
 

إريرتيا" أيقونة " إدريس عبد اهللا    

  

 

  وأحترم الشعب الكويتي .. أقدر جهود حكيم العرب الشيخ صباح األحمد

 ولن ينسى الشعب اإلريتري دور الديبلوماسية الكويتية عبر أكثر من ثالثة عقود من الزمن 

  

يوم كنت امينا للسر  -رحمه اهللا  - أكتب هذا التقرير من واقع عالقتي بالقائد الفذ عبداهللا ادريس 

وكان هو رئيس جبهة التحرير االريترية حينذاك وتوثيقا للدور  ١٩٨٦بجمعية المعلمين الكويتية عام 

  . الكويتي الرسمي والشعبي والتاريخي المؤازر للثورة االريترية



التقينا في بيت صديق في مدينة كسال بالسودان وكنت يومها قد : ابعة لوفاته أكتبفي الذكرى الر 

عثمان سبي وعبداهللا ادريس، وعثمان ايقاليدوس والجيالني وعمر البرج : قابلت مجموعة من القادة

بحكم قربنا من بعض ومناصرة للثورة االريترية، يومها كان اسياس مشغوال بالتواصل مع التجمعات 

ية في الواليات المتحدة االميركية بقيادة الرئيس االميركي االسبق جيمي كارتر، وكنت مشغوال الكنس

رحمه اهللا  - كصحافي ونقابي في دعم الثورة االريترية ومناصرتها، كنت معجبا بالقائد عبداهللا ادريس 

تبطة باألمة ألنه في حقيقة االمر كان يمثل لي مستقبل اريتريا ورؤيته الثورية العربية المر  -

مبكرا وأنها خطر على الثورة » األفورقية«وجماهيرها العربية المليونية ودوره الوطني في مواجهة 

  . االريترية، وايضا توقده كقائد مهتم بتوجهات شعبه وتطلعاته نحو الحرية والديموقراطية واالنفتاح

يج العربي الى المحيط لحشد كان عبداهللا ادريس قائدا ذا نشاط مكوكي وحراك شامل امتد من الخل

الشعب العربي نحو الثورة االريترية واستطاع من خالل جوالته وصوالته ان يحشد شعبه حوله وان 

يبصرهم بادوارهم النضالية ويقودهم بهمة عالية في ميادين السياسة والمؤتمرات والوعي الثوري 

وب ناسه وشعبه، ولعل هذا ما بطموح عجيب يرافقه تواضع جّم وقرارات حكيمة مما جعله في قل

اضفى عليه من سمات الزعامة التاريخية ايضا كما في كريزما عواتي وابراهيم سلطان وسبي وكيبري 

  . وغيرهم كثير في التاريخ االريتري المجيد

عرفته عن قرب سنوات طويلة، عملنا معا من اجل مكتسبات تربوية ومنح دراسية واغاثات عاجلة 

  . مستوى اتحاد المعلمين العرب وتنسيق مواقف على

كان ابو ابراهيم ال يجامل في حق وطنه ابدا وهّمه االول واالخير وضع مصلحة اريتريا فوق اي 

اعتبار وكثيرا ما حوصر وضغط عليه لتغيير موقف هنا او هناك وكان كالطود الشامخ ال يرضخ وال 

كان لربما هو القائد الوحيد الذي يعمل ينهزم في حركة ايقاع واحد، حتى ان الرئيس اسياس افورقي 

  . له ألف ألف حساب

بالتوجه » نظام أسمره«كلنا يذكر والتاريخ سجل هذا الموقف البطولي يوم تحدى عبداهللا ادريس 

  . واالحتكام الى صناديق االقتراع لقيام الدولة الدستورية وٕاصباغ الشرعية على نظامه

أجل وطنه اريتريا وشعبه وكان صادقا مع ربه وشعبه،  لقد دفع عبداهللا ادريس سنوات عمره من

ووضع في أولوياته تحرير اريتريا من اي محتل، وقد صدق عندما تحدى اسياس في ان يسمح 

  ! للالجئين االريتريين بأن يعودوا إلى مدنهم وقراهم



  ! هكذا كان عبداهللا ادريس يفكر، وهكذا كان القائد الحاضر الغائب يخطط

عبداهللا ادريس هو القائد االريتري الذي لم تسعد به حتى اآلن اريتريا ألنه على موعد بإذن اهللا .. نعم

