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በክቡር አቶ አባዱላ ገመዳ የተመራ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት 

አፈጉባኤ የፓርላማ ልዑካን ቡድን በቻይና የሥራ ጉብኝት አድርጓል፣ 

የሁለቱ አገሮች ፓርላማዎች ወዳጅነት በሚጠናከርበት ሁኔታ ላይ 

መክረዋል፣  

ጥቅምት 28 ቀን 2007 ዓ.ም 

በቻይና የህዝብ ምክር ቤት (National People’s Congress) አፈጉባኤ ክቡር Mr. 

Zhang Dejiang በቀረበላቸው ግብዣ መሠረት የኢፌዲሪ ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት 

አፈጉባኤ በክቡር አቶ አባዱላ ገመዳ የሚመራ ስድስት አባላትን የያዘ ልዑካን ቡድን 

እ.ኤ.አ ከኦክቶበር 31 እስከ ኖቨምበር 7 ቀን 2014 ዓ.ም በቻይና የሥራ ጉብኝት 

አድርጓል፡፡ በጉብኝቱ ወቅት ልዑካን ቡድኑ ከቻይና National People’s Congress 

(NPC) አፈጉባኤ ከክቡር Mr. Zhang Dejiang ጋር ተገናኝቶ የሁለቱ አገራትና 

በተለይም ደግሞ የሁለቱ ፓርላማዎች ግንኙነት በሚጠናከርበት ሁኔታ ላይ 

መክረዋል፡፡  

በዚህም ክቡር Mr. Zhang Dejiang በኮንግረሱ ውስጥ የተቋቋመ የኢትዮጵያና የቻይና 

ፓርላማ ወዳጅነት ቡድን መኖሩን አስታውሰው በሁለቱ ፓርላማዎች መካከል 

የተመሠረተው ወዳጅነት በህዝብ ለህዝብ ግንኙነት፣ እንዲሁም የፓርላማዎቹ 

አሠራሮችን አስመልክቶ በሚደረገው የልምድ ልውውጥ ተጠናክሮ እንዲቀጥል የቻይና 

ወገን ፍላጎት መሆኑን አስምረውበታል፡፡ ክቡር አፈጉባኤ አባዱላ ገመዳ በበኩላቸው 

በኢፌዲሪ ፓርላማ የተቋቋመው የኢትዮ-ቻይና ወዳጅነት ቡድን ሊቀመበር ክቡር አቶ 

አስመላሽ ወ/ስላሴ የልዑካን ቡድኑ አባል መሆናቸውን ጠቅሰው፣ በሁለቱ አገራት 

ፓርላማዎች መካከል የተመሠረተው ጉድኝት  የሁለቱ ህዝቦች ወዳጅነት በማጠናከርና 

የተሞክሮ ልውውጥ በማድረግ ለሁለቱ አገሮች አጠቃላይ ግንኙነት መዳበር የበኩሉን 

አስተዋጽኦ እንደሚያደርግና ተጠናክሮ እንደሚቀጥል አረጋግጠውላቸዋል፡፡  

በመቀጠልም የኮንግረሱ አፈጉባኤ የህግ የበላይነት ለአንድ አገር የወደፊት ልማት 

የማዕዘን ድንጋይ መሆኑን ያሰመሩበት ሲሆን፣ በዚህ ረገድ በተለይ ኢንቨስትመንትን 
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ለመሳብ አመቺ ህጎችንና አሰራሮችን በማውጣት በኩል ፓርላማው ቁልፍ ሚና 

እንዳለው ጠቁመዋል፡፡ አያይዘውም በቻይና የማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ የተሰማሩ 

