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 نابب ربٌس المكتب التنفٌذي ٌلتمً فرع سبتمبر 
التمى نابب ربٌس المكتب التنفٌذي لجبهة التحرٌر اإلرترٌة رإساء وحدات فرع سبتمبر واستعرض لهم نتابج اجتماع 

المكتب التشرٌعً وما أتخذه من ولفات ولرارات لدعم الخط الوطنً 

للجبهة كما أكد المناضل نابب ربٌس المكتب التنفٌذي فً االجتماع أن 

االجتماع أمن على ضرورة مضاعفة الجهود لمواجهة النظام الذي زاد 

من مؤساة شعبنا حتى وصل بالنظام أن ٌغلك منزل وٌطرد أهله على 

أساس أن ابنهم هارب. كما عرج فً لمابه فً الظروف الماثلة فً 

المنطمة وما ٌمكن أن ٌترتب علٌها حاضراً ومستمببلً على شعبنا وببلدنا 

وطالب بؤن نبذل معاً وسوٌاً لصارى جهدنا للدفع بعملنا ودورنا لدماً إلى 

األمام حتى نصحح مع شعبنا األوضاع الماثلة فً ببلدنا من دكتاتورٌة 

ولهر وشمولٌة لاتلة ونسهم مع شعبنا ولواه الوطنٌة فً مشروع 

التغٌٌر لنبنً الدولة الدٌممراطٌة التً تإمن وتنفذ إرادة شعبنا، هذا 

وسلط نابب ربٌس مكتب الشإون التنظٌمٌة واالجتماعٌة األضواء على ضرورات المرحلة وما تفرضه علٌنا من تفعٌل دورنا 

على كل المستوٌات وبٌن الوالع المتؤزم فً ببلدنا جراء سٌاسات النظام وحروبه العبثٌة. وأكد أن تغٌٌر الوالع الماثل 

  .مسإولٌة إرترٌّة

 انسحاب الموات االرترٌة من اللٌم التمراى 

أفادت مصادر آدال بدء انسحاب الموات اإلرترٌة من إللٌم التمراي األثٌوبً وأكدت 

ٌناٌر من الساعة السادسة  ٕٓمصادر آدال أن الموات اإلرترٌة شوهدت بتارٌخ ٌوم 

ً عابدة إلى إرترٌا وأكدت مصادر مطلعة أن هذا االنسحاب جاء على أساس  صباحا

أسباب عدة منها الضغوط األمرٌكٌة واألوروبٌة تحدٌداً كما أكدت مصادر أخرى أن هذا 

االنسحاب جاء على أساس لماء ضم أبً أحمد وأسٌاس بوساطة الشٌخ دمحم بن زاٌد 

ربٌس دولة اإلمارات على هامش الملتمى الدولً الستدامة السبلم وأكدت المصادر أن 

ربٌس دولة االمارات آمن على اتفاق بروتورٌا و لبلت إرترٌا ذلن لكسب ود الشٌخ 

دمحم بن زاٌد الذي كان له دور فً إنجاح مفاوضات السبلم األولى بٌن أبً أحمد 

فً تصرٌحات جدٌدة للمندوبة االمرٌكٌة فً االمم المتحدة السٌدة لٌندا و   .وإثٌوبٌا

ٌناٌر الجاري  ، ذكرت انه  22توماس غرٌنفٌلد من العاصمة الكٌنٌة نٌروبً فً 

وعلى الرغم من التصرٌحات االثٌوبٌة بخروج الموات االرترٌة من شمال الببلد اال انها مازالت موجودة باعداد كبٌرة فً 

اللٌم التمراى وهو ما تنالض مع تصرٌحات المسإلٌن االثٌوبٌن ، ولالت هو االمر الذي لد ٌإثر بشكل مباشر على التنفٌذ 

السلس التفالٌة السبلم المولعة بٌن الحكومة الفدرالٌة االثٌوبٌة ولوات اللٌم التمراى فً برٌتورٌا عاصمة جمهورٌة جنوب 

   افرٌمٌا. حسب سودافاكس االخبارٌة على صفحتها فً الشبكة العنكبوتٌة.
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 على درب امرٌكا روسٌا تعمد لمة روسٌة افرٌمٌة

فً زٌارة شملت عدة دول افرٌمٌة حطت طابرة السٌد سٌرغً الفروف وزٌرر 

خارجٌة روسٌا االتحادٌة فً  االراضً االرترٌة فً زٌارة كانت معلنة مسبما، 

لدم خبللها دعوة لرأس النظام للمشاركة فً الممة الروسٌة االفرٌمٌة المرزمرع 

عمدها فً اواخر شهر ٌناٌر الجاري ، وفرً مرإترمررصرحرفرً لرلرسرٌرد سرٌرر  

م ،اكرد عرلرى 2023ٌرنراٌرر  22الفروف عمده فً العاصمة اسرمررا برترارٌرخ 

التعاون المشترن فً المجاالت االلتصادٌة والمتمثلة فً البنٌة التحتٌة واعادة 

تؤهٌل مطار مصوع  والذي تسعً روسٌا استخدامه لؤلغراض الرلروجسرترٌرة ، 

باالضافة الى تحدٌث البنٌة الصناعٌة واالسترثرمرارات فرً مرجراالت الصرنراعرة 

والتعدٌن مإكدا ان االتفالٌات التً ذكرها  سوف ٌتم بالعمل المشترن لتنفٌذها  

والرترعراون والرترنرسرٌرك فرً   كما اكد زٌادة عدد المنح الدراسٌة الممرنروحرة الرتررٌرا سرنروٌرا   بٌن وزارتً االلتصاد فً البلدٌن

وتنسٌك الموالف بٌن البلدٌن فً المضاٌا الدولٌة ، والعمل سوٌا على ضرورة احترام المانون   المجاالت السٌاسٌة والعسكرٌة

دولرة والرعردد  20الدولً ، وفً هذا الصدد نعمل على التواصل مع بمٌة دول  العالم وذكر ان عدد الدول التً تإٌد رإٌتنا بلغ

فً ازدٌاد. وفً حالة السباق المحموم بٌن امرٌكا والغرب من جانب وروسٌا االتحادٌة وحلفابها فً السٌطرة على   مرنرطرمرة 

المرن االفرٌمً وسواحل البحر االحمر والتً  تمثل مراكز نفوس المرٌكا وحلفابها لد ٌجعل الصراع محتدم ، وان االتفالرٌرات 

التً اعلن عنها بٌن روسٌا وارترٌا ٌجعل من ارترٌا واجهة لهذا الصراع االمر الذي سوف تكون له تبعاته على الوطن وهرو 

مازال ٌعانً من اثار الحرب االثٌوبٌة الداخلٌة التً كان فٌها النظرام االرترري طررفرا اسراسرٌرا لصرالرح الرحركرومرة الرفردرالرٌرة 

والملٌشٌات التً كانت تحارب التمراى. ٌرى الكثٌر من المرالبٌن بان روسٌا االتحادٌة فً طرٌمها اللامة لواعد عسكرٌة  فً 

 الجزر االرترٌة.

