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           ኩናት ምእታው ዜተቛወሙ ልዕሊ 500 - ሓለፍትን ተራን ተኣሲሮም፡ 

ኣብ ኤርትራ ካብ ጀነራላት ጀሚርካ ኣብ ኣጋር ሰራዊትን መካናይዜድን ሎጂስቲክስን ካልኦት 

ክፍልታትን ዯስኪሎም ዜነበሩ ሓለፍቲ ሰራዊት ብዘሓት እዮም። ናይ ኢትዮጵያ ኩናት 

ምስተጀምረ ግና ጸጥታ ስርዓት ህግዯፍ ናብ ሰራዊት ክምድቦም ፈቲኑ። ኣብ ኩናት ኢትዮጵያ ኢድ 

ምእታው ይጥርኑፍ ተቓውሞ ዜገበሩ ማእከሎትን ታሕተዎትን ሓለፍቲ ሰራዊት ወተሃዯራዊት 

ትእዚዜ ኣየኽበርኩምን ተባሂሎም 89 ኣዜቲ ኣብ ትሕቲ ቐይዱ ኣትዮም ከምለዉ ረጋግጹ 

ሓበሬታ በጺሑና ኣሎ።ብይካ እዙ  ኣብ ፈቀዶ በረካ ኣብ ዝባ ዯብብ፡ ዝባ ጋሽ ባርካ   ከተማታት፡

ዓድታት፡ንኪናት ተቃዊሞም ካብ መሳርዖም ወጺኦም ፋሕ ኢሎም  ከምሎዉ ካብቲ ቦታ 

ዜበጸሓና ሓበሬታ ይገልጽ ካብኦም፡ ኣብ ንኡስ ዝባ ኡመሓጀር ዓሪዶም ካብ ዜነበሩ ሓዯ ኣዚዙ 

ብርጌድ ምስ ሓዯ ኣዚዙ በጦሎኒ ንስር ዓት ህግዯፍ ብምርሕራሕ ናብ ጎሮቤት ሃገር ሰጊሮም 

ከምሎዉ፡መሪሕነት መንእሰያት ኣረጋጊጹ ኣሎ፡ኣብ ድሓን ኩነታት ከምለዉን ድሊ 

ምትሕብባር ይግበረሎም ከምሎ ሓቢሩ ። 

 128 - ኣባላት ክፍለ ሰራዊት 18 - ንኩናት ስለዜተቛወሙ፡ ኣብ ጋሕተላይ ተኣሲሮም ኣለዉ። ገለ ካብኦም 

ተ/ቁ          ምሉእ   ስም ክፍለ- 
ሰራዊት 

   
ብርጌድ 

 
ሓላፍነት  

ቦታ - ማእሰርቲ 

1 ካፒቴን  ክፍለ  ፍስሃየ ወልዯሩፋኤል ክ/ሰ 18 2ይ ብርጌድ  ኣዚዙ/ በጦሎኒ ጋሕቴላይ/ ተሃድሶ 

2 ተሌንተ ገብረመድሂን ተዓረ ገ/ንጉስ ክ/ሰ 18 2ይ ብርጌድ ምክ/ኣዚዙ/በጦሎኒ ጋሕቴላይ/ ተሃድሶ 

3 ሰርገንቲ ዓብደ መሓመድ እስማዒል ክ/ሰ 18 2ይ ብርጌድ ኣዚዙ 1ይ /ሓይሊ/ ጋሕቴላይ/ ተሃድሶ 

4 ኮፕራል  ሙሴ ዑቑባይ ሃብቱ ክ/ሰ 18 2ይ ብርጌድ ኣዚዙ 1ይ ጋንታ ጋሕቴላይ/ ተሃድሶ 

5 ካፒቴን  ሃብቶም ተክለዜጊ ክ/ሰ 18 1ይ ብርጌድ ኣዚዙ/ በጦሎኒ ጋሕቴላይ/ ተሃድሶ 

6 ካፒቴን   መሓሪ ዑቑባገብሪኤል ክ/ሰ 18 3ይ ብርጌድ ኣዚዙ/ በጦሎኒ ጋሕቴላይ/ ተሃድሶ 

7 ተሌንተ ግርማይ ሃይለ ክ/ሰ 18 - - ስታፍ/ሎጅስቲክ ጋሕቴላይ/ ተሃድሶ 

 

