
 
መራራ ቀናቶች በአየር ኃይል 
                                ጁ/ቴክ በረታ 
 
 

 
         

ይናገራል ፎቶ 
 
ብዕሬ ያለማቋረጥ ቀለሙ ይቆራረጣል። 
የተሞነጫጨሩ ብጥስጣሽ ወረቀቶች 
እዚህም እዚያም ተዝረክርከዋል ። 
ከኢትዮጵያ አየር ኃይል በክብር ከተሰናበትኩ 
በኋላ ከቀሰምኩት የሙያ ትምህርት ጋር 
የተያያዘ አጠር ያለች ለማስታወሻ የምትሆን 
መጣጥፍ ጫጭሬ አድሬ በነጋታው 
ማስታወሻዋን ሳነባት ትርጉም አልሰጥህ 
ስላለችኝ ድብት ብሎኛል ። ደባሪ ቀን !  
 
የመረጥኩት ርዕስ ከኢትዮጵያ አየር ኃይል 
ጋር የቅርብ ዝምድና ይቅርና ለአቻና 
ጋብቻም የሚበቃ ቅርርብ አጣሁበት ።  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ቢሆንም ዕልህ ተያይዤ ውስጤን ውለድ 
እያልኩ እያስቸገርኩት ነው ።  
አንድ ወዳጄ የሰጠኝ ምክር ደጋግሞ 
ከውስጤ ያቃጭላል ። “ አንዴ እስኪመጣ 
ያስምጥሃል … አንዴ ከመጣ ግን ማቆሚያ 
የለውም … ዝም ብሎ ይፈሳል እና በርታ … 
ተስፋ እንዳትቆርጥ ነበር ያለኝ ።  
የአየር ኃሉን ታሪክ በጨረፍታ ላየው 
ሞከርኩ ። ግን እኔ ማነኝ ? የሚለው ኃይል 
ደግሞ ከውስጤ እየጮሀ ይሞግተኛል ። 
ይህንን የሚያክል ታሪክ ለመጫር 
የምደፍረው ? በማለት እራሴኑ ጮክ ብዬ 
ተናገርኩት ። እንደምንም በእሹሩሩ የተኙት 
ህፃናት ልጆቼ ከቀኝ ወደ ግራ ሲገላበጡ 
ተመልክቼ ምን ያክል ጮኬ መናገሬን 
አስተዋልኩ።  
የተሰራን ታሪክና እውነተኛ ገጠመኝን መፃፍ 
ብርቅ አልነበረም ። ቅድመ ግንቦት 1983 
ብዙ ገጠመኞች አሉኝ ። እናም ወደ አንዱ 
ተንደርድሬ ዘው አልኩኝ።   
በ1980 ዓም ተማሪ ሆነን ዘወትር ዓርብ 
ምሽት በኤርሜን ክበብ ፊት ለፊት ከምሽቱ 
አንድ ሰዓት እስከ ሶስት ሰዓት ድረስ 
የምናቀርበው የመዝናኛ ፕሮግራም ትዝ 
አለኝ ። ዓርብ ከምሳ በኋላ በደምብ ተቀሽሮ 
ምሽት ለመዝናኛ ዝግጅታችን የሚቀርብ 
አዝናኝ መነባንብ ። …… ኤድያ ! ክፉ ዕድል ! 
ምን ዋጋ አለው ? አልዘለቀም ….  ያንን 
የመሰለ ተቋም እንዳልነበረ አደረጉት ። 
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ግንቦት 20 ቀን 1983 ሰራዊቱ ተበትኖ 
አባላቱ ከቆሙት በታች ከሞቱት በላይ 
እንዲኖሩ ሲበየንባቸው …….. በማለት ብዕሬ 
ቀለም እየተፋ ሳለ ድንገት ውስጤን ባር ባር 
አለው ። ብዕሬም በድንጋጤ ቀለሙን 
ማቆራረጡን ቀጠለ።  
የተቆራረጠው የብዕሬ ቀለም መድረቅ 
የጀመረው ግን ድህረ ግንቦት 1983 ዓም 
ላይ ነበር ። በግድ መቀጠል ነበረብኝ።   
ከዕለታት አንድ ቀን በጠዋት ከቢሮዬ ስደርስ 
የቅርብ አለቃዬ ብርድ ብርድ ብሎታል ። 
የቅጥር መለኪያውን የማያሟሉ በራሪ 
እንዲሆኑ የተላኩ “ የአዲሱ ሰራዊት አባላት ” 
መጥተው ይሆን ? ወይስ ከዚህ ቀደም 
ለሰማዕታት ሃውልት ማሰሪያ ያዋጣነው 
ገንዘብ አልበቃ ብሎ ተጨማሪ የአንድ ወር 
ደሞዛችሁን በአንድ ዓመት እንድትከፍሉ 
የሚል መመሪያ ሰምቶ ይሆን ? እያልኩ ነበር 
በውስጤ ። ምን ነክቶት ብርድ እንደመታው 
ቅጠል ኩርምት እንዳለ ሳልጠይቀው በወር 
20 ብር የሚያስደጉመኝን የመምህርነት 
ተግባሬን ልከውን ነጩን ካፖርቴን (ጋዋን) 
ለብሼ ማስተማሪያ ክፍሌ ወደ ሆነው 
የቀድሞው የኢትዮጵያ አየር ኃይል አካዳሚ 
1ኛ ፎቅ በሩጫ አመራሁ ። ከትምህርት 
ክፍሉ እንደዘለቅኩ መኖሪያ ቤቴ ወስጄ 
አርሜ ያመጣሁትን የታጋይ ተማሪዎችን 
የፈተና ወረቀት ከጠረጴዛዬ ላይ አዋልኩት ። 
ከታጋይ ተማሪዎቼም ጋር ሰላምታ 
ከተለዋወጥን በኋላ የፈተናውን ጥያቄ 
መልሶች ከጥቁሩ ሰሌዳ ላይ ፃፍኩና 
የእያንዳንዱን ተማሪ ስም እየጠራሁ ማደል 
ጀመርኩ ። (እዚህ ላይ ማዕረጋቸውን በስማ 
በለው እንጂ በህጋዊነት ፊት ለፊት የወጣ 
ስላልነበር ስማቸውን ከነማዕረጋቸው 

