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ቱሪዝም- የተነቃቃውና ባለተስፋው የኢኮኖሚ ዘርፍ!  

ብ. ነጋሽ 07-25-16 

ሕዝብን ተጠቃሚ ማድረግ የሚችልና የሚያድግ ኢኮኖሚ የመገንባት ተስፋ በተጨባጭና 

በእጅ ባለ እምቅ ሀብት ላይ መመስረት ይኖርበታል። በእጅ የሌለ የማይጨበጥ ነገር 

የአገርን ኢኮኖሚ ለመመስረት መሞከር ባህር በሌለበት አሳ ለማጥመድ ከመመኘት 

አይለይም። የኢትዮጵያን ኢኮኖሚ ሕዝቡን ተጠቃሚ በማድረግ፣ ደረጃ በደረጃ የማሳደግ 

ዕቅድ በግብርናና በገጠር ላይ የተመሰረተው ይህ ዘርፍ በተጨባጭ በእጅ ያለ ዕምቅ ሀብት 

በመሆኑ ነው። አገሪቱ ሊለማ የሚችል ሰፊ የእርሻ መሬት፣ ባህላዊ የግብርና  ሙያ ያለው 

ሰፊ የሰው ሀብት፣ ተስማሚ የአየር ንብረትና የውሃ ሀብት አላት። የማኑፋክቸሪንግ 

ኢንዱስትሪ የእድገት መነሻ ያልተደረገው ይህ ዘርፍ በተጨባጭ ስላልነበረ ነው። ይህ 

የሌለ የማኑፋክቸሪንግ ዘርፍ ሊፈጠር የሚችለው በተጨባጭ በእጅ ያለውን ግብርና 

ምርታማነት በማሳደግ ትርፍ በማምረት ረቢ ሃብት (capital) በማከማቸት ብቻ ነው። 

ኢትዮጵያ ሌላም ግን በተጨባጭ በእጅ ያለ እምቅ ሀብት አላት። ቱሪዝም፤ የኢትዮጵያን 

ቱሪዝም ከግብርናው የሚለየው ሊለማ በሚችለበት ልክ ያልለማና ዘርፉ ሊሸከመው 

በሚችለው ልክ ዜጎች ተሰማረተው እየኖሩበት ያለመሆኑ ነው። የኢትዮጵያ ቱሪዝም 

እንደዘርፍ ትኩረት ስቦ በተቋም መመራት ከጀመረ ከግማሽ ክፍለ ዘመን በላይ ያስቆጠረ 

ቢሆንም አሁንም ገና ያልተነካና በእምቅነት ደረጃ ያለ ነው ማለት ይቻላል። 

አሁን የኢትዮጵያን ኢኮኖሚ በሁሉም ዘርፍ የማሳደግና ዘርፎቹንና አጠቃላይ 

ኢኮኖሚውንም ትራንስፎርም የማድረግ እቅድ ሲዘጋጅ ትልቅ ትኩረት ከተሰጣቸው 

መስኮች መካከል አንዱ ቱሪዝም ነው። ይህ ጽሁፍ በኢትዮጵያ ለቱሪዝም ዘርፍ በተሰጠው 

ትኩረትና ዘርፉ ባለው ተሰፋ ላይ ያተኩራል።  

ቱሪዝም ምንድነው? ቱሪዝም ለሚለው እሳቤ በርካታ ትርጉሞች የተሰጡት ቢሆንም ለዚህ 

ፅሁፍ ዓላማ በተባበሩት መንግስታት የዓለም ቱሪዝም ድርጅት (United Nations Worled 

Tourizm Organazation UNWTO) የሰጠውን ትርጉም መርጫለሁ። በዚህ መሰረት፤-

ቱሪዝም ጎብኚ ተብለው በተለዩ ሰዎች የሚፈፀም ድርጊት ነው። ጎብኚ በመደበኛነት 

ከሚኖበት አካባቢ ተነስቶ ቢያንስ ለአንድ ዓመት ቆይታ በዐልን ማክበር፣ ጊዜን ማሳፍና 
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መዝናናትን፣ ሥራን፣ ህክምናን፣ ትምህርትን፣ ጨምሮ ለተለያዩ ጉዳዮች ወደሌላ መዳረሻ 

