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سؤال قد يطرحه كثيرون من ابناء ارتريا ال سيما 
المرتبطين منهم بمسيرة النضال الوطني سواء كانوا من 
المهتمين باحياء ذكرى المعركة او غير المبالين او كانوا 
من الذين ازالوا الحدث كليا ام جزئيا من الذاكرة بسبب 

مواقف وانطباعات سياسية. والسؤال قد يكون تأثيرات و
غير مستغرب واالجابة عليه محل نقاش ان كان الغرض 
منه اعطاء معركة تقوربا  وزنها الحقيقي او تنزيلها في 
مكانها المناسب  في سجل مسيرة الثورة 
االرترية.وتأسيًسا على قبول النقاش من حيث المبدأ فان 

ت) بها معركة تقوربا هناك مجموعة من العوامل (انفرد
او (سبقت )بها وللسبق في ذاته ميزة ان تكررت النتيجة 

 . الخص اهم  هذه العوامل في:

/ معركة تقوربا هي اول معركة خاضها جيش التحرير ١
االرتري ضد الجيش النظامي االثيوبي ( طور سراويت) 
فقد كانت المواجهات والمعارك السابقة عليها بينه وبين( 

الكوماندوس) وهي ايضا أدوات ومؤسسات البوليس و
عسكرية لالستعمار  لكنها قطاعات خارج ما يعرف 

 بالجيش .

/ جاءت نتائج المعركة مخالفة تماما لتوقعات ٢
االستعمار الذي منى قواته بقضاء تام على الثورة وهي 
ماتزال طرية العود اذ لم يمض على انطالق الكفاح 

 نصف الشهر ..المسلح سوى عامان وخمسة اشهر و

/ معركة تقوربا تقع زمانيا خارج حلبة الصراعات ٣
والخالفات االرترية  وبالتالي هي معركة كل االريتريين 
حقيقة مثلها مثل تأسيس (ج ت إ) واعالن الكفاح المسلح 
وكل المعارك العشرة التي سبقتها وبالتالي ال وجاهة 
مطلقا ان يستثنيها احد من حصاده بل ينبغي ان تضاف 

 لجميع ويتبناها ويعتز بها.الى رصيد ا

 

/ قدمت (ج ت إ) في معركة تقوربا تضحيات خرافية ٤
بحسابات زمنها وبحسابات ما بعدها من المراحل فقد كان 

) شهيدا وهذا العدد بالمقارنة مع ١٨شهداء معركة تقوربا (
من كل مقاتلي )٪٢٦مالك جيش التحرير حينها يساوي(

سابات حتى في مسيرتنا الثروة وهذه تضحية خرافية بكل الح
النضالية بعدها بعد تعدد الفصائل وتوسع مالكاتها المقاتلة  ال 

اظن ان معركة معينة كان عدد شهدائنا فيها بسنبة 
 من كل مقاتلي التنظيم ..٪٢٦

/ نتائج معركة تقوربا كانت اول حلقة من مسلسل الحرب ٥
عتداء القاسية التي نفذها االستعمار ضد الشعب االرتري باال
غير االخالقي على مشاعرهم من خالل تعليق جثامين 

الشهداء في المدن مما قوى رابطة الشعب بالثورة وبالتالي 
 الطالق البائن بين االريتريين واالستعمار ..

/ تقوربا ونتائجها كانت اول بوابة حقيقية لكسر طوق ٦
الحصار وولوج مرحلة التعاطف مع مطالب الشعب االرتري 

 واالستقالل وفتح نافذة التعاون مع نضالهم . بالحرية

هذه عوامل تميزت بها معركة تقوربا او قل هي ميادين 
ولجتها قبل غيرها من معاركنا الوطنية التي كانت سببا 

واساسا في مجملها لما تحقق من هزيمة االحتالل وخروج 
  قواته من ارتريا.

طال الذين المجد لشهداء معركة تقوربا وتحية لكل هؤالء االب
صنعوا تلك الملحمة في تقوربا شهداء وأحياء ..وتحية لكل 

شهدائنا في كل معاركنا الوطنية فهم منارات لهم قدرهم 
المعلى وهم تاج رؤوسنا ومحط فخرنا وتقديرنا بل وندين لهم 

 بوجود هذه الخارطة السياسية التي نطل عبرها على العالم..
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خاض ابطال جيش التحرير االرتري  ١٩٦٤في الخامس عشر من مارس من العام 
معركة في منطقة تقوربا جنوب مدينة هيكوتا تختلف عن مثيالتها نوعا و توقيتا وتفاصيال 
بقيادة القائد المناضل ابو رجيلة ورفاقه من الرعيل األول رحمهم هللا رحمة واسعة في 

فكانت اول معركة ومواجهة مباشرة من قبل ثوارنا األشاوس مع جيش العدو  عليين . 
وقهم عددا وعتادا وعدة ولقد تم إعداد واختيار افضل قوة عسكرية االثيوبي الذي كان يف

للقضاء على الثوار و لكن ورغم قلة وشح اإلمكانات إال أن ابطالنا كانت لهم عزيمة 
رجال التنثني و شكيمة وارادة ال تلين في األقدام واالصرار على مشروع الكفاح المسلح 

