
 

 

ቀ`ዛ  

ሓሚምካ ትኸዶም ሞይቶም ይጸንሑኻ ！ 

من قتل نفسا بغري نفس أو فساد يف األرض فكأمنا قتل الناس مجيعا ومن أحياها  )
 ኣልማኢዳ /32  ( فكأمنا أحيا الناس مجيعا

（ንነፍሲ ዘየጥፈኤት ሓንቲ ነፍሲ） ዘጥፈኤ ከም ንኹሎም ደቂ ሰብ ዝቀተለ`ዩ ፤ ንሓንቲ ነፍሲ ካብ ሞት ዘድሓነ ኸኣ 

ከም ንደቂ ሰብ ኩሎም ዘድሓነ`ዩ ። ሱረት  ኣልማኢዳ /32 

ካብዚ ቃል ፈጣረ ተበጊሰ ንዝቅዘፍ ዘሎ ሂወት የሁድ ይኹን ፈለስጢን ዝስማዓኒ ሓዘን እናገለጽኩ፤ ብፍላይ ከኣ እቲ 
ንህዝቢ ፈለስጥን  ኣእዳዉ ቀይድካ  እስራኤል ኣብ ዝጥዕማን መራሕታ ንጉዳይ ምርጫን ኣድመጽትን ብዝምልከት 
ጉዳይ ከይተረፈ  ሓመድ ድፋጭኡ ከተስትዮ ዝገብር ሓይልን ፖለትካን ምዕራባውያን ብፍላይ ከኣ  ኣመሪካ ክኹነን 
ዘለዎን ነቲ “ ሽበራ” ዝብልዎ  ጸገሞም ዝፈጥርን`ዩ። 

እስራኤል ነቲ ብባሕርን ምድርን ተኳልሞ፤ ዝበልዖን ዝሰትዮን  ኮታ ማዓልታዊ ሂወቱ  ተሕልፍን ትዓጹን ክነሳ ኣብ 
ክንዲ  ብምድሪ ሓይሊ ንተቃወምቲ ምግጣም ፤ ካብ ርሑቅን ባሕር ሰማይን ብተወንጫፊ ብምውርዋር ቆልዓ ሰበይቲ 
ምድማይ ብኡ ኣብልካ ንተቃወምቲ ምምብርካኽ ከም መደብ ተዓጢቃትሉ ኣላ። 

ሃንደበት ቀለመይ ኣልዒለ ክጽሕፍ ዝገበረኒ ኣሕዛኒ ወሬ፡- 

ሓንቲ ሰበይቲ እንዳ ሓፍታ ዘለውዎ ዞና ካብቲ ዘላቶ ዞና  ይሓይሽ ይኸውን፤ ኣይድብደብን ይኸውን ኢላ ብምሕሳብ 
ደቃ ብምልኦም ሒዛ  ዒድ ከተሕልፍ እንዳ ሓፍታ ምስ ከደት፤ ነፈርቲ እስሬል እግሪ እግራ ሲዒበን ፤ ንዓኣ ምስ 4 ደቃ  

