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ለኢትዮጵያ ሥልጣኔና ለትምሕርት ዕድገት 

ያበረከተው አስተዋጽኦ 
 
ተካልኝ ገዳሙ፣ አርሊንግተን ቨርጂንያ፣ ሜይ 26, 2018 
 
ክቡራት ክቡራን የተፈሪ መኰንን የቀድሞ ተማሪዎች ማሕበር አባላት 
ክቡራን የማሕበሩ መሪዎች 
የተከበራችሁ እንግዶች 
 
በቅድሚያ፣ የዚህ ማሕበር መሪዎች በዛሬው አጠቃላይ ጉባዔያቸው ላይ ይህን የመክፈቻ ንግግር እንዳቀርብ 
ስለጠየቁኝ፣ ምስጋና ላቀርብላቸው እወዳለሁ።  
 
ስለትምሕርት ቤቱ ታሪክ እና ዝና ብዙ ተጽፏል፣ ብዙም ተብሏል። በዚህ ስብሰባ ላይም ስለትምሕርት ቤቱ 
ከኔ የበለጠ ግንዛቤ ያላችሁ እንደምትገኙ እገምታለሁ። እንዲህ ከሆነ የማታውቁትን ምን አዲስ ነገር ላናሳ 
እችላለሁ ብዬ በመስጋት ይህን ንግግር እንዳደርግ ስጠየቅ፣ ላለመቀበል መጀመሪያ ላይ ትንሽ አንገራግሬ 
እንደነበር ጥያቄውን ያቀረቡልኝ ሰዎች ያስታውሳሉ ብዬ አስባለሁ። ግን ብዙም ሳልቆይ ወዲያው 
ተረታሁ። ከዚያ በኋላ በምን ጉዳይ ላይ ብናገር ነው ያልተደጋገመ እና የማያሰለች ሃሳብ ለማቅረብ 
የምችለው ብዬ ማሰላሰል ጀመርሁ። ይህንንም ሳደርግ፣ ትምሕርት ቤቱ በአገራችን የሥልጣኔ ጉዞ፣ በተለየ 
ደግሞ በትምሕርት መስፋፋት ታሪክ ረገድ የነበረውን ሚና መመርመሩ ምናልባት አንዳንድ አዲስ ቁምነገር 
ለማንሳት ያስችል ይሆናል የሚል ሃሳብ መጣልኝ። ስለዚህ ዛሬ ለማቀርብላችሁ ንግግር “የተፈሪ መኰንን 
ትምሕርት ቤት ለኢትዮጵያ ሥልጣኔ እና ለዘመናዊ ትምሕርት መስፋፋት ያደረገው አስተዋጽኦ”  የሚል 
ርዕስ ሰጥቸው በዚያ ዙሪያ ጥቂት ቃላት ለመናገር ከፊታችሁ ቀርቤያለሁ።   
 
