
ማክሰኞ ግንቦት ፰ ቀን ሺህ ፱፻፹፩ ዓ/ም  
፪ኛው አየር ምድብ 
ዮሐንሥ ፬ኛ አየር ማረፊያ 
አሥመራ 
 

የግንቦት ፀሐይ ክርር ብላ ወጥታ አናት አናታችንን ማለቱን ተያይዛዋለች እያለፈ እያለፈ የሚነፍሰው ነፋስ              
አየሩን ሊያቀዘቅዝ ቢሞክርም የመሬቱ ንዳድ መልሶ ወላፈን እየፈጠረ ወደ ላይ ይጋረፋል ። የአሥመራ አየር ምድብ               
አባላት ወታደራዊ የደንብ ልብሶቻቸውን ለብሰው እለታዊ ተግባራቸውን ለመከወን ከወዲያ ከወዲህ ሲሉ እዚህም            
እዚያም ይታያሉ እንደ ወትሮው ሁሉ ፈጠን ያለ እንቅስቃሴ ይስተዋላል ። ከተለያዩ አውሮፕላኖች ሞተር የሚወጣው              
ከፍተኛ ድምጽ አካባቢውን ማደበላለቁን ይዟል ። በየመሃሉ እንደ ነጎድጓድ የጆሮ ታምቡር እስኪቀደድ            
የሚያስገመገመው የሚግ ሃያ አንድ እና ሃያ ሶስት ተዋጊ አውሮፕላኖች የሞተር ድምጽ ግን ከምንም በላይ ጎልቶ እኔን                
ካልሰማችሁን የሚል ይመስላል። 

ልብ ብሎ ላስተዋለው የሙዚቃ ጠበብት የተቀኙበት የሙዚቃ ስልት ይመሰላል ። አንዴ ከፍ... አንዴ ዝቅ...              
እያለ የታዳሚን ቀልብ ለመሳብ ትግል ይዟል ። ሞቃታማው አየር በውስጡ የሚናኘውን የጀት ሞተር ጭስ ለመበተን               
ይመስላል በተለያየ አቅጣጫ መንፈሱን ቀጥሏል ። በዚህ የዕለት ተዕለት ተውኔት መሃል በነጭ መደብ ላይ ደማቅ               
ሰማያዊ ቀለም አግድም የተሰመረበት ፤ በጭራው ላይ በትልቁ የኢትዮጵያን ሰንደቅ ዓላማ (አረንጓዴ ቢጫና ቀይ)              
በኩራት የሚያውለበልበው ሽንጠ ረዥሙ ሶቭየት ሰራሽ ቲዩ 154 የመንገደኞች አውሮፕላን በርካታ መንገደኞችንና            
ወታደራዊ ቁሳቁሶችን ጭኖ ከደብረ ዘይት ሓረር ሜዳ  አስመራ አየር ማረፊያ ደረሰ ። 
  

ይህ የመጓጓዣ አውሮፕላን ለአገሪቱ ርዕሰ-ብሄር ፕሬዝዳንት መንግስቱ ኃ/ማሪያም ከቀድሞዋ የሶቪየት          
ሕብረት መሪ ከነበሩት ሊዮኒዮድ ብሬዥኔቭ በስጦታ የተበረከተላቸው ነበር አውሮፕላኑ ውስጡ ለአንድ አገር መሪ             
እንዲመጥን ሆኖ የተሰራ ቢሆንም ፕሬዝዳንት መንግስቱ ይህንን አውሮፕላን ከመጎብኘት ባለፈ ለአንድም ቀን እንኳን             
ሊገለገሉበት አልፈቀዱም ።  

የሞዛምቢኩ መሪ የነበሩት ጓድ ሳሞራ ማሼል ከሶቭዬት ሕብረት በተበረከተላቸው ተመሳሳይ አውሮፕላን           
ሲበሩ በደረሰባቸው አደጋ ሕይወታቸው በማለፉ ምክንያት ይመስላል ፕሬዝዳንት መንግስቱ ሊጠቀሙበት          
አልፈለጉትም ።  

የሳሞራ ማሼል ሞት በኬጂቢ እንደተቀነባበረ ውስጥ ውስጡን ወሬ ይናፈስ ነበር ። እናም ባለስልጣናቱ             
የደረሰውን አደጋ በመሸሽ ይመስላል በአውሮፕላኑ ለመገልገል ፈቃደኛ ሳይሆኑ ይቀራሉ ። በዚህም ምክንያት ይህ ለአገር              
መሪ እና ለከፍተኛ ባለስልጣናትና ምቹ ሆኖ የተሰራውን አውሮፕላን ለኢትዮጵያ አየር ኃይል የሰራዊቱ ማጓጓዣ             
እንዲሆን ተሰጠ ። የስጦታ ፈረስ ጥርሱ አይታይም እንዲሉ ስጦታውን አየር ኃይል በጸጋ ተቀበሎ በማጓጓዣነት              
እየተገለገለበት ነው ። ቲዩ የነዳጅ ፍጆታው ከፍተኛ እንደሆነና በጐማ ጨራሽነት ቢታወቅም ያለ ስራ እድሜውን              
ከሚጨርስ ተብሎ በሳምንት አንድ ጊዜ ማክሰኞ ወደ አስመራ ፣ ሓሙስ ደግሞ ወደ ድሬዳዋ የአየር ኃይልን ሰራዊት እና                 
ቤተሰብ እንዲያጓጉዝ ተደርጓል ። ይሄ ደግሞ የሰራዊቱ ዋና መገልገያ ከነበረው አንቶኖቭ-አሥራ ሁለት ወታደራዊ የዕቃ              
ማጓጓዣ አውሮፕላን አንፃር ሲታይ ቲዩን እጅግ ምቹና ዘመናዊ በመሆኑ ለሰራዊቱ ጥሩ አጋጣሚ ሆነ ። እነሆ ዛሬም                
በመደበኛ ፕሮግራሙ ዕለተ ማክሰኞን ጠብቆ አስመራ ሁለተኛው አየር ምድብ በሰዓቱ አርፎ በውስጡ የነበሩትን             
መንገደኞች እና ቁሳቁስ እያራገፈ ነው ። 

የአውሮፕላኑን በር ተጠግቶ በቆመው መወጣጫ ደረጃ በኩል የአውሮፕላኑ አስተናጋጆች እና ሰራተኞች           
በፍጥነት መውረድ ጀምረዋል ። በበረራ መሰመርና በተርሚናል አካባቢ የሚሰራው ፣ እንዲሁም በሻይ እና በምሳ እረፍት               
ላይ ያለ የአየር ኃይል ሰራዊት ወደ ተርሚናሉ ሰብሰብ በማለት የመጡትን መንገደኞች ለመቀበል እየተቻኰለ ነው ።               
እንደ ሁልጊዜው በዚህ የማክሰኞ በረራ የተነፋፈቀ ጓደኛ ፣ ወዳጅና ዘመድ ፣ እንዲሁም ደብዳቤና የተለያዩ መልዕክቶች               
የምናገኝበት ዕለት ነውና ማክሰኞን በታላቅ ጉጉት እንጠብቀዋለን ከመሃል አገር ከዘመድ ወዳጅ ጋር ለመገናኘትም             
አንዱና ብቸኛው መንገድም ጭምር ነውና ። 

 



እንደ ወታደራዊው ደንብ መሰረት ከፍተኛ መኮንኖች በቅድሚያ ከአውሮፕላኑ ይወርዱና ሌላው የሰራዊቱ            
አባል በተዋረድ  ይከተላል ። እየተጋፉ መውረድ በወታደራዊው ሥነ-ሥርዐት አይደለም ።  

ዛሬም በዚህ በረራ ውስጥ ካሉት ከፍተኛ መኮንኖች መካከል የሁለተኛው አየር ምድብ አዛዥ ብርጋዴር ጄነራል              
ንጉሴ ዘርጋው ከመንገደኛው ቀድመው ወረዱ አብረዋቸውም ሌሎች ሁለት በቅርቡ በብርጋዴር ጀነራልነት ማእረግ            
የተሾሙ ከፍተኛ መኮንኖች የታያሉ ። ብ/ጄነራል ንጉሴ ዘለግ ያለ ቁመናና ግርማ ሞገስ ያላቸው ፤ በ1969 ዓ/ም                
እብሪተኛው የሶማሊያ መንግስት አገራችንን በወረረ ወቅት የሶማሊያን አየር ኃይል ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ከታሪክ             
መዝገብ ላይ እንዲሰረዝ ካደረጉት የአየር ላይ ጀግኖች አንዱ ነበሩ ፤ አሁን የአየር ምድቡ አዛዥ ሲሆኑ በሰራዊቱ እጅግ                 
የተወደዱና እንደ አባት የሚታዩ መኰንን ናቸው ። 

 
በተርሚናል አካባቢ ጓደኛውን ያገኘ ፤ ደብዳቤም ሆነ ሌላ መልእክት የመጣለትና ፣ እንዲሁም የመሃል አገር              

ወሬ ለመስማት የጓጓ ሁሉ በየፊናው የሚቀርበውን አጀብ አጀብ አድርጎ ወደየ ካፊቴሪያውና ወደ የክበቡ እና ወደ ስራው                
እየተመለሰ ነበር እኔም በበኩሌ የመጡልኝን በርከት ያሉ ፖስታዎች ይዤ ገለል ያለች ስፍራ ሆኜ በጉጉት ከፍቼ ማንበብ                
ያዝኩ የናፍቆት ደብዳቤ የቤተሰብ ፎቶዎች … ለአፍታ በትዝታ ወደ መሃል አገር ወሰዱኝ ሁሉም ነገር በዓይነ ህሊናዬ                
መሃል አገር ያለሁ እስኪመስለኝ ፍንትው ብሎ ታየኝ የወሰደኝ የምናብ ሠረገላ ጉዞውን አጠናቆ አምጥቶ ከመናኸሪያው              
ሲጥለኝ ከሃሳብ እና ከትዝታ ወደ ገሃዱ አለም ተመልሼ በዕለቱ ሊካሄድ ወደ ታቀደው ስብሰባ አመራሁ ። ስብሰባው                
በየአመቱ ስለሚከበረው የአየር ምድቡ ቀን በዝግጅት ኮሚቴነት የተመረጥን አባላት ከአየር ምድቡ አዛዥ ጋር             
ለመወያየት ነበር ። ሆኖም ባልታወቀ ምክንያት አዛዡ ሊገኙ ስላልቻሉ ስብሰባው ለሌላ ጊዜ እንደ ተዛወረ ተነግሮን               
ብዙም ሳንቆይ ወደ የስራ ክፍላችን ተመለስን ። 

ወደ በረራ መስመር ስመለስ ተርሚናል አካባቢ ከወትሮው ጥቂት ለየት ያለ ሁኔታና ግርግር ይስተዋላል ። ይህ                
ተርሚናል በእውቁ ደራሲ በአሉ ግርማ የተጻፈው ኦሮማይ መፅሃፍ ላይ በርካታ ስፍራዎች ላይ የተጠቀሰ ሲሆን              
በድርሰቱ ላይ ስሞቻቸው ተቀይሮ የተጠቀሱ ገፀ-ባህሪያት አሁንም በስፍራው ይገኛሉ ዘወትር ባለፍኩ ባገደምኩ ቁጥር             
በመፅሐፉ ውስጥ እንደ ማንኛውም ተደራሲ አውቀው የነበረውን ትእይንት በገሃዱ አለም ስላወቅኩት ይመስላል ሁሉም             
ነገር ሕይወት እየዘራ ይታየኛል የቅርብ አለቃዬ እያንዳንዱን ገፀ-ባህሪ የገሀዱን አለም ከድርሰቱ እያነፃፀረ በደንብ             
አስረድቶኛል ። አሁን ግን የማየው ያልተለመደ እንቅስቃሴ ቀልቤ በመሳቡ የተነሳ ያንን ሁሉ ለአፍታ ዘንግቼ              
ሁኔታዎችን በአንክሮ መከታተል ጀመርኩ ። 

