
ታሪክ ሂወት ኣቦናን ሓዉናን ብርሃነ ወልደገብሪኤል  ሳሃለ ሚላኖ 

 
 

    ሓርበኛ ኣቦና ሓዉና ብርሃነ ወልደገብሪኢል  ካብ ኣብኡ  ወልደገብርኤል ሳህለ ካብ ኣዲኡ 

ወ/ሮ ኣድሓነት ተስፉ ኣብ ዓዱ ገዛ ጎቦ  ዞባ ደቡብ ተወሊዱ።ብርሃነ ወልደገብሪኤል ብዓል ሓዳርን 

ኣቦ ክልተ ውሉድን እዩ። ብርሃነ ብዝሓደሮ ሕማም ብ07/01/2021 ካብዛ ዓለም ብሞት ተፈልየና።

ብርሃነ ሓያል ፍቅሪ ሃገር ዝነበሮ  ኣብ ህግ ካብ 70ታት ተወዲቡ ከሉ  ዝተሓቶ ዝማልአ 

ዝነበረን  ኣብ 80ታት ኣብ ካርቱም  ንብረት ኣብ ምጉዕዓዝ  ዘድሊ ኣገልጉሎት ዘበርከተ ሓርበኛ’ዩ።

ካብቶም  ኣብ ሚላኖ ዝርክርቡ  መዘንኡ ንስርዓት ህግደፍ ዓገብ ኢሉ ኣብ ደንበ ፍትሒ 

ብንጥፈት ዝተሳተፈ፡ ኣብነታዊ ኣቦ’ዩ ኔሩ። ንስርዓት ኢሰያስ  ኣብ ልዕሊ ኤርትራዉያን ዘዉርዶ 

ግፍዒ፡ ስደትን ማእሰርትን  ኣብ ባሕሪን ምድረበዳን ዝወርዶም ስቅያት ከብቅዕ፡ ሕግን ስርዓትን 

ክነግስ  ኩሉ ግዜ ዓዉ ኢሉ ምስ ተዛረበ እዩ።እቲ ብ24/11/2002 ብሽማግለ ምክልኻል ሃገር ዝቆመ 

ጉጅለ ብሰበብ ጂ15  ምስ ከዳዓት ሸየጢ ሃገር ዝተደናገጸ ወይ ዝደገፈ ካብኦም ፈሊና ኣይንርእዮን 

ኢሎም ኣብ ነንሕድሕዱ ከም ዝሽቁረር ገይሮሞ።ኣዚ እከይ ዉዲት ቀንዲ ዕላማ ዝገበሮ ደለይቲ 

ፍትሒ ንምንጻል ዝገብረ  ዘይሓላፍነታዊ  ኣዋጅ’ዩ ነይሩ።ብሰንኪ’ዚ  ኣዋጅ ብርሃነ 24 ግምበት 

መዓልቲ ናጽነት ምስ ፈተውቱ ከኽብር  ምስ ከደ ብዕሱባት ፈልዮም ከይኣቱ ተኸልኪሉ’ዩ። እዛ 

ዕለት 24/11/02  ዝተኻየደ ኣኼባ ስንበት መዓኣልቲ ጸላም ናይ ጽልኢ መዓልቲ  ኮይና 

ሓሊፋ። ኩሎም ደለይቲ ፍትሒ ንሓደ ንጹር ዕላማ ሰለ  ዝተቃለሱ  ነቲ ዝገጠሞም ተነጽሎ 

ብትብዓት መኪቶሞ፡ድሕሪ 18 ዓመት  እቲ ሓቂ ከም ጽሓይ ቀትሪ በሪሁ።ብርሃነ ምስ ኩሉ ናይ 

ጥዕና ዝነበሮ ጸገማት ሓሚመ፡ ደኺመ ከይበለ፡ ኣብ ኩሉ ብደለይቲ ፍትሒ ዝካየድ 

ንጥፈታት ንሓንቲ መዓልቲ ተፈልዩ ኣይፈልጥን እዩ።ኣብ ኩሉ ዝተኻየደ ዓበይቲ ሰላማዊ ሰልፍታት 

ጀነቭ፡ ሮማ፡ቦሎኛ ምርኩሱ ተደጊፉ ደምጹ ከስምዕ ተጓዒዙ’ዩ። ኩሉ ሕማቕ ተግባራት ህግደፍ ኣብ 

ቅድሚ ደገፍቱ ብዘይ ቀልዓለም  ሰለ ዝነቅፍ ብዑሱባት ህግደፍ ዝመጽእ መጥቃዕቲን ምፍርራሕን 

ድምብርጽ ከይበሎ ብትብዓት ይምልስ ነይሩ።እዛ ኣብ ላዕሊ ዘላ ፎቶ ኣብ ሰላማዊ  ሰልፍ ኣብ 

ጀነቭራ ስዊዝላንድ ኣብ 13/08/2018 ዓ.ም ዝነበረ ኣቲ ጉዕዞ ነዊሕን ኣድካምን እዩ 

ኔሩ፡ ኣይትኽእልን  ኢኻ ትረፍ ኢልና ለሚናዮ ፍጹም ኣይተርፍን’የ ኢሉ ክልተ ሙርኩስ ሒዙ 

ብሓቦን ኒሕን ተዓጢቁ  ኣብዛ  ታሪኻዊት ዕለት ተሳቲፉ። ንኹሎም ኣብቲ ሰላማዊ ሰልፊ ዝተሳተፉ 

ክሳብ ክንደይ ሓቦኛ ተቃላሳይ ምኳኑ ኣመስኪሩ’ዩ። ኣቦናን ሓዉናን ብርሃነ ንዘለዎ  ናይ ጥዕና 

ጸገማት ተጻዊሩ ብኣካል ኣብ ኩሉ ንጥፈታት ደለይቲ ፍትሒ ሚላኖ ቅድሚ ሰቡ’ዩ ዝርከብ፡ኣንተ 

ዘይጠዓሞ ደዊሉ ኣንታይ ትገብሩ ኣለኩም፡፡ሓዲሽ ነገር እንታይ ኣሎ ኢሉ ከይሓተተ  ስቕ ኣይብልን 

እዩ። ብርሃነ ኣብነታዊ  ኣቦ ኣዩ ሕያዋይ ለጋስዩ ነይሩ፡ ኣብዚ ናቱ ክልል ዕድመ ዝርከቡ ፈተዉቱ 

መሳቱኡን  ኣብ ደምበ ፍትሒ  ኽዓስሉን  ዓቕሞም ከበርኩቱ ኣብ ዝኾነ ኣጋጣሚ ምስ ተላበወ 

እዩ። ኣቦናን ሓውናን ብርሃነ ኣብ ልቢ ደለይቲ ፍትሒ ኩሉ ግዜ ህያዉ ኣዩ።ሓርበኛ ብርሃነ ሓሊፉዩ 

ታሪኩ ግን ኩሉ ግዜ  ነባሪ’ዩ። 

                 ንብርሃነ መንግስተ ሰማይ የዋርሶ 

ንብዓልቲ ቤቱ ወ/ሮ ክዳን ፍስሓጼን፡ደቁን ስድራ ቤቶምን 

ኩሎም  ፈተዉቱን  መቃልስቱን ጽንዓት ይሃብኩም።/ 

 

 ድለይቲ ፍትሒ ሚላኖ   ከባቢኣን  

  10/ 01/2021 


