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በስርቆት እጅ ከፈንጅ ተይዞ የታሰረ ሁል ጊዜ የሚተርከው ስለዳኛው መጥፎነት ነው። 
 

ተኮላ መኮንን 

tekolamekonen@yahoo.com 
አንቺን ከሚከፋሽ እኔን ይክፋኝ ብዬ፣ 
ከአውሮፕላን ዘለልኩ ፓራሹት አዝዬ። 
 
የኢትዮጵያ አየር ወለድ ጀግናው በራሪ ነብር፣ 
መቼ ይመለሳል ጠላት ሳያሳፍር፣  
ሲደሰት አይደለም ሲቆጣ ሲያምር.............................. 
 
ሰላም ይላችኋል ከአየር ላይ ወርዶ፣ 
የአየር ወለዳችሁ የፓራ ኮማንዶ። 

 

ትዝታ ሊቀሰቀስብኝ ነው እንዴ ጃል？ የሰነበተ ታሪክ እኮ ነው። እንዳዲስ ዛሬ ታዲያ ለምን አመጣኸው ካላችሁኝ በአሁኑ ሰዓት እየተጻፉ ያሉት መጣጥፎች፣ 
መጽሕፍቶች ሁሉ የቀድሞ አየር ወለድን ታሪክን እየዳሰሱ መተረክ ስለጀመሩ ነው። መተረኩ ባልከፋ ያንዳንዱ አተራረክ ግን የተሸፈነ ጥላቻ በእውነት የተጠቀለለ ውሸት 
ሆኖ ስላላገኘሁት ነው። 
 
ተው አትቀስቅሱን አትንኩን በነገር፣ 
እኛም ትኋን በልቶን አልተኛንም ነበር።  

 
ያለውን ሸላይ አስብና የድሮን የካሳንችስ ሸገኔዎች የባንኮኒ ላይ ዘፈንም ዳግመኛ ያለድምጽ ማንጎራጎር ይከጅለኛል። የቱን መሰላችሁ   
 
ከስተሻል ጠቁረሻል ሆነ ጥያቂያቸው፡  
ሽል አለ በሆዴ እንዴት ላሳያቸው።  

 
የሚለውን ነው። ብዙ ያልተናገርነው ብዙ ያላወራነው ነገር አለ። ዝም ስንል ደግሞ አንድም አልቀዋል ካልሆነም አንገት ደፍተዋል፡ በማለት የራሳቸውን እንደ ገድል፣ 
የሌላውን እንደ ክህደት መተረክ መጀመራቸውን ስናይ “ክብሪት እሳት መሆኑ የሚታወቀው እኮ ሲጫር ነው” እንዲሉ የኛም ዝምታ የሚያበቃው ሞታችኋል ስንባል ሆነና 
አረፈ። ለማንኛውም ኧረ አለን ከመናገር ማዳመጥን መረጥን እንጂ ። 
 
ለናሙና ያክል ታሪካችንን እንተርክ ብለን  የጀመርነው የጽሑፍ  ስብስብ አለ። ያንዱን ቀንጨብ በማድረግ ለብዙው ግንዛቤ ሊሰጥ ስለሚችል ላስነብባችሁ። እንዲህ ብሎ 
ይጀምራል። አቶ ገስጥም በጥሞና  ያንብቡት። 
 
“......የሕዝብ ትግል ስንልም ሁሉም የተካፈለበት፣ የተለያየውን ክፍል ያካተተ፣ የጋራ ትግል ማለታችን መሆኑ መታወቅ ይኖርበታል። ዛሬ በዚህ መጽሐፍ ልናስነብባችሁ 
የተነሳነው በዓይን ምስክርነት፣ በታሪክ ሠሪነት፣ በትግል ተሳታፊነት፣ የነበርንበትን፣ በወጣት እድሜ፣ በጎለመሰ አስተሳሰብ እምቢኝ ብለን ያመጽንበትን፣ ታሪክ ነው። 
እናንተ እነማን ናችሁ? ብላችሁ ለምትጠይቁን የቀድሞ አየር ወለድ አባላት መሆናችንን ስንነግራችሁ በኩራት ነው። ለሃገር አንድነት፣ ለሃገር ልእላዊነት ታግለናል። 
የነበረውን የቀድሞ የፊውዳል ሥርዓት ከሕዝቡ ጎን በመሰለፍ ለመገርሰሱና ለመጣሉ ከፍተኛ አስተዋጽኦ አበርክተናል። ለዚህም የሚመሰከርልን እንጂ የምንመሰክር 
አንሆንም ብለን እናምናለን። እንደ ወታደር ተዋግተናል። እንደ ታጋይ ተንከራተን ተሰቃይተናል። በአመንበት ጸንተን ትክክል ነው ያልነውን ፈጽመናል። ያላመንበትን 
ተቃውመናል። ካለፈ ታሪካችን የተማርነው ብዙ ነገር እንዳለ ስንቀበል በወቅቱ ያደረግነው ሁሉ ግን ትክክል ነው ያልነውን  ነበርና የምንሸማቀቅበት የምናፍርበት ምንም 
ነገር የለንም። ታሪክን እኛ ሠራንው እንጂ ታሪክ እኛን አልሠራንም ብለንም እናምናለን።  የመንግሥት ወታደር እያለን በነጭ መለዮ እንደማንታወቅ ሁሉ የሕዝቡን ትግል 
ስንቀላቀል ቀይ መለዮአችንን አልወረወርንም። የቀይ ወታደር፣ የሕዝብ ሰራዊት ሆነን ከረምን እንጂ። 
 
