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May 29, 2016 

 

 

ጨናፍር በይ ኤርያን ከባቢኣን ዕዉት በዓል ኣሕሊፉን። 

ከምቲ ዝፍለጥ ብጠቕላላ ማሕበር ተጋሩ ሰሜን አመርካ ተዳኺሙ ከምዝፀንሐ ዳርጋ ኩሉ ትግራዋይ ዝፈልጦ ሓቂ እዩ 

ምባል ይካኣል፡ ከባቢና እዉን ብእኡ ልክዕ ተዳኺሙ ጸኒሑ። እቲ ድኽመት ናይ ነብሲ ወከፍና ድኽመት እምበር ናይ ሓደ 

ወይ ናይ ዉሱናት ሰባት ድኽመት ከምዘይከነ በዚ ኣጋጣሚ ኣስምርናሉ ክንሓልፍ ንፈቱ፡ ማሕበር ምምራሕ ቀልሊ ስራሕ 

ሰለዘይከነ ናይ ብዙሓት ተወፋይነትን ፃዕርን ዘድሊ ምዃኑ ንኣምን። ኣብዚ እዋን’ዙይ ግን ብሓዱሽ ኣመራርሓ ንህዝቢ 

ብዝጥዕም ሓዱሽ ምትዕርራይ ተገይሩ እነሆ ማሕበር ተጋሩ ሰሜን አመርካ ጨናፍር በይ ኤርያን ከባቢኣን ኣብ ፅዑቅ 

ምንቅስቃስ ይርከባ። ሓደ ካብቶም ኣሰራርሓ ቅድም ኢሉ ምትዕርራይን ምርድዳእን ክግበረሎም ዝነበሮ ጉዳይ በዝሒ ህዝቢ 

እናወሰኸ ብዝኸደ ቑጽሪ፡ ህዝቢ ኣብ ዝነብረሉ ከባቢ ክእከብን ክስራዕን ግቡእ እዩ ነይሩ፡ ስለምንታይ፡ ናይ ከባቢኡ 

ዉራይን ጉዳይን ብቐረባ ባዕሉ ክካታተልን ክፈትሕን ስለ ዘለዎ። ሕዚ’ዉን እንተኾነ፡ ዋላ እኳ ይዘንግዕ እምበር ኣብ ሰሜን 

ካሎፎርኒያ ኣርባዕተ ጨናፍር ማተሰአ ተጣይሸን ይርከባ። ንሳተን ድማ ኦክልንድን፡ ሳንሆሰን፡ ሳክራመንቶን፡ ፍረስኖን 

እየን። ነዚ ሓዱሽ ኣሰራርሓን ዉዳበን ድማ ኣመራርሓ ማእኸላይ ኮሚቴ ማተሰአ ኣሚንሉ ብግብሪ ይድግፎን ይቃለሰሉን 

ከምዘሎ ስለዘረጋገፅልና፡ በዚ ኣጋጣሚ ከይኣመስገና ክንሓልፍ ኣይንደልን። እዙይ መሰረት ብምግባር እዉን ክልተ ወከልቲ 

ማእከላይ ኮሚቴ ተረኺቦም ደገፎም ገሊፆም። 

ከምኡዉን ብተወሳኺ ናይ ኢትዮጵያ ኮንስል ሎስ አንጀለስ ኣምባሳደር፡ ክቡር ኣይተ ተስፋኪሮስ ሃይሉ፡ ኣባላት ማሕበር 

ልምዓት ትግራይ፡ ጨንፈር በይ ኤርያ፡ ብወይዘሮ ዕልልታ ረዳኢ በዓልቲ ቤት ኣርኣያ ዘሪሁን ዝምራሕ ጉጁለን፡ ወከልቲ 

ህዳሰ ኢትዮጵያን ኣብቲ በዓል ተረኺቦም። 

ናይቲ በዓል ዋኒንን ዕልማን ካኣ ህዝብና ጉንበት 20ን ስዉእ ኣይተ ኣርኣያ ዘሪሁንን እናዘከረ ሓቢሩ ብባህሊ ዓዱ ተፀምብሉ 

እንዳተፃወተ ዝሕጐሰሉን ዝዝናነየሉን ምሸት ንምግባር እዩ ነይሩ። እቲ ምሸት ካኣ በቶም ወናማት ከየንቲ ተጋሩ ተፀንቢሉ 

ድሙቕን ዉዕዩን ኮይኑ ወጋሕ ትበል ለይቲ እናበለ ሐድሩ። ይበል ዘበለ ጉዳይ ከይነ ኩሉ ህዝቢና ካኣ ዚዝን፤ ሲስን ክብል 

ሓደረ። ከባቢ በይ ኤርያ ከምዚ ዝመስል ዉራይ ካብዘየሕልፍ ዓመታት ኣቁጺሩ እዩ ጸኒሑ። ኩሉ ሰብ ኣዝዩ ሕጉስ 

