
 الحلقة الرابعة

 

فً شرحه عن احوال المنطقة عند وصولهم فٌها وموقف الجماهٌر والتً تتكون من مدٌرٌة 

اكلً قوزاي وسراي وحماسٌن أي كل المرتفعات االرترٌة  باإلضافة الً  الساحل الشرقً 

لمدٌرٌة اكلً قوزاي . قال اوال هذه هً المناطق الرئٌسٌة لمراكز جٌش العدو الطور 

سراوٌت ووحداته العسكرٌة المختلفة بما فٌها اسمرة .باإلضافة الً البولٌس والكوماندوس  

ثم تتواجد فٌها اعداد كبٌرة من االسلحة التً وزعها العدو علً الشعب ) الباندا( فً القري 

المنتشرة فً المنطقة . ومن مراكزها االساسٌة هذه كانت تتحرك قوات العدو الً مواقع 

ارترٌا لمجابهة الجبهة . وعلٌه من الطبٌعً ان نالحظ المجابهات السرٌعة  مختلفة من

المتتالٌة والتً كانت فً بعد االحٌان شبه ٌومٌة  مثل التً اشرنا الٌها . وكان تعاون الشعب 

فً هذه المنطقة عالٌا بما فٌها المدن التً تتواجد فٌها خالٌا  سرٌة للجبهة واهمها اسمرة ، 

، مندفرة ودقً محاري . وكانوا ٌمدوننا بمعلومات هامة عن العدو  عدقٌح ، صنعفً

وتحركاته باإلضافة الً دعم مادي محدود مثل اخراج بعد التموٌن من المدن المختلفة الً 

الرٌف الخ.  وبصفة خاصة معظم الشعب الذي كان له موقف واضح من الوجود االثٌوبً 

اٌضا كانت فرصة للشباب لالنضمام  من قرٌب  المنطقة  الً كان تعاونه عالٌا . ووصولنا

الً  صفوف جٌش التحرٌر وكان ٌصعب علٌهم قبله الذهاب الً مناطق بركة وغٌره 

تتقذههي الوٌاضلة جوعة لاللتحاق بالثورة . وهنا اٌضا التحقت المرأة االولً للثورة اإلرترٌة 

ت المرأة  لٌحملن السالح ضد العدو فً تطور مستمر لنضاال ورحوة صالح عوز

وتضحٌاتها التً واكبت الثورة منذ بداٌاتها . وبهذه المناسبة اٌضا من االهمٌة بمكان ذكر 

دور المرأة الممٌز فً المنطقة فً مساندتها للثوار وتحملها الكثٌر من المشقات من اجل 

تجهٌز االحتٌاجات الضرورٌة من اكل وشراب للمناضلٌن والمخاطرة بدخول المدن لجلب 

العدو ومتابعته ، ولن انسً من النساء  اجاتهم مثل السكر واغراض اخري رغم حظراحتٌ

من كان ٌقمن بإعداد غذاء ٌكفً لعشرات المناضلٌن لوحدهن فً القري الصغٌرة بالذات 

وكذألك كانوا ٌصنعون الكفوف للذخائر والشنط من الجلود وشارات من قماش ملون ٌدعونه 

كل منطقة كان لها شارات خاصة والمنطقة الثالثة كانت شارتها المناضلٌن فً اكتافهم الخ .و

 حمراء بالكامل.

ازداد عدد المناضلٌن القادمٌن من الرٌف والمدن باضطراد وتكونت وحدات جدٌد من  

ٌتم تدرٌبهم   الفصائل والسراٌات . والمستجدٌن اللذٌن ٌتدفقون لاللتحاق بالثورة معظمهم كان

ام المعارك مع العدو باستمرار دون انقطاع . وكثٌرون هم من داخل الفصائل بسبب احتد

وصلوا منهم الً مراكز قٌادٌة هامة ولعبوا ادوار قٌادٌة مختلفة فً المنطقة وغٌره من 

 المواقع فً الساحة االرترٌة فً مراحل الحقة من النضال . 