መጥራት ትልቅ ፈተና ነበር ።) የፈተና 
ወረቀቱን እየሰጠሁ እያለሁ ዑስማን 
የተባለው ተማሪዬ (በውስጠተ አዋቂ 
አለቃዬ) ውጤቱን ተመልክቶ ድንገት ዘሎ 
ከተቀመጠበት በመነሳት አፈጠጠብኝ ። 
ምንድነው ይሄ ? ብሎ የፈተና ወረቀቱን ወደ 
እኔ እየወረወረ በንዴት ቁጭ ብድግ ማለት 
ጀመረ ። እኔም በማስከተል “ ይህማ የፈተና 
ውጤትህ ነው ” በማለት በፅሞና 
መለስኩለትና ንፋስ እያወዛወዛት ከፍሉ 
መሃል ላይ የወደቀችውን የፈተና ወረቀት 
አንስቼ ጠረጴዛ ላይ አስቀመጥኳት ። 
ውስጤን ግን ቅር እያለው ነበር ። ዑስማን 
መረጋጋት አልቻለም ። “ ያንተ ፈተና በእኔ 
ህይወት ላይ ምንም ለውጥ አያመጣም ” 
አለኝ ከጣሪያ በላይ እየጮሐ ። “ ጉድ ፈላ ” ! 
አልኩኝ ለራሴ ብቻ በሚሰማ ድምፅ ። 
በተማሪና አስተማሪ መካከል ያለው 
የግንኙነት መስመር እንዲህ እንደ ዋዛ ተጣሰ 
ማለት ነው ? ብዬ እራሴን ጠየቅሁ ። በዚህች 
ቅፅበት አንድ እርምጃ መውሰድ እንዳለብኝ 
ውስጤ እየሞገተኝ ነበር ። ውስጤን 
መስማት ነበረብኝ ። በመሆኑም ቀዩን 
የተማሪና አስተማሪ የግንኙነት መስመር 
ማስመር የመምህርነት ግዴታዬ መሆኑን 
አሰብኩ ። እናም ወደ ዑስማን እርምጃዬን 
እየወሰደኩ “ ደብተርህን ሰብስብና ከዚህ 
ክፍል ውጣ ” ! ብዬ በኃይለ ቃል ተናገርኩት 
። ክፍሉ በአንድ ጊዜ ፀጥ አለ ። ጓደኞቹ 
የዕብሪቱ ጥግ ፣ የብልግናውን መጨረሻ 
እንዴት እየተረጐሙት እንደነበር ለማጤን 
ጊዜ አልነበረኝም ። ነገር ግን አንዳቸውም 
የማስተባበልና የመከላከል አስተያየት 
አልሰጡም ። በድንጋጤ ወንበራቸው ላይ 
ደርቀው ቁጭ ብለዋል ። ዑስማን ግን 
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እቃዎቹን እንኳ ሳይሰበስብ እያጉተመተመና 
ወንበሮቹን ግራና ቀኝ እያንፏቀቀና እየደበደበ 
ክፍሉን ለቆ ወጣ ። እፎይ አልኩኝ ፤ 
አልወጣም ቢለኝ ኖሮ ምን ላደርግ 
እንደምችል አላውቅም ነበር ። ተማሪው 
ዑስማን የፈተና ወረቀቱን አስተማሪው ላይ 
በንቀት መወርወሩ እጅግ ረበሸኝ ። ቀሪውን 
የትምህርት ክፍለ ጊዜ በወጉ መቀጠል ተሳነኝ 
። እንዲያውም የአለቃዬ ሙድ በጠዋት 
መዘበራረቅ እንደገና ከጭንቅላቴ ገባ ። 
እናም የዕለቱ ክፍለ ጊዜ ሳይጠናቀቅ ቀደም 
ብዬ ተማሪዎቼን ተሰናብቼ ወጣሁ ።  
 

