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ድሬዳዋ ‼ተጭኖ የመጣው ልጅ ነገር ‼    25/11/2019 

"ከድሬዳዋ አማራ በሙሉ ስለወጣ እንሂዱና ቤት እንውሰድ" 

ነገሩ እንዲህ ነው እንደምታውቁት ከሰሞኑ ድሬዳዋ #ገንደ_ገራዳ ሰፈር ብዙዎቻችንን ያሳዘነ የሰፈሩ ነዋሪ 
ላይ ያነጣጠረ ግፍ #በመንጋ ተፈፅሟል። በዚህም የንፁሀን ህይወት እንደዋዛ አልፏል ቀላል የማይባል 
ንብረትም ወድሟል ብዙዎችንም አፈናቅሏል በሰፈሩ ውስጥም እስካሁን በስጋት ነው እየተኖረ ያለው። 
ለዚህ ሁሉ ቀውስ ምክንያቱ ደግሞ ከጥላቻ በቀር ምንም ምክንያት የሌላቸው የአከባቢውና ከሀረርጌ 
ተጭነው የመጡ መንጎች ናቸው። 

ገንዴ አብረውኝ የተማሩ አብረውኝ የሰሩ እንዲሁም በተለያየ ምክንያት የምንተዋወቅ ምርጥ ምርጥ ብዙ 
ወዳጆች አሉኝ። ከእነዚህ ወዳጆቼ አንዱ ካጫወተኝ እና ከገረመኝ መሀል አንዱን ላካፍላቹ። 

በብጥብጡ ወቅት ይህ ወዳጄ ተወልዶ ባደገበት ሰፈር እቤቱ ድረስ መተው ካልገደልንህ ሲሉት እንደ ሁሉም 
የሰፈሩ ልጆች በዕብሪት የመጣውን መንጋ ለመመከት አቅሙ የፈቀደውን ሁሉ በሚያደርግበት ወቅት 

በወቅቱ በነበረው የዲንጋይ መወራወር መሀል አንድ እድሜው በ20 ዎቹ መጀመሪያ የሚገመት ልጅ እየሮጠ 
እሱ እና ጥቂት ወታደሮች ወዳሉበት አከባቢ ይመጣል። ልጁ ወዴት እየሄደ እንደሆነ አያውቅም ብቻ 
እያለከለከ የመጨረሻ ፍጥነቱን ተጠቅሞ እየሮጠ አጠገባቸው ይደርሳል ወታደሮቹ እንዲረጋጋ ከነገሩት 
በሇላ ያልኳቹ ወዳጄ ከህፃንነቱ ጀምሮ የኖረበት ሰፈር ስለሆነ የሰፈሩን ሰዎች ከህፃን እስካዋቂ መንጥሮ 
ያውቃቸዋል እና እሮጠ የመጣውን ልጅ በጥያቄ ያፋጠው ጀመር። ልጁ አማርኛ ለመግባባት ያህል እንጂ ያን 

ያህል አያርፍም። ጥያቄ መጠየቅ ሲጀምር የት እንዳለ ባነነ ...ከመንጋው መለየቱን አወቀ። በዛ ቅፅበት ሮጦ 
ለማምለጥ ሲሞክር እዛጋ የነበሩት ልጆች በቀላሉ ይዘውት አስቀመጡት አሁን ጠያቂው ያልኳቹ ወዳጄ 
አልነበረም የመከላከያ ሰራዊት አባል ይጠይቀው ጀመር 

ስምህ ማን ነው? 

ከየት ነው የመጣኸው? 

ልጁ ይንቀጠቀጥ ጀመር... ወታደሩ ይቆጣል"...ተናገር ከይት ነው የመጣኸው??" ልጁ ነገሩ በቀላል 

የማያልፈው መሆኑን ሲያውቅ እየተነፋረቀ ይናገር ገባ "...የመጣሁት ከሂርና ነው ..." ወታደሩ "ለምን?" 

ልጁ የአይኑን እንባ እየሞሸለቀ "...ዐማራ(ነፍጠኛ) ከድሬዳዋ ለቆ ወቷል ሄደን እቤት እንውሰድ ብለውን 

ነው የመጣነው: ያሰፈሩንም #አዲስ_ከተማ #ሳቢያን #ጎሮ እና #ገንደ_ገራዳ ነው " ብሎ እርፍ! 

ይህ ልጅ ሚስኪን የደሀ ገበሬ ልጅ ነው የሌለውን በነፃ አለ ሲሉት ቀልቡ ቢሰረቅበት ቢጓጓ ነው ጨርቄን 
ማቄን ሳይል ከቢጤዎቹ ጋር ግር ብሎ የመጣው። በእንደነዚህ አይነት ታዳጊ ወጣቶች ህይወት የሚጫወቱ 
የመንግስት ባለስልጣናት ባለሀብቶች እና የስልጣን ጥመኛ ሰዎች ምን አይነት ደስታ ቢሰጣቸው ምን አይነት 

ጥቅም ቢያገኙበት ነው እንዲህ የሚያደረወጉት? ትንሽ እንኳን #ሞራል የላቸውም? በእውነቱ በጣም 

ያሳዝናል!!። 

እንደዚህ አይነት ነገር #ናዝሬት ላይም እንደተደረገ ሰምቻለሁ። ተጭነው የሚመጡት ወጣቶች የተለያየ 
አይነት ማታለያ በመጠቀም አሳምነው የሚያመጧቸው ሲሆን በዚሁ ሰበብ ለእሳት የሚማገደውን የደሀ ገበሬ 
ልጅ ቤት ይቁጠረው። እኛ ግን እራሳችንን ስንከላከል በተቻለ መጠን እድሉን ካገኘን ላለመጉዳት እንሞክር 

(በዛ ሁሉ ነውጥ ውስጥ ይህን ማሰብ ከባድ ቢሆንም)። ሁሉም አንድ አይደለም‼ 
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