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1.ማእሰርቲ፡ ገበናዊ ሕጊ ኤርትራ 
ዝድንግጎ ዝወሓደ ደረት ግዜ ማእሰርቲ 
ሓደ ወርሒ ክኸውን እንከሎ፡ እቲ 
ዝለዓለ ደረት ግዜ ማእሰርቲ ከኣ 27 
ዓመት እዩ። እዚ ክበሃል እንከሎ ግን፡ 
ማእሰርቲ ንሕልፈት’ውን ገበናዊ ሕጊ 
ኤርትራ ደንጊግዎ ዘሎ ዓይነት መቕጻዕቲ 
ከምዝኾነ ክዝንጋዕ ኣይግባእን። እቲ 
ዝፈኾሰ ናይ ማእሰርቲ መቕጻዕቲ 
ካብ ሓደ ወርሒ ክሳብ ሓደ ዓመት 
ዝበጽሕ ኮይኑ፡ ንሕብረተሰብ ኣዝዮም 
ሓደገኛታት ብዘይኮኑ ገበነኛታት ኣብ 
ዝተፈጸሙ ፈኮስቲ ገበናት ክዝውተር 
ገበናዊ ሕጊ ኤርትራ ይድንግግ። 
ከበድቲ ገበናት ዝውሰን ዝተሓተ 
ደረት ናይ ማእሰርቲ መቕጻዕቲ  ሓደ 
ዓመት ክኸውን ከሎ እቲ ዝለዓለ 
ገደብ ናይ ማእሰርቲ መቕጻዕቲ ከኣ 
27 (ዕስራን ሸውዓተን) ዓመት ኮይኑ’ዩ 
ተደንጊጉ ዘሎ። መጠን ወይ ንውሓት 
ናይ ማእሰርቲ ከከም ደረጃ ክብደት 
ዝተፈጸመ ገበን ዝተሰርዐ ኮይኑ፡ ገበነኛ 
ንምቕጻዑን ንምህዳሱን ጥራይ ዘይኮነ 
ብመንገዲ ማእሰርቲ ንሕብረተሰብ ካብ 
ስግኣት ነጻ ንምግባር’ውን ዝዓለመ 
እዩ። ናይ ሕልፈት ማእሰርቲ’ውን 
ብተመሳሳሊ ንኣዝዮም ሓደገኛ ገበናዊ 
ዝምባለ ዘለዎም ገበነኛታት ዝውሰን 
ፍርዲ ኮይኑ፡ ብዘይካ ንተሃድሶ ነቶም 
ካልኦት ሰለስተ ዕላማታት መቕጻዕቲ 
የገልግል። 
2. ናይ ሞት መቕጻዕቲ፡ ኣብ ሃገርና 

