
I 

 

 

ልምዓት ቱሪዝም ትግራይ 
 

ብ ሙሉጌታ ፍስሃ (ዶ/ር) Principal author  
ተኽለሃይማኖት ገብረስላሰ (ዶ/ር) 

ኣይተ ተኽለ ሓጎስ (ሌክቸረር) 

 



I 

 

ልምዓት ቱሪዝም ትግራይ 
 

Mulugeta Feseha, PhD, Principal Author and Editor, 
Associate Professor of Geosciences, Paleoenvironment and 
Tourism 
College of Development Studies/ School of Earth Sciences 
Addis Ababa University, Addis Ababa, Ethiopia 
E-mail: mulugetafyg@gmail.com OR mulugetafy@yahoo.com 
 
Teclehaimanot Gebreselassie, PhD, 
Assistant Professor of History, Department of History 
Addis Ababa University, Addis Ababa, Ethiopia 
E-mail: techaimi@yahoo.com 
 
Tekle Hagos, Mphil,  
Lecturer of Archeology, Department of Archaeology and 
Heritage Management,  
Addis Ababa University, Addis Ababa, Ethiopia 
E-mail: thagos27@yahoo.com 
 

 



II 

 

2014 Mulugeta Feseha 
All rights reserved. No part of this book may be reproduced in any 

form, by print, photo print, microfilm or any other means without 

written permission from the author.  

Mulugeta Feseha, PhD 
Associate Professor, 
Addis Ababa University, College of Development Studies/ School 
of Earth Sciences 
Addis Ababa, Ethiopia 
Email: mulugetafyg@gmail.com OR mulugetafy@yahoo.com 

 
This book was published with the financial 

support of: 
 
 
 
 

 
ኢትዮጵያን ኳድራንትስ  ትካል መሰልጠኒ መስተንግዶ 

ሆቴልን ቱሪዝምን 
 
ዉቕሮ ሎጅ    እየሩሳሌም ሆቴል- ላሊበላ  
 
 
ISBN: 978-99944-979-9-7 

 

  



III 

 

መዘከርታ 
እዛ መፅሓፍ ንኸባቢ ሓደ ዓመት ምስ መሓዙተይ ኮይነ እንትፅሕፍ 
ሓሳባት እናበርሃለይን እናሰፍሐለይን እንትኸይድ ፅቡቕ ሓሳባት 
ንኸፍልፍል እናሰሓቐ፣ እናዛነየ፣ እናሕደሰ፣ ንኣእምሮይ 
ብርሃን፣ንድኻመይ ፈውሲ፣ ንነብሰይ ጉልበት ዝህበኒ ዝነበረ አሕሲመ 
ዝፈትዎ ፍቱው ወደይ ህፃን ኢዛና ሙሉጌታ ነይሩ፡፡  
ናይ እግዚኣብሄር ሓሳብ ኮይኑ ኻዓ እዛ መፅሓፍ ተዛዚማ ናብ 
ሕትመት ኣብዝኣተወትሉ እዋን ብሓደጋ ምኽንያት ኢዛና ወደይ ካባይ 
ተፈልዩ፡፡ እዙይ ብምኻኑ ድማ እዛ መፅሓፍ ናይ ትግራይ ቱሪዝም 
ሃፍትታት ብዝበለፀ ንኽፍለጡ፣ ኣብ ጥቕሚ ንኽውዕሉን ምምሕያሽ 
ህዝብን ዓድን ኣብ ምምፃእ ትሕግዝ እያ ብዝብል እምነት ብሽም 
ዝፈትዎ ኢዛና ወደይ ንህዝቢ ብውህብቶ ተበርኪታ ኣላ፡፡ 



IV 

 

መባእታ 
መረዳእታታት ታሪኽን ኳዕቲ ኣርኪዮሎጅን ከምዝሕብርዎ ትግራይ 
ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ታሪኽ ንቶም ናይ መጀመርያ ተኸታተልቲ 1100 
ዓመታት ብመሪሕነት ደረጃ ናይ ሃገርና ታሪኽ መሰረት ዘትሓዘት 
ክልል እያ። ቐፂሉ ድማ ምስካልኦት ከባብታት በብተራ ኣካል 
መሪሕነትን ተመራሕነትን እናሓዘት ብሓፈሽኡ ንልዕሊ 3000 
ዓመታት ዘየቋረፀ ሃፍቲ ታሪኽ፣ ቕርስን ጅግንነትን ዘለዋ ክልል 
እያ። ቀዳመይቲ መቦቀል ሃይማኖት ከምኡ’ውን ብዘይ ምቁራፅ 
እናዓበየን እናማዕበለን ናይ ዝመፀ ባህሊ ወናኒት ዝኾነት ትግራይ ኣብ 
ታሪኽ ስልጣነ ኢትዮጵያ አብ ቅድሚት እትስራዕ ክልል እያ።  
ኣብ ታሪኽ እቲ ዘበነ መሪሕነት እንብሎ ቕድሚ ልደተ ክርስቶሰ ካብ 
8ይ ክሳብ 1ይ ክፍለ ዘበን (ዓመተ ዓለም) ዝነበረ ስልጣነ ይሓ 
እንትኾን ዋና ማእኸሉ ይሓ ነይሩ፡፡ ካብ 1ይ ክሳብ 8ይ ክፍለ ዘበን 
(ዓመተ ምህረት) ዝነበረ ድማ ስልጣነ ኣኽሱም ተባሂሉ ዝፍለጥ 
ኮይኑ ዋና ማእኸሉ ኣኽሱም ነይሩ። እቲ ናይ መወዳእታን ካብ 8ይ 
ክሳብ መበል 11 ክፍለ ዘበን ዝነበረን ስልጣነ ኣኽሱም ማእኸሉ ኣበይ 
ከምዝነበረ ንምፍላጥ ገና ኣብ መፅናዕቲ ይርከብ።   
መልክኣ-ምድራዊ ኣቀማምጣ መሬት ትግራይ ኩሉ ዓይነት ገፅታ 
ዘካተተ እዩ፡፡ ብዋናነት ከም መይዳ፣ ሽንጥሮ፣ ገደላገደል፣ ሰንሰለታዊ 
እምባታት፣ ዓቐበትን ቁልቁለትን ዝበዘሖን ከምኡውን ሓፀርትን 
ነዋሕትን ግድምታት ዝርከብዎ ኾይኑ ናይ ረኣያይ ቀልቢ ዝስሕብ 
እዩ።  
መሬት ትግራይ ካብ ነዊሕ ዘበን ጀሚሩ ደቂሰባት ዝነበሩሉ ከባቢ 
ስለዝኾነን ንዘበናት ተኸታታሊ ስልጣነ ስለዘስተኣናገደን ሃፍቲ 
ተፈጥርኡ ዝያዳ በሪሱ ይረአ። ዳርጋ ኣብ መሉእ ትግራይ ክበሃል 
ብዝኽእል ኩነታት ኣብ ዝተፈላለዩ ዘበናት ማዓርግ ዝነበሩ ኣግራባት 
ጠፊኦም። ካብ ዓመት ናብ ዓመት ይውሕዙ ዝነበሩ ሩባታት’ውን 
ነፂፎም። እቲ መሰረት ሃለዋት ዝኾነ ልሙዕ ሓመድ’ውን ብሰንኪ 
ሓያል ውሕጅ ተጓሕጊሑ ንሪኦ።  ህዝብን መንግስትን ትግራይ ግና 
ነቲ ኣብ ከይዲ ዘበናት ዝበረሰ ተፈጥሮኣዊ ሃፍቶም ንምምላስ ካብ 
ምፅዓር ንድሕሪት ኣይበሉን። ፃዕሮም እውን ተስፋ ዝህብ ውፅኢት 
የመዝግብ ኣሎ። ኣብ ውሽጢ እቶም ዝሓለፉ ዕስራ ዓመታት 
ብዝተሳለጡ ዓበይቲ ስራሕቲ ዕቀባ ማይን ሓመድን ብርክት ዝበሉ 
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ሃፍታት ተፈጥሮ ክምለሱ ክኢሎም እዮም። ኣብዚ ሕዚ እዋን ሽፋን 
ኣግራብ ትግራይ ኣብ ዝሐሸ ብርኪ ይርከብ። ትሕዝቶ ማይ ከርሰ 
ምድርን ገፀ ምድርን እውን በቢእዋኑ እናወሰኸ ይኸይድ ከምዘሎ 
ዝተፈላለዩ መፅናዕታት ይሕብሩ። ሃፍቲ ተፈጥሮ ትግራይ 
እናተመሓየሸ ብምምፅኡ ድማ ፍርያት ሕርሻ እናተመሓየሸ ይርከብ። 
ሓረስቶት ትግራይ’ውን ውሕስነት ምግቦም ዘረጋግፅሉ እዋን ነዊሕ 
ከምዘይኸውን ዘመላኽት ተስፋ እናተረኣየ እዩ።   
ኩነታት ኣየር ትግራይ ደጉዓ፣ ሓዉሲ ደጉዓን ቆላን ዘካተተ ኮይኑ 
መብዛሕትኡ እዋን ማእኸላይ ፀባይ ኣየር ይዕብልሎ። ብሓፈሽኡ 
እንትረአ ትግራይ ብዘለዋ ምዕቡል ታሪኽ፣ ሰሓብቲ ሃይማኖታውን 
ባህላውን ሓድግታት፣ ውቅብ ባህሊ፣ ዝስማማዕ ኩነታት ኣየርን 
መልክዓ-ምድራዊ ኣቀማምጣን ኣዝያ ሰሓቢትን ተበሃጊትን ስለዝኾነት 
ንብዙሓት ቱሪስትታት ውሽጢ ዓድን ወፃእን እናሰሓበት ትርከብ።  
ኣብቶም ዝቕፅሉ ዓማውቲ እውን ንኻልኦት ብርክት ዝበሉ በፃሕቲ 
ከም እተተኣናግድን ካብዚ ዘፈር እትረኽቦ ኣታዊ ድማ ንቑጠባዊ 
ምዕባለኣ ከምተውዕሎን ትፅቢት ይግበር። ካልኦት ካብዚ ዝወሓደ 
ተፈጥሮኣውን ሰብ ሰራሕን ሃፍቲ ቱሪዝም ዘለወን ሃገራት ዓለም 
ዝገብረኦ እውን እዙይ እዩ። ንዘፈር ቱሪዝም ቀንዲ ፍልፍል እቶተን 
ገይረን እናተጠቐማሉ ከምዝርከባ ርዱእ እዩ። ርሑቕ እንተይከድና 
ከም ኬንያ፣ ታንዛንያን ግብፅን ዝኣመሰላ ጎረባብትና ዘፈር ቱሪዝም 
ቀንዲ ፍልፍል እቶተን ከምዝኾነ ምርዳእ ይከኣል።  
እዘን ልዕል እንትብል ዝጠቐስናየን ሃገራት ከም ትግራይ ብሓፈሻ 
ድማ ከም ኢትዮጵያ ክልቲኡ ዓይነት ሃፍቲ ቱሪዝም ዘለወን 
ኣይኮናን። ንኣብነት ጎረቤትና ኬንያ ዋላኳ ብተፈጥሮኣዊ ሃፍቲ 
ቱሪዝም ትፍለጥ እንተኾነት ዘለዋ ታሪኻዊ ሓድጊ ግን ኣዝዩ ውስን 
እዩ፡፡ ብተመሳሳሊ ግብፂ ዘለዋ ሃፍቲ ቱሪዝም ታሪኻዊ ሓድጊ ጥራሕ 
እንትኾን ተፈጥሮኣዊ ሃፍታ ውስን እዩ። ኣብ ሃገርና ብፍላይ ድማ 
ኣብ ትግራይ ዘሎ ሃፍቲ ቱሪዝም ግን ንኹሉ ዓይነት ዝሓዘ እዩ።  
ነዞም ዘለውና ታሪኻዊ፣ ባህላውን ተፈጥሮኣውን ሃፍትታት ቱሪዝም 
ብግቡእ ምጥቃም እንተኺእልና ካብ ናይ ዘፈር ሕርሻ ዘይንእስ እቶት 
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1. መእተዊ 
ኣካል ሰሜን ኢትዮጵያ ዝኾነት ትግራይ ካብ 12° 14 ′ 50.50″ ክሳብ 
14° 53′ 48.03″ ሕንፃፅ ሞሮን ካብ 36° 26′ 48.74″ ክሳብ 39° 59′ 
0.09″ ሕንፃፅ ቓስታን ንዘሎ ከባቢ ትሽፍን። ሓፈሻዊ ስፍሓታ 
80,000 ትርብዒት ኪ.ሜ እንትኾን ደጉዓ፣ ሓውሲ ደጉዓን ቆላን 
ዝዕብልሎ ኩነታት ኣየር ኣለዋ፡፡ እትረኽቦ ዓመታዊ ማእኸላይ መጠን 
ማይ ካብ 450-980 ሚ.ሜ እዩ፡፡ ጂኦሎጂያዊ ኣቀማምጣኣ ናይ ኩሉ 
ዓይነት በፃሓይ ድልየት ዘማልእን ንተመራመርቲ ዝምችውን ኮይኑ 
ብዓይነቱ ሓጓፍ ሽንጥሮ፣ መይዳ፣ እንባታት፣ ዓቐብን ቁልቁልን ዘ 
ማለአ ኮይኑ ንረኽቦ።   
ትግራይ ብርክት ዝበሉ ታሪኻዊ ፍፃመታት ዘተኣናገደት ብምዃና 
ወናኒት ዝተፈላለዩ ሓድግታት እያ፡፡ ታሪኻዊ ሓድግታታ ትግራይ 
ካብቶም ኣብ ሃገርና ኣለዉ ዝበሃሉ ኣብ ቅድሚት ዝስርዑ እዮም፡፡ 
ካብ ሞንጎኦም ቤተ መቕደስ ይሓን ሓወልትታት ኣኽሱምን 
ከምኡ’ውን እቶም ኣብ ብርክት ዝበላ ከተማታት ትግራይ ዝርከቡ 
ሓውልታት ሰማእታት ይርከቡዎም።  
ብመንፅር ምዕባለ ስልጣነን ባህልን እንትንርኢ ትግራይ ኣብ ታሪኽ 
ኢትዮጵያ ቀዳማይ ብርኪ ሒዛ ንረኽባ፡፡ ንፈለማ እዋን ቅድሚ ልደተ 
ክርስቶስ ካብ 1000 ዓመት ጀሚሩ ስርዓተ ንግስና ዝተጀመረላ መሬት  
እያ፡፡ ካብ ቅድሚ 3000 ዓመት ጀሚሩ ብዘይምቁራፅ እናዓበየን 
እናማዕበለን ናይ ዝመፀ ሓድጊ፣ ታሪኽን ባህልን ወናኒት እያ፡፡ 
ካብዙይ ብተወሳኺ ነቲ ኹሎም ኢትዮጵያውያን ዝሕበንሉን ኩርዓት 
ፀለምቲ ኣፍሪካውያን ዝኾነን ባዕዳዊ ወራሪ ዘሕፈረ ታሪኽ ኲናት 
ዓድዋ ዝሓቖፈት ክልል እያ፡፡ ታሪኽ ከናት ዓድዋ ባዕዳዊ ወራሪ 
ጣሊያን ብጀጋኑ ኣቦታትና ተዋሪዱ ዝተመለሰሉን ንናፅነት 
ኣፍሪካውያን መንገዲ ዝሓበረን ፍፃመ ከምዝኾነ ይፍለጥ።  
ትግራይ ብታሪኽ እምነት እውን ኣብ ቅድሚት እያ ትስራዕ። እቶም 
ዓበይቲ ሃይማኖታት ኢትዮጵያ ብትግራይ ኣቢሎም ምስኣተው እዮም 
ኣብ ከይዲ ናብ ካልኦት ከባብታት ክጋፍሑ ዝኸኣሉ፡፡ ነዚ’ውን እቶም 
ኣብ ሙሉእ ትግራይ ተዘሪኦም ዝርከቡ ጥንታውያን ሓድግታት 
ኣብያተ እምነት ቀወምቲ ምስክር እዮም። ታሪኽ ሃይማኖት ኢትዮጵያ 
ንዘፅንዑ ሰብ ሙያ ተመራፂት ባይታ ኮይና እናገልገለት ትርከብ። 
ምስዞም ሃይማኖታዊ ሓድግታትን ኣብያተ እምነትን ተተሓሒዞም 
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ዝኽበሩ በዓላት እውን ካልኦት መስሕብ ቱሪስትታት ዓለም እናኾኑ 
እዮም። ተፈጥሮኣዊ ኣቀማምጣኣ፣ ዘለዋ ሃፍቲ እንስሳ ዘገዳምን 
ዘቤትን፣ ታሪኽ ህዝባን ስልጣነኣን፣ ታሪኻዊ፣ ባህላውን ፖለቲካውን 
ሓድግታታ ከምኡ’ውን ነባራዊ ባህላ ኣዝዮም ዝስሕቡ እዮም፡፡ እዞም 
መስሕባት እዚኦም ንምርምር፣ ንትምህርትን ምዝንጋዕን ፍሉይ ረብሓ 
ኣለዎም። ከምቲ ካልኦት ሃገራት ዓለም ዝገብረኦ ኣብ ክልል ትግራይ 
ዘለዉ ሃፍትታት ቱሪዝም ብግቡእ ተፀኒዖም ናብ ትዉልዲ ክምሓለፉ 
ከምዘለዎም ግድን ይኸዉን፡፡ ከምኡው’ን ናብ ምህርቲ ቱሪዝም 
እንተተቐይሮም ንሕብረተሰብና መማረፂ ናብራ ኣብ ምፍጣር ዓብዪ 
እጃም ከምዘለዎም ብዙሓት ተመራመርቲ ዩኒቨርስቲ ኣዲስ ኣበባን 
መቐለን ንዓሰርተሓደ ዓመታት ዝገበርዎ መፅናዕቲ የረድእ። እዞም 
ብዓይነቶምን ብዝሓቶምን ተወዳደርቲ ዘይብሎም ሃፍትታት ቱሪዝም 
ትግራይ ንሕብረተሰብ ብዘማእኸለ ኣገባብ እንተለሚዖም ክልተ ዓይነት 
ረብሓ ከምዝህልዎም እቶም መፅናዕትታት የረድኡ፡፡ እቲ ቀዳማይ 
ረብሓ ንሕብረተሰብ ካብ ድኽነት ብምንጋፍ ዝሓሸ ናብራ ክመርሕ 
ምኽኣል እንትኾን እቲ ካልኣይ ድማ ሕብረተሰብ ነቶም ሃፍትታትን 
ሓድግታትን እናሓብሐበ ንመፃኢ ወለዶ የማሓላልፎም ዝብል እዩ። 
ነዙይ ንምዕዋት ኣብቶም መስሕባት ቱሪዝም ዝርከቡዎም ከባብታት 
ዑምቀትን ስፍሓትን ዘለዎ መፅናዕቲ ምግባር፣ ነቶም ሃፍትታት ናብ 
ምህርቲ ምቕያርን ንሕብረተሰብ ዘማእኸለን ምስ ከባቢ ዝሳነን 
ልምዓት ቱሪዝም ምትግባርን ኣድላዪ ይኸውን።  
እዙይ ምስተገብረ እታ ናይ ታሪኽን ሓድግን ዋልታ ዝኾነት ትግራይ  
ብርክት ዝበሉ ሃፍትታት ቱሪዝም ሓቐፋ ምንባር ጥራሕ ዘይኮነስ 
ንሕብረተሰብ ዘማእኸለ ልምዓት ቱሪዝም ብምትግባር ፈላሚት 
ብምን ካብዚ ሃፍቲ እዙይ ተረባሒት ከምትኸውን ግሁድ እዩ። 
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2. እንታይነት ሃፍትታት ቱሪዝም ትግራይ  

ስእሊ 1. ዝተፈላለዩ መስሕባት ቱሪዝም ትግራይ  ዘርኢ ካርታ 

ትግራይ ናይ ብርክት ዝበሉ ዝተፀንዑን ገና ብዝርዝር ዘይተፀንዑን  

ሃፍትታት ቱሪዝም ወናኒት እያ፡፡ እዞም መስሕባት ንተፈጥሮኣውን 
ሰብ-ዝሰርሖምን ሃፍትታት ዝሓዙ እንትኾን ታሪኻዊ ሓድግታት፣ 
ሃፍትታት ተፈጥሮ፣ ዝተፈላለየ ዓይነት ባህልን ርኢኻዮ ዘይምኖ 
መልክኣ ምድራዊ ኣቀማምጣን ይርከቡዎም። ኮይኑ ግና ክልልና ዋላካ 
ብብዙሕ ሃፍቲ ቱሪዝም ዝተዓደለት እንተኾነት ክሳብ ሕዚ ትርጉም 
ዘለዎ ቁጠባዊ ረብሓ ኣይረኸበትን፡፡ ነዚ ሃፍቲ እዙይ ናብ ጭቡጥ 
ረብሓ ንምቕያር ብዙሕ ፃዕሪ ከምዘድሊ’ውን ክሕሰቦ ይግባእ። ኣብ 
ትግራይ ዝርከቡ ተፈጥራዊ፣ ታሪኻውን ባህላውን ሃፍትታት ቱሪዝም 
እንታይ ከምዝኾኑ ከምዝስዕብ ብዝርዝር ቀሪቦም አለዉ።  
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2.1 ተፈጥሮኣዊ መስሕባት ቱሪዝም  
ትግራይ ዘለዋ መልክኣ ምድራዊ ኣቀማምጣ፣ ኣግራባት፣ ሩባታታን 
ካልኦት ናይ ማይ ኣካላትን፣እንስሳ ዘቤትን ዘገዳምን ከምኡ’ውን 
ኩነታት ኣየራ ኣብ ትሕቲ ተፈጥሮኣዊ መስሕባት ዝካተቱ እንትኾን 
በብዓመቱ ንብርክት ዝበሉ ኣጋይሽ ውሽጢ ዓድን ወፃእን ናይ ምስሓብ 
ዓቕሚ ኣለዎም። መልከኣ ምድራዊ ኣቀማምጣኣ ካብ ሓጓፍ ሽንጥሮ 
ተከዘ (ካብ ፀፍሒ ባሕሪ ልዕሊ 550 ሜትሮ) ክሳብ እምባ ክሳድ ጉዶ 
(ካብ ፀፍሒ ባሕሪ ልዕሊ 3935 ሜትሮ) ዝበፅሕ እንትኾን ብዙሓት 
ሰሓብቲ ዓይኒ ዝኾኑ ሰንሰለታዊ እምባታት፣ ጎላጉል፣ ፀድፍታት፣ 
ጋምስትን ሽንጥሮታትን የካትት።   
ካብ ሞንጎ ተፈጥሮኣዊ መስሕባት ቱሪዝም ትግራይ እቶም ኣብ 
ከባብታት ዓድዋ፣ ማይጨው፣ ኣኽሱም፣ ሰለኽለኻ፣ ሽረ፣ ዶግዓ 
ተምቤንን ምዕራባዊ ማይፀምርን ዝርከቡ ብእሳተ ገሞራ ዝተፈጠሩ 
ሰንሰለታዊ ጎቦታት ኣብ ቅድሚት ይስርዑ። ብተመሳሳሊ ኣብ 
መብዛሕትኦም ከባብታት መቐለ፣ ውቕሮ፣ ዓዲግራት፣ ሓውዜንን 
ገረዓልታን ካብ ተደራራቢ ከውሒ ዝተፈጠሩ ርኢኻዮም ዘይምነዉ 
ግድምታትን እምባታትን ይርከቡ። ኣብ ከባብታት ቆላ ተምቤንን 
ሓጓፍ ሽንጥሮ ተከዘን ድማ ሜታሞርፊክ ካብ ዝተባህለ ከውሒ 
ዝተፈጠሩ ሰሓብቲ ግድምታት ንረክብ።   
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ስእሊ 2፡ ኣብ ከባቢ ማይጨው ዝርከቡ ካብ እሳተ ጎመራ ዝተፈጠሩ ጎቦታት 

 
ስእሊ 3፡ ኣብ ከባቢ ዓድዋን ድብድቦን ዝርከቡ ካብ እሳተ ጎመራ ዝተፈጠሩ 

እምባታት 

 
ስእሊ 4፡ ኣብ ከባቢ ምዕራባዊ ማይፀምሪ ዝርከቡ ካብ እሳተ ጎመራ ዝተፈጠሩ 

(ፀጋማይ ፎቶ) ኣብ ከባቢ ገራዓልታ ዝርከቡ ካብ ተደራራቢ ከውሒ 
ዝተፈጠሩ (የማናይ ፎቶ) መስሕባት ቱሪዝም (ፎቶ ካብ ትግራይ 
ቱሪዝም ኤጀንሲ ዝተወሃበ) 
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ስእሊ 5፡ ኣብ ከባቢ ብዘትን (ፀጋማይ ፎቶ) ተከዘን (የማናይ ፎቶ) ዝርከቡ 

መስሕባት ቱሪዝም 

ኣብዞም ዝተፈላለዩ መልክኣ ምድራዊ ኣቀማምጣታት ሙልእ ዓመት 
እንሪኦም ሕብርታት’ውን ካልኦት ዓርሶም ዝኸኣሉ መስሕባት እዮም። 
እዚ ድማ ካብ ቕናት ምድሪ ወፃኢ ዘለዋ ካልኦት ሃገራት ዘይተዓደለኦ 
ፍሉይ ፀጋ ኮይኑ ንረኽቦ፡፡ መልከኣ ምድሪ ትግራይ ኣብ እዋናት 
ቀውዒ፣ ሓጋይን ክረምትን ንኣጋይሽ ውሽጢ ዓድን ወፃእን ኣዝዮም 
ብዘደምሙ ሕብርታት  ዕንበባታት፣ እፅዋትን ሳዕርን ይሽፈኑ። ኣብ 
ሕድሕድ እዋን ዝቦቕሉ ዕንበባታት፣ እፅዋትን ሳዕርታትን ዘለዎም 
ሕብሪ ዝተፈላለየ ብምኑ መሬት ትግራይ ወቂቡ ይረአ።  
ንኣብነት ካብ ወርሒ ሰነ ክሳብ ነሓሰ ኣብዘሎ እዋን ክረምቲ 
ሓምለዋይ ሕብሪ ዝኽደኑ ጎቦታትን ጎላጉልን ትግራይ ኣብ ወርሒ 
መስከረም ድማ ብዕምበባ ገልገለ መስቀል ወቂቦም ናብ ብጫ ህብሪ 
ይቕየሩ፡፡ ብተመሳሳሊ ኣብ እዋን ቀውዒ ናብ ጭላዋይ ሕብሪ 
ይቕየሩሞ ሓጋይ እንትመፅእ ድማ ኣእማን ዝለበሱ ኣኻውሕ ኮይኖም 
ንሪኦም፡፡  
በዚ መልክዕ መሬት ትግራይ ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ኣብ ኣርባዕተ 
ዝተፈላለዩ እዋናት ኣርባዕተ ዓይነት ዝተፈላለዩ ተፈጥሮኣዊ 
ሕብርታት ብምልጋስ መዕረፊ ዓይኒ ቱሪስትታት እናኾነት ትርከብ፡፡ 
ብመሰረት እዚ እዞም ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ዝረኣዩ ተፈጥሮኣዊ 
ሕብርታት መሬት ትግራይ ናብ ሃፍቲ ቱሪዝም ብምቕያር ብዝግባእ 
ክላለዩን ፍልፍል እቶት ክኾኑን ይግባእ።  
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ካብዚ ብተወሳኺ ትግራይ ዘለዋ ማእኸላይ ኩነታት ኣየር’ውን ባዕሉ 
ዝኸኣለ መስሕብ እዩ። እዙይ ዝዓይነቱ ኩነታት ኣየር ነቶም ኣብ 
ዝተፈላለያ ሃገራት ዓለም ብሕሱም ቁርን ዋዕን ዝሳቐዩ ዜጋታት 
ህይወቶም ዘለምልም ፍሉይ ውህብቶ ስለዝኾነ ብዝግባእ ክንጥቀመሉ 
ኣለና፡፡ ንኣብነት ካብ ሃገራት ዓረብ ዝመፁ ቱሪስትታት መብዛሕትኡ 
እዋን ኩነታት ኣየር ኢትዮጵያ ብቢሊዮን ዶላር ክሽየጥ ዝግበኦ እዩ 
እንትብሉ ይስማዕ። ምስቲ ንሳቶም ዝነብርሉ ከባቢ ዘሎ ሃሩር 
እንትወዳደር ኩነታት ኣየር ሃገርና ኣዝዩ ዝስማማዕ ስለዝኾነ እዚ 
ኣባሃህላ ዝበዝሖ ኣይመስልን።  
ትግራይ ብሃፍቲ ማይ እውን ዝተዓደለት ክልል እያ። ንተከዘን 
መረብን ሓዊሱ ብርክት ዝበሉ ዓበይትን ኣናእሽትን ሩባታት ኣለውዋ። 
መብዛሕትኦም ሙሉእ ዓመት ዝውሕዙ ኮይኖም ገሊኦም ድማ እዋን 
ክራማት ተፀቢዮም ዝፍልፍሉን ዝውሕዙን እዮም። ኣብቲ ክልል 
ዝርከቡ  ቃላይ ሓሸንገን ግድብ ተከዘን  እውን ንብርክት ዝበላ 
ኣዕዋፍን ሃፍቲ ዓሳን መንበርን መራብሕን ኮይኑ የገልግል። ካብዚ 
ወፃኢ ኣብ ትግራይ መናሃርያ ኣዕዋፍ ዝኾኑ ከባብታት ኣለዉ። 
ብፍላይ መቦቀለን ውሽጢ ዓዲ ዝኾናን ካብ ካልእ ዓለም በብዓመቱ 
እናተሰደዳ ዝመፃን ኣዕዋፍ ይርከብኦ። ብተወሳኺ ትግራይ 
ብዓይነቶምን ብብዝሓቶምን ዝፍለጡ እንስሳት ዘቤትን ዘገዳምን 
ኣለውዋ። እዞም ሃፍትታት እዚኦም ነቲ ክልል ክሪኡ ንዝመፁ 
ቱሪስትታት ተመረፅቲ መዕረፊ ዓይኒ ኮይኖም ዘገልግሉ እዮም። 
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ስእሊ 6፡ ግድብ ሩባ ተከዘን (ፀጋማይ ፎቶ) ቓላይ ሓሸንገን (የማናይ  

