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አማራ ከሆንሽ ወይም ከሆንክ ፅሁፉን አትለፈው ጨርሰህ አንብበው። 

 
ከጀግናው የአማራ ልዩ ኃይል መካከል ጋፋት ብርጌድ አንዱ ምድብ ነው፡፡ የዚህ ነበልባል ጦር አባላት 
በሙሉ የትምቢተኛው የጀኔራል አሳምነው ፅጌ ሰልጣኞች ናቸው፡፡ እነኝህ ልጆች በአሳምነው ፅጌ 
የሰለጠኑትና የተመረጡት ከሀገር መከላከያ ሰራዊት በአማራነታቸው በግፍ ተባረውና ተቀንሰው 
የተመለሱ ሀገር ጠባቂ ታማኝ የሀገር ባለውለታዎች ነበሩ፡፡ እነኝህ ልጆች የአማራን አርሶ አደርን ከነጣቂ 
ለመጠበቅና ከመንጋው መካከል ተኩላውን ለመለየት በልዩ ሁኔታ የሰለጠኑ ሲሆን በብአዴንና 
በማዕከላዊ መንግሥቱ ጥርስ ውስጥ ከጅምሩ ገቡ። ምክንያቱም አሰልጣኛቸው ጀነራል አሳምነው 

"ተከበናልና ነቅታቹህ አማራን ጠብቁ" የሚል የዘወትር መልዕክት ነበረውና፣ መንግስት አማራን 
ለመግደልና ለማፈን አመቺ ስለማይሆንለት ገና ከጅምሩ ልጆቹን ጠምዶ ያዛቸው። 
አሰልጣኛቸውን ጀነራል አሳምነውን ሁላችንም በምንገነዘበው የረቀቀ ዘዴ ከተገደለ በኋላ እነኝህ ልጆች 
ቀጣይ እጣ ፈንታቸው የአሰልጣኛቸው እድል እንደሚገጥማቸው ተረዱ። 

በቀናት ልዩነት ውስጥ መከላከያና የማዕከላዊ መንግስቱ ደህንነትና ሰላዮች ዓይን ውስጥ ገቡ። 
በሴረኛው የመንግስት ጦር ማዕከላዊ ጎንደር ዙሪያ ተከበቡ። የአካባቢው ህዝብም ምግብ 
እንዳያቀብላቸው የመንግስት ተላላኪዎች አስተባበሩ። ልጆቹ በረሀብ ክፉኛ ተጎዱ። አንዳንድ ሴራውን 
የተረዱ አርሶአደሮች የግል መሳሪያቸውን እየሰጡን ቆሎና ሽምብራ እያቀበሉ ከሞት ታደጎቸው። 
በዚህ መከራ መሀል በሴረኛው የመንግሥት ጦር ሲከበቡ አምልጠው ጫካ በመግባት አመለጡ። 
መንግሥት እጅግ የሚፈራቸውን የፊት ተሰላፊ ኮማንዶ ልጆችን በጦር ወንጀልና በአማራ ባለስልጣናት 

ግድያ በሌሉበት ክስ መሰረተባቸው። ለምሳሌ ጀግናው የወሎው 10አለቃ ሁሴን አንዱ ነው። 
የተቀሩትንና በስም የማያውቃቸውን ደግሞ በሀገር ሽማግሌ ተማፅኖ ከጫካ እንዲመለሱ አደረገ። ትጥቅ 
ፈተውና ውትድርናውን ትተው እንደሰፊው ሕዝብ በየሀገሩ ተበትነው መኖር ጀመሩ፡፡ የተቀሩት ደግሞ 
መንግስት በባህርዳሩ ግድያ ጨምሬ ገድያቸዋለሁ ያላቸውን ልጆች በመዝገቡ ላይ አስፍሯል። 