የሚጓዝ ሰው ማለት ነው። 

የቱሪዝም ዘርፍ እሳቤ ይህ ከሆነ የአንድ አገር የቱሪዝም ዘርፍ ገቢ ከላይ ለተጠቀሱት 

ዓላማዎች ወደዚያ አገር ከሚመጡ ሰዎች የሚገኝ ነው። ይህ ገቢ ወደዚያ አገር በሚመጡ 

ቱሪስቶች ወይም ጎብኚዎች ቁጥር ልክና በዚያ አገር በሚኖራቸው የጊዜ ቆይታ ይወሰናል።  

ጎብኚዎች ወደአንድ አገር  እንዲጓዙና በዚያ እንዲቆዩ ማድረግ ግን ቀላል ሥራ 

አይደለም። መስጠትን አቅዶ ማልማትንም ይጠይቃል። መስጠቱ በተፈጥሮ የሚገኝ 

የሰዎችን ቀልብ የሚማርክና ምርምር የሚጭር የተፈጥሮ ሃብት ( የውኃ አካላት፣ ደን፣ 

የእጽዋትና የእንስሳት ዝርያዎች፤ መልከዓ ምድራዊ አቀማመጥ፣ . . .ወዘተ.)፣ 

የማህበረሰቦችን ስብጥርና የእነርሱንም ባህል፣ ወግ፣ ባህላዊና ታሪካዊ ቅርሶች፣ . . . 

ያጠቃልላል። ጎብኚዎችን ለመሳብና የቆይታ ጊዜያቸውን ለማርዘም መከናወን ያለባቸው 

የልማት ሥራዎችም አሉ። እነዚህም የተለያዩ አገራት ዜጎች ለትምህርትና ለጤና 

አገልግሎት፣ ለምርምር እንዲመጡ ማድረግ የሚያስችሉ ጥራት ያለው አገልግሎት 

የሚሰጡ ሆቴሎችንና የመዝናኛ ተቋማትን፣ ዓለም አቀፍ ጉባኤዎችን ማካሄድ የሚያስችሉ 

ሁለገብ አዳራሾችን የመሳሰሉ መሰረተ ልማቶች፣ የህክምና አገልግሎት ተቋማትን፣ 

አስተማማኝ ሰላምና ፀጥታ፣ የመጓጓዣና የመገናኛ መሰረተ ልማቶችን፣ . . .   

ያጠቃለላሉ። 

እንግዲህ ኢትዮጵያ በቂ ሊባል የሚችል ተፈጥሯዊና ታሪካዊ ቅርስ አላት።  እናም 

በአገሪቱ ስጦታዎቹን ጎብኚዎችን ለመሳብ ከመጠቀም አኳያ እንጂ የመስህብ እጦት 

የለም። በተባባሩት መንግስታት የትምህርት፣ የሳይንስና የባህል ድርጅት (The United 

Nations Educational, Scientific and Cultural Organization UNESCO) የተመዘገቡ 

ቅርሶችን ለዚህ አስረጂነት መጥቀስ ይቻላል። እስከ አሁን በዩኔስኮ የተመዘገቡት 

የኢትዮጵያ ታሪካዊና ተፈጥሯዊ ቅርሶች አስራ አንድ ሲሆኑ እነርሱም፤ የአክሱም 

ሃውልቶች፣ የላሊበላ አብያተ ክርስቲያን፣ የጎንደር ፋሲል ግምብ፣ የሐረር ጆጎል ግንብ፣ 

የጢያ ትክል ድንጋዮች፣ የሰሜን ብሔራዊ ፓርክ፣ የኮንሶ ሰው ሰራሸ መልከዓ ምድር፣ 

የታችኛው አዋሽ ሸለቆ እና የታችኛው ኦሞ ሸለቆ፤ እንዲሁም በማይጨበጥ የባህል 

ቅርስነት የመስቀል የደመራ በዐልና የሲዳማ የዘመነ መለወጫ ፊቼ ጨምበላላ ናቸው።  

https://en.wikipedia.org/wiki/UNESCO
https://en.wikipedia.org/wiki/UNESCO
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ሌሎች ለመመዝገብ በሂደት ላይ ያሉም አሉ። ከእነዚህ መካከል የባሌ ተራራች ብሄራዊ 

