
ካሌኣይ ክፋሌ  

  ሓምዴ ቀጽለ ፣ ካብ ወገናት ባጽዕ ንባርካ ተመሉሰ ካብኡ ከሰሊ ኣቲየ ምስ ስዉእ ሳቤ 

ተራኽቤ ዲግም ንሜዲ ተመሉሰ ኣብተን ኣሃደታት ተጸምበርኩ ። እዚ ዴማ ብ1964 እዩ ነሩ 

ይብሌ ። 

መን እዩ እቲ ምስ ስዉእ ጣህር ሳሌም ኮይኑ ዝሊኣኸካ ዑስማን ኣዯም ንዝብሌ ሕቶ ክምሌሽ 

ከል ፡ ዑስማን ኣዯም ኣባሌ ፖሉስ ኤርትራ ዝነበረ ኮይኑ ምስ ብጻዩ ስዉእ ዓሉ ኣሕመዴ  

ካብ መዯበር ፖሉስ ናይ እንጅሓይ ( ባርካ ) ኣብ መጀመርታታት ናይ ቃሌሲ ብሬት 

ተሰክሞም ኣብ ሰውራ ዝተጸምበሩ ተጋዯሌቲ እዮም ። ዑስማን  ኣዯም  ቅዴሚ ምምስራት 

ወታሃዯራዊ ክፍሌታት ምስ ጸሊኢ ኣብ ዝተገብረ ውግእ ኣብ ዯምበሊስ ዕሇት 8/2/1964 

ተሰዊኡ ። ኣብዛ ዕሇት እዚኣ ምስኡ  ከምኡ ፖሉስ ዝነበረ ዑስማን ሻግን ፡ መጀመሪያ ስዉእ 

ካብቶም ወታሃዯራዊ ኮርስ ኣብ ሱሪያ ዝወሰዴና ዓብደሌዋሃብ ፉቱዊን ተሰዊኦም ። ዓሉ 

ኣሕመዴ ዴማ ኣብ ቃጠታይ ( ሞንጎ ምስያምን ዓዴ ኩኩይን ዘል ሩባ ) ምስ ጸሊኢ ኣብ 

ዝተገብረ ውግእ ብዕሇት 20/4/1964 ተሰዊኡ ።ኣብዛ ዕሇት ከምኦም ኣባሌ ፖሉስ ዝነበረ ካብ 

ምጽዋዕ ብ1963   ምስ ብጻዩ ስዉእ ሙሓመዴ ስዒዴ ሻምሲ ምስ ብረቶም ንኣባሊት ፖሉስን 

ካሌኦት ዝተፈሊሇዩ ኣካሊትን መሪሑ ዝወጸ ዑመር ናስር ሹም ተሰዊኡ ይብሌ ። 

   ተጋዲሊይ ሓሚዴ ሳሌሕ ዘረባኡ ብምቅጻሌ ንቀዲሞት ተጋዯሌቲ ዘኪሩ ፡ ብዛዕባ እቶም 

ብፍሊይ ብ1962 ኣብ ሰውራ ዝተጸምበሩ ምስ ሰራዊት ሱዲን ዝነበሩ ተጋዯሌቲ በቲ ዝነበሮም 

ወታሃዯራዊ ፍሌጠትን ተሞክሮን ኣብ ጽንዓትን ቀጻሌነትን ሰራዊት ሓርነት ዝተጻወቱዎ ግዳ 

ዝፈሌጡ ብዙሓት እዮም እዞም ኣብ ሰራዊት ሱዲን ዝነበሩ ዴማ ባዓሌ ፡- 

1. ጣህር ሳሉም 

2. ሙሓመዴ እዴሪስ ሓጅ 

3. ሙሓመዴ ዑመር ዓብዯሊ ( ኣቡ ጣያራ) 

