
                  
 

Tigrinja 
ካርነቫል ኣብ ቦን ሓበሬትኣ ንስደተኛታት 

 

ካርነቫል ኣማእታት  ዓመታት ዝገበረ ባህሊ አዩ፡፡ 

ደቂ ሰባት ኣብ ግዜ ካርነቫል ዝተፋላለየ ልብስታት ብምልባስ ተምሳላቶም ይቕይሩ, ሓቢሮም የብዕሉ፡ ይስዕስዑ፡ይደርፉ። ጉዕዞ ካርንቫ 
ብዓበይቲ፡መካይንን፡ኣጋርን  ኣብ ዝተፋላለየ ክፋላት ከተማን፡ማእከላይ ቦታ ዋና ከተማን ይግበር። ካርነቫል ኣብ ኩሉ ቦታትን እዩ ዝበዓል።ብፍርላይ 
ቑልዑ ንካርንቫ ናይ በሓቂ እዮም ዝፈትውዎ፡መኽንያቱ ብልብሲ ተምሳሎም ስለ ዝቕይሩን፡ ምቁር ነገራትን፡ካረሜላታትን ብብዝሒ ኣብ ርእሶም ስለ 
ዝድርበየሎምን። 

ኣብ ብዙሓት ባህልታት መቕጻዕቲ ከይፈራሕ  ብገዛእቲ ምሕጫጭ ልሙድዩ። ኣብ ምድሪ ፈለግ ራይን ብግዜ ካርነቫል  ነብሲ ወከፍ ሰብ ከይተቕጽዐ  
ብመራሕትን ሓለፍትን ክሕጭጭ ይኽእልዩ። ኣብ ግዜ ካርነቫል ከዚ ድኣ ይኹን ኣምበር፡ደቂ ሰባት ሓድሕዶም እናተኸባበሩን ፡ሕጊ አናተኸተሉን 
አዮም ዝኸዱ፡፡ 

 

ኣገዳሲ ክስተውዓለሉ ዘለዎ ኣፍልጦ 

ኩሎም ተዋዘይትን ተጻወትን ተሓምበልትን ካርነቫል ጽሉላት፡ሰብ ወፈፍ ወዘተ ይጽውዑ። 

ቡትስን/ Bützen / ኣብ ምዕጉርቲ ምስዕዓም ምስ ካርንቫል ዝኽይድ ቢሂል አዪ።ዕድመ ንጾታዊ  ርክብ ከምዘይኮነ ግን  ንጹር ክኽውን ይግባእ። ስጋው 
ርክብ ክልኩልዩ። ጾታዊ ርክብ ወትርግ ብስምምዕ ክልቴኡ ጾታ፡ ማለት ስብኣይን ሰብይትን ጥራይ እዩ ዝፍጸም።  ኣይድለን እየ ማለት ኣይደለንየ ማለት 
ኢዩ ፡ካለ ትርጉም የብሉን!  

ብሙዚቃ ተሰኒኻ ተተሓሒዝካ ንየማን ንጸጋምን ምንቅስቃስ ባህላዊ መግለጽ ናይ ካርንቫል አዪ። 

ካመለ መጸውዒ ናይ ኩሉ ምቁር ነገራት / ከም ካረሜላ/ሃለዋት/ ወዘተ ካብተን ኣብ ጉዕዞ ካርነቫል ዝካፈላ መካይን ኣብ ጉደናታት ዝድርበ አዩ.። 

ኣልኮሆላዊ መስተ ንብዙሓት ሰባት መሰነይታ በዓል ካርነቫል እዩ። ይኹን ደኣምበር፡ኩሉ ብዓቕን ክኸውን ይግባእ! 

ኣብ ቃልዕ ቦታ ውይ ደገ ወይ ግዳም ምሻን ክልኩል አዩ! 

 

አዚኤን ዝስዕባ መዓልታት፡ፍሉያት መዓልታት ናይ ካርንቫል እየን። 

ቭይባበር ፈስትናኽት  ሓሙስ( ዕለት 4 የካቲት  ፌስታ /በዓል ኣብ ባራት  ኣብ ፓርቲስ ኣብ ማእከል ከተማ/ ይብዓል። 

ቤት መንግስቲ ቦይል ኣብ ዕለት 4 ዩካቲት ብተን ተኻፈልቲ ካርነቫል ይትሕዝ። 

ክርንቫል ሰንበት (ዕለት 7 የካቲት አቶም ተኻፈልቲ ካርነቫል ንማዛገጃ ቤት ኣብ ጉደና ዕዳጋ እትርከብ ኣብ ትሕቲ ቑጽጽሮ የእትዉዋ። 

ሮዘንሞንታግ / Rosenmontag / ሶኑይ ዕለት 8 የካቲት እቲ ዝዓበየ ካርነቫላዊ ጉዕዞ ናይ መካይንን ኣጋርን ዝፍጸመሉ መዓልቲዩ። አቲ ጉዕዞ ሰዓት 
12 ይጅምር ብውሽጢ ከተማ ቦን ከኣ ይጘዓዝ። 

ምልክታ 

ሓሙስ ዕለት 4ን የካቲት ካብ ሰዓት 12 ጀኡሚር ሰይኑ  ዕለት 8 የካቲት ከኣ ኩሉ ቤት ጽሕፈታት ዕጹውዩ።  መብዛሕትኡ ዕዳጋታት ኣብዘን ክልት 
መዓልታት ካብ   ሰዓት 12 ንድሓር ይዓጽዋየን። 

 


