
  

  Eritrean Forum For Change***     ـري للتغـــييرــتــدى اإلرتـالمـن

  آليـــــــــــــــم نـعـــــــــى

  
  ) َمْرِضيَّةً  َراِضيَةً  َربِّكِ  إِلَى اْرِجِعي اْلُمْطَمئِنَّةُ  النَّفْسُ  أَيَّتُھَا يَا (  

 دينى/  الوالد المناضل الوطن فقيد للتغيير ا1رترى المنتدى اسرة تنعى وا+سي الحزن ببالغ
:  الموافق ا1حد يوم فى صنعاء ةيناليم بالعاصمة ا1على الرفيق الى انتقل الذى على اسماعيل

  .  م٢٠١٤/١١/٠٢

 منتصف فى ا1رترية بالثورة التحق فقد ، عصب بمدينة م١٩٤٨ العام مواليد من الراحل فان
 بالميدان التحق ثم ومن ا1رترية التحرير لجبھة السرية الخVيا اطار فى ينشط وكان الستينيات

 ثم ومن بالميدان المسلح الكفاح ابان الجبھة فى مختلفة بمھامات كلف وحيث ، م١٩٧٥ العام فى
 من كV فى مكاتبھا فى وعمل ا1رترية التحرير لجبھة الخارجية العVقات مكتب الى انتقل

 بوحدة ومناديا الوطنية بالثوابت متمسكا الراحل وكان.  باليمن لھا ممثV وثم واليمن سوريا
 فى لھا ومخلصا وفيا وكان الجبھة مبادئ عن يحيد لم فريدا ثوريا نموذجا وكان ا1رتري التراب

 الثورى المجلس عبر النضالية مسيرته واصل الميدان من الجبھة خروج بعد و ، الظروف احلك
 فى اختياره تم اذا والقيادة الريادة عن يتوقف لم و للتنظيم الثورى بالمجلس عضو واختير
 ا1خير المؤتمر فى انه ا1 مؤتمر من اكثر فى ا1رترى الوطنى ا1نقاذ لجبھة المركزى المجلس
 لظرفه الترشيح من اعفائه وطلب المركزى المجلس عن تنحى ٢٠١٢ العام فى عقد الذى للتنظيم

  . لVخريين المجال افساح اجل من وايضا الصحى
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 فى يزيد وما عام الخمسون طيلة ثابتا وظل ، للدكتاتور المعارضين ابرز من الراحل كان لقد
 فى الوطن حضن الى العودة ورافضا وا1ستبداد للظلم ومقاوما العادلة لقضيته ومناصرا موقفه

 من ضحى الذى الوطن عن بعيدا ا1على الرفيق الى انتقل حتى ا1جرامية الھقدف عصابة ظل
  . عمره وسنين ايام من مايملك اغلى منحه بل ، اجله

 ولم ، والنفيس الغالى سبيلھا فى وبذل وعشقته عشقھا ارض عن بعيدا الثرى يوارى ا1ن فھاھو
 ووديانھا تVلھا جاب منھك جسدا وبقايا الطاھرة رفاته تحمل حتى باطنھا فى متسعا يجد

 وبين بينه حال الذى الدكتاتور ولكنه..  ا1عداء من ترابھا تحرير سبيل فى قاتل و وبحارھا
 وا1خVق الشرف يعرف 1 فانه الزمان من قرن ربع طيلة شعبنا رقاب على جثم و الوطن تراب
  .  بشيء عنھم يختلف و1 المستعمرين من سابقه كعھد فعھده ا1نسانية من ذرة له وليس

  .. والصديقين الشھداء مع ا1على الفردوس واسكنه الوطن فقيد هللا رحم ا1

 داره من خير بدارٍ  تبدله وأن والبرد والثلج بالماء تغسله وأن الواسعة ألرحمه له نسالك اللھم
 ًVاللھم.  السؤال عند التوحيد كلمة وتلقنه قبره في تآنسه ان نسالك اللھم.  أھله من خيراً  وأھ 
 1ھله العزاء وحسن والسلوان الصبر نسالك أللھم.. اجره تحرمنا و1 بعده تفتنا 1 ان نسالك
  . وذويه
  ..... راجعون اليه وانا ~ انا..... 

 للتغيري االرتري املنتدى

 


