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በቤልጄየም ብራሰልስ የኢትዩጵያ የባህልና የቱሪዝም መስህቦች እንዲሁም 
የሀገራችን የወይን ምርት በማስተዋወቅ የገጽታ ግንባታ ስራ ተከናወነ፡፡ 

 

እ.ኤ.አ ማርች 27 ቀን 2017 በብራሰልስ የሚገኘው የኢፌዲሪ ኤምባሲ ከEuro 
Press Club እና ከForbes African Magazine ጋር በመተባበር የሀገራችንን 
የባህልና የቱሪዝም መስህቦች እንዲሁም የካስትል የወይን ምርት በማስተዋወቅ 
የሀገራችንን መልካም ገጽታ ግንባታ ስራ ተከናውኗል፡፡ በዝግጅቱ ከ90 በላይ 
የሚሆኑ ከቤንጄምና ከኔዘርላንድ የተውጣጡ የቱር ኦፕሬተሮች፣ ጋዜጠኞች፣ 
የአውሮፓ ህብረት ተቋማት ሰራተኞችና የኢትዩጰያ ወዳጆች ተገኝተዋል፡፡ 
ዝግጅቱ በዋናነት ኢትዩጵያ ምድረ ቀደምት Ethiopia ʺLand of Originʺ 
የተሰኘውን አዲሱን የሀገራችንን የቱሪዝም መለያ /Brand/ ለማስተዋወቅ 
ታልሞ የተዘጋጅ  ነው፡፡ ከዚሁ ጎን ለጎን ሀገራችን ለውጭ በተለይም 
ለአውሮፓ ገበያ በማቅረብ ላይ የምትገኘውን የካስቴል የወይን ምርት 
በማስተዋወቅ የሀገራችንን መልካም ገጽታ ለመገንባት የሚያስችል ስራ 
ተሰርቷል፡፡  

  

በዝግጅቱ ወቅት ክቡር አምባሳደር ተሾመ ቶጋ በቤኔሉክስና ቦልቲክ ሀገራት 
እና በአውሮፓ ህብረት የኢፊዲሪ ልዩ መልዕክተኛ እና ባለሙሉ ስልጣን 
አምባሳደር እንዳሉት ሀገራችን የበርካታ ቱሪዝም መስህቦች እና ዘጠኝ በዩኔስኮ 
የተመዘገቡ የቱሪዝም መዳረሻዎችና ቅርሶች ባለቤት ብትሆንም፣ ከዘርፉ 
የሚገባትን ያህል ያልተጠቀመች በመሆኑ መንግስት ለመስኩ ትኩረት 
በመስጠት የቱሪዝም ፓሊሲ አውጥቶ በስራ ላይ መዋሉንና በኢፌዲሪ ጠቅላይ 
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ሚኒስቴር የሚመራ ብሔራዊ የቱሪዝም ካውንስል እና የአገራችንን ቱሪዝም 
መስህቦችና ሀብቶች ከባለድርሻ አካላት ጋር ተቀናጅቶ በማስታወቅ ላይ 
የሚሰራ የቱሪዝም ድርጅት መቋቋሙን ገልጸዋል፡፡ 

 

 

አክለውም ʺ13 Months of Sunshineʺ በሚል ይታወቅ የነበረው የሀገራችን 
ቱሪዝም  መለያ Ethiopia ʺThe Land of Originʺ በሚል በመተካት 
የሀገራችን መልካም ገጽታ እየተዋወቀ እንደሚገኝ እንዲሁም የአስቸኳይ ጊዜ 
አዋጁን አስፈላጊነትና ከአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ በኋላ ሀገራችን በአሁኑ ወቅት 
አስተማማኝ ሰላም የሰፈነባት እና ለቱሪዝም አመች በሆነ ሁኔታ ላይ 
እንደምትገኝ መንግስት አዋጁን በማንሳት በኩል ከህዝቡ ጋር በመመካከር 
በቀጣይ የሚያየው መሆኑን አስረድተዋል፡፡ 

