
ቱሪዝም ትግራይ 

 ኃይለሥላሴ በየነ ተስፋይ 

 መቐለ ትግራይ  

ብደረጃ ሃገር ዘሎ ሃፍቲ ቱሪዝም ምስ እንዕዘብ ትግራይ ብመስሕብ ቱሪዝም ቅድሚት ክትስራዕ ዝግበኣ 

ክልል እያ፡፡ ናብ ካሊእ እንከይከድና ክልልና ኣብ ውሽጢ ሃገርና ምስ ዘለዋ ካልኦት ክልላት እንትትነፃፀር 

ዝለዓለ ሃፍቲ መስሕብ ቱሪዝም ኣለዋ፡፡ እዞም ሃፍትታት እዚኦም ኣበይን ከመይ ዝበሉን እዮም ኢልና 

ክንፈልዮምን ክንጥቀመሎምን ዘይምኽኣልና ብርገፅ ጉድለትና ይኸውን፡፡ 

ኣብ ክልልና ትግራይ ዘለዉ ሃይማኖታውን 

ባህላውን ፀጋታት እንትንርእይ ኣዝዮም 

ብዙሓት እዮም፡፡ ሃይማኖታዊ ፀጋታትና 

ወሲድና ብዝኾነ መዐቀኒ ብበዝሕን 

ቀዳምነትን ንመስሕብ ቱሪዝም ዝበቅዕ ሃፍቲ 

እንትንርእይ ኣብ ክልልና እዩ፡፡ ኣብዚ 

መሰረት ገይርና ኣብነት ምርኣይ ይከኣል፡፡ 

ካብ ዓበይቲ ኣኻውሕ ተቐሪፆም ጠጠው 

ዝበሉን ህዝቢ ዓለም ዘስደመሙን 

ሓወልትታት ኣኽሱም ሓደ ኢልና ንጀምር፡፡  

ኣብ ሃገርና ብዛዕባ ውቑራት ኣብያተ 

ክርስትያን እንትለዓል ቀዲሙ ናብ ኣእምሮና 

ዝመፅእ ካብ ክልልና ትግራይ ወፃኢ ዝርከቡ 

ቦታታት ክኾኑ ይኽእሉ፣ ኮይኑ ግና እቶም 

ዝበዝሑን ቀዳሞትን ኣብ ክልልና እዮም 

ዝርከቡ፡፡ እዚ ዝተጋነነ ኣበሃህላ ኣይኮነን 

ክዉኑን ፀሓይ ዝወቕዖን ሓቂ እዩ፡፡ ኣብ 

ከባቢ ገራዓልታን ተምቤን ዓብዪ ዓድን 

ዝርከቡ ውቑራት ኣብያተ ክርስትያን 

ባዕልና’ውን ብኣግባብ ኣይንፈልጦምን 

ካልኦት በፃሕቲ ክፈልጥዎምን 

ክበፅሕዎምን’ውን ኣይተወሳወስናን፡፡ በዚ 

ምኽንያት ብዙሕ ነገር እናሃለወና 

ከምዘይብልና ብምድቃስና እዞም ኩሎም 

ሃፍትታት ተዓቢጦም ከምዘይህሉዋት 

ተቖፂሮም ኣብ ረብሓ እንከይወዓሉ እስካብ 

ሕዚ ኣለዉ፡፡ ምናልባሽ እዚ ክንገብር ዘፀገማና ነገር ይነብር ካብ ደጊም ግና ኣስተንቲንና ብምስራሕ 

ኣበርክቶ ዘይገብሩ ዘለዉ ፀጋታትና ኣደንፊዕና ብምጥቃም ናብ ረብሓ ኢኮኖሚያዊ ማእቶትና ክነውዕሎም 

እዋኑ ሕዚውን ኣይረፈደን እብል፡፡  



ካብ ዕቑራት ቅርስታትና እዚ እንካብረኣይና ኣብ ሃይማኖታዊ ፀጋታትና ዘለና ሃፍቲ’ውን እንተኾነ ቁንጣር 

ኣይከድናሉን፡፡ ኣብዞም ፀጋታትና ፈለምቱን ሰብዋናን ኮይንና እናሃለና ኣብ እንረኽቦም ረብሓታት ግና 

ፈፂምና ኣይጀመርናን ወይ ድሕሪት ኢና ምባል ይከኣል፡፡ ከምዚ ዝኾነሉ ቀንዲ ምኽንያት ድማ ተቢዕና 

ብዘይምስራሕና እንበር ካሊእ ምኽንያት እንፀርሓሉ ኣግባብ ኣይክህሉን፡፡  

መቸስ በዓል ጥምቀት ካብ ትግራይ ሓሊፉ ኣብ ካሊእ ከባቢ እዩ ተጀሚሩ ኢልካ ምሕሳብ ምናልባሽ 

ልውህነት እዩ ዝኸውን፡፡ ኣብ ትግራይ ተጀሚሩ ክነሱ ከም ዓብዪ በዓል ተገይሩ ዝቑፀር ዘሎን ብዋንነት 

ክብሕትዎ ዝደልዩን ወገናት ምህላዎም ብግልፂ እንሰምዖን እንዕዘቦን ዘለና ክያዶ እዩ፡፡ ሓቢርና ምስቶም 

ካልኦት ወገናት እንተነኣሰ ምስኦም ማዕረ ምኽባር ከመይ ኢሉ ይኸብደና? መበገሲኡን ኣጀማምርኡን 

ምግላፅ ብኸመይ ኩነት ይሕርብተና?  

