
ዝርዝር  ዜናታት  ዓወት  ጀጋኑ  ተጋደልቲ  ዲምሓኩኤ  
 
ጀጋኑ ተጋደልቲ ዲምሓኩኤ ከም ወትሮ ዘበገስናዮ ሓርነታዊ ቃልሲ ኣብ መወዳእታ ምዕራፉ ንምብጻሕ ጅግንነቶም ዳግም 
ኣረጋጊጾም፡፡ ሽርሒታት ስርዓት ህግደፍ ንምፍሻል ወትሮ ነቂሑ ዝከታተሉ መሪሕ ውድብ ዲምሓኩኤ ካብ ዕለት 1/6/2017 
ክሳብ 8/11/2017 ኣብ ዘሎ ግዜ ካብ ከረን ጀሚሩ ክሳብ ዶብ ሱዳን ኣብ ልዕሊ ስርዓት ህግደፍ በርቃዊ መጥቃቲት ብምፍጻም 
ኪሳራ ኣውሪዱ፡፡ ካብ ወርሒ 1/6/2017 ክሳብ 08/11/2017 ኣብ ዘሎ ግዜ ዝተወስዱ በርቃዊ መጥቃዕቲ ዝርዝራቶም ከምዚ 
ዝስዕብ ይኸውን፡፡ 
 

1. ብዕለት 5/11/2017 ለይቲ ሰዓት 7፡10 ኣብ መንጎ ኣለቡን ኢንኮታን ሰራዊት ህግደፍ ጺዒና ንተሰነይ ገጻ ኣብ ልዕሊ 
ትኸይድ ዝነበረት ሚኪና ብኣርፒጂ መጥቃዕቲ ብምኽፋት ንክልተ ክቐትሉ እንከሎው ቡዙሓት ከም ዝቖሰሉ 
ካብቲ ቦታ ዝመጸና ዜና ሓቢሩ፡፡ 

2. ብዕለት 8/11/2017 ለይቲ ሰዓት 8፡00 ኣብ መንጎ ሞጎሎን ባረንቱን ኣብ ልዕሊ ሓንቲ ቶዮታ ፓትሮል ብኣርፒጂ ኣብ 
ዝተወስደ መጥቃዕቲ ንሓደ ቐቲሎም ንክልተ ከም ዘቁሰሉ ተረጋጊጹ፡፡ 

3. ብዕለት 8/11/2017 ለይቲ ሰዓት 7፡15 ኣብ መንጎ ቱንቱቢያን ቢሪሞ ካንቲሪ ኣብ ልዕሊ ሓንቲ ቶዮታ ፓትሮል 
መጥቃዕቲ ተወሲዱ፡፡ ኣብዚ ዕውት መጥቃዕቲ ሓሙሽተ ተቐቲሎም ክልተ ከኣ ብከቢድ ከም ዝቆሰሉ ተረጋጊጹ፡፡ 
ነታ መኪና እውን ካብ ስራሕ ወጻኢ ገይሮማ፡፡ 

4. ብዕለት 8/11/2017 ለይቲ ሰዓት 6፡30 ኣብ መንጎ ከረን ግላስ ቦጉ ተባሂሉ ኣብ ዝፍለጥ ዓዲ ሓንቲ ኣይቪኮ መኪና 
ብምጥቃዕ ሓደ ክቅተል እንከሎ ሓደ ከም ዝቆሰለ ተፈሊጡ፡፡ ኣብ ውሽጢ እዚ ወርሒ ኣብ ባረንቱ፣ ሻካት፣ ቦሾካ፣ 
ኡጋሮ፣ ጎቦ ኣውላ ኣብ ልዕሊ ጸላኢ ተመሳሳሊ ስጉምቲ ተወሲዱ ኣሎ፡፡ ዝወረደ ኪሳራን ዝርዝር ዜናታቱ 
ተኸታተሉ፡፡ 

5. ብዕለት 14/9/2017 ኣብ መንጎ ሞጎሎን ኳዕላይ ኣብ ልዕሊ ክልቲ ኣይቪኮ መካይን መጥቃዕቲ ብምክያድ 
ንክልቲኤን መካይን ካብ ስራሕ ወጻኢ ክገብረን እንከሎ፡ ኣብዚ መጥቃዕቲ ሰለስቲ ኣባላት ህግደፍ ተቐቲሎም 
ክልተ ከም ዝቆሰሉ ተረጋጊጹ፡፡ ካብዘን መካይን ኣርባዕተ ቅያር ወትሃደራዊ ኣልባሳት፣ ናይ መኪና ዘይቲ ክልተ 
ሊትሮ፣ መፋትሕ መካይንን ደቅቅቲ ንብረታት ተሰሊቡ፡፡ 

6. ብዕለት 8/08/2017 ኣብ መንጎ ደሌን ቢሪሞ ካንቲሪ ኣብ ልዕሊ ሓንቲ መኪና ጸላኢ መጥቃዕቲ ተፈጺሙ፡፡ 
ዝጸዓነቶ ራሽን ሰራዊት ህግደፍ ብሓዊ ተቃጺሉ ሓደ ሰብ ተቐቲሉ፡፡ 

7. ብዕለት 08/08/2017 ኣብ ከባቢ ኡጋሮ ኣሲኒ ዳባ ተባሂሉ ኣብ ዝፍለጥ ቦታ ኣብ ልዕሊ ሓንቲ ናይ ስለያ መኪና 
መጥቃዕቲ ተፈጺሙ፡፡ ነታ መኪና ካብ ስራሕ ወጻኢ ክገብራ እንከሎ ሓደ ተቐቲሉ ሓደ ብከቢድ ቆሲሉ፡፡ 

