
 
ቅ ን አ ሳ ቢው    መኮ ን ን  

                                       ምስክር                               
 

 
 

ኰ/ል ዮናስ ሊበን 
 
“…በውጭ ሀገር ወጥቼ ለመቅረት ያሰብኩት 
የሀገር ጥቅም በግል ጥቅም ለመለወጥ 
አይደለም ። የተመቻቸ ኑሮ አግኝቼም 
አይደለም ። ከሀገሬ ወጥቼ መኖሩ በብዙ 
አቅጣጫ የሚከብደኝ እንጂ ደልቶኝና ደስ 
ብሎኝ የምኖር አይደለሁም ። ነገር ግን 
በሀገሬ ውስጥ እያለሁ ከመሰል ጓደኞቼ ጋር 
እንደሶስተኛ ደረጃ ኢትዮጲያዊ ተቆጥሬ 
ከምኖር ይሻል ይሆናል በማለት ነው።…” 
 

 
 
 
 
ይህን ጽሑፍ ያገኘሁት ከዛሬ 28 ዓመት 
በፊት ለሀገር መከላከያ ሚንስትር ፣ ለሃገር 
ውስጥ ጉዳይ ምኒስትርና ለአየር ኃይል ዋና 
አዛዥ ከተጻፈ ደብዳቤ ላይ ነው ። ይህ 
ትናንትም ሆነ ዛሬ ከሀገሩ ወጥቶ የሰው ዘር 
አለ በተባለበት ሁሉ ተሰዶ ኑሮን እንዲገፋ 
የተገደደው ሰራዊት ሁሉ ጩኸት ነው ። ሰው 
ከተወለደበት ቀዬ ወጥቶ እግሩ ያደረሰበት 
ድረስ ለመሄድ የሚወስነው ያለምክንያት 
አይደለም ። ሲከፋና ሲገፋ እንጂ። 
 
ከላዩ ላይ ቀንጭብ አድርገን መግቢያችን ላይ 
ያወጣነውን ደብዳቤ የጻፈው ኰ/ል ዮናስ 
ሊበን ነው ። ኮሎኔል ዮናስ እኔ እሰከማቀው 
ድረስ አየር ኃይል ካፈራቸው ምርጥ 
መኮንኖች ውስጥ አንዱ ነበር ። እንዲህ 
አይነት ሰዎች ሃገራቸውን እንዳይታደጉ ዕድል 
መነፈጋቸው ያስቆጫል። ከእነሱ ይልቅም 
ይበልጥ የተጎዳችው ሀገራችን ናት።  
ኮሎኔል ዮናስን ለዚህ መጽሔት እንዳናግረው 
ስጠየቅ አላቅማማሁም ። የአየር ኃይል 
ሕይወቴን በተመለከተ ስሙን ለአለፉት ሰላሳ 
ዓመታት ሳነሳ ነበር የኖርኩት። በዚህ ረዥም 
ዘመን ውስጥ ግን በአካል ለመገናኘትም ሆነ 
ለማነጋገር ዕዱሉ ገጥሞኝ አያውቅም ነበር። 
 
ስልኩን እንደአገኘሁ ደወልኩለት ። በሁለት 
ጥሪዎች አነሳልኝ ። እራሴን አስተዋውቄ 
ሊያነጋግረኝ ፈቃደኛ እንደሆነ ጠየኩት ። 
አላሳፈረኝም ። አንቱታውን ያስተወኝ 
በሁለተኛው ቀን ነው ። በአንቱታ ነበር 
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የማውቀውና ያንን ለመለወጥ በእርግጥ 
ተቸግሬአለሁ ። ሁለት ጊዜ አስተምሮኛል ። 
ማኔጅመንት ስደስትና ኦ ሲ ኤስ አስራ ሶስት 
። ለአንቱታ የሚገባውን ከበሬታ በልቤ ይዤ 
አንተ ስለው ቀለለኝ ። ለካስ አንተ ማለት 
የበለጠ ያቀራርባል ። በኋላ ነው ይህንን 
የተረዳሁት ።  
ኮሎኔል ዩናስ ዛሬ አሜሪካ ፣ ቴክሳስ ዳላስ 
ከተማ ውስጥ ይኖራል ። ከባለቤቱ ከሲስተር 
ሔዋንና ከሶስት ልጆቹ ጋር ። በነገራችን ላይ 
ሲስተር ሔዋን አየር ኃይልን በሕክምናው 
ረገድ የባለቤቷን ያህል አገልግላለች ። ሁለቱ 
ልጆች ለአቅም-ዓዳም ደርሰው ፣ ጎጆ 
ወጥተው አምስት የልጅ ልጆችም 
አፍርተውለታል ። ዳላስ ውስጥ የቀድሞ አየር 
ኃይል አባላት ማሕበርንም ይመራል ። ይህ 
ማሕበር እንዴት ተጠነሰሰ ? ምንስ ሰርቷል ? 
የሚል ጥያቄ አቀረብኩለት ። ለቃለ-
መጠይቁ ዋና መሰረት የሆነውም ይሄ 
ነበረና። 
 