በዚህ መሀል መንግሥት ከወያኔ ጋር ጦርነት ጀመረ። በዚህ ወቅት በጦር ወንጀል የተከሰሱትና ሞተዋል 

የተባሉት እነ 10 አለቃ ሁሴን ጦርነቱ መሀል ስናይፐር መሳሪያ ይዘው የህውሀትን ምሽግ ሰብረው 
ወታደሩን ከጭንቅ ሲያወጡ ካሜራ ውስጥ ገቡ። በዚህ ያልታሰበ የነሁሴንና ትንታጎቹ ምስል መኔግስት 
ክፉኛ ቢደነግጥም፣ ነገሩን ችሎ የአሳምነውን ወታደሮች ወደ ጦርነቱ እሳት መሀል ማገዳቸው። ጦር 
ግንባር እንዲሰለፉም ጠራቸው፡፡ ከፊሎቹ ታጥቀው፤ ከፊሎቹ ባዶ እጃቸውን ገቡና ጀግኖቹ የጠላትን 
ጦር ማርከው ነፍጥ ታጠቁ፡፡ ባዶ እጃቸውን እንዲሰለፉ የተደረገው ራሱን የቻለ ሴራ ያለው ቢሆንም 
ትንታጎቹ ግን አልተቀመሱምና ማርከው ታጠቁ። ባዶ እጃቸውን እንዲገቡ የተደረገው ከመሳሪያ እጥረት 
ነው ብሎ የሚያስብ ካለ ሞኝ ነው። መንግስት ይህንን ጦርነት ሲጀምር ጫካ የገቡትን የአሳምነውን 
ልጆች ለማስገደል እንደሆነ ማንም ህፃን በደንብ ይገነዘበዋል እናም በጦርነቱ እንዳይመለሱ ስለተፈለገ 
ነበር፡፡ 

 

ከህውሀት ጋር የነበረው ጦርነት 2 አላማ ነበረው። 

1.ኦሮሙማው ቡድን ተገዳዳሪውን ህውሀትን አጥፍቶ ስልጣን መያዝ። 

2.ክፉኛ የፈራቸውንና የሰጋውን የአማራን ልዩ ኃይል በጦርነት ሰበብ እዚያው ማስቀረት ነበር። 
በሁለቱም ሴራ ኦሮሙማዎች ያተርፋሉ። ነገር ግን እንዳሰቡት ሳይሆን የአማራ ልዩ ኃይል አሸናፊ ሆኖ 
ወጣና በዚህ ቁማር ተበሉ። በዚህ የተበሳጨው ሰልቃጩ ኦሮሙማ ሌላ የሴራ ገመድ መፍተል ጀመረ። 
አጣየ ላይ ይህንን ልዪ ኃይል ማስበላት ነበረበትና፣ በከፊልም ቢሆን ተሳካለትና የአይናችንን ብሌን ልዩ 
ኃይላችንን በላብን። 
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በሶረቃው ጦርነት በጀግንነት ተፋልመው ድል አድርገዋል፡፡ በጀኔራል ሙሉዓለም የሚመራውና 

የተከበበውን 5ኛ ሜካናይዝድ የሀገር መከላከያ ሰራዊት ካምፕ ከመደምሰስ የታደጉ ጀግኖች ነበሩ፡፡ 
ከባቢውን ወያኔ ተከዜን አሻግረው ሸኝተዋል፡፡ 

እነኝህ የልዩ ኃይል አባላት ከህዝብ እንጂ ከገበሮው ብ.አ.ዴ.ን. ጎን አልነበሩም፡፡ “ለህዝብ እንጂ 

ለፖለቲካ ፓርቲ አንገዛም” ሲሉም ተደምጠዋል፡፡ ለዚህም ነው እንዲኖሩ ያልተፈለገው፡፡ 

“እስከ አሁን ብዙ ደክማችኋል፡፡ ሸዋ ሰላም ስለሆነ ወደ አጣዬ ሂዱና እረፍት አድርጉ” ተብለው 
በቅርቡ ወደ አጣዬ እንዲመለሱ ከባሕር ዳሩ መንግሥት ተብዬ ታዘዙ፡፡ ውትድርና እዝ ነው፡፡ ግዳጅም 
ይሁን እረፍት የአዛዡ ቃል ይከበራል፡፡ በበቂ ምክንያትም ቢሆን አቤቱታ እንብዛም ቦታ የለውም፡፡ 

አጣዬ በገቡ በ4ኛ ቀናቸው ማለትም ቅዳሜ ሚያዚያ 28 ቀን 2013 ዓ.ም ጦርነት ተከፈተባቸው፡፡  

ጦርነቱም እንዲህ ነው፡- 

ሲቪል የለበሱ ሰዎች በርከት ብለው እየተጠጓቸው ነው፡፡ 
ነገርየው ከበባ መሆኑ ነው፤ ጀግንነት የከዳው አታሎ የማጥቃት ከበባ፡፡ ስለሰዎቹ ምንነት ሓላፊያቸውን 

