
 عليابراهيم سلطان الزعيم الوطني الشيخ 
 

 

 

مبر من توفي في الفاتح من سبت... الشامخةلي، من رموزنا الوطنية الزعيم الوطني الشيخ إبراهيم سلطان ع

في نفس اليوم ونفس الشهر الذي انطلقت فيه الثورة اإلرترية بقيادة الشهيد البطل حامد إدريس ... 7891عام 

ى آخر الشعب اإلرتري العادلة حت حقوقوقد افنى حياته مناضال، مكافحا، مدافعا ومحاميا عن حرية . عواتي

عاش يناضل من اجل استقالل ارتريا ومات قبل استقالل ارتريا ... لم يتغير ولم يبدل مبادءه... رمق من حياته

 .  ببضعة سنين

يقول سماحة المفتي في حيث ... أجمل وصف لشيخ إبراهيم سلطان كان من سماحة المفتى الشيخ إبراهيم

 :سلطان فقرات من وصفه لألستاذ إبراهيم

 ...ودافع أمام هيئة األمم دفاعا مجيدا عن إستقالل أرتريا..... طليعة مؤسسي الرابطة اإلسالميةوكان في "

 ".وهو إستقاللي أصيل ، وصاحب شجاعة وجرأة ، وصراحة متناهية
 

الكتابة والحديث عنه واجب وطني حتى ... تاريخ الشيخ سلطان هو جزء ال يتجزء من تاريخ الشعب اإلرتري

 .اجماال من هو الشيخ ابراهيم سلطان في سطور. اريخه لألجيال القادمة وندّرسه في مدارسنانعّرف وندّرس ت
 

  م7898الشيخ ابراهيم سلطان علي من مواليد مدينة كرن في عام. 



 الى المدرسة  ه مرتين، ومنها دخلن على يد الشيخ خليفة ورددآالقر سن الدراسة حفظ لووص عند

ها على علمنيتحتى الفصل الثامن، اما اللغة العربية فقد  ودرس "قورج آرت ميستر سالفا"االيطالية 

ودخل في الخدمة  مه في جامعة االزهر بجمهورية مصرالشيخ عثمان حسب هللا الذي تلقى تعلييد 

 .م7811الحكومية في عام 
 

  ثم انتقل بعد ذلك إلى العمل  واشتغل باألعمال الحرة ة إستقال من الوظيفة الحكومي .م7891في عام

 .السياسي
 

  7897مايو  5في  يوم " ة حب الوطنجمعي"من المؤسسين  

  هجرية  7111محرم  8، وأعلن ذلك رسميا يوم األربعاء ةرتريالرابطة اإلسالمية اإلتم تأسيس

بوبكر الميرغني رئيسا للرابطة وفي هذا اللقاء تم أختيار السيد محمد أ 7891ديسمبر  1الموافق 

 .ا لهاسكرتيرعلي  والشيخ إبراهيم سلطاناإلسالمية 

 ،في يوليو  " الكتلة اإلستقاللية"الذين اسسوا  رئيسية ات الشخصيمن ال كان الشيخ إبراهيم سلطان

7898 

 7898/ 1/9الثالثة في يوم   حضر الجمعية العامة لألمم المتحدة 

  7859ة لألمم المتحدة في نوفمبر عية العاملجمل 5الدورة حضر ايضا 

  اشترك في تأسيس الجبهة الديمقراطية اإلرترية ، 7857في يناير(EDF )وأصبح أمينها العام. 
 

  الشيخ ابراهيم سلطان  .، وكان زعيم المعارضة فيهاإلرتري انتخب نائبا في البرلمان 7851في عام

ممثال لقبيلة  7851/95/75از على االنتخابات في كان عضوا في أول برلمان إرتري عندما ف

   7859 -7899 والذي كان رئيسها التقليدي من"  رقبات"

 مارس  1هـ الموافق 7119شعبان  11غادر الزعيمان إبراهيم سلطان وإدريس محمد آدم أرتريا في

ى تأشيرة ، ومنها إلى القاهرة بعد حصولهما علإلى الخرطوم لوا، ووصبرا عبر الحدود 7858

 .الدخول

 7815، والمؤتمر الثاني عام 7817ام المؤتمر األول لجبهة التحرير اإلرترية ع حضر الشيخ إبراهيم 

  الذي يحتفل فيه الشعب اإلرتري بمناسبة اعالن الكفاح  اليوم ،7891سبتمبر عام  97في يوم

 . في القاهرة.... في الساعة الرابعة مساءا... توفي في نفس اليوم... المسلح

  5999، حضر موكب الجنازة حوالي  7891سبتمبر  5يوم  (كسال)دفن الشيخ ابراهيم في السودان 

 .  ي الختمية بجوار جبل تاكا فيدفن فو... من اإلرتريين والسودانيين
 

هذا يعني رمزية وتعبير عن كل إرتري مناضل، مخلص " رموزنا الوطنية"عند كتابة سيرة  ذاتية عن 

. البعض منهم معلوم والبعض مجهولون.. (وهذا الرمز واحد من هؤالء) ه بكل ما يستطيعووطني قدم لوطن

ابتداء من الرعيل األول الى ... عاما 19هنا ال ننسى جميع المناضلين األحرار من ناضلوا واستشهدوا لمدة 

تحرير . اكذلك ال ننسى كل من شارك بماله ووقته من اجل تحرير ارتري. آخر جندي ناضل ودخل اسمرا

. تضحياتبكل ثبات و الوطن وبناء الوطن يتطلب تعاون، تضافر وتناغم الشعب والسير نحو الهدف المنشود

ن من رموزنا الوطنية من الرابطة اإلسالمية والكتلة اإلستقاللية وحركة تحرير يايضا ال ننسى األباء المؤسس



ين الرمز القبلي، التنظيمي، الطائفي، علينا ان نميّز ب .وكل من دعى وناضل من اجل استقالل ارترياارتريا 

ئة معينة وبين الرمز الوطني، الذي هدفه ونضاله ف الذي ينادي، يمثل ويناضل من اجل أو بإسم... اإلقليمي الخ

من  علجيم وقزيقومون ت لألسف بعض األشخاص(. من اجل الجميع وليس الجزء)كان من اجل الوطن 

  .(ارتريا واستقالل حرية وحدة، اجل من دائما عمل) الرموز الوطنية رموز قبلية أو قومية

 نجاحات وسلبيات، ايجابيات له ولكن... األخطاء من ومعصوم منزه شخص انه يعني ال" الوطني الرمز"

" يخطأ أن الممكن من يعمل شخص أي" ألن معصوم، شخص ليس فهو ...شخص أي مثل مثله واخفاقات

 عن يعبر انوك النهاية، حتى بها تمسك بل عنها يحيد لن ومبادء واضحة اهداف له كان العموم في ولكن

 هميجمع الشعب ويقود ع حياته ثمنا لمبادءه وكاناهدافه وكان مستعد ان يدفو مواقفه في الشعب مالآو تطلعات

 الرابطة حزب... المثال سبيل على. نحو الهدف الوطني المنشود متجاوزا العصبيات القبلية واإلقليمية الضيّقة

 كانت ماذا لماذا؟.. آخرين حزبين منه انفصل أو خرج فترة بعد ولكن... ومتماسكا قويا بدء اإلسالمية

 حسب على فيختل ان يمكن" للرمز" الناس تقييم كذلك اإلنشقاقات؟ هذه مسؤولية يتحمل من األسباب؟

 الشعب اغلبية من عليها تفقم وطنية رموز نال يكون ان يمنع ال هذا ولكن... موقناعته ممعلوماته ،مامكانياته

 والشهيد، المفتي ابراهيم المختار اسبروم تسما الرأس، كبيري عبدالقادر الشيخ سلطان، ابراهيم الشيخ مثل

 ...الحصر ال المثال سبيل على عواتي حامدالبطل 

 واستقالل حرية أجل من ويناضلون يكافحون حياتهم قضوا الذين أولئك...  القدر وسخرية المفارقات من

 للشيح ذلك حدث نعم،. ودفنوا خارج اوطانهم بلدهم في الئق دفن مكان على الحصول يتمكنوا لم..  إريتريا

 محمد علي إدريس أبو رجيال المناضل ،سبي صالح عثمان  السيد آدم، محمد إدريس الشيخ سلطان، إبراهيم

 .وغيرهم من المناضلين المخلصين والشرفاء األول الرعيل من ابطالنا من وكثير

 فيه يتحكم دستوري وغير شرعي غير قمعي، نظام تحت إرتريا اليوم... العقل  يقبله وال يصّدق ال شيء

 بديل وال... بالدنا من الدخيل الكابوس هذا لخلع اناإلو فوات قبل نتحرك ان اناشد. عقليا ومختل مستبد طاغية

 .وطننا من الخبيث السرطان هذا نظام من للتخلص الوسائل بجميع للمقاومة

 عطيا لكي علي سلطان ابراهيم الشيخ عن وكتابه سردل عليه احصل ان استطعت ما كل اجمع ان حاولت هنا

 دعوة اال ليس والمتواضع البسيط الجهد وهذا. العمالق المناضل هذا ونضاالت تاريخ عن بسيطة فكرة ولو

 كلل بدون قرن نصف من ألكثر ناضل الذي المغوار شعبنا تاريخ لكتابة وممنهجة بحثية ودراسات ألبحاث

 في تفنن  مجرم معتوه يقوده قمعي نظام شعبنا نضاالت اختطف لألسف ولكن ارضه تحرير واستطاع وملل

 من تكون وسوف" الصعبة" الفترة هذا على يتغلب سوف العظيم األبي شعبنا ،يقين على ولكني. شعبنا تعذيب

 .هللا شاء ان قريبا الماضي فعل

 شعبنا تاريخ عن لنا يكتب ان يتردد وال يبحث ان وامكانيات قدرة له من لكل والمناشدة بالنداء تقدما كالعادة

 .موثّقة معلومات اي عن تحتوى ال شحيحة تريةاإلر المكتبة ألن الوطنية ورموزنا السياسي تاريخنا عن



 سوف ذلك وبعد يشاؤون كما اآلخرون يكتبه سوف... الوطنية رموزنا وتاريخ الوطني تاريخنا نكتب لم اذا

 مدرسة والبهتان اإلفك مدرسة من ودرسوا تشبعوا الذين للشباب وخاصة المفاهيم تصحيح الصعب من يكون

 .الحاقدة التضليلية افورقي

 شعبنا تحرير اجل من نضالنا لمواصلة ناعزم فيها نجدد... الزهور تتفتح... آمالنا تتجدد... سبتمبر شهر في

 العدالة، الحرية، الحق، احقاق اجل من ناضلوا الذين األبرار شهداءنا لجميع والخلود المجد. وطننا وبناء

 .اطيةوالديمقر المساواة

 ابراهيم الشيخ ومواقف دور بجالء توصف سلطان إبراهيم الشيخ الوطني للزعيم "الرثاء" من األبيات هذه

 :ومنها... سلطان

 

 ففى كـل القلـوب لـه مكـــان

 يؤجـج مـا بهـا الوجـُد الدفيــن

 لعمـرك إنه حــامـى المبــادى

 وحـافـظ عهــدهــا البـُر األميــن

 منـار هــدى   وكــان لنــا المنــارُ 

 وركــُن فــى قضيتنـا ركيـــن

 وعــزم ال تـزعـزهُ الـزرايــا

 ورأُى حيـن تختـلــط الظنـــون

 وينظر فى المشاكل حين تبـدو

 فيكشـف ريبهــا الحــق المبيــن

 ويبقـى الحــق عزمـا ال يُحــابى

 واْن غضـب الغـريب أو القـريـن

 وموقفــه عــرفنـــاه زمـــانــا

 يقــوم علـى دعـائمــه اليقيـــن

 

 



 ورسوخ مبادىء.... غياب رجل : ابراهيم سلطان 

م ، كان يوما عاديا وليس هناك مايميزه سوى أنه يمثل  7891على الرغم من أن الفاتح من سبتمبر من العام 

بقيادة الشهيد  7817 العام التالي لليوبيل الفضي للثورة اإلرترية التي انطلقت في الفاتح من سبتمبر من عام

البطل حامد عواتي ورفاقه ، كان يمكن أن يكون ذلك المساء عاديا لوال أن نعي الناعي للشعب اإلرتري وفاة 

لقد فاضت روح شيخنا الجليل إلى بارئها ، أخيرا . المناضل الكبير إبراهيم سلطان علي في مدينة القاهرة

من النضال والكفاح والتشرد واالغتراب امتدت لما يقرب ترجل الفارس عن صهوة جواده بعد سنوات طويلة 

قضاها الرجل منذ نعومة أظفاره مناضال عنيدا ضد مختلف أنواع األحتالالت ( عاما 91)من نصف قرن 

البريطانية واألثيوبية ، حيث وفي وقت مبكر من مطلع األربعينيات عندما أسس مع عدد من أخوانه ماعرف 

، وتأسيس ذلك التجمع وفي ذلك الوقت " جمعية حب الوطن"وهو  7897في العام بأول تجمع سياسي إرتري 

المبكر كانت له دالالت وأبعاد هامة إذا علمنا أن معظم دول منطقتنا العربية واألفريقية لم تكن تضم أحزاب 

على درجة وتجمعات سياسية فاعلة ، لذا يمكن أن نقول وبثقة أن المرحوم إبراهيم سلطان وإخوانه كانوا 

كبيرة من الوعي واإلدراك ألهمية العمل الوطني ، وأيضا كانوا على درجة كبيرة من تقديرهم لضرورة 

العمل الوطني الجاد الذي يمكن أن ينتشل شعبهم وبلدهم من منحدر السياسات االستعمارية التي عملت على 

  . طمسه وإذابة كيانه

اعيا لخطورة مايمكن أن تتمخض عنه مثل تلك التجمعات أن أإلمبراطور األثيوبي هيلي سيالسي كان و

الوطنية ، فقد عمل وبكل الوسائل الرخيصة على زرع الفتن واستقطاب بعض من العمالء وضعاف النفوس 

من أجل نسف وتقويض عمل تلك الجمعية ، ومع ذلك كانت وقفتهم قوية وصلبة حيث تحطمت على صمودها 

 : وفي هذا الصدد يقول الشيخ إبراهيم سلطان: لبريطاني أحالم اإلمبراطور واالستعمار ا

كنا نعمل من أجل الوطن ومن أجل الحفاظ على وحدته وتماسكه وعدم زرع بذور االنشقاق الطائفي  (( ... 

الذي كانت تسعى إليه القوى االستعمارية التي لها مصلحة مباشرة في أضعاف عملنا ذلك، فقد بدأت الكثير 

أسفها  لىمليون جنيه أ 5.2لورنزو تأزار تقدم لحزب االنضمام إذ قدم له مواد التموينية من األموال وال

مليون ، وفيما بعد تم التخلي عن األموال وبيع المواد  502مليون جنيه ، داويت عقبازقي  5ولدميكائيل 

  . ))  العينية كالبن ، القمح ، الطاف ، وتقديم ثمنها للحزب

نسفها وحرفها عن الخط الوطني الذي رسم لها ، " جمعية حب الوطن " ختراقات لـ لقد كانت نتيجة تلك اال

ومع ذلك لم يكن تقويض التجربة عامل إحباط لشيخنا الجليل إبراهيم سلطان إلثنائه عن العمل ومواصلة 

ة عطائه الوطني ، فقد عمل وبجدية لخلق كيان إرتري مستقل وان كان بنفس األهداف المعروفة والمعلن

، وقد مرت صياغة " الرابطة اإلسالمية " م ، وهو ماعرف بـ 1946لجمعية حب الوطن ، وكان ذلك في عام 

م في مؤتمر كرن ، 7891األولى كانت في الثالث من ديسمبر : أهداف برنامج الرابطة اإلسالمية بمرحلتين 

  : ويمكن تلخيص الصياغة األولى على النحو التالي

 . حدودها المعروفة على أستقثاللهاـ أن تحصل ارتريا ب1

                                                                                                                                          ـ أن تبقى ارتريا تحت وصاية األمم المتحدة أو اإلدارة البريطانية إلى حين اكتساب االرتريين التجربة 2

 . اإلدارية



 ـ تحصل ارتريا على االستقالل فور انتهاء الوصاية  3

 . ـ إقامة نظام حكم يتمشى مع ظروف البالد 4

وبعد أن أتفق عدد كبير من قيادات حزب الرابطة على هذه المقترحات عقد مؤتمر أخر وللمرة الثانية في 

لك اللقاء عدد كبير من المسلمين بإللضافة لعدد من وأشترك في ذ.بمدينة كرن  7891يناير  17ـ19الفترة 

المسيحيين من دعاة االستقالل حيث جرى توسيع البرنامج السابق للرابطة و قد تلخص البرنامج الذي خطاه 

المرحوم إبراهيم سلطان بضرورة الحفاظ على وحدة واستقالل إرتريا ، واإلبقاء على الحدود التي رسمها 

  . االستعمار

يس الرابطة اإلسالمية في ذلك الحين كان بمثابة المعول الذي هدم وبقوة أركان االستعمار البريطاني أن تأس

ومن بعده االستعمار األثيوبي ، فقد قامت تلك القوى بحشد كل أجهزتها وحياكة مؤامراتها وكان أبرزها 

سودان وأثيوبيا ، وهنا تبرز ، الذي كان يستهدف إلى تقسيم ارتريا بين ال" بيفن سفورزا " ماعرف بمخطط 

  . جسارة المرحوم إبراهيم سلطان في التصدي والصمود من أجل إحباط تلك المؤامرة

ومن أبرز نضاالت إبراهيم سلطان إلحباط تلك المؤامرة جوالته الخارجية األوربية خاصة وزيارته للفاتيكان 

بر األمم المتحدة عارضا القضية اإلرترية ومدافعا ومحادثاته مع بابا الكنيسة الكاثوليكية ، أيضا وقوفه في من

عن شرعيتها ومشروعيتها القانونية ، وفي هذا اإلطار نشير لشهادة ذات قيمة واعتبار من شخصية وطنية لها 

دورها الريادي والقيادي والروحي أيضا وهو األب ولدآب ولدماريام ، حيث قال عن إحباط تلك المشاريع 

% 89إن ذلك االنتصار الذي المثيل له في تلك الفترة يعود : )) خنا إبراهيم سلطان فيه االستعمارية ودور شي

إن إبراهيم سلطان : )) .... ويضيف األب ولدآب ولدماريام (( منه لجهود ونضاالت ومثابرة إبراهيم سلطان 

تذكرون . متنان هو الرجل والبطل الوطني الغيور الذي يجب أن يذكره كل الشعب اإلرتري بالعرفان واال

جميعكم بأن بريطانيا وأثيوبيا كانت قد اتفقتا على تقسيم إرتريا ، وقد حاول البريطانيون رشوة إبراهيم سلطان 

لكنهم لم ينجحوا ولقد تعرض إبراهيم سلطان لمصاعب . وتضليله ثم إرهابه إلثنائه عن مواقفه الوطنية 

ن السكرتير العام للرابطة اإلسالمية شخصا آخر غير ومواقف حرجة كثيرة ، لكن لم يخن ارتريا، ولو كا

  . (( إبراهيم سلطان ، ربما كانت ارتريا قد وقعت ضحية التقسيم

وعلى أساس النجاحات واألتنتصارات التي حققها الشيخ إبراهيم سلطان فأن كل من ولدآب وسلطان ومع عدد 

الكتلة " التي كانت تنادي باالستقالل إلرتريا وهي آخر من القيادات الوطنية اإلرترية شكلوا األحزاب السبعة 

 " االستقاللية

  : وكانت تضم األحزاب التالية

حزب ارتريا , رابطة المحاربين القدماء , حزب ارتريا الجديدة , الرابطة اإلسالمية ، ارتريا لإلرتريين 

  . المستقلة ، الرابطة االيطالية االرترية

ان في كلمته من على منبر األمم المتحدة في نيويورك ، وكان في كلمته يمثل ومن أبرز ماقاله إبراهيم سلط

تحظى بـ (  7898) م أن تلك القوى 1986الكتلة االستقاللية والتي كشفت فيه وثيقة أمريكية سرية في العام 

حقوق من الشعب اإلرتري ، لقد خاطب سلطان الجمعية العمة لألمم المتحدة بكلمات قوية ومؤثرة عن % 15

  :بالده وشعبه مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسئوليته التاريخية ورفع الظلم عن الشعب اإلرتري ، حيث قال

إذا ما اتخذت األمم المتحدة قرارا خاطئا يفرض علينا أن نناضل من أجل هويتنا واستقاللنا ، فأن مسئولية  ((

  )) سوف تتحملونها أنتم أعضاء هذه الجمعية ماقد يترتب على ذلك من اضطرابات وحروب في شرق أفريقيا



كانت تلك كلمات إبراهيم سلطان ، وكأنه كان يقرأ المستقبل بكل وضوح ودقة ، وهو ماحدث بالفعل ، حيث 

تمادت الواليات المتحدة في عدائها ومؤامراتها ضد الشعب اإلرتري باستصدار القرار الفيدرالي المشئوم 

ثيوبيا ضمن التاج األمبراطوري األثيوبي ، ولم تنتهي المؤامرات عند هذا الحد الذي قضى بربط إرتريا مع أ

فقد جاء خرق ذلك القرار الفيدرالي وإلقاء الفيدرالية وضم إرتريا إلى أثيوبيا قسرا بعد حل البرلمان اإلرتري 

ا مجرد محافظة لتصبح إرتري 7811وإنزال العلم اإلرتري وإلغاء كل مظاهر الفيدرالية وكان ذلك في عام 

أثيوبية ، وليدخل الوطن في دوامة من الحروب والنضاالت ، تلك النضاالت التي بدأت في ذلك الوقت المبكر 

ولتستمر في أطار حركة تحرير إرتريا التي لعبت دورا هاما في تأطير وتوعية الشعب اإلرتري بحقوقه 

واتي كنهج وسياسة وحيدة يمكن أن يعرفها النظام الوطنية ، ومن ثم انطالقة الكفاح المسلح بقيادة الشهيد ع

األثيوبي وتوالت الثورة جيل بعد جيل ، وفي كل هذه السلسلة من النضاالت لم يكن المرحوم إبراهيم سلطان 

 . بعيد عنها

وعلى الرغم من أن الرجل لم يواكب بعض التطورات التي حدثت في فصائل الكفاح المسلح ومن الصراعات 

أدت إلى انقسام جسم الثورة إلى عدد من الفصائل ، إال انه ظل يؤكد أنه أب للجميع وراع لكل التي حدثت و

أبنائه في مختلف الفصائل ، ومناديا بضرور الوحدة الوطنية ونبذ الطائفية وأألقليمية ألنه أول من يدرك 

كات بين فئات المجتمع خطورة تلك األمراض على مجتمنا ، وهو الذي اكتوى بنار الحرب األهلية واالشتبا

الواحد في فترة تقرير المصير ، وفي هذا اإلطار يمكن اإلشارة إلى الكلمة التي وجها للمؤتمر الثاني للجبهة 

أخواني : )) ، وقد قرئت نيابة عنه ومماجاء فيها 7891الشعبية لتحرير إرتريا الذي عقد بالميدان في العام 

يه خير وطنكم ، كونوا يدا واحدة ، التقولوا هذا مسلم وذاك مسيحي ، تصدوا وأبنائي ، أبناء إرتريا ـ أفعلوا ماف

أبعدوا الخالفات الدينية والقبلية واإلقليمية ، وواجهوا السراء والضراء سويا، وأن اتفقتم ، فلم تجدوا . لعدوكم 

  . سوى الخير والنصر، ويد هللا مع الوحدة

طنيون تناضلون من أجل إرتريا ، ومؤتمركم مؤتمر وطني يهم ليس مؤتمركم مناسبة غير ذات شأن ، أنتم و

 . كل إرتري ، وينتظره كل مواطن إرتري بفارغ الصبر

  :أنتم أخواني وأبناء وطني ورمز عزتي وكبريائي ، فليكن هللا مع مؤتمركم

الته إن المرحوم إبراهيم سلطان لم يكن مناضال سياسيا وحسب ، بل ويشهد كل معاصروه عن نضا (( ..

