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ኣልፋ ኦሜጋ መለለዪና፣  

 

/ብፀጋይ ሓድሽ-ካብ መቐለ/ 

 

ፅሑፈይ ካብ ሓደ መሓዛይ ብዝተለቃሕኽዎ ፅሑፍ ክጅምሮ፡ ፡ ”ስርዓት ኣመጋግባና፣ ከባቢያዊ ቋንቋና ላሃጃናን 

ኣልባሳትናን ኣለባብሳናን ኮነ  ቁኖናን ሰላምታ ኣወሃህባና፣ ጋሻ ኣቀባብላና ምትእንጋድናን ካሊእን መግለፂ መንነ ትና 

መለለይናን ዝኾኑ ሃ ገ ር ቦቆል መዕጥቖታትና እዮም፡ ፡  

ሃ ገ ር ቦቆል ፍልጠትና ናትና መለለይና፣ መንነ ትና፣ ሕላገ ትና፣ ካብ ጥንቲ ዝተወፈናዮ ትውፊትና፣ ዝነ በረ ዘሎን ዝነ ብርን 

መግለፂና ምዃኑ፣ ወዝና ፣ ሕብርና፣ ኩሕልና ክምስታና ቅይሐ ፅልምና እዩ፡ ፡ ሃ ገ ር ቦቆል ፍልጠትና ሓድግና መለለይና 

መንነ ትናን ሕላገ ትናን ኮይኑ ከም ኣልፋን ኦሜጋን ንዝንተ እለት መግለፂና ኮይኑ ይነ ብር፡ ፡ ብርግፅ እንተዘይተዓቂቡ 

ግን መዋታይ ወይካኣ ሃሳሳይ ምዃኑ ፈፂምና ክንዝንግዕ ኣይግባእን ፡ ፡ እቲ መለለዪ መንነ ትና ሕላገ ትናን እንብሎ 

ሃ ገ ር ቦቆል ፍልጠትና ኩሉ ካብ ምዕቃብ ሓሊፍና ዝያዳ ክዕምብብ ብዙሕ ክንሰርሐሉ ይግባእ፡ ፡ ምኽንያቱ ሃ ገ ር ቦቆል 

ፍልጠትና መለለዪ መንነ ትና ስለዝኾነ ፡ ፡  

ሓደ ክፋል ህዝቢ ከም ህዝቢ ክትፈልጦ እንተደሊኻ ሓደ ካብቶም መለለዪኡ ሓድጉን ሃ ገ ር ቦቆል ፍልጠቱን እዩ፡ ፡ ኣብ 

ደስትኡ፣ ሓዘኑ፣ ስራሕ ኮነ  በዓላቱ ብፍሉይነ ቱ ካብቶም ካልኦት ዝጥቀመሎም ቃንኡ ሓደን እቲ ዝዓበየ ን ሃ ገ ር ቦቆል 

ፍልጠቱ እዩ፡ ፡  

እዚ ፅሑፍ ክፅሕፍ ዘለዓዓለኒ ካብ ሕዳር 6-8/2005 ዓ.ም ኣብ ትግራይ ዝተኻየ ደ ምርኢት ኤግዚብሽንን ባዛርን 

እዩ፡ ፡ እቲ ኤግዚብሽንን ባዛርን ብዋና ኣሰናዳኢነ ት ኤጀንሲ ባህልን ቱሪዝምን ፕሮጀክት ምጥቃም ብዙህነ ት ንዘላቒ 

