
  

  

  برقية عزاء ومواساة

 في رحيل المناضل السفير ادحنومقبرماريام

 

اوائل من  والشهيد هوعضو قيادي في الحركة الشعبية االرترية  قبر ماريام  السفير السابق ادحنوم تلقينا ببالغ االسى والحزن خبر استشهاد  

  . 2021من فبراير الجاري  19مس الجمعة الموافق انتقل الى مثواه االخير با7و  من اجل استقالل ارتريا وحرية شعبها المناضلين

 15حركة مجموعة ال بروزه ضمن السفيرادحنوم ظل ومنذ و في ارتريا تشهد له كل بقعةفي ساحة النضال  لقد كان للراحل صوالت وجوالت 

في مسيرة مقاومة هقدف الشمولي  وبرهن عن واصل مختلف المواقع  هاشغل في  التي بعد التحرير ومن خالل التحاقه بصفوف المعارضة

معبرا عن سخطه ورفضه لممارسة النظام القمعية ، داوم على  النظام الشموليتخلى عن وبعد ان ، المقدرة والكفاءة التي يمتلكها 

P تجربته النضالية في ابان مرحلة الكفاح وقد اكسبته هذه المسيرة خبرة ثرة اضافة الى، قامة العدالة  مسيرته النضالية  سعيا 

ليس و، عمل لتحقيق هذه الغاية بتفان من خالل كتاباته قد همية ايصال هذا االرث الى االجيال والناشئة االرترية وأوكانت لديه قناعة بالمسلح

الثقافة  نشر الوعي و اهير االرترية تضمنتهذا فحسب بل نشط ومن خالل المواقع االعالمية والوسائط االجتماعية في ايصال رسائله الى الجم

  .الوطنية 

كعضو في التحالف الديمقراطي االرتري والمجلس الوطني االرتري للتغيير الديمقراطي  ،  في تقوية المقاومة االرترية دور كبير للراحلكما كان 

وكان متحليا بروح  7جل ذلك سخر كل ما يملك من امكاناتوخير عن ايمانه بوحدة شعبه وقد برهنت مسيرته التي مضاها حتى الرمق ا7

جلال وخسارة جسيمة يعد فقدا  هان رحيل ،التي تعبر امتدادا لصمود ابائنا وتمسكهم بوحدتهم واستقاللهم الوطني  المسئولية الوطنية

ولكل رفاق  سرته الصغيرة ونحن في حزب النهضة االرتري نعبر عن بالغ حزننا لهذا الفقد ونترحم عليه وتعازينا 7االرترية   المقاومةلساحة 

ونؤكد مضينا على ذات الدرب متخذين من كل تلك  ،دربه من المناضلين ولكل صفوف المقاومة االرترية والى ابناء الشعب االرترية كافة 

  .سا نحتذي بها في دربنا لبلوغ الغاية التي مضى عليها الفقيد وهي الحرية والعدالة لشعبنا االرتري  النضاالت التي خطها الفقيد نبرا

  المكتب التنفيذي –حزب النهضة االرتري 
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