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  الحلقة األولى

م على وجه التقريب كاي طفل في ريف بالدنا لم أكن أختلف  3291كان ميالدي في العام 

البته فقد ولدت في ضواحي مدينة أغردات وبالحصر منطقة أندرايب وكان والدي   عنهم

ولكنه الحديث   إدريس حاج محمد يجيد قراءة القرآن الكريم ويلم ببعض المعارف في علوم

لم يعمل بالتدريس بل كان يعمل في الزراعة والرعي كنا أربعة وأنا ثاني األطفال بالنسبة 

ألسرتي وقد توفي أصغرنا في مدينة كسال ، ال أذكر الطليان يصورة قوية ألنني لم أكن 

أتردد على المدينة ومعرفتي بهم التتجاوز رؤيتي لقواتهم في الريف بين الحين واآلخر ، 

ل في الزراعة والرعي كسائر أهل الريف إال أن دواخلي كانت تنزع نحو القراءة كنت أعم

وتمور في أشواق التعليم وكثيراً ما كنت أسترق السمع للقراء وهم يرتلون القرآن كما كنا 

نشارك في حلقات المديح التي تعلمنا منها الكثير من المفردات العربية السليمة والتزال 

ان أهلنا الرائعة عالقة بمسمعي ، كانت تأسرني وتشدني شداً حركات أصوات المداحين وألح

الجنود وأزياءهم ، وعندما كان يمر جنود إيطاليا بالقرب من قريتنا على قلة ذلك الطواف 

كنت أقف إعجاباً وكان الجيش وإسلوبه في المسير ومظاهر األناقة والرجولة التي تبدو عليه 

غبتي القراءة والجندية ويبدو أن الصراع إستمرلبعض كانت تأسرني وكانت تتنازعني ر

الوقت ، لم تكن تشدني حياة الريف من رعي وزراعة ورغم عملي فيها إالأن نوازع الرحيل 

كانت تهزني هزاً ، كان وعي مقتصراً على معرفة اإلنتماء اإلجتماعي لمحيطي القروي 

لم أكن أفهم أن هناك فرق بين  والذي كان يشكله أهلي والذين كانت تمتد مضاربهم بعيداً 

إرتريا والسودان إذ كنت أعتقد أنهما تماماً كأسماء القرى والعشائر التي تجمعها جذور 

مشتركة ومصالح واحدة وفي أنهما أقاليم في أرض واحدة الحدود بينها والذي يفصلها وجود 

مفهوم الوطن بحد ذاته الطليان هنا واالنجليز هناك لم أكن أعتقد بأنها دول وأوطان مستقلة 

كان ضبابياً في وعي وكان مقتصراً على االنتماء اإلجتماعي ألهلي اينما وجدوا وبالدي 

حيثما قطنوا وكان شيوخ الشرق يدافعون عن كل من ينتمي اليهم أمام السلطات اليميزون 

بمدينتي  بين أهلهم واليهمهم من أين يأتون وماذا يحملون وهم أينما سكنوا يرتبطون وجدانياً 

في السودان موقع العلم   كسال وطوكر ويعتبرونهما السوق المميزوالقضارف والجزيرة

 .والعمل 

  -قرب) كنت أحلم بالذهاب الى كسال وتدقدق مشاعري فكرة الوصول الى قرب وكلمة 

مصطلح شعبي لدى أهلنا ويعني صعيد القضارف وما بعدها حتى نهر السوباط ( غرب 

ا والزالوا يعملون بالرعي والزراعة ويرتاد بعضهم خالوي شيوخ والرنك حيث كانو

 .الصوفية في وسط وشرق السودان لينهلوا من المعارف الدينية 



بعد فترة من التفكير والتدبير تتحق ذلك الحلم وكان يصحبني أخي حامد محمد محمود رحلنا 

هلنا عن كسال وهل من القرية ذات صباح وبعد مسير طويل وصلنا منطقة بيشا وسألنا أ

وصلناها أم ال ؟ أهي قريبة من عندكم أم إننا إنحرفنا عن الطريق ، فانفجر األهالي بالضحك 

 .وقالوا إن كسال التزال بعيدة 

كنا نمشي نهاراً وعندما نجد من هم في سننا من أبناء القرى التي نمر عليها نلعب معهم دون 

، كان البلد عامراً بالخيرات وأكرم الضيوف من مقدمات ثم ندخل القرية حيث يكرمنا الناس 

العادات والشيم التي يعتز بها األهالي وينشؤون عليها أطفالهم لهذا كنا نجد األكل والشرب 

حيثما حللنا وهكذا حتى وصلنا كتاي كش وهناك قابلنا الشيخ حامد األمين رحمه هللا فسألنا 

اة وقال لنا هؤالء أوالدي وكونوا أنتم معهم عن أهلنا ومساكننا فعرف أهلنا فأكرمنا بذبح ش

بنا من حيث أتينا وقد إكتشفنا ذلك حينما رجع بنا الى الوراء الى حيث   ويبدوا أنه قررالعودة

التي كنا قد إجتزناها فصممنا على مواجهته ، ولما أيقن من إصرارنا   عبدهللا  منطقة عيال

، وكانت محاولة الشيخ حامد األمين   لى كسالتخلى عن فكرته وكلف أحد أتباعه بالسير بنا ا

هي الثانية إذ حاول إعادتنا العم عثمان محمد إدريس رحمه هللا من حول قرية عد سيدنا 

ووصلنا منطقة حفرا ومنها دخلنا مدينة كسال وبتنا ليلتنا في   مصطفى ولكننا أفلتنا منه

 .م 3211الختمية في حوش آل محقرمطلع عام 

وم التالي سافرنا الى منطقة مكلي حيث إلتحقنا بمسجد الشيخ حامد األمين ومنذ صباح الي

رعاة الشيخ قد هربوا في ذات اليوم مما جعلنا نرعى أغنام   ومن المفارقات الغريبة أن

ومواشي الشيخ وقد إستمرت هذه المهمة غير المتوقعة زهاء الستة أشهر درسنا بعدها في 

م 3212م ، وفي مطلع عام 3211ايت رحمه هللا حتى نهاية خالوي الشيخ فكي عبدهللا أبو ر

هربنا الى مساجد الشيخ محمد األمين ترك في منطقة تندالي وكانت المعيشة صعبة للغاية 

حيث كنا نأكل الذرة التي شارفت مدتها على اإلنتهاء وبدأ يخالطها السوس ولكن لظروف 

اركنا فيها السوس وكانت شراكة التطاق الحرب وإنعدام الذرة كنا نأكل تلك الذرة التي يش

وإتجهنا للزراعة وكانت صحتنا في أسوأ حاالتها إذ نال   لهذا تركنا الدراسة مع أول الخريف

منا سوء التغذية وترك آثاره وبان علينا الهزال والضعف وهكذا إنقضت تلك السنة اللعينة 

م 3212ينة كسال منتصف عام وبدأت نذر الحرب تقترب من مناطق سكننا وإحتل الطليان مد

 ..في هجوم خاطف 

 

 

 



  الحلقة الثانية

 

كما ذكرت في الحلقة السابقة دخل الطليان مدينةة كسةال ومكثةوا فيهةا لمطلةع العةام التةالي وقةد 

بدأت نذر المجاعة تدق أبواب المنطقة ، فانتقلنا الى هداليا وزرعنةا فةوفر لنةا الحصةاد بعةض 

رون فةةي غابةةات شةةمال وجنةةوب أرومةةا التةةي طةةالهم فيهةةا القصةةف كةةان االنجليةةز ينتشةة  النقةةود

 .المدفعي فاشتبهوا باالرتريين واعتقلوا العديد منهم بتهمة العمل لصالح الطليان 

م دخلةةت مدينةةةة كسةةةال والتحقةةت بقةةةوة دفةةةاع السةةودان ونقلنةةةا الةةةى 3213/  1/  31فةةي يةةةوم 

التي كانت آية   ر الخرطوم الى حلفاالقضارف التي بدأ فيها التدريب وفور انتهائه غادرنا عب

السد العالي ، ومنها لمدينةة أسةوان وبواسةطة القطةار وصةلنا   في الجمال قبل أن تغمرها مياه

وأسةيويون   التي كانت تعج معسكراتها بمختلف الجنسةيات عةرب وأفارقةة  مدينة بني سويف

نةا نسةمع دوى المةدافع وهةدير انتقلنا الى السلوم التي شعرنا فيها حقا بالحرب إذ ك  واروبيون

الزاحفةة لجبهةات القتةال كانةت السةماء ترعةد وتبةرق لكنهةا   الطائرات ونشاهد ارتةال اآلليةات

سماء بال غيوم والمطر ، انكسةر الهجةوم األلمةاني علةى الجبهةة الروسةية ونجةح االنةزال فةي 

لةب الصةحراء سمعنا باسم ثع م وهناك 3219النورماندي فتحركت قواتنا لبرج العرب يوليو 

والذي علمنا بانه القائد االلماني رومل ، حركت قواتنا للتموية على اتجاه الهجوم الرئيسي في 

العلمين الذي كانت تةدور معركتةه بةين الجيشةين الثةامن االنجليةزي بقيةادة مةونتقمري والفيلةق 



تحجبها  األفريقي االلماني بقيادة رومل ، وكانت الصحراء الغربية تفيض بالجيوش وسماؤها

أشةبه بةالجلود الجافةة وكةان انةين الجرحةى   الطائرات ، وكان الماء شةحيحا وقمصةان الجنةود

يصم األذن ورغم جةراح الةبعض العميقةة كةانوا يتحلةون بالصةبروالجلد فكةانوا محةل إعجةاب 

واكبةةار كةةان االسةةرى الطليةةان باعةةداد كبيةةرة عكةةس االلمةةان الةةذين كةةانوا ذوي أنفةةة وكبريةةاء 

كةانوا اليتوانةون لحظةة واحةدة عةن قتةل حراسةهم وكثيةرا مةا حصةلت مواجهةةات الحةدود لةه و

والحةراس تقةدمت قواتنةا   مميتة معهم لهذا كانوا يتشددونفي التقيد بمسافة األمان بين األسرى

وتسارعت خطاه بعد االنتصار الداوي في العلمين دخلنا برج العرب وواصلنا الزحةف حتةى 

لمدة ستة أشهر بين طبرق     فاستمر تقدمنا بطيئا  ن األلغامدخلنا طبرق كان الخوف شديدا م

ومنها الى طرابلس واستمر زحفنةا حتةى   انتقلنا بعدها الى بنغازي  ودرنه التي مكثنا شهرين

الحدود التونسية التي استقرت فيها قواتنا لنصف عام عادت بعدها لطرابلس التي وزعنا فيها 

سةةاحلية جميلةةة تتشةةابك فيهةةا المبةةاني الحديثةةة بالمبةةاني  بةةين البةةوليس واألمةةن وطةةرالس مدينةةة

التاريخية القديمة ولكن تبقى بنغازي األكثر روعة ، في مدينة طرابلس مكثنا مةدة عةام وكةان 

معسكرنا بالقرب من الكنيسة ، في طرابلس قابلت أخ مةن أهلنةا الرقبةات آل ابةو حةواء وكةان 

وأب ألطفال وقد دعانا لمنزله الةذي إنتظرنةا فيةه  هذا األمر مفاجئا لي وكان متزوجا من ليبية

مةنهم   العديد من أصدقائه الليبيين وكانت فرحته التوصةف كةان عةددنا حةوالي الثالثةين أذكةر

  اإلخوه سليمان عةوض وأحمةد محمدنوروعبةد القةادر محمةد علةي عبةدهللا شةريف وعلةى أكةد

دين بعد أيام من تلك العزومة وشاويش أسمرا أنقدا وادريس عمر وصالح همد و بابكر محمد 

أمرنا بالرحيل فاخذ كل منا يجهز نفسه على وجه السرعة ونحةن نتسةاءل الةى أيةن ؟ تحركنةا 

بنةا تحةت   الى الشاطئ الذي كان يفيض بالجنود صعدنا الى سفينة ركاب مدنية وقةد تحركةت

النقيةب  وصةلنا جزيةرة كريةت التةي خاطبنةا فيهةا  م3211/  1/ 9طةراد وفةي يةوم  19حماية 

إن سةكان هةذه الجزيةرة قةاتلوا الفاشسةت قتةاال بطوليةا المثيةل لةه : محمد ادريس عبةدهللا قةائال 

لهم وبالفعل تبرعنا لهم بسخاء ومن جزيرة كريت   وتشجيعا لهذه الرجولة أطلب منكم التبرع

حنا أبحرنا الى جزيرة مالطا ثم قبرص ومنها الى الالذقيةة ومنهةا الةى االسةكندرية التةي اسةتر

م والتةي 3211/  1/ 91فيها عشرة أيام عدنا بعدها بذات طريقة القدوم الى حلفا القديمةة يةوم 

استقبلنا أهلها بالتهليل والتكبير والضرب على الدفوف والزغاريد واألغاني الحماسية وكانت 

كالعروس في زينتها ، ذهبنا الى محطة السكة حديةد ركبنةا القطةار الةذي إنطلةق بنةا بمحةاذات 

النيةةل وكلمةةا وصةةلنا محطةةة أو مدينةةة نلةةوح ألهلهةةا بةةاألعالم والصةةفافير وكةةان االسةةتقبال فةةي 

التةي إسةتقبلنا أهلهةا باألغةاني الحماسةية   المحطات على أروع ما يكون حتى دخلنا الخرطةوم

والتي كانت تصدح بها مكبرات الصوت في المحطة وخاصةة أغنيةة الليلةة عايةدين للفالتيةة ، 

في معسكر جوار المحطة غادرنا بعدها لمركزنا فةي القضةارف والتةي اسةتقبلنا   مكثنا يومين

أهلها بالتهليل واألهزيج الشعبية والذبائح ، كنت أقول لنفسي الةى ايةن سةوف تةذهب يةا محمةد 

علي وبينما أنا سارح في هذا قطع أفكاري زميلي صالح همةد الةذي أصةر أن نةذهب معةا الةى 

وجذب وافقت فسرنا معا الى الحي الذي استقبلنا أهله بالزغاريد دارهم في ديم النور وبعد شد 



التي كانت تختلط بدموع الفرح مما حرك في األشواق الى أهلي وكنت أردد داخليةا مةا أروع 

طعم اللقاء بعد النصر بالنسبة للمحاربين ، أخيةرا إنطلقةت الةى أهلةي فةي بركةة حيةث وجةدت 

ولكنةةه لةةم يتعةةرف علةةي أذ منةةع إبنةةة عمةةي مةةن  أبةةي واقفةةا خةةارج المنةةزل فارتمةةت فةةي حضةةنه

صدره مرة أخرى قائال أنا محمد على ألةم تعرفنةي   العالل فايقنت أنه لم يعرفن فارتمت على

ياأبي فاقرورقت عيناه بالدموع وراح يضمني الى صدره بقوة وهو يقول لم أعرفك ألنني لةم 

د شةهر عةدت واسةتدعينا للشةرق أتوقعك يا ولدي ، إنقلبت بعدها القرية الى عةرس حقيقةي بعة

األوسط لحسم تمةرد وقةع وسةط قةوات المسةتعمرات ولكنةه انتهةى فعةدنا بعةد ثالثةة أشةهر مةن 

طبةةرق الةةى منطقةةة جبيةةت العسةةكرية عبةةر القضةةارف والتةةي أشةةرفنا فيهةةا علةةى نقةةل األسةةرى 

ضينا فيها م نقلت قواتنا الى مدينة بارنتو االرترية التي ق3211الطليان الى بالدهم وفي نهاية 

م الةةذي بةةدأت فيةةه  3212م عةةدنا بعةةدها لمقةةر الفرقةةة وقضةةينا فيهةةا عةةام 3211كامةةل سةةنة 

إرهاصات تمرد الجنوب فنقلةت قواتنةا جةوا للجنةوب الةذي قضةنا فيةه عةاميين عةدنا بعةده الةى 

مدينة القضارف حيث بدأنا نهتم بالسياسةة وإنتسةبت لحةزب األشةقاء وقمنةا فةي أرطةة العةرب 

إسةةتالم المرتبةةات إحتجةةا جةةا علةةى بقةةاء المسةةتعمر وعةةدم إيفائةةه بالتزاماتةةه الشةةرقية بةةرفض 

وعهوده باالستقالل ، وإزداد وعينا بفضل المحاضرات التعبوية وخاصة محاضةرات حسةين 

فضل التي كان يؤكد فيها على قرب إستقالل السودان وفي مرة قلت له وماذا بشةأن ارتريةا ؟ 

والشةرقية متشةابهة مةن حيةث العةادات والتقاليةد والةدين مةع إن ارتريةا الغربيةة : فردعلي قائال

السودان وكل سكانها من المسلمين والسودان يقبل إنضمامهم اليه إال أن ارتريو تلك المناطق 

اليقبلون هكذا إقتراح ألنهم يحلمون بكيان ارتري وهذا دونه الدماء وهذا ماحدث بالضبط بعد 

د االرترين لشجاعتهم واقدامهم وكان بعيد النظةر ذلك وكان الضابط حسين فضل يحب الجنو

، كنةت أقضةي إجةازتي فةي بةةالدي كغيةري مةن الةزمالء لهةذا كنةةا نحةس بعةدم رضةى الشةةعب 

االرتري وبمةا جةرى مةن قةرار فيةدرالي غيةب ارادتةه ولةم يعتبةر رأيةه رغةم أن األمةر يتعلةق 

المتحدة األمريكية كبيةرا  بمصيره ومستقبله وكان حجم المرارة تجاه األمم المتحدة والواليات

جدا ، وأخذ االحساس بالظلم يتنامى في نفوس االرتريين إال ان حكومة أثيوبيا االمبراطورية 

ودون أن ( االنةدنت )أخذت تأكل بنود الفيدرالية تةدريجيا بتشةجيع وتةاطؤ مةن حةزب االتحةاد 

للقيةام بالمظةاهرات تلتفت لبقية الشعب االرتري وحتى أنزلت العلم االرتةري ممةا دفةع شةعبنا 

االرتري على أمره   ورفع المذكرات لأل مم المتحدة دون أن تجد حتى إلتفاتة وُغلب البرلمان

إذ إتخذ قرار الضم تحت تهديد القوة ودخل السالح مهددا قاعة البرلمان وأعلةن أسةفها ولةدي 

حةةاد مةةن ميكائيةةل رئةةيس الحكومةةة االرتريةةة عةةن موافقةةة البرلمةةان وانتهةةت الجلسةةة بتصةةفيق 

فةي هةذه الظةروف بةدأنا نحةن منتسةبي قةوة دفةاع السةودان بةاجراء   أنصار الوحدة مةع إثيوبيةا

االتصاالت المتبادلة وترتيب صفوفنا وتشكيل حلقات لنقاش ما جةرى ومةا يجةب عملةه وكةان 

علةةى رأس هةةذا التحةةرك األخ المناضةةل محمةةد سةةعدآدم رئةةيس القيةةادة الثوريةةة الحقةةا فةةي تلةةك 

ولدت حركة تحرير إرتريا بخالياها التي لم تكن الخليةة فيهةا تعةرف أكثةر مةن  الفترة الصعبة

أعضائها وهذا الشكل من التنظةيم كةان يناسةب فةروف القمةع التةي كانةت سةائدة ولكةن تنظةيم 



فةةي الخةةارج وخاصةةة فةةي السةةودان كةةان يبةةالد فةةي السةةرية وقةةد انتسةةبت أنةةا وبعةةض   الحركةةة

ة االعةةداد النقةةالب بواسةةطة قةةوات البةةوليس الةةذين الةةزمالء للحركةةة التةةي بةةدأت تطةةرح فكةةر

سيساندهم الشعب والذي إعتبةره الكثيةرون مغةامرة ستفضةي حتمةا لمذبحةة للبةوليس والشةعب 

لهذا طرحنا عليهم فكةرة تشةكيل قةوات فةي الريةف لتكةون مةالذا وسةندا للبةوليس عنةدما يفشةل 

لنةا لفكةرة بقةاء جنةود قةوة دفةاع االنقالب ولكن الفكةرة لةم تجةد القبةول مةن قيةادة الحركةة لةذا م

، محمةد إدريةس حةاج ،   السودان إطارا مستقال ينسةق عملةه اإلخةوة الشةهداء محمةد سةعد آدم

طاهر سالم ، عمر إزاز ، بابكر محمد إدريس وكان هةدفنا تماسةك المقةاتلين والتعةارف بيةنهم 

د آدم الذي كانت تربطنةا ومتابعة أحداث بالدنا في هذه الفترة قدم الينا األخ القائد إدريس محم

به عالقات طيبة إذ كنا قةد سةاعدنا علةى خروجةه والةزعيم الراحةل ابةراهيم سةلطان علةي مةن 

ارتريا الى جمهورية مصر كالجئين سياسين ، تبادلنا معه األفكار وأكدنا له بان خدمة بعضنا 

الةذي يمكةن أن إلي حيث تأمين قوت أوالدنا ولن نجتمع بهذا العدد    ستنتهي وعندها سنتفرق

يقةةود ثةةورة عمالقةةة ، كةةان ادريةةس يسةةتمع الينةةا دون أن يعلةةق وآخيةةرا تحةةدث عةةن الثةةورات 

الجزائةةر، كينيةةا ،فيتنةةام ، وقةةال يمكننةةا أن نكةةافح بعةةد تةةوفير الشةةروط   التحرريةةة فةةي أنغةةوال،

المالئمة ويمكن أن نتخذ الريف قاعدة لالنطالق وقال مسةتدركا ولكةن عمةل كهةذا يحتةاج الةي 

ويل وسالح وإعداد كما يمكةن أن نسةمي تلةك الثةورة جبهةة التحريةر أوغيرهةا مةن االسةماء تم

المعبرة عةن أهةدافنا وفةي الختةام طلةب منةا عةدم التعجةل بةالخروج الةي الميةدان قبةل أن نةوفر 

م وصةلنا  3211مايلزم من عتاد وقبل أن نتصل معا مرة أخري ثةم عةاد للقةاهرة وفةي يوليةو 

حرير االرترية وكانت فرحتنا به التوصف وأيقنا أن ساعة االنطالق قد بيان تأسيس جبهة الت

دنت فانطلقنا إلي ارتريا نبحث عن أسلحة من مخلفةات الحةرب العالميةة الثانيةة كمةا كنةا نقةوم 

بتكةوين التشةةكيالت التنظيميةةة داخةةل الةبالد بهةةدف خلةةق جنةةاح مةدني مسةةاند وكةةان هةةذا العمةةل 

د والشةهيدين محمةد ادريةس حةاج والطةاهر سةالم ، كةان يجري بإشراف من االخوة محمد سع

محمةةد سةةعد مسةةؤوال عةةن الشةةؤون االداريةةة فةةي قةةوة دفةةاع السةةودان حاميةةة كسةةال وكةةان يقةةوم 

بترتيب االجازات للجنود مع بلوك أمناء الفصائل ورتبت تلك االجازات بحيث التخلو أرتريا 

ي الطرقةةات ومسةةاقط الميةةاه منةةا فةةي أي وقةةت وكانةةت مهمتنةةا جمةةع المعلومةةات والتعةةرف علةة

وجمةةع السةةالح وتكةةوين الخاليةةا وكةةان القةةادة يةةدخلون بأنفسةةهم وخاصةةة االخةةوين محمةةد سةةعد 

م انتهةت خدمةة مجموعةة منةا وكةان مةن بيةنهم محمةد ادريةس  3211ومحمد أدريس فةي سةنة 

حاج الذي أخذ يجةوب المنطقةة مةابين كةرن وأوقةارو وكةان غطةاؤه التجةارة كمةا كةان الشةهيد 

حامد إزاز يعمل في البرشوت ويتردد علي مدينة بارنتو وما حولها أما أنا فكنةت أسةكن عمر 

مدينةةة تكمبيةةا واسةةتطلع منةةاطق القةةاش العليةةا والسةةفلي وكنةةا علةةي إرتبةةاط دائةةم ونرفةةع تقةةارير 

 11مالحظاتنا للمركز ، وبالفعل تحصل الشهيد محمد ادريس علي بعض االسلحة بلغت عدد 

نبلة قرنيت عثر عليها في ريفي كرن واغردات وقد أدخلها االخوين محمةد ق 9قنبلة إيطاليه و

صالح عمار ومحمد شةهابي إلةي أغةردات واسةتلمها االخةوين صةالح عمةر دابةيالي وادريةس 

صةةالح وتوجهةةا بهةةا الةةي منطقةةة داسةةي موقةةع كمينةةه آدم محمةةد آدم شةةقيق المناضةةل ادريةةس 



حيث ذهب صةالح عمةر الةي منزلةه وتوجهةت  واستلمت انا المهمة وتحركنا جميعا إلي تكمبيا

أنا وادريس إلي داري وفي الصباح الباكر غادرنا الي منزل المناضل الحاج موسي واخبرته 

عن وصول االمانه سالمه فحمد هللا ثم طلبةت منةه وسةيلة نقةل فاعطةاني حمةارة فنقلةت عتادنةا 

الثناء كان الشيخ محمد داؤد إلي قرية سيدنا حامد همد حيث سلمناه ماعندنا لحفظه ، في هذه ا

سةيدنا مصةطفي يطةوف الريةف مبشةرا بقةرب قةدوم الثةورة المنقةذه وكةان هةذا الشةيخ والشةةيخ 

سليمان محمد االمين من بين االباء الروحيين للثورة وقةد تبةرع لهةا بعشةرين رآسةا مةن اإلبةل 

الةذين لهمةا من حر ماله وكانتس لهما آيادي بيضاء علي ثورة الشعب األرتري وهما من بةين 

الفضل في توطيد أركان الثورة ، في قرية سيدنا حامد همد كان لنا موعدا أنا واالخةوة محمةد 

ادريس حاج وابوطيارة وعمر دامر انكشف مخطةط سةري لالسةتخبارات االثيوبيةة يسةتهدف 

القائةةد حامةةد ادريةةس عةةواتي فةةي مقةةره بقريةةة قرسةةت فخةةرج علةةي جنةةاح السةةرعة مةةع رفاقةةه 

 2/  3ل الريف وسار برجاله حتي خاض معركته األولي في جبل أدال يييةوم لالحتماء بادغا

م معلنا ميالد جبهة التحرير، أما االثيوبين فقد ساقوا أمامهم أفراد أسرته واعتقلوهم  3213/ 

في مدينة تسني وصةادروا كةل مايملةك مةن بهةائم ، فةي هةذه الظةروف وصةلنا زمالئنةا حسةب 

مد همد وشرحنا له رغبتنا في اإللتحاق بحامد وصحبه فرحب بنا الموعد والتقينا مع سيدنا حا

بندقية  5ثم دنا من أحد أتباعه وهمس في أذنه فجاء ومعه آخرون بأسلحة وذخائر بلغت عدد 

بندقية أبو سته وواحدة أبوطلقة وصندوقين من الذخائر واقترح علينا أن نةذهب  1أبوخمسة و

يةة الغربيةة ونهةاجم مركزهةا ونأخةذ سةالحه ونغةادر جميعا إلي مدينة أغردات حاضرة المدير

نحن أما هو فيبقي بعد تعليق العلم األرتري علي سارية المركز حتي يسقط شةهيدا وقةال بهةذا 

نحدث دويا هائال وسط المدينة وحةدثا تتناقلةه األلسةن لكةل أرجةاء أرتريةا ممةا سةيدفع الشةباب 

 .جهد كبير اقنعناه بالعدول عن رأيه الاللتحاق بالثورة واسناد جهود حامد عواتي وبعد 

 

 

 

 

 

 

 



 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 مقابلة مع المناضل محمد احمد عوض عجيب

الذين التحقوا بالقائد الشهيد حامد إدريس   المناضل أحمد عوض عجيب من المناضلين

م مع رفاق دفعته الشهيد عثمان صالح على والمناضلين الحسن أبو 3219عواتي في مارس 

عاماً في سجون النظام االستعماري منذ اعتقاله ورفاقه  31قضى   حمود ماي بتوتبكر وم

في مدينة كرن تنقل بين السجون في كرن وأسمرا وعدي خاال وقد أجرت أومال نت مع 

إطاللتها على قراء ومتابعي الشأن اإلرتري في الشبكة العنكبوتية لما تشكله تجربة المناضل 

قضى السنوات الطوال خلف القضبان كسجين سياسي الكبير أحمد عوض من تفرد 

وباعتباره من بين القلة التي على قيد الحياة من سجناء الثورة والذين الزالوا على طريق 

 .النضال الذي لم تستكمل أهدافه بعد واليكم محتويات اللقاء 

يم المناضل أحمد عوض بداية نريد منك نبذة قصيرة تعرف بها القراء على شخصك الكر 

                                               العائلة مكان وتاريخ الميالد ؟ 

إسمي الكامل أحمد عوض عجيب من   بداية أشكركم على هذا اللقاء آمالً النجاح ألومال نت

مواليد وسكان مدينة أغردات وكان والدي شيخاً ومعلماً للقرآن الكريم ويتنقل بين جاقي 

  درست حتى الصف الرابع كتاب وختمت القران الكريم وأنا أب لبنتين  اتوحريناي و أغرد

. وولد واحد ولي شقيق واحد موجود على قيد الحياة اآلن هو الشيخ عثمان عوض عجيب 

                                        

 يات األولى اللتحاقكم بالنضال ؟احدثنا عن البد

قبل إندالع الكفاح المسلح بقيادة الشهيد القائد حامد إدريس  بدأت النضال داخل مدينة أغردات

عواتي وكانت البداية ضمن تشكيالت العمال وكان رئيس تشكيلتنا المناضل الشهيد محمد 

وكلما توسعت التشكيلة نقوم بإنشاء أخرى وبعد أن   أشخاص 1صالح عمار وكان العدد 

األخرى بقيت تحت قيادة األخ محمد صالح و  توسعت تشكيلتنا أصبحت اثنتان قدت أنا واحدة

عمار وكنا نقوم بتوعية المواطنين بأهداف الجبهة ونجمع المعلومات عن العدو ونمد القيادة 

من خالل أفراد مخصصين لتلك المهام يتنقلون عبر قرى الريف بين المدن وإداراتها والقيادة 

               .الميدانية واإلدارية للثورة 

 قت بالثورة في الميدان ؟متى التح



م وكان دفعتي كل اإلخوة الشهيد 3219إلتحقت بالثورة المسلحة في الميدان في مارس 

 .عثمان صالح علي واألخوين الحسن أبو بكر ومحمود ماي بتوت 

 كيف إنضممت للعمل الفدائي ؟ 

قلنا في ذلك طلبنا في منطقة عملنا في بركة بالدعوة إلجتماع لقواتنا وكانت قليلة العدد و

االجتماع إن أسلوب العمليات القتالية في الريف النائي ليس كافياً وال ينقل الثورة وأهدافها 

بالسرعة المطلوبة للمدن ولتحقيق هذا الـــهــدف علينا نقل العمليات للمدن من خالل العمل 

وصادق   اريالفدائي حتى يكون العمل النضالي بين الناس هناك ونكسر هيبة النظام اإلستعم

الجميع على الفكرة وكلفونا نــحـــن أبناء المدن للقيام بتلك المهام بحكم معرفتنا للمدن وبإننا 

ومنذ ذلك الوقت انطلقنا نحن   لن نلفت النظر عندما نكون هناك إذ سنتصرف بشكل طبيعي

                                                       .     نحو أهدافنا

 ف كانت بدايات العمل الفدائي واالعتقال ؟كي

اتجهنا لمدينة أغردات وواجهتنا في البداية فروف مالية صعبة للغايـــــــة تغلبنا عليها  

ونفذنا عملية فدائية في المدينة وخرجنا إلى الميدان ومكثنا فترة من الوقت فيه ثم إتجهنا إلى 

نا إلى مدينة كرن رغم عدم معرفتنا مدينة كرن بناًءا على طلب من تشكيالتنا إتجه

التفصـيـلـيــة بالمدينة دخلنا المدينة ولسوء الحظ لم نجد من يستقبلنا من األفراد الذين إتفقنا 

معهم ونحن في هذه الحال تقدم إلينا المناضل الشهيد عبده محموداي وكان طالباً فطلب منا 

نا منه أن يفتش لنا عن مكان نستأجره الذهاب إلى منزلهم وهو يجهل من نحن خفنا عليه وطلب

ونحن في هذا الوضع جاء إلينا األخ أحمد دافر وهو أخ الشهيد حسين دافر وقال أرسلتني 

قيادة الجبهة الستقبالكم فبتنا معه الليلة األولى وفي اليوم الثاني وجدنا بيت إيجار في حيهم 

الطارئ القيام بدراسة الهدف  بحلة حباب ، مرض أحد رفاقنا بالمالريا و أجل هذا الحدث

الذي نريد تنفيذ العملية عليه لمدة يومين قمنا بعدها بمعاينة مكان الهدف وايسر السبل 

الخروج من المدينة بعد تنفيذ   وقد قام مرافقنا بتوفير سيارة لتنقلنا لحظة  للوصول إليه

بي بالد القسوة وأثناء العملية وكانت العملية تستهدف رئيس قسم التحقيقات وهو جنرال أثيو

وفي هذا الوقت تسربت معلومات عن حقيقتنا عن   االستطالع لموقع الهدف وقد كلفت أنا به

طريق الجيران نتيجة لتبجح األخ أحمد دافر نتيجة لسكره و يبدو أن كالمه قد وصل لمسامع 

ت تراقب أجهزة األمن ، هرعت قوات األمن وتمركزت بالقرب من الدار الذي كنا فيه وأخذ

الموقف لحين وصول ود دافر ونحن كنا نياماً عدا الحرس وكان داخل البيت كنا ثالثة 

وعندما تأخر من كانوا ينتظرونه جاءوا إلى الباب ونقروا عليه وطرحوا   وأسلحتنا مسدسات

على الحرس الكلمة التي اتفقنا عليها وهي مين أمين ود دافر ففتح الباب فأشهروا عليه 

وقبل أن نتبين ما هو حاصل وجدنا القوات وهي تشهر علينا السالح وتضع   ردوهالسالح وج

   .في أيدينا قيود الحديد هكذا تم إعتقالنا دون أن نتمكن من إستخدام سالحنا 



 هل تعتقد بأن كشف هويتكم كان نتيجة لعملية إختراق أم ماذا ؟  

وحب الظهور والسكر وعدم السيطرة  وأعتقد أن روح التفاخر  ال أعتقد دلك رغم أنا أعتقلنا

 .في مدينة كرن   كانت وراء إعتقالنا وفشل مهمتنا

 ؟  كيف كانت التحقيقات في مركز إعتقالكم

م وأدخلنا مركز التحقيقات في سجن كرن ومنذ 3219نحن اعتقلنا في نهاية شهر نوفمبر عام 

  ا من طوكر لتجنيد شعبنا من أجلالوهلة أنكرنا أننا قمنا بأية عمليات حربية وقلنا إننا قدمن

القضية الوطنية وحقه في تقرير المصير وجئنا هنا لنشر الوعي الوطني واستنهاض همم 

الشغب وحتى اللحظة لم نقم بأية عملية وعمل المحققون بالضغط علينا بكل ألوان القهر 

غامنا على والتعذيب بالضرب والركل واستخدام الماء البارد والطعن بإبر الخياطة إل ر

االعتراف بكل العمليات الفدائية التي جرت استمر التحقيق على هذا المنوال حتى أوقفوه من 

 .أنفسهم بعد أن اقتنعوا بعد جدواه 

 ماذا تم بعد إنتهاء التحقيقات معكم ؟ 

بعد إنتهاء التحقيقات معنا حولنا إلى السجن العمومي ووضعنا في صالة واحدة وكانت 

بسبب العقيد اإلرتري صالح من أهلنا المنفري والذي أثر عليه الشهيد سعيد المعاملة جيدة 

{ وهذا إسم شهرته } حسين بعد أن ناقش معه األمر كما كانت معاملة المالزم أول خوجلي 

وهذا المالزم مواطن إرتري من أهلنا الحماسين في المرتفعات اإلرترية وكانت معاملته 

بعض احتياجاتنا وخاصة الحليب من جيبه الخاص ، وكان رائعة وقد كان يصرف علينا في 

ويقولون لنا إذا لم تعترفوا هنا في كرن فسوف تعترفوا   المحققين يترددون علينا ويهددننا

م وبينما كنا في 3211واخذوا ينقلوننا بين اسمرا وكرن حتى عام   بكل الالزم في اسمرا

تي قبضت معنا إلى أسمرا بطلب من السجن في كرن أرسل المقدم أرداجو المسدسات ال

رئيس البوليس اإلرتري تل عقبيت وبعد يومين إتصل بالهاتف يسأل عن اعترافاتنا وعندما 

أخبروه بأنها ذات االعترافات األولى لم تتغيير قال لهم أرسلوهم للسجن خالص فجاءنا 

ًً أنتم محظوفين فالجنرال ألول مرة يعطف على الناس ثم حو لنا إلى السجن المقدم قائالً

                                                                .        كرن العمومي في

 ألم تقدموا لمحكمة وقضاء ومتى تم ذلك 

في كل تلك الفترة لم نمثل أمام قاضي وهذا كان متجاوزاً للقانون المعمول به في تلك الفترة 

المحكمة بعد عامين من المعانا ة ، قال المدعي العام أن لديه وأخيرا تم استدعاؤنا للمثول أمام 

وهي تحكم باإلعدام أو  33معلومات بأننا مجرمين ويجب محاكمتنا على هذا األساس بالمادة 

المؤبد فردت عليه المحكمة طالبة منه تحضير مستنداته ووثائقه التي تثبت إدعائه ونقلنا فور 

ليالً 33صولنا إليها نقلنا إلى مركز البوليس في أجب الساعة إنتهاء الجلسة إلى أسمرا وبعد و

وهذا الوقت المتأخر جداً ال يسمح فيه عادة بنقل المعتقلين ألي مكان ونحن لم نعرف السبب 



وحدث أمر غريب إذ سألتنا إدارة السجن إن كنا نجيد السالح وقالوا لنا إذا كنتم تجيدون 

في انقالب وعقدت الدهشة ألسنتنا وتابعوا قائلين انتم  التعامل بالسالح فسوف تشتركون معنا

استعجلتم ونحن لحقنا وهذا الطرح أكد لنا صدقهم فعرفناهم بأنواع األسلحة التي نجيد القتال 

بها وكان هؤالء يمهدون إلنقالب البوليس بقيادة الجنرال تل عقبيت الذي فشل ألن معلوماته 

نقلنا إلى غرفة أخرى وجدنا فيها مجموعة من الضباط كانت متاحة حتى بين أهل أباشاول ثم 

كل العمليات بما فيها بما فيها تصفية أحد الضباط   وكانوا كلهم إرتريون قالوا لنا أنتم نفذتم

من البوليس ونحن أنكرنا األمر كله فقاموا بضربنا بلكمات أيديهم ونحن مقيدي األيدي 

دخل ضابط التحقيقات وكان أصغر رتبة وقال لهم واألرجل وقد بلد األمر حداً ال يطاق هنا ت

توقفوا هذا األمر مهمتي ولوال رتبكم لطلبت منكم التوقف منذ الوهلة األولى ولكن األمر بلد 

اآلن حداً يرتب علي مسؤوليات ويفرض علي محاسبة كبيرة وأنتم تعرفون ولحسن حظنا 

لمركز وكان معنا الشاويش حامد تجاوبوا معه و توقفوا فنقلنا إلى غرفة مكتب آخر داخل ا

آغا الذي تأثر كثيراً بما جرى لنا وبكى فسحبه زمالئه حتى ال يشعر الضباط في ذلك المكتب 

و كانت هناك نافدة صغيرة بمستوى الرأس يأتينا عبرها الهواء في صباح اليوم التالي جاءت 

نة صباحاً تم تصفية الدبابات األثيوبية وحاصرت مركز البوليس وفي تمام الساعة الثام

الجنرال تل عقبيت وقد أطلق عليه إسرات كاسا شخصياً النار من مسدسه بعد أن رفض 

التسليم السرات ولمدة يومين لم نكن نعلم تفاصيل ماكان يجري وكانت هناك إمرأة مكلفة 

حزن وإطعامنا بالترتيب عبر النافدة بيدها وكانت عالمات ال  بإعداد وجبة واحدة لنافي اليوم

بادية على عينيها في اليوم الثالث سألتها ماذا حصل قالت بإستغراب ألم تسمعوا قلت لها لم 

فقالت سيد إرتريا وسيد سراي قتله هؤالء الحمير وأشارت إلى الدبابات   نسمع شيئاً 

فقمنا بالمناداة على عسكري كان ماراً بالقرب منا وقلنا له نريد أي ضابط   وغادرت المكان

فذهب وأتى إلينا بضابط قلنا له نحن في هده القيود منذ ثالثة أيام فقام بفتح القيود مسؤول 

وعلمنا أن الشاويش حامد آغا قد أعتقل وأودع السجن استمر فك القيود عنا لثالثة أيام متوالية 

 3211 كانوا يرتبون خاللها أوضاعهم وكانت حادثة تصفية الجنرال تل عقبت في نهاية عام

   .      م

كيف كانت الترتيبات الجديدة للبوليس عقب تصفية قائده وكيف إنعكس عليكم التغيير الكبير 

 الذي حدث ؟ 

قائداً للبوليس وكان أثرا األسف على فقدان زميلهم   أزازي  أصبح الجنرال زرئ ماريام

بناء للضابط المسؤول عن قسم التحقيقات وكان من أ  الجنرال تل عقبيت بادياً عليه فقدمنا

سراي وكان أشد إنفعاالً بحادث إغتيال الجنرال وكانت معاملته في غاية اللطف قال لنا 

سوف أكتب تقريري للجنرال الجديد وسوف يكون عندكم تعذيب وقدمنا في اليوم الثاني 

  لنائب الجنرال الذي قال لنا سوف نعطيكم أوراق فلسكاب وأقالم وتكتبوا أنتم ما تشاؤون

جبهة التحرير اإلرترية والسالح لنا وجئنا لتعبئة   سوف نحاكمكم فكتبنا نحنوبناءاً عليه 



في   شعبنا ونحن لم نقم بأية عمليات حربية ونطالب بتقديمنا لمحكمة مفتوحة يشاهدها الشعب

   .األوراق حولنا لسجن سنترال داخل أسمرا   اليوم الثاني بعد إستالم

 

 كيف كانت المحكمة ؟

ولى إجرائية ولم تكن مفتوحة كما طالبنا قال اإلدعاء بأن له شهود وطالب كانت الجلسة األ

بتحويلنا إلى موقع الحدث في مدينة أغردات فقلنا نحن قبض علينا في مدينة كرن فلماذا 

فاتخذ القاضي قراراً بتحويل الشهيد حامد عثمان طمبار إلى أغردات والبقية   نحول لغيرها

وكانت الجبهة تتابع كل (تركاي )ي آدم إدريس عمر شكر وكنت فيها ومعي أخإلى كرن 

شيء بتفاصيل عميقة وكانت شعبة الفدائيين بقيادة الشهيد القائد طاهر سالم وكانت مجا ميعها 

منتشرة في كل من كرن وأغردات وكان الشاهد األول في مدينة كرن مواطن إرتري سلم 

وحدات الفدائيين من إستدراجه وكان الهدف من الجبهة ولم نراه نحن قبلها أبداً وقد تمكنت 

وبهذا سقط شاهد قضية كرن أما شاهد   خطفه للميدان إال أنه قاوم مما إستدعى اإلجهاز عليه

ضد األخ طمبار فقد تمكنت الجبهة من إستدراجه وخطفه إلى الميدان حسب   قضية أغردات

نة كسال وأطلق سراحه تحت التوجيه المتفق عليه وهو لم يقاوم وبعد فترة أحضر إلى مدي

تحذير بعدم مغادرة مدينة كسال إلى إرتريا ألي سبب من األسباب و إال سيكون قد جنى على 

رغم أنه كان محكوماً بخمس   نفسه وهذا الشاهد كان سجينا تم إطالق سراحه ليكون شاهدا

ا إلى السجن فتم إعادتن  سنوات هكذا سقط شاهد الضد في أغردات أيضاً وبه سقط كل الشهود

أسمرا خوفاً من أية مفاجاءات أخرى وفى أسمرا قدمنا للمحكمة مرة أخرى وكان القاضي 

هذه المرة إثيوبي من األمهر الذي طالب اإلدعاء باألدلة والشهود الذين ذكروا في جلسات 

المحكمة السابقة فنهض اإلدعاء وأخذ يقول لنا شهود شاهد في بحر دار وآخر في بارنتو 

هدفه الحقيقي كسب الوقت للبحث عن شهود وترتيبهم وتلقينهم ما يقولون وتعطيل وكان 

المحكمة ألطول مدى ممكن قدمنا للمحكمة مرة أخرى بعدما جاء اإلدعاء بشاهد بارنتو وكان 

ضابطاً بالغابات قال هذا الضابط إنه ال يجيد إال اإليطالية والعربية بصعوبة ولهذا طالب 

فقال أنا   األمهري وقال له أنت جندي في حكومة وال تجيد لغتها بمترجم فغضب القاضي

إيطالي الثقافة والعربي سائد في منطقتنا وأخيراً أمنوا المترجم وأخذ يرد على األسئلة فقال 

رداً على سؤال أين كنت ساعة وقوع الحادث كنت في منطقة الحدث هل تعرف هؤالء قال 

إال اآلن في المحكمة أمامكم وبهذا تحولت شهادته لمصلحتنا هؤالء الذين أمامي لم أراهم أبداً 

نهض اإلدعاء وطلب تأجيل القضية ليأتي بشاهد بحر دار ورفعت الجلسة وعادت مرة 

أخري بعد فترة و في هذه الجلسة قال اإلدعاء إن الشاهد وهو من اإلثيوبيين األمهرا قد مات 

م هكذا إستمرت المحكمة سبع سنوات لم في مشاجرة في بحر دار قبل أن يقف أمام محكمتك

يتمكن خاللها اإلدعاء بتقديم أي شاهد أو سند وعندما أسقط في أ يديهم إشتكوا إلسرات كاسا 



الذي إستدعى القاضي وقال له البلد متجه للحكم العسكري عليك أن تحاكمهم 

                                                  

      ؟ جلسة النطق بالحكم 

تم استقدامنا للجلسة التي كانت جلسة النطق بالحكم وكانت غريبة األطوار والغرابة كانت في 

تحت   مداخلة القاضي الذي قال ال يوجد قانون إثيوبي أو دولي يحاكمكم والبلد اليوم توجد

 91سنة و 35إدارة حكم عسكري وحالة طوارئ والحاكم يريد الحكم عليكم وحكم علينا ب

                سنة بدون أية أدلة أو مادة قانونية هكذا حكم علينا وحولنا للسجن 95وسنة 

حدثنا عن فروف السجون في عهد اإلستعمار اإلثيوبي المعاملة والمعيشة واألوضاع 

   الصحية ؟

نعرفه عن المعتقلين  كانت المعاملة في السجون اإلثيوبية في غاية الروعة إذا ما قيست بما 

في بالدنا اليوم في فل دولة الشعبية وحكمها في فترة سجننا كان أهلنا والتنظيم   تقالتوالمع

يعلم عن أحوالنا منذ الوهلة األولى وكانت الزيارات متوفرة ألسرنا وألي شخص يرغب في 

زيارتنا من األصدقاء والمعارف وكانت للسجين زيارة مفتوحة ألي عدد حتى إنتهاء مواعيد 

هو يوم السبت من كل إسبوع كنا نعرف في هذا   اليوم المخصص للزياراتالزيارة وكان 

اليوم أحوال أهلنا ويتعرفون على أحوالنا كما كان يحق لهم تكليف محامين للدفاع والذي 

اليتمكن من ذلك كانت المحكمة تكلف له محامي بعد أخذ موافقته كان داخل السجن مستشفى 

من الراهبات اإليطاليات واإلرتريات وكان يديرها دكتور عمومي ومعه ممرضات 

األخصائي يأتي مرة واحدة في كل إسبوع وكان التداوي جيداً أما من حيث األكل فكان ثالثة 

غرام للسجين أما 111أيام الشيرو والفول المصري وأربعة أيام لحم وكانت الوجبة بوزن 

  فهراً  39في تمام الساعة كان الغداء   الفترة الصباحية فكانت الشاي ولفة من الكسرة

والعشاء في تمام الساعة الرابعة مساءاً هكذا كانت أوضاع التغذية في السجون حتى سنة 

سنت وعندما  91سنت للوجبة الواحدة إلى  11م الذي قلصت فيه كلفة الوجبة من 3211

عن طبق علينا هذا القرار تحت حجة المماثلة مع السجون في إثيوبيا قمنا بإضراب طويل 

الطعام فجاءت لجنة من أعيان أسمرا لتهدئة األحوال وفك اإلضراب تحت وعود بإصالح 

األمر فك اإلضراب ولكنها كانت حيلة متفق عليها مع إدارة السجن لتوفير الوقت لمعرفة 

النشطاء وبالفعل حصروا قائمة من النشطاء وقاموا بنقلنا إلى سجن عدي خاال وكان ذلك في 

. سجيناً وأغلبنا من المناضلين المعتقلين في قضايا سياسية  11عددنا م وكان 3211سنة 

                                  

    سجن عدي خاال بحكم خصوصية هذا النقل؟  حدثنا عن فروف إعتقالكم عندما نقلتم إلى

واقع كان الهدف تأديب النشطاء ونقلهم لبيئة جديدة يطول إندماجهم مع السجناء فيها وفرض 

وكان سجن عدي خاال أكثر قسوة من سجن سمبل من حيث تهيئة المكان ولكن مدير   جديد



السجن آنذاك شمبل محاري وكان يتعامل معنا نحن نزالء السجن بشكل جميل وكان يسمح 

للسجناء بشراء ما يحتاجون إليه من سوق المدينة عن طريق تكليف رجال البوليس كما أن 

تينا عن طريق بوليس السجن بواسطة الشاويش عطا كما كنا نقوم  حواالت أهلنا كانت تأ

ببعض األعمال الشاقة مثل تكسير الحجارة وصناعة الحبال وكانت فرصة لخروجنا 

   للتعرض ألشعة الشمس الضرورية جداً لإلنسان

 ؟   كيف كنتم ترتبون صالتكم بالخارج وهل كنتم تتابعون أخبار الثورة وتطوراتها

ر الخارج وخاصة أخبار الثورة تأتينا عن طريق السجناء الجدد ورجال البوليس كانت أخبا

وكانت األخبار شبه يومية والسجن حياة كاملة والسجين وعندما تنقضي أيامه األولى يسعى 

لإلندماج والتكيف مع حياة السجن والتغلب على مصاعبها واإلبقاء على األمل والضوء في 

ظل متماسكاً ومحافظاً على شخصيته فاألمل كان ضرورة بالغة نهاية النفق ولو نفسيا لي

األهمية بالنسبة للسجناء وحتى لذويهم وكان السجناء القدامى يلعبون دوراً كبيراً في هذه 

العملية ففي أسمرا كان يلعب هذا الدور التطميني الشهيد بيرق نوراي وكان يمتلك قدرات 

      .جناءكبيرة لإلقناع وبث الراحة في نفوس الس

 أحكي لنا قصة إطالق سراحكم وكيف تمت؟ 

عندما إعتقلت جبهة التحرير اإلرترية مجموعة من األمريكان ومرافقيهم سرت داخل السجن 

شائعة بأن قيادة الجبهة سوف تساوم األمريكان إلطالق سراح سجناء الجبهة من السجون 

منا ويبدوا أن  95ا وإنه سيطلق سراح اإلثيوبية وكانت هذه الشائعات تأتينا عن طريق الخالي

العملية إما فشلت أو أنها أخذت مجرى آخر أو لم يكن لها أي أساس إطالقاً ولكن سرت في 

هؤالء إلى أديس وخاصة وأنه ترافق مع معلومات 95السجن شائعة أن هناك إتجاهاً لنقل أل 

اء والعسكر وأجروا بأن الدرقي رفض الصفقة وأعتقل اإلمبراطور فساد تذمر بين السجن

إتصاالت بالجبهة فبدأت الجبهة تعقد إجتماعات داخل عدي خاال وتعد الخطط للتعامل مع 

قضيتنا وكان قيادة الجبهة في هذه المنطقة مكونة من الشهيدين سعيد صالح ومحمود حالي 

.     

