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“ሞት ርሥት ነው !!”                      

      ዮናስ 03-04-16 

የዛሬ መቶ ሃያ ዓመት “ሞቴ ርስቴ ነው”፤ በወል ቋንቋ ደግሞ “ሞት ርስት ነው” የሚል 

ሃገርኛ ብሂል ተወለደ፡፡ የመወለዱ መነሾ ደግሞ የአድዋ ጦርነት ነው፡፡ ለምን ቢሉ? 

በወቅቱ ምዕራባውያን አፍሪካን ለመቀራመት ከመከሩ በኋላ ዘግይታ አንድነቷን 

ያረጋገጠችው ጣልያን ኢትዮጵያን ለመያዝ የመምከሯ የብሂሉ የጽንሠት ጊዜ ነው፡፡ 

የእንግሊዝ መንግስት ከአፄ ዮሃንስ ጋር የገባውን ውል አፍርሶ  ምጽዋን ለጣልያን ከሠጠና 

አፄ ዮሃንስ መተማ ላይ ከተሠዉ በኋላ እ.ኤ.አ. 1889 የውጫሌ ውል በንጉስ ምኒሊክና 

በጣልያን መንግስት ተወካይ አንቶሎኒ መካከል በተፈረመ ወቅት ነው እንግዲህ ጽንሱ 

ማደግ የጀመረው፡፡ ይኸውም ጣሊያን የውሉን 17ኛ አንቀጽ የጣሊያንኛ ትርጉም አዛብታና 

ኢትዮጵያን “ቅኝ ተገዢ” አድርጋ ለዓለም ማቅረቧ ነው፡፡ 

ጽንሱ አድጐ እስኪወለድ ድረስ ባለው ጊዜ ውስጥ ደግሞ ጣልያኖች ከህንድ ባመጧቸው 

ከብቶች ምክንያት ባዛመቱት በሽታ የሃገሩን ከብቶች መፍጀቱና ህዝቡን “ክፉ ቀን” ለተባለ 

ረሃብ በመዳረጉ መነሻነት “ሞት ርስት ነው” ተወለደ፡፡ ከዚህ መከራም ሳያገግሙ መላው 

ኢትዮጵያውያን “ሞት ርስት ነው”ን መፈክር አድርገው ልዩነታቸውን በማቻቻል ለማእከላዊ 

መንግስት ጥሪ ፈጣን ምላሽ በመስጠት የክተቱ ግንባር ቀደም ተዋናይ ሆነዋል፡፡ 

የሞት ርስትነት ሚስጥርም እዚህ ጋር ነው ያለው፡፡ ክፉ ቀን የተባለው ረሃብ ለ6 ዓመታት 

ያደቀቀው ኢትዮጵያዊ፤ በአናቱ ሌሎች የብሄርና የመደብ ጭቆናውን ወደ ጐን ትተው 

በክፍተቱ መሣተፍ ተገቢያቸው መሆኑን ያጠየቁበት ታሪካዊ ጊዜ ነው፡፡ 

የርስት  ጉዳይ ቀድሞ ነገር መሠረቱ ለሆነው ህዝብ ከውጭ ለመጣ ጠላት መንበርከኩ 

የከፋ የርስት ነጠቃ መሆኑን ቢገነዘበውምና ካለው አቅምና ትጥቅ አኳያ ከጠላት ጋር 

ሲያሠላው ደግሞ የሠማይና የምድር የሆነውን ልዩነት ቢያውቀውም፤ ቢያንስ በቁሙ 

ርስቱን (ዳርድንበሩን) ከማስደፈር ተሸንፎም ሞቱን ርስት ማድረግ ፈለገና ነው እንግዲህ 

“ሞቴ ርስቴ ነው” የማለቱ ሚስጥር፡፡ 
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ሞቴ ርስት ነው ያሉ አንድ መቶ ሺህ ወታደሮችንና የጦር መሪዎችን፤ አንድ መቶ ሺህ 