የዳላሱ አየር ኃይል ማሕበር የተመሰረተው 
በፈረንጆቹ አቆጣጠር 2004 ላይ ነው ። 
መጀመሪያ ባለቤቱ ሲስተር ሔዋን ሃሳቡን 
አፈለቀች ። ለምን አንሰባሰብምና 
አንጠያየቅም ፣ አንረዳዳም በሚል ። ዳላስ 
ላይ በዚህ መልክ ማሕበሩ የመሰረት ድንጋይ 
አቆመ ። ከዚያም ሂውስተኖች ጠይቀው 
ተቀላቀሉ ። ዛሬ ይህ ማሕበር አድጎ ዳላስ 
ፎርትዎርዝ ሜትሮፕሌክስን ፣ ሂውስተንን ፣ 
ኦስቲንና ሌሎችንም በቴክሳስ አካባቢ 
የሚገኙ አስራ ሶስት ቤተሰቦችን አቅፏል ። 
በደጉም በክፉም የማይለያዩ ቤተሰቦችን ። 
መጀመሪያ በየወሩ ፣ በኋላም በየሶስት ወሩ ፣ 
አሁን ደግሞ በአራት ወር አንድ ጊዜ ይገናኛሉ 

። በደስታም ሆነ በሐዘን ሁሉም ለአንዱ፣ 
አንዱም ለሁሉም ይደርሳሉ ። ከሌላ አካባቢ 
ማሕበራት ጋርም ማለትም ከዲሲውና 
ከአትላንታው ማሕበር ጋር እየተገናኙ አየር 
ኃይልን በተመለከተ አስፈላጊ በሆነው ነገር 
ሁሉ ተባብረው ሰርተዋል ። ቤላሩስ የነበሩ 
ስምንት የአየር ኃይል ሰልጣኝ አበራሪዎችን 
ሕይወት ለማትረፍ በተደረገው ርብርቦሽ 
ውስጥ የዳላሱ ማሕበር ድጋፍ መስጠቱን 
ኮሎኔል ዮናስ አጫውቶኛል ። ሌሎችም 
ስራዎች እንዲሁ በትብብር ተከናውነዋል ። 
 
ኮሎኔል ዮናስ እነደነገረኝ ከሆነ ከዚህ 
በተጨማሪም በአካባቢው ነዋሪ ሕይወት 
ውስጥ ማሕበራቸው ትልቅ ሚና 
ይጫወታል። ለኮምኒቲው አባላት ትምህርት 
ይሰጣሉ ። በሐዘን ጊዜ ለቀብር የሚውል 
ገንዘብ ይለግሳሉ ። ሌላም…ሌላም በጎ 
ሰራዎችን ይሰራሉ። 
 