ወደዚያ አየር ምድብ ከሄድኩ ጀምሮ በተለያየ ጊዜ በሻእቢያ መድፍ ጥቃት በግቢያችን ላይ ተሰንዝሮ በህይወት              
እና በንብረት ላይ ጉዳት በመድረሱ የተነሳ ለማንኛውም ነገር ዘወትር ዝግጁ ነን እናም ዙሪያ ገባውን ትኩረት በመስጠት                
ነበር የምናየው ከፍተኛ የሆነ ፍንዳታ ከተሰማ በፍጥነት መሬት ይዞ ራስን ለማዳን ስልታዊ እንቅስቃሴ በማድረግ              
ቀጣዩን ጥቃት ለማምለጥ ጥሩ ከለላ መያዝ ያስፈልጋል ባልታሰበ ጊዜ የአየር ጣቢያው በመድፍ ይደበደባል በአንድ ጊዜ               
ምድር ቁና ትሆናለች በቅፅበት ውስጥ ምን ሊያጋጥም እንደሚችል አይታወቅም የአደጋ ጊዜ ጥሪው ሲሰማ ሁሉም              
በአቅራቢያው ወዳለው ምሽግ ይሮጣል የመድፉ ኢላማ ብዙውን ጊዜ የታቀደለት ሰፍራ የሚያርፍ ይመስለኛል            
ማንነታቸው ባይታወቅም ከመሃላችን ሆነው የሚያስተኩሱ እንዳሉ ግልጽ ነው ወታደራዊው ደህነት ሥራውን ያቆመ            
እስኪመስል ድረስ እንደልባቸው መርጃ ይደርሳቸዋል ብል አልሳሳትም በጣም የሚደንቀው የሚወረወረውን የመድፍ           
ጥቃት ከመጤፍ ሳይቆጠሩ ጥቃቱን ለማስቆም የተዋጊ ሄሊ ኮፕተር ባለሙያዎች እና አብራሪዎች ወደ በረራ መስመር              
ይንቀሳቀሳሉ ሆኖም ሄሊኮፕተሩ ከመነሳቱ በፊት ሁሉም ነገር ፀጥ ይላል ታዲያ እንደምን አውቀው ይሆን ጥቃቱን              
የሚያቆሙት  ።  

አንድ ምሽት ከእራት መልስ ድንገተኛ የመድፍ ጥቃት ተጀመረ የአደጋ ጊዜ ማስጠንቀቂያ ድምፅ ተሰማ              
ሁላችንም ወደ ምሽግ ተሯሯጥን ወደ ምሽጉ የሚያስወርደው ደረጃ ስንደርስ እንግዳ በሆነ መልኩ የምሽጉ በር ተቆልፎ               
ነበር በመጀመሪያ በር ላይ የደረሰው መኮንን የበሩን መቆለፍ ሲመለከት ለአፍታ ቆም በማለት የበሩን መቆለፍ ተናግሮ               
ሳይጨርስ በድጋሚ የተወነጨፈው የመድፍ ፍንጣሪ አንገቱን ሰየፈው ይሄ ሆን ተብሎ የተቀነባበረ እና በርካታ የሰራዊቱን              
አባላት ለማስጨረስ የተደረገ ለመሆኑ አሌ አይባልም ። የምሽጉ መቆለፍ እንዲሁም የመድፉ ኢላማ በቅርብ ርቀት ላይ               
ማረፍ ከሰራዊቱ መሃል በመሆን ለአማፅያኑ የሚሰራ እንዳለ ግልጽ ነበር ። ከዚያ በፊትም ይሁን በኅላ የምሽጉ በር                
ተቆልፎ አያውቅም ሁላችንም በአንድነት ተቀላቅለን እንኑር እንጂ ማን ምን እንደሆነ ማወቅ አዳጋች ነበር በውስጥ              

 



ተሰግስገው የሰራዊቱን እንቅስቅሴ ለጠላት የሚያቀብሉ በርካታ የውስጥ አርበኞች ያለአንዳች ስጋት ይንቀሳቀሳሉ           
ይህም የሆነው በሰራዊቱ ውስጥ የዘርም ይሁን ሌላ ልዩነት ባለመኖሩ ነበር አብረን እንሰራለን አብረን እንበላለን ከዚያም               
ባለፈ በጋብቻም ይሁን በወዳጅነት የተዛመድንም ብዙዎች ነበርን :: በሌላ ወቅት በተደረገ የከባድ መሳሪያ ጥቃት              
በውጊያ አውሮፕላኖች ላይ ጉዳት ይደርሳል የደረሰውን ጉዳት በማግስቱ በአማፂያኑ ሬዲዮ ከነአውሮፕላኖቹ መለያ            
ቁጥር ተሰራጭቶ መስማቴን አስታውሳለሁ እርግጠኛ ነኝ በዚህ መሰሉ ጉዳይ ተጠርጥረው እንኳን የተጠየቁ ግለሰቦች             
ያሉ አይመስለኝም ።  

በ1971 ዓ/ም እንዲሁ በሰራዊቱ ውስጥ በመሆን ለአማያኑ ይሰሩ በነበሩ ግለሰቦች በተቀነባበረ ሴራ ከአስር             
ያላነሱ ለተከታዩ ቀን ሊደርግ የታሰበ የቦንብ ድብደባ ተዘጋጅተው የነበሩ ሚግ ሃያ ሶስት ቦምብ ጣይ አውሮፕላኖች               
በበረራ መስመር እንዳሉ በሰርጎ ገቦች በተጠመደ ፈንጂ መውደማቸውን በወቅቱ ባልኖርም ከበረራ መስመር በቅርብ             
ርቀት ላይ የተጣለው ቅሪታቸው ለማየት ችያለሁ :: 

ለወትሮው ከምሳ በፊት መንገደኞችን ይዞ የመጣው አውሮፕላን ለእረፍትም ሆነ ለአጭር ጊዜ የስራ ቅያሬ             
ወደ መኻል አገር የሚሄደውን የአየር ኃይል አባላትና ቤተሰብ ይዞ ይመለሳል ። ዛሬ ግን ምክንያቱን ባላውቅም ለየት ያለ                 
ሁኔታ እያየሁ ነው በጄኔራል ቁምላቸው ደጀኔ (የሁለተኛው አብዮታዊ ሰራዊት ም/አዛዥ) የሚመራ ልዩ ኮማንዶ ጦር              
ከነሙሉ ትጥቁ በጥድፊያ እያሳፈረ መሆኑን አስተዋልኩ ። ለዚህ ለየት ያለ እንቅስቃሴ የራሴን መላምት ከመስጠት              
ያለፈ ምንም አይነት መረጃ አልነበረኝም ። ከቲዩ ተከትሎም አንድ አንቶኖቭ አስራ ሁለት ወታደራዊ ማጓጓዣም              
በተመሳሳይ መልኩ ልዩ ኮማንዶዎችን በጥድፍያ ሲጭን ተመለከትኩ ። በጥብቅ የተያዘ ምስጢር ቢኖን እንጂ እንዲህ              
አይነት ከበድ ያለ እንቅስቃሴ ሲደረግ መረጃ ያለማፈትለኩ ገርሞኛል በይበልጥ ቲዩ ከድሬዳዋ ፤ ከአስመራ እና ከአዲስ               
አበባ አየር ማረፊያ ውጪ አያርፍም ታዲያ ሰራዊቱ ወዴት እየሄደ ይሆን በማለት መልስ ባላገኝም ራሴን ጠየቅኩ   ። 

የጊዜ ዑደት ሆኖ ጀምበር ወደ ምእራብ አቅጣጫ ጉዞዋን ስታፋጥን የቀኑ ሙቀትም አብሯት ጉዞ የጀመረ              
ይመስል አየሩ መቀዝቀዝ ጀምሯል ። ሁለቱ ግዙፍ የማጓጓዣ አውሮፕላኖች ኰማንዶዎቹን ጭነው ሲያበቁና ጭለማው             
ከመንገሱ በፊት አስመራ “ዮሐንሥ አራተኛ” አየር ማረፊያን ለቀው ተነሱ ። የሞተራቸው ድምፅ ከጆሯችን እስኪርቅና              
ከዕይታ እስኪጠፉ ድረስ በአይኖቻችን ሸኘናቸው ይህ ምስጢራዊ በረራ ወዴት ይሆን የሚለውን ጥያቄ እንደያዝኩ             
አቅጣጫዬን ከተርሚናሉ ብዙም ወደ ማይርቀው ኤርሜን ክበብ አደረኩ እንደኔ ሁሉ ሌሎችም ወደየ ክበቦቻቸው             
ሲሄዱ ስፍራው ፀጥታ ነገሠበት ። 

 
በአየር ኃይል ውስጥ የማእረግ ቅደም ተከተል በማድረግ የተቋቋሙ የሰራዊቱ መገልገያ በርካታ ክበቦች አሉ  
  

● የመኰንኖች ክበብ - በዚህ ክበብ ውስጥ ከምክትል መቶ አለቃ እስከ ጀነራል ማዕረግ ያላቸው መኮንኖች              
የሚገለገሉበት ሲሆን 

● ቴክኒሽያን ክበብ - ባለ ሌላ ማዕረግተኛ የቴክኒክ ሙያተኞችን ያካተተ ከጁኒየር ቴክኒሽያን እስከ ማስተር             
ቴክኒሻን ያሉ የሰራዊቱ አባላት ይገለገሉበታል ። 

● ኤርሜን ክበብ - ወጣቶች (ጁንየር) ባለ ሌላ ማዕረግተኛ የቴክኒክ ሙያተኞች ከጁኒየር ኤርክራፍት ማን እስከ              
ሊዲንግ ኤርክራፍት ማን ድረስ የሚገለገሉበት  

● የካዴት ከበብ - በመኰንነት ለመመረቅ ገና በስልጠና (በትምህርት) ላይ ያሉ ካዴቶች (ዕጩ መኰንኖች)             
የሚገለገሉበት  ። 

● ተማሪዎች ክበብ - በትምህርት ላይ ያሉ አፕሬንቲስ ወጣት ተማሪዎች የሚገለገሉበት ሲሆን 
● የኤር ፖሊስ ክበብ - በአየር ኃይሉ ውስጥ በጥበቃና በተለያዩ አገልግሎቶች ላይ ያሉ የኤር ፖሊስ ክፍል               

የሚገለገልበት ክበብ ናቸው ። 
  
በአንድ የማእረግ ተርታ ያሉ የሰራዊቱ አባላት ካልሆኑ በስተቀር አንደኛው ወደ አንደኛው ክበብ በመግባት             

መገልገል አይችልም ። ሁሉም እንደየ ማእረጉ እየተሰባሰበ አብሮ ይውላል ። ይህ አሰራር የአየር ኃይሉን ወታደራዊ               
የዕዝ ጠገግና አሰራር በሚገባ ሚዛኑን ጠብቆ እንዲሄድ ይረዳል ተብሎ ይታሰባል ። ለረዥም አመታትም በሰራዊቱ              

 



ውስጥ ተግባራዊም ሆኖ ኖሯል ። ጨዋታን ጨዋታ ያነሳዋልና ስለአየር ኃይል ክበብ ካነሳሁ አይቀር ከርዕሳችን ጋር               
የተያያዘ አንዲት አጋጣሚን ላነሳ ወደድኩ ።  

