
                                                                                                                           

 

ጋዜጣዊ መግሇጫ  
የሻዯይ በዓሌ  ሇትውሌድ በቋሚነት እንዱተሊሇፍ የሁለም ባሇድርሻ አካሊት ሚና መሆን እንዯሚገባ አሳሰቡ 

 

ሐሙስ ነሀሴ 16 ቀን 2011 ዓ.ም ሰቆጣ | በዋግ ኽምራ ብሄረሰብ አስተዲዯር ‹‹ሻዯይ ባህሊችን ሇዘሊቂ ሰሊማችን›› በሚሌ መሪ 

ቃሌ በተካሄዯው የምክክር መድረክ ሊይ የአማራ ክሌሌ ባህሌና ቱሪዝም ቢሮ ሃሊፊ አቶ በዘት አብይ ፣ ጥናታዊ ፅሁፍ 

አቅራቢ ዶ/ር አፀዯ ተፈራ (ከወል ዩንቨርስቲ) እንዱሁም ጥሪ የተዯረገሊቸው እንግዶች ተሳትፈዋሌ፡፡ 

በውይይት መድረኩ ሊይ የሻዯይ ባህሌ አመጣጥ ምን እንዯሚመስሌ ከታዲሚዎች የተሇያዩ ሃሳቦች ቀርባዋሌ፤ አክሇውም 

የሻዯይ በዓሌ ትሌቅ የሚባሌ ኢኮኖሚያዊ ፋይዲ ያሇው ሲሆን ማህበራዊ ፋይዲውም ሴቶች ካሇባቸው የስራ ጫና ነፃ 

ሇመሆን የሚያስችሊቸውን ዕድሌ በመፍጠር በቀጣይነትም ከወንዶች እኩሌ ወተው መግባት እንዱችለ የሚያዯርግ ነው 

በማሇት ሃሳባቸውን አቅርበዋሌ::  

በተጨማሪም ዶ/ር አያላው የባህሌ መድረኩ አወያይ እንዲለት “የሻዯይ በዓሌ ፖሇቲካዊ ተፅዕኖ ሉዯረግበት አይገባም 

ብልም ከፖሇቲካ ፍሊጎት እና ጫና ነፃ የሆነ በጀት ያስፈሌገዋሌ፡፡”  

በዋነኝነትም በዓለ እንዱያድግ ብልም ሇትውሌድ እንዱሸጋገር ጠንክሮ መሰራት ያሇበት ጉዲይ ነው በማሇት ሀሳባቸውን 

ገሌፀዋሌ:: 

በስተመጨረሻም መሰሌ መድረኮች ሇባህለ መጠበቅ አስፈሊጊ ነው ሲለ አስገንዝበዋሌ፡፡ 

ማስታወሻ ሇአዘጋጆች፡-  

‹‹ሰሊም›› በ1989 ዓ.ም በስዊድን የተቋቋመ ዓሇም አቀፋዊ፣ መንግሥታዊ ያሌሆነ፣ እና ሇትርፍ ያሌተቋቋመ ድርጅት ነው፡፡ 

የባህሌ ዕድገት ሇኢኮኖሚያዊ፣ ፖሇቲካዊ፣ እና ሇማኅበራዊ ዕድገቶች ወሳኝ አስተዋጽኦ የሚያበረክት እንዯመሆኑ፤ ‹‹ሰሊም›› ሇባህሌ ዕድገት 

የሚያግዝ አመቺ ሥርዓት እና ምኅዲር ሇመፍጠር የሚሠራ ድርጅት ነው፡፡ ‹‹ሰሊም›› የዓሇም ሙዚቃን፤ እንዱሁም ሌዩ ሌዩ ብዝሐ-
ባህልችን በዓሇም ዙሪያ በማስተዋወቅ አንጋፋ ዝና ያተረፈ ድርጅት ነው፡፡  