  

                                                      المناضل آدم هلفت فً ذمة هللا
البماء هلل                                                                                            

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

ٖء لَِدٌٌر ) ًۡ َرَن ٱلَِّذي بٌَِِدِه ٱۡلُمۡلُن َوُهَو َعلَىَٰ ُكّلِ َش ةَ ِلرٌَرۡبرلُرَوُكرۡم أٌَ رُكرۡم 1لال تعال3ً   تَبََٰ ( ٱلَِّذي َخلََك ٱۡلرَمرۡوَت َوٱۡلرَحرٌَروَٰ

ُ َوُهررررررَو ٱۡلررررررعَررررررِزٌررررررُز ٱۡلررررررغَررررررفُرررررروُر )               (  صرررررردق هللا الررررررعررررررظررررررٌررررررم                                                                                                           2أَۡحَسررررررُن َعررررررَمرررررربلز

ٌناٌر الجاري المناضل  البطل آدم هلفت بمدٌنة طوكر، ٌعتبر  الشرهرٌرد  22انتمل الى الرفٌك األعلى مساء ٌوم 

هلفت من الرعٌل األول  للثورة االرترٌة ، التحك باكرا بالعمل الوطنً بدءا بحركة ترحررٌرر ارتررٌرا فرً برداٌرة 

تؤسٌسها تحمل خبللها  االعتمال مما اطره الخروج من الوطن ، وفً النصف األول من ستٌنات المرن الماضرً 

التحك بجبهة التحرٌر االرترٌة ومن ٌومها ظل على مبادئ الجبهة مماتبل عنٌدا مإمنا بمضٌة شعبه التً افرنرى 

فٌها زهرة شبابه ، وعند ما تمدم به العمر انتمل الى اسرته فً طوكر وظل على عهده الى ٌروم اسرترشرهرادة ، 

رحمه هللا وجعل كل ما لدم فً مٌزان حسناته واللهم اهله ورفاله فً جبهة الرترحررٌرر االرتررٌرة وكرل الشرعرب 

                                         االرتري حسن العزاء وانا هلل وانا الٌه راجعون                                                 .                               

 اسرة تحرٌر ادال
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 (6فً الطرٌك الى المإتمر الوطنً األول لجبهة التحرٌر االرترٌة )

بالتعاون مع اسرة تحرٌر وكالة االنباء االرترٌة ان تطل علٌكم عبر نافذة  61ٌسر مولع ادال 
راتبة  فً حلمات ذكرٌات مناضل التً ٌبتدرها لنا المناضل العتٌك واالعبلمً الضلٌع المناضل 
عمر جعفر السوري )عمر علٌم( ربٌس اتحاد الصحفٌن االرترٌن السابك وعضوالمكتب الدابم 
التحاد الصحفٌن العرب السابك اٌضا،ومإسس الوكالة االرترٌة لؤلنباء )أر( والتً لعبت دورا 
محورٌا  فً التعرٌف بالمضٌة االرترٌة ، والتً كانت تصدر نشرة ٌومٌة باالحداث المتبلحمة فً 
ذلن الولت وتوزع فً كل السفارات والصحف فً مدٌنة دمشك. اتخذت الوكالة من ممر مكتب 
العبللات الخارجٌة للجبهه بحً المهاجرٌن ممرا لها ، فً الحلمة السادسة من ذكرٌاته تحت 
عنوان الطرٌك الى المإتمر الوطنً العام االول  الذي انعمد فً االراضً االرترٌة المحررة فً 

م ، فً هذه الحلمة ٌواصل المناضل ابو جعفر رحلة الوصول الى مولع 1221العام 
المإتمروٌنملنا الى معانة الطرٌك وصمود الثوار الذٌن كانت عظٌمتهم فوالذٌة فالى حدٌث المناضل 

 3                                                                           ابوجعفر                                       
بارحنا تكررٌت عند المساء. بعد االستراحة المصٌرة البهٌجة التً لضٌناها على أطراف 
البساتٌن بٌن األشجار المثمرة وجداول المٌاه العذبة والظبلل الوارفة، تسلل اإلرهاق 
ً على الوجوه والنفوس وذلن بعد هنٌهة من  والتعب والضجر الى األجساد كما كان بادٌا
تحرن الركب. حٌنها طلب الضٌوف الفلسطٌنٌون امتطاء ظهور الجمال. أناخ المماتلون 
المرافمون ثبلثة من اإلبل وساعدوا االخوة الفلسطٌنٌٌن على ركوبها. كانت تلن هً المرة 
األولى فً حٌاتهم التً ٌمتطون فٌها اإلبل. تخوفوا فً البداٌة وانتابهم الملك من احتمال 
سموطهم من على ظهورها الى االض ثم تموم اإلبل بوطبهم بؤخفافها مما لد ٌتسبب فٌما ال 
تحمد عمباه؛ لكنهم بعد هنٌهة، ولما تحركت العٌس ومشت خبباً اطمؤنت للوبهم واستراحوا 

خصوصاً أن ثبلثة مماتلٌن أمسكوا برسن كل بعٌر وتهادوا بها روٌداً روٌداً فً العتمة عبر أرض مهجورة، والعٌس راضٌة! 
كانت الشمس تغرب لما ودعنا نواحً تكررٌت فلم نتبٌن اتجاهنا الذي نسٌر فٌه وإن كانت المرافمة على دراٌة بوجهتنا على 
ما ٌبدو. بعد سوٌعات للٌلة وضعنا رحلنا فً مكان لفر ال تسمع فٌه حتى حفٌف الهوام وال ترى بصٌص ضوء من على البعد 
أو شعلة نار. أولدنا نارنا ولام المرافمون بإعداد وجبة مما تٌسر وُسمٌنا ماًء وشاٌاً، إذ ال أحد 
ٌؤتً لٌسمٌنا حلٌباً، ثم انتحى كل منا ناحٌة لٌهجع للنوم ٌطرح خبلله مما فً جسده من رهك فً 
لٌلة ظلماء لٌس فٌها هبلل أو لمر منٌر. فً فجر الٌوم التالً نهض الجمٌع لٌمال لنا أننا نسٌر فً 
طرٌك ٌُطلك علٌه )لبً صعدا( لاحل وممفر وموحش ووعر كما أن الخٌر ال أثر له فٌه. لٌس لهذا 
الطرٌك من اسمه شًء، فهو لٌس بالٌسٌر وال السهل. الناس اعتادت دوماً حٌنما تودع أحداُ أو 
جماعة أن تمول له أو لهم )لبً صعدا( متمنٌن لهم الخٌر واألمن واألمان والسبلمة وسهولة 

