
 تريةالمبادرة العالمية لتمكين الحركة الشعبية اإلر

 بيان دعم

 الحركة الشعبية كفاية / ياكل

 

تريين الهائلة من أجل االستقالل الوطني اإلريتري في الوقت الذي نتذكر ونحيي تضحيات األبطال اإلر

 للوضع الحالي لبلدنا وشعبنا.وتحرير شعبها في شهر حزيران / يونيو ؛ نحن ملزمون بإجراء تقييم أعمق 

ومن خالل الحفاظ على إنجازاتنا الوطنية ، نحن مطالبون بإعادة تأكيد التزامنا بتحقيق األهداف الوطنية 

 .المتبقية

على الرغم من التضحيات الضخمة لشعبنا يتم تقديمها بأشكال مختلفة. ولكن ، لم يتم تقديمها بالكامل بسبب 

تريين البطوليين الوطنيين في نضالنا السياسي تضحيات اإلر لشعب والسيادة.النظام الوحشي المناهض ل

البطوليين والشعب البطولي ؛ تضحيات األمهات  الحربوالمسلح من أجل االستقالل ؛ تضحيات مقاتلي 

واحهم رواآلباء والشباب والمثقفين. أولئك الذين ضحوا بحياتهم الثمينة في خط المواجهة ؛ أولئك الذين فقدوا أ

في أيدي القتل الجماعي البربري للجيوش االستعمارية ؛ وتضحيات الرجال والنساء األبطال الذين قتلوا على 

لى الرغم ع يد مجموعات القيادة الوحشية ؛ حققت كل التضحيات مجتمعة استقاللنا الوطني وسيادتنا الوطنية.

 تري يخضع لحكم ديكتاتوري وحشيالشعب اإلرمن أن الشعب اإلريتري حقق هويته الوطنية وجنسيته ، فإن 

سنة من االستقالل إلى دكتاتورية استعمارية بربرية. وتعريض  29لقد حول النظام الوحشي  ضد الشعب.

استقاللنا الوطني وسيادتنا لخطر جسيم. أجبر النظام الديكتاتوري الهمجي الشباب على التجنيد القسري إلى 

واالختفاء والقتل. عالوة على ذلك ، احتكر النظام كل الحياة السياسية  أجل غير مسمى والسجن الجماعي

 تري والشباب على الهجرة الجماعية.تريا وأجبر الشعب اإلرتريا وأهلك القدرة الوطنية إلرواالقتصادية إلر

 

ادة يتري البطل صراعا شرسا من أجل تحقيق حرية جميع المواطنين وسيادة القانون وسيخوض الشعب اإلر

تريا ، أكثر من أي وقت إن شعب إر الشعب والحكم الدستوري الديمقراطي والحفاظ على االستقالل الوطني.

مضى ، يدرك المخططات الوحشية وجدول األعمال الخفي للنظام الوحشي. وأعلن ييكل ، كفى للدكتاتورية 

أنحاء  ت ، بتصميم حازم في جميعاالستعمارية الوحشية ، يياكل بما يكفي للتفتت ويياكل بما يكفي للصم

يتم تنظيم االنتفاضة العنيفة للشعب بكفاءة وانسجام من التجمعات على مستوى المدينة والتجمعات على  العالم.

المستوى الوطني إلى الجمعية الشعبية العالمية / بيتو إلزالة الحكم الديكتاتوري وضمان االنتقال السلس إلى 

هذا النضال الشامل والشجاع للشعب يخلق خوفًا ورعبًا هائلين في النظام الوحشي ويعطي  الحكم الديمقراطي.



في الشتات  Yiakl/ كفايةأماًل وإلهاًما كبيًرا للشعب اإلريتري داخل البالد وخارجها. وبالتالي فإن حركة 

تريا إلى الحكم تريا تعمل جنبا إلى جنب إلزالة النظام الوحشي وانتقال إرداخل إر Fenkilوحركة 

 الديمقراطي.