ሻለቃ ጠየቁት፡፡ “ሰላማዊ ሰዎች ናቸው፡፡ የኞች ናቸው፡፡ አትጨነቁ” ተባሉ፡፡ ከባቢዎች በግምት ከ15 

እስከ 20 ሜትር ርቀት ላይ ሲደርሱ የደበቁትን መሳሪያ እያወጡ ማጥቃት ጀመሩ፡፡ በዚህ ጊዜ ነው 
ሻለቃው ጋፋት ብርጌድን ትቶ የተሰወረው፡፡ 
ሻለቃቸው ሳይኖር ብዙዎቹን እዚያው ላይ አርግፈዋቸዋል፡፡ የነበራቸው ጥይት አነስተኛ በመሆኑ 

ከባቢዎችን ሳይጨርሷቸው አለቀባቸው፡፡ በዚያ ላይ ጠላት ተጨማሪ ሃይል እያስገባ ነበር። “ጥይት 

ጨርሰናል፤ አቀብሉን” ቢሉም የዞኑም ሆነ የክልሉ ወታደራዊ መዋቅሮች “የለንም” አሉ፡፡ 

“ለምን እንዳልኖራቸው ነገሩን ለፖለቲከኞች እተወዋለሁ” ያሉት ወታደራዊ የመረጃ ምንጫችን የዞኑ 
ሰላምና ደህንነት መምሪያ በወቅቱ ጥይት እንዳልነበረው ማረጋገጣቸውን ገልፀውልናል፡፡ ከግለሰብ ኪስ 
ገንዘብ ተሰብስቦ ጥቂት ጥይቶች ተገዝተውም ተሰጥተው ነበር፡፡ ሆኖም ጋፋት ብርጌድ ወደ ማሸነፍ 
ሲሸጋገር ያየው የሀገር መከላከያ ሰራዊት ገብቶ አካባቢውን ተቆጣጠረው፡፡ የነፍስ ወከፍ የጦር 
መሳሪያዎችን በሲቪል ልብሶቹ ደብቆ የገባው መንግሥታዊው የኦሮሙማ የሽብር ቡድን የተኮሱን 
መጀመር ተከትሎ ዲሽቃና ስናይፐርን ሁሉ ተጠቅሟል፡፡ የተገዙ ጥይቶች ከመድረሳቸው ቀደም ብሎ 
የአማራ ልዩ ኃይል አባላት በባዶ እጃቸው ዲሽቃና ስናይፐር ከታጠቁ ጠላቶቻቸው ጋር ተናንቀዋል፡፡ 
ከፊሎቹ እዛው ላይ ማርከው ታጥቀዋል፡፡ 

በዚህ ሁኔታ 14 የጋፋት ብርጌድ አባላት ተሰውተዋል፡፡ 12ቱ ደግሞ ቆስለዋል፡፡ ከቁስለኞቹ መካከል 

8ቱ በደብረብርሃ እየታከሙ ሲሆን 4ቱ በአዲስ አበባ ፖሊስ ሆስፒታል ውስጥ ይገኛሉ፡፡ በደብረ 

ብርሃን እየታከሙ ካሉት መካከል 3ቱ የባሕር ዳር ተወላጆች በመሆናቸው ወደዚያው ለመዘዋወር 
ጠይቀዋል፡፡ ይህ ዘገባ ሲጠናቀር ወደ ባሕር ዳር የሚሄዱበት ቅድመ ሁኔታ እየተዘጋጀ ነበር። 

ከተሰውት መካከል የ11ዱ አስክሬን ወደ ቤተሰቦቻቸው ተልኳል፡፡ የ2ቱ አስክሬን ደግሞ በፍለጋ ላይ 
ነው፡፡ የአንዱ ቢገኝም ይህ ዘገባ እስከተጠናቀረበት ጊዜ ድረስ ማንነቱ በግልጽ አልተለየም፡፡ 

አስክሬናቸው ወደ ቤተሰቦቻቸው ከተላኩት መካከል፡- 

#ኮሎኔል አምሳሉ ከመርሐ ቤቴ 

#ሃምሳ አለቃ ፈንታሁን ተካ ከመቄት 

#ሳጅን ደስታ በላይነህ ከእስቴ 

#ም/ሳጅን ደረጀ ፈንታዬ ከሰቆጣ 

#ሳጅን አዳነ ማዕዛው ከደባርቅ 

#ሳጅን አለባቸው ደረጀ ከጎንደር ከተማ ቀበሌ 18 
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#ሳጅን አሰፋ አሊ ከአቸፈር፤ ይስማላ ጊዮርጊስ ይገኙበታል፡፡ 

. 

ክብር ለአማራ ልዩኃይል!! 
አቤ ነኝ። 
ህዝቤ ክፉ አይንካህ። 

 

©አበበ ሞላ  