ከምዝነበረ ካበቲ ኩነታት ምዕዛብ ይካኣል ነይሩ። ብዙሓት ሰባት ካኣ ከምዙይ ዝበለ ሕብረት ክቅፅል ከምዘለዎ ሓበረታ 

ሂቦም። በዚ ኣጋጣሚ ኣብ ሰሜን ካሊፎርኒያ ዝርከባ ኩለን ጨናፍር ሓቢረን ከምዝሰርሓ ምሕዝነተን ከምዘደልድላ ብዕሊ 

ኣፍሊጠን፤ ብፍላይ ጨናፍር ኦክላንድን ሳንሆሰን ኣብ ሕንብርቲ በይ ኤርያ ስለዝርከባ ተቐራሪበን ክሰርሓ ከምዘለወን 

ኣረጋግፀን።  

ንኣብነት ንምጁማር ዚኣክል ካብቲ በዓል ዝተረኽበ ትርፊ ገንዝብ ንኮሚኒቲ መጣናኸሪ ንኽኸዉን እቲ መዳለዊ ኮሚቲ 

ተስማዕሚዑሉ። እቲ ገንዘብ ናብ ኮሚኒቲ ክዋህብ ተገይሩ። 
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ወኪል ኣምባሳደረ ኮንስል ሎስ አንጀለስ ኢትዬጵያ 

ኣብ መጀመሪያ ክቡር ኣይተ ተስፋኪሮስ ሃይሉ ገ/ማርያም እንኳዕ ንመበል 25 ዓመት በዓል ጉንቦት 20 ኣብጸሓኩም 

ኣብጻሓና ኢሎም።  

ወኪል ኮንስል ጀነራል ሎስ አንጀለስ ኢትዮጵያ ኣይተ ተስፋኪሮስ ሃይሉ ገ/ማርያም  ኣብቲ በዓል ተረኽቦም ታሕጓሶም 

ገሊፆም፡ ኣብዙይ ምሳኻትኩም ብምርካበይ ብጣዕሚ ድስ ኢልኑ ኢሎም። ብዝዕባ ሕብረት ኢትዮጵያዊያን ብፋላይ ሕብረት 

ተጋሩ ኣድላይነቱ እንታይ ምኻኑ’ዉን ገሊፆም። ከምኡ’ዉን ዝኾነ ሓገዝ ካብእምባሲ ዘድሊ ዘበለ ንኽሕግዙ ድልዋት 

ምኻኖም ብወገኖም ኣፍሊጦም። ዕብየት ሃገርና ኢድ ንኢድ ተተሓሒዝና ካብቲ ዘለቶ ናብ ዝላዓለ ደረጃ ከምነብፃሓ 

እምነቶም ምኻኑ ወኪል ኣምባሳደር ኣይተ ተስፋኪሮስ ሃይሉ ገ/ማርያም መደረ ገይሮም።  

ወኪል ኮንስል ጀነራል ኢትዬጵያ ኣይተ ተስፋኪሮስ ሃይሉ ገ/ማርያም መፅሓፍ ክቡር ኣይተ ኣርኣያ ዘሪሁን እንተመርቁ 

ብወገን መዳለዉቲ እቲ በዓል ካኣ ዕድሜና ኣኽቢርኩም ስለዝመፃኹም ክብረት ይሃበልና ንብል። እቲ መልእኽትኹም ዉን 

ብዝግባእ ተቀቢልናዮ ኣለና፡ ሓቢርና ከምእንሰርሕ’ዉን ክነረጋግፀልኩም ንፈቱ። ከምቲ ክቡር ወኪል ኣምባሳደር ተስፋኪሮስ 

ዝበልዎ ‘ድያስፖራ ማለት ኣብ ባንክ ዝኣተወ ገንዘብ ማለት እዩ’ ዝብል ካብ ቀደማይ ምንስተር መለስ ዘናዊ ዝተወሰደ 

ኣበሃህላ ጠቂሶም ዝበልዎ፡ ንሕና ካዓ ምስቲ ሰራሒ ታሪኽ ህዝብና ኮይንና ታሪኽ ኣሕትና ኣይንዐብርን ኢና’ሞ ኢድን 

ጓንቲን ኮይና ከምእንሰርሕ ደግምና ክነረጋግፀልኩም ንፈቱ። 

ህዝቢ ፅን እሉ እንተዳምፅ ብዝዕባ ታሪኽ ኣይተ ኣርኣያ ዘሪሁን 
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ወኪል ማእከላይ ኮሚቲ ማተሰአ 

