رحٌل احد مؤسسً خالٌا حركة التحرٌر فً اكلً قوزاي
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رحل ا دنٌانا الفانٌة العم المناضل /محمد األمٌن إبراهٌن اي فرح رحمه هللا فً اسمرة فً  30ماٌو
 2021ن بعد عمر كان ممٌيا ًا بالكفاح والنضال كجٌل زمانه الذٌن سكن قموبهن حب إرترٌا والتضحٌة من
أجمها بالغالً والنفٌس .
ومن مواقفه الوطنٌة الطرٌفة التً سمعتها من الزعٌن الوطنً احمد جاسر رحمه هللا والتً تعبر بحق
عن تمك القناعه الراسخة وصالبتها لجٌل الرعٌل األول وهو إٌمانه الذي لن ٌرقى إلٌه أدنى درجات
الشك بحتمٌة استقالل إرترٌا مهما كان الثمن  ،ذلك أنه عندما جاءت بعثة األمن المتحدة الى إرترٌا فً
عان  1950ن لموقوف عمى رغبات سكانها إثر هزٌمة اٌطالٌا فً الحرب العالمٌة الثانٌة وخروجها من
إرترٌا  ،وزارت البعثة خاللها بعض المدن والمناطق منها مدٌنة (فرو) التً تقع جنوب مدٌنة مصوع تن
فٌها لقاء موسع حضره عدد كبٌر من جماهٌر الرٌف منهن فقٌدنا وهو فً عنفوان شبابه ان ذاك  .وفً
نهاٌة المقاء قان فقٌدنا بتسمٌن البعثة مجسن لبندقٌة من صنع ٌده لمداللة عمى إصرار شعبنا عمى نٌل
استقالله بها اذا تعذر نٌمه سمما ًا  ،و شاء هللا ان ٌتحقق استقالل إرترٌا بالبندقٌة بعد ثالثٌن عاما من
الحرب التً تعتبر من أطول حروب التحرٌر .
وكان العن األمٌن تاجرا ماهرا مارس النشاط التجاري منذ وقت مبكر من حٌاته بٌن دنكالٌا وإرفمً و
مصوع حتى استقر بنشاطه فٌما بعد فً مدٌنة صنعفً مسكونا بعشق وطنه كجٌمه جٌل الفداء
و بحكن تردده كثٌرا عمى مدٌنة اسمرا تعرف عمى قٌادات من حركة التحرٌر التً كمفته ومعه العن عمر
عمً صعدة بتكوٌن خالٌا لمحركة فً مناطقهن و سممتهما نسخ من دستور الحركة  ،و ألنه كان من
سكان إرافمً فً بداٌة حٌاته وبما كان له فٌها من رصٌد العالقات الواسعة وود عمٌق مع أهمها دفعه ان
ٌرسل بتوصٌة و نسخة من دستور الحركة الى وجهايها ٌطمب منهن تكوٌن خمٌة لحركة التحرٌر
واإلنخراط فً العمل الوطنً لما إلرافمً من اهمٌة استراتٌجٌة بالغة خصوصا انها ممتقى الطرق بٌن
مصوع واكمً قوزاي ودنكالٌا وكذا ممتقى المكونات اإلرترٌة المختمفة من الساهو والعفر والتجري .
وصادف وصول رسالة العن األمٌن وجود الزعٌن الوطنً احمد جاسر بٌن اهمه اثناء إجازته  ،فكانت
فرصة لموجهاء لمجموس و التشاور معه فً الموضوع وبحضوره تن تشكٌل خمٌة إرافمً لحركة التحرٌر
فً نطاق ضٌق عند بداٌتها من األعمان عثمان الحاج عمر قاضً  ،الشٌخ عثمان سمٌمان  ،إسماعٌل

باشا سمٌمان  ،عبدهللا محمد جاسر  ،احمد أمٌركا  ،عثمان دٌهٌشً  ،صالح احمد حجً ومحمد نور معر
رحن هللا من رحل منهن من الدنٌا ومتع األحٌاء بطاعته وختن لهن بالحسنى .