ዛሬ በሕይወት የተረፍነው መስካሬዎች፡ ትላንት ወደ ትግል አብረውን የወጡ ወንድሞቻችን፣ ጓደኞቻችን፣ ብሎም ጓዶቻችን በጠላት ጥይት ሲመቱ፣ በጠላት ቦምብ 
ሲቦጫጨቁ፣ በሞርተር ሲበታተኑ፣ አይተን ግማሾቹን ለመቅበር እንኳን እድል ሳናገኝ ትተናቸው መሄዳችንን ስናስብ፣ እንቆጫለን። ከሞት ተርፈን አሁን ያየነውን ቢያዩ 
ኖሮ መልካም ነበር እንልና፡ ስናዝን ቆይተን ባመኑበት ለዓላማ መሰዋታቸውን ስናጤን ደግሞ በእነሱ ሞት አንገታችንን በማቅናታችን፡ ደረታችንን ገልብጠን ልባችንን 
አደንድነን፡ ለመናገር በመብቃታችን፣ ተቀጣጥለው ባይነዱ ኖሮ ብርሃን አናይም ነበር ብለን በመስዋእትነታቸው እንኮራለን። የተሰውት ተቀጥረው ሳይሆን አምነው፣ 
ፈርተው ሳይሆን፣ ቆርጠው፣ ተደልለው ሳይሆን፣ ተቆርቁረው፣ ከግል ሕይወት ይልቅ የሕዝብ ነጻነት ብለው ነበርና  ታሪካቸውን ለመፋቅ የሚቻለው ምንም ሃይል 
እንደማይኖር ሁሉ የኛንም ጓደኝነትና ለነሱ ያለንን ፍቅር ከልባችን የሚፍቅ ምንም ነገር እንደሌለ በማሰብ በደስታ እንረካለን። ለተመልካች የሚታይ አይሁን እንጂ በኛ 
ሕሊናና በኛ ልብ ውስጥ የማይፈርስ ድልድይ የማይናድ ሃውልት ሠርተው እንዳለፉም በሙሉ ልብ እንናገራለን። 
 
ዛሬ ሥማቸውን ልንጠራ ሥራቸውን ልናወድስ የተነሳነው የቀድሞ የአየር ወለድ አባላት የተሰውትም ሆኑ በሕይወት ያሉት፡ በሁለት ዓለም ውስጥ ያለፉ የብርቅዬ ልጆች 
ናቸው። በሄዱበት መከበርን እንጂ መዋረድን የማይቀበሉት እነዚህ አፍላ ወጣቶች በራሪ ነብር ሆነው እንደ በረሩ ዛሬም መፈክራቸው ትታገላለህ? አዎ ለማ? ለሕዝብ 
መቼ? አሁን እንዴት? እንደ ነብር እያሉ የተቀጩና የተረፉ በመሆናቸው ሊኮራባቸው ይገባል። ሞታቸውን ባንሞትም ታሪካቸውን መናገር በመቻላችን ኩራታችን የላቀ 
ነው። የነሱ ታሪክ ታሪካችን የነሱ ዓላማ ዓላማችን ነበርና። ታሪክን የሚሰራና የሰራ የተሰዋ ብቻ ነው ወይ? የሚል ጥያቄ የሚቀርብ አይመስለንም። ከቀረበ መልሱ የትግል 
የመጨረሻው ቆራጥነት እራስን አሳልፎ መስጠት መሆኑን ለማስመር መሆኑ ይታወቅ።  ትላንት በፈሰሰው የታጋይ ወጣት ሽማግሌ ደም ባጠቃላይ የሕዝብ የትግል ትንንቅ 
ያሳድዳቸው የነበረው መንግሥት ሲገረሰስና ሲሰደድ ስናይ ደግሞ በነሱም ደም ጭምር የተገኘ ድል ነውና በስማቸው ጽዋችንን እናነሳለን ባርኔጣችንን እናወልቅላቸዋለን። 
የአየር ወለድ ታሪክ የመሪዎች ታሪክ አይደለም። የተቀነባበረ የጅምላ  ታሪክ እንጂ። አየር ወለድ የኩሩ መለዮ ለባሽ ስብስብ የቤተሰብ ትስስር እንጂ ያዛዥና ታዛዥ የአለቃና 
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ምንዝር ስብስብም አልነበረም። የክፍል ስሜት ያለው በመከባበርና በመዋደድ ላይ የተመሰረተ አኩሪ የመለዮ ለባሹ ክፍል እንጂ። ማንም የእኔ ብሎ  ሊጠራው የማይችል 
የሁሉም የጋራ መሰባሰቢያ የብዙዎች የሥራ  ወጤት ነበር ማለት ግን እውነት ይሆናል።....................................”   
 