ወኪል ማእከላይ ኮሚቲ ኣይተ ብርሃነ ኣብራሃ ዉን መግለፂ ማተሰአ ኣንቢቦም። እቲ መልእኽቲ ብሕፅር ዝበለ መልክዑ፡ 

ሓድነት ተጋሩ ንምድልዳል እቲ ቀዳማይን ዋና ዕልማን ምኻኑ ኣብራህሪሆም። ኣይተ ብርሃነ ነተን ሓደሽቲ ጨናፍር 

ኦክላንድን፡ ሳንሆሰን፡ ሳክራመንቶን፡ ፍረስኖንን ዝገብርኦ ዘለዋ ምንቅስቃስ ናእደኦም ገሊፆም። ከምቲ ቅድም ኢልና 

ዝገለፅናዮ እቲ ማሕበር ብጣዕሚ ተዳኺሙ ከምዝነበረ ፀሓይ ዝወቅዖ ሓቂ እዩ። ኣብዚ እዋንዙይ ግን ማተሰአ ብበዝሒ 

ኣባላትን ጨናፍርን ብዉሕድ ካብ 50% ንላዕሊ ከምዝወሰኸ ይፍለጥ። ንኣብነት ኣብ ከባቢና ቅድም ክብል በዝሒ ኣባላት 

ማተሰአ ካብ ዓሰርተ ኣባላት ሓሊፍ ኣይፈልጥን እንተበልና ካብ ሓቂ ኣይራሓቅናን። ሎሚ ግን ጨናፍር ኦክላንድን ሳንሆሰን 

ጥራሕ ካብ ሓምሳ ንላዕሊ ኣባላት ኣለዎን፡ ኡዙይ ማለት ካኣ ሓምሽተ ዕፅፊ ወሲኹ ኣሎ ማለት እዩ። እዚ ዘርኢ እቲ 

ብጨናፍር ዝተገበረ ሓዱሽ ለወጥን ምትዕርራይን ትኽክል ምዃኑ ይሕብር። ስለዚ ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ዝነብሩ ተጋሩ 

እዚ ሓዱሽ ምትዕርራይን ኣሰራርሓን ተኸቲሎም ክወደቡን ክተሓባበሩን በዚ ኣጋጣሚ ክነተሓሳስብ ንፈቱ። ወዬ ከምቲ 

ዝበሃል ሰብ ይተኣከብ ምኽር ክሪከብ እዩ እሞ ንተኣከብ ንማኸር ብዝዕባ ከባቢናን ዉራይናን። 

እቶም ክቡር ጋሻና ኣይተ ብርሃነ ኣብራሃ ብምቅጻል፡ እቲ መዳለዊ ኮሚቴን ኣባላት ማተሰአን ዝገብርዎ ዘለዉ ምንቅስቃስ 

ብጣዕሚ ከምዘሕጎሶም ሓቢሮም። እቲ ብጥንካሪኡን ብህዝበዊነቱን ዝፍለጥ ዝነበረ ከባቢ በይ ኤርያ ሎሚ’ዉን በቲ 

ጀሚርዎ ዘሎ ምንቅስቃስን ምጉሁሃርን ኣጠናኺሩ ክቅጽል ከምዝግባእ ብኣንክሮ ተማሕፂኖም። 

 

መልእኽቲ ማእከላይ ኮሚቲ እንትንበብ ብኣይተ ብርሃነ ኣብራሃ 

እቲ መደላዊ ኮሚቴ ካኣ ብሓቂ ኩርዓትን ሓቦን ከምዝተሰመዖ ክነፍልጥ ንፈቱ፡ ክብረት ይሃበልና ዕድሜና ኣኽቢርኩም፡ 

ስራሕኹምን ቤተ-ሰብኩምን ገድፍኩም ጉዳየይ እዩ ኢልኩም ስለዝመፃኹም ብድጋሜ ኣዝይና ነመስግን። 
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ደረስቲ መፅሓፍ ክቡር ኣይተ ኣርኣያ ዘሪሁን 

