
 

 

በኢፌዲሪ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ክቡር አቶ ደመቀ መኮንን የሚመራ የልዑካን 

ቡድን በቻይና የስራ ጉብኝት አደረገ፣ 

 

በቻይና መንግስት በተደረገላቸው ግብዣ መሰረት እ.ኤ.አ ከኖቤምበር 23-27/2014 

ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር እና የኢህአዲግ ምክትል ሊቀመንበር አቶ ደመቅ መኮንን 

የሚመራ የልዑካን ቡድን በቻይና የስራ ጉብኝት አድርጓል፡፡ የጉብኝታቸው ዋነኛ ዓላማም 

በኢኮኖሚ ትራንስፎርሚሽንና 

ሪፎርም፣ በመንግስትና ፓርቲ 

አመራር ግንባታ፣ የቻይና ባለሃብቶች 

በአገራችን ኢንቨስትመንት 

በሚኖራቸው ሚና፣ በሁለቱ አገራት 

መንግስታትና ፓርቲዎች መካከል 

የተፈረሙ ስምምነቶች ተጠናክረው 

በሚተገበሩበት ሁኔታ መወያየት ላይ 

ያተኮረ ነው፡፡  

 

በጉብኝቱም ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከቻይና ከፍተኛ የመንግስት እና የፓርቲ 

አመራሮች ጋር ውይይት እና የልምድ ልውውጥ ያደረጉ ሲሆን፣  በጉብኝቱ ወቅት የቻይና 

ኮሚኒስት ፓርቲ የፖሊት ቢሮ አባል እና የፓርቲው ማዕከላዊ የስልጠና ተቋም ሃላፊ H.E 

Mr. Liu Yunshan እና ከሌሎች ከፍተኛ የፓርቲውና መንግስት ኃላፊዎች ጋር ውይይት 

አካሂደዋል፡፡ በውይይታቸው ወቅት ሁለቱ አገሮች የፓርቲ ለፓርቲ፣ የመንግስት 

ለመንግት፣ እና የህዝብ ለህዝበ ዘርፈ ብዙ ግንኙነት የበለጠ ተጠናክሮ በሚቀጥልበት ሁኔታ 

ላይ ትኩረት ሰጥተው መክረዋል፡፡  



ሁለቱ ፓርቲዎች የመንግስታቱን የልማት ፖሊሲ በመቅረጽ ረገድ ቁልፍ ሚና ያላቸው 

በመሆኑ በቀጣይ የተለያዩ ተሞክሮዎችን በመለዋወጥ፣ውጤታማ አመራር በማስፈን እና 

አባላትን በማብቃት ረገድ ያለው ግንኙነት ተጠናክሮ በሚቀጥልበት ሁኔታ ላይ 

ተወያይተዋል፡፡ በተጨማሪም በአመራር ስልጠና እና በትምህርት ጥራት ዙሪያ የሻንሃይ 

ከተማ ምርጥ ተሞክሮ ለመቅሰም ስለሚቻልበት ሁኔታ ሰፋ ያለ ውይይት አድርገዋል፡፡ 

በም/ጠቅላይ ሚኒስትሩ የተመራው ልኡካን ቡድን በከተማዋ የሚገኘውን የከፍተኛ 

አመራሮች ማሰልጠኛ ተቋም የጎበኙ ሲሆን በተቋሙ የስራ ሃላፊዎችና መምህራን ዝርዝር 

ገለጻ ተደርጎላቸዋል፡፡ 

ከዚህ ጋር በተያያዘ በተለያዩ ዝርዝር ጉዳዮቸ ላይ የመረጃ ልውውጥ የተደረገ ሲሆን 

የቻይና መንግስት የሚሰጠው የአጭር እና የረጅም ጊዜ የትምህርት ዕድል ተጠናክሮ 

እነደሚቀጥል ተገጿል፡፡ በተጨማሪም መንግስት አሁን የተያያዘውን እና የመጪውን 

የአምስት ዓመት የዕድገትና የትራንስፎርሜሽን ዕቅድ ለማሳካት በቴክኖሎጂ ሽግግር፣ 

በልማት ፋይናንስ፣ በዓቅም ግንባታ እንዲሁም የቻይና ባለሃብቶች በኢትዮጵያ ኢንቨስት 

በሚያደርጉበት ሁኔታ ተደጋግፈው እንደሚሰሩ ገልጸዋል፡፡  

 

