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ዚሬ ጥቅምት 7 ቀን ነው። ከዚሬ ብዘ ዓመታት በፊት (ጥቅምት 7 ቀን 1902 ዓ/ም)  

በቀዴሞው ጎጃም ክፍሇ ሃገር፣ ዯብረ ማርቆስ አውራጃ፣ ጎዚምን ወረዲ ውስጥ እንድዲም 

ኪዲነ ምሕረት የሥነ ፅሐፍ አዴባር፣ የሏገር አሇኝታ የሆኑት ታሊቁ ዯራሲ፣ 

አርበኛ፣መምህር እና ዱፕማት ሃዱስ አሇማየሁ ምዴርን ተቀሊቀለ።ይኼንን ቀን 

በማስመሌከት የዯራሲ፣ አርበኛ፣ መምህር እና ዱፕልማት ሃዱስ አሇማየሁን አጭር 

የሕይወት ጉዝ ሇማቅረብ እሞክራሇሁ። 

የሃዱስ ዓሇማየሁ አባት (አሇማየሁ ሰሇሞን) ትውሌዴ አገራቸው ጎጃም ውስጥ ዯብረ ኤሌያስ 

ነው።አሇማየሁ ሰሇሞን የቤተ ክህነት ሰው በመሆናቸው ከትውሌዴ መንዯራቸው ወዯ 

ጎዚምን ወረዲ እንድዲም ኪዲነ ምህረት በመኼዴ የቤተ ክርስቲያኗ አገሌጋይ ሆኑ።  

በእንድዲም ኪዲነ ምሕረት አንዴ የታወቁ አሇሙ ሥዩም የተባለ የዛማ መምህር ነበሩ። 

አሇሙ ሥዩም ዯስታ የምትባሌ ሴት ሌጅ ወሌዯዋሌ። ሇአገሌግልት አካባቢቸውን ሇቅቀው 

የኼደት አሇማየሁ ሰሇሞን የአሇሙ ሥዩምን ሌጅ (ዯስታን) አገቡ እና ወንዴ ሌጅ 

ወሇደ። ሥሙንም ሃዱስ አሇማየሁ አለት። በኋሊ  አሇማየሁ ሰሇሞን የተሻሇ ሥራ ፍሇጋ 



እንድዲም ኪዲነ ምሕረትን ሇቅቀው ወዯ ኢሉባቡር ሲኼደ ወይሮ ዯስታ አሇሙ ህፃኑን 

(ሃዱስ አሇማየሁን) ይው ከአባታቸው ቤት መቀመጥ ጀመሩ። ሃዱስም እዙያ ከአያቱ ቤት 

ዲዊት እና ዛማ እና ዴጓ ተምረው አጠናቀቁ። 

ሃዱስ ዕዴሜያቸው ከፍ ሲሌ ቅኔ ሇመማር ወዯ አባታቸው መንዯር ዯብረ ኤሌያስ አቀኑ። 

ዯብረ ኤሌያስ ውስጥ ገብረሥሊሴ ከሚባለ የቅኔ መምህር ሊይ ቅኔ መማር ጀመሩ።ሃዱስ 

አሇማየሁ ከትቂት ጊዛ ከትቂት ጓዯኞች በኋሊ ከዯብረ ኤሌያስ ወዯ ዯብረ ወርቅ ማርያም 