        ፎቶ) 

ዋላኳ ምስ ካልኦት ከባብታት ኢትዮጵያ እንትወዳደር ሃፍቲ ተፈጥሮ 
ትግራይ ብዝተፈላለዩ ተፈጥሮኣውን ሰብ-ዝሰርሖን ምኽንያታት 
ዝበረሱ እንተኾነ ሕዚ’ውን ዝለዓለ ክንክንን ሓለዋን እናተገበረሎም 
ዝርከቡ ኣግራባት ኣለውዋ። ካብ ሞንጎ እዚኦም እቶም ኣብ ከባቢ 
ዴስኣ (ዞባ ምብራቕ)@ ሕጉምቡርዳ (ዞባ ደቡብ)@ ከምኡውን ኣብ 
ቓፍታ ሸራሮ (ፓርክ) ዝርከቡ ተጠቀስቲ እዮም። እቲ ኣብ ዴስኣ 
ዝርከብ ዱር ብፅሕዲ ዝፍለጥ ኮይኑ እቶም ካልኦት’ውን ዝተፈላለዩ 
ሃገር ቦቀል ኣእዋም ከምዝርከቡዎም ይፍለጥ። ካብዞም ተፈጥሮኣዊ 
ኣግራባት ብተወሳኺ ትግራይ ነቲ ቅድም እንትብል ዝነበራ ሃፍቲ 
ተፈጥሮ ንምሕዋይ ድሕሪ ውድቀት ደርጊ ዝተፈላለዩ ስራሕቲ 
እናሳለጠት ትርከብ፡፡ እዙይ ብፍላይ ብዕቀባ ማይን ሓመድን ዝሳለጥ 
እንትኾን ዛጊድ ብዝተሰርሑ ስራሕቲ ተስፋ ዝህብ ለውጢ እናተራአየ 
እዩ። 

2.2 ሓድግታት  
ትግራይ ቅድሚ ሰለስተ ሽሕ ዓመት ቀዳሞት ኢትዮጵያውያን ስልጣነ 
ዝጀመሩላ ወናኒት ብዙሓት ሓድግታት እያ፡፡ ነዚ ስልጣነ እዙይ 
መረዳእታ ዝኾኑ ኣብ ልዕሊ መሬትን ትሕቲ መሬትን ትግራይ 
ብርክት ዝበሉ ሓድግታት ዳርጋ ኣብ ኩለን ዞባታትን ወረዳታትን 
ይርከቡ፡፡ ነዞም ሓድግታት እዚኦም ህዝብና ብዝግባእ ክፈልጦም፣ 
ክጥቀመሎምን ሓብሒቡ ንመፃኢ ወለዶ ከተሓላልፎምን ኣገዳሲ 
ስለዝኾነ ዝርዝሮም ከምዝስዕብ ቀሪቡ ኣሎ።  
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ኣብ ሞንጎ እዚ ግና ብሓፈሽኡ ብዛዕባ ሓድግታት ትግራይ ክንርድኦ 
ዝግበኣና ሓደ ዓቢዪ ሓቂ ኣሎ፡፡ ሓድግታት ትግራይ ሰፊሕን ዓሚቑን 
መፅናዕቲ ዘድልዮም እዮም፡፡ ምኽንያቱ ድማ ካብቲ መሬት ትግራይ 
ሓቊፋቶም ዘላ ሓድግታት እቶም ዛጊድ ተፀኒዖም ንህዝቢ ዕላዊ 
ዝተገበሩ ኣዝዮም ውሑዳት ከምዝኾኑ ክንርዳእ ይግበኣና። በዚ መዳይ 
ገና ዓቢዪ መፅናዕትን ምርምርን ዘድልዮም ብርክት ዝበሉ ታሪኻዊ 
ሓድግታት ኣለዉና። እዞም ኣብዛ መፅሓፍ ቀሪቦም ዘለዉ ሓድግታት 
ዛጊድ ብመፅናዕቲ ዝተረኸቡ ኮይኖም ዳርጋ በፃብዕቲ ዝቑፀሩ እዮም። 

 
2.2.1. ምፍሳስ ባሕሪ  
ምፍሳስ ባሕሪ ኣብ ደቡባዊ ዞባ ትግራይ ወረዳ ኦፍላ ኣብ ጥቓ ቃላይ 
ሓሸንገ ዝርከብ ጥንታዊ ሓድጊ ዝርከበሉ ቦታ እዩ። ኣብዚ ቦታ 
ብዝተገበረ ኳዕቲ ዝተፈላለዩ መቓብራት፣ ስባራት ዓታሩን ጡባትን 
ከምኡ’ውን ንጥንታዊ ህንፃ ዘርእዩ ሓድግታት ተረኺቦም ኣለዉ። 
ብ1990 ዓ.ም ኣብቲ ከባቢ ሓዱሽ ቤተክርስትያን ንምህናፅ ብዝተገበረ 
ኳዕቲ ኣብ ልዕሊ’ቶም ሓድግታት ዝተወሰነ ጉድኣት በፂሑ ስለዝነበረ 
ብ1993 ዓ.ም ብዝተገብረ ብመፅናዕቲ ዝተደገፈ ኳዕቲ እቶም 
ሓድግታት ብዝግባእ ክወፁ ተገይሩ እዩ። ኣብ ዘበነ ስልጣነ ኣኽሱም 
ኣብ ሻድሻይ ክፍለ ዘመን ንዝተሰርሐ ቤተክርሰትያን ዘርእዩ ከምዝኾኑ 
እውን እቲ ዝተገበረ መፅናዕቲ የመላኽት። 

 

 
 

ስእሊ 7. ኣብ ምፍሳስ ባሕሪ ዝተረኽበ ኣብ ጡብ ዝተሰኣለ መስቀል 
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2.2.2. ሓድግታት ማርያም ናዝረ  
መካነ ሓድጊ ማርያም ናዝረ ኣብ ዞባ ደቡብ ምብራቅ ትግራይ ወረዳ 
ሕንጣሎ ዋጅራት ካብ ከተማ ማይ ነብሪ ንኣንፈት ምብራቕ 10 
ኪ.ሜ ርሒቑ ይርከብ። ኣብዚ ቦታ ዝርከቡ ጥንታዊ ዑና፣ ሰረት 
ህንፃን መንደቕን ካብ ዓበይቲ ኣእማን ብዘይመጣበቒ (ስሚንቶ) 
ዝተነደቑ እዮም። እዚ ዝዓይነቱ ጥበብ መንደቕ ካብ ስልጣነ ይሓ 
ጀሚሩ ክሳብ ስልጣነ ኣኽሱም ዝነበረ ከምዝኾነ ዝተፈላለዩ 
መፅናዕትታት የርእዩ። ካብቲ ህንፃ ብተወሳኺ ክቢ ቕርፂ ዘለዎም 
ዓሰርተ ዝወደቑን ደዉ ዝበሉን ዝተፀርቡ ሓወልትታት ወይድማ 
ዓምዲ ዝመስሉ ሓድግታት ይርከቡ። ጥበብ ኣነዳድቓ እቲ ህንፃ 
ፍልይ ዝበለ ምዃኑ ኣዝዩ ዘዘናግዕን ዘመራምርን እዩ። ብሓፈሻ እቲ 
ጥንታዊ ህንፃን ኣብ ጥቕኡ ዘለዉ ሓወልትታትን ግቡእ ክንክን 
ዘድልዮምን ብዙሓት ቱሪስትታት ዝስሕቡን ሃፍትታት እዮም።  

 

 

ስእሊ 8. ኣብ ማርያም ናዝረ ዝተረኽቡ ጥንታዊ ህንፃን ሓወልትታትን 

2.2.3.ሓድግታት ኣንዛ ማርያም 

ኣንዛ ማርያም ኣብ ዞባ ምብራቕ ትግራይ ወረዳ ሓዉዜን እትርከብ 
ቦታ እንትትኮን ካብ ከተማ ሓዉዜን ንኣንፈት ሰሜን 5 ኪ.ሜ 
ተጓዒዝና ንረኽባ። ኣብዚ ቦታ ካብ ሞንጎ ዝርከቡ ሓድግታት 
ቤተክርስትያን ኣንዛ ማርያምን ጥንታዊ ሓወልትን ይጥቀሱ፡፡ ኣብቲ 
ቤተክርስትያን ዝርከበሉ ቦታ ናይ ኣኽሱም ስልጣነ ዘማላኽት ዓብዪ 
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ዑና ዝረአ እንትኾን ናይ ኣኽሱም ስልጣነ መረዳእታታት ዝኾኑ 
ዓበይቲ ትኹላት ኣእማናትን እምኒ ኩርናዕን እዉን ይርከቡዎም። 
ካብቲ ቤተክርስትያን ናብ ኣንፈት ሰሜን ምዕራብ 500 ሜትሮ ርሒቑ 
ኣብ ዝርከብ ሃዋሁ ዝብሃል ቦታ ድማ ንዘበን ስልጣነ ኣኽሱም ዘርእዩ 
ኣርባዕተ ዝወደቑ ሓወልትታት ይርከቡ። እቲ ዝዓበየ ሓወልቲ 5.65 
ሜትሮ ቑመት ዘለዎ ኾይኑ ናብ ኣንፈት ደቡብ ምብራቕ ዝወደቐን 
ኣብ ጫፉ ናይ ፀሓይን ወርሕን ምልክት ዝተቐርፀሉን እዩ። ኣብ 
እግሩ ድማ ኣናባቢ ዘይብሉ ብፊደላት ግእዝ ዝተፅሓፈ ፅሑፍን 
ቑፅርን ኣለዎ። እቲ ፅሑፍ ኣብ ሳልሳይ ክፍለ ዘበን ዝተፅሓፈ ኮይኑ 
ብእዋኑ ዝተፈላለዩ መራሕቲ ኣብቲ ከባቢ ከምዝነበሩ ዝሕብር እዩ። 
እዞም ብዓይነቶምን ብበዝሖምን መወዳድርቲ ዘይብሎም ሓድግታት 
ዝተዋደደ መፅናዕትን ምልላይን እንተተገይሩሎም በብዓመቱ ንብርክት 
ዝበሉ ቱሪስትታት ውሽጢ ዓድን ወፃእን ናይ ምስሓብ ዓቕሞም 
ዝለዓለ እዩ። 

 

 
 

ስእሊ 9. ኣብ ኣንዛ ማርያም ዝተረኽበ ዝወደቐ ሓወልቲ 

 
2.2.4. ዓዲ ከውሒ እንዳ ኣባገሪማ  

እዚ ኣብ ዞባ ምብራቕ ትግራይ ካብ ከተማ ውቕሮ ንኣንፈት ሰሜን 
ምዕራብ 7 ኪ.ሜ ርሒቑ ዝርከብ ጥንታዊ ሓድጊ ዝርከበሉ ቦታ እዩ። 
መረዳእታታት ስልጣነ ይሓ ዝኾኑ ብፊደል ሳባውያን ዝተፅሓፉ 
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ፅሑፋትን ቅርፅታት ወርሕን ፀሓይን ዘለዎም ፅራባት ኣእማን 
ይርከቡዎ። ብዘይካ እዚ ኣብቲ ከባቢ ኣብ ዝርከብ ቤተክርስትያን ኣብ 
ውሽጡን ጥቕኡን ንኣምልኾ ይጠቕሙ ዝነበሩ ኣእማን ኣለዉ። 
ብተወሳኺ ኣብ ጥቓ እቲ መካነ ሓድጊ ኣብ ቀረባ እዋን ብኳዕቲ 
ኣርኪዮሎጂ ዝተረኽበ መቓብር ጋዕዋን ናይ ቀደም ዑናን ይርከቡ፡፡  

 

ስእሊ 10. ኣብ መቓብር ጋዕዋ እትርከብ ሓወልቲ ጓል ኣንስተይቲ 

2.2.5. መቓብር ወዲ ንጉስ 
ኣብ ምብራቓዊ ዞባ ወረዳ ኣፅበ-ደራ ኣብ ጣብያ ሓዊለ ዝርከብ 
መቓብር ወዲ ንጉስ ኣብ ዝበሃል ቦታ ካብ ኣእማን ተኾሚሮም 
ዝተሰርሑ ክልተ ዓበይቲ ሓድግታት ይርከቡ። ብህዝቢ እቲ ከባቢ 
መቓብር ወዲ ንጉስ እናተበሃሉ ይፅዉዑ፡፡ እቲ ቀዳማይ ሓድጊ 5.6 
ሜትሮ እንትነውሕ እቲ ካልኣይ ድማ ቑመቱ 13.6 ሜትሮ፣ ዙርያኡ 
28.8 ሜትሮ እዩ። እዙይ ካብቶም ኣብ ሙሉእ ኢትዮጵያ ዝርከቡ 
ተመሳሰልቲ ሓድግታት ዝዓበየን ኣብ ፅቡቕ ኩነታት ዝርከብን እዩ። 
ቅድሚ 300 ዓመተ ዓለም ኣብ ዞባ ምብራቕ ብፍላይ ኣብ ከባቢ ዓዲ 
ገላሞ ናይ ዝነበሩ ቐዳሞት ኢትዮጵያውያን ገዛእቲ መደብ ዝተቐበሩሉ 
ቦታ ክኸዉን ከምዝኽእል ይግመት።  
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ስእሊ 11. ቅድሚ 300 ዓመተ ዓለም ዝነበረ መቓብር ወዲ ንጉስ 

2.2.6. ሓድግታት ማይ ኣምብዮ 
ማይ ኣምብዮ ኣብ ዞባ ምብራቕ ከባቢ ዕዳጋ ረቡዕ ጣብያ ጋዘን ፍሉይ 
ሽሙ ሓዊለ ኣብ ዝበሃል ቦታ ይርከብ። ፍልይ ዝበሉ ሓድግታት 
ቕርፃ ቕርፂ ዝሓቖፈ እዩ። ካብ ሞንጎ እቶም ኣብ መላእ ኢትዮጵያ 
ዘለዉ ካብ ከዉሒ ተነዲሎም ዝተሰርሑ ሓድግታት መብዛሕትኦም 
ኣብ ትግራይ ዝርከቡ እንትኾን ዝተወሰኑ ኣብ ዓበይቲ ኣእማን 
ተነዲሎም ዝተስኣሉ ቕርፃ ቕርፂ ዝርከቡዎም ኣብ ማይ ኣምብዮ 
ኣለዉ፡፡ ማይ ኣምቢዮ መገጣጠሚ ክልተ ዓበይቲ ሩባታት እንትኾን 
ኣብቲ ቦታ ኣብ ሓደ ዓብዪ ፀሊም እምኒ ኣስታት 112 ስእልታት 
ተሳኢሎም ንርኢ። ገሊኦም ናይ ሰብ፣ ከፍትን ጥየለ-በጊዕን ኮይኖም 
እቶም ናይ ከፍቲ ምንጉዳ ዘይብሎምን ነዋሕቲ ቀርንታት ዘለዎምን 
ኮይኖም ቅድሚ 2000 ዓመት ዝተሳእሉ ከምዝኾኑ መረዳእታታት 
ይሕብሩ። 

 
ስእሊ 12. ኣብ ማይ ኣምብዮ ዝርከቡ ካብ ከዉሒ ተነዲሎም ዝተስኣሉ 

ሓድግታት 
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2.2.7. ሓድግታት ዓዲ ገላሞ  
ዓዲ ገላሞ ኣብ ምብራቓዊ ዞባ ትግራይ ካብ ከተማ ዕዳጋ ሓሙስ 
ንኣንፈት ምብራቕ 40 ኪ.ሜ ርሒቑ እዩ ዝርከብ። እዚ ቦታ ኣብ 
እግሪ ጎቦ ኣስራዉ ዝርከብ እንትኾን ካብ ፀፍሒ ባሕሪ ንላዕሊ 2934 
ሜትሮ ብራኽ ኣለዎ። እቲ ኣብ ዓዲ ገላሞ ዝርከብ ጥንታዊ ሓድጊ 
መጠኑ 20 ሜትሮ ብ200 ሜትሮ ኾይኑ ዓሰርተ ክቢ ቕርፂ ዘለዎም 
መንደቓት ዝሓዘ እዩ። ብተመሳሳሊ ኣብዚ ቦታ ኣብ ከባቢ 300 
ዓመተ ዓለም ዝተቐርፀ ፅሑፍ ሳባውያን፣ ቅርፅታት ጓል ኣንስተይቲ 
ከምኡ’ውን ወርሕን ፀሓይን ዘርእዩ ቅርፅታት ኣለውዎ፡፡ ዓዲ ገላሞ 
ንፈለማ እዋን ከምዚ ዝዓይነቱ ቅርፂ ዝተረኸበሉ ቦታ እዩ። ኣብ ከባቢ 
200 ዓ.ም ዝተፅሓፈ ፅሑፍ ግእዝ’ውን ዝተረኸበ እንትኾን ገደራ ናይ 
ዝበሃል ንጉስ ኣኽሱም ፅሑፍ ክኸውን ከምዝኽእል ይግመት።  

 

ስእሊ 13. ዓዲ ገላሞ ናይ ሓድጊ ቦታ 

2.2.8. በዓቲ ዳቦ ዘለለው  

በዓቲ ዳቦ ዘለለዉ ኣብ ዞባ ማእኸል ወረዳ ቆላ ተምቤን ከባቢ ከተማ 
ዓብዪ ዓዲ ዝርከብ 4.6 ሜትሮ ስፍሓት ዘለዎ ሓድጊ እዩ። ኣብቲ 
በዓቲ ካብ ከውሒ ተፈልፊሎም ዝተሰኣሉን ብቐለም ዝደመቑን 
ብዙሓት ስእልታት ቀዳሞት ወለዲ ይርከቡ። እዞም ስእልታት ኣብ 
ኣፍደገ እቲ በዓቲ ዝርከቡ ኮይኖም ገሊኦም ዘይፍለጡ ገሊኦም ድማ 
ናይ ከፍትን ሰብን ከምዝኾኑ ምርዳእ ይከኣል። እቶም ስእልታት 
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ከፍቲ ዓበይቲ ቀርንታት ዘለዎም ኮይኖም ሙንጉዳ ግን የብሎምን። 
እቶም ስእልታት ቅድሚ 2000 ዓመታት ዝተሰኣሉ ኮይኖም ብእዋኑ 
ንዝነበረ ስነ-ጥበብ ዘርእዩ እዮም።  

 
ስእሊ 14. ኣብ በዓቲ ዳቦ ዘለለው ካብ ከውሒ ተፈልፊሎም ዝተሰኣሉ 

ስእታት 

 
2.2.9. ሓድግታት ይሓ 
ይሓ ኣብ ታሪኽ ኢትዮጵያ ልዑል ስፍራ ዝሓዘት ኣብ ዞባ ማእኸል 
ወረዳ ገጠር ዓድዋ እትርከብ ታሪኻዊት ቦታ እያ። ንፈለማ እዋን ኣብ 
ኣስታት 1000 ዓመተ ዓለም ስልጣነ ደቂ ሰባት ዝተጀመረላ 
እንትትኾን ፈላሚት ዋና ከተማ ኢትዮጵያ እያ። ከተማ ይሓ ኣብቲ 
እዋን ዝተሃነፁ ግራት በዓል ግብሪ ዝብሃል ቤተመንግስቲ፣ ብዘግርም 
ጥበብ ዝተሰርሐ ቤተመቕደስን ኣብ ትሕቲ መሬት ካብ ከዉሒ 
ዝተሰርሑ ዓሰርተ ሸዉዓተ መቓብራትን ይርከቡዋ። ንይሓ ዋና 
ከተምኡ ገይሩ የመሓድር ዝነበረ ቐዳማይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ጠረፍ 
ስልጣኔ ኡ ብምዕራብ ምናልባት ክሳብ ከባቢ ሽረ ማይ ኣድራሻ፣ 
ብሰሜን ክሳብ ሰራየን ኣከለጉዛይን፣ ብምብራቕ ክሳብ ቀላቕል ዓፋርን 
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ዓዲ ገላሞን፣ ብደቡብ ድማ ክሳብ ዉቕሮ እንዳባገሪማ፣ ዓዲ ኸዉሕን 
መቓብር ጋዕዋን ከምዝበፅሕ መረዳእታታት ይሕብሩ።  
ስልጣነ ይሓ መሰረቱ ሕርሻ ከምዝነበረ ብኳዕቲ ኣርኪዮሎጂ ዝተረኸቡ 
መረዳእታታት የማላኽቱ፡፡ እዞም ኣርኪዮሎጂካዊ መረዳእታታት 
መንግስቲ ይሓ (ዳዕማት) ምስ ግብፅን የመንን ቁጠባውን ንግዳውን 
ርክብ መስሪቱ ምንባሩ’ውን የርእዩ፡፡ ኣብቲ ከባቢ ብዝተገበረ ኳዕቲ ነዚ 
ሓበርቲ ዝኾኑ ብርክት ዝበሉ ዓታሩን ገልዕታትን ተረኺቦም እዮም። 
ስልጣነ ይሓ ንፈለማ እዋን ቴክኖሎጂ ሓፂንመፂን ዝተጀመረሉ 
ከምዝኾነ እውን ኣብኡ ዝተረኸቡ ጥንታዊ ፅሑፋት ሳቢያን ይሕብሩ። 
 
 

 
 

ስእሊ 15. ኣብ ዘበነ ይሓ ዝነበረ ቤተ መቅደስ እምነት ኣልሙሕ 

 
2.2.10. ሓድግታት ስብዓት 
ስብዓት ኣብ ዞባ ማእኸል ካብ ከተማ ዓድዋ ንኣንፈት ሰሜን 14 
ኪ.ሜ ርሒቑ ዝርከብ መንበሪ ታሪኻዊ ሓድግታት እንትኾን ብ2000 
ዓ.ም ብጉጅለ ተመራመርቲ ልምዓት ቱሪዝም ዝተረኸበ እዩ። እቲ 
ጉጅለ ተመራመርቲ ኣብ ትግራይ ንማሕበረሰብ ዘማእኸለ ልምዓት 
ቱሪዝም ዝትግበረሉ መንገዲ እንተፅንዕ ዝረኸቦ እንትኾን ኣብ ሰሜን 
ኢትዮጵያ ካብ ዘበነ ይሓ ናብ ዘበነ ኣኽሱም ዘሳገረ ከምዝኾነ 
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ይግመት። ከም ፍልፍል ሓበሬታ ድማ ኣብ ክልቲኦም ዘበናት ንዝነበረ 
ስልጣነ ዘርእዩ ሓድግታት ሓፉ ይርከብ።  
ካብ ሞንጎ እቶም ኣብ ማእኸል ሓድግታት ስብዓት ዝተረኸቡ ጥንታዊ 
ሓድግታት ዝተፈላለየ ሕብርን ቅርፅን ዘለዎም ስባራት ዓታሩ፣ 
ጡባት፣ ሓወልትታት፣ ዑናታትን መሰረት ዓብዪ ህንፃ ዝነበሩ 
መደያይቦ እምኒታት (steps or podium) ይርከቡዎም፡፡ ብዘይካ’ዚ 
ኣብ ሻውዓይ ክፍለ ዘበንን ቅድሚኡን ዝተሰርሑ ናይ ኣኽሱም 
ሳናቲም፣ ናይ ኢድ መስቀልን ሰለስተ ካብ እምኒ ተፀሪቦም ዝተሰርሑ 
ማሕተማትን ዝተረኸቡሉ ቦታ እዩ። ኣብ ትሕቲ መሬት’ውን ብርክት 
ዝበሉ ሓድግታት ክርከቡ ስለዝኽእሉ እቲ ከባቢ ግቡእ ሓለዋን ቀፃላይ 
መፅናዕትን ክግበረሉ ይግባእ፡፡ 

 

ስእሊ 16. ኣብ ስብዓት ዝርከብ ሰረት ዓብዪ ህንፃ 

 
2.2.11. ሓድግታት ቤተጊዮርጊስ 
መካነ ሓድጊ ቤተጊዮርጊስ ካብ ከተማ ኣኽሱም ንኣንፈት ሰሜን 
ምዕራብ ዳርጋ 2 ኪ.ሜ ርሒቑ ኣብ ወረዳ ላዕላይ ማይጨዉ ጣብያ 
ሓፀቦ ዝርከብ ታሪኻዊ ቦታ እዩ። እቲ መካነ ሓድጊ ኣብ ዝባን ጎቦ 
ቤተጊዮርጊስ ዝርከብ ኮይኑ ቕድሚ ምጥያሽ ከተማ ኣኽሱም ዝነበረ 
ከተማ ከምዝኾነ ይእመን፡፡ ኣብ ቤተጊዮርጊስ ዝርከቡ ክልተ ቦታታት 
ሓድጊ እንትህልዉ ንሳቶም ድማ ዑና እንዳቦይ ዘውገን ዑና ነገስትን 
ተባሂሎም ይፍለጡ።  
ኣብ ዑና እንዳቦይ ዘውገ ልዕሊ ሽዱሽተ ሚኢቲ ዝወደቑን ደዉ 
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ዝበሉን ሓወልትታት ዝርከቡዎ እንትኾን ቅድሚ ስልጣነ ኣኽሱም 
ኣብ ኣስታት 450 ዓመተ ዓለም ዝተሰርሑ እዮም። ምስቶም ኣብ 
ከተማ ኣኽሱም ዝርከቡ ሓወልትታት እንትነፃፀሩ እዚኣቶም ነዋሕትን 
ብዝግባእ ዝተፀረቡን ኣይኮኑን፡፡ ኣብ እግሪ እቶም ሓወልትታት 
ብዝተገበረ ካዕቲ ኣብ ትሕቲ መሬት ካብ ከዉሒ ተፈልፊሎም 
ዝተሰርሑ መቓብራት ተረኺቦም ኣለዉ። እቲ ቦታ ቕድሚ ምጥያሽ 
ከተማ ኣኽሱም ንኣማኢት ዓመታት መቓብር ከምዝነበረ ዝሕብሩ 
መረዳእታታት ኣብኡ ተረኺቦም ኣለዉ።  
ዑና ነገስት ካብ ዑና እንዳቦይ ዘውገ ንኣንፈት ምዕራብ ዝርከብ ኮይኑ 
ናይ ቀደም ሆሮየታት ኣለዉዎ፡፡ ኣብኡ ብዝተገበረ ኳዕቲ ከም ጣፍ 
ዝኣምሰሉ ዝራእትን ኣዕፅምቲ ከፍትን ጥየለ-በጊዕን ተረኺቦም ኣለዉ። 
ኣብ መበል ሓምሻይን ሻድሻይን ክፍለ ዘበን ኣብቲ ከባቢ ይነብሩ 
ዝነበሩ ሰባት ብማሕረስ ይመሓደሩ ከምዝነበሩ እቲ መረዳእታ የርኢ።  

