
 
 

አንጋፋው የአየር ትራፊክ 
ተቆጣጣሪ 
               ማ/ቴክ አለምሸት ለገሰ 
 
 

 
 

ማ/ቴክ አለምሸት ለገሰ - ሲያትል ዋሽንግተን 
 

አውሮፕላን ላይ ወጥተን ፣ በረን ፣ ተመልሰን 
በሰላም ስናርፍ እፎይታ የማይሰማን የለንም 
። ይህ ሲሆን ታዲይ አንዳንዴ ጭብጨባም 
የታከለበት ምስጋና የምናቀርበው ለፓይለቱ 
ነው ። አግባብም ይመስለኛል ። ይሁን እንጂ 
አወሮፕላናችን በሰላም ተነስቶ በሰላም 
ለማረፉ ቁልፍ ሚና የሚጫወቱ ሌሎች 
ሰዎችም አሉ ። እኛ የማናያቸው፣ እንሱ ግን 
በንቃት የሚያዩን ። ኤየር ትራፊክ 
ኮንትሮሎች ።  
 
ከነዚህ ሰዎች መሃከል ማስተር ቴክኒሻን 
አለምሸት ለገሰ አንዱ ነው ። አንድ አራተኛ 
የሚሆን ዕድሜውን ያሳለፈው በግምት ሶስት 
መቶ  ጫማ ርቀት  ባለ ማማ ላይ ይህንን 
ስራ ሲሰራ ነው ። 
 
አለምሸት አየር ኃይል የተቀጠረው በእግሩ 
ሄዶ ነው ማለት ይቻላል ። እንደ ሌሎቹ  

 
 
 
 
 
 
 
 
የደብረዘይት ልጆች ሁሉ። ሐረር ሜዳ 
የጎረቤት ያህል ቅርብ ነዋ ። ልጅነቱን 
ያሳለፈው አውሮፕላን በቅርብ ርቀት ሲነሳና 
ሲያርፍ እያየ ነው ። እናም አየር ኃይል ሆኖ 
አውሮፕላን ማበረር ማለም የጀመረው ገና 
ስምንተኛ ከፍል እያለ ነበር ። ሕልሙ 
በከፊልም ቢሆን ዕውን ሆኗል ። 
 
በፈረንጆቹ አቆጣጠር 1971 ላይ እዚያው 
ደብረዘይት ልዕልት ተናኘ ወርቅ ሁለተኛ 
ደረጃ ትምህርት ቤት መመዘኛውን አሟልቶ 
ለፓይለትነት ተመለመለ ። ያን ጊዜ 
የሚኖረው ከአጎቱ ከማስተር ዋራንት ኦፊሰር 
ከበደ ማሞ ጋር ነበር ። የክብር ዘበኛ አባል 
የነበሩት አባቱ ኮሎኔል ደገፉ በላቸው እንኳን 
በትምህርቱ እንዲገፋ ነበር ሃሳባቸው ። 
ይሁን እንጂ አለምሸት በልጅነት ሕልሙ ጸና 
። 
ሰላሳ ሶስት ዕጩዎች የቀለም ፈተናውንና 
የጤና ምርመራውን አጠናቀው አስመራ 
ይገባሉ ። መሰረታዊ የሆነውን ወታደራዊ 
ትምህርት ለሶስት ወራት ለመከታተል ። 
ከዚያም ለቅድሚያ በረራ ትምህርት ድሬደዋ 
። ከነዚህ ውስጥ ከአስመራ ተስፋጺዮን ፣ 
ከጎንደር ሙላቱ ለምለምና አላሃዲ አብዲ ፣ 
ከጎጃም ታደሰ ሙሉነህ ፣ ከአሰላ ነጋ 
ኃይሌንና ሌሎችንም አለምሸት አሁንም 
ያስታውሳል።  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

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


 
ድሬደዋ ላይ ለአንድ ዓመት ያህል 
የመጀመሪያ በረራቸውን ሲጨርሱ የቀሩት 
አስራ ሶስት ብቻ ናቸው ። ቀጥሎም በቲ- 22 
ኤ እና ዲ ላይ ሁለተኛ ደረጃ የበረራ 
ስልጠናቸውን ለአንድ ዓመት ከወሰዱ በዃላ 
ዘጠኝ ሆነው ወደ ደብረዘይት ከተመለሱት 
ውስጥ አለምሸት አንዱ ነበር ። የአለምሸት 
ሕልም በግማሽ የቀረው ከዚህ በዃላ ነበር ። 
 
