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ምድላይ ተኽእሎታት ኣብ ውሽጢ ምድላይ ተኽእሎታት ኣብ ውሽጢ 
ናይ ፖርትላንድ ነዊሕ ታሪኽ ናይ ናይ ፖርትላንድ ነዊሕ ታሪኽ ናይ 
ዓለታዊ ውጥንዓለታዊ ውጥን



እቲ ዕላማእቲ ዕላማ ናይ ከተማ ውጥን ድማ 
“ንዕቤት ጥዕና፡ ድሕነትን ከምኡ’ውን 
ቁጠባን ናይ ነበርቲ እዩ (በጻሕቲ 
እንከላይ ማለት እዩ)፡ እዚ ድማ 
ኣብ ውሽጢ እቲ ሕብረተሰብ ነቲ 
ፍሉይ ድሌታትን ከምኡ’ውን ባህሊ 
ናይቶም ዝነብሩ፡ ዝሰርሑ፡ ዝምሃሩ፡ 
ዝጽልዩን ከምኡ’ውን ዝጻወቱን ኣብ 
ግምት ብምእታው እዩ”

ስለምንታይ እዮም ገለ ጎደቦታት ዓቢ 

ናይ ንጽል ስድራ ገዛ ምስ ሳዕሪ ዘለዎ 

ሜዳ ናይ መሰለሚ ኣጻብዕን ለዊሕ ዝኾነ 

መገዲ መኪናን ዘለዎም ካልኦት ድማ 

ብሓንቲ ዱኳንን ዘለዋ ገዛ ዘዕለቕልቑ?

ዝተፈላለየ ክፋላት ናይ ፖርትላንድ ከምዚ ዘለዎኦ ስለምንታይ ዝተፈላለየ ክፋላት ናይ ፖርትላንድ ከምዚ ዘለዎኦ ስለምንታይ 
ከምዝመስላ ተገሪምኩም ዶ ትፈልጡ?ከምዝመስላ ተገሪምኩም ዶ ትፈልጡ?

ናይ ከተማ ፖርትላንድ ናይ ወጠንቲ ስራሕናይ ከተማ ፖርትላንድ ናይ ወጠንቲ ስራሕ
ኣብ ብዙሕ ዝተፈላለየ ክፍልታት: ኣብ ብዙሕ ዝተፈላለየ ክፍልታት: 

J  ቤት ጽሕፈት ውጥንን ዘላቕነትንቤት ጽሕፈት ውጥንን ዘላቕነትን  (BPS) (BPS) 
J  ቤት ጽሕፈት መጓዓዝያቤት ጽሕፈት መጓዓዝያ (PBOT) (PBOT)

J  ቤት ጽሕፈት ምምዕባል ኣገልግሎታትቤት ጽሕፈት ምምዕባል ኣገልግሎታት (BDS) (BDS)
J  ቤት ጽሕፈት ማይ ፖርትላንድቤት ጽሕፈት ማይ ፖርትላንድ  

J  ቤት ጽሕፈት ከባብያዊ ኣገልግሎታትቤት ጽሕፈት ከባብያዊ ኣገልግሎታት (BES) (BES)
J  ፓርክታትን መዘናግዕንፓርክታትን መዘናግዕን

https://www.portland.gov/bps
https://www.portland.gov/transportation
https://www.portland.gov/bds
https://www.portland.gov/water
https://www.portlandoregon.gov/bes/
https://www.portland.gov/parks
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 ናይ ከተማ ፖርትላንድ ናይ ወጠንቲ ስራሕናይ ከተማ ፖርትላንድ ናይ ወጠንቲ ስራሕ
ኣብ ብዙሕ ዝተፈላለየ ክፍልታት: ኣብ ብዙሕ ዝተፈላለየ ክፍልታት: 

J  ቤት ጽሕፈት ውጥንን ዘላቕነትንቤት ጽሕፈት ውጥንን ዘላቕነትን  (BPS) (BPS) 
J  ቤት ጽሕፈት መጓዓዝያቤት ጽሕፈት መጓዓዝያ (PBOT) (PBOT)

J  ቤት ጽሕፈት ምምዕባል ኣገልግሎታትቤት ጽሕፈት ምምዕባል ኣገልግሎታት (BDS) (BDS)
J  ቤት ጽሕፈት ማይ ፖርትላንድቤት ጽሕፈት ማይ ፖርትላንድ  

J  ቤት ጽሕፈት ከባብያዊ ኣገልግሎታትቤት ጽሕፈት ከባብያዊ ኣገልግሎታት (BES) (BES)
J  ፓርክታትን መዘናግዕንፓርክታትን መዘናግዕን

ከመይ እዩ ኣጠቓቕማ መሬት ዝካየድከመይ እዩ ኣጠቓቕማ መሬት ዝካየድ

ዓቢ ክፋል ናይ ውጥንዓቢ ክፋል ናይ ውጥን ድማ ን ምፍጣር ናይ ዞኒንግ ደንቢታት ዞኒንግ ደንቢታት 
የጠቓልል። እዞም ሕግታት ድማ እንታይን.የጠቓልል። እዞም ሕግታት ድማ እንታይን. ኣበይን ነገራት 
ከምዝህነጹ ይነግር፡ ንተመሳሰልቲ ነገራት ድማ ብሓባር 
ይምድቦምን ከምኡድማ ብሓባር ኮይኖም ጽቡቕ ክኸዱ 
ንዘይክእሉ ድማ በበይኖም ይሕዞም። እንታይ ክትሃንጽ 
ትኽእል ድማ ገዛኻ ኣበይ እዩ ዝርከብ ብኡኡ እዩ ዝሙርኮስ።

ዞኒንግዞኒንግ ድማ ኣካታዒ ክኸውን ይኽእል እዩ፡ ምኽንያቱ ሰባት 
ብዛዕባ ሓደ ህንጻ ወይ ብሎክ ናይ ጎረቤት ከመይ ክመስል 
ከምዘለዎ ወይ ሓደ ገዶቦ ወይ ከተማ ከመይ ክዓቢ ኣለዎ 
ዝተፈላለየ ሓሳብት ኣለዎም።. ተግባር ናይ ዞኒንግ ድማ ኣብ 
ዓቐንን ቅርጽን ናይ ህንጻታት ከምኡ’ውን ብከመይ ኣብ ጥቕሚ 
ይውዕሉን እዩ ዘቶክር፡ ኮይኑ ግን ካልእ ድማ ንሱ ምስ ግዜ 
ጎደቦታት ብከመይ ይዓብዩን ይልወጡን ክጸልዉ ዝኽእሉ ካልእ 
ውሳኔታት የጠቓልል። 

ከም ታሪኽከም ታሪኽ፣፣ }ኣብ ዝተፈላለየ ጎደቦታት ዘለው {310}ሰባት፣ 
ብፍላይ፣ ድማ ጸለምቲ፡ ደቀባትን ካልእ ሕብሪ ዘለዎም ሰባትን 
ኣብ’ቲ መስርሕ ምውጣንን ዳግም ዞና ምግባርን ንሰባት ካብ’ቲ ንሰባት ካብ’ቲ 
መስርሕ ምውጣን ምውጻእን ኣይተሳተፉንመስርሕ ምውጣን ምውጻእን ኣይተሳተፉን።። ከኣ ፍትሓዊ 
ኣይኮነን ጸገማት ድማ ይፈጥርን። እዚ ማለት ድማ ድምጾም 
ኣይስማዕን ከምኡድማ ድሌታቶም ድማ ኣይማላእን። 

https://www.portland.gov/bps
https://www.portland.gov/transportation
https://www.portland.gov/bds
https://www.portland.gov/water
https://www.portlandoregon.gov/bes/
https://www.portland.gov/parks
https://www.portland.gov/bds/zoning-land-use/zoning-code-overview/base-zones#:~:text=There%20are%20five%20categories%20of,numbers%20on%20a%20zoning%20map.
https://www.portland.gov/bds/zoning-land-use/zoning-code-overview/base-zones#:~:text=There%20are%20five%20categories%20of,numbers%20on%20a%20zoning%20map.
https://www.portland.gov/bds/zoning-land-use/zoning-code-overview/base-zones#:~:text=There%20are%20five%20categories%20of,numbers%20on%20a%20zoning%20map.
https://www.portland.gov/bds/zoning-land-use/commonly-asked-questions
https://www.portland.gov/bps/land-use-planning-framework
https://www.portland.gov/bps/land-use-planning-framework
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ኣሽሓት ዓመታት ቅድሚ ኦረገን ኣሽሓት ዓመታት ቅድሚ ኦረገን 
ግዝኣት ሙዃና፡ እዛ መሬት ግዝኣት ሙዃና፡ እዛ መሬት 
ብውሑዱ 18 ቋንቋታት ዝዛረቡ ብውሑዱ 18 ቋንቋታት ዝዛረቡ 
ኣብ ኣማኢት ዓድታት ልዕሊ 60 ኣብ ኣማኢት ዓድታት ልዕሊ 60 
ዓሌታት ይነብርዋ ኔሮም። ዓሌታት ይነብርዋ ኔሮም። 



ኮይኑግን ካብ 1810፣ኮይኑግን ካብ 1810፣ ጀሚሩ እቲ መበቆል ዓዲ ናይቶም ደቅ ሰባት ብኩናትን ሕማምን እዩ 
ተወሲዱ እዩ ስደተኛታት ጸዓዱ ናብ’ቲ ቦታ መጺኡ። ዋላ’ኳ ሓደ ማርኩስ ሎፐዝ፣ ዝተባህለ 
ጸሊም ሰብኣይ፣ ኣብ 1788 ናብ ሰሜናዊ ምዕራብ ፓስፊክ እንተመጸ፡ ዋላ ቅድሚ ኦረገን 
ግዝኣት ሙዃኑ ካልእ ጸሊም ህዝቢ ካብ ምስፋር ተኸልኪሉ ኔሩ። ናይ ኦረገን መበቆላዊ 
ናይ ስተይት ቅዋም ክሳብ ኣብ 1926 ዝቕየር ጸለምቲ ሰባት ኣብ’ታ ስተይት ካብ ምስፋር 
ከልኪልዎም ኔሩ። ማት ኖቫክ ዝብሃል ጸሓፊ ንኦረገን ናይ “ጻዓዱ ዩቶፕያ” እያ ኔራ ኢሉ 
ይገልጽ።

