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ምርግጋጽ ንጽህና፡
ብመሰረት’ዚ መትከል’ዚ፡ 

ድንጋገታት ገበናዊ ሕጊ ኤርትራ 
ወይ ከኣ ዝኾነ ካልእ ሕጊ ብኣንጻሩ 
እንተዘይደንጊጎም፡ ዝኾነ ክሱስ ኣብ 
መስርሕ ፍርዲ ንጽህናኡ ዘረጋግጸሉ 
መርትዖ ከቕርብ ክሕተት ከምዘይግባእ 
ድንጋገታት ሕጊ ገበናዊ ስርዓት 
ኤርትራ የነጽሩ። እዚ መትከል’ዚ፡ 
ክሱስ ገበነኛ ምዃኑ ኪኖ ምኽኑይ 
ምጥርጣር ሓሊፉ ዘረጋግጽ መርትዖ 
ናይ ምቕራብ ሓላፍነት ናይ ኣኽባር 
ሕጊ ምዃኑ የነጽር። እዚ ማለት ከኣ 
ኣኽባር ሕጊ ክሲ ቅድሚ ምምስራቱ 
ኣንጻር ክሱስ ዝውዕል እኹል 
መርትዖ ከምዝተኣከበ ናይ ምርግጋጽ 
ሓላፍነት ኣለዎ ማለት እዩ። ኣኽባር 
ሕጊ ኪኖ ምኽኑይ ምጥርጣር 
ሓሊፉ ዘረጋግጽ መርትዖ ከይሓዘ 
ክሲ ምስዝምስርት፡ ክሱስ ንጹህ 
ምዃኑ (ገበነኛ ዘይምዃኑ) ዘረድእ 
መርትዖ ምቕራብ ከየድለዮ ንጹህ 
ተባሂሉ ብነጻ ክሰናበት እዚ መትከል 
የገድድ። እዚ ማለት ግን ክሱስ ካብ 
ገበን ነጻ ንክበሃል ፈጺሙ መርትዖ 
ናይ ምቕራብ ግዴታ የብሉን ማለት 
ኣይኮነን። ምኽንያቱ፡ ደያኑ ነቲ 
ብኣኽባር ሕጊ ዝቐረበ መርትዖታት 
ድሕሪ ምምርማር ክሱስ ንዝቐረበሉ 
ክሲ ውዒልዎ ክኸውን ይኽእል 
እዩ ናብ ዝብል መደምደምታ 
እንተበጺሖም፡ ክሱስ ንዑኡ ዝድግፍ 
መርትዖ (መከላኸሊ መርትዖ) 
ብምቕራብ ክከላኸል ግዴታኡ እዩ። 
እዚ ኣብዚ ደረጃ’ዚ ብክሱስ ዝቐርብ 
መርትዖ ንጽህናኡ ብቀጥታዊ መገዲ 
ዘረጋግጽ ክኸውን ወይ’ውን ነቲ 
ብኣኽባር ሕጊ ዝቐረበ መርትዖታት 
ሕጋውነቱን ተኣማንነቱን ዝብድህ 
ወይ ኣብ ሕቶ ምልክት ዘውድቕ፡ 
ሚዛኑ ዘጉድልን እንተኾይኑ’ውን 
ናጻ ተባሂሉ ንክልቀቕ ዘኽእል 
ይኸውን።  
 1. መትከል ማዕርነት ኣብ ቅድሚ 

ሕጊ፡ እዚ መትከል’ዚ ኩሉ ሰብ ኣብ 
ቅድሚ ገበናዊ ሕጊ ማዕረ ምዃኑን 
ድንጋገታት ገበናዊ ሕጊ ንኩሉ ሰብ 
ብማዕረ ተፈጻምነት ከምዘለዎምን 
እዩ ዘውሕስ። ገበናዊ ሕጊ ኣብ 
ዓሌት፡ መበቆል፡ ቋንቋ፡ ሕብሪ፡ ጾታ፡ 
ሃይማኖት፡ ስንክልና፡ ዕድመ፡ ቁጠባዊ 
ወይ ማሕበራዊ ጽፍሒ ተመርኲሱ 
ብኣፈላላይ ዝፍጸም ከምዘይኮነ ከኣ 
የረጋግጽ። 
2. መትከል በይናዊ ስልጣን 