 
 

ወታደራዊ  ስነምግባር ያለው ሰራዊት 
 
ቢሮዬ ስደርስ አለቃዬ ወንበሩ ላይ ተክዞ 
እንደተቀመጠ አገኘሁት ። የኢትዮጵያ አየር 
ኃይልን ለመቀላቀል ስመጣ ምልመላ ክፍል 
ውስጥ መጀመሪያ ካየሁት ጀምሮ 
የማይቀየር ፈገግታ የማይለየው ፊቱ ዛሬ 
እንደዚህ መጨለሙ ግራ አጋብቶኛል ።  

“ ማስተር ” አልኩት ወትሮ በምጠራው 
የማዕረግ ስሙ ጮክ ብዬ ። በገፁ ላይ 
እያየሁ ያለሁት ትካዜ ስጋት እንደፈጠረብኝ 
በሚገልፅ ቅላፄ ። ማስተር ቀና ብሎም 
አልተመለከተኝም ። በዝምታው ውስጥ 
የማነበው ሁኔታ የበለጠ ከነከነኝ ። እናም 
ሌላ ጥያቄ አስከተልኩ … አሁንም ከፍ ብሎ 
በሚሰማ ድምፅ ፤ ከዝምታው ልቀሰቅሰው 
ፈልጊያለሁ ። “ የተፈጠረ ነገር አለ እንዴ ? ” 
አልኩት አለቃዬን ። ከዑስማን ጋር ክፍል 
ውስጥ የተፈጠረውን መስማቱ አይቀርም 
በሚል እርግጠኛ ድፍረት ። አለቃዬ 
ከአቀረቀረበት በግድ ቀና አለ ። ቀጥሎም 
ጉሮሮውን ጠራርጎ ሲያበቃ ሊናገር 
ሲያኰበኩብ ሁኔታው አላምርህ አለኝ ። “ 
ዛሬ ብዙ የሚነግረኝ ነገር አለ ማለት ነው ” 
ብዬ በውስጤ አሰብኩ ።  
“ ከአንተ ብዙ አላውቅም ” ……  እንደ 
መርዶ ነጋሪ ቅዝቅዝ ብሎ ንግግሩን ጀመረ ። 
ቀጠሎም “ ብዙ ጊዜም መክሬህ ነበር ፤ 
እነዚህን ሰዎች ብዙ ተዳፍረሃል ። ” አለኝ 
ተስፋ በቆረጠ ድምፅ ። በአለቃዬ ያልተለመደ 
ባህርይ በመነሳት ዑስማን ከክፍል 
ስላባረርኩት በአለቃዬ በኩል አልፎ 
ማስጠንቀቂያ እንዳስቀመጠልኝ ገመትኩ ።  
አለቃዬ ቀጠለ ። “ ከዚህ በፊት እንደ አምላክ 
የሚፈራውን ታጋይ አለቃ መሃይም ብለህ 
መናገርህን ተከትሎ ከአንተ ጋር በአንድ ቢሮ 
ውስጥ መስራቴ እጅግ ሲያሳቅቀኝ ቆይቷል ። 
አለኝና በረዥሙ ተንፍሶ በራሱ ሃሳብ ውስጥ 
ጭልጥ ብሎ ገባ ። ፀጥታው በእጅጉ 
አስጨነቀኝ ። ይናገራል ብዬ ጠብቄው 
