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 محطات في تاريخ النضال الوطني إلارتري 
 

 (وألاخير )الجزء الثاني لقاءات مع مناضلي جبهة التحرير إلارترية
 

 نجاش عثمان إبراهيم                                                                                                                 
  

لقاءات مع مناضلي  –حطات في تاريخ النضال الوطني إلارتري من "م وألاخيرة نواصل في الحلقة الثانية

جبهة التحرير إلارترية"، حوارنا مع املناضل محمد سعيد إدريس مفلس، حيث كنا توقفنا في الحلقة 

ألاولى من الحوار  حول أهم املعارك التي خاضها جيش التحرير إلارتري، قبل معركة "حلحل" 

  :فإلى مضابط الحوار  التاريخية.
 

  ؟؟تناولهاهل هناك معارك لجيش التحرير تود  حلحل؛قبل الدخول في تفاصيل معركة 

 في منطقة 
ً
هناك معارك خاطفة كانت تخوضها قواتنا في هذه املنطقة وغيرها من املناطق. فمثال

"جنقرين" التي تقع بين مدينة كرن وحلحل، كانت تجري بشكل متواصل معارك استنزافية للعدو كل 

تقريًبا، وذلك لقربها من كرن. وبسبب هذه املعارك املتواصلة في تلك الفترة عمت حالة الخوف  أسبوع

. ويعرف سكان املنطقة ما كان ومؤسساته الاستعمارية في املنطقة، والهلع في قوات العدو إلاثيوبي

أي "لو كنت   يتردد على أفواه أفراد قوات "الكوماندوس"

 
ً
تلك الفترة يمكننا أن نشير إلى ثالث  كنا سنتحدث عن معارك كبيرة في وإذا ."إلى جنقرينانزل رجال

 معارك هامة، وذلك على سبيل املثال ال الحصر :

 معركة قرورة الشهيرة .1

 معركة حقات .2

 معركة حلحل. .3
 

 

عن ممارسات قوات العدو  أود أن أشير إلى بعض املالحظات ،"قرورة" معركة عن الحديث قبل

كبيرة ضد الشعب إلارتري، وكان من  بحملة، 7691 مبرنوف شهر بداية في ،دوالع يشج بدء. إلاثيوبي

وإحراق املزارع. ومن أجل التصدي  الثانية املنطقةقرى عديدة في  حراقإ بين تلك الحملة العدوانية

 كانت والتي ،الثالثة السرية الي برسالة، املناضل عمر حامد إزاز، املنطقة قائد رسللهذه الحملة أ

يطلب منها التحرك فوًرا باتجاه "عنسبا"، لخوض معارك  "،ظعدة عيال"و "ودقان" مناطق في دةمتواج

 مع العدو بهدف إيقاف زحفه تجاه القرى.

 ونائبه ،ول ديغ ادريس عبدهللا الشهيد الثالثة السرية قائد فان املنطقة رئيس رسالة وصول  وعند

 نضالية مهماتقد تحركا ألداء  ة، حيث كانمع السري موجودين يكونا لم ،علي فرج صالح املناضل
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. وقد جميع قائد الفصيلة الثانية الثانية الفصيلة أخرى. لذلك سلمت رسالة قائد املنطقة لقائد

، وطلب منهم تجهيز الجيش الرسالة بفحوى  بالغهمل  ،السرية في املجاميع وقادة الفصائلقادة 

 فكرة أتطر  وهنا للتحرك فوًرا حسب توجيهات قائد املنطقة.