ልምዓትን ማሕበረሰባዊ ለውጥን “ ባህላዊ እደጥበባትና እናልማዕና ድኽነ ት ብምውጋድ ራእይ  መለስ ጋህዲ ክንገ ብሮ 

ኢና” ኣብ ትሕቲ ዝብል መሪሕ ቓል ኣብ ሕምብርቲ ትግራይና ዝኾነ ት ከተማ መቐለ እዩ ተሳሊጡ፡ ፡ ስለዚ እውን 

ፅሑፈይ ካብ ሃ ገ ር ቦቆል ፍልጠት ሓዲኡ ናብ ዝኾነ  ስራሕቲ ባህላዊ እደጥበብ ኣናፅ በብኩዎ ክኸይድ፡ ፡  

ሃ ገ ራት ህንዲ፣ ፓኪስታን፣ ፍሊፕንስ ብስራሕቲ ባህላዊ እደጥበብ ዳሓን ዝበሃል ስዳሮ ከይደን ኣለዋ፡ ፡ ብተመሳሳሊ 

ቱርክን ቻይናን እውን ንቕድሚት ሰጒመን ከምዘለዋ ዝረኸብኩዎ መረዳእታ ይሕብር፡ ፡ ንኣብነ ት ሃ ገ ረ ፍሊፕንስ ስራሕቲ 

ባህላዊ እደጥበብ ብደረጃ ዓበይትን አናእሽቱን ኢንዱስትሪ ኣዕብያቶ ትርከብ፡ ፡ ሃ ገ ረ ፍሊፕንስ ባህላዊ እደጥበብ 

ብምጥቃም ካብ ሻምብቆ አናእሽቱ ዘናቢል፣ ቆቢዓት ክልቲኡ ፆታ፣ ካብ ዕ ንፀይቲ ዝተፈላለዩ ቅርፅታት ዘለዎም መመገ ቢ 

ማናኹ፣ ካብ ውፅኢታት ዒቃ ኣዝዮም ሳሓብቲ ቦርሳታት ክልቲኡ ፆታ፣ ዝተፈላለዩ ፀጉርታትን ክንቲትን እንስሳት 

ብምጥቃም ቆቢዓት፣ ካብ ላኻን ርግሀን ዝተፈላለዩ ስፈታት፣ ካብ ክባራት ኣእማን ባሕሪ ዝተሰርሑ መጋየ ፂታት ብምስራሕ 

ዓብዪ እቶት ይረኽቡ ምህላዎም መረዳእታታት ይሕብሩ፡ ፡  

ኣብ ሃ ገ ራት ህንድን ፓኪስታንን እውን ብባህላዊ እደጥበብ ዝተሰርሑ ኣዝዮም ሕብራዎት ውፅኢታት ሸኽላ ዝኾኑ 

ዓታሩ፣  ቅርፅታት ሓፂንን እምንን፣ ባህላዊ ክዳውንትን መጋየ ፂታትን ሰፊሕ ተጠላብነ ት ኣለዎም፡ ፡ ብስፍሓት ኣብ 
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ካልኦት ሃ ገ ራትን ህዝብታትን ክልመዱ ድማ ብመንገ ዲ ፊልም ጌሮም ኣጠንኪሮም የ ላልዩዎም ኣለዉ፡ ፡ ባህላዊ እደጥበብ 

