ድካም አልሰማህ አለኝ። ሁሉም ነገር የዛሬ ....................... ዓመት መሰለኝ እድሜ ልታሰሉ አይደል ቁጥሩን 
አልናገርም። ከተቀመጥኩበት ስነሳ ግን መጋጠሚያዎቼ በሚያሰሙት ግራሶ ያለቀበት ብረት መሰል ፍጭት 
ድምጽ ነቃሁ። ያለሁበት እውነታም ተከሰተ። ሳልተኛ በትዝታ ሕልም ውስጥ ቆይቼ በቁርጥማቴ 
ቀስቃሽነት እውነተኛው ማንነቴ ተገለተጦ ወጣ። ያሁኑ ሽማግሌ እንጂ የትላንትናው ጎረምሳ 
እንዳልሆንኩም አወቅሁ። 
  
 ይኸን ሁሉ ያስቀባጠረህ የቱ ቃለ መጠይቅ ነው እንደምትሉ ይገባኛል። የቀድሞው ጠቅላይ 
ሚኒስቴር የአቶ ታምራት ላይኔ ቃለ መጠይቅ ነው ልበላችሁ። በትግል አልፈው፣ በመከራ ተፈትነው፣ 
ስሉስ ቀንቷቸው፣ ሥልጣን ላይ የነበሩት አቶ ታምራት ላይኔ “ዛሬ የተለየሁ ሰው ነኝ 12 ዓመት በመታሰሬ 
እድለኛ ነኝ” ሲሉ ሰማኋቸው። ለምን ሲባሉ “ባልታሰር ኖሮ ክርስቶስን አልቀበልም ነበር” ብለውም 
አዳማጭን በመንፈስ አስፈራሩት። አሁንም እየደጋገሙ “ለበደሉኝ ሁሉ ይቅርታ አደረግሁ” ብለው አወጁ። 
“ይቅርታ መጠየቅ ያለብኝ የቀድሞ የደርግ አባላትን ነው ለነገሩ እስርቤት እያለሁ ከጌታ ፊት ይቅርታ 
ጠይቄአቸዋለሁ፣ ለምን ብትሉ እነዚህ ሰዎች እስካሁን በሕይወት መቆየት አልነበረባቸውም ብዬ ተናግሬ  
ነበርና” ሲሉም አዳመጥኳቸው። አዘንኩ ዛሬ እሳቸውን መናገር መተቸት የተጠለሉበትን እምነት መጋፋት 
ይሆናል ብዬ እንድፈራ አደረጉኝ። በፍራቴ ግን አልቆየሁም ይኸው የሚሰማኝን ለመናገር ተነሳሁ። 
ካባባላቸው በመነሳት አቶ ታምራት ላይኔ ካደረጉት ነገር ሁሉ ይቅርታ ሊጠይቁ የፈለጉት ከስልጣን 
መውረድ አለባቸው ብለው አምነው፣ ብረት ጨብጠው ሕዝብን በመቀስቀስ፣ በመታገል፣ በሕዝቡ ትግል 
የወደቁትን የገዳይ ስብስቦችን ነው። ይቅርታ ሊጠይቁ የፈለጉት የቀይ ሽብር ተዋንያንን ነው። ይቅርታ 
ሊጠይቁ የተነሱት እሬሳ ይሸጡ የነበሩትን ልጅን ከእናት ፊት ሲገድሉ የነበሩትን ነው። ይቅርታ ሊጠይቁ 
የተነሱት መግደል ብቻ  አይደለም ልጆቻችሁ በመሞታቸው አታልቅሱ እልል በሉ ያሉትን ነው። ይቅርታ 
ሊጠይቁ የተነሱት የሬሳ ቋንጣ ያደርቁ የነበሩትን፡ በግርፋት የተካኑትን፣ በጭካኔ የቆረቡትን፣ ሴቶችን 
በመድፈር ዘውድ የጫኑትን ነው።  ይቅርታ ሊጠይቁ የተነሱት ከስልጣን ከመውረዳቸው በፊት ኧረ 
የሕዝቡን እሮሮ  እናዳምጥ ያሉትን ጀነራሎች ሰብስበው የረሸኑትን ነው። 
 
