
ሳሌሳይ ክፋሌ 

ራብዓይቲ ክፍሉ ጉዕዝኣ ብወገናት ከረን ብመሬት መንሳዕ ክኾውን ስላ ዜወሰነት ኣብ ከባቢ 

ምሕሊብ ፣ቁሩሕ ዜተባህሇ ቦታ ብዕሇት 15/9/1965 ጹዕጹዕ ውግእ ኣካይዲ ። ንጸሊኢ ርዓደ 

ጥይት ምስ ተወዯኦም ብሶንኪ ንጸሊኢ ዜገጠሙ ንሇዓሇም ይርሳዕ ትምህርቲ ዜሃቡዎ 21 

ስዉኣት ከም ምኽትሌ መራሕ ራብዓይቲ ክፍሉ ዓብዯሊ ባረን ተጋዲሊይ ጃብር ዖካን ተሰዊኦም 

። ካብ ጸሊኢ ካብ 80 ይውሕደ ተቀቲልም ። ጉዕዝኦም ድማ ተጎናድቡ ይኹን እምበር  

ድሒሩ ካሌእ ግዛ ናብ ክፍልም ክበጽሑ ክኢልም ። 

ብዚዕባ ሳሌሰይቲ ክፍሉ ካየዯቶ ውግኣት ዕላታቱን ውግኣት ዜተኻየዯለ ቦታታትን ምስ 

ሓተትኩዎ ፣ ካብ ንእሽቶ ሰነዲቱ ቀምጠሊ መቀመጢ መጻሕፍቲ ፣ ከምቲ ገሇ ናይዙ እዋን 

ዯባትር ክትርኢዮ በሇጭሇጭ ዜብሌ ክትንከፍ ከል ድማ ወረቃቅቱ ዜበታተን ይኮነስ 

ከምቶም ኣብኡ ኣስማቶም ዜተመዜገበ ጀጋኑ ስዉኣትን ዉጉኣትን ፣ ጽኑዕ ፣ ተሪር ሮጊድ ገበር 

ልዎ መዜገብ ስዉኣትን ዉጉኣትን ኣውጸኤ ። ሓሚድ ብሰንኪ እቲ ዜነበሮም ኩነታት 

ጉድላታት እኳ እንተይተሳእኖ ሓዯ ካብቶም ዕሇታዊ ተረኽቦታት መዜግቡ ዜነበሩ 

ባእታታት እዩ ። እዙ ዯብተር ብዘሕ ቅድሚ ሕጂ ኣብ መዚግብቲ ናይ ጀብሃ ይሰፈረ ነገራት 

ዜሓሇ ስላ ዜነበረ ኣገዲሲ መወከሲ ኮይኑና እዩ ። ብተወሳኺ ከም መሪሕነት  ሳሌሰይቲ 

ክፍሉ ብዚዕባ ዜካየድ ዜነበረ ውግኣት ፣ ስዉኣት ፣ ካብ ጸሊኢ ዜስሇብ ነገራትን ወተ ፣   

ጸብጻባት ናብ ሰውራዊት መሪሕነት ትጽሕፉዶ ነርኩም ኢሇ ምስ ሓተትኩዎ ፣ እወ ጸብጻብ 

ነመሓሊሌፍ ነርና ፣ ነገር ግን ምስታ ቀንዱ መዯበራ ከሰሊ መሬት ሱዲን ዜነበረት ሰውራዊት 

መሪሕነት ዜነበረና ናይ ቦታ ርሕቀትን ኣብቲ ስእነት ቁሌጡፍ  መራኸቢ ናውትን ፣ ኣብ 

ተሇኣኣኽቲ ወይ ተጋዯሌቲ ንሙርኯስ ስላ ዜነበርና መሌእኽትታት ይዯናጏ ነሩ ። መገድታት 

እውን ሓዯገኛ ይየተኣማምን ነበረ ። ገሇ እዋናት ብፍሊይ ካብ ወገናት ባርካ ምስ ራሓቅና እቲ 

ምሌእኣኽ ገሉኡ ካብ ክሌተ ሶሙን ንሊዕሉ ይወስድ ነሩ ዜብሌ መሌሲ ሂቡኒ ።  

