
ትግራይ ፈስቲቫል--ንዝተውሃበና Eድል የቕንይየልና 
 

ዝኸበርኩም(ክን) ደቂዓደይ 
 
ዝገበርናልኩም መፀዋEታ Aኽቢርኩም ኣብዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ከተማ ሽካጎ ዝተኻየደ ናይ 
ሓሙሽተ መዓልቲ ትግራይ ፈስቲቫል ካብ ሩሑቑን ቀረባን መፂኹም ብምስታፍኩም 
ብሽመይን ብታ ናይቲ  ብዓል ኣሰናዳIት ኮሚቴን ካብ ልቢ ዝነቐለ ምስጋናይ የቕርብ። 
ሓቂ ንምዝራብ “ሓርበኛታት” ንሕና ዘይኮንናስ ንስኻትኩም Iኹም። ከምUውን ንቲ 
ፈስቲቫል Aብ ምፍላጥ Aቢይ ሓገዝ ዝገበሩልና ዓይጋፎረም፤ዩትናን፤ትግራይOንላይንን 
ምስጋናና ዝለዓለ Eዩ። ብዘይ ናታትኩም ዛገዝ Eቲ ፈስቲቫል Eውት Aምኾነን።   
 
ብምቕፃል ከም ትግራዋይን Iትዮጱያዊን ከይነ ብዛEባ Eቲ ፈስቲቫል ዘለኒ ርIቶ 
ንEሽተይ ከካፍለኩም ፍቐዱለይ። ብትግርኛ Eንትፅሕፍ Eዙይ ናይ መጀመሪያይ ስለዝኾነ 
ድማ ንሕስያኹም Aይፈለየኒ። 
 
EምበAርከስ “Aቦይ ፍቓዱ ባEሎም ይንAዱ” ድኣ ከይትብሉኒ Eምበር ናይ ለምዘበን 
ትግራይ ፍስቲቫል ብዓይነቱን ብትሕትUን ካብዝሓለፉ ፈስቲቫላት ኩሎም ፍልይ ዝቨለን 
ዝደመቐን ነይሩ Eንትበልኩ ካብ ሓቒ ዝርሓቕኩ Aይመስለንን። ብዙሓት ናይቲ ብዓል 
ተሳተፍቲ Eውን ተመሳሳሊ ርIቶ ዝሃቡኒ Eነትኾን፤ ንዓመታ Eውን Aብ ሽካጎ 
Eንተዝኾውን ዝበሉኒ ሰባት ቁፅሪ Eውን ንEሽተይ Aይነቨረን። ስለዝኾነ ድማ ዝለዓለ 
ምስጋናና ነቕርብ። 
 
ካብቶም ንቲ ብዓል ፍሉይ ዝገበርዎ ነገራት ሓደ ናይ መናEሰይ Aብቲ ብዓል ዝግጅት 
ሙሉE ተሳተፍቲ ምንባሮም Eዩ። ባEልቶም ዝውንንዎ መዓልቲ ተዋሂውዎም ናይ 
ባEልቶም Eዱም ጋሻን(ደራሲ ሰላማዊ Aስገዶም) ንመንEሰይ ዝጥምት Aጀንዳን Aዳሊዮም 
ገፊሕ ምይይጥ Aካይዶም። ብፍላይ ናይ ማዊ Aስገዶም ትምህርቲ ንወለዲ Eውን ዝተርፍ 
ጠቓሚን Eዋናዊን ምኽሪ ነይሩ። ብዙይ Aጋጣሚ ድማ ሓውና ማዊ ጊዚU ሰዊU ንዝሃበና 
ምኽሪን ማEዳን ብጣEሚ ከመስግን Eፈቱ። ንሓዋሩ ድማ ናይ ማዊ ምትሕብባር 
ከምዘይፍለየና ተስፋ ንገብር። ካልOት Aከባቢ ድማ ናትና Aሰር ተኽቲሎም ናይ ሀገር 
ተረከብቲ ዝኾኑ መናEሰይ ድልየት Aቓልቦ ንኽገብሩ ንላቦ።  
 
ካሊE ክጥቀስ ዝግብO ነገር Eንተሃለወ ናይ ሽካጎ ህዝቢ ጋሻሹ Aብ ምቕባልን ስራሕቲ 
Aብምስላጥን ዘርAዮ ምትሕብባር Eዪ። ህፃን ምስዓቢዪ፤ ኩሉ ትግራዋይ ንስራሕ ዘርAዮ 
ውፍይነት ብጣሚ ዝንAድን ዝድነቕን ነይሩ። ብፍላይ Aብ ሰንበት ዝነበረ ናይ”barbeque” 
ዝግጅት ደቂ Aንስትዮ Aሕዋትና ዘርAየO ንጡፍ ተሳትፎ Aድናቖትነ ክብርን ዘትረፈ 
ነይሩ። ስዋ ፀሚቖን Eውን ንኹሎም Aጋይሽ Aቕሪቨን፤ ዘለወን ውሕልና Eውን ብቶም 
ነቲ ስዋ ዝጠዓሙ ኩሎም Aመስኪረን። ማለፍያ ፅራይ ስዋ ሽካጎ!! 
 
