ዜርዜር ኣስማት እሱራት መዕጥርን ታሪኹን።

18/December/ 2016

ብምንጭታት ስሙር ዯሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ ዜቐረበ መጽናዕታዊ ሰነድ፡ ንኩነታት ቤት ማእሰርቲ መዕጥር፡ ናይ ገሇ ክፋሌ
እሱራት ዜርዜር ኣስማትን ይሰብኣዊ ኣትሓሕዚ እሱራትን ጠቓሌሌ ኮይኑ፡ ኣብ መጽናዕትን መርትዖን ዜተመርኮሰ ሓበሬታ’ዩ።
ሓዯ ካብ እሱራት መዕጥር ተቐማጢ ዓዱ ጥሌያን ነይሩ። ዜተረፉ ካብ ሱዲንን ውሽጢ ኤርትራን ብጸጥታ ተጨውዮም ተኣሲሮም።
ቀዲሞት እሱራት ካብ 2008 ጀሚሮም፡ ዲሕረዎት ድማ ኣብ 2010 ተወሲኾም ኩልም እሱራት ንዓመታት ዜሳቐዩ ሇዉ እዮም።
ገሇ ካብኦም ‘’ ዜረኣየ ዓይኑ ይብራህ‛ ብዜብሌ ምሌክታ፡ ኣብ ኤርትራን ኣብ ወጻእን ስሞም ይኹን ስእልምን ተርጊሑ ነይሩ።
ምኽንያቱ ስድራ ቤቶም ንነዊሕ ዓመታት ዯሃይ ዯቆም ፈጺሞም ስሇይረኸቡ። ሓዯ ካብ እሱራት መዕጥር ግና ንጹህ ዛጋ ካብ ሱዲን
ተጨውዩ። ጠንቂ ማእሰርቱ ድማ ስድራ ቤታዊ ምትእስሳር ሇዎ ንምስምዑ ድማ ብጣዕሚ ገርም ታሪኽ ሇዎ’ዩ።

ዜርዜር ኣስማትን ኣድራሻን እሱራት መዕጥር።
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ሙለእ ስም
ዑስማን ኢብራሂም ሓምድ
እስማዒሌ መሓመድ ፍካክ
ሃሮን ሙሳ ማሕሙድ
መሓመድ ዓሉ ኢድሪስ
ምሕረትኣብ ሃይሇሚካኤሌ መሓሪ
ከፋሉ ሃብተማርያም ሓዯራ
ሳምሶም የማነ ገብረዜጋብሄር
ኪዲነ ተኪኤ ሃብቶም
ተወሌዯ ሃይሇ ዓንዶም
ነጋሽ ተስፋይ ኪዲነማርያም
ብርሃነ ስብሃትሇኣብ ምሕጽንቱ
ሲራክ መዓሾ ዑቁባማርያም
ሃብቱ ተሸመ ወሌደ
መሓሪ ኣስጎዶም ሓጎስ
ጸጋይ ኪዲነ ገብረስሊሴ
ሳምኤሌ ትክሊይ ወሌዯጋብር
መሓሪ ገብረኣምሊክ ትክሇምካኤሌ
ኣፈወርቂ ፍሰሃየ ያቆብ
ሃብቶም ተስፋይ ወሌዯታትዮስ
ተስፋኣሇም ሃብተማርያም ዯስታ
ሓመድ ጃብር መሓመድ
ሙኽታር እስማዒሌ መሓመድ
ኢብራሂም መስዑድ መሓመድ
ተስፋሌዯት ኣብርሃም ገብረትንሳኤ
ዮውሃንስ ገብሪሂወት ታዯሰ
ዮናታን መንግስ ሞ
ጣህር ዕስማን ኣቡበከር
መሓመድ ኣሉ ሙሳኑር
ዓብደሰሊም ዑመር ኣሕመዱን
ፈረጅ ኢብራሂም መሓመድ
ናትናኤሌ ብርሃነ ተኽሇማርያም

Eri- Meiter’s Detainees since 2008

ዜተወሇዯ
ለ
ዓመት
1965
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1976
1968
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1963
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1978
1974
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1970
1976
1979
1974
1979
1981
1978
1971
1985
1965
1970
1969
1964
1971