ውድ አንባብያን ይህንን ሁሉ ልል ያነሳሳኝ ”የቀድሞ  ጦር “ በሚል አርእስት በኮሚቴ ተቀናጅቶ በገስጥ ተጫኔ የተጻፈውን መጽሐፍ አንብቤ በተለይም የአየር 

ወለድ ጦር አመጽ የሚለውን  የመጽሐፉን ክፍል በደንብ ከደጋገምኩት በኋላ ነው። በዚህ አጋጣሚ “የኢሕአሠ ታሪክ” መጽሐፍ ደራሲ የሆኑት አቶ አስማማው （አያ 

ሻረው） የአቶ ገስጥ መጽሃፉ ገበያ ላይ እንደ ወጣ አንብበውት ለደራሲና ”ታጋይ“ ገስጥ ተጫኔ የሰጡትን የቁጭት መልስ ሰንብቼ ሳነብ ጎሽ ልላቸው ፈለግሁና ለምስክነት 
ምን ምስጋና ያስፈልገዋል ብዬ አለፍኩት። ይልቁንም ሁላችንም እንደሳቸው ያልሆነ ነገር ተጽፎ ስናይ “ድምጹንስ በጫማህ ወለሉን ፈትገህ ሲጢጥ አድርገህ አስመሰልከው 
ሽታውን በምን ታመሳስለው” ማለት   ይጠበቅብናል ብዬ በማሳሰብ ልለፈው። እኔም በአቶ አስማማው ቦታ ብሆን የማደርገው ነገር ነውና። ሁላችንም እንደዚያ  ካደረግን 
ደግሞ የሚተርኩ ሰዎች ከትከሻቸው ጀርባ የቆመ ሰው እንዳለ  ይገነዘቡና ወደ እውነት ትረካ ይገቡ ይሆናል ብሎ ከማመን ጭመር መሆኑ ነው። 

  
አቶ ገስጥ ተጫኔን በአካል ያየኋቸው አስመራ በነበረኝ ቆይታ ጄኔራል ጌታቸው ናደውን ባነጋረርንበት ወቅት እሳቸው የደርግ ጆሮ ሆነው አብረው በተገኙበት 

ሰዓት ነበር። እሳቸውን የሚያውቁ የቀድሞ የአየር ወለድ አባላት ደግሞ ብዙዎች ስለሳቸው ይናገራሉ። ዛሬ እሳቸውን ልክብ ወይም ተክለሰውነታቸውን ልበታትን 
ባለመነሳቴ በሳቸውነታቸው ችግር ሳይኖረኝ በትረካቸው ግን ቅር ተሰኝቻለሁ ልበላቸው። ቀደም ብለው የጻፉት ”ነበር“ የተሰኘ መጽሐፋቸውን ሳነብ ለምን ስማቸውን 
ቀይረው ዘነበ ፈለቀ ተባሉ ብዬ ተገርሜ  ነበር። ለምን ቢባል የመጽሐፉ ደራሲ እሳቸው ለመሆናቸው  ያደባባይ ሚስጥር  እንደ ነበረ ይታወቅ  ስለነበረ  ነው። በዚያ  
መጽሐፋቸው ላይ የአየር ወለድ አዛዥ የነበሩትን ኮሎኔል አለማየሁ አስፋውን ተመክሮ  የሌለው ብለው ሲዘነጥሏቸው ዝም ባንል ኖሮ ዛሬ ባዲስ መልክ ብቅ አይሉም 
ነበር።  
 