ከሄደበት ሃሳብ መመለስ እንዳቃተው 
ሳስተውል አሁንም ከፍ ባለ ድምፅ “ 
እባክህን ነፍሴን አታስጨንቃት 
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የምትነግረኝን ንገረኝና ገላግለኝ ” በማለት 
አንቧረቅሁ።  
አለቃዬ የከበደው ነገር አለ ። በእኔና በዘመነኛ 
አለቆቻችን መካከል እንደሳንዱች ተጥዶ 
እየተጠበሰ መሆኑ ገብቶኛል ። ትክክለኛውን 
አሰራር ተከትሎ እኔን ለመደገፍ ተቸግሯል ፤ 
በሌላ በኩል ደግሞ እውነተኛውን አሰራር 
ለጊዜው ወደ ዳር ገፋ አድርጐ አለቆቻችን 
እየሄዱበት ያለውን አረንቋ ጠይፎታል ።  
የሞት ሞቱን “ ለመሆኑ ዛሬ ከሰዓት በኋላ 
በቴክኒሺያን ክበብ ስለሚጀመረው ግም ገማ 
ሰምተሃል ? አለኝ ። “ ስብሰባ ስለመኖሩ 
እንጂ ግም ገማ ስለመኖሩ የሰማሁት ነገር 
የለም ” አልኩት ። ደግሞም እውነቴን ነበር። 
ግም ገማም ሆነ ስብሰባ ብዙም አስጨንቆኝ 
አያውቅም ። እነዚህ ሰዎች ተጨነቅክም 
አልተጨነክም ማድረግ የሚፈልጉትን 
ማድረጋቸው እንደማይቀር አስቀድሜ 
አውቅያለሁ ። አለቃዬም በማስከተል  
ለማንኛውም በግምገማው መጠናቀቂያ ላይ 
ከሰራዊቱ የሚባረሩ የቀድሞው ሰራዊት 
አባላት እንዳሉ ሾልኰ የወጣ መረጃ መኖሩን 
አሁንም በደበተው ቃና ነገረኝ ። 
“መአህድንና” “ኦነግን” በመደገፍ 
የሚጠረጠሩ በመሳሪያ ታጅበው ከበር 
ውጪ ተገፍትረው እንደሚወረወሩ ወሬው 
መጦፉን ዘከዘከልኝ ።  
አሃ ! አልኩኝ ። የስጋቱ ፣ የጭንቀቱና 
የመደበሩ ዋናው ምክንያት ይህ መሆኑን 
ተረዳሁ ። ለእርሱም ሆነ ለእኔ አብዝቼ 
አዘንኩ ። በክፉ ዘመን ተፈጥረን እዚህ 
የውርደት አረንቋ ውስጥ መቧቸራችንን 
አምርሬ ረገምኩ ። ትክክልም ሰራህ አልሰራህ 
ካልተፈለክና የዓይንህ ቀለም ካላማራቸው 
የፈለጉትን ስም ለጥፈውልህ በውርደት 

