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 لمعركة تموربا التارٌخٌة  59بٌان بمناسبة الذكرى  

                                                                                                 إلى شعبنا االرتري  األبً                                                     .                                               

                                                                   الى اشمابنا واصدلابنا                                                      .                                                 

                                                    إلى مماتلً جٌش التحرٌر البطل                                       .                                                         

لمعركة تموربا والتً اصبحت ٌوما لعٌد جٌش التحرٌر االرتري ، ففً مثل  59ٌحتفل شعبنا االرتري هذا العام بالذكرى ال

م خاض جٌش التحرٌر البطل  معركة تموربا التارٌخٌة بمٌادة 1964هذا الٌوم الخامس عشر من شهر مارس من العام 

بطال من خٌرة مناضلً الثورةاالرترٌة، واعتبر ذلن الٌوم عٌدا لجٌش ١ٔالشهٌد دمحم علً ادرٌس )ابورجٌال( واستشهد فٌها 

التحرٌر االرتري البطل . جاءت تموربا بعد سلسلة من معارن تعمٌم نشر أهداف الثورة وترسٌخ وجودها وعدالة المضٌة و 

م ومعركة اومال التً سمط ٩٩ٔٔ/    ٩/    ٔانتصرت بل هزمت خاللها لوات البولٌس و كانت أهمها معركة ادال االنطاللة 

م ، ومعركة هناق هنجر ٩٩ٔٔ/  ٩/ ٕٓفٌها اول شهٌد فً الكفاح المسلح الشهٌد عبده دمحم فاٌد تحت سفح جبل اومال ٌوم 

التً اسر فٌها الشهٌد بٌرق نوراي ومعركة امناٌت الماش التً أسر فٌها الشهٌد همد اٌرا وعملٌة اغردات الفدابٌة ٌولٌو 

التً استشهد فٌها المابد الثانً لجٌش التحرٌر اإلرتري الشهٌد دمحم ادرٌس  م1963فً مارس م ومعركة عنسبا  ٩٩ٕٔ

حاج وعملٌة هٌكوتا الفدابٌة التً سلب فٌها ابطال شعبنا اكبر كمٌة من السالح والعتاد من مركز هٌكوتا بمٌادة الشهٌد ادم 

و بعد هزابم لوات البولٌس وانتشار صدى الثورة  م و معركة باب جنمرٌن .1963سبتمبر  15دمحم حامد لندفل  فً 

ومعاركها البطولٌة . لرر العدو المضاء على الثورة االرترٌة فً مهدها باستجالب لوة خاصة من الجٌش االثٌوبً والتً كان 

لها دورا كبٌرا فً حسم المماومة الثورٌة فً الكنغو والمشاركة فً الحرب الكورٌة و كانت تتكون من كتبٌة لوامها اربعمابة 

من خٌرة جٌش هٌلً سالسً مدججة بترسانة سالح ومحمولة بوسابل نمل انطلمت من مدٌنة هٌكوتا للمضاء على الثورة 

الولٌدة مرة واحدة وإلى األبد.ولكن جٌش التحرٌر االرتري الباسل المسلح بموة اإلرادة وعدالة لضٌته كان جاهزا لمبول 

التحدي حٌث كانت المواجهة على ربى تموربا المرٌبة من اومال فً منطمة بركة تحات استخدم فٌها العدو ترسانة سالحه 

المتفوق بٌنما كانت طالبع جٌش التحرٌر االرتري تعتمد على بعض البنادق العتٌمة ومثلت المعركة بحك بٌن إرادة شعب 

تعبر عنها ثورته وبٌن ترسانة عدو غاشم ٌرٌد المضاء على إرادة أمة حٌث لم تكن وحدة الثورة المماتلة اكثر من سبعبن 

جندٌا وكانت نتابج الملحمة البطولٌة فمدان العدو ألكثر من ثمانٌن جنوده وعشرات الجرحى بٌنما استشهد فً ملحمة تموربا 

مناضال علمت جثامٌنهم الطاهرة فً مدن هٌكوتا ، تسنً ، بارنتو ، أغردات ، كرن فكانت أول عملٌة تعلٌك الجساد  18

أبناء إرترٌا المناضلٌن على أعواد المشانك وهم مضرجٌن بدمابهم الطاهرة مما نشر بٌن أبناء شعبنا فً المدن والمرى 

حمٌمة الثورة وفكانت أكبر الة دعاٌة للثورة ولحمٌمتها ومناضلٌها فً تلن المرحلة من بداٌات الثورة االرترٌة المسلحة 

،كانت النتٌجة على عكس ما رغب العدو من تخوٌف فتدفمت جموع الشباب ترفد الثورة وتموي من معٌنها البشري والمادي 

من أجل الحرٌة واالستمالل ، كما تناولت وسابل االعالم العالمٌة حمٌمة تلن المعركة وسلطت األضواء على المضٌة اإلرترٌة 

وبهذا كانت تموربا نمطة تحول فً مسٌرة نضال شعبنا و أكدت  بوصفها لضٌة تمرٌر مصٌر مما أدى النتشار صوت الثورة .

على ثبات مناضلً شعبنا ورعٌله األول فً الزود عن وطنهم وعزمهم على انتزاع حك شعبهم فً الحرٌة واالستمالل وكانت 

بداٌة المواجهة المفتوحة بٌن جٌش االحتالل األثٌوبً وجبهة التحرٌر األرترٌة رابدة النضال الوطنً المسلح لتصبح معلما 

بارزا فً سفر بطوالت شعبنا ، من هنا اصبحت تموربا معركة تارٌخٌة خالدة وٌوما لجٌش التحرٌر االرتري البطل ٌوما 

 .لالرادة والرجولة اإلرترٌة ومعلما بارزا سٌبمى خالدة فً التارٌخ النضالً االرتري
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 ٌتبع بٌان تموربا

 

                                                        شعععععععععبععععنععععا االرتععععري األبععععً                                    :                                                                     

  -مماتلً جٌش التحرٌر االرتري البطل:

أن االحتفال بذكرى تموربا ولفة لتجدٌد العهد والمٌثاق بالوفاء لشعبنا ولرعٌل الثورة الستكمال أهداف الثورة التً ضحى 

من أجل أهدافها أشرف أبناء إرترٌا وما تلتها من تضحٌات جسام والتً توجت بخروج االستعمار االثٌوبً مهزوما من 

التراب الوطنً االرتري وأصبحت ارترٌا دولة كاملة السٌادة .مؤمنٌن بأن شعبنا عندما اعلن ثورته المسلحة فً الفاتح من 

م بمٌادة الشهٌد البطل حامد إدرٌس عواتى، حدد أهدافه فً تحرٌر األرض واالنسان ، وفً سبٌل 1961سبتمبر فً العام 

إنجازها لدم الغالً والنفٌس وان كنا الٌوم لد حممنا الهدف األول تحرٌر االرض فإن معركة تحرٌر اإلنسان الزالت مستمرة 