ዜነበሮ ኣድራሻ
ዝባ ሰ/ ቀ/ ባሕሪ ንኡስ ዝባ ዲህሊክ
ዝባ ዓንሰባ ን/ዝባ ኣስማጥ
ዝባ ዓንሰባ ን/ዝባ ከርከበት
ዝባ ሰ/ ቀ/ ባሕሪ ን/ ዝባ ናቅፋ
ዝባ ዯቡብ ን/ዝባ ዓዱ ቀይሕ
ዝባ ዯቡብ ን/ዝባ ዓዱ ቀይሕ
ዝባ ዯቡብ ን/ዝባ መንዯፈራ
ዝባ ዯቡብ ን/ዝባ ዯቀምሓረ
ዝባ ዯቡብ ን/ዝባ ዓዱ ቀይሕ
ዝባ ዯቡብ ን/ዝባ ዯቀምሓረ
ዝባ ዯቡብ ን/ዝባ ዓዱ ቀይሕ
ዝባ ዯቡብ ን/ዝባ ሰንዓፈ
ዝባ ማእከሌ ን/ዝባ በሪኽ
ዝባ ዯቡብ ን/ዝባ ዯቀምሓረ
ዝባ ዓንሰባ ን/ዝባ ከረን
ዝባ ማእከሌ ንኡስ ዝባ ጋሊ ነፍሒ
ዝባ ዯ/ ቀ/ ባሕሪ ንኡስ ዝባ ዓሰብ
ዝባ ዓንሰባ ን/ዝባ ሓጋዜ
ዝባ ማእከሌ/ ን/ዝባ/ ጋሊነፍሒ
ዝባ ስ/ቀ/ባሕሪ ን/ዝባ ባጽዕ
ዝባ ስ/ቀ/ባሕሪ ን/ዝባ ኣፍዓበት
ዝባ ስ/ቀ/ባሕሪ ን/ዝባ ኣፍዓበት
ዝባ ሰ/ቀ/ባሕሪ ን/ዝባ ባጽዕ
ዝባ ዯቡብ ንኡስ/ዝባ ዓዱ ቀይሕ
ሃገረ ጥሌያን ከተማ ሮማ
ሱዲን ካርቱም
ሱዲን ገዲርፍ
ሱዲን ቶከር/ ዓይተርባ
ሱዲን ካርቱም
ፖርት ሱዲን

ካርቱም ሱዲን

Posted Dec. 2016
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መትሓሳሰቢ፥ ዜርዜር ኣስማት እሱራት መዕጥር ንምግሊጽ ንስድራ ቤቶም ሃንዯበታዊ ሓበሬታ ከምዜኸውን ንግንቦ ኢና።
እንተኾነ ግና ብቐዲምነት ናይ ቤት ማእሰርቲ ኩነታትን ጸጥታዊ ውዱት ስርዓት ኤርትራ ምቅሊዕ፡ ነቲ ብመርማሪት ኮሚሽን
ዜቐረበ ‚ ገበን ኣንጻር ሰብኣውነት‛ ዜድርዕ ሓበሬታ ስሇዜኾነ ንምቅሌሑ ብግዛ ኣገዲስነት ኣሇዎ ዜብሌ እምነት ብሓዯ ወገን።
በቲ ካሌእ መዲዩ ድማ፡ ስድራ ቤት ዯሃይ ዯቆም ጠፊእዎም ዜረኣየ ዓይኑ ይብራህ ኣብ ዜበሃሇለ እዋን ዯሃይ ዯቆም ምርካብ
ብከፊለ ኣገዲሲ ይገብሮ። ሓቂ’ዩ ወሊዱ ንሇዎ ሻቕልትን ጓህን ግና ዜፍውስ ከምይኮነ ንግምግሞ ኢና። ይኹን’ምበር ካብዝም
ዜተጠቕሱ መሰረታዊ ሓቅታት ተበጊስና ምቅሊሕና እዋናዊ ጉዲይ ከምዜኾነ ኣንበብትና ብግቡእ ከምትርድእዎ እምነትና እዩ።