 ሓበሬታ፡ ኣብ ተሃድሶ ጋሕቴላይ ተኣሲሮም ለዉ ሓለፍትን ተራን ብጠቕላላ 269 ሰባት እዮም። 

  ካብ ክፍለ ሰራዊት 84 - ንኩናት ስለዜተቛወሙ፡ ኣብ ማይሓባር ተኣሲሮም ለዉ 238 ሰባት እዮም። 

ተ/
ቁ 

          
          ምሉ እ  ስም 

 
ክ/ሰራዊት 

    
  ብርጌድ 

 
ሓላፍነት 

 
ዜተኣስርሉ ቦታ  

8 መጀር  ኣብርሃም ያቆብ ተስፋማርያም ክ/ሰ 84 3ይ ብርጌድ ኣዚዙ/በጦሎኒ ማይ ሓባር 
9 ካፒቴን ቴድሮስ ኪዲነ ሃይለሚካኤል ክ/ሰ 84 3ይ ብርጌድ ኣዚዙ/ በጦሎኒ ማይ ሓባር 
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10 ሰርገንቲ  ሓጎስ መብራህቱ ነጋሽ ክ/ሰ 84 3ይ ብርጌድ ኣዚዙ/ሓይሊ ማይ ሓባር 
11 ሰርገንቲ  ግዯይ ተክለሃይሞኖት ሃይለመለኮት ክ/ሰ 84 1ይ ብርጌድ ኣዚዙ ሓይሊ ማይ ሓባር 
12 ሰርገንቲ   እፍሬም ኣፈወርቂ ረነ ክ/ሰ 84 1ይ ብርጌድ ኣዚዙ/ሓይሊ ማይ ሓባር 
13 ምክትል/ተሌንተ በኺት ኢብራሂም ኑር ክ/ሰ 84 1ይ/ብርጌድ ስታፍ ብርጌድ ማይ ሓባር 
 

 ሓበሬታ፡ ካብ ክፍለ ሰራዊት 84፡ ናይ ኢትዮጵያ ኩናት ምእታው ስለዜተቛወሙ፡ 238 ኣባላት ምክልኻል 

ኣብ ማይሓባር ተኣሲሮም ከምለዉ ተፈሊጡ ኣሎ። ቑጽሪ እሱራት ንማእከሎት ሓለፍቲ ክሳብ መራሕ 

መሳርዕን ተራ ኣባላትን የጠቓልል።  

 ኣብ ክፍለ ሰራዊት 84 - ኩናት ኣይንኣቱን ተባሂሉ ኣብ ሓዯ ዉሱን ኣሃደ ዜተገብረ ተቛዉሞ ናይ ተኹሲ 

ልውውጥ ስለዜነበሮ ሓዯ መራሒ ሓይልን ሓዯ መራሒ ጋንታን 2 - ኣባላት ምክልኻል ከምዜሞቱ ተረጋጊጹ 

ኣሎ። ንስድራ ቤቶም ብሃንዯበት ከነርድኦም ሓላፍነታዊ ስለይኮነ ኣስማቶም ንግዙኡ ከነጽንሖ ኢና። 

 23/ 11/2020 - ናይ ክፍለ ሰራዊት 84 - ኣብ ይምልከተና ኩናት ኣይንኣቱን ኢሎም ተቛዉሞ ምስገበሩ፡ 

እተን 2- ብሪጌዲት ካብ ዜነበሩዎ ቦታ ከባቢ ኣስመራ ዝባ ማእከል ንሳሕል ተቐይረን። ኣብ ከባቢ ቓሮራ 

ንጸጋሙ ባህላዊ ናይ ወርቒ ዕዯና ዜካየዯሉ፡ ከባቢ ማህሚመትን ከባቢ ዒላ ጻዕዲን ዜተባህለ ቦታ ዓሪዯን 

ኣለዋ።  

 27/11/2020 - ድሕሪ 4 - መዓልታት ኣብቶም ዜተጠቕሱ ቦታታት ስለያ ምክትታል ዶባት ዜመርሕዎ፡ 

ጥሪቶም  ወሲኽካ ልዕሊ 700 መንእሰያት ገፊፎም ገሊኦም ጓሶት ስለዜኾኑ ጥሪቶም ኣላዪ ይብለን ተሪፈን። 

እቶ ዜተገፉ መንእሰያት ኣብ ከባቢ ማህሚት ኣኪቦም ብሓለዋ ክቖጻጸሩዎም ዋላ እንተፈተኑ፡ ቑጽሮም 

ይተፈልጠ ገሊኦም ስለዜሃዯሙ ተኹሲ ከምዜነበረ ይሕበር፡ ዜወረዯ ጉድኣት ዜገልጽ ሓበሬታ ግና 

የብልናን።  

 

 ኣብ ዜቅጽል ጽሑፍና  ዯረቱ ዜሓለፈ ገበናት ህግዯፍ ኣብ ልዕሊ ሓይልታት ምክልካል ናይ 

ኣስታት 670 ውጉኣት ኪናት  ህዜብና ክፈልጦ ከነውጽእ ምካና ንሕብር ። 

 

ክፍሊ ዛና። 

/ ምመኤሓ/ ምንቕስቓስ መንእሰያት ኤርትራ ንሓርነት፡  

/ ምመኤዯ/ ምንቕስቓስ መንእሰያት ኤርትራን ዯሞክራሲ  ንጨፍላቕን ይሕጋውን ተግባራት ስርዓት ህግዯፍ 

ቓልዕ ብዜተጸንዔ መረጋገጺ እናቕረበ ንህዜቡ ከምዜሕብር የፍልጥ። 

 

2/12/2020 
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