 

 

ስእሊ 17. ኣብ ቤተጊዮርጊስ ዝርከብ ሓወልቲ 

2.2.12. ሓድግታት ኣኽሱም 
ኣብ ዞባ ማእኸል ወረዳ ላዕላይ ማይጨዉ ኣብ ጣብያ ሓፀቦ እትርከብ 
ከተማ ኣኽሱም ሕምብርቲ ታሪኽ ኢትዮጵያ እያ።  ናይ ኢትዮጵያ 
ፖለቲካዊ፣ ሃይማኖታዊ፣ ማሕበራውን ቁጠባውን ታሪኽ ዝጅምር ኣብ 
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ኣኽሱምን ከባቢኣን እዩ። ኣኽሱም ካብ ይሓ ቐፂላ ንኣስታት 800 
ዓመታት ዋና ከተማ ኢትዮጵያ ኮይና ዘገልገለት እንትትኾን ኣብ 
ከይዲ ዘፍረየቶም ብርክት ዝበሉ ፖለቲካዊ፣ ባህላውን ሃይማኖታውን 
ሓድግታት ሓቊፋ ትርከብ፡፡ ኣብታ ከተማን ከባቢኣን የመና ዘገርሙ 
ፍልይ ዝበሉ ሓድግታት ይርከቡ። ካብ ሞንጎኦም እቲ ልዕሊ 33 
ሜትሮ ቑመትን ልዕሊ 520 ቶን ክብደትን ዘለዎ ካብ ከውሒ ተፀሪቡ 
ዝተሰርሐ ሓወልቲ ሓደ እዩ። ካልኦት ካብኡ ዝንእሱ ሸሞንተ ሚኢቲ 
ሓፀርትን ነዋሕትን ሓወልትታት’ውን ኣለዉ።  
ከተማ ኣኽሱም ኣብ ራብዓይ፣ ሓምሻይን ሻድሻይን ክፍለ ዘበናት 
ዝተሰርሑ ልዕሊ ሸዉዓተ ኣብያተ መንግስትታት ኣለዉዋ። ካብ ሞንጎ 
እቶም ኣብ ሻድሻይ ክፍለ ዘበን ዝተሰርሑ ኣብያተ መንግስትታት 
እንዳ ተኽኣ ማርያም፣ እንዳ ሚካኤል፣ እንዳ ስምኦንን ድንጉርን 
ዝኣምሰሉ ምጥቃስ ይከኣል፡፡ ኣብ ትሕቲ መሬት ካብ ከውሒ 
ተፈልፊሎምን ተነዲቖምን ዝተሰርሑ ብዙሓት መቓብራት እውን 
ኣለዉ፡፡ ንኣብነት ከምኒ መቓብር ባዜን፣ ረምሃይ፣ ሃፀይ ካሌብን 
ገብረመስቀልን ዝኣመሰሉ ይርከቡዎም፡፡ ብዘይካ’ዚ ካብ ሓደ ከዉሒ 
ተፀሪቦም ዝተሰርሑ 25 ዙፋናት እምኒ፣ ብፊደላት ግእዝ፣ ሳቢያን 
ግሪኽን ዝተፅሓፉ ፅሑፋት፣ ካብ ሳልሳይ ክሳብ ሻውዓይ ክፍለ ዘበን 
ካብ ወርቂ፣ ብሩርን ነሓስን ዝተሰርሑ ሳናቲም፣ ሓፂነ-መፂን፣ 
ዓታሩ፣ ጠራሙስን ጡባትን ኣብ ኣኽሱም ብኳዕቲ ኣርኪዮሎጂ 
ተረኺቦም እዮም፡፡ ሓድግታት ኣኽሱም ብዓይነቶምን ብዝሓቶምን 
ፍሉያት ስለዝኾኑ ብ 1980 ዓ.ም ሓድግታት ዓለም ተባሂሎም 
ተመዝጊቦም ኣለዉ።  
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ስእሊ 18. ኣብ ኣኽሱም ዝርከቡ ናይ ሓወልቲ ሓድግታት 

2.2.13. ሓድግታት ሓወልቲ መላዞ 
ካብ ከተማ ኣኽሱም ንኣንፈት ደቡብ ምብራቕ ኣብ 8 ኪ.ሜ ርሕቐት 
ኣብ መንገዲ ማሕበረ ዶይጌ ሓወልትን መላዞን ዝበሃላ ጥንታዊ 
ሓድግታት ዝሓቖፋ ክልተ ቦታታት ይርከባ፡፡ እታ ቐዳመይቲ ናይ 
ታሪኽ ስፍራ ሓወልቲ እናተበሃለት እንትትፍለጥ ኣብ ዝባን ጎቦ 
ትርከብ፡፡ ኣብዚ ቦታ 11 ብ 11 ሜትሮን 10.5 ብ 10.5 ሜትሮን 
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ስፍሓት ዘለወን ክልተ ብዓበይቲ ሓወልትታት ዝተኸበባ ኣብያተ 
መቕደሳት ብኳዕቲ ኣርኪዮሎጂ ተረኺበን ኣለዋ፡፡  
ብዘይካዚ ኣብቲ ቦታ ካብ ሓደ ከውሒ ተፈልፊሉ ዝተሰርሐ እግሩ 
ሸኾና ከፍቲ ዝመስል 1.4 ሜትሮ ዝነውሕ ጥንታዊ ዙፋን ተረኺቡ 
ኣሎ፡፡ እቲ ዙፋን ስእልታት ዋልያ፣ ጫሓም ሰብኣይን ምስሊ ሰበይትን 
ዘለዎ እዩ፡፡ ካብ ሓደ እምኒ ተፈልፊላ ዝተሰርሐት ምስሊ ጓል 
ኣንስተይቲ እዉን ትረአ፡፡ እዛ ቕርፂ እዚኣ ምስታ ኣብ ዓዲ ገላሞ 
እትርከብ ምስሊ ጓል ኣንስተይቲ ትመሳሰል እያ፡፡ ኣብዘን ከባብታት 
ዝተረኸቡ ሓድግታት ኣብዝሕዚ እዋን ኣብ ሃገራዊ ሙዚየም ኣዲስ 
ኣበባ ይርከቡ። ካብ ሓወልቲ መላዞ ንኣንፈት ደቡብ ኣብ ጥቓ ሩባ 
ማይ ዓጋዘን ቑሸት ጎቦ ቸላ እውን 9 ብ 7 ሜትሮ ዝኾነት 
ቤተመቕደስ ብኳዕቲ ተረኺባ ኣላ፡፡ እታ ቤተ መቕደስ ብእዋኑ ናይ 
ዝነበረ እምነት ዝሕብር ምስሊ ወርሕን ፀሓይን ብፊደል ሳባውያን 
ዝተፅሓፈ ፅሑፍን ሒዛ ኣላ፡፡ ብሓፈሻ እንትረአ ሓወልቲ፣ መላዞን 
ጎቦ ቸላን ቅድሚ 300 ዓመተ ዓለም ኣብ ሰሜናዊ ሃገርና ንዝነበረ 
እምነት፣ ስነ ጥበብን መነባብሮ ደቂ ሰባትን ዘርእያ ዓበይቲ ጥንታዊ 
ሓድግታት ዝሓቖፋ ከባብታት እየን። 
 

2.2.14. ሓድግታት ማይ ኣድራሻ 

ማይ ኣድራሻ ኣብ ዞባ ሰሜን ምዕራብ ትግራይ ወረዳ ታሕታይ ቆራሮ 
ካብ ከተማ እንዳስላሰ ናብ ኣንፈት ምብራቕ ሓሙሽተ ኪ.ሜ ርሒቑ 
ዝርከብ ጥንታዊ ከተማ ዝነበረ ቦታ እዩ። እቲ ኣብ ቀልቀል ሩባ ማይ 
ኣድራሻ ዝርከብ ጥንታውን ታሪኻውን ከተማ 10 ሄክታር ስፍሓት 
እንትህልዎ ኣብ ዞባ ሰሜን ምዕራብ እቲ ዝዓበየ ጥንታዊ ከተማ እዩ 
ነይሩ፡፡ ኣብ ዘበነ ስልጣነ ይሓን ኣኽሱምን ከምዝነበረ ዝሕብሩ 
ብዙሓት ስብርባር ገልዕታትን ሳናቲምን ከምኡ’ውን ዝተፈላለዩ 
መንደቓት ምስ እምኒ ኹርንዖም ኣብኡ ተረኺቦም ኣለዉ፡፡  
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ስእሊ 19. ኣብ ማይ ኣድራሻ ዝርከቡ ሓድግታት 

2.2.15. ሓድግታት ሰመማ 

ሰመማ ኣብ ዞባ ሰሜን ምዕራብ ወረዳ ታሕታይ ቆራሮ ካብ ከተማ 
እንዳስላሰ ንኣንፍት ሰሜን ምብራቕ 18 ኪ.ሜ ርሒቑ ዝርከብ 
ጥንታዊ ሓድግታት ዘለዎ ቦታ እዩ፡፡ ንስልጣነ ዘበነ ኣኽሱም ዘርእዩ 
ብዙሓት ሓድግታት ኣለዉዎ፡፡ ኣብ ውሽጢ ወይብላ ማርያም ዝበሃል 
ቤተክርስትያን ንስልጣነ ዘበነ ኣኽሱም ዘርእዩ ብዙሓት ፅራባት 
ኣእማን፣ ገልዕታት፣ ሳናቲም ከምኡ’ውን ካብ ከዉሒ ተፈልፊሉ 
ዝተሰርሐ ፀፍፃፍ ዓብይ ህንፃ ይርከብ፡፡ እቲ ህንፃ ኣብ ውሽጢ መሬት 
እዩ ዘሎ፡፡ ኣብ ልዕሊ እቲ ቦታ ሓዱሽ ቤተክርሰትያን ስለዝተሰርሐሉ 
ዋላኳ ዝበዝሑ ሓድግታት እንተጠፍኡ ኣብ ውሽጢ መሬት ግና ነቲ 
ዝተቐበረ ህንፃ ሓዊሱ ካልኦት ብርክት ዝበሉ ሓድግታት’ውን 
ከምዝርከቡ መረዳእታታት ይሕብሩ። 

2.3. ታሪኻዊ መስሕባት 

ትግራይ ኣብ ታሪኽ ኢትዮጵያ ንፈለማ ግዘ መንግስትነት 
ዝተጀመረላ ክልል እያ። ቅድሚ ብዙሓት ዓማውቲ ሃይማኖታት 
ክርስትናን እስልምናን ዝኣተውላን ፈላሚትን ክልል ከምዝኾነት 
እውን ይፍለጥ። ንብርክት ዝበሉ ዘበናት መራሒት ስልጣነ 
ምንባራ ዝሕብሩ ብፅሑፍ ዝተደገፉ ታሪኻዊ ሰነዳ ትን ቅድሚ 
ምጅማር ፅሑፍ ንዝነበረ ስልጣነ ዘርእዩ ሓድግታትን እዉን 
ኣለውዋ።መብዛሕትኦም ሓድግታት ብኳዕቲ ኣርኪዮሎጂ ዝተረኸቡ 
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ኮይኖም ብዛዕባ ሕሉፍ ስልጣነ ትግራይ ዓብዪ መረዳእታ ዝህቡ 
እዮም።ኣብ ትሕቲ እዚ ንኡስ ርእሲ እንሪኦም መስሕባት ቱሪዝም 
ንእምነትን ጅግንነትን ዘርእዩ ኮይኖም እቶም ቀንዲ ሃፍትታት 
እንብሎም ጥራሕ እዮም። 

2.3.1.ታሪኻዊ ሕንፃታት 

ዳርጋ ኣብ መላእ ትግራይ ዘበናት ዘቑፀሩ@ ዝነኣዱን መዘና 
ዘይብሎምን ብዙሓት ዓለማውን (secular) ሃይማኖታውን 
(ecclesiastical) ሕንፃታት ይርከቡ። ብዓይነቶም፣ ብበዝሖም፣ 
ብዕድመኦም ከምኡ’ውን ብፅባቐን ስነ ጥበብን ኣዚዮም ዘሕብኑን 
ብዝኾነ መዐቀኒ መወዳደርቲ ዘይብሎምን እዮም። ዋላኳ ኣብዛ 
መፅሓፍ እዚኣ ንኹሎም ምቑራሕ እንተዘይተኽኣለ ንገሊኦም 
ከምዝስዕብ ኣቕሪብናዮም ኣለና።  
ካብ ሞንጎ እቶም ኣዝዮም ዝነኣዱ ታሪኻዊ ሕንፃታት ትግራይ 
ኣብ ቅድሚት እትስራዕ እታ ኣብ ዓድዋ ትርከብ ሙኽራብ ይሓ 
(Yeha Temple) እያ። ኣብ ይሓ ነዊሕ ዕድመ ዘቑፀሩ 
ሃይማኖታዊ ሕንፃታትን (Temples) ሓደ ቤተ መንግስትን ዝርከቡ 
ኮይኖም ብፍላይ እታ ቤተመቕደስ (ሙኹራብ) ብዕድመን ብስነ 
ጥበብ ሕንፃን ካብ ሙሉእ ኣህጉረ ኣፍሪካ መዘና ኣይተረኸበላን። 
ሙኽራብ ይሓ ኣብ ዘበና ህድሞን ደብርን ዝነበራ እንትኸውን 
እቲ መንደቕ ቅድሚ 2500 ዓመታት ብዘይ ስሚንቶን ጭቃን 
ብውሕሉላት ኣእዳው ቀዳሞት ወለዲ ብዝተፀረቡ ኣእማን ጥራሕ 
ዝተሰርሐ እዩ። እዛ መስተንክራዊት ሕንፃ ብዘይ መከላኸሊ 
ወይድማ ዕቀባን ሓለዋን ንማይ፣ ንፋስ፣ ፀሓይን ራዕዲ መሬትን 
ተቓሊዓ ትርከብ። ስለዚ ነዛ ሕንፃ ሓዊሱ ኣብቲ ከባቢ ዝርከቡ 
ማእለያ ዘይብሎም ካልኦት ሓድግታት ኩሎም ማእኸል ፅንዓትን 
ምርምርን ኮይኖም ስለዘግልግሉ ግቡእ ጠመተ ክረኽቡን ክንክን 
ክግበረሎምን ይግባእ። 
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እቶም ብዕድመ ቀፂሎም ዝርከቡ ታሪኻዊ ሕንፃታት ኣብያተ 
መንግስትታትን ኣብያተ ክርስቲያንን ኣኽሱም እዮም። ኣብ 
ኣኽሱም ዘለዉ ታሪኻዊ ሕንፃታት ብዙሓት እንትኾኑ ብፍላይ 
እቶም ቀዳምነት ዘለዎም ኣብ ድንጉር ዝርከቡ ብተኽኣ ማርያምን 
ብንግስተ ሳባን ዝተሰየሙ ኣብያተ መንግስቲ እዮም። ካብኡ 
ቀፂሎም ድማ መቓብራት ንጉሰ ነገስት ካሌብን ናይ ወዶም ንጉሰ 
ነገስት ገብረመስቀልን ይርከቡ። ካብዚ ቀፂልና እንረኽቦም 
ታሪኻዊ ሕንፃታት ድማ እቶም ኣብ መቐለ ዘለዉ ኣብያተ 
መንግስቲ ሃፀይ ዮሃንስን ደጃዝማች ኣብርሃ ኣርኣያን እዮም። 
ብፍላይ ቤተመንግስቲ ሃፀይ ዮሃንስ ቅድሚ 140 ዓመታት ብ1864 
ዓ.ም ካብ እምኒ፣ ዕንፀይትን ጭቃን ዝተሰርሐ ኮይኑ ኣብዝሕዚ 
እዋን ኣብታ ከተማ ካብ ዝርከቡ መስሕባት ቱሪዝም እቲ ቀንዲ 
እዩ። እቲ ካልኣይ ሕንፃ ድማ ኣብዝሕዚ እዋን ብሆቴልነት 
እናገልገለ ይርከብ።  

 

 
 
 

 
ስእሊ 20. ኣብ ዓድዋ ዝርከብ ናይ ይሓ ሙኽራብን ኣብ ድንጉር - 

ኣኽሱም ዝርከብ ቤተ መንግስቲ ንግስተ ሳባን 
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ስእሊ 21. ኣብ ኣኽሱም ዝርከቡ ቤተመንግስቲ ተኽኣ ማርያምን 
መቓብራት ንጉሰ ነገስት ካሌብን ንጉሰ ነገስት ገብረመስቀልን 

  

ስእሊ 22. ኣብ ከተማ መቐለ ዝርከቡ ቤተመንግስቲ ሃፀይ ዮሃንስን   
ቤተመንግስቲ ደጃዝማች ኣብርሃ ኣርኣያን 

 
2.3.2. ክርስትና ቅድሚ ምእታዉ ዝተተኸሉ ሓወልትታት 
 

ካብ ሞንጎ እቶም ትግራይ ብፉሉይ ትፍለጠሎም ሃፍትታት 
ቱሪዝም እቶም ብዙሓት ኣብ ከባብታት ትግራይ ብፍላይ ድማ 
ኣብ ኣኽሱም ዝርከቡ ብዘገርም ረቂቕ ጥበብ ካብ ውልቀ ኣእማን 
ዝተሃነፁ ገዘፍትን ሽሉማትን ሓወልትታት ኣብ ቅድሚት ይስርዑ።  
ሓወልትታት ኣኽሱም ሃይማኖት ክርስትና ቅድሚ ናብ ኣኽሱም 
ምእታዉ ተፀሪቦም ዝቖሙ እንትኾኑ ቀንዲ ዕላምኦም ድማ 
መዕለምታን መጋየፂን መቓብር ነገስታትን ስድረኦምን ከምዝኾነ 
እቶም ኣብ ትሕቲኦም ዘለዉ ብፅርየት ብዝተፀረቡ ኣእማን 
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ዝተነደቑ መቓብር ነገስታት ሓበርቲ ምስክር እዮም፡፡ እዞም 
ታሪኻዊ ሓወልትታት እንትስርሑ ብዙሕ ጉልበት፣ ንዋይን ግዘን 
ከምዝሓተቱ ምርዳ እ ይከኣል፡፡ ኣብቲ እዋን ብሰብ ሞያ 
ምስተፀረቡ ብጉልበት ደቂሰባት ተጓዓዒዞም ዝተተኸሉ እዮም። 
እዞም ሓወልትታት ፍርቆም ቅርፂ ደብርታት እንትህልዎም እቶም 
ዝተረፉ ድማ ቅርፂ ዘይወፀሎም ልሙፃት ኮይኖም ዝተሰርሑ 
እዮም፡፡ ካብቶም ቅርፂ ዝወፀሎም ሓወልትታት ሓደ ቅርፂ 
መንበረ ታቦት ዝሓዘ ኾይኑ ወዲቑ ይርከብ፡፡ እቲ ዝዓበየ ሓወልቲ 
ኻዓ ወዲቑ ዝርከብ እንትኸውን ክብደቱ 520 ቶን ንውሓቱ ድማ 
33 ሜትሮ እዩ።  
ካልእ ምስቶም ህንፃታትን ሓወልትታትን ኣኽሱም እንሪኦ ሓድጊ 
ድማ ቀዳሞት ወለዲ ንስልጣኔኦም ዝገለፅሉን ታሪኾም ዝገደፍሉን 
ኣብ ኣእማን ዝተቐረፁ ፅሑፋት እዮም፡፡ እቶም ፊደላት ቀዳሞት 
ወለዲ ታሪኾም ይፅሕፉ ከምዝነበሩ የርእዩ፡፡ ኣብ ዝሕዚ እዋን 
እዞም ሓድግታት ነዚ ወለዶ’ዚ ብዝተፈላለየ መልክዑ እናጠቐሙ 
እንትኾን ብፍላይ ንመፅናዕትን ምርምርን ከምኡ’ውን ንመስሕብ 
ቱሪስትታት ዘለዎም ረብሓ ዝለዓለ እዩ፡፡ ንሓድግታት ኣኽሱም 
ንምርኣይ ካብ ውሽጢ ዓዲ ይኹን ካብ ወፃኢ ብዙሓት 
ቱሪስትታት እናመፁ እዮም፡፡ ነዞም ሃፍትታት እዚኦም ኣኪብካን 
ዓቂብካን ብምሕላው ንመፃኢ ወለዶ ምስግጋርን ብዝበለፀ 
ንቱሪዝም ልምዓት ብምውዓልን ፍልፍል እቶት ክኾኑ ኣለዎም።   
ኣኽሱም ካብ ቕድመ ክርስትና ጀሚራ ዋና ከተማ ኢትዮጵያ 
ኮይና እተገልግል ስለዝነበረት ንተኸታተሊ ዘበናት ነገስታት ዘውዲ 
ሰቒሎም ይነግሱላን ስርዓተ ንግስንኦም እንትፍፅሙ መንበረ 
ንግስና ኣስሪሖም ብኣዋጅ የፍልጡላን ዝነበረት ስፍራ እያ፡፡ 
ኣብቲ እዋን ስርዓተ ንግስና ዝፍፀም ኣብ ኣኽሱም ጥራሕ 
እንትኾን እዚ ግልጋሎት ክሳብ ሃፀይ ዮሃንስ 4ይ ዝነገሱሉ እዋን 
ይሰርሕ ነይሩ። ኣብቲ ስርዓት ኣፈፃፅማ ንግስና ኣማሓዳ ሪ 
ትግራይን ንቡረ ኢድ ኣኽሱምን ነቲ ሓዱሽ ዝሽየም ንጉስ ሻቡላ 
ቀሲቶም ከም መእተዊ ኣፍደገ ምስሰርሕሉ ብኡኡ ክኣቱ ይግበር 
ነይሩ፡፡ ቅድሚ ምእታዉ ግና ኣዋልድ ኣኽሱም ነቲ ንጉስ 
እናደረፋ ንስኻ መንኢኻ እናበላ ምእታው ይኸልአኦ እሞ ንሱ 
ድማ ኣነ ወዲ ፅዮን ኢየ ኢሉ ደቀቕቲ ወርቅታት ይብትነለን፡፡ 
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ሽዑ እተን ኣዋልድ ኣማን ብኣማን ንስኻ ወዲ ፅዮን ኢኻ ኢለን 
መንገዲ ምስከፈታሉ ኣትዩ ስርዓተ ንግስንኡ ይፍፅም። ነዙይ 
ሓበሬታን መረዳእታን ዝህባ ኣብ ፅዮን ማርያም ኣኽሱም ዓሰርተ 
ሓሙሽተ ኣብ መናፈሻ ኢዛና ድማ ዓሰርተ ዝተፀረባ ዙፋናት 
ኣእማን ኣለዋ፡፡ ነቲ ታሪኻዊ ስርዓተ ንግስና ብዝግባእ መዝጊብካን 
ኣምሲልካ ብምስራሕን (coronation reenactment) በብዓመቱ ኣብ 
ዝተወሰኑ ግዘታት ንሕዝብን ቱሪስትታትን እናርኣኻ ነቲ ሕሉፍ 
ታሪኽ ምዝካርን ፍልፍል እቶት ምግባርን ኣድላይ እዩ፡፡ 

   
 

ስእሊ 23. ኣብ ኣኽሱም ብጠጠዎምን ወዲቖምን ዝርከቡ   ሓወልትታት 
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2.3.3. ትግራይ በኳሪት እምነት ክርስትና ከምዝኾነት 
ዘርእዩ ሓድግታት  

ታሪኽ ከምዘረድአና ክርስትና ንፈለማ ግዘ ብዘበነ ኣኽሱም ናብ 
ኣኽሱም ዝኣተዎ ኣብ ኣስታት 340 ዓ.ም ብዘበን ንጉስ ኢዛና 
እንትኾን ንፈለማ እዋን ብዘበነ ነገስታት ኣብርሃ ወኣፅብሃ ናይ 
ኣኽሱም ፅዮን ቤተ ክርስትያን ተሃኒፁ። በዙይ ምኽንያት ከተማ 
ኣኽሱም ማእኸል ሃይማኖት ኢትዮጵያ ከምዝኾነት’ውን ጋህዲ 
እዩ፡፡ ብፍላይ ብሰዓብቲ እምነት ኦርቶዶክስ ክርስትና ቕድስትን 
ዳግማዊት እየሩሳሌምን እናተበሃለት እትፅዋዕ ስፍራ እያ።  እቲ 
ቤተክርስትያን ዋላኳ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት እንተፈረሰ ኣብ 
መበል 17 ክፍለ ዘበን ብሃፀይ ፋሲል ተሓዲሱ ክሳብ ሎሚ ዓብዪ 
መስሕብ ቱሪስት ከምኡ’ውን መዕቖቢ ማህደረ ታቦተ ፅዮንን (Ark 
of The True Covenant) መፀለይን ኮይኑ እናገልገለ ይርከብ።  
ከተማ ኣኽሱም ብሰዓብቲ ሃይማኖት ኦርቶዶክስ ክርስትና ከም 
እየሩሳሌም ቅድስቲ ቦታ ከምዝኾነት ይእመን። ምኽንያቱ ድማ 
እቲ ንእየሩሳሌም ቅድስቲ ከብላ ዝፀነሐ ፅላተ ሙሴ ኣብዚ ሐዚ 
እዋን ኣብ ኣኽሱም ስለዝርከብ እዩ ይብሉ ተመራመርቲ 
ሃይማኖት፡፡ በዚ ዝተልዓለ በብዓመቱ ብርክት ዝበሉ ምእመናን 
ንፅዮን ኣኽሱም ንምስላም ናብታ ከተማ እንትጓዓዙ ይረአ፡፡ ከም 
ፅዮን ማርያምን ኣርባእቱ እንስሳን ዝኣመሰሉ ኣብ ሓምሻይን 
ሻድሻይን ክፍለ ዘበን ዝተሰርሑ ኣብ ታሪኽ ኢትዮጵያ ቀዳሞት 
ዝኾኑ ኣብያተ ክርስትያናት እውን ይርከብዋ ከተማ ኣኽሱም። 
በዚ ምኽንያት ኣብቲ ከባቢ ዘለዉ ሃይማኖታዊ ሓድግታትን 
ኣከባብራ በዓላትን በብዓመቱ ካብ መላእ ኢትዮጵያ ኢሉውን ካብ 
መላእ ዓለም ብርክት ዝበሉ ኣጋይሽ እናስሓቡ ይርከቡ። ካብዙይ 
ዝርከብ እቶት’ውን ቀሊል ከምዘይኮነ እሙን እዩ።  
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ስእሊ 24. ቤተክርስትያን ፅዮን ማርያምን መንበሪ ታቦተ ፅዮንን 

