
የሰሜን አሜሪካ ስፓርት ፌዴሬሽን ከተደቀነበት ሴራ በድል መወጣት አለበት! 

ሚኖሶታ የበታኞችን ሴራ ያለጥርጥር ያከሽፋል 

(ከሶስቱ ጽሁፎች የመጀመሪያው) 

ከኦሪዮን መክብብ 

ትልቁ ነገር ዘንድሮም አመታዊ ዝግጅቱን በተሳካ ሁኔታ እንደሚያሳልፈው ከፍተኛ እምነት አለኝ፡፡ ይህ ፌዴረሺን ከታሪኩ 
እንደምንረዳው ዕድሜው ሰላሳውን ነክቷል፡፡ ያንድ ጉልማሳ ሰው እድሜ ነው፡፡ እሰየው!!!! በዚህ የረጅም አመታት ጉዞው 
ውስጥ በርካታ ስራዎችን አከናውኗል፡፡ ባገር ቤት ረሃብ ሲከሰት ያቅሙን ይለግሳል፡፡ ኤይድስን በሽታ ለመዋጋት የገንዘብ 
ድጋፉ ይለግሳል፡፡ ውሃ ሙላት ተከስቶ የቻለውን ረድቷል፡፡ ተማሪዎችን በስኮላርሺፕ ያግዛል፡፡ በዚህ መልካም ጉዞ የበለጠ 
እንዲገፉበት ምኞቴ ነው፡፡  

 እነዚህ በጎ አድራቅጎቱ እንደተጠበቀ ሆኖ የተመሰረተበት ሌላው መርሆቹ ባቅም ማነስሥና በፓለቲካ ምክንያት ወደ አገር 
መዝለቅ ያልቻልነውን ባመት አንድ ጊዜ የሃገራችንን ናፍቆት የምንወጣበትና የምንዝናናበትን ምቹ ሁኔት አዘጋጅቶልን  
ለመገናኘት ችለናል፡፡ኢትዮጵያውያን ቡድናቸው ሲጫወት ለመደገፍና፣ ምርጥ ባህላዊ ምግባቸውን ለመመገብ፣ ባሕላዊ 
ዕቃዎችን ለመግዛት፣ መጽሃፎችን የሙዚቃና ድራማ ቅጅዎችን ለመገብየት፣ ድንቅ የበጎ አድራጎትን ስራ በአገር ቤት 
የሚሰሩትን ድርጅቶች ለማወቅና ለመርዳት፣ መሬቱ፣ ግድግዳው፣ አየሩና ሰው ራሱ የኢትዮጵያን ሰንድቃላማ ተላብሶ 
መንፈሳችንን የሚያውድበትና ልዩ የአገር ስሜት የሚያሳድርብን  ዝግጅት ሊኖረን መቻሉ መታደል ነው፡፡ 

ይህን የአገር የጋለ ስሜት ውሃ ሊቸልሱበት የተነሱ ስለመኖራቸው ማስርጃ ማቅረብ አይፈልግም፡፡ ችግር ለመፍጠር ቀዳዳ 
የተገኘው በራሱ በፌዴሬሽኑ ውስጥ በነበሩ አባሎችና ባንዳንድ የኮሚቴ ስልጣን ላይ በነበሩ ግለሰቦች መሆኑን አንብበናል፡፡ 
ፊደሬሹኑ ፍጹም ነው የሚል ቅዘት አይኖረኝም፡፡ ስህተቶች ሊኖሩት ይችላል፡፡ ከማፈንገጥና መሰል ድርጅት ከመፍጠር ግን 
ልዩነትን አቻችሎ እርማት ማድረግ ነው ጠቃሚ መፍት ይሆን የነበር፡፡ በተለይም ሕዝባዊነትን ረግጦ ለዘመናት አገርንና 
ሕዝብን ለመበተን ሳይታክት ለሚሰራው ወያኔ መጉበጡ መዋረድ ነው፡፡  

