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 (أ) 

سجل لهم األجيال أسماؤهم على جنبات قليلون جداً من يُخلدهم التاريخ وتُ وجميع البشر عن الحياة راحلون 

التاريخ وسفر الحياة الشهيد الراحل أحمد محمد جاسر كان أحد هؤالء الذين ستُسطر األجيال سيرتهم 

فى ذاكرة الشعب اإلرترى لألبد ألنه أحد ُصناع تاريخنا الوطنى إنتصاراته  بأحرٍف من نور ومسيرتهم

 .تحالفاته وصراعاته  ،، إتفاقاته وإختالفاته  وإنكساراته

هذه القصاصات ، ال أكثر ع الرحيلما نفعله هو توثيق لوج  وإن الكتابة عن القيادى الراحل يحتاج لكتاب ف ذاله

ح شخصيته ممتدة وعكس بسيط لمالرة لمحطات الرجل فى مسيرته النضالية الطويلة المُ جرد إشارات عابمُ 

 .ختلفة لوناً ومواقفاً المُ 

 (ب) 

عن عمر  محمد جاسر بالقاهرة إنتقل إلى رحمة مواله المناضل الكبير أحمد  2019 ديسمبر 21بتاريخ  

موصوفةً بشجاعته إختالفاً  بالثبات على المبادىءحافلة بالتضحيات والعطاء عامرة  عاماً كانت77ناهز ال يُ 

ع  روفالظُ غم تقلبات الحياة ورصامدة وكريمة و روحٍ عزيزةٍ كان الشهيد صاحب وإتفاقاً ،  وبرحيله الُمفج 

يرها بإخالص! وعاصروا  وزهاورمُ ا أحد فُرسانها وُروادها فقَدَت أرتري الذين خدموا القضية الوطنية من بواك 

راكها الوط عمل هذا وقد اإلرترية وقوات التحرير الشعبية منذ فجر حركة تحرير أرتريا وجبهة التحرير  نىح 

 .نفى جميعها قيادياً ترك بصمته فى كل موقع وركُ 

 (ت) 

جتمعات وصاحب معرفة ودراية بتاريخ المُ  كتاباً يحوى الكثير من أسرار الثورة كان  أحمد محمد جسر

  ، جغرافيتهااإلرترية و

لمدينة حرقيقو م ودرس بها القران الكريم والمرحلة اإلبتدائية ثم أنتقل 1942لد الشهيد بميناء إرافلى سنة وُ 

إلكمال دراسته الوسطى وبعد إكماله للمرحلة الثانوية إلتحق بالنضال التحررى السلمى ضد اإلستعمار وبعد 

مثلها بدولة بهة التحرير حتى أصبح نائباً لمُ عضواً قيادياً بج ه غادر البالد ليواصل كفاحه فكانالتضييق علي

نظمة العقاب أحد مؤسسى مُ  وهو ــــ اليمن  ليبيا ثم بعد تأسيس قوات التحرير الشعبية أصبح ممثالً لها بعدن

من  عاقبة العدو من ناحية وعكس القضية الوطنية للرأى العام العالمىلمُ قوات التحرير الشعبية التى أسستها 

 شغلثم  ،بإختطافها للطائرات فى عكس القضية الوطنية بإمتياز اً بارز اً نظمة دوروقد كان للمُ ناحيٍة أخرى 



مسؤوالً للمكتب العسكرى أصبح الحقاً قوات التحرير الشعبية لفترة ثم بعالم اإلمكتب  مسؤول منصبالراحل 

رور السنين الطويلة على األحداث ُمتقدة وحاضرة رغم مُ كان الفقيد يمتلك ذاكرةً  ،بقوات التحرير الشعبية 

القريب  جالسه حيث كان يحكى األحداث بتفاصيلها الدقيقة وكأنها حدثت باألمسرجُل يُدهشك حين تُ الكان 

 . وُضوحبيسردها و

 (ث) 

ليا فى لم تمتد يده للمال العام رغم وصوله لمراتب ع   عفيف اليد نزيها  قد كان الراحل وهب َ حياته للوطن ف

وأوضاعه  هفلم يلين له موقف ويهتز له كيان فى كل حاالتغيره الظروف قوة  وضعفا  لم ت  وعمل العام قيادة ال

لم يمكث طويال  و ، عاد ألرض الوطن بعد إستقاللهثابتا  فى عالقته ِسلما  وحربا  و، بل كان جسورا  وعصيا   

رفض العيش وصفاته  لكنه الخبير برأس النظام بالدولة الوليدة رغم رغبة رموز النظام فى العمل معهم

بأرتريا  فأختار العيش فى المنافى بكرامة رغم صعوبتها على منصب اليحفظ كرامته وكرامة شعٍب ناضل 

.فمات عزيزا  شامخا  بأرض الكنانة من أجله طويال     

 (ج) 

وداتهم بل لم يجدوا قبراً تقديراً لمجهُ  ولم يجدواللوطن  مايزيدُنا وجعاً على رحيل ُرموزنا أنهم قدموا الكثير 

وما يؤسف له أن قاماتنا الوطنية لم تجد اإلحترام والتقدير ب وطٍن سخروا كل حياتهم من أجله فى تُرا

وكل ما أستطعنا فعله هو برقيات ،  شعباً وحكومةاتهم من الجميع والرعاية التى تليق بهم وبحجم تضحي

رفاناً  وهو ما يجبواإلحتفاء بهم بعد الموت  الُحزن التعازي أن نتجاوزه ونعمل على اإلهتمام بهم ورعايتهم ع 

  ،وهو إستحقاُق وواجب لما قدموه ورد جميٍل لما بذلوه

فاق دربه على الفَقَد الَجلَل ونسأل هللا عزو  فى الختام نُعزى أنفسنا والشعب اإلرترى قاطبة وأهله وأصدقائه ور 

له ويرحمه ويتقبله فى ُزمرة الشهداء والصالحين وأن يُسكنه فسيح جناته ويُلَهَم أهله الصبر وأن  وجل أن يغفر

 يجعلنا بارين بالقضية التى آمن بها الفَقَيد حتى تصل ُمنتهاها وإنا هلل وإنا إليه لراجعون ..

 

 بقلم : محمد رمضان

 كاتب أرترى

Abuhusam55@yahoo.com 
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