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የአሜሪካ መንግስት በሶማሌ ክልል የግመል ወተት ፕሮጀክት ይፋ አዯረገ 

አዲሱ ፕሮጀክት 50,000 ሇሚዯርሱ አነስተኛ አርብቶአዯሮች ድጋፍ ያዯርጋል 

ሚያዝያ 17 ቀን 2005 ዓ.ም.፣ ጅጅጋ፣ ሶማሌ ክልል፡-  የአሜሪካ መንግስት ፊድ ዘ ፊውቸር 
የሚባሇው የፕሬዚዯንቱ መርሃግብር አካል የሆነና ፤በአሜሪካ የዓሇም አቀፍ ልማት ኤጀንሲ (ዩ ኤስ 
ኤ አይ ዲ) በኩል የሚተገበር የግመል ወተት የእሴት ሰንሰሇት ልማት ፕሮጀክት መጀመሩን 
በዛሬው ዕሇት በሶማሌ ክልል ፋፋን መንዯር በተዯረገ ስነስርዓት ላይ ይፋ አዯረገ፡፡ ፕሮጀክቱ 
በሶማሌ ክልል የግመል ወተት ተዋጽኦዎችን ምርት እና የገበያ ተወዳዳሪነት በማሻሻል ከዘርፉ 
የሚገኘውን ገቢ ሇመጨመርና 50,000 ሇሚሆኑ በሲቲ (ሽንሌ) እና ፋፋን (ጅጅጋ) ዞኖች ሇሚኖሩ 
ቤተሰቦች የተሻሻሇ ምግብ ሇማቅረብ ያስችላል፡፡ 

በፕሮጀክቱ ማብሰሪያ ስነስርዓት ላይ ንግግር ያዯረጉት የሶማሌ ክልላዊ መንግስት ምክትል 
ፕሬዚዯንት ክቡር አብዲፈታህ መሐሙድ ሀሰን፤ ‹‹የግመል ወተት የእሴት ሰንሰሇት ልማት 
ፕሮጀክት ሇአርብቶ አዯሮች ባህላዊ ኃብት ተስማሚ ከመሆኑ ሌላ፤ ሇኢትዮጵያ የግብርና ዕድገት 
እና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ አስተዋጽኦ የሚያዯርግ ነው፡፡›› ብሇዋል፡፡ 

በአረጋውያንና ሕጻናት አርብቶአዯሮች ማህበር የሚተገበረው ፕሮጀክት በግመል ወተት አመራረት 
ከግመሎቹ አንስቶ እስከ ገበያ ቦታ ድረስ ያሇውን ሙለ የእሴት ሰንሰሇት ያሻሽላል፡፡ፕሮጀክቱ 
የግመልን ምርታማነት ሇመጨመር በሚያስችል የምርጥ ዝርያ ልማት፣ የተሻሻሇ የእንስሳት መኖ 
እና ድርቆሽ እንዲሁም በእንስሳት ጤና አገልግሎት አሰጣጥ ላይ ትኩረት ያዯርጋል፡፡ፕሮጀክቱ 
ሇማሕበረሰቡ አገልግሎት የሚሰጡ የእንስሳት ጤና ሰራተኞችን አቅም በመገንባት፤ የግመል 
በሽታዎችን እንዲመረምሩ እና ሕክምና እንዲሰጡ ማስቻል ላይ ልዩ ትኩረት ያዯርጋል፡፡ 
ፕሮጀክቱ ምርትን ሇማሻሻል ሇወተት አምራቾች እና አሰባሳቢዎች የወተት ጥራት እና ንጽሕናን 
መጠበቅ በሚቻልበት ዘዴ ላይ ስልጠና ከመስጠት ጎን ሇጎን፤ ሇግመል ወተት ተገቢውን ጥራትና 
ዯረጃ ሇማዘጋጀት ከሶማሌ ክልላዊ መንግስት ጋር በትብብር ይሰራል፡፡ በመጨረሻም ፕሮጀክቱ 
ገበያውን  ሇማጠናከር በአካባቢው የሚገኙ የወተት ገበያዎችን ከወተት አምራቾች እና 
አቅራቢዎች፣ የንጽሕና ቁጥጥር እና የምግብ ዯህንነት ዯረጃዎች እንዲሁም ከመጓጓዣ ስርዓቶች 
ጋር ያስተሳስራል፡፡   

በአሜሪካ የዓሇም አቀፍ ልማት ኤጀንሲ (ዩ ኤስ ኤ አይ ዲ)- የኢትዮጵያ ሚሽን ዳይሬክተር ዴኒስ 
ዌሇር ባዯረጉት ንግግር ‹‹ኢትዮጵያ የግመል ምርትን የአርብቶአዯር ኑሮ ዋስትና እና ልማት 
ቁልፍ መሳሪያ በማድረግ ረገድ ግንባር ቀዯም የመሆን ዕድል አላት፡፡ በሶማሌ ክልል ከሚታየው 
የአየር ንብረት መሇዋወጥ አንጻር፤ ግመሎች የወዯፊቱ አዋጭ እንስሳት ናቸው፡፡ ይህ ፕሮጀክት 
ስኬታማ እንዯሚሆንም ተስፋ አሇኝ፡፡›› ብሇዋል፡፡ 

ፕሮጀክቱ የተሻሇ የቴክኒክ ዕውቀትና ተሞክሮ በማቅረብ፤ የወተትን ምርታማነት እና በገበያ 
ያሇውን ተወዳዳሪነት ይጨምራል፤ ይህ ዯግሞ የአነስተኛ አምራቾችን ምርታማነት፣ የምግብ 
ዋስትና እና ገቢ ያሻሽላል፡፡ 
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