ዝምታም እኮ ተቃዉሞ ነዉ
ዝም ያለዉ የሸገር ሕዝብ ሲቃወም!
ፊዳ ቱምሣ
የአዲስ አበባ ነዋሪ ባህርይ የአገሪቱ ሕዝብ ጥምር ባህርይ ነዉ፡፡ የሸገር ሕዝብ ሲቆጣ በዝምታ፣ ሲያዝን በዝምታ መሆኑን የታዘቡ
ሁሉ ምነዉ? ይሉ ይሆናል፡፡ ጠጋ ብሎ ላየዉ ግን ዝምታዉ የራሱ ትርጉም አለዉ፡፡ የዛሬዉ ዝምታ የ“በቃኝ” ዝምታ ነዉ፡፡
በዝምታ እየተቃወመ መሆኑን ላልተረዱት የወያኔ መሪዎች ከዚህ ዝምታ ጀርባ ያለዉን የደበነ ያረረ ምሬቱ ሲገነፍል፤ ሕዝቡ
ዱላውን ስያነሳ “እናንተን አያድርገኝ” ከማለት የተለየ የምለዉ የለኝም፡፡ በየመንገዱ ዳር ቆሞ በዝምታ የሚያየዉ ይሄንን ሥርዓት
እየተቃወመ መሆኑ አልገባቸዉም፡፡ ተቃዋሚን እንዲደበድብ የተላከ ወታደር በዱላዉ መሬት ሲደበድብ ያየነዉ ያ የሸገር ፖሊስ
እነርሱን እየተቃወመ መሆኑ አልገባቸዉም፡፡ ዛሬ በትዕዛዝ ተቃዋሚ ደብድቦ ቤቱ ገብቶ ፤ ምን እያደረኩ ነው? እያለ በዝምታ
ተውጦ ራሱን የሚጠይቀዉ የሀገሬ ልጅ እየተቃወመ መሆኑን አላዩትም፡፡
ዝምታም የተቃዉሞ ስልት ነዉ፡፡ የኦሮሚያ ህዝብ በዝምታ ራሱን ከስርአቱ ማግለል፤ የጎንደርና የባሕርዳር ሕዝቦች በየቤታቸዉ
መዋልም የዝምታ ተቃዉሞ አንድ እርምጃ ወደፊት መሆኑ ነዉ፡፡ ሸገርም ወደዚህ እርምጃ እየተራመደ ነዉ፤ ይዋል ይደር እንጂ
ይህ ዝምታ ያመረተዉ ቁጣ እንደ ደራሽ ወንዝ እየመጣ ነዉ፡፡ ማንም ሊያቆመዉ የማይችል የአብዮት ጎርፍ፡፡
ቀኑን በዉል አላስታዉስም ጊዜዉ ግን 1966 ነዉ፡፡ እንደዛሬዉ ኢትዮጵያ አብዮት ያረገዘችበት ወቅት፤ እንደዛሬዉ ወጣቱ
ለአዲስ ዘመን መስዋዕትነት ወደኋል ያላለበት ዘመን፡፡ እንደዛሬዉ ሕዝቡ የወጣቱን መስዋእትነት እያየ በዝምታ ተቃዉሞዉን
ማሰማት/ማሣየት የጀመረበት፣ ከቀን ወደቀን ግን ዝምታዉ ያደገበት ወቅት፡፡ የሃይመኖት መሪዉ፣ ነጋዴዉ፣ ሠራተኛዉ፣
መምህሩ፤ መላው የሀገሬ ሕዝብ ወደ ትግል የተቀላቀሉበት ወቅት- ቀናት ልበላቸዉ? የዛሬዉ ቀን የዚያ ቀን መስታወት ነዉ፡፡
የዛሬዉ ቀን ግን አዲስ የትግል ዝማሬ ይጠይቃል፤ አዲስ የትግል ስልት፡፡ አብዮትና ትዉልድ አዲስ የትግል ስልት ይወልዳል፡፡
በዛሬዉ እዉነታ ትንሽዋ እርምጃም ብትሆን ወደትልቅ ዉጤት ታረማምዳለች፡፡ የዛሬዉ ስልት ከ42 ዓመታት በፊት ከነበረዉ