الوصول الى وجهتهم والتٌسٌر. ربما أُطلك هذا االسم على هذه الطرٌك المهجورة 
الكتساء تربتها بالجٌر والحصى األبٌض الذي ٌدخل الصغٌر منه داخل األحذٌة فٌإلم 
حٌن المشً ولد ٌدمً. فً الظهٌرة اشتد الهجٌر. كانت الشمس الحارلة تلسع الوجوه 
بسٌاط من لهب فٌتفصد العرق غزٌراً وٌبلل الثٌاب، كما ٌعكس الحصى واحجار الصوان 
اشعة الشمس فتلهب العٌون وٌعشً البصر. كان أعضاء المافلة ٌتحاملون على أنفسهم 
إذ لٌس ثمة فًء وال شجر أو شجٌرات نستظل بها، حتى ظبلل الجبال الصماء والتبلل 
البركانٌة كانت بعٌدة المنال. أثناء ذلن المٌظ مسح المماتل ود الفٌل، الذي كان ٌمسن 
برسن البعٌر الذي ٌعتلٌه المبلزم الفلسطٌنً طه، جبٌنة بسبابته وتؤوه لاببل3ً "آخ ٌا 

ارترٌا الخضراء"، فما كان من المبلزم طه اال أن صرخ عند سماعه هذه االهة التً انطلمت بحرلة من جوف ذلن المماتل 
الهمام3 "ٌا خضرا ٌا بطٌخ"!! عبَر هذا التعلٌك عن تبرمه وضجره واآلخرٌن من الطرٌك وطول المسافة والرحلة وبُعد 

 الشمة وحرارة الشمس ووحشة المكان! كتم بعضنا ضحكته وتبسم آخرون ممن ٌعرف العربٌة وبدأ االستغراب ٌرتسم 
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 (6فً الطرٌك الى المإتمر الوطنً األول لجبهة التحرٌر االرترٌة )

على وجوه من ال ٌعرف العربٌة فسؤلوا عما ٌجري بٌن ود الفٌل والمبلزم طه فتُرجم لهم ما دار لٌطمبن للبهم. لكن الموكب 
سار لدماً إذ لٌس من بدٌل. بُعٌد العصر ولبل المغٌب بدأ لرص الشمس ٌبرد اال أن الهواء الحار البلفح لم ٌرحم المافلة وال 
اإلبل. مررنا ساعتبذ بجبل صغٌر على مٌسرة المافلة فً رأسه مبلمح بٌت واستحكامات. لٌل لنا أن من ٌسكن هذا البٌت فً 
هذا المكان المهجور3 رجل وامرأته ٌستعصمان بالجبل وٌمٌمان فً هذا الخبلء ٌرالبان الطرٌك إذا شعرا بحركة ما فٌه. البٌت 
ال ٌصل الٌه أحد وال ٌجرإ حتى العدو على االلتراب منه. هو رجل ذو بؤس، سمط اسمه، لآلسف، من بٌن تجاوٌف الذاكرة 
لكنه مشهور ومعروف تُروى عنه وعن شكٌمة امرأته وجبروتها حكاٌات ولصص. كان ال ٌخشى أحداً اال مفجر الثورة 
الشهٌد حامد ادرٌس عواتً وٌكن له االحترام والتمدٌر. لٌس عنده كبٌر اال البعٌر! التولف واالستراحة وتحضٌر بعض 
الطعام مما تبمى وتمدٌم رشفات من ماء كاد ٌنفد. الماء ال ٌكفً كبلً من أهل المافلة كنا نحس أن الرجل ٌنظر الٌنا من البعد 

دون أن ٌبدي حراكاُ أو اهتماماً حتى غاب عن انظارنا، وتبلشى الجبل وساكنوه عن 
عٌون أفراد المافلة بعد غروب الشمس. بعد مسٌرة شالة مرهمة حتى للعٌس التً 
 أحست بالظمؤ وهً َمن ٌحتمل المسغبة والجوع ِمن غٌر تبرم، لرر حداة المافلة 
التولف واالستراحة وتحضٌر بعض الطعام مما تبمى وتمدٌم رشفات من ماء كاد ٌنفد. 
الماء ال ٌكفً كبلً من أهل المافلة والعٌس على حد سواء، ولٌس من ببر تلوح فً 

الٌؤس ٌتسلل الى نفوس الضٌوف لكن عزابم المماتلٌن بمٌت عالٌة   شبحاألفك. بدأ 
تستنهض همم الضٌوف األجانب واالرترٌٌن معاً. فمسٌرة ساعتٌن أو ثبلث عند 
المماتلٌن هً مرمى حجر فمط. "لمد وصلنا"، ٌمولون لن، ولكن فً الحمٌمة بٌننا 

المسافة عندهم لرٌبة فً متناول الٌد وهً فً والمكان ساعات طوال وربما أٌام. 
الوالع بعٌدة الشمة بفراسخ وفراسخ. هلل درهم كٌف لهم هذا الٌمٌن ومن أٌن؟! لبل 

