
ፈይሣ ላሉሣ በዴርጊቱና በአስተሳሰቡ ሁለንም 
ኢትዮጵያውያን እንዯራሳችን ወገን እንዴቆጥር አዴርጎናሌ! 

ከአንዴ ወር በፊት በሪዮ ኦልምፒክ ሁሇት እጆቹን በማንሳት በኢትዮጵያ 
የሚፈጸመውን ግፍ የተቃወመው ፈይሣ ላሉሣ “ሁሊችንንም እንዯ ኢትዮጵውያን 
እንዴንተያይ አዴርጎናሌ” በማሇት አቶ ኦባንግ ሜቶ ገሇጹ፡፡ 

የፈይሣን የጀግንነት ተግባር በተመሇከተ አቶ ኦባንግ በሚመሩት ዴርጅት ሇአዱሲቷ ኢትዮጵያ የጋራ 
ንቅናቄ ስም ባሰራጩት መግሇጫ ሊይ ነበር ይህንን ሃሳብ የገሇጹት፡፡ “ኦገስት 21፤ 2016ዓም 
ኢትዮጵያውያን አዱስ የመንፈስ መነቃቃት ሆነሊቸው” በማሇት የፈይሣን አኩሪ 
ተግባር የገሇጸው መግሇጫ ይህ የኦሮሞ ወጣት ሇወገኖቹ ብቻ ሳይሆን ሇሁሊችንም 
ዴምጻችንን በዓሇም ሊይ እንዱሰማ አዴርጎሌናሌ ብሎሌ፡፡  ዴርጊቱም 
የዓሇምአቀፉን ሚዱያ ትኩረት በመሳብ በህወሃት የግፍ አገዛዝ ሊይ ብርቱ 
ጡጫውን አሳርፏሌ፡፡  

“በርግጥ ፈይሳ የኦሮሞ ሕዝብ ኩራት ነው” ያለት አቶ ኦባንግ፤ “ነገርግን ፈይሣን 
በዋሽንግተን ዱሲ ሊይ ጋዜጣዊ መግሇጫ ሲሰጥ በሰማሁት ጊዜ እንዱሁም በግላ 
ካገኘሁት በኋሊ ከብሔር ማንነቱ በሊይ እጅግ ታሊቅና አስዯናቂ ሰው መሆኑን 
ሇመረዲት እያሇሁ” በማሇት አስተያየታቸውን ሰጥተዋሌ፡፡ 

“የኢትዮጵያ መንግሥት የራሱን ሕዝብ እየገዯሇ፣ እያሰረና እየጨቆነ ይገኛሌ፤ 
በኦሮሚያ፣ በአማራ እና በጋምቤሊ ያሇው ሁኔታ በጣም አሳሳቢ ነው፤ … እኔ 
ኦሮሞ ነኝ፤ ያዯኩትም በኦሮሚያ ነው፤ የሕዝቤን ስቃይ በዯንብ አውቃሇሁ፤ መብታቸውን በሰሊማዊ 
መንገዴ በጠየቁ ሰሌፈኞች ሊይ መንግሥት ተኩስ ከፍቶ እስካሁን ከ1000 በሊይ ሰዎች ሞተዋሌ፤ ላልች 
ዯግሞ ከአገር ሇቅቀው እንዱወጡ በመዯረጋቸው በሉቢያ በረሃ ታርዯዋሌ፤ ላልች በጣም ብዙዎች ዯግሞ 
በሜዱተራንያን ባሕር የባህር አውሬ ሲሳይ ሆነዋሌ” በማሇት ፈይሣ ሇጋርዱያን ጋዜጣ የተናገረውን 
በመግሇጫው ሊይ ተጠቅሷሌ፡፡ 

