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 إرتريا تودع أحد أبطالها  
  عثمان محمد اسماعيل المناضل

فذًّا  الشعب اإلرتري رمزًا نضاليا كبيًرا    فقد المنية يوم ال،  عثمان محمد اسماعيلالمناضل  هو  وقائًدا عسكريًّا  ذي وافته 
   بعد معاناة طويلة من المرض.   قاهرةفي ال 2021نوفمبر  4 الموافقخميس ال

وطنه خالل مسيرة نضالية ثرية استمرت ألكثر من خمسين عاما عطاًء  لشعبه و   واء عثمان محمداللبطل  الشهيد ال  قدم
   .ستظل إرتريا تستقي منه قيم التضحية وحب الوطنوطنيًّا كبيًرا 

ال التحرير اإلرترية وبد  1965  عام  قائد عثمان محمد فيالتحق  ه  ؤ أ عطابجبهة 
التح جيش  صفوف  في  البطلالوطني  اإلرتري  المواق رير  في  وتدرج  النضالية ،  ع 

التحرير قادة جيش  الجميع أحد أبرز  قائد لواء وأصبح بشهادة  إلى   . حتى وصل 
وعلى الرغم من أن قائًدا عسكريًّا كبيًرا بحجم المناضل عثمان محمد كان يفترض 

فنى جل عمره من  ضمن المكرمين األوائل بتحرير التراب الوطني الذي أأن يكون  
  البداية  منذ  عمل  الذي  اإلرتري   النظام  سلوك  من  كبيرة  أمل   بخيبة  أصيبكغيره من الوطنيين األحرار، قد    ،نه، إال أهأجل
 انتهجها  التي الحريات وكبت اإلقصاء سياسة ظل في إرتريا إلى العودة على البقاء في المنفى فآثر اآلخرين، إقصاء إلى

الكتاتوري يالد  النظام المعارضة  التحرير اإلرترية  ي صفادي ف يوطنية كأبرز ق، وواصل نضاله في صفوف    –وف جبهة 
 ة.  افلة بالعطاء والتضحيالثوري سابًقا وجبهة اإلنقاذ الوطني اإلرترية حتى آخر يوم من حياته الحالمجلس 

رجاًل من أفضل رجاالتها.. إال أن  في هذا الليل المعتم في إرتريا،    وكافة اإلرتريين األحرار،  بغيابه ستفتقد القوى الوطنية
 حتى تتحقق كامل أهداف شعبنا في الحرية والديمقراطية.   استكون نبراسا نسير على هداه وإرادته الصلبة روحه ومواقفه

بأننا    األبطال  وروح كل شهدائناقائدنا المغوار الشهيد عثمان محمد    روحنعاهد    إننا في جبهة اإلنقاذ الوطني اإلرترية
في    الشهيد  ، التي ظل يناضلترفرف رايات الحرية والعدالة ودولة القانون في إرتريا  النضال دون هوادة حتى  سنواصل
 . الزمانمن  ألكثر من نصف قرن سبيلها 

مح  الشهيد  هللا  تغمد عثمان  رحمته  اسماعيل  مدالقائد  وألهمبواسع  المصون   ،  الكرام    حرمه  في وأبنائه  نضاله  ورفاق 
 .الصبر والسلوان الشعب اإلرتري  وكافةعارضة الوطنية ماإلرترية ومعسكر ال جبهة اإلنقاذ الوطني

 األبرار،والمجد والخلود لشهدائنا 
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