ተጋዳላይ ብርሃኑ በርሀ የሕይወት ታሪክ
አቶ ብርሃኑ በርሀ ባለትዳር እና የሶስት ሴት ልጆች እና የአንድ ወንድ ልጅ አባት የነበሩ ሲሆኑ፤ በ 1953 ዓ/ም
ከአባታቸው ከአቶ በርሀ ሰጠኝ እና ከእናታቸው ወ/ሮ ሙሉወርቅ ገዙ ሃይሉ በትግራይ ክልል በቀድሞ በወረዳ
ሕንጣሎ ዋጅራት በወንበረት ዓደቃዓላ በአሁኑ ወረዳ ሰሓርቲ ሳምረ ተወለዱ፡፡
ዕድሚያቸው ለትምህርት እንደደረሰ በ 1960 ዓ/ም ለሁለት ዓመታት የቄስ ትምህርት ተከታትለዋል፡፡
በመቀጠል ከ 1962 ዓ/ም ጀምሮ በግጀት የአንደኛ ደረጃ ትምህርታቸው ከ 1 ኛ - 5 ኛ ክፍል በብቃት
በመከታተል በከፍተኛ ውጤትና ሁሌም በአንደኛነት አገባደዱ፡፡ ቀጥሎ ከ 6 ኛ - 8 ኛ ክፍል በመቐለ ከሳቴ ብርሃን
መነፈሳዊ ኮሌጅ እየተባለ በሚጠራው ትምህርት ቤት ቀጥሎም በአጼ ዮሓንስ ፬ኛ ከፍተኛ ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት
በከፍተኛ ትጋትና ውጤት ሲከታተሉ ፤ የ 1966 ዓ.ም አብዮት ተብሎ የሚጠራውና በመላው ኢትዮጵያ ከፍተኛ ንቅናቄ
ተከሰተ። ብርሃኑ በርሀም እንደ እኩዮቻቸው ወደ ንቀናቄው ካለማወላወል ተቀላቀሉ። ከአብዛኛዎቹ የንቀናቄው አራማጆች
በእድሜ ለግላጋ ቢሆኑም፣ በነበራቸው ልዩ የአስተዋይነት፤ ቁጡብነት፣ ታታሪነት፣ ዲስፕሊንና ሚስጥር ጠባቂነት፤ የ
ህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ የዋናው ከተማ የውስጥ ስሪት (ሴል) ከፍተኛ አስተባባሪዎች አንዱ ለመሆን በቅቷል።
በዚህም እንቅስቃሴ ተጠርጥረው ከ 1969 ዓ/ም እስከ 1970 ዓ/ም በተደጋጋሚ በጊዜው የቀይ ሽብር እስር ቤት
ተብለው በሚታወቁት የደርግ እስር ቤቶች ታስረው ስቃይና ግርፋት ተቋቁምዋል። በተደጋግሚ ሲታሰሩ እና ሲፈቱ
አንድም ሚስጥር ሳያወጡ መቅረታቸው ፣ የጓዶቻቸው ህይወት መታደጋቸው፣ በልዩ ሁኔታ የሚታወሱበት ፅኑ
ባህሪያቸው ነው። ከእስራትና ከሞት የተርፉ አብዛኞቹ ጓዶቻቸው የከተማ ትግሉ አላስችል ብሎ የትጥቅ ትግሉ
እንዲቀላቀሉ ሲገደዱ፤ ለወጣቱ ብርሃኑ በርህ ግን የከተማ ትግሉን እንዲያስተባብሩ ከተመረጡ ጥቂት ሰዎች አንዱ ሁነው
እንዲቀጥሉ ሃላፊነት ተስጣቸው። ይሄን ከፍተኛ ሚስጥራዊ ሓላፊነት እስከ 1971 ሲያከናዉኑ ቆይተው፣ የተጠረጠረም
ያለተጠረጠረም ታፍሶ በሚታሰርበት ወቅት በሺዎች ከሚቆጠሩ ወጣቶችና የንቅናቄ አራማጆች አብረው ታሰሩ ፡፡
