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ኦሮሞ ፓለቲካና የደምቢ ዶሎ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች እጣ ፋንታ
በእውነተኛ ታሪክ ላይ የተመሰረተ ልብ ወለድ
ክፍል ፬ አቶ ዳዲ ስለመንግስት ምን ይላሉ፣ ካለፈው የቀጠለ
አቶ ዳዲ መንግስት ግን ይኸን ሁሉ ነገር አያውቅም? ስትል የእኛ የጠየቀቻቸውን ጥያቄ ሳይመልሱ ብዙ ቆዩ። የእኛም
የማይነካ ጥያቄ ጠየቅኩ መሰል ብላ በውስጧ አሰበች። አቶ ዳዲ ለመናገርና ላለመናገር ከራሳቸው ሲሟገቱ የቆዩ
ይመስል ዝምታውን ሰንጥቀው መንግስት የሚሆነውን ሁሉ አያውቅም ለማለት ይቸግረኛል። መንግስት ራሱ ሁለት
አይነት አቋም ያለውና በሁለት መንገድ ጡንቻውን ያጠነከረ ይመስለኛል፣ አሉ። የእኛ ነገሩ ግልፅ ስላልሆነላት እንዴት
ስትል ጠየቀቻቸው።
እሳቸውም አየሽ ልጀ አሁን እንደምታይው እዚህ አካባቢ ወጥ የሆነ መንግስታዊ አስተዳደር ያለ አይመስልም።
የመንግስት ወገን ነኝ ከሚለውም አንዳንዱ ከነጃልማሮ ጋር በጋራ የሚሰራ ነው። ትክክለኛ ፍትህ ለማስፈን የሚጥረው ፣
ከፍተኛ ማስጠንቀቂያ ይደርሰዋል። አንዳንዶቹም ባልታወቀ ታጣቂ ተገድለው ይገኛሉ። እኔ ጨምሮ እንደ እኔ ያሉ
ሰላም ፈላጊ ግለሰቦችም ገዳዩን ብናውቅም ለመንግስት ምንም ትንፍስ አንልም። ለዚህም በቂ ምክንያት አለን።
ምክንያታችን ደግሞ አንድም ሽፍቶቹ ምስክርን አሳደው ስለሚያጠፉ ለነፍሳችን እየፈራን፣ ሌላው ደግሞ አንዳንዱ
የመንግስት አካል ከነጃልማሮ ጋር በጋራ ስለሚሰራ በራሳችን ላይ ጣጣ ላለማምጣት ስንል ወንጀሉ ሁሉ ይዳፈናል።
እውነቱን ልንገርሽ ልጀ፣ አሉ አቶ ዳዲ የእኛን እንደራሳቸው ቤተሰብ አይተዋት የልባቸውን ሲነግሯት፣ ለተጨቆነው
የኦሮሞ ህዝብ ደረስንለት፣ መጣንለት ይሉናል እንጅ ለእኛ የተረፈን መከራና ስቃይ ነው። አሁን ከልጅነት እስከእውቀት
እብረናቸው የኖርነው ኦሮሞ ያልሆኑ ሰዎችን አሳደው ሲገሏቸው የምንደሰት ይመስልሻል? አይምሰልሽ ዝም የምንለው
ለነፍሳችን ፈርተን ነው። ከነዚህ ነፍጠኛ እየተባሉ ከሚሳደዱና ከሚገደሉ ሰዎች ጋር ለዘመናት አብረን ኑረናል።
እድራችንም በአንድ ነው። የምናስቀድሰው በአንድ ደብር ነው። የፅዋ ማህበር የምንጠጣው አብረን ነው። ስንኖር አንተ
ትብስ፣ አንተ ትብስ ተባብለን ነው። ጥፋት ሳያጠፉ፣ እኛ አብረናቸው የምንኖረው በደሉን፣ አስቸገሩን ብለን አቤቱታ
ሳናቀርብ በማያቁት ነገር የኦሮሞ ተቆርቋሪ ነን ባዮች እነሱን ለይተው ያጠፏቸዋል። ታዲያ እነዚህ ሰዎች ከእኛ አብራክ
በወጡ በኦሮሞ ልጆች ሲታረዱ ኦሮሞን እንደጭራቅ ቢያዩ ይፈረድባቸዋል። በፍፁም አይፈረድባቸውም።

እኛ ኦሮሞ የተባልነውም ለህይወታችን ፈርተን ዝም አልናቸው። ከጎናችን ያጣናቸውን የሟች ቤተሰቦች እንዴት አድርገን
እናፅናናቸው? ምን አይነት ቃላት ተጠቅመን ከደሙ ንፁህ ነን እንበላቸው? እንደነገርኩሽ መንግስት ሰላም ፈላጊ ቢሆን
ኑሮ የምናውቀውን ለመንግስት ተናግረን የሀዘንተኞቹን እምባ እናብስ ነበር። ነገር ግን ከአሁን በፊት ባለን ተሞክሮ
መንግስትን፣ በተለይም እዚህ አካባቢ ያሉትን ማመን አይቻልም። የልጀ ባል ተገሎ አልቅሰን ዝም አልን እንጅ ማን
ተጠያቂ ሆነ? የባለቤቴ የሌንሳን እናትንስ ስለዚህ ያበቃቸው ማን ሆነና!
አሁን የሚያስጠይቀው ወንጀል መስራት ሳይሆን የወንጀል ተባባሪ አለመሆን ነው። ኑሯችን ሁሉ በስጋት ነው።
መንግስት ደግሞ የህዝብ ጥላ ከለላ ካልሆነ የነሱ ወሬና ዲስኩር ነፍስ አይዘራ! ሰላም አያመጣ! እናንተም ከከፍተኛ
ትምህርት ተቋም፣ ከዩኒቨርስቲ ታፍናችሁ በዚህ ሁኔታ ወድቃችሁ ስትቀሩ መንግስት አያውቅም ብየ ባስብ ሞኝነት
ይሆንብኛል። የሚያሳዝኑኝ ልጆቻቸው የት እንደወደቁ የማያውቁት ወላጆቻችሁ ናቸው። መቸም ባይደላሽም አንች

እዚህ መቅረትሽ እድለኛ ነሽ። ገመቹም ቢሆን የሰው ሁሉ ሀዘን በዛበትና በቃጠሎው በእጅጉ ተጎድቷል። ህመሙ
እንደባሰበትና ለህይወቱ እንደሚያሰጋው ሰምቻለሁ። ቢተርፍም እንደበፊቱ ሁሉንም የሚያንበረክከው እጅና እግሩ
እንደማይሰራ ሀኪም አሳውቋል ተብሏል። አንች ደንቆሮና ጨካኙ የምትይው ገመቹ አካለጎደሎ መሆኑ የማይቀር ነው።
እግዚአብሔር ከፈቀደ ወደዘመዶችሽ ተመልሰሽ ወሬ ነጋሪ ትሆኝ ይሆናል። አሉና በረዥሙ ተነፈሱ።
የእኛ የአቶ ዳዲ አነጋገርና ምሬት ልቧን ቢነካውም የእነሱ መታፈን ሲነሳ ፈራ ተባ እያለች ጓደኞቿ በህይወት ካሉ፣ የት
እንዳሉም የሚያውቁ ከሆነ እንዲነግሯት ጠየቀቻቸው።
ክፍል ፭ ይቀጥላል
አቶ ዳዲ ስለተቀሩት የታፈኑ የደምቢ ዶሎ ተማሪዎች የሚያውቁት ነገር ይኖር ይሆን!

ዘውዲቱ የማነ
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