ኣብያተ ፍርዲ ኣብ ምውሳን ገበናዊ 
ጉዳያት፡ እዚ መትከል’ዚ ንኣብያተ 
ፍርዲ ዝምልከት ኮይኑ፡ ዝኾነ 
ብገበናዊ ሕጊ ብዘቕጽዕ ተግባር ወይ 
ግድፈት ዝተኸሰሰ ሰብ እንትርፎ 

ገበናዊ ሕጊ ኤርትራሳልሳይ ክፋል

በተን ብሕጊ ዝቖማ ኣብያተ ፍርዲ 
ብዝኾነ ካልእ መንግስታዊ ትካል 
ኮነ ሰብ ከምዘይፍረድ የነጽር። 
ብተወሳኺ፡ ዝኾነ ብዝፈጸሞ ተግባር 
ወይ ግድፈት ገበነኛ ኮይኑ ዝተረኽበ 
ሰብ’ውን ካብቲ ኣብ ገበናዊ ሕጊ 
ዝሰፈረ መቕጻዕቲ ወጻኢ ብካልእ 
መቕጻዕቲ ከይሳቐ እዚ መትከል 
ይከላኸል። ካብኡ ሓሊፉ’ውን፡ 
ብካልእ ሕጊ ብኣንጻሩ ብንጹር 
እንተዘይተደንጊጉ፡ ብዘይካ ብሕጊ 
ዝቖማ ኣብያተ ፍርዲ ዝኾነ ካልእ 
ሰብ ወይ ትካል ነዚ ኣብ ገበናዊ ሕጊ 
ኤርትራ ዝተደንገገ መቕጻዕቲ  ኣብ 
ልዕሊ ዝኾነ ገበነኛ ኮይኑ ዝተረኽበ 
ሰብ ከስገድድ ኣይክእልን። ስለዚ፡ 
ብመሰረት’ዚ መትከል’ዚ፡ ገበነኛ 
ኣብ ፍርዲ ኣቕሪብካ ምፍራድን 
ኣብ ገበናዊ ሕጊ ዝሰፈረ መቕጻዕቲ 
ምስግዳድን በይናዊ ስልጣን 
ኣብያተ ፍርዲ ምዃኑ ንርዳእ። 
እዚ መትከል’ምበኣር፡ ትካላት ኮነ 
ውልቀሰባት ከከም ዝደለይዎ ኣብ 
ልዕሊ ሰባት ገበናዊ ፍርዲ ከየሕልፉን 
ዝመሰሎም መቕጻዕቲ ከየስገድዱን 
ይከላኸል። 