በመኼዴ ከመምህር አሇቃ ይሄይስ ንዴ ተጨማሪ የቅኔ ትምህርት መማር ጀምረው 

ነበር።  መምህር አሇቃ ይሄይስ የነ ሃዱስን ከዯብረ ኤሌያስ መምጣት ባወቁ ጊዛ ወዯ ዱማ 

ጊዮርጊስ እንዱኼደ አዯረጓቸው። የቆል ተማሪ ህይወት ነውና ሃዱስ እና ጓዯኞቹ  ዯብረ 

ወርቅ ማርያምን ተሰናብተው ወዯ ታሊቁ የቅኔ ትምህርት ቤት ዱማ ጊዮርስ አመሩ። ሃዱስ 

አሇማየሁ በዱማ ጊዮርጊስ  አሇቃ በሊይ ከሚባለት መምህር የውዲሴ ማርያም ትርጓሜ 

ትምህርት መማር ይጀምራለ። 

ሃዱስ አሇማየሁ የጀመሩትን የውዲሴ ማርያም ትርጓሜ ትምህርት ሳይጨርሱ መምህር 

አሇቃ በሊይ ከዱማ ማሕበረሰብ ጋር ይጣሊለ። መምህር አሇቃ በሊይ ዱማ ጊዮርጊስን 

በመተው ወዯ ሰሊላ ሲኼደ እነ ሃዱስ አሇማየሁ መምህራቸውን ተከትሇው ሰሊላ ገቡ። 

ከትቂት ወራት በኋሊ መምህር አሇቃ በሊይ ሹመት ተሰጥተው ወዯ ዯብረ ብርሃን ሲኼደ 

እነ ሃዱስ አሇማየሁ በእግር ተጉው አዱስ አበባ ውስጥ ቅዴስት ማርያም ቤተ ክርስቲያን 

ገቡ። ከእሇታት በአንደ የሃዱስ ህይወት የሚሇውጥ ክስተት ተፈጠረ። ሃዱስ አሇማየሁ እና 

ጓዯኞቹ በአዱስ አበባ ጎዲና ሲዋወሩ አንዴ ባሇሱቅ ያገኛለ። ሱቁ የዲቦ መሸጫ ነው። 

ባሇሱቁ የተዋቂው የቲያትር ዯራሲው እና ባሇቅኔው ቀኝ ጌታ ዮፍታሔ ወንዴም አያላው 

ንጉሴ ነበር። አያላው ንጉሴ የጎጃም፣ ዯብረ ኤሌያስ ተወሊጅ ነው። አያላው ንጉሴ እነ 

ሃዱስን መናዊ ትምህርት እንዱማሩ ሲጠይቃቸው ሃዱስ አሇማየሁ " መናዊ ትምህርት 

መማር ሏይማኖቴን ያስሇውጠኛሌ" ብሇው እምቢ ሲለ ላልች ፍቃዲቸውን ሰጡ። አያላው 

ንጉሴ ሃዱስ አሇማየሁን "ቄስ ባዴማ" በሚባሌ ሰው አማካኝነት መናዊ ትምህርት 

ሏይማኖትን እንዯማያስሇውጥ እንዱያሳምኑ ካዯረገ በኋሊ የስዊዴን ምስዮን ትምህርት ቤት 

ውስጥ እንዱመገብ አዯረገ። 

እነ ሃዱስ አሇማየሁ በዙህ ትምህርት ቤት አንዴ ዓመት ከስዴስት ወር ከተማሩ በኋሊ ወዯ " 