4. ዑመር ሓሚዴ እዛዝ 

5. ዑስማን ኣቡሻናብ 

6. ኣዯም ሓሚዴ ግንዴፍሌ 

7. ሙሓመዴ ዓሉ ኣቡሪጀሊ 

8. ዑመር ዲማር 

9. ሓሚዴ ጃምዕ ሑማዴ ወዘተ. ይሪከቡዎም ብምባሌ ፣ በዚ ኣጋጣሚ ብተመሳሳሉ ካብ 

ሰሌፊታት  ፖሉስ ኤርትራ ናብ ሰውራ ዝተጸምበሩ ቀዲሞት ተጋዯሌቲ እውን ታሪኻዊ 

ግዳ ነሩዎም ብምባሌ ፣ ብተመሳሳሉ ኣብቲ እዋን ንሰውራ ኣዚዩ ተዯሊይ ዝኾነ 

ወታሃዯራዊ ፍሌጠትን ተሞክሮን ዝውንኑ ኣባሊት ፖሉስ ዝነበሩ ብምሌዓሌ ፡  ስዉኣት 

ዑስማን ኣዯምን ዓሉ ኣሕመዴን ኣርባዕት ጠበንጃ ኣቡ ዓሻራን ኣብቲ እዋን ተመንኻ 

ዘይርከብ ሓዯ ብሬን  ኢንግሉዝን ወታሃዯራዊ ተሞክሮን ሓዚልም ናብ ሰውራ ዝወጹ 

ምዃኖም ይሕብር ። ቀጺለ እዞም ዝጠቀስኩዎም ስዉኣት ከዋኽብትን ካሌኦትን 

ኣባሊት ፖሉስ ዝነበሩ ከም ስዉእ ሙሓመዴ ስዒዴ ሻምሲን ዑመር ናሰርን ካብ ከተማ 

ምጽዋዕ ምስ ብጾቶም ፖሉስን ካሌኦትን ኣብ ሰውራ ዝተጸምበሩ እውን ኣሇዉ ። 

ስዉእ ሻምሲ ብ 1965  ኣብ ሌዕሉመዯበር ሽዕብ ዕዉት መጥቃዕቲ መሪሑ  ዝተሰወኤ 

ጅግና እዩ ። ከምኡ ዴማ ብመሪሕነት ኣባሌ ፖሉስ ዝነበረ ዑመር ዱን ሙሓመዴ 

ዩሱፍ ካብ መዯበር ቡሹካ ብዕሇት 7/7/1963 ምስ ምለእ ዕጥቆም ኣብ ሰውራ 



ዝተጸምበሩ ኣሇዉ ። እቲ ንሳቶም ዘምጸኡዎ ብሬት ዴማ ኣብቲ እዋን ኣብቲ ካብ 

ኣርባዓ ንሊዕሉ ፎክስ ብሬትን ብሬንን ዝተሰሌበለ መጥቃዕቲ መዯበር ሃይኮታ ኣብ 

ወርሒ 9/1963 ብሙውዓለ ዓብይ ግዳ ተጻዊቱ እዩ ። ዴሒሩ ዴማ ካብ ቱኩምብያ 

ኣብ ፍሊንሳ ዝነበረ ሙሓመዴ ያሲን ሓጅ ሳሌሕ ብዕሇት 24/4/1964 ኣርባዕተ ብሬት 

ኣቡ ዓሻራን ጠያይትን ሕዙ መጸ ። እዚ ዴማ እቲ ሓንቲ ጥይት እውን ትኹን ጠቅማ 

ዓብይ ዝነበረለ እዋን እዩ ። ከምኡ ዴማ ኣብቲ እዋን ይኹን ዴሕሩ ኣብ ዝነበረ እዋን 

ምስ ብሬቶም ይኹን ብዘይ ብሬት ኣብ ሰውራ ዝተጸምበሩ ነሮም እዮም ። ንምሳላ 

ባዓሌ ስዉእ ሑሴን ሻጊ ፡ ስዉእ ኣሕማዱን ኢስማዒሌ  ፣ ስዉእ ሓጅ ሙሳ ፡ ራማዲን 

ሙሳ ኣሕማዱን ፣ ስዉእ ማሉክ ኣዯና  ወዘተ.     

