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ከድንቁርና ጋር ውጊያ (B.K)
ኢትዮጵያ በርካታ ጦርነቶችን በድል አጠናቃለች። ባለፉት ሶስት አስርት ዓመታት ግን
ብርቱ ጠላት ገጥሟታል። ይህ ጠላት ጨለማ ነው። ይህ ጠላት ድንቁርና ነው። ብርሃንን
የሚሳደበውን ጨለማውን ደንቆሮ "ቀን የሠጠው ቅል - ድንጋይ ይሰብራል" የሚለው
ብሂል እንኳን አይገልጸውም። ከቅል የቀለለው ድንቁርና ብዙ ነገሮችን ሰብሯል።
አንድነትን ሰብሯል፣ አብሮነትን ሰብሯል፣ ትዳርን ሰብሯል፣ ጉርብትናን ሰብሯል፣
ፍትህን ሠብሯል፣ ወኔን ሰብሯል፣ ግብረገብን ሰብሯል፤ መልካሙን ሁሉ ሰብሯል።
መስበር ያልቻለው በመንግሥት ኃብት መሽቀርቀርን፣ የዋጋ ንረትን፣ ዘረኝነትን፣
መሬት ዘረፋን ነው።
ድንቁርና (ignorance) በእውቀትና ማስረጃ ያልተሞላ ጨለምተኝነት ነው።
ደንቆሮ (ignorant) እውቀትና ማስረጃ የሸሹት አካል የሚጠራበት ቅጽል ነው።
ተመራማሪዎች ሶስት አይነት ድንቁርና አለ ይላሉ። መረጃዎችንና ማረጋገጫዎችን
ያለማወቅ ድንቁርና (factual ignorance)፣ ጠቃሚ ነገርን ያለማወቅ
ድንቁርና(objectual ignorance) እንዲሁም ምን መደረግ እንዳለበት ያለማወቅ
ድንቁርና (technical ignorance) - ናቸው። ነፍጠኛ ነፍጡን አንግቦ፣ አረንጓዴ፣
ቢጫ፣ ቀይ፣ ባንዲራውን ከፍ አድርጎ የአገሩን ሉዓላዊነትን ያስከበረ ጀግና የሚጠራበት
ስም ነው። ይህን አለመገንዘብ ድንቁርና ነው። ነጻነትን የማያውቅ ደንቆሮስ ምን
ይባላል? አህያ"አልጋ ላይ ተኚ" ቢሏት "የለም አመድ ይሻለኛል" አለች ይባላል።
ደንቆሮ ደግሞ "ነጻነት" ሲሉት "የለም ባርነት ይሻላል" አለ ይባላል። ከደንቆሮ ይልቅ
አህያ ታስባለች።"በነጻነት የምንደባለልበት አመድ ይሻለኛል በባርነት ከምጋደምበት
አልጋ ይልቅ" ትላለች። እረ አህያ ምን በወጣት፣ አረቄ ጠጥታ ብትፈነጭ እንኳን
የዘቀጡ አባባሎች ካፏ አይወጡም።
"የነፍጠኛውን አከርካሪ ዳግም እንዳይንሰራራ ሰብረነዋል"
"ነፍጠኛን እንደ ሲጋራ አጭሰን ጥለነዋል"
"ነፍጠኛል ገድለን አርቀን ቀብረነዋል"
"አማራንና ኦርቶዶክስን አከርካሪውን ሰብረነዋል"
"ትምክህተኛን ቀንዱን ሰብረነዋል፣ አሁን የቀረን በቀንዱ ዙርያ ያለው ጸጉር ነው"
"ነፍጠኞች የሰበሩን ቦታ ላይ - ነፍጠኞችን ሰብረን - ታሪክ ሰርተን የሃገሪቱን ትልቅ
ከተማ በመቆጣጠር... "
ከድንቁርና ጋር ውጊያ ቀላል አይደለም። ድንቁርናን በውግዘት ብቻ ማሸነፍ
አይቻልም። ድንቁርናን መውጊያ ብርሃን ነው። የቴዎድሮስ ቀንዲል፣ የዮሐንስ ጧፍ፣
የሚኒልክ ፋኖስ ቦግ ካላለበት በቀር ድንቁርና ስፍራውን አይለቅም። እኛን ግራ የገባን
የተደበቀብንን ቀንዲል፣ ጧፍና ፋኖስ ፈልጎ ማግኘቱና የቆራጦቹን ሥነ-ልቦና መረዳቱ
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ነው። የኑሮ ጉጉት ወኔያችንን ሲሰብር የስደቱ "ውበት" ደግሞ ኢትዮጵያዊነታችንን
ቦረቦረው። ድንቁርና ለምን አይንቀን? ነፍጠኞች አባቶቻችን ደልዳላ ባደረጉት ሜዳ ላይ
በሱፍ ከረባት ቆሞ እንዲያቀረሽ የፈቀድንለት እኛው ነን።
"ተነሱ እናንተ የረሃብ እስረኞች፣ ተነሱ የምድር ጎስቋሎች" ብሎ የሚቀሰቅሰን
ኮሙኒስት አያስፈልገንም። የረሃብ እስረኞችም የምድር ጎስቋሎችም አይደለንም።
ሠይፍና ጎራዴ - ነፍጥና ጓንዴ ይዘው ጠላትን ያንቆራጠጡት የነ አሉላ አባ ነጋ፣ ጎበና
አባ ዳጬ፣ ባልቻ አባ ነፍሶ፣ አበበ አረጋይ፣ ኃይለ ማርያም ማሞ፣ ጃካማ ኬሎ፣ በቀለ
ወያ፣ መስፍን ስለሺ፣ ሸዋረገድ ገድሌ፣ አብዲሳ አጋ ... መንፈስ ዛሬም ኅያው ነው።
ያገሬ ነፍጠኛ ሆይ! ድንቁርና እግዚአብሄር የሰጠንን አገር ሊያጠፋ ጫፍ ደርሷል።
ብንታገሰውም ይባስ ብሎ ነፍጠኞች አቀኑት ሜዳ ቆሞ ይዘባበትብናል። አሁን ግን
አንምረውም። ዳር ዳሩን የምትል፣ የነፍጠኛ ልጅ ሁሉ ፋኖሱን እያበራህ ባፋጣኝ
ድረስ። ሆደ ሠፊነት ያዘናጋህ ሁሉ ቀንዲሉን ከፍ አድርገህ ወደ ፊት ገስግስ።
እግዚአብሄርን አምናለሁ የምትል ሁሉ ጧፉን እያበራህ ነገ ዛሬ ሳትል በድንቁርና ላይ
ዝመት። ነፍጠኛ "ናፍጣ" ነው አለች ኢትዮጵያዊቷ ልጅ - ብርቱዋ። ነፍጠኛ ለወዳጁ
ብርሃን ለጠላቱ እሳት ነው።
ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር፣ አሜን።