በነበር ገጽ 187 ላይ ያሉትን  እናንብብ። 
 
“እዚህ ላይ ኮሎኔል ዓለማየሁ አስፋውን ባጭሩ ማስተዋወቅ ያለብኝ ይመስለኛል። እርሳቸው የሁለተኛ ደረጃ ትምህርታቸውን ካርቱም    （ሱዳን ውስጥ）እንዳጠናቀቁ ይነገራል። እንግሊዝ አገር 
የሚገኘው የሳንድረስት ሮያል ጦር አካዳሚ  ምሩቅ ናቸው። ለልዩ  ልዩ  ወታደራዊ ስልጠና  ወደ  አሜሪካ  ተመላልሰዋል። ነገር ግን ይህን ሁሉ ወታደራዊ እውቀታቸውን በተግባር ያሳዩበት ታሪክ 
አልነበራቸውም። የአየር ወለድ ጦር አዛዥ እንዲሆኑ ሲታጩ በደርግ ውስጥ የነበሩ የአየር ወለድ ተወካዮች ተቃውሞአቸውን ለሻለቃ  መንግሥቱ ኃይለ ማርያም  አሰምተው ነበር። በተቃውሟቸውም 
የጠቀሱት ቀዳሚው ነጥብ ጥቂት የፓራሹት ዝላይ ከማድረጋቸው በቀር ለአየር ወለድ አዛዥነት የሚያበቃቸው የተፈተነ የመስክ ልምድ እንደሌላቸው። ሁለተኛው ነጥብ ከመሬት ከበርቴ  ቤተሰብ 
ውስጥ  መሆናቸውን ነበር።”  
 
እንግዲህ ጉድ በሉ፣ በእንግሊዝ አገር በታዋቂው ሳንድረስ ሮያል ጦር አካዳሚ የተመረቀውን መኮንን የችሎታ ማነስ የሚነግሩን አቶ ገስጥ ተጫኔ ዛሬም ለሳቸው ሊቀ 
ጠበብታቸው፣ አዋጊና ምሑራቸው፣ አዋቂያቸው መንግሥቱ ኃይለማርያም መሆኑ ነው። የአየር ወለድ አለቃቸውን ተመክሮ  የለውም እያሉ ሃገሪቷን አሽመድምዶ በደም 
ተነክሮ የፈረጠጠውን አዋቂ፣ አዋጊ እያሉ ሲያሞካሹ ቅር አይላቸውም።  
 

ለግንዛቤው አንድ ነገር ልናገር ኮሎኔል አለማየሁ አስፋው የስልጣን ጥም ያልነበራቸው፣ ሁሉን በኩልነት የሚያዩ፣ ለሕዝብ ትግል እራሳቸውን በወሬ  ሳይሆን 
በግብር አሳልፈው የሰጡ፣ እንደ ሕዝብ ሕዝብ፣ እንደ ወታደር ወታደር፣ እንደ ተጋዳይ ተጋዳይ፣ የነበሩ፣ ቆራጥ ጽኑ እምነት ያላቸው ክቡር የሕዝብ ልጅ እንደ ነበሩ 
መመስከር እወዳለሁ። እንዴውም ማንነታቸው ያልተነገረላቸው እንደ ቆራጥነታቸው ያልተጻፈላቸው ቢኖር ኮሎኔል ዓለማየሁ አስፋው ናቸው። ጥሩ ኑሮ መኖር ሲችሉ 
ኑሮአቸውን መስዋእት ያደረጉ በደግ እንጂ በክፉ የማይነሱ፣ ካመኑበት የማያወላውሉ፣ ቆራጥ እንደ ነበሩ መናገር የሚያኮራ ነው። በሞት ስለተለዩኝ እቆጫለሁ 
ስላወቅኋቸው ግን እስከ እለተ ሞቴ እኮራለሁ። ምክራቸውና አባትነነታቸው ቢለየንም የሰሩት ጀብዱና ፍቅራቸው ከልባችን ለዘላለም ይኖራል። ይህ ደግሞ አብረናቸው 
በውጊያ ላይ የነበረነውን አብረን የተሰደድንነውን  የአየር ወለድ አባላቶች ብቻ ሳይሆን በትግል የሚያውቋቸው ሁሉ የሚመሰክሩት ነው ቢባል እውነት ነው። የኮሎነል 
አለማየሁ አስፋው ታሪክ ስላልተጻፈ ደግሞ ከተጠያቂነት ማምለጥ ባንችልም፣ አለመጻፉ እሳቸውን ደካማ አያደርጋቸውም። እንዴው ኮሎኔል አለማየሁ አስፋው የታገሉት 
በቻይና ምድር ቢሆን ብረት ያነሱት በደቡብ አሜሪካ ቢሆን ኖሮ ገድላቸውን እንደ ተመክሮ የሚያነቡ ብዙ አገሮች ይኖሩ ነበር ቢባል ማጋነን አይሆንም። ይቅርታ አቶ 
ገስጥ ከሰሙኝ ለጀግና ያልሆነ ስም መስጠት ነውር ነው ልበልዎ። 

 
አቶ ገስጥ በዚሁ በቀድሞ ጦር  መጽሐፋቸው የተረኩትን እንመልከት። በገጽ 368 ላይ እንዲህ ይላሉ። የአየር ወለድ ጦር ቀይ መለዮውን አላወልቅም አለ  