 ወንድሞቼና እህቶቼ እሳቸው ይቅርታ አልጠየኳቸውም የሚሏቸው ግለሰቦች ተፈተዋል። 
እየተፈቱም ነው። በዚህም ጉዳይ ቅሬታውን ሕዝቡ በወቅቱ አሰምቷል። ሕዝቡ ግን ምህረት አላደረገም። 
እኔም በራሴ በኩል ምህረት እንደማይገባቸው  
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http://www.tecolahagos.com/forgiveness.pdf 
 
http://aigaforum.com/articles/pardon-for-who.pdf 
 
 በወቅቱ የተናገርኩት ስለነበረ ዛሬ በዚህ ላይ ጊዜ መፍጀት አልፈልግም። እንደ ግለሰብ ስሜቴን ከመግለጽ 
ውጭ ሌላ አቅም የለኝምና። የተገረምኩት ሃይማኖተኛው ታምራት በሳቸው አመራር በውጊያ ላይ 
ተማርከው ደብዛቸው የጠፋውን፣ ከተማ  ሲገቡ በቂም በቀል ብሎም ሜዳ ያውቁኝ ነበርና ዛሬ ስለ እኔ 
እንዳይናገሩ በሚል ከሥራ ያፈናቀሏቸውን፣ እስራት ያስፈረዱባቸውን ግለሰቦች ይቅርታ አለመጠየቃቸው 
ነው። የገረመኝ አቶ ታምራት ካገር ያባረሯቸውን ለስደት የዳረጓቸውን ይቅርታ አለመጠየቃቸው ነው። 
የሚደንቀኝ በበደኖ የተገደሉትን ወንድሞችና  እህቶች በዋሻ የተወረወሩትን ኢትዩጵያውያን ደም ደመ 
ከልብ ብለው ድርጊቱ በተፈጸመበት ሰዓት እሳቸው የተናገሩትን አስታውሰው ዛሬ ፶ ዓለቃ ለገሰ አስፋውን 
ይቅርታ ሳልጠይቀው ብለው እንደ ተጸጸቱት በዚያም ጥፋታቸው ኤሎሄ ሲሉ ስላልሰማኋቸው ነው። አቶ 
ታምራት ላይኔ ተራ ሰባኪም ብቻ አይደሉምና የጌታን ተአምራት ተመልከቱ ከጠቅላይ ሚኒስቴርነት ወርጄ 
ኮሚኒስትነቴን አውግዤ እነሆ ፍቅረ ሰላም ሆኛለሁና ሃሌ ሉያ በሉ የሚሉን የቀድሞው ባለስልጣን አቶ 
ታምራት ላይኔ ዛሬም የነበራቸውን ሹመት ለሃይማኖታቸው ደጅ መጥንኛ አድርገውታል ማለት እውነት 
ነው። (መጽሐፉ የሚለው ደግሞ እንደሚገባኝ ሃብታም ይጽድቃል ከማለት ይልቅ ግመል በመርፌ  ቀዳዳ 
ትሾልካለች ማለት ይቀላል)እንደሚል ነው።  የሚናገሩት ከልብ ቢሆን ኖሮ በሠራሁት ተጸጽቻለሁ ብለው 
በምግባር በመባለጋቸው (እሳቸው ስላመኑት) ያስቀየሙትን ይቅርታ  አድርጉልኝ ይሉ ነበር። አቶ ታምራት 
ላይኔ በንስሃ በሱባኤ ሊኖሩ ነው ስንል ዛሬ የሰላም ሰባኪ፣ የፍቅር መምህር፣ የመቻቻል ሊቅ፣ ሆነው 
ተነስተው ሊቀሰቅሱን መነሳታቸውን ይደንቃል። የአገራችን ጋንዲ የሰፈራችን ማርቲን ሉተር ኪንግ፣ 
የምስራቅ አፍሪቃ ማንዴላ  እንደሚሆኑም ፍንጭ እየሰጡን ነው። ክርስቶስ ከፈቀደ እነደ ትላንቱ ተገልጾ 
ካዘዛቸው እንደገና ሊመሩን እንደሚችሉም ከገባን መንደርደሪያውን እረብርበውታል።  
 