ኣባሊት ፖሉስ ካብ ዝተፈሊሇየ ወገናት ኤርትራ ብኡኩብ ወይ   ብውሌቀ ናብ ሰውራ 

ይጽምበሩ ስላ ዝነበሩ ዴማ ኢትዮጵያ ኣብ ሌዕሉ ኣባሊት ፖሉስ ዝነበራ እምነት ስላ 

ዝጎዯሇ፣ ንብዙሓት ካብ ፖሉስ ረፊታቶም  ብዙሓት ዴማ ቅያር ኣብ ትሕቲ ዝብሌ 

ምኽንያት ክርሕቁ ንእትዮጵያ  ሰዱዲቶም ። ካብኣቶም  ክሳብ ሕጂ ኣብ እትዮጵያ 

ዝነብሩ ገሇ ስዴራታት ኣሇዉ ።  

ቀጽሌና ኣብ ካሌእ ኣርእስቲ ሰጊርና ፡ ንተጋዲሊይ ሓምዴ እቲ ንስኻ ሜዲ ዝወጻእካለ 

እዋን ስርርዓት ናይተን ወታሃዯራዊ  ኣሃደታት ከመይ ነሩ ? ምስ ጸሊኢ ዝግበር ዝነበረ 

ጥምጥምከ እንታይ ይመስሌ ነሩ ? እንታይ ዓይነት ጸገማትከ ነሩኩም ? ኣብ ዝብሌ 

ሕቶ ሰጊርና ፡ ሓሚዴ ይብሌ ፡- 

ዝሊዓሇ ወታሃዯራዊ ስርርዕ ጋንታ ነራ ። ጸገማት እንተዲኣ ኮይኑ ከምቲ ዝፍሇጥ ፡

ዝተፈሊሇየ ዓይነት ጸገማት ነሩ ቀንዱ ካብኡ ዋሕዱ ዕጥቅን ፡ ዋሕዱ ዝተመሌመሇ 

ጉሌበት ሰብን ኮይኑ ክሌእ ዝተፈሊሇየ ዓይነት ጸገማት እውን ነሩ። መብዛሕትኡ ብሬት 

ዴማ ዓይነቱ ኣቡዓሻራ ፡ ኣቡ ሲታ፡ ዉሑዴ ቦምባ ኢጣሉያ ኮይኑ መብዛሕትኦም 

ተጋዯሌቲ ጃላ( ብሬት ዘይዓጠቁ) እዮም ነሮም ። ኣብ ዝተፈሊሇየ ሰፊሕ ቦታታት 

ተዘርግሑ ዝነበረ ጸሊኢ ዴማ ብቀጻሉ ተኸታቲለ ይስዕቦም ነሩ ። ይኹን እምበር ሳሊ 

ጽንዓት መስዋእትን ናይቶም ቀዲሞት ተጋዯሌቲ ካብ ቀዲማይ መራሒኦም ስውእ 

ሓሚዴ ኢዴሪስ ዓዋተ ጀሚርካ ሰውራ ንዝነበረ ጸገማት ኩለ ትሰግሮ ነራ ። ሰውራ 

ብግስ ምስ በሇት ምስ ጸሊኢ ኣብ ብርቱዕ ጥምጥም እያ ኣቲያ ። ቀዲሞት ተጋዯሌቲ 

ዴማ ዝሊዓሇ ኣብነት ናይ መስዋእትን ጽንዓትን ኮይኖም ኣንጻር ጸሊኢ ኩናትን ፍለይ 