ኮሎኔል ዮናስ አስራ ሁለተኛ ክፍልን 
የጨረሰው ወሎ ውስጥ ወ/ሮ ስህን ሁለተኛ 
ደረጃ ትምህርት ቤት ነበር ። ከዚያም 
በፈረንጆቹ 1963 በካዴትነት አየር ኃይል 
በኤሌክትሮንክስ ሙያ ይቀጠራል ። በጥሩ 
የአካዳሚክ ውጤቱ ተመርጦም ወደ አዲስ 
አበባ ዩኒቨርስቲ ተልኮ በአሰተዳደር ሙያ 
ሰልጥኖ ተመርቋል ። ከዚያ በኋላ በሻለቃነት 
ማዕረግ የሰፕላይ ስኳድሮን አዛዥ ቀጥሎም 
ሄድኳርተር ውስጥ በኮሎኔል ማዕረግ 
ሎጅስቲክስ መምሪያ የማቴሪያል 
ማኔጅመንት ድቪዥን ሃላፊ ሆኖ ሰርቷል።  
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ቀደም ብዬ እንደገለጽኩላችሁ ኮሎኔል ዮናስ 
አስተምሮኛል ። የአለቆቼ አለቃም ነበር ። 
እዚች ላይ አንድ ወግ ላውጋችሁ። 
 
በኢሕአፓ አባልነት ለሶስት ወራት እስር ላይ 
ከርመን ያልነቁ ሰዎች አነቁንና ከጓደኞቼ ጋር 
ተፈታን ። ወደ አየር ኃይል ተመልሰን 
እንድናመለክትም ታዘዝን ። የቀረንን 
የማኔጅመንት ኮርስ በተወሰነ ጊዜ 
አጠናቀቅንና ለስራ ብቁ ናችሁም ተባልን ። 
ከዚያም ለምደባ ጠቅላይ መምሪያ ፐርሶኔል 
እንድናመለክት ተላክን ። እኔም ተራዬ 
ሲደርስ የወታደራዊ አስተዳደር ክፍል 
ሃላፊው ቢሮ ገባሁና ሰላምታ ሰጥቼ 
በተጠንቀቅ ቆምኩ ። የክፍሉ ኃላፊ ሻለቃም 
እግሩን ጠረጴዛ ላይ ሰቆሎ ተቀበለኝ ። እኔን 
በተመለከተ በፖለቲካ ምክንያት የደህንነት 
ችግር አንዳለም ጠቅሶ ሰፕላይ ስኳድሮን 
አሰተዳደር ውስጥ ሴክሬተሪ ሆኜ መመደቤን 
ነግሮ አሰናበተኝ ። ሴክሬተሪ ሆኖ መመደቡን 
አልጠበኩም ነበር ። ግን አላዘንኩም ። 
እንዲያውም በሆዴ ስቄ ወጣሁ ። 
ከትምህርት ውጤቴ አንጻር ሌላ የተሻለ ቦታ 
እመደባልሁ ብዬ ግን ጠብቄአለሁ። 
 
በዚያኑ ሰዓት በቀጥታ ወደ ሰፕላይ ሄጄ 
ለስኳድሮኑ አዛዥ ለሻለቃ ዮናስ አመለከትኩ 
። እሱም በእርግጥ በፍላጎቴ መመደቤን 
ጠየቀኝ ። አይደለም አልኩት ። የኔ ፍላጎት 
ፕርሶኔል ወይንም ፋይናንስ እንደነበረ 
ጨምሬ ገለጽኩለት ። እነዚህ 
ዲፓርትመንቶች ከእሱ ዕዝ ወጪ እንደሆኑ 
ገልጾልኝ ለጊዜው ወደ ታይፒንግ ፑል 
እንድሄድ ነገረኝና ወጣሁ ። ከታይፕራይተር 
ጋር ለአስር ደቂቃዎች ያህል ተፋጥጪ እያለሁ 

ኮሎኔል ዩናስ ድንገት መጣና ወደ ቢሮው 
ይዞኝ ሄደ ። ከዚያም ፐርቼዚንግ (ዕቃ ግዢ) 
በኔ ስር ነውና  እዚያ መግባት ከፈለክ አሁኑኑ 
ልላክህ አለኝ ። አላመንኩም ። በዚያ ጊዜ 
ፐርቼዚንግ የሚመደቡ ሰዎች ጥቂትና ረጅም 
ዘመን ያገለገሉ ብቻ ናቸውና ። የሆኖ ሆኖ 
በዚያኑ ዕለት፣ በዚያች ሰዓት ውስጥ  የእኔም 
ሕይወት የተለየ አቅጣጫ ያዘ ። በወራት ጊዜ 
ውስጥ አዲስ አበባ ፐርቼዚንግ ቢሮ 
የመመደብ ዕድሉ ገጠመኝ ። አዲስ አበባ 
ዩኒቭርሲቲ የማታ ትምህርቴን 
ለመከታተልም ቻልኩ ።  
 
