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         ኢትዮጵያ  ከቀጠናው ጋር ያሊት የኢኮኖሚ ትስስር ተጠናክሮ ይቀጥሊል- ፕሮፌሰር አፈወርቅ ካሱ  

     ትሬዴ ማርክ ኢስት አፍሪካ የተባሇ  ሇትርፍ ያልተቋቋመ መንግስታዊ ያልሆነ ዴርጅት  በአዱስ አበባ ቅርንጫፍ 

ፅ/ቤት ሇመክፈት የሚያስችሇውን  ስምምነት ተፈራረሙ፡፡ ስምምነቱን የኢ.ፌ.ዱሪ የውጭ ጉዲይ ሚኒስቴር ዳኤታ 

ፕሮፌሰር አፈወርቅ ካሱ እና የዴርጅቱ ዋና ስራ አስኪያጅ  ፍራንክ ማትሴር  ፈርመዋል፡፡ 

 

ትሬዴ ማርክ ኢሰት አፍሪካ በምስራቅ አፍሪካ ማህበረሰብ (East African Community) አባል ሀገራት በሆኑት  

በኬንያ፣ ሱዲን ፣ ታንዛኒያ፣ ሩዋንዲ ፣ቡሩንዱ፣ ዯቡብ ሱዲንና ኡጋንዲ  የኢኮኖሚ ውህዯትን ሇማፋጠን፣ የንግዴን 

ተወዲዲሪነት ሇማሳዯግ፣ የመሰረተ ልማትን በማስፋፈት የገበያ ተዯራሽነትን ሇማጠናከር ፣ ኢንቨስትመንትን 

ሇማጎልበት እንዱሁም ዴህነትን  ሇመቀነስ  ከእ.ኤ.አ 2010 ዓ.ም ጀምሮ  በርካታ ስራዎችን የሰራ ዴርጀት ነው ፡፡  
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በውይይቱ ወቅት ፕሮፌሰር አፈወርቅ ካሱ ፣ ዴርጅቱ በኢትዮጵያ ፅ/ቤት መክፈቱ  ኢትዮጵያን ከጎረቤት ሀገራት 

ጋር በመሰረተ ልማት በማስተሳሰር የቀጠናውን ብሎም የአፍሪካን  የኢኮኖሚ ውህዯት አጀንዲ  ሇመዯገፍ ጠቀሜታ 

እንዯሚኖረው ገልጸዋል፡፡  

ፕሮፌሰሩ ሀገሪቱ ከጎረቤት ሀገራት ጋር የሚኖራትን የገቢና የወጭ ንግዴ ፍሰት እንዱሳሇጥ  ብቁና ውጤታማ 

የትራንስፖራት እና የገበያ ትስስር  ቁጥጥርና አስተዲዯር እንዱኖር ዴርጅቱ የበኩለን ሚና መጫወት  ይጠበቅበታል 

ብሇዋል፡፡  

ዴርጅቱ በሚሰራበት መስክ ሇኢትዮጵያውያን ባሇዴርሻ አካሊት የእውቀትና የክህሎት ሽግግር እንዱኖር  ያስችሊልም 

ብሇዋል፡፡  

የዴርጅቱ ዋና ስራ አስኪያጅ ፍራንክ ማትሴር በበኩሊቸው ትሬዴ ማርክ ኢስት አፍሪካ በምስራቅ አፍሪካ 

ማህበረሰብ ሀገራት የሰሯቸው በርካታ ጠቃሚ ፕሮጀክቶች እንዲለ ጠቅሰው ፣በኢትዮጵያም ያሇውን  ፈጣን 

የኢንደስትሪ ልማት ሇማገዝ እንዱሁም ሀገሪቱ ከጎረቤት ሀገራት ጋር ሇማልማት የጀመረቻቸው የመሰረተ ልማት፣ 

የሎጂስቲክስ፣ የንግዴ ኮሪዯሮችና የወዯብ ልማት እንቅስቃሴዎች ሊይ በትብብር ሇመስራት  ዝግጁ መሆናቸውን 

ገልጸዋል፡፡  

በውይይቱ የተሳተፉት የኢ.ፌ.ዱ.ሪ የትራንስፖርት ሚኒስቴር ዳኤታ ወ/ሮ ህይወት ዴርጅቱ ኢትዮጵያ ከጎረቤት 

ሀገራት ጋር የምታከናውናቸውን የወዯብ ልማቶች ሇማፋጠንና ብቁ ሇማዴረግ፣ የንግዴ ዝውውር ቀልጣፋ እንዱሆን 

እና የዴንበር ንግዴ ኬሊ ስራዎች  እንዱፋጠኑ ትልቅ ሚና እንዯሚኖረው ገልጸዋል፡፡  

                                                                             የውጭ ጉዲይ ሚኒስቴር 

                                             ቃል አቀባይ ጽ/ቤት  

                                                            ነሐሴ 17 ቀን 2010 ዓ.ም. 


