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የአቶ  ሙሉጌታ ገብሬ አጭር የህወት ታሪክ 
 አቶ ሙሉጌታ ገብሬ ከናቱ ከወ/ሮ ዘለቀች ሣዱራ እና  ከአባቱ ከአቶ ገብሬ ጫሶ እንደ  አውሮፓውያን አቆጣጠር ታህሳስ 
25 ቀን 1952 ዓ.ም. በአዲስ አበባ ከተማ ተወለደ። ወላጆቹበንግድ ሥራ የሚተዳደሩ ስለነበሩ፣ የበኩር ልጃቸው የሆነውን 
ህጻን ሙሉጌታ ገብሬን ይዘው ወደ  ሐረር ከተማ ሄዱ። 

 
ሙሉጌታ ገብሬ ለትምህርት እንደደረሰ የአደኛ ደረጃ ትምህርቱን ሐረር ከተማ በሚገኘው የመንፈሳዊ  ት/ ቤት፣ መለስተኛ 
ሁለተኛ ትምህርቱን በልዑል እራስ መኮንን ት/ቤት፣ የከፍተኛ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርቱን በሐረር መድኃኒ ዓለም ት/ ቤት 
አጠናቀቀ። 

 
 

የሁለተኛ ደረጃ መልቀቂያ ፈተናውን በጥሩ ውጤት ካለፈ በኋላ አዲስ አበባ ዩንቨርሲቲ (ጥንት ቀዳማዊ ኃይለሥላሴ 
የሚባለው) በመግባት ትምህርቱን በመከታተል ላይ እንዳለ፣ በአውሮፓውያን አቆጣጠር በ1970 በተነሳው የተማሪዎች 
ንቅናቄ ዩንቨርሲቲው ስለተዘጋ በኢትዮጵያ አየር መንገድ የአውሮፕላን ጥገና ማሰልጠኛ ት/ቤት (AIRCRAFT 
MAINTENANCE TECHNICIAN SCHOOLL) በመግባት የሁለት ዓመት ስልጠና አጠናቆ በዲፕሎማ ተመረቀ። 
 
በ1972 ዓ.ም. የአውሮ ፕላን ሞተር ጥገና ክፍል በመደልደል ሥራውን ጀመረ። ዩንቨርሲቲውን እንዲለቅ ያደረገው የትግል 
እንቅስቃሴ ብልጭና ድርግም ሲል ቆይቶ በ 1974 ዓ.ም. ስለፈነዳ ትግሉን መቀላቀል ግድ የሚል ሆነ። በዚህ የትግል ወቅት 
የወጣት ማህበሩን (YOUTH LEGUE) እና የሠራተኛውን ማህበር በማቀናጀት ለተወሰነ  ጊዜ እንደሠራ ሥልጣን 
በጨበጠው ወታደራዊ መንግሥት ስለተጋለጠ በከተማው ውስጥ የሚካሄደውን የሕቡዕ እንቅስቃሴ ለመቀጠል ተገደደ። 



 

 

በከተማው የሕቡዕ እንቅስቃሴ ውስጥ እንዳለ ወታደራዊው መንግሥት የሱን እና የመሰሎቹን ፎቶግራፍ በከተማ ወስጥ 
በማሰራጨት አሰሳ በመጀመሩ ከተማውን ለቆ ወደ ትግራይ ክፍለ  ሃገር በማቅናት በአጋሜ አውራጃ ሰንገዴ ተብሎ  
በሚጠራው ስፍራ የኢሕአፓን ሠራዊት ኢሕአሠን ተቀላቀለ። 
 
በትግራይ ክፍለ  ሃገር የአጋሜን አውራጃ ጨምሮ በአድዋ፣ በክለተአውላሎ  እና  ጎንደርክፍለሃገር በመዘዋወር በተለያዩ 
አውራጃዎች ሲታገል ቆይቷል። 
 
ሙሉጌታ ለዲሞክራሲ፣ ለእኩልነት በጠቅላላው ለሰው ልጆች መብትና ልዕልና  ረሃብና ጥማቱ ሳይበግረው የኢትዮ 
ጵያውያንን መብት ከነጠቀው ወታደራዊ መንግሥት መንጋጋ ፈልቅቆ ለማውጣት ከቦታ ቦታ እየተዘዋወረ ለሦስት ዓመት 
ሲታገል ቆይቶ ሁኔታው ላሰበው ዓላም ፍጻሜ ላይ የማያደርሰው መሆኑን ስለተረዳ የሚወዳትን እናት ሃገሩን ኢትዮጵያን 
ለቆ ወደ  ሱዳን መሰደድ ግድ ሆ ነበት። 
 
ሙሉጌታ ሱዳን በነበረበት ጊዜ ከሁመራ እና ከተለያዩ የኢትዮጵያ ክፍለ ሃገራት በጨቋኙ የደርግ መንግሥት በግድ 
ከየገበያው እየታፈሱ ወደጦር  ግንባር ከተወሰዱ ብኋላ አምልጠው ወደ  ሱዳን የተሰደዱትን ወታደሮች በማሰባሰብ ሜዳ 
ከቀረው የኢሕአሠ ሠራዊት ጋር በማገናኘት በጽናት ትግሉን ቀጠለ። 
 
