እምየ ምኒሊክ፤ እርሰዎ ባረፉ በመቶ ኣመትዎ
ተበደልን ይሉናል፤ ምን ይሆን መልስዎ?
http://moreshinfo.com/2013/12/the-pseudo-tplf-and-olf-historians-gebrekidan-desta-and-bulchademeksa-against-menelik-ii/
አሁን ያለው ትውልድ፣ ተንዶ ኩራቱ
ወኔው ተሽመድምዶ፣ ተሰልቦ ፅናቱ
ኣይሞቱ ሞት ሞተ፣ ጠፍቶ ማንነቱ።
http://www.youtube.com/watch?v=h3l5XTu9pcA
http://www.youtube.com/watch?v=6j86mWFJO-0#t=16

እግዜር ይማራችሁ
አገሬ ከስዊድን
2013-12-25

ቡልቻ ደሜቅሳ

የአጼ ምኒሊክን መቶኛ የሙት አመት መከበር ምክንያት በማድረግ በ DW ሬድዮ አቶ ቡልቻ ደመቅሳ፣ ታሪክ ተመራማሪዎቹ ዶ/ር
ሓይሌ ላሬቦና ዶ/ር ሹመት ሲሻኝ በተደረገላቸው ቃለ መጠይቅ ከአቶ ቡልቻ ደመቅሳ አንደበት የሚወጣው ቃል ሁሉ አጅግ አስነዋሪ
ሆኖ አግኝቸዋለሁ።
አቶ ቡልቻ ደመቅሳ በኢትዮጵያ ውስጥ ከፍተኛውን ማእረግ ይዘው አንዴ በእርሻ ሚኒስቴርነት ሌላ ጊዜ ምክትል ገንዘብ ሚኒስቴር
ሆነው የአገሪቱና የቤተ መንግስቱ አድራጊ ፈጣሪ እንዳልነበሩ ሁሉ በተለከፉበትና ለፈውስ ካልታደሉበት የአማራ ህዝብ ጥላቻ ብቻ
ተነሳስተው የኦሮሞን ታሪክ ከደቡብ አፍሪካ ጋር ሲያዛምዱት መስማት ህመም ነው ከማለት በቀር ሌላ ምን ይሰኛል፣ ጥላቻ እንደሆነ
ድህነት፣ ስደት፣ አገር አልባነትና ውርደት አከናነበን እንጅ አቶ ቡልቻንም ሆነ ተከታዮቻቸውን አልጠቀማቸውም።
ለዚህም ነው ዛሬ በሳችው አንደበት ተኮትኩተው ያደጉት የኦሮሞ ነፃ አውጭ ወገኖቻችን ኢትዮጵያን አገራችን አይደለችም በማለት
ልጆቻቸውን አገር አልባ አድርገዋቸው ኣሁን ወያኔ የሚያደርሰው ግፍና በደል ምንም ሳይመስላቸው አፄ ምኒሊክ ላይ እንደ ወገብ
ቅማል ተጣብቀው የሙጥኝ ያሉት።

ገብረኪዳን ደስታ

የአቶ ገብረኪዳን ፅሁፍም ሆነ VOA ላይ የቀበጣጠሩት የሀሰት ታሪክ፣ የታሪክ ተመራማሪው ዶክተር ሹመት ሲሻኝ እንዳሉት ወያኔ
በስልጣን ዘመኑ ካፈራቸው አንዱ አቶ ገብረኪዳን ያለፈውን በሙሉ አልጣመኝምና እኔ ደስ ያለኝን እፅፋለሁ፣ የፃፍኩትንም
አንደፈለኩትና እንዳመጣልኝ እተነትናለሁ ያሉበት ኣጋጣሚ እንደሆነ እሙን ነው።
¨ቀን የሰጠው ቅል ዲንጋይ ይሰብራል¨ አንዲሉ ይህ ሰይጣናዊ ተግባር ግን የወያኔ ከፋፍሎ የመግዛት ፖሊሲ አካል ነውና ከሻቢያው
ተስፋየ ገብረዓብ የቡርቃ ዝምታ ለይቸ ስለማላየው ልብ ያለው ልብ ይበል ከማለት በቀር ሌላ አልልም።

ይህን ስንኝ እንድቋጥር ያነሳሳኝ የነዚህ የእድሜ ባለፀጋ ኣባቶች የሀሰትና የጥላቻ አነጋገር የስንቱን ህሊና አቆሽሾ ይሆን? የሚል ሀሳብ ወደ
ውስጤ ስለገባ እንደ በደልና ክህደታቸው አፀፋው በነሱ ልክ መጥላት ቢሆንም እኔ እነሱ ባለፉበት የጥላቻ ጎዳና ለማለፍ፣ ቆሜ
ተቀምጨ የምጠላውን ማሰብ ስለማልፈልግ ምህረትን ተመኘሁላቸው።

ቡልቻ ደሜቅሳና፣ ገብረኪዳን ደስታ
ከዚህ እኩይ መንፈስ፣ ከክፉ በሽታ
አግዜር ይማራችሁ፣ የላይኛው ጌታ።
በጥላቻ መንፈስ፣ በናንተ አስተውሎ
በቅናቱ ሚዛን ፍርዳችሁ ተጓሎ

ልትውልድ ስትግቱ ጥላቻና መድሎ
ዘመድ አዝማድ ሳይቀር፣ ሁሉም ተበክሎ
ይኸው ይሰቃያል፣ ተበዳይ ነኝ ብሎ።
ታሪክን አጣሞ፣ አወላግዶ ጉዞ
በሀሰት ተመርቶ፣ በሀሰት ታግዞ
ጥላቻ ተፀንሶ፣ ጥላቻ ተረግዞ
ተላላፊው ደዌ፣ ልጅ የልጅ ልጅ ሳይምር
በሰይጣን ታግዞ፣ ኣገር ያምስ ጀመር።
ወይ ኣለመታደል፣ ወይ ደካማነታቸው
ጠላቴ ዳቢሎስ፣ ቤቱን ሰርቶባቸው
የጋራውን ኩራት፣ ሳጥናኤ ነጥቋቸው
ያውም የዛን ጀግና፣ የአድዋን አባት
እምየ ሚኒሊክ፣ የጥቁር ኩራት
የወሉን ጀግንነት፣ የአማራ አርገውት
ከአማራም ቀንሰው፣ ለሸዋ ሰጡት
በርዘው ከልሰው፣ ጀግንነት ኩራት
ከወገን ነጠቁ፣ ሊያስብሉት ሀፍረት
እጅግ አሳዘኑኝ፣ እኝህ አዛውንት
አግዜር ይማራቸው፣ እሱ አያልቅበት።

