
ፍካት ሠርከስ ወደ ተለመደው የትርኢት ጉዞው ተመልሷል፡፡ ከአዲስ አበባ ወደ ሃዋሳ ጉዞውን በማድረግ ፣ሰባት መዳረሻዎችን 
በመሃል በመዳሰስ - ወደ ደቡብ ይጓዛል፡፡ ፕላኔታችንን ለመታደግ አስተዋፅዖ ለማድረግ መንገዶችን እና ዘዴዎችን ለመልመድ 
መነሳሳት በሚል ወቅታዊ የሆኑትን ወሳኝ ጉዳዮች የሚያንፀባርቁ ተከታታይ ትዕይንቶችን ይዞ ይመጣል፡፡

የፍካት ሠርከስ አረንጓዴ ተጏዥ ትርኢት በኦሮሚያ:- ቢሾፍቱ ፣ ዝዋይ ፣ ሻሸመኔ ና በደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች 
ክልል:- ሶዶ ፣ ዲላ እና ይርጋለም ላይ 14 ነፃ የመንገድ ትርዒቶችን ያካትታል፡፡ ቡድኑም አረንጓዴ የፈጠራ ሥፍራውን 
ለመመስረት  እና ከአካባቢ ጥበቃ ጋር የተያያዙ በድምሩ 28 የሆኑ ትርዒቶችን  እና የሥነ-ጥበብ ሥራዎችን ለማዘጋጀት ለአንድ 
ወር ያህል ሐዋሳ ላይ ይከትማል፡፡

ፍካት ሠርከስ የአረንጓዴ የፈጠራ ሥፍራውን በአፍሪካ ቀንድ የመጀመሪያውና ውብ በሆነው የሰርከስ ድንኳን ድንቅነሽ ውስጥ 
በማዘጋጀቱ ኩራት ይሰማዋል፡፡ ይህ ባለ 25 ሜትር ዲያሜትር ድንኳን 500 ሰዎችን የማስተናገድ አቅም ሲኖረው ሁሉም 
መድረኩን በአንድ ዓይነት ዕይታ እንዲያዩት ያስችላል፡፡  ከሮማውያን ዘመን ጀምሮ እንዲህ ያለው ክብ ቅርጽ ታዳሚዎችን 
ለማሳተፍ እና መንፈስን የሚያድስ ሁኔታ ለመፍጠር በጣም ውጤታማ መንገድ እንደሆነ አስመስክሯል፡፡ 

የአረንጓዴው የፈጠራ ሥፍራ ከተለያዩ የኪነ-ጥበብ አይነት (ሙዚቃ ፣ ዳንስ ፣ ሰርከስ እና ሌሎችም) ችሎታ ያላቸውና ከተለያየ 
የማህበረሰብ ክፍል የተውጣጡ የጥበብ ሰዎችን ያሰባሰበ ሲሆን ከተጏዥ ትርኢቱ ጋር በድምር ወደ 24,000 ተመልካች ይኖረዋል 
ተብሎ ይገመታል፡፡

ይህ ፕሮጀክት ሦስት ዋና ዋና እና አስፈላጊ ማህበራዊ ግብዓቶች አሉት፡-
#ኪነ-ጥበብን በኢትዮጵያ ማበልጸግ
ፍካት ሠርከስ አረንጓዴ የመንገድ ላይ ትዕይንት እና የፈጠራ ማዕከሉ የባለስልጣናትን ትኩረት ወደ የባህላዊ/የፈጠራው ኢንዱስትሪ 
በማኅበራዊ እና ኢኮኖሚያዊ መስክ ውስጥ ያለውን ሚና ይስባል 

#ለኪነ-ጥበብ ብዙም ተጋላጭነት የሌለውን ታዳሚ ተደራሽ ማድረግ
በፈጠራ እና በጥበብ አማካኝነት ባሕላዊ ዕውቀት እና መግባባት የበለጠ ይሻሻላል፡፡ ከመዝናኛነቱ ባሻገር ለሰብአዊ ዕድገትም 
ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደርጋል፡፡ አንድ የኪነ-ጥበብ መድረክን መፍጠር ማለት ለሕብረተሰባዊ ዕድገት ዋነኛ ግብዓት የሆነውን ባህል 
ማዳበር ማለት ነው፡፡

#አካባቢያዊ ተፅእኖ ያላቸው መልዕክቶችን በኪነ-ጥበብ ውስጥ ማስተላለፍ
ትዕይንቶቹ በታዳሽ የኃይል ምንጮች ፣ የማገዶ እንጨት ፍጆታ ለመቀነስ ፣እና የአየር ንጽሕናን ጠብቆ ለማቆየት የሚያስችሉ 
ለአካባቢ ተስማሚ የሆኑ ቴክኖሎጂዎችን ያስተዋውቃሉ፡፡

ይህ ፕሮጀክት ዕውን የሆነው በኢትዮጲያ ባህል እና ቱሪዝም ሚኒስቴር ፣ አውሮፓ ህብረት ፣ Energising Develop-
ment (EnDev) ኢትዮጲያ፡- በአውሮፓ ህብረት በከፊል ፈንድ ተደርጎ በFederal Ministry of Economic Coopera-
tion and Development (BMZ) ስም በGesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 
የተተገበረ እና በሶፊ ማልት ትብብር ነው፡፡
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ቀናት
አረንጓዴ ተጏዥ ትርኢት
ጥቅምት 24 – ቢሾፍቱ // ጥቅምት 25 – ዝዋይ 
ጥቅምት 26 – ሻሸመነኔ // ጥቅምት 27 – ሶዶ 
ጥቅምት 28 – አርባ ምንጭ // ጥቅምት 30 – ዲላ
ህዳር 1 – ይርጋለም

አረንጓዴ የፈጠራ ሥፍራ
ህዳር 5 – 9 : ድንቅነሽን መገንባት
ህዳር 11 – 16 : የፈጠራ ጊዜ
ህዳር 18 – 30 : ትርኢት የሚቀርብበት
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