
 الحلقة الثانية

وٌقول حامد انا رجعت من اتجاهات مصوع الً بركة ومنها دخلت كسال والتقٌت بالشهٌد 

م ثم عدت الً المٌدان  والتحقت بالوحدات هناك . وفً 4964عثمان صالح سبً وكان هذا سنة 

رده علً سؤال ٌقول من هو عثمان ادم الذي كلفك بهذه المهمة برفقة الشهٌد القائد طاهر سالم  

ل حامد ، الشهٌد عثمان ادم هو من قوات البولٌس التحق هو وزمٌله الشهٌد علً قال المناض

احمد من مركز انجحاي )ببركة ( فً بداٌات الكفاح المسلح الً الثورة  واستشهد قبل تكوٌن 

م واستشهدوا 8/2/4964المناطق فً قتال مع العدو . استشهد عثمان ادم فً دمبالس بتارٌخ 

البولٌس اٌضا ، ثم اول شهٌد من دورتنا الشهٌد عبدالوهاب فتوي .اما معه حسٌن شاقً وهومن 

م  ومعه 22/4/4964بتارٌخ (  كوكوي وعد مسٌام بٌن خور) علً احمد استشهد فً قطٌتاي 

 الشهٌد عمر ناصر شوم وهو اٌضا من البولٌس الذٌن خرجوا بسالحهم من مصوع الً المٌدان .

عن دور المناضلٌن القدامى اللذٌن التحقوا بالمٌدان فً سنة  اضاف قائال بأن الكثٌرون ٌعلمون  

م  وبالذات ممن كانوا فً صفوف الجٌش السودانً وما كان لهم من الخبرة العسكرٌة فً 4962

القٌادة والتدرٌب والقتال الخ. وكانوا ٌشكلون اللبنة االولً لعامل الصمود واالستمرارٌة لشرارة  
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هناك اٌضا دور تارٌخً لعبته العناصر التً انضمت الً الثورة من صفوف بطريقة مماثلة و

البولٌس االرتري امثال الشهٌد عثمان ادم وعلً احمد وعمردٌن محمد ٌوسف بدعم للنواة 

االولً للثورة بالسالح والخبرة. التحقوا الشهٌدٌن عثمان ادم وعلً احمد الً الثورة وبحوزتهم 

ورشاش انجلٌزي ) برٌن ( واحد الذي كان من النوادر فً تلك  اربعة قطعة سالح ابو عشرة

الفترة ، وكانوا  اٌضا ٌمتلكون التجربة العسكرٌة التً كانت الثورة فً امس الحاجة الٌه . وهذه 

الكوكبة من الشهداء واخرٌن من البولٌس االرتري  منهم الشهٌد محمد سعٌد شمسً والشهٌد 

م 4963لً المٌدان من مركز للبولٌس من مصوع  سنة عمر ناصر شوم وهم من التحقوا ا

ومعهم مجموعة من البولٌس واخرٌن خارج البولٌس . وشمسً هو من قاد الهجوم علً مركز 

واٌضا المجموعة التً انضمت بقٌادة عمر دٌن محمد ٌوسف  واستشهد فٌه . م 4965شعب فً 

مٌة كبٌرة من االسلحة وقد لعب م  الً الثورة  بك7/7/4963من مركز بولٌس بوشوكا بتارٌخ 

حٌث تمت االستفادة  9/3991في شهر سالحهم هذا دورا كبٌرا فً وقت الحق من نفس الفترة 

قطعة سالح  42منه  فً انجاح عملٌة مركز هٌكوتة المشهورة التً غنم فٌها الثوار اكثر من 

ة الذي انضم الً ورشاش . واٌضا الشهٌد محمد ٌاسٌن الحاج صالح اسماعٌل من حرس المالٌ



بندقٌة ابو عشرة وكمٌة من الذخائر .  4م وبحوزته 24/4/4964الثوار من تكومبٌا بتارٌخ 

وهذه هً  الفترات التً كانت حتً الطلقة الواحدة تعنً الكثٌر للثوار . وهناك اٌضا من افراد 

فترة او بعدها البولٌس اللذٌن انضموا الً الثوار بسالحهم او بدون سالح سوي كانت فً نفس ال

. امثال الشهٌد حسٌن شاقً ، احمدٌن اسماعٌل ، الحاج موس ، رمضان موس احمدٌن ، ومالك 

ادنى الخ . ولهذا بدأوا االثٌوبٌٌن ٌفقدون الثقة فً البولٌس االرتري بسبب التحاقهم الفردي 

كبٌرة من والجماعً بسالحهم الً الجبهة من مناطق مختلفة من ارترٌا وقاموا بتصرٌح أعداد 

افراد البولٌس من الخدمة وتم نقل اعداد كبٌرة اخري الً اثٌوبٌا بحجة التغٌٌر وال زالت بعض 

 اسرهم موجودة هناك حتً االن . 

