
November 3, 2010 
 
ሇ፦  የኢትዮጵያ ስፖርት ፌዳሬሽን በሰሜን አሜሪካ 
 
ጉዲዪ፦ በ28ኛው ዓመታዊ በዓሌ ሊይ ስሇሚጋበዙ የክብር እንግዲ 
 

የኢትዮጵያ ስፖርት ፌዳሬሽን በሰሜን አሜሪካ በሚመጣው ዓመት በሚያካሒዯው በ28ኛው ዓመታዊው 
በዓሌ ሊይ ወ/ት ብርቱካን ሚዯቅሳን በክብር እንግዴነት ሇመጋበዝ በቀረበው ኃሳብ ሊይ ከተሇያዩ አቅጣጫዎች 
የሚሰነዘሩትን አስተያየቶች በአንክሮ በመከታተሌ ሊይ ነን። 
 

እኛ በአትሊንታ የምንገኝ ኢትዮጵያውያንና ኢትዮ-አሜሪካውያን ይህንን ጉዲይ የምንከታተሇው በላልች 
አካባቢዎች እንዯሚገኙ ወገኖቻችን ሳይሆን፣ የተሇየ ትኩረት በመስጠት ነው። 
 

ሇዚህም ቀዲሚ ምክንያት ሇ28ኛ ጊዜ የሚካሔዯውና፣ መሊውን ኢትዮጵያዊ በኢትዮጵያዊነቱ ብቻ 
የሚያሰባስበው ይህ ታሊቅ በዓሌ የሚዯረገው በከተማችን በአትሊንታ በመሆኑና፣ ይህም በዓሌ ከመቼውም ጊዜ 
ይበሌጥ ባማረ፣ በዯመቀና፣ በተሳካ ሁኔታ እንዱካሔዴ ካሇን ጽኑ ፍሊጎት በመነሳት ነው። 
 

የፌዳሬሽኑ ከፍተኛ አካሌ (ቦርዴ) በ October 17 ቀን 2010 ዓ.ም የወ/ት ብርቱካንን ጉዲይ አንስቶ 
በተወያየበት ጊዜም የአትሊንታ የስፖርት ቡዴን ተወካይ አዎንታዊ ዴምጹን መስጠቱ በአትሊንታ የሚኖሩ በብዙ ሺህ 
ይሚቆጠሩ ኢትዮጵያውያንን ስሜትና ፍሊጎት በትክክሌ ያንጸባረቀ መሆኑን በዚህ አጋጣሚ መግሇጽ እንወዲሇን። 
 

ይሁን እንጂ፣ በፌዳሬሽኑ ዴረ-ገጽ ሊይ በተሰጠው መግሇጫ፣ “Some senior board members 
implored and urged the Board to review the decision.” በሚሌ መነሻነት ቦርደ ቀዯም ሲሌ 
በዱሞክራሲያዊ አግባብ ያሳሇፈውን ውሳኔ ቀሌብሶ፣ ወ/ት ብርቱካን እንዲይጋበዙ የወሰዯው እርምጃ በእጅጉ 
አሳዝኖናሌ፣ አሰራሩም ተገቢ ነው ብሇን ሇማመን ተቸግረናሌ። 
 

በመሰረቱ ቦርደ በመጀመሪያ ጊዜ በዴምፅ ብሌጫ ያሳሇፈው ውሳኔ የቦርደ ውሳኔ ብቻ ሳይሆን፣ ከ27ቱ 
የቡዴን ተወካዮች በስተጀርባ ያሇው በመሊ አሜሪካ የሚኖረው፣ ኢትዮጵያዊ ዴምፅ መሆኑ ሉታወቅ ይገባሌ።  
ይህንኑም እውነታ ግምት ውስጥ በማስገባት፣ ህዝቡ በተወካዮቹ አማካኝነት የሰጠው ዴምፅ ሳይሻርበት ቦርደ 
በቀዴሞው ውሳኔ ፀንቶ ወዯቀጣዩ ተግባር ቢገባ ኖሮ፣ ምንኛ አግባባዊ እርምጃ ተብል በተወሰዯ ነበር። 
 
 ነገር ግን፣ በሺዎች የሚቆጠሩ በሰሜን አሜሪካ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን በተወካዮቻቸው አማካኝነት 
የሰጡት ዴምጽ አንዯመግሇጫው አባባሌ፣ “በጥቂት አንጋፋ የቦርዴ አባሊት (Some senior board members)” 
(ሰረዝ የተጨመረ) ተሽሮ ህዝበ ውሳኔው መገሌበጡን ስንሰማ ሁኔታውን በዝምታ ሇማሇፍ አሌመረጥንም። 
 