الجبارة والجسورة في جوانب اجتماعية هامة من أجل رفع الظلم عن بعض الفئات التي كانت تعاني من الظلم 

من فقد حقده الطبقي مرة فقد إنسانيته إلى  ((:لينين" والقهر واالضطهاد الطبقي ، وكأنه كان يتمثل مقولة 

دقي " يم سلطان ، الشعار الذي رفعه في مؤتمر ، ومما يثبت النزعة الديمقراطية للمرحوم إبراه(( األبد

فلتعش ) ، فقد ردد إبراهيم سلطان الشعار ( الكتلة االستقاللية) الذي عقدته  7859الثاني في العام  "أمحري

 . ( إرتريا الحرة الديمقراطية إلى األبد

دقائق فسيفساء مجتمعه هناك الوجه اآلخر للمرحوم إبراهيم سلطان ، اإلنساني ، االجتماعي ، الذي يعرف 

اإلرتري ، وفي هذا اإلطار له مقوالته وأحاديثه التي التمل وهي مزيج من التاريخ والفكاهة والدعابة ، دون 

أن ننسى أن الكثيرين ينسبون اليه أقوال ومواقف ، لم تكن نابعة منه ، بل يقومون بنسجها ونسبها إليه زيادة 

وهو في سبيله  7851لتي يذكرها المناضل محمد سعيد ناود في العام في ترسيخها ، ومن المواقف الطريفة ا

لتكوين حركة تحرير إرتريا ، قد توجه لمدينة كرن للقاء بالمناضل إبراهيم سلطان ، لعرض فكرة تأسيس 

أذهب للسودان وأكسب رزقك ،  : ((الحركة التي يود تكوينها وماكان من المرحوم سلطان إال ازدراءه قائال له



 )) . إرتريا وقضيتها والسياسة فاتركوها لنا أما

أال رحم هللا المرحوم إبراهيم سلطان ، فلقد كان بطال بمعنى البطولة اإلنسانية ، الواسع البسيط ، يمتاز بكثير 

من النواحي اإلنسانية العزيزة ، كان ذا قلب طيب يعيش من خالل الناس، ويعيش معهم، بأعز مايملك من 

 . ية وحب عارم لخدمة شعبه ووطنهحيوية وفكر ووطن

أخيرا، لقد مات الزعيم الوطني ووري الثرى في أصيل الخامس من سبتمبر في حي الختمية في مدينة كسال 

  . السودانية بالقرب من جبل التاكا، بعد أن تم نقله من القاهرة بصحبة ورفقة عدد من المناضلين

ري بفقده، ولكن عزاؤنا، أن المبادي التي ناضل من وهكذا طويت صفحة هامة من صفحات نضالنا التحر

أجلها والقيم التي غرسها في نفوس أبناء شعبنا من أجل التحرر واالستقالل هاهي قد أزهرت وتفتحت، ونحن 

نشهد اليوم قيام دولتنا الفتية وميالد أمة ستظل تذكر هؤالء األبطال من أمثال المرحوم الشيخ إبراهيم سلطان 

 . عتزازبالفخر واال

 

 محي الدين علي
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 :مقتطفات من المقال

إستمرت المداوالت في هذا المؤتمر مدة ثالثة أيام، ورغم محاوالت التشويش على المؤتمر وإفشاله من 

ناصر الموالية لإلنضمام والتجزئة، فإن المؤتمر نجح في إتخاذ قراره التاريخي بتأسيس الرابطة اإلسالمية الع

 . 7891ديسمبر  1هجرية الموافق  7111محرم  8األرترية، وأعلن ذلك رسميا في يوم األربعاء 

. لى جمهور الحاضرينوقبل إنتهاء المؤتمر وقعت جميع وفود المديريات على صحيفة اإلتفاق التي قرئت ع

أول حزب ' الرابطة اإلسالمية األرترية'وأصبح للرابطة فروع ومجالس في كل مدن أرتريا، وبذلك أصبحت 

أنشأه الشعب في القطر األرتري، والحزب الوحيد الذي احتل خريطة أرتريا من حدود السودان إلى حدود 

ا يتعلق بمصير هذه البالد، وأهمها مانشرته الجريدة ولعلكم قرأتم ما نشرته الجرائد فيم.   الصومال والحبشة

م بأن مجلس وزراء الخارجية قد اتفق على القرار 7891يوليوا  78العربية األسبوعية في أعدادها الصادرة 

 :النهائي فيما يتعلق بالمستعمرات اإليطالية على األسس اآلتية
 

 اإلستقالل- 7

 اإلنضمام إلى الدول المجاورة- 1

 .اية تحت هيئة األمم المتحدة أو إحدى دولهاالوص- 1

اإلستقالل، فيه حياة لألمة التي تستشعر في وحين نمعن النظر في هذه النقاط الثالثة نجد أن األول وهو 

، وال يمنعنا عن طلبه مانع ألن ميثاق نفسها العزة والكرامة، وتحب لشعبها ولوطنها الحرية والمساوات

 .ير الشعوب بيدهااألطلنطي قد جعل تقرير مص



وأما الثاني وهو األنضمام، فال يخفى عليكم مضرته ألنه يؤدي إلى تجزئة البالد، وتشتيت العائالت والقبائل 

فتصبح أرتريا بعد ذلك ... المتحدة بين دول شتى، فيكون بعضها تابع لدولة والبعض اآلخر تابعا لدولة أخرى

هذا يرضى به وطني ينبض في ساعده عرق، ويكن لشعبه  في سجالت التاريخ خبرا بعد عين، وال أظن أن

 .ووطنه المحبة، ألن ذلك يؤدي إلى إنحطاط أبدي، واستعمار سرمدي، وهو موت معنوي ال حياة بعده

وأما الثالث وهو الوصاية، فإن تبعه الحكم الذاتي ثم اإلستقالل بعده طبقا لميثاق األمم المتحدة فيكون فيه نوع 

 '......ا، وإال فهو عين الثاني، موت أبدي من الحياة لشعبن

أيها المسلمون إن الضرر الذي سيلحق الوطن من وباء التجزئة ماثل أمام أعينكم، ولذا يجب على كل فرد ' 

منا أن يقدر أجل تقدير موقفه، ويكون مخلصا في قوله، ومحبا لوطنه وشعبه، مع غض النظر عن اإلعتبارات 

 . ةالشخصية والحزازات النفسي

إن إعتبار الوطن هو فوق كل إعتبار، فلتتوحد كلمتنا للوصول إلى حياة سعيدة، ونهاية نبيلة، قبل الوقوع في 

وتجنبوا الخالف والتنازع؛ فإنه إذا فشى التنازع واستحكم الخالف، . مسائل التجزئة التي هي عين الممات

، حتى إذا ضعف الجميع جاء الطامع تفرقت القلوب، وتمزقت الروابط، وضاعت الفرص السانحة للبالد

وعند اتحاد الكلمة تتحد القلوب، وتتصل الروابط ، فيتحقق المطلوب، وتخرج البالد . وقبض على ناصية القوة

وقل اعملوا ' بعد ذلك عالية، مرفوعة الرأس، موفورة الكرامة، أسوة بالبالد المجاورة لها إنشاء هللا تعالى، 

 .'والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته 'فسيرى هللا عملكم ورسوله
 

 

وفي هذا اللقاء تم أختيار السيد محمد أبوبكر الميرغني رئيسا للرابطة اإلسالمية والشيخ إبراهيم سلطان علي 

بنود، ومن حينه تم أبالغه إلى الجهات الرسمية وإلى دول  9وأصدر المؤتمر قرار محتويا على . سكرتيرا لها

 .   األمم المتحدة

قد خرجت إثر هذا المؤتمر مظاهرات جماهيرية ضخمة للتعبير عن فرحتها بتأسيس الرابطة ومساندة و

آالف شخص ،وفي عدي  1آالف شخص، وفي أغردات  9فقد خرجت في كرن مظاهرة شارك فيها . قراراتها

 .آالف شخص وغيرها من المدن 1وقري الفين وخمسمائة شخص، وفي عدي قيح 

 حزب'أنشي في مدينة عدي قيح حزب ثالث سمي  7891فبراير  79الموافق  7111ول ربيع األ 11وفي يوم 

، وقد شارك في حفل إنشائه عدد كبير من زعماء الرابطة اإلسالمية من سائر المدن، وأعلن 'األحرار والتقدم

بين زعماء  وفي إجتماع الحق. 'راس تسما أسبروم'الحزب دعوته للمطالبة باستقالل أرتريا، وعين رئيسا له 

الحزبين تم اإلتفاق على إتخاذ راية موحدة مكونة من قطعة خضراء رمزا لراية الرابطة، وقطعة حمراء 

 .رمزا لراية حزب األحرار، مع وضع  ميزان بينهما رمزا للمساوات

صوت الرابطة 'صدر أول عدد من جريدة  7891فبراير  15الموافق  7111ربيع الثاني  9وفي يوم الثالثاء 

، وهي أول صحيفة عربية حزبية، وصار صاحبها بشير عثمان بشير، ومحررها ياسين محمد سالم 'األرترية

 . باطوق ومحمد عثمان الحيوتي

 

مفتى إرتريا الشيخ إبراهيم المختار  أحمد عمر :  من موقع  

 

http://www.mukhtar.ca/contentN.php?type=viewarticle&id=43&category=hawadith_mukhtar 



 أرتريا' ولدآب ولد ماريام'دم ، ومغادرة القادة إبراهيم سلطان ، وإدريس محمد آ

 حوادث

 

بكل وسيلة ممكنة ، وسدت أمامهم كل سبل  إشتدت وطأة حكومة اإلمبراطور على اإلستقالليين ، وحاصرتهم

قامت بعزلهم عن حاولت إستمالتهم بإغرائهم بالمال والسطان ، وحيثما فشلت . العمل السياسي السلمي

وكانت وطأت السلطة تزداد شدة وضراوة . وظائفهم ، وحاكمت البعض منهم ، وحاولت تصفية األخرين منهم

على مر األيام ، فلم يكن بد أمام من تيسر له مغادرة البالد من اإلستقالليين إال المغادرة ، وطلب اللجؤ في 

، تاله بعد أعوام " ولد آب ولد ماريام"ستقالليين األستاذ ومن أوائل من غادر البالد من اإل. البالد الخارجية

وفيما يلي بعض التفاصيل المتعلقة بمغادرتهم للوطن نقال . قليلة الزعيمان إبراهيم سلطان وإدريس محمد آدم

 :عن كتابات سماحة المفتي

  

 :مغادرة ولد آب ولد ماريام

جرينية ، وأول رئيس لنقابة العمال األرترية ، ورئيس هو محرر الجريدة األسبوعية الت" ولد آب ولد ماريام"

غادر أرتريا بعد أن تعرض لعدة محاوالت إلغتياله ، كان آخرها محاولة تمت في يوم . حزب أرتريا المستقلة



م ، حيث أصيب بطلقات نارية في صدره ، عولج 7851يناير  71هـ الموافق  7111ربيع الثاني  11الثالثاء 

وفور وصوله إلى القاهرة مارس العمل السياسي ، . ا إلى السودان ، ثم استقر بالقاهرةمنها وغادر بعده

واستطاع أن يبث عبر اإلذاعة المصرية حديثا باللغة التيجرينية ، وذلك إبتداءا من الساعة السادسة والنصف 

األمر إبتهاجا كبيرا ولقد ابتهج الناس لهذا . م7851يونيو  1هـ الموافق 7115شوال  11من مساء يوم السبت 

يقول سماحة المفتي في . في اإلذاعة" ولد آب ولد ماريام"، وأقبلوا في شغف كبير لإلستماع إلى حديث 

وكان إقبال الناس على إذاعته عظيما جدا في أرتريا ، لكون النفوس متبرمة من :  "وصف أثر هذه اإلذاعة

اطور إنزعاجا شديدا ، وأجرت إتصاالت عاجلة مع وقد إنزعجت حكومة اإلمبر". حكم أثيوبيا اإلستبدادي

وقد إشتد ": يقول سماحة المفتي مبينا أثر توقف هذه اإلذاعة. الحكومة المصرية أدت إلى إيقاف اإلذاعة تماما

حزن األرتريين على ذلك اإليقاف حزنا شديدا ، ولو إستمرت إذاعته المذكورة ألدت إلى حدوث إنقالب ضد 

 "الحكم اإلثيوبي

في أرتريا ، بل " ولد آب ولد ماريام"لم تكتفي السلطة بمحاوالت التصفية الفاشلة التي قامت بها أثناء وجود و

سعت لتصفيته في الخارج ، حيث أرسلت عمالء قاموا بإطالق الرصاص عليه قرب منزله في القاهرة ، 

من هذه المحاولة ، " لد ماريامولد آب و"وقد نجا . 7811يناير  19هـ الموافق 7191رمضان  1وذلك في يوم 

وقد ألقت السلطات المصرية . وأصابت الرصاصات إصابة قاتلة إمرأة مصرية كان تعبر في الشارع العام

القبض على ثالثة أشخاص ، إيطالي ، ويوغسالفي ، ويوناني إعترفوا بأنهم أرسلوا من قبل إثيوبيا إلغتيال 

 .*الثالثة مبالغ كبيرة من المال ، وقد وجدت مع هؤالء" ولد آب ولد ماريام"

 

 :مغادرة إبراهيم سلطان وإدريس محمد آدم
 

تعلم العربية . 7898األستاذ إبراهيم سلطان ، رئيس حزب الرابطة اإلسالمية ، هو من مواليد كرن في عام * 

ف في م ، وتقلب في مختلف الوظائ7811واإليطالية في مدرسة كرن ، ودخل في الخدمة الحكومية في عام 

م إستقال من الوظيفة الحكومية ، واشتغل باألعمال الحرة ، 7891وفي عام . العصرين اإليطالي والبريطاني

أصبح سكرتيرا لحزب الرابطة ، وسافر إلى هيئة األمم المتحدة عدة . ثم انتقل بعد ذلك إلى العمل السياسي

انتخب  7851وفي عام . اللية تارة أخرىمرات على رأس وفد الرابطة تارة ، وعلى رأس وفد الكتلة اإلستق

م ، وبالرغم من حصانته البرلمانية ، حكمت 7851وفي عام . نائبا في البرلمان ، وكان زعيم المعارضة فيه

دوالر إثيوبي ، وبالسجن سنة مع إيقاف التنفيذ إلى ثالث سنوات  199عليه المحكمة الفيدرالية بأسمرة بغرامة 

ه الوطني الحر ، يقول سماحة المفتي في فقرات من وصفه لألستاذ إبراهيم ، وذلك من أجل إسكات صوت

ودافع أمام هيئة األمم دفاعا مجيدا عن إستقالل ..... وكان في طليعة مؤسسي الرابطة اإلسالمية" :سلطان

 ".**وهو إستقاللي أصيل ، وصاحب شجاعة وجرأة ، وصراحة متناهية...أرتريا

  

تعلم العربية . م7817م ، رئيس البرلمان األرتري ، هو من مواليد أغردات في عام األستاذ إدريس محمد آد* 

أنتخب  7851وظف كاتبا في محافظة أغردات ، وفي عام  7897في مدرسة قضارف بالسودان ، وفي عام 

محمد م انتخب رئيسا للبرلمان األرتري بعد إستقالة علي 7855يوليو  19نائبا في البرلمان عن منطقته ، وفي 

وبقي في منصب رئيس  نائبا ، 71نائبا مع معارضة  57 وقد صوت النتخابه رئيسا للبرلمان .موسى راداي

وهو إستقاللي " :يقول سماحة في معرض حديثه عن األستاذ إدريس محمد آدم. م7851البرلمان إلى يونيو 



يدير الجمعية بذمة ونزاهة ، ولكن  واستمر... رابطي ، كثير التكتم للسر ، والتأني والحذر في تدبير األمور

فاشترى الممثل من ..... ذلك لم ينل رضا ممثل اإلمبراطور لعدم إنصياعه ألالعيبه وعبثه بحقوق أرتريا

م قد صوتت 7851يونيو  71هـ الموافق 7115ذي القعدة سنة  9وفي يوم األربعاء ..صوتا  91أرذال النواب 

 "***بدون أي جريمة سوى رغبة الممثل الجمعية ضده ، وقررت إقالته من منصبه

 7858مارس  1هـ الموافق 7119شعبان  11غادر الزعيمان إبراهيم سلطان وإدريس محمد آدم أرتريا في  

وقد . برا عبر الحدود ، ووصال إلى الخرطوم ، ومنها إلى القاهرة بعد حصولهما على تأشيرة الدخول

إنزعاجا شديدا ، واعتبرت ذلك خرقا أمنيا خطيرا ، فنودي  إنزعجت حكومة اإلمبراطور من خبر مغادرتهما

رئيس الحكومة األرترية ، وتم إستدعاء رجال المخابرات السرية إلى " أسفها ولد ميكائيل"إلى أديس أبابا 

نقا "قصر الممثل ، وجرت تحقيقات واعتقاالت لبعض أعضاء الرابطة ، وحضر من أديس أبابا الجنرال 

وزير القصر للتحقيق في األمر والوقوف " مكنن دنقي"المواصالت األسبق ، والجنرال ضابط " هيالسالسي

 . على مالبساته

وقد استشارت السلطات المصرية فضيلة الشيخ الدمرداش ، رئيس البعثة األزهرية في أرتريا ، في شأن 

، كما فعل من قبل  الزعيمين ، فكتب تقريرا وافيا عنهما وعن كفاحهما السياسي ، أرسله سرا إلى مصر

حين " ولد آب ولد ماريام"فضيلة الشيخ محمود خليفة رئيس البعثة األزهرية سابقا حين كتب تقريرا وافيا عن 

 ..استشارته السلطات المصرية في شأنه

 

____________________ 

 

 .م في مدينة أسمرة عن عمر يقارب التسعين عاما7885مايو  75توفي األستاذ ولد آب في * 

 .م في القاهرة ، ودفن في مدينة كسال7891توفي األستاذ إبراهيم سلطان في الفاتح من سبتمبر ** 

 .م ، ودفن في مكة المكرمة1991أغسطس  18توفي األستاذ إدريس محمد أدم في *** 

 

http://www.mukhtar.ca/contentN.php?type=viewarticle&id=141&category=hawadith_mukhtar 
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 من اقوال الشيخ ابراهيم سلطان
 

 

 واألخيرة الجزء الخامس – الجزء الرابع - الجزء الثالث - الجزئ الثاني - الجزئ األول

 "الحدود االرترية حدود موروثة عن االستعمار"

قامت الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة، وفي اطار هدفها لتوثيق وتسجيل التاريخ االرتري بفتح مكتب 

بالعاصمة االيطالية روما، وتشير الوثائق انه تم اختيار روما مقرا  9191البحوث والمعلومات في عام 

 .االيطالية للمكتب لتسهيل الحصول على المعلومات باعتبار ارتريا احد المستعمرات 

وفي اطار سعي المكتب على توثيق احداث وتاريخ ارتريا في فترة االربعينات والخمسينيات من القرن 

 م 9112الماضي قام باجراء حوار مطول مع كل من الشيخ ابراهيم سلطان والسيد ولدآب ولد ماريام في عام 

 

 "ثة عن االستعمارالحدود االرترية حدود مورو":   من اقوال الشيخ ابراهيم سلطان

 

 ترحمة حواء سليمان    إعداد بنيام هيلي 

 

 

