
የኢትዮጵያ ሙዝቃ፣ ዳንስና ባህላዊ ምግብ ምሽት 2013  የብሔራዊ ቲያትር ቤት 

አርትስቶች በተገኙበት በደማቅ ሁኔታ በቶክዮ ተከበረ 

የኢትዮጵያ የሙዝቃ፣ የዳንስና ምግብ ምሽት 2013 የአፍሪካ አምባሳደሮች፣ 

ዲፕሎማቶች፣ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን፣ የጃፓን ዜጎች፣ ከተለያዩ 

መ/ቤቶችና የግል ድርጅቶች የተጋበዙ የሥራ ኃላፊዎች እንዲሁም ከብሔራዊ 

ቲያትር ቤት በመውጣጣት የሁለቱን አገሮች የህዝብ ለህዝብ ግንኙነት የማጠናከር 

ዓላማ አድርጎ በጃፓን ሲዘዋወር የነበረው የባህል ቡድን አባላት በተገኙበት በደማቅ 

ሥነ-ሥርዓት ተከብሯል፡፡   

በመክፈቻው ስነ-ስርዓት በጃፓን የኢፌዲሪ ልዩ መልዕክተኛና ባለሙሉ ባለሥልጣን 

አምባሳደር አቶ ማርቆስ ተክሌ እንደተናገሩት የኢትዮጵያና የጃፓን ግንኙነት 

ጠንካራ ደረጃ ላይ እንደደረሰና በየዓመቱ የሚከበረው የኢትዮጵያ ምሽት የሁለቱ 

አገሮች ወዳጅነት የበለጠ እንዲጠናከር የበኩሉን አስተዋጽኦ አበርክቷል፡፡ 

አያይዘውም በዘንድሮው ዓመት የሚከበረው የኢትዮጵያ ምሽት  በተለያዩ የጃፓን 

ከተሞች ላለፉት ሰባት ቀናት በመዘዋወር የኢትዮጵያን ባህላዊ ሙዝቃና ውዝዋዜ 

በማሳየት ላይ የነበረው የባህል ቡድን የኢትዮጵያን ብሔር ብሔረሰቦች ባህላዊ 

ሙዝቃና ውዝዋዜ ለማሳየት በተገኘበት መሆኑ የሁለቱ አገሮች የህዝብ ለህዝብ 

ግንኙነት የበለጠ ለማዳበር እንደሚረዳ አምባሳደሩ አመልክተዋል፡፡ በተጨማሪም 

በናጎያና ኦሳካ ከተሞች ከ200 በላይ የቢዝነስ ሰዎች የተካፈሉበት የቢዝነስ ፕሮሞሽን 

መድረክ የተሳካ እንደነበርም ገልጸዋል፡፡ በተጨማሪም አምባሳደሩ የኢትዮጵያ አየር 

መንገድ ወደ ጃፓን መብረር እንዲችል ገንቢ ውይይት መከናወኑን ገልጸው ውጤቱ 

በሚቀጥለው ወር በሚደረገው የከፍተኛ ደረጃ ጉብኝት ወቅት በአዲስ አበባ ይፋ 

እንደሚሆን ጠቅሰዋል፡፡ 

የጃፓን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ተወካይ ሚሲሲ ዮሽኮ ክጂማ በበኩላቸው ባደረጉት 

ንግግር የሁለቱን አገሮች የቆየ ወዳጅነት አውስተው እንደዚህ ዓይነት የባህል ልውውጥ 

ግንኙነቱን ለማጠናከር ከፍተኛ ፋይዳ እንዳላቸው ገልጸዋል፡፡ ቀጣዩ የፈረንጆች 

ዓመት የአበበ ብቂላ 50ኛ ዓመት የቶክዮ ኦሎምፒክ የሚዘከርበት ስለሆነ ይህንኑ 

ለማክበር የሚደረጉ ዝግጅቶችን ለመደገፍ ቃል ገብተዋል፡፡ 



በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የኤዥያና ኦሽኒያ ጉዳዮች ዳይሬክቶሬት ጄኔራል አቶ ጌነት 

ተሾመ በበኩላቸው እንደዚህ ዓይነት የባህል ልውውጥ ፕሮግራሞችን ማካሄድ፣ አሁን 

ላይ የደረሰው የዲፕሎማሲያዊና ኢኮኖሚያዊ ግንኙነት የበለጠ እንዲጠናከር 

ከመርዳቱም ባሻገር የህዝብ ለህዝብ ትስስሩን ለማጎልበት የሚኖረው ድርሻ ከፍተኛ 

መሆኑን ገልጸዋል፡፡ 

የዚህ ዓይነት የባህል ልውውጥ ፕሮግራሞች የአንድን ማህበረስብ ባህል ከሌላው ጋር 

ለማስተዋወቅ ካላቸው ጠቀሜታ ባሻገር ለዓለም አቀፍ ግንኙነት እና ለሌላው ዓለም 

ግንዛቤ ለመፍጠር አስፈላጊ መሳሪያ በመሆኑ ሌሎች የአፍሪካ አገሮች በተመሳሳይ 

መንገድ የባህል ልውውጥ ሁነቶችን በጃፓን እንዲያዘጋጁ ምሳሌ እንደሚሆን 

የዚምባብዌ ሪፐብሊክ አምባሳደር እና የአፍሪካ ዲፕሎማቲክ ማህበረሰብ ዲን 

አምባሳደር ስቶርት ኮምበርባች (Stuart Comberebach) አስገንዝበዋል፡፡  

የባህል ቡድኑ የአገራችንን ብሔር ብሔረሰቦች ባህላዊ ሙዝቃና ውዝዋዜ በማቅረብ 

የባህል ልውውጥ ሁነቱ ተሳታፊዎችን ያዝናኑ ሲሆን፣ ብድኑ በጃፓን ቆይታው ቶክዮ 

(Tokyo)፣ ኦያማ (Oyama)፣ ካዋሳኪ (Kawasaki)፣ ኮቶ (Koto)፣ ዮኮሃማ (Yokohama)፣ 

ኦሳካ (Osaka) እና ናጎያ (Nagoya) የጃፓን ከተሞች በመዘዋወር ለአካባቢው 

ነዋሪዎችና ለተመረጡ አንደኛ ደረጃ ት/ቤት ተማሪዎች የአገራችንን ባህላዊ ሙዝቃና 

ውዝዋዜ በማሳየት የአገራችን ገጽታ እንዲገነባ አድርጓል፡፡  

የባህል ቡድኑ የጃፓን ቆይታ በተለያዩ የጃፓን ሚድያዎች የተዘገበ ሲሆን፣ በሞት 

ለተለዩት የቀድሞ የደቡብ አፍሪካ ፕሬዚዳንት ኔልሰን ማንዴላ የአንድ ደቂቃ የህልና 

ጸሎት ተደርጓል፡፡ 


