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“የተፈጥሮ ህግ ሆነና የማይሞት ሰው ሞተ” 

የጓድ ፍቅረሥላሴ ሙሉጌታን (ሰለሞን ወርቅነህን) የትግል ሕይወት ለመዘከር 

ዜና መዋዕል 

ጓድ ፍቅረሥላሴ ሙሉጌታ ነሃሴ 7 ቀን 1946 ዓ. ም. (August 14, 1954)፣ አርቤጎና (ሲዳሞ 
ክፍለሀገር) ውስጥ፣ ከአባቱ አባ ፀጋ አየለና ከእናቱ ከወይዘሮ ሙሉነሽ ማለደ ተወለደ፡፡  ዕድሜው 
ለትምህርት ሲደርስ የአንደኛ ደረጃ ትምህርቱን አዳባ (ባሌ) ውስጥ፣ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርቱን 
(9ነኛና 10ኛን) ጎባ (ባሌ ክፍለሀገር) ከተማረ በኋላ 11ኛና 12ኛ ክፍሎችን አዲስ አበባ በሚገኘው 
በመድሃኒዓለም ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት አጠናቅቋል፡፡  የ12ኛ ክፍል መልቀቂያ ፈተናን 
በጥሩ ውጤት በማጠናቀቁ ከቀዳማዊ ኃይለሥላሴ እጅ የወርቅ ሰዓት ከተሸለሙት ጎበዝ ተማሪዎች 
መካከል አንዱ ነበር፡፡ ከዚያም ወደ ቀድሞው ቀዳማዊ ኃይለሥላሴ ዩኒቨርስቲ በመግባት የፖለቲካ 
ሣይንስ ትምህርቱን መከታተል ጀምሮ ነበር።   

ጓድ ፍቅረሥላሴ ሙሉጌታ በቀዳማዊ ኃይለሥላሴ ዘመነ መንግሥት የአዲስ አበባ ዩኒቨርስቲ 
የፖለቲካ ሣይንስ ተማሪ እያለ ነበር በዩኒቨርስቲ ተማሪዎች እንቅስቃሴ ውስጥ በነበረው ጉልህ 
ተሳትፎና የአስተባባሪነት ሚናው የተነሳ የዘውዳዊ መንግሥቱ የፀጥታ ኃይሎች ከሚፈልጓቸው 
ቀንደኛ ተማሪዎች አንዱ በመሆኑ ከሌሎች የወቅቱ የተማሪዎችን እንቅስቃሴ ይመሩ ከነበሩ ጥቂት 
ጓደኞቹ ጋር በመሆን በወለጋ (አሶሳ) በኩል ወደ ሱዳን የገቡት። ሱዳን ከገቡም በኋላ በሱዳንና 
ለጥቆም በግብጽ ይኖሩ የነበሩ ኢትዮጵያውያን ተማሪዎችን ከሌሎቹ ጓደኞቹ ጋር በመሆን 
ማደራጀት ከቻሉት ተማሪዎች አንዱ ነበር። ኢትዮጵያውያንን በማሰባሰብ በሰሜን አፍሪካ 
የኢትዮጵያ ተማሪዎች ማኅበር እንዲቋቋም አስተዋጽዖ አድርጓል። 

ጓድ ሰለሞን  የዕውቀት ፍላጎቱም ከፍተኛ ስለነበረ ካርቱም ዩኒቨርስቲ ገብቶ ኢትዮጵያ ውስጥ 
ጀምሮት የነበረውን የፖለቲካ ሣይንስ ትምህርቱን ቀጥሎ በመማር የመጀመሪያ ዲግሪውን ከካርቱም 
ዩኒቨርስቲ አግኝቷል። ካርቱም ዩኒቨርስቲ በነበረው ቆይታውም ከሱዳን የተማሪዎችና የግራው 
እንቅስቃሴ ጋር ግንኙነት እንዲፈጠር ሠርቷል። እነጓድ ሰለሞን የጀመሩት ግንኙነት እየሠፋና 
እየተጠናከረ መጥቶ በኢሕአፓና ሱዳን ውስጥ ከኑሜሪ ሥር በኅቡዕ ይታገል ከነበረው የሱዳን 
የግራ ድርጅት አባላት ጋር መለካም ትስስር ተፈጥሮ ነበር።  

በኢትዮጵያ ውስጥ በ1966 ዓ. ም. (1974 እ አ አ) አብዮታዊ እንቅስቃሴ ሲጀምር ከኢሕአፓ 
በተደረገላቸው ጥሪ መሠረት ጓድ ሰለሞን ወደ አዲስ አበባ ከተወሰኑ ሌሎች አባላት ጋር ተመልሶ 
በመግባት ኢሕአፓን በሀገር ውስጥ በማደራጀት፣ በማጠናከርና በማስፋፋት የኢትዮጵያ ሕዝባዊ 
አብዮታዊ የወጣቶች ሊግ (ኢሕአወሊ)ንም በማቋቋም ሥራዎች ላይ ተሳትፏል። ዋናው ትኩረቱ 
የፖለቲካ ትግሉን ማጠናከር ቢሆንም ለተወሰነ ጊዜም በመንግሥታዊ ተቋሞች ውስጥ ተቀጥሮ 
እናት አገሩንም አገልግሏል፡፡ 

