
 ይድረስ ለፕሮፌሰር መስፍን ወልደማሪያም። 
 የከበረ የኢትዮጵያዊትነት ሰላምታዬ ይድረሰዎ ከዳላስ ቴክሳስ አሜሪካ።  
 
ግልጽ ደብድቤ። 
 
መስከረም 21 በግሪጎሪያን አቆጣጠር።  
 
ፕሮፌሰር መስፍን ወልደማሪያም ፡ አማራውን ሕዝብ ይቅርታ ይጠይቁ።  
 
     እዚህ ላይ ይሄንን ደብዳቤ ስጽፍለው በግሌ መሆኑን በቅድሚያ እንዲገነዘቡልኝ እጠይቃለሁ። እርሶን በቀጥታ ሰፊውን የኢትዮጵያን 
ሕዝብ አማራውን በሕይወት እያሉ ይቅርታ ይጠይቁ ብዬ በዚች ደብዳቤ ስጠየቅ የፓለቲካ ጥያቄም እንዳልሆነ መጠቆም እፈልጋለሁ። 
ይሄውም ሄርመን ኮሀንን በቅርብ አዲስ አበባ ባሉ በአፍሪካ አምባሳደሮች አማካኝነት ማለትም አሜሪካን ትልቅ ገቢ ከምታመርትበት 
አገሮች ተወካዮችን በፓናፍሪካኒዝም ትግል ውስጥ የሚታወቁትን የኢትዮጵያን መከፋፈል በመቃወም ኤርትራ አትገነጠልም ብለው 
ስብሰባ ከአፍሪካ አንድነት ድርጅት እረግጠው የወጡት ፒንጋን እና ሶስት ኢትዮጵያውያን በአዲስ አበባ ዩንቨርስቲ የሚገኙትን የጨመረ 
በማስተባበር ፡ የአሜሪካንን አምባሳደር አዲስ አበባ ያሉትን በዲፕሎማሲ አሳምነው ፡ ሰውዬው ህርማን ኮህን፡ አማራውን ሕዝብ  ይቅርታ 
እንዲጠይቁ ካስደረጉት ከማስተባበሬ ጋር የሚገናኝ እንዳልሆነ እና እኔ እርሶን በኢትዮጵያዊነት አባትነት ብቻ በመውሰድ እንደሆነ በግልጽ 
እዚህ ላይ ላስቀምጥ እወዳለሁ።  
    
      እንደ አባቴ ስልዎ ፡ እርሶን በታሰሩ ጊዜ እንደሚታወሰው በብዙ ኢትዮጵያዊ ፡ አንድም ሰው ከፓለቲካው ጎራ ፍቃደኞ ሆኖ ለእርሶ 
ድምጽ አላሰማም ብሎ በተለያየ የፓለቲካ መክኒያት እምቢ ባለኝ እና እንቅፋት እኔ ላይ ለመሆን ቢነሳም በፓለቲካ ድርጅት ወይንም 
በማንኛውም ተመልሙዬ ስለአገሬ የቆምኩኝ ወይም ቁጭ በይ ስባል ቁጭ የምል፡ ቁሚ ስባል የምቆም እናም ተጽፎ እየተሰጠኝ ወጥተሽ 
አነብንቢ ስባል የማነበንብ ፡ ነይ ደርጅት ውስጥ ግቢ ጥቂም አለው ስባል ዘው ከተደበኩበት እንዳንዳንድ ሴቶች ብቅ ብዬ ጥልቅ ብዬ 
የምገባ እና ኢትዮጵያን ሕዝብ ሕዝቧን ከሚያጠፋ ጋር ተሰለፌ መሳሪያ የምሆን እራስ ወዳድ ኢትዮጵያዊት ሳልሆነ ፡ ለኢትዮጵያ እና 
ለሕዝቧ ብሎም ለመላው የአፍሪካ ሕዝብ እና ዝርያው የሚጠቅመውን እና የሚጎዳውን የማውቅ የራሴ መሪ ስለሆነኩኝ ወዴት 
እንደምሄድ ስለማውቅ በተለመደው ማንም ጠባብ አስተሳስብ ያለው ኢትዮጵያዊ የፓለቲካ ድርጅት መሪነኝ ባይ እና የትግሬ ሕዝብ ነጻ 
አውጪ ግንባር ካድሬዎቹ ሊያቆሙኝ ባለመቻላቸው በመጨረሻም በተለመደው ይሄንንም ሁሉ ተቋቁሜ ትክክለኛውን እርምጃ 
በመውሰድ ማለትም እርሶን ለማስለቀቅ ከታሰሩበት ስላማዊ ሰልፉ የአሜሪካን ሚዲያ ተገኝቶ እንዲመዘገብው ጭምር በማድረግ (ፕሬሰ 
ኮንፍራንስ)ሰላማዊ ሰልፉ ሊደረግ ተችሏል በዳላስ ቴክሳስ እና በዲሲ። እዚህ ላይ ማለት የፈለኩት ፕሮፈሰር መስፍን ወልደማሪያም 
ቲፒኤሌፍ እስር ቤት እናስለቅቅ ሕክምናም ያግኙ ብዬ ስታገልልዎ እርሶን በየኢትዮጵያ ልጅነትዎ እና እንደ አባትም በማየት ነው። የራሴ 
ሰው ነዎት ማለቴ ነው።  
 