ፓርክ፣ የድሬ ሼህ ሁሴን መስጊድ፣ የሶፍ ኡመር ዋሻ፣ የጌዲዮ ሰው ሰራሽና ተፈጥሯዊ 

መልከዓ ምድር፣ የመልካ ኩንቱሬ እና ባቺልት የአርኪዮሎጂ ስፍራዎች ተጠቃሽ ናቸው። 

ከባህላዊ ቅርሶች ደግሞ የኦሮሞ የገዳ ሥርዓት፣ የትግራይና የአማራ ክልሎች የአሸንዳና 

የሻደይ በዐላትንም የማስመዝገብ እቅድ አለ። 

ከዚህ በተጨማሪ ኢትዮጵያ የሰው ዘር መገኛ አገር ነች። ከ3 ሚሊዮን ዓመታት በላይ 

እድሜ ያስቆጠረው የሉሲ ወይም ድንቅነሽ አፅም መገኛ አገር፤ ኢትዮጵያ የአረቢካ ቡና 

ዝርያ መገኛም ነች። የዓለማችን ረጅሙ ወንዝ ጥቁር አባይም የሚገኘው በኢትዮጵያ 

ነው። የኤርታአሌ የእሳተ ገሞራ ሀይቅና የዓለማችን እጅግ ረባዳና ሞቃት ስፍራ ዳሎልም 

የሚገኙት በኢትዮጵያ ነው። ይህ ብቻ አይደለም። ኢትዮጵያ የንግስት ሳባ አገር ነች፣ 

የሙሴ ፅላትም በኢትዮጵያ ይገኛል ተብሎ ይታመናል፤ በአክሱም ፅዮን ቤተክርስቲያን። 

ከእነዚህ ሌላ ለመዝናናት አመቺ የሆኑ በርካታ የስምጥ ሸለቆ ሃይቆችና ፍል ውኃዎች፣ 

እንዲሁም የዱር እንስሳት ፓርኮችና መጠበቂያዎች ይገኛሉ።  

እንግዲህ፤ ኢትዮጵያ በርካታ ተፈጥሯዊ፣ ታሪካዊ፤ሰው ሰራሽና ባህላዊ ቅርሶችን በዩኔሰኮ 

በማስመዝገብ በአፍሪካ ቀዳሚዋ አገር ለመሆን በቅታለች። ኢትዮጵያ በተፈጥሯዊ፣ 

ታሪካዊና ባህላዊ ቅርሶች የበለፀገች፤ የቱሪስት መስህብ ያላትና እነዚህንም ቅርሶች በዩኔስኮ 

መዝገብ በብዛት በማስመዝገብ ከአፍሪካ አገራት ቀዳሚዋ ብትሆንም የአገሪቱ የቱሪዝም 

ዘርፍ ግን የሚፈለገውንያህል ወይም የሚገባውን ያህል አላደገም። ለምሳሌ፤- ኢትዮጵያ 

በጎብኚዎች ቁጥር ከአፍሪካ 17ኛ ከዓለም ደግሞ 121ኛ ደረጃ ላይ ነው የምትገኘው። 

በዩኔስኮ ባስመዘገቧቸው ቅርሶች ብዛት ከኢትዮጵያ የሚያንሱ የአፍሪካ አገራት በጎብኚ 

ብዛት ከኢትዮጵያ ይበልጣሉ። ኢትዮጵያን የጎበኙ ቱሪስቶችን ቁጥር ስንቃኝ ደግሞ፤ 

በ2004 ዓ.ም. አፍሪካን ከጎበኙት 52 ነጥብ 3 ሚሊዮን ቱሪስቶች መካከል ወደኢትዮጵያ 

የመጡት 596 ሺህ 341 ብቻ ናቸው። ከእነዚህ የአፍሪካ ጎብኚዎች የተገኘው ገቢ 34 

ቢሊዮን ዶላር ሲሆን፣ ከዚህ ውስጥ ኢትዮጵያ ያገኘችው 1 ነጥብ 2 ቢሊዮን ገደማ ብቻ 

ነበር። 

ከባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር የተገኘ መረጃ እንደሚያመለክተው በ2006 በጀት ዓመት 

ከቱሪዝም ዘርፍ የተገኘው ገቢ 2 ነጥብ 5 ቢሊዮን ብር ገደማ ነው። ይህ ገቢ የተገኘው 
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600 ሺህ ገደማ ከሚሆኑ ጎብኚዎች ነው። ይህ የቱሪዝም ገቢ ቀደም ሲል ከነበረው በጀት 

ዓመት ጋር ሲነጻጻር በ35 በመቶ ገደማ ብልጫ አሳይቷል።  

በአጠቃላይ የኢፌዴሪ መንግሥት የቱሪዝም ዘርፉን ለዜጎች የስራ እድል ፈጠራና የውጭ 

ምንዛሪ ምንጭ እንዲሆን ልዩ ትኩረት ሰጥቶ እየሠራ ይገኛል። በዚሁ መሰረት የቱሪዝምን 

ዘርፍ ለማልማት ከባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር በተጨማሪ የኢትዮጵያ ቱሪዝም ድርጅትና 

