
 الحلقة الثالثة

المنطقة الرابعة اختارت التوجه من منطقة كرن نحو منطقة منسع واصطدمت مع العدو فً   

من  15م وخاضت معركة شرسة استشهدوا فٌها 57/9/5987قرح ضواحً محالب بتارٌخ 

نائب قائد المنطقة الرابعة  وجابر عوكا الذٌن اذهلوا  عبدهللا باريالمناضلٌن االبطال امثال 

ولقنوا العدو  08العدو وقاتلوه بالسونكً بعد ان نفذت ذخائرهم . قتل من العدو ماال ٌقل عن 

اخٌرا وفً فترة الحقة  تمكنوا من الوصول وتعرقلت مسيرتهم ولكن درسا لن ٌنساه ابد الدهر . 

 الً المنطقة. 

وارٌخ المعارك والشهداء فً المعارك التً خاضتها المنطقة الثالثة اثناء وعندما سألته عن ت 

سجلت كتبته الصغٌرة دفتر قدٌم توجهها الً المنطقة ، اخرج المناضل الكبٌر حامد صالح من م

واسماء الشهداء والجرحى ، جلده سمٌك وورقه لٌس مثل بعض صناعات هذا  فٌه المعارك

واذا تلمسها األٌادي تتفتت. انه دفتر صامد ومتٌن مثل تلك  الزمن التً تلمع وتعجبك لونها

النوعٌة من الشهداء والجرحى التً سطرت اسمائهم فٌه . حامد هو من النوعٌة التً كانت تدون 

علً اطالعً لظروف التً كانوا ٌعٌشونها . وبعد ولكن ال تخلوا من النواقص بسبب ا ٌومٌاتها

وائه علً اشٌاء لم تكن مسجلة فً وثائق الجبهة قبل هذا . هذا الدفتر وكان مرجعا مهما باحت

الً  والغنائم وسألته اٌضا بأن هل هم كانوا ٌرفعون التقارٌر عن المعارك والعملٌات والشهداء

القٌادة الثورٌة . وقال نعم كنا نرفع التقارٌر عن كل المعارك التً كنا نخوضها والشهداء 

الطوٌلة التً تفصلنا مع القٌادة والتً كان مقرها مدٌنة كسال المسافات  بسبب والغنائم ولكن

السودانٌة وعدم توفر وسائل االتصاالت السرٌعة فً تلك المرحلة حٌث اعتمادنا كان علً 

المراسلٌن او المناضلٌن المتجهٌن الً موقع القٌادة الثورٌة عبر الطرق الغٌر مؤمنة ، كانت 

وبالذات بعد ابتعادنا من  قل عن اسبىعينال ت فترة تأخذتتأخر المراسالت وفً بعد االحٌان 

 منطقة بركة .

الً عمق هذا والٌكم جزء من المعارك البارزة التً خاضتها المنطقة الثالثة قبل وصولها 

 -: ፡ المنطقة

 للمنطقة الصحً االمٌن فٌها معركة فً ماي الم التً استشهد  -م  59/9/5987 -

وكان الشهٌد سلومون من المشاركٌن  واحد اسٌر ولنا الشعب من وثالثة دافً حسٌن

تكبد العدو اعداد  . بفصٌلته وكما ذكرت هو أحد أوائل قادة الفصائل فً المنطقة الثالثة

 كبٌرة من القتلى والجرحى .

