
አማራነት የመንፈስ ንባብ ነው፤ አማራ ህዝብ ሽፍታ ከተባሇ እኔም ሽፍታ ነኝ !!! 

እሳቱም ይነዲሌ አማራዉም ሇኢትዮጵያዊ ማንነቱ እሳት ሆኖ እሳቱን ይበሊሌ።  
ኢትዮጵያ ሀገራችን የትግሌ ህንጻ ነች፡፡በተሇያዩ ጊዜና ወቅት በመራራ መስዋዕትነት ስትገነባ የኖረች ፤ ዛሬም 
ሁሌጊዜም ስትታነፅ የምትኖር ጥንታዊት ታሊቅ አገር ነች፡፡ሇዚህች ታሊቅ እናት አገር በህዝብዋ ያሌተከፈሇ 
ዋጋ የማይከፈሌ መሰዋዕነት የሇም፡፡ይኽም በተግባር የተረጋገ ጠነው፡፡አማራም ሇኢትዮጵያ እና 
ኢትዮጵያዊነት የመንፈስ ንባብነቱን ከላልች ወንድምና እህቶቹ ጋር አይበገሬነቱን በእነዚያ ዘመናት 

በተግባርአረጋግጧሌ፡፡ታድያ ይህ እዉነት በብርሃኑ ጁሊ ተክዶአሌ በመሆኑም፤  
«የሕዝቤን መከራ በእውነት አየሁ፥ ከአስገባሪዎቻቸውም የተነሣ ጩኸታቸውን ሰማሁ፥ ስቃያቸውንም 

አውቄአሇሁ።» (ዘጸአት 3፥7) ተብል እንዯተጻፈ፤ዛሬም የአማራዉ ጩኸት ግፍና ሰቆቃ በከንቱ 
የሚፈሰውየንጹሐን ዜጎችን እንባና ዯም አሇመቆሙን ፤በብርሃኑ ጁሊ የሽፍጥ ቅሊጽ አማራ ጠሌ ንግግሩ 
እንዲዉም የኢትዮጵያ አማራዎችን ብሔራዊ ውሇታቸውን በማይመጥን መንገድ፤ የአማራ ህዝብ እንዯ 
ህዝብ መከበሩ ቀርቶ፤ የአማራ ህዝብ ሽፍታ ነዉ ብሇኸዋሌ፤ ስሇዚህ በታሪክ ፊት እኔና አንተ እስከምንገናኝ 

፤ የመንፈስ ንባብ የአማራ ህዝብ ሽፍታ ከተባሇ እኔም ሽፍታ ነኝ !!! 

“የማይገሇጥ የተከዯነ የማይታወቅም የተሰወረ ምንም የሇም”(ማቴ 10፡ 26）ያሇው የክርስቶስ ቃሌ 

የማይታበሌ ነውና፤ ባንድ ግፈኛ መንግሥት የተዯበቀ ባሇ (4 አራት ኮከብ ) እውነት በሚቀጥሇው መንግስት 

ይከሰታሌና ይህም በመሆኑ ፤ ከጠ/ሚንስትር ዶ/ር አብይ የሇዉጥ ሃይሌ ጋር ሊሇመዯመርህ ችግር 
ፈጣሪነትህ አሳብቆብሃሌና በእዉነት መዯመር ይቅርታ ንስሃ ግባ በይቅርታ ፤ሇህዝቡ። 

በአገሪቱ መከሊከያ ፤በአሇም ባሌታየ የስሌጣን ጫፍ የተቆሇሇዉ “ብርሃኑ ጁሊ” እንዯ እዥ በሚዝረከረክ፤ 
ያሌተገራ ድሕጠ ሌሳን፤ ከሱሪ ይሌቅ፥ የስድብ ምሩቅነቱን በሚያርረጋግጥ የዱስኩር ቅርሽቱ የአማራን ህዝብ 
ሽፍታ በማሇት ባሇ አራት ኮከብ ስድብ ሉጭንሇት ሲሰቃይና ፥ የለቃንስ ወንጌሌ ብዙ ከተሰጠው ሰው ብዙ 

ይፈሇግበታሌ። ብዙ አዯራ ከተሰጠውም አብዝተው ይሹበታሌ（ለቃስ 12፡48）እንዲሇው፤ መሆኑ ቀርቶ 
ብርሃኑ ጁሊ ጩንግፎ ፤የሃሊፊነት ክህዯት ተስተዉልአሌና ሇዋሇበት የተዋረዯ የወረዯ ንግግሩ የአማራን 
ህዝብ ያሇ ምንም ቅድመ ሁኔት ይቅርታ ሉጠይቅ ይገባሌ ። የተስልንቄ ክርስትያኖች የቀዯመውን የሚያዛባና 
መሰረት የሚያስሇቅቅ ወይም ቆርጦ በማቅረብ ፈተና ሊይ ሲወድቁ፤ ቅደስ ጳውልስ ወንድሞች ሆይ 
ጸንታችሁ ቁሙ፤ በአንዯበታችንም ሆነ በመሌእክታችን ያስተሊሇፍንሊችሁን ትምህርት አጥብቃችሁ 

ያዙ”(2ኛ ተሰ 2፡14) ሲሌ እንዲስተማረዉ ሁለ፤ አማራዉ ኢትዮጵያዊም የቀዯሙ አባቶችህን ዛሬ 
በብርሃኑ ጁሊ ሽፍታ የተባለትን ታሪክና ማንነት አጥብቀን አርማቸዉን ከፍ አድርገን እንድናዉሇብሌብና 

ዘብ እንድንቆም የማንቂያ ዯወሌ ነዉ።  
ብርሃኑ ጁሊ ፥አንድ ነገር እነግርሃሇሁ ፤የኮከብህ ማኒፌስቶ ሲጠፋ፤ አማራዉ ሊይጠፋ፤ እሳቱም ይነዲሌ 

አማራዉም እሳት ሆኖ እሳቱን ይበሊሌ።”አማራነት የመንፈስ ንባብ ነው የአማራ ህዝብ ሽፍታ ከተባሇ እኔም 

ሽፍታ ነኝ “!!!  
ገብርኤሌ ብዙነህ  01/11/2019 ከአሜሪካ 
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