ብለው በመቀጠል “............... የአየር ወለድ ጦር ለዚህ ድፍረት የበቃው መንግሥት በቸልታ በማየቱ ብቻ አልነበረም..........” ብለው ምክንያቶቹን ይደረድራሉ። የእኛን ስለ 
“መንግሥት ድፍረታችን”  የሚተርኩልን አቶ ገስጥ የማይነግሩን ነገር ቢኖር መንግሥት የአየር ወለድ ተወካዮችን ላኩ ብሎ ተመራጮቹን ቤተ መንግሥት ድረስ አስገብቶ፣ 
ሊቀመናብርቱ መንግሥቱ ኃይለማርያምና ኮሎኔል አጥናፉ አባተ እነ ሻለቃ ሞገስ ተስፋዬና ሌሎችም የደርግ አባላት ባሉበት መንግሥቱ ኃይለማርያም ለማስፈራራት 
ሞክሮ  አለማሳካቱን ነው ። እውነት ካልመሰለዎት ወደኋላ  ላይ የጠቀሷቸውን በጊዜው ሻምበል በኋላ ጄኔራል የሆኑትን ጄኔራል ተስፋዬ ኃይለማርያምን ይጠይቋቸው። 
ባልሳሳት በወቅቱ በሰራዊቱ ከተመረጡት አንዱ ተወካይ ነበሩና። እድሉን ሲያገኙ ደግሞ በሕይወት የተረፉትን ሁሉ እንዴት ነበር ይበሏቸው ሌሎች የጦሩ ተወካይ የነበሩ 
አሁንም በሕይወት አሉና። እርስዎ እያወቁ ያልነገሩን የአየር ወለድ ተወካዮችን ብሎም የኮሎኔል አለማየሁን የማያወላዳ  መልስ ለትረካዎ ስላልተመቸ ይሆናል ብዬ 
ደመደምኩ። መንግሥት ተደፈረ ብለው የሚቆጩት ደራሲ የደርግን ቃል የፈጣሪ ትእዛዝ አድርጋችሁ መቀበል ነበረባችሁ ብለው አሁንም ስለሚያስቡ ነው። መጠየቅን፣ 
በሃሳብ መለየትን፣ ድፍረት ብለው ስላደጉበት ነው። በእርስዎ እምነት ሁሉንም ትዛዝ በወቅቱ እሺ ማለት የተገባ  ነበር ሊሉን ነው። ጦሩ ግዳጅ ሲሰጠው ግን ግዳጁን 
እንደተወጣ አሌ አላሉም።  

 

 ገጽ 368 እንዲህ  ይላሉ  “በወቅቱ በኤልከሬ አውራጃ የሶማሊያ ሰርጎ ገቦችና የኦሮሞ አቦ አማፅያን አሳሳቢ የፀጥታ ቀውስ መፍጠራቸው እርግጥ  ነበር። ሆኖም አየር ወለድን ከደብረዘይት 
ለማራቅ ካልተፈለገ በቀር ችግሩ እዚያ  ከነበረው ጦር አቅም በላይ ሆኖ  አልነበረም። ጦሩ ግን  “መንግሥትን ተቀየምኩ” ቢልም የተላከበትን ግዳጅ አላጓደለም ነበር። ጥሩ አድርጎ ሰርቶታል”። ይህ 
እንደ ወታደር እየጠየቁ ግዳጅ መፈጸምን ትእዛዝን እየፈጸሙ ያላመኑበትን መቃወምን እኮ እንደተጠቀምን ሳያውቁት መመስከርዎ  ነዎ።  
 

በወቅቱ አዝማች ሆነው ጦሩን የመሩት ማን ነበሩ？ኮሎኔል አለማየሁ አስፋው።  
 

በገጽ 370 የመጨረሻው ምእራፍ ላይ እንዲህ እያሉ ይተርካሉ። 
 
“የ 2ኛ ክፍለ  ጦር አዛዥ በአየር ወለድ ጦር ውስጥ ፀረ  መንግሥት እንቅስቃሴ እየተካሄደ እንደሆነ፣ በተለይ ከደብረ ዘይት የመጣው “የተውሳኩ ዋና ተሸካሚ“ መሆኑን በቂ መረጃ ነበራቸው።
“ተውሳኩ“ ሌላውን ጦር እንዳይበክል ከነጣጣው ከአስመራ ከተማ እንዲርቅ መላ በመፈለግ ላይ እንዳሉ ሻብዕእያ ካስማር ወደ ደቀመሃሪ በሚያደርሰው መንገድ ፈንጂ እየቀበረና ደፈጣ  እያደረገ  
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የሁለቱን ከተሞችና  የአካባቢውን ግንኙነት አስቸጋሪ አደረገው። በዚያ  አቅጣጫ ለሚገኘው ጦር ቀለብና ጥይት የሚያደርሰው በሄሊኮፍተር  ሆነ። ክስተቱ አየር ወለድን ካሥመራ ከተማ አስወጥተው 
በውጊያ  ለመጥመድ ”መልካም አጋጣሚ“ ሆነላቸው። ስለዚህ ከ31ኛ ሻለቃ ጋር ተጋግዞ መንገዱን ከሻዕቢያ አጽድቶ ለአገልግሎት ክፍት እንዲያደርግ አዘዙ። 
ጦሩ ያለ ጥያቄ ወደ ተግባሩ ተሰማራ። የሻዕቢያ መሪዎች “ከደብረዘይት  የመጣው የአየር ወለድ ጦር አዲስና በቅጡ ያልሰለጠነ፣ የውጊያ ልምድ የሌለውና ከመንግሥት ጋር የተቃረነ በመሆኑ በቀላሉ 
የሚፈታ ነው” የሚል የተሳሳተ መረጃ  ደርሷቸው ይህንኑ ለተዋጊዎቻቸው በማስጨበጣቸው የውጊያ ስልታቸው ከደፈጣ ወደ  ማጥቃት ከመለወጡም በላይ ድፍረት የተሞ ላበት ነበር።  
የአየር ወለድ ጦር በመንግሥት ላይ ቅሬት ቢኖረውም በአገር አንድነት ላይ ስሜቱ ስላልሸፈት በተረጋጋ ሁኔታ ተዋግቶ ሻዕብያን ከደቀመሐሪ አካባቢ ካባረረ በኋላ ፈንጂውን አዕድቶ መንገዱን 
ለተሽከርካሪ አገልግሎት ክፍት አደረገ።“ 
 