فً المنطقة  يادية العٌاصز القباإلضافة الً العملٌات العسكرٌة المختلفة ضد العدو كانت 

ٌقومون بتعبئة سٌاسٌة فً اوساط الشعب رغم الصعوبات المختلفة التً كانت تواجههم ، 

لمحو الدعاٌات التً رسخها العدو فً اذهان الشعب ، من ان الجبهة هً ضد المسٌحٌٌن 

وغٌره من الدعاٌات المسمومة بعقد اجتماعات للشعب فً القري وحثهم بان الثورة هً 

والجبهة تناضل من اجل االهداف الوطنٌة فً مقدمته االستقالل والحرٌة . وكانوا ثورتهم 



. وهذا ال ٌعنً ان كل الشعب فً هذه المناطق المدن لمهام تنظٌمٌة اٌضا ٌدخلون بعض 

كان مسلح من قبل العدو او واقف مع العدو وكانت هناك قري فٌها احرار وطنٌٌن مشهود 

سٌطرة العدو فً هذه المناطق . وكنا نناشد حاملٌن السالح من لهم بالوقوف مع الثورة رغم 

 الشعب بان ال ٌوجهوا سالحهم ضد الثورة بأسالٌب مختلفة .

وعلً سبٌل المثال قبضنا فً عدي اقالع اثنٌن من الملٌشٌات اي الباندا وهرب ثالثهم  

ك  اخذنا السالح واخذناهم معنا اتجاه قرٌة مسٌام ولحقوا بنا الشعب من قرٌتهم ونحن هنا

واطلقنا صراحهم  بعد تعبئتهم . وهذا كان له تأثٌر اٌجابً علً المسلحٌن من ان الثورة 

لٌست ضدهم . وفً جانب اخر كانت اٌضا عناصر متعصبة ٌحركها االستعمار االثٌوبً 

ممن ارتكبوا جرائم بشعة ضد الشعب من قتل وحرق القري وابادة المواشً ونهبها بالتعاون 

 ٌش االستعماري . مع ج

و فً قرٌة عدي اسمرو كان هناك شخص ٌدعً شقا كفلً هذا الشخص كان ٌحمل السالح 

من اٌام االنجلٌز ،  واالنجلٌز سمحوا له ان ٌحتفظ بسالحه بالشرط مقابل دخوله ،  وتوقفه 

م حكً لنا قصته وهو ٌندم 5665من القٌام بالعمل االرهابً . قابلنا هذا الشخص فً نهاٌة 

بتعاونه مع االثٌوبٌٌن وذكر ثالثة من زمالئه ممن كانوا ٌقودون العصابات التابعة 

لألثٌوبٌٌن فً مرحلة حق تقرٌر المصٌر فً ارترٌا وقال دعانا االمبراطور هٌلً سالسً 

 -الً اثٌوبٌا نحن االربعة  :

 شقا كفلً .5

 اسرسهً امباي .2

 دبساي درار .3

وقال لنا االمبراطور سنعمل لكم مرتبات وتكون مهمتكم حمل السالح فً  -ودي كفال   .4

وجه دعاة االستقالل ودعوة  الناس للوحدة مع اثٌوبٌا . وعمال بتعلٌمات هٌلً سالسً 

ضد احد االبرٌاء من الشعب عندما   Enganiaٌتذكر حادث قتل ارتكبوه فً انجانٌا 

، وٌعبر هذا الشخص عن حزنه واسفه الشدٌد بارتكابهم  رفض تأٌٌده للوحدة مع اثٌوبٌا

مثل هذه الجرائم . وقال نحن السبب فً خلق هذا الواقع السٌئ االن ، وابدي استعداده 

لاللتحاق بنا اذا امكن ترحٌل عائلته وممتلكاته بعٌدا من العدو . ونحن لم نتمكن من 

اط سري  فقط .  وعندما نرٌد دخول القٌام بتلك المهام فً تلك الفترة واقمنا معه ارتب

قرٌته كنا نشعره مسبقا لٌخرج منها حسب االتفاق معه لكً الٌتهم بتعاونه معنا من قبل 

 العدو. 

