
تريين في جميع أنحاء العالم مندعوة هامة لجميع اإلر  

جنيف–الشعب فرقة العمل  

 المقدمة:

في اليوم التاريخي لبدء  - 2018أيلول / سبتمبر  1انتُخبت فرقة العمل الشعبية في جنيف في 

النضال الثوري اإلريتري المسلح في مؤتمر للشعب. ُعقد المؤتمر في اليوم التالي من مظاهرة 

شكوك لخفية والمللدفاع عن استقالل إريتريا وكشف المناورة ا التي أجريت-اإلريترية  جنيف

 تري الذي يهدد سيادة دولة إريتريا.فيها للنظام اإلر

ي تعزيز ه -المهمة الرئيسية لفرقة العمل الشعبية  -وكما أعلن في نشراتنا الصحفية السابقة 

في جميع أنحاء العالم ، وتوحيدها وترقيتها لتصبح الجهود الواسعة لإلريتريين من أجل العدالة 

عن طريق انتخاب قيادة عالمية. ستكون القيادة العالمية مكلفه بتنسيق وقيادة  -قوة فعالة للتغيير 

كفاحنا إلزالة النظام الديكتاتوري. سيكون للقيادة العالمية السلطة الكاملة والوالية كممثل رسمي 

تريين الذين يناضلون من أجل لمية هو واجب ومسؤولية جميع اإلرللشعب. إن انتخاب قيادة عا

 العدالة والحرية.

واسعة تقديم خطة العمل البعد مداوالت وتحضيرات دقيقة ، يسر فرقة العمل الشعبية في جنيف 

 :التالية

. تعزيز وحدة الشعب اإلرتري وإقامة الجمعيات الشعبية في كل مدينة ومحيطها. 1

س كفاحنا الجماعي والموحد على مستوى المدينة المحلية. يجب على يجب أن ترتكز أس

جميع طالبي العدالة والحرية في كل مدينة أن يجتمعوا وينتخبون ممثليهم. سوف تتحدى 

  الجمعيات المحلية وتهزم أنشطة النظام في مدنهم.

. من أجل التوحد على المستوى القطري ، سيجتمع ممثلو المدن في مكان مركزي 2

ويختارون ممثلين على المستوى القطري. يمكن أن يكون عدد الممثلين على مستوى 

اعتماًدا على حجم البلد. نوصي بانتخاب ممثلي المستوى القطري  10إلى  7الدولة من 

 .2019مارس  15بحلول 

. سيلتقي الممثلون القطريون في مؤتمر وطني ويعتمدون استراتيجية كبرى للخالص 3

نفيذ تريا. ستقوم القيادة العالمية بتصميم وتتخبون قيادة عالمية لمغتربي إرينوالحرية ، و

يين في تراتوري وستكون الممثل الرسمي لإلراستراتيجيات فعالة إلزالة النظام الديكت

 الشتات على المسرح الدولي. سيتم اإلعالن عن مكان ووقت المؤتمر في وقت الحق.

 عالوة على ذلك



العمل المذكورة أعاله بنجاح ومواجهة التحديات  . من أجل تنفيذ خطة1

جمعيات والحركات المعقدة إلنقاذ بلدنا وشعبنا ، ندعو جميع المنظمات وال

   ترية إلى احتضانها والتعاون من أجل إنجازها بنجاح.والمجتمعات اإلر

توحيد معسكرنا للعدالة والحرية وتركيز جهودنا وأنشطتنا لبناء حركة  - 2 

شعبية هائلة من أجل إنقاذ بلدنا وشعبنا عن طريق إزالة النظام الديكتاتوري 

 .السلمي إلى الحرية والديمقراطية واالنتقال

إجراء البحوث عن طريق جلب المفكرين والخبراء لمواجهة التحديات 3-  

ر المتوقعة والتحضير والعمل من أجل اإلسراع بإزالة النظام المتوقعة وغي

 .تريةاطية من خالل حماية السيادة اإلرواالنتقال السلمي إلى الديمقر

ترية والسماح لهم بلعب بناء وتنشيط الشباب والمرأة اإلر. التركيز على 4

  دورهم القيادي.

نحن نخوض كفاح واسع إن إنقاذ أمتنا وشعبنا هو أهم مهمة عاجلة لنا جميعا. 

ونبذل جهودنا بأشكال مختلفة على المستوى الفردي والجماعي. من أجل توحيد كفاحنا 

ورفع مستواه ، ولكي نصبح قوة فعالة للخالص والتغيير ، نحتاج إلى توحيد جميع 

ترية على مستوى المدينة المحلية ، إر مواردنا وأصواتنا من خالل إنشاء جمعيات

 .القطريين وإنشاء قيادة عالمية منتخبة فى اسرع وقت ممكن وانتخاب ممثلينا

 :لمزيد من المعلومات ، عنواننا ومعلومات االتصال الخاصة بنا

 abiyassu5@gmail.com :البريد اإللكتروني
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الممثلينترية وانتخاب نجاح الوحدة اإلر  

تريا المستقلة ذات السيادة  عاشت إر  

 المجد لشهدائنا األبطال

 

 فرقة العمل الشعبية جنيف

 2018ير ، ينا 25