ولن تستكمل الثورة أهدافها حتى نتوج على أرض الوالع دولة الحرٌة والدٌممراطٌة والشراكة الوطنٌة على انماض دولة 

الفرد المتسلط وعصابته البغٌضة، وإن النضال من أجل التغٌٌر هو استكمال ألهداف ثورتنا المجٌدة لٌعٌش شعبنا حرا سٌدا 

 . فً وطنه وٌختار من ٌحكمه بارادته الحرة

  -الشعب االرتري الصامد ولواه المماومة :

أن ما ٌموم به نظام الفرد فً بالدنا منذ انفراده بالسٌطرة على السلطة منذ االستمالل من المهر والتنكٌل بالداخل واشعال 

الحروب العبثٌة مع دول الجوار بال استثناء لشٌطنة شعبنا وخلك عدوات بٌنه والشعوب المجاورة وهذا امر خطٌر ٌستوجب 

أن ٌمف الجمٌع أمامه بمسؤولٌاته تارٌخٌة ، فارترٌا ٌعبث بها الدكتاتور وعصابته وٌمتل أبناؤها فً حروب عبثٌة ال تعنً 

شعبنا و كلنا نتابع هذه األٌام ولابع إلحامه لشبابنا فً الحرب االثٌوبٌة الداخلٌة لٌصبح ولودا لحرب الل ما ٌمال علٌها انها 

حرب غٌر عادلة و التً سوف تورثنا الثارات والضغابن والخسابر الجسٌمة من أرواح أبناء ارترٌا وستكون لها آثارها 

المستمبلٌة فً عاللات الشعوب الشمٌمة ، ولد ال نبالغ ان للنا ان خسابر هذه الحرب البشرٌة لد ٌفوق خسابر جوالت حرب 

الحدود ) بادمً( والزال النزٌف مستمرا وٌكفى ما نتابعه من اتهامات لتحمٌل الجنود الممحمٌن فً الحرب من اتهامات 

النتهاكات حموق اإلنسان من المجتمع الدولً ما كانت لتحصل لوال إلحام هذا النظام أبناء شعبنا فً تلن الحرب وما نخشاه 

أن ٌحمل شعبنا آثار لرارات الدول النافذة و التضٌٌك فً حٌاته وامتداد تاثٌر ذلن على وحدة شعبنا وسالمة عاللاته مع 

امتداداته فً دول الجوار ،مما ٌضاعف من مسبولٌة كل وطنً غٌور وفً ممدمتهم أصحاب المصلحة فً التغٌٌر وخاصة 

بإسم كل البطوالت الخالدة نطالب شعبنا أن ٌلتف حول المشروع الوطنً لجبهة التحرٌر االرترٌة لتجنٌب شعبنا نذر  . الشباب

تضاعف أزمة تلوح فً األفك وحتى ال تأتً على حساب شعبنا وحاضره ومستمبله ، نتوجه لكل شعبنا ولواه الحٌة وخاصة 

الشباب بأن ٌنهضوا بمسؤولٌاتهم فً تمدم صفوف المماومة مستفٌدٌن من تجارب الشباب حولهم فً دول االللٌم لنأتً معا 

نحً فً هذه  . بالبدٌل الدٌممراطً وبناء مؤسسات سلطة وطنٌة دٌممراطٌة تعبر بشعبنا وبالدنا من كل المخاطرالمحتملة

الذكرى العظٌمة شعبنا االرتري الصامد فً أرض الوطن واللجوء ونحً أبطال جٌش التحرٌر االرتري البطل كما نحً 

 .المعتملٌن فً سجون النظام مؤمنٌن بأن فجر الحرٌة أت ، وأن لٌل الظلم واالستبداد زابل

 عاشت جبهة التحرٌر االرترٌة                                                                                                   

   النصر لنضال شعبنا من أجل التغٌٌر                                                                                             

       المجد والخلود لشهدابنا األبرار، الخزي للدكتاتور وأعوانه                                                                      

           المكتب التنفٌذي                                                                                                              
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 إرٌترٌا: حالة حموق اإلنسان ما زالت متردٌة وسط إفالت كامل من العماب

لالت ندى الناشف نابب المفوض السامً لحموق االنسان فً المنظمة الدولٌة : "ظل 

ووفمًا لبٌان  ."وضع حموق اإلنسان فً إرٌترٌا متردًٌا ولم ٌظهر أي بوادر تحسن

صدر بعد تمرٌر الحوار التفاعلً ، فإن حالة حموق اإلنسان فً إرٌترٌا ال تزال تتسم 

بانتهاكات خطٌرة لحموق اإلنسان ، مع وجود تمارٌر موثولة عن التعذٌب واالحتجاز 

التعسفً وظروف االحتجاز الالإنسانً واالختفاء المسري والمٌود المفروضة على 

ونمل البٌان عن ندى  .الحك فً الحرٌات والتعبٌر وتكوٌن الجمعٌات والتجمع السلمً

الناشفً لولها إن "كل هذه االنتهاكات لحموق اإلنسان ارتكبت فً سٌاق اإلفالت التام 

وأكد البٌان أٌضا أن البالد لم تتخذ أي خطوات ٌمكن إثباتها لضمان  ."من العماب

المساءلة عن انتهاكات حموق اإلنسان الماضٌة والمستمرة ، وحث الحكومة اإلرٌترٌة على ضرورة االنخراط فً لضاٌا 

ورفض  .حموق اإلنسان الحاسمة ، من خالل الحوار مع المكتب وتوسٌع نطاله والتعاون مع اآللٌات الدولٌة لحموق اإلنسان

المسؤولون اإلرٌترٌون التصرٌحات التً وردت خالل الحوار التفاعلً حول االنتهاكات الجسٌمة لحموق اإلنسان فً البالد ، 

لال آدم عثمان إدرٌس ، الممثل الدابم إلرٌترٌا لدى مكتب األمم  ."واصفٌن إٌاها بـ "العداوات الخارجٌة المستمرة على البالد

وأضاف  .المتحدة فً جنٌف ، إن إرٌترٌا ملتزمة بالتمتع الكامل بجمٌع حموق اإلنسان والحرٌات األساسٌة لجمٌع مواطنٌها

أن "والٌات الممرر الخاص المعنً بحموق اإلنسان فً إرٌترٌا وغٌرها كانت لغرض األعمال العدابٌة الخارجٌة المستمرة فً 

لمجلس  52مضاٌمة البالد بهدف تعزٌز الدوافع السٌاسٌة واألجندة الخفٌة "حسب لوله. من ناحٌة اخرى فان الدورة ال

حموق االنسان المنعمدة هذه االٌام فً ممر المنظمة الدولٌة نالشت المضاٌا المتعلمة بحموق االنسان فً اثٌوبٌا واللٌم تمراى 

وصف تمرٌر االمم المتحدة انسحاب الجٌش اإلرٌتري من تٌغراي بأنه ال ٌزال "بطٌبًا للغاٌة"  ، على وجه الخصوص حٌث 

فضال عن عدم إتخاذها أي خطوة إلنشاء آلٌات مساءلة عن االنتهاكات التً ارتكبها جٌشها 

فً سٌاق حرب تٌغراي،  وفً تمرٌر لدمه الممرر الخاص لحالة حموق االنسان فً ارترٌا  

الدكتور دمحم عبدالسالم اكد على االنتهاكات المستمرة لحموق االنسان باالضافة الى منعه من 

 لبل السلطات من الولوف على االوضاع واالنتهاكات على االرض.