ኣብ 1884 ገለ ናይ ኦረገን ከተማታት ናይ “ሳንዳውን ሕግታት” ኔርወን፣ እዚ ማለት ጻዓዱ 
ሰባት ጥራይ እዮም ኣብ’ኡ ክነብሩ ዝክኣል ከምኡድማ ዝኾነ ጻዕዳ ዘይኮነ ሰብ ቅድሚ 
ምዕራብ ጸሓይ ነታ ከተማ ገዲፉ ክወጽእ ኔርዎ። እዞም ሕግታት ብምፍርራህ፡ ብኩርማጅን፣ 
ከምኡ’ውን ካልእ ኣገባታት ናይ ጎነጽን እዩ ዝትግበር ኔሩ።

ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣንጻር ካልእ ዝሕብሮም ሰባት ነዊሕ ዝገበረ ታሪኽ ዓሌትነትንሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣንጻር ካልእ ዝሕብሮም ሰባት ነዊሕ ዝገበረ ታሪኽ ዓሌትነትን ኣድልዎን 
ኣለዋ ናይ ኦረገንን ከምኡ’ውን ናይ ከተማ ፖርትላንድ ናይ ገዛእ ርእሰን ታሪኽ፡ ስርዓትን 
ከምኡ’ውን ፖሊሲታት ዓሌትነት ንከተማና ከመይ ጌሩ ቅርጺ ከምዘትሓዛ የርኢ። ኣብ 
ዓሌት ዝተመስረተ ውጥንን ፖሊሲታትን ንካልእ ዝሕብሮም ሰባት ኣብ ውሽጥን ኣብ ከባብን 
ፖርትላንድ ኮማት ካብ ምፍጣር ዓጊቱን ከምኡድማ እዚኣቶም ገለ ክፋል ናይ’ቲ ስለምንታይ 
ንዓሰርተታት ዓመታት ፖርትላንድ ዝዓበየት ናይ ጸዓዱ ከተማ ኣብ ኣሜሪካ ዝተባህለትሉ 
ምኽንያታት እዮም።

እቶም ሰለስተ ክፋላት ናይ መንግስቲ ድማ ንጸለምቲ፡ ደቀባትን ከምኡ’ውን ሕብሮም ካልእ 
ዝኾነ ካልኦት ሰባት ተመሳሳሊ ዕድል ከም ናይ ጸዓዱ ምኽላእ ቀጺሎም። ወለዶታት ናይ 
ሰባት ድማ ናጽነት፡ ማዕርነትን ፍትሕን ተኸሊኦም እዮም። ብካልእ ኣበሃህላ ንመሬት ናይ 
ደቀባት ዝኾኑ ሰባት ምሕታት ንናጻ፡ ምህናጽ ቤት፡ ምስታፍ ኣብ ስተይትን ከምኡድማ ኣብ 
ናይ ከተማ ምምሕዳር፡ ምድማጽ፡ ኣብ ቤት ፍርዲ ምምስካርን ኣብ ህዝባዊ ቤት ትምህርቲ 
ምስታፍን ብዜይካ ንጸዓዱ ሰባት ድማ ንዝኾነ ሰብ ሕጋዊ ኣይነበረን። ኣብ ሞንጎ ዓሌታት 
ዝግበር መርዓ ድማ ዘይሕጋዊ እዩ ኔሩ።

ኣብ ውሽጢ እዚ ዓውዲ ጽሑፍ፡ ፖርትላንድ ድማ ሸሞንተ ዓመትኣብ ውሽጢ እዚ ዓውዲ ጽሑፍ፡ ፖርትላንድ ድማ ሸሞንተ ዓመት  ቅድሚ ግዝኣት ኦረገን ስተይት 
ሙኻና ከተማ ኮይና። ቅዋም ኦረገንን ከምኡ’ውን እቲ ሓጋጊ፡ ፈራዲ ከምኡው’ን ፈጻሚ 
ኣካላት ናይ መንግስቲ ድማ ንዝበዝሑ ጻዓዱ ሰባት ናጽነትን መሰላትን ንምሃብ 
ከምኡድማ ንደቀንስትዮ ውሱን መሰላት ንምሃብ እዮም 
ተሃንዲሶም። ካብ መጀመርታ ፖርትላንድ ንሃብቲ፡ ትምህርቲ፡ 
ስራሕ፡ ናይ መሬት ዋንነትን፣ ኣባይትን ናይ ጸለምቲ፡ 
ደቀባትን ካልእ ሕብሪ ዝነበሮም ሰባትን ዝኽልክሉ ሕግታትን 
(ትእዛዛት) ስርዓታትን ፈጢራ። ኣብ ዓሌት፡ ሕብሪን፣ ባህልን 
ዝተመስረተ ኣድልዎ ዝመጸ ሃስያ ድማ ንወለዶታት ሰባት 
ሃስዩን፣ ምህሳይ ይቕጽል ኣሎን ከምኡድማ እቲ ኣብ’ዞም 
ሕብረተሰባት ብፍላይ ንጸለምቲ ዝወረደ ዕንወት ድማ፣ 
ክካሓስ ኣይክእልን እዩ።



ሕግታት ጂም ክሮው  ሕግታት ጂም ክሮው  

ለውስ/ JIM CROW LAWSለውስ/ JIM CROW LAWS  
ንስድራቤት ዳቪስ ኣብ 
1940ታት ነቲ ደቡብ 
ክገድፍዎ ኣገዲድዎም። 
ናጽነት፡ ሓርነትን ከምኡ’ውን 
ናቶም መሰል ምስዓብ ዕላማ 
ናይ ምውናን ንብረትን 
ከምኡ’ውን ምፍጣር ነቲ 
ሓረግ ስድራ ዝኸውን ሃብቲ 
ብምዳላይ ድማ ናብ ኣሪዞና 
ተጓዒዞም። ብጻዕሮም ድማ 
ስድራቤት ዳቪስ ንናይ 
ከተማ ውጥንን ንምዕባይ 
ኮማዊ ዓቕምን ክጸልዉ 
ኪኢሎም።

እዚ ዛንታ ድማ ብዛዕባ ዓሌታዊ እዚ ዛንታ ድማ ብዛዕባ ዓሌታዊ 

ታሪኽ ዘለዋ ሓንቲ ካብ ጸለምቲ ታሪኽ ዘለዋ ሓንቲ ካብ ጸለምቲ 

ዝኾነት ስድራ ንናይ ዝኾነት ስድራ ንናይ ፖርትላንድ ፖርትላንድ 

ዓሌታዊ ታሪኽ ናይ ውጥን ከተማዓሌታዊ ታሪኽ ናይ ውጥን ከተማ  

— ብኣወንታ ዝጸለወትን እዚ — ብኣወንታ ዝጸለወትን እዚ 

ድማ ብዘየገድስ ናይ ዝሓለፈ ጓሂ ድማ ብዘየገድስ ናይ ዝሓለፈ ጓሂ 

እታ ስድራ ከመይ ኢላ ኣብ ሕልማ እታ ስድራ ከመይ ኢላ ኣብ ሕልማ 

ኣድሂባ ኣድህቦ ሲሒቡ።ኣድሂባ ኣድህቦ ሲሒቡ።

እቲ ሕልሚእቲ ሕልሚ

1
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ኣብ ኣሪዞና፡ ስድራቤት ዳቪስኣብ ኣሪዞና፡ ስድራቤት ዳቪስ ከም ናይ “ጡጥ 
ኮንትራክተራት፣” ኮይኖም ሰሪሖም፡ ኮይኑ ግን 
ኣብ መሸጣ ህንጻታት እንከላይ ስነ-ቅየሳን ቅርጻዊ 
ምህንድስናን እውን ኣድሚዖም ኔሮም። በቲ ፍቕራዊ 
መጸዊዒኣ ዝነበረ “ማማ ጁሊያ”፣ ድማ ዓቢ ናይ ምዕባለ 
ተኽእሎ ኣለዎ ኢላ ዝኣመነትሉ ንብረት ገዚኣ።  
 

ኣብ ዓሌት፡ ሃገራዊ መቦቆልን፣ ኣብ ዓሌት፡ ሃገራዊ መቦቆልን፣ 
ሃይማኖትን ዝተመስረተ ኣድልዎ ናይ ሰባት ሃይማኖትን ዝተመስረተ ኣድልዎ ናይ ሰባት 
ንምክልኻል ኣብ 1968 ኣዋጅ ናይ ርትዓዊ ንምክልኻል ኣብ 1968 ኣዋጅ ናይ ርትዓዊ 
ኣባይቲ ወጺኡ። ኣባይቲ ወጺኡ። 

እቲ ኣዋጅ ናይ ቅድም ኣዋጃት ኣስፊሑን እቲ ኣዋጅ ናይ ቅድም ኣዋጃት ኣስፊሑን 
ከምኡድማ ብዛዕባ ምሻጥ፡ ክራይን ከምኡድማ ብዛዕባ ምሻጥ፡ ክራይን 
ከምኡ’ውን ኣብ ዓሌት፡ ሃይማኖት፡ ከምኡ’ውን ኣብ ዓሌት፡ ሃይማኖት፡ 
ሃገራዊ መበቆል፡ ጾታ (ከምኡድማ ከም’ቲ ሃገራዊ መበቆል፡ ጾታ (ከምኡድማ ከም’ቲ 
ዝተማሓየሸ) ስንክልናን ደረጃ ስድራቤትን ዝተማሓየሸ) ስንክልናን ደረጃ ስድራቤትን 
ዝተሰረተ ምኽፋል ኣባይቲ ኣድልዎ ዝተሰረተ ምኽፋል ኣባይቲ ኣድልዎ 
ኣወጊዱን።ኣወጊዱን።

ንሳ ብ $20,000፣ ኣብ ልዕሊኡ ክልተ ህንጻ ዝነበሮ  ንሳ ብ $20,000፣ ኣብ ልዕሊኡ ክልተ ህንጻ ዝነበሮ  

መሬትመሬት    
ገዚኣ። ኣብ ፊት እቲ መሬት ድማ ሸውዓተ ገዛ ዝነበሮ 
ኣፓርታማ ኔሩ ከምኡድማ ኣብ ድሕሪ’ቲ መሬት ድማ 
ሓንቲ ዱኳን ዝነበረታ ንእሽቶ ገዛ ኔራ። 