ከግቢ ውጪ በመሳሪያ አጅበው አውጥተው 
ይጥሉሃል ። እንዲህ አይነት ተግባር 
ከአንዴም ሁለት ሶስት ጊዜ ሲፈፀም ነበር ። 
ይግባኝም ብሶት ሰሚም ችሎት የሌለበት 
ፍርደ ገምድል ፍርድ ነው።  
ዛሬ ግን ቆርጫለሁ ። ሁልጊዜ ፈርቼና 
አጐንብሼ መኖር እንደሰለቸኝ ውስጤ 
እየነገረኝ ነው ። እናም እርግጠኛ ሆኜ 
ለአለቃዬ መለስኩ ። “ ማስተር ብዬ ጀመርኩ 
በአክብሮት ። ማስተር ስለ እኔ በፍፁም ስጋት 
አይግባህ ። እኔን እንደምታውቀኝ 
የየትኛውም የፖለቲካ ፓርቲ አባልም 
ደጋፊም አይደለሁም ። ሆኖም ግን ለምን 
የማስተማር ስርዓትን ለማስከበር እውነት 
ተናገርክ ተብዬ ከምወደውና ከማከብረው 
ሙያዬና መስሪያ ቤቴ የምሰናበት ከሆነ ፤ 
ይሄ ለእኔ በክብር መሰናበት ነው ። ” አልኩኝ 
እርግጠኛ ሆኜ ። ደግሞም እኰ ገና ሮጬ 
ያልደከምኩ ከነ ሙሉ ጉልበቴ ያለሁ ደንዳና 
ጐረምሳ ነኝ ። ምንም ሰርቼ ከነ ሙሉ ነፃነቴ 
መኖር የምመርጥ መንፈሰ ጠንካራ ነኝ ፤ 
አልኩኝ ለራሴ ።   
ከአለቃዬ ጋራ የነበረኝን ሃዘንም ፣ የመንፈስ 
መረበሽም የተቀላቀለበትን ንግግር 
እንደጨረስኩኝ የስብሰባው ወይም በአለቃዬ 
ቋንቋ የግምገማው ሰዓት እስኪደርስ ምሳ 
መብላት እንዳለብኝ ወስኜ ማለዳ ከቤቴ 
ስወጣ በዳንቴል ጥፍር አድርጌ አስሪያት 
ያመጣኋትን የምግብ ሳህን እንዳንጠለጠልኩ 
ከቢሮዋችን ጐን ባለቤት አልባ ወደ ሆነው 
ክፍል ዘው ብዬ ገባሁ ።  
ትናንት አመሻሽ ላይ የጀርመን ድምፅ 
የአማርኛውን ክፍል እያዳመጥኩ ክሽን 
አድርጌ የሰራኋት ምግብ ነበረች ። ወንደ 
ላጤነት ባይስማማኝም በዚህ በሰቀቀን 
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በተንጠለጠለች ነፍስ ላይ ሚስት አግብቶ 
ልጅ ለመሳም አይታሰብም ። በሆነ ምክንያት 
ከበር ተገፍትሬ የምጣልበትን ቀን በጭንቅ 
መጠባበቅ እንጂ እፎይ ብሎ በትዳር 
ለመሰብሰብ ያልታደለ ትውልድ አካል 
መሆኔን በሚገባ አውቅያለሁ ። እናም ዛሬ 
ተስፋ በቆረጠ መንፈስ ፣ የመጣውን ሁሉ 
በፀጋ ለመጋፈጥ በደነደነ ወኔ ያለ መሳቀቅ 
ምሳዬን በሚገባ ተመግቤ ለሚጠብቀኝ 
ስብሰባ ወይም ግም ገማ ተዘጋጀሁ።  
 