 ይህንን የፈይሣን ንግግር አቶ ኦባንግ 
ከራሳቸው የሕይወት ተሞክሮ ጋር 
አዛምዯውታሌ፡፡ “ፈይሣ የተናገረው የራሴን 
ሕይወት የሚያሳይ ነው፤ ከተወሇዴኩበት 
የአኙዋክ ጎሣ በዱሴምበር 2003 ዓም 424 
ወገኖቼ ከሦስት ባነሱ ቀናት ውስጥ 
መሬታቸውን እና የመሬት ሃብታቸውን 
ሇመቀማት በተመኘው የህወሃት ቡዴን 
ተጨፍጭፈዋሌ፤ ከዚህ አሰቃቂ ዴርጊት በኋሊ 
በላልች ኢትዮጵያውያን ሊይ የሚዯርሰውን 
ስመሇከት የሁለም ኢትዮጵያዊ ነጻ መውጣት 

እውን ካሌሆነ አንዴ ጎሣ ወይም ብሔር ብቻውን ነጻ መውጣት እንዯማይችሌ፤ ይህም ዯግሞ ሇዘሊቂ 
ነጻነትና ፍትሕ ወሳኝ መሆኑን ተገነዘብኩ፤ ይህም ግንዛቤዬ ሇአዱሲቷ ኢትዮጵያ የጋራ ንቅናቄ (አኢጋን) 



መቋቋም በር ከፋች ሆነ፤ አኙዋኮች በመጨፍጨፍ በቀጣይ ተመሳሳይ አመሇካከትን ህወሃት/ኢህአዳግ 
እንዯሚያራምዴና በላልች የኢትዮጵያ ወገኖች ሊይ ተመሳሳይ እርምጃ እንዯሚወስዴ ግንዛቤ ወሰዴኩ፤ 
ሇዚህ ነው የሁለም ነጻ መውጣት ወሳኝ መሆኑን የተረዲሁት፤ ፈይሣም እንዱሁ ህወሃት/ኢህአዳግ 
በፈጠረው የጎሣና የዘር ወጥመዴ ውስጥ መግባት ሇኢትዮጵያውያን አዯገኛ ነገር መሆኑን በውሌ የተረዲ 
ነው” በማሇት አቶ ኦባንግ በመግሇጫው ሊይ ተናግረዋሌ፡፡  

ሇማስረጃም ይህንን ጠቅሰዋሌ፤ ከሊይ ፈይሣ መግሇጫ በሰጠበት ጋዜጣ ሊይ የሚከተሇውን ብል ነበር፤ 
“አሁን ያሇው ሁኔታ (ብሔርን እየሇዩ የማጥቃት እርምጃ) በዚሁ ከቀጠሇ የኢትዮጵያ ሁኔታ አዯገኛ 
እንዯሚሆን አሌጠራጠርም፤ ዓሇምአቀፉ ማኅበረሰብ ጣሌቃ 
በመግባት በዚያች አገር ሊይ ሇውጥ እንዱመጣ መርዲት 
አሇበት፤ እኔ በግላ ሁኔታው በዘር ሊይ ወዯማነጣጠር 
እንዲይሄዴ እፈራሇሁ፤ ሁኔታው ወዯከፋ ዯረጃ ሳይዯርስ 
ዓሇምአቀፉ ማኅበረሰብ ጣሌቃ መግባቱ የግዴ ነው” ብሎሌ፡፡  