 ملواجهة هو "عنسبا" إلى الجيش تحريك كان ذاإ وهي ،للمجتمعين

 املواقع حتى الوصول إلى ،عدة ايامً أ خذسيأ والذي ،العدو

 ،والرد الاخذ وبعد ".قرورة" في هنا العدو نضرب ال فلماذا ،املطلوبة

 ضد جيش العدو في مدينة "قرورة"ـ عركةم ضو خ القادة على اتفق

فشل  حالةون بأنهم سيتحملون نتائج وخيمة في ا يدركوكانو 

 قيادة هم قرروا خوضها دون الحصول على موافقة مننأل املعركة،

 بشكل للمعركة  التخطيطتبعات تنجم عن قرارهم هذا، وبدأ أية تحمل . وكانوا مستعدون لاملنطقة

 . سريع

ا لهامعركة قروة وعلى الرغم من أن 
ً
ألاسباب الندالع هذه املعركة.  أنها، كما ينبغي، إال لم يكن مخطط

إيقاف العدو من التقدم وكما تم إلاشارة إليه، فإن قيادة املنطقة الثانية، كانت تسعى من أجل 

إسعاف ، و في تلك املنطقةومواجهته في "عنسبا" والتصدي للعمليات العدوانية التي يقوم بها 

والثأر للضحايا في "قرورة"  أت مهاجمة العدو . إال أن قيادة السرية ر ضحايا ذلك العدوان املواطنين

 من املواطنين والقرى واملزارع التي أحرقها. 

اتخذوا قراًرا بخوض املعركة ضد العدو  ،قادة السرية  أنألامر كان يحمل مجازفة كبيرة، إال الشك بأن 

عرفة عدد استكشاف املنطقة ومداخل املدينة ومخارجها، وم وقامت الوحدات هناك بعمليةفي قرورة. 

عن  تقوات العدو ومواقع تمركزها وغيرها من ألامور العسكرية. وبناًء على املعلومات التي جمع

 ،7691نوفمبر  69تاريخ تحددت ساعة الصفر للقيام بالهجوم على العدو. وفي  ،املدينة وقوات العدو

  في تمام
ً

ستمرت املعركة بين الطرفين ألكثر جيش التحرير إلارتري، وابدأ هجوم  ،الساعة العاشرة ليال

بانتصار جيش التحرير إلارتري، وتم الاستيالء  وعونه، بحمد هللا ،وانتهتمن ست ساعات متواصلة، 

بمعداته وأسلحته وكل ما كان فيه. كانت معركة قرورة ناجحة بكل  ،على كامل معسكر العدو

بال، والشهيد البطل ماي املقاييس، ولم يخسر جيشنا سوى شهيدين هما: الشهيد البطل محمد سنو 

 أذكر منهم املناضل عثمان شريف واملناضل إبراهيم أري.  حامد، بالضافة إلى أربعة جرحى،بتوت 

 عامل املباغتةأسباب نجاح هذه املعركة، ، كان من بين على الرغم من أن الاستعداد لم يكن كافًياو 

ا لعبت دوًرا كبيًرا  في هزيمة العدو أن ترتيبات ألاقدار أيضً  كما الذي قامت عليها خطة الهجوم.

وانتصار الثورة، حيث شهدت املدينة هطول أمطاٍر غزيرة قبل بداية املعركة، ما اضطر قوات العدو 
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إخالء مواقعها. هذا ألامر سهل  إلىأسلحة ثقيلة متقدمة،  وبحوزتهامرابطة في الدفاعات، التي كانت 

تري البطل. كما أسرنا في املعركة عدًدا من الضباط وجنود عملية الهجوم  وانتصار جيش التحرير إلار 

 العدو.
 

 املعارك ضمن من تعتبر لكنها ها،في شاركأ لم اشخصي   ، وعلى الرغم من أننيحقات أما عن معركة

 أيًضا يمكنني وال .التي نحن بصددها املرحلة في الثانية املنطقةخاضها مقاتلونا ألابطال في  التي الكبيرة

"حقات"  الهجوم على معسكر العدو في. إن الساحل في حينها، كنت ننيأل  بالتفصيل، عليها قعلأ نأ

"، حلحل" و" قرورة" معركتي بين مافي الفترة ، أي 7691  عام منتصف فيالتي جرت في الليل،  تمت و 

 خرجهتبعد ، الذي دخل امليدان للتو سلمان موس ى عثمان املناضلوكان من بين شهداء هذه املعركة، 