ናይ ሞት መቕጻዕቲ ብግብሪ ዝውቱር’ኳ 
እንተዘይኮነ፡ ከም ኣብ ዝተፈላለያ ሃገራት 
ዝግበር ኣብ ገበናዊ ሕጊ ኤርትራ’ውን 
ከም ሓደ ካብ ዓይነታት መቕጻዕቲ 
ሰፊሩ ይርከብ። እዚ ዓይነት መቕጻዕቲ 
ብዘይካ ንዕላማታት ተሃድሶን ፍሉይ 
ግትኣትን ነቶም ካልኦት ዕላማታት 
መቕጻዕቲ ብግቡእ የገልግል። ናይ ሞት 
መቕጻዕቲ ናይ ሂወት መሰል ዝድርት 
ከቢድ መቕጻዕቲ ብምዃኑ ብጌጋ ንጹህ 
ከይብደል ጥንቁቕ ኣታሕዛ ከምዘድልዮ 
ዘማትእ ኣይኮነን። ገበናዊ ሕጊ ኤርትራ 
ከኣ ነዚ ንምርግጋጽ ቅድሚ ፍርዲ 
ምሕላፉን ቅድሚ ፍርዲ ምፍጻሙን 
ፍልይ ዝበለ መስርሕ ከምዝህልዎ 
ይገብር። ብቀዳምነት፡ እቲ ከምዝተጣሕሰ 
ዝተረጋገጸ ገበናዊ ዓንቀጽ ናይ ሞት 
ፍርዲ ክውሰን ዘፍቅድ እንተዘይኮይኑ 
ናይ ሞት ፍርዲ ኣይውሰንን። ስለዚ 
እቲ ብክሱስ ተፈጺሙ ዝባሃል ገበን 
ዝውክሎ ዓንቀጽ ገበናዊ ሕጊ ብንጹርን 
ብዘየሻሙን ቃላት ናይ ሞት ፍርዲ 
ክወሃብ ከምዝኽእል እንተዘይደንጊጉ 
ናይ ሞት ፍርዲ ኣይውሰንን እዩ። 
ብተወሳኺ፡ ናይ ሞት ፍርዲ ዝኾነ ከም 
መቃለሊ መቕጻዕቲ ዝኸውን ኩነት 
ምስዘይህሉ ጥራይ ከምዝውሰን ገበናዊ 
ሕጊ ኤርትራ ይድንግግ። መቃለሊ 
መቕጻዕቲ ክበሃል እንከሎ ንኣፈጻጽማ 
ናይ’ቲ ገበን ወይ ከኣ ንኩነታትን ድሕረ 
ባይታን ናይ’ቲ ገበነኛ ኮይኑ ዝተረኽበ 
ሰብ ኣብ ግምት ዘእቱ ኮይኑ፡ ቤት 

ፍርዲ ኣብ ሕጊ ተሞርኪሱ መቕጻዕቲ 
ዘቃልለሉ ወይ ከኣ ዘፋኹሰሉ ኩነት 
እዩ። ስለዚ፡ ቤት ፍርዲ ናይ ሞት ፍርዲ 
ዝውስን ዝኾነ ዓይነት ካብዚ ዝተጠቕሰ 
ኩነት ምስዘይህሉ ጥራይ እዩ። 
ብተወሳኺ፡ ኣብ ልዕሊ ኣብ ግዜ ፍጻመ 
ገበን ዕድሚኡ 18 ዓመት ዘይመለአ 
ሰብ ከምዘይውሰን’ውን ገበናዊ ሕጊ 
ኤርትራ ኣነጺሩ ደንጊግዎ ይርከብ። 
ስለዚ፡ ክሱስ ዋላ ኣብ ግዜ ምኽሳስ ኮነ 
ኣብ ግዜ ምሕላፍ ፍርዲ ዕድሚኡ 18 
ዓመት ወይ ልዕሊኡ ኮይኑ እንተተረኽበ፡ 
