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ካብ ውደባት ኤርትራ፡ ግርማይ ኪዳነ (ወዲ ፊሊፖ) 

 
ክቡራን ክቡራት!! 
ምውቕ ናይ ጎረቤታዊ ሕውነተይ ሰላምታይ ብምቕዳም Eዚ ተረኺቡ ዘሎ ኣጋጣሚ 
መሪር ሓዘን ብሞት ክቡር ሓው ኩልና ዶክቶር መለስ (ለገሰ) ዜናዊ ቀዳማይ ሚኒስትሪ 
Iትዮጵያ ምስ ሓድ ሓደ ተዘክሮ ክቡራን ኣቦታተይ ክጠምሮ ጽቡቕ ፍቓድ ኩሉኹም 
Eሓትት፡፡ 
 
ኣብ ዓለምና ናይ ደቂ ሰብ ታሪኽ ብዙሕ ኣሎ፡፡ Eዚ ኸኣ ከከም ልክUን መልክUን 
ቦታUን ይዝከር Eናተዘከረ ኸኣ ይነብር፡፡ 
 

Eዛ ኣጋጣሚት ሞት 
ክቡር ሓው ቀዳማይ ሚኒስትሪ Iትዮጵያ 

ዶክቶር መለስ (ለገሰ) ዜናዊ 
ከም ሞት ክትጥቀስ ባህሪያዊ ይኹን ድኣ Eምበር ኣርቂቕና ምስ Eንመራመረላ ዓቢይ 
ሕድራዊ መልEኽቲን Eዳን ንነበርቲ ዝሓደገት Eያ፡፡ ብሕልፊ ብሕልፊ ንጎረቤት ሃገር 
ኣሕዋትና፣ ኣሓትና Iትዮጵያውያን ሎሚ ካብ ትማሊ ብዝደመቐ ውEለት ተሓባሓብነት 
ከማEብሉ ነቲ ምስ ብጻዮም ሓዎም ንምብታኽ Eርዲ ገበትቲ ህይወቶም በጃ ህዝቦም 
ወፍዮም ናብ ዓወት ህዝቢ Iትዮጵያ ዘበጽሑ ኩሎም ዝተሃንደሰ ዝተሃንጸ ታሪኻዊ 
ምEባላ ሃገር ሎሚ Eዚ ክቡር ሓው ኩልና ኣብ ዘየለውሉ ግዜ ብመንፈስ ይኹን 
ብEላማ ህልው ኮይኑ ዝነብረሉ ታሪኽ ምቕጻል ኣሎ፡፡ 
 

ነዚ ክቡር ሞት!! 
ምስ ናይ ታሪኻውያን ኣቦታተይ ከዛምዶ ዝደሊ መስዋEቲ ክቡር ኣቦን ፈላሚ መስዋEቲ 
ኤርትራውያን ሸኽ ዓብዱልቓድር ከቢረ ኣሎ፡፡ ንሱ ኸኣ ንEዛ ግዳይ ሓሳርን መከራን 
ኮይና ክሳE ሕጂ ካብ ምንክርታት ዘይተናፈገት ሃገረይ ኤርትራ ክጨውዩ ኣብ 
ዝመደቡሉ Eንኮን ዓንቃፊን ግብትነቶም ተለልዩ ንገዝU Eናኸደ ኣድብዮም ጸኒሖም ምስ 
ሃረሙዎ ቅድሚ Eረፈተ ዓለም ምርካቡ ኣብ ሆስፒታል ንክቡር ኣቦና ነፍስሄር ሓጅ 
Iማም ሙሳ ንኸEልሎ ናይ ህላዌ ተስፋ ክህቦ Iሉ ዓብዱልቓድር ሓወይ Eንታይ 
ትደሊ Eንታይ ኽለኣኸካ Iሉ ምስ ሓተቶ፡ ናይ ኤርትራ ናጽነት ምስ ተኣወጀ ኣብ 
መቓብረይ መጺEካ ሕሹኽ በለኒ ዝበሎ ዘኪረ፡ 
 

ኣሕዋት ጎረቤት ሃገር 
ስርዓት I.ህ.ወ.ደ.ግ Iትዮጵያ 

ንEቲ ኣብ Eውት መድረኽ ዘብጻሕክምዎ ማEርነት ህዝቢ Iትዮጵያን ባይታ ምEባሌ 
ቀጸልቱን ኣኽበርቱን ኽትኮኑ ኣይጠራጠር ድኣ Eምበር፡ ኣብ ጉEዞ Eማምኩም ነዚ ክቡር 
ሓው ኩልና Eናዘከርኩም Eንታይ ኮን ዘየማላEናዮ ይህልው ዝብል ውሽጠ ሕልና 
ኣሕዲርኩም ክትጎዓዙ ሓደራ፡፡ 
 
