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""የየቄቄሮሮዎዎችች  ሰሰላላማማዊዊ  አአመመፅፅ""!!!!  

  

በበሃሃገገራራችችንን  ፖፖለለቲቲካካዊዊ  ስስልልጣጣንንንን  ህህጋጋዊዊናና  ሰሰላላማማዊዊ  ባባልልሆሆነነ  መመንንገገድድ  ለለመመያያዝዝ  የየሚሚያያደደረረገገውውንን  ጥጥረረትት  ህህጋጋዊዊ  ሽሽፋፋንን  ለለመመስስጠጠትት  

""ሰሰላላማማዊዊ  አአመመፅፅ""  የየሚሚባባልል  አአባባባባልል  መመስስማማትት  የየተተለለመመደደ  እእየየሆሆነነ  መመጥጥቷቷልል፡፡፡፡  ይይህህንንንን  የየትትግግልል  መመንንገገድድ  የየቀቀመመሩሩትት  ፈፈረረንንጆጆችች  

በበእእንንግግሊሊዘዘኛኛ  ቋቋንንቋቋ  የየሚሚጠጠቀቀሙሙባባቸቸውውንን  ሃሃረረጎጎችች  በበጥጥንንቃቃቄቄ  የየተተመመረረጡጡ  ሆሆነነውው  ሳሳለለ  ወወደደ  አአማማርርኛኛ  ቋቋንንቋቋ  የየተተረረጎጎሙሙትት  የየኛኛዎዎቹቹ  

የየቀቀለለምም  አአብብዮዮተተኞኞችች  ""ሰሰላላማማዊዊ  አአመመፅፅ""  ከከሚሚባባለለውው  ጋጋርር  የየአአላላማማናና  የየይይዘዘትት  ልልዩዩነነትት  ባባይይኖኖራራቸቸውውምም  የየአአገገላላለለፅፅ  ተተመመሳሳሳሳይይነነትት  

እእንንደደሌሌላላቸቸውው  ከከ2200  አአመመትት  በበኋኋላላምም  ቢቢሆሆንን  መመረረዳዳትት  አአለለመመቻቻላላቸቸውው  ሁሁሌሌምም  ይይገገርርመመኛኛልል፡፡፡፡    

  

የየቀቀለለምም  አአብብዮዮትት  መመሃሃንንዲዲስስ  ወወይይምም  ""tthhee  MMaacchhiiaavveellllii  ooff  NNoonn--VViioolleennccee""  እእንንደደሆሆነነ  የየሚሚነነገገርርለለትት  GGeennee  SShhaarrpp  

የየተተባባለለውው  ተተመመራራማማሪሪ  በበዚዚህህ  ዙዙርርያያ  ካካሳሳተተማማቸቸውው  ከከደደርርዘዘንን  በበላላይይ  በበሚሚገገመመቱቱ  መመፅፅሃሃፍፍቶቶቹቹናና  በበነነደደፋፋቸቸውው  እእጅጅግግ  በበርርካካታታ  

የየቀቀለለምም  አአብብዮዮትት  የየትትግግልል  ስስልልቶቶችች  ውውስስጥጥ  በበየየትትኛኛውውምም  ቦቦታታ  የየኛኛዎዎቹቹ  ነነውውጦጦኞኞችች  ""ሰሰላላማማዊዊ  አአመመፅፅ""  ከከሚሚሉሉትት  የየትትግግልል  ስስልልትት  

ጋጋርር  ተተመመሳሳሳሳይይነነትት  ያያለለውው  ቃቃልል  ተተጠጠቅቅሞሞ  አአያያውውቅቅምም፡፡፡፡  GGeennee  SShhaarrpp  በበየየትትኛኛውውምም  ፅፅሑሑፉፉ  የየኛኛዎዎቹቹ  ""ሰሰላላማማዊዊ  አአመመፅፅ""  

ከከሚሚሉሉትት  ጋጋርር  ተተቀቀራራራራቢቢ  የየሆሆነነ  ትትርርጉጉምም  ያያለለውው  ""ppeeaacceeffuull  vviioolleennccee""  የየሚሚባባልል  አአገገላላለለፅፅ  አአይይጠጠቀቀምምምም፡፡፡፡  GGeennee  SShhaarrpp  