  ገሇ ካብቲ ሳሌሰይቲ ክፍሉ ኣብ ከብዱ ክፍሉ ናታ ቅድሚ ምብጻሓ ካየዯቶ ውግኣት ኣብ 

መዜገቡ ተወክሱ ክጠቅስ ከል ፣- 

- 19/9/1965  - ውግእ ማይ ሊም፣ እዚ ዕሇት  ሓሊፊ ሕክምና ሳሌሰይቲ ክፍሉን ሰሇስተ 

ካብ ህዜብን  ዜተሰወኡሊ ሓዯ ድማ ዜተማረኸሊ ዕሇት እያ ። ስዉእ ሶልሙን ኣብዙ 

ውግእ ጋንታኡ መሪሑ ተሳቲፉ  ። ስዉእ ሶልሙን  ከምቲ ኣቀድሙ ዜተጠቅሰ ሓዯ 

ካብቶም ቀዲሞት መራሕቲ ጋንታት ሳሌሰይቲ ክፍሉ እዩ ነሩ ።  ጸሊኢ ዓብይ ቁጽሪ 

ምዉታትትን ቁሱሊትን ነሩዎ ይብሌ ።    

ሓሊፊ ሕክምና ሳሌሰይቲ ክፍሉ ምስ ተሰወኤ ድማ መተካእታኡ ዶክቶር ስራጅ 

ዑመርዱን ተመዱቡ ። 

- 9/10/1965 - ኣብ ሇይቶ ካብ ንጎሆ ክሳብ ጻሓይ ዓራርቦ ዜቀጸሇ ውግእ ተኻይደ ። 

ካብ ጸሊኢ ካብ 53 - 58 ዜኾኑ ወታሃዯራት ተቀቲልም ። 

- ብዕሇት 31/10/1965 - ኣብ ዯራቡሽ ዯምበሊስ ፣ ሰሇስተ ጋንታታትን ሓንቲ ጋንታ 

ፊዲኢይንን ዜተኻፈለዎ ምስ ህዜቢ ኣኼባ እንዲተኻየዯ  ዜተገብረ ውግእ ነሩ ። ኣብዙ 

ውግእ እቲ ፍለጥ መራሒ ሰራዊት ጸሊኢ ተኽላ ወይኒ ተቀቲለ ።  

- 23/11/1965  - ኣብ ዓድሸኽ ኣብ ዜተገብረ ውግእ እቲ ዉሩይ መራሕ ማሇሽያ ናይ 

ጸሊኢ ተኽሇንኪኤሌን ሓዯ ኮልኔሌ ካብ ጦርሰራዊትን ሞይቶም። ካብ ጸሊኢ ብሓፈሻ 



64 ተቀቲልም ። ንሕና 7 ስዉኣትን 2 ዉጉኣትን ነሩና ። ምኽትሌ  መራሕ ሳሌሰይቲ 

ክፍሉ ሓሚድ ጀምዕ ሁማድ ድማ ሓዯ ካብቶም ብጅግንነት ዜተሰወኡ እዩ ። 

ቦታኡ ድማ ብተጋዲሊይ እብራሂም ሳምራ ተተክኡ ። 

- 25/11/1965 - ውግእ ዖብሇት ካብ ጸሊኢ ብዘሓት ሞይቶም ። ሓይሉ ጸሊኢ ጦር 

ሰራዊት ፣ ፖሉስን  ባንዲን ( ማሇሽያ) ጠቃሇሇ ነሩ ።ካብ ቀዲመይቲ ክፍሉ ፣ጋንታ 

ሓጅ ሙሳን ጋንታ ደንጉስ ኣራይን ኣብቲ ውግእ ምሳና ተኻፊሇን  ። 

- 22/12/1965 - ማት ጎበ ኣብ ዜተባህሇ ቦታ ዯምበሊስ ሓንቲ ጋንታ ካብ ሰራዊትና ምስ 

ጸሊኢ ገጢማ ካብ ጸሊኢ 13 ተቀቲልም ። 

- 3/1/1966 - ኣብ ኮሮኮን ጸሊኢ 18 ወታሃዯራት ከሲሩ ። ካብ ህዜቢ 4 ተሰዊኦም ። 

