
                        

                        ሞት - ‘ራሱ ይሙት 

                                           (በህያዉ ቃል) 

ስንቱን ወንድ ቆፍጣና፣ 

ስንቷን ቆራጥ ጀግና፣ 

ህያዉነት ላይነጥቅ - ከቋሚነት ነቅሶ፣  

                               ከቁጥር አጉድሎ፣ 

አፈር ትቢያ አልብሶ፣ 

በነልበ ባልጩት -  በነአያ ገዳዴ፣ 

በነሟች ለከርሱ - በነአያ መደዴ፣ 

አገሩን ገጥግጦ ምድሪቱን የሞላ፣  

ሞት ‘ራሱ ይሙት! አስር እግሩን ይብላ። 

                 ሞት መድህን አይደለም  ባርነትን መርሻ፣ 

                 ይልቁን ህይወት ነዉ፣ 

                 ትግል ይልቁኑ ፤ የግፍ ካብ ማፍረሻ፣ 

                 ለድል ቀን አብቅቶ በደልን መካሻ ። 

ሞትን ለመግደል ነዉ - ክርስቶስ መምጣቱ፣ 

በ’ሾህ መገረፉ ተሰቅሎም መሞቱ፣ 

አቸናፊነቱም፣ 

ባልቀረዉ ትንሳዔዉ ባልገቱት ዕርገቱ፤ 

እናም ትግል ህይወት ፤ ትግልም ህይወት ሆነ፣ 

የኑሯችን ግዳጅ  ግቡ ያልተወሰነ ። 



እንዲያ ተጻፈና ከፍጥረት ጀምሮ፣ 

ትግል ‘ሚሉት ግዳጅ  ከሰዉ ዘር ተቋጥሮ፤ 

ትዉልዶችን ቆጥሮ፤ በራብ ጥም ማንፈሩ፣ 

በ’ንባ ላብ አሹቆ፤ ደም-ነፍስ ማስገበሩ፣ 

ዛሬም ባያስፈራ፣  

እንደወጡ መቅረት ካደጉበት ሜዳ፣ 

ቁጥር ካታከተ ሽንፈት-ድል በኋላ፣ 

አገሬን ያለ ሰዉ፤ ገላዉ ሳይሸረፍ፣ 

አቅሉ ሳይዛነፍ ሳይጠይም ሳይቀላ፣ 

መመለሱን ሳያዉቅ በሙሉ አካል ሥጋ፣ 

ሞትን ድል ሊነሳ በመስዋዕት ዋጋ፣ 

ወጥቶ ያድራል ከደጅ፣ 

                                ወገን ያበለጠ - ቆራጥ የሕዝብ ልጅ  ። 

 

የምኒልክ ፈለግ አድዋ ነበር ጸጋ ፤ 

ለተበዳይ ዓለም፤ ወግ ለራቀዉ ዜጋ፣  

ክብርን ያስገበየ በደም በነፍስ ዋጋ ፤ 

ግን ሊያስቀር አልበቃም ተከታዩን ጸሊም፣ 

የማይጨዉን ጭፍና የመርዙን ሞት ቀለም፣ 

አላስቀረም ከቶ፤ ከመርግ የከበደ የገባሩን ፍዳ፣ 

የደሃዉን ስቃይ፤ የምሁሩን ዕዳ፣ 

ቀይ ያሉትን ሽብር ግድያ ቀብሩን፣ 



ሞትን የሚያሳንስ ግፍ አበሳዉን ፤  

የበላይ እምቢታ የንዋይ ልጆች ደም፣ 

ሽረት አላስገኘም፣ 

ላገር ችፌ ቁስል -  ለትዉልዶች ህማም፤ 

የደካሞች ጩኸት  የሠርክ እግዚኦታ፣ 

“አድኅነነ” ምልጃ የወላዶች ዋይታ፣ 

የእናቶች ኡኡታ፣  

ለመግፈፍ መች በቃ ዳፍንታሙን ጭፍና፣ 

አድማስ ያጠለሸ ሥርዓተ ደመና ??? 

መስቀል አምሮ ደምቆ፣ 

በደመራ ፋና ከሚከብርበቱ፣ 

በያሬድ ዝማሬ በካህናት ወረብ በሽብሻቦ ስልቱ፣ 

አዳም በይቅርታ ከሚቀደስበት ከዐዉደ ምህረቱ፣ 

ጎልያድ በትዕቢት -  ጋልቦ እየፈነጨ፣ 

በአንገት ቀንጣሽ ዲስኩር -  እየተወራጨ፣ 

ደም የሞላዉን ጠርሙስ ባርቆ እያፈነዳ፣ 

“ ሞት!“ ሲያዉጅ በዳዊት -  “ፍጅት በከተማ!” 

ጥንቅሽ ገላ ፈርሶ ፤ አገር እስከሚሸት - አገር እስኪገማ፣ 

“ ሽብር በቀበሌ” – “ ዕልቂት በጎዳና ” 

ያ ሁሉ ግን ሆኖ ግፉ መች ቀለለ፣ 

ሞትስ መች ተሻረ፣ 

ዕንባስ መች ደረቀ ባይኖች የቀረረ፣ 



ሕዝቡ ባማጠ አንጀት ቁስሉን እያሰረ፣ 

ከልጆቹ ርጥብ ሥጋ እያነባበረ፣ 

ተስፋዉን ጠቅልሎ ጅምላም አልቀበረ ? 

ሀገር ዕዳዉ ብዙ፣  

ትዉልድ ሰፊ ጓዙ፣ 

አንዱን ገፍቶ ሲጥል ሌላ ሞት ቢተካ፣  

የዘመናት እዳዉ ከቶም አላበቃ፣  

ተስፋዬን ያሳጣን ጸጋዬን የነሳን፣ 

ጋይምን የነጠቀን ፣ 

ኑ ታገሉኝ በሚል፣  

ይኼዉ  ከደጃችን በትዕቢት ያሽካካል፣ 

ዛሬም ሞት ለሞቱ ህይወት ይጠብቃል። 

                        የካቲት ፪፻፯ ዓ.ም 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