እእርርግግጠጠኛኛ  ነነኝኝ  NNoonn--VViioolleennccee  የየሚሚለለውው  የየትትግግልል  ስስልልቱቱንን  የየኛኛዎዎቹቹ  ነነውውጠጠኞኞችች  ""ሰሰላላማማዊዊ  አአመመፅፅ""  ወወይይምም  ""PPeeaacceeffuull  

VViioolleennccee""  በበሚሚልል  እእንንደደተተረረጎጎሙሙትት  ቢቢሰሰማማ  በበንንዴዴትት  ፀፀጉጉሩሩ  መመቆቆሙሙ  የየማማይይቀቀርር  ነነውው፡፡፡፡  ምምክክንንያያቱቱምም  የየዘዘመመናናችችንን  እእውውቁቁ  

የየNNoonn--VViioolleennccee  የየትትግግልል  ስስልልትት  መመሃሃንንዲዲስስ  GGeennee  SShhaarrpp  አአመመፅፅ  ወወይይምም  በበእእንንግግሊሊዘዘኛኛ  ቋቋንንቋቋ  ቀቀጥጥታታ  ትትርርጉጉሙሙ  

vviioolleennccee  ከከፊፊትትምም  ሆሆነነ  ከከኋኋላላ  ምምንንምም  ያያህህልል  ሰሰላላማማዊዊ  ((ወወይይምም  ppeeaacceeffuull))  በበሚሚልል  ቃቃልል  ቢቢታታጀጀብብ  የየትትግግልል  አአግግባባቡቡ  

በበምምንንምም  መመልልኩኩ  ሰሰላላማማዊዊ  የየሚሚልል  ትትርርጓጓሜሜ  ሊሊኖኖረረውው  እእንንደደማማይይችችልል  በበሚሚገገባባ  ያያውውቃቃልልናና  ነነውው፡፡፡፡  የየእእንንግግሊሊዘዘኛኛ  የየመመዝዝገገበበ  ቃቃላላትት  

VViioolleennccee  ሲሲተተረረጎጎምም  tthhee  uussee  ooff  pphhyyssiiccaall  ffoorrccee  ttoo  hhaarrmm  ssoommeeoonnee,,  ttoo  ddaammaaggee  pprrooppeerrttyy  eettcc;;  ማማለለትት  

እእንንደደሆሆነነ  ያያስስቀቀምምጠጠዋዋልል፡፡፡፡  በበአአማማርርኛኛ  ትትርርጉጉሙሙምም  ቢቢሆሆንን  አአመመፅፅ  ሀሀይይልል፣፣  ሁሁከከትት፣፣  ብብጥጥብብጥጥ፣፣  ግግጭጭትት፣፣  ውውድድመመትትንን  

የየሚሚያያመመለለክክትት  ነነውው፡፡፡፡  አአመመፅፅ  ደደግግሞሞ  በበየየትትኛኛውውምም  ሃሃገገርር  ((የየሚሚስስተተርር  GGeennee  SShhaarrpp))  ሃሃገገርርንን  ጨጨምምሮሮ  ህህገገወወጥጥናና  በበወወንንጀጀልል  

የየሚሚያያስስጠጠይይቅቅ  ከከፍፍተተኛኛ  ጥጥፋፋትት  እእንንደደሆሆነነ  ይይታታወወቃቃልል፡፡፡፡  

  

የየዚዚህህ  ፅፅሑሑፍፍ  አአላላማማ  የየኛኛዎዎቹቹ  የየቀቀለለምም  አአብብዮዮትት  አአቀቀንንቃቃኞኞችች  NNoonn--VViioolleennccee  የየሚሚባባለለውው  የየትትግግልል  ስስልልትት  በበቅቅጡጡ  ሳሳይይረረዱዱትት  

