ኦሮሞ ፓለቲካና የደምቢ ዶሎ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች እጣ ፋንታ

በእውነተኛ ታሪክ ላይ የተመሰረተ ልብ ወለድ፣ ካለፈው የቀጠለ

ክፍል ፰ ድፍን አንድ አመት በመከራ፣

ከደምቢዶሎ ዩኒቨርስቲ ሲያሳድዱን አምልጠን ላናመልጥ ፈርተን ስንሸሽ በወንጀለኞቹ የኦሮሞ ጉረምሶች ተይዘን ለመከራ
ከተዳረግን ድፍን አንድ አመት ሞላን። ጓደኞቼም ምን መከራ እንዳጋጠማቸው በህይወት ይኑሩ አይኑሩ አላውቅም። እኔ
ግን የመከራ ውጥንቅጥ ተጋፍጨ ነፍሴ ሳትወጣ አንድ አመት ሞልቶኛል። ከአጠገቤ የተለዩኝን የደምቢ ዶሎ ተማሪዎች
የት ደርሰው ይሆን? በህይወት ይኖሩ ይሆን? እያልኩ ሳላስብ ውየ አድሬ አላውቅም። ወላጆቼ በተለይም እናቴ ልጀን
እያለች የምታነባው እንባና ሰቆቃዋን እያስታወስኩ፣ በጣም አዝናለሁ። ከእኔ እንግልት በበለጠ ስለወላጆቼ ሰቆቃ
አነባለሁ። በተለይም ዘር ማንዘሯ በኦነግ ታርደው በአንድ ጀንበር ዘር አልባ ሁና ተሰቃይታ የሚተችው የውብዳር ስቃይና
ጣር ሁሌም ከእኔ ጋር በመሆኑ እያነባሁና ሞቴን እየተመኘሁ አለሁ።
የጥላቻና የጥፋት ፓለቲካ ጠንሳሹ የወያኔን ውድቀት በተመለከተ ብዙዎች ደስተኞች እንደሆኑ ምንም አልጠራጠርም።
እኔም ቢሆን በዚህ ሁሉ ስቃይ ተከብቤ እያለሁ ስሰማ፣
“ጠላቴ ጠዋት ሙቶ እኔ ልሙት ማታ
የ ሺ አመት ያክል ነው ያንድ ቀን ደስታ”
እንደሚሉት ያህል በደስታ መሞትን አልተመኘሁም እንጅ ደስ ብሎኛል። የተጠየፍኩትን ማንነቴንና ህይወቴን ከነምናምኑና
ጉድለቱ እንዳለ ተቀበልኩት። ምክንያቱም በተስፋ አስቆራጩ ህይወት ላይ ተስፋ፤ በተንኮል በደበዘዘው ኢትዮጵያዊነት
ላይ የኢትዮጵያዊነት ተስፋ፣ አከርካሪው ተመትቶ ወደቀ በተባለው አማራ ልብ ላይ ጀግንነትና ደግነት ሳይ ለመጀመሪያ
ጊዜ በህይወት መኖሬን ወደድኩት። ከምንም በላይ የተከፋውና የተገፋው አማራ ተነቃቅቶ እናት አገሩ ኢትዮጵያንና
የመከላከያ ሰራዊትን በማስቀደም በጀግንነት በጦር ሜዳ ተሰልፎ በማየቴ እንኳን ለዚህ አበቃኝ፣ አልኩኝ።
ነገር ግን ጠላቴ ጠዋት ሙቶ እኔ ልሙት ማታ የምልበት ደስታ ላይ አልደረስኩም። የሆነብንን ሳይሆን ለወደፊት ምን
ሊሆን ይችላል የሚለውን ሳስበው ደስታየ ሙሉ አይሆንም። እውነቱን ለመናገር እኔ ስለራሴ ህይወት፣ ስለወደፊት ኑሮየ
ስለማላስብ እንደግለሰብ ብዙም አይጨንቀኝም። ምክንያቱም እስከ አሁንም በህይወት ያለሁት እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ
ነው። የቀደመው ህልሜ ሁሉ፤ ትምህርቴን ጨርሸ፣ ጥሩ ፍትህ አዋቂ ዳኛ ሁኘ፣ ቤተሰቦቸን ረድቼ፣ ታናናሾቸን አስተምሬ
የሚለው በሙሉ አክትሟል። በህይወት ብኖር እንኳን በቃላት ለመግለፅ የሚከብድና የአሳለፍኩት የአንድ አመት ስቃይ
በቀጣዩ ህይወቴ ሁሉ እንደጥላ ተከትሎኝ የሚጓዝ በመሆኑ ደስታ አገኛለሁ ብየ ለማሰብ አልችልም።
ወያኔ ቢወድቅም የኢትዮጵያ ሁኔታ አሁንም አሳሳቢ ነው። የተማሪ ጠፍቶ መቅረት ለመንግስት ምኑም አይደለም። እንኳን
አሁን ጦርነት እያለባቸው በፊትም ስለታፈኑት አማራዎች ከነጋዜጠኛ ማዐዛ ሙሀመድ በቀር ማንም ጉዳዬ ያለው የለም።
ጠቅላይ ሚንስትሩ እንዳሉ ከሆነ በትግራይ ተራራማ ቦታ የሚደረገውን ሁሉ፣ እያንዳንዱን እንቅስቃሴ እናያለን ብለዋል።
ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ሁሉን ነገር በድሮን የሚያዩ ከሆነ፤ ወንጀልንና ወንጀለኛን በዚያ አስቸጋሪ ቦታ፣ በትግራይ ምሽግ
ውስጥ የሚያሳይ ድሮን ካለ፤ ድሮኑ ወለጋ ላይ ፊቱን ቢያዞር ብዙ የአሸባሪዎችን የግፍ ስራ ማየትም መቆጣጠርም
ንፁሀንንም ከሞት መታደግና ኢትዮጵያን በሰላም ማስተዳደር ይችላሉና ቢያስቡበት ጥሩ ይመስለኛል።

