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ዓለም አቀፍ  የቀድሞው የኢትዮጵያ ጦር ሃይሎች ማሕበር  

Former Ethiopian Armed Forces Worldwide                                 

Organization 

P.O.Box  703913 , Dallas ,TX 75370-3913 
me 

ቦንብ ቀልቦ ለግብ ያበቃ ጀግና  

 

<<ሰዉ ማለት እረ ሰዉ ማለት 

    ሰዉ የሚሆነዉ ሰዉ የጠፋ ለት>> 

የቆየ ጀግኖች አባቶቻችን የቐጠሩት ስንኝ ነዉ። አለቃዉ 
ሲወድቅ ጭፍራዉ እንዳለቃ እየሆነ  የወገንን ጦር እየመራ 
ነፋስ ሳያስገባ ጠላትን የሚደመስስ የጭፍራ አለቃ ሲታይ 
የሚገጠምለት ቅርስ ስንኛችን ነዉ። ታዲያ ለ፶ አለቃ አበባዉ 
አሰፋም ይህን ለጀግኖች አባቶቹና እናቶቹ የተገጠመ  ስንኝ 
ለሱም ጀግንነት ተስማሚ ስለሆነ ተጠቀሰለት ። 

 የ፶ አለቃ አበባዉ አሰፋ በ1955 በሐረርጌ ክፍለ 
ሀገር በጅጅጋ አዉራጃ ጭናክሰን ከተማ ተወለደ። ትምህርት 
ቤት እስከ ሰባተኛ ክፍል ድረስ ተምሮአል። በኋላም 
በወታደራዊ ሙያ አገሩን ለማገልገል በመወሰኑ ወታደር ሆነ ። 
በተለያዩ የጦር አዉድማዎች በተከታታይ  ጀብዱዎችን 
የፈጸመ ሲሆን እጅግ የላቀ ጀብዱ የፈጸመዉ ግን በ1974 
በሰሜኑ ክፍለሃገራችን ከገንጣይ ወንበዴዎች ጋር በተደረገዉ 
ግብግብ ነበር ። 

 ከሃዲ ገንጣይ ወንበዴዎች ያሉባቸዉ ሁለት 
ተራራዎች ከፍተኞች ናቸዉ ። በነዚህ ተራራዎች  ላይ ጠላት 
ከባድ መሳሪያ  ጠምዶ ከፍተኛ መከላከል ያደርጋል ። ይህንን 
ገዥ መሬት የወገን ጦር በእጁ እንዲያስገባ በመጋቢት ወር 
1974 ግዳጅ ይስጣል ። በዚህ ግዳጅ ላይ ከባድ መሳሪያዎቹ 

የወገንን  እንቅስቃሴ ይገቱታል ። ብዙ የህይወት መስዋዕት 
ተከፈለ፣ ግን ግቡን የመያዝ ሁኔታ አጠራጣሪ ሆነ ።  

 የ፶ አለቃ አበባዉ አሰፋ በዚህ ጊዜ ነበር የጀግንነት 
ሙያ ሰርቶ ጠላትን የዶግ አመድ አድርጎ ባሸበረቀ ታሪክ 
ስሙን አስመዝግቦ ለማለፍ የቆረጠዉ ። በራሱ በጎ ፈቃድና 
ያለምንም ትዕዛዝ  በወገን ላይ ላንቃቸዉን የከፈቱትን ከባድ 
መትረየሶች ካላወደምኩ እረፍት አላገኝም ብሎ ይወስናል ። 
ባካበተዉ የጦር  ሜዳ ስልት ተጠቅሞ ከጠላት መካከል ሠርጎ 
በመግባት በጠላት ላይ አከታትሎ የእጅ ቦንብ ወረወረ ። 
የተራራዉን ጫፍ ይዘዉ በወገን ላይ ከባድ ጉዳት ያደርሱ 
የነበሩትን ገንጣዮች ከነመሳሪያቸዉ ደመሰሰ ። የወገን ጦርም 
በ፶ አለቃ አበባዉ በር ከፋችነት ግቡን በቁጥጥሩ ስር አደረገ ።  

 ጅግናዉና ወጣቱ የ፶ አለቃ አበባዉ አሰፋ በእለቱ 
የተገኘዉ ግብ አላረካዉም ። አጋጣሚዉን ተጠቅመዉ 
አሁንም በወገን ላይ ጥይት የሚያርከፈክፉትን ገንጣዮች 
ከአፈር ለመቀለቀል ወሰነ ። መሪዎቹ በዚያ መራራ ትግል ላይ 
ተሰዉተዉና ቆስለዉ አመራር የሚሰጥ አልነበረምና 
የመሪዎቹን የአመራር ሥልጣን ተረክቦ ወደሚቀጥለዉ ግብ 
ጦሩን አነቃነቀ ። አሁንም የከፋ ፈተና ከፊቱ ተደቅኗል ።  የ፶ 
አለቃ አበባዉ  << ሰዉ የሚሆን ሰዉ ,,,,>> ሲፈለግ 
የተገኘ ነዉና ጦሩን አስተባብሮ ራሱንም ለቁርጠኛ ግዳጅ 
አዘጋጀ ። ጠላትን በማንበርከክ ላይ እንዳለ አድፍጠዉ 
የሚጠብቁት የጠላት ወታደሮች ቦምብ ይወረዉሩበታል ። 
ወደ ምሽጉ በደንብ ሲጠጋ አሁንም ቦምብ ወረወሩበት ፣ 
ጀግናዉ አበባዉ አሰፋ ቦምቡ መሬት ሳያርፍ ቀልቦ 
ወደመጣበት ላከዉ ። ቦምቡ ሥራዉን በሚገባ አከናወነ ። 
ወዲያዉ ዘሎ ከጠላት ምሽግ ዉስጥ በመግባት የጠላትን 
ምሽግ ናደ ። ጉሮሮ ለጉሮሮ ተናንቆ የጠላትን ሰፈር ሲያሸብር 
ጠላት እንደቅጠል  ይረግፍ ጀመር ። አሁንም ያ ጀግና 
ከጠላት አንገት ላይ ቆሞ ከሌላ አቅጣጫ በተተኮሰ ጥይት 
ተሰዋ ። ይሁን እንጂ የወገን ጦር በእሱ ደምና የሕይወት 
መስዋዕትነት የድል ባለቤትነቱን ተቀዳጅቷል ።  

 የ፶ አለቃ አበባዉ አሰፋ በወጣትነት እድሜዉ 
በተሰጠዉ ግዳጅ መሰረት በእናት ሀገሩ ፍቅርና ስሜት ተማርኮ 
የመቶ መሪ በመሆን ከሚጠበቅበት በላይ ለፈፀመዉ እጅግ 
የሚያኮራ ጀብዱ የላቀ የጦር ሜዳ ጀብዱ ሜዳይ  ከመንግስት 
ተሸልሟል። 

 
 
   
 
 
  