“በአሁኑ ጊዜ በኢትዮጵያ ውስጥ የጠፋው ነገር ሰብዓዊነት 
ነው፤ በፊታችን የተጋረጠው ጦርነት እንዯ እውነት 
የተዘራውን ውሸት መፋሇም ነው” ያለት አቶ ኦባንግ ሊሇፉት 
25 ዓመታት ህወሃት በኢትዮጵያ ውስጥ የነዛው ጥሊቻ፣ 
ዘረኝነት፣ መከፋፈሌ፣ … በብዙዎቻችን ዘንዴ ሥር ሰዴድ 
ከሰብዓዊነት በፊት ጎሣን፣ ዘርን፣ ብሔርን፣ … በሚያስቀዴም 
አዙሪት ውስጥ እንዴንወዴቅ አዴርጎናሌ ብሇዋሌ፡፡ ይህንን 
እንዯምናሸንፈው የተናገሩት ኦባንግ እንዯ ጋምቤሊ፣ እንዯ 
ኦሮሞ፣ እንዯ አማራ፣ እንዯ ሶማሉ፣ … ሆነን ሳይሆን እንዯ አንዴ ባሇዓሊማ ኢትዮጵያዊ ሆነን ህወሃት 
የዯገሰሌንን ጥፋት አሌፈን መሻገር እንችሊሇን ብሇዋሌ፡፡  

እንዱህ እንዴንሰባሰብ የፈይሣ ዴሌ ያዯፋፍረናሌ ያሇው መግሇጫ ፈይሳ ሁሇተኛ ሆኖ በማሸነፍ የዴሌ 
መስመሩን ሲያሌፍና እጁን አጣምሮ ዴምጻችንን ከፍ አዯርጎ ሲያሰማሌን በኢትዮጵያ ሊይ የሰፈረው 
ጭሇማ ተገፈፈ፤ የብርሃን ጭሊንጭሌ ታየን፤ ዴምጻችን ጎሌቶ በዓሇም ተሰማሌን፤ የፈይሣ የጀግንነት 
ተግባር አዱስ ተስፋ በሌባችን ውስጥ ፈነጠቀ፤ የውዴዴር መስመሩን አሌፎ ዴሌ ሲጎናጸፍ ሇአንዴ ወገን 
ብቻ ሳይሆን ሇሁለም ኢትዮጵያዊ በህወሃት/ኢህአዳግ የተመሠረተውን የዘረኝነት መሠረት አናወጠው 
በማሇት መግሇጫው ፈይሣ ሇኢትዮጵውያን ያስገኘውን ዴሌ ይጠቅሳሌ፡፡ 

ከዚህ ባሇፈ መሌኩ በብዙዎቻችን ሊይ የተዯፋውን እና አሜን ብሇን የተቀበሌነውን የህወሃት/ኢህዳግን 
የዘረኝነት ማታሇያ ፈይሣ እምቢ በማሇት ነጻ ሰው መሆኑን ማሳየቱ ብዙዎቻችንን ከታሰርንበት የዘር 
ፖሇቲካ ወጥተን ሇኅብረት እንዴንቆም ያዯፋፈረን ነው ብዬ እንዲምን ተስፋ ሰጥቶኛሌ በማሇት አቶ 
ኦባንግ የግሌ ምስክርነታቸውን ሰጥተዋሌ፡፡ በዚህ ብቻ አሊቆሙም “ከዘርና ብሔር ሌዩነታችን ባሻገር 
ፈይሳ ሇእያንዲንደ ኢትዮጵያዊ ጀግና ነው፤ ባሇፈው ዋሽንግተን ዱሲ ሊይ ባገኘሁት ጊዜ አገር ወዲዴ፣ 
ትሁት፣ ተወዲጅ፤ የዓሊማ ሰውና ዯፋር መሆኑን ሇማወቅ ችያሇሁ” ብሇዋሌ፡፡ 