ለመሆኑ ይህንን ውጊያ የመሩት ማን ነበሩ？ ኮሎኔል አለማየሁ አስፋው። 
 
ወረድ ብለው ደግሞ  የሚሉትን እንይ “በኮሎኔል አለማየሁ አስፋው አማካይነት የኢሕአፓን የትግል መስመር ለማስያዝ የሚጥር ቡድን እየመራው ነበር...........” 
ደራሲው ይህንን የአየር ወለድ ታሪክ ሲተርኩ በወቅቱ እሳቸው ለመንግሥቱ ኃይለማርያም ያቀረቡትን ያሥመራ ሪፖርት አሁንም ደጋግመው እያነበቡት እውነት 
እየመሰላቸው እንደሆነ ምንም ጥርጥር የለኝም። ለምን ቢሉ ኮሎኔል አለማየሁ አስፋው በወቅቱ የኢሕአፓ አባል እንዳልነበሩ  በእርግጠኝነት መናገር ስለሚቻል ነው። 
በደፈናው “የኢሕአፓን የትግል መስመር ለማስያዝ የተደረገ ትግል” ያሉት ውሸት ነውና  እባክዎትን ውሸቱን ያርሙ። ታሪኩን የማያውቁትን ግለሰቦች ቢጠይቁ ኖሮ እውነተኛውን 
መልስ ሊያገኙ ይችሉ ነበር ብዬ ለመጠቆምም ጭምር ነው። እርስዎ ከደርግ ጽሕፈት ቤት የሚያቀርቡት ታሪክና በሰራዊቱ መሃል የነበረው እውነታ ለየቅል ሆኖ ስለታየኝ 
ነው። ለነገሩ “አዲስ እረኛ ከብት አያስተኛ ” እንዲሉ እናንተ ሁሉንም እየጎነታተላችሁ የምታስቀይሙበት ወቅት ነበርና ነገሮች ቢምታታብዎ አይገርምም። 
 ኢሕአፓ መሆን ለእርሶና ለጓዶችዎ ካልሆነ በስተቀር ለብዙሃኑ ወንጀል አልነበረም። ያም ሆኖ ግን በዛን ሰዓት ኮሎኔል አለማየሁ አስፋው የኢሕፓ አባል አልነበሩም ብሎ 
ታሪኩን ለማስተካከል ነው።  መቶ  አለቃ ዱባለን  አስመልከቶ ለተናገሩት ግለሰቡ በሕይወት ስላሉ እራሳቸው መልስ እንደሚሰጡበት ስለማስብ እንዳለ  ልለፈው። 
 

መቼም እውነት እውነት አይደል？ አቶ ገስጥ ተጫኔ በዚህ የአየር ወለድ ትረካቸው የጦሩን ጀግንነት ግዳጁን በሚገባ መወጣቱን ተርከዋል። ይህ ደግሞ ጦሩ የነበረው 
ችግር በመንግሥት ላይ እንጂ በሃገር ልእላዊነት ላይ እንዳልነበረ መገንዘባቸው ይመስለኛል። በኤርትራም ሆነ በባሌ የተደረገውን የጦሩን ጀግንነት ሲመሰክሩ የጦሩ አዛዥ 
ሆኖ አብሮ ያዘመተው ኮሎኔል አለማየሁ አስፋው እንደ ነበረ ዘንግተውት ካልሆነ በስተቀር ተመክሮ፣ ችሎታ ያነሰው የሚሉት የጦር አዛዥ ግዳጁን በሚገባ ተወጣ ሲሉ 