በበተተገገኘኘውው  አአጋጋጣጣሚሚ  ሁሁሉሉ  ""ሰሰላላማማዊዊ  አአመመፅፅ""  በበሚሚልል  ተተርርጉጉመመውው  የየሚሚዘዘባባርርቁቁትትንን  አአባባባባልል  ለለማማረረምም  ሳሳይይሆሆንን  ከከዚዚህህ  ጋጋርር  ተተያያይይዞዞ  

አአቶቶ  ባባይይሳሳ  ዋዋቅቅ--ወወያያ  የየተተባባሉሉ  ፀፀሃሃፊፊ  ""የየቄቄሮሮ  ማማንንነነትት  ላላልልገገባባቸቸውው""  በበሚሚልል  ርርእእስስ  በበአአይይጋጋ  ፎፎሮሮምም  ያያወወጡጡትት  ፅፅሑሑፍፍ  ትትኩኩረረቴቴንን  

ስስለለሳሳበበውው  ብብቻቻ  ነነውው፡፡፡፡    

  

አአቶቶ  ባባይይሳሳ  ዋዋቅቅ--ወወያያ  ሰሰለለኦኦሮሮሞሞ  ማማህህበበረረሰሰብብ  የየአአስስተተዳዳደደርር  ቅቅርርፅፅ  እእናና  ከከሃሃያያ  አአራራትት  እእስስከከ  ሰሰላላሳሳ  ሁሁለለትት  አአመመትት  የየእእድድሜሜ  ክክልልልል  

ውውስስጥጥ  ያያሉሉ  ወወጣጣቶቶችች  ((በበኦኦሮሮምምኛኛ  ቄቄሮሮ  የየሚሚባባሉሉትት))  እእናና  ማማህህበበራራዊዊ  ሃሃላላፊፊነነታታቸቸውውንን  በበተተመመለለከከተተ  የየሰሰጡጡትት  ማማብብራራሪሪያያ  

በበትትምምህህርርትት  ሰሰጪጪነነቱቱ  ጠጠቃቃሚሚ  ሆሆኖኖ  ስስላላገገኘኘሁሁትት  በበቅቅድድሚሚያያ  ላላመመሰሰግግናናቸቸውው  እእወወዳዳለለሁሁ፡፡፡፡    ከከአአቶቶ  ባባይይሳሳ  ጋጋርር  ያያለለኝኝ  ትትልልቁቁ  ችችግግርር  

ከከላላይይ  ለለማማብብራራራራትት  ከከሞሞከከሩሩትት  የየቄቄሮሮዎዎችች  የየእእድድሜሜ  ማማእእቀቀፍፍ  እእናና  ማማህህበበረረሰሰባባዊዊ  ሃሃላላፊፊነነትት  ጋጋርር  ምምንንምም  አአይይነነትት  ግግንንኙኙነነትት  

የየሌሌላላቸቸውው  በበቄቄሮሮዎዎችች  ስስምም  የየተተደደራራጁጁ  ሁሁከከተተኞኞችች  በበቅቅርርቡቡ  በበሃሃገገራራችችንን  የየፈፈጸጸሙሙትትንን  ጥጥፋፋትትናና  ውውድድመመትት  ለለመመከከላላከከልል  ያያደደረረጉጉትትንን  

ጥጥረረትት  የየሚሚመመለለከከትት  ነነውው፡፡፡፡    

  

ቄቄሮሮዎዎችች  ይይላላሉሉ  አአቶቶ  ባባይይሳሳ  ያያልልተተደደራራጁጁናና  በበማማንንምም  የየማማይይመመሩሩ  ወወጣጣትት  ትትውውልልድድ  ያያቀቀፈፈ  መመሆሆኑኑንን  በበመመግግለለፅፅ  ""ራራሳሳቸቸውውንንናና  

ህህዝዝባባቸቸውውንን  ለለሰሰላላማማዊዊ  አአመመፅፅ  በበማማነነሳሳሳሳታታቸቸውው  እእንንደደ  ጥጥፋፋተተኛኛ  ተተቆቆጥጥረረውው  ምምርርመመራራ  ሊሊካካሄሄድድባባቸቸውው  አአይይገገባባምም""  ይይሉሉናናልል፡፡፡፡  

