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 نداء عاجل
 من أجل إنقاذ الشعب اإلرتري والسيادة الوطنية

 واشنطن العاصمة وماريالند وفيرجينيا -المجلس اإلرتري 

 

إن سيادة الدول اإلرترية وهوية الشعب اإلرتري تتعرض لخطر جسيم. إن المخطط المنسق للقضاء 

أسياس وشريكه أبي أحمد المخطط على الدولة القومية اإلرترية يتجه نحو مرحلة التنفيذ. عندما أطلق 

الصارخ للتواطؤ وخطط الحرب تحت ستار ما يسمى باتفاقية السالم ، انتفض الشعب اإلرتري في 

ال إلعادة استعمار اإلرتريين من قبل القوات التوسعية ، ويكفي  -الشتات بشدة ضد المخطط بإعالنه 

 ريون بما يكفي للتشرذم والتقسيم ودعوا إلىعالوة على ذلك ، أعلن اإلرت للحكم الديكتاتوري ألسياس.

وحدة جميع اإلرتريين ، من خالل إنشاء مجالس محلية وقطرية لإلرتريين في الشتات لتعميق النضال 

 من أجل العدالة والديمقراطية في إرتريا.

لكن قدرة النضال الديمقراطي وأهدافه واستراتيجيات تنفيذه يجب أن تكون على مستوى التحديات 

 األخطار الجسيمة التي تواجه الشعب اإلرتري واألمة اإلرترية.و

لديهم فهم مشترك لحجم التهديد الخطير لسيادة طالبي العدالة  رتريينا إنها حقيقة راسخة أن جميع

إرتريا وشعبها. إن خالص شعبنا والحفاظ على سيادتنا اإلرترية هي األولوية الملحة لجميع 

  اإلرتريين.

تحويل الهدف المشترك إلى رؤية واضحة ورسالة وأهداف ومهام عملية مطلوبة. إن توحيد جميع 

اإلرتريين الساعين للعدالة وتوحيد مواردهم وقدراتهم لمواجهة التحديات باستراتيجيات فعالة أمر 

 مطلوب أكثر من أي وقت مضى.

وقدرات الشعب اإلرتري إلنقاذ السيادة اإلرترية ، نحتاج إلى جبهة وطنية من أجل توجيه كل موارد 

يجب أن يكون للجبهة الوطنية هيئة تشريعية   ذات رؤية وأهداف وعمل استراتيجي واضح. ةعريض

منتخبة بشكل شرعي تتمتع بالمساءلة والشفافية الكاملين ؛ وهيئة تنفيذية تتمتع بكامل الصالحيات 

 اإلستراتيجية الحالية للخالص اإلرتري.لتنفيذ األهداف 

  

لمهمة الواضحة واألهداف الملموسة واإلجراءات االستراتيجية هي ثالثة عناصر ال يمكن فصلها. ا

نحن بحاجة إلى عمل استراتيجي يتطلب من جميع اإلرتريين الساعين للعدالة ، بغض النظر عن 
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والعمل في انسجام لتحقيق المهمة واألهداف التحدث بصوت واحد  -انتمائهم الحزبي أو الجماعي 

سيادتنا الوطنية ودحر المخططات المعقدة لتطهير الهوية اإلرترية لمن أجل إزالة التهديد  المشتركة.

لنظام ل ضوا بقوة وعزم بإعالن يياكل كفى والشعب اإلريتري ، فإن طالبي العدالة المتفانين الذين انتف

في انسجام تام اآلن. يجب الحفاظ على وضوح المهمة  العملالتوحد و الوحشي يحتاجون إلى

واألهداف وفعالية اإلجراءات االستراتيجية. وينبغي هزيمة التهديد الخطير للسيادة اإلرترية والعمل 

 الوحشي لتطهير الشعب اإلرتري على الفور.

