
وهامصحفي ، عاجل إعالن   

 

17/06/22التاريخ:   

 

شخصاً من رجال األعمال   153مكثفة في األسابيع الثالثة الماضية ، حيث تم القبض على  قام النظام اإلريتري بحملة إعتقاالت

والمحاربين القدامى من منازلهم وأماكن أعمالهم وذلك في األسبوع األخير من مايو واألسبوع األول من يونيو. وأشارت  

ارنتو وأسمرا ، وهى سجون تتمع بحراسة  المصادر بأن هؤالء المعتقلين محتجزين في سجون مختلفة في كل من تسني ، ب

مشددة تديرها وكالة  االستخبارات واألمن القومي اإلرتري ، حيث يتم فيها احتجاز المعتقلين في وضع سيئ ومعاملة غير 

 إنسانية ويكون التحقيق تحت وطأة التعذيب الشديد بشكل يومي. وحتى الذين حالفهم الحظ وغادروا هذه السجون بعد برائتهم،

 إنتهى بهم األمر الى أمراض مزمنة يصعب عالجها وذلك بسبب التعذيب الشديد والنقص في الغذاء والرعاية الطبية. 
 

ولم يتم توجيه أي تهم تذكر ضد هؤالء المعتقلين ولم يمثلوا في أي محكمة قانونية ، وهذه أصبحت ممارسة معتادة عند النظام.  

ء المعتقلين هو فريق مكون من ستة أفراد بتكليف مباشر من مكتب الرئيس ، كما لم  والفريق الذي يشرف على التحقيق مع هؤال

يسمح لزويهم وعائالتهم بالزيارة داخل هذه المعتقالت. ومن بين هؤالء المعتقلين هناك رجل أعمال جعفر محمود إبراهيم من  

عذيب الشديد الذي تعرض له في السجن. سكان مدينة تسني يوجد تحت  العناية المركزة في أحد المستشفيات بسبب الت  

 

باإلضافة إلى ذلك ، لقد تم إختطاف ثالثة تجار وهم السيد محمد نور أحمد ، والسيد ياسين عمر ، والسيد عبد هللا صالح )وهذا 

ة ،  ( ، من مدينة كسال السودانية من  قبل المخابرات االرتري09األخير موظف سابق في شركة البحر األحمر المعروفة ب 

 وهم محتجزون تحت التعذيب في سجن تسنى. 
 

 59وإن موجة االعتقاالت المذكورة أعاله لقد شملت كل المناطق اإلريترية ، حيث كان عدد المعتقلين من منطقة القاش بركة 

،  9بية من والمنطقة الجنو  8و  9، ومنطقة شمال البحر األحمر  65، والمنطقة الوسطى ومحيطها  9ومنطقة عنسيبا )كرين( 

 وثالث أخرون من مدينة كسال. 
 

 وفيما يلي بعض أسماء المعتقلين مع تاريخ وأماكن اإلعتقال. 

 

( )سجن أسمرا(2022/ 27/5حبتيب تويلدميدهين   ) 1  

( )سجن أسمرا(2022/ 27/5عقبي محاري             ) 2  

( ) سجن أسمرا(5/2022/ 27ألمسجد جبركيدان      ) 3  

()سجن أسمرا(2022/ 28/5)   كحساى جبرامالك     4  

( )سجن بارنتو( 2/06/2022جعفر محمود ابراهيم ) 5  

( )سجن بارنتو (06/2022/ 2جبرآب تسفاماريام    ) 6  

( )سجن بارنتو (2022/ 2/06عبد هللا محمد علي   ) 7  

( )سجن بارنتو( 2022/ 3/06حامد علي رمضان      ) 8  

سيني( ( )سجن تي2/06/2022العقيد طجاي هايلي ) 9  

()سجن بارينتو(  2/06/2022العقيد كيدانى تكلبرهان) 10  

 

 أسماء المحققين المكلفين من قبل مكتب الرئيس والوحدات التى يعملون بها كاالتى:
.  العقيد تسفلدت هبتيسالسى ، مكتب الرئيس1  

جهاز المخابرات  – . العقيد أمانويل طهاي 2  

المخابرات جهاز  -. النقيب ياسين محمد خدر3  

المباحث الجنائية بالشرطة -. النقيب خالد عبد الرحمن 4  

مخابرات األمن القومي  -. النقيب ظقاي محاري5  

معهد تكنولوجيا الحاسوب  -الرقيب يوناثان جبرآب -6  
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د  تعرب هيئة ) إريتريا العدالة( عن حزنها الشديد وتأسف على صمت المجتمع الدولي المريب حيال ما يجري من اضطها

والظلم في إريتريا من قبل هذا النظام الدكتاتوري القاشم. وهذه الجولة من االعتقاالت غير مسبوقة ألنها استهدفت رجال أعمال  

أثرياء في تسني وبارنتو وكذلك مسؤولي األمن في الدولة وشملت مناطق واسعة في البالد ، وعليه نناشد المجتمع الدولي أن  

ل في إدانة هذا النظام الدكتاتوري حتى يضع حدا لهذه االنتهاكات الغير اإلنسانية.يلعب دوره اإليجابي والفعا  
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