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ክብርታት ሕዝቢ ዓፋር 
 

                ኣብራሃም ብርሃነ                                                         ዕለት፡ 13/12/2017 ዓ.ም.ፈ 
=============================///////////////==============/////////////////========================== 
 
   ሰላም ከመይ ትዀኑ ኣለኩም፧ ኣብ ሩሑቕን ቀረባን ዘለኩም ኣንበብቲ፡ሰላም ወ ሰናይ ክዀነልኩም እምነይ።በሉ ንሎሚ ድማ 
ብዛዕባ ሕዝቢ ዓፋርን ኽብርታቱን ኣድሂበ፡ ገለ ወስ ክብል ኣንቒደ ኣለኩ።እሞ እቲ ዝበዝሕ እዃ ኣባኩምን ኣብቲ ሕዝብን ከም 
ዘለዎ እቲ ሓበሬታን ፍልጠትን ኣይስሕቶን ኢየ።ግን ገለ ምባሉ ኣየኽፍእን’ዩ ካብ ዝብል መበገሲ ኢየ፣ክሕንጥጥ ሓሊነ ዘለኩ። 
 
   ብዛዕባ ዓፋርን ሕዝቢ ዓፋርን ኽሓስብ ከለኩ፡ብዙሓት ነጥብታት ኣብ ሓንጎለይ ይወናጨፉኒ ኢዮም።ሓደ፡ጥልያን ናብ ምድረ 
ሓበሻ ክኣቱ ከሎ፡ብደንካሊያ ኣቢሉ ምስ ምዃኑ ተተሓሕዙ ዝለዓለ ታሪኽ ኣሎ ኢዩ።ብተወሳኺ፡ኣብቲ ግዜ ንሃጸይ ቴድሮስ ስዒቡ 
ዝመጸ ንግስነት ሃጸይ ዮሓንስ፡ኣዚዩ ተዘካሪ ዝኰነ ታሪኽ ኣሎ ኢዩ።ብዙሕ ዘካትዕን ዘከራኽርን ታሪኻት ዝሓቆፈ ዘመነ ንግስነት 
ምስ ምንባሩ፡እምነ ኩርናዕ ታሪኽ ሕዝቢ ምድረ-ሓበሻ ምኳኑ ኣይትስሕቶን ኢካ። 
 
   ኣብዚ ቐረባ እዋን፡ ኣብ ሓደ ማዕከን ዜና፡ክልተ ተቃወምቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝኰኑ ደቂ ዓፋር፡ ኣብ ግዜ ሃጸይ ዮሓንስ፡ 
‘ልዕሊ ሓደ ሚሊዮን ዓፋራውያን ሃሊቖም ኢዮም።’ ክብሉ ደፊሮም ክዛረቡ ሰሚዔ ኢየ።ኣብቲ ግዜ እቲ ሕዝቢ ዓፋር ወይ 
ኣይሞቱን ወይ ኣይቐተሉን ክትብል እኳ ተዘይከኣልካ ግን እቲ ቁጽሪ ኣዚዩ የሰንብደካ ኢዩ።ምኽኒያቱ፡ሓደ ሚልዮን ዝኣኽል 
ሕዝቢ ተሃሊቑ ደኣ ክንደይ ኢዩ ተሪፉ የብለካ ኢዩ።ኣብቲ ግዜ እቲ ሕዝቢ ኢትዮጵያ ብጠቕላላ ክንደይ ኢዩ ኔሩ ዝብል ሕቶ 
ከተልዕዕል ይቕስበካ ኢዩ። 
 
   ሕዝቢ ኢትዮጵያ ኣብ መወዳእታ ዘመነ ሃጸይ ኃይለ ሥላሴ 30 ሚልዮን ይግመት ምንባሩ ጸሓፍቲ ጽሒፎም ኢዮም።ደርጊ 
ክወድቕ ከሎ ድማ 50 ሚልዮን ዝግመት ምንባሩ ሰነዳት ኣይትስእንን ኢካ።ምናልባሽ ኣብዚ ሕጅ እዋን፡ኣብ ኤርትራ ምስ ዘሎ 