ال أعرف على وجه  ني. ولكنادريس محمد عافة محمد املناضل . وكان من بين الجرحى أيًضاابطكض

معركة   مع باملقارنة اكبيرً  ليس انه العدد الشهداء أو الجرحى من جيش التحرير إلارتري، إ ،الدقة

واملعدات، إال أن كبيرة في ألارواح  قد تكبد خسائر   الرغم من أن العدو" التاريخية.  وعلى حلحل"

 معسكر جيش العدو في "حقات".على  الاستيالءجيش التحرير إلارتري لم يتمكن من 
  
  قبل الحديث عن معركة "حلحل" حدثنا عن املوقع الجغرافي لـ "حلحل"، وألاجواء التي كانت

 ؟؟سائدة آنذاك في املنطقة الثانية 
 

 ملوقعاجب وضع صورة واضحة أمام القارئ الكريم عن ي ،حلحل معركة عن الحديث قبل نعم،

 تقع وحلحل ،الثانية املنطقة قلب في يقع كان حلحل العدو في فمعسكر  كانها. وس "حلحلـ "ل رافيالجغ

 03 الي 03 عنها تبعد، حيث كرن  مدينة شمال في ا"، رور " بـ بلغة ألاهالي سمىوالتي ت مرتفعة منطقة في

 "،عنسبا" خور  دهايح الشرقي وباالتجاه ماريا قيح، منطقة الشمالي باالتجاهيحدها  ،تقريبا متر كيلو

 
ً

". وأهالي حلحل هم من قبائل "الطوقي" في معركي" منطقة الغربي الاتجاه وفي ت"،بيأ متكل" من نزوال

 محاطة". وحلحل ظفع عدو " "تس ي عد و "عدحذباي"، و  "سمرعين عدو" قبشه"، عدومنها " البلين،

 املعسكر مكان وهو "نجوناأ مآتو" " ولبو قبي" " وبيتأ متكل" " وارئس" و "والدأ ماي"  بقرى 

 .السودانية والحدود كرن  بينوتكتسب حلحل أهميتها أيًضا من أنها كانت آخر معسكر للعدو . املعروف
 

بدأت  التي لوحدةبسبب ا وترقب ملأ جواءأ فكانت ،في املنطقة سائدة كانت التي جواءلل  بالنسبة ماأ

 كما .املناطق كل في ،جيش التحرير إلارتري  داخل وحدةاملطالب بال العام لحراكاو  ،الثالثة املناطق بين

التي كانت معظم لقاءات أعضائها ، و املناطق جميع من ناضلون م فيها شارك التي الاصالح حركة نأ

 كل وفي املناضلين معظم قبل من الذي وجدته ييدأللت انظرً ، بدأت تؤتي أكلها، السودان في تتم
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 والذي ،الثالثة للمناطق موحدة قيادة شكلت قد كانت، حلحل معركة وقبل . علًما بأنه،املناطق

 . بقيادة املناضل محمد أحمد عبده "الثالثية لوحدةا"عرفت بـ 
 

ترى  حيث كانتعركة حلحل، تخطط مل الثانية املنطقة قيادةعلى كل حال وفي مثل هذه ألاجواء، بدأت 

 عائ ،الاحوال من حال بأي ،كون ي نبأن الدخول في معركة، ل
ً
فإن  تقديري  وفي .الوحدة تحقيق مامأ اق

ضرورة توجيه ضربة سببه قناعتها بالثانية التخاذ هذه القرار الحازم، كان  املنطقة قيادة دافع

 قتلللقرى آلامنة و  حراقإ من هعلى ما قام ب كرد قوي  وتدمير معسكر حلحل، ،عسكرية ضد العدو

ويحضرني في هذا املقام،   .الوحدةي الجارية لتحقيق املساع في فيها، ثم الاستمرار  العزل  املواطنين

، نبه علي  صالح عثمانونحن نتحدث عن الاستعدادات لخوض معركة "حلحل"، أن املناضل الشهيد 

