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 نعي أليم 

ا  حقوص حيل املناضل/ جالل ياسينبر   أبرَّ
 

افق    افجعن إن الكلمات      .اأبر    وصقحاألخ املناضل جالل ياسين  خبر وفاة  ب   2220/ 15/5هذا اليوم املو

 .  نشعر بهوالحزن العميق الذي  حجم الخسارة ز عن التعبير عن لتعج

هو نجل الشهيد  مفعمة بحب الوطن،  أجواء    وترعرع فيعريقة،   إرتريةمن أسرة    الذي ُولد   الفقيد الكبير 

اياسين    /الدكتور  بالثورةتحق في عمر  وقد أل  . أبر  بأن و ،  املسلحة   مبكر    يشهد رفاق نضاله 
ً
ه كان مناضال

 وطنه.  استقالل ه و شعب حرية بشجاعة من أجلى دوره  ًبا أدصل

ال الراحلشكان  عنصًرا    هيد  بجالل  منواسعة   ثقافةيتمتع  مكنته  والتي  في   ،  الكبيرة  نشر    املساهمة 

اإلرتريين  فيالثقافة   كان    أوساط  كما  واسع.  نطاق  المًعا  بعلى  ا 
ً
إن    وذو احث بالتاريخ.  عميقة  معرفة 

يته  هو يؤكد على أن اعتزازه بإلى الجيل الجديد    شعبنا  التاريخ الحقيقي ألسالف  تمليكجهوده الدؤوبة ل

بشكل خاص    طنيةالو   املعارضةقوى  خسارة كبيرة ل  عد  ه يُ ولذلك فإن رحيل    .كانت كبيرة للغاية الوطنية  

 بشكل عام.  ن  اإلرتريي الوطنيين فةولكا 

ا،  ودوًدا    اجالل ياسين حقوص أبرَّ   يدكان الفق من    حباه للا ا  مشاركة م  إلى وكان يسعى دائًما  واجتماعيًّ

 .  قطاعات واسعة من شعبنا في قلوب موقة  لآلخرين، مما جعله يحتل مكانة مر ومعرفة  ثقافة

    ابن    التي يلفنا فيها الحزن بغيابوفي هذه اللحظات  
  نضاالت  صلةموانجدد التزامنا ب ،  من أبناء إرتريا    بار 

وجميع    الشهيد ياسين  أجل  األبطالالوطنيين  جالل  في    تحقيق  من  واملساواة  والديمقراطية  العدالة 

   تريا.إر 

أتقدم   الختام  اإلنقافي  جبهة  أعضاء  كافة  وباسم  الباسمي  اإلرترية  ذ  التعازي وطني  وأصدق    بأحر 

الكرام  املواساة   ا حقوص  أبرَّ وآل  الكريمة  والدته  ومحبيه إلى  نضاله  ورفاق  أصدقائه  داخل  وجميع   ،

ال ،  عدالة أجل الحرية وال  كافة اإلرتريين املناضلين منإلى  و   الوطن وخارجه،  أن    علي القدير سائلين للا 

 بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته. يد  يتغمد الفق

 هلل وإنا إليه راجعون  إنا 

 الدكتور/ يوسف برهانو أحمد الدين 
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