ስሪሒታትን  ብምክያዴ ዓብይ ናይ ሰብን ንዋትን  ክሳራ ኣውርድም  ራዕዱ ኣእተዉለ 

። መብዛሕትኡ ስሪሒታት ዴማ ኣብ ሌዕሉ እተን ኣብ ዝተፈሊሇየ ቦታት ተዘርግሔን 

ዝንበራ መዯበራት ፖሉስን ኣንጻር እቲ ( field force ) (ናይ ሜዲ ሓይሉ) ዝባሃሌ 

ዝነበረ ሰራዊትን ዝቀነዔ ነሩ ። ቀንዱ ካብኡ ውግእ ሓሌሓሌን ኣብ ሌዕሉ ፡ መዯበር 

ጎንዮ ፡ ጋርሳት ፡ ጋለጅ ፡ ታማራት ፡ ባረንቱ ፡ ወገናት ዓንሰባ ባብ ጀንጋረን ( 

ባሌቃት) ፣ ኣሮታ፡ ሆምቦሌ ፡ ሃባሮ ጻዕዲ ፡ ኣብ ዝተፈሊሇየ ቦታታት ባርካን ጋሽን 

ዝተኻየዯ ውግኣትን ፣ ሰራዊት ሓርነት ካብ 40 ንሊዕሉ ዝኾውን ብረት ዝሰሇበሊ  

ወርሒ 9/ 1963 ዝተኻየዯት ዉሩይቲ ስሪሒት ሃይኮታ  ፡ ውግእ ማንሱራ ፡ ከምኡ 

እውን ዝተፈሊሇየ  ፍለይ ናይ ፊዲኢዪን ስሪሒታት ፡ ከምቲ ኣብ ሌዕሉ ማዕረፎ 

ነፈርቲ ናይ ኣስመራ ዝተኻየዯ መጥቃዕትን ፡ ኣብ ከተማ  ኣቁርዯትን ከባቢ ከረንን 

ዝተኻየዯ ሲሪሒታትን እዩ  ። እቲ ብ1964 ጸሊኢ ንሰውራ ብዕሽሊ ከሊ ምጥፋኣ ዝብሌ 

ሓሳብ ሕዙ ንመጀመሪያ እዋን ስሩዕ ሰራዊቱ ( ጦር ሰራዊት ) ዝተጠቀመሊ  ውግእ  ፣ 

ኩነታት ብኣንጻሩ ኮይኑ ኣብ ሌዕሉ እቲ ብብዝሒ ብረትን ሰራዊትን ተመኪሑ 



ተሃንዴደ ዝወፈረ ሰራዊት  ሰፍ ዘይብሌ ክሳራ ወሪደዎ  84 ሞይቶም  22 ዴማ 

ቁሱሊት ዝኾኑሊ ፡ ብወገን ሰውራ ዴማ  17 ብጅግንነት ተሰዊኦም  3 ዝቆሰለሊ ውግእ 

ቶጎሩባ ዝኣምሰሇ  ግጥሚያታት ብምክያዴ ሰውራ ምስቲ ዝነበራ ዓብይ ጉዴሇታት ናይ 

ብረት ይኹን ጉሌበት ሰብ ብጽንዓት ገጢማ ኣብ ሌዕሉ ጸሊኢ ዘሕምም መጥቃዕቲ 