ተፈሪ መኮንን ትምህርት ቤት" ገብተው ሇመማር ክፍያ ያስፈሌግ ነበር። በዙህ ጊዛ 



አያላው ንጉሴ የእነ ሃዱስን ትምህርት በተመሇከተ ሉረዲው የሚችሌ ሰው ሲያስብ የጎጃሙ 

ራስ ኃይለ ተክሇሃይማኖት ትዜ አሇው። አያሇው ንጉሴ የራስ ኃይለ ተክሇሃይማኖት 

እንዯራሴ ሇነበረው ሇቀኛዜማች ይመር ጉዲዩን በዯብዲቤ አሳወቀ። ቀኛዜማች ይመር ከራስ 

ኃይለ ተክሇሃይማኖት ጋር ተመካክሮ ራስ ኃይለ ፍቃዲቸውን በመስጠታቸው እነ ሃዱስ በ 

"ተፈሪ መኮንን ትምህርት ቤት" መግባት ቻለ። አሁን ሃዱስ "የተፈሪ መኮነን ትምህርት 

ቤት" ጎበዜ ተማሪ ሆነዋሌ። ሃዱስ የሥነ ፅሐፍ መክሉታቸውን ያገኙት እና በተግባር 

ያዲበሩት በተፈሪ መኮንን ትምህርት ቤት ነው። ጃንሆይ ባለበት ሌዩ ሌዩ ሥራዎችን 

አቅርበዋሌ። 

በትምህት ቤቱ የትምህርት መዜጊያ ወቅት ተማሪዎች የሥነ ፅሐፍ ሥራ ያቀርቡ ስሇነበረ 

ሃዱስ አሇማየሁ "ያበሻና የወዯኋሊ ጋብቻ" የተሰኘ ቲያትር ፅፈው ሇማቅረብ ቢያመሇክቱም 

ቋንቋውን የማይረደ የውጭ ዛጎች በፕሮግራሙ ስሇሚገኙ መውረብ የሇበትም በሚሌ 

ምክንያት ሳይቀርብ ቀረ። 

በ1923 ዓ/ም ሃዱስ አሇማየሁ የ5ኛ ክፍሌ ትምህርት እንዯጨረሱ በፈተና ወቅት ተማሪዎች 

በመምህራ ሊይ አመፅ ጠርተው እና አዴማ ይው ስሇነበረ በአዲሪነት (በነዋሪነት) ይማሩ 

የነበሩ ተማሪዎች ከግቢ ወጥተው ተመሊሊሽ ተማሪ ሆነው እንዱማሩ ተወሰነ። ሃዱስ 

አሇማየሁ ከተማ መዴ የላሊቸው በመሆኑ ትምህርታቸውን ሉያቋርጡ ችሇዋሌ።ሃዱስ 

አሇማየሁ ከዙህ በኋሊ ወዯ ሥራ ዓሇም ነው የገቡት። 

ሃዱስ አሇማየሁ እና የተወሰኑ ጓዯኞች በዴብቅ አንዴ ማህበር አቋቁመው የማህበሩ መሪም 

ሃዱስ ሆነው ተመርጠው ነበር። በወቅቱ የነበረው ፖሇቲካ ስሇማይፈቅዴ እንጅ ማህበሩ 

ዓሊማው የሏገሪቱን ሌማት ማፋጠን ሊይ የተመሰረተ ነበር። እነ ሃዱስ ያቋቋሙትን ማህበር 

ሉዯግፍ የሚችሌ ገንብ ማግኘት አሌቻለም።ወዱያውኑ አንዴ ሃሳብ መጣሊቸው። 

ይኼውም በትምህርት ቤት መዜጊያ ወቅት ሃዱስ ሉያቀርቡት የነበረው እና በክሌከሊ 

ምክንያት ሳይቀርብ የቀረውን "ያበሻና የወዯኋሊ ጋብቻ"የተሰኘ ቲያትር በማቅረብ 

በሚገኘው ገንብ  ማህበሩን መዯገፍ የሚሌ ነበር። 

ሃዱስ አሇማየሁ የቲያትር ዴርሰቱን በወቅቱ የሏገር ግዚት ሚኒስትር ሇነበሩት ዯጃዜማች 

ወሌዯፃዱቅ አሳይተው ሚኒስትር ስሇወዯደት መጀመሪያ ጳጉሜ 1 ቀን 1923 ዓ/ም፣ 

