
ኦሮሞ ፓለቲካና የደምቢ ዶሎ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች እጣ ፋንታ 

በእውነተኛ ታሪክ ላይ የተመሰረተ ልብ ወለድ 

ክፍል ፭ አቶ ዳዲ ስለተቀሩት የታፈኑ የደምቢ ዶሎ ተማሪዎች የሚያውቁት ነገር ይኖር ይሆን!  

ካለፈው የቀጠለ 

አቶ ዳዲና የእኛ አብሮ በመኖር፣ በመዋል በማደር በጣም ተቀራርበዋል። እሷም ቢሆን አሁን የመንጋው ፓለቲካ በኦሮሞዎቹ 

በነአቶ ዳዲ ቤተሰብ ላይ የፈጠረውን ችግር አይታለች፣ ሰምታለች። ስለተፈጠረው ችግር ብቻ ሳይሆን አብራቸው ስለምትኖር 

የቀን ተቀን ስጋታቸውን እያስተዋለች ነው። ጫልቱ የትዳር ጓደኛዋንና የልጆቿን አባት ያጣችው ለኦሮሞ ህዝብ ቆመናል የሚሉ 

ጋጠወጦች ስለገደሉባት ነው። የጫልቱ ልጆች አጉል እድሜ ስለሆኑና ክፉና ደጉን ስለማይለዩ፣ አባታቸው እንደማይመለስ 

ሁኖ እስከወዲያኛው እንዳሸለበ አልተረዱም። ልጆቹ ጫልቱ የማትመልሰው ጥያቄ ስለሚደረድሩ የትዳሯ መፍረስ ብቻ 

ሳይሆን የልጆቿ ጥያቄና ናፍቆት እንደሚያሳቅቃት ታስተውላለች። 

አቶ ዳዲም በበኩላቸው ስለየእኛ የትምህርት ቤት ጓደኞች ምን መመለስ እንዳለባቸው ግራ ተጋብተው ተቸግረዋል። 

ስለሁሉም ታፈኑት የደምቢ ዶሎ ተማሪዎች ሙሉ መረጃ ባይኖራቸውም ስለአንዳንዶቹ በደጀኔ በኩል የሰሙት ነገር 

አላቸው። ስለተማሪዎቹ የደረሳቸው መረጃ ደግሞ ለየእኛ የሚነገር ነገር አይደለም ብለው ወስነዋል። አቶ ዳዲ የሚያውቁትን 

ለየእኛ የማይነግሩት፣ የእኛን ሚስጥር ሊደብቋት አስበው ሳይሆን ሰሞኑን ትንሽ እያገገመች ስለሆነ መልሳ በሽታ ላይ 

ትወድቅብኛለች ብለው ሰግተው ነው። ስለታፈኑት የደምቢ ዶሎ ተማሪዎች የእኛ ለጠየቀችው ጥያቄ ግን የሆነ መልስ 

መስጠት እንዳለባቸው ገብቷቸዋል። ስለልጆቹ ደጀኔን ጠይቄው ከዚህ ራቅ ወዳለ ቦታ ወስደዋቸዋል ብሎኝ ነበር። እሱም 

የት አካባቢ እንዳሉና እንዴት እንደሆኑ ጠይቄው አላውቅም ብሎኛል። ቀስ እያለ እንዲያጣራ ነግሬው ነበር፣ 

እንደምታውቂው ልጀ ለራሱም አልሆነ፣ አሏት። 

ተማሪዎቹ ግን በህይወት ያሉ ይመስልዎታል? እኔ እኮ እነየዐይን አበባ በህይወት ያሉ አይመስለኝም፣ አለች የእኛ፣ ሳታስበው 

እምባዋ በመንታ በመንታ እየፈሰሰ። አቶ ዳዲ ከወር በፊት የሰሙት ዜና ትዝ ስላላቸው፣ የደምቢ ዶሎ ተማሪዎችን ያፈኑትን 

ሰዎች በቁጥጥር ስር አውያለሁ ብሎ መንግስት በዜና ሲናገር ልጆቹን እናገኛለን የሚል ተስፋ አስጨብጦን ነበር። እስከአሁን 

ግን ወደተማሪዎቹ የሚያመራ ፍንጭ ሳይገኝ ዘጠኝ ወር ሲሆናቸው በህይወት ላይኖሩ ይችላሉ ብለሽ ብታዝኝና ብታለቅሽ 

አይፈረድብሽም። ግን በማልቀስ በማዘን ከመሰቃየት በቀር ምንም ጠብ የሚል ተስፋ የለም። አሁን እኔና እንች እንደክርስቲያን 

ተስፋችን እግዚአብሔር ነው። ጓደኞችሽን እግዚአብሔር ጠብቆ ከወላጆቻቸው እንዲያገናኛቸው መፀለይ ነው። ጫልቱና 

ሌንሳም እናንተ እግራችሁ እዚህ አገር ከገባ ጀምሮ እየፀለዩ ነው። ቤተሰቡ እናንተን ከቁጥር ሳትጎሉ በሰላም ከወላጆቻችሁ 

ጋር ካገናኛችሁ ብለን ስለት ተስለናል፣ አሉ።  

የእኛ የተዳፈነው ስሜቷ ሲቀጣጠል ሲያዩ አቶ ዳዲ የሚይዙት የሚጨብጡትን አጡ። ጫልቱ ሳይታሰብ ጣልቃ ገብታ አሁን 

አንች አልቅሰሽ ምን የምትለውጭው ነገር አለሽ? ለራስሽ ታመሻል። በዚያ ላይ ነፍሰጡር ነሽ። ስለዚህ ሀዘንና ለቅሶ አታብዥ፣ 

አለቻት። አቶ ዳዲም ጫልቱ ያለችው እውነቷን ነው፣ እኛስ የአንች ቤተሰቦች አይደለን፣ ሲከፋሽ ይከፋናል፣ ባልወልድሽም 

ልጀ ነሽና ምክሬን ስሚ፣ ሁሉንም ለእግዚአብሔር ስጭ፣ አሏት ። 

አቶ ዳዲ ስለጓደኞቿ የሚያውቁት ነገር እንዳለና ምን እንደሆነ መንገር እንዳልፈለጉ ገብቷታል። የሚያውቁት ነገር ጥሩ ነገር 

ቢሆን ኑሮ እኔን ለማፅናናት ሲሉ ብቻ ይነግሩኝ ነበር። የከፋ ነገር ቢሆን ነው እንጅ፣ አካላቸው ጎድሎ ይሆን? ሞተው ይሆን? 

እነማን ይሆኑ እዚህ አካባቢ ቀርተው የነበሩት? ዝግጁም ተመልሳ አልመጣችም? የሆነ ችግር ገጥሟት ሊሆን ይችላል እያለች 



ጭልጥ ብላ በሀሳብ ነጎደች ። አቶ ዳዲ ከተቀመጡበት ተነስተው አይዞሽ ብለው ሊያፅናኑዋት ባይመጡና ባያስቆሟት ብዙ 

ስታለቅስ እንደቆየች አልታወቃትም ነበር። እሳቸውን ለማስደሰት ስትል ስሜቷንና እምባዋን ለመቆጣጠር ታገለች። 

ጫልቱ የእኛን ለማረጋጋት አስባ፣ በይ አሁን ተነሽና ትንሽ ነፋስ እንቀበል አለቻትና ተያይዘው ወጡ። 

 

ክፍል ፭ ጫልቱና የእኛ ነፋስ ሲቀበሉ፣ ይቀጥላል 

 

ዘውዲቱ የማነ 
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