قيادة املنطقة من مخاطر املعركة معدًدا ألاسباب التي دعته إلى ذلك. وبغض النظر عن صحة هذا 

ئ ينبأقص ى درجاتها، مما كان  بلغت الاستعدادات جاء متأخًرا جًدا، حيث ، في اعتقادي،طرح، إال أنهال

    أصبحنا قاب قوسين أو أدنى من ساعة الصفر.   بأننا
 

بإمكانه أن يالحظ  كان ،تلك الفترةفي  للوضع داخل املنطقة الثانية ، بأن أي متابعهنا وتجدر إلاشارة

 قيادة وبين قصوى،كأولوية  التحرير  جيش توحيد في مليأ كان الذيوجود تباين بين املقاتل العادي، 

دراسة مسألة تحقيق  ترى  كانت التي املنطقة

 القيادة بين شرخ يحدث ال حتى بتمهل، الوحدة

 والقيادة ألاعلى املجلس في املتمثلة ،السياسية

 ألاعلى املجلس طلب هو ،ذلك يؤكد وما .الثورية

إال أن  ،حلحل معركة قبل الثانية باملنطقة اللقاء

 ، حيثاملعركة بعد ملات اللقاء جلأ املنطقة  قيادة

 قبل من مقاطعته وتمت ،"سماط"أ في ألاعلى، املجلس بمبعوثي املعركة بعد ،بالفعلجرى اللقاء 

 للمنطقةعلي محمد ياسين الكبير املناضلو  املجلس بعوثيبين م وانحصر اللقاء ،الجيش
ً

 نظًرا  ،، ممثال

 املناضل وكان . آدم عمر محمد املناضل نائبه وغياب إزار،، الشهيد عمر حامد قائدها الستشهاد

ا،يعتبر والذي ألاولى، السرية قائد علي محمد ياسين  ، بعد رئيساملنطقة في الثالث الشخص ، تراتبي 

املجلس  وفد ني أعتقد بأنلكن ،اللقاء في جرى  ما اتحديًد  عرفأ ال ننيمن أ رغمعلى الو  املنطقة ونائبه.

،  ورفض باالنطالق على اللحاق بركب الوحدة التي بدأت املنطقة مناضلي صرارإ من دألاعلى قد تأك

  أي محاولة لحرفهم عن طريق الوحدة. 
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  كيف كانت روحكم  معركة؟؟الروح املعنوية للمقاتل طبعا تعتبر أحد عناصر الانتصار في أية

 املعنوية قبل املعركة؟؟

ا في تلك الفترة. وكما تناولنا أعاله، أن الروح املعنوية ملقاتلي جيش التحرير إلار  تري كانت عالية جد 

ة التي حقق فيها انتصاًرا كبيًرا على قوات العدو، بالضافة إلى من معركة قرور  لتو جيشنا كان خارًجا ل

والتي  عززت آلامال ، ظهور بوادر إيجابية لتوحيد جيش التحرير إلارتري، بعد إتمام الوحدة الثالثية

تفويت الفرصة على ، لعلى طول الساحة إلارترية وعرضها تحت قيادة موحدة،جيش قوي  رؤيةب

ا لكل ليراهن على انقسام الثورة الستمرار احتالله لرتريا، وكذلك  ، الذيالعدو إلاثيوبي يضع حد 

   ري".وأداتها النضالية الهامة "جيش التحرير إلارت الجبهة وحدة  الاتجاهات التي تعمل من أجل تمزيق

  يمكن أن تحدثنا عن مجريات املعركة؟هل 

 تقع والتي "توآم" قرية ، وهوواحد مكان في الجيشبداية املعركة، تم تجميع  سبقت التي الساعاتفي 

، بتاريخ السابع اظهرً  الثانية تقريبا الوقت وكان  من حلحل. قليلة كيلومترات بعد ىعل، و املعسكر بغر 

 قائد وفي مقدمتهم كافة قيادات املنطقة الاجتماع في تشارك وقد .)حسب اعتقادي( 7691تمبر من سب