أن نغفو أدار الفلسطٌنٌون مذٌاعاً لدٌهم الى محطة هٌبة اإلذاعة البرٌطانٌة. كان هذا دأبهم كلما تولفنا. كان هذا المذٌاع هو 
صلتنا الوحٌدة بالعالم الخارجً، ٌنمل الٌنا االخبار ومجرٌات االحداث فٌما وراء الحدود. كان من االخبار الربٌسة فً تلن 
اللٌلة أنباء التطورات التً جرت فً جٌش التحرٌر الفلسطٌنً الذي ٌنتمً الٌه ضٌوفنا. ففً خبلل ذلن الٌوم جرت بدمشك 
تغٌرات ربٌسة فً جٌش التحرٌر الفلسطٌنً وصفها ضٌوفنا باالنمبلب. أُلٌل 
ٌومها لابد الجٌش اللواء عبد الرزاق الٌحٌى الذي عمل جهده لبلستمبلل عن 
رباسة األركان السورٌة وهو موالً للمابد العام للثورة الفلسطٌنٌة، ٌاسر 
عرفات، كما جرى عزل بعض الضباط المرٌبٌن منه لٌستبدل الٌحٌى بالعمٌد 
ً لهٌبة أركان الجٌش الفلسطٌنً.  طارق الخضرا الموالً لسورٌة وتعٌنه ربٌسا
ٌشكل لواء الٌرمون المتواجد على األراضً السورٌة العمود الفمري لوحدات 
الجٌش الفلسطٌنً، كما أن جل عناصره من بٌن الشباب الفلسطٌنٌٌن الممٌمٌن 
فً سورٌة، وهم مجندون ٌإدون الخدمة اإللزامٌة على خبلف عناصر وحدات 
الجٌش الفلسطٌنً المتواجدة فً األردن ومصر والعراق التً تعتمد اعتماداً 
ربٌساً على المتطوعٌن من عناصر وصف ضباط وضباط. أثار هذا الخبر للماً بٌن 
الضباط الفلسطٌنٌٌن الثبلثة فهم ٌنتمون الى لواء الٌرمون ٌؤتمرون بؤوامر هٌبة 
ً ٌتداولون فً  األركان الفلسطٌنٌة التً تنسك، إن لم تكن تتلمى األوامر، من هٌبة األركان السورٌة. انتحى ثبلثتهم جانبا

  ٌتبع تداعٌات ما حدث فً دمشك وهم جاءوا الٌنا من هنان. ظلوا ٌملَبون االمر بٌنهم من كل وجوهه همساً.
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 3-1حكام الٌعرون السبلم  

 م2023ٌناٌر  22  -بملم المناضل حمد دمحم سعٌد كل 

المظهر ٌحاول الحكام ان  ؟ فًهل السبلم ٌصنعه السبلح؟ هل الحرب انتهت فً منطمتنا

ٌخدعونا ببعض االتفالات االعبلمٌة البرالة ، وتفاإالت بعض الولود االجنبٌة. لكن 

تارٌخ حكام المنطمةٌخبرن انهم الٌعرفون السبلم ، الٌعرفون االتفاق ، الٌإمنون 

بالتفاوض الجاد ، الٌإمنون بالحوار ، انهم ٌإمنون بشٌا واحد وهو سحك االخر ، 

منلٌلٌن اذل كل  .اركاعه، اذالله . تارٌخ اثٌوبٌا ٌمول ذلن ، تارٌخ )كبسا( ٌحكً ذلن

المومٌات ما عدا )االأمهرا( والضغط على )تمراى( ازداد بعدما انتصر انصار االمام 

المهدي على الملن )ٌوهنس( فً )المتمة( ، ونهج االمبراطور هٌلى سبلسى الٌختلف 

كثٌرا بل كبلهما سحك كل من عارضهما وكانت الكنٌسة )االورثوذكسٌة( سند لحكمه وكان االلطاع هو الحلٌف وهو سٌد 

االرض.    جاء منمستو هٌلى مارٌام ضمن المجلس العسكري واشتهر بمخاطبة العسكر وبوعوده لهم تحسٌن اوضاعهم ، 

هكذا تسلك سلم السلطة وبدأ بتصفٌة كل من عارضه بدأ من رفاله فً المجلس العسكري ابتداء من )أمان عندوم( واخرٌن 

دون منالشة وجهات نظرهم داخل المجلس ، صفى بعض من جنراالته الذٌن فشلوا وانهزموا فً المعارن مع الثوار 

جاء ملس زٌناوي الى حكم اثٌوبٌا وبدأ ٌمارس سٌاسات فً مظهرها محاولة تحدٌث وتطوٌر النظام فً اثٌوبٌا . االرترٌٌن

لكن مضمونها الحمٌمً هى االعداد لمٌام دولة )تمراى( الكبرى ممثبل فً الدستور وفً تمسٌمات الحكم البلمركزي، اى كل 

اللٌم ٌحكم بؤبنابه فً المظهر لكنه ٌدار بجهاز مخابراته من ابناء التمراى. ضم بعض االراضً والمدن الى اللٌم تمراى 

وازداد الجشع وضم اراضً ارترٌة الى اللٌمهم بدءا من )عد مروق( و)بادمى( وعٌنهم على البحر االحمر لبناء مٌناء دولة 

تمراى الكبرى. انا لم ارى او اسمع عن اناس اغبى من لٌادات الوٌانً تمراى ، ٌبدو ان الطمع والجشع ازداد فً عمل وكٌان 

لٌادات والوٌانى تمراى ، هل كانت تعتمد انها من الموة بحٌث تحسم المعارن لصالحها ؟ فً مواجهة الجٌش االثٌوبً بمٌادة 

واللٌم سراى(  -) أبى أحمد(؟ والجٌش االرتري بمٌادة حاكم ارترٌا ؟ ووصلت بهم االمور ان لالوا ان اللٌم )اكلى لوزاى

والبحر االحمر هى فً االصل تابعة لتمراى منذ اٌام الملن )ٌوهنس ( وسنستعٌدها.  حمٌمة ان الشعب االرتري فً االصل 

الٌعرف شٌبا ولم ٌوضح اوٌشرح له حمٌمة الخبللات منذ البدء بٌن لٌادات الوٌانى تمراى وحاكم ارترٌا، ولم ٌإخذ رأٌه فٌها 

لعدم وجود مإسسات من خبللها ٌعبر الشعب االرتري عن رأٌه، كل ما ٌعلمه الشعب ان خبلفا غٌر معروف لدٌهم حدث فً 

بدء المتال تدخل الجٌش االرتري واستعاد )بادمى( وتوغل واحتل اراضً اثٌوبٌة وسخر حاكم ارترٌا ولال ) ان وٌانى اذا 

المإسف ان مصٌر بلد  . احتلت بادمى فان الشمس ستظهر من الغروب( . ان لصة الصراع مع التمراى شابكة ومإلمة

دستور   –برلمان  -ومصٌر وطن معلك على ارادة رجل واحد، بلد ٌدخل الحرب دون علم وزٌر دفاعه ، بلد ببل مإسسات