 ስጋታችን፣ ሇዓሇም አቀፉ ሇሳክሃሮቭ የሰብዓዊ መብት ሽሌማት ሇፍጻሜ ዕጩነት ከቀረቡትና ከአንዴ እስከ 
ሦስት ከወጡት የሰብዓዊ መብት ተሟጋቾች መካከሌ አንዶ የሆኑት ወ/ት ብርቱካን፣ በክብር እንግዴነት እንዲይገኙ 
መዯረጋቸው ብቻ ሳይሆን፣ ሊሇፉት 27 ዓመታት እያንዲንደን ዜጋ በኢትዮጵያዊነቱ መስፈርት ብቻ በመመሌከት 
በየዓመቱ በሺዎች የሚቆጠሩ ወገኖቻችንን በማሰባሰብ የታወቀውና፣ ተዯናቂነትን ያተረፈው ይህ ዓመታዊ የመገናኛ 
መዴረክ፣ ከጥቂት ዓመታት ወዱህ፣ ከፖሇቲካና የሲቪክ ማኀበራ አሌፎ ተርፎ፣ በኃይማኖት ዴርጅቶችም ጭምር 
የተከሰተው የመከፋፈሌ ወረርሽኝ ፌዳሬሽኑንም እንዲይገርፈው በማሰብ ነው። 
 
 ሁሊችንም እንዯምንገምተው፣ ይህ ፌዳሬሽን ዛሬ ከዯረሰበት የዕዴገት ዯረጃ የበሇጠ ሌቆና ተጠናክሮ 
ከመሔዴ ይሌቅ፣ ሲሆን ሲሆን ህሌውናውን ጭራሹኑ እንዲያጣ ካሌሆነ ዯግሞ፣ የመከፋፈሌ ውሽንፍር መትቶት 
እንዱዲከም ላት ተቀን ዯፋ ቀና የሚለ ፀረ-ህዝቦች እንዲለ ከናንተ የተሰወረ ነው ብሇን አናምንም። 
 
 በላሊ መሌኩ ዯግሞ፣ የህዝብ ፍሊጎትን ያካተተ ውሳኔ በመውሰዴ፣ ይህ በታሊቅ ጉጉት የሚጠበቀው በዓሌ 
የሚገባውን ያህሌ ተመሌካች እንዲያጣና ከዚያም ባሻገር አሊሰፈሊጊ ወዯሆነ መንገዴ እንዲያመራ ከሌብ የመነጨ 
ስጋት ስሊዯረብን ነው ይህን ዯብዲቤ ሇመጻፍ የተገዯዴነው። 



 
 እንዯሚታወሰው፣ ከዛሬ 5 ዓመታት በፊት 22ኛው የስፖርት በዓሌ የተካሔዯው በዚሁ በአትሊንታ ከተማችን 
ነበር።  በፌዳሬሽኑ በ22 ዓመት ታሪክ ውስጥ ውዴዴሩ ሇመጀመሪያ ጊዜ፣ በዓሇም ዯረጃው ጥራቱ በተጠበቀና 
በታወቀው የBraves የቤት ውስጥ እስታዱየም እንዱካሔዴ መዯረጉና በወቅቱም በፈዳሬሽኑ ታሪክ ውስጥ 
ሇመጀመሪያ ጊዜ አግኝቶት የማያውቀው የተጣራ $153 ሺህ ድሊር ትርፍ በአትሊንታ በዓሌ ሊይ መገኘቱን በዚህ 
አጋጣሚ ስናነሳ በኩራት መንፈስ ነው። 
 
 ከዚህ በተጨማሪ፣ ያ ወቅት በአገራችን የህግ የበሊይነትና የሁለም ዜጎች እውነተኛ እኩሌነት እንዱሰፍን 
የሚታገለ ወገኖቻችን እህታችን ወ/ት ብርቱካንንም ጨምሮ፣ ሇከፋ እስር የተዲረጉበት የጨሇማ ዘመን ስሇነበር፣ 
ይህንኑ ሁኔታ መነሻ በማዴረግ፣ የሟቹ የድ/ር ማርቲን ለተር ኪንግ የቅርብ ጓዯኛና የትግሌ አጋር የሆኑት የ89 
ዓመቱ (በዚያን ጊዜ 84 ዓመታቸው ነበር) እውቁ የሰብዓዊ መብት ተሟጋች Reverend Joseph Lowery፣ 
በግንባር ቀዯም የተሰሇፉበትና ከ8 እስከ 10 ሺህ የሚገመት ሕዝብ የተካፈሇበት ታሊቅ ሰሊማዊ ሰሌፍ የተዯረገበት 
ወቅት እንዯነበር ስናስታውስ አሁንም የሌብ ኩራት እየተሰማን ነው። 
 