لقد غرست وناضلت وجاهدت : اليوم اكتب عنه وأقولها بصوت جهوري عال.. بأن يكّرم ولهذا اليوم

حسبك اليوم مكرما وأ» عواتي«وقدمت الريتريا زهرة شبابك وفاء واخالصا كواحد من العظام من أمثال 

  . عند شعبك الوفي واألجيال اإلريترية التي سمعت عنك واحدثها اليوم عن بطوالتك أبا إبراهيم

أيها االريتريون في كل مكان وزمان، اليوم اكتب لكم عن الزعيم البطل عبداهللا إدريس محمد سليمان 

  فمن هو؟.. طيب اهللا ثراه ومثواه

 

  مستقبليه عبداهللا ادريس يتوسط

  بمطار ملبورن في استراليا

. 

 

  يجري حواراً  الزميل يوسف عبدالرحمن

 «المعلم حاليا«مع عبداهللا ادريس لمجلة الرائد 

. 



  من هو عبداهللا إدريس؟

هو بركان القرن االفريقي ورمز الثورة 

عقود من الصراع  ٣االريترية خالل 

مع العدو االثيوبي، وهو الجغرافيا التي 

تصنع التاريخ وصراع االبطال مع 

الغزاة من امثال عواتي وسلطان 

وكبيري وأحمد ناصر وعثمان سبي 

  . وقاليدوس وادريس محمد آدم

 ١٨/٣/١٩٤٤ولد عبداهللا ادريس في 

بمنطقة شالب بمحافظة اغردات في اريتريا بمنزل والده ادريس محمد سليمان، وتعلم » قرابيت«رية في ق

مع االطفال مبادئ القراءة والكتابة، والده ابرز شيوخ المنطقة ثم واصل دراسته في السودان ومصر 

ثم ابتعث إلى وسورية، وفي مصر التقى اخوانه القادة عثمان سبي وعثمان اقاليدوس وادريس محمد ادم 

سورية في دورة عسكرية في الكلية الحربية في حلب وتخرج فيها ضابطا رغم بروزه أيام التلمذة بالمسرح 

وحبه للكتاب العربي، ويذكر بعض االخوة الثقاة االريتريين ان عبداهللا ادريس قبل دراسته في السودان 

 ١٦وكان عمر عبداهللا ادريس نحو  ١٩٦١في » حامد ادريس عواتي«التقى مع مفجر الثورة االريترية 

عاما، وان حوارا دار بين الزعيم التاريخي وعبداهللا ادريس حول انضمامه لصفوف الثورة غير ان عواتي 

رفض ضمه لصغر سنه وطلب منه ان يواصل دراسته، ومما يقال انه حمله رسالة مكتوبة باللغة 

. ي الجيش السودانيمن العاملين ف» سالحا وذخيرة«االيطالية يطلب فيها 

  

وتجدر اإلشارة الى ان عبداهللا ادريس رجع حامال الذخيرة لقائده الذي لم يخف اعجابه بهذا البطل 

االريتري الصغير عبداهللا ادريس، والذي تحول فيما بعد إلى قائد حقيقي، مواصال الثورة على درب القادة 

كرسيه يوم عبور الجيش المصري وصفق وكبر التاريخيين الريتريا، وذكر المقربون منه انه قفز من 

، ويصفه بعض اصدقائه بأنه رقيق القلب ألنه في أكثر من مناسبة وقف كي يرثي اصدقاءه »اهللا اكبر«

  . من أمثال محمد تمساح وادريس هنقال ومحمود حسب وهيلي قرازا وسعيد صالح

لثوري في المؤتمر الوطني األول، وكان معجبا باالريترية المناضلة أمنة ملكين من اعضاء المجلس ا

  .. وكان يصف بورقيبة بأنه داهية العرب واالفارقة

 

  عثمان يوسف عبدالرحمن مع القائد

  ١٩٨٦قاليدوس في الجبهة عام 

. 



