
ምስጢራዊ ሰነዳት፣ ንናይ ወያነ "ቅኒት መዝሙር ሰላም" 
ዘቃልዕ ተረኺቡ።

ሰራውር ናይ ሓበሬታን መጽናዕትን ማእከል
27 መስከረም 2017

ኣብዚ ቅንያት፣ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝብገስ ብዛዕባ  "ቅኒት መዝርሙ ሰላም ንክልቲኡ ህዝብታት 
ኢትዮጵያን ኤርትራን"  ዝብል ጎስጓሳት ቀንዩ። እቲ ሓዲሽ ዝመስል  "ቃና መዝሙር ሰላም" 
ብጉድሳት ዜጋታት ናይ ክልቲኡ ሃገራት ከምዝተበገሰን ዕላምኡ፣ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ምቅርራብ 
ንሰላም ምዃኑ ቡዙሕ ክዝረብ ጸኒሑ። 

እዚ  ምሉእ  ብሙልእ  ሓሶት  ምዃኑ ዘረጋግጽ  ሰነዳት  ኣብ  ኢድ  ሰራውር ናይ  ሓበሬታን 
መጽናዕትን  ማእከል በጺሑ ኣሎ። እዚ ካብ  ሓደ ኢትዮጵያዊ ምንጪ  ዝተረኽበ ሰነዳት 
ከምዘረጋግጾ፤ ወያነ ባዕሉ፣ ብመንገዲ ናይ ድሕነትን ወጻኢ ጉዳያትን  ትካላቱ ዘበገሶን ከትግብሮ 
ዝፍትን ዘሎ መደብ ምዃኑን፣ ዕላማታቱ'ዉን ከም ቃና መዝሙሩ ከምዘይኮነ ዘረጋግጽ እዩ።

ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ናይ ኣርባዕተ ካብቶም ሰነዳት ዝርዝራት ከነቕርብ ኢና። እተን ሰለስተ 
ሰነዳት ብቋንቋ ኣምሓርኛ ክኾና ከለዋ፣ እታ ራብዓይቲ ብእንግሊዘኛ እያ።

ናይ ወያነ ጸጥታ፣ ነዚ መደብ ከም ኣዳላዊ ዝመረጾ ውልቀ ሰብ 
ኣብርሃም  ገብረሊባኖስ  ለምለም ዝተባህለ  ኢትዮጵያዊ፣  ተቀማጣይ 
ኣዲስ ኣበባ ብስም ሰለብሪቲ ኢቨንትስ (celebrity events) ክነጥፍ 
ናይ ንግዲ ልቸንሳ ተዋሂብዎ።

እቲ ቀዳማይ ሰነድ ከምዝሕብሮ፣  እቲ ብምምሓዳር ናይ ኣዲስ ኣበባ 
ናይ ንግዲ ቢሮ ፣ ዝተዋህበ ልቸንሳ ካፒታሉ  15,000.00  ብር 
ጥራይ ምዃኑ የርእይ።  እቲ ልቸንሳ ዝተዋሃበሉ ቅድሚ ቁሩብ 
ኣዋርሕ ብዕለት  12  ጉንበት  2017  ከምዃኑን፣  ዝነጥፈሉ ንግዲ 
ድማ ናይ ትራንስፖርት ደጋፊ ኣገልግሎት ከምዃኑ  እቲ ሰንድ 
ይሕብር።

እቲ ካልኣይ ሰነድ፣  ነዚ መደብ ደገፍቲ ተባሂሎም ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ምሁራት፣ 
ጋዜጠኛታት፣ ደረስትን ስነጥበባውያንን ከምዝፈረምሉ የርእይ። እቲ ተጻሒፉ ዝተዋህቦም ጽሑፍ 
ከምዚ ይብል:-