ስንቅ ያልያዘን ጦር ለወራት ግብር እያዋሉ የመገቡ እናቶች፤ ለዚህ ሁሉ ሠራዊት የእለት 

ቀለብ እያሠባሠበ ያቀረበ አርሶ አደር፤ ከጦሩ ጀርባ የተሠራውን ምግብ በእንቅብ 

ተሸክመው ይውሉ የነበሩ ጐበዛዝት፤ ከመቶ ሺህ ጦር ጀርባ ቁስለኛ እያነሱ ያርቁ፤ ያክሙ 

የነበሩ፤ ለዛ ሁሉ ሠራዊት የሚሆን ስንቅና ትጥቅ የጫኑ እንሰሳትን የተንከባከቡ 

ኢትዮጵያውያን፤ በማእከላዊ መንግስት ስር ግና ያልዋለው ሌላኛው ክፍል ደግሞ በክተቱ 

ሳይሳተፍ ሃገር ሲጠብቅ የነበረው (ሊያውም በአጋጣሚ ሳይሆን በንጉሱ መመሪያ) ሁሉ 

ሞት ርስታቸው ሆኖ የድሉ ባለቤት ሆነዋል፡፡ 

በዚህም ለኛ ቀርቶ ለአፍሪካ ጭምር ከፍ ሲልም በአለም ላይ ለሚገኙ ጥቁር ህዝቦች ሁሉ 

ትሩፋታቸው ከዚህ መለስ የማይባል ሆነ፡፡ ምእራባውያን በጥቁሮችና በሌሎች ህዝቦች ላይ 

የገነቡትን የበላይነት አስተሳሠብ ከማክሸፉም በላይ ሃገራችን ሞታቸው ርስት በሆናቸው 

ጀግኖች አባቶቻችን ሃገራችን በአውሮፓውያን ወረራ ተሸማቀው ለነበሩ አፍሪካውያን 

ተስፋና ክብር ሆነች፡፡ ያም ሆኖ ግን ሞቴ ርስቴ ነው ብሎ ልዩነቱን አቻችሎ እና 

ብዙሃነቱን ሃብት አድርጐ ለአድዋ ድል የበቃው ኢትዮጵያዊ ብዝሃነቱ ተመልሶ  እዳ 

ሆነው፡፡ 

ብዙ እልቂት ካስከተለ ረሃብ ሳያገግሙ ለሃገራቸው ነፃነት የተዋደቁና ድል ያመጡ 

የኢትዮጵያ ህዝቦች የራሳቸውን ጥቅም ተነጠቁ፡፡ በጦርነቱ ምርኮ የፈረጠመው ገዢ መደብ 

ባደረገው የመስፋፋት ዘመቻ ምርታቸውን እና መሬታቸውን አጡ፡፡ የአድዋን ድል 

ተከትሎ በተጠናከረው የፊውዳል ስርዓት ምክንያት የሠሜን ኢትዮጵያ ገበሬዎች 

የምርታቸውን ውጤት አጥተው ለከፋ የመደብ ጭቆና ተዳረጉ፡፡ በመሬታቸው/ርስታቸው 

ላይ ሞቴ ርስት ነው ሲሉ ከውጭ ወራሪ ጋር ገጥመው ነፃ ባወጡት መሬት ላይ ጭሠኞችና 

ባሪያዎች ሆኑ፡፡ በክተቱ ጊዜ ያለ አንዳች መንገራገጭ ሃገር ሲጠብቁ የነበሩት እና የድሉ 

ባለቤት የሆኑት የደቡብ ኢትዮጵያ አርሶ አደሮች ደግሞ መሬታቸውን፤ ባህላቸውንና 

ርስታቸውን ብቻ ሳይሆን ማንነታቸውን ተነጠቁ፤ የሚገርመው ሞቴ ርስቴ ነው ብለው 

የውጭ ወራሪውን በግማሽ ቀን ያሸነፉ ኢትዮጵያውያን በሃገር ልጅ የተነጠቁትን 

ርስታቸውን ለማስመለስ 100 ዓመታትን መፍጀታቸው ነው፡፡ 



3 

 

