
በቻይና የሥራ ጉብኝት ያደረገው የኢፌዲሪ ፌዴሬሽን ምክር ቤት ልዑካን ቡድን ጉብኝቱን በተለያዩ ክፍላተ አገሮች አድርጎ 

አጠናቋል፣ 

በኢፌዲሪ ፌዴደሬሽን ምክር ቤት አፌጉባኤ በተከበሩ አቶ ካሳ ተክለብርሃን የሚመራው የኢፌዲሪ ልዑካን ቡድን እ.ኤ.አ 

ኤፕሪል 5-14 ቀን 2015 በቻይና የሥራ ጉብኝት ያደረገ ሲሆን በቻይና ማዕከላዊ መንግሥት ዘንድ የነበረውን ጉብኝት 

አጠናቆ ወደ ደቡባዊ ቻይና በማቅናት በጓንሺ ጇን ራስ ገዝ ክልል (Guangxi Zhuang Autonomous Region)፣ 

እና በጓንዶንግ ክፍለ ሀገር ከፍተኛ የመንግሥትና የኮሚኒስቲ ፓርቲ አመራሮች ጋር ተገናኝተው ውይይት አድርገዋል፡፡ 

የልዑካን ቡድኑ በጓንሺ ክፍለ አገር በነበረው ቆይታ የክፍለ ሀገሩ የCPPCC ሊቀመንበር ከሆኑት ከMs. Chen Jiwa ጋር 

ተገናኝተው ውይይት አድርገዋል፡፡ ከ54 ሚሊዮን በላይ ህዝብ የሚኖርባት የጓንሺ ክፍለ ሃገር ከ14 በላይ የተለያዩ በቁጥር 

አናሳ ብሔር ብሔረሰቦች መኖሪያ ሲትሆን ብሔረሰቦቹን እኩል ተጠቃሚ ለማድረግ የተከናወኑ ተግባራት ላይ ትኩረት ሰፊ 

የልምድ ልውውጥ ውይይቶች ተካሂዷል፡፡ በዚህም የማዕከላዊ መንግሥት የሚሰጥ የበጀት ድጎማ አይነትና አፈፃፀም፣ 

ብዙሃነቱን ከማስተናገድ አንፃር፣ የስልጣን ውክልና ላይ ያላቸው ተሳትፎ፣ እንዲሁም በማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ልማት 

ተሳትፎና ተጠቃሚነትን ለማረጋገጥ የተከተሉበትን ስልት አስመልክቶ ልምድ ቀስመዋል፡፡ 

በጉብኝቱ ወቅት የተከበሩ አቶ ካሳ የቻይና መንግሥት በልማት ወደኋላ የቀሩትን ክልሎች ለመደገፍ ያወጣው የምዕራባዊ 

ቻይና ልማት ስትራቴጂ፣ እንዲሁም በቁጥር አናሳ የሆኑ ብሔረሰቦች ተጠቃሚነትን ለማሳደግ የተነደፉ የተለያዩ ፓኬጆች 

ያስገኙትን ውጤቶች አድንቀው መንግሥታቸው ከዚህ ትምህርት መውሰድ መቻሉን ለባለስልጣናቱ አስረድተዋል፡፡ ከዚህ 

ጎን ለጎን የልዑካን ቡድኑ የጓንሺ ዜመናዊ የግብርና ሳይንስና ቴክኖሎጂ ማሳያ ማዕከል ጎብኝቷል፡፡ ማዕከሉ በኢትዮጵያ 

ውስጥ በኦሮሚያ ክልላዊ መንግሥት በግንጪ አካባቢ ተመሳሳይ ማዕከል እየገነባ የሚገኝ ሲሆን ሥራውን አጠናክሮ 

በመቀጠል የቴክኖሎጂ ሽግግር እንዲያደርግ የተከበሩ አፈጉባኤ ጠይቀዋል፡፡  

በመቀጠልም በቻይና ከፍተኛ የኢኮኖሚ እድገት ካስመዘገቡት ፕሮቪንሶች መካከል አንዱ በሆነውና በደቡባዊ የአገሪቱ 

አካባቢ በሚገኘው የጓንዶንግ ፕሮቪንስ ሁለት ከተሞች የሁለት ቀን የስራ ጉብኝት አድርገዋል። የተከበሩ አፈ-ጉባዔ አቶ ካሳ 

ተክለብርሃን በሸንዠን ከተማ ቆይታቸው ከጓንዶንግ ፕሮቪንስ የChina People’s Political Consultative Committee 

(CPPCC) ሊቀመንበር ከሆኑት ከMr. Wang Rong ጋር ባደረጉት ውይይት በአገሪቱ ባለፉት ሶስት አስርት ዓመታት 

በተለይም የኢኮኖሚ ሪፎረሙ ለመጀመሪያ ጊዜ ተግባራዊ በተደረገበት ጓንዶንግ ፕሮቪንስ ከተመዘገበው እጅግ ከፍተኛና 

የሚደነቅ የኢኮኖሚ እድገት ተሞክሮ ኢትዮጵያ በአሁኑ ወቅት እያስመዘገበች ያለውን ተከታታይ ባለ ሁለት አሃዝ የኢኮኖሚ 

እድገት ግብዓት ሊሆን የሚያስችል የልምድ ልውውጥ ማድረግ ተችሏል። በአገራችን በቴሌኮም ማስፋፍያ ፕሮጀክቶች ላይ 

ከተሰማራው የHUWAWEI እና በቅርቡ የሙከራ ስራውን በተሳካ ሁኔታ ያደረገው የአዲስ አበባ ቀላል ባቡር የአስተዳደር 

አገልግሎት ለመስጠት ኮንትራት የወሰደው ሸንዠን ሜትሮ (Shenzhen Metro）ኩባንያዎችን በመጎብኘት ከስራ ኃላፊዎች 

ውይይት ያደረጉ ሲሆን የኢትዮጵያ ህዝብና መንግሥት ምቹና ወጥና ጥራት ያለውን አገልግሎት ከኩንያዎቹ እንደሚጠብቅ 

አሳስበዋል። በመቀጠልም በጓንጆ ከተማ በሚገኘው የSun Yat Sun ዩኒቨርሲቲ የቦርድ ሊቀመንበር Professor Detao 

Zheng ጋር ባደረጉት ውይይት የአዲስ አበባ የኒቨርሲቲንና የSun Yat Sun ጉድኝት ሊመሰርቱ የሚችሉበትን ሁኔታ 

ለማመቻቸት የጋራ መግባባት ላይ ተደርሶ ጉብኝቱ ተጠናቋል፡፡ 

ዜናውን ያዘጋጀው ቤጂንግ የኢትዮጵያ ኤምባሲ ነው፡፡ ሚያዝያ 08/08/2007 ዓ.ም 


