
ሞትን ሞቶ ልየው 

                        ሀማ ቱማ 

ከመሞቴ በፊት፣ ማየት ማልፈልገው፣ 

የሰው ዘር ጠላትን፣ ሞት ሚባለውን ነው። 

ያኔ በዚያን ጊዜ፣  ሁሉ በከፋበት፣ 

 ባንዳው ከሃዲውም፣ አንጃው በፈላበት፣ 

ሞትም አረመኔ፣ ሁሉን ባጀበበት፣ 

ወርቅ ጓዶቻችን፣ ሞት ለፋሺስት ብለው፣ ግንባር በሰጡበት፣ 

ያኔ! በዚያ ክፉ ጊዜ ሞት ተራ ሆኖ ጭራሽ በተናቀበት፣ 

ማን ክብደት ሰጦት፣ ማን ሊጨነቅበት፤ 

ከመሞቴ በፊት፣ ብሎ… ማንስ ሊገጥምበት ። 

ሞትማ ሞት እኮ ነው፣ የተፈጥሮ  ህግ ነኝ ባይ፣ 

ዕብሪተኛ  ክስተት፣  ደግ ክፉውን ገዳይ፣ 

ከመሞቴ በፊት፣ ዋናው ምኞቴማ?! 

ሞት ተብዬ ራሱን፣ ከቶም  ላለማግኘት፣  ስለሱም ላልሰማ። 

ግና፤  ተፈጥሮ በምኞት ሚተን ስላልሆነ፣ 

ሞትን ሽሽሁ  ማለት፣ 

አሽነፍኩት ማለቱም፣ ሁሌም  ስህተት ሆኖ፤ 

ድል  የተመኙትም፣  

                  በቀቢጸ ተስፋ፣ ሲጠቁ ማየቱ፣ ሁሉን አሳፍሮ፣ 

እጅ ላለመስጠት፣ ድፍረትን በማቀፍ፣ 



ምኞትን አንግሶ፣ ደግን ለመመኘት፣ 

ሰንጥር ስንፈልግ፣ እንዲህ ገጥሜ  ነበር፣ 

           እጅን ላለመስጠት፤ 

 

"ባልሰማ ይሻለኛል ሀቁን፣  

       ያ የደረሱበትን፣ 

ባላውቅ እመርጣለሁ፣ የእነሱን ሰቆቃ፣ 

የአዕምሮ ሥዕሌ፣ ዋጋ እንዳያጣ። 

ባልሰማ እመርጣለሁ፣ የሆኑትን፣ 

ስፈራ ስቸር፣ ምገምተውን፣ 

አልሰማ እውነታ፣ ሀቅ ምትሉትን፣ 

ተስፋን በደረቅ መሬት፣ ምትገሉበትን። 

ይቅርብኝ  ለእኔ ግምቴ፣ 

          ይቅር ከ እኔ ጋር ምኞቴ፣ 

ሞት ስቃይን፣ በሳቃቸው ረቱት ማለቴ፣ 

የሚውጣቸው ጉድጓድም፣ 

ሊቆፈር አይችልም ማለቴ። " 

ተገደሉ ተቀበሩ፣ ወየት መሆኑ ባልታወቀ ቦታ፣ 

ብለው ሲያረዱን፣ በምሬት ስንሰማ፣ 

ከመሞቴ በፊት፣ ያለኝ ምኞት፣ 

 ግደሉ ባዮቹን፣ ገዳዮቹን ሁሉ፣ በሚገባው መቅጣት፣ 



መበቀል  የእነ ደብተራውን ደም፣ የአምሀን፣ የይስሀቅ። 

ከመሞቴ በፊት፣ ማየት ምፈልገው፣ 

ሞት ራሱ ከቶ፣ ድራሹ ጠፍቶ ነው 

የወያኔም መንጋ፣ ወደ እንጦርጦስ ወርዶ፣ 

 ከሀዲው ወራዳው፣ ለፈርድ ሲቀርብም ነው። 

ከመሞቴ በፊት፣ ላየው ምፈልገው፣ 

"የክራር ጅማት፣ ሲገተር፣ 

ቃና ፍለጋ፣ ሲሽከረከር፣ 

ንብ፣ አበባን ልትስም፣ 

የሚጥማትን፣ ነቅታ ልትቀስም፣ 

ጸሐይ ለመውጣት፣ ጉዞ ስትጀምር፣ 

ጨለማ ጠፍቶ፣ ብርሃን ሲፎክር፣ 

የኮከብ ድምቀት፣ ለሰብዓሰገል ሆኖ ምልዕክት፣ 

የሰው ህሊና፣ መዳፈን ቀርቶ፣ መታፈን ቀርቶ፣ 

                 አቅዋም ሲወስን፣ 

የልብ ትርታ፣ ከስጋት ሳይሆን፣  

ለደስታ ብዛት፣ ፍቅርን ሲተምን፣  

ሕዝብ የፈለገው፣ ለዘመናትም የተጠበቀው፣ 

                 ሲከሰት ዛሬ፣ እውነታ ሆኖ፣ 

ሳቅም ከልብ ሲሳቅ፣ ዋይ ዋይታ ተቀብሮ፣ 

ሞት ራሱ ሞቶ፣ 



ለሕይወት ጣፋጭነት፣ ክራሩ ሲወጠር፣ 

ሲቃኝ ሲነካካ፣ 

ጣዕመ ዜናው፣ ቃናው ልብን እያረካ፣ 

                   ሲፈስ የደስታ ዕንባ፣ 

ሀዘን ሞት አብቅቶ፣  በሀኬት ሲቀበር፣ 

ሞት ራሱ ሞቶ፣ ውርደትም ተዋርዶ፣  

የሰው ሰውነቱ፣ በሕይወት ሲከበር፣ 

ደስታ ያኔ ነበር።" 

ከመሞቴም በፊት፣ ከሞታችን በፊት፣ 

ይህን ማየት ጸጋ፣ ሁሉን የሚያረካ። 

ልጆች ማልቀስ ትተው፣ በሳቅ ሲፈነዱ፣ 

ንጹሓን፣ ብዙሃን፣ በደስታ ሲሞሉ፣ 

ሀገር በፍስሓ፣ ደምቃ ስትፋፋ፣ 

ሞት ራሱ ሞቶ፣ ላይቀስፍ ሲደነፋ፣ 

ክመሞቴ በፊት፣ ባየው የእኔ ደስታ። 

የሞት ወሬ ከንቱ፣ አልባሌ ተራ፣ 

የፈሪው የከንቱው፣ የባንዳም  ጫጫታ፣ 

መሰዋት እንጂ ነው የጀግኖች ጨዋታ ። 