ከጉብኝቱ ጋር 

በተያያዘ የኢፌዲሪ 

ኤምባሲና የሻንሃይ 

ቆንስል ጄኔራል 

ጽ/ቤት፣ የቻይና 

ኮሚኒስት ፓርቲ እና 

የቻይና-አፍሪካ ቢዝነስ 

ካውንስል በጋራ 

በመሆን ባዘጋጁት 

የኢትዮ-ቻይና ቢዝነስ 

ፎረም በቤጅንግ እና በሻንሃይ ከተማ ተካሄዷል፡፡ በፎረሙ በቤጅንግ ከ150 በላይ በሻንሃይ 

50 የሚደርሱ የቻይና ኩባንያ የስራ ሃላፊዎች የተገኙ ሲሆን፣  ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር 

አቶ ደመቀ መኮንን ባደረጉት ንግግር በኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን የኢንቨስትመንት እድል 



መጠቀም ለሚፈልጉ የቻይና ኩባንያዎች መንግስታቸው አስፈላጊውን ድጋፍ ሁሉ 

እንደሚያደርግ ገልጸዋል፡፡  ም/ጠ/ሚኒስትር በንግግራቸው በኢትዮጵያ ስላለው 

የኢንቨስትመንት ዕድል፣በኢንቨስትመንት ፖሊሲና በአገራዊ የትኩረት መስኮች ዙሪያ ሰፊ 

ማብራሪያ ሰጥተዋል፡፡ በመቀጠልም በአገራችን ኢንቨስት ያደረጉት የሁዋጃን የጫማ 

ፋብሪካ እና የኢስተር ኢንዱስትሪ ዞን ባለቤት በኢትዮጵያ ስላለው የኢንቨስትመንት 

ዕድልና ተሞክሮ ማብራሪያ ሰጥተዋል፡፡  በማስከተልም ስለ ኢትዮጵያ የኢኮኖሚ እድገት 

እና የኢንቨስትመንት አማራጮች፣ የቱረዝም መስህቦች እና የገበያ ዕድልን በተመለከተ 

የሚያስተዋውቅ መግለጫ በመድረኮቹ ቀርቧል፡፡  

 

ከዚህ ጋር ተያይዞ የተለያዩ ጥያቄዎች እና አስተያየቶች ከተሳታፊዎች የተነሱ ሲሆን 

በም/ጠ/ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን  ምላሽ እና ማብራሪያ ተሰጥቶበታል፡፡ በዚህም 

ኢትዮጵያ በመሰረተ ልማት፣ በሃይል አቅርቦት፣ በሰው ሃብት ልማት፣ በልዮ የኢኮኖሚ ዞን 

ግንባታ በተሻለ ደረጃ  ተወዳዳሪ አገር እንደሆነች በማስረዳት የቻይና ባለሃብቶች 

የኢትዮጵያ መንግስት በለያቸው የትኩረት መስኮች( በቴክስታይል፣ በቆዳና ሌዘር፣ 

በአግሮፕሮሰሲን፣ በፋርማሲቲካል እና ኬሚካል ኢንዱስትሪ) ዘርፍ ኢንቨስት እንዲያደርጉ 

ጥሪ ቀርቧል፡፡ 

በዚሁ ጉብኝት ወቅት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ በተለያዩ መስኮች በአገራችን ከተሰማሩ 

የቻይና ኩባንያዎች ሃላፊዎች ጋር በስራ ሂደት ስለሚያጋጥሟቸው ተግዳሮቶች እና 

በመንግስት በኩል ስለተቀመጠው የመፍትሄ አቅጣጫዎች ውይይት አድርገዋል፡፡ ከዚህ 

በተጨማሪ የልዑካን ቡድኑ በቤጅንግ የሚገኘውን China Academy of Space 

Technology፣  የLedership Acadamy እና Jinqiao Economic and Technology 

Development Zone፣ በሳይንስ ትምህርት አሰጣጥ የተሻለ ተሞክሮ ያለውን የሻንሃይ 

ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት እና የቶንጂ ዩኒቨርሲቲን የጎበኙ ሲሆን ከተቋማቱ ተሞክሮ 

በመቅሰም በትምህርት አሰጣጥ እና በቴክኖሎጂ ሽግግር ዙሪያ ተባብሮ ለመስራት 

በሚቻልበት ሁኔታ ከስራ ሃላፊዎቹ ጋር ምክክር ተደርጓል፡፡ ም/ጠቅላይ ሚኒስትሩ በቻይና 

ያደረጉት ጉብኝት ሁለቱ አገራት በተለያዩ የኢኮኖሚ እና ማህበራዊ ዘርፎች ተባብረው 

ለመስራት የበለጠ ዕድል የሚፍጥር ሲሆን ጉብኝቱ በተሳካ ሁኔታ ተጠናቋል፡፡  


