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ንምስልሳል ምሉእ ሓይሊ ይህበካ።     
ግዳይ ወልፊ ብምዃንካ ንነብስኻ ከም 

ፍሹል ዘይምግምጋም 
ናይ ወልፊ ግዙእ ብምዃንካ ንነብስኻ 

ከምዘይዕዉት ወይ ፍሹል ምቑጻር፡ ግጉይ 
ኣተሓሳስባ እዩ። ከም’ዚ ዓይነት ነብሰ-
ምግምጋም ንቁስልኻ ዝፍውስ ኣይኰነን፡ 
ዋላ’ውን ካብ’ቲ ወልፊ ክትናገፍ ፈቲንካ 
ገለ ውጽኢት እንተረኸብካሉ። እዚ ዝብል 
ኣተሓሳስባ ኣብ ኣእምሮኻ ዓብላልነት 
እንተደኣ ኣለዎ፡ ኣብ ዝረኸብካዮ 
ዓወት ንኸይተተኩር ይዕንቅጸካ። ስለዚ፡ 
ንሕሉፍካ ከም መምሃሪ ተረዲእካ፡ ጽፉፍ 
ዝዀነ ምዕራፍ ንምፍላም ኣብ ሓድሽ 
ዕዮታት ብምጽማድ፡ ናብ ወልፊ ካብ 
ዝስሕቡኻ ፍጻመታትን ስሚዒታትን 
ብምርሓቕ፡ ነዞም ዕዮታት ብምፍጻም 
ካብ ጌጋኻ ክትመሃርን ምስ ሓድሽ ዓለም 
ክትላለን የኽእለካ።  
ሓደ ሰብ ብወልፊ ምስ ተጠቕዐ፡ 

ህይወቱ ትርጉም ዘይብላ’ያ እትኸውን። 
ብዙሕ ክሰርሕ እናኸኣለ፡ ነቲ ቀፊዱ ዝሓዞ 
ወልፊ ኣብ ምስሳይ መሬት ትዓርቦ። 
መብዛሕትኦም ወልፊ ዝሕዞም ሰባት፡ 
ኣብ ንኡስ ዕድመኦ’ዮም ዝፍልምዎ። 
ኣብ’ቲ ተነቃፊ ናይ ህይወት መድረኽ፡ 
ንሕማቕ ብጽቡቕ ኰሓሒሉ ስለ ዘርኢ፡ 
ብዙሓት ክትፍጽሞም ዘይግበኣካ ነገራት 
ትፍጽምን ትጋገን። ንድሕሪት ተመሊስካ 
ንጌጋታትካ ከተዐርዮ ትኽእል እኳ 
እንተዀንካ፡ ገሊኡ ፈጺሙ ዘይጽገን 
ይኸውን። ብሓፈሻኡ ግን ወልፊታት 
ክፍወሱ ከም ዝኽእሉ መጽናዕትታት 
ይሕብሩ። እቲ መስርሕ ፍወሳ፡ ስድራ-
ቤት፡ መሓዙት፡ መማህራን ሕብረተ-
ሰብን እንተ ተሳቲፈምዎ ዝያዳ ዕዉት 
ይኸውን። ቀንዲ መራሒ ውልቃዊ 
ተበግሶ እኳ እንተዀነ፡ ሕብረተ-ሰብ 
እውን ዓቢ እጃም ኣለዎ - ብሕልፊ 
ኣብያተ-ትምህርቲ። 

