
ኦሮሞ ፓለቲካና የደምቢ ዶሎ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች እጣ ፋንታ 

በእውነተኛ ታሪክ ላይ የተመሰረተ ልብ ወለድ 

ክፍል ፬ አቶ ዳዲ ለምን ቀብር ሳይሄዱ ቀሩ? ካለፈው የቀጠለ 

ጫልቱ እናቷ ብቻቸውን ቀብር ሲሄዱ የገባት አባቷ እናቷን ተከትለው ለቀብር አለመሄዳቸው፣ አለመፈላጋቸውን እንጅ 

ለምን ቀብር መሄድ እንዳልፈለጉ የምታውቀው ነገር አልነበራትም። እናቷ ከቤት ሲወጡ ትንሽ ጭቅጭቅ እንደነበረ 

ብታውቅም ልጆቹ እየተጫወቱ ስለነበር ባልና ሚስቱ ያልተግባቡበትን ነገር በቅጡ አላወቀችም። ቢሆንም እናቷ 

እናታቸውን አጥተው አባቷ ከጎናቸው ስላልሆኑ በጣም ቅር ብሏት ነበር። ልጅ የሚይዝላት በማጣቷ እንጅ ለቅሶው 

የእሷም ነበረ። 

አሁንም በጫልቱ መረዳት አቶ ዳዲ " እኔ ምን ተረፈኝ ከእግዚአብሔርም ከሰውም የተጣላሁ ባለቤቴን እህቴን ሌንሳን 

ተከትየ ቀብር መሄድ ያልቻልኩ ከንቱ ነኝ።" በማለታቸው፣ አባቴ እናቴን ተከትሎ ያልሄደው መሄድ ስላልፈለገ ነው ብላ 

የገመተችውን የቀደመውን ግምቷን የሚያጠናክር እውነት አገኘሁ ብላ ደምድማለች። ለዚህም እንደምክንያት የሆናት 

መቆጨታቸውን በማየት ነው። በመቅረታቸው ነገሩ ካለፈ ወዲህ ጥሩ ነው ብላ አስባለች። የእኛ ወደነሱ የመጣችው 

በቅርቡ ነበርና፣ በዚህ ክፉ ጊዜ እናቷም አባቷም ቢሄዱ ብቻዋን ከልጆች ጋር እባዶ ቤት ውላ ማደሩን ስለማትወደው 

መቅረታቸውን አልጠላችውም።  

የእኛ ግን የአቶ ዳዲን የልብ መሰበር ስታስተውል አላስችል ስላላትና ለቀብር ያለመሄዳቸው ሚስጥር ስላልገባት እርስዎ 

ግን ለምን ቀብር ሳይሄዱ ቀሩ? ብላ አቶ ዳዲን ጠየቀቻቸው። እሳቸውም ሌንሳ በጭራሽ አንተ አትሄድም ብላ እንቢ 

አለች ። እኔም አልቀርም ብየ ድርቅ ስል እሷ እኔን አልሰማ ብለህ እምቢ ካልክ ሁለታችንም እንቀራለን ብላ መሄዱን 

ትታ ቁጭ ስትል በይ እሽ ብቻሽን ሂጅ ብየ ብቻዋን ሰደድኳት አሉ። ልጆቸ፣ አሉ አቶ ዳዲ፣ ልጆቸ ዘመኑ ከፍቶ ነው 

እንጅ ዱሮ ሰው ሲሞት እንኳን ቤተሰብ ጎረቤትና ወዳጅ ዘመድ ከቀብር እይቀርም ነበር። ሞት ብዙ አጀብ ነበረው፣ 

ሁሉም ተከትሎ ይሄድ ነበር፣ አሉና መልሰው ዝም አሉ። ጫልቱ በአባቷ ያለ አግባብ የፈረደችው የሚታወቅባት ይመስል 

አንገቷን ወደ መሬት አቀርቅራ በሀፍረትና በመገረም ተመስጣ ውይይቱን ታዳምጣለች ። የእኛ ወይዘሮ ሌንሳ እርስዎ 

እንዳይሄዱ ያደረጉበት ምክንያት ምን ነበር? ስትል ጠየቀቻቸው። አቶ ዳዲም የእኛኑ ጉዶች የእኛኑ ጎረምሶች አደጋ 

ያደርሱበታል ብላ ፈርታ ነዋ! ሌላ ምን ምክንያት ይኖራታል ብለሽ ነው፣ አሉ። 

ጫልቱ ቁጣዋም ሀዘኗም ተባብሶ እስከመቸ ነው እንዲህ ፈርተንና ታፍነን የምንኖረው? እንዴትና እስከመቸ ነው ኦሮሞ 

በለውጥና በነፃነት ስም ወደባሰ መከራ ወርዶ የሚጎሳቆለው? ወደአባቷም ዘወር ብላ እናንተም እንደምታወሩት ዱሮ 

በደስታ፣ በሀዘን በሀይማኖት ላይ ወዳችሁና ፈቅዳችሁ ካልሆነ መቸም እዚህ ሂዱ፣ በዚህ ውጡ፣ በዚህ ግቡ፣ ማተብ 

በጥሱ ተብላችሁ አልኖራችሁም። አሁን ግን ማንም የሰፈር ጎረምሳ እንቅስቃሴያችንን ሁሉ ይቆጣጠራል። ነፃነት ማለት 

ይኸ ነው በቃ? የእኛ ልጆች የወደፊት ህይወትስ አያሳስባችሁም? እያለች ስቅስቅ ብላ ማልቀስ ጀመረች ። አቶ ዳዲ 

አይዞሽ ልጀ በእግዚአብሔር ተስፋ አይቆረጥም፣ ሁሉም ያልፋል አሉ። የእኛ በምትሰማው ሁሉ ግራ ተጋባች ። የኦሮሞ 

ነፃ አውጭዎች ራሳቸው ከድንቁርናና ከጥላቻ ነፃ ካልወጡ ሰላም እንደማይኖር ከተረዳች ቆይታለች። ቢሆንም እነሱም 

እንዲህ ብሶት ይኖርባቸዋል ብላ አልጠረጠረችም ነበር።  

እሷም ወግ ደርሷት አይዞሽ ጫልቱ፣ አቶ ዳዲ እውነታቸውን ነው፣ ሁሉም ያልፋል አለቻት ። አይዞሽ ስትባል 

የከረመችው የእኛ እሷም ለዚህ በቅታ "ሁሉም ያልፋል" ያለችው ግን ጫልቱን ለማረጋጋት ጠቀመ እንጅ አፅናኝዋን ግን 

ከአፋ የወጣው ቃል አላሳመናትም። ጫልቱም ለቃሶዋን ገታ አድርጋ በምሬትና በቁጭት፣ ታውቂያለሽ ህይወታችን እኮ 



በእነሱ እጅ ነው። ሁሉም ነገር ከንቱ ሆኗል፣ ምክንያቱም እነሱ በሁሉም ነገር ጣልቃ ይገባሉ። ሌላው ቢቀር እኛ 

የወደድነውን ስም ማውጣት እንኳን አይፈቀድልንም አለቻት። ነገሩን የሚያባብሱት ደግሞ የሚፈሩት ወላጆቻችን ናቸው 

አለች።  

ስም አወጣጥ በፅንፈኞች አይን፣ ይቀጥላል፣ 

ዘውዲቱ የማነ 
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