- 17/1/1966 - ኣብ መገዱ ባረንቱ ኣቁርዯት ሓይሌታትና ኣድብየን ጸኒሐን ንኣቁርዲት 

ዜጓዓዜ ዜነበረ ሰራዊት ጸሊኢ ኣጥቅዔን ዓብይ ክሳራ ኣውረዲለ ፣ ብወገና ሓዯ ዉጉእ 

ጥራሕ ነሩና ። 

- 22/2/1966 - ኣብ ዓድ ሸኽ ካሌኣይ ውግእ ተኻይደ  ጸሊኢ 32 ሙዉታትን ብዘሓት 

ቁሱሊትን ነሩዎ ። ዜተፈሊሇየ ብረት ተሰሉቡ ። ኣብዙ ውግእ ጋንታ ሓጅ ሙሳ ካብ 

ቀዲመይቲ ክፍሉ ምሳና ተኻፊሊ ። ብወገና 4 ስዉኣትን 2 ዉጉኣትን ነሩና ። 

  ከምዙ ዜኣምሰሇ ውግእት ኣብቲ ጸሊኢ ዜቆጻጸሮ ዜነበረ ፣ ኣፍዯገ መሬት ከበሳ ስላ 

ዜተኻየዯ ንህንዯዲ ጸሊኢ ኣበርዕኑ ዓብይ ክሳራ ውረዯለ  ውግኣት ስላ ዜነበረ ፣ ኣብ 

ሌዕሉ ህዜቢ ዓብይ ጽሌዋ ኣሕድሩ ። ብፍሊይ ድማ ጸሊኢ ኣብ ከበሳ ሞንጎ ህዜቢ ዜነዜሖ 

ዜነበረ ኣዯናጋሪ ነፍሕታት ተቃሉዑ ። ህዜቢ ካብ ዜተፈሊሇየ ክፍሉታት ኤርትራ 

ዜተኣኻኸቡ ተጋዯሌቲ ፣ንምሳላ ሓዯ ካብቶም ቀዲሞት መራሕቲ ሳሌሰይቲ ክፍሉ ዜነበረ 

ከም ባዓሌ ባሻይ ገረዜጊሄርን ካሌኦትን ኣብ ሞንጎ ሰሌፊታት ሰራዊት ሓርነት ብዓይኑ ስላ 

ዜራኣየ ፣ እዝም ተጋዯሌቲ ዕሊማኦም ሃይማኖት ከምይኮነ ፣ ጥራሕ ኣስሊም እውን 

ከምይኮኑ ክበርሃለ ጀመረ ። እዙ እቲ ሰራዊት ሳሌሰይቲ ክፍሉ፣ ኣብ ሞንጎ ዜሓቆፎ  

ህዜቢ ባርካ ሊዓሌ ኮይኑ ምስ ጸሊኢ ቀጻሉ ምርጻም ካይዯለ ዜነበረ ግዛ እዩ። ህዜቢ  

ባርካ ሊዓሌ ሽም መራሕ ሳሌሰይቲ ክፍሉ ዓብደሌካሪም ኣሕመድ እንዲሌዓሇ ዯርፊታት 

ግጥምን ስማዓለ ዜነበረ እዋን እዩ ። ኣብቲ ግዛ ድማ ዯረፍትን ገጠምትን ካብ ህዜብና 

ኣብ ዜተፈሊሇየ ክፍሉታት ኤርትራ ብሓፈሻ ፣ ብፍሊይ ድማ ኣብ ካሌኣይቲ ክፍሉ 

ንጅግንነትን መስዋእትን ሰራዊት ሓርነት እንዲኣሌዓለ ይዯርፉ ነሮም ። 

ኣብቲ ዜካየድ ዜነበረ ውግኣትን ከቢድ መጥቃዕትታን ዓወት ኣብ ጎንና እኳ እንተነበረ ፣ 

ኣብ ገሉኡ እዋናት ብሰንኪ ጉድሇት ጠያይት ይኹን ካሌእ ኣገዲሲ ወታሃዯራዊ  ዕጥቅታት   

ንድሕሪት ክንምሇስ ንግዯድ ነርና ። ጠያይትን ብረትን ክመጽእ ከል ድማ ካብ ኣሃደታትና 

ብረት ኣውርድና ተሰክሞምዎ ክመጹ ንወገናት ሳሕሌ ንሰዶም ነርና ። ኣብቲ ግዛ ጸሊኢ 

