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 ከዚህ ሁላችን በአንድ ላይ አንዱ ከአንዱ ጥግ እንድንኖር ህይወታቸውን ሰውተዋል፡፡  
"ፅዮን የእስረኞችሽን ደህንነት አትጠይቂምን" (ራቢ ይሁዳ ሃለቪ) 
  
እሁድ 28/06/2020 በ 1992 በተደነገገው ህግ መሰረት የአዲስ ገቢዎች ጉዳይ መስሪያ ቤት የፅዮን 
እስረኞች እና በንጉሣዊ የተገደሉ ፅዮናውያንን እና ስራቸውን የማስታወሻ ስነ ሥርዓት አዘጋጅቷል፡፡  
 
ፕሬዝዳንት ርኡቤን ርብሊን በቪዲዮ ቀርፀው ባስተላለፉት ንግግር እንዲህ ብለዋል "ለደህንነታቸው፣ 
ለጤንነታቸው እንዲሁም በክብር እንዲኖሩ ልንጨነቅላቸው ይገባል፤ 
እንደርዳታ ሳይሆን እንደግዴታ፡" 
  
የአዲስ ገቢዎች ጉዳይ ሚኒስተር ወ/ሮ ፕኒና ታምኖ እሸቴ "የጀብድ ታሪካቸው በትምህርት ሚኒስተር 
መ/ቤት በኩል ለተማሪዎች መቅረብ አለበት፡፡" 
  
መስሪያ ቤቱ በየዓመቱ ከምዕራብ ሀገሮች እና ከኢትዮጵያ፣ ከቀድሞዋ ሶቭዬት ህብረትና ከምስራቅ 
አውሮፓ የፅዮናዊ እስረኖችን እና የሃሃጋና፣ የሃኤፄ"ል እና የሌሂ"ይ ተዋጊዎችን የጀግንነት ታሪክን 
እንዲሁም በዓለም ለሚገኙ ይሁዳውያን ወደ እስራኤል እንዲገቡ ያደረጉትን ትልቅ አስተዋዕፆ እና 
የከፈሉትን የህይወት መስዋዕት የሚያስታውስና የሚያክብር ዝግጅት ያደርጋል፡፡ እነዚህ ጀግኖች 
ምንም እንኳን እየታሰሩ ቢሰቃዩም ይሁዳውያንን ወደ ህገራቸው እንዲመለሱ ለማገዝ ወደ ኋላ 
አላሉም፡፡ 
  
እስከ ዛሬ ባገሪቱ እውቅና የተሰጣቸው የፅዮን እስረኞች ቁጥር 3400 ሲሆን ከእነዚህ መካከል 950 
ብህይወት ይገኛሉ፡፡ 
  
ስነ ስርዓቱ የተካሄደው በእየሩሳሌም ከሚገኘው ሙዚየም ሃማህተሬት ሲሆን፤ በስነ ስርዓቱ የአዲስ 
ገቢዎች ጉዳይ ሚኒስተር ወ/ሮ ፕኒና ታምኖ እሸቴ፣ የአዲስ ገቢዎች ጉዳይ መ/ቤት ዋና ስራ አስካሄጅ 
አቶ ሃቪቭ ካፃብና የመ/ቤቱ ባለስልጣናት፣ የከፍተኛው ፍ/ቤት ፕሬዝዳንት የነበሩት ወ/ሮ ሽሎሚት 
ዶታን፣ የአቤቱታ ክፍል ሊቀመበር እንዲሁም የፅዮን እስረኞችና የንጉሣዊ ተገዳዮች ኮሚቴ አባላት፣ 
የማህታሮት እስራኤል ድርጅት አባላት በተገኙበት ተፈፅሟል፡፡ በኮሮና ምክንያት ዝግጅቱ በሂብሩ፣ 
በራሻ እና በአማርኛ ቋንቋ በአዲስ ገቢዎች ጉዳይ መ/ቤት የፌስቡክ ገፅ በቀጥታ ስርጭት ተላልፏል፡፡ 
 
ስነ ስርዓቱ በፅዮን እስረኞች ታሪክ፣ በመከላከያ ሰራዊት የሙዚቃ ባንድ፣ በተከበሩ ሰዎች ከእነሱም 
መካከል ሃራቭ አርዬ ሌቪን "ይዝኮር" (ያስታውስ) በፀሎት ዝግጅቱን የከፈቱ ሲሆን፣ የራቭ አርዬ 
ላይብ ሌቪን የልጅ ልጅ በእስራእኤል "የስረኞች ራቭ" የሚል ስያሜ የተሰጣቸው ለፅዮን እሰረኞች 
በግልም ሆነ በማህበር በትግላቸው በሚታወቁት ራቭ የታጀበ ነበር፡፡ 
  
ፕሬዝዳንት ርኡቤን ርብሊን በቪዲዮ ተቀርፀው ባስተላለፉት ንግግር እንዲህ ብለዋል...  
 