ባለሀብቶች በሚቀጥሉት አምስት ዓመታት ውስጥ ወደ ውጪ ሄደው ኢንቨስት 

እንዲያደርጉ የቻይና መንግሥት እያበረታታ እንደሆነ ገልጸው፣ ሰላምና የተረጋጋ 

ኢኮኖሚና የፖለቲካ ሁኔታ መኖር ለኢንቨስትመንት መዳረሻነት መሰረታዊ ጉዳይ 

በመሆኑ ከዚህ መነሻ ባለሀብቶቹ ኢትዮጵያን ቀዳሚ ምርጫቸው እንዲያደርጉ የቻይና 

ፍላጎት መሆኑን አስምረውበታል፡፡   

ክቡር አቶ አባዱላ በሰጡት ምላሽ የኢትዮጵያን ልማት ወደፊት ለማስኬድ ህዝቡን 

ከጫፍ እስከ ጫፍ በማንቀሳቀስና ምቹ ሁኔታን በመፍጠር ለአለፉት አስራ ሁለት 

አመታት ባለሁለት አሃዝ እድገት ማስመዝገብ መቻሉንና ይህንኑ ለማስቀጠል ከፍተኛ 

እንቅስቃሴ እየተደረገ መሆኑን ገልፀው ለቻይና ኢንቨስተሮች መንግሥት አስፈላጊውን 

ሁሉ ድጋፍ እንደሚያደርግ አረጋግጠውላቸዋል፡፡ በተጨማሪም ይህንን ለማሳካት 

በቋንቋና በባህል የተጀመረው የትብብር እንቅስቃሴ የህዝብ ለህዝብ ግንኙነት 

ከማጠናከር አልፎ ለኢንቨስተሮቹ የተሻለ ሁኔታ ለመፍጠር አስተዋጽኦ ስላለው 

የተጀመሩት ትብብሮች ተጠናክረው እንደሚቀጥሉ እምነታቸውን ገልፀዋል፡፡ 

በመቀጠልም የቻይና National People’s Congress አፈጉባኤ ክቡር Mr. Zhang 

Dejiang ኢትዮጵያን እንዲጎብኙ ክቡር አቶ አባዱላ ገመዳ ግብዣ አቅርበውላቸዋል፡፡ 

በመጨረሻም የአፍሪካ ህብረት 50ኛ የወርቅ ኢዮቤልዩ በቤጂንግ ሲከበር የክብር 

እንግዳ ሆነው በመገኘት ለአህጉራችን ላሳዩት ድጋፍ ክቡር አፈጉባኤው ምስጋናቸውን 

ገልጸዋል፡፡ የቲያንጂን የቴክኖሎጂና ኢዱኬሽን ዩኒቨርስቲም ለትብብሩ ላደረጉት 

አስተዋጽኦ የበኩሉን እውቅና በመስጠት የክብር ፕሮፌሰርነት ማዕረግ ስለሰጣቸው 

ምስጋናቸውን በዚሁ አጋጣሚ አቅርበዋል፡፡ 

የልዑካን ቡድኑ በቻይና ሁቤ (Hubei) ክፍለሃገር ዋና ከተማ በውሐንና እንዲሁም 

ኢቻንግ ከተሞች የሥራ ጉብኝት ያደረገ ሲሆን በኢቻንግ (Yichang) ቆይታው የህዝብ 

ምክር ቤቶች አስፈጻሚዎችንና የመንግሥት ፕሮጀክቶችን ከመቆጣጠርና ከመከታተል 

አንፃር የሚከተሉትን አሠራር በተመለከተ ዝርዝር ተሞክሮ ለመውሰድ ችላEል፡፡ 
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ቡድኑ በሞዴል አርሶ አደሮች ማሳ ላይ ተገኝቶ ባደረገው ጉብኝትም አርሶ አደሮችን 

ተጠቃሚ የሚያደርጉ ቴክኖሎጂዎች ተመልክቷል፡፡ በመቀጠልም የክፍለሃገሩ ዋና 

መቀመጫ የሆነችውን የውሐን ከተማ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት (Council of 

