ሃያ ሰባተኛው የግንቦት 20 በዓል በቴል-አቪቭ ተከበረ
የሃያ ሰባተኛው ዓመት የግንቦት 20 በዓል የእስራኤል መንግሥት የሥራ ኃላፊዎች፣ አምባሳደሮችና ዲኘሎማቶች፣
የኢትዮጵያ ማኀበረሰብ አባላት እና የተለየዩ አካላት ተወካዮች በተገኙበት በቴል-አቪቭ ከተማ በድምቀት ተከብሯል፡፡
በእስራኤል የኢ.ፌ.ዲ.ሪ ባለሙሉ ስልጣን አምባሳደር አቶ ፀጋዬ በርሄ ባደረጉት ንግግር የዚህ ዓመት የግንቦት
20 በዓል አገራችን ገጥሟት ከነበረው ሁከት በተሳካ ሁኔታ ከወጣች በኋላ መከበሩ የተለየ የሚያደርገው መሆኑን፣
የተከናወነው የስልጣን ሽግግርም የኢትዮጵያን ሕዝቦች በደስታ የሞላና የዓለም አቀፍ ማህበረሰብን ትኩረትና አድናቆት
የሳበ መሆኑን ገልፀዋል፡፡ በአሁኑ ግዜ ኢትዮጵያ የተረጋጋች፣ ሕዝቦቿም በተስፋ የተሞሉበትና በአዲስ መንፈስ የለውጥ
እርምጃዎች እያደረገች የምትገኝ አገር መሆኗን አበክረው አስገንዝበዋል፡፡ አያይዘውም ኢትዮጵያ ላለፉት 16 ዓመታት
ከ10% በላይ አማካይ የኢኮኖሚ ዕድገት ማስመዝገቧንና በያዝነው የአውሮፓውያን ዓመት ማብቂያ ከሰሃራ በታች ካሉ
አገሮች ፈጣን ኢኮኖሚያዊ ዕድገት በማስመዝገብ ግንባር ቀደም እንደምትሆን በቅርቡ የዓለም የገንዘብ ድርጅት ያወጣው
መረጃ የሚያሳይ መሆኑን፣ ኢትዮጵያ በአፍሪካ የቀላል ኢንዱስትሪዎች ማዕከል ለማድረግና መካከለኛ ገቢ ካላቸው አገራት
ጎራ ለመቀላቀል ያስቀመጠቻቸውን ርዕዮች ለማሳካት እየሰራችና ውጤት እያስመዘገበች መሆኑን አስገንዝበዋል፡፡ የምዕተ
ዓመቱን ግቦች በአብዛኛው ማሳካቷንና የዘላቂ ልማት ግቦችን በማሳካት ረገድም ወደፊት እየተራመደች መሆኑን
አመልክተዋል፡፡
የእስራኤል መንግሥትን በመወከል የክብር እንግዳ ሆነው የተገኙት በእስራኤል የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የአፍሪካ
ጉዳዮች ሃላፊ አምባሳደር ዮራም ኤልሮን ባደረጉት ንግግር በቅርቡ የእስራኤል ኘሬዚዳንት ክቡር ሩቨን ርቭሊን የኢትዮጵያ
ጉብኝት ንግስት ሳባ ከ3000 ዓመታት በፊት በእየሩሳሌም ላደረገችው ጉብኝት የዘገየ የምላሽ ጉብኝት ተደርጎ ሊቆጠር
እንደሚችል አመልክተዋል፡፡ አያይዘውም የሁለቱ አገሮት ግንኙነት ከግዜ ወደ ግዜ እየተጠናከረ መሆኑን፣ በሁለቱ
መንግሥታት ከፍተኛ ባለሥልጣናት የተደረጉ በርካታ የጉብኝት ልውውጦችም ይህንን የሚያሳዩ መሆኑን ጠቁመዋል፡፡
በሁለቱ አገራት መካከል በግብርና በምግብ ዋስትና፣ በትምህርትና በሌሎች መስኮች እየተባበሩ መሆኑን፣ እስራኤል
በአፍሪካ በምታደረገው የልማት ትብብር ኢትዮጵያን ዋና ዒላማ አድርጋ የምትወስድ መሆኑን፣ የእስራኤል ባለሃብቶች
በኢትዮጵያ ማዋዕለ ንዋያቸውን ለማፍሰስ ያላቸው ፍላጎት እያደገ መሆኑንና የንግድ ግንኙነታቸውም እያደገ ያለ መሆኑን
አስረድተዋል፡፡ የሁለቱ አገራት ግንኙነት ጥልቅ የታሪክ መሠረት ያለው መሆኑን

ጠቁመው ግንኙነታቸው ይበልጥ

እየተጠናከረና እየሰፋ እንደሚሄድ ያላቸውን እምነት ገልፀዋል፡፡
በእስራኤል ፓርላማ የኢሚግሬሽን የአብዞርኘሽንና ዳያስፖራ ኮሚቴ ሊቀመንበር የተከበሩ ዶ/ር አብርሃም ንጉሴ
ባደረጉት ንግግር የደርግ መንግሥት ከወደቀ በኋላ ቤተ እስራኤላዉያን በሱዳን በረሃ ሳይንገላቱ በነፃነት ወደ እስራኤል
መጓዝ እንደቻሉ ይህም የግንቦት 20 ድል ውጤት መሆኑን አስገንዝበዋል፡፡ በእስራኤል የሚገኙት 150 ሺ ቤተእስራኤላውያን በሁለቱ አገራት መካከል ያለውን ግንኙነት ለማጠናከር ድልድይ ሆነው እያገለገሉ መሆኑን ገልፀዋል፡፡
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