ዋላ’ኳ እዘን ክልተ ህንጻታት ብዙሕ ስራሕ እንተኣድለየንዋላ’ኳ እዘን ክልተ ህንጻታት ብዙሕ ስራሕ እንተኣድለየን    

ስድራቤት ዳቪስ ግን ካብ’ቲ ባይታ ንላዕሊ ገዛ ንምስራሕ 

ዘድሊ ክእለት ኔርዎም። እቲ ስድራ ነቲ ዓቢ ህንጻ እናሕደሰ 

ኣብ’ቲ ገዛ ክነብር ወሲና በዚ ድማ ክራይ ከምጽእ ዝኽእል 

ሸውዓተ ኣፓርታማ ክህልዎም ምእንቲ እዩ። ምስ ብዙሕ 

ትጽቢት ስድራቤት ዳቪስ ንውጥኖምን ፍቓድ ንምርካብን 

ንክጸድቕ ናብ ከተማ ፖርትላንድ ኣእትዮሞ።

ኣብ’ቲ እታ ከተማ ዘወገደቶ ጸረ  ኣብ’ቲ እታ ከተማ ዘወገደቶ ጸረ  

ጸለምቲ ዝኾነ ናይ ኣባይቲን ናይ ጸለምቲ ዝኾነ ናይ ኣባይቲን ናይ 

ተጠቃምነት መሬትን ፖሊሲታት ክውንነት ተጠቃምነት መሬትን ፖሊሲታት ክውንነት 

ብምሙርኳስ፡ ስድራቤት ዳቪስ እቶም 
ውጥናትን እቲ ፍቓድን ክጸድቀሎም 
ተኣማሚኖም ኔሮም
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“ማማ ጁሊያ” ቀልጢፋ ከምዘስተውዓልውቶ፡“ማማ ጁሊያ” ቀልጢፋ ከምዘስተውዓልውቶ፡ ዋላ’ውን ቅድሚ ዓሰርተታ 
ዓመታት ፖሊሲታት ተቐይሮም ይኹኑ፡ ብዙሕታ ናይ ዓሌታውያን 

ፖሊሲታትን ኣረኣእያታትን ግን ኣይተቐየሩን። እቲ ሕልሚ 
ምሕዳስ እቲ ህንጻ ናይ ኣፓርታማ ድማ ተጨፍሊቑ፡ እታ 

ከተማ ንስድራቤት ዳቪስ ናይ ውጥንን ፍቓድን መመልከቲ 
ከሊኣቶም። 

ካብ 1940ታት ክሳብ 1990ካብ 1940ታት ክሳብ 1990፣፣ ’ቲ “ምጽያቕ፣” ተባሂሉ ዝፍለጥ 
ድማ ከተማ ፖርትላንድ ብንጥፈት ንጸለምቲ ወነንቲ ገዛ 
ብመቕጻዕትታት ገንዘብ ዕላማ ጌራቶም። 

ፖርትላንድ ነዊሕ ዝገበረ ታሪኽፖርትላንድ ነዊሕ ዝገበረ ታሪኽ ናይ ዓለታዊ ኣጠቓቕማ መሬት 
ልምዲ ኣለዋ’ እዚ ድማ፣ ኣፈላላይን ዘይምዕሩዩነትን 

ፈጢሩን ኣሐይሉን። ገለ ናይ ቅድም ኣብነታት  
ደማ ን ገላሊ ዞኒንግ፡ ዓለታዊ ደራቲ  

ኪዳናትን ከምኡ’ውን ቀይሕ  
መስመርን የጠቓልል

ሕልሚ ሕልሚ 
ተጨፍሊቑተጨፍሊቑ



ዛንታ ክልተ ከተማታት፡ ሰሜናውን/ሰሜናዊምብራቕን ኣንጻር ዛንታ ክልተ ከተማታት፡ ሰሜናውን/ሰሜናዊምብራቕን ኣንጻር 
ደቡባዊ ምዕራብ ፖርትላንድደቡባዊ ምዕራብ ፖርትላንድ
እቲ ንስኹም ትነብርዎ ጎደቦ ከመይ ኣቢሉ እዩ ንስኹም ኣብ መስርሕ ውጥን  እቲ ንስኹም ትነብርዎ ጎደቦ ከመይ ኣቢሉ እዩ ንስኹም ኣብ መስርሕ ውጥን  
ከተማ ብከመይ ትሳተፉ ዝጸልዎ።ከተማ ብከመይ ትሳተፉ ዝጸልዎ።

ነቶም ኣብ ሰሜን/ሰሜናዊ ምብራቕን ከምኡ’ውን ኣብ ደቡባዊ ምዕራብን  ነቶም ኣብ ሰሜን/ሰሜናዊ ምብራቕን ከምኡ’ውን ኣብ ደቡባዊ ምዕራብን  
ፖርትላንድ ዝነብሩ ብናይ ሕሉፍ ውጥን እቲ ተመክሮ ከመይ ኢሉ ፍሉይ  ፖርትላንድ ዝነብሩ ብናይ ሕሉፍ ውጥን እቲ ተመክሮ ከመይ ኢሉ ፍሉይ  
ኔሩ ፈትሹ።ኔሩ ፈትሹ።

ውጥን ሕብረተሰብ ኣሊቢና (1993)ውጥን ሕብረተሰብ ኣሊቢና (1993)  ድማ እቲ ናይ 
መጀመርታ ካብ ማእከላይ ከተማ ወጻኢ ናይ ሕብረተሰብ 
ውጥን እዩ። እዚ ንዓበይቲ ክፋላት ናይ’ቲ ጸሊም 
ሕብረተሰብ ብታሪኽ ዝነብሩሉ ዝነበሩ ሰሜን/ሰሜናዊ 
ምብራቕ ናይ ፖርትላንድ ኣጠቓሊሉ።

ብመገዲ ውጥን ኣሊቢና፡ እታ ከተማ ንቁጠባዊ ምዕባለ 
ብምዕባይን ከምኡ’ውን ወፍርታትን ምምሕያሻትን ናብ 
ኣሊቢና ብምምጻእን ነቲ ዝተናወሐ ምግፋፍ ኣብ’ቲ 
ቦታ ክትፈትሖ ፈቲና። እዚ ድማ ናይ ዕቤት ሸቶታት 
ንምምላእ ነታ ከተማ ንዓበይቲ እጃማት ናይ ንጽል ስድራ 
መንበሪ ናብ ዝለዓለ ጻዕቂ ናይ ዞኒንግ ንምዝዋር ባይታ 
ኣንጺፉ ዓበይቲ ኮሮድዮታት ከም N ስግረ ስተይት/ካብ 
ስተይት ናብ ስተይት፡ N ጎደና ቫንኩቨርን፣ ከምኡ’ውን N 
ዊሊያምስ ገለ ካብ ዓበይቲ ጻዕቂ ተቐቢላ፡ እዚ ማለት እቲ 
ብዝሒ ህዝቢ ኣብ’ዚ ቦታታት ላዕሊ ደይቡ ማለት እዩ። 
እቲ ናይ ኣልቢና ውጥን ድማ ድሕሪ ዓመታት ንካልኦት 
ልዕል ዝበሉ ሰባት ምጽብባቕን ከምኡ’ውን ንጸለምቲ 
ነበርቲ ናይ ፖርትላንድ ንምፍንቓልን መድረኽ ኣዋዲዱ። 
ናይ ኣልቢና ውጥን ኣብ 1990ታት ናብ ቅልጡፍ ዝኾነ 
ንካልኦት ልዕል ዝበሉ ሰባት ምጽብባቕ ከምኡውን 
ዓሌታዊ ምስግጋር ኣስዒቡ።

ውጥን INTERSTATE CORRIDOR URBAN ውጥን INTERSTATE CORRIDOR URBAN 

RENEWAL AREA (ICURA)/ናይ ስግረ ስተይት ናይ RENEWAL AREA (ICURA)/ናይ ስግረ ስተይት ናይ 

ኮሮድዮ ምሕዳስ ቦታ (2000)ኮሮድዮ ምሕዳስ ቦታ (2000)  ድማ ተወሳኺ ምፍንቓል 
ናይ ጸለምቲ ፖርትላንዳውያን ኣብ Interstate Corridor 
Urban Renewal Area ኣስዒቡ፡ ኣብ’ዚ ድማ ልዕሊ 
4,000 ስድራቤት (10,000 ጸለምቲ ነበርቲ) ካብ 1990 
ክሳብ 2016 ተፈናቒሎም ።

እታ ከተማ ኣብ ጎደና Interstate ወፍርታት ኣማዕቢላ 
እዚ ድማ ሓድሽ ልዑል ብርሃን ዘለዎ ናይ ባቡር 
መስመር ብምሕሳብ እዩ። ዝተረፈ ምወላ ስለዘይነበረ፣ 
ነቲ ፕሮጀክት ንምምዋል ድማ እታ ከተማ ቀረጽ 
ወሲኻ። እታ ከተማ ንዝልዓለ መስመር ናይ ከባቢ 
ምወላ ቀዳምነታት ሂባን ከምኡድማ ነቲ ናይ ጸረ 
ምፍንቓል ሸቶታትን ፖሊሲታትን ኣብ ምትግባር ድማ 
ኣይተሳኸዐላን።

ናይ ደቡብ ምዕራብ ናይ ሕብረተሰብ ውጥን (2000) ናይ ደቡብ ምዕራብ ናይ ሕብረተሰብ ውጥን (2000) ነቲ 
ዝበዝሕ ናይ ንጽል ስድራ ዞኒንግ ናይ’ቶም ምሁራት 
ዝመስሉ፡ ልዑል ኣታዊ ዘለዎም፡ ውጹኣት ጸዓዱን 
ከምኡውን ናብ ጸጋታትን መሳርሒታትን ዝሓሸ ዕድል 
ዝነበሮም ከም ንምውዳብን ንህዝባዊ ክትዕ ዘኽኣሎኦም 
ማሕበራት ጎደቦ ነበርቲ ደቡብ ምብራቕ ዓቂብዎን 