በዚሁ በሁለተኛው አየር ምድብ ( አሥመራ ) አካባቢ በስራ አጋጣሚ በተደጋጋሚ የሚመላለስ በስም             
የማላስታውሰው አንድ የምድር ጦር ሻምበል አየር ኃይል መኮንኖች ክበብ በመሄድ ከአንዴም ሁለቴ ግልጋሎት እንዲያገኝ              
በኰሚቴዎች ይፈቀዱለታል ። ከዚያ በላይ በእንግድነት መገልገል የሚያስችል ህግ ባለመኖሩ ግልጋሎቱ በኰሚቴዎች            
እንዲቋረጥ ተደረገ ። በዚህም ሳቢያ ውስጥ ገብቶ ግልጋሎት ማግኘት ያልቻለው መኰንን ሲጋራና ቡና በውጭ              
ሲጠቀም የአየር ምድቡ አዛዥ ብ/ጄ ንጉሴ ዘርጋው ይመለከታሉ ። ጠጋ ብለውም ለምን ውጭ ሆኖ እንደሚገለገል               
ሲጠይቁት ክበቡን በኮሚቴነት የሚመሩት መኮንኖች እንደከለከሉት ይነግራቸዋል ። ቅኑ አዛዥ ሕጉን ትንሽ ገፋ             
አድርገው መኰንኑ ለተወሰነ ጊዜ በክበቡ እንዲገለገል ኰሚቴዎችን በማግባባታቸው ሻምበሉ ከዚያን ዕለት ጀምሮ            
እንደ ልቡ እንዲጠቀም ፈቃድ ያገኛል ። ይህ ስህተት እኚህን ጀነራል ዋጋ ሳያስከፍላቸው አልቀረም ። እንደነዚህ አይነት                
ፀጉረ ልውጥ ሰዎች አንዳች ድብቅ ግዳጅ እየተሰጣቸው በአካባቢው ወዲያና ወዲህ እንደሚሉ የደህንነት ሙያተኞች             
አጥብቀው ይኰንናሉ ። ጀነራሉ በደግነት በመኮንኖች ክበብ እንዲገለገል የፈቀዱለት መኰንን መልሶ አጥፊያቸው ሆኖ             
ብቅ እንደሚል ፈፅሞ አልገመቱም ። 
 

ምሽት ላይ እራት ከተበላ በኋላ መደበኛ የሆነውን የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ፕሮግራም ለመከታተል በጉጉት            
በአዳራሹ ታደምን አዲስ ነገር እንሰማ ይሆናል ብለን ተስፋ ብናደርግም እንደታሰበው ብዙም የተገኘ አዲስ ነገር              
አልነበረም ። ምክንያቱም አስመራ የቴሌ ሳተላይት በደረሰበት ጉዳት ምክንያት የስልክም ይሁን የቀጥታ የቲሌቪዥን             
ስርጭት የለም ከአንድ ቀን በፊት የተላለፈውን ፕሮግራም ነበር የሚተላለፈው በዚህም ምክንያት ትኩስ የዕለቱን             
ፕሮግራም የመስማት እድሉ አልነበረንም ። መሃል አገር አንድ የተፈጠረ ከባድ ችግር ስለመኖሩ ከጥርጣሬ የዘለለ አንዳች               
ማረጋገጫ አልነበረም ።  

በእኔ ግምት ሚስጢራዊ ወታደራዊ እንቅስቃሴ ወደ መኻል አገር የሚደረገው በመንግስት አካባቢ አለመረጋጋት            
ሲፈጠርና ከፍተኛ የፀጥታ ችግር በአገር ውስጥ ሲነሳ ብቻ ነው ። ማምሻውን በአሜሪካን ድምጽ ሬዲዮ ከደ/ዘ የተነሱ                
ተዋጊ ጀቶች በአዲስ አበባ አናት ላይ ሲበሩ ማምሸታቸውንና ሔሊኰፕተሮች የመንግስት ለውጥ መደረጉን            
የሚያበስር በራሪ ወረቀቶች መበተናቸውን በሬዲዮ ስርጭቱ የሰሙ የአጭር ሞገድ የመሳብ አቅም ያለው ሬዲዮ             
ያላቸው አባላት የሰሙትን ለሚያምኑት እና ከሚቀርቡት ጋር ተነጋግረዋል በውስጣችን ማንነታቸው የማይታወቅ           
የወታደራዊ ደህንነት ሰዎች በመኖራቸው የተነሳ ከመንግስት ሬዲዮ በቀር ማንኛውንም ሬዲዮ ጣቢያ መስማት ችግር             
ውስጥ ሊከት እንደሚችል የሚታወቅ ነው  ።  

አስመራ ምሽቱ በድቅድቅ ጨለማ ተውጦ የመቃብር ያክል ፀጥታ ሰፍኗል ። ለወትሮው ግርግር የሚበዛበት             
የከተማዋ ጐዳናዎች ሳይቀሩ ሰው አልባ ሆነዋል ። አልፎ አልፎ ብቻ በርቀት እዚህም እዚያም የተኩስ ድምፅ ከመሰማቱ                
በስተቀር በየትኛውም አቅጣጫ ኰሽታ አይሰማም ።  

 
ሰራዊቱ በየክበቡ ደጃፍ ላይ አጀብ አጀብ እያለ በመቆም በሹክሹክታ ያወጋል ። የመንግስት ግልበጣ መደረጉ               

በሰፊው መወራት ጀምሯል ። የሚወራው ዕውነት ከሆነ ደግሞ አስመራ ላለነው የሰራዊቱ አባላት እጅግ አደገኛ ይሆናል               
። ምክንያቱም ከአስመራ ወደ መሃል አገር የሚደረገው ጉዞ በአየር አገልግሎት ብቻ ነው ። በየብስ ወደ የትኛውም                
አቅጣጫ መንቀሳቀስ አይቻልም ። የሻብያ አማፅያን ከአካባቢው ሕዝብ ጋር በመመሳሰል አደጋ እያደረሱ የነበሩበት             
ወቅት ላይ ነበርን ። በምድር የሚጓጓዙ የሰራዊቱ ቀለብም ሆነ ትጥቅ በኰንቮይ በመታጀብ ካልሆነ የሚሞከር አይደለም               
።  

 
 
  
 
 
 

 



  ረቡዕ ግንቦት ፱ ቀን  
 

በነጋታው ማለዳ ወፎች ወደ የዕለት ተግባራችን እንድንሰማራ ይመስላል ዝማሪያቸው በመስኰቱ በኩል ጐልቶ            
ይሰማል ። ፀሃይ ከወደ ምስራቅ በጥቂቱ የፈነጠቀችው ብርሃን አካባቢውን ሁሉ ወርቅማ ቀለም አልብሶታል እንደ              
ባዘቶ የተበተነው ደመና እና የፀሃይዋ ብርሃን ድንቅ ሰአሊ የተጠበበት ሸራ መስሏል ። ከመኝታ ቤት ወጥቼ ወደ በረራ                 
መስመር ሳመራ የማለዳው ቁር ጆሮ ይቆርጣል ። ጃኬቴን መደረቤ በጀኝ እንጂ ውርጩ የሚቻል አልነበረም ።  
ገና ወገግ ሳይል አውሮፕላኖቹን ለበረራ ዝግጁ ለማድረግ የቴክኒክና ድጋፍ ሰጪ ሙያተኞች ማልደን በረራ መስመር              
መገኘት የዕለት ተዕለት ተግባራችን ነው ዛሬ ግን በረራ መስመሩ ያለወትሮው ጭር ብሏል ።  

ወደ በረራ መስመር የሚያስገባውን በር እያለፍኩ በረድፍ ተሰልፈው በቆሙት ተዋጊ ጀቶች መካከል አሻግሬ             
ስመለከት በጣት የሚቆጠሩ ሙያተኞች ብቻ በርቀት ውር ውር ይላሉ ። እንደደረስኩ ቀድሜ ያገኘሁት ሲኒየር              
ቴክኒሺያን “ ምን ልታደርግ መጣህ ?“ በሚል የምጸት ጥያቄ ተቀበለኝ ። በመገረም ፊቴን ከመከስከስ ውጪ መልስ                
አልነበረኝም ። እንዳልገባኝ የተረዳው ቴክኒሺያን “የመንግስት ግልበጣ መካሄዱን በለሆሳስ ጆሮዬን ስር በሽኩሹክታ            
ነገረኝ” ። “ርዕሰ ብሔሩም ከአገር ወጥተዋል” ብሎ ደገመልኝ ። የሰማሁትን ማመን አቃተኝ ። ውስጤን ድንጋጤ ቢጤ                
ሲወረኝ ቢሰማኝም የትናንትና ኰማንዶዎቹን የማጓጓዝ ትዕይንትና ምሽት ላይ የቃረምኳቸው ቅንጥብጣቢ ወሬዎች           
በአንድ ጊዜ በአዕምሮዬ ተመላለሱ... ።  

  
ረፋዱ ላይ ጥቂት የቅኝት በረራዎች ከመደረጋቸው ያለፈ ለግዳጅ የተነሳ አውሮፕላን አልነበረም ። አዲስ አበባ              

ላይ የተሞከረው የመፈንቅለ መንግስት መክሸፉና በርካታ ወታደራዊ ጄነራሎች መገደላቸው በሰፊው መነገር ጀምሯል            
ቀኑን ሙሉ ይሄንኑ ስናወራ ብዙዎቻችን መጪውን የናፈቅን እንመስላለን እንዲህ አይነቱ እንቅስቃሴ ለእኛ ትኩሳቱ             
ቀድሞ እንደሚሰማን እሙን ነው ይበልጡን ዙሪያችንን በተገንጣይ ወንበዴዎች ተከበን በአገራችን ላይ ሆነን በጠላት             
ተከበን ለምንኖር የመንግስት ለውጥ ምን ይዞ እንደሚመጣ አይታወቅም ። 

 

 
 

  ሚግ - ሃያ ሶስት ኡበ የውጊያ ማሰልጠኛ አውሮፕላን 
 
 
ምሽት ላይ ብሔራዊውን የቴሌቪዥን ስርጭት ለመመልከት ቲቪ ሩም በጊዜ ገብተን ታድመናል ። በአዲስ              

አበባ ስለ ተካሄደው እና እንደታቀደው ያልተሳካው የመፈንቅለ መንግስት ሙከራ ልዩ ዝግጅት በተመስጦ በመመልከት             
ላይ እንዳለን ከበስተኋላችን የሚገኘው በር ድንገት ተከፍቶ አንድ የበረራ መስመር ኃላፊ ከፍ ባለ ድምፅ የሚግ ሃያ ሶስት                 
ሙያተኞች ለአጣዳፊ ስራ ስለምንፈለግ ወደ በረራ መስመር በአስቸኳይ እንድንገኝ ወታደራዊ ትእዛዝ አተላለፈ ።  
 ትዕዛዙን ተቀብለን ስንወጣ ከኤርሜን ክበብ በር ላይ አንዲት ግልጽ ላንድሮቨር መኪና የቻለችውን ያህል              
ሙያተኛ ይዛ በፍጥነት ወደ በረራ መስመር ተፈተለከች ። የተቀረነውም  በሩጫ ወደዚያው አመራን ።  
የምሽት በረራዎች ሲኖሩ በእቅድ ባለሙያዎች ተገኝተን ከድጋፍ ሰጪዎች ጋር በመሆን በረራውን ከማስፈፀም ሌላ             
እንደዚህ አይነት በድንገት የተደረገ የምሽት በረራ ገጥሞኝ አያውቅም እርግጥነው ከድሬዳዋ አየር ምድብ ( ታክቲካል              

 



ፋይተር ) የአየር ለአየር ውጊያ ቡድን አስመራ መጥቷል ታዲያ በዚህ ምሽት መብረር ለምን አስፈለገ ? የሚለው ጥያቄ                 
በውስጤ ይመላለሳል ኰሎኔል መንግስቱ ለስራ ጉብኝት ከሄዱበት ጀርመን ወደ አዲስ አበባ እየተመለሱ እንደሆነ መረጃ              
ደረሶ እርሳቸውን የያዘውን አውሮፕላን ጠልፎ ለማስቀረት ሊሆን እንደሚችል ውስጤ ጠረጠረ ሌላ ምን ሊሆን ይችላል              
። 

መፈንቅለ መንግስቱ አዲስ አበባ ላይ ከከሸፈ ርዕሰ ብሔሩን ጠልፎ ማስቀረቱ ለመደራደሪያነትና አዲስ አበባ              
በቁጥጥር ስር የዋሉትን መፈንቅለ መንግስት አድራጊ ከፍተኛ መኰንኖችን ለመታደግ አማራጭ የሌለው ፍቱን            
መድሓኒት እንደሚሆን አመንኩ ። በእርግጥ እንዲህ አይነቱን ሃሳብ በግል አዳፍኖ ከመያዝ በስቀር ከማንም ጋር              
የሚማከሩት ጉዳይ ባለመሆኑ በውስጤ አውጠነጥን ገባሁ ለዚህ ምሽት በረራ አውሮፕላኑ ቶሎ ዝግጁ እንዲሆን ሁሉም              
በየበኩሉ ፍተሻውን አጠናቀቀ ቀሪው የአብራሪዎቹ ድርሻ ነው ።  