ክርስትና ናብ ኣኽሱም ምስኣተወ ኣብ መወዳእታ ሓምሻይ ክፍለ 
ዘበን ተስኣቱ ቕዱሳን (The Nine Saints) ካብቲ ኣብ ሮማንን 
ሶርያን ከባቢ ዝነበረ ናይ ባይዛንታይን ግዝኣት ተሰዲዶም ናብ 
ኣኽሱም ምምፀኦም ታሪኽ ይሕብር። ካብ ሞንጎኦም ኣቡነ 
ጴንጤሌዎንን ኣቡነ ሊቃኖስን ኣብ ከባቢ ኣኽሱም እንትሰፍሩ 
ኣቡነ ኣረጋዊ ኣብ ደብረዳሞ/ብዘት፣ ኣቡነ ገሪማን ኣቡነ ጉባን 
ኣብ ዓድዋ፣ ኣቡነ ኣፍፄ ኣብ የሓ ዓድዋ፣ ኣቡነ ኣሌፍ ኣብ 
ኣሕስኣ፣ ኣቡነ ይምዓታ ኣብ ገርዓልታ፣ ኣቡነ ፃሕማ ኣብ ዕዳጋ 
ዓርቢ ሰፊሮም ነናይ ባዕሎም ገዳማትን ኣብያተ ክርስትያንን 
ሃነፁ፡፡ ብድሕሪኡ ብተስኣቱ ቅዱሳን (Nine Saints) ብርክት ዝበሉ 
ኣብያተ ክርስትያንን ገዳማትን ብበዝሒ ከምዝተሃነፁ ይፍለጥ። 
ብምቕፃል ናይዚኦም መርኣያ ስዒቦም ኣብ ብዙሓት ከባብታት 
ትግራይ በኣሽሓት ዝቑፀሩ ገዳማትን ኣብያተ ክርስትያናንን 
ተሰሪሖም እዮም፡፡ ካብ ሞንጎኦም ንምጥቃስ ዝኣክል ገዳም 
ኣባገሪማ (ዓድዋ)፣ ገዳም ደብረዳሞ (ብዘት)፣ ገዳም ደብረኣባይ 
(ሽረ)፣ ገዳም ጉንዳጉንዶ (ዓጋመ)፣ ገዳም እንዳባሃደራ (ተምቤን)፣ 
ገዳ ም ራማ ኪዳ ነምህረትን ጀመዶ ማርያምን (ራያ ዓዘቦ) 
ተጠቀስቲ እዮም። እዞም ገዳ ማት ሃይማኖታዊ ግልጋሎት ካብ 
ምሃብ ብተወሳኺ ማእኸላት ቴክኖሎጂን ስልጣነን፣ ማእኸል 
ትምህርቲ ኣብነት (ቤተክህነት)፣ መሕተሚ መፃሕፍቲ፣ መፍረዪን 
መርኣዪን ሃይማኖታዊ ስእልታትን ኮይኖም እናገልገሉ ይርከቡ። 
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ኣብዚ ዘበን እዚ ካብዝተፈጠሩ ቀንዲ ምዕባለታት ሓደ ኣኽሱም 
ተወላዲ ብዝኾኑ ቕዱስ ያሬድ ኣብ ኣኽሱም ዝጀመርዎ 
ትምህርትን ሳይንሳዊ ትሕዝቶ ዘለዎ ሃይማኖታዊ ዜማ/ያሬዳዊ 
ዜማ ከምኡ’ውን ቅኔ፣ ድጓ ወዘተ ይጥቀሱ፡፡ እዞም ብቕዱስ ያሬድ 
ዝተፈጠሩ ምህዞታት ካብ ዓለም ቀዳሞት መግለፂ ስልጣነ ጌርካ 
ክውሰዱ ይኽእሉ እዮም። ብተወሳኺ ቕዱስ ያሬድ ከም ከበሮ፣ 
ፀናፅልን መቖሚያን ዝኣመሰሉ ሃይማኖታዊ ናይ ሙዚቃ 
መሳርሕታት ንፈለማ እዋን ዝፈጠሩን ዘላለዩን ጥበበኛ እዮም። 
እዚ ምህዞ እዙይ ንዓለም ዘደነቐ ስለዝኾነ ብዝግባእ መዝጊብካ 
ብምልላይን ብትካል ሳይንስ፣ ትምህርትን ባህልን ሕቡራት ሃገራት 
(UNESCO) ኣመዝጊብካን ዓቢዪ ተወሳኺ መስሕብ ቱሪዝም 
ክግበር ኣለዎ። 

2.3.4. ውቅር ኣብያተ ክርስትያናት 

እቶም ንህዝቢ ዓለም ዘደነቑ ካልኦት መስሕባት ቱሪዝም ድማ 
ንፈለማ እዋን ካብ ከውሒ ዝተፀረቡ ውቅር ኣብያተ ክርስትያናት 
ትግራይ እዮም፡፡ ብሓፈሻ ኣብ ትግራይ ልዕሊ 120ን ውቅር 
ኣብያተ ክርስትያናት እንትህልዉ ኣብ ከባቢ ገረዓልታ ጥራሕ 
ልዕሊ 44ን ይርከቡ፡፡ እዞም ርኢኻዮም ዘይምነዉ ፍሉይ ጥበብ 
ስነ ህንፃ ዝራኣየሎም ውቅር ኣብያተ ክርስትያናት ካብ ኣስታት 
ሻድሻይ ክፍለ ዘበን ጀሚሮም ከምዝተሰርሑ ታሪኽ ይሕብር። 
ካብዞም ውቅር ኣብያተ ክርስትያናት ክልተ ቁምነገራት ምርዳእ 
ይከኣል። ቐዳ ማይ ሓዱሽ ቴክኖሎጂ ስነ ህንፃ ኣብ ትግራይ 
ተፈጢሩ ዘዕግብ ዕብየት ዘርኣየ እንትኾን ካልኣይ ድማ 
ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ክርስትና ኢትዮጵያ ኣብ ከባቢ ኣኽሱም 
ድሕሪ ምግፍሑ ብዘበነ መንግስቲ ኣኽሱም ናብ ካልኦት ከባብታት 
ትግራይ ብበዝሒ ከምተባፅሐ ብጋህዲ የርእየና።  
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ኣብዙይ ካልእ ክለዓል ዘለዎ ቑምነገር ካዓ እንባታትን ከውሕታትን 
ትግራይ ካብ ተፈጥሮኣዊ መስሕብነቶም ሓሊፎም ንመስርሒ 
ውቅር ኣብያተክርስትያን ብምግልጋል ዓቀብቲ ሃይማኖታዊ ታሪኽ 
ኮይኖም ምፅነሖም እዩ። እዞም ውቅር ኣብያተ ክርስትያናት 
ብቐሊሉ ስለዘይረኣዩ ንብዙሕ ዘበናት ብርክት ዝበሉ ሃይማኖታዊ 
ንዋያትን ሓድግታትን ዓቂቦም ፀኒሖም እዮም። ኣብ ዝተፈላለዩ 
ዘበናት ናብ ኢትዮጵያ ዝኣተው ባዕዳዊ ወረርትን ውሽጣዊ 
ሓይልታትን ንእምነት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ክርስትና ከጥፍኡ 
እንትፍትኑ ብርክት ዝበሉ ሃይማኖታዊ ንዋያት ክተርፉ ዝኸኣሉ 
ኣብ ውሽጢ እዞም ብዙሕ መጥቃዕቲ ተፃዊሮም ዝፀንሑ ውቅር 
ኣብያተ ክርስትያናት እዮም። ካብዞም ውቅር ኣብያተ 
ክርስትያናት ንኣብነት ንምጥቃስ ሚካኤል እምባ (ኣፅቢ-
ወንበርታ)፣ ኣብርሃ ወኣፅብሃ (ክልተኣውላዕሎ)፣ ማርያም ውቕሮ 
(ነበለት)፣ እንዳኣባ ዮሃኒ (ተምቤን)፣ ሓውዜን ተክለሃይማኖት 
(ሓውዜን)፣ ድጉም ስላሴ (ሓውዜን)፣ ዮሓንስ ጋዜን (ኣፅቢ)፣ 
በራቒት (ውቕሮ) ከምኡ’ውን ደብረ ፅዮን (ኣፅቢ) ይርከቡዎም። 
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ስእሊ 25. ካብ ላዕለዋይ ፀጋማይ ኩርናዕ ብምጅማር ኣባ ዮሃኒ 
(ተምቤን) ኣብርሃ ወ ኣፅብሃ (ውቕሮ) ሚካኤል ምልሃይ 
ዘንጊ (ሳዕሲዕ ፃዕዳ  እምባ) ኣቡነ ይምዓታ (ሓውዜን) 
ንኣብነት ዝቐረቡ ውቅር ኣብያተክርሰትያናት ትግራይ 

2.3.5. መስጊዳት ትግራይ  

እምነት እስልምና ብትግራይ ኣቢሉ ናብ ኢትዮጵያ ከምዝኣተወ 
ታሪኽ ይሕብር። ነቶም ቀዳ ሞት ሰዓብቲ እምነት እስልምና 
(ልኡኻት ነብዪ መሓመድ) ኣብቲ እዋን ዝነበረ ንጉስ ኣኽሱም 
ብፅቡቕ ካብ ዘጋይሾም ጀሚሩ እዚ ሃይማኖት ኣብ ኢትዮጵያ 
እናተጋፍሐ ከምዝመፀ ይፍለጥ፡፡ ነዚ ታሪኻዊ ፍፃመ ስዒቡ 
ብርክት ዝበሉ ኣብያተ እምነት እስልምና ተሰሪሖም እዮም። ኣብ 
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ትግራይ ብስነ ህንፃ ፍሉይ ጥበብ ዝረኣየሎምን ሃይማኖታዊ 
ግልጋሎት እናሃቡ ዝፀንሑን ሕዚ’ውን ይህቡ ዘለዉን ብዙሓት 
መስጊዳት ኣለዉ። ካብ ሞንጎኦም መስጊድ ጀሚዕ (ዓድዋ)፣ 
ኣሕመድ ነጋሽ (ክልተ ኣውላዕሎ)፣ መስጊድ ሕጅራ (መኾኒ)፣ 
ኣንዋር መስጊድ(መቐለ) ተጠቀስቲ እዮም። ብፍላይ መስጊድ 
ኣሕመድ ነጋሽ ከም ካልኣይ መካ ዝቑፀር እንትኾን በብእዋኑ 
ሃይማኖታዊ ዑደት (pilgrimage) ዝፍፀመሉ ዓብዪ ታሪኻዊ ቦታ 
እዩ። 

 
ስእሊ 26. ከም ካልኣይ መካ ዝቑፀር መስጊድ ኣሕመድ ነጋሽ 

2.3.6. ታሪኻዊ ዓውድታት ኲናት  
ህዝቢ ትግራይ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ መንግስቲ መስሪቱ ንብዙሕ 
ዘበናት ብናፅነቱ ኮሪዑ ዝፀንሐ ንቑሕን ህርኩትን ህዝቢ እዩ፡፡ 
መሬት ትግራይ ናብ ባሕሪ ዝቐረበ ስለዝኾነ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ 
ንፈተውትን ፀላእትን ደቂ ወፃኢ መእተዊ፣ መሕለፍን መውፅእን 
ኮይኑ የገልግል ከምዝነበረ ታሪኽ የረድእ። ብፍላይ በብዘበኑ 
ንኢትዮጵያ ይተናኾሉ ዝነበሩ ባዕዳውያን ወረርቲ መእተዊኦምን 
መውፅኢኦምን ትግራይ ከምዝነበረ ግልፂ እዩ። ስለዝኾነ ድማ 
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ነፃነቱ ከይሕደግን ከይስእንን በብእዋኑ ንዝመፅእዎ ባዕዳውያን 
ወረርቲ እንተይተንበርከኸ ፀኒዑ ብምምካት ህይወቱን ንብረቱን 
ብምውፋይ ክብሩን መሰሉን ዘኽበረ ጅግና ህዝቢ እዩ። በዚ 
ምኽንያት ሃገር ከጥቅዑ ይመፁ ንዝነበሩ ወረርቲ ንምምካት ጀጋኑ 
ኣያታት ተጋሩ ንህይወቶም እንተይሰስዑ ግንባሮም ንዓረር 
ብምስጣሕ ንናፅነትን ክብርን ሃገሮም መስዋእቲ ከፊሎም 
እዮም።እዛ ሎሚ ብናፅነት እንነብረላ ዘለና ሃገርና ኢትዮጵያ 
ብናታቶም ደምን ዓፅምን ዝተነደቐት ከምዝኾነት ልቢ ክንብል 
ኣለና።  
ሓሓሊፉ እቶም ወረርቲ ዓቕሞም ኣበርቲዖም ኣብ ዝመፅሉ እዋን 
ፈተውቲ ዓዶም ንዝኾኑ ካልኦት ኢትዮጵያውያን ኣሕዋቶም ኣብ 
ጎኖም ኣሰሊፎም መስተንክራዊ ዓወታት ኣመዝጊቦም እዮም። በዚ 
ድማ ዘለኣለም ተኸቢሮምን ተሓፊሮምን ክነብሩ ከምዝኸኣሉ 
ግልፂ እዩ፡፡ ነዚ ሓቂ ዘረጋግፁ ኣብነታት ምጥቃስ ኣድላዪ 
ስለዝኾነ እዞም ዝስዕቡ ዓለምለኸ ታሪኻዊ ሓቅታት ንኣብነት 
ቐሪቦም ኣለዉ። 
 
2.3.6.1. ኲናት ዓድዋ 
ካብ ሞንጎ እቶም ዘለኣለም ዘይርሳዕ ጅግንነት ዝተፈፀመሎም 
ዅናት ዓውድታት እቲ ኩሉ ግዘ ንጉስ ዓወት ተባሂሉ ዝፅዋዕ 
ፍፃመ ዝተመዝገበሉ፣ ጀጋኑ ኢትዮጵያውያን ንባዕዳውያን ወረርቲ 
ጣሊያን ኣዋሪዶም ዝመለስሉን ንሙሉእ ሕዝቢ ዓለም ዘደመመን 
ብ1888 ዓ.ም ዝተገበረ ዅናት ዓድዋ ተጠቃሲ እዩ። እቲ ዓወት 
ኣብ ታሪኽ ፀለምቲ ህዝብታት ፈላማይ እንትኾን ንኹሎም 
ኣፍሪካውያንን ኣብ ካልእ ዓለም ዝነብሩ ፀለምትን ኩርዓትን 
ሓበንን ፈጢሩሎም እዩ፡፡ እዞም ህዝብታት ካብ ባዕዳ ውያን 
ወረርቲ ኣውሮፓ ናፃ ንምውፃእ እንትቃለሱ ዓወት ዓድዋ ዝበለፀ 
ናህሪ ከምዝፈጠረሎም ይሕበር፡፡ እዚ ኩርዓት ፀለምቲ 
ኣፍሪካውያንን ሓበን ኢትይጵያውያንን ዝኾነ ዓወት ዓድዋ 
ብኣንፃሩ እንትረአ ንባዕዳውያን ወረርቲ ዘሕፈረን ዘዋረደን 
ታሪኻዊ ፍፃመ እዩ።  
እቶም ታሪኻዊ ዓወት ዝተመዝገበሎም ዓለምለኸ ዓውድታት 
ዅናት ዝነበሩ ጎቦታት ዓድዋ ንዘለኣለም ሰሚዕኻዮ ዘይምኖ ታሪኽ 
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ሓዚሎም ይነብሩ ኣለዉ። ታሪኻዊ መስሕብ ቱሪዝም ኮይኖም 
እውን እናገልገሉ ይርከቡ። ብፍላይ ነቶም ቀንዲ ዓውዲ ዅናት 
ዝነበሩ ከምኒ ምንድብድብ፣ ራዓዮን ማርያም ሸዊቶን ዝኣመሰሉ 
ቦታታት ብስርዓት ብምኽላል ከምኡ’ውን ነቶም ኣሽሓት ጀጋኑ 
ኢትዮጵያውያን ዝዓረፍሉ መካነ መቓብር ብምዕቃብን ብምልላይን 
ብሓፈሻ ነቲ ከባቢ መስሕብ ቱሪዝም ዓለም ምግባር ኣድላዪ 
ይኸውን፡፡ ብተወሳኺ ዓወት ዓድዋ ኣብ ዝኽበረሉ እዋን ነቲ ሽዑ 
ዝነበረ ወታደራዊ ኣሰላልፋን ቅደም ሰዓብ ዓወትን ዘርኢ ምስለ 
ዅናት ዓድዋ ምድላውን (Battle of Adwa reenactment annual 
festival) ብምርኢት ምቕራብን ነቲ ታሪኽ ካብ ምዝኽኻር ሓሊፉ 
በብዓመቱ ብርክት ዝበለ እቶት ምርካብ ዘኽእል እዩ።  
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ስእሊ 27. ኣብ 1888 ዓ.ም ቀዳማይ ኲናት ዝተኻየደሉ ዓውዲ 
ኲናት ምንድብድብ  
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ስእሊ 28. ኣብ 1888 ዓ.ም ካልኣይ ኲናት ዝተኻየደሉ ዓውዲ ኲናት 
ራዓዮ 
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ስእሊ 29. ኣብ 1888 ዓ.ም ሳልሳይ ኲናት ዝተኻየደሉን ዓወት 
ዝተዛዘመሉን ዓውዲ ኲናት እንዳማርያም ሸዊቶ 
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ስእሊ 30. ዓመታዊ ዓወት ዓድዋ ኣብ ዝኽበረሉ እዋን ነቲ ሽዑ 

ዝነበረ ወታደራዊ ኣሰላልፋን ቅደም ሰዓብ ዓወትን 
ዘርኢን ነቲ ምስለ ዅናት ብምርኢት ንምቕራብ 
ዝሕግዝን ፎቶ  

ብፍላይ ኣፍቲ ኢድ ብኢድ ጦርነት ዝተኻየደሉ ናይ ጦርነት ቦታ 
(ምንድብድብ) ነቲ ዅናት መዕለምታን መዘከርታን ዝኸውን ነቶም 
ተዋጋእቲ፣ መሳርሕታት ዅናትን ውፅኢቱን ዘርእይ ዓብዪ 
ሓወልቲ ሰሪሕኻ ንህዝቢ ዓለም ምልላይ ኣድላዪ እዩ። ነቲ ዝህነፅ 
ሓወልቲ ምስቶም ኣብኡ ዝርከቡ ልዕሊ ዓሰርተ ሓደ መቓብራት 
ኣሽሓት ጀጋኑ ኢትዮጵያውያንን ወረርትን ኣተሓሒዝካ ብምልላይ 
ብሓፈሻ ነቲ ከባቢ መስሕብ ቱሪዝም ዓለም ብምግባር ፍልፍል 
እቶት ክኸውን ይኽእል እዩ። 
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ስእሊ 31. ኣብ ምንድብድብ ነቲ ዝነበረ ኢድ ብኢድ ዅናት 
መዘከርታ ዝኸውን ኣብነት ሓወልቲን ኣፍቲ ከባቢ ዝርከቡ 
ናይ ኢትዮጵያዉያንን ወረርቲ ጣልያንን ናይ ሓባር 
መቓብራትን ዘርኢ ፎቶ 

ኣብቲ ዂናት ጀጋኑ ኢትዮጵያውያን ይጥቀሙሎም ዝነበሩ 
ባህላዊን ዘበናዊን መሳርሕታትን ዕጥቅታትን ከምኡ’ዉን ወረርቲ 
ወታደራት ጣልያን ይጥቀሙሎም ዝነበሩ ዘበናዊ ዕጥቅታትን 
ካልኦት መተካእታ ዘይብሎም ታሪኻዊ ናውትታትን ምስ ህዝቢ 

 



41 

 

ብምምኽኻር ኣተኣኻኺብካ ኣብ ከተማ ዓድዋ ሙዝየም ብምህናፅ 
ንኢትዮጵያውያንን ህዝቢ ዓለምን ምርኣይ ድማ እቲ ካልእ 
ክሕሰበሉ ዝግባእ ዋኒን እዩ። 
 

 
 

ስእሊ 32. ንቐፃሊ ክስራሕ ዝኽእል ናይ ዓድዋ ናይ ህዝቢ ሙዝየምን 
ክሕዞም ዝግባእ ኣብ ኲናት ዓድዋ ኣብ ጥቕሚ ዝወዓሉ 
ናይ ጦርነት መሳርሕታትን  
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2.3.6.2. ኲናት ማይጨው 
 
ጣልያን ኣብ ዓድዋ ከቢድ ስዕረት ምስገጠማ ሕነ ክትፈዲ 
ንኣርብዓ ዓመት ዝኣክል ተዳልያ ብ1928 ዓ.ም ካብ ኣስመራን 
ሞቓድሾን ተበጊሳ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ዳግማይ ወራር ፈፀመት። 
ቅድሚኡ ግና ፋሽስቲ ጣሊያን ንሩባ መረብ እናተሳገረ ወራር 
ይፍፅምን መጥቃዕቲ ይፍንውን ነይሩ። ብፍላይ ከተማ ዓድዋ 
ብነፈርቲ ከቢድ ደብዳብ በፂሑዋ እዩ። ኣብቲ እዋን ሓርበኛታት 
ተጋሩ መሬቶም ከይሕደጉን ነፃነቶም ከይግፈፉን መጀመርታ ኣብ 
ሓመዶ ቀፂሎም ድማ ኣብ እግሪ እምባ ስብዓት ሓያል ናይ 
ምክልኻል ተጋድሎ ገይሮም እዮም፡፡ ኮይኑ ግና በዚ ከይተዓወቱ 
ብምትራፎም ንተምቤን ገፆም ኣንሳሒቦም ከም ብሓዱሽ 
ተወዲቦም ምስቶም ካብ ማእኸል ኢትዮጵያ ዝመፁ ወታሃደራት 
ተሓጋጊዞም ውግእ ቐፀሉ። 
በዚ መልክዕ ኣብ እንዳባጉናን እምባ ኣርዓዶምን ከቢድ ውግእ እኳ 
እንተተገብረ ኣብቶም ዝተጠቐሱ ኩሎም ዓውድታት ዅናት 
ኢትዮጵያውያን ክዕወቱ ኣይከኣሉን። ሽዑ ሃፀይ ሃይለስላሴ ኣብ 
ደሴ ኮይኖም ትእዛዝ የመሓላልፉ ነይሮም። ሃፀይ ሃይለስላሴ ነቲ 
ኣብ ተምቤን ዝተስዓረ ሓይሊ ሒዞም ኣብ ማይጨው ክዋግኡ 
ብምውሳኖም እቶም ካልኦት ካብ ኲናት ተንቤንን ከባቢኣን 
ዝተረፉ ናብኡ ንክሓልፉ ምስኣዘዙ ንሶም’ውን ንማይጨው 
ገስገሱ። ኣብቲ ኣብ ማይጨው ፍሉይ ሽማ ቺንኮ ማይ ተባሂላ 
ኣብ እትፅዋዕ ታሪካዊት ቦታ ዝተገብረ ዝኸፍአ ውግእ ወታደራት 
ጣሊያን ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያውያን ብነፈርቲ መርዚ እናርከፍከፉ 
ከቢድ መጉዳ እቲ ምስ ኣብፅሑሎም ፋሽስቲ ጣልያን ተዓወተ። 
በዚ መልክዕ እቲ ናይ ሰሜን ግንባር ዝግበር ዝነበረ ምክልኻል 
ብስዕረት ኣብ መሬት ትግራይ ተዛዘመ። ድሕሪ’ዙይ ወታደራት 
ኢትዮጵያ ምስተበታተኑ ሓርበኛታት ተጋሩ ኣብ ትግራይ ካልኦት 
ኢትዮጵያውያን ድማ በብከባቢኦም ንሓሙሽተ ዓመትን ፈረቓን 
ዝኣክል መሪር ተጋድሎ ብምግባር ነፃነቶም ኣምሊሶም እዮም።  
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ኲናት ማይጨው ብዓወት ዝዝከር እኳ እንተዘይኮነ ጀጋኑ 
ኢትዮጵያውያን ንዝመረረ ህልቀት እንተይተምበርከኹ ንናፅነት 
ሃገሮም መስዋእቲ ዝኸፈልሉ ፍፃመ እዩ። ብሕልፊ እቲ ኣብ 
ማይጨው ዝተገብረ ኲናት ንህዝቢ ዓለም ዘደንገፀን ብግዚኡ 
ንዝነበረ ሊግ ኦፍ ኔሽንስ (League of Nations) ዘሕፈረን እዩ 
ነይሩ፡፡ እቲ ዅናት ንመንነት ፋሽስቲ ጣልያን ዘቃልዐን ነቲ ኣብ 
ልዕሊ ኢትዮጵያውያን ብኣየር መርዚ ብምንስናስ ዝፈፀሞ ግፍዕን 
ዘብፅሖ መቕዘፍት ዘርኣየ ኮይኑ ሓሊፉ እዩ።  
ኣብዝሕዚ እዋን ነቲ ዝተፈፀመ ግፍዒ ዘማላኽትን እቶም ጀጋኑ 
ኢትዮጵያውያን ዝኸፈልዎ መስዋእትነት ዘዘኻኽርን ሓወልቲ 
ሰሪሕኻ እቲ ሕሉፍ ግፍዒ ንኸይድገም ንኢትዮጵያውያንን ንህዝቢ 
ዓለምን ብዘምህር ከምኡ’ውን መስሕብ ቱሪዝም ብዝኾን መልክዕ 
ምድላው ኣድላዪ እዩ፡፡ ብዘይካ’ዚ ዓለምለኻዊ ዂናት 
ዝተኻየደሎም ከም እምባ ኣላጀ፣ እንዳ እየሱስ፣ ዓለs (ዓዲግራት)' 
ተምቤን፣ ማይጨውን ሽረን ዝኣመሰሉ ከባብታት እውን ከምቲ 
ኣብ ዓድዋ ክግበር ዝተተለመ ነናይ ሕድሕዶም ታሪኽ ዘዘንትው 
ዓመታዊ ምርኢት ምስለ-ዅናት (battle reenactment) ብምድላው 
ሕሉፍ ታሪኽ ምዝካርን እቶት ምርካብን ይከኣል እዩ።   

2.3.6.3. ቓልሲ ቐዳማይ ወያነን ህዝባዊ ወያነ ሓርነት 
ህዝቢ ትግራይን 

ህዝቢ ትግራይ ምስ ባዕዳውያን ወረርቲ ጥራሕ እንተይኮነስ ኣብ 
ውሽጢ ሃገር ይበፅሖ ንዝነበረ ማሕበራዊ ወፅዓን ፊውዳላዊ 
መግዛእትን ብምቅዋም ብተደጋጋሚ መሪር ቃልሲ ብምክያድ 
ተዓዊቱ ኢዩ፡፡ ንኣብነት ብ1936 ዓ.ም ቐዳማይ ወያነ ካብቲ በቲ 
እዋን ይበፅሖ ዝነበረ ደርባዊ ወፅዓን ቁጠባዊ ብዝበዛን ሓራ 
ንምውፃእ መዘና ዘይብሉ መስዋእትነትን ገድልን ፈፂሙ እዩ። 
ህዝቢ ትግራይ ዋላ’ኳ ብቓልስን ገድልን ቐዳ ማይ ወያነ 
እንተዘይተዓወተ ድሕሪ ሰላሳ ዓመት ብጀጋኑ ደቁ ናይቲ ገድሊ 
ዳግማይ ትንሳኤ ኣበሲሩ እዩ። በዚ’ውን ንዓሰርተ ሸውዓተ ዓመታት 
መሪርን ከቢድን መስዋእትነት ዘኽፈለ ገድሊ ኣካይዱ 
ብመስተንክራዊ ዓወት ዛዚምዎ እዩ።  