ሇሁሇተኛ ጊዛ ጥር 8 ቀን 1924 ዓ/ም ከተማው ውስጥ በሚገኝ ሆቴሌ ውስጥ መኳንንት፣ 



መሳፍንቱ እና እነ ሃዱስ አቋቁመውት የነበረው ዴብቅ ማህበር አባሊት ባለበት ሉታይ 

ችሎሌ። ከትያርትሩ መግቢያ የተገኘው ገንብ ብዘ ነበር።ትያትሩ እጅግ በጣም 

መወዯደን የሰሙት ኃይሇሥሊሴ ሌጃቸውን (ሌዑሌ አሌጋ ወራሽ አስፋ ወሰን) ሲዴሩ 

በሚዴሩበት ሰዓት የእነ ሃዱስ አሇማየሁ ትያትር እንዱቀርብ አዘ። ነገር ግን " ያበሻና 

የወዯኋሊ ጋብቻ" የተሰኘው ትያትር ሇሰርግ የሚሆን አሇመሆኑን ጠቅሰው ቀኝጌታ ዮፍታሔ 

ንጉሴ በዯራሲነት የተሳተፉበት "ሆዴ አምሊኩ" የተሰኘ ትያትር አቀረቡ። በዙህ ትያትር 

እነ ጃንሆይ ዯስ አሊቸው። 

ሃዱስ አሇማየሁ የአምስትኛ ክፍሌ ትምህርታቸውን እንዲጠናቀቁ ቀዴመው ተምረውበት 

ከነበረው የስዊዴን ሚሲዮን ትምህርት ቤት በመምህርነት ሙያ ሥራ ጀመሩ። በዙያን 

ወቅት የኢንግሉዜ መንግስት በጎጃም፣ ዲንግሊ ከተማ ውስጥ የቆንስሊ ፅህፈት ቤት ከፍቶ 

ስሇነበር ሇግምሩክ መስሪያ ቤት ሰራተኛ የሚሆን የተማረ ሰው አስፈሇገ። ሃዱስ ተመርጠው 

ወዯ ዲንግሊ በመኼዴ የቆንስሊ ፅህፈት ቤቱ ውስጥ የግምሩክ ተቆጣጣሪ ሆኑ። በ1926 ዓ/ም 

በግሌጽ ባሌታወቀ ምክንያት የዲንግሊው ቆንስሊ ፅህፈት ቤት ተጋ። ቆንስሊው ትምህርት 

ቤት ሆኖ እንዱቀጥሌ ስሇተፈሇገ ሃዱስ አሇማየሁ እዙያው ቦታ ትምህርት ቤት የማቋቋሙን 

ኃሊፊነት ወስዯው እዙያው መምህር እና ዲይሬክተር ሆኑ። 

በ1927 ዓ/ምን ሃዱስ አሇማየሁ ከዲንግሊ ወዯ ዯብረ ማርቆስ ተዚውረው ተራ መመህር ሆኑ። 

ሃዱስ የመምህርነት ሥራቸውን እየሰሩ እንዲሇ ከጣሉያን ጋር ያሇው ጦርነት የማይቀር 

መሆኑን የተገነቡት ፊታውራሪ  ወሌዯ ጊዮርጊስ ተዴሊ (በወቅቱ ሇጎጃም ትምህርት ክፍሌ 

ኃሊፊ የነበሩ) ሃዱስን አንዴ ትዕዚዜ አዘ። ትዕዚዘ በቲያትር ሕዜቡን ሇጦርነት መቀስቀስ 

ነበር። ሃዱስ አሇማየሁ "የኢትዮጵያ እና የጣሉያን የጦርነት በአዴዋ" የተሰኘ ፉከራና 

ቀራርቶ ያጀበው ቲያትር በመዴረስ ሕዜቡን ከማነሳሳት ባሇፈ በወቅቱ የጎጃም ገዥ 

ከነበሩት ራስ እምሩ ኃይሇ ሥሊሴ ጋር በመሆን ወዯ ግንባር መቱ። በግንባር ብዘ 

ዯክመዋሌ። ጥረዋሌ።  

ይሁን እንጅ በጣሉያን እጅ ወዴቀው የካቲት መግቢያ ሊይ 1929 ዓ/ም ወዯ ጣሉያን 

በግዝት ተሊኩ። የአርበኝነት እና የግዝት መናቸውን ሇማወቅ "ትዜታ" የሚሇውን መፅሏፍ 