ዓይነታት መቕጻዕቲ 
ብመሰረት ገበናዊ 
ሕጊ ኤርትራ

ስርዓተ-መቕጻዕቲ ገበናዊ ሕጊ 
ኤርትራ ን“ግቡእ ፍዳ” ከም ቀንዲ 
ዕላማ መቕጻዕቲ መሰረት ገይሩ 
ዝተዳለወ ብምዃኑ ኣብ መንጎ 
ዝተሓተን ዝለዓለን ደረት መቕጻዕቲ 
ዘሎ ጋግ ኣዝዩ ጸቢብ ዝኾነ ስርዓተ-
መቕጻዕቲ ኣዋዲዱ ይርከብ። እዚ ከኣ 
ንሓደ ዓይነት ፍጻመ ገበን ዝውሰን 
መቕጻዕቲ ዓቢ ጋግ ከምዘይህልዎ 
ብምግባር መቕጻዕቲ ርጉጽ፡ ሓላፍ 
ዘላፍ ዘወግድን ኣቐዲምካ ክፍለጥ 
ዝኽእልን ንክኸውን ይሕግዝ። 
“ተሃድሶ” ከም ቀንዲ ዕላማ 
መቕጻዕቲ መሰረት ገይሩ ዝድንገግ 
ገበናዊ ሕጊ ኣብ መንጎ ዝተሓተን 
ዝለዓለን ደረት መቕጻዕቲ ገፊሕ 
ጋግ ከምዝህሉ ኮይኑ ዝዳሎን ዳያኑ 
ንነፍስወከፍ ጉዳይ ድሕሪ ምምርማር 
ግቡእ ዝብልዎ መቕጻዕቲ ክውስኑ 
ዕድል ዝህብ ስለዝኾነ ኣብ ሞንጎ 
ተመሳሰልቲ ገበናትን ገበነኛታትን 
ዝተፈላለዩ መቕጻዕትታት ንክወሃብ 
ተኽእሎ ይህሉ። ንመሰጋገሪ ገበናዊ 
ሕጊ ከም ኣብነት እንተወሲድና 
ን“ተሃድሶ” ከም ቀንዲ ዕላማ 
መቕጻዕቲ መሰረት ገይሩ ዝተዳለወ 
ብምዃኑ ኣብ ሓደ ዓንቀጽ ዘዋድዶ 
ዝተሓተን ዝለዓለን ደረት መቕጻዕቲ 
ኣዝዩ ገፊሕ እዩ። እዚ ዝኾነሉ 

ምኽንያት፡ መቕጻዕቲ ኣብ ክብደት 
ዝተፈጸመ ገበን ዘይኮነስ ኣብ ኩነታት 
ናይ’ቲ ገበነኛ ኮይኑ ዝተረኽበ ሰብን 
ንምህዳሱ ዘድልዮ መቕጻዕትታትን 
ስጉምትታትን ስለዝምርኮስ እዩ። 
ከምዚ ዓይነት ስርዓተ-መቕጻዕቲ 
መጠን መቕጻዕቲ ኣብ ገሊኡ’ውን 
ዓይነታት መቕጻዕቲ ኣብ ምውሳን 
ገፊሕ ስልጣን ስለዝኸፍት ንሓደ 
ዓይነት ገበናዊ ፍጻመ ዝውሰን 
መቕጻዕቲ ዝተፈላለየ ክኸውን ባይታ 
ይፈጥር። መቕጻዕቲ ከኣ ሓላፍ 
ዘላፍ ዝመለኦ፡ ዘይርጉጽን ኣቐዲምካ 
ክትግምቶ ዘይከኣልን ስለዝኸውን 
ተማእዛዝነት ንሕጊ የጉድል።
ስርዓተ መቕጻዕቲ ገበናዊ ሕጊ 

ኣብቲ መሰረት ገይርዎ ዝንደፍ ቀንዲ 
ዕላማ መቕጻዕቲ ዝምርኮስ’ኳ እንተኾነ፡ 
ነቶም ካልኦት ዕላማታት መቕጻዕቲ 
ግን ኣየሳስን ማለት ኣይኮነን። ገበናዊ 
ሕጊ ኤርትራ ከኣ ዋላ’ኳ “ግቡእ 
ፍዳ” ከም ቀንዲ ዕላማ መሰረት 
ገይሩ ዝተነድፈ እንተኾነ፡ ኣዋዲድዎ 
ዘሎ ስርዓተ መቕጻዕቲ ነቶም ተሃድሶ፡ 
ሓፈሻውን ውልቃውን ግትኣትን 
“ገበን ዝፍጸመሉ ባይታ ምኽላእን” 
ዝብሉ ዕላማታት መቕጻዕቲ ዘአንግድ 
ኣገባባት’ውን ኣለውዎ። ኣብ ገበናዊ 
ሕጊ ኤርትራ ሰፊሮም ዘለዉ ዓይነታት 
መቕጻዕቲ ብሓፈሻኡ ገንዘባዊ 
መቕጻዕቲ፡ ማእሰርቲ፡ ኮማዊ ዕዮ፡ ካብ 
ዝተወሰነ ዓይነታት ስራሕ ምእጋድ፡ 
ምኽልካል መሰላትን ሓለፋታትን፡ 
ተግሳጽ፡ ቀይድን ምስጓጕ/ምጥራዝ 
ወጻእተኛታትን ካልኦትን የጠቓልል። 
ገለ ካብ’ዞም ዓይነት መቕጻዕቲ ቀንዲ 
ወይ ከኣ መሰረታውያን መቕጻዕቲ 
ክኾኑ እንከለዉ እቶም ዝተረፉ 
ግን ከም ተወሰኽቲ መቕጻዕትታት 
ዝውሰዱ ስጉምታት እዮም። 
1. ናይ ገንዘብ መቕጻዕቲ፡ ገበናዊ 

