
በግብርና ዕዴገት መርሃ ግብር የቁም ከብት ገበያ ሌማት ፕሮጀክት ምረቃ ስነስርዓት 

የዩ ኤስ ኤ አይ ዱ ኢትዮጵያ ዲይሬክተር ዳኒስ ዌሇር ያዘጋጁት ንግግር 

አዲማ፣ኦሮሚያ፣ ሕዲር 8 ቀን 2005 ዓ.ም. 

 

ሇኢትዮጵያ የግብርና ዕዴገት መርሃ ግብር እገዛ የሚያዯርገውን  የ ዩ ኤስ ኤ አይ ዱ የቁም ከብት 
ገበያ ሌማት ፕሮጀክት ሇመመረቅ እዚህ ኦሮሚያ በመገኘቴ ታሊቅ ክብር ይሰማኛሌ፡፡ አሜሪካ እና 
ኢትዮጵያ በግብርናና በቁም ከብት ገበያ ሌማት ዘርፍ ያሊቸውን አጋርነት እንዱሁም የዚህን 
ጠቃሚ ፕሮጀክት አውዴ እንዯሚከተሇው አቀርባሇሁ፡፡ 

ቡዴን 8 በመባሌ የሚታወቁት በኢንደስትሪ የበሇጸጉ አገራት ግብርናን እና ስርዓተ ምገባን 
በማስፋፋት የምግብ ዋስትናን በመሊው ዓሇም ሇማረጋገጥ የገቡትን ቃሌ ኪዲን በመጠበቅ አሜሪካ 
በፕሬዚዯንት ኦባማ አማካኝነት ፊዴ ዘ ፊውቸር የሚባሇውን መርሃ ግብር እ.ኤ.አ. በ2009 በተግባር 
ሊይ አውሊሇች፡፡ ይህንን ግብ በማሳካት ረገዴ የግለ ዘርፍ ያሇውን ጠቀሜታ በመረዲት ብልም 
በስራው የግለን ዘርፍ ዕውቀትና ሌምዴ ሇመጠቀም ፕሬዚዯንት ኦባማ ቡዴን 8ን በመወከሌ አዱስ 
አጋርነት ሇምግብ ዋስትና እና ስርዓተ ምገባ የተሰኘውን መርሃግብር እ.ኤ.አ. በ2012 ይፋ 
አዴርገዋሌ፡፡በአዱሱ አጋርነት ከታቀፉ የመጀመሪያዎቹ ሶስት የአፍሪካ አገራት ኢትዮጵያ አንዶ 
ነበረች፡፡ 

እ.ኤ.አ. በ2010 ኢትዮጵያ የአምስት ዓመቱን የዕዴገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅዴ ትግበራ 
የጀመረች ሲሆን፤ በዕቀደ የግብርና ዕዴገት መርሃ ግብር በኩሌ የኢትዮጵያ መንግስት ሇግብርና 
ሌማት ትኩረት ሰጥቷሌ፡፡ ዩ ኤስ ኤ አይ ዱ በፊዴ ዘ ፊውቸር መርሃ ግብር አማካኝነት ሇግብርና 
ዕዴገት መርሃ ግብር በገበያ እና አግሪ ቢዝነስ ዘርፎች ዴጋፍ ያዯርጋሌ፡፡ 

ባሇፈው ዓመት ዩ ኤስ ኤ አይ ዱ በኢትዮጵያ የግብርናውን ዘርፍ እምቅ አቅም በስራ ሊይ በማዋሌ  
ሚሉዮኖችን ከዴህነት ሇማውጣት ከሚያስችለ ተያያዥ ፕሮግራሞች መካከሌ የመጀመሪያውን 
ተግባራዊ ማዴረግ ጀምሯሌ፡፡ የመጀመሪያ የሆነው በግብርና ዕዴገት መርሃ ግብር የአግሪ ቢዝነስ  
ገበያ ሌማት እና ማስፋፊያ ፕሮጀክት (በአማርኛው አጽህሮት አምዳ ተብል ይታወቃሌ) ሇበቆል፣ 
ሇስንዳ፣ ሇሰሉጥ፣ ሇቡና እና ሇማር ምርቶች ገበያ ማሌማት ሊይ ትኩረት ያዯርጋሌ፡፡ 

በመሆኑም ዛሬ ሁሇተኛው ማሇትም በግብርና ዕዴገት መርሃ ግብር የቁም ከብት ገበያ ሌማት 
ፕሮጀክት መጀመሩን ሳበስር ታሊቅ ዯስታ ይሰማኛሌ፡፡ ይህ የ38 ሚሉዮን ድሊር ፕሮጀክት 
የአምስት ዓመት ቆይታ ሲኖረው፤ በቁም ከብት ኃብታቸው ከፍተኛ አቅም ባሊቸው አራት ክሌሊዊ 
መንግስታት ማሇትም ኦሮሚያ፣አማራ፣ትግራይ እና ዯቡብ ብሔሮች፣ብሔረሰቦች እና ሕዝቦች 
ክሌልች ይንቀሳቀሳሌ፡፡ 

