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ኣርእስቲ
        ፓልቶክ ደምበ ዕጡቕ መንእሰይ፡ ቶጎርባ.  ኦርግ 

፡     ኤርትራዊ ሰብኣዊ መሰል ኤለክትሮኒክ ኣርካይቭ፡                

        ውልቓዊ ናጽነት መሰል ሰብ ኣኽብሩ፡ ብሕጊ ተገዝኡ; 
 
ኣቐዲመ ንኩሉ ደላይ ሰላምን ፍትሕን ዕዙዝ ሰላምታይ የቕርብ። ቐጺለ 
<ውልቓዊ ናጽነት መሰል ሰብ ምኽባር>

  

 ባህርያዊ ትዕድልቲ ደቒ ሰባት 
ስለዝኾነ ኩሉ ደላይ ፍትሒ ከኽብሮ ዝግባእ`ዩ። መሰረታዊ መትከል 
ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ሕጊ ዝሰፈረ ክብርን መሰልን ደቒ ሰባት ኢዩ።  

ገበን እንተተፈጺሙ፡ ምግሃስ መሰል ሰብን ምግሃስ ሕግን ስለዝኾነ፡ እቲ 
ገበነ ፈጺሙ ሰብ ዝበሃል ብፖሊስ ተሓቲቱ መረጋጋጺ ሒዙ ፖሊስ ክሲ 
ክምስረት ናብ ኣኽባር ሕጊ ይሰዶ። ኣኻባር ሕጊ ገበናዊ ጣባይ ኣለዎ 
ኢሉ እንተኣሚኑሉ ድማ ናብ ቤት-ፍርዲ ክሲ ይምስርት። ብገበን 
ዝተኸሰ ሰብ ዝቐረበሉ ክሲ ገበናዊ ጠባይ ወይ መርትዖ እንተዘይብሉ ቤት 
ፍርዲ ናጻ ክብሎ ሙሉእ ስልጣን ኣለዎ። ዝተፈጸመ ገበን ብምስክርነት 
ብመርትዖ እንተተረጋጊጹ፡ ነቲ ሰብ ገበነኛ ኢሉ ዝውስን ገበናዊ 
መቕጻዕቲ ዝህብ ቤት ፍርዲ ጥራይ ኢዩ። ስለዚ ንክሱስ ናጻ ወይ ገበነኛ 
ኢሉ ናይ ምውሳን ሕጋዊ ስልጣን ዘለዎ ቤት ፍርዲ ጥራይ ኢዩ። 
  ዝኾነ ሰብ ክሳብ ገበነኛ ተባሂሉ ውሳኔ ቤት ፍርዲ ዝወሃቦ ድማ ኣብ 
ቕድሚ ሕጊ ናጻ ኢዩ። እዚ መሰል ናይ ሕጊ ኣገባብ ኣድማሳዊ ኢዩ።  
ካልእ ሰብ፡ ወይ ትካል ሰብኣዊ መሰል፡ ወይ ፖለቲካዊ ውድብ/ ሰልፊ/ 
ወይ ናይ ፓልቶክ ሩም፡ ንፍሉይ ፖለቲካ ዕላማ ክትጥቐመሉ ወይ 
ብስምዒት ገበነኛ ኢሉ ክዛረብ ክጽሕፍ፡ ከቓልሕ ክፈርድ፡ ሞራላውን 
ሕጋውን መሰል ይኹን ስልጣን የብሉን። ውልቃዊ ናጽነት ናይ ወዲሰብ 
ዝይሕከኽ ባህርያዊ ትዕድልቲ ስለዝኾነ መሰሉ ብሕጊ ሕሉው ኢዩ።  ናይ 
ደቒ ሰባት ውልቃዊ ናጽነቶም ክትግህስ፡ ከምድላይካ ናይ ገበን ስም 