አዲስ አበባ ላይ በቁጥጥር ስር የዋሉት አዛዦቻችን ደህንነት ቢያሳስበኝም ሁለቱ የሚግ ሃያ ሶስት በራሪዎች              
ቀድመው በረራ መስመር መድረሳቸውን ስመለከት ልቤ በተስፋ ተሞላ ። አብራሪዎቹ እንደ ተቆጣ ግስላ ወዲያ ወዲህ               
ይንጐራደዳሉ ። ቶሎ ወደ አየር ተመንጥቀው ግዳያቸውን ለመጣል የቸኰሉ ይመስላል ። በመንግስት አካባቢ እየተካሄደ              
ያለውን ጉዳይ ጠልቀው ባያውቁትም ሜ/ጄነራል ፋንታ በላይ ፤ ሜ/ ጄነራል አምኃ ደስታ እንዲሁም ሌሎች የአገሪቱ               
አሉ የተባሉ ከፍተኛ ይ አዲስ አበባ ላይ ደህንነታቸው አስጊ ሁኔታ ላይ በመውደቁ እነሱን ከአደጋ ለመታደግ               
እንደተጣደፉ አምኜ እጅግ ደስ አለኝ ።  

ለመብረር በዝግጅት ላይ ያለችው ሚግ ሃያ ሶስት ተዋጊ ጀት ዙሪያ በርካታ ድጋፍ ሰጪ ተሽከርካሪዎች              
ይተራመሳሉ ። ከፍተኛ ብርሃን ያለው መብራታቸውን አብርተው ጭለማውን በብርሃን አጥለቅልቀውታል ።           
አብራሪዎቹ ተገቢውን ቅድመ በረራ ፍተሻ ካደረጉ በኋላ ሁለቱም ፓይለቶች በፍጥነት እየዘለሉ ወደ አውሮፕላኗ             
ገብተው ዝግጁ በመሆን የአውሮፕላኑን ሞተር ማስነሳት ጀመሩ ።  

ከዋናው ሞተር በፊት መነሳት የሚገባት መለስተኛ አስነሺ መዘውር ለመነሳት በማስገምገም ቀጭን ድምጿን            
እያሰማች እያለች ብዙም ሳትቆይ ሞተሯን በማጥፋት ዋና አብራሪው ሻለቃ ድምጹን ከፍ አድርጎ ኢጂቲ አባቭ ዘ               
ሊሚት (የሞተሩ ሙቀት ከሚገባው በላይ ሆኗል) በማለት ችግሩን በአቅራቢያው ለቆመው የጥገና ሃላፊ አሳወቀ ።              
ችግሩ ከአስነሺዋ ሞተር የሚወጣው የተቃጠለ አየር ከሚገባው በላይ በመሞቁ የሚከሰት በመሆኑ በአቅራቢያው            
ከቆሙት ድጋፍ ሰጪ ተሽከርካሪዎች በአንዱ ላይ የነበረውን የታመቀ አየር በመጠቀም የአስነሽውን ሞተር ካቀዝቀዙ             
በኋላ በድጋሚ የሞተሯ ድምጽ ተሰማ ። ነገር ግን ብዙም ሳይቆይ በተመሳሳይ ሁኔታ የሞተሯ ድምፅ ጠፋና ዋናው                
አብራሪ ቀድሞ ከአውሮፕላኗ በመውረድ ለጥገና ሃላፊው ሻምበል ችግሩን በቃል በማስረዳት ቀጥሎም በአውሮፕላኗ            
ጠቅላላ ሁኔታ መመዝገቢያ መዝገብ ላይ የገጠመውን ሁኔታ አስፍሮ ወደሚጠብቃቸው ተሽከርካሪ በመግባት           
አካባቢውን ለቀው ሄዱ ።  

 



 
በአየር ለአየር ውጊያ ከፍተኛ ብቃት የነበራቸው ሚግ ሃያ ሶስት (tactical fighter squadron ) አብራሪዎች በከፊል  

 
 

በአንድ ጊዜ ቀዝቃዛ ላብ በጀርባዬ ሲወርድ ተሰማኝ ። ዒላማውን አንቆ ይመለሳል ብዬ የተማመንኩበት በረራ              
በእክል ምንክንያት ባለመሳካቱ አዘንኩ አሁንም አንዳንድ ጥያቄዎች ውስጤ ይመላለሱ ገቡ ከጥቂት ደቂቃዎች በፊት             
ለበረራ ዝግጅት ላይ የነበረችው የሚግ ሃያ ሶስት የማሰልጠኛ አውሮፕላን ከመነሳቷ በፊት ምንም አይነት የጦር መሳሪያ               
ያልጫነች ሲሆን ለዚህ አይነት ከፍተኛ ግዳጅ ፈፅሞ የምትመረጥ አይነት አውሮፕላን አልነበረችም እንደውም ይህ             
ከላይ የተጠቀሰው ያለመነሳት ችግር አብሯት የቆየ እንደሆነ ይታወቃል በቋሚነት ተመድቦ አውሮፕላኗ ላይ ይሰራ             
የነበረው ክሩ ቺፍ በዚያ ምሽት ባጋጣሚ በስፍራው አልነበረም ከበረራው መቅረት በኋላ ስለ ችግሩ በግልፅ አጫውቶኛል               
። ታዲያ ለምንስ ከድሬዳዋ የመጡት የጠላትን አውሮፕላኖች በቀላሉ አነፍንፈው መያዝ የሚችሉት በአየር ለአየር             
ውጊያ በተካኑት አብራሪዎች እንዲበሩ አልተደረገም የመጀመሪያው በረራ ከተሰረዘስ በኋላ ሌላ አውሮፕላን           
አልተቀየረም ሁሉም ነገር ውጠንቅጡ የወጣበት ይመስላል ።  

ሁኔታዎች እንደታሰቡት ባለመከናወናቸው ሊደርስ የሚችለው ጥፋት አሳሰበኝ መፈንቅለ መንግስት በዘፈቀደ          
የሚሰራ ተራ ስራ እንዳልሆነም ይገባኛል መሞከር የለበትም ፤ ከተሞከረ ደግሞ ቆራጥና ፈጣን እርምጃ ይፈልጋል              
ቀላሏ ስህተት የህይወት መስዋዕትነት ታስከፍላለች በታህሣሥ ግርግር የተከሰተውም ይሄ ይመስለኛል በቁጥጥር ስር            
ለዋሉትም ሆነ አስመራ ለምንገኘው ሁሉ ይበልጡን አስጊ ነው ።  

በዚህ ምሽት ሊደረግ የነበረውን በረራ በተመለከተ አንዳንድ አወዛጋቢ መረጃዎች ነበሩ አሁን ከተሞከረው            
ሙከራ በፊት ሌላ ሁለት ሙከራ እንደተደረገ ተሰምቷል በርግጠኛነት የነገሩኝም አሉ ነገርግን አሁን ለማስነሳት             
የተሞከረችው ጄት ክሩ ቺፍ የነበረው ጁኒየር ኤርክራፍት ማን በቦታው ባለመኖሩ እሱን ተክቶ የሰራው ሊዲንግ              

 



ኤይርክራፍት ማን ለበረራው አለመሳካት አስተዋጽኦ አድርጓል በመባል የምክትል መቶ አለቅነት ማእረግ ሹመት            
እንደአገኘ በግል ምክንያት በስፍራው ያልተገኘው ጁኒየር ኤርክራፍት ማን ወዳጄ አውግቶኛል ። 

ነገሮች ግራ ያጋቡት ሙያተኛ የበረራ መስመሩን ለቆ ሲወጣና በተሽከርካሪዎቹ ብርሃን ፏዋ ብሎ የደመቀው             
ስፍራ በአንድ ጊዜ ወደነበረበት አስፈሪ ድቅድቅ ጨለማና ጸጥታው ተመለሰ ። ብዙም ሳይቆይ ሊቀ-መንበሩን የያዘው              
የመንገደኛ አውሮፕላን የበረራ መስመሩን በመቀየር  በሚስጢር ወደ አዲስ አበባ ማምራቱን ሰማን ።  

ነገሮች ፈር ለቀዋል ሁሉም ነገር በተፈለገበት መንገድ እየሄደ አይደለም በሁዋላ እንደሰማሁት የመንግስት            
ግልበጣውን የሚመሩት ከፍተኛ መኮኖች በችኮላ ከአማፂያኑ ጋር ምስጢራዊ ባልሆነ መልክ ግልፅ የሬዲዮ ግንኙነት             
ማድረጋቸው ሰራዊቱን ከመንግስት ጎን እንዲሰለፍ አድርጎታል ። 
ከዚያን ዕለት ጀምሮም አስመራ ያለው ግዙፉ ሁለተኛው አብዮታዊ ሰራዊትና የአየር ኃይል ሁለተኛው አየር ምድብ              
እንዲሁም መላው የባህር ኃይል  ከቀሪው የአገር መከላከያ እዝ ሙሉ ለሙሉ ውጭ እንደ ሆኑ ግልፅ ሆነ ። 

 
  

ሓሙስ ግንቦት ፲ ቀን  
 
እንደ ዘወትሩ ሁሉ ዛሬም ማልደን በመነሳት ወደየስራ ክፍላችን ብንሄድም ሁለትና ሶስት እየሆንን ስለ ሁኔታው              

ከማውጋት ውጭ ስራ አልነበረም ። የግቢው ፀጥታ እጅግ ያስፈራል ። የሚወራው ሁሉ ክፉ ነገር ብቻ ነበር ። በየሰዉ                  
ፊት ላይ አንዳች የከበደ ነገር እንዳለ ይነበባል ። 

ረፋዱ ላይ አንድ ትዕዛዝ ከጠቅላይ መምሪያው መጣና በባዶነት የተንጠለጠለው ልባችን በተስፋ እፎይ አለ ።              
ከምሳ በኋላ ሁሉም የሰራዊቱ አባል በሚግ ሃያ አንድ የጥገና ሃንጋር ውስጥ እንዲገኝ የሚል ጥሪ ነበር ። ጥሪው                 
የመፈንቅለ መንግስቱን ጉዳይ ለመወያየት ሊሆን እንደሚችል አላጣነውም ። ያበጠው መፈንዳቱ ላይቀር በፀጥታ ድባብ             
ከምንንገላታ ግልፅ ያለ መረጃ ማግኘቱ በራሱ የእፎይታ ያክል ተሰማኝ   ። 
 

በተባለው ሰዓት ከስብሰባው ስፍራ ስደርስ ሰፊው የጥገና ሃንጋር በሰው ብዛት ተጣቧል ። እስከ ዛሬ ካየኋቸው               
ስብሰባዎች ሁሉ በሰው ብዛት የዛሬውን የሚስተካከል መኖሩን እጠረጠራለሁ ። እንደሚታወቀው የአየር ኃይል            
ማህበረሰብ ለስብሰባ እጅግም እንደሆነ ባውቅም የዛሬው ከወትሮው ለየት ያለ ጉዳይ የያዘ በመሆኑ ሁሉም በነቂስ              
ወጥቶ በጊዜ ቦታ ቦታውን ይዟል ። 

 
የአየር ምድቡ አዛዥ ብርጋዴር ጄነራል ንጉሴ ዘርጋው ፤ የፖለቲካ ክፍል ኃላፊው ሻምበል ፣ የወታደራዊ              

ደህንነት ኃላፊው መ/አ ፣ እንዲሁም በተለያየ የሃላፊነት ደረጃ የነበሩ ከፍተኛ መኮንኖችን በማስከተል ወደ ስብሰባው              
ሲገቡ በማናቸውም ፊት ላይ በጐ ስሜት አይነበብም ነበር ። ሁላችንም ከተቀመጥንበት በመነሳት ከተቀበልናቸው በኋላ              
አዛዡ ጊዜ ሳያባክኑ ጉሮሯቸውን ጠራረጉና ንግግራቸውን በመጀመራቸው አካባቢው በፀጥታ ተዋጠ  ።  