 . وبعد استشهاد االمٌن الصحً للمنطقة تولً المسؤولٌة دكتور سراج عمر دٌن خلفا له 

استمرت المعركة من الصباح حتً غروب الشمس خسائر  فً لٌتو  -م 9/58/5987 -

 قتٌل . 70 – 75العدو من 

معركة درابوش فً دمبالس شاركت فٌها ثالثة فصائل وفصٌلة  –م 55/58/5987 -

،  اجتماع مع الجماهٌر هناك العدو وحداتنا بٌنما كانفٌها هجم ، واحدة من الفدائٌون 

 قوحٌن  ٌدعً تخلً وٌنً . ت العدو فً قتل فٌها قائد مشهور لملٌشٌا

تخلنكئٌل القائد  وقائدهم  86فً عد شٌخ قتل من العدو عدد  -م  15/55/5987 -

 7المشهور لقوات العدو وقائد اخر من طور سراوٌت برتبة عقٌد .  ومن جانبنا قدمنا 



وعلً رأسهم حامد جمع نائب قائد المنطقة الثالثة . وتم تعٌٌن  جرٌح 1شهٌد  و 

 اهٌم سمرة خلفا له .  المناضل ابر

معركة عوبلت قتل من العدو اعداد كبٌرة . وكانت تتكون قوات  -م  17/55/5987 -

ت المسلحة (. وشاركت معنا سراوٌت بولٌس والباندا ) الملٌشٌاالعدو من الطور 

 فصٌلتٌن من المنطقة االولً وهً فصٌلة الحاج موس وفصٌلة دنقس أري .

لة واحدة فً مات قوبً فً دمبالس قتل من العدو معركة مع فصٌ -م  11/51/5987 -

55 . 

 .6من الشعب  واواستشهد 50كركون خسر فٌها العدو  معركة فً –م 5/5988/ 5 -

نصب كمٌن لجٌش العدو وافراد من باندا فً طرٌق بارنتو اغردات  -م 51/5/5988 -

 خسر العدو اعداد كبٌرة من عناصره وجرح مناضل واحد فقط من جانبنا . 

معركة ثانٌة فً عد شٌخ مع جٌش العدو شاركت معنا فصٌلة الحاج   -م  11/1/5988 -

د كبٌر وغنمت اعدا حوامن القتلى وجر 51موسً من المنطقة االولً تكبد فٌها العدو 

 جرٌح .  1مناضلٌن ولنا  6مننا   وااسلحة متنوعة  واستشهد

  

عدو من الصعب اختراقها وفً وهذه المعارك التً جرت فً مواقع التً كان ٌعتبرها ال

لها تأثٌر كبٌر علً  لعدو والحقت به خسائر كبٌرة وكانمشارف المرتفعات كسرت شوكة ا

الجماهٌر عموما وبالذات المضللة من قبل العدو حٌث شاهدوا الثوار عن قرب مما بدد 

عموما التً كان ٌنشرها فً اوساط الشعب فً المرتفعات عن الثورة دعاٌات العدو الكاذبة 

باشاي قرزقهٌر فً صفوف الجبهة  وشاهدوا بأم عٌنهم مناضلٌن من مناطق مختلفة امثال 

ن الثوار لٌست اهدافهم وعلموا بأ .وهومن قادة المنطقة الثالثة المشهورٌن واعداد اخري 

العدو . وتلك هً الفترة التً كان ٌتغنى فٌها  ٌردده كان لٌسوا مسلمٌن فقط كمادٌنٌة و

الذي كان  شعراء من الشعب فً منطقة بركة لعال التً احتضنتهم للشهٌد عبد الكرٌم احمد 

قائدا لوحدات جٌش التحرٌر التً كانت فً تالحم مستمر مع العدو . وفً تلك المرحلة 

وتضحٌات الثوار وٌلقً  عموما كان شعبنا فً مناطق مختلفة من ارترٌا ٌتغنى ببطوالت

 اشعار حماسٌة وخاصتا فً المنطقة الثانٌة . 

بعد االحٌان كنا نضطر للتراجع الً   ،فً دحر قوات العدو تتحقق ورغم االنتصارات التً

الوراء بسبب نفاد الذخٌرة ومعدات عسكرٌة اخري هامة . وعندما ٌأتً السالح والذخائر 

  فً  ولجلب السالح من اتجاه الساحل ،  نرسل افرادهااٌضا كنا نجرد وحداتنا من السالح و

وغٌره خوفا من مهاجمة العدو. وكل  حملها علً ظهر الجمال ٌصعب كانبعض األحٌان 

لم تخلوا الحقا بعد التوجه الً المنطقة حتً ومنطقة كانت مسؤولة من جلب سالحها .  