44 

 

እቲ ብረታዊ ቓልሲ ዋላኳ ወዲሰብ ክፃወሮ ዘይኽእል ከቢድን 
መሪርን መስዋእትነት እንተሓተተ ህዝቢ ትግራይ ምስቶም ኣናብስ 
ደቁ ንኹሉ ተፃዊሩ ከምልማዱ ዘስደምም ዓወት ክዓትር ክኢሉ 
እዩ። በዚ ዓወት ንነብሱ ጥራሕ እንተይኮነስ ንመላእ ውፁዕ 
ኢትዮጵያዊ ካብ ወፅዓ ሓራ ንኽወፅእ ዘይትካእ እጃም ኣወፍዩ 
እዩ።  እዙይ ድማ ታሪኽ ንዘልኣለም እናዘከሮ ዝነብር ክቡር 
ፍፃመ እዩ። ዝርዝር ፖለቲካዊ ትሕዝቶ ናይዚ ነዊሕን መሪርን 
ተጋድሎ ህዝቢ ትግራይ ንምዝካር እቶም ክሳብ ሕዚ ዝተፅሓፉ፣ 
ዝፀሓፉ ዘለውን ንሓዋሩ እውን ዝፀሓፉን ታሪኻዊ ሰነዳት ምርኣይ 
ኣድላይ እዩ። ናይዛ መፅሓፍ ግደ ቐዳማይ ኣብቲ ከይዲ ቃልሲ 
ዝነበሩ ዓበይትን ውሕሉላትን ፍፃመታትን ዝተመዝገቡ ዓወታትን 
ብዝርዝር ምፅሓፍ ኣድላዪ ከምዝኾነ ምሕባር፣ ካልኣይ ኣብቲ 
እዋን ቃልሲ ኣበይ እንታይ ተገይሩ ንዝብል ብግልፂ ዘርኢ ካርታ 
(ንኣብነት እቲ ቃልሲ ዝተጀመረሉ ቦታ፣ ኣማራርሓ ዝዋሃበሎም 
ዝነበሩ በዓትታት፣ ውሩያት ዓውደ-ውግእ ወዘተ ዘርኢ) ምድላዉ' 
ሳልሳይ ብፅንዓት ዝተደገፈ ኣድላይ ኣብ ዝኾኑ ቦታታት ናይ 
ተጋድሎ ሓወልትታት ምsም፣ ራብዓይ ድማ እቲ ዝተፀሓፈ ዝርዝር 
ገድላዊ ታሪኽን ዝተዳለወ ካርታን ብምትሕሓዝ ንልምዓት ቱሪዝም 
ምውዓል ከምዘለዎ ንምሕባር እዩ። ከምዚ እንተተገይሩ ብሓደ 
ወገን እቲ ታሪኽ ኩሉሻዕ እናተዘከረ ህያው ኮይኑ ይነብር። 
ብኻልእ ገፅ ኸዓ ፍልፍል እቶት ኮይኑ ናብራ ህዝቢ የመሓይሽን 
ቁጠባዊ ምዕባለ እቲ ክልል እውን የረጋግፅ ማለት እዩ።  
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2.4. ባህላዊ መስሕባት ቱሪዝም 
ህዝቢ ትግራይ ብተፈላለዩ ማሕበራዊ መነባብሮታት ዝግለፁ ብዙሓት 
ባህልታት ኣለዉዎ። ንኣብነት ኣከባብራ በዓላት፣ስነ ጥበባት፣ባህላዊ 
ምግብታትን ዝአመሳሰሉን ምጥቃስ ይከኣል። ካብዙይ ብምስዓብ እዞም 
ዝተፈላዩ ባህልታት ንቱሪዝም ልምዓት ዘለዎም ረብሓ ክንርኢ ኢና። 
ካፍቶም ዝፍለጡ ሳሓብቲ ባህልታት ትግራይ ሓደ ኣብ ትግራይ 
ጥራሕ ዝፍለጡ ባህላዊ ኣከዳድናታት፣ መጋየፅታት፣ ደርፍታት፣ 
ፀዋታታት፣ ትልሂትን ሳዕስዒትን ዝኣመሰሉ እዮም፡፡ ህዝቢ ትግራይ 
በዚኦም ዝግለፅ ዝለዓለ ናእዳ ዘትረፈ ምዕቡል ባህልታት ኣለዉዎ፡፡ 
ብፍላይ ነበርቲ ካልኦት ከባብን ኣጋይሽ ወፃእን ዝስሕቡ ከም ጓይላ፣ 
ትልሂት፣ ኩዳ፣ጋርማ፣እስቲህና፣አውርሲ ከምኡ’ውን ዝተፈላለዩ 
ደርፍታት ይርከቡ። ባህላዊ ቁኖ ደቂኣንስትዮን ከም እምብልታ፣ 
ጥሩምባ፣ ከበሮ፣ ጭራዋጣ፣ ክራርን መለኸትን ዝመሳሰሉ ባህላዊ 
መሳርሕታት ሙዚቃን እውን ካልኦት መስሕባት ቱሪዝም እዮም። 

  

  

  

ስእሊ 33. ቑኖን ባህላዊ መሳርሕታት ሙዚቃን (እምብልታ@ ኸበሮ@ 
ክራርን  ጭራ ዋጣን) ትግራይ (ፎቶ ብ ትግራይ ባህልን 
ቱሪዝምን) 
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እቶም ካልኦት ባህላዊ ሃፍትታት ትግራይ ድማ ኣከባብራ በዓላት 
እዮም፡፡ ከምኒ ሕዳር ፅዮን@ ሆሳእናን ኣስተእርዮ ማርያምን (ኣብ 
ኣኽሱም)& ጥምቀት (ኣብ ዓድዋ)፣ መስቀል (ኣብ ዓጋመን ኢሮብን)፣ 
ኣሸንዳ (ተምቤን@ መቐለ@X¤} ኣኽሱምን)፣ ሆያሆየ፣ እርገት፣ ቅልስ 
መናእሰይ፣ ሻኲ፣ ፀዋታ፣ ነበረ ያ ነበረ፣ሕንቅልሕንቅሊተይ' 
ይሃብክንይሃብክን ዝኣመሰሉ ባህላውን ሃይማኖታውን ፀዋታታትን 
በዓላትን በብእዋኑ በጋይሽ ክረኣዮ ብምግባር ንመስሕብ ቱሪዝም 
ምውዓል ሓደ ካፍቶም ክስርሑ ዘሎዎም ዋኒናት እዩ። 

  

 
ስእሊ 34. ኣሸንዳን ኣከባብራ መስቀልን ጥምቀትን ትግራይ 

 

ባህላዊ እደ ጥበባት ትግራይ’ውን እቶም ካልኦት ሃፍትታት መስሕብ 
ቱሪዝም እዮም፡፡ ባህላዊ እደ ጥበባት ውፅኢት ጥንታዊ ቴክኖሎጅን 
ስልጣነን ከምኡ’ውን ዘበናት ተሳገርትን ዕዉታትን ባህልታት 
እንትኾኑ ብቐሊሉ ናብ ዕዳጋ ክውዕሉ ዝኽእሉ እዮም፡፡ ካብቶም 
ብዙሓት ባህላዊ እደ ጥበባት ጥበብ ኣሰራርሓ ወርቂ፣ ብሩር፣ ነሓስ፣ 
መዳብ፣ መሳቕል፣ ፀናፅልን ከበሮን ኣብያተ ክርስትያን ከምኡ’ውን 
ምእላም ዓለባን ጥልፍን ይርከቡዎም፡፡ ብዘይካ’ዚ መሳርሕታት 
ዅናት፣ ኮርቻታት በቕልን ፈረስን፣ ናውቲ ሕርሻ፣ ስራሕቲ 
ቖርበት፣ ስራሕቲ ዕንጨይቲ፣ ስፈታትን ስራሕቲ ዓታሩን ከምኡውን 
ናውቲ ሸኽላን ምጥቃስ ይከኣል። ነዞም ፍርያት እደ ጥበባት 
ብዝተፈላለዩ ቅርፅታትን ዓይነታትን ብምድላው ፍልፍል እቶት 
ምግባር ይከኣል እዩ፡፡ ነቶም ዝተፈላለዩ መስሕባት ቱሪዝም ክሪኡ 
ዝመፁ ኣጋይሽ ኣብቶም ዝዓርፉሎም ከባብታት ነዞም ፍርያት እደ 
ጥበባት ብበዝሕን ብፅርየትን ምቕራብ እንተተኻኢሉ ንመዘከርታ 
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እናዓደጉ ስለዝወስዱዎም ብቐሊሉ ዓቢዪ ፍልፍል እቶት ከምዝኾኑ 
ምርዳእ ቀሊል እዩ። ካብዚ ሓሊፉ ነቲ ዝስርሕሉ ቦታ (workshop) 
ብምርኣይ ተወሳኺ ናይ መስሕብ ቦታ ምግባር ይከኣል። 

 

   
ስእሊ 35. ባህላዊ ስፈታት፣ጥልፍታትን መስቀላትን ትግራይ 

 

ካልእ ሳሓቢ ባህሊ ትግራይ ካዓ ብብዝሓቶምን ብዓይነቶምን 
ከምኡ’ውን ብትሕዝትኦም ሰብ ዝፈትዎምን ንጥዕና ዝስማምዑን 
(healthy food) ባህላዊ ምግብታት ትግራይ እዮም፡፡ እዞም ምግብታት 
ምስቲ ፍሉይ ዝኾነ ዉሕልናን ኣቀባብላ ጋሻን ተወሲኹ ኣዝዮም 
ዝበሃጉ፣ ፍሉይ መቐረት ዘለዎም ንኣጋይሽ ውሽጢ ዓድን ወፃእን 
ዝስሕቡ ኮይኖም ንረኽቦም።   
ብፍላይ ከምኒ ሕልበት፣ ጥሕሎ፣ ጥሕኒ፣ሕምባሻን ሕብሽትን 
ዝኣመሰሉ ምግብታት ኣብ ትግራይ ጥራሕ ዝርከቡ ስለዝኾኑ 
ተወሰኽቲ መስሕብ ቱሪዝም ኮይኖም ከገልግሉ ይኽእሉ እዮም። ነዞም 
ኣብ ትግራይ ጥራሕ ዝርከቡ ባህላዊ ምግብታት ምስቶም ብስዕረትን 
ፆምን ዝብልዑን ኣብ ትግራይን ኣብ ካልኦት ናይ ኢትዮጵያ ክፍሊ’ውን 
ዝርከቡን ምግብታት ብምግባር ንኣጋይሽ ብዝምቹ መልክዕ እናዳለውካ 
ዓብዪ ናይ ምግቢ ቱሪዝም (Gastronomy Tourism) ምፍጣር 
ይከኣል። ካልእ ድማ እቶም ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ትግራይ 
ዝርከቡ ኣትክልትን ፍረምረን ከምኡ’ውን መዓር ዝኣመሰሉ 
ንምግብነት ዝውዕሉ ሃፍትታት ምስቶም ባህላዊ ምግብታት 
እንተቐሪቦም ረብሐኦም ዝዓዘዘ ይኸውን።  
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ስእሊ 36. ንኣብነት ዝቐረቡ ዝተፈላለዩ ባህላዊ ምግብታት ትግራይ& 
ሕንባሻ፣ጥሕሎ፣ እንጀራ፣ሕልበት፣ሕብሽትን ማዓርን 

 
ብሓፈሻ እዞም ኣብ ላዕላይ ዝተጠቐሱ ባህላዊ ሃፍትታት ብዝግባእ 
ክዕቀቡን ናብ መፃኢ ወለዶ ክተሓላለፉን ዝግበኦም ኮይኖም ካብኡ 
ሓሊፉ ድማ ነዚ ምዕቡል ባህሊ ክሪኡ ብሂጎም ንዝመፁ ቱሪስታት 
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ወፃእን ውሽጢ ዓድን ብዝምቹ መልክዕ ብምቕራብ ቁጠባዊ ረብሓ 
ክንረኽበሎም ንኽእል ምኻና ምርዳእ የድሊ። ነዞም ባህላዊ ሃፍትታት 
ናብ ልምዓት ንምቕያር ግና ፈለማ ዝርዝሮም ብስፍሓትን ብዕምቆትን 
ምፍላጥ፣ ባህላዊ ትሕዝትኦም ከይተዛነፈ ንቱሪስት ብዝምቹ መልክዕ 
ናብ ምህርቲ ምቕያር፣ ከምኡ’ውን ንህዝቢ እቶት ብዝፈጥር ኣገባብ 
ኣብ ጥቕሚ ምውዓል የድሊ። 
 
3. ቱሪዝም ንምዕባይ ዘድልዩ ብርክታት 
 

ኣብዚ ምዕራፍ እዚ እቶም ቅድም እንትብል ዝረኣናዮም ኣብ 
ዝተፈላለዩ ከባብታት ትግራይ ዝርከቡ ተፈጥሮኣዊ፣ ታሪኻዊ፣ 
ባህላውን ሃይማኖታውን መስሕባት ብኸመይ ተፀኒዖም ንተጠቀምቲ 
ብዝምቹ ኣገባብ ናብ ምህርቲ ምቕያር ከምዝከኣል ብዝርዝር ክንሪኢ 
ኢና፡፡ 

3.1. ማሕበረሰብ ዘሳተፈ ዳህሰሳ ሃፍቲ ቱሪዝም  
ኣብዚ ብርኪ እዙይ ፈለማ ንምንታይ እዮም ቱሪስትታት ናይ ውሽጢ 
ዓዲ ይኹን ወፃኢ ብሰማይ ብኣዉሮፕላን ነፊሮም ከምኡ’ውን ባሕርን 
ውቅያኖስን ሰጊሮም ዝመፁ ዘለዉ ዝብል ሕቶ ክነልዕል ይግበኣና። 
እዚ ሕቶ ዋላኳ ብዙሕ መልሲ እንተሃለዎ ቱሪስትታት በብዓዱ 
ዝዘሩሉ ቀንዲ ምኽንያት ፍሉይ ዝኾነ ባህልን መነባብሮን፣ ታሪኻዊ፣ 
ባህላውን ተፈጥሮኣውን መስሕባት፣ ጥንታዊ ሓድግታት፣ ዝተፈላለዩ 
እንስሳት፣ እፅዋትን ኣዕዋፍን ከምኡ’ውን መልከኣ ምድራዊ ኣቀማምጣ 
ብምርኣይ ነዛ ዓለም ዘለዎም ግንዛበን ፍልጠትን ንምዕባይ እዩ። ነዞም 
ዝተፈላለዩ መስሕባት ብምርኣይ ውሽጣዊ ድልየቶም የርውዩ፣ 
ኣእምሮኦም ይህድሱን ይዘናግዑን።  
ቱሪስትታት ናብ ዝኾነ ቦታ ዝመፁ ዝርአ ሃፍቲ እንተሃሊዩ ጥራሕ 
ከምዝኾነ ልቢ ክንብል ይግበአና፡፡ ሃፍቲ ቱሪዝም ኣብዘይብሉ ከባቢ 
ቱሪስትታት ክንርኢ ኣይንኽእልን፡፡ ኣብ ሓደ ከባቢ ዝረአ በዝሕን 
ፍሰትን ቱሪስትታት’ውን በቶም ዘለዉ ሃፍትታት ቱሪዝም ዝውሰን 
እዩ ዝኸውን፡፡ ንኣብነት ከምቲ ቅድም እንትብል ዝረኣናዮ ትግራይ 
ምስተን ካልኦት ከባብታት ኢትዮጵያ እንትትወዳደር ማእለያ 
ብዘይብሎምን ርኢኻዮም ዘይምነዉ ሃፍትታት ቱሪዝም ዝተዓደለት 
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ስለዝኾነት በብዓመቱ ብርክት ዝበሉ ቱሪስትታት ክትቕበል ትረአ።  
ትግራይ ምስቲ ዘለዋ ተፈጥሮኣዊ መስሕብ፣ ጥንታዊ ሓድግታት፣ 
ምዕቡል ታሪኽን ነባር ባህልን ካብ ሙሉእ ዓለም በብዓመቱ ብርክት 
ዝበሉ ኣጋይሽ ናይ ምስሓብ ዕድል ከምዘለዋ ብምርዳእ ንልምዓት እዚ 
ዘፈር ዝኸኣልናዮ ኩሉ ክንሰርሕ ይግበአና። እቶም ዘለዉና ሃፍትታት 
ቱሪዝም ብኣጋይሽ ውሽጢ ዓድን ወፃእን እናተረአዩ ብግቡእ ንልምዓት 
ክዉዕሉ እንተደሊና ፈለማ ናይቶም መስሕባት ዝርከቡሎም ከባብታት 
ሕንፃፅ ሞሮን ሕንፃፅ ቓስታን ብ ጂፒኤስ (GPS) ብምምዝጋብ 
እንታይ ዓይነት ሃፍቲ ኣበይ ይርከብ ዝብል ሕቶ ዝምልስ ካርታ 
ምድላው የድሊ። ብምቕፃል ድማ ነቶም ሃፍትታት ተፈጥሮ፣ 
ጥንታዊ ሓድግታት፣ ታሪኽን ባህላዊ ፀጋታትን ዘለዎም ፍሉይ 
መስሕብነት ብሓገዝ ሰብ ሞያ ብዝርዝር ምግላፅን ምድላውን የድሊ። 
ኣብዚ ብርኪ እዙይ ክርሳዕ ዘይግበኦ ሓደ ነገር ኣሎ። ዋላኳ እቲ 
ዳህሰሳ ሃፍትታት ቱሪዝም ብሰብ ሞያ ይገበር እንበር ብዛዕባ እቲ 
ዝስራሕ ስራሕ ብዝተኽኣለ መጠን ነቲ ሕብረተሰብ ምግላፅን ኣብ 
ከይዲ እናሳተፍካ ክመሃር ምግባርን ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። 

ተ.ቑ ሕንፃፅ 
ቓስታ 

ሕንፃፅ 
ሞሮ 

መስሕብ ዝርከበሉ 
ቦታ ዘለዎ ዓይነት መስሕብ 

1 39.54025 12.78293 ማይጨው 
ተፈጥሮኣዊ፣ ታሪኻውን ባህላውን 
ሓድግታትን 

2 39.47086 13.48453 መቐለ ተፈጥሮኣዊ፣ ታሪኻውን ባህላውን 
ሓድግታትን 

3 39.60400 13.80044 ውቕሮ 
ተፈጥሮኣዊ፣ ታሪኻዊ@ ባህላውን 
ሓድግታትን 

4 39.45971 14.27770 ዓዲግራት ተፈጥሮኣዊ፣ ታሪኻውን ባህላውን 
ሓድግታትን 

5 39.25905 14.32311 ደብረዳሞ ተፈጥሮኣዊ፣ ታሪኻውን ባህላውን 

6 39.01533 14.28558 ይሓ 
ተፈሮኣዊ፣ ታሪኻዊ@ ባህላውን 
ሓድግታትን 

7 38.89974 14.16657 ዓድዋ ተፈሮኣዊ፣ ታሪኻዊ@ ባህላውን 
ሓድግታትን 

8 38.71871 14.13031 ኣኽሱም 
ተፈሮኣዊ፣ ታሪኻዊ@ ባህላውን 
ሓድግታትን 

9 38.28030 14.09946 ሽረ እንዳስላሰ ተፈሮኣዊ፣ታሪኻዊ@ ባህላውን 
ሓድግታትን 

10 38.21305 13.75495 ተከዘ ተፈጥሮኣዊ 

11 38.07337 13.46146 ከባቢማይ ፀምሪ ተፈጥሮኣዊ፣ ታሪኻውን ባህላውን  

ሰደቓ 1. ሃፍቲ ቱሪዝም ከመይ ከምዝድህሰስ ዘርኢ ኣብነት 
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3.2. ሃፍቲ ቱሪዝም ናብ ምህርቲ ምቕያር 
 
ከምቲ ዝፍለጥ ፍርያት ሕርሻ ብለቖታ ወይ ድማ ብኹንታል ናብ 
ተጠቃማይ ይቐርብ፣ ምህርቲ ፋብሪካ ድማ ብዝተፈላለዩ መዐሸግታት 
ተገይሩ ናብ ዕዳጋ ይቐርብ፡፡ ብተመሳሳሊ ምህርቲ ቱሪዝም ናብ 
ተጠቀምቲ ዝቐርበሉ ዓርሱ ዝኸኣለ ብልሓት ኣለዎ፡፡ እቲ ሜላ 
ኣቀራርባ ምህርቲ ቱሪዝም ካዓ ከከም ባህሪ እቲ ወናኒ ሃፍቲ ቱሪዝም 
ዝተፈላለየ እዩ፡፡ ብመሰረቱ ሃፍትታት ቱሪዝም ብመንግስቲ፣ ብሰብ 
ሃፍትን ብማሕበረሰብን ክውነኑ ይኽእሉ እዮም፡፡ ስለዚ እቶም 
ብመንግስቲ፣ ብሰብ ሃፍትን ብማሕበረሰብን ዝዉነኑ መስሕባት ናብ 
ተጠቀምቲ ዝቐርብሉ ሜላ ዝተፈላለየ እዩ፡፡ ብዘይካ’ዚ ሓድሽ ምህርቲ 
ቱሪዝም ናብ ተጠቃሚ ኣብ ምቕራብን ቅድም እንትብል ግልጋሎት 
ይህብ ንዝነበረ ምህርቲ ቱሪዝም ከም ብሓድሽ ናብ ዕዳጋ ምቕራብን 
እውን ይፈላለ እዩ። ኣብዛ መፅሕፍ እዚኣ ጠመተ ዝተገበረሉ ቀንዲ 
ዋኒን እቶም መንግስቲ፣ ሰብሃፍትን ማሕበረሰብን ዝውንኑዎም 
ሃፍትታት ቱሪዝም ንማሕበረሰብ ብዘማእኸለ ኣገባብ ብኸመይ 
ምልማዕ ከምዝከኣል ምርኣይ እንትኸውን ብተወሳኺ እቶም ክሳብ 
ሕዚ ብግቡእ ኣብ ጥቕሚ ዘይወዓሉ ሃፍትታት ቱሪዝም’ውን 
ብኸመይ ከም ብሓድሽ ናብ ምህርቲ ምቕራብ ከምዝከኣል ምርኣይ 
እዩ፡፡ ካብዙይ ቐፂሉ ሃፍቲ ቱሪዝም ናብ ምህርቲ ንምቕያር ዘድልዩ 
ዝርዝር ስራሕቲ ቀሪቦም ኣለዉ፡፡ 
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3.2.1. ሃፍቲ ቱሪዝም ናብ ምህርቲ ናይ ምቕያር ዕላማ 
 
ኣብ ዝኾነ ቦታ ዝርከብ ሃፍቲ ቱሪዝም ናብ ምህርቲ ክንቕይሮ 
እንትንሓስብ ፈለማ እቲ ቀንዲ ዕላማ ክንፀር ኣለዎ። ንምንታይ ኢና 
ነዚ ሃፍቲ ናብ ምህርቲ ክንቕይሮ ንሓስብ ዘለና ዝብል ሕቶ ግቡእ 
መልሲ ክረክብ ይግባእ። ኣብዛ መፅሓፍ ተነፂሩ ዘሎ ሃፍቲ ቱሪዝም 
ናብ ምህርቲ ናይ ምቕያር ቀንዲ ዕላማ እቲ ዘለና ዕቑር ሃፍቲ 
ንሕብረተሰብ ብዝጠቅምን ንኸባቢ ብዘይጎድእን መልክዕ ናብ ልምዓት 
ንምውዓል ዝብል እዩ። ዝኾነት ሃገር ወይድማ ክልል ዘለዋ ሃፍቲ 
ቱሪዝም ናብ ልምዓት ክትልውጦ እንትትሓስብ ብቐዳምነት ክስራሕ 
ዘለዎ ነገር ነቶም ሃፍትታት ብዝርዝርን ብዑምቀትን ምፅናዕን 
ምልላይን እዩ።  
ካብቲ ዝተገበረ ዝርዝር መፅናዕትን መረዳእታን ብምብጋስ ድማ እታ 
ሃገር ወይድማ ክልል ብሓቂ ልምዓት ቱሪዝም ክተሰጉምዶ ትኽእል? 
ዝብል ሕቶ ነልዕል፡፡ ምኽንያቱ መስሕብ ቱሪዝም ስለዘለዋ ጥራሕ 
ልምዓት ቱሪዝም ክትትግብር ስለዘይትኽእል እዩ። ብዓይነቶምን 
በዝሖምን ዝተፈላለዩ ብቱሪስትታት ዝጥለቡ ሃፍትታት ምህላዎም 
ምስተረጋገፀ ድማ እንታይ ዓይነት ቱሪዝም ምትግባር ይከኣል? ዝብል 
ሕቶ ይቕፅል። እዙይ ከዓ በቶም ዘለዉና ሃፍትታት ቱሪዝም እዩ 
ዝውሰን፡፡ ንኣብነት ትግራይ ንባህላዊ ቱሪዝም ድያ እትምቹ ወይስ 
ንተፈጥሮኣዊ ቱሪዝም? ወይድማ ንኹሉ ዓይነት? ንዝብል ሕቶ 
መልሲ ክንረክብ ኣለና። ካብዙይ ብምቕፃል ናይ ሕብረተሰብና 
ማሕበራዊ' ባህላውን ቑጠባውን ኩነታት እንታይ ይመስል; ዝብል 
ሕቶ ኣፅኒዕኻ ምምላስ የድሊ፡፡ ካብኡ ብምቕፃል እንታይ ዓይነት 
መሓውር መሰረተ ልምዓትን ግልጋሎትን የድልዩና? ህዝብና ኸ 
ብኸመይ መልክዕ ንስራሕ ክነዳልዎ ንኽእል? ዝብሉ ሕቶታት 
ብዝርዝር ክሕሰቡን መልሲ ክረኽቡን ኣለዎም። 
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3.2.2. ማሕበራዊ፣ባህላዊ፣ከባብያውን ቁጠባውን 
መፅናዕቲ ምግባር 