በወቅቱም ሞት ርስቴ ነው ብለው በአድዋ ድል ከዓለም ሃገራት በላይ አድርሠዋት የነበረች 

ሃገር ለድህነትና ከፍ ሲልም እንደ ሃገር ለመቀጠል ስጋት ውስጥ የካተታት የርስ በርስ 

ጦርነት ውስጥ ዘፈቃት፡፡ የኮሩባት አፍሪካውያን እስኪያፍሩባት ድረስ የድህነትና 

የአለመረጋጋት ምሣሌ ሆነች፡፡ 

እንግዲህ ከ1ዐዐ ዓመታት በኋላ ነው ሞቴ ርስቴ ነው ያሉ እና ከአደዋ ድል ብዙ የተማሩ 

ዜጐች በአድዋ ልክ ብዙሃነታችንን አስተባብረው እና ብዝሃነታችን የውድቀታችን ሳይሆን 

የጥንካሬያችን ምንጭ እንዲሆን በማድረግ የተነጠቁትን ማንነቶች እና ጭቆናዎች ሁሉ 

በመገርሠስ አዲስ ምእራፍ በግንቦት 2ዐ ድል ውጤት መለሱ፡፡ 

በሀገራችን ሰብዓዊ መብትና ዴሞክራሲ የሚባሉ ፅንሰ ሃሳቦች በሀገሪቱ የመንግስታት 

አስተዳደር የሚታሰቡ አልነበሩም፡፡ ይህ ሁኔታ የተቀለበሰው የግንቦት 20 1983ን ተከትሎ 

ከ1987ቱ የኢፌዴሪ ህገመንግሰት መጽደቅ በኋላ ነው፡፡ የህጎች ሁሉ የበላይ የሆነው 

ህገመንግስቱ የሌሎች ህጎች መሰረትና ምንጭ ነው፡፡ ይህ ደግሞ የግንቦት 20 ውጤት 

ነው። 

 

በንጉሱም፣ በደርግም ስርዓት ፓርላማውም፣ ሸንጎውም የህዝብን የመምረጥ መብት ያሳጣና 

ለስልጣን ማቆያነት በመሳሪያነት ያገለገለ እንጂ መድብለ ፓርቲ ዴሞክራሲ የሚባል ነገር 

አልነበረም፡፡ ከደርግ ውድቀት በኋላ በሽግግር ወቅትም ሆነ የኢፌዴሪ ህገ መንግስት ፀድቆ 

ወደ ስራ ከተገባበት ጊዜ ጀምሮ የተደረጉ ምርጫዎች የህዝቦችን የመምረጥና የመመረጥ 

መብት ከማረጋገጥ ባሻገር ማንነታቸውን ያረጋገጡት በግንቦት 20 ድል ከተገኘው ህገ 

መንግስት ሲሆን አንዱ ሰዎች በፈለጋቸው ህጋዊ አመለካከት ዙሪያ ተደራጅተው በፖለቲካ 

ፓርቲነት እንዲሳተፉ እድል መስጠቱ ነው፡፡    

 

የመረጃ ነጻነት ተግባራዊነት ለዜጎች መሰረታዊ ዴሞክራሲያዊ መብቶች መከበርና 

ለሰብአዊ መብቶች መረጋገጥ መሰረት ነው፡፡ የሰዎች የመናገርና ሃሳብን የመግለጽ መብት 

የሰዎችን መረጃ የመፈለግ፣ የማግኘት፣ የማደራጀትና የማስተላለፍ መብትን ያካተተ ነው፡፡ 

እነዚህ መብቶች በሌሉበት ዜጎች መብታቸውን በትክክል ሊጠቀሙ፣ የሰብአዊና 

ዴሞክራሲያዊ የመብት ጥሰትን ሊያጋልጡ አይችሉም፡፡ በሀገራችንም በመረጃ ነጻነት 
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ስርአቱ ውስጥ የተከሰቱ ችግሮችን አስወግዶ ጤናማና ገንቢ ሚና ለሚጫወት የመረጃ 