ወደ ፌዴረሽኑ በየአመቱ የምንሄደው ሰዎች የአሮፕላን ቲኬታችንን፡ የሆቲሊል ወጭያችንን፣ ዝግጅቱ እስኪያልቅ 
ወጭያችንን ደስ እያለን የምንመዝ ባለወኔ ኢትዮጵያውያን ነን፡፡ ያንን የጥቂቶችን ማፈንገጥ የደገፈው የወያኔ / አላሙዲ 
ሰዎች አሮፕላን ትኬታቸው፤ የሆቴል ወጫቸው፣ የምግብ የሚከፈልላቸው ከአላሙዲ መሆኑም የምናውቀው ነው፡፡ 
በዚህኛው የአላሙዲ ፌዴሬሽን ስር ደጋፊ ሆነው ያሉት አንድ በምድረ አሜሪካ ረጅም ጊዜ የቆዩና ኑሮ የጨለመባቸውና 
ጡረታቸውን ከዚህ ሃብታም ለማግኘት  የበሬ ቆለጥ ይወድቅልኛል ብላ እንደምታንጋጥጠው ቀበሮ የሚመሰሉ ናቸው፡፡  
የሚገርመው ግን የተስፋና የብልጽግና ሃገር በሆነችው አሜሪካ እንዴት ሰው እንዲህ በምጽዋት መንገደኛ  በመሆን ሙታን 
ይሆናል፡፡  

የወያኔ አንዱ መነጣጠያው ዘዴ አንድን ድርጅት ከሁለት መክፈል ነው፡፡ ዋነኛው ድርጅት 99% አባላቱን ይዞ ሲቀር 
ሌላኛው ከ1% በታች ቁጥር ይዞ ለመሞት ይኖራል፡፡ በሁለት ያልተከፈል ከራሱ ወያኔ ጀምሮ ቢኖር በርካታው ሕዝባችን 
አንድ ኢትዮጵያዊ መሆኑ ብቻ ነው፡፡ ሰሞኑን አላሙዲዎች ለሴራ ዲሲ ተሰብሰበው እንዴት ዋናውን ፌዴረሽን ለማሳነስ 
እንደሚችሉ መክረዋል፡፡ ሃገር ወዳዱ ኢትዮጵያዊ ሳን ሆዜ ሲያደምቅ አላሙዲዎች ባንድ የሚኖሶታ ስታድዮም ራሳቸውን 
በራሳቸው ሊያዩና ሊያዝኑ ሚኖሶታ ይውላሉ፡፡  

ሚኖሶታን የመረጡበት ምክንያት ሊኖራቸው ይችላል፡፡ የፈለጉት ምክንያት ቢኖራቸውም ግን የሚኖሶታን ሕዝብ ያወቁት 
አልመሰለኝም፡፡ ሚኖሶታ ለቆሻሻ ባንዳዎች ቦታ ሊኖረው አይገባም፡፡ ልክ ዲሲ እንደተደረገው ባንዳዎች ባዶ ቦታ ታቅፈው 
እንዲያፍሩ ማድረግ አለበት፡፡ ማሳፈር ብቻ ሳይሆን ዳግም ላይንሰራሩ ቅስማቸውን ማድቀቅ ይጠበቅብናል፡፡ ሚኖሶታዎች 
ለምታደርጉት ቆራጥ ተጋድሎ ሩቅም ብንሆን ከጉናችሁ ነን፡፡ 

እኔና ያካባቢው ኢትዮጵያውያን ሳን ሆዜ ለመዝለቅ ከፍተኛ ዝግጅት አድርገናል፡፡ ያለምጽዋት ሰርተን ባፈራነው ገንዘባችን 
ወገኖቻችንን ለማየትና ለመዝናናት ተዘጋጅተናል፡፡ ኢትዮጵያዊነትን ለገንዘብ ለለወጡት ፍርፋሪ ለቃሚዎች ምሳቸውን 
ለመስጠት ሁላችንም የምንችለውን ሁሉ እናድርግ፡፡ ባንዳዎቹን በቀጣዩ ጽሁፍ ይዜ ልቀርብ ነው፡፡  


