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  وفاةكلمة عزاء في 

      حاجسليمان موس ى الكبير املناضل 
 

واألس ى الحزن  من  اإلرتري   بمزيد  الشعب  إلى  اإلرترية  الوطني  اإلنقاذ  جبهة  املناضل  ،  ناضليهوم  تنعى 

، عن عمر كرن بمدينة    ،2021  ليو يو   15بتاريخ    ل إلى جوار ربهانتق، الذي  الكبير سليمان موس ى حاج

 ى جلها في خدمة شعبه ووطنه.  عاًما قض  84ناهز 

رحلة واصلة اململ  عاصمة أسمراإلى ال  رحل، ثم  في مدينة كرن دائي واملتوسط  االبت تعليمه  الفقيد  تلقى

إعداد  التحق بمعهد حصل على الشهادة الثانوية  . وبعد أنثويةالثا

فتر بعد أن  نها. و ، وتخرج م(TTIاملعلمين ) ، ة في سلك التدريسعمل 

 ه.  عمال والدتفرغ للعمل في إدراة أ

الك كان   حاجالفقيد  موس ى  سليمان  الكبير  مثل  من  ،  أبناء  ثيرين 

بقضايا  مهمومً   ،جيله و   ا  حيث  وطنهشعبه  بخاليا،  مبكًرا    انتظم 

إرتريا،  تحرير  ال   حاق بااللت  ذلك   توجو   حركة  اإلرترية بجبهة  في    تحرير 

وفي املؤتمر الوطني األول    نضالية عديدة.  ل في مجاالت، وعم1967

في   عقد  الذي  اإلرترية  التحرير  التنفيذيةاخ  1971أكتوبر  لجبهة  اللجنة  في  عضًوا  عن    تير  ومسؤوال 

انتخابه  اإلمداد،   أعيد  لثم  الثوري  املجلس  في  اإلرتريةعضًوا  التحرير  للجبهة    جبهة  الثاني  املؤتمر  في 

في   حياته فقيد الكبير سليمان موس ى حاج إلى إرتريا وتفرغ لاالستقالل عاد ال. بعد  1975الذي عقد 

 .  ة بناتأربع أبناء و ثالثة أب ل سليمان موس ى حاج الفقيد  الخاصة. 

ويتمتع  ، ويتصف بالتواضع الجم انه في النضال واملسيرة الحياتية بأنه كان حسن املعشر شهد له أقر ي

من  ، وكان يساعدبشجاعة أدبية نادرة  عن ذلكاملحتاجين دون رياء أو 
ً
فهو يعتبر من أعيان    ة. وفضال

   سلة.دينة كرن البام
 

امل هللا  الكبير  رحم  حاجناضل  موس ى  قدم  سليمان  ما  وو ل  بقدر  هللا  طنهشعبه  ونسأل  يتغمده  ،  أن 

 .الصبر وحسن العزاء كافة املناضلين اإلرتريينو  بواسع رحمته. ويلهم ذويه
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