በበመመቀቀጠጠልልምም  ፀፀሃሃፊፊውው  አአቶቶ  ባባይይሳሳ  ""ቄቄሮሮዎዎችች  አአንንድድምም  ጊጊዜዜናና  በበየየትትኛኛውውምም  ቦቦታታ  ላላይይ  አአንንዳዳችችምም  እእንንኳኳንን  የየጦጦርር  መመሳሳርርያያ  ቀቀርርቶቶ  

ለለወወትትሮሮውው  ከከእእጁጁ  የየማማይይለለየየውውንን  ዱዱላላ  አአንንኳኳ  ሳሳይይይይዝዝናና  የየሰሰላላምም  ምምልልክክትት  የየሆሆነነውውንን  እእጃጃቸቸውውንን  አአጣጣምምረረውው  ነነበበርር  ለለስስልልፍፍ  

የየሚሚወወጡጡትት""  ይይላላሉሉ፡፡፡፡    

  



22  
  

ሲሲጀጀመመርር  አአቶቶ  ባባይይሳሳ  ""ሰሰላላማማዊዊ  አአመመፅፅ""  ብብለለውው  በበሰሰየየሙሙትት  በበዚዚህህ  ሁሁከከትት  እእናና  ብብጥጥብብጥጥ  የየተተሳሳተተፉፉትት  እእሳሳቸቸውው  ከከላላይይ  

ካካስስቀቀመመጡጡትት  የየቄቄሮሮዎዎችች  የየእእድድሜሜ  ክክልልልል  ውውጪጪ  የየሆሆኑኑ  በበአአብብዛዛኛኛውው  ገገናና  ነነፍፍስስ  ያያላላወወቁቁ  የየ1144  እእናና  የየ1155  አአመመትት  ህህፃፃናናትት  

በበመመሆሆናናቸቸውው  የየኦኦሮሮሞሞ  ማማህህበበረረሰሰብብ  ለለብብዙዙ  ምምዕዕተተ  አአመመታታትት  ይይተተዳዳደደርርበበትት  ከከነነበበረረውውናና  በበእእድድሜሜ  ክክልልልል  ከከተተከከፋፋፈፈለለውው  የየገገዳዳ  

ስስርርዓዓትት  ማማህህበበረረሰሰባባዊዊ  ግግዴዴታታ  ያያፈፈነነገገጡጡ  ናናቸቸውው፡፡፡፡  ምምናናልልባባትት  አአቶቶ  ባባይይሳሳ  ሰሰላላማማዊዊ  በበሆሆነነ  ሃሃገገረረ  ሲሲዊዊዘዘርርላላንንድድ  ጀጀኔኔቫቫ  ከከተተማማ  

እእንንደደመመኖኖራራቸቸውው  ቄቄሮሮዎዎችች  ያያቀቀጣጣጠጠሉሉትት  ሁሁከከትትናና  ብብጥጥብብጥጥ  ወወላላፈፈኑኑ  ስስለለማማይይደደርርስስባባቸቸውው  ላላይይሰሰማማቸቸውው  እእንንደደሚሚችችልል  እእሙሙንን  

ነነውው፡፡፡፡  ነነገገርር  ግግንን  ቢቢያያንንስስ  በበአአራራቱቱምም  አአቅቅጣጣጫጫ  የየሃሃገገሪሪቱቱ  ዋዋናና  ዋዋናና  አአውውራራ  መመንንገገዶዶችች  ተተዘዘግግተተውው  የየዜዜጎጎችች  በበሰሰላላምም  ከከቦቦታታ  ቦቦታታ  

የየመመንንቀቀሳሳቀቀስስናና  ስስርርተተውው  የየመመኖኖርር  ህህልልውውናናቸቸውው  ሲሲታታወወክክ፣፣  ተተሽሽካካርርካካሪሪዎዎችች  ከከጫጫኑኑትት  ንንብብረረትት  ጋጋርር  በበእእሳሳትት  ሲሲጋጋዩዩ፣፣  