የኢትዮጵያ ቱሪዝም ትራንስፎረሜሽን ምክር ቤት የተባሉ ተቋማት ተመስርተዋል። 

የቱሪዝም ትራንስፎርሜሽን ምክር ቤት በጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማሪያም ደሳለኝ 

የሚመራ ሲሆን፣ የተቋቋመው ዘርፉን ወደላቀ ደረጃ የማሸጋገር ዓላማ ይዞ ነው። ምክር ቤቱ 

የተለያዩ ተቋማትና ታዋቂ ግለሰቦች የተወከሉበት ሲሆን፣ እነዚህም የአዲስ አባባና 

የደሬዳዋ ከተማ አስተዳደር ከንቲባዎች፣ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ዋና ስራ አሰፈፃሚ፣ 

የኢትዮጵያ ቱሪስት አስጎብኚ ድርጅት ፕሬዝዳንት፣ የኢትዮጵያ ሆቴሎችና ምግብ ቤቶች 

ማህበር፣ የኢትዮጵያ የንግድና የዘርፍ ማህበራት፣ የሃይማኖት ተቋማት ተወካዮችና ታዋቂ 

ግለሰቦች ናቸው። 

የቱሪዝም ትራንስፎርሜሽን ምክር ቤት  በተለያዩ ብሄራዊ ፓርኮች ያለውን የመሰረተ 

ልማት ደረጃ ማሻሻል፣ ፓርኮችንና ሎጆችን ከዋና መንገድ ጋር የሚያገናኙ መጋቢ 

መንገዶችን ማሻሻል፣ እንዲሁም በፓርክና በእንስሳት መጠበቂያ የሚገኙ የዱር እንሰሳትን 

አደን መከላከል፣ ቅርሶች የሚገኙበትን አካባቢ መጠበቅ የመሳሰሉት ተግባራትን 

ያከናውናል። ከዚህ በተጓዳኝ የባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር የተፈጥሮና የባህል ቅርሶችን 

በመንከባከብና በማልማት፣ የባህልና የቱሪዝም ቁሳቁሶችን ለገበያ በማቅረብ፣ የአገልግሎት 

አሰጣጥን የላቀ በማድረግ፣ የባህልና የቱሪዝም የመረጃ ሥርአትን በማሻሻል፣ እንዲሁም 

የልማት አጋሮችን በማቀናጀት ኢትዮጵያን በሁለተኛው የእድገትና ትራንስፎርሜሽን 

እቅድ ማብቂያ ዘመን ላይ በአፍሪካ በቱሪስት መዳረሻነት 5ኛ ደረጃ ላይ ለማድረስ  

እየሰራ ይገኛል። 

በጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚመራው የቱሪዝም ትራንስፎርሜሽን ምክር ቤት ሰሞኑን 3ኛ 

ጉባኤውን አካሂዷል። በጉባኤው ላይ የተገኙት ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማሪያም ደሳለኝ፤ 

በቱሪዝም ዘርፍ መዋቅራዊ ለውጥ ለማምጣት ክልሎችና ባለድርሻ አካላት ስር ነቀል 
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ለውጥ የሚያመጣ ሥራ መሥራት እንዳለባቸው አሳስበዋል። ኢትዮጵያ ያላትን እምቅ 

የቱሪዝም ሀብት በማልማት ከዘርፉ ማግኘት የሚገባትን ጥቅም እንድታገኝ ሁሉም አካላት 

መስራት አለባቸውም ብለዋል። በተለይም ሁሉም ክልሎች እና ሁለቱም የከተማ 

መስተዳድሮች በዘርፉ ስር ነቀል ለውጥ እንዲመጣ ትኩረት ሰጥተው መስራት 

እንደሚጠበቅባቸው ጥሪ አስተላልፈዋል። 

በምክር ቤቱ ጉባዔ ላይ ከሁለተኛው መደበኛ ጉባኤ ቀጥሎ በተሰሩ ሥራዎች ዙሪያም 

ምክክር ተደርጓል። በዚህም የቱሪስት መስህብን በማልማት፣ የአስር ዓመት የቱሪዝም 

ስትራቴጂክ እቅድ በማዘጋጀት፤ እንዲሁም በትብብር እና በአቅም ግንባታ የተሻለ ሥራ 

መሠራቱ ተነስቷል። በጉባዔው ላይ የዘርፉ ችግር ናቸው ተብለው የተነሱ ነጥቦችም 

ቀርበዋል። በችግርነት ከተነሱት መካከል፤ ፓርኮች ከሰዎች ጋር ንክኪ ያላቸው መሆኑ፣ 

የብድር አቅርቦት ችግር እና በሚፈለገው ደረጃ የመሬት አቅርቦት አለመኖር ይገኙበታል። 

እንዲሁም የእንስሳትን አደን በተመለከተ በጥልቀት ቢታይ እና በልዩ ሁኔታ መፍትሄ 

ቢሰጠው የሚል ሃሳብ ተነስቷል። 

የምክር ቤቱ ሰብሳቢ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም  በዘርፉ የሚስተዋሉ ችግሮችን 