ሕጊ ኤርትራ ዝድንግጎ ገንዘባዊ 
መቕጻዕቲ እቲ ዝተሓተ ደረት 
500.00 (ሓሙሽተ ሚእቲ) ናቕፋ 
ክኸውን እንከሎ እቲ ዝለዓለ ደረት 
ከኣ 50,000.00 (ሓምሳ ሽሕ) ናቕፋ 
እዩ። ዝበዝሑ ካብ’ቶም ገንዘባዊ 
መቕጻዕቲ ዘስዕቡ ገበናት ብክብደቶም 
ቅልል ዝበሉ ገበናት ክኾኑ እንከለዉ፡ 
መጠን ናይ’ቲ ክውሰን ዝኽእል 
ገንዘባዊ ከኣ ከከም ክብደቶም 
ከምዝፈላለ ኮይኑ ተደንጊጉ ይርከብ። 
ገንዘባዊ መቕጻዕቲ ከከም ኩነታቱ 
ኣብ ሓደ ህሞት ወይ ከኣ ተመቓቒሉ 
በብክፋል ንክኽፈል ኣብያተ ፍርዲ 
ክውስና ይኽእላ። ገበነኛ ዝተወሰነሉ 
ገንዘባዊ መቕጻዕቲ ቅድሚ ምኽፋሉ 
ብሞት ምስዝፍለ፡ እቲ መቕጻዕቲ 
ናብ ወረስቱ ከይሓለፈ ከምዘቋርጽ 
ገበናዊ ሕጊ ኤርትራ የነጽር። 