ووزارة لدٌمة ومهلهلة عفى علٌها الزمن ، وزراء ولادة عسكرٌن وموظفٌن كبار فً دار حزب وهمً ٌسمونه الجبهة 

الشعبٌة للدٌممراطٌة والعدالة وهى خدعة الدٌممراطٌة وال عدالة، مجرد عاملٌن فً مكتبه ورهن اشارته، وعند اللزوم 

ٌستخدم شعار )عوت نحفاش( اى النصر للجماهٌر ، وجٌوش جرارة من المخابرات واالمن تحصً انفاس الناس وتستنزف 

 خٌرات البلد
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 (     3-2العبللات التنظٌمٌة وأثرها على البناء السٌاسً ) 

دراسة  عن العبللات التنظٌمٌة التً  أجازها المإتمر الوطنً العام العاشر لجبهة التحرٌر االرترٌة  المنعمد فً الفترة من 

م ، حرصا من ادارة تحرٌر وكالة االنباء االرترٌة على ان تكون المادة فً متناول ٌد الجمٌع   2020ٌناٌر  11الى  16

سوف نموم بشرها على حلمات ، متمنٌن ان تصلنا مبلحظاتكم  واستفساراتكم التً تثري المادة التثمٌفة وتسهم بالتالً فً 

رفع وعى الجمٌع وادراكهم باهمٌة العبللات التنظٌمٌة والهٌكلٌة االدارٌة التً ال غنى عنها فً اى عمل منظم السٌما  البناء 

 السٌاسً . 

  -أوجه التشابه بٌن فلسفة هنري وفردرٌن3

 توضٌح خصابص الوظٌفة وشروط العمل و طرٌمة األداء| ٔ 

 التعاون بٌن مستوٌات اإلدارة فً سبٌل تحمٌك األهداف| ٕ 

 توزٌع المسإولٌات بحسب السلطة المعطاءة واإللتزام بالتراتٌبٌة أإلدارٌة| ٖ

 اعتماد المكافآت بعد تمٌٌم أداء أألفراد| ٗ

 إرساء مبادئ العدل والمساواة فً تطبٌك النظام وتوزٌع الحوافز|٘

 تشجٌع الفرد على المبادرة لزٌادة اإلنتاج| ٙ  

 وسٌلة الكشف عن أفضل الوسابل إلنجاز األعمال بؤلل ولت وتكلفة. | ٧ 

 -أوجه اإلختبلف3

ٌإكد تاٌلور على ضرورة التشدٌد فً تطبٌك اإلدارة العملٌة ولكن فاٌول تحدث عن االنسجام والمرونة وتطبٌك الرمربرادئ | ٔ 

 على حسب الظروف المستجدة

 تاٌلور حدد لكل فرد اكثر من ربٌس أما فاٌول نادى بوحدة االمر اي ان ٌكون الي موظف ربٌس واحد فمط| ٕ 

اوعز تاٌلور الى صرف اي عامل ال ٌستطٌع رفع أدابه . على عكس فاٌول دعا الى تؤمٌن االستمرار الوظٌفً للعامل من | ٖ .

 خبلل عمد طوٌل المدى وضمانات مالٌة وخدمات صحٌة واجتماعٌة. 

 من خبلل دراسة أولٌة آلراء علماء اإلدارة نرى ان جمٌع المساهمات وجدت لتكون تكمٌلٌة ولٌس تنالضٌة.  

 -الباب الثانً 3 

  3إدارة األحزاب السٌاسٌة 

 -اوال3 بعد استعراضنا للمبادئ األساسٌة لئلدارة ندلف لتناول مفاهٌم عامة حول إدارة األحزاب السٌاسٌة.

 تعرٌف الحزب السٌاسً 3 

هو مجموعة من الناس تجمعهم مصالح أو مبادئ مشتركة ٌسعون للوصول إلى السلطة لتحمٌمها، بما فٌها األحزاب السرٌرة  

أو المحجوبة التً ٌمنع من ظهورها نظام متسلط و ٌرتبطون مع بعضهم بمواعد تنظٌمٌة تحردد الرعربللرات برٌرنرهرم..وترنرمرسرم 

األحزاب إلى عمابدٌة والتً تجمع بٌنها عمٌدة فكرٌة أو دٌنٌة. وأحزاب لٌبرالٌة مبنٌة على فلسرفرة سرٌراسرٌرة أو رأي سرابرد 

تؤسست على أفكار الحرٌة والمساواة . وتشدد اللٌبرالٌة الكبلسٌكٌة على الحرٌة فً حٌن أن المربردأ الرثرانرً وهرو الرمرسراواة 

ٌتجلى بشكل أكثر وضوحا فً اللٌبرالٌة اإلجتماعٌة .وٌعتبر الحزب فً األنظمة الدٌممراطٌة وسٌط بٌن نظام الحكرم والشرعرب 

واألحزاب المختلفة أدوار ربٌسٌة ومهمة فً شكل الحكم وأهمها صٌاغة إحتٌاجات ومشاكل الرمرواطرنرٌرن وطررح مرمرتررحرات 

 لحلها للجهات المانونٌة المختلفة وتنظٌم نشاطات للمواطنٌن وتوعٌتهم وتثمٌفهم بمهام الحزب
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 (                                                          3-2العبللات التنظٌمٌة وأثرها على البناء السٌاسً ) 

 -ثانٌا3  

 -أهم النماط لجودة العمل التنظٌمً والحزب3ً

 -ٌمكن تلخٌص ذلن فً النماط العشرة اآلتٌة3 

النظام 3  ٌعد أحد الرافعات األساسٌة للسلطة وضروري لبناء عبللات تفاعلٌة بٌن مختلف الرمرإسرسرات لرلرمرشراركرة فرً | ٔ 

العملٌة التنظٌمٌة وتعزٌز ثمافة الجودة مما ٌإدي للمسإولٌة المتزاٌدة تجاه إنجاح اإلصبلح وإٌجاد رلابة مركزٌة تساعد على 

 البناء التنظٌمً

 .التشاور والمشاركة3 ٌجب تنمٌة التنظٌم وتثمٌف الجمهور وإشران أكبر لدر من الشعب لحماٌة المصلحة العامة| ٕ 

الرلابة اتلتنظٌمٌة 3 المساءلة السٌاسٌة مهمة وٌجب أن تستند على خبرة وأن تكون على هٌبة موظفٌن مهنٌٌن مدربٌن | ٖ 

