
 
 

ጋዜጣዊ መግለጺ ዓመታዊ ኣኼባ ማእከላይ ባይቶ ውድብ 
 ሓድነት ንዲሞክራስያዊ ለውጢ (ው.ሓ.ደ.ለ) 

28 መስከረም 2020 

ዓመታዊ ኣኼባ ማእከላይ ባይቶ ውድብ ሓድነት ንደሞክራሲያዊ ለውጢ ካብ ዕለት 26 ክሳብ 27 መስከረም 
2020 ተኻይዱ።  እንቋዕ ብድሓነ-ሰላም መጻእኩም ብምባል ብመኽፈቲ ቃል ኣፈ-ባይቶ /ሓው ሓምድ 
ድራር/ ከኣ’ዩ ጀሚሩ። ኣፈ-ባይቶ ነቶም ብማዕዶ ካብ ሰሜን ኣመሪካ፣ ኤውሮጳ፣ ኣፍሪቃን ማእከላይ 
ምብራቕን ብመራኸቢ ብዙሓን ዝተጋብኡ ኣባላት ማእከላይ ባይቶ፣ ንነብረሉ ዘሎና ናይ ኮቪድ-19 እዋን 
ኣመልኪቱ “ብምሉእ ጥዕና ዳግም ንኽንራኸብ ዘኽኣለና ኣምላኽና ምስጋና ይብጻሓዮ፣ ሞጎስን ዘለኣለማዊ 
ክብርን ከኣ ንስዉኣትና” ዘለዎ  ሓልዮት ወሲኹ ሰላምታ ብምቅራብ ከኣ ንባይቶ ኣብ ዝተዳለወ ኣጀንዳ 
መሪሑ። 

ብምቕጻል ኣቦ-መንበር ሓደለ፣ ሓው ተስፋሚካኤል ዮውሃንስ፣ ብዛዕባ ኵነታት ሃገርናን ህዝባን ኣብ ዝርዝር 
ብምእታው፣ ብፍላይ ኣብ ኤርትራ ብሓፈሻኡ ከኣ ኣብ ቀርኒ-ኣፍሪቃ ኣካቢቡ ዘሎ ዘይርጉእ ፖለቲካዊ 
ኩነታት ናይ ውግእን ወረ-ውግእን ሓደጋታት መብርሂ ሂቡ። ስዒቡ ከኣ ኣብያት-ጽሕፈት ፈጻሚ-ሽማግለ 
ዝርዝር ዓመታዊ ጸብጻባት ብእብረ ንባይቶ ኣቕሪቦም። 

ምስ ፖለቲካዊ ሓይልታት ደለይቲ ፍትሕን ምስ ከባቢ ሃገራትን ዘሎ ምዕባሌታትን ክህሉ ዝኽእል ርክባዊ 
ተደላይነታትን ብምልዓል ከኣ ዘሎዉ ናይ ውድባት ዘተታትን ዳግመ-ስርርዓትን መግለጺ ተዋሂብሎም። ኣብ’ዚ 
መዳይ ከኣ ብተበግሶታት ዝፍለጡ ምዕባሌታት ከም ዋዕላ ሎነዶን፣ ምቛም ናይ ፖሓኤ-ኣሰነዳኢት ሽማግለን 
ዝተፋላለያ ሓይሊ-ዕማማትን …ወዘተ መብርሂ ቀሪብሎም። 

ካብ’ዚ ኣኼባይና ናይ ሕቶን ርእይቶን ዕድላት ተኸሲትሉ፣ ኣብ ኩሎም ዝቐረቡ ዛዕባታት ርእይቶታቱ ኰነ 
ትዕዝብቲታቱ ሂብሎም። ኣብ መስርሕ ኣኼባ፣ ኣብ ሓፈሻዊ ሚዛን ብምእታው ከኣ፣ ማእከላይ ባይቶ ድሮ 
ውድብ ሓደለ ዘዐወቶም ትልምታትን ገና ብሕጂ ኣትክሮ ክግበረሎም ዘሎዎም ዕማማትን ኣመልኪቱ ብንጹር 
ረቝሑ’ሎ። ባይቶ ንጸብጻባትን መደባት ስርሓት ፈጻሚት ሽማግለ ከኣ ኣጽዲቕዎ። 

          ማእከላይ ባይቶ ንፈ/ሽ ዝሃቦም ምሕጽንታትን ለበዋታትን ከኣ፦ 

➢ ኣብ ልዕሊ ህዝብናን ሃገርናን ወሪዱ ዘሎ ጸገማት ብዘይወዓል ሕደር ፍታሕ ንምርካብ ኩሉ ዝከኣል 
ክግበር፣ 

➢ መሪሕነት ባይቶ ሓደለ ንሓድነታዊ ስርሓት ፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ ከሕየል ክጽዕት፣  
➢ ህዝባዊ ናዕቢ ይኣክል ክተባባዕን ክድግፍን ክሰርሕ፣ 
➢ ሲቪካውያን ማሕበራት ኣንጻር ምልካዊ ስርዓት ዘካይዶ ዘሎ ምልዕዓላት ከተባብዕን ክድግፍን፣ 



➢ ንዘላቒ ሰላምን ሰናይ ጎርብትናን ከባቢ ሃገራት ጸዋዒት የቕርብ፡ 
 

ንፈጻሚ-ሽመግለ ውድብ ንዅሎም ብኣስተብህሎ ዝተረቚሑ መደባት ስራሓት ብሓባርን በብዝምልከቶ 
ክፍሊ ቤ/ጽፈትን ተወሃሂዱ ብምስራሕ ኣብ ፍጻመ ከብጽሕዎም ብምምሕጻን፡ ፈጻሚት ሽማግለ ከም 
ዝጸንሓቶ ክትቅጽል ስምምዓቱ ኣጽዲቑ ከኣ ነቲ ስሩዕ ዓመታዊ ኣኼባ ብዝኽረ ስውኣት መደምደምታ ገብረ።  
 
ፍትሓዊ ቃልስና ክዕወት’ዩ! 
ዘለኣለማዊ ክብርን ዝኽርን ንስውኣትና 
 
ማእከላይ ባይቶ ውድብ ሓደለ 
26-27 መስከረም 2020 
 
 
ቤ/ጽሕፈት ዜናን ሓበሬታን ሓደለ 
28 መስከረም 2020 