  

 الممرر الخاص لحالة حموق االنسان فً ارترٌا                                                                                           

 مواجهات مسلحة  على ممربة من الحدود السودانٌة

 وكالة االنباء االرترٌة —61مراسل ادال 

من داخل الوطن حدوث مواجهات مسلحة بٌن لوتٌن  61أفادت مصادر ادال  

عسكرٌتٌن فً ٌوم الخمٌس الموافك الثانً من مارس الجاري بالمرب من 

الحدود مع السودان جنوب الٌة والٌة البحر األحمر  على مشارل مدٌنة لرورة 

االرترٌة  فً منطمة تسمى ) إنجحاي(، اشار المصدر ان المواجهة حدثت بٌن  

لوات حرس  الحدود ولوات أخرى لم تعرف هوٌتها ٌرجح ان تكون لوات 

افراد وجرحى لم ٌتمكن  ١منشمة من النظام، ولد أسفرت المعركة عن ممتل 

=المصدر من التعرف على عددهم . و الجدٌر بالذكر أن الجٌش االرتري ٌعٌش 

حالة استٌاء عام بسبب تستر النظام على الخسابر فً حرب التمراي اآلخٌرة 

وعدم إعالن الشهداء،  بل منع زٌارة  الجرحً الذٌن تعج بهم المستشفٌات مع 

إستمرار االعتماالت  وسط لٌادات الجٌش مما للل حدة المطاردات كما انتشرت الرشوة فً أجهزة النظام. باإلضافة للشكون 

  بٌن األفراد والمؤسسات بسبب المحسوبٌة وإطالق ٌد البعض للتبشٌع والمهر ألجهزته الممعٌة.
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 المناضل رعٌل اول كوكوي فً ذمة هللا  
                                              

لال تعالى ) من المؤمنٌن رجاًل صدلو ما عاهدو هللا علٌه ومنهم من لضى نحبه ومنهم من ٌنتظر وما بدلو تبدٌال( صدق هللا 

العظٌم . رموز الكبرٌاء تغادرنا تباعا وهم الذٌن لم ٌدخروا شٌا من اجل ان ٌعٌش انسعان هعذا العوطعن ععزٌعزا وسعٌعدا فعً 

م انتمل الى الرفٌك االعلى  المناضل رعٌل  دمحم حامد الملمب بكوكعوي ،بعمعععسعكعر أم  ٖٕٕٓأرضه ففً السابع من مارس  

لرلور، فً مخٌم لالجبٌن االرترٌٌن بشرق السودان بعد ان صال وجال ربوع الوطن متنكبا رشاشه متحدًٌا به المحال لٌعععود 

له شرفه ودار العم والخال، ال المناٌا وال الشظاٌا اثنته عن اداء الواجب الوطنً فكان حضورا هادرا فعً سعاحعات العوغعً .  

م فً الطالبع االولً لجٌش التحرٌر االرتري البعطعل ،  وشعارن فعً  ٩٩ٖٔالتحك الشهٌد بجبهة التحرٌر االرترٌة فً عام 

عدة معارن ابلى بالء حسنا و  منها معركة اغردات الشهٌرة ، وتنمل فً عدة معوالعع فعً اجعهعزة والسعام ووحعدات جعٌعش 

التحرٌر .اال أنه التحف الثرى بعٌدا عن األرض التً فداها بشبابه حتى توفً محروًما حتى من شبر تحتضن جسده العطعاهعر  

فً مسمط راسه. رحم هللا المناضل كوكوي وجعل كل مالدم فً مٌزان حسناته واللعهعم العهعم ذوٌعه ورفعالعه الصعبعر وحسعن 

 العععععععععزاء.                                             .

 دمحم اسماعٌل همد                                        

                                                      ربٌس جبهعة العتعحعرٌعر االرتعرٌعة                                                                    .                               

08/03/2023  

 دابرة العاللات الخارجٌة تعمد اجتماعها الدوري : 
لعً مثااللسام وم ًعمدت دابرة العاللات الخارجٌة لجبهة التحرٌر االرترٌة اجتماعها الدوري بحضور اعضاء االدارة ومسؤل

التنظٌم، ولد نالش االجتماع الموضٌع المدرجة فً جدول اعماله ، ولف على اداء االلسام خعالل العفعتعرة السعابعمعة ومعا تعم 

انجازه حتى من الخطة الموضوعة، كما تطرق لالجتماع الى االوضاع داخل الوطن وحالة حموق االنسان االرتري العتعً فعً 

تردي مستمر، وفً هذا الصدد  اشاد االجتماع بتمرٌر الممرر الخاص لحموق االنسان فً ارترٌا الدكتور دمحم عبد السالم وكذا 

لمجلس حموق االنسان  52للدورة  13ما جاء فً كلمة ناببة المسؤل السامً لحموق االنسان بشأن ارترٌا وذلن فً الجلسة 

المنعمد فً ممر المنظمة الدولٌة )جنٌف(،  وفً ختام االجتماع امن الحضور على ان ٌمدم كل لسم خطته للنصف الثانً معن 

 العام فً االجتماع الدوري المادم. 

 

 الفرٌك حمٌدتً ٌزور أسمرا:
معارس  13فً زٌارة غٌر معلنة وصل ٌوم االثنٌن الموافك 

الجاري الفرٌك اول دمحم حمدان دللعو نعابعب ربعٌعس معجعلعس 

السعٌعادة السعودانعً العى العععاصعمععة اسعمعرا العتعمعى خعاللعهععا 

بدكتاتورها اسٌاس افورلً ، وحسب مصادر وكعالعة االنعبعاء 

السودانٌة سونا ، فان االجتماع نالش المضاٌا ذات االهتعمعام 

المشترن وتطوٌر العاللات الثنابٌة بعٌعن العبعلعدٌعن حسعب معا 

تناللته وكاالت االنباء. وٌعذكعرر ان حعمعٌعدتعً كعان لعد زار 

العاصمة االثٌوبٌة اسمرا فعً فعتعرة سعابعمعة العتعمعى خعاللعهعا 

بربٌس الوزراء االثٌوبً ابً أحمد علً ، تلن الزٌارة التً ازعجت دكتاتور اسمرا ولعتعهعا واععتعبعرهعا العمعرالعبعون معغعازلعة 

الثٌوبٌا فً حالة الصراع الخفً الذي كان دابرا بٌن النظامٌن الرتري واالثٌوبً  خاصة بعد انتهاء الحرب االهلٌة االثٌوبعٌعة 