ኣብታ ገበን ዝፈጸመላ ዕለት ግን 
ዕድሚኡ ትሕቲ 18 ዓመት ከምዝነበረ 
እንተተረጋጊጹ ኣንጻሩ ናይ ሞት 
ፍርዲ ክውሰን ገበናዊ ሕጊ ኤርትራ 
ኣይፈቅድን። እዚ ሰለስተ ነጥብታት፡ 
ኣብያተ ፍርዲ ናይ ሞት ፍርዲ ቅድሚ 
ምውሳነን ኣብ ግምት ከእትዋኦ ገበናዊ 
ሕጊ ዘቐመጦ ቅድመ-ኩነት እዩ። 
ካብኡ ሓሊፉ፡ ገበናዊ ሕጊ ኤርትራ 
ናይ ሞት ፍርዲ ቅድሚ ምፍጻሙ 
ክሓልፎ ዝግባእ መስርሓት’ውን 
ኣቐሚጡ ይርከብ። ብመጀመርያ እቲ 
ዝለዓለ ሃገራዊ ቤት ፍርዲ ነቲ ናብ 
ገበናውነት ዘብጸሐ መስርሕ ፍርድን ነቲ 
ፍርድን ከየጽደቖን መራሒ ሃገር ነቲ 
ናይ ሞት ፍርዲ ከየጽደቖን ናይ ሞት 
ፍርዲ ክፍጸም ከምዘይብሉ ይድንግግ። 
ካብኡ ሓሊፉ፡ ናይ ሞት ፍርዲ ኣብ 
ልዕሊ ነፍሰጾር ወይ ከኣ ትሕቲ ሰለስተ 
ዓመት ዝዕድሚኡ ህጻን ዘለዋ ኣደ 
ከምዘይፍጸም፡ እኳ ደኣ ፍርዳ ናብ ናይ 
ሕልፈት ማእሰርቲ ከምዝቕየር ገበናዊ 
ሕጊ ኤርትራ ይድንግግ። ብተወሳኺ፡ 
ናይ ሞት ፍርዲ ኣብ ልዕሊ ከቢድ 
ኣካላዊ ወይ ኣእምሮኣዊ ሕማም ዘለዎ 
ሰብ ኮነ ኣብ ልዕሊ ናይ ይግባይ መሰሉ 
ዘይጸንቀቐ ሰብ ከምዘይፍጸም ገበናዊ 
ሕጊ ኤርትራ ይድንግግ። ብዘይካ’ዚ 
ናይ ሞት ፍርዲ ቅድሚ ምትግባሩ በቲ 
ዝለዓለ ቤት ፍርዲ ሃገርን ብመራሒ 
ሃገርን እንተጸዲቑ ጥራይ ክትግበር 
ከም ዝኽእል ይድንግግ። ብምጥቕላል 
ክረአ እንከሎ’ምበኣር ህላወ ናይ ሞት 
ፍርዲ ኣንጻር ሃገርን ህዝብን ከቢድ 
ገበን ንዝፍጽሙ ሰባት ቅድሚ ነቲ ገበን 
ምፍጻሞም ከም መጠንቀቕታ ዘገልግል 
ክኸውን ከሎ፡ ድሕሪ ምፍጻም ናይ’ቲ 
ገበን ከኣ እዞም ኣብ ላዕሊ ዝተገልጹ 
ኲሎም ጥንቃቐታት ምስ ተኻየደሉ 
ጥራይ ከም መቕጻዕቲ ዘገልግል’ዩ። 
ንኣፈጻጽማ ናይ ሞት ፍርዲ ብዝምልከት 
እቲ ዝለዓለ ሃገራዊ ቤት ፍርዲ ኣብቲ 
መረጋገጺ ፍርዲ ብዝጽሕፎ ትእዛዝ 
መሰረት ከምዝፍጸም ገበናዊ ሕጊ 
ኤርትራ ይድንግግ። 
3. ኮማዊ ዕዮ፡ ኮማዊ ዕዮ ከም ቀንዲ 