وبمناسبة الذكرى الرابعة واألربعون إلنطالقة الثورة اإلرترية يعيد موقع فنقل نشر المقابلتين على التوالي، 

 .بقصد تعميم الفائدة

 



 

 العلم الوطني اإلرتري األصلي 

 -:الجزء االول

 

 ؟من هو الشيخ ابراهيم سلطان

سقط راس اجدادي من منطقة الساحل، وانا من قبيلة رقبات، وقد قام احد اجدادي االوائل ويدعي حامد م

ال اقبل تعيني في مسقط رأسي، " حقاي محمد بن هالل محمد طعدا برفض تنصيبه في مسقط راسه قائال

مناسبا للعيش الن واخذ كل افراد قبيلة رقبات من منطقة نارو ورحل الى سمهر، اال ان المكان كان غير 

االرض كانت رملية خالية من العشب فضال عن وجود مياه مالحة ، فاقترح الذهاب الى منطقة الساحل، 

 -رورا حباب -ورفض بعض افراد القبيلة االقتراح فيما وافق البعض اآلخر فذهب بعضهم الى كل من عنسبا

 .ذهب البعض اآلخر الى منطقة الساحلوغيرها من المناطق فيما  -سراي -حماسين -باركا -بلين -منسع

فيما ذهب ابناؤه الى مصوع واستقروا في " حرد واطاي"واختار جدي حامد حقاي محمد البقاء في منطقة 

امكولون، ثم في حطملوا، حتى وصلنا الى سبع منازل، وفي االخير بدأ ابي  -(حرقيقو)دكنو -مناطق مصوع

ثم امتد عمله " عدي تماريام"في البداية كانت تجارته حتى  .سلطان التجارة بين منطقتي سمهر والساحل

، والقاش بركة، في تلك الفترة كان الدروايش ومقرهم كسال يشنون (في المنخفضات -اوالت)ليشمل منطقة  

حربا ضد البني عامر والسبدرات والمصريين، وحدد موعد لعقد صلح بينهما اال ان المصريين اخلفوا 

هجوم على الدراويش لكنهم فشلوا فشال ذريعا، ولم تكن للبني عامر والسبدرات اي الموعد وحاولوا شن 

على يد الدراويش، في تلك اآلونة كان االب " دقلل على بخيت"قوي، وقتل في تلك المعركة قائد البني عامر 

لم يمض وتمكن من تهريبه، و سلطان يسير باتجاه هيكوتا عندما وجد صديقة الشيخ احمدين من البني عامر

، وقتل كل ابناء مصوع خاصة التجار، فهرب ابي ووصل "شاشبر"وقت طويل حتى تم االستيالء على قرية 

واتباعه الذي توعد بالثأر لمقتل  "دقلل موسى"الى ضواحي بيشا عندما التقي هناك وجها لوجه مع الشيخ 

وسي جميع ابناء البني عامر بترك ومن دعاهم لمساندته من اتباع القائد رأس الوال، وانذر الشيخ م اخيه،

القرية باسرع وقت فماكان من اتباع القائد رأس الوال من البني عامر اال ان الذوا بالفرار كغيرهم من ابناء 

 .القرية



وعند بزوغ شمس اليوم الثاني بدأت المعركة بين الدراويش والقائد رأس الوال، ويقول بعض المؤرخين ان 

تصر في الحرب لكن في اعتقادي لم يكن النصر حليف اي طرف النهما انسحبا من القائد راس الوال قد ان

ارض المعركة، ولدي عودته قام القائد الوال بطلب اجتماع البناء قومية النارا ،وكان غاضبا لخيانة ابناء 

قام القائد  م،التابعة له" ططو"البني عامر له وفرارهم قبل بدء المعركة ولذلك عندما اجتمع النارا في منطقة 

 .لهم فقتل من قتل وسلب من سلب وعاد الى ارضه في عدوابتقت

وكان ذلك ابان االستعمار المصري  وفي تلك الفترة عاد االب سلطان الى كرن من منطقة كفت وبيشا،

وهو الوقت الذي دخل فيه االيطاليين الى مصوع، وظل المصريون وااليطاليون معا في ارتريا  الرتريا،

 -مصوع  اما التجري الذين كانوا في مناطقمين، وفي مدينة كرن ولدنا، ونحن من قومية التجري، لمدة عا

دكنو وقدم فكانوا يعيشون في جو من  - عصب – قمهوت -عد حاال - مسحليت -عد عسكر -عدشوما

 .المساواة والعدل
 

 متى علمتم بالتقسيم الطبقي في قومية التجري؟

 

 ( والتجري -الشماقلي ) 

لمت باالمر عندما كنت صغيرا ابان االستعمار االيطالي، وبشكل عام اكره الظلم والظالمين ومع هذا الكره ع

كبرت، وبعد انهائي للدراسة في المدارس االيطالية وبدئي العمل، بدات في مساندة مسألة التجري بشكل 

ا يعتقدون انني من ابناء مصوع، ففي في البداية لم يكن ابناء قومية التجري يعلمون انني منهم بل كانو جدي،

احدي المرات كنت اعمل مترجما لاليطاليين في اغردات وصادف انني كنت اتسامر مع اصدقائي واتحدث 

عن استيالء ايطاليا الفاشستية لدولة حرة، فما كان من ابناء قوميتي الذين يعملون معي ان اخبروا االيطاليين 

لكنهم تداركوا االمر النهم علموا ان تقديمي  ض علي ويقدمونني للمحاكمة،بهذا االمر، فاذا بهم يلقون القب

للمحاكمة بهذا االمر سيجعل مني بطال افريقيا وسيخلد اسمي لالبد ففكروا في تهمة اخرى يلفقونها حتى 

يعطوها الصبغة الجنائية، كان لي اخ يكبرني ويدعى حسن يعمل في تجارة المواشي بين السودان وارتريا 

وعلى  ترخيص من الحكومة االستعمارية ففكروا في توجيه تهمة بتهريب بضائع بقيمة ثمانية مليون فرانك،ب

اساس هذه التهمة الجديدة تم نفي من العمل كمترجم في بلدية اغردات الى تجراي فيما ازاحوا اخي حسن 

في البداية في عدي قرات ثم  بالنسبة لي تم تعييني عن العمل في تجارة المواشي الى العمل في المستشفى،

ومنها الى اسمرا كمترجم بديل  عدي بدرا ومنها الى الحدود مع دنكاليا وهو المكان الخاص باستخراج الملح،

في تلك الفترة كان  عندما سقط المترجم العام للمستعمر االيطالي دقيات حسن وكسرت زراعه وكاحله،

 .لشرطة القريبة وهكذا مضت بي االياممطلوبا مني ان اسجل اسمي يوميا لدي دائرة ا

كان المكتب الذي تم تعيين للعمل فيه مكون من غرفتين احداهما للمسلمين واخرى للمسحين وكانت االولي 

يديرها دقيات حسن الذي كسرت زراعه فيما يديرا لثانية ابرها بن دقيات تسما لكن بعد الحادث كان ابرها 

يانتين، وكان يوم االربعاء يوما مخصصا للقاء المستعمر بالمواطنين قد سيطر على المكتبين ليترجم للد

ليستمع الي شكواهم وكان اللقاء مباشر بين الطرفين بوجود المترجمين اي انا وابرها، وصادف في ذلك 

اليوم انني تاخرت عن الحضور فبحث عن المسؤول االيطالي ولم يجدني فطلب احضاري فورا من اي 

عد بحث وجدوني في مكتب الشرطة جالسا انتظر الشرطي المسؤول عن تسجيل اسمي مكان اوجد في، وب

يوميا، فقال لي مطلوب حضورك لدي المسؤول فنهضت من كرسي وذهبت الى المسؤول برفقة شرطي 



فاجبته انني كنت في قسم  "اين كنت"، ومثلت امام المسؤول الذي بادرني (مالزم ثاني)ايطالي برتبة 

ي عن السبب فاخبرته انني اسجل اسمي يوميا هناك واليوم تأخر الشرطي المسؤول عن فسألن الشرطة،

تسجيل اسمي عن الحضور وانني اضطررت النتظاره، فلم يصدقني وقال لي انك كاذب فاجبته مالذي 

يستدعي كل هذه الضجة لديك السيد ابرها تسما الذي يمكنه ان يحل محلي ويعمل للديانتين معا، فنظر الى 

، فاجبت اليس المترجم الخاص بالديانتين هو السيد ابرها تسما، وان وجودي هنا هو " ماذا تقصد؟" قالو

من االن فصاعدا انت المسؤول عن الترجمة " عبارة عن تحصيل حاصل؟ فرد علي المسؤول على قائال

ذهابك الى مخفر فيما يخص "واردف قائال  للمسلمين فيما يهتم السيد ابرها تسما بالترجمة للمسحيين،

، وبالفعل قمت بكتابة القضية التى صادفتني واخي "الشرطة كل صباح قدم لي طلبا مكتوبا باالمر النظر فيه

فضال عن قرار مختوم من  واستيالء االيطاليين الكثر من مليونين ومئاتان وخمسون فرانك من االموال،

لنظر في هذه االوراق قرر الغاء القرار االول وحكم القائد السابق للمستعر االيطالي السيد موسكيتي، وبعد ا

بعودة االموال لي والخي الذي كان مازال يعمل في منطقة ناخورا، لكن قبل ان نتمكن من استرجاع اموالنا 

قامت الحرب العالمية الثانية وهزمت ايطاليا ودخل االنجليز الى البالد، ولم تكن هناك فرصة لالسترجاع 

بل ذبحوها واكلوها، كما " اندارياب"المواشي التى كنت املكها في منطقة تسمى حتى النهم لم يتركوا 

صادروا منزلي باغردات بكل محتوياته من اسمنت وزنك، اما في مجال العمل فقاموا بتعييني في قسم 

 يختص بالشؤون االفريقية ، في فترة االستعمار االيطالي اعلى منصب وصلت اليه كان المترجم العام 

(Capo Interprete) جنيه استرليني، اما االنجليز فقد  033فرنك شهريا وهذا يعني  0333، ومرتبي نحو

جنيهات فقط كمرتب شهري، ولم يكن المبلغ كافيا ولذلك قمت بفتح مكتب في منزلي لكتابة  6خصصوا 

الى ان كان يوم جمعة من واستمر الوضع على هذا االساس  الشكاوي والطلبات باللغتين العربية وااليطالية،

احد االيام وكانت الساعة تشير الى الثانية عشر ظهرا عندما غادر مسؤولي المكتب وكان مخمورا الى 

فنهضت التوضأ وتوجهت الى المسجد لصالة الجمعة ومنها ذهبت الى منزلى وتناولت طعام الغداء  منزله،

فاجبته ذهبت " ذا غادرت قبل انتهاء وقت الدوام؟لما" وعدت الى المكتب فوجدت مسؤولي جالسا وقال لي

العمل اليوجد فيه مسيحي والمسلم وال صالة " الداء صالة الجمعة وهي فريضة على كل مسلم، فرد قائال

 ".وكان من المفترض ان تغادر عن الواحدة بعد الظهر، ولذلك سيخصم من راتبك عشرة ايام

ؤول العام من شؤون المكاتب انذاك الكولونيل االنجليزي، عدت الى منزلي وكتب رسالة شكوى الى المس

وطلبت فيها ان يقبل استقالتي، لكنه بادرني بالقول انني غاضب واليمكن اتخاذ قرار في هذه اللحظة وانه 

سنتحدث في االمر بعد االجازة، وبالفعل غادرت الى ام " واضاف من اجل ذلك يمنحني اجازة مدتها شهر،

كان منهم اال ان طلبوا مني  خصين ليحال مكاني لكنهما فشال في انجاز ما كنت اقوم به فماحجر وتم تعيين ش

جنيها فلم اجد بدا من العودة، وامضيت  63العودة الى العمل فورا، فرفضت بشدة، لكنهم رفعوا راتبي الى 

اكدت لهم ان العمل معهم سنتين اخريتين وبعدها طلبت منهم الموافقة على االستقالة التى قدمتها آنفا، و

عاما في خدمتكم وخدمة االيطاليين ارغب في االهتمام  21الرئيسي السرتي هي التجارة وانني بعد مضي 

بشؤون اسرتي والعمل في التجارة، فوافقوا على طلبي فسافرت الى تسني وقمنا انا ومحمد عمر قاضي، 

لاير  93ماقيمته )لبضاعة باسعار بخصة عوض عبيد باحبيش بانشاء مصنع النتاج الجير، لكن بسبب بيع ا

خسر المصنع واضطررنا الي بيعه الى شخص ايطالي وعدت الى اسمرا وقمت مع اشخاص  (رياالت 5ب

اخرين بانشاء الغرفة التجارية وكنت المواطن الوحيد في الغرفة، ومن هذا المنبر كونت الرابطة االسالمية، 



وهي من ( المعروفة بـ فقر هجر)قد انشأنا جميعة حب الوطن  وقبلها في عهد االستعمار االيطالي كنا 

 .الديانتين االسالمية والمسيحية والتى كانت تقاوم المستعمر االيطالي

 

 كيف كانت اوضاع جميعة حب الوطن وهل كتب لها االستمرار؟

الجمعية  كان معظم اعضاء الجمعية من المسحيين والمسلمين يعدون على اطراف االصابع، وفي رئاسة -

- :ة اشخاص وهم كنا ثماني

 ابراهيم سلطان -9

 عبد القادر كبيري -2

 حقوص ابرا -0

 سن علىدقيات ح -4

 بالتا دمساس -5

 يامولدأب ولد مار -6

 قبر مسقل ولدو -9

 زميل نسيت اسمه -1

 

كل ارتريا وهو ارتري االصل وقد تجمع  لورنزوا تأزاززار وزير الخارجية االثيوبي  9140في عام 

وهناك اعلنوا تكوين  االب مارقوس في الكنيسيةالمسيحيين كبارهم وصغارهم نساءهم ورجالهم تحت امرة 

متخلين بذلك عن جميعة حب ) اي حزب االنضمام الى اثيوبيا( اندنت) جميعة جديدة اسموها جميعة 

ان اثيوبيا وحتى االستعمار  ، وبعد ذلك قاموا باستدعائنا نحن المسلمين واعلنوا لنا الخبر فقلنا لهم(الوطن

االيطالي كانت تقوم بقتل ابنائنا وسلبنا فما تقولونه من االنضمام الى اثيوبيا امر غير مقبول، وقلت لهم انا 

من جهتي غير موافق على االمر ونهضت من مقعدي الغادر فنهض ايضا عبد القادر كبيري وحقوص 

 .ابرا، ولهذا السبب تخلينا عن حزبنا السابق

ولدآب ولد ماريام ومحمد عمر قاضي مهمة  - عمر بن دقيات سفاف - عد ذلك اعطيت لكل من دقيات حسنب

عقد مؤتمر في بيت قرقيش وفي االجتماع اختلفت اآلراء بين معارض لالنضمام الى اثيوبيا وموافق له 

الساعة الثانية وعلت اصوات البعض على االخر، واستمر االجتماع الذي بدأ منذ الصباح الباكر وحتى 

ظهرا وكان جلوسنا كل هذا الوقت في االرض وقد طوانا الجوع، فنهضت الغادر المكان، فبادر بالتا 

دمساس ودقياس حقوص بايقافي والقول انهم يعتذرون لعدم اعطائهم فرصة الخوانهم المسلمين ليدلوا بدلوهم 

لمسألة، فاجبت انني اليمكن ان اتحدث باسم في المسألة وانهم الجل ذلك يعطوني الفرصة القول رأينا في ا

كل المسلمين فانا انوب عن نفسي فقط والمسألة تعني كل المسلمين، بل يجب استدعاء كنتيبة كل من بيت 

 – عد نايب -نارا - كوناما -بني عامر - دقللت – ماريا– منسع – بلين  - اوالت – عد شوما - اسقدي

ساهو و دنكل، ولذلك حددوا لنا موعدا آخر ليحضر الجميع اما هذا سمهر، وكذلك عمدة كل من ال - مصوع

 .االجتماع فيجب انهاؤه هنا

 :وصمت الجميع ماعدا احد الشباب الذي قام وقال



يا بن سلطان ان مايتم االتفاق عليه هنا  كيف يمكننا مناداة الجميع؟ ماهذه السخافات التى تتحدث عنها،"

 ".هم، فالف من البغال تستطيع قتل حصان واحدسيقبله االخرون صاغرون رغم انف

فليكن هللا في عونكم، طبتم "فلم اجبه بشيء النني ال استطيع ان ارد عليه بالشتائم والكالم الجارح، فقلت 

فتوراري  - دقيات حسن - مساءا، وغادرت مكاني، فوقف الجميع وحذوا حذوي ماعدا محمد عمر قاضي

عربي  - ادريس عمر كيكيا - يسن جمال) و ترزي من قومية الساهووه( صالح محمد على - يسن قيالي

 .ومنذ ذلك التاريخ كونت الرابطة االسالمية بالغرفة التجارية. م باه وسيد احمد حيوتلاس
 

 -:ومن اهم فقرات البرامج للرابطة

 .الحدود االرترية حدود استعمارية موروثة -:9الفقرة 

 .ياز ميمنة او ميسرةنرفض التقسيمات واالنح -:2الفقرة 

الدولية وان تكون ارتريا تحت مظلة  الوصاية)المناداة باستقالل ارتريا واذا تعسر ذلك طلب  -:0الفقرة 

 .(االمم المتحدة لعشر سنوات

 .وغيرها من الفقرات االخرى التى كانت تضمها برامج الرابطة

 عبد القادر كبيريوهو صديقي برفقة  سليمانالسيد  بعدها زارني في منزل اخ المفتي ابراهيم مختار،

رأي هو هذا واخرجت لهم برنامج الرابطة، فاخذه سليمان  مفقلت له وسألوني رأي في اجتماع بيت قرقيس،

البرنامج وادخله في الجيب الداخلي للبالطو الذي كان يرتديه، وذهبوا به الى  (وكان مقاتال شجاعا وجرئيا)

ه االربعة استدعوني في بيت المفتى واخبروني موافقتهم عليه، وبعدها ، وبعد ان قرأدقيات حسنو المفتي

 .وضعنا توقيعنا للتأكيد عليه

 كيف استطعتم نشر برنامج الرابطة على الشعب؟* 

كل جمعة وتمكنا من اخذ توقيع جميع المسلمين ماعدا الذين اختاروا حزب  02كنا نزور مساجد اسمرا الـ 

وكيل اثيوبيا في ارتريا والسيد محمد  نقالرابطة، بعدها زارني كل من العقيد االنضمام، وهكذا تم انشاء ا

ال اعرفهم في منزلي الكائن بماي بال  (ربما هم من قطاع الطرق) حيوت، دقيات ارأيا وثالثة اخرون

ي وطلبوا مني برنامج الرابطة، والنني كنت اخاف ان يتلف البرنامج بسبب الماء والفئران كنت قد خبأته ف

صفيحة محكمة االغالق، واعطوني مهلة لسبعة ايام الحضار البرنامج واال هددوني بالقتل، وودعتهم وانا 

اجيبهم حسنا فيما اقول بيني وبين نفسي مابين مصيبة ومصيبة هناك الف طريق للنجاة، وكان اخي حامد 

ما اريته اياها اخذها وغادر الى فعند" اين تلك االوراق؟" يستمع الى الحوار الذي دار مع الزائرين فسألني

سليمان عبدهللا همد  - محمد علي هوكع – يسن قاليدوس -جابر عمر - تسني وجمع كل من يسن شيخ الدين

رئيس مشروع )واخرون من المواطنين لقراءة البرنامج، اثناء ذلك قام كل من مسؤول تسني وكابتن غندر 

قتيادهم لكنهم عندما قرأوا البرنامج الذي كتب باللغتين وجهزوا السيارات ال بمحاصرة المكان، (على قدر

االنجليزية وااليطالية هدأوا وسألوا الحضور من اين لهم هذه االوراق فاجابوهم انها لحامد سلطان فعندما 

 .سالوا االخير اخبرهم انها الخوه ابراهيم وانه احضرها الى تسني حتي التستولي عليها السلطة االثيوبية
 



 

الذي يتقن العربية القامته  فردريكالمجموعة االوراق الى اسمرا وقدموها الى رئيس الشرطة الكابتن اخذت 

 ، لم اجبه وظللت صامتا،"هل انت من كتب هذه االوراق؟"فتم استدعائي وسألني الكابتن  في مصر فترة،

اسمع التوجد ضغينة بيني " لكنني لم ارد وقلت انني لن اتحدث اال بوجود محامي، فاجابني،  !"اجبني"فقال 

وبينك اذا كنت انت من كتب هذه االورارق فاخبرني حتى اعطيك ترخيص لها واال خذها واذهب من هنا 

 :وال تخف، فاجبته

واعدت  لقد اعددناه انا ومواطني اسمرا، ثم عقدنا اجتماع في حي اخريا حضرنه النسوة ايضا،"

، العسل وغيرها من المأكوالت، وحضر (القراصة) المنزلي الحلبة، والخبز - شاي – المشروبات من قهوة

االجتماع الكابتن ايجليس وهو من مواليد مدينة االسكندرية المصرية ومن اصل انجليزي، ومعه الكابتن 

عمر محمد احمد ليعلنوا رسميا منحنا رخصة مزاولة نشاطاتنا، وعلت زغاريد النساء وبهذه الطريقة 

 .زي فرصة تأسيس حزب قانوني، ومزاولة نشاطاتنا السياسيةمنحنا المستعمر االنجلي

 

 .بمدينة كرن" سيدي" في منزل 9146واول مؤتمر عقده الحزب كان في السابع من اكتوبر من عام 
 

وكان االخير يقول في  وكنيسته لتشتيت وحدة الشعب االرتري، االب مارقوساما اثيوبيا فقد استخدمت 