انتقلنا مع المناضل حامد الً حدٌث اخر وحول سؤال ٌقول كٌف كانت تشكٌل الوحدات عند 

اهً الصعوبات التً كانت تواجه لٌها وماذا عن المواجهات االولً مع العدو وماانضمامك 

 الثوار فً تلك الفترة  وقال : 

اعلً وحدة عسكرٌة فً تلك الفترة كانت الفصٌلة وكانت اٌضا مجامٌع . واما عن الصعوبات 

كما هو معلوم فً بداٌة الثورة المسلحة كانت صعوبات عدٌدة فً مقدمتها عدم توفر السالح 

لحة كانت اسلحة عتٌقة مثل ابو خمسة وابو عشرة وأبو الكافً والرجال المدربٌن ومعظم االس

ستة وقلٌل من القنابل االٌطالٌة القدٌمة وعدد كبٌر كان ) كولً ( أي رجال دون سالح . وكانت 

مالحقة مستمرة من قبل قوات العدو المنتشرة فً المنطقة ولكن بفضل صمود وتضحٌات 

ئد الشهٌد حامد ادرٌس عواتً كانت تتخطً الرعٌل االول وفً مقدمتهم القٌادة الحكٌمة للقا

الثورة كل الصعاب . وكانت هناك مواجهات عنٌفة مع العدو منذ انطالق الطلقة االولً حتً 

قٌام المناطق العسكرٌة سجلوا فٌها الثوار اروع امثلة للصمود والتضحٌة رغم كل المحن 

مدن والحقوا بالعدو خسائر كبٌرة وخاضوا عشرات المعارك والكمائن والعملٌات الفدائٌة داخل ال

فً االرواح والعتاد وادخلوا الرعب والفزع فً نفوسه ، ومعظم الهجومات استهدفت مراكز 

البولٌس التً كانت منشرة فً المنطقة ومواجهات مع القوات التً كانت تسمً القوات المٌدانٌة 

Field Force  ، جرست ، قلوج ، تمرات  . واشهر هذه المعارك معركة حلحل ، ومركز قونٌو

طعدا وفً مناطق  هبرو ، بارنتو واتجاه مناطق عنسبة باب جنقرٌن )بلقت( ، اروتا  ، همبول ،

م التً استولى 4963/ 9مختلفة من بركة لعال والقاش . وعملٌة هٌكوته المشهورة فً شهر 

هرها عملٌة قطعة سالح وعملٌة منصورة ، وعملٌات فدائٌة اش 42فٌها الثوار علً اكثر من 

م  التً وجه  4964تقوروبا  معركة  اٌضا اغردات وعملٌة مطار اسمرة المشهورة . وهناك

( بهدف القضاء علً الثورة فً مهدها  فٌها العدو ألول مرة جٌشه النظامً ) الطور سراوٌت

قتٌل و  84والنتٌجة كانت عكس ذألك حٌث انهزم العدو المدجج باألسلحة والجنود وخسر فٌها 

. وهكذا استطاعت الثورة من كبح جماح العدو  3وجرح  47جرٌح واستشهد من الثوار  22

البشرٌة ثم استطاعت ان  بصمودها وضرباتها الموجعة رغم النواقص الكثٌرة فً العتاد والقوة

تتسلح من العدو وتنتصر فً معظم مواجهاتها ، والفضل االكبر اٌضا  ٌعود  الً تالحم الشعب 

مع ثورته وحماٌته لها ، وفشلت سٌاسة العدو التً كانت تهدف الً ادخال الرعب فً الجماهٌر 

مدن وقتل وسجن وتعذٌب واثنائه من تأٌٌد ثورته وذألك بالتمثٌل بجسامٌن الشهداء فً ساحات ال

المتعاونٌن مع الثورة الخ . وبالعكس بدأت عملٌات دعم الشعب وترابطه بالثورة تتصاعد 



وتتطور ثم بداء العدو ٌعمل الف حساب قبل تحركه . وفٌما بعد شرع فً خلق قوة جدٌدة 

 باإلضافة الً جٌشه النظامً الذي كان ٌتواجد فً ارترٌا . 