ማንበብ ይመከራሌ። ከስዴስት ዓመታት የግዝት ቆይታ በኋሊ ኀዲር 10 ቀን 1936 ዓ/ም 

ሃዱስ አሇማየሁ አዱስ አበባ ገቡ። ከስዳት መሌስ በፅህፈት ሚኒስትር ስር በሚተዲዯር 

"የጋዛጣው ክፍሌ" ውስጥ እንዱሰሩ ተዯረገ። ከትቂት የአገሌግልት ጊዛ በኋሊ በ1937 ዓ/ም 



የውጭ ጉዲይ ሚኒስትር መስሪያ ቤትን እንዱመሩ ተዯረጉ። በዙሁ ዓመት መጋቢት ሊይ 

በእየሩሳላም የኢትዮጵያ አምባሳዯር ሆነው ተመዯቡ።ይኼ ወይሮ ክበበፀሀይ በሊይ ጋር 

አገናኛቸው። ከወይሮዋ ምንም እንኳ በሌጅ ባይታጀብም የ15 ዓመታት ትዲር ነበራቸው። 

በኋሊ ወይሮዋ ሞተች። ሃዱስ ከሚስታቸው ሞት በኋሊ አሊገቡም። 

ነሏሴ 8 ቀን 1939 ዓ/ም በዋሽንግተን የግርማዊነታቸው ላጋሲዎን ዋና ፀሏፊ ሆነው 

ተመዯቡ። ከዙህ ሥራ ጎን ሇጎን  በተመዴ "ትንሹ ጠቅሊሊ ጉባኤ" ተሳታፊ ሇመሆን 

በቅተው ነበር። በጆርጅ ዋሽንግተን ዩኒቨርሲቲ ውስጥ በማታው መርሏ ግብር  አሇም 

አቀፍ ሕግ (International Law) ተምረዋሌ። ሃዱስ ከዋሽንግተን ተመሌሰው  ከታህሳስ 10 

ቀን 1943 እስከ ሏምላ 1949 ዓ/ም የውጭ ጉዲይ ሚኒስትር  ዋና ዲይሬክተር በመሆን 

ሏገራቸዉን አገሌግሇዋሌ። ሏምላ 19 ቀን 1949 ዓ/ም በተባበሩት መንግስታት ማህበር 

በአምባሳዯርነት ማዕረግ የኢትዮጵያ ንጉሠ ነገሥት ዋና መሌዕክተኛ ተብሇው ተሾሙ። ሰኔ 

3 ቀን 1952 ዓ/ም የውጭ ጉዲይ ሚኒስትር ዳታ ተብሇው አዱስ አበባ ተመሇሱ። በኋሊም 

የካቲት 2 ቀን 1953 የትምህርትና ሥነ ጥበብ ሚኒስቴር ሚኒስትር ዳታ ሆነው 

ተመርጠዋሌ። ከሏምላ 26 ቀን 1953 ዓ/ም እስከ 1958 ዓ/ም በሇንዯን የግርማዊነታቸው 

ባሇሙለ ስሌጣን አምባሳዯር እና ሌዩ መሌዕክተኛ በመሆን አገሌግሇዋሌ። በግንቦት 3 ቀን 

1958 ዓ/ም የፕሊናን ሌማት ሚኒስትር ሆነው ተሾሙ። በኋሊ በ 1961 ዓ/ም ከመንግስት 

የሥራ አስፈፃሚነት እና በ1966 ዓ/ም ከሕግ መወሰኛ ምክር ቤት  በ1966 ዓ/ም ሇቅቀው 

ወጡ። የዯርግ መንግስት ስሌጣን እንዯያ ሃዱስ አሇማየሁን ጠቅሊይ ሚኒስትር ይሆኑ 

ንዴ ጠይቋቸው ነበር። ሃዱስ አሇማየሁም "እስኪ ፖሉሲያችሁን አሳዩኝ" ቢሎቸው ዯርጎች 

ወዯ ሥራ ከገባህ በኋሊ ይዯርሳሌ አለ። ሃዱስ በሃሳቡ ባሇመስማማታቸው አሻፈረኝ 

አለ።ሃዱስ አሇማየሁ ግሩም ትህትና ነበራቸው። ሇዙህ ማሳያው ዯግሞ ፍቅር እስከ 

መቃብርን የመሰሇ ዴንቅ መን ተሻጋሪ ዴርሰት ፅፈው "የአቅማቸውን ሞክረናሌ" 

