24ኛው የግንቦት 20 በዓል በቤጂንግ የኢፌዱሪ ኤምባሲ በዴምቀት ተከበረ
24ኛው የግንቦት 20 የዴል በዓል በቤጂንግ ኢፌዱሪ ኤምባሲ ከ200 በሊይ ታዲሚዎች በተገኙበት እሁዴ ግንቦት 23 ቀን
2007 ዓ.ም ‹‹በግንቦት 20 ፍሬዎች ህዲሴዋን ሇማረጋገጥ እየተጋች ያሇች ሀገር-ኢትዮጵያ! በሚል መሪ ቃል›› በዯማቅ ሁኔታ
ተከብሯል፡፡

በዓለን በማስመልከት በቻይና የኢፌዱሪ ባሇሙለ ስልጣን አምባሳዯር ክቡር አምባሳዯር ስዩም መስፍን ባዯረጉት ንግግር
የ24ኛውን የግንቦት 20 የዴል በዓል የምናከብረው ግንቦት 16 ቀን 2007 በተካሄዯው 5ኛው አገር አቀፋዊ ምርጫ ህዝቡ
በነቂስ ወጥቶ ነጻ፣ ፍትሃዊና እና ፍፁም ሰሊማዊ በሆነ መንገዴ ምርጫውን በማጠናቀቅ የሰሊም መልዕክቱን ሇመሊው የዓሇም
ህብረተሰብ ባስተሊሇፈበት ማግስት መሆኑ ልዩ ያዯርገዋል ብሇዋል፡፡
ክቡር አምባሳዯሩ አያይዘውም ዕሇቱ ያሇፍንበትን መንገዴ ወዯኋሊ ተመልሰን ሇመቃኘት እና እርምጃዎቻችንን ከወቅታዊ
ሁኔታ ጋር እያስተካከልን ወዯ ፊት ሇመጓዝ እዴል የሚሰጠን በመሆኑ ታሊቅ ስፍራ የሚሰጠው መሆኑን ተናግረዋል፡፡

አገራችን የተያያዘችውን የሰሊም ፣ የልማትና የዳሞክራሲ ጉዞ ፅኑ መሰረት ያሇው ሇማዴረግ እየተካሄዯ ያሇው ፈጣን ዕዴገት፣
የመሰረተ ልማትና የተቋማት ግንባታ ሂዯት በወሳኝ ምዕራፍ ሊይ መዴረሱን አውስተው በዚህ ረገዴ ባሇፉት 24 ዓመታት
የተጓዝነውን ርቀትና ያገኘነውን ልምዴ በመቀመር በቀጣይ ጉዟችን አገራችንን መካከሇኛ ገቢ ካሊቸው አገሮች ተርታ
እንዯምናሰልፍ ያሇ ጥርጥር ሇመናገር እንዯሚቻል ተናግረዋል፡፡ አምባሳዯሩ አያየዘውም በአሁን ወቅት አገራችን የውስጥ

ሰሊሟን በአስተማማኝነት ከማረጋገጥ አልፋ በአህጉራችን አፍሪካ በተሇይም በአፍሪካ ቀንዴ የሰሊምና መረጋጋት ዋልታ
የሆነችበት ሁኔታ መፈጠሩ የዛሬ 24 ዓመት የጀመርነው የዴል ጉዞ ውጤት በመሆኑ ሁሊችንም ልንኮራበት ይገባል ብሇዋል፡፡
በአገራችን የፖሇቲካ፣ የኢኮኖሚና የማህበራዊ መዋቅራዊ ሽግግር ሇማምጣት ታስቦ የተጀመረው የአምስት ዓመት የእዴገትና
ትራስፎርሜሽን ዕቅዴ አገሪቱ የጀመረችውን ሁሇንተናዊ የሇውጥ ጉዞ በሚያረጋግጥ መልኩ በመከናወን ሊይ መሆኑን
በመግሇጽ በቀጣይም የኢንደስትሪ ልማትን ማዕከል አዴርጎ በመሰረተ ልማትና በግብርናው ዘርፍ ከፍተኛ እምርታ ሉያመጣ
የሚችሇውን ሁሇተኛውን የአምስት ዓመት የእዴገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅዴ ሊይ በየዯረጃው ህዝብ እንዱመክርበትና
እንዱያውቀው በዝግጅት ሊይ መሆኑን በማብራራት ይህም የግንቦት 20 የዴል ፍሬ መሆኑን አረጋግጠዋል፡፡

በበጀት ዓመቱ ቃል የተገባው የቦንዴ ግዢ ክፍያ በዓለን ምክንያት በማዴረግ አጠናቀው ሇመክፈል ቀዯም ሲል በተዯረሰው
መግባባት መሠረት የኮሚኒቲው አባሊት፣ ተማሪዎችና ዱፕሎማቶች ቃል የገቡትን የቦንዴ ግዢ ክፍያ አጠናቀው ገቢ
አዴርገዋል፡፡ በዚሁ መሠረት በበዓለ ሊይ በበጀት ዓመቱ የህዲሴ ግዴብ ቦንዴ በመግዛት አስተጽኦ ሊዯረጉ ኮሚኒቲ አባሊት
የምስጋና ሰርተፍኬት ተሰጥቷል፡፡ ሰርተፍኬቱን የሰጡት ክቡር አምባሳዯር ስዩም መስፍን የኮሚኒቲ አባሊትና የኤምባሲው
ዱፕሎማቶች በተሇይም ቻይና ቤይሃይንግ ዩኒቨርሲቲ ትምህርታቸውን እየተከተከታተለ የሚገኙ 17 ተማሪዎች ከቀሇባቸው
ሊይ በመቀነስ ቦንዴ በመግዛት ያዯረጉት ዴጋፍ በአረአያነት የሚጠቀስ መሆኑን አውስተው ሊዯረጉት ዴጋፍ ምስጋና
በማቅረብ ይህ ዴጋፍ ፕሮጀክቱ እስኪጠናቀቅ ዴረስ ተጠናክሮ እንዱቀጥል ጠይቀዋል፡፡ በበጀት ዓመቱ ከቻይና በጠቅሊሊው
አንዴ መቶ ስልሳ ሺህ ሁሇት መቶ ሃምሳ የአሜሪካ ድሊር (160,250) በቦንዴ ሽያጭ ሇግዴቡ ገቢ ተገኝቷል፡፡

በዕሇቱ አዱስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ከቤጂንግ የውጭ ጥናቶች ዩኒቨርሲቲ ጋር በዯረሰው ስምምነት መሠረት ሊሇፉት ሁሇት
ዓመታት የአማርኛ ቋንቋ በማስተማር ሊይ የምትገኘው መምህርት የምስራች አያሇው የኢትዮጵያን ባህል በማስተዋወቅና
የአማርኛ ቋንቋን ሇመጀመሪያ ጊዜ በቻይና በማስተማር የሁሇቱን አገሮች የህዝብ ሇህዝብ ግንኝነቱን ከማጠናከር አንፃር
ሊበረከቱት አስተዋጽኦ የምስጋና ዯብዲቤ ተበርክቶሊቸዋል፡፡
በበዓለ ሊይ የህዲሴ ግዴብ ፕሮጀክት ያሇበት ዯረጃ የተገሇፀ ሲሆን ባሇፉት አራት ዓመታት በቻይና ከሚገኙ የኮሚኒቲ
አባሊት ሇግዴቡ የተሰበሰበውን ዴጋፍ በተመሇከተ ዝርዝር ሪፖርት ቀርቧል፡፡
ቤጂንግ የኢፌዱሪ ኤምባሲ

