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ومواساة برقیة تعزیة

حامد : حامد محمود القائد إستشھاد المناضل

حامد محمود : القائدالمناضل الشھیدللشعب اإلریتري لحزن واألسى ینعى التحالف الدیمقراطي اإلرتري بمزید من ا
، ولم یقف ذلك ةھ لفترتالزملة مرضیة إثر عم 2018سبتمبر06الموافق خمیسالیوم اصبیحة الذي وافتھ المنیة حامد 

.حائال بینھ ومواصلة نضالھ في سبیل حقوق شعبھ المشروعة

د أبرز قادة جیش التحریر أحیعتبرم، و1943من موالید مدینة أغردات في عام حامد حامد محمود : المناضل الشھید 
تدرج في مختلف ، ون شیابھوھو مازال في ریعام، 1965في أكتوبر بجبھة التحریر اإلرتریةإلتحقحیث ، اإلرتري

عمره حامد حامد محمود : الشھید البطل القائدفنى أوقد ریة والسیاسیة بجبھة التحریر اإلرتریة، المستویات القیادیة العسك
. ي من براثن اإلستعمار األثیوبيبكل وفاء في سبیل إستقالل الوطن اإلرتروخبرتھ وجھده

في سبیل تحقیقنضالھ الدؤوب ضد النظام الدیكتاتوري للھقدفحامد امد محمود ح: المناضل الشھید بعد التحریر واصل 
فاني ناضل بكل تصابر مثابر، ،قائد معدنھ فریدالفقید یعتبر و. لشامل الذي ینشده الشعب اإلرترياالتغییر الدیمقراطي

لمرحلة الحساسة خسارة كبیرة ویعتبر رحیلھ في ھذة ا.حتى یوم وافتھ المنیةشعبھ العادلةوإخالص من أجل قضیة
.للشعب اإلرتري عموما، ومعسكر المعارضة اإلرتریة على وجھ الخصوص

إلى إستخالص الدرس من یدعو التحالف الدیمقراطي اإلرتري كل القوى اإلرتریة الحادبة على التغییربھذه المناسبةو
التجارب السابقة، وتنحیة الخالفات الثانویة، وتعزیز وحدة الصف المعارض، وتصعید العمل النضالي لتعجیل من إسقاط 
النظام الدیكتاتوري للھقدف، وتحقیق اھداف وتطلعات الشعب اإلرتري نحو السالم والدیمقراطیة والعدالة اإلجتماعیة، 

ویعاھد التحالف الدیمقراطي اإلریتري الفقید الكبیر بمواصلة .حامد محمود: القائدلمناضل الشھید اتي إستشھد من اجلھا ال
.النضال من أجل تحقیق األھداف التي ناضل من أجلھا، وحتى ینجز التغییر الدیمقراطي الشامل في إریتریا

جثمان الفقید الكبیر الثرى في وطنھ یة موارة یعبر التحالف الدیمقراطي اإلرتري عن حزنھ العمیق لعدم إمكانفي الختام و
ال ونفیس في سبیل تخقیق الحقوق المشروعة لشعبنا االبي، وذلك غالشھداء األماجد الذین قدموا كلالحبیب كغیره من

إلى بأحر التعازي التحالف الدیمقراطي اإلرتري یتوجھو. بسبب الممارسات الال إنسانیة لنظام الدیكتاتوري للھقفدف
لشعب إلى عموم اوبصفة خاصة،رفاقھ من قدامى المناضلینقیادادت وقواعد جبھة التحریر اإلرتریة، وو، سرة الفقیدأ

رحم هللا الشھید القائد حامد محمود و أسكنھ فسیح .ُ، سائلین هللا أن یلھمنا جمیعا الصبر والسلوانبصفة عامةاإلرتري
.…الجنان

لف الدیمقراطي اإلرتريالتحا
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