
                                   የቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ሐረር ጦር አካዳሚ  

                              ምንነትና ዕውነታ (FACTS & FIGURES) 

የቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ሐረር ጦር አካዳሚ የተመሠረተበት 62ኛ ዓመት በነገው ዕለት ሚያዝያ 27 ቀን 2012 ዓ/ም በሕይወት ባሉ 

ምሩቃኑ ታስቦ ይውላል። አካዳሚው ከተዘጋ 43 ዓመት ሆኖታል። ሥልጠና በሰጠባቸው 19 ዓመታት ውስጥ ምርጥ የሆኑ የጦር 

መሪዎችን አፍርቷል፤ ከነሱም ውስጥ በተሰለፉበት መስክ ወደር የሌለው ጀብዱ የፈጸሙ ብዙዎች ቢሆኑም የጥቂቶች ታሪክ በመገናኝ 

ብዙሃን ሲወሳ “ከዝነኛው የቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ሐረር ጦር አካዳሚ የተመረቁ “ ሲባል እሰማለሁ። ታዲያ የጀግኖቹን ታሪክ 

የሚያወሱት ስለአካዳሚው ምንነትና ዕውነታ ምን ያህል ያውቁ ይሆን እያልኩ አስብ ነበር፤ በሕዝብም ዘንድ ስሙ እንጂ ታሪኩ ብዙም 

በጥልቀት የሚታወቅ መስሎ ስለማይሰማኝ፤ በዛሬው የምስረታው ቀን መታሰቢያ አስታክኬ የማውቀውን በአጭሩ ለማጋራት ወደድኩ፤ 

ምሩቃንም አክሉበት። 

ዝነኛው ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ሐረር ጦር አካዳሚ በዘመናዊ ወታደራዊ ጥበብ የተካኑ የጦር መሪዎችን ለማፍራት በሚያዝያ 27 ቀን 

1950 ዓ/ም ተከፍቶ በሐምሌ 28 ቀን 1969 ዓ/ም ተዘግቷል። የጦር አካዳሚው ሲከፈት ሥራውን የጀመረው በ15 የሕንድ መኮንኖችና 

ፕሮፌሰሮች እንዲሁም በ15 ኢትዮጵያውያን መኮንኖችና 250 የበታች ሹሞች የነበረ ሲሆን በኋላ ላይ ሙሉ በሙሉ በኢትዮጵያውያን 

ተመርቷል። የዓመት በጀቱም 3 ሚሊዮን ብር ነበር። አንድ ዕጩ መኮንን 3 ዓመት አሠልጥኖ ለማስመረቅ  ወጪው 39 ሽህ ብር ነበር።  

የጦር አካዳሚው 21 ኮርሶችን ያሠለጠነ ሲሆን እነሱም በመላ ሀገሪቱ ከሚገኙ 65 የ2ኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶችና ከአፍሪካ 6 ሀገሮች 

1239 ተማሪዎች ተመልምለው  ገብተው 1071 የሦስት ዓመቱን ሥልጠና አጠናቀው ተመርቀዋል፤ ከተመራቂዎቹ ውስጥ 43 ከአፍሪካ 

አገሮች የገቡ ናቸ ው። ኮርሶችን የመረቁ የሀገር መሪዎች ደግሞ፤  ንጉሠ ነገሥቱ አካዳሚው ከተከፈተ ጀምሮ ለ14 ዓመታት አንድ ጊዜም 

ሳያቋርጡ በአካዳሚው እየተገኙ 14 ኮርሶችን የመረቁ ሲሆን ከእሳቸው በኋላ ፤ ሌተና ጀኔራል አማን ሚካኤል አንዶም 1 ኮርስ፤ 

ብ/ጀኔራል ተፈሪ በንቲ 2 ኮርሶች፤ ሌ/ኮሎኔል መንግሥቱ ኃ/ማሪያም ተመራቂዎቹን አዲስ አበባ አስመጥተው በታችኛው (ፍልወሃ) 

ቤተመንግሥት 1 ኮርስ መርቀዋል። 3 ኮርሶች የሶማሊያን ወረራ ተከትሎ በነበረው አስገዳጅ ሁኔ መደበኛ ምረቃ ሳይደረግላቸው ወደ 

ግዳጅ እንዲሰማሩ ተደርጓል። አካዳሚው ማትሪክ ያለፉ ተማሪዎች በበቂ ቁጥር ማግኘት ባለመቻሉ በ1961 ዓ/ም 10ኛ ክፍልን 

ያጠናቀቁ ተማሪዎችን መልምሎ 11ኛና 12ኛ ክፍል አስተምሮ ለ2ኛ ደረጃ መልቀቂያ ፈተና የሚያዘጋጅ  የራሱን የመሰናዶ 2ኛ ደረጃ 

ትምህርት ቤት ከፍቷል።  

የአካዳሚ ምሩቃን (1028 ኢትዮጵያውያን) የደረሱበት የማዕረግ ዕርከን የሚከተለው ነው 

ሜ/ጀኔራል 6  ብ/ጀኔራል 49  ኮሎኔል 175 ሌ/ኮሎኔል 93 ሻለቃ 281 ሻምበል 125 መ/አለቃ 187 ም/መ/አለቃ 112 ድምር 1028 

