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በኢትዮጵያ የአሜሪካ አምባሳደር  በደቡብ  ክልል ሰብዓዊና የጤና እርዳታ 
የሚያስፈልጋቸው ቦታዎችን ጎበኙ 

አርባ ምንጭ፣ኢትዮጵያ፤ነሐሴ 7 ቀን 2007 ዓ.ም.፡- በኢትዮጵያ የአሜሪካ አምባሳደር 
ፓትሪሺያ ሃስላክ በደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ክልል በአሜሪካ መንግሥት ሰብዓዊ 
እርዳታ የሚደርግላቸውን አካባቢዎች ከነሐሴ 7-8    ገበኙ፡፡ አምባሳደሯ በጉብኝታቸው ወቅት 
በሁምቦ ወረዳ የምግብ እህል ተረጂዎች የእርዳታ እደላን በሥፍራው ተገኝተው መመልከት 
ችለዋል፡፡ የአሜሪካ መንግሥት አስቸኳይ የምግብ እርዳታ ለሚያስፈልጋቸው ዜጎች በሚሰጠው 
እርዳታ በኩል ሁለት ሚሊዮን ኢትዮጵያውያን ተጠቃሚ የሆኑ ሲሆን፤450 የሚሆኑ የአቤላ 
ፋሪቾ ቀበሌ ነዋሪዎች በየወሩ ስንዴ፣አተር ክክና ዘይት ሲቀበሉ ቆይተዋል፡፡  

አምባሳደሯ ባደረጉት ንግግር፡-“የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ የሚሰጠው ልገሳ በቀነሰበት በዚህ 
ዓመት የሰብዓዊ እርዳታ ፍላጎት በከፍተኛ ሁኔታ መጨመሩን አስተውለናል፡፡ ከመካከላችን 
ለችግሩ በይበልጥ ተጋላጭ የሆኑ ወገኖቻችን ሰብዓዊ ክብራቸው ሳይነካ የሚያስፈልጓቸውን 
ግብዓቶች ማግኘታቸውን ለማረጋገጥ የበለጠ መንቀሳቀስ ይኖርብናል፡፡ የኢትዮጵያ መንግሥት 
በጣም ድሃ የሆኑ ዜጎቹን ፍላጎት ለማሟላት ያለውን ቁርጠኝነት የአሜሪካ መንግሥት 
የሚደግፍ ሲሆን፤ ጎን ለጎንም መንግሥት የያዛቸውን የረጅም ጊዜ የልማት ግቦች እንዲሳኩ 
የአሜሪካ መንግሥት የሚሰጠውን እገዛ ይቀጥላል” ብለዋል፡፡ 

በተጨማሪም አምባሳደሯ በምዕራብ አባያ ወረዳ በሚገኘው ደጋ ብርብራ ቀበሌ ተገኝተው 
በምግብ እጦት ምክንያት ለተለያዩ የጤና ችግር ተጋላጭ የሆኑ ዕድሜያቸው ከአምስት ዓመት 
በታች የሆነ ህጻናት የሚያገግሙበትና የሕክምና እርዳታ የሚያገኙበትን ማዕከል ጎብኝተዋል፡፡ 
እነዚህ ህጻናት ለህይወታቸው የሚያሰጋ ጉዳት የደረሰባቸው ስለሆኑ ማገገም እስከሚችሉባቸው 
የአምስትና የሰባት ቀናት የጊዜ ርዝማኔ ድረስ ያለማቋረጥ የ24 ሰዓት ክትትል ይደረግላቸዋል፡፡ 
በተመሳሳይ ሁኔታ በምግብ እጦት የተጎዱ ህጻናት የተመላላሽ ህክምና ክትትል አገልግሎት 
የሚያገኙበት የላይትርጋ ጤና ኬላም ሌላው የአምባሳደሯ መዳረሻ ነበር፡፡ የተጎጂዎቹ ህጻናት 
እናቶች ልጆቻቸውን ወደ ጤና ኬላው ይዘው ሲመጡ እናቶች የሥርዓተ ምግብ ምክርና 
ልጆቻቸው እንዲያገግሙ የሚረዳ በልዩ ሁኔታ የተዘጋጀ ምግብ የሚሰጣቸው ሲሆን፤ይኸው 
ድጋፍ የህጻናቱ የሥርዓተ ምግብ አቋም በበቂ ሁኔታ እስኪሻሻል ድረስ እንዲቀጥል ይደረጋል፡፡ 
እነዚህ የአስቸኳይ የምግብ እርዳታ የተለያዩ እንቅስቃሴዎች በአሜሪካ ዓለም አቀፍ ልማት 
ኤጀንሲ( USAID) የውጭ ሀገራት የድንገተኛ እርዳታ ቢሮ ድጋፍ የሚደረግላቸው 
ሲሆን፤የማስፈፀሙን ሥራ ጎል የተሰኘ ዓለም አቀፍ የእርዳታ ድርጅት ያከናውነዋል፡፡  

ለተጨማሪ መረጃ ቀጥሎ በተመለከተው ቁጥር ይደውሉ፡-011-130-7033 

ድረ-ገጽ፡- http://ethiopia.usembassy.gov 

http://ethiopia.usembassy.gov/


አሜሪካ ለኢትዮጵያ በሚደረጉ የሰብዓዊ እርዳታ እንቅስቃሴዎች በመደገፍ እና አስፈላጊውን 
ልገሳ በመስጠት ረገድ የመሪነቱን ሥፍራ ትይዛለች፡፡ ባሳለፍነው ዓመት በአሜሪካ ዓለም አቀፍ 
ልማት ኤጀንሲ የምግብ ለሰላም ቢሮ 234 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር እንደሚያወጣ የሚገመት 
የ300,000 ሜትሪክ ቶን የምግብ እርዳታ በአስቸኳይ ለሚያስፈልጋቸው ከሁለት ሚሊዮን 
ለሚበልጡ ኢትዮጵያውን ተበርክቷል፡፡  

በሌላም በኩል የአሜሪካ መንግሥት በያዝነው ዓመት 20 ሚሊዮን ዶላር በሚጠጋ ወጪ 
በጤና፣ በሥርዓተ ምግብ፣ በውሃ አቅርቦት፣ እንዲሁም በንጽህና አጠባበቅ ዘርፎች ከፍተኛ 
ሰብዓዊ ድጋፍ ለሚሹ ወገኖች ደርሷል፤በድርቅ በተጎዱ አካባቢዎች ለሚገኙ ገበሬዎች 
እንስሳትና ንብረት ላይ የተቃጣውን አደጋ የመከላከል ጥረትም አድርጓል፡፡ በኢትዮጵያ 
ለሚታየው የምግብ ዋስትና ችግር ዘላቂ መፍትሔ ለመሻት የአሜሪካ መንግሥት መጪውን 
ትውልድ መመገብ በተሰኘ መርሀ ግብሩ በኩል ከኢትዮጵያ መንግሥት፣ከዓለም አቀፍ አጋሮችና 
ከግሉ ዘርፍ ተዋናዮች ጋር በግብርና ዕድገት ላይ የተመሠረተ የምግብ ዋስትናን ለማረጋገጥና 
ድህነትንና ረሃብን ለመቀነስ ተቀናጅቶ በመሥራት ላይ ይገኛል፡፡ 
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