 الخروج الداوي والكبير من سجني عدي خاال وسمبل أسمرا

جنا فقامت بتجنيد بعض العسكر في السجن والبوليس وبعدما أتموا بدأت الجبهة تخطط إلخرا

الترتيبات وإطمأنوا عليها إتصلوا بنا لإلعالم كما أبلغونا بالخطة اإلحتياطية والتي قد تفرض 

إستخدام القوة إذا لزم األمر ولهذا طلبوا منا إعداد رسم تفصيلي للسجن بكل تفاصيله بحيث 

لتعامل مع السجن مباشرة وقد وفقنا في إنجاز المهمة وكان بيننا يتمكن من يدرس هذا الرسم ا

أجلت العملية عن موعدها الذي كنا نعرفه لمدة   رسام أنجز خارطة السجن وأرسلناها للجبهة

وفي خضم هذه   إسبوع فأصابنا هذا بالقلق واإلحباط نحن والعساكر المرتبطين بالعملية

ن لحظة األمل قد تفلت من أيديهم علمنا سبب التأجيل المشاعر المريرة لمعتقلين يشعرون بأ



وكان لتنفيذ ذات العملية في سجني أسمرا وألن أي فارق في الوقت غير محسوب سوف 

يؤدي لفشل المهمة المتأخرة ويعرض سجنائها للخطر وربما اإلبادة من الجيش اإلثيوبي في 

جن ثالثة من رجال جيش م تقدم إلى الس 3215مطلع اإلسبوع الثاني من شهر فبراير

التحرير ومعهم مناضلتين وهم يحملون القفف والتي كانت فيها أسلحتهم ولكنها تبدوا للنافر 

من بعيد بأنها مواد غذائية للسجناء وكان اليوم يوم زيارة ووصلوا للبوابة فأصر الحرس 

ه وأخذوا على التفتيش وهذا لم يكن متفق عليه فأشهروا عليه السالح وقيدوه وكمموا فم

ودخلوا دون إرادته وهذا العسكري لم يكن مجنداً رغم أنه إرتري واستمروا   سالحه العوزي

بالدخول عن طريق بوابة األسلحة وكان حارسها من بين المجندين في الجبهة والعملية 

وكانوا يعرفون ذلك فقالوا له ما رأيك في ذلك الجندي فأخبرهم باألمر وبأنه غير مجند ولكنه 

ونا ونحن لم نعلمه السر وهو لن يكون إال معنا لهذا طلب إطالق سراحه ومنحه بندقيته أخ

ففعلوا ذلك على ضمانته ومسؤول التسليح هذا إسمه بيني كان رجل بوليس في مدينة تسني 

ويعرف الكثير عن حقيقة الثورة والقضية وكان يؤمن بالجبهة والتحق بعد تلك العملية بجيش 

كانت كل الحراسات في   ي صفوفه حتى أستشهد في معركة تحرير مندفراالتحرير وقاتل ف

األبراج مجندة ولهذا لم يبدوا أية حركة وتابعوا مهامهم الروتينية كما تابع الفدائيون سيرهم 

نحو غرفة المكتب وكان فيهم الكابتن وبعض العساكر وكانوا يلعبون الورق فأشهروا عليهم 

وكنا فيه نحن السياسيين ففتحوا األبواب ثم  1اتجهوا لعنبر  السالح فسلموا دون طلقة ثم

فتحوا بقية العنابر والزنازين كان جيش التحرير اإلرتري في هذه اللحظة مسيطراً على كل 

الحياة في مدينة عدي خاال كما وضع جيشاً كافياً بقيادة الشهيد بخيت عثمان ليمنع الجيش 

لطالع لم يتحرك الجيش من معسكره وكان ال يدري اإلثيوبي من الدخول للمدينة ولحسن ا

بحقيقة ما يجري كما أخذت وحدات أخرى تجمع سيارات المواطنين في هذا األثناء علمت 

قطاعات كثيرة من أبناء المدينة باألمر فتجمعوا حول طريق السجن نساء ورجال وهم 

فرداً  951د عددهم جاهزين باألكل وعندما خرجت السيارات وهي محملة بالسجناء والبال

وكانت زغاريد   {العمبابا} أخذ الشعب يقدم لنا الطعام وينثر علينا بوشار الذرة الشامية 

النساء تشق أعنان السماء كانت بالنسبة لنا فرحة اليمكن أن توصف فنحن ولدنا من جديد 

تبت لنا وهذا الفرح العظيم من أبناء شعبنا استمر في كل القرى التي مررنا عليها هكذا ك

وهكذا خرجت أنا  .البسالة والجرأة والرجولة لجيش التحرير اإلرتري حياة نضالية جديدة 

وعشرات المناضلين كان مجمل العدد أكثر من ألف سجين من أسمرا وعدي خاال خرجنا 

                                                                .للحياة مرة أخرى 

فاق السجن الذين خرجوا معكم من السجون والمعتقالت سواء من عدي خاال من تذكر من ر

      أوأسمرا ؟

هل يمكنك أن تقارن بين أوضاع السجون والسجناء اليوم في فل الدولة اإلرترية واألمس 

  في سجون النظم اإلستعمارية ؟



ن أرحم وأرأف يعصر قلبي إن االستعمار األجنبي كا  أقول واأللممن خالل الواقع المعاش 

فالسجين كان يعرف التهمة الموجهة إليه ومدة الحكم وكان أهله يعلمون مكانه والمدة التي 

حكمت عليه ويقومون بواجب الزيارة والرعاية وكان هنالك أمالً للسجين بالخروج وكان 

ما ذلك األمل يمتد ألهله وأسرته أما اليوم فال مجال للمقارنة وأستطيع أن أقول بكل ثقة إن

ليس أمر دولة فالدولة تقر أنها إعتقلت و تقدم كل من تعتقله للمحاكمة   يجري اليوم في بالدنا

جهاراً نهاراً ويعرف أهله مكان إعتقاله والتهمة الموجهة إليه ويمكنهم أن يكلفوا محامي 

للدفاع عنه وإذا ما حكم عليه يقومون بزيارته في مكان إعتقاله بل ويطالبون أن يكون في 

أقرب مكان إحتجاز بالنسبة إليهم أما ما هو حاصل فهذه جريمة العصر وليس إال فعل 

عصابة من المجانيين واليمكن أن يكون هذا سلوك دولة إنه العار ما الذي يخيف حكومة 

واثقة من اتهامها وقضيتها أن تقول نحن اعتقلنا هذا ومعتقل في المكان الفالني ومحكوم بكذا 

هذه الحقوق ولكن ما هو حاصل ال أستطيع أن أتخيل بأنه يجري في البلد مدة وله وألسرته 

الذي سقيناه الدم والدموع واألرواح وعانينا من أجل حريته واستقالله الموت والتشرد 

  والسجون واإلعاقة إنها مأساة حقيقية وحزن ال يغادر النفس ولكن يجب أن يدفعنا هذا

ل أن تنهض دولة الحرية والعدالة في بالدنا ولكل شعبنا للتحدي والنضال حتى النهاية في سبي

   .اإلرتري 

من تذكر من رفاق السجن الذين خرجوا معكم من السجون والمعتقالت سواء من عدي خاال 

   أوأسمرا ؟

الشهيد حامد عثمان طمبار والشهيد صالح جابر أوراك   أذكر من رفاق السجن في عدي خاال

يل والشهيد قبتو محمد قبتو والشهيد عبي حامد كما أذكر المناضل والشهيد سيوم عقبا ميكائ

عبده سالم والمناضل عثمان بدوي أما من أسمرا اذكر الشهيد ولدي داويت تمسقن والشهيد 

والشهيد سعيد حسين والشهيد عثمان (تركاي )محمود سبي والشهيد آدم إدريس عمر شكر 

هللا صائد والشهيد عمر همد كراي محمد والشهيد عثمان حسب محمد والشهيد عبد 

والمناضل محمد عنقي والمناضل عمر ابراهيم والمناضل عثمان رمضان والمناضل محمود 

يحى والمناضل قرزقهير تولدي المناضل محمد شيخ إبراهيم فرس والمناضل إدريس شباك 

وهكذا خرجت أنا . والمناضل هيلي دروع السجين في معتقالت النظام الديكتاتوري 

وعشرات المناضلين كان مجمل العدد أكثر من ألف سجين من أسمرا وعدي خاال خرجنا 

            .للحياة مرة أخرى 

 .شكراً لكم على هذه الفرصة   شكراً عم أحمد عوض

 

  



 لحلقة الثالثةا

تفاكرنا في ما العمل وإتفقنا على إنطالق األخوين محمد إدريس حاج وأبو طيةارة ليبحثةا عةن 

التحاقنةةا وأن أعةةود أنةةا الةةي تكومبيةةا ومنهةةا الةةي كسةةال إلبةةال  زمالئنةةا  حامةةد عةةواتي لترتيةةب 

لالستعداد واألخ عمر دامر الي علي قدر التي كان لنا فيها بعض النقود علي أن نلتقي جميعةا 

/  9/  31في كسال وبالفعل نجةح االخةوين فةي اللقةاء بحامةد واتفقةو معةه أن يكةون اللقةاء يةوم 

م في قرية ابوحشيله شكور وعندما عادوا عقدنا لقاء في حي ابوخمسه بكسال حضره  3219

اإلخةوه محمةةد ادريةس حةةاج ، محمةةد سةعد أدم ، عمةةر أزاز ، صةةالح حةدوق ، جعفةةر محمةةد ، 

أبوطياره ، عمر دامر ، بهةدوراي ، الطةاهر سةالم ، ابةورجيال ، وإتفقنةا أن   محمد ادم قصير

ه العسةةكرية وأن يخطةةر الةةزمالء الةةذين لةةم يحضةةروا بهةةذا يخةةرج ثةةائرا كةةل مةةن أنهةةي خدمتةة

/  9/ 31القرارات علي أن اليجةدد كةل مةن ينهةي خدمتةه وصةلنا قريةة ابوحشةيله شةكور يةوم 

م ووجدنا دليل علي وجود عواتي إذ انتظرنةا االخ النةور تيتةا ، أخةذنا فتةرة كافيةة مةن  3219

والتعةةارف طلةةب منةةا أن نقسةةم جميعةةا الراحةةة فةةي الصةةباح البةةاكر جمعنةةا حامةةد وبعةةد السةةالم 

أقسم باهلل العظيم أن أكةون مناضةال ألجةل الشةعب وأن ال أخةون : وكان النحو التالي  فأقسمنا 

 . الثورة وأن أحافظ علي ممتلكاتها وأسرارها إما التحرير أو الشهادة وهللا علي ما أقول شهيد 

ي سةالمة وصةولكم ومةع بعضةكم بنةادق بعد اإلنتهاء من القسم تحةدث الينةا قةائال الحمةد هلل علة

وهذا مفرح جدا ولكن من يقول إن البندقية ملكي وسوف أمنع زمالئي من أخذها والقتةال بهةا 

فهذا خطأ كبير منه سيقود الي لفظه من اآلن من بين صفوفنا ، وليعلم الجميةع أن كةل البنةادق 

ب االرتةري وعنةدما نحقةق االبوعشرة واالبوخمسة أو غيرها فهي منذ هذا التأريخ ملك للشةع

لتذكر الناس بنضالنا ووسائله وكيةف كةان  االستقالل فسوف نضعها في المكاتب أو المتاحف 

 .الطريق للحرية 

أقول لكل من تسول له نفسه اليوم أو في أي وقت أو من له ثأرا يريد :  ثم صمت برهة وقال 

كمةةا أن كةةل مةةن ينهةةب أو  تصةةفيته بهةةذا السةةالح فليخةةرج مةةن بةةين صةةفوفنا اليةةوم ولةةيس غةةدا

يغتصب نساء شعبنا فليس منا وسيكون عقابةه شةديدا فقلنةا بصةوت واحةد نحةن جئنةا مةن أجةل 

إرتريةا ولةم نةةأت أليةة أغةراض أخةةري هةدفنا الحريةةة واإلسةتقالل ، فطلةب منةةا أن نعةين قائةةدا 

ريس حةاج للعمل وأن يختار القائد نائبه فاخترناه باإلجماع وكلف بدوره األخ الشهيد محمد اد

اإلخةوة  وكلفه علي الفور بتقسيمنا لثالثةة مجموعةات وقةد انتظرنةا فةي ذلةك الوقةت مةع حامةد 

عةواتي محمةد فايةد ، علةي بخيةت ادريةس ، ابةرهيم محمةد علةةي ، : المقةاتلين التاليةة أسةماؤهم 

صالح قةروج ، ادم فقةوراي ، شةئية محمةد ، قةادف   ادريس محمود ، ادم كشه ، النور حجاج

أحمدابراهيم قبه ، آدم حدوت ، أبةوبكر هينةه ، محمةد أدم حسةان ،   ف ، أحمد فكاكمحمد قاد

ومحمةةد كيةةراي ، وغةةاب كةةل مةةن اإلخةةوه محمةةد حسةةن دوحةةين ، داود األمةةين ، محمةةد علةةي 



أمةا مجموعتنةا . ادريس محمد شيخ ، آدم النةور تيتةه ، موسةى همةد ديةن ، ومحمةد علةي كشةه 

محمد ادريةس حةاج ، محمةد علةي ادريةس : نة كسال فهم التي التحقت بحامد وانطلقت من مدي

أبورجيله ، عمر أزاز ، أبوطياره ، عمر دامر ، عثمان أبوشنب ، ، محمد إبراهيم بهةدوراي 

جمةةع أدم ، صةةالح الحسةةين   ، محمةةد أدم لةةونقي ، محمةةد عثمةةان تنقةةو ، محمةةد إبةةراهيم أميةةر

حةاول أن يلتحةق بحامةد فةي نةوفمبر ، الذي سبق و  ،محمد آدم قصير ، أدم محمد حامد قندفل

إتجهنا الي منطقة ايكب فالتقطنا هناك صورا تذكارية بعد (  11) م أصبح عددنا الكلي 3213

أن لبسةةنا الةةزي العسةةكري وكةةان مةةن بينهةةا لقطةةات خاصةةة لةةالخ القائةةد حامةةد وقةةد عةةاد بةةالفلم 

ا بعةةدها الةةي قريةةة للتحمةةيض االخ أبوطيةةارة ولألسةةف الشةةديد لةةم يةةر ذلةةك الفلةةم النةةور إنتقلنةة

عدسيدنا حامد همد الخذ سالحنا الذي تركناه هناك وإنطلقنا الي جبل أبيلناي حيث أخةذ حامةد 

يةةدربنا علةةي السةةالح وفنةةون قتةةال العصةةابات وكةةان يتخلةةل التةةدريب محاضةةرات عةةن كيفيةةة 

 التعامل مع الطبيعة والشعب ، كان يقول في بداية كل محاضرة يجب أن تكون دوما المبادرة

بيدكم وان مبدأ أضرب وأهةرب يحكةم هةذه المبةادرات هةاجم النقةاط الضةعيفة والهشةه أنقةض 

كالصاعقة تعةرف علةي الطةرق غيةر المطروقةة وغيةر القابلةة للحصةار غيةروا المواقةع علةي 

ودرجة الثقة فيهم وخاصة الرعات  الدوام المواقع التي رآكم فيها مواطنين مهما كان موقفهم 

أكلتم في قريةة علةيكم مغادرتهةا إلةي أي إتجةاه غيةر وجهةتكم الحقيقيةة فةال وعابري السبيل إذا 

، فةي أيةام الخريةف علةيكم السةير حتةي مةدخل الحشةائش ثةم  يخلي االمر من ضعاف النفوس 

ألبسو أحذيتكم بالمقلوب أو أرقعوا عليهةا وجةه أخةر معةاكس للهيئةة الطبيعيةة للحةذاء وسةيروا 

هما كان عددكم قليل كما ينبغي االتسمحوا للمدنيين بالدخول باتجاه الطين التنسو االستطالع م

بينكم والتعرف علي عددكم وعدتكم كان حامد يجيد العديد من األلسةن فكةان يتحةدث بةالتقري 

والبةةداويت والباريةةا والكونامةةا والتجرنيةةة واألمهريةةة والعربيةةة ويكتةةب بااليطاليةةة مكثنةةا فةةي 

بذات الطريق إلي أيكب ومنه الةي منطقةة بالقنةدا حيةث  يوما عدنا بعدها أدرجنا( 91)أبيلناي 

دارت أول معركة تصادمية لنا ونحةن مةع الشةهيد القائةد حامةد إدريةس عةواتي وأستشةهد فيهةا 

المناضالن أحمد إبراهيم قبه وأحمد فكاك وكانت المعركة األخيرة لنا مع القائد حامةد ادريةس 

يقةول بةأعلى صةوته إذا   واقفةا وأخةذ  نهةضأن القائةد عةواتي عواتي وأذكر في هذه المعركة 

انضةموا الينةا فةنحن نريةد تحريةر بالدنةا وإن كنةتم إثيةوبين فةنحن نريةد حقوقنةا   كنةتم إرتةريين

فقلةت   وأخذ يردد هذا الكالم بمختلف اللهجات االرترية التي يعرفها وباألمهرية التي يجيةدها

نةه البندقيةة فالتفةت الةي وإبتسةم يا حامد سوف تموت وجذبته نحو االرض وحاولةت أن أخةذ م

قال لي أضبط البندقية ثم أخذها وأطلق النار واصاب   م111وقال لي كم تبعد المسافة قلت له 

قائد القوة في مقتل وعندما إنتهت المعركةة قةال لةي محمةد علةي قلةت سةوف تمةوت وأنةا فعةال 

 . د سأموت ولكن هذه الثورة لن تتوقف أبداً بعد اليوم حتى تتحرر البال

وكان القائد حامد عواتي قةد خةاض قبةل وصةولنا أربعةة معةارك علةى مةدى سةتة أشةهر وهةي 

يوم إعالن إنطالق الكفاح المسلح من أجل أسةترداد حةق شةعبنا فةي الحريةة  3/2معركة أدال 



أول أسةير فةي الثةورة ثةم معركةة   واالستقالل والتي أسر فيها المناضل الشةهيد بيةرق نةوراي

حريةةة ارتريةةا  يهةةا أول شةةهيد للثةةورة فاضةةت روحةةه الطةةاهرة مةةن أجةةل أومةةال التةةي سةةقط ف

المناضل الشهيد عبده محمد فايد ، ثم معركة هناق هنجر التي إستشهد فيها المناضل   وشعبها

محمد إبراهيم شني وجرح فيها القائد حامد في يده ، ثم معركة أمنايت القاش التصادمية التةي 

يرا ، وقةد عةاد منةا خةالل هةذه الفتةرة مةن حةول منطقةة أيكةب أسر فيها المناضل الشهيد همد ا

األخ أبوطيارة بهةدف تحمةيض الفلةم كنةا قةد أخةذنا بةه صةور لمجمةل القةوة وكانةت مةن بينهةا  

 ر النور وفقدت صور تاريخية هامة صور خاصة لالخ حامد ولألسف كما ذكرت لم ي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الحلقة الرابعة 

مةد علةى النةواحي العمليةة فةي التجربةة التةي خضةناها بعد االنتهاء من التدريبات وإطمئنان حا

وطةرق العمةل والمةداخل األساسةية لمنطقةة   معه وعلى معرفتنةا لقواعةد وأسةاليب العصةابات

ورسالتنا النضالية التي  االنطالقة والشعب االرتري ومكوناته المختلفة وأساليب التعامل معه 

وبعةد إنتهةاء  ض مةع قةيم الشةعب الجوهريةة تفرض علينا سلوكا وتعاطيا وطنيا مختلفا اليتنةاق

بعةدها بتوجيةه  يومةاً قةام  15إسةتمر وجودنةا معةه سةواء فةي أبيلنةاي أوغيرهةا  معركة بالقنةدا

المجموعات التي قسمنا اليها وكانت ثالث مجموعات واحدة كبيةرة وإثنتيةين شةكلتا مةن ثالثةة 

هةةا فةةي اإلجتهةةاد أشةةخاص لكةةل مجموعةةة وحةةدد لكةةل مجموعةةة سةةاحة عملهةةا ومهمتهةةا وحق

، كانةت المجموعةة األولةةى بقيادتةه وتعمةل فةي منطقةةة  والمبةادرة الذاتيةة فةي العمةةل والتعامةل 

صعيد القاش وتسعى لتأمين إيجاد قاعدة آمنة وبعيدة عن مراكز العدو وعيون عمالئةه وغيةر 

مطروقةةة مةةن الرعةةاة والمةةزارعين تتةةوفر فيهةةا شةةروط البعةةد والوعةةورة ومحدوديةةة المةةداخل 

وكانت تلك القاعةدة المقترحةة تبةدأ  إمكان الدفاع عنها واالختفاء فيها واالنسحاب منها واليه و

من قاعدة مركزها أبيلناي وتخومها شنشلياي وأنتورى حتى سلسلة جبل مهكالي بالقرب من 

 .أم حجر

أما المجموعة الثانية فكانت ساحة عملها من ضواحي تسني الوجه القبلي لنهةر القةاش وحتةى 

و   ارنتو و أغةةةردات وكانةةةت مكونةةةة مةةةن ثالثةةةة زمةةةالء وهةةةم ابوشةةةنب وقنةةةدفل وجمةةةع آدمبةةة

المجموعة الثالثة فكانت ساحة عملها مديرية كةرن والمهمةة تحسةس منةاطق العمةل والتعةرف 

عليها وتقطيع أسالك االتصاالت التلفونيةةالتي حةدد لهةا تةاريخ متفةق عليةه بةين الجميةع وكةان 

من المتوقع لوصول المجموعةة الثالثةة لمنطقةة عملهةا علةى أن تعةود هذا التاريخ محدد مع الز

المجموعتين الثانية والثالثةة بعةد إنتهةاء مهمتهمةا الةى مدينةة كسةال ويةتم لقةاء كةل المجموعةات 

) ومن يجند مع بدايات فصل الخريف ومع أول أيام هطول األمطار في ذات موقع االنطالق 

 ( .أبيلناي وما حوله 

كثف فةي فصةل مالئةم لطبيعةة حربنةا ، إنطلقةت المجموعةات وكانةت المجموعةة لنقوم بعمل م

التي كنةت أنةا بينهةا مشةكلة مةن شخصةي والمناضةلين محمةد إدريةس حةاج وعمةر حامةد إزاز 

وكان محمد ادريس قائدنا وكان أكثرنا معرفة بجانب معرفة مقبولة لألخ عمةر أمةا أنةا فكانةت 

الى منطقة عملنا وكنا ندعي عندما نقابل مةواطنيين  معرفتي تنتهي عند تخوم حقات ، تحركنا

بأننةا مةن حةرس الغابةات تةارة وتةارة أخةري مةن التجةار القةادمين لمعرفةة احتياجةات المنطقةة 

المنطقةة لةم تكةن غريبةة بالنسةبة لةألخ محمةد   لجلب البضائع المناسبة وثالثة بأننا من البوليس

جبهة بل و اندالع الكفاح المسلح في المرحلة ادريس حاج الذي كان فيها قبل إعالن تأسيس ال



التمهيدية ويعرف رؤساء بعض خالياها الملتزمةة والتةي أنشةأت فةي فتةرات سةابقة وكةان هةو 

بجانةب آخةرين مةن أسةهم فةي تأسيسةها دخلنةا مدينةة   واألخوين محمد سعد آدم والطاهر سةالم

مهنة صياغة الةذهب ويةدعى كرن ونزلنا عند أحد أعضاء خاليانا في المدينة وكان يعمل في 

محمود حباباي او علي كرار على ما أعتقد إن لةم تخنةي الةذاكرة قمنةا بجولةة إسةتطالعية فةي 

المدينة قررنا أثنائها شن عملية خاطفة على مركز البةوليس للظةروف المالئمةة التةي بةدت لنةا 

فعةل نفةذنا الهجةوم من خالل الالمباالة واإلهمال واالسترخاء الذي كان عليه أفراد المركزوبال

بسرعة خاطفة وأسفر عن جرح أحد الحراس وفرار بقية األفراد فقمنا بتعليةق العلةم ووزعنةا 

منشورات كانت معنا عن طريق تشتيتها داخل المركز وحوله انسحبنا لى جناح السرعة الةى 

ينمةا جبل اللومبا وهناك غيرنا المالبس وأخفينا أسلحتنا وبقيت أنا وأخي عمر لبعض الوقت ب

وقبةل نزولةه إتفقنةا أن نلتقةي فةي منطقةة   نتائج وأثر ما قمنا بةه  نزل محمد ادريس الستطالع

عريةةب سةةرا وبعةةد أن أخةةذنا راحةةة كافيةةة إنطلقنةةا وبعةةد يةةوميين مةةن وصةةولنا لحةةق بنةةا محمةةد 

ادريس حاج وأخبرنا بان الحكومة القت القبض على إمرأة مختلة عقليا وألصقت عليها التهمة 

أنها أقرت بذلك لواقع المرض والتعذيب ، اتجهنا من عريب سرا الى منطقة قبشةي  والغريب

وهناك دخلنا قرية ألهلنا البيت جوك التي أكرمنا أهلها باالسةتقبال وهةم مندهشةين مةن أشةكال 

مالبسنا التي لم يألفوها من قبشي إنطلقنا لتنفيذ مهمتنا األساسية وهي تقطيع أسالك التلفونةات 

عمل حتى منطقة حبوب وهناك وعلى ربوة صغيرة وضعنا رسالة وعليها عدد من وباشرنا ال

الرصاصات موجهة آلمةر البةوليس أمبةاي الةذي أخةذ يطاردنةا ويرهةب المةواطنيين فتوعةدناه 

بالويل اذا لةم يتراجةع عةن مواقفةه واجراءاتةه فةي مطاردتنةا وضةد الشةعب وبينةا لةه مةن نحةن 

ان الرسالة وبضرورة أن يعلموا أمباي وبوليسةه بمكانهةا وماذا نريد وأخطرنا المواطنيين بمك

، تابعنا سةيرنا حتةى وصةلنا منطقةة بةاب جنقةرين وهنةاك وفةي قريةة نائيةة وجةدنا االخ صةالح 

همدحامةةد عبةةيال الةةذي كنةةت أعرفةةه والةةذي تأمةةل أوضةةاعنا وغةةادر ثةةم عةةاد ومعةةه ربعةةين مةةن 

حث عنا ثم أعطانا ماكةان معةه وكانةت الدقيق وكمية من الشطة والملح ولكنه لم يجدنا فأخذ يب

هدية عالية القيمة في تلك الفترة فقد جنبتنا االحتكاك بالمواطنيين وتمكنا مةن اسةتكمال مهمتنةا 

ولكن جاء نا هنا خبر وصول أمةوال تبةرع مةن عمالنةا فةي السةعودية وأضةافت اليهةا وحةدات 

يئ عةادي فقةرر األخ كرن وأسمرا من أجةل شةراء سةالح وفةي إثيوبيةا كةان شةراء السةالح شة

محمد إدريس الدخول مجددا لوضع خطة لشراء السالح وإيصاله بأمان وكان حلقة االتصال 

) األخ آدم ملكين في كرن واألخ محمد عمر في أسمرا وكان يعمل في شركة صيانة الطةرق 

وبعةةد الوصةةول الةةى أسةةمرا تقةةرر أن يةةذهب األخ آدم ملكةةين الةةى أديةةس لشةةراء ( الهةةاي وي 

ة وعندما يتمكن من ذلةك يكتةب رسةالة يقةول فيهةا التةرزي جهةز كةل المالبةس للعةرس األسلح

عليكم تحديد موعد العرس ويقوم محمةد عمةر بةالرد عليةه وتحديةد الموعةد وقةد سةاهم أخ مةن 

مسةيحي مةن أهةل كبسةا فةي ثمةن تلةك   أبناء اسمرا وكان مقيما في اديس وهو مواطن ارتةري

إسةتلم )مع عودته بدأت أطواف البوليس تفةتش عنةا فغادرنةا األسلحة عاد الينا محمد ادريس و

 91األسلحة فيما بعد األخ بهدوراي وكانةت عبةارة عةن بندقيةة ابةو ثمانيةة ورشةاش كةاربين و



الى بركة وفي ضواحي أغردات ( جوال أحذية وكمية من القاش ـ نطاق 9قنبلة يدوية قرنيت 

ان أما عمر فقد دخل مدينة أغردات واتصل بقينا انا ومحمد إدريس في ساقية األخ محمد عثم

بالفرع الذي تبرع لنا بمصاريف ورافقه في الخروج األخ أحمةد عةوض وقبةل وصةولها جةاء 

الينةةا اإلخةةوة بهةةدوراي وابةةو طيةةارة وعمةةر دامةةر وكانةةت معهةةم منشةةورات مكلفةةين بتوصةةيلها 

اإلخةوة فقةد عةدنا للفرع اليصالها الى الفروع األخرى فعاد بها أحمةد عةوض أمةا نحةن وبقيةة 

 م 3219الى كسال في أواخر مايو 

في مدينة كسال قابلنةا الةزمالء فةي القيةادة وكانةت مكونةة مةن اإلخةوة محمةد سةعد آدم ، جعفةر 

قةدمنا تقريرنةا  عيسى ، ابوبكر إدريس   طاهر سالم ،صالح حدوق ، احمد محمد علي  محمد

ف وهنةاك وصةةلتنا أسةلحة جةةاء بهةةا ومالحظاتنةا ومشةةاهداتنا ، بعةد فتةةرة إتجهةت الةةى القضةةار

بسةةبب الترتيبةةات المسةةبقة ولتعةةاون   إدريةةس محمةةد آدم عةةن طريةةق مطةةار الخرطةةوم ومةةرت

 5بعض األشقاء من السودان وعلى رأسةهم االسةتاذ الرشةيد الطةاهر بكةر وكانةت عبةارة عةن 

مسدسات جاء بها للقضارف األخ عمر أسناي وسةلمها لةألخ طةاهر سةالم  1و 1بنادق ماركة 

 .وقام بتكليفي واألخوين عمر دامر ويوسف مسوكر فاوصلناها الى كسال بأمان 

قةةررت القيةةادة خروجنةةا حسةةب الموعةةد المتفةةق عليةةه مةةع القائةةد حامةةد عةةواتي ومعنةةا االسةةلحة 

محمةد ادريةس حةاج : فخرجنا وكان فوج الذاهبين للميدان مشكل من اإلخوة التاليةة أسةماؤهم 

حامد إزاز ، عثمان صالح علي ، سعيد حسين ، ادم قندفل ،  ،محمد ابراهيم بهدوراي ، عمر

محمد ابراهيم محمد ، عثمان ابوشنب ، عمر دامر ، محمةد عمةر عبةدهللا ابوطيةارة ، محمةود 

ماي بتةوت كةرار النةور ، حامةد عثمةان طمبةار ، وشخصةي وكةل الةزمالء المةذكورين أعةاله 

قى عل قيةد الحيةاة إال شخصةي وأبةو طيةارة استشهدوا في الميدان أو أثناء آداء الواجب ولم يب

 .  وبهدوراي وماي بتوت

جئنا الى الموقع الذي كنا قد إتفقنا أن نلتقي فيةه مةع حامةد عةواتي مسةبقا ولألسةف لةم ينتظرنةا 

أحد وأخذنا نفتش عنهم أخيرا عثرنا عليهم ولم نجةد بيةنهم القائةد حامةد فأخةذ القلةق منةا مأخةذه 

أحد الزمالء اليحضةرني إسةمه اآلن والعبةرة   حامد ذلك أخطرناوعندما الحظ زمالئنا رفاق 

تخنق صوته بأن القائد قد استشهد بعد فترة من الصمت تكلم محمد إدريس حاج وتةرحم علةى 

القائد ثم التفت يتطلع الينةا وهةو يقةول إخةواني عةن استشةهاد حامةد فةي هةذا الوقةت ونحةن فةي 

كانةة حامةد بةين أبنةاء الشةعب واقسةمنا جميعةا أن البدايات يفرض علينا أن نبقى األمةر سةرا لم

نبقي األمر سرا حتى يقوى ساعد الثورة وأن نواصل طريق عواتي حتةى النصةر أو الشةهادة 

واللحاق به وبالفعل تذكر األجيال القصص التي كانت تنسج حول بانه في المكان كذا وأنه في 

لونا بقسمهم ذاك حتى أمةيط الخارج يعمل على جلب السالح وغيرها من القصص وبر مناض

بعد أربعة أوخمس سنوات من التاريخ الحقيقي   اللثام عن إستشهاد القائد حامد ادريس عواتي

لالستشةهاد وتةةولى األخ محمةةد إدريةةس حةةاج القيةةادة بحكةم موقعةةه كنائةةب وأقةةر الجميةةع قيادتةةه 



ارنتو فكلفنةةي واألخ سةةعيد حسةةةين بترتيةةب شةةةروط العمةةل الفةةةدائي داخةةل المةةةدن وخاصةةة بةةة

وأغردات فاتجهنا على الفورالى بةارنتو التةي بقيةت فيهةا بينمةا إتجةه األخ سةعيد الةى أغةردات 

وبعد فترة لحقت أنا به وهناك أنشأنا منةزال سةريا آمنةا يشةرف عليةه المناضةل ابةوبكر عثمةان 

علي شيخ وألحق به منزالً آخرا الحقةا تحةت إشةراف المناضةل حسةين سةمر العةول وزوجتةه 

عدية وكةةان المسةةؤول األول فةةي المدينةةة االسةةتاذ المناضةةل الشةةهيد محمةةود محمةةد المناضةةلة سةة

صةةالح وكةةان الفةةرع مةةن أنشةةط فةةروع الجبهةةة وقتهةةا قمنةةا بترتيةةب شةةعبة لالسةةتعالمات بقيةةادة 

المناضةل الشةهيد صةالح محمةد سةعيد عةدوي وكانةت شةعبة الفةدائين بقيةادة األخ الشةهيد سةعيد 

 . حسين 

الخامسة أود أن الفت نظر األبناء الباحثين فةي تةاريخ الثةورة والةوطن  قبل المتابعة في الحلقة

االرتري لبعض ما عاصرته عله يربط الكثير من الوقائع اوال نحةن الةذين قاتلنةا فةي صةفوف 

االنجليزثم قوة دفةاع السةودان بةدأنا ترتيةب أنفسةنا مةع أول يةوم السةتقالل السةودان ومشةروع 

هيئة قيادية مشكلة وقامت بزيارات متعددة الرتريا وترتيب  السودنة الذي رافقه وكانت هناك

تشكيالت جماهيرية سرية وأبرز الذين ترددوا على إرتريا األخةوة محمةد سةعد وطةاهر سةالم 

ومحمد إدريس حاج وفقد محمد سعد ابنه البكةر عبةد الةرحيم فةي إحةدى تلةك الزيةارات وكةان 

مةن قةاالي علةى طريةق بةارنتو أغةردات يةوم الحادث إنقالب السيارة التي كانت تقلةه بةالقرب 

م وقةةد فوجئنةةا بةةإعالن تأسةةيس حركةةة التحريةةر وإعتقةةد الةةبعض إنهةةا نفةةس  3251  / 31/ 31

مشروعنا وإنضم اليها ومن بينهم أنا وكنا نعتقد بأنها سوف تطلق العمل الذي يناسب العدوان 

 .الصحيح  االستعماري ويالئم رغبتنا وقناعتنا بالعمل المسلح بأنه الطريق

م 3251كما أذكر أن هؤالء الزمالء الذين ذكةرتهم أعةاله أجةروا االتصةاالت منةذ مطلةع عةام 

بالبعض من أعضاء البرلمان وكان الغرض التفاكر في ما العمل ثم بعد موافقة إدريس علةى  

اللجؤ السياسي قاموا بمناقشة الشيخ ابراهيم سلطان الذي وافق أيضا وطلب بعض الوقت كل 

مر أكيتو وعثمان هندي ورغم ترددهم ألكثر من مرة لم يوفقوا في مقابلةة ابرهةا تسةمى من ع

ثم قاموا بتوفير المرافقة وتأمين الطريق لعملية خروج الشيخيين إبراهيم وإدريس والتي كلف 

بها األخ حاج موسى علي وكان الفصل فصل خريف وأعاقت السيول حركتهم بةل وأوشةكت 

أثناء الرحلة غرقا األخ الشهيد حسين إدريس ، كما أسةهم فةي دفةع  أن تقضي عليهم وإستشهد

الثورة وتوفير االرضية لها الشةيخيين محمةد داؤد آل سةيدنا مصةطفى والشةيخ سةليمان محمةد 

األمةةين والشةةيخ حامةةد همةةد وكةةان دور الشةةيخ محمةةد داؤد هةةو األكبةةر إذ قةةام بةةالطواف لتهيئةةة 

   .اله لدفع الثورة عندما إنطلقت فعلياً الشعب وتبرع بالكثير من البهائم من حرم

 

 



 الحلقة الخامسة 

كمةةا قلةةت فةةي الحلقةةة الماضةةية عملنةةا ترتيبةةات لالسةةتعالمات والفةةدائين ووكانةةت القيةةادة التةةي 

إنتظرتنةةا فةةي أغةةردات مكونةةة مةةن اإلخةةوة االسةةتاذ محمةةود محمةةد صةةالح واألخ محمةةد صةةالح 

عةدوي ثةم كلفةت قيةادة أخةرى برئاسةة صةالح محمةد سةعيد   عمار واألخ محمد يوسةف واألخ

يعقةةوب محمةةد يعقةةوب وعضةةوية ابةةراهيم كلفةةي وصةةالح محمةةد سةةعيد ومحمةةد جمةةع الحسةةين 

وقد كلف األخ صالح كيكيا بدال عن يعقوب ثم كلةف األخ عمةر   أسطى بدري وصالح عثمان

: الي بعد أن شكلها طاهرسالم على النحو الت  حاج إدريس بدل صالح و أخيرا إستقرت القيادة

وعضوية كل من عبده  االستاذ محمود محمد صالح رئيسا والذي سحب الحقا للقيادة الثورية 

حاج إدريس ومحمد صالح عمار وابراهيم كلفةي ومحمةد جمةع الحسةين وصةالح محمةد سةعيد 

عةدوي وصةالح عثمةان أسةطى بةةدري وكلةف كةل مةن محمةةد آدم بةدوي وابةوبكر عثمةان شةةيخ 

ابوبكر مشرفاً على البيةت السةري الةذي كةان لنةا فةي أغةردات  بعضو قيادة معاون وكان األخ

 .والغرض إستقبال ضيوف الجبهة والجرحى فيه 

وعزمةت شةعبة الفةدائين علةى تنفيةذ عمليةة ضةد ممثةل  في هذه الفترة خرجت أنةا مةن المدينةة 

ة قنبلة 9االمبراطور الذي كان في زيارة للمدينة وكانت الخطةة إلقةاء قنابةل يدويةة وكةان عةدد 

متفجرة ودخانية لالنسةحاب ، القيةت القنبلتةان فةي موقةع الحفةل إال أن القنبلةة المتفجةرة كةذبت 

بينما دوت الدخانية وتحت هول المفاجأة وجه الجيش االثيوبي نيران أسلحته لصدور الشةعب 

م مما اجبرقائد قوة الحراسة بتوجيه 3219/  1/  39شخصاً وذلك يوم  11والموففين وقتلت 

شاش بالتوقف وعندما لم يستجب أطلق عليه النار فأرداه قتيال وعندها توقف الضرب آمر الر

أذيعت العملية بالراديو وإنتشرت دعايتها بين الناس وكان لها رغم مةا نسةب للثةورة مةن فعةل 

لم تقم به أثراً كبيراً على الشباب الذي أخذ بالتدفق بالعشرات نحةو الريةف يبحةث عةن الثةورة 

القوة التي بقيت مع القائد محمد إدريس حاج فقةد قسةمها لثالثةة فصةائل ، األولةى أما   والثوار

والثانية بقيادة األخ عمةر إزاز   بقياد األخ عثمان محمد إدريس ابوشنب ومنطقة عملها القاش

ومنطقة عملها عنسبا والثالثةة بقيةادة األخ كبةوب حجةاج ومنطقةة عملهةا بركةة وكانةت المهمةة 

الدعاية للثورة و مناوشة العدوإن أمكن ذلك ، وسار محمد إدريس حاج مع السير بين القرى و

وهي تقوم بالتعبئة بين أهالي القرى حتةى  الفصيلة الثانية والتي إتجهت عبر بركة الى عنسبا 

م وهنةاك قامةت بةذات المهةام و قامةت بعمليةة هجوميةة 3219وصلت منطقة حلحل نهاية عام 

إال أن العدو رد بنشر قواته في المنطقة مما أجبر القةوة علةى  خاطفة غنمت فيها بندقية واحدة

اإلنسحاب عن طريق سبر الى بركة ومكثت هناك بعض الوقت حتى تهدأ المنطقة وفي شتاء 

م عادت الى عنسبا وهناك خاضت معركة كبيرة أسفرت عن هزيمة العدو وكسب 3211عام 

ذه المعركةةة القائةةد الثةةاني لجةةيش بنةةادق ورغةةم النصةةر فقةةد إستشةةهد فةةي هةة 1مناضةةلونا عةةدد 

وكانةةت خسةةارة ذات تةةأثير كبيةةر فةةي نفوسةةنا ورغةةم  التحريةةر االرتةةري محمةةد إدريةةس حةةاج 



الجراح قررنا مرة أخرى أن نبقي أمر إستشهاده سرا وكلفت لجنةة الدارة العمةل مؤقتةا حتةى 

عةد فتةرة وب  يلتقي القادة الميدانيين بقيادة عمر دامةر وعضةوية كةل مةن عمةر إزاز وشخصةي

إتفقنا نحن في الميدان وعينا األخ ابو طيارة قائدا عاما لجيش التحرير ولم تستمر قيادته فتةرة 

هو طرفها األساسةي فاسةتدعته القيةادة وذهةب ملبيةاً الةدعوة  طويلة إذ إعترضتها مشاكل كان 

لجةيش وكانت األوضاع التحتمل الغياب وعندما تأخر كلفنا األخ بابكر محمةد إدريةس بقيةادة ا

وبعد أن وجه القادة مرض بالمالريا فعاد ولكن لسوء الطالع إستشهد تحت وطأة المرض في 

مدينة القضارف فور عودته ، هنا سادت فترة من االرتباك وقاد كل قائد قوته بنفسه ، وشنت 

الوحدات خالل هذه الفترة سلسلة مةن العمليةات الناجحةة اسةتهلها األخ عمةرازاز بمحاصةرت 

لبوليس في منطقةة تةل آي شةمال غةرب سةاوا أسةفرت عةن شةل القةوة وإستسةالمها قوات من ا

بنادق وكمية كبيرة مةن الةذخيرة والمالبةس وبعةد أن بةين ألفةراد  31فغنم جيش التحرير عدد 

م كمةةا شةةنت 3211/  1وكةةان ذلةةك فةةي نهايةةة شةةهر   البةةوليس حقيقةةة الثةةورة أطلةةق سةةراحهم

ابوطيةارة هجومةاً خاطفةاً علةى مركةز أديبةرا غنمةوا  الفصيلة األولى بقيادة ابوشنب ومشةاركة

وفةي  3211/  2/ 35جمل وكمية من طاقات الدمورية وكةان ذلةك فةي يةوم  9بنادق و 1عدد 

ذات اليوم شنت شعبة الفدائين بقيادة آدم محمد حامةد قنةدفل عمليةة مباغتةة علةى مركةز مدينةة 

قةف عةادة أمةام المركةز للتفتةيش هيكوتة واستخدمت فيها بصةا مةن المواصةالت العامةة التةي ت

بندقيةة وبةرين وكميةة كبيةرة مةن الةذخائر والمالبةس  11وانقضوا على المركةز وغنمةوا عةدد 

وخرجوا بةذات الةبص وهةم معلقةين العلةم الةوطني االرتريوكانةت هةزة كبيةرة للعةدو االثيةوبي 

دان وقيةادة ازعجت جنراالته ، وكنت خالل هذه الفتةرة منةدوبا فةي كسةال فكلفةت بةالعودة للمية

والتوجه لعنسبا بمعية الفصيلة الثانيةة  الفصيلة الرابعة التي إنشئت وكان فيها رجال متميزين 

بقيةادة األخ عمةةر وعنةةدما وصةةلنا إتجهةت أنةةا ألشةةاديرا وعمةةر لمعةري قمنةةا نحةةن بنسةةف خةةط 

 وكةان( تمتةام) السكة حديد عند النقطة في أشاديرا ووضع المتفجرات األخ محمد همد أودين 

مهندسنا الوحيد في تلك المرحلة وإلتقينا مرة أخرى وسرنا معةاً باتجةاه بةاب جنقةرين فوصةلنا 

دقي قيسو وجمعنا الناس وحاضرهم األخ عمرإزاز وقةال لهةم نحةن جبهةة التحريةر االرتريةة 

كنا في بركة وأهل بركةة تحملونةا وقةدموا لنةا كةل مةا يملكةون واليةوم نحةن معكةم ونريةد مةنكم 

الةدور حتةى ننهةي االسةتعمار ونحةرر بلةدنا ونصةبح احةرار نحكةم انفسةنا ، كانةت القيام بةذات 

محاضرة رائعة وحماسية رردها بالجري والبلين ولكن لألسف الشديد لةم تعةط أي مةردود إذ 

توجةه ثالثةةة مةةن سةكان تلةةك المنطقةةة الةةى مدينةة كةةرن وأخطةةروا السةلطات بأمرنةةا بينمةةا لعةةب 

يم الطعام مما أثار شكوك المقاتلين فأيقظوني من النوم وقالوا الباقين دور المماطلة بتأخير تقد

لي إن األهةالي لةم يةأتوا حتةى اآلن بالطعةام وهةذا يثيةر شةبهاتنا فاتجهةت لعمةر وأخطرتةه فقةام 

بارسال مناضلين لالستفسار فقدم لهم األهةالي األعةذار الواهيةة والمتمثلةة فةي أنهةم اليعرفةون 

ا وصل الطعام فأكلناه على عجل وغيرنا الموقع الذي رآنا فيه إسلوب تقديم الطعام لنا ، أخير

األهالي لموقع آخر وإتخذنا موقعا دفاعيا مشرفا على الطريةق العةام ومةا أن أنهينةا ذلةك حتةى 

فاشةتبكنا  رأينا قوات البوليس وهي تسير على الطريق الى حيث كنةا و بيةنهم الرجةال الثالثةة 



طفة إستولينا على السيارة بما فيها من عتاد بعد أن قتل معهم من حيث اليتوقعون وبسرعة خا

بندقية  15منهم من قتل وهرب من بقى وإستولينا في هذه المعركة في باب جنقرين على عدد 

خزنة برين وخمسين رغيفة كما وجةدنا  39ومسدس و  وواحد برين وواحد كاربين 1ماركة 

العمالء ورقم بندقيته وكان قد دخل المدينة في جيب قائد قوة البوليس نوتة دون فيها إسم أحد 

بهدف تجنيد الناس ولكنه أصبح عميالً وأقلق سةكان المدينةة ولةم نخسةر فةي هةذه المعركةة أي 

رجل كما لم يجرح أحد ،مرض األخ عمروطلب مني االنسحاب بالقوة نحو بركةة أمةا هوفقةد 

نا إنسحبت أنا من المنطقة كلها أصر على البقاء في المنطقة حتى يشفي ثم يلحق بنا وبعد إتفاق

نحو هبرو ولم نكن نعرف البالد ودروبها وعندما وصةلنا منطقةة سةبعت ق ةرد لحةق بنةا العةدو 

ولكنهم لم يتاكدوا من موقعنا ولحسن الحةظ راهةم المناضةل الشةهيد علةي بخيةت ادريةس علةي 

كةل حةدب بخيت فتعامل معهم علةي الفةور واردى أحةدهم قتةيال فةانهمر علينةا الرصةاص مةن 

وصوب ولكننا إنسحبنا في جنح الظالم وصعدنا قمة جبةل عةالي لةم يصةعدوا الينافيهةا فشةكلنا 

الشةاي هةي الوجبةة الوحيةدة فةي ذلةك اليةوم ، ارتةدت قةوات   وعملنا شاي لسد الجةوع اذ كةان

العدو علي أعقابها وقتلت في طريق عودتها امراة ورجل وانطلقنا نحن مةن هنةاك نسةير بةين 

اقس النةاس حتةى وصةةلنا منطقةة تحةرا التةى اسةةتقبلنا اهلهةا اسةتقباال منقطةع النظيةةر القةرى وننة

المةواطنين فةى   فمكثنا فى المنطقة عشرين يوما كنا نتجول خاللها لشةرح اهةداف الثةورة بةين

وقدارسةةل لنةةا اهةةالى قريةةة عةةد اكةةد مبلةةد مئةةة جنيةةة اثيةةوبى اصةةبحت ضةةمن    تلةةك المنةةاطق

فاسةتقبلنا االخ ودعيةدر بحةرارة بالغةة   نطلقنا باتجاة جبةال الماريةابعد تلك الفترة ا  مصاريفنا

وقةدم لنةا قوصةةرة مةن العجةةوة وودعنةاة وانطلقنةةا حتةى وصةةلنا منطقةة حةةروم فاسةتقبلنا الشةةيخ 

محمد ودعجيل وكان عالما جليال وشيخا قوى الشخصية ، وقد أكرمنا بذبح بقرة والقى علينةا 

 .ستنا االرهاق والتعب والمعاناة ، غادرنا منطقة حروم خطبة دينية ألهبت فينا الحماس وأن

 

 

 

 

 

 



 الحلقة السادسة 

قلنةةا فةةي الحلقةةة الماضةةية غادرنةةا منطقةةة حةةروم وأثنةةاء مرورنةةا بةةالقرى فةةي منطقةةة الماريةةا 

أحةةرق دكانةةاً مليةةئ باألمانةةات وأحسسةةنا بةةأن الواقعةةة   أخطرونةةا أن األخ المناضةةل أبوطيةةارة

وعرفنةا بالسةؤال إسةم صةاحب الةدكان وعلةى مةا   ر من مكانصحيحة لتكرر الشكوى في أكث

أذكر كان إسمه محمد عمر أبو رادها ، فارسلنا لالخ المناضةل أبةو طيةارة رسةالة كتبهةا االخ 

المناضل أحمد دكتور ووقعتها وقلنا له فيها أخطأت باحراق الدكان وكةان فةي إمكانةك معاقبةة 

لفةةروض تعيةةد األمانةةات ألصةةحابها أو أن صةةاحبه إذا كةةان قةةد إغتةةرف خطةةأ مةةا وفةةي أسةةوأ ا

تصادرها لمصلحة الثورة في أسوأ إحتمال أما إحراقه هكةذا أمةر غيةر سةليم ، ورد علينةا أبةو 

طيارة عن طريةق مةواطن والةذي وصةل الينةا وقةال أنةا جئةت مةن أبوطيةارة وأريةد أبةورجيال 

ماريةا ولةيس دكةان للبنةي فقلت نعم أنا أبورجيال فقال لي يقول لك أبوطيارة أنا حرقت دكان لل