لعدة اسباب منها جلب  وذالك لمنطقة الثالثة ن وحدات محددة لمناطق بركة لعال بالذات م

 . خلفيتنا عمىماالسالح وتأمٌن 

هذا وبعد الخطوات االولً وضعت خطة موازٌة تهدف الً الدخول الً المنطقة الشرقٌة 

سلكت الوحدات طرٌقها الً اراضً المارٌا  عن طرٌق المنطقة الثانٌة . وللمنطقة الثالثة 

ونزلت الً سمهر ثم دخلت المنطقة عبر الساحل الشرقً ألكلً قوزاي وكان هذا  والمنسع

. واثناء التوجه الً المنطقة تم تعٌٌنً نائبا لقائد المنطقة بدال للنائب   م7/6611فً شهر 



طلب االعفاء بتقدٌم أعذار لم  عندماالثانً الذي تم تعٌٌنه بعد استشهاد المناضل حامد جمع 

  المهام ،  ومنذ ذألك التارٌخ  تحملت مسؤولٌة النٌابة للمنطقة. تمكنه من تولً 

فً   Embatnugaوكان اول اصطدام مع قوات العدو عند دخول المنطقة فً امبات نوقا 

م . وكانت قوة 16/1/5988عقام بوسا بعد قطوع طرٌق اسمرة مصوع . وكان هذا بتارٌخ 

والحقت بهم خسائر  Gebarشهور قبار  العدو مكونة من الكوماندوس بقٌادة قائدهم الم

. ومباشرتا تحركت وحداتنا   هكبٌرة وجرح قبار فً هذه المعركة التً تقهقرت فٌها قوات

الً االتجاه الغربً ووصلت املً ) جبل دٌعوت (  وكانت هناك معركة استشهد فٌها احد 

ري وكان هذا الطالب القادمٌن من مصر بإجازة  لزٌارة االهل ٌدعً محمد ابراهٌم مص

م . ثم اتجهت الوحدات الً جبل قوحٌتو علً مشارف مدٌنة عدقٌح 7/0/5988بتارٌخ 

وامر العدو بتحرٌك قواته بقٌادة المالزم المشهور عمر محمد وكانت المعركة بتارٌخ 

م . الحقت بقوات العدو خسائر كبٌرة وقتل فٌها المالزم عمر محمد وكذألك 8/0/5988

 .5 وا هٌد واحد ٌدعً اٌضا عمر محمد من أبناء )مالد مانتا( وجرحاستشهد من جانبنا ش

حصلت معركة مع العدو فً عساولً فً عقام بوسا الحقت  –م 5/58/5988وبتارٌخ  -

جرٌح  وسلبت من العدو قطعتٌن سالح ابو  1بالعدو خسائر كبٌرة . ولنا شهٌد واحد و 

 .ثمانٌة 

تم القضاء علً اشرس عنصر  –م 67/6/6617بتارٌخ  الجدٌدة السنة مستهل وفً -

من قٌادات العدو فً عملٌة فدائٌة ناجحة  داخل مدٌنة مندفرة وهو قائد الكوماندوس  

 العمٌل اشبٌر ابراها .

مناضل من خٌرة مناضلٌن  57م خاضت مجموعة تتكون من 15/5/5981بتارٌخ  -

 518دو ماال ٌقل عن ابطال المنطقة الثالثة معركة دفاعٌة قتل وجرح فٌها من الع

جندي وضابط كبٌر وكانت لها اثر كبٌر علً العدو وعلً شعبنا فً المنطقة عموما  

علً الثورة التً  القضاءمسألة عبارة عن نقطة التحول التً اثبتت للعدو بان  هًو

ورفعت من معنوٌات شعبنا ووطدت اٌمانه  ، تغلغلت فً عمق مواقعه لٌس سهال

من جانبنا فً هذا المعركة التارٌخٌة محمد برهان  وابثورته فً كل مكان . استشهد

 نجاش ودي نجاش المسؤول المالً للمنطقة وطه محمود من فدائً المنطقة  ببطولة .