المسيحي ان المسلمين يرغبون في انتزاعك من كرسيك وازالة هيبتك ايها الشعب " خطبه الدينية

 ".ومشاركتك في موروثاتك التى تمتلكها من اربعة االف سنة، فاحترسوا



 وعندما اجتمعنا المسلمين والمسيحيين الكارهين الثيوبيا سالني بعض الحضور عن رأي في خطب االب،

لكنيسة واالب مارقوس في حزبه علينا ان نسمي حزبنا كما فعل حزب االنضمام الذي ادخل ا"فقلت لهم 

حزب الرابطة االسالمية االرترية وباسم االسالم نضم الينا كل التجري وآل مرغني والشيوخ حتى نصل 

 .فوافق رأس تسما وغيره من المسيحيين على رأيي، "الى غايتنا

كنتيباي  - مد أريى كل من شوم حد ابوبكر ميرغني الوفيما بعد ارسلت الخطابات والرسائل باسم محم

عبدهللا  ووقعت تلك الرسائل باختام كل من شيخ محمد عثمان، ومحمد نور نايب - ناصر باشا - عثمان

 - عدي خواال - امحجر – قرورة – دهلك – محجوب وسيدي جعفر، وكان الرد ان حضر الناس من رحيتا

اي عثمان ، شيخ محمد ، كنتيباي على نور، صنعفي وتجمعوا عند الميرغني، فيما لم يأت كل من كنتيب

كنتيباي محمد شاويش وادريس لجام، وبعد انتظار طويل بدانا عملنا وكونا لجنة تضم االسماء  محمد ادريس،

- :الية الت

      ناصر باشا -0    دقيات حسن  -2  صالح بن سيدنا مصطفى  -9

   دقلل جيالني -6    همد بن كافالر قوعل -5   (.بك)على بيه  -4

   محمد اري عقبا -1   م همد اريشو -9

 سيدي جعفر نبرا -99   سيدي عثمان -93  شيخ حسين عبد العزيز -1

وقامت اللجنة باحضار بقية الشيوخ والكناتيب الذين لم يحضروا االجتماع ماعدا كنتيباي عثمان وادريس 

تساب الى حزب من سكان الساحل وطلب اليهم االن 253لجام، وقد دعا كنتيباي عثمان في اليوم الثاني 

االنضمام، اال ان التجري كانوا قد اجتمعوا في وقت سابق واكدوا انهم تابعين للرابطة االسالمية ولذلك ال 

سلطة لكنتيباي عثمان علينا سواء لجمع الضرائب والحق له في التدخل في شؤوننا الداخلية، واعلنوا ذلك 

 .للكنتيباي عبر الصحيفة

اسقدي والتجري واصبح كل منهما في طريق، اما الرابطة فقد استمرت في ومنذ تلك اللحظة افترق بيت 

نشاطاتها واجرت انتخاباتها واختارت سيد بكري وسيد جعفر في الرئاسة الفخرية فيما اختارت ابراهيم 

 . سلطان كأمين عام للرابطة
 

 -:الجزء الثاني

 

 شيخ ابراهيم سلطان متى ولدت واين تلقيت تعليمك؟* 

، وقد رزق والدي بالكثير 9199او في  9196م معرفتي بتاريخ ميالدي بدقة اال انني ولدت في عام رغم عد

من االبناء، وماتت زوجته االولي بعد انجابها لثالثة اطفال وكانت من قبيلة بلو، ثم تزوج من قومية 

انجبت له بعض الحدارب وهي من سكان مصوع لكنها لم تعيش طويال فماتت، فتزوج من على سيدي التى 

  االطفال ولحقت بسابقاتها، فتزوج بنت خاله التى لم تنجب له وفي االخير تزوج من امي ومنها انجب على

 - حسين – مريم – حامد – ابوبكر -  حليمة – ابراهيم – سالمة – عمر – حسن – فاطمة – محمد -

 .من البنين والبنات 90اي انجبت له ...صديق
 



 

الل موسم الخريف خارج مدينة كرن اما في موسم الصيف فكنت اقضيها في قضيت طفولتي في الرعي خ

المدينة، وعندما وصلت الى سن الدراسة حفظت القرأن على يد الشيخ خليفة ورددته مرتين، ومنها دخلت 

ودرست بها حتى الفصل الثامن، اما اللغة العربية فقد  "قورج آرت ميستر سالفا"الى المدرسة االيطالية 

 .اياها الشيخ عثمان حسب هللا الذي تلقى تعليمه في جامعة االزهر بجمهورية مصر علمني

ككاتب، لكن بسبب مشاجرتي مع احد  (بفوروبيا)بعد انهائي للدراسة عملت في البداية في محطة سكة حديد 

 المسؤولين االيطاليين هناك قدمت الى المحاكمة بتهمة ضربي االيطالي، وسئلت هناك عن السبب الذي

دفعني الى ضربه فاخبرتهم انه بدأ بضربي فهممتوا بالرد عليه لكنني لم اضربه فاطلق سراحي، لكن فصلت 

من العمل، فبعت ماكان لدي من مواشي واشتريت حمار وبعض المؤن بهدف السفر الي القاهرة للدراسة، 

رعا الى كرن وبدات رحلتي حتى وصلت الى طنقلحس ضواحي كرن فرآني احد المعارف الذي ذهب مس

فاتصلوا بدروهم ( كاربينري)واخبر والدي باالمر، وقام االخير باالتصال بالشرطة التى كانت تسمى آنذاك 

فسألوني عن وجهتي فاخبرتهم انني كنت ازمع " بدعروتاي والقوا القبض على وبدأوا في استجوابي

لي اال تعلم ان السفر يحتاج الى وا السفرالى السودان ومنها الى القاهرة للدراسة بجامعة االزهر، فقال

ومنذ تلك اللحظة فرضت السلطات االيطالية  "اال يسافر الجميع ويعود كيفما شاؤوا؟"ترخيص؟ فاجبت 

 .استخراج رخصة سفر الى اي مكان واال يستعرض من يحاول ذلك دونها السجن لسنتين

عربية فقدمت الى الوظيفة وبدات العمل بها، اما انا فلم اسجن، وكانت بلدية كرن بحاجة الى مترجم للغة ال

وفي احد االيام التقيت باحد االيطاليات في الشارع وكانت زميلة دراسة فوقفت اللقي التحية عليها، وشاهدني 

البعض وانا اقوم بذلك والن السالم كان ممنوعا في عهد االستعمار الفاشي االيطالي، تم استبعادي الى 

 .ى ايطالية وهو ممنوعا منعا باتااغردات بدعوي سالمي عل

والن االيطاليين غير موجودين باغردات عملت بها لفترة من الزمن لحين تقديم شكوى اخري ضدي 



 .وابعادي الى تقراي مجددا

 

 هل تزوجت وكم عدد ابنائك؟*

وات وهي من قبيلة عد معلم ابنة الشيخ على معلم، وبعد تسع سن 9109تزوجت من زوجتي االولي في عام 

من الزواج توفت متاثرة بمرض القلب ولم تنجب لي اي ابناء بعدها تزوجت من ام عبده وهي مازالت في 

عصمتى حتى االن، بعد هروبي من البالد عانت زوجتي االمرين النهم كانوا يستجوبونها ويؤكدون انها تعلم 

تستطيع الهرب واللحاق بي لكنها مكان البنادق السبعة التى كانت بحوزتي ، وانتظرت لثالث سنوات لعلها 

 .لم تتمكن من ذلك النها منعت من السفر، وعندما يئست من مجيئها تزوجت من مصرية

وكان ذلك في الوقت الذي بدات فيه زوجتي تتوفق في محاولتها للهروب من كرن وبالفعل تمكنت من 

ى قريباتها التى اوصلتها الى ثم كسال وهناك وجدت احد( ستيمو)الوصول الى تسني ومنها الى علي قدر 

الخرطوم وكنت انا مقيما بالسعودية وقتها فاتصلوا بي هاتفيا واخبروني ان زوجتي وصلت الى الخرطوم 

 . فسافرت على الفور الي هناك واخذتها وسافرت بها الى القاهرة 

 اين يوجد ابناؤكم اآلن؟* 

 .طاليوجد على قيد الحياة من ابنائي سوى عبد الوهاب فق -

 

 متى انخرطتم في العمل السياسي؟* 

بدأت السياسة وانا صغير عندما كانت طبقة الشماقلي من التجري تسيء الي التجري وينعتونهم بالسوس، 

وكنت اكره هذا االسلوب ولم يكونوا يعتبروننا بشرا في االصل، حتى بناتهم كانوا محرمين علي شبابنا فيما 

المتصرفين في شؤوننا وحياتنا يقتلون من يقتلون ويسلبون من زوجاتنا  يتزوجون هم من بناتنا، كانوا هم

 .باختصار كانوا هم اآلمرون الناهون في حياتنا وبناتنا من يسلبون ويفعلون بنا ما يشأون،

طفال وقبل قطع حبل صرة الطفل، يقوم االهل ( النتابات)فعلي سبيل المثال اذا رزق احد ابناء الشماقلي 

 .من التجري ويقطع الحبل امامه ومنذ تلك اللحظة يكون هذا الشخص تابعا للطفل مدي الحياةباحضار احدا 

 .ونفس االسلوب يتبع عند حالقة شعر الطفل وختانه

واذا اراد رجل من التجرى تزويج ابنته عليه ان يذهب الى سيده ويطلب منه مباركة الزواج، فيقوم األخير 

لقيامه بالمهمة، وحتى اذا ما فكر الشماقلي في السعى وراء الماء والكالء بطلب الكثير من الهبات والهدايا 

يتم تحميل المؤن واالمتعة على ظهر بعير التجرى، وفوق كل هذا هناك الشتم والضرب، وكانت هذه 

 .االوضاع تؤثر فينا كثيرا نحن التجري ونكرهها بشدة 



 

كافاالر )ان ودقلل شيخ محمد وشوم همد اري وفي احد المرات كنت اقوم بمهمة التجرمة لكنتباي عثم

في بلدية اسمرا، وبعد االنتهاء من الترجمة اخذتهم بالسيارة الى منزل محمد على فكاك وهو من ( الكبير

 خاص بهم، اما انتم فيكفيكم رتبة ال (عمدة)كنتيباي ( ماي بيت)اجعلوا ل" الشماقلي، وهناك قلت لهم 

 .ايوهي اعلى من الكنتيب (نزارت)

 .لكنهم لن يوافقوا عليه..وافق كنتيباي عثمان على كالمي وقال انه كالم جميل

عام في عهد الشيخ محمد عثمان ثم استمر في فترة عالء الدين  033ان عداء التجري والشماقلي قد بدأ منذ 

الستعمار باشا عندما نشب خالف حول االرض في عدتماريام، وامتد الى حباب ثم الى عد تكليس في فترة ا

ولذلك بدات هذا  .البريطاني و حتى سكان بركة لم يفلتوا من االمر اال انهم لم يعلنوا عن معاناتهم صراحة

االمر منذ ان كنت صغيرا، واألمر الذي زال وأقصد تلك التفرقة بمجيء االستعمار االيطالي الى ارتريا، 

ل ارتريا اال انني لم انس مسألة الفوارق حزب الرابطة ومع انه كان ينادي باستقالومع ذلك بعد انشاء 

 .الطبقية في قومية التجري

وكان لدي كره شديد لاليطاليين بسبب ابعادهم لي الى اغردات بدعوى القائي التحية على فتاة ايطالية وكذلك 

رت عندما ابعدوني من اغردات الى تجراي بدعوى انني شتمت االيطاليين وقلت ان ايطاليا الفاشستية استعم

 .دولة افريقية حرة و صغيرة

ولذلك اسست جمعية حب الوطن وناضلت الى جانب اخواني االرتريين ضد المستعمر االيطالي، وحتى 

عندما جاء االنجليز ابغضته بشدة وابغضت ذوي البشرة البيضاء، وبهذه الطريقة انخرطت في العمل 

أسه االب مارقوس وانشئت ايضا الرابطة السياسي منذ الصغر، وفيما بعد نشأ حزب االنضمام الذي ير

االسالمية التى تنادي باستقالل ارتريا، وفوق ذلك كنا في جمعية حب الوطن نعمل نحن المسلمين 

 .والمسيحيين جنبا الى جنب

 



 كيف ترون المنافسات التى كانت بين المستعمرين لهذا االقليم؟*

( يجران)ابراهيم  ام أحمدعام، في البداية قام االم 533بدات المنافسات بين المستعمرين لهذا االقليم منذ 

، فهرب ملك اثيوبيا الى ارتريا ووصل الى نقران األتراكبغزو اثيوبيا واالستيالء عليها وتدميرها، بدعم من 

 .ح منصب لقبيلة اسقدى، لكنه وجد االرض جرداء فعاد الى نقفة ومن(عراق)وتبح 

، وفي طريقه اليه قام بتشتيت الشعوب في كل منطقة (لبني دنقل)بملك ملك اثيوبيا المعروف  يفتبعه جران

واثناء . وطأتها ارجله فهرب بعضهم الى هرر والبعض االخر الى وراجي، فيما وصل اخرون الى تجراي

قه في الصباح الباكر اال ان دنقل اختار منطقة قوراع ليقضي الليل فيها و يكمل طري هروب ملك لبني

 .هناك وقتله في منطقة تسمى كرن ودفنه بها، وكعقاب لشعب قوراع قام بترحيلهم الى اثيوبيالحق به  يجران

الرتريا، وخوفا من افتضاح امرهم اذا ما اشعلوا النيران  يتبئ في الجبال اثناء غزو جرانيخ كان الشعب

بتجفيفه ليكون مقددا، كانوا يضطرون الى اكل اللحم نيئا مرشوشا عليه القليل من الفلفل الحار او يقومون 

 .و هي الفترة التى بدا فيها اكل اللحم النيئ في بالدنا .ويأكلونه دون طبخ

بعض القساوسة االثيوبيين الذين وصلوا في هروبهم الى مدينة االسكندرية المصرية استطاعوا بدعم من 

رفاقها معهم الى البرتغال الكنيسة الوصول الى روما وااللتقاء بالبابا الذي قام بدوره بكتابة رسائل وا

في تلك الفترة كانت الهند مستعمرة برتغالية ولذلك ارسلت قوة مسلحة بالمدافع والبنادق الى  .واسبانيا

، يوجنوده في معركة مات فيها جران يق عدوليس و فتحوا النار على جرانارتريا، التي دخلوها عن طري

 . (ملك وبى)ملك لبني دنقل، وسمى  يانوعادت الملك الى ابن الملك الذي قتل على يد جر

كان االتراك يتابعون تحركان القوات البرتغالية فتتبعوا اثرهم حتى الشاطئ واغرقوا سفن القوات البرتغالية 

التى كانت ترسوا انتظارا العادتهم الى اراضيهم بعد انهاء مهمتهم التى جاءوا من اجلها، بالفعل عندما 

ى الشواطئ لركوب السفن والعودة الى بالدهم، اشتبكت القوات التركية معهم عادت القوة البرتغالية ال

 - واضطروهم الى التقهقر للوراء وبهذه الطريقة استولت القوات التركية على كل من شواطئ ارتريا
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ها بدات تركيا تضعف فسميت برجل اوروبا المعتل، وكان الترك على خالف مع محمد ومع توسع مستعمرات

على باشا حاكم مصر ولذلك سيطرت تركيا على الجزء الغربي من الشواطئ فيما سيطرت مصر على 

الجزء االفريقي منه وعلى هذا االساس دخلت ارتريا تحت ادارة محمد على باشا واصبحت مستعمرة 

 .مصرية 

بيلول وجيبوتي الى  -كرن -ك الفترة قام الملك دقيات نقوسي وكان مقره في عدوا ببيع كل من شتيلوفي تل

فرنسا، وبدات فرنسا ببناء منازل لها في شتل اال ان المصريين قاموا بتحريش البني عامر ليغضوا 

ا ببنائها آنذاك قائمة مضجعهم، فلم يتمكنوا من االستمرار بها ورحلوا الى كرن، ومازالت الكنيسة التى قامو

 .حتى االن في كرن لعالي، وفيما بعد غيروا وجهتهم صوب بيلول

 اين كانت وجهتم بعد ذلك ؟*

من بيلول رحلوا الى جيبوتي، في تلك اآلونة قامت بريطانيا بالسيطرة على عدن والجزر المحيطة بها 

وكلمة جيبوتي باللغة العفرية  ،وعندما علمت فرنسا بذلك سارعت في السيطرة على جيبوتي بشكل كامل

، ويقال ان الفرنسيين االوائل عندما وطأت اقدامهم ارض جيبوتي وجدوا احد سكانها (هذه طنجرتي)تعني 

" جيبوتي"والنه اليعرف اللغة الفرنسية قال ربما يسألونني ماذا افعل فاجاب بلغة العفر فتحدثوا معه بلغتهم ،



 .بمعني وضعت طنجرتي على النار

وهي الفترةالتى كان يتباهى بها احد  فترة وجود الفرنسيين في جيبوتي استعمرت بريطانيا الصومال، وفي

لوسقطت السماء لدعمتها بسرج حصاني وان اهتزت " القادة البريطانيين ويدعى اكس باشا، بقوته بقوله

ش الذين هزموا ، وهي نفس الفترة التى بدأت فيها ثورة الدراوي"االرض الوقفت اهتزازها باقدامي

المصريين واخرجوهم من كسال التى سيطروا عليها ثم توجهوا الى منطقة بركة ، فقام المستعمر االنجليزي 

بدعم المصريين اال انهم لم يوفقوا في ذلك فاضطر المصريين الى االنسحاب من شرق السودان وارتريا، 

الذي كان يدعي " سهطي يوهن"ائد االثيوبي فيما وافقت بريطانيا على ان تكون وسيطا بين المصريين والق

ان مناطق اسمرا وسنحيت ملك له وقد اعترفت له بريطانيا بهذه الملكية فما كان من المصريين اال ان 

جمعوا قواتهم في مصوع وبدءوا هجوما على القائد هطي يوهنس واستولوا على اسمرا وقورع ، ثم نشبت 

نهما كان النصر فيها حليف القائد هطي يوهنس فانسحبت القوات معركة اخري في منطقة قورع وقوداقد بي

المصرية الى مصوع مجددا ، ولحقهم القائد هطي يوهنس ومعة رأس الوال حتى منطقة سحاطيت التي تبعد 
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لب وكان المستعمر البريطاني الذي اخافه الوضع العام بوجود تلك المعارك ووجود ثورة الدروايش، ط

العون من االيطاليين وادخلهم الى المنطقة ومع وجود المصريين في مصوع دخلت القوات االيطالية اليها 

 .فرفرفت الرايات االيطالية والمصرية بها

إذاً كان الشعب االرتري يكن كرهاً شديداً لالستعمار التركي والمصري النه لم يجد فيهما اي طعم لالمن 

اغار عد تكليس وعدتماريام على بعضهم البعض وادو الى وأد ساللتهم من والسالم، ومنذ ذلك الحين 

 .جذورها كما سلبت اراض حباب وبركة

 - سوا"ومع مجيئ االستعمار االيطالي بدأت انظار الناس تتجه الى تلك االراضي، وسميت تلك السنة بعام 

ة، كنتيباي حامد وكنتيباي هداد من وهي السنة التى لجأ فيها كل من دقلل حامد ودقلل الحسن من برك "سوا

نقفة، ومن النارا شوم ابوبكر وشوم حامد اري عقبا، ومن البلين ضرار ود حامد، ومن اسمرا دقيات 

براخي، من معربا دقيات اسمروم والد رأس تسما، الى المستعمر االيطالي طلبا للمساعدة، فعمل المستعمر 

قطعة سالح،  0333لكثير من االسلحة، فاعطي كنتيباي حامد الذي لم يكن قد استقر حاله بعد باعطائه ا

 533قطعة سالح فيما اعطى دقلل حسن  2533وللبني عامر قسموهم الى قسمين قسم لدقلل حامد وقدم لهم 

قطعة، واعطى باقي القبائل ايضا ما يلزمها من السالح، والتحم المستعمر االيطالي في معركة شرسة مع 

وقتل .تادعلى ، بعد خروجهم من مصوع الى مناطق اكثر ارتفاعا -طقة سحاطيت جيش رأس الوال في من

شخص من الطرفين، عندها بدأت القوات االيطالية بقذف مدافعها من البحر وعندما يخيم  2533في المعركة 

ئل الليل باطالق صواريخها وهي اسلحة التعرفها قوات الوال التي دب فيها الرعب لهذه االدوات التى الطا

 !!".هل نقاتل بشرا ام الها؟؟؟" لهم بها، فانسحبوا من المعركة ولسان حالهم يقول

ويقال ان القوات االيطالية اسرت بعض جنود رأس الوال وحقنتهم بفيروسات مرض الكوليرا والتيفوئد 

واطلقتهم مجددا وهؤالء نشروا المرض في اوساط جنود راس الوال وفي قطيعهم من المواشي التى 

تخدمونها كزاد، ولحين وصول القوات الى قندع مات نصفهم في الطريق متأثرا بتلك االمراض، وهذه يس

 .المقولة لم نتأكد من صحتها
 

 



 -:الجزء الثالث

 

علينا ان نقاتل هؤالء "في تلك الفترة بعث هطي يوهنس رسالة الى دقيات ابو عنجة قورجا كان نصها 

 ."من جهتك، واال لن نستطيع التغلب عليهم البيض كل من جهته انا من جهتي وانت

وكان هطي يوهنس يجبر االثيوبيين المسلمين على اعتناق المسيحية واال يحرقهم بالنار، ولذلك فر منهم من 

 .السعودية والسودان -فر الى ارتريا والبعض الى اليمن

ه وصادف الشخص الذي وبعث دقيات ابوعنجة في طلب احدهم ليقوم بقرأة رسالة القائد هطي يوهنس ل