“እንደምን ውላችኋል” በማለት ብ/ጀነራል ንጉሴ ዘርጋው ንግግራቸውን በከፍተኛ እርጋታና በራስ መተማመን           
ጠንከር አድርገው ጀመሩ ። ….”እንደምታውቁትና እንደሰማችሁት መሃል አገር ጦር ሜዳ ሆኗል ! አዛዦቻችን             
ተገድለዋል ! ከእንግዲህ በኋላ በመንግስቱ ኃ/ማሪያም መገዛት ሞት ነው ” አሉ ... ። ጀነራሉ ለአፍታ ቀና በማለት                 
በዝምታ ከፊት ለፊታቸው ተሰብስቦ በአንክሮ የሚያዳምጣቸውን የአየር ኃይል ሰራዊት ትክ ብለው ሲያስተውሉ ቆዩና             
….. ወደ ንግግራቸው ተመለሱ ። ….. “በአሁኑ ሰዓት አስመራ የምንገኘው የሰራዊቱ አባላት ከሌላው ሰራዊት ጋር               
ምንም አይነት ግንኙነት ባይኖረንም፣ ከተለያዩ ኃይሎች ጋር ግን ንግግር መጀመሩንና ሁኔታዎችን በቁጥጥር ስር ለማዋል              
ሰፊ ዕድል እንዳለ በመግለፅ መድረኩን ለፖለቲካ ኃላፊው አስተላለፉ ።  

ቀጭን የሰውነት ቁመና ያለው የፖለቲካ ኃላፊ ፈጥኖ መድረኩን በመረከብ ለንግግር ተመቻቸ ። ዞማ ጸጉሩ              
ወደ ኋላ ሸሽቶ ወደ በራነት እየተቀየረ ሲሆን ግራና ቀኝ የበቀለው ፀጉሩ ጐፈር ብሎ ይታያል ። በቀይ ዳማ ፊቱ ላይ                   
ችፍፍ ብሎ የሚታየውን ላብ አሁንም አሁንም በመሃረብ ይጠርጋል እልህና ቁጣ ይነበብበታል ምን ሊነግረን             
እንደሚችል ከውስጤ ጋር እየተሟገትኩ ነበር ። …. የፖለቲካው አካል ወገንተኛ ይሆን ? እያልኩ ውስጤ ተረብሿል ።                
መኰንኑ ግን ቁርጠኛ በሆነ ድምፅ ንግግሩን ሲቀጥል የማዳምጠውን ማመን አልቻልኩም ። ……በሃገሪቱና በሰራዊቱ             

 



እንዲሁም በህዝቡ ላይ እየደረሰ ያለውን የአስተዳደር በደል ፣ በሰፈራ ሰበብ አባትና ልጅ እንደተለያዩ ፣ ቤተሰብና ትዳር                
እየፈረሰ እንደሆነ ... በሰራዊቱ ውስጥም ከውጥረት እና ከጦርነት በስተቀር እረፍት የሚባል ያለመኖሩን በመዘርዘር             
ካስረዳ በኋላ “ እኔ እስከማውቀው ድረስ ከስታንድ ባይ እና ከሬድነስ በስተቀር አንድ ቀን ከቤተሰቤ ጋር እፎይ ብዬ                 
ያሳለፍኩበት የእረፍት ጊዜ ትዝ አይለኝም “ በማለት የሰራዊቱን ስሜት የነካ ንግግር አደረገ እፎይ አልኩ የፖለቲካው               
መስመር ከተባበረ ሁኔታዎች ቀላል ሊሆኑ እንደሚችሉ ገመትኩ ። 

ከፖለቲካው ኃላፊ በኋላ ደልደል ያለ የሰውነት አካል ያለው ወዛም ራሰ በራ ጠይም ሰው መድረኩን ተቆጣጠረ                
ፈገግታ ሁሌም ክፊቱ ላይ አይጠፋም የሁለትተኛው አየር ምድብ የወታደራዊ ደህንነት ኃላፊ መቶ አለቃ ነበር በእጁ               
ማስታወሻ ብጤ ይዟል በእጅጉ ዘና ያለ አቀራረብ ነበረው እንደ ወትሮው ዛሬም ፈገግታው አብራው አለች አማርኛን               
የራሱ በሆነ ቃና ሲናገረው የተለየ ለዛ አለው ። በፈገግታ ሰላምታ ካቀረበ በኋላ በእጁ የያዘውን ማስታወሻ ሳይመለከት                
እጅግ አጭር ንግግር አድረጐ ጨረሰ ….. “ እኔ ብዙም የምናገረው የለኝም ….. ብቻ አንድ እንሁን …. አንድነት ኃይል                  
ነው …. ሁሌም አንድ እንሁን” በማለት እየተጣደፈ ንግግሩን ቋጭ ። መ/አለቃው ያለንበት አስፈሪ ሁኔታ ብዙ               
ያስጨነቀው እንዳልሆነ በማየቴ ተገርሚያለሁ ፈገግታና ነገሮችን በቀላሉ የማየት ባሕርይው የተለመደ ነበርና ወዲያው            
ትኩረቴን ከእሱ ላይ አነሳሁ በመጨረሻም አዛዡ አዳዲስ ለውጦች ሲኖሩ እንደሚያሳውቁን ቃል በመግባት            
ስብሰባውን በመቋጨት አሰናበቱን ።  

 
ስብሰባው አልቆ ወደየስራ ክፍላችን ስናመራ ከምእራብ አቅጣጫ ከበረራ መስመር ባሻገር ዥንጉርጉር የአየር            

ወለድ የደንብ ልብስና ቀይ መለዮ ያጠለቁ ወታደሮች በርቀት ወደ እኛ ሲጠጉ ተመለከትኩኝ ። እየቀረቡን ሲመጡ               
ክላሽንኮቭ ጠመንጃቸውን ወድረው በረድፍ በወታደራዊ ስልት የሚንቀሳቀሱ በርካታ ኮማንዶዎች መሆናቸውን          
አረጋገጥኩ ። ከመቅፅበት ዙያችንን ተከበብን ። አንዳች ነገር ሰውነቴን ሲነዝረኝ ተሰማኝ ። እንደ አዲስ አበባው ሁሉ                
መፈንቅለ መንግስቱ እዚህም ሊከሽፍ ይሆን ? ልምምድ እያደረጉ ነው በማለት ለማረጋጋት የሚሞክሩ ድምፆችን             
እየተሰማ ቢሆንም ከኮማንዶዎቹ ሁኔታ አንፃር ልምምድ ላይ ያሉ አልመስልህ አለኝ ። ብዙሃኑ ባለበት ተደናግጦ ግራ               
በመጋባት ማምለጫ አቅጣጫ እየፈለገ እያለ ከአየር ወለዶቹ አካባቢ ጐላ ባለ ድምጽ ቁም ! እንዳትነቃነቅ ! እያሉ                
በጩኸትና በአስፈሪ ሁኔታ ወደ እኛ ሲጠጉ በአንድ ጊዜ አካባቢው ተሸበረ ። ያልጠበቅነውና ያልጠረጠርነው ክስተት              
ነበርና በአንድ ጊዜ ከፍተኛ ትርምስ ውስጥ ገባን ። ዙሪያችንን ስንመለከት የወታደሮቹ ቁጥር እየጨመረ መጥቶ በአየር               
ወለድ ሰራዊት ሙሉ ቁጥጥር ስር መውደቃችንን አስተዋልን ። ፈጥነውም ወደ አንድ ግልጽ የሆነ ስፍራ እየሰበሰቡን               
እያለ ከመካከላቸው አንዱ በቁጣ ወደዚህ አምጣቸው በማለት ትእዛዝ ሰጠ ። 

ያየተመረጠልን ቦታ አውሮፕላኖቹን ከእይታ ለመከለል የምንጠቀምበት ባለ ሶስት ግርግዳና ከፍ ተደርጎ            
በብሎኬት የተገነባ ባንከር ነበር ። ባንከሩ ውስጥ እያጣደፉ እያስገቡን እያለ ያ ወደዚህ ባንከር እንድንገባና እንድንሰበሰብ               
ያዘዘው ድምፅ ሐሳቡን በመቀየርና በጥርጣሬ በመሞላት በል በል በአስቸኳይ ከዚህ አስወጣልኝ …. እነዚህ አየር ኃይሎች               
በጥበባቸው ቢያፈነዱንስ በማለት ከባንከሩ ውስጥ በማስወጣት ሜዳ ላይ እንድንፈስ አደረገን ። ፈጥነውም            
የያዛችሁትን መሳሪያ አስረክቡ ሲል አንድ መኮንን ትዕዛዝ በመስጠቱ ጀነራል ንጉሴ ቀድመው በጎናቸው ላይ በማህደር              
የታጠቁትን አሜሪካ ሰራሽ ኮልት 38 ሽጉጥ አውጥተው አስረከቡ ። ሌሎችም እንዲሁ አዛዡን ተከትለው የታጠቁትን              
ሽጉጥ በመፍታት አስረከቡ ። በጣም አነስተኛ ቁጥር ያላቸውም እንደዚሁ መሳሪያቸውን አስረከቡ ። በመጨረሻም             
በአጠቃላይ ከሰራዊቱ የተገኘው መሳሪያ ብዛት በቁጥር ከሃያ አምስት የማይበልጥ ነበርና ትጥቅ እንድንፈታ ያዘዘን             
መኮንን ከሰራዊቱ የተሰበሰበውን የሽጉጥ ብዛት ከ25 ያለመዝለሉን በመታዘብ “ ምንድነው ? የዩንቨርሲቲ ተማሪ ነው              
እንዴ የሰበሰብነው ? “ በማለት ሁላችንም መሳሪያ እንዳልታጠቅን በመታዘቡ በአግራሞት እኛኑ መልሶ ጠየቀን ።              
በመሰረቱ የአየር ኃይል የስራ ባሕርይ የነፍስ ወከፍ መሳሪያ ለበረራ ክሩዎችና ምንአልባትም በስራ ባህሪያቸው             
ያስፈልጋቸዋል ተብሎ የታመነባቸው ካልሆኑ በስተቀር ሌላው የአየር ኃይል ባልደረባ በፍፁም አይታጠቅም ከመሳሪያ            
ጋርም አይገናኝም ። 

አጋቾቻችን መሳሪያቸውን በደረታቸው አንግተው የሚያሳዩት ባህርይ የጠላትን ወታደር በምርኮ የያዙ እንጂ           
የወገን ጦር ከበው በቁጥጥር ስር ያዋሉ አይመስሉም ነበር ።  

በምን ምክንያት በከበባ እንዳገቱን ሳይገባን የቀኑ ብርሃን ለምሽቱ ስፍራውን ሊለቅ ደንገዝገዝ ማለት ጀመረ ።              
ጀምበሯ ከጠለቀች በኋላ አየሩ መቀዝቀዝ በመጀመሩ ዘለግ ባለው ቁመናቸው እጀ ጉርድ ፖሊስተር ዩኒፎርም የለበሱት              

 



ጄኔራል ቅዝቃዜው ስለተሰማቸው ከአጋቾቻችን አንዱን ጠርተው ከቢሮ ጃኬት ማስመጣት ይችሉ እንደሁ በመጠየቅ            
ፈቃድ  በማግኘታቸው ቢሯቸው የሚሰራ ብሄራዊ ወታደር ጃኬት ለማምጣት ወደ ጠቅላይ መምሪያ በሩጫ ሄደ ።  

ይህ ሁሉ ሲሆን ቀጣይ ትእዛዝ እስኪሰጠን እርስ በርስ በሹክሹክታ ከመነጋገር ያለፈ አንዳች ድምጽ አይሰማም              
። ድንገት ከአጋቾቻችን መካከል አንዱ ባለ ሻምበል ማዕረግ ያጠለቀ መኰንን ከመሃከላችን ከአመታት በፊት በልጅነት              
የሚያውቀውን የሚግ ሃያ ሶስት ጥገና ሃላፊ ሻምበል በማየቱ አይኑን ማመን እያቃተው ከየት መጣህ በሚል ረዘም ላለ                
ደቂቃ ተቃቅፈው በመቆየት በፈገግታ እየተያዩ ሲነጋገሩ ከቆዩ በኋላ በዙሪያ የነበሩት ወታደሮች በአንድ ጊዜ ረገብ              
ማለት በመጀመራቸው እኛም ትንሽ እፎይታ ተሰማን ። 