 .على تولً المهام وتمٌٌم ممترحات تكشف اآلثار الكبٌرة وتطورها بشفافٌة

دمج تمٌٌم األثر التنظٌم3ً أن تمٌٌم األثر التنظٌمً عبارة عن أداة عملٌرة إلعربلم مرترخرذي الرمررار السرٌراسرً بشرؤن مرا | ٗ 

 .لٌموموا بسن الموانٌن لتحمٌك األهداف السٌاسٌة العامة

البد من الحرص الشدٌد فً تصمٌم وتنظٌم اإلجراءات للمراجعة لكً ترحرمرك نرترابرج ذات  -التمٌٌم والمراجعة للتشرٌعات3| ٘ 

 .مغزى وجدوى بالنسبة للتشرٌعات المهمة وٌجب أن تكون مراجعات مستملة

لٌاس األداء التنظٌمً مثل رفع التمرٌر والتمٌٌم والتشاور وٌشمل مراجعات بٌانات كل  -مراجعة أداء اإلصبلح التنظٌم3ً| ٙ 

 .األطراف لتمكٌنها من األداء الجٌد

ٌجب أن ٌنص التنظٌم على السلطات التً ٌمنحها للهٌبات صراحة لتصبح جمٌع العبللات التنظٌمٌة فً  -تنظٌم الهٌبات 3| ٧ 

 المإسسة أكثر وضوحا وأٌسر وتعمك ثمة الجمهور بالتنظٌم

ٌجب أن تمارس صبلحٌاتها ضمن السلطات المخولة لها و ضرورة التؤكٌد على  -المراجعة اإلدارٌة والمضابٌة 3| ٨ 

االستبناف والطعن وفك إجراءات غٌر معمدة والبد من البت فً المضاٌا فً إطار زمنً واضح وتحدٌد مهلة ألي سلطة وهذا 

 .ٌهٌا للمارسة الرشٌدة

عادة ٌلجؤ التنظٌم للرد على خطر متولع وٌجب أن تسند الحلول الرترنرظرٌرمرٌرة إلرى ترمرٌرٌرم الرمرخراطرر  -المخاطر والتنظٌم3| ٩ 

ومعالجة الخطر ، ٌعتبر تحلٌل المخاطر وإدارتها والحدٌث عنها جزء من دورة التنظٌم المهمة للسٌراق الرذي مرن أجرلره ٌرترم 

تحلٌل المخاطر وأدوات التحلٌل الجوهرٌة لتحدٌد مدى المخاطر ولتغٌٌر إحتمالرٌرة وتربرعرات الرنرترابرج السرلربرٌرة عرلرى األفرراد 

والممتلكات أوعلى البٌبة . تشٌر إدارة المخاطر إلى تصمٌم وتنفٌذ اإلجراءات و الحلول لمعالجة ممكنة وإختٌار األكثر مبلبمة 

وعادة ٌتطلب التثمٌف العام بالخطر بما فٌها المماٌضة بٌن خطر وآخر وهذا جزء حرٌروي  . أو المزج بٌن عدة مسارات للعمل

 من دورة سٌاسة المخاطر، والبد من رفع مستوى فهم الجمهور لطبٌعة المخاطر حتى ٌكون لها مستوى لبول والحد منها. 

ٌجب ان تكون ممارسة السلطة التنظٌمٌة على كل المستوٌات من الناحٌة المبدبٌة متناسمة لتحمٌرك  -الترابط التنظٌم3ً| ٓٔ 

أهداف التنظٌم فً كل المجاالت على مبدأ العدالة التنظٌمٌة التً تتمثل فً شعور الفرد أو الموظف بتطربرٌرك الرمرانرون بشركرل 

 عادل كما تشمل العدالة التنظٌمٌة العدالة فً التوزٌع والتً ٌنبغً أن تعتمد على المساواة,النوعٌة والحاجة.
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الصفحة االدبٌة   

 

رحٌل الغٌوم                 
 كل الغٌوم الحبلى غادرتنا

 فماذا ٌرتجى من بٌاض الكفن

 الِعٌُر سارت دون رسن

 والوجه ٌحن  لمبلمحه 

 وخارطةٌ تحتوٌنا كوطن

 فإن ضنَّْت 

 فهو الذي علٌنا ٌحن

 ً  كل الحدود لد صارت متارٌسا

 فً وجه الهوى الجامح من زمن

م   كل الثغور ما عادت للتبّسِ

 بل أوصدت على نفسها فناراتها

 وصارت بالنور تضن

 ً  ونحن جرٌح ٌنزف عشما

من ُن األوابَد والّدِ  ٌلّوِ

ُع الفرَح سرمدٌّاً   ٌوّزِ

 على كل العرابس وال ٌِمن

 ٌعاضُد صبحاً علٌه اللٌل 

 حربَهُ لد شن

 فمن ٌمدر على خرِق النوامٌس من

هو  والصبح لد أتً متسرببلً بالزَّ

 ومن خلف الظبلم عنَّ 

 لٌعٌَد سرد الحمٌمةِ 

 وتشكٌل الوطن

 

 خ/ كجراى

 

 

 عواتى 

 فً ساعات الضنن العسٌر 

 فوق مرافا الحزن العمٌمة 

 فً دٌار األنس والفرح الكبٌب 

 فً واسوالٌنا العتٌمة 

 نشرب األنخاب لٌحا 

 من معاهر العسر الطروب 

 ٌا جٌل الخطٌبة 

 نتوسد االذالل ونفترش الضبلل 

 تدمً األكف جرحا عمٌمة.

 أحبتً لد كان ٌوما 

 ٌهز طبنجة صدأة 

 ٌمول ٌارفاق ضمضوا الجرح 

 واخرلوا مثل الشهاب 

للعة الباغٌن نمور من الورق 

 الرخٌس

 عواتى ٌا فخر اجٌالً 

 ٌا اشمخ من رورا حباب 

 ٌاصبحا رش الصدق على االبواب 

 عمر علٌم 

 استراحة الشعر  
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استبشر نظام اسمرا بحسم المعركة التً كانت تإرق  

