
  

  Eritrean Forum For Change***     ـري للتغـــييرــتــدى اإلرتـالمـن

  آليـــــــــــــــم نـعـــــــــى

  

  
 الوطن فقيد  للتغيير ا�رترى المنتدى اسرة تنعى واسي الحزن ببالغ         

 وافته الذى)  اسرائيلي عمر(  ب الشھير ابراھيم محمود عمر/ المناضل

 الموافق الجمعة يوم فى الخرطوم السودانية بالعاصمة المنية

  .  م٢٠١٤/١٠/٣١:

 بجبھة التحق وقد  م ١٩٥٥  العام مواليد من اسرائيلى عمر الفقيد فان

 فى المناضلين  اصغر  حينھا وكان م١٩٦٩ العام فى ا�رترية التحرير

 ،  عشر الرابعة  العمر من يبلغ كان اذا  ا�رترى التحرير جيش صفوف

 فى ثابتا وقائدا وجنديا شجاعا فدائيا وكان ، العسكرية الوحدات  بجميع وعمل

 عسكرية  لوحدات قائدا الى جنديا من وتدرج ، قط يتزحزح �  المعركة

  .. التحرير بجيش



  

  Eritrean Forum For Change***     ـري للتغـــييرــتــدى اإلرتـالمـن

 فى الجبھة الى قدم  رشاش وأحدث أول حمل �نه اسرائيلى  بعمر ولقب

  .  اسرائلي صنع من وكان حينھا

 التحرير بجيش مقات\ كان عندما جسمه فى نارية طلقات بعدة اصيب فقد

 خاضه وقد جسده فى  السجايا ھذه بقايا وظلت المسلح الكفاح اثناء ا�رتري

 المطلق و�ئه عنه عرف وقد ، معركة عشرة احد حوالى كثيرة معارك

 معارضته عنه فعرف.  مطلقا عنھا يحيد ولم بھا وتمسكه الجبھة لمبادئ

 و الشباب تعبئة فى يعمل وكان مبكر وقت منذ  الشعبية الجبھة لنظام الشرسه

 وكان المھجر فى ا�رترية بھويتھم بالتمسك وحثھم الوطنى حثھم رفع

  ظل فى الوطن زيارة ورفض.  افورقى اسياس نظام ضد  ايضا يحرضھم

 تربي التى الثورية بالمبادئ عمره طيلة متمسكا وظل الدكتاتور ھذا وجود

 انھيار بعد  النضالى عطائه وواصل.   المغريات كل  برغم عليھا وترعرع

 مسيرته واصل ثم ومن الثورى المجلس ا�رترية التحرير جبھة عبر الجبھة

  متفرغ ككادر ا�رترى الوطنى ا�نقاذ جبھة عبر  التغيير اجل من النضاليه

  .. عام خمسون من �كثر مناضل فظل.   بالسودان

  يترجل اسرائيلى عمر  الفارس فھاھو والثورى النضالى الرصيد ھذا فبعد 

 يسعه قبر يجد ولم ا�على الرفيق الى ليرتقى  ربه نداء ُملبياً  جياده صھوة من

 وغربا شرق ظھرھا على يجوب وكان  الطاھرة بدمائه رواھا ارض فى

  فدائيا كفه فى روحه  حام\ وبحارھا وت\لھا وديانھا وطاف وشما� وجنوبا
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 فانه.  تحريرھا اجل من كتفه فى رشاشه حام\ جنديا شبابه زھرة وافنى

  اليوم وھاھو الوطن  ظھر على ويحارب يقاتل حيا كان بينما محزن �مر

  . الوطن باطن من يحرم ميتا

  .. والصديقين الشھداء مع ا�على الفردوس واسكنه  الوطن فقيد هللا رحم ا�

 تبدله وأن والبرد والثلج بالماء تغسله وأن الواسعة ألرحمه له نسالك اللھم

 قبره في تآنسه ان نسالك  اللھم.  أھله من خيراً  وأھ\ً  داره من خير بدارٍ 

 تحرمنا و� بعده تفتنا �  ان نسالك اللھم.  السؤال عند التوحيد كلمة وتلقنه

  . وذويه  �ھله العزاء وحسن والسلوان الصبر نسالك أللھم.. اجره

  ..... راجعون اليه وانا { انا.....                                  

 للتغيري االرتري املنتدى