ማሇታቸው ነው። 

ይኽ ሁለ ሲሆን ሃዱስ አሇማየሁ ብዘ መፅሏፍትን ፅፈዋሌ። ሇአብነት ትቂቶቹን 

እንጥቀስ:- 

1. ኢትዮጵያ ምን አይነት አስተዲዯር ያስፈሌጋታሌ (1966)- ሃዱስ አሇማየሁ ይኼንን 

መፅሏፍ የፃፉት በ1966 ዓ/ም ነው። በዙህ መፅሏፍ ሃዱስ ሇሀገራችን ተገቢ ያለትን 

የመንግስት አስተዲዯር አይነት ጠቁመዋሌ። የመንግስት ሇውጥን በተመሇከተ እንዱህ 



ይሊለ። "መቸም ሇውጥ የፍጥረት ህግ ስሇሆነ ዚሬ ባይሆን ነገ ሇውጥ መምጣቱ አይቀርም። 

"ጥያቄው ሇውጥ በሰሊም ወይስ በዯም?" የሚሇውን ነው"  ካለ በኋሊ " ሇውጥ በሰሊም ሉሆን 

ሲችሌ ሇውጥ በዯም እስኪሆን መጠበቅ ሁለን ከመጉዲት በቀር ሇማንም ስሇማይጠቅም 

ሇውጥ በሰሊም የሚሆንበትን መንገዴ አሁን ጊዛው ሳያሌፍ ማበጀት አስፈሊጊ ነው።" 