التً كان فٌها اسٌاس طرفا ربٌسٌا، ولد وجه انتمادات مبطنة للسودان بعانعه ٌسعاععد العتعمعراى فعً حعربعهعا ضعد العحعكعومعة 

 المركزٌة ز
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 (1أحمد طٌفور: السموط من سماء المجد الى حضٌض الهاوٌة )                           

بالتعاون مع اسرة تحرٌر وكالة االنباء االرترٌة ان تطل علٌكم عبر نافعذة راتعبعة  فعً حعلعمعات ذكعرٌعات  61ٌسر مولع ادال 

مناضل التً ٌبتدرها لنا المناضل العتٌك واالعالمً الضلٌع المناضل عمر جعفر السعوري )ععمعر 

علٌم( ربٌس اتحاد الصحفٌن االرترٌن السابك وعضوالمكعتعب العدابعم التعحعاد الصعحعفعٌعن العععرب 

السابك اٌضا،ومؤسس الوكالة االرترٌة لألنباء )آر( والتً لعبت دورا معحعورٌعا  فعً العتعععرٌعف 

بالمضٌة االرترٌة ، والتً كانت تصدر نشرة ٌومٌة باالحداث المتالحمة فً ذلن الولت وتوزع فً 

كل السفارات والصحف فً مدٌنة دمشك. اتخذت الوكالة معن معمعر معكعتعب العععاللعات العخعارجعٌعة 

للجبهه بحً المهاجرٌن ممرا لها ، فً الحلمات المادمة ٌستمر فً سرد ذكرٌاته عن األحداث التً 

عاشها وكان شاهد علٌها ، فً هذا العدد ٌستذكر احداث ولعت فً مدٌنة الخرطوم فً سعتعٌعنعٌعات 

المرن الماضً وما حدث للصحفً أحمد طٌفور ودور السفارة االثٌوبٌة فً الولٌعة بعه فعالعى معا 

مثلما توهج نجمه برهة، سرعان ما أفل. وكما اشتعل ومٌض للمه، انطفعأ ضعوؤه وخعبعا نعور خطه للم المناضل ابو جعفر:  

ٌراعه كشهاب لمع بغتة مع انبالج الفجر، فلم ٌلحظه أحد غٌر الذاكرٌن والساهرٌن. كان الصحافً السودانعً أحعمعد طعٌعفعور 

ضحٌة لعبث أشمٌاء االستخبارات وخٌانة بعض زمالء المهنة وهوان الحكام وضعفهم. انتهت حٌاة أحعمعد طعٌعفعور فعً العععام 

لبل وفاته ظمأ وجوعا بعد ثالثة عمود من ذلن التارٌخ. فمد فر تابها هابما فً صحراء شمال السعودان، معحعاوال فعً  1966

لحظة ٌأس مغادرة البالد الى مصر عله ٌذوب فً أمواج الماهرة البشرٌة أو ٌنسى نفسه وٌنساه الناس فً نجعع معن نعجعوع 

الكنانة أو كفر من كفورها. وربما أراد أن ٌلجأ الى ممام ولً لصً، ٌسكن الٌه عله ٌناجً ربه فٌغفر له ذنبه، أو واحة كانت 

سجنا ذات ٌوم ومالذا فً ٌوم آخر لثوار فً غابر الزمان. لكنه مات فً نزل رخٌص بحً شعبً فً لاهرة المعععز، فعأنعتعخعى 

بعض الزمالء، رغم ما لموا منه، لٌصل هذا الجسد الذي أنهكه الضٌاع وحرلته بنت الحان لٌدفن بٌن أهلٌه وفً تعراب أججعبعر 

على التنكر له، فربما تجد روحه السكٌنة والغفران. أحمد طٌفور نسخة سودانٌة من مأساة إغرٌمٌة مؤلمة تتابععت فصعولعهعا 

فً سودان الستٌنٌات، لكن ختامها المرعب لم ٌنتبه إلٌه إال الملة بعد ذلن بزمن حٌنما عثر على جثته فً تلن الغرفة الغرٌبعة 

أكتوبر( العتعً أصعدرهعا صعالعح  21لٌسدل الستار على حكاٌة نجاح اغتٌل فً طور التكوٌن. بزغت شمس أحمد فً صحٌفة )

محمود إسماعٌل، أحد ألطاب الحزب الوطنً االتحادي ووزٌر اإلعالم فً حمبة أكتوبر؛ وهو سٌاسً سودانً ملن ما افعتعمعده 

الكل عند غالبٌة السٌاسٌٌن السودانٌٌن من ضمٌر ووجدان ونظافة ٌد ونماء سرٌرة وطوٌة. أخذت الجرٌدة اسمها معن ثعورة 

نعوفعمعبعر  17التً أطاحت بنظام الفرٌك إبعراهعٌعم ععبعود وانعمعالب  1964أكتوبر  21

. كان أحمد طٌفور أول صحافً ٌدخل ارترٌا مع ثوارها وٌعبر مععهعم فعً جعنعح 1954

الظالم التالل الفاصلة بٌن حدود السودان الشرلٌة وحدود ارترٌا الغربٌة ععنعد معنعطعمعة 

)َحفََره( المرٌبة من مدٌنة كسال، ثم ٌعود لٌنشر سلسلة من التحمٌمات كتبها للم رشعٌعك 

العمعغعامعرة هعً العمعععول -مبدع وصورا التمطتها عٌن خبٌرة فاحصة. كانت تلن الرحعلعة

الذي هدم جدار الصمت الملتف حول المضٌة اإلرترٌة، وهً التً فتعحعت األبعواب أمعام 

الثوار بعد أن عملت إثٌوبعٌعا جعاهعدة ععلعى تصعوٌعرهعم بعععصعابعات معن لعطعاع العطعرق 

واللصوص )الشفته( الذٌن ٌغٌرون على اآلمنٌن والمسافرٌن ولوافل التعجعار. انعتعبعهعت 

لٌادات الثورة اإلرترٌة الى دور اإلعالم فً المعركة، فعذهعبعت تعبعحعث ععن صعحعافعٌعٌعن 

ٌنملون بالكلمة والصورة ما ٌدور داخل "المٌدان". اجروا اتصاالت بعدد من الصحافٌٌن السودانٌٌن المعروفٌن والمغعمعورٌعن 

على حد سواء من العاملٌن فً صحف لها تارٌخ، فلم ٌمبل معهم إال صحافً شاب ٌعتعحعسعس طعرٌعمعه فعً صعحعٌعفعة حعدٌعثعة 

الصدور. جرى اإلعداد لرحلة أحمد طٌفور الى ارترٌا ببالغ السرٌة، فكل أجهزة االستخبارات المعروفة وغٌر المعروفة كانعت 

تعمل فً الخرطوم بما فٌها الموساد الذي أنشأ محطته فً )البون مارشٌه(، فهً ال تكاد تبتعد عن دواوٌعن العحعكعومعة ودور 

