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የአሜሪካ መንግስት በሜርሲ ፕሮጀክት ሇሚተገበር እና ጤናን እና የቤተሰብ ገቢን ሇማሳዯግ 
ሇሚያስችል ፕሮጀክት የገንዘብ ድጋፍ አዯረገ 

ሰኔ 13 ቀን 2005 ዓ.ም. የተቦን፣ ዯ/ብ/ብ/ሕ/ክ/ - የአሜሪካ መንግስት በዓሇም አቀፍ የልማት ኤጀንሲው (ዩ 
ኤስ ኤ አይ ዲ) በኩል የሚከናወኑ እና በሜርሲ ፕሮጀክት አማካኝነት  በዯ/ብ/ብ/ሕ/ክ እና በአማራ ክልሎች 
የሚገኙ ማህበረሰቦችን ጤና እና አኗኗር ሇማሻሻል የሚያግዙ ሁሇት ፕሮጀክቶችን ትግበራ አበሰረ፡፡ 
በዯ/ብ/ብ/ሕ/ክ የምትገኘው የተቦን ሇአዋሊጆች ከሚሰጥ ስልጠና እና ሇጤና ተቋሞቿ ከሚዯረግ ማሻሻያ 
ተጠቃሚ ትሆናሇች፡፡ በአማራ ክልል የምትገኘው የጫጫ ወረዳ ዯግሞ የተሻሻሇ የሊም ወተት አመራረት እና 
የቤተሰብ ገቢ ማሳዯጊያ ፕሮጀክት ተጠቃሚ ትሆናሇች፡፡ ዩ ኤስ ኤ አይ ዲ ሇሚቀጥለት አራት ዓመታት 
ወዯ 2 ሚሉዮን ዶሊር  ሇተመዯበሊቸው ሁሇቱ ፕሮጀክቶች የቴክኒክ ድጋፍ እና ስልጠና ይሰጣል፡፡ ሜርሲ 
ፕሮጀክት 70,000 ሇሚሆኑ የየተቦን እና ጫጫ ወረዳ ነዋሪዎች አገልግሎት ይሰጣል፡፡ 

በጆንስ ሆፕኪንስ ዩንቨርስቲ ዓሇም አቀፍ የማዋሇድ ትምህርት መርሃ ግብር (ጄፓይጎ) የሚመራው የዩ ኤስ 
ኤ አይ ዲ የሰው ኃይል ሇጤና ፕሮጀክት በየተቦን አካባቢ በወሉድ ወቅት የሚያጋጥም የእናቶችና ጨቅሊ 
ሕጻናትን ሞት እና ጉዳት ሇመቀነስ እንዲቻል፤ ከአካባቢው 400 ባሇሙያዎችን በአዋሊጅነት ያሰሇጥናል፡፡ 
ስልጠናውን የተከታተለት አዋሊጆች ሇ3,000 ሰዎች በእናቶች እና ሕጻናት ጤና ዘርፍ አገልግሎት ይሰጣለ፡፡ 
በተጨማሪም ዩ ኤስ ኤ አይ ዲ ሇሜርሲ ፕሮጀክት ሆስፒታል የመሰረተ ልማት ማሻሻያ እና የመሳሪዎች 
እና የቁሳቁስ አቅርቦት ያዯርጋል፡፡ ከዚህ ባሇፈ ፕሮጀክቱ የአዋሊጅነት ትምህርት የሚከታተለ ሰልጣኞችን 
ከሙያ ማህበራት እና ክሉኒኮች ጋር በማገናኘት የተግባር ስልጠና እንዲያገኙ ያዯርጋል፡፡ 

