
 بسم هللا الرحمن الرحيم

 إلى جنات الخلد األستاذ والمناضل الكبير علي محمد سعيد برحتو

يونيو الجاري   27ودعت الجالية االرترية  في بريطانيا يوم أمس الخميس 

الى مثواه األخير في مقبرة رياض برحت المناضل الكبير علي محمد سعيد 

 الصالحين بشمال شرق لندن في موكب مهيب .

الراحل المقيم من قدامي مناضلي ارتريا ورعيلها األول ومن قيادات الثورة 

االرترية البارزة في فترة الثورة والنضال من اجل التحرر الوطني من االستعمار 

، بعد تخرجه من اإلثيوبي البغيض، فقد التحق بالعمل الوطني منذ ريعان شبابه 

 اإلثيوبيةا في الخطوط الجوية كلية الحقوق بجمهورية مصر العربية عمل موظف

حيث نال درجة  األمريكيةالواليات المتحدة  إلى ابتعثبدرجة مستشار ثم 

جانب عمله موظفا في الخطوط  إلىجامعاتها،  إحدىالماجستير في القانون من 

واسمرا  أبابا أديسكان عضوا نشطا في تنظيم حركة تحرير ارتريا بين   اإلثيوبية

مصر  إلىشاط بعض خاليا الحركة السرية فغادر الراحل المقيم تم اكتشاف ن أن إلى

للمرة الثانية ولكن مهاجرا ومناضال هذه المرة فالتحق بجبهة التحرير االرترية 

حيث تم توجيهه في مكتب التنظيم بالقاهرة ، وقد اظهر نشاطا كبيرا خاصة في 

 مجال مساعدة الالجئين والتعريف بقضيتهم .

من قبلها لفترة في فترة القيادة العامة بمهمة عمل وتم اعتقاله السودان  إلىحضر 

 إلىوجيزة ألسباب اجهلها ، وعند بروز الخالفات في الجبهة اختار الوقوف  

وقد عمل ممثال لها في القاهرة وفي فترات الحقة   التحرير الشعبيةجانب قوات 

وعند  قات الخارجية.كان عضو قيادي في تنظيم اللجنة الثورية رئيسا لمكتب العال

تكوين التنظيم الموحد اصبح نائب رئيس المجلس الوطني ثم رئسا له فيما بعد. 

يعتبر الراحل المقيم برحتو من المثقفين االرتريين وقد كان موسوعة ملم بالتراث 

المثقفين العرب وكان  أوساطالشعبية وكانت له عالقات واسعة في  واألشعار

يحظى باحترام الجميع، وعلى الرغم من الخالفات والصراعات التي صاحبت 

النضال االرتري فقد احتفظ المناضل برحتو بعالقات متميزة مع الجميع ولم يعادي 

 احد.

معه وفي فترة التنظيم الموحد ونحن في معسكر )ساسريب( كنا  ذكرياتيمن 

مجلسنا فقال  إلىبشخص قادم  وإذاالحديث  افأطرجلوسا في حضرته نتبادل 

، وفي اليوم  بقية  لتوقف عن الحديث ويتفرق الحضورالراحل المقيم للحديث 

الشخص الذي  إنالتالي سألته ماذا حدث باألمس لماذا قطعت الحديث فكان رده 



مجلسنا لم ارغب التحدث امامه. كما ذكرت فان الراحل المقيم علي محمد  إلىأتى 

الشعبية ، تجده  األمثالد برحتو كان ملما بتراث التقرى وحافظا للعديد من سعي

ولجميع  ألسرتهالظروف، الرحمة والمغفرة له والعزاء  أحلكدوما بشوش وفي 

 عمره منافحا من اجله. أفنىالشعب االرتري الذي  لرفاق دربه ولك

عاية وعناية التحية والتقدير لزوجه للدور العظيم الذي قامت به تجاهه من ر

جزاها ف اإلثيوبيةفكانت نعم الرفيق والزوجة المثالية وهى كما نعلم من الجنسية 

 وصبرها على هذا المصاب الجلل. هللا خيرا

 

 علي محمد صالح شوم 

  دبلوماسي سابق 