በኋላም ደርግ ፀረ-አብዮታዊ ተግባሮችን፣ በተለይ በኢሕአፓና ኢሕአወሊ አባላት፣ በሠራተኛው 
ማኅበር አንቀሳቃሾች፣ በመምህራን ማኅበር አባላትና ባጠቃላይ ጎላ ያለ አብዮታዊ እንቅስቃሴ 
እያደረገ በነበረው፣ በኢሕአፓ ዙሪያ በተደራጀው አብዮታዊ ኃይል ላይ የማሳደድ፣ የማሠር፣ 
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በአሰሳና ከበባ እያሳፈሰ በሚይዛቸው ላይ ግድያና ጭፍጨፋውን ሲጀምር፣ ማለትም የቀይ ሽብር 
እርምጃዎች ሲጀመሩ፣ ፍቅረሥላሴ ከሚፈለጉት አንዱ አብዮታዊ ጓድ ስለነበረ የኢትዮጵያ ሕዝባዊ 
አብዮታዊ ሠራዊት (ኢሕአሠ)፣ ወደሚገኝበት (ወደ ሜዳ)፣ በመውጣት ኢሕአሠን ተቀላቅሎ 
ከተዋጊነት እስከ ኮሚሣርነት ሆኖ ታግሏል።  

ጓድ ሰለሞን በኢሕአፓ/ኢሕአሠ ውስጥ በ1972 ዓ. ም. የደረሰውን ከፍተኛ ቀውስና መበታተን 
ተቋቁመው የፓርቲውንና የሠራዊቱን እንቅስቃሴ እንደገና በማጠናከር ትግሉን ካስቀጠሉት 
አይበገሬ ነባር ጓዶች አንዱ ጓድ ሰለሞን ነበር።  በወቅቱ ከነበሩት ሁለት ኃይሎች አንደኛውን 
ከሌሎች ጓዶች ጋር እየመራ ያስቀጠለ ጓድ ነበር። በ1974 ዓ. ም. ከበለሳ ወደ ሪጅን አንድ 
በመምጣት ከሪጅን አንድ የኢሕአሠ ነባር አባላት ጋር እንደገና ሠራዊቱን ለማደራጀት ከታገሉት 
ጓዶችም አንዱ ነበር። ጓድ ሰለሞን የፅናት፣ የቁርጠኛነት፣ የጀግንነት፣ የቅንነት፣ የቀለጠፍ 
ተግባር… አርአያ ከነበሩት ነባር የኢሕአፓና ኢሕአሠ አባላት አንዱ ነበር። 

ጓድ ፍቅረ ሥላሴ (ሰለሞን) ከኢሕአሠ አንድ ኃይል ጋር በአመራር ሰጭነት በመንቀሳቀስ ላይ 
እያለ፣ ታች አርማጮሆ ውስጥ በተደረገ ውጊያ ላይ ነበር ከባድ የመቁሰል አደጋ የደረሰበት። በሜዳ 
የተወሰነ የህክምና ዕርዳታ ካገኘ በኋላ ጉዳቱ ከባድ ስለነበረ ለተሻለ ህክምና በፓርቲው ወደ ሱዳን 
ተላከ። እዚያ ታክሞ ሲሻለው የጤናውን ሁኔታም መከታተል ስለነበረበት ነው ሱዳን ውስጥ በስደት 
የቆየበት ሁኔታ የተፈጠረው። በአንድ መንግሥታዊ ያልሆነ (ሱዳን ኤይድ) ይባል በነበረ ድርጅት 
ውስጥ ተቀጥሮ በሃላፊነትም ሠርቷል። ያኔም ሰለሞን የፓርቲው አባል ሆኖ ነው የቀጠለው። 