     በእርሶ የምኮራባቸው ድርጌቶች አሉ ከነዚህም ውስጥ አንዱ ኮሀንን እና ዴቪድ ሽን በተገኙበት መድረክ ላይ ፊትለፊት በቁጭት እነዛ 
ሁለት አሜሪካኖች በኢትዮጵያ እና በሕዝቧ ላይ የፈጸሙትን ወንጀል በዝርዝር አስቀምጠው እራስዎትንም ጭምር በአገርዎ እና በሕዝቡ 
ላይ ስህተት እንደሰሩ እና ለጠላት እንዳመቹ መስክረው ምርር ባለ አነገር ከዛ ከኢትዮጵያዊ ሁሉ እንገዳ ተናጋሪ ተብዬዎቹ መሃል 
በዋሽንግተን ዲሲ ለኢትዮጵያ በቃት መበደል ብለው የተናገሩት ልብ እስክሞት አይረሳኝም። እኔም ወዲያው በፊስ ቡክ ብቻዎትን 
እንደተጋተሩ መጻፌ የማይረሳ ነው። ሌላው እረዝም ይበሉ አይነት አገሩን ለገነጣጠለው እንዳይከፋበት ሲያዝቃብጥ እርሶ ግን ዘለዓለማዊ 
ንግግር አደረጉ ለትውልድ የሚጠቅም ትምህርትም ሰጡ ኢትዮጵያን ለመገነጣጠል የተገዙን ይዞ እራሱም ተገዝቶ የአገር ከፋፋዮች 
ፕሮጄክት አዘጋጅ እና አቅራቢ እንግዳ ጋባዥ በግንቦት 7 መድረክ ዋሽንግተን ዲሲ። ለዚህ ነው እንደ አባቴ የቀርብኩዎት በዚህ ዳብዳቤ። 
በመጨረሻም የታሰሩ ጊዜ ልጅዎትን ዶክተር መቅደስን ያካተተ እንዲፈቱ እና ለሕክምና ወደ ውጪ እንዲመጡ ለማድረግ የተደረገው እና 
የተዘጋጀው ዘመቻ እኔው በ1986 (ግሪጎሪያን አ) ማለትም አንድም ኢትዮጵያዊ ወንድ ገና በሰላማዊ መንገድ የሚታገል የፓለቲካ ድርጅት 
ወይም ፓርቲ በሕልሙ ሳይመጣ በመሰረትኩ በተጨማሪም በጎኑም አለም አቀፍ ለኢትዮጵያን ሕዝብ መብት በውጪ ሆኖ የሚከራከር 
ድርጅት ጭምር ያካተተ አጣምሬ ባቋቋምኩት ማለት ነው። የስደቱ መንግስት አሁንም በሕጋዊነት እንዳለ መሆኑን ግልጽ ማድረግ 
እወዳለሁ። የኢትዮጵያ ሴቶች ለሰላም እና ለዴሞክራሲ የየፓለቲካ ድርጅት በኋላ የኢትዮጵያ ብሔራዊ የስደት መንግስት የሆነው 
በኢንተርኔት ማግኘት ይቻላል። ለዚህም ነው እርሶ ላይ ምንም አይነት አስተያየት ሳልሰጥ እራሳቸው አማራ ሕዝብ ሆይ ይቅርታ 
አድርግልኝ የሚሉበት ጊዜ ይመጣል እያልኩኝ ኢትዮጵያ ላይ ስህተት እንደሰሩ ቆጭቶዎት እንደተናገሩት ስለ አማራውም ወገንዎ 
ተሰምቶዎት ሃቁን ይዘው ይቅርታ ከነገ ዛሬ ይጠይቃሉ ብዬ እስከዛሬ ዝም ያልኩት በበኩሌ። ግን ጊዜው ለሁላችን በተለይ ከ50 ዓመት 
በላይ ላለነው እየነጋ ሳይሆን እየመሸብን ስላለ ይቅርታ መጠየቅ የሚገባው ጊዜው አሁን ነው እርሶም ይቅርታ አማራውን ብሔር 
የሚጠይቁበት ጊዜ አሁን ነው በ89 እድሜዎ ። 
 