و فقٌدنا بعد ان اصبح مطموبا كغٌره من المناضمٌن من قبل األمن اإلثٌوبً هاجر الى السودان و استقر
فً كسال و عمل فً التجارة أٌضا بجانب تكمٌفه من قبل الجبهة مع صدٌقه الحمٌن العن محمود انصرة
قعدر رحمهما هللا فً لجان رعاٌة أسر الجنود والشهداء وله معهن قصص ورواٌات ذكرها ثقات ممن
كانوا قرٌبٌن منه وخاصته نسأل هللا ان ٌجعمها له خبٌية عنده  ،وهو لن ٌنقطع من متابعة شؤونهن بعد
االستقالل وعودته الى الوطن  .وال شك انه كان ٌتمتع بثقة كبٌرة من قٌادات الثورة وعممت من احمد
جاسر أن المقاء األول تن فً بٌته فى كسال بٌن قٌادات قوات التحرٌر الشعبٌة وحركة التصحٌح  -القوة
الوطنٌة بقٌادة القايد الفذ الشهٌد  /سعٌد حسٌن ورفاقه رحمهن هللا لثقة الجمٌع فٌه  ،و كان هو وصدٌقه
الحمٌن االستاذ احمد عمر الحاج رحمه هللا اول من جمعا السٌرة الذاتٌة لشهداء حركة التصحٌح فً
دنكالٌا فً عان  1978ن وطبعت فى كتٌب صدر باسن ( شهداء التصحٌح ) الذي كان مرجعا لغٌرهما
الحقا .
و بعداالستقالل عاد العن محمد االمٌن رحمه هللا الى وطنه فورا واستقر فً العاصمة وبذل جهود كبٌرة
مع اخوانه إلعادة تشغٌل مشروع شركة إرافمً لمموصالت (شركة النجاح) والتً كانت قايمة اصال
أٌان اإلستعمار اإلثٌوبً وتعطمت بسبب حرب التحرٌر .
مرت عمٌنا قبل أٌان قمٌمة مناسبة مرور ثالثون عاما من استقالل إرترٌا فكل التحٌة والتبجٌل لكل من
ساهن وشارك فً إنجازه من الجنود والقادة وأفراد شعبنا العظٌن وأعضاء لجان خدمة الثورة عمى امتداد
الوطن كمه  ،ومن باب الوفاء اذكر هنا أعضاء المجنة فى منطقتنا الذٌن افنوا حٌاتهن فً خدمة الثورة
وكانوا عنوانها  ،وقد عرفتهن منذ ان وعٌت بالثورة وأحداثها وكانوا ٌحدثوننا عنهن وعن اخالصهن اٌضا
جرحى حرب التحرٌر الذٌن كانت الثورة تعالجهن فً القاهرة  ،وبحسب ما ُتسعفنً وتجود به ذاكرتً
هن األعمان عبدهللا صالح  ،محمد عاقة  ،محمد عمر احمد  ،زبٌبً احمد  ،عثمان الحاج إبراهٌن قاضً
رحمهن هللا واحمد الشٌخ إسماعٌل متعه هللا بالصحة والعافٌه وأطال عمره عمى طاعته وختن له بالحسنى
رحن هللا العن األمٌن وأدخمه الفردوس األعمى من الجنة وبارك فً عقبه وألهن أهمه الصبر والسموان
وتعازٌنا الحارة ألبنايه األساتذة  /عبدهللا  ،عبداارحٌن  ،عثمان  ،ابنته ان إبراهٌن وابو إبراهٌن محمد
دٌهٌشً  ،وابن أخٌه عثمان إبراهٌن وابنايه وأبناء أخواته إبراهٌن إسماعٌل عدو عمر وابنايه وفاطمة
أبوبكر إسماعٌل وابنايها وعمٌد آل اي فرح العن محمد أحمد اي فرح وابنايه وجمٌع أهمه وذوٌه ورفاق
نضاله ومحبٌه وشعبنا اإلرتري العظٌن .
إنا هلل وإنا إلٌه راجعوا
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