ድርጅታችን ከ2005 ዓ.ም. ወዱህ ‹‹ሰሊም-ኢትዮጵያ›› በሚባሇው ቅርንጫፍ ጽሕፈት ቤቱ አማካኝነት፤ በባህሌ ዘርፉ የሚከተለትን 

ዏበይት ትግባራት እያከናወነ ይገኛሌ፡-  

 የዘርፉን መዋቅራዊ ሇውጥ ማሳሇጥ - በባህሌ ዘርፍ ውስጥ ያለ ችግሮች እንዱታወቁ እና መፍትሔ እንዱበጅሊቸው፤ ብልም የዘርፉ 

ሌዩ ሌዩ ባሇድርሻዎች እርስ በእርስ የሚቀራረቡበትን እና ሐሳብ የሚሇዋወጡበትን መንገድ በመቀየስ፤ ሊሇፉት 10 ዓመታት የዘሇቀ 

‹‹ሰሊም የባህሌ መድረክ›› የተሰኘ ተከታታይ የውይይት መድረኮች እያካሄዯ ይገኛሌ፡፡ እያንዲንደ መድረክ በባህሌ ዘርፍ ውስጥ ባለ 
የተሇያዩ ጭብጦች ሊይ ያተኮረ ሲሆን፤ የዛሬው መድረክም ከተከታታይ ዝግጅቶቹ አንደ ነው፡፡  

 የባህሌ ሌውውጥን ማሳሇጥ - በሌዩ ሌዩ ኩነቶች፤ በተሇይም የሙዚቃ ፌስቲቫልችን በኢትዮጵያ፣ ስዊድን፣ ኩባ፣ እና ላልች ሃገሮች 

ውስጥ በማዘጋጀት፤ የባህሌ-ሇባህሌ ሌውውጥን በማካሄድ ሲሆን፤ በተጓዲኝም ሇታዲጊ የኪነ-ጥበብ ባሇሞያዎች መድረክ እና አጋጣሚ 

በማመቻቸት ሇዕድገታቸው አስተዋጽኦ እያበረከተ ይገኛሌ፡፡ በአዱስ አበባ በየዓመቱ የሚዘጋጀው ስመ-ጥሩው ‹‹ሰሊም ፌስቲቫሌ 

አዱስ›› አንደ ኩነት ነው፡፡  



                                                                                                                           

 

 የዕውቀት ቅብብሌ - ሇኢትዮጵያ ሙዚቀኞች፣ የድምጽ ኢንጂነሮች፣ ከያንያን፣ ተዋንያን፣ ፊሌም ሠሪዎች፣ እና ላልች ባሇሙያዎችን 
አቅም የሚገነቡ ትምህርታዊ ጉብኝቶችን፤ እንዱሁም ከፍተኛ ሌምድ ያካበቱ ዓሇም አቀፍ ባሇሙያዎችን በማስመጣት የክህልት 
ሥሌጠናዎችን እየሰጠ ይገኛሌ፡፡   

በአሁኑ ወቅት ሰሊም-ኢትዮጵያ፤ “ባህሌ መንገድን ይጠርጋሌ”/Culture Leads the Way (CLtW) የተሰኘ የሦስት ዓመት 
ፕሮጀክት በአዱስ አበባ እና አራት የክሌሌ ከተሞች እየተገበረ ሲሆን፤ የፕሮጀክቱ ዓሊማም በሙዚቃ፤ ፊሌም፤ ሚዱያ፣ እና ሠርከስ ሊይ 

በንቃት እየተሳተፉ ያለ የባህሌ ተዋናዮች እና ባሇ-ተሠጥኦ ወጣቶች እና ሴቶች፤ ሇባሕሌ ዘርፍ ዕድገት የሚያዯርጉትን አስተዋጽኦ 
ሇማበረታታት ያሇመ ነው፡፡   

 

ሇተጨማሪ መረጃ:- 

ሔሇን እሸቱ - የኮሚዩኒኬሽን አስተባባሪ             ወይም           ሲሳይ መንግሥቴ -  ፕሮግራም ማናጀር   

          ሞባይሌ፡0920-83-27-71                                      ሞባይሌ፡0912-07-22-62  

            ኢ-ሜይሌ፡ helen@selam.se                  ኢሜይሌ፡sisay@selam.se 