     ይችን ጥያቄ ባጭሩ ሳቀርብለዎ በረጂሙ ከነመረጃው መጻፉን ዘንግቼው አይደልም። ነገር ግን ታሪክ እያጣቀስኩኝ ብጽፈው ታሪኩን 
ለሚያውቅ ለእንደእርሶ አይነት ኢትዮጵያን ዳርድንበሯን ሲያስተምሩ(ጆግራፊ፟) ለኖሩት አክብሮቴን ይቀንሳል ብዬ በማሰብ እና እርሶን 
በማንበብ ላለማዳከም በማሰብ ጭምር ነው። ይሄውም አማራው አማርነቱ እና አማራ የሚለው የብሔሩ ስሙን ከእነ አኩሪው ተግባሩ እና 
ስልጣኔው ሁሉም የሚያነብ እና የሚጽፍ ዜጋ እንዲሆን ያደረገው ነቅቶ ማንቃት፡ ጀግንነቱንም በተጨባጭ ከየት እንደሚጀምር ታሪክ 
እያጣቀስኩኝ በማከብራቸው በአገሬ በኢትዮጵያውያን ታሪክ ጸሃፊዎች ከተጻፈው ተነስቼ፡ ተሰርቆ ከተቀመጠበት ብዙ ታሪካችን 



በፈረንሳይ ፡ በእንግሊዝ ፡ በጣሊያን ካነበብኳቸው እናም በክቡር አቶ ተክለጻድቅ መኩሪያም ከእነዚሁ መጽሃፎች ከተተረጎመው ጋር 
በማካታት ወይም ከተጻፉት መጽሃፎች ከአጼ ልብነ ድንግ እስከ አጼ ቴዎድሮስ የሚለውን በጣም ሰፊ ትንታኔ የሚጠይቅ "አማራ ፡ ጋላ ፡ 
ጉራጌ ፡ ትግሬ" በሚል ጥንታዊ ብሔሮችን ካስቀመጡት በመነሳት ተንትኖ ከተጻፍው ሁሉንም ካለው እየጠቀስኩኝ ለመጻፍ ይሄውም 
በፈረንሳዩ ፡ ግሪኩ ጸሃፊ ተሻግሬ ሌላውም የዓለም ታሪክ ጸሃፊዎችን የጻፏቸውን ወደኋላ ሄጄ ስለአማራው ልዘርዝር ብል ፡ ለእርሶ ሲያነቡ 
በጣም አድካሚ ሊሆንብዎ ነው። እሩቅ ሳልሄድ ቲንሽ ከጸሃፊዎች ስም ለመጥቀስ እንኳን ብነሳ ለማስረጃ እየጠቀስኩኝ ለማቅረብ ፡ 
ከሳቢያን ተነስቼ ፡ ንጉስ ኢዙናን ይዤ ከዛ ወደ ሞሪስ ኮህን ፡ አንቷን ዳባዲ ፡ ዳልሜዳን ፡ ባራዳስ ፡ ሜንዴዝ ፡ ፓናኤዝ፡ ኦልቫሬድ ፡ 
ካስታንሆዞ፡ ጀምስ ብሩስ ፡ ዋሊስ ባጅ ፡ ሂትዝሮን ፡ አሸር፡ ሮጄር ዲ ውዳርድ፡ አንድርዘጅ ዛቦርስኪ እና ኤድወርድ እያልኩኝ ልንዛዛ ነው 
ይሄውም የአማራው ታሪክ የኢትዮጵያ ሰፊ ታሪክ በመሆኑ።  
 
     ፕሮፌሰር መስፍን መነሻዬም ምስክሬም መረጃዬም እራስዎት ከአንደበትዎ የተናጋሩት በመሆኑ መልሰው ከደብዳቤዬ ጋር በማያያዝ 
የ23 ደቂቃ ከ9 ሰከንዱን ቪዲዮ ያዳምጡት (ይመልከቱት) እላለሁ። አድራሻው እነሁ ከዚህ ቀጥሎ እንዳለው። 
https://www.youtube.com/watch?v=CmdgqTwSkQY 
 
     ፕሮፌሰር መስፍን አንገት ቀና አድሮ የሚያስኬድ የሰሯቸው ታሪኮች ወጣቱ ትውልድ ከታሪክ ማሕደር እያወጣ እየተጠቀመበት እና 
ለቀጣዩ ትውልድ እንደሚያስተምርበት እና ለዘለዓለም ሲውሱ እንደሚኖሩ ጥያቄ የለኝም። ሁሉም በጥሩ ስራው ሲታወስ ይኖራል።  
      
     በመጨረሻ : እርሶ የልጅ ልጆችውን አንገት የሚያስደፋ ታሪክ ጥለውላቸው እንዳይሄዱ በሕይወት እያሉ የአማራውን ሕዝብ 
የተቀረውንም የኢትዮጵያ ሕዝብ ጭምር አማራ የሚባል በኢትዮጵያ ውስጥ የለም የሌለን መወከል እንዴት ይቻላል በአሜሪካን አገር ነው 
አማራ ብሔር የሚል የተፈጠረው ብለው የነገሩት ስህተት ስለሆነ ይቅር በለኝ ሊሉት ይገባል ብዬ በአክብሮት እጠይቃለሁ።  
 
ግልባጭ ለኢትዮጵያ ሕዝብ። 
 
ኢትዮጵያ በቆራጥ ልጆችዋ 
 
እድሜ ከሙሉ ጤና ጋር ሁሌም የምመኝልዎ 
 የሐረርወርቅ (የኢትዮጵያወርቅ) ጋሻው። 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CmdgqTwSkQY