ወልፊ፡ ብፍቓድካ . . .
ካብ 2ይ ገጽ ዝቐጸለ

1.2. ቃለ መርመራ
ፖሊስ ኣንጻር ጥርጡር 

መርትዖታት ካብ ዝእክበሉ መስርሕ 
መርመራ ሓደ ምክያድ ቃለ 
መርመራ ጥርጡርን መሰኻኽርን 
እዩ። ምስክር ዝባሃል ንሓደ ፍጻመ 
ብሓደ ወይ ልዕሊኡ ካብ ህዋሳቱ 
ብምርኣይ፡ ብምስማዕ፡ ብምሽታት፡ 
ብምድህሳስ… ወዘተ ብዛዕባ’ቲ 
ፍጻመ ሓበሬታ ዝሰነቐ ሰብ ማለት 
እዩ። እዚ ሰብ’ዚ ኣብ ቅድሚ ቤት 
ፍርዲ ቀሪቡ ብዛዕባ’ቲ ፍጻመ ዘለዎ 
ሓበሬታ ክህብ ስለዝድለ፡ ኣቐዲምካ 
ብመንገዲ ፖሊስ ቃሉ ክውሰድ 
ግድን ይኸውን። ብመሰረት ሕጊ 
ገበናዊ ስርዓት ኤርትራ፡ ፖሊስ 
ብዛዕባ’ቲ ገበናዊ ፍጻመ ሓበሬታ 
ኣለዎ ንዝብሎ ዝኾነ ሰብ ብመጸዋዕታ 
ናብ መደበር ፖሊስ ኣቕሪቡ 
ቃል ምስክርነቱ ከምዝህብ ክገብር 
ይኽእል። ዝኾነ ቃል ምስክርነቱ 
ክህብ ብፖሊስ መጸዋዕታ ዝበጸሖ ሰብ 
ከኣ በቲ መጸዋዕታ መሰረት ክቐርብ 
ግዴታኡ ምዃኑ ሕጊ ገበናዊ ስርዓት 
ኤርትራ ይድንግግ። ብዘይካ’ዚ፡ 
ዝኾነ ዜጋ ምክልኻል ፍጻመታት 
ገበን ረብሓኡ ምዃኑ ኣብ ግምት 
ብምእታው ብዛዕባ ዝተፈጸመ፡ ኣብ 
ምፍጻም ዝርከብ፡ ከምኡ’ውን ኣብ 
ቀረባ መጻኢ ዝፍጸም ገበን ዝፈልጦ 
ሓበሬታ ንፖሊስ ወይ ኣኽባር ሕጊ 
ክህብ ኣብ ዝሕተተሉ ግቡኡ ምዃኑ 
ክፍለጥ ይግባእ። ብከምዚ ኣገባብ 
ቃል ምስክርነቱ ክህብ ናብ ፖሊስ 
ዝቐረበ ሰብ፣ ብዛዕባ’ቲ ገበናዊ ፍጻመ 
ዝህቦ ሓበሬታ እቲ ዝፈልጦ ሓቂ 
ጥራይ ክኸውን ሕጊ ገበናዊ ስርዓት 
ኤርትራ ይድንግግ። ካብኡ ወጻኢ 
ግን፣ ንፖሊስ ናይ ሓሶት ቃል ምሃብ 
ብገበን ከም ዘቕጽዕ ገበናዊ ሕጊ 
ኤርትራ ደንጊጉ ምህላዉ ምግንዛብ 
የድሊ። ቃል ምስክርነቱ ክህብ ናብ 
ፖሊስ ዝቐረበ ሰብ፣ ካብ ፖሊስ 
ንዝቐርበሉ ሕቶታት ክህቦ ዝኽእል 
መልሲ ንነብሱ ብገበን ከኽስሶ 
ዝኽእል ምዃኑ ምስ ዝግንዘብ 
ናይ ዘይምምላስ መሰል ከም ዘለዎ 
ሕጊ ገበናዊ ስርዓት ኤርትራ 
ይድንግግ። እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት፡ 
ዝኾነ ሰብ ብዛዕባ ገበናዊ ፍጻመ 
ብምርኣይ፣ ብምስማዕ፣ ብምሽታት፣ 
ብምድህሳስ… ወዘተ ብዛዕባ’ቲ 
ፍጻመ ዝፈልጦ ሓበሬታ ንኣተግበርቲ 
ሕጊ ናይ ምሃብ ግዴታኡ ክሳብ 
ኣንጻር ነብሱ ዝውዕል ምስክርነት 
ናይ ምሃብ ዝኸይድ ግዴታ ክኸውን 
ስለ ዘይተመርጸ እዩ።
ቃል ምስክርነት ዝቕበል ኣባል 

