
ሽግ ህዝባዊ  ራእይና ኢድ ተካኢ ወሎዶና ዓቲርዎ! 

               ዓሽኩም ነበርቲ ቶሮንቶ ተጋሩ 

ቐዳማይ ትሸላሚ 2014 አርቲስት ገዛኢ ፍትዊ ምስ ኽቡር አይተ አባይ ወልዱ 
 

አብ ሃገርና ናብ ስነ ጥበብ ተፍጥሮአዊ አድህቦ ንዘለዎም ወገናትና አብ ውሽጦም ዘሎ ጸጋ ንከማዕብሉ 

ብኽእለቶም  ዝተአማመኑን ዝርብሑን ንክኾኑ፤ ካብ 1996ዓም አ.ፈ ጀሚሩ ንዓመታት ዝቐጸለ ውድድር ስነ ስእሊ 

ዓይኒ ሰገናት ናብ ስነጥበብ  ናብ ዝለዓለ ብርኪ ምስግጋሩ እንተበስረኩም ምስ ዓብይ  ሓበን እዩ። 

          አብ ዝሓለፉ ዓመታት ካብ ቐዳማይ ብርኪ ጀሚሮም አብቲ ዉድድር ይሳተፉ ካብ ዝነበሩ መናእሰይ አብ አርት  

ኮሌጅ  ዝተመረቑን፤ ብኽእለቶም አብ ምስራሕ ንዝርከቡን ዝተዓደመ ፍሉይ  ዉድድር ስነ ስእሊ 2014፤ አብ 

ከተማ መቐለ አብ አግአዚ አዳራሽ ዓበይቲ ሙሁራን ወለዲን ሰብ ሞያን አብ ዝተረኽቡሉ ብዓወት ተኻይዱ። 

          ብዉድድር ዓዳሚ ግራገረቦ ንተወዳደርቲ ብደረጃ ዝትመደበሎም ብር ዕስራን ሓሙሽተን ሺሕ ሽልማት ዝረኸቡ፤ 

ቐዳማይ አርቲስት ገዛኢ ፍትዊ ፤ካልአይ አርቲስት ገብረ መድህን ተስፋይ፤ ሳልሰይቲ አርቲስት አኽበረት መሓሪ 

እንትኾኑ፤ እታ ቐዳመይቲ ዘወጸት ንዕዉት ወፍሪ አግአዚ ዝትገልጽ ስእሊ አርቲስት ገዛኢ ፍትዊ ዕላዊ አፍልጦን 

ሓገዝን ምእንታ ክረክብ፤ አብ ቢሮ ርእሰ ምምሕዳር  መንግስቲ ክልል ትግራይ ንክትቕመጥ ብዝወሰናዮ መሰረት፤ 

ንኽቡር ርእሰ ምምሕዳር አይተ አባይ ወልዱ ተዋሂባ። ኽቡር አይተ አባይ አድናቖቱ ብምግላጽ እቶም መናእሰይ 



ዉዳበ ፈጢሮም ብዘለዎም ሞያ አብቲ ልምዓት ተዋሳእቲ ንክኾኑ፤ ንባዕልቶምዉን ንክርብሑን አብ ዝገብርዎ ጻዕሪ 

ደገፍ ህዝብን መንግስትን ከምዘይፍለዮም ሓቢሩሎም። 

          እዞም ሰአሊያን ምናእሰይ: ፍረ ጥበብ ሰገናት ትግራይ ማእኸል ግራገረቦ ትግራይ Fre Young Tigrayan Art 

Center (FYTAC) ዝብል ሱም ማሕበር መስሪቶም ስኣሊት አኽበረት መሓሪ አዶ ወንበር፤ሰአሊ ነጋሲ ገ/ስላሴ 

ም/አቦ ወንበር፤ሰአሊት ሚዛን ጌታቸው ፀሓፊት፤መሪጾም።አብ ዓመት ክልተ ጊዜ አብ ዘዳልዉዎ ኤግዚቢሺን 

ብብዕሪ ሱም ግራጎሮቦ ዓዳሚነት ይካየድ ዝነበረ ዓመታዊ ዉድድር ስነ ስእሊ ሰብ ተራ ኮይኖም ንሰገናት  

ክዕድሙን ፤ሽግ ህዝባዊ ራእይና ናብ ቐጻሊ ወሎዶ ከሰጋግርዎን ብሓደ ቃል ወሲኖም።ለካቲት ሓደ ካብ ወኽኒ 

ቤት መቐለ ልዕሊ ሓደ ሺሕን ሰለስተ ሚእትን እሱራት ብኮማንዶ ህወሓት ሓራ ዝወጽኡላ ዕለት ኢያ። እዞም 

ስአልያን መናእሰይ፤ በቢ ዓመቲ ለካቲት ሓደ ዕለት ስእሊ ምርኢትን ዉድድርን ንክትኸዉን  መሪጾማ አለዉ። 

          ዝኸበርኩም ነበርቲ ቶሮንቶ ተጋሩ ትንአስ ትዕበ ንህዝቢ ዝተርብሕ ሓሳብ ሸለል ከይበልኩም ፤አጆኻ አብትገብሮ 

ኹሉ አብ ጎድንኻ አለና ብምባል ሞራላዊ ደገፍ ዝሃብኩምኒ አያታተይ አዴታተይን መሓዙተይን እንኳዕ ደስ 

በለኩም። ደገፍኩም ሕልሙ ትተርኢሱ ዝይድቅስ ዜጋ ንክኸዉን አብቂዑኒ።አብ ውሽጢ ዓዲን አብ መላእ ዓለም 

እትርከቡ ፈተዉቲ ስነ ጥበብን ናፈቕቲ ምዕብልቲ ሃገርን ደቂ ዓዲ ፤ንዞም ናይ ተስፋ ከዋኽብቲ ዝኾኑ መናእሰይ 

ልምድኹምን ልብኹም ዝፈቐዶ ግብራዊ ሓገዝኩምን ንምፍጻም ለወባ ብምቕራብ ምስቶም መካይድቲ ስራሕ 

ቀጥታ ትራኽቡሉ  251 945 521 487 ። ሕዚዉን ከምቲ አርቲስት ተጋዳላይ አበበ ዝበሎ ምስ ህዝብና ታሪክ 

ክንሰርሕ ኢና ገና አብ ዓድና እናበልኩ ናይ ብስራት መልእኽተይ ይአድን። 

         ፍሉይ ምስጋና  

         ንማሕበር ልምዓት ትግራይን ፤ ንድምፂ ወያነ ትግራይን 

                ዓይኒ ሰገናት ናብ ስነጥበብ 

               ሕጉስ ብዓል ልደት  

              ግራጎሮቦ ዓዳሚ ዉድድር ስነ ስእሊ 

                      1996-2014 

               Dec.12,2014 አልበርታ ካናዳ        

 

 

 

 