ብሃገ ር ቦቆል ፍልጠትን ሃ ገ ራዊ ጥረ ኣቕሓን ዝስርሑ ብምዃኖም ፍልይ ብዝበለ መልክዑ ነ ቲ ሰራሕን ተጠቃምን ካብ 

ምርባሕ ሓሊፎም ኣብ ምስሳን ሸርፊ ወፃ ኢ ዓብዪ እጃም የ በርክቱ፡ ፡  

ባህላዊ እደጥበባት ፍሊፕንስ፣ ህንድን ፓኪስታን ብመጠኑ ርኢና ናብ ሃ ገ ርና ኢትዮጵያ እንትንምለስ፣ ሃ ገ ርና ኣዶ 

ሃፍታም ባህሊ፣ ወናኒት ጥንታዊ ሃይማኖትን ብምዃና ብዙሓት ሃፍትታት እደጥበብ ከምትውንን ዘተሓታትት ኣይኮነ ን ፡ ፡

ልዕሊ 80 ብሄር ብሀረሰባታትን ህዝብታትን ዘለዉዋ ሃ ገ ር፣ ነ ብሲ ወከፍ ብሄር ናይ ባዕሉ መግለፂ ዝኾኑ ሃፍቲ 

እደጥበባት ኣለዉዎ፡ ፡ ብተወሳኺ እውን ናይ ባዕሉ ዝኾነ  ፍሉይ ስርዓት ኣመጋግባ፣ ቋንቋ፣ ባህልን ልምድን ኣለዎ፡ ፡  

እቲ ወግዒ ናብ ክልልና እናፅ በብክዎ ክኸይድ፡ ፡ ትግራዎት ደቂ-ጥንታዊ ስልጣነ  ኣክሱም ብምዃንና ውርሻ ባህላዊ 

እደጥበብና ብዙሕ እዩ፡ ፡ ኣበሃህላ ሙሁርን ተመራማርን ፖለቲካል ሳይንስን ታሪኽን መምህር ሙሉወርቅ ኪ/ማርያም 

ደጊመ ኣብ’ዚ ክጠቕሶ፣  

“ጥንታዎት ተጋሩ ወለዲ ህንፃ ታት፣ ሓወልትታን በዓትታትን ሪኢኻ ገ ዚፍ ኣእማን ብዘይገ ለ ጂኦሜትራዊ ጌጋ ማዓዝኑ፣

ክብርታቱን ርሕቐቱን ኣዋዲዶም ዝሰርሑ ጥበኛታት ከምዝነ በሩ ዝምስክሩ ሓድግታት ገ ዲፎም እዮም፡ ፡  

 ሓወልታት፣ ኣብያተ መንግስትን መቓብራትን ነ ገ ስታት፣  

 ካብ ከውሒ ዝተሃነ ፁን ሕዚኳ ብቐሊሉ ንምድጋም ዘይካኣሉ ዲዛይናትን ዘለዎም ዉቑራት ኣብያተ ክርስትያን፣  

 ሓፂን ኣምኪኽካ ዝተፈላለዩ ነ ገ ራት ምስራሕ፣  

 ነ ዚ ናይ ሕዚ ዓታሩና ስራሕ ቦሰሮ ዘምስሉ ኢደ-ጥበባት ውፅኢታት ሸኽላ፣  

 ኣልማዝ፣ ዕንቁን ስኒ ሓርማዝን ናብ ገ ይፅታት ብምልዋጥ ዝግበሩ ዝነ በሩ ስራሕቲ፣  

 ኣንስቲ እቲ ዘበን ዝማላኻዓሉን ዝጋየ ፃ ሉን ዝነ በራ ኣቑሑት መጋየ ፂታት ሪኢኻ እተን ዉሉድ ወለዶታተን 

ናብዚ ሐዚ ዘለዎኦ ድሑር ህይወት ከመይ ኢለን ከምዝተለወጣ ዘሕስብን ዘጭንቕን እዩ፣  

 ናይቲ ዘበን ኣፅ ዋር ውግኣት ባዕልኻ ሰሪሕኻ ምዕጣቕ፣  

 ሓራምዝ ኣልሚድካ ጃልባታት ሰሪሕኻ ባሕሪ ናይ ምስጋር ጥበብ፣  

 ቆርበት ፍሒቕካን ቀለም ቀሚምካን ዘበን ዘ የ ብርሶም መፃ ሕፍቲ ናይ ምድራስን ምፅሓፍን ክእለት፣  

 ሓውሲ ወታደራዊ ቅርፂ ዘለዎ ውዳበ ፈጢርካ ባዕልኻ ንባዕልኻ ናይ ምክልኻል ብናፅ ነ ት ናይ ምንባርን 

ፍልጠት፣  

 ክዳንካ ኣሊምካን ጠሊፍካን ብምስፋይ ብዝተፈላለየ  ኣገ ባባት ምጥቃምን ምግያፅ ን፣  

 ምግብኻ ናይ ምብሳልን ናይ ምዕቋርን ክእለት ክበሃሉ ዝኽእሉ ውሱናት ኣብነ ታት ብቶም ወለድና ዝተምሃዙን 

ሐዚ እውን ገ ሊኦም ከምቲ ዝነ በርዎ እንጥቀመሎም ዘለውን ነ ገ ራት እዮም፣ ”ይብሉ መምህር ሙሉወርቅ፡ ፡  

እቲ ንሰለስተ መዓልታት ኣብ ከተማ መቐለ ዝተሳለጠ ምርኢት ኤግዚብሽንን ባዛርን ብሽም ክቡር ስውእ መራሒና 

ቀዳማይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ እዩ ተሰይሙ ተኻይዱ፡ ፡ እዚ ዝኾነ ሉ ናይ ባዕሉ እኹል ምኽንያት ኣለዎ፡ ፡ ክቡር 

