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تريين الذين يعيشون في إسرائيل منذ بين اإلخوة اإلر إراقة الدماء  األحداث التي أدت إلى إن

  كررة إراقة الدماء املت ، إذ تعتبر مشكلةمواطن إرتري لكل  محزنةكانت مروعة و  ،عدة سنوات

، تريةواألخالق اإلر  بعيدة كل البعد عن القيم ، إضافة إلى كونهارييعابكل امل وحش ي عمل ههذ

عن  بغض النظر  ،دانيجب أن ي غير اإلنسانيهذا العمل إن فعليه  .الجميعرفوضة من وم

 األطراف التي قامت به. 

ا من هذه القناعةانطو 
ً
العمل  بشدةندين  أدناه،ترية املوقعة اإلر  واملنظماتنحن القوى  ،الق

تقديم الجناة إلى نطالب بو . بناء الوطن الواحدبين أ إسرائيلالذي حدث في  الوحش ي

في  الالجئين اإلريترييناية مسؤوليتها عن حم اإلسرائيلية بت سلطاتذكير النود كما الة. العد

 بحقهم.  ووضع حد للجرائم املتكررة إسرائيل، 

 دائمة، جسدية اتخرون إعاقوواجه كثيرون آ ،لقد فقد العديد من اإلخوة اإلريتريين حياتهم

وال يسعنا في هذا أوقات مختلفة.  فيو شتىفي أماكن  وقعتالتي األعمال الوحشية بسبب 

ونتمنى  ، سرهمونتقدم بخالص التعازي إلى أ ،الظرف العصيب إال أن نترحم على األموات

 األحداث.  تلكبسبب  صابات مختلفةإل  اتعرضو للذين  العاجل الشفاء

هو  "هقدف" الديكتاتوري الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة ظامنأن في  شك ال 

هذا النظام الدماء الذي حدث بين اإلخوة. األحداث التي أدت إلى إراقة  املستفيد الوحيد من

من  أجياله والقضاء على مستقبل ،أجل إدخال البالد في نفق مظلممن  نهار  ليلالذي يعمل 

الشعب بين أبناء ستمرة امل دمويةال صراعاتالزاعات و نباب الأس ر بذو ء نار الفتنة إذكا لخال

، ممارساته الخبيثةوكشف  ،النظام نقوم بتعرية تريين أناإلر نحن  وهذا يحتم علينا، الواحد.

 بين أن من دركن وأن ،بينناى االنسجام فيما الحفاظ علنسعى جاهدين من أجل وأن 



أن من بد ال في بلدنا.  ووئام العيش في سالم ووحدة مكننا منتي ستال سبلانتهاج التنا امسؤولي

 . الشعب باٍق إلى األبد إال أن، ذهبتأتي و تالحكم  أنظمةن ندرك بأ

التي   خبيثةاملحاوالت غير املسؤولة وال تجاه باليقظةأن يتحلوا أيًضا شعبنا  أبناء البا نطكم 

مات مضللة حول هذا نشر معلو التي تقوم ب التواصل االجتماعي وسائلبعض تقوم بها 

شعبنا.  أبناء بينعميق إحداث شرخ بين اإلرتريين في إسرائيل، وذلك بهدف أساوي الحادث امل

 .إليهاا ننتمي جميعً  أنناو  جميًعا،تريا ملك لنا إر ف

 أبناء الوطنبين  افورً ونحث الجميع على وقف املواجهة  ،ندين العمل الوحش ي أخرى،مرة 

وإننا الواحد اإلرترية، روع البعيد عن القيم واألخالق هذا الحادث امل  يتكرر مثلال أ رجو نإذ . 

رأب الصدع و  ،شكلة الحاليةل املحالهادفة إلى  اإلرتريين واألخواتاإلخوة  بقوة مبادرةندعم 

ندعو  . كماائيلإسر املتواجدينأبناء شعبنا  وتحقيق املصالحة بين ،األطراف املتصارعةبين 

  هذا األمر.   الوطنية فيبمسؤولياتهم وواجباتهم  ضطلعواكافة اإلرتريين أن ي
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