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እንፈትዎን  እነኽብሮን  ሓውናን  ወላዲናን  ብጻይናን  ኣቶ  ፍረ  መለስ  ፍረ ናይ  ነዊሕ 
ግዜ  ተቐማጣይ  ከተማ  ከለን  ዝኾነ   ብዝሓደሮ  ሓማም   ኣብ መበል 70 ዓመት 
ዕድሚኡ  ብዕለት  17-12-2020  ኣብ ሆስፒታል  ብሞት ካብዛ ዓለም ምፍላይ፡ ብዕለት 
28-12-20 ኣብ Hauptfriedhof Neuss, Rheydter Str 191, 41464 Neuss ካብ ስዓት 
12.30 ክሳብ  ስዓት 13.00 ጸሎተ ፍትሓትን ብድሕሪ ምክያድ ልክዕ ስዓት 14.00 ስነ-ስርዓት 
ቀብሪ ብኽብሪ ተፈጺሙ። 
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ኣብቲ ዕለት ዝስዕብ ሓጺር ታሪኽ ህይወት ነፍስሄር ኣቶ ፍረ መለስ ብብጻይ እድሪስ 
እሕመድ ዑመር ተነበ።      

   

         

                     ሓጺር ታሪኽ ህይወት ኣቶ ፍረ መለስ 

ነፍሰሄር ብጻይ ፍረ መለስ  ብዕለት 12.12.1950 ካብ ኣብኡ ብላታ መለስ ፍረን  ካብ ኣዲኡ 
ወይዘሮ ኣበባ ዓንዶምን ኣብ ኣስመራ ተወልደ። ፍረ መለሰ ዕድሚኡ ንትምህርቲ ምስ ኣኸለ 
ኸኣ ናይ ቀዳማይን ካልኣይን ደረጃ ትምህርቱ ኣብ ኣስመራ ቤት ትምህርቲ ጥልያን ዛዘመ።  

ፍረ መለስ ገና ኣብ ንእስነቱ ኸሎ እዩ ጉዳይ ሃገር ኣገዲስዎ።  ኣብቲ ናይ መጀመርያ ሰብዓታት 
ሃገርና ኤርትራ በቲ ዝነበረ መግዛእታዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ትግፋዕ ብምንባራን ሰላም 
ዝሰኣነትሉን ጭቆናን ማእሰርትንን ጭውያን መቕተልትን ዕለታዊ ተርእዮ ብምንባሩን  ከም 
ግዱስ ሃገራውን  ዜጋን  መንእሰይን  ቀጻሊ ኣድማ ብምግባር  ኣብ ህዝብና ዝወርድ ዝነበረ 
ግፍዕን ኣደራዕን ይኹንን ነበረ። ኣብቲ ዝጻወቶ ዝነበረ ተራ ናይ ኣድማ ውን ንፍረ መለስ 
ኣይገደፎን ኣርከበሉ ደኣ።  ኣንጻር ሓድነትን  ድሕነትን ሃገር ተሰሊፍካ ብዝብል ምስምስ 
ከም ብዙሓት ብጾቱ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ማይ ሓባር ከም ዝዳጎን ተገብረ።  ድሕሪ ተወሰነ 
ግዝያት ከኣ ብመጠንቀቕታን መግናሕትን ናይቲ ግዜ ዝነበረ መራሒ ኣብ ኤርትራ ኣስራተ 
ካሳ ካብ ቤት ማእሰርቲ ብዋሕስ ተፈትሐ። 

ብድሕርዚ ብጻይ ፍረ ከም ብዙሕ ሃገራዊ ኤርትራዊ በቲ ኣብ ህዝብና ዝወርድ ዝነበረ ግፍዕን 
ኣደራዕን ክጻወሮ ስለ ዘይከኣለ ኣብ 1973 ናብ ሃገረ ጥልያን ንስደት ኣምርሐ። ኣብ ሃገረ 
ጥልያን ውን እንተኾነ ቃልሱስ ቀጸሎ ደኣ። ፍረ ምስቶም መስረትቲ ኤ.ና.ኤ. ኤውሮጳ ኣባል 
ኮይኑ ንጡፍ ቃልሱ ቀጸለ።                                                                     

ካብዚ ብምቕጻል ፍረ ኣብ 1976/77 ስደቱ ብምቕጻል ናብ ሃገረ ጀርመን ገጹ ብምምራሕ 
ናብ ከተማ ከለን ኣተወ። ኣብ ከለን ምስ ኣተወ ውን ብጻይ ፍረ ብኡ ንብኡ ኣባል ማሕበር 
ሰራሕተኛ ኤውርጳ ብምዃን ውዳቤኡ ቀጸለ። 