የዚህን ሰው ቅንነትና ደግነት ዛሬ በዚህ 
ጽሑፍ ላይ ለማስፈር መቻሌ አስደስቶኛል ። 
በውይይታችን መሃከል ይህንን ታሪክ 
ለኮሎኔል ዮናስ አነሳሁበት ። አላስታወሰም ። 
ምናልባትም እነደዚህ አይነት በጎ ስራዎች 
ለእሱ አዲስ ሳይሆን ቀርቶ ሊሆን ይችላል።  
 
ኮሎኔል ዮናስ የሃገሩ ጉዳይ እጅግ ያሳስበዋል 
። ሃገሩን ባለው አቅም ሁሉ ለማገልገል 
የነበረውን ፍላጎትና ቁርጠኝነት 
ያመከኑበትንም ያማርራል ። ያለምንም 
ምክንያት አንድ ዓመት ከሶስት ወር ወሕኒ 
የጣሉት ሰዎች ዛሬ የሉም ። ዓላማቸውም 
እንዲሁ ። ለዛሬው ቀን ያበቁን እነሱ 
ለመሆናቸው ግን እርግጥ ነው ። ጥሩ 
ጭንቅላቶችን እየኮረኮሙ ። ኮሎኔል ዮናስ 
ሰለ ቀድሞው አየር ኃይል ያለው ፍቅርና 
አመለካከት ጥልቅ ነው ። አየር ኃይል 
የብሔረሰቦች ሙዜዬም እንደነበረም 
ያስታውሳል ። ዕውቀት ፣ ፍቅርና መከባበር 
ድንበር ያልተበጀበት ቤት እንደነበረ ነው 
የሚያውቀው ። አባላቱ በሄዱበት ሁሉ 
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የሚያኮሩ ብቁና ንቁዎች ናቸው ። ከአየር 
ኃይል አልፈው ተርፈው ሌሎች ሃገሪቱ 
ውስጥ ያሉ ብዙ ተቋማትን ይረዱ ነበር ። 
እሱም በበኩሉ በብዙ መስሪያ ቤቶች 
የቀረበለትን የድጋፍ ጥሬ ተቀብሎ 
አስተናግዷል። 
 
በውይይታችን ማገባደጃ ላይ ኮሎኔል ዮናስን 
ሰለ አዲሱ የቀድሞ አየር ኃይል አባላት ዓለም 
አቀፍ ሕብረት ምን እንደሚያስብ ጠየኩት ። 
የሚያስበውን ነገረኝ። ዓላማውን ይደግፋል 
። ይሁን እንጂ ማሕበሩ ሲጠነሰስ የረገጠው 
መሬት ኮሮኮንች ሰለነበር ውጤቱ 
እንደታሰበው ያማረ እንዲሆን ብዙ መሰራት 
እንዳለበት ያምናል ። አለመግባባቶችን 
በውይይት ከማስወገድ ይልቅ በእንኪያ 
ሰሊያንታና በስም ማጥፋት ዘመቻ ላይ 
ትኩረት መደረጉን አልወደደውም። ከአየር 
ኃይላችን ባሕል ውጪም መሆኑን ነው 
የገለጸልኝ ። እንደ መፍትሔ የጠቆመኝም 
የቆሰሉ ስሜቶችን ለማከም ከእያንዳንዳችን 
ብቃትና አስተዋይነት እንደሚጠበቅ ነው ። 
አጥፍቻለሁ ብሎ ይቅርታ መባባልን ፣ አርቆ 
ማሰብን ፣ ለአንድነትና ለበጎ ሰራ መሰለፍን 
የመስበኩ ስራ የሁላችንም ሃላፊነት መሆን 
አለበት ባይ ነው ። እሱም በዚህ ረገድ 
የበኩሉን አስተዋጾ ለማድረግ ፈቃደኛ 
እንደሆነም አረጋግጦልኛል ። 
 
 

======/////======= 
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