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በአሜሪካ መንግስት ድጋፍ ሁሇት የአካባቢን ሌማት መሰረት ያዯረጉ የማኅበረሰብ የቱሪዝም መዲረሻዎች 
ኦሮሚያ ክሌሌ በመካከሇኛው ስምጥ ሸሇቆ ተከፈቱ 

መጋቢት 12 ቀን 2005 ዓ.ም.  ዝዋይ፤ ኦሮሚያ - በአሜሪካ መንግስት ድጋፍ ሁሇት አዱስ የቱሪስት 
መዲረሻዎች  በኦሮሚያ ክሌሌ በዛሬው እሇት ተመርቀው ተከፍተዋሌ፡፡ ከአሜሪካ ፕሬዚዯንት አስቸኳይ 
የኤድስ ዕርዲታ ዕቅድ (ፔፕፋር) በተገኘ የገንዘብ ድጋፍ በአሜሪካ የአሇም አቀፍ የሌማት ኤጀንሲ (ዩ 
ኤስ ኤ አይ ዱ) የኢትዮጵያ ቀጣይነት ያሇው የቱሪዝም ጥምረት (Ethiopian Sustainable Tourism 
Alliance, ESTA) ፕሮጀክት በሇፊስና ዝዋይ የተከፈቱት አዱሶቹ ማኅበረሰብ ተኮር የቱሪዝም ስፍራዎች 
በአሁኑ ወቅት ጎብኚዎችን ሇማስተናገድ ዝግጁ ናቸው፡፡ የቱሪስት ስፍራዎቹ የሇሙት አካባቢን በማይጎዲ 
መሌኩ የተፈጥሮና ታሪካዊ መስህቦችን በማስተዋወቅ የአካባቢውን ማህበረሰብ ተጠቃሚ ሇማድረግ  
ነው፡፡ የቱሪስት መስህቦቹና እንቅስቃሴዎቹ ባህሊዊ ጎጆ ቤቶች፣ የሇፊስ ፏፏቴ፣ የወፍ እይታ፣ ቱለ ጉዶ 
ዯሴት፣ በአካባቢው ባሇሙያዎች በእጅ የተዘጋጁ የዕዯጥበብ ውጤቶች እይታና ከአካባቢው የሚጠመድ 
ትኩስ የተጠበሰ አሳ መስተንግዶን ያካትታለ፡፡  

የባህሌና ቱሪዝም ከፍተኛ ባሇስሌጣናትና የመጀመሪያው የቱሪስቶች ቡድን በምረቃው ስነ-ስርዓቱ ሊይ 
ይገኛለ፡፡ የዩ ኤስ ኤ አይ ዱ ኢትዮጵያ የግብርና ሀሊፊ ኩሇን ሁነስ አስተያየታቸውን እንዯሰጡት 
‹ቱሪዝም ውጤታማና ቀጣይነት ያሇው እንዱሆን መሬቱና በአካባቢው ያለ ማኅበረሰቦች ጤናማና 
ምርታማ ሉሆኑ ይገባሌ፡፡ የዚህ መርሀ ግብር ሁለን አቀፍ የሌማት አቀራረብ ሇቱሪዝም እድገት ምቹ 
ሁኔታን የፈጠረ ሲሆን ሇጎብኚዎችም ስሇኢትዮጵያ እውነተኛ ገፅታ የማየት አጋጣሚን ይፈጥራሌ፡፡› 

የምረቃ ስነ-ስርዓቱ ዩ ኤስ ኤ አይ ዱ ቀዲሚ የሆነበትን የተጓዦች ፊሊንትሮፊ ፕሮግራም (Travelers’ 
Philanthropy Program) ያስተዋወቀ ነበር፡፡ ይህ ፕሮግራም ጎብኚዎች በፀሐይ የሚሰሩ ምድጃዎችን 
በአካባቢው ሇሚገኙ ቤተሰቦች በመግዛት ወይም መሬትን መሌሶ ሇማሌማት ዛፎችን በመትከሌ አካባቢን 
ሇመጠበቅ በሚዯረግ ጥረት በቀጥታ የሚሳተፉበት ነው፡፡ ዝዋይና ሇፊስ በኢትዮጵያ በአይነቱ 
የመጀመሪያ የሆነው የስድስት ማኅበረሰብ የአካባቢ ጥበቃ መረብ አካሌ ነው፡፡ እነዚህ ሁሇት ስፍራዎች 
የኤኮ ቱሪዝም እድልችን መፍጠር ብቻ ሳይሆን ላልች አዲዱስ የንግድ ስራገበያን ይስባለ፤ እንዱሁም 
40,000 የአካባቢው ማህበረሰብ አባሊትን ይጠቅማለ፡፡ 

‹ሇአካባቢ ጥበቃ ኃሊፊነት የሚሰማቸውን ጎብኚዎች ወዯ አዲዱሶቹ ስፍራዎች እንዱመጡ ሇማድረግ 
ከኢትዮጵያ ጋር በመስራታችን እጅግ ዯስተኞች ነን፡፡ ሇፊስና ዝዋይ የኢትዮጵያ ዝነኛ የታሪካዊና ባህሊዊ 
ስፍራዎችን ሇመጎብኘት ያቀደ አሇም አቀፍ ጎብኚዎችን ይበሌጥ ይስባሌ፡፡ በሇፊስና ዝዋይ ጎብኚዎች 
በአካባቢው ማኅበረሰብ ህይወት ሊይም አለታዊ ተጽእኖ ማድረግ ይችሊለ፡፡› ይሊለ የፕሮግራሙ ዋንኛ 
አስፈፃሚ ድርጅት የካውንተርፓርት ኢንተርናሽናሌ የፕሮግራሞች ከፍተኛ ምክትሌ ፕሬዚዯንት ቲም 
ኦግቦርን፡፡    

በካውንተርፓርት ኢንተርናሽናሌ አማካኝነት የሚተገበረው ይኸው የኢትዮጵያ ቀጣይነት ያሇው የቱሪዝም 
ጥምረት ፕሮጀክት (ESTA) የአምስት ዓመትና የሰባት ሚሉዮን ዶሊር ፕሮጀክት ሲሆን ብዝሀ 
ህይወትን ቀጣይነት ባሇው ቱሪዝምና ላልች አማራጭ የገቢ ምንጭ የሚያስተዋውቅ ነው፡፡ ሇዚሁ 

 

ሇተጨማሪ መረጃ በ011-130-7033 ይዯለው 
ድረገጽ - http://ethiopia.usembassy.gov  

http://ethiopia.usembassy.gov/


ፕሮግራም ድጋፍ እስከ አሁን ድረስም ቀጣይነት ያሇው የገቢ ምንጭ ማግኛና ብዝሀ ህይወት ጥበቃን 
ሇመዯገፍ በኢትዮጵያ በመካከሇኛውና ዯቡብ ስምጥ ሸሇቆዎች 34 ማኅበራት ተመስርተዋሌ፡፡  
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