
የኮሎኔል አለማየሁ አስፋው አጭር የሕይወት ታሪክ 

ኮሎኔል አለማየሁ አስፋው በኢትዮጵያ  አቆጣጠር ሰኔ  ፳፯ ቀን ፲፱፻፳፱ ዓ ም ከእናቱ ከወይዘሮ 

ሮማንወርቅ ዓለማየሁ ከአባቱ ከቀኝ አዝማች አስፋው አበጀ በሐረር ከተማ ተወለደ። የአንደኛ ደረጃ  

ትምህርቱን  አዲስ አበባ በሚገኘው ተፈሪ መኮንን ት/ቤት፣ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርቱን ደግሞ ሱዳን 

ካርቱም ውስጥ በካምቦኒ ኮሌጅ አጠናቋል። ከዚያም በ ፲፱፻፵፰ ዓ ም በአዲስ አበባ ዩንቨርሲቲ በሳይንስ 

ፍኩልቲ ትምህርቱን ተከታትሏል። ከ ፲፱፻፵፱ ዓ ም እስከ ፲፱፻፶፩ ዓ ም በእንግሊዝ አገር በሳንድረስት  

ሮያል አካዳሚ  የመኮንንነት ትምህርቱን አጠናቆ  በምክትል  መቶ  አለቅነት ማዕረግ ተመረቀ። አያይዞም 

በዚያው  በእንግሊዝ አገር የመሳሪያን የመገናኛ ትምህርቱን ገበየ። በ ፲፱፻፶፪ ዓ ም ከማንም በላይ አብልጦ 

ወደሚወዳት አገሩ በመመለስ በሐረር የቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ጦር አካዳሚ በአስተማሪነት ለሁለት 

