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22 ለካቲት 2010 
የኤርትራና.ኮም ታስክ ፎርስ ድል ተቀዳጀ 

 
የኢሳያስ ደጋፊዎች ፕሮፖጋንዳ ቅዠት ሆኖ ቀረ! 
Click here for pictorial report 
 
የፋሽሽት ኢሳያስ ደጋፊዎች፡ ዋሽንግተን ዲሲን፡ ከኣስራ ኣራት ስተይቶችና ከካናዳ በኣዉቶቡስ 
ዲሲ የገባዉ ህዝብ ቁጥር የለዉም፡ በቃ ዲሲ በኣንድ ቀን ወዳም ጠልታም ኣስመራ መስላ 
ትዉላለች። በተጨማሪም በኢትዮጵያዉያንና በሱማሌዎችም ጭምር፡ የተቃዉሞ ሰልፋችን 
ደምቆና ኣጊጦ ይዉላል በማለት ሲዘረጋ የሰነበተዉ ኣጉል ፕሮፖጋንዳ በዛሬዉ ቀን ለካቲት 22 
እፊታቸዉ ቁመን ሰልፉን በሚገባ በመከታተልና የሚገባዉን ታሪካዊ ሰነድ በእጃችን ላይ 
ለማስገባት መብቃታችንና፡ የኢሳያስ ደጋፊዎችን ቅዠት በዓይናችን ለማየት መቻላችን በጣም ደስ 
ብሎናል። 
 
 የኤርትራና.ኮም ታስክ ፎርስ ከ6000 በላይ የሚገመት ፍላየርስ በመዘርጋት በጹሑፍ፡ 
በሬድዮ፡ የሚገባዉን መልእክት ክ50,000 በላይ ለሚጠጋዉ በዋሽንግተን ዲሲ ሜትሮፖሊታን 
ለሚኖር ህዝባችን፡ በተለይም የፖለቲካ ጥገኝነት ላገኙት ወጣቶች፡ የሚገባዉን መልእክት 
በማስተላለፍ ረገድ የተሰራዉ ስራ በጣም ኣጥጋቢ ዉጤት ማምጣቱን ተገንዝበናል።  
 
 ህዝባችንንም በጣም ነዉ የምናመሰግነዉ በጣም ደግሞ እንኮራበታለን። በተለይ 
በዋሽንግተን ዲሲና ኣከባቢዋ የሚኖረዉ ህዝባችን ያሳየዉን ሰልፉ ላይ ያለመገኘት ተቃዉሞ 
በጣም ታሪካዊ መሆኑን ነዉ ያረጋገጥነዉ።  
 
 የኤርትራና.ኮም ታስክ ፎርስ ወደ ቦታዉ የደረሰዉ በ3፡00 ከጥዋቱ ነበር፡ ከፌደራል 
ፖሊሶችና የዋይት ሃዉስ የጸጥታ ሃይሎች ጋር ከተወያየንና ነገሮችን ግልጽ ካደረግን ቦኃላ በቀጥታ 
ስራችንን ጀመርን። በዛን ሰዓት ከኣትላንታ የመጡ የኢሳያስን ባንዲራ የሚያዉለበልቡ 25 የሚሆኑ 
ሰዎች ብቻ ነበሩ። ከሰዓት 5፡00 ኣከባቢ ላይ የሰልፉን የፍቃድ ወረቀት ብስምዋ ያወጣችዉ 
የኢሳያስ ኣፈወርቂ ብቸኛዋ ወዳጅ፡ ሶፊያ ተስፋማርያም፡ ለፖሊሶች ቀረብ ብላ የፍቃድ ምስክር 
ካቀረበች ቦኃላ፡ እነዚህን ተቃዋሚዎች ካላባረራችሁ ብጥብጥ ይመጣል እና መራቅ ኣለባቸዉ ብላ 
ክስዋን ኣቀረበች። ፖሊሶችም እነዚህ ሰዎች መብት ኣላቸዉ፡ የናንተን ሰልፍ ለመሰነድና ፎቶዎች 
ለማንሳት የመጡ ኣሜሪካዉያን ናቸዉ፡ ስለዚህ እነሱ መብታቸዉን ያዉቃሉ፡ ኣንቺም እንደመሪ 
መጠን መብትሽን በማወቅ ሁሉም ካንቺ ያሉት ስራችሁን በስነስርዓት እንድታካይዱ፡ እነሱም 
ከበጠበጡ እንደሚታሰሩ ያዉቃሉ ኣሉዋት። በመደናገጥ ሚሊሺያዎችዋን ብጥብጥ እንዳታነሱ፡ 
ተጠንቀቁ ብላ ኣሳሰበች። ወያኔ፡ ዓጋሜ፡ ኣንድነት፡ የሚሉ ለነሱ ስድብ ሆነዉ የሚሰሟቸዉ 
የትምክህትና የድንቁርና መዝሙራቸዉን ግን ኣሰምተዉናል። 
 
