
                              
12.06.1947 -  05.05.2019 

መ ር ድ እ 
ወ/ት  ምልእተ  ፀጋ  ኣስፍሃ  ዘርአ  ብዕለት  12.06.1947  ዓ.ም.ፈ  እንካብ  ወላዲኣ  ኣቶ  ኣስፍሃ  

ዘርአ  ወላዲታ  ወ/ሮ  ለተኃይማኖት  ምስጉን  ኣብ  ትውልዲ  ዓዳ  ሓዲሽ  ዓዲ /ሓደግቲ/  ሕሳስ  ልደ 
ኮይና  ተወልደት። ዕድመኣ  ንትምህርቲ  ምስ  ኣኸለ ከኣ ኣብ  ማዕረባ  ትምህርቲ ጀሚራ ቀጺላ ኣብ 
ኣሥመራ  ቤት  ትምህርቲ  ኅብረትን  ኣብ  ኮምቦኒ  ናይ  ደናግል  ከምኡ`ውን  ሳንታፋሚልያ  
ተማሂራ  ብኡ  ንብኡ  ንዓዲ  እንግሊዝ  ከይዳ  ኣብ  ከተማ  ለንደን ናይ  ነርስ  ሞያ  ትምህርቲ  ጨሪሳ 
ኣብ  ሆስታል  ኣገልገለት።ኣብ  ዓዲ ጥልያን  ከተማ  ሮም  ንገለ  እዋን ድሕሪ  ምቕማጥ ከኣ ናብ 
ካሊፎርንያ  ከተማ  ሎዝኣንጀለስ  ኣትያ  ክሳብ ጥሮታ  እትወጽእ  ነርስ  ኮይና  ሰርሐት።ጥሮታ  ድሕሪ  
ምውጽኣ  ኣይደንጎየትን ናብ ትውልዲ  ሃገራ  ተመሊሳ ንፋስን  ፀሓይን  ዓዳ  እንዳ  ኣስተማቐረት  ኣብ  
ሰውነታ  ወሪሩዋ  ዝነበረ  ሕሱም  ናፍቆት ቤተሰባን ሕዝባን  ኣውጽአት።ፍቓድ  ኣምላኽ  ኮይኑ  ከኣ  
ብዕለት  05.05.2019  መድኃዓለም  ሰንበት  መዓልቲ  ድሕሪ  ቀትሪ  ብሠላም  ኣብ  መንበሪ  ገዝኣ  
ዓሪፋ  ረቡዕ  ዕለት 08.05.2019  ኣብ  ኣሥመራ  ሓመድ  ድበ  ለበሰት። 

ወ/ት ምልእተ ፀጋ ኣስፍሃ ኣብ ሕይወት ዕድሜኣ  ብሰንኪ  ሕማም  ብዙሕ  ዝተሳቐየትን  
ዝተሞከረትን  ብምዃና  ሽግርን  ስቓይን  ፍጡር  ቀልጢፉ  ስለዝርድአ  መርህዎ  እተናድን  
መፍትሒ  እትገብርን  ርህርህቲ  ኣደ  ኢያ  ነይራ።ንሽጉራት  ቤተሰባን  ካልኦት  ጭኑቃትን  
ዝሓብሓበትን  ዝሓገዘትን  ከምዝኾነት  ኲሉ  ሰብ  ዝምስክሮ  ሓቂ ኢዩ።ሰሓቕን  ጸወታን    ፍሽኽታን  
ዝኣመላ  ወትሩ  ሕጉስቲ  ብትግሃታን  ልቦና  ኣእምሮኣን  ተደነቕ  ነበረት።ንዂለመንኣ  ተዓዚብካን  
ርኢኻን  ከኣ  እዚኣ`ዶ  ትመውት  ዘየብል ኣይኮነን።ኣባጅጎ  ፍቓዱን  ድልቱን ስለዝኾነ  ግን ንነፍስ-
ኄሪት ኣዴናን  ዓባይ ሓብትናን  ኣብ  ጽላል  መንግሥቱ  ከንብረልና ኲልና  ብጸሎት  ነሰንያ። 

 



መልቀስ 
 

 ወየ ...  ወየ  ...  ወየ  ...  ወየ  ...  

ዓለም  ክብልዋስ  ብዓንቶቡኡ  ከንቶ መንቶ 
 ኣውዒላ  ዘይትሕድር  ዘይብላ  እምንቶ 
 ኣማኒ  ኣይትፈሊ  ከዳዕ  ጎሳሚ  ህንኩቶ 
 ድኻ  ኣይትብል ሃብታም  ንዂሉ  ለኻኸመቶ። 

 
 
ወየ  ...  ወየ  ... ወየ  ...  ወየ 
 
ሲስተር  ምልእተ ፀጋ  ጓል  ኣስፍሃ  ዘርአ  ሓዲሽ  ዓዲ 
ጓል እኖይ ለተኃይማኖት  ምስጉን ዓደንገፎም  ዓቢ ዓዲ 
ኣደ  ስኡናት  ኣደ ሽጉራት  ዝጠመየት  ከብዲ  
ንመን  ገዲፍክና  ፀሓይ ከይዓረበት ብንጉሆኡ  ትኸዲ። 

ወየ   ...   ወየ   ...   ወየ   ...   ወየ 

እንካብ  ከድክስ  ኣብ  ገነት  ንበሪ 
እንተሓሰብካዮ  ናይዛ  ዓለም  ባህሪ 
እታ  ሥጋ  ትበሃል  ክትእልሽ  ድራራ 
ወያ  ሞት  ትመጽእ  ዘይትርስዕ  ግብራ። 

 

ወየ  ...    ወየ   ...   ወየ   ...  ወየ 

ሕያወይቲ  ኢኺሞ  ምስ  ጻድቃናት  ይጸንብርኪ 
ለጋስ  ብምዃንኪ  ምስ  ቅዱሳት  የስፍርኪ 
ርሕርሕቲ  ብምዃንኪ  ታቦት  ዓድቦኺ  የጽልልኪ 
ኣደይ ማርያም  ባዕላ  መንግሥተ ሰማያት  ተርሕወልኪ። 

ወየ   ...   ወየ  ...   ወየ   ...   ወየ 

ፀጋ  ሓብተይ  ዘይትምለስሉ  መገሻ  እንካብ  ኮነ 
ንውሳነ  ኣምላዅ`ሞ  እንታይ  ክብል  ኮይነ  ኣነ 
መላእኽቲ  ተቐቢሎም  የጽልሉኺ  ኣብ  ድነ 
ዘልዓለማዊ  ዕረፍቲ  ይሃብኪ  ኣብ  ገነት  ዕነ።  

ሕሰምና  ይኣክል  ይበለልና ! 
ኣብ  ሃገርና  ሠላም  የውርደልና ! 
ጽንዓት  ይሃብኩም  መላእ  ቤተሰብ። ደበሳ  እዮብ  ይድብስኩም። 

ኣንገሦም  ገ/ዮውሓንስ  ሉድቪክስቦርግ/ጀርመን  08.05.2019 

             


