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የኦሮሞ ፓለቲካና የደምቢ ዶሎ
ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች እጣ ፋንታ
May 11, 2020
በእውነተኛ ታሪክ ላይ የተመሰረተ ልብ ወለድ
የፅሁፉ አላማ ከደምቢ ዶሎ ዩኒቨርስቲ አማራ በመሆናቸው ብቻ ታፍነው ተወስደው እስከዛሬ የት እንደገቡ
የማይታወቀው ተማሪዎች እንዳይረሱ በተከታታይ ለማስታወስ ነው። መታሰቢያነቱም እንደወጡ ለቀሩት
ተማሪዎችና በልጆቻቸው መጥፋት ለሚሰቃዩት ወላጆቻቸው ይሁንልኝ።
ክፍል ፩ የዝግጁና የእኛ ድጋሚ መገናኘት
የህግ ተማሪዋ የእኛ የስነፅሁፍ ችሎታም አበራት። ድርሰትም ግጥምም መፃፍ ትችላለች። ታዲያ ምን
ያደርጋል ከብዕርና ከወረቀት ከተገናኘች ስድስት ወር ሊሆናት ነው። በየቀኑ እነዚያ ጭራቆች ወደሚሄዱበት
ሲሄዱ እንደምንም እየንፏቀቀች ደጅ ትወጣና ታንጎራጉራለች። ስታንጎራጉርም ድምጿ ስርቅርቅ ስለሆነ
እንኳን የተከፋ የጠገበንም ሆድ ያባባል። እስከ አሁን ያንጎራጎረችው በመጸሀፍ የመታተም እድል ቢገጥመው
ኑሮ ዳጎስ ያለ የግጥም መድበል ይወጣው ነበር።
የእህል ውሀን ነገር ንገሩት ላልሰሜ
ተምሬ ሰው ልሆን በህግ ታርሜ
አገር መጥቀም ነበር እኔም ተጠቅሜ
በዕውቀት ትጥቅ ኑሮኝ ለመሆን ከተሜ
ከቤቴ እንደወጣሁ ጉም ሆነ እንጅ ህልሜ
እጣ ፈንታየን ግን ጽፎት ኑሮ አምላኬ
በቄሮ ተጠቃሁ ሄድኩኝ ተንበርክኬ
ጉድሽን አትስሚ ይቅርብሽ እናቴ
ከሰው ተራ ወጣሁ ፈርሷል አከላቴ
እያለች መሬቱን በስንጥር እየጫረች ስታንጎራጉር ነው ዝግጁ ታጅባ ስትመጣ ያየቻት።
ዝግጁና የእኛ ዛሬ በአጋጣሚ ተገናኙ እንጅ ከተለያዩ ወር ከአስራ አምስት ቀን አልፏቸው ነበር። የእኛና
ዝግጁ የሚለውን ስም ያወጡላቸው እናትና አባቶቻቸው ሳይሆኑ የዛሬ ስድስት ወር የደምቢ ዶሎ
ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች በጠገቡ የኦሮሞ ጎረምሶች ታፍነው ተይዘው በነበሩበት በዚያ አስቀያሚ ጊዜ
በአፋኞቻቸው የሚደርሰውን ጥቃት በጋራ ሲቋደሱ በመከራው መሀል በታፋኝ ጓደኞቻቸው የወጣላቸው
ስም ነው።
ዝግጁ እንደቀልድ እንደ ሰው መኖር ካቋረጥን አምስት ወራችን አለፈ። እንደውም ድፍን ስድስት ወር
ልንሞላ የቀሩት ጥቂት ቀናቶች ናቸው፣ አለቻት የእኛ። በአጋጣሚ የእኛ ያለችበት ቦታ ከአፋኞቹ ውስጥ
አማርኛ አቀላጥፎ የሚናገረው ደጄኔ የሚባል፣ ባለ ሁለት ገፀ ባህሪ፣ ታጣቂ ቄሮ ከሚኖርበት ቤት ውስጥ
ነው። ደጄኔ ዜና ስለሚከታተል ተስፋዋ የተሟጠጠው የእኛ ”ጆሮ አልሰማም አይል” የሚሉት አይነት
ሆኖባት ብትፈልግም ባትፈልግም፣ የእለታዊ ሁኔታውን ታዳምጣለች። ስለዚህ ቀኑንም ለመቁጠር ቢሆን
አጋጣሚው ጠቅሟታል። ከታፈኑ አምስት ወር እንዳለፋቸውም ያወቀችው በዚሁ የተነሳ ነው።
ደጀኔ ጓደኞቹ ሲኖሩና ሳይኖሩ ስብዕናው ለማመን በሚከብድ ሁኔታ ይለያያል። ለምን በዚህ መልክ
እንደሚለዋወጥ እንኳን የአማራ ተማሪ ራሱ ደጀኔም በደንብ የሚያውቀው አይመስልም። ምን አልባት እሱ
ለምን እንደዚያ እንደሚያደርግ የሚያውቅ ከሆነም ራሱን እያታለለ ለመኖር የቆረጠ ግብዝ፣ ወይም ትክክለኛ
ማንነቱ ቢታወቅ አደጋ ይደርስብኛል ብሎ እየፈራ በማያምንበት ነገር ላይ ቁሞ የወንጀል ስራው ተባባሪ የሆነ
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ምስኪን ሳይሆን አይቀርም። ጓደኞቹ ግን የሚያውቁት እንደነሱ ሲደናቆርና በጥላቻ ሲደነፋ ስለሆነ ደጀኔ
የእስስት ጠባይ እንዳለው አይረዱም።
የእኛ ያለችበትን ሁኔታና ራሷን አምርራ ብትጠላም እንደ ክርስቲያን ራስን ማጥፋት ሀጢያት ነው ብላ
ስለምታምን፣ እግዚአብሔር የዚህን ከንቱ አለም ስቃይ ቋጭቶላት ሞቷን እንዲያፋጥነው አምላኳን
ትማፀነዋለች። ሲያይዋት ግን የሰውነቷን መጎሳቆል፣ በትክክል መራመድ አለመቻሏንና ጣረሞት መምሰሏን
ያየ ለመሞት አንድ ሀሙስ የቀራት አስመስሏታል። መቸም መኖርና መሞት በእግዚአብሔር የሚወሰን
በመሆኑ የሚደርስባትን የፆታ፣ የስነልቦናና የአካል ጥቃት ተቋቁማ፣ ከዚህ ሁሉ ስቃይ ተርፋ በህይወት
እንድትቆይ መመኘቱ አይከፋም እንጅ የእሷ ምኞት ሞቶ መገላገል ብቻ ነው።
ይቀጥላል፦
ዘውዲቱ የማነ

