
ትግራይ ፈስቲቫል--ንዝተውሃበና ዕድል የቕንይየልና 
 
ዝኸበርኩም(ክን) ዯቂዓዯይ 
 
ዝገበርናልኩም መፀዋዕታ አኽቢርኩም ኣብዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ከተማ ሽካጎ 
ዝተኻየዯ ናይ ሓሙሽተ መዓልቲ ትግራይ ፈስቲቫል ካብ ሩሑቑን ቀረባን 
መፂኹም ብምስታፍኩም ብሽመይን ብታ ናይቲ  ብዓል ኣሰናዲኢት ኮሚቴን ካብ 
ልቢ ዝነቐለ ምስጋናይ የቕርብ። ሓቂ ንምዝራብ “ሓርበኛታት” ንሕና ዘይኮንናስ 
ንስኻትኩም ኢኹም። ከምኡውን ንቲ ፈስቲቫል አብ ምፍላጥ አቢይ ሓገዝ 
ዝገበሩልና ዓይጋፎረም፤ዩትናን፤ትግራይኦንላይንን ምስጋናና ዝለዓለ እዩ። ብዘይ 
ናታትኩም ዛገዝ እቲ ፈስቲቫል ዕውት አምኾነን።   
 
ብምቕፃል ከም ትግራዋይን ኢትዮጱያዊን ከይነ ብዛዕባ እቲ ፈስቲቫል ዘለኒ 
ርኢቶ ንእሽተይ ከካፍለኩም ፍቐደለይ። ብትግርኛ እንትፅሕፍ እዙይ ናይ 
መጀመሪያይ ስለዝኾነ ድማ ንሕስያኹም አይፈለየኒ። 
 
እምበአርከስ “አቦይ ፍቓደ ባዕሎም ይንአደ” ድኣ ከይትብሉኒ እምበር ናይ 
ለምዘበን ትግራይ ፍስቲቫል ብዓይነቱን ብትሕትኡን ካብዝሓለፉ ፈስቲቫላት 
ኩሎም ፍልይ ዝቨለን ዝዯመቐን ነይሩ እንትበልኩ ካብ ሓቒ ዝርሓቕኩ 
አይመስለንን። ብዙሓት ናይቲ ብዓል ተሳተፍቲ እውን ተመሳሳሊ ርኢቶ ዝሃቡኒ 
እነትኾን፤ ንዓመታ እውን አብ ሽካጎ እንተዝኾውን ዝበሉኒ ሰባት ቁፅሪ እውን 
ንእሽተይ አይነቨረን። ስለዝኾነ ድማ ዝለዓለ ምስጋናና ነቕርብ። 
 
ካብቶም ንቲ ብዓል ፍሉይ ዝገበርዎ ነገራት ሓዯ ናይ መናእሰይ አብቲ ብዓል 
ዝግጅት ሙሉእ ተሳተፍቲ ምንባሮም እዩ። ባዕልቶም ዝውንንዎ መዓልቲ 
ተዋሂውዎም ናይ ባዕልቶም ዕደም ጋሻን(ዯራሲ ሰላማዊ አስገዶም) ንመንእሰይ 
ዝጥምት አጀንዲን አዲሊዮም ገፊሕ ምይይጥ አካይዶም። ብፍላይ ናይ ማዊ 
አስገዶም ትምህርቲ ንወለዱ እውን ዝተርፍ ጠቓሚን እዋናዊን ምኽሪ ነይሩ። 
ብዙይ አጋጣሚ ድማ ሓውና ማዊ ጊዚኡ ሰዊኡ ንዝሃበና ምኽሪን ማዕዲን ብጣዕሚ 
ከመስግን እፈቱ። ንሓዋሩ ድማ ናይ ማዊ ምትሕብባር ከምዘይፍለየና ተስፋ 
ንገብር። ካልኦት አከባቢ ድማ ናትና አሰር ተኽቲሎም ናይ ሀገር ተረከብቲ ዝኾኑ 
መናእሰይ ድልየት አቓልቦ ንኽገብሩ ንላቦ።  
 
ካሊእ ክጥቀስ ዝግብኦ ነገር እንተሃለወ ናይ ሽካጎ ህዝቢ ጋሻሹ አብ ምቕባልን 
ስራሕቲ አብምስላጥን ዘርአዮ ምትሕብባር እዪ። ህፃን ምስዓቢዪ፤ ኩሉ ትግራዋይ 
ንስራሕ ዘርአዮ ውፍይነት ብጣሚ ዝንአድን ዝድነቕን ነይሩ። ብፍላይ አብ ሰንበት 
ዝነበረ ናይ”barbeque” ዝግጅት ዯቂ አንስትዮ አሕዋትና ዘርአየኦ ንጡፍ ተሳትፎ 
አድናቖትነ ክብርን ዘትረፈ ነይሩ። ስዋ ፀሚቖን እውን ንኹሎም አጋይሽ 
አቕሪቨን፤ ዘለወን ውሕልና እውን ብቶም ነቲ ስዋ ዝጠዓሙ ኩሎም አመስኪረን። 
ማለፍያ ፅራይ ስዋ ሽካጎ!! 
 
