بيان احتساب البطل الحاج موسى محمد نور
فجع الشعب اإلرتري يوم أمس السبت 2018/3/3م بوفاة الحاج موسى محمد نور ( التسععيي
العمر ) ف معتقله العيي خللعه ر عر دياختعه ةمليع رفعا القعرارا الجعاررة التع حعاال الي عام
اإلرتعري العدياتاتوري فراععا ةلعى مدرسع الاعيام اإلسععم بالعارعم أسعمرا فع أ تعوبر
الماا 2017م  ،ادد أخى هيا المودف البطول رلى اةتقاله ااةتقعال رخاريعيو ابععب اءبعام
اأمعا بعب المدرس الييو تااميوا مع هيا الرفا  ،اشعد العارعم أسعمرا ربعان ذلع
مشعد احتجاجا ااسع تاامو مععا اتابععا اإلرتريون ف الدالل االخارج .
ان الشعيد الحاج موسعى أيقونع لععيا الحعراش الشععب  ،ارمع ا لل بعا ةلعى المبعاخا االعع ة
االارام  ،ام عا للتاعحي االاعدام  ،فع ادعت بلعا فيعه الي عام القمعع حعدا ملاليعا فع الجعور
اا ستبداخ االابت حتى ظو أن أحد يجرؤ ةلعى مواجعتعه ارفعا سياسعاته ارجراماتعه بععد
ل جرارمه الت ارتابعا بحق الدةاة االمعلميو االسياسييو االصعحاييو المخعالايو لعه  ،ليجعدخ
الشعيد بمواجعته راح األمل اال ورة اد ال لم اا ستبداخ .
ايتجدخ مشعد ا حتشاخ الشعب المعيب ف تشييعه ليؤ د شعبيا ف أسمرا ة م ماانع الشععيد
ف ناوسعم  ،ايعرب ةو احتجاجه لإلهمال االمعامل المعيي الت تلقاها ف معتقله .
انحو ف المؤتمر اإلسعم اإلرتري نحتسب ةيد هللا ةع اجعل الشععيد البطعل الحعاج موسعى
سارليو هللا ة اجل أن يتقبله دبو حسعيا  ،ايتلمعدب بواسعع رحمتعه  ،اأن يسعايه فسعيج جياتعه
مع اليبييو االصديقيو االشعدام  ،انع ي أناسيا اشعبيا اإلرتري ف فقدب الجلل .
اندةو اف الشعب اإلرتري للموارل ف مواجع بليان ااستبداخ الي ام باعل الوسعارل افع
ل الساحا مو أجل تحقيق الارام االع ة  ،انحمل الي ام الدياتاتوري مسئولي افاة الحعاج
موسععى  ،مطععالبيو بععتجرام تحقيععق لتقصع مععا تعععرو لععه مععو رهمععال امعاملع معييع امعرفع
أسباب امعبسا افاته ةبر الجعا الحقودي الدالي المعيي .
لتاما ما الحاج موسى اتوارى جسدب ةو حياتيا لايه بق حيعا بيييعا ملعمعا للشععب اإلرتعري
ف اإلبام االع ة االتاحي  ،اسيبقى لالدا ف ذا رة التعاري اإلرتعري اعمو األبطعال العيي
ريعوا الموادف البطولي .
اهللا أ بر ا نامت أةيو الجبيام ...
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