علةى كةل حةال نزلنةا   عامر فآلمني هذا الرد أيما ألم وكلما أتذكره أمتعض وكأنةه حةدث اليةوم

منطقة ساوا وأثناء تجوالنا في قراها وجدنا رجةالً غريبةاً ولةم يكةن مألوفةا أن يتجةول مواطنةو 

ض وأردنةا أن نتحقةق المرتفعات ناهيك عن القادمين من التجراي أو األمهةرا ألقينةا عليةه القةب

  (جأنا قبيل هةذه الحادثةة بوقةت قصةير ) منه بعيداً عن الجنود وهنا إعتقد األخ كبوب حجاج 

إننا سوف نقتله فألقى بنفسه عليه وهويصرخ ولم نتمكن من إفهامه وإقناعةه بنيتنةا فةي معرفةة 

قة نحو أومال ، وغادرنا المنط  سبب وجوده في هذه المنطقة ومع شكنا الشديد اطلقنا سراحه

إستشةهد ثالثةة ) وهناك إنتظرنا المناضل عثمان محمد إدريس أبوشنب ومعةه خمسةة مقةاتلين 

ووكان معه األخ رمضان قبري رحمه هللا وبيده كاميرا اراد ( في معركة تقوربا الحقا   منهم

ية أن يصور بها المناضلين فوافقنا وقدمنا لةه الجنةود فةي مختلةف االوضةاع القتاليةة والعسةكر

 .وصورهم 

قضةةينا ليلتنةةا فةةى قريةةة صةةالحيت ، وفةةي الصةةباح البةةاكر إنطلقنةةا الةةى قريةةة أبوحشةةيلة تقوربةةا 

وهناك إستقبلنا الشيخ حجاج ابو موسى وبعد أن رحب بنا قال لنا أيها االبناء نحةن نسةمع بةأن 

الجبةل ولكننا لةم نةرهم ، لهةذا أرى أن تكونةوا فةى صةدر   قوات العدو متواجدة فى البلد حولنا

درءا الى إحتمال ولكننا رفضنا وقلنا لة سننتظر حتى يأتينا الماء وعندما نشربه سوف نغادر 

وعندها قدمت لنا إحدى مواطنات قريةة تقوربةا عةدد خمسةة طلقةات أبوعشةرة عةن   إنشاءاللة

طريةةق سةةيدنا حجةةاج أبوموسةةى ، الةةذي بةةين لنةةا تفاصةةيل ذلةةك و فةةى أثنةةاء الشةةرح كةةان العةةدو 

لقرية وقةد وصةل الةى مشةارفها دون أن يالحظةة حرسةناإال عنةدما أصةبحوا فةي يزحف نحو ا

مرماه فأبلغني بالوضع الماثةل فشةعرت بةالخطر الةداهم ولةم يكةن أمامنةا أي مجةال لالنسةحاب 

عندها جمعت الفصيلة وقسمتها الى ثالثة مجموعةات جنةاح أيمةن وكةان فيةة المناضةل سةعيد  

محمد على نائب الفصيلة وقلب وفيةه شخصةي وكبةوب نور وجناح أيسر وفية الشهيد إدريس 

حجاج ورامي البةرين الشةهيد محمةد آدم شةنقحاي الةذي ثبةت البةرين علةى جةذع شةجرة دليةب 



ضخمة كما إتخذ الجناحين دفاعات لهما في أراضي مكسرة وعلى ضفة خور قادم من الجبل 

ن قةةوات العةةدو م إنةةدلعت المعركةةة بةةي3211/مةةارس / 35فهةةراً يةةوم 39وفةةي تمةةام السةةاعة 

المشكلة من سرايا تابعة للفرقة اإلثيوبية الثانية التةي جةاءت بعةد أن شةاركت فةي إخمةاد ثةورة 

الكنغو بقيادة المناضل باتريس لوممبةا وكانةت مدججةة بالسةالح الحةديث هةدفها القضةاء علةى 

فةا وهةم ثورة جبهة التحرير االرترية في مهدها ، كان العدو يتقدم نحونا وجنةوده يقةاتلون وقو

يرددون الهتافات الحماسةية ، إال أن كثافةة النيةران وتزايةد القتلةى فةي صةفوفهم أجبةرهم علةى 

كان هنالك رشاش بةرين أزعجنةا كثيةرا فةأمرت األخ كبةوب  القتال وهم ملتصقين باألرض ، 

حجاج أن يقضي عليه وكان بارعا فةي التنشةين وبالفعةل تمكةن مةن قتلةه ولقةوة األصةابة تغيةر 

هنةا ركةز كبةوب علةى قتةل كةل مةن يتقةدم باتجةاه البةرين ولةم يلمسةه أحةد حتةى نهايةة اتجاهه و

المعركة وكنت في أثناء المعركة أتنقل بين الجنود وأنا أتفقد الذخائر فعلمت أن الجناح االيمن 

 31طلقةات والةبعض اآلخةر 5  قد أوشكت ذخيرته على النفاد وبقت لةدي بعةض الجنةود عةدد

فكان الموقف متقاربا فةأمرت باالنسةحاب وكةان الوقةت قريبةا مةن  وتحسست المواقع األخرى

وكانةت منطقةة   المغرب فإنسحبنا من خالل خور أشيدا ولسوء الحظ انسةبحنا بإتجةاه أكلوقةأج

 3مكشوفة فأصبحنا تحت رحمة نيران العدو التي تسببت في إستشهاد كل شهداء تقوربا وهم 

ـ عثمةان  1ـ إدريس محمةد علةي نائةب الفصةيلة  1 ـ محمد عبدهللا عنتر 9ـ محمد لباب محمد 

ـ  1ـة أحمةد محمةد 1ـ غثمان علي أفاددا  1  ـ محمد الـحـسن مـحـمــد حـريراي 5محمد نور 

ـ شةريف شةربوت 33ـ حسن شريف  31ـ إدريس مـحـمـد علـــــــــي دافـــؤت  2صالح أكد 

ـة محمةةد 31ثمةةان عافةة ـة ع35ـة إسةةماعيل كنةا 31ـة صةةالح نةور 31ـة محمةد جمةةع إدريةس 39

ـة آدم ادريةس فوجةاج وكةان آخةرمن استشةهد مةن 31ـ عثمةان الحسةن شةيخ 31عبدهللا همبول 

كان عةدد   رجالنا وجرح ثالثة من رجالنا من بينهم الشهيدين ابراهيم قطوب وابراهيم عبدهللا

رجةةال وشةةارك فةةي هةذه المعركةةة المناضةةل عثمةةان ابوشةنب الةةذي قةةال فيهةةا ألحةةد  11رجالنةا 

لجنود عندما ازعجه الموقف الى اين أذهةب يةاابو شةنب وكةان يتناقشةان قبلهةا حةول الشةيوخ ا

فقال له قول وحيةات سةيدي الحسةن فةردد وراءه ثةم قةال لةه قةول سةيدنا مصةطفى فقةال سةيدنا 

 .ابوشنب مايكتله رصاص اتوبيا   مصطفى فقال له خول أرجع وراي

ئ وإستقبلنا مواطن يدعى عثمان وبينما كان إنسحبنا حتى وصلنا هواشيت ودخلنا قرية عد قي

بيننا دوة طلقة فإستل سيفه معتقدا أنه هجوم جديد من العدو وأخذ يقول والد يوم موت فنقةيكم 

تبةةين أن الطلقةةة طائشةةة خرجةةت مةةن بندقيةةة أحةةد ( اليةةوم يحلةةو المةةوت بينكميةةا شةةباب ) تطعةةم 

كةان عةددهم خمسةة وهةم محمةد الجنود وعندما حل الظالم إخترت مجموعة من المناضةلين و

الهادي دوحين والشهيد محمد آدم شنقحاي والشهيد إدرس محمد نور والشهيد موسةى ابةرهيم 

وإنطلقنا نحو قرية تقوربا الستطالع موقع المعركة وتفقد جثث الشةهداء وكنةا فةي قمةة الغةيظ 

ن بةةين والغضةةب وصةةلنا قريةةة تقوربةةا وإسةةتقبلنا المناضةةل عثمةةان سةةليمان ابوموسةةى وكةةان مةة

أعضاء الجبهة األساسةيين الةذين عملةوا فةي نقةل المراسةالت وإسةتطالع مختلةف المنةاطق ثةم 



عمل رئيا للجنة قرية تقوربا ثم رئةيس لمنطقةة كلنتيبةاي وأدى دوره النضةالي بأمانةة وشةرف 

حتى النهاية وفل وفيا للجبهة ومناضليها وشهدائها ، قدم لنا الماء ثم أتى بكمية كبيرة من من 

 31لح السكوت ولكن وضعنا النفسي لم يمكننا من تناوله وقال إن عدد الشهداء كما تعلمون الب

وقد أخذ العدو جميع الجثةث إال واحةدة وعنةدما جئنةا لموقعهةا عرفنةا أنةه الشةهيد عثمةان عافةه 

فقمنا بدفنه في المكان نفسه إال أن العدو عاد وأخذ يفتش في مسرح المعركة وعثةر علةى قبةر 

قام بنبشه وأخذ الجثة وكان قتلةى العةدو ثمةانيين جنةديا وعشةرات الجرحةى وقةد علةق الشهيد ف

أجساد الشهداء في مدن تسني وهيكوتا وبارنتو وأغةردات وكةرن وقةد نسةي إنتةزاع الشةارات 

من كتفي الشهيد فوجاج وتعود تلك الشارات لضابط إثيوبي قتل في معركة باب جنقرين فأخذ 

  ق علةى كتفيةه ويبةدو أن إعتقةد أنةه قائةد القةوة لقةد بةدأ العةدو تلعيةقالشهيد فوجاج كتافاته وعل

جثث المناضلين الشهداء بشهداء معركة تقوربا ولكن ذلك التعليق الذي أراد به العدو تخويف 

الشعب والشباب االرتري قد أججج في صدورهم الغضب وحفزهم لالتحاق بالثورة وقد جاء 

وبهةذا فقةد  مقةاتال مسةتجداً ومقاتةل مةدرب  95كة أكثر منالينا قبل أن يمر أسبوع على المعر

أتى التعليق بعكس ماكان العدو يتمنى و يتصور وإنتشرت أخبار الثورة بقوة بين أبنةاء شةعبنا 

وسار بها الناس فكانت دعاية كبيرة خدمت ثورة شعبنا أيمةا خدمةة مةا كةان لنةا أن نحققهةا فةي 

وبهذا أضةحت الثةورة حقيقةة يسةتحيل تجاوزهةا وأن  تلك الظروف من البدايات البالغة القسوة

 . شعب إرتريا قد إنطلق في ثورته ولن يعود الى الوراء 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الحلقة السابعة

 : تقوربا المعركة واألصداء 

كانت معركة تقوربا حاميةة الةوطيس وكانةت مةن أكبةر وأطةول المعةارك التةي خاضةها جةيش 

صةةير بالنسةةبة للجبهةةة وعمةةوم الثةةورة كةةان التحريةةر االرتةةري آنةةذاك وكانةةت معركةةة تقريةةر م

بةةين مختلةةف االرتةةال حةةوكي عاشةةا ليتةةذكر الرجةةال   مقاتلينةةا البواسةةل يةةرددون أثنةةاء القتةةال

أخةةواتهم وعمةةوم صةةبايا إرتريةةا الةةالء ينتظةةرنهم وهةةم عائةةدين بالنصةةر المةةؤزر خاصةةة وأن 

خةت والحبيبةة والبنةت ، مقاتلينا في أغلبهم مةن أبنةاء الريةف الةذين يفتخةرون بةالمرأة األم واأل

لهذا كان لهذا الفخر أثره في الثبات والقتال أمةا مقةاتلي العةدو فكةانوا فةي قمةة الشةجاعة كةانوا 

يتقدمون في ساحة المعركة وكأنهم يتجهون لحلبة رقص كانت شجاعة قابلتها شجاعة وإيمان 

قيةق أحةالم أبةاطرة أكبر ولكنها شجاعة وإقدام كان يدافع عن الظلم واالسةتعمار ويموتةون لتح

إثيوبيا االستعمارية ولهذا كانت هزيمتهم حتمية ، أما رجالنا فكانوا يةزودون عةن حةق شةعبهم 

في الحرية واالستقالل والحياة الكريمةألن هؤالء جاؤوا إلينا ليقتلعونةا مةن ديارنةا وليحكمونةا 

خ عثمةان سةليمان ويلحقونا قسرا بإمبراطوريتهم ، عدنا اى قرية تقوربا مرة أخةرى سةألنا األ

ابو موسى عن العدو وحركته مرة ثانية فقال لنا إن العدو غادر المنطقةة نهائيةا باتجةاه هيكوتةا 

وهو اليتواجد في النطقة والبالقرب منها وكان الوقت ليال اليسمح بالحركة وكان هدفه منعنةا 

وبينما نحن نسير من مالحقة العدو وااللتحام معه مرة أخرى خوفا من الخسائر عدنا أدراجنا 

الحظنةةا أضةةواء السةةيارات التةةي كانةةت تجةةوب المنطقةةة وأخةةذنا نسةةمع أنيةةين السةةيارات الةةذي 

الينقطع والذي أخذ يعكر صفو الليل وأخذت قةوات العةدو تطةوق جبةل عوبةل جزئيةاً مةن عةد 

سةةيدنا طةةاهر وحتةةى جبةةل أدال معتقةةدين بأننةةا هنةةاك أو هكةةذا جةةاءتهم معلومةةات علةةى كةةل لةةم 

را علةةى حجةةر أمةةا نحةةن فقةةد نزلنةةا مةةن الجبةةل للسةةهل ووزعنةةا رجالنةةا فةةي شةةكل يتركةةوا حجةة

مجموعات صةغيرة كةل مجموعةة مكونةة مةن خمسةة أفةراد كمةا وزعنةا علةيهم ذخيةرة البةرين 

الستخدامها في بنادق األبو عشرة كان هذا التوزيع يناسبنا إذ يسهل علينا عملية الخةروج مةن 

تكون خسائرنا أقل وقد أخذنا األخ الشهيد ابراهيم قطوب وفي حالة الصدام   المنطقة المطوقة

الى مغارة عميقة فةي الجبةل بسةبب تةورم قدميةه ، أمةا ( م 3211استشهد في معارك بارنتو ) 

البقيةةة فقةةد تحركةةوا خةةارج المنطقةةة وأذكةةر أثنةةاء لعلةةة الرصةةاص ودوي القنابةةل إلتحةةق بنةةا 

عةد علةي والةذي كنةت قةد رفضةته قبلهةا مةن سةكان قريةة ( شةئية )المناضل محمد ابراهيم أكد 

لصةةغر سةةنه وتعلةةق والةةده بةةه وقةةال لةةي والرصةةاص يتسةةاقط حولنةةا عةةم محمةةد علةةى بةةاألمس 

رفضتني ولكن اليوم ستراني رجالً ويبدو أنك لن ترفضني فأمسكت وسحبته لالنبطاح الكلةي 

كر أنني على االرض وبالفعل كان مناضال فارسا حتى أجبرته فروف األسرة للتفر  لها وأذ

لمعرفة ايةن يتجةه بعةض المقةاتلين  كلفته مع المناضليين ابراهيم قوالي وابوبكر ادريس علي 



الذين لمحناهم وإعتقدنا أنهةم تةاهوا واذاكةانوا يريةدون الفةرارعليهم أن يجةردوهم مةن السةالح 

حةاق ويتركونهم أينما أرادوا وكان هو الدليل لمعرفته بدروب المنطقة وبالفعل تمكنةوا منةا لال

بهةةم وعرفةةوا أنهةةم اليرغبةةون فةةي االسةةتمرار فجةةردوهم مةةن السةةالح وكةةانوا ثالثةةة وتركةةوهم 

وكةان معنةا المناضةل   يذهبون وجاؤوا إلينا بسالح الثورة ، قررنا مغادرة المنطقة الى عوبةل

عثمان محمد إدريس أبوشنب الذي غادرنا ليأتينةا بإسةعاف مةن األدويةة والةذخائر فإتفقنةا معةه 

قةةاء فةةي منطقةةة عوبةةل وغةةادر كةةل منةةا الةةى غايتةةه وعةةاد الينةةا ابةةو شةةنب بأسةةرع ممةةا علةةى الل

تصورنا ومعه ذخائر وأدوية وسكر وكان هذا إنقاذاً كبيراً لم نتوقعه في تلةك األيةام وأتةى فةي 

معيتةه المناضةةالن الشةةهيدان عثمةان صةةالح علةةي وكشةه محمةةد كشةةه كمةا إلتحةةق بنةةا المناضةةل 

اتال متمرساً في القتال وفارسا عرفته ساحة النضال الوطني فيما الشهيد حامد شريف وكان مق

وقبل أن نغادر المنطقةة التحقةت بنةا مجموعةة جديةدة قوامهةا عشةرون رجةال أذكةر مةنهم   بعد

أذكةر مةنهم المناضةل علةي كرارحةةاج صةالح ومحمةد لبةاب وبةراهيم حةةاج مةن قريةة عةد فكةةي 

فيه كلمة تشةجيعية للمقةاتلين ايهةا المناضةلون  وصلنا منطقة عوبل فعقدنا إجتماعاً عاما إألقيت

لقةد خضةةنا معركةةة بطوليةةة مشةرفة وكبيةةرة إستبسةةلتم خاللهةةا ولقنةتم العةةدو درسةةا الينسةةى فةةي 

البطولة والفداء لقةد خضةتم أكبةر وأول مواجهةة مةع الجةيش األثيةوبي النظةامي وبالتحديةد مةع 

ي كلفةةت بةةوأد ثورتنةةا ولقةةد كسةةرتم طالئةةع الفرقةةة الثانيةةة التةةي قاتلةةت فةةي كوريةةا والكنغةةو والتةة

شةةوكتها وأشةةعرتموها بمعةةدن رجةةال الثةةورة وأصةةحاب الحةةق وبسةةالتهم وأعتقةةد أن رسةةالتنا 

وصلت ولوال الصدف وعدم معرفتنةا بتضةاريس المنطقةة وإنتهةاء األجةل لمةا إستشةهد رفاقنةا 

ثمانيةة عشةر  ولكنها أقدار هللا وإن الحرب فيها النصر والهزيمة االنكسار والكر ونحةن قةدمنا

شهيداً في هذه المعركة ولكةن أكةدنا علةى قةوة إرادتنةا فةي االسةتمرار علةى طريةق الثةورة إمةا 

النصر أو االستشهاد واللحاق بإخواننا الشهداء وسوف نستمر على هذا الطريق حتى نلقى هللا 

ي إستشةهد الحقةا فة) ، وكما تذكرون لقةد قلةت لكةم قبةل هةذا رداً علةى المناضةل ابةراهيم عمةر

سوف يلتحق بنا الرجال وها هم اليةوم عشةرون رجةال وغةدا سةوف يكةون  ( معركة دمبالس 

العةدد أكبةر وسةتمتليئ السةاحة بالرجةةال وسةوف نطةارد نحةن العةدو ونفةةتش عنةه ثةم نأتيةه فةةي 

المدن وأخيراً نقضي على أحالمةه وإنشةاء هللا ننتصةر وتكةون إرتريةا حةرة مسةتقلة فةي نهايةة 

نفسي مؤمنا بكل حرف قلته وبأننا سوف نحقق االستقالل ولكننةي  المطاف وكنت في قرارت

لم أتخيل أبداً أن يكون طعم دولة االستقالل مرا بهذه الدرجة أي فصيل كان من يحققه ولكنها 

مشيئة هللا لحكمة يعلمها ، ثم قمت بتقسةيم القةوة الةى فصةيلتيين واحةدة بقيةادتي وأخةرى بقيةادة 

لتقي في منطقة كلةو قنحةا تتجةول فصةيلة كبةوب فةي المنطقةة المناضل كبوب حجاج على أن ن

وحتى منطقة نقيب والى العمق في الصعيد إن إقتضى األمر بينما تحركت أناالى منطقة بركا 

لعال عن طريق مقرايب ثم مقلو ثم منطقة تم بتا وكنت طوال هذا الطريق أعاني مةن بةدايات 

حيث قابلنا هناك مةايطلق عليةه أهلنةا فةي  تورم غريب في خصيتي اليمنى لم أعرف له سبب 

مةةن جةةذور ) تلةةك المنطقةةة ملةةك المطةةر وذهةةب اليةةه المناضةةل إسةةماعيل وأخةةذ منةةه عةةرقين 

وأعطاني واحداً منهما وتحركنا من المنطقة وعندما وصلنا قريةة دقةا إزداد الةورم ( األشجار 



وكان األهالي طةوال هةذا فقمت بكي العرق وإنتقلنا الى قرية عد قناد ومنها الى أقدوب دقسي 

الطريق يسحبون الشوك على األماكن التي داستها أقدامنا إلخفاء األثةر ، أخةذ نرتةب لضةرب 

مركز انقرني ولكن مرض األخ على كرار حاج صالح الذي إشتد حةال دون ذلةك ، فتحركنةا 

وإتجةه  بعد عبور نهر بركة الى العةودة الةى حيةث الموقةع الةذي إتفقنةا أن نلتقةي فيةه كلةو قنحةا

الزمالء الى المنطقة بينما إشتد بي المرض فعدت من منتصف الطريق الى كسال وكان معةي 

وجاء المناضل الشهيد وإستلم القوة وأعاد المناضل ( قبرهوت ) المناضل محمد علي سليمان 

الشهيد ابراهيم قطوب الذي كان جريحا الى كسال وهناك كلفت بعد شفائي بمهمة أخرى وهي 

م ثةم كلفةت بمهةة 3215م ومطلةع عةام 3211اج الجنود التي قضةيت فيهةا كةل عةام مهمة إخر

 .أخرى في ساحل البحر األحمر

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 امنةالحلقة الث

قلت في الحلقة السابقة كلفت بالتوجه لمنطقة البحةر األحمةر وبالفعةل ذهبةت اليهةا عةن طريةق 

الةةى طةةوكر   تجهنةةا معةةاثةةم إ مدينةةة بورتسةةودان التةةي إنتظرنةةا فيةةه األخ عثمةةان صةةالح سةةبي 

وكان هدفنا البحث عةن أمةاكن لتهريةب وتخةزين   وعقيق ومنها الى منطقة جزيرة ابن عباس

م و فةةي منطقةةة عقيةةق القةةى األخ سةةبي 3211السةالح وقةةد سةةبق لةةي زيةةارة هةةذه المنطقةة عةةام 

د محاضرة للمعلميين شرح فيها أهداف الثورة ثم قابلنةا عمةدة األلمةدا األخ الشةهيد محمةد أحمة

قمع والذى أخبرنا بوجود عناصر تقدم إعانات مالية للناس وهةذا لةيس مةن شةيم الثةوار وكةان 

يقصد على مابدى لي حركة التحرير التي كانت تنشط في هذه المنطقة إال أن األخ سبي وفي 

لقاءاته لم يتناول الحركة المن قريب والمن بعيد وكانت حركة تحرير إرتريةا تشةكل الغالبيةة 

لملتزمين في تلك المنطقة ولألسف فقد حاولوا من خالل البوليس طردنا من المنطقة العظمى ل

ولكن مسؤول البوليس السري في منطقة طوكر علي سعيداي ومعه محمد طاهرإدريس أدرو 

رفضةا هةةذا التوجةه قةةائلين اذا بةةدأنا مةن اآلن بهةةذا األسةلوب فإننةةا سةةوف نعةذب بعضةةنا بعضةةاً 

ة وستنتشةةر بيننةةا الكيةةديات والجوسسةةه وهةةذا سةةيكون مةةدمرا وسننصةةرف عةةن المهةةام الرئيسةةي

وقال أرى أن نوجه لهم نحن دعوة للغداء وبالفعل وجهنا الدعوة ولبى األخوة في الحركة في 

المنطقة الدعوة وشرح لهم سبي أهدافنا وخلفية القضية وقال لهم بأننا عائدون مةن حيةث أتينةا 

رة مغةادرة فةي صةباح اليةوم التةالي وكانةت وسةائل ولهذا فقد سةعوا ليحجةزوا لنةا فةي أول سةيا

النقل هي اللواري ولم يجدوا لنا المقدمة ولهذا فقد غادرنا راكبين سبت السيارة ودخلنا مدينةة 

بورتسودان وبدأنا نقوم بجوالت في المساجد والمعاهد ومختلةف األمةاكن التةي يمكةن أن نجةد 

مة غادرنا األخ سبي الى الخةارج وتةرك معةي فيها االرترين والدعم لقضيتنا وبعد إكمال المه

رسالة موجهة لإلخوة في الحركة لم أعرف مضةمونها وعةدت أنةا أدراجةي الةى المنطقةة بعةد 

م وكان معي هذه المرة ثالثة من المناضلين وهم الشهيد محمد علي كشةة 3215فترة في عام 

قةد القةي عليةه القةبض والشهيد عواتي محمد فايد والشهيد محمود جنجر وكةان الشةهيد جنجةر 

وكةان مةن بةين )  في مدينة كسال وبحوزته آلة طباعة وضمنه األخ المرحوم عبدهللا حواشةات

العضوية األساسية للجبهة وهومن مواطني ريفةي كسةال وقةد بقةى ملتزمةا وفةاعال فةي الجبهةة 

قةد تةوفي وكانت خطتنا أن ندعي أمام السلطات القضةائية أنةه ( ووفيا لمبادؤها حتى توفاه هللا 

لتسقط عنه المطاردة كان هدفنا جزيرة ابن عباس وإستطالعها بشكل جيد مرة أخرى خاصة 

وأننا فشلنا في المرة السابقة وكانت خطتنا االدعاء بأننا في زيةارة خاصةة إلبةن عبةاس الةولي 

وعزمنا على شراء خةروف لنةدعي بأنةه كرامةة للزيةارة وفةي حقيقتةه كةان غةذؤنا طةوال مةدة 

وأنه سيكفينا لالستطالع الجزيرة وما حولها وقربهةا وبعةدها مةن الحةدود والميةاه   االستطالع

اإلقليميةةة االرتريةةة دخلنةةا الجزيةةرة فوجةةدنا أنهةةا مالئمةةة بكةةل المقةةايس لغرضةةنا وفيهةةا مخةةابئ 

معقولة وبعيدة عن مواقع السلطات السودانية وبينما كنا نفتش ونجول في المنطقة رآنا بعةض 

فةأبلغوا السةلطات ومثلنةا  يعرفون األخ محمد علةى كشةة فةي مراحةل سةابقة  المواطنيين وكان



جميعا أمام المسؤول األول األخ محمد الحسن فسألنا عن أنسابنا فأجبناه وهم يسمعون فإلتفت 

) وأنةةا عنةةدما قلةةت لكةةم إنتبهةةوا للغربةةاء كنةةت أعنةةي األجانةةب  إلةةيهم قةةائال هةةؤالء أبنةةاء كةةم 

ء وأجزم أن قصده كان التسهيل علينةا اآلن وفةي المسةتقبل وبعةد وليس مثل هؤال( الخواجات 

أن أكرمنا مرة أخرى إنطلقنا من عنده الى عقيق حيةث إتصةلنا بةاألخ آدم محمةود وكةان يةدير 

قهوة وكان من بين أعضاء الجبهة األوائةل فةي تلةك المنطقةة فقةال لنةا البلةد لةيس علةى مةايرام 

ركوهةا هنةا وبالفعةل تركنةا مةا كةان معنةا بحوزتةه كمةا ولهذا إذا كانت عنةدكم أيةة ممنوعةات إت

طلب منا تنسيق كالمنا الحتمال اإلستجواب من البوليس في منطقة مرافيت لهذا نسقنا كالمنا 

، أخةذنا راحةة  وحددنا أن يكون الضامن األخ األمين شنقراي ولحسةن الحةظ لةم يحةدث شةيئا 

الةي حيةث  األخ عةواتي ومحمةد علةى كشةة لثالثة أيام مةن عنةاء الرحلةة ومطباتهةا ثةم أرسةلنا 

أغراضنا عند آدم محمةود وإتفقنةا أن يعةودوا بهةا هةم الةى إرتريةا عةن طريةق البرخاصةة وأن 

األخ محمد علي كشة يعرف دروب هذه المنطقة فضال عـــن أنهما يجيدان األلسن السائدة في 

ومنها الةى الميةدان الةذي لةم مناطق العبور الى إرتريا أما أنا واألخ جنجر فقد عدنا الى كسال 

أمكث فيه طويال إذ كلفةت مةرة أخةرى للعةودة الةى مسةألة السةالح وكةان برنامجنةا هةذه المةرة 

تهريب السالح عن طريق البحر كانت مهمة في غاية الخطورة إذ كنةا نتعامةل مةع ممنوعةات 

ين خطةةر تصةل العقوبةة فيهةةا حةد اإلعةةدام إذا قةدر هللا وسةةقط أحةدنا كمةا كنةةا نمشةي بةةين خطةر

كانةت لهةا عالقةات  الحكومة السودانية إذاما إقتربنا مةن الميةاه اإلقليميةة السةودانية والحكومةة 

وطيدة مع االمبراطور والحكومةة االثيوبيةة وخطةر الحيوانةات البحريةة والمةد البحةرى الةذي 

كان صةعبا علةى قواربنةا الصةغيرة التعامةل معةه وخطةر الحيوانةات البحريةة المفترسةة كانةت 

ة محفوفة بالمخاطر ولكن من أجل أرتريا لم نكن نرى الصعاب ولهذا إتخذنا قرار يسمح مهم

لكل من يوشك أن يقبض عليه أغراق الحملة التي معه والغرق معها حتى يبقى السر وتستمر 

الثورة في إستخدام البحر ببقاء السر في أعماق البحر ، كنا نستقبل السالح فةي هةذه الجزيةرة 

قنا مواقةع للتهريةب داخةل إرتريةا وفةي تلةك المواقةع كنةا نسةتقبل السةالح المهةرب النائية ثم خل

ونخزنه في السةالل الجبليةة وعنةدما تأتينةا الجمةال نحملةه عليهةا حتةى منطقةة أدوبحةا ونخطةر 

القيادة التي تخطر بدورها قةادة الوحةدات المقاتلةة وتحةدد الكميةات التةي يجةب أن يسةتلمها ايةا 

اطق العسةةكرية ربةةط األمةةر بهةةم مةةع حصةةة هيئةةة التةةدريب والفصةةائل مةةنهم وفةةي مرحلةةة المنةة

المساعدة وحصة القيادة التي كانت تخةزن كإحتيةاط وعنةد إنشةاء المنطقةة الخامسةة فقةد جئةت 

بكل العتاد الذي وجه لها وكان عبارة عن ثالثمائة رشاش تومقان وقنابةل يدويةة وقةد إسةتلمته 

م 3215/ 99/1عةةد تشةةكيل القةةادة الثوريةةة بتةةاريخ ، وب المنطقةةة الخامسةةة فةةي منطقةةة يكةةارع 

 :بقرار من المجلس األعلى من اإلخوة التالية أسماؤهم 
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م المنةةةاطق العسةةةكرية تةةةأثرا بالتجربةةةة 3215/  99/1كمةةةا شةةةكلت فةةةي نفةةةس الفتةةةرة بتةةةاريخ 

بعةةض المناضةةلين الجزائريةة وبهةةدف توسةةيع رقعةةة إنتشةةار الثةةورة وقةةد عةةارض هةةذا التقسةةيم 

وقةةالوا بأنةةه وفةةي فةةل واقعنةةا قةةد يسةةبب منازعةةات ولكةةن األكثريةةة رأت عكةةس ذلةةك فشةةكلت 

 : المناطق العسكرية على النحو التالي 

محمةود دينةاي رئيسةا صةالح محمةد إدريةس ابوعجةاج نائبةا  : ـ المنطقةة العسةكرية األولةى  3

لشةةؤون الصةةحية والماليةةة موسةةى محمةةد هاشةةم مفوضةةا سياسةةيا كمةةا كةةان هنةةاك مكلفةةين فةةي ا

 .واألمن 

عمةر حامةد إزاز رئيسةا محمةد عمةر آدم نائبةا محمةود إبةراهيم : ـ المنطقة العسكرية الثانية  9

 .شكيني مفوضا سياسا 

ـ عبد الكريم أحمد رئيسا ونائبه حامد جمع ـ حامد صالح سةليمان ، أحمةد ابةراهيم سةكرتير  1

 . مفوضا سياسيا 

مد على عمرو رئيسا علي معتوق نائبا ورمضان محمةد نةور مفوضةا ـ المنطقة الرابعة مح 1

 .سياسيا 



ـ المنطقةة الخامسةة واالي كحسةاي رئيسةا حشةةال عثمةان نائبةا قةيالي مفوضةا سياسةيا وقةةد  5

كونةةت هةةذه المنطقةةة بقةةرار مةةن القيةةادة وقةةد عانةةت األمةةرين ألن سةةكان المنطقةةة كةةانوا غيةةر 

ويةا للعةدو لوجةود العاصةمة فيهةا وإزدادت معانةاة هةذه متفاعلين مع الثورة كما كانت مركزا ق

المنطقةة كثيةرا عنةدما سةةلم رئةيس المنطقةة والمفةوض السياسةةي وعةددا مةن المناضةلين فكلةةف 

بالقيادة المناضل ابرهام تولدي وقد تم إستدعاؤه ونائبه وتركت المنطقةة لقائةد السةرية األولةى 

حمبرتةةي وبعةةد ذهابهمةةا كلةةف بالقيةةادة والثانيةةة الشةةهيدين علةةى جةةامع عةةامر وقبرهةةوت ودي 

 .عبدهللا إدريس محمد وأسياس أفورقي مفوضا سياسيا بعد أن جاء من دورة الصين 

كنةت خةالل مرحلةةة المنةاطق كلهةةا أعمةل فةةي جانةب تهريةةب ونقةل األسةةلحة وخةالل المراحةةل 

عيسةى  المختلفة عمل معي في ذلك الحقل الخطير من القادة اإلخوة واألبناء أحمد محمد علي

وأذكر في   وجعفر محمد و حسين خليفة محمد علي ومحمود حسب محمد وأحمد بن عامراي

إحداى المرات أن األخ المناضل أحمد محمد علي عيسى وكةان المسةؤول عةن االسةتخبارات 

فةي القيةةادة الثوريةةة كةان معنةةا فةةي منطقةةة جزيةرة ابةةن عبةةاس وكةةان علةى مةةتن المركةةب الةةذي 

جةةأة جةةاء إعصةةارا قويةةا مةةن جهةةة الشةةمال فةةذهب المركةةب بقةةوة وصةةلنا ويعةةاين السةةالح وف

إستبدبنا القلق وأرسلنا زمالء الى بورتسودان   اإلعصار جنوبا ولحسن الحظ كان معه الربان

ليبعثوا ببرقيات الى القيادة ولحسن الحظ فقد وصةل المركةب منطقةة مينةاء بربةرة الصةومالي 

حقيقته زادت األسةلحة والةذخائر وعةاد الينةا ورسى هناك وعندما علمت السلطات الصومالية 

المركب وقدزادت حمولته ضعفي الحمولة التي كانت عليةه وحمةدنا هللا علةى سةالمة زمالئنةا 

تةم نقلةي مةرة أخةرى الةى الجةيش   م3211وعلى هذا الدعم غير المتوقع وبعةد منتصةف عةام 

وآالم حةادة جةدا فةي  وحقيقة كنت في قمة الملل والتعب مةن عتالةة األسةلحة وأصةبت بأوجةاع

  . فهرى الزالت تالزمي حتي اليوم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   الحلقة التاسعة

 سلبيات وإيجابيات مرحلة المناطق

 : ايجابيات المرحلة : أوالً 

مكنت تجربة المناطق من توسيع رقعة إنتشار الثورة االرترية وتجنيد أعداد كبيرة     

التحرير االرترية بآليات  من المناضلين لرفد الكفاح الوطني الذي تخوضه جبهة 

جديدة على المجتمع االرتري بعد أن فشلنا في الحصول على حقوقنا بالوسائل السلمية 

 .والسياسية 

  وسةعت هةذه المرحلةة مةن رقعةة قبةول الفعةل النضةالي المسةلح الةذي أشةعلت أواره   ·

ء ت األقةدار طليعة من أبناء شعبنا بقيادة الشهيد القائد حامد إدريس عواتي ورفاقه وشا

أن أكون واحدا من هؤالء الذين تحملوا تبعات تلك البدايات التةي أسةس لهةا نفةر عزيةز 

من أبناء شعبنا وعلى رأسهم إدريس محمد آدم ومحمةد الشةيخ داؤد آل سةيدنا مصةطفي 

وسيدنا سليمان محمد األمين واالستاذ محمود محمةد صةالح وأعضةاء اللجنةة المركزيةة 

وغيرها ثم أعضاء المجلس األعلى األول وأخيرا منسوبي القوات التأسيسة في القاهرة 

المسلحة السودانية من االرترين محمد سعد ، طاهر سالم ، عمةرإزاز ، محمةد إدريةس 

 .دريس ، صالح حدوق وغيرهم ‘، بابكر محمد  حاج، أحمد محمد علي 

مةةدن شةةكلت فةةي هةةذه المرحلةةة تشةةكيالت واسةةعة مةةن الوحةةدات الجماهيريةةة فةةي ال   ·

واألرياف كما شكلت فروع جماهيرية لها قياداتها وتستند على الخاليا السرية السباعية 

أوالخماسية في المدن االرترية المختلفة وكانت لتلك الفروع أسماء حركية ورموز مثل 

فرع القمر ويقصد به فرع قلوج والفرع األبيض ويقصد به فرع أم حجركما كةان لكةل 

بةةت تلةةك الفةةروع دوراً تاريخيةةا كبيةةرا وقةةدمت مةةن قياداتهةةا فةةرع خةةتم خةةاص بةةه وقةةد لع

 .شهداء على طريق الحرية 

فصلت الثورة في هذه المرحلة مسائل التقاضي ووجهت أبناء شعبنا بعدم التقاضةي    ·

في محاكم االسةتعمار وحملةت القضةايا للثةورة ورغةم عقةم بعةض الحلةول إال أن شةعبنا 

ورة كانوا يتقبلون تلك الحلول بروح عالية فال تظهةر وللروح المعنوية العالية وحب الث

 .تلك القضايا مرة أخرى 

شنت الثورة خالل تلك المرحلة مئات المعارك الحربية فةي طةول الةبالد وعرضةها    ·

سواء في المناطق الريفية أو المدن أوالبلدات أو مراكز العدو الصغيرة وقد أدى تراكم 

تشةةار العةةدو والحةةد مةةن حركتةةه وشةةلها والسةةيطرة تلةةك المعةةارك الةةى إنكمةةاش رقعةةة إن



والسيادة شةبه الكاملةة علةى الريةف االرتةري ممةا أجبةر العةدو علةى الخةروج فةي شةكل 

 .وحدات عسكرية كبيرة وأحيانا في قوافل 

تدريب أكبةر عةدد ممكةن مةن المناضةلين علةى فنةون القتةال ورفةد الثةورة بهةم وخلةق   ·

 .جديدة   وحدات قتالية

لثورة بالتمويل الذاتي واألهلةي ومشةاركة المةواطن فةي تحمةل تغذيةة المقةاتلين إبقاء ا  ·

ولم يبخل شعبنا العظيم في تمويل الثورة ومقاسمتها خبةز أوالده بشةكل كلةي كمةا سةاهم 

بقوة في نقةل الجرحةى وتطبيةبهم وتقةديم التغذيةة الالزمةة لهةم وإستضةافتهم فةي البيةوت 

 .لقضارف ـ بورتسودان ـ طوكر ـ أروما وخاصة في مدن شرق السودان كسال ـ ا

تدريب أعداد كبيرة من الممرضين من جيش التحرير االرتري ومدهم بما أمكن من   ·

األدويةةة األساسةةية وخاصةةة حقةةن قةةاطع النزيةةف والرباطةةات والمطهةةرات والمضةةادات 

 .الحيوية 

ء المنطقةة فةي كان الجنود في المنطقة الواحدة من أنحاء إرتريا وإن غلب عليهم أبنةا  ·

بعض األحيان إال أن هةذا األمةر كةان محسةوما ولةم يكةن فةي المنطقةة مةن أبنائهةا سةوى 

 .القادة الفوقين 

 :ثانياً السلبيات 

لم تقم تلك المرحلة على دراسة الواقع االرتري بموضوعية وعلى مدى تأثير تقسيم   ·

المنةاطق الةى قةادة  المناطق العسةكرية علةى الواقةع النضةالي واالجتمةاعي وتحةول قةادة

واسةةعي الصةةالحية بأزيةةد ممةةا يحتمةةل وإن التجربةةة اثبتةةت أن مةةن عةةارض كةةان علةةى 

 .صواب 

إنتشةةرت الحةةزازات غيةةر المقبولةةة بةةين مختلةةف المنةةاطق واستشةةرى بينهةةا التفةةاخر  ·

 .والتنافس غير المقبول 

كةون كمةا دخلت القوة المساعدة وهيئة التدريب طرفا في تلك النزاعات بةدال مةن أن ت ·

أريدلها هيئة لتدريب مقاتلي الثورة كما أنهما عانيتا من شةح التمويةل وإنعدامةه وأخةذت 

تفةتش عةةن منةاطق تمةةول منهةةا ممةا أدخلهةةا فةي نزاعةةات مةةع مختلةف المنةةاطق وخاصةةة 

األولى والثانية وأثر على المواطنيين الذين كانةت تؤخةذ مةنهم إشةتراكات مةن أكثةر مةن 

 .جهة 



طق الةةى أمةةراء فةةي مواقةةع إدارتهةةم الميدانيةةة وإنعزلةةوا عةةن بعضةةهم تحةةول قةةادة المنةةا ·

 .بعض بل ونشبت المشادات بينهم بسبب حدود المناطق وإنعدم التعاون المأمول 

كانت بعض المناطق فقيةرة مةن حيةث مواردهةا وضةعبفة مةن حيةث أعةداد الملتةزمين  ·

مج للتجنيةةد أوسةةاط بةةرا  بةةالثورة ممةةا إنعكةةس علةةى تمويلهةةا الةةذاتي وكانةةت تحتةةاج الةةى

المةةواطنيين وكانةةت أكثةةر تلةةك المنةةاطق معانةةاة المنطقةةة الثالثةةة والخامسةةة ، كمةةا كانةةت 

بعض المناطق غنية بدرجة كبيرة واألخرى فقيةرة الةى درجةة العةدم ، وكانةت المنطقةة 

الرابعةةة والتةةي كانةةت تمةةول مةةن  األولةةى والثانيةةة مةةن أغنةةى المنةةاطق تليهمةةا المنطقةةة 

 .ضافة إلشتراكات وتبرعات السعودية واليمن جماهيرها باال

هةةذا الواقةةع خلةةق إختالفةةا فةةي وضةةع الجنةةود ممةةا ولةةد حةةزازات المعنةةى لهةةا وخلةةق   ·

 . مرارات ونزاعات خافتة مرة وعالية مرات أخرى 

دفع ما سبق القيادة الثورية اليجاد مقر واحد للجنود وقيمة واحدة تدفع للجميةع وكةان  ·

يوم وكان هذا المبلد يزاد لبعض الجنةود وخاصةة الةذين لةيس لهةم عبارة عن شلن في ال

 .أهلي ومعارف مما دفع بتفسير هذا األمر بشكل خاطئ وإعتباره تميز غير ضروري 

لم يكن هناك تنسةيق بةين المنةاطق فةي المواجهةات العسةكرية بحيةث تسةتطيع إسةعاف  ·

 .ا في غالب األحيان بعضها بعضاً وغالباً ما كانت كل منطقة تواجه مصيرها وحده

كانت كل منطقة تعج بالمشاكل الداخلية التي كانت تؤجج من بعض أعضةاء المجلةس  ·

 . األعلى الذين كانوا يبحثون عن نفوذ 

أما القيادة الثورية فقد أخذت تتفرج على هةذا الواقةع وتلةك المشةاكل رغةم أنةي أعةذرها 

لطات السودانية ولكنها أيضةا لةم ألنها كانت تحت وطأة المطاردة المستمرة من قبل الس

تكةةن لهةةا صةةالحيات واضةةحة علةةى قةةادة المنةةاطق الةةذين يتسةةاون معهةةا فةةي الدرجةةة 

التنظيمية وقد ركزوا جهدهم في اإلسةتمرار بتسةريب السةالح والنصةح وحتةى تسةريب 

 .السالح والذخيرة كان فقط الى المنطقةالخامسة 

 

 

 

 

 

 



 الحلقة العاشرة

 قصة تسريب السالح للميدان

وثةةورة شةةعبنا فةةي الميةةدان إخترنةةا   لتحقيةةق هةةدف تسةةريب السةةالح وتهريبةةه لمناضةةلينا    

جزيرة إبن عباس لقربها من إرتريا وألنها جزيرة نائية ومهملةة وبعيةدة عةن إدارة سةلطات 

ويمكن الوصول إليها وكان هناك غطةاء مالئةم للتجةوال فةي تلةك الجزيةرة وكةان يتمثةل قةي 

لضريح الشيخ والداعية الكبير إبن عبةاس ولهةذا تحركنةا السةتطالع االدعاء بأننا في زيارة 

المنطقة وكان معنا خروف لزوم األكل ألطول مدة ممكنة وللدعاء بأنه كرامة للمقام المجيد 

المنطقةة ميةدانياً فوجةدنا فيهةا كفايةة فةي الميةاه ووفةرة فةي  وصلنا الجزيةرة وقمنةا بإسةتطالع

ما يتم نقل العتاد بعيةدا عةن عيةون مةن يطرقةون الجزيةرة المخابئ التي يمكن إستخدامها ريث

 مع التقيد الشديد بسرية المهمة  صدفة من الصيادين ، كان موقعاً مقبوالً ومالئماً للمهمة

ولسوء الحظ شاهدنا المواطنون المحليين فةأبلغوا المسةؤول األول فةي المنطقةة وكةان األخ  

التةي كانةت تشةرف علةى منطقةة جنةوب  محمد الحسن محمود وكان حكم دار منطقةة عقيةق

طوكر فسألنا عن قبائلنا وأنسابنا فأجبناه فإلتفت إلي المواطنين وقال لهم هؤالء أبناؤكم وأنةا 

عندما طلبت منكم االنتباه للغرباء لم أقصد إال األجانةب أي الخواجةات ولةيس هةؤالء أمثةال 

ي المنطقةة دون أن يهةتم بنةا أحةد هؤالء وهذا األمر سهل مهمتنا لأليام التي تلةت إذ عملنةا فة

مةةن المةةواطنين حتةةى ربحنةةا الجميةةع وجنةةدناهم وصةةاروا كةةاتمين ألسةةرار الثةةورة حةةافظين 

ألمانتهةا ، أكرمنةةا األخ محمةةد الحسةةن إنطلقنةةا بعةةدها إلةةى عقيةةق وإتصةةلنا بةةاألخ آدم محمةةود 

ن مةن وكانوا يدير مقهى في كسرة عقيق وهي أشهر مقهى للعابرين علةى ذلةك المكةان وكةا

بين أعضاء الجبهة األول في المنطقة رحب بنةا وشةرح لنةا األوضةاع وطلةب منةا تةرك أيةة 

أشياء نخاف عليها معه وأن ننسق كالمنا الحتمال إستجوابنا من البوليس الذي يشعر بشيء 

ما وكان يقصد مرافيت التي كانت أمامنا ونحن بدورنا إتفقنةا علةى تنسةيق الكةالم وعلةى أن 

 .ألخ األمين شنقراي فيما إذا حصل شيئ ولحسن الحظ لم يقابلنا أحد يكون ضامننا ا

وبعد أن أخذنا راحة لثالثة أيام عاد األخوين الشهيد محمد على كشة والشهيد عواتي محمةد 

فايد إلى آدم محمود حيث أغراضنا على أن يعودا إلى إرتريا براً عبر الطرق التةي يعرفهةا 

الذي   لشهيد محمود جنجر فعدنا إلى كسال ومنها إلى الميداناألخ محمد علي أما أنا واألخ ا

لم أمكةث فيةه طةويالً إذ تمةت إعةادتي إلةى المنطقةة التةي عايناهةا للسةالح فةي البحةر وبةدأت 

 .م 3211م وحتى العام 3211المهمة منذ العام 

يةد كانت مهمة غاية في الخطورة يلفها الموت في كل األوقات ، كنا نعمةل بةين تهديةدين تهد

العدو اإلثيوبي وأجهزتةه االسةتخبارية وخطةر الحكومةة السةودانية إذا مةا إقتربنةا مةن الميةاه 



اإلقليمية التي كانت تجةول فيهةا مراكةب خفةر السةواحل باإلضةافة لتهديةد آفةات البحةر وكنةا 

نعيش في حالة مستمرة من القلق على مصير السالح الةذي كرسةنا لةه حياتنةا والخةوف مةن 

في التخزين للسالح وقد يقود النفجار يقضي علينا ويتلةف مةا عانينةا مةن  أن يحدث خطأ ما

أجله ويفتضح أمرنا ونحرم إلى األبد من موقع ممتةاز قبةل أن نجةد البةديل اآلمةن و المةؤمن 

على الشواطئ اإلرترية ولهذا كنا حذرين لدرجة بعيداً جداً إذ كنا نضع األسةلحة فةي مكةان 

صواعق التفجير في مكان ثالث كما تعاهدنا إذا حدث وشعر والذخائر في مكان آخر بعيد و

أي فرد أو مجموعة بالتهديد أو المداهمة وهو على متن قوارب األسلحة أن يغرق الحمولة 

ثم يغرق نفسه مستشهداً في سبيل بقاء السر ولكن والحمةد هلل لةم يحةدث هةذا وأصةبح األمةر 

 .مجرد تحوط لألسوأ ليس إال 

ثم نخزنه بدءاً من الجزيرة وبين الجبال وفي محطات ينقل بينها السالح  كنا نستقبل السالح

بالجمال حتى يصل إلى أيدي المقاتلين والقيادات الميدانيةة لجةيش التحريةر اإلرتةري وكةان 

لنا أكبر مركز للسالح في منطقة أدوبحا وكان أمر توزيع السالح في تلةك الفتةرة يةتم تحةت 

األقدار أن أحمل ومن معي من مناضةلين مسةؤولية السةالح  إشراف القيادة الثورية وشاءت

تحت إشراف القيادة الثورية ممثلة في قسم اإلمةداد والتمةوين وقسةم المخةابرات وأثنةاء تلةك 

الفتةةرة كلفةةت بجلةةب سةةالح المنطقةةة الخامسةةة وكانةةت عبةةارة عةةن ثالثمائةةة رشةةاش تومقةةان 

حيةث إسةةتلمتها المنطقةةة   يكةةارع وقنابةل يدويةةة ورشاشةات خفيفةةة وقةةد جئنةا بهةةا إلةى منطقةةة

 .الخامسة 

م 3215/  1/ 99وأذكةةر وبعةةد تشةةكيل القةةادة الثوريةةة بقةةرار مةةن المجلةةس األعلةةى بتةةاريخ 

 :وشكلت وكانت عرضة لإلضافة والحذف من اإلخوة اآلتية أسماؤهم 

 .محمد سعد آدم رئيساً / 3

 . أحمد محمد علي عيسى مسؤوالً لإلستخبارات /  9

 .إدريس مسؤوال للمالية  عمر حاج/  1

وكةان بةدال مةن عمةر جةابر عمةر . ياسين شيخ الدين مسةؤوالً لإلعةالم بالعربيةة   الزين/  1