استدعاه ابوعنجة كان يكره القائد االثيوبي النه كان يجبر مسلمي بالده على االرتداد من الدين االسالمي، 

    فاراد ان يوقع بينهما، فاستهل رسالة القائد هطي يوهنس التى بدأها بكلمة الى دقيات ابوعنجة بالقول الى

واعلن الحرب على اثيوبيا  فثار ابوعنجة وازبد كيف ينعته هطي يوهنس بهذا االسم، "الدجاجة ابو عنجة"

دبرتابور  -غندر - وهدموا الكنائس في كل من دبرمارقوس ويقال ان الدروايش قاموا بعدها بغزو اثيوبيا،

هطي  واثناء عودتهم التحموا في معركة حامية مع قوات واسرو العديد من االشخاص ونهبوا الممتلكات،

يوهنس الذي وصله نبأ الغزوا فهب لنجدة قومه فتحرك من قندع فالتقى الجمعان في القتال الذي مات فيه 

فاخذوا معهم جثته اال انهم وجدوا في الطريق باقي قواته فقطعوا الرأس واخذوها مع التاج  هطي يوهنس،

ي يوهنس في حين اخذ االنجليز معهم، وبعد ان هزم االنجليز والمصريين الدراويش اخذوا منهم رأس هط

 .التاج معهم الى بريطانيا

وصوال الى  عدي قيح - مندفرا – اسمرا – كرن – وقد وجد االيطاليين فرصة للتوسع في كل من اغردات

وكانت  .اثيوبيا التى دخلوا فيها الى مقلي وعندما وصلوا الى منطقة تسمى امباالج احيطوا بالقوات االثيوبية

توزلي قد اخذ منها الجوع والتعب كل مأخذ فاضطر الى االنسحاب ومازالت المنطقة تعرف  قوات الجنرال

 .باسم فورتو توزلي

ولم يكن للجنرال اي مشكلة سوى نقص عدد جيوشه ولذلك اعاد تنظيم جيشه ووصل مرة اخرى الى عدوا، 

 ".انتيشو"ودخلوا في معركة مع جيش اثيوبيا التى كان يحكمها منيليك في 

ان االيطاليين قد وصلوا الى منطقة البطانة في السودان قبل ان تدحرهم القوات البريطانية والمصرية وك

وطلبوا منهم مغادرتها وفيما كان القائد االعلى اليطاليا باالنترى قد وافق على االنسحاب  منها الى كسال،

 .كيلو مترا من كسال 25بعد ومغادرة المدينة رفض مساعده ارماندي االمر، وتوقفوا في عواد التى ت

عندما رأي المصريين والبريطانيين هذا الخالف بين قوات الجيش االيطالي اقترحوا ان يظلوا في مكانهم 

وقد قطعت ايدي وارجل  ومنذ ذلك الحين خططت تلك الحدود وهزم قوات مساعد باالنتري في تلك الموقعة،

نهم الي اديس اباب مشياعلى االقدام وقد مات منهم كثيرون السود من قواته من خالف فيما اخذ االيطاليين م

 .في الطريق

 .واقنع البريطانيون الملك منيليك ليدخل في معاهدة معهم بزعم ان االيطاليين لن يتوقفوا عن مهاجمتهم

ء ماليين قطعة سالح على ان يؤمن ان ارتريا تتبع لهم فيما قام هو باالستيال 5مليون لاير و 95وقدموا لهم 

جما وغيرها من االمارات بعد  -قوراقي -دار -هادية -شرشر -بالي -هرر -عفر -على امارات كل من ولو

والن علمه كان قد استولى عليه من  ان هزمهم والنه لم يكن يملك علما اخذ علم الكنيسة وجعلها رايته،

 .الكنيسة لم ينخرط المسلمون في صفوف جيشه لهذا السبب 



طاليا على ارتريا وجدت الشعب يعاني ويالت الحروب التى كان يشعلها الدراويش في وعندما استولت اي

 .غرب اثيوبيا وجنوبها فضال عن الجوع وامراض الكوليرا والتيفوئيد التى كانت منتشرة بشكل كبير

ن والن انتشار االمراض واالوبئة لم يكن في صالحه عمل المستعمر االيطالي على مداواة الشعب وبناء مد

جديدة وشق الطرق برية وسكك حديدية، فضال عن بناء دار للسينما، ووضعوا ارتريا ومدنها في ركب 

التطور، لكنها سياسيا كانت تمارس الكثير من الضغوطات على الشعب ، لم يكن هناك اي شعور باالنسانية 

 ،م او الركوب معهم في البصاو باالنسان االفريقي في حسبانهم، فممنوع عليك الدخول الى مقاهيم او احيائه

والتجلس معهم على طاولة واحدة او حتى اليسمح لك بالقاء التحية على بناتهم، كل شيء ممنوع ، وعندما 

كنا نقارن وضعنا مع وضع السودانيين نحس بالمرارة فالسوداني يمكنه ان يكون مسؤول في المؤسسات 

ام واليات واقاليم بعكسنا تماما حيث لم يكن لنا اي الحكومية والبلديات او جنراال في الجيش او حتى حك

حقوق على االطالق، ورغم ان المستعمر االيطالي اتى بالكثير من التطورات والتحسينات للبالد اال انه كان 

مكروها من الشعب ، لكنهم ايضا في فترات انتشار المجاعات اواالمراض كانوا يستوردون الحبوب الغذائية 

 .ن والصين كما كانوا يوزعون االدوية بالمجاناليم - من الهند

لكن مع اتباعهم النهج الماركسي الفاشي ادخلوا القسوة والظلم الى تعامالتهم فكانوا يوزعون المناشيرالتى 

 ".ندري من اين اتى الخليط بينهما هوالشيطان اما االسود فال - االبيض هو االله"تقول

من التخطيط والشوارع المرصوفة، كما كان يمنع علينا دخول االقليم فعشنا في الشوارع والحواري الخالية 

او الحي الذي يدخلونه، واستمر الحال على هذا المنوال لحين هزيمته على يد القوات البريطانية ودخول 

 ...االنجليز الى البالد

 

 االسلوب الذي اتبعه المستعمر لشرح الحرب التى كانت تخوضها قوات الحلفاء؟هو ما* 

لم يكن هناك اي شرح، حتى االيطاليين انفسهم فوجئوا  من الذي اعطى اعتبار للشعب ليشرح له مايجري؟؟

المسؤولين العسكريين  عندما سمعوا نبأ اعالن موسوليني الحرب، فكان منهم من وافقه على ذلك وهم صغار

 .لحرب وهم على قلب رُجل واحداما من هم في رتبة عقيد ومافوق فكانوا يتبعون الملك ،ولذلك لم يدخلوا ا

حتى الطائرات العسكرية االيطالية بدال من نقل العتاد العسكرى كانت تقوم بجلب الفواكه كالتفاح والعنب 

 .للجيش في ارتريا

وكنت اعمل كمستشار لدي رئيس مكتب العمليات خالل الحرب فكانوا يسألونني عن الطبيعة الجغرافية 

حتى مدينة قضارف لكن بعد ذلك قلت انسحبوا حتى منطقة طنقلحس ضواحي  الرتريا، في البداية وصلوا

وفي طنقلحس اقام العقيد روزيني  .كرن، بسبب انتشار الطين في فصل الخريف والظمأ في فصل الصيف

حصنا منيعا وقاوم القوات االنجليزية في حرب ضروس استمرت لسبعين يوما، حتى تم اغتياله علي يد 

ين انفسهم الذين اطلقوا عليه قذائف المدفع، ثم هزمت ايطاليا واستولت القوات االنجليزية على الجنود االيطالي

المنطقة، ولوال انهاء القوات االيطالية الحرب على هذا االساس لماهزم جيش الطليان الذي كان يضم 

 .االثيوبيين حتى ولو قاتلوا مائة عام - الصوماليين – االرتريين

 

 االقتصادي الرتريا آنذاك؟؟ كيف كان الوضع* 

لم تكن هناك اي مشكلة الن الناس كانت تتعامل بالتعاونيات فقط كان الشعب يعاني من نقص السكر ولذلك 



كان يتم شرب القهوة اما بقطعة من الحلوى او بملعقة واحدة فقط من السكر، اما انواع الحبوب الغذائية 

لكن الوضع تغير بعد  الذرة الشامية وغيرها فكانت متوفرة، - الطاف – القمح -بمختلف انواعها كالشعير

 .مجيء االنجليز الذين استولوا على كل شيء فافرغوا المخازن من محتواها، حتى منزلي لم ينج من السلب

 

 وهل اتخذوا اي اجراء ضدكم؟؟* 

الجير  - االسمنت – كلوا ماكنت املك من مواشي كما اخذوا منزلي، ومواد البناء التى جمعتها كالحجارة

وغيره، وطوال ست سنوات رفضوا االستماع الى شكواي الستعادة منزلي الى ان كان يوم قدمت فيه شكوي 

الى المسؤول االداري الذي كان في تلك الفترة واطلب فيها استرجاع  نجليزيةمكتوبة باللغتين العربية واإل

الى مسؤول الجنود القاطنين في منزلي وقدمت منزلي فامر على الفور بان يتم اعادته الي، وعندما ذهبت 

، فاكدت له انه "وليس منزلك هل جننت هذا المنزل قد ورثناه من االيطاليين،"اليه القرار فنظر اليه وقال 

فنظر الي وكنت البس الجالبية والصديرية واضع طاقية على رأسي وقال  منزلي ومضيت في الحاحي،

وشيخ المشايخ  - وكان معي وقتها جيالني دقلل عمدة البني عامر منزل،مثلك اليمكنه ان يملك مثل هذا ال

محمد موسى وحامد ادريس ود دقلل، فاكدوا على المسؤول ان المنزل تؤول ملكيته لي، فنظر العسكرى الى 

لست وحدى الذي يشهد بذلك بل ! نعم " فاجابه " حتى انت ايضا تشهد انه منزله ياجيالني؟"جيالني وقال

النه عندما قرر بناء المنزل اقام وليمة كبيرة دعى اليها جميع اهل المدينة وحضرناها جميعنا وبعدها كلنا، 

 ".كنا انا وهو نقيم فيه معا

هذا الرجل لم يكذب في حياته قط والمنزل بالفعل منزله ونحن جميعا نشهد " ثم اضاف شيخ حامد من جهته

 ثم اصدر قرار بذلك، عا شهدتم له فستعود ملكية المنزل له،فرد العسكري حسنا طالما انكم جمي ".على ذلك 

فذهبت الستلم منزلي فوجدت هناك جيالني عبد الرحمن وهو عسكري برتبة مالزم اول رفض ان يخلي 

المنزل بدعوى انه اليعرفني بل يعرف وكيلي محمد سليمان، فذهبت الى السوق واحضرت وكيلي فسأله هذا 

  ل منزله فهل هذا صحيح؟؟الرجل يقول ان هذا المنز

 .فاجاب جيالني اذا كان االمر كذلك فاحضر يوم غد الستالم منزلك فاجابه الوكيل نعم وانا وكيله،

وبالفعل عدت في اليوم الثاني واستلمت منزلي ووقعت باالستالم ومن حينها ذهبت الى السوق واشتريت 

بنوه في المنزل ونقلت محتواها الى المناطق  بعض الحطب وعدت الى المنزل وهدمت الكوخ الذي كانوا قد

وقطن بالمنزل اخى االكبر حامد مع زوجاته االثنتان، فيما مالئت الحوش  التى تتواجد فيها العركوكوباي،

 .بالناس والبهائم

وكنت على يقين انهم سيندمون على تخليهم عن المنزل وكما توقعت عادوا في اليوم التالى ليطالبوا به 

انتم تسألونني عن الحطب " ليئا بالناس والبهائم فسألوني عن الكوخ الذي كانوا قد بنوه ، فاجبتهم فوجدوه م

الزنك والرمل، فمن  - الجير – وانا عندما اخذتم مني هذا المنزل تركت به الكثير من مواد البناء كاالسمنت

 .ى حق وعادوا ادراجهم، فقالوا فعال انه عل" منا الذي عليه ان يسأل عن حاجته انا ام انتم؟

 

 كيف استقبل الشعب المستعمر االنجليزي؟* 

الن الشعب كان يكره الفاشية االيطاليه استقبل االنجليز بالزغاريد والترحاب، الن الشعب كان يعاني من 

اال ان هذه المهانة لم تكن قد لحقت بالشعب من االيطاليين فقط بل حتى  المهانة والزل في العهد االيطالي،



وعندما دخل المستعمر  القطاعيين والمشايخ كل من جهته ازاق الشعب نصيبه من الزل والمهانة،ا

البريطاني وزع مناشير تقول انه سيمنح الشعب االرتري استقالله وعلمه وحكومته، وصدق الشعب هذا 

 .االدعاء، لكنه بدال من الوفاء بما وعد لم يقم سوى بفتح المدارس فقط هذا كل ماقام به

 

 ماذا عن االدارة؟؟* 

اما االنجليز فقد جاءوا ومعهم اعمال  في هذا الشأن االيطاليين كانوا افضل حال النهم استخدموا االمن فقط،

السلب والنهب والفاشية وكان هدفهم التوقيع مابين المسلمين والمسيحيين في ارتريا وتقسيمها الي قسمين قسم 

لعشر سنوات ثم ضم غرب ارتريا بشرق السودان وتكوين دولة يتبع الى المسلمين ويظل تحت الوصاية 

يحكمها البجة، لكننا رفضنا هذا المخطط فاقترحوا علينا ان نقيم حكومة خاصة بنا نحن المسلمين فرضنا 

 .ايضا واكدنا لهم اننا النرغب اال في ارتريا موحدة فقط

 

 عب االرتري لدي دخوله اول مرة؟ما الوعود التى قال المستعمر االنجليزي انه سينفذها للش* 

لم يقدم اي وعود على االطالق الشيء الوحيد الذي قاموا به انهم تركوا باب السياسة مفتوحا فقد جمع 

لكم مطلق الحرية والحق في "اغردات وتسني وقال لهم  - الجنرال ايبينوي، المواطنين في كل من مصوع

 ".التحدث حول مصير بالدكم
 

 .وهل كانت اهداف الرابطة وطنية ام دينية؟ ة التجرى والرابطة؟مالفرق بين حرك* 

هناك فرق كبير بينهم فالرابطة تناضل من اجل مستقبل ارتريا فيما تناضل حركة التجري من اجل التحرر 

لم يتم انشاء الرابطة من اجل الدفاع عن الدين االسالمي او الشعال حرب ضد اخواننا . الداخلي في القومية

يين بل نشأت بعد ان قام االب مارقوس بتجميع المسيحيين والمناداة بالعيش تحت ظل اثيوبيا المسيح

اوالموت، فجاءت فكرة استخدام المشايخ امثال المرغني وسيدنا مصطفى من اجل تجميع المواطنين حول 

ا اعطيناها اسم ولهذ .الرابطة التى تنادي باالستقالل، اذن جاءت نتيجة لتجمع المسيحيين تحت راية واحدة

الرابطة االسالمية واال فهدف الرابطة كان النضال من اجل وحدة ارتريا ورفض ضمها الى اي جهة 

 .واحترام الحدود االستعمارية الموروثة الرتريا والنضال من اجل تحرير ارتريا 
 

 -:الجزء الرابع

 

السبب وراء إضاعة ارتريا  كان التجراي يقومون باالغارة على ارتريا كل خمس او عشر سنوات، وهم

وليس االمهرا فهطي يوهنس الذي كان يحرق المسلمين الجبارهم على اعتناق المسيحية وهو اسلوب ورثه 

بهدم الكنائس والنضال ضد المسيحيين  يوب بعد ان قام احمد ابراهيم جرانمن تيدروس الذي بدأ هذا االسل

ن تيدروس يهدف من وراء ذلك الى انشاء شعب واحد وحكم وهو الذي قتل على يد البرتغاليين فيما بعد، وكا

واحدة ومملكة واحدة ولكي يتحد الشعب تحت راية ملك واحد، لكنه قتل على يد االنجليز قبل ان يحقق هدفه، 

فاستلم هطي يوهنس الملك وبدا حملته فاجبر المسلمين في عدي قرات وحتى مقلي على اعتناق المسيحية، 

وكانت احدى المسلمات قد  حرقا بوضع الحطب واالعشاب على رأسهم وحرقهم، ومن رفض ذلك يقتله



 .دعت عليه ان تكون نهايته على يد المسلمين وبالفعل قتل على يد الدراويش فيما بعد

 

 ؟ما الذي أنجزته جمعية حب الوطن* 

االموال والمواد  من اجل ارتريا، لكن فيما بعد بدأت الكثير من للم تنجز شيئا، ففي البدايات كنا نعم

مليون، داويت  2اسفها ولد ميكائيل  مليون جنيه، 2.5التموينية تقدم لحزب االنضمام فلورنزو تأزاز منح 

وفيما بعد تم التخلي عن االموال وبيع المواد العينية ... مليون فوتوراري ابرها ولدتاتيوس 2.5 عقبازقي

 .السمسم وتقديم ثمنها للحزب - انطاطع -الفلفل الحار - العسل – الطاف – القمح – كالبن

الخراف واالبقار من الساحل وبركة  - االبل –اما حزب الرابطة فكنا نجد الدعم على شكل حبوب غذائية 

هذا فضال عن الجلود والتبرعات المالية اما اعضاء الرابطة فكانوا يقدمون الدعم العضلي ألنهم ال يملكون 

 .رواتب

 

 .نادت بها الجمعيات االخري التى انشئت في تلك الفترة ما هي األهداف التي * 

في البداية كان جميع المسلمين منضوون تحت راية الرابطة االسالمية، لكن بعد مناداة االيطاليين بان تظل 

خرج بعض المسلمين من الرابطة وكونوا جمعيات اخرى وكان اخرون ( Trusteeship)ارتريا على شكل 

اما الطليعة فكانوا . ع ايطاليا وكان رئيسهم بادوري وامين عامهم محمد عبدهللا علىاختاروا ان يكونوا م

علي ابراهيم وفوتوراري كافل، هؤالء جميعا كانوا مع ايطاليا ،وانشق اعضاء حزب الوطن من الرابطة 

لحرة شخص فقط ويقودهم محمد نوري نايب، اما حزب ارتريا ا 91وبداو في مساندة االنجليز وكان عددهم 

فلم تكن له اي قوة وكان يرأسهم ولدأب ولد ماريام اما االمين العام فكان كل من عبد الجليل شيخ عبد الجليل 

 .وخليفة صالح بامنت

 

 وماذا عن الصحف شيخ ابراهيم؟* 

، اما برو ايطاليا ومجلة المنار" صوت ارتريا - صوت الرابطة"كان للرابطة االسالمية صحيفة تسمى 

 ".اي الوحدة -حبرت" وصحيفة حزب االنضمام تسمى" برهان ارتريا اي شعاع ارتريا" فكانت تسمى

واكثر الصحف انتشارا والتى كان لديها قبول في اوساط المواطنين هما صحيفة الرابطة االسالمية وصحيفة 

 .االيطالية واالنجليزية -التجرينية  -كانتا تصدران باربعة لغات العربية . حزب االنضمام

ن رئيس تحرير صحيفة حبرت تيدروس وهو رجل قصير القامة ويسانده بعض االيطاليين من اصول كا

يهودية، اما رئيس تحرير صحيفة الرابطة فكان محمد صالح محمد، ومجلس اآلدارة طاهر موسى، محمد 

 .فسهاي ولد ماريام ، ولد اب ولدماريام، ابراهيم سلطان االمين حامد،

كتابة معظم االعمدة والمقاالت باللغة العربية ثم اترجمها الى االيطالية ، واحولها الى في البداية كنت اقوم ب

والن صحيفة صوت ارتريا كانت تهتم كثيرا بالشأن السياسي القي القبض على رئيس  الرقابة وهم محامين،

 .تحريرها محمد صالح محمد وطاهر موسي واخرون وقدموا للمحاكمة

 

 والجمعيات االموال التى تحتاج اليها؟ من اين توفر االحزاب* 

( برو ايطاليان)حزب االنضمام كانت تموله اثيوبيا وكان العضائها رواتب ايضا، والحزب الموالي اليطاليا 



وال ادري ماكانوا يفعلونه مع  .االيطاليين، اما حزب الوطن فعدد اعضائه قليل واليملكون مقرا او مكتبا لهم

بطة فكان يجد االموال من المواطنين خاصة من بركة والساحل حتى المواشي االنجليز، اما حزب الرا

 .واالنعام والحبوب الغذائية والعسل كانت تجد طريها الينا ايضا

 من الخراف والماعز، 533-033 من االبقار، 953 من االبل، 953-933وكان على كل قبيلة ان تخرج 

 .منها في تسهيل نشاطات الحزبوكان يتم بيع كل هذه الرؤوس واالستفادة من ث

 

كيف استطاع هيلي سالسي تطبيق التفرقة الدينية على ارض الواقع ؟ وما الطريقة التي كان يستغل بها * 

 .الدين

مع مجئ الحكم الفدرالي عمل هيلي سالسي على توظيف المسيحيين في اإلدارات والمكاتب ودوائر 

، وقف المسلمون من ممارسة التجارة ايضا، بمعنى آخر  الشرطة، اما المسلم فسجن وفرضت عليه الضغوط

 . لم يترك اسلوب اال واستخدمه ضد المسلمين

 

 ما التأثير الذي تركه مجئ اللجنة الرباعية؟* 

الواليات المتحدة والسوفيت،  - بريطانيا -قدمت الى البالد اللجنة التى تم تكوينها من فرنسا 9149في عام 

النرويج، لكن  - جنوب افريقيا  - بورما -غوايتماال -لجنة التي كونت من باكستانال 9153تبعتها في عام 

اللجنتان اختلفتا فقد اقترحت باكستان وغواتيماال اعطاء االستقالل الرتريا باعتبار ان كل المواطنين يرغبون 