ሕዝቢ ሓዊስካ፡ብጠቕላላ ናብ ከባቢ ሚእትን ገለን ሚልዮን ይኸውን ኢዩ ዝብል ግምታት 
ብሰፊሑ ኣሎ ኢዩ። 
 
   ኣብ ግዜ ሃጸይ ቴድሮስን ሃጸይ ዮሓንስን ድማ ካብ 10 ኽሳዕ 20 ሚልዮን ተበዝሐ ይበጽሕ 
ኔሩ ዝብሉ ሙሁራት ኣለዉ ኢዮም።ስለዚ፡ደሚርካን ቀኒስካን ሕዝቢ ዓፋር ኣብቲ ግዜ እቲ 
ክንደይ ኔሩ ንዝብል ሕቶ ገለ ላህመታዊ መልሲ ትረክበሉ ትኸውን ኢካ።በዚ መሰረት ድማ፡ክብ 
ኽንደይ ዝኸውን ሕዝቢ ኢዩ፡ልዕሊ ሓደ ሚልዮን ዝኸውን ሕዝቢ ሃሊቑ ዝበሃል ዘሎ፧ ሕቶ 
ንዓኩም ኢዩ።ኣብዚ ግዜ እዚ፡ኣብ ጁብቲ፣ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘሎ ሕዝቢ ዓፋር ተደሚሩ 
ክልተ ሚልዮን ዳርጋ ተኰነ ኢዩ።ካብዚ እንታይ ትዕዘቡ ኣለኩም፧ 
 
    ኣብ መደበር ተለቪዥን ኢቢስ፡ሓደ ሙሁር ቕድሚ ሒደት ዓመታት፡ብዛዕባ ኽብርታት 

ሕዝቢ ዓፋር ክዛረብ ከሎ ትዝ ይብለኒ ኢዩ።ብሓቒ ድማ ኽብርታት ሕዝቢ ዓፋር ደስ ይብሉካ ኢዮም።ከምቲ ኣብዝሓ 
ንፈልጦ፡ሕዝቢ ዓፋር ስልጡን ናይ ሓበሬታ ምልውዋጥ ስርዓት ኣለዎ ኢዩ።ዋላ’ዃ ኣብዝሓ እቲ ሕዝቢ ኣብ ባህላዊ መሰረት 
ናብራ ዝነበር ተኰነ፡ካብን ናብን ናይ ምንቕስቓስ ባህሪ ኣነባብርኡ፡ ‘ዳጉ’ እልቢ ዘይብሉ ጥቕምን ረብሓን ክህቦ ጸኒሑ 
ኢዩ፣ኣሎ’ውን ኢዩ። 
 
   ካብቶም ገለ ኽብርታት ኢሉ እቲ ሙሁር ካብ ዘልዓሎም ነጥብታት ድማ፡ “ሕዝቢ ዓፋር ደገ ሓደር (በረንዳ ሓደር) የብሎምን 
ኢዩ።ዝልምን ወድ ዓፋር ኣይትረኽብን ኢካ።ዓፋራት ፍጹም ኣይጓነዩን ኢዮም።ባህሎም ምሒር የኽብሩ ኢዮም።ኣብ ከተማ 
መንበሪ ኣባይቲ ኣይሰርሑን ኢዮም።ይዕበ ይንኣስ ከም ሕዝቡ፡ዝመርሑዎ ሕይወት ሰበኽ-ሳግማዊ ኢዮ።”ወዘተ እናበለ ሸውዓተ 
ዓበይቲ ነጥብታት ቢሉ ክገልጽ እዝኽር ኢየ። 
 
