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 ليها األبطال إرتريا تودع أحد مناض

 املناضل السفير/ أدحنوم قبري ماريام 

 

 

الديمقراطي  ىينع للتغيير  اإلرتري  الوطني  الحز املجلس  ببالغ  واألس ى، ،  الكاملناضل    ن  بير  الوطني 

قبري ماريام  /السفير املركزي  أدحنوم  املجلس  عضو  الل،  ديمقراطي  لحزب 

افق    اإلرتري، املو الجمعة  يوم  املنية  افته  و الجاري   19الذي  في فبراير   ،

 . الواليات املتحدة األمريكية

ينعيو  اإلرتري   إذ  الوطني  ماريامامل  املجلس  قبري  أدحنوم  ينعي  ناضل  إنما   ،

املناضلة وقواه  اإلرتري   قائد    للشعب 
 

ومناضل حياته  بارز  ا  وطني    ا  كرس  ا 

لخدمة   و وطاقاته  أجلشعبه  من  واالستقل  وطنه  رحيل  إن  ل.  الحرية 

التي  الظروف الصعبة  خاصة في ظل  و وألبناء شعبنا،  رتريا  يمثل خسارة كبيرة إل   نومأدح املناضل الكبير  

 .  منطقتناو   بها إرترياتمر 

املناضلين من  و   ، متمسكين بهن ظلوا  الذيمؤسس ي املجلس الوطني اإلرتري ومن    أبرز   الفقيد الكبير من 

وكنا  ههددت استمراره.  طني الرائد، رغم ما تعرض له املجلس من تحديات كبيرة  جل تفعيل دوره الو أ

اإلرت السياس ي  اقع  الو حول  اآلراء  نتبادل  معه،  مستمر  تواصل  والتطورات  على  التي  املتسارعة  ري 

ا على أهمية الحفاظ   الفقيد  تشهدها منطقتنا وكيفية التعامل معها. وفي هذا السياق كان يؤكد دوم 

اإلرتري  الوطني  املجلس  الداخلية   على  وحدته  لت   وصيانة  الجهود  كل  مؤسساته وبذل  لتمكين    فعيل 

 ريا.  النضال الجاري ضد النظام الديكتاتوري القائم في إرتفي ي طليعلعب الدور المن املجلس الوطني 

الزملء رئيس وأعضاء قيادة الحزب الديمقراطي  تقدم إلى ذويه وأهله و ي،    املجلس الوطني اإلرتري إن  

  كافة أفراد شعبنا ومناضليه ، وإلى وإلى عضوية املجلس الوطني اإلرتري  اإلرتري وكافة املنتسبين للحزب

الجللالتعازي    أحر ب الفقد  األبرار،م،  بهذا  شهدائنا  كافة  ولروح  لروحه  العهد  على    جددين  بالثبات 

 .من أجل التغيير الديمقراطي في إرتريا  الوطنية ومواصلة مسيرة النضال املبادئ

  إبراهيم عثمان جاشن

 رئيس املكتب التنفيذي للمجلس الوطني اإلرتري للتغيير الديمقراطي 
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