እኔን የሚያሳስበኝ አማራ በማያውቀው ነገር እንደከብት መታረዱ እንዴት ይቆማል የሚለው ነው። አሁንም ሰላምን
በተለይም ለአማራው ማምጣት በጣም ሩቅ ይመስለኛል። በእርግጥ የሰማዕታት ሀውልት ብሎ አዴፓ ባህርዳር ላይ
ያሰራው አንገቱንም ነፍጡንም የዘቀዘቀ ሀውልት የሚወክለው እዴፓን እንጅ አማራን እንዳልሆነ በልዩ ኋይሉ፣ በፋኖና
በሚሊሻው ጀግንነትና የሞራል ልዕልና አረጋግጠናል። ወያኔ በሰሜን እዝ መከላከያ ሰራዊት ላይ በፈፀመው አሰቃቂ
ወንጀል፣ ግድያና አፈና የአማራ ጦር ቀድሞ ደርሶ እንደታደጋቸው መስማት በእራሱ ትልቅ ቁምነገር ነው። ዱሮም አማራ
ታጋሽ ነው እንጅ ፈሪ አይደለም። በአገሩ በኢትዮጵያም ቀልድ አያውቅም።
ከሁሉም ደስ ያሰኘኝ ብዙ አሰቃቂ በደል የሚደርስበትና ታግሶ ታግሶ የተነሳው አማራ አሁንም ዘረኝነት
አልተጠናወተውም። የአማራ ሚሊሻ፣ የአማራ ልዩ ኃይልና ፋኖ ከጀግንነታቸው ባልተናነሰ የማረኳቸውን የወያኔ ወታደሮች
ተንከባክበው መያዛቸው ደግሞ የሞራል ልዕልናቸውን ከፍታ ያሳያል። የአማራ ጦር ፈጥኖ ደርሶ መከላከያ ሠራዊቱን
ከወያኔ ጥቃት መታደጉ እኛ ከአባቶቻችን የተማርነውን የሀገር ፍቅር ለአሁኑ ትውልድም የሚያሳልፍ የተግባር ውጤት
ነው። በዚህ አጋጣሚ ለመከላከያ ሰራዊትና ለአማራ ጦር እንኳን ደስ አላችሁ፤ ለኢትዮጵያ አገራቸው ደህንነት ሲባል፣
በአላማ ፅናት ህይወታቸውን ለገበሩት ሁሉ ነፍስ ይማር ማለት እወዳለሁ።
ነፍጥ አይዘቀዘቀም፣ ምንጊዜም አማራ
ፈጥኖ ደራሽ ጀግና፣ ለግዳጅ ሲጠራ
ለመከላከያው፣ ሁኖ አዳኝ ወንድሙ
ወያኔን ደምስሶ፣ ታደገው በደሙ
ሁሉን ቻይ አማራ፣ እውነትም ነፍጠኛ
ጠላቱን ሳይቀብር፣ እንቅልፍ የማይተኛ
የኢትዮጵያ ጠበቃ፣ ኮራንበት እኛ።
ዋናው ቁም ነገር የመከላከያ ሰራዊት የአማራና የአፋር ጦር መስዋእትነት ከፍለው ያገኙት ድል በመሀል አገር ሰላምን
የሚያሰፍን ፍፃሜ እንዲኖረው ማድረግ ነው። በሞት አፋፍ ላይ ያለውን ወያኔ መስደብ የ30 ዓመት ቁጭት ሊያወጣ
ይችላል። ነገር ግን እንኳን ወቀሳ ወያኔ ከነርዝራዡ ቢደመሰስ ወያኔ ከፈጠረው የከፋፍለህ ግዛውና የተስፋፊነት ፅንሰ ሃሳብ
ሙሉ በሙሉ ካልተደመሰሰ መከራው መቀጠሉ አይቀሬ ነው። ከመንግስት የሚጠበቀው ህገመንግስቱን በኢትዮጵያዊ
ህገመንግስት መቀየር፤ ዋናው ወንጀለኛ ወያኔ ቢሆንም በየአካባቢው ነፍሰገዳይና አራጅ ወንጀለኞችም ለህግ ሊቀርቡ
ማድረግ፤ ህወሀትና ኦነግን እንደ ድርጅት ከፓርቲ ፓለቲካ ታግደው በሽብርተኝነት መፈረጅ አለባቸው። መንግስት ይሄን
ሳያደርግ፣ የጎሳ ፓለቲካ እያስቀጠሉ ኢትዮጵያ አትፈርስም እያሉ በአፉ ብቻ የሚያወሩ ከሆነ መከራው ይቀጥላል። እኔ
“ጠላቴ ጠዋት ሙቶ እኔ ልሙት ማታ” የምለውና ደስታየ ምልዑ የሚሆነው ወያኔ ከነ የጉሳ ፓለቲካ ህገ መንግስቱ ሲቀበር
ብቻ ነው።
ክፍል ፱ ሰላም አጥተን በጉስቁልና እስከመቸ፣ ይቀጥላል።
ዘውዲቱ የማነ
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