የፕሮጀክቱ ስትራቴጂያዊ ዓሊማ ሶስት ቁሌፍ ስራዎችን በማሳካት አነስተኛ ይዞታ ያሊቸውን ሰዎች 
ገቢ እና የአመጋገብ ዯረጃ ማሻሻሌ ነው፡፡ እነዚህም፤ (i) በስጋ፣ ወተት እና ላጦ ዙሪያ 
ምርታማነትን እና የገበያ ተወዲዲሪነትን መጨመር፤(ii) የተሻሻለ የጥራትና የንጽህና ዯረጀዎችን 
መጠቀምን ጨምሮ ዕዴገትና ተወዲዲሪነትን የሚያቀሊጥፉ የተሻለ ፖሉሲዎችንና ዯንቦችን በስራ 



ሊይ ማዋሌ፤ እንዱሁም (iii) ከቁም ከብቶች የሚገኙ ምርቶችን በመጠቀም የቤተሰብ የምግብ 
ገበታዎችን ጥራትና ዓይነት ማሻሻሌ ናቸው፡፡   

የቁም ከብት ገበያ ሌማት ዋነኞቹ ተጠቃሚዎች በዝቅተኛው የንግዴ ስራ ሇመሰማራት የሚያስችሌ 
በቂ የሌማት ጥሪት ያሊቸው አነስተኛ አምራቾች ናቸው፡፡ 200,000 ያህሌ ቤተሰቦች ተጠቃሚ 
ይሆናለ ብሇን እንገምታሇን፡፡ በዕሴት ሰንሰሇቱ ቁሌፍ ተዋንያን ሉሆኑ የሚችለት፤ ነገር ግን 
በባህሊዊና ማህበራዊ ምክንያቶች የተነሳ ከተሳትፏቸው ጥቅም ያሊገኙት ሴቶች በፕሮጀክቱ ሌዩ 
ትኩረት ይሰጣቸዋሌ፡፡ ፕሮጀክቱ በተጨማሪም ሕይወታቸው በኤችአይቪ/ኤዴስ የተጎዲ ቤተሰቦችን 
ማካትት  አንዱችሌ ተዯርጎ የተቀረጸ ሲሆን፤ ይህም በከፊሌ ከአሜሪካው ፕሬዚዯንት አስቸኳይ 
የኤዴስ ዕርዲታ መርሃግብር (ፔፕፋር) በሚገኝ ገንዘብ ይዯገፋሌ፡፡ 

የቁም ከብት ገበያ ዘርፍ በርካታ ችግሮች ተጋርጠውበታሌ፡፡ ችግሮቹ ዝቅተኛ ምርታማነትና 
ከፍተኛ የግብይት ወጪ፤ ብዴር ማግኘት አስቸጋሪ መሆኑና ያሌዲበሩ አነስተኛ ዴርጅቶች፤ ዯካማ 
ወይም በቂ ያሌሆነ የገበያ መረጃና ትስስርን ያካትታለ፡፡ የቁም ከብት ገበያ ሌማት ፕሮጀክት 
ከመንግስት፣ከአምራቾች እና ግሇሰብ ነጋዳዎች ጋር በመስራት የቁም ከብት ኢንዯስትሪውን አቅም 
ሇመጠቀም ምቹ ሁኔታ የሚፈጥሩ ፖሉሲዎችን ይቀርጻሌ፤ ሇችግሮችም መፍትሄ ይፈሌጋሌ፡፡ 
መርሃ ግብሩ በሚቀጥለት አምስት ዓመታት ስርነቀሌ ሇውጥ ሇማምጣት የሚያስችሌ የአቀሌጣፊነት 
ሚና እንዯሚጫወት እምነታችን ነው፡፡  

መርሃ ግብሩ ከፍተኛ ሌምዴ ባካበቱ ዓሇም አቀፍ እና አገር በቀሌ ዴርጅቶች አማካኝነት 
ከፌዳራሌና ከክሌሌ መንግስታት ኤጀንሲዎች ጋር በሚዯረግ ጠንካራ ትብበር በጋራ ይተገበራሌ፡፡ 
ቡዴናችንን ሳስተዋውቅ ታሊቅ ኩራት ይሰማኛሌ፡፡ በ ዩ ኤስ ኤ አይ ዱ  በኩሌ ሲ ኤን ኤፍ ኤ 
በየክሌለ ከሚገኙ አጋሮች ጋር በመሆን ትግበራውን ይመራሌ፡፡ [እነዚህ በየክሌለ የሚገኙ አጋሮች] 
የአማራ መሌሶ ማቋቋምና ሌማት ዴርጅት (አመሌዴ)፣ ማህበረ ረዴኤት ትግራይ (ማረት)፣ ሁንዱ 
እና ሴሌፍ ሄሌፕ አፍሪካ-ኢትዮጵያ ናቸው፡፡ 

ስሇዚህ የአሜሪካን ሕዝብ በመወከሌ ስራው የተሳካ እንዱሆን መሌካም ምኞቴን እያስተሊሇፍኩ 
ከመንግስት፣ ከግለ ዘርፍ እንዱሁም ከተሇያዩ ሲቪክ ማህበራት አጋሮቻችን ጋር በመተባበር ይህን 
ጠቃሚ ስራ ሇማከናወን ዝግጁ መሆኔን እገሌጻሇሁ፡፡ 

 

አመሰግናሇሁ! 