People’s Congress) የተውጣጡ አባላት ጋር ተገናኝተው ኮንግረሱ የህዝቡን ጥቅም 

ከማስጠበቅ አንፃር በታችኛዎቹ ምክር ቤቶች በሚያከናወኑ ተግባራት ላይ ያተኮረ 

ልምድ ቀስመዋል፡፡ 

በቻይና የሁቤ ክፍለሃገር በግብርና ቴክኖሎጂ ያደገና ከፍተኛ አምራች በመሆኑ 

ባለሃብቶቹ በዘርፉ ያላቸውን ልምድ በመያዝ በአፍሪካ ኢንቨስት ለማድረግ ፍላጎት 

ያላቸው መሆኑ የተገለጸ ሲሆን በአገራችን ኢንቨስት እንዲያደርጉና በሁቤ መስተዳድር 

የሚመራና ባለሃብቶቹን የያዘ ልዑካን ቡድን ቅድመ ኢንቨስትመነት ጉብኝት 

እንዲያደርግ በክቡር አፈጉባኤ አቶ አባዱላ ገመዳ የተደረገላቸውን ጥሪ ተቀብለው 

አዎንታዊ ምላሽ ሰጥተዋል፡፡ በመቀጠልም የልዑካን ቡድኑ የቲያንጂን ከተማ 

አስተዳደር የጎበኘ ሲሆን በከተማው ከንቲባ የተመራ ኮሚቴ አባላት ጋር ተገናኝቶ 

ባደረገው ውይይት የህዝብ ተሳትፎና ተጠቃሚነት ከማረጋገጥ አንፃር የህዝብ 

ተመራጮች የህዝቡን ጥቅም በሚያስጠብቁበትና የአስፈጻሚው አካል አሠራርን 

በሚከታተሉበትና በሚቆጣጠሩበት አሠራር አስመልክቶ ተሞክሮዎችን መቅሰም 

ተችሏል፡፡   

ከዚህ ሌላ በጉብኝቱ ወቅት በወለጋ ዩኒቨርሲቲና በቻይና ቲያንጂን ቴክኖሎጂና 

ኢዱኬሽን ዩኒቨርሲቲ መካከል የመግባቢያ ስምምነት የተፈረመ ሲሆን ስምምነቱ 

ሁለቱ ዩኒቨርሲቲዎች በመምህራንና ተማሪዎች ልውውጥ፣ በጥናትና ምርምር፣ 

የሁለተኛ ዲግሪና ከዚያ በላይ የትምህርት ስልጠና ዕድል፣ እንዲሁም የnንn ስልጠናና 

የባህል ልውውጥ የፈረሙ ሲሆን፣ ስምምነቱን በኢትዮጵያ በኩል የወለጋ ዩኒቨርሲቲ 

ቦርድ ሰብሳቢ የሆኑት ክቡር አቶ አባዱላ ገመዳ እና በቻይና በኩል Tianjin 

University of Technology and Education ፕሬዝዳንት የሆኑት Prof. Ms. Liu Xin 

ፈርመዋል፡፡ በተጨማሪም በተካሄደው ውይይት የቲያንጂን ዩኒቨርስቲ በቴክኖሎጂ፣ 

በባህላዊ ህክምናና በዘመናዊ ህክምና ዘርፍ ተባብረው ለመስራት ፍላጎት እንዳላቸው 



4 
 

ገልጸዋል፡፡ ይህ በእንዲህ እንዳለ ዩኒቨርሲቲው ክቡር አቶ አባዱላ የኢትዮጵያና 

የቻይናን ወዳጅነት በማጠናከር ረገድ ለአገራቸው ያደረጉትን የተለያዩ አስተዋጽዎችን 

በማንሳት የክብር ፕሮፌሰርነት ማዕረግ ሰጥተዋቸዋል፡፡ 

ልዑካን ቡድኑ አባላት በኢቻንግ ከተማ በነበራቸው ቆይታ 22,500MW የኤሌክትሪክ 

ኃይል በማመንጨት የዓለማችን ትልቁ የሆነውን Three Gorges High Dam 

ተዘዋውረው ጎብኝተዋል፡፡ በጉብኝቱ ግድቡ ለአካባቢ ጥበቃና በቱሪስት መስህብነቱ 

ከአካባቢው ህብረተሰብ እያደረገ ያለውን አስተዋጽኦ ተመልክቶ የህዳሴ ግድባችን 