 
ከመጨለሙ በፊት ጄኔራል ንጉሴንና ሌሎች ከፍተኛ መኰንኖችን ከፊት በማስቀደም ሁሉንም የአየር ኃይል            

ሰራዊት በማሰለፍ ወደ ሲኒማ ቤት እየነዱን እያለ በቅርብ ርቀት ድንገተኛ የተኩስ ድምጽ ተሰማ ። ተኩሱን ተከትሎም                
ከሰልፉ መካከል አንዱ እግሬን ተመትቻለሁ እያለ ቢጮህም የህክምና እርዳታ ሳያገኝ ወደ ሲኒማ ቤት ደርሰን              
እንድንቆም ተደረግን ። አንዱ ሻምበል እየተጣደፈ ጀነራል ንጉሴ ዘርጋውንና ሌሎች የሚፈልጋቸውን በስም በመጥራት             
እየለየ ለብቻ ነጥሎ ወሰዳቸው ። ይህ የምድር ጦር ሻምበል ቀደም ሲል በአየር ኃይል መኮንኖች ክበብ ግልጋሎት                
እንዲያገኝ ጄነራል ንጉሴ የፈቀዱለት ሻምበል ነበር ። ያኔ አዝነውለት ደግ ቢውሉለትም ዛሬ ግን ውለታቸውን በክፉ               
እየመለሰ ነው ። ይህ ሻምበል መኮንኖች ክበበ እየተመላለሰ የሰማቸውን መረጃዎችና ምስጢር በመሰብሰብ ከመቶ             
ሁለተኛው አየር ወለድ ብርጌድ ጋር በመሆን የሃገሪቱ መሪ ከጀርመን ሲመለሱ በአስመራ በኩል እንዳይበሩ ከማድረግ              
አንስቶ በአስመራ አካባቢ የተደረገውን እንቅስቃሴ እንዲከሽፍና በርካታ የሃገሪቱ ሃብት የነበሩና ለሃገር ታላቅ ውለታ             
በመስራት ጠላትን መግቢያ መውጫ ያሳጡ መተኪያ ያልተገኘላቸው በርካታ ጀግኖች ሞት ተጠያቂ እንደሆነ አምናለሁ             
። 

 
የሚፈልጓቸውን ሰዎች በስም እየጠሩ ወሰዱ ። በኋል ያው ሻምበል የረሳው ነገር እንዳለ ሁሉ ተመልሶ               

በመምጣት ድምጹን ጎላ በማድረግ የቀሩ ከፍተኛ መኮንኖችን ስም ከነማእረጋቸው ይጠራ ጀመር ። አጠራሩ ትህትና              
የጐደለውና በማንአለብኝነት ነበርና እጅግ ስሜት የሚነካ ነበር ። የሚፈልገው ሰው እንዳለ ሁሉ እየተንጠራራ“የታለ             
አዲሱ ጄነራል ? ሲል በአስፈሪ ድምፅ እየጮኸ ጠየቀ ። ቀጠን ያሉት ፣ ጸጉራቸው በሽበት የተወረረና በቅርቡ የብርጋዴር                 
ጀነራልነት ማዕረግ የተሰጣቸው ትሁት ሰው ወደፊት ቀረቡ ። እኚህ ከፍተኛ መኮንን በዚያን ወቅት ያሉበትን ሃላፊነት               
ባላውቅም በቴክኒክና አስተዳደር ትምህርት ቤት የኤሌክትሮኒክስ ትምህርት ቤት አዛዥ ሆነው አውቃቸዋለሁ ። በጣም             
የተከበሩ በኤሌክትሮኒክስ ሙያም በእጅጉ የተደነቁ ምሁር ናቸው ። ከዚህ በፊት አስመራ አይቻቸው ባላውቅም በዚህ              
ክፉ ቀን ምን እግር እንደጣላቸው ገርሞኛል ።  

ሻምበሉ የቀጭኑን ጀነራል ወደ ፊት መውጣት እያየ ሌላ ጀነራል መጣራቱን ጀመረ ። በዚህን ጊዜ ቁመቱ               
ዘለግ ያለ ጠይም የአየር ኃይል የዙሪያ ጥበቃ ሃላፊ ሻምበል አብሮት ነበር ። ያቀዩስ ጄነራል የታለ ? … ሻምበሉ                  
አምባረቀ ። ግራና ቀኝ እያማተረ ቢፈልጋቸውም ቀዩ ያላቸውን ጄነራል ሊያገኛቸው አልቻለም ። ለካስ በቅርቡ              
የጀነራልነት ማዕረግ የተሰጣቸውንና በአየር ኃይል ትምህርት ምድብ በአዛዥነት የሚታወቁትን መልከ መልካም መኰንን            
ነበር ሻምበሉ እየፈለገ የነበረው ። አስመራ እየተካሄደ የነበረውን የአዛዥነት ኰርስ ለማስተማር መጥተው እዚህ ክፉ              
ቀን ላይ ወድቀዋል ። ረዘም ላለ አመታት ደብረ ዘይት ጄኔራሉን በሹፌርነት ያገለግል የነበረ ሻለቃ ባሻ የራሱን                
ወታደራዊ ፊልድ ጃኬት በማልበስ ከሲኒማ ቤት ይዟቸው ሲወጣ አስተውያለሁ ። ዕድል በቀኛቸው የዋለችላቸው             
ጀነራል ከዛሬው የአየር ወለዶች ወረራና ዕገታ ለጊዜው ተርፈዋል ማለት ይቻላል ። ሻምበሉ እየደጋገመ ስማቸውን              
ቢጣራም መልስ የሚሰጠው ባለማግኘቱ አንደማያመልጡት በዛቻ እያጉተመተመ በእጁ ያስገባቸውን ከፍተኛ          
መኰንኖች እየነዳ እኛን እዚያው የቆምንበት ትቶን ሄደ ። 
 

ጭለማው ከወትሮው በተለየ ሁኔታ አስፈሪ ድባብ ተላብሷል ። ሁሉም በየራሱ ሃሳብ በመመሰጡ አካባቢው             
ፍጹም በሆነ ጸጥታ ተውጧል ። አሁንም አለፍ አለፍ እያለ የአውቶማቲክ መሳሪያ ድምጽ በርቀት እየተተኰሰ መልሶ               
ለጥቂት ደቂቃዎች ጸጥ በማለት መልሶ ተኩሱ አስፈሪውን ፀጥታ ያደፈርሰዋል ። ከተኩሱ መድመቅ ጋር የጭፈራና              
የሆታ ድምጽ አብሮ ደምቆ መሰማቱ ምን እየተከናወነ እንዳለ ለመገመትም ቸገረኝ ። ኋላ እንደ ተረዳሁት በሻምበል               

 



መስፍን (በኋላ በኮሎኔልነት ማእረግ የ102ኛው አየር ወለድ ብርጌድ አዛዥ የሆነ) እና ሻምበል ሲሳይ የተባለ የምድር ጦር                
መስመራዊ መኮንን አማካኝነት የሁለተኛ አብዮታዊ ሰራዊት አዛዥን ጨምሮ በሌሎች ከፍተኛ መኰንኖች ላይ አሰቃቂ             
የሆነ እርምጃ በመውሰድ ቀሪዎቹን ከፍተኛ መኮንኖች ደግሞ ወደ አየር ወለድ ቅጥር ግቢ በመውሰድ እንዳሰሯቸው              
ሰማሁ ። በዕለቱ የግፉ ገፈት ቀማሽ ከነበሩት መካከል የአየር ኃይሉ የኤቪየሽን ዶክተር ኮሎኔል ጌታቸው አወቀ አሰቃቂና                
ለሰብዓዊ ፍጡር ባልተገባ የግፍ ግድያ ባለፈ አይናቸውን በሳንጃ በማፍሰስ አስከሬናቸውን በአስመራ ጎዳናዎች ላይ             
እየጐተቱ ለሕዝብ እንዲታይ ማድረጋቸው መቼም ቢሆን ከአዕምሮ የማይጠፋ ወንጀል ነበር ። በዚያች ምሽት በርካታ              
ጭካኔ የተሞላ ጭፍጨፋ ተደረገ ። ወታደሮች አዛዦቻቸውን በሳንጃ እየዘለዘሉ እስከመግደል ደረሱ ። ጥፋት ተፈፅሟል              
እንኳ ቢባል መሳሪያ ያስፈቷቸውን የሰራዊቱን አዛዦችና የአገር ባለውለታ የጦር መኰንኖች በቁጥጥር ስር ማቆየት             
ሲቻል ከአውሬነት ባልተናነሰ በየጐዳና ላይ የሚፈፀመው ወንጀል ታሪክ መቼም ይቅር የማይለው ተግባር ነው ።              
የመፈንቅለ መንግስቱ ሙከራ በርግጠኝነት ከሽፏል ። ቀጣዩ ምን ሊሆን እንደሚችልና ነገ ምን ይዞ እንደሚመጣ              
እርግጠኛ መሆን ሳንችል አስመራ ሁለተኛው አየር ምድብ ከእንቅስንቃሴ ተገድበን አለን ። 

ከነበርንበት ሲኒማ ቤት በሰልፍ ወጥተን ወደየ ክበባችን እንድንሔድ ከተደረገ በኋላ ለጥበቃ በየጥጋጥጉ            
ከመሸጉት እና ከነሙሉ ወታደራዊ ትጥቃቸው በዝግታ ከሚራመዱት አየር ወለዶች በቀር እንደልብ የሚንቀሳቀስ አካል             
አልነበረምና ለመጀመሪያ ጊዜ በወታደራዊ ጦር ቀጠና ውስጥ እንዳለሁ ተሰማኝ ። 

 
አርብ ግንቦት ፲፩ ቀን  
 
ማልዶ መነሳት በሁላችንም ውስጥ ያለ ወታደራዊ ልምድ ነበርና ያለአንዳች ቀስቃሽ ሁላችንም በተመሳሳይ            

ሰዓት መመግቢያ ክፍል ተገናኘን ። ሁሉም የሰማውን መረጃ ይለዋወጣል ። የሞት መርዶ ከመስማት በሻገር ሰላማዊ               
ሁኔታ አልነበረም ። ምንም እንኳ ወታደራዊ የስራ ልብሶቻችንን ብንለብሰም በምርኮ ያለን ያህል ነበር የሚሰማን ።               
እጅግ በጣም አስፈላጊ ከሆኑ ሙያተኞች በስተቀር ወደ ስራ ቦታ መሔድ ክልክል ሆኗል ። ወደ ከተማ ብቅ ብለው                 
የተመለሱትም በሃዘንና በድንጋጤ ተውጠዋል ። የሁለተኛው አየር ምድብ አዛዥ ብርጋዴር ጄኔራል ንጉሤ ዘርጋውን             
ጨምሮ በርካታ የጦሩ አዛዦች በአሰቃቂ ሁኔታ መገደላቸውን ሰማን ። ጄነራል ንጉሤ በአየር ምድቡ አባላት              
የተወደዱና እጅግ የተከበሩ አዛዥ ነበሩና ሃዘኑ በሁላችንም ላይ ወደቀ ። ትናንት በሁላችንም ፊት ከነሙሉ ግርማ               
ሞገሳቸው ቆመው የነበሩት አዛዥ መኰንን ዛሬ በፍትህ አልባነት በጨካኝ አውሬዎች እጅ መውደቃቸው የሁላችንንም             
ልብ በሃዘን ሰበረው ። 

አረመንያዊው ግድያ ወደ ተከናወነበት የአየር ወለድ ግቢ በትካዜ አንገቴን እንደደፋሁ ደረስኩ ።            
በማንአለብኝነት የሚያውካኩት አየር ወለዶች ዕይታዬን ሳቡትና ወደ እነሱ ተጠጋሁ ። ቁልቁል ለቆሻሻ መጣያነት             
የተከለለው ጉድጓድ ውስጥ ከወደቁትን ጄነራል አስከሬን ላይ አልባሳትና ጫማ እያወለቁ ሲቀራመቱ በትዝብት            
አስተዋልኩ ። ወደ ወደቁት ጀነራል ጠጋ ብዬ ስመለከት በቅርብ ርቀት በተተኰሰ ጥይት ጭንቅላታቸው የተገመሰና              
በውስጥ ሱሪያቸው ብቻ የቀሩ አዛውንት ሰው ተመለከትኩ ። በሃዘን ውስጤ ተኰማተረ ። እንደ ኢትዮጵያዊ ባህል               
የወደቀ ሬሳ በጨርቅ ይሸፈናል እንጂ የለበሰውን አይቀራመትም ፤ እናም ይህ አረመኒያዊ ድርጊት በጠላት የተፈፀመ              
እንጂ በኢትዮጵያውያን አልመስልህ አለኝ ።  