ዘፈር ቱሪዝም ኣብ ምርግጋፅ ቁጠባዊ ልምዓትን ኩለመዳያዊ ዕብየትን 
ሃገር ወሳኒ ግደ ኣለዎ፡፡ ብኣንፃሩ ድማ እዚ ዘፈር ብዝግባእ 
እንተዘይለሚዑን ብጥንቃቐ እንተዘይተታሒዙን ናይ ባዕሉ ኣሉታዊ 
ፅልዋ ከምፅእ ከምዝኽእል ግልፂ እዩ፡፡ ንኣብነት ብግቡእ ዘይምራሕ 
ዘፈር ቱሪዝም ንባህሊ ሓደ ሃገር ከበላሹ፣ ከባቢ ክብክል፣ መነባብሮን 
ቁጠባዊ ዓቕምን ህዝብታት ከዛንፍ ይኽእል፡፡ ኣብ መብዛሕትኡ እዋን 
ኣሉታዊ ፅልዋ ቱሪዝም ገኒኑ ዝረአ ድማ ገና ኣብ ዘይዓበያ ሃገራት 
እዩ (ናይ ሕብረተሰብ ሙሉእ ተሳትፎ ስለዝጎድሎን ካብ ሃፍቲ 
ቱሪዝም ምድህሳስ ክሳዕ ትግበራ ዝብል መፅናዕቲ ስለዝጎድሎን)፡፡ 
ስለዝኾነ ነዚ ዘፈር ብግቡእ ምልማዕን ምጥቃምን ኣድላዪ ይኸውን።  
ትግራይ ብዙሓት ፀጋታት ቱሪዝም ከምዘለውዋ ተረጋጊፁ ኣሎ፡፡ 
ብኻልእ ወገን ከዓ እዚ ልምዓት ቱሪዝም ከከም ኣተሓሕዝኡ ጠቓምን 
ጎዳእን ክኸውን ከምዝኽእል ርኢና ኣለና፡፡ ኣብ ሞንጎ እዚ ግና 
ልምዓት ቱሪዝም መዓዝ እዩ ጠቓሚ ዝኸውን? መዓዝ ከ ይጎድእ? 
ዝብሉ ነጥብታት ብምርኣይ እቲ ዘፈር ብኣወንታዊ መልክዕ ኣብ 
ልምዓት ፅቡቕ ኣበርክቶ ዝገብረሉ ሃዋህው ምፍጣር ኣድላዪ 
ይኸውን። ብፍላይ ኣሉታዊ ሳዕቤን ልምዓት ቱሪዝም ምስ ዕብየት 
ማሕበረሰብ ዝዛመድ እንተኾይኑ ቅድሚ ነቲ ዘፈር ምልማዕና ነቲ 
ሕብረተሰብ ምስልጣንን ዓቕሙ ምዕባይን ግድን እዩ። በዚ’ውን 
ማሕበራዊ፣ ባህላዊ፣ ከባብያውን ቑጠባውን ህንፀት ክንገብር ይግባእ።  
ንኣብነት ብመዳይ ባህሊ እንተርኢና ልምዓት ቱሪዝም ንባህልና ዘበላሹ 
ኮይኑ እንትርከብ ፈለማ ናይቲ ከባቢ ህዝቢ ባህሊ ብዝግባእ ኣፅኒዕኻ 
ጥንኩርን ድኹምን ጎኑ ምፍላይ ኣድላዪ ይኸውን። እቲ ናይ መስሕብ 
ቦታ ንቱሪስትታት ቅድሚ ምኽፋቱ ናይቲ ህዝቢ ባህሊ ብቐሊሉ 
ንብልሽው ኣረኣእያ ዘይቃላዕ ከምኡውን ኣብዝኾነ እዋን ክሽርሸር 
ዘይኽእል ምኻኑ ምርግጋፅ የድሊ። እዙይ ማለት ናብቲ መስሕብ 
ዘለዎ ቦታ ኣጋይሽ እንትመፁ እቲ ሕብረተሰብ ባህሉ እንተይገደፈ 
ጠቓሚ ዝኾነ ሓድሽ ባህሊ ክማሃርን ናቱ ፅቡቕ ባህሊ ድማ ነቶም 
ቱሪስትታት ከምህር ከምዝኽእል ምርግጋፅ ኣገዳሲ ይኸውን። እቲ 
ሕብረተሰብ ብባህሉ ዝሓፍርን ንባህሉ ዘናእስን እንተኾይኑ ግና ኣዝዩ 
ጎዳኢ ስለዝኸውን ብዛዕባ ጥቕምን እንታይነትን ነባር ባህሉ ግንዛበ 
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ምሃብን ምህናፅን ኣድላዪ እዩ።  ብኻልእ ኣገላልፃ ቱሪስትታት ናብቲ 
መስሕብ ዘለዎ ከባቢ ዝመፅሉ ዋና ምኽንያት ናይቲ ህዝቢ ባህልን 
መነባብሮን ከምኡ’ውን ሓድጊን ጅግንነትን ክሪኡን ካብኡ ክመሃሩን 
ስለዝኾነ እቲ ነባር ባህሊ ተዓቂቡ ንኽቕፅል ምግባር ንቱሪስትታት 
ምምፃእ ወሳኒ ግደ ከምዝፃወት ምፍላጥ የድሊ፡፡ እቲ ሕብረተሰብ 
ብባህሉን ሓድጉን፣ ጅግንነቱን ኣነባብርኡን እናኾርዐን እናተሓበነን ነዚ 
መግለፂ መንነቱ ዝኾነ ባህሉ ሓብሒቡ ንመፃኢ ወለዶ እናውረሰ 
ብተወሳኺ ኻዓ ንቱሪስትታት ብግቡእ እናርአየን እናምሀረን ፍልፍል 
እቶት ክገብሮ ክኽእል ኣለዎ።  
ኣብዚ ኩላትና ክነስተውዕሎ ዝግበኣና ሓደ ሓቂ ኣሎ። ቱሪስትታት 
ናብ ዝኾነ ዓዲ እንትኸዱ ምስቶም ዝቕበሉዎም ህዝብታት ሓደሽቲ 
ባህልን ልምድን ምልውዋጦም ኣይተርፍን፡፡ እቶም ቱሪስትታት ሓድሽ 
ባህልን ቴክኖሎጅን ሒዞም ከምዝመፁ'ውን ግሁድ እዩ። ንሳቶም 
እዉን ካብቲ ዝዓረፉሉ ከባቢ ዝተፈላለየ ባህልን ልምድን ይመሃሩ 
እዮም። ናብ ዓድና እንትመፁ’ውን ብተመሳሳሊ ዘምህሩዎን 
ዝመሃሩዎን ነገር ኣሎ፡፡ ኮይኑ ግና ንሳቶም ካባና እንትመሃሩ ነቲ 
ዘለዎም ፍልጠት ብዘጎልብት መልክዕ እምበር ብዘዳኽም ኣይኮነን። 
ንሕና’ውን ካብኣቶም እንመሃሮ ሓድሽ ነገር እንትህሉ ነቲ ዘለና 
ውቅብ ባህሊ ብዘጎልብት መንገዲ እምበር ንዕኡ ብዘባላሹ ኣገባብ 
ክኸውን የብሉን፡፡ ናብቲ ዝነበረና ወሲኽና ዘሐሸ ፍልጠት ምፍጣር 
እምበር ነቲ ዝነበረና ክነብርስ ኣይግበኣናን፡፡ ናይ ካልኦት (ብፍላይ ናይ 
ዝዓበያ) ሃገራት ዕውት ተሞክሮ ልምዓት ቱሪዝም’ውን እዙይ እዩ 
ዘርእየና፡፡  
ብኻልእ ወገን ልምዓት ቱሪዝም ንዘምፀኦም ማሕበራውን ቑጠባውን 
ረብሓታት ምርኣይ’ውን ጠቓሚ እዩ፡፡ ቱሪዝም ዋላኳ ሓሓሊፉ 
ኣሉታዊ ፅልዋታት ዘስዕብ እንተኾነ ኣብ ክልልና ሙሉእ ምድላዉ 
ገይርና እንተተግቢርናዮ ግን ዝሓሸ እቶት ብምፍጣር መነባብሮ ህዝቢ 
ክልውጥ ከምዝኽእል ግሁድ እዩ፡፡ ኣብ መንጎ ማሕበረሰብ ዘሎ ርክብን 
ሓቢርካ ናይ ምስራሕ ባህልን እውን የዕቢ፡፡ ስለዝኾነ ነዞም ምስ 
ልምዓት ቱሪዝም ተተሓሒዞም ዝመፁ ረብሓታት ዝያዳ ምጉልባት 
ግድን ይብል፡፡ ካብዚ ዘፈር ዝርከብ እቶት ማሕበራዊ ግልጋሎትን 
መሓውር መሰረተ ልምዓትን ንምዝርጋሕ ከምኡ’ውን እቲ ሕብረተሰብ 
ዝሓሹ ጣብያታት ጥዕናን ኣብያተ ትምህርትን ንምህናፅ ክጥቀመሉ 
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ዘኽእል ዕድል ኣሎ። ብዘይካ’ዚ ካብቲ ዘፈር ብዝረኽቦ እቶት 
ሕብረተሰብ ዝሓሹ ናውቲ ሕርሻ ክገዝእን ዘበናዊ ቴክኖሎጂ ክጥቀምን 
ከምዝኽእል ርዱእ እዩ፡፡ ልምዓት ቱሪዝም ከምዚ ዝዓይነቱ ለውጢ 
ዘየምፅእ እንተኾይኑ ግና ኣብ ዝኾነ ከባቢ ቱሪዝም ምግፋሕ ትርጉም 
ኣይህልዎን፡፡  
ብመዳይ ሓለዋ ከባቢ እንትረአ’ውን ልምዓት ቱሪዝም ዘስዕቦም 
ኣሉታዊ ፅልዋታት ኣለዉ፡፡ ንኣብነት ኣብ ሓደ ቦታ ቱሪዝም 
እንትነልምዕ ሓድሽን ዘይተተንከፈን ቦታ ምርጋፅ፣ ሃበይበይ ምባል፣ 
ምርባሽን ናብቲ ከባቢ ጉሓፍ ምድርባይን ከጋጥም ይኽእል እዩ፡፡ እዚ 
ማለት ኣብ ፅሬት፣ ፀጥታን ምብራስ ሃፍቲ ተፈጥሮን ገለ ኣሉታዊ 
ፅልዋ ክህልዎ ከምዝኽእል የመልክት፡፡ ንልምዓት ቱሪዝም ዝሕግዙ 
መሓውር መሰረተ ልምዓት እንትዝርግሑ እውን ምቑራፅ ኣእዋም፣ 
ብኽለት ሩባታትን ምዝናፍ መልከኣ ምድራዊ ኣቀማምጣን ከጋጥም 
ይኽእል እዩ፡፡ ስለዚ ሃፍቲ ቱሪዝም ንዘለዎ ከባቢ ክነልምዕ እንተለና 
ነዞም ኣሉታዊ ፅልዋታት እነወግደሉ ወይድማ እንንክየሉ መንገዲ 
ክንፈጥር ይግባእ፡፡ ንኣብነት ስራሕቲ ቱሪዝም ቅድሚ ምጅማርና 
ኣብቲ ከባቢ ዝኾነ ዓይነት ጎሓፍ ከይድርበ ዘበናዊ መዋህለሊ ጎሓፍ 
ምድላው ኣገዳሲ እዩ። ኣብ ምዝርጋሕ መሓውር መሰረተ ልምዓት 
ዝተቖረፁ ኣእዋም እንተሃልዮም ሓደሽቲ ተኽልታት ምትካል፣ ናይ 
ሕርሻ ቦታ ወይ Õኒኣ ዝቑረፀሉ ወይ ከፍቲ ዝውዕላሉ ቦታ ንልምዓት 
ቱሪዝም ክውዕል እንተሎ ድማ መተካእታ መሬት ምሃብ ዝኣመሰሉ 
ስራሕቲ ክስርሑ ኣለዎም፡፡ ምስዚ ተኣሳሲሩ ክለዓል ዝግበኦ ካልእ 
ጉዳይ ኣብቲ ከባቢ ብወፃእተኛታት ክህወኹ ዘይደልዩ ኣባላት 
ሕብረተሰብ እንተሃልዮም መሰሎም ክኽበር ኣለዎ። ነዚ ንምትግባር 
ቱሪስትታት ነቲ ቦታ ክሪኡ እንተለዉ ብዝተኽኣለ መጠን ዋዕ ዋዕ 
ከይብሉን ከይርብሹን ብትሕትና ምሕታት የድሊ። ነዞም ዝተጠቐሱ 
መንገድታት ተጠቒምና ነቲ ከባብን ነበርትን ካብ ዝኾነ ኣሉታዊ 
ሳዕቤን ክንከላኸለሎም እንተዘይክኢልና ልምዓት ቱሪዝም ክነተግብር 
ኣይንኽእልን። 
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3.2.3. ልምዓት ቱሪዝም ምትግባር ከምዝከኣል ምፍታሽ 
(feasibility study) 

 
ኣብ ልምዓት ቱሪዝም ሓደ ክንርደኦ ዝግበአና ነገር ኣሎ። እዚ’ውን 
ዝኾነ ሃፍቲ ቱሪዝም ዘለዎ ቦታ ናይ ግድን ልምዓት ቱሪዝም 
ክሳለጠሉ ይኽእል እዩ ማለት ኣይኮነን፡፡ ልምዓት ቱሪዝም ቅድሚ 
ምትግባርና ኣብቲ ቦታ ዘለዉ ነባራዊ ኩነታት ብዝግባእ ክፅንዑ 
ኣለዎም።  ኣብቲ ስፍራ ዘለዉ ኣወንታውን ኣሉታውን ጎንታት 
እንታይ እዮም ዝብል ሕቶ ምልዓል ግቡእ እዩ። ንልምዓት ቱሪዝም 
ዝምችው ኩነታት ምህላዉ ምርግጋፅን ኣብቲ ከባቢ ዘሻቕሉ ፀገማት 
እንተሊዮም ፈሊኻ ምርኣይን ኣዝዩ ኣገዳሲ ይኸውን።  
ብዘይካ’ዚ ካልኦት ክረአዩ ዝግበኦም ነጥብታት እውን ኣለዉ፡፡ ንኣብነት 
ልምዓት ቱሪዝም ንምትግባር እንትሕሰብ ማሕበረሰብ እቲ ከባቢ 
ተወዲቡ ግልጋሎት ንምሃብ ድልዊ ድዩ? ዝብል ሕቶ ክምለስ ኣለዎ። 
እቶም ኣፍቲ ቱሪዝም ዝለምዓሉ ከባቢ ነበርቲ ዝኾኑ ማሕበረሰብ 
ኣብዚ ዘፈር ክሳተፉ ዘኽእሎም ድልየት፣ ዓቕምን ክእለትን ኣለዎም 
ዶ? ባህሎምን መንነቶም ሓልዮም ክቕፅሉ ዶ ይኽእሉ? ከባቢኦም 
ብዝግባእ ምሕላውን ምሕብሓብን ይኽእሉ ዶ? ዝብሉ ሕቶታት 
ኣቐዲምካ ብዝርዝር ክፅንዑ ኣለዎም። 
ግልጋሎት ቱሪዝም ንምጅማር መሓውራት መሰረተ ልምዓትን 
ማሕበራዊ ግልጋሎትን ምህላዎም ምርግጋፅ የድሊ። መንገድታት፣ 
ሓይሊ መብራህቲ፣ ስልኪ፣ ፅሩይ ማይን መዕረፊ ኣጋይሽን ክዳለዉ 
ኣለዎም፡፡ ኣብቲ ዝረአ ስፍራ (the destination to be visited) 
ግልጋሎት ቱሪዝም ንምጅማር ፖሊሲታት መንግስቲ ምችው ኩነታት 
ዶ ፈጢሮም ኣለዉ? ዝብል ሕቶ ምልዓል’ውን ኣገዳሲ ይኸውን።  
ካልኦት ኣብ ግምት ክኣትዉ ዘለዎም ነገራት እውን ኣለዉ። ንኣብነት 
ኣብዝኾነ ሓደ ገዳም ግልጋሎት ቱሪዝም ንምሃብ ፈለማ እቶም ኣብኡ 
ዝነብሩ ፈለስቲ ኣሚኖም ክፈቕዱ ይግባእ። ንሳቶም እንድሕር ደኣ 
ዘይፈቐዱ ኣብኡ ቱሪዝም ምግፋሕ ኣይከኣልን። ብተመሳሳሊ ፍሉይ 
ሓለዋን ክትትልን ዘድልዮም ከባብታት ወይድማ ሃፍትታት ንኣብነት 
ኣብ ምጥፋእ ዝርከቡ እንስሳት ወይ ካዓ እዕዋት እንድሕር ኮይኖም 
ንግልጋሎት ቱሪዝም ክውዕሉ ኣይኽእሉን። ምኽንያቱ ዝገደደ ክጠፍኡ 
ወይድማ ክበላሸዉ ስለዝኽእሉ እዩ። ፀገም ድሕንነት/ፀጥታ ኣብዘለዎም 
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ከባብታት እውን ልምዓት ቱሪዝም ምጥያሽ ኣይከኣልን። ብሓፈሻ 
እንትረአ ቕድሚ  ልምዓት ቱሪዝም ምትግባርና ነዞም ኣብላዕላይ 
ዝተጠቕሱ ነጥብታት ብዝርዝር ምርኣይ ኣድላዪ እዩ። 

 
3.2.4. ሜላታት ዕዳጋ ምምችቻዉ (Setting up of 

marketing strategy) 
ዕውት ዝኾነ ልምዓት ቱሪዝም ንምስጓም ነቲ ዘለና ሃፍቲ ቱሪዝም 
ንኣጋይሽ ውሽጢ ዓድን ወፃእን ብዘብህግን ብዘሀርፍን መንገዲ 
ክነላልዮ ክንኽእል ኣለና፡፡ ንኣብነት እንታይ ዓይነት ሃፍትታት 
ቱሪዝም እዮም ዘለዉና? ተፈጥሮኣዊ መስሕባት ድዮም (ንኣብነት ከም 
ኣዕዋፍ፣ እፅዋት፣ ሰሓቢ መልከኣ ምድሪ፣ ፈሰስቲ ሩባታት፣ እንስሳት 
ዘገዳም)? ጥንታዊ ሓድግታት ድዮም? ዝንበቡን ዝስምዑን ዛንታታት 
ድዮም? ወይስ ኩሉ ዓይነት መስሕብ ኣለና ዝብሉ ሕቶታት ክምለሱ 
ኣለዎም፡፡ ዝርዝር ናይቶም ዘለዉና ሃፍትታት ቱሪዝም ምስፈለጥና 
ነዚኦም ክሪኡ ዝደልዩ ዓማዊልና እንመን እዮም? ዝበዝሑ ረአይቲ 
ካበየናይ ሃገር ክመፁና ይኽእሉ? ነቶም ዓማዊልና ብኸመይ ኢና ዘለና 
ምህርቲ ቱሪዝም እነላልዮም? ወይድማ እንታይ ዓይነት ሜላታት 
መላለዪ ክንጥቀም ኣለና? ዝብሉ ነጥብታት ሓቢርና ምርኣይ የድሊ። 
ነቶም ዘለዉና ምህርትታት ቱሪዝም ክነላሊ እንተለና ድማ ዕውታት 
ዝኾኑ ኣማራፂ መንገድታት መላለዪ ምፍላይ ግድን እዩ። በየናይ 
መንገዲ/መራኸቢ ሓፋሽ እንተተጠቒምና ኢና ብቕልጡፍ ክነላልዮም 
እንኽእል? ኢልና ምሕሳብ ኣድላዪ እዩ። ካብቶም ኣማራፂ 
መንገድታት መላለዪ መርበብ (ዌብሳይት) ምድላዉ፣ ብኤምባሲታት 
ኣቢልካ ምልላይ፣ ካብ ቢሮ ቱሪዝምን ካልኦት ኣብያተ ፅሕፈትን 
ወኪላት ብምልኣኽ ኣብ ዝተፈላለዩ መድረኻት ውሽጢ ዓድን ወፃእን 
ብምስታፍ ነቶም ሃፍትታት ምልላይ፣ ዝተፈላለዩ ጣብያታት ሬድዮን 
ቴሌቭዥንን ምጥቃም፣ ብ ውፅኢታት ሕትመት (ጋዜጣን መፅሄትን) 
ምልላይ፣ በረርቲ ፅሑፋት ምጥቃምን ይርከቡዎም። እዞም 
መንገድታት ብቐሊሉ ነቲ ዘለና ሃፍቲ ቱሪዝም ብምልላይ ዕዳጋ 
ንምትእልላሽ ክሕግዙና ይኽእሉ እዮም። ምስዙይ ተኣሳሲሩ ክለዓል 
ዘለዎ ሓደ ነገር ድማ ነዞም መንገድታት መላለዪ እንትንጥቀም 
ክንደየናይ ዝኣክል ወፃኢ ንዋይ የድልየና ዝብል እዩ። ነዙይ ባዕሉ 
ዝኸኣለ በጀት እዩ ዘድልዮ፡፡ ብሓፈሻ ቅድሚ ልምዓት ቱሪዝም 
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ምትግባርና ነቶም ዘለዉና ምህርትታት ቱሪዝም ብዝግባእ ብምልላይ 
ዕዳጋ ምትእልላሽ ወሳኒ ይኸውን። 
 
3.2.5. ቁፅፅርን ገምጋምን ስራሕቲ ምግባር 
 
ኣብዝኾነ ክልል ይኹን ከባቢ ልምዓት ቱሪዝም ንምስጓም እንትንሓስብ 
ወይድማ ተግባራዊ ምንቅስቓስ እንትንገብር ንስራሕትና ምግምጋምን 
ምቁፅፃርን ኣድላዪ እዩ፡፡ በብዝተወሰኑ ኣዋርሕ ንኣፈፃፅማን ኣካይዳን 
ስራሕቲ ልምዓት ቱሪዝም ምቁፅፃርን ምግምጋምን ኣገዳሲ ይኸውን። 
ነዙይ ምግባር ዝከኣል ድማ ነቶም ዝሓንፀፅናዮም ትልምታት 
ብዝግባእ ዝፍትሹን ንኹሎም ዘፈራት ስራሕቲ ኣብ ግምት ዘእተዉን 
ሜላታት ቑፅፅርን ገምጋምን ብምዝርጋሕ እዩ። ከምዚ ዝዓይነቱ 
ኣሰራርሓ እቶም እነሳልጦም ተግባራት ትኽክል ምኻኖም ንምርግጋፅን 
ኣብ ከይዲ ስራሕትና ንዝፍጠሩ ጌጋታት ንምእራምን ዕድል ይህበና። 
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3.3. ንሕብረተሰብ ዘማእኸለን ምስ ከባቢ ዝሳነን ልምዓት 
ቱሪዝም ምትግባር 

3.3.1. ትልምታት ትግበራ  
ነቲ ዘለና ሃፍቲ ቱሪዝም ብምድህሳስ ብቑዕን ዝኣክልን ሃፍቲ 
ከምዘለና ምስ ኣረጋገፅና ከምኡ’ውን ነዚ ሃፍቲ ናብ ምህርቲ 
ምስለወጥናዮ እቲ ስዒቡ ዝመፅእ ዕማም ስራሕ ትግበራ እዩ። እዚ 
ኣብ ልምዓት ቱሪዝም ክንከዶ ዝግበኣና ሳልሳይ ብርኪ ይኸውን ማለት 
እዩ። እዚ ብርኪ መሓውር መሰረተ ልምዓት ምዝርጋሕ፣ 
ንሕብረተሰብ ሙሉእ ህንፀትን ስልጠናን ምሃብ፣ ከምኡ’ውን ነቲ 
ህዝቢ ከከም ድልየቱ ንስራሕ ክውደብ ምሕጋዝን ዝብሉ ምንቅስቓሳት 
ዘካትት እንትኾን ብዝርዝር ከምዝስዕብ ቀሪቡ ኣሎ። 

3.3.1.1. ህንፀት ዓቕሚ ሕብረተሰብ  
ብሓፈሻ እንትረአ ዘፈር ቱሪዝም ትግራይ ክንድቲ ዝድለ ኣይዓበየን፣ 
ክህቦ ዝግበኦ ረብሓ’ውን እናሃበ ኣይኮነን፡፡ ገና ብዙሕ ክስረሐሉ 
ዝግባእ ዘፈር እዩ፡፡ እዚ ንምትግባር ድማ ህንፀት ዓቕሚ ሕብረተሰብ 
ምስላጥ ይግባእ፡፡ ኣብ መደብ ህንፀት ዓቕሚ ሕብረተሰብ ክካተቱ 
ዘለዎም ዓበይቲ ነጥብታት ኣለዉ፡፡ ንኣብነት ቱሪስትን ቱሪዝምን 
እንታይ ማለት እዩ? ቱሪስት ንምንታይ እዩ ባሕሪ ኣቋሪፁ ዶብ ሰጊሩ 
ዓድማቱ ክርኢ ዝመፅእ? ኣብ ዝኾነ ቦታ ልምዓት ቱሪዝም ክነጋፍሕ 
እንተለና ማሕበረሰብ ብኸመይ እዩ ክሳተፍ ዝኽእል? ኣብ እንታይ 
ዓይነት ስራሕቲ እዩ ተወዲቡ ክሰርሕ ዝኽእል? ዝብሉ ዝርዝር 
ነጥብታት ክረአዩ ኣለዎም።   
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እቲ ሕብረተሰብ ስራሕ ብዝፈጥር መልክዕ ዓቕሙ ምስተሃንፀ 
ብኸመይ ፅርየቱ ዝሓለወ ባህላዊ ምግብን ዝተማልኡ መዕረፊ-ኣጋይሽ 
ዝኾኑ ባሕላዊ ገዛውትን ክሰርሕ ከምዝኽእል፣ ትሕዝትኦምን 
ቅርፆምን እንተይለወጡ ብኸመይ ባህላዊ ምርኢታት ንቱሪስት ከርኢ 
ከምዝኽእል፣ ንቱሪስትታት ናብቶም ዝረአዩ ከባብታት ብኸመይ 
ክመርሕ ከምዝኽእል ምምሃር ኣገዳሲ እዩ፡፡ ብዘይካ’ዚ ማሕበረሰብ 
እቲ ከባቢ ብውልቅን ብውዳበን ዝተፈላለዩ ግልጋሎታት ቱሪዝም 
ክህብ ይኽእል እዩ፡፡ ንኣብነት ቱሪስትታት ኣብ ዝሓድርሉ ከባቢ 
መትከሊ ድንኳን ዝኸውን ቦታ ምክራይ፣ ፅርየቶም ዝሓለዉ 
ዝተፈላለዩ ፍርያት ሕርሻ ምቕራብ፣ ምግቢ ሻሂ ቡና ምቕራብ፣ 
ባህላዊ መÕዓዓዝያ ምክራይ ዝኣመሰሉ ስራሕቲ ክሰርሕ ስለዝኽእል 
ነዚኦም ከመይ ከዕወተሎም ከምዝኽእል እቲ ማሕበረሰብ ስልጠና 
ክወሃቦ ግቡእ ይኸውን።   