ንሓፍታ ምስ 4 ደቃ 10 ሂወት መታቲረነኦም ！！ ንታኣምርን ንዛንታን ካብተን 2 ስድራ ሓደ ዝጠቡ ህጻን ድሒኑ።  

እዚ ኣብ 2 የሁዳዊ ስድራ ወሪዱ እንተዝነብር ፤ ምዕራብ ዓለም እንታይ ምገበረ ？！ሃላይ ሕቶ`ዩ እመስለኒ ！ 

ዝኾነ ኾይኑ  እዚ ዘይተመጣጣኒ ሓይሊ ተመጣጣኒ  ጉድኣት ከምዘየስዕብ፤ እናነወሔ ምስ ዝኸይድ ዝያዳ ዝጉዳእ ህዝቢ 

ፈለስጢን ምኻኑ ዝፈልጥ ምዕራብ ፤ ከም ናይ 2 ማዕረ ሓይሊ ጎንጺ ኣምስሉ ዘቅርቦ ገምጋም ዘተዓዛዝብ`ዩ ！መበገሲ 

ናይ`ዚ ሕጂ ዘሎ ውግእ  እስራኤል ካብ መሬቶም ከተባርሮም ዝወሰነት  ከባቢ ቅዱስ ዝነብሩ ፈለስጢን`ዮም።  

ንዘይተመጣንነት እቲ ውግእ ንምብራህ ኣብተን ዝሓለፋ ማዓልታት ዝተሓፍኩዎ “ ቀ`ዛ ” ዘርእስቱ ከስዕብ`የ። 

ቀዛ ብዘይካ`ቲ ብ መንደቅ ከረሳና ዝተደረተ፤ ብፍቃድ መንግስቲ ምስሪ ዝኽፈት ዝዕጾ፤ ምስ ምስሪ ዘዳውባ ሸነኽ ፤
ብባሕርን ምድርን ብ እስራኤል ዝተኸበት፤ ብጸዕቂ ተቀማጦኣ ምስተን ቀዳሞት ኣብ ዓለም እትስራዕ፤ እምኒ ሰንድኻ ሰብ 
ዘይትስሕተላ ፤ልዕሊ 2 ምልዮን ህዝቢ ዝነብራ፤ ብዘይ ፍቃድ እስራኤል ዝኾነ  ነገር ከተእትው ዘይፍቀደላ ቤት 
ማእሰርቲ`ያ፤  

ምስ`ዚ ኩሉ መጻብቦ ፤ምስ`ታ ብሓይላ  ብደረጃ ዓለም  ኣብ መበል 9ይ ትስራዕ እስራኤል ገጢማ ክሳብ ንእስራኤል 

መዕርፎ ነፈርታ ዓጽያ ፤ ህዝባ ኣብ ሞዕቆቢ （ትሕቲ ምድሪ）ክኣትዉ  ክትእዝዝ ዝገበረ ሓይሊ ኣብ ትሕቲ ከምዚ 

ኩነታት  ዝተጠርየ ሓይሊ`ዩ። ኣብዚ ዘይተመጣጠነ ውግእ ዝያዳ ተሃሳዪ ህዝቢ ፈለስጥን ክኸውን እንኮሎ  ፤ ነታ ብደረጃ 
ዓለም  ኣብ መበል 9ይ ትስራዕ እስራኤል  ግና ዘገምትን ንዝነበራ  ሃይባ ዘጉድልን`ዩ።   

ኣብዚ ዘይተመጣጣኒ ውግእ`ዚ ፤ እቲ በዓል ዝና  ገታኢ ሳሩኽ / ሮኬት ዝኾነ ብረት Iron Dome `ውን ጽቡቅ ኣይረኸበን 
ተደንድኑ`ዩ ፤ በቲ ተቃወምቲ ፈለስጢን ዝተጠቀሙሉ ምሽካዕ ኣብ መዝገብ ታሪኹ ሓደሽቲ ሓበረታ ክጸውር`ዩ። 

ዝኾነ ኾይኑ  እቲ ውግእን ክሳርኡን ንምሸቱ ንህዝቢ የሁድ ይኹን ፈለስጥን ዘገልግል ኣይኮነን፤ እቲ ዝኸፈኤ ሸነኽ ናይቲ 
ጉዳይ ግና እቲ  ንህዝቢ ፈለስጢን መሰሉ ወይ ዝመጣጠን ሓይሊ ንኸይረክብ ምዕራብ ዓለም ክጠናንጎ ዝጸነሔን ዘሎን 
ውዲት`ዩ። 



ዝኾነ ኾይኑ ብምድርን ብባሕርን ብሰማይን  ንልዕሊ 2 ምልዮን ህዝቢ ዝነብሮ ዝተጨቃጨቀ ቦታ ዓይኒ ብላይ ስኒ ብለይ 
ኢልካ ምድብዳብ  ዘሕድሮ ጽልእን ቂምታን ቀሊል ኣይክኸውንን`ዩ ፤ ምጽላእ ማለት ከኣ እንታይ ማለት ምዃኑ ከም 
ህዝቢ የሁድ ጌሩ ዝፈልጦ የለን። 

ብዝተረፈ እተን ነዚ ግርጭት ኣብዚ ደረጃ ክበጽሕ ዝገበራ ሃገራት ምዕራብ ፤ ሕጂ`ውን ናይ ምዕራዩ ጉዳይ ኣብ ኢደን`ዩ። 

ፍቅርን ሰላምን ንኹሎም ደቂ ሰብ ！ኣብዛ ዓለም ተኸባብርና እምበር ፤ ተራና ዘይኮነ ፈረድትን ተፈረድትን ክንኮውን 

ዓቅምናን መሰልናን ከም ዘይኮነ  ደቂ ሰብ ክንርዳእ ኣሎና። እዚ ተረደኦ`ዚ ጥራሕ`ዩ  ኸኣ መሳሪሒ ገበቲ ዓለም 
ንኸይንኸውን ዝሕግዘና !! 

 


