ኦሮሞ ፓለቲካና የደምቢ ዶሎ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች እጣ ፋንታ

በእውነተኛ ታሪክ ላይ የተመሰረተ ልብ ወለድ፣ ካለፈው የቀጠለ

ክፍል ፲፪ የጨለማው ዘመን

በፀረ አማራና ኢትዮጵያ የኦሮሞ ፅንፈኞች ታፍኘ እጃቸው ውስጥ ከወደቅኩ ዛሬ ልክ 1 ዓመት ከ 1 ወር ሆነኝ። በዚህ
በጨለማው ዘመን ተወልጀ የወደፊት ተስፋየን ሰንቄ ደከመኝ ሰለቸኝ ሳልል ሩቅ ተጉዠ ትምህርቴን አጠናቅቄ በጥሩ
ውጤት ለዩኒቨርስቲ በቅቸ ነበር። ከዚያም ባለፈ አልፎ አልፎ የሚከሰቱ ዘር ተኮር ጥቃቶችን ተቋቁሜ በደምቢ ዶሎ
ዩኒቨርስቲ ሁለት በጎ የሚባሉ አመታትን ተምሬ ወደመጨረሻው ምዕራፍ ተሻግሬ ነበር። እኔ ለዚህ ለመድረሴ ወላጆቼ
ምን ያህል መስዋእትነት እንደከፈሉ ለመግለፅ ቃላት ያጥረኛል። ሁሉም ነገር ነበር ሆነ እንጅ።
በነገራችን ላይ ዛሬ የፈረንጆች አዲስ ዓመት በመሆኑ ከኢትዮጵያ ውጪ ለምትኖሩ ወገኖቸ እንኳን ለአዲሱ አመት
አደረሳችሁ እላለሁ። “በሰላም” የሚለውን የተውኩት መቸም እኛ ሰላም ሳንሆን እናንተም ሰላም አታገኙም ብየ ነው።
ውድ ወገኖቼ በስደት ባላችሁበት አገር የራሳችሁን ኑሮ ተረጋግታችሁ እንዳትኖሩ የእኛ የወገኖቻችሁ የሰቆቃ ድምፅ ሰላም
እንደሚነሳችሁና የበኩላችሁን ለማድረግና የሰቆቃን ድምፅ ለመግታት እንደምትጥሩ እናውቃለን። ወገኖቸ እግዚአብሔር
መጪውን ዘመን ስለአገራችሁና ወገናችሁ ሰላም እየሰማችሁ የራሳችሁም ሰላም የሚመሰስበት ዓመት ያድርግላችሁ።
ህይወቴ በተስፋ አስቆራጭ አጋጣሚዎች ያጠነጠነች ስለሆነ በብዙ ነገር ተስፋ ብቆርጥም በአንድ ነገር ግን በፍፁም ተስፋ
አልቆረጥኩም። እምነቴም የዘላለም አምላክ በሆነው በእግዚአብሔር ነው። ይህ ማለት ግን እሱም ጋር ሙግት
አልገጠምኩም ማለት አይደለም። አንዳንድ ጊዜ እንደውም ድምበር ጥሸ፣ ድፍረት ተሞልቼ አንዳንድ ጥያቄዎችን
እጠይቀዋለሁ። በክርስትና እምነቴ እንደተማርኩት ሰው ያስባል እግዜር ይፈፅማል ነውና እኔም ጥያቄየን አላቆምም። እሱም
ለምንጠይቀው ሁሉ መልስ ሲሰጥ የጠየቅነውን ሁሉ በቀጥታ ባይሆንም ለእኛ ለሰው ልጆች የተሻለ ነው ያለውን በጊዜው
እንደሚያደርግ አልጠራጠርም።
የሚደርሰውን ያማያባራ መከራ በማየቴ ዘወትር ምነው እግዚአብሔር አምላክ እንዲህ ጨከንክብን? እስከመቸ የሰው ልጅ
ጥፋት ሳያጠፋ በማያውቀው ጉዳይ በነገዱ ብቻ ተፈርጆ ይፈናቀላል፣ ይሳደዳል? ይገደላል? እስከመቸ ነው እናቶች ልጅ
አልባ የሚሆኑት? ልጆች ያለ አሳዳጊ የሚቀሩት፣ መቸ ነው ድሀ በቀስት እየተወጋ፣ በገጀራ እየታረደ በአሰቃቂ ሁኔታ
የሚሞተው? የሰው ልጅ ከነቤተሰቡ ተገድሎ ወሬ ነጋሪ ሳይተርፍ የሚያልቀው፣ የዘር ማፅዳት እንዲሆን እንዴት ፈቀድክ?
መቸ ነው ገዳዮች መግደል ወንጀልም ሀጢያትም ነው ብለው የሚያስቡት? አምላኬ ለምን እንዲህ እንዲሆን ፈቀድክ
እያልኩ በእንባ የታጀበ እሮሮየን አሰማለሁ።
አምላክ እንዴት ፈቀድክ፣ እንዴትስ አስቻለህ
የሰው ልጅ ያለፍርድ፣ ሲታረድ እያየህ
እንዲህ ጨካኝ ነህ ወይ? ያውም አረመኔ
የንፁሀን ገዳይ፣ የአራጆች ምስለኔ

ልጆችን አቁመው፣ እናት አባት ሲያርዱ
ለጉድ የተረፉት፣ በሰቆቃ አበዱ
የተጣሉ ትቢያ፣ ወላጅ አልባ ሆነው
የስንቱን ልጅ ስቃይ፣ ባይናችን አየነው።
አቅመ ደካማ ሰው የእድሜ ባለፀጋ
ጧሪ ቀባሪ አለኝ፣ ብሎ ሲዘናጋ
ከነዘር ማንዘሩ፣ አለቀ በመንጋ
ልጅም የሚያሳድግ፣ ጧሪም የለ ባገር
በአንድ ጀምበር ጠፍቶ፣ ሁሉም እንዳልነበር።
ለእኛ የከበደን፣ መቋቋም ያልቻልነው
አንተ እንዴት አስቻለህ? የሰው ልጅ ሰቆቃው
ጊዜህ መቸ ይሆን፣ እባክህ ተለመን
ከሰው አራዊቱ፣ ከጨለማው ዘመን
ፈጥነህ ድረስና፣ ታደገን አድነን
ከጨለማው ዘመን፣ ትውልድ ከሚያጠፋ
አውጣን በምህረትህ፣ ቆመህ ከተገፋ
የብርሀን አምላክ፣ በአንተ አልቆርጥም ተስፋ።

ክፍል ፩፫ ይቀጥላል፣

ዘውዲቱ የማነ
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