نيا والواليات في ذلك ، اما بورما فكانت محايدة فيما تبعت كل من جنوب افريقيا والنرويج رأي بريطا

 .المتحدة القاضي باعطائها الى اثيوبيا

 

 االسلوب الذي استخدمته اللجنتان لمعرفة راي الشعب؟هو  ما* 

كانوا يقومون بعقد اجتماعات ، اال ان البريطانيين كانوا يعرقلون تلك االجتماعات حتى يساندوا 

ا وكالئنا في كرن كانوا يستجوبونهم في االنضماميين ويقفوا ضدنا، فعلي سبيل المثال بدال من ان يسألو

شنارا ولذلك قلت لمندوبينا يجب عليكم الدخول الى كرن واخذ كل من يقابلكم من المؤيدين الى هناك، ولم 

يتوان هؤالء عن القيام بالمهمة فقد تسلحوا بحرابهم وسيوفهم وبدأوا في دفع كل من يقابلهم من المناصرين 

 .ادخلوا معهم المناصرين لحزب االنضمام الى كرنالى اتجاه كرن لدرجة انهم 

فقلت ان ما نراه ليس هو بالحكم الفدرالي الذي . فحضرت الشرطة الى منزلي وسألوني لماذا فعلت ذلك

نعرفه واليوجد ما يسمى فدرالية ، فردوا علي اذن احضر مناصرين وتعال الى االجتماع الذي سينعقد يوم 

وحجزنا افضل االماكن فيما جلس المناصرين لحزب االنضمام في اماكن غير  غد، فحضرنا في اليوم التالي

مناسبة وحضر هؤالء ببنات الهوى ومالكات الحانات، فسمي الروس واالنجليز لحزبنا حزب الرجال فيما 

 .اطلق اسم حزب النساء على حزب االنضمام

على شبابنا من اجل افشال اهدافنا  من بنات الليل 2333 - 9333 عندها قام حزب االنضمام باطالق نحو 

 .السامية اال انهم لم يوفقوا في مسعاهم

 

 ماذا عن قطاع الطرق التابعين لحزب االنضمام؟* 



كان هؤالء يأتمرون بامر الكولونيل اسياس والكولونيل دبرظين ويكون مقر انطالقهم عدوا واندا سالسي 

شخص  2333تأمروا بضرب قومية الساهو فنظموا بتقراي حيث يقومون باعمال شغب ، ففي احد المرات 

وتحركوا من قندع وعرزا لبدء هجومهم منتحلين شخصية مدنيين اال ان ابناء الساهو نصبوا لهم كمين في 

 .وادي عزرا ولقنوهم درسا قاسيا

فقام االنجليز بالقاء القبض على القس دميطروس وتسفاي كحساي وشخص ثالث الاعرفه بحجة انهم افشلوا 

بعدها قمنا نحن ايضا باستعدادنا فالبني عامر اصبحوا على اتم االستعداد لصد الهجوم من جهة  .الغزو

المنخفضات فيما يكون الساهو على في حالة تأهب في المرتفعات، واوليت مهمة قيادة المجموعات الى كل 

عندما علم قطاع . كبوب وللو وعلى شوم -عمر كراي  -عثمان دنقس  -على بنطاز  -من حامد عواتي 

الطرق باالمر خافوا الهزيمة وخففوا من تحركاتهم ، لكن في النهاية تم تكوين فرقة سميناها فرقة شيخ 

 . صالح والتى قامت بإبادة هؤالء بالكامل

 

 ما الذي تم لتقسيم ارتريا الى قسمين؟* 

خي وهو رئيس حزب كان كل من تدال بايرو امين عام حزب االنضمام ودقيات بيني ابن رأسي برا

 .االنضمام موافقين على المشروع إال اننا كنا ضده

 

 هل كانت هناك أحزاب تؤيد التقسيم؟* 

لقد ُخلق حزب الرابطة الخاص بالقسم الغربي الذي يتبع لعلي رداي من اجل ان يؤيد فكرة التقسيم، وَخلق  

عمر قاضي ولها نفس التوجه، ومن هذا  البريطانيين ايضا رابطة اخرى في القسم الشرقي والتى تتبع لمحمد

المنطلق كان المستعمر البريطاني يقول ان قسم من حزب الرابطة االسالمية يساند التقسيم، لكننا قاومنا هذه 

 .المؤامرة بشدة كما علمت لجنة الدول الخمس باالمر بوضوح

 

 كيف نشبت اعمال الشغب بين المسلمين والمسيحيين في اسمرا؟* 

االمر عبارة عن شرارة اشعلها المستعمر البريطاني من اجل تحقيق مشروع التقسيم، وذلك بخلق لقد كان  

إحساس انه ال يمكن للمسيحي والمسلم ان يعيشا معا بسالم، ولتحقيق الفرقة بين الطرفين قام باغتيال مسؤول 

، ادرهو الن اباه دفن هناكيا بامبادرهو واسمه نصر الدين ، وكان من المفترض ان يدفن جثمانه في امببفور

فقلت ال  .اال ان البريطانيين عملوا على ان يتم احضار الجثمان الى اسمرا وتنظيم مسيرة تناهض االغتيال

يوجد اي داعي لتنظيم مسيرة علينا احضار سيارة اسعاف ودفنه بهدوء، لكن بسبب بعض األشخاص السيئين 

الى المقابر وفي منتصف الطريق قام عضو من حزب  فبدأنا تحركنا من المستشفى لم يتم اخذ رأي،

وكنت قبلها قد اقترحت انه اذا كانوا والبد ان يقوموا بمسيرة فعليهم ان يكونوا  االنضمام بالقاء قنبلة بيننا،

، وكان انصار حزب مسلحين ولذلك كان الناس مسلحين بالبنادق والمسدسات والقنابل وحتى السيوف

انبي الطريق وفي اتم االستعداد ولذلك عندما القيت القنبلة قام انصار الرابطة بالرد االنضمام يقفون علي ج

ومع وطأة الضربات هرب انصار حزب االنضمام واكملنا نحن مسيرتنا الى المقابر  عليها بقسوة وقوة،

 .وقمنا بدفن الجثمان

باتها فيما بدأ التجراويين بنهب لكن االمر استمر ألسبوع كامل فتدخلت القوات البريطانية بأسلحتها ودبا

المحالت والدكاكين وقتل الناس، عندها بعثت تلغرافا الى األمم المتحدة اقول فيها ان بريطانيا استعمرتنا 



 .مستخدمة الدبابات والقوات

فطلبت االمم المتحدة من اللجنة التي كونت من الدول الخمس توضيح ما يجرى في اسمرا، واكدت اللجنة 

 .ي، بعدها استدعتني بريطانيا وسألوني ما هذا الذي افعله؟ على كالم

 

 

 -:الجزء الخامس

 

 عندما استدعاني المسؤول البريطاني وسألني مالذي فعلته؟

فعلتوه انتم لم اختلق شيئا من عندي والشهود على االفعال التى ارتكبتموها هم افراد منكم امثال  فاجبته ما

، واثناء وجودي "فضال عن وجود صور عن الدمار الذي خلفته دباباتكم الكابتن كوبر والكابتن ايكسلس،

معهم امر المسؤول اخذ جميع الصور الموجودة في استديوهات اسمرا، لكنهم لم يتمكنوا من اخذ الصور 

التى بحوزة اللجنة االممية، بعدها انسحبت بريطانيا مخلفة ورائها قطاع طرق يحلون محلها، لكن بفضل 

ح الزائدة التى كانت بحوزة المسلمين لم يتمكن قطاع الطرق من فعل شيء، الى ان تدخل المفتي كمية السال

 .ابراهيم والقس مارقوس لوقف االمر ونجحوا في ذلك 

 وعقد الصلح بين المسلمين والمسحيين ومعا زاروا مقابر المسلمين حاملين معهم اواني مليئة بالبوشار

لطريقة انهيت المسألة وتوقفت اعمال القتل والتصفيات التى نشبت ، ثم مقابر المسيحيين، وبهذه ا(زهور)

 .بسبب المستعمر والفضل الى وقوفها يعود الي عقالنية االرتريين وحكمتهم

 

 ما دور النساء في عهدكم؟* 

في نضاالتنا لم يكن للنساء أي دور ومع ذلك كن يدعمن خطواتنا ويعلن تأييدهن، لكن لم تكن هناك نساء 

 .في هذا المجال مشهورات

 

 ممن تكون الوفد الذي اختير للذهاب إلى األمم المتحدة؟* 



أنا ومحمد عثمان حيوتي و فوتوراري ذهبنا  المرة األولىذهبنا إلى األمم المتحدة ثالث مرات، في 

أنا بنا ذه المرة الثانية، إال إنهم اغتالوا عبد القادر كبيري قبل سفره، في عبد القادر كبيري صالحإبراهيم، 

 –بالتا محمد دستا  –الحاج سليمان  –أنا وياسين باطوق فسافرنا  المرة الثالثة، أما في وياسين باطوق

 –توراري ولد سالسي هيلي ف –توراري على إبراهيم ف –عمر بادوري  –محمد عبد هللا  محمد جهر بالتا

 .ممن سافر في المرة الثالثةأذكر هؤالء .......  اسمروم دقيات ولد قرقيس وولدي نكئيل براخي

مليون امريكي اسود يتأهبون للقيام بمظاهرة تؤيد إثيوبيا، وكان امين عام  9.5في المرة الثالثة كان نحو 

     المظاهرة قد الصق العلم اإلثيوبي على صدره، اقتربت منه ونزعت العلم ورميته على األرض وقلت له

 (Venduta )يدعى ريد حاضرا للموقف وسمعني انعته بتلك الكلمة  واكملت طريقي ، وكان هناك دكتور

 .فاستفسر عن معناها فأخبرته إنها تعني مرتزق

فاقترب مني وقال لماذا شتمته بهذه الكلمة؟ فأجبته إذا لم تكونوا من أنصار أمريكا وهيلي سالسي ما الذي 

إننا نسعى !! انهم سود وماذا عنا؟؟ يجعلكم تقفون في طريقنا السنا سودا مثلكم ، فكيف تؤيدون إثيوبيا بدعوى

فسألني هل تسمح بأن . إلى استقاللنا اما إثيوبيا فتحاول كسب أمريكا وبريطانيا بضمها لنا تحت جناحها 

 –، وذهب معي كل من ولدآب ولدماريام ، فأخذني إلى هارلماقابلك بتدال بايرو؟ فأجبته أنا ال مانع لدي

ولدقيرقيس ، وبالمقابل كان تدال بايرو قد احضر معه فوتوراري ياسين  اسمروم دقيات –ولدنكئيل براخي 

 .شيخ عثمان محمد وإدريس كيكيا –جوفاناي 

ما هي " وبدأ االجتماع ولدآب ولد ماريام الذي كان خطيبا بارعا وعند ما ختم حديثه سألنا الدكتور ريد قائال 

فأخرجت " ما دليلك على ما تقول؟"فرد قائال  فأجبت تريدون ادخالنا في المظالم والمصاعب،" مطالبكم

بعض الصور التي وجدتها في باريس في طريقي إلى هناك وهي عبارة عن صور تظهر الجرائم التي 

، وفي الختام قلنا إننا وحزب االنضمام نرغب في ، وقدمتها إليهارتكبتها إثيوبيا وتناولتها الصحف في فرنسا

يوبيا أو إيطاليا أو أي جهة اخرى، لكن تدال بايرو رفض هذا القول قائال انه االستقالل دون ان ننضم إلى إث

فقلنا لألمريكان الزنوج انه عميل . ال يستطيع الموافقة على األمر دون التشاور مع وزير الخارجية اإلثيوبي 

 .وانتم تساندون العمالء، وهناك قرروا إلغاء المسيرة

ق اعلن الحكم الفدرالي على إرتريا، ولم تقتصر سفرياتنا على تلك في رحلتنا الثانية أنا وياسين باطو

 .الرحالت الثالثة فقط بل كنت اسافر مرتين سنويا وكنت أواجه الكثير من العقبات في تلك الرحالت



 

 عندما لم تتمكن اللجنة الرباعية من التوصل إلى اتفاق موحد إلى من آلت القضية ؟* 

تحدة ورغم مساندة الواليات المتحدة األمريكية وبريطانيا إلثيوبيا إال أن باقي قدمت القضية إلى األمم الم

فورزا ن سفأما عندما أعلن بي الدول األعضاء في األمم المتحدة رفضت االقتراح البريطاني بالتقسيم،

زا من فوررح، وأدى ذلك إلى أن يتم اقالة ساإليطالي لمقترحه نظم شعب إيطاليا مظاهرة ترفض ذاك المقت

منصبه، في تلك الفترة سافرنا إلى روما وعملنا على مقابلة الحكومة اإليطالية وذلك من خالل بعض 

الدكتور بارباتو، وهم  –الدكتور البوني  –اإليطاليين الذين كنا نعرفهم في إرتريا امثال الدكتور فرانكا 

راء الدول التي تدين بالمذهب الكاثوليكي بدورهم عملوا على أن نلتقي بالبابا الذي نادى إلى اجتماع لكل سف

وخاصة دول أمريكا الالتينية، وفي االجتماع سألنا البابا امام كل الحضور ما هي طلباتكم؟ فأجبنا نرغب في 

فردد الحضور خلفه الكلمة، " أمين " أن تحصل بالدنا على استقاللها دون تقسيم أو انفصال، فقال البابا 

 .دولة من أمريكا الالتينية قرار التقسيم البريطاني 20وبهذه الطريقة رفضت 

والنرويج، من تحقيق أي  –جنوب أفريقيا  –بورما  –غواتيماال  –ولم تتمكن اللجنة المكونة من باكستان 

شئ فاشتباكات اسمرا وقعت خالل وجودها في إرتريا، وتقسيمات الرابطة الغربي والشرقي التي كونتها 

، كل هذه االمور وضعتهم في حيرة من امرهم ، مما استدعى من األمم المتحدة أن  بريطانيا كانت متواجدة

تقوم برفض كل المقترحات األخرى مثل مقترح التقسيم والضم وكذلك مقترح روسيا بمنح االستقالل إلرتريا 

ني الذي ومقترح بولندا القاضي بأن تظل تحت االستعمار لثالث سنوات، وابقوا فقط على المقترح الباكستا

يقترح منح إرتريا استقاللها وجعل إرتريا وإثيوبيا دولتان ذات سيادة ويتباحثان في مسالة الموانئ فيما 

 .بينهما

 



 

 إرترية قضية يناقش المّتحدة األمم ممرات في سلطان إبراهيمالشبخ  

، ساعة للتداول 92ـ وقدم المقترح للتصويت فرفع وزير الخارجية األمريكي داالس يده طالبا منحهم فرصة ل

وبعد الوقت المحدد وكانت حالة الطقس سيئة تحمل الكثير من األمطار والعواصف، قامت كل من اليونان 

 .دولة اخرى برفض مقترح باكستان وتأييد مقترح الضم إلى إثيوبيا 94وتركيا و

حافال من الشعب في المطار، ، واستقبلنا استقباال ، وعدنا إلى بالدنافقمت بكتابة رفضنا لنتيجة التصويت

وفي االجتماع وافق سكان المنخفضات الشرقية المؤيدين . وفورا ذهبنا إلى منزل قونافر وعقدنا اجتماعا

 .لالستقالل وسكان المنخفضات الغربية على قبول قرار الفدرالية

قرار قبل أن أعود إلى  وكنت قد ذكرت انهم أحرار في قبول قرار االنضمام أو الحرية، أما أنا فلن اقبل بأي

 .أهلي وشعبي وأسأله عن رايه

ولكنهم بدال من انتظار عودتي قام المستعمر بجمع سكان بركة والساحل وقال لهم عن إبراهيم سلطان يقول 

لكم ادخلتكم في حزب االنضمام، لكن المواطنين رفضوا االستماع إليه وقالوا له لقد بعثنا رسوال وننتظر 

ي أخبرت الجميع بما حدث، فيما بعد اجبر سكان المنخفضات الشرقية على قبول وبعد عودت. عودته

 .وحصلت بريطانيا على مبتغاها وقبل تكوين الحكومة اإلرترية قاموا بتسليم إرتريا إلى إثيوبيا. الفدرالية

فقلنا  وبعد برهة من الزمن وجدنا الكثير من الفرسان اإلثيوبيين يمتطون والدبابات تمأل شوارع اسمرا

، أما انتم فعليكم إنهاء حساباتكم مع إثيوبيا بعد أن فقالوا إننا نغادر" ما هذا؟ " للمستعمرين البريطانيين 

 .تقوموا بتكوين حكومتكم

وكان من المفترض رفع . وقد كونت الحكومة من مساندين للتقسيم والضم وهم عمالء إلثيوبيا وبريطانيا

أثناء انعقاده، ولكن بسبب عدم مبادرة الناس إلى صنعه توفق األمر فقمت  العلم اإلرتري في مبنى البرلمان

علم من  63 –علم من حجم كبير  92بدعم من مهندس إيطالي وبعض أفراد من قومية التجرينية، بصنع 

من األحجام الصغيرة، وبدأنا في العمل منذ الساعة الثانية بعد الظهر وحتى صباح  923الحجم المتوسط و 

التالي، ثم سلمت األعالم الكبيرة لكنهم لم يعلقوا سوى واحدة بحجة ان الحكومة اإلثيوبية لن تقوم  اليوم

 .بتصوير الباقي



وعلقت واحدة امام منزلي وكان الناس يتدافعون للمجيء الى منزلي ومشاهدة علمهم ،وعندما وصلت 

 .ال احمل معي سوى خنجر فقطالمسألة الى هذا الحد حاولوا اغتيالي لكنني نجوت بأعجوبة ،وكنت 

بعد شهر من ذلك التاريخ بدأوا في تعليق العلمين االرتري واالثيوبية في مبني البلدية، لكنهم بعد برهة من 

الوقت انزلوا العلم االرتري وعلقوا فقط العلم االثيوبي، حتى الحكم الفدرالي بدا في االنهيار وعندما ارادوا 

 .إلغائه جمعوا كل االعيان

 

 وماذا عنكم هل تم استدعائكم ايضا؟ *

وكان االخير يملك سيارة فاحضر الى  لقد بلغنا خبر انهم يخططون لسجننا او اسرنا انا وادريس محمد آدم،

كرن واتفقنا على مغادرة البالد فتحركنا الى اغردات لكن مع االسف تعطلت السيارة ولم تستطع اكمال 

ي كان يرافقنا وبدأنا السير، وفي الطريق قابلنا احد السائقين فاوقفناه الطريق بها فتركناها الخو ادريس الذ

فوصلنا الى هيكوتا وهناك اوقفتنا الشرطة وسألتنا عن وجهتنا  وهددناه بالسالح ان يقلنا الى حيث نشأ ،

فاخبرناهم اننا نذهب الى حفل زفاف في هراساتيب النني عمدتهم وسنعود بعدها، فضحكت الشرطة واخلوا 

سبيلنا ، وواصلنا طريقنا حتى وصلنا الى تسني ومنها الى هراساتيب فاخلينا سبيل السائق وحذرناه من ان 

يخبر اين تركنا، اما نحن فاكملنا طريقنا بعد ان التقينا بالحاج موسي حسين وعبدهلل ادريس محمد وهو استاذ 

لتقينا بكل من عمر ازاز وطاهر سالم في مدرسة تاجوج بكسال، فدخلنا الى مدينة كسال بشرق السودان، وا

ومحمد سعيد الذين بادروا الى اخفائنا في منازلهم ، ثم قاموا بنقلنا الى الخرطوم حيث تم استضافتنا في منزل 

احدي قريباتنا وهي زوجة يمني وهناك اعددنا اوراق سفرنا وتأهبنا للسفر الى جمهورية مصر ، وفي مدينة 

اصول ارترية واسمه يوسف فسألني من انت؟؟ فاخبرته انا ابراهيم سلطان علي، حلفا قابلنا ضابط رائد من 

الست انت ابراهيم سلطان ": فدخل الى الداخل واستدعى ضابط سوداني برتبة عقيد الذي بادرني بالقول

 ، واستغرق السماح لنا بالمرور وقت طويل، فاكملنا طريقنا"نعم"فاجبته " زعيم حزب الرابطة االسالمية؟؟

ووصلنا الى القاهرة، وكنا في حالة يرثى لها من التعب فاستأجرنا غرفة في نزل صغير وخلدنا الى النوم، 

في صباح اليوم التالى ذهبت الى االزهر الني كنت على معرفة جيدة بالمدينة والتقيت ببعض الطالب 

ية ومنها الى اديس ابابا ، وفورا االرتريين الدارسين بها، وهؤالء قاموا بايصال الخبر الى السفارة االثيوب

وصلت اوامر من اديس ابابا الى اسمرا تقول ان االمبراطور هيلي سالسي يرغب في احضارهم، فردوا 

عليه انهم لي يستطيعوا ايجادهم ، فانتقدهم هيلي سالسي ذاكرا وجودنا في القاهرة، وان سوء معاملتهم لنا 

 .هى التى ادت الى ذلك

ى زوجتى ام عبده وطوال عامين كانوا يستجوبونها باستخدام الكهرباء محاولين معرفة ثم القوا القبض عل

اين خبأت اسلحتي، لكن بما انني كنت قد اخذت االسلحة معي لم يجدهم تعذيبها ، فبدأوا في تخفيفه شيئا 

حدة وفي فشيئا، وعندما وجدت فرصة سانحة للهرب فرت من مدينة كرن الى تسني التى دخلتها في ليلة وا

اليوم التالي وصلت الى مدينة كسال التى تقيم فيها خالتها فاستقبلتها مع ابن شقيقتها الذي هرب معها واخذتهم 