   ነዘን ነጥብታት ወትሩ ኣብ ሓንጎለይ ብምስፋረይ፡ደቂ ዓፋር ኣብ ዝርከብሉ ቦታታት ኪከይድ ከለኩ ኰነ ናብ ዓፋር ኣብ 
ዝኸደሉ ዝነበርኩ ኣጋጣሚታት ኣተኽሮ ሂበ ክዕዘብ ይቕሰብ ምንባረይ ተዘኽሮ ትማሊ ኢዩ።ካብቲ ኣዚዩ ዝምስጠኒ ሓደ ነገር 
ድማ፡ሓደ ወድ ዓፋር ካብ ኤርትራ ናብ ክልል ዓፋር ዝርከብ መዕቆቢ ስደተኛ ክመጽእ ከሎ ዝግበረሉ ምቅባልን ሕውነትን ኣዚዩ 
ማራኺ ኢዩ።ኣብ ዓዲ ጎረቤት ሃገር ኣለኩ ኢሉ ፈጺሙ ኣይሓስብ ኢዩ።ከምቲ ኣብ ሕዝቢ ትግርኛ ትዕዘቦ ዘየድልይ ምጥርጣርን 
ዘየድልይን ነገራትን ኣይትዕዘብ ኢካ።እዚ ናይ  ዓመታት ትዕዝብተይ ኢዩ። 
 
   ካብ ባጽዕ ወይ ዓሰብ ይኹን ካብ ካልእ ቦታታት ደቂ ዓፋር ዝቕመጥሉ፡ጓለን ወይ ሰይቲ ወደን ክሕርሳ ዝመጻ፡ኣንስቲ ዓፋር 
ብዘይዝዀነ ስኽፍታን ፍርሕን ተመሊሰን ኣብ ኤርትራ ዝነብራ ብዙሓት ኢየን።እዚ ክብል ከለኩ፡ብልምዲ ስግረዶብ ንብሎ 
ገቢረን ዝመጻ ኢየ ዝገልጽ ዘለኩ።ካብቲ መዕቆቢ ስደተኛታት፡እቲ ጋሻ ወድ ዓፋር፡ዓሌቱ (ጎሳ) ናቱ ምስ ዝገልጽ ከመቕጽበት፡ሰቡ 
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ካብ ማይ ቤቱ ይመጽዎ፣ንሱ ወይ ንሳ ድማ ናብ ማይ ቤቱ ብቕንፍጽ ይጽንበር ኢዩ።ስሓቦ ጉተቶ ዝበሃል ነገር የለን ኢዩ።ብሓቂ 
ብሉጽ ኽብሪ፡ካብ ብሉጻት ኽብርታት ኢዩ። 
 
    ዝኰነ ትግርኛ ተዛራቢ ወይ ካብ ብሄረ ትግርኛ ይኩን ካብ ኤርትራ ከም ስደተኛ ዝመጸ፡ኣብ መቐለ ዩኒቨርሲቲ ንክምህር 
ዓቕምን ክእለትን እዃ ተዝህልዎ’ውን፡ክሰርሕ ወይ ከምህር ኣይክእልን ኢዩ።እዚ እሹንዃይዶ ንስደተኛ፡ካብ ደገ ንዝመጹ’ውን ኣብ 
ባይታ ክውን ኽኸውን ኣይረኣናን ወይ ኣይሰማዕናን ኢና።ኣብ ዓፋር ግን ደቂ ዓሰብ ይኹን ባጽዕ ዝኰኑ ደቂ ዓፋር፡ኣብ ሰመራ 

ዩኒቨርሲቲ ክምህሩ ወይ ክሰርሑ ምርኣይ ከቢድ ነገር ኣይኰነን ኢዩ።ኽንደይ ደስ 
ዝብል ኽብሪ፡ካብቲ ኽብርታት መስለኩም! 
 