 በዚሁ መግሇጫ ሊይ አቶ ኦባንግ ፈይሳን ሉገጥሙት 
ከሚችለት አስቸጋሪ ሁኔታዎች ዋንኛውን ጠቅሰዋሌ፤ 
“ፈይሣን ህወሃት/ኢህአዳግ ባስቀመጠሇት የዘር ሳጥን ውስጥ 
እንዱገባና ሇብዙዎቻችን የትግሌ ተስፋ እንዲይሆን 
ይበሌጡኑም በኦሮሞነቱ እንዱወሰን ሉያዯርጉት ይሞክሩ 
ይሆናሌ፤ ሆኖም ማወቅ የሚገባን ነገር ማነው ማንነታችንን 
የሚወስንሌን? ይኼ ነህ ብል የሚነግረን ወይም በዚህ የዘር 
ሣጥን ውስጥ ግባ ብል የሚዯርገን ማነው? ህወሃት 
ያመጣው የዘር ፖሇቲካ በርካታ ኢትዮጵውያንን በዚህ 
ዓይነት የዘር ሣጥን ውስጥ እንዱገቡ አዴርጓቸው 
ከሰብዓዊነት ወዯ ዘር ዝቅ ብሇዋሌ፤ ይህንን በማዴረግ 
ህወሃት ተሳክቶሇታሌ ሉባሌ ይችሊሌ፤ ኢህአዳግን በአንዴ 
ዓመት የሚበሌጠው ፈይሣ ሇ25 ዓመታት የተዘራውን የዘር 
ፖሇቲካ አሌፎ በመውጣት ቢሳካሇት አገሩ ነጻ ሆና ወዯ 
አገሩ ተመሌሶ በሩጫ ሇመወዲዯር እንዯሚፈሌግ መስማት 

የህወሃት የዘር ፖሇቲካ ያሊሰከራቸው በርካታ ፈይሣዎች እንዲለ ያሳየ ጉሌህና ተስፋ የሚሰጥ ተግባር 
ነው፡፡” 

የፈይሣን አኩሪ ተግባር የተከተለ በርካታዎች እየመጡ መሆናቸውን የጠቀሰው መግሇጫ ከፈይሣ ላሉሣ 
የዴሌ ተግባር በኋሊ ኤቢሣ እጅጉ በኪዩቤክ ካናዲ ማራቶን፤ በሪዮ ፓራኦልምፒክ በ1500 ሜትር የነሏስ 
ሜዲሉያ አሸናፊ ታምሩ ዯምሴ፤ እንዱሁም በማርሻሌ አርትስ የወርቅ ሜዲሉያ ተሸሊሚ ላሊ ኢትዮጵያዊ 
ካሣ ይመር፤ በዴፍረት እጃቸውን አጣምረው በማንሳት ሇአገራቸውና ሇወገናቸው ዴምጽ ሆነዋሌ ብሎሌ፡፡ 

በማጠቃሇያም “በአሁኑ ጊዜ ኢትዮጵያ እንዯነዚህ ዓይነት ሌጆች ያስፈሌጓታሌ፤ የሞራሌ ሌዕሌናቸው 
የሊቀ፤ ሰውን ሁለ በሰብዓዊ ፍጡርነት የሚያዩና የሚያከብሩ አዱስ ሇምንመሠርታት ኢትዮጵያ 
ያስፈሌጉናሌ፤ ከጎሣ ይሌቅ ሇሰብዓዊነት ቅዴሚያ የሚሠጡ፤ የላሊው ህመምና ሥቃይ የራሳቸው 
አዴርገው የሚወስደ፤ የወገናቸውን መከራ በሚችለት ሁለ ሇዓሇም ሇማሰማት በሕይወታቸው የሚዯፍሩ 
ያስፈሌጉናሌ” በማሇት በአኢጋን መግሇጫ ሊይ የተናገሩት አቶ ኦባንግ ፈጣሪ እነ ፈይሣ፣ ኤቢሳ፣ ካሣ፣ 
እና ታምሩ ሕዝባቸውን የሚያገናኙ ዴሌዴዮች ሆነው እንዱሰሩ እንዱረዲቸው ምኞታቸውን ገሌጸዋሌ፡፡  

ይህ መግሇጫ የተዘጋጀው በአኢጋን የሚዱያ ክፍሌ ሲሆን በኢሜይሌ አዴራሻችን 
media@solidaritymovement.org ወይም አቶ ኦባንግ ሜቶን Obang@solidaritymovement.org 
ኢሜይሌ ሉያገኙ ይችሊለ፡፡ 

 