عين الة لجميع اإلرتريين الساالشعبية هي وسيلة شاملة للجميع ومفتوحة للمشاركة الفع  يياكلحركة 

رتريا. كما قال إلى العدالة. ومن المتوقع تنسيق المهمة الحاسمة إلنقاذ الشعب والسيادة الوطنية إل

 حان الوقت لدور الشعب وامتالك الوضع يماني جبريميشائيل )بريا(: "  أسطوري إريتريالفنان 

ተራኻ’ዩ ህዝቢ፣ ናትካ’ዩ እቲ መድረኽ”لشتات " ، يجب على الشعب اإلرتري بأكمله في الداخل وفي ا

أن ينهض بانسجام وأن ينظم مجالسه على المستوى المحلي وينتخب ممثلون مخلصون وموثوقون 

المنسقة   يياكلوقادرون لقيادة وتنسيق النضال من أجل الحفاظ على السيادة اإلرترية. كانت مؤسسة 

ا على قدرة الشعب اإلرتري على 19للجهود الشعبية لمواجهة جائحة كوفيد  إحداث  مثاالا واضحا

 التغيير.

من أجل دحر المخطط المعقد لتدمير الشعب اإلرتري ومن أجل القضاء على الخطر الجسيم المتمثل 

 في القضاء على السيادة اإلرترية ، يجب تنفيذ الخطوات التالية بشكل عاجل:

 واستكمال تشكيل المجلس العالمي لحركة ياكل.  ياكل. توطيد الحركة الشعبية 1

مستويين الشعبية على ال  المجالسكثفة لتعبئة اإلرتريين في جميع أنحاء العالم. تعزيز . بذل جهود م2

تنظيم   المحلي والوطني ؛ تشجيع جميع اإلرتريين على التملك والمشاركة بنشاط في العملية ؛ و

 مظاهرات واحتجاجات منسقة عالمياا وأنشطة فعالة أخرى على المستويين المحلي والوطني.

التشاور مع المنظمات السياسية والجمعيات المدنية اإلريترية والجماعات األخرى ،  من خالل. 3

يجب على حركة ياكل العالمية الشروع في تشكيل جبهة فعالة واسعة النطاق ذات مهمة واضحة 

وأهداف محددة وعمل استراتيجي لتوحيد جميع الجهود اإلريترية ؛ وانتخاب قيادة عالمية شرعية 

وسلطة تنفيذية لقيادة نضالنا لهزيمة المخططات الخطيرة والحفاظ على سيادة وخالص  بتفويض كامل

الشعبية أن تحشد وتستخدم جميع الموارد المتاحة لتشكيل جبهة   ياكلشعبنا. يجب على حركة 

 عريضة في إطار زمني محدد.
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، يجب أن يتحد ويعزز كل جهوده في كافة المجاالت  من أجل أن يكون معسكر المعارضة فعاالا . 4

 لهزيمة كل المخططات التخريبية ألسياس وأبي أحمد. بمبادرة وتنسيق نشط من حركة ياكل ، 

. سيتمكن معسكر المقاومة ، تحت القيادة التنفيذية المنتدبة ، من التحدث بصوت واحد والعمل في 5

انسجام لهزيمة النظام الوحشي. ستشن القيادة حملة دبلوماسية ودعوية واسعة النطاق وأنشطة أخرى 

وغيرها من لكسب دعم األمم المتحدة واالتحاد األوروبي واالتحاد األفريقي والواليات المتحدة 

 المؤسسات اإلقليمية والدولية.

الدفاع عن مئات اآلالف من الالجئين اإلرتريين الذين تُركوا دون أي حماية في منطقة حرب في  - 6

تيغراي ، وتعرضوا ألعمال وحشية مروعة من القتل واالغتصاب واالختطاف على يد نظام إساياس 

طلب مساعدة فورية لجميع  -والبلدان األخرى.  ؛ والدعوة نيابة عن جميع الالجئين في السودان

ا ونقلهم إلى أماكن آمنة في الدولة الثالثة ؛ والدعوة  ا جسيما الالجئين اإلرتريين الذين يواجهون خطرا

إلى تحقيق مستقل في جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الالجئين اإلرتريين. وتقديم مرتكبي 

 الجرائم إلى محكمة العدل.

ن المخططات الخطيرة ألسياس وأبي وحربهما المدمرة. ونطالب الجيش اإلثيوبي بالخروج من ندي .7

تريين للعمل في انسجام تام ندعو جميع اإلر إرتريا. والجيش اإلرتري للخروج من تيغراي فورا. 

 إلنقاذ الشباب اإلريتري الذين يموتون في الحرب المدمرة وإنقاذ شعبنا وأمتنا.
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