
«ግርህቲ ኖርወይና»፤ ኤርትራዊ ሚሊዮነር ኣብ ኖርወይ 

- (Vårt naive Norge: Eritreas millionær i Norge) 
ኣብ ከባቢ 2010፡ ምናልባት’ውን 2012 ኣቢሉ፡ ሓደ ኣብ ኖርወይ ዝነብር ኤርትራዊ፡ ካብ 
መንግስቲ ኤርትራ 50 ሚሊዮን ክሮነር ተቐቢሉ። ሰበ ስልጣናት ኖርወይ ክንዲ ፍረ ኣድሪ እውን 
ትኹን ኣድህቦ ኣይገበረሉን! ዘገርም ታሪኽ ይመስል። ግን ድማ ዝኸፍአ ነገር ኮይኑ ተረኺቡ! ነዚ 
«Vårt naive Norge» («ግርህቲ ኖርውይና» ማለት ኢዩ) ዝብል ሓድሽ ፕሮግራምና ተኸታተሉ። 

ቅድሚ ገለ ሰሙናት፡ ኣዳላዊ ክፍልና ካብ ስቨይን ሙአን (Svein Moen) ሓበሬታ ረኺቡ። 
ማለት፡ ሓደ ሓበሬታ ዘይኮነስ ብዙሓት ሓበሬታታት። ዝበዝሐ ካብቲ ሓበሬታታት ከኣ፡ ካብን 
ናብን ስደተኛታትን ሓተቲ ዑቕባን፡ ካብ ቀርኒ-ኣፍሪቃ፡ ኣውራ ድማ፡ ኤርትራን ኢትዮጲያን 
ምድንጋራት ከም ዘሎ ዝምልከት እዩ።  

ኣብ ኖርወይ ውሑስ ህይወት ካብ ዝሓቱ ሰባት ዝርአ፡ ንሕብረተ-ሰብ ኖርወይ ናይ ምድንጋር 
ተግባራት ዘይልሙድ ተርእዮ ኣይኮነን። ግን ነቲ ሓበሬታ፡ ተወሳኺ ኣገዳሲ ካብ ምዃን 
ሓሊፉ’ውን መስደመም ዝገብሮ ጉዳይ ኣሎ። ብቐዳምነት ብግቡእ ዝተጸንዐን ዝተመወለን 
ምንባሩ እዩ። ንሳቶም ኣብ ኣሰራርሓ ሰበ-ስልጣናት ኖርወይ ዝርአ ናይ ኣተሓሳስባን፡ 
ብልሽውናን፡ ሓላፍነት ዘይምውሳድን ሽግራት ጋህዲ ከም ዝወጽእን ኣቓልቦ ከም ዝስሕብን 
ገይሮም ኣለዉ። 

ስለዚ ድማ፡ ምስ ስቨን ሞአን (Svein Moen) ትካሉ Shadow Companyን፡ ብሓባር ክንሰርሕ 
ጀሚርና ኣለና። ሎሚ ምሸት ኣብዚ ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ተለቪዥን ዝቐርበሉ ዘሎ ህሞት 
ክትረኽብዎ ኢኹም። ንምክትታልኩም ድማ ንዕድም፤ 

ኣብቲ ዝቐጸለ ናይ ተለቪዥን ዝርርብ፡ ስቨይን ሞአን፡ ነዞም ዝስዕቡ ሓበሬታታት ኣቕሪቡ። ንሱ 
ከም ዝብሎ፤ 

• እቲ ሚሊዮነር ዝኾነን ንመንግስቲ ኤርትራ ወኪሉ ምስ ሮጀር የንሰን (Roger Jensen) 
ዝተራኸበን ኤርትራዊ ተኸስተ ገብረሚካአል ይበሃል፡ 

• ሮጀር የንሰን ኣብ ድራመን ዝበሃል ከተማ ናይ ኖርወይ ናይ ሓራጅ (ሳልቫጅ) መካይን 
ዝሸይጥ ትካል ነይርዎ 

• ተኸስተ ናብ ኖርወይ ኣብ 1988 ከም ዝመጸን ኣብ 1995 ድማ ኖርወጃዊ ዜግነት 
ተቐቢሉ 

• ካብ 2005 ጀሚሩ ካብ ሮጀር የንሰን ከም ናይ ጽዕነትን ኮዓትን መካይን ይገዝእን 
ብግቡእ ይኸፍልን ነይሩ 



• ኣብ 2012 -13 ብጠለብ መንግስቲ ኤርትራ 44 ሚሊዮን ክሮነር ዝዋግኡ ዕድጊት ገይሩ 

• እዚ ድማ 83 ናይ ጽዕነት መካይን፡ 15 ትራክተርን ናይ መቀያየሪ ኣቑሑትን የጠቓልል  

• እቲ ኣቑሑት ንኤርትራ ምስ ኣተወ ግን፡ መንግስቲ ኤርትራ ይኹን ተኸስተ ዋላ ሓንቲ 
ሳንቲም ምኽፋል ኣብዮም። እቲ ጉዳይ ድማ ኣብ 2019 ናብ ፖሊስ በጺሑ። ፖሊስ ግን 
ነቲ ጉዳይ ኣወንዚፎሞ። 

• ብዘይካ’ዚ ካብ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ክፍሊ ፋይናንስን ሰለስተ ኣምባሳደራትን 50 
ሚሊዮም ክሮነር ናብ ናይ ተኸስተ ተስፋሚካኤል ሕሳብ ምእታዉ ተረጋጊጹ።  

• መንግስቲ ኖርወይ ይኹን ባንኪ ኖርወይ፡ ንኽንድዚ ዝኣክል ገንዘብ ኣቓልቦ 
ኣይገበረሉን። 

• ተኸስተ ነዚ ገንዘብ’ዚ ኣብ ዝተፈላለየ መዓላታት ኣውዒልዎ 

ንኣብነት፤  

1. ንዮናስ ተስፋይ ዝበሃል ካብ ኤርትራውያን ቀረጽ ዝእክብ ሰብ 1,5 – 2 ሚሊዮን 
ክሮነር ሂብዎ። ዮናስ ተስፋይ ኣብ’ቲ ግዜ’ቲ ካብ NAV ብወርሓዊ ሓገዝ 
ዝጥወር’ዩ ነይሩ 

2. ንመንግስቲ ኤርትራ ንዝሰርሑ ሰባት ዝተፈላለየ ክፍሊት ገይሩ 

3. ተኸስተ ንባዕሉ ኣብ ሃገረ ኣመሪካ ኣብ ኢንዳያና-ፖሊስ ገዛ ገዚኡ ናብኡ ተጓዒዙ 
ኣብኡ ይነብር ኣሎ 

• ስቨይን ሙአን ነቲ ጉዳይ ብጥብቂ ክከታተልዎ ምዃኖም ሓቢሩ’ሎ። 

 