ተፈሪ መኰንን ራስ ተብለው  እ አ አ በ 1916 ዓ ም አልጋ ወራሽ ሲሆኑ፣ ኢትዮጵያን ወደ አዲሱ ዘመን 
ሥልጣኔ ለማሸጋገር የትምሕርት መስፋፋት እጅግ አስፈላጊ ስለሆነ ትኩረት እንደሰጡትና አቅማቸውን 
ሃብታቸውን እና ጊዚያቸውን በዚያ ላይ እንዳዋሉ እናውቃለን። ከመኳንንቱና ከመሳፍንቱ እንዲሁም 
ከሃይማኖት አባቶች ግን ጥርጣሬ ብሎም ተቃውሞ ገጥሟቸው እንደነበርም እናስታውሳለን። 
የተቃውሞውን ትክክለኛ ምክንያት በቅጡ ለመረዳት በዚያ ጊዜ ከነበረው ሁኔታ ጋር ማገናዘብ አስፈላጊ 
ይሆናል። ተቃዋሚዎቹም ሆኑ ተጠራጣሪዎቹ ለኢትዮጵያ በጎ ነገር የማያስቡ ሁነው አልነበረም የአልጋ 
ወራሹን ዓላማ ያልተቀበሉት። ተፈሪ ከልጅነታቸው ጀምሮ የፈረንጅ ትምሕርት የተከታተሉ፣ ከተማሩ 
ሰዎችም ጋር የሚውሉ ስለነበሩ፣ ይህን ያስተዋሉ የጊዜው መኳንንት እና መሳፍንት፣ የወንድማችን የራስ 
መኰንን ልጅ ከቃላችን አይወጣም፣ የሚሰራውን ሁሉ እያማከረን ንግሥት እመቤታችንንም በሥራ እየረዳ 
ደህና መሪ ይወጣዋል ብለን ነበር የሾምነው። ነገር ግን አገሬን አሰለጥናለሁ በሚል ሰበብ የኛን ሥርዓት ችላ 
ብሎ የፈረንጆቹን እያመጣብን ነው፤ ሃይማኖታችንም የሚገባትን ትኩረት እን እንክብካቤ ተነፍጋ ፈረንጆች  
አገራችንን ለመንጠቅ ያላቸው ሃሳብ ይሠምርላቸዋል ። ይህ ሁሉ ሲሆን እንዴት ዝም ብለን እናያለን ነበር፣ 
የነዚህ ወገኖች አስተሳሰብ። አቋማቸውን ከዚህ አንጻር ስንመለከተው አገር ወዳዶች አልነበሩም ለማለት 
አንደፍርም። ከአልጋ ወራሹ ጋር ሃሳባቸው ያልገጠመው ስለዓለም ሁኔታ የነበራቸው ግንዛቤ ውሱን 
በመሆኑ እንጂ አገር ወዳድ ካለመሆን ወይም የአገርን መሻሻል ከመቃወም የተነሳ አልነበረም።    
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ስለሆነም በተቃውሞዋቸው ረጉ። እንዲያውም አንድ ጊዜ ምክር ተደርጎ ደጃች በየነ የሚባሉ አንድ 
የመኳንንት ወኪል ለፊታውራሪ ሀብተ ጊዮርጊስ እንዲህ የሚል መልእክት ይሰዱላቸዋል። ክቡር ፊታውራሪ፣ 
ራስ ተፈሪ የፈረንጅ ሥርዓት እየተከሉብን ነው፣ ተምሯል በሚል ሰበብ እየመረጡ የሚያስጠጉትም 
የድሃውን ልጅ ብቻ ነው፣ ዛሬ ከቀድሞ መኳንንት መሪዎቻችን የተረፉ፣ እጅግ የሚከበሩ መሪያችን እርስዎ 
ብቻ ኖት፣ ይህን ችግር ለማስወገድ ፈቃደኛ ሁነው ቢመሩን እንኳን እንደኔ ያለ ሴቷም ዘነዘናዋን ይዛ 
ትከተልዎታለች እና ያሰባስቡን ይሏቸዋል። ሀብተ ጊዮርጊዝ ያለምክንያት አባ መላ አልተባሉምና፣ እንዲህ 
ሲሉ ይመልሱላቸዋል። ልብ ሳትሉት ቀርታችሁ ነው እንጂ፣ እኔም እኮ የድሃ ልጅ ነኝ፤ ጌታዬ ምኒልክ ነው 
ለዚህ ክብር ያበቃኝ፤ አርፋችሁ ተቀመጡ። ይህ ሰው አገሩን አልበደለም። በድሎ ከሆነ ግን የናንተን ምክር 
ሳልጠበቅ እኔው ራሴ ነኝ ከሥልጣን የማወርደው፣ ብለው ሃሳባቸውን ያስጥሏቸዋል። ዕድሜ ለፊታውራሪ 
ሀበተ ጊዮርጊስ ራስ ተፈሪም፣ ተፈሪ መኰንን ት/ቤትም ከመጥፋት አደጋ ተረፉ። ታሪክም ለመሥራት በቁ። 
 
የተፈሪ መኰንን ትምሕርት ቤት በአራችን የሥልጣኔ ጉዞና በዘመናዊ  የትምሕርት ዕድገት  ረገድ 
የተጫወተውን ሚና እንዲሁም ያደረገውን አስተውጽኦ ከሁለት ከፍለን ልንመለከት እንችላለን።  
 