األحزاب والنمابات ومنازل السٌاسٌٌن إال مسافة مٌلٌن على األكثر. أضحت تلن التحمٌمات التً كانت تمال صفحة من ثعمعانعٌعة 

 أعمدة وتفٌض أحٌانا، حدٌث الناس، لٌس فً العاصمة فحسب، بل فً مدن السودان كافة. وهو متجر ٌمتلكه ٌهودي كانت
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تختلف إلٌه "الطبمة الرالٌة". كانت الرحلة شالة، مشٌاً على اإللدام أو فوق ظهور الجمال، وكانوا ٌغّزون السٌر لٌال وفً  
األسحار وٌتحاشونه فً اللٌالً المممرة. انتهت الرحلة بسالم، وعاد أحمد ٌنشر سلسة من التحمٌمات أحدثت دوٌا هابال، 

أكتوبر(. كانت التحمٌمات نصرا مهنٌا له، وفتحا فً دنٌا الصحافة السودانٌة. فهً تكاد  21ورفعت من أرلام توزٌع جرٌدة )
تكون المرة األولى التً تذهب فٌها صحٌفة بحثا عن الحدث خارج الحدود، إذ كانت الصحافة فً مجملها جالسة على 
كراسٌها، لاعدة، تنتظر األخبار لتأتً إلٌها، أو من مراسلٌن هواة فً عواصم اخرى ذهبوا إلٌها فً عمل أو دراسة. وإن 

فهً ال تكاد تبتعد عن دواوٌن الحكومة ودور األحزاب والنمابات ومنازل السٌاسٌٌن إال مسافة مٌلٌن على سعت الى األنباء 
األكثر. أضحت تلن التحمٌمات التً كانت تمال صفحة من ثمانٌة أعمدة وتفٌض أحٌانا، حدٌث الناس، لٌس فً العاصمة 

أصبح أحمد طٌفور نجما المعا وبطال مغوارا. تابعت إثٌوبٌا التطورات فً السودان متابعة فحسب، بل فً مدن السودان كافة. 
دلٌمة ولررت أن تبعث الى الخرطوم بأفضل ضباط مخابراتها ملحما عسكرٌا، فأرسلت الكولونٌل تّرْلً الذي أضاف 
السودانٌون نوناً الى اسمه، فكانوا ٌنطمونه "ترلن" حٌنا و "تركن" أحٌانا. استمرأ هو هذا التحوٌر الذي دخل على اسمه 
بل علٌه واعتاد على ممارسته  ولبله. أسمه الذي ٌعنً باألمهرٌة فٌما ٌعنً الرلة والنعومة والسالسة، هو على نمٌض ما جج
وانتدب إلٌه. أستطاع تّرلً، الحاذق الناعم السلس الملس النجس فً فترة لصٌرة دخول بٌوت سٌاسٌٌن كجثر وغٌرهم، بل 
كان ٌدخل الى دار ربٌس وزراء السودان، دمحم أحمد محجوب، دونما استبذان أو موعد. لم ٌضع ولتا. أسرع بتجنٌد 
المومسات فً شبكته وفتح بٌوتا جدٌدة للدعارة، وأنشأ نادٌا لصد من خالل ما ٌمدمه من مأكل على رأسها الزلنً 
ومشروبات بأسعار "تشجٌعٌة" الى جذب أعدادا متزاٌدة من "االفندٌة" الذٌن ٌتعاطون الشأن العام، منهم مؤٌدون نشٌطٌن 
للثورة اإلرترٌة ومن لبابل الٌسار المختلفة ومدارس االشتراكٌة العربٌة المتعددة. وكان هو حاضرا فً كل تلن األماكن. فً 
لٌلة من لٌالً الخمٌس، بلغت النشوة بأحد نشطاء الٌسار العروبً، بعد أن احتسى عدة 
كؤوس، فصاح باإلنجلٌزٌة فً للب ذلن النادي وهو ٌشٌر الى صورة اإلمبراطور المعلمة 
على الحابط الممابل: "فلٌسمط الدٌكتاتور هٌلً سالسً!"، ثم التفت جهة الٌمٌن، 
فتالشت ابتسامة النصر العرٌضة التً كانت ترتسم على وجهه لما رأى تّرلى ٌبادله 

وكان معروفا بٌن   –االبتسام وٌسأله بخبث: "هل تؤمن بذلن؟" فتلعثم "الرجل الخفً" 
وأجاب: "إننً ألول ذلن فحسب" ثم غادر هو ورفاله المكان.   –أصدلابه باالنفزٌبل 

نصح المادة اإلرترٌون والراحل بدرالدٌن مدثر، أحد لٌادات حزب البعث العربً 
االشتراكً فً السودان، هؤالء باالبتعاد عن النادي اإلثٌوبً، ولال لهم استعٌضوا عن 

خصوصا   –الزلنً اللذٌذ واالنجٌرا بسمن البلطً المشوي الحار وما شابه. لٌحبط الدعاٌة المتزاٌدة التً ٌلماها اإلرترٌون 
بدأ تّرلً فً البحث عن طرٌمة ٌوجه بها ضربة لاصمة تؤلب علٌهم الرأي العام السودانً وتدفع -بعد تحمٌمات أحمد طٌفور 

الحكومة والسلطات السودانٌة الى مطاردة اإلرترٌٌن مرة اخرى، كما كان الحال أٌام عبود "الذهبٌة". فاستمرت الخطة على 
إصدار كتاب ٌكتبه أول صحافً ٌدخل عرٌن األسود وٌكتب عنهم. استحال ذلن فً بادئ األمر، لتتبدل الخطة بان ٌصدر 
ً فً ٌد الكولنٌل. تولى عملٌة التدجٌن بعض زمالء  الكتاب وٌوضع علٌه اسم أحمد طٌفور، بعد أن ٌدّجن وٌصبح خاتما
المهنة، لألسف، الذٌن اصطحبوه بدعوى االحتفاء بعرسه من زمٌلة فاضلة كانت تحرر صفحة المرأة فً نفس الصحٌفة، ثم 

طلمته بعد الفضٌحة. أخذوه الى فندق "الواحة" الذي افتتح أبوابه حدٌثا فً تلن 
األٌام. كان مجتمع الخرطوم المخملً ٌمضً سهراته حول مسبح الفندق، أو بهوه، 
أو فً ملهاه اللٌلً، "الكاف دو روا". هنان لدموه الى تّرلً الذي لم ٌترن الفرٌسة 
تضٌع من بٌن ٌدٌه. فً البداٌة، روى أحمد لبعض المٌادات اإلرترٌة التً علمت بتلن 
السهرات انه هاجم الملحك العسكري اإلثٌوبً، حٌنما التماه، هجوما ضارٌا وأسمعه 
رأي السودانٌٌن فٌما ٌفعلون فً ارترٌا. نصحه المادة اإلرترٌون باالبتعاد عن طرٌك 
هذا الرجل، إال إن الطامة الكبرى كانت لد ولعت وحالت به، حٌنما دجس له المخدر فً 