ጓድ ሰለሞን ሁልጊዜም ከኢሕአፓ ጋር ግንኙነቱን የቀጠለ፣ በተለያዩ ዘርፎችም ጉልህ አበርክቶት 
ሲያደርግ የነበረ ጓድ ነው። በሠፈራ ፕሮግራም አማካኝነት ከሱዳን ወደ ካናዳ በመምጣት ኑሮውን 
በማኒቶባ ክፍለሀገር ውስጥ ጀምሮ ሁለተኛ ዴግሪውንም ሠርቷል። በትምህርት ላይ እያለም፣ 
ከፓርቲው ጋር ግንኙነቱን በመቀጠል በካናዳ ውስጥ የቀድሞ አባላትን መልሶ በማሰባሰብ 
ሠርቷል። በዊኒፔግ ከተማ በሚኖርበት ወቅት የኢትዮጵያውያን ማኅበር በዊኒፔግ ፕሬዘዳንት 
በመሆን ከማገልገሉም በላይ ካናዳ አቀፍ የኢትዮጵያውያን ማኅበር በዊኒፔግ ከተማ ውስጥ 
በተደረገው ስብሰባ በተመሠረተበት ወቅት ለሀገር አቀፉ ማኅበር ምሥረታ ከፍተኛ አስተዋጽዖ 
አድርጓል፡፡  ከዊኔፔግ ወደ ኦቶዋ ከሄደ በኋላም ከድርጅታዊ ሥራ በተጨማሪ ሶሴፕ በተባለው 
የእስረኞች መብት ተሟጋች ድርጅት ውስጥ በመሥራችነትና በአመራር አባልነት ለብዙ ዓመታት 
አገልግሏል፡፡  በተጨማሪም የተለያዩ የፖለቲካና የሲቪክ ድርጅቶች እንዲሁም የግለሰቦች ስብስብ 
የሆነው የኢትዮጵያ ሕዝብ የጋራ ትግል ሸንጎ (ሸንጎ} በኦቶዋ ከተማ ሲመሠረት ጓድ ፍቅረሥላሴም 
ከምሥረታው ጀምሮ የአመራር አባል በመሆን ደከመኝ፤ ሰለችኝ ሳይል በቅንነት አገልግሏል፡፡   

ጓድ ሰለሞን ለ30 ዓመት ያህል ከወይዘሮ አልማዝ አራጋው ጋር ትዳር መሥርተው ካናዳ ውስጥ 
አብረው ኖረዋል። ጓዱ በተለያዩ መንግሥታዊ ባልሆኑ ዓለምአቀፋዊ ድርጅቶች ውስጥ ተቀጥሮ 
በጆርዳን፣ በሩዋንዳ፣ በደቡብ ሱዳንና በተለያዩ ሀገሮች ውስጥ ለ10 ዓመታት ያህል ከሠራ በኋላ 
ነበር ኦታዋ ውስጥ በንግድ ሥራ መተዳደር የጀመረው።   

ጓድ ሰለሞን ኢሕአፓ በሀገር ውስጥ ገብቶ በሕጋዊና ሰላማዊ መንገድ የፖለቲካ ትግል 
እንዲያደርግ አጠንክረው ይገፉ ከነበሩት ጓዶች አንዱ ነበር። በኢሕአፓ 8ኛው ጉባዔ ላይ ፓርቲው 
ወደ ሀገር ቤት ገብቶ ለመሥራት ሲወስን ጓድ ሰለሞን እጅግ ከተደሰቱት አባላት አንዱ ነበር። 



3 

 

ጓዱ በዚሁ በ8ኛው የኢሕአፓ ጉባዔ ነበር የኢሕአፓን አመራር አባል ሆኖ የተመረጠው። ጓዱ 
ኢሕአፓ ወደ ሀገር ውስጥ ልዑካን ለመላክ ሲወስን፣ በቡድን የሚገቡትን ልዑካን ለመቀበል ቀድሞ 
ኢትዮጵያ የገባና ሀገር ውስጥ ከነበሩት ነባር አባላት ጋር በመሥራት፣ የልዑኩን የአቀባባል 
ሥነሥርዓት ካሳኩት አባላት አንዱ ነበር። 

ጓድ ሰለሞን ጉልበቱን፣ ዕውቀቱን፣ ገንዘቡን ሳይቆጥብ ለኢትዮጵያ ሕዝብ የተሻለ ቀን ለማምጣት 
በተደረገው ረጅምና መራራ ትግል በኢሕአፓና በኢሕአሠ ውስጥ የሚችለውን ሁሉ ሲያበረክት 
የኖረ፣ ከፍተኛ ጓዳዊ ፍቅር፣ ቅንነት፣ የሥራ ትጋትና ትህትና የነበረው ጓዳችን ነበር። ጓድ ሰለሞን 
እስከ ሕይወቱ መጨረሻ ለኢሕአፓ መጠናከር ሲያስብ፣ ሲጨነቅና ሲዋትት የነበረ ጓድ ነበር።  
ጓድ ፍቅረሥላሴ ሙሉጌታ (ሰለሞን ወርቅነህ) መስከረም 30 ቀን 2 ሺህ 14 ዓ ም ተለየን፡፡  

እግዚአብሄር ለቤተሰቦቹና ለጓዶቹ መጽናናቱን ይስጥልን፣ ንፍሱንም በአፀደ ገነት ያኑርልን፡፡ 

 

 