2. ፍቅር እስከመቃብር (1958)-  በዙህ ዴርሰት ውስጥ የመኑን ፖሇቲካዊ፣ ማህበራዊ እና 

ኢኮኖሚያዊ መስተጋብር ተችተዋሌ። በዙህም "የቆዬ ሌማዴ የቆዬ በመሆኑ ሁለ 

አይወዴቅም፥ሁለ አይያዜም። ጠቃሚው ይያያዚሌ፣ የሚሻሻሇው ይሻሻሊሌ፣ ሉሻሻሌ 

የማይችሇው ይወዴቃሌ" ሲለ መን ተሻጋሪ ምክር ይመክራለ። ዯራሲው በዙህ 

መፅሏፋቸው ሊይ ባሳዩት ፀረ ፊውዲሌ ሥርዓት  በዯርግ አባሊት ንዴ እንዯተወዯደ እና 

ሇጠቅሊይ ሚኒስትርነትም ታጭተው እንዯነበረ ሻምበሌ ፍቅረ ሥሊሴ ወግዯረስ " እኛ 

አቢዮቱ" በተሰኘው መፅሏፋቸው ጠቅሰዋሌ። ሃዱስ አሇማየሁም "ትዜታ" በተሰኘው 

መፅሏፋቸው ዯርጎች ጠቅሊይ ሚኒስትር እንዱሆኑ እንዯጠየቋቸው እና እንዲሌተስማሙ 

ፅፈዋሌ። 

 3. የሌምዣት (1980)- ሃዱስ በዙህ ዴርሰታቸው ብዘ አስተምረውናሌ። ስሇ ያሇ ዕዴሜ 

ጋብቻ፣ ከገጠር ወዯ ከተማ የሚዯረግን ፍሌሰት እና የባእዴ የባህሌ ወረራን አንስተዋሌ። 

መናዊ ትምህርት ከባህሊዊ ትምህርታችን ጋር እንዳት አዋዯን መኼዴ እንዲሇብን፣ 

በመናዊነት ሥም ፈረንጅ አምሊኪ እንዲንሆን፣ የሏገራችንን ነባር የትምህርት ሥርዓት 

መርሳት እንዯላሇብን መክረውናሌ። 

4. ተረት ተረት የመሰረት- በዙህ መፅሏፍ ሃዱስ አሇማየሁ ብዘ ትምህርታዊ የሆኑ 

ተረቶችን አካትተዋሌ።በተሇይም ስሇ አይጥና ዴመት በሚያወሩበት ክፍሌ የአውሮፓ 

ሃገራት ጥቁር አፍሪካውያንን ሇማስተማር እና ሇማሰሌጠን በሚሌ ሰበብ የዯረሰውን 

የመብት ረገጣ በግሌፅ ያሳያሌ። የአውሮፓውያን በዴመት ተመስሇው በጥቁር ሕዜቦች ሊይ 

የፈፀሙትን የማታሇሌ ተግባር ያሳያሌ። 

5. ትምህርትና የተማሪ ቤት ትርጉም- በዙህ ሥራቸው ሃዱስ አሇማየሁ ነባሩ የትምህርት 

ሥርዓታችን መመን የሚገባው መሆኑን፣ የትምህርት ይቱም በሏይማኖት እና በኑሮ 

ሥርዓት ሊይ ብቻ ከማተኮር ይሌቅ የምጣኔ ሃብት፣ ፖሇቲካ፣የአስተዲዯር ይቤ፣ የኪነጥበብ 

እና ውትዴርናን በሰፊው ቢሰጡ ሏገር ሌታዴግ እንዯምትችሌ ጠቁመዋሌ። 



6.ትዜታ (1985) - ይኼ የሃዱስ አሇማየሁን የአርበኝነት እና የግዝት መን ከመተረክ ባሇፈ 

በጣሉያን መን የነበረውን የውስጥ አርበኞች ትግሌ ቁሌጭ አዴርጎ ያሳያሌ። ስሇእኛ 

ሲባሌ የተከፈሇውን ከባዴ መስዋዕትነት ሇማወቅ ይኼንን መፅሏፍ ማንበብ ይመከራሌ። 

በመጨረሻም ሏገራቸውን በአርበኝነት፣በመምህርነት፣በአምባሳዯርነት፣ በሥነፅሐፍ ሥራዎች 

እና በተሇያዩ የመንግስት የኃሊፊነት ቦታዎች ሲያገሇግለ የነበሩት እኒህ የአገር አዴባር 

ኀዲር 27 ቀን 1996 ዓ/ም ከዙህ ዴካም ዓሇም ተሰናበቱ። በመቃብራቸው “የተፈጥሮ ሕግ 

ነውና የተወሇዯ ሁለ ይሞታሌ፣ ሰው ግን በሠራው ህያው ይሆናሌ፡፡”  ተብል ተፃፈ። 

ሏገራችን ኢትዮጵያ ዯራሲ ሃዱስ አሇማየሁን እንዳት ክራዋሇች? በምንስ 

ታስታውሰዋሇች? 

1. ሃዱስ አሇማየሁ ፍቅር እስከ መቃብርን ከፃፉ በኋሊ ከኢትዮጵያውያን የሌብ ወሇዴ 

ዯራሲዎች የመጀመሪያው እና ብቸኛው በመሆን የቀዲማዊ ኃይሇሥሊሴ የሽሌማት 

ዴርጅት ተሸሊሚ ሇመሆን በቅተዋሌ። 

2. ነሏሴ 27 ቀን 1991 ዓ/ም የአዱስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የክብር ድክትሬት ዴግሪ 

ሰጣቸው። 

3. የፖስታ ቴምብር መንግስት አገሩን እና ታሪኩን ከሚያስተዋውቅባቸው መንገድች 

አንደ ነው።በዙህም መሰረት የኢትዮጵያ ዯራሲያን ማሕበር ሇሃዱስ አሇማየሁ 

የፖስታ ቴምብር በማጋጀት ከ2002 ዓ/ም በኢትዮጵያ ፖስታ ዴርጅት አማካኝነት 

ታትሞ ተሰራጭቷሌ።  በዙህም ትውሌዴ ሃዱስን ሲክረው ይኖራሌ። 

4.  በ1999 ዓም የተመሰረተው የዯብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ በምርምር እና ማሕበረሰብ 

