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 بیان صحفي 

 األمریكیة   المتحدة بالوالیات   یاكل   لبیتو  المؤتمر األول 
 

احتفلت بیتو یاكیل بالوالیات المتحدة األمریكیة  بنجاح مؤتمرھا السنوي األول في  
 العمل المنسق من أجل مستقبل آمن". تحت شعار " 2020سبتمبر  26و  25

مؤتمرھا السنوي األول عبر مؤتمر   األمریكیةبیتو یاكیل بالوالیات المتحدة عقدت 
. على ھذا النحو ، تمكن المجتمع اإلرتري   الفیسبوكالذي تم بثھ مباشرة عبر  زووم

في جمیع أنحاء العالم من متابعتھ بشكل كامل من منازلھم المریحة. في ھذا المؤتمر  
أنشطتھا على مدار    مبتقیی بیتو یاكیل بالوالیات المتحدة   االفتراضي التاریخي ، قامت 

ھیئتھا   بیتو یاكیل في نھایة المؤتمر ، انتخبت   ، ووضعت خططھا المستقبلیة.العام 
استطاعت  لمدة عامین.  بیتوأعضاء والتي تتمتع بسلطة قیادة  9التنفیذیة المكونة من 

"بیتو یاكیل" تجاوز عقبات متعددة وأنجزت أنشطة مختلفة وتمكنت من تأمین  
  ال للدیكتاتوریة  انطالق الحركة الشعبیة قبل عام ونصف بإعالن "استمراریتھا بعد 

 وكفایة للصمت".  وكفایة للتفتت 
إن العوائق والمحاوالت الفاشلة التي واجھتھا "بیتو یاكیل الوالیات المتحدة  

األمریكیة" والحملة التي شنت إلضعاف عزیمتھا نشأت من خوف النظام من حركة  
جماھیریة منظمة وموحدة ضد الدكتاتوریة الوحشیة. شن النظام الوحشي حملة فاشلة 

بیتو یاكل الوالیات المتحدة األمریكیة  للتضلیل ضد الحركة الشعبیة من خالل تصنیف 
ومع ذلك ، فإن قوة الحركة الشعبیة     . ویانيكمجموعة إقلیمیة تم تمویلھا من قبل 

وھكذا      المبدئیة ھي أكبر وأقوى بكثیر من التضلیل المدمر وحملة أكاذیب النظام.
 زیمة النظام.تحتاج حركة یاكیل الشعبیة إلى تنظیم أنشطتھا واستخدام أسالیب فعالة لھ

نعتقد اعتقادا راسخا أنھ في ھذه اللحظة الحاسمة ، یجب على كل إریتري أن یلعب  
 دوره النشط من أجل تحقیق اإلنقاذ العاجل لشعبنا وأمتنا. 
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ھي مبادرة   بیتو یاكیل بالوالیات المتحدة األمریكیةأحد اإلنجازات الجدیرة بالفخر 
بھدف دعم   COVID-19االستجابة للطوارئ التي تم إطالقھا وتنظیمھا أثناء تفشي 

بیتو یاكیل بالوالیات المتحدة  شعبنا خالل ھذا الوقت الصعب من الوباء. جمعت 
اإلریتریة األخرى في   یاكیلبالتعاون مع منظمات إنسانیة أخرى وحركات    األمریكیة

لمساعدة الالجئین   دوالر أمریكي  800000ثر من أنحاء مختلفة من العالم أك
اإلریتریین الذین أجبروا على الفرار والعیش في ظروف مروعة بسبب سیاسات  

 النظام الوحشیة والمدمرة.
كل أنواع التشویھ من التركیز على   ترفض بیتو یاكل الوالیات المتحدة األمریكیة 

ة. النظام یلحق أضرارا غیر  النظام ومؤسساتھ باعتبارھا غیر حكیمة وغبی إزاحة
جمیع   بوقة بشعبنا وبلدنا. لذلك ، تدعو بیتو یاكل الوالیات المتحدة األمریكیةمس

العدالة إلى التوحد في أقرب وقت   مصلحة في النضال اإلریتري من أجلأصحاب ال
ممكن لئال ینقرض شعبھم وتعرض سیادة بالدھم للخطر. یرفض بیتو جمیع أنواع  

الذرائع التي یستخدمھا الساعون إلى العدالة اإلریتریة لتجنب تكاتف أیدیھم مع  
 نظرائھم في النضال من أجل العدالة وضد نظام باعتبارھا غیر ذات صلة. 