 .الذي ذهب لمواصلة دراسته في الخارج 

 .صالح حدوق مسؤوالً للشؤون االجتماعية /  5

 .األستاذ محمود محمد صالح مسؤوال للشؤون الجماهيرية /  1

 .الً لإلعالم تقرنيا والداي قدي مسؤو/  1



 .مسؤوالً إلمداد والتموين   جعفر محمد عقبا تيدروس/  1 

 .مسؤوالً للشؤون الصحية   عبد عثمان/  2 

عبةد هللا /  9عمةر محمةد علةي دامةر قائةداً /  3مةن كةل مةن   كما شكلت قيادة هيئةة التةدريب

ين بقيةادة كةل مةن محمةد ، وقادة للفصائل المساعدة والتةي بةدأت بفصةيلت  إدريس درار نائباً 

 .عمر عبد هللا أبو طيارة وحاج موسى علي سمرة 

كما شةكلت فةي ذات التةاريخ المنةاطق العسةكرية وعةارض بعةض المناضةلين إال أن القيةادة 

 :كلفت قادتها وكانوا على النحو التالي 

وسةى م/ 1  صالح محمد إدريس أبةو عجةاج نائبةاً /  9محمود ديناي قائداً / 3المنطقة األول 

 .محمد هاشم مفوضاً سياسياً 

محمةةود إبةةراهيم /  1محمةةد عمةةر آدم نائبةةاً /  9عمةةر حامةةد إزاز قائةةداً /  3المنطقةةة الثانيةةة 

 .شكيني مفوضاً سياسياً 

حامةد جمةع نائبةاً أستشةهد وكلةف حامةد صةالح / 9عبد الكريم أحمةد قائةداً / 3المنطقة الثالثة 

 سليمان 

 .اً سياسياً أحمد إبراهيم سكرتير مفوض/  1

رمضةان محمةد نةور /  1علي معتةوق نائبةاً / 9محمد علي عمرو قائداً /  3المنطقة الرابعة 

 .مفوضاً سياسياً 

حشةةال عثمةةان نائبةةاً /  9والةداي كحسةةاي قائةةداً سةةلم للعةدو /  3الخامسةةة  ثةم أنشةةئت المنطقةةة

   .قيالي مفوضا سياسياً سلم نفسه للعدو /  1أستدعي لمقر القيادة 

بعد ذلك التشكيل وصل إلى منطقة عملنةا ثالثةة مةن الةزمالء وهةم األخ أحمةد محمةد علةي   

واألخ جعفةر محمةد رئةيس قسةم اإلمةةداد   عيسةى رئةيس قسةم االسةتخبارات بالقيةادة الثوريةة

والتموين بالقيادة الثوريةة واألخ حسةين محمةد علةى خليفةة وكانةت األسةلحة فةي تلةك الفتةرة 

مستمر وبكميات معقولة ولكن حاجتنا في الميدان كانةت أكبةر مةن تتدفق إلينا بشكل منهجي 

ذلةةك بكثيةةر بسةةبب التةةدفق الكبيةةر والمسةةتمر للمناضةةلين كنةةا نقةةوم فةةي تلةةك الفتةةرة بتفريةةد 

المراكب وتخزين األسلحة ثم تحميلها على فهور الجمال والسير بها إلى أعماق البالد فةي 

وكةان األمةر غايةة فةي الصةعوبة واإلرهةةاق  فةروف أقةل مةا يقةال عليهةا أنهةا قمةةة المغةامرة

 .للجميع وبصورة أكبر لمن هم في سني وعلى كل حال خطى تحتم علينا السير فيها 



وأذكر وعندما جاءنا الةزمالء المةذكورين أعةاله صةعد األخ أحمةد إلةى المركةب وبينمةا هةو 

بر على متنه هبت عاصفة عاتيةة جرفةت المركةب فةي عةرض البحةر وذهبةت بةه بعيةدا فةأج

الربان للسير بها بإتجاه الريح التي أخذت تدفع المركب ولةم تتوقةف أليةام وإنقطعةت صةلتنا 

بالمركب عشنا فةي قلةق بةالد فإتصةلنا بمقةر القيةادة الثوريةة إلعالمهةا بةاألمر الجلةل ، وبعةد 

إسةةبوع مةةن إخطارنةةا لهةةا أعلمتنةةا القيةةادة بةةأن المركةةب قةةد رسةةى بسةةالم فةةي مينةةاء بربةةرة 

تنفسةةنا الصةةعداء   دما علمةةوا بةةأمره حملةةوه بشةةحنة إضةةافية مةةن األسةةلحة ،الصةةومالي وعنةة

وحمدنا هللا على سالمة زمالئنا وصلتنا برقية عبر بةور تسةودان مفادهةا بةأن المركةب قةادم 

إليكم في غضون أيام وبالفعل وصلنا المركب وهو محمل بسالح إضافي قدم من الصومال 

ة العمل في التسةليح مةن أعقةد وأصةعب المهةام التةي وكان أغلبه أسلحة إيطالية ، كانت مهم

م ثم أستدعيت من قبل القيادة ووجهت مجددا 3211كلفت بها وفللت أعمل فيها حتى العام 

للوحدات العسكرية وكلفةت بقيةادة سةرية وكانةت السةرية الرابعةة وكانةت منطقةة عملهةا فةي 

 .المنطقة األولى هكذا عدت مرة أخرى لقيادة العمل القتالي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الحلقة الحادية عشر

 قصة المناطق العسكرية 

كانةت تجربةة المنةاطق العسةكرية مةن ثمةار التجربةة الجزائريةة وثورتهةا التةي كانةت تخةوض 

معركةةة تحةةرر وطنةةي شرسةةة ضةةد االسةةتعمار الفرنسةةي الةةذي أخةةذ فةةي بعةةض أوجهةةه الطةةابع 

وبالفعل كادت أن تتالشى االستيطاني واالستئصالي للثقافة والقيم الوطنية والقومية الجزائرية 

هويةةة الشةةعب الجزائةةري والتةةي التةةزال أثةةار فعلهةةا تمتةةد حتةةي اليةةوم ، تةةأثرت قيةةادة الجبهةةة 

الفتية التي كانت معركتها الكبيرة تدور في   التاريخية ممثلة في المجلس األعلى بتلك التجربة

دالع ثةورة شةعبنا وكانت علي أبواب النصر في الوقت الذي ونحن نؤسس فيةه النة  تلك األيام

اإلرتري وقبيل تطبيق التجربة علةي ميةدان الواقةع اإلرتةري حسةمت جبهةة التحريةر الةوطني 

الجزائةري المعركةة علةي األرض مةةا أجبةر فرنسةا للةدخول فةةي مفاوضةات مباشةرة مةع قيةةادة 

 .لشعب الجزائر وانسحبت قواتها من البالد  الثورة وأقرت بالحقوق الوطنية 

كبير الذي حققه الجزائريين عالقاً في أذهان قادة ثورتنا فقرروا إتباع نمط وكان ذلك النصر ال

تجربةةة الواليةةات العسةةكرية الجزائريةةة دون دراسةةة للتجربةةة فةةي بالدهةةا لمعرفةةة إيجابياتهةةا 

وسلبياتها الفوائد والعثرات لتجسيد تجربة تالقي سةلبيات التجةارب األخةرى كمةا لةم يةتم تبنةي 

اقةةع االجتمةةاعي واالقتصةةادي والسياسةةي اإلرتةةري ، بةةل جةةاء القةةرار التجربةةة بعةةد دراسةةة الو

م طبةق علةي األرض  3215القاضي بتطبيق تجربة المناطق العسكرية وفي مطلع أغسةطس 

 .م 3211وقسمت البالد علي أربعة مناطق عسكرية ثم ألحقت المنطقة الخامسة في نوفمبر 

ن ولكةن الزلةت عنةد قنةاعتي بعةدم التفكيةر وأنا لم أقل من العيب االستفادة من تجارب اآلخةري

والعمل بمنطق هؤالء فعلو كذا ونجحوا فعلينا أن نفعل مثلما فعلوا وينسى أن لكل بلد وشةعب 

خصوصيته التي يجب حسابها عند إتخاذ قرارما ومن هةذا البةاب أتطةرق لألمةر ومةع كةل مةا 

التةي اليمكةن تجاوزهةا أو  يقال عن تجربة المناطق فان العمل كانت لةه جملةة مةن اإليجابيةات

 . إغفالها ألننا لم نكن على توافق معها أو إختلفنا مع التجربة أو الجبهة برمتها 

 :أوال اإليجابيات 

مكنةةت تجربةةة المنةةاطق توسةةيع رقعةةة انتشةةار الثةةورة وجةةذبت إليهةةا أعةةداد كبيةةرة مةةن    ·

لنضةال وزادت المناضلين من المدن واألرياف كما وسعت من أعداد الملتزمين بخط ا

من أعداد العضوية الملتزمة بدفع اشتراكاتها وتبرعاتها بانتظام واالشتراك هو معيةار 

للوالء وااللتزام وبدون التقيد بة اليمكةن للعضةو أن يقةول أنةا أنتمةي لهةذا التنظةيم أبةداً 

وهو عنوان للوعي واإليمان باألهداف التي تناضل من أجلها وهةو أداة تمويةل الثةورة 



االلتةزام باالشةتراكات بةل وكةان   فةي  األهداف وقد وصل شعبنا لدرجة عالية لتحقيق

يدفع أكثر عبر التبرعةات وكةان ألهةل الريةف والرعةاة الةدور الكبيةر فةي دعةم الثةورة 

وبقائها وخاصة منطقة االنطالقة األولى التي دفعت ثمناً غالياً جدا ، أستطيع أن أقةول 

إسةةتمرارها وتصةةاعدها وخاصةةة فةةي سةةنوات بةةين أسةةباب نجةةاح الثةةورة و  أنهةةم مةةن

 .العسرة

خلقت في هذا المرحلة بنية جماهيرية قوية جداً وواسعة علي طول إرتريةا وعرضةها    ·

وكانةةت تتسةةع باسةةتمرار وكانةةت فةةي بعةةض مواقعهةةا قةةوة فاعلةةة سياسةةياً وإقتصةةاديا 

إنتصةار  وإجتماعياً قوة رافدة للثةورة قةوالً وفعةالً عملةت فةي أخطةر المواقةع مةن أجةل

 . وقدمت عشرات الشهداء   الشعب اإلرتري المظلوم وقضيته العادلة

فصلت الثورة في هذه المرحلة وبشكل نهائي تقريباً كل عمليات التقاضي فةي مختلةف    ·

التشةكيالت وسةةحبتها مةن المةةدن والمراكةةز إلةى الريةةف حيةةث الثةورة والثةةورة ، وكةةان 

أنشةةأها العةةدو اإلثيةةوبي وحرمانهةةا مةةن  الغةةرض فةةك االرتبةةاط بةةأجهزة التقاضةةي التةةي

موارد التقاضي والرسوم وإعطاء رسالة عدم اعتةراف بهةذه المؤسسةات وهةز هيبتهةا 

وهيبةةة االسةةتعمار المشةةرف عليهةةا حتةةى لةةم يبةةق للحكومةةة االسةةتعمارية سةةوي ملفةةات 

  العقارات وتصاريح التنقل ومشةكالت البةارات والمقةاهي وبعةض سةفا سةف األمةور،

شةةعبنا لفةةرط تعلقهةةم بةةالثورة ومحبةةتهم لهةةا كةةانوا يقبلةةون حلولهةةا رغةةم أن  وكةةان أبنةةاء

 . بعضها لم يكن أكثر من طبطبة ومع ذلك لم تكن المشكالت تظهر مرة أخرى 

قةةوت الثةةورة االرتبةةاط الشةةعبي مةةع أشةةقائنا أبنةةاء الشةةعب فةةي السةةودان وإسةةتفادت مةةن    ·

ـةـرب إرتةـريا وشةرق السـةـودان وجود القبائل المشتركة والتي تعةـيش فةي شةـمال وغ

وقـةـوت مةةن منةا فةةذها غيةةر المنظةورة للحكومةةات السةودانية التةةي كثيةةراً مةا كانةةت لهةةا 

مواقةةةف معاديةةةة وسةةةلبية فةةةي أحسةةةن األحةةةوال سةةةلمت مناضةةةلين أعةةةدمتهم السةةةلطات 

االستعمارية اإلثيوبية وضيقت على مناضلينا وطاردتهم وحكمت على العشرات منهم 

لى بوابات الحدود عرضة لخطر إبادتهم من العةدو، فةي تلةك الفتةرة بالطرد ورمتهم ع

وحداثةة الحةدود فةي أذهةان األسةر والقبائةل   مةن األصةول واألنسةاب  إستفادت الثورة

التى قسمتها حدود االستعمار األوروبي بال رحمةة ودون إعتبةار لمصةالحها ووحةدتها 

 .اإلثنية وكانت عامل حماية للكثير 

في تلك المرحلة عشرات المعارك الحربية في طول البالد وعرضها بةل شنت الجبهة    ·

وعلي العديد من المدن والبلدات والمراكز ووضعت العديد من المواقةع النائيةة خةارج 

قبضة العدو نهائيا بل وفرضت علي العدو التراجع والقتةال بةأفواج كبيةرة كةان يسةهل 



ة واالنقضةةاض عليهةةا وسةةلب علةةي الثةةورة وضةةع الكمةةائن فةةي طريةةق حركتهةةا البطيئةة

 .عتادها 

بسةةطت الثةةورة سةةيادتها وأخةةذت توسةةيع مةةن نطةةاق السةةيادة بالتةةدريج حتةةى أضةةحي    ·

مناضلي شعبنا المشادة فةي الريةف الةذي أجبةر العةدو للخةروج إليةه علةي شةكل قوافةل 

والتى كانت تتعرض للهجمات أثناء السير والعودة خلقت تلك المرحلة كادراً عسكرياً 

بالتجربةةة العسةةكرية القتاليةةة العاليةةة وخاصةةة فةةي حةةرب العصةةابات كمةةا أنشةةأت إتسةةم 

كةةوادر فةةي االسةةتخبارات واألمةةن والتمةةريض واالتصةةاالت وكانةةت تتوسةةع فةةي هةةذا 

 .المجاالت باالستمرار 

 :سلبيات التجربة 

لةةم تقةةم التجربةةةة علةةي دراسةةةة تفصةةيلية للواقةةع االجتمةةةاعي واالقتصةةادي والسياسةةةي    ·

القبلةةي والةةديني وأثةةره السةةالب والمحتمةةل علةةي التجربةةة ووضةةع الحلةةول والتركيةةب 

للمشكالت المحتملة أو التى قد تنشأ ولألسف الشديد أخذ الةبعض يفسةر االمةور بأبعةاد 

مناطقية وقبلية لم تكن مبةرأة مةن النةوازع والرغبةات الذاتيةة كمةا إسةتغلها الةبعض فةي 

وأعطوهةا أبعةاداً لةم تكةن فةي ذهةن مةن صراعاتهم الذاتية ونفخوا فةي تلةك التفسةيرات 

خطط لمشروع المناطق العسكرية وفهم البعض أنها أداة إبعاد ألفةراد وشةرائح معينةة 

ولم يكن األمر صحيحا أبداً ولكنها أستغلت فيما بعد لتهيئةة أرضةية االنقسةام فةي جسةم 

جةدنا أنهةا الثورة ولكن وإذا ما أمعنا حةول المكلفةين بالمهةام القياديةة فةي كةل منطقةة لو

غطةت كةل التركيةب االجتمةاعي والةديني اإلرتةري بشةكل شةبه تةام ولكةن هةذه النظةةرة 

السةةةلبية إسةةةتمرت وتصةةةاعدت وكةةةان يغةةةذيها بعةةةض أصةةةحاب المةةةآرب واألغةةةراض 

والمتضررين في مختلف المراحل انتشرت فةي تلةك المرحلةة وإسةقاطاً علةي مةا سةبق 

ين مختلةف المنةاطق كمةا أنتشةر الحزازات كما إسةتفحلت المنافسةات غيةر المسةؤولة بة

 .التفاخر بوجهه السلبي 

دخلت هيئة التدريب والقوة المساعدة طرفاً فةي تلةك الصةراعات المفتعلةة بةدال مةن أن    ·

تبقةةي هيئةةة لتةةدريب جميةةع مقةةاتلي الثةةورة مةةن مختلةةف المنةةاطق وكةةان اآلمةةر انعكاسةةاً 

شةتراكات والتبرعةات ، للواقةع لمعاناتها في فقدان التمويل واإلمداد فأخذتا تجمعةان اال

السابق كان يؤخذ من المةواطن أكثةر مةن اشةتراك ممةا خلةق للمةواطنين معانةاة وأخةذة 

الحركةةة باتجةةاه جمةةع االشةةتراكات والتبرعةةات بعةةداً قبليةةاً كةةان لةةه أثةةره السةةلبي ونسةةي 

 .هؤالء أن أي إنسان له أهلة وقبيلته كما لهم وكان أمراً مضراً بالثورة والنضال 



تحول قادة المناطق إلةى أمةراء فةي مواقةع إدارتهةم وانعزلةوا عةن بعضةهم الةبعض بةل    ·

وبرز اتجاه إغالق المناطق في وجه رجال المناطق األخرى وأخذ البعض يطارد أية 

 . قوة تأتي لمنطقته وأخذت تبرز تأسيسا علي هذا الحال 

ر المةواطنين أو لتغلغةل كانت بعض المناطق فقيرة من حيث مواردها الذاتية سواء لفق   ·

العدو فيها أو لقلة أعداد الملتزمين بالثورة فيها وكانت على رأس المناطق التي عانةت 

األمرين المنطقتين الخامسة والثالثة بينما كانت مناطق أخرى غنية لدرجة الزيادة عن 

انت الحاجات األساسية ، وكانت على رأس المناطق الغنية جداً المنطقة الرابعة التي ك

تجد تمويل مواطني المنطقة وكذلك تمويةل العةاملين فةي السةعودية والخلةيج والعةاملين 

في المراكب والسفن البحرية كما كانت المنطقتين األولى والثانية اللتان كانتا من أكبر 

مراكز الثورة إتساعاً من حيث القواعد الجماهيرية الداعمة للثورة ولهذه األسباب كان 

في أوضاع الجنود القادمين من المنةاطق ممةا خلةق حةزازات ومةرارات هناك إختالفاً 

بةين المقةاتلين أنفسةةهم وكةان بعضةها متةةوهم وال أسةاس لةه ولحسةةن الحةظ فةإن المسةةألة 

بالنسةةبة للجنةةود المجةةازين والمرضةةى قةةد حلةةت إذ تولةةت القيةةادة الثوريةةة مسةةؤولياتهم 

 31) في اليوم ثم رفع لريةال ( قروش 5) وأوجدت لهم مقراً وكانت تمنح الجنود شلناً 

فيمةةا بعةد كمةةا كانةةت تزيةد المبلةةد لمةةن لةم يكةةن لهةةم أهةالي ومعةةارف لخمسةةة   (قةروش 

وعشرين قرشاً لمقابلة بعض االحتياجات وعبارة معارف كانت تعني في ذلةك الوقةت 

 . أيا من العائلة أو القبلية 

ا األمر لم يمكن من اإلسعاف لم يكن بين المناطق تنسيق في شن العمليات القتالية وهذ   ·

المتبادل بين الوحدات العسكرية وكان في بعضها يتوقف األمر على القادة المباشةرين 

 .للوحدات العسكرية ومبادراتهم الذاتية لهذا كانت كل منطقة تواجه قدرها وحدها 

كانةةت لكةةل منطقةةة مشةةاكلها الخاصةةة بهةةا وفةةي بعةةض األحيةةان كةةان الةةبعض مةةن قيةةادة    ·

لس األعلةى يتةدخل ويفتعةل مشةاكل وكةان دافعهةا إيجةاد مراكةز نفةوذ ، لهةذا نشةأة المج

مشكالت من بنات أفكار أولئك القادة وبعض الكوادر المتطلعين لمواقع نفوذ تحت أي 

أو مشةةكلة مةةا سةةمي   شةةعار كةةان فنشةةأة مشةةكلة مةةا سةةمي بالكسةةر فةةي المنطقةةة األولةةى

ذي تلةك األطروحةات بقةوة بهةدف التنفةذ بالساحل في المنطقة الثانيةة وكةان الةبعض يغة

كما نشأة بذور مشكالت أخرى صغيرة وشخصةية .الشخصي على حساب المواطنين 

. 

أخذت القيادة الثورية تتفرج على كل تلك المشكالت التي كانت تنخر في جسد الثةورة    ·

بحجة أنها وقةادة المنةاطق متسةاوون فةي الصةالحيات وجهةة التكليةف فةال سةلطان لهةا 

يهم ولهةةذا فقةةد ركةةزت جةةل جهةةدها فةةي عمليةةة تسةةريب وتوزيةةع السةةالح كمةةا كانةةت علةة



  تساهم مع المنطقة الخامسة فقط ألنها الجهة التةي سةاهمت مةع قيةادة المجلةس األعلةى

فةةي إنشةةائها ، كمةةا كانةةت تقةةوم بتنظةةيم وتعبئةةة الجمةةاهير وخاصةةة فةةي سةةاحة السةةودان 

د المجةةةازين الصةةةحية والمعيشةةةية وتتةةةابع العمةةةل االسةةةتخباري وتتةةةابع أوضةةةاع الجنةةةو

والمعنوية ومع كل ما سبق فقد تعرضت القيادة الثورية لمرحلة قاسية من المطاردات 

األمنيةةة مةةن السةةلطات السةةودانية بطلةةب مةةن حكومةةة العةةدو بلغةةت حةةداً قاسةةياً جةةداً دفةةع 

بالقيادة الثورية للعمل تحت األرض وفق قواعةد العمةل السةري المتعةارف عليهةا لهةذا 

الةذي ضةيقت فيةه  11، 11تفت عن المسرح العلني لفترات طويلة وخاصةة عةامي إخ

حكومةةة األحةةزاب علةةى ثةةورة شةةعبنا وتةةزامن هةةذا التضةةييق مةةع الضةةغط الهائةةل الةةذي 

مارسه العدو وإرتكابه ألفظع المجةازر مةن أجةل وأد الثةورة وكةان لهةذه الفتةرة أثرهةا 

فعةةن هةةذه األوضةةاع وغيرهةةا السةةلبي الكبيةةر علةةى الثةةورة وفاقمةةت مةةن مشةةاكلها ود

بالمناضلين للبحث عةن مخةارج وحلةول لمشةكالت الثةورة وبةدأت مسةيرة البحةث عةن 

حلول بل ومسيرة إلغاء المناطق العسكرية وتوحيد مركز توجيه وقيادة جيش التحرير 

وعموم الثورة وكانت لهذه التحركات ثمارها اإليجابية والسةلبية والتةي سةنتعرض لهةا 

 .ادمة إنشاء هللافي حلقاتنا الق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  الحلقة الثانية عشر  

 م المجازر البشعة و إتساع رقعة وتكوين السرايا7691الميدان سنة 

م حيث بةدأت الثةورة تةدخل 3211عدت الى قيادة الوحدات المقاتلة في الميدان في مطلع عام 

حلةة في هةذا العةام بدايةة مرحلةة االنتقةال مةن طةور الفصةائل والمجموعةات الصةغيرة الةى مر

شكلت أربةع سةرايا متكاملةة ( األولى ) تشكيل السرايا المقاتلة وفي المنطقة التي وجهت إليها 

العدد كانت السرية األولى بقيادة المناضل عثمان محمد إدريس أبو شةنب وموقةع عملهةا يمتةد 

فةةي كامةةل منطقةةة سةةيتيت حتةةى تخةةوم هيكوتةةا والةةى جنةةوب تكمبيةةا ثةةم السةةرية الثانيةةة بقيةةادة 

ل دنقس أري ومنطقة عملها من تخوم هيكوتا الةى مقرايةب وحتةى تخةوم ملقةي تقابلهةا المناض

سرايا المنطقة الخامسة وبمحاذاتها وحتى تخوم حماسين السةرية الرابعةة التةي كلفةت بقيادتهةا 

ثم السرية الثالثة بقيادة المناضل حاج موسى على سمرة ثم المناضل صالح أبةو بكةر آدم ومةا 

فصةةائل مسةةتقلة للهندسةةة والماليةةة والفةةدائيين واإلسةةتخبارات والمراسةةلين بةةين هةةذه السةةرايا 

الحربين والرجال الذين عملوا فةي مسةتودعات األسةلحة ،النقةل والتخةزين ثةم أطةواف القيةادة 

والعمل الجماهيري في قرى الريف والمدن وهؤالء لعبوا دوراً نضالياً مشرفاً في كل الصعد 

األخرى مع إختالف أعداد السرايا والفصةائل ونظةراً للةدور  وكان ذات التركيب في المناطق

في الريف والمدن والتةي أغلقةت العةدو االسةتعماري وعمالئةه   الكبير ألبناء الشعب اإلرتري

بعةد أن إنطلقةةت مبادراتهةةا الخالقةةة فةةي دعةةم الثةةورة وتقاسةةم قةةوت أطفالهةةا مةةع المناضةةلين بةةل 

جنةةون العةةدو وراح يةةدبر بليةةل المةةؤامرات وتفضةةيل المناضةةلين فةةي كثيةةر مةةن األوقةةات جةةن 

والدسةائس وتفتةق ذهنةه عةن اإلعةداد لحملةة إبةادة واسةعة النطةاق جنةد لهةا ألةوف العمةالء مةن 

قةةوات الكومانةةدوس والبانةةدا اإلرتةةريين بةةدأت المةةذابح فةةي النصةةف الثةةاني مةةن شةةهر فبرايةةر 

هةا فةي ذلةك الوقةت مةن م ابتداء بقرية عد أبرهيم إذ حاصر القرية وأباد كل من كةان في3211

الرجةةال والنسةةاء واألطفةةال أحرقةةت البيةةوت وبقةةرت بطةةون النسةةاء الحوامةةل وألقةةى القتلةةة 

باألطفال في النيران المشتعلة أما مةن تمكةن مةن النجةاة فقةد خةرج تحةت ضةربات الرصةاص 

وإمتدت المذابح في كامل المديرية الغربيةة وعنسةبا وسةنحيت   سقط من سقط ونجى من نجى

الساحل ولم تتوقف حمالت اإلبادة ألبناء شعبنا اإلرتري في والمةدن طةوال سةنوات وسمهر و

النضال الثالثين وطالت كل أرجاء الوطن اإلرتري وكان أكثرها بشاعة إبادة سكان ومساكن 

قرية عونا، لم تكتف القوات االستعمارية اإلثيوبية وعمالئها بذلك بل صاروا يعدمون كل من 

من المواطنين اإلرتريين إذ فقد في تلك السنة والسنوات التالية المئةات  يصادفونه في الطريق

من المةواطنين الةذين لةم يعةرف مصةيرهم بشةكل يقينةي حتةى اآلن ولةم تعةرف لهةم قبةور وإن 

كانت القناعة العامة أنهم أعدموا وخالل هذا العام ساقت األجهزة االسةتخبارية العشةرات مةن 

نخفضات وقد أدت كل تلك المذابح الةى موجةة لجةوء واسةعة المدن اإلرترية وخاصة مدن الم

النطةةاق مةةن قةةرى الريةةف اإلرتةةري التةةي تةةدفقت جموعهةةا الةةى السةةودان عبةةر بةةوابتي قلسةةا 



وعواض وإمتألت المنطقة الممتدة من قلسا وحتى ود شةريفي بةاأللوف مةن النسةاء واألطفةال 

ادا وقد أصةابهم اإلعيةاء مةن المشةي والشيوخ الذين فروا من اإلبادة وهم ال يملكون ماءا أو ز

على األقةدام عبةر دروب وعةرة ورغةم الجهةود الكبيةرة ألهةالي وشةيوخ وأعيةان مدينةة كسةال 

وقرى ريفها إال أن األعداد كانت فوق طاقة وقدرة األهالي ولألسف الشديد لم يلتفت المجتمع 

زارة داخليتهةا فقةد همةت وو( السةودانية ) الدولي لمعاناة أبناء شعبنا وحتى حكومة األحةزاب 

بإعةةادة تلةةك الجمةةوع مةةن حيةةث أتةةت غيةةر عابئةةة لمةةا سةةتتعرض لةةه مةةن إبةةادة إال أن الالجئةةين 

ومعهةةم أبنةةاء كسةةال األوفيةةاء واجهةةوا ذلةةك األمةةر بقةةوة وحةةزم رافضةةين العةةودة ليبيةةدهم نظةةام 

مةن أن  اإلمبراطوراالثيوبي االستعماري وقالوا أنهم يفضةلون أن تبيةدهم السةلطات السةودانية

يعودوا للنظام االستعماري ليالقوا مصيرهم وساهمت الصحافة السةودانية وقواعةد األحةزاب 

ولعبت دوراً كبيراً فةي تسةليط األضةواء علةى مشةكلة الالجئةين اإلرتةريين ومعانةاتهم وكشةف 

نوايا البعض إلعادتهم وبفضل نضال الالجئين والثورة والمواقف الشعبية السودانية المساندة 

ت تلك المحنة ببقاء الالجئين وحتى ال ننسى فقد جعل العدو رأس رمح تنفيذ تلةك المةذابح إنته

الكوماندوس والباندا اإلرتريين لربط تلك المذابح البشةعة بالشةرائح والفئةات االجتماعيةة التةي 

  ينتمي إليها منسوبي تلك القوات وكانت مواقف غالبيتهم إمتداداً للمواقف التاريخية المعروفة

لدى أبناء شعبنا تلك المواقف التي عادت حق شعبنا في تقرير المصةير وشوشةت عليةه بتبنةي 

وكان االستعمار يأمل في إشعال حرب   خيار االتحاد مع إثيوبيا في مواجهة مطلب االستقالل

مصحوبة بدعاية   (من مسيحي كبسا ) أهلية على خلفية هذه المذابح وإشراك تلك القوات فيها

لمسلمين وهم غالبية رجال الثورة في ذلةك الوقةت سةوف ينتقمةون مةن المسةيحيين سوداء أن ا

وهذا دفع القرى دفعا للتسلح مخدوعة بهذه األكاذيب إال أننا كمناضلين كنا نعةرف مخططةات 

العدو وعمالئه الذين يئسوا من القضاء على الثورة فإتجهوا لألبرياء العزل من أبنةاء الشةعب 

أسس دينية وعرقية ليتفتت مجتمع الثورة والشعب اإلرتري ولتةدعي  إلثارة حرب أهلية على

وضةةمانة لوجةةودهم ولتقةةول للعةةالم أنهةةا ضةةامن األمةةن   أنهةةا المةةدافع عةةنهم  أمةةام المسةةيحيين

واالستقرار وأن هةذه الةبالد وشةعبها اليمكةن أن يتعايشةوا بعدالةة ومشةاركة واحتةرام وتسةامح 

لهةذا فةإن ضةمها هةو الحةل األمثةل وقةد أدركنةا نحةن وهي مشروع دولة مستحيلة االستقرار و

المناضلين أبعاد هذا المخطط الرهيب فعملنا على إفشاله وقاومنا مروجيه في ميدان المعركةة 

وعلى العكس من ذلك عملنا على توعية أبنةاء شةعبنا ومناضةلينا بأبعةاد المخطةط ولسةوء حةظ 

ء العةزل مةن جمةاهير شةعبنا زادت مةن االستعمار فان تلك المذابح التي إغترفت بحق األبريةا

كراهية االستعمار اإلثيوبي وتدفق ألوف الشباب الغاضب والمشحون بروح االنتقام مةن قتلةة 

األطفال والنساء والشيوخ وإنضموا لصفوف الثورة إال أننا فقدنا بفعل تلك المجازر عشةرات 

األساسةين فةي جبهةة  القرى التي كانةت مةن بةين أهةم مراكةز تمويةل الثةورة وألةوف األعضةاء

التحرير اإلرترية الذين أستشهدوا جراء المذابح الواسعة النطاق ومرت الثورة بفترة عصيبة 

ليس بسبب حرب اإلبادة في إرتريا ولكن بسبب الوضع اإلقليمي بسبب حرب   بكل المقاييس

 .م بين العرب وإسرائيل وإمتد هذا الظرف العصيب لسنوات تالية 3211حزيران 



لالجئةين بظةروف قاسةية للغايةة وضةعت حيةاتهم فةي كةف عفةرت إذ مةات فةي تلةك السةنة أما ا

األلوف من األطفال والنساء والشيوخ جراء تفشي الكوليرا واالسهاالت والمالريةا وأمةراض 

الجوع وإنتشرت القبور على مد البصر بين أكواخ الالجئين والطرق المؤدية إليها ومات فةي 

ود شريفي أو في معسكرات سمسم المئات من األطفةال وفقةد شةعبنا تلك السنة سواء في قلسا 

جيل كامل من أطفاله إال أن إرادة الحياة إسةتمرت وخفةف مةن آالم شةعبنا الةدعم الكبيةر الةذي 

قدمه أبناء شرق السةودان وعمةوم السةودان فةي تلةك المةذابح أبيةدت تشةكيالت تنظيميةة كاملةة 

  لثورة وخاصة في مدن أغردات كرن قندع مصوعوفقدنا رجال عملوا في دعم إستعالمات ا

... منصورا حقات عدردي بارنتو تكمبيا أوقارو قونيا هيكوتا تسني قلوج أم حجةر علةى قةدر 

 .الخ 

لم تتمكن الثورة من الدفاع عن أبنائها ألسباب كثيرة أهمها أن عمر الثورة كةان سةت سةنوات 

وكان المناضلون يسيرون على األقدام فقط وكانت وحداتها متباعدة وتغطي مساحات شاسعة 

قةوة الثةورة ناشةئة وتسةليحها متواضةع جةداً كمةا كانةت   والعدو كةان يتنقةل بالسةيارات وكانةت

تفتقر لوسةائل االتصةال وفةوق كةل مةا سةبق لةم تكةن علةى علةم مسةبق بنوايةا العةدو وإذا كانةت 

تنبيةةه الجمةةاهير  تعةةرف لتقربةةت مةةن مراكةةز حركةةة العةةدو لشةةل حركتةةه أو إبطائهةةا وإذا تعةةذر

 .لتختفي من أنظار العدو 

تلةك السةنة وحتةى منتصةف السةنة التةي تلتهةا فةي ( الرابعةة ) قضت السرية التي كنت أقودهةا 

م إتجهنةا لقةرى عةد 3211المنطقة الممتدة من ساوا وحتى قاالي وفي النصف الثاني من سنة 

أجةةواء الهةةزة النفسةةية  شةةحاي وليبةةان وحبلةةى بهةةدف تبصةةير األهةةالي بةةالثورة مسةةتفيدين مةةن

العميقة التي أحدثتها المذابح في ضمائر اإلرتريين إال أن تصةورات سةكان تلةك القةرى كانةت 

سالبة عن الثةورة وكةان يتنةازع فةي داخلهةم أن الثةورة سةوف تنةتقم مةنهم بسةبب المةذابح التةي 

لنار وخاصة في نفذها البعض من أبنائهم المنتسبين لقوات الكوماندوس ولهذا قابلونا بإطالق ا

قرية عد شحاي مما أجبرنا للرد على مصادر النيران وسيطرنا علةى القريةة وجمعنةا السةكان 

وإنتزعنا منهم سبع بنادق ثم جمعناهم لتفقد الخسائر ولحسن الحظ لم يصةب أحةد بةأذى سةوى 

رجل من المسلمين البني عةامر مةن منطقةة عةد علةى بخيةت ويةدعى صةالح أستشةهد ، جمعنةا 

رية وتحدثنا إليهم عةن أهةداف الثةورة وكةانوا فةي قمةة الخةوف والتةوجس وبالتةدريج سكان الق

أخذوا يطمئنون ثم قراءنا عليهم بيانات ونشرات كانت مكتوبة بالتجرنية وقلنا لهم نحةن ثةورة 

كل ضد االستعمار اإلثيوبي من أجل الحرية واالستقالل وأنتم أبناء الثورة والةوطن والبةد أن 

ورة وأال يخدعكم العدو وعمالئه وعليكم أن تفكروا جيداً فةي هةذا األمةر فةانتم تشاركوا في الث

أبناء هذه األرض وهذه ثورتكم وبعد اإلطئنان على أداء رسالتنا ودعناهم وتركناهم وهةم فةي 

حالة من االستغراب والةذهول وسةرت هةذه المحاضةرات وغيرهةا كسةريان النةار فةي الهشةيم 

قرى كبسا وحواضرها وأخةذت هةواجس أولئةك المةواطنين حةول وأخذت تتناقلها األلسن بين 



حقيقة الثةورة تتبةدد وإن أخةذت وقتةاً أطةول مةن الةالزم بسةبب قةوة الدعايةة االسةتعمارية التةي 

ضللت الكثيرين في كبسا وبالتدريج أخذ أولئك السكان يفكون إرتباطهم بالسلطة االسةتعمارية 

معةةارك أهمهةا معركةةة دون التةةي أستشةةهد فيهةةا تةدريجيا خضةةنا خةةالل هةةذا العةام سلسةةلة مةةن ال

المناضل عبد هللا تيته وجرح المناضل الشهيد كاسةا شةولي ثةم خضةنا معركةة أخةرى بةالقرب 

من قونيا غنما فيهةا رشةاش بةرين كمةا خضةنا معركةة مشةتركة مةع السةرية الثانيةة فةي منطقةة 

اسةية حةدثت إضةطرابات عميدي أستشهد فيها مناضالن من كلتا السريتين ، ومن الناحية السي

كثيرة في هةذه السةنة وفهةرت ثةالث حركةات هةي حركةة اإلصةالح وحركةة الجنةود وحركةة 

  .الكسر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الحلقة الثالثة عشر

 حركات الجنود ــ اإلصالح ــ الكسر

م بدأت موجة من التحركات داخل وحدات الجبهة وأحدثت 3211في النصف الثاني من عام 

ي جسةةد التنظةةيم كمةةا حةةدثت موجةةة مةةن التسةةليم للعةةدو هةةذه التحركةةات شةةروخاً وتصةةدعات فةة

وخاصة في المنطقة الخامسة والتي سةلم منهةا عشةرات الجنةود للقنصةلية اإلثيوبيةة فةي كسةال 

وفي الميدان وكان على رأس المسلمين قائد المنطقة الخامسة والداي كحساي وكانت المنطقة 

مةر تعقيةداً بتسةليم قائةد المنطقةة تعاني أصالً من فروف صعبة علةى كةل األصةعدة وإزداد األ

حشةال ) وجرت مطاردة للجنود الفارين بالسالح من الميدان وهنا تم إسةتدعاء نائةب المنطقةة 

وتركت المنطقة لقائد السرية األولى المناضل على جامع عامر ولقائد السةرية الثانيةة ( عثمان

ناضلين في جيش التحرير المناضل قبر هوت ودي حمبرتي الذي إنضم في بدايات الثورة للم

مةن األبطةةال ومةن الرجةةال بعيةدي النظةةر ،   وكةةان علةي جةةامع وقبةر هةةوت  مةن مدينةةة تسةني

وترافق إضطراب المنطقةة الخامسةة مةع حةدوث معانةاة وضةغط عسةكري كبيةر فةي المنطقةة 

الثالثة والتي كان يقودها المناضةل عبةد الكةريم أحمةد ونائبةه حامةد جمةع الةذي أستشةهد فخلفةه 

اضل حامد صالح سليمان ، ونتيجة لهذه األحداث وألوضاع الجنود المرضى والمجازين المن

في السودان نشأت حركة إحتجاج على األوضاع بين الجنود كانةت تطالةب بإصةالح أوضةاع 

الجنود وحل إشكاالتهم المعيشية والسكنية والصحية ثم تطور برنةامج الةى الةدعوة الةى وحةدة 

ومركزيةة القيةادة والعمةل العسةكري وإلغةاء المنةاطق العسةكرية  مقاتلي الثةورة وخلةط الجةيش

وعزل قادتها بل وإستبدال قادة السةرايا وكةان هةذا التشةدد إنعكاسةاً للمعانةاة وإشةتد سةاعد هةذه 

الحركة عندما تمكن جنود السرية الثالثة بقيادة صالح أبو بكةر مةن إقنةاع قائةدهم حةاج موسةى 

وغةةادر الميةةدان فتحولةةت هةةذه السةةرية الةةى رأس رمةةح  علةةى سةةمرة بةةالتنحي وإمتثةةل لةةرغبتهم

لحركة الجنود وكان ابرز الفاعلين في حركة الجنةود صةالح أبةو بكةر آدم ، إبةراهيم قطةوب ، 

حامد شريف ، أحمد بن عامراي ، ودقشش ، إبراهيم شاكا ، محمد عبد هللا ود سيدنا ، محمةد 

، موسى إبرهيم وعدد كبير من جنةود نور حربوي ، عثمان عبد هللا موسى ، شيكاي إبراهيم 

السرايا األخرى وكانت مطالب هذه الحركة مكان إجمةاع بةين الجنةود وإنطلقةت هةذه الحركةة 

الى الميدان وسرت دعوتها كسةريان النةار ( العامرية ) من مقر الجنود في كسال حلة حلوف 

حركةة الجنةود تةنقص  في الهشيم ألنها كانت إنعكاساً لمعانةاة حقيقيةة ومرصةودة وبينمةا كانةت

على قادة المناطق وخاصة المنطقة األولى مركز الحركة نشأة حركة أخري بموازاتها بقيةادة 

كل من عثمةان حسةن عجيةب ، عثمةان إزاز ، عبةد هللا سةليمان وكانةت تطةرح نفةس المطالةب 

وإسةةتفادت مةةن حركةةة الجنةةود وعملةةت علةةى تطويرهةةا لتكةةون أرضةةية للمزيةةد مةةن اإلصةةالح 

ة حركة اإلصالح تةدعو لتشةكيل قيةادة ميدانيةة وسياسةية ومركزيةة واحةدة وإدارة وكانت دعو

جةةيش التحريةةر مةةن مركةةز قيةةادي واحةةد عسةةكرياً وماليةةاً وإداريةةاً وكةةذلك العمةةل الجمةةاهيري 



والسياسي وإلغاء هذا التعدد القيادي والذي خلق تضارب وصراعات المعنةى لهةا وبعةد فتةرة 

كسر وكانت هذه الحركة بزعامة كل من على كرار حاج إندلعت حركة أخرى وهي حركة ال

صالح وموسى علي شولي ومحمد إدريس كلباي وعلي إدريةس نةور وكةانوا هةؤالء يعتقةدون 

أن المناطق العسكرية قد فصلت قيادتها على أسةس إجتماعيةة وقبليةة وإزدادت قنةاعتهم بفعةل 

ء المجلس األعلى بهدف إيجاد الدعاية الكثيفة لهذا المنطق من البعض وخاصة من أحد أعضا

مركز قوة يقف الى جانبه ولهذا تشدد هؤالء في المطالبةة بإنشةاء منطقةة للكسةر كمةا طـةـالبوا 

مديرية وكانت كل هذه المطالب إنعكاس لتململ الجنود، وكان واقةع الجنةود   بإعالن محافظة

ليوم والجندي من أبنةاء قروش في ا 5في تلك الفترة على النحو التالي كان الجندي يأخذ مبلد 

قرشةاً للجنةدي مةن كبسةا وكانةت الحجةة 95قةروش ثةم رفةع المبلةد لريةال و  31الهضبة يأخذ 

لهم في السودان ولهذا قد ال يجةدوا إعانةة   لتبرير هذا التفاوت أن هؤالء ال معارف أو أقارب

لجنةود باإلضةافة من أحد وكان القرار عاطفياً فهو لم يأخذ بعين االعتبار وحدة النظر لجميع ا

لمبةةرر الزيةةادة لةةم يكةةن واقعيةةا ًولةةم يكةةن مطابقةةاً للواقةةع بالنسةةبة لبقيةةة اإلرتةةريين إذ أن أعةةداد 

المواطنين اإلرتريين كانت قليلة من كافة المكونات اإلرترية ولةيس أهةل كبسةا فحسةب ولهةذا 

وحةدثت  فإن ذلك التمييز كان خاطئاً وأعطى رسالة خاطئةة للمسةتهدفين أتةت بمفعةول عكسةي

كانةت ) ردود أفعال من الجنود اآلخرين وأمام هةذه التناقضةات دعونةا لعقةد مةؤتمر تفةا كةري 

لقةةادة المنةةاطق وكانةةت المنطقتةةين الخامسةةة والثالثةةة تعانيةةان   (الفكةةرة مةةن المنطقةةة الخامسةةة 

 بمساندة وتعزيزها( الرابعة ) األمرين وقد تقرر مساندة المنطقتين وكلفت فصيلة من سريتنا 

والتخفيف على المنطقة الخامسة وتقرر الدعوة لمؤتمر في عردايب إال أنه لم يعقد في موعده 

وبةةالنظر لالضةةطراب   لتخلةةف المنطقتةةين الثانيةةة والرابعةةة ، دخلةةت فةةي إجةةازة لمدينةةة كسةةال

الداخلي كنا ترتاب من أية دعوة وقةد وصةلتني رسةالة تةدعوني الجتمةاع فةي حةي أبةو خمسةة 

دعوة وجهت لكل من محمود ديناي وعثمان محمد إدريس أبو شنب ومحمد وعلمت أن ذات ال

علةي كشةه وكانةت مواقفنةا مةن األحةداث متقاربةة لحةد مةا ولهةذا دخلنةا الشةك مةن هةذه الةةدعوة 

وعندما علمنا الجهة التي دعت لذلك اللقةاء قررنةا عةدم تلبيةة الةدعوة وإعتقةدنا أن األمةر لةيس 

وصةلت موقةع   ا للميةدان لمعالجةة القضةايا العالقةة جةذرياً أكثر من إستدراج العتقالنةا وخرجنة

السرية وهناك وجةدت إضةطراب كبيةر وكةان ذات الواقةع فةي بقيةة الوحةدات المقاتلةة وكانةت 

الحركة من لجان الجنود وفي سريتنا تقدم إلي األخوة بالتحية العسكرية ثم قال لي أحد الجنود 

بك بعد تجريدك من المنصب فسألته مةا هةو  وكان من لجان الجنود أنت سوف تعتقل ونحتفظ

السبب وما هي الجريمة التي تعتقلوني بسببها وتتحفظون علي فلم يرد فقلت إذا كان االعتقال 

أمراً البد منه فهذا يتم في الجيش وفق قواعةد وبواسةطة رتبةة أعلةى أو معادلةة لرتبةة المعتقةل 

وإذا كانةت هنةاك مشةاكل فةي السةرية وإال يعتبر األمر مجرد فوضى وفلتان وتخريب للثةورة 

والمنطقة فيمكن أن نةدعو إلجتمةاع لعمةوم قةادة وممثلةي جنةود المنطقةة وننةاقش المسةائل وإذا 

إتضةةح أن قائةةد المنطقةةة ونائبةةه أو قةةادة السةةرايا أو أي جهةةة أخةةرى هةةي المخطئةةة فنحاسةةبها 

جنةود فقلةت لهةم أنةتم ونخفض رتبتها ونستبدلهم بآخرين فغادر الجنود وبقى معي قادة لجنةة ال



نسةيتم أن هنةاك مةةع قةادة المنةاطق مهمةةات وأمةوال فكيةةف سنتصةرف فيهةا هةةل نتركهةا لهةةم أم 

نستلمها وكيف سنستلمها ما لم يكن األمر نظامياً وفيه محاسبة ولهذا فإن االجتماع هو المكةان 

وهةو الطبيعي وغير هذا فإن األمر لةيس أكثةر مةن تخريةب سةواء قصةدتم هةذا أم لةم تقصةدوه 

تدمير ذاتي للثورة وقتل للقضية التي خرجنا للقتال من أجلها وإقتنع األبناء بهةذا األمةر وبهةذا 

إنتهي التململ في سريتنا وأصبح مشروعنا المشترك الدعوة إلجتماع وفق المواصفات أعاله 

وكان األعضاء الذين حضروا من لجنة الجنود فةي سةريتنا هةم محمةد نةور حربةوي ، عثمةان 

 موسى ، محمةد آدم هبةردا ، إسةماعيل أحمةد ، شةيكاي إبةراهيم ، ومنةذ ذلةك االجتمةاع عبد هللا

بدأنا خطوات عملنا فعارضنا السرية الثالثة التي أقنعةت قائةدها بةالتخلي عةن القيةادة وإعتقلةت 

األخ كابلي الذي كان مراسالً لألخ ديناي وأثناء سيرنا هذا وجدنا األخ ديناي في حلة غصةب 

ايب فأدرنا معه نقاشاً مطوالً وطرحت له أهميةة تنازلةه ونائبةه عةن قيةادة المنطقةة بمنطقة مقر

طواعية حفافاً على الثورة ومكاسبها وإستمرارها وحتى ال تنقلب األمور لمةا ال تحمةد عقبةاه 

وبعةةد جهةةد كبيةةر ونقةةاش مطةةول إقتنةةع دينةةاي بةةاألمر وقةةرر التنحةةي وعلةةى ذات النقةةاش سةةار 

أبو عبدين للتنحي إال أنه إقترح أن يقدم هةو مرشةحين للقيةادة وقةدم عشرات المناضلين لحمل 

، عثمةةان حسةن عجيةةب ، حامةد محمةةود، عبةةد   إبةةراهيم عبةد هللا: المناضةلين التاليةةة أسةماؤهم 

القادر رمضان وآخرين وبعد أن سمعت األسماء قلت له يا محمةود ربمةا ال يقبةل هةذا ويمكةن 

 .تكون شرطاً منك أو تمرعبرك فضحك وقبل األمر  أن تقدم األسماء في المؤتمر دون أن

إتصلت بالسرية الثالثة وطلبت منها التهدئة وقلت لهم نلتقي في إجتماع تقبل فيةه إسةتقالة األخ 

ديناي وصحبه فرفضةت السةرية مجةرد إسةتالم الرسةالة ناهيةك عةن االطةالع عليهةا ولهةذا لةم 

قينا بعدها في عوبةل وحضةر ذلةك اللقةاء كافةة ينفذ االتفاق مع ديناي وأصبح أمراً مؤجالً ، إلت

قادة السرايا وقيادة المنطقة وتأخر االجتماع بعةض الوقةت وباشةرنا االجتمةاع وكةان إجتماعةاً 

متةةنقالً بةةين عوبةةل وحتةةى حةةواف سةةاوا مةةع السةةودان وإنتهةةى االجتمةةاع فةةي هواشةةيت وهةةذا 

كل عمةوم الثةورة وشةةكلنا اإلجةراء إتبعنةاه لضةرورات األمةان وفةي هةذا االجتمةاع ناقشةنا مشةا

ليجةد الحلةول لمشةكالت   لجنة إتصال مع المناطق األخرى لنطرح مشروع مةؤتمر عسةكري

 .الثورة وتمكنت اللجنة مع لجان بقية المناطق من االتفاق على ذلك وبهذا عقد مؤتمر أدوبحا

 

 

 

 

 



 الحلقة الرابعة عشر 

 !!مؤتمر ادوبحا مابين الخطاء والصواب وسرية أديس  

والتعقيد إذ كانةت هنةاك إتجاهةات سةلطوية  لطريق الى مؤتمر أدوبحا غاية في الصعوبةكان ا

قةادة الوحةدة الثالثيةة الةذين أطلقةوا العنةان  من  سواء عند البعض من قادة المناطق أو البعض

عن الوحدة وشنت فةي بعةض األحيةان حملةة شةعواء  لهكذا أحالم بقولهم ليلتحق بنا من تخلف

الهجةوم علةى المنطقةةة الثانيةة وقائةةدها و التةي كانةةت  ولةةى والثانيةة وتركةةزعلةى المنطقتةين األ