ዓመታት ያህል አገለገለ። 

ኮሎኔል አለማየሁ በወታደራዊ ሙያውና ችሎታው ብቁና ቀልጣፋም ስለነበር ገና በላጋ  እድሜው 

የተጠባባቂ ሻንበልነት አግኝቶ ከአራተኛ የቃኘው ብርጌድ ጋር ወደ ኮንጎ ዘመተ። በዚህ የወታደራዊ ግዳጅ 

ስምሪት በኮንጎ በአስተዳደር መኮንንነት ከዚያም በካታንጋ አካባቢ ለተመደቡ በተባበሩት መንግሥታት 

ድርጅት ዕዝ ስር ለነበሩ ጦረኞች በመጀመሪያ አገናኝ መኮንንነት ከዚያም የዘመቻ መኮንን በመሆን 

በመጨረሻም በተጠባባቂ ሻለቅነት ማዕረግ በኮንጎ ተመድቦ  ለነበረው ጠቅላላ የ ተ መ ድ ጦሮች ዕዝ ዋና 

የፕሮቶኮል መኮንን በመሆን የተጣለበትን ሃላፊነት እጅግ በሚያኮራና በሚያስደስት ብቃት ምግባርና  

ዲሲፕሊን ተወጣ። 

ከኮንጎ  ወታደራዊ ስምሪት በኋላ  በ ፲፱፻፶፮ ዓ ም መሆኑ ነው፣ ኮሎኔል አለማየሁ አዲስ  አባባ  

ዩንቨርስቲ ገብቶ ለሁለት ዓመታት ያህል የሕግ ትምህርት ተከታተለ።  ፲፱፻፶፱ ዓ ም  ወደ  ቀዳማዊ ኃይለ  

ሥላሴ ጦር አካዳሚ በመመለስ የሻለቃ አዛዥ በመሆን አገለገለ። ኮሎኔል አለማየሁ ችሎታም ብቃትም  

ያለው መኮንን ለመሆን ከፍተኛ ጉጉትና  ፍላጎት ስለነበረው በ ፲፱፻፷፩ ዓ ም እንደገና  ወደ  እንግሊዝ 

አገር ተልኮ የአዛዥነት የመምሪያ ትምህርቱን በኮሌጅ ደረጃ  ተከታትሎ  በዲትሎማ ተመረቀ። ከዚያ  ወደ  

አገሩ እንደተመለሰ እንደ ገና በሐረር ጦር አካዳሚ ተመድቦ በወታደራዊ የትምህርት ክፍል ኃላፊነትና  

በምክትል የትምህርት መኮንንነት አገለገለ።  

ከ ፲፱፻፷፫ ዓ ም በኢትዮጵያ  መከላከያ  ሚኒስትር ውስጥ የፕሮቶል  መኮንና የመከላከያ 

ሚኒስትሩ ልዩ  እረዳት ሆኖ ሲሰራ ለዚህ ልዩ  ምድብ ከታጩት እጅግ ጥቂት መኮንኖች  አንዱ ነበር። 

ኮሎኔል አለማየሁ ንቁ መኮንን ብቃትና  ችሎታ ያለው  በተሰማራበት ሙያ  የታነጸ ወታደር መኮንን ብቻ 

አልነበረም። በወታደሩም መካከል ከትንሹም ከትልቁም ከተራውም ከባለ ማእረጉም ተግባብቶና 

ተስማምቶ  መኖር የሚችል ሰው ነበር። ይህም ብቻ አልነበረም፣ ኮሎኔል አለማየሁ ለተበደለ  ለተጎሳቆለ  

ጥብቅና ፍትሕን ለተነፈገ በአጋርነት መቆምን የሚያዘወትርና ከዚህም የሚረካ ሰው ነበር። ኮሎኔል 

አለማየሁ በወታደራዊ ሕይወቱ የኢትዮጵያ አየር ወለድ ሙሉ አዛዥ  ለመሆን ቢበቃም የሕዝብ በደልና 

ዕሮሮ ስለተሰማው ለፍትሕና ለሰብአዊ መብት መታገልን መርጦ ከሕዝቡ ጋር ወገነ። 

ኮሎኔል አለማየሁ አስፋው ጉልህ የሆነ መተክላዊ አቋም ነበረው። ሕዝብ ሲበደልና ሲጎሳቆል 

አይቶ ማለፍ አይችልም ነበር።  ይህ ጽኑ እምነቱና አቋሙ ነበር በደርግ ዘመን በዚያ የግፍ አገዛዝ ላይ 
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እንዲያምጽ ያስገደደው። በ ፲፱፻፷፱   ዓ ም ነበር ፶ ከሚሆኑ መኮንኖችና ወታደሮች አድሞና ክተት ብሎ 

በወቅቱ በሚመስለው ድርጅት ሥር ተሰልፎ ደርግን ለመዋጋት ወደ በረሃ የተሰማራው። ኮሎኔል አለማየሁ 

ጽኑ የሕዝብ ፍቅር ስለነበረው በረሃው ሳይበግረው፣ በችግር ሳይፈታ፣ ከሌሎች የትግል አጋሮቹ ጋር 

በመሆን ለሕዝቡ ነፃነት ለዲሞክራሲና ለተሟላ መብት ሲል ለረጅም ዓመታት ሳይታክት ታግሎ የበኩሉን 

አስተዋጽኦ በሚገባ አበርክቷል። 

ኮሎኔል አለማየሁ አስፋው በውጭ አገር እንደብዞዎቻችን በስደት መኖር ከጀመረበት ጊዜ 

አንስቶም ቢሆን በየመልኩ በየመድረኩና በየድርጅቱ ለፍትህ ለእኩልነትና  ለተሟላ  ነፃነት በሚችው 

በሚያምንበት መስመር ሁሉ ሲታገል ቆይቷል። በጦር ሜዳ ጀግና ወታደርና መሪ በስደት ሰፈር አለኝታና 

ተገን፣ በችግር ወቅት ደራሽ፣ ሁሉንም እንደባህሪውና  ሁኔታው ማስተናገድ የሚችል ወደር የሌለው ፍቅር 

እርሕራሄና  ደግነት ያለምንም ገደብ ለማመንጨት ለመለገስ ልዩ  ስጦታ  የነበረው ወንድምና ጓደኛ ነበር። 

የተበተነውን ሰብሳቢ፣ የተቸገረውን ጠያቂ፣ ያዘነውን አጽናኝ ሰው እንደ ነበረ እንኳንስ እናቱ፣ እህቶቹና 

ወንድሞቹ፣ ዘመድ አዝማዱ ቀርቶ፣ በፍቅሩ በደግነቱ  የነካው ሁሉ ጠንቅቆ የሚያውቀው ነው። 

ማክሰኞ ህዳር ፳፰ ቀን  ፲፱፻፺፫ ዓ ም በድንገተኛ ህመም በአርሊግቶን ቨርጂኒያ ከዚህ ዓለም 

በሞት የተለየን  ኮሎኔል አለማየሁ አስፋው በበጎ ሥራው፣ በምግባሩና  በሰብአዊ ፍቅር ለጋሽነቱ ለመላው 

ቤተሰቡ እና ለብዙዎቻችን ሕያው ይሆናል። ከትዝታችንና  ከመሪር ሐዘናችን ጋርም በልቦናችን ይኖራል።    

 


