
 
 

ንኣሚቸ “ፍቓድካ አንተኾይኑ ክንላለየካ:”  
እንተበልናዮስ እንታይ ጸገም ይህልዎ... 

  
ኣሚቸ፡ ናቱ ገዲፉስ ክሳብ ክንድ'ዚ ብጉዳይ ዶር ዳኒኤል ረዘነ ዝሕለቕን ዝፍክርን ዘሎስ እታ ናይ "ሌላ" ጉዳይ ናብኡ ከይትመጾ ዶኾን 

ይኸውን?  
 

ዶር ረዘነ፡ ብዛዕባኡ፡ ብዛዕባ ስድራ-ቤቱ: ወለድኡ፡ ክሕተት ነውሪ የብሉን። ተራ ሰብ ስለ ዘይኰነ። Public figure ስለ 
ዝኾነ።  

 
ከም ኣቦ ወንበር ሽማግለ ሰላማዊ ሰልፊ ጀነቫን ከም ኣቕራቢ ሰነድ ንኮሚሽንን ብዙሕ 
ክርኣ ስለ ዝጀመረ፡ “መን ድኣ ኰይኑ” ዝብል ሕቶ ክለዓል ግድን እዩ።   
 
ባዕሉ ዶቶረ ከም ዝበሎ፡ ንዘሓለፈ 3-5 ዓመት ካብ ቃልሲ ተፈልዩ እዩ  ጸኒሑ፡፡ ሕጂ ግን 
ርኡይ ግደ ክጻወት ስለ ዝጀመረ ሰብ ኣቕልቦ እንተገበረሉን ብዛዕባኡ ሕቶ እንተተላዕለን 
ዘገርም ክኸውን ኣይክእልን።  
 
ርግጽ፡ ቅድሚ ገለ ዓመታት ብተጸናጸንቲ  እከይ ውዲታት ወያኔ  አብ ዝተጻሕፈ ሪፖርት 

ስሙ ተጠቒሱ ከም ዝነበረ ይዝከር። 

https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://www.tesfanews.net/wp-
content/uploads/whos-woyane-emissaries.pdf&hl=en_US  
 
ዶር ዳኒኤል ረዘነ ከም በዓል ኣሚቸ ወዲ ሕድርትና ኣይኰነን። ኣፍልቡ ጊተሩ ዝዋሳእ ዘሎ ዜጋ እዩ። ናይ ርእይቶ ፍልልይ 
ንሓቂ ክቐበር ስለ ዘይክእል፡ ምስ ደቂ ሕድርትና ፓልቶክ ክተወዳድሮ ርትዓዊ ኣይከውንን። 

ዶር ዳኒኤልስ:  ስሙ ፉሉጥ፡  ዝቕመጠሉ ቦታ ፉሉጥ፡  ኣቦ ሓደ ቆልዓ፡ 
ኣብ ቃልዕ፡ ኣብ ኣኸባታት፡ ኣብ ሰላማዊ ሰልፍታት ዝርኤ ዜጋ እዩ። ብምኽንያት እቲ ሒዝዎ ኣሎ ዝበሃል ዘሎ ናይ 
ኢትዮጵያ ፓስፖርት ዜግነቱ ኢትዮጵያዊ አንተተባህለ፡ ከም መለስ ዜናዊ ወዲ ጓልና ምዃኑ ኣይተርፎን። ወላዲቱ ጓል 
ሕምብርቲ ሓማሴን ስለዝኾነት፡፡   
 
ወላዲቱ ጓል ሕምብርቲ ምኻና’ኳ፡ ወልዱ ተኽለ ኣይተሓጎሰን እዪ ዝበሃል ዘሎ…..ብዝኾነ… 

ዶር ዳኒኤልስ ብዛዕባ ወላዲኡ አንተተሓተተ ዝጽንሐ እንድዩ፡፡ “ወዲ መን ድኣ ኼንካ" ይብሉ እንድዮም ኣቦታትና። “ኣቦይ 
ሰሙ ኣቶ አገላ፡ ዓዱ ኸኣ ኣብ ከም’ዚ ዝኣመሰለ ቦታ" ምባል'ውን ዝጸነሐ፡ ዘየሕፍር መልሲ አዩ፡፡  
 