የገዘፈ፤ የአዲስ አብዮት ስልት ፡፡ እናም ሸገር ዛሬ አዲስ የትግል ስልት ትሻለች፡፡
እኔም በዝምታ ከመሸግኩበት ወጥቼ ህሊናዬን “ምን መደረግ አለበት?” ብዬ ጠየኩት፡፡ ለዘመናት ከታዘብኩትና ካየሁት፤
ካከማቸዉት ልምድ ተነስቼ … ቢሆን!!! ብናደርግ!!! የሚሉ ሀሳቦችን ለመሰንዘር ብዕሬን አነሳሁ፡፡ ትልቅ ተቃዉሞ በአንዴ
ማስነሳት የሁላችንም ምኞት ነዉ፡፡ ግን ትግል ጡንቻ እንደመገንባት ነዉና በአንድ ጊዜ ከትልቅ ደረጃ ላይ አይደርስም፡፡
የሚፈለገዉን ዉጤት ለማምጣት የሚደረግ ሕዝባዊ የተቃዉሞ እንቅስቃሴ ከትንሽ ወደትልቅ መጓዝ አለበት፡፡ በትንሽ
እንጀምራለን፡፡ በትንሽ የተጀመረዉ ታቃዉሟችን የእኛን ጡንቻ በእጥፍ ሲያሳድግ የገዥዎቻችንን (የወያኔና አበሮቹ) ጡንቻ
ደግሞ ከዕለት ወደዕለት ዕያመነመነ ይሄዳል፡፡ ትግላችን ያድጋል፡፡ ቀስ በቀስም መላ ሕዝቡን ያሳትፋል፡፡ እናም በትንሽ እንጀምር!
የመጀመሪያ እርምጃ ከመስከረም 1 ቀን ጀምሮ በሳምንት ሁለት ቀን ረቡዕ ከቀኑ 10 ሰዓት እስከ 12፡30፤ ቅዳሜ ከ8፡00 እስከ
10፡00 ሰዓት ሁላችንም የአዲስን የመንገደኛ አዉራ መንገዶችን እናጣብ፡፡ መፈክር የለም፤ ጫጫታ የለም፤ የበቃኝ ሰላምታ
ብቻ፡፡ ከመስቀል አደባባይ እስከ ቸርችል ጎዳና፡፡ ከአራት ኪሎ፣ ፒያሣ፣ ከፒያሣ ቸርችል ጎዳና፤ ….. በያለበት፡፡ ይሄንን እርምጃ
ለሁለት ሳምንታት እንዉሰድ፡፡ በዝህ ወቅት ሌሎች ጎዳናዎችንም እንደአመቺነታቸዉና እንደተስማሚነታቸዉ መጠቀም
መልካም ይሆናል፡፡ በሁለት ሣምንት ተሞክሮአችን ላይ በመመሥረት በጉዞአችን ላይ “እምቢኝ” የእጅ ማጣመር እርምጃ
እንሸጋገራለን፡፡ በዚህ እርምጃ ጡንቻችንን አጠናክረን ለሚቀጥለዉ እርምጃ እንዘጋጅ፡፡ ቀጣዩ እርምጃ፤ ከሀገር አቀፉ ትግል
ጋር በመዋሀድ እምቢተኝነትን ወደ መሥሪያ ቤቶች፣ ትምህርት ቤቶች፣ የመኖሪያ ሠፈሮች፤ መገበያያ ቦታዎች፤ ….. የምናሻግርበት
እናም ወያኔን የምናንበረክክበት ይሆናል፡፡ እየታገልን ነፃነትን፣ ማህበራዊ ፍትህንና ዲሞክራሲን እንቀዳጃለን፡፡ ቀን ከመሸባቸዉ
ጋር የቆሙ ወገኖችንም ወደነፃነት ትግል እንጋብዛለን፡፡
አዲሲቷ ሸገር ከህዝቦች በህዝቦች ትግል የነፃነት ፋና ታበራለች፡፡