 في وطنية عسكرية ملهمة هنا اليوم نجتمع" :، الذي استهل حديثه قائالزازإ حامد عمر  الشهيد املنطقة

 الاستعداد جميعا علينا .حلحل معسكر تحرير يوه ،التضحية من الكثير وتتطلب ،الاهمية من غاية

 وانا ،قيام خير املهمة بهذه ستقومون  نكمأ من تامة ثقة  لىع ، وأننيينسوه لن ادرًس  الاوغاد ينقلتل

 ،الحديث من القدر بهذا كتفيأسو  ,جلهأ من جمعتكم الذي الامر هو هذا ..احاضرً  وبينكم معكم

 وعليكم التوجيهات عن طريقهم، تيكمأت وسوف ،يجب بما القيام منهم كللتكليف  بقادتكم ألجتمع

  اخذو أت نأ نآلا 
ً
 حديثأتذكره من  ما  هذا  نحو الهدف املحدد". التحرك قبل الراحة من اقسط

انفض الاجتماع مباشرة، ثم رأينا القائد الشهيد عمر إزاز بالفعل و  .للجيش املوجه عمر إزاز الشهيد

 اجتماعهم ملدة ساعة تقريًبا.استمر و  .الهجوم كيفية ملناقشة والفصائل االسراي قادة معيجلس بعيًدا 

 الاتفاق تم التي وامرألا  للمقاتلين لصدار آخر  اجتماع قيادات الجيش تعقد الخامسة حوالي وفي

، حيث ذكر بأنه تم ا الشهيد عمر إزازقد أشرف على هذا الاجتماع أيضً و  مع قائد املنطقة. عليها

 ي،مباشرة من وامر أب، دأ في تمام الساعة السابعة مساءً الاتفاق على الخطة مؤكًدا على أن املعركة ستب

ا ببدء املعركة، واحدة طلقة مسدس ي من طلقأس حيث
ً
 ،مواقعه خذأ الجيش نأ من كدأالت عدب إيذان

 لهدف.انحو  سألة تقدم املقاتلمقوم بمهمة التغطية على حتى ت ،املوقع بقذف عيةقيام املدف ذلك يلي
 

  املحددة ماكنهأ في للتمركز تباعا الجيش تحرك ،الصفر ساعة اقتراب وعند
ً
  .اسلف

ً
بدأت  وفعال

 وفي .املنطقة قائد من مباشر مر أب ن مقرًراكا كما، دقائق وخمسة السابعة الساعة حوالياملعركة 
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  اهتصويب وكان ،دقائق عشرة وملدة العدو معسكر  داخل رز املورت قذائف انهمرت املعركة ةبداي
ً
 ،ادقيق

 مقاومة واجهتهو بدأ الهجوم بشكل عنيف  ،الهجومالشروع ب للقوات ىليتسن القصف توقف ثم

، إال أن ى خر أ مرة الهجومدة إعا محاولة تتم ، ثماجد   شرسة

 استمرت وهكذا هذه املرة أيًضا، مقاومة العدو كانت أشرس

 ادائمً  ة القواتمقدم في وكان ،املشاركة االسراي كل ومن املعركة

 بالغةتعرض إلى إصابات  ىحت ،اشخصي   إزاز عمر  الشهيدالقائد 

 مسرح من الفور  ىعل هؤ جال إ وتمفجًرا،  الثالثة الساعة حوالي

 نقاذل  املمرضين قبل من مستميتة محاوالت جرتو  ،العمليات

 إلى دتأ اجد   صعبة كانت ،قلت كما صاباتإلا  أن الإ حياته

 موقع عن بعيدا تقريًبا، اصباًح  السابعة الساعة في استشهاده

 بشكل ولكن ،القائد صابةإ بعد ىحت املعركة استمرت وقد املعركة.