ደብረዘይት እደተመለሰ ከኮማንደሩ ጋር 
አለመግባባት ይፈጠራል ። ያም ከበረራ 
ሙያው ላይ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ 
እንዲሰናበት ምክንያት ሆነ ። ይሁን እንጂ 
ወደ ሌላ ወደሚወደው ሙያ እንዲሄድም 
መንገዱን ጠርጎለታል ። ከበረራ 
እንደተሰናበተ አየር ኃይል ወደ አዲስ አበባ 
ዩንቨርስቲ ለሶሻል ሳይንስ ትምህርት 
ቢልከውም ትምህርቱን ጀምሮ ያቋርጥና 
አዲስ አበባ ውስጥ ኢንተርናሺናል ሲቪል 
አቪዬሽን (አይሲዩ) የአንድ ዓመት ኮርስ 
ይወስዳል ። በኤይር ኮንትሮልነት ሙያም 
ሰልጥኖ ይመረቃል ። ይህ የሆነው በኛ 
አቆጣጠር 1975 ላይ ነው ። 
 
ሐረር ሜዳ በዚሁ ሙያ ለአምስት ዓመታት 
ከሰራ በዃላም ሌላ የትምህርት ዕድል 
ይገጥመውና ወደ ቀድሞዋ ሶቪዬት ሕብረት 
ይጓዛል ። እዚያም ፍሩንዚ ሚሊተሪ አካዳሚ 
ውስጥ ለአንድ ዓመት ያህል የሰርቪሊያንስ 
ሬዳር ሙያ ያጠናል ። ከዚያ ከተመለሰ በዃላ 
የሄደው ድሬደዋ ነው ። አስራ አምስት ዓመት 
ሙሉ ከድሬደዋ አልወጣም።  
 
 

 
አለምሸት የሶማሌ ጦርነትን የተከታተለው 
ከመሬት በግምት ሶስት መቶ ጫማ ርቀት 
ላይ ሆኖ የድሬደዋ ከተማንና ዙሪያውን ከስር 
እየቃኘ ነው ። ጦርነቱ ሲጀመርም ፣ 
ሲጠናቀቅም እዚያው ማማው (ታወር) ላይ 
ነበር ። የመጀመሪያው የሶማሌ ጦር 
ላውንቸር ድሬደዋ ላይ ሲያርፍ በዓይኑ 
በብረቱ ተመልክቷል ። የጠላት ጦር ታንኮች 
ደሬደዋ አውሮፕላን ማረፊያ ራን ዌይ ላይ 
መድፍ ሲተኩሱ አይቷል ። 
 
ዛሬ ከአርባ ዓመት በዃላም ያንን ጊዜ 
የትናንትን ያህል ያስታውሳል ። የሶማሌ 
አውሮፕላኖችን መትተው የጣሉ በራሪዎች 
ክንፋቸውን ከፍና ዝቅ አያደረጉ ለማረፍ 
ሲመጡ ደስታ እያፍነከነከው በሰላም 
አሳርፏቸዋል ። ክፉ ገጥሟቸው እሄዱበት 
የቀሩትን እያሰበም ልቡ በሐዘን ደምቷል።  
 
የታወር ማን ስራ የእናት ዕኩል ነው ። እናት 
ከቤት የወጡ ልጆቿ እስኪመለሱ ደጃፍ ቆማ 
ታነጋለች ። ተስፋ ሳትቆርጥ ። ክፉ 
እንዳይነካቸው አምላኳን እየተማጸነች ።  
 