መቕጻዕቲ ዝውሰን ዘይኮነስ ከምቲ ክብ 
ኢሉ ዝተገልጸ፡ ገንዘባዊ መቕጻዕቲ 
ዝተወሰነሉ ሰብ ንዝተወሰነሉ ገንዘባዊ 
መቕጻዕቲ ክኸፍል ድሌት እንዳሃለዎ 
ገንዘባዊ ዓቕሚ ስለዝሓጸሮ ክኸፍል 
እንተዘይከኣለ ከም መተካእታ መቕጻዕቲ 

ክብየን ዝኽእል እዩ። ካብኡ ሓሊፉ’ውን 
ብመሰረት ገበናዊ ሕጊ ኤርትራ ማእሰርቲ 
ወይ ገንዘባዊ መቕጻዕቲ ምስ ተፈርደ 
ከከም ኩነታቱ ብምሉኡ ወይ ብከፊል 
ከይተፈጸመ ነቲ ገበነኛ እንተወሓደ 
ንሽዱሽተ ወርሒ እንተበዘሐ ከኣ 
ንሓሙሽተ ዓመት ኣብ ናይ ትዕዝብቲ 
ኩነት ክጸንሕ ክውስን ይኽእል እዩ። 
ኣብ ከምዚ ኩነታት ቤት ፍርዲ ነቲ 
ገበነኛ ኣብቲ ዝተወሰነ ናይ ትዕዝብቲ 
ግዜ እንተበዘሐ ንሽዱሽተ ወርሒ ኣብ 
ኮማዊ ዕዮ ንክሳተፍ ክውስን ይኽእል። 
ኮማዊ ዕዮ ኣብ መንግስታውያን ወይ 
ህዝባውያን ትካላት ዝፍጸም ኮይኑ፡ ኣብ 
ክንዲ ገንዘባዊ መቕጻዕቲ ዝተፈርደ 
ምስዝኸውን ከም ንሓደ ዘይሞያዊ 
ዝኽፈሎ ደመወዝ ዋጋ ይወሃቦ። 
4. ምእጋድ ተጠቃምነት ሲቪላዊ 