   كاريزما

قادمة » كاريزما اريترية«أتذكر في اول مقابلة وكان ضمن قادة كبار، كونت رأيا سريعا عنه، انه بحق 

مناقبه يملك حضورا في المقابالت الصحافية، فهو مناضل ومجاهد وقائد عسكري وناشط سياسي، 

وخصاله تسبق ذكر اسمه، اخذ من قريته وشعبه البسيط من هناك الطهر والتسامح وٕالماما بالعادات 

  . »الموزاييك االريتري«والتقاليد وثقافة 

والده حببه في اللغة العربية والدين والكتاب والثقافة العربية، وتأثر بما كتب عن تاريخ اريتريا ونهل منه 

  . واضاف له

اريتريا العظيمة تقمس ادوار الكبار وصار كبيرا فيما بعد، كان مفاوضا ناجحا ويحمل قلبا من تاريخ 

ابيض لم يعاد احدا ولم يحمل ضغينة نحو أي انسان خالفه الرأي في حياته، ولم يجاهر يوما في 

  . خصومة، قليل الكالم كثير العمل، له نفس تؤمن بالرأي والرأي اآلخر

كيف نقبل : ويصفق لالنتصارات، موقفه طيب ابان االحتالل العراقي، وقالكان يتأثر باالنكسارات 

باالحتالل ونحن نعاني من االحتالل؟ كان يعلن حبه للكويت وشعبها ألنها معطاءة للثورة وتشارك 

االريتريين في كل نكباتهم ولم تحرمهم ال من المساعدات وال المنح الدراسية، وكان ايضا يحب مصر 

  . من المواقف الليبية، كان زعيما حقيقيا وسورية ويخاف

   محطات من عمره

  . ١٩٤٤٭ والدته بقرية بمنطقة شالب بمحافظة اغردات عام 

  . السودان، مصر وسورية: ٭ سفره الى التعليم

واختياره عضو قيادة قبيل  ١٩٦٧والتحاقه بصفوف الميدان في العام  ١٩٦٦٭ تخرجه كضابط في العام 

  . ١٩٦٨مع االثيوبيين في العام » حلحل«معركة 

  . رشحه لقيادة المكتب العسكري ١٩٦٩٭ بروزه في مؤتمر ادوبحا عام 

كتب العسكري لرئيس جبهة انتخب نائبا ثانيا ورئيس الم ١٩٧١٭ في المؤتمر الوطني االول عام 

  . التحرير االريترية



  . ٭ وفي المؤتمر الوطني الثاني انتخب عضوا بالمجلس الثوري رئيسا للمكتب العسكري للجبهة

استطاع ان يوحد الجبهة، حيث بدأت معارك تحرير المدن  ١٩٨٠حتى العام  ١٩٧٧٭ من العام 

  . االريترية

مارس  ٢٥تصفية الجبهة ورفض اسقاط البندقية وقاد انتفاضة واجه مؤامرة استهدفت  ١٩٨١٭ في العام 

  . وبقاء جبهة التحرير االريترية في المعادلة االريترية ١٩٨٢

انتخب المؤتمر الوطني الثالث عبداهللا ادريس رئيسا للجبهة ونائبا اول لرئيس جبهة  ١٩٨٣٭ في العام 

  . بعد اتفاقية جدةالتحرير االريترية التنظيم الموحد اثر توحيد الجبهات 

، وقاد الجبهة الموحدة وانتخب ٢٠٠١اعيد انتخابه رئيسا للمؤتمر الخامس والسادس عام  ١٩٨٩٭ 

  . ، وواجهه نظام الجبهة الشعبية االقصائي٢٠٠٥رئيسا للجبهة في المؤتمر السابع عام 

ثم رئيسا  ١٩٩٩م ثم رئيسا للقوى الوطنية في العا ١٩٩٦٭ اختير رئيسا للتحالف الوطني في العام 

  . ٢٠٠٢للقيادة العليا في العام 

   ذكريات

صديقة «عرفت الزعيم عبداهللا ادريس في الثمانينيات على اثر زيارة الى السودان، والتي عهدتها دائما 