ክትልጥፍ፡ ገበን ተፈጺሙ ኢልካ ምዝራብ ስምዒታዊ ይገብረካ። 
ሓላፍነት ዝጎደሎ ተግባር ብሕጊ ስልጣን ኣይህበካን ኢዩ።  
ንኣንጻሩ ፖለቲካዊ ዕላማ ዘለዎ ሰብ /ጉጅለ/፡ ናይ ሰብኣዊ መሰል 
ተጣባቓይ፡ ፓልቶክ ገበን ዝፈጸመ ሰብ፡ መረጋገጺ ምስክርነት ሒዙ፡ 
ገበነኛ ኢሉ ዘረጋገጾ ኣብ ቕድሚ ሕጊ ቤት-ፍርዲ ከቕርብ ሓላፍነት 
ኣለዎም። እዚ ናይ ኩሉ ደላይ ፍትሒ ሓላፍነትን ግዴታን ኢዩ። መሰልን 
ግዴታን ውልቃዊ ናጽነት ምኽባር ወይ ምግሃስ፡ ንክልቲኡ ትርጉሙ 
ኣገባቡ ብሕጋዊ መንገዲ ፈላሊኻ ምርኣይ፡ ናይ ሕልና ናይ ፍትሒ ጉዳይ 
ኢዩ። ካብ ስምዒታዊ ፍርዲ የድሕነካ። ብሱልን ሓላፍነታውን ድማ 
ይገብረካ።   
   
ምኽንያቱ ቤት ፍርዲ ብሕጊ ክሳብ ገበነኛ ዝብሎ፡ ዝኾነ ሰብ ንጹህ ኢዩ
 

። 

 ኣብ ላዕሊ ከምዝጠቐስኩዎ፡ ንኤርትራዊ ሰብኣዊ መሰል ኤለክቶኒካዊ 
ኣርካይቭ፡ ንቶጎርባ.ኦርግ፡ ንፓልቶክ ኤርትራ ደምበ ዕጡቕ መንእሰይ 
ንደሞክራሲን ፍትሕን ይኹን ፓልቶክ ኤርትራውያን ደቒ ኣንስትዮ 
ንደሞክራሲ ዝምለከት በብክፋሉ ከቕርብ፡ ንሎሚ 1ይ ክፋል እንሆ። 
 
1- ኤርትራዊ ሰብኣዊ መሰል ኤለክትሮኒካዊ ኣርካይቭ Eritrean Human 

Rights Electronic Archive http: www.ehrea.org/ exe 1999 
php- ካብ ሰነዳት ገበን ህግደፍ፡ ብዝብል ኣርስቲ ዘስፈሮ፡ - 
ተራ ብሪጋደር ጀነራል ተኸስተ ሃይለ/ወዲ ሃይለ/ ኣብ ቕትለት ንጹሃት 
ተጋደልቲ ዝብል ኣርእስቲ፡ ነቲ ብጸሊም ቐለም ዝተጻሕፈ <ብሃሳስ 
ሰማያዊ ሕብሪ> ካብ ኩሉ ጽሑፋት ዝፍረየት ዝደመቐት ገይሩ 
ኣስፊርዎ ኣሎ። read more ኢሉ፡ ናብ ብዕለት 11/23/2009 ክልተ 
ገጽ፡ ናይ ጸሓፊ ከሳሲ ስምን መንነትን ዘይብሉ
 

 ኣባል እንዳ 36 ይብል፡  

 ኤርትራዊ ሰብኣዊ መሰል ኤሎክትሮኒካዊ ኣርካይቭ: Eritrea Human 
Rights Electronic Archive ኣቶ ርእሶም ኪዳነ፡ - 
 
- ከም ትካል ሰብኣዊ መሰል ተጣባቓይ፡ ተፈጺሙ ዝበሃል ገበን 

ከተጻሪ ሓበሬታ ክትእክብ፡ መጽናዕቲ ክትገብር፡ ከም መደብ 
እንተወሲድካዮ ንገበነኛ መረጋገጺ ኣኪብካ ናብ ፍርዲ ከተቕርቦ 
መሰልካ ኢዩ ይሰማምዓሉ ኢየ። ክትከስስ እንሆ ሜዳ እንሆ ፈረስ። 

- ርእሶም ኪዳነ ናትካ ወይ ናይ ትካልካ ናይ ምኽሳስ መሰል ቕቡል 
ስለዝኾነ፡ ብዋጋ ክብሪ ምግሃስ መሰል ውልቓዊ ናጽነት ካልእ ሰብ  
ማለት ኣይኮነን። ተጻረርቲ ኢዮም። ርእሶም ኣብ ዓዲ ደሞክራሲ 

http://www.ehrea.org/�


ትቕመጥ፡ ሰብኣዊ መሰል ተጣባቒ ኢኻ፡ ገበን ተፈጺሙ 
ኣይተፈጸመን ኢሉ ዝውስን ቤት-ፍርዲ ምኻኑ ኣጸቢቕካ ትፈልጥ 
ሰብ ኢኻ። ከም ሰብኣዊ መሰል ተጣባቓይ < ዝኾነ ሰብ 
ኣብ ቕድሚ ሕጊ ቐሪቡ ገበነኛ ምኻኑ ብቤት-ፍርዲ ክሳብ 
ዝረጋገጽ፡ እቲ ሰብ ንጹህ ምኻኑ ኣብ ሕጊ ሰፊሩ ኣሎ። ሰብኣዊ 
መሰል ተጣባቓይ ድማ ነዚ መትከል < መሰል ውልቓዊ ናጽነት

