
لُ رحيل نجم من  َوَّ ِعيُل اْلأ .. فى أرتيريا الرَّ  

 

(1)  

، ين وضعوا نواة اإلستقالل والتحررالذ بعد أيام صنعه جيل الرعيل األولبه  إن اإلستقالل الذى ننعم ونحتفل

 ! جيل التضحيات الذى قدم الكثير للوطن دمه وعرقه وحياته ! جيل صنع من المستحيل واقعاً أنتصر للوطن

أضاءت  الرعيل األول كانوا نواةً للتحول وُشعلةً  رجال لهذا فإن !إلمكانيات سبيالً للنجاح واإلنتصارومن قلة ا

وقوام وعيها الذى تشكل ستقالل إرتريا إلفتاح م  إلنجاز ولوأساس  روب الخالص من المستعمرلألجيال ضُ 

 الشعب بمختلف قطاعاته تكاليف العملية النضالية وحمل راية النضال عاليةً  بعدهم  عبر األجيال ليتحمل

إرتريا نيل إستقاللها .خفاقة حتى أستطاعت   

(2)  

ً األمة اإلرترية فارس تفقد م 15/5/2021بتاريخ  من رعيلها الذي أفنى عمره  اً وفرد ، من فرسانها األوفياء ا

اليوم رحل عن ومناضالً فى صفوفها منذ إنطالقة الثورة فى بواكيرها،  افى سبيل قضية وطنية مؤسساً لثورته
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،حافلة  

ة والنضال فى مختلف مجاالت العمل الوطنى وفى كاف رحل إلى دار الُخلود بعد مسيرة غنية بالعطاء

وعمل  !  وضحى بإخالص ! جتمع ناضل بقوةسليل مُ ندياً وقائداً وإدارياً كيف ال وهو مستويات العمل جُ 

! كران ذاتبنزاهة ونُ   

! والنضال هو من خاط نسيجه مع الرفاق بالمالمح والمعارك والبطوالت فى  هو عطره وزادهرحل والوطن  

قبوالً  هويغفر له ويتقبلوجل أن يرحم فقيد البالد  هللا عزنسأل  كل ربوع الوطن على إمتداد وطننا الحبيب !

وأن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ، وينعم عليه بعفوه  حسناً ويحشره مع الصديقين والشهداء

ليين بمقدار ماقدم وأعطى .ورضوانه ببركة هذه األيام المباركات وأن يصلح ويبارك فى ذريته ويتقبله فى الع   

(3)  



وألن الفقيد كان محباً للعلم  باإلقليم الجنوبى  م فى منطقة قرارات غرب مدينة عدى قيح1928ولد الشهيد سنة 

م وهنالك ألتقى 1956فقد سافر إلى السودان لتلقى تعليمه ثم ألتحق باألزهر الشريف ) منارة العلم ( سنة 

 الشهيد سعيد حسين رحمه هللا ،

سكنته الهموم الوطنية منذ بواكير الوعى الوطنى اإلرترى وكان تخليص الشعب كان الفقيد من الشباب الذين 

أكبر إهتماماته ولذلك شارك فى العديد من المحاوالت لتدشين عمل ثورى  اإلرترى من اإلستعمار اإلثيوبى

ير لمقاومة ومناهضة اإلستعمار من الداخل، كان الشهيد من النواة األساسية لتكوين وتأسيس جبهة التحر

 اإلرترىة بجمهورية مصر مع ثلة من قيادات العمل الوطنى اإلرترى .

(4)  

ضمن ليلتحق  تم إختياره لهذا لحوجة الثورة لكوادر شبابية ُمتعلمة م 1962 سنة  إلتحق الشهيد بالميدان

،  م1963لتلقى التدريب العسكرى فى العام  بدولة سوريا  لجبهة التحرير مجموعة الدورة العسكرة األولى

أحد أبرز القيادات العسكرية  الشهيد/ عبد الكريم أحمد التى كانت بقيادة أصبح الفقيد نائباً لقائد المنطقة الثالثة

تلك وقد خاضت هذه المنطقة أشرس العمليات القتالية وأشدها تأثيراً فكانت سلسلة  فى الجيش اإلرترى

مت بها قيادة المنطقة وجنودها البواسل كبير األثر فى رفع معنويات الثورة والشعب فى المعارك التى قا

وبضربات الثورة  مق الذي اليمكن إختراقهتحقيق اإلنتصار على العدو خاصة وأن المرتفعات كانت تُمثل العُ 

ة تحقيق فى المرتفعات ومشاركة جميع المكونات اإلرترية فى جيش التحرر وصل العدو لقناعة صعوب

تلك الضربات الموجعة روح األمل فى نفوس الشعب اإلرترى  سلسلة  فعززتلثورة على ا الهزيمة النهائية

وأن إنتصارها  عامة وعكست بأن الثورة اإلرترية ثورة لجميع مكونات شعبنا بكامل تنوعه اإلثنى والدينى

. حتمى  

 (5)  

م الذى تم فيه توحيد 1968اإلرترية فى مؤتمر أروتا  للقيادة العامة لجبهة التحرير اً عضو الفقيد تم إختيار

على أساس المناطق وكان الرئيس الحالى لدولة إرتريا إسياس افورقى والمناضل  الجيشللقيادة وإنهاء التقسيم 

ت الفريدة التى عملت ، فالفقيد كان من الشخصيا ( عضواً 12كونة من )حينها ضمن عضوية القيادة العامة المُ 

حم وللفقيد مقابلة حصرية له بموقع فرجت على تسجيل كل الوقائع والمعارك وأسماء الشهداء فى تلك المال

 اإلرترى سرد فيها تفاصيل دقيقة عن القيام الثورة ومسيرتها ومعاركها الفاصلة .

 (6)  

بجانب مسيرته النضالية عمل الفقيد بمؤسسة جهاز التعليم اإلرترى ذلك الصرح الذى خرج األجيال اإلرترية 

 فى المهجر 



قد كان الفقيد منسقاً لشؤون المدارس هذا والتى سلحت الشباب بالعلم والمعرفة وغرست فيهم حب الوطن و

وخالص تعازينا القلبية ألسرته م هللا فقيد البالد ، رحوالمرافق بجهاز التعليم بالمعسكرات والمدن بالسودان 

لبالد ورفاقه دربه وللشعب اإلرترى كافة على هذا الُمصاب الجلل ونسأله سبحانه وتعالى أن يتغمد فقيد ا

وإنا هلل وإنا إليه لراجعون .بواسع رحمته وعظيم مغفرته   
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