  . ومالذه في المدلهمات واالحداث وسنده في الحوادث والكوارث» للشعب االريتري

الشعب الكويتي وأقدر جهود حكيم العرب صاحب السمو األمير أنا أحترم : عندما عرفته بنفسي، قال

الشيخ صباح األحمد الذي كان وزيرا للخارجية حينذاك الذي عرض قضيتنا في المحافل الدولية، ولتكن 

أخ يوسف على ثقة بأن الشعب االريتري لن ينسى دور الديبلوماسية الكويتية عبر أكثر من ثالثة عقود 

عن وجودنا وكياننا، كما أنني اشكر الشعب الكويتي الوفي األصيل الكريم على من الزمن وهي تدافع 

. مؤازرته لنا وتكفله بالكثير من األعباء في أوساط الالجئين هنا في السودان خاصة كسال والخرطوم

  . والمنح الدراسية لطلبة البعوث في الكويت الخيرة

والبرقيات في المناسبات، وكثيرا ما كان يبعث لي  كنت أتراسل معه عبر الرسائل والمكالمات الهاتفية

  . برسائل من سورية ومصر او السودان

  . كان، رحمه اهللا، سياسيا محنكا يعرف التاريخ االريتري وله تحركه السياسي في كثير من الدول العربية



ر من ، حيث تم طرد المحتل االثيوبي من كثي١٩٧٧قاد كثيرا من المعارك بنفسه، خاصة في عام 

البلديات االريترية مثل عنسبا واكلي قوزاي ودنكاليا والساحل وسمهر وحماسين ولم يبق بيد العدو إال 

  . اسمرا العاصمة ومصوع وعصب

عبداهللا ادريس تقابل مع الموت مرات، وكان يمكن ان يستشهد او يغتال، لكن األمر بيد اهللا الذي امهله 

لقد كنت يا عبداهللا .. االريتري عن طريق الجبهة الشعبية حتى يرى تحرير وطنه وسرقة فرحة الشعب

  . بطال حقيقيا

   وفاته ورحيله

فقدت اريتريا بطلها الحقيقي عبداهللا ادريس محمد سليمان الرئيس السابق لجبهة  ٢٩/٤/٢٠١١في لندن 

حاشد التحرير االريترية وقائد جيش التحرير االريتري، وفي الخرطوم تم استقبال جثمانه في جمع 

لالريتريين والسودانيين وأقيمت صالة الغائب في كثير من البلدان وسط تجمع االريتريين في استراليا 

  . ومصر وسورية واليمن وستوكهولهم في السويد» مركز الخليج«ولندن وبعض البلدان العربية 

ادر اريترية بأن لم يحظ زعيم اريتري على حد علمي بمثل هذه المشاركة الشعبية الواسعة، وافادت مص

الداخل في المدن والقرى رثاه، وأقيمت عليه صالة الغائب في سرية بعيدا عن النظام الذي يعتبره من 

  . أبرز اعدائه

هكذا ودعت الجموع االريترية الحزينة واحدا من أخلص الرجال تم وداعه بالصورة التي تليق به كقائد 

ريتريا عنيدا كالجبال في قوة مواقفه معطاء للشريان وزعيم وطني، أفنى زهرة شبابه من أجل تحرير ا

  . االريتري

هو يوم تاريخي حدث في العاصمة البريطانية لندن،  ٢٩/٤/٢٠١١وكلمتي لألجيال االريترية تذكروا 

حيث ودعت اريتريا ابنها البار عبداهللا ادريس بعد صراع مع المرض، وكان بحق عبر تاريخه مناضال 

 -رحمه اهللا  -عبداهللا ادريس .. دسا للعالقات العربية واالفريقية واألوروبية مع بلدهومجاهدا حقيقيا ومهن

  . تاريخه وشخصه عز إلريتريا

   آخر الكالم

اريتريا بمدنها وقراها تؤبن عبداهللا ادريس محمد سليمان، بطل قل نظيره، سطر اعظم تركة سجلت في 

  . سجالت التاريخ والحقيقة



توحدوا في الداخل والخارج ونسقوا «

  . »..الجهود فأنتم حملة االمانة وفي عروقكم اكثر من عواتي وعبداهللا ادريس وابراهيم سلطان

