
 መበል  22         ጽምብል ናጽነት ኤርትራ ኣብ ወረዳ ኦፈንባኽ  

  ብልዑል ድምቀት ተኸቢሩ

           ከም ኣካልን መቐጸልታን ጽምብላት ዕለተ ሓበንና ኣብ ውሽጥን ኩሉ ኩርንዓት ዓለምን፡ ኤርትራውያን 
    ተቐማጦ ወረዳ ኦፈንባኽ፡ ብዕለት 01         ሰነ ብኣዝዩ ድሙቕ ኣገባብን ውዕዉዕ መንፈስን ኣብ ትሕቲ 

”   መኸተ ድርዕና -  ”      ስራሕ ክብርና ፡ ዝብል ቴማ መዓልቲ ናጽነቶም ጸምቢሎም።

          ’ኣወሃሃዲት ሽማግለ ጽምብል፡ ብሓይሊ ዕማማት ተወዲባ ምድላዋት ኪትገብር ድሕሪ ምጽናሕ፡ ኣብ ዛ 
           ዕለት ኩሉ ዓይነታት ቀረብን ሺሻይን ድልዊ ገይራ ንተሳተፍቲ ጽምብል ጆባእ ኢላ።

  ” ”         መራሒ መደብ፡ መርሓባ ብምባል ምጅማር መደብ ምስ ኣበሰረ፡ ኩሉ ተሳታፋይ ካብ መቓምጦኡ 
 ተላዒሉ፡ ዝኽረ-         ሰማእታት ኪፍጽም ብምዕዳም፡ ናይ ደቂቕ ጸሎተ ሕልና ተፈጺሙ። ስዒቡ፡ 

   ብመሪሕነት ተመሃሮ ትምህርቲ ቋንቋ-    ኣደ ሃገራዊ መዝሙር ተዘሚራ።

           ብምቕጻል፡ ኣቦ መንበር ማሕበር ምትሕግጋዝ ኤርትራውያን ኣብ ወረዳ ኦፈንባኽ፡ ኣቶ ሃይለ ተስፋይ 
            መልእኽቲ ዮሃና ኣቕሪቡ። ኣቶ ሃይለ ከም ትማሊ ሎሚ ምስጢር ዓወትና ኣብ ሓድነትናን ውዳቤናን 

          ምዃኑ ብምዝካር፡ ጻዕርና ብምብራኽ መብጸዓ ዕለተ ናጽነትና ክንፍጽም ንተሳተፍቲ ጸዊዑ። ንኹሎም 
     ዕዉት ጽምብል ኪኸውን ዘበርከቱ ምስጋና ኣቕሪቡ።

            ቀጺሉ ወኪል ህዝባውን ኮማውን ጉዳያት ኣቶ ካሕሳይ ተወልደ፡ ነቲ ኩሉ መስገደላት ሰጊሩ ሓርነት 
           ብጻዕሩ ዝተጎናጸፈ ህዝቢ ኤርትራ ብሓፈሻ፡ ብፍላይ ከኣ ንተቐማጢ ወረዳ ኦፈንባኽ ዮሃና ድሕሪ 
           ምባል። ህዝቢ ኤርትራ፡ ብናጽነት ጎይታ ዕድሉ ኪኸውን ዝመረጸ፡ ንምርጭኡ ክቡር ዋጋ ዚኸፈለ 
  ’         ክቡርን ሕቡን ህዝቢ ዩ ድሕሪ ምባል፡ ኤርትራውያን ንዘካይድዎ ዘለዉ ሓያል ሃገራዊ መኸተ 

 ’           ብምምጓስ፡ ንቀጻሊ ውን ዕቑር ዓቅምታት ብምውህሃድ፡ ውዳበን ኣበርክቶን ከዕዝዙ ጸዊዑ።

’       ኣብ ዚ ኣጋጣሚ፡ ክቡር ዎቅዱስ ኣቡነ ዲዮስቆሮስ፡ 4     ይ ፓትሪያርክ ቤተክርስትያን ተዋህዶ ኤርትራ፡ 
           ኣብ ጀርመን ናይ ስራሕ ምብጻሕ ኣብ ምፍጻም ብምህላዎም፡ ናብዚ ጽምብል ተረኺቡም፡ መልእኽቲ 

     ዮሃናን ቃለ ቡራኬን ኣቕሪቦም።

’        ” ”    ድሕሪ ዚ ዝሰዓበ መደብ ምቑራስ ምቑር ሕብስትን ምኽፋት ሻምፓኝ ን ነይሩ። ወኪል ህዝባውን 
           ኮማውን ጉዳያት፡ ወካሊት መንእሰያት፡ ኣቦ መንበር ማሕበርን ዓበይቲ ዓድን ኣብ ዝተረኽብዎ ሕብስቲ 

     ” ”  ናጽነት ቆሪሶምን ንኽብሪ ዕለትና ከኣ ሻምፓኝ ተተኵሰን።

     ”ጽምብል፡ ብወናማት ድምጻውያን ተኽለ ክፍለማርያም ወዲ- ”    ትኹል ፡ ሪምደት ኣለምን ተኽሊያ 
          ነጸርኣብን ተሰንዩ ክሳብ ዚዛዘም፡ መደብ ጽምብል ብዉዕዉዕ መንፈስን ፍስሃን ሰዓት 24.00 ተዛዚሙ።

    ኣወሃሃዲት ሽማግለ ጽምብል ናጽነት 2013       


