
Radio Adal 
Frequency: 15205 kHz (19 meter band)  

Transmission time: 1800-1900 Eritrea local time  

Days of transmission: Monday and Wednesday Power: 100 KW  

Target: Eritrea 

               

 بشرى سارة                        
 إلى شعبنا إلارتري في كل مكان ، 

 شعبنا  شقاء وأصدقاءإلى أ

 السالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته ،،

وتمليِك  ،على كافة ألاصعدة ضد النظام الديكتاتوري في إرتريا شعبنا نضالفي إطار تصعيد 

داخل الوطن الحبيب الذي أحاله  شعبنا الصابر   جماهيِرنا إلارترية املناضلة في كل مكان وخاصة

،  ينطلق ، وكذلك لنقل حقيقة ما يجري في إرتريا إلى أشقاء وأصدقاء شعبناسجن كبير نظام إلىال

شعبنا التواق  ثير  في بثه التجريبي باللغتين العربية والتقرينية، ليكون صوتر ألا"صوت أدال" عب

يمقراطية ومعبًرا عن تطلعاته في رؤية وطن ينعم في ظله بالد لالنعتاق من النظام الديكتاتوري؛

إلاذاعة مساحة واسعة  وستتيح. والعيش املشترك بين كافة مكوناتنا الاجتماعية والعدالة واملساواة

بث شرط الالتزام بالصدقية واملوضوعية في تناول ألامور، وست بحرية تامة، آلاراء البناءةللتعبير عن 

 الحرة والهادفة. ، لتمتزج أفكارنا من أجل الكلمةملستمعيها املتنوعة الابداعات والاسهامات

كون صوت من ال صوت لهم من أبناء شعبنا إلارتري. بكل جهد من أجل أن ت إلاذاعة ستسعى

على املوجة القصيرة ، من كل أسبوع وألاربعاءثنين يومي الا ألاثيرعبر وستبث إلاذاعة برامجها 

  خمسة عشر  مقدارها
ً
  تسعة عشر متر باند.  وبذبذبة قدرهان وخمسة كيلو هيرتز، اومائت األف

هدف إلى حشد الطاقات الوطنية لتوجيهها في سبيل التغيير ت"، كما يدل اسمها، صوت أدالإذاعة "

ا لثورتنا الظافرة الدي
ً
مقراطي الذي ينشده شعبنا إلارتري، كما كان جبل أدال الشامخ منطلق

 .الشهيد البطل حامد إدريس عواتي بقيادة

 ، شعبنا إلارتري وأصدقائه في كل مكان

، وأن أفكاركم ومفترحاتكم ستجد منا كل ترحيب لعمل الطموح، سيكبر بكم وبتواصلكم هذا ا

 .وسنسعى لالستفادة منها في تطوير أدائنا نحو ألافضل.

إال أن نتقدم بالشكر أجزله إلى إدارة إلاذاعة وكادر  ، ونحن ندشن عملنا إلاعالمي الطموح،ال يسعنا

شجيع في لنا الت وقدمتالجهات التي ساندت الفكرة إلاعداد والتقديم وإلاخراج والكادر الفني وكل 

 تحقيق انطالقة إلاذاعة..

 

 إدارة إذاعة "صوت أدال "  مع تحيات     