 ዛሬ ከ5 ዓመታት በኋሊ፣ ታሪክ ራሱን በላሊ መሌኩ ዯገመና፣ በዓሇም በሰብዓዊ መብት ተሟጋችነታችው 
የታወቁት ወ/ት ብርቱካን ሇ2ኛ ጊዜ ብቻቸውን ተጥሇው ከነበሩበት ወኅኒ ቤት ነጻ በወጡበት ጊዜ፣ የሰሜን አሜሪካ 
የስፖርት በዓሌ ዯግሞ በአትሊንታ እንዱካሔዴ መወሰኑ የጊዜ አገጣጣሚውን በአዴናቆት መመሌከት ብቻ ሳይሆን፣ 
የአትሊንታም ህዝብ ይህን የመሰሇ የምሥራች ሇማየት መብቃቱና ወ/ት ብርቱካንንም፣ በክብር እንግዴነት ተቀብል፣ 
በአካሌ “እንኳን ሇዚህ አበቃዎት!!” በማሇት የዯስታ ስሜቱን ሇመግሇጽ መቻለ ዕዴሇኛ ነው ብሇን እናምናሇን። 
 
 ይህን ዕዴሌ፣ የአትሊንታም ሆነ ከላልች የአሜሪካ ግዛቶች የሚመጡ ኢትዮጵያውያን፣ ሉነፈጉ አይገባም።  
ላሊ ሳይሆን የኢትዮጵያዊነትና የሰብዓዊነት ስሜት መግሇጫ ነውና!! የተሇያዩ የውጭ አገር ዴረጅቶችና የታወቁ 
ዓሇም አቀፍ ተቋሞች እኚህን ታሊቅ ሰብዓዊ ሴት፣ የሰው ሌጆች እኩሌነትና መሰረታዊ መብት እንዱከበር ሲለ 
በከፈለት መስዋዕትነት ተገቢውን ከበሬታና እውቅና በታሪክም ተገቢውን ስፍራ ሲሰጧቸው፣ እንዳት የኛው የራሳችን 
የሆነው የስፖርት ፌዳሬሽን ወ/ት ብርቱካንን “የፖሇቲካ ስው ናቸው” በሚሌ የተሳሳተ ትርጓሜ፣ የአንዱት ቀን 
እውቅና ይነፍጋቸዋሌ? እነዚህ ዓሇም አቀፍ ተቋሞች እኮ ከበሬታውንና እውቅናውን ሲሰጧቸው ወ/ት ብርቱካን 
“የፖሇቲካ ስው ናቸው ብሇው አሌነበረም”። 
 
 ይሌቁንም እነዚህ ተቋሞች፣ ወ/ት ብርቱካን ዓሊማቸውም ሆነ ጥብቅና የቆሙት፣ አሌፎ ተርፎም መከራና 
ስቃይ የተቀበለት  ሇመሊው ኢትዮጵያዊ ዯህንነትና እኩሌነት የቆሙ መሆናቸውን በማመናቸው ነበር። 
 
 በፌዳሬሽኑ ዴረ-ገጽ መግቢያው ሊይ፣ “Bringing Ethiopians together” የሚሇው መፈክር በትክክሌ 
በተግባር ሉተረጎም የሚችሇው ቦርደ በ October 17 ቀን 2010 ዓ.ም በአትሊንታ ከተማ ባዯረገው ስብሰባ ሊይ 
ያሳሇፈውን ውሳኔ ከራሱ ከቦርደ ህገ-ዯንብና አሰራር ውጭ መሆኑን በማመንና ጉዲዩንም ከህዝብ ፍሊጎትና ስሜት 
አኳያ እንዯገና መክሮበት የሰከነ፣ የበሰሇና አርቆ አስተዋይነት የታከሇበት ህዝባዊ ውሳኔ ሲያሳሌፍ ብቻ ነው። 
 
 የህዝብን ስሜት ያገናዘበ፣ የበርካታ ኢትዮጵያውያንን፣ እይታና ፍሊጎት ያካተተ ውሳኔ ዯግሞ፣ ፌዳሬሽኑን 
ከተሊያዩ አዯጋዎች ሉያዴኑት እንዱሚችለ ከማመናችንም በሊይ፣ በአትሊንታ የሚዯረገው 28ኛው የሰሜን አሜሪካ 
የስፖርትና የባሕሌ ዝግጅት የተሳካ እንዱሆን፣ የበኩሊችንን ዴርሻ በብቃት እንዯምንወጣ በዚህ አጋጣሚ መግሇጽ 
እንወዲሇን። 
 
ሇበሇጠ መረጃ፣ በ 404-379-8795 ይዯውለሌን። 
 
ከአክብሮት ጋር 
 
 
 
 
በአትሊንታ የተሇያዩ የሲቪክ ማኀበራት፣ የፖሇቲካ ዴርጅቶችና፣ አገር ወዲዴ ግሇሰቦች። 


