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በቤልጄየም ብራሰልስ በቦዛር የባህል ማዕከል የኢትዮጵያ የባህልና ሙዚቃ ዝግጅት ለአውሮፓዊን 

የማስተዋወቅ ስራ ተከናወነ፣ 

እ.ኤ.አ. ማርች 05 ቀን 2016 ዓ.ም. በቤልጅየም ብራሰልስ በቦዛር የባህል ማዕከል  

ʺኢትዮጵያ በቦዛርʺ በሚል ርዕስ እስከ 400 የሚሆኑ ቤልጀማዊያን፣ የሌሎች አውሮፓ 

አገሮች ተወላጆች እንዲሁም ኢትዮጵያዊያንና ትውልደ ኢትዮጵያዊያን፣ በተገኙበት 

የኢትዮጵያ ተፈጥሮዊ፣ ሰው-ሰራሽ እና ታሪካዊ የቱሪስት መስህቦችን፣ ባህላዊ ምግብና 

መጠጥ እንዲሁም የቡና ማፍላት ስነ-ስርዓት፣ ዘመናዊ እና ቆየት ያሉ ክላሲካል የሙዚቃ 

ኮንሰርት ለታዳሚዎች በማቅረብ የሀገራችን በጎ የገፅታ ግንባታ ስራዎች ተሰርቷል፡፡ 

 

በዓሉ ቤልጎ-ኢትዮጵያ የወዳጅነት ማህበር፣ ቦዛር የባህል ማዕከል፣ በብራሰልስ 

የኢፌዲሪ ኢምባሲ እና የኢትዮጵያ አየር መንገድ በጋራ በመሆን የተዘጋጀ ሲሆን፣ በዕለቱ 

ለበርካታ አውሮፓዊያንና በቤልጅየም ያደጉ ኢትዮጵያዊያንና ትውልደ ኢትዮጵያዊን 

የሀገራችን ታሪካዊና ተፈጥሯዊ የቱሪዝም መስህቦችን በቪዲዮና በብሮሸር በማቅረብ 

የሀገራችንን በጎ ገፅታ ለአውሮፓዊያን የማስተዋወቅ ስራ ተሰርቷል፡፡ 

በዕለቱ ክቡር አምባሳደር በተወካያቸው በአቶ ዮሀንስ አብርሀ በብራሰልስ ኤምባሲ 

የፖለቲካና ፐብሊክ ዲፕሎማሲ ሚኒስትር አማካሪ ቤልጎ-ኢትዮጵያ የወዳጅነት ማህበር እና 

ቦዛር የባህል ማዕከል እንዲሁም የኢትዮጵያ አየር መንገድ በማመስገን የሚከተለውን ንግግር 

አቅርበዋል፡፡ ሀገራችን ኢትዮጵያ የሰው ዘር መገኛ እና በርካታ ታሪካዊ፣ ባህላዊ እና ሰው 
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ሰራሽ የቱሪስት ሀብት ያላት፣ በአውሮፓዊያን ቅኝ ግዛት ያልወደቀችና ለዘመናት ነፃነቷን 

ጠብቃ የቆየች ሀገር ስትሆን ይህ የገጽታ ግንባታ በዓል፣ ሀገራችን 120ኛ ውን የአድዋ የድል 

በዓል በምታከብርበት ወቅት መሆኑ ልዩ በዓል ያደርገዋል ብለዋል፡፡  ሀገራችን ኢትዮጵያ 

የበርካታ ብሔር፣ብሔርሰብና ህዝቦች ሀገር ስትሆን፣ የበርካታ ቋንቋ፣ ባህል፣ ወግና          

ስርኣት ያላት እንዲሁም የራስዋ ፊደል ያላት የቀደምት ታሪክ ባለቤት ሀገር መሆንዋን 

አብራርተዋል፡፡ 

 

አቶ ዮሀንስ አብርሀ አክለውም እንዳሉት ሀገራችን ኢትዮጵያ በባህልና ቱሪዝም መስክ 

በርካታ የተፈጥሮ፣ የታሪክ እና የባህል የቱሪዝም መስብ ያላት እና ቅዱስ ያሬድን የመሰሉ 

የበርካታ ዜማ ፈጣሪዎች ሀገር በባህልና በሙዚቃው መስክ ለበርካታ ምርምር ስራዎች 

የሚመች የራሷ የሙዚቃ ጣዕመ ዜማ፣ ምትና ሜሎዲ ያላት ሀገር መሆንዋል ገልጸዋል፡፡ 

ሀገራችን ኢትዮጵያ ባለፉት ዓመታት ፈጣን የኢኮኖሚ እድገት በማስመዝገብ ላይ ስትሆን፣ 

ይህም ተጨማሪ አቅም በመፍጠር ላይ እንደሆነ አብራርተዋል፡፡ ስለሆነም ሁሉንም 

ቤልጄየማዊያንና ሌሎች አውሮፓዊያን ወደ ኢትዮጵን በመሄድ ታሪካዊ እና ሰው ሰራሽ 

እንዲሁም ባህላዊ መስህቦችን በተጨባጭ እንዲጎበኙ ጥሪ አቅርበዋል፡፡ 
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የቤልጎ-ኢትዮጵያ የወዳጅነት ማህበር የቦርድ ሰብሳቢ የሆኑት Mr. Philippe 