የቴክኒሻን ክበብ ብርሃናዊ የውስጥ ገፅታው 
ተገፎ ማቅ ለብሷል ። በአዳራሹ ውስጥ 
የታደሙ በአብዛኛው የቀድሞው አየር ኃይል 
አባላት እንደተኰራረፈና የሞት ፍርዱን 
እንደሚጠባበቅ ፍርደኛ አቀርቅረው 
በወታደራዊ መጫሚያቸው መሬቱን 
ይተመትማሉ ። ረፈድ አድርጌ ደርሼ ወደ 
አዳራሹ ውስጥ ስገባ ሁሉም ከአይኑ 
በሚወጣ ብርሃን ወደ እኔ አፈጠጠ ። የዚያን 
ሁሉ ሰው ዓይን መንፈሴ የተቋቋመው 
አልመሰለኝም። እግሬ ሲተሳሰርና መራመድ 
ሲጠፋብኝ በጉልህ ያስታውቅብኝ ነበር ። 
ደግነቱ የቅርብ አለቃዬ በአቅራቢያ ካሉት 
መደዳ ወንበር ላይ ተቀምጦ አየሁትና 
በቀጥታ ወደ እሱ በመሄድ ቦታ አግኝቼ 
ተቀመጥኩ። ወደ ኋላም ወደ ጐንም 
ገልመጥ እያልኩ ሰዎችን ለማስተዋል 
ሞከርኩ ። ለማውቃቸውና በአካባቢዬ 
ለተቀመጡትም የአንገት ሰላምታ ለመስጠት 
ሞከርኩ ። ከአንዳቸውም ለሰላምታዬ ምላሽ 
አላገኘሁም ። አይናቸው ይየኝ እንጂ ከነ 
ሙሉ ቀልባቸው አዳራሹ ውስጥ አልነበሩም 
። በጣም ኃዘን ተሰማኝ ። ይህንን ሰራዊት 
በሚገባ አውቀዋለሁ ። በመስሪያ ቤቱ 