ፖሊስ፡ ብምስክር ዝወሃቦ ዝኾነ 
ሓበሬታ ብጽሑፍ ከስፍሮ፡ ዕለት 
ከስፍረሉን፡ ነቲ ምስክር ኣንቢቡ 
ክታሙ ከም ዘንብረሉ ክገብርን 
ሕጊ ገበናዊ ስርዓት ኤርትራ ግዴታ 

የሰክሞ። ቃል ምስክርነት ኣብ 
ምስማዕ፡ ዝኾነ ኣባል ፖሊስ ወይ 
ዝኾነ ኣብ ስልጣን ዝተዋህቦ ሰብ 
ሓይሊ፡ ምፍርራህ፡ ጽልዋ፡ መብጽዓ 
ወይ ዝኾነ ካልእ ዘይግቡእ ኣገባብ 
ከቕርብ፡ ክጥቀም ወይ ከምዝቐርብ 
ክገብር ከምዘይግባእ ሕጊ ገበናዊ 
ስርዓት ኤርትራ ይድንግግ። 

1.3.ተፍትሽን ምሓዝ 
መርትዖን

ተፍትሽ ሓደ ካብ ኣገባባት ምእካብ 
መርትዖ ኣብ መስርሕ መርመራዊ 
ስራሓት ኮይኑ ብመሰረት ሕጊ 
ገበናዊ ስርዓት ኤርትራ ብክልተ 
ኣገባባት ይፍጸም። ብመሰረቱ 
ተፍትሽ፡ ልክዕ ከም ቀይዲ፡ ብዘይ 
ፍቓድ ቤት ፍርዲ ክትግበር ዝኾነ 
ሕጊ ኣይፈቅድን። ምኽንያቱ 
ተፍትሽ ነቲ መሰረታዊ መሰል ወዲ 
ሰብ ዝኾነ ኣካላቱ ወይ ገዝኡ ብካልእ 
ሰብ ከይገሃስ ሓለዋ ዝገብር “መሰል 
ብሕትውና” ዝግህስ ስለዝኾነ። ዝኾነ 
ሰብ ኣብ ኣካላቱ ኮነ ኣብ መንበሪ 
ቤቱን ካልእ ዝውንኖም ነገራትን 
ብዘይፍቓዱ ምእታው፡ ምትንኻፍ 
ኮነ ምፍታሽ ክብሩ ምትንካፍ 
ስለዝኾነ ሕጊ ሓለዋ ይገብረሉ እዩ። 
ይኹን’ምበር፡ ኣንጻር ጥርጡር ገበነኛ 
ዝውዕል መርትዖ ምእካብ ንርግኣትን 
ሰላምን ሕብረተሰብ ዝለዓለ ኣገዳስነት 
ዘለዎ ግድነታዊ ሓለዋ ስለዝኾነ ሕጊ 
ተኸቲልካ ተፍትሽ ምፍጻም ምኽኑይ 
እዩ። ካብኡ ሓሊፉ’ውን ልክዕ ከም 
ቀይዲ፡ ብዘይ ናይ ቤት ፍርዲ 
መፈተሺ ፍቓድ ተፍትሽ ዝፍቀደሉ 
ኩነታት ሕጊ ገበናዊ ስርዓት ኤርትራ 
ዘርዚሩ ይርከብ። ብተፍትሽ ዝርከብ 
መርትዖ ወይ ገበን ኣብ ምፍጻም 
ከም መሳርሒ ዝተዘውተረ ወይ ከኣ 
ገበን ብምፍጻም ዝተረኽበ ክኸውን 
ይኽእል። እዚ መርትዖ’ዚ ከኣ ድሕሪ 
ፍጻመ ገበን ወይ ቅድሚኡ ኣብ 
ኣካላት ጥርጡር ወይ ከኣ ኣብ ካልእ 
ቦታ ተሓቢኡ ክርከብ ይከኣል። ነዚ 
መርትዖ’ዚ ንምሓዝን ብኤግዚቪት 
ናብ ቤት ፍርዲ ከም ዝቐርብ 
ንምግባርን ፖሊስ ክኽተሎ ዝግባእ 
ኣገባብ ሕጊ ገበናዊ ስርዓት ኤርትራ 
ደንጊጉ ይርከብ። 
ሕጊ ገበናዊ ስርዓት ኤርትራ 