ዶቶረ ምስ እዚ ኹሉ ልቦናኡ፡ ኣብ ክንዲ ብኽምዚ ዘሕጽሮ ምስ መቓልስቱ ክበኣስ መሪጹ፡፡ ነንሕድሕዶም ንዘቃረቡ’ኳ 
ብዙሕ ኣየገድስን።  
 
ግን፡ ገለ-ገለ ሰባት ካብ ዓመርካያስ ተኵሳ ዝብሉ ኣለዉ። ከቃልዖም እየ ካብ በልካ ሃየ ኣቃልዓዮም ዝብሉ ብዙሓት 
እዮም። … 
 
ብዝኾነ: ካብኡ ናባኡ፡ ካብ ናይ ፓልቶክ ደቂ፦ሕድርትና ከም እኒ ኣሚቸ፡ ፓይሎት፤ ጸረ፦ምልኪ..፡ ጉልባቡ ቀሊዑ ዝቃለስ  
ዶቶረ ይሐይሽ፡፡ 
 
እንተ’ዚ ኣሚቸ ዝበሃል ግን ዘጊት መን ምዃኑ ኣይተፈልጠን። ክንላለየካ እንተበልናዮስ እንታይ ጸገም ይህልዎ... 
 

https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://www.tesfanews.net/wp-content/uploads/whos-woyane-emissaries.pdf&hl=en_US
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://www.tesfanews.net/wp-content/uploads/whos-woyane-emissaries.pdf&hl=en_US


ስለዚ፡ ኣሚቸ ናይ ዶር ዳኒኤል ረዘነ ጊደፍካ ናትካ እስከ ጽወየና፡  
ንስለ ሌላ ምስ ዝከታተሉኻ ዜጋታት፡ ነዘን ኣብ ታሕቲ ዘለዋ ሕቶታት ክትምልስ ብኽብሪ ትዕደም፦ 

• መን ትበሃል:: ሙሉእ ስምካኸ መን እዩ? 
• ኣበይ ተወሊድካ፡ ኣበይከ ትነብር፡ ወለድኻኸ ኣበዩ ዓዶም? 
• እንታይ ትሰርሕ (እታ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ኤምባሲ’ዩ  ዝሰርሕ ትብሃልከ ትኣምና ዲኻ ትኽሕዳ፡)? 
• ኣበየናይ ኣኼባ ወይ ሰላማዊ ሰልፊ ተሳቲፍካ ትፈልጥ፡ ንምንታይከ ዘይትሳተፍ? 
• ኣብ ጕዳይ ሃገርን ህዝብን ክንድዚ እንዳተዋሳእካ ንምንታይ መንነትካ ክትገልጽ ትጽገም፡  እንታይ ስለዘሰክፈካ 

ንመን ስለ  ትፈርሕንዩኸ?                    
• ንምንታይከ ንኣእምሮ መንእሰያት ኤርትራ ብኣንድነታዊ ኣረኣእያ ክትብክል ትቃለስ ኣሎኻ? 
• ሕሉፍ ሓሊፍካ፡ ብዘይ ኢትዮጵያ ኣብ ኤርትራ ፍጹም ለውጢ ክመጽእ  ኣይክእልን እዩ ክትብልሲ 

ኣይትስከፍንዶ፡ ካን እዚ ቅያ ዝሰርሔ ህዝብስ ይንዋሕ ይሕጸር ኣብ ሃገሩ ለውጢ ከምጽእ ዘይክእል ሰነፍ 
ህዝቢ ክትብሎ ዓገብ። ኣበይከ ትፈልጦ? ንኣፍልጦኻ  ንሰውራ ሓንጊሩ ኣብ ዓወት ዘብጽሔ ጅግና ህዝቢ 
ስለዝኾነ ብስንፍና ዝጥቀስ ኣይኮነን።  (ኣብ ታሕቲ ዘሎ you tube ተመለከት/ቲ)?   

• በረኸት ስምኦን፡ ኣብ ስመር ቃለ-መሕትት ኣብ ዝተኻየደሉ ስልኩ ከምዘለካ ሐቢሩ ነሩ ። ትደዋወሉዶ 
ኣለኹም፡ ጥዕናኡኸ  ከመይ ኮይኑ፡  ብዛዕባ ሰላማዊ ሰልፊ ጀነቫኸ ኣልዒልኩምዶ? እንታይ ምኽሪ ሃበካ፡ 
ካልእ ብዘይካ ምኽሪኸ ?  

 


