
ሃርበኛታት ቺካጎ 
 
 ወዱ ሰብ ንዜኣመነላ  ነገር ኣብተግባር እንተዲኣ  ኣወዒሉዋ 
ውፂኢታ ብየገድስ ግቡኡ ፈፂሙ ኣሎ ክባሃል ይካኣል እዩ ። 
ግቡኦም ዜፍፅሙ እዮም ከዓ ሃርበኛታት ዜባሃሉ። ብተለምዶ ሃርበኛ 
እናበልና እንፅውዖ ኣብ ኩናት ዜዋዓለን  ምስ ናይ ወተሃዯራዊ ስርሒት 
ዜምድና ለዎን ኢና። ሎሚ ሎሚ እንሰምዖ ሎና ግና ነጋዲይ እውን 
ሃርበኛ እዩ፤ ሓረስታይ እውን ሃርበኛ እዩ ተምሃራይ እውን ናይ 
ፍልጠት ሃርበኛ እዩ ክኸውን ከዓ ይግብኦ። 
 
 ማሕበር ተጋሩ ሰሜን ኣሜሪካ ምስ አቲ ኣብ ኣሜሪካ ሎ በዜሒ 
ሕብረተሰብና ክነፃፀር እንተሎ ቁፅሮም ኣብዘይ እቶ ብይባሃሉ ኣባላት 
ን35 ዓመታት ክካየድ ዜፀንሓን ሎን ማሕበር እዩ። ዜሰርሖም ስራሕቲ 
ገና  ምስክር የድልዮም ርዙርካ ይውደኡ  እዮም። በገንቦምን 
ብፍልጠቶምን ካብኡ ሓሊፉ ጊዛኦም እናሰዉኡ ነዙ ማሕበር እዘይ 
ሱር ሰዱደ ካብ ዉሉድ ናብ ወለዶ ንኽመሓላለፍ ንዜፅዕሩ ለዉ ጀጋኑ 
ሃርበኛታት ካብ ምባል ንላፅሊ እንታይ ክንብሎም ንኽእል። እዚ 
ማሕበር እንተይትህሉ እቲ ካብ ሓዯ ውቅያኖስ ናብ ሓዯ ውቅያኖስ 
ዜጋሕጠጠ መሬት ሰሜን ኣሜርካ ዊሒጡና ተጠፋፊእና ምተረፍና 
ነይርና። እዚ ማሕበር ብምህላዋ ግና ብኣውራጃን በኽባቢን ከይፈላለየት 
እተራኽበና ላ ማሕበር ፅድመኺ ይንዋሕ ከም ብርኪ ሓፂን ፅንዒ 
ዕበይልና ሰሰንልና ንቕድሚት ተወንጨፊ እንተበልናያ ይውሕዲ 
እምበር ኣይበዜሓን። 
 
 እቲ ካብ July 29. 2009 ስጋብ August 1, 2009 ኣብ ቺካጎ 
ዜተኻየዯ መበል 35 ጉባኤ ማተሰኣን መበል 13 ዓመት ፌስቲቫል 
ትግራይን ዜተኻፈለ  ኣካል ሕብረተሰብ  ትግራይ ሕዯረሉ ስምዒት 
ብቐሊሉ ዜረኣ ኣይነበረን። ቆልዓ ምስ ዓብዪ ጋሻ ምስ ወዱ ዓዱ ኢዯይ 
ኢድካ ኢሉ ዜተኻፈለሉ ስለዜነበረ የመና ድምቀት ሂቡዎ ዕዉት በዓል 
ኮይኑ ክወፅእ ኪኢሉ ኢዩ።   



እቶም ነዙ በዓል ዯለዉ ጨንፈር ቺካጎ ናእዲ እኳ ክውሕዶም እዩ 
እንተተብሃለ ምግናን ኣይኮነን ምስ ዋሕዶምን ምስ እቲ ናይ ስራሕ 
ፃዕቕን ክነፃፀር  እንተሎ ብሓቂ ክምስገኑን ክድነቑን ዜግብኦም ሰባት 
እዮም። ብሓፈሽኡ ወነንቲ ሬስቶራንትታት ከይተረፉ ዜገበሩልና 
መስተንግዶ  እዚ ጉባኤ እዙኣስ ዓመት ዓመት ዶ ኣብ ቺካጎ 
ኣይትኾንን ዜበልና ዉሑዲት ኣይኮንናን። 
 
 እቲ ካብ መጠን ንላዕሊ ሐጉስ ኮይኑ ዜረኸብኩዎ እቶም 
መናእሰይ ዜገብሩዎ ለዉ ምጥርናፍ እዩ ፤ ቀፃላይ ንኽኸውን ከዓ ናይ 
ሕድ ሕድ ቤተሰብን ተገዯስቲ ኣባላትን ሓላፍነትን ተወፋይነትን 
ይጠልብ።   
 
 ሰላማዊ (ማዊ) ኣስገዶም  ኣብ ከምዘይ ዓይነት ኣኼባ መፅዩ 
ንመናእሰይ ጥራይ ይኮነስ ንዓበይቲ እውን ከይተረፈ ኣብ ጉዕዝና 
ንጋጡሙና ለዉ ዓንቀፍቀፋት ክንሰግረሎም ኽእለና መምርሒታት 
ብምሃቡ ክድነቕ ይግብኦ ። ቀፃላይ ንኽኸውን ከዓ ለበዋና ነቕርብ 
ምኽኒያቱ እውን ልብን ሳዕርን እናሓዯረ እዩ ዜቦቁል እሞ  ምድግጋም 
የድልዮ እዩ። 
 
 እቲ ካብ ዜተፈላለየ ኩርናዓት ሰሜን ኣሜሪካ ዜመፃእና ኣጋይሽ 
ንንሕድሕና ምፍላጥ ጥራይ ይኮነስ ተጣፊኢና ዜነበርና ኣዜማድ 
ንኹን ኣዕርኽቲ፤መተዓቢቲ፤መሓዘት፤ ቺካጎ ኣራኺባ ክተዚናግዏና 
ዜቐነየት ቺካጎ ገፅና ንድሕሪት መሊስና ክንሰናበታ ናይ ግድን ኮነ። 
 
 ኣብ መጨረሻ ክብሎ ዜዯሊ ነገር እንተሃለወ ከምዘይ ዓይነት 
በዓል ክተዲሉ ከቢድ ሓላፍነትን ውፃእ ውረድን ዜበዜሖ ምዃኑ ፍሉጥ 
እዩ። ብዜተኽኣለ መጠን ሚዚናዊነት ዜሓለወ ንኽኸውን ዓብይ ጥንቃቐ 
የድልዮ። ኣብ ሙዙቀኛታት ዜተርኣየ ኣግላላዊ ዜኾነ ኣሰራርሓ 
ንኸይድገም ምሕፅንተይ የቐርብ። 
 
    ኣብርሃም ለኣከማርያም ፤ ካናዲ 


