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ሰው ማለት 

 

      “ሰው ማለት፣ ሰው ማለት፣ 
               ሰው የሚሆን ነው፤ ሰው የጠፋ ዕለት” 

ይመር አህመድ  

ይህ ከላይ የጠቀስነው መንቶ ግጥም፣ እድሜው አንጋፋ መልዕክቱም ጥልቅ ነው፡፡ ኢትዮጵያችን ይህ 

አሁን የገጠማትን አይነት ችግር ተከስቶ የተገጠመም ይመስለኛል፡፡ በመሆኑም ለዛሬው ቁጭት 

አዘል አጭር ዕሁፌ በመግቢያነት ልጠቀምበት መረጥኩት፤ ምሰሶ ይሆነኝ ዘንድ ብቻም ሳይሆን 

የኔንም ሆነ የአንባቢያንን ጥልቅ ሀዘን ይገልፅልኝ ብዬ በማሰብ፡፡ 

በአሁኑ ሰዓት ኢትዮጵያ በጥልቅ ሀዘን ላይ ትገኛለች፡፡ እኛ ኢትዮጵያውያንም በአጠቃላይ በጥልቅ 

ሃዘን ላይ እንገኛለን፤ ድፍን አበሻ ከል ለብሷል፡፡ ለቅሶና ዋይታው የክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ 

ዜናዊን ያልተጠበቀና አስደንጋጭም ህልፈተ ህይወት ከተሰማባት ደቂቃ (ማክሰኞ ነሐሴ 15/2004 

ዓ.ም ከጠዋቱ 12፡00) ጀምሮ አላቋረጠም፡፡ እንዴትስ ሆኖ፣ እንዴትስ ብሎ ይቋረጥ? ሰው ሲጠፋ፣ 

ሰው ሲያመልጥ . . . እንባ እንዴት ይቆማል? ላያባራ ይዘምባል እንጂ፡፡ እውቁ ኢትዮጵያዊው 

ባለቅኔ ዮፍታሄ ንጉሴ፦ 

ኧረ የሰው ያለህ፣ ኧረ የሰው የሰው፣ 

     አይኔን ሰው ራበው፣ አይኔን ሰው ሰው፡፡ 

 

ሲል እንደቋጠረው መንቶ ገና አሁኑኑ ሰው ተርበናልና አምርረን እናለቅሳለን፡፡  

አንድ ሀገር፣ የአንድ ሀገር ህዝብ ብልህ፣ አርቆ አሳቢውን፣ ባለራዕዩን፣ ባለብዙ ሰብዕና መሪውን 

በቅፅበት ከጎኑና ከአይኑ ሥር ሲያጣ ለምን አይራብ፣ ለምን አያለቅስ፣ ለምንስ አያነባ፡፡ 

ከላይ የጠቃቀስናቸው ባለ ሁለት መንቶ ግጥሞች ፀሀፍት እነዚህን ጥልቅና መሪር ሀዘን ጫሪ ስንኞች 

በየራሳቸው ዘመን ሲፅፉ ይህ አሁን እኛ ኢትዮጵያውያን የተሰማን ያለውን አይነት ጥልቅ የሀዘን 

ስሜት ውስጥ ሆነው ስላለመሆናቸው መጠራጠር ይከብዳል፡፡ ሁለቱም “ሰው” አጥተው ተርበዋል፡፡ 

በመሆኑም አምርረው ሰው ይፈልጋሉ፡፡  የ”ጠፋው”ን  ሰው ዓርማ እሚያነሳ፣ ራዕዩን የሚያሳካ፣ 

ትግሉን የሚቀጥልና የሚያስቀጥልለት ሰው ማግኘይ ይሻሉ፡፡ ለዚህም እነዚህን ዘመን አይሽሬ 

ስንኞችን ቋጠሩ፡፡  ዛሬ እኛ ያለነው ከላይ ምሳሌ ይሆኑን ዘንድ የጠቀስናቸው ገጣምያን በታዘቡት 
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ጥልቅ የሀዘን ድባብ ውስጥ ነው፡፡ ከሀዘኑ ባሻገር፤ “ሰው የጠፋብን” ሰው የራበን“ እና የጠፋብንንና 

የራበንን ሰው የሚተካልን፤ እሱን መሳይ ጀግና ሰው እየፈለግን ነው ያለነው፡፡ 

ዛሬ ዮፍታሄ ንጉሴ በዘመናቸው “ኧረ የሰው ያለህ” እንዳሉት ሁሉ “ኧረ የመለስ ያለህ” እያልን 

እያለቀስን፣ እየጮህንና እያነባን ነው፣ ያለነው፡፡ ጥልቅና መሪር ሀዘን ላይ ነን “ሰው የጠፋብን፣ 

በተፈጥሮ ግዴታ ሰው የተነጠቅን፣ ሰው የራበን ዜጎች ሆነናል፡፡ ይህ ደግሞ የመላው አፍሪካውያንና 

የወዳጅ አገራት ሁሉ የጋራ የሀዘን ስሜት መሆኑ አያጠራጥርም፡፡ በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ እነሱም 