ከ 7 አመት በላይ ካለ ፍርድ አንዴ ቀይ ሽብር አንዴ ልዩ ምርምራ ግርፋትና ስቃይ ተቀብለው፤ ወደ ወህኒ ተወረወሩ።
ከዛሬ ነገ ይገደላል እየተባሉ ሞታቸውን ሲጠባብቁ ፣ በሓየሎም አርአያ በሚመራው የአግአዚ ኦፕሬሽን ነፃ
ወጥተው እና በ 1978 የትጥቅ ትግሉን በውል ተቀላቀሉ፡፡ የትጥቅ ትግሉ እስኪገባደድም በተለያዩ የድርጅቱ
ተልእኮዎች በታላቅ ተጋድሎ አኩሪ ተግባርቸውን አስመስክሯል። ከ 1984 ዓ/ም ጀምሮ የትጥቁ ትግል መገባደድ በኋላ
የተቋረጠው የትምህረት ጥማታችው ለማርካት የሁለተኛ መሰናዶ ትምህርታቸው በመቐለ አፄ ዮውሃንስ ፬ኛ
ትምህርት ቤት በከፍተኛ ውጤት አጠናቋል፡፡
በ 1987 ዓ/ም ወደ አዲስ አበባ በማቅናት በሲቪል ሰርቪስ ኮሌጅ የመጀመርያ ዲግሪ የሕግ ሙያ ተከታትለው
በ 1990 ዓ/ም በከፍተኛ መዓረግ ሊመረቁ በመቻላቸው በዚሁ ዓመት የውጭ የትምህርተ ዕድል በማግኘታቸው
ወደ ህንድ አገር በመሄድ ከሁለት ዓመት ቆይታ በኃላ አሁንም በሕግ የሁለተኛው ዲግሪያቸው LLB በከፍተኛ
ማዕረግ በ 1992 ዓ/ም ተመርቋል፡፡
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ትምህርታቸው እንዳጠናቀቁ በተማሩት ሙያና ለፍትህ ስርዓትና አግልግሎት በነበራቸው ከፍተኛ የግል ተነሳሽነትና
ዝንባሌ በበትግራይ ክልል ፍትህ ቢሮ ከ 1992 እስከ 1994 ዓ/ም የትግራይ በሄራዊ ክልላዊ መንግስት ዋና አቃቤ ህግና፣
የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት የስራ አስፍፃሚ አባል በመሆን በቅንነት አገልግለዋል።
በ 1993 ዓ/ም የህወሓት መከፋፈል ተከትሎ እንዲሁም በህወሓት አካሄድ እና አሰራር ስላልተስማሙ አቋማቸውን
ግልፅ አድርገው በ 1994 ዓ/ም ለድርጅቱ መልቀቅያ በማስገባት ከድርጅቱም ከፍትህ ቢሮም በመልቀቅ
በግላቸው የጥብቅና ሙያ ሲሰሩ ከቆዩ በኃላ ለትምህርት መስፋፋትና ጥራት ካለችው ጠንካራ ፍላጎትና ራዕይ በ 1995
የሓሸንገን ኮሌጅ አቋቋሙ። የኮሌጁ ዋና ስራ አስከያጅ ሆነው ሲያገለግሉ ቆይተዋል፡፡ እንዲሁም ከ 1990 እስከ
1998 ዓ/ም በትግራይ ልማት ማህበር የሰላም ባስ የቦርድ አባል ሆኖው ሲያገለግሉ ነበር፡፡
በ 1997 ዓ/ም የምርጫ ዘመንም ለዲሞክራሲና ለህዘባዊ ውክልና ባላቸው ቁርጠኛ እምነት፣ የግዥው ፓርቲ
በቤተሰባቸው እና በስራ ባልደረቦቻቸው ያደረገውን አስከፊ ተፅእኖ ተቋቁመው ለአገር አቀፍ ፓርላማ በግላቸው