8. ብዕለት 22/06/2017 ፋዱስ ሰዓት 12፡00 ኣብ መንጎ ማሺጊሊን ጎሉጂ ናይ ክ/ሰራዊት 57 ካልኣይ ብርጌድ ራሽን 
ዝጸዓነት መኪና ስጉምቲ ብምውሳድ ነታ መኪና ካብ ሰራሕ ወጻኢ ክገብራ እንከሎ ክልተ ተቐቲሎም ሓደ ከም 
ዝቆሰለ ተረጋጊጹ፡፡ ካብዘ መኪና ሓንቲ ከላሽን፣ ሓንቲ ካዝናን 24 ጠያይቲ፣ ክልተ ሞባይል ምስ ሲም ካርደን፣ 
ሓንቲ ካልኩለቴር (መቕመሪ)፣ 49 ዝናብ መከላከሊ ሬይን ኮት፣ 10 ስቴካ ሽጋራ፣ ክልተ ላምባዲና፣ ሰለስተ ቅያር 
ወታሃደራዊ ኪዳን፣ ሓንቲ ሻንጣ፣ 200.6 ሜትሮ ገመድ ጃንጥላ፣ ኣርባዕተ ታሴራ፣ 24 ማንጎ ጁስን ተማሪኹ፡፡ 
ናይ ክ/ሰራዊት 57 ሓላፊ ባህረ ደባስ ንጀነረላ ተክላይ ማንጁስ ሰጊሩ ንጀነረል ፊሊፖስ ኣብ ከባቢና ከቢድ ሓደጋ 
ኣሎ ኢሉ ሓበሬታ ምስ ሃቦ፡ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ጀነራላት ባእሲን ዘይምቅድዳው ከም ዝተፈጥረን፡ ጀነራል 
ተክላይ ማንጁስ ካብዚ ተበጊሱ ንወዲ ደባስ ምስ ዲምሓኩኤ ርክብ ኣለካ ኢሉ ከም ዝኣሰሮ ተረጋጊጹ፡፡ 

9. ብዕለት 16/06/2017 ኣብ መንጎ ሊባኒያይን ኢንኮታ ኣብ ልዕሊ ክልተ ቶዮታ ጸላኢ መጥቃዕቲ ተወሲዱ፡፡ ኣብዚ 
መጥቃዕቲ ኣርባዕተ ተቐቲሎም ሰለሰተ ከኣ ከም ዝቆሰሉን ክልቲኤን መካይን ካብ ስራሕ ወጻኢ ከም ዝኾና 
ተረጋጊጹ፡፡  

 
ካብ ዕለት 1/06/2017 ክሳብ 8/11/2017 ኣብ ዘሎ ግዜ ኣብ ዝተወስዱ መጥቃዕቲታት ዝወረደ ኪሳራ ክጽሞቕ እንከሎ፡ 
22 ሰራዊት ጸላኢ ተቐቲሎም፣ 12 ቆሲሎም፡፡ ብድምር ኣብ ልዕሊ 34 ኣባላት ህግደፍ ኪሳራ ወሪዱ፡፡  11 መካይን (6 
ዓበይቲ 5 ናኣሽቱ) ጸላኢ ካብ ስራሕ ወጻኢ ኮይነን፡፡ እዚ በርቃዊ ስጉምቲ ጀጋኑ ተጋደልቲ ዲምሓኩኤ ንህግደፍ ኮነ 
ንሃሱሳቱ መርድእ ክኾኖም እንከሎ፡ መሪሕ ውድብ ዲምሓኩኤ ክሳብ እዛ ዕለት እዚኣ ስቕ መበሊኡ እንታይ እዩ እቲ 
ምስጥር ንክፈልጡዎ ነዚ ሓበሬታ ምዝርጋሕ ኣገዳሲ ይኸውን፡፡ ኣባል ውድብ እውን ዜናታት ዓወት ብዘይምዝርጋሕና 
ተስፋ ምቁራጽ ሰክፍታት ከም ዝነበሮ ዝፍለጥ ኮይኑ፡ እቲ ዝተፈጥረ ስክፍታታት ንቀጻሊ እውን በዚ መልክዑ ከም 
እንፈትሖ ፈሊጡ ክከታተል ይግባእ፡፡ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዲምሓኩኤ ተዳኺሙ ምንም ምንቅስቓሳት ክገብር 
ኣይክእልን ኢሎም ብምጥባር ደም ህዝቢ ንምምጻው ዝህንደዱ ዘለው ሃሱሳት እቲ መልእኽቲ ክበጽሖም ምግባር 
ኣገዳሲ ይኸውን፡፡  ስለዚ ህዝቢ ኩናማ ኮነ ኣባል ውድብ ስርዓት ህግደፍን ሃሱሳቱ ዝነዝሑዎን ወሬታትን ለክዓካን 
እዝኒ ክገብረሉ ከም ዘይግባእን፡ ውድብ ኣብ ባይታ ምስ ህዝቡ ኢድን ጓንቲን ኮይኑ ንህግደፍ ንግብኣተ መሬቱ ንክእትዎ 
ካብ ወትሮ ንላዕሊ ይቃለስ ከም ዘሎ ተገንዚቡ ኣብ ጎኒ መሪሕ ውድቡ ደው ኢሉ እጃሙ ንከበርክት  በዚ ኣጋጣሚ እዚ 
መልእኽቱ የሕልፍ፡፡ 
 

መትከላት ዲምሓኩኤ ንዘልኣለም ክዕንብቡ እዮም!! 