Meert በበኩላቸው ቤልጎ-ኢትዮጵያ የወዳጅነት ማህበር 20ኛ ዓመት የምስረታ በኣሉን 

በማክበር ላይ እንደሆነ በመጠቆም፣ ማህበሩ ለሁለቱ ሀገራት ህዝቦች የባህልና የህዝብ 

ለህዝብ ግንኙነት ድልድይ በመሆን እያገለገለ ነው ሲሉ ገልፀዋል፡፡ በማያያዝም ይህ 

ʺኢትዮጵያ በቦዛርʺ የባህልና ሙዝቃ ፌስቲቫል  እምቅ እና ውብ የሆነውን የኢትዮጵያ 

ታሪክ፣ ባህል እና የቱሪዝም መስህቦችን ለቤልጅየምና ለሌሎች አውሮፓውያን በማስተዋወቅ 

ለሀገሪቱ የገፅታ ግንባታ ስራዎችን በመስራታቸው ደስተኛ መሆናቸውን ገልፀዋል፡፡ 

ኢትዮጵያ በአሁኑ ወቅት በዓለም ፈጣን የሆነ የኢኮኖሚ እድገት በማስመዝገብ ላይ ስትሆን፣ 

ሀገሪቱ በክልሉ የተረጋጋችና ምቹ የኢንቨስትመንትና የቢዝነስ ሀገር ስለሆነች፣ ይህንም 

አጋጣሚ በመጠቀም  ግንኙነቱን የበለጠ ለማሳደግ እንዲረዳ የቤልጀየም ባለሀብቶች 

በኢትዮጵያ ኢንቨስት እንዲያደርጉ ጥሪ አቅርበዋል፡፡ ሌላው የማህበሩ የቦርድ ሰብሳቢ 

የሆኑት አቶ ቴዎድሮስ ብርሀኑ ሀገራችን እምቅ የባህልና ታሪካዊ ሀብት እንዲሁም 

የኢትዮጵያን መልካም ገፅታ ለቤልጀማዊያን በማስተዋወቅ የገፅታ ግንባታ መስራት አስፈላጊ 

እንደሆነ በማስመር በዓሉን ከፍተዋል፡፡ 

በበዓሉ የኢትዮጵያ አየር መንገድ የቤልጄየም እና አካባቢው አስተባባሪ በመገኘት 

የኢትዮጵያ አየር መንገድ በማደግ ላይ ያለ በአፍሪካ ብሎም በአለም አቀፍ ደረጃ ተወዳዳሪ  

አየር መንገድ ሲሆን፣ አየር መንገዱ በሳምንት ወደ ብራሰልስ አምስት ጊዜ ስለሚበር 

ቤልጀየማዊያንና ሌሎች አውሮፓዊያን ሀገራችን እንዲጎበኙ ጥሪ ያደረገ ሲሆን፣ አየር 

መንገዱ መንገደኞችን በተሳለጠ መልኩ ለማስተናገድ ከመቼም ጊዜ በላይ ዝግጁ መሆኑን 

አብራርተዋል፡ 
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በበዓሉ በርካታ የሀገራችን ታሪካዊ እና ባህላዊ የታሪክ፣ የተፈጥሮ እንዲሁም የባህል 

መስህቦችን እንዲሁም የሐገራችን የኢንቨስትመንትና የቢዝነስ እድሎች የሚያሳዩ ብሮሸሮች፣ 

ቪዲዮዎች እንዲሁም በራሪ ወረቀቶችና መጋዚኖች የተሰራጩ ሲሆን፣ አኳስቲክ አዲስ ቆየት 

ያሉና ዘመናዊ ባንድ የሀገራችን በመሳሪያ የተቀነባበረ ቆየት ያሉ የሙዚቃ ስራዎችን 

በማቅረብ እንግዶችን ሲያዝናና አምሽቷል፡፡ ታዳሚዎችም በቀረበው የሀገራችን እምቅ 

ባህልና ታሪክ የተደሰቱ መሆኑን ተናግረዋል፡፡  

 

     ከሠላምታ ጋር 

የኢፊዲሪ ኤምባሲ 

ብራሰልስ 

 

 

 