“ሰው አጥተዋል”ና፤ የአዲስ ሀሳብ አፍላቂውን መለስ፣ የሰላም አቀንቃኝና የፖሊሲ ሃወሳብ አመንጭና 

አስፈጻሚ ስትራቴጂስቱን መለስ፣ ፓንአፍሪካኒስቱን  መለስ አጥተዋልና፡፡ መለስ ይህን ሁሉ ነበሩ፤ 

በመሆኑም ነው ሀዘናችን የጋራ የሆነው፡፡ ይህ ደግሞ ከአለም ዙሪያ ካሉ መሪዎችና ህዝቦች 

እየተላለፉ ካሉት የሀዘን መግለጫዎች መረዳት ይቻላል፡፡ 

መለስ በአስተሳሰባቸው፣ በተግባራቸውና በራዕያቸው  የሚሎዮኖች አይንና ጆሮ፤አዕምሮና 

አንደበት፤የዎገኖቻቸው ተስፋና መኩሪያ ነበሩ ፡፡ ዘመን በአለማችን ካፈራቻቸው ድንቅ መሪዎች 

መካከል በመጀመሪያው ረድፍ ላይ የሚቀመጡ የዕድሜ ሙሉ የነፃነት ታጋይ፣ የሰላም፣ የልማትና 

የአንድነት ሃዋሪያና ዘማሪ ነበሩ፡፡ ገጣምያኑም ሆኑ እኛ “ሰው” እምንለው ይህንን “ሰው” ነው - መለስ 

ዜናዊን፡፡ ሳናስበው ያመለጠንን፣ ጀግናውን መለስ፡፡ ለዚህም ነው በአሁኑ ሰዓት ኢትዮጵያውያን 

ከጫፍ እስከጫፍ “ጀግና አይሞትም፤ መለስ ጀግና ነው፡፡“ እያልን መሪር ሃዘናችንን እየገለጽን 

ያለው፡፡ 

በአጭሩ፤ በአሁኑ ወቅት እኛ ኢትዮጵያውያን ሰው ጠፍቶብናል፣ ሰው አጥተናል፤ ሰው እርቦናል፡፡ 

በመሆኑም ይህን የጠፋብንን፣ ሳናስበው የተነጠቅነውን ሰው ባናገኘውም ለወደፊቱ ማንነታችን፣ 

ህልውናችን ይበጀን ዘንድ መለስ ማድረግ ያለባቸውን ሁሉ አድርገው፣ ከድህነት የምንላቀቅበትን 

መላ፣ ከብጥብጥ ወደሰላም፣ . . . የሚያሸጋግረንን ድልድይ በጽኑ መሰረት ላይ ገንብተው አልፈዋል፡፡ 

በዚህም ብሄራዊ ማንነታችንን፤ ኩራታችንንና ህዳሴያችንን በቀጣይ የምናረጋግጥበትን መርህና 

ስትራቴጂ በማይነቃነቅ መሰረት ላይ ተክለውልናል፡፡ የመልካም አስተዳደርንና ዲሞክራሲያዊ 

ስርአትን ማስፈንና ማስቀጠል ጀምረው፤የሰላምና የዕድገት ጉዞውንም ደግሞ አቅጣጫውንና  ሃዲዱን 

አስይዘውት አልፈዋል፡፡ የቀረው፣ ያለምንም አማራጭ፣ አንድ መሰረታዊ ነገር ነው፡፡ መለስ 

ያቀበሉንን የድህነትና የጉስቁልና ማባረሪያ ዱላ ይዘን የጀመሩትን ፈጣን ሩጫ መቀጠልና 

ማስቀጠል፤ተተኪ ትውልድ ማፍራትና ማብቃት፤በዚህምራዕያቸውን ማሳካትና ስማቸውን ከመቃብር 

በላይ በማኖር ዘላለማዊ ማድረግ፡፡ ሰው፤ከሰውም እንደዜጋ ልንታይና ኢትዮጵያዊነታችን ትርጉም 

የሚኖረው ይህን አደራ በሚገባ ስንወጣ ብቻ ነው፡፡ ይህ ደግሞ ከማንም በላይ በወጣቱ፣ አደራ 

ተቀባዩና ተተኪው ትውልድ ላይ ያነጣጥራል፡፡ ቃል ነውና ይፈፀም ዘንድ ግድ የሚለው የመሌ 

የአደራ ቃል አለበት፡፡ ኢትዮጵያ በየዘርፉ የብዙ ጀግኖች እናት ናትና ይህ ትውልድና 

ቀጣዩ….ይህን እንደሚወጣ አንዳች ጥርጥር አይኖርም፡፡   

እናም በገባንበት ግጥም እንውጣ፤  
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  ሰው ማለት፣ ሰው ማለት፣ 

         ሰው የሚሆን ነው ሰው የጠፋለት፡፡ 

 
አላህ የታላቁና ባለሩቅ ራዕዩ መሪያችን መለስ ዜናዊን ነፍስ በጀነት ያኑርልን፡፡ አሜን!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


