
ምህም ኣምዕሎታት ዲብ ታሪክነ 

 

መሐመድ እድሪስ 

ታሪክ ኤረትርየ ወሸዕበ ክሉ እግል ለኣምሩ ወጅብ። እብ ፍንቱይ እሊ ዲብ 
ሕርየት ለትወለደ ጂል ታሪክ ዐዱ ወሸዕቡ እግል ለኣምር መስኡልየት ክል 
ምዋጥን ቱ። ከምን እሊ እንዴ ትበገስነ፡ ምነ ብዙሕ ታሪክ ሸዐብነ ወእብ 
ፍንቱይ ዲብ ቀበትለ 30 ሰነት ተሕሪር ለትሰጀለ ምነ ብዙሕ ምስል ስወር 
ዲብ ነአትፈናጌ ሑድ እግል ንርኤቱ። 

- ንዳል ኩፈሕ መሰለሕ ሸዐብ ኤረትርየ ዲብ ሄለል ሰብተምበር 1961 
አስተብደ - 1963 ዐመልየት ሀይኮተ እብ ጀብሀት ተሕሪር ኤረትርየ፡  

- ዲብ ዮም 15 ማርስ 1964 አግደ ህጁማት ሰውረት ኤረትርየ ድድ 
እስትዕማር አቶብየ ተአምበተ። -  

- ዲብ ዮም 1 ፌብራዋሪ 1975 ህጁማት ድድ ጄሽ እስትዕማር ዲብ ድዋራት 
አስመረ። ክምሰልሁመ ዐተቆት ናይለ ዲብ ስጅን ዐዲከለ እስራም ለዐለው 
አሲሪን እብ ጀብሀት ተሕሪር ኤረትርየ። - 

 - ዲብ ዮም 21 ማዮ 1976 ወራር እስትዕማር ድድ ሰውረት እብ ስሜት 
ራዘ ፕሮጀክት -  

- ዲብ ዮም 7 ጃንዋሪ 1977 ተሕሪር ድጌ ቅሮረ 

 - ዮም 23 ማርስ 1977 ተሕሪር መዲነት ነቅፈ  

- ዮም 6 ጁላይ 1977 ተሕሪር መዲነት ደቀምሐሬ - 



 - ዮም 8 ጁላይ 1977 ተሕሪር መዲነት ከረን - 

 - ዮም 15 ጁላይ 1977 ዐየቆት 800 ናይለ ዲብ ስጅን ሰምበል ለዐለው 
አሲሪን እብ ጀብሀት ሸዕብየት ተሕሪር ኤረትርየ -  

- ዲብ ሰብተምበር 1977 አወላይት ደባባት ምን ኑዕ T-55 እብ ጀብሀት 
ሸዕብየት ዲብ ዐደምዘማት   

- ምን ጁላይ አስክ ኦጎስት 1978 ድቁብ ሐርብ ዲብ ድዋራት አስመረ ወእብ 
ፍንቱይ ዐዲ የቆብ ወቀራር እንሰሓብ እስትራተጂ።  

 

 

- ዲብ ወሬሕ ኖቨምብር 1978 ካልኣይ ወራር ደርግ ድድ ሰውረት ኤረትርየ 
- ምን ወሬሕ ጃንዋሪ አስክ ወሬሕ ፌብርዋሪ 1979 ሳልሳይ ወራር ደርግ 

 - ዮም 1 ኣፕሪል 1979 ራብዓይ ወራር ደርግ  

- ምን ዮም 14-26 ጁላይ 1979 ሓምሳይ ወራር ደርግ  

- ምን ዮም 1-16 ዲሰምበር 1979 ህጁም ምዳድ ናይለ ዲብ ጀብሀት ነቅፈ  
ሻፍፍ ለዐለ ጄሽ አባይ፡  

- ዮም 15 ፌብርዋሪ 1982 ለእብ ቀይ ኮከብ ልትአመር ሳድስ ውራር ደርግ 
አስተብደ።  

- ዮም 26 ማርስ 1983 እምባተት ሳብዓይ ወራር (ስቱር ወራር)  



- ዮም 15 ጃንዋሪ 1984 ህጁም ምዳድ እተ ዲብ ስነይ ሻፍፍ ለዐለ ጄሽ 
ደርግ ወተሕሪር መዲነት ስነይ።  

- ምን ዮም 19-21 ማርስ 1984 ተድሚር ናይለ እብ ውቃው እዝ 
ለልትአመር ዲብ ጀብሀት ቅብለት ምፍጋር ጸሓይ ሳሕል ሻፍፍ ለዐለ ጄሽ 
አባይ። 

 - ዮም 27 ኣፕሪል 1984 ሐርብ ደባብ እብ ደባብ ዲብ ድገለባይት ጀብሀት 
ነቅፈ 

 - ዮም 21 ማዮ 1984 ናይ ሰልፍ ዐመልየት ኮማንዶ ዲብ መከረዪ ጥያራት 
ሰምበር አስመረ ወተድሚር 33 ጥያራት ሐርብ ምን እለን ለ16 ሚግ 
ለጅንሰን ጥያራት ሐርብ ዐለየ። 

 - ዮም 6 ጁላይ 1985 ተሕሪር መዲነት ባርንቱ። - ዮም ዐስር ኦክቶበር 
1985 ለእብ በሕሪ ነጋሽ ልትአመር 8ይ ወራር ደርግ። -  

- ምን ዮም 17-19 ማርስ 1988 ዐመልየት ተድሚር ናይለ ዲብ ጀብሀት 
ነቅፈ ለዐለ ናደው እን ወተሕሪር መዲነት አፍዐመት - 

 ዮም 17 ፌብርዋሪ 1989 ዐመልየት ኮማንዶ ጀብሀት ሸዕብየት ወጀብሀት 
ተሕሪር ዐፈር ዲብ ዱብቲ ገበሀት ዐሰብ አዲስ አበበ።  

 

 

- ዮም 10 ፌብርዋሪ 1990 ዐመልየት ፈንቅል ወተሕሪር ሚነት ባጽዕ። 



 - ምን ዮም 19-21 ተድሚር ጄሽ አባይ ዲብ ድዋራት ደቅምሐሬ  

- ዮም 24 ማዮ 1991 ተሕሪር ኤረትርየ እብ ግዲደ። 