وجوده منذ انفجار الوضع بٌنه وحلفاء األمس )وٌانً 

تمراي( الذٌن استنصر بهم لحسم صراع ارتري داخلً 

م ، ونشٌر هنا ٩٨ٔٔبٌنه و جبهة التحرٌر االرترٌة  عام 

ان الجبهة الشعبٌة  عملت جاهدة البعاد المنافس من 

الساحة االرترٌة باستهدافه كل ما  خطى  للنهوض من 

كبوته بحشد كل لدراتها ولدرات حلفابها حتى ال ٌتثنى له  

النهوض والمٌام بدوره الوطنً، لم تكن الشعبٌة والتمراى 

هما الوحٌدٌن فً ذلن  بل اشتركت دوابر اخرى الخراج 

الجبهة  وذلن بتنفٌذ عملٌات نوعٌة أستهدفت المٌادات 

المإثرة لهذه التجربة على مر التارٌخ فكانت عملٌات 

تصفٌة و تغٌٌب لٌادات نذكر منهم على سبٌل المثال  كل 

من الشهداء سعٌد صالح ، هٌلى لرزا ، إدرٌس هنمبل ، 

ولدداوٌت تمسمن و الشهٌد محمود حسب و محاوالت 

عدة الغتٌال الشهٌد عبدهللا إدرٌس و المابمة تطول وكذلن 

غٌبت نوراي إسماعٌل  حتى لضى شهٌدا فً سجونها و 

لبرهوت لبلتا الذي مازال ٌمبع فً اغبٌة معتمبلتها و 

والمٌادٌان فً المجلس الثوري ودي باشاى وتسفمارٌام 

بهلبً  والعدٌد من المناضلٌن بعد التحرٌر منهم حامد 

بورتسودان و دمحم علً ابراهٌم و دمحم علً سٌدنا .كما 

وضعت جدارا عازال باعبلنها عدم  االعتراف بالتنظٌمات 

االرترٌة خارج الجبهة الشعبٌة و إصدار عفو عام لمن 

أراد أن ٌعود لببلده ان ٌتخلى عن التزامه .ولكنها عممت 

عبللتها مع حلٌف أالمس وعدو الٌوم حتى تمكن الحلفاء 

من السٌطرة على كل من ادٌس ابابا و أسمرا وكان أول 

زابر للدولة الولٌدة ملس زٌناوي ربٌس دولة أثٌوبٌا الذي 

سهل لبلستفتاء فً داخل أثٌوبٌا ثم اعترف باستمبلل دولة 

ارترٌا وعاشت الشعبٌتٌن نشوة النصر مدة خمس سنوات 

، و بعد دخول الجبهة الشعبٌة مإتمرها الثالث فً نمفة 

م و ظهور تٌار إصبلحً داخل الشعبٌة والذي تم ٩٩ٗٔ

حسمه بالنتٌجة ٌبدو كان هنالن مشروع جدٌد ٌنتظر 

المنطمة تحت ترتٌب حلف الشعبٌتٌن و لكن بدأ الخبلف 

فً توجه الشعبٌتٌن حٌث توجهت سلطة ادٌس ابابا 

بإعطاء مساحة من المشاركة فً الحكم واعتماد الفدرالٌة 

االثنٌة التً استفادت منها بعض المومٌات والامة نظام 

حكم مإسسً متمثل فً البرلمان والتوجه الى العالم لبناء 

الدولة االثٌوبٌة ، وبهذا تفولت على حلٌفها اسٌاس 

باالنفتاح على االخر ولو بشكل محدود وهو االمر الذي 

جعلها تدٌر ظهرالمجن له مادام سٌطرت على شعب ٌفوق 

تعداده مابة ملٌون ووطدت عبللاتها مع الغرب خاصةً 

أمرٌكا ، وهو االمر الذي جعلها تنظر الى ضرورة  ٌتحول 

مركز المرار الى ادٌس أبابا ،بٌنما رات سلطة أسٌاس فً  

أسمرا بحكم العبللة السابمة فً مرحلة الثورة ومعرفتها 

لثمل بالً المومٌات فً أثٌوبٌا و رفض البعض لسٌطرة 

التمراي فان سلطة التمراى تظل بحاجة الٌها النها ضمان 

إستمرار سلطتها فً ادٌس ابابا وبدا الصراع التصادي 

بفرض شعبٌة ادٌس ابابا نسبة على العملة األثٌوبٌة 

المتداولة فً ارترٌا والتً سرعان ما حاولت ارترٌا طبع 

عملتها النمفة و طالبت بتإامة العملتٌن ، وهو األمر الذي 

رفض من لبل أثٌوبٌا . من هنا ٌمكننا المول أن سلطة 

أسٌاس بدأت فً البحث عن مبرر للخبلف و تعببة الشارع 

فما كان امامها  إال االستفادة من عمك االزمة بٌن الشعب 

االرتري الذي مشوب بالشن والرٌب من األطماع األثٌوبٌة 

فً ارترٌا المدٌم المتجدد المدعوم حتى من بعض 

المومٌات األثٌوبٌة التً كانت انتمدت التمراي الموافمة 

على إعطاء ارترٌا استمبللها فكانت بلدة )بادمً( 

الحدودٌةالمشة التً كسرت ظهر البعٌر على الرغم من ان 

)بادمى( كانت لد تركتها سلطة اسٌاس لتدار من لبل 

)الوٌانً( منذ حرب التحرٌر وحتى تفجر الصراع المعلوم 

م .أعد الطرفٌن ما ٌملكون لصراع 1221للجمٌع فً العام 

النفوذ حٌث كان أسهل على شعبٌه أسمرا بتوجٌه كل 

طالتها لشرعٌة المعركة وإلباسها ثوب الحرب الممدسة 

كونها حرب مواجهة الغزو سواء كان جزبًٌا أو كلًٌا ولد 

وجدت ضالتها فً ذلن ألسباب عدة أهمها توجس الشعب 

االرتري االبدي من األطماع األثٌوبٌة التارٌخٌة والمابمة 

والتً ظلت تحملها تصرٌحات بعض األحزاب والمٌادات 

فً اثٌوبٌا  والتً أحٌانا تلمى المبول من بعض الدوابر 

العالمٌة وهً ضرورة وجود منفذ بحري لهذه الدولة 

العمبللة واالللٌمٌة ،كما أن أمن هذا الممر الحٌوي البحر 

األحمر مهم جًدا للموى الكبرى  وٌؤتً ذلن ضمن الصراع 

االللٌمً الذي ٌنظر الى إنفراد شعبٌة أسمرا بؤمن البحر 

االحمر ال ٌتماشى مع الوضع الجٌوسٌاسً والثمافً 

الرترٌا التً لها عبللات تارٌخٌة وثمافٌة مع شعوب 

المنطمة على االلل على مستوى دول الجوار جٌبوتً 
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والصومال والسودان ، وٌمكن الرترٌا أن تعود إلى هذا 