ብሙውራዴ ንወራራቱ ተኸሊኽሊ ዓወታት ኣመዝግባ ካብ ጸሊኢ ክትዕጠቅ እውን 

ኪኢሊ እያ ። ሰውራ ከምዚ ዝኣምሰሇ ዓወት ክትጎናጸፍ ዘኽኣሊ ቀንዱ ምኽንያት ዴማ 

ኣብ ሞንጎኣን ሞንጎ ህዝብን ጽኑዕ ዝምዴና ተፈጥሩ ህዝቢ ኣብ ጎና ጠጠው ኢለ ስላ 

ዝዯገፋን ዝተኸሊኸሇሊን እዩ ክባሃሌ ይካኣሌ ። ስላዚ እቲ ብወገን ጸሊኢ ህዝቢ 

ንምፍርራህን ካብ ሰውራ ንምንጻለን ተባሂለ ዝካየዴ ዝነበረ እከይ ሜሊታት ኩለ ፣ 

ንሬሳ ስዉኣት ኣብ ፈቀድ ሜዲታትን ከተማታትን ምስቃሌን ፣ ምስ ሰውራ ዝተሓባበሩ 

ምቅታሌን ምእሳርን ምስቃይን ዝኣምሰሇ ተግባራት ኩለ ፈሺለ ፣ ዯገፍ ህዝቢ ወገሔ 

ጸበሔ እንዲዯንፈዔን እንዲማዕበሇን  ከይደ ጸሊኢ ንሰውራ ንምህሳይ ቅዴሚ ምስጓሙ 

ሽሕ ግዜ ክሓስብ ከምዘልዎ ክፈሌጥ ስላ ዝተገዯዯ ፣ኣብ ሌዕሉ እቲ ኣብ ኤርትራ 

ዝነበረ ሰራዊቱ ሓዴሽ ተወሳኺ ኣገሌጋሉ ሓይሉ ንምፍጣር ክብገስ ጀሚሩ ።  

ኣብ ውሽጢ ከተማታትን ገጠርን ኤርትራ ዝነበራ ምስጥራዊ ጉጅላታት እንዲሰፈሓ 

ከይዯን ። ዲሃይ ዝካየዴ ውግኣት ኣብ መሊእ ኤርትራ ክንዛሕ ጀሚሩ ። ጸሊኢ ኩለ  

ኣታሓሳሰባኡ ነዚ ኣብ ውሱን መሬት ኤርትራ ዘል ሓይሉ ሰውራ ፣ ማሇት ብሓፈሻኡ 

ኣብ ምዕራብ ኤርትራ ዝነበረ ከመይ ገርካ ይጠፍእ ኣብ ዝብሌ ዕሊማ ዘዴሃበለ እዋን 

እዩ ነሩ ። መሪሕነት ጀብሃ ዴማ ኣብ ፍርቂ ዓመት 1965 ወታሃዯራዊ ክፍሉታት 

ንምምስራት ወሰነት ይብሌ ። 

ኣብ ዘመነ ክፍሉታት ቅዴሚ ምእታውና ዕሊማ ናይ ምምስራት ወታሃዯራዊ ክፍሉታት 

እንታይ ነሩ እቲ ምምቅቃሌ ኣብ ቀቢሊ ወይ ሃይማኖት ዝተሞርከሰድ ነሩ 

ስላምንታይከ ? ዝብሌ ሕቶታት   ምስ ሓተትኩዎ ፡ ተጋዲሊይ ሓሚዴ ሳሌሕ ክምሌሽ 