ገርም ታሪኽ! ናይ ክሌተ ኣሕዋት እሱራትን ሳዕቤናቱን።
ኣሌማዜን ዮናታንን ክሌተ ኣሕዋት እዮም። ንሳቶም ካብ ወሊዱኦም ኣቦይ መንግስ ዝሞ ይውሇደ። ገርም ታሪኾም ንዲህስሶ፥
ኣሌማዜ መንግስ ዝሞ፡ ንመዋቲ መጀር ጀነራሌ ገረዜግሄር ዓንዯማርያም ( ዉጩ) ኣብ ቤት ጽሕፈቱ ትሰርሕ ነይራ። ምስ ዉጩ
ይምስምማዕ ስሇዜነበራ ድማ፡ ትእዚዜ ጥሒስኪ ተባሂሊ ብዕሇት 12/ 07/ 2008 ኣብ ቀዲማይ መዯበር ፖሉስ ተኣሲራ ነይራ።
እንተኾነ ግና ኣብ ሸሊ ማእሰርቲ ብሃንዯበት ሞይታ ተረኺባ። ጠንቂ ሞታ ግን ብንጹር ኣይግሇጽን’ዩ። ብዜኾነ ስድራ ቤታ
ተረዱኦም ሓኖም ምስዓጸዉ ግና ሓዯ ሚስጥር ተረኺቡ። ምኽንያቱ ኣሌማዜ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኣብ ዜነበረትለ እዋን
ብይድላታ ተገዱዲ ጾታዊ ዓመጽ ስሇጋጠማ ጥንሲ ከምዜሓት ብሕክምናዊ መርመራ ተረጋጊጹ ተሓቢሩዋ ምንባሩ ይፍሇጥ።
ከም ሳዕቤኑ ድማ ኣሌማዜ ብጣዕሚ ከምዜሓነት ነቲ ሓቅታት ብቐረባ ዜፈሌጡዎ መሓዘት ቃሇ ምስክርነቶም ሂቦሙለ እዮም።
ዮናታን መንግስ ዝሞ፡ (ሓዋ) ናይ ኣሌማዜ ሓፍቱ ሞት ጥራይ ይኮነ፡ ይሕጋዊ ጥንሲ ከምዜነበራ ምስፈሇጠ ግና፡ ብሕሌና
ስሇይቀሰነ ድማ ነቲ ጉዲይ ከጻርዮ ሊዕሌን ታሕትን ክብሌ ፈቲኑ። እንተኾነ ግና ጉዲይ ሓፍቱ ብቐጥታ ዜምሌከቶ መዋቲ መጀር
ጀነራሌ ገረዜግሄር (ዉጩ) ረኺቡ ኣብ ራረበለ እዋን ከህድኦን ከረሳስዖን ኣይፈተነን። ብኣንጻሩ ዉጩ ንሂወቱ ስግእ
ታህዱድን ምፍርራሕ ገይርለ። ስሇዙ ዮናታን ብወገኑ ኣብ ሌዕሉ ሓፍቱ ዜተፈጸመ ገበን ምስ ሓራምዜ ተኸራኺሩ ቅኑዕ ፍታሕ
ከምይረክብ ብግብሪ መዙኑዎ። ብተወሳኺ ድማ ሂወቱ ናብ ሓዯጋ የምርሕ ከምል ተረዱኡ፡ ንዜሓዯሮ ብስጭትን ጭንቀትን
ንምጽዋሩ ከቢደዎ። ስሇዙ፥ እቲ ዜነበሮ ኣማራጺ ከም ሰቡ ናብ ስዯት ሱዲን ኣትዩ። መነ ገበሌ ዜሃበካ ተቐበሌ ከምዜበሃሌ ኮይኑ
ነገሩ።
ዮናታን ኣብ ስዯት ግና ከም ምንዮቱ ጽቡቕ ዕድሌ ኣየጋጠሞን። ምኽንያቱ ብ 2010 ካብ ካርቱም ሱዲን ብጸጥታ ኤርትራ
ተጨውዩ ናብ ቤት ማእሰርቲ መዕጥር ተዲጕኑ። ንሱ ድሮ 6 ዓመታት ይሳቐ ከምል ግና ክሳብ ሕጂ ስድራ ቤቱ ዜኾነ ዯሃይ
የብልምን። እዙ ኣብ ሌዕሉ ክሌተ ንጹሃት ኣሕዋት ዜተፈጸመ ገበን ይኹን ኣብ ሌዕሉ ስድራ ቤቶም ዜወረዯ በዯሌ፡ ወሇዶታቱ
ንመዋእሌ ይርስዕዎ ጸሉም ታሪኽ’ዩ። እቶም ወሉዶም ዕበዩ ጻማ ጻዕሮም ክረኽቡ፡ ዯቆም ወሉዶም ሚዶም ኣብ ጽቡቕ ዯረጃ
ክበጽሑ ዜምነዩ ዜነበሩ ወሇዱ ግና ባህጎም ተቖጽዩ። ምኽንያቱ ብረቢ/ ኣምሊኽ ዜተዋህቦም ህያብ ውሊድ ብዯቂ-ሰባት ዜፍጸም
ግፍዒ ከምይወሇደ ክመኽኑ፡ ንስድራ ቤቶም ኣብ ከቢድ ጭንቀትን ሻቕልትን ዜሸክሌ ብጣዕሚ ሕዜን ኣነዋሪ ፍጻሜ’ዩ።
ኣብ ኤርትራ’ሲ ይተገብረ የሇን ይተነግረ’ምበር ንዜብሌ ምስሊ ራጉድ፡ ንሓቅነቱ ድማ ድምቕ ይሰብኣዊ ተግባር’ዩ።