 

 Yiaklالشعبية خطوات كبيرة بما في ذلك تشكيل الجمعيات المحلية والوطنية وبدء  Yiaklحققت حركة 

 تريين المتفانين.العالمي في غضون عام واحد من وجودها. كان هذا نتيجة لجهد كبير بذله الكثير من اإلر

عيوبها للمضي قدما لتحقيق أهدافها. من خالل إجراء مناقشات وهي تتعلم من تجربتها وتقيم وتتعامل مع 

ومشاورات واسعة ، تمكنت من رسم لوائح داخلية شاملة ووثائق تشغيلية. إنها تقدم الشفافية والمساءلة في 

تريين من جائحة الفيروس التاجي الخطير ، فهي تعمل وتنسيق مع من أجل مساعدة الالجئين اإلر أنشطتها.

 الخيرية. إن هذه الجهود النبيلة بحاجة إلى دعم وتشجيع من الجميع. المؤسسات

ما هو دور كل مواطن يسعى للعدالة لتحقيق خالص سريع لشعبنا وأمتنا؟ يحتاج إلى استجابة إيجابية منا 

غ لجميعا. إن المشاركة النشطة والملكية الفعالة للنضال من قبل جميع اإلرتريين الباحثين عن العدالة أمر با

 50ثقيلة لشخص واحد ، لكنها عطر لـ  عبء ليمونة 50وفقا للمثل الشعبي " األهمية لنجاح الحركة الشعبية.

تريين المحبين للعدالة. لذلك إن مهمة إزالة الديكتاتورية الوحشية هي مهمة جميع اإلر " هو مثال جيد.شخاصا

الطرق فعالية وسرعة لتحقيق حريتنا واستعادة تريين المحبين للعدالة هو أكثر ، فإن توحيد جميع جهود اإلر

الحقيقة المذكورة أعاله واضحة للغاية كضوء النهار الواسع. والتأخير في بناء حركة شعبنا  كرامتنا الوطنية.

يعني إطالة الحكم وإعطاء الحياة للنظام الوحشي. نحن بحاجة إلى معالجة أي عقبة تعيق تشكيل وتقوية 

 بعض التحديات: ة سريعة من أجل إنقاذ أمتنا وشعبنا.الحركة الشعبية بطريق

خلقت حركة ياكل الشعبية خوفا كبيرا في النظام. لذلك ينشر النظام كل أدواته الكاذبة  -

والتضليل لتشويه الحركة وإثارة الشكوك. نعلم جميعًا أن النظام الوحشي يعيش ويزدهر في 

 اختالفاتنا وتفتتنا. لذلك نحن بحاجة إلى توحيد 

 جهودنا وهزيمة وإزالة النظام.

 

هي حركة سياسية ال تسعى إلى السلطة السياسية بعد سقوط  Yiaklلحركة الشعبية  -

النظام. إن دور ومهمة الحركة الشعبية هي إزالة النظام إلنقاذ األمة والشعب وضمان انتقال 

أنه  ية. وتعتقدديمقراطي سلس. تعتقد الحركة أن الشعب هو المصدر الوحيد للسلطة السياس

بعد إنشاء نظام ديمقراطي دستوري متعدد األحزاب ، ستتمكن األحزاب السياسية من التنافس 



تريا على السلطة. وهي تؤمن بقوة وتكافح من أجل النظام السياسي متعدد األحزاب في إر

ق الديمقراطية. ولكن ، في هذه المرحلة ، تحتاج جميع الموارد الوطنية إلى التركيز لخل

نضال وطني وشعبي واحد متكامل من أجل خالص األمة والشعب. إن االنخراط في 

 السياسات الحزبية والمنافسة ال يجب أن يفسد فرصتنا الذهبية إلنقاذ أمتنا وشعبنا.