- ብኣንጻሩ ኣቶ ርእሶም ኪዳነ ካብዚ ቐንዲ መትከላት ሰብኣዊ መሰል 
ወጺኻ፡ ነቲ ኣብ ሕጊ ብንጹር ዝሰፈረ ውልቓዊ ናጽነተይ መሰለይ 
ግሂስካ፡ ኣብ መዝገብ ገበነኛታት ከተስፍረኒ፡ ካብ ኩሉ ጽሑፋትካ 
መታን ተፈልዩ ክርኤ ሰብ ኣቕልቦ ገይሩ ከንብቦ ሰሓቢ ክኸውን 
ኮነ ኢልካ/ ብሃሳስ ሰማያዊ ሕብሪ ገርካ  ኣድሚቕካ ጺሒፍካዮ። 
High Light ገርካዮ። ገበኛ ኢልካ ክትልጥፍ መትከል ሰብኣዊ 
መሰል ይኹን ሕግታት ናይ ንነብረለን ሃገራት የፍቕደልካ ዲዩ። 

> 
ደቒሰባት ከይገሃስ ክትከላኸል ይግብኣካ። እንተተጋህሰ ክትጣበቕ 
ይግብኣካ። ተጣባቓይ ሰብኣዊ መሰል ምኻንካ ነቶም መትከላት 
ሰብኣዊ መሰል ክሳብ ክንደይ ብግብሪ ትፍጽሞም መምዘኒኻ ኢዩ። 
ብጽቡቕ ትምስገን። ወይ ብጌጋ ክትውቐስ ባህርያዊ ኢዩ።   

 
ስለዚ ኣቶ ርእሶም ኪዳነ፡ ብሰባት ዝቐረበ ሕጋዊ ኣገባቡ ዝሰሓተ ክሲ 
ተቐቢልካ፡ ኣንጻር ዝተሰለፍካሉ መትከል ሰብኣዊ መሰል ክትከውን 
ሕልናዊ ዲዩ? ሞራላውን ሕጋውን ዲዩ? ወይስ ነቲ ዘይሕጋዊ ናይ 
ኢንተርነት ክሲ ምቕባል፡ እቲ ዝሃብኩዎ መልሲኸ ኣይዓጀበካን ማለት 
ዲዩ? ወይስ ንስዃ` ውን ነቲ ዘይሕጋዊ ክሲ ከምዘለዎ ትድግፎ ኢኻ? 
ኣኽባር ሕጊዲኻ?  ወይ ኣየናይ ቤት-ፍርዲ ገበነኛ ኢሉ ስለዝወሰነ ኣብ 
መዝገብ ገበነኛ ኣስፊርካዮ? ወይ ንስኻ ቤት ፍርዲ ዲኻ ከይተኸሰስኩ 
ገበነኛ ኢልካ ስምዒታዊ ዘይሕጋዊ ውሳኔ ሂብካ? ብጣዕሚ ዘሕዝን 
ዘይሓላፍነታዊ ዘይሕጋዊ ተግባር ምኻኑ ብድፍረት ርእሰ-ተኣማንነት፡ 
< መሰለይ ውልቓዊ ናጽነተይ ከምዝገሃስካ>

        የቐንየለይ 

 ክገልጸልካ ይፈቱ። እዚ 
ዘይሕጋዊ ተግባር ድማ ብሕጊ የሕትተካ ኢዩ። ብመትከል ሰብኣዊ 
መሰል ድማ ሞራላውን ሕልናውን ግዴታ ዘይብሉ ሓልፍነት ዝጎደሎ 
ተግባር ከምጽፈጸምካ ከነጽሮ ይደሊ። ስለምንታይ ከምኡ ገርካ ናተይ 
መረዳእታ ኣለኒ። ግዜን ታሪኽን ናቱ መግለጺ ስለዘለዎ ክሰግሮ። 
ይቕረታ ክትሓተሉ፡ ካብ መዝገብ ከተውጽኦ ብትሕትና ይሓተካ። 

      ተኸስተ ሃይለ  
Tuesday, March 01, 2011 

 



 
 
 
 
 
         
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
           
 
 
 