ልውውጥ ስርአት ግንባታ አስፈላጊ የሆኑ ህጋዊና ተቋማዊ መደላድሎች እንዲፈጠሩ 

ምክንያት የሆነው ግንቦት 20 መሆኑም ግልፅ ነው።  

በኢትዮጵያ ለዘመናት ዜጎች በእኩልነት ፍትህ ሲያገኙ እንዳልነበር ይታወቃል፡፡ 

ከስርዓቶቹ መለኮታዊና አምባገነናዊነት በመነጨ በቋንቋ የመናገርና የመዳኘት እጦት፣ 

ድህነትና መሀይምነት፣ የመንግስት አገልግሎት ተደራሽ አለመሆን፣ ኋላቀር ልማዳዊ 

አሰራሮች፣ ከውጪ ተስማሚነታቸው ሳይጠና በጅምላ የተኮረጁ ቴክኒካዊ አሰራሮችና ህጎች 

የስርዓቶቹ መገለጫ በመሆን ይጠቀሳሉ፡፡ 

በወቅቱ፣ የፍትህ ተቋማት እንደነበሩበት ስርዓት የተለያየ ስራ ሲሰሩ የቆዩበት ሁኔታም ነው 

የነበረው፡፡  ቀደም ሲል ፍትህ ሚኒስቴር የዳኝነት ስራንም በስሩ የያዘ ስለነበር ፍርድ 

ቤቶችን የሚቆጣጠር፣ የዜጎችንም ሆነ የተቋማትን መብት የሚያስከብር፣ ጥቅም አለው ብሎ 

ባመነበት ማናቸውም የፍትሀብሄር ጉዳይ ጣልቃ መግባትን ወዘተ የስራ ድርሻን ተሸክሞ 

የሚንገዳገድ ነበር፡፡ በዚህ አካሄድ የዳኝነት ስራው በስራ አስፈፃሚው ስር እንደወደቀ 

ያሳያል፡፡ በግንቦት 20 ድል የኢፌዴሪ ህገመንግስት ከጸደቀ ማግስት ጀምሮ የዳኝነት 

ነፃነት የተከበረ በመሆኑ ከቀደመው አደረጃጀት እስረኝነት ነፃ ወጥቷል፡፡ ከህገመንግስቱ 

መጽደቅ ጀምሮ ዜጎች በቋንቋቸው የመዳኘትና በህግ ፊት ሁሉም እኩል የመሆን መብት 

ተረጋግጧል፡፡ ይሄ መሰረታዊ ሰብአዊና ዴሞክራሲያዊ መብቶችን የማስከበር ወዘተ 

እርምጃ ነው፡፡   

የኢትዮጵያ የፖለቲካ ኢኮኖሚ ጤናማ ጉዞ የኢትዮጵያን ህዝቦች ፍላጎት ካገናዘበ የግንቦት 20 ድል ውጤት ከሆነው ትክክለኛ 

ፖሊሲና ስትራቴጂ ይቀዳል። ያለፈውን ጊዜ አጠቃላይ ሁኔታና የድህነት መጠን ያገናዝባል። ስርዓቶቹ የፖለቲካ ኢኮኖሚውን 

መስመር በተሳሳተ አቅጣጫ ቀይደው ብዙ መልማትና ማደግ የምትችለውን ሀገር የረሃብ አውድ አድርገዋት  እንደነበርም ግልፅ 

ነው።  

አሁን፣ ለእኛ የቀረበልን የዘመኑ ጥያቄ ድህነትን መዋጋት ነው፡፡ ድህነትን ለመዋጋት 

ደግሞ ብዝሃነታችን ሃብታችን ነው የሚል ወገን የበዛ ቢሆንም ልዩነታችንን የውድቀታችን 

ምንጭ ማድረግ የሚተጉ ሃይሎች ሞልተዋል፡፡  

ብዝሃነታቸውን ለእድገት የተጠቀሙበት ሃገራት የመኖራቸውን ያህል የውድቀታቸውም 

ምንጭ ያደረጉ ሃገራት ቁጥራቸው ቀላል አይደለም፡፡ ብዙሃነትን የእድገቷ መነሻና ሃብት 
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በማድረግ በግማሽ መንገድ ላይ የምትገኝ ሃገር ደግሞ የኛዋ ኢትዮጵያ መሆኗ ከላይ 