من فورها الى الخرطوم ، وفي الخرطوم قام رجل يدعي جعفر على اسد بارسال برقية الي في السعودية 

 .تهم معي وعدت الى القاهرةيخبرني فيها بوصول زوجتي الى السودان ، فسافرت اليهم واخذ

 



 ماالذي دفع بباكستان وغواتيماال الى تأييد استقالل ارتريا؟* 

وتقريبا كل دول امريكا الالتينية كانت تؤيدنا وتشفق علينا بفضل النداء الذي تقدم به  ،ربما من باب الشفقة

السعودية والعراق، - فغانستانا – باكستان – سوريا – البابا، وكانت الدول االخري المساندة لنا هي ايران

 .اليمن ضدنا، وفي راي كانت الدول منقسمة بين مؤيدة لنا ومن هى ضدنا - تركيا – فيما كانت كل من لبنان

 

 هل انحلت االحزاب التى كانت قائمة آنذاك فور اعالن الحكم الفدرالي؟* 

ة بعد الرقابة التى فرضت عليها لم تنحل االحزاب على الفور اذ انها كانت تقوم بتنظيم مظاهرات سلمي

كما استبدلت اسم محيط الحرية الى اسم الجبهة الديمقراطية، اما الصحف فقد توقفت بعد  وتقديم شكاواها ،

 .فرارنا فيما كان حزب االنضمام مستمرا في نشاطه

 

 هل قام انزوا ماتنزوا بتنفيذ جميع النقاط التى تقررت من االمم المتحدة؟؟* 

لنا اال ان انزوا ماتنزو لم يقم بترجمة تلك النقاط بالشكل الصحيح على ارض الواقع، فعندما قام رغم تأييده 

 91بوضع مسودة الدستور، سلمه الى البرلمان دون ان يترجم، لكنه في الوقع كان مساندا الرتريا، وكان 

مؤيدي التقسيم وانصار شخص من اعضاء البرلمان من اعضاء حزب الرابطة االسالمية، اما البقية فهم من 

 .االنضمام ولذلك كانوا ضد انزو

فاجابه انزو "  هل عدت الينا حامال راي اديس ابابا؟؟" وفي احدى المرات انتقد ياسين باطوق انزو قائال

وبعد تلك الحادثة  "الف جنية من اثيوبيا 53لقد اتهمتني في السابق بانني استلمت رشوة تبلغ "ماتنزو غاضبا 

 .البرتغال واستقر بها تاركا بوليفيا التى اتى منهاسافر الى 

عندما سافرنا الى االمم المتحدة كنا نحن االحزاب االربعة مختلفي الراي وانقسمنا الى اربعة اتجاهات 

فحزب الوطن كان يؤيد ان تكون ارتريا منضمة الى بريطانيا، اما نحن فقد طلبنا ان يكون هناك الوصاية 

  .التى تقوم بها بريطانيا برعاية االمم المتحدة( Sponsored Trusteeship) الدولية

وفي االجتماع الذي عقدته االمم المتحدة في باريس طلبت بريطانيا ان تنضم ارتريا الى اثيوبيا فسافرنا انا 

ء وياسين باطوق الى لندن والتقينا مسؤولة النساء البريطانيات وتدعى مسيز هيلد، وهي بدورها قامت بلقا

 :تشرشل وايدن وكانت النتيجة التى خرج بها االجتماع انهم قالوا لها

ومنذ ذلك الحين ازلنا مطلب ان تكون بريطانيا راعي لنا  "لقد وعدنا هلي سالسي اننا سنسلمه ارتريا"

 .وبدأنا في مطالبة وصاية االمم المتحدة فقط

م المتحدة على طلبها بحق الوصايا على في تلك االثناء عملت ايطاليا على ان تحصل على مساندة االم

مستعمراتها، ومن ثم استدعتني وطلبت مني ان تقوم جميع االحزاب بالوقوف ضد اثيوبيا، ومن جهتى اتفقت 

فيتيراني دي قيرا في حزب الرابطة،  - معها، كما عملت ايطاليا على ان ينضم كل من حزب ارتريا الحديثة

سيرة االستقالل ووضعوا لهم علما باللونين االحمر واالخضر يتوسطهم وهي الفترة التى كونت فيها حزب م

 . ميزان، وكان اللونان يمثالن المسلمين والمسيحين فيما كان الميزان يمثل المساواة والعدالة

 ؟االستقالل (مسيرة)الكتلة  كم هى االحزاب التى كونت حزب * 

فيتيراني دي  - نوفو ارتريا - (التابع لرأس تسما)قالل حزب التوعية لالست - تكونت من الرابطة االسالمية 



 .جماعة المثقفين وحزب الوطن - ايطالو ارتريا – قيرا

، ثم انقسمت النشاطات (االدارة االقليمية)واستمرت هذه االحزاب في النضال لحين مجيء االدارة العامة 

صوت  99مسيرة االستقالل على  جميعها فيما بعد بين حزب االستقالل وحزب االنضمام، وقد حصل حزب

صوتا فقط ، ورغم هذه النتيجة قامت بريطانيا والواليات المتحدة  21فيما حصل حزب االنضمام على 

 . بخداعنا واللعب على ذقوننا

 

 ماالجهات التى كانت تؤثر على تلك االحزاب؟* 

ى اوامره منها، اما الرابطة كان لكل حزب جهة ينضوى تحتها ، فحزب االنضمام كان مؤيد الثيوبيا ويتلق

االسالمية التابعة للمنخفضات الغربية التى كونتها بريطانيا والتقسيم وحب الوطن فكانوا تابعين لبريطانيا 

فيما كان برو ايتاليا مؤيد اليطاليا ويتلقي منها االوامر ايضا، اما حزب مسيرة  ويتلقون االوامر منها،

شخصا ويعقد  92ونناضل من اجل نيل استقاللنا وكان له برلمان مكون من االستقالل فكنا القائمين بتسييره 

اجتماعا مرتين في السنة او حسب الضرورة في مدينة كرن، وكانت يتم وضع االقتراحات والمصادقة عليها 

ووضع القرار بحرية كاملة دون اي ضغوطات ثم نشر تلك القرارات على باقي الفروع في المدن ، وكانت 

ا تنبع من راي الشعب فيما كانت قرارات االحزاب االخرى تنبع من الجهات المساندة لهم، ولم يكن قراراتن

الفكر االشتراكي منتشرا آنذاك، ولذلك كان مبادئنا واهدافنا سياسيا اما معتقداتنا الدينية فكانت المسيحية 

 .واالسالم

 

 هل كان في انتخابات البرلمان أي تالعب ؟؟* 

، وعملوا على (29مرسوم )، علي رداي بوضع مرسوم يسمي وابرها تسما وصالح حنيتقام االنجليز 

اجراء االنتخابات على اساس ذلك المرسوم، وتم اختيار ستة افراد من كل اقليم وهؤالء وهم الشيوخ 

ان والعمداء والكناتيب يقومون امثال على رداي باختيار عضو البرلمان وبهذه الطريقة مألت مقاعد البرلم

وكانوا يمتثلون لرغبات االثيوبيين والبريطانيين، في البداية قاموا بانزال العلم  .بمؤيدي التقسيم واالنضمام

االرتري ثم بضمها الى اثيوبيا، واالن يستلمون مرتباتهم وهم جلوس في منازلهم فيما تناضل ارتريا النتزاع 

ولذلك دمر اسلوب االقتراع ( 9112ر اجري في عام كما ذكر في بداية الحلقة االولى ان الحوا. )استقاللها

 .كل شيء

 

 يقال ان تدال بايرو اختلف فيما بعد مع اثيوبيا ، ما سبب الخالف؟* 

السر وراء الخالف يعرفه تدال ، لكن قبل فرارنا من البالد كان تدال الينصاع كثيرا الوامر اثيوبيا وعلم 

 .اخيرا ان اثيوبيا ترتكب المظالم
 

 ؟برنا كيف تأسس اتحاد العمال ومن الذي اسسههل تخ* 

وحاولت اثيوبيا  ال اذكر بالضبط متى تأسس االتحاد ، لكن من قام بتأسيسه هم نحن المطالبين باالستقالل،

كثيرا عرقلته ، وكان اول رئيس له ولد آب ولد ماريام، وكانت معظم المظاهرات والمسيرات التى تنظم في 

د وطالب المرحلة الثانوية، وكان ابناء الوزراء والسكرتيرات يظهرن مقاومة شديدة البالد يقوم بها االتحا

 .التى يدلي بها آبائهم ويرفض االراء



وقبل مغادرتنا البالد كان المؤيدين لحزب االنضمام المنضوين تحت جناح الكنيسة قد بدأوا يستيقظون من 

 .كنون كرها شديدا الثيوبياسباتهم ويعون الواقع الحقيقي ولذلك كانوا قد بدأوا ي

وهى الفترة التى بدأوا فيها التفكير في االستقالل وطلب االنفصال من اثيوبيا، وهذا ما كنا نصبو اليه النه 

اليمكن للمسلمين وحدهم ان يكونوا في كفة واحدة وخلو الكفة الثانية من الثقل المطلوب وهذا ما ساعد الى 

يح وليكتب لها االستمرار، لكن حتى في فترة الكفاح بدأت حرة بالشكل الصاكتمال الثقل المطلوب لتسير الثو

المؤامرات والخيانات تظهر ، ومع ذلك اليمكن المضي في الحديث دون االشادة بالدور الذي قامت به المرأة 

 .االرترية في تلك الفترة
 

 دايات؟ما المعلومات التى يمكنكم اعطائها لنا عن بدء الثورة؟ وكيف كانت الب* 

،عندما التقيت بحامد ادريس عواتي قبل فراري عندما احضرته  9169تكونت جبهة التحرير االرترية في 

من انقرب جوار قلوج واقام معي اسبوعين، واتفقنا خاللها على ان يطلق الثورة في الوقت المناسب من 

عندما يطلق " وقلت له المنخفضات الغربية، وفي اسمرا استدعيت على شوم في منزل محمد عمر قاضي

حامد ادريس عواتي الثورة في القاش بركة، قم انت ايضا باطالقها من الشرق، وسنقوم بمدكم بما تحتاجون 

 .، واتفقنا على هذا"من الخارج

اما حامد فعندما حانت الفرصة المناسبة جمع بعض االفراد في منزل عمر سلطان في مقرب واتفقوا على ان 

عندما سمع ادريس محمد آدم باالمر ذهب الى حامد لكنهما لم يتفقا، وفيما بعد استشهد . ىيطلق الطلقة االول

 .اما الثورة فمضت في طريقها .حامد ادريس في ظروف غامضة واليعلم غير هللا كيفية موته

 

 هل كانت ظروف انطالقتها جيدة؟* 

 .ئدية وهذا اعاق مسيرتها في البدايةلم تكن كذلك اذ بدأت الثورة وفي داخلها القبلية والجهوية والعقا
 

 مامدى صحة هذه المعلومة؟ 8591يقال ان جبهة التحرير االرترية انشئت في القاهرة في عام * 

الى الميدان قام ادريس محمد آدم بتكوين فرع للجبهة في القاهرة في  9169عندما خرج حامد عواتي في 

يدعني، ولذلك كانت عالقتي مع جبهة التحرير االرترية ، ورغم وجودي في القاهرة آنذاك لم تلك السنة

، وكانت عالقاتي مع قوات التحرير شكلية و من بعيد، لكن بعد االنشقاق بقيت انا مع المجلس الثوري

 .الشعبية والجبهة الشعبية جيدة، فانتم تقولون لي انت ابانا وانتم ابنائي بالفعل

 

 فترة الكفاح؟ من هي الدول التي قدمت لكم الدعم في* 

لقد كان شعبنا هوا العمود الفقري لنا ولم تكن هناك اي دولة تدعمنا او تقدم لنا المساعدات، فقد كان 

الجلود وحتى االموال وكنا نبيع تلك الرؤوس في كسال  -االبقار - االغنام – المواطنون يتبرعون بالجمال

 .رنا االساسيونستفيد من االموال في تسيير شؤون النضال، هذا هو مصد

  جريدة إرتريا الحديثة/ المصدر

 حواء سليمان /ترحمة         بنيام هيلي /عداد



ر  ابراهيم سلطان علي القائد المحرِّ

 

 

يحتفي االرتريون اليوم بكل إجالل وإكبار بالذكرى السادسة واألربعين إلعالن كفاحهم المسلح الذي 

ـيه االرتريون ب  م،7817ي غرة سبتمبر خاضوه علي مدى ثالثين عاماً بدأت ف ذلك اليوم الذي يكنــِـّ

م ) أو ( الفاتح من سبتمبر ) ـي مسكـــَــرَّ حباً وتوقيراً وتدليالً، والذي ظل منذ عقود وما يزال ( بـَــحـْــتـــ 

فضالً عن ذلك،  عيداً وطنياً يتمتع باإلجالل والتقدير بالنسبة للمواطنين االرتريين في كافة ميادين الحياة،

فإن المقاتلين من أجل الحرية، والمنتمين منهم الي جبهة التحرير االرترية بالذات، يطلقون عليه بجدارة 

 .يوم أو عيد الثورة

م، كان االرتريون كعادتهم يحتفلون بيوم الثورة، 7891قبل عشرين عاماً خلت، أي في األول من سبتمبر 

ذلك اليوم، علموا بأن ابراهيم سلطان علي قد توفي بالقاهرة، لذا، فقد ولكن في الساعات األخيرة من نهار 

لقد كان سلطان ثورياً علي طريقته، ومحرراً جليالً، . بالمعاني والعبر كان ذلك اليوم عيداً وموتاً مفعمين

ئاً ذا ما يزال الكثير من االرتريين الذين يتوجب عليهم التعرف عليه، ال يعرفون عنه حتى هذه اللحظة شي

 . بال

ولدئاب ولد ماريام، أعلن ذات مرة أن ارتريا، لم يكن ليتسنى لها أن تكون تلك / رفيقه في النضال، السيد

التي نعرف، لوال الدور الذي لعبه سلطان في تَفادي تقسيمها، ثم دوره الفّعال في خلق حالة من االلتفاف 

،هذا الكاتب قد صدق كل الصدق في تقرير هذه حول الوطنية التي يمكن أن تبنيها األجيال المتتالية

الخالصة، ذلك أنه لوال أدوار سلطان وأمثاله من الوطنيين الشرفاء، لما كان لنا من أعياد للثورة نحتفل 



بها، أو حتى ما كان من الممكن أن تكون لنا في األصل قضية تستحق أن نقاتل من أجلها، لوال قرار األمم 

أَو العلم األزرق أَو البرلمان   7851، أو الدستور اإلرتري الديمقراطي في ( 5 –أ  – 189) المتحدة رقم 

الوطني، تلك األفضال الثمينة التي أسداها الينا وطنيو تلك األيام المضيئة، والذين كان إبراهيم سلطان، 

 .في اعتقادي الشخصي، أعظمهم جميعاً 

وأنا وقتها طفل  7851ذلك في وقٍت ما من العام  لقد رأيت مّرة صورة ظلية فقط إلبراهيم سلطان، َكان

َكان الرجل يتمتع بشعبية . يدرس بالصف الثالث االبتدائي، وهو يومئٍذ زعيم كبير ألكبر أحزاب تلك األيام

! إبراهيم سلطان! انظروا! انظروا: واسعة جداً، في ذلك المقام، صرخ أصدقائي من جيرانه في الحي

 من مشاهدة ظهر رجل في جلباب أبيض يدخل مكتبه في مكاٍن ما قرب ونظرُت، لكني لم أتمكن إال

بيد أني في . ذلك َكان كل ما علق بذاكرتي عنه في ذلك الزمان الباكر. المسجد الوحيد وسط مدينة كرن

واليوم أرجو أن أقاسم القراء بعض المالحظات من مفكرتي  السنوات الالحقة، قرأت وسألت عنه أكثر، 

 .هذا الوطني الكبير الذي أكن له كل االحترام، علي الرغم مما سمعته عنه من انتقاداتالجيبية عن 

  

 :إسهامات تاريخية للشيخ إبراهيم سلطان علي

ـدوا فيما  َـّ َكان صاحب الدور المفتاحي في تحرير التيجري في اقليمي الساحل وبركا، أولئك الذين عضــ

أطلق علي ) ستقالل، أي حزب الرابطة االسالمية ألرتريا بعد صفوف حركته الجماهيرية المطالبة باإل

الحزب ذلك االسم، بناءاً علي مقترح الشيخ إبراهيم، فقط لمواجهة التحّركات األثيوبية لضم ارتريا 

 (.مستغلة الدين 

  َكان الزعيم األبرز الذي ساعد على إيجاد وتكوين حزب الرابطة االسالمية كحزب يدعو الي

 .ويدافع عنهتقرير المصير 

 َكان له دور هام في تَأسيس ما عرف بالكتلة االستقاللية  Blocco Independenza  التي كانت تضم

 .في عضويتها ستة أحزاب استقاللية

  َكان الشخصية السياسيةَ اإلرتريةَ األولى في توسيع االتصاالت الدبلوماسية للقضية االرترية، تلك

 .اعاً بالبابا في الفاتيكاناالتصاالت التي كان من بينها اجتم

 َكان صوت أرتريا الداوي في اجتماعات األمم المتحدة. 

   بعد االتحاد الفدرالي، َكان هو األمين العام للجبهة الديمقراطية اإلرترية(EDF). 

  في أواخر الخمسينات، أصبح واحداً من القادة السياسيين المنفيين الذين أصبحوا ضميَر حركة

 .التي بدأ مدها يتصاعد داخل الوطن التحرير الجديدة

  م، ظل الشيخ إبراهيم سلطان يؤيد حركةَ التحررلوطني االرترية وكان 7891حتى وافته المنية في

ـز الي اقليٍم أو ديٍن بعينه  . دائم الحديث عن وحدة األرتريين دون تحيــُـّ

  

 :من مالحظاتي العادية والمجردة فيما يلي أقدم لكم مقتطفات أكثر تفصيالً عن هذا الرجل، استقيتها

  

 

 



 ما الذي َكان يمثله إبراهيم سلطان وماذا فعل؟

  

 :الميالد واألسرة

ألٍب يعمل بالزراعة والتجارة وينحدر من  7898آذار /ُولَد إبراهيم سلطان علي بمدينة كرن في مارس

ـى القرآن . م الساحلباقلي Gizgiza( قزقزا ) قبيلة الرقبات من التجري وموطنه األصلي منطقة  تلقــَـّ

ـى في كرن . الكريم في خلوة الخليفة جعفر من قبيلة الحلنقا القاطنة بمدينة كسال السودانية أيضاً تلقــَـّ

ـــي وفي مدرسة إمبيرتو بأسمرا أيضاً ) تعليماً فنياً في معهد  لديه ابن وحيد يسمى عبد . سلفاجيو رجــِـّ

 .الوهاب يعيش اآلن في باريس

  

 :الحياة العملية

ـل إبراهيم سلطان كرئيس  ل موظفاً (7811 -7811)في محطة للقطار في الفترة من ( ناظر)عمــ  ، عمــ 

بالخدمة المدنية في كلٍّ من كرن، أغردات، تسني، عدي وقري، بل عمل حتى في وقرو بالقرب من مقلي 

في ظل . العربية، اإليطالية والتجرينية َكان يجيد التحدث والترجمة باللغات. باقليم التجراي لستة أشهر

رئيساً لقسم الشؤون اإلسالمية في مكتب الشؤون  7897 - 7811الحكم اإليطالي  عمل في الفترة من 

استقال عن . 7891نيسان  /في العهد البريطاني، عمل رئيساً لمكتب الشؤون المحلية حتى أبريل. السياسية

إلنتاج الجبن في مدينة تسني، وقد كان المصنع قيد العمل حتى نهاية  العمل الحكومي وأَّسس مصنعاً حديثاً 

تأّسست في ذلك العام،  ثم أصبح واحداً من كبار الموظفين بالغرفة التجارية اإلرترية التي . 7895العام 

 .7891أيلول  /كان ذلك حتى نهاية سبتمبر

  

 :الحياة السياسية

بالرابطةَ الوطنيةَ، حتى ساعد على تأسيس الرابطة االسالمية ، َكان عضواً مؤّسساً 7897أيار /في مايو

م، واتخذت الرابطةَ االسالمية من كرن مقراً لها حتى قيام التدخالت األثيوبية 7891/  71/  1ألرتريا في 

 .بحل جميع األحزاب في أواخر الخمسينيات

 – 7891متدت بين الفترة من كما أشرت في وقٍت سابق، فإن نشاطاته في العمل علي انعتاق التجري ا

 .، الحركةَ عرفت في الغالب األعم بحركة تحرير التقري7891

في  Blocco Independenza  برز في تأسيس الكتلة االستقالليةإبراهيم سلطان، الذي َكان الشخصية األ

م 7898 / 9/  1، حضر جلسات الدورة الثالثةَ للجمعية العامة لألمم المتحدةَ في 7898تموز /يوليو

، اشترك 7857كانون الثّاني /في يناير. 7859تشرين الثّاني /والدورة الخامسة للجمعية أيضاً في نوفمبر

 .وأصبح أمينها العام( إي دي إف)في تأسيس الجبهة الديمقراطية اإلرترية 

ي أصبح م ممثالً لقبيلته الرقبات والت7851/  5/  75َكان عضواً بأول برلمان إرتري عندما انتخب في 

 .7859 - 7899حسب النظام اإلداري األهلي التقليدي للفترة من ( ناظرها) فيما بعد زعيمها 

جعفر أسد قريب السيد إبراهيم سلطان والذي كان في طفولته مقيماً مع الرجل  في أسمرة، أخبرنا / األستاذ

ائية يومياً في أسمرة في أوائل قبل سنوات قليلة أن الشيخ إبراهيم سلطان كان يحب مشاهدة األفالم السينم