 

 

إن مرحلة النضال هذه هي مرحلة إلزالة النظام الوحشي المناهض للشعب. إن مهمة إزالة النظام هي مهمة 

ع تريا. لذلك ، تدعو الحركة الشعبية ياكل جميتريين الذين يناضلون من أجل التغيير الفوري في إراإلرجميع 

تريين الذين لديهم أحزاب أو جمعيات مدنية وأفراد إلى التكاتف لتأسيس تجمعاتهم والتداول والعمل من اإلر

تريين الذين يبحثون عن العدالة ع اإلرأجل إنقاذ أمتهم الحبيبة. إن مجلس الشعب مفتوح بطبيعته أمام جمي

والحرية. إن الحركة المتمحورة حول الشعوب والتي توحد جميع المواطنين هي اإلستراتيجية األكثر فاعلية 

للنصر. لذلك ، يجب على كل الشباب والنساء وكبار السن والمثقفين وأعضاء المنظمات السياسية والمدنية 

 االنضمام إلى الحركة وبناءها.

تكتسب الحركة الشعبية كفاية ياكل اعترافًا ودعًما في جميع أنحاء العالم وخلقت الرعب داخل النظام الوحشي. 

تريين داخل البلد وخارجه. إن الحركة التي ينتمي إليها الشعب من أجل الشعب قد غرس األمل وشجع اإلر

كة كفاية / يياكل إلى نعم نستطيع / يكال. هذا أعلنت المرأة الشجاعة التي تقاتل من أجل العدالة أنها ستنقل حر

 تعبير كبير عن عزم الحركة الشعبية وطاقتها.

تريين ، الذي خلق الخوف داخل النظام الوحشي ، هو من قبل المثقفين والمهنيين اإلر 2020إعالن البيان  

ل بيانهم العمل من أجل نعمة كبيرة للنضال من أجل التغيير الديمقراطي. قرر المفكرون والمهنيون من خال

 إنقاذ األمة والشعب من خالل إجراء البحوث لتعزيز القدرة المؤسسية. هذا دفعة كبيرة لنضالنا.

تعمل الحركة الشعبية على تعظيم قدراتها من خالل تقييم قوتها وضعفها والتغلب على عيوبها. عالوة على 

ذلك ، تقوم بتقييم مواردها وفرصها لمواجهة تحديات وتهديدات النضال الديمقراطي. إنها تمضي قدما على 

 أرض صلبة بخطوات واعدة.

ترية تهنئ الحركة الشعبية كفاية / ياكل على إنجازاتها الوطنية المبادرة العالمية لتمكين الحركة الشعبية اإلر

الرائعة في غضون عام واحد من وجودها. وندعو جميع الكيانات السياسية والمدنية اإلريترية المحبة للعدالة 

 نا المشتركة.إلى التعاون لبناء وتعزيز الحركة الشعبية لتحقيق أهداف



إن الشعب اإلريتري الشجاع مسرور للغاية ألن الحركة الشعبية لكفاية / ياكل وفنكل داخل إريتريا تعطينا 

تريا إلى الديمقراطية. ندعو جميع المواطنين األمل واإللهام الالزمين إلزالة النظام الوحشي وانتقال إر

مثليهم وبناء التجمع العالمي والممثل الشرعي في مدنهم وانتخاب م Baitosلالنضمام إلى الجمعيات / 

 Yiaklندعو المدن واألمم التي هي في طور إنشاء مجالسها إلى تسريع العملية والتكاتف مع كفاية  لنضالنا.

 العالمية والمضي قدما من أجل خالص أمتنا وشعبنا.

والمضي قدما في انسجام. إنهم  Yiaklتريين المحبين للعدالة يحشدون بتصميم حازم ويعلنون كفاية / إن اإلر

تريا إلزالة النظام الوحشي. في الشتات وفنكل داخل إر Yiaklيجمعون أصواتهم ومواردهم من كفاية / 

 فلنتكاتف جميعا ونعمل معا إلزالة النظام الوحشي وانتقال إريتريا إلى الحكم الديمقراطي السلمي.

 

 

 ةب كفاية والنضال من أجل العدالتزدهر حركة الشع

 عاشت إريتريا ذات السيادة

 هزيمة للنظام الديكتاتوري الوحشي

 األبطالالمجد لشهدائنا 

 

 

 

 المبادرة العالمية لتمكين الحركة الشعبية اإلريترية
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