ስውእ መራሒና ኣብ’ቲ ዓውደ ፖለቲካን ቁጠባን ጥራሕ ኣይኮነ ን ነ ይሩ ዓሚዩቕ ፍልጠቶም፡ ፡ ክቡር ስውእ መራሒና 

ሓያል ከያኒ ነ ይሮም፡ ፡ ”ገ ነ ቲና” ን “ምንኩሕካሕ ዘይፈለዮ ማዕፆ” ን ዝብላ መፃ ሕፍቶም ዝናኣዱ ክኢላ ከያኒ 
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ምንባሮም ክምስክራ ከም ሓድጊ ኣብ ሞንጎ ና ይርከባ፡ ፡ ክቡር ስውእ መራሒና ኣብ ሃ ገ ር ቦቆል ፍልጠት ዝነ በሮም 

ፍልጠትን ዝህብዎ ክብርን ረዚን ነ ይሩ፡ ፡ ንመርአያ ሰለስተ ኣብነ ታት ክጠቅስ፣  

ኣብነ ት-1  

ውድብ ህ.ወ.ሓ.ት. ትመርሖ ገ ድሊ ኣብ በረኻታት ትግራይ እናሃለወ ክቡር ስውእ መራሒና ንኣባላት ጉጅለ ባህሊ 

ህ.ወ.ሓ.ት. ደጋጊሞም ዝዛረቡዋ ነ ይራ፡ ፡ እዛ ቃል እዚኣ ቅድሚ መስዋእቶም ኮነ   ድሕሪ መስዋእቶም መራሒ 

ጉጅለ ባህሊ ህ.ወ.ሓ.ት. /ሎሚ ፖሊስ ኦርኬስትራ ትግራይ/ ኮማንደር ሙሉ ደመወዝ/ማንጁስ/ ደጋጊሙ ክዛረባ 

ሰሚዐ ኣለኹ፡ ፡ ክቡር ስውእ መራሒና “ኣባላት ጉጅለ ባህሊ ህ.ወ.ሓ.ት. ቀልቢ ህዝብኹም ክትስሕቡን ኣብ 

መድረኻት ሃ ገ ር፣ ኣህጉርን ዓለምን ተወዳደርቲ ክትኮኑ እንተዳኣ ትሓስቡ ኮይንኩም ውፅኢት ምህዞኹም መሰረቱ 

ባህልኹም ይኹን፡ ፡ ንጭራ፣ ዕንድር ፋፃ ፣ ከበሮ፣ እምቢልታን ካልኦትን መሳርሒታት ሙዚቃ ኣዚኹም ምለኹወን፡ ፡

ትልሂታትና ግቡእ ትኹረት ጌርኩም ኣማዕብልዎ፡ ፡ እዚኣ እንተጌርኩም ቃልስና ኣብ ምዕዋት ሓገ ዝቲ ክትኮኑ ኢኹም፡

፡ ኣብ እኒ ኦርጋን፣  ሊድ ቤዝ ጊታር ኣይተድህቡ፡ ፡ እኒ ሊድ ቤዝ ጊታር ዋናታቱ እኒ ጀሚ ህንድሪክስ ቀዲሞምኹም 

ተራቒቖሙሉ፣ ተፈሊጦሙሉ ዓለም ለኸ ናእዳ ሓፊሶሙሉ እዮም፡ ፡ ” ብምባል ይምዕዱ ነ ይሮም፡ ፡  

 ኣብነ ት-2  

ክቡር ስውእ መራሒና ንሃ ገ ር ቦቆል ፍልጠት ዝህብዎ ክብሪ ዝላዓለ ብምንባሩ ካብ ምግዳሎም ጀሚሮም ክሳብ ብርኪ 

ቀዳማይ ሚኒስትር ዝበፅሑ ምስ ሓረስቶትን ዓበይቲ ዓድን ኣዋጊዖም ኣይፀግቡን፡ ፡ ናይ’ዚ መርአያ እዩ ኣብ 