 



Iትዮጵያ ትማል! Iትዮጵያ ሎሚ! 
ብኣይ ዝንገር ዘይኮነ ታሪኽ ኣድሚቑ ዝምስክሮ ቅድሚ 21 ዓመት ዝነበረት Iትዮጵያ 
ህልዋን Eንምስክሮ ናይ ውሑዳትን ውሱናትን ስድራቤታት ዋንነት ህዝቢ Iትዮጵያ 
ኸኣ ኣብ ድኽነት ተንበርካኽነት ይነብር ስለ ዝነበረ መወዳEትOም ኣብ ነንሕድሕዶም 
ምቅትታልን ምፍላስን ስለ ዘሕለፍዎ Eዚ ሃጸይ! Eዚ ንጉስ! Eዚ መሪሕ Eቲ ባህርያዊ 
ስነ ስርዓት ቀብርን ግቡE ሓዘንን ዝተገብረሎም የለውን፡፡ 
 

ንመጀመርያ ግዜ!! 
ህዝቢ Iትዮጵያ ስነ ስርዓት ቀብሪ መሪሑ ዝገብረሉ ዘሎ ሕጂ Eዩ፡፡ Eዚ ክቡር 
ታሪኻዊ ምEራፍ ከኣ ውጽIት Eቲ ኣብዘን 21 ዓመት ህይወት Iትዮጵያን 
Iትዮጵያውነትን ዘከባብር ሕብረተሰብ Iትዮጵያን ሕገ ኣገባብ ኣመሓድራን ከም ዝኾነ 
ብድምቀት ክEመን ዘለዎ ሓቂ ምኻኑ ኣይዘንጋE፡፡ 
 

ኣብዘን 21 ዓመት 
1. ኣብ Iትዮጵያ ዝተራEየ ኣምራት ተኣምራት ከብል ዝኽEል፡ Eቲ ኣብ ምሉE 

ዓለም ዝበዓል ህንጻ ክርስትና Oርቶዶክሲያዊ ምEመና ብክብሪ ናይ ክልተ ሽሕ 
ዓመት በዓሉ ዘኽበረሉ፡ ዓመጽ ግፍEን ግብትነትን ካብ Iትዮጵያ ዝተማሕወሉ 
ሰዓት ምኽባሩ፡ ንEቲ ንጾረ ግብትና ዝተኸፍለ ህይወት ዋጋታት ምስክርን 
ክብርን Eዩ Eንተተባህለ ኣጋንኖ ኣይኮነን፡፡ (Millennium ) 

2. ኣብ ሕሉፍ ዘመናት ዘይተራEየን ዘይተሰምዔን ኣብ ዓለመለኻዊ ርEሰ ሓያላን 
ዝበሃላ ዝጋብኣሉ ጉባኤታት ንIትዮጵያ ጥራሕ ዘይኮነ ንምልEቲ ኣፍሪቃ ወኪሉ 
ክጋባE ማEረ ርEሰ ሓያላን ኩርሲ ዝተዋህቦ Eዚ ክቡር ነፍስሄር ሓው ምኻኑ 
Iትዮጵያን Iትዮጵያውያንን ክሕበኑ ወርቂ ታሪኾም ኮይኑ ክንየቱሉ መሰሎምን 
ግቡOምን Eዩ፡፡ (G.world 20) 

 
 

Eዚ ክቡር ሞት Eዚ!! 
ባህርያዊ ኾይኑ ሞት ይበሃል ድኣ Eምበር Eቲ ሓቂ ስሙ ክብረት ኮይኑ ንዓኻን 
ከማኻን የምስለና፡፡ መንገድኻ ክንቅጽሎ ኣብ ኣEምሮታትና መመጺEካ ኳሕኩሓና 
ክበሃል ዘለዎ Eዩ Eሞ፡- 
 

መለስ! Eወ! ካብዛ ዓለም ከይዱ 
ኣብ ዝኸዶ ኸኣ- ንዓይ ሕድሪ ሓዲጉ 

ዝብል ተዘክሮ ኣብ ኣEምሮታትኩም ሰሪጹ ክነብር ሓደራ፡፡ 
 

ጽንዓት ይሃብኩም! ንኣፍሪቃውያን ከኣ ይሃበና፡ 
ብፍቕሪ ዘንብር መለስ ይኹን ማሕለና፡ 

Eለት 27/08/2012 
ሚላኖ- Iጣልያ 

 
 