ትረካው አልተጋጨብዎትም ወይ ብዬ ልጠይቅዎ？ነገሩ አልጣጣም አለ እኮ ለማለት ነው። ችሎታ  የሌለው መሪ እንዴት ግዳጁን በሚገባ  ፈጸመ  ይሉናል። ወሬውን 
ወይ ግደሉት ወይ አድኑት። ሁለቱንም ሊሆን አይችልምና። 
 
  ከዚያ  ባሻገር የተረኩት የአስመራም ሆነ የመንደፈራ ታሪክ  ሙሉ በሙሉ እውነት ላይ የተመረኮዘ ውሸት ነው ብዬ ልጠቁምልዎ። 
 መንደፈራ የሄደው ጦር “የመንደፈራ የመከላከያ ስፍራውን ተረከበ” ይላሉ።   
ያ ውሸት ነው እኛ እያለን መረከብ የሚባል ነገር አልነበረም። 
እርስዎ  እንዳሉትም ሆነ ጀነራሉ ተናገሩት ብለው እንደ ጠቀሱት የተባለው ውሸት ሆኖ በከተማው የካቶሊክ ቤተክርስቲያን አድረን ለቀን እንደ ወጣን ሹክ ልበልዎ። 

በወቅቱ እኛን የረዱን  አካባቢውን ይቆጣጠሩ የነበሩት የጀብሃ（ELF） እንጂ እርስዎ እንደ ዘገቡት ሻብያዎች (EPLF)  አልነበሩም። ይህንን ያልኩት እርስዎ ይህንን 
ያሉት የጀበሐና የሻብያ ልዩነት ጠፍቶዎት ሳይሆን አሁን ያለውን የሕዝብ ስሜት ተመርኩዘው ጥላቻ ለማንገሥ እንደ ተጠቀሙበት ስለገባኝ  ነው። 
ኮለኔል አለማየሁ አስፋው እርስዎ  እንደ ተረኩት እኛን ጥሎ  ወደ አሜሪካ አልተሰደደም የኢሕአፓ ሰራዊት ምክትል ኮማንደር ሆኖ ከጎናችን በመሆን እስከ ወጣበት ሰዓት 
ታገለ  እንጂ። 
 
እንዴው  እረስተውት ካልሆነ “በነበር” መጽሐፍዎ ላይ እኮ የተረኩት ሌላ ነበር። ላስታውስዎ። 
 
“ነበር” መጽሐፍ ገጽ 188 እንዲህ ብለው ነበር  

 
“አስቀድሜ  እንደ ጠቀስኩት የሳንድረስት ሮያል ጦር አካዳሚ ምሩቅ በመሆናቸውና ወደ  አሜሪካም በመመላለሳቸው ውጭ ውጭውን እያሉ ስለቆዩ አመለካከታቸው ከወላጆቻቸው ፊውዳላዊ 
አስተሳሰብ ርቆ  በተራማጁ ዙሪያ በሚገኝ አስተሳሰብ ሊጠመድ ስለሚችል መደቡን እንደከዳና ከደርግ እንዳፈነገጠ ወጣት መኮንን ላስብ ካሉ ሊስባቸው የሚችለው የኢሕአፓ መስመር በመሆኑ 
ወደዚያው አዘነበሉ።ሰላሳ የአየር ወለድ ወታደሮችን አስከድተው በሻዕብያ ሸኝነት ከኢሕአፓ ተቀላቀሉ። ነገሩ ቅድመ  ዝግጅት የነበረው ይመስላል።”   
 

አቶ ገስጥ በሚወዱት በመንግሥቱ ስም ልማጸንዎ እውነቱ የተኛው ነው？ አሁን የሚተርኩልን ወይንስ 1996 “በነበር” መጽሐፍ ያወጉን？ 
ትጥቃችንን ጀብሐ እንዳልነጠቀንም ስነግርዎ ማረሚያውን ይቀበሉና ያስተካክላሉ ብዬ እያመንኩ  ነው።  
በወቅቱ እርስዎ እንደ ተረኩት ወደ ሱዳንም አልገባንም የሕዝቡን ትግል ተቀላቀልን እንጂ። ያ ሁሉ ውሸት ነው።በዚህ መጽሐፍዎ  ወደ  ሱዳን እንደገባን 
ይተርካሉ፣ ከላይ እንደጠቀስኩልዎ  በነበር መደብልዎ ሌላ ያወራሉ። 
ይህ ሁሉ ደግሞ ለእርስዎ ተሰውሮ እንዳልነበረ ይገባኛል። እንዴውም የEPLF የEPRA የTPLF ጦር ብዛት እያሉ ሰንጠረዥ በመጽሐፉ ላይ ያወጡ ግለሰብ 
የመረጃ ችግር እንዳልነበረበዎት ስላወቅሁ ነው። “ለአንበሳ አይመትሩም ይባል የለ”። 
ለጠቢ ማጥባት እንዳይሆንብኝ ፈራሁ። 
 