በአንደኛ ደረጃ ከትምሕርት ቤቱ እየተመረቁ የሚወጡት ወጣቶች በተለያዩ የመንግሥት መሥሪያ ቤቶች 
እየገቡ የሰጡትን አገልግሎት ማስተዋል ተገቢ ይሆናል። ይህን አስመልክቶ እንደ ዓይነተኛ ምሳሌ ሊጠቀሱ 
የሚችሉት ከተፈሪ መኰንን በኋላ ሆለታ በተባለው የጦር ትምሕርት ቤት ገብተው ጠላት ሲመጣ በጦር 
ሜዳ የዋሉትን እነ ጄኔራል ኢያሱ መንገሻን፣ ዋቅጅራ ሰርዳን እና ሌሎችንም ማንሳት ይቻላል። በሲቪል 
መሥሪያ ቤቶችም የገቡ ብዙ ናቸው። ከተፈሪ መኰንን ትምሕርት ቤት በፊት የተቋቋመው የዳግማዊ 
ምኒልክ ትምሕርት ቤትም ተመሳሳይ አስተዋጽኦ እንዳደረገ ማስታወስ በዚህ አጋጣሚ ማንሳቱም ተገቢ 
ይሆናል። ከተመራቂዎች መካከል ራሳቸው ተፈሪ መኰንን፣ ራስ ዕምሩ ኃይለ ሥላሴ፣ ፊታውራሪ ብሩ 
ወልደ ገብርኤል፣ ጄኔራል መርድ መንገሻ፣ ጄኔራል ዓቢይ አበበ እና ጸሐፌ ትዕዛዝ ወልደ ጊዮርጊስ ወልደ 
ዮሐንስ ይገኛሉ። 
 
በሁለተኛ ደረጃ ሊነሳ የሚገባው ፣ ተፈሪ መኰንን ት/ቤት  ለለዘመናዊ ትምሕርት መስፋፋት ያደረገው 
አስተዋጽኦ ነው። የተፈሪ መኰንን ትምሕርት ቤት የመጀመሪያው አስተዳደሪ ሐኪም ወርቅነህ እንደነበሩ 
ይታወቃል። ከተወሰነ ጊዜ ወዲያ በጃንሆይ ትዕዛዝ ወርቅነህ ወደ ሐረርጌ ተዛውረው ለሌሎች  አውራጃዎች 
ምሳሌ የሚሆን አዲስ አስተዳደር አስበ ተፈሪ ላይ ሲያቋቁሙ፣ አንድ ትምሕርት ቤትም ይመሠርታሉ። 
ወዲያው የተፈሪ መኰንን ተመራቂ የነበሩትን አማኑኤል አብርሃምን በአስተማሪነት ይቀጥራሉ። ከጥቂት ጊዜ 
በኋላም የተፈሪ መኰንን ትምሕርት ቤት የአማርኛ አስተማሪ የነበሩት ብላታ መርስዔ ሐዘን ወልደ ቂርቆስ 
ጅጅጋ ሂደው ትምሕርት ቤት ያቋቁማሉ። እንግዴህ እዚህ ላይ ማስተዋል የሚኖርብን የተፈሪ መኰንን 
ት/ቤት ከጠላት በፊት ተመሥርቶ እምብዛም ሳይቆይ አስተማሪዎቹ እና ተመራቂ ተማሪዎችቹ ወደ ሌላ 
ሥፍራ እየተላኩ ትምሕርት ቤቶችን ያቋቁሙ ያስተምሩ እንደነበረ ነው።  
 