حلحل وبدالً من إسعاف المنطقة أخذ الةبعض يطلةق  تخوض في ذلك الوقت معركة كبيرة في

مناضةلين فةي حةق إخةوانهم فةي النضةال والكفةاح مةن أجةل  العنان لكلمات ال تليةق بةأن يقولهةا

ورة فقةد أستشةهد فةي تلةك المعركةة متةأثراً بجراحةه قائةد الثة الحرية واالسةتقالل ولسةوء طةالع

إزاز وكان قائداً كبيةراً مةن قةادة جةيش التحريةر اإلرتةري وكةان  المنطقة المناضل عمر حامد

العصيبة من تاريخ الثةورة خسةارة ال تعةوض فلةت مةؤثرة علةى مسةار  فقده في تلك المرحلة

ة من الضباط والمناضلين األبطةال علةى كما أستشهد معه كوكب  الوقت عملنا لفترة طويلة من

إسةتقر األمةر علةى عقةةد مةؤتمر أدوبحةا بفضةل صةمود وإصةةرار  كةل حةال وبعةد شةد وجةذب

اإلرتري وقادته األبطةال فةي مختلةف المنةاطق وفةي خضةم  مناضلي شعبنا في جيش التحرير

ال أنةت عبد هللا إدريس محمد وقال لي يةا عةم محمةد علةي  المناقشات الحادة جاء ني المناضل

الثورة فكيف سيكون األمر وسط هذه القيةادة التةي لةيس بينهةا أيةا  تأتي للقيادة وال أحد من آباء

سيكون بالد الخطورة وستترتب عليه مشةاكل كثيةرة علةى كةل حةال إتخةذ  من الكبار إن األمر

تةاريخي أال وهةو خلةط وحةدات جةيش التحريةر اإلرتةري وقيادتهةا مةةن  المةؤتمر أعظةم قةرار

إستراتيجية قتالية تأخذ الوضع العةام للحةرب بعةين اإلعتبةار إال أنةه إرتكةب  حد وفقمركز وا

بحرمانه لعضوية عاملة في المؤتمر من حق الترشح للقيادة وهذا الخطةأ حةدث نتيجةة  أخطاء

قادة المناطق العسكرية ونوابهم من الترشح وأحةتج بعةض قةادة المنةاطق وكةان علةى  لحرمان

 محمد علي عمرو قائد المنطقة الرابعة ومحمد عمر آدم قائد المنطقةالمحتجين األخوين  رأس

من  الثانية بعد إستشهاد عمر إزاز وكسر هذا الجدال عندما نهض محمود ديناي وقدم إستقالته

ديناي  القيادة ووافق على عدم الترشح وأذكر أن األخ عبد هللا ديغول نهض وقال أنا أستغرب

ديغول  الكالم ده أنا أستغرب وضحك الجميع وصارت مداخلة يستقيل و محمد عمر آدم يقول

إصةرار  مقولة يرددها عثمان أبو شنب ويقول بصوته المميز ديغةول قةال أنةا أسةتغرب وأمةام

كل حال أصبح  المؤتمرين تنازل باقي قادة المناطق ولم يكن األمر عادالً بكل المقاييس وعلى

وشةكلت القيةادة  اطق ونةوابهم وخاصةة األخ عمةروأمراً واقعاً ترك أثةره فةي نفةوس قةادة المنة

الثالثيةة وعشةرة لكةل  مةن الوحةدة 31عضواً  11التي عرفت بإسم القيادة العامة بالميدان من 

وإرتكبت القيادة العامةة   عبدو من المنطقتين األولى والثانية وشكلت القيادة بقيادة محمد أحمد

تعةةرض القيةةادة العامةةة للمجلةةس  علةةى عةةدم الخطةةاء الثةةاني بتجةةاوز قةةرار المةةؤتمر الةةذي أكةةد



من قبل   هذا القرار قد خرق سواء األعلى وعدم تعرض المجلس األعلى للقيادة العامة إال أن

صةرح فيهةا الةبعض وبطريقةة هةدفها  المجلس األعلى تحت تأثير المماحكات بين أقطابه التةي

كانت القيادة العامةة تشةمل جميةع لهم و إيصال ما يقوله للطرف اآلخر بأن القيادة العامة تابعة

ذلةك إسةتمر إدعةاء أن القيةادة العامةة تابعةة لنةا  أبناء إرتريا ولم تتةرك منطقةة إال ومثلتهةا ومةع

المجلةةس األعلةةى وبهةةذا إبتعةةدوا نفسةةياً وعمليةةاً عةةن  وإنطلةةت هةةذه الدعايةةة علةةى الةةبعض مةةن

م دعمةا لتلةك القيةادة فةي األخ سبي والةذي كةان أول مةن قةد التعاطي مع القيادة العامة وخاصة

سةلبياً فةي هةذا األمةر األخ محمةد علةى عمةرو وكةان فةي قمةة الحنةق  األولى وقةد أسةهم  أيامها

المنةاطق وعليةه شخصةياً وحرمانةةه مةن حةق يةةرى أنةه واحةد مةةن  بسةبب مةا جةرى علةةى قةادة

ات بورسودان صمم على مواجهة القيادة العامةة وأثةار التناقضة وعندما جاء الى  المؤهلين له

موضةةوع دمةةج جةةيش التحريةةر ومركزتةةه ممةةا دفةةع القيةةادة  وسةةطها فةةرفض بعةةض أعضةةائها

ودفعه لخيارات عمليةة وقةوى خةرج رمضةان محمةد  العتقالهم وهنا عمق عمرو شكوك سبي

الحركة والتي بدأت علةى المكشةوف مةن العةراق سةنة  نور على زمالئه في القيادة العامة تلك

القيةةةادة العامةةةة بالخةةةارج وقةةةد تعرضةةةت وفودهةةةا  تم ، لةةةم يحةةةدد المةةةؤتمر صةةةالحيا3211

ألبنةاء شةعبنا دشةنت ألسةاليب وقحةة فةي إدارة  للمضايقات والمطةاردات وهةذه قصةة معروفةة

باآلخرين إلستبعاد الخصةوم بةل حرمةان أبنةاء  اإلختالف اإلرتري الذي وصل لحد اإلستقواء

شكيل مؤسسات دولة معبرة الوقت الراهن من ت الوطن من حقوقهم األساسية وهذا ما منع في

أبعادهةا مؤسسةات يشةعر معهةا الجميةع باألمةان  في مظهرها ومخبرهةا عةن أبنةاء إرتريةا بكةل

وخةرج أسةياس ثةم خرجةت مجموعةة عوبةل  واالطمئنان ، على كل حةال حةدث إنشةطار آخةر

إدريس ، وعثمان حسن عجيب وهكةذا  المكونة من آدم صالح ، وأحمد آدم عمر ومحمد أحمد

أعضائها كانوا يخرجون ثةم يفتشةون عةن  من 31القيادة العامة بهذا الشكل أو ذاك  تمرد على

الخارجية شكلت معةاً الحقةاً قةوات التحريةر  مبررات االنقسام وكل هذه الكتل باإلضافة للبعثة

الحقةاً بسةرية أديةس وهةذه الظةاهرة والتسةمية كانةت  الشعبية ، قبيل هذه الفترة حدث مةاعرف

الجواسةةيس التةةي تسةةرب أفرادهةةا وسةةط أبنةةاء شةةعبنا  علةةى شةةبكة مةةن بسةةبب إلقةةاء القةةبض

المرتفعةات االرتريةة وهةذه الشةبكة ترافةق كشةفها مةع موجةة  المنضمين للثورة والقةادمين مةن

وحةداتنا المقاتلةة أثنةاء شةرب الميةاه أو تنةاول وجبةات الطعةام  التسميم الشةهيرة التةي إجتاحةت

ة وأدت إلستشةهاد العديةد مةن المناضةلين كمةا نفقةت المناطق النائية وسممت مصادر المياه في

الماشية فةي فةل هةذه الظةروف التةي لفهةا جةو مةن التةوجس والخةوف كشةف  أعداد كبيرة من

لتلةك األعمةال وعنةد التحةري معهةم أكةدوا علةى وجةود كثيةرين مةن  بالصةدفة بعةض المنفةذين

المرحلةة وخاصةة مةن إستدعي سحب كل الذين إلتحقةوا فةي تلةك  الشركاء في هذه المهمة مما

سرت شائعات كثيرة أطلقها العةدو وبعةض المسةتفيدين مةن  مناطق األحداث ومع هذا السحب

الصحة وإستفادت من التجاوز الكبير والقتل الذي حدث  لم يكن لها أساس من  حدوث إنشقاق

أثناء محاولةة إعتقةالهم كمةا حةدث مةع المحةامي األسةتاذ علةى  بحق المناضلين والداي وكداني

أدى لموجة من التسليمات للعدو وخاصة في أوساط المقةاتلين مةن  برحتو وهذا التعميم الكبير



ونشرت إستخبارات العدو تلك الشائعات على لسان الذين سلموا للعدو  أبناء الهضبة اإلرترية

كانت تصدر في البالد ووزعت على نطاق واسع بهدف ضرب الثورة التةي  في الجرائد التي

وجودهةا وتغلغلهةا أوسةاط الشةعب وإمتةدادها فةي كافةة أرجةاء الةبالد  سةاحة أخةذت توسةع مةن

الدعاوي بعض أصحاب الغرض وما علمته عن تلك الحادثة أن األجهةزة  ولألسف عزز تلك

وكشف التحري والقرائن ( التسميم) جندياً في تلك األحداث  95مع عدد  األمنية للثورة حققت

ة عشر فقةط وإتخةذت خطةوة بحقهةم أمةا البقيةة فقةد البعض عن مشاركة خمس التي قبضت مع

إذا إعتبر البعض أن هذا تجاوز فأمام ما جرى بعةدها يعتبةر هةذا األمةر  أطلق سراحهم وحتى

 يسيراً أمام ماجرى وما يجرى في بالدنا اليوم تعد تلك القيادة أكثر القيادات كيفما ضخم أمراً 

كشفتها الحقائق  كن أن تنطلي عليهم األكاذيب التياالرترية نظافة ً وأعتقد أن أبناء شعبنا اليم

مةن سةلم للعةدو  والممارسات الفعليةة لمةن صةدر تلةك األكاذيةب وحتةى تلةك األكاذيةب فضةحها

غادروا وأكدوا أنهم  نفسه إذ قال البعض أنهم لم يحتملوا واقع الثورة وفروفها الصعبة ولهذا

وغيرهةا وتصةاعد قةوة  ومقةاتلين وهةذه تركوا العديد من أبناء كبسا فةي صةفوف النضةال قةادة

أبعةاداً طائفيةة وأن يسةتغل  الثورة أسقطت تلك األكاذيب التي حةاول الةبعض أن يضةفي عليهةا

شةةعارها الةةذي أطلقةةه  بعةةض أخطةةاء الثةةورة وثبةةت الواقةةع حقيقةةة الثةةورة وشةةمولها وصةةحة

بةديل لإلسةتقالل وهو ال المناضلون من الرعيل األول ومؤتمرات الثورة الوطنية االرترية أال

وكمةا لةم تكةن الثةورة دينيةة تخةص  والذي أصبح أمراً الفكاك منه كما هو اليةوم  التام إلرتريا

المسةةتعمر بهةةدف تسةةهيل مهمتةةه  المسةةلمين الةةذي وقةةع علةةيهم اإلضةةطهاد األكبةةر مةةن العةةدو

لمسةلمي إرتريةا مطالةب دينيةة أو  ورغةم ذلةك لةم تكةن  االسةتعمارية بإتبةاع سياسةة فةرق تسةد

واالضةطهاد الكبيةر ولكةنهم نظةروا  ئية أو أية مطالةب دون الوطنيةة االرتريةة رغةم القهةرجز

مطالةب أبنةاء المنخفضةات االرتريةة  لمطالبهم في اإلطار العام كمةا لةم تكةن الثةورة تعبةر عةن

تمةرداً ضةد الدولةة المركزيةة فةي أديةس  الذين تعرضوا ألبشع ألوان التنكيل بحجة أنهةم قةادوا

تكةن ثةورة تعنةي بفكةر معةين بقةدر مةا كانةت  ثورة كانت فوق ذلك أيضا ،كما لمولكن حقيقة ال

شعب إرتريةا صةاحبة المصةلحة فةي إنتصةار  بجانب كل الشعب وبجانب األكثرية الكبيرة من

علةى عهةدهم األول أستشةهد مةنهم مةن  الثورة وقضةية إرتريةا العادلةة وبقةي مؤسسةي النضةال

في تحرير إرتريا و بناء دولة إرتريا  ن الثورة وهدفهاأستشهد وبقى من بقى ولم يغيروا إعال

جميةةع أبنائهةةا المناضةةلين وعمةةوم الشةةعب  الديمقراطيةةة التةةي سيشةةارك فةةي إدارتهةةا وبنائهةةا

لكل تلك الدماء الطاهرة الذكية التي سالت  المناضل وأي إنحراف عن هذه األهداف هو خيانة

وضةرب لتعايشةه وتماسةكه ، وكنةا نحةاول أن  من أجل الحرية خيانة للشعب اإلرتري العظةيم

القنةا عةات بقةدر اإلمكةان وكنةا قةد أقسةمنا بةاهلل  تكون الثورة وقيادتهةا وكوادرهةا إنعكاسةاً لتلةك

مةن عمةةر الثةورة باالنقسةةام الشةهير ومةةيالد قةةوات  علةى ذلةةك ، إنتهةت تلةةك المرحلةة الخطةةرة

ف معيشةية بالغةة الصةعوبة مجاعةة طاحنةة وفةرو التحرير الشةعبية كمةا سةادت تلةك المرحلةة

قةوى الثةورة وكةان بدايةة االنحةدار للمواجهةات  م هو العام الذي إنقسمت فيه3211وكان عام 

 .. بين أبنائها والتي لم تطوى صفحتها بعد 
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 عام الشدة واإلجراءات التحوطية

ئعات كثيةرة علةى م بدأت سلسةلة مةن التناقضةات بةين أبنةاء الثةورة وسةرت شةا3211في سنة 

خلفية هذه التناقضات في هذا العةام السةيئ حةدث اإلنشةقاق وبةدأت موجةة مةن الةدعايات التةي 

تطال هذا أو ذلك من فرقاء القيادة العامة وبقية قيادات الثورة ومن بينها القيادة التاريخية وقد 

ألسةباب أجهلهةا إنحاز المناضل سةبي فةي البةدء للقيةادة العامةة وقةدم شةيئ مةن الةدعم إال أنةه و

تراجةع وإنتقةةل للموقةةع المضةاد لهةةا تمامةةا وأعتقةد أن دعايةةات بعةةض أقطةاب المجلةةس األعلةةى 

  السبب المباشر الدافع لهذا الموقف وكذلك دور المناضل عمرو ورمضان محمد نور،  كانت

سةتة ) وإزداد الطين بلة وتعززت شكوك عثمان عندما إعتقلت القيادة مجموعة من أعضائها 

وكةةان (األربعةةة ـ عوبةةل ) ا جةةرى لقةةط مةةن الحةةديث حةةول بعةةض األعضةةاء اآلخةةرين كمةة( 

وأصةدر بالغةه الشةهير نحةن وأهةدافنا فةي ( عاال) إنسحاب أسياس وإعتصامه بمنطقة مرارة 

طالةةت أفةةراد وواجهةةات   هةةذه األجةةواء المسةةمومة جةةرت سلسةةلة مةةن التجةةاوزات الخطيةةرة

العمالةة للعةدو وغيرهةا مةن التلفيقةات وجةرت  إجتماعية وأدت لتصفيتهم جسدياً تحت دعةاوى

تلك العمليات دون مصادقة الهرم القيادي على الخطوات وجرت تلةك الخطةوات علةى خلفيةة 

تشويه سمعة وتحميل مسؤوليات عن أفعال لم يقترفها المعنيون وكةان يبةدو أن تلةك الةدعايات 

هكةةذا بةةدت لةةي ولألسةةف فقةةد واألكاذيةةب هةةدفها تهيئةةة النفةةوس التخةةاذ اإلجةةراءات الالحقةةة أو 

طالت تلك العمليات أعضاء عاملين في الجبهة يؤدون واجبهم في أمةاكن حساسةة فةي الةداخل 

كما جرت فةي هةذه المرحلةة والتةي تلتهةا سلسةلة مةن العمليةات الفدائيةة العادلةة التةي طالةت   ،

جةة للمةواطنين العديد من قادة العدو وقادة أجهزتةه االسةتخبارية ، كمةا صةدر تعمةيم شةديد الله

وأعضاء الجبهة يقضةي بعةدم تنةاول قضةايا الثةورة وأخبارهةا خةارج االجتماعةات والمقةرات 

األماكن العامة يقع تحت طائلة المسؤولية ألنه سيسةهل   الرسمية وإن تداول أخبار الثورة في

من حيث أراد الناس أو لم يريدوا مهام العةدو فةي تقصةي أخبةار الثةورة وحركةة أفرادهةا ممةا 

وقةد سةرى هةذا التعمةيم كسةريان   سيكو ن له أثراً وخيماً على أمن الثورة والمجتمع اإلرتري

النار في الهشيم وإلتزم الجميع بفحواه وهذا األمر أفقد العدو فرصة إستغالل تناقضات الثورة 

والثوار لضربها من الداخل كما قلت جرت سلسلة من العمليات الفدائية التي إتسةمت بةالجرأة 

ن لجرأة المناضلين المنفذين ولحسن التخطيط والقيادة ولتعاون أبناء شعبنا وخاليا الجبهة وكا

 .في داخل المدن القدح المعلى في نجاحها

من بينها عمليات في أسمرا وعمليات في مدن المديرية الغربية وكةرن ونظةراً الشةتداد أزمةة 

داولي فةي منطقةة كرديبةا معسةكر التنظيم ضغط المناضلين على القيادة فعجلت بعقد مةؤتمر تة

عواتي وضع ذلك المؤتمر الجميع فةي أجةواء المخةاطر المحدقةة بةالثورة وقةرر تشةكيل لجنةة 



عضوا مهمتها التحضير إلنعقاد المؤتمر الوطني العام األول خةالل أربعةة  11تحضيرية من 

ضةيرية بيانةاً أشهر ، كما شكل لجنة لالتصال وأخرى للمالية والمتابعة وأصدرت اللجنةة التح

ضافياً بهذه المناسبة دعت فيه جميع مناضلي الثورة التحلي بالمسؤولية ، وكانةت مهمةة لجنةة 

االتصال التي كنُت من بةين أفرادهةا االتصةال بقيةادة قةوات التحريةر الشةعبية وشةرح مخةاطر 

سةبة االنقسام وإمكان معالجة تناقضات الثورة في المؤتمر بمشةاركة الجميةع بةذات النسةب بالن

للمقاتلين والقواعد الجماهيرية وأن تشارك القيادة في المؤتمر تماماً كالقيادة األخرى وللجميع 

نفس الحقوق ، إنطلقنا الى مهامنا وبدأنا العمل مةن مدينةة كسةال حيةث وجةدنا األخ أبةو طيةارة 

ن لقةائهم أو تمكيننةا مة( قةوات ) وشرحنا له األمر وقةدمنا لةه الرسةالة طةالبين إيصةالها للقيةادة 

مباشرة ففضل أخذ الرسةالة كةان معةي فةي هةذه المهمةة األخ عثمةان محمةد إدريةس أبةو شةنب 

كانت آمال مشاركتهم تدغد  عقولنا أو قةل هكةذا كنةا نرغةب إال أن تلةك اآلمةال ذهبةت أدراج 

الرياح وكنت أتساءل يومها هل قيادة قوات التحرير وصلتها الرسالة وهل المقاتلين والقاعةدة 

لم بتلك المساعي في ذلك الةزمن الةذي كةان فيةه االنقسةام طريةة لةم يتجةزز بعةد أمةا أن على ع

األمر كان مجرد حلم لمناضلين من رعيل الثةورة كانةت رغبةتهم أن يقاتةل أبنةاءهم العةدو مةن 

 .خندق وبرنامج واحد أم أن األمر كان مجرد أمنية فات أوان تحققها 

مر رغم العراقيل ورغم ما برز من موقف القياديين على كل حال لم يتعطل المسير نحو المؤت

قرروا عدم المشاركة لهواجسهم ذاتية لعب في تعزيزهةا   الذين يبدوا أنهم  (عوبل ) األربعة 

بعض سعاة السوء ولو أنهم دخلوا المؤتمر لتغيرت الكثير من األمةور نسةبياً ، علةى كةل حةال 

 513وية العاملةة إن لةم تخةن الةةذاكرة دخةل النةاس فةي المةؤتمر الةوطني وكانةت مجمةل العضة

عضوا وعلى مدى زمني يقارب من الشهر ناقش الناس جميع قضايا الثورة وقةدمت فةي هةذا 

وثيقتين واحةدة للبرنةامج السياسةي وأخةرى للبرنةامج التنظيمةي وإرتكةب المةؤتمر أخطةاء فةي 

( القيةةادة  )بعةةض القضةةايا فةةي البرنةةامجين مثةةل اللهجةةات وتةةداخل الصةةالحيات بةةين المجلةةس 

والتنفيذية ورغم ذلك خرجنا بأول وثيقة سياسية يوافق عليها ممثلين للشعب وجةيش التحريةر 

مةن ( أهةداف الثةورة ) اإلرتري منبثقة من مةؤتمر عةام علنةي وكةان قبلهةا البرنةامج السياسةي 

إعةةداد القيةةادة المؤسسةةة للثةةورة كمةةا قةةاوم أعضةةاء المةةؤتمر ورفضةةوا مقتةةرح تقةةدم بةةه أحةةد 

اء النافذين يطالب بضرورة إتخاذ قرار مةن المةؤتمر بتصةفية قةوات التحريةر الشةعبية األعض

فرض ذلك المقترح بقوة وأسقط من التداول إال أن المؤتمر كلف القيادة لمعالجة أمر االنقسام 

بشةةكل مفتةةوح ودون تحديةةد موجهةةات لهةةذا التعامةةل أخيةةراً إنتخةةب المةةؤتمر قيةةادة مةةن رأسةةين 

عضةو وإنتخةب إدريةس محمةد آدم رئيسةاً  32ضو ولجنة تنفيذية مةن ع 35مجلس ثوري من 

وحروي تدال بايرو نائباً وعبد هللا إدريس قائدا للجيش بعد فترة وجيزة إندفعت قوات التحرير 

الشعبية للميدان مندفعة عبر بواب دنكاليا وفي طريق تدفقها إجتاحت أمامهةا بعةض الوحةدات 

وسفك أول دم وكان دم فصيلة مةن جةيش التحريةر اإلرتةري وبدأ أول صدام بين أبناء الثورة 

كانت مرابطة في منطقة آرافلي بقيادة الشهيد ياسين عقد وأجهزت على من فيها فحسمت هذه 



المعركة التردد الذي ساد بين اإلقدام واإلحجام كما شكلت عامل تعبئةة كبيةرة للمقةاتلين الةذين 

بين أبناء الثورة والشعب الواحد وكان بالنسبة لةي  إستفذهم أمر تصفية رفاقهم وبدأ حمام الدم

ولعوم الرعيةل أمةراً مؤلمةاً رأينةا فيةه قمةة المأسةاة وكةان يعتصةرنا األلةم ونحةن نشةاهد أبناءنةا 

يتقاتلون والعدو يتفرج عليهم منتشياً كنت في قمة الحزن على تلك الحرب بل والحروب التي 

لةك الحةرب اللعينةة هةي التةي ورثةت النةاس الكراهيةة ت  تلتها وأكرمنةي هللا بةأال أشةارك فيهةا ،

والحقةد الةةذي غلةف القلةةوب وعةم العقةةول بحيةث إنعةةدم الحقةاً نفةةس القبةول المتبةةادل بةين أبنةةاء 

الوطن وفرقاء الثورة وأنتج هذا اإلبعاد واالستقواء وتوجت هذه المسيرة الداميةة مةن األحقةاد 

ًق اآلن أنتجةةةت قةةةادة ورجةةةا ل يعيشةةةون حاضةةةرهم فةةةي الماضةةةي والضةةةغائن بمةةةا هةةةو ماثةةةُل

فوصل األمر لحد حجب المواطنة عن رفاقهم في أمس الثورة بةل   ويستحضرونه عل الدوام

وحق الحياة نفسها فجةرت موجةة مةن المالحقةات واالغتيةاالت المعروفةة وإمتةدت للمةواطنين 

ذا وهة  فإستوطن الظلةم والقهةر والحرمةان مةن الحقةوق واالعتبةارفي أرض الثةورة والشةهداء

األمةةر لةةن يحسةةم بمةةا هةةو قةةائم اآلن طةةال الزمةةان أم قصةةر ولكنةةه سينسةةف العالقةةات والنسةةيج 

الوطني الذي بناه نضالنا الوطني وعلى مدى عقود الثورة والكفةاح مةن أجةل الحريةة بةل وقةد 

يعصف بالوطن نفسه فمن المستحيل أن يتعايش مةن سةلبت بيتةه ومزرعتةه وإعتبةاره مةع مةن 

وهنا سوف لن يكون هناك فرق بين األجنبي المستعمر   رده وطردهسلبه وإغتصب أرضه ش

ومواطني ذلك الذي سلبني بيتي وقيمي وأرضي وفرض علي بقوة السةالح أن أعةيش طريةداً 

شةةريداً وفةةرض علةةى مةةن هةةو فةةي سةةني فةةي أخريةةات األيةةام أن يعةةيش طريةةداً فةةي المنفةةي أو 

ولة فإن للحق جوالت وإن السةالح لةم صاغراً ذليال في الوطن ونسي هؤالء كما أن للباطل ج

يعطي حةق وإال لمةا نالةت الشةعوب المستضةعفة حقوقهةا ولكةن هةذا سيضةع الةوطن نفسةه فةي 

   .مهب الريح 
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 ما بعد المؤتمر الوطني العام األول

مةن  بعد واقعة أرافلي أخذت قيادة الجبهة تتهيةأ للمعركةة مةع قةوات التحريةر الشةعبية وتسةتفيد

أثر معركة أرافلي على المقاتلين والقادة الذين آلمهم ما حدث لرفاقهم وتعبأت النفوس وتهيأت 

لخوض المعركة كان التسليح بين طرفي المعادلة يميل لصةالح قةوات التحريةر إال أن الخبةرة 

 القتالية الميدانية كانت لصالح مقاتلي الجبهة في هذه األجواء حشدت القوات وزحفت السةرايا

وشةكلت معةةاً مةا عةةرف الحقةةاً بجةيش عرمةةرم الةةذي إختيةر لةةه أفضةةل الجنةود وأكثةةرهم خبةةرة 

ودراية بأجواء المعارك وفنون القتال ومن أكثر المقةاتلين قةوة وصةبرا ومقةدرة علةى إحتمةال 

أقسةى الظةروف القتاليةة والمعيشةية فةي هةذه األجةةواء تةم إسةتدعاء سةريتنا وذهبنةا فةي طريقنةةا 

وهناك تناهت للقيةادة معلومةات عةن حركةة كثيفةة للعةدو فةي قلةب بركةة  للساحل حتى مشارفه

فصرفت إلينا تعليمات جديدة بالعودة فأخذنا نعد العدة للعةودة كةان مسةيرنا حتةى تلةك المنطقةة 

من بركة تحات مرهقاً لهذا أخذنا راحة لثالثةة أيةام ثةم بةدأنا بةالعودة مجةدداً كنةت ورفةاقي فةي 

ات بالعودة وعندما وصلنا الى مشارف بركة علمنا بأن الجبهة بقيةادة قمة السعادة لتلك التعليم

عبد هللا إدريس الذي عاد من منطقة الماريا التي كان فيها وهو في طريقه للساحل حيث جاءه 

مراسل من بركة يعلمه بحركة العدو ومشروعه ونظراً لألوضاع الخاصة التي كانت تعيشها 

سلسلة طويلة من المعارك الشرسة مع   ضت الجبهة بقيادتهبركة في ذلك الوقت عاد إليها خا

العدو اإلثيوبي وأمر لهذا الغةرض عديةد السةرايا بةالعودة ولتفةاقم األوضةاع أمةر سةريتنا التةي 

جاءتها الرسالة متأخرة بعض الشةيء حتةى إبتعةدت وأصةبحت علةى مشةارف السةاحل ، كةان 

وعموم المنخفضات االرترية وخاصةة الوقت خريفاً وهو من أروع المواسم في منطقة بركة 

شةةهر أغسةةطس الةةذي تعةةود فيةةه البهةةائم ويكثةةر الةةزرع والضةةرع وتتةةوفر الميةةاه بكثةةرة هةةو 

بإختصار موسم الخير الوفير والعطاء الكثير ألهلنا في بركة ، كما تصعب فيةه حركةة آليةات 

ى ورغةم العدو ، وصلنا والمعارك قد حسمت لصالح الجبهة وهةزم العةدو وعةاد مةن حيةث أتة

ذلك كانت تعليمات القيةادة بالنسةبة لنةا البقةاء فةي بركةة تحةات حيةث معاقلنةا التاريخيةة لرصةد 

حركة العدو والتصدى له إن هو فكر في إستغالل الموقةف مةرة أخةرى كةان الشةعب فةي قمةة 

الفرح والثقة بالمناضلين والثةورة التةي راءهةا بةأم العةين وهةي تهةزم العةدو وتجرعةه كةؤوس 

وراء جةةيش التحريةةر بالمةةاء واألكةةل والسةةمن   يبةةة وكةةان لمسةةاهمة أهلنةةا ووقوفةةهالةةذل والخ

وزغاريةةد النسةةاء وحماسةةهن دورا حاسةةماً للصةةمود ولكسةةر العةةدو واالنتصةةار عليةةه ، إال أن 

أحزاني الشخصية كانت كبيةرة بسةبب إسةتمرار الحةرب فةي السةاحل بةين أبنةاء الثةورة كانةت 

عشةرات المناضةلين وكةان مةن بيةنهم قةادة صةرفت علةيهم  فيها  حرباً قذرة بحق فقدت الثورة

الثورة الكثير لتطوير قدراتهم القتالية في الكليات الحربية فةي الةدول العربيةة الشةقيقة والةدول 

الصديقة وفي معاقل تدريب الثورة الفلسطينية ، كما أدت لرفض العشرات االلتحاق بالميةدان 



لمنةع أبنةاء   لةو هضةمتها العقةول لكانةت كافيةة رفضاً لتلك الحرب وكانت دروس تلك الحرب

الساحة من الدخول في نزاعات بين فرقاء الثورة مجددأ ولكن وكما يقال ما أكثر العبةر وأقةل 

م ، من جانبنا خضةنا نحةن 3212االعتبار فقد تبعت تلك المأساة مهزلة أخرى جرت في عام 

رضةةنا شةةل حركتةةه ومنعةةه مةةن معةةارك هجوميةةة ليليةةة علةةى العديةةد مةةن معاقةةل العةةدو وكةةان غ

إستغالل الموقف والحقاً شنت الجبهة سلسلة من المعارك على البلةدات والمراكةز كمةا زادت 

مةةن أعةةداد قواتهةةا فةةي ضةةواحي العاصةةمة أسةةمرا وبةةدأت ملحمةةة قصةةف أسةةمرا بصةةواريخ 

الكاتوشا وهذا فرض على العدو االنكماش عن بعض المراكز كما نفذت سلسلة من العمليةات 

ائيةة غيةر المسةبوقة منهةا عمليةات البنةوك فةي أغةردات وتسةني والحمةرا والتةي كانةت مةن الفد

العوامةل المسةاعدة فةي دعةم الثةةورة التةي عانةت فةروف قاسةية للغايةةة فةي تلةك الفتةرة وبةةدأت 

حركةةة الجةةيش اإلثيةةوبي وإنقالبةةه علةةى نظةةام اإلمبراطةةور وإنحيةةاز الجةةيش للشةةارع اإلثيةةوبي 

الفرقةة اإلثيوبيةة الثانيةة المتمركةزة فةي إرتريةا والتةي رجحةت  وكان رأس رمح تمرد الجةيش

حسةم الجةيش لألمةر فةي أديةس وأقصةي اإلمبراطةور وحاشةيته التةي حملوهةا مسةؤولية   إتجاه

تفاقم األوضاع في إرتريا والمجاعات الطاحنة في إثيوبيا والعجز عن حل المعضالت وعلةى 

ق الشةةباب اإلرتةةري الةةى الميةةدان بلغةةت وبةةدأت موجةةة واسةةعة مةةن تةةدف  رأسةةها مسةةألة إرتريةةا

  األعداد ما يقارب الثمانية آالف وأنشأ مركةز ربةدا فةي سةاوا الشةهير السةتيعاب تلةك األعةداد

كما شنت الجبهة أعظم عملية فدائية في تاريخ الثورة نفذت في سجنى أسمرا وعدي خاال في 

مناضةلي الثةورة  م أسفرت عن إطالق سةراح أكثةر مةن ألةف مناضةل مةن3215شهر فبراير 

وأبناء شعبنا المعتقلين وكانت الثورة منذ بداياتها قةد ركةزت علةى العمةل الكفةاحي الةذي يحةط 

ففي الستينات نفذت عمليةة إخةراج تةدال بةايرو التةي أطلةق عليهةا إسةم البةراد )   من قدر العدو

لعاصةمة ولهذا فإن بةاع الجبهةة وذراعهةا السةرية داخةل المةدن كةان طةويالً وكةان يمتةد حتةى ا

أيضاً في هذه المرحلةة نفةذت عمليةة فدائيةة فةي مدينةة ( والمدن اإلثيوبية بما فيها أديس نفسها 

أغردات إستدرجت العميل أبو حمد وكان قد سلم فةي وقةت سةابق مةن الثةورة نتيجةة مشةادات 

كالمية مع رفاقه ونفذ عمليات إستهداف نشطاء الجبهة في الريف وقد طالني شخصياً بواحدة 

تلك العمليات التي أسفرت عن جرحى زميلي المناضل إسماعيل وتمكنت من الخروج به من 

رغم إصابته في ساقه كما ألقي القبض على المواطن آدم تيته وكان صاحب دكان في الريةف 

ولهذا كان مجال بحث مستمر للثورة وكان شجاعاً وجريئاً يخشى جانبةه   ومن نشطاء الثورة

حكم الثورة فيه يأخذ بعين االعتبار هذه الخصال ولهذا جاء مباغتاً   يذولهذا كان التخطيط لتنف

له وللعدو الذي جن جنونه فنفذ مجةزرة بشةعة بحةق أبنةاء شةعبنا فةي مدينةة أغةردات عاصةمة 

المديرية الغربية عرفت بمجزرة األحد األسود وأسفرت عن إستشةهاد أكثةر مةن ثالثمائةة مةن 

طنين األبريةةاء العةةزل مةةن النسةةاء والرجةةال والشةةيوخ أبنةةاء أغةةردات كةةان مةةن بيةةنهم المةةوا

واألطفال ومن بينهم خيرة نشطاء ثورتنا شعبنا خاصة وأن مدينة أغردات كانت مةن المعاقةل 

التاريخية لجبهة التحرير االرترية وكانت هذه المذبحة البشعة هي التي دفعةت أبنةاء أغةردات 

نا بسلسلة طويلةة مةن المعةارك علةى طةول كما قم  للخروج الى السودان والشتات من مدينتهم



الشارع العام بين المةدن وأجبرنةا العةدو علةى التنقةل بنظةام القوافةل المحميةة بةالقوة العسةكرية 

وحتى تلك القوافل كانت تتعرض للهجمةات بةين المةدن وكثيةراً مةا كانةت تتوقةف لمةدد طويلةة 

وبعضةها اآلخةر خةرج عةن وتمشي بين المدن ببطء شديد وكانت بعض الطرق مشلولة تمامةاً 

دائرة العمل فنمت عليه األعشاب ، كانت سنوات مةن البةذل والعطةاء رفعةت الثةورة رغةم مةا 

دار بينهةا الةى أعلةةى المراتةب وأصةبحت حقيقةةة علةى األرض يسةتحيل تجاوزهةةا فةي صةةياغة 

وكةةان ثمةةن هةةذه المكانةةة تضةةحيات   الواقةةع اإلرتةةري وواقةةع السةةالم واالسةةتقرار فةةي المنطقةةة

ء وأشالء وتحمل لواقع نضالي بالد القسوة وكان البعض بمن فةيهم بنةي جلةدتنا يعتقةد أن ودما

المناضةةلين وعةةوائلهم أجسةةاد نورانيةةة مالئكيةةة ال تأكةةل والتشةةرب وليسةةت بحاجةةة لمطلوبةةات 

الحياة لهذا تحملت عوائل المناضلين ماال يطاق ولو أن كل إثنين أو ثالثة من العاملين تحملوا 

 ...الوضع أفضل ولكن لم تحدث مثل هذه المبادرات أبداً عائلة لكان 

في فل هذه الظروف الصةعبة فةي كةل المجةاالت بةدأت اللجنةة التحضةيرية للمةؤتمر الةوطني 

ء بعةةد مرحلةةة عاصةةفة مةةن العةةام الثةةاني تعمةةل ليةةل نهةةار لتةةأمين الةةدخول للمةةؤتمر الةةذي جةةا
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  الحلقة السابعة عشر

 الثاني الطريق واألعمال ومابعده المؤتمر الوطني العام

كما قلت في الحلقة السابقة شكلت اللجنة التحضيرية لإلعداد للمؤتمرالوطني العام الثاني 

لجبهة التحرير االرترية وكانت الجبهة في ذلك الظرف تمثل جل الثورة إن لم تكن كل 

شأت قبيل خمس سنوات و كانت القوة األساسية لحداثة قوات التحرير الشعبية التي ن  الثورة

جاءت اللجنة التحضيرية الى حيث سريتنا وأجرت فيها االنتخاب وإختار مناضلونا خمس   ،

مناضلين وكذلك من السرايا األخرى في مختلف أرجاء إرتريا وكنت من بينهم وكانت هذه 

والتي قررتها اللجنة   هي نسبة التمثيل لكل سرية من سرايا جيش التحرير االرتري

ضيرية بعد مناقشات طويلة ، وكانت األجواء قبيل المؤتمر تتسم بمد ثوري هائل تمثل التح

الثالثة حماسين وسرايا  في التدفقات الكبيرة ألبناء شعبنا وخاصة من مديريات كبسا من

وإكلي قوزاي ومن المدن ألسباب متعددة بينها دك جيش التحرير االرتري لمؤسسات 

واريخ الكاتوشا التي أحدثت رعباً هائالً في صفوفه ، ومعسكرات العدو في أسمرا بص

وإطالق سراح السجناء واالنقالب العسكري ضد االمبراطور وتصفية الجنرال االرتري 

األصل أمان عندوم الذي كان من قادة المجلس العسكري ورئيس ذلك المجلس ، وعوامل 

ية االرترية وضرورة ميالد متعددة أخرى وعلى رأسها تنامي المد الوطني واالحساس بالذات

كيانها المستقل واالحساس بدنو أجل االستعمارفي البالد وبداية بروز دالالت هزيمته النهائية 

، وكانت تلك األعداد القادمة من المدن قد حولت لمركز ربدا للتدريب والتعبئة السياسية ، 

ر النقاش في إتجاهين ، كانت أعداداً كبيرة وقد برزت إشكالية تمثيلهم في المؤتمر وتمحو

إتجاه يرى عدم تمثيلهم في المؤتمر ألنهم أعضاء جدد لم يمض على إنتمائهم للتنظيم بضعة 

أشهر ويجب النظر إليهم من زاوية العضوية ، وهؤالء سيقررون مصير تنظيم وسيناقشون 

 ، قضايا اليعرفون شيئاً عن خلفياتها وسيكونون قوة مستغلة ومجرد أصوات خام ليس إال

وكان االتجاه اآلخر يرى ضرورة تمثيلهم ويبرر لذلك أنهم في أغلبهم ينتمون لشريحة غابت 

بثقلها عن مسرح الفعل الثوري بفعل تضليل المتنفذين من أصحاب المصالح وبسبب ما 

ترسب من خلفيات مرحلة تقرير المصير وللدعاية الكبيرة التي شنت لتشويه صورة وأهداف 

من أنصار وإستخبارات النظام االستعماري وتركيزها على التباينات الثورة المتعمدة 

الطائفية واالقليمية والمذهبية ، فضالً عن أن برنامج الثورة ومعايير التمثيل التفرض أزمنة 

وعلى هذه الخلفية طالب البعض برفع نسبة التمثيل .. معينة للقبول في مؤتمرات الثورة

إلخ ... رايا جيش التحرير وأن يكون قرار تمثيلهم إستثانئي لهؤالء فوق التمثيل المقترح لس

على كل حال مثل هؤالء بعد شد وجذب بما يعادل تمثيل سرايا جيش التحرير وهذا كان 

أنهى تدريبه العسكري ووزع في شكل سرايا وإن لم توزع السرايا نفسها و   بالنسبة لكل من

التمثيل األعلى والرافض للتمثيل من أصله ، كان بمثابة حل وسط بين االتجاهين الراغب في 



  أما نحن فلم نشارك في ذلك القرار الخطير وعلى كل حال منح هؤالء األبناء العضوية

وجاؤوا الى قاعة المؤتمر في الجلسة الرابعة للمؤتمر على ما أذكر ، وكانوا يشكلون عدداً 

رة أخرى أمام اللجنة التحضيرية معتبراً وبلد عددهم ثالثمائة عضو وأثيرت قضية تمثيلهم م

والقيادة قبيل الدخول في جلسات المؤتمر رسمياَ وكانت أهم نقطة في التبريرالذي قدمته لنا 

ركز على أن تمثيلهم فيه مصلحة للثورة فبتدفقهم وبإنضمامهم للثورة   القيادة والتحضيرية

أكن مقتنعاً بتلك التبريرات إستكملنا شرط هام النتصار الثورة االستراتيجي على كل حال لم 

إال أن الغالبية إقتنعت أو بلعت األمر وكان رأي مع عدد من المناضلين إذا كنا تقصدون أبناء 

شعبنا في الهضبة فهوالء موجودون في القيادة وفي صفوف الثورة منذ عهد المجلس األعلى 

أو المرأة أو الطالب أو وحتى اآلن قلوا أو كثروا وإذا كنت تقصدون العمال ( تدال بايرو ) 

حسم األمر وصار هذا الموضوع من بين   الفالحين فقد إنتخبناهم فما هي صفة هذه العضوية

القضايا التي تثار كخطأ كبيرإغترفته قيادة الجبهة واللجنة التحضيرية ، لمختلف الدوافع 

بعد من هذا المعقولة وغير المعقولة بل أن بعض من أنتخب للعضوية في المؤتمرسخر فيما 

القرار معتبراً إياه من أمارات العاطفية وإنعدام األسس المنظمة لعضوية المرشح في 

 .المؤتمرات بل وحتى في القيادة ولم يلتفت لحسن النوايا في ذلك األمر

للبحث عن مكان مالئم لعقد المؤتمر تتوافر فيه شروط  كلفت من اللجنة التحضيرية والقيادة 

ية الدفاعية والبعد واألمان والمياه واالشجارومحدودية المداخل والمخارج العمق واالستراتيج

، على أن يكون موقعه سراً وبالفعل وفقت وجئت الى جهة التكليف وذهبنا معاً الى الموقع 

وتمت معاينته ميدانياً للتحقق من مألمته ومطابقته للمواصفات ووافقوا عليه دون ذكر إسمه 

وكلفت ومعي فصيلة من سريتنا لتأمين ذلك المكان   سبا وبركة ،وكان في ملتقي نهري عن

منذ فترة طويلة قبيل مباشرة أعمال المؤتمر وبهذا كنت أول الواصلين من عضوية المؤتمر 

وإختفت فصيلتنا التي وفرنا لها كل أسباب االختفاء وبعد ترتيب الفصيلة نزلت من ذلك 

فيها من المناضلين مع المعنيين وكان دقتنا في المواقع لترتيب محطات الحركة ومن ينتظر 

التأمين قوية للغاية حتى أن المناضلين الذين ينتظرون الوفود في هذه المحطة أوتلك وحتى 

محطات ) هؤالء الذين يرافقونهم من غير عضوية المؤتمر كانوا يعودون لوحداتهم 

ء اليعرفون إال محطة واحدة بهذا كان هؤال( إنتظارهم فور تسليمهم لمن يليهم من مناضلين 

وكانت قاعدة عملنا هذا تقوم على مبدأ المعرفة على قدر الحاجة وهي قاعدة أمنية معروفة ، 

وكان معدن مناضلينا من ذلك الطراز الذي اليكثر االستفسارات واألسئلة فيما اليليهم من 

وقبيل مباشرة أعماله شن أمر وفيما اليفيدهم في أداء رسالتهم النضالية دخلنا موقع المؤتمر 

العدو غارة جوية على موقع المؤتمر أسفرت عن إستشهاد ثالثة أعضاء وكان من بينهم 

المناضل الشهيد على عثمان حامد حنطي رئيس إتحاد عمال إرتريا وعضو المجلس الثوري 

و المناضل الشهيدعبد هللا عثمان هكل والمواطن طاهر عثمان بخيت وجرح المناضل الشهيد 

إدريس أب لقين على ما أذكر ، هذه الضربة الجوية أجبرتنا على إتخاذ تدابير جديدة للتعاطي 



مع أسلوب عمل المؤتمر فغيرنا لمسافة في ذات المنطقة الموقع وبالحصر كان على ضفاف 

نهر عنسبا بدالً من ملتقي بركة عنسبا ، وقررنا الراحة نهاراً في مناطق متناثرة والعمل ليالً 

عضوية المؤتمرفي شكلها النهائي كبيرة للغاية إذ بلد الحضور الفعلي على حد ما أذكر  كانت

عضواً بينما كانت هناك عضوية غائبة ألعذار شرعية وخاصة في جانب قادة الجيش  212

وبشكل أخص في المرتفعات االرترية وحول أسمرا التي عززت بقوات إضافية حتى 

المؤتمر وأذكر من بين هؤالء حامد محمود حامد الذي بقى اليستغل العدو إنشغالنا بأعمال 

حول أسمرا بجانب قواته وبعد ثالثة أيام على إستشهاد المناضلين بدأ المؤتمر أعماله إبتداًء 

م على ما أذكر وقد 3215/  5/  91وصدر بيانه الختامي بتاريخ  5/  91ولغاية  5/  1من 

ضاء وكانت برئاسة إبراهيم إدريس حامد توتيل تم إختيار سكرتارية المؤتمر من خمسة أع

والشهيد محمد حامد عثمان تمساح والشهيد مألكي تخلي وإثنان آخران ال أذكر إسميهما ، 

بدأنا الجلسات وكانت ليالً على أضواء الرتاين ، القيت كلمة رئيس التنظيم وسكرتارية 

قدمت تقارير القيادة التي جرت فيها المؤتمر واللجنة التحضيرية والوفد األجنبية المشاركة ثم 

نقاشات حادة ثم تقرير المراجع العام وكان المناضل سيد أحمد محمد هاشم وكانت منتخباً من 

المؤتمر األول مباشرة وتفجرت بسبب هذا التقرير العديد من المشكالت المالية وكذلك 

اسية االرتريين في التجاوزات حسب رأي المراجع وأو شك أن يسبب لنا مشكلة كبيرة لحس

جانب المال واوجه صرفه أو التصرف فيه ولصرامة مواقفهم وتشددهم في هذا الجانب ، 

على كل حال إنتهى ذلك التقرير وأثيرت دعاية قدوم طائرة وساد هرج ومرج فقام المناضل 

الشهيد إدريس محمد آدم مؤسس و قائد الجبهة بإستالم المكرفون وكان من تلك العينة التي 

تعمل بالبطارية وجمع الجميع وطالب بالهدوء ثم أعلن حالة الطوارئ كما نادى القادة 

العسكريون جميع الضباط لالجتماع وونصبت الدوشكات والركرنوفات على التالل المحيطة 

 :بالمؤتمر باشر بعدها المؤتمر أعماله كما رسم لها ، ويمكن أن أسجل المالحظات التالية 

المؤتمر لوقت طويل قارب الشهر وإذا أضيف إليه زمن الرحلة للموقع  إستمرارأعمال/  3 

وبهذا تزايدت مدة الغياب عن الوحدات المقاتلة والمهام النضالية واالعمال الشخصية بالنسبة 

 .  للمواطنين

الجدل غير المثمر في قضايا التستحق ذلك وخاصة في مسائل نظرية اليفهمها جل   / 9

كان أولوية لثورة شعبنا من أجل التحرر الوطني كالمصطلحات األعضاء وليست في م

 .اإلقتصادية والطبقية 

جدد المؤتمر برنامج سياسي وتنظيمي تالفى أخطاء البرامج السابقة وكان أفضل منها /  1

ولكن يالحظ فيه الطابع األيديولوجي ، كما لم يضع مسألة العالقات بشكل سليم وخاصة مع 

ى أساس موقفها من قضية شعبنا وثورتنا العادلة ، وهذا إنعكس فيما الدول واألحزاب وعل



بعد في تضارب الموقف من تدخل دول المعسكر الشرقي بقيادة االتحاد السوفيتي الذي 

 .وصف شعبنا باألقوام الذين لم يرتقوا بعد لدرجة شعب 

ني تطويروبناء رسخ مفهومين حول الوحدة الوطنية األول يقول أن الوحدة الوطنية تع/  1 

المنظمات الجماهيرية وتطوير العمل السياسي داخل جيش التحرير وآخر يقول إعتماد مبدأ 

الحوارالديمقراطي بين فصيلي الثورة جبهة التحرير االرترية و قوات التحرير الشعبية قيادة 

 .وقواعد لتحقيق الوحدة الوطنية لقوى الثورة 

نظام الدرق ولكن القيادة تجاوزت هذا المفهوم بعد ذلك  أكد المؤتمر في بيانه على فاشية/  5

وطرحت ما أسمته بالثورة في إثيوبيا والثورة في إرتريا فوضعت بذلك الضحية والجالد في 

مستوى واحد وأثارت البلبة في عقول المناضلين وملكت أدوات دعاية لخصوم الجبهة من 

 .ة فيما بعدالمناضلين االرتريين وغيرهم مما أثار مشاكل كثير

ومن السلبيات الكبيرة للمؤتمر في رأي إستقالة رئيس الجبهة المناضل الشهيد إدريس محمد  

آدم بعدما لمس وجود تآمر إلسقاطه ففضل االنسحاب والبقاء على خط الثورة في منفاه كما 

لم ينتمي لفصيل آخر أو سعي لتأسيس تنظيم جديد كما فعل البعض من القادة التاريخيين 

لثورة بعد ذلك وكذلك سقوط المناضل حروي تدال بايرو نائب الرئيس وفوز قادة مستجدين ل

    .وأغرار

عضواً وقرر المؤتمرون إتباع   دخلنا بعد ذلك االنتخابات التي ترشح ما يقارب من السبعين

ممن العدد الكلي وباالنتخاب السري  13أسلوب االنتخاب بعدد القيادة المطلوبة أي ال 

  خبت القيادة فاز فيها من فاز وسقط من سقط وكان هذا أول درس عملي في الممارسةوأنت

وإنتخب المجلس الثوري المناضل أحمد محمد ناصر   في الثورة االرترية  الديمقراطية

رئيساً للجنة التنفيذية والمجلس الثوري وجاء هذا االنتخاب بعد مخاض قاسي في المجلس 

بد هللا إدريس محمد الرئاسة بعدما عرض عليه من إخوانه الثوري بعد رفض المناضل ع

سأتطرق ... المناضلين وكذلك المناضل محمد إسماعيل عبدو بعدها دخلنا في مرحلة جديدة 

 . لها في حلقة قادمة إنشاء هللا

 

 

 

 