ልክዕ ከም’ቲ ንጥርጡር ኣብ ቀይዲ 
ንምውዓሉ ፍቓድ መቐየዲ ወረቐት 
ዘድልዮን ዘየድልዮን ኩነታት ኢሉ 
ዝኸፋፍሎ፡ ሓደ ዕቱብ ኣገዳስነት 
ዘለዎ ውዱዕ ነገራዊ መርትዖ ኣብ 
ዘለዎ ቦታ ንምፍታሽን ንምሓዝን’ውን 
ፍቓድ ዘድልዮን ዘየድልዮን ኩነታት 
ብምባል ከፋፊልዎ ይርከብ።  
ሓደ መርማሪ ፖሊስ ነቲ ቅዩድ 

ተጠርጢሩሉ ዘሎ ፍጻመ ገበን ከም 
መርትዖ ኮይኑ ከገልግል ዝኽእል 
ውዱዕ ነገር ኣብ ኣካላቱ ኣሎ ዝብል 
ምኽኑይ ጥርጣረ ምስ ዘሕድር ኣብ 
ልዕሊ ቅዩድ ብተመሳሳሊ ጾታ ተፍትሽ 
ክካየድ ሕጊ ይፈቅድ። ብተመሳሳሊ፡ 
ዝኾነ ፖሊስ ብዘይ ፍቓድ መፈተሺ 
ወረቐት ንዝኾነ ህንጻን ከባቢኡን 
ክፍትሽ ሕጊ ኣይፈቕደሉን። ኣብ’ዞም 
ዝስዕቡ ኩነታት ግን ፍቓድ መፈተሺ 
ወረቐት ከየድለየ ተፍትሽ ክካየድ 
ሕጊ ይፈቅድ።
1.ጥርጡር ድሕሪ ፍጻመ ገበን 

ብውዕዩ ሃዲሙ ናብ ሓደ ህንጻ ወይ 
ከባቢኡ ምስ ዝኣቱ፡ 
2.ጥርጡር ድሕሪ ፍጻመ ገበን 

ብውዕዩ ምስ’ቲ ፍጻመ ገበን ምትእስሳር 
ዘለዎ ውዱዕ ነገር ናብ ሓደ ህንጻ 
ወይ ከባቢኡ ምስ ዝድርቢ፡
3.ፖሊስ፡ ክሲ ወይ ጥርዓን 

ንዝቐረበሉ፡ ንልዕሊ ሰለስተ ዓመት 
ማእሰርቲ ከቕጽዕ ዝኽእል ፍጻመ 
ገበን፡ መርትዖ ኮይኑ ከገልግል ዝኽእል 
ውዱዕ ነገር ኣብ ሓደ ህንጻ ወይ 
ከባቢኡ ተሓቢኡ ወይ ተቐሚጡ 
ኣሎ ዝብል ጥርጣረ ንምሕዳር 
ምኽኑይ ዝገብር ሓበሬታ ምስ 
ዝረክብን ፍቓድ መፈተሺ ወረቐት 
ንምርካብ ኣብ ዝህሉ ምድንጓያት 
እቲ መርትዖ ክለዓል (ክእለ) ይኽእል 
እዩ ዝብል እምነት ንምሕዳር ብቑዕ 
ባይታ ምስዝህሉን። 
ካብ’ዞም ዝጠቐስናዮም ኩነታት 