ይህ አስተዋጽኦ ከጠላት በኋላም ቀጥሎ የተፈሪ መኰንን ምሩቆች በዲረክተርነት አዳዲስ ትምሕርት ቤቶችን 
ይመሩ ነበር። ለአንዱ እኔ ራሴ የዓይን ምስክር ነኝ። ጠላት ከአራችን በተባረረ ማግስት ነበር ከቄስ 
ትምሕርት ቤት ወደ መንግሥት አንደኛ ደረጃ ትምሕርት ቤት የተዛወርኩት። የዚያ ትምሕርት ቤትና 
የጠቅላይ ግዛቱ ትምሕርት ቤቶች ዋና ዲረክተር ሁነው ይሠሩ የነበሩ አቶ ሌንጮ ኤጄታ ይባሉ ነበር። 
ብላታ መርስዔ ሐዘን የጻፉትን እና በአለፈው ዓመት የታተመውን የዐፄ ኃይለ ሥላሴን  ታሪክ ሰሞኑን 
ሳነብ፤ እኒህ ሌንጮ ኤጄታ የተፈሪ መኰንን ትምሕርት ቤት ምሩቅ እንደነበሩና በክፍላቸው አንደኛ 
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በመውጣት ከንጉሠ ነገሥቱ ሽልማት ይቀበሉ እንደነበር እረዳለሁ። አማኑኤል አብርሃም ከስደት ተመለሰው 
ጥቂት እንደቆዩ በትምሕርት ምኒስቴር ውስጥ ከጃንሆይ ስር ዋና ዲረክተር ሁነው ሚኒስቴሩን መርተዋል።  
በአምባሳደርነት ደረጃም በእንግሊዝ ፣ በኢጣልያ እና በሕንድ አገር አገልግለዋል። ሕንድ በነበሩበት ወቅት 
ንጉሠ ነገሥቱ በአንዳንድ ዋና ጉዳዮች ላይ ምክር ይጠይቋቸው ነበር። ከነዚህ አንዱ “አያሌ ሕንዶችን 
አስመጥተን በእርሻ፣ በኢንዱስትሪ፣ እና በተለያዩ የኤኮኖሚ መስኮች ብናሰማራቸው ለሕዝባችን ጥሩ 
ምሳሌ ሊሆኑ አይችሉም ወይ? ምን ይመስልሃል” የሚለው ጥያቄ ነበር። አማኑኤል በዚህ ላይ አጠንክረው 
ያሳሳሰቡት፤ ሕንዶች አንዴ እግራቸውን ካስገቡ አይወጡም፣ ብዙ ጣጣ ያመጡብናል፤ የሚለው 
ማስጠንቀቂያ ነበር። ዛሬ አንዳንድ ተቃዋሚዎቻ ፈላጭ ቆራጭ ነበሩ የሚሏቸው ንጉሠ ነገሥት የአቶ 
አማኑኤልን ምክር ተቀብለው ያሰቡትን ተዉት። እዚህ ላይ ልብ ልንል የሚገባን ቁም ነገር አንድ የተፈሪ 
መኰንን ምሩቅ ከፍ ባለ የአገር ጉዳይ ላይ ውሳኔ በሚሰጥበት ጊዜ ያበረከትውን አስተዋጽኦ ነው።    
 
የተፈሪ መኰንን ትምሕርት ቤት አስተዋጽኦ ግን በነዚህ ብቻ አልተወሰነም። ከቅርብ ቀን በፊት ዶክተር 
አክሊሉ ሀብቴ ስለቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ዩኒቬርሲቲ ታሪክ አንድ ሰፋ ያለ መጽሐፍ እንዳቀረበ 
ታስታውሳላችሁ። እዚያም ውስጥ የተፈሪ መኰንን ትምሕርት ቤት አስተዋጽኦ ጎልቶ ይታያል። እ አ አ 
1950 ዓ ም ላይ ዩኒቬርሲቲ ኮሌጅን ለማቋቋም ረዘም ያለ ጊዜ የወሰደ መመካክር ነበር። ማን መሪ ይሁን 
ሲባልም ጠንካራ ተወዳዳሪዎች ቀርበው ነበር። በመጨረሻ ሃላፊነቱን የተቀበሉት ዶክተር ሉሲዬን ማት 
ናቸው። እኒህ ሰው ቀደም ሲል የተፈሪ መኰንን ትምሕርት ቤት ዲረክተር ሁነው ለረጅም ዓመታት ያገለገሉ 
የካናዳ ጄዝዊት ካሕን ነበሩ። ጃንሆይ ዐፄ ኃይ ሥላሴ ሃላፊነቱን ሲሰጧቸው፣ በተፈሪ መኰንን ትምሕርት 
ቤት ተሞክሮ መልካም ውጤት ያስገኘው የጄዝዊቶች የትምሕርት አሰጣጥ ዘዴ ወደ ዩኒቬርሲቲ ኮሌጅ 
እንዲሸጋገር በማሰብ ሳይሆን አይቀርም። ኮሌጁ ሲከፈት ዶክተር ማት እንደተጠበቀው የቀጠሯቸው 
መምሕራን በአብዛኛው ጄዝዊቶች ነበሩ። ከተፈሪ መኰንንም ጥቂቶችን አስመጥተው ነበር። እዚህ ላይ 
ዩኒቪርሲቲ ኮሌጅ የተፈሪ መኰንን ትምሕርት ቤት ፍሬ ነው ቢባል ስሕተት የሚሆን አይመስለኝም። 
እንደምታውቁት እዚህ አሜሪካም አገር ቢሆን እንደ ጆርጅታውን ዩኒቬርሲቲ፣ እንደ ፎርድሃም፣ እንደ  
ሴይንት ጆን እና  እንደቦስተን ኮሌጅ፣ ያሉትን የመሠረቱ ጄዝዊቶች ናቸው።  
 