   ቕድሚ ዓሚ፡ንዝተወሰነ ኣዋርሕ ንምሁራት ደቂ ዓፋርን ኣብ ቋንቋን ባህልን 
ኣፍልጦን ምልከትን ዘለዎም ናይ ምርካብ ጻዕርታት ኣብ ዝገበረሉ ዝነበርኩ 
ጻዕርታት፡ኣዚዩ ዘገርም ነገር ክፈልጥ ኪኢለ ኢየ።እዚ ድማ፡ካብቶም ካብ 6 ቋንቋታት 
ንላዕሊ ክዛረቡ ዝኽእሉ ሰባት፡እቶም ዝበዝሑ ዳርጋ 85% ደቂ ዓፋር ምዃኖም 
ኢዮም። 
 
   እቲ ዝወሓደ ቋንቋ ኣብ መብዛሕትኦም ደቂ ዓፋር ዝዝረብ ሰለስተ ኢዩ።እቲ ዝበዝሐ 
ድማ 12 ኢዩ።ኣብ ማእከላይ ዝቕመጡ ወይ ዝኽእሉ ድማ ብርኽት ዝበሉ ትረክብ 

ኢካ።እዚ ማለት 5 ወይ 6 ቋንቋታት ዝኽእሉ ማለት ኢዩ።ቋንቋ ምፍላጥ ሃብቲ ኢዩ።ካብዚ ዝዓብይ ኽብርታት እንታይ ኣሎ 
ትብሉ፧እዚ ኽብሪ እዚ ኣብ ኽብርታት ደቂ ዓፋር ኢዩ ዘሎ። 
 
    ቁንቋ ዓፋር ምስ ቋንቋ ሳሆ ብጣዕሚ ምምስሳልን ምትእስሳርን ኣለዉ ኢዩ።ካብ ኣፍሮ ኤይሻቲክ ቤተሰብ ዝኰነን፡ኣብ ኩሽቲክ 
ዝምደብ ኢዩ።ቋንቋ ዓፋር ኣብ ምምዕባል፡ደርማስ ኣበርኽቶ ካብ ዝገበሩ ሓደ ኣቶ ጀማል ዓብደልቓድር ሬዶ ‘ናይ ኽብሪ ዶክተር’ 
ኢዮም።ምስ ዕቤትን ጥዕና ምስኣንን ኣብዚ ሎሚ ዳርጋ ብዙሕ ከም ልቦም ኣይንቐሳቐሱን ኢዮም ዘለዉ።ብሰንኺ ኩነታት 
ጥዕንኦም እቲ ብዛዕባኦምን ብዛዕባ ሕዝቢ ዓፋርን ባህሉን ኣድሂበ ክምእርር ሓሲበዮ ዝነበርኩ መደብ ኣይተዓወተን ኢዩ፣ግን እቲ 
ዝኅቡኒ ተስፋ ኣብ ግምት ኣእቲየ፡እቲ ዝሃቡኒ ሕጽር ዝበለ ሓበሬታ ገለ መገበሲ ኰይኑኒ ኢዩ። 
 
    ኣብ ሕዝቢ ዓፋር ዘሎ ሕድሕድ ምኽብባር ግርም ኢዩ ዝብለካ።ሓደ ዓቢ ወይ ፈላጥ ኢዩ ዝብልዎ ተተዛሪቡ፡እቲ ሓደ ኣነ 
ዘይተዛረብኩ ገለ ኣይብልን ኢዩ።ኣብ ሓሳባቶም ስምረት ኣለዎም ኢዩ።ኣብ ሓበ ምዕረፍ ኣጋይሽ ዓረት ክሕዙ ከለዉ፡ሓላፊ ዝበሃል 
የለ፡ገለ የለ-ኩሉ ብማዕረ ኢዩ ኣብ መሬት ኣንጺፉ ይኹን ኣብ ዓራት ዝድቕስ።እዚ ኣብ ኣብዓላ፣ኣብ ዳሉል፣ኣብ መቐለ፣ኣብ 
ኣሥመራን ኣዲስ ኣበባን ክዕዘቦ ኪኢለ ኢየ።እዚ’ውን ዓቢ ኽብሪ ኢዩ። 
 