ه، رجل كل أيها االريتريون في كل مكان، هذا هو عبداهللا ادريس بكل تاريخه ومواقفه وشجاعته وارث

، ففي كل تخوم اريتريا وروابيها كواكب الشهداء 

» الحلم بإريتريا«تستصرخكم، رصوا صفوفكم وسيخرج األلوف من المناضلين والمواطنين األبرياء ليروا 

نا الوفي وسنحكم باالعدام على كل 

اشعلنا ثورة اريترية ستزيل الكابوس الجاسم على صدور شعبنا الذي ناضل وانتصر على االستعمار وهو 

وبقي .. ولد عبداهللا ادريس في اريتريا ودفن في السودان وصلت علية الجاليات االريترية في المهجر

واقترح اآلن ان يجمع في كتاب تاريخه وافكاره وآراءه وتجربته الثورية والتحررية خدمة لوطنه واالجيال 

  . عبداهللا ادريس اريتريا الشعب الواحد والوطن الواحد اسقط نظام هيال سيالسي

  .رحم اهللا الرجل االريتري عبداهللا ادريس الذي كان على الدوام قراءة للتاريخ ال كتابا له

 

«: عبداهللا ادريس ترك وصيته للشعب االريتري واالجيال الجديدة

الجهود فأنتم حملة االمانة وفي عروقكم اكثر من عواتي وعبداهللا ادريس وابراهيم سلطان

أيها االريتريون في كل مكان، هذا هو عبداهللا ادريس بكل تاريخه ومواقفه وشجاعته وارث

، ففي كل تخوم اريتريا وروابيها كواكب الشهداء »حلمكم الجميل«اياكم ان تتركوا : المواقف يصرخ بكم

تستصرخكم، رصوا صفوفكم وسيخرج األلوف من المناضلين والمواطنين األبرياء ليروا 

نا الوفي وسنحكم باالعدام على كل الموحدة الديموقراطية الحرة ولنمسح دمعة المقهورين من أبناء شعب

  . من قتل وصفى شعبنا المسالم بال حسيب وال رقيب

اشعلنا ثورة اريترية ستزيل الكابوس الجاسم على صدور شعبنا الذي ناضل وانتصر على االستعمار وهو 

  . في طريقه للتحرر الكامل

ولد عبداهللا ادريس في اريتريا ودفن في السودان وصلت علية الجاليات االريترية في المهجر

  . حلمه متروكا للشعب االريتري، وتاريخه

واقترح اآلن ان يجمع في كتاب تاريخه وافكاره وآراءه وتجربته الثورية والتحررية خدمة لوطنه واالجيال 

  . االريترية اآلنية والالحقة

عبداهللا ادريس اريتريا الشعب الواحد والوطن الواحد اسقط نظام هيال سيالسي

رحم اهللا الرجل االريتري عبداهللا ادريس الذي كان على الدوام قراءة للتاريخ ال كتابا له

  ٢١٣٩: عدد المشـاهدات

 

 

 

 

 محمد نور االرتيري

 م ٠٩:٤٠ ٢٠١٥، مايو ١٤

عبداهللا ادريس ترك وصيته للشعب االريتري واالجيال الجديدة

الجهود فأنتم حملة االمانة وفي عروقكم اكثر من عواتي وعبداهللا ادريس وابراهيم سلطان

أيها االريتريون في كل مكان، هذا هو عبداهللا ادريس بكل تاريخه ومواقفه وشجاعته وارث

المواقف يصرخ بكم

تستصرخكم، رصوا صفوفكم وسيخرج األلوف من المناضلين والمواطنين األبرياء ليروا 

الموحدة الديموقراطية الحرة ولنمسح دمعة المقهورين من أبناء شعب

من قتل وصفى شعبنا المسالم بال حسيب وال رقيب

اشعلنا ثورة اريترية ستزيل الكابوس الجاسم على صدور شعبنا الذي ناضل وانتصر على االستعمار وهو 

في طريقه للتحرر الكامل

ولد عبداهللا ادريس في اريتريا ودفن في السودان وصلت علية الجاليات االريترية في المهجر

