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 نعي أليم

تنعي جبھة ا-نقاذ الوطني ا'رترية، ببالغ الحزن وا�سى وبتسليم بقضاء هللا وقدره، المناضل البطل عمر 

   .في الخرطوم ٢٠١٤أكتوبر  ٣١مود إبراھيم الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم الجمعة الموافق مح

 ١٩٦٩أغسطس  ١٥في كاريبوسا بإقليم أكلي جوازي ، والتحق في سن مبكر في  ١٩٥٥ولد الفقيد في عام 

  .ئيينبجبھة التحرير ا-رترية وعمل بجميع وحدات جيش التحرير ا-رتري وخاصة ضمن وحدات الفدا

عرف الفقيد عمر بالشجاعة وا-قدام؛ وشارك في معارك بطولية عديدة في كل أنحاء إرتريا، حيث أصيب 

  .بجروح في اكثر من أحد عشر معركة بطولية خاضھا جيش التحرير ا'رتري

 وبعد دخول جبھة التحرير ا'رترية الى ا'راضي السودانية واصل الفقيد نضا'ته في صفوف جبھة التحرير

عن دوره وعطائه  ولم يتخb. ا-رترية المجلس الثوري ثم في جبھة ا-نقاذ الوطني ا'رترية ككادر متفرغ

النضالي حتى لحظة وفاته، إذ كان من الكوادر ا�ساسية للتنظيم في السودان، مشاركا في كل النشاطات 

  . والفعاليات لجبھة ا-نقاذ بكل إخbص وتفان

   .وله إبنانالمناضل عمر محمود متزوج 

  جبھة ا�نقاذ الوطني ا�رترية
  الرئيسمكتب 

  
 

ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ 

 ቤት ጽሕፈት ኣቦ መንበር 



د من أبنائھا ا'وفياء ومناضل شجاع ' حجبھة ا-نقاذ الوطني ا'رترية وابرحيل المناضل عمر محمود تفقد 

   .يتزحزح عن مبادئه الوطنية على من صعوبات الحياة ومعاناته من مرض القلب لفترة طويلة

خوانه وجميع أعضاء جبھة ا-نقاذ، نعاھد روحه إننا وإذ نتقدم بخالص العزاء إلى حرمه المصون وأبنائه وإ

    .الطاھرة بأننا ماضون بكل إصرار في طريق النضال حتى تتحقق أھداف شعبنا في التحرر وا'نعتاق

  .أ' رحم هللا الفقيد بقدر ما قدم لشعبه ووطنه

 

  الدكتور هبتي تسفاماريام

  رئيس اهليئة التنفيذية

  جلبهة اإلنقاذ الوطني اإلرترية

  31.10.2014 اجلمعة املوافق

 

ቃል ሓዘን 

 

ገዲም ጅግና ተጋዳላይ ዑመር ማሕሙድ ኢብራሂም (ዑመር ኢስራኢል) ብዓርቢ ዕለት 31.10.2014 

ብዝወረዶ ሕማም ናይ ልቢ ምኽንያት፡ ኣብ ከተማ ካርቱም ካብዛ ዓለም ተፈልዩና። ተጋዳላይ ዑመር ብ 

1955 ኣብ ካሪቦሳ/ ኣውራጃ ኣከለጉዛይ ተወሊዱ። ኣብ ንኡስ ዕድሜኡ ብ ነሃሰ 1969 ምእንቲ ሃገሩ ኣብ 

ተሓኤ (ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ) ተሰሊፉ ቃልሲ ጀመረ። ተጋዳላይ ዑመር ኣብ ዝተፈላለየ ክፍልታት 

ሰራዊት ሓርነት ከም ፊዳእይን ውን ከይተረፈ ኣገልገለ። 

ጅግና ስውእ፡ ኣብ ዝተፈላለየ ዞባታት ናይ ኤርትራ፡ ብሰራዊት ሓርነት ኤርትራ፡ ዝተኻየደ ብዙሕ 

ጅግንነታዊ ውግኣት ከምተሳተፈ ይፍለጥ። ኣብ ዓሰርተው-ሓደ ካብ ዝተሰተፈሉ ብዙሕ ውግኣት  

መውጋእቲ ወሪድዎ እዩ። ዑመር ኢስራኤል ብትብዓትን ተወፋይነትን ዝልለ ተጋዳላይ ነበረ። 

ተሓኤ ሱዳን ድሕሪ ምእታዋ ድማ ቃልሱ ኣብ ተሓኤ/ሰባ ድሒሩ ድማ ኣብ ግንባር ሃገራዊ ድሕነተ 

ኤርትራ ምሉእ ግዜኡ ዘወፈየ ካድር-ውድብ ኮይኑ ቃልሱ ክሳብ ዕለተ ሞቱ ቀጸለ።  



ውፉይ ተቃላሳይ ዑመር በዓል ሓዳርን ኣቦ ቆልዑን እዩ።  

ብስመይን ብስም መሪሕነት ግሃድኤ ንተጋዳላይ ዑመር መንግስተ ሰማይ ንምነ።  ንክብርቲ ብዓልቲ ቤቱን 

ክቡራት ደቁን ምሉኣት ስድራቤቱን ከምኡ ድማ ንመላእ ኣባላት ግሃድኤ ጽንዓት ይሃብ ብምባል። ነቲ 

ብጻይና ክቃለሰሉ ዝጸንሐ ዕላማታት ክሳብ ዝረጋገጽ ብጽንዓት ቃልስና ክቅጽል ምዃኑ ቃልና ነሐድስ። 

 

ዶ/ር ሃብተ ተስፋማርያም 

ኣ/ወ ፈጻሚ ኣካል  

ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ 

ዕለት፡ 31.10.2014 