ውስጥ ቆይታዬ አነስተኛ ቢሆንም የአየር 
ኃይል ሰራዊት በራስ መተማመኑ ከፍተኛ 
የነበረና የሚሰማውንና የሚያውቀውን 
በቀጥታ መናገር የሚችል ልበ ሙሉ 
እንደነበረ መመስከር እችላለሁ ። ዛሬ ያ ሁሉ 
በራስ መተማመን ተሰልቦ እንደ ታዳጊ ህፃን 
አቀርቅሮና የሞት ፍርዱን እንደሚጠባበቅ 
ፍርደኛ አንገቱን ደፍቶ በሹክሹክታ ያወራል።   
ከጥቂት ደቂቃ በኋላ የአስተዳደርና ፋይናንስ 
መምሪያ ነኝ ያለ ቀጭን ትንሽ ልጅ ከፊት 
ለፊት በሰፊው ከተዘረጋው መድረክ ላይ 
ወጥቶ ፊጥ አለ ። ትልቁ አዳራሽ አሁንም 
የሙት ያክል በሚያስፈራ ዝምታ ውስጥ 
በመግባት ተሰብሳቢው በሰቀቀን ጆሮውን 
እስከ ጥግ ድረስ ከፍቶ የሚመጣውን ክፉ 
መርዶ ለመስማት ጓግቷል ። መድረክ ላይ 
ወጥቶ የተቀመጠው ዘመነኛ ገዢ ንግግሩን 
ሲጀምር አምላክ ለተናጋሪው ትልቅ አፍ 
ለአዳማጩ ደግሞ ትልቅ ጆሮ ብቻ 
የሰጣቸው ይመስል ነበር ። እኔም ተስተካክዬ 
ከተቀመጥኩበት ወንበር ላይ ሆኜ ተስፋ 
በቆረጠ ስሜት በተባራሪዎች ሊስት ውስጥ 
እነማን ሊኖሩ እንደሚችሉ የራሴን ግምት 
በመስጠት በልቤ እየቆጠርኩ ነበር ። 
ተናጋሪው ግን መርዶውን ለመንገር ጊዜ 
እየፈጀ ሰዉን ለበለጠ ሰቀቀን ዳረገው ። 
በመጨረሻም እኔ በራሴው ሙግት ውስጥ 
ተወጥሬ ስብሰለሰል ተናጋሪው 
የተባራሪዎቹን ስም መጥራት ሲጀምርና 
በሁኔታው የተረበሸው ተሰብሳቢ ከረዥም 
የጭንቀት ፀጥታ በኋላ ያሰማው የጣር 
ድምፅ ከሄድኩበት ሰመመን መለሰኝ ።  
የመድረኩ ሰውዬ ሁሉም የሚጠራውን 
የስም ዝርዝር በፀጥታ እንዲያዳምጥ 
ማሳሰቢያ ሰጥቶ ዝርዝሩን እንደገና መጥራት 
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ጀመረ ። አሁን ጆሮዬን አቅንቼ ማዳመጥ 
ቀጠልኩ።  
1ኛ ሻለቃ ወንድሙ አለ ሰብሳቢው ከፍ ባለ 
ድምፅ አናቴን የተመታሁ ያክል እስኪነዝረኝ 
ክው አልኩኝ ። ሰውዬው የዋዛ አይደለም ። 
ስሙን በዝግታ እየጠራ በሰው ነፍስ 
ይጫወታል ። እኔ ደግሞ በመጀመሪያው 
ስም ጥሪ ደንዝዤ የተቀረውን ማዳመጥ 
አቁሚያለሁ ። ሻለቃ ወንድሙን በቅርብ 
አውቀዋለሁ ። ጐበዝ ባለሙያ ፣ ረዥም 
አመት አገልግሎት የሰጠ ፣ የሚሰራውን 
የሚያውቅና እርጋታን የተላበሰ ፣ 
በአካባቢውም ከፍተኛ አክብሮት ያለው 
የሰፊ ቤተሰብ መሪ ነበር ። አጐንብሼ ይህንን 
ፍርደ ገምድል አዋጅ በአዕምሮዬ እያሰብኩ 
ሳለ የቅርብ አለቃዬ እጁን ተከሻዬ ላይ 
በማሳረፍ ጨመቅ አድርጐ እንሂድ ሲለኝ 
ባንኜ ተነሳሁ።  
ከስብሰባው አዳራሽ ስወጣ በዕለቱ 
የተባረሩት የቀድሞው አየር ኃይል አባላት 
ስሜት በሚያሸማቅቅ መልኩ AK-47 
ክላሽንኰቭ መሳሪያ በወደሩ ወታደሮች 
ታጅበው ከዋናው በር ውጪ ተገፍትረው 
ለመውጣት በህብረት ሲነዷቸው ተመለከቱ 
። ውስጤ በእጅጉ አዘነ ። እድሜያቸውን 
ሙሉ ሃገራቸውን በቅንነት ሲያገለግሉ የኖሩ 
እድሜ ጠገብ አዛውንቶች በዚህ አይነት 
ሁኔታ ከአየር ኃይሉ መባረራቸው ነርቭ 
የሚበጥስ ነበር።  
“ የዛሬውን በእግዚአብሄር ተዓምር ተርፈሃል 
” አለኝ ማስተር .. አለቃዬ ። ምንም መልስ 
አልነበረኝና ዝምታን መረጥኩ ። ውስጤ ግን 
ዝም አላለም ። ስለሚቀጥለው ዙር ግም 
ገማና እኔም ሊገጥመኝ የሚችለውን 
ውርደት አብዝቼ በመጨነቅ አስብ ነበር ። 