ደረስቲ መፅሓፍ ክቡር ኣይተ ኣርኣያ ዘሪሁን ዉን ኣሕፅር ኣቢሎም ታሪኽ ኣይተ ኣርኣያ ዘሪሁን ገሊፆም። ብዝበለፀ እቲ 

ታሪኽ ኣብቲ መፅሓፍ ስለዘሎ ነቲ መፅሓፍ ምዕዳግ ኣድላይ እዩ። ከምኡ’ዉን ክብርቲ ባዓልቲ ቤት ኣይተ ኣርኣያ ዘሪሁን 

ዕልልታ ረዳኢ ዉን ኣሕፅር ኣቢለን ታሪኽ በዓል እንደአን ገሊፀን። “ኣርኣያ ካብ ደቁን ባዓልቲ ቤቱን ንዓዱ ይፈቱ ነይሩ 

እንተበልኩ ምግናን ኣይኮነን” ኢለን። እወ ጅግና ነይሩ ፈታዊ ሃገሩ፡ ዉፉይ ንህዝቡ ብዘይምግናን። ኩሉና ከምእንፈልጦ 

ኣይተ ኣርኣያ ዘሪሁን ካብ ሰሜን አመረካ ናብ ኢትዬጵያ ተመሊሱ ምስ ማሕበር ልማዓት ትግራይ ኮይኑ ብዙሕ ዝሰርሐ 

ሓርበኛ ኣቦ ልምዓት ተባሂሉ ዝፍለጥ ወናኒ ታሪኽ ጅግና እዩ። 

ደረስቲ መፅሓፍ ኣይተ ኣርኣያ ዘሪሁን መግለፂ እንተህቡ 

ወከልቲ ህዳሰ 

ወከልቲ ህዳሰ’ዉን ነቲ ዘሎ ወድዓዊ ናይ ኢትዩጵያ ኢኮኖሚን ግድብ ኣባይን ንምዕዋት ሕብረት ኢትዩጵያዊያን ከምዘድሊ 

ተረድኦም ኣብቲ በዓል ተረኺቦም። ስለዝኾነ ካኣ ምስና ሰለል ክብሉ ሓዲሮም። ንሕና’ዉን ሓድነት ኢትዩጵያዊያን 

ስለንኣምን የቀንየልና ክንብል ንፈቱ። 

ሓድነት ተጋሩ 

ተጋሩ ኣብዚ እዋንዙይ ብዙሕ ስራሕ ይፅበየና ከምዘሎ ደርጋ ናይ መዓልታዊ ዕላልና እዩ እንተበልና ምግናን ኣይመስልን። 

ኣብ አዋን ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢታት ኢትዬጵያ፡ ተጋሩ እቲ ወድዓዊ ኩነታት ዝሓቶ ፈፅምና ኢና እንተበልና ካብ ሓቂ 

ዝራሓቀ ኣይኮነን። ኮይኑ ግን ኣብዚ እዋን’ዙይ ፋሕ ብትን ኢልና ከምዘለና ናይ ኩሉና ትዕዝብቲን እምነትን እዩ። ሕብረት 

ካብ ማንም ግዜ ንላዕሊ ሎሚ እዩ ዘድልየና፡ ሎሚ ዝግበር ጦርነት እንተሃልዩ ናይ ድኽነት ዉግእ እዩ ዝኾዉን። እሞ ንሕና 

ተጋሩ ኸ ኣንፃር ድኽነት ንኽንዋጋእ እኹል መሳርሒ ዶ ኣለና? መልሱ ብርግፅ ኣዎንታዊ እዩ፡ ነገር ግና መሳሪሕና ወይ ብረት 

ወይ ከዓ ከላሽን እንተይኮነ መስሪሕና ዉዳበ እዩ። 

ሎሚ’ዉን ከምትማሊ ተዓወቲ ንኽነኮዉን ብቀዳምነት ክንገበር ዘሎና ነገር ዉደበ እዩ። ትግራዋይ በቢዝነብረሉ ከባቢ 

ክዉደብ ክኽእል ኣለዎ። ኣብ ከባቢና እዉን እቲ ቀዳማይ መስርዕ ዉዳበ ኮይኑ፡  እቲ ካልኣዋይ ድማ እሂን ምሂንን 

ሓልዮትን ፍቅርን ክህሉ ናይ ግድን ይኾዉን ምኽንያቱ ብዘይ ምትሕልላይ ዝፍፀም ነገር ስለዘየለ።  ኣብ አዋን ብረታዊ 

ቃልሲ ዝተርኣየ ጅግንነት ሕዚ’ዉን ኣብ ምድርዓም ድኽነት ክድገም ይግባእ። 

ተጋሩ ሕዚ ይኹን ንሓዋሩ ንወደብ! ንወደብ! ንወደብ! ንድኽነት ህነ ምድሪ ክነእትዎ ንቀራረብ፡ ንመያየጥ፡ ንተሓባበር፡ 

ንፀላእቲ ህነ ምድሪ ክነእትዎም ዓቅሚ ንፍጠር፡ ኢኮኖማያዊ ሓይልና ነማዕብል ነዚ ኹሉ ግና እቲ ቁልፊ መፍትሒ ዉዳበ፡ 

ዉዳበ፡ ዉዳበ እዩ። 
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ኣብ መወዳእታ እቲ መዳለዊ ኮሚቴ ብጠቕላላ ካብ ቀረባን ርሑቑን ንዝመፁ ኣጋይሽናን ከምኡዉን ኣባላትናን ብድጋመ ካብ 

ልቢ ነመስግን። 

ፎቶግራፍ ምስ መዳለዉቲ በዓልን ኣጋይሽን 

 
 

 

ሕብረት እዩ ሓይሊና!!! 


