ኦሮሞ ፓለቲካና የደምቢ ዶሎ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች እጣ ፋንታ
በእውነተኛ ታሪክ ላይ የተመሰረተ ልብ ወለድ
ክፍል ፭ ጫልቱና የእኛ ነፋስ ሲቀበሉ፣ ካለፈው የቀጠለ

የእኛ ሀዘን ውስጥ ከገባች በኋላ ማፅናናት በጣም ከባድ እንደሆነ ጫልቱ ታውቃለች። ከቤት ወጣ ማለታቸው ለመረጋጋቷ
አስተዋፅኦ እንደሚኖረው ተስፋ እድርጋለች። በመሄድ ላይ እያሉ የእኛ ደከም ሲላት ጫልቱ ምግብ ስለማትበይ እኮ ነው
እንዲህ የምትደክሚው። አንች ደግሞ ነፍሰጡር ስለሆንሽ ምግብ መብላት አለብሽ። ይህን የምታደርጊው ለፅንሱም ስትይ
ጭምር ነው አለቻት። ጫልቱና የእኛ ከአሁን በፊት ስለእርግዝናዋና ስላልተፈለገው ፅንስ ብዙ ጊዜ ተነጋግረውበታል። የእኛ
ከዚያ እንደጭራቅ ከምታየው ገመቹ ልጅ መፀነሷ ሰላም ይነሳታል። የወደቀችበት የመከራ ኑሮና ተፈጥሮ ተባብረው ለዚህ
በቅታለች።
አሁን ግን እንደአንድ የኦርቶዶክስ ተዋህዶ አማኝ ፅንስ ማጨናገፍ ሀጢያት ነው ብላ በማመኗ፤ እነአቶ ዳዲም የአምላክ ፈቃድ
የሆነን ነገር በፀጋ ተቀብላ መኖር እንዳለባት ደጋግመው ስለናገሯት፤ በተለይም ከዚህ የተሻለ ሌላ አማራጭ በማጣቷ በመዋል
በማደር ተለማመደችው እንጅ እርግዝናዋ ሁሌም ሰላም የሚነሳት ጉዳይ ነው። ገመቹ የእኛን ቅምጡ ያደጋት ስለሚወዳት
ነው ብላም አታስብም። እንደውም ስለምትንቀውና ስለምትጠየፈው ለበቀል ያደረገው ይመስላታል። የቄሮው አለቃ ገመቹ
የደምቢ ዶሎ የአማራ ተማሪዎችን አማራ በመሆናቸው ብቻ እሷንም ጨምሮ እንዴት ሲያሳድዳቸው፣ ሲያንገላታቸው፣
ሲኮንናቸውና ክብረ ነክ የሆነ ቃላትን ሲያወርድባቸው እንደነበር መቸም አትረሳውም።
ለማይቀር ነገር አንችንም ልጅሽንም አትጉጅ። ምን አለችኝ በይ፣ ልጅሽ ወልደሽ ስታይው ትወጅዋለሽ። እሱም መፅናኛሽ
ይሆናል። ይወለድ እንጅ በፍቅር እብድ እንደምትይ ይታየኛል፣ አለች ጫልቱ ፈገግ እያለች። የእኛም፣ አንዳንድ ጊዜ ሳስበው
ይሄ ልጅ ሲወለድ ስለአባቱ ምን ይነገረዋል። መልካም አባት ነበር በፍቅር ተወለድክ ማለት እውነትን መካድና ስህተት ነው።
አባትህ እልም ያለ ጭካኝ የሰው አንገት ያለጥፋትና ያለፍርድ የሚቀላ፤ ቤተክርስቲያን የሚያቃጥል፤ ሴቶችን አስገድዶ
የሚደፍር፣ ወንጀለኛ ነው። ምርጫ በማጣት እንጅ እኔ ከገመቹ ልጅ መውለድ ቀርቶ ባጠገቡ ለማለፍ የምጠየፈው ሰው ነው፣
ብየ እውነቱን እንዳልነግረው ደግሞ ልጁ በማያውቀው ነገር በልጅነቱ የሰውን መጥፎነት በአባቱ ጀምሬ ስነግረው
የሚሰማውን የስነልቦና ቀውስ ሳስበው ያሳዝናኛል፣ አለቻት።
ጫሉቱም አየሽ የእኛ እናትነትና ሰብዓዊነት እንዲህ ነው። አንች እንደ እናት፣ እንደመልካም ሰው ያልተወለደው ልጅሽ
እውነቱን ቢያውቅ በህይወቱ ላይ የሚያመጣው ተፅእኖ ያሳስብሻል። ለዚህም ነው እየተበደልሽም ስለሌላ ሰው መልካም ነገር
የምታስቢው። አያድርገው እንጅ ይህ ልጅ ከአንች ተለይቶ አባቱ ጋር ቢያድግ የሚጋተው መርዝ ይታየኛል። ሰውነቴ እንዲህ
በእሳት የተጨረማመተውም እናትህና የፈረደበት አማራ ያመጡብኝ ችግር ነው፣ ብሎ ለሚቀጥለው ትውልድ አንድ ጨካኝ
አረመኔ ያዘጋጃል፣ ለአለች ጫልቱ። በንግግሯ የእኛን ጭንቀት ውስጥ የከተተቻት ስለመሰላት ጫልቱ ጨዋታ ለማስቀየር
ፈጠን ብላ ልጅሽ ወንድ ነው እንዴ እስከአሁን እኮ አንተ እያልን ነው ያወራነው አይገርምም አለች ። ጫልቱ እቅዷ ተሳክቶ
የእኛ ልጇ ከገመቹ ጋር ቢቀር የሚሆነውን አስባ እንዳትጨነቅ አደረገች ። የእኛም ልጁን እንደወንድ አድርገው
በማውራታቸው ተገርማ፣ አይገርምም! ፆታን የሚያውቀውም የሚወስነውም እግዚአብሔር ነው፣ አለች። ለነገሩ
እግዚአብሔር ጤነኛ ልጅ ይስጥሽ እንጅ የሆነው ይሁን፣ አለች ጫልቱ።

እስኪ ወደቤታችን እንመለስና አዲስ አመትን ሞቅ ሞቅ አድርገን እንቀበለው። 2012 መቸም የመከራ ዘመን ነበር፣ አለች
ጫልቱ። የእኛ ግን ከቤተሰቦቿ ከተለየች ጀምሮ አመት በዓል ሲመጣ አይመቻትም ነበር። አሁን ከታፈነች በኋላ ደግሞ
ጭራሽ አውዳመት አትወድም።
ክፍል ፮ አውዳመት ይቀጥላል:-

ዘውዲቱ የማነ
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