 الحلقة الثامنة عشر

 مابعد المؤتمر الوطني الثاني 

أعضاء برئاسة أحمد محمد  2لتنفيذية من خرج إلينا المجلس الثوري بقرار تشكيل اللجنة ا

ناصر الذي عرفته إسما وشكال أبان المؤتمر الوطني العام األول في أر ولكنني الذي أنتخب 

فيه بالقيادة ألول مرة لم أحتك به كان شابا وصل للموقع لرفض وتهييب األكبر منه للمركز 

تم بمسألة الصالت مع األول في التنظيم كانت خبرتي في الجانب العسكري وكنت أه

الجماهير وكيف يكون التعامل معها لرفع مساهمتهاالمادية ومشاركتها االدارية ألنها 

والجيش كان هاجسي وغالب ادراكي وفهمي وألنها القوة   صاحبةالثورة وهدفها المركزي

 التي ستواجه العدو في ميدان القتال وتفرض عليه التسليم بالمطالب العادلة لشعبنا وكنت

أركز عليه اليماني بأن اثيوبيا ولعقلية حكامها االمبرطور ونظام المجلس العسكري لن تسلم 

بحقوق شعبنا االرتري في تقرير المصير ونحن وكما أجبرنا علي حمل السالح ونحن ذلك 

الشعب الصغير فلم يبقى أمامنا سبيل إال السالح والقتال ننتصر فيه أوننكسر وننهزم ونبقي 

نحن ... مبرطورية االثيوبية ونحن مكرهين تخضعنا جيوشه بقوة الحديد والنار ملحقين باال

كجيل كنا نفكر ونؤمن في الحالتين االنتصار الذي نأمله ونعمل له أو في الهزيمة السمح هللا 

نكون قد أدينا واجبنا ورسالتنا تجاه االجيال الننا لم نستسلم لهذا صمدنا أمام قسوة الظروف 

روط وشح االسلحة وفقدان الظهير والسند سواء من القريب أو البعيد ومع ذلك وإنعدام الش

هزمنا العدو في مئات المعارك رغم عدم تكافؤ القوة بين الطرفين وزرعنا األمل 

بالنصروحتمية هزيمة الظالم مهما طال الزمان، كان المقاتل االرتري من أعظم الرجل الذين 

الجنود من جنسيات مختلفة ومنذ الحرب العالمية الثانية  وقاتلوا وأنا عايشت ألوف  ثاروا

التي شاركت فيها على الجبهة األفريقية في العلمين لم أشرف وأشجع وأنبل من المقاتل 

متطوعين يعملون بال مقابل يدافعون عن قضية   كان الجميع  االرتري وفي ثورة شعبنا و

من جيش التحرير االرتري الباسل أشرف شعبهم العادلة ومطالبهم المحقة وكان ذلك الجيل 

وأنبل الرجال الذين قاتلوا دفاعا عن قضية شعبهم وأدوا ماعليهم من واجب إستشهد منهم من 

استشهد وجرح من جرح وبقي من بقي تركوا تاريخا عظيما من التضحية والباسلة يستحق 

وبسالة جيل فيه النه تاريخ شعب   أن يدون يوما بيوم بل ساعة بساعة بمداد الذهب ،

االنجازات العظيمة التي تصل لحد االعجاز وفيه االنكسارات بل وحتى الفشل أملي أن يكتب 

كل من شارك في تلك الملحمة العظيمة يومياتها وخاصة يوميات المعارك العسكرية 

والسياسية واالجتماعية واالقتصادية ملحمة تحرير المدن والبلدات وتجربتنا مالها وماعليها 

لمصلحة االجيال القادمة حتي التضيع نضاالتنا وتضحياتنا وتنزوي في   تجرد ومسؤوليةب

خاصة وأن من هو في سدة السلطةمن ذلك الجيل اليقدم تجربة النضال   غياهب النسيان ،

االرتري بتجرد وأمانة وهو يرمي تجربة جيش التحرير االرتري وجبهة التحرير االرترية 



يضخم االخطاء فوق حجمها الحقيقي بمئات   ليها وقائع غير حقيقيةبكل ماهو قبيح ويسقط ع

المرات ويعظم الجوانب السلبية فيها وينسى أن تجربة الجبهة ورجال البدايات الذي ينتمون 

ألبناء الفالحين والرعاة ودفعهم الضغط االستعماري الذي سد كل أبواب الحلول لركوب 

كانت تجربة   لواقع دون أن تقتفي أثراً أو مثاالً كانت تجربة جرت علي ميدان ا  األهوال

لرجال يخوضون هذا الواقع قيادة ثورة لتحرير شعب وبلد ألول مرة رجال دفعهم قهر 

الخروج   االستعمار لشعبهم ولبالدهم خرجوا ملتحقين بالقائد الشهيد عواتي الذي أجبرعلي

نا لإللتحاق به ومساندة مبادرته في غير الوقت كما هو معروف ونحن جاءناالتوجيه من قيادت

 ...  والحمدهلل نجحنا في ذلك  وتبنيها وعدم تركها تموت

كانت خطة القيادة العسكرية كما أعلمنا بهاعلي النحو   مابعد المؤتمرالوطني العام الثاني

إنهاء وجود العدو في البلدات الصغيرة وشن الغارات المستمرة عليه في :أوال : التالي 

معه في المدن والمواقع االستراتيجيه التي يتواجد فيها واستنزافه المستمر في مراكز تج

 .الرجال والعتاد والوقت والمعنويات ورفع كلفة بقائه على أرضنا يومياً 

والدخول في مرحلة   رفع مستوي الوحدات القتالي والعددي والتسليحي والتدريبي  :ثانياً 

بل ذلك الوقت في مرحلة السرايا التي انتقلنا اليها من مرحلة تكوين الكتائب القتالية ألننا كنا ق

المجموعات الصغيرة والفصائل وتأمين االسلحة الضرورية لهذا التطور والبحث عن تمويل 

بالسالح واالمداد لهذا البرنامج من االشقاء واالصدقاء ومن العدو نفسه لهذا شرعنا في شن 

ف االرتري والبلدات الصغيرة من تواجد العدو عمليات قتالية واسعة بهدف تنظيف الري

وتمكنا بفضل هللا وصمود شعبنا وبسالة مقاتلينا من سحق حملة المليشات الفالحية والجيوش 

االثيوبيه على أبواب إكلي قوزاي عند مدخل زال أمبسا وإجبارها علي التراجع للمدن 

ت كبيرة من األسلحة سندت الرئيسية وكنا نالحقها حتي وهي في المدن ، وقد غنما كميا

جهود تطوير جيش التحرير االرتري وتابعنا العمل فهزمنا الجيوش الغثيوبية وأجبرناه على 

االنسحاب من البلدات الصغيرة التي عجزت في الدفاع عنها وقطعنا أوصال طرق االمداد 

لي والمواصالت البرية للعدو وبهذا أضحت كل مدينة جزيرة معزولة وسط بحر من مقات

وفي هذا الوقت إنتقلنا لمرحلة   جيش التحرير الذين كان يجدهم العدو في وجهه أينما ذهب

جديدةعندما توفرت االسلحة االزمة للقتال طبق برنامج تأسيس الكتائب وبنائها البشري 

وكان نائبي الشهيد داوود عثمان ادريس شقيق الشهيد 211والتسليحي وقد كلفت بقيادة الكتيبة 

وكان من ( وقاتل في المنطقة الخامسة 15إلتحق في عام )هو من مناضلي الرعيل تمساح و

المتمرسين في القتال ، في هذا الوقت بدأت أسمع عن وجود حزب داخل الجبهة وخاصة 

عندما أذهب في إجازة ألسرتي في السودان وخاصة من المناضلين الذين يذهبون لقوات 

لجبهة كنت أعتبر األمر دعاية معادية للجبهة التي التحرير الشعبية ولكونهم ذهبوا من ا

ساهمت مع إخواني في الرعيل لتأسيسها ولهذا السبب ولغيره لم أكن أصدق ولكن مع الوقت 



أخذ الشك يتعافم في داخلي لصالح اإلقرار بوجود شيئ ما وكنت أتسأل ما هو هذا الحزب 

ببرنامج الجبهة العلني الذي أقر منا  ما هي أهدافه من هي قيادته ولماذا هو سري وما عالقته

جميعاً هل يلتزم به حسب القسم أم ينفذ شيئ آخر هل جاء لضبط الجبهة وقيادتها أم ماذا 

وكلما سرت بعيداً في التفكير أعود وأستغفر ربي لينصرف تفكيري الى أن األمر مجرد 

بث مشاعر جبهة درجة دعاية معادية للجبهة هدفها التشكيك وبذر التناقض بين المناضلين و

اولى مقررة وأخرى مجرد أدوات تحركها األولى وعلى كل حال لم أجزم بوجود هذا الحزب 

السري إال عندما دخلت الجبهة السودان عندها عرفت العديد من األسماء والشخصيات 

والرموز كان من بينها المناضلين الحقيقين الذين كانوا يتقدمون صفوفنا نحن في جيش 

ر االرتري قتاالً وتضحية وشجاعة وبذالً وكان فيهم من كانوا عبئاً على جبهة التحرير التحري

االرترية وكنا نخجل من أنهم في قيادة الجبهة ومن بين كادر صفها األول وعلى كل حال فان 

نزاعات حزب العمل وغيرهم واالختراقات لصالح الشعبية أسقطت الجبهة وأزاحتها من 

 أثير موقع الفاعلية والت

رغم سماعي بحزب العمل الذي ذكرت ما عرفته عنه حتى الأعود إليه مرة أخرى واصلت 

وفي هذه المرحلة دخلت أثيوبيا في  211عملى الطبيعي وكما قلت فقد كلفت بقيادة الكتيبة 

مرحلة إنعدام وزن بسبب قوة ثورة شعبنا االرتري وإندالع ثورات القوميات اإلثيوبية 

ثورات الذين فقدوا ماكانوا عليهم من إمتيازات في زمن االمبراطور وقد المقهورة وكذلك 

م بدءاً من 3211إستفدنا من كل ذلك وقمنا بحرب تحرير المدن منذ النصف األول من العام 

 . مدينة تسني وسأتطرق لها في حلقة الحقة إنشاء هللا

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الحلقة التاسعة عشر

 م7611ــ   م7611معارك تحرير المدن 

كرت في الحلقة السابقة ضربنا الجيوش االثيوبية التي دخلت في مرحلة إنعدام وزن كما ذ

لعوامل متعددة أهمهاأثر القضاء على نظام اإلمبراطور وإعتماد النظام الجديد الدرق على 

القوة في قمع الشعوب االثيوبية وقيام ثوراتها ، التي وجدت من ثورة شعبنا االرتري بشكل 

حرير االرترية بشكل خاص الدعم والمساندة والتأييد لحسابات مبدئية دعم عام ومن جبهة الت

الشعوب المقهورة والمضطهدة وحسابات إستراتيجية منها إنهاك السلطة وتشتيت 

قدراتهاوتقويض أركانها تمهيداً لهزيمتها على كل الجبهات ، وكانت لتلك الفصائل مواقف 

ها تتدرج من االعتراف الجزئي بوجود مشكلة متباينة من القضية االرترية وكانت مواقف

وقضية ، ولكن أن تحل سلمياً في إطار الدولة االثيوبية كقضية قومية داخلية الى التأييد 

المطلق لحق الشعب االرتري في تقرير المصير حتى االنفصال وكانت أهم تلك المواقف من 

ضربات مستمرة ومتصاعدة في ثورة األوغادين وثورة التجراي كما قمنا في هذه المرحلة ب

كافة أرجاء الوطن مما أنهك الجيوش االثيوبية وأدى الى إنهيار منعوياتها وإفالت قبضتها 

وتسرب الشك الى نفوس المقاتلين المستقدمين من تلك القوميات االثيوبية المقهورة 

ثيوبية والمضطهدة ، وكنا قد قمنا بتنظيف شامل للريف االرتري وإجتثاث وجودالجيوش اال

حتى من البلدات الصغيرة وإستمرت غاراتنا الليلية وقصفنا النهاري عامل إزعاج ومنع لعدم 

إعادة تعزيز تلك المواقع خاصة وأن سلطة نظام الدرق لم تكن تعوذها االمكانات البشرية 

وارسو أو ) جزءاً من حلف الدول الشرقية   والتسليحية وتعزز أمله منذ أن صار الدرق

م بشن غارات واسعة خاصة وأن عتادنا 3211وقمنا ومنذ العام ( ر االشتراكي المعسك

وأعداد مقاتلينا وتدريبهم قد تطور لمستويات رائعة كما كان شعبنا االرتري العظيم في 

م بلد 3211الداخل والخارج يقتسم اللقمة مع أبنائه وإخوانه المناضلين البواسل في العام 

ثيوبية مداه فقمنا بخوض معارك ضارية إستهدفت المدن إنهيار معنويات الجيوش اال

الرئيسية وقد بدأت المعارك من مدينة تسني التي شاءت األقدار أن أكون من بين المشاركين 

في معركة تحريرها ، جمعنا قواتنا حول مدينة تسني وكان العدو يقوي من دفاعاته 

قدام وإحتقار الموت والقتال بأسلوب وإستحكاماته ، واالثيوبيون مشهود لهم بالشجاعة واال

الموجات البشرية واالستفادة ألقصى مدي من كثرتهم العددية وتعظيم الموت في ساحات 

القتال ولهم في هذا المجال أغاني وأهازيج شعبية ضاربة في التاريخ ولكن مشكلتهم الكبرى 

ار غاشم أورثتهم إياه أنهم كانوا يموتون ويقتلون فلماً وعدواناً يدافعون عن بقاء إستعم

عالئق اإلمبراطور المقبور مع الدول الكبرى وطموحاته التوسعية وتشبث أباطرة إثيوبيا 

بتلك العالقة التي قامت بليل دون رغبة وقناعة الشعب االرتري وعاثت جيوشهم ومنذ 

أياهمها األولى فساداً في االرض االرترية وتحيزت وبشكل خاص ضد الشعب االرتري 



وضد الملسمين خاصة ، أما المقاتل االرتري فهو عنوان للصبر والشجاعة والبسالة عامة 

واالقدام والثبات وااليمان بعدالة القضية التي يدافع عنها وقدسيتها وقوى من عزيمة مقاتلينا 

أنهم كانوا يدافعون عن أرضهم وشعبهم وعن حقهم في الحرية والعدل واالنصاف وكانت 

ي أعلى هرمها العسكري كانت معه كتفاً بكتف في الخنادق األمامية ، قيادته العسكرية وف

جمعنا مقاتلينا وخاصة من أبناء مدينة تسني ومن الذين يعرفونها وبدأنا في إعداد منضدة 

رملية كان عليها مجسم عليه كافة معالم المدينة األحياء الشوارع األزقة األماكن الرئيسية 

ومراكزه المختلفة كانت صورة مصغرة لمدينة تسني وبدأنا تلك  التالل الخيران مواقع العدو

المنضدة من مدخل كبري تسني وحتى المحلج ومن معسكر الجيش وحتى ترعة على قدر 

وأخذنا ندرب عليها المقاتلين وحدة وحدة حتى تكون مواقع المدينة مألوفة لحد ما أخيراً 

م ثم أخذنا نشرح مراحله ومهام كل وحدة جمعنا قادة الوحدات المقاتلة وأعددنا خطة الهجو

 ...ومنطقة هجومها وحدودها في العمق والعرض 

التي كانت بقيادتي ونيابة الشهيد داؤود عثمان إدريس ببدء الهجوم  211كلفنا نحن في الكتيبة 

م وسرنا بمحاذات نهر القاش 3211/ 1/1باإلستيالء على كبرى تسني إنطلقنا في صباح يوم 

ربنا من الموقع سرنا داخل النهر وبشكل هادئ ودون أن نطلق رصاصة واحدة وعندما إقت

وصلنا الى المواقع المحددة على الكبرى وقمنا بشن هجوم مفاجئي وكاسح أجهز على القوة 

الصغيرة التي كانت متواجدة في الموقع وتمددت سيطرتنا الى العمق بإتجاه المدينة وإستولينا 

الناحية ثم مركز دقانا وبدأنا ذلك الهجوم في تمام الساعة  على موقع صغير آخرفي تلك

وكان إيذاناً ببدء معركة تحرير مدينة تسني ، كما إستولت وحدات  1/ 1الرابعة صباحاً 

أخرى من جيش التحرير االرتري على أحياء حلة سيدي وعلى التل الصغير المشرف على 

عارك شرسة وطاحنة أسفرت في نهاية المدينة وأحيائها الداخلية وعلى ذلك التل جرت م

المطاف عن هزيمة الجيش االستعماري االثيوبي وإجالئه عن ذلك الموقع ، بهذا االنتصار 

أصبحنا نحن المشرفين على المدينة وزاد من قوة سيطرتنا تسرب وحدات من جيش التحرير 

اإلستيالء على ألحياء المدينة الداخلية وشن غارات ليلية على العدو وتطورت سيطرتنا ب

األحياء من جهة بلدة على قدر وعلى الترعة المتجهة إليها وكانت وحداتنا داخل المدينة تمنع 

وكانت تلك الوحدات بقيادة الشهيد فكاك عبد هللا حليباي كان معه   العدو من بناء تحصينات

تقاة بعناية مقاتلين مشهود بالشجاعة والصبر وقوة اإلحتمال وبالبأس الشديد كانوا نخبة من

لخطورة المهمة وكان جلهم يحفظ المدينة وشوارعها عن فهر قلب كانوا مرتبطين مباشرة 

بغرفة عمليات المعركة ، بعد أيام من القتال الضاري حصرنا العدو في معسكره الرئيسى 

ولكن داخل السوق وجوار بنك المدينة أتعبتنا دبابة كانت رابضة في تلك الناحية وحصدت 

من مناضلينا فزحف عليها أحد مناضلينا االبطال ولما إقترب منها قفز الى البرج العديد 

وفتحه والقى قنبلة يدوية بداخلها ثم إنتظر بعض الوقت وقبل أن يتمكن من االبتعاد إنفجرت 

لم أعد أذكر إسمه على   الدبابة بمن فيها وإستشهد ذلك البطل ولألسف الشديد ولطول المدة



ني أعتقد بشكل كبيرأنه الشهيد البطل األمين حجاج من قرية هبردا بهذا وجه اليقين ولكن

الفعل البطولي إنفتح األمر أمامنا وإنتهت آخر المعارك في ساحة مدينة تسني ولم يعد يقف 

في وجهنا شيئ سوى معسكر العدو الرئيس وبقت المعركة مستعرة حول المعسكر الذي 

المعسكر محصناً ودفاعاته قوية وكانت فيه سارية صمد بعض الوقت وأتعبنا كثيراً وكان 

لتوجيه الطيران وتعريف الطيارين بإتجاه الريح وكانوا يلقون بمظالت الطعام والعتاد بناء 

على هذا وحتى اليعرف الطيارون إتجاه الريح عملنا على قمنا بتمزيق تلك السارية وكانت 

اليائس وكنا نطلق عليها النار لنجعلها مظالت العتاد والطعام تلقى عليهم لتقوية صمودهم 

تهبط بالقرب منا أو بيننا في االرض الحرام وكنا في الغالب نستولي عليها في هذه المرحلة 

من الهجوم جرحت أنا بشظية في فخذي باإلتجاه األمامي ولكنه كان جرحاً خفيفاً عطلني 

بالفعل لبعض الوقت  لبعض الوقت وأبى المناضلين متابعتي معهم في المعركة وتعطلت

أخيراً حسمت المعركة بإقتحام المعسكر من كل االتجاهات وفرت جموع العدو في كل 

االتجاهات وخاصة بإتجاه بارنتو ونجح البعض في دخولها بينما سقط غالب الجنود والقادة 

أسرى وقتلى وجرحى وكان تعليمات جيش التحرير االرتري حاسمة جداً في أمر إحترام 

موت وحماية الجرحى واألسرى وضمان معاملتهم بكرامة وإعتبار ومعاملة الضباط جالل ال

والرتب بما يليق ومكانتهم وبموجب مقتضيات األعراف والتقاليد العسكرية ، ولهذا كانت 

سمعة مقاتلينا وأخالقهم وسط العدو نفسه عالية جداً أما منطقة على قدر فقد فشلت خطة 

لقادة العاملين في ساحة تلك المعركة إال أن العدو ولهول الهزيمة هجومنا األولي فيهالتسرع ا

الداوية في تسني نفذ خطة هروب شامل نحو األراضي السودانية القريبة من تلك المنطقة 

تدفق المئات من المناضلين والمواطنين والالجئين من السودان ومن القرى والبلدات 

حماسية منقطعة النظير خلف جيش التحرير المجاورة ووقفت كل تلك الجموع وفي ملحمة 

االرتري الباسل كانت آمال الحرية واالستقالل ودنو أجل االستعمار تدقدق قلوبهم كان 

الجميع يساهم في المعركة سواء بدفن الشهداء أو تنظيف المدينة او تضميد الجرحى والشد 

حرير االرتري كانت في على أيديهم تدفق المئات الى ساحات التدريب وااللتحاق بجيش الت

هذا االثناء تدور رحى معارك أخرى في بارنتو التي سقطت في أيدي مقاتلينا ولتأخر تعزيز 

القوات إستعاد العدو زمام المبادر وأعادترتيب قواته وشن هجوماً مضاداً وإستعاد ما فقده 

قت معقالً بقت المدينة في يده وب  بسرعة وبعد معركة حامية الوطيس ومنذ ذلك التاريخ

عصياً على االنكسار ، حتى حررها أبناء شعبنا في الجيش الشعبى في مطلع التسعينات إبان 

التحرير النهائي للبالد كما سقط بأيدينا مدن أم حجروقلوج وهيكوتا وقونيا وأوقارو وتكمبيا 

وشمبقووشياللو وبادمي وملقي وماي مني وعرزا ومندفرا و أغردات وحقات ومنصورا 

خاال وعيال برعد وعد تكليزان وقرورة وعدي وبيلول وطيعو وبدا وبيد الجبهة وعدي 

الشعبية كرن وأفعبت ونقفة ، كما خضنا نحن في جيش التحرير االرتري معارك طاحنة 

إبتداء من منطقة سانجا على تخوم   بالتنسيق مع المعارضة االثيوبية وخضنا معارك شرسة

وحررنا تلك   لرويان والحمرا وعيدباي وهليقينغندر ودانشا ورواسا وماي خضرا وا



وحتى يومنا هذا فإن شواهد تلك المالحم البطولية   المناطق وسلمناها للمعرضة االثيوبية

لجيش التحرير االرتري الزالت ماثلة للعيان في تلك المناطق اإلثيوبية فال تزال أشالء 

خضنا من معارك في ذلك الزمان من الدروع وبقاياالطائرات والحوامات دليالً على هول ما 

تاريخ نضال شعبنا وكفاح جيش التحرير االرتري الباسل وستظل تلك المآثر خالدة في 

   .والى حلقة جديدة إنشاء هللا.. التاريخ البطولي لشعبنا االرتري البطل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 02الحلقة ال

 الجيوش االثيوبية وحلف وارسو والهجوم المضاد الستعادة زمام المبادرة 

م معظم المدن االرترية حررنا نحن في جيش التحرير 3211ـ  3211حررنا منذ العام 

االرتري مدن أم حجر ، قلوج ، تسني ، على قدر ، هيكوتا ، قونيا ، أوقارو ، تكمبيا ، شمبقو 

، شياللو ، بادمي ، ملقى ، ماي دما ، ماي مني، عرزا ، مندفرا ، عدي خاال ، عد تكليزان ، 

طيعو ، عدي ، حقات ، منصورا ، عدردي ،   ، برعسولي ، بيلول ، رحيتا ،عيال برعد 

أغردات ، كيرو ، تكرريت ، كركبت ، قارورة كما حرر جيش الجبهة الشعبية مدن   إنقرني

أفعبت ، مرسى قلبوب ، مرسى تيكالي وكما نسقنا نحن في جيش التحرير   كرن ، نقفة

ة بمختلف فصائلها وخضنا معارك ضارية في عمق االرتري مع المعارضة االثيوبية المسلح

األراضي األثيوبية من عند تخوم مدينة غندر وخضنا أضخم تلك المعارك في مناطق سانجا 

، دانشا ، وبين ماي خضرا ودانشا ، ورواسا، وفي الرويان ، هليقين ، عيدباي ، الحمرا ، 

تى اليوم التزال أشالء الدروع وح( الدرق ) عدي قشو ، شيرارو وهزمنا الجيوش االثيوبية 

في مواضعها سواء في قاع   والدبابات والعربات العسكرية وحتى طائرات العدو المدمرة

األنهار أو على التالل والخوانق الجبلية ، أوعلى تخوم تلك المدن شاهداً على شراسة 

، إال أن المعارك التي خضناها في تلك المناطق في سبيل إستقالل إرتريا وحرية شعبها 

العدو لم ييأس وكان يعد العدة ويجمع الجيوش من أبناء الشعوب االثيوبية وبدعم لم يسبق له 

مثيل من دول حلف وارسو بقيادة االتحاد السوفيتي لالنقضاض مرة أخرى على الثورة 

لعام كامل بسبب إنشغال تلك الجيوش في الحرب مع   االرترية وكان تأخير أثيوبيا هجومها

الصومالي في منطقة األوغادين والتي إستمرت معركتها لعدة أشهرشاركت فيها الجيش 

جيوش من كوبا وألمانيا الشرقية واليمن الجنوبي وخبراء من االتحاد السوفيتي الذي سخر 

منتجات مصانعه الحربية لصالح نظام الدرق الذي كان يعتبره نظاماً يسارياً ينهل من الفكر 

وش االثيوبية التي حدثت آلتها الحربية صوب بالدنا صيف عام الماركسي ، وتحركت الجي

م أي بعد عام كامل من تحرير تلك المدن وكنت أنا في مدينة أم حجر الحدودية 3211

المتاخمة للحمرا األثيوبية والتي يفصلنا عنها نهر سيتيت وفي ذلك الوقت كانت تسيطر عليها 

بالخبراء   ضغط زحف جيوش الدرق المسنودةقوات المعارضة األثيوبية التي إنسحبت تحت 

والدعم اللوجستي للمعسكر الشرقي وبالطيران الحربي القوي والحديث ، بدأ القصف مع 

الشهر السادس وقبيل ذلك القصف بيوم أو يومين وبعد أن تجمعت عندنا معلومات عن كثافة 

ذلك الزحف الكبير  الجيوش االثيوبية وحشودها الضخمة وهزائم المعارضة وتراجعها أمام

ساحة عملي وكان على  3إتصلت بالشهيد تمساح الذي كان مشرفاً على الوحدة االدارية رقم

ما أذكر عند لحظة االتصال في بلدة قونيا في طريقه لبارنتو التي كنا نخوض فيها معارك 

 متصلة ونضرب عليها الحصاروعلى الفور عاد إلينا بعد أن ذهب الى بارنتو ومعه مناضل



وكان من أشهر رماة االربيجي في جيش ( بدل سرية ) واحد وهو الشهيد عثمان منجوس 

التحرير االرتري ، إستطلع الشهيد تمساح األوضاع على األرض وعادالى حيث القيادة 

ليضعها في صورة الواقع الميداني ويطلب الدعم واالسعاف وخطة للمواجهة تأخذ بعين 

وبعد أيام إندلعت معارك شرسة كنا في المنطقة سريتين   عدو ،االعتبار إستعدادات ونوايا ال

وسريتين من المليشيا الشعبية وسرية مغاويرمن نخبة مقاتلي جيش التحرير  211من الكتيبة 

االرتري ، تصدينا للهجمات األولية بما كان عندنا من قوة ولم تكن لنا تعليمات سوى القتال 

د إستطالع قتالي تمهيداً للعمليات الحربية الواسعة الحقاً وكانت العمليات األولية للعدو مجر

في هذا األثناء شن العدو هجوماً كبيراً على المدينة وتمكنا من صد الهجوم إال أن مجموعات 

من العدو أحدثت ثغرة في دفاعنا وزحزحتنا منها بعد أن عبرت النهر بالدبابات البرمائية ، 

 312سعها ، في هذا األثناء وصلت لمنطقة القتال الكتيبة وتشبث العدو بتلك الثغرة وأخذ يو

بقيادة الشهيد إيمان عثمان محمدعلى وكان من القادة المميزين ومن الذين يعرفون المنطقة 

جيداً ، خضنا معارك طاحنة وشرسة وضعت العدو في موضع دفاعي ولكن وبفعل القصف 

الكثيف عدة وعتاداً ومقاتلين ، فقدنا  الجوي الكثيف والمعارك االلتحامية الشرسة وللهجوم

العديد من المناضلين وعلى رأسهم الشهيدين إيمان عثمان وعثمان منجوس وبعد شهر من 

القتال الضاري والمتواصل فرض علينا التراجع وبعد أن تمكنت الجيوش األثيوبية من 

لمدينة في هذا دخول مدينة أم حجر وأجبرت جيوشنا على االنسحاب الى التالل المجاورة ل

األثناء تمكن العدو من االلتفاف علينا من الخلف ليالً عبر األراضي السودانية وفصلت بين 

جيوشنا وخلفيتنا وقوتنا المتقدمة على مشارف المدينة وكنت فيها مما أجبرنا على سحب 

بر غالب تلك القوة عبر التالل الى شنشلياي أما أنا ومن بقى فقد أجبرنا على اإلنسحاب ع

األراضي السودانية وعدت الى الميدان عبر ضواحي مدينة كسال أما الجيوش األثيوبية فقد 

تقدمت نحو مدينة قلوج بإتجاهين ، وكان القرار بالقتال التراجعي على طريقة األسد الجريح 

وليس الكلب الهارب كما نقول في العسكرية ودارت معركة واسعة وعنيفة إمتد مسرحها من 

جر حتى جبل حامد وحاج عربي وكانت معارك إلتحامية ودارت في جزء من تخوم أم ح

صفحاتها القتالية معارك ضارية بالسالح األبيض وكلنت ساحة المعركة ممتلئة بأشالء 

الدبابات والراجمات والمدرعات وناقالت الجنود واألشالء البشرية على مد البصر في هذه 

ة القائدان أبرهام تخلي قائد فدائي أسمرا الذائع الصيت ، وقد أستشهد في تلك المعرك  المنطقة

وعبدو محموداي وكان فقداً كبيراً لقادة ( القيادة التشريعة للجبهة ) وعضو المجلس الثوري 

متميزين وبشق األنفس وسط أشالء الدروع والسيارات والبشر شقت الجيوش االثيوبية 

ت جيوش إثيوبية أخرى من دخول مدينة التي دخلتها كما تمكن  الطريق الى مدينة تسني

) بقيادة الشهيد داؤود عثمان إدريس  211شمبقو وكان في مواجهتها الجزء اآلخر من الكتيبة 

وكانت الجيوش األثيوبية تزحف خـلفـهم من عـمـق األراضي ( شقيق الشهيد تمساح 

تلك المرحلة يذكر ما وجميع من عاصر ( بادمي ) األثيوبـيـة من نـاحـية أراضــي التــجراي 

كان يردده الشهيد داؤود بالتجري كان يقول شنقول رأيكم أباي ديب عدو مرح إلي شنقول أنا 



ويعني هل رأيتم شاباً يدل عدو الى أهله وبلده ) أتوبيا مرحيت إيتحدي أثري طابطت هليت 

وكان يتسم (   هذا الشاب هو أنا الجيوش األثيوبية التحتاج الى دليل ألنها تتبع أثرنا

بالشجاعة والثبات والمرح في أحلك اللحظات ، وفي هذا المحور أيضاً تمكنت الجيوش 

األثيوبية من فك الحصار عن بارنتو وااللتحام بجيش العدو فيها بل وإستعادة مدن أغردات 

وحقات وكرن وكذلك راما ومندفرا وعدي خاال والبلدات التي حولهما ، ولكننا مرة أخرى 

ف الجيوش اإلثيوبية عند هذا الحد وكانت تتعرض قطعاته العسكرية للهجمات أوقفنا زح

المستمرة والمتصلة في كل أوقات اليوم فرض على العدو القلق المستمر والنزيف الدائم في 

وعندما وصلت   رجاله ومعداته وكانت العمليات على طول طريق زحف تلك الجيوش ،

ول التعب واالرهاق واالستنزاف وحوصرت مرة المدن المستهدفة في زحفهم سقطت من ه

أخرى فيها وفرضنا على العدو االستنزاف وتمويل جيوشه من الجو وفي المواجهة التي كنت 

فيها توقف زحف الجيوش األثيوبية عند أبواب مدينة تسني على طول الطريق الرئيسي 

ت وألبو وبلتوبياي شمال المدينة ، وتمركز جيش التحرير االرتري في مناطق تالل شبيبي

وقرسب وبلقاي عيشنكيت وكسرت شوكت تلك الحملة وبعد معارك ضارية أخذنا نجرع تلك 

الجيوش الهزائم المرة مرة أخرى وأخيراً قطعنا أوصالها وحاصرناها في المدن الرئيسية 

وأجبرناها على الخروج بين المدن في قوافل محمية بجيوش عسكرية كبيرة في هذا األثناء 

إعادة تنظيم جيش التحرير االرتري وشكلت من الكتائب ألوية حدد لكل لواء ساحة قتاله تم 

وإنفتحت أمام التنظيم آفاق جديدة محلياً ودولياً والحت في األفق وألول مرة إمكان هزيمة 

االستعمار في بالدنا بقوتنا الذاتيةوأضحت ثورتنا من ثورة منسية للثورة ملؤ األرض 

ومن ثم الجيش   ضل إستبسال شعبنا ومناضلينا في جيش التحرير االرتريوالسماء وذلك بف

 .الشعب

 

 

 

 

 

 

 



 07الحلقة  

 العالقة ثم الخالف مع وياني تجراي وما بعدها

درست جبهة التحرير االرترية واقع وطبيعة القضية االرترية والطريق الذي يمكننا من 

عدتها للقيام بثوراتها القومية ضد االنتصار ومن بين الوسائل تثوير الشعوب األثيوبية ومسا

النظم االثيوبية التي أبقتها في قيود التخلف وسامتها العذاب ومن المعروف أن أثيوبيا الغنية 

جداً بالموارد الضخمة في الزراعة والمعادن والطبيعة الخالبة كانت في خدمة حفنة من 

شخص مقدس يساند إستمرار األباطرة المحلين وفي المركز أديس وكان األمبراطور بمثابة 

نظامه األمبراطوري ثلة من أمراء القوميات واألقاليم والجيوش وقساوسة الكنائيس وبعض 

األغنياء الذين يحقق النظام مصالحهم ، وكان الظلم والتمييز بين الشعوب واضحاً التخطؤه 

وبي من مختلف العين لهذا كان قرارنا يتكئ على هذه األرضية وحاولنا مساعدة الشباب اإلثي

ولكن الثورات عدا األوغادين كانت ضعيفة ونحن في جبهة   القوميات والثورات القومية ،

التجراي بحكم الجيرة   التحرير االرترية ركزنا على الثورات في تخوم إرتريا وعلى رأسها

ل والروابط المعلومة ودربنا لهم األلوف من المقاتلين كما ساعدناهم في التسليح وفي تموي

حركتهم الخارجية وتعريفهم للعديد من األحزاب والدول التي كانت تربطنا بها عالقات 

نضالية ، كما كانت تربطنا عالقات باألحزاب والتيارات األثيوبية األخرى مثل األوغادين 

واألورمو والبني شنقول والوالقيت و الحزب الثوري لشعوب إثيوبيا ، رغم أن موقفه من 

االرترية ومسألة حق تقرير المصير للشعب االرتري كان ضعيفاً ودون القضية الوطنية 

الخصم ) االستقالل لشعبنا ، إال أن تلك العالقات كانت مهمة من زاوية إضعاف نظام الدرق 

وبنتيجة معارك الحقوق القومية والديمقراطية في إثيوبيا ( الرئيس والعدو المشترك للجميع 

يمكننا أن نفرض واقعاً على األرض االرترية ، وبعد   يةوبكفاحنا المستمرمن أجل الحر

سقوط النظام األمبراطوري صنم اديس المعبود قويت شوكت المعارضة األثيوبية وتزايدت 

الذين نزع منهم نظام الدرق ( اإلمبراطورية ) بإنضمام أمراء تلك الحقبة   فصائلها القومية

ذلك إسترداد نفوذهم المفقود ومكاسبهم إقطاعياتهم وإمتيازاتهم للمعارضة غرضهم في 

المنتزعة ، وأما بالنسبة لنا فكانت قوة معادية لنظام اإلثيوبي وستقضم وستخصم من فاعلية 

في خصومة أو عداوة أو معركة مع   عدونا الرئيس ، خاصة وأننا لم نكن في يوم من األيام

ء شامل مع النظم االستعمارية الشعوب األثيوبية المغلوب على أمرها ، بل كنا في حالة عدا

التي كانت سائدة والتي كانت تصر على إلحاق شعبنا باإلمبراطورية األثيوبية خدمة ألجندة 

اإلستعمار العالمي ، وهذا ما توافقنا عليه نحن في الجبهة بعد مناقشات عميقة وأخطرنا به 

  ما يقدم لنا من مساعداتنحن في إطار القيادات ووافقنا عليه ولهذا كنا نقتطع من لحمنا وم

كما يقال ونقدم المساعدات لتلك الحركات القومية والثورية في إثيوبيا وكانت بيننا وبعضها 

كانت عالقات مع حركة تحرير   هذا األساس  عالقات تضامنية ونضالية عميقة جداً ، على



الشعبين  شعب التقراي وغيرها من الحركات وبحكم أنها الحركة األقرب إلينا ولتداخل

ولوحدة المصالح ولنخلق معاً واقعاً من التعاون والتكامل بديالً للعالقات االستعمارية للنظام 

الرسمي األثيوبي ، بل ولوحدة الثقافة واللسان والحدود المشتركة وللعوائل الممتدة مع 

والقيت في بل وللجذور المشتركة مع قبائل بركة في إرتريا وال  الناطقين بالتجرنية في إرتريا

التجراي لهذا كانت لتلك العالقة خصوصيتها ، ولكن هذه الخصوصية لم تمنع وقوع عديد 

المشكالت أو إختالف النظرات في هذه المسألة أو تلك في التقراي وإرتريا ، وفي حدود ما 

أذكر أن الخالف نشأ بين الجبهة وحركة الوياني في مسألة غاية في البساطة كانت على ما 

مسألة تحصيل الرسوم واالشتراكات والضرائب من المواطنين في المناطق الحدودية  أعتقد

) وأخذت تتسرب إدعاءات بأن بادمي وحتى تخوم القاش وواجهة مدينة تكمبيا هي لهم 

وفي هذا الخضم نسي االدعاء أن الحدود رسمها االستعمار األوروبي وهو لم   (التجراي 

ولهذا فإن المسألة في نظرنا كانت   المحليين هنا أو هناك يراع مصالح أو إمتدادت السكان

وستبقى محلولة بالعودة للخارطة االستعمارية التي توافقت عليها دول أفريقيا وعموم العالم 

الثالث والتستدعي خالفاً أو شقاقاً أو إراقة للدماء ، على كل حال كادت المسألة أن تحل بين 

االرترية دخلت على الخط ودعمت جبهة الوياني تجراي في  الطرفين إال أن الجبهة الشعبية

موقفها وفي معركتها الحقاً وإمتد هذا التحالف لسنوات الحقة حتى فرط عقده بشالالت من 

الدماء والكراهية غير المؤسس على كل حال إندلعت معارك ضارية في المنطقة في العام 

التي كانت من معاقل جيش التحرير م وهي تلك المعارك الشهيرة في منطقة قمهلو 3212

االرتري ، بدالً من الحلول المقترحة بين الطرفين على األقل في المسألة العلنية للخالف 

تتحصل جبهة التحرير االرترية الرسوم والضرائب والتبرعات   والذي تمثل في أن

اصل بين واالشتراكات من السكان المتواجدين في الواجهة االرترية من خور شيرارو الف

  مدينتي شيرارو وبادمي و بصرف النظرعن أصولهم بينما تتحصل الجبهةالشعبية

لتحريرشعب التقراي ممن هم في الواجهة األخرى وبصرف النظر عن أصولهم وتبقى 

تلك لهذا أو ذاك عندما نكسر العدو ونسيطر مع على , األمور قضايا ألولة هذا المنطقة ا

سلمية وبالقانون ودون اللجوء الى القوة المسلحة أي تبقى البلدين وحتى هذه تحل بطرق 

المواقع على ما هي عليه وينظر فيها بين الطرفين عندما يتمكنا من إجتثاث نظام الدرق 

الديكتاتوري االستعماري وهذا األمر كان يعني بقاء جيش التحرير االرتري على الحدود 

أنها جزء من ترابنا الوطني بموجب التي كنا نؤمن نحن في جبهة التحرير االرترية 

االتفاقات الحدودية الدولية التي أبرمتها إيطاليا بالنيابة عن إرتريا بإعتبارها الدولة 

المستعمرة واإلمبراطورية االثيوبية وفي أوتشيالي كان حلمنا أن ندخر قوتنا ضد نظام الدرق 

ي ألي سبب من األسباب االستعماري وأال نستخمها في مواجهة مع قوى الثورة في تجرا

ألن هذا ليس لمصلحة الثورتين وهو يصب في نهاية المطاف في خانة ومصلحة نظام الدرق 

االستعماري أو قد يؤخر حسم معركتنا األساسية ويخلق إشكاالت مستقبلية المبرر لها 

ة مادامت تتعلق بقضايا حدودية ، إال أن األمر تغيير بفعل تدخل الجبهة الشعبية االرتري



وإنسحبنا نحن من ذلك الموقع إثر حرب ضروس راح فيها عشرات المناضلين من الطرفين 

م بقت تلك المنطقة تحت إدارة جبهة التجراي بمباركة 3212، ومنذ ذلك التاريخ أي في العام 

وموافقة ومساندت الجبهة الشعبية االرترية وألسباب الزلت أجهلها حتى اليوم بل الأجد لها 

م وأكدت محكمة العدل 3221تى تاريخ مشكلة الحدود االرترية األثيوبية في العام تبريراً وح

الدولية حق إرتريا في بادمي ورسمت الحدود بين البلدين بشكل قانوني إال أن المشكلة 

والمآالت الوخيمة مازالت قائمة وما زلت أضع يدي على قلبي من ضياع الوطن وتمزقه 

العوامل متوفرة بسبب الحكومة في أسمراالتي بذرت الشقاق  ولألسف فإن كل  وتشتت أبنائه

وأضحى القهر واالستبداد قاعدة تعاطيها مع الشعب االرتري والتسامح والحفاف على أسس 

العيش المشترك بين مكونات الشعب االرتري التي ضحت بالغالي والنفيس من إجل إستقالل 

يتحسرون على هذه النهاية   أبناء شعبناإرتريا أمنية بعيدة المنال وجعلت الكثيرين من 

المؤلمة لثورة شعبنا التي إنتهت سلطة في أبشع قوة لم يشهد لها التاريخ في بالدنا مثيل سلطة 

إذاما إستمرت ستدفع شعبنا وبالدنا الى خيارات خطيرة قد تنسف كل ما حلمنا لتجسيده وطن 

 .إرتري لكل أبنائه
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 . رية تواجه حرباً مفتوحة وتوضع بين حجري رحىجبهة التحرير االرت

معركة بادمي في وجه التحالف الذي نشأ بين (  93) خسرنا كما ذكرت في الحلقة السابقة 

الجبهة الشعبية االرترية ووياني تجراي اإلثيوبية وهوتحالف له عمقه وإسقاطاته القريبة 

فيه كان ومازال واسعاً وأعتقد والبعيدة كما له مخاطره على كل الصعد ومجال التأويل 

، ثم إندلع قتال شرس ضد وحداتنا في الساحل   مانحن فيه اليوم واحد من ثمار ذلك التحالف

مما أجبرنا على االنسحاب الحقاً بعد معارك ضارية  11الشمالي وبالتحديد ضد اللواء 

الذي رمى بكل وكانت هناك العديد من المعارك في مختلف الجبهات مع هذا الحلف الجديد 

ثقله في وجه جبهة التحرير االرترية ، كما إندلعت معارك ضارية في الهضبة االرترية 

في دنكاليا مما أجبره على  11ومعارك أكثر شراسة شنها التحالف الثنائي ضد اللواء 

ثم تابع الحلف الهجوم في محوري عنسبا   االنسحاب من تلك الجبهة عبر إكلي قوزاي

المعارك لمدة عام كامل تقريباً كانت الجبهة تطحن بين قوات التحالف من  والقاش إستمرت

جهة وجيوش االستعمار االثيوبي الذي وجد فرصته في هذا التطاحن بين فرقاء الثورة 

االرترية والتقراي ، تابع تحالف الشعبية االرترية ووياني تجراي هجومه الواسع ودخل في 

المعارك على محور بركة عنسبا في هذا األثناء تم إلغاء  طوره الثالث مناطق جديدة ، بدأت

هيئة االركان العامة لجيش التحرير االرتري وشتت أفرادها في مهام هامشية ومن بينها 

إلخ ولم يبقى منها سوى األخوين تسفاي تخلي وحامد محمود حامد ... إدارة مليشيات 

من ثالثة مناضلين في اللجنة التنفيذية وإحيلت مهام االدارة العليا للمكتب العسكري للجنة 

مسؤول المكتب السياسي والشهيد مألكي تخلى ( توتيل ) للجبهة وهم إبراهيم إدريس حامد 

مسؤول مكتب األمن وإبراهيم محمد على مسؤول مكتب الشؤون االجتماعية يساعدهم رهط 

في إدارة العمليات  من المناضلين وكانت هذه اللجنة عدا الشهيد مألكي التمتلك أية خبرة

الحربية كما لم نعرف في تاريخنا النضالي أن هؤالء المناضلين أداروا عمالً حربياً صغيراً 

كان أم كبيراً أو قادوا أي فعل قتالي عدا الشهيد مألكي ، كما قررت اللجنة التنفيذية أن يتوجه 

االت واالتصال األخوين عبد هللا إدريس وأحمد ناصر للخارج لشرح التطورات واالحتم

بالدول الشقيقة والصديقة ، ولألسف الشديد ونحن في مواجهات شرسة على تخوم بركة كان 

البعض يقول أن الشعبية الترقب في شن معركة شاملة إلجتثاث الجبهة بقدرما تريد توسيع 

خلفيتها وهذا التحليل الغريب للعمليات الحربية كان يعني التهوين من أمر ما يجري على 

أن هنالك أمر ما ، وكنا نتساءل قائلين حتى لو إفترضنا صحة هذا التحليل فعلى :رض واأل

ولماذا النعمل على مواجهته   حساب من يتم هذا التوسيع والتمدد وما هي أهدافه النهائية؟

وكنا نحن في رعيل جيش التحرير االرتري نؤمن أننا لو أحسنا التصرف   بالشكل المناسب؟

ا تنظيم قواتنا بشكل مالئم قادرون على هزيمة العدوان واالبقاء على جذوة والترتيب وأعدن



جبهة التحرير االرترية متقدة وفاعلة في الساحة االرترية كما كانت دائماً ، ويمكننا تحطيم 

أحالم االنفراد في الساحة االرترية ، على كل كذب إندفاع الشعبية وياني تجراي نحو مواقع 

التحليل غير الصحيح والسطحي إن لم أقل المتواطئ على الجبهة نفسها خلفية الجبهة هذا 

لهؤالء الذين قالوا أنه مجرد توسيع خلفية ، في هذا الوقت جاءت لجنة وساطة من السودن 

وكان هدفها وقف إطالق النار ، إال أنها لم توفق في ذلك ، وجاء رئيس المكتب العسكري 

فور قام بإعادة تنظيم القوات وجرت معارك ضارية ونحن في هذا الوضع الخطير وعلى ال

وكثيفة تمكن جيش التحرير االرتري خاللها من دحر العدوان على العديد من الجبهات 

ووصل الى مشارف أراق وقبيي طعادا ، ولكن لألسف أخذت هذه القوات المنتصرة تدب 

أعلى من بين صفوفها الشائعات فسرت موجة واسعة من االنسحابات وصلت لدرجة 

نفسها المتعارف عليها بين الجيوش لم يكن ذلك األسلوب هو   االنسحاب في لحظات الهزائم

نهج جيش التحرير االرتري الذي عرفته ، كان االنسحاب يتم أمام جيش التحالف من مناطق 

 ! إنتصرنا نحن في معركتها على األرض وأخذ البعض يقول من يضرب من ؟

تراجع بقوة دون أن يمسسها سوء أو تخوض عمليات حقيقية ضد أخذت األلوية وكتائبها ت

الخصم ، جيش التحرير االرتري الذي حطم الجيوش األثيوبية األكثر كثافة وعتاداً والمسنود 

من قوات جوية قوية ومتقدمة يتراجع هكذا وتدب بين صفوفه الفوضى يتراجع على طريقة 

طريقة مخزية ومخجلة ولكنها كانت تشير  طالب المظاهرات أمام هراوات البوليس ، كانت

برأي الى تواطؤ كبير وواسع ، إنتفت العالقات العسكرية المألوفة في تراتبيتها وأوامرها 

النهائية الالزمة التنفيذ كنت في هذه اللحظات في أعماق بركة أشاهد هذه األحداث األليمة بأم 

م منطقة كركبت كانت معركة العين ، دارت رحي أوسع معركة عسكرية كبيرة على تخو

طاحنة ولكنها وفي فل تلك المعطيات بشرياً ونفسياً كانت معركة أشبه بخوض المعركة 

األخيرة وبالفعل أستشهد في تلك المعركة رهط من القادة والمقاتلين المتميزين تراجع بعدها 

ألسد جيش التحرير على الطريق التي ذكرت لألسف كانت طريقة الكلب الهارب وليس ا

الجريح وكانت الوجهة الحدود السودانية وبقيت ومعي فصيلة من المقاتلين في تلك المنطقة 

أعمل على ترتيب أوضاع مخازن األسلحة وتدمير مخلفات الجيش حتى اليستفاد منها 

الخصم المهاجم وكنت في قمة األلم والغضب والحسرة على تدمير كل ما بنيناه طوال عقدين 

تلك الفصيلة ومن باب الصدفة متواجدة في منطقة تقوربا بأقل من حجم من الزمان كانت 

القوة التي خاضت معركة تقوربا التاريخية نفسها وتخيل حجم ما يعتصر مثلي أنا من ألم ألم 

الوجع على ضياع الجهود وتبديد الدماء وكانت تلك القوة التي كانت معي أقل بكثيرمن 

كنت أقول لنفسيي محمد على   ، كانت ربعها تقريباً  الرجال الذين خاضوا معركة تقوربا

رجعنا لنقطة البدء األولى ولكن بدون رجال تلك البدايات وسرت في عقلي صور رهط 

واسع من اخواني الشهداء جيلي أنا جيل البدايات األولى تذكرت يوم كنا في هذه المنطقة في 

قوة دفع معنوية كبيرة بقدرما كانت أيام اللحظات األولى وكانت هذه الذكريات بالنسبة لي 



مؤلمة ، إذ تذكرت قسمنا معاً إما النصر أو الشهادة وحدثت نفسيى أبو رجيال القسم مازال 

هو القسم عليك أن توفي به مهما كانت الظروف وإال أصبحت من الخاسرين ، وأخذت 

قة عاجلة تحت أطوف على مختلف المواقع الخالية والتي تحولت لدمن غادرها ساكنيها بطري

ضغط قاهر، في بعض المواقع كنا نجد المواد ملقية هنا وهناك فنقوم بلمها وتخزينها في 

مواقع سرية وما نعجز عنهوخاصة المواد الغذائية نعطيه للمواطنين أونقوم بإحراقه إذا لم 