3.3.1.2. ቀረብ ገንዘብ ምምችቻው 
ኣብ ዝኾነ ቦታ ሕብረተሰብ ተኮር ልምዓት ቱሪዝም ንምትግባር 
እንትሕሰብ እቲ ቀንዲ ፀገም ኮይኑ ዝረአ ዋሕዲ መጣየሺ ገንዘብ 
እዩ፡፡ ነዞም ልዕል ኢልና ዝጠቐስናዮም ሕብረተሰብ ዝሳተፈሎም 
ስራሕቲ ንምትግባር ቀረብ ገንዘብ ምምችቻው ኣዝዩ ኣገዳሲ ይኸውን። 
ብልቓሕን ሓገዝን ዝርከብ ገንዘብ እንተዘይሃልዩ ነዞም ስራሕቲ 
ምጅማር ኣይከኣልን፡፡ እቲ ሕብረተሰብ’ውን ካብቲ ኣብ ከባቢኡ ዝርከብ 
ሃፍቲ ቱሪዝም ተረባሒ ኣይኸውንን፡፡ ምኽንያቱ ድማ እቲ 
ሕብረተሰብ ክሰርሐሎም ዝኽእል ኩሎም ስራሕቲ መበገሲ ገንዘብ 
ስለዝሓቱ እዩ። ነዚ ፀገም ንምፍታሕ ዝተፈላለዩ መማረፅታት ምርኣይ 
ጠቓሚ እዩ። ንኣብነት እቲ ኣብዚ እዋን ጠመተ ረኺቡ ዘሎ ምግፋሕ 
ደቀቕትን ኣናእሽተይን ኢንዱስትሪታት ሓደ ሜላ እዩ፡፡ እዙይ ማለት 
ኣብ ማሕበረሰብ ተኮር ቱሪዝም ልምዓት ተወዲቦም ክዋፈሩ ንዝደልዩ 
ወገናት ከስርሖም ዘኽእል ገንዘብ ብምልቃሕ ምሕጋዝ የካትት። ነቲ 
ክሰርሕ ዝተወደበ ህዝቢ እኹል ገንዘብ ብልቓሕ ወሲዱ ኣብ ዝተወሰነ 
እዋን ክመልሶ ምግባር ነቲ ዝተሓሰበ ምስፍሕፋሕ ቱሪዝም ዓብይ 
ምስላጥ ይፈጥር፡፡ እቲ ካልኣይ መማረፂ ድማ ኣብቲ ከባቢ 
ዝንቀሳቐሱ ትካላት ገበርቲ ሰናይን ሰብሃፍትን ነቲ ሕብረተሰብ 
ንኽሕግዙ ምትብባዕ እዩ፡፡ ሓገዝ እዞም ኣካላት ነቲ ማሕበረሰብ ኣብ 
ፈጠራ ስራሕ ዘድሃበ ስልጠና ካብ ምሃብ ጀሚሩ ሓገዝ ገንዘብን 
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ሞያን ክሳብ ምውፋይ ክኸይድ ይኽእል፡፡ እቲ ሳልሳይን ዝሓሸን 
መማረፂ ድማ ኣብ መንጎ መንግስቲ፣ ሕብረተሰብን ሰብ ሃፍትን 
ንዝተወሰነ እዋን ዝፀንሕ ምሕዝነት ምፍጣር ኮይኑ ዕላምኡ ኣብ ዘፈር 
ቱሪዝም ንዝፍጠሩ ማሕበረሰብ ተኮር ስራሕቲ ብገንዘብ ምሕጋዝ እዩ፡፡ 
ሰለስቲኦም ኣካላት ሓቢሮም ንምስራሕ ምስተፈራረሙ እቶም ሰብ 
ሃፍቲ ዘድሊ ገንዘብ ብምምዳብ ነቲ ህዝቢ ስራሕ ንኽጅምር ክሕግዙ 
ይግበር እሞ ኣብዚ ናይ ዉዕሊ እዋን እቲ ባዓል ሃፍቲ ካብቲ ዝኣቱ 
እቶት  በዝሒ ዝወስድ ኮይኑ እቲ ማሕበረሰብን መንግስትን ዝነኣሰ 
ናይ እቶት ብፅሒት ይህልዎም ማለት እዮ፡፡ እቲ ማሕበረሰብ በቲ 
ዝረኽቦ ኣታዊ ዓርሱ ምስከኣለ እቲ ዉዕሊ ይቋረፅ’ሞ እቲ ከስቢ/እቶት 
ከምብሓድሽ ኣብ ሞንጎ መንግስትን ሕብረተሰብን ይከፋፈል፡፡ እቶም 
ሰብሃፍቲ ድማ ዓርሶም ክኢሎም ምንቅስቓስን ብሰብ ሃፍትነቶም 
ዝሰርሕዎ ስራሕ ይቕፅሉ ማለት እዩ፡፡ ኣብዚ ናይ ዉዕል ግዘ እቲ 
ናይ ቱሪዝም መስሕብ ቦታ በቲ ባዓል ሃፍቲ ንባዕሉ ዕዳጋ ንምእንቲ 
ክረክብ እኹል ገይሩ የፋልጦ ኣሎ ማለት እዩ፡፡ ብሓፈሻ እንትረአ 
ንሕብረተሰብ ዘማእኸለ ልምዓት ቱሪዝም ኣብ ምጥያሽ መበገሲ ዝኾን 
ገንዘብ ብልቓሕ ይኹን ብሓገዝ ምርካብ ኣገዳሲ እዩ። 
 
3.3.1.3. ንዘፈር ቱሪዝም ምስ ዘፈር ሕርሻ ምትእስሳር 
 
ብደረጃ ሃገር ይኹን ክልል መብዛሕትኡ ህዝብና ብሕርሻ 
ከምዝመሓደር ዝፍለጥ እዩ፡፡ ብተመሳሳሊ እቶም ዘለዉና መስሕባት 
ቱሪዝም መብዛሕትኦም ኣብ ገጠራት ትግራይ እዮም ዝርከቡ፡፡ ስለዚ 
ነዞም ክልተ ዘፈራት ልምዓት ብዝግባእ ምትእስሳር ዝሓሸ መነባብሮ 
ኣብ ምምፃእን ናይ ስራሕ መማረፂ ኣብ ምፍጣርን ዓብይ ውፅኢት 
ኣለዎ። ልምዓት ቱሪዝም ምስ ልምዓት ሕርሻ እንተተኣሳሲሩ ዕውት 
ዝኾነ ስራሕ ንምስላጥ የኽእለና፡፡ ኣብ ዘፈር ልምዓት ቱሪዝም 
እንገብሮ ምንቅስቓስ ፍረ ንኸፍሪ እንተደሊና ምስ ልምዓት ሕርሻ 
ክነተኣሳስሮ ኣለና ማለት እዩ።  
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ልምዓት ቱሪዝም ምስ ልምዓት ሕርሻ ክተኣሳሰር ኣለዎ እንትበሃል 
ኣብ ዝኾነ ቦታ ንዝጋፋሕ ቱሪዝም ኣድለይቲ ዝኾኑ እታወታት ካብ 
ዘፈር ሕርሻ ክመፁ ኣለዎም ማለት እዩ፡፡ ብኣንፃሩ ድማ እቲ ኣፍቲ 
ከባቢ ዝጋፋሕ ቱሪዝም ነቲ ሕርሻ ዝሓሸ ዕብየትን ዝበለፀ ምህርቲ 
ንኸፍርን ዕድል ክፈጥር ኣለዎ፡፡ ንኣብነት ንቱሪስትታት ግልጋሎት 
ዝህቡ ሆቴላትን ኣብያተ ብልዕን ዝጥቀሙዎም ፍርያት ሕርሻ 
(እኽሊ፣ፍረምረ፣መዓር ኣሕምልቲ ወዘተ) ካብቶም ኣብ ጥቕኦም 
ዘለዉ ሓረስቶት ክገዝኡ ምግባርን እቶም ሓረስቶት ካዓ ተወዲቦም 
ብፅርየት ፍርያት ሕርሻ ከቕርቡ ምግባርን ሓደ ተሓጋጊዝካ ናይ 
ምዕባይ ምልክት እዩ፡፡ ንኣብነት ኣብ ሆቴላትን ኣብያተ ብልዕን ዓቢዪ 
ጠለብ ዘለዎም ከም ኣሕምልትን ፍረምረን፣ ፀባን ተዋፅኦ ፀባን፣ 
እንቋቑሖ፣ መዓርን ስጋን ዝኣመሰሉ ፍርያት ሕርሻ ብምቕራብ እቶም 
ሓረስቶት ተጠቀምቲ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። እቶም ግልጋሎት ዝህቡ 
ትካላት’ውን ነዞም ፍርያት ሕርሻ ኣብ ቀረበኦም ስለዝረኽቡ ብፅርየት 
ይኹን ብዋጋ ናእሲ ተረባሕቲ እዮም።  እቶም ሓረስቶት እውን 
ዓቕሞም ብምዕባይ እቲ ፍርያቶም ነቲ ከባቢ ሕዝብን ነቶም 
ብምስፍሕፋሕ ቱሪዝም ዝፍጠሩ ዕዳጋታትን ዘዕግብ ምህርቲ ይፈጥሩ 
ማለት እዩ። ስለዚ ነዞም ክልተ ዘፈራት ንምትእስሳር እቶም ፍርያት 
ሕርሻ ናይ ግድን ብነበርቲ እቲ ከባቢ ክፈርዩን ክቐርቡን ኣለዎም። 
በዚ ኣቢሎም ንቱሪዝም ልምዓት እታወት ምሃብ እንተጀሚሮም 
እቶም ሓረስቶት ፅቡቕ ዕዳጋ ይረኽቡ፣ናብርኦም ይመሓየሽ ዓቕሞም 
በርቲዑ ኻዓ ዕፅፍን ድርብን ገይሮም የምርቱ። ብማሕበር ተወዲቦም 
ዝሓሸ እቶት ምስ ኣእተዉ ድማ በቲ ተወሳኺ እቶት ኣብያተ 
ትምህርትን ትካላት ጥዕናን ክሃንፁ ከምኡ’ውን ዝተመሓየሹ ናውቲ 
ሕርሻ ክጥቀሙ ዕድል ይረኽቡ። እቶም ቱሪስትታት እውን ተረባሕቲ 
እዮም። ምኽንያቱ ኣብቲ ከባቢ ዝፈርዩ ፍርያት ሕርሻ ተፈጥሮኣዊ 
(organic) ስለዝኾኑ። በዚ መልክዕ ኣብ ቲ ከባቢ ዝነብሩ ሓረስቶት 
ክተባብዑ፣ ካብ ናይ ቱሪዝም ሃፍቶም ተረባሕቲ ክኾኑን ኣብ ልምዓት 
ቱሪዝም’ውን ኣስተዋፅኦ ክገብሩን ምግባር ይከኣል እዩ። ብሓፈሻ 
እንትረአ ክልቲኦም ዘፈራት ተመጋገብትን ተሓጋገዝትን ክኾኑ 
እንተተገይሩ ረብሕኡ ዝለዓለ እዩ። ልዕሊ ኹሉ ግና ነበርቲ እቲ ከባቢ 
ኣብ ክልቲኦም ዘፈራት ስለዝሰርሑ እቶቶም ይዓቢ፣ ናብርኦም 
ይመሓየሽ መማረፂ ስራሕ እዉን ይረኽቡ።  
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3.3.2. ምምሕዳር ከባብታት ቱሪዝም (destination 
management) 

ንሕብረተሰብ ዘማእኸለ ልምዓት ቱሪዝም ብውሕድ ክልተ ነገራት 
ከማልእ ኣለዎ፡፡ እቲ ቐዳማይ ሕብረተሰብ እቲ ከባቢ ካብ ልምዓት 
ቱሪዝም ሙሉእ ተጠቃማይ ክኾን ኣለዎ። ካልኣይ ድማ ኣብ ከይዲ 
እቲ ልምዓት ሙሉእ ተሳትፎ ክህልዎ ኣለዎ፡፡ ንኣብነት ኣብ ኩሎም 
ብርክታት ከይዲ ልምዓት ኣብ ዝሳለጡ ዘተታትን፣ ዉሳነታትን 
ሙሉእ ተሳታፋይ ክኾን ይግባእ። ነዚ ንምትግባር ድማ እዞም ዝስዕቡ 
ከይድታት ምትግባር ወሳኒ እዩ። 

 
3.3.2.1. ዘይምእኹል ሰናይ ምምሕዳር ምዝርጋሕ 
 
ዕውት ዝኾነ ልምዓት ቱሪዝም ንምስላጥ ዘይምእኹል ሰናይ 
ምምሕዳር ምዝርጋሕ ኣገዳሲ እዩ፡፡ እዚ እንትበሃል ነቶም ብደረጃ 
ፈደራል፣ ክልል፣ ዞባ፣ ወረዳን ጣብያን ዘለዉ ሃፍትታት ኣብ 
ምምሕዳር እቲ ኣፍቶም ቱሪዝም ሃፍትታት ዘለዉዎ ዝሰፈረ 
ማሕበረሰብ ሙሉእ ተሳትፎ ክህልዎን ሙሉእ ተጠቃማይ ክኾንን 
ኣለዎ ማለት እዩ፡፡ በቢብርኩ ዘለዉ ተዋሳእቲ ኩሎም ነንሕድሕዶም 
ክሳተፍሉ ዝኽእሉ ብፅሒት ስራሕ ተነፂሩ ክፍለጥን ክወሃቦምን 
ይግባእ። ከምዚ እንትግበር ግና ኣብ ከይዲ ስራሕ ምድግጋም ከይህሉ 
ከምኡ ድማ ክፍተት ስራሕ እዉን ከይፍጠር ምጥንቃቕ ኣገዳሲ 
ይኸውን። ከምዚ ዝዓይነቱ ልምዓት ቱሪዝም ንሕብረተሰብ ዘማእኸለ 
ይበሃል።  
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ዘይምእኹል ምምሕዳር ቱሪዝም ክዝርጋሕ እንተሎ ክረአዩ ዝግበኦም 
ነጥብታት ኣለዉ፡፡ ፈለማ ሃገራዊ መሓውር ምምሕዳር ቱሪዝም 
ክዝርጋሕ እንተሎ ዓበይቲ መድረኻት ዘተ ብምኽፋት ኣብ ምምሕዳር 
ልምዓት ቱሪዝም ብፅሒት ስራሕ ፈደራል፣ ክልል፣ ዞባ፣ወረዳን 
ጣብያን ከምኡ’ውን ማሕበረሰብ እንታይ እዩ ዝብል ተነፂሩ ክፍለጥ 
ኣለዎ፡፡ ኣብዚ ሕዚ እዋን ዝረአ ዘሎ ሓደ ዓቢዪ ፀገም እቲ ሃፍቲ 
ዘሎ ምስቲ ማሕበረሰብ ይኾን እሞ እቲ ዘማሓድሮን እቶት ዝእክብን 
ኣካል ግና ኣብ ዝለዓለ መሓውር ዘሎ ይኸዉን፡፡ ንኣብነት ኣብ ሓደ 
ጣብያ ዝርከብ ሃፍቲ ቱሪዝም ብዝተወደቡ ነበርቲ እቲ ከባቢ 
ክመሓደር እናተገበኦ ሙሉእ ብሙሉእ ብዞባ እንትመሓደር ይረአ፡፡ 
ብኸምዚ ዓይነት ኣመራርሓ እቲ ኣብቲ ሃፍቲ ቱሪዝም ዘለዎ ከባቢ 
ዝነብር ማሕበረሰብ ተረባሒ ስለዘይኸውን ነቶም ሃፍትታት 
ኣይሕልዎምን፣ ኣብ ልምዓት ቱሪዝም ኣይሳተፍን፣ ንሓለዋን ፀጥታን 
ኣጋይሽ ኣይሓልን፣ ጓንነት እውን ይስመዖ፡፡ እቲ ላዕለዋይ ምምሕዳር 
በይኑ ዝሰርሖ ስራሕ ክዕወት ኣይኽእልን፡፡ እዙይ ዝዓይነቱ ኣሰራርሓ 
ካብቲ በዓል ዋና ዝኾነ ማህበረሰብ ገንዘቡ ወይድማ ጥሪቱ ዳርጋ 
ብሓይሊ ከም ምምንዛዕ ገይርካ እዩ ዝቑፀር፡፡ እዚ ኣካይዳ’ዚ 
ሕብረተሰብ ስለዘይኣምነሉ ትኽክለኛ ዝኾነ ልምዓት ቱሪዝም 
ከይትግበር መሕንኮሊ/ዕንቅፋት ይኾን፣ ንዕብየት ቱሪዝም ድማ ሓኒቑ 
ይሕዞ።  
እቲ ካልእ ክነስተውዕሎ ዝግበአና ነጥቢ ድማ ቱሪዝም ብሓደ ግዘ 
ብዙሓት ኣጋይሽ ዘተኣናግድ ዘፈር ስለዝኾነ ብዝተኸኣለ መጠን ዝነኣሰ 
ናይ ኣሰራርሓ ሕልኽልኽ እዩ ክህልዎ ዝግባእ፡፡ ስለዚ በቲ ሓደ ወገን 
ምምሕዳራዊ ቢሮክራሲ ምንካይ በቲ ኻልእ ገፅ ድማ በዓል ዋና እቲ 
ሃፍቲ ንዝኾነ ህዝቢ ሙሉእ ተሳታፋይ፣ ተጠቃማይን ወሳናይን 
ክንገብሮ ይግባእ ማለት እዩ። ነዞም ክልተ ዕላማታት ንምስናይ ነቲ 
ካብ ክልል ክሳብ ጣቢያ ዝተዘርገሐ መሓውር ምምሕዳር መርሚርካ 
ዝንከን ዘየድሊን ሕልኽላኽ ኣሰራርሓ እንተሃልዩ ምንካይ ግድን 
ይኸውን፡፡ እቲ ማሕበረሰብ ግና ሙሉእ ብሙሉእ ተሳታፋይ፣ 
ወሳናይን ተጠቃማይን ክኾን ኣለዎ። እዙይ ማለት ድማ እቲ 
ማሕበረሰብ ብእቶት ቱሪዝም ተረባሒ እንተኾይኑ ተገዳሲ፣ወናኒን 
ዓቃብን ሃፍቲ ቱሪዝም ከምዝኸውን ግሁድ እዩ። 
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ካልእ ክንሪኦ ዘለና ጉዳይ ኻዓ እቲ ዝተዘርገሐ መሓውር ምምሕዳር 
ቱሪዝም ምስቲ ኣብ ተግባር ዝወዓለ ናይቲ ከባቢ ስርዓት ምምሕዳር 
ክሳነ ይግባእ፡፡ ብሓፈሻ እንትረአ እቶም ኣብ ላዕላይ ዝተገልፁ ካብ 
ፌደራል ክሳብ ጣቢያ ዘለዉ ኣካላት ምምሕዳር ሓባራዊ መድረኽ 
ምፍጣር' ዘተ ምግባርን ናይ ስራሕ ክፍፍል ክገብሩን ኣለዎም። እቲ 
ናይ ፌደራል ሃገራዊ ምምሕዳር ቱሪዝም ንኹሎም ክልላት ዘጠቓለለ 
መምርሒ (generic guidelines) ብምሕንፃፅ ሃፍትታት ቱሪዝም 
ብኸመይ ከምዝለምዑ፣ ምህርትታት ቱሪዝም ናብ ዕዳጋ ከመይ 
ከምዝቐርቡ፣ መሓውር መሰረተ ልምዓት ከመይ ከምዝዝርግሑ፣ 
ኣብቲ ዘፈር ዝግበር ኢንቨስትመንት ከመይ ክምራሕ ከምዘለዎ፣ 
ህንፀት ዓቕሚ ሰብሞያን ሕብረተሰብን ብኸመይ ክሳለጥ ከምዝግባእን 
ብዝርዝር ኣመራርሓ ክህብ ኣለዎ።  
እቲ ክልል ድማ ነቲ መምርሒ ፌደራልን ኣብቲ ክልል ንዘሎ ፍሉይ 
ሃፍቲ ቱሪዝምን ኣብ ግምት ብምእታዉ ክንቀሳቐስ ይግባእ፡፡ 
ብመሰረት እዚ ሃፍቲ ቱሪዝም እቲ ክልል ከመይ ከምዝለምዕ፣ እዞም 
ሃፍትታት ብኸመይ ናብ ምህርቲ ከምዝቕየሩ፣ እቲ ምህርቲ ናብ 
ዕዳጋ ብኸመይ ከምዝቐርብ፣ መሓውር መሰረተ ልምዓት ብኸመይ 
ከምዝዝርግሑ፣ ንልምዓት ቱሪዝም ብዝጠቅም መልክዕ ዓቕሚ 
ማሕበረሰብ ብኸመይ ከምዝህነፅን፣ ኣብ ዘፈር ቱሪዝም ዝግበር 
ኢንቨስትመንት ብኸመይ ክምራሕ ከምዘለዎን ብዝርዝር ዘርኢ 
መምርሒ ከውፅእ ኣለዎ፡፡  
እቲ ወረዳ ብወገኑ ነቲ ክልላዊ መምርሒን ንብፅሒት ስርሑን 
መሰረት ብምግባር ኣብታ ወረዳ ዘሎ ሃፍቲ ቱሪዝም ከመይ ክለምዕ 
ከምዘለዎ፣ ነዞም ሃፍትታት ብኸመይ ናብ ምህርቲ ምቕያር 
ከምዝከኣል፣ እቲ ምህርቲ ናብ ዕዳጋ ብኸመይ ከምዝቐርብ፣ 
መሓውር መሰረተ ልምዓት ብኸመይ ከምዝዝርግሑ፣ ንልምዓት 
ቱሪዝም ብዝጠቅም መልክዕ ዓቕሚ ማሕበረሰብ ብኸመይ ከምዝህነፅን 
ኣብ ዘፈር ቱሪዝም ዝግበር ኢንቨስትመንት ብኸመይ ክካየድ 
ከምዘለዎን ክመርሕ ክኽእል ኣለዎ። ኣብቶም መስሕባት ቱሪዝም 
ዝርከብሉ ከባብታት ዝነብር ሕብረተሰብ ድማ ነቶም ብወረዳ ዝወፁ 
መምርሕታትን ዝተዘርግሑ መሓውራት ምምሕዳርን መሰረት ገይሩ 
ንዓኣቶም ዘተግብሩ ጉጅለታት ኣጣይሹ ክሰርሕ ይግባእ፡፡ እቶም 
ጉጅለታት ንልምዓት ሃፍቲ ቱሪዝም ዝመርሑ፣ ነቲ ምህርቲ ናብ 
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ዕዳጋ ዘቕርቡ፣ መሓውር መሰረተ ልምዓት ዘጋፍሑን፣ ሓለዋ ከባብን 
ሓድግታትን ዝመርሑን ከባቢ ዘልምዑን ወዘተ ኮይኖም ብመሰረት 
እቲ ዝወሃቦም ብፅሒት ስራሕ ይንቀሳቐሱ ማለት እዩ።  
 
3.3.2.2. መድረኽ መመሃሀርን መለዋወጢ 

ተሞክሮን ምፍጣር 
ኣብ ከይዲ ልምዓት ቱሪዝም ሓድሽ ኣሰራርሓ ንምትእትታው' 
ክእሎን ተሞክሮን ንምልዉዋጥን ንምምህሃርን፡ ካብቲ ነባር ተሞክሮ 
ንምውሳድን ዘኽእል ኩሎም ሰብ ብፅሒት ተራኺቦም ዝዛተይሉ ናይ 
ሓባር መድረኽ ምፍጣር ኣድላዪ እዩ። እቲ መድረኽ ብዙሕ ናይ 
ስራሕ ልምዲ ዘለዎምን ካልኦት ሓደሽቲ ተዋሳእትን ተሞክሮ 
ዝለዋወጥሉ ኮይኑ የገልግል። ካልእ ናይቲ መድረኽ ዋና ዓላማ ድማ 
ኩሎም ሰብ ብፅሒት ተሰማሚዖም ኣብ ልምዓት ቱሪዝም ንኽሳተፉ 
ዘኽእል፣ንክመሃሀሩን ጥቕሞም ንከኽብሩን ዕድል ዝህብን ከምኡ’ዉን 
ብስምምዕ ሓላፍነቶም ንኽፍፅሙ ዝገብርን እዩ።  
ካልኦት ሓደሽቲ ኣሰራርሓታት ምትእትታው ኣድላዪ ኮይኑ እንትርከብ 
ብቐሊሉ ተዛቲኻ ንምትግባርን ኣብ ከይዲ ልምዓት ቱሪዝም 
ንዘጋጥሙ ፀገማት ንምእላይን እውን እቲ መድረኽ ዓቢዪ ግደ ኣለዎ። 
ንኣብነት ግልጋሎት ቱሪዝም ምሃብ ምስተጀመረ ኣብ ባህልን 
መነባብሮን ሕብረተሰብ ኣሉታዊ ፅልዋ ዘስዕቡ ኩነታት እንትረአዩ 
ወይድማ ፀገማት ፀጥታ እንተጋጥም ነቶም ፀገማት ናብቲ ናይ ሓባር 
መድረኽ ብምቕራብ ምፍታሕ ይከኣል፡፡ ኣብ ሞንጎ ሰብ ብፅሒት 
ዘይምርድዳእ እንትፍጠር’ውን ብተመሳሳሊ እቲ መድረኽ ክፈትሖ 
ይኽእል እዩ።  
መሓውር ሓባራዊ መድረኽ ሰለስተ ዓርሶም ዝኸኣሉ ኣካላት ዝሕዘ 
እዩ፡፡ ንሳቶም ድማ ቤት ምኽሪ፣ ክፍሊ ምርምርን፣ ፈፃሚ ኣካልን 
ይብሃሉ፡፡ እቲ ቤት ምኽሪ ወከልቲ ኣባላት ኩሎም ሰብ ብፅሒት 
ዘካተተ ክኸውን ኣለዎ፡፡ ንምጥቃስ ዝኣክል ተወከልቲ ነበርቲ እቲ 
ከባቢ፣ ፖሊስ፣ መራሕቲ ከባቢ፣ መራሕቲ ሃይማኖት፣ መናእሰይ፣ 
ደቂ ኣነስትዮ፣ ዉዳበታት ተፈላለዩ ስራሕትታት ወዘተ ኮይኖም ስራሕ 
እቲ ቤት ምኽሪ ድማ ልምዓት ቱሪዝም ምክያድ፣ ብዛዕባ ልምዓት 
ቱሪዝም ምምኽኻር@ ኣብ ከይዲ ንዘÕንፉ ሓደሽቲ ተርእዮታት 
እናመመየን እናተማኸረን ምፍታሕን ይኸውን።  እቲ ካልኣይ ኣካል 
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ክፍሊ ምርምር ዝበሃል ኮይኑ ዘካትቶም ተዋሳእቲ ድማ ኣብቲ 
ልምዓት ቱሪዝም ዝትግበረሉ ከባቢ ዘለዉ ኣባላት ትካላት ምርምር፣ 
ላዕለዋይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ@ ከምኡ’ውን ኣብያተ ፅሕፈት 
ሕርሻን ኢንዱስትርን ዝኣመሰሉ ይኾኑ፡፡ ናይዚ ክፍሊ ቀንዲ ስራሕ 
ኣብ ልዕሊ እቶም ብቤት ምኽሪ ተመምዮም ዝወፁ ፀገማት ምርምር 
ብምግባር ንዝረኸቦ ዉፅኢት መሊሱ ነቲ ቤት ምኽሪ ምቕራብ እዩ። 
እቲ ቤት ምኽሪ ግቡእ ምኽክርን ዘተን ገይሩ ኣብ ስምምዕ ምስበፅሐ 
እቲ ዉፅኢት ምርምር ናብቲ ሳልሳይ ኣካል ማለት’ውን ናብ ፈፃሚ 
ኣካል ይቐርብ። እቲ ፈፃሚ ኣካል ኣብቲ መስሕብ ቱሪዝም ዝርከበሉ 
ከባቢ ዘለዉ ኣባላት መንግስታዊ ምምሕዳር፣ መራሕቲ ሃይማኖትን 
ዓበይቲ ዓድን ዘካተተ ይኸውን። ቀንዲ ስርሑ ድማ እቲ ብቤት ምኽሪ 
ዝተዘተየሉ ሓሳብ ንኽትግበር ውሳነ ምሃብ እዩ። ብሓፈሻ እንትረአ 
እቲ ሓባራዊ መድረኽ መመሃሀርን መመኻኸርን ኮይኑ ብምግልጋል፣ 
ልምዲ ብምልውዋጥ፣ ልምዓት ቱሪዝም ብምስላጥ፣ ኣብ ከይዲ 
ንዝፍጠሩ ፀገማት ብእዋኑ ብምእላይ፣ ቢሮክራሲ ብምንካይ፣ ዝግባእ 
ህዝባዊ ተሳትፎ ብምፍጣር፣ ስምምዕ ዝዓሰሎ ውሳነ ክህሉ 
ብምግባር@ ከምኡ’ውን ቐፃልነት ዘለዎ ንሕብረተሰብ ዘማእኸለ 
ልምዓት ቱሪዝም ኣብ ምትግባር ወሳኒ ግደ ይፃወት። 
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3.3.2.3. ሕብረተሰብ ዘማሓድሮምን ዝሰርሐሎምን 
ዘፈራት ምፍጣር  