حلمه متروكا للشعب االريتري، وتاريخه

واقترح اآلن ان يجمع في كتاب تاريخه وافكاره وآراءه وتجربته الثورية والتحررية خدمة لوطنه واالجيال 

االريترية اآلنية والالحقة

عبداهللا ادريس اريتريا الشعب الواحد والوطن الواحد اسقط نظام هيال سيالسي قال

رحم اهللا الرجل االريتري عبداهللا ادريس الذي كان على الدوام قراءة للتاريخ ال كتابا له

 

عدد المشـاهدات

 

محمد نور االرتيري

١٤
 



وجعل اهللا ذلك في ميزان حسناتكم إنشاء اهللا وغدا نلتقي بكم في 

واالحترام  له لكم التحية والتقدير

 الوطنية اعتبره قدوة حسنة للجيل الجديد ودروس فى

الحاضر فهو يستحق كل التقدير لما قدمة للشعب االرتيرى كان يبذل 

 وتكتب مثواة الجنة وتعيش

عبداهللا ادريس وأسكنه فسيح جناته وأطال اهللا في عمرك يا عم ابومهند 

في هذا الوقت العصيب والذي يتم فيه تشويه صورة االسالم والمسلمين ألمثال 

كتابة تاريخ النضال االريتيري كما لم يكتبه االريتيريون أنفسهم اانت 

 لمراحل هامة كل مرحلة تستحق كتابا مستقال من أفغانستان مرورا بالفلبين وانتهاء

مجلدات  باريتيريا وهو ما يدفعني لسؤال تلميذ ألستاذه متى توثق كل ما رأيت وشاهدت وعرفت في

وجعل اهللا ذلك في ميزان حسناتكم إنشاء اهللا وغدا نلتقي بكم في  جزاك اهللا خيرا أستاذي الفاضل

له لكم التحية والتقدير؟ تكريما وتقديرا لهذا العطاء والوفاء الذي أنتم اه إرتريا الحبيبة

 يوسف

 ليلى عبدالسالم

 م ٠٩:٤١ ٢٠١٥، مايو ١٤

اعتبره قدوة حسنة للجيل الجديد ودروس فى خالل كلماتك عن هذا الرجل

 ام محمد

 م ٠٩:٤٢ ٢٠١٥، مايو ١٤

الحاضر فهو يستحق كل التقدير لما قدمة للشعب االرتيرى كان يبذل  رحم اهللا هذا البطل الغائب

مثواة الجنة وتعيش والدفاع عنة ربى يجازية خير ويجعل كل الجهد لنصرة وطنة

 عبدالهادي العجمي

 م ١٠:٠٥ ٢٠١٥، مايو ١٤

عبداهللا ادريس وأسكنه فسيح جناته وأطال اهللا في عمرك يا عم ابومهند  رحم اهللا الزعيم اإلريتري

في هذا الوقت العصيب والذي يتم فيه تشويه صورة االسالم والمسلمين ألمثال  كم نحن بحاجة

 . رحمه اهللا 

 ذعار الرشيدي

 م ١٠:٢٠ ٢٠١٥، مايو ١٤

كتابة تاريخ النضال االريتيري كما لم يكتبه االريتيريون أنفسهم اانت  في هذه االستراحة انت تعيد

لمراحل هامة كل مرحلة تستحق كتابا مستقال من أفغانستان مرورا بالفلبين وانتهاء تملك تاريخا

باريتيريا وهو ما يدفعني لسؤال تلميذ ألستاذه متى توثق كل ما رأيت وشاهدت وعرفت في

 سلوي سليمان ادم سليمان

 شكرا استاذ يوسف عبد الرحمن

جزاك اهللا خيرا أستاذي الفاضل

إرتريا الحبيبة

يوسف أستاذي
  

 

ليلى عبدالسالم

١٤
 

خالل كلماتك عن هذا الرجلمن 
  

 

ام محمد

١٤
 

رحم اهللا هذا البطل الغائب

كل الجهد لنصرة وطنة
  

 

عبدالهادي العجمي

١٤
 

رحم اهللا الزعيم اإلريتري

كم نحن بحاجة..