وهي ًشاطاتٌا في اوساط الجواهيز كٌا ًىجه الشعب  داخل القزي باى يختاروا لجاى تقىم 

القزية ، وهي اجل تسهيل    بوهام تٌظين العالقة بيي الشعب والثىرة وبوهام ادارية داخل

صعىبة االتصاالت بيي االدارة والىحذات العسكزية ايضا كٌا ًقىم  بتعييي هزاسليي هي   

الشعب . وكذالك هي يقىهىى بحلقة وصل بيٌٌا وبيي عضىيتٌا السزية داخل الوذى 

 الوختلفة .  

رة ومراكز السٌطرة علً المناطق الجنوبٌة كان صعب جدا بسبب حشودات العدو الكبٌ

البولٌس المنتشرة فً المنطقة وعلً سبٌل المثال كانت هناك مراكز فً عدي ططر فً 

دمالس وتكول فً ذاٌد اكلوم وفً ضواحً عدي اقالع وعرزا وهً مدٌنة صغٌرة . 



اما الجٌش فكان ٌنطلق من المدن الرئٌسٌة اسمرة دقً محاري مندفرة عدي خاال 

  عدقٌح صنعفً سقنٌتً  ماي حبار .

ومنطقة شرق اكلً جوزاي بما فٌها جبال عقم بوسا ودقعا ودٌعوت وقوحٌتو وسوٌرا  

 كانت خلفٌة ومراكز هامة ٌصعب للعدو اختراقها بسببعوىها وسفوحها الشرقٌة 

العالً  الشعب وتعاون ،  طبٌعة تضارٌس المنطقة الصعبة و بعدها من مراكز العدو

. وكما هو  وانتصاراتهم الثوار لصمود هام عامل اٌضا كان المناطق هذه فً الثورة مع

هذه المناطق كثٌر من المعارك الناجحة والحقت به هزائم واضح خاضت وحداتنا فً 

 كبٌرة .   

وهكذا استمر جٌش التحرٌر فً  توجٌه ضرباته والتصدي لهجمات العدو حتً تمكن 

د جٌش التحرٌر وتنوع من السٌطرة علً مواقع كانت له خلفٌة امٌنة . ومع تزاٌد اعدا

الكبٌرة ومن تكثٌف العملٌات داخل   لعدو ٌتخوف من الهجوم علً مراكزهعملٌاته بات ا

 المدن . 