ፋፋብብሪሪካካዎዎችችናና  የየእእርርሻሻ  ማማሳሳዎዎችች  ሲሲቃቃጠጠሉሉ፣፣  የየአአማማራራናና  የየትትግግራራይይ  ተተወወላላጆጆችች  በበኢኢሉሉ--አአባባቦቦራራ፣፣  የየሶሶማማሊሊያያ  ተተወወላላጅጅ  የየሆሆኑኑ  ሴሴቶቶችች፣፣  

ህህፃፃናናትትናና  ሽሽማማግግሌሌዎዎችች  በበሐሐረረርርጌጌ  በበጅጅምምላላ  ሲሲጨጨፈፈጨጨፉፉ፣፣  የየወወላላይይታታ  ብብሔሔርር  ተተወወላላጆጆችች  በበቢቢሾሾፍፍቱቱናና  አአዳዳማማ  ከከተተሞሞችች  

በበብብሔሔራራቸቸውውናና  በበዘዘራራቸቸውው  ምምክክንንያያትት  እእየየታታደደኑኑ  ሲሲገገደደሉሉ  ኢኢትትዮዮጵጵያያዊዊ  ቀቀርርቶቶ  አአለለምም  በበሙሙሉሉ  በበድድንንጋጋጤጤ  የየተተመመለለከከተተውው  እእጅጅግግ  

የየሚሚዘዘገገንንናና  የየሚሚያያሳሳፍፍርር  ክክስስተተትት  ሰሰለለሆሆነነ  የየነነዚዚህህ  ህህፃፃናናትት  ልልጆጆችች  ሁሁከከትትናና  ብብጥጥብብጥጥ  በበባባዶዶ  እእጅጅ  የየተተካካሄሄደደ  ሰሰላላማማዊዊ  ሰሰልልፍፍ  ነነበበርር  

ብብሎሎ  በበድድፍፍረረትት  መመናናገገርር  ከከነነውውርርምም  ነነውውርር  ነነውው፡፡፡፡    

  

አአቶቶ  ባባይይሳሳ  ሁሁከከተተኞኞቹቹ  ያያደደረረሱሱትት  ጉጉዳዳትት  ሽሽምምጥጥጥጥ  አአድድርርገገውው  ለለመመካካድድ  ህህሊሊናና  የየሚሚባባለለውው  የየራራስስ  ዳዳኛኛ  ስስለለሞሞገገታታቸቸውው  

ይይመመስስለለኛኛልል  በበፅፅሑሑፋፋቸቸውው  ትትንንሽሽ  ወወረረድድ  ብብለለውው  ""ቄቄሮሮዎዎችች  አአልልፎፎ  አአልልፎፎ  የየወወሰሰዱዱትትንን  እእርርምምጃጃ  ......  የየግግልል  መመብብትት  ለለማማስስከከበበርር  

ሲሲባባልል  የየመመብብትት  ገገፋፋፊፊውውንን  ጥጥቅቅምም  በበመመንንካካትት  ትትኩኩረረትትንን  ለለመመሳሳብብ  መመሞሞከከርር  እእንንደደወወንንጀጀልል  ሊሊቆቆጠጠርር  አአይይገገባባምም  ባባይይ  ነነኝኝ  ""  

በበማማለለትት  በበሰሰላላማማዊዊ  ዜዜጎጎችች  ላላይይ  የየተተፈፈፀፀመመውውንን  ግግድድያያናና  ጭጭፍፍጨጨፋፋ  ህህጋጋዊዊ  ራራስስንን  የየመመከከላላከከልል  መመብብትት  እእንንደደሆሆነነ  አአድድረረገገውውምም  

ለለማማቅቅረረብብ  ሞሞክክረረዋዋልል፡፡፡፡  በበሰሰላላማማዊዊ  ሁሁኔኔታታ  ቀቀርርቶቶ  በበጦጦርርነነትት  ጊጊዜዜምም  ቢቢሆሆንን  ከከምምኑኑምም  በበሌሌለለበበትት  ሰሰላላማማዊዊ  ህህዝዝብብ  ላላይይ  የየሚሚፈፈፀፀምም  

ጅጅምምላላ  ግግድድያያናና  ጭጭፍፍጨጨፋፋ  ጊጊዜዜውው  ምምንንምም  ያያህህልል  ቢቢረረዝዝምም  በበአአለለምምአአቀቀፍፍ  ህህግግ  ጭጭምምርር  በበጦጦርር  ወወንንጀጀለለኝኝነነትት  እእንንደደሚሚያያስስጠጠይይቅቅ  