መሰላት፡ ዝተፈጸመ ገበን ከቢድ 
ምስዝኸውን፡ ቤት ፍርዲ ኣብ ርእሲ’ቲ 
ዝውስኖ መቕጻዕቲ ነቲ ገበነኛ ኮይኑ 
ዝተረኽበ ሰብ ኩሎም ወይ ገለ ካብዞም 
ስዒቦም ዝጥቀሱ ሲቪላዊ መሰላቱ 
እንተወሓደ ንዓሰርተ ዓመት ወይ 
ከኣ ንሕልፈት ካብ ምጥቃም ዝእግዶ 
ትእዛዝ ከሕልፍ ከምዝኽእል ገበናዊ 
ሕጊ ኤርትራ ይድንግግ።
. ኣብ ዝኾነ ህዝባዊ ምርጫታት ናይ 

ምምራጽ ወይ ከም ሕጹይ ተወዳዳሪ 
ናይ ምቕራብ መሰል፡
. ብምርጫ ወይ ብምምዛዝ ካብ 

ዝሓዞ ህዝባዊ ቤት ጽሕፈት ከምዝእለ 
ምግባር፡ 
. ዝኾነ ካልእ ህዝባዊ መዓርግ፡ ናይ 

ክብሪ መዓርግ፡ ጽሩራን ወተሃደራዊ 
መዓርግን ከምዝቕንጠጥ ምግባር። 
ብተወሳኺ፡ ቤት ፍርዲ፡ ንዝኾነ ካልእ 

ፍጻመ ገበን ብማእሰርቲ ንዝፈረዶ ገበነኛ 
ባህሪ ዝፈጸሞ ገበንን ኩነታት ኣፈጻጽማኡን 
ንምድራት ሲቪላዊ መሰላቱ ምኽኑይ 
ዝገብር ኮይኑ ምስዝረኽቦ ካብ ሓደ 
ዓመት ንዘይውሕድን ካብ ዓሰርተ 
ዓመት ንዘይበዝሕን ግዜ ዝተጠቕሰ 
መሰሉ ካብ ምጥቃም ዝእግዶ 
ትእዛዝ ከሕልፍ ከምዝኽእል ገበናዊ 
ሕጊ ኤርትራ ይድንግግ። ምእጋድ 
ተጠቃምነት ሲቪላዊ መሰል ካብታ ናይ 
መወዳእታ ፍርዲ ዝተዋህበትላ ዕለት 
ይጅምር። ገበነኛ ንማእሰርቲ ዝተፈርደ 
ምስዝኸውን ግን ምእጋድ ሲቪላዊ 
መሰላት ካብታ እቲ ገበነኛ ካብ ማእሰርቲ 
ዝተለቐቐላ ዕለት ከምትጅምር ገበናዊ 
ሕጊ ኤርትራ ይድንግግ። እንተኾነ ግን፡ 
ቤት ፍርዲ ሕጊ ብዝፈቕደሉ መሰረት 
ናይ ማእሰርቲ መቕጻዕቲ ከይተፈጸመ 
ተንጠልጢሉ ክጸንሕን ገበነኛ ኣብ ናይ 
ትዕዝብቲ ግዜ ክኣቱን እንተወሲኑ፡ 
ማዕረ ማዕሪኡ እዚ ተጠቃምነት 
ሲቪላዊ መሰላት ዝእግድ ትእዛዝ’ውን 
ከይተተግበረ ይጸንሕ። ንዝተወሰነ 
ግዜ ካብ ምጥቃም ሲቪላዊ መሰላት 
ተኣጊዱ ዝጸነሐ ሰብ እቲ ግዜ ገደብ ኣብ 
ዘብቅዓሉ ዕለት ብኡ ንብኡ ተጠቃሚ 
ሲቪላዊ መሰላቱ ይኸውን። እዚ ማለት 