 تحدث ،البليغ حهجرا رغم ازاز عمر الشهيد القائد نأب ،بعد فيما علمت كماو  .ما انوعً  خفأ

هذا الحديث، إال  أنني ال أعرف فحوى  الرغم منعلى و  .حوله اكانو  الذين القادة بعض مع بصعوبة

 وفي د أمر بوقف الهجوم بعد ما رأى الخسائر تزداد وسط جيش التحرير إلارتري.أنني أعتقد بأن القائ

ثم بدأت املعركة  ،املعركة ساحة من ىوالجرح الشهداء كل خالءإب وامرأ صدرت تقريًبا، اصباًح  الرابعة

 عن ماأ. ىوالجرح الشهداء ظممع تم إجالءوقد  أوشكت على النفاد.، حتى أن الذخائر اتدريجي  تهدأ 

 داخل الهجوم في ااستشهدو  الذين هم بها،  ومثل كرن  مدينة إلى جثامينهم العدو أخذ الذين الشهداء

 غمر ، في ألارواح واملعدات اجد   بيرةكفكانت  العدو خسائر نسبةبخصوص أما . العدو معسكر  سور 

 كرن  من اليوم نفس صبيحة الدعم ىعل حصولهم ورغم نهمأ ذلك يؤكد وما ،حصائيةإ ملكأ ال أنني

 نقل في اانهمكو  ، بلحلحل عن ابعيًد  نيك لمالتحرير  جيش ان رغم بالجبهة اللحاق ايحاولو  فلم

 .النهار ل طو  وجرحاهم قتالهم
 

 

  ثمة كالم متداول في أوساط بعض قدامى املقاتلين يعزو خوض معركة حلحل لحسابات سياسية

" الوحدة الثالثية"في إطار الصراع الذي كان دائرا بين املناطق العسكرية املختلفة؛ وخاصة مع 

 . ومحاولة الهروب من الوصول إلى توحيد كافة املناطق الذي كان متفق عليه في تلك الفترة
 

 تشارك التي والقوة ،وتوقيتها ،املعركة لضخامة انظرً  ،السهولة بهذه ليس حلحل معركة عن الحديث

الكثير عن هذه املعركة التاريخية، حتى بلغ ألامر لدى  قيل نهأ ،الحديث بداية في ذكر وكما .فيها

 منإلى الامام  اهروبً معركة "حلحل"،  بإشعال الثانية املنطقة إلى قيادة اتهامتوجيه بالبعض، 
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(. هذا الكالم والخامسة والرابعة الثالثة) الثالثة املناطق بين حينها بدأت التي ،الوحدة استحقاقات

ا في هذهغير صحيح، حسب فهمي، ورغم صغر السن وقلة التجربة في تلك الفترة. 
ً
 وبصفتي مشارك

 بشأن مجريات ذكرته ذ، وكل ماحسب استيعابي لها حينئ ،بأمانةحاولت سرد ما جرى  ،املعركة

شخص ي، وقراءة من شخص عايش تلك التجربة كمناضل عادي في املعركة.  استنتاج هو ،"املعركة"

الكبير صالح سيد حيوتي، واملناضل الكبير  املناضل مثالأدات بارزة عايشت تلك املرحلة، من وثمة قيا

  . املجال هذا في ذكرتهامحمد نور أحمد، وآخرين، يمكنهم تصحيح املعلومات التي 

توجيه رد انتقامي إلى قوات العدو ، بجانب املعركة هذه وراء خوض من الهدف فإن، علمي حسب

 املنطقة تطهير الهدف قراه، كانإحراق و  ،على شعبناقوات هذه اللالعدوانية لعمليات إلاثيوبي بعد ا

 السودانية والحدود كرن  مدينة بين الوحيد "، املعسكرحلحل" فيه معسكر  كان حيث ،العدو من

 في للعدو معسكرات هناك كانت ،الشرقي وشمالها املنطقة شرق  أما باتجاه ،الغربي الشمال اتجاهب

 فترة بعد اليها عاد، إال أن العدو عام قبل تحريرها تمكان قد  التي"، قرورة"و ة"نقف"و "فعبت"أ مدن

 .تحريرها من
 

 ، كان عليها الاستيالء نإ، و استراتيجية معركة كانت نهاأ ى ر أ ننيفأ ،حلحل معركة عن قيل مهما

، ويساهم في تحرير جزء من هناك لعدو يمثله معسكر ا التخلص من كابوس كبير  من الثورة سيمكن

 مادامت، وجد ينماأ دولقوات الع ةضربلتوجيه  سبابعن أ نبحث نأ املعقول  من هل ثمالوطن. 