አለምሸትን ከመጥፎ ቀኖቹ አንዱን ንገረኝ 
አልኩት ። ከአንድም ሶስቱን አጫወተኝ ። 
በዚያ ጦርነት ያለ ዕረፍት ተመላልሰው 
ከሚበሩት መሃከል ጄኔራል አሸናፊና ጄኔራል 
ለገሰ (በአሁኑ  ማዕረጋቸው) አብረው 
ለግዳጅ ወጥተው ጄኔራል ለገሰ ሳይመለሱ 
ይቀራሉ ። ያን ጊዜ አለምሸት ማማው ላይ 
ነበርና እጅግ አዝኗል ። ጄኔራሉ 
አስተማሪውም ነበሩና ሐዘኑን አክብዶታል ። 
ኮሎኔል ባጫ ሁንዴ የተመታ አውሮፕላኑን 
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ፎርስ ላንድ ሲያደርግ አለምሸት ስራው ላይ 
ነበርና ይህንንም ያስታውሳል ። ዛሬ 
በሕይወት የሌለው ይህ ጀግና የዛን ዕለት 
የፈጸመው ተግባር አስደንቆታል ። ሌላው 
መጥፎ ገጠመኙ ሻለቃ ዳዊት አልዊት-3ን 
ይዞ ቆቃ ግድብ ውስጥ የገባበት ቀን ነው 
ጓደኛው ነበር ። አየር ላይ ውጥቶ ሳይመለሰ 
የቀረ ዕለት ጥዋት ቁርስ አብረው በልተዋል።  
ሳይጠቅሰው የማያልፈው ነገር እንዳለ 
የነገረኝ በዚህ ርዕስ ላይ ውይይታችንን 
እንዳገባደድን ነበር ። ምን ነበር አልኩት ። 
ሳይሳካ በቀረው መፈንቅለ መንግስት 
ያጣናቸው ሰዎች ነገር አሁንም ድረስ 
የሚያስቆጨውና የሚያበሳጨው ጉዳይ ነው 
። ጄኔራል ፋንታንና ጄኔራል አምሐን የመሰሉ 
ሃገር ሊመሩ የሚችሉ ሰዎችን በዚያ ጊዜ 
ማጣታችን የእግር እሳት ያህል ይሰማዋል ። 
የማይተኩ ሰዎች ናቸውና ይሄ የበዙዎች 
ሰሜት ለመሆኑ እርግጥ ነው::  
አለምሸት አየር ኃይልን ይወዳል ። 
አለቆቹንም እንዲሁ ። በአይር ኃይል 
አባልነቱም ይኮራል ። ይሄ ሁሉ አዲስ 
አልሆነብኝም ። በጦርነቱ ወቅት እንቅልፍ 
አጥቶ ማማው ላይ ውሎ ያደረበትን 
ቀናትም የሚያነሳው በደግ ነው ። በደግ 
ሊያነሳው የማይፈልገው ነገር ግን አለ ። 
ከስራው ገበታ ላይ እየጠሩ ንቃት ውሰድ 
ይሉት የነበሩ ካድሬዎችና ደህንነቶች ላይ 
ቂም አዝሏል ። ያበሳጩኝ ነበር ነው ያለኝ ። 
እነሱም በወቅቱ ቂም ቋጥረውበት 
ደብረዘይት በግዞት መልክ ያለስራ አንድ 
ዓመት አስቀምጠውት እንደነበረ ነው 
የነገረኝ።  
 

ወደዃላ ላይ አለምሸት ሕልሙን ለመቋጨት 
ዕድል አግኝቶ ነበር ። ደብረዘይት እያለ 
ጄኔራል አምሐ ዘንድ አቤት ብሎ ። 
እሳቸውም በጎ ፈቃዳቸውን ሰጥተውት 
ድሬደዋ ሄዶ ጥቅሎ ሊመጣ ሲዘጋጅ ነው 
ኢሕአዲግ አዲስ አበባ የገባው ።  
ዛሬ አለምሽት ዋሽንግተን ሲያትል ይኖራል ። 
እንዴት እዚህ እንደደረስም አጫውቶኛል ። 
ከድሬደዋ አዲስ አበባ ገብቶ ፓስፖርት 
ያወጣና ኬኒያና ፈረንሳይ መግቢያ ቪዛም 
ያስመታል ። ማንነቱን ሸሽጎ ። ከዚያም ኬኒያ 
ገብቶ ለወራት ያህል ከቆየ በዃላ ወደ 
ፈረንሳይ ይጓዛል ። እዚያም ጥቂት ቆይቶ 
ወደ ተስፋይቱ ሃገር ወደ አሜሪካ መጥቶ 
ዋሽንግተን ዲሲ ያርፋል ። ሰነባብቶም አሁን 
ቤቴ ወደሚለው ሲያትል ይሄድና ይቀመጣል 
።  
 
አለምሸት ምንም እንኳን በታክሲ ስራው 
ላይ እያለ አደጋ አጋጥሞት የአካል ጉዳት 
ቢደርስበትም እግዜርን አያማርርም ። 
ተመስገን እያለ ነው ። ሶስት ጎረምሶችም 
አድርሷል ። ባለቤቱ በስራ ምክንያት 
አውሮፓ ተመላለሳለች ።  
ጊዜ አጥሮኝ የአለምሸትን ጨዋታ ሳልጠግብ 
ነው ያቋረጥኩት ። እሱም የሚያውቀውን 
ሁሉ ለመናገር ዕድሉን ያገኘ አይመስለኝም ። 
መጨረሻ ላይ ግን ሳይጠቅሰው ያማያልፍ 
ታሪኩን አሳጥሮ ነግሮኛል ። ዓለምሸት 
በስፖርቱ መስክም አየር ኃይልን ወክሎ 
ተሰልፏል ። በእግር ኳስ በሉት በሩጫ ። 
በሃገር አቅፍ ውድድሮች ላይም ተካፍሏል ። 
አለምሸት የሚያውቀውን ሰው ሁሉ 
የሚጠራው በቁልምጫ መሆኑን ታዝቤያለሁ 
። ማንንም የማያርቅ አይነት ለስላሳ 
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አቀራርብ አለው ። የአንደበት ትህትና 
የማንንም ስሜት ያማልላልና እኔም ይህ 
እንደተሰማኝ አልሸሽጋችሁም ። 
 
      ========////======= 
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