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ሓጺር ታሪኽ ሂወት ብጻይና ብርሃነ መንገሻ
ኣቶ ብርሃነ ካብ ወላዲኡ ቀሺ መንገሻ ገብረየሱስን ወላዲቱ ወ/ሮ ግምጃ ብላታ
ገዘሀይን፣ ወርሒ ጥቅምቲ 1943 ኣብ ዓዱ ኣብዓ፣ ንኡስ ወረዳ ደጊዐን ተወሊዱ።
ከም ኩሉ ናብራ ስድራ ሓረስቶት ማሕበራዊ ክካፈል ድሕሪ ምጽናሕ፣ ዕድመ
ትምህርቲ ምስ ኣኸለ ዘመናዊ ትምህርቱ ኣብ ሰንዓፈ ተኸታቲሉ። ኣቶ ብርሃነ
ብእዋኑ ናይ ቦኽርነት ሓላፍነት ወሲዱ፣ ስድርኡ ንምብራኽ ቀዳማይ ወፍሩ
ንሑሞራ ኮነ። ብተፎጥርኡ ህርኩትን ንጡፍን ብምዃኑ! ኣብ ሑሞራ ወናኒ ቤት
መድሃኒት ምስ ዝነበረ ኣቶ ኣኽሊሉ ገብረሂወት ስራሕ ተቖጺሩ ክሰርሕ ድሕሪ
ምጽናሕ፣ ወርሒ ጥሪ 1967 ምስ ወ/ሮ ኣስተር ዘውደ ሞጎስ ቃል ኪዳን ድሕሪ
ምእሳር ናይ መጀመርታ ኣቦ ሓንቲ ጓል ኮነ። ብርሃነ መንገሻ ኣብ ልዕሊ ፖለቲካ
ኤርትራ ብዝነበሮ ልዑል ድልየት ቀዳምነት ብምሃብ ኣብ ሞባእታ 1970 ኣብ
ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ተሰሪዑ ካብቶም ኣብ ምንጋጋ ጸላኢ ኮይኖም ሃገራዊ
እጃሞም ዘበርከቱ ኣብ ቀዳማይ ቦታ ይምደብ። ኩነታት ብረታዊ ተጋድሎ ኣብ
ዝንህረሉ በቲ ካልኡ ድማ ኤርትራዊ ኣብ ጸንተሉ እዋን ከም ብዙሓት
ኤርትራውያን ናብ መሬት ሱዳን ሳጊሙ ልዑል ሃገራዊ ኣበርክትኡ ክወፊ ድሕሪ
ምጽናሕ ኣብ ወራር 1978 ኣብ ዝነበረ ወታደራዊ ግጥማት ካብ ሱዳን ምልእቲ
መኪና ነዳዲ ብገንዘቡን ጉልበቱን መኪንኡን ናብ ቅድመ ግንባር ናብ ተጋድሎ
ሓርነት ኤርትራ ዘወፈየን እተወፈየን ጅግና ሃርበኛ ነበረ። ውግእ ኣምኒ ሓጀር
ክሳብ ዝውዳእ ካብ ወደል-ሐለውን ከባቢኣኡን ውጉኣትን ሓፋሽ ውድባት
ስንቅን ከይተሓለለ ከመላልስ ልዑል ሃገራዊ ጉቡእ ዝፈጸመ ጅግና ነበረ።

ኣቶ ብርሃነ ኣብ 1979 ካብ ሱዳን ናብ ሃገር ሱዑድያ ብምኻድ ልዕሊ 12
ዓመታት ሃገራዊ ጉዳይ እናሰላሰለ ሰሪሑ ናብራኡ ክመርሕ ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ
1991 ናብ ጀርመን ተሰደደ።
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ብጻይና ብርሃነ መንገሻ፣ ኣቦ ሓሙሽተ ኣወዳትን ክልተ ዋልድን ኮይኑ ብሓፈሽኡ
ኣቦ ሸውዓተ ውላድ እዩ። ብጻይና ብርሃነ መንገሻ ክሳብ ዕለተ ዕረፍቱ ንሓንቲ
ክልኢት እውን ኣንተኾነት ውዳቤኡ ከይበተኸ ካብ ሃገራዊ ፖለቲካዊ ንጥፈታቱ
ከየቋረጸ ብዝሓደሮ ሕማም ኣብታ ብንእስነቱ ዝፈልጣ ሕሞራ 10 መጋቢት
2020 ዓሪፉ፣ 12 መጋቢት 2020 ድማ ኣብ ኣንዳ ማርያም ቤተ ክርስትያን
ሓመድ ኣዳም ለቢሱ ንመወዳኣታ ተፋኑዩና።
በዚ ኣጋጣሚ ወለዲ፣ ስድራ ቤታትን ናይ ቃልሲ ብጾትን ጽንዓት ይሃብ።
ንስድራ ጠሊ ይሕደገልኩም። ንተቓለስቲ ድማ ሓቦን ጽንዓትን ንኹልና ይኹን
ንብል።
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