   ሉሲ ወይ ድማ ‘ድንቒ ኢኪ’፡ኣብ ዓፋር ኢያ ተረኪባ።እዚ ድማ ነቲ ቦታ ተፈላጥነትን ጽላት ቱሪምዝ ክድንፍዕን ደርማስ 
ኣበርኽቶ ገቢሩ ኢዩ።ሉሲ ኣብ ዓለም ዘለዋ ተቐባልነት፡ንሕዝቢ ዓፋር፡ዘርፈ ብዙሕ ጥቕሚ ኣብ ምምጻእ ሉልይ ተራ ይጻወት ኣሎ 
ኢዩ።ዓፋርውያን፡ኣብ ቕርስን ዉርሻን ዘለዎም፡ግንዛበን ኣፍልጦን ክዓዝዝ ዝህልዎ ተራ ዝነዓቕ ኣይኰነን ኢዩ።ኣብ ቑጠባዊ ረብሓ 
ተኰነ ናቱ ግደ ኣለዉ ኢዩ።ነዚ ተረዲኦም ድማ ኣብ ምዕቓብን ምስሳን ኽብርታቶምን ሓድግታቶምን ሒለት ይብሉ ኣለዉ 
ኢዮም። 
 
    ኣብ ዓፋር፡ዘሎ ባህላዊ ስርዓተ ሕግን ፍትሕን ኣዚዩ ዝገርም ምኳኑ ብዙሓት ይዛረቡሉ ኢዮም።እቶም ኣካላት ዳይኝነት ድማ፡ 
ቤተሰብ (ብሩዓ)፣ ናይ ቐረባ ዘመድን ጎረቤትን (ደአላ)፣ ንኡስ-ጎሣ (ጉልብ)ን ጎሣ (ኬዶ)ን ዝበሃሉ ኢዮም።ሓደ ጉዳይ መን ኢዩ 
ዝውስኖ ዝብል መሰረታዊ ሓሳብ ዝሓዘ ኢዩ።እዚ ድማ ሓደ ገበን፡ከቢድ ገበን ወይ ድማ ቐሊል ገበን ተባሂሉ ይፍለይ ኢዩ፣እዚ 
ኣብ ሕዝቢ ዓፋር ወሳኒ ጉዳይ መስርሕ ዳኝነት ኢዩ። 
 
    እቶም ከበድቲ ወይ ዓበይቲ ገበናት ተባሂሎም ዝምደቡ፡ ቕትለት፣ምድብዳብ፣ግመል ሰሪቕካ ሃሪድካ ምብላዕን ዝሙትን እቶም 
ዓበይቲ ገበናት ኢዮም።እቶም ቐለልቲ ድማ ካብዚ ከቢድ ገበናት ተባሂሎም ዘለዉ ወጻኢ ኢዮም።ንገበነኛ ሰብ ምሕጋዝ ድማ 

ባዕሉ ዝከኣለ፡ከም ሳልሳይ ዓይነት ገበን ኢዩ ዝሕሰብ።ድሕሪ’ዚ፡እቲ ግጭት ወይ 
ዓመጽ ኣብ መንጎ መነ መን ኔሩ ዝብል ጉዳይ ዝጥምት ኢዩ። 
 
   እዚ ድማ ብኣካላት ፍትሒ ዝረኣይ ጉዳይ ኢዩ።መድአው (ባህሊ) ዓፋር ኣብ 
ፍትሒ ጽብቕን ርትዓውን ምዃኑ ዝነግሩካ ብዙሓት ኢዮም።(ብዛዕባዚ ሓደ መዓልቲ 
ኣስፊሐ ክገልጾ ክፍት ኢየ።) 
 