ከኣ ተኣጊዱ ዝጸነሐ ሲቪላዊ መሰላቱ 
ንክምለሰሉ ዝሓልፎ ሕጋዊ መስርሕ 
ከይሃለዎ ይለብሶ ማለት እዩ። ሲቪላዊ 
መሰላቱ ከይጥቀም ንሕልፈት ዝተኣገደ 
ሰብ ግን፡ ናይ ማእሰርቲ መቕጻዕቱ 
ወዲኡ ምስተለቀ ድሕሪ ዓሰርተ 
ዓመት ሲቪላዊ መሰላቱ ክምለሰሉ ናብ 
ቤት ፍርዲ ከመልክት ይኽእል። ቤት 
ፍርዲ ብወገኑ እዚ ዝተጠቕሰ ሰብ ኣብ 
ውሽጢ’ተን ዓሰርተ ዓመታት ብዘርኣዮ 
ባህሪ ንሕጊ ዝተማእዘዘ ሂወት ነይርዎ 
ናብ ዝብል መደምደምታ እንተበጺሑ፡ 
ነቲ ኣሕሊፍዎ ዝነበረ ሲቪላዊ መሰላቱ 
ዝእግድ ትእዛዝ ብምልዓል ተጠቃሚ 
ሲቪላዊ መሰላቱ ከምዝኸውን ክገብር 
ይኽእል። 
5. ካብ ዝተወሰነ ንጥፈታት ምእጋድ፡ 

እዚ’ውን ገበናዊ ሕጊ ኤርትራ ከም ቀንዲ 
መቕጻዕቲ ዘይኮነስ ድሕነት ሕብረተሰብ 
ንምሕላው ተባሂሉ ኣብ ልዕሊ’ቲ ገበነኛ 
ኮይኑ ዝተረኽበ ሰብ ዝውሰድ ተወሳኺ 
ፍርዳዊ ስጉምቲ እዩ። ሓደ ሰብ ብሰብ 
መዚ ፍቓድ-ዋኒን ዘድልዮ ሞያዊ 
ንጥፈታት ዘካይድ ኮይኑ፡ እቲ ፍቓድ-
ዋኒን ዝጠልቦ ሞያዊ ግዴታ ብምጥሓስ 
ኮነ ኢሉ ከቢድ ገበን ምስዝፍጽም ወይ 
ከኣ ብሸለልትነት ተደጋጋሚ ገበናት 
ምስዝፍጽም፡ ቤት ፍርዲ እንተወሓደ 
ንሰላሳ መዓልታት እንተበዘሐ ከኣ 
ንሓሙሽተ ዓመት ብሞያኡ ንከይሰርሕ 
ዝእግድ ውሳነ ከሕልፍ ከምዝኽእል 
ገበናዊ ሕጊ ኤርትራ ይድንግግ። 
እቲ ብሸለልትነት ዝተፈጸመ’ሞ ናብ 
ገበናዊ መቕጻዕቲ ዘብጸሐ ተግባር 
ናይ መጀመርታ ፍጻመ ምስዝኸውን፡ 
ቤት ፍርዲ ነቲ ሞያዊ ንጥፈታት 
ገበነኛ ካብ 30 ክሳብ 90 መዓልታት 
ክእግዶ ገበናዊ ሕጊ ኤርትራ ስልጣን 
ዘልብስ ኮይኑ፡ እቲ ፍጻመ ንካልኣይ 
ግዜ ዝተፈጸመ ምስዝኸውን ከኣ ክሳብ 
ሓሙሽተ ዓመት ዝበጽሕ ምእጋድ 
ሞያዊ ንጥፈታት ክውሰን ይከኣል። እዚ 
ዝተጠቕሰ ገበናዊ ፍጻመን ምእጋድን 
ንሳልሳይ ግዜ ዝፍጸም ዘሎ ምስዝኸውን 
ግን ምምንጣል ናይ’ቲ ፍቓድ-ዋኒን ወይ 
ነባሪ ምእጋድ ካብቲ ሞያዊ ንጥፈታትን 
ከስዕብ ከምዝኽእል ገበናዊ ሕጊ ኤርትራ 
የነጽር። ኣብ ርእሲ’ቲ ኣብ ልዕሊ ገበነኛ 
ኮይኑ ዝተረኽበ ሰብ ዝውሰን መቕጻዕቲ፡ 
እቲ ዝተፈጸመ ገበን ኣብ ልዕሊ ድሕነት 
ሕብረተሰብ ሓደጋ ዘስዕብ ምስዝኸውን፡ 
እቲ ገበን ንምፍጻም ወይ ከኣ ፍጻመ 
ገበን ንምግዳድ ኣብ ረብሓ ዝወዓለ 
ሞያዊ ንጥፈታት ዝካየደሉ ዋኒን 
(ንግዳዊ፡ ኢንዱስትርያዊ ወይ’ውን 
ባህላዊ ንጥፈታቱ ከምዝቋረጽ ዝገብር 
ዉሳነ ክውሰን ይከኣል። ብተወሳኺ፡ 
እቲ ገበነኛ ኮይኑ ዝተረኽበ ሰብ ካብ 
ሓደ ዓመት ዘይውሕድ ጽኑዕ ማእሰርቲ 
ክቕጻዕ ዝተወሰነ ምስዝኸውን ብዓንደ 
ርእሱ እቲ ዋኒን ከምዝፈርስ ዝገብር 
ትእዛዝ ክወሃብ ገበናዊ ሕጊ ኤርትራ 
ንቤት ፍርዲ ስልጣን የልብስ።
6. ናብ ዝተወሰነ ቦታታት ካብ 

