ሱዲን፡ ካብ ግብጽን ኤርትራን ጸጥታዊ ስግኣት ምህላዋ ገሊጻ፡ 12-01-18
ብሓሙስ 11/ ጥሪ /2018 ስበ ስልጣናት ሱዲን Rappid Support forces RSF- ብኣሽሓት ዝቑጸር “
ቅልጡፍ ዯገፍ ወሃቢ ሰራዊት” ኣብ ዶብ ኤርትራ ተዘጊሑ ከምዘሎ ንመጀመርያ ግዜ ብወግዒ ኣሚኖም።
ንሱ ድማ ካብ ግብጽን ኤርትራን ዘለዎም ወትሃዯራዊ ስግኣት ከምዝብገስ ምስ ምኽንያቱ ይገልጹዎ። ንሱ
ድማ፡ ቀዲማይ ምክትል ፕረሲዯንት በክሪ ሓሰን ሳልሕ ኣብ ዘካየዶ ኣኼባ፡ 20/December/2017 ዯሚርካ
ንኤርትራ ክልተ ግዜ ከምዝበጽሐ፡ ካብ ኤርትራን ግብጽን ክህልዉ ዝኽእሉ ስግኣት መብርሂ ሂቡ ነይሩ።

The ruling National Congress Party NCP ኣብ ስልጣን ዘሎ ገዛኢ ሰልፊ ሃገራዊ ጉባኤ ኣብ
ዘካየዶ ኣኼባ፡ ተሓጋጋዚ ፕረሲዯንትን ምክትል ኣቦ-ወንበር ሰልፍን ዝኾነ፡ ኢብራሂም ማሕሙድ ድሕሪ
ኣኼባ ናይ በክሪ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ፡ መሪሕነት ሰልፊ ኣብ ምብራቓዊ ሱዲን ዘሎ ጸጥታዊ ጉዲይ
ምትዕርራይ ክቕጽል ይድግፍ። ብተወሳኺ ንዶብ ሱዲን ቀረባ ዝኾነ ናይ ሰራዊት ማእከል ስልጠና ሳዋ፡
ናይ ግብጺ ሰራዊትን ሎጂስቲክን ይኹን መካይን ከምዝተራእዩ ዝተፈላለየ ምንጭታት ከምዝሓበራ
ይገልጽ። ንኣምባሳዯር ሱዲን ካብ ግብጺ ምጽውዑ፡ ናይ ቱርኪ ፕረሲዯንት ሱዲን ኣትዩ ሰዋኪን ምብጽሑ፡
ዯገፍቲ መንግስቲ ግብጺ ዝኾና ናይ ዜና ማዕከናት፡ ንፕረሲዯንት በሽርን ንህዝቢ ሱዲንን ኣጸሊመንኦ
ይብል። ንካይሮን ካርቱም ካብ ዘዛርቡ ኣርእስታት፡ ኣብ ጉዲይ ፈለግ ናይል ኢትዮጵያ ትሃንጾ ዘላ ሓጽቢ
ሱዲን ትድግፎ ኢያ ስለትብል፡ ናይ ግብጺ ሕርሻ ኣብ ሱዲን ብምእጋደ፡ ናይ ሓላይብ ጉዲይ ዶብ ንሱዲንን
ግብጽን ዘሰሓሕብ ገለ ካብቶም ዓበይቲ ምኽንያትን ጸጥታዊ ስግኣት ከምዘሕዯረሎም ይገልጹዎ።

ሓለቓ ስታፋት ሱዲንን ኢትዮጵያን።ፕረሲዯንትታት ቱርክን ሱዲንን። ኢሰያስን ናይ ግብጺ ኣልሲሲን።
ዝምድና ኤርትራን ሱዲንን ጽቡቕ ነይሩ። እንተኾነ ግና ኣብ April- 2017 ሚኒስትሪ ምክልኻል ሱዲን ምስ
ኢትዮጵያ ወትሃዯራዊ ውዕል ምክያዲ.ኤርትራ ኣይተሓጎሰትን። Chief of Staff ሓለቓ ስታፍ ሚኒስትሪ
ምክልኻል ሱዲን ለተ/ ጀነራል ኢማድ- ኣልዱን ኣዲዊ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ምስ ቀዲማይ ሚኒስተር
ኢትዮጵያ ምርኻቡ ይገልጹ ወግዓውያን ማዕከናት ዜና ሱዲን።
ስሙር ዯሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ፡ ብ- 04/ January/ 2018 Rapid Support Forces RSF ቕልጡፍ
ወሃብ ዯገፍ ዝጽዋዕ ፍሉይ ሰራዊት ሱዲን ኣብ ዶባት ኤርትራ ተጸጊዑ ምህላዉ ሓቢርና ነይርና። መንግስቲ
ሱዲን ድማ ነዚ ሓበሬታ’ዚ ዘረጋግጽ ብዜና ማዕከናቱ ብወግዒ ገሊጹዎ ኣሎ።
ምንጭታትና ዘጽንዕዎ ተወሳኺ ሓበሬታ ከምዘረጋግጾ፡ ክልቴን ሃገራት ኣብ ዶባተን ሰፊሕ ዝርግሐ ዘለዎ
ጽዑቕ ሰራዊት፡ ብብዝሒ ታንክታትን ረሻሻትን፡ ጸረ ኣየርን ጸረ ታንክን ሚሳይላት፡ መቆጻጸሪ ራዲራት
ተኺሎም፡ መራሕቲ ውግእ ተመዚዞም ኣብ ከቢድ ተፋጠጥ ከምዘለዉ ዘረጋግጽ ሓበሬታ በጺሑና ኣሎ።
እቲ ዘሎ ወትሃዯራውን ጸጥታውን ወጥሪ ናበይ ከምርሕ’ዩ ስለዘይፍለጥ ናይ ኩልና ምክትታል ይሓትት።
ክፍሊዜናን ባህልን፡ ስሙር ዯሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ - 12/ January/ 2018
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