በዝግጅቱ ወቅት ሀገራችንን በቱር ፓኬጅ ውስጥ በማስገባት የቤልጂየም 
ቱሪስቶችን በቡድን በመላክ ለረዥም ዓመታ ልምድ ያለው የኢክተም (ICTM) 
ስራ አስኪያጅ የሆኑት ሚስተር ሉክ ዴከር በፕሮግራሙ ላይ በመገኘት ወደ 
ሀገራችን ቱሪስቶችን በቡድን ሲልኩ ያላቸውን ተሞክሮ እና የሀገራችን 
የቱሪዝም ሀብት በተመለከተ ለተሳታፊዎች አካፍለዋል፡፡ ሚስተር ሉክ ዴከር 
እንዳገለፁት የኢትዩጵያ ቱሪዝም ሴክተር በየወቅቱ ከፍተኛ እድገት እያሳየ 
መምጣቱ፣ ለቱሪዝም አመቺ የሆነ መሰረተ ልማቶች እየተገነቡ እንደሚገኝ እና 
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ለዚህም ከቤልጂየም ወደ ሀገራችን የሚሄዱ የጎብኚዎች ቁጥር ከጊዜ ወደ ጊዜ 
መጨመር እንደማሳያ ሊወሰድ እንደሚችል ለታዳሚው ገልጸዋል፡፡  

 

 
 
በተመሳሳይ የForbes Africa Magazine ዋና አዘጋጅ Mr. Szymon Jagiello 
ሀገራችን ለወይን ምርት ያላትን ምቹ ሁኔታ እና የካስቴል ወይን ምርት 
አስመልክቶ ያዘጋጁትን ጽሁፍ መነሻ በማድረግ ምስክርነታቸውን ሰጥተዋል፡፡ 
ከዚህ ጋር በተያያዘ በኢትዩጵያ በካስቴል ወይን ምስረታ ላይ አስተዋጽኦ 
የነበራቸው Mr. Jean Blavier እና በኔዘርላንድ የካስቴል ወይን ወኪል የሆኑት 
ትውልደ ኢትዮጵያዊት ወ/ሮ ደብሪቱ ሞገሴ ሀገራችን ለወይን ኢንቨስትመንት 
ያላትን እምቅ ሀብት እና ምርቱን በቤኔሉክስ ሀገራት ማግኘት በሚችልበት 
ሁኔታ ላይ ለተሳታፊዎች ገለጻ ሰጥተዋል፡፡ 
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በመጨረሻም የኢትዩጵያ አየር መንገድ የቤኔሉክስ ሀገራት ስራ አስኪሀጅ አቶ 
ብስራት ተድላ የኢትዩጵያ አየር መንገድ እድገትና አየር መንገዱ በዓለም 
አቀፍና በሀገር ውስጥ እያረገ ያውን በረራን አስመልክቶ ገለጻ ሰጥተዋል፡፡ 
ደማቅ ተሳትፎ በተደረገበት የብራሰልስ የቱሪዝም ትርዒት ላይ በኢትዮጵያ 
አየር መንገድ ለጎብንዎችና ኢግዚቢተሮች ቀርቦ የነበረው ከብራስልስ አዲስ 
አበባ የደርሶ መልስ የአየር ትኬት ሎተሪ አሸናፉ የሆኑት ግለሰብ 
ሽልማታቸውን ከክቡር አምባሳደር ተሾመ ቶጋ እና ከአቶ ብስራት ተድላ እጅ 
ተረክበዋል፡፡ 
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በዝግጅቱ ላይ የሀገራችን ባህላዊ ሙዚቃና ውዝዋዜ የቀረበ ሲሆን እንግዶች 
በሀገራችን ባህላዊ ምግብና የካስቴል ወይን መጠጥ መስተንግዶ 
ተደርጎላቸዋል፡፡ 

 