"ንሕና ስምና ኣብ ታሕቲ ተጠቒሱ ዘሎ ምሁራት፣ ጋዜጠኛታት፣ 
ደረስትን ስነጥበባውያንን ብኣብርሃም ገብረሊባኖስ (celebrity 
events)  ምድላውን ምትሕብባርን  ''ቅኒት መዝሙር ሰላም 
ንክልቲኡ ህዝብታት ኢትዮጵያን ኤርትራን"  ብዝብል መራሒ 
ቃል  ንምድላው ተመዲቡ ዘሎ ዓቢ ናይ ፓነል ዘተን ናይ 
ሙዚቃ ኮንሰርትን ዘለና ቁኒዕ ኣተሓሳስባን ዘለና ሙሉእ ድጋፍ 
ብኣብ'ታሕቲ ዘሎ ፌርማና እንዳገልጽና፣ ነዚ ውጥን ንምዕዋት 
ዝምልከቶ ኣካል ኩሉ ዘድሊ ምትሕብባር ክገብር ጻዊዕትና 

ነተሓላልፍ።"  እዚ ሰነድ ከምዝሕብሮ ካብዞም  56  ሰባት ፈሪሞም ዘለው  5  ጥራይ እዮም 
ኢትዮጵያውያን።

እተን  ክልተ ካልኦት ሰነዳት ብኣምሓርኛን እንግሊዚኛን ቋንቋታት ዝተጻሓፋ  እቲ መደብ 
እንታይ ምዃኑ፣ ዕላማታቱን ዝርዝራት ፕሮግራማት ዘጠቃለል እዩ። ፍልልይ ናይዘን ክልተ 
ሰነዳት ቋንቋ ጥራይ ክኸዉን እዩ ዝግብኦ፣ ግን ዝተፈላልየ ትሕዝቶን ኣቀራርባን እዩ ዘለዎ። 
ናይ'ዚ ምኽንያት እቲ  ብእንግሊዝ ዝተጻሕፈ ሰነድ ፣  ብሙሁራት ተጋሩ ተጻሒፉ ዝብሃል፣ 
ንህዝባዊ ሃልኪ  ዝተጻሕፈ፣ ኣብ ኣቀራርብኡ ኣካዳምያዊ ንኽመስል  ምኩሕሓል ዝተገበረሉ፣ 
ግን  ዝኾነ  ብቅዓት  ወይ  ሚዛን  ናይ  ኣካዳሚ  ጽሑፍ  ከምዘይብሉ፤  እቲ  ትሕዝትኡ  ባዕሉ 
ዝምስክሮ ሓቂ እዩ።

እቲ ቀንዲ ብኣምሓርኛ ዝተጻሕፈ  ሰነድ ብስም ኣብርሃም ገብረሊባኖስ (celebrity events) 
ማሕተም ዝተሃርመ፣  ትሕዝትኡ መእተዊ ፣ ዕላማ፣ ቴማን ዝርዝራት ናይቲ ፕሮግራም ዘጠቃለለ 
እዩ።

ኣብ መእተዊ ናይ'ዚ ሰነድ ናይ ወያነ  ወጻኢ ጉዳይን ድሕነትን ፖሊሲን ስትራተጂን እንታይ 
ምዃኑ ብምግላጽ ይጅምር። ኢትዮጵያ ካብ ኩለን ጎረባብቲ ሃገራት ብታሪኽን ባህልን ምስ 
ኤርትራ ዝጠበቀ ርክብ ዘለዋ ሃገር ምዃና ድሕሪ ምግላጸ፤ ኣብዚ ኣብ መንጎ ክልቲኤን ሃገራት 
ዘጋጠመ  ዂናት ኣመልኪቱ፣ እቲ ዝወረደ ጉድኣታት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ከምዃኑ 
ይገልጽ።

ኣብቲ ዝቕጽል ጹሑፍ፣ ኣብ ህዝቢ ኤርትራ ዝወረደ ጸገማት ብፍላይ ኣብ ጉዳይ ስደት ኣተኲሩ 
ድሕሪ ምትንታን፣ ጸላኢ ናይ ህዝቢ ኤርትራ መራሒኡ ፕረሲደንት ኢስያስ ኣፍወርቂን ህዝባዊ 
ግንባር ንዲሞክራሲን ፍትሕን ከምዃኖም ይገልጽ።