ብጻይ ፍረ ቃልሱ ብምቕጻል ኣብ ከለን ካብታ ዝነኣሰት ዋህዮ ጀሚሩ ክሳብ ንኡስ ጨንፈር 
ህዝባዊ ግምባር ሓርነት ኤርትራ ከም መራሕን ተመራሕን ኮይኑ ብንጡፍ ንህዝቡን ሃገሩን 
ኣገልጊሉ እዩ።  ኣብ ባህልን ምንቕቓሕን ኣብ ንሃገር ዝውዕል ክረምታዊ ምእካብ ገንዘብ 
ጉልበቱን ንብረቱን ግዜኡን ብምውፋይ ዓቢ ተራ ተጻወተ ብጻይ እዩ። 

ብጻይ ፍረ ኣብ 1983 ብማእከላይ ባይቶ ሃ.ማ.ሰ.ኤ. ዝተገብረ ምርጫ ንጀርመን ወኪሉ ኣብ 
ካልኣይ ጉባኤ ኣብ ሓራ መሬት ኤርትራ ከም ዝተሳተፈ ይዝከር። ብተወሳኺ ብጻይ ፍረ ኣብ 
መፋርቕ ሰማንያታት ኣብ ምምስራት ማሕበረ ሰብ ድሓር ማሕበረ ኮም ከለን ዝኾነ ንጡፍ 
ተራ ብምጽዋት  ተዓዊቱ ከም ዝቕጽል ዝገበር ብጻይ እዩ። 
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ብጻይ ፍረ ኣብ ፖሎቲካውን ሃገራውን ኩነታቱ ንጡፍ፤  ንቑሕ፤ ሓያል ውድባዊ እምነት፤ 
ወለቕ ዘለቕ ዘይብል፤  ግዜ ኣምጽኦ ዘይቅይሮ፤  ተኻተዓይ፤ ንነዊሕ ዝጠመት ፖሎቲካዊ 
ራኢይ፤ በዓል ሃናጺ ርእይቶ እዩ ነይሩ። 

ኣብ ማሕበራዊ ኩነታቱ ውን ካብኡ ዘይሰንፍ ፈቃር፤ ለዋህ፤ ሕዉስ፤ መኻሪ ጽቡቕ፤ ሓጋዚ፤ 
ፍሱህ፤ ሓላዪ፤ በዓል ምስጢር እዩ ነይሩ። 

ብጻይ ፍረ ድሕሪ ነጻነት እንተኾነ ውን ቁጠባ ሃገር ንምብርባር ናይ GTZ ፕሮጀክት 
ብምጥቃም  ናብ ሃገሩ ተመልሰ። ክሳብ 2006ኣብ ሃገሩ ድሕሪ ምጽናሕ ብምስኣን ጥዕና 
ምኽንያት ንሕክምና ናብ ሃገር ጀርመን ተመልሰ። ክሳዕ ዕለተ ሞቱ ኸኣ ኣብ ህዝባዊ ግምባር 
ኮይኑ ቀጸለ። 

ፍረ መለስ ድሕሪ ሓጺር ሕማም ብዕለት 17.12.2020 ኣብ መበል 70 ዓመቱ ኣብ ማርኩስ 
ሆስፒታል ከተማ ኖይስ ካብዛ ዓለም ብሞት ተፈልዩ። ፍረ መለስ ኣቦ ኣርባዕተ ውሉዳት 
ኮይኑ ኣብዘን ዝሓለፋ ናይ ህይወቱ ጉዕዞ ምስ ነፍስሄር ወ/ሮ ሆሆቴ ገብረሚካኤልን  ወ/ሮ 
ርግኣት ገብረጻድቕ  ንኣሕሊፍዎ። 

ነዚ ብልቢ እነፍቅሮ ብጻይናን ሓውናን ብሰንኪ እዚ ኣጋጢሙ ዘሎ ለበዳ ሕማም ከምቲ 
ዝግብኦ ኩልና ብሓባር ተኣኪብና ክንበኽየሉን ዕምባባ ከነውድቐሉን ንኹሉ ግዜ ክንፋነዎን 
ብዘይምኽኣልና ዓቢ ሓዘን እናተሰማዓና ንብጻይና ብሰላም ዕረፍ እናበልና ንደቁን ኣደ ደቁን 
ኣሕዋቱን ብጾቱን ኣዕሩኽቱን ከኣ ጽንዓት ይሃብኩም ንብል። 