يوجدوا وبينما كنت في هذا الحال إتصل بي المناضل عثمان سليمان أبو موسى وأخبرني 

أن إبتعد بي بوجود رئيس المكتب العسكري في المنطقة وهو يبحث عن مكانه وهولم  بعد

يجده حتى اآلن وهذه معلومة أكيدة كما الشعبية تتواجد بكثافة في المنطقة وبدأنا مشوار 

 .جديد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 02الحلقة 

 لقاء غير متوقع بالمناضل عبد هللا إدريس رئيس المكتب العسكري 
 

 

السابقة أخبرني المناضل عثمان سليمان أبو موسى وهو من مناضلي كما ذكرت في الحلقة 

وكان قائداً لمنطقة تقوربا وهو   الرعيل األول لجبهة التحرير االرترية في الحقل الجماهيري

جاء لتلك   شخص غني عن التعريف وهو صاحب دور أساسي يعرفه بشكل مباشر كل من

أخبرني عثمان عن   ة التحرير االرترية ،المنطقة أو عمل في الحقل الجماهيري في جبه

معلومتة السالفة الذكر وقال لي محمد علي إنها معلومة قوية عن وجود عبد هللا إدريس في 

المنطقة وأكد لي مجدداً أنها أكيدة قال بالحصر إنه في منطقة القدين أربد ، ودعته واتجهت 

ا كنت في المنطقة لمحت من بعيد لمنطقة ألقدين كمنطقة يحتمل وجوده فيها وبالفعل وبينم

حركة لمناضلين واتجهت إليها بهدوء شديد وعرفت على الفور المناضل عثمان حسين همد 

فضيل وكانت معه مجموعة إذا أضيفت إلى من كانوا معي نصل بالكاد لفصيلة وهو من قادة 

شجاعة وفرسان جيش التحرير المعروفين والمشهود لهم بالجرأة والبسالة والثبات وال

سلمت عليه وبعده مباشرة رأيت القائد عبد هللا وكانوا بضعة مقاتلين   والمبدئية القاطعة ،

وكان قد صرف قبل هذه المنطقة بقية المناضلين الذين كانوا معه وبقى بهذه المجموعة 

الخفيفة التي ال تتجاوز مع ما كان معي فصيلة كما ذكرت ، وكان في تلك اللحظة ومقاتليه 

ين في تأمين بعض المهمات العسكرية لم أتحدث معه ولكنه بادر وقال لي عم محمد منهمك

علي علينا تأمين األسلحة في هذه المنطقة وتغيير أماكن التخزين فنحن سنحتاج إليها في قادم 



األيام ، وكان وجهه في تلك اللحظة تبان عليه عالمات الغضب والحنق وحاول أن يبدو 

ستطيع ، فالحدث كان كبيراً وقاسياً ويصعب تصديقه أو إحتماله أو بلعه ، طبيعياً إال أنه لم ي

فقلت له   شاركت معهم في المهمة وأخذ االحتقان في الوجه وبطئ الحركة يزدادان عليه ،

عبد هللا عليك أخذ قليل من الراحة بهذا الشكل لن نستطيع االستمرار وضعك ال يعجني كما 

فالعدو حولنا وهو ليس بعيد عنا وقد تتسرب إليه معلومة عن أرجو أن تغادر هذه المنطقة 

وجودك وعندها سوف يركز كل قوته للبحث عنا وقتلنا أو أسرنا ، سيقلب هذه المنطقة عاليها 

ضحك بشيئ من سافلها والتضحية في هذه الوقت ال معنى لها ونحن سنكمل المهة ، 

ى عليه ؟ ولماذا نتمسك بالحياة أصالً ؟ الالمباالة وقال لي عم محمدعلي ماذا بقى لنا نخش

وياريت الشعبية تعرف بأمرنا وترانا وتقاتلنا وعندها فسوف لن تستلم اال جثث مذقها 

وإذا بقينا أحياء   الرصاص ولن نستسلم مهما كان الثمن وهذه أغلى أمنية بالنسبة لي يا عم ،

ل وحتى مناضلينا بل وماذا وخرجنا من هذا المأزق فبأي وجه سنقابل عوائل الشهداء ؟ ب

سنقول لمواطنينا الذين دفعوا أرواح أبنائهم وأموالهم تعرضوا للمذابح والتشريد واللجوء 

قدموا كل شيئ وهم يرون كد سنوات نضالهم وشقائهم يتبخر هكذا بعد أن الحت تباشير 

هم وألبنائهم التحرير واالنتصارات التي لمسوها لمس اليد ، يتبدد هكذا وماذا يقولون ألنفس

وهم يرون ألوف المقاتلين منكسرين منهارين فاقدي المعنويات يزحفون باأللوف 

نحواألراضي السودانية شباب لم يمسسهم شيئ وقادة منكسرين يهيمون على وجهوههم على 

هذه األرض المفتوحة التي تعرفها ، لهذا يا عم محمد على ليس أمامنا إال خيار الترتيب هذا 

ة إذا قدر هللا لنا أن نحيا ، ليس أمامنا إال متابعة النضال حتى نستعيد حقوقنا أليام قادم

المشروعة وهي حقوق لن نحيد عنها مهما كان الثمن أوطال الطريق وهو حتما قاسي للغاية 

كما أتخيله بعد هذا التطور، لهذا علينا الترتيب مهما كان الثمن حتى لو أستشهدنا ونحن 

م وحلم نبيل أتمنى حدوثه اآلن ، وعندها سأكون حيث يجب أن يكون نحاول فهذا شرف عظي

من هو مثلي ومثلك ، سيعرف شعبنا في إرتريا عاجالً أم آجالً أي مصيبة حلت عليهم بحلول 

فعلينا أن نؤدي واجبنا حتى يقضي هللا أمراً   الشعبية ، أما نحن وما دمنا مؤمنين بصحة هدفنا

بعدها لم أتكلم معه حول هذه المسألة أبداً ، تابعنا مهمتنا حتى  ، كان مفعوال نموت أو ننتصر

إنتهينا منها على وجه مرضي مكثنا يومين وفي اليوم التالي الحظت أن هنالك شيئ من 

االلتواء على وجه وشدق أبو إبراهيم وشيئ من البرود في اليد اليمنى ، نظرت إليه نظر الي 

رينا في عملنا ، وبينما كنا نرتب المهمات وصل وفهمت أنه ال يرغب في الحديث وإستم

لموقعنا المناضل عثمان سليمان أبو موسى وهو معروف من الجميع جاء بالقرب مني وكان 

الوقت ليالً أضئت عليه البطارية وأنا أقول من أنت وعلى الفور عرف صوتي وقال لي 

ر والوصول إلينا ، وعندما محمد على أنا عثمان سليمان وسمح له مقاتلينا بال ضجيج بالمرو

شاهد عبد هللا قال له أنت هنا كل هذا الوقت ال إله إال هللا ، أي نوع من البشر أنت أال تحس 

بالخطر الداهم عليكم الشعبية في كل مكان وهي اآلن وصلت لسفح الجبل هذا وربما أن 

مان سليمان أين إستطالعاتها قد تسمع أصواتكم اآلن ، إبتسم عبدهللا ونظر إليه وقال عث



األلوية في منطقة هواشيت أف كلهيب ؟ فرد عليه غادرت كلها ، إلى أين ؟ ال أعلم ومنطقتها 

اآلن محتلة من قبل الشعبية فقال له يا عثمان ياريت تأتي الى هنا الشعبية ويحدث الذي تقوله 

ياريت ، ، على األقل نستشهد بشرف ونلحق برفاقنا وما نشوف المهازل ياريت يا عثمان 

اليوم الذي بعده ومع حركة البهائم والناس تحركنا باتجاه ألقدين  غلسمكثنا اليوم التالي وفي 

،   جوج وأخذنا نتنقل بينها وبين أربد وقفاتي لعدة أيام وكان في برنامجنا إنجاز بعض المهام

اهراً عليهما نقصد بعدها بلتوبياي ، كان الشرر يتطاير من عيني أبو إبراهيم وكان االعياء ف

ربما أنه لم يكن ينام أصالً كان يكتم في نفسه وربما كان يستعرض كما كنت أنا كل سنوات 

الشقاء والعذاب واالنتصارات واالنكسارات والصمود في كل أرجاء إرتريا كافة والتي على 

حى ربما يتذكر الشهداء والجر  حد علمي ال توجد بقعة لم يطأها بقدميه مقاتالً وقائداً ،

وكان يردد بين الفترة واألخرى ال حول وال   والمعاقيين واألبطال األحياء ثم يعتصره األلم

قوة إال باهلل كنت أسمعها في غالب الوقت وأتخيلها بحركة الشفاه في أوقات أخرى ، كنت 

أحاول أن أصرفه عن التفكير تارة بالحديث عن أحوالنا في الحرب العالمية الثانية وأخرى 

يف تجاوزنا نحن في الرعيل الكثير من الصعوبات التي كنا نتخيل أن ال قائمة لنا حول ك

بعدها ورغم ذلك صنعنا ثورة عظيمة أيقظت كل الدنيا ، كان يرد علي أحياناً ويصمت في 

غالب األوقات أحسست أنه يكتم أشياء كثيرة ال يريد أن يبوح بها ، في الليل كان يشرد بذهنه 

، وصلنا ألقدين قفاتي   صاحياً شارد الذهن مستغرقاً في تفكيرعميق وكلما صحوت وجدته

للمرة الثانية ، هناك جاءتنا شلة من المناضلين كان من بينهم إذا لم تخني الذاكرة المناضل 

حامد محمود والشهيد داود عثمان والمناضل محمد الحسن ابوبكر والشهيد عثمان صالح 

هؤالء المناضلين أبو إبراهيم ورفاقه كانوا في ذلك  علي والشهيد إدريس هنقال ، إصطحب

من حيث العدد ومعدن الرجال ، ولكن أبو إبراهيم كان بطيئ الحركة   الوقت قوة معتبرة

وكان بالكاد يحرك رجله ولكن ولطبيعته الصارمة سكت على االمر لم يخطر أحد وكان 

على دابة ، أما أنا فقد بقيت مع  يسير معهم وهو يتمزق من األلم ، أخيراً فطنوا له فحملوه

الفصيلة بقيادة عثمان حسين همد فضيل في منطقة ساوا التي أحفظ دروبها وبشرها عن فهر 

قلب شهراً كامالً كنت خالله أراقب قوات الشعبية في حركاتها وسكناتها وتصرفها مع 

لما وصلت الجماهير كانت تعتقل وتتحرى ، من خالل التصرف كانت الشعبية غير مصدقة 

في   إليه وكانت تتصرف وكأنها قوة آخرى قادمة من كوكب آخر أو باألحرى بالد أخرى

قرارة نفسها ومنذ الوهلة األولى فقد تعاملت بقسوة بالغة ضد أبناء شعبنا فأخذت تسوق 

اللجان الى المعتقالت والسجون والجبهة الشعبية من أكثر فصائل الساحة إستخداماً 

اع السجون لمدد طويلة وقد تصل لحد مدى الحياة ومن تأخذه يختفي الى لإلعتقاالت وإيد

إال أنها أضحت   األبد في غالب األحيان ، ورغم وجود شيئ من المنغصات والعمليات ،

القوة األقوى في الساحة االرترية وعملت على تكريس نفسها بالحرب المستمرة على 

ها لبذر الشقاق بينها وقد نجحت في هذا األمر الفصائل االرترية األخري أو إستغالل خالفات

ألبعد الحدود ، إن الجبهة الشعبية بسلوكها هذا قد كرست واقعاً من الظلم الواسع وهي لم 



تحسن حتي اليوم التصرف على أنها حكومة لكل االرتريين بقدرما تصرفت بشكل اليختلف 

لجالد والقاتل االثيوبي بقاتل إرتري عن فعل االستعمار اللهم إال إذا قلنا أن شعبنا إستبدل ا

، وإقتنعت أن الثورة االرترية بمعناها العميق الذي أردناه   وجالد إرتري أشد فتكاً ووطأة

نحن رجال البدايات األولى قد إنحرفت عن مسارها ، لم تعد الثورة التي تعدل وتنصف 

حى والمعاقيين وتمسح الدموع عن األرامل وعن أبناء الشهداء والمناضليين والجر

والمشردين واالجئين والمهاجرين وتعيدهم الى بيوتهم مدنهم قراهم التي شردوا منها وئدت 

تلك الثورة وحل محلها شيئ آخر ، شيئ يمكن أن نقول عليه كل شيئ سوى أنه ثورة تشبه 

وتنتمي لهذا الشعب االرتري النبيل ثورة تعبر عن حقوقه ووحدته الوطنية ومستقبل تماسكة 

وتعايشه وهي باالتجاه الذي تسيرعليه ستفضي ألوجاع ما بعدها أوجاع ، وأن االرتريون 

سيجدون أنفسهم مجبرون مرة أخرى لخوض غمار ثورة بل ثورات وقد يهدد الصراع 

والدماء واالشالء والكراهية التي تطفو على السطح جراء الظلم والموت والسجون واالختفاء 

، إذاً األجيال الحالية عليها مسؤولية قاسية ينبغي عليها  إرتريا نفسها كوطن متماسك

تصدرها بكل مسؤولية وشرف ، لقد مكثت في ساوا لمدة شهر بالتمام والكمال قضيته وأنا 

أتالفى الصدام مع جيش الشعبية أو إشعاره بوجودي وكان الهم عندي مراقبة الشعبية 

 .ث القيادة في السودانوتسجيل كل حركاتها وسكناتها وأخيراً عدت الى حي

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 02الحلقة 

 ضياع كسب سنوات العمر والمعاناة والشقاء الطويل

بعد شهر قضيته في ساوا وصلت الى مدينة كسال الحدودية السودانية التي كانت معقالً من 

معاقل الثورة وإستراحة كبيرة ألبناء شعبنا وثورتنا ، وكان شعبها إمتدادا طبيعياً ألهلنا 

رب إرتريا من حيث التركيب واألصول وحتى العوائل السودانية كانت لها وخاصة في غ

عوائلها القادمة من إرتريا آل شنان وآل الخير عبد الوهاب آل رحمة وآل خلف هللا الرشيد 

وآل طلب وآل دج وآل كرم هللا وآل إحيمر وآل أزرق وأهلنا البني عامر آل دقلل وآل 

ن وآل الشيخ أنويري في مكرام وآل محقر واألشراف محمدهمد وآل أركا وآل إدريس الحس

وآل شكيالي من الحلنقة وعلى رأس كل هؤالء جميعاً السيدان الحسن المرغني والشيخ على 

بيتاي وكانت بيوت الختمية وحلة جديد وأبو خمسة والمرغنية والسوريبة والسواقي والثورة 

ال وبيوت ضباطها وضباط صفها والمربعات وحي العمال والبرنو وغالب بيوت حامية كس

مفتوحة أمامنا وهذا الواقع قد أفادنا في لحظات المطاردات والتضييق حيث كنا نذوب بين 

سكانها وبيوتها التي كان لنا فيها أهل وأصدقاء وأعضاء شرفاء كانوا يخوضون معنا 

تحرير  المغامرات ويتحدون الصعوبات ويتحملون العقوبات ويمدون من قوت أبنائهم معركة

إرتريا من االستعمار األثيوبي االلحاقي منذ إنطالقة ثورة جبهة التحرير االرترية كما كانوا 

يمدون مناضلينا وعوائلنا بالطعام والكساء ، جئت إليها هذه المرة ولكن لم تكن كسال كما 

كانت في سابق عهدها ، كانت كسال بركاناً يفور من الغضب والسخط ومن األسف والحزن 

ذي تعافم عندما شاهد أهلها ومواطنينا فيها أسلحة جيش التحرير االرتري وشاحناته وهي ال

تصادرمن قبل السلطات التي فاجأها هذه التدفق الضخم على حدود بالدها ، وهذه الفوضى 

المسلحة التي التقبل بها أية دولة تحترم نفسها وكان شعوري الداخلي أن هنالك تواطؤ كبير 

رير االرترية تداخلت فيه العوامل الداخلية واالقليمية والدولية وكسب أيدينا على جبهة التح

ولم تكن معركة حلف الشعبية وياني تجراي سوى حلقة صغيرة في هذا الطريق وكان إسهام 

أبناء الجبهة بتفتتهم العامل األكثر حسماً في تلك المعركة الضخمة وهذا الشعور لم يبارح 

ش التحرير ومناضلي الجبهة يدخلون المدينة بزيهم الرسمي الجنود ذاكرتي أبداً ، كان جي

األطفال الصبايا الجرحى المعاقين كانت مسيرة حزينة تمزق النفس والعقل والقلب معاً ، 

كانوا يدخلون من مختلف االتجاهات وحتي خصوم الجبهة العقالء فاجأهم هذا األمروإن 

لت لمدينة كسال وفي هذه االجواء دخلت على مارس البعض الشماتة ، في هذه األجواء وص

أبنائي الدار ، كان أهلي ينظرون الى وأنا أالحظ في العيون أسئلة كثيرة هكذا خيل إلي ، 

دخلت وكان معي ثلة من المناضلين ونمت نوم من اليرغب في أن يصحو مرة أخرى أبداً ، 

سرير وهو ينظر الي قمت بعد ساعات على صوت إبني الكبير صالح وهو ممسك برجل ال

واليتحدث وهذا طبعه في التعبير عن نفسه ، وحتى هذه النظرة البريئة أخذت أفسرها في 



دواخلي على أنها أسئلة أيضاً أسئلة عن موضوع ال أرغب في الحديث حوله أبداً، قمنا قدمت 

للطعام  لنا األسرة الطعام والجبنة وكنا نأكل ولم يتحدث أحد لآلخر نأكل بال روح أو تذوق

أنهينا كل شيئ وعدنا كل الى سريره ، خرجت في الصباح وعلمت عن أحوال جيش 

التحرير االرتري الذي بقى في كركون وتهداي وأنه أجبر على تسليم سالحه للسلطات 

السودانية كانت أعداداً كبيرة من المناضلين معنوياتهم دون الصفر وروحهم في أسوأ 

لحظات قاسية عدت الى داري وفي المساء جأني أحد األخوة  درجاتها عالقاتهم ممزقة كانت

المناضلين الأذكر إسمه وأخبرني عن أن هنالك قوة بكامل عتادها في شمال غرب إرتريا 

على مشارف خور بركة ليست بعيدة عن برجاجوت وهي تعاني من اإلهمال والتجويع 

التي سمعت في حياتي لم أستطع وربما الدفع لإلستسالم ، كان هذا الخبر من أسعد األخبار 

البقاء خرجت وسرت في الشارع وأنا الأعي الى أين أذهب ، عترت بحجر صغير فنبهني 

هذا األمر أين أنا عدت أدراجي كانت تلك الليلة أطول ليلة في حياتي ، كنت أتخيل أن 

لي الصباح لن يأتي أبداً أخيراً نمت الأدري لكم من الوقت ولكن صحوت على صوت أطفا

وأمهم ومعهم قهوة الصباح إتجهت الى برميل الماء ، وأخذت جردل ماء وإستحممت 

وشربت القهوة ثم خرجت من البيت على وجه السرعة وأنا الهم لي إال تلك القوة التي أبقت 

على جذوة األمل أمل إستمرار جبهة التحرير االرترية بعد أيام وصل لطرفنا أخي صالح 

ال حيث القوة التي أبقت على السالح ولم تستسلم حكي لي قصة أبوبكر قادماً من الشم

المعاناة والمخاطر الكبيرة التي واجهوها وكيف كانت المطاردة وكيف كان قرارهم بمواجهة 

كل شيئ بما فيه خوض المعركة نفسها إذ فرض عليهم خيار االستسالم وأخيراً وصلوا الى 

بعد أن إقتنعوا بأننا خارج حدودهم كانت  مشارف بركة وتركهم مطاردي الجيش السوداني

قصة حزينة ومؤلمة ولكنها مليئة بالدروس والعبر والفخرواالعتزاز بعزيمة رجالنا على 

مواجهة المخاطر، كانت أجواء الجبهة في المدينة في أسوأ لحظات تاريخها خالفات 

تجاهات على وتأويالت وشكوك وتمزق لم يسبق له مثيل كان الكوادر منقسمين أراء وإ

لم يخجل هؤالء الكوادار وكانوا يتناقشون بحدة   أشالء كسب عمرنا نحن رعيل الثورة ،

وتعصب سافر كل لفكرته يريد نصرها كيفما كان لم يتركوا شيئاً لم يستخدموه في سبيل دعم 

آرائهم ومواقفهم هنا وهناك ، تشتتوا بعد أن طرحوا جسد الجبهة أشالءاً على الحدود 

نية الشرقية ، تشتتوا بعد أن ضيعوا وبددوا ماكان في أيديهم ، اإلنقسام كان حاداً وكان السودا

كل ينتصر لفكرته بالحق وبالباطل يستخدم كل شيئ الكذب التلفيق القبلية الطائفية الفروق 

الثقافية ويستغل حتى الجهل أو االنجذاب ، في هذه األجواء التي بلغت فيها أزمة الثقة ذروتها 

وقت راحت فيها جموع واسعة من مناضلي جيش التحرير االرتري الى كل أرجاء  في

األرض من أوروبا وأميركا وأستراليا والشرق األوسط والى كل أرياف و بلدات ومدن 

السودان ، في وقت راح من ساحة القتال ألوف الفرسان الذين سقوا أيام النضال والبطوالت 

التي يملكون ، راح من دفعوا قضية شعبنا الى األمام وكان االرترية بأعز األوقات والجهود 

هدراً كبيراً أصاب جبهة التحرير االرترية في مقتل بل أصاب الساحة والوطن االرتري ، 



ولكن جبهة التحرير االرترية كمشروع وطني إرتري كبير نسجه كل األبطال واألجيال 

ورة فل حلمهم ومشروعهم الذي ومختلف مكونات المجتمع االرتري وعلى مدي عقود الث

يعرضونه ويتمسكون به كلما سطى على صدر شعبنا فالم أينما كانوا ألنه المشروع 

االرتري األكثر نقاءاً أومعقولية وكانت ممارسة أبناء الجبهة األقرب للمثال ، في هذه 

الجبهة  األجواء المحفوفة بأزمة الثقة والمشاعر المتضاربة واآلراء المتباينة دعت قيادة

لسمنار في الشمال ذهبنا لذلك السمنار وكلنا أمل في إستعادة جبهة التحرير لنفسها وألبنائها 

أو لغالب األبناء مكثنا في تلك البقعة ونحن النعرف ماذا يدور أكثر من شهر، شهر من 

 النقاشات العقيمة التي ليس لها أول والآخر ، وكنا نحن كرعيل في خيمة واحدة وكنا نحاول

أن نفهم ماذا يحدث لماذا يتكدس الناس ؟ وماذا ينتظرون ؟ ولكن لم نكن نجد من يرد عليناأو 

يوصلنا لقناعة كافية لتقبل ما يحدث ويبدو أن الجميع لم يك يرغبون في شرح األمور لنا 

علمنا من باب الصدفة أن هنالك نزاع حول مسألة تسليح المناضلين في كركون وتهداي قال 

يد الفكرة أنها ضرورية لتعزيز الثقة ثم قال لنا من يعارض الفكرة أنها قميص لنا من يؤ

عثمان فمادمنا نحن جيش تحرير واحد فلماذا هذه المشكلة أصالً أخيراً قيل لنا حلت المعضلة 

وتوافق الناس لتقديم أسلحة ثم علمنا أن هذا المقترح الوسط قد رفض من قبل المعنيين 

مارس وحسمت األمر /  95ونحن في هذا األخذ والرد حدثت حركة والمطالبين بالتسليح 

وأنهت الجدل العقيم وأستشهد في تبادل النار المناضل مألكي تخلي الرئيس السابق لمكتب 

األمن في اللجنة التنفيذية وكان فقداً مؤسفاً ، وأصبح مقتله كقميص عثمان ، شكلت قيادة 

قال لثلة من قيادة الجبهة في اللجنة التنفيذية جديدة بعد جمع المجلس الثوري وجرى إعت

لم يتجاوز عددهم أصابع اليد وتم التحفظ عليهم ولكن تم   السابقة والمجلس وبعض الكادر ،

أطالق سراحهم فيما بعد شهور تقريباً ، ولكن االنقسام بين أبناء الجبهة إستمر وإنقسمت 

ة وهو من بين األسباب التي دفعت الجبهة لثالث تيارات وكان االنقسام واضحاً قبل االنتفاض

لإلنهيارحاولنا قصارى جهدنا منع ذلك ولكننا لم نتمكن فعملنا مع من رفع البندقية وإتجهنا 

للشمال ورفد جيش التحرير هناك ودخلنا بعدها في مرحلة جديدة وكان إلغتيال الشهيد 

ح كان من المناضلين تمساح بتلك الطريقة البشعة في القاش أثره في المواقف وتمسا

 .المحبوبين أوساط المناضلين والجماهير ولم يكن شخصية خالفية أبداً 

 

 

 

 



  02الحلقة 

 بعد إغتيال الشهيد تمساح

 

من المعروف لشعبنا ومناضلينا أن الشهيد تمساح كان من بين أكثر المناضلين شعبية وهو 

ء شعبنا ومناضلينا وكان رجل حلو المعشر صاحب طرفة وروح مرحة وكان محبوباً من أبنا

قد عاد لمنطقة القاش بناء على قرار اللجنة التنفيذية لجبهة التحرير االرترية لتوفير أرضية 

اآلن عميد في )   يبني عليها التنظيم وبعد فترة من تلك العودة عاد المناضل أبرهلي كفلي

ف أنها مخزنة على رأس قوة صغيرة وكان قد أخذ أسلحة كان يعر( جيش حكومة الشعبية 

في منطقة ما من القاش وقد كان فيما بعد جزء من طرف الجبهة الذي عرف إعالمياً بإسم 

التيار ثم إنتقل للطرف الثالث الذي عرف بإسم بتن اوساقم ثم إنخرط مع من إنخرط في 

الجبهة الشعبية من ساقم بقيادة دكتور قرقيس وتوتيل وزمهرت ، لم تمضي أيام على 

  مارس وإنتهاء سامر ذلك السمنار المزعج وإستشهاد المناضل مألكي تخلي 95إنتفاضة 

فجعت الساحة مرة أخرى في إغتيال المناضل الشهيد محمد حامد عثمان إدريس   حتى

تمساح وأذكر أنني كنت قد قابلته قبيل سفره للقاش وحذرته من خطورة االوضاع وإحتماالته 

ي جيش التحرير من يفكر بهكذا طريقة وإال سيجر ، تبسم وقال لي عم محمد علي اليوجد ف

هذا لمواجهات خطيرة في ساحتنا االرترية عنواناه التارات والتارات المتبادلة وما أخطر 

األمور عندما تفسر بهذه الطريقة فإن الوضع برمته سينفجر عاجالً كان أم آجالً ولسوء الحظ 

مرارة خرجت علينا بعض البيانات وهي  حدث ما كنت أتخيله وإغتيل الشهيد تمساح واألكثر

تحمل لغة تذكرني بعهود فترة تقرير المصير وما كان يدور في صفحات جرائد مرحلتها 

وكانت تلك البيانات تصدر من أفراد ومجموعات تطمح أن تقود الساحة االرترية وهي 

ستوى السياسي تروج للتارات وتحتفل بها وتشيد بفاعليها ، وهذا األمر نزل بالصراع من الم



الى مستوي ثارات القبائل والمجموعات والمكونات اإلرترية ، وكان األمر في شكل تنفيذه 

والتخطيط له غدراً اليمكن أن ينسى أبداً وكان الشهيد تمساح من أكثر قادة ساحتنا االرترية 

مسرحها شعبيةً وأنتج وقد أنتج ذلك االغتيال حرباً بينية خطيرة كانت منطقة القاش سيتيت 

المفتوح وأكلت أرواح وأجساد عشرات المناضلين وإمتدت لعام بين فرقاء جبهة التحرير 

االرترية وأبنائها ولم يتمكن أحد من لجم شالل الدم وتمدد االحتقان لسنوات طويلة ودق 

االسفين بين أبناء الجبهة الذين عجزوا عن لجم خالفاتهم بعدما فقدوا تنظيمهم المشترك كما 

عن تكوين حس تنظيم تناقضاتهم التي إنحدرت لحرب مفتوحة فلت جراحاتها في  عجزوا

النفوس وعقد األمر العالقات والتطلعات المستقبلية رغم تقارب البرامج السياسية المعلنة 

والتي تعد األكثر تقارباً في ساحتنا الوطنية إال أن النفوس الزالت تعيش حاضرها بعقلية 

الذي وصل لحد سد أية آفاق نحو المستقبل ، ولألسف الشديد تمدد  ومعاناة ومواقف الماضي

هذا العقل الى األجيال الجديدة ويمكنني أن أقول تشاؤماً ذلك ، وبناء على ماحدث والمشاعر 

التي سيطرت على العقول أدت الى عدم التالقي بين هؤالء الفرقاء في الحاضر والذي أخشاه 

الق في النفوس كبير جداً ومضخماً لدرجة عالية على كل في المستقبل أيضاً ألن ما هو ع

حال دخلنا في هذه المرحلة في وحدة عرفت فيما بعد بوحدة جدة بين الجبهة وقوات التحرير 

وجبهة التحرير اللجنة الثورية ، وكانت وحدة إندماجية بين فرقاء لم يكونوا مهيئين حقيقة 

ف الحقاً بالتنظيم الموحد وإندمج التنظيم رغم لمثل تلك الوحدة وأنتجت هذه الوحدة ما عر

خروج جاسر وناود إال أنه كان فيه شرخاً كبيراً وإستقطاباً حاداً تحت شعارات ودعاوي لم 

نألفها في ساحتنا االرترية في أبعد مرحل تاريخها المعاصر وأنتجت تلك المرحلة تناقضاً 

خيانة الوطنية لمناضلين لم نعرف نحن في جديدأ وإتهامات خطيرة للغاية بلغت حد االتهام بال

جيش التحرير االرتري في خنادق القتال غيرهم أبداً كانوا معنا في الصفوف األمامية منذ 

عقدين أو يزيد من الثورة وكانوا األكثر عرضة للموت في سبيل القضية وإنحدر االمر في 

ب كأس من الشاي وتحلل ساحتنا لحد أن عبارة الخيانة واالتهام بها أضحت أهون من شر

الناس من حس المسؤولية وفقد الضمير وأخذت األشياء في الكواليس أبعاد المست المكون 

االجتماعي وكان هذا يدمي قلبي النه في رأي حاول أو تمكن من هدم البناء الذي شيدناه 

طوال سنوات نضالنا من أجل الحرية وكان األمرليس أكثر من حرث على صخورجرداء لم 

لن ينتج شيئاً سوى األحقاد والتباعد والتفكيك وإنتاج المجموعات الضيقة التي ستنحدر اليه و

لدرجة قد تضيق حتى على تنظيم أبناء القرية الواحدة أنفسهم واأللعن لو إنحدر الى هذا 

الدرك من يحملون بعض ألوان الثقافة والمعرفة أويتطلع إليهم الناس بأنهم قدوة سواء 

أو لخلفياتهم العائلية خالل تلك الفترة أوشك ( العلمي ) خصي أو لكسبهم الراهن لماضيهم الش

البناء أن يأخذ أشكال التنظيمات االجتماعية وهذا الواقع كاد أن يطبع ساحتنا االرترية 

وأفضى الى فهور تيارات سياسية قد اليرى بعضها بالعين المجردة وكانت خصماً على 

وشتت كل الطاقات والجهود في مواجهة النظام القهري الذي صعد كفاح شعبنا ضد االستبداد 

على حساب جماجم شهداء شعبنا وثورتنا وتنكر لكل القيم النضالية التي حاولنا إرسائها 



وخاصة في وحدة الشعب االرتري وأضحت هذه المسألة محل تهديد خطير بفعل ومسعى 

ترية وكنا نخاف أن ينعكس األمر على إحتكار الساحة الذي سعت إليه الجبهة الشعبية االر

مجمل أهداف نضالنا الوطني ، على كل حال إنتهت تلك الحقبة وحروبها األعلى ضجيجاً 

وخاصة بين الجبهة الشعبية وجبهة التحرير االرترية والتي إستمرت كراً وفراً طوال عقد 

حجري رحى وكانت الجبهة وحدها في ساحة المواجهة وكانت بين   كامل من الزمان ،

القوات االثيوبية من جهة والجبهة الشعبية من جهة أخرى وإستنذفت هذه المرحلة قدرات 

الجبهة وأستشهد فيها خيرت قادتها وجنودها المقاتلين ، وخالل مرحلة التناقضات هذه جرت 

تصفيات جسدية لقادة متميزين من جيش التحرير االرتري بدأت بتصفية القائد الشهيد إدريس 

هيم هنقال ثم القائد الشهيد سعيد صالح ثم القائد الشهيد ولدي دوايت تمسقن ثم القائد إبرا

الشهيد محمود حسب محمد وهؤالء جميعاً من نخبة قادة جيش التحرير االرتري وكانوا في 

أوج سنوات عطائهم واإلخوة األعداء الذين خططوا لتصفيتهم أرادوا أن يغيبوا هؤالء 

سياسية بل من الحياة نفسها لدنوا االستحقاق الوطني وقرب إندحار العدو الرجال من الحياة ال

االستعماري األثيوبي وللسف الشديد فقد تحقق لهم ما أرادوا واأللعن حاولوا أن يعلقوا تلك 

الجرائم على أكتاف رفاقهم المناضلين لتفضي لتناقضات أكثر حدة مما كان ساعدهم في ذلك 

شفت الحقائق عارة عندما فر بعض كوادر الجبهة الشعبية بعض أصحاب الغرض ولكن تك

ولكن ( سليمان هندي ) الذين كانوا على علم بحقيقة تلك الجرائم ومنفذيها وأغراضها 

وبفضل هللا وكرمه إستقلت بالدنا وأصبحت دولة معترف بها بين األمم إال أن تلك الدولة لم 

كومتها أو في سلوك قادتها عملياً على تكن أبداً إنعكاس لشعبنا سواء في شكل وصورة ح

األرض وقد حاولنا نحن في الرعيل تعديل هذا الواقع بالمناصحةوذهبنا للمشاركة في 

 .االستفتاء واالحتفال بيوم إعالن الدولة وتلك قصة سأتطرق لها في حلقة قادمة إنشاء هللا

 

 

 

 

 

 

 



 ( 09) الحلقة 

 أفراح التحرير و الذهاب إلى أسمرا المحررة

) م حدثت إنهيارات واسعة النطاق في جبهات القتال وخاصة جبهة الساحل 3223عام في ال

إرتريا جبهة نادو إز والتي كانت قاصمة   التي أطلقت عليها الجبهة الشعبية لتحرير( نقفة 

الظهر بالنسبة للجيوش االستعمارية اإلثيوبية التي هزمت أمام أبناء شعبنا ألكثر من مرة 

على أيدي أبنائنا قاب قوسين أو أدنى ألكثر من مرة وخاصة في العام وأصبح االستقالل 

م ، ولوكانت إثيوبيا دولة قليلة السكان والموارد وغير مسنودة من القوى العالمية 3211

م ، وتوالت 3211مهزومة منذ ماقبل العام   الكبرى من غربية أوشرقية لغادرت بالدنا

شعبي ، وترافقت تلك الهزائم بهزائم أخرى واسعة االنتصارات ألبناء شعبنا في الجيش ال

النطاق في عمق االراضي األثيوبية على يد التحالف اإلثيوبي بقيادة جبهة التقراي وأخذت 

  المدن االستراتيجية اإلثيوبية واالرترية تتساقط كأوراق الخريف بأيدي الثوار هنا وهناك ،

بواب العاصمة أسمرا وتكسرت مقاومة ودارت في إرتريا أشرس المعارك القتالية على أ

أبنائنا االبطال ،  جيوش الدرق االستعماري اإلثيوبي عند أبواب مدينة دقي محري بأيدي

وفي جبهة مسحليت وعند أبواب مدينة عصب وأخيراً وتحت الضغط العسكري 

 واالنهيارالمعنوي ، قرر قادة الجيوش االثيوبية االنسحاب نحو السودان من أسمرا وكرن

عبر الطريق العام الى الحدود السودانية ، وكانت أثناء هذا الزحف للجيوش المهزومة تدور 

معارك ضارية تدفع تلك الجيوش نحو المزيد من الهرولة والفرار من ساحات المعارك 

وحتى اليفكروا في إتكاءة هنا أو هناك ، وقد رأى أبناء شعبنا تلك المالحم البطولية بأم العين 

بحق مالحم تثلج الصدوروتشيع الروح الوطنية وكانت تدفع باأللوف من شباب ، وكانت 

إرتريا لإللتحاق بالمقاتلين في ساحات الوغى ، وتكللت تلك المالحم الظافرة بدخول مدينة 

م ودخول مدينة عصب كآخر مدينة إرترية 3223مايو  91أسمرا عاصمة بالدنا الحبيبة يوم 

م وفرت جموع الجيوش اإلستعمارية لنظام 3223مايو  95يدحر فيها االستعمار يوم 

 .منجستو في هذه المنطقة عبر البر الى جيبوتي وعبر البحر الى اليمن والسعودية 

وكانت إذاعة صوت الجماهير بل واالذاعات االقليمية والعالمية لندن صوت أميركا صوت 

يوميات المعارك األخيرة بأقوى تتناول   إلخ.... ألمانيا مونتي كارلو أم درمان صوت العرب 

ما يكون وصار إنتصار ثورتنا يمأل أجواء العالم ، وكان هذا إنتصار لذات الثورة والقضية 

التي قال عنها البعض الثورة والقضية المنسية ، لهذا كان جميع أبناء إرتريا وأشقائها 

وعزة وإندهاش ، وكنا  بل وأعدائها ، يتابعون تلك المالحم البطولية بفخر  وأصدقاء ثورتها

كرعيل للثورة وكمقاتلين قضينا سنوات طوال من حياتنا في خنادق القتال وشرفنا هللا 

بخوض بدايات تلك الثورة في قمة الفرح والسرور ، وكانت اآلمال العريضة بالحرية 



واالستقالل تدقدق مشاعرنا ومشاعر شعبنا في الداخل والمهجر واللجوء ، وكنا نرى اآلمال 

العريضة في عيون األطفال النساء الشيوخ بل وكل الجماهير التي كانت تحلم بأن أحزانها 

ستطوى صفحاتها ، بهذا اإلنجاز التاريخي لألبد ، وكنا نحلم نحن المناضلين في الرعيل 

كيف سيكون الصباح الجديد صباح الحرية واالستقالل واالنتصار، وكنت في تلك األيام 

ء من الرعيل األول وأيام البدايات األولى وصعوباتها وقسوتها والتي أتذكر رفاقي الشهدا

كان فيها البعض يثبط من همتنا ويحاول أن ينال من روحنا المعنوية وان ذلك البعض كان 

يقول لنا أنتم بهذه البنادق القديمة وهذه األعداد القليلة لن تهزموا األمبراطورية األثيوبية ، 

يوم الحرية قادم مهما طال الوقت ، ولهذا كنت أتذكر كيف تمكنت  وكنا نحن واثقين من أن

هذه الثورة التي أطلقنا نحن في الرعيل بقيادة الشهيد القائد حامد إدريس عواتي من الصمود 

واالنتصار في أكثر من محك وإمتحان تاريخي تعرضت له ، وكنا نحن في الثورة وخاصة 

ولشعبنا وللحائط بعد ذلك ورغم المذابح الواسعة رجال البدايات نقود ثورة وفهرنا هلل 

والمعارك القاسية والشرسة والسنوات الطويلة الطويلة والممتدة التي خاض خاللها شعبنا 

معارك الحرية واالستقالل وقدم خاللها التضحيات الجسام كنا مؤمنين بعدالة قضيتنا وحتمية 

  ار وفرض أبناؤنا خاتمة لحرب التحريرإنتصارها ، وأخيراً وأخيراً دحرت ثورتنا االستعم

بالنصر المبين ، وكنت أتخيل الكثير من الوجوه الحبيبة الى قلبي قادة ومقاتلين من الذين 

كنت بينهم طوال سنوات الثورة الثالثين ، وكانت أيام الثورة وسنوات الكفاح المرير تمرعلى 

ت كنت أضع يدي على قلبي من ذهني وكأنها شريط سينمائي قصير، وفي زحمة هذه الذكريا

مغبة روح السلطان ومخاطر السلطة وبريقها الذي سقطت في وحله ثورات عظيمة وبالد 

كثيرة وبددت تلك األحالم السلطوية دماء وقدرات ثورات تلك الشعوب ، وإستمرت معاناة 

كما   (وال أنغ) شعوبها ألزمنة طويلة أخرى ، وكانت األمثلة الحية والتجارب المريرة أمامنا 

كانت أمامنا أيضاً تجارب أخرى سارت مثأل في التاريخ النضالي للشعوب لعظمة القادة 

، ولهذا كنت أتوجس أيضاً   والثوار والتنظيم الذي قاد تلك الملحمة مثل تجربة جنوب أفريقيا

 من الجبهة الشعبية وقيادتها وأخشى من تعاملها مع المناضلين اآلخرين والشعب االرتري ،

وعندما كنت إستعرض سلوكهم وتعاملهم مع اآلخرين ومع المواطنين وخاصة مع الشعب 

إبان أيام وسنوات الثورة األخيرة وإثناء حمالت التجنيد االلزامي و ما جرى فيها من 

مواجهات دامية مع سكان العديد من المناطق والقرى وخاصة أثناء حمالت تجنيد البنات ، 

قبل يتعافم في داخلي ولكن مشاعر وزخم االنتصار وضجيجه هنا كان الخوف من المست

وأنا بين هذه المشاعر والمخاوف دنى أجل تطبيق االستفتاء   كانت تتغلب علي هواجسي هذه

عملياً ، وكانت هناك في الساحة الوطنية ممانعات كثيرة ليس معارضة لالستفتاء بحد ذاته 

جب التنفيذ ، ولكن ألساليب التعامل معه فرض نفسه وأصبح وا  ألنه أصبح إلتزام إرتري

وفي   ومع تشكيل لجانه على مستوى الوطن وعلى مدى تواجد أبناء شعبنا في الداخل

المهجر واللجوء ، ونتيجة لتعنت الحكومة المؤقتة للجبهة الشعبية االرترية التي رفضت 

تلك الشروط ، ومنذ البداية إشراك اآلخرين ، فقد فهرت أشكال لرفض واسع للمشاركة ب



وكان في هذا األثناء يدور داخل التنظيم الذي كنت أنا جزءاً منه بحكم االلتزام وبحكم التاريخ 

جبهة التحرير االرترية نقاش مرير حول حسم خيار المشاركة الذي حسم بإتجاه المشاركة 

أو أساليبه   هوكما هو ، بعدما تعذر إجراء أي تعديل في أياً من بنوده وإجراءات  في االستفتاء

أو حتى لجانه المشرفة والفنية، ومن بين أسباب التأخير أن الجبهة الشعبية إلتقت سراً بقيادة 

ولما   الجبهة وصارت تلمح هنا و هناك وكان هذا مجرد مناورة محسوبة من تلك القيادة ،

تفتاء صورة تأكد الجميع من حقيقة نوايا قيادة الشعبية وأنها تناور فقط ولن تضفي على االس

االحتفال الوطني األوسع الذي يشارك فيه الجميع عملياً وتكون تلك المشاركة مقدمة 

  لمشاركات وطنية أخرى على مستوى إدارة البالد وهذا لم يكن في عقل الشعبية التي قررت

منذ البدية االحتكار، أتخذت قيادة جبهة التحرير االرترية قرار المشاركة في عمليات 

ء وأخذ بطاقته التي قررت شكلها ومضمونها قيادة الجبهة الشعبية وحدها ، وتدفق االستفتا

الناس نحو مراكز التسجيل وكان تدفقاً عظيماً شكل صورة أقلقت قيادات الشعبية وكوادرها ، 

وكان الجميع مكلفاً تنظيمياً بقول كلمة واحدة فقط وهي نعم لالستقالل التام إلرتريا والشيئ 

ذا كان الهدف األسمى الذي ناضلنا من أجله ، ورغم أن القرار أخذ وقتاً طويالً غيرها ألن ه

قبل إتخاذه وجاء متأخراً من حيث توقيته وهذا كان له مبرره كما أسلفنا حيث كانت القيادة 

تعتقد أن اللقاءات السرية ربما تنتج شيئاً مفيداً حيث كانت للجبهة وجهة نظر في مسألة لمن 

االرترية ووطنية اللجنة الفنية العليا المشرفة على تلك العملية ، وحتى تكون تمنح الهوية 

هناك مرونة واسعة كان رأيها أن يمنح حق االستفتاء لكل إرتري بالهوية التنظيمبة وبطاقات 

بطاقة االستفتاء   ، ورغم ذلك كان الوقت كافياً ليأخذ كل من جاء.... الالجئين التي يحملها 

وبالنسبة لعضوية الجبهة كانت محددة سلفاً بنعم لالستقالل والشيئ آخر ، ويقول كلمته 

وكانت المراكز كلها تعمل في جميع األمكنة ، إال أن القرار فتح الباب أمام عضوية الجبهة 

  التاريخية وهي ليست باألعداد السهلة التي يمكن تجاوزها أو عدم مالحظتها ويبدو أن ذلك

في مناطق اللجوء وفي المهجر وفي القاش وبركة كان   مسبوقغير ال  التدفق الشعبي

مزعجاً للقائمين على االستفتاء وعلى أمر تلك المراكز من مشرفين وفنيين ، خاصة وأنه 

جاء في وقت أخذت فيه وفود المراقبين تتدفق على المراكز وكان هذا الوضع مذهالً لتلك 

يمارسون غضبهم وسخطهم   كوادار الشعبية الوفود ، فراح القائمون على تللك المراكز من

على مواطنيهم االرتريين من أبناء جبهة التحرير ، وطغت على تعاطيهم روح العصبية 

التنظيمية المقيته ، فكانوا يرفضون تسجيلهم وفي بعض المراكز رفضوا العمل نفسه وفي 

إال أنهم رفضوا   بعضها اآلخر صوروا الجميع وملؤوا االستمارات وقاموا بكل االجراءات

تسليم هؤالء المواطنين بطاقات الهوية أو حتى االستفتاء مثلما حدث في معسكرات الشجراب 

والعديد من المدن في شرق السودان ، كما أن أعداد أخرى من عضوية الجبهة رفضت 

الذهاب ألخذ تلك البطاقة أصالً ، في هذه األجواء جاء مقترح من قبل الشعبية بمشاركة 

يل األول في إعالن نتيجة االستفتاء ، وهنا دار نقاش بين الرعيل ونقل لقيادة التنظيم الرع

قررت قيادة جبهة التحرير االرترية أن يذهب الرعيل ليس للمشاركة   وكان التوجيه واضحاً 



في إعالن نتيجة االستفتاء وإعالن إستقالل إرتريا فحسب ، بل ليذهبوا لبلدهم الذي ناضلوا 

هائياً ألنهم جيل أدوا ما عليهم من أمانة وأن االستقالل قد تم وما تبقى من صفحات من أجله ن

الحريات العامة والتعددية والديمقراطية ) نضالية تتعلق بالحقوق فهي مهمة أجيال أخرى

 ( .والشرا كة في إدارة البالد 

خليفة  وجمعنا وفد من قيادة جبهة التحرير االرترية مكون من كل من المناضل حسين

وللرحلة جاء   المذكور أعاله رسمياً   والمناضل محمد إسماعيل همد وأخطرنا بقرارالتنظيم

البعض وتخلف البعض اآلخرمن الرعيل بسبب االستعجال الذي مارسه المكلفين من طرف 

الشعبية على تلك الرحلة ، وبهذا أختزل العدد في تلك المجموعة الرمزية لتذهب في ذلك 

وكانت هنالك مجموعات أخرى من الرعيل قد ذهبت قبل هذا بكثير ، ولكن الوقت الضيق 

الجهة التي كلفتها الحكومة المؤقتة فتحت األمر بأوسع ما يكون وأدخلت العديد من 

المناضلين من نشطاء شعبنا وأخيراً قررت الجهة الداعية بقائهم في مدينة أغردات وكنت 

طبيعية ، على كل إتجهنا الى البالد إنطالقاً من   أشعر من اللحظة األولى أن األمور ليست

قنصلية كسال عبر مدخل اللفة وكانت مجموعتنا مؤلفة من اإلخوة الشهداء عثمان محمد 

وعلي ( قندفل ) إدريس أبو شنب ومحمد إدريس كلباي وكبوب حجاج وآدم محمد حامد 

دنقس أري وعبد حمدي ومحمد الحسن دوحين واالحياء محمد على إدريس أبو رجيال و

ومحمد آدم ( دوحين ) وأسناي أبوبكر ومحمد الهادي محمد آدم ( شباك) الرحمن عثمان 

وصالح الحسين وصالح محمد إدريس أبو عجاج المعتقل في سجون ( جباداي ) بدوي 

فك هللا أسره إكان حياً ورحمه هللا إن كان ميتاً ، كما كان معنا كل من محمد همد   النظام

صالح إسماعيل ومحمد سعيد أشواك وإبراهيم صولي وأكد محمد عثمان وإدريس هنشوالي و

عبد هللا نصور وهؤالء أبقاهم النظام في مدينة أغردات دون إستشارتنا حتى ، وكنا نحمل 

على السيارة التي كانت تقلنا والتي كانت تتقدمها سيارتين أخريين وكانت عبارة عن حافلة 

اتي والراية الزرقاء التي أعلنا الكفاح المسلح ونحن حاملين لها صورة للقائد حامد إدريس عو

أبو عشرة التي كان يحملها القائد البطل الشهيد  111، كما كانت معنا بندقية رمزية للبندقية 

حامد إدريس عواتي والتي أطلق منها الرصاصات األولى من أجل الحرية واالستقالل 

م ، وحتى الأنسى جرت بعد مغادرتنا مباشرة 3213 / 2/  3لشعبنا وبالدنا في أدال يوم 

حملة إعتقاالت ومطاردات واسعة من األمن السوداني للعديد من كوادر الجبهة كما ضيق 

على قيادتها التي كان يبحث عنها األمن السوداني بشراسة غريبة وكان كل هذا األمر قد تم 

أن هؤالء يريدون أن يخلقوا فوضى بطلب من الجبهة الشعبية التي ذكرت للجهات السودانية 

في مراكز االستفتاء وسيقومون بعمليات تفجير واسعة النطاق وبحكم أن السودان كان قد 

تبرع بتغطية تكاليف االستفتاء في السودان إنطلت على أجهزته تلك الدعاية فقام بحملته 

سعة أشهر دون المسعورة فإعتقل العشرات من مناضلينا وإمتد إعتقال البعض ألكثر من ت

ولوحدث االعتقال أثناء وجودنا في السودان لماذهبنا في تلك الرحلة وأبناؤنا من   وجه حق



ولكن األمر حدث بعد مغادرتنا لمدينة كسال مباشرة ، على   الجبهة في المعتقالت والسجون

أهلنا في كل حال تحركنا نحن قبيل هذه األحداث وكان االستقبال ومنذ مدخل اللفة إذ إستقبلنا 

باألهازيج واالفراح وإستمرت االستقباالت الشعبية الحاشدة والمعبرة عن وفاء  31مركز 

شعبنا االرتري لرعيل الثورة ولمناضليها على طول الطريق الى أسمرا في كافة مدن 

المديرية الغربية تسني هيكوتا بارنتو التي عزمنا فيها قائد الجيش هناك على الطعام ثم 

ي إستقبلنا شعبها إستقباالً مهيباً ثم كرن التي وجدنا فيها بين الجموع المستقبلة لنا أغردات الت