  الخمر والتمطت له صور ٌندى لها الجبٌن.
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 المجد والسؤدد لماجدات بالدي

 08/03/2023لندن    -حمد دمحم سعٌد كل

كل الباحثٌن دارسً اوضاع المجتمعات والمحللٌن السٌاسٌن لحران الشعوب ، هذا الحران فعً 

انتفاضه وانكفابه ، فً صعوده وهبوطه ، فً عوامل استمراره وفشله ، أو تحعدٌعه وصعمعوده 

رغم كل العوامل المعولة . لذلن فان علماء االجتماع  والمحللٌن السٌاسٌن ٌربطون ذلن بمدى 

نضوج العوامل الثورٌة المرتبطة بمدى وعى االنسان والظلم المحٌط به والسعععى او العنعضعال 

لتغٌٌر اوضاعه الداخلٌة لالنعتاق من الحالة التً ٌعٌشها.  أن ٌعنعتعفعض معن اجعل ان ٌسعتعرد 

حموله ان كان ذلن فً المدن او الرٌف، وهنا ٌأخد االنتفاض نوعٌن اما ان ٌكون مدنعٌعا ععبعر 

التظاهرات وٌختم بالعصٌان المدنً، او الكفاح المسلح ، ان هذا التحدي والصمود المرتبط بالوععى وبعاسعتعمعرار العثعورة هعو 

الذي ٌؤدي الى االنتصار، وكان االنتصار للثورة االرترٌة وشعبها، وٌواصل نضاله االن السماط النظعام العحعالعً ولعٌعام دولعة 

وطنٌة دٌممراطٌة اساسها العدل واحترام االنسان.  هذه الممدمة تمودنا الى ان الشعب االرتري بمجرد وصول المعابعد العكعبعٌعر 

الشهٌد حامد ادرٌس عواتى ورفاله المٌامٌن الى )أدال( واعالنهم الكفاح المسلح تحت راٌة جبهة التحرٌر االرترٌة ، ورغعم 

انهم كانوا للة لكنهم طلٌعة ، فانتفض الشعب االرتري وتجاوب مع طلٌعته ودعم الثورة بالشباب وبكل االمعكعانعات العمعتعاحعة، 

كانت استجابة اذهلت العدو لبل الصدٌك . نحن هنا بصدد دور المرأة االرترٌة ، فً البدء استجابعت العمعرأة حسعب العظعروف 

التً كانت تعٌشها والمحٌطة بها، ففً الرٌف فً البدء ولالنصاف ولع الحمل االكبر على رٌفٌات بعركعا والعمعاش حعٌعث كعان 

المطلوب منهن تمدٌم الطعام وهو امر لم ٌكن سهال  خاصة وان عدد الممعاتعلعٌعن كعان فعً 

ازدٌاد مستمر ،فهن من ٌموم بتحضٌر الطعام وجلب المٌاه من المورد على ظهور العدواب 

وفً بعض االحٌان على ظهورهن وتمدٌم كل ماٌمكن بنفس راضٌة لمماتلً الثورة الفتٌة، 

وما ٌجب ذكره هنا ان فً كثٌر من االحٌان تستمعبعل العمعرى معمعاتعلعى العثعورة فعً اولعات 

متأخرة من اللٌل تخفٌا من العدو وهو عبا اضعافعة ععلعى معاجعدات العرٌعف حعٌعث ٌعمعمعن 

باعداده فً اولات متأخرة بعد ان هجع الناس الى فراش النوم. نتذكر هنا الدور التعععبعوي 

للمرأة االرترٌة من خالل التغنً بالثورة وانتصاراتها والتً كعان لعهعا العدور العكعبعٌعر فعً 

حماس الشباب وااللتحاق بالمٌدان. انتشرت الثورة وعمت معظم الرٌف االرتري وكان دور المرأة فً بالً الرٌف االرتري لم 

ٌكن الل من رصٌفاتهن فً بركا والماش وهو دورمشهود ومعروف، والذي لم ٌنسى ابدا كم كانت معاناتهن كبٌرة عندما نفعذ 

العدو االثٌوبً الحرابك واالبادة فً الرٌف لتجفٌف الثورة من معٌنها الجماهٌري .  فً المدن وبالرغم من ان مخابرات العدو 

كانت تحصً انفاس الناس والسجون لد فتحت ابوابها الستمبال افواج الوطنٌن تحت بند المادة العاشرة من لانون الطعوارٌعا 

الذي اعلنه المحتل االثٌوبً ، وبالرغم من كل هذا، فان كثعٌعرا معن العمعدن 

شهدت خالٌا نسابٌة ٌدعمن باالشتراكات وٌؤٌن مهام سرٌعة حعٌعن ٌعطعلعب 

منهن. كانت المرأة االرترٌة فً المدن تساعد مرضى المماتلٌعن معن خعالل 

اخفابهم فً منازلهن وعالجهم واذا تطلب االمر كانت تخفً االسعلعحعة فعً 

المنزل لتسهٌل مهام المناضلٌن وتنفٌذ العملٌات الفدابٌة فً المدن، وكانعت 

المرأة تنمل ادبٌات جبهة التحرٌر االرترٌعة معن معدٌعنعة العى اخعرى . معع 

نهاٌات الستٌنات استطاع التنظٌم ان ٌبعث عدد معن العمعنعاضعالت لعلعخعارج 

ألخذ دورات فً مجال التمرٌض ، وفً نفس الولت دخلت العمعرأة العمعجعال 

العسكري فالتحمن بجٌش التحرٌر وكانت شابتان من المنعطعمعة العععسعكعرٌعة 

الثالثة اول من التحك بعجعٌعش العتعحعري فعً نعهعاٌعة السعتعٌعنعات وتعواصعل 

الاللتحاق من بعد ذلن. وكان للمرأة دورها البارز فً العععمعلعٌعات العفعدابعٌعة 

وفً هذا المضمار نذكر اشهر العملٌات الفدابٌة فً كل من كرن واغعردات 

وغٌرها، لدمن شهٌدات فً ساحات معارن الشعرف ضعد العععدو االثعٌعوبعً 

  الغاشم كانت الم مسفن اول الشهٌدات والشهٌدة سعدٌة حسن كنتٌباى وغٌرهن من الماجدات الالبً خضبن تراب الوطن .
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  بداٌة تأسٌس الخالٌا النسابٌة

م باشراف الشهٌد طاهر 1963اول خلٌة تأسست بمنزل المابد الشهٌد عمر حامد ازاز فً مدٌنة كسال السودانٌة فً ٌونٌو 

( عٌشة 4( خدٌجة نور تكروراى زوجة الشهٌد عمر ازاز  3( جمع بابر 2( فاطمة محموداى  1سالم وكانت تتكون من : 