ብኣንጻሩ ወያነን ኢትዮጵያን ድማ፣ ከም ሓለይትን መጽለልትን  ናይ ህዝቢ ኤርትራ ምዃኖም 
ዘይነበረ  ታሪኽ  ብምስናዕን  ምጥምዛዝን  ከምዚ  ክብል  ይገልጽ፥   "እቲ  ቀደም  ጊዜ፣ 
ኤርትራውያን ካብ ባዕዲ ወራርት በድልን  ግፍዕን  ክበዝሖምን ክሕይሎምን ከሎ ንሰላምን 
ምርግጋእን ዝረኽቡላ ዝነበሩ ናይ ነጻነት ሃገር እያ ዝብልዋ ሃገር ኢትዮጵያ ከምዝነበረት ናይ 
ታሪኽ ጸሑፋት የረዱኡና። ሕጂዉን ኤርትራውያን፣ ልክዕ ካብ ናይ ጥንቲ ወረርቱ ድርቡሽ ፣ 
ኢጣልያውያንን እንግሊዛውያንን ብምህዳም ሰላም ደልዩም ናብ ኢትዮጵያ ዝመጹ ዝነበሩ ሕጂዉን 
መዓልታዊ ናብዛ ሃገር ክስደድ ይርከቡ።"



እቲ ጹሑፍ ብምቅጻል ህዝባዊ ግንባር ጸላኢ ናይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ጥራይ ዘይኮነ፣ ጸላኢ ናይ 
ህዝቢ ኤርትራ ምዃኑ ደጊሙ ድሕሪ ምጥቃስ፤ ወያነ ዘርኣዮ ልውሃት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ 
ናይ ትማሊ ገበናቱ ኣብ ልዕሊ ሰብዓ ሽሕ ኤርትራውያን ዘውረዶን ኩሉ ካልእ ገበናቱ ሸፊኑ 
ከምዚ ይብል፥ 

"ሕጂውን ከምቲ ጥንቲ፣ ኤርትራውያን ካብዚ ስርዓት ሃዲሞም ክመጹ ከለው ኪዱ ተጻሊእና 
ኢና .... ይሕዋትና ኣካላቶም ኣቑሲልኩም ኢኹም፤ ካብ ቤትም ንብረቶም ኣፈናቒልኩም ኢኹም፤ 
ንሕና'ውን ብጊደና ክንቀትለኩም ኢና ኣይበልዎምን። ይትረፍ ኣብ ሃገሮም ዝሰኣንዎ፣ እንከላይ 
ሕልሞም ንምምላእ ከምዝኾነ ኢትትዮጵያዊ ካብ ጂብኦም ቆሪሶም ብምሃብ ኣብ ዩኒቨርስቲቶምን 
ኮለጃቶምን  ብነጻ  ከምዝመሃሩ  ብምፍቃድ፣  መጸሓፍቶም  ብነጻነት  ክሓትሙን፣  ፊልምታቶም 
ቀዲሖም ንኸርእዩ ስትድዮ ስጋብ ምፍቃድ ዝበጽሕ ዕድል ሂቦሞም።"

እዚ ሰነድ ብምቕጻል፣ ወያነ  "ታሪኽ ክዝንግዖ ዘይክእል ወዕለት"  ዝገበሮ ግብረ ሰናይ ንህዝቢ 
ኤርትራ ብመንገዲ ዝቕርቦ መዓስከር ስደተኛታትን፣ ብኡኡ ጌሮም ናብ ሳልሳይ ሃገራት ንኽጓዓዙ 
ዘፍቀዶን፣ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣለዉ ዝብሎም ዕስራ ሽሕ ኤርትራውያን ስደተኛታት ብምጥቃስ፣ 
ኣብ ልዕሊ ነብሱ ዘለዎ ኣድናቖት ይገልጽ።

