በፈረንሳይ የሚኖሩ ኢትዮጵያውንና ትውልደ ኢትጵያዊያን ፓሪስ የሚገኝ የኢ·ፊ·ዴ·ሪ ኤምባሲ
ባዘጋጀው የግንቦት 20 በዓልን ቅዳሜ ሰኔ 2 ቀን 2005 ዓ/ም በጽ/ቤቱ በጋራ በመሰብሰብ አክብሯል::

ላለፉት 22 አመታት በሃገሪቱ የታየው ሰላምና መረጋጋትን ተከትሎ የተመዘገበው ከፍተኛ እድገት ልማት ተጠናክሮ
ኢትዮጵያን በእድገት የተሻለ ደረጃ ለማድረስ በውጭ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ድርሻ ወሳኝነት እንዳለው ተጠቆመ::
በፈረንሳይ የሚኖሩ ኢትዮጵያውንና ትውልደ ኢትጵያዊያን ፓሪስ የሚገኝ የኢ·ፊ·ዴ·ሪ ኤምባሲ ባዘጋጀው የግንቦት 20
በዓልን ቅዳሜ ሰኔ 2 ቀን 2005 ዓ/ም በጽ/ቤቱ በጋራ በመሰብሰብ አክብሯል::
በዚሁ በዓል ላይ በትግሉ ለተሰው ሰማእታት የአንድ ደቂቃ የህሌና ጸሎት የተደረገ ሲሆን የሻማ መብራት ሥነ - ስርዓት
ተካሄዷል::
በባዓሉ መክፈቻ ላይም በፈረንሳይ የኢትዮጵያ ባለሙሉ ስልጣን አምባሳደር ተሾመ ቶጋ ባሰሙት ንግግር ባለፉት 22
አመታት ኢትዮጵያ ውስጥ ከፍተኛ እድገትና ልማት በሁሉም መስኮች መመዝገቡንና በተመሳሳይ ደረጃ ላይ ካሉ አገሮች
እድገት ጋር ሲነጻጸር ከፍተኛ ውጤት የታየበትና የተሻለ ቢሆንም የበለጠ ብዙ ርቀት መጓዝ እንዳለብን ያመለከተ ነው
ሲሉ ገልጿል::
ኢትዮጵያ የጀመረችውን የልማት ጎዳና የበለጠ ለማፋጠን ኢትዮጵያ በአገር ውስጥ ከሚያደርጉት ርብርብ በተጨማሪ
መንግስት በውጭ አገር ያሉ ኢትዮጵያንና ትውልደ ኢትዮጵያን በአገራቸው የልማት ሥራዎች ላይ በስፋት እንዲሳተፉ
የሚያስችል የፖሊሲ፣ የህግ ማእቀፍና ተቋማት ማመቻቸቱን ጠቅሰው በቅርቡም የመጀመሪያ የዲያስፖራ ተሳትፎ
ተጠቃሚነት ፖሊሲ ጸድቆ ወደ ተግበር መሸጋገሩን ክቡር አምባሳደሩ ጨምረው ገልጸዋል::
በማያያዝም በፈረንሳይ የኢትዮጵያ ዲያስፖራ አባላት በህዳሴ ግድብ ቦንድ ግዥና እርዳታ በመሳሰሉት አገራዊ ከሆኑ
ጉዳዮች የሚያደርጉት ተሳትፎ በየጊዜው እየጨመረ ቢሆንም ከዚሁ የበለጠ እንደሚጠበቅ አሳስቧል::
የግንቦት 20 የድል ፍሬዎችና ውጤቶቹ ለማስመዝገብ የተደረገ ትግል ብዙ ውጣ ውረድ በማለፍና የሕይወት
መስዋእትነትን ጨምሮ ተከፍሎበት የተገኘ መሆኑን ክቡር አምባሳደር በማውሳት በዚህም በሃገሪቷ በማህበራዊ

ኢኮኖሚያዊ ልማት ብቻ ሳይሆን በዲሞክራሲና መልካም አስተዳደር ስርዓት ግንባታ የማይናቅ ውጤቶች
መመዝገባቸውን ጨምረው ገልጸዋል::
በዚሁ በዓል ላይ በክብር እንግድነት የተገኙት የኢ·ፌ·ዴ·ሪ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ሚኒስትር ዴኤታ አምባሳደር ብርሃነ
ገብረክርስቶስ እንደገለጹት ኢትዮጵያ ውስጥ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተጠናከረ የመጣውን ሰላምና መረጋጋት ሃገሪቱ
ለጀመረችው ድህነት የማጥፋት ዘመቻ ከፍተኛ እገዛ ማድረጉን ተናግረዋል::
ሚኒስትር ዴኤታው አያይዘው ኢትዮጵያ መካከለኛ ገቢ ካላቸው አገሮች ተርታ ለማሰለፍ መንግስት የተለያዩ እቅዶችን
ነድፎ በመንቀሳቀስ ላይ ቢሆንም ይህ ከፍተኛ እድገትና ለውጥ ማስመዝገብ የሚቻለው በመንግስት ብቻ ሳይሆን ሁሉም
ኢትዮጵያዊ በአንድነትና በህብረት በልማቱ መሳተፍ ሲችሉ መሆኑን አያይዘው ገልጸዋል::
በቅርቡም በኢትዮጵያና በፈረንሳይ መንግስታት መካከል የነበረውን ግንኙነት የበለጠ ለማጠናከርና በክቡር ጠቅላይ
ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ የሚመራው ከፍተኛ የመንግስት ልዑካን ቡድን ባለፈው ወር ከፈረንሳይ መንግስት ብዙ
ስምምነቶች መፈራረማቸውን አምባሳደር ብርሃነ ጠቅሰው ይህ የመንግስት ለመንግስት ግንኙነት ከፈረንሳይ መንግስት
ጋር ብቻ ሳይሆን የአውሮፓ ህብረት ጨምሮ ከሌሎች ሃገራት ጋርም የበለጠ እየተጠናከረ ቢሆንም በፈረንሳይ የሚኖሩ
ኢትዮጵያን ሆነ ትውልደ ኢትዮጵያ ስለአገራቸው መልካም ገጽታ በመግለጽ በቱሪዝም ሆነ በኢንቨስትመንት
ፈረንሳውያን ወደ ኢትዮጵያ እንዲሳቡ ማስቻል እንዳለባቸው አሳስበዋል::
በዚሁ የግንቦት 20 አከባበር ባዓል ላይ በታላቁ የህዳሴ ግድብ ግንባታ በቦንድ ግዥና ስጦታ ላበረከቱ ኢትዮጵያንና
ትውልደ ኢትዮጵያውያን ሁሉ በኤምባሲው የምስጋና የምስክር ወረቀት ከዕለቱ የክብር እንግዶች የተሰጠ ሲሆን የተለያዩ
የመዝናኛ ፕሮግራሞች ተከናውኗል::