ቀና ብዬ ዙሪያ ገባውን ሳማትር ከሽቦ አጥር ባሻገር በቁጥጥር ስር የዋሉ ከፍተኛ መኮንኖች ታዩኝ ።               
የሁለተኛው አየር ምድብ የዘመቻ አዛዥ ኮሎኔል የበረራ ቱታቸውን እንደለበሱ ሲታዩ የአየር ምድቡ የአስተዳደር             
መኮንን ኮሎኔል ደግሞ በስራ ልብስቸው ሆነው አየኋቸው ። የኢትዮጵያን ጠላት ወደ ትቢያ ሲለውጡና ሲያርበደብዱ              
የነበሩ ምርጥ የሃገሪቱ ጀግኖች በአንድ ጀንበር ለእንደዚህ አይነት ጭካኔ በመዳረግ አሳዛኝ ክስተት ነበር ።  

 



 
 

በወቅቱ የሁለተኛው አየር ምድብ አዛዥ የነበሩት ብ/ጄነራል ንጉሴ ዘርጋው 
የስብሰባ ጥሪ ፡  
 
በተከታዩ ቀን በያለንበት ለሁላችንም የስብሰባ ጥሪ ደርሰን ። ደግሞ ምን ቀርቷቸው ይሆን ? ቀትር ላይ በአየር                

ምድቡ ዘመቻ ጽሕፈት ቤት ደጃፍ ላይ ተሰበሰብን ። ማን ሊመጣ እንደሆነ ባናውቅም አንድ ከፍተኛ የሃገሪቱ               

 



ባለስልጣን ሊያነጋግረን እንደሚችል መገመት አያዳግትም ። ውጥረት ይታያል ። ዙሪያውን ከወትሮው ለየት ያለ ከባድ              
ጥበቃ ተደርጓል ። ከቆይታ በኋላ ከሲቪል ኤቪየሽን ተርሚናል አቅጣጫ ከሶስት የማይበልጡ ተሽከርካሪዎች በከፍተኛ             
ፍጥነት የአውሮፕላን መንደርደሪያውን ተከትለው እኛ ወደምንገኝበት አቅጣጫ ሲከንፉ በማየቴ ምናልባት የአገሪቱ           
ፕሬዝዳንት ኮሎኔል መንግስቱ እራሳቸው መጥተው ይሆናል የሚል ግምት አደረብኝ ። ነገር ግን ፕሬዝዳንቱ ሳይሆኑ              
የደርግ ከፍተኛ ባለስልጣን ሌ/ጄነራል ተስፋዬ ገ/ኪዳን ነበሩ ። ከሳቸው መውረድ በፊት በልዩ ፍጥነት የወረዱት የቤተ               
መንግስት ልዩ ጥበቃዎች (በተለምዶ ቅልቦች የሚባሉት ) ነበሩ ። የቁመታቸው ግዝፈት ፣ የሰውነታቸው መፈርጠም ፣              
ያለረፍት የሚቅበዘበዙት አይኖቻቸው ከያዙት መሳሪያ ጋር እንኳን በቅርብ ርቀት ላለ ሰው በርቀት ለሚመለከት እጅግ              
ያስፈራሉ ። ሁሉንም በጥርጣሬ የሚያዩ ይመስላል ። ጄኔራሉ በሃገሪቱ ካሉት ወታደራዊ መኮንኖች ብቸኛ ባለከፍተኛ              
ማእረግ ናቸው ። የለበሱት የክብር ልብስ በማእረግ እና በኮርዶን ተንቆጥቁጧል ። ከመኪና ወርደው በቀጠታ ወደ               
ተዘጋጀላቸው መናገሪያ አመሩ ። በሰላምታ ጀምረው ንዴት እና ቁጣ…. ቀጥለውም ዘለፋ ስድብ ያዘለ ንግግር              
አደረጉ..” ይሔ ዛሬ መንግስት ልትገለብጥበት የነበረው አውሮፕላን ከደሃ ቤተሰቦችህ ቅማል ላይ በተሰበሰበ ገንዘብ             
የተገዛ አውሮፕላን ነው … “ የሚለው ምን ለማለትና ማንን ለመናገር እንደሆን ዛሬም ድረስ አልገባኝም ። ሰራዊቱን                
ይበልጥ የሚያስበረግግ እንጂ የሚያረጋጋ ወይም ኃላፊነት እንዲሰማው የሚያደርግ አንዲትም ቃል ሳያሰሙ የምሬት            
ንግግራቸውን ፈጽመው በመጡበት አኳኋን ተመለሱ ። የሳቸው መምጣት መንግስት ሁሉንም በበላይነት           
እንደተቆጣጠረ ለማረጋገጥ ቢመስልም በንግግራቸው ሰራዊቱን ከማስበርገግና ከማሸበር የተሻለ የማረጋጋት ስራ          
ሳይሰሩ ስብሰባውን ጨርሰዋል ። 

በሌላ በኩል የሃገሪቱ ርእሰ-ብሔር ኰ/ል መንግስቱ ኃይለማሪያም በደብረ ዘይት በ፩ኛው አየር ምድብ            
ተገኝተው ለሰራዊቱ ንግግር እንዳደረጉ ሰማን ። በኋላ እንደ ተመለከትኩት በመጠኑም ቢሆን የሳቸው አቀራረብ የተሻለ              
ነበር ። ከሰራዊቱ ጥያቄዎችን ተቀብለዋል ። ባለው የፕሬዝዳንትነት ዘመናቸው ምንም የተሻለ ኑሮ እንደሌላቸው             
ገልጸዋል “… እኔ መንግስቱ ኃይለማሪያም ከአንድ ተራ ወጥ ቤት የተሻለ ኑሮ አልኖርም …ፋንታንም ከድሮ ጀምሮ               
አውቀዋለሁ ….. ከሻለቅነት ማዕረግ እስከ ጀነራል አሳድገነዋል ። ይህንን ሰራዊት ይዞ እንዳይጠፋ ከሰራዊቱ ገለል              
በማድረግ ወደ ኢንደስትሪ ሚኒስትርነት ብናዛውረውም ከሰራዊቱ ግን አልተለየም ። የጀነራል ፋንታም ምክትል ቀኝ             
መንገደኛ እንደሆነ አውቃለሁ ... ” ። የፕሬዝዳንቱ ንግግር መቼውንም የሚረሳ አልነበረም ። እጅግ በለሰለሰ ቋንቋ               
አቋማቸውን ግልጽ በማድረግ ያስረዱ ሲሆን ልዩ የሆነ የተውኔት ተሰጥኦ እንዳላቸውም አሳይተዋል ሰራዊቱንም እንደ             
ጀነራል ተስፋዬ ገ/ኪዳን ሳያንጓጥጡ ተፈጠረ ስላሉት ሁሉ በዝርዝር አስረድተው ሰራዊቱን ለማረጋጋት ሞክረዋል   ። 

ማምሻውን በቴሊቪዥን መመልከቻ ታድመን ሳለ ዜናው ሁሉ ስለ ተሞከረው መፈንቅለ መንግስት ሲሆን            
እየተደጋገመ በጥቂት ጀነራሎች የተሞከረው የመፈንቅለ መንግስት ሙከራ ሳይሳካ መቅረቱንና ከመፈንቅለ መንግስቱ           
ጋር ንክኪ የነበራቸው በርካታ ግለሰቦች ላይ አብዮታዊ ርምጃ መወሰዱን ይዘረዝራል ። በሌሎች ጉዳዩ በሚመለከታቸው              
ግለሰቦች ላይ ምርመራ መጀመሩና ጥፋተኞችም ለፍርድ እንደሚቀርቡ እየደጋገመ ይገልፃል ።  

በማግስቱ ማልደን በየስራ ቦታችን ተገኝተናል ። ግቢው እንደገና ህይወት ለመዝራት ይመስላል አውሮፕላኖች            
ማስገምገም ጀምረዋል ። የቅኝት በረራ በማድረግ የአየር ኃይሉ ስነልቦና እንደገና ለመገንባት ጥረት እየተደረገ ነው ። 
ረጅሙ እና አሰልቺው ጦርነት የበርካታ ዜጎችን ህይወት ቀጥፏል ። ጦርነቱን ለማስቆም ይሆናል ተብሎ የተወሰደው              
መፍትሄ የአገሪቱን ርእሰ ብሄር ከስልጣናቸው በማስወገድ የተሻለ አመራር እንዲኖር ለማድረግ ነበር ። ሆኖም ምርጥ              
የሃገሪቱ ወታደራዊ ባለስልጣናት የተሳተፉበት ይሄ መፈንቅለ መንግስት እንዴት ሊከሽፍ እንደቻለ ወደ ፊት የታሪክ             
ተመራማሪዎች ሰፊ ጥናት የሚያቀርቡበት እንደሚሆን አምናለሁ ።  

በእርግጥ ሰራዊቱ ሶስት አስርተ አመታት በፈጀው ጦርነት ከሚገባው በላይ ተሰላችቷል ። በአገሪቱ ከፍተኛ             
መኮንኖች ላይ የተወሰደው ግብታዊ ርምጃ አውራ እንደሌለው ንብ ሲበተን በጥቂት ጀብደኛ የሰራዊቱ አባላት             
ግብታዊነት የተወሰደው ርምጃ መተኪያ የሌላቸውን ወታደራዊ ጠበብቶችና የአገሪቱ ባለውለታዎች በከንቱ ደማቸው           
ፈሷል ። ይህም ዛሬ ለምንገኝበት ትልቅ ውድቀት የመጨረሻው መጀመሪያ ለመሆኑ ሁላችንም ምስክር ነን ።  

እነዚያ ጠላትን በየጦር ግንባሩ ገንጣይ እና አስገንጣዮችን ሲያስጨንቁ የነበሩ ጀግኖች ዛሬ በወገናቸው እጅ             
ያለፍርድ ደማቸው ደመ ከልብ ሆኖ ሬሳቸው በአደባባይ ተጎትቶ አይሞቱ ሞት ሞተዋል ። ሻእቢያና ህወሃት አንድ               
እንኳን ጥይት ሳይተኩሱ ያንን ድል ሲያገኙ ምንኛ ተደስተው ይሆን ? የቆሙበት መሬት የከዳቸው ያሳደጉት ውሻ               
የነከሳቸው እነዚያ የጦር መሪዎች ክብር ሲገባቸው ተዋረዱ በህይወት የተረፉትም በይስሙላ ፍርድ አደባባይ ቆሙ ።  

 



የግቢው ሁኔታ ወደ ቀድሞው መልኩ እየተመለሰ ይመስላል ። በበረራ መስመር አካባቢ የስራ ልብሶቻቸውን             
የለበሱ መካኒኮች ወዲያ ወዲህ ይላሉ ። አልፎ አልፎም የአውሮፕላኖች ሞተር ሲያጓራ ይሰማል ፤ ነገር ግን አንድም                
አውሮፕላን ወደ አየር ላይ አልወጣም ። 