ከይየጥዓካ  ወታሃዯራዊ  ንብረትካ ንምጉዓዜ መጽዓኛ  ክትጥቀም ትፈርሃለ  እዋን እውን 

ነሩ ። ነፍስ ወከፍ ክፍሉ ድማ ናታ ንብረት ናይ ምምጻእ ሓሊፍነት ባዕሊ ትስከም ነራ ። 

መሬት ሳሌሰይቲ ክፍሉ ድሕሪ ምብጻሕና እውን እንተኾነ ዉሱን ቁጽሪ ኣሃደታትና  ብረት 

ንምምጻእ ይኹን ድሕረ ግንባርና ንምሕሊው ብማሇት ፣ ንባርካ ሊዓሌ ኣይሇቀቃን ።  

ምስዙ ኣተሃሊሇዋ እዙ ጎኒ ንጎኒ ብመገዱ ካሌእይቲ ክፍሉ ናብ ሳሌሰይቲ ክፍሉ ናይ 

ምእታዊ መዯብ ታሓንጽጹ ነሩ ። ብኡ መሰረት ድማ ኣሃደታትና ብመገዱ መሬት ማሪያን 

መንሳዕን ንሳምሃር ብሙውራድ ናብ ሳሌሰይቲ ክፍሉ ብምብራቃዊ ገማግም ባሕሪ 

ኣከሇጉዚይ ብወርሒ 7/1966 ኣተዋ ። ንሳሌሰይቲ ክፍሉ ገጽና ምስ ተበገስና ድማ እቲ 



ድሕሪ መስዋእቲ ተጋዲሊይ ሓሚድ ጀምዕ ከም ምኽትሌ መራሕ ሳሌሰይቲ ክፍሉ ተመዱቡ 

ዜነበረ ባእታ ምኽንያት ኣቅርቡ ካብ ሓሊፍነቱ ስላ ዜወረዯ ፣ ኣነ ናይ ምኽትሌነት 

ሓሊፍነት ተሰክመ ነረ  ። 

 ኣብ ጉዕዝና ጽርጊያ ባጽዕ ኣስመራ ድሕሪ ሙቅራጽና መጀመሪያ ምስ ጸሊኢ ዜገጠምና ኣብ 

እምባትኑጋ ( ዓጋምቡሳ ) ዕሇት 24/7/1966 ነሩ ። ሓይሉ ጸሊኢ በቲ ገባር ዜባሃሌ ዉሩይ 

መራሒ ዜምራሕ ጦር ሰራዊትን ኮማንዶስን እዩ ነሩ ። ንጸሊኢ ሴፍ ይይብሌ ክሳራ 

ወሪደዎ ፣ ገባር ተወግኡ ሓይሉታቶም ክስሕቡ ድማ ተገድዶም  ። ድሕሪዙ ሓይሌታትና 

ብቀጥታ ዯቡባዊ ምዕራብ ገጹ ኣምሪሑ ኡምሇ ( ዱዖት ) በጽሑ ፣ ኣብኡ ድማ ብዕሇት 

5/8/1966 ውግእ ገጥምና ኣብዙ ውግእ ፣ ሓዯ ካብ ወጻኢ ሃገር ስድራኡ ክርኢ ኣብ ዓደ 

ዜመጸ ሙሓመድ ኢብራሂም ማስሪ ዜባሃሌ ተማሃራይ ተሰዊኡ ። ሰራዊትና ጉዕዝኡ 

ንቆሓይቶ ገጹ ኣምሪሑ ኣብ ከባቢ ከተማ ዓዱቀይሕ ምስቲ ንሰውራ ክሃሪም ተሃንድደ 

ዜመጸ ብዑመር ሙሓመድ ዜባሃሌ ዉሩይ መራሕ ሓይሉ ጸሊኢ ብዕሇት 6/8/1966 ውግእ 

ተኻይደ ። ዑመር ሙሓመድ ኣብዚ ውግእ  ተቀቲለ ፣ ካባና እውን ሓዯ ዑመር ሙሓመድ 

ዜባሃሌ ተጋዲሊይ ወዱ ምሊድ ማንታ ተሰዊኡ ሰሇስተ ድማ ተወግኦም ። ምስ 

ምንቅስቃሳትና ኣብዙ ክፍሉ ዜተተሓሓ ቀጻሉ ውግኣት ድማ ይካየድ ነሩ ገሇ ካብኡ ፦ 