ናይ ለምዘበን ናይ ኩEሶ Eግሪ ግጥም Eውን ውEውEን ናይ ብዙሓት ሰባት ቀልቢ 
ዝሰሓበን ነይሩ። ሓሙሽተ ጋንታታት ንጡፍ ዝኾነ ንሕንሕ ምስገበራ ሚኒሶታን ሽካጎን 
ንዋንጫ ሓሊፈን ዋልታ ናይ ሽካጎ ጋንታ ንሚኒሶታ ብምስዓር ዋንጫ ወሲዳ።   የIስ 
ዋልታ ሽካጎ! Eምበርውን ዋልታ! ንዝቕፅል ጊዜ Eውን Eግሪ ኩEሶ መናEሰይ Aብ 
ምስሓብ Aቢይ ግደ ስለዘለው ተጠናኺሩ ንኽቕፅል ሓደራ ንብል። 



 
ካብ Iትዮጵያ  ኤምባሲ ዝመፅ Eዱማት Aጋይሽ Aይተ ሙሉጌታ በርሀን Aይተ 
ወንድሙን ንተሳተፍቲ ብዛEባ Iንቨስትመንት ዝሃብዎ መብርሂ Eውን ብጣEሚ ጠቓሚን 
Aገዳሲን ነይሩ። Aምባሳደር ፍስሃ Aስገዶም Eውን Aብቲ ፈስቲቫል ተረኺቡ ብዛEባ 
ሀገርና Iትዪጵያ ወቕታዊ ኩነታት ዝሃቦ መብርሂ Aገዳሲ ነይሩ። የቕንየልና።  
 
ስፍሕ ብዝበለ መልክU ንቲ ፍስቲቫል Eንትንግምግም ዘበራትE ውፅIት ዘርAየን በሪ 
ዝኸፈተን ነይሩ Iና Eንብል። ትግራዋይ ነዚ ፈስቲቫል ዘሎዎ ድልየት Eውን ዘለዓለ ኮኑ 
ረኺብናዮ። ስለዝኾነ ድማ ማተሰA ዝቕፅል ፈስቲቫል ናይ ህዝቢ ድልየት Aብ ግምት 
ዘEተወ ንኽኸውን Aቢይ ፃEሪ ከምዝገብር ተስፋ ንገብር። በሓፂሩ ንምግላፅ Eቲ በዓል ካብ 
ተብሃለ ፈስቲቫል ከማለOም ዝግብU ነገራት ድማ ክህልዎ Aለዎ ንብል። ንAብነት ሓንቲ 
ቃዳም ምሸት ሰብ Aኪብካ ስለዝተፃወትካ ፈስቲቫል ነይሩ ንምባል ከቢድ Eዪ። ካልOት 
ትምህርቲ ሓዘል ነገራት Aብቲ ፈስቲቫል ክካተቱ ይግባE። ብፍላይ ናይ መናEሰይ 
ተንከፍ ዝኾኑ ምድላዋት ክህልው ናይ ግድን ክኸውን Eዪ። ብዘይ ናይ መናEሰይ ተሳትፎ 
ናይቲ ማሕበር ቀፃሊ ህልውና ግረጋገፅ ስለዘይኽል Eውን ማተሰA ክርዳE Aለዎ። 
 
 
 
Aብ መወዳEታ ካብ ሽካጎ ቀፂላ ንዝመፅE ትግራይ ፈስቲቫል ንትቕበሎ ከተማ Eንህቦ 
ምኽሪ Eንተሃለወ Eዚ ዝስEብ Eዪ--ሕበሩ--ሕበሩ--ሕበሩ--ሕበሩ--ሕበሩ። “ተጋሩ Eንትሓብሩ 
ፀላI የባርሩ” ደይተብሃለን Eዪ? ንሕና Eውን ንዚፈስቲቫል ንምዝግጃው ዝቐሰምናዮ 
ልምዲ ንምልጋስ ድልዋት Iና። ዓመት ንዓመት ይEቖረና። 
 
መዝገበ ገብረክርሰቶስ 
 
2009 ትግራይ ፈስቲቫል Aብ ሽካጎ 
Oገስት 6 ቀን 2009 