ውሎ አድሮ የቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ዩኒቬርሲቲ ሲቋቋምም በዩኒቬርሲቲ ኮሌጅ ላይ ተመስርቶ እንደሆነ 
የቅርብ ጊዜ ታሪክ ነው። ከዶክተር አክሊሉ መጽሐፍ እንደምንረዳው ጃንሆይ ዩኒቬርሲቲውን ለመመሥረት 
ሰፋ ያለ ምክር በሚያካሄዱበት ወቅት ዶር ማት ከምክር አቅራቢዎቹ አንዱ ነበሩ። በተለያየ ምክንያት 
በመጨረሻ ላይ አሜሪካኖች ሃላፊነቱ ተሰጥቷቸው የዩኒቬርሲቲው የመጀሚሪያ መሪዎች ሊሆኑ በቁ። 
ከጥቂት ዓመታት በኋላ ግን ዶክተር አክሊሉ ሀብቴ ፕሬዚዳንት፤ ዶ/ር ሙሉጌታ ወዳጆ የአካዴምክ ምክትል 
ፕሬዚዳት ሁነው ለረዥም ዓመታት አገልግለዋል። በአስተማሪነት ደረጃም መስፍን ወልደ ማርያም፤ 
ፊያሜታ ካይፓግያን፣ አብርሃም ደሞዝ እና ሌሎችም ይገኙበታል። እዚህም ላይ የተፈሪ መኰንንን 
እንዲሁም የዩኒቬሲቲ ኮሌጅን አሻራ እናያለን። አክሊሉ፣ ሙሉጌታ፣ እና መስፍን የተፈሪ መኰንንና 
የዩኒቬርሲቲ ኮሌጅ ምሩቃን ሲሆኑ፣ አብርሃም እና ፊያሜታ ደግሞ የዩኒቬርሲቲ ኮሌጅ ምሩቃን ናቸው። 
እንዳልሁት ዩኒቬርሲቲ ኮሌጅ የተፈሪ መኰንን ት/ቤት አሻራ ያለበት ስለነበር የትምሕርት ቤቱ አስተዋጽኦ 
እሱንም ይጨምራል። ሲደማማር አስተዋጽኦው ከፍ ያለ እንደነበር መገመት አያዳግትም።  
 
ይህንን የቀድሞ ተማሪዎች ማሕበር ያቋቁማችሁና ለስሙም ዘላቂነት የምትታገሉ ሁሉ፣ ሰፊና የተቀደሰ 
ታሪክ ከበስተኋላችሁ እንዳለ ከዚህ ሁሉ መረዳት ይቻላል። ዛሬ እምብዛም ስሜት በማይቀሰቅስ አዲስ 
ስያሜ የሚጠራው የቀድሞው ተፈሪ መኰንን ትምሕርት ቤር ወደ ታሪካዊ ስያሜው እንዲመለስ 
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እየደከማችሁ ነው። ምኞታችሁና ድካማችሁ እንዲሳካላችሁ ያለኝን ተስፋ በሁላችንም ስም እንድገልጽ 
የዚህን ጉባዔ መልካም ፈቃድ እየጠየቅሁ፣ በትእግሥት ስላዳመጣችሁኝ እግዚአብሔር ይስጥልኝ እላለሁ። 
 