- ብዕሇት 3/10/1966 ኣብ ዓሳ ዋሉ ኣብ ዓጋምቡሳ ውግእ ተኻይደ ጸሊኢ ብርቱዕ ክሳራ 

ነሩዎ ፣ ብወገና 1 ስዉእን 2 ዉጉኣትን ነሮም ። 

- ምስ ምጅማር ሓድሽ ዓመት ድማ ብዕሇት 21/1/1967 እታ መስተንክር ዜኾነት ንጸሊኢ 

ስዯመመት ታሪኻዊት ውግእ ዲንዯር ተኻይዲ ። ነዙ ናይ ምክሌኻሌ ውግእ ካየደ 

ናይ ሳሌሰይቲ ክፍሉ ምሩጻት ጀጋኑ ተጋዯሌቲ 15 ጥራሕ ነሮም ። ኣብዙ ጅግንነታዊ 

ውግእ ጸሊኢ ሓዯ ዓብይ ወታሃዯራዊ መራሒ ልዎም ካብ 120 ይዉሕደ  

ምውታትን ዉጉኣትን ነሩዎ ። ብወገንና ድማ ክሌተ ተሰዊኦም ። ንሳቶም ድማ  ስዉእ 

ጅግና ሙሓመድ ብርሃን ነጋሽ ( ወዱ ነጋሽ ) ናይ ሳሌሰይቲ ክፍሉ ገንባዊ ሓሊፊን 

ሓዯ ካብቶም ዉሩያት ፊዲኢዪን ሳሌሰይቲ ክፍሉ ጣሃ ማሕሙድን ነሮም ። እዝም 

ምሩጻት ዉሑዲት ጀጋኑ ሳሌሰይቲ ክፍሉ ምስቲ ብብዜሒ ሰብን ዕጥቅን ይነጻጸር 

ሓይሉ ጸሊኢ ካየደዎ ውግእ  ንጸሊኢ ርዓዯ  ፣ ነቲ ኣብ መዓሙቅ ቦታኡ ሶሉኹ 

ዜኣተወ ሓይሉ ሰውራ ዜናዓቅ ከምይኮነ ፍሇጠ ፣ ንህዜብና ድማ ኣብ መሊእ 

ኤርትራ ዓብይ ፍናን ዜሃበ ነጥቢ መቀይሮ እዩ ነሩ ። 

ድሕሪ መስዋእቲ ወዱ ነጋሽ ቦታኡ ብተጋዲሊይ ሱሇይማን ዱኒ ኣቡባካር  ተተክኡ ። 

- 24/1/1967 - ጥቃ ዓዱ ቆሓይን ብርቱዕ ውግእ ተካይደ ጸሊኢ ክሳርኡ ሊዕሉ ነሩ ። 

- ብ 13/2/1967 - ኣብ ሃዚሞ ንጸሊኢ ሕምም መጥቃዕቲ ወሪደዎ ። 

- 24/2/1967 - ጸሊኢ ብዘሕ ከሲሩ ፣ ብወገና 4 ተሰውኦም ። 

- ወርሒ 3/1967 - ኣብ ዓዱ መፋሌስ (ስራየ) ሓይሉታትና ኣብ ዜነበራለ ቦታ ትዜምቢ 

ዜነበረት ነፋሪት ጸሊኢ ብተጋዯሌትና  ተሃሪማ ወዱቃ ። 

- 19/4/1967 - ኣብ ዓዱ ሊምዚይ ( ዯምበሊስ ) ካብ ጸሊኢ 17 ተቀቲልም ካባና 2 

ተጋዯሌቲ ተሰዊኦም ። 

- 27/4/1967 -  ኣብ ሌዕሉ መዯበር ኳዓቲት ሇይቲ መጥቃዕቲ ተኻይደ  ሓይሉታትና 

ተቆጻጽሮምዎ ፣ 24 ብሬት ተሰሉቡ ። ካባና ሓዯ ተሰውኡ ። 

- 5/5/1967 - ኣብ ኣግዶብርሃን  ንሓይሉታትና ንምጥቃዕ ዜመጸ ሓይሉ ጸሊኢ ዓብይ 