 هذا الزعيم
  

 

ذعار الرشيدي

١٤
 

في هذه االستراحة انت تعيد

تملك تاريخا

باريتيريا وهو ما يدفعني لسؤال تلميذ ألستاذه متى توثق كل ما رأيت وشاهدت وعرفت في

 !؟
  

 

سلوي سليمان ادم سليمان

شكرا استاذ يوسف عبد الرحمن



الشكر الناس ال يشكر اهللا صدق من ال ينطق عن هوي فجزيل 

 انك صديق و رفيق درب لشعبنا و رحمة اهللا علي البطل العم

والتقدير لهذا الوفاء وعبرك ادريس محمد واسكنه فسيح جناته ولك الشكر 

 الكويت قيادة وشعبا ولئن قطع اواصر المودة والتواصل الدكتاتور الحاكم في ارتريا

كان افورقي  فستزول بزوالههذه القطيعة بيننا وبين اخواننا العرب فكما ان هناك ابناء عاقون فقد

ابومهند ان كان للوفاء اميرا فأنت اميره وعلى عرشه تربعت ونتمنى 

امرا ان تجمع هذه التقارير والتغطيات في كتاب حتى تستفيد منه األجيال 

 !؟ مصدر موثوق والمجلدات سترى النور قريبا

 م ١٠:٤٥ ٢٠١٥، مايو ١٤

الناس ال يشكر اهللا صدق من ال ينطق عن هوي فجزيل  قال رسولنا الكريم من ال يشكر

انك صديق و رفيق درب لشعبنا و رحمة اهللا علي البطل العم لك استاذ يوسف وكل يوم تاكد

 

 مهاجر احمد

 شكرا لك من ابناء ارتريا لهذا الوفاء يااستاذ

 ص ١٢:٠٣ ٢٠١٥، مايو ١٥

ادريس محمد واسكنه فسيح جناته ولك الشكر  رحم اهللا القائد عبد اهللا

الكويت قيادة وشعبا ولئن قطع اواصر المودة والتواصل الدكتاتور الحاكم في ارتريا لالخواننا في

فستزول بزوالههذه القطيعة بيننا وبين اخواننا العرب فكما ان هناك ابناء عاقون فقد

 شعبه هو االبن الضال العاق لوطنه الخائن لنضال

 كويتي عتيج

 امير الوفاء

 ص ٠١:٠٠ ٢٠١٥، مايو ١٥

ابومهند ان كان للوفاء اميرا فأنت اميره وعلى عرشه تربعت ونتمنى  بإختصار ودون مجاملة يا عم

امرا ان تجمع هذه التقارير والتغطيات في كتاب حتى تستفيد منه األجيال  منك تفضال وليس

 وُجزيت خيرا

 مشخاط

 مجلدات سترا النور

 ص ٠٢:٢١ ٢٠١٥، مايو ١٥

مصدر موثوق والمجلدات سترى النور قريبا التوثيق قائم لتأكد من اكثر من

 احمد سيد حسن سيد احمد

London.glasgow 

١٤
 

قال رسولنا الكريم من ال يشكر

لك استاذ يوسف وكل يوم تاكد

 ابوابراهيم
  

 

مهاجر احمد

شكرا لك من ابناء ارتريا لهذا الوفاء يااستاذ

١٥
 

رحم اهللا القائد عبد اهللا

لالخواننا في

فستزول بزوالههذه القطيعة بيننا وبين اخواننا العرب فكما ان هناك ابناء عاقون فقد

هو االبن الضال العاق لوطنه الخائن لنضال
  

 

كويتي عتيج

امير الوفاء

١٥
 

بإختصار ودون مجاملة يا عم

منك تفضال وليس

وُجزيت خيرا القادمة
  

 

مشخاط

مجلدات سترا النور

١٥
 

التوثيق قائم لتأكد من اكثر من
  

 

احمد سيد حسن سيد احمد

London.glasgow



 ص ٠٣:١٠ ٢٠١٥، مايو ١٥
 

 سكنه الجنه وجميع اموات المسلمين اهللا يرحمه ويغفر له اللهم
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