ብተወሳኺ፡ ሓደ ገበነኛ ዝተወሰነሉ 
ገንዘባዊ መቕጻዕቲ ክኸፍል ድሌት 
እንዳሃለዎ ብሰሪ ሕጽረት ዓቕሚ 
ክኸፍል ከምዘይከኣለ ምስዝረጋገጽ፡ 
ተወሲኑ ዝነበረ ገንዘባዊ መቕጻዕቲ 
ናብ መቕጻዕቲ ኮማዊ ዕዮ ክቕየር 
ገበናዊ ሕጊ ኤርትራ የፍቅድ። ከምዚ 
ዓይነት ገበነኛ ሕጂ’ዉን ንዝተወሰነሉ 
ኮማዊ ዕዮ ክዓዪ ቅሩብ ክንሱ 
ብዝተፈላለየ ምኽንያታት ክዓዪ 
ከምዘይክእል ምስዝረጋገጽ፡ ከከም 
ኩነታቱ መቕጻዕቱ ብከፊል ወይ 
ሙሉእ ብሙሉእ ክስረዝ ገበናዊ 
ሕጊ ኤርትራ ይድንግግ። ብኣንጻሩ፡ 
ገንዘባዊ መቕጻዕቲ ዝተወሰነሉ 
ሰብ ክኸፍል እንዳከኣለ ኮነ ኢሉ 
ምኽፋል ከምዝኣበየ ምስዝረጋገጽ፡ 
ወይ ከኣ ተወሲኑሉ ዝነበረ ገንዘባዊ 
መቕጻዕቲ ክኸፍል ከምዘይክእል 
ስለዝተረጋገጸ ናብ መቕጻዕቲ ኮማዊ 
ዕዮ ምስተቐየረሉ ክዓዪ እንዳከኣለ 
ኮነ ኢሉ ከምዝሓንገደ ምስዝረጋገጽ፡ 
መቕጻዕቱ ናብ ማእሰርቲ ክቕየር 
ገበናዊ ሕጊ ኤርትራ ይድንግግ። 
መቕጻዕቲ ኮማዊ ዕዮ ክበሃል እንከሎ 
ገበነኛ ዝተበየነሉ ናይ ገንዘብ መቕጻዕቲ 
ኣብ ዝኾነ መንግስታዊ ኮነ ህዝባዊ 
ትካል እንዳሰረሐ ብግዜን ብዓይነት 
ስራሕን ተተሚኑ ከምዘደቅሶ ምግባር 
ማለት እዩ። ናይ ገንዘብ መቕጻዕቲ 
ምስተኸፍለ ናብ ካዝና መንግስቲ 
ኣታዊ ዝኸውን ኮይኑ ክብደት 
ዝተፈጸመ ገበን፡ ናይ’ቲ ገበነኛ 
ቁጠባዊ ኩነታት፡ ምንጪ ኣታዊኡ፡ 
ዝተሰከሞ ሓላፍነት ስድራ፡ ሞያኡን 
ካብኡ ዝረኽቦ እቶት፡ ዕድመኡን 
ጥዕናኡን ኣብ ግምት ብምእታው 
ይውሰን። እዚ ከምዚ’ሉ እንከሎ 
ግን፡ እቲ ዝውሰን ናይ ገንዘብ 
መቕጻዕቲ ብዝተኻእለ መጠን ምስ 
ደረጃ ገበናውነት ገበነኛ ክመጣጠን 
ከምዝግባእ ገበናዊ ሕግና ይድንግግ። 
ካብኡ ሓሊፉ፡ እቲ ዝተጣሕሰ ዓንቀጽ 
ብገንዘብ ወይ ብማእሰርቲ ዘቕጽዕ 
ምስዝኸውን’ሞ ደረጃ ገበናውነት 
ገበነኛን ሓፈሻዊ ኩነታቱን ኣብ 
ግምት ድሕሪ ምእታው ብክልቲኡ 
ምቕጻዑ ኣገዳስነት ኣለዎ ናብ ዝብል 
መደምደምታ ዘብጽሕ ምስዝኸውን 
ናይ ገንዘብን ናይ ማእሰርትን 
መቕጻዕቲ ክብየን ከምዝከኣል ገበናዊ 
ሕጊ ኤርትራ ይድንግግ። ገንዘባዊ 
መቕጻዕቲ’ምበኣር ኣብ ዝበዝሕ እዋን 
ገበነኛ ንሕብረተሰብ ኣዝዩ ሓደገኛ 
ኣይኮነን ተባሂሉ ስለዝተኣምነሉ 
ዝብየን ስለዝኾነ ንተሃድሶን ዘይከኣል 
ምግባርን ዘገልግል ኣይኮነን። እንታይ 
ድኣ፡  ንግትኣትን ግቡእ ፍዳን 
ኣብ ግምት ብምእታው ዝብየን 
መቕጻዕቲ እዩ። ገበናዊ ሕጊ ኤርትራ 