ኣብ 1996 ወጠንቲ ንድፊ፡ ናይ ዞኒንግ ካርታ ንዘተ 
ሰሪሖም፡ እዚ ድማ ዳግም ዞናታት ምግባር ንዝዓበየ 
ቦታታትት ናይ ትሑት ጻዕቂ ንጽል ስድራ ዞኒንግ 
የጠቓልል። እቲ ናይ ደቡብ ምዕራብ ሕብረተሰብ 
ተቖጢዑ ስለዚ ድማ ናይ ገዛእ ርእሶም ናይ ዞኒንግ ካርታ 
ክእምሙ ዕድል ተዋሂብዎም።

እቲ ናይ መወዳእታ ውጥን ድማ ኣዝዩ ካብ’ቲ ናይ 
ፈለማ ውጥን ዝሓየለ ኔሩ። ዝብዝሕ ካብ’ቲ ናይ ንጽል 
ስድራ ዞኒንግ ድማ ኣብ’ቲ ቀንዲ ኮሮድዮታት ገለ ጻዕቂ 
ተወሲኽዎ እዩ ተዓቂቡ፡ ኮይኑ ግን እቲ ለውጢ ካብ’ቲ 
ናይ ቅድም ናይ ሕብረተሰብ ውጥናት ኣዝዩ ውሑድ 
ኣገዳስነት ኔርዎ።



“Mama Julia”ዓባዩ ነቲ ናይ ቦቶኦም ስነጥበባዊ “Mama Julia”ዓባዩ ነቲ ናይ ቦቶኦም ስነጥበባዊ 
ዝኾነ ክሊዮ ዳቪስ/ Cleo Davis Jr.’sዝኾነ ክሊዮ ዳቪስ/ Cleo Davis Jr.’s ድማ ከም 
ጸሊም ሰብ ኮንካ ንጸገማት ዒላማ ኮንካ ኣብ 
ፖርትላንድ ምንባር ተመኩሮ ዝነበራ ሰብ እያ ኔራ። 
እቲ ንሳ ዝገዛኣቶ ንብረት “ቀይሕ ተለጢፍሉ ኔሩ” 
ስለዚ ድማ ኩሉ ነቲ ገዛ ንምድሓን ዝነበረ ጻዕሪ 
ተነጺጉ ኔሩ።

ስድራቤት ዳቪስ ድማ ዋንነት ናይ’ቲ 
ብኮንትራክተር ብዶዞር ዝፈረሰ ህንጻ ጥራይ 
ኣይኮኑን ከረክቡ ተገዲዶም፡ {174}እንታይ 
ደኣ፣ በታ ከተማ ዝወጸ ናይ ኮንትራክተርን 
ናይ ምምሕዳራውን ክፍሊታት ክኸፍሉ ድማ 
ተገዲዶም።

ስድራቤት ዳቪስ ድማስድራቤት ዳቪስ ድማ }ከተማ ፖርትላንድ 
ገና እቲ ዓለታዊ ዝኾነ ውጥን ናይ ከተማ 
ተግባራትን ኣተሓሳስባታትን ምክያዳ ከም 
ዝቀጸለት ፈሊጦም። ምንእኣስ ዋጋታት ኣብ 
ልዕሊ ንብረት እቶም ጸለምቲ ሰባት ዝነብርዎም 
ጎረባብቲ ንኣብነት ከም ጎረቤት ኣልቢና ድማ 
ብዝያዳ ይትግበር ኔሩ። ዕድላት ድማ ኣዝዮም 
ተደሪቶም፣ እዚ ድማ ዳርጋ ፈጺምካ ምግዛእ፡ 
ምሻጥ ወይ ኣብ ንብረት ምምሕያሽ ምግባር 
ድማ ዘይክኣል ጌርዎ።

ኣብ ኦክቶበር 10፡ 1991 ድማ ስዳራቤት ዳቪስ 
እንደገና ንንብረቶም ክቃለሱ ኔርዎም። ከተማ 
ፖርትላንድ ድማ ንትእዛዝ ማልቲኖማህ ካውንቲ 
422/Multnomah County Ordinance 422 
ብምጥቃስ ጥርዓን የእትያ።



እዚ ትእዛዝእዚ ትእዛዝ ከኣ ትሽዓተ ክፋላት ኔርዎ፡ ስለዚ ድማ 
ፖሊስ ፖርትላንድ ኣብ ማልቲሞናህ ካውንቲ፡ ዝኾነ 
ኣብ ዘይሕጋዊ ስራሕ ዝነጥፍ ሰብ ዝኾነ ንብረት 
ከሕድግ ሕጋዊ ጌርዎ (እዚ ኣብ ገለ ኣጋጣሚታት 
ብዘይ ናይ ቤት ፍርዲ ፍቃድ እዩ ኔሩ)። 

ብሓገዝ ናይ ጠበቓ፡ “ማማ ጁሊያ” ነቲ ሕጋዊ ቃልሲ ብሓገዝ ናይ ጠበቓ፡ “ማማ ጁሊያ” ነቲ ሕጋዊ ቃልሲ 
ተዓዊታትሉ ስለዚ ድማ ንብረታ መሊሳ። ተዓዊታትሉ ስለዚ ድማ ንብረታ መሊሳ።  

ናይ ወለዶ ሃብቲ እንታይ እዩ ከምኡድማ  

ናይ ወለዶ ሃብቲ እንታይ እዩ ከምኡድማ  

ከመይ ኢሉ እዩ ን ዘይማዕርነት ዘቐጽሎ?

ከመይ ኢሉ እዩ ን ዘይማዕርነት ዘቐጽሎ?

እንተኾነ ግን፡ ንስድራቤት ዳቪስ ኣብ ምኽዕባት 
ናይ ወለዶ ሃብቲ ኣብ ምህናጽ ክሕግዞም ዝነበሮ፡ 
ናይ ብዙሕ ዓመታት፡ክካረይ ናይ ዝነበሮ ተኽእሎ 
$2.5 ሚሊዮን ጠፊኡ። 

እንዳ ዳቪስ ናብ ሰበ-ስልጣን ደው ኢሎም፡ 
ስለዚ ድማ ንብረቶም ክሕዙ ኪኢሎም፡ ኮይኑ 
ግን ዝበዝሕ ግዜ ብከምዚ መገዲ ኣይኮነን ከምዚ 
ዝኣመሰለ ኩነታት ዝቕየር። 

ናይ ወለዶ ሃብቲ ዝኾነ ዓይነት ንብረት፡ ጥረ-ገንዘብ፡ ናይ ወፍሪ ገንዘብ ናይ ወለዶ ሃብቲ ዝኾነ ዓይነት ንብረት፡ ጥረ-ገንዘብ፡ ናይ ወፍሪ ገንዘብ 
ወይ ንብረት ኮይኑ ስድራቤት ናብ ደቆም ወይ ደቂ ደቆም ዘሕልፍዎ እዩ።ወይ ንብረት ኮይኑ ስድራቤት ናብ ደቆም ወይ ደቂ ደቆም ዘሕልፍዎ እዩ።
ትካላዊ ዝኾነ ዓሌትነት ድማ ንጸለምቲ ኣሜሪካውያን ናይ ወለዶ ሃብቲ ከይሃንጹ ኣዝዩ ኣጸጋሚ ጌርዎ።ትካላዊ ዝኾነ ዓሌትነት ድማ ንጸለምቲ ኣሜሪካውያን ናይ ወለዶ ሃብቲ ከይሃንጹ ኣዝዩ ኣጸጋሚ ጌርዎ።

Pulitzer ስልማት ዝወነነ ጸብጻቢ፡ Nikole 
Hannah-Jones ከምዚ ኢሉ ገሊጽዎ፡ 
”ጸለምቲ ሰባት ናብ ኮሌጃት፡ ዕድል ተኸሊኦም፡ 
ናብ ኣብያተ ትምህርቲ፡ ዕድል ተኸሊኦም፡ ናብ 
ዝለዓለ ዝኽፍሉ ስራሕቲ ዕድል ተኸሊኦም፡. 

ጸለምቲ ሰባት ገለ መሬት ወይ ትካል ንግዲ ምስ 
ረኸቡ፣ ቀጻሊ ድማ ምስራቕ ናይ’ዞም ትካላት 
ንግዲ ወይ ምንዳድ ወይ ምዕናው የጓንፎም ኔሩ።”

ጸብጻብ ናይጸብጻብ ናይ ትካል ቁጠባዊ ፍትሒ ኣብ ናይ 
ፈደራል ናይ ትሕጃ ባንክ ናይ St Louis 
ከምዝፈለጦ ውጹእ ናይ ጻዕዳ ሚለኒያል ዝኾነት 
ስድራ ዳርጋ ኣስታት $8800 ሃብቲ ኔርዋ፡ እታ 
ውጽእቲ ናይ ጸለምቲ ናይ ሚለኒያል ስድራ ድማ 
ዳርጋ ኣስታት %5,000 ሃብቲ ኔርዋከምኡድማ 
ክልተ ሲሶ ናይ ጸዓዱ ሚለንያልስ ገዛ ክውንኑ 
ከለው፡ ትሕቲ ሲሶ ናይ ጸለምቲ ሚለኒያልስ ድማ 
ገዛ ይውንኑ።

ብዙሓት ሰባትብዙሓት ሰባት ብዘይ ሕጋዊ ውክልና፡ ንብረቶም 
ብቐሊሉ ብዘይ ሕጋዊ ምጉት ኣብ ቤት ፍርዲ 
ክውሰድ ከምዝኽእል ኣይርደኦምን እዩ። ኣብ 
ዘይሕጋዊ ንጥፈታት ዘይተሳተፉ ወነንቲ ንብረት 
ድማ ብሰንኪ ዘይሕጋዊ ንጥፈታቶም ተሓተቲ 
ናይ ዝኾኑ ተኻረይቲ ወይ ዘይሕጋውያን ነበርቲ 
ንብረቶም ክትሓዝ ይኽእል።

https://www.npr.org/2020/06/24/882773218/a-call-for-reparations-how-america-might-narrow-the-racial-wealth-gap
https://www.npr.org/2020/06/24/882773218/a-call-for-reparations-how-america-might-narrow-the-racial-wealth-gap
https://www.stlouisfed.org/on-the-economy/2021/april/disparities-race-ethnicity-education-millennials-comeback-wealth?utm_source=npr_newsletter&utm_medium=email&utm_content=20210425&utm_term=5342057&utm_campaign=money&utm_id=49354143&orgid=496&utm_att1=money


