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          ሰዎች ሰው Eንፈልግ 
        በAሞራው 
ሰው ማልት ምንድን ነው Aልገባኝም ፍቹ 
ሰው ስዉን ያሰኘው  
መልŸ< ነዉ ቁመናዉ 
ስራው ነው ጠባዩ ቋሚ መስተንክሩ 
Aልፈታህ Aለኝ የሰው ልጅ ሚስጥሩ 
መለያ ባህሪው ውስጣኔ ምግባሩ 
 
የሰው ልጅ ሰውነት መለኪያ ሚዛኑ 
የEሱነቱን ይዘት የሚተነትኑ 
ከቶ የትኛው ነው 
 ሞልቶ የተረፈው ባለ ጸግነቱ 
 ኮስማና ያረገው ወይስ ድህነቱ 
Aሊያም ደግነቱ 
ፈገግታና ለዛው ማራኪ ውበቱ 
ተናገሮ Aናጋሪው 
ወይስ ቀና Aንደበቱ 
የቱ ነው ሚዛኑ የሰው ሰውነቱ 
ተመዞ ሚወጣው ህያው Aብነቱ 
Aልገባኝምና የታያቸሁ ፍቱ 
ሰው ማለት የቱ ነው 
ወገኑን ለባንዳ 
Aባቱን ለፍዳ 
Eናቱን ለከዳ 
ትውልድን 
ታሪኩን 
Aገሩን 
ላልባሌ ዝና ለጠላት የሸጠው 
በምስኪኖቹ ላብ ከርሱን ያሳበጠው 
በወረቅ ፍልስፍና Aገርን ለማፍረስ 
ዜጎቿን ለማረከስ 
ሃብቷን ለመበዝበዝ ቆርጦ የተነሳው 
ሰይጣናዊ ተግባር Aርማና መለዮው 
ከAጥናፍ Eስከ Aጥናፍ የጭካኔ ግብሩ Aለምን የናኘው 
Eሱ ነው ሰው ማለት  
ሁሉ Eሚሰግድለት 
Eንደ ጥምቀት ታቦት  
ሁሉ Eሚያረግድለት 
የቱ ነው ሰው ማለት 
የግፍ ›Òó] 
የEልቂት›”Å^c? የሴራ ቀማሪ 



የክፋት K=ቃውንት ሰቆቃን Aብሳሪ 
 
በዚህ ዱክትርናው 
ሃብት ያግበሰበሰ 
የንጹሃን ገላ በጥይት ያረሰ 
ለንዋይ ለዝና ደምን ያፈሰሰ 
የEድሜ Eኩሌታን ለጥፋት ያዋለ 
K=SŸ` 
K=²Ÿ` 
ፍጹም ያልታደለ 
Eሱ ሰው ነው Eንዴ ሰውን የገደለ 
ÃMpe ”Ñ\˜ ሰው ማለት የቱ ነው 
ሰው ማለት ምንድን ነው 
ገና በልጅነት ሰው መግደል ተምሮ 
ትንሹን ትልቁን ባሳር Aሳርሮ 
ዛሬም Eንደትላንት Eንደልጅነቱ ጨካኝ ሰው ገዳዩ 
ከትንሽ Eስከ ከትልቅ 
ከሊቅ Eስከደቂቅ 
ማንንም ሳይለዩ 
በጭካኔ ማEበል 
በሰቆቃ ገድል  
ሁሉን ያሰቃዩ 
ያገር Aሚካላ 
የትውልድ ሰንካላ 
ብካይ የቆሸሹ የታሪክ Aተላ 
Aገረ ገዢዎች ትንሽ ሆነው ሳል ትልቅ ነኝ የሚሉ 
 ባጥፊ ባህሪያቸው ያነንም ይህንም Eየጎነተሉ  
ነጻ Aውጭ ነኝ ያለው 
ባውሬነት ባህሪው Aቻን ያላገኘው 
በመንታፊ ጣቱ ሃብትን የቆለለው  
የወገኔ ተባይ 
ያረመኔ ¡ፋይ 
የIትዮጵያ ስቃይ 
መዥገር ደም መጣጩ 
Eልቂት ዎ መከራ ለEመ ሀገር ያጩ 
መኖር ዘይቤ ያሉት ህዝብን Eያጋጩ 
ያንንም ይህንም Eያነጫነጩ 
ከርሱን ያደለበ በግፉAን ቁስል 
ይህም ሰው ይባላል 
የክፉ ቀን ብካይ የገማ Eንቁላል 
ይሀም ሰው ሆነና Eንዳዳምተቆጥሮ Aክበሩት ተባልነ 
ባፋሽ Aጎንባሹ  
በተተፋ ላሹ 