ከል ይብሌ ፡ መጀመሪያ ክፍሉታት ክምስረታ ከልዋ ዝተገሌጸሌና ንጹር ዉሱን 

ዕሊማታታት እዩ ነሩ ንሱ ዴማ ፡ ሓይሉ ሰውራ ኣብ ዝተፈሊሇየ መሬት ኤርትራ ከም 

ዝዝርጋሕ ገርካ ህዝቢ ሰውራኡ ክስዕብ ጎሽጓሻት ምክያዴ ፡ ሰራዊት ናይ ጸሊኢ ኣብ 

ዝተፈሊሇየ ቦታታት ኤርትራ ንክዝርጋሕ ምግዲደ፡ወታሃዯራዊ ስሪሒታት ብምክያዴ 

ንሰውራ ኤርትራ ምስ ርእይቶ ዓሇም ዘሊሉ መቃሌሕ ዜና ከምዝፍጠር ምግባሌ ዝብሌ 

እዩ ነሩ ። ዝኾነ ካሌእ ቀቢሊዊ ይኹን  ሃይማኖታዊ  ዕሊማታት ኣይነበረን ። ሓዯ 

ዝዝክሮ ዝተጋህዯ ነገር  ነሩ ፣ ንሱ ዴማ መሪሕነት ሓዯ ክፍሉ ኣብ ምምዲብ መራሒ 

ናይ ሓንቲ ክፍሉ፣ ወዱ እታ ክፍሉ ወይ ወዱ  ቦታ ክኾውን ዝብሌ ነገር ነሩ ። 

ምኽንያት ናይዚ ዴማ መራሒ ናይ ሓንቲ ክፍሉ ኣፍሌጦ ናይቲ ቦታታትን ህዝባን 

ዘልዎ ወዱ እቲ ቦታ ክባሃሌ ከል ፣ ምስቲ ክዕወት ዝዴሇ ዕሊማታት ብምትእስሳር 

ዝተገብረ ነገር እዩ ነሩ ። እንተ እቲ ዴሒሩ ኣብ ክፍሉታት ዝተራኣየ ኣለታዊ ነገራት 

ጉዲዩ ካሌእ እዩ ። ክፍሉታት ቅዴሚ ምቋመን ዴማ ምምሕዲር ናይ ክፍሉታት 

እትስከም ሰውራዊት መሪሕነት ቆይማ መዯበራ ዴማ ከሰሊ ነሩ ። ብተወሳኺ ንሓዯስቲ 

መሌሚሊ ናብ ክፍሉታት እትዝርግሕ  ወታሃዯራዊ ክፍሉ ታዕሉም ብመሪሕነት ስዉእ 

ዑመር ዲምር ተመስሪታ። ይኹን እምበር ብዝተፈሊሇየ ምኽንያታት ስራሓታ ዴሕሪ 

ቅሩብ ግዜ  ጠጠው ኢለ ። ምምቅቃሌ ናይዚ ክፍሌታት ዕሇት 24/8/1965 ኣብ 

መሬት ማሪያ ያካሪዕ  እዩ ተፈጺሙ  ንሓንቲ ክፍሉ ዴማ  ሰሇስተ ጋንታታት 

ተመዴበን ። ኣሰራረዓ  ሳሌሰይቲ ክፍሉ ዴማ ዝስዕብ ነሩ፡- 



 