النظير بعدالة قضيتهم فقدموا أروع  دربا ومسيرة وطريقا للحرية وبايمان منقطع
التضحيات والمالحم البطولية المشرقة والمشرفة عبر تاريخنا واثبتوا ان فعل و إرادة 
القتال المتأصلة يقينا في ايمان الرجال تتقدم خطى عن إمكانيات العتاد والسالح فكبدوا 

كانت معركة تقوربا شهيدا مهرا للحرية ف ١٨العدو العشرات من القتلى والجرحى وقدموا 
 نقطة تحول عظيمة ومفصلية في طريقة وأسلوب المواجهة ضد العدو 

ليستشيط غضبا وخيبة وخسرانا وخذالنا فمثل بالجثث وعلق جثامين شهداء الثورة متفرقة 
في عدة مدن بغرض إرهاب وبث الهلع والخوف والرعب بين أوساط الشعب االرتري اال 

اما فأعلن شعبنا األبي الشجاع أنه مشروع للنضال والشهادة ان ردة الفعل كانت عكسية تم
فتطوعت جموع غفيرة وحشود من الشباب والتي شكلت أركان وفيالق جيش التحرير 

 االرتري فيما بعد .

فلتكن ذكرى تقوربا الثامنة والخمسين الخندق الذي يجمعنا من جديد عبر معركة التغيير 
ية االسؤ في العالم ولنتجاوز كل االسوار الوهمية التي هذه المرة لمواجهة نظام الدكتاتور

وضعت بيننا و لنوقف نزيف االنشطارات والتشظي الفارغ الذي يحول دون تحقيق 
األهداف المنشودة في التغيير والخالص ولنتوجه صوب الهدف الواحد متحملين 

ه ووفاءا لدماء مسؤولياتنا لتقديم النفس والنفيس ألجل وطن صار سجنا كبيرا لكل أبنائ
 الشهداء التي سألت في ربوعه..

 ونحن نستذكر بطوالت معركة تقوربا المجيدة ال خيار لنا سوى التماسك والوحدة الوطنية

   

 أبطال تقوربا رجال حول الثورة
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بعد أن تنبه االرتريون الى مخاطر 
اريعه واصطدمت خططه التفتيتية مش

سيئة الصيت لتغيير مالمح الوطن 
والمواطن { فرض التجهيل عبر ما 
يعرف بلغة األم / رفض عودة الالجئين 
/نزع االراضي من اصحابها االصليين 
ومشروع التغيير الديمغرافي }، مايزال 
نظام اسمرا يصر على السير في ذات 
 الطريق الفاشل في زرع الشقاق بين
ابناء الوطن باعتماده خطة قديمة جديدة 
ولكنها مكشوفة لضرب النسيج 
االجتماعي بواسطة اجهزته االستخبارية 
من خالل تجنيد بعض ضعاف النفوس 
من كل منطقة  لتفكيك التماسك الراسخ 
بين فئات المجتمع  ، ضعاف نفوس 
يقتلون ويسجنون أبناء الشعب االرتري 

حدث باسم السلطة دون جريرة كما 
ويحدث في أقاليم (اكلقوزاي وقاش 
بركة )ففي هذه األقاليم أصبحت مجاورة 
االقليم القليم التقراي جريمة عند 
مخابرات النظام تسجن وتقتل بسببها في 
ممارسة مكشوفة الغرض منها إثارة 
النعرات وتكريس االحقاد والضغائن بين 
ابناء المجتمع وتصعيد وتيرة الكراهية 

والثأر وشغل االريتريين  وروح االنتقام
 …ببعضهم



     

  

فريقي عامة قل مراقبون لالوضاع في منطقة القرن اال
والتطورات المتالحقة على الساحة االثيوبية بشكل خاص 

ان قوات اقليم التقراي شنت خالل االيام القالئل الفائتة 
هجوما على ارتريا فيما يعتقد انه بداية تحضيرات 

لمعارك جديدة تستهدف استعادة المناطق الغربية  القليم 
يما بعد ان التقراي المتنازع عليها بينهم واالمحرة  والس

اطراف الصراع العسكري هناك وصفت المواجهات اآلن 
بين قوات التقراي من جهة في مقابل مليشيات فانو 

والجيش االرتري الذي ينتشر حسب التقارير  في الحدود 
السودانية االثيوبية ويتمركز بشكل اساسي في منطقة 

(دانشا)فيما يفسره المراقبون انه خط دفاع اول عن 
الرترية المتاخمة القليم التقراي والسيما مناطق الحدود ا

بادمي وشيرارو .وكان وجود الجيش االرتري اهم 
العقبات التي ادت الى فشل عدة محاوالت للتقراي 

السترجاع  المناطق المعروفة (بالوالقايت). ويبدو ان 
انسحاب الجيش االثيوبي وقوات االمحرة من جبهة 

ستئناف معاركها بهدف المواجهة شجع قوات التقراي ال
طرد الجيش االرتري من مناطق االقليم التي يسيطر 

عليها ويتوقع المراقبون لالوضاع هناك ان تندفع قوات 
التقراي داخل االراضي االرترية الجبار النظام االرتري 

 على سحب قواته من مناطق تمركزه في اقليم التقراي..

 