على الطريق العام المناضلة سعدية تسفو وهي مناضلة من أشهر الفدائيات فأصرأخونا أبو 

شنب رحمه هللا على صعودها معنا وأكدنا نحن على ذات الموقف فصعدت وذهبت معنا الى 

نا شعبها بأحسن مايكون ، وقد إستضافتنا الحكومة المؤقتة في فندق أسمرا التي إستقبل

وقد أكرمتنا إدارته وعماله كرم   الخرطوم بأسمرا الذي مكثنا فيه أيام وجودنا في العاصمة

الينسى ابداً وكانوا بحكم سننا يقدمون لنا خدمة فوق العادة ، كما كانت األحياء تتبارى في 

تلك التي تجاور منطقة سكننا كما عزمنا كل من األخ محمد أكد توجيه الدعوات لنا وخاصة 

هرودا في داره العامر في أسمرا كما عزمنا المناضل إدريس قاليدوس رحمه هللا بداره في 

أسمرا وكذلك الشيخ حسن كيكيا فك هللا أسره ، صرنا نحن حديث الناس وكانوا يقولون 

ض اآلخر يتوهم أننا وفد مقدمة لقيادة الجبهة الجبهة جاءت وحلت مسألة الخالفات وكان البع

وأن هناك إتفاق سري قد تم بين قيادة الجبهة والشعبية اليعلمونه وقد وصلتنا دعوات من 

أهالي مندفرا ومصوع وعصب كما زارنا في الفندق المئات من المناضلين ، أما نحن فكنا 

الشرسة وخاصة المعارك الحاسمة  نرغب في زيارة المواقع القتالية التي دارت فيها المعارك

وكذلك المدن التي لم نراها حتى   في معركة التحرير مثل مصوع و نقفة و عصب و أفعبت

يحين موعدا إعالن االستفتاء ، وكنا أثناء هذا نجري المقابالت مع الصحف ووكاالت األنباء 

بسطاء بكل ما تعنيه ونحن رجال النجيد الكالم وهو ليس صنعتنا بقدر إجادتنا للقتال رجال 

الكلمة من معنى ، كان دافعنا للثورة الذي لمسناه مباشرة و شاهدناه بأم العين كيف خدع 

شعبنا وألحق بإثيوبيا وكيف مارست إثيوبيا بينه التفرقة ولهذا لم يدفعنا للقتال سوى االحتالل 

ون لنا سيكون كل ذلك المباشر لبالدنا والقهر اليومي لشعبنا ، وكان القائمن على أمرنا يقول

بعد اللقاء مع الرئيس الذي كنا نأمل فيه الكثير وحتى ذلك الموعد إلتقينا بالعشرات من القادة 

والمناضلين ومن بينهم شريفو وبطرس واألمين محمد سعيد ورمضان محمد نور وعبد هللا 

ون وغيرهم من جابر الذي كان يشرف على أمورنا منذ البداية وكان تعامله معنا بأروع ما يك

قادة الجبهة الشعبية وأخيراً حدد لنا الموعد للقاء الرئيس وقيل لنا في الغد ولهذا أخذنا نتهيأ 
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    ( 01)   الحلقة األخيرة

 بالتسامح  مقابلة الرئيس اسياس ونهاية الحلم

ون على أمرنا موعد مقابلة الرئيس الذي كان كما ذكرت في الحلقة السابقة حددلنا القائم

جدوله مزدحماً بالعديد من الزوار من األمم المتحدة المشرفة على االستفتاء ومن وفود الدول 

ومن الصحافة والتلفزة العالمية التي كانت تعج بها البالد لتغطية الحدث الكبير االستفتاء 

احة الدولية من هم وكيف يفكرون وماهي نواياهم ولمعرفة القادة الجدد لهذه البالد القادمة للس

وكيف سيتصرفون كانوا يراقبون كل شيئ وكانوا ينقلون مشاهداتهم وإنطباعاتهم في 

تقاريرهم اإلخبارية المكتوبة والمصورة ، وقد خصص لنا مشكوراً وقتاً بين هذا االزدحام 

االشكاالت الوطنية االرترية  الكثيف ، كنا نحلم أن نجد عند الرئيس التسامح في العديد من

التاريخية والماثلة ومعالجات حكيمة للخالفات القديمة والقائمة كما كنا نأمل منه التسامي 

فوق كل شيئ واالرتقاء لمستوى عظمة وجالل إنتصار ثورتنا وشعبنا ووطننا ، كان أملنا أن 

كته العادلة والمنصفة يجعل الرئيس من نفسه ولياً ألمر كل الشعب االرتري وراعياً لمشار

ومفككاً للعوامل التي تجدد نزاعاته في كافة صورها وأشكالها وأال يجعل من نفسه رئيساً 

لحزب أوتنظيم يحكمه ويتحكم به مادام قد أختير في موقع رئيس الحكومة المؤقتة وكلمة 

 حكومة وبحسب فهمي البسيط أكبر من كلمة رئيس تنظيم أو حزب النها تعني لي إدارة

األنصار والمخالفين أي إدارة دولة كل الناس ولهذا فعندما يتخذ قرار الحكومة ينظر فيه 

جئنا الى مكتب الرئيس وإستقبلتنا   المصلحة العامة لكافة فئات المجتمع ، على كل حال

سكرتاريته بأحسن ما يكون وفور إخطاره جاء إلينا وسلم علينا فرداً فرداً وتحدث معنا 

ن الكثير وكانت تتخلل اللقاء النكات والقفشات كان لقاءاً عاطفياً وحميمياً وقلنا وتحدثنا معه ع

له فيه رغم العاطفية والحميمية التي أحاطت باالجتماع أوالمقابلة والتي أشعرنا بها الرئيس 

اليوم أنت رئيس هذا البلد والشعب بأكمله وأنت على هذا الكرسي وهذا الموقع يفرض عليك 

يدة بيضاء بعد الحرية واالستقالل ، صفحة تجب ما قبلها وعليك أن تبادر فتح صفحة جد

وتستقبل وتدعو أنت من موقعك كرئيس كل أبناء إرتريا أفراداً وتنظيمات حتى يشارك 

الجميع في بناء وتعمير وإدارة بالدنا وإعادة شعبنا كل شعبنا من المهجر واللجوء والشتات ، 

منذ سنوات اللجوء الجماعي األولى التي جاءت بعد مذبحة عد كنا نحلم بهذا األمر يومياً 

م والتي راح ضحيتها بفعل قوات الكماندوس االثيوبية 3211إبرهيم التي جرت في العام 

العشرا من مواطنينا وإستمرت المذابح بعدها حتى فراأللوف من سكان المناطق القروية 

كنا نقول ذلك لمناضلينا ولشعبنا في والريفية في مساحات واسعة من الريف االرتري ، و

اللجوء سنعود يوماً لتراب وطننا وستنتهي سنوات اللجوء والتشرد وستنتهي آالمنا وعذاباتنا 

مرة واحدة والى األبد كنا نحلم وكنا نبيع األحالم كما يقال ولما الونحن ثورة واجب 

نتصار وأنه قادم قادم بإذن هللا ، مناضليها تقوية اآلمال والتطلع للغد وتعزيز ثقة الناس في اال



ولكن المهم أن يبذلوا الجهود وأن يكافحوا بأموالهم وأنفسهم وأال يقعدوا عن أداء واجبهم 

النضالي أبداً فالنصر يأتي فقط عندما نبذل جميعاً واجبنا ، لهذا كان شعبنا العظيم يدفع 

لنا الطعام وكان يذبح لنا من  االشتراكات والتبرعات وكان شعبنا في الريف يقدم بجانب ذلك

بهائمه ويحمل الذخائر والعتاد على فهور دوابه يغيب عن األسر لفترات طويلة ووكان 

البعض يتحمل بجانب ذلك المساهمة في نفقات عوائل المناضلين والبعض اآلخر يتحمل 

د نفقات عائلة شقيق أو صديق يناضل في الميدان ، ولو جمع كل ذلك العطاء ألصبح مبل

لهذا جاء االنتصار بفضل تلك الهمة العالية ،   كبير لم يتقاعس شعبنا يومياً عن أداء الواجب

وكنا نقول لهم على كل فرد فيكم أن يسأل ماذا قدم وماذا بمقدوره أن يقدم واليوم أيضاً علينا 

بنا أن نسأل أنفسنا فالتغيير اليأتي بالتمني بل بالبذل والعطاء والتضحية ، وأذكر أن شع

العظيم جيلنا نحن والجيل الذي تاله على قدر ذلك التحدي العظيم ، كما كنا نحلم أن نعوض 

أسر الشهداء والمناضلين والالجئين في إرتريا المستقلة التي تحررت بدماء أبنائهم عن 

سنوات الحرمان ، ولكن بالنتيجة لم تكن أحالمنا وآمالنا العادلة في المكان الصحيح ومطلوب 

قها من الرجل الصحيح لهذا كانت سراباً وبقت أحالم وآمال عريضة وأذكر هنا أخي تحقي

أبوشنب رحمه هللا الذي قال له بطريقته الخاصة أسياس أنت قاعد هنا واآلخرين هناك 

يقرضوا هذا مشكلة كبيرة البلد مليئة باألفاعي ونحن بقرنا اليحلبها إال أهلها ، وهنا كان 

قول له عم عثمان نحن عندنا جحور لكل ما ذكرت ، وكنت لفرط أسياس يضحك ويتبسم وي

تفاؤلي أعتقد أنه يملك برنامج للحل والمصالحة الوطنية ، وأسياس كان يقصد شيئ آخركما 

إتضح لنا ولشعبنا االرتري الحقاً وحتى اللحظة لم يفعل شيئ واليعترف بوجود مشكالت 

شاركة عادلة ومنصفة في إدارة بالدهم إال أصالً وأعتقد أن المجال أمام أجيالنا لفرض م

ببذل التضحيات والتوقف عن التباكي على الماضي والبحث اآلن عن كباش فداء وعمن 

يتحمل المسؤولية ألن هذا سيشتت الطاقات والجهود عليها الكفاح مجدداً ولألسف هذا هو 

ن دماء وما يهدر من المنطق الوحيد الذي يفهم من قبل كل المتكبرين واليعنيهم ما يراق م

طاقات وما يبدد من أموال وما يحدث في النفوس من تباعد وربما ينتهي في الطالق 

الستحالة التعايش يعنيهم فقط البقاء على سدة السلطة واألستمرار في أخذ ما اليستحقون أو 

بقوة يتوهمون أنهم سيفرضون الى األبد ما يريدون   يملكون واليتعظ أحد من التاريخ ، لهذا

الحديد والنار ، ونحن وعندما خرجنا للثورة كانت أوهام إبتالع بالدنا وحقوق شعبنا 

وإخضاعنا بقوة الحديد والنار ولم مجرد أن األثيوبيون كثر وأن القوة الدولية الفاعلة تقف 

 معهم وتؤيدهم كانت أوهام االبتالع تدقق أذهان أباطرة إثيوبيا الذين لم يفهموا إال بعد أريقت

الدماء أنهاراً ، وما شعرنا به عملياً بعد ذلك تنامي روح االستئثار بالبلد والحكم سواء في 

الطريقة التي أتبعت أو أديرت بها البالد أو حتى المفردات التي أطلقت في اللقاءات التي 

شرفها القادة الجدد ، ولكنني وفي أسوأ الفروض لم أكن أتخيل أن ذلك الرجل اللطيف والذي 

امل معنا كآباء بكل إحترام ووقار داخله يعيش شخص آخر لم أتخيل أن يكون ذلك الرجل تع

الذي عانى كغيره من المناضلين شظف العيش وإفترش األرض وتعرض للموت المحقق 



عشرات المرات سيكون فرعون زماننا هذا أن يختم تاريخه بطريقة اليذكرها الناس إال 

لم نمكث طويالً ونحن في زحمة تلك األيام كنا نحلم بيوم بالقبيح والتعويذ ، على كل حال 

/  5/  91إعالن نتيجة االستفتاء ، وكان حلمنا أن نحضر لحظة تعليق العلم الوطني يوم 

م وأن يعلق ذلك العلم واحداً من الرعيل رفاق عواتي وكنت داخلياً قد قررت أن يكون 3221

كمسؤول عن الرعيل وكنت أتخيل تلك  ذلك الشخص المناضل عثمان أبوشنب بحكم موقعي

اللحظة التي يعلق فيها أبو شنب علم الحرية ورمزيتها التاريخية والثورية وعلى رأسها 

الوفاء لجيل البدايات لجيلي أنا ، وهذا القرار لم أكن أخطر به أحد من رفاقي في الرعيل 

لكن جاءت الرياح بعكس حتى اليخرج األمر من اليد وكنت أنا رئيساً للرعيل كما ذكرت ، و

ما تمنيت وقبيل االحتفال بإعالن نتيجة االستفتاء بأيام قرروا مغادرتنا ألسمرا من حيث جئنا 

وصرنا عبئاً ثقيأل عليها ولهذا قررت ترحيلنا بغير األسلوب !! يبدو أننا أزعجنا الحكومة 

ن تبقوا في بيوتكم قالوا لنا نريدكم أ  االحتفالي الذي جئنا به شحنا شحناً في بص سفري

وعندما يحين الموعد ندعوكم والمسافة قصيرة ونحن لنا مشاغل كثيرة وغيرها من 

المبررات الواهية ، كنت أعتقد في قرارت نفسي أن هنالك أمر آخر غير ما يقولون وكنت 

على شيئ من اليقين بهذا األمر ، صعدت العربة دون أتحدث مع أحد وعدنا من حيث أتينا 

قب أمر سير االستفتاء وأمر الدعوة وبل الفعل تم تالشينا ولألسف الشديد ُعلق العلم بقيت أرا

في ذلك اليوم المهيب ُعلق من قبل مناضل ولكن مهما عظمت نضاالته فإنه ما كان سيرقى 

لمستوى أبوشنب بما يمثله من رمزية ووقع تعليقه للعلم في نفوس أبناء شعبنا االرتري 

اللحظة المهيبة صورة ومعنى عندما تستعيدها الفضائية االرترية  وكيف كانت ستكون تلك

تخيل وقع طلة أبوشنب وهو يعلق ذلك العلم في ذلك اليوم المهيب ، ولكن تبدد ذلك الحلم 

وضاعت اللحظة التاريخية وبقى الحلم حبيساً لصدري لسنوات طويلة وأذكر كيف أن 

ا قال لنا إخواني أنا اليوم إقتنعت أن أسياس المناضل الشهيد محمد إدريس كلباي ومنذ عودتن

لن يقوم بأي شيئ يضمد جراحات الشعب االرتري وهو ليس أكثر من قشي ولن يكون 

بمستوى وقامة وتضحيات الشعب االرتري وأنا إقتنعت من هذا منذ تلك المقابلة ومن هذا 

فني ذلك وأنا يا أبورجيال التاريخ فأنا لن أكون إال في المكان الذي يجب أن أكون فيه مهما كل

ولن يحقق إلرتريا وشعبها شيئ وأعتقد   القدرة لي احتمال البقاء في جانب أومن بأنه يخادع

أن الشعب االرتري سيمر بلحظات حالكة السواد فقلت له هب أن كل هذا صحيح نكون 

لي لهذا األمر  والطاقة  عندها بين شعبنا إذا لم يفتكرنا هللا فقال لي أبو رجيال أنا كسرتاوي

وسأكون في الجانب الذي كنت فيه ، وذهب من يومها وفتح مغسلته وبقى على موقفه هذا 

ورفض كل العروض وكل اإلغراءات وكان رحمه صادقاً مع قناعاته بقى عليها حتى إنتقل 

ألف نقفة لكل واحد من  31لجوار ربه وعدت مرة أخرى وقدمت الحكومة لنا ما يعادل 

ت أهلي في ضواحي منصورا وتسني وفي هذه المرة تلمست إنحدار البالد الى الرعيل ثم زر

درك آخر ، درك اليشبه الثورة وأهلها ، صدمت لهذا الواقع وندمت على خطوة ذهابنا بأثر 

  رجعي وإن كانت عودتنا لبالدنا هي الطبيعية وخاصة لنفر في مثل سننا ينتظرون الرعاية



ستجداء اليومي أمام مكاتب الحكام ومكتب الرئيس وليست حق وهذه الرعاية كانت تحتاج اال

واضح وثابت يقدم للمناضلين أينما وجدوا وقد آلمتي أوضاع بعض رفاقي و أيقنت أن كلباي 

حق وهو قرأ األمر باكراً وبذكاء فطري شديد ،   رحمة هللا كان األصح منا جميعاً وكان على

غضب والحنق والسخط على مصير بالدنا وعندما عدت جلست في داري كنت في قمة ال

ولهذا أغلقت علي باب   وشعبنا وكنت أعض أصابعي يومياً على هذا الجزاء لنا ولشعبنا

داري ولم أعد أخرج منه سوى للضرورة القصوى وللتفاكر مع رفاقي في الرعيل حول 

ر السن بعض المسائل التي تهمنا وهي تاريخية في غالب األحيان ، وقد ساعدني عامل كب

والسكري وأحوالي الشخصية على البقاء بين أوالدي حتى يقضي هللا أمراً كان مفعوالً وفي 

هذا األثناء كنت والزلت ألتقى بالعديد من المناضلين وأستفسرهم عن واقع الحال ومصير 

البالد وكنت والزلت ألم بالكثير من المعلومات عن المعاناة وعن اآلالم التي يتعرض لها 

االرتري ، وكنت أحس أن أحالم الحرية والعدالة قد تسربت من بين أيدينا ومن أيدي  شعبنا

، كان أملي أن نوفي شيئ   االرتريين األخيار وصار شيطان السلطة سيداً على البالد والناس

من الدين إلخواننا وألبنائنا الشهداء والمعاقين والجرحى وألسرهم ولشعبنا الالجئي في 

د في الداخل ، ولكن سارت األمور باتجاه آخر ، إتجاه قد يحتاج األمر معه الخارج والمضطه

وهذا ما تقوم به أجيالنا الراهنة وهي حتماً ستصل وستنصف شعبنا   الى ثورة جديدة

ومناضلينا ، في هذه الذكريات التي سجلتها كان أملي أن أكون قد سجلت ما أعرف عن تلك 

دمة وتستخلص الدروس والعبر ، وحتى أساعد فقد تجاوزت المرحلة حتى تقراءه اآلجيال القا

في ذكرياتي هذه الكثير من المواقف الشخصية واالنطباعات غير المفيدة لالجيال حتى 

التغرق في بحثها عن الحقيقة في قضايا شكلية تصرفها عن المهام األساسية لنضالها اليوم 

ون قيامها لن يكون إلرتريا مستقبل أو من أجل دولة المشاركة والعدالة واالنصاف والتي بد

معنى وحلمي أن يتحقق ذلك ألنه وبدون تحققه سيكون مستقبل هذه البالد قاتماً بل وبقائها 

 . مهدداً 

 .وأديت ما كان يجب أن أديه من أمانة    ....وفيت   أتمنى أن أكون قد

 .أبورجيال  عمكم محمد علي إدريس

 :ط التاليمن الراب" اومال"منقول من موقع 

http://www.omaal.org/ar/articles.php?cat_id=4&rowstart=15 

 ":اومال"رابط موقع 

http://www.omaal.org/ar/news.php 
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 .تقع غرب مدينة أغوردات وشمال مدينة تسنى وشمال غرب بارنتو –تقوربا 

وقعت معركة عنيفة بين فرقة من جيش التحرير األرترى وقوات العدو األثيوبية التى 

  ضابط  وصف 11إلى أرض المعركة ، أسفرت عن مقتل " هيكوته"إنطلقت من مدينة 

 .د من صف العدوضابط  وجنو

 .آخرون بجروح القى معظمهم حتفهم بعد ذلك بقليل 99وأصيب نحو 

 .مقاتالً وجرح آخرون 31وإستشهد فى هذه المعركة 

أقدم الجيش األثيوبى على العبث والتمثيل بجثث الشهداء وعلقت فى الميادين العامة حتى 

فى  1مدينة كرن  و منهم فى 1من الشهداء فى أغردات و 1علقت جثث . تعفنت وتمزقت

 .    فى هيكوته ، ما تزال الثورة األرترية تحتفل  بهذا اليوم العظيم 9مدينة بارنتو و

 
  3211  - 3213عثمان صالح دندن   الجزء األول  / تأليف    معركة ارتريا: الكتاب
 (931ص )واألحداث  ..يوميات المعارك.. البداية

 
 

 

 

 

 



 :البطولية" تقوربا"معركة  أبورجيال قائد/ يقول الشهيد البطل 
 

وأخيًرا معركة تقو ربا التاريخية والتي كانت أول مواجهة مباشرة مع قوات الجيش األثيوبي 

النظامي القادم من حربي الكنغو وكوريا ورغم التفوق الكبير لقوات العدو تمكنا من هزيمته 

وتلقينه درساً في   نعتاقوتبديد أحالمه في وأد الثورة والقضاء على أحالمنا في الحرية واإل
البطولة والفداء وقد فقد العدو أكثر من ثمانين قتيالً وعشرات الجرحى عاد بهم أدراجه 

لمدينة هيكوتا وقد أخذ في طريقه جثث شهدائنا والتي علقها في معظم مدن إرتريا الغربية 

 .والوسطى
  

 : شهداء تقو ربا وهم 
 

 ـ إدريس محمد على1   إدريس همدـ عثمان عافه 9  ـ آدم إدريس فوجاج3 

ـ الحسن حريراي حاج  1   ـ أحمد محمد عبد هللا عنتر 5  ـ عثمان محمد على 1 
 همد

 (نافر القعوداب )ـ النافر إدريس محمد على دافؤت     1     ـ محمد عبد هللا ود همبول1 

 ـ عثمان محمد الحسن33    ـ إسماعيل كنا 31   ـ شريف شربوت 2 
ـ الحسين إدريس محمد  31 ـ عثمان محمد نور 31 محمد لبابـ لباب  39  

 ـ على إدريس جمع خير 31  ـ صالح نور 35    شريف

 ـ محمود عمر محمود 31  ـ همد صالح أكد  31    
 

 

وإتسعت رقعة إنتشار الثورة وتصاعد مدها وإنتشرت   وإستمرت مالحم البطولة والفداء
 ...وكثرت أعدادها سرايا وفصائل جيش التحرير اإلرتري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 محمد علي إدريس / واليكم الرسالة المفتوحة من المناضل والشهيد

 (رحمه هللا)أبو رجيال  
 
 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

  
 

 رسالة مفتوحة
 

 (محمد علي إدريس أبو رجيال/ من عمكم)
 

عنكم الغمة وألهمكم البصر والبصيرة حماكم هللا وكشف   أبناء و بنات إرتريا األحرار

  من بقي من جيلي أنا واألجيال التي تلت  .والضمير لمساعدة شعبكم المضيع والمكبل 

 .وأسهمت بعزم الرجال في الثورة الوطنية لشعبنا اإلرتري البطل 

إلى مناضلي جيش التحرير اإلرتري األحياء و الشهداء وجرحى حرب التحرير الوطنية 

 . الذين فلوا قابضين على القضيةاألبطال و

 .إلى أصدقاء شعبنا وأشقائه الذين بقوا أوفياء لعهدهم آلخر المشوار 

إليكم جميعا أزف التحية والتبريك والسالم من عمكم أبو رجيال أحد الذين تشرفوا بالنضال 

وشاركوا منذ البدايات األولى لمشوار الكفاح الوطني اإلرتري وبمناسبة عيد األضحى 

المبارك و العام الجديد وانقضاء ثالث واربعين عاماً على اندالع الكفاح المسلح لثورة شعبنا 

م 3211اإلرتري المغوار والذي تأسست طليعة نضاله في الثالث والعشرين من يوليو عام 

بقيادة الشهيد المؤسس إدريس محمد آدم ورفاقه من اللجنة المركزية التأسيسة والتي أشعلت 

م بقيادة الشهيد القائد حامد ادريس 3213سبتمبر عام   لوطنية المسلحة في األول منالثورة ا

عواتي ورفاقه من الرعيل األول لجيش التحرير بعد أن فرض على شعبنا حمل السالح 

النتزاع حقوقه المشروعة في الحرية وتقرير المصير وبعد أن فشلت كل األساليب السلمية 

براطورية ولتخلفها وللوضع اإلقليمي والدولي الذي ساد بعيد لطبيعة العدو ولغطرسة اإلم

الحرب العالمية الثانية ولتنافس أقطاب المعادلة التي أفرزتها والتي كنا نحن شعب إرتريا 

وكان   والشعوب األثيوبية من بين ضحاياها جراء فتنة اإللحاق التي أججت سعير الحروب

االستقرار والسالم بعيدا   طرق سلمية ولمصلحةباإلمكان أن تحل كل قضايانا المشتركة ب

 . عن الهيمنة والتسلط واإللحاق وما تفرزه من مشاعر المرارة وجرح الكبرياء عند الشعوب 

 

 

 



 :  أبنائي األعزاء

تحية سبتمبر في وقتها لوضعي الصحي الذي ضايقني بعض   لم أتمكن من أزف إليكم    

أالتاتي بهذا استميحكم عذراً عن هذا التأخير الخارج الشيء ولكن أن تأتي متأخرة خير من 

لعل الزمن ال يتيح لمن في سني الفرصة مرة أخرى   عن اإلرادة خاصة وان عندي ما أقوله

 .لذا رأيت أن أقول نصحي وإن جاء في ضحى الغد كما يقال وهللا المستعان 

 

 :أبنائي 

ساحة النضال الدوس المباشر على بالنسبة لي ولجيلي الذي أسس الثورة والذي أخرجه ل 

األنوف وعلى الحقوق ودفعته المعاناة ونحن لم نتخرج من المدارس ناهيك عن الجامعات بل 

لم نجد حظا من التعليم إال الكتاتيب والخالوي األهلية فقط تعلمنا معاني األشياء في مدرسة 

ت أذهاننا على مآالت وتفتح جامعة كترالحياة والنضال أو كما يحلو للرعيل أن يسميها 

األوطان ونحن جنود في الحرب العالمية الثانية وكان أغلبنا بجانب الحلفاء الذين كانت لهم 

عن تقرير مصير شعوب المستعمرات في فل أزيز المدافع وصرير   الوعود المعسولة

وقتاً  وهدير الطائرات تعلمنا الكثير الذي لو تركنا لتطورنا الطبيعي الحتاج منا  الدبابات

، هذا الجيل كان األكثرية التي قدر لها هللا أن تشعل الشرارة األولى للكفاح المسلح   طويالً 

وعلى هذا الطريق الطويل والصعب واجهنا واقعا غاية في   على طريق انتزاع حق شعبنا

القسوة لم يكن أمامنا إال أن نسير أياً كانت صعاب الطريق كان برنامجنا غاية في البساطة 

وسيلتنا تنظيم الشعب وثور   واليسر تلخص في تحرير إرتريا األرض والشعب لكل أبنائها

نته حتى حمل السالح للدفاع عن حقه في تقرير المصير أصدقاؤنا كل من يساند هذا الحق لم 

تكن لنا في البدايات فروف تمكننا من عقد مؤتمرات كما تعارفنا عليها فيما بعد كنا نحن 

ترسم طريقا يتبصر أثناء السير فيه الرجال فيصوغون البرامج ويجددونها طليعة تحترق ل

من مرحلة ألخرى وكتب برنامجنا األول من لدى المجلس األعلى وصادق عليه الناس كما 

كانت لوائح ضبط األداء وتوزيع المهام تقر منه أيضا ، كانت البدايات بالغة المرارة فقد 

تنوع وأمطارها الغزيرة بردها وحرها جبالها الوعرة واجهنا قسوة الطبيعة بطقسها الم

كنا نفترش األرض ونلتحف السماء نعيش   القاسية وصحاريها الجافة التي تنعدم فيها الحياة

واجهنا األفاعي الشديدة السم والعقارب   كالوحوش في غابات إرتريا وسهولها ووديانها

رة يضاف إليها إنعدام الزاد والذخيرة المتنوعة األشكال والحشرات الضارة والوحوش الكاس

الكساء والدواء والمطاردة المستمرة في فروٍف غير مواتية المرة   والسالح واألفراد ،

ورغم كل هذا الواقع القاسي عملنا على تهيأة مسرح الثورة وفروف إستقرار أهدافها في 

الطريق فقدنا  وجدان وضمير الشعب اإلرتري حتى أضحت عصية على اإلنكسار وعلى هذا

وهم يوفرون شروط إستمرار الثورة فكم من مناضل   عشرات المناضلين الذين أستشهدوا

خر صريعأً نتيجة لدغة ثعبان أو قرصة عقرب أو لسعة بعوضة وكم جريح زحفت على 



فبترت يده أو ساقه أو أستشهد وهو اليجد الدواء أو قضى ونحن ننقله   القرقرينهجراحه 

  ورغم كل هذا لم ننكسر أو نمل أو نتراجع  لبدائية التي كانت تستمر أياماً بوسائل نقلنا ا

والثورة التي شاهدها أغلبكم أو شارك في أي من مراحلها والتي أضحت ملئ األرض 

والسمع والبصر في بركة والساحل وكبسا وسمهر ودنكاليا لم تبن صدفة إنما بنيت وقوي 

اناة مناضلينا األبطال في جيش التحرير عودها على حساب دماء ودموع وعرق ومع

  اإلرتري الذين قدموا وتحملوا بشجاعة وجرأة نادرة أهوال النضال ويعد العقد ونصف العقد

األول من عمر النضال اإلرتري من أقسى وأصعب وأعقد مراحل الثورة وقياساً عليها تعد 

 .سنوات النضال األخرى أعوام الترف النضالي الكبير

طقة اإلنطالقة األولى بمثابة الحاضنة ألبناء إرتريا المناضلين وكانت تلك القاعدة كانت من  

تتسع باستمرار حتى أضحت تالمس تخوم المدن لتعم كل أرجاء إرتريا خبراً وصورة وأمل 

يدغد  الوجدان ليؤكد حتمية ميالد الفجر الجديد رغم التشويش والتضليل واألكاذيب والتثبيط 

ة طبيعي ومن طبيعة األشياء أن تبدأ صغيرة ثم تكبر وتتسع وتكتسب وكان تطور الثور

، خاصة ونحن لم يكن لنا مثال ننحو إليه كما وأنه من   الخبرة وتتعلم من تجاربها الذاتية

كثر عدد المقتنعين بأهدافها   الطبيعي أيضاً أن يقوم بالثورة البعض وأن يتسع ما عونها كلما

الوطنية العامة وهذا   باعتبارها تمثل المصالح والحقوق والمنضمين لصفوف مناضليها

التدرج الحظناه في تطور ثورة شعبنا التي عايشت بداياتها بحكم أني واحداً من رجال 

البدايات وكان التلكؤ في االلتحاق سببه تشو يهات العدو الكثيرة والخطيرة وآثار مرحلة 

اية المطاف لم يصح إال الصحيح وغلبت تقرير المصير وإنعكاس إشكالياتها ولكن وفي نه

برامج الثورة الوطنية وأهدافها بل أضحت عصية على اإلنكسار والترويض بل سدت كل 

الثغرات التي حاول العدو أن يهد من خاللها بنيان الثورة ولألمانة والتاريخ كنا نقاسي نحن 

سالح معقول ورجال  وإخواننا في القيادة وعلى رأسهم المناضل إدريس محمد آدم لتوفير

قادرين على تحمل تبعات االنطالقة وقاعدة انطالق آمنة وكان يجوب لتوفير شروطها الشيخ 

المناضل محمد داؤود آل سيدنا مصطفى كل نواحي منطقة اإلنطالقة مبشراً بالقادم اآلتي كما 

ا حامد همد كان للشيخين سليمان محمد األمين ومحمد ودعتيل دوراً مقدراً كما قدم لنا سيدن

من الذخائر وقد فرضت علينا الظروف العمل بذلك العتاد وبما كان   كل بنادقه وكمية معتبرة

متوفراً للقائد حامد إدريس عواتي ورفاقه الذين تبرعوا ببنادقهم التي اشتروها بحر مالهم 

نا للثورة والشعب اإلرتري وليحملها أي مقاتل إرتري ويؤدي بها واجب الدفاع عن حق شعب

في الحرية واالستقالل وكان قسم البدايات مؤكداً على فداء إرتريا بكل أبعادها الجغرافية 

والبشرية وأن يذل قصارى الجهد للتجنيد في وسط كل أنحاء إرتريا على أن يكون القادم 

لصفوف جيش التحرير متطوعاً بنفسه للدفاع عن القضية الوطنية بعيداً عن أية أغراض 

 .اشخصية أو غيره

 

 



 :أبنائي األعزاء 

كما   التحقنا بالقائد عواتي بعد أن اتفقنا معه عبر المناضل النور تيته على المكان والزمان ،

كان لنا معه قبل ذلك لقاء أجراه األخوين محمد إدريس حاج ومحمد عمر عبد هللا أبو طيارة 
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 ـ همد كيراي ،32 

 

ـ كبوب حجاج ـ محمد   كما غاب عن الحضور لدواعي المهام كل من محمد الحسن دوحين 

علي كشه ـ طاهر إدريس ـ عمر كراي ـ كشه محمد كشه وكانت قيادة الربط بالقيادة العليا 

ر محمد ـ عمر محمد سعد آدم ـ الطاهر سالم ـ محمد إدريس حاج ـ جعف: مكونة من األخوة 

ولفيف من الزمالء المساعدين ،   حامد ازاز ـ بابكر محمد إدريس ـ أحمد محمد علي عيسى

وقد التحق األخوين محمد إدريس حاج وعمر حامد إزاز معنا بالميدان كما كانت هناك اللجنة 

ائد عضواً برئاسة ادريس محمد آدم، وكان الق 92المركزية التأسيسة المكونة في القاهرة من 

 ـ:عواتي قد خاض عدة معارك قبل أن نأتي إليه وهي 

 

 (كارمرويت)معركة أدال 

وهي المعركة التي أعلن فيها إنطالق الشرارة األولى للكفاح المسلح من أجل إستعادة حق  

م والقي فيها القبض على المناضل بيرق 3213/ 3/2شعبنا في الحرية وقد دارت في يوم 

أسير من الثورة وحكم عليه باإلعدام ثم خفض للمؤبد وقد  محمد بيرق والذي كان أول

م وبهذا لم يحضر عملية فبراير 3212أستشهد في سجن سمبل تحت وطأت التعذيب عام 

ذائعة الصيت التي نفذها أبطال جيش التحرير اإلرتري والتي   الفدائية األسطورية 3215

مناضل وأسير من  3111من شملت سجن عدي خاال أيضاً وأسفرت عن إطالق سراح أكثر 

 .أبناء شعبنا في وقت واحد في كل من أسمرا وعدي خاال 

 

   معركة اومال

م وأستشهد فيها المناضل الشهيد عبُد 3213/  2/ 91يوم   جرت في منطقة اومال هتريت 

 .محمد فايد وهو أول شهيد للثورة اإلرترية المسلحة 

 



 معركة آمنايت القاش

م واسر فيها المناضل الشهيد همد ايرا الذي سل سيفه وهجم 3213/ 33/ 35وقد دارت يوم  

على العدو بعد أن نفدت ذخيرة مقاتلي الثورة وكان هدفه شغل العدو لتأمين إنسحاب القائد 

عواتي ورفاقه وكان يصرخ يمكنكم أن تجدوا العشرات من أمثالي ولكن من الصعب أن نجد 

و وأخذ يرجمه بالحجارة حتى سقط مضرجاً بدمائه وبالفعل ركز عليه العد  مثلك يا حامد

مغشياً عليه واسر واستشهد الحقاً تحت تأثير التعذيب وعلق في مدينة بارنتو إلرهاب 

 .بعكس ماكان العدو يأمل   المواطنين ولكنها أتت
 

 : معركة هناق هنجر 

عدو شر م وقد هزم فيها ال3219دارت هذه المعركة في منطقة هناق هنجر في فبراير  

 .وقد قدمنا إليهم نحن بأيام قليلة بعدها   هزيمة وعاد وهو يجر الخيبة والخسران
 

 :  إختيار القيادة

اخترنا القيادة بأسلوب مبسط فاخترنا حامد إدريس عواتي قائداً عاماً ومحمد إدريس حاج 

رتبطة بالقيادة نائباً له وهذا القدر من القيادة كان كافياً لتلك المرحلة خاصة وأنها كانت م

العليا عبر الزمالء القادة في مركزية كسال فضالً عن أن القوة كانت قليلة ال تستدعي قيادة 

 .أوسع من تلك 
 

 :معركة بال قندا 

وهي المعركة األولى واألخيرة التي شاركنا فيها نحن القادمين مع القائد حامد عواتي ودارت 

اضالن أحمد محمد إبراهيم قبة وأحمد فكاك م وقد أستشهد فيها المن3219/  1/ 11يوم 

يوًما كنا نتدرب خاللها على أساليب  15  انسحبنا بعدها إلى منطقة أبيلناي ومكثنا هناك زهاء

وفنون قتال حرب العصابات ونعمل على خلق أجواء من األلفة واإلنسجام والتعارف بين 

تنا والتوعية حول أهداف النضال المناضلين والتدرب على األسلحة البدائية التي كانت بحوز

وأيسر األساليب لشرح هذه األهداف ألبناء شعبنا والتعود على الضبط والربط وتنفيذ 

التوجيهات وأساليب التعامل مع المواطنين والتعرف على أشكال األرض وطرائق إدارة قتال 

أربعة األولى الكر والفر عليها وتطبيق فنون الغش واإلختفاء وزعنا بعدها إلى مجموعات 

بقيادة القائد حامد وتغطي منطقة القاش العليا وكان اإلتجاه أن تكون المنطقة قاعدة آمنة 

للثورة والمجموعة الثانية بقيادة عثمان محمد إدريس أبو شنب وتغطي منطقة القاش السفلى 

حمد إدريس والثالثة بقيادة محمد عمر عبدهللا أبو طيارة وتغطي منطقة بركة والرابعة بقيادة م

حاج وكنت أنا وعمر إزاز من بين أفرادها وتغطي منطقة عنسبا والساحل وكانت المهمة 

األولى قطع خطوط االتصال التلفوني على أن نلتقي بعد إنجاز المهمة في ذات منطقة 

اإلنطالقة في بدايات الخريف وعندما عدنا لم نجد القائد من بين الحضور وأخبرنا بإستشهاده 



أن نجعل هذا الخبر سرا يمنع البوح به حتى يقوى ساعد الثورة وقد بر رجال الرعيل فأقسمنا 

بهذا القسم المهيب وإستمرت مسيرة القتال تحت قيادة محمد إدريس حاج والذي أستشهد هو 

اآلخر وهو يقود معركة عنسبا فخلفه في القيادة بابكر محمد إدريس والذي أصيب هو اآلخر 

هد تحت وطأته في مدينة القضارف فاعتمدنا على قادة الفصائل لفترة بمرض المالريا واستش

ومعركة   معركة باب جنقرينمن الوقت وقد خضنا في هذه الفترة العديد من المعارك أهمها 

والتي كانت  هيكوتا الفدائية الشهيرة التي قادها آدم قندفل وأخيًرا معركة تقو ربا التاريخية

الجيش األثيوبي النظامي القادم من حربي الكنغو وكوريا  أول مواجهة مباشرة مع قوات

ورغم التفوق الكبير لقوات العدو تمكنا من هزيمته وتبديد أحالمه في وأد الثورة والقضاء 

وتلقينه درساً في البطولة والفداء وقد فقد العدو أكثر من   على أحالمنا في الحرية واإلنعتاق

بهم أدراجه لمدينة هيكوتا وقد أخذ في طريقه جثث ثمانين قتيالً وعشرات الجرحى عاد 

 .شهدائنا والتي علقها في معظم مدن إرتريا الغربية والوسطى
 

 : شهداء تقو ربا وهم 
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وإتسعت رقعة إنتشار الثورة وتصاعد مدها وإنتشرت   وإستمرت مالحم البطولة والفداء    

سرايا وفصائل جيش التحرير اإلرتري وكثرت أعدادها ، وبعد تقو ربا كلف المناضل محمد 

إستدعته وكلف المناضل ( جلس األعلى الم)إال أن القيادة العليا  عمر عبد هللا بأمر القيادة

طاهر سالم بدالً عنه بالمهمة كما أستدعيت أنا من قبل القيادة الثورية وأمرت بتأمين دخول 

السالح عبر بوابات التهريب في ساحل البحر األحمر ثم دخلت فترة المناطق والتي كانت 

أنها حققت إنتشاراً للثورة على  نقالً حرفياً لتجربة المناطق العسكرية للثورة الجزائرية ورغم

نطاق واسع في البالد إال أن التناقضات أخذت تبرز خاللها كما فهرت بعض مظاهر 

الفوضى إال أن كل ذلك لم يؤثر على إستمرار الثورة ومدها النضالي رغم أن التناقضات 

ي للنضال م إإل أنها لم تؤثر على الهدف المركز3211العلني سنة   بلغت ذروتها باإلنشقاق

الوطني اإلرتري ولم تطال برنامجها في الحرية واالستقالل رغم الحروب البينية التي 

وإستمرار آثارها حتى  23ـ  12، 11ـ  19إستعرت بين أبناء الوطن الواحد في األعوام 

رغم إنجاز الثورة لمهمتها التأريخية وتمثل ذلك بميالد الكيان الوطني اإلرتري إال أن   اآلن

ر ذلك األثر السيئ وما خلفه من إحن في النفوس واضح للعيان في تركيب السلطة التي مظاه

عبرت عن طرف واحد من فرقاء الساحة الوطنية والنضالية اإلرترية وإحتكار الوطن عند 

 .فريق واحد 
 

 :أبنائي األعزاء   

اح العزيزة الشك أن ميالد الكيان الوطني اإلرتري الذي انتزع عبر مهر الدم واألرو   

مايو من نفس العام 91م الذي أعلنت نتائجه في يوم 3221وتجسد قانونياً في إستفتاء عام 

كان إنجازاً تاريخياً عظيما ولكن ولألسف الشديد فإن الحكومات التي تشكلت بعده سواء 

المؤقتة أو االنتقالية أو الحكومة الحالية لم تستفد من دروس وعبر مرحلة التناقضات التي 

وصلت لحد اإلقتتال ويبدو أن كراسي الحكم قد سيطرت على العقول فعطلتها من التفكير 

المستشرف آلفاق اإلستقرار واحتضان إرتريا لكل أبنائها وبناء دولة وحكم يستوعب كل 

أولئك األبناء من المبادرة التأريخية في   أبناء الوطن وقد حرم هذا التفكير والنظر للوطن

الواقع اإلرتري لمصلحة توحيد الجبهة الداخلية التي أفهرت األيام مدى معالجة تناقضات 

الحاجة إليها وكان باإلمكان فتح أوسع إطاٍر ممكن من المشاركة الوطنية السياسية واإلدارية 

والتحول من قادة لتنظيم وحزب إلى قادة لكل إرتريا وشعبها لينصرف الجميع لمهام إعادة 

ولكن ولألسف   ناء البالد على أسس من العدل والحرية والتسامحشعبنا الالجئ والمشرد وب

الشديد فإن أبنائنا في تلك الحكومات لم تغادر نفوسهم خندق الماضي ولوك أحداثه وإتبعوا 

لألسف الشديد سياسة الثأر والتهميش واإلقصاء لكل من خالفهم يوًما ما أثناء المسيرة 

ي حق لجميع أبناء إرتريا الستثناء فيها وليس ألحد حق النضالية وتناسوا أنها الدولة التي ه

عزل أي من أبناء إرتريا ناهيك عن الذين ناضلوا ولكن من تبوأ مقاليد األمور حرموا الناس 

من حقهم في العيش الكريم على ترابهم الوطني الذي ضحوا من أجله بسنوات العمر ليس 



الرفاق في الحكومة   من كانوا من هذا فحسب بل طالت موجات التضييق والمالحقة حتى

نفسها فدخلت ثلة منهم المعتقالت والسجون دون أسس أو تقديم لمحاكمات تتوفر فيها كل 

أن يضيع ويختفي األلوف من أبناء إرتريا هكذا بدون   وقد أحزنني  الضمانات القانونية

ومناضليه وأن  مبررات وأن الدولة التي ناضلنا من أجلها تتحول إلى سجن ألبناء شعبنا

تتحول سلطة النضال التي دفعنا ثمنها ألوف األرواح العزيزة إلى أداة قهر وإذالل وقلت في 

نفسي ما الفرق بين أمس اإلستعمار ويوم هذه السلطة القابضة وهل يرجى في من لم يرع 

بقاء ذمة الرفاق رعاية آباء الثورة والنضال ليس هذا هو الذي ناضلنا من أجله لهذا فضلت ال

بين أوالدي وإعتكفت في داري خجالً من هذه النهاية المأساوية الدكتاتورية ألناس قادوا 

فهزمتهم شهوة السلطان وروح إحتكار الوطن   ثورة الحرية وحملوا أرواحهم على األكف

والحق الجماعي فأنتجوا واقعاً إرترياً يندى له جبين كل األحرار وتألمت كثيراً أن يكون هذا 

ورة عظيمة أفنيت من أجل إنتصارها العمر وخاتمة في سفر قادة كتبوا أسمائهم بمداد مآل ث

 .الدم لهذا بقيت معتكفاً داري يأتي إلى من شاء من األبناء للسالم 
 

 :أبنائي األعزاء 

كثيرون منكم سمع عن دخول الرعيل للمشاركة في االستفتاء من داخل أرض الوطن وال  

بعضكم كانت له وجهة نظر معارضة لتلك الزيارة وأنا كنت   الزيارةيعرف ماذا دار في تلك 

من بين الذين ذهبوا التزاماً بتوجيه التنظيم وكان الرأي أننا في الرعيل قدمنا ما فيه الكفاية 

والجميع أوالدنا يمكن أن نسعى بينهم بالنصح إذا تطلب األمر ومكاننا الطبيعي هو الوطن 

وفي شهر مارس دخلنا إرتريا عبر بوابة بلدة ( م 3221) المهيب  على كل حال في ذلك العام

الحدودية كنا في حافلة علقنا عليها علم النضال السماوي المعروف وصور القائد حامد 31

وكانت اإلستقباالت المهيبة 31ادريس عواتي عند تلك البوابة إستقبلنا أبناء شعبنا وأهلنا في 

قبلنا بحفاوة وعلق األبناء علم الجبهة الشعبية على الجانب حتى وصلنا مدينة تسني وهناك است

و بارنتو وأغردات وكرن وأسمرا   قونيا  اآلخر من الحافلة واستمرت الرحلة إلى هيكوتا ثم

وقد أستقبلنا في كل تلك المدن إستقباالً عظيماً ال ينمحي عن الذاكرة وإستضافنا األبناء في 

ما يكون في ذلك الظرف المشحون بالمشاعر قابلنا اإلبن الحكومة في فندق الخرطوم بأروع 

الرئيس أسياس وتبادلنا معه الحديث والدردشة كانت لحظة مليئة باآلمال قلنا له بعد الدردشة 

وطي الماضي بكل   العامة إن الواجب والمصلحة العليا يحتم عليك اليوم فتح صفحة جديدة

ف على مبادرته التي بها يمكنه لم شتات أبناء أفراحه وأحزانه وأكدنا له بأن األمر يتوق

إرتريا بمختلف إتجاهاتهم وفصائلهم وهذا ما سيؤمن مشاركة الجميع في إدارة وتوجيه عملية 

بناء إرتريا وصياغة موجهاتها السياسية والوطنية وعلى قاعدة التسامح والمصالحة وتعزيز 

قال   وأذكر أن أخي أبو شنب رحمه هللا  الثقة قلنا كل ما نريد بلغة بسيطة وعفوية ومباشرة

له أسياس إنت قاعد هينا والناس التانيين يقرضوا بعد كل عمرهم الراح من أجل إرتريا 

أسياس شعبنا ذي بقرو ال يحلب من غير أهله فضحك أسياس من أعماقه ثم قال عم عثمان 



بة الرئيس نفسه أم سنجد لكل مكانه في هذا البلد ولكن األمر لم يتعد مكانه هل بسبب رغ

بسبب بطانة السوء وإتضح لي أن األمر لم يكن أكثر من مجاملة إقتضاها أمر اللقاء بآباء 

النضال وتطيب خواطرهم ليس أكثر ، حزنت كثيراً عندما ُرحلنا وحرمنا من المشاركة في 

تلك  وقد أكدت لي كل( م 3221/ 91/5)تعليق العلم يوم اإلستقالل على سارية إستاد أسمرا 

الوقائع أن اؤلئك األبناء كانوا والزالوا يعيشون في الماضي وهم أسرى ال فكاك لهم من ذلك 

الذي ال يغرس إال كرها وهذا ما عقد ماضينا وأخر حريتنا ألكثر ( الماضي ) المعتقل المظلم

 من مرة والزال يدمر حاضرنا أملي أال يتمدد لمستقبل أجيالنا القادمة فتدور به كالمرض

         .         لوراثيا

إن عدم اإلنفكاك عن الماضي حرم أبنائنا في الحكومة المؤقتة واإلنتقالية والحكومة الحالية 

من تسطير تاريخ جديد من التسامح والمحبة واإلخاء وكان حتماً سيخلدهم الحاضر 

على  والمستقبل ، وبدالً من ذلك وخالل هذه الفترة استضعف الشعب اإلرتري مرة أخرى

تراب وطنه وهذه نتيجة طبيعية للروح سادت والكراهية التي غطت على القلوب وما يدمي 

تحت   القلب أن هذه الممارسات لم تكن من عدو غاصب ولكنها من األبناء واألهل تمارس

يحيا بهم   حجج مختلقة وحرص كذوب على الوطن الذي ليس لهم وحدهم فهو وطن الجميع

ي هو اإلستحواذ على الوطن بكل ما فيه وبهذا السلوك أضحى شعار ولهم ، والهدف الحقيق

باال طعم والحرية سراب يخاله   إرتريا لكل اإلرتريين شعاراً باال مضمون واإلستقالل

إذاً ُحق لمن يقول ما أشبه الليلة بالبارحة ، وما يحز في نفسي أن الوطن    ،  الظمآن ماءاً 

هر تحت ساريتها أبناء النضال ويحرمون من التمتع أختزل في قطعة قماش أقرت هكذا يق

بثمار عذابهم الطويل وأصبحت بالدنا وطنق يموت مؤسسي ثورته ويدفنون في المنافي 

ويستمتع فيه وبه أبطال     ويكابد من بقى منهم بعيداً األسى واأللم والمرض والجوع

كرة أو إنتماء تنظيمي لم الساعات األخيرة ويطارد من أفنوا زهرة العمر لمجرد رأي أ وف

                                           .       يروق لهم

والسؤال هل يمكن أن تتجاوز بالدنا هذا الواقع المرير وأقول نعم إذا ما تسامينا على  

جراحاتنا وتخلينا عن األنانية خاصة وأن بالدنا التزال تواجه الخطر وعلى إبننا أسياس ومن 

العبئ األكبر ، عبئ تقديم ما يكفي من تنازالت لتوحيد الجبهة الداخلية وتوفير  معه يقع

أرضية الحد األدنى من التفاهم والثقة والضمانات والتراضي والحوار الوطني بقلب وعقل 

مفتوحين وعلى الهواء الطلق وبحضور األشهاد لتأمين تضامن مكونات الشعب كما أناشدهم 

عتقلين تعبيراً عن حسن النوايا كما أمل أن تتسع عقول وقلوب الجميع إطالق سراح أبنائنا الم

راجياً من العلي القدير أن أرى في أُخريات أيامي كل أبنائي   لهذه الرسالة المفتوحة

المناضلين على تراب وطنهم يعيشون في أجواٍء من الحرية والديمقراطية والكرامة اإلنسانية 

  .لة حقيقية في تاريخ شعبنا وجوارنا اإلقليميوأن تكون بالدي وإستقاللها نق
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