ኣብ ፈለማ 2018ኣብ ፈለማ 2018, Cleo Davis Jr., ከምኡ’ውን ሰበይቱ Kayin Talton-Davis ኣብ ማእከል ኣብ ማእከል 
ኣርካይቭን ቤተ-መዝገብን ከተማ ፖርትላንድ ናይ “artists-in-residence (ነበርቲ ስነ-ኣርካይቭን ቤተ-መዝገብን ከተማ ፖርትላንድ ናይ “artists-in-residence (ነበርቲ ስነ-
ጥበባውያን” መዝነቶም ተቐቢሎም።ጥበባውያን” መዝነቶም ተቐቢሎም።. ኣብ’ቲ ዝነበርዎ እዋን፡ መጽናዕቲ ኣካይዶም፡ ናይ 
ቀደም መዛግብቲ፡ ሰነዳት፡ሊብሮቶታት ዋንነትን ከምኡ’ውን ናይ ከተማ ፖርትላንድ ናይ 
ቤት ምኽሪ ደቓይቕን፡ ፖሊሲታትን ከምኡ’ውን ናይ ውጥን ሰነዳትን ርእዮሞ። 

እቶም “ARTISTS-IN-RESIDENCE”እቶም “ARTISTS-IN-RESIDENCE” ወይ ናይ ስነጥበባውያን ነበርቲ መዝነት ዘለዎም ኣብ 
ከተማ ፖርትላንድ ዘሎ ኣርካይቭን መዛግብትን ድማ ካብ’ቲ Cleo ከምኡ’ውን Kayin 
ዝተጸበይዎ ንላዕሊ ውጺኢት ሂቦም። እቲ መጽናዕቲ ኣብ ምክያድ ዘሕለፍዎ ብዙሕ ሰዓታት 
ድማ ንዖኦም ብዛዕባ እቲ ብፍሉይ ንጸለምቲ ዒላማ ዝገበረ ዓሌታዊ ውጥንን መስርሓትን 
ዝያዳ ክምሃሩ ንክደልዩ ጌርዎም። ጸለምቲ ኣባይቲ ገዛ ብዝተሳኸዐ መልክዑ ንከይገዝኡን 
ንከይህልዎምን ዝኽልክሎም ቀጻል ዝኾነ ኮነ ኢልካ ዝግበር ፈተነ ከም ዘሎ ኣዝዩ ንጹር 
ኮይኑ።

 ɜ  Redlining/ቀይሕ መስመር ምግባርRedlining/ቀይሕ መስመር ምግባር ድማ ጸለምቲ ካብ ዝመረጽዎ ቦታታት 
ንብረት ከይገዝኡ ንምዕጋት ይዝውተር ኔሩ። ውዕላትን ሰነዳትን ድማ ብፍሉይ 
ጸለምቲ ሰባት ከምዘይድለዩ ገሊጾምን ከምኡድማ ኣብ ገለ ክፋላት ናይ ከተማ 
ድማ ንብረት ክገዝኡ ኣይፍቀደሎምን ኔሩ። ዘማቲ ዝኾነ ልቓሕ ድማ ልዑል 
ዝኾነ ዋጋን መጠንን ወለድ ናይ ንብረት ክኸፍሉ ይገብሮም ኔሩ። ብዙሓት 
ናይ ልቓሕ ትካላት ድማ ጠቕላላ ንጸለምቲ ሰባት ገንዘብ ኣየለቃሓን ኔረን። 
እንተድኣ እቲ ሰብ ድሮ ገዛ ኔርዎ ኮይኑ ከምኡ ድማ ክሸጦ ደልዩ፡ እቲ ንብረቱ 
ዋግኡ ይጎድል ኔሩ።. ብተወሳኺ፣ እቲ ንብረት ኣብ’ቲ ጸለምቲ ዝነብርሉ 
እንተድኣ ዝርከብ ኔሩ ነቲ ንብረት ዋግኡ ትሕት ዝበለ ኔሩ። እታ ከታማ ኣብ’ቲ 
ጸለምቲ ዝነብርዎ ቦታ ይቕንጥጦም ኔሩ። 

 ɜ ፍሉይ ዝኾነ ፖሊሲታት ድማ ንጸለምቲ ሰባት መሰሎም 
ይገፎም ኔሩ። “ምጽያቕ”“ምጽያቕ” ዝብል ኣምር ድማ ንጸለምቲ 
ሰባት ገዝኦም ንክሕዙ ፍጹም ዘይክኣል ንምግባር 
ይዝውተር ኔሩ። ካልኦት ኣምራት ከም “ራብሻ” 
ድማ ከም ትእዛዛት ኮይኖም ይሓልፉ ኔሮም

 ɜ ኣምራት ከም “ምጽያቕ,”  ”ራብሻ”፡ “ቀይሕ 
መስመር”፡ ናይ ገበን ንብረት”፡ “ምሕዳስ 
ከተማ” ከምኡ’ውን “ምምዕራግ ንፍሉያት “ምምዕራግ ንፍሉያት 
ሰባት,”ሰባት,” ኩሎም ንጸለምቲ ስድራቤት መሰሎም 
ናብ ምግፋፍ መሪሖም።
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https://www.portlandoregon.gov/archives/article/700041
https://www.portlandoregon.gov/archives/article/700041
https://www.portlandoregon.gov/archives/article/700041


Blight/ምጽያቕBlight/ምጽያቕ 
} ምስያም ኩነታት ናይ ቦታ፡ ቅርጺ ወይ ዝተራእየ 
ቦታን ናይ ቀረባ ህንጻታትን ከምኡውን/ወይ 
ዘይሰሓብቲ ቦታታት፣ ‘ራብሻ” ወይ ብነበርቱ 
ብኣሉታ ዝተጸልወ።. ቀጻሊ ንምልጋስ ጸለምትን 
ካልእ ሕብሪ ዝነበሮም ካልኦት ነበርትን 
ንምምኽናይ ይዝውተር ኔሩ።

ምንኣስ ዞናታት/Downzoningምንኣስ ዞናታት/Downzoning 
ለውጢ ናብ ናይ ሕጂ ምክፍፋል ናይ መሬት 
ናብ ምንኣስ ናይ ምጽዓቕ ወይ ጻዕቒ ናይ 
ዝተፈቕደ ምዕባለ ምቅናስ። እቲ ተጻራሪኡ ድማ 
ምዕባይ ዞኒንግ እዩ።

DivestmentDivestment 
ስድራቤታት ወይ ትካላት ንግዲ ብዘይ ወለንታ 
ካብ ጎረቤት ክግዕዙ ተገዲዶም፡ እዚ ድማ 
ብምኽንያት ምውሳኽ ናይ ዕዳጋ ዋጋታት፡ 
ክራያት ወይ ለውጥታት ኣብ ናይ ጎደቦ ዓቕሚ 
ናይ ምምላእ መሰረታውያን ጠለባት ኣብ ጉዳይ 
ስድራቤታት ወይ ምብሕጓግ ባህላዊ ናይ ዓሚል 
ቦታ ኣብ ጉዳይ ዋኒነ-ትካላት እዩ።

Gentrification/ምጽብባቕ ንካልእ ልዕል ዝበሉ Gentrification/ምጽብባቕ ንካልእ ልዕል ዝበሉ 
ሰባት ሰባት   
A መስርሕ ምቕያር ጉርብትና ከኣ ቁጠባዊ ለውጢ 
ኣብ ብታሪክ ዝተገፈፈ ጎደቦ የጠቓልል— እዚ 
ድማ ብመገዲ ወፍሪ ሪል-እስተይትን ሓደሽቲ 
ልዑል ኣታዊ ዘለዎም ነበርቲ ምእታውን — 
ከምኡ’ውን ለውጢ ብዝሒ ህዝቢ — እዚ ድማ 
ብመንጽር ደረጃ ኣታዊ ጥራይ ኣይኮነን፡ እንታይ 
ደኣ ደረጃ ትምህርቲ ወይ ድማ ናይ ነበርቲ ዓሌታዊ 
ኣቃውማን እዩ።

Racial exclusionary zoning/ዓሌታዊ መግለሊ Racial exclusionary zoning/ዓሌታዊ መግለሊ 
ዞኒንግዞኒንግ 
A መግለሊ ዓይነት ዞኒንግ፡ ዓሌታዊ ዞኒንግ ድማ 
ልምዲ ናይ ምትግባር ናይ ትእዛዛት (ሕግታት) እዩ 
ኔሩ እዚ ድማ ፍሉይ ናይ መንበሪ ቦታታት ናይ 
ጸለምቲ ስድራቤታት ዝሰየመ እዩ። ትእዛዛት ኣብ’ቲ 
ጸዓዱ ብብዝሒ ዝርከቡሉ ብሎካት ንጸለምቲ 
ሰባት ኣባይቲ ካብ ምግዛእ ከልኪሉ።

Redlining/ቀይሕ መስመርRedlining/ቀይሕ መስመር 
ኣድልዎ ዘለዎ ተግባር እዚ ድማ ኣብ ሞንጎ ካልኦት 
ኢንዱስትርታት፣ ከኣ ባንክታትን ኢንሹራንስን 
ልቓሕን፡ ሞርጌጅን ከምኡ’ውን ናይ ኢንሹራንስ 
ሸፈነ ኣብ ልዑል ብዝሒ ህዝቢ ናይ ጸለምቲ 
ደቀባትን ዝተፈለየ ሕብሪ ዘለዎም ካልኦትን 
ዘለዎ ውሱን ጆግራፍያዊ ቦታታት ይኣብያ ወይ 
ይድርተኦ።

Red-taggingRed-tagging  
ኣካል ናይ ሕብሪ ዝተለጠፎ ቅርጺ ኣብ ኣሜሪካ፡ 
እዚ ድማ ነቲ ኩሉ ኩነታት ናይ ህንጻ ካብ ቀይሕ 
እዚ ድማ ሓደገኛ ኩነታት ዘመልክት ክሳብ 
ቀጠልያ እዚ ድማ ውሑድ ዘመልክት ክሳብ 
ጉድኣት ዘይብሉ ይኸፍሎ።