ለመቅረፍ የሚሰሩ ሥራዎች ተጠናክረው እንደሚቀጥሉ አስታውቀዋል። በተለይ ከመሬት 

ጋር ተያይዞ የተነሳው ችግር መኖሩ እንደሚታወቅ የገለጹት ጠቅላይ ሚኒስትሩ፣ በቀጣይ 

ይህንን ችግር በመቅረፍ የግል ባለሀብቶች በዘርፉ እንዲሰማሩ እንደሚደረግ፣ በቱሪዝም 

ዘርፍ በመሰማራት ማልማት ለሚፈልጉ አካላት የመንግሥትም ይሁኑ የግል ባንኮች ብድር 

እንዲያመቻቹ እንደሚደረግ አስታውቀዋል። በተለይም፤ የኢትዮጵያ ልማት ባንክ 

በቱሪዝም ዘርፍ ለሚሰማሩ አልሚዎች ብድር ለማመቻቸት መስማማቱንም አንስተዋል። 

በ2008 የበጀት ዓመት 1 ሚሊዮን ጎብኚዎችን ለመሳብ ታስቦ እስካሁን 900 ሺህ 

ጉብኚዎች ወደ ኢትዮጵያ የመጡ መሆናቸውንም ጠቅላይ ሚኒስትሩ አስታወሰዋል። 

ከእነዚህ ጎበኚዎችም አገሪቱ 3 ነጥብ 4 ቢሊዮን ዶላር የውጭ ምንዛሪ ማግኘቷም 

በጉባኤው ላይ ተገልጿል።  
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ጠቅላይ ሚንስትር ኃይለ ማሪያም አዲሱን የኢትዮጵያ የቱሪዝም መለያም በጉባኤው ላይ 

ይፋ አድርገዋል፡፡ አዲሱ የቱሪዝም መለያ "ኢትዮጵያ የሁሉ መገኛ ምድር (Ethiopia 

Land of origin)” የሚልና ይህን የሚያንፀባርቅ ምልክት ያለው ነው። 

የኢትዮጵያ ቱሪዝም ድርጅት  አዲሱ መለያ ሰፊ ጥናት ተደርጎበትና ከተለያዩ ባለድርሻ 

አካላት ጋር በመወያየት የተቀረፀ እንደሆነ፣ በተጨማሪም፤ ተፈጥሯዊ መስህቦችን፣ 

ሀይማኖታዊ በዓላትን፣ ባህላዊ ትውፊቶችን፣ የዱር እንስሳትን ሃብትና ሌሎችንም የቱሪዝም 

መዳረሻዎች በተሟላ መልኩ እንደሚያንፀባርቅ አስታውቋል። 

እንግዲህ እምቅ የቱሪዝም አቅም እያላት ከዚህ ዘርፍ የሚገባትን ጥቅም ሳታገኘ በቆየችው 

ኢትዮጵያ አሁን ጥሩ መነቃቃት ይታያል። የ2008 በጀት ዓመት ክንውንም ይህን 

ያሳያል። በበጀት ዓመቱ ወደአገር ውስጥ ይገባሉ ተብሎ ከተጠበቀው የቱሪስት ቁጥር ከ90 

በመቶ በላይ የሚሆኑት መጥተዋል። ከነዚህ ጎብኝዎችና ከመስኩ የተገኘው የ3 ነጥበ 4 

ቢሊዮን ዶላር የውጭ ምንዛሪም ከወጪ ንግድ ከሚገኘው የላቀ መሆኑ ዘርፉ ምን ያህል 

እየጎለበተ መሆኑንና ያለውን ከፍተኛ ተስፋም ያመለክታል። በአጠቃላይ በኢትዮጵያ 

የቱሪዝም ኢንዱስትሪ ላይ መነቃቃትና ተስፋ ይታያል። ይህን አጠናክሮ መቀጠል ደግሞ 

የሁሉም ባለድርሻ አካላት ኃላፊነት ነው። 
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