በተመለከተው መልኩ የተረጋገጠ ነው፡፡ 

ስለሆነም ብዝህነታችንን ሃብታችን ከማድረግ ይልቅ ለውድቀታችን መነሻ ለማድረግ 

የሚተጋው አካል ከቀደመው በከፋ እየፈላ ነውና የአድዋን እና የግንቦት ሃያን ድል 

ብዝሃነታችንን ሃብት አድረገን እና ልዩነታችንን አቻችለን ለውጤት ያበቁን አኩሪ 

እሴቶቻችን ናቸውና አሁን 120ኛውን ዓመት እና 25ኛውን ዓመት ስንዘክር ከአዲሱ 

ትውልድ የሚጠበቀውን ተጋድሎ በመፈፀም ብቻ ሊሆን ይገባዋል፡፡ 

ከድህነት ማጥ ውስጥ እስካልወጣን ድረስ የቁም ሞት ነውና በቁም ከመሞት ስለልማት 

ሞታችንን ርስታችን አድርገን ለመትጋት ዝግጁ በመሆን ነው፡፡ 

ባለፈው ሠሞን ነው የየካቲት 12 የሠማእታት ቀን ዋዜማ ላይ የሸገር ሬድዮን ዜና 

በመስማት ላይ ሣለሁ የካቲት 12 የሚል መፈክር የተለጠፈበት ካኔትራ ከለበሱት ጀምሮ 

ሠውነታቸው ላይ የካቲት 12ትን የተነቀሱቱ የሁለተኛ ደረጃ ተማሪዎች ሁሉ ከሠማእታቱ 

ሃውልት ማዶ ላይ ከመገኘታቸው ጀምሮ የትምህርት ቤታቸው መጠሪያ ስለሆነው የካቲት 

12 ታሪክ አናውቅም ሲሉ መስማታችን ሳያንስ፤ እንዲህ አይነት ነገር አይመስጠንም፣ 

አይመቸንም ማለታቸው አስደንጋጭ እና ድህነትን ለመዋጋት ወሣኝ ነው የተባለው ሃይል 

በዚህ ደረጃ ላይ መገኘቱ ነው የሞቴ ርስቴ ነው ታሪክን እንዳያደበዝዘው የሚያሰጋው፡፡ 

ስለሆነም እያንዳንዱ እንደድርሻው አድዋን እያሠበ የየድርሻውን ማድረግ ይጠበቅበታል፡፡ 

መምህራን ጦር የሚከት ወጣት ዛሬ ማፍራት አይጠበቅባቸውም፡፡ በእውቀት በክሂሎት 

በአመለካከት ድህነትን የሚዋጋ ትውልድ፤ ሃገሩንና ታሪኩን ቢያንስ እንደ የካቲት 12ቱን 

የሚያውቅ ትውልድ መፍጠር ብቻ የትግሉ አካል ያደርጋቸዋል፡፡ በምክንያት የሚደግፍ 

እና በምክንያት የሚቃወም ትውልድ ስለመፍጠር መትጋታቸው ነው ድህነትን መዋጋት 

የሚባለው፡፡ 

የአሁኑ አርበኝነት እንደአድዋ ሞቴ ርስቴ ነው ብሎ ዘመናዊ መሣሪያ ከታጠቀ ሃይል ጋር 

ጦር አውድማ መሄድን አይጠይቅም፡፡ የአሁኑ አርበኝነት እውቀትና ጉልበትን የሚጠይቅ 

ነው፡፡ አርበኝነት ማለት   ድህነትን ድል መንሣት ማለት እና  ሃላፊነትን እንደየድርሻችን 

በአግባቡ መወጣት ማለት ብቻ ነው፡፡ 
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አቅማችንን  እና  ያለንን ሃብት ሁሉ መጠቀም መቻል ነው ድህነትን ድል መንሣት 

ማለት፡፡ ሞትን ርስት ማድረግ በአጠቃላይ ያለፈው ትውልድ በነበረው ኢኮኖሚያዊ፣ 

ፖለቲካዊና ዴሞክራሲያዊ ችግሮች ውስጥ ሆኖ የነበረችውን ውስን ነፃነት ተስፋ በማድረግ 

ሃገሩን በአንድነት ከመከላከልም በላይ በአድዋ ድል ለአፍሪካና ጥቁር ህዝቦች አዲስ የታሪክ 

ምእራፍ ከፍቷል፡፡ 

ግንቦት 2ዐ ደግሞ ያኔ የነበረውን ጉድለት በመሙላት፣ የነበረውን ለሃገር ክብር በጋራ 

የመቆም እሴት በዘላቂ መሠረት ላይ ያቆመ ድል መሆኑን ከላይ በተመለከተው አግባብ 

ተገንዝበን አሁን ብዝሃነታችንን ሃብት አድርገን በድህነት ዘመቻው ንቁ ተሣታፊ መሆን 

ለአድዋ ድል ክብር ካለው ዜጋ ሁሉ የሚጠበቅ ሃላፊነት ብቻ ሳይሆን የዜግነት ግዴታ 

ነው፡፡ 