1. ቀዲመይቲ ጋንታ  -  መራሒኣ ሓሚዴ ሳሌሕ - ምኽትለ ዓብደ ያዯታ ። 

2. ካሌኣይቲ ጋንታ - መራሒኣ ሙሓመዴ ንጉስ ባህታ - ምኽትለ ሃብተ ተኽለ ። 

3. ሳሌሰይቲ ጋንታ - መራሒኣ ሶልሙን - ምኽትለ ዑመር ያሕያ ። ሙለእ ሽም ናይ 

ሶልሙን ኣይዝክሮን ። ከም መራሕ ጋንታ ተመዴቡ ዴሕሪ ገሇ እዋን ብሕማም 

ምኽንያት ሱዲን ኣቲዩ ኣብ ካርቱም ከምዝተሰወኤ  ይፈሌጥ ። 

እንተ መሪሕነት ወይ ምምሕዲር ሳሌሰይቲ ክፍሉ ኣስማቶም ፡- 

1. ዓብደሌካሪም ኣሕመዴ - መራሕ ክፍሉ ምኽትለ ሓሚዴ ጀምዕ ሁማዴ ። 

2. ስዩም ዑቅባሚካኤሌ - ፖሇቲካሌ ኮሚሸነር ምኽትለ ሙሓመዴ ብርሃን 

ብሊታ ። 

3. ኣሕመዴ ኢብራሂም ሙሓመዴ - ሓሊፊ ወታሃዯራዊ  ስሇያ። 

4. ሙሓመዴ ብርሃን ነጋሽ ( ወዱ ነጋሽ) - ገንዘባዊ ሓሊፊ ። 

5. ሑሴን ዲፊ - ሕክምናዊ ሓሊፊ  ነሮም ። 

ስዉእ ስዩም ዑቅባሚካኤሌ ቀጥታ ዴሕሪ ምምዲቡ ኣብ ክፍለ ከይበጸሔ ፣ 

ምስ ብጻዩ ስዉእ ወዴሌዯዲዊት ተመስገን ኮይኖም ብሰውራዊት መሪሕነት 

(Revolutionary Command) ብዝተዋህቦም ዕማም ከተማ ኣስመራ ምስ 

ኣተዉ ብ1965 ብጸሊኢ ተታሒዞም ክሳብ እቲ ብ1975 ብጀብሃ ዝተኻየዯ 

ውሩይ ሲሪሒት ምውጻእ ኡሱራት፣ ኣብ ሰምበሌ ቤት ማእሰርቲ ነሮም ።   

  

                         
ስ/ዓብደሌካሪም ኣሕመዴ     ሓሚዴ ሳሌሕ    ስ/ ስዩም ዑቅባሚካኤሌ   ሙ ብርሃን ብሊታ            

                                            

     ስ/ኣሕመዴ ኢብራሂም       ስ/ ሙሓመዴ ብርሃን ነጋሽ    ስ/ወሌዯ ዲዊት ተመስገን            

ዕጥቂ ብዝምሌከት ሓንቲ ጋንታ ሓዯ ብሬን እንግሉዚ ወይ ዴማ ኢጣሉ ነሩዋ ። ፎኪስ ብረት 

ዴማ ኣቡ ዓሻራ ፡ ኣቡኻምሳ ፡ ኣቡ ሲታን ገሇ ኢስተናት ኢንገሇዘ ኮይኑ ካብ ጸሊኢ ዝተሰሌበት 

ሓንቲ ጠበንጃ ኣቡ ታማኒያን መብሕትኡ ናይ ኢጣሉያ ቦምባታት ኢዴን ጊረነትን ነሩና ። 

ነፍስወከፍ ክፍሉ ባጀት ገንዘብ ተወሲኑሊ ኣብ እቶታ ክትሙርኯስ ተመዴቡ ። ኩለ ጸብጻባት 

ዴማ ናይ ገንዘብ ከይተረፈ ናብ ሰውራዊት መሪሕነት ክመሓሊሇፍ ተወሲኑ ። 



ካብ ቦታ ምምቃሌ ክፍሉታት ያካሪዕ ዴማ ንባርካ ተመሉስና ። ብዛዕባ ኣብ ክፍሉና 

ንምብጻሕ ዝነበረና ውጥን ዴማ ፣ንባርካ ሊዕሊይ ዴሕሪ ግንባርና ገርና ብዯቡባዊ ወገናት 

ዯምበሊስ፣ ቆሓይን ወዘተ ብምእታው ኣብ ኣውራጃታት ኣከሇ ጉዛይን ሰራየን ወዘተ ንዝርጋሕ 

ዝብሌ እዩ ነሩ ።ነዚ ንምፍጻም ኣብ ዝተበገስናለ እዋን ዴማ ብቀጥታ ምስ ጸሊኢ ኣብ ውግእ 

ንኣቱ ነርና ። ኣብዚ ምስ ባርካ ዝዲወብ ናይ ባርካ ሊዓሌ ክፍሉታት ከምቲ ኣቀዴሙ ዝተጠቅሰ 

፣ እቶም ቀዲሞት ሓይሌታት ጀብሃ ዉሩይ ውጉኣት ኣካይድም ብዙሓት ጀጋኑ ዝተሰወኡለ 

ቦታታት እዩ ነሩ ። ውግእ ኣብ ሞንጎናን ሞንጎ ጸሊኢን ዴማ ቀጸሇ ። 

ይቅጽሌ 

 