ወጻኢ ግን ተፍትሽ ንምክያድ ሕጊ 
ገበናዊ ስርዓት ኤርትራ ዝጠልቦ 
ቅጥዕታት ዘማለአ ፍቓድ መፈተሺ 
ወረቐት የድሊ። ፍቓድ መፈተሺ 
ወረቐት ብዝኾነ ቤት ፍርዲ ክወሃብ 
ከም ዝከኣል ሕጊ ገበናዊ ስርዓት 
ኤርትራ ይድንግግ። ቤት ፍርዲ ግን 
ፍቓድ መፈተሺ ወረቐት ብምሃብ 
መደባት ፍትሒ ወይ ከኣ ብመሰረት 
ሕጊ ገበናዊ ስርዓት ኤርትራ ዝካየዱ 
ገበናዊ መርመራታት፡ መስርሕ 
ፍርድን ካልኦት ምስኡ ዝተኣሳሰሩ 
መስርሓትን ክትግበሩ እዮም ብዝብል 
እምነት ክሳብ ዘይዓገበ ፍቓድ 
መፈተሺ ወረቐት ከም ዘይህብ ሕጊ 
ገበናዊ ስርዓት ኤርትራ ይድንግግ። 
ዝኾነ ፍቓድ መፈተሺ ወረቐት 
ነቲ ብተፍትሽ ክርከብን ክተሓዝን 
ዝድለ ዘሎ ንብረትን ዝፍተሽ ቦታን 
ክጠቅስ ይግባእ። ዝኾነ ነዚ ፍቓድ 
መፈተሺ ወረቐት ሒዙ ተፍትሽ 
ዘካይድ ኣባል ፖሊስ ከኣ ካብቲ 
ኣብቲ መፈተሺ ትእዛዝ ዝሰፈረ 
ቦታ ወጻኢ ክፍትሽን ካብቲ ኣብቲ 
መፈተሺ ትእዛዝ ዝሰፈረ ንብረት 
ወጻኢ ካልእ ነገራት ክሕዝ ወይ ኣብ 
ትሕቲ ቁጽጽሩ ከእቱን ሕጊ ገበናዊ 

ስርዓት ኤርትራ ኣይፈቕደሉን። 
ብመሰረት ፍቓድ መፈተሺ ወረቐት 
ንብረት ዝሕዝ ኣባል ፖሊስ ዝርዝር 
ናይ’ቶም ዝሓዞም ንብረት ክሕዝን፡ 
እንተኽኢሉ ከኣ፡ ዝኾነ ነጻ ሰብ 
ብምንጽጻር ከምዝርእዮን ክታሙ 
ከምዘንብረሉን ክገብርን ይግባእ። 
ብኸምዚ ኣገባብ ዝተታሕዘ ንብረት 
ክሳብ ከም ኤግዚቪት ኮይኑ ናብ 
ዝምልከቶ ቤት ፍርዲ ዝሰጋገር ኣብ 
ውሑስ ቦታ ክዕቀብ ሕጊ ገበናዊ 
ስርዓት ኤርትራ ይድንግግ። ካብኡ 
ሓሊፉ፡ ከም መርትዖ ዘየገልግል 
ክንሱ ተፍትሽ ብዘካየደ ፖሊስ 
ዝተታሕዘ/ተታሒዙ ዝጸንሐ ንብረት 
እንተድኣሃልዩ ነቲ ዝተወስደሉ ሰብ 
ክምለሰሉን ቅብሊት ክግበረሉን ሕጊ 
ገበናዊ ስርዓት ኤርትራ ይእዝዝ። 
ተፍትሽ ተግባራዊ ንምግባር፡ እቲ 
ተፍትሽ ዘካይድ ኣባል ፖሊስ ኣድላዪ 
(ምኽኑይ) ዝኾነ ሓይሊ ክጥቀም፡ 
ብፍላይ ከኣ፡ ናብቲ ህንጻ ወይ ከባቢኡ 
መእተዊ ምስ ዝሰኣን መእተዊ 
ንምርካብ ምኽኑይ ሓይሊ ክጥቀም 
ሕጊ ይፈቅድ። ቤት ፍርዲ ብንጹር 
ካልእ እንተዘይኣዚዙ ተፍትሽ ኣብ 
መንጎ ሰዓት 6፡00 ቅድሚ ቀትርን 
ሰዓት 6፡00 ድሕሪ ቀትርን ኣብ ዘሎ 
ሰዓታት ክፍጸም ሕጊ ገበናዊ ስርዓት 
ኤርትራ ይድንግግ። 