ኣብ ዕላማ / ሸቶ ናይዚ ናይ "ቅኒት መዝሙር ንሰላም" ዝበሃል ዘሎ ምስ እንምልከት፣ እቲ ኩሉ 
ካብ ኣዲስ ኣበባ ክዝርጋሕ ዝቀነየ ጽሑፋት ሓሶት ምዃኑ ብዝያዳ ዘረጋግጽ እዩ።

እቲ ዕላማ  ብሕጽር ዝበለ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ህዝቢ ንኢትዮጳያ ክወጽእ፣ ኣብ ወጻኢ ዘሎ ድማ 
ወፍርታት ኣብ ኢትዮጵያ ክገብርን ጻዊዕት ከቅርብ፤ ኣብዚ መደብ ኤርትራውያን ንወያነ ስለ 
ለውሃቱን ሓልዮትን ከምስግንዎ፤  ድሕሪ ምእላይ መንግስቲ ኤርትራ ርክባት ክልቲኤን ሃገራት 
ከመይ ከምዝመስል ምዝታይ እዩ።  ገለ ካብቲ ቀንዲ ዕላማ ኣስፉርዎ ዘሎ ከምዚ ዝስዕብ ጌሩ 
ይገልጾ፥

"ሕጂ ኣብ ገዛእ ሃገሮም ዉሽጢ ኮይኖም ኣብ ዝተፍርላለዩ ኣድከምቲ ወተሃደራዊ ግዴታታት 
ዘንቀጥቅጡ ዘለዉን ከምእዉን ኣብ ወጻኢ ሃገራት ዝነብሩ ኤርትራውያን፣   ናብ ኢትዮጵያ 
መጺኦም ከጽልሉን ናይ ወፍሪ ስራሕ ንኽሰርሑ ናይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ድልየት ምዃኑን ማዕጾ 
ኩፉት ከምዝገበሮን ንህዝቢ ኤርትራ ንምርኣይ።"

"እዚ ብኢትዮጵያውያንን ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ንኤርትራን ንኤርትራውያንን ዝገበሮ ዝሎ ጻዕርን 
ድጋፍን ለውሃትን ኣብዚ ዘመን ይኹን ንመጻኢ ወሎዶ ታሪኹ ከይተሸራረፈ ንኽስነድ - ከም ሓደ 
መርኣያን መንገድን ኣብ ፓነል ዘተን ብሙዚቃ ጓይላን ተሰኒዱ ንኽተሓላለፍ ምግባር..." ዝብሉ 
እዮም።

እዚ ሓሳብ ብጉዱሳት ዜጋታት ናይ ክልቲኡ ሃገራት ከምዝተበገሰ ክዝርግሕዎ ዝቐነዩ፣ ሓሶት 
ምዃኑ ባዕሎም ከምዚ ክብሉ ኣብቲ ሰነድ ኣስፊሮሞ ኣለዎ ፥  "እዚ ብኢትዮጵያ ህዝብን 
መንግስቲን ተጀሚሩ ደሎ.." ክብሉ ይገልጽዎ።



እዚ ሕጂ ወያነ ቅኒት መዝሙር ሰላም ኣንዳዘመረ ዘምጾ ዘሎ ሓዲሽ ተንኮላት፣  ሓልዮት ህዝቢ 
ኤርትራ ዘይኮነ፣ ስሚ ዘለዎ መዓር ንኤርትራውያን ንኸብልዕ እዩ ፈትንኡ። ብተወሳኺ እዚ'ዉን 
ናይቲ ዝሓለፈ 19 ዓመታት ክገብሮ ዝጸነሐ ወተሃደራዊ መጥቃዕቲታት፤ ብመንገዲ ዘራያቱ ጌሩ 
ድፕሎማስያዊን ቁጠባዉን ፖለቲካዊ ጸቕጥታትን ኩሉ ዓይነት ሽርሕታት እንከላይ ሓድነት ህዝቢ 
ኤርትራ ንምብትታን ኣካል እዩ።