 ትዝ ይላችኋል? ስለ  እንግሊዝ ነገሥታት ሲነገር ደጋግሞ  የሚጠቀሰው በ 1936 እንደ  አውሮ 
ፓውያን  አቆጣጠር የእንግሊዝ ንጉሥ የነበሩት ኤድዋርድ VIII የሁለት ጊዜ ፈት የሆነችውን አሜሪካዊቷን 
ወይዘሮ ዋሊስ ሲምሰንን ላግባ በማለቸው መሳፍንቱና መኳንንቱ ተናደው አይሆንም በማለታቸው 
በእንግሊዝ ግዛት ጸሐይ አትጠልቅም የተባለለትን ስልጣን በፈቃዳቸው በመልቀቅ መውረዳቸውን 
እናስታውሳለን ከሥልጣን ከወረዱበት ቀን አንስቶ  ስለ መንበረ ንግሳቸው ስለ  ስልጣናቸው ሲያወሩ  ግን 
አልተሰሙም። ባልሳሳት ከመንበራቸው ወርደው 35 ዓመት የኖሩም ይመስለኛል።  ለማለት የፈለግሁት 
ማሽላና ዘንጋዳን አናደባልቅ ሃይማኖትን በቦታው ስልጣንን በስፍራው እናስቀምጥ ለማለት ነው። 
እርስዎም የንጉሱ ኤድዋርድን ልብ ይግዙ ለማለት ነው። 
 
 ባልሽ ስንቁን ይዞ ሊሄድ ሲሰናዳ፣ 
 እኔ እጓሮ ሆኜ በሳቅ ልፈነዳ፣ 
 
የተባለውን የድሮ ግጥም ታስታውሳላችሁ? ገጣሚው የሚያስቀው ባልየው እሱ ከወጣ በኋላ ውሽማውና 
(ማለት የተደበቀው) ከገበሬው ሚስት ጋር የሚያደርገው እየታየው ነው። እኔ ደግሞ የአቶ ታምራት 
የፖለቲካ ሃይማኖታዊ እርምጃ ታየኝና ሳቅሁ። አንዳንዴ እየሳቁ ማልቀስም አለ አይደል ሳላስበው እንባዬ 
ጠብ አለ። ሽምግልናዬ ገሰጸኝና መልሼ ዋጥኩት።  
 

የእኔ አባባል አቶ ታምራት ላይኔ ሃይማኖተኛ ሊሆኑ አይችሉም ለማለት አይደለም። ግን በግሌ 
ትላንት እንዳላመንኳቸው ዛሬም ባላምናቸው አመለካከቴ ከነበር በመነሳት ነውና አትፍረዱብኝ። 
በቴሌቪዥን ካሜራ እየተቀረጹ የተናገሩትን ያፓርላማ ላይ ንስሃ እየካዱ ዛሬ በቅርቡ በሚወጣው 
መጽሐፌ እውነቱን ታነባላችሁ ብለው በጉጉት እንድንጠብቅ እያዘጋጁን ነው። ለነገሩ እንኳን እሳቸው 