ً المدن واالرٌاف االرترٌة وكانت الجماهٌر تتناقل اخبار هذه المعارك توسعت الخالٌا السرٌة ف

فً كافة انحاء ارترٌا .  وجل اهتمام العدو فً تلك المرحلة كان منصبا حول كٌفٌة تصفٌة هذه 

القوة التً كانت تتواجد فً مناطق محددة من ارترٌا وعموما غرب ارترٌا . وفً منتصف سنة 

 ة تكوٌن المناطق العسكرٌة .م قررت قٌادة الجبه4965

وقبل دخولنا فً عهد المناطق قلت له اوال ماهً اهداف تكوٌن المناطق العسكرٌة وهل التقسٌم 

تم علً اسس قبلٌة ام دٌنٌة ولماذا ؟ وقال المناضل حامد صالح االهداف التً شرحت لنا اثناء 

اء ارترٌا وتعبئة الجماهٌر التكوٌن كانت محددة وهً : تحقٌق هدف انتشار الثورة فً كل انح

لاللتفاف حول ثورتها وتشتٌت قوات العدو وخلق واقع اعالمً ٌؤكد وجود الثورة االرترٌة 

للراي العام العالمً من خالل القٌام بالعملٌات العسكرٌة  فً مواقع مختلفة من ارترٌا  . ولم 

راي القٌادة حول  ٌكن هناك تفكٌر قبلً او دٌنً  .  وكان هناك شًء واضح اتذكره وهو

وضعها فً االعتبار اهمٌة تعٌٌن احد ابناء المنطقة علً راس كل منطقة أي ان ٌكون قائد 

المنطقة من ابناء المنطقة ذاتها وذألك ألهمٌة معرفة طبٌعة المنطقة وشعبها ولتسهٌل انجاح 

الحقا فهذا  االهداف المراد تحقٌقها . اما التطورات السلبٌة التً واكبة العمل فً المناطق

التً تتولً مسؤولٌة القٌادة قبل تكوٌن المناطق موضوع اخر .  وتم اٌضا تعٌٌن قٌادة ثورٌة 

. ثم شكلت هٌئة التدرٌب لتتولً مهمة تدرٌب  لً جمٌع المناطق وكان مقرها كسالواالشراف ع

سٌطة توقف المستجدٌن لٌتم توزٌعهم الً كل المناطق بقٌادة الشهٌد عمر دامر ولكن بعد فترة ب

م  فً منطقة مارٌا الزرقاء  24/8/4965عملها بأسباب مختلفة . وتقسٌم المناطق هذا تم بتارٌخ 
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بمهمة عمل بتوجٌه من  فقة زمٌله الشهٌد ولدداوٌت تمسقندخل سٌوم مدٌنة اسمرة بر

م تم القبض علٌهم من قبل 4965القٌادة الثورٌة وقبل وصولهم الً المنطقة فً سنة 

العدو فً اسمرة وكانوا فً السجن الً ان تم اخراجهم من السجن فً عملٌة سجن 

 م. 4975بهة فً سنة سمبل المشهورة للج
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من ناحٌة التسلٌح كل فصٌلة كان لها رشاش واحد انجلٌزي او اٌطالً اما االسلحة الفردٌة كانت 

ابو عشرات وابو خمسة وابو سته وبعد القطع الفردٌة األخرى وبعض االعداد المحددة من 

االستٌنات االنجلٌزٌة وقطعة سالح ابو ثمانٌة واحدة التً سلبت من العدو والقنابل الٌدوٌة 

 ها اٌطالٌة وقرٌنٌت . ومعظم

حددت المٌزانٌة لكل منطقة وتقرر ان تعتمد كل منطقة علً مواردها الذاتٌة مع العلم بأن ترفع 

جمٌع التقارٌر الً القٌادة الثورٌة وحتً المالٌة منها واتجهت كل منطقة الً المنطقة  المحددة 

 لها . وهكذا رجعنا من منطقة التقسٌم ٌكارع الً بركة .

ص التوجه الً المنطقة خطتنا كانت تعتمد علً ان نجعل خلفٌتنا لبركة العلٌا وندخل وبخصو 

عبر مناطق الجنوبٌة دمبالس ، قوحٌن الخ. ثم االنتشار فً مناطق سراي واكلً قوزاي الخ. 



ودخلنا مباشرتا فً المعارك مع العدو الذي لم ٌتوقف تحركه لضرب الثورة حتً قبل قٌام 

ً هذه المناطق المحادة لبركة والتً خاضت فٌها قوات الجبهة االولً معارك المنطقة الثالثة ف

مشهورة واستشهدوا فٌها ابطال ذكرنا اسمائهم سلفا. وهكذا توالت المعارك والمواجهات بٌننا 

 وبٌن قوات العدو .

 نواصل