እስኪ ብዘይ ሰጋእ መጋእ ብግልፂ ንዘራረብ 19 መዓልቲ ታሕሳስ ኮነ 19 መዓልቲ ሓምለ ዝኽበር ገብርኤል 

ቁልቢ ንምንታይ ኣብቲ ዝነበረሉ ቦታ ዘይኽበር? ኣይ ታቦት ሓውዜን እንድዩ? እሞኸ! ዛጊድ ዝገደፍናዮም 

ሃፍትና ቁፀሩለይ፡፡   

በዓል መስቀል’ውን እንተኾነ መበቆሉ ካብ ትግራይ ወፃእ እዩ ክበሃል ኣይከኣልን፣ ብዝለዓለ ድምቀት 

ክኽበር ዝግበኦ ኣብቲ መበቆሉ ኣብዚ ኣብ ትግራይ እዩ፡፡ ሕዚ ዝረኣዩ ዘለዉ ጅማሮታት ይበል ዘብል 

እዩ፡፡ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኣብዚ ዛዕባ ቆላሕታ ሂቡሉ ብዝለዓለ ድምቀት ክኽበር ኣበርክቶ 

ምግባሩ ክነኣድ ይግባእ፡፡ ናብ ዝለዓለ ብራኸ በፂሑ ክኽበር ግና ሕብረተሰብ እዩ ክሳተፈሉ ዘለዎ፡፡ ካብ 

ሱታፌ ሕብረተሰብ ወፃእ ዝደምቕ በዓል ኣይህሉን ቀፃልነት’ውን ኣይህልዎን፡፡ በዓል መስቀል ኣብ ዓዲ 

ግራት እንትኽበር ኩሉ ትግራዋይ በዓል ዋና ኮይኑ ክዋሰአሉ ይግባእ በሃላይ እየ፡፡ 

ኣብ እምነት ክርስትና ካብ ዘለዉ ፀጋታት እዚ ዝኣክል እንካብ በልና ኣብ እምነት ምስልምና ዝርከቡ 

ፀጋታት’ውን ናብ ረብሓ ቱሪዝም ክነውዕሎም ክንፅዕር ይግባኣና፡፡ እምነት ምስልምና ኣብ ኢትዮዽያ 

እንትኣቱ ኣብ ትግራይ እዩ ጀሚሩ፡፡ ከምቲ ኣብዚ ምጅማሩ ግና እቶም ፀጋታት ኣማዕቢልና ንረብሓ 

ቱሪዝም ክነውዕሎም ኣይተበገስናን፣ ረብሓ ኣልቦ ገይርናዮም ኮፍ ኢልና፡፡  

ኣመንቲ እምነት ምስልምና ዓለም ብታሪኽ ጥራሕ ዝፈልጥዎ መስጊድ መስጊድ ኣል ነጃሲ  ኣብ ትግራይ 

እዩ ዘሎ፡፡ እዚ ክቡር ቦታ በፃሕቲ መፂኦም ክርእዩዎን ከም ሓደ ቅዱስ ቦታ ክለምዕን ዝተገበረ ፃዕሪ 

ምህላዉ እጠራጠር፡፡ እሞ ኣብዚ ቦታ እዚ’ውን ከም ተጋሩ ሓባራዊ ፀጋና ምዃኑ ተረዲእና ብሓባር 

ክነማዕብሎ ይግበአና እብል፡፡  

ብኣጠቓላሊ ንሕና ተጋሩ ምስ ሃፍትና እንከለና ብጥምየት ተሓሊግና እንሓድር ሰባት ኢና ኮይንና፡፡ ኣብ 

መሶብ (ጎፍላ) ሽሻይ ምሉእ እናሃለወ ሰኣን እዛ መሶብ ከፊትካ እቲ ሽሻይ ምብላዕ ብጥምየት እናተሓለብካ 

ምድቃስ ማለት እዩ፡፡ ንቐፃሊ ቅርሲ ዝኾኑ ስራሕቲ ምትግባርን ማሕበረ ኢኮኖሚ ክልልናን ሃገርናን 

ምምሕያሽን ይሕደር ዘይበሃል ተግባር’ዩ፡፡  እዞም ፀጋታትና ኣማዕቢልናን ተንከባኺብናን ብምጥቃም 

ዘፈር ቱሪዝም ክልልናን ሃገርናን ክነደንፍዕ ሓላፍነት ኣለና እብል፡፡ 

 

 ርሑስ በዓል መስቀል 2008 ዓ.ም. 


