
 

 

 

ጃፓን በኢትዮጵያ ለሚካሄደው የግብርና ትራንስፎርሜሽን ድጋፍ የ500 
ሚሊዮን የጃፓን ገንዘብ ድጋፍ አደረገች  
 

 

 

 
 

 

አዲስ አበባ ጥር 5/2006 ጃፓን በኢትዮጵያ ለሚካሄደው የግብርና ትራንስፎርሜሽን ድጋፍ የሚውል የ500 
ሚሊዮን የጃፓን ገንዘብ ድጋፍ አደረገች። 

  
የሁለትዮሽ የአየር ትራንስፖርት አገልግሎት ለመጀመር የሚያስችል ስምምነትም ተፈርሟል። 

  
በኢትዮጵያ ለሁለት ቀናት ይፋዊ የስራ ጉብኝት ለማደረግ አዲስ አበባ የገቡት የጃፓኑ ጠቅላይ ሚኒስትር ሽንዞ አቤ 

ከጠቅላይ ሚኒስትር ሃይለማሪያም ደሳለኝ በብሄራዊ ቤተ-መንግስት መክረዋል። 

  

ጠቅላይ ሚኒስትር ሃይለማሪያም ደሳለኝ ከውይይቱ በኋላ እንደተናገሩት የኢትዮ-ጃፓን የሁለትዮሽ ግንኙነት 
ለረዥም አመታት የዘለቀና በጋራ ጥቅሞች ላይ የተመሰረተ ነው። 

  
ጃፓን በመሰረተ ልማት ግንባታና በቴክኒክ ድጋፍ ለኢትዮጵያ ከምታደርገው ድጋፍ በተጨማሪም በሰብዓዊ ልማት 
ረገድም የሚቻላትን ሁሉ አስተዋጽኦ ለማድረግም ተስማምታለች። 

  

ኢትዮጵያ በግብርናው ዘርፍ ስር ነቀል ለውጥ ለማምጣትም እያደረገች ያለውን ጥረት ለማገዝም  ጃፓን 500 
ሚሊዮን የጃፓን ገንዘብ ወይም የን ድጋፍ ማድረጓን ጠቅላይ ሚኒስትር ሃይለማሪያም ገልጸዋል። 

  

ጃፓን የአፍሪካን የኢንዱስትሪ ልማት ለማገዝ የምታቋቁመው “የአፍሪካን የካይዘን ማእከል” በአዲስ አበባ 
እንዲቋቋም ሽንዞ አቤ መስማማታቸውንም ይፋ አድርገዋል። 



  
በውይይቱ ወቅት ጃፓን ከኢትዮጵያ ጋር ያላት የሁለትዮሽ የንግድ ግንኙነት በእጥፍ ለማሳደግም መግባባት ላይ 
መደረሱን አብራርተዋል። 

  
አቶ ሃይለማሪያም  ከጃፓኑ አቻቸው ጋር ከሁለትዮሽ ግንኙነት እስከ በህጉራዊና በአለም አቀፍፋዊ ጉዳዮች ዙሪያም 
ጥልቅ ውይይት መደረጉን ተናግረዋል። 

  
ጃፓናውያን ባለሃብቶች በኢትዮጵያ እያደረጉት ያለው የኢንቨስትመንት ተሳትፎ የሚጠበቀውን ያህል ለአመሆኑን 
የተናገሩት አቶ ሃይለማሪያም በአገሪቱ ያለውን ሰፊ እና እምቅ የኢንቨስትመንት አማራጮች በመቀጠም መዋእለ 
ንዋያቸውን እንዲያፈሱም ጥሪ አቅርበዋል። 

  
የጃፓኑ ጠቅላይ ሚኒስትር ሽንዞ አቤ በበኩላቸው ከኢትዮጵያው አቻቸው ጋር ያደረጉት ውይይት በአብዛኛው 
በሁለትዮሽ በኢኮኖሚያዊና የኢንቨስትመንት ጉዳዮች ላይ ያተኮረ እንደነበር አስረድተዋል። 

  
ኢትዮጵያ በሱዳን፣በሶማሊያና በአጠቃላይ በአፍሪካ ቀንድ አካባቢ አስተማማኝ ሰላምና መረጋጋት እንዲሰፍን 
እያበረከተች ያለውን አስተዋጽኦም አድንቀዋል። 

  
ጃፓን ከኢትዮጵያ ጋር ያላት ሁሉን አቀፍ ግንኙነት የበለጠ እንዲጠናከር መንግስታቸው የሚቻለውን ሁሉ 
እንደሚያደርግም አረጋግጠዋል። 

  
ጠቅላይ ሚኒስትር ሽንዞ አቤ በቅርቡ ወደ ቶኪዮ የበረራ የሚጀምረው የኢትዮጵያ አየር መንገድ የሁለቱን አገራት 
ህዝቦች  የባህል፣የንግድና የኢንቨስትመንት ግንኙነት በማሳደግ ረገድም የራሱ አዎንታዊ ሚና እንደሚጫወት 
እምነታቸውን ገልጸዋል። 

  

  

  

በጠቅላይ ሚኒስትር ሸንዞ አቤ የሚመራው የአገሪቱ ከፍተኛ የልኡካን ቡድን 50 ታላላቅ ኩባንያ የስዘራ አመራሮችን 
የያዘ ነው። 

  

  

  

ከ50 አመታት በፊት የጃፓን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የነበሩት የጠቅላይ ሚኒስትር ሽንዞ አቤ አባት በኢትዮጵያ  
ይፋዊ ጉብኝት ማድረጋቸውም በጋዜጣዊ መግለጫው ወቅት ተጠቅሷል። 