ፓርላማ ይኹን ኣብ ካልኦት ኣጋጣሚታት ንዝቐርበሎም ሕቶ ናይ ጣብያ፣ ወረዳ፣ ክልልን ሃ ገ ርን ጉዳይ ጋእ 

እንተይበሉ ዘእምን ምላሽ ዝህቡ፡ ፡ ብኣውሩኡ ህዝብና ክሳብ ሎሚ ብኽብሪ ዘልዕሎ ፍትሒ ትሕቲ ፅ ላል ዳዕሮ ልዕሊ 

ስሩዕ ቤት ፍርዲ ኣብ ከባቢታት ትግራይ ትርጉም ዘለዎ ስርዓት ፍትሕን ዳይነ ትን ዘን ገ ሰ፡ ፡ እዚ ሃ ገ ር ቦቆል 

ፍልጠት መበገ ሲኡ ስርዓት ፍትሒ ሎሚ እውን እንተኾነ  ማሕበራዊ ቤት ፍርዲ ዝብል ስያመ ተዋሂቡዎ ኣብ ኩለን 

ጣብያታት ትግራይ ተጣይሹ ተበፃ ሕነ ት ፍትሒ ኣብ ምርግጋፅ ይርከብ፡ ፡      

ኣብነ ት-3 

ኣባላት ቅንጅት ኣብ ምርጫ 97 ዓ.ም ስሰዐ ሽውሃት ስልጣኖም ንምጥባር ክብሉ ኩሎም መንገ ድታት ዓመፅ ን ጥፍኣትን 

ተጠቒሞም ሕገ -መንግስታዊ ስርዓት ክጉዕ ፅፁ ዘይፈንቀልዎ እምኒ ኣይነ በረን ፡ ፡ ንፁሃት መናእሰይ ኣረሳሲኖም ንዓረር 

ብምእጓድ ስልጣን ብኣቋራጭ ክብሕቱ ተጓይዮም፡ ፡ እቲ ወትሩ ትዕግስቲ ዘቐድም ውድብን መንግስትን ድማ ‘ኣይከምኡን 

መንገ ዲ ሰላም ዳኣ ጨለ’ ኢሉ ደጋጊሙ ምዒዱ ምዃን ምስ ኣበዮ ልዕልና ሕጊ ንምኽባር ስጉምቲ ወሲዱ፡ ፡ ከሲሱ ብሕጊ 

ኣስሪዑሎም ክሳብ ዕድመ ይፍታሕ ኣፍሪዱሎም፡ ፡  

ዳሓር ግን ሽማግለታት መኺሮም፡ ፡ ሃ ገ ር ቦቆል ስርዓት ሽምግልናና ንመፍትሒ ፀ ገ ማትና ንጠቐመሉ ኢሎም ተኣኻኺቦም፡ ፡

እኒ ፕሮፌሰር እፍሬም ይስሃቅ ሻለቃ ሃይለ ገ /ስላሴ ካልኦት ለባማትን ተኣኻኺቦም ናብ መንግስትን ክቡር ስውእ 

መራሒናን ሕቶ ምሕረት ኣቕሪቦም፡ ፡ ክቡር ስውእ መራሒናን ውድቦምን መንግስቶምን ነ ቲ ብመንገ ዲ ሃ ገ ር ቦቆል ፍልጠት 

ዝቐረበሎም ሽምግልና ዓበይቲ ዓድን ሙሁራንን ዓብዪ ክብሪ ሂቦም ተቐቢሎምዎ፡ ፡ መራሕቲ ቅንጅት ይቅርታ ብምባል 
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ፈሪሞም ብምሕረት ተለቒቖም፡ ፡ እዚኦምን ካልኦትን ክቡር ስውእ መራሒናን ውድቦምን ኣብ ሃ ገ ር ቦቆል ፍልጠት 