ንሕብረተሰብ ዘማእኸለ ልምዓት ቱሪዝም ምግፋሕ እንትንብል 
ሕብረተሰብ ዘማሓድሮም ብዙሓት ዓይነት ስራሕቲ ብምፍጣር ብርክት 
ዝበሉ ነበርቲ  ናይ ስራሕ ዕድል ክረኽቡ ምግባር ማለት እዩ። ኣብ 
ልምዓት ዘፈር ቱሪዝም ብዙሓት ስራሕትታት እንትፍጠሩ ብሓፈሻ 
ናይቲ ከባቢ ሕብረተሰብ ተረባሓይ ይኸውን፡፡ ነቲ ሕብረተሰብ 
ዝተፈላለዩ ስልጠናታትን ትምህርትን ብምሃብ ስራሕ ናይ ምፍጣር 
ዓቕሙ እንተጎልቢቱ ኣብቲ ዘፈር ተወዲቡ ክዋፈረሎም ዝኽእል 
ብዙሓት ዓይነት ስራሕቲ ኣለዉ። ሕብረተሰብ ኣብ ዞም ዝተፈላለዩ 
ስራሕቲ ድልየቱን ክእለቱን መሰረት ገይሩ እናተወደበ ክስርሕ 
ይኽእል። ንኣብነት ንመዕረፊ ኣጋይሽ ዝኾኑ ባህላዊ ጉጅታት 
(cottages) ዝሰርሑ፣ ንቱሪስት ድንኳን መትከሊ ዝኸውን ቦታ 
ዘዳልዉ፣ እኹል ሓበሬታ ዘለዎም ንቱሪስት ናብቲ ዝረአ ቦታ 
ዝመርሑ፣ ባህላዊ ምርኢታት ዘቕርቡ፣ ፍርያት ሕርሻ (ከም 
ኣሕምልትን ፍረምረን፣ መዓርን ፀባን ዝኣመሰሉ) ዘቕርቡ፣ 
ፅርየቶምን ባህላዊ ትሕዝትኦምን ዝሓለዉ ባህላዊ ምግብታትን 
መስተታትን ዘቕርቡ፣ ባህላዊ ናይ እደ ጥበብ ውፂኢታት ዘቕርቡ፣ 
ባህላውን ዘመናውን መዓዝያ ቱሪስት ዘዳልዉ፣ ታሪኽን ሓድግን 
ዝሕልዉ ከምኡ’ውን ኣብቲ መስሕብ ቱሪዝም ዝርከበሉ ከባቢ 
ተኽልታት ዝተኽሉን ዘልምዑን ጉጅለታት ምፍጣር ይከኣል።  

ብሓፈሽኡ እንትረአ ናይ ቱሪዝም ስራሕ ዋላኳ ኣብ ዝተወሰነ አዋርሕ 
ዝመፅእ ኣብ ዝተወሰነ ኣዋርሕ ካዓ ዝጠፍእ ይኹን እምበር ኣብቲ 
ስራሕ ዘለዎ እዋን ግና እቲ ሕብረተሰብ ብዝተፈላለየ መንገዲ 
እናተሳተፈ ሰሪሑ ክጥቀም ዝኽእለሉ ዕድል ሰፊሕ እዩ። ቱሪስትታት 
ኣብ ዘይመፅሉ እዋን ድማ ተመሊሱ ናብ ልሙድ ናይ መነባብሮ 
ስርሑ ይኣቱ። 



69 

 

3.3.2.4. ምስ ሰብ ብፅሒት ምሕዝነት ስራሕ ምፍጣር 
 
ልምዓት ቱሪዝም ከም ኩሉ ዓይነት ልምዓታዊ ምንቅስቓስ ናይ 
ኩሎም ሰብ ብፅሒት ድልየትን ሓገዝን ዘድልዮ ስራሕ እዩ። ስለዚ 
ኩሎም ዝምልከቶም ተዋሳእቲ እጃሞም እንተወፍዩ ጥራሕ እዩ 
ልምዓት ቱሪዝም ክዕወት ዝኽእል። ብፍላይ ኣብ ምጥያሽ ማሕበረሰብ 
ተኮር ቱሪዝም ገንዝብ ስለዘድሊ ኣብ ሞንጎ ሰብ ብፅሒት ዝፍጠር 
ስሙር ሕብረትን ምሕዝነትን ኣዝዩ ኣድላዪ ይኸውን። ምኽንያቱ እቲ 
ሕብረተሰብ ንመጣየሺ ዝኸዉን እኹል ገንዘብ ስለዘይረክብ እዩ። ነዚ 
ንምፍታሕ እቲ ዝሓሸ መማረፂ ኣብ ሞንጎ ሰብ ሃፍትን ሕብረተሰብን 
ወይድማ ኣብ ሞንጎ ሕብረተሰብን መንግስትን ንዝተወሰነ እዋን 
ዝፀንሕ ምሕዝነት ብምፍጣር ኣድላዪ ዝኾነ ገንዘብ ንምርካብ ምፅዓር 
እዩ።  
ከምዚ ዝዓይነቱ ምሕዝነት ስራሕ እንትፍጠር ስሩዕን መንግስቲ 
ዝፈልጦን ስምምዕነት ክህሉ ግድን ይኸውን። እቲ ልምዓት ቱሪዝም 
ኣብ ዝጣየሸሉ እዋን ካብ ሰብ ሃፍትን መንግስትን ሓዲኦም ኣድላይ 
ዝኾነ ገንዘብ ነቲ ማሕበረሰብ ብልቓሕ ይህብዎ’ሞ እቲ ስራሕ 
ቱሪዝም ይጅመር። ስራህ ተጀሚሩ እቶት ምስተረኽበ እቲ ዝረኽብዎ 
መኽሰብ በቲ ዘውፅእዎ ገንዘብ ልክዕ በብፅሒቶም ይማቐሉ፡፡ እቲ 
ሕብረተሰብ ካብቲ ዝርከብ እቶት ዝወሓደ ብፅሒት ይወስድ እቲ ባዓል 
ሃፍቲ ወይ ካዓ መንግስቲ ኻዓ ዝበዝሐ ይወስዱ ማለት እዩ። እቲ 
ናይ ዉዕሊ እዋን ምስተወደአ እቲ ሕብረተሰብ ካብ ልቓሕ ነፃ ኮይኑን 
ባዕሉ ኪኢሉን እቲ ዝግበኦ ሙሉእ ብፅሒት ይወስድ ማለት እዩ፡፡ 
ሓንትሻብ እግሪ ምስ ተኸለ ኻኣ ብቑዕ ምድላዉ ገይሩ ስራሕ 
ስለዝጀመረ ታተ ኢሉ ንምቕፃል ዓቕሚ ኣይንእሶን። ልምዓት 
ቱሪዝም ንምጅማር ዘጋጥም ዋሕዲ ገንዘብ ንምፍታሕ ዘሎ ካልእ 
መማረፂ ኻዓ እቲ ኣድላዪ ዝኾነ ወፃኢ ብትካላት ገበርቲ ሰናይ 
ንክሽፈን ምፅዓር እዩ። ከምዚ ዓይነት ዕድል እንተተረኺቡ ካብቲ 
ዝርከብ እቶት ዝማቐል ካልእ ኣካል ስለዘየለ እቲ ማህበረሰብ ይኹን 
መንግስቲ ነቲ እቶት ብትኽክል ማዕረ ንምምቓል ተረዳዲኦም ስራሕ 
ክጅምሩ የኽእሎም ማለት እዩ። 
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3.3.3. ነቲ ዝረአ ቦታ ምልማዕ (Destination 
development) 

ብሃፍቲ ቱሪዝም ዝፍለጡ ከባብታት ዝተፈላለዩ መስሕባት 
ከምዝህልዉዎም ምግማት ይከኣል፡፡ እቶም ናይ ቱሪዝም ከባብታት 
ንኻልእ ግልጋሎት ንኣብነት ሃይማኖታዊ መንበሪ፣ መዋፈሪ እንስሳን 
ንግልጋሎት ሕርሻን ዝውዕሉ ክኾኑ’ውን ይኽእሉ እዮም፡፡ ስለዚ 
ቅድሚ ልምዓት ቱሪዝም ምጅማርና ነዞም ዝስዕቡ ስራሕቲ ክንሰርሕ 
ይግባእ። 

3.3.3.1. ናይቲ ዝረአ ቦታ ካርታን ዝርዝር ትልሚ 
ልምዓትን ምውፃእ 

ነቲ ናይ ቱሪዝም መስሕብ ቦታ ቅድሚ ምልማዕና እቲ መሬት 
ንምንታይ ዓይነት ግልጋሎት ከምዝውዕል ብዝርዝር ዘርኢ ካርታ 
ምድላው ቀዳማይ ስራሕና ክኸዉን ኣለዎ። ኣብቲ ዝዳሎ ካርታ 
ስፍራታት መንበሪ ሰብ፣ ዝተኸበሩ ሃይማኖታዊ ቦታታት፣ ንመውዓሊ 
እንስሳ ዘ ቤት፣ ንሕርሻ፣ ንመንበሪ እንስሳ ዘገዳም ዝተኸልከሉ 
ከባብታት፣ ንመሓውር መሰረተ ልምዓትን ካልኦት ግልጋሎታትን 
ዝውዕሉ ስፍራታት ብግቡእ ተነፂሮምን ተደሪቶምን ክቕመጡ 
ኣለዎም፡፡ በዚ መልክዕ እቶም ንልምዓት ቱሪዝምን ንኻልእ 
ግልጋሎትን ክውዕሉ ዝግበኦም ቦታታት ተፈልዮም ይፍለጡ ማለት 
እዮ።  
ካብ ሞንጎ እቶም ንልምዓት ቱሪዝም ክውዕሉ ይኽእሉ እዮም ኢልና 
ዝሓረናዮም ከባብታት ድማ ኣየነኦም እዮም ብተፈጥሮኣዊ መስሕብ፣ 
ብባህላዊ መስሕብ፣ ብናይ ሓድጊ መስሕብ፣ ብታሪኻዊ መስሕብ 
ዝፍለጡ? ኣየነኦም ከ ንመትከሊ ኣግራብን ንልምዓትን ክውዕሉ 
ይኽእሉ? ንዝብሉ ሕቶታት ነፂርና ክንምልስ ይግባእ። በዙይ መልክዕ 
እንተሰሪሕና ንፁር ትልሚ ተኸቲልና ልምዓት ቱሪዝም ንክነሳልጥ 
ዕድል ንረክብ ማለት እዩ። እቲ ዝለምዕ መሬት ድማ ኣብ ክህቦ 
ዝግበኦ ግልጋሎት ጥራሕ ይውዕል፡፡ እዙይ እንተገይርና ነቲ ስራሕ 
ክነሳልጥ እንተለና ብኽለት ከባቢ ከይነስዕብን ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ዝኾነ 
ልምዓት ከይጋፋሕን ብቐሊሉ ምክትታል የኽእለና እዩ፡፡ ካብኡ ሓሊፉ 
ብትልሚ ዝተደገፈ፣ ኣብ ከይዲ ዝዓብን፣ ቐፃልነት ዘለዎን ልምዓት 
ቱሪዝም ክነሳልጥ’ውን ይሕግዘና፡፡ 
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3.3.3.2. ማሕበራዊ ግልጋሎትን መሓውር መሰረተ 
ልምዓትን ምዝርጋሕ 

ሕብረተሰብ ዘማእኸለን ምስ ከባቢ ዘይፃባእን ልምዓት ቱሪዝም 
ንምትግባር እንትሕሰብ ሓደ ሓቢሩ ክረአ ዘለዎ ቁምነገር እቲ ሓድሽ 
ልምዓት ብዝተኸኣለ መጠን ነቲ ነባር ተፈጥሮኣዊ መልካኣ ምድርን 
ተፈጥሮኣዊ ትሕዝቶ እቲ ቦታን ዘይቕይርን ዘይጎድእን ክኾን ኣለዎ። 
ዝኾነ ዓይነት ልምዓት እንትነሳልጥ ኣብቲ ከባቢ ንዘስዕቦ አሉታዊ 
ፅልዋ ንምንካይ ክንፅዕር ኣለና። እቲ ዝሳለጥ ልምዓት ቱሪዝም ነዚ 
ኣብ ግምት ዘእተወ ከምዝኾነ ምስተረዳእና ካልኦት ክፍተሹ ዝግበኦም 
ነገራት እንተሊዮም’ውን ንርኢ።  
ዝኾነ ቦታ ንልምዓት ቱሪዝም እንትሕፀ ኣብኡ ሃፍቲ ቱሪዝም 
ምህላዉ እቲ ቀንዲ ነገር ኮይኑ ልምዓት ቱሪዝም ተጣይሹ ኢልካ 
ንምዝራብ ግና ኣብቲ ከባቢ ብቑዕ ዝኾነ መተኣናገዲ ኣጋይሽን 
ዝተመቻቸወ መሓዉር መሰረተ ልምዓት ምህላዉን ግድን እዩ። ነዚ 
ንምምላእ እኹል ግልጋሎት ዝህቡ ፅርየቶም ዝሓለዉ መዕረፊ 
ቦታታት (ናይ ግድን ዓበይቲ ሆቴላት ተይኮኑስ ፅርየቶም ዝሓለዉ 
ባህላዊ ጉጅታትን ህድሞታትን ክኾኑ ይኽእሉ እዮም)፣ ኣብያተ 
ብልዕን ካፌታትን ምኽፋት የድሊ። ኣብዘን ትካላት ግልጋሎት ክህቡ 
ዝኽእሉ ብሞያ እንግዶት ዝሰልጠኑ ሰራሕተኛታት ምፍራይ እውን 
ኣገዳሲ ይኸውን። ብመዕረፊ ኣጋይሽ እንትረአ ድማ ንባህሊ እቲ ከባቢ 
ዘርእዩ ገዛውቲ (ecolodges)፣ ድንኳናት ዝትከሉሎም ቦታታት 
(camping grounds) ከምኡ’ዉን ኣድላዪ ኣብ ዝኾነ ቦታ ደረጀኦም 
(quality) ዝሓለዉ ሆቴላት ምስራሕ የድሊ። ኣብቶም መስሕባት 
ዝርከቡሎም ከባብታት እውን ናይ እግሪ መንገድታት፣ ንባህላዊ 
መዓዝያ (ከም ፈረስ፣ በቕልን ግመልን ዝኣመሰሉ) ዝኾኑ 
መንገድታት@ ኣድላይ ኣብ ዝኾነ ቦታ ድማ መንገዲ መኪና ምስራሕ 
የድሊ፡፡ ብተወሳኺ ንልምዓት ቱሪዝም ኣዝዮም ኣገደስቲ ዝኾኑ 
ግልጋሎታት ንኣብነት ከም ሓይሊ መብራህቲ፣ ስልኪ፣ ፅሩይ ማይ፣ 
ጣብያታት ጥዕናን ግልጋሎት ባንክን ዝኣመሰሉ ክማልኡ ኣለዎም። 
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3.3.4. ነቲ ዝለምዐ ቦታ ብምልላይ ናብ ዕዳጋ ምቕራብ 
(Tourism Marketing) 

ተፈጥሮኣዊ ይኹን ታሪኻዊ መስሕብ ቱሪዝም ዘለዎ ከባቢ ንምልማዕ 
ምሕሳብ እንተጀሚርና እቲ ቦታ ብዝተፈላለዩ ቱሪስትታት ውሽጢ 
ዓድን ወፃእን ክረአ ከምዝኽእል እምነት ኣለና ማለት እዩ፡፡ ስለዚ ኣብ 
ሕድሕድ ልምዓታዊ ጉዕዞና ነዚ ዝለምዕ ናይ ቱሪዝም መስሕብ ከመይ 
ከምነፋልጦ ክንሓስብ ይግባእ፡፡ ኣብዚ ብርኪ እዙይ ምስበፃሕና ነቲ 
ቦታ ብኸመይ ክነላልዮ ንኽእል? ነዞም ሃፍትታት ክሪኡ ዝመፁ 
ዓማዊል እንመን እዮም? ካበየናይ ዓዲ ዝመፁ ቱሪስትታት ዝሓሸ 
ድልየትን ናይ ምምፃእ ዕድልን/ዓቕምን ኣለዎም? ብኸመይ ከ 
ክንረኽቦም ንኽእል? እዙይ ንምግባር ክንደይ ዝኣክል በጀት የድልየና? 
ዝብሉ ወሰንቲ ነጥብታት መልሲ ክረኽቡ ኣለዎም። 
ነቶም ዘለዉና ሃፍትታት ቱሪዝም ብዝግባእ ነፂርና ምስፈለጥናዮም 
ንቱሪስት ብዝስሕብ ኣግባብ ናይ ምልላይ ስራሕቲ ክነሳልጥ ኣለና። 
እቶም ሜላታት መላለዪ ከከምኣድላይነቱ ንበፃሕቲ ውሽጢ ዓድን 
ወፃእን ኣብ ግምት ዘእትዉ ክኾኑ ኣለዎም፡፡ ስለዚ ብመልክዕ ፅሑፍ፣ 
ብበረርቲ ፅሑፋት፣ ብድረ-ገፅ (ኢንተርኔት)፣ ብኣምባሳደራት፣ 
ብስፖርተኛታት፣ ብመንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ፣ ብጣብያታት ሬድዮን 
ቴሌቭዥንን፣ ንቱሪስትታት ብዘመላልሱ ትካላት (tour operators) 
ከምኡ’ውን ንኻልኦት ተመሳሰልቲ ኣጋጣምታት ተጠቒምና ነቶም 
ዘለዉና ሃፍትታት ቱሪዝም ክነላሊይ ይግባእ።  
ኣብቶም ሃፍትታት ቱሪዝም ዘለዉሉ ከባቢ ዝነብር ህዝቢ ድማ ቤት 
ፅሕፈት ቱሪዝምን መዕረፊ ኣጋይሽን ብምድላው ከምኡ’ውን ኣድላዪ 
ሓበሬታን ግልጋሎትን ብምሃብ ነቶም ዝመፁ በፃሕቲ ብዝግባእ 
ከተኣናግዶም ይግባእ፡፡ ነዚ ድማ እኹል ዝኾነ ሓበሬታ፣ ዘዕግብ 
እንግዶትን ብቑዕ ምድላውን ምግባር ኣድላዪ እዩ፡፡ ነቶም 
ብቱሪስትታት ዝረአዩ መስሕባት ዝገልፅ ካርታ፣ መፋለጢ 
(billboard)፣ ንኣጋይሽ ሓበሬታ ዝህቡ መፃሕፍትን (tour guide 
manual) ምድላው ኢሉውን ብግቡእ ዝሰልጠኑ መራሕቲ ኣጋይሽ 
(tour guides) ምህላው’ውን ወሳኒ ይኸውን። 
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4. መጠቓለሊ 
ትግራይ ብተፈጥሮኣውን ታሪኻውን ሃፍትታት ቱሪዝም ዝትዓደለት 
ክልል እያ፡፡ ነዞም ሃፍትታት እዚኦም ብስፍሓትን ብዑምቀትን 
ብምፅናዕ ኣብ ናይ ክልላዊ መረዳእታ ባንኪ (Regional Information 
Data Base Center) ምእታዉ፣  ካርታ ምድላዉ፣ንመፃኢ ወለዶ 
ምትሕልላፍን ብዝግባእ ኣብ ጥቕሚ ምውዓልን ኣገዳሲ እዩ። በዚ 
መዳይ ኩሎም ዝምልከቶም ኣካላት ከም ቀንዲ ዕማሞም ሒዞም 
ክሰርሕሉ ዝግባእ ዋኒን ከምዝኾነ ምርዳእ ይግባእ።  
ዝተፈላለዩ መፅናዕታት ከምዘርድእዎን ተሞክሮ ካልኦት ሃገራት 
ዓለም ከምዘርእየናን ሃፍትታት ቱሪዝም ናብ ልምዓት ንምልዋጥ 
ብቐዳምነት ነቶም ዘለዉ ሃፍትታት ብሳይንሳዊ መንገዲ ብስፍሓትን 
ብዑምቀትን ብምፅናዕ እንታይነቶም ብዝርዝር ምፍላጥን ኣብ ካርታ 
ምስፋርን ኣድላዪ እዩ፡፡ እቲ ቐፃላይ ዕማም ድማ ንሕብረተሰብ 
ብዝረብሕን ንኸባቢ ብዘይጎድእን ኣግባብ ናብ ምህርቲ ምልዋጥ 
ይኸውን። ካብኡ ብምቕፃል ካዓ ዘይምእኹል ሰናይ ምምሕዳር 
ብምትግባር ንሕብረተሰብ ዘማእኸለን ምስ ኸባቢ ዝሳነን ኩለ መዳያዊ 
ልምዓት ቱሪዝም ምትግባር ይኸዉን። 
ሃፍትታት ቱሪዝም ትግራይ ብዝሓሸ ንኽለምዑን እቲ ክልል ካብ 
ቱሪዝም ልምዓት ዝረኽቦ  እቶት ምስቲ ዘሎ ሃፍቲ ዝተመጣጠነ 
ንኽኾንን ብኽእለትን ቑፅርን ኡኹላት ኪኢላታት ቱሪዝም ካብ ክልል 
ክሳብ ጣብያ ክህልዉ ምግባር ኣድላይ እዩ፡፡ ካሊእ ተወሳኺ ክስራሕ 
ዘለዎ ድማ ብትግራይ ደረጃ ቱሪዝም ካፍቶም ዋና ናይ ልምዓት 
ኣጀንዳታት ሓደ  ክኾን ከምዘለዎ ብምርዳእ ክልል፣ ዞባ' ወረዳን 
ጣብያን ዘማእኸለ  ናይ ቱሪዝም ልምዓት ፓሊሲ፣ ኣዋጅ፣ ደንቢ፣ 
መምርሒን ናይ ትግበራ ትልምታትን ምዉፃእን ምትግባርን ኣገዳሲ 
እዩ።  
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ዶ/ር ሙሉጌታ ፍስሃ ኣብ ኮሌጅ መፅናዕቲ ልምዓትን ጂኦሎጂ ትምህርቲ ክፍልን 
ዩኒቨርሲቲ ኣዲስ ኣበባ ተሓባባሪ ፕሮፌሰር ኮይኖም ብ ጂኦሎጂ፣ቱሪዝምን ማይን ምርምር 
የካይዱ፣ ይምህሩን ተምሀሮ የማኽሩን፡፡ ብ 1982 ዓም ብጂኦሎጂ ናይ መጀመርያ ዲግሪ 
ምስተመረቑ ን ኣርባዕተ ዓመት ኣብ ብሔራዊ ሙዝየም ሰሪሖም፡፡ ብ1986 ዓም 
ትምህርቶም ንምቕፃል ናብ University of Texas at Austin (USA) ምስ ከዱ ብ 1988 
ዓም ብ ማስተርስ ዲግሪ ከምኡ’ውን ብ 1994 ዓም ብ PhD ዲግሪ ብ Geosciences 

ተመሪቖም፡፡  ዶ/ር ሙሉጌታ ብ 1995 ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርሲቲ ስራሕ ምስጀመሩ ንኣርባዕተ ዓመት ኣብ ናይ 
ሀገር ልምዓት ፅንዓት ትካል ዳይሬክተር ከምኡዉን ን ክልተ ዓምትን ፈረቓን ናይ ሀገር ልምዓት ፅንዓት ኮሌጅ 
ዲን ኮይኖም ኣገልጊሎም፡፡ ዶ/ር ሙሉጌታ ካብ ዘሕተሙዎም መፅሓፍቲ 1) The fundamentals of Community 

Based Ecotourism Development in Ethiopia, 58p, Addis Ababa, Ethiopia, 2012. 2) Participatory Tourism 

the Future of Ethiopia, Community Based Ecotourism Development: from Research to Implementation, 

Model from Adwa Northern Ethiopia, 166p, Addis Ababa, Ethiopia, 2010. 3) Sequence stratigraphy, 

petrography and age of Chilga Basin Sediments: paleoenvironmental reconstruction of continental rift 

basin sediments, northwest Ethiopia, 2009. LAMBERT Academic Publishing AG & Co. KG 329p, 

Saarbrücken, Germany ይርከቡዎም። ዶ/ር ሙሉጌታ ብዙሓት ሃገራዉን ዓለም ለኻዉን ኮንፈረንስታት 

ዘተሓባበሩ እንትኾኑ ብዙሃት ናይ ምርምር ፅሑፋት ዘቕረቡን ከምኡ’ዉን ብዙሓት ናይ ምርምር ፅሑፋት 

ኣብ ፍሉጣት ናይ ሃገር ዉሽጥን ወፃእን መሕተምቲ ትካላት ኣሕቲሞም እዮም፡፡ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ረብሓ እዛ መፅሓፍ እዚኣ ብኽልተ መንገዲ ምግላፅ ይከኣል፡፡ እቲ ሓደ ፍልፍል ዘተኣማምን መረዳእታ 

ምዃና እዩ፡፡ ንሱ’ውን ኣብ ክልልና ዘለዉ ናይ ተፈጥሮ፣ ሓድጊ፣ ታሪኽን ባህልን ናይ ቱሪዝም ሃፍትታት 

ትድህስስ ስለዝኾነት ሓፈሻዊ ፍልጠት ንዝደልዩ ሰባት ተመራፂት እያ ዝብል እምነት ኣለኒ፡፡ እቲ ካልኣይ 

ረብሓ ድማ ንምዕባለ ዘፈር ቱሪዝም ክጠቕሙ ዝኽእሉ ሓሳባትን መርሆታትን ዝሓዘት ምዃና  እዩ፡፡ 

ስለዚ ንሓንፀፅቲ ፖሊሲ፣ ሰብ ሞያ ቱሪዝምን  ማሕበረሰብን ተበሃጊት ክትከዉን እትኽእል መፅሓፍ እያ፡፡  

ኑሩ መሓመድ ጣሂር (ዶ/ር): ተሓባባሪ ፕሮፌሰር ዩኒቨርሲቲ ኣዲስ ኣበባ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ንመፅሓፍ ቱሪዝም ልምዓት ትግራይ ብፅሞና ኣንቢበያ፣ ተረዲአያን ብጣዕሚ ድማ ኣስተማቒረያን እየ፡፡ 

ኣዝያ ፅፍፍቲ፣ ሰሓቢትን መምሃሪትን ፈላሚት መፅናዕቲ ሃፍቲን ልምዓትን ቱሪዝም ትግራይ እያ፡፡ ነቲ 

ብዙሕ ክዓብን ዚያዳ ክንርብሓሉን እንዳተገበኦ ግና ዘይተጠቐምናሉ ልምዓትን ዕብየትን ቱሪዝም ትግራይ 

ዝለዓለ እጃም ዘለዋ ንህዝብን መንግስትን ትግራይ ዝተውሃበት ገፀ-በረከት እያ፡፡ ዶ/ር ሙሉጌታን ብፆቱን 

ብፍላይ ነዛ መፅሓፍ ብቋንቋ ትግርኛ ብምፅሓፎም ን ቋንቋን ባህልን ትግራይ ምዕባለው’ን ናይ ባዕላ ግደ 

ከምዝህልዋ እምነተይ እዩ፡፡ ዳርጋ ኩሉ ገባር፣ ተምሃራይ፣ ተማራማሪ፣ ኣብ ልምዓት ቱሪዝም ትግበራ 

ዝሳተፍ ኣካል ህብረተሰብን ብቐሊሉ ክርዳእ ብዝኽእል ግሩም ናይ ኣፀሓሕፋ ሜላ ተኸሺና ብምቕራባ 

ፀሓፍቲ ንዝገበርዎ ኣብነታዊ ውፍይነት ዝለዓለ ናእዳይ የቕርብ፣ ክብረት ይሃበልና በርትዑ፡፡ ዮሃና!   

ፀጋይ በርሀ ገብረሊባኖስ (ዶ/ር): ሓጋዚ ፕሮፌሰር ዩኒቨርሲቲ ኣዲስ ኣበባ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ደረት ኣልቦ ዝኾነ ሃፍቲ ቱሪዝም ትግራይ ብመልክዕ እዛ መፅሓፍ እዚኣ ምቕራቡ እዛ መፅሓፍ ሒዛቶ ዘላ 

ትሕዝቶ ክፍለጥ ካብ ምግባር ንላዕሊ፣ ካልኦት ምሁራንን ተመራመርትን ናብዚ ዘፈር እዚ ቆላሕታ ክገብሩ 

ዝተለዓዕል እያሞ ሃየ በሉ!፡፡ 

ካሳ ሚካኤል: ሓጋዚ ፕሮፌሰር ዩኒቨርሲቲ ኣዲስ ኣበባ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

በዳዮ ማተሚያ ቤት ታተመ 
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