ሳልረሳው ሰንጠረዡም ትክክል እንዳልሆነ  በዚህ አጋጣሚ ጠቁሜልዎ  ልለፍ። 
የደብረ ዘይት አመጽ እኛ አስመራ  እንደ ደረስን አልነበረም። ብቻ ምን አለፋዎት ያሰቡት አልሆነም። ታሪክን መተረክ ሌላ ታሪክን ማጣመም ሌላ ሆነብዎ። 
 

በመጽሐፉ ውስጥ እነዚህን አማጽያን የአየር ወለድ አባላት ለመጥቀስ የተጠቀሙበት ቃላቶች በቅንፍ ውስጥ እያስቀመጡ የሌላ ሰው ለማስመሰል መሞ ከረዎን 
አልወደድኩልዎትም ግዴለዎትም ለመሰዳደቡም አረጀን እኮ። ለናሙና ልደርድርልዎ፦ 

 
“2ኛ ክፍለ  ጦር ይህን እያወቀ ጊዚያዊ ጭንቀቱን ለመገለገል የታየው ዘዴ ”ይህን ጦሰኛ ጦር “ በመከላከል ውጊያ እንዲወጠር ማድረግ ብቻ ነበር።............”ከነበሽታው“ ወደ 
መንደፈራ እንዲሄድ............... 
“ተውሳኩን”ወደ ሌሎች እንዳያዛምት.............................. 
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እንደዚህ ያሉ ቃላቶች በሌላ ሰው እያስመሰሉ መደርደሩ የእርስዎን ሚዛን ላይ አለመክበድ ያሳይ ካልሆነ በስተቀር ጥቅሙ አልታይህ አለኝ። በጊዜው ጦሩ ተውሳክም፣ 
ጦሰኛም በሽተኛም እንዳልነበረ ስለማውቅ የሚኮራበት እንጂ የሚሰደብ አለመሆኑን ስለማምን ነው ይህንን የምለው። መሰደብ ያነሳችሁ በሕዝብ ጭፍጨፋው፣ 
በግርፋቱ፣ በቀይ ሽብር በተነከረ ደም፣ ተወንጅላችሁ በእስራት ”በምሕረ” የተረፋችሁት እናንተ ናችሁ። ምንድ ነው አለች የሚባለው አፍ ያለው ያግባሽ............   
 
በመደምደሚያው ላይ “መቅኖ ቢስ ሆነው” እንደወጡ ቀሩ ይላሉ። 

 
አቶ ገስጥ እዚህ ጋ ሳያስተውሉ ያልሆነ  ነገር እረገጡ። እንደ አባባልዎ መቅኖ ያለችሁ እርሶና ጓዶችዎ ከሆናችሁ ያመለካከት አይደለም የእይታም ችግር አለ ማለት ነው። 
ተቆርቁሬላችሁ ነው እንዳይሉ ትረካዎ ተራ በተራ የሚለው ሌላ ነውና አልጣጣም አለ።  በሕይወት መሰንበታችን አሁንም እየቆጭዎ ያለ ይመስላል ትላንት ያልገደሉንን፣ 
ያላስገደሉንን ዛሬ መግደልም፣ ማስገደለም ስለማይችሉ ስለ  እራስዎ  ሕይወት እንጂ ስለ እኛ አይጨነቁ። አሁንም ከሕዝብ ጋር በመቆማችን የምንኮራ መሆናችንን 
ላረጋግጥልዎት። እንደ እርስዎና እንደ ጓደችዎ የእንቅልፍ ችግር የለብንም። ወንጀልም አልሰራንም ለመብት ታገልን እንጂ። ካአገራችንም እንደወጣን አልቀረንም፣ 

የተመላለስንም አለን። ብዙ ማለት እፈልግና ላሁኑ ሆድ ይፍጀው እላለሁ። ለመሆኑ ለጄኔራል ጌታቸው ናደው መገደል የእርስዎም እጅ  ነበረበት？ 
 
ለማንኛውም እድሜ ይስጠን እንጂ የአየር ወለድ ታሪክ ይተረካል እርስዎም እድሜውን ከለገሰዎት እንዲሁ ያነቡታል። እንዴው ለጫወታ ያክል ከእርስዎ ጋር የሊቀመንበሩ 
አንጋች ሆኖ የነበረ  ግለሰብ አቶ ገስጥ ሁኔታውን ተቆጣጥረው  ውጡ ካላሏቸው ሊቀመንበሩ አይወጡም ነበር እኛ እመኪና ውስጥ ሆነን ጠባቂ ነበርን ብሎ ሲናገር አቶ 

ገስጥ ናቸዋ ዚምባቡዬ ደህና ነው ብለው አለቃቸውን  የላኴቸው ብለን ስቀን ነበር........................... 
  
በታሪካችን እንኮራለን  
 
ኢትዮጵያ ለዘለዓለም ትኑር። 

 
 
    
 

 

 

 