 . صحيح غير حول هذا املوضوع قيل ما كل نأ قول أ لذا ؟ ضنار أ من شبر يأ تحريرهو  هدفنا
 

، فإننا لو تحدثنا عن ألاسباب التي حالت دون تحقيق ألاهداف التي املعركة عنللحديث بالعودة و 

 عسكري  عمل اي في والفشل للنجاح سبابأ فهناك الجميع يعلم كماكانت مرجوة منها، فهي عديدة. و 

 في يتوفر لم وهذا املفاجئة وعنصر املباغت الهجوم هو العصابات ربح في النجاح اسباب ضمن ومن

 :  التالية سبابلل  املعركة هذه
 

 يامأ عدة بها املحيطة القرى  في مكثناو  ،حلحل جواروتموضع ب بعيدة مناطق من الجيش جمع، 

  متابعة تحركاتنا حوله عن كثب.  نا سهلنا على العدو نأ بطبيعة الحال يعني وهذا

 ساعةل معرفتنا عدم رغم ،املعسكر على لهجوم استعدادات تجري  نهأ نعرف كنا ،جنودك حنن 

 .الصفر

 العدو لتحركنا كبيًرا. رصد مما جعل من إمكانية مقمرة ليلة في الهجوم كان 

  ذكرها تم التي لسرايااملنتمين ل التحرير إلارتري  جيشمن قوات تم بأعداد كبيرة  الهجوم كون  . 
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باجتماع دقيقة من بدء املعركة،  63قبل  ،للعدو العمالءتبليغ أحد من يعزو فشل املعركة إلى  هناكو 

 ،حاصل تحصيل يعتبر تبليغ العدو به لكن ،صحيح الحديث هذانعم  . "مآتو" في سرايا جيش التحرير

  .املعركة نتائجفي تغيير  تكون ذات تأثير كبير ال يمكن أن  ،املذكورة الدقائق نأل 

 ،عديدة جابياتيإ فكان لها على معسكر العدو، الءيالاست ميت ولم ،تنجح لم املعركة نأ من مبالرغو 

فيها  يستخف كان فترة في جاءت نهاأ ومنها

الصمود  بقدرة املناضلين إلارتريين على العدو

، و 
ً

من أجل قضيتهم. فجاءت  التضحيةطويال

معركة "حلحل" لتؤكد له على أن الثوار 

إلارتريين مصممون على تحرير بالدهم من 

ن أ كما.  ثمن من ذلك كلف همام الاحتالل،

هذه املعركة والعدد الكبير من الشهداء الذين 

 لهؤالءعلى مواصلة املسيرة النضالية، وفاًء  العادي للمناضل حافز بمثابة كانت سقطوا فيها،

  وألاهداف التي سقطوا من أجلها. الشهداء

 هأن علمت، و (كاسا مبلاش) اسمه ارتري  إ كان املعركة في ثيوبيإلا انبالج قائد نأ الغريبة شياءألا  ومن

على قيد  ال يزال كان نإ دري أ وال، التقاعدي راتبه يستلمكان و  ،التحرير بعد سمراأ العاصمة في عاش

أم ال، يحدث هذا في وقت يعيش من تبقى من الذين شاركوا في معركة حلحل وغيرها من الحياة 

، محرومون من أبسط ر في مناطق اللجوء والشتاتاملعارك البطولية ألاخرى، وأسر شهدائنا ألابرا

   حقوقهم إلانسانية.
 