( نسرٌت كرار ، وكانت اول خلٌة بالسودان واطلك علٌها اسم )توتٌل( .   فً العام 6( ستل حامد بره  5عثمان كربل  

م تم تكوٌن خلٌة ثانٌة فً كسال باسم) التاكا( برآسة زهرة علً.  كلفت الخلٌتان للمٌام بالتعببة والتأطٌر فً المدن 1964

 -4ستل حامد  -3جمع عبدهللا  -2زٌنب دمحم موسى   -1السودانٌة.  اول خلٌة كونت بمدٌنة اغردات كانت من المناضالت: 

  امنه باحاج. أما خلٌة مدٌنة )كرن( تكونت من:                                                                                    -6فاطمة ادال )ممرضة(   -5زهره احمد ٌعموب )زهرة ربدة( 

سعدٌة  -5السٌدة سعدٌة حرم صالح برادة   -4امنة لاضً موسى   -3االستاذة اسٌا لاضً موسى   -2ستل حامد   -1

                                         زٌنب محمود ، وسمٌت الن الخلٌة باسم )الغالٌة(.                                                                                 -7فطوم سعٌد لحتات  -6عثمان 

م، ونود ان نعتذر لعدم وجود كشوفات لبالً المدن االرترٌة وربما  نكون لد 1964ٌذكر ان خلٌتً اغردات وكرن كونتا عام 

م عمدت جبهة التحرٌر االرترٌة مؤتمرها 1971لصرنا فً ذكر بعض االسماء لعدم وجود بٌانات. فً اكتوبر من العام 

الوطنً العام االول ، ومن لرات ذلن المؤتمر التً اتخذها اعطاء المرأة االرترٌة مكانها الطبٌعً فً السلم المٌادي للتنظٌم 

ومعها العمال على ان ٌتم ذلن بعد ان ٌعمد كل من المرأة والعمال مؤتمراتهما التأسٌسٌة . فً هذا المؤتمر تم انتخابً عضوا 

فً اللجنة التنفٌذٌة وفً فترة الحمة تم اختٌاري كً اشغل مكتب المنظمات الجماهٌرٌة ، وبدأ هذا المكتب نشاطه مبذ بداٌة 

م خالل هذه الفترة تمكن المكتب من عمد ثالثة مؤتمرات تاسٌسٌة ، االول كان للعمال 1974الى نهاٌة العام  1972العام 

والثانً كان للنساء والثالث كان لالجبٌن االرترٌن والذي اختار اسم )رابطة الالجبٌن االرترٌٌن (، ولد تم كل ذلن باشراف 

مكتب المنظمات الجماهٌرٌة .  استعدادا لعمد المؤتمر التأسٌسً للمرأة كان البد من تكوٌن لجنة تحضٌرٌة مهمتها االعداد 

للمؤتمر فكان نشاط اللجنة داخل ارترٌا والسودان حٌث لامت بالتحضٌر وانتخاب العضوات المرشحات للمشاركة فً المؤتمر 

من مختلف الموالع.  كونت اللجنة التحضٌرٌة من بعض االسماء التً سوف اذكرها واخرى لم اتمكن من ذكرهن لعدم وجود 

المغفور لها المناضلة فاطمة محموداى  -3المناضلة نسرٌت كرار  -2آمنة أبر    -1وثابمً معً واالسماء التً اتذكرها هً: 

 -6المناضلة روضة احمد صالح زوجة المناضل الكبٌر دمحم عمر ٌحى   -5المناضلة المغفور لها زٌنب دمحم موسى   -4

المناضلة جمعة عمر، ثم التحمتا باللجنة التحضٌرٌة  كل من  -7المناضلة حرلو  

المناضلة امنة دمحم علً ملكٌن والمناضلة زهرة جابر عمر واللتان كانتا فً الخارج 

       اثناء تكوٌن اللجنة التحضٌرٌة . كان اداء اللجنة التحضٌرٌة رابعا ،                                                             

لبل المؤتمر عمدن سلسلة من االجتماعات وكون وفودا للمٌام بجولة فً المدن 

السودانٌة واشرفن على انتخابات الفروع الختٌار عضوات لحضور المؤتمر وكان 

وفد اللجنة التحضٌر مكون من المناضالت نسرٌت كرار وفاطمة محموداى وزٌنب 

دمحم موسى وكان التوفٌك حلٌفهن، اما المناضلة امنة ابر باعتبارها ربٌسة اللجنة 

التحضٌرٌة فمد ادت دورها بشكل رابع ، وفً الختام الول ان اللجنة التحضٌرٌة 

كانت منسجمة ومنضبطة فً اداء دورها وتم عمد المؤتمر بشكل ناجح. تنفٌذا لمرار 

المؤتمر الوطنً العام االول فان المناضلة امنة ملكٌن والتً تم انتخابها ربٌسة لالتحاد العام للمرأة االرترٌة أصبحت عضوا 

فً المجلس الثوري لجبهة التحرٌر االرترٌة  كما انتخب المؤتمر السٌدة زهرة جابر مسؤلة العاللات الخارجٌة لالتحاد وكذلن 

السكرتٌر العام  لالتحاد العام لعمال ارترٌا الشهٌد على عثمان حنطً عضوا فً المجلس الثوري تنفٌذا للمرار المذكور. وفً 

هذا المضمار ٌجب ذكر الدور الكبٌر للمناضالت فً صفوف الجبهة الشعبٌة لتحرٌر ارترٌا الالبً كان دورهن البطولً 

مشهودا حٌث ضربن اروع االمثلة فً البطولة والفداء.  ونحن نحتفل بٌوم المرأة نتمنى ان ٌوفك هذا الجٌل فً اداء دوره 

من اجل االرتماء بدور المرأة والنضال من اجل ازالة هذا النظام الذي جثم على صدور شعبنا لنعود الى وطننا لبناء صروح 

 منظمات جماهٌرٌة تخدم وطنها وشعبها وكل عام وانتن بخٌر. 
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الصفحة االدبٌة   

 
 
 
 
 
 
 

 
 هن نصف الحٌاة وكل المطر 

 وهن البهاء 

 وبعض الرحٌك وازكً عطر 

 هن  االمواج  وهن الشراع

 وهن المراسً لكل السفن  

 وهن النوارس فً وجه البحر

وهن خصوبة االرض وترانٌم 

 السماء 

 ولحن الربٌع وكل االمل 

ضجر الروابً وخرٌر النهر    وخج

 وهن المجري وكل الحضر

 هن تفاحة آدم وهن الجنة

 والذ ثمر  

 وهن الدفء وهن السلوي 

 وهن السمر

 وهن العٌون وسواد الممل

 وهن الماس وهن الدرر

 وهن الجمال وكل الِسحر

 وهن الرفمة وهن الوري   

 وهن الحرابر 

 

 

 

 استراحة الشعر 

 

 

 