ምስ ገንዘባዊ መቕጻዕቲ ኣተኣሳሲሩ 
ዝርእዮም፡ ጉዳይ ካሕሳን ምውራስ 
መሳርሒ ገበን ወይ ከኣ ፍረ-ገበን 
ኮይኖም ዝተረኽቡ ንብረትን እዩ። 
ብመሰረት ገበናዊ ሕጊ ኤርትራ፡ 
ብፍጻመ ገበን ንዋታዊ ኮነ ኣካላዊ 
ጉድኣት ዝወረዶ ሰብ ኣብ ሲቪላዊ 
መጋባእያ ሲቪላዊ ክሲ ክምስርት 
እንተዘይመሪጹ፡ ወይ ከኣ እቲ ገበነኛ 
ኮይኑ ዝተረኽበ ሰብ ነቲ ግዳይ 
ፍጻመ ገበን ዝኾነ ሰብ ምሉእ ካሕሳ 
እንተዘይከፊሉ፡ እቲ ነቲ ገበናዊ ጉዳይ 
ዝረኣየን ዝወሰነን ቤት ፍርዲ ነቲ ኣብ 
ልዕሊ ግዳይ ዝወረደ ንዋታዊ ኮነ 
ኣካላዊ ጉድኣት ገምጊሙ ንካሕሳ 
ዝምልከት ውሳነ ከሕልፍ ስልጣኑ 
እዩ። ብገበናዊ ፍጻመ ንዋታዊ ኮነ 
ኣካላዊ ጉድኣት ወሪዱኒ ዝብል ሰብ፡ 
እቲ ገበን ፈጺምካ ተባሂሉ ዝተኸሰሰ 
ሰብ ዋላ ነጻ እንተተባህለ ወይ’ውን 
ቅድሚ ውሳነ ብሞት እንተተፈልየ፡ 
ኣብ ሲቪላዊ ቤት ፍርዲ ካሕሳ ናይ 
ምሕታት መሰሉ ዝተሓለወ ምዃኑ 
ገበናዊ ሕጊ ኤርትራ የነጽር። 
ብተወሳኺ፡ ገበናዊ ፍርዲ ዘሕለፈ 
ቤት ፍርዲ፡ ከም መሳርሒ ናይ’ቲ 
ኣብ ፍርዲ ዘብጸሐ ገበን ኮይኑ 
ንዝረኸቦ ወይ ከኣ ቀጥታዊ ወይ 
ብተዘዋዋሪ ፍረ-ገበን ኮይኑ ንዝረኸቦ 
ንብረት ወይ ገንዘብ ክሕደግ ወይ 
ክውረስ ውሳነ ከሕልፍ ከምዝኽእል 
ገበናዊ ሕጊ ኤርትራ ይድንግግ። እቲ 
ገበነኛ ኮይኑ ዝተረኽበ ሰብ ወይ ከኣ 
ሕጋዊ ዋና ናይ’ቲ ንብረት እየ ዝብል 
ሰብ ብዛዕባ’ቲ ምውራስ ሓበሬታ 
ክረክብን ተቓውሞኡ ክስማዕ ዕድል 
ክወሃቦን ከም ዝግባእ ገበናዊ ሕጊ 
ኤርትራ ይድንግግ። እዚ ዝውረስ 
ገንዘብ ወይ ንብረት ንመነባብሮ 
ስድራ ናይ’ቲ ገበነኛ ኮይኑ ዝተረኽበ 
ሰብ ዘይስገር ኣገዳስነት ከምዘለዎ 
ቤት ፍርዲ እንተ’ረጋጊጹ፡ ወይ ከኣ፡ 
እዚ ገንዘብ ወይ ንብረት ብቅኑዕ 
ልቦና ናብ ዝተዋሰአ ሳልሳይ ኣካል 
ብዝተፈላለየ መንገዲ ከምዝተሰጋገረ 
እንተተረጋጊጹ፡ ወይ ከኣ፡ እቲ ገንዘብ 
ወይ ንብረት ናይ ሓደ ኣብቲ ፍጻመ 
ገበን ዝኾነ ተሳትፎ ዘይብሉን ንብረቱ 
ወይ ገንዘቡ ኣብ ፍጻመ ገበን ከም 
መሳርሒ ከምዝወዓለ ዘይፈልጥን 
ሰብ ምዃኑ እንተተረጋጊጹ፡ ውርሲ 
ከይእዘዝ ገበናዊ ሕጊ ኤርትራ 
ይድንግግ። ገበናዊ ሕጊ ኤርትራ 
ንገንዘባዊ መቕጻዕቲ፡ ውርስን ካሕሳን 
ዘጣምር ድንጋገ’ውን ሓቊፉ 
ይርከብ። ብመሰረት’ቲ ድንጋገ፡ 
ንብረት ወይ ገንዘብ ናይ’ቲ ገበነኛ 
ንሰለስቲኡ (ንገንዘባዊ መቕጻዕቲ፡ 
ውርስን ካሕሳን) ክኸፍል ዘይእኹል 
ኮይኑ ምስዝርከብ፡ ብቀዳምነት ካሕሳ 
ንክኽፈል ይእዝዝ።

ይቕጽል