Restrictive covenants/ደራቲ ውዑላትRestrictive covenants/ደራቲ ውዑላት  
Lists ድማ ዓደግቲ ንብረት ክስከምዎ ዘለዎም 
ዝርዝር ግዴታታት ከም ንገዝኦም ንምልካይ 
እንታይ ዓይነት ሕብሪ ይጥቀሙ ከምኡድማ ኣብ 
ገበላኦም ከ እንታይ ዓይነታት ኣግራብ ይተኽሉ 
የጠቓልል፤ ናይ ሓባር ዓንቀጽ ድማ ንወነንቲ ገዛ 
ፈጺሞም ገዝኦም ንጸለምቲ፣ ደቀባትን፣ ፍሉይ 
ሕብሪ ዘለዎም ካልኦትን ከይሸጡ ወይ ከየካርዩ 
ይጠልብ።

Upzoning/ምውሳኽ ዞኒንግ Upzoning/ምውሳኽ ዞኒንግ   
ለውጢ ካብ ህሉው ናይ ዞኒንግ ክፍፍል ናይ 
መሬት ናብ ምውሳኽ ናይ ጻዕቂ ወይ ምጽዓቕ ናይ 
ዝተፈቕደ ምዕባለን። እቲ ኣንጻር ድማ ምንኣስ 
ዞኒንግ እዩ።

Urban renewal /ምሕዳስ ከተማ Urban renewal /ምሕዳስ ከተማ 
ናይ ዓቢ ሚዛንን ከምኡውን ኣጠቓላሊ ዓንቀጽ 
ወይ መስርሕ ናይ ምትካእ ትሑት ደረጃ ወይ 
መዓልቶም ዘሕለፉን ዝተባህሉ ኣባይትን ህዝባዊ 
ስራሕ እዩ። ናይ ከተማ ናይ ምሕዳስ መደባት 
ቀጻሊ ብዘይ ምምጥጣን ንሽማግለ፡ ውሑዳት 
ዓሌትን፣ ከምኡውን ድኽነት ዘለዎም ሰባትን 
ይጸሉው። 

ነበርቲ ናይ ከተማ ናይ ዝሕደሱ ቦታታት ድማ 
ቀጻሊ ክግዕዙ እዮም ዝግደዱ ወይ ድማ ኣብ’ቲ 
ሓድሽ ዝተሓደሰ ቦታታት ክነብሩ ዓቕሚ 
የብሎምን (ብምኽንያት ልዑል ግብሪ ወይ ክራይ) 
ስለዚድማ ይፈናቐሉን ከምኡውን ብሃብታማት 
ውልቀሰባት ይትክኡ፡ እዚ ድማ ብጀንትሪፊኬሽን 
ወይ ምጽብባቕ ንልዕል ዝበሉ ሰባት ዝብሃል 
መስርሕ ዝግበር እዩ።



እቲእቲ  
ገዛ ናይ ማዮ
ገዛ ናይ ማዮ

CLEO ከምኡ’ውን KAYINCLEO ከምኡ’ውን KAYIN ብዛዕባ ኣብ ጥቓ ገዝኦም ዝርከብ ገዛ ናብ 
ካልእ ቦታ ንምግዓዝ ናይ ከተማ ፖርትላንድ ቦታ ናይ ምርካብ ሓሳብ 
ፈሊጦም። Tነዚ ድማ ነታ ከተማን ንእንዳ ዳቪስን ኣብ ስምምዕ ንምብጻሕ 
ንክሊቲኦም ኣካላት ከምዝረብሕ ከም ዕድል ርእዮሞ! 

ድሕሪ ሓይሊድሕሪ ሓይሊ ምክፋል ፍልጠትን ስራሕን ምስ ሕብረተሰባት፡ምርደኦም፡ 
Cleo ከምኡ’ውን Kayin ምስ ኣብ ቤት ጽሕፈት ውጥንን ዘላቕነትን ዘለው 
ስታፍ ንምስራሕ ናይ ነባርነቶም መጽናዕቲ ምጥቃም ጀሚሮም ነይሮም። 

እዚ ምትሕብባር ድማ ናይ ከተማ ፖርትላንድ ፖሊሲታቶምን 
ተግባራቶምን ኣብ ልዕሊ ጸለምቲ ሕብረተሰባት ናይ NE ናይ 
ፖርትላንድ ዘውረዶ ሃስያ ምጅማር ኣፍልጦ ምሃብ በታ 
ከተማ ውጺኢት ኣምጺኡ። ከም ምላሽ ናይ ምርምርን 
ምስክርን ናይ እንዳ ዳቪስ ኣብ ናይ ከተማ ቤት 
ምኽሪ፡ ኣማሓዳሪ Wheeler ንስድራቤት ዳቪስ 
ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ይቕሬታ ሓቲቱ። 

ብተወሳኺብተወሳኺ  እታ ከተማ ብመገዲ ትእዛዝትእዛዝ  
189350189350 ንምግዓዝ ናይ ማዮ ገዛ ናብ እንዳ 
ዳቪስ ገዛ ተሰማሚዓን ከምኡድማ ነቲ ናይ 
$40,000 ናይ ምግዕዓዝ ክፍሊት ድማ 
ገዲፋቶን።

CLEO ከምኡ’ውን KAYINCLEO ከምኡ’ውን KAYIN 
ነቲ ካብ ናይ ፖርትላንድ 
ኣርካይቭን ቤት መዝገብን 
ስርሖም ዝረኸብዎ 
ክእለታትን ከምኡ’ውን 
ምትሕብባር ምስ ናይ ከተማ 
ስታፍን ተጠቒሞም። ንሶም 
ተቓሊሶምን፣  
ተዓዊቶም ከኣ።

https://www.youtube.com/watch?v=TQCKm_fj5E4&t=2645s
https://efiles.portlandoregon.gov/Record/12588417/
https://efiles.portlandoregon.gov/Record/12588417/
https://www.portlandoregon.gov/transportation/73590


እቲ ናይ ማዮ ገዛእቲ ናይ ማዮ ገዛ ድማ ታሪኻዊ ገዛ ኮይኑ ብ ማርቲን ኒኮላስ 
ማዮ እዩ ኣብ ናይ ፖርትላንድ ኤሊዮት ጎደቦ ተሰሪሑ። ኣብ 
1912, 1930, ከምኡ’ውን 2019 ድማ ንሓደስቲ ናይ ህንጻ 
ፕሮጀክትታት ቦታ ንምሕዳግ ምፍራስ ንምውጋድ ድማ ናብ 
ካልእ ቦታ ከምዝገዓዘ ይፍለጥ። እቲ ገዛ ናይ ንግስቲ ኣን ናይ 
ስነ-ህንጻ ቅዲ ይጥቀም።

Cleo Davis ድማ ነቲ ገዛ ዳግም ናብ ቦታ ናይ ከባብያዊ 
ስነ-ጥበብን ታሪኽን መዲብዎን ንህዝቢ ድማ ድሉው ኮይኑን። 
እቲ ሓድሽ ኣርካይቭ ድማ ታሪክ ናይ ጸለምቲ ናይ ፖርትላንድ 
ንምርኣይ ከገልግል እዩ።

እቲእቲ  
ገዛ ናይ ማዮ
ገዛ ናይ ማዮ

እቲ ዓለታዊ ስርዓት ይቕየር ኣሎ፡እቲ ዓለታዊ ስርዓት ይቕየር ኣሎ፡ ምኽንያቱ ከም Cleo ከምኡ’ውን 
Kayin ዝኣመሰሉ ፍልጠቶምን ክእለቶምን ተጠቒሞም ነታ 
ምምሕዳር ከተማ ንኩሉ ህዝቢ ብፍትሓውን ቅኑዕን ኣገባብ 
ከተገልግል ብተሓታትነት ይሕዝዋ ኣለዉ።

ብናይ ስነ-ጥበብ ሌንስ ጌሮም ነቲ ዝረኸብዎ ኣካፊሎም፡ ስለዚ 
ድማ “BlightxploitationBlightxploitation” , እዚ ከኣ ን ዓለታዊ ናይ 
ውጥን ተግባራትን ከምኡ’ውን ናይ ጸለምቲ ጽንዓትን ታሪኽን 
ብምዝርዛር ምርኢት/ኤግዚቢት ብምፍጣር ምስ Black Black 
Williams ProjectWilliams Project ብምሽራኽ እዩ።

https://racc.org/2019/01/31/blightxploitation-seeks-to-change-the-landscape-of-art-and-civic-engagement/
https://www.portlandoregon.gov/transportation/73590
https://www.portlandoregon.gov/transportation/73590
https://www.portlandoregon.gov/transportation/73590


ቅድሚ ናይ መጻኢ ንምዝታይ ምኽኣል ናይ ቅድሚ ናይ መጻኢ ንምዝታይ ምኽኣል ናይ 
ዝሓለፈን ናይ ሕጅን ምርዳእ ይግባእ።ዝሓለፈን ናይ ሕጅን ምርዳእ ይግባእ።  

እቶምእቶም ንከባቢ ክልተ ዘመናት ዝተገለሉ፡ ዝተሃስዩ፡ 
ዝተጨቆኑን ኣድልዎ ዝተገብረሎምን ሕብረተሰባት 
ኣብ ዳግም ምህናጽ ፍትሓዊ፡ ርትዓዊ ቀረብ ፍትሒ 
ንኹሉ ምስታፎም ኣገዳሲ እዩ። 

ነፍሲ-ወከፍ ኣብ ከተማ ፖርትላንድ ዘሎ ነባሪነፍሲ-ወከፍ ኣብ ከተማ ፖርትላንድ ዘሎ ነባሪ } 
ንፖርትላንድ ኩሉ ሰብ ክነብረላ፡ ክምሃረላ፡ 
ከፍቅረላን ክምዕብለላን ዝኽእለላ ከተማ ኣብ 
ምግባራ ክሳተፍ ይኽእል እዩ። ዋላ’ውን ኣብ ናህና 
ዝተፈላለየ ዓሌት ዘለዎ ሕብረተሰባት፡ ናይ ድምጺ 
ብዙሕነትን ከምኡ’ውን ክስማዕ ዘለዎ ድሌታትን 
ኣሎ (ንኣብነት፣ ናይ ስደተኛ ኩነታት፡ ዕድመ፡ ጾታዊ 
ዝንባለ፡ ባህላዊ ድሕረ-ባይታ፡ ቁጠባዊ ውሕስነትን፣ 
ናይ ገዛ ኩነታትን፡ ናይ እምነት ስርዓትን ወዘተ)።