ሲጠናቀቅ ለህብረተሰቡ የሚኖረውን ፋይዳ አስመልክቶ ግንዛቤ ተይዟል፡፡ 

ልዩ የኢኮኖሚ ልማት ዞኖች በሚመለከት፡ ቡድኑ በውሐን ቆይታው በ200 ካሬ ኪሎ 

ሜትር ስፋት ላይ የተንጣለለውን የውሐን ኢኮኖሚና ቴክኖሎጂ ልማት ዞን ተዘዋውሮ 

የጎበኘ ሲሆን በዚህ ወቅት በኢኮኖሚና ቴክኖሎጂ ልማት ዞኑ የተሠማሩ ባለሀብቶች 

በአገራችን ኢንቨስት እንዲያደርጉ በክቡር አፈ-ጉባኤው ጥሪ አቅርበውላቸዋል፡፡ ከዚህ 

በተጨማሪ የልዑካን ቡድኑ የከባድ ብረታ ብረት ውጤቶችን በማምረት በሚታወቀው 

Wuhan Yiheng Heavy Industries Co.Ltd የተሰኘ ኩባንያ ጎብኝተው የኩባንያው 

ባለቤትና ሥራ አስኪያጅ ከሆኑት Mr. Zhou Yiheng ጋር ውይይት የተደረገ ሲሆን 

ድርጅቱ በአገራችን በዘርፉ ኢንቨስት እንዲያደርግ የማግባባት ሥራ የተከናወነ ሲሆን 

ድርጅቱ የቅድመ ኢንቨስትመንት ጉብኝት እንደሚያደርግ ይጠበቃል፡፡ 

የልዑካን ቡድኑ በቲያንጂን ከተማ ቆይታው ከትላልቅ የቻይና ኢንዱስትሪ ቀጠናዎች 

መካከል የሚመደበውን Tianjin Economic-Technological Development Area 

(TEDA) ጎብኝቷል፡፡ በዚሁ ወቅት ልዑካን ቡድኑ ከቀጣናው ዋና ሥራ አስኪያጅ ጋር 

ባደረገው ውይይት በአገራችን የኢንዱስትሪ ልማት ለማስፋፋት ከፍተኛ ጥረት 

እያደረገች እንደምትገኝ ተገልፆ በዘርፉ የማኔጅመንት ሥርዓትና በቴክኒክ ረገድ 

የሚስተዋሉ ክፍተቶችን ለመሙላት የስልጠና ድጋፎችን እንዲያደርጉ ተጠይቋል፡፡ 

የቀጠናው አመራሮችም አመቺ በሆነው መንገድ ተሞክሮአቸውን ለማካፈል ዝግጁ 

መሆናቸውን ገልጸዋል፡፡ በመቀጠልም የቀጠናውን የጥናት ምርምር ማዕከል 

በመጎበኘት ቡድኑ የቲያንጂን ቆይታውን አጠናቋል፡፡     
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በመጨረሻም የልዑካን ቡድኑ የቻይና ብሔራዊ መከላከያ ዩኒቨርሲቲ (China 

National Defense University) የጎበኘ ሲሆን ከዩኒቨርሲቲው ከፍተኛ የሥራ 

ኃላፊዎች ጋር ተገናኝቶ ተወያይቷል፡፡ የመከላከያ ዩኒቨርስቲው ከዛሬ 18 ዓመት 

በፊት ክቡር አፈጉባኤው በመከላከያ ሰራዊት በነበሩበት ወቅት የአመራር ስልጠና 

የተከታተሉበት ስለነበር በጉብኝቱ እጅግ መደሰታቸውን ገልጸዋል፡፡ በዚህም ወቅት 

በቻይና የመከላከያ ዩኒቨርስቲና በኢትዮጵያ የመከላከያ ዩኒቨርስቲ መካከል ትብብር 

ሊጀመር የሚቻልበት አግባብ እንዲጠና ከመግባባት ተደርሳEል፡፡ በዚህም ቡድኑ 

በቻይና ያደረገውን የሥራ ጉብኝት አጠናቋል፡፡ 

ዜናውን የላከው የኢትዮጵያ ኤምባሲ ቤጂንግ 

 