የየተተባባበበሩሩትት  መመንንግግስስታታትት  ሰሰብብአአዊዊ  መመብብትት  ኮኮሚሚሽሽንን  ዋዋናና  ፅፅ//ቤቤትት  በበሆሆነነችችውው  በበጄጄኔኔቫቫ  ከከተተማማ  እእየየኖኖሩሩ  ይይህህንንንን  አአለለማማወወቅቅዎዎ  

በበጣጣምም  ይይገገርርማማልል፡፡፡፡      

  

የየኦኦሮሮሞሞ  ህህዝዝብብ  ረረጅጅምም  ዘዘመመናናትትንን  ባባስስቆቆጠጠረረ  አአኩኩሪሪ  ባባህህሉሉ  ከከሁሁሉሉምም  ኢኢትትዮዮጵጵያያውውያያንን  ወወንንድድሞሞቹቹ  ጋጋርር  ያያለለ  ምምንንምም  አአይይነነትት  

ልልዩዩነነትት  ተተጋጋብብቶቶናና  ተተዋዋልልዶዶ  በበሰሰላላምም  ሲሲኖኖርር  የየነነበበረረ  ህህዝዝብብ  ነነውው፡፡፡፡  የየሶሶማማሊሊ፣፣  የየወወላላይይታታ፣፣  የየትትግግሬሬምም  ሆሆነነ  የየአአማማራራ  ህህዝዝብብ  ጠጠላላቱቱ  

እእንንዳዳልልሆሆነነ  አአሳሳምምሮሮ  ያያውውቃቃልል፡፡፡፡  በበአአሁሁኑኑ  ጊጊዜዜ  ከከድድህህነነትትናና  ኋኋላላቀቀርርነነትት  ውውጪጪ  ሌሌላላ  ጠጠላላትት  እእንንደደሌሌለለውው  በበሚሚገገባባ  የየሚሚረረዳዳ  ህህዝዝብብ  

ነነውው፡፡፡፡  በበስስሙሙ  የየምምትትነነግግዱዱ  የየኦኦሮሮሞሞ  ኢኢሊሊቶቶችች  የየስስልልጣጣንን  ጥጥማማችችሁሁንን  ለለማማርርካካትት  ስስትትሉሉ    በበህህዝዝቦቦችች  መመካካከከልል  ያያልልነነበበሩሩናና  የየሌሌሉሉ  

ልልዩዩነነቶቶችችንን  እእየየቆቆሰሰቆቆሳሳችችሁሁ  ህህዝዝቡቡንን  በበማማጋጋጨጨትት  የየንንፁፁሃሃንን  ዜዜጎጎችች  ደደምም  በበከከንንቱቱ  እእንንዲዲፈፈስስ  ለለማማድድረረግግ  የየምምታታራራምምዱዱትት  የየጥጥፋፋትት  

ስስብብከከትት  ወወንንጀጀልልምም  ሃሃጢጢያያትት  ነነውው፡፡፡፡  አአቧቧራራውው  ሲሲቆቆምም  መመላላውው  የየኢኢትትዮዮጵጵያያ  ህህዝዝብብ  የየኦኦሮሮሞሞ  ህህዝዝብብንን  ጨጨምምሮሮ  በበስስሙሙ  

በበተተፈፈፀፀመመውውናና  እእየየተተፈፈፀፀመመ  ባባለለውው  ወወንንጀጀልል  ላላይይ  ትትክክክክለለኛኛ  ፍፍርርዱዱንን  የየሚሚሰሰጥጥበበትት  ጊጊዜዜ  እእሩሩቅቅ  እእንንደደማማይይሆሆንን  እእርርግግጠጠኛኛ  ነነኝኝ፡፡፡፡      

  

ዓዓሊሊ  አአህህመመድድ  ዓዓሊሊ      

    ከከፍፍንንፍፍኔኔ    

የየካካቲቲትት  1166  ቀቀንን  22001100  


