
Aቐዲመ ነዚ Eለት ዘኪሮም ናብዚ Aኼባ ብምጽዋE ንኽንራኸብን ብዛEባ 
Eታ ካብ ሃገር ስደት ናብ ቦታA Eተመልሰት ሓወልቲ Aኽሱም ታሕጓስና 
ኽንገልጽን ክነብEልን ንዝገበሩ ማሕበር ማ.ተ.ሰ.A. ዝኸበረ ምስጋና 
Aቕርብ። ቀጺለ ድማ ሐንቲ ጥያቔ Aላትኒ፤ 
 

ነዛ ሓወልቲ Aኽሱም ካብ ሃገር ስደት ናብ ቦታA ንኽትምለስ፣ ሎሚ 
ጥራይ ዘይኮነስ ገና ብዘበን ኃይለሥላሴ ጀሚሮም ብዙሕ ጻEሪ ዝገበሩ፣  
Eውት ሰብ መን ምዃኖም ዚፈልጥ EነተሊU ሓንቲ ካብ መጻሕፍተይ 
ሽልማት ዝህባ Aላትኒ። 
 

መላሲ Iዱ AውጺU፤ “ፕሮፌሰር ፓንክረስት ይበሃሉ!” በለ። 
 

ግሩም መልሲ Eዩ። ንቕድሚት መጺU ድማ ሽልማቱ ተቐበለ። 
 

ርግጽ Eዩ፣ ምናልባት ዘይትፈልጡ ትህልዉ ትኾኑ፣ ግናኸ ፕሮፌሰር 
ፓንክረስት ንነዊሕ ዘበን Aብ Eተፋላለየ ቦታታትን መድረኻትን ብቓሎም 
ብምዝርራብ ኮነ ንብዙሓት መንግሥትታትን ኤምባሲታትን ደብዳቤታት 
ብምጽሕሓፍ ነዊሕ ቃልሲ ተቓሊሶም፣ ብዓወት ንሓወልቲ Aኽሱም ካብቲ 
ተተኺላቶ ዝነበረት ሃገር ምርኮን ስደትን ብንቅር Aቢሎም ናብ ጥንታዊ 
ቦታA ንኽትምለስ ዓብዪ ጻEሪ ዝገበሩ ሰብ Eዮም። 
 

ናይ ሎሚ ሠለስተ ዓመት Aቢሉ ይኸውን ፕሮፌሰር ፓንክረስት ናብ 
ሎስ ኤንጀልስ ናይEቲ ጸወታ ኹEሶ ናይ ክብሪ Eዱም ኮይኖም መጺOም 
ነበሩ’ሞ፣ ብድራር ምኽንያት ተራኺብና ኽነውግE ኸሎና፤ ‘Eዛ ስምኩም 
ፓንክረስት ማለት ትርጉምዶ Aለዋ?’ Iለ ጠየቕኩዎም። ንሶም ድማ፤ 
‘ናይ ጥንታዊ ሰም Eንግሊዛውያን ደA Eዩ Eምበር ትርጉም ዘለዎስ 
Aይመስለንን።’ በሉኒ። ትቕብል Aቢለ ድማ፤ ‘EምበAር ነዛ ሓወልቲ 
Aኽሱም ብንቅር Aቢልኩም ንዓዳ ኽትምለስ ንዝገበርኩምዎ ተጋድሎ፣ 
ደጊም ስምኩም፣ “ደጃዝማች በንቅረው” Iለኩም Eየ!” ብዝበልኩዎም ደስ 
Iልዎም፤ “ተቐቢለ Aለኹ!” የቐንየለይ በሉኒ። 
 

EምበAርከ ሎሚ ንማሕበር ማ.ተ.ሰ.A. ዝልምኖ ሓንቲ ነገር ነዞም ሰብAይ 
EዚOም ብዚግባE ኽብሪ ሓደ ጽላት (ፕላክ) መሳሊ Aስሪሕና “ደጃዝማች 
በንቅረው” ብዚብል ስም ክንሽልሞም Eሞ Eቲ ብዝገበርዎ ጻEሪ ዝተረኽበ 
ዓወት ኹልና ደስ ከም ዝበለና ንኽንገልጸሎም ንኽተሓባበረኒ Eልምን። 
 
ካብU Aኸቲለ ድማ ከምቲ Eዞም ክልተ መንEሰያት ቀቅድመይ ዝበልዎ 
ሓወልቲ Aኽሱም ግሩም ዝኾነ ዛንታ ጥንታውያን ወለድና ብምዃኑ ናብ 
ቦታU ብምምላሱ ኩላትና ደስ ኪብለና፣ ዓብዪ ሓጎስን ኩርዓትን Eውን 



ኪስምዓና ይግባE። Eንተኾነ ግን ካልE ሓወልቲ ካብ ቦታU ዘይተነቓነቐ 
Aሎና፤ Aብ ልEሊ Eምኒ ካልAይ Eምኒ ወሲኽና ብኹርዓት ምህንጣይ 
ድራር Aይኾነናን። ሃገርና ድኻ፣ ህዝብናው ገና Aብ ጥምየትን ስEነትን 
ከም ዚርከብ ምዃኑ ምርስE የብልናን።  
 

ስለዚ ነዚ ናብ ሃገርና ዝተመልሰ ሓወልቲ ከመይ ጌርና ንሕዝብና ስራሕን 
ናይ Eለት Eንጀራን ከም ዚረኽቡሉ መገዲ ምድላይ ይግብAና። ነዚ ድማ 
Aብ ሃገርና ወጻEተኛታን ብዙረት መጺOም Uደት (Tourism) ዚምEብለሉ 
መገዲታት ክነጽንE የድሊ። ነዚ Aኼባ ዘረባ ንምግባር ከዳሉ ከለኹ Aብ 
Iንተርኔት ቱሪዝም Aብ Iትዮጵያ Iለ Eንተተመልከትኩ ስለ ታሪኽ፣ 
ስለ Eንስሳታት፣ ስለ Eተፋላለዩ ቦታታትን ጥራይ Eዩ ዝነግር። 
 