በሲቲዝንስ ኔትወርክ ፎር ፎሬይን አፌይርስ (ሲ ኤን ኤፍ ኤ) የሚመራው የዩ ኤስ ኤ አይ ዲ የእንስሳት 
ገበያ ልማት ፕሮጀክት በጫጫ አካባቢ ሇሚገኙ 65 ቤተሰቦች ከሜርሲ ፕሮጀክት የተሰጡ ሊሞችን 
እንዲንከባከቡ፣ የወተት ምርትን እንዲያሳድጉ እንዲሁም ልጆቻቸውን በተሻሇ ሁኔታ እንዲመግቡ የሚያስችል 
ስልጠና ይሰጣል፡፡ የገበያ ትስስር በመፍጠርም በዓመት ከወተት የሚያገኙትን ገቢ ወዯ 1,200 የአሜሪካ 
ዶሊር ወይም 22,000 የኢትዮጵያ ብር ማሳዯግ እንዯሚችለ ይጠበቃል፡፡ 

ፕሮጀክቱ ሜርሲ ፕሮጀክት የአገር ውስጥ ዝርያ ያሊቸውን ሊሞች ከአሜሪካ የወተት ከብቶች ጋር በማዳቀል 
የወተት ምርትን ጥራት እና መጠን ሇማሻሻል የሚያዯርገውን ጥረት ያጠናክራል፡፡በአማራ ክልል ጫጫ 
አካባቢ 1.4 ካሬ ኪሎሜትር ስፋት ባሇው የሜርሲ ፕሮጀክት የወተት ማምረቻ ውስጥ ሇሚሰሇጥኑ የፕሮጀክቱ 
ተጠቃሚዎች የከብት መኖ አዘገጃጀትን ጨምሮ የእንስሳት አያያዝ ዘዴዎች ስልጠና ይሰጣቸዋል፡፡ 

በኢትዮጵያ የአሜሪካ አምባሳዯር  ዶናልድ ኢ. ቡዝ የተቦን በተከናወነው የፊርማ ስነስርዓት ሊይ 
እንዯተናገሩት፤ ‹‹የኢትዮጵያውንን ጤና እና የኑሮ ዯረጃ ሇማሻሻል መንግስታዊና መንግስታዊ ያልሆኑ 
ድርጅቶች፣ የማህበረሰብ መሪዎች እና የማህበረሰብ አባሊት  በትብብር መስራት ይገባቸዋል፡፡ መከሊከል 
የሚቻልን የእናቶችና ሕጻናትን ሞት ማስቆም፣ የምግብ ዋስትናን ማረጋገጥ፤ እንዲሁም ሜርሲ ፕሮጀክት  
በሚንቀሳቀስባቸው ማህበረሰቦች ዘሊቂነት ያሇው ዕድገትን ማረጋገጥ የሁሊችንም የጋራ ግብ ነው፡፡››  

ሜርሲ ፕሮጀክት መሰረቱን በአሜሪካ እና በኢትዮጵያ ያዯረገ ሇትርፍ ያልተቋቋመ የእርዳታና የልማት 
ድርጅት ሲሆን፤ በኢትዮጵያ ያሇውን ዝቅተኛ የኑሮ ዯረጃ እና የሰው ልጆች ችግር ሇማስወገድ የሚያግዝ 
ዕርዳታ እና ድጋፍ በማድረግ ሊይ ይገኛል፡፡ ፕሮጀክቱ እ.ኤ.አ. በ1977 በማርታ ገብረጻዲቅ እና በዯመቀ 
ተክሇወልድ የአስቸኳይ ጊዜ ዕርዳታ ሇመስጠት ታልሞ የተቋቋመ ሲሆን፤ እ.ኤ.አ. ከ1993 ወዲህ በኢትዮጵያ 
በማህበራዊ እና ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴዎች አማካኝነት የማህበረሰብ ልማትን በመዯገፍ ሊይ ይገኛል፡፡ ዩ 
ኤስ ኤ አይ ዲ ሊሇፉት አስር ዓመታት በአስቸኳይ የምግብ እና መድሃኒት እርዳታ አቅርቦት ዘርፍ ከሜርሲ 
ፕሮጀክት ጋር በትብብር ሰርቷል፡፡ 
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