ዝነ በሮምን ዘለዎምን ፅ ኑዕ ቅዋም ዘመልክቱ እዮም፡ ፡  

በዞም ኣብ ሃ ገ ር ቦቆል ፍልጠት ክብርን ፍልጠትን ዝነ በሮም ክቡር ስውእ መራሒና ኣብ ዝተሰየ መ ኤግዚብሽንን 

ባዛርን ባህላዊ እደጥበባት እምበኣር ናብ 40 ዝፅግዑ ጥበበኛታት ዝተሳተፉሉን ብርክት ዝበሉ ውፅኢታት እደ ጥበብ 

ዝቐረቡሉን ነ ይሩ፡ ፡ ካብ ቆርበትን ፅ ንፀይትን ዝተስኣሉ ታሪኽ፣ ባህሊ፣ ማሕበራዊ ናብራ፣ ሃይማኖታዊ ስርዓትናን 

ኣመፃ ፅ እኡን ዘመላኽቱ ኣሳእል፣ ካብ ፈትልን ላኻታትን ዝተሰርሑ ጎ ፍላ፣ መብልዒ ቁርሲ፣ መኸንብያ፣ ቃርሔት፣ ኣገ ልግል፣

መሕቖኒ ፃ ባ፣ ጊባቦ፣ ኣሳፍእ፣ መንፊት፣ መካተቻ፣ ካብ ዝለፍዐ ቆርበት ዝተሰርሑ ማዕጥቖታት፣ ቆቢዓት፣ መትሓዚ ሽጉጥ፣ ቦርሳ 

ጁባን ኢድን ደቂ-ተባዕትዮን ደቂ-ኣንስትዮን፣ ብኣዕናቑን ዛ ዕ ጎ ልን ዝተመላኽዑ፣ ኣራሬ፣ ኪሩ፣ ሕልሕሎ /ኣስማቶም 

ብቋንቋ ኢሮብ  ኮይኑ ንመቐመጢ መመላኽዒ ኣቑሑ መርዓትን መሕለቢ ፃ ባን ዘ ገ ዝግሉ እዮም፣ /ብዝተፈላለዩ ዲዛይናት 

ዝተመላኽዑ ክዳውንቲ መተርኣስን መሸፈኒ ዓራትን ይርከብዎም፡ ፡  

ካብ ዓይነ ታት ባህላዊ ክዳውንቲ ካብ ፃ ዕዳ ክሪ ዝተሰርሑ ማይ ማዮ ኩታ፣ መቐነ ት፣ ሙሉእ ጥልፊ፣ ኩታ፣  ጃኖ ኩታ፣

ዕጣቕ፣ ቀሚሽ፣ ብርብር፣ ትፍትፍ፣  ካብ ጫፍ ራያ ክሳብ ጫፍ ሑመራ ዝፈረዩ ባህላዊ ክዳውንቲ ቀሪቦም፡ ፡ ካብ ውፅኢታት 

ዕ ንፀይቲ እውን መጋየ ፂ ገ ዛ ፣ መሳቕል፣ መቐመጢ ኣሳእል፣ መንበሪ ታወት፣ ኣትራኖስ፣ ፈርኔሎታት፣ መቐመጢ ጀበናን ፈናጅል 

ቡንን ቀሪቦም እዮም፡ ፡  

እዚ ኣብ ትግራይ ንፈለማ ጊዜ ዝተኻየ ደ ምርኢት ኤግዚብሽንን ባዛርን እደጥበባት ንሰለስተ መዓልታት ንህዝቢ ብናፃ  

ክፉት ኮይኑ ተራእዩ፡ ፡ ኣብ ትሕቲ ኤጀንሲ ባህልን ቱሪዝምን ትግራይ ኣተሓባባሪ ፕሮጀክት ምጥቃም ብዙህነ ት ንዘላቒ 

ልምዓትን ማሕበረሰባዊ ለውጥን ኣይተ ብርሃኑ ወልደሚካኤል ዝበሉኒ ኣብ’ዚ ክጠቕሶ፡ ፡  

“እዚ ኤግዚብሽንን ባዛርን ባህላዊ እደጥበባት እቶም ጥበበኛታትና ንሰንሳቶም ልምዲ ክለዋወጡሉ፣ ዕዳገ ኦም ንምስፋሕ 

ባይታ ከመቻችዉሉ፣ እግረ መንገ ዶም ኣብ ኢዶም ዝርከቡ ንብረታት ሸይጡም ክጥቀሙሉ ዓሊሙ ዝተዳለወ እዩ፡ ፡ ባህላዊ 