ተወሳኺ መብርሂ ንማእሰርቲ መዕጥር፥
1. ኣብ ቊጽሪ 25 ዜተጠቕሰ፡ ዮውሃንስ ገብሪሂወት ታዯሰ ወዱ 45 ዓመት፡ ተቐማጢ ከተማ ሮማ ዓዱ ጥሌያን ነይሩ። ንሱ ኣብ

2007 ኣስመራ ኣትዩ ስሇዜነበረ፡ ኣብ 2008 ብጸጥታ ተወሲደ ጌና ኣብ ቤት ማእሰርቲ መዕጥር ተዲጉኑ ይሳቐ ኣል።

2. ኣብ ቊጽሪ 4- ዜተጠቕሰ፡ መሓመድ ዓሉ ኢድሪስ ወዱ 48 ዓመት ተቐማጢ ንኡስ ዝባ ናቕፋ እዩ። ንሱ ካብ ዕዲጋ ቃሮራ ኣብ

2008 ተጨውዩ ተኣሲሩ። እቲ ገርም ኣስታት 8- ዓመታት ንጉዲዩ ዜከታተሌ መርማሪ ኣይተመዯበለን። ምኽንያቱ ሓቲቱ
ዜተዋህቦ መሌሲ ናትካ ጉዲይ ንዓና ኣይምሌከትን’ዩ ኢልሙዎ። ነቶም ዜኣሰርዎ ከሕብርለ ሓቲቱ ድማ ሰማዒ ኣይረኸበን።

3. ጠንቂ ማእሰርቶም ፖሇቲካዊ ጠቀስ’ዩ ዜብሌ ምኽንያት ስሇዜተዋህቦ፡ ናብ ሓውሲ ምድረበዲ ሚስጥራዊ ቦታ ተዲጕኖም።
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መዕጥር ብጂኦግራፍያዊ ኣቐማምጣ ኣብ ሓውሲ ምድረበዲ ሰሜናዊ ሳሕሌ ዜተዯኮነ እዩ። ብፍሊይ ኣብ ናይ ሙቐት
ወቕቲ ካብ 42- 47 ዱግሪ cg ዜበጽሕ ብርቱዕን ዯረቕን ሙቐት ኣሇዎ። ግዯፍ ንእሱር ናጻ ሰብ ኮይንካ ክትነብሮ ይትትምነዮ
ቦታ’ዩ።
 ጉዲይ እሱራት ክሳብ ሕጂ ብትካሌ ጸጥታ ኣብ ትሕቲ ሃገራዊ ድሕነት ተታሒዘ ኣል። ስሇዙ እሱራት መርመርቲ ጥራይ
ዜፈሌጥዎ ብጥብቒ ሚስጥር ንምሓዘ ዜዓሇመ፡ እሱራት ነንሓድሕዶም ንከይራረቡ ጽኑዕ ምክትታሌን ሓሇዋን ኣሇዎም።
 መዕጥር ከም ቦታ ንጹሌ ኣብ ርእሲ ምኻኑ፡ ብተወሳኺ ዜኾነ ሰብ ኣብዙ ከባቢ ክንቀሳቐስ ኣይፍቐድን። ንኹልም
ምኽንያታት ዯሚርካ ሚስጥር ቤት ማእሰርቲ ንነዊሕ ግዛ ተኸዊለ ክኸይድ ዜውስኑ ረቛሕታት ነይሩዎ። ሓቂ ግና ንጊዛኡ
ጥራይ’ዩ ዜቕበር።
 ካብ እሱራት ክሳብ ሕጂ ተኸሲሶም ኣብ ፍርዱ ኣይቀረቡን። ንጹሃት ዱዮም ገበነኛታት ብናጻ ፍርዲዊ ኣካሌ
ኣይተወሰነን።