ምብጻሕ ምእጋድ፡ ገበነኛ ኮይኑ 
ዝተረኽበ ሰብ፡  ኣብ ርእሲ’ቲ ዝውሰነሉ 
መቕጻዕቲ፡ ዝተወሰነ ቦታታት (ብፍላይ 
ከኣ ህዝባዊ ኣባይቲ፡ ሆቴላት፡ መዘናግዒ 
ማእከላት፡ ዕዳጋታትን ካልኦት ህዝባዊ 
ቦታታትን) ንፍጻመ ናይ’ቲ ገበን 
ኣበርክቶ ከምዝገበረ ወይ’ውን እቲ 
ገበነኛ ተወሳኺ ሓድሽ ገበን ንክፍጽም 
ቅሉዕ ዝገብሮ ኮይኑ ምስዝረኽቦ፡ ቤት 
ፍርዲ ኣብቲ ቦታ ንኸይቅመጥ ወይ 
ከኣ ናብቲ ቦታ ንኸይንቀሳቐስ ዝእግድ 
ትእዛዝ ከሕልፍ ከምዝኽእል ገበናዊ 
ሕጊ ኤርትራ የነጽር። ቤት ፍርዲ ነቲ 
ገበነኛ ኮይኑ ዝተረኽበ ሰብ ናበይን 
ክሳብ መዓስን ክኽይድ ከምዝተኣገደ 
ኣብ ትእዛዙ ኣነጺሩ ከስፍሮ ገበናዊ 
ሕጊ ኤርትራ ግዴታ የሰክሞ። እቲ 
መአገዲ ዝጸንዓሉ ግዜ ግን እንተወሓደ 
ንሰለስተ ወርሒ እንተበዘሐ ከኣ ንሓደ 
ዓመት ክኸውን ገበናዊ ሕጊ ኤርትራ 
ይድንግግ። ብተመሳሳሊ፡ ቤት ፍርዲ 
ንሓደ ገበነኛ ኮይኑ ዝተረኽበ ሰብ ኣብ 
ዝተወሰነ ቦታ (ገጠር፡ ሓውሲ ከተማ፡ 
ወይ ዝተነጸረ ከባቢ) ንኸይቅመጥ’ውን 
ክእግዶ ይኽእል። ንክብደት ናይ’ቲ 
ዝተፈጸመ ገበን፡ ንባህሪ ናይ’ቲ ገበነኛ 
ኮይኑ ዝተረኽበ ሰብን ንሓፈሻዊ ኩነታት 
ናይ’ቲ ፍጻመን ኣብ ግምት ብምእታው 
እቲ እገዳ ንሕልፈት ወይ ከኣ ንዝተወሰነ 
ግዜ ክኸውን ይኽእል። እገዳ ንዝተወሰነ 
ግዜ እንተኾይኑ ካብ ሓደ ዓመት ክሳብ 
ዓሰርተ ዓመት ክዝርጋሕ ከምዝኽእል 
ገበናዊ ሕጊ ኤርትራ ይድንግግ። ቤት 
ፍርዲ ከምዚ ዓይነት መአገዲ ከሕልፍ 
እንከሎ መሰረት ዝገበሮ ምኽንያት 
ብንጹር ብጽሑፍ ከስፍርን ስም ወይ 
ክሊ ወይ ስፍሓት ናይ’ቲ ዝተኣገደ 
ቦታን ንኽንደይ ግዜ ምዃኑን ብንጹር 
ክገልጽን ገበናዊ ሕጊ ኤርትራ ግዴታ 
የሰክሞ። ካብዚ ብዘይፍለ፡ ቤት ፍርዲ 
ንሓደ ገበነኛ ኮይኑ ዝረኸቦ ሰብ ኣብ 
ርእሲ’ቲ ዝውስነሉ መቕጻዕቲ ኣብ 
ሓደ ቦታ ጥራይ ንኽነብር ትእዛዝ 
ከሕልፍ ገበናዊ ሕጊ ኤርትራ ስልጣን 
የልብሶ። ቤት ፍርዲ ነቲ ገበነኛ ተወሳኺ 
ገበናት ክፍጽም ይኽእል እዩ ወይ 
ከኣ ገበናዊ ሂወቱ ክቕጽሎ እዩ ናብ 
ዝብል መደምደምታ እንተበጺሑ፡ ገበን 
ንኽፍጽም ክደፋፍኦ ዝኽእል ኩነታት 
ንኽጸብብ ነቲ ገበነኛ ንዝተወሰነ ግዜ (ካብ 
ሓደ ዓመት ዘይውሕድ ካብ ሓሙሽተ 
ዓመት ከኣ ዘይበዝሕ) ኣብ ዝተወሰነ ቦታ 
ዝቕመጠሉ ትእዛዝ ከሕልፍ ይኽእል። 
7. ምስጓጕ ካብ ሃገር፡ ገበነኛ ኮይኑ 

ዝተረኽበ ሰብ ወጻእተኛ ምስዝኸውን’ሞ 
እቲ ቤት ፍርዲ ኣብ ሃገር ክነብር 
ዘየድልን ሓደገኛ ገበናዊ ዝምባለ 
ዘለዎን ኮይኑ ምስዝረኽቦ፡ ኣብ ርእሲ’ቲ 
ዝውሰነሉ መቕጻዕቲ፡ ንሕልፈት ወይ 
ከኣ ንዝተወሰነ ግዜ ካብ ሃገር ክወጽእ 
ክእዝዝ ይኽእል። ካብኡ ሓሊፉ፡ 
ክሳብ ካብ ሃገር ዝሰናበት ኣብ ትሕቲ 
ቀይዲ ክጸንሕ ቤት ፍርዲ ተወሳኺ 
ትእዛዝ ክህብ ይኽእል። እዚ ግን ነቶም 
ብኣህጉራዊ ሕጊ ዲፕሎማስያዊ ሓለዋ 
ወይ ድሕነት ንዘለዎም ሰባት ዝምልከት 
ከምዘይኮነ ክንግንዘብ ይግባእ።  

ገበናዊ ሕጊ ኤርትራራብዓይን መወዳእታን ክፋል