እንደ ህዝብና የአገር ጠላት ተዋርዶ በመሳሪያ 
አጀብ ከጊቢው እንደከብት እየተነዱ መባረር 
ወይስ በራስ ጥያቄ ከሰራዊቱ አባልነት 
መልቀቅ ?  
ከአለቃዬ ጋር በዝምታ ተጉዘን ከቢሯችን 
ስንደርስ ውስጤ የመጨረሻዋን ውሳኔ 
አስተላልፎ ነበር ፤ ከሚቀጥለው ዙር ግም-
ገማ በፊት ከአየር ኃይሉ ግልፅ ስንብት 
ጠይቆ በክብር መውጣት ። እናም ያንኑ 
የውስጥ ውሳኔዬ ላይ ፀናሁና ግልፅ ስንብት 
ጠየቅሁ ። ለምን ? ብሎ የጠየቀኝ አልነበረም 
። አንድ ነገር ግን ቅር እያለኝ ነበር ። 
ካሳደገኝና ለዛሬ ማንነቴ መሰረት ከሆነኝ 
ባለውለታ መስሪያ ቤቴ ለአንዴና ለመጨረሻ 
ጊዜ ተለያየሁ ። ግን የትም ወድቄ 
አልቀረሁም ። አየር ኃይል የእናት ቤት ነው ። 
በወጉ ያስተምርሃል ። የትም ብትሄድ ሰርተህ 
እንድትበላ ስንቅ ይሆንሃል ። ከአገር ውጪ 
ባለ መስሪያ ቤት ውስጥ በጥሩ ደሞዝ 
ተቀጥሬ እኖራለሁ ። በየጊዜው አገር ቤት 
እመላለሳለሁ ። 
ማስተርን አልፎ አልፎ አየዋለሁ ። በእድሜ 
ላይ እድሜ ጨምሯል ። ግን ከነድሮው 
ሞራሉ እንዳልሆነ ነጋሪ አላስፈለገኝም ። 
ሁኔታው እራሱ ይናገራል ። በዚህ እድሜው 
የሰው እጅ ያያል ። ስንገናኝ ቡና እየጠጣን 
እናወጋለን ፤ በሹክሹክታ ። ሹክሹክታ 
ለምዶብናል ፣ ፍርሃትንም ወርሰናል ። ማንን 
እንደምንፈራ ፣ ለምን እንደምንፈራ እኛና 
እኛን የመሰሉ ካልሆኑ በስተቀር ማንም 
አይረዳንም ። ሳንሞት ሞተናል ። 
ማንነታችንን ፣ ሞራላችንን ፣ 
ይሉኝታችንንም ጭምር አሳልፈን ሰጥተናል 
።  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


እኔ ወጣት ነበርኩ ። ዛሬ እድሜ ለቀድሞው 
አየር ኃይል አንዱ ጥግ ላይ አርፌ ጥሩ ገቢ 
አገኛለሁ ። አሁን ግምገማ የለብኝም …  
አግብቼና ልጆች ወልጄ እየኖርኩ ነው ። 
ብዙዎች የስራ ባልደረቦቻችንን እንደ 
ወትሮው መንገድ ላይ አይታዩም ። በየቀኑ 
ማለዳ ማለዳ የዕድር ጥሩንባ መስማት 
ተለምዷል ። ቀብር በዝቷል ። መንገድ ላይ  
የሚታዩትንም አትልፉ ፤ መልካቸው ተቀይሮ 
አትለዩዋቸውም ። አይ ኢትዮጵያ ….. 
አበቃሁ።  
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