وقال حامد مع تطور المد الثوري واالنتصارات فً الساحة االرترٌة عموما ، وهذه  

 ةوهسيزتها الٌضاليكانت المرحلة التً فشلت كل محاوالت العدو للقضاء علً الثورة 

وٌأس من كل خططه وبدأ ٌحشد كافة طاقاته ولجأ الً سٌاسة االرض المحروقة فً 

م  بقتل 5661مختلف مناطق ارترٌا . وبدأ حمالته بمنطقة القاش فً شهر  فبراٌر 

وحرق وتدمٌر كل شًء كما فعل فً مقراٌٌب ، عدابراهٌم ، قرست الخ. قتل فٌها 

لمواشً ووصلوا عشرات االف من مئات من المواطنٌن واباد عشرات االف من ا

م اٌضا  قام بحملة مماثلة فً المنطقة 5661الالجئٌن الً السودان . وفً شهر ٌولٌو 

الرابعة فً قري عائلت ، قمهوت وقدقد الخ. قتلوا فٌها مئات من المواطنٌن واباد 

عشرات االف من المواشً واحرقت القري . ثم قام بنفس االفعال فً منطقة كرن 

م فً اسماط ، ملبسو ، حلحل وعشرات من 5661قة الثانٌة( فً شهر اكتوبر )المنط

م قام بحملة مماثلة فً المنطقة الثالثة 5661القري . وفً شهر نوفمبر من نفس السنة 

القري  عشرات فٌها بقتل المئات من الشعب واباد عشرات االف من البهائم واحرق

م سراي وفً هزمو  قودوفو ، سربابٌت ، اهمها ملحٌنا دك ) القرى السبعة ( فً اقلٌ

روباشٌرو ، عزعزلو ) كسكسً ( بٌن صنعفً وعدقٌح ، اسباطو ، كارٌبوسا ،  وقري 

اخري احرقت وقتل فٌها المأة من الشعب واباد واخذ عشرات االف من المواشً فً 

 وسراي عموما. وهذه كانت اصعب فترة فً تارٌخ الثورة التً واجه قوزاي اكلً اقلٌم

فٌها شعبنا فً مواقع مختلفة من ارترٌا حمالت االبادة ارتكب العدو فٌها ضد شعبنا 

ابشع الجرائم . ولكن رغم كل هذه الجرائم صمد شعبنا وواصل مسٌرته النضالٌة 

ودعمه للثورة . واستمرت اٌضا المواجهة مع العدو فً المنطقة وخاض المناضلٌن 

 ب تضحٌات كبٌرة فً مواجهتهم مع العدو .معارك بطولٌة وقدموا المناضلٌن والشع

وعندما طلبت منه ان ٌذكر لنا بعض المناضلٌن اللذٌن كانوا قادة فصائل او سراٌات او 

مسؤولٌن من اجهزة الفدائٌٌن ومناضلٌن مشهورٌن من اعضاء المنطقة الثالثة فً تلك 

ولكن ممكن ذكر  قةالمراحل  قال من الصعب ان اتذكر دفعة واحدة لكل القادة فً المنط

 -:   افة الً اللذٌن ذكروا او استشهدواباإلض االسماء االتٌة



حامد ادرٌس بالي ، عمر سوبا ، محمد سعٌد دبشك ، ادم صالح ) قٌح شامبل ( ، 

ادم دٌنً ،  ، ، عثمان سٌدي ، علً حروي ابوشنب ، عمر محمد جرزجهٌر باشاي

محمد  صالح سعٌد ) ودي حمبرتً ( ، سعٌد صالح محمود ، عبد هللا داود ، جبرهٌوٌت

صالح محمد سعٌد ، هٌلً قانقول ،  احمد اسمرة ، عبد القادر محمد ٌاسن )منجوس ( 

، ولداي كحساي ، ابراهام تولدى ، ابوبكر علً حسٌن ، نافع جنوبً ، سعٌد حمد   ، 

عثمان محمد اسماعٌل ،  صالح عمر ، طادوة شوم عمر ، عمر محمود ، عبدالقادر 

بٌري ، ودي قشى ، عبد الرحٌم ، الشٌخ حسٌن محمد محمود ،عبد عبدهللا سلٌمان ، ك

، محمد  )دكتور(صالح سلٌمان تخلً منجوس ) دكتور سرٌة ( ،  قٌتو ، عبدهللا علً ، 

كدانً جنوبً ، احمد بولٌسى ، عبدالعلٌم ، سالم عثمان ، سولومون غلً حقو ، 

، سعٌد ٌوسف )حرك ( ، ودى درع ، سلٌمان دٌنً ، عامر عمر ، محمد  ولدمارٌام

احمد اكلً ، امان بهتا ، باشا داود ، ابراهٌم عاقا  ، صالح ابراهٌم ، محمد عمر 

ابراهٌم ، ابراهٌم اسماعٌل ، نور عٌنً ،  رمضان داود ،عبدهللا شوم ، اسمروم 

 جبرزجابهٌر ،    الخ. 

ورٌن هناك من تم سحبهم من المنطقة الثالثة اثناء تأسٌس ومن ضمن المناضلٌن المذك

المنطقة الخامسة وعلً رأسهم ولداي كحساي ، والشهٌد جبرهٌوٌت ودي حمبرتً ، 

والشهٌد سعٌد صالح محمد ، صالح محمد سعٌد ) اروحتً( والشهٌد احمد اسمرة ، 

  .الً العدو مسةقائد المنطقة الخا بعد تسلٌم ولداي كحساياٌضا والشهٌد ابراهام تولدي 

واخٌرا قبل الدخول فً الوحدة الثالثٌة  بفترة قصٌرة وصلوا الٌنا افراد من المناضلٌن 

الضباط بعد تخرجهم من دورة عسكرٌة فً الخارج علً رأسهم محمد احمد عبده ، 

، والكادر احمد محمد ابراهٌم ) سكرتٌر (   صالح ابراهٌم  ، وصالح عامر كٌكٌا

  % من المذكورٌن هم شهداء . 60.......الخ . و

 

 ونواصل
 