ኩነታት እሱራት ብጣዕሚ ስካሕክሕ ይሰብኣዊ ኣትሓሕዚ ምዃኑ ካብኡ ምሇጡ እሱራት ብቓሊቶም ዜምስክርዎ’ዩ።

መዯምዯምታ፥ ዉፉያት ስሙር ዯሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ፡ ንቤት ማእሰርቲ መዕጥር ካብ ካሌኦት ኣማኢት ኣብያተ ማእሰርቲ
ዜፈሌዮ ብቑዕን ሕጋውን ምኽንያት ስሇሇዎ፡ ፍለይን ሌዑሌን ኣቓሌቦን ክህቡለ ግድነት ነይሩ። ምኽንያቱ ካብ 2008
ዜተመስረተ ቤት ማእሰርቲ በቶም ኣብ ሊዕሉ ኣቐዱሞም ዜተጠቕሱ ተወሳኺ ሓበሬታት፡ ኣስታት 8- ዓመታት ከይተፈሌጠ
ፈጺሙ ከይተርበለ ብሚስጥር ተታሒዘ ዜጸንሔ ቤት ማእሰርቲ እዩ። ይኹን’ምበር ኣብ ኤርትራ ንዜኾነ ማእሰርቲ መሳስል
ግና እቲ ገበን ኣንጻር ሰብውነት ብባህርያቱን ሕጋዊ መዲዩን ሓዯ ምኻኑ ግና ካትዕ ኣይኮነን።
ስሇዙ፥ ዉፉያትና ቀዲማይ ዯረጃ ሓበሬታ ቤት ማእሰርቲ መዕጥር ኣብ ዜረኸቡለ እዋን፡ ይተገብረ የሇን ይተነግረ’ምበር
ንዜብሌ ኣገሊሌጻ መሰረት ገይሮም ክፍትሹ፡ ነቲ ፍለይ ሚስጥራዊ ድሕረ ባይትኡን ኣመሰራርትኡን ንምርግጋጽ ካየደዎ
መጽናዕቲ ከዕሙቑዎን ከስፍሕዎን ተገዱዶም። ውጽኢት መጽናዕቶም ድማ ንዜረኸቡዎ ተባብዕ ሓበሬታ መሰረት ገይሮም፡
ኣብ ባይታ ድማ ግብራዊ ስራሕ ክካየድ ከምዜኽእሌ ኣሚኖም ዓቕሞም ዜፈቕዶ ምድሊዋት ገይሮም፡ ንሳቶም ድማ፥
ቀዲማይ፡ 3- ሓሇውቲ ማእሰርቲ መዕጥር፡ ናይ ንጹሃት ኣሕዋቶም ሓሇዋ ኮይኖም ክቕጽለ ሕሌናዊ ዕግበት ኣይነበሮምን። ስሇዙ
ንነብሶም ይኹን ድሕነት ዛጋታቶም ብሩህ መጻኢ ንምውሓስ ወሲኖም። ብዕሇት 03/ 07/ 2016 ብዜወሰደዎ ተባዕን ታሪኻውን
ስጉምቲ ድማ፡ 23 እሱራት ሒዝም ኣምሉጦም ሓሳቦምን ጻዕሮምን ሰሚሩልም ኣብ ዉሑስ ቦታ በጺሖም። ካብ ገሃነም እሳት
ናይ መዕጥር ምውጻእ ድማ ክሌተ ግዛ ከምዜተፈጠሩ ይስምዖም። ስሇዙ፥ ስዯግኤ ከም ውድብ ድማ ዜግባእ ምትሕብባር
ገይሩልም።
ካሌኣይ፥ ነቶም ካብ ኣስመራን ባጽዕን እናተመሊሇሱ ንኩነታት እሱራት ዜምርምሩ ብጨካን ባህርያቶም ድማ ዜሌሇዩ ጉጅሇ
ስሇያ ስጉምቲ ክውሰዯልም ተወሲኑ ኩለ ምድሊዋት ተጻፊፉ። ብዕሇት 04/ September/ 2016 ብዉሕለሌ ወትሃዯራዊ
ስሌቲ ድብያ ብምክያድ፡ እቶም ሰሇስተ መርመርቲ ዜጎዓዘሊ ዜነበሩ ወትሃዯራዊ ማኪና ሊንድክሩሰር ተቓጺሊ ንሳቶም ድማ
ቆሲልም። እቲ ሓሊፊ ፠፠ ድማ ብህጹጽ ንሕክምና በጺሑ ንምድሓኑ ተፈቲኑ ነይሩ። እንተኾነ ግና ሕክምና ባጽዕ ከድሕኖ
ስሇይከኣሇ ኣብቲ ሆስፒታሌ ከምዜሞተ ተረጋጊጹ። ዜርዜራዊ ሓበሬታ ድማ ናይ’ዙ ዓመት’ዙ ኣብ 08/ September/ 2016
ይኹን ኣብ- 14/ August/ 2016 ኣብ www.erifront.com ይኹን ኣብ ካሌእ መራኸቢ ብዘሓን ምውካስ ይከኣሌ።