التجمع اإلللٌمً التً تعتبر جزء اصٌبل منه بالتارٌخ 

والجغرافٌة ، لذلن إستمرار أثٌوبٌا فً اضعاف شعبٌة 

أسمرا واالستمرار فً البحث عن حلٌف ٌضمن  ردم 

الفجوة بٌن الشعبٌتٌن كان أمرا متولعا منذ الٌوم االول 

لبروز الخبلف على السطح ولد برزت هذه الصراعات فً 

أوج مراحل االلتتال بٌن الطرفٌن. مما ذكر ٌمكننا  المول 

أن الصراع كان ومازال صراع نفوذ بٌن الشعبٌتٌن 

فؤسٌاس  الذي ٌرى انه من صنع الجبهة الشعبٌة لتحرٌر 

تمراى )وٌانى( الٌمبل ان ٌكون المركز المسٌطر على 

لٌادة المنطمة كما خطط له فً ادٌس ابابا ، ولد سعى 

جاهدا الى لفت انظار الموى الكبرى الٌه بان لعب ادوارا 

متعددة فً المنطمة بدأ بالبحٌرات الكبرى ومادار فً 

الكنغو الدٌممراطٌة وارساله لموات لمساعدة كابٌبل األب 

وفتح معسكرات تدرٌب له فً ساوا، كما اشارت بعض 

التمارٌر ولتها وتدخله فً الصراع الروندي ، واالمر لم 

ٌمتصر على ذلن بل تعداه الى الحرب التً اشعلها مع 

السودان لتغٌٌر نظام عمر البشٌر فكانت مجازر الحدود 

الشرلٌة السودانٌة فً كل من لرورة وهمشكورٌب 

واسناد لوات الحركة الشعبٌة بمٌادة الراحل لرنك  لدخول 

مدٌنة كسبل عاصمة االللٌم الشرلً ، اعتمد اسٌاس ان 

المٌام بهذه االدوار من شؤنه ان ٌجعله مركز المرار 

وتسند له مهمة لٌادة االللٌم باعتباره لوة محمورٌة 

المناص ن التعامل معها وفك حالة االمر الوالع  ، ولم 

ٌنظر الى والع الصراع األللٌمً اال من منظوره الذاتً 

متجاهبل العوامل االخرى ومكانة اثٌوبٌا التارٌخٌة لدى 

الغرب ونظرتهم الستراتٌجٌات الصراع فً منطمتنا 

خاصة الصراع الذي مازال لابما فً الشرق االوسط 

وتؤثٌراته المباشرة فً المرن االفرٌثً . من ناحٌة اخرى  

فان المركز األثٌوبً لم ٌخفً رغبته فً  شراكة أو دور 

فً آمن البحر األحمر. تجلى ذلن تلمٌحا وتصرٌحا فً 

مناسبات عدة ، والكل تابع تصرحات بعض النخب 

االثٌوبٌة بضرورة الولوج الى البحر االحمر واحمٌتهم 

التارٌخٌة فٌه ، ونعتمد ان مثل تلن التصرٌحات لم تكن 

مجرد اراء فردٌة ٌطلمها البعض ولكنها كانت رسابل 

مراد بها لفت انتباه أسٌاس والذي أعد العدة للتخلً عن 

م ، 2000عصب اثناء المعارن التً دارت فً العام 

وكان التبرٌر اانذان باننا سوف نماوم االحتبلل االثٌوبً 

بالعودة الى حصوننا أبان الثورة فً منطمة الساحل 

الشمالً . ان لبول ربٌس الوزراء االثٌوبً الحالً 

بتطبٌك نتابج المحكمة الدولٌة وفك اتفالٌة الجزابر مثل 

نمطة تحول كبرى فً معادلة الصراع االثٌوبً مع سلطة 

أسٌاس ، وفرصة ذهبٌة لعودة االراضً التً حكمت 

لصالح ارترٌا لو تمسن بها اسٌاس وسارع الى المطالبة 

بترسٌم الحدود وفك لرار المحكمة ، ولكنه بدال من ذلن 

ذهب الى االنتمام من حكام االمس فً اثٌوبٌا )وٌانى( 

معتبرا ان نجمهم لد افل وهذه فرصته للمضاء علٌهم ، 

فكانت الحرب الكارثٌة التً راح ضحٌتها االالف من 

االرواح البرٌبة السٌما الشباب االرتري الذي اصبح 

ولودا فً حرب ال تعنٌه ، ومهما اختلف االارء حول ما 

الدم علٌه أسٌاس بتحالفه مع الحكومة الفدرالٌة االثٌوبٌة 

اال ان النتابج الكارثٌة الماثلة امامنا توضح عمك االزمة 

التً ٌعانً منها الشعب االرتري والخسابر الفادحة بشرٌا 

ومادٌا. كل ذلن ٌجعلنا نطرح السإال الذي ٌنتظر أصحاب 

المرار و المتنفذٌن فً سلطة أسٌاس المابضة فً اسمرا  

هل ان االوان للعودة الحمٌمٌة للمشروع الوطنً الذي لدم 

فٌه كل الوطنٌٌن داخل تجربة الشعبٌة لتحرٌر ارترٌا وهم 

السواد االعظم و  بالً الموى الوطنٌة التً تختلف مع 

الشعبٌة فً توجهاتها وعبللاتها المشبوهة التً تبحث 

دابما فً حلٌف مع أثٌوبٌا لضمان إستمرارها فً السطو 

على سلطة الشعب االرتري. فً تمدٌرنا آن األوان لسلطة 

أسٌاس ولبل فوات االوان مراجعة توجهاتها للتوجه 

باالصبلح السٌاسً بدا بإطبلق سراح المعتملٌن وفتح 

حوار دون شروط مع الموى السٌاسٌة االرترٌة و 

المجتمعٌه والثمافٌة حتى تخرج الوطن االرتري من عنك 

الزجاجة الذي وضعته فٌه والتصدي سوٌا لؤلطماع 

االثٌوبٌة والذي ٌحتاج مواجهته لوحدة الشعب االرتري 

والعمل مع حلفابه لمواجهة خطر إبتبلع ارترٌا أو 

االستمرار فً تهدٌد هذه الدولة الولٌدة التً بحاجة لكل 

طالات ابنابها للحفاظ علٌها وبنابها حتى تكون جازبة 

وتكون على مصاف الدول فً المنطمة فٌما لو توفر 

 لشعبها مناخ الحرٌة و السبلم واالستمرار.

 