እደጥበባትና ብዙሓት እዮም፡ ፡ እንተኾነ  ግና ኣየ ዕበናዮምን፡ ፡ ዕትሮ እናተጠቐምና ንሰራሒ ዕትሮ፣ ማሕረሻ እናተጠቐምና 

ንሰራሒ ማሕረሻ እናፀረፍና ኢና ፀ ኒሕና፡ ፡ ሎሚ ግን ስራሕቲ ማእለማ፣ ዕትሮ፣ ማሕረሻን ካልኦት እደጥበባትን ዝኽበሩሉ 

ጊዜ ኮይኑ ኣሎ፡ ፡ ስለዚ ባህላዊ እደጥበባትና ኣብ ዕዳጋታት ውሽጢ ዓድን ወፃ እን ብምዝርጋሕ ተጠቃምነ ትና ክነ ስፍሕ 

ኣለና፡ ፡ ኣቡኡ እንተለው እውን መስሕብ ቱሪዝም ክንገ ብሮም ኣለና፡ ፡ ኣብ ትግራይና ዋሕዲ ፍልጠት እንተዘኮይኑ ዋሕዲ 

ስራሕ የ ለን ፡ ፡ ፀብሒ ፃ ሕሊ መቐረቱ ንፈልጦ ኢና፡ ፡ እዚ ተፈታዊ ኣቕሓና ገ ዲፍና ግን  ድስትታት ቻይና ንምዕዳግ 

ኢና ንጓየ ፡ ፡ እዚ ግጉይ ኣጠማምታና እንተተኣሪሙ ባህላዊ ጥበበኛታትና ኣዐርዮም ተጠቀምቲ ይኾኑ፡ ፡ ንዓና እውን 

ኣልፋ ኦሜጋ ኩርዓትና ኮይኖም ይዘልቁ፡ ፡ ሓደ ሓደ ጊዜ ትግራዋይ ኮይንካ ትስንብደሉ ኣጋጣሚታት ኣሎ፡ ፡ ማእስን 

ኣጎ ዛ ን ካብ ምንታይ ከምዝስራሕን ኣፈላላዩን ዘይፈልጥ ትግራዋይ ህፃ ን  እንትጎ ንፈካ ትሓዝን፡ ፡ ከም መጠን ወለዲ 

ሓድግታትና ናብ ተካእትና ኣብ ምሕላፍ እንሰርሖ ዘለና ስራሕ ድኹም ምዃኑ የ መላኽተካ፡ ፡ ” ኢሎሙኒ፡ ፡ ብዘረባ ኣይተ 

ብርሃኑ ወልደሚካኤል ሙሉእ ንሙሉእ እሰማማዕ እየ ፡ ፡  

ኣብ መእሰሪ ፅሑፈይ ሓደ ሙቁር ኣበሃህላ ክጥቀም፡ ፡ ናይ’ዚ ኣበሃህላ ዋንኡ ኢንተርፕረነ ር ዶክተር ወረታው በዛብህ 

ይበሃሉ፡ ፡  ኣብ መዛዘሚ ብደረጃ ሃ ገ ር ዝተኻየ ደ ውድድር ፈጠራ ስራሕ ተዓዲሞም ዝስዕብ ኢሎም፡ ፡  
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“ ድኻ ዝበሃል ገ ንዘብ ዘይብሉ ዘይኮነ ስ፣ ሕልሚ ዘይብሉ ሰብ እዩ” 

ሓቂ ሓቂ እዩ፡ ፡ ንሕና ቀደሙ እውን ድኻታት ኣይነ በርናን ፡ ፡ ብፍላይ ድማ ሎሚ ኣብ ዘበነ  ህዳሰ   ድኻታት 

ኣይኮንናን ፡ ፡ ምኽንያቱ በቲ ሓደ ወገ ን ክቡር ስውእ መራሒና ንዓመታት ዝኸይድ ራእይ ገ ዲፎሙልና ኣለው፣  ካልኣይ 

ንፀ ገ ማት መናኒሁ ዓወት ምሕፋስ ዝልማዱ መራሒ ውድብን መንግስትን ኣለና፡ ፡  ስለዚ እውን ባህላዊ እደጥበብና ኣልፋ 

ኦሜጋ መለለዪናን መሕበኒናን እዩ’ሞ ኣህጉራዊን ዓለምለኻዊን ተቐባልነ ት ረኺቡ ከስቢ ክንሓፍሰሉ ብራእይ ክንመርሖ 

ይግባእ፡ ፡    