 سرية كونت ،اتقريبً  بعام حلحل معركة بعد لكن سرايا، ثالثة من تتكون  كانت املنطقة نأ ذكرنا كنا

 الشهيد، ونائبه "ستي حليب" أحمد إبراهيم محمد نفع الشهيد بقيادة "الرابعة السرية" وهي ،جديدة

 .  عمر  جابر  جعفر
 

 قرر  ،املنطقة من تبقى من قيادة نأ وبما لكن ،كبيرة كانت نهاأ الشكفأما بخصوص خسائر جيشنا، 

  عدم إعالنها
ً
أننا فقدنا  تقديري  وفي .دقةب تحديدها يمكن فال ،والشعب الثوار معنويات على احفاظ

 هذه في ااستشهدو  الذين القادة بعض في هذا السياق أود أن أذكر و ما يقارب السبعين شهيًدا.

 ،(ضابطا )ظعد علي محمد الشهيدو  حامد إزاز، عمر الشهيد سهمرأ ىوعلالبطولية،  امللحمة

 غرب من وهو ،بكرأ دمآ الشهيدو  ،درع دمآ شهيدالو ، عثمان دريسإ الشهيدو  ،عبي محمد الشهيدو 

 ،توتيل دريسإ صالح الشهيدو  ،عثمان دمآ الشهيد، و مكالس ي اسماعيل الشهيدو  ،الشقيق السودان
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رحمهم هللا جميًعا  .تطول  والقائمة .اتعروني عثمان الشهيدو  (،سرهأ هللا فك ،توتيل براهيمإ شقيق)

 بقدر ما قدموا لشعبهم ووطنهم.

تم ر إلارتري، و معلومات عن جيش التحريب غ العدو اتهم بإبال  الذي الرجلوبعد املعركة تم القبض على 

  الحكم عليه بالعدام.
 

لمت جراحاتها وأعادت تنظيم ، فإن املنطقة الثانية ملاملعركة هذه في الكبيرة خسارتهاوعلى الرغم من 

، وقامت بتكوين سرية رابعة، كما تم العسكرية املجاالت شتى فيصفوفها وواصلت نضالها بفعالية 

ا في الجهود التي كانت تبذل من أجل تحقيق الوحدة  إلاشارة إليه أعاله. كما بدأت تلعب دوًرا هام 

والتي أفضت في النهاية إلى توحيد الجيش  الشاملة لجيش التحرير إلارتري، بعد الوحدة الثالثية،

 لجنة وتكوين ،اعضوً  نوثالثي ثمانية وانتخاب "القيادة العامة لجيش التحرير إلارترية" مكونة من

 لجبهة التحرير إلارترية. ول ألا  الوطني للمؤتمر تحضيرية

نية كبيرة، أبلى فيها املقاتل ، كانت معركة وطحلحل معركةاملقابلة، أن  هقوله في نهاية هذ أريد وما

ا في مواجهة جيش معتدي يتفوق عليه عدًدا وعدة. وأن وجود بعض ألاخطاء في إدارة 
ً
إلارتري بالًء حسن

املعركة وتوقيتها، ال يقلل من شأن هذه املعركة التي تعتبر إحدى املالمح البطولية لجيش التحرير 

 إلارتري. 
 

 

  من كلمة أخيرة تود توجيهها إلى القارئ الكريم؟هل 

، ولو ساهمت قد ون أكعلى هذه املقابلة، راجًيا من هللا أن ألاخ نجاش عثمان، أخرى أشكرك مرة 

ساعد ذلك ي لعل نقل أحداث عشتها في املسيرة النضالية لجبهة التحرير إلارترية، متواضع، في بشكل

  الباحثين واملحللين
ً

توثيق التاريخ النضالي للشعب و  إلارتريينتجميع شهادات املناضلين  على مستقبال

، ألن ما سردته كان يعتمد على على أتم الاستعداد لتقبل أي تصويب ملا ورد في شهادتيأنني و  إلارتري.

 ما اختزنته الذاكرة.

 
         

 على إلايميل التالي: حول ما تضمنته هذه املقابلة مالحظاتكم وآرائكمرجاء التكرم بإرسال 

negashosman@hotmail.com 
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