
 

ጐይትኦምጐይትኦምጐይትኦምጐይትኦም    ተኸተኸተኸተኸሰተሰተሰተሰተ    

ኵኵኵኵሉሉሉሉ    ሳዕሳዕሳዕሳዕ    ምሕባእምሕባእምሕባእምሕባእ    ዝከኣልዝከኣልዝከኣልዝከኣል    ኣይኮነን።ኣይኮነን።ኣይኮነን።ኣይኮነን።    

እዚ ጽሑፍ እዚ ኣብ ዞባ ቴለማርክ ኣብ ከተማ ሽየንን ከባቢኣን (ኖርወይ) ብጕልባብ ማሕበረሰብ ኣብ 
ልዕሊ ዝንቀሳቐስ ጕኦይትኦም ዝተባህለ ወይጦ ህግደፍ ዝምልከት እዩ። ጎይትኦም፡ ንሓያሎ ዓመታት 
ኣብ ስዑዲ ንህግደፍ ከገልግል ድሕሪ ምጽናሕ ቅድሚ ሸውዓተ ዓመት ኣቢሉ ናብ ኖርወይ መጺኡ። 
ካብ ሽዑ ኣትሒዙ ድማ ብዘተፈላለየ መልክዕ መጋበርያ ህግደፍ ኮይኑ ጸኒሑን ኣሎን። ሓደ ሰብ ኣብ 
ዝደለዮ ውድብ ወይ መንግስቲ ከገልግል መሰሉ እዩ። ናይ ጐይትኦም ፍሉይ ዝገበሮ ግን በቲ 
ህግደፋውያን ዝመሃሩዎ ኣገባብ መሰረት፡ ንጹህ ሃገራዊ እናተመሰለ ናጻ ማሕበረሰብ ዝብል ማሕበር 
ብምቛም ንህዝቢ ምክፍፋልን ኣብ ነንሓድሕዱ ከም ዘይሰማማዕ ምግባርን ስርሐይ ኢሉ ስለ 
ዝተተሓሓዞ እዩ። ገለ ካብቲ ተግባራቱ ንምዝርዛር። 

- ማሕበረ ሰብ ድሕሪ ምቛሙ ብሕጊ መሰረት ካልኣይ ምርጫ ምስ ተገብረ ንስሙ ካብ 
ሓላፍነት ወሪዱ ይብሃል ግን ከኣ ንሓደስቲ ሓለፍቲ ከም ዘይሰርሑ ብምግባር፡ ኣብ ዝኾነ 
ውራይ ይኹን ስራሕ ብዘይ ኣፍጦኦም ድላዩ ይገብር። 

- መፍትሕ ናይ ቡስጣ ከረክቦ ዝግብኦ ዛጊት ምስኡ ሒዙዎ ኣሎ። 
- ነቶም ሓደስቲ ሓላፍቲ ማሕበረሰብ ምስ ኖርወጃውያን ሓለፍቲ ኣላልዩ ኣብ ክንዲ ዝእለ፡ 

ኣብ ስልጣን ከም ዘሎ ኣምሲሉ ከም ድሌቱ ምስኣቶም እናተራኸበ ንማሕበር ብዛዕባ 
ዝምልከት ጕዳያት ይዘራረብ። 

- ኣብ ጕዳያት ቤተክርስትያን እናኣተወ ንህዝቢ ዝመቓቕል ተንኰላት ይፍጽም። 
- ኣብ መደበር ዕቝባት ስደተኛታት ንዘለዉ ሓደስቲ ብምርካብ፡ “ኣነ ኣብ ሽየን ከም ትምደቡ 

ክገብረኩም እኽእል እየ። “ቤተክስርትያን ኣብ ዘለዎ ክንምደብ ኢና በሉ፡ ድሕሪኡ ባዕለይ 
ኣለኹኹም፡ ኣጆኻትኩም” እናበለ ከም ገባርን ሓዳግን ኮይኑ ብምቕራብ ከታልል ይፍትን። 

- ኣብ ጕዳይ ገንዘብ ማሕበር ኢዱ ብምእታው ገንዘብ ኣበይ ከም ዝወዓለ ብዘይፍለጥ መንገዲ 
የንቀሳቕስ፡ ሕሳብ ኣይገብርን፡ ካብ ኮሙነ ዝተረኽበ ገንዘብ ኣየፍልጥን ወዘተ።  

- ካብ ኤርትራ ታቦት ክነምጽእ ብምባል ንሱ ናይ ዘቖማ ኮሚቴ ኣቦ መንበር ብምዃን ምስ 
ኣቕሽቲ ህግደፍ ኣብ ምዝርራብ ይርከብ። 

- ጐይትኦም ሕጂ ናይ ኖርወይ ፓፖርት ስለ ዝረኸበ ኣብ ፌስቲቫል ሳዋ መታን ክሳተፍ ምስ 
ስድራቤቱ ናብ ኤርትራ ከይዱ ኣሎ። መንግስቲ ኤርትራ በዲሉኒ ኢሉ ኢዱ ዝሃበ ሰብ 
ተገምጢሉ ናብቲ ፍንፉን ስርዓት ክኸይድ ከሎ።  

- ጐይትኦም ልክዕ ከም ካልኦት ወይጦታት ህግደፍ ንደቁውን ኣብ YPFDJ ኣመዝጊቡዎም 
ስለ ዝኾነ ኣብ ዝተገብረ ውራይ ህግደፍ እሙን ኮይኑ ንምቕራብ ላዕልን ታሕትን ይብል፡ 
ናብ ፌስቲቫል ስቶክሆልም ከይዱ’ውን ከሳሲ ይቕኒ።  

 
ናይዚ ጕዳመኛ ሰብ እዚ ምንቅስቓሳት ካብ ነዊሕ ኣትሒዝና ክንዕዘቦ ጸኒሕና ኣለና። ካብ ሕጂ ንንየው 
ግን፡ “ጐይትኦም ተፈሊጥካ ኣለኻ፡ ኢድካን እግርኻን ኣክብ” ክንብሎ ንፈቱ። ካብኡ በለ ምስ 
ዝምልከቶም ሓለፍቲ ብምርኻብ ተግባራትካ ክነቃልዕን፡ ብስም ማሕበረሰብ እናሸቀጥካ ገንዘብ 
መንግስቲ ኖርወይ ንመደልደሊ ውልቀምልካዊ ስርዓት ህግደፍ ተውዕሎ ከም ዘለኻ ክንሕብር ምዃንና 



በዚ ኣጋጣሚ ነፍልጠካ። እዚ ጥራይ ዘይኮነ ጐይትኦም ካብ እከይ ተግባራትካ እንተ ዘይተኣሪምካ 
ንዓመታት ኣብ ስዑድያ እሙን ኣገልጋሊ ህግደፍ ከም ዝነበርካ ምስ ሰነዳቱ ንመንግስቲ ኖርወይ 
ዝቐርበሉ ኵነታት ክስዕብ ይኽእል እዩ። ኩላትኩም ኣብ ሽየንን ከባቢኣን ትነብሩ ኤርትራውያን ድማ 
ንተግባራት ናይዚ ብኣፉ ናይ መዓር ቃላት እናተዛረበ ናይ ምፍልላይን ምብትታንን እሾኽ ዝዘርእ 
ተንኰለኛን ጸይቀ ዕሉልን ሰብ ክትጥንቀቑን ክትከታተሉዎን ንሕብረኩም።  

ውድቀት ንፈላለይቲ 
ካብ ደለይቲ ፍትሒ ቴለማርክ (ኖርወይ) 
 