 وبعد استشهاد ودي نجاش عٌن سلٌمان دٌنً ابوبكر مسؤوال لمالٌة المنطقة .  

 5من العدو ولنا  11معركة عنٌفة بقرب قرٌة قوحٌن قتل فٌها  –م 16/5/5981 -

 شهٌد.

 معركة فً هزمو كانت خسائر العدو كبٌرة . –م 55/1/5981 -

 6ولنا  قتل وجرح  عدد كبٌر من جنود  العدو  معركة فً عناقر  –م 16/1/5981 -

 شهٌد .

ق منطقة فٌها وحداتنا اسقطت طائرة حربٌة للعدو كانت تحلق فو –م 5/5981شهر  -

 المقاتلة فً قرٌة عدى مفالس ) سراي ( .

 1من العدو ولنا  51معركة فً عدي المزاي ) دمبالس ( قتل  –م 59/6/5981 -

 جرٌح فقط . 



والسٌطرة علٌه  بأكلً قوزاي  هجوم لٌلً علً مركز كعاتٌت للعدو –م 11/6/5981 -

 واحد فقط . قطعة من السالح ولنا شهٌد  16وتم االستٌالء علً 

الحقت به قً سراي  زحف العدو اتجاه وحداتنا فً أقدو أبرهاطٌن  –م 7/7/5981 -

 شهٌد .  8خسائر كبٌرة ولنا 

 . 5ولنا شهٌد  70فً عد فاضول دمبالس قتل من العدو  –م 0/7/5981 -

 . 5 شهٌد ولنا كبٌرة العدو خسائر مفالسس عدى فً معركة – م55/7/5981 -

 طور العدو معسكرات علً فدائٌة وحدات بها قامة لٌلٌة اغارة -  م51/8/5981  -

 . محددة غٌر خسائر بالعدو الحقت عدقٌح مدٌنة فً وكوماندوس

 جرٌح  6شهٌد و 1معركة فً ماي طعدا تكبد العدو خسائر كبٌرة ولنا  –م 6/1/5981 -

  أسٌر. 5 جرٌح 5 شهٌد 5 ولنا قوحاٌن تكبد العدو خسائر كبٌرة  فً – م11/1/5981 -

معركة  بارت دقا ضواحً جبل بزٌن تكبد العدو بخسائر كبٌر من  -م 19/1/5981 -

من قٌادات  (اباسبٌر)القتلى والجرحى واستشهد من جانبنا القائد المشهور خلٌفة محمد 

  المنطقة البارزٌن  ومن رموز جٌش التحرٌر االوائل .

 18اكثر من  نت كبٌرة  ،كامعركة فً أسرو دقا خسائر العدو  –م 19/58/5981 -

 شهٌد . 1قتٌل وجرٌح ولنا 

  هاجمت طائرات العدو وحداتنا التً كانت متحركة  –م 55/5981فً اواخر شهر  -

مهمة جلب السالح بعد وصولها فً خور ٌانقوس بسمهر وتصدت لها الوحدات ل

 .  بالرشاشات واسقطت طائرة واحدة 

 18 فٌها مات ركة (ب) ب شقلقل فً االثٌوبً الجٌش مع معركة -  م1/51/5981 -

 . جانبنا من خسائر أي توجد وال كثٌرون وجرح

كمٌن فً ألبو ببركة  لقوات العدو التً كانت تتحرك إلبادة الشعب  –م 7/51/5981 -

 . 5فً المنطقة الثانٌة الحقت بها خسائر كبٌرة ولنا جرٌح 

قوس معركة فً درابوش قتل فٌها قائد الكوماندوس المعروف جبرن –م 0/51/5981 -

 وعشرات القتلى والجرحى وغنائم من االسلحة الخفٌفة علً رأسها رشاش امرٌكً .

 جرٌح. 6قتٌل و 5معركة فً عدي قلقل خسائر العدو  –م 59/51/5981  -

  

  نواصل
 