ኣብዚ ዝሓለፈ መስርሕ፣ ብምድንጋር ድዩ ብግላዊ ጥቅሚ  ወይ'ውን ብኹቱር ጽልኢ ዝተበገሱ 
ገለ ኤርትራውያን ምስ ወያነ ከም ኢድን ጓንትን ዝሰርሑን፣ ብተሞክሮኦም ከም ዝተምሃርዎ 
ወያነ  መንግስቲ ኤርትራ ጥራይ ዘይኮነ ዕላምኡ፣ ንኤርትራ  ከም ሃገርን ህዝብን ክድምስስ 
ዝተዓጥቀ ከምዃኑ  ገሊጾም እዮም።

ሕጂ'ዉን በዚን፣ ካልእ ሓዲሽ ተንኮላት፣ ሓድ ኤርትራዊ'ውን ተኾነ ክደናገር ኣይግባእን። ናይ 
ርሑቑን ቀረባ ታሪኽ ከም ዝምስክሮ፣ እቲ ሓቂ ኣብ መወዳእትኡ  እቶም  በዚ ተንኮላት 
ተዳንጊሮም ወይ ንዉልቃዊ ረበሓ ክብሉ ረበሓ ሃገርን ህዝብን ዝሸጡ እዮም እቶም ቀዳሞት 
ግዳያት ናይ ጸላኢ ዝኾኑ ። ስለዚ ግዜ ከይሓለፈ  እቲ መንገድኻ ምዕራይ ሕጂ እዩ።

ኣብ መወዳእታ እቲ ብእንግሊዝኛ ኣካዳምያዊ ዉርዙይ ኣቀራርባ ንኽገብርሉ ዝፈተኑ፣ ግን ነዊሕ 
መስመራት ከይከደ ምስልይነቱ ባዕሉ ዝቀልዕ ሰነድ፤ ንፍርዲ ኮሚሽን ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን 
ናይ ሰላም ምንዳይ ከምዝሓላለኸ ጌሩ ይገልጾ። ነቲ ዝዓበየ ሕጋዉን ሞራላውን ቀንዲ መፍትሒ 
ክኸውን ዝግብኦ ናይ ዶብ ፍርዲ፣ ጎሲኻ ከም ጸገም ምርኣዩ፣ መዝሙር ወያነ ቅኒትን ሓቅን 
ዘይብሉ ናይ ሰላም መዝሙር ዘይኮነ። መቀጸልታ ናይ ህውከት ምዃኑ ዘረጋግጽ እዩ።

ብተወሳኺ እዚ ሰነድ ኣብ ሞንጎ ኤርትራ ናይ ጋልፍ ሃገራትን ግብጽን ዘሎ ጽቡቅ ርክባት፣ 
ከቢድ ሻቑሎት ንወያነ ፈጢርሉ ከምዘሎ ጎሊሑ ይርእይ።

ብዓቢኡ ድማ እቲ ዝዓበየ ጉዳይ ንወያነ ሻቑሎት ፈጢርሉ ዘሎን መኣዝናቱ ኣጥፊኡ ዘየለ ቅኒት 
መዝሙራት ደዘምሮ ዘሎ ህዝባዊ ምልዕዓል ናይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣንጻር ወያነ እዩ። ነዚ ናይ 
ሚልዮናት ህዝቢ ሓያል ሱናሚ ንነዊሕ ጠጠው ከምዘይብሎ ይርድኦ ኣሎ። የግዳስ ገለ'ዶ 
ኤርትራ ተጠፋኣትሉ፣ ካብዚ ዘለውዎ መህደሚ እንተኾኖም ብዝብል ኣተሓሳስባ እዩ እዚ ኩሉ 
ላዕልን ታሕትን።

ንዝያዳ ዝርዝራት ናይ ሰነዳት ኣብ ታሕቲ ተምልከት:-



 



 



 



 



 



 



 



 



 



  

 



 



 