 وهن الدهر 

 وهن الحٌاة طول العمر

 ونحن االغصان  وهن الحمام  

 وهن الشجر

وهن فً العشك زلٌخة وفً 

 الهٌام

 وهن الطرٌك ونحن السفر 

 وهن فً الموة نفرتٌتً 

 وهن *سهام

 وهن االمان ونحن المدر

وهن سعدٌة وهن *جمعة وألم 

 مسفن 

وهن *استٌر  وهن *نسرٌت 

 *وسناٌت 

 وهن *مرٌام  

 وهن الشروق رغم  االالم 

 وهن الشمس بطعم الممر

 وهن المطر 

 

 شعر االستاذ :

 ابراهٌم حالً 

 

 ترانٌم مارس ولحن الربٌع 
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سي  التعلٌك السٌاسًالتعليق السيا  

م المولع ٩٩ٗٔالٌوم كان الخامس عشر من مارس    

الوادي المتكا على جبل تموربا بالمرب من لرٌة 

ابوحشٌال . و الثورة محدودة العدد و العتاد ، كان هدف 

العدو األثٌوبً المضاء على هذه الثورة فً مهدها لبل ان 

ٌشتد عودها . لذلن تأكد عبر استخباراته أن الثورة 

متمركزة فً هذا المولع ولد أحضر العدو لواته الحاسمة 

والمجربة على الحرب فً كٌنٌا وغٌرها من المناطك التً 

كانت اإلمبراطورٌة االثٌوبٌة تسعى لضمها وبمٌادة لابد 

مجرب ومدرب فً حسم المعارن وكان جٌش التحرٌر 

االرتري ٌعلم بمدوم هذه الموة لذلن اعد العدة لهذه 

المواجهة حتى ٌثبت أنها إرادة شعب ال ٌمهر كان عدد 

جٌش التحرٌر ال ٌتجاوزالفصٌلة مماتلة مع بعض 

المستجدٌن الذٌن صادف تواجدهم فً المولع اثناء ولوع 

المعركة ، والعتاد ال ٌتجاوز عدة بنادق عتٌمة و للٌلة 

حٌث كان بعضهم ٌحمل السالح األبٌض ، ولكن كانوا 

ٌملكون إرادة تتحدى أعتى األسلحة . بداءت المعركة بٌن 

جٌش مدرب مجهز بكل وسابل المتال وثورة ما تملن إال 

االرادة ولد إنتصرت إرادة الثوار ،ذاع صوت الثورة 

وتناولت أخبار  المعركة اإلذاعات العالمٌة آنذان و خاصةً 

منتكارلو و البً بً سً وعم خبر المعركة الرٌف 

والحضر فً ارترٌا و دول الجوار وكانت لهذه المعركة 

عابدها المعنوي و اللوجستً كونها أول معركة بٌن 

الجٌش االثٌوبً و الثورة االرترٌة الن معاالن البداٌات 

التً سبمتها  كانت مواجهة الثورة مع البولٌس  منذ 

انطاللة الشرارة االولى فً الفاتح سبتمبر عام الواحد 

والستٌن و كان دخول الجبهة فً أول معركة مع الجٌش 

االثٌوبً الذي كان ٌعتبر من الجٌوش الممٌزة فً المارة 

األفرٌمٌة بل كان ٌرى أنه ألواها بعد مواجهته للجٌش 

االٌطالً فً  معركة عدوى الشهٌرة فً اربعٌنات  ذلن 

المرن ، ولهذا انتصار جبهة التحرٌر وزراعها المماتل 

جٌش التحرٌر البطل تحدًٌا كبًٌرا جعلت موازٌن الصراع 

تتحول  لصالح الثورة الفتٌة .نستلهم من معركة تموربا 

وما تبعها من جرابم حرب مفتوحة للعدو من تعلٌك 

جثمان الشهداء فً مٌادٌن عامة وإعتماد سٌاسة االبادة 

الجماعٌة من إحراق لرى ولتل العزل ببشاعة والمذف 

الجوي الذي استهدف حتى المواشً وما لام به الشعب 

االرتري من إلتفاف وحماٌة ثورته و التطوع فً النضال 

من كل حدب وصوب  كان ثمرته  تحرٌر ارترٌا ، 

وبعبارة اخرى كان نضاال تراكمٌا  بدأ بالكفاح السلمً ثم 

تطور لمواجهة عسكرٌة أبلى فٌها شعبنا بالًء حسنا ودفع 

شعبنا ضرٌبة غالٌة ساهم فٌه كل بٌت بفلذات أكباده  

حتى تحمك حلم الشعب االرتري فً الحرٌة واالستمالل 

م ٩٩ٔٔماٌو عام  ٕٗبطرد آخر جندي اثٌوبً فً 

ودمغة باستفتاء شهده العالم لال فٌه شعبنا كلمته 

الفاصلة نعم لالستمالل ال للتبعٌة و أعلن مٌالد دولته 

م. وبهذا حصل شعبنا على ٩٩ٖٔماٌو  ٕٗالمانونٌة فً 

حمه المستحك عبر جهوده وموالف االشماء واألصدلاء 

وكل العالم المحب للحرٌة واالستمالل.أن شعب تمٌز بهذه 

الروح من التضحٌة والفداء حري به أن ٌحصد وٌتذوق 

طعم الحرٌة و االستمرار .وال ٌمكن أن ٌعٌش تحت سلطة 

الٌرى فٌها فرق من المستعمر فً سٌاساتها 

وممارساتها . ان كل المعارن التً تلت حتى اخر معركة 

لبل خروج المحتل االثٌوبً الغاشم مهزوما مدحور أسس 

لها ذلن االنتصار فً صبٌحة الخامس عشر من مارس 

م، كانت التضحٌات كبٌرة ومعارن اشد ضراوة من 1964

تموربا خاضها المماتل االرتري بعزٌمة فوالزٌة واٌمان 

بالنصر ال محالة ، كل ذلن من اجل ان ٌعٌش االنسان 

االرتري صاحب السٌادة بكرامو وامان سٌدا فً ارضه 

مالكا لزمام امره ، ولم ٌكن ٌتولع ان تأتً عصابة من 

بنً جلدته وتسومه سوء العذاب، فاالنسان االرتري الٌوم 

مسلوب االرادة ٌعٌش فً سجن كبٌر ٌندب حظه وٌفاضل 

مابٌن االمس االستعماري والٌوم والنتٌجة للغالبٌة 

العظمى من االرترٌٌن  لهذه المفاضلة معلومة للجمٌع. 

ان إرادة شعبنا التً إنتصرت على أعتى اإلمبراطورٌات 

وحلفابها جدٌرة أن تعٌد األمور إلى نصابها وتنعم األجٌال 

بالسالم واالستمرار  وهذا امر لٌس ببعٌد مع للٌل من 

الجهد والعمل على ازاحة الكابوس الجاسم على صدورنا 

بنفس العزٌمة التً انجزت التحرٌر وانها ثورة على 

 الظلم والمهر حتى النصر.

 معركة تموربا إرادة شعب


