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الشهيد البطل إيوب بسرات  ...ستظل في قلوبنا لألبد !!
يصادف اليوم مرور سبعة أعوام على استشهاد املنالل البطل إيوب بسرات ،الذي فارق هذه الفانية في 42
ديسمبر  .4002ووري الثرى في السابع من يناير  ،4000بمشاركة زملئه ومحبيه واملائات من الوطنيين إلارتريين.
ً
ً
يمتلك املنالل إيوب بسرات ،سجل حافل من العطاء والتضحيه ،حيث كان منذ ريعان شبابه وحتى تاريخ
استشهاده ،مفعما بحب الوطن والشعب ،كل الشعب بكل مكوناته
الثقافية والاجتماعية والدينية ...ويعد الشهيد إيوب ،بشهادة كل
ً
واحدا من أولائك ألابطال الذين أفنوا جل
املناللين الوطنيين،
عمرهم في خدمة قضية شعبهم العادلة بتفان وإخلص وبدرجة عالية
من نكران الذات .وتركوا يصمات نضالية مميزة .إن رحيل شخصية
قيادية مناللة كالشهيد إيوب يعد خسارة كبيرة ،ليس فقط لجبهة
إلانقاذ الوطني إلا ترية الذي كان من أبرز قياداتها ،بل خسا ة ً
أيضا
ر
ر
ً
ً
ملعسكر املعارلة إلارترية الذي فقد ،برحيله ،قائدا يتمتع بخبرة نضالية كبيرة .وال نشك مطلقا أن الدور
الوطني البارز الذي لعبه الشهيد إيوب ورفاقه الشهداء ،سيظل صدى ذكرى ترددها ألاجيال املتعاقبة .ومع
يقيننا على أن ألاهداف واملبادئ النبيلة التي استشهد من أجلها شهداؤنا ألابطال ،فإننا ،في جبهة إلانقاذ الوطني
إلارترية – قيادة وقاعدة ،نجدد العهد على السير ق ً
دما حتى تتحقق تلك ألاهداف ،على الرغم من إدراكنا بأن
ً
غياب قادة وحدويين من أمثال إيوب بسرات ،في هذه الظروف العصيبة ،سيجعل الحمل ثقيل واملهمة جسيمة.
وال يسعنا ،ونحن نحيي الذكرى السابعة الستشهاد املنالل الجسور إيوب بسرات ،إال أن نؤكد بأننا سنظل
متمسكين باملبادئ التي سقط شهداؤنا من أجلها ،وسنتجاوز كل العقبات التي تحول دون تحقيقها لنسير
بخطى واثقة حتى نحقق شعار نا "إنقاذ الشعب والوطن فوق كل شيئ".
وإن فارقتنا أيها البطل إيوب بسرات بجسدك  ،فسوف تظل روحك ترفرف بيننا تمنحنا القوة والصلبة
ملواصلة النضال بدأب حتى نحقق أهداف شعبنا في التحرر والانعتاق من النظام الديكتاتوري البغيض وإقامة
نظام ديمقراطي بديل .نحيي بهذه املناسبة رفيقة دربك املناللة سماينش كحساي وأبنائك ،رهوا وسناي
وكبرت ،وجميع أفراد أسرتك الكريمة ورفاق مسيرة نضالك الطويلة.
املجد والخلود لشهدائنا ألابرار !
"إنقاذ الشعب والوطن فوق كل شيئ" !!
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