ናይ ለምዘበን ናይ ኩዕሶ እግሪ ግጥም እውን ውዕውዕን ናይ ብዙሓት ሰባት ቀልቢ 
ዝሰሓበን ነይሩ። ሓሙሽተ ጋንታታት ንጡፍ ዝኾነ ንሕንሕ ምስገበራ ሚኒሶታን 



ሽካጎን ንዋንጫ ሓሊፈን ዋልታ ናይ ሽካጎ ጋንታ ንሚኒሶታ ብምስዓር ዋንጫ 
ወሲዲ።   የዒስ ዋልታ ሽካጎ! እምበርውን ዋልታ! ንዝቕፅል ጊዜ እውን እግሪ 
ኩዕሶ መናእሰይ አብ ምስሓብ አቢይ ግዯ ስለዘለው ተጠናኺሩ ንኽቕፅል ሓዯራ 
ንብል። 
 
ካብ ኢትዮጵያ  ኤምባሲ ዝመፅ ዕደማት አጋይሽ አይተ ሙሉጌታ በርሀን አይተ 
ወንድሙን ንተሳተፍቲ ብዛዕባ ኢንቨስትመንት ዝሃብዎ መብርሂ እውን ብጣዕሚ 
ጠቓሚን አገዲሲን ነይሩ። አምባሳዯር ፍስሃ አስገዶም እውን አብቲ ፈስቲቫል 
ተረኺቡ ብዛዕባ ሀገርና ኢትዪጵያ ወቕታዊ ኩነታት ዝሃቦ መብርሂ አገዲሲ ነይሩ። 
የቕንየልና።  
 
ስፍሕ ብዝበለ መልክዑ ንቲ ፍስቲቫል እንትንግምግም ዘበራትዕ ውፅኢት ዘርአየን 
በሪ ዝኸፈተን ነይሩ ኢና እንብል። ትግራዋይ ነዚ ፈስቲቫል ዘሎዎ ድልየት 
እውን ዘለዓለ ኮኑ ረኺብናዮ። ስለዝኾነ ድማ ማተሰአ ዝቕፅል ፈስቲቫል ናይ 
ህዝቢ ድልየት አብ ግምት ዘእተወ ንኽኸውን አቢይ ፃዕሪ ከምዝገብር ተስፋ 
ንገብር። በሓፂሩ ንምግላፅ እቲ በዓል ካብ ተብሃለ ፈስቲቫል ከማለኦም ዝግብኡ 
ነገራት ድማ ክህልዎ አለዎ ንብል። ንአብነት ሓንቲ ቃዲም ምሸት ሰብ አኪብካ 
ስለዝተፃወትካ ፈስቲቫል ነይሩ ንምባል ከቢድ እዪ። ካልኦት ትምህርቲ ሓዘል 
ነገራት አብቲ ፈስቲቫል ክካተቱ ይግባእ። ብፍላይ ናይ መናእሰይ ተንከፍ ዝኾኑ 
ምድላዋት ክህልው ናይ ግድን ክኸውን እዪ። ብዘይ ናይ መናእሰይ ተሳትፎ ናይቲ 
ማሕበር ቀፃሊ ህልውና ግረጋገፅ ስለዘይኽል እውን ማተሰአ ክርዲእ አለዎ። 
 
 
 
አብ መወዲእታ ካብ ሽካጎ ቀፂላ ንዝመፅእ ትግራይ ፈስቲቫል ንትቕበሎ ከተማ 
እንህቦ ምኽሪ እንተሃለወ እዚ ዝስዕብ እዪ--ሕበሩ--ሕበሩ--ሕበሩ--ሕበሩ--ሕበሩ። 
“ተጋሩ እንትሓብሩ ፀላኢ የባርሩ” ዯይተብሃለን እዪ? ንሕና እውን ንዚፈስቲቫል 
ንምዝግጃው ዝቐሰምናዮ ልምዱ ንምልጋስ ድልዋት ኢና። ዓመት ንዓመት 
ይዕቖረና። 
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