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የአሜሪካ መንግስት የአርብቶ አዯሩን ተጋሊጭነት የመ ም ብቃት ሇማሻሻሌና ገበያን 

ሇማስፋፋት የሚያስችሌ አዱስ ፕሮግራም ይፋ አዯረገ 
 

ታህሳስ 9 ቀን 2005 ዓ.ም. አዱስ አበባ፡-  የአሜሪካ መንግስት በአፋር" ኦሮሚያና ሶማላ ክሌልች የሚገኙ 
ከ250,000 በሊይ ቤተሰቦችን ተጠቃሚ የሚያዯርግ አዱስ የአምስት አመት ፕሮግራም በዛሬው ዕሇት ይፋ 
አዯረገ፡፡ ፕሮግራሙ በዴርቅ ከተጎደና ከአርብቶ አዯር የኢትዮጵያ አካባቢዎች የተገኘውን የአስር አመት 
ሌምዴ መሰረት ያዯረገ ነው፡፡ የአሜሪካ ዓሇም አቀፍ የሌማት ኤጀንሲ (ዩ ኤስ ኤ አይ ዱ) “የአርብቶ አዯር 
አካባቢዎች ሇችግር ተጋሊጭነትን የመ ም ብቃት ማሻሻሌና ገበያን ማስፋፋት-ፕራይም” በእንግሉዝኛው 
“Pastoralist Areas Resilience Improvement and Market Expansion- PRIME” በሚሌ መጠሪያ አዱስ 
ይፋ ያዯረገው ፕሮግራም " በአርብቶ አዯሩ ኑሮ ሊይ እየጨመረ የመጣውን ጫና ሇማቃሇሌ የታሇመ ሲሆን  
" በአሜሪካ ፕሬዚዲንት አነሳሽነት የፊዴ ዘ ፊውቸር እና የዓሇም አቀፍ የአየር ንብረት ሇውጥ ፕሮግራሞች 
የጀመሩትን እንቅስቃሴ የሚዯግፍ ነው ፡፡ የዩ ኤስ ኤ አይ ዱ ዱሬክተር ዳኒስ ዌሇር ንግግር ባዯረጉበት 
ይፋዊ የመክፈቻ ሥነ ስርአት ሊይ " የግብርና ሚንስትር ዳኤታ አቶ ስሇሺ ጌታሁን " እንዱሁም 
የፌዯራሌና የክሌሌ መንግስታት ባሇስሌጣናት፣ የግለ ዘርፍ ተወካዮችና አገር በቀሌና ዓሇም አቀፍ 
የፕሮግራሙ አስፈጻሚ አጋሮች ተገኝተዋሌ፡፡  
 
ፕራይም ፕሮጀክት በየጊዜው የአርብቶ አዯሩ ማኅበረሰብና ቤተሰብ ዯህንነትን የሚፈታተነው የአየር ሁኔታና 
የገበያ እክሌን የመ ም ብቃት በዘሊቂነት ሇማሻሻሌ የሚያስችሌ ነው፡፡በተመሳሳይ ሁኔታም ፕራይም 
በርካታ ቤተሰቦች ከአርብቶ አዯር የኑሮ ዘይቤ በመሊቀቅ" ኑሮአቸውን አርብቶ አዯር ባሇሆነ ዘይቤ 
ሇመምራት የሚያዯርጉትን የሽግግር ጥረት ይዯግፋሌ፡፡ 
 
ፕራይም የእንስሳትና የእንስሳት ተዋጽኦ ገበያ ምርታማነትና ተወዲዲሪነት እንዱጨምር " ማኅበረሰቦች 
በየጊዜው ከሚሇዋወጠው የአየር ንብረት ሇውጥ ጋር በቀሊለ የመሊመዴ አቅም እንዱያጎሇብቱና የምግብ 
ዋስትናን እንዱያሳዴጉ " አማራጭ የኑሮ ዘይቤዎችን ሇማሻሻሌ የሚያስችለ የክህልቶች ሽግግርን ማሇትም፡- 
ማንበብና መጻፍ" መሰረታዊ የሂሳብ ስላት " ሇቅጥር የሚያበቁ መሰረታዊ ክህልቶች"  የሥራ ፈጠራና  
የሙያ ስሌጠናን ያበረታታሌ፡፡ እንዱሁም ፕራይም የፖሉሲ ጥናቶችንና የእውቀት ሽግግር ሥርዓትን 
በማበረታታት " በክትትሌና ግምገማ ሊይ የተመሰረት የአርብቶ አዯሮች ሌማት በምሥራቅ አፍሪካ 
እንዱጎሇብት እገዛ ያዯርጋሌ፡፡ 

ይህ የ52 ሚሉዮን ድሊር ፕሮጀክት በሚርሲ ኮር አስተባባሪነትና በዓሇም አቀፍና አገር አቀፍ አጋሮች 
አማካኝነት ተግባራዊ ይዯረጋሌ፡፡እነዚህ ዓሇም አቀፍና አገር አቀፍ አጋሮች ኬር" ኪሜትሪካ "ኤስ ኦ ኤስ 
ሳህሌ" ፓስቸራሉስት ከንሰርን" ሐሮማያ ዩንቨርሲቲ" የአፋር የተቀናጀና ዘሊቂ ሌማት ማኅበር እና ኤጅዴ 
ኤንዴ ችሌዴረን ፓስቸራሉስት  አሶሴሽን ናቸው፡፡ 

የዩ ኤስ ኤ አይ ዱ ዱሬክተር ዳኒስ ዌሇር  በመክፈቻው ሥነ ስርዓት ሊይ ባዯረጉት ንግግረ “ፐራይም 
በየጊዜው የሚከሰቱ ቀውሶችን ሇመ ም " የአርብቶ አዯሮችን ኑሮ እንዱሁም የቤተሰቦቻቸውንና 
የማኅበረሰቡን ዯህንነት ሇማሻሻሌ " የእንሰሳት ገበያውን እምቅ አቅም ሇኢትዮጵያ የዕዴገትና 
ትራንስፎርሜሽን ዕቅዴ ስኬት ጠንካራ አስተዋጽኦ እንዱያዯርግ ታሌሞ ፈርጀ ብዙና ተዯጋጋፊ በሆነ አሰራር 
የተቀረጸ ነው” በማሇት ተናግረዋሌ፡፡ 
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