በቲ ምግፋፍ፡ ብመብጸዓ ናይ ደገፍ ኣብ ምግዓዝ 
ወይ መሰል ምምላስ፡ ዘይተፈትሑ ጉዳያትን 
ዝተጠልሙ መብጻዓታትን ብውልቂ ዝተተንከፉ 
ድማ ኣለው፡፡ እቲ መደብን ሳዕቤንንን ናይ’ቶም 
ዝተገብሩ ውሳኔታት ድማ ናይ ነፍሲ-ወከፍ ኣባል 
ናይ’ቲ ብዙሕ ዝዓይነቱ ሕብረተሰብና ድለታት ኣብ 
ግምት ከእትዉ ኣለዎም። 

ኣብ’ቲኣብ’ቲ ናይ ውጥን ከምኡ’ውን 
ውሳኔ ምሃብን ኣኼባ ድማ ኩሎም 

ጉጅለታት ሕጋዊ ዝኾነ ወኪል 
ክህልዎም ኣለዎ። ሓደ ሕጋዊ ወኪል ድማ 

ኣባል ናይ’ቲ ንሶም ዝውክልዎ ማሕበረሰብ 
ክኸውን ኣለዎ፡ ከምኡድማ ንኩነታትን 

ድሌታትን ናይ’ቲ ሕበረተሰብ ዝነብርን ዝርዳእን፡
ከምኡድማ ምስ’ቲ ዝዝረብ ዘሎ ኣርእስቲ ዝዛመድ 
ኣፍልጦ ዘለዎ ክኸውን ይግባእ። እቲ ወኪል ድማ 
ምስቶም ካልኦት ንሶም ዝውክልዎ ኣብ’ቲ ጉጅለ 
ዘለው ንኣማራጺታትን ተኽእሎታትን ይእክብን 
ይዝትን።

እቲ ናይ Albina Vision Trustእቲ ናይ Albina Vision Trust (AVT) ከኣ 
ኣብነት ናይ’ቲ ታሪኽ ዝፈልጥ ውድብ ኮይኑ 
ከምኡከኣ ኣብ ጎኒ ኣባላት ሕብረተሰብ ብሙዃን 
ንመጻኢ ቅርጺ ዘትሕዝ እዩ። እቲ ውድብ 
ብኣቦ መንበር ሩካያህ ኣዳምስ ከምኡው’ን 
ፈጻሚት ዳይረክተር ዊንታ ዮሃንስ እዩ ዝምራሕ፣ 
ከምኡ’ድማ ካብ ናይቲ ማሕበረ ሰብ ዝተወጻጽኡ 
መራሕቲ ዝተጣየሸ ቦርድን ኣመራርሓን ድማ 
ይምራሕ። ንክፋል ናይ ታሕተዋይ ኣልቢና 
ዳግም ንምህናጽ ድማ ዕላማ ይሕዝን ከምኡድማ 
መልህቕ ናይ’ታ ከተማ ጸሊም ሕብረተሰብ 
ድማ ይፈጥርን፡ እዚ ድማ ንዝተፈናቐሉ ነበርቲ 
ጥራይ ዘይኮነ ከምኡድማ ንሓደስቲ እውን ደስ 
ዝብል ቦታ እዩ። ደርዘናት ዝጓዓዝ ክፋላት ዘለዎ 
ናይ 50 ዓመት ራኢ ኣሎ። AVT ኣብ ምህናጽ 
ሃብቲ ሕብረተስብን ከምኡ’ውን ዋንነት ናይ ሪል 
ኢስተይት ዝተሰረተ ስትራተጂ ክስዕብ ይሕልን፡ 
እዚ ድማ እንተድኣ ብዙሓት ግላውያን ሃነጽቲ 
ብግሎም ይሰርሑ እንተድኣ ኔሮም ክህሉ ኣብ 
ዘይክእል ፕሮጀክት ናቱ ደረጃ ናይ ቁጽጽር 
ምሃብ።

 

ናይ መጻኢናይ መጻኢ

https://albinavision.org/


ዝተቐስመ ዝተቐስመ 
ትምህርትታትትምህርትታት 

ናይ ከተማ ውጥን መስርሓት ኣድለይቲን ውጺኢታውያንን 
እዮም፣ ኮይኑ ግን ብተወሳኺ ድማ ነቶም ካብ ናይ ውጥን 
መስርሓት ዝተረፉ ድማ ሃሰይቲ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም።

ናይታ ከተማ ንስድራቤት ዳቪስ ይቕሬታ ምሕታት ድማ ናይ’ታ ከተማ ኣሉታዊ 
ጽልዋ ኣብ ልዕሊ ናይ ፖርትላንድ ጸለምቲ ሕብረተስብ ኣፍልጦ ምሃብ ድማ 
ኣድላዪ ስጉምቲ ኔሩ፡ ግን ከኣ ዝያዳ ድማ ምስራሕ የድሊ። 

ናይ ሕብረተሰብ ኣበርክቶ ብምምእካል፡ እታ ከተማ ዝያዳ ርትዓዊ 
ውጺኢታት ክህልዋ ይኽእል። 

 ɚ  ሓደ ውልቀ-ሰብ ድማሓደ ውልቀ-ሰብ ድማ ናይ ከተማ ፖሊሲታትን ክጸልው ይኽእልን 
ንመላእ እታ ኸተማ ድማ ኣወንታዊ ለውጢ ክገብር ይኽእልን።  

 ɚ  ውጥን ከተማውጥን ከተማ፣ ፣ እንከላይ ኣጠቓቕማ መሬት፡ መጓዓዝያ፡ ማይን 
ከባብያዊ ውጥንን ድማ ንሕብረተሰብ ዝሃሲ ዘይተሓስበ 
ውጺኢታት ከምጽእ ይኽእል እዩ።  

 ɚ  እታ ከተማእታ ከተማ  ኣብ ናይ ሕብረተሰብ ተመክሮን ዛንታታትን 
ብምድሃብን ምስኦም ድማ ቀጥታ ብምትሕግጋዝን ንነበርቲ 
ፖርትላንድ ዝውሃብ ኣገልግሎታት ከተማሓይሾ ትኽእል እያ።  

 ɚ  ስነ-ጥበባውያንስነ-ጥበባውያን  ድማ ኣብ’ቲ ናይ’ታ ከተማ መስርሕ ምክያድ 
ውሳኔን ከምኡ’ውን ከመይ ኣቢልካ ምህዞኦዊ መፍትሕታት ከም 
ራኢ ትሕዝ ኣገዳሲ ተራ ይጻወቱ። 



 ɚ  ኩሎም ሕብረተሰባት ኣብ ንዖኦምኩሎም ሕብረተሰባት ኣብ ንዖኦም ዝትንክፍ ዝትንክፍ ውሳኔ ድምጺ 
ምስ ሃቡ ዝያዳ ኣሳታፊ ናይ ከተማ ምምሕዳር ድማ 
ክክኣል እዩ። ኮይኑ ግን ካበይ እዩ ዝጅመር?

  ɚɚ ብዛዕባ ናይ ከተማ ፖርትላንድ ቅርጺብዛዕባ ናይ ከተማ ፖርትላንድ ቅርጺ ምምሕዳር ምምሕዳር 
ተምሃሩተምሃሩ። ህሉው ስርዓተ ምምሕዳር ናይ ፖርትላንድ 
ድማ ናይ ኮሚሽን ዓይነት መንግስቲ እዩ። እቶም 
ሓሙሽተ ኣባላት ናይ ከተማ ቤት ምኽሪ ከኣ ከም 
ሓገግትን ኣማሓደርትን ናይ ውልቃዊ ወኪላት 
መንግስቲ (“ቢሮታት”ዝብሃሉ) የገልግሉ። ነፍሲ-
ወከፍ ኮምሽነር ከተማ ድማ ብዙሕ ቢሮታት 
ይቆጻጸር።

  ɚɚ ኣብ እዋን ኣኼባታት ቤት ምኽሪ ቃል ብምሃብ፡ኣብ እዋን ኣኼባታት ቤት ምኽሪ ቃል ብምሃብ፡  
ድምጽኹም ተጠቐሙ!ድምጽኹም ተጠቐሙ! ኣብ ነፍሲ-ወከፍ ሮቡዕ፣ እቲ 
ከተማ ኣብ ክፍሊ ናይ ኣዳራሽ ከተማ ናይ ቤት ምኽሪ 
ኣኼባ የካይድ። እዞም ኣኼባታት ንህዝቢ ክፉታት 
እዮም ከምኡ ድማ ንህዝቢ ሓሳባቱ መታን ከካፍል 
ግዜ ይህብዎ።

  ɚɚ ነቲ ኣማኻሪ ኣካል ሕበርዎ።ነቲ ኣማኻሪ ኣካል ሕበርዎ። ኣበርክቶ ንምሃብ ሓደ 
መገዲ ድማ ነቲ ኣማኻሪ ኣካል ምሕባሩ እዩኣማኻሪ ኣካል ምሕባሩ እዩ. ኣብ 
ከተማ ፖርትላንድ ልዕሊ 65 ኣማኸርቲ ኣካላት 
ኣለዉ፡ እዚኣቶም ኣብ ጉዳያት ናይ፡ ካብ ታሪኻዊ 
ምዕራፍ ክሳብ ህዝባዊ ወፍሪ ገንዘብ ዝዝርጋሕ 
ዝተጸምዱ እዮም።

 ɚ  ድምጺ፡ድምጺ፡ ንስኹም ዕድሜኹም 18 ወይ ካብኡ ንላዕሊ 
እንተኾይኑ፡ ነባሪ ኦረገንን ከምኡ’ውን ዜጋ ናይ 
ኣሜሪካ እንተኾንኩም፡ ኣብ ኦረገን ድምጽኹም 
ክትህቡ መሰል ኣለኩም። ናይ ኦረገን ኣዋጅ ምዝገባ 
ኣድመጽቲ እናመስገና፡ ዝኾነ ብመገዲ DMV መንነት 
ወረቐት ወይ ላይሰንስ ዝተዋህበ (ወይ ዘሕድስ) ሰብ 
ቀጥታ ከድምጽ ምዝጉብ እዩ!  
ኣብ ናይ Multnomah County ምርጫታትMultnomah County ምርጫታት 
ብምብጻሕ ናትኩም ናይ ኣድማጺ ምዝገባ 
ከተማሓይሽዎ ትኽእሉን ከምኡድማ ብዛዕባ ናይ 
ዝመጽእ ምርጫታት ክትፈልጡ ትኽእሉን።

ክትስዕብዎም ዘለውኹም ትካላት/ክትስዕብዎም ዘለውኹም ትካላት/
ውድባትውድባት

 ɚ A Black Art Ecology  
of Portland

 ɚ Albina Vision Trust
 ɚ Black and Beyond  

the Binary
 ɚ Imagine Black
 ɚ Nat Turner Project
 ɚ Ori Gallery 

Media to watch:Media to watch:
 ɚ Root Shocked 
 ɚ OPB: Local Color
 ɚ OPB: Jazz Town
  ɚɚ KGW: KGW: ታሪኽ ናይ ፖርትላንድ ኣልቢና ታሪኽ ናይ ፖርትላንድ ኣልቢና 

ጎደቦ/History of  Portland’s ጎደቦ/History of  Portland’s 
Albina Neighborhood (1967)Albina Neighborhood (1967)

  ɚɚ KGW:KGW: ኣልቢና 1980ኣልቢና 1980

ተሳተፉን ንመሰናኽላት 
ተሳተፉን ንመሰናኽላት 

ድማ ኣወግዱን!
ድማ ኣወግዱን!