1.4.ኣካላዊ ሕክምናዊ 
መርመራ

ካልእ ምስ ተፍትሽ ዝተኣሳሰር 
ንኣካላዊ ሕክምናዊ መርመራ 

ሕጊ ገበናዊ ስርዓት ኤርትራ
ዝምልከት እዩ። መርማሪ ፖሊስ ንሓደ 
ግዳይ ናይ ሓደ ፍጻመ ገበን ዝኾነ 
ሰብ ምስ’ቲ ኣብ ልዕሊኡ ዝተፈጸመ 
ገበን ዝተኣሳሰር ኣካላዊ ሕክምናዊ 
መርመራ ክግበረሉ ኣድላዪ ኮይኑ 
ምስዝረኽቦ፡ ብፍቓድ ናይ’ቲ ግዳይ 
ወይ ሞግዚቱ እቲ ግዳይ ምስ’ቲ 
ዝተፈጸመ ገበን ዝተኣሳሰር ኣካላዊ 
ሕክምናዊ መርመራ ክግበረሉ 
ንሓደ ምዝጉብ ናይ ሕክምና 
ብዓል ሞያ ክእዝዝ ሕጊ ስልጣን 
ኣልቢስዎ ይርከብ። ብተመሳሳሊ፡ 
መርማሪ ፖሊስ ነቲ ዝተፈጸመ ገበን 
ኣብ ግምት ብምእታው ጥርጡር 
ኣካላዊ ሕክምናዊ መርመራ 
ክገብር ኣገዳሲ ኮይኑ ምስ ዝረኽቦ፡ 
ምስ’ቲ ዝተፈጸመ ገበን ምትእስሳር 
ዘለዎ ኣካላዊ ሕክምናዊ መርመራ 
ክግበረሉ ንናይ ሕክምና ብዓል ሞያ 
ክእዝዝ ይኽእል። ካብኡ ሓሊፉ፡ 
ውጽኢት ናይ’ቲ ዝተገብረ ኣካላዊ 
መርመራ ድሒሩ ናብ ዝምልከቶ 
ቤት ፍርዲ ከም መርትዖ ክቐርብ 
ስለዝኽእል ብጽሑፍ ክስነድ 
ይእዝዝ። እዚ ክበሃል እንከሎ ግን 
መርማሪ ፖሊስ ንጥርጡር ኣካላዊ 
ሕክምናዊ መርመራ ክገብር ከገድዶ 
ይኽእል እዩ ማለት ኣይኮነን። እንታይ 
ደኣ፡ ኣካላዊ ሕክምናዊ መርመራ 
ክገብር ብፖሊስ ዝተኣዘዘ ጥርጡር 
እቲ መርመራ ኣብ ሂወቱ ዝኾነ 
ጥዕናዊ ስግኣት ዘይፈጥረሉ ክንሱ 
ነዚ መርመራ ከካይድ ፍቓደኛ 
ምስ ዘይከውን፡ ቤት ፍርዲ ነቲ 
በቲ ሕክምናዊ መርመራ ብዝርከብ 
መርትዖ ክረጋገጽ ዝተደልየ ጭብጢ 
ከም ዝተረጋገጸ ክወስዶ ሕጊ 
ይድንግግ።  