አንድ ፓይለት ከአየር ምድቡ ዘመቻ ቢሮ እኛ ወደ ምንገኝበት ሚግ ሃያ ሶስት በረራ መስመር አቅጣጫ               
ሄልሜቱን በግራ እጁ አንጠልጥሎ እየመጣ ነው ። ቁመቱ ዘለግ ያለውን ወጣት አብራሪ በልዩ ሁኔታው ማንነቱን ከሩቅ                
ለመለየት ቀላል ነበር ። ይህ አብራሪ በፊልም እንደ ምንመለከታቸው የአሜሪካን ፓይለቶች በራስ መተማመኑ ጐልቶ              
ይታይበታል ። ግዛቸው የተባለው የበረራ መስመር ቴክኒሺያን የእሱን አውሮፕላን ሲያስበርር መመልከት በራሱ አንድ             
ትእይንት ነበር ። ግዛቸው ከአውሮፕላኑ በስተግራ በኩል ለአብራሪው እንዲታይ በመሆን ወደፊት ይቆም እና             
የአውሮፕላኑን መቆጣጠሪያ እንዲያነቃንቅ በእጅ ምልክት ለአብራሪው ይናገራል ። በዚህ ጊዜ ግዛቸው በዘመኑ            
የነበረውን የብሬክ ዳንስ ያክልበት እና ሁላችንንም ያስፈግገናል ። በመጨረሻም በዳንስ መልክ ወታደራዊ ሰላምታን             
ያክልበተና አጸፋውን ከፓይለቱ ይቀበላል ። የሚገርመው ነገር ይህን አይነቱ ትእይንት በዚህ ባለንበት በአሜሪካን አገር              
ብሉ ኤንጀል ( ሰማያዊ መላእክት) በመባል የሚታወቁት የወታደራዊ አውሮፕላኖች ለሚያደርጉት የአየር ትርኢት ላይ             
ወደ መንደርደሪያቸው ከመሄዳቸው በፊት ሁሉም መካኒኮች በተቀናጀ ሁኔታ ሲያደርጉት ተመልክቻለሁ ። 

አብራሪው በአውሮፕላኑ ዙሪያ የሚያደርገውን ፍተሻ ጨርሶ ወደ አውሮፕላኑ ውስጥ ገብቷል ። ለቀናት            
ተቋርጦ የነበረው በረራ መጀመሩ አስደስቶናል ። በየትኛውም የአየር ኃይል ጣቢያ የአውሮፕላን ድምጽ ሲሰማ ፣              
አውሮፕላን ሲያርፍ ሲነሳ በዙሪያ ገባው ህይወት ይዘራበታል ። እናም ለቀናት የተቋረጠው በረራ ዛሬ በመጀመሩ ከሃዘኑ               
እያገገመም ቢሆን ደስታ እየታየበት ነው ። 

ሚግ ሃያ ሶስት ቦምብ ጣዩ አውሮፕላን በዝግታ ከመቆሚያው ወደ መንደርደሪያው በመሄድ የመጨረሻው            
ፍተሻ ከተደረገለት በኋላ ድምጹን ከፍ በማድረግና ከኋለኛው ክፍሉ እሳት በመትፋት እያስገመገመ ወደ ምስራቅ             
አቅጣጫ በመንደርደር ወደ ሰማይ ተመነጠቀ ። ከመቅፅበትም ወደቀኝ ዘንበል በማለት ዘወትር የተለመደ አነሳሱን             
አሳይቶ ከአይን ተሰወረ ። 

 
በተጠበቀው ሰዓት ተመልሶ ማረፍ የነበረበት አውሮፕላን ባለመመለሱ መጥፎ ነገር አጋጥሞታል በሚል           

ተረበሽን ። እንዲህ አይነት ነገር ሲፈጠር የሚታሰበን በአብራሪውና በአውሮፕላኑ ላይ አንዳች ነገር እንደገጠማቸው             
እናስባለን ። ሁላችንም አይናችን የሚችለውን ያህል ርቀት እያማተርን ከአሁን አሁን ድምፁን እንሰማለን ስንል             
ሳይሳካልን በመቅረቱ በውስጣችን ፍርሃት ነገሰ ። ምን ውስጥ ገብቶ ይሆን ? እስከ ዛሬ በርካታ አብራሪዎች               
የተሰጣቸውን ግዳጅ ለመወጣት እንደወጡ ቀርተዋል ። አብዛኛውን ጊዜ የሚነሱት ሁለት በመሆን ሲሆን አንደኛው             
ሲመለስ በአልተመለሰው አውሮፕላን ላይ የተፈጠረውን ለመገመት አንቸገርም ነበር ። ዛሬ ግን የበረረው አንድ ብቻውን              
ነውና ምን እንደገጠመው ለማወቅ ተቸገርን ። በኋላ ግን በራሪው ወደ ሱዳን መኰብለሉን ሰማን ። በአየር ኃይል ታሪክ                 
ያቀን አንድ ምእራፍ የተከፈተበት ነበር ። በአገሪቱ ከፍተኛ የጦር መኮንኖች ላይ በማናለብኝነትና በጭካኔ የተወሰደው              
ርምጃ ተከትሎ ሀ ብሎ ተቃውሞ የተጀመረበት ሆነ ። በቀጣዮቹ ቀናትም በርካታ አብራሪዎችና የጥገና ሙያተኞች              
አውሮፕላኖችን በመያዝ ሆነ በመጥለፍ መኮብለል ጀመሩ ። እንደ ፀሃፊው አስተሳሰብ የአገሪቱ አገዛዝ በጀብደኝነትና             
በአረመኒያዊነት የአገር ባለውለታ የነበሩትን የጦር አዛዦች መፍጀቱ ስርዓቱ የተንጠለጠሉበትን ቅርንጫፍ በገዛ እጁ            
መቁረጡን የሚያሳይ የተቃውሞ ምልክት ነበር ።  

 
  ሰኞ ነሓሴ ፰ ቀን   
 
ንብረትነቱ የኢትዮጵያ አየር መንገድ የሆነ ዳሽ - ስድስት ባለ ሁለት ሞተር አውሮፕላን ከአዲስ አበባ ወደ               

ጋምቤላ ሲጓዝ ባልታወቀ ምክንያት ፉኝዶ በተባለ አካባቢ ተከስክሶ መጥፋቱ የኢትዮጵያ ሬዲዮ በቀትር የዜና ስርጭት              
ለሕዝብ ጆሮ አደረሰ ። ከመንገደኞቹ ውስጥ የአሜሪካ ኮንግረስ አባል የሆኑት ኮንግረስ ማን ሚኪ ሊላንድ ይገኙበታል ።                
ኮንግረስ ማኑ ወደ ኢትዮጵያ የተጓዙት ለበጎ አድራጎት ስራ ሲሆን በአጭር ጊዜ ውስጥ እውቅና ያገኙ ፖለቲከኛ ነበሩ  ።  

 

 



በተፈጠረው አደጋ ምክንያት የአሜሪካ አየር ኃይል ዩ-ሁለት የስለላ አውሮፕላን ለመጀመሪያ ጊዜ በኢትዮጵያ            
የአየር ክልል ውስጥ እንዲበር ከመንግስት ፈቃድ አገኘ ። በማስከተልም ለፍለጋው ሁለት ሲ አምስት ጋላክሲ በመባል               
የሚታወቁት ግዙፍ ወታደራዊ ማጓጓዣ አውሮፕላኖች አራት ብላክ ሃውክ ሂሊኮፕተሮችን በመያዝ ለአሰሳ ገብተዋል ።  
በእነዚህ የፈልጐ ማዳን አውሮፕላኖች የግንቦት ስምንቱ መንግስት ግልበጣ ሙከራ በዋና ተዋናይነት የሚጠቀሱትና            
በህይወት የተረፉ ብቸኛው ጀነራል ቁምላቸው ደጀኔን ከአገር ማስወጣታቸው እርግጠኛ ባይሆንም በሰፊው ይነገራል ።  
 

የትግራይ ነፃ አውጪዎች እንደሚሉት ተራሮችን አንቀጥቅጠው መሃል አገር አልገቡም ባይ ነኝ ። ነገር ግን               
ጦሩ በተንዛዛና ሻጥር በበዛበት ጦርነት በመሰላቸቱ እንዲሁም መሪዎቹን በጭካኔ በማጣቱና በመጨረሻም የአገሪቱ መሪ             
በአልታሰበና ባልተገመተ አኳኋን ከአገር በመውጣታቸው ምክንያት ነበር ። ሰራዊቱም ፍጹም ስነ-ስርዐት በሞላበት            
ሁኔታ እንደ ታጠቀ ወታደር ሳይሆን መሳሪያውን ወርውሮ ወደ ትውልድ አገሩ ከመሔድ ሌላ ተደራጅቶ መዋጋትም              
ይሁን የዝርፊያ አዝማሚያ ያላሳየው ምን ያህል ሕዝቡን እና አገሩን አክባሪ ሰላም ፈላጊ መሆኑን ያሳያል ። በአሜሪካ                
እና በሌሎች የአውሮፓ አገሮች አደራዳሪነት የኢትዮጵያ የልኡካን ቡድን ሰላማዊ ድርድር ለማድረግ ተጉዟል እውነታው             
ግን ኃያላኑ አገራት በኢትዮጵያ የወደፊት እጣ ላይ እየወሰኑ መንገዱን ለሕወሃት አልጋ በአልጋ እያደረጉ ነበር ለዚህ እና                
ለሌሎች ውለታዎች የትግራይ ነፃ አውጪ አሁንም የአሜሪካንን መንግስት በሎሌነት እያገለገለ ይመስለኛል ። 

ይህንን የሃገሪቱን ታሪክ እና የወደፊት ሁኔታ ሊለውጥ ይችላል የተባለ መፈንቅለ መንግስት የበርካታ ምሁራን             
ወይም ወታደራዊ ጠበብቶችን ሕይወትን ከመቅጠፉ ባሻገር በወቅቱ ኢትዮጵያን ለመገነጣጠል ሕወሃት እና ሻእቢያ            
ያደርጉት ለነበረው ጦርነት ፋታ ከመስጠት ሌላ ለአመታት ሲያስጨንቁት የነበሩት ወታደራዊ አዛዦች በውስጥ ቁርቁስ             
አልቀው ሰራዊቱ አውራ የለለው መንጋ በመሆኑ ምክንያት ውጊያው የበፊቱን ያህል ጠላትን አስጨናቂ ባለመሆኑ             
በቀላሉ ተፈታ በርካታ የአየር ኃይል ተዋጊ ጄቶች እና የማጓጓዥ አውሮፕላኖች እንዲሁም ሄሊኮፕተሮች በተለያየ ጊዜ              
ወደ ጎረቤት አገራት እንዲኮበለሉም ምክንያት ሆነ ። 

ጊዜ የሰጠው ቅል ድንጋይ ይሰብራል እንዲሉ ነው እና ከሁለት አመታት በኋላ ሕወሃት በለስ ቀንቶት              
በምእራባውያን እርዳታ ስልጣን ለመያዝ በቃ ያለዘመናት ለሃገሩ ሲዋደቅ ይነበረ የኢትዮጵያ ሰራዊት የታጠቀውን            
ትጥቅ በሙሉ አስረክቦ ወርቅ በአደባባይ በሚሸጥበት አገር አንዳች ስርዓተ አልበኝነት ሳያሳይ መፃኢ እድሉን             
እንዲጠባበቅ ሆነ ነገር ግን የትግራይ ባለስልጣናቶች በቀል እነሆ አሁንም ድረስ እያነፈነፈ በየደረሱበት በነፃ የመስራትም              
ሆነ የመኖር መብት ነፍገውት በገዛ አገሩ ላይ በሁለተኛ ዜግነት ይኖር ዘንድ ግድ ሆነ ። 

በኢትዮጵያ ላይ የሰፈነው የዘረኝነት እና የግፍ አገዛዝ ተወግዶ የሞቱላት እና ደማቸውን ያፈሰሱላት ጀግኖች             
ሃውልት ቆሞላቸው ትውልድ እንደሚዘክራቸው እሙን ነው ።  

  
ይህ በወቅቱ የተመለከትኩትን ለአንባብያን አቀረብኩ እንጂ ሌሎች የሚያውቁት በርካታ ክስተት በወቅቱ  
ተፈጥረዋል አለመታደል ሆነ እና የተማከለ መረጃ ባለመኖሩ ብዙ ያልተጠቀሱ ሁነቶች አሉ ወደፊት በቃለ መጠይቅም              
ይሁን በሌላ መንገድ በተሟላ መልክ ለማቅረብ እጥራለሁ  
 

ኢትዮጵያ በጀግኖቿ ታፍራና ተከብራ  
ለዘለአለም ትኑር ! 

 
ሊዲንግ ኤርክራፍት ማን  
ሳምሶን ብዙወርቅ 

 
 
  

 