ናይ ፖርትላንድ ናይ ኣርካይቭን ቤት መዝገብን ናይ ፖርትላንድ ናይ ኣርካይቭን ቤት መዝገብን 

ማእከል ከኣማእከል ከኣ ናይ ከተማ ፖርትላንድ ታሪኻዊ 
ናይ መንግስቲ መዛግብቲ ዝተዓቀበሉ ቦታ 
እዩ። ቤት ጽሕፈቶም ድማ ኣካል ናይ’ታ 
ርእሳ ዝኸኣለት ከተማ ቤት ጽሕፈት ኦዲተር 
እዩ ከምኡ ድማ ንሳቶም ኣብ’ዚ ኮይኖም 
ናይ ፖርትላንድ ነበርቲ ብመገዲ ህዝባዊ 
ዕድል ናብ ናይ ከተማ መዛግብቲ ክፉትን 
ተሓታትን ምምሕዳር ከተማ ከምዝህልዎም 
ንምርግጋጽ ምሕጋዝ እዩ። 

ናይ ከተማ ፖርትላንድ ናይ ኣርካይቭ 
ናይ ምብጻሕ ጻዕርታትን ከምኡድማ 
ብምትሕብባር ምስ ዞባዊ ናይ ስነ-ጥበብን 
ባህልን ቤት ምኽሪ፡ ንሶም ን ስነጥበባውያን 
ኣብ ናይ ከተማ ፖርትላንድ ታሪኻዊ 
መዛግብቲ ለንስ ናይ ስነጥበባዊ ክጥቀም 
ብምዕዳም ዕድል ናይ ስነጥበባዊ ኣብ 
መንበሪ፡ ፈጢሮም። 

እዚ ነባርነት እዚ መዛግብቲ ኣብ ሕብረተሰብ 
እንታይ ይውክሉ ዓሚቕ ምርምር የፍቅድን 
ከምኡድማ ንምርዳእ መዛግብቲ ቦታ ናይ 
መዛረቢ ይፈጥርን። 

https://www.portland.gov/civic/get-involved
https://www.portland.gov/civic/get-involved
https://www.portland.gov/civic/get-involved
https://www.portland.gov/civic/get-involved
https://www.multco.us/elections
http://www.pica.org/artists/ABlackArtEcologyofPortland
http://www.pica.org/artists/ABlackArtEcologyofPortland
https://albinavision.org/
https://www.blackbeyondthebinarycollective.org/
https://www.blackbeyondthebinarycollective.org/
https://www.imagineblack.org/
https://www.natturnerproject.co/
https://www.oriartgallery.com/
https://vimeo.com/343674629
https://www.pbs.org/video/opb-specials-local-color/
https://watch.opb.org/video/oregon-experience-jazz-town/
https://www.youtube.com/watch?v=HEg9cdjuyA8
https://www.youtube.com/watch?v=HEg9cdjuyA8
https://www.youtube.com/watch?v=HEg9cdjuyA8
https://www.youtube.com/watch?v=A3DsDuYPdqQ


ጸጋታትጸጋታት  
 ɚ ናይ ከተማ ፖርትላንድ ቤት ጽሕፈት ውጥንን ቀጻልነትን  

ታሪኻዊ ዓውዲ ናይ ዓሌታዊ ውጥንታሪኻዊ ዓውዲ ናይ ዓሌታዊ ውጥን

  ɚɚ ማእከል ኣርካይቭን ቤተ-መዝገብን ከተማ ፖርትላንድማእከል ኣርካይቭን ቤተ-መዝገብን ከተማ ፖርትላንድ

 ɚ ሃገራዊ ጂኦግራፊ፤ ዓንቀጽ “ኦረገን ሓንሳብ ንጸለምቲ ብሕጊ ከልኪላ ኔራ እያ።“ኦረገን ሓንሳብ ንጸለምቲ ብሕጊ ከልኪላ ኔራ እያ።  እዛ ስተይት ናታ እዛ ስተይት ናታ 
ዓሌታዊ ታሪኽ ዓሪቓቶ ድያ?ዓሌታዊ ታሪኽ ዓሪቓቶ ድያ?

 ɚ ታሪኻዊ ሕብረተሰብ ኦረገን፡ ስእልታት ናይ ኣፍሪቃዊ ኣመሪካዊ ናይ ፖትርትላንድስእልታት ናይ ኣፍሪቃዊ ኣመሪካዊ ናይ ፖትርትላንድ   
ብ Kimberly Moreland 

 ɚ OPB: ፖርትላንድ ንገዛ ናይ ማዮ ፕርትላንድ ከተድሕን ትጽዕርፖርትላንድ ንገዛ ናይ ማዮ ፕርትላንድ ከተድሕን ትጽዕር

 ɚ  Peculiar Paradise ታሪኽ ናይ ጸለምቲ ኣብ ኦረገንPeculiar Paradise ታሪኽ ናይ ጸለምቲ ኣብ ኦረገን  ብ Elizabeth McLagan 

 ɚ  ንቕድሚት ንምስጓም ንድሕሪት ምርኣይ፡ንቕድሚት ንምስጓም ንድሕሪት ምርኣይ፡  ሓደ ቀጻሊ ዘይተነግረ ታሪኽ ንናይ ኦረገን ሕሉፍ ናይ ሓደ ቀጻሊ ዘይተነግረ ታሪኽ ንናይ ኦረገን ሕሉፍ ናይ 
ኣሜሪካ ዓሌታዊ፡ ናይ ኢሚግረሸንን ከምኡ’ውን ትምህርታዊ ታሪኽ ዝትንክፍኣሜሪካ ዓሌታዊ፡ ናይ ኢሚግረሸንን ከምኡ’ውን ትምህርታዊ ታሪኽ ዝትንክፍ ብ Elizabeth 
McLagan-Oregon School Board Association/ኦረገን ቦርድ ማሕበር ትምህርቲ 

 ɚ Portland Business Journal: “ተባዕ ዝኾነ ራኢ ንኣልቢና፡ እዚ ድማ ዳግም ንምህናጽ፡ “ተባዕ ዝኾነ ራኢ ንኣልቢና፡ እዚ ድማ ዳግም ንምህናጽ፡ 
ንምሕባርን ንምስትኽኻል ናይ ዝሓለፈ ጌጋታት”ንምሕባርን ንምስትኽኻል ናይ ዝሓለፈ ጌጋታት” 

 ɚ ትካል ዞባዊ ምምሕዳር፡ መዝገበ ቃላት ናይ ኣጠቓቕማ መሬትን ናይ ውጥን ኣምራትንመዝገበ ቃላት ናይ ኣጠቓቕማ መሬትን ናይ ውጥን ኣምራትን

 ɚ ብረንቲን ሞክ ንብሉምበርግ ክተማቤት ፈተነ: ትርጉም ምጽያቕትርጉም ምጽያቕ

 ɚ ንፍትሒ ምምሃር፡ ካብ ሕጊ ናይ ሕብሪ ዝተራዕመ ካብ ሕጊ ናይ ሕብሪ ዝተራዕመ መዝገበ ቃላት፡መዝገበ ቃላት፡  ምፍጣር ብዓሌት ምፍጣር ብዓሌት 
ዝተፈላለየ ሕብረተሰባትዝተፈላለየ ሕብረተሰባት

 ɚ ናይ ከተማ ናይ ምፍንቓል ፕሮጀክት፡ ምምዕራግ ንፍሉያት ሰባት ምስተገልጸምምዕራግ ንፍሉያት ሰባት ምስተገልጸ

 ɚ ከተማ ፖርትላንድ፣ ቤት ጽሕፈት ውጥንን ዘላቕነትን፡  
ትግባረ ውጥን ጸረ-ምፍንቓል፡ ጸብጻብ ምስረታትግባረ ውጥን ጸረ-ምፍንቓል፡ ጸብጻብ ምስረታ

https://www.portland.gov/sites/default/files/2019-12/portlandracistplanninghistoryreport.pdf
https://www.portland.gov/archives/archives
https://www.nationalgeographic.com/history/article/oregon-once-legally-barred-black-people-has-the-state-reconciled-its-racist-past
https://www.nationalgeographic.com/history/article/oregon-once-legally-barred-black-people-has-the-state-reconciled-its-racist-past
https://www.ohs.org/shop/museum-store/books-and-publications/african-americans-of-portland.cfm
https://www.opb.org/news/article/historic-mayo-house-northeast-portland-cleo-davis-gentrification/
https://www.goodreads.com/book/show/3040156-peculiar-paradise
https://www.osba.org/~/media/Files/Event Materials/AC/2009/101_History of Race in Oregon.pdf
https://www.osba.org/~/media/Files/Event Materials/AC/2009/101_History of Race in Oregon.pdf
https://www.bizjournals.com/portland/news/2021/03/17/albina-vision-trust-portland-oregon.html?ana=TRUEANTHEMFB_PO&csrc=6398&utm_campaign=trueAnthem%3A%20Trending%20Content&utm_medium=trueAnthem&utm_source=facebook&fbclid=IwAR3gxRHRWN2zBVyKvyYPo2KyrHvBHid1Dha3EiI4erAou9aVdIidWf_axl0
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