አገሌግልት ተሌዕኮው ሇባህሌ እና ኪነ ጥበብ ሌዩ ትኩረት እንዯሚሰጥ 

ይታወቃሌ።ዩኒቨርሲቲው የተመሰረተበት አካባቢ ዯግሞ የኪነ ጥበብ ሰዎች በብዚት 

የፈሇቁበት በመሆኑ የኪነ ጥበብ አምባ ሉባሌ ይችሊሌ። መን አሌፎ መን ሲተካ 

የማይነጥፈውን የኪነ ጥበብ ተሰጥዖ አጠናክሮ ሇማስቀጠሌ በማሰብ በ2004 ዓ/ም 

ዩኒቨርሲቲ የባህሌ ጥናት ተቋም አቋቁሟሌ።ይኼን የባህሌ ጥናት ተቋም የተሰየመው 

የሥነ ፅሐፍ አዴባር በሆኑት ሃዱስ አሇማየሁ ሥም ነው። ዯብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ 

የባህሌ ጥናት ተቋም ተብል ይጠራሌ። 

5. የታሊሊቆችን እና የሏገር ባሇውሇታዎችን ውሇታ የማይረሳው ዯብረ ማርቆስ 

ዩኒቨርሲቲ ብዘ አዲራሾችን በታዋቂ ሰዎች ሥም ሰይሟሌ። ንግስት ሳባ አዲራሽ፣ 



አሇቃ ተክሇየሱስ ዋቅጅራ አዲራሽ፣  ቀኝጌታ ዮፍታሔ ንጉሴ አዲራሽ ሇአብነት 

መጥቀስ ይቻሊሌ። ይኼ ብቻ አይዯሇም ዩኒቨርሲቲው አንደን የጉባኤ አዲራሽ " 

ሃዱስ አሇማየሁ የጉባኤ አዲራሽ" ሲሌ የሃገር ባሇውሇታ የሆኑትን ዯራሲ ክሯሌ። 

6. ዯብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ መጭው ትውሌዴ የዯራሲ፣ መምህር፣ አርበኛ እና 

አምባሳዯር ሃዱስ አሇማየሁን ፈሇግ እንዱከተሌ ሇማዴረግ እና ሃዱስ ሇሏገራቸው 

ያበረከቱትን በጎ ሥራ ሇመከር በማሰብ የመታሰቢያ ሏውሌት በከተማው ውስጥ 

እንዱቆምሊቸው አዴርጓሌ። የመታሰቢያ ሏውሌቱ ሚያዜያ 28 ቀን 2009 ዓ/ም 

በይፋ ተመርቋሌ። 

7. ሃዱስ አሇማየሁ ሇትቂት ዓመታት ቢሆንም  መምህር የነበሩ መሆኑ አይነጋም። 

ተማሪዎች የሃዱስ አሇማየሁን ፈሇግ ይከተለ ንዴ ሇማስቻሌ በማሰብ ጎበዜ 

ተማሪዎች ብቻ ተመርጠው የሚማሩበት ሌዩ አዲሪ ትምህርት ቤት የግንባታ 

መሰረት ዴንጋይ ጥቅምት 7 ቀን 2013 ዓ/ም በዯብረ ማርቆስ ከተማ ተቀምጧሌ። 

ሥያሜውም " ሃዱስ አሇማየሁ ሌዩ አዲሪ ትምህርት ቤት" ተብሎሌ። 

ምንጮች :- 

1. Alemu Alene Kebebe, A short political Biography of Kibur Ato Haddis 
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2. አስፋው ዲምጤ፣ የክቡር ድክተር ሏዱስ ዓሇማየሁ የሕይወት ታሪክ፣ አጭር ማስታወሻ፣ 

የኢትዮጵያ ቋንቋዎችና የሥነ ፅሐፍ መፅሔት 

3. ዮናስ አዴማሱ፣ "አስረኛንኩዋ?" ሀዱስ አሇማየሁና የማህበራዊ ሂስ ስሌታቸው፣ 

የኢትዮጵያ ቋንቋዎችና የሥነ ፅሐፍ መፅሔት 

4. ሃዱስ አሇማየሁ፣ ትዜታ 

5.  ፈቃዯ አ፣ አንዲንዴ ጥቅሶች ከዯራሲ ሀዱስ አሇማየሁ ሥራዎች፣ የኢትዮጵያ 

ቋንቋዎችና የሥነ ፅሐፍ መፅሔት 

 

 