ተወዳድረዋል፡፡
በዚህ ሂደት ከህወሓት አመራሮች ያላቸው ክፍተት እንዲሁም የድርጅቱ ኢፍትሃዊነት እና አምባገነንነት
እየሰፋ መምጣቱን በመገንዘባቸው ምክንያት ተደራጅተው ለመታገል በመወሰን ከ 1997 አስከ 1999 ዓ/ም
ለአንድ ሕጋዊ ፓርቲ የሚያስፈልጉ ሁሉ በማስተባበር ፤ በ 2000 ዓ/ም ዓረና ለዲሞክራሲና ለሉኣላዊነት
ፓርቲ እንዲመሰረት ከፍተኛ ሚና በመጫወት ከምስረታው ጀምሮ እስከ 2005 ዓ/ም በምክትል
ሊቀመንበርነት ፤ ከ 2006 እሰከ 2009 ዓ/ም የፓርቲው ሊቀ መንበር በመሆን ቀን ከሌሊት በገንዘብ፡
በእውቀት እና በጉልበት አገልግለዋል፡፡ በህግ ጥብቅና ሙያቸውም የገቢ ምንጫቸው ዝቅተኛ ለሆኑ አርሶ አደሮች፣
የህወሓት ታጋዮችና ፣ ሌሎች የህብረተሰብ ክፍሎች ከክፍያ ነፃ የጥብቅና አገልግሎት በመስጠት ሲያገለግሉ
ነበር፡፡ በተጨማሪም የዓረናን ፓርቲና ዓረና አባል የሆነበት አገራቀፉ መድረክ ፓርቲ በሚችሉት ሁሉ ሲያገለግሉ
ኑረዋል፡፡ በሚሰርዋቸው ስራዎች ሁሉ ታማኝ፤ የህዝበ ጥቅም የሚያሰቀድሙ፤ ትእግስተኛ እና አስተዋይ
እንዲሁም አንደበተ ርቱእ ነበሩ፡፡ አቶ ብርሃኑ በርሀ ፣ ተጋዳላይ፣ ፣ አስተማሪ፤ ለህግ ልዕልና ተሟጋች፣ታማኝ የህዝብ
አገልጋይ፤ የተበዳይ ጠበቃ፤ የቁርጥ ቀን ልጅ ነበሩ« ትሁትና ታታሪ የትዳር ጓደኛ፤ ተወዳጅ አባትና፤ ለቤተሰብና ለወዳጅ
ደራሽም ነበሩ። ከባለቤታቸው ታጋይ ለምለም ገ/ኪዳን በትዳር ዓለም አብረው ለአንድ አላማ ከወጡበት የበርሃ ትውውቅ
ጀምረው በፍቅርና በመተሳስብ ባፈሩት ጎጆ ፬ ልጆች አፍርተው ለወግ ለማዕርግ አብቅቷል፣ እነሱም

- ሶስት ሴት ልጆች ማለትም
1. መአዛ ብርሃኑ የ 28 ዓመት ልጅ እና የሲቪል እንጂነሪንግ ምሩቅ፤
2. ፅጌሬዳ ብርሃኑ የ 25 ዓመት ልጅ እና የሲቪል እንጅነሪንግ ምሩቅ፤
3. ፋና ብርሃኑ የ 20 ዓመት ልጅ እና የአካውንቲንግ ምሩቅ
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- እንዲሁም አንድ ወንድ ልጅ ማለትም
ዳንኤል ብርሃኑ የ 23 ዓመት ልጅ እና የሶፍትዌር እንጂነሪንግ ምሩቅ።
የዚህ አለም ሩጫ በጎልማሰነታቸው ጨርሰው ፣ የማይፀፅት ታሪክ ሰርተው ወደማይቀረው ዘላለማዊ ኑሮ ከእኛ
ተለይተዋል።
ለባለቤታቸው፣ ለልጆቻችወና ቤተሰቦቻቸው ቸሩ እግዛቢሄር መፅናናቱን ይስጥ !!!
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