ብዛEባ ቱሪዝም Aብ ኬንያ Iለ Eነተተመልከትኩ ግን Eተዳለወ ዙረት 
(Packaged Tour) ንሰብ ከከም ድሌቱ፣ ናይ ሰለስተ መዓልቲ ዙረት፣ ናይ 
ሓሙሽተ መዓልቲ ዙረት፣ ናይ ሰሙን፣ ናይ ክልተ ሰሙን… ወዘተ 
ዚብል Aሎ። Eዙይ ማለት ድማ Eቲ ሰብ ገና ካብ ኤውሮጻ፣ ወይ ካብ 
Aሜሪካ ከይተልዓለ Eታ ዓቕሙ Eትፈቕደሉ ወሲኑ ሙሉE ዋጋ ኸፊሉ 
ምንም ከይሓሰበ ናብ ጉEዞ ይነቅድ ማለት Eዩ። ናይ ግብጺ ቱሪዝም 
Eውን ከምU Eዩ። ብዛEባ ናይ ደቡብ Aፍሪቃ Eውን ከምU Eዩ። 
 

Eቲ ናብ Iትዮጵያ ኪመጽE ዚደሊ ወጻEተኛ ግና ዙረት ዘዳልወሉ 
ማንም የብሉን። ባEሉ ናብ Aዲስ Aበባ ናይ Aይሮፕላን ቲኬት ገዚU፣ 
Aዲስ Aበባ ምስ Aተወ ድማ Eንደገና ናብቲ ዚደልዮ ቦታ ንምኻድ 
ሃሰስ Iሉ Eናጣየቐ፣ Aብ ዓዓዱ ሆቴል Eናደለየ Eንተዘይኮይኑ ሙሉE 
ዝኾነ ዝተዳለወ Uደት የለን። Eዙይ ቀሊል ድA ይምሰል Eምበር 
ቀሊል Aይኮነን። ብዛEባ ቱሪዝም ዝተምሀሩ ክIላታት ይድልዩ Eዮም። 
 

ስለዚ Eንቱም መንEሰያት ካብ ሎሚ ጀሚርኩም ንኽትሓስቡሉ ሓደራ 
Eብለኩም Aለኹ። ምስ ቱርዝም ዝተተሓሓዘ ድማ ብዙሕ ስራሕ Aሎ፤ 
ጽሬት ምግቢ ምሕላው፣ ሆቴል Aምሓዳድራ፣ Uደት ቱሪዝም ምድላው፣ 
(Creating Packaged Tours) Eዳጋ ቱሪዝም ሸየጣ (Tourism Marketing) 
ካልOትውን Aለው። ስለዚ ሃገርና ንምምEባል በዙይ ትምህርትታትን 
ከምU ዚመስል ኩሉን ክትጥንክሩ ይግባE። 
 
ሎሚ ካብ  ግብጺ በብዓመቱ ብAሽሓት ዚቑጸሩ ቱሪስታት ብልEሊ Aየር 
ሃገርና ዘሊሎም Eናሰገሩ ንኬንያ፣ ንደቡብ Aፍሪካ ንምርAይ ዚኸዱን፣ 
ብዙሕ ሚልዮናት ገንዘብ ዜፍስሱን Aለው። ብዛEባ ሃገርና ነጊረና ናባና 
ንኺመጹን ሃገርና ኺርEዩን ክንገብር ይግብAና።  



ብተወሳኺ ድማ ምስ ቱሪዝም ዝተተሓሓዘ ካልE ንመልከት፤ ሃገርና 
ዋና ንዓለም Eትሸጦ ውጽIት ቡን Eዩ። ንAብነት ንሓደ ኺሎ ጥረ 
ቡን ሓደ ዶላር ይሽየጥ Eንተበልና፣ ንኹንታል ቡን ሚIቲ ዶላር Eዩ። 
ብሓደ ኺሎ ቡን ክንደይ ፍንጃል ቡን ምፍላሕ ይከAል Iልና ምጥያቕ 
የድሊ። ክሳE ሎሚ ግና ምቕላው ቡን ኮነ ምፍላሕ ቡን ዓብዪ ምስጢር 
ዝኾነ ይመስል ብጥሪU Eናሸጥና ንሓንቲ ኺሎ ብቕርሺ ካብ ምሻጥስ፣ 
ቱሪስት ዓድና መጺOም ዝፈልሔ ቡን Eንተሸጥናሎም ካብ ሓደ ኺሎ 
ቡን ብውሕድ ሓሙሽተ ሚIቲ ፍንጃል ቡን ብምፍላሕ በብሓደ ቕርሺ 
Eኳ Eንተሸጥናሎም ሓሙሽተ ሚIቲ ቕርሺ ይርከብ ማለት Eዩ።  
 
EምብAር ስታረባክስ (Starbucks) ንምንታይ ከም ዝማEበለዶ ይርAየና 
Aሎ? ጥረ ቡን ካብ ሃገር ምውጻE ተኸልኪሉ ቱሪስት ናብ ዓድና ብግዲ 
መጺOም ቡን ዚሰትዩሉ ጊዜ ንኺመጽE ተስፋ ንግበር። ሃገርና ማEቢላ 
Eትህፍትመሉ ዘበን ማለት ሽU Eዩ ዚኸውን።     
 
     