Aያሌ ተባልነ 
Aየ ስምንተኛው ሽ Aያባቅለው የለ 
ባንዳም Eንደጀግና ይከበር ተባለ 
Eንደሰራ Aይገድል ይህ የስራኤል Aምላክ Aያሳየንየለ፡፡ 
  
 
 
በክሀደት ማተቡ በውርደት ሰንሰለት 
በይሉኝታAልባነት 
በባንዳ Eሳቤ 
 
በጨካኝ ስሌቱ በሆዳሞች ዘይቤ 
ስልጣኑን የያዘው ያነ Aድሮ ቃሪያ  
ክፋት ስንክሳሩ የደውየነት ባሪያ 
Eሱም ሰው ነኝ ብሎ 
የጠላውን ገድሎ 
በጥብጦ Eየጋተን  ያሳርን Aተላ የመከራን ኮሶ 
ሰው ነው በሉ ተባልን Eሱ ከማን Aንሶ 
Aይ ስምንተኛው ሽ የመከራ ኮሶ 
Aያሳየን የለ በዚያ ባራት ኪሎ መልሶ መላልሶ 
Eሱ ባለወገን Eኛ ወገን Aልባ 
Aነሱ ምርጥ ዘር Eኛ ጨርቅ ገለባ 
Eነሱ ምርጥ ዘር 
የኛ ዘር ጎመን ዘር 
ሲገፉን ተገፍተን Eስከግድግዳው ጥግ 
ከምህዋር ሲያስወጡን ተጎተን Eንደበግ 
ስንቀር መለመላ ተለይተን ከዘመድ 
Eስቲ Eንጠባበቅ መከር  Eስኪጠባ  
ምጻት Eስኪገባ 
መቁርጥ ያቃተን ለት ሆዳችን ሲባባ፡፡ 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
ይልቅ ሰው Eንፈልግ በቅርብ በሩቁ 
 ልቀው የሚገኙ ከAልማዝ ከEንቁ 
ከወርቅከብረቱ ካጉል ብርቅርቁ 
ከብርም ከዩሮም Eንዲሁም ከዶላር ከሁሉም ደማቁ 



መተኪያ Aልባዋን በህይወት መኖርን Aጥብቀው የናቁ 
Eንከን Aልባ ጀግኖች 
የቀውጢ ቀን ኮከብ  
የጀግንነት Eርካብ 
የሞራል Aለቶች 
የነጻነት ብርሃን ያርነት ደብተሮች 
መንነው የቀሩ Eውነተኛ ጀግኖች 
የቃል ኪዳን Aምባ የEምነት ደብሮች 
የAርበኝነት Aናት 
የነጻነት ፈለግ Aርማና ተምሳሌት 
የት Eንደወደቁ 
Eንዴት Eንዳለቁ 
ሞትን የመረጡት፤ ባልባሌ ጊዜ፤ በትናንሽ፤ ሰዎች ከመጨማለቁ 
Eነሱን Eንዘክር 
Aነሱን Eንፈልግ ከወደቁት ስፈር 
 
በደም ባጥንታቸው የቆሟትን Aገር 
ባንዳ Aርጓታል Oና ለከስካሳ መንደር 
የጋለሞታ ቤት በሁሉ ሚደፈር   
ሰዎች ሰው Eንፈልግ ከS<ታኖች ሰፈር 
ከናቅፋ Eስካፋቤት 
ተሰነይ Aቆርዳት 
ካሲምባ Eስከ ጠለምƒ 
በሁሉም ማEዘናት  
 
ጀግኖች ባረፉበት 
ጎበዝ ሰው Eንፈልግ 
ከባንዳ ከሃዲው ክብርን የሚታደግ 
ያስፈልገናል ክንድ 
ጎበዝ ሰው Eንፈልግ 
ከጥቃት  
ከውርደት 
ክብርን የሚታደግ 
 
Eባካችሁ ሰዎች ጀግናን Eናፈላልግ 
የሹምባሽን ጎጆ ዶግ Aመድ የሚያደርግ 
ያስፈልጋል ጀግና  
በEምነቱ የጸና 
Eምየን ከጥቃት ያድናታልና፡፡ 
 
  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 