                                ----------------------------------- 

 
 

ኣብ ዝተኻየደ  ስነ -ስርዓት ቀብሪ ብብጻይ ተኽሉ ለባሲ ዝስዕብ ምስጋና ተነቢቡ።  

                                ምስጋና 

 

ዝኸበርኩምን ዝኽበርክንን 

ዝስምዓና  መሪር ሓዘን እናገለጽና፡ ንእንፈትዎን  እነኽብሮን ሓውናን ወላዲናን ብጻይናን 
ነፍስሄር ኣቶ ፍረ መለስ ኣብ ግዜ ሕማሙን ብድሕሪ ምዕራፉን ዘጸናናዕኩምን ናይ ሓዘና 
ተኻፈልቲ ዝኾንኩም ፡ ክሳብ ሓመድ ኣዳም ዝለብሰሉ ዕለት ሞራልዊን ቁጠባዊን  ደገፍን 
ዝሃብኩምን: ኣብ ስነ ስርዓት ቀብሪ ተኻፈልኩምን ዕንበባ ዘበርከትኩምን፡  ናይ ቀረባን 
ርሑቕን ፈተውትን ቤተ ሰብን ብጾቱን መታዕቢቱን ካብ ከተማ ከለንን ለቨርኩስንን ከባቢኣን 
ካልእ ከተማታትን ብፍላይ  ማሕበረኮም ከለን፡ ሃማደኤ ን/ጨ/ከለንን ጉጅለ ህግደፍ ከለን 
ብሓፈሻ ሃገራዊ ሽማግለ ኤርትራውያን ከለንን ከባቢኣን ከም ኡውን ማሕበር ምትሕግጋዝ 
ኤርትራውያን ለቨርኩዝንን ኣብዚ ሓጺር ግዜን ምስዝ ንጥዕና ኣስጋኢ ህሉው ኩነታት  ኣብ 
ምውዳብ ሰነ ስርዓት ቀብሪን ምውጻእ ገንዘብን ንዝገበርዎ ሓያል ጻዕሪ ልባዊ ምስጋና 
ይብጽሓዮም።  
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ከምኡውን  ክቡራት መራሕቲ ሃይማኖትና ካብ ክብርቲ ቤተ ክርስትያን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ 
ኤርትራ ደብረ ብስራት ቅዱስ ገብሪኤል ከለንን ከባቢኡን ነዚ ናይ ሎሚ መዓልቲ ጸሎተ 
ፍትሓት ንምክያድ ፡  ኣብዚ ሓጺር ጊዜ ተነጊርኩም ክነሱ ካልእ ስራሕኩም ኣወንዚፍኩም 
ብምምጻኣኩም ክብረት ይሃበልና። 

ኣብ ዝተፈላለየ ኩርናዓት ዓለም ማለት ካብ ጃፓን፣ ሩስያ፣ ኢጣልያ፣ኣሜርካ፣ ኤርትራ 
ብዝተፈላለዩ መንገድታት ዘጸናንዑና ፈተውቱ ብስም  ደቁን መጻምድቱን ኣብ ወጻኢን 
ውሽጥን ዝርከቡ ኣሕዊቱን የቐንየልና ሕሰም ኣይትርከቡ ንብል። 

እምበኣርከስ ክቡራትን ክቡራንን  ብሰንኪ ወሪዱ ዘሎ ሓደገኛ ዝኾነ ሕማም ኮሮና 
ንውሕስነት ጥዕናና ክንብል ከምቲ ክቡር ባህልና ሓቢርና  ሓዘንተኛና እነጸነዓሉን ክንሓዝነን 
ብዘይምኽ ኣልና ፡ ብምኽናይ ጥንቃቐ ንጥዕና ኣጋይሽና እውን ንክቡራትን ክቡራንን 
ኣጋይሽና ናይ እኽለ ማይ ብዘምድላውና ሕማቕ እናተስምዓና እዩ። እዋኑ ስለ ዝኾነ ኣምላኽ 
የቕልለና ናብ ንቡር ንኽምለስ።  

ድጊም ንኹሉኹም ተሳተፍቲ ናይዚ ስነስርዓት ቀብሪ ብልቢ እናኣመስገና ፡ ሓዘና ኣብዚ 
ንዓጹ ኣሎና ፡ የቐንየልና ! ሕሰም ኣይትርከቡ  

 

                              ምሉእ ስድራቤትን ብጾቶምን        