በ1979 ዓ.ም በሚታገልበት በኢሕአፓ/ ኢሕአሠ ድርጅት ውስጥ በተነሳው አለመግባባት ትግሉን ለመቀጠል አስቸጋሪ ሆኖ  
ስላገኘው፣ ሲታገል እና ሲያታግል የነበረውን ድርጅት ለቆ ዳግማዊ ስደቱን ሱዳን በገባ ከአንድ ዓመት ተኩል በኋላ በግንቦት 
ወር 1981 ዓ.ም ወደ ሰሜን አሜሪካ ሲያትል ዋሽንግቶን አቀና። 
 
ሲያትል ዋሺንግቶን (Seattle, Washington) እንደገባ አንድም በሙያው በአየር መንገድ ተቀጥሮ መሥራት ወይም 
ያቋረጠውን ትምህርት መቀጠል በሚለው ሃሳብ ለብዙ ጊዜ ከራሱ ጋር ከታገለ  በኋላ ሚዛኑ ወደደፋበት ትምህርት በ1982 
ዓ. ም ሲያትል ኮሚኒቲ ኮሌጅ (Seattle, Community College) በመግባትትምህርቱን ቀጠለ። 
 
የሁለት ዓመቱን የኮሚኒቲ ኮሌጅ ትምህርቱን አጠናቆ በዋሽንግቶ ን ዩንቨርሲቲ (University of  Washington) በመግባት 
በኤሌትሪካል ኢንጂነሪንግ (Electrical Engineering) የመጀመሪያ ዲግሪውን በ 1986 ዓ.ም አጠናቀቀ። ዳግም ፑልማን 
(Pullman) በሚገኘው ዋሽንግቶን እስቴት ዩንቨርሲቲ  (Washington State  Unversity) በመግባት ሁለተኛውን 
ዲግሪውን እየሰራ ሳለ Renton የሚገኘው Kenworth ተብሎ የሚጠራው የ Track ኩባንያ ለሥራ  ስለጠራው ስራውን 
ተቀብሎ በ Instrument design ለአንድ ዓመት ሲሰራ  ቆየ። 
 
በዚህ ሥራው ላይ እንዳለ በሙያው እና በተማረበት ከዚህም ቀደም በኢትዮጵያ አየር መንገድ ይሰራበት ከነበረው 
የአውሮፕላን ጥገና ጋር የተያያዘ ሥራ በማግኘቱ Kenworth ን ለቆ Evrett, Washington በሚገኘው የቦይንግ ኩባንያ 
በ1991 ህይወቱ እስካለፈበት ጊዜ  ድረስ በኤክትሪካል ዲዛይን (Electrical Design) በቦይንግ 767፣ 777፣ እና 787 ለሃያ 
ዓመታት ሲሰራ ቆይቷል።    
 
በ1989 ዓ.ም  ውድ የትዳርጓደኛ የሆነችውን ወይዘሮ  ዘነበች አደራን በማግባት ከዚህ ዓለም በሞት እስከተለየችው ድረስ 
አራት ልጆች አፍርተው አብረው በፍቅር ኖሩ።  ባላቤቱ ወይዘሮ  ዘነበች አደራ በሞት ከተለየችው ዕለት ጀምሮ 
የእናታቸውን ሞት እንዳያስቡ አራትልጆቹን አራት ዓመት ሙሉ በትዕግስት እና  በጥሩ እንክብካቤ ብቻውን ያለ እናት 
ሲያሳድግ ቆይቶ በተወለደ በ 58 ዓመቱ ጥቅምት 23  ቀን 2011 ዓ.ም በድንገት ከዚህ ዓለም በሞት  ተለየን። 
 
አቶ ሙሉጌታ በነበረው ልዩ  ተወዳጅ ባህሪዎች በሲያትልና አካባቢው በሚኖሩ ኢትዮጵያውያን እጅግ የተከበረና እንደ 
ሕብረተሰብ ዓምድ ለመታየት የበቃ ነው። ህሙማን በመጠየቅ፣ ያዘኑትን በማጽናናት፣ የተጎዱትን በማበረታታት 
ለብዙዎቻችን ችግር ፈጥኖ ደራሽ ስለነበረ ትዝታው የማይረሳ  ነው። ያጋጠሙትን ፈተናዎች በሙሉ በትእግስትና በበጎ  
መንፈስ በመመልከት ሊወጣው ችሏል። 
ሙሉጌታ ከአንደበቱ ክፉ ቃል የማይወጣው ኢትዮጵያዊ ጨዋነትን የተላበሰ በመሆኑ ትዕግሥቱ ለብዙዎች አርአያ ሆኗል። 
በመጨረሻም በአቶ ሙሉጌታ ገብሬ ድንገተኛ ዕረፍት በቤተሰቡ ላይ ለደረሰብን ከባድ ሃዘን ለማፅናናት አብራችሁን 
ለሰነበታችሁትና እንዲሁም በገንዘብና ብምክር  ለረዳችሁን ሁሉ ከልብ የሆነ  ምስጋናችንን እያቀረብን 
ብድራችሁንለመመለስ ያበቃን ዘንድ አምላካችንን እንለምናለን። 
 
ልጆቹ፣ ሉሊት፣ ሜሪ፣ እያሱና ዮሴፍ ሙሉጌታ እህቱ፥ የሺ ገብሬ ወንድሞቹ፥ አማረ፣ ሰሎሞን፣ አዳነ፣ ተስፋዬ፣ መኮንንና 
መኩሪያ ገብሬ  



 

 

  