 ብዙ የተነገረለትና የተወራለት የኢትዮጵያዉያን ተሳትፎ ምንም ፍሬ እንዳላመጣ 
በዓይናችን ያየነዉ ነገር ሲሆን ከኤልያስ ክፍሌና ሌሎች ኣንድ ሴትና ኣንድ ወንድ በስተቀር 
የኢትዮጵያ ባንዲራ የያዙ ሌሎች ኢትዮጵያዉያን ኣላየንም። በተጨማሪም ኣንድ ሶማሊ ብቻ 
ነበር። እላይ እንደጠቀስነዉ፡ የዋሽንግተን ዲሲ ሜትሮፖሊታን ከባቢ፡ ከ50,000 በላይ ኤርትራዊ 
ነዋሪ ሲኖር፡ እዚህ ሰልፍ ላይ ግን 900 ያህል የህ.ግ.ደ.ፍ ፓርቲ ኣባሎችና ልጆቻቸዉ እንጂ ሌላ 
ከሰፊዉ ኤርትራዊ ህዝባችን እዚህ ሰልፍ ላይ ኣላየንም። እኚህ ከ900 የማይበልጡ የበሰበሰና በጣም 
የደከመ የማመዛዘን ችሎታ የሌላቸዉ ሰዎች ብቻ ነበሩ፡ በተጨማሪም ኢሳያስ የመንደራችን ሰዉ 
ነዉና፡ ከእርሱ ጋር እንሞታለን ብለዉ የሚያምኑ ኣምላኪዎቹ በስተቀር፡ ህሊና ያለዉ መመዘን 
የሚችል ሰዉ ነበር ብለን ኣናምንም። 
 
 በመጨረሻ፡ ዲሲ ኣከባቢ የሚኖሩ ኤርትራዉያን፡ ኤርትራ ዉስጥ የሚደርሰዉን ግፍና 
ህ.ግ.ደ.ፍ የሚጭረዉ ያለዉ ጦርነት በመኮነን ለዛሬዉ የተጠራዉ ሰልፍ ላይ ኣለመሳተፋቸዉ 

mailto:webmaster@eritreana.com�
http://www.eritreana.com/DC-DEMO/index.htm


Please send your comments to webmaster@eritreana.com 
 

በጣም እናደንቃለን። በተጨማሪም ህዝባችንን ለማስተማር ትልቅ የሚድያ ግዜ ዕድል ለሰጡን 
ለሃገር ፍቅር ሬድዮ ኣዘጋጅ ኣቶ ንጉሰ ወልደማርያም፡ የሬድዮ ሰላም ኣዘጋጅ ኣቶ ጸሃየ ደባልቀዉና 
የኢትዮጵያን ሲቪሊቲ ፓልቶክ ሩም ኣዘጋጅ ኣቶ ኣባ መላን በጣም እናመሰግናለን።  
 
ኤርትራና.ኮም 
22 ለካቲት 2010 
Please click here for pictorial report 
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