"የፅዮን እስረኞች እና የንጉሣዊ ተገዳዮች በሙሉ በየትኛውም ምክንያት በየትኛውም ሀገር ቢሆን 
ከህዝባችን አኩሪ ታሪክ ትልቅ ቦታ የሚሰጠው ምእራፍ ነው፡፡ ስራቸውን ለማስታወስ ከዚህ ቀን 
የበለጠ ሌላ ጊዜ የለም፡፡ ክቡራትና ክቡራን፤ የእስራኤልን ህልውና ከመጠበቅ ጎን ለጎን የፅዮን 
እስረኞችን ደህንነት፣ ጤንነት ሊያሳስበን ይገባል፡፡ በክብር እና በድስታ እንዲኖሩ ማድረግ አለብን 
ይገባቸዋልና፡፡ የአዲስ ገቢዎች ጉዳይ ሚኒስተር እና ሌሎችም ሚኒስትሮች ለፅዮን እስረኞችና 
ለቤተሰቦቻቸው ሃላፊነት እንደሚወስዱ እርግጠኛ ነኝ፡፡ ተባረኩ" 
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የአዲስ ገቢዎች ጉዳይ ሚኒስተር ወ/ሮ ፕኒና ታምኖ እሸቴ" የፅዮን እስረኞች ከ 2 ሺ ባልይ የስደት 
ዘመን ይሁዳውያን ወደ እስራኤል እንዲመለሱ የመጀመሪያዎቹ ፈር ቀዳጆች ነበሩ፡፡በማይታመን 
ሁኔታ በሁሉም ዓለም ለሚገኙ ይሁዲያውያን ያገዙ የጀግኖችን ታሪክ ማወቅና ማስታወስ አለብን፡፡
ለዚህም ነው ለትምህርት መ/ቤት ሚኒስተር የእስራኤል ልጆች ይህን ልዩ ታሪክ እንዲማሩ መሆን 
አልበት ስል ሃሳቤን ያቀረብኩት፡፡ የአዲስ ገቢዎች ጉዳይ መ/ቤት የፅዮን እስረኞችን ታሪክ እንዳይረሳ 
አስፈላጊውን ሁሉ ያድርጋል፡፡ 
 
የአዲስ ገቢዎች ጉዳይ መ/ት የፅዮን እስረኞችና የንጉሣዊ ተገዳዮችን የጀንነት ታሪክ እንዳይረሳ 
በሁሉም ዘንድ እንዲታወሱ ማድረግን እንደ ዋና ተግባ ያየዋል፡፡ ይህን ተግባር ላይ ለማዋል የአዲስ 
ገቢዎች ጉዳይ መስሪያ ቤት ለጽዮን እስረኞች እና በንጉሣዊ ለተገደሉ እንዲሁም የሽምቅ ተዋጊዎች 
ወይም ታጋዮች ይህን ታሪክ ያካተተ ይህን www.zionprisoners.gov.il ድህረ ገፅ አቁቁሟል፡፡ 
ቤሮአችን በህይወታቸው ያሉትን በክብር እና በደስታ እንዲኖሩ ከዚህ ዓለም በህይወት ለሌሉ ደግሞ 
ታሪካቸው ለትውልድ እንዲቀር ሁሉንም ማድረጉን ይቀጥላል፡፡  
ለበለጠ መረጃ፣ ለቃለ መጠየቅ፣ ለተለያዩ ቪዲዮዎች እና ፎቶዎች እንዲሁም ለግል ታሪክ፡  
ሮቴም ቶኒ - የሚኒስተሯ የቃል አቀባይ ክፍል ዋና ሃላፊ፡ 054-4517900 
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የአዲስ ገቢዎች ጉዳይ መ/ት የፅዮን እስረኞችና የንጉሣዊ ተገዳዮችን የጀንነት ታሪክ እንዳይረሳ 
በሁሉም ዘንድ እንዲታወሱ ማድረግን እንደ ዋና ተግባ ያየዋል፡፡ ይህን ተግባር ላይ ለማዋል የአዲስ 
ገቢዎች ጉዳይ መስሪያ ቤት ለጽዮን እስረኞች እና በንጉሣዊ ለተገደሉ እንዲሁም የሽምቅ ተዋጊዎች 
ወይም ታጋዮች ይህን ታሪክ ያካተተ ይህን www.zionprisoners.gov.il ድህረ ገፅ አቁቁሟል፡፡ 
ቤሮአችን በህይወታቸው ያሉትን በክብር እና በደስታ እንዲኖሩ ከዚህ ዓለም በህይወት ለሌሉ ደግሞ 
ታሪካቸው ለትውልድ እንዲቀር ሁሉንም ማድረጉን ይቀጥላል፡፡  
ለበለጠ መረጃ፣ ለቃለ መጠየቅ፣ ለተለያዩ ቪዲዮዎች እና ፎቶዎች እንዲሁም ለግል ታሪክ፡  
ሮቴም ቶኒ - የሚኒስተሯ የቃል አቀባይ ክፍል ዋና ሃላፊ፡ 054-4517900 