 .الخمسينات الي جانب قراءة الصحف اإليطالية اليومية التي تصدر محلياً 



هكذا ندرك أن بدَء ونمو الكفاح السياسي اإلرتري من أجل االستقالل  الوطني قد ارتبط بالوطنيين الكبار 

ــل هو وأصدقاؤه الرابطة الوطني َـّ ، قبل مدة طويلة 7897أيار /ةَ في مايوأمثال إبراهيم سلطان، إذ شكـــ

جداً من نشوء أي شكٍل من أشكال النهوض السياسي في أفريقيا، أي في ذلك العصر الباكر من فجر 

ري الذي َكان يتسم بقلة التجربة واالفتقار إلى األمثلة والنماذج الرائدة التي يمكن أن  الكفاح الوطني التحرُّ

 .تحتذى

غير  من الفضل في إبقاء ارتريا موحدة %  89إن : م قال عن الشيخ إبراهيمولدئاب ولدماريا/ السيد

إبراهيم سلطان وطني بطولي يستحق التقدير : " ويضيف. يعود إلى إبراهيم سلطان علي  مجزأة

 ".واالمتنان من كافة الشعب اإلرتري 

اتخاذ قرار غير موفق يضطرنا إذا تم : " في األمم المتحدة، ردد الّشيخ إبراهيم العبارات القوية اآلتية

للكفاح من أجل حماية هويتنا والحصول على استقاللنا، فإن أعضاء هذه اللجنة هم من يتحمل المسؤوليةَ 

 ".عن العداوات التي يمكن أن تَنبثق في شرق أفريقيا 

  

 : المنفى واالسهام في الكفاح

في معية إدريس محمد آدم،  7859شباط /ايرطبقاً لجعفر أسد أيضاً، غادر إبراهيم سلطان ارتريا في فبر

راد الجيش السوداني  من عبد هللا إدريس عبد هللا أحد أف /حيث اصطحبهما من أغردات إلى الخرطوم السيد

وقد استضيف الزعيمان إبراهيم سلطان وإدريس محمد آدم بحي السجانة بالخرطوم في بيت ( ـلعد حشـ  )

وج من ارترية، ثم لم تلبث السفارة المصرية أن زودت الرجلين عبد ربه سالمي اليمني المتز/ السيد

ـرت تذكرتا القطار الى القاهرة من قبل  جمعية )بتأشيرة الدخول الي مصر خالل اثني عشر يوماً، ودبـــِـّ

 (.تحرير أبناء ارتريا بالخرطوم

ي صادقته في العراق جعفر أسد، عضو جبهة التحرير االرترية منذ مدة طَويلة والذ/أيضاً يضيف السيد

أن كالً من إبراهيم سلطان، ولدئاب ولدماريام، إدريس محمد آدم ومحمد صالح محمود : )في التسعينيات

العضو في رواق الجبرتة باألزهر والمحّرر السابق في صحيفة صوت ارتريا، َكانوا يجتمعون بشكل 

 (. ثابت في القاهرة 

ـــلة حينها من قبل إدريس إبراهيم سلطان فيما بعد ذلك، لم ينضم ال َـّ ي جبهة التحرير االرترية المشكـــ

محمد آدم، وذلك الختالف الطبع بين الرجلين، حيث كان إبراهيم مياالً الي الشفافية والصراحة، بينما كان 

ــث/ الرجل األول في جبهة التحرير االرترية آنذاك، السيد . إدريس محمد آدم، يميل الي الكتمان والتريــُـّ

ولكن في السنوات الالحقة، حضر الشيخ إبراهيم المؤتمر الوطني األول لجبهة التحرير االرترية في 

فوقف الي جانب جبهة التحرير االرترية ورفض االنقسام، لهذا بقى معارضاً  7815والثاني  في  7817

 .عثمان صالح سبي/ لتنظيم قوات التحرير الشعبية بقيادة السيد

أن  7811إسياس أفورقي في / إبراهيم أخبر السيد/ كاتب هذه السطور أّن الشيخ كذلك نمى الي علم

كان  7811وثانيةً عن قوات التحرير الشعبية في  7819انشقاق األخير عن جبهة التحرير االرترية في 

هذه الرسالة نفسها . سلطان/ علي حد قول الشيخ" ذلك َكان ذا أثر سيئ على وحدة الشعب" خاطئاً، ألن 

 . 7891كررها سلطان في المؤتمر الثاني للجبهة الشعبية لتحرير ارتريا المعقود في 

في القاهرة، في الرابعة مساءاً بعد أن عانى  7891كما أسلفت، فإن الشيخ إبراهيم مات في يوم الثورة في 

الختمية م في حي 7891أيلول  /من المرض طويالً، وقد دفن في السادسة مساءاً في الخامس من سبتمبر



ـعه الي مثواه األخير حوالي ال شخص في  5999قرب جبل التاكا بمدينة كسال السودانية، حيث شيـــَـّ

 . موكب تشييع مهيب

أي وطن هي ارتريا إسياس أفورقي، تلك التي ال يراودها حتي مجرد التفكير في االستقبال الالئق لرفاة 

س محمد آدم وعثمان صالح سبي، وقد دفن هؤالء الوطنيين العظام أمثال إبراهيم سلطان علي، إدري

؟  جميعاً في الجوار االرتري قبل وبعد االستقالل 

  

في هذه الذكرى السادسة واألربعين ليوم الثورة، يجب أَن نبعث جميعاً بأعطر التحية وأعظم التجلة الي 

 .أبطالنا المبعثرين هنا وهناك، موتى

 

 

 ولديسوس عمار: بقلم
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 من اقوال الزعيم إبراهيم سلطان علي
 

 

 إبراهيم سلطان في األمم المتّحدة الشيخ بيان

 

أو الضم  إلحاق من اشكال ويرفض أّي شكل نبذيشعب  إستقاللة وهي قضية الشعب اإلرتري عادل قضية"

شكله أو من اي اتجاه  ،تهعيطب عن بغض النظرعودة إلى اإلستعمار المكروه ال، تجزئة أو  إلثيوبيا القصري

 من الصراع منطقة جديدة دون خلق بلدنا إلى االستقالل ال يقبل الجدل هذا الحق الذي ال يمكن تجاهل. آتي

 ."فتحت اي وضع أو ظر اإلثيوبية لهيمنةاإلرتري ال يقبل ابدا ا ألن الشعب، شرق أفريقيا في

 
األمم . اللجنة السياسية المخصصة الدورة الخامسة".  الرابطة اإلسالمية اإلرترية رئيس وفدبيان من "، إبراهيم سلطان -

 7859/77/17. المتحدة

 

***** 

 : قالسلطان في األمم المتحدة، الشيخ إبراهيم 

أعضاء هذه  فإنل من أجل حماية هويتنا والحصول على استقاللنا، لنضالإذا تم اتخاذ قرار خاطئ يجبرنا "

 ".تنشأ في شرق أفريقيا سوف اللجنة سوف تحّمل المسؤولية عن األعمال العدائية التي

 

***** 



 (:بعد اعالن االتحاد الفيدرالى بين ارتريا واثيوبيا)ابراهيم سلطان / وقال السيد 

 

 "ىلقد تم ربط الرجل البصير بالرجل األعم"

 

***** 

 

 (والعربية التجرنية" )ارتريا في الرسمية اللغات" عن يتعلق فيما اإلرتري البرلمان جلسات عن

 :يقول علي سلطان إبراهين الشيخ
 

نية                     رجإننا ارتكبنا خطأ تكتيكيا في تسرعنا، كمسلمين، في مطالبتنا بأن تكون اللغة الت 

ة، ألن ذلك مثُّل موقف إجماع من البرلمان على اللغة                           لغة رسمية إلى جانب العربي

نية فى وقت لم  تحظ فيه اللغة العربية بتأييد وإجماع مماثل، إذ لم يبادلنا                         رجالت

                          إذ توقعنا أن يبادلونا نفس                 . المسيحيون التقدير الذي منحناه أياهم

المشاعر عندما طالبنا  باللغة العربية ألن                                                                                 

     تكون إحدى اللغتين                                                                                            

  .الرسميتين

 

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 إبراهيم سلطان

 

 .وواحد من الزعماء السياسيين القالئل. هو من الشخصيات البارزه وأحد رجاالت ارتريا العظام

 .تقلد منصب السكرتير العام للرابطة اإلسالمية فى األربعينيات باالجماع – 7

 من تاريخ ارتريا الحديث وكان من الذين ينادون  تحمل المسؤلية كاملة، وعاصر االحداث الجسام  – 1

 .باإلستقالل التام إلرتريا      

 ذهب الى مقر األمم المتحدة أكثر من مرة وذلك لعرض قضية ارتريا العادلة امام دول العالم، وكان – 1

 .ماريام ولدآب ولد/ ه ورفيق الكفاح السيدمع زميل. م7811آخرها فى عام        

 ارج وطنه ليواصل الكفاح متحدثا وكاتبا وناشرا من أجل تحرير ارتريا، ايمانا منه بان الحق العاش خ – 9



 يضيع ما دام وراءه مطالب وعنما تم االتحاد الفيدرالى بين ارتريا واثيوبيا قال كلمته المشهودة        

 ."ربط الرجل البصير بالرجل األعمى لقد تم"      

 .ا فى الداخل والخارج ولم ينته بوفاته بل بقى يخيفهم وهو فى مثواه االخيرنعم لقد ارعب اثيوبي – 5

 .رحم هللا شهداءنا األبرار الذين قدموا لنا التضحيات الجسام من أجل ان نعيش احرارا فى بالدنا

 

 رثاء ووفاء

 (ابراهيم سلطان)لشهيد الوطن الزعيم الراحل 

 :ى شهدائنا االبرار الرحمة والرضوانبمناسبة مرور عشرة أعوام على وفته عليه وعل

 

 نعــى النـاعى فلبْتـهُ عيــون

ـْن مـاقيَهــا عيــون  ففـاضْت م 

 أتـدرى َمـْن نعيَت الى البرايـا

 وَمـْن لمنـاهُ فـى الدنيــا رنيــن

 ففى كـل القلـوب لـه مكـــان

 يؤجـج مـا بهـا الوجـُد الدفيــن

 لعمـرك إنه حــامـى المبــادى

 ـافـظ عهــدهــا البـُر األميــنوح

 وكــان لنــا المنــاُر منـار هــدى  

 وركــُن فــى قضيتنـا ركيـــن

 وعــزم ال تـزعـزهُ الـزرايــا

 ورأُى حيـن تختـلــط الظنـــون

 وينظر فى المشاكل حين تبـدو

 فيكشـف ريبهــا الحــق المبيــن



 ويبقـى الحــق عزمـا ال يُحــابى

 الغـريب أو القـريـن واْن غضـب

 وموقفــه عــرفنـــاه زمـــانــا

 يقــوم علـى على دعـائمــه اليقيـــن

 تمزيق البالد( بريطانية)دغْت 

ــْن كــايهـــا شجــــون  عليهــــا م 

 وقد وقف الهمــام بكــل حــزم

 مــن التقسيـــم أفـــاك مبيــــــن

 وهمتـــه التحـــرير البـــــــالد

 ـى َمــْن فــى العـــدالــة ال يليــنعلـ

 يشـير باصبــع فيمــا يـريـــد

 فتـهـتـُز المحـــافـــل والغصــــــون

 لقد ترك البالد من اجل شعب

 مــع االخــالص وافتـه المنــــون

 وال ننسـى مضيك فى عالهـــا

 واهـــوال تنــوء بهـــا رزيـــن

 درع( السلطان)ونحن سفائن 

 وقفـــت فـــال تجــــرى السغين فـــانْ 

 فــإن اعطـــى بيسـراه يسيــرا  

 فــاعطـــى منـــه ماتغنـــى اليميـــن

 وقــد فقــدتــه أمتنـــا منيعـــا

 بـــرد لهـــأ الحقوق فــال تهـــون

 فــال طــُب اذا مـــا المـــوت دان



 وال حــرص يدافـــع مــا يحيـــن

 ثة أنـاَحـتفـــال نجـزع لكــار

 قضـــى المــولــى وقــدر ما يـكـون

 فديتــك كيف تثوى فـى صعيد

 ويبلى جسمــك الحــيًى السكــــون

 نسيـــر علـــى هـــداه ما حييـنا

 اذا مــا سـامهـــا المكـــُر الخــــؤن

 

 ( 11 – 19. ص)  تقديم للزعيم الراحل " وتعانقت الورود :"من ديوان

 

  

 عبدالقادر حقوس محمد: قلم األستاذب

 

 

 

 

 

 

 



 تتذّكر؟ هل

 ولدماريامآب ولد

 

 

 

 

 

 

 

 الشيخ ابراهيم سلطان والسيد ولدآب ولدي ماريام

ورفاق في  نمقّربي أصدقاء  كانا بارزان ريانإرت وطنيان سلطان، إبراهيموالسيد ولدماريام السيد ولدآب 

  ..تري المناضللكفاح من اجل الحرية واستقالل الشعب اإلرا

الذي  مختلف كثيرا عن الرثاء المعتاد رثاء  ولدماريامالسيد ولدآب  كتبسلطان،  إبراهيمتوفي السيد  عندما

وا حضر الذين أولئك دائما تخاطب وهي…   الخ حكمته كرمه،يمدح ويثني المتوفي معددة محاسنه مثل 

  .الصحيفة في قرأوا الذين أولئك أو الجنازة

          : قائال البالغية األسئلة من سلسلة في الراحل ابراهيم سلطان خاطبيولدماريام ولدآب السيد رثاء 

 7815و  7897وهو يذكر العديد من األحداث السياسية الهامة التي حدثت في إرتريا بين عامي " ؟تتذّكر هل"

 .مهمة أدوار الوطنيان لعب فيها والتي

مناضل  من عاطفيا مشحونةوشهادة  توي على شعور واحاسيس عميقةتح مخلصة،السيد ولدآب الرثاء السيد 

  .والذي فارق الحياة قبل ان يرى استقالل بالده الذي ناضل من اجله طول حياته آخر إلى وطني

دراستها من قبل جميع أولئك  ينبغي التي والتجرنية من الرثاء تعتبر قطعة نادرة من العمل األدبي  نسخة إنّ 

 .التأريخية بالبيانات ةوملئ قصيرة واضحة هي .بالتجرنية الذين يكتبون

 .ي مجملهافبالكامل  (الرثاء) المدح لقصيدة اإلنجليزية الترجمة يلي فيما

 البريطاني زحف الجيش عندما 7897 أبريل في تتذّكر هل سلطان، إبراهيم ي،وأخ العزيز صديقييا 

 الجيش وقائد لبريطانيونلنرحب ا العسكرية حاميةفي ال السابق حاكمال إلى ذهبنا ونحن ،اأسمر إلى المنتصر

ا وقال لنا بأنه غير مخّول لنا عدائي إستقبال استقبلنا الذي كوك كندي العميد الرئيسي، والمدير البريطاني



و بكام"عبرنا  عصياننا، نتيجة تكون مهما رفضنا،نا لكن نذهب الى بيوتنا؟ و فورا لتفريق مرناأو لتجميعل

 كنيسة الكبير، المسجد إلى ومضينا ،كان ال يسمح لنا رؤيتها حتى من بعيد التي منطقة ،(كمبشتاتو" )ستاتو

 الذهاب أو التوجه الى قبل محرت للصالة  كيدانيكنيسة و نيشاك اقذ في البروتستانتية الكنيسةالقديسة مريم، 

 .خاصةال شؤوننا

 متر من أطول عصي حمل أشخاص، ثالثة من كثرجمع ألت أيّ  منعي إعالن صدر  التالي اليوم بأّن، تتذّكر هل

جمعية "السيد حقوس أبرا واسسنا  مقهى في إجتمعنا لإلعالن تحدياو طبيعية، مشي عصا واسمك من واحد

 منظمتنا؟ لقيادة( ممثلون) اشخص عشر إثناوانتخبنا " حب الوطن

وليمة دجاجة ذبحها  في وإشتركنا اكيكي صالحالسيد  مسكن في إجتمعنا عندما ،7899 عام  في تتذّكرهل 

 إختالفات أو دينية ،إقليمية ،عرقيةت اإعتبار أيّ  بدوننا ايادينا على نسخة من القرآن الكريم، وضعمسلم، 

 ريين؟لألرت رياأرت الحزب، ناوشّكل ارتريا موحّدة  إستقالل أجل من لكفاحنا لتعهّد آخرى

 نظر وجهتينالى السطح  ظهرو مختلفة سياسية نظر هاتوج اإلرتري تكوين شعبال عندما بدأ تتذّكر هل

قرقيس،  بيت في إجتمعنا ومناقشة الحلول التوفيقية ولتطبيقتوافقي  حلّ ونحن توصلنا الى مختلفتين استقطابية 

 أّسست شهر، بعدو اإلجتماع وفّرقنا يدوية وقنابل بسكاكين ينمسلّح ارتريين  نباش إثيوبيا أرسلتحيث 

 من حكومة أثيوبيا؟ يرةوأن جميع المشاكل كانت نتيجة ألنشطة الشر مية اإلرتريةالرابطة اإلسال

 عندالذي قطعناه على انفسنا  الوعدقلقنا ان  أبديناعند تأسيس الرابطة اإلسالمية بأسم اسالمي، كما  تتذّكرهل 

 بينهم،المية، وانت الرابطة اإلس وزعماء ريينلألرت رياأرت زعماء ينجز، ال قد ريينلألرت رياأرت تشكيل

 ،جميع النواحي في مختلفة، أسماء لديهم أن من بالرغم المنظمتين، بأنّ  وأّكدنامدينة دقيمحري،  في إجتمعنا

 ؟ل كيان واحديشكتبما في ذلك في قيادتهم، 

صراع بين المسيحيين  أسمرا، نشب  في المتّحدة األمم مبعوثو أجتمع عندما ،7851 فبراير في تتذّكر،هل 

 بينما مساعدتنا لعرض آخر إلى حيّ  من ناذهب آخرين، ريينارت مع وأنا، أنتتريين وإخوانهم المسلمين راإل

 وبسبب عدم وجود الشرطة، ،وضعال على للسيطرة إجراء أيّ  تتّخذ لم اأسمر في البريطانية القوات

 المسيحية المقابر ىإل زهور حملنا ونحن مصالحة جلبت صالتنا وبأنّ  أيام لسبعة إستمّرت اإلضطرابات

 الموتى؟ ودفنّا والمسلمة

 ،فطور لدينا  يكون أن متوقعين المتّحدة األمم إلى ذهبنا مال،بدون اي مبلغ من ال ،7811 سبتمبر تتذّكر،هل 

 إلتماس نسخنا وزعنا لكن ذلك عمل في أخفقنا وبأنّنا ؟إيجارلليوم دوالرات 79ومكان للنوم بمبلغ  عشاء، غداء

 ليبيا؟ طريق عن القاهرة إلى للعودة واضطررنا المتّحدة األمم أعضاء إلىنا شرحنا قضيتو

 زعمائهم من الشرّيرة المكائد بسبب فئات خمس إلى الثوريونعندما انشقوا اوالدنا  ،7815 في تتذّكرهل 

 لذلك لنا، كثير قلق مصدر و إنذار جرسابة كانت بمثنقسامات تتدهور وتتجه الى حرب اهلية اإل هذا وبأنّ 

 نصيحتنا لنقل لنا ارّتبوو حارا استقباالنا استقبل حيث دمشق إلى السوريين أصدقائنا مع المسألة لمناقشة ناذهب

 الوحدة عن رسالتنا إرسالتمكنا و ى وانا بالتجرنيةرتحدثت بالتق أنت وبأّننا، بالراديو، الثوريين والدناأ إلى

 والمصالحة؟



لم يكن هناك شيء  بالدنا، وحدة تأمين تضمن كانت والصعوبة الكبرى التحدي  كفاحنا، اثناء تتذّكرهل 

استطعنا  ،نارغم قلة عدد نحن، النهاية، في لكن ،تقسيمنالتحقيق هدفهم  وا فعله من اجلالبريطانيين لم يحاول

 من مخاطراستطعنا ان نحافظ وننقذ بالدنا و ،كبيرال البلد االمبريالي ذلك ،جميع المحاوالت البريطانية احباط

 التقسيم؟ وشبح

 ليس هو ؛ال يعيش في هذا الدنيا الى األبد ومحترم، حكيم لو كان حتى رجل،: أخي الحبيب والصديق إبراهيم

 على قادرون ،نموتوف س الذين نحن ،مع ذلك. سوف الحق بك أيضا وانا. توفّيتوانت كذلك  ؛خالد أو أبديّ 

 هقينا أن ما فعلتوأنا أعلم ي ،قادمة تالشى ألجيالين شأنه ال م يءش ترك على قادرون ألننا ،ابديّ  يءش خلق

 .لمواطنيكمن أجل خير بلدك سيكون بمثابة مثال دائم 

  

 أخوك

 ولدماريامآب ولد

 

 :ملحوظة

السيد  من قبل  لتجرنيةمكتوب اصال بااإلنجليزية وهو  من ترجم" تتذكر هل" :عنوان تحت الرثاء، هذا

 .ماريام ولدآب ولد
 

 :التالي الرابط على الالمق

http://www.ehrea.org/DOREMEMBER.htm 

 

 
 

 5062الفاتح من سبتمبر : تاريخال

 

 فيسبوك" حامد إدريس عواتي"صفحة : وتقديم إعداد
The FATHER OF THE ERITREAN REVOLUTION – HAMID IDRIS AWATE (Face Book Page) 

 

http://www.facebook.com/groups/118815974866394/files/ 

 

 :بريد اإللكتروني للمراسلة

thawabiteritrea@gmail.com  

http://www.ehrea.org/DOREMEMBER.htm
http://www.facebook.com/groups/118815974866394/files/
mailto:thawabiteritrea@gmail.com

