ኦሮሞ ፓለቲካና የደምቢ ዶሎ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች እጣ ፋንታ

በእውነተኛ ታሪክ ላይ የተመሰረተ ልብ ወለድ፣ ካለፈው የቀጠለ

ክፍል ፯. ፯ የትም ወድቆ መቅረት፣ የዘጠኝ ዓመቷ የውብዳር ቀጣይ ታሪክ
የውብዳር የአጎቷንና የቤተሰባቸውን የሬሳ ክምር፤ ያን ጉድ በማየቷ ደም አስክሯት ስለነበር ከአጎቷ ቤት እየተንደረደረች
በሩጫ ፍትለፊት ፈንጠር ብሎ ወደሚታየው የወላጆቿ ቤት ደረሰች። በእሷ ቤት አሯሯጧ ቤተሰቦቿ ካልሰሙ ያየችውን
ለቤተሰቦቿ ነግራ ልትተነፍስና ጭንቀቷንና ድንጋጤዋን ልታጋራ ነበር። ነገር ግን ያልታደለችው የውብዳር እቤት እንደገባች
እነሱ ቤትም ያልጠበቀችው ነገር ገጠማት። ቤተሰቦቿን በሙሉ እዚያም እዚያም ወዳድቀው አገኘች። እንኳን የእሬሳ ክምር
የሞተ ሰው እንኳን በዐይኗ አይታ የማታውቀው ለመከራ የፈጠራት ጨቅላ ህፃን ብቻዋን ሁሉንም ተጋፈጠችው።
የክርስትና እናቷም አገር አማን ነው ብለው እቤቷ ጥግ አድርሰዋት ሄደዋል። የውብዳር በአሰቃቂ ሁኔታ ታርደው በሞቱት
እናትና አባቷ፣ ወንድምና እህቶቿ ሬሳ መሀል ስትጮህ ውላ ምንም ሳይደርስላት ቀረ። እነዚያ ምስኪን ቤተሰቦቿ ለነፍስ ያለ
ሰው እንኳን እንዳይደርስላቸው የታረዱት ድምፅ በሌለው መሳሪያ ነው። ገዳዮቹም እሷንም በአረመኔ እጃቸው አርደው ከዚህ
መከራ እንዳይገላግሏት የዚያን መንደር አማራ ለወሬ ነጋሪ ሳያስቀሩ ስለፈጁ ወደሌላ ባለተራ ሟች የአማሮች መንደር
ስለገሰገሱ ሞቱም ቀረባት።
የውብዳርን ወደአቶ ዳዲ ቤት ይዘዋት ከመጡ ጀምሮ ከጠብታ ውሀ በቀር ምንም ነገር ከአፏ አይገባም። አንደበቷም
ተዘግቷል። አትበላም፣ አትጠታም፣ አትናገርም። ሌሊት ሌሊት ግን የምትሆነውን ማየት ይሰቀጥታል። ልጅቱ ስቃይ ውስጥ
ናት። እነአባዳዲ እንደነገሩኝ የውብዳር እንደመልኳ አመለሸጋ፣ ኦሮሞኛና አማርኛ አቀላጥፋ መናገር የምትችል፤ ጎበዝ ተማሪና
የቤተክርስቲያን ዘማሪ ነበረች ብለው ነው።
አሁን ግን ሞቷን የምትመኝላት ምስኪን ፍጡር ሆናለች። የውብዳር ነፍሷ ከስጋዋ ስላልተለየ ነው እንጅ እንደሰው የለችም።
መትረፏ ለበጎ ይሁን ለክፉ ባይታወቅም የአባዳዲ ወንድም ባይደርሱ ኑሮ እዚያው አብራ ትጠፋ ነበር። እሳቸው
ሲያመጡዋት ነፍስ አታውቅም ነበር። እማማ ሌንሳ ውሀ በማር በጥብጠው እሱን ጠብ እያደረግንላት በዚህ ምክንያት
ትንፋሿ አልተቋረጠም። እንደየውብዳር አማራና የኦርቶዶክስ ተዋህዶ እምነት ተከታይ በመሆኗ የተጋተችው መራር የግፍ
ፅዋ ስንቱ እንደተጎነጨው ቤት ይቁጠረው።
አባባ የአማራ መከራ ማለቂያ ያለው አይመስልም። ባለፈው እንደነገርኩህ አባዳዲ የፈሩትና “በሰሜኑ ጦርነት የአማራ ጦር
ለድሉ እርዳታ ካደረገና እንዲህ ከተደነቀ በወያኔ የተወረሰው የአማራ ርስት ይመለሳል ወይ? ብለው የጠየቁት መልስ ያገኘ
አይመስልም። እንደሚታወቀው ወያኔ የአማራን ሰፊ ግዛት ወደትግራይ የከለለው በሕገመንግስት ተብየውም፣ በውይይትም
ሳይሆን በማናለብኝነትና በዝርፊያ ነው።
አሁን ደግሞ ወያኔ በግፍ ቂሊንጦና ቃሊቲ አስሮ ሲያሰቃያቸው የነበሩት በርካታ የአማራ ማንነት አስመላሽ ጀግኖች፣
የአማራ ሚሊሽያና ልዩ ኃይል ተሰውተው ባገኘነው ድል፣ ማይካድራ ላይ ከ500 በላይ የአማራ ህዝብ በአሰቃቂ ሁኔታ
ተጨፍጭፎ መንግስትና ግብረአበሮቹ ተደማሪ ተቃዋሚዎችና እንደመሳይ አይነት የኢሳት ጋዜጠኞች በተደጋጋሚ በአማራ
ላይ የፈፀሙት ክህደት በአማራ ሞት እንደማላገጥ ይቆጠራል።

ወያኔ በሰራው ግፍ የእጁን ማግኘቱ ተገቢ ስለሆነ የገባበት ገብቶ መደምሰስ አስፈላጊ ነው። ነገር ግን የአሁኑ ኢህአዲግ
የቀድሞውን ኢህአዴግ በሽብርተኝነት ለመክሰስ ለምን እንዳልደፈረ ምንም አልገባኝም። ወያኔም ኦነግም በሽብርተኝነት
ካልተፈረጁ ግፉ መቸም አያቆምም። በሸዋም የደራ አማራ እጣ ፈንታ ሞትና መፈናቀል ሁኗል። መንግስትም በስልጣኑ
ካልመጡበት የአማራን ሞት እንዳላየ አድፍጧል። አሁን ሁሉም ሰው ትኩረትን የተደረገው ከወያኔ ጋር በሚደረገው
ግብግብ ላይ ስለሆነ ሌላው አካባቢ ትኩረት ተነፍጎት ብዙ አደጋ ይደርሳል የሚል ስጋት አለኝ። እነሽመልስ ከኦነግ ጋር
በጋራ የሚሰሩ ይመስላል። እግዚአብሔር የተሻለ ቀን ያመጣ ይሆን?
የትም ወድቆ መቅረት፣ ይቀጥላል።
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