ክሳራ ወሪደዎ ። ብወገና 6 ተሰዊኦም ። 



- 8/5/1967 - ኣብ ዓዱ ፋደሌ ዯምበሊስ ፣  ካብ ጸሊኢ 58 ተቀቲልም  ንሕና ሓዯ 

ስዉእ ነሩና ። 

- 13/5/1967 - ኣብ ዓዱ መፋሌስ  ኣብ ሌዕሉ ጸሊኢ ብርቱዕ ክሳራ ወሪደ ብወገና ሓዯ 

ስዉእ ነሩና ።  

- 12/6/1967 - ሇይቲ ኣሃደታት ፊዲኢዩን  ኣብ ሌዕሉ ሓይሉታት ጸሊኢ ( ጦር ሰራዊትን  

ኮማንዶስ ) ኣብ ዓዱ ቀይሕ መጥቃዕቲ ኣካይዯን ይተወሰነ ክሳራ ኣውርዶሙለ ።  

- 4/7/1967 - ውግእ ማይ ጻዕዲ ጸሊኢ ሰፍ ይይብሌ ክሳራ ወሪደዎ ። ብወገና 2 

ስዉኣትን 4 ዉጉኣትን ነሩና ። 

- 27/7/1967 - ኣብ ቆሓይን ጸሊኢ ብሕሱም ተጠቂዑ ። ንሕና 3 ስዉኣት 1 ዉጉእ 1 

ሙሩኽ ነሩና ። 

- 29/7/1967 - ኣብ ባራት ዲጋ ከባቢ ዯብረ ብዛን ዜተኻየዯ ውግእ ፣ ጸሊኢ ብዘሓት 

ምዉታትን ዉጉኣትን ነሩዎ ብወገና ሓዯ ካብቶም ዉሩያት መራሕቲ ሳሌሰይቲ ክፍሉን 

ቀዲሞት ተጋዯሌቲ ሰራዊት ሓርነትን ኻሉፋ (ኣባስበር) ዜተሰወኣሊ ዕሇት እያ ። 

- 29/10/1967 - ውግእ ኣስራው ዲጋ ጸሊኢ 70 ምዉታትን ቁሱሊትን ነሩዎ  ክሌተ ድማ 

ተሰዊኦሙና ። 

- መወዲእታ ወርሒ 11/1967 - ኣብ ሩባ ያንጉስ ኣብ ሰምሃር ኣብ ሌዕሉ ብረት ንምምጻእ 

ይንቀሳቅሳ ዜነበራ ኣሃደታትና፣ ጸሊኢ ናይ ነፈርቲ  መጥቃዕቲ ፈቲኑ ሓንቲ ነፋሪት   

ተሃሪማ ተባሪዓ።   

- 2/12/1967 - ውግእ ምስ ጸሊኢ ኣብ ሾጎሌጎሌ ባርካ ካብ ጸሊኢ 70 ዜኾኑ ተቀቲልም 

ብዘሓት ቆስልም ። ኣባና ዜኾነ ክሳራ ኣይነበረን።  

- 5/12/1967 - ኣብ ኣሇቡ ባርካ ህዜቢ ንምብስባስ ናብ ካሌኣይቲ ክፍሉ ገጹ ዜንቀሳቀስ 

ዜነበረ ሓይሉ ጸሊኢ ብርቱዕ ክሳራ ወሪደዎ ካባና 1 ዉጉእ ። 

- 8/12/1967 - ኣብ ዲራቡሽ እቲ ግኑን መራሒ ኮማንዶስ ገብረንጉስ ዜተቀትሇሊ ውግእ 

ኢያ፣ ጸሊኢ ብዓሰርተታት ዜቁጸሩ ምዉታትን ቁሱሊትን ነሩዎ ፣ሓዯ ብሬንን ብዘሕ 

ፎክስ ብሬትን ተሰሉቡ ። 

- 19/12/1967 - ኣብ ዓዱ ቀሌቀሌ  ካብ ጸሊኢ 3 ተቀቲልም 4 ተወጊኦም ። 

ይቅጽሌ 

 


