
ያ ሰው!!! 
አስደንጋጭ ወሬ ከእዛ ሰፈር ከርቁ ማዶ 

ያልተጠበቀ ቤታችን ገባበት መርዶ 

ያ ኩራታችን ያ የእኛው መከታ  

ያ መልካም ምግባር የህዝቦች አለኝታ 

በዛው ቀረ አሉን ሳይመለስ እንደሔደ በቃ 

ያ የጭቁን ህዝቦች አለኝታ እና ጠበቃ 

ተወልዶ ማን አለ በሂወት የኖረ ሳይሞት የቀረ 

ባልሆነ ግዜ መሆኑን ነው እንጂ ልባችን የተሰበረ 

ሓዘናችን ጠልቆ የጎዳን እስከ ዛሬ ለወደፊትም ይኖራል 

ያ ሰው ሁሉም ነገር ነበር የእሱን ማ እንዴት ይረሳል 

 

ለኣላማ መሞት ለእኛ መች አዲስ ሆነ በእሱ መጀመሩ 

ስንቶች አልፈዋል በፊት ታሪክ ሆነው ታሪክ እየሰሩ 

በየ ፈተናው ፈተናው አሸንፈው ስንቶቹ አልፈዋል 

ትግሉ እየበረታ ድል ተጎናፅፎ እዚህ ደርሰዋል 

ያ ሰው እንደ ቀደምቶችቱ አደራው ተቀብሎ እነሱን ሸኝቶ 

እዚህ አድርሶናል ታሪክ ሰርቶ በአላማው ፀንቶ 

እንደተቀበለው ለዚህ ትውልድ ሰጥቶ ሔደዋል ርቆ 

የሰማእቱ ትውፊት ጠብቆ አስጠብቆ 

ላይኮላሽ ላይበላሽ ላይስት ሐዲዱ ግቡ እንዲመታ 

ቀምሮ አስተካክሎ አስረክበዋል ለማድረስ በተፈለገው ቦታ 

   



 

 

ሞት ባለህበት በተፈጠርክበት በተሰጠህ ጎራ 

እንዳሻህ ኑርበት ስራበት እዛው ብቻ አቅራራ 

ሂወትህ ውሎህና አዳርህ ሞት ነው አንተ ራስህ ሞት ነህና 

አልፈልግህ ከጎኔ አልሔድበት አልከተል ያንተው ጎደና 

እንኳን እኔን አንተንም አልጠቀመ ጎዳህ እንጂ በብርቱ 

የእኔን ምክር ስማ ሞት መሞትህን ቀርቶ ከተመኘህ መቆየቱ 

ብሎ! እየመከረ የሂወት መንገዱን አሳየ እንጂ ይሀ ሰው ምን በደለ 

ሞትን ሞት ነህ ብሎ ስለ ሞጎተ ስላልተደለለ 

ሞኙ ሞት መቸ ገባውና አዳኙን ገደለ 

እሱንም ላይቀርለት ራሱን በራሱ በደለ ገደለ 

 

አው ያ ሰው ሞተ ኣካሉ ተገደለ ለዘላለሙ አልፈ 

ላያይ ላይሰማ ላይራመድ እሱማ አረፈ 

ግን ሞትን ገድሎ ሞተ እንጂ መች ተሸነፈ 

 በዋለበት ባደረበት ኪሳራ ሳይገጥመው እያተረፈ 

ከሕልፈተ ሞቱም ድል እየተቀናጀ አሸብርቀዋል እየበረታ 

ከመቃብር ስር ሆኖ ለወገኑ ሆነዋል ጋሻና መከታ 

ያ ሰው ተኣምር ነበረ ተኣምር ይሆናልም ለወደፊቱ 

ቀመረ ፍልስፍናው ረቂቅ ነው ህዝብ ነው መሰረቱ 

ለህዝብ ተወልዶ ለህዝብ የኖረ ህዝብን የታደገ እስከ ወድያኛው 

በጥንቃቄ ሰርቶታል ስሌት ፍልስፍናው 

 



 

ያ ሰው መሞቱን እንደ ተሰማ 

ታሪክ እንዲደገም እንደ መተማ 

መሪዋን አጥታ ትበተናለች ተባለች እቺ አገር 

ሞኙ ሞት ተዝናናብን እንደሰራ ቁምነገር 

ተኩራርቶ ጠበቀን እጅ እንድንነሳ ከስሩ እንድንደፋ 

እንዳሻው እንድንሆን እኛ ልንቀበር እሱ መልካም እንቅልፉን ልያንቀላፋ 

መቸ ገባው ቀመረ ፍልስፍናችን ምን እንደሆነ 

ቀመራችን እንኳን እኛን ሌሎችንም እንደ አዳነ 

መተማ ላይደገም አልፈዋል አንዴ በቃ 

ያ ሰው ብያልፍ ተተኪ ሞልተዋል ምን ግዜም አለ ጠበቃ 

አዲስ ትውልድ ነው የራሱን ታሪክ የሰራ የማይረሳ 

ለትርምስ ቦታ የማይሰጥ ዘብ የቆመ ለምንም የማይሳሳ  

 

 

በየ ፈተናው በየወቅቱ መስዋእት እየከፈለ ታግሎ 

አገር አድነዋል ይህ ትውልድ ሁሉንም ችሎ 

የማትደፈር ተፈርታ እንድትኖር ተከብራ 

ሁሌ ሊውለበለብ ድል አብሳሪው ባንደራ 

ጽኑ መሰረት ጥለዋል ፍፁም ላይዛለፍ ላይታጠፍ 

መጓዛችን ላይጓደል ቀመር ተሰርተዋል ውስብስብ ፈተና ቢደራረብ ቢሰለፍ 

አንዴም ላንቆም መሔዳችን ከቶ ላንገታ  

በስሌታችን እንድንደርስ የፈለግነው ርቀት የታሰበው ቦታ 

መሔዳችን ቀጥለናል እኛ  ያ ሰው ባይኖርም ከጎናችን በአካል አብሮ 



እዛ ይቆየናል ቀድሞ ደርሶታል እሱ ዘመን ተሻግሮ 

 

   

ዘልአለማዊ ክብር ለሰማእታት 

ለክቡር ጠ/ሚኒስተር ታጋይ መለስ ዜናዊ የሕልፈታቸው 1ኛ አመት  

 

ተጋዳላይ 

ከአውስትራልያ 

tegadalay_alula@yahoo.com 

  

 

 