ስሙር ዯሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ ምሓሊሌፎ መሌእኽቲ፥
1. ብዉፍያትና ዜተገብረ ሓያሌ ጻዕርን ንተወፋይነትን ዜተፈጸሙ ኣንጸባራቒ ዓወትን ብስም መሪሕነትን መሰረታት
ከምንሕበነለን ከምነኽብሮን ብምርግጋጽ ንታሪኻዊ ኣበርክትኦም ከነምስግን ንፈቱ።
2. ንኩነታት እሱራት ዜምሌከት ተወሳኺ ሓበሬታን ምስክርነትን ሂብኩም ክትድርዕዎ ንጽውዕ ነተባብዕ።
3. ንውጻእናዮ ሓበሬታ ገድሶ ኣካሌ ስድራ ቤት ምስ ዜህለ፡ ኣባሌ ናይታ ስድራ ቤት ምኻኑ እምን መረጋገጺ ብኣድራሻና
እንተ ኣቕሪብኩምሌና ድማ፡ ዓቕምና ዜፈቕዶ ሓበሬታ ንምሃብ ክንትሓጋገዜ ቅሩባት ከምዜኾና ብትሕትና ክንገሌጽ ንፈቱ።
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4. በብእዋኑ ነውጽኦ ሓበሬታ ናብ ህዜቢ ንምዜርጋሕ እቶም ብቐጻሉ ከይተሓሇለ ዜተሓባበሩና ከም፡ www.jeberti.com

www.togoruba.org www.gereger.com ካሌኦት ወብ -ሳይትስ ብሓፈሻ። ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ Face
Book Share ዜገበርኩምን ኣብ Paltalk ምቕሊሕን ምዜታይን ዜተሳተፍኩም። ብሞራሌ ተባባዕኩምና ይኹን ሃናጺ
ርእይቶ ዜሃብኩምና። ብኣጠቓሊሉ ንኹለኹም ስሇጻዕርኹምን ተገዲስነትኩምን ሌዑሌ ኣኽብሮት ከምሇና ብምግሊጽ፡
ንኣበርክቶኹም ድማ ከነምስግነኩም የቐንየሌና ክንብሇኩም ንፈቱ። ቃሌስና ህዜባዊ ባህርያት ክሇብስ እንተኾይኑ ድማ ቀጻሉ
ምትሕብባርኩም ከይፍሇየና ንሊቦ።
18/ December/ 2016

...........ይቅጽሌ...........

ክፍሉ ዛናን ባህሌን፡ ስሙር ዯሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ። Email: uedf2012@gmail.com or www.erifront.com
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