የጦር አካዳሚው ምሩቃን መኮንኖች ከፍተኛ የአካዳሚክ የትምህርት ዕድል ተሰጥቷቸውና በራሳቸውም ጥረት በሀገርም ውስጥ ሆነ 

በውጪ ሀገሮች በገቡባቸው ኮሌጆችና ዩኒቨርሲቲዎች ከፍተኛ ውጤት አስመዝግበዋል። በአካዳሚክስ ትምህርት  የተለያየ ደረጃ ያለው 

ድግሪ ያገኙ 378 ሲሆኑ ከነሱ ውስጥ 64 የሕክምና ዶክተሮች፤ 41 መሐንዲሶችና 48 የሕግ ባለሞያዎች ይገኙባቸዋል። ባለድግሪዎቹ 

ጠቅላላ ከተመረቁት በመቶ ሲሰላ 37% ነው፤ ይህም ከሦስት የአካዳሚው ምሩቃን አንዱ ባለድግሪ መሆኑን ያሳያል። በውጪ ሀገሮች 

ከፍተኛ ወታደራዊ ሥልጠና የወሰዱ ደግሞ 351 ሲሆኑ ከጠቅላላው በመቶ ሲሰላ 34% ነው። ከአካዳሚው ተመርቀው በአካዳሚው 

ውስጥ አስተማሪ የነበሩ መኮንኖች ብዛት 70 ነበር። 

ከአካዳሚው ምሩቃን ውስጥ፦ 

57  በተለያየ ምክንያት በመንግሥታት ተገለዋል (በንጉሱ 1፤ በደርግ 55፤ በኢህአድግ 1) 

 31 በእስር ማቀዋል። 

36  በአየር ኃይል በአብራሪነት አገልግለዋል፤(ብ/ጀኔራል ለገሠ ተፈራ የመሳሰሉ)   

14  በደርግ አባልነት ተመርጠው ነበር፤(8 ተገለዋል፤ 2 ታስረዋል፤ 4 ከደርግ ጋር ዘልቀዋል)  

12  በኤርትራና በትግራይ በነበረው ትግል ወቅት በፈቃደኝነት ተቃዋሚን ተቀላቅለዋል። 

9   በአሜሪካና አውሮፓ በዩኒቨርሲቲዎች ያስተምራሉ 



ከተመረቁት 1028 ኢትዮጵያውያን መኮንኖች ውስጥ 528 በሕይወት ይገኛሉ። 

በአሁኑ ጊዜ 200 ምሩቃን በውጪ ሀገሮች-በአሜሪካና በአውሮፓ ይኖራሉ፦  

የቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ሐረር ጦር አካዳሚ ንጉሡ ለሀገር ዕድገትና ደህንነት መሠረት ይሆናሉ ብለው ከመሠረቷቸው ከፍተኛ ተቋማት 

አንዱ ነበር። የጦር አካዳሚው ከሀገሪቱ ሕልውና ጋር በቀጥታ ተያያዥነት ያለው በመሆኑ እየጎለበተና እያደገ ከትውልድ ወደ ትውልድ 

መተላለፍ ሲገባው ደርግ ሥልጣን ሲይዝ እንዲዘጋ ተደርጓል። የአካዳሚው አዘጋግ ምሥጢር በምሩቃኑ ዘንድ አስኳሁን ድረስ ፍቺ 

ያልተገኘለት እንቆቅልሽ ሆኖ ዘልቋል። በማን ትዕዛዝና ለምንስ እንደተዘጋ ከግምት ባለፈ ቁልጭ ብሎ የተቀመጠ ምክንያት ወይም 

ማስረጃ የለም። የሚያሳዝነው ነገር ደግሞ መዘጋቱ ብቻ ሳይሆን የአካዳሚው መዛግብት በሙሉ እንዲወድሙ መደረጉ ነው። 

የቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ሐረር ጦር አካዳሚ በጥላቻ ቢዘጋም ብቃት ያላቸው ወታደራዊ መሪዎችን ለማፍራት የጦር አካዳሚ መተኪያ 

የሌለው ተቋም በመሆኑ በሀገራችን በሐረር ወይም በሌላ ቦታ እንደገና መቋቋሙ አይቀሬ ይሆናል። 
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