    ዓፋራውያን ኣብ ባህሎምን ታሪኾምን ሕቡናት ኢዮም።ከም ኣብነት ክንወስዶ 
ተኰይና፡ዓቢ ስነ ጥበባዊ ጋሻው ኣዳል፡ብቋንቋ ኣምሓርኛ፣ሶማሊያ፣ዓረብኛ (እንተላይ 
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ሱዳን) ኰነ ዓፋር ይደርፍ ምንባሩ ዝፍለጥ ኢዩ።ኣብቲ ናይ ቋንቋ ዓፋር፡ባዕሎም ደቂ ዓፋር ዝሃብዎ ድርሰት ምኳኑ ማዕረ ኽንደይ 
ባህሎምን ቋንቋኦምን ክድርዕ ጻዕርታት ከም ዝገበሩ ሓደ መረጼን ኢዩ። 
    ጓል ኪሮስ ኣለማዮ ዝኰነት ድምጻዊት ዛፉ ኪሮስ’ውን ብቋንቋ ዓፋር ብዝደረፈት፡እንታይ ዓይነት ግብረመልስን ኽብርን በቲ 
ሕዝብን መንግስትን ረኺባ ፍሉጥ ጉዳይ ኢዩ። 
 
    ግመል፡ ኣብ ዓፋርን ንሕዝቢ ዓፋርን፡ከም መርፍእን ፈትልን ክምሰሉ ዝኽእሉ ኢዮም።ከም ኢድን ጓንትን ዀይኖም ድማ 
ንዘመናት ሕይወቶም ዘሊቆም ኢዮም።ባህሪ ዓፋር ምናልብሻ ግመል ልዕሊ ዝኰነ ፍጡር ትፈልጥ ትኸውን ኢያ ዝብል ግምት 
ኣለኒ።ንሶም’ውን ንግመል ልዕሊ ዝኰነ ባህሪኣን ሕይወታን ይፈልጥዎ ኢዮም። 
 
    ግመል ኣርማ ብዙሓት ትካላት፣ዉድባትን ሰባት ኢዩ።ግመል ኣርማ ወይ ሕላገት ዝኰነትሉ ምኽኒያት ምስ ጽንዓትን 
ትእምርትን ብምትሕሓዝ ምዃኑ ርዱእ ኢዩ።ብሓቒ ድማ ግመል፡ ኣብነት ጽንዓትን ትእምርትን ዝኰነት እንሥሳ ኢያ።እስጢፋኖስ 
ኣብራሃም (ዘማች)ን ፌቨን ጸጋይን፡ገመለይ ትብል ሓቢሮም ዝደረፍዋ ደርፊ ኣላ።ማዕረ ኽንደይ ዉሕሉልን ሓዋዝ ድምጽን 
ገቢሮም፡ንመልእኽቲ እታ ደርፊ ኣጸኢቆማ እልቢ ዘይብሉ ሰብ ዝምስኽሮ ኢዩ።ገለ ኽፋላ ቆንጭበ’ዶ ከዘክረኩም፧ንሎሚ በዚ 
ክፍለየኩም ኢየ፡ኣብ ዝቕጽል ኽፋል የራኽበና ኽብል እፈቱ። 
 

          ገመለይ 
                                     እዚ ገመለይ፡ገመለይ ኤርትራ፣ 

ማዕረ ቁመቱ፡ዓቕሉን ጽንዓቱን- 
ሮራ እንድዩ ሮራ። 

ኣብ ዘመን ገድሊ፡ኣብ ዘመን ሰውራ፣ 
      ኣብቲ መዋጥር ከርተት ዝበለ፡ ነዛ ባንዴራ። 

 
ኣብ እዋን ጸገም ዝሓንኽ፡ምሰንቓዕረረ ዘይደንን 

ኣብ ገዛእ ነብሱ ዝኣምን። 
 

ርኣይዎሞ ቁመንኡ፡ስየ ኣብ ሰማይ ተለጊቡ፣ 
   ረኣይዎሞ መሓውሩ፡ኣብ ጽኑዕ መሬት ደኪሙ 

                               ኣኪልዎ’ዩ ተደኒሱ ኣይከርም’ዩ እናበልዎ፣ 
     ንሕማቕ ግዜ ኣረብሪቡ፡ብሰለይ መለይ ደጊስዎ። 

 
                                        ኣንታ ገመለይ፡ገመለይ ዓንዲ ማእከል ቤተይ፣ 

                                    ኣንታ ገመለይ፡ገመለይ ንበል እማ ሰለይ። 
 