في العالم حصلوا على استقاللھم دون دعم   ریتري من بین قلةصحیح أن الشعب اإل 
خارجي بدفع رواتب لعشرات اآلالف من شبابھم. ومع ذلك ، فإن سیاسات النظام  

(الداخلیة والخارجیة) قد خانت أھواءھم وتوقعاتھم المقدسة ، وبالتالي أصبحوا ضحیة 
لوالیات المتحدة األمریكیة  المنفى في ركن مختلف من العالم. لذلك تدین بیتو یاكل ا

الصمت في ھذا الوقت عن انتشار محنة الشعب اإلریتري باعتباره خیانة للثقة التي  
 منحھا الشھداء اإلریتریون لكل واحد منا. 

على الرغم من أن النظام مرفوض من المجتمع اإلریتري بفعلھ القمعي الشیطاني  ،  
د ویستخدم الموارد البشریة غیر مدفوعة  إال أن النظام ال یزال یحتكر كل موارد البال 

األجر لمخططاتھ الوحشیة وشبكة التجسس والمناورات الدبلوماسیة والشبكة  
اإلعالمیة من أجل یطیل قبضتھ على السلطة. ومع ذلك ، فإن شریان الحیاة الرئیسي  
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والمھمة األھم في ھذا الوقت ھي اتخاذ خطوات   لبقاء النظام ھو تفكك المعارضة.
   یة إلزالة النظام الوحشي وحمایة أمتنا وإنقاذ شعبنا. عمل

یجب على جمیع اإلریتریین الساعین للعدالة في جمیع أنحاء العالم التركیز على   
شعبھم والعمل في انسجام لفضح جمیع فظائع النظام للعالم وإزالة الدكتاتوریة وتحقیق 

 التحول الدیمقراطي في أسرع وقت ممكن. 
 

المؤتمر السنوي األول لبیتو یاكیل أن قضیة الوحدة ، والعمل معًا والتسامح مع  أكد 
بعضنا البعض أمر بالغ األھمیة لنجاحنا. یدعو المؤتمر السنوي األول جمیع  

وتوحید جمیع المجالس  على   مشاركة بنشاط وتعزیز مجالس مدنھم اإلریتریین إلى ال
نا وأمتنا وتحقیق التحول الدیمقراطي في  المستوى الوطني والعالمي لضمان إنقاذ شعب 

وعالوة على ذلك ، فإن المؤتمر السنوي األول لبیتو یاكیل الوالیات      إریتریا.
المتحدة األمریكیة یدعو جمیع األحزاب السیاسیة والمنظمات المدنیة للتنسیق مع  

سیادتنا الوطنیة  الحركة الشعبیة یاكیل وتوظیف خبراتھم ومواردھم للحفاظ على  
 یضطھد ویشتت شعبنا.  وإنقاذ شعبنا من خالل إزالة النظام الوحشي الذي

حضر المؤتمر السنوي األول التاریخي لبیتو یاكل الوالیات المتحدة األمریكیة  
ممثلون عن مختلف مدن بیتو یاكل من المدن األمریكیة وممثلو بیتو یاكیل من مختلف  

یاسیة والمؤسسات اإلعالمیة والمفكرون والفنانین  البلدان وممثلو المنظمات الس
المشھورین وغیرھم من الشخصیات البارزة ؛ وألقى رسائل تضامن وخطب مھمة 

 في المؤتمر.
 
 

 ھیئات انتخاب وتنسیق المؤتمر السنوي األول
 بیتو یاكل بالوالیات المتحدة االمریكیة

 2020سبتمبر  27
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