http://www.tecolahagos.com/forgiveness.pdf
http://aigaforum.com/articles/pardon-for-who.pdf
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ሊቀመንበሩም ከሐረሬ የስደት መንበራቸው ዝምብ አልገደልኩም ብለው ጽፈው የለ። ሊቀመንበሩ 
ያላወቁት የሚያስወነጅለው ዝምብ አለመግደል መሆኑን አለማጤናቸው ነው። እውነታቸውን ነው ሰው 
እንጂ፣ ሕጻናት እንጂ፣ ዝንብስ አልገደሉ ይሆናል። አባቶቻችን ተምች ሲመጣ፣ ድርቅ ሲያጠቃ፣ እረሃብ 
ሲበረታ የጌታ ቁጣ ነው ይላሉ። ሃጥያታችን በዝቶ ነው ብለውም እግዚኦ ይላሉ ሱባኤ ይገባሉ። በግሌ 
ፈጣሪ መሃሪ እንጂ ቀጭ አምላክ አይደለም ብዬ  አምናለሁ። አሁንም  ለአቶ ታምራት የዛሬ አምስት 
ዓመት “ጌታ ሆይ መጸለይ አልችልም” ሲሉ  የጸሎት መጽሐፍ አጠገባቸው እንደ መና  እንዳወረደላቸው፣  
ሆስፒታል ውስጥ ተንበርክከው ሲጸልዩ በብርሃን ታጅቦ  በአካል እንደ ተገለጸላቸው፣ እሳቸውም 
ባለቤታቸውም ልጃቸውም ባንድ ቀን እሳቸው እስር ቤት ሆነው ቤተሰቦቻቸው በስደት አገር ባንድ ሰዓት 
ክርስቶስን እንደተቀበሉ ሁሉ አሁንም ይህንን እምነት የጎደለው ሕዝብ ሂድና አስተዳድረው ብሏቸው 
ሊሆን ይችላል ብዬ ጠረጠርኩ። ከተናጋሪው ያዳማጩ አይደል የሚባለው ከፈለጋችሁ ፍርዱብኝ።    

 
አገራችን እጆቿን ወደ ሰማይ ዘርግታ ኤሎሄ ታምራት ላይኔን ላክልኝ ብላም ሊሆን ይችላል ብለን 

እናስብ። እውነት እንደማይሆን ግን የምንግባባ ይመስለኛል። አቶ ታምራት ላይኔ የሚጽፉትን መጽሐፍ 
ካሁኑ ምን እንደሚል መገመት ደግሞ ቀላል ነው። እኔ በጉጉት የምጠብቀው እንዳልሆነ መናገርም 
እችላለሁ። ቅንነት ያለበት አባባል ከሳቸው እስካሁን ሳልሰማ ከርሜ ቅን ነገር ይመጣል ብዬ እንደምን 
ልጠብቅ። አንዳንዴ ሃይማኖት የራስ ችግር መሸፈኛ የራስ ድክመት ማካካሻ ሆኖ  ሲመጣ በክርስቶስ ሥም 
አቁም ማለት ይገባል። ዛሬ ሃገራችን የሰባኪ ችግር ያለባት አልመሰለኝም። ሰባኪዎች እንደ አሸን 
ፈልተዋልና። 

 
አቶ ታምራት ላይኔ የሰላም ሐዋርያ ሆነው ከትላንቱ በመማር “ከሚያለያየን ከመጀመር ይልቅ 

ከሚያቀራርበን እንነሳና ለውጥ ለማምጣት እንነሳ” ይላሉ። አባባሉ መልካም ሆኖ  ሳለ  ይህንን ለማለት 
አቶ ታምራት ብቃት አላቸው ወይ? ብሎ  መጠየቅ ግን አግባብነት አለው። በሃይማኖት ተጠልሎ  መኖርና 
በሃይማኖት ስም ለመግዛት መመቻቸት ደግሞ ለየቅል ናቸው። አቶ ታምራት ሁለቱን ማራመድ 
እንደማይችሉ ሊነገራቸው ይገባል።  እንደ ቄሳር ቄሳር ሆነው ከተሸነፉ በኋላ የእግዚያሔርን በትር የዘው 
የቄሳርን ደጅ ሊያንኳኩ መፈለጋቸው ትዝብት እንጂ ትርፍ እንደማያስገኝላቸው የሚያቁም ይመስለኛል።  
ለእሳቸውም ይህ ይጠፋቸዋል ብሎ ማሰብ የዋህነት ነውና። አቶ ታምራት ላይኔ ንስሃ መግባታቸውን 
እሰዬው ብዬ  ስቀበል ሁላችንንም  በንስሃ ጠበል ሊያጠምቁን መነሳታቸውን ግን አልወደድኩትም። 
በነገራችን ላይ “የተለያየ እምነት ይዘን፣ በተለያየ ቀለም አሸብርቀን፣ የምንገኝ ኢትዮጵያውያን ነንና 
አንድነታችን ሃገራችን ነው” ብለው መልካም ነገር ሰንዝረው የለ። እንደዚያ  የሚያስቡ ከሆነ ባለፈው  
በሰሩት ሁሉ የሚጸጸቱ ከሆነ፣ ሊያደርጉ የሚችሉት ነገር ቢኖር ትላንት የሰሩትን ስህተት አለመድገም ነው 
እላለሁ። ይህም ከዓለማዊ ተግባር፣ ከስልጣን ቅዥት፣ ከዓለማዊ ተስፋ መላቀቅን ያጠቃልላል። እንዴው 
ለምክር ያክል መድፈር ካልሆነብኝ የዚህ ሃገሩ የሃይማኖት መምህር ቢል ግራም ለሴነተርነት እወዳደር 
ይሆናል ሲሉ ተሰምተው አይታወቅም። እርስዎም ከዚህ ምክር ይውሰዱ። የእርስዎን  መንፈሳዊ እራእይና 
መሪነት ሕዝቡ ከፈለገው ደግሞ  ፈጣሪ እንዳሉት ቢጠራዎ አዲስ አበባ  ሄደው መጠበቅ የለበዎትም 
ከዚህም ሊጠሩ እንደሚችሉ ይቀበሉ። መጽሐፍዎ ለገበያ  ሲበቃ ሽያጩን ለበደሉት ሕዝብዎ መካሻ 
ያድርጉት። አገራችን እንደሚያውቁት አሁንም ድሃ  ሃገር ነችና። 

 
በማጠቃለያው ልናገር የምፈልገው ከእርስኦ ጋር አለመስማማት ማለት የሚከተሉትን ሃይማኖት 

መንቀፍ ነው እንዳይሉ ነው። እርስዎ በሃይማኖቱ ተሸሸጉ እንጂ ሃይማኖቱ በእርስዎ አልተሸሸገምና። “The 
nearer the Church, the farther from God” ቤተክርስቲያኑ በቀረበ ቁጥር አምላክ እየራቀ ይሄዳል 
ይላሉ ፈረንጆቹ። እንዴው ትዝ ስላለኝ እንጂ እንደ እርስዎ መጥቀስ ይከብደኛል ለእኔ ገና በአካል 
አልተገለጸልኝም።  
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ዘንድሮ  እንደትላንትናው ሁላችንም  
 
ግፍን ተቃውሜ  ጭቆናን ጠልቼ ገብቻለሁ ጫካ ገብቻለሁ ደን፣ 
ላርሶ አደሩ ለላብ አደሩ ልሆነው መከታ ልሆነው ተገን። ብለን የምናንጎራጉር አልመሰለኝም።  
 
እርስዎም ለብቻዎ  
 
በሃይማኖቴ እመካለሁ 
መንበረ ስልጣን እወርሳለሁ 
በስምህ ሃገር እገዛለሁ::   ብለው ባይዘምሩ መልካም ነው።  
 
ካስፈለገ ሁላችንም  
 
አትዝጉት ደጃፌን ተውት ክፍቱን ይደር 
ያስታውቃል እኮ የጀግኖቹ መንደር። እያልን እያቅራራን በራችንን ግን ጥርቅም አድርገን 
እየቀረቀርን እንተኛ። 

 
ክርስቶስ ያለንባትን ሃገር አሜሪካን የትውልድ ሃገራችንን ኢትዮጵያን ይባርክ ። 

 
ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር 

 
    
 


