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 ዩ ኤስ ኤ አይ ዲ እና አይሪሽ ኤይድ የኢትዮጵያን የወተት ምርት ለማሳደግ በትብብር 
ይሰራሉ  

 
አዲስ አበባ፣ ኢትዮጵያ፣ ሐምሌ 02 ቀን 2006 ዓ.ም.፤ የአሜሪካ ዓለም አቀፍ የልማት ኤጀንሲ (ዩ ኤስ ኤ አይ ዲ) እና 
የአየርላንድ መንግሥት የዕርዳታ ድርጅት (አይሪሽ ኤይድ) የኢትዮጵያን የወተት ምርት ዘርፍ በከፍተኛ ሁኔታ 
ለማሻሻል ለሚያግዝ የቴክኖሎጂ ሽግግር እና ለንግድ ስራ ሞዴል  ልማት የሚውል የገንዘብ ድጋፍ እንደሚያደርጉ 
በዛሬው ዕለት አስታወቁ፡፡ ይህ የወተት ምርት ማሻሻያ ፈንድ የወተት ምርቶችን ንግድ ለማሳደግ አቅም ያላቸውን 
ቴክኖሎጂዎች እና የንግድ ስራ ሞዴሎችን ለመቅረጽ፣ ሰርቶ ለማሳየት እና በተግባር ለመሞከር በስራ ላይ ይውላል፡፡ 
 
የወተት ተዋጽኦዎችን ንግድ ለማስፋት አቅም ያላቸው እና ፈጠራ የታከለባቸው የንግድ ስራ ሞዴሎችን እና 
ቴክኖሎጂዎችን የሚጠቀሙ ስራ ፈጣሪዎች የገንዘብ ድጋፉ ተጠቃሚ ይሆናሉ፡፡ ይህም ሰው ሰራሽ የእንስሳት ማራቢያ 
አገልግሎቶችን በመስጠት፣ ለወተት አምራቾች ግብዓቶችን በማቅረብ፣ የእንስሳት መኖ በማምረት እና በማከፋፈል፣ 
የእንስሳት ሕክምናና ክብካቤ አገልግሎት በመስጠት ወይም ለረዥም ጊዜ ሊቀመጡ የሚችሉ የወተት ምርቶችን ማለትም 
ዓይብ፣ ቅቤ፣ በከፍተኛ ሙቀት የታከመ ወተት እና የዱቄት ወተት በማምረት ዘርፎች የተሰማሩትን ያካትታል፡፡ 
 
ኢትዮጵያ በወተት ላሞች ብዛት ከአፍሪካ ቀዳሚ መሆኗ አገሪቱ ለወተት ምርት ልማት ያላት አቅም ከፍተኛ እንደሆነ 
ያመለክታል፡፡ ሆኖም በዘርፉ ያለው ምርታማነት እና ተጠቃሚነት ዝቅተኛ እንደሆነ ቆይቷል፡፡ በአሁኑ ወቅት 
የኢትዮጵያውያን የወተት ፍጆታ በነፍስ ወከፍ 19 ሊትር በዓመት ሲሆን፤ ይህም የሱዳንን 10 በመቶ፤ እንዲሁም 
የኬንያን 20 በመቶ ያህል ብቻ ነው፡፡ የእንስሳት መኖ አቅርቦት አለመሟላት፣ የአገር ውስጥ ላሞችን ዝርያ አለማሻሻል፣ 
እና ዝቅተኛ የወተት ፍጆታ ዘርፉን ወደኋላ ከሚጎትቱ ችግሮች መካከል ዋነኞቹ ናቸው፡፡  
 
በስራ ፈጠራ ለተሰማሩና ችግር የመፍታት ተሰጥኦ ላላቸው ሰዎች  እነዚህ ተግዳሮቶች እንደ መልካም አጋጣሚ ወይም 
ጥሩ ዕድል ናቸው፡፡ እ.ኤ.አ. በ2020 የኢትዮጵያ የወተት ፍጆታ በኬንያ ወዳለበት ደረጃ የሚጠጋ ቢሆን የወተት ገበያው 
በዓመት 10 ቢሊዮን ሊትር ማቅረብ ይኖርበታል፡፡ ይህ ደግሞ ለአገሪቱ የስራ ፈጠራ እና የምጣኔ ኃብት ልማት 
ከማምጣት ባሻገር ለባለሃብቶች አትራፊ የንግድ ዕድል ይፈጥራል፡፡  
 
በኢትዮጵያ የአሜሪካ አምባሳደር ፓትሪሺያ ሃስላክ ባደረጉት ንግግር “በኢትዮጵያ የሚፈጠሩ መልካም አጋጣሚዎችን 
በመጠቀም ችግሮቹን ለመወጣት ለአገሪቱ ከባቢያዊ ሁኔታ ተስማሚ የሆኑ ቴክኖሎጂዎችን እና የንግድ ስራ ሞዴሎችን 
በስራ ላይ ማዋል ያስፈልጋል፡፡”ብለዋል፡፡ “ በዚህ አዲስ ትብብር ላይ ከአየርላንድ መንግሥት ጋር አብረን እንደምንሰራ 
እንዲሁም ከኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዴሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ መንግሥት ጋር ያለንን እጅግ ጠንካራ አጋርነት 
እንደምንቀጥልበት ተስፋ እናደርጋለን፡፡”  
 
በኢትዮጵያ የአየርላንድ አምባሳደር አይዳን ኦሃራ በበኩላቸው “አየርላንድ ዘላቂነት ባለው የምግብ ምርት ከዓለም ቀዳሚ 
አገር ለመሆን እየሰራች ነው፡፡ ምርቶቻችንን በመላው ዓለም ወደ 175 አገራት እንልካለን፤ ከዩ ኤስ ኤ አይ ዲ ጋር 
በትብብር የምንመራው የወተት ምርት ማሻሻያ ፈንድ ኢትዮጵያውያን አርሶአደሮች እና ሸማቾች ከዘመናዊ ቴክኒኮች 
እና ቴክኖሎጂዎች ተጠቃሚ እንዲሆኑ ያስችላቸዋል፡፡” ሲሉ ተናግረዋል፡፡ 
 
የአይሪሽ ኤይድ አስተዋጽኦ የሆነው 10 ሚሊዮን ብር (ወደ 514,000 የሚጠጋ የአሜሪካን ዶላር) በዩ ኤስ ኤ አይ ዲ 
የኢትዮጵያ ዘላቂ አግሪቢዝነስ ኢንኩቤተር በኩል ወጪ የሚደረግ ሲሆን፤ ትግበራው የአሜሪካ ፊድ ዘ ፊውቸር 
መርሃግብር አካል ሆኖ በፕሪሳይስ ከንሰልት ኢንተርናሽናል አማካኝነት ይከናወናል፡፡ የዚህ ክንውን ግብ በወተት እና 
በማር ምርት እንዲሁም በሰሊጥ የእሴት ሰንሰለት  በኩል ተወዳዳሪነትን በመጨመር የኢትዮጵያን ግብርና ዘርፍ በዘርፍ 
ማሻሻል ነው፡፡ የአሜሪካ መንግሥት በፊድ ዘ ፊውቸር መርሃግብሩ በኩል የኢትዮጵያ መንግሥት በአገር አቀፍ ደረጃ 
ለሚተገብራቸው እና የምጣኔ ኃብት እድገት እና ልማት ለሚያቀላጥፉ